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தேவராஜபிள்ளையவர்கள் 

ய ர டய 

குசேலோபாக்கியா நஞூலமும். 

4 ் aS a ee) 

வித்வான் - காஞ்சிபுரம் 

இராமச ரமிநா யூடு அவர்கள் செய்க 

அரும்பதவுரையுப் 

Eee 

இவை 

சடப்பாககம் 

வேங்கடசுப்புமுதலியார் குமாரர் 

மூருகேசமுதலியாரால் 

சென்னை : 

பண்டித மித்திர யந்திரசாலையிற் 

பதிப்பிக்கப்பட்ட” 

  

190 4, 

இதன் விலை -அணு 6.



விளம்பரம், 
வவகிந்த்கையை 

குசேலோபாக்கியொனம் மூலமும்உணயும் படங்களுடன் 

விலை ரூபா, 8--0--0, 

்ரீசிவமஹாபுராணம் வசனம்.படங்களுடன் விலை ரூ, 5-0-0, 

ஒரூதுறைக்கோவை உரையுடன் ௮ச்சிட்டுக்கொண்டு , வருறோம். 

20, நெ, வெங்கையர்தெருவு, சென்னை, 

க. மூருகேசமுதலியார்,



ஜீ 

| ஸ்ரீராமஜயம், 

குசேலோபாக்கயா தம். 
nn Borat 

பாயிரம் 

  

oleae 

எழுசிர்க்கழிரேடிலடியாசிரியலிருத்தம். 

கடலுடைப்புவிவாழுயிரெலாங்களிக்கக்காச்தருள்கண்ணனோட. 

ரூரா, லடலுறப்பயின்றுபின்னவனருளாலருர் திருப்பெ குசேலன் 

தன், மீடதுடைக்காதைகிளம்பிடவூறுவிரவிடா களித்தருள்புரிய, மட 

தரடைக்கடுக்ககச்சலடமுடிக்கபோலமதக்கயமழகிளங்கன்றே, (௧) 

இரு - ஜசவரியம்,காதை - சரித்திரம், ஊ.று--ணட, கடுக்ல-சொன்றை, 

குடத்தியா துகிலைக்கவரர் தவன்முனிவர்கோதையர்மூரல் பண்ணி 
யங்க, ளிடக்களித்துண்டோனிர் திரனேவவெழிலிகள்பொழிந்தகன்ம 

ழையைத், தடப்பெருங்கோவர்த்தனங்கரத்தேந்தித்தடுத்தவன் மலை 

லாழ்மார்பன், வடப்பசுந்தளிரினினிலுறைகண்ணன்மலர்தலையலகெ 
லாங் காக்க, (&) 

குடத்தியர் - இடைச்ரியர், மூரல் - சோறு, எழிலிகள் - மேசங்கள், 

வேய்ங்குழலிசையாம்வலிடமந்திரத்தின்மேன்ஏ மசால்யா தவர் கு 

லத்துப், பூங்குழன்மடவா£ தம்மைத்தன்வசபாப்புரிர்த வேனூர்படிச் 

கலவி, யாங்கவர்பாற்பன்னாளியற்றியசராழிடங்கரதலக்கொண்டல், வா 

ங்கு$ர்ப்பரவையுலகுமிர்க்கென்றும்வழங்குக திருவொடா புளுமே.(௩) 

வேணூல் - சொச்சோசம், 

மலர்விழித்சேவ௫க்குஈன்மகனாய்மகதலத்தவ தரித்ததன்பின் 

பலர்புகழ்ந்தேத்துந்தகோபாலன்பனிமதியானனவசோதை 

யலர்மனங்களிப்பவாடு றாஉம்பாலனாகியவைடனேரன்ன [ரே. 

வலர்பராவுறப்பல்வளங்களுமுயிர்க்குவழங்கிடாண்டருள்செட்வனன் 

ஆனனம் - மும்,



உ குசேலோபாக்கியா நம்: 

குடம்புரைசெருத்தற்கோவுமர் தணருங்குறைவறுசுபம்பெறவென்று 

மிடங்கொள்பல் ஓலகுமிகுஈகமுறுகவென்றுமாரியருமோனியருர் 

ஈடியெதிடம்படவெண்ணுமெண்புரந்திடுக இரைக்கடல்கிழியமத்தெறிந்து 
ee மடம்படுமவுணர்ச்சலட்டியொள்ளமுதம்லா னவர்க்கூட்டியமு தலே, 

செருத்தல் - மடி. 

அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியலிருத்தம், 

விரும்பும்யாம்வணங்கும்ப தக்கடவுளேவிளங்குமாவினைமிக்க 

பெரும்புகழ்ச்சசான்மறையவர்குழாத்தினைப்பேணுகவெனவேத 

மரும்பும்வாக்கெழுந்தொழிலாறிரைகறையுமாசிகளோங்கிப் 
பரம்பவெண்ணுழாஉம் பெரியவரெண்ணமும்பாலிக்கநெடுமாலே, 

,பாலித்தல் - காப்பாற்றுதல், 

மேற்படி, - வேறு, 

'இளமழக்கன்றையூட்டியெஞ்யெதீம்பால்லெள்ளம் 

வளபலிகானவைப்புமரு தலைப்பாகப்பெய்யுந் 

தளர்வறுசெருத்தலாக்கடங்குரச்செ1் தூள்குஞ்சி 

பளவறவடைச்துசேப்பவவற்றினைப்புரந்தோன்வாழ்க, (௪) 

வைப்பு - நீலம், குரம் - குளம்பு, 

எ.ழுசீர்க்கழிநேடிலடி யாசிரியவிருத்தம். 

இமைத்தலில்கிண்ணோமடர்ை தயாசமழ்ப்பவிலங்குறுமிளஈலவெழி 

ரமைத்தடமென்றோளாய்ச்சியர்விழியாமம்புயத்தேமலாமலரச் [லா 

சமைத்தபூண்மார்பன்றேவகியின்ற தரயன் 2பாரேற்றவன்மல்லைக் 
குமைத்தருள்கண்ணன்பேசருஞ்சீரிக்குரைகட ஓுலகல்வாழியவே. 

சமழ்த்தல் - நாணல், அமை - மூங்கில், குமைத்தல் - கொல்லல். 

கலிலிருத்தம், | 

தாவடூச்சிரத்தினிற்சரண்வைத்தாடினோன் 

பூவகற்கரும்புகைபோர்த்தபொற்குழன் 

பாவகிர்க்கருங்கண்வேய்வாட்டுந்தோட்டுணை த் 

ேவதெரயனைச்சிந்ை தசெய்குவாம், (௯) 

௮9 - பாம்பு, வேய் - மூ்இல், ட 

எழுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிருத்தம், 

ஏழிரண்டென்னும்புவனங்கா த்தளிப்போனெழில்வசுேவன்றன் 
மைந்தன்,வீழியங்களிவாய்க்கொடியழன்மகட்குமென்றுகிலளித்தபை



் 
பாயிரம், Mh, 

ங்கொண்ட, ரூழிருங்கூர் கற்பூசனையுயிரைச்சவட்டினோன்றவாஈலமுண் 
டோன், பாழியம்புயத்துச்சேதீபற்றுணித்தபண்ணவன்பலாடி. பணி 
வாம், (#0) 

அழல்மசள் - இரெளபதி, தவானலம் - சாட்டுத்தி. 

கலிவிருத்தம். 
மாதவர்பன்னியாமனமென்ருமரைப் 

போதகத்தனமெனப்பொலிர் தமாண்பினா 

னாதவர்கோடியாழுங்குகாந்தியான் 

பாததாமரைமலர்பணிர் துபோற்றுவாம். (௧௪) 

ஆசவர் - சூரியர். 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிருத்தம் 
அர்க்க கழலிறைக்குமதிற்புரத்தாசகரக்கொடிகட்கரிவாளாகிக் 

கூர்ந்தமதியிலாக்கஞ்சன்..றாசுகொடுவருமீரங்கொல்லிவாழ்ரா 

டீர்ர்திடச்செய்விதியாகிக்கற்றாக்கட்குரிஞ்சசெறிதறியுமாகி 

வார்த்தகுழலாய்ச்சியக்கோவேளாகிகின்றானைவழுத்தல்செய்வாம். 

ஈரங்கொல்லி - வண்ணான். 

சீராருந்திரிசிராமலையின்வளர்ர்செக்கா ஓலுஞ்சிறப்பினோங்கு 

மேராருங்கலைக்கடன்மூற்று ண்டாங்குகின்் றழீஇயென்வி 2வக 

வாராருக் தடகிரம்பமனப்பறம்பினினியதமிழ்மாரிபெய்த 
பேசாருமீனாட்சிசுர்தர2? தசிகமுகில்ப்பேணிவாழ்வாம்.. (௧௩) 

பறம்பு - மலை; 

எழுசீர்க்கழிகேடிலடி யாசிரியவிருத்தம். 

சிவபரஞ்சுடரினிணையடிமலமா த் திரிகரணத்தினும்வழா.து 
பவமறத்தினமும்வழிபடுகுணாளன்பகர்திரிசிரபு.தீதலைவன் 

சிவமுறுதென்சொலைந்திலக்கண )த்திற்றெளிவுறச்சிறியனேற்கருளு 

ஈவமுறுபுகழ்மீனாட்சிசு்தரவேணாண்மலாடி.முடி புனைவாம். (௧௪) 

இரிச.சணம் - மணம் வாக்கு சாயம், 

டீறைமூழு அணர்ர்சவியாதமா முனிவன்மைரந்தனாஞ்சுகப்பெயர்மு 

னிவன், கறை sear ற்பரிட்சித்துமன்னன்களிப் 2பாடுகேட்டிட 
ப்புசன்ற,. கிறைபுகழ்ப்பாகவ,தத்திலோர்கைையாய்ரிலவியகுசேலன்மா 

க்கைதயைத், துறைகெழுசெஞ்சொற்தீர் தமிழ்ப்பாவாற்சொற்றிடலு 

ற்றனென் மன்னே. (௧௫) 

சீ பூசல் - கெசெல், கழை - குற்றம்...



௪ குசேலோபாக்கியா நம். 

சனைசடன்முலெப்பார்த்தெனீருவரைச்கழிப்பிமன் னுமிர்க்கெலா 

மினிதாப், புனையெனச்கேளாதெனினுமம்முகலேபுரியுமென்செய்யுளி 

ன்புகரா, கினைவருமுழுநாலுணர்ந்தவாகற்றிநிேகனுக்கினிதாக்க, 

வனையரையான்கேளா திருச் இிடி.னுமதுபுரிர் திடலவர்க்கிெயல்பே, (௧௯) 

சனை த்தல் - ஒலித்சல், புசர் - குற்றம், 

  

திறப்புப்பாயிரம். 
Sn 

அறுசீர்க்கதழிநேடிலடி யாசிரியவிருத்தம். 

மாமேவுமணிமார்பன்பலாடிகண்பருவுதிருமன த்தினேன்பொற் 

கோமேவுபொழிற்றிருவூ திப இசீர்க்கருணிகர்குலவீசேடன் 

பாடே ௦வுபெருஞ் ஞ்சீர்த்திமிகுகாராயணவள்ளல்பயந் தமைக் தர் 

தேபேவுமலர்மாலைக்கோவிர்கமுகில்சீகிவாசச்செ ம்பல். (௧௪) 
பயச்சல் - பெறசல், 

இருவருஈற்குசேலமுனி சரித்திரத்தையுலகுள்ளோரினபமெய்த, 

வொருவருமின்சுவை க்தமிழிற்பாடியருளுகவெனவுள்ளுவந்துகேட்பப் 

பொருவருசெஞ்சொற்சுவையும் பொருட்சுவையுமணிரலமும்பொலிய 

வார்த்தி, மருவருகாப்பியவுறுப்பும்வயங்கவுறுமீலார் துவழுவும்வீட்டி, 

ஆர்த்தி - விருப்பம், உறுப்பு - அவயவம், 

இனிதமிர்தசு வையினுமிச்க* திதனின்சுவையெ தனகியற்றினனா 

ற், றனிதரிரைதவழ்மனைவல்லுர்வீராச்சாமியண்ணறந்தமைர்தன், கனி 

தருமால்லொழுக்கங்குணமனை த்துமோருருக்கொள்காட்டுபோல்வான் 

புனிதமிகுசலைபுணர்ச்சித்ே தவராசக்குரிசில்புலவரேறே, (௧௯) 
தனிதம் - முழக்கம். 

எண்சீர்க்கழிநேடிலடி யாசிரியவிருத்தம். 
ஏராருஞ்சகாத்தமாயிரத்தெழு நாற்றெழு பத்திரண்டினிசழ்செள 

மியால்லாண்டுதனுச்திங்கள், வாராருமிருபத் துகான்காநாள்பரிஇவார 

பொன்பான்பிதிசோ திசிங்கவிலக்கின த்திற்,பேராருங்குசேலமூனிதன 
அசரித்தாத்தைப்பெட்பினினிதருக்தமிழினியல்செ தியப்பாடி த், தாரா 

ரும்புயத்தேதவராசவள்ளலான்ோர், தல ழர்துவ கைபூப்பவ.ரங்கேற்தின 
லுண்மகிழ்க்தே, | (௨௦) 

நீனு த்திங்கள் - மார்கழிமாசம். 

எழுசீர்க்கழிநேடி லடி யாசிரியவிருத்தம், 
எரவளாருசேகோப ரக்கயொனத்தைச்செந்தமிழ்ப்பாலினிற்செ ய்கென் 
ராவளர்தருவூரச் 2ரிவாசேந்இரனார்வமிக்கூர் சரப்ப கலக்



யர ய் 17 ப், ௫ 

காரவளர்வலலூர்த்தேவராசப்பேரச்சவிச சக். வர்ச்கரெய்களிச்சா 

னேர்வளரியன் முற்றுணர் 5 கஈற்புலவரின்புளங்கொண்டிடமாதோ. 
ஆர்லம் - அசை, 

அறுசீர்க்சழிநேடி லடியாசிரியவிருத்தம். 
தாமநறுமுளரிதுயல்வருகடங்கோளெழில்வீராச்சாமியின்ற 

காமருசீர்ச்சேவராசப்பெரியோன் பலகலைதேர்கவிஞருள்ள 
மேபமுறக்குசேலசரி தம்பகருகற்றிறன்முனெண்ணியன்றே 

வாமனன் றிண்டோள்ககுபந் தாவவுடல் பூரிக்கான்.வயதக்தீரே, (௨௨) 
சகுபம் - இசை. 

எழுசீர்க்சழிகெடிலடியாசிரியவிருத் ரம், 
அ ருமறைநான்குமன்புடனே ச்தவரவணை தனில்விழிவள ர்வே ன், 

றிருவருள்பெற்றகுசேலமாமுனிதன் சர்வளர்சரிகான்குரைக்தான், பெ 

ருவளமோங்குர் தொண்டைசன் ஸாட்டிர்பி ஈங்கும்வல் ஓுூரினில்வாழ் 

வோன், பருவளர்மாலைத்தேவராசேந்திரன் வயங்குபல்சலையுணர்ந் த 

வனே. (௨௩) 
விழிவளர்சல் - நித்திரை செய்சல், 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடி யாசிரியலிருத்தம், 
பார்புகழுங்குசேலமுனிச ரிதமதைச்கமிழ்ப்பாலிர்பகாந்தான். ராய 

. நிர்தவமுநெடுஞ்சடி லச்சி வயிரான்ப தயுகளகிலவுநெஞ்சன் | 
கார்பொலிபுஞ்சோல்புடையுடு தெ) சாஸிர்வல் gna) கவிஞர் போர் ற்றுஞ் 
சீர்திகழுங்கருணிகர்குலச்துதித்ததேவராசேக் கரன்பன்தே. (௨௪) 

ய்களம் - இரண்டு, 

எழு£ர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிருத்தம். 
சந்ததருற்றவிருந்தனையோம்புர்தக்கவேங்கடகிருட்டினப்போர்க் 
கந்தே ae Der ash SS FAT HAL FN வ்லன்முட்பொ திபசுந் காட் 
கர் தற்கமலமாலகுழ்தோளான்கலையணர்சீரிலாசப்பே 
ரிந்தரன்வேண்டவெழிற்றிருமார்பனிணையடிப்பூசனையியற்தி, (௨௫) 

சந்சசம் - சசாகாலம். 
இல்லறத்திருர் தும்புளிம்ப ழமேய்ப்பவியைர் தஷட்டு றவடைகுசேல 
னல்ல தீஞ்சரிதநாவலருள்ளானிமகழ்தர கீதமிழ்ப்பாவாற் 

பல்லவச்சே ரலைசூழ்வல் லூராஸிபகரருந்தேவராசப்பேர் 

வல்லவன்புரிர்ததிறதைதயிற்றென்னவகுப்பவருலினிலெவசே.(௨௬) 

ஏ.ப்ச்தல் - நிகர்த் தல்,  உட்டுறவு - மனத்துறவு, 

.... பாயிர முற்றிற்று, 
தேலழனிவர் திருவடிகளோசரணம். 

 



ஜி 

ஸ்ரீ ராமஜயம், 

ழூதல வ த 

குசேலரமேல்கடலடைதந்த 
அத்தியாயம்: 

ண்ண 

அறு£ர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிருத்தம், 
உலகெலாம்புக ழராளுமுயர்மதிகுலத்திற்றோன்றி 

பலூல்பல் ஓபிருமின்பமடையவொண்குடைநிழற்றி 

யிலகுசெங்கோல்கைக்சொண்டவெழிற்பரிட்சித்துவேர்தே 
ஈலமுறிக்க தகேளென் றுகற்றவச்சுகன்சொல்வானால், (a) 

மதிகுலம் - சக்இிரகுலம். 

ருத்தாங்குடிகொண்டாங்குக்கொழும்பொன்மாளிகைகளோங்கிச் 

சுத்தரங்களவிலார்கடொகுப்புறவின்பரல்கி 

யித்சரங்கஞ்சும்பூமிக்கெழின்முகமாகியென்று 

முத்தரமதுரையென்னுமொருககாவிளங்காகிற்கும்.. (௨), 

குத்த.ரம் - மலை, தரங்கம் - கடல், 

அற்நெடுககரின்பாங்கரர்நலாரூடி டீ தீத 
தீர்நெடுமணிக்கலங்கடடமறுகு ற்௮முற்றத் 

தன்னியவிருளைமேயத்தறக்கமென்றமரர்நாளு 

மன்னியவிமைக்குஞ்சீர்த்திமாககரவந்தியுண்டால். (nyt 

பாங்கர் - பச்கம், கலங்கள் - ஆபரணங்கள், மறுகு - தெரு, 

சந் தமிழ்பமுத்தராவிற் நீஞ்சுவைப்புலவ.ரா.னு 

மந்தமில்சேடனானுமறைதரமுடியாச்சீரச் 
சுந்தரஈகர்வளப்பஞ்சொலவெனக்கடங்காவேலுஞ் 

தி்தையிற்களிப்புத்தூண்டச்சிறிசணிர் அரைப்பல்கேண்மோ, (௯) 
அ௮ணிச்துமாச்சல் - அலங்காரத் துச்சொல் ஹஸ், 

அறைதுறைதோறுஞ்சங்கஞ்சூன்முதிர்ர் யிர் த்தமுத்த, 

மறைபுனல்வாரியெக்கராக்கெவரப்பிலேற்றிச் 
தீறைசமஞ்செய்துவித்தித்தண்புனன்பள்ளர்பாய்ச்சக் 
கறையடிமாய்க்குஞ்செர்றெற்க தர்க்லைச்செறுக்கள்சூழும் ௨. (இ 

எக்கர் - மேடு, கறையடி - யானை.



ருசேலாமேல்கடலடைதந்தவத்தியாயம். ST 

கலிரிலைத்துறை. 

வாவிமல்கியவனசமாமலர்பொழிதேனுஎ் 

காவின்மல்கியகரிசறுமலர்கொழிம வும் 

பூவின்பல்கியு தியெனப்புரண்டுமாலென்ன தீ 
காவிவானளாஞ்சாற் நருநெல்வமல்வளர்க்கும், (a) 

SNF - குற்றம், 

அறுசிர்க்-ழிநேடி லடியாசிரியவிருத்தம். 

செம்பொனால்வெண்பொனுல்விற்செ நிபலமணிகளாந்செய் 

தம்பொன்பாரகரத்துள்ளாலமைத்தனர்வேண்டாரற்றா 

னம்புசாம்புறத்தேகிற்றனன்றெனக்கொண்டாற்போலும் 
பம்புவார்கதலிகர் தபைங்கழைபொலியுங்காட்டு, (௪) 

வெண்பொன் - வெள்ளி, சக்தி - கமுகு, கழை - கரும்பு. 

'கெய்க்கருங்கூர் தன்மின்னார்நீச் (FVM HED MGT EM 

மெம்க்கவின்மறைக்சசாந்தம்விண்ணுலாகதியுகாறச் 

'செய்க்கருங்குவளைமேய்ந்கதிண்மருப்பேரு உப பாய 

வைக்கழுக்கடையேபோன்மேல்வாளை.பாய்வாவிபல்கும். (9) 

கானம் - கஸ்தூரி, கழுக்சடை - ஈட்டி, 

TOMS HOD. 
யுள்ளவாமலர்க்கணையினானன்னபொர்பினரு 

மபெள்ளரும்புகழிரதியையேடக்குமா தர்களு 
மூள்ளமிக்குவர்அுடங்குகைகோதக் சனாசென்று 

வெள்ளநீர் துளைக் தாடு றாஉமெழில்வளமேவும், (௯) 

பொற்பு - அழகு. 
அறர்க்கழிநேடி லடி யாசிரியவிருத்தம். 

மேதினிமுளை ததவாந்றால்விண்ணவர்க்தெறுபாக்குற்றுங் 

கோ ுூவிற்பத் திரங்கொண்டுறு களிரா ற்சிவர்து 

தாதிவர் தண்பூங்கற்பத்தருக்குலம்கிதிர்கிதிர்ப்பத் 
இது சுவர்க்ககாட்டைத்தினமுஞ்சென்றுரிஞ்சஞ்சோலை (௪௦) 

விதிர் விதிர்ச்சல் - ஈநெடுங்கல். 
பொங்குபல்லவப் பூஞ்சோலைபுதுமதுக்கனிகளகாம்க 

டெங்கிளநீர்கண்மற்றுந்தேவருப.ரம்பைமாரு 

மங்கிருந்தபிலகாளுபளித்திரெல்லூழுந்றோ 

ரெங்கிருப்பினுந்தாம்வேட்டயாவையுந்துய்ப்பரன்ே ற், (௧௧) 

பல்ல௨ம் - தளிர், ௮யிலல் - உண்டல்,



oI குசேலோபாக்கியா தம், 

சலிநிலைத் துறை. 
வண்டர்பாண்செயமதுபலரசும் புபூம்பொழிலி ல் 

லண்டலாட்டடர்பகவிர்தம்வளம்பொ திகளவி 
வண்டனளிர்ச்சினை மாங்குபில்பபி ஓலுமபிலவ் 

வண்டலா்ந்தன கயாருருச்சாயலைவெள வும். 
இெளவி- சொல். 

கலிலிகுத்தம். 
மஞ்சினமெனமடயா தரோ தீகண் 

65H oo மபிலகங்களிகொண்டாடுவ 

விஞ்சருட்பூம்பொழின்மேவுகோகில 

பஞ்சிவாய்திறர்திடாதாுங்கிச்சாம்புமால், 

ஓதி - கூர்தல், கோகிலம் - குயில், 

ஏம[லாமிருவிழியிப கீதின்மென்னடைப் 

பூவலர்கருங்குழற்பொன்னனா[ப.பில் 

பாவுளர்வண்டின ம்பருகத்தேன்பொழி 

காவ ரழ்வனப்பினைச்கண/க்கலாகுமோ, 

இபம் - யானை, வனப்பட- அழகு 

எழுசீர்க்கழிகேடிலடியாசிரியவிருத்தம். 

(௧௩) 

(௧௪) 

லெண்மணிகொ ழிக்குங்கடனெ டுஈகர் மேல்வெகுண்டுமுற்தியதென 

வொளிருர், சண்மதுப்பிலிற்றுக்காமரையாதிததைர் த தாழ்கிடங்குமற் 

றதனை, யண்மையினகர்சண்டஞ்சியட்செல்லா தாற்றியபெருர்தடைகடு ' 
க்க, வொண்மயிலாதியவனர்செய்பொதிகளுறுபெரும திலுஞ்சூழ்ச் ன 

வா 

வெண்மணி - முத்து, பிலிற்றல் - சிந்துதல். 
(6) 

தசைதல் - நெருக்குதல், கடுத்தல் - நிசர்ச்சல், பொறிகள்- -பக்.இிரங்கள். 

கலிகிலைத்துறை. 
பாசர்பண்பயின்றாழாஉமணியசங்கவண 
கா தளாவியகு௮ பூ.பினாகண்வலைகடந்த 
மாதவத்தினார்மன்னுறுமடங்களுமவண 

வோ த;$ீரு௨கோதுறுசாலையுமவண, 

௮.சங்கு - காடகசாலை, 

கலிவிருத்தம். 
வண்டி.மிர்கு ழலினார்வதனப்பேரெழிற் 
கெண்டகுமுதமதியெதிர ந்றேகுதல் 
கண்டிமைதீட்டறிகுறில: யக்காசினி 
பண்டியகளநங்கெனமடங்கியோ துமாள், 

(௧௬)



குசேலர்மேல்கடலடைநீதவத்தியாயம். சூ 

ஒழுங்குறுடர்களையு ற்றுவிக்கு ற் 

விழுங்குறுபாப்பினம்விட்டொஸளித்திடல் 

செழுங்கதிர்மாடமேற்சென்றுலாமயி 

லழுங்கியசாயலார்க்கஞ்சிப்போ லுமால். (௧௮) 

கிஞ்சுகமர்கலார்களக்குந்கேகமொழிக் 
கஞ்சிடாதெதர்த்தலினவற்றைகாடொறும் 

வெஞ்சிறையிட்டெனவிளங்குபன்மணிப் 

பஞ்ச.ரத்திருவினார்பாவையன்னவர், (௧௯) 

இஞ்சுகம் - இளி. 

வெஞ்சிறைப்பட்டவர் தமக்குவேண்டிய 

வஞ்சுவையுணாவறவரசளித்தல்போல் 

வஞ்சியரச்்சுவாகதங்கள்வாய்மடுத் 

அஞ்சிடக்கனிமுத ௮ணுக்கணல்குவார். (2.0) 

சுவாசதம் - இளி, 

அறு€ர்க்கழிநேடி லடியாசிரியவிருத்தம். 

சறைபடுதம்மைநீ த்தல்செய்கனல்லறனாமென்னாக் 

கறைதகபுமொழியின்வேண்டல்கடுப்பப்பைஞ்சிழையகிளளை 

நிறைமலர்க்குழலாருள்ளகெகிழ்கரவினியதீஞ்சொ 

லறைதருமவருநீக்கியங்கையினேர் துவாரே, (௨௧) 

கலிநிலைத்துறை. 

விண்டேவரிமைத்திலர்கோக்கவிளங்குபொற்பிற் 
பண்டங்கணிவர் துயர்பற்பலவாவணத்தின் 

றண்டாதபெரும்புகழிற்றெனச்சாற்றவல்லோ 

ரொண்டா ரணிபிலிலையென்னிலுரைப்பதென்னே. (2-௨) 

அ௮வணம் - கடைவீதி. 

அறுசர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிருத்தம். 

அறவறத்தடைந்தோரில்லந் அறக் தமைக்கிரங்சவில்ல த் 
துறவிருக்கன்றமாந்தருள்ளனவெல்லாமீக்.து 

பிறா்ரகைபொருமலக்தப்பெருந்துறவடையப்போகக் 

இறமுறவிற்குமின்னார்செ.றிதமுற்தெருக்கள்பல்ல, (௩௩) 

வருவிருக்கெகிர்கொண்டேற்றுமலாமுகமினி அகாட்டி. 

யருமைசான்முகமன கூ தியறுசவையுணாகன்கூட்டி த் 
2



௧0 குசேலோபாக்கியாதம். 

இருமலிகவிமு?னார்க்குச்செம்பொ GT (LP OT GO) SOT VEIL 

பெருமைசான்றொழு கும்பின்னோர்பெ ருகிவாழ்தெருக்கள்பல்ல, 

பின்னோர் - சூச்திரர். 

அன்னியாபொருளுர்கத்தமரும்பொருளென்னவுள்ள த் 

துன்னியொன் றனந்தமாகவுஞற்றும்வல்லப த்தா ற்சண்ட 

வென்னருமிறும்பூதெய் துமெழின்மிகும்வணிகசென்று 

மன்னிவாழ்வெய்துமிக்கமறுகுகள்பலவயங்கும், (டு) 
தே?ினிற்சிறந்தோர்செல்வத்திறத்தினிலுயாந்தோராற்றும் 

பூசலி ல்வென் Doan an ளும்ேே பார்ப் புலி யன்னார் தூய 

வாசமார்மாலைமாபாமழையெனவிரவலாளர்க் 

காசறுதானமீயுமரசர்வா ழ்மறுகுமோர்பால். 

மறுவறுமுத் தியென்றும்வளர்ப்பவரைந்தென்றோதுக் 

தெறுபுலனவித்தமேலோர்செய்யமாறனா நுசெங்கேழ் 

நறுமலருதிபூத்கரா கனேயனைய தூய 

ரறுதொழிலாளர்வீ தியவண்பலவயங் நமன் னோ. 

முத்தி - நகவடயம், தகமிணாம்இறி, காருகபத்தியம். 

சேசொலிபுளைக்கைமாக்கள்சிறிசைபரிமாவோதை 

வாரியைக ழற்கால்வீ ரர்மணிப்புயச் கட்மொரப்பு 

நாரியாசில்பின்சம்பைநரப்பியா மூ ரவமின்ன 

சேரவொளன்முகியேழு இரைகள்வாயடக்குமன்றே. 

புழைச்கை மாக்கள் - யானை கள். 

கலிநிலைத்துறை. 

அளகைவேர் கனையனரந் தனை ப. கசனனையரிய 

பளகில்செல்வத்தாற்குறைவறுகல்வியாற்ப/கர 

வளவின்பேனிபின்வனப்பினால்வென் நாற்றவர் தந் 

குளர்வில்சீர்த்தியைச்சாற் றிடவல்லனல்லேனே, 

வனப்பு - அழகு. 
அறுசீர்க்கழிநெடி லடியாசிரியவிருத்தம், 

வெள்ளியகோட்டுவேழவென்றிவன் றிருகுகே £ட்டுத 

அுள்ளியதகரின்வென்றிதுணர்க்கவிர்ச்சூட்டுமூட்காற் 

புள்ளியசேவல்வென்றிபுகரிலாக்கு றும்பூழ்வென்றி 

புள்ளியபிறவுகாளுமூலப்பறுவீரர்கொள்வார். 

௨௬) 

(2. sr} 

(௩௮) 

(௨௯) 

(௩௦) 
வேழம்-யானை, தசர்-ஆடு, சூட்டு-உச்சிச்சொண்டை, கு.றம்பூழ்-சாடை,



ருசேலர்மேல்கடலடைந்தவத்தியாயம். க்க 

கோச்சகக்கலிப்பா, 
தோடலாநந்தனவனங்கடுறைமலர்பன்மலாவாவி 

நீிடொளியகோபுரங்கணெடுமதிற்பொன்மாளிகைக 

டைவர்கடுதிமு மக்கசாடொறுமின்னியமுழக்க 

மாடலொடபோடலருவாலயங்கள்பலவாங்கண், (4.5) 

கவிநிலைத்துறை. 

தரங்கவாரிதி2யில்பரந்தாபனைமாந்த 

ரி சங்கும் வண்டி ரவாவியின்ட றகர் க ன த்தி ற் 

ரங்கவார்சினை மல்கியகொழுமலர்நாளுங் 

கரங்கொடன்ட [டனருச்சிப்பாகாலங்கடோறும். (௩.௨) 

தாசத்திரி- உலாம். 

கொச்சகக்கலிப்பா. 
இன்னவளம்படை கீதெவருமிறும்பூ தகொண்டடையப் 

பன்னரியவுதக் ஈமச் திற்பபி லுரால்வகைச் குடியுக் 

அுன்னுபுறக்குடிமன்றுந்தொக்ருறையவிளங்கிமமப் 

பொன்னகருக்கலிக்தாகப்பொலிபெருங்காடொன்றுள தால், 

மந்தாரங்கச்சோலம்வாகைசேவெட்பாலை 

சந்தார்பிடாவருளஞ்சண்பகங்கூவிளகாக 

நந்தாதவேங்கைஞெமைகமைவருக்கைஞாருக்ககில்யா 

கந்தாதவமைபுன்னை௫க்துவாரஞ்செருந்கு, (௩௪) 

இரந்துரமாமராவார ரெங்கட ம்பேழில்ம், TaD 

(He, குமார BIT GH T LDV, FS INCL Bi PoDen LT 

bi Baan Tel. iro) ன்னைகடுக்கைகேக்கோ. மைற 

லந்தில்பலசெரரர் ௬ ரக்களடர்ந்தொளிருமவ்வனமே, (௩) 

மலரினிழிகொழுக்தேனும்வைக்களிருற்ரெழருற் தனு 

மலகில்பலகனித்தேனுமாறைக ஓுழிப்பெரும்புன லு 

முலவைபிரண்டுைடையகளிதழ்.றா தியமும்மதப்புனஓுஞ் 

சலசலவென்றோட்டெடுத் தத்தடங்கடலேமெனப்பெருகும், 

இறால் - தேன்கூடு, கலுழி - கான்யாறு, உலவை - கொம்பு, 

விளங்கனியுமாங்களியுமிளிர்பாகற்செழுங்களியுங் 
களங்கனியும்விளங்கருணக்கனியுசர்தக்கனியும் 
வளங்கனியுமிவைமுகலவானோரும்வாயூறி 
யுளங்கனியும்வல குபு த்தவொண்சினையதருக்களெல்லாம், 

அருணக்கணி - ஏலுமிச்சம்பழ ம்,



& 2. குசேலோபாக்கியா நம். 

சந்தரறுமலாச்சேக்கைச்ச துமுகனாருகுகாளு 

மிர்தவனக்கழிவின்றென்றியாவருஈன்கெடுத்துரைப்பக் 

கந்தமலர்தளிர் து.றுமிக்காய்கனிபிஞ்சகூஙேக 
மந்திகளுமறியா தமரங்கள்பலவோங்கியவால், 

கலிவிருத்தம். 

இறவுபா ய்கடலேறுவர்கீ ங்குற 

ந றவுபாயுநறுபலர்க்கொ ம்பாவிண் 

ணுறவுகொண்டிடவுற்றவக்கானிடைக் 

குறவரும்மருள்குன்றமொன்றுண்டரோ. 

பஞ்சுலாவுமம்மாமலைச்சாரலில் 

விஞ்சுவிற்றொழின் மேவியவேட்டுவர் 

தஞ்டுருருர்கரக்கின்பறழ்களுப் 

குஞ்சரக்குழ க்கன்றுங்குழுறுமால், 

சீ.ரக்கு - புலி, பறழ் - குட்டி, 
உன்னுநற்கனிகர் தவணாவுண்டும் 

பன்னுதோலஓுடுக்தும்படருங்குழ 

அன்னுபாறுதொடர்தாக்கட்டியு 

மன் ஓவேடருமா தவர்போல்வரால், 

சிங்கம்யானைவெஞ்€ற்றப்புலியுழை 

மங்கருந் இ றன்மன் னுருடா£வடி 

அுங்கயாளி ஆஅமியெழுப்புறும் 

பொங்குபோதைபுவனம்பொதியுபால், 
குடாவடி. - கரடி, 

வாரணசத்தின்பருப்புகுமுத்தமுங் 

காருலாவுஙகை மூயுகுமுத்தமுஞ் 

சிரளாவித்திகழ்க திர்வார்கடற் 

பாரெ லாமிருளோப்பிப்பரக்குமே, 

மருட்பு - கொம்பு, கழை - மூங்கில். 

எழுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிருத்தம், 

(௩௮) 

(௩௯) 

(#0) 

(+8) 

(௪௨) 

(௪௩) 

பருமணிச்சுடி-கைப்பஃறலையரவம்படரொளிமேருவைப்பொிக்தாங் 
இருளறவிமைக்குங்கதிரொளிசமழ்ப்பவெறிகதிர்மணிபலவேர் தி 
மருவுவெளளருவிபொ திதரவான்றோய்மால்வராசெ றியமிக்குயார் த 
பெருவனாமுடியிலுள்ளதொன் றளவாப்பெருக் தவமுனிவர்சஞ்சேரி,



குசேலர்மேல்கடலடைதந்தவத்தியாயம்,. ௧௩ 

அருமறைமுழக்கும்வினை சபும்யாகவழர்கணன்மந்திரமூழக்கும் 
பெருமைசால்சுரரைக்கூயவியளிச்கும்பெருமுழக்கமுமவரே DAP 
செருமலிமுழக்குமுண்டபினாசசெப்பிடுமுழக்கமுமொன்றிக் ம், 
கருகிறக்க ல ரகொன்றிரங்கெறிதரங்கக்கடன்முழக்கெழாவகையடக் கு 

SHUM IO EI WHE CEE Ns TC sO mmm கழைக்கமாவிலைபறி க்குரரு 

விருப்பொடுநல்லானைர் துகூட்டேரும்வியன்பவித்தரமுடி குகரு [ம் 
பருப்புமென் மலர்ஈந்தனவனர் தன்னையடைந்தெடுக்குகரு நாலாய்கந்த 
திருப்பொலிபெரியோர்க்குபசரிக்குகருஞ்செ றி, தரவிள ங்குமச்சேரி, 

ஆனைக்து-பஞ்சகவ்வியம், அவை சோமயம், கோழூத்திரம், பா ல், தயிர், 

கெய் என்பன. 

சரியையரொருபாற்கிரியையசொருபாற்சாரர்தயோகத்தின ரொ 

ருபாற், பெரியஞானக்தினிற்பவரொருபாற்பெட்பொடு போ தப்பா 

சொருபால், விரி தருமோத்துச்கற்பவசொருபான்மெய்ப்பொருள்பொ 

ய்ப்பொருளிரண்டுஈ், தெரிதரவிசாரஞ்செய்பவரொருபாற்றிகம்தரப் 
பொலியுமச்சேரி, (௪௪) 

ஒச்து - வேசம், 

ஆங்க திற்குசேலப்பெயரினோன்முனிவ ரருங்குலத் இினியபாற் கட 

லிற், பாங்கு று பு & போற்றரோன்றிே னைவண்டர்பாண்செயமணகராுக் 

கொழிக்கும், பூங்கமலத்தில்வாம்பொறிபிலரும்பொருப்பனகிறக்துமா 

ல்பதத்தை த, சாங்குனுமுள சசன்பொறிகடீச்செயலிற்சார்௮றா தீடக்கு 

மேலோன். : (௪௮) 
பொறி - திருமகள், 

தன் ஒயிர்போலமன்னுயிர்பா£த்தல்சான்றவர்க்குறு தியென்றென்று 

மன்னியமறை நான்மோழிந்திடுமதுமன்வாப்பையேயென்றுணர்க் இவ 

அன்னியவுலகிலிரு தணையயிருக் தூங்கெம$கழ்ச்டிமீக்கூர [ஞய்த் 
நன்மையேபுரிவான்றன்னமுமாள த்தினாடிடான் நீமைசெய்தலையே, 

பு.ர.ததல் - கரத்தல், இரு திணையுயிர் - உயர்திணையுயிர், ௮ஃம ணையயிர். 

தன்னம் - அற்பம். 

அடக்கமும்பொை றயுங்கருணையுஈண்புமழுக்கறு தீதிலாமையுமெ. 
ன்றும், விடற்கருர் சவ.த்தோடொருங்கு றவளர்ப்போன்வெகுளியுங்கா 
மழுமயக்கு், கடக்கருந்திமைசாடொறும்விளைக்குங்கயவர்கடொடர்ச் 

சியுந்தன்னைத், தொடற்கரி தாகவடியறக்சாய்்ே தான்மாயர்க்குர் தூய 
வன்பாதோ, (Go)



கச குசேலோபாக்கியா நம் 

படியிலாமறை நான்முற்றுணர்ர் தடுத்தோர்பக்குவத்திறன்மதித்தறியா 
வொடிவறுசரியையாதியாகான்குமுற்றுறப்பயிற்றுசார் தீப 
னடி.மல ரடையாவிருக்குழுன்கூ ன்றுமையமுன்கூன்றும்விட்டோடக் 

கடிகெழுகாயாம்பூ எக தீர்மேனிக்கண்ணஷனேடமாந்துகற்றனனே. 

இருக்குமுன்ஞூன்று - இருக்கு வேசம் யசாவேதம், சாமவேதம் என் 

பன, ஐயமுன் மூன்று - ஐயம், திரிபு, அறியாமை என்பன, 

கொழுந்துவிட்டெரியும்பசித்தழலவித்துக்கோ தில்வைராக்கியமிக்கு 

ற், றழுந்துபட்டிடா தசாந்திராயணமுன ளப்பருஞ்செயற்கருவிரத, மெ 

முந் துவிட்டொனிரப்பற்பகலாற் றியென்பொடுநரம்புகடோன்றிச், செ 

முந்கசைவற்றியிளைத்தயாக்கையனாய்த்திகழ்ர் தனன்சீர்த்தியய்தணனே 

சாந்திராயணம் - பெளரணை தொடங்கி அமாவாசை கரைக்கும் ஓவ் 

வொரு பிடியன்னம் குறைத்தும், அமாவாசை தொடக்கி ஒவ்வொரு பிடிய 

ன்னம் ௮திகமாகப்புசித்தும் அஷ்டிக்கும் ஒர் விசேஷவிரதம், 

கதிரவ.னுகயகிரிமிசைவருமூன்சன்னலைந்தென த்துயிலொழிந்து 

விதிவழிபல£ர்விரிக்தொளிர்கரசமென்புனலாற்க த்தியமைத்து 

மதிசெய்பற்கறைதிர்த் தறலினுணான ம்வயங்குற ர்செய்துநற்சந்தி ன். 

யதிகமாஞ்செபம்வந்தனைமுகனியதியருதியற்றிடுந்தொழிஉமைந்தோ 
அறல் - நீர். 

ஒன் றுபெய்வாய்கண்ணாசிகாகென்னவுரை தீதியமெபொறிவழியூறு, து 

ன் றியச/வையொள்ளொஸிமண ஞ்சதக்சஞ்சொல்லுமிவ் வைம்புலனென் 

௮,மொன்றுபட்டெளக்குறிப்பறிர்கொமுகவொருக்கெதவவலியினனா 

ய், நின்றுளானிவனைப்। |கம்சராரெவரேகீடியயவ க்தொடக்க றுப்பார், 

ஒள வியமவித்தபெருக்தவக்கினர்களகம்புறமெனும் பருப்பிறஈ தடிமு 

வவுலகமுந்தம்மிடப தாவசிப்பரெனமறைமபொழிவகற்டுசையச், செவ் 

வியமன ஈதன்விகொடென்ன க் 5ரிந்நுை றப்னு ॥ரிலான்னெற் க, தெவ 

வடல்பனிப்பவெள்ளெ ரளிநெடுவேல்செ றி ஈடற்றக ற்றுபுவி தர்ப்போய், 

சீடறு - உற, 

மெத்தியபற்பல கிழி நணிபி யைத் துபெல்லிழைர்சாட்டினாற்பொ 

ல்லம், பொத்தியசிதரேரல்ஓடையாகப்புளைக தகாரண த்தினாற்கடல்சூ 

௦ மத திசையவருங்குசே லனென்றொருபேரிட்டமைப்பர்சகண்மதக்கலு 

ழி, சுததியகரடத்தறுகண்மால்யானை தீதரியலர் உற்றெனப்பொலிவோய் 

குசேலன் - சசைஈ்த ஆடையை.புடையவன். 

பாறகடல்கடந்தமன ததனாய்வே தலரம்புகண்டிலங் குமிக்குசேலன்,பா 

ந்கடனமிசையோர்கார்க்கடல்போலப்பையரவணைமிசைத் துயில்வோ



குசேலர்மேல்கடலடைந்தவத்தியாயம்: கடு 

ன்,சேற்கருநெடுங்கட்டிரூமகள்வருடச்சிவர் துகாட்டிடுமரைமலாத்தா, 
* * * உ ஞ் ர , e oe e ல a . 

ளேற்குமென்றுள்ளத்திருவியெக்காளுமியற்றரும்பூசனையியற்றும். 

மரைமலர் - சாமனாமலர், 

அறு?ர்க்கழிநேடிலடி யாசிரியவிருத்தம், 

கஇிறலியைதவச்திவ்வாறு இிகழ்ர் திடுங்குசேலனென்பா 
னணறைலியையச்சவச் திற்கு சவிசெய்பாக்குகாளு 

மறலியைகதுப்பினளோரணங்கினைவதுவைசெய்தான் 

மறலியமன்னர்சென்னிமணிமுடியிடறுர் காளோய், (G ௮) 

அறல் - கருமணல், கதுப்பு - கூச்சல், 

பணபகறைம்புபோற்றவல்லவண்மளைவியேயென் 

அணர்வினஞார்மொழியுமாற்றமுவள்செயனோக்கிப்போலுந் 

கதணவறுமனபுஞ்சாக் தத்தன் மையுகன்மையான 

குணமூமோருருவங்கொண்டோர்ருடிப்பிறர் தனையநீராள், (௯) 

மாகி NTH NG BMG GTM ay ரு விரு 5 GAIL) பவு ட்டு 

கேசமிக்கரு டையாளகொண்களினைப்பறி ந்கொரு கு நீரா 

டேகறுவாய்மையுள்ளாள்சினர் இடலென் நுமில்லாள் 

பேசுதிண்கற்புவாய்த்தாள்பெற்றதேகொண்டுவப்பாள், (௬௦) 

அரு ண்ம்கப்பெ அகிலா ந க்கணைக இநாத் தியென் று 

தெருண்மறைசெப்பலானுஞ்சிறர் தி.சன்ருலநீடி த்துப் 

பொரு ண்முபங்கியெ ro) ற்ண்ணும்ட [ந் நியனா BOW SDI 

மிரு ண்பரு ள்ரு [Davart GG SMT 191 OU க்குசே லன் Gers grax, 

சேர் தலுநரம்புபைதஅுச்சேல்வீழிகுழிந் துகாட் 

வார்முகங்கிழிக்குங்சொங்கைமருவுபால்கூரர்துகாட்டச் 

சார்தருவயாவுகீடி த்ரணப்பில்பல்ஈவைகாச்காட்ட 

கேசிழைகருப்பம்வாய்ர் துநிரம்புகாண்மைந் தனின்றாள். (௬௨) 

வயாவு - கருப்பவேதனை, 

பின்புசின்னைள்கள்செல்லப்பெய்வளைமக்கட்பேற்றி 

னன்புறுமார்வமீட்டுமடர ச்தன்முயற்கியாலே 

கொன்பெறுகணவற்கூடிக்கூடிரன்குபிர்த்துயிர்த் திட் 

டின்புறப்பெற்றுகின்றாளிருபத்தேழ்மைர்தர்சேோ£, (௬௩) 

மலையிட்டசெல்வத்தார்கண்மகுழவோர்மகவுந் தாரா 

னலையிட்டமுட்டாட்செய்யவம்புயத் துறைவோஜோசேழ்



& Ser @SeCui ut sSuir Bite 

சிலையிட்டவிருபான்மைந்தர்த்தந்தனன்பெருமையன் றோ 

இலையிட்டதழும்புவாய்ந்ததெரியலர் தடந்தோள்வேந்தே, : (௬௪) 

தனகுலகிருத்திக்காகத்தன்மனையெண்ணம்வாய்ப்ப 

தன்குலமறையோன்கூடி ஈலங்கொளிம்மைந்தர்ப்பெற்றான் 

புன்புலத்தவர்கள்காமவிச்சையாற்புணாந் தபெற்று 

னென்பரானிற்கவன்னாற்கியைமிடிவெளிக்கொண்டன்றே. (௬(௫) 

பல்லெலாந்தெரியக்காட்டிப்பருவரன்முகத்திற்கூட்டிச் 

சொல்லெலாஞ்சொல்லிகாட்டி தீதுணைக்காம்விரி த்.துநீட்டி 

மல்லெலாமகலவோட்டி மானமென்ப தனைவீட்டி 

யில்லெலாமிர கீகலர்கோவிழிவிழிவெர் கஞான்றும், (௬௬) 

இருகிலத்்தியாவர்கண்ணுமேற்பதையிகழ்ச்சியென்ன 

வொருவியவுளத்தான்காட்டி.ஓு இர் துகொள்வாருமின்றி 

யருகியநீவாரப்புற்றானியமாராய்க் தாராய்ந் 

அதுரவவொண்ணகக்காற்கிள்ளியெடுக் டன் சேரக்கொண்டு, 

வக் துதன்மனைகைந்நீட்டவாங்கிமற்றவற்ை றக்குற்றி 

யர் தமெல்லியல்பாகஞ்செய்ததிதிக்கோர்பாகம்வைத்துச் 

தந்ததன்பங்கயின்றுதவலருமுவகைபூத்து 

12ர்திரமறைகட்கெட்டாமாலடிகினைந்திருப்பான். (௬௮% 
அயிலல் - உண்ணல். 

இற்றிவன்வாழ்க்கைத்தன்பையிருபத்தேழ்மைந்தருக்கு. 

மற்றவப்பாகக்கஞ்சிமட்குமிசியைப்பால்வைத்துப் 

பற்றுகோரிகையான்மொண்டுவாக்கிப்பற்றாமைகண்டு 

வெற்றுடம்பாகிகிற்பண்மெலிவள்பினென்செய்வாளால், (௬௯) 

மட்குழிசி - மட்பானை, கோரிகை - ௮கப்வப, 

மேற்படி. - வேறு, 

ஒருமகவுக்களித்திடம்போதொருமகவுகைநீட்டுமுச் திமேல்வீழ்க், இ 

ருமகவுங்கைநீட்டுமும்மகவுங்கைநீட்டுமென்செய்வாளாற், பொருமி 

யொருமகவழுங்கண்பிசைந்தழுமற்றொருமகவுபுரண்டுவீ ழாப், பெருகி 
லத்திற்கிடர் Sap ற்மெருமகவெங்ஙனஞ்சடூப்பாள்பெறி துபாவம். 

அந்தோவென்வயிற்றெமுர் தபசியடங்கற் நில்லையெனவழுமர்லோர் 
சேய், சிக்தாதகஞ்ிவாக்கலையெனச்கன்னாயெனப்பொய்செப் புமோர் 
சேய், முந்தார்வத்தொருசேய்மிசையப்புகும்போ திளிலொருசேய்முடு 
கிமீர்ப்ப, ௩5 காமற்றச்சேயுமெதிரீர்ப்பச்ந் அதற்குகயக்குமோர்சேய்,



குசேலர்மேல்கட்லடைந்தவத்தியாபம். கள்: 

இவவண்ணங்கலாம்விளைக்குமைந்தர்களைகனிநோக்கியிரங்கயேள் 
இச், செவவண்ணக்கரதலத்தாலணைத்அமடி.த்தலத்திருத்திச் சிறப்புச் 
செய்து, மைவவண்ணக்கண்ணீரைத்துடைத் துமுகம்வெரிர்புறந்தை 
வர். துமாம்ப, லவ்வண்ணவா ய்முத்தங்கொண்டுகயத்தோர்லிதத்தி லாற் 

றல்செய்வாள், (௪௭௨) 

சலாம் - கலகம், வெரிசர் - முதுகு, தைவரல் - தடவுதல், 

அடுத்தமனைச்சிறுனெருவனின்றுநுமதகங்கறியென்னட்டாரெ 

ன்று, தொடுத்துவினுபினனாலச்சொற்பொருள்யாததுதானெச்சுவைத் 
தன்னாய்நீ, யெடுத்துரையென்றிடுமழவுக்குரைக்கலதுசெய்யெனிலெ 

ன்செய்வாமென்று, மடுத்தவஃதறிர்திலேனெனமற்றொன்றுரை 5,தத 
னைமறக்கச்செய்வாள், (௭௩) 

வேறுமனைச்சிருனயின்றபக்கணங்கண்டோடி வர் துவிழி£ீர்வாசச், 
சீறுதலிலா தவனைமுகம்பார்த்கின்னானின்ன தின்றானென்வா, யூறத 
லாலிப்பொழுதேசெய்களிச் தியெனவடத்கவுடைெ தாட்டாக்குக், தே 
௮ தலில்சிறுமகவையெடுத் துமார்பிடையணைத்துச்சிர்ைநோவாள், 

பக்கணம் - பக்ஷணம், ஈர்ச்தல் - இழுத்தல், 

குண்டலமோதிரங்கடகஞ்ஈட்டியயன்மனையார் தீங்குழவிக்கிட்டார், 

புண்டரீகக்கணன்னாயெனக்குநீயிடா திருக்கும்பொருமை யென்னே. 

கண்டெடுத்திப்போ தடெனக்கரைமதலைக்கில்லாதான்௧டன்றக் தானு 
க், செண்டபச்சொல்வார்தீைகையெனகாளைக்குகாளைக்கென் நியம்பிச் 
Certara. (ar @) 

பருப்போடுகுளமளித்தியெனக்சென் ௮மெனக்களி யபால்வெண் 
ணெய்யும், விருப்போடுதருதியென்றுபக்களமும்போதெல்லாம்விள் 
ளாளொன்று,நெருப்போடுபுகையுயிர்க்குகிரியாணக்காடம்தநெடும்னக் 

யா னப், பொருப்போடுசெறுகாபை டமுழுது ழக்கிச்சவட்டி வரும்! ரக் 

வேல்வேந்தே. (௪௬) 
குளம் - வெல்லம், நிரியாணம் - யானைச்சகடைச்சண், | 

தி தியச,தமணிப் பூணேயன்றிவேறொருபூணச்சேய்கட்டுல்லை 

'வறியமரகாருரியேயுடையன் றிமற்றுடைசண்மருவலில்லை 

வெறியடொ ழி ற்றழைத்்தவிலையண்கலமல்லா துகலம்வேரொன் றில்லை 

கு Bainter and p புகுமோ ரெறும்பினுக்குமாங்குணவுகொடு த்தற் ல்லை, 

'நண்புகூர்தருமன்னப்பால்சிறிதல்லாமன்மற்றோர்நற்பாலில்லை 

' பண்பு-ூர் தரு தசயர்ச்கெஞ்ஞான்றும்பச தரர் தபாடுமில்லை உ



௧௮ குசேலோபாக்கயொநம்; 

கண்புகாவிவவறுமைகண்டுமறையவ ஓ.மூளங்கவற்டியில்லை 

யெண்புகாப்புகழவன்றன்செயல்கண்டுமனை விலிருப்பிக£த் தலில்லை, 

வருவாய்மிக்குடையராயளவிறக்தசெல்வ தீ தின்வளமுள்ளார்க்கு, 
மொருவாவன்பொருமதலையெண்ணியவாறளித்தோம்ப லொல்லாதாகு 

ம், பொருவாவெங்கடுங்உூற்றாய்க்கொடுவிடமாய்வடவையாய்ப்புகுந்து 
வாட்டச், திருவாகின்றிடுமிடிபிற்பன்மகவுள்ளாள்செய்கையெற்றேயெ 

ற்றே, (௭௯) 

இவ்வாறுமிடியென்னும்பெருங்கடலுளழுர்தியுந்தற்ினிமைசா 

ன்ற, செவ்வாய்பையர்தணனைவெறுத்துரையாளலர்மொழிகள்சிறிது 
ஞ்செப்பா, டுவ்வாமைமைர்தர்கள்பான்மறர் துமியற்றுளவடன்சுகுண 

மென்னே, யெவவாறித்துயர்க்கடனீர் துவமெனுமோரெண்ணமுள த் 

தென்றுமுண்டால், (௮0) 

கற்புடையவருக் ததியேமுதன்மடவார்புகழவருங்கற்பின்மிக்காள் 

பொற்பமையாமிடியென் ஐுஞ்சாகரத்துளழுர் திமனம்புண்ணேயாடிப், 
பற்பலநாள்்செலவொருநகாளமையமதிர் தளக் தணிந்து பண்பிற்போற் 

DF, சொற்பெறுநற்புகழ்க்கணவன்முகநோக்கியெண்ணியவைசொல் 

ற்று். (௮௧) 
எழுசீர்க்கழிநேடிலடி யாசிரியவிருத்தம். 

காமம்வெங்குரோதமுலோபர் தமோகங்கரைமதமாற்சரியமெனு 

ந், இமைசே ரா.றுபகை..ப0 னைச்செற்றோய்செ ம்மணிகொ ழமிக்கும்வெண் 

டரங்கப், பாமமாகடலுங்காமுறுமேனிப்பண்ணவன்மலாடி த்.துணை 

யைத், தோமறவுள்ள த் துள்கயேத்தெடுப்போய்துரிசறுமறைமுழுது 

ணர்ஃதோய், (௮௨) 
பாமம் - பசப்பு. 

உரைக்கருஞ்சிங்கஞ்சரபம் வம்புலிகளஞுலவையோரிரண்டுடைவேழ 

நிரைப்படச்சரிக்குங்கானச் திலணுகிரிகழ்சருகறல்வளியருந்தித் 

இரைக்கடல்வினைக்கோராகரமாகுர்தேக த்தைவாட்டுமெய்த்தவத்தோ 

நரைத்தவோதிமத்தையுயர்த்தருள்கமலகான்முகனனையதூயவனே, [ய் 

ஒமம் - ௮ன்னப்பறவை. 

அணிபடுகந்சைசூழ்ந்தமெட்யினரிற் நுணையிலாகற்றவமுனிவ, வ 

ணிபடுமனையாண்மக்களிலருத் திய மக்கொயென்றுமன்னியர்பா, ன 

ணியிரந்தேற்றலொ ழித் தனையடிகேணானஃ தஅுணாந்துளேனெனிலும்,



குசேலர்மேல்கடலடைத்தவத்தியாயம். ௧௯ 

பிணிபடுமூளத்திற்புக லுமென்மொழியைப்பெட்பொடகேட்டியென்றி 

யம்பும், (ச) 
பெட்பு - அன்பு. 

கொழுர்துவிட்டெரியுமுத்தழல்வளர்க்குங்கோ திலாமுனிவஈஞ்சி' 
mts, எழுந் துபட்டேங்கவெழும்பசியொழிக்கவனமிலா துயங்கினரர் 

தோ, முழங்குமீரொன்பான்புராணஈன்கோர்ந்தோர்கரலா ஓயிர்கிற்கு 
மென்னா, வழங்குவரச்சொன்மறிதிலாக்கடல்சூழ்மண்ணிடத்துண்மை 

யேயாமே, (௮௫) 
உயங்குதல் - வருந் துதல். 

தான்மறையுவரிக்கடல்புடையுடுத்தசானிலத்துபிசெலாமின்பத் 

தான்மனமகிமூ௨வாழ்கரன்கென்னாச்சாற்றிடுமதற்குமாறின்றிக் 

கான்வழிந்தொழுகுங்கற்பகமாலைக்கடவுளர்பராவுஈற்புகமோய் 

தேன்வழிர்தன்னமழலைவாய்மைர்தர்சிறப்புறவருளு தல்கடனே.(௮௬) 

கான் - வாசனை. 

நித்திலங்கோட்டிற்கொழிக்கும்வெண் டரங்கநெடுங்கடல்புடையு 

டுத்தசகன்ற, கத்தொளிமணிச்சூட்டுச்சியிலரவக் தாங்குமிர்கிலவலயத்தி, 

லெத்தகையினரும்வெருவருகிரப்பேயிசைக்தவாபாவியாசெல்வ, மொ 

த்துறவியைந்தோர்புண்ணியான்றோவும்பருந்தொழத்தகுமேலோய், 
கோடு - கனா. 

தரித்திரமிக்கவனப்பினையொடுக்கிச்சரீரத்தையுலர் கரவாட்டுர், த 

ரித்திமளவாச்சோம்பலையெழுப்புஞ்சாற்ற ௬ுமுலோபத்தை மிகுக்குர், 

தரித்திரர் தலைவன் றலைவியர்க்கிை டயேதடுப்பருங் கலாம்பலவினைக்குர், 

தரித்திரமவமான ம்பொய்பேராசை தருமிதிற்கொடியசதெரன் திலையே, 

தரித்திரங்களிப்பாங்கட லுக்கோர்வடவை சாந்றுமெண்ணங்கள் 

வாழிடபார், தரித்திரம்பற்பறுக்கமுர்கோவ் றத். கக்கபேராகரமென்ப, 

ans தரநன்மைசாலொழுங்கெ ன்னுந்தழைவனக் சனக்கழற ழலார், தரி 

தீதிரங்கொடியவெவற்றினுங்கொடி தத்தசையையொழித்கனன்றாமே 

ஆகரம் - பிறப்பிடம், 

யாதவர்குலத்திற்றோன்றியவரசர்யாவர்க்குமதிபனாமினையின் 

மாதவனலுடனீடலகலைக்கடலைவாய்மடுத்தனையெனவகுப்பா 

ராதலினப்பிதாம்பரன்மருங்கிலணைந்தவன்பாற்பெருஞ்செல்வர் | Lo, 

தீதறக்கொண்டுகொடுத்துகஞ்சிறுவரசெல்லனோய தவிர்க்கு தல்வேண்டு 

பீ. சாம்பரன் - பொன்னாடையையு டையவன்,



20 குசேலோபாக்கயொதம். 

இளமையினின்னோடி ருங்கலைகற்ற வெழிலிபோல் வண்ணனிற்க 
ண்ட, வளவையேயெல்லாப்பேசரும்வளமுமளிக்குவனையமதின்றாற், 

பளகறுநேசனெருவனைப்படைத்தல்பருந்தனப்பொதிபெற்றாற்போன் 

மென், அுளமிகத்தெளிந்தோர்புக லுநன்மாற்றமுண்மையாம்பொய்ம் 
-மையாகாதே, (௯௧) 

ப்ள்கு - GP pio க 

உலகமோர்மூன்றும்வெருவரக்கொடியவுஞற்றியகஞ்சனா திய்க்கொன் 

தலினன்னெறியோரின்புறவளிப்போனாதலினாங்கவன்பாற்சென் 

நிலகுறுஞ்செல்வம்வேண்டி.டி.னி னக்குமீகுவன்ம ற்றவன்மறுக்கிற் 

குலவவன்பாதங்காண்டலேயமையுங்கோ தறுவீடுமெய்தலினே, (௬௯௨) 

கண்ணனை கீ. துளபமாலிகைநிற த்திற்கமலைவா ழ் தரவருள்புமிர் த 

மண்ணியமணியைத்தினந்தினம்போற்றுமாசறுதவத்தினருள்ளத் 

தெண்ணியவெண்ணியாங்களிப்பவனையெய் திகஞ்ொருயச்செல்வ 

ஈண்ணிவாவென்னாகங்கைசொற்றிடலுஈற்றவக்குசேலனீ துளாக்கும், 
| நிறம் - மார்பு, 

அறுசீர்க்கழிநேடி லடி யாசிரியலிருத்தம், 
'மக்களுக்சரங்கிவாடுமடத் தகையணங்குகேட்டி 

தீக்கமுற்பவத்திலான்ற தருமான்கியற்றினோர்க 

ளொக்கவிப்பவத்திலின்பமொருங்கனுபவிப்பரின்றேன் 

மிக்கவெர்துயரத்தாழ்வரிகற்குளமெலிகலென்னே. (௯௪) 

அப்பிதழ்மடர்ைஈல்லாய்தோன் நியசவரெல்லா 

 மிப்புவியிடத் துசசாலவெண்ணுவசெண்ணியாங்கே 

'யெப்படி.மு ந்றுமூ ற்ருதெம்பிரானொருவற்கன் றி 

யப்படி முற்றிற்கீழ்மேலாம்பகுப்பிரண்டுண்டாமோ, (௯௫) 

தேற்றமுற்பவத்தற்செய்த தீங்குஈன்கெனுமிரண்டு 

மாற்றல்சால்கருமமென்பரக்கருமத்தைநோக்கச் 

சாற்றுமிப்பிறப்பிற்றக்க தரித் இிரஞ்செல்வால்கிப் 

போற்றுவ.னுபிரையெல்லாம்பொலிசுடர் த் இிகிரிவள்ளல், (௯௬) 

மைச்தர்கடம்மைப்போற்றவளகி திவேண்டுமென்றாய் 
நந்தியயற வைகானகயந் துறைவிலங்குழுன்னா 

வந் தபல்லுயிர்க்குச்சேமவைப்புண்டோவருவாயுண்டோ 

- வெந்திடத்தேனும்போயொன்றிரப்பதுதா.லுமுண்டோ, . (௬௯௭௪) 

சேமம் - காவல், வைப்பு - புதையல்,'



குசேலர்மேல்கடலடைத்தவத்தியாயம். 

அ௮ல்லதுராளைக்கென்செய்வாமெலுங்கவலையுண்டோ 

வெல்லையிலொன்றினுலொன்றிடிப்புண்வொழ்தலுண்டோ 
வொல்லுமவவுயிர்கடம்முருணவிலா இறர்ததுண்டோ 
சொல்லரிப.ரர்தவுண்கட்டுடியிடைப்பேை தமாதே, 

கல்லிலுட்சி றே தீரைக்குங்கருப்பையண்டத்து.பிர்க்கும் 

புல்லுணவரரித் தக்காக்கும்புன த். துழாய் க்கண்ணியண்ண 
லொல்லுகின்மைந்தர்க்காவா தொழிவனேவொழியானுண்மை 

மெல்லியல்கொண்டன்பம்விடுவிமிமறஈ துமெண்ணல், 

அண்டம் - மூட்டை, 

உரைத்தகன்மூதலிடப்பல் ஓயிர்க்கெலாமுணவேயின்று 

வரைத்தவவவுபிரவ்வாறுவழங் கு சலியவ்பேயென்னிற் 

றரைத்தலைவந்தஞான்்றேசலமலமவிடுக்தலுண்டே 

விரைத்தபூங்குழலாய்துய்க்குமுணவின் றிமேவுமேகொல், 

௮லரவன்் மீட்டிவைத்தவாயளினள வைகாறும் 

விலகிலாவினைக்குத்தக்கவிருப்புணாவெறுப்புணாவு 

மிலகவுண்டின்றேலின்றாமின்.ஐு.பி ரடமபின்வாழ்தன் 

மலர்தலையுலகத்தென்றுவகுப்பர், நா லுணார் தவல்வோர், 

தட்டிவைத்தல் - (yp Hoag gov, 

ஆதலினின துமைந்தர்க்காயுளஞள்ளளவைகாறு 

மோதிருவினைக்குத்தக்கவுணவுண்டுபுர்திமாழ்கே 

லேதுவந்தாலு32 மாலெனகினைந் திரு ச்தல்வேண்டு 

மா தர்வாண்முத்தவரன்மயின்மருணடைப்பூங்கொம்பே, 

ரல் - பல், மாழ்குதல் - மயங்குதல், 

வளகிதிபடைத்தோமென்றுமவடி.வவில் ஓடையோமென்று 

மளவில்சேயீன்றோமென்றுமறுபைவத்தமைநதோமென்று 

மிளமையிற்சிறந்கோமென்றுபெ ழினலமுடையோமென்று 

முளமகிழ்கூர்வா்சற் றுமுண்மை நூலுணா சசயில்லார், 

உயிர்க்கொலைபுரிதலுண்ணு மணவுமாருட்டஞ்செய்த 

லயிர்ப்பிலாஈண்பர்மாட்சிமமைதரக்குய்யஞ்செய்தல் 

பயிர்ப்புமிக்கு றஈல்லோரைப்பழித்தலபொடக்கரியுமாத்தல் 

செயிர்ப்பிலாலயத்திட ச்துஞசென்றுபட்டி.பையியற்றல், 

குய்யம் - வஞ்சனை, கரி - சாகி, 

(௬௮) 

(௬௯) 

(௧௦௦) 

(௧௦௧) 

(௧௦௨) 

(கே) 

(60g)



22 குசேலோபாக்கியாதம்: 

இவைமுதற்பலவுமார்தரியற்றிகாள்கழியாகிற்ப 

ரவையெலாம்பொருணிமித்தமாகுமப்பொருளைப்பெற்றாற் 

குவையு றப்புதைத் துவை த்துக்குதுகு துப்படைந்துகாத்து 

ஈவையுறுபணப்பேயென்னுகா மமும்பெறுவர்மாதோ, 

ஒருசிறு தருமமேனுமுஞற்றிடாரிரப்போர்வர்து 

தருகிகர்கரத்தாயென்றுசாற்றினுங்கொள்ளாராகிக் 
கருணைசற்றின்றியெல்லைகடந்திடத் துரந் துமீள்வர் 

மருவுபல்களையமோம்பார்வளம்படைத்தென்பெற்றாரால், 

உஞற்றுதல் - செய்தல், வளம் - செல்வம். 

முறைதகிர்கொடுங்கோன்மன்னர்முனிவிற்குஈனியுமச்சங் 

கறைகெழுகரவுசெய்வார்கரத்திற்குமழற்குமச்ச 

மறைவறு தாயமாக்கள்வெளவுவரென்றுமச்ச 

மை ற்பொருள்பெ ற்று ரல்லரச்சமேபெ ந்டாாபோ லும், 

ஒல்லொழுக்கினனா கீதீயவொழுக்கரென்றுமைக்கச்செயயும் 

புல்லொழுக்கினரைத் தூயபுலக்கென்றுரைக்கச்செய்யு 

நல்லகற்புடையமாதர்ஈலத்தைதயஞ்சாமைசெய்யும் 

பல்வகைத்துயருஞ்செய்யும்பாழ்ம்பொருள்பற்றுளார்க்கே, 

புலசதா - அறிவுடையா, 

கோடிபொன்னளிப்பனின்றேகோடிரோர்மாத்திரைக்கு 

ஞளூடியகிளைக்கோர்வார்த்ை தயுரைச்கடைகுவனென்றாலுர் 

தேடியகாலதூதர்சிமிழ்த்தல்விட்டொழிவரேகொல் 

வாடியமருங்குனங்காய்மாண்பொருட்பயன்கண்டாயோ, 

சமிழ்ச்தல் - பற்றுதல். 

பொருவறுபர்தமெல்லாம் புண ர் ச்திரந்தெய்வசிர்ை த 

யொருவமேலிட்டுகிற்குமுறக்கமுமிறக்கச்செய்புங் 

கருவிலுட்பு கு தீதுமின்னகரிசுகண்ட தனாலன்ோே 

விருகிலத் திடைவெறுக்கையென்மனார்புலமைசான்றோர், 

சிறியரோமதிக்குமிந்தச்செல்வம்வர் அுற்றஞான்றே 
வறியபுன்செருக்குமடிவாயுள்ளார்க£கராவர் 

பறிபணிசெவிபுளாரும்பபிறருசெவிடராவர் 
குறிபெறுகண்ணுளாருங்குருடராய்முடி வரன்றே, 

ஸ்ட) 

(௧௦௬) 

(௧௦௪) 

(௧௦௮) 

(௧௦௯) 

(௧௧௦) 

(aaa)



குசேலர்மேல்கடலடைந்தவத்தியாயம்: ஐ. 

பலகதீர்விரித்துத்தோன் திப்பா! டுசெம் யகதிரேபோல 
மல்லனீருலகற்றோன் Bw an is இடும் மவிட்டுச் 
செல்வமென்றுறுவ தற்குஞ்செல்வெ மன்னறுரைக்கு ம்போன் 
றல்லலைவிளைப்பதாகாகரும்பெற ற்செல்வம்பாவாய், (௧௧௨). 
மதுமடையுடைததுப்பாயும்வன த துமாய்க்கண்ணிவேய்ந் து 
விதுமுகப்ப.துை மசெங்கைமெல்லெனவரு டச்சேர்து 
கஅமெனக்கருதுமன்பர்கரு த் தினுட்புகு 5 தூவாரு 
முதமறைப்பெருமான்பாதம்பெறுதலேகாரிச்செல்வம், (௧௧௩) 

வித - சர்திரன், 

கைப்பொருள்பெற்றஞான்றேகடவுளாலயத்திற்நேது 
மெய்ப்படுபுராண நால்கள்விருப்பொடுகேட்டுவக் அம் 

வைப்பெனவிரப்போர்க்நே அம்வருபவருளரேற்-ூற்ற 
மொயப்புயத்தண்டர் தப்பிமுன்னவனின்பத்தாழ்வார், (௧௧௪) 

குடருகெய்த்தோருமென்புங்கொழுவும்வார்வழும்புந்தோலுந் 
தொடருநாடிகளும்வைத்துச்சுமத்தியகடியுங்கொண்டு 
படர்தரச்செய்தபவவீப்பாண்டமாமடர்ைநல்லா 
ரிடருடைவடி வமந்தோ விதற்குமுண்மயங்காகிற்பர், (௧௧௫) 

தீடி. - மாமிசம், பவ்வீ - பீ, (மலம்), 

கோதுறவமைத்தபவவீக்குழம்புபஃறுவாரந்தோறு 
மோதுறவழியுங்கும்பரு தீதிரபாத்தரங்கை 

யாஅபல்கிருமிக்குப்பையடாந்தூராற்றக்கூடிம் ப 
மா தர்மெய்வடிவங்கண்டுமாழ்குவார்மாழ்கிகிற்க, (௧௧௬) 

முன்னமெத்தனைபேர்மைந்தர்முறைபைபாராட்டினுசோ 
வின்னமெத்தனைபேர்மைக் தர்முறைகொளவிருக்கின்ருரோ 
வன்னமைர்தரை த்தம்மைர் தரெனலறியாமையாகு 
மென்னடைக்கரியவாட்கண்விரைக்கருக்தாழ்கு ழாலே, (௧௧௭) 

மதலையைப்பெறுகாட்டுன்பம்வளர்த்திநொளுர் துன்பம் 

விதலைகோயடையிற்றுன்பம்வியன்பருவ தத் துன்பங் 

கதமுறுகாலர்வர் துகைப்பற்றிற்கணக்கிறுன்ப | 

மிதமுறலெர்காள்சேயாலெற்றைக்குர் துன்பமானால். (சக ௮) 

விதலை - ஈடுக்கம், ௪௪ம் - சோகம், 

இளமையிலியற்றுக் சண்டமேற்றுமெவ்வெறுப்புயத்தாலு 
முளஈெடுங்கிப்பின்னியுற்றுறப்பற்றிகிற்பார்



௨௪ குசேலோபாக்கியாதம். 

தளர்வறுபருவஞ்சார்ர்தாற்றகைததாய்ஈடுங்கச்சீறி 
யளமரு தம்மனஞ்செலவ்வாறேயொழுகிகிற்பர், 

் தண்டம் - கை, 

காரு௮தந்தையாருர் காயருமனந்தஞ்சன்ம 

வூரூுமோரனந்தம்வாய்த்தவுவுமோரனர் தம்பெற்ற 

பேருபோரனர் தங்கன்மப்பெருக்கமுமனர்தங்கொண்ட 
சருமோரனந்தமின்னுஞ்சேர்வதுமனர்தமாமால், 

அ.த்தருமைந் தரார்நீயாரிஃ துரை க்குகானா 

ரித்தராயிடைக்காப்பாற்றற்கியான் றிருநெடுமாலல்லன் 
கொத்துறுமைந் தராசைக்கோட்பட்டுவருக் து௫ன்ராய் 

பித்துளார்செய்கையீ துபெரியரிம்மயக்கம்பூணூர், 

ஈல்வினையடைர் தகாலைஈனிகஈலர் இளைப்பாஈன்மை 

யல்வினையடைர் தகாலையல்லலிற்றுளைவரெல்லாந் 

தொல்வினைவழியதாகுந்தோன்றனுபவங்கடந்தம் 
புல்வினையாலென்றெண்ணல்புலரையோரிடத்தின்றாமால், 

இளைச்சல் - அறுபவிச்சல், 

இம்மையிற்றருமகானமெழில்பெறகியற்றினோ்க 

ளம்மையிற்றேவராகயமிர்தமுன்னானபோகஞ் 

செம்பையிற்றுய்ப்பர் துப்த்துத் சர்ர் தபின்புவியின்மீட்டுந் 

தம்மையர் தாயரென்றேதிலர்த்தமீ இப்பிறப்பரன்றே. 

ஏதிலர் - அயலார். 

தழைவிரிகற்பராடுசார் தலும்புவியில்யாரும் 

விழைதகுபோகந்துய்த்துமேவலுநல்லூழாமாற் 

பிழைபடஙகிரயத்தாழர் துபெருர் தயருற லஓுமண்மேற் 

குழைமிடியாதித்துன்பு-ர்சலுர் தயூழன்றே, 

கிரயம் - ஈரசம், 

இத்தகுதுன்பமின்பமெய்திடாரறிவுசான்றோர் 

பத்தியின்வழாதுநின்௮பகாருச்சனையியற்றிக் 

கைத்துமுற்செயலெலாநிட்காமியமாக்கயென்றும் 
பைத்தகாரவண்ணக்தெம்மான்பதமடைர் இின்பத்தாழ்வார். 

சளசளவெனவாயூற றடையின்றியொழுகப்பற்போய்த் 

தளர்வொடுமெலிர் அடனித்தசையறவற்றிமுற்றிக் 

(asm) 

(௧௨௦) 

(௧௨௧) 

(௧௨௨) 

(௪௨௩) 

(௯௫)



குசேலாமேல்கடலடைந்தவத்தியாயம்: ௨௫ 

கெளாஈடையொழிர்அபாயல்கடைகொளுங்கிழவுத்தன்மை 
பளவுசண்டிலரகொ லுற்றவிளமையோக்ககங்களிப்பார், (௧௨௬) 

வாதூறல் - எச்சில், பாயல் - பாய், இழவு த்தன்மை - ழெப்பருவம். 

மேற்படி - வேறு, 

பாவமிகையாற்பூகக் துற்பவிப்பர்டாகர்புண்ணியங்கண் 
மேவுமிகையாற்பூதசாரத் இன்விண்ணோருஇத் திடுவர் 

பூவினிடத்தவ்வினையிரண்டாற்பூகபரிணாமத்துயிர்க 

ளாவவியன்மானிடம்விருகமனை த் தும்பைபுளா வனவே, (௧௨௭௪) 
மிகை - மிகுதி, பூதம் - பூசசாசம், பூசபரிணாமம் இவை சரீரதரயம். 

பறவையுரகமுதலாயபலவுமண்ட த்துஇித்திமொ 

அறவுற்று திக்குங்கசிவினிற்டோதிபுருவம்சித்திடமண் 
ணறல்கால்வெயிலுற்றிடவுஇக்குமறுகாற்பொறியஞ்சிறைவண்டர் 

நறவுண்டி சைபாடி டமலருகறியதருக்சண்முசற்பலவும், (௧௨௮) 
உசகம் - பாம்பு, கசிவு - வேர்வை, அறல் - நீர். 

அவவித்துயிர்ப்பவவற்றரியயவைமுன்செற்றெலிமுன 
செவவிப்பலத்தினசித்திடுமச்சிறர் கபலமானிடர்க்ருணவா 
யெவ்வத்தகற்றிவளர்க்குமகத்திட்டவுணவுகிரிவற்றை 

யொவ்வப்பருவமடுப்பவறல்கீ ாவுணவுமேலாக, (௧௨௯) 
யவை - ஒர்வகைத்தானிய௰ம். 

பகுக்கும்பிராணன்பின்வளிபின்புக்ருஞ்சா.ரர் துராலிரண்டா 

வகுக்குமழலிதயஞ்சாரம்வதர் ச மானனாற்பயிலுந் 

தொகுக்குகாடியெலாமற்றைத் துரால்பன்னிரண்டாய்வெளிக்கொள்ளு 

மிகுக்குஞ்சாரமென்பதுபத் துணைத்தாம்விரைப்பூற் குழன்மாதே. 
மி. மலம் வளி - காற்று, துரால் - அழுக்கா, 

இயக்கமிரண்டா ய்மிடற்றுவழுக்காய்கறக alone allt ராய் 

நயக்கட்பிளையாய்ச்செவிரசாரகம்பல்குப்யங்கு தமாழக்காயக் 

கயக்குரோமத்துளைதோறுங்கசியும்வேசாய்த்துரால்கழியும் 
வியக்குமருங்கற்புடையாரும்விரும்புமேன்பைமெல்லியலே, (amo) 

மிடறு - கழுத்து, இயக்கம் - சஞ்சாரம், குய்யம் - ௮ண்குறி, 

சாரமதனிற்றுவக்கதனி ஓ திரமதனிற்றைதகிணஷூன் 
சேருந்தசையினரம்புமயிர்செறியுஈரம்பினிடைராடி. 

யோருமதிலென்பதின்களையுகர்மூளையிற்சு க்கிலம தீனிற் 

சாருங்கருவிங்கன மீராறாகிப்பயிலுந்தன்மைத்தே. (௧௩௨) 
துவக்கு - தோல், உ௫ர் - ஈசம், 

4



௨௬ 'குசேலோபாக்கியா தம்: 

கலிநீலைத்துறை, 

பாயும்வெண்புனல்செம்புனலினுமிகப்பரவி 

னேயுமாண்சுரோணிதமிகற்பெண்ணிகர்த்திரண்டுந் 

தோயுமேலலியாம்பிதா.நுகர்சுவைபற்றிப் ' 

போயுள்வெண்புனற்பட்டுபிரனைகருப்புகுதும், (௧௩௩) 

வெண்புனல்-சுக்லெம்,செ ம்புனல்-உ.இரம், சு சோணிசம்-உதிரம்,௮லி-பேடு, 

உயிர்படுங்கருவர் ற்றைநாட்குன் நியையொக்கு 

மியலுமைக்இற்புற்புதமொக்குமேழின்மெல்லூனும் 

பயிறரும்ப தினான்கிற்செந்நீர்பரவூனாஞ் 

செயிரிலையைர் இற்பீசமுற்றிடுஞ்சிறிதாக, 

குன்றி - குன்றிமணி, புற்புதம் - நீர்ச்குமிழ், 

சிரங்களம்புறமென்புநாண்முப்ப திற்செறியுங் 

கரங்கடாளடி மருங்குமுனிருமஇகாணுந் 

தரங்கொள்சர் இகள்வடி.வின் மும்ம தயி டைச்சாரும் 

வரங்கொண்மா த.ராய்விரல்கணான்ம இிபிடைமருவும், 

களம் - கழுத்து, புறம் - முதுகு. 

தாசியானனாஈகங்கன்னங்குய்யன்னகையூன் 

பேசுமைந் திலாறினிற்கன்ன ததுசாபெறுமேழி 

லாசிலாதபல்குறிகளும்விள௩்கிடவமையு 

நேசமாம்க்குதமுந்திமற்றங்கமுகிரம்பி, 

ஆனனம் - முகம், குய்யம் - மர்மஸ்தானம். 

ஓங்கிடும்பிராணன்மு கல்வளிகளுமுற்று த் 

தேங்கிடும்மதியெட்டினற்றுய்றுகர்செறியூண் 
பாங்குறுஞ்சுவையுர்திவாயகட்டுறும்பற்றி 

வாங்குமின்பதுன்பங்களுமனா தியானுகரும், 

அசடு - வயிறு, உச்.இி - கொப்பூழ், 

உற்றிடுங்கருப்பா சயப்பையுறுத்துதன்முற் 

சொற்றிடுந்துயரழுர் திமுன்னிகழ்ச்சியுந்தோன்றப் 

பற்திடும்புவிப்பிறர் துன்்னெ றிநின்றுபவநீர் 

(௧௩௪) 

(௧௩௫) 

(௯௩௯) 

கேஸ் 

வற்திடச்செய்வாமென்றுள்ளிப்பிறக்கும்பின்மறச்கும், ௪௩௮) 

கருப்பா சடப்பை - சருப்டை,



குசேலர்மேல்கடலடைந்தவத்தியாயம். ௨௭ 

அறசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியலிருத்தம். 

இவ்விதமின்பமுத்தியெய்தீடுங்காறுமாறா 
தெவவகோயுறும்பிறக்குமிறக்குமித் துயமோர்ந்த 
செவ்வியமன த்தர்மாயன் றிருவடிப்புணையாற்சென்மப் 
பெளவமேழையுங்கடப்பர்பரிந்துசோகாப்பர்மற்றோர், (௧௩௯) 

பெளவம் - சடல், புணை - தெப்பம், 

நாடிகளுரோமந்தந்தரகங்கள்வீரியமேபித்த 

8ீடி யகபகிணந்தோனெய்த்தோருன்மூளையின்ன 

கூடியவிரண்டைச் நாறுதொடியெனக்கூறுநால்க 

ளோடியவிரண்டியக்கக்குறு தீதியவள வையி ன்றே, (௧௪0) 

தொடி - பலம், நெய்த்தோர் - உதிரம், 

புலைத்தொழில்ப.பின்றவிந்தப்புன்புலா ற்ுமையைநாளு 

நிலைத்ததென்றெண்ணியெண்ணிகேயம்வைத்அறுகாப்பாற்றி 

மலைத்தலைர் துழல்வதெல்லாமடபையோர்செய்கையாகுஞ் 

சிலைத்தொழில்விளக்கியாங்குச்செறிகரும்புருவப்பாவாய், (௧௪௧) 

புலால் - மாமிசம், சிலை - வில், 

தரித்தாமென்றுபல்காற்சாற்றினையெதிர்மறுத்தல் 

பரித்திமெச்சொறன்மைப்பன்மைமுற்றாகவல்லோர் 

விரித்துரைபொருணிசற்றும்விளங்டெவுணர்ந் தாயல்லை 

யரித்தடங்கருங்கண்மாதேயா தலினிலைத்ததன்றால், (௧௪௨) 

பாற்கடலடுத்தமீனப்பால்விரும்பா துமற்ற 

வேற்ருமாவிரும்பினு ற்போலெம்பிரான்றிருமூன்சார்ந்து 

நாற்க திடக்குமின்பச்செல்வதை தண்ணிடா மற் 

சேற்கருங்கண்ணாய்துன்பச்செல்வமோஈணணுவேன்யான். (௧௪௩) 

தாற்கதி - தேவகதி, மச்சட்சதி, உரசி, விலங்குக்க இ. 

' மானமற்றிழிவுபூண்வெளமனைக்கடைதோறெய்தி 

யீனமுற்றிரர் இரர் திவ்வுடல்பருத்திடச்செய்தாலுர் 
தூஈகைக்கரியவாட்கட்ஈடர்த்தொடீநிலைப்பதன்று 

பேனமார்வெள்ளநீரிற்பிறர் திடுங்குமிழிபோலும், (௧௪௪) 
மனைக்கடை - வீட்வொயில், பேனம் - நரை, 

ஈன்றியிலுடலைப்போற்றனன்றுளார்செய்கையன்று 

வன்றிகண்மலத்தழுர்திமாரகமென்றுற்போல



௨௮] குசேலோபாக்கியாதம்; 

வொன்றுமிக்குடும்பச்சே ற்றி லுழன் நிமேனுழன் நிடேன்யா 

னென்றுமைத்திறுத்தான்பற்றிலிருக்தவபேறுபோல்வான், (௧௪௫) 

௮ர்தணனுமாத்தமாற்றமனை த். துமஞ்செகியிலேற்று 

நந்தலிலுண்மையீதென்றுணர்ர் தந் தானயநர்துபெற்ற 

மைந்தர்பால்வைத்தவாசைமயக்கறாளாகிப்பின்னும் 

புந்திபின்விரும்பிப்பா தம்போற்றிரின் றிதனைக்கூறும், (௧௪௬) 

எழுசீர்க்கதழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம். 

கலைமுழுசோர்ர்துகரிசெலாமறுத்தகாந்தனேபருமணியரவத் 

,தலைடெர்திமைக்குந்தாத் திரியதனிற்சாற்றருந்தக்கரன்முயற்கி 

யுலைவறப்புரியாவொருவனுக்செங்கவுற்நிடுஞ்செல்வான்னிலத்தை 

நிலைபெறவுழு அவித்திலான் றனக்குநீள்பயனுற்றிடுங்கொல்லோ, 

காந்தன் - கணவன், சாச்இரி- பூமி. 

மா னிடனெொருவன் றனக்கருஞ்செல்வ ம்வாய்க்கவென் ற்னு இனஞாயற்கி 

தானுஞற்றுவனேற்கடவுளும தனை த்தர்தளிக்கு.றுமதாலன்றோ 

வானபேரறிஞர் திருவினைமுயற்சியாக்குமம்முயற்சியில்லாமை 

யினமாரின்மைபுகுக் தஇிமொலென் றியா நன்குணர் தரகவில்வார். 

மக்களேதேவர்மரகரென்ற றிஞர்வருக்குறுமுயர் தணையா தி 

தீக்கபல்லுபிர்க்குஞ்சக்கரமாதலாச்சாற் றுமைம்படைகா தீதேந் து 

மைக்கடன்மேனிவள்ளல்்வேண்டியவீவானெனவாய்மலர்ந தனையான் 

மிக்கபன்முயற்சிபுமிகிலார் சமக்கவ்விண்ணவன்யாங்கனபருளும், 

செயத்தகுமுயற்சிசெய்திடி.ற்செயிர் தர்செய்யயண்மணாஎனுமிசங்கி 

வியத்சகவேண்டுமியாவையுபளிப்பன்விளம்புறுமுயற்சிசெய்யானே 

CHL GF HE பாக ரிக் இடாெ னன் னா ரானி லத்த றிஞாஈன்கு றரைப்ப 

ருயத்தகுநெறிமாலடியுனலென்றேயோர்ந் தமாதவப்பெருங்கடலே, 

முன்புநல்வினைசெய்கவரமுயற்றின்றிமுன்னியவெலாமுண்பசென்னி 

லின்பவாலரியேமுசஓசரணமெலாமினிதுடையவரேலும் 

வன்பு ௮மடுதன்முயற்சியில்லாமைவயிந்றெழுப௫ித்தழலவிய 

ஈன்பதமாபோமறைமூுழுதுணர்ந்தரற்றவக்குணப்பெருங்குன்றே, 

முயற்று - மூயற்சி, அரி - ௮ரி9), பதம் - சோறு, 
கடவுளீகுவனென்றெண்ணீிரித்தியமுங்கரு அ.றுமுயற்சசெய்யானே, 

லடஇறுசெல்வமஃ டகுவனேகொலருங்கலத்தட்டபாலடி.ன், மிடலு



குசேலர்மேல்கடலடைதந்தவத்தியாயம். ha 

டைக்காத்தாலெடுத்துணாதெங்கன் விங்குவெம் பசிப்பிணி யொழிப்ப, 
னுடல்பவர் தனக்கோராகரமாகுமுடனனிவாட்டுமெய்த்தவத்தோய், 

அடிசில் - சோறு, ஆகரம் - பிறப்பிடம், 

முன்பொருகராவான்மொய்வலிசிர் துமும்மதக்கறையடிக்கயமும், 

வன்புடைப்பொன்னன்புரிகொடுமையினான்மனமெலி Pree sor gn, 

மன்பினோடேத்தியழைத்தலானன் றேயலைகடல்வண்ணன்வரந்தாண்டா, 
'னென்பரா தலினான்முயற்சசெய்பவருக்கெய்தரும் பொருளுமொன்று 

ளதே. (௧௫௩) 
க.ரா - முதலை, கறையடிக்சயம் - உசல்போன்ற கா$லயு/டைய யானை, 

கமலமேலவனை த்தோற்றியவுர்திக்கசமலன்வெர்தொடசெனப்பகரு 

முமலவேரறுத்தமனிவர்வேண்டாமலெங்ஙனமுயவிருவளிப்பன் 

விமலவே தியநீயுள த்தின்வேண்டுவையேல்வேண்டியவேண்டியாங்களி 
மமலநால்வேதமாறுசாத்திரஈன்காய்ந்தவர் தமிற்கிறந்தவனே, [க்கு 

மூம்மலம் - ௮ணவம், மாயை, காமியம், 

முன்னரும்பற்பன்முனிவரர்பன்னாண்முயலருபருர் சவமுாயன் ௮ 

பன்னரும்பேறுமா தவனளிப்பப்படைதீதனர்பவளவாய்ச்செங்கா 

லன்னவேறுயர்த்தரான்மறைமுனிவனனையநற்பெருந்தவரேறே 

யுன்னருஞ்செல்வமன்னமாலீயவுறிற்புகழன்றிவேறிலையே, (கட) 

அப்ப.ரந்தர்மனினையடியன்றியா தரவிலையெனவறிக்தாய், செப்ப 
ருமாசைபொய்கொடுஞ்சீற்றஞ்செற்,றுளாயெனினும்விண்ணாளு, ஈப்பு 

ரந்தரனா திர்தொழுமன்னானண்ணுறுக்துவாரகையணுகி, யொப்பில் 
பல்வளனுர்தருதியென்றிரக்கி ஓ.றுங்கொலோ தாழ்வதினுணர்ந்தோய், 

மாசுகற்பின்மடவ.ர றனக்குவகுக்கருங்கொழு நனேயுலக 

மாசறத்துதிக்குங்கடவுளாமென்னாவரியநான்மறைசொலுமதனாற் 

பாசமுற்றிரியப்பலகலையொருங்குபளகறத்தேதர்க் தடயெனக்குப் 

பேசருங்கடவுளாமெளியேனைப்பெட்பொடுட ரத்தனின்கடனே, 
இரிசல் - நீங்குசல், 

மடமையேன்றனக்குக்கடஅளுநீயேவருக்கருமிை றவனுநீயே 

யடலுறுதானந்தவமுதல்யாவுமாற்றுகின்பணிவிடையன் மோ 
மடலவிழ்துளபமாலிகைபுனைர் தவாசுதேவன்பதமலனா த் [ய், 

திடமுறகெஞ்சத்துன்னிவல்கினையைச்சிதர் தரச்செகுத்தமா மறையோ 

வெண்டிலாவீசுங்கருங்கடற்புடவிவிண்ணகம்பாதலமிவற்.றுண் 

மண்டியவுபிர்களெவற்றையுங்கமலமார்பினன்புரப்பனேயெனிலு:



a0 ருசேலோபாக்கயொதம். 

மண்டர்கள்புகழுமையநீயுயிர்த்தவரியமக்களையுமென்றனையும் 1 தாள். 

பண்டைூற்யையப்பாதுகாத்தளித்தல் பகருகின் கடனெனப் பகார் 

புடவி - பூமி, பாசலம் - பாதாளம், 

கலிநிலைத்துறை, 

இடம்பாடிலாமைமுகன்சாம்பியிரங்கிக்கூறுந் 

திடம்பாடுகொண்டபெருங்கற்பினளடேபொழிக்கு 

மடம்பாடறுதீதுக்கலைமுற்றுணாவாய்ை மசான்றோ 

னுடம்பாடிலாமையுடையானலனாயினானே, (௧௬௦) 

இடம்பாடு - செல்வம், 

சண்ணன்றனைச்சண்ணுறிற்கண்ணுங்க Buna, A ஈடு g 3) ச st x) 

ஈண்ணுஞ்சி அுமைந்தர்களா லஓுளகையுமின்னா 

ளெண்ணுநிரம்புமெனச்சில்பொழுதுள்ளததெண்ணி 

யொண்ணுபனையாண்முகநோக்கியுரைக்க லுற்றான், (௧௬௧) 

தெய்வங்குரவனரரன்றிருமுன்னர்ச்செல்வோர் 

மெய்வந்தவன்னாருள்வேண்டிவிரும்பெேேனுங் 
கைவர்தபெற் றுர்ரெலீ இக்காண்குவாகண்ணன்முன்பு 

. .. மைவந்தகண்ணாபினிதென்கொடுவல்லைசெல்வல், (௧௬௨) 

அறுசீர்க்கழிநேடி லடியாசிரியவிருத்தம், 

'தெறுகிரப்புளோர்வாழ்ர் தீடிரெல்வர்பாந்செல்வரேன்மதியார்கண் 

மதுவுறுத்தவமானமுமியற் அவர் ரானரூள்ளவராயித் 

குறுகுமவ்வவமான க்தாலுபிர்விர்கொள கையிற்றலைநித்பார் 

நறுமலர்க்ருழாலா கலாலவரியைண்ணனன் றெனவெண்ணல். (௧௬௩) 

நீ. ரப்பு - வறுமை, 

இருங்கடற்புவியிடத்தினில்லாரையெல்லாருமெள்ளுவசென்னா [ண்ணீ 

'வொருங்குணர்ர்கமுன்னோருரைத்திட்ட வஃதுண்மையென்றுளங்கொ 

நெருங்குபற்றுறு தாய்தந்தையருகிரப்புறுரைவெறுப்பாரேற் 

சுருங்குமன்பின்மற்றெவாவெறுத்திடா தவர்தூகைமலர்க்கொம்பே, 

எள்ளுசல் - பழித்தல், 

ஒன்றும்வேண்டலராபினுஞ்செல்வர்பா லுறுமிடியவர்சார்ந்தா 

லின்றுவர்தமையா இனைக்கரு இமற்திவசெனவுள த்தெண்ணிக் 
கன்றுமாறுபல்குறிப்புரைநவிற்றுவர்கா தலினவரபாந்போய் 

மன்றவந்ததுசிறுமையேயிவர்க்கள் நிமற்றிலையறிபாவாய், (௧௬)



குசேலர்மேல்கடலடை ந்தவத்தியாயம். ௩௧ 

-இர்தவாறிவனுரைத்தலென்னெனவ௮ுள தீதெண்ணிடேலெக்சா ஓம் 

பர்தமானிடர் தன்மையிற்றெனப்பகர்ந்தேன்பரம்பொருளாய 

சந்தமாமறைத்தலைவன்பா ஓவு தகாதென்றேனலன்கண்டா 

யெர் தவாறுகையுறையிலாதையன்முன்யான்படர்குவன்மாதே.(௧௬௬) 

படர்தல் - செல்லுசல், 

எழுகடற்கொருபுன்னுனிப்பனிக்துளியென்னுவகையைச்செய்யுங் 

கொழுமலத்துணைச் தேவுக்க ம்மலைத்துணை கொண்டுபோற் நிடலுண் 

செழுமதிக்குச்சின் ஜூலிழைபறித்திட்டுர்சி் தித்த துறல்போல | டோ 
மூழுமுதற்குமேகாவதுகையுறைகொண்டுமுன்னுறல்வேண்டும், 

கையுறை - காணிக்கை, 

மேற்படி - வேறு, 

என்றுரைக்தகொழுகலுமை கேட்டுமகிழ்ர் திகற்கென்னோ செய 

லென்றெண்ணி, யன்றுமுதலுபவாசர் கானிருக் துமாமுனிவனமிதிற் 

நேடி, நன்றளிக்குரெல்லினிற்றன்னொருபாகம்வேறெடுத்துலக்கச்சே 

ர்த்துத், : துன்றியவந்நெல்லையொரு தினத்தறலினனை த்துவறுத்தெடுத் 

அத்தூய்தா, (௧௬௮) 
கொழுசன் - கணவன், 

கறையிட்டுஈனிகாணவுலக்கைகொடுமிக்இிடி ததுக்கரிசுபோக்கி, க. 
றையிட்டவவலாக்இக்குசேலமுனிகர்ையினினேடியோர்பான், மறை 

யிட்டவொழுங்குடையாண்முடிர் துகொடுத்தினிதுபோய்வருக வென்று 

ள், சிறையிட்டபவநீங்கும்வழிகண்டோன் வழிதேடிச்செல்லலுற்றான். 

கறை - உரல். 

முன்னுநெடுர் தூரவழிஈடர் தறியான்றோட்சோப்புமுகலா சாரர், ௧ 

ஊ்னமுமிலான்பதிகர் தமைவினவிவழிதேர்ந் து தடையிலாலு, பன்னெடு 

ங்காவதம்போ௫ிக்கவர்வ ழிகண்டுளமயங்கிப்பரி ந்துநின்றங், குன்னிமதி 

ப்பாலிதுசெல்வழியெனத்தேர்ந்தவணின்றுமுற்றுச்செல்வான். (௪௭0) 

தோட்சோப்பு - கட்டமு.து, பதிகர் - வழிப்போக்கர், 

எழு?ர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிருத்தம். 

வாங்குவிற்கருங்கார்பருங்குறமருண்டுமையலம்பிடியெனவணைக்க 

தேங்குமும்மசம்பெய்களிற்றினைக்கண்செறுபிடி யூடவக்களிறு 
பாக்கு தறப்போகியடி.க்கடிவணங்கிப்பரி ந்த பைங்க ந்பகர் தளிர்த்த 

பங்கு மூட்டிய ்புலவிதீர் த்தணைக்கும்பொருப்புகள்பற்பல கடந்தான், 
பிடி. - பெண் யானை,



௬௨ ... குசேலோபாக்கயொதம். 

மிக்சசெந்தழலின்சிகைக்கொழுந்தெழுர் அுபெய்வெ அப்புறுமென 

வஞ்சித், தக்கபொன்னுலகத்துறைகுரர்முகலைத்தடையெனரவின்௮ுே 

- ழ்த்தாழ்த்தி, யொக்கலோடொளிர்கற்பககிழன்பருர்துண்டுபிமாயோம் 

புறக்கடுங்கொடுமை, தொக்கநீளபாப்புநிரப்புுமுரப்புச்சூழல்கள்பற் 

பல்கடந்தான், (௧௪௨), 
ஒக்கல் - கூற்றத்தார், மருக்து - அமிர்தம். 

த றலைத் தயிருண்டுடல்சவாக்கொளிக்குமவர்க்குமவவுடல்கருதா து 

கோறலைச்குறித்தகுடாவடி.சீயங்கொடுவரிவேங்கையெய்யாமான் 

மா றலை த்ெ oY ம்போ கக்ரு.தலாம்பன்மாக்கட்குமிடம தாய்க்கொடுமை 

க் றலைச்ே சய்யாதடர்ர் துயா்ர்திருண்டகாடுகளபற்பலகடந்தான். 

ஆறலைச்தல் - வழிகட்டிப்பறித்சல், யம் - சங்கம், கொடுவரி - புலீ, 

எய் - மூட்பன்றி, அமான் - காட்டுப்பசு, போதகம் - யானை, மாக்கள் - 

மிருசங்கள், 

மாங்கனியுதீரப்புலியடிப்பைங்காய்வாழைக்கூன்குலைபலமுறியத் 

தேங்கனிந்தொழுகும்வருக்கைகள் கிழியச்செ றிகமுகம்ப ழஞ்சிதறதீ 

தாங்குழுப்புடைக்காயுடைதரப்பகட்டுச்சகட்டகட்டிளவரால்பாயும் 

வீங்குரீர்ப்பழனமுடுத்ததேயங்கண்மென்மெலப்பற்பலகடந்தான், 

வருக்கை - பலாமரம், முப்புடைக்காய் - தேங்சாய், 

காமலும்பெண்மையவாவுறப்பொலிர்தகாளையாமார்பிடைவயிர தீ 

கோமறுபூணிற்றர்கிழல்வேற்றுச்ே தாகையரெனமினைந்தூடிக் 

கோமளபடவார்மறுகிடையெறிந் ச்குரஉமணிப் பூணவட்குஅகு 

காமகினிருளைகக்கவொாளெறிக்குககரங்கள்பற்பலகடந்தான். (கடு) 

துன்னியவஞ்சமழுக்கறல்வெகுளிதோன்றிடாவகையுளத்தொடுக் 

தி, சன்னயமுடையார்போல்வெளிச்காட்டிகாட்டியதிறையுகன்குய்த்து 

ச், சென்னிமேலிருகைகுவித்துகன்கொழுகிச்செயிருறுசமயமுற்றறிர் 

ன, மன்னமையலைக்குங்கொலைத்தொழிற்கு.றும்பர்வாழ்ஈகர்பற்பலகட 

ந்தான், . ௧௪௯) 
குறும்பர் - சிற்றரசர், 

கக்தமென்மலரும்வயிரமும்பொன்லுங்கரிப் பெருமருப்பும்வெண்முத் 
சந்தனக்குறடுங்காழடிற்றுணியுர் ததைமயிற்பிலியுமெடுத்துச் [அஞ் 

சர் அவெண்டாங்கக்கரங்களாலிருபாற்செறிகுலையுடைத்துவார்ப ரவை, 

ஈர் தலில்வயிறுகிழிசரப்பாயுகன்னதிபற்பலகடர்தான். , (௧௪௪), 

சக். சனக்குற்ே - சந்சனக்கட்டை, காழ் -மரவயிரம், மருப்பு எ சொம்பு. |



ருசேலர்மேல்கடலடைத்தவத்தியாயம். BH. 

கொச்சகக்கலிப்பா, 
மெய்த்தசையிலாதொடுங்கமேலாயதவத்தொடுங்கா 
னெய்த்தினிகாமற்றைவழியெவ்வாறுகடப்பதென 
வுயத்துணர்ச் துமென்மெலச்செ ௮ றுபொழு தமறுகும்வகை 

மொயத்தெரழு தீவெப்புடற் றுமுதிர்வேனில்வர் த.துவால், (௧௭௮) 

வேனில் - கோடைக்காலம், மறுகுதல் - மயங்குதல், 

மண்கொதிப்பவறல்கொதிப்பவளிகொதிப்பவெண்ணுவா 

ெண்கொ திப்ப 1 ne ஓலியைமனைவிட்டகலாரக்குல் 

கண்கொதிப்பக்கரங்கொதிப்பக்கால்கொதிப்பக்கற்பகஞ்சார் 
விண்கொதிப்பவவ்வேனில்வெம்பருவமேவியதால், (௧௪௯) 

அறல் - நீர், வளி - காற்று, 

குலவுதனைவிழுங்குவகைகொண்டகோட்கினமாகஇி 

யிலகரவநாடனை த்துமிதுசமயமெனப்பரிதி 

பலகதிரும்புகுத்துடற்றப்பண்ணியசெவ்வழிபோலு 

நிலமகடனுடல்வெடிப்பகேர்தோன்றும்பெருங்கமர்கள், (௧௮௦) 

உவகை - களிப்பு, ௮.சவராடு - சாகலோகம், கோள் - இரகம், கமர்கள் - 
வெடிப்புகள்" 

நலக்கதிர்செய்சம்பகையைகான்மறையோரி துசொண்டே.. 

விலக்குவர்நா ங்கொண்டிருப்பின்மேவாகெப்பகையுமெனப் 
புலத்தமைத்துக்கவர்ர்தான்போற்பொய்கைகுளங்கான திமுன் 

னிலத்தமைத்தநீரெல்லாகெடும்பரி திகவார் தனனால், (க.க) 

புலம் - கருச்து, பரிதி - சூரியன், 

தெள்ளுபுனனசைமிக்குத்திரிமரப்பினிரலையெலா 
நள்ளரியபேய்ததேதரின்பின்றொடா்க் துஈலிர்திமொல் 

வள்ளலெனவெளிக்காட்டிவஞ்சிக்குமுலோபர்கள்பி 
னெள்ளுவறுமைப்பிணியோர்தொடர்ந் அகொடார்திளைப்ப தபோல், 

ஈசை - விருப்பம், இரலை - மான், பேய்த்தேர் - சகானற்சலம். 

புறங்கொடாத்திறல்வீர்பூம்போர்வைகெகிழ்த்தகற்றிப் 
பிறங்குசாந்தாற்றிவிடுவளிக்களித் அப்பெரி அவப்பா 
ரறங்கொண்மா தருங்கணவரங்கையன் றித்தடவுதலின் 
மறங்கொள்குயஞ்சிவிறிவியெளிகடவவம்பகிழ்ப்பார், (௧௮௩) 

சாக் சாற்றி - விசிறி, குயம் - மூலை, வம்பு - கச்சு (ரவிக்சை,) 

காலோடைவாவிகுளமுதலாயகணக்கிலவன் 

மேலோடும்புனல்வறப்பவவற்,றுறைமென்பறவைகணற்



i குசேலோபாக்கியா தம். 

பாலானவொருவனிடம்பற்றியினி துண்டகளை ன 

யேலாத்துன்பவனுறுங்காலிமிவெெெனகிரிர் தன வால், (௧௮௪) 

௮ வல் - பள்ளம், இளை - உறவினர், 

வாவிகாள்குளங்காணீர்வற்றினீர்முன் னளித் ௪ 

மேவியவின் */வைப்புனலால்வீங்கனேமிது பொழுது 

பாவியவப்புனலளிப்பேம்பற்றுபெனச்கால்வதுபோற் 

பூவியன்மக்கள்ளுடம்புபொங்குவெடர்டீர்கா ஓம், (௧௮௫) 
் கால்வத - சச்குவத, அளிச்தல் - தருசல், 

ஈண்ணருமிக்கொடும்பருவசகைதருவெள்ளொளிகாட்டி 
மெண்ணுமனநஙக லாக் அருக விந் இயமுமுட னுருகத் 

அண்ணெ லம்வெர்தீவெப்பந்தொ (FOLGE AD FGI GOT 

வண்ணமணிஈகைதீதுவர்வாய்மடநலார்தமைப்பொருவும், (5 sr) 
வண்ணம் - அழகு, துவர் - பவளம், 

AUT Bh HELM ம்க் தூவடவை au Bau தையறிந்தா 

மோங்குகடல் வற் றவெனவுலகுரைத்தலதுபொய்யே 

கேங்கியவிப் ப. ருவத்காற்செறிவெப்பிற்காற்றுமை 

யாங்கு குளிரிடக்தேடியஞ்சியொளித்கதுபோலும், (Gyr) 
ஆ 

வதஇவது - சங்குவது, சுவற்ற - வ௱ளச்செய்ய. 

இச் சகையவேனிலிடையிரும்பசியாலறபெலிக் தும் 

பைத் தகரும் ழலிருந்தும்பள்ளமெலா பாராய்க் தந் ் 

தத்து புனல்கிடையாமைக்தாகக் தால்வாய்புலர்ச் அஞ் 

சுத்தவிர கச்கவரற்றுறைகின் ரேன்சொல்லுமால், (௧௮௮) 

சுடர்மகறைவூரக த்துத்துபில்வ கற்காமிடங்கொடுப்பார் 

பாடர்வழிச்செனமக்கிவவுர்ப்பழக்கமுடையாரிலரென் ய் , A) ia SY, .. ய் 2 ம ம் ‘ef ௮ 

ஜிடரூ டையமன தீ தன ணாயெ தரே காபின் முன் னு pea) 
ச் ௧௦ டு . டி ட ௪ ey ௪ ௩ இடு ° 

யடர்கதிரோனெழுமுனெழுர் 57 Domi h G56 FOUTS, (௧௮௯) 

கானவேன்றாட்டைத்றுக்காலூன் றழுடியாம 

லினபார்முள வாங்கு ங்கருவியுமங்கில்லாமன் 

பானபார்பெருந்தவக்கோன்பனமெலிக்துமுகம்புலர்ந்தோர் 

கானமேவுறவிரும் துட்ட தியவின வயெண்ணுவான், (௧௯௦) 

செறிதர கன்மனப்படியேெசெய்தலொருவற்கினி தா 

மறி நுக்குங்குருமொ ழிகேட்டாக்கலஃ திலுஞ்சிறப்பா 

cy Fw Gus திலரசொற்கேட்டுஞற்றன்முனி துயர்மனையாள் ் 

ait of 0A CBD or mas te ண்ணிதே னர்கெடுதியுறும், . (௧௯௧) 
ச்ம் ௫)



குசசலாமேல்கடலடைநீதவத்தியாயம். கூடு 

துதெரிர் அமனையாட்டியியம்பியசொ ற்குடம்பட்டு 

முதுவெயிலாறுடல்வருகர் திமர்ச்சிக் துமெலிகின்றேன் 

க துமெனப்பல்காவகங்கள்கடங்கதேன்வண்டுவலாகக 

செ௫ுவெனக்கேட்டிடிலெவருமின்னுகெடுக்தூரமென்பார்... (௧௬௨) 

கதுமென - வினாவாக, 

மற்றைவழியுங்கடக்கவலிபின்றோர்விதத்தின 
௮ற்நிடி னு கரு கடல்யாரு தவிகொடகடர் தி$வேன் 
பொற்றவதுகடப்பிலுபப்புசத் திலெனையாாமதிப்பார் 

சற்றுமுணராஅவழித் சலைப்பட்டேனென்செய்தேன். (௧௯௩) 

மாமகுடமூடி.. PM MT GM VA GBT HF 55H I 

கோமகன்றன்றலைவாயிலைவவா றுகு ௮ருவல்யான் 

பூமலியுமவவாயில்புகினுமவன் நிருச்சேவை 

யேமமூறவேல முயேற்கெளி கிடைக் இடுங்கொல்லோ, (௧௯ ௪) 

சனி - மிகுதியாக, குறுகுவல் - அடைவேன். 

கற்பகத்தைச்சார்க் தும்வ ௮ங்காப்கேட்கக்தறுணிவார்போற் 

பொற்புடையவெம்பிரான் Pepa Rol wm ga 

மற்பமு௮திருவேட்டலறிவேகொ.2 ava Wh By 

ப ந்பலவுமெண்ணியயா லப் பிர்த்தானப்பனவனே, (௧௯௫) 

பொற்பு - அழகு, டேட்டல் - விரும்பல், பனவன் - ேவஇியன். 

என்ன துயரினியுறினுமிதுகா அம்வர்கமையான் 

முன்னமனைக்குன தீதபடிமு ற்று ம்ப ராய்வரு வலென த 

தன்னை த்திலெண்ணியெழீஇ.க்கனிஈடர் நுசின்னாளின் 
Aer anf ழ்கார்முகில்ப:பி ஒ£மேல்கடலின்கரையிறுச்சான், (௪ Fn ௬) 

இதுகாறும் - இதுவரைக்கும், மனை - மனைவி, முகல் - மேகம். 

என்னவெடுத்துரைத்தரகமுனிவனிணையடி வணங்கி 

மன்னர்ம ணிருடிஃபி டனும்வார்கழற்கால்வயவேக்சு 

னன்னர்கொண்மற்றைக்கதையுஈடதீதுகெனாளியிரப் ச 

வின்னலிலா அயர்ச் தமுனியி ன்புறவா ய்மலாகின்றன், (௧௯௪) 

வயம் - வெற்தி, இசத்தல் - பிரார்த்தித்தல். 
முதலாவது 

குசேலர்மேல்கடலடைந்தவத்தியாயம் முற்றி Dr. 
தசேலழனிவர் திநவடிகளேசாணம். 

 



னீ 
ஸனரி.சாமஜயம், 

இரண்டாவது 

குசேலர் துவாரகைகண்டு 

தந நகர்ப்புறமடை ந சவத்தியாயம்: 
அணு ணை 

பஃறொடை வெண்பா. 

பூமேவுகான்முகத்தோன்போற்றித்துதிப்ப துவுக் 

தேமேவுபைந் அளவஞ்சே ரக்கமழ்வதுவு 

மாமேவுமாமறைகள்வாழ்த்தப்பொலீவ துவுர் 

தாமேவுவஞ்சச்சகடமுதைத்ததுவுந் 
தீமேவுமாரணியஞ்சென்றுதிரிந் ததுவும் 

தூமேவுமன்பருளந்தோன்றப்பயில்வ வும் 

பாமேகவண்ணன்பதம், (௧) 

சகடம் - வண்டி, பயிலுதல் - பழகுசல், 

ஒருபொருண்மேன் மூன்றடுக்கெவர்த 

ஆசிரியத்தாழிசை. 

நீ.ரார்பைங்கொண்டனிகர்திருமேனிப்பெருமான் 

பா.ராரரின்றசெழும்பங்கயச்செம்போ தடிக 

டேர்வார்வினையிருட்குச்செங்க கிரோனென்பரால், 

காயாம்பூவோத்தகதீர்த்திருமேனிப்பெருமான் 

பாயாரணமணக்கும்பங்கயச்செம்போதடிக 

ளாய்வார்வினைவாரிக்சார்வடவையென்பரால், 

வற்றாக்கடனேர்வரு திருமேனிப்பெருமான் 

பற்றார்கழலொலிக்கும்பக்கயச்செம்போதடிக 

ஞூற்றார்வினையரவுக்கோருவணமென்பரால், (௨) 

கொண்டல் - மேகம், வாரி - கடல், உவணம் - கருடன், ஆரணம் - வேதம், 

வேள்ளோத்தாழிசை, 

திண்ணமென்று தீய தீர 

வெண்ணமபொன்றியென்றுமுளவர், 

கண்ணன்கமலக்கழல், (௩) 

நிண்ணம் - இடம், உள்ளல் - நினைத்தல்.



குசேலர்தந்நகர்ப்புறமடைந்கவத்தியாய். ௩௪ 

ஒருபொருண்மேன் மூன்றடுக்கிவர்.த 

வேள்ளோத்தாழிசை, 

பத்திற்பழுதியத்அம்பக்கத்தழனெஞ்சே 
செற்றச்சகடுதைத்தான்முள்குறியாதெனகொலோ 

முற்றவொழிக் துவிடல், 

அன்றுபவம்விளைக்கும்ப ந்தக்துழனெஞ்சே 

கன்றுகுணில்கொண்டான்முள்குறியாதென்கொலோ 

வென்றுமொழிகஇ் லுவிடல், 

நந்தும்வினை க்கிடனாம்பந்தத் தமனெஞ்சே 

யுந்திமருதிடந்தான்றுள்குதிமாதென்கொலோ 

வந்தோவொழிக் விடல், (௪) 

குறித்தல் - நினைத்தல், குணில் - குறக்தடி. 
வேளிவிருத்தம். 

வேதந்தெரித்தானும்வேதத்திற்குள்வானுங்கண்ணன்யோலும் 

போதந்தருவானும்போந்தொளியாய்கிற்பானுங்கண்ணன்போலு 

மேதந்தவிர்ப்பானுமெவ்வுபிருங்காப்பானுங்கண்ணன்போலும், (ட) 

போதம் - ஞானம், ஏதம்ஃகுற்றம், 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிருத்தம், 

முற்றாவிளமென் றஸிர்க்கரத்தான்முனிவிலா துமெல்லெனச்செம் 

பொற்றாமரையி ற்குடியிருக்கும் பூவைவருமிந்தொறுஞ்சேக்கும் 

விற்று ரணிஈற்ப தமிரண்டும்வியன் மாகிலர் தீண்டி டஈடக்து 
கற்றாமேய்த்தடிற்றாயன்காமர்சர்த்திவாழியவே, (௯) 

பூவை - நாகணவாய்ப்புள், இது இருமகஞக்கு உவமையாகுபெயர், 

மேற்படி, - வேறு. 

பலதலையனர்தனோடெண்பகடமெம்ப்பாறிகிற்ப 

மலர் தலையுலகச் தாங்குமாலையந் தடந்தோள்வேர்சே 

குலமறையுணர்ச் சிமிக்ககுசே லன்சென்றிறுக்கப்பட்ட 

தலமலிகெய்் தல்சார்ச்தஈமிர்கடல்வளமிக்கன்றே, (sr) 

எண்பச - அஷ்டஇக்குயானைகள், அனந்தன் - BBC sares. 

சீரு௮சங்க ம்வாய்ர் செழுங்குவலயமுண்டாக்க 

மோருறுசமடமீனவுருவங்கொண்டுயிர்களோம்பி



௩௮] குசேலோபாக்கியாநதம்:- 

யேரு௮ுபவளச்செவ்வாயியைந் அபொன்புணர்ச் தண்ணென் 

காருறுதிறமுங்காட்டக்கண்ண னைத் துணையும்வாரி, 

வாங்கு? கண்கடலின் மீன௫த கலுபிர்பருவலாலே 

வீங்கியபுல௦மா ற்றிமிளிர்காப்பூக்கநெய்த 

றேங்யெமணங்கான்றுன்றசிறப்பினைச்செய்யுக் கம்மை, த் 

காங்குறுகளைக ermB னூதம்ப ழி மாறைப்பார்போல, 

நெய்தல் - சருங்குவளைமலர், களைகண் - அதாரம். 

அலையெறிமணியமுக் IND LTA LAT மீணுமற்றுர் 

கலைமயக்குற்றுமுன் றிற்ரார் தருருப்பையாகர் 

குலை! CC HIG LI) DI ம்பெண்ணைோ ற்! (னைகுரம்ை பகோறும் 

வலைவள த கொழின்பேற்கொண்டுவாழ்வனபாதச்சாதி. 

அலகு - பலகறை, பெண்ணைமடல் - பனையோலை. 

அபில்விழிப்பகையாபென்பதறிக் துயிர்செகுப்பார்போலக் 

ருபின்பொழிப்பரவமாகாருரைகடன் மீன்கள் போழ்க்து 
வெபிலிடைபுணக்கிப்பின்னும்விற்றுள பகிழ்வார்யாரே 

செயிருறுசிற்றக்தெவ்வைச்சிைத்துள கீ. துவகைசெய்யார். 

(௮) 

(க 0) 

(௧௪) 
அயில் - வேல், செகுத்தல் - சொல்லுதல், பசவமாதர் - வலைச்சியர், 

இணங்குகைக்கோணியேறியெறிவலைவீசுமார்ப்பு 

மணங்குறப்பட்டப ன்மீனருங்கை £யுய்க்குமார்ப்பு 

முணங்கன்பின்சுவர்புள்ளோப்புமார்ப்புமிகோசைபோக்கி 

| UM HTL! ண்ணிடையாரம்மீன்மாறிடுமார்ப் புமல்கும், 

ஒப்புதல் - ஓட்டுதல், உணங்கல் - உலர்தல், ஆர்ப்பு - ஒலி, 

மின்விலைக்கொளவச்சேரிவிருப்பொடுபகுர் தமைந்தர் 

வானவிற்போலுநெற்றிவலைச்சியகண்மீன்பாய 

மானமால்கொண்டன்னார்சொல்வரம்பினைக்கடவாராகி 

யினமிக்குறப்பொன்னெல்லாமீச் களிக்கவையேகொள்வார். 

மால் - ஆசை, அளித் தவையே - தர்தவற்றையே, 

கொழுஞ்சுருக்கொழுமீனோட்டிஈன்கருக்கவாங்காங் 

கெழுங்கரும்பெண்ணைதோறும்றக்குகண்மாறப்புக்கார் 

செழுங்க இர்த்தாளக்குப்பைசேயொளிப்பவளஞ்சால 

வழுங்கலில்பச கமாக்களிடைக்குையளிப்பக்கொள்வார். 

பெண்ணை - பனைமரம், ௪.ரளம் - முச்து, 

ஷே 

(௧௩) 

(௧௪)



குசேலர்தத்நகர்ப்புறமடை ந தவத்தியாயம். 

ஐ : ஸுட் _ OP, பெருக யசெல்வருளளும்பயனிலாருளசாற்பேணி 

யருகியசெஷவருளளுமபயலுளாருளசென்ராய்ஈது 

பெரியவர்சசொலுஞ்சொற்றே ரறும்பெரிய$ரக்கடலுமாங்காங் 

குரியவெண்பணற்சிற்தாறங்கே ணியமுரி wb ote, 

சிற்றிடைவலைச்சிபார்கடெருத்தொறுங் உூறிலி ற்கும் 
ந . b ட ச e e =~. க 

வத்றன்பீனாற்றம்போக் Sea மவர்க் குழற்றாழமபூ 

பற்றுடபர தரே க ரட்ட ற்பரப்புமீத ஆற் bps க்கு 
பற்றவர்த B aol 'தாளவேய்சதகெய் கலங்கண்ணிமாகோ, 

பருங்கிலாப்பரத்திமார்கண்மடரடைகற்பான்வேண்டி 

யொ நுங்குவச்கடைச்காநபோகவுமர்கரும்புவ்னைச்சேக்கை 

யருங்குவப்பார்ப்பிமைமைபெடையொமிமன்னக்துஞ்டம 

க டுங்கொடி யடம்பு சூழ்ந்ககைல தயங்கான வ௨வேலி, 

er, மருக - இடை, பாப்பு - குஞ்சு. 

திண்டு ல்லா துமுன்செஞ் ஞ்ச ரலிமுன்வி? FM i BLP oF) 

வனைபுகழ்நிஉத்தார்ரன் மப மவளமவேண்டிநிற்பர் 

பனை பிமல் துப்பமிமுபபுவிளபபோமென்றும் 

வினை னைகவாதுஞற்றமீக்கெ வயிஃ்வளம்ே வண்டிக்ற்பர், 

இவ்வகைவளங்களெல்வாமினிதுகண்லிட்டிசோக்கி௪ 

செவ்லியவிறும்பூதய்திச்சீகரஈ தளிப்பத்கன்மெய் 

யாவவமெலஃவளிசண்ணென்னவருடவோர்புன்னை நீ/ ௦ ெ Fras ரநடவோர்புன்னை நீழ 

லெளவியபவித்கமேகோன்ச ற்றி நர தயர௮பிர்த்சான், 

௩௯ 

(கட) 

(௧௬) 

(௧௪) 

(௧௮) 

(௧௯) 
சீச.ரம்- நீர்த்திவலை, சண்விட்டு - பாவைசெலுத்தி, இறும்பூத - ஆச்சரியம், 

இக்க லமுகைப்பாற்குப்பெ ன் னிம்மியுமீகற்கில் லே 

மிக்கவனகேளா துய்பபவிரும்। [அிறப்புமில் லே 

நக்கசெங்காலக்கண்ணன்ே ரவைக்குகடக திறேபெ ன் 

ரெரக்கபெய்ய ரைசுதிட்டா ௮ முண்மையென் Deter HOSA TST, (2 ௦) 

உகைதசல - செலுசதல், இமமி - ஒரு 200 pea. 

என்செட்வாரன்சொற்கூறியிரப்பேேக அணிவென் செண்ணிப் 

பொன்செய்தகபகர்பபூமபுனனைநிழலினின்றெழுர்துபோக் து 
வன்செயன்மீகாற்சார்ர்துபனமீரங்குரைபல்-ூறி 

ஈன்செயவேறீரனமுனடைக்ககபேறினானே, 
மீசான் - சப்பலோட்டுகிறவன், நடைக்சலம் - சப்பல், 

கூம்புடக்கஉம்கானாற்குலாகடல்கிழியவோடி த் 

தேம்பலி௮வ1 ரல கக்குசசெஃறுறைபிற௮ுத்தகோூம் 

(௨௪)



௬௦ குசேலோபாக்கியாநம். 

பாம்பணைக்கடவுள்பாதபங்கயமுள்ளத் துள்வோ 
ஜனேம்பலுற்றிறங்குவாரோடி றங்கனொனுவகையெய்தி, (௨௨) 

கூம்பு - பாய்மரம், இறத்தல் - தங்குதல், 

கலிவிருத்தம். 

பானலந்துவரைப்பன்மினாகண்வா 

UIT TEE துவரைப்பற் றுரு தவன் 
வானலந்துவரைப்படுப்போன்பின்வாழ் 

கானலந் துவரைப்ப திசண்ணுற்றான், (௨௩) 

தருமந்தன்னகர்தஙகிப்பொலிவுறத் 

தெருமந்தன்னகுபாவஞ்சின ததர 

வருமர்தன்னவன்வைகலினாரஞர்க் 

கருமந்தன்னமுமின்றக்கடிஈகர், (௨௪) 

கொடியலவிஞ்வெட்காரைக்குனித்தடுங் 

கொடியவிஞ்சிவட்காரைக்குனித்தடுங் 

கடியகற்சிக்கிடங்கராக்கா GM Die) 

கடியகற்டுக்கிடங்கராக்காலுறும், (௨௫) 

குவலையங்கமலங்குலவா ம்பன்மல் 

குவலையங்கமலங்குகு திக்குமுன் 

குவலையங்கமலங்குற ததோற்றிரன் 

குவலையங்கமலங்குயி ந்றந்ககர், (௨௬) 

இன்னமாககர்காண்டலுமோமுகி 

லன்னமேனிய௰ற்காண்டலொப்பாமகிழ்ந் 
இன்ன நீர் கரவெட்டிவிசைகொளீஇ 

நன்னர்நெஞ்சனடக்க த்தொடங்கினான், (௨௪) 
ஏர் - அழகு, இன்னல் - துன்பம், 

பரிக்கொதுங்கியும்பாய்தருமும்மதக் 

கரிக்குந்தேர்க்குமொ துங்கியுங்கார்க்குழ 
லரிக்கண்மா தர்க்கொதுங்கியுமாழ்வினை 

பரிக்கலாதான்படருகன்றானரோ, (௨௮) 

முனனுமபாரக்குமு Biol 70 GWG ger ear evr jp 
பின்னும்பார்க்கும்பெருகிலத் தூருயி 
ருன்லும்பார்க்குமுறுலாகு ழாமெலர் 
மின்னும்பாரக்கவெழுதிடுஞ்சர் த்தியான், (௨௯) 

உறுவர் - முனிவா, €ர்தஇ- £ர.த.௮,



குசேலர்தந்தகர்ப்புறமடைந்தவத்தியாயம். ௪௧ 

தரீழற்செலிற்கிற்றுபிரத்தொகை 

போதச்சாம்புமென்றெண்ணியபுந் தியா 

னாதவந்தவழாறுநடநதிடுங் 

காதலங்கைவிரித்துக்கவித்தரோ, (௩௦) 

சவம் - வெயில், ஆறு - ay). 

எழுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிருத்தம். 

நாகுவண்டொ லிப்பப்படுங்கட ந்செருக் கானாடொறுமின்பிடியூட்டும் 

பாகுடல்குல LPG (GBS றயடிக்களிறுபாவியகூடமுங்கடுங்கா 

லேகுவாம்பரிமர் இரங்களும்வாட்போரிலகுகல் லூரியும்விண்ணிற் 

போகுயரிர தநிலைகளுமிகு த் தபுடைவளப்பெருககர்கடர்கான். (௩௧) 
சல்லூரி - சல்விபயிலிடம், நாகு - இளமை, 

கூர் தலம்பிடியுங்கோணைமாக்களிறுங்கூடியாட்டயாக்கதெனமனணிப்பூ [ஞ் 

ஹணேந்தெ ழி லிளமங்கையருமைர் கரும்பொன்னிை யகருசிவிறியும்பற், து 

சேந்தகைத்தலங்கொண்டொள்ளறலிறைக்ூச்செறி களியின்புவந்தாடு 
பூர்தடமலிர்துபலவளகிறைந்துபொலிதருமிடைகர்கடச்தான், [ம் 

பிடி - பெண்யானை, அறல் - நீர், 

செப்பருமரு நான்மடந்தபுதோர்சிச்செ் சமிழ்ப்புலவர் தந். தூக்கி 

ற், றிப்பியயணிபும்பலபொருள்வாய்ப்புக்கெளிகருநீர்மையுஞ்சருர், த 

ப்பிலாழமுங்கொண்டலாபணமுடைத்தாய்ச்சாற் று தோறகலமுற்றெவ 

ரூ, மொப்பருங்குரைதீ்தென்றுரைந்திடப்பொலியுமுண்ணகரகழியைக் 

கடந்தான். (௩௩), 
தூக்ரு - பாட்டு, மடம் - அறியாமை, 

படங்கிள ரவப்பாயுடைப்பகவன்பராளர் இட்டகாள்வளர்ந்தாங், 

இடங்கொள்விண்ணுலகம்போழ்ர் துமேல்வல ராவெ தர் தரியலருயிர் மட 
ங்க, மூடங்குளை மடங்கலடங்கறுமுழுவைமுதற்கொடும்பொறிபலவுடை 

த்தாய்த்,தடங்கொளீஇரின்றமதிற்பெருவாயிற்றடையையுர் தசடையறக் 

கடந்தான், (௩௪) 
தரியலர் - பகைகயர், மடங்கல் - சிங்கம், உழுவை - புவி, 

உட்புகுமரசைமுன்புகுர் திரு சவோராசெ திர்கொளுங்காலை. 
விட்புலம்புகழும ற்றுமோரரசுவிரைவினுட்புகுவ துகாணாஉ 

ஈட்புடைபிவ்வீரரசுன்கெதிரஈடப்பலிவ்வாறரு.தறலாற் [ கான், 

கட்புலம்புகாதாகெருக்கிடையொதுங்கிக்கரங்கண்மேற்றாக் இியுட்புகுர் 

விடம்படுவடிவாண்மள்ளருக்கொ துஙகின்விரைவினவ்வொதுங்கிடம்வு 

நிடம்பபுெபறிகடாவிடமதற்குர் தமிந்தொதுங்கடுமிடஞ்சிறிக் [ளிபோந் 
6



௯௨ குசேலோபாக்கியா தம்: 

கடம்பகெளிறுபாயியாக PO நங்கண்டொ துங்கிடும்டங்கொடி ஞ்ட 

Wee ஈமு ன்பிறாரிடம pO) றவ பவி மிவனடர் இடுவ வான், (௩௨௬) 

போதருமிடங்கடொறுநெருக்குறலாற்பொன்வனையனையதோண்மைந் 
மே,தருமார்பதி திலங்குமாலைகளும்வினாகெ முகலவையுமிளமை [ BT 

மாதர்மெப்ப்பூசங்குங்குமச்சேறுமான்மதமளாவியைந் நாற்றுக் 

கா.தநாறிடசெஞ்சந்தமுங்குசேலன்கந்தையுகாஜினமாதோ, (௩௭௪) 

வெளிவருவாருருட்புருவாரும்வீ ிபிற்கலாம்விளைப்பாரு 

ஈளிமலர்மாலைசாக தமுன் கொடுபோ யலங்கரீப்பார ருமுன்வாயி 

ளொளிபெறுகதவக் தட்டிநிற்பாருமுழலுகின்றாருமாய்மைந்தர் 

களிசாப்பயிலப்போகம்விற்றுண்ணுங்கணிகையாசேரியைச்கடர்சான். 

கசவம் - கசவு, கடம் - மசும், விரை - வாசனை. 

FEIT GO) KO HT ற்போ ன்றவாலரியாற்சமைக்கிட ப்படுபுழு க்கஐு 

நடம், டெ MOGI LIT PG Up LL jean ayers Baye ரும்பொரு ரூவில்பல்ஈவைக்கறி 

களுந்தேன், (Gi ங்ருமுக்கனி புமமைற்  அுண்பார்க்ருகுவக்கக்கபொன்முத 

வவள்ளனவென், Moh Tew DTW) DD 5D Yo DO tt பின்ஷோிரு io) BO 

Cnr Qu jooris Bip கான், (௩௯) 

புழுக்கல் - சோறு, அரி - அரி, அளை - வெண்ணெய், ஆச்சியம் - நெய், 

குருமலா வெண்பொற்கட்டிமூன்றபை ச்கறாமு கச்திற்பொற்கலஞ் 

செறிததுப், பொருவ இபனி! கிருலையின்ருர் தம்புகட்டிமயொ ண்மணித் 

ஈுழலிட்டுத், இருல்வித் நருமவிர் தனபடுக்கிக்திருமலிவணிகர் கந்தெரு 

வி, னருபைரா ல்சிறியபிணாக்கள பண்ணையிலுமபடுந்தொ ழில்க ற்பதுகண் 

டான், (௪௦) 

கு. சம் 2 அடுப்பு, விது சருமம் - பவளம், இர்சனம் - வி சிகு. 

அப்பியான்மெருகிநு தீர கநுண்செ ரனவிர்தருகோலநுகியற்றிப் 

பூ ர (னை Int Fi POLAT ப்ரனபகவி/பொலிம Mon A றப்பணி BOM M Puts 

தூப்பயி ஓுபகரணங்கொடுமறையோர் நுணர்ச்சழல்வளர் க் தவியமார்க் 

கூப்பிடுபளிக்கும் ம்பன்பகச்சாலைக்கூ ட்டமாங்காங்குக ண்பவெர்தான், (௪௧) 

அப்பி - கொமயம், (சாணி,) 

கறைதபுகலை ககோன்முடிந்தபூஹாலர்கவின் ற, ருமுஞ்சகொணரையி 

னிறைதருதானைச்சொருக்குமுன்.றாங்க$ீள விட்டவர்ருமாங்கூடி. 

மறைபலக ற்கசுங்கிை டகளுநடைே BT LET GBT {SD cw Bh யன்சொற் |னால், 

சூறைவறவுணர்த்தும்பெருமையுங்கண்டுங்கேட்டுமுள்ளுவகைகூர்ற் தன 

சிகளப்ப ஸிக்குமாடமேன் மடவார்செறிகருபுலவியில்வெறுத்த 

இருறுமணிபொன்றாள மாலிகைகள்செல்பவர்காஓுறப்பின்னி



ருசேலர்தந்தகர்ப்புறமடைந்தவத்தியாயம். ௪௩ 

மாதர்மேன்மைந்தர்மைரஈ தர்மேன்மாதர்மாறிவிழ் கரவடி.க்சடிசெ 

யேதமிலரசவீதியிற்புகுக்கானிருர் தீவக்ருசேலமாமுனிவன், (௪௩) 

புலவி -.பிணக்கம், மூஞ்ட - ஒர்வசைப்புல் (சருப்பை.) ச.ரளம் - மூக்து. 

மணிகள்கால்யாக்தமாளிகைகதோறும நவியபுலவிதீர்பாக்குப், பணி 

தருமைந்தர்சென்னிபிற்புயகீதிற்பகமெடுக்தோர்சிடிமா க, சணிலொசி 

லம்பினொலியும்பின்னெருபொன்னவி/ ச ருகாஞ்சிபிஜெலியுங், ரணில் 

பொ ுழுசசமு கலியமடங்கக் FIP BANG H LO Barras ஃக்க்கான் (௪ ௪) 

'சாஞ்ச - எண்கோவைமணி, 

aust Dane pit தீசகமை நுனிக்கமன்றமாரணவுரியசைங் காற்போ 

னிரைபமொடச்சிகைநபேகாகைரெமாக்துகிலசைவறுவும் 

புரைதபச்ரெறிக்றுக்கட்டியபலியாற்புனேர் கச தோரணங்களின் மிது 

இரைஈமைஞப்பிலமாரூர்விமானஞ்சிக்ளுண்டுகிடப்பஅுங்கண்டான். 

மாசுணம் ௦ பாம்பு, உரி - சோல், 

பாற்றினஞ்ு மலும் வகந நெம்வேற்பா/ கீகிபர்முன்கர. Oar gh 

மேற்றுரிமுரசவேற்றிடி.முக்கபெு க றும்வெளிற। DO) pH 

கூற்றுமுண்ணைகவெ கர்பரிக்காரர்ரு ஓசிடாவகைசெ லுங்களிவு 

காற் அ வெம்பரிவிலா ழி stra Gara ற்திற்கால்ப தி தி) மாரவகைகண்டான், 

பாறு - பருந்து, கடிட்பு - குறக்சடி, வெளில் - யானைகட்ட் தாண், 

தம்சிடையேற்முாராவரிடைச்சிறர் தகரணிமன்னவரும்வர்தேற்பர், 

செம்௦யயிற்கொ Os, து 'பொருளுடனொழுக் ஸூ ரூ. செருங்காகப்புன ல் 

பெரு ரதி, ( ( plas உயி இலகு ரூர் வியப்பகிண B பட் ap nin டக்க இர வணுறுகு 

gun, வெம்மை இர் LIT GEG அவர்கைத்தோணிவி “Gon பால்கண் 

டான, (சள ) 
கரகம் - கெண்டிசை, கதிரவன் - சூரியன். 

கெள்ளியதாள நிற்றியச ண்ண இறதியமாடவாய்தோறும் 

வெள்ளியாற்பொன்னாற்பதுபராக்தால்விச் நுருப fF GB) OT LN TD 

யொள்ளி பணியா லமைத்தகர் கெண்ரியுபர்கதலிகள்பசங்கழைக 

ஞள்னியவான த் தலமாசிறுத்இயு௮த்தபல்லணிகளுங்கண்டான், (௪) 

தம்பையூரிறைவனகாவளங்கண்டா௫ தாக்ருவாவல் பின் வேனை 

செம்மையாரரசுபுரிஈகர்வள தீஇன்சிறப்பநோக்டெல்ருறிக்காங்குதீ 

தும்முதிப்பொறியவேலிளமைக்சர் : ப ளேவியரொடுமில் பமரும் 

விம்முவான்செல்வமாடமாவிகையின் மேற்றவழ்ச் தவனகண்டான், 

சலாம் - மேகம், சந - சழமுகமரம்,



௪௪ குசேலோபாக்கியாதம். 

மன்னர் தம்பவளக்காற்குடைபிச்சம்வனாந்திடுகே கமொலிய 

னன்னர்கொள்சிவிறியாலவட்டங்கணனி துவன்றுவிருள்பரப்பப் 
பன்னகமணியும்வயிரமுமுத்தும்ப தித் தபொன்மகுடமுங்குை ழயு 

மின்னல்செட்வாகுவலயழும்வாளும்வெயிலுறப்பரப்பு தல்கண்டான், 

கேசநம் - கொடி, பன்னகமணி - மாணிக்கம், 

வெண்மையிற்றிகழ்ர் தமேனிலைமாடவியலுபரிகையிடையிருக் து, 

நுண்மையிற்புனையப்புகுந்தவோர்மைர் தனுவலருங்காமத் தான்மீயங்கி 

ப், பண்மையிற்பொலிர்தாள்வழக்கறுக்தமர்க்கும்படரரிக்கண்ணிதனு 
தலென், றண்மையிற்செறிந்தசிறுபிறையிடைப்பொட்டணிர் துவெள் 

இடுவது கண்டான, (Ge) 

பொற்றைநன்மாடத்தும்பரோர்மடந்தைபுரிகுழற்றாள வெண்பி 

றையு, மத்றொருமாடத்தும்பரிற்றங்குழுங்குலிற்செ றிர் தவெண்பிறையு 

ங், கற்றவாபுகழும்பெருந்தவமுனிவன்கண்டிருபிரறைகளுள்ளனவோ” 

வுற்றவிச்கன்மையென்னெனமயங்கிடண்மைதோக் நுண்ணகைகொண் 

டான, (௫௨) 

நவமணிமாடமீமிசையிட்டஈறும்பரியங்க தீதனன்ரு 

அவளிடைமடவாரசொ௫ெலனுகர்ந்ததோள்வலிமைர்தர்களவர்பூ [op 

விவர்ருழல்சேர்த் தக்கட்டிடக்க தர்கராணெடுத் தனர்மயங்குபண் மையிற் 

முவர்குடி ருயினிற்கட்டினரதனையு௮அமின்னேயென்னவுட்கொண்டான். 

பரியங்கம் - கட்டில், குயின் - மேகம். 

பாயொளிவிரி க்கும்பொற் ற்கடிணங்கப்ப இத் துசன்கியற்றியமறுகின் 

பேயினவரசர்வில்லிமெருடமிடைகலினொன்றொடொன்றுரிஞ்சச் 
சேயபன்மணியும்வயிரமுபற்றுஞ்சிதர் கரவு தரச் அுதங்குவதாற் [ன். 

காயும்வெம்பால்போற்செல்லுகின்ரார்தஙகாலிடையுறுத் அதல் கண்டா 

மாந்குயின்மருட்டுமழலையங்கிளவிம தர் த்கரிபடார் துமைசோமட்கட் 
பூங்குழன்மடமாதர்களொடுங்கண்ணன்பொன்னுலகோரழுக்கறப்பப் 

பாங்குறப்புரியுமின்பகற்கலவிப்பகுப்பெலாங்கைவலா ந்கொண்டு 

தேங்குமந்நகரார்தங்கண்மாளிகையுன்கித்திரித்திருப்பனகண்டான். 

மறுகு - வீதி, வீல் - ஒளி, ளெவி - சொல். 

தரைமிசைக்கொடுங்கோனடலிடகஞ்சன்சாளவனே௫ஈபாலன் 

வரைநிகர்கோட்காலயவனனா இிமாற்றலர்ச்செருத்தபோர்க்கண்ணன் 
விரைகெழுவென்றிப்பெரும்புகழ்யாப்பின்மேவரவியைத்திடர்தோறு 

தஇலாசெறிகடல் நஉனர்மியப்பத்தித் தக்கப்பாடுதல்கேட்டான், [ந்



ருசேலர்தத்தகர்ப்புறமடைந்தவத்தியாயம். ௪டு 

ஆன்வயிற்றுலகமுழுவதுமடக்கித்தர் அமீட்டளித்திடுபிரானை 

மின்வயிற்பொலியவுயா்ந் தமாளிகையென்வியன்வயிற்றடக்கிமீட் மமிழு 
பொன்வயிற்பொலிந்தவிந்நகர்வளப்பம்புகலு 9 கல்சேட ற்குமரிதான் [ம் 
முன்வயிற்காணலிர்இரன் றனக்குமுடி வரி தாலெனமதித்தான், (௫௭) 

மாந் களிர்மேனியிலக்குமிமணாளன்மலர் சலைப்புவிவகுக்கு அங்காற் 

றேர்தடமலராற்கணிரகரிம்மாதிரிகைசெய்யெனத்தெரிவிப்பச் 

சேத்ததன்னான்குகரங்களாற்சிருட்டிசெயப்படுமாரகர்போலும்  [ன், 

வேர்தர்கணெருங்குமுரசுகண்படாவிவ்வியனகரெனவமுட்கொண்டா 

சிறந் தவந்நகாவளத்திலிவ்வாறுகிறி தறிந்தற்புசுமுறலால் 

விறக்கபல்கா தவழிஈடக் ததனான் மேவியவருத்தமுமிளைப்பும் 

பறந்தனபசியுமொழிச் த துநாவிற்பை ம்புனலூறிய துறவு 

மறர் தழைமன தீகாணுடலமுஞ்சி D i) களிர்த்ககால: இசயம்பம ப்ப, 

ஐந்துதுர் துபியின்டுழக்கமுமன்னரவிர்கழலொலியும்வாம்பரியி 

னச்.தலிலார்ப்புங்கச் தகளிற்றினரல ஓு்ேேரரரவமுஞ்சேர்த் |யுஞ் 

தர் தினின்றெழுகர்துவிண்டுகடிுடைக்கவளவில்பல்வள சீ வாய்ப்பொலி 
சந்தமாரகண்ணபிரான்றிருக்கோயிற்றனித்கலைவாயிலைர் சார்ச் தான், 

கந்து - யானைகட்டுத் தூண், சந்சம் - அழகு. 

கண்டனன்றலைவாயிற்பெருஞ்சிறப்பைக்கழியவுமுளளத்துத் இகைப்பு 

கொண்டனனடங்கிலாவிறும்பூதங்கொண்டனனெண்ணிடுதற்மும் [க் 

விண்டஅிற்றி டமூமி ன்ளறொருகற்பமேவிராங்கா த்திருந் இிடினுந் 

தண்டலிவெருக்கந்தவிர்ர் இடா நுள்ளாற்சார்வதெவ்வாறென நினைந்து. 
எண் - எள், இறும்பூது - ஆச்சரியம், 

கன்னல்பல்கழிதல்கண்போணித்தலகாரியமன் றினி த்றுணிர்திம் 

மன்னியகெருக்கிற்புஞுந் திடினமக்குவரு au னவருகவெ ன்ஷோரம்து 
அன்னினைங்கோசரசனைச்ரூழ்ச்கஈடர்ந்தகஞ்சுகப்படியுடையார் 

மின்னியவாளா ற்பற்பலா துரப்பவெரீஇயினான் சேபிடையகனமுன், 

சஞ்சுகம் - சட்டை, பாணிர்தல் - தரமதித்தல். 

மீட்டுமுட்்ணியாவணிகொளாங்ககொருசார்மென்மெலமேவினனா 

ங்குத், தாட்ணேைபணிர்துகண்ணனுக்களக்குந்தயங்குசெம்பொற்பொ 

Boss, போட்டிடமதனாற்காவவர்பலருமுடுக்கினார்வாளுறைகழித் 
அத், தீட்டரும்புகழோனென்செய்வானடுங்கித்தியங்கியோட்டம்பிடி 

தீதுய்ந்தான், (௬௩) 

பின்னெெெங் ஏனம் யாம்புகுவதென்றுள திறுப்பெரிதுமாராயந் துகின் 

தி்போ, துன்னமுங்கடவுட்கண்ணனதருள்போலோவருச் தானை தற்



ன் குசேலோபாக்கியாநம். 

சூழ, மன்னனாங்கொருவனடைந்தனன்சண்டான்மற்றவன்சே னையுட் 

புருந்தான், பன்னரும்வருத்தமுடங்குறல்யாவும்பரித்தனன் மென்மெ 

GGL GIT GIT, (௬௪) 

நெருக்கினுட்படலா ஓுட.லரைபட்டுநீனிடைக்கானிலத் இருமல், 

வெருக்கொளச்சென்றுங்கரங்கண்பேலெடுக்தும் விடாதுகையிடிப்பு 

ண்டும்வளைநதும், பெருக்கு றுவெயரின்மழ்கயுமிரண்டாம்பிறப்பி து 

நமக்கெனவுணர்ந்து, திருக்கெர்துவாரபாலர்கிற்கின்றசெவ்வியவிடத் 

இனையடைந்தான். (௬௫) 

நீளிடை - நெடுந்தூரம், வெயர் - வேர்வை, 

நெடியவனடியாரிவரெனவெவருஈ்கழ்தீதடத்தகுமடையாளம் 

படியறப்புனைக்ுபொ லிவுறர் நூவரராபாலவாக்கண்டனன மகி ழ்ந்தான் 

1ஈடி.வில்வைணைவ௫ிகாபணிகளானுமற்றிவர்வைகுக் ஐக் நுறையுங் 

கடி ஈலில்சயவிசயாமளேயிவலா ர்கடுப்பவரிலரெனகினைந்கான், (௬௯) 

செடியவன் - திருமால், நிகழ்ச்தல் - சொல்லல், 

முகத்தில டநிண்டவரோ பமிக்கவனெ ண்ரூடி.க mae டமறயாரு 

நகற்தகுபற்ப அளையுடைக்கர்தைநயக் நுகொண்டவ ன்பதப்பிலாமை 

மிக திகரும்யாக்கைய/ுடையவ ன்று வாரமேவுமப் பாலாம றல் ஸ் இ [ே ற, 
. rhe . ச . . . ற 

யிகத்தலில்குணத்தாரகேட்டருள்வீரென்றியம்புறக் கொடங்னெனன் 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடி யாசிரியவிருத்தம், 

மக்களுண்மீக்கீர்கிலவண்ணுக்கடியிர்தூப்தாத் 

தொச்கபுண்ணியக்தீர்பாவர்தொலைக்கமாதவருஞ்செய்ய 

ஈச்சபூங்காலத்தோனுண்ணரும்। |[கழ்பெ நள்ளி 

ரெக்கலைகளினும்வல்லி மி யம்புமெ னாடி கொண்மின், (ர ௮) 

உங்களைநோக்குந்கோறுமுவரியும்வெஃருமேனிச் 

செங்கண்மாறனைச்கண்டாங்குர்செறிர் திரிமுவகையந்தக் 

கொங்சவீம்கமலச்சேக்கசைக்கோமளவல்லிபமார்பன் 

அங்கஈற்சேவையாற்றித் நாயரா தலினானன்றே. (௬௯) 

எழுசீர்க்கழிநேடி லடி யாசிரியவிருத்தம். 

எளியனேன். மை றே LITT BN TOV FBI இ தீதேனென்பெ யாகுசே லன் 
. ச * a fy டி. * a « 6 ௬ 

மிக்கொலிக்கு, ஈ ஸிர்கொள்வெண்டாங்கப்பா நிகடஞப்பணாகணை ததயி 

லொழிந்தடியார்க, களிசெய்தல்லார்க்றுக்திடவவ தாரஞ்செய்தக 
ண்ண்பிரானோ, டிளமையிற்பற்பல்கலைபபின்றுள்ளேனிஃ சக்குமுக்கு 

Pp purge, (67 ௦)



குசேலர்ததீதகர்ப்புறமடைந்தவத்தியாயம். Per 

கத்துவெண்டாங்கக்கடலைமீகானாற்கடர் தஅவண்கரைப்படசொரு 
* . ° a ay . ட . . ட ப்ட் * உ * ந 

வற், செ தீதுமண்டியபன்னெருக்குடைவாபிற்செழுங்கடறன்னைஈல்ல 

ருளே,பொத்துநெஞ்சக,.தும்மாற்கடர் கடி யார்பொருள்பெறுமுத்தியங் 

கரையென், ரொத்துமாமறைகள்சொலப்படிங்கண்ணனிடையடைதர 

வுளகினைந்தேன். (sre), 
ச ட ச * ந tc . e ௬ உ 

வச்சிரத்சடக்கைவாசவனேவபஞ்சினம்பொழிர்சககன்மழையை,சச் 

சும்விண்ணுரிஞ்சம்போகுயா்குவட்டோர்காகமேக்இத்தடுத்தருளு, மச் 

சுதன்பாற்சென்றேழையேன்வரகையநிவிக்ெெதென்றளையவட் சேர்த்த 

ன், மெச்சு.றுங்கடனென்றுமை க் தனனெவசும்விரும்புறுகுசேலமாத 

வனே, (er உ 
மஞ்ச - மேகம், சாகம் - மலை, 

இன்னணம்வாயில்காப்பவர்கம்மோடீங்கிவன்புகன்மொழிகேளா 
வன்னவர்பக்கலுறுஞ்சிலாமடமையாலடாப்பமென த.நா 

- ரூன்னருமை ற்றன் Cart i 56 wear avo) gay oft முக த்தணைவிழிப ரப்பிப் 
க ஷி க ௪ . ௬ ட்ட ; 5 a . , ங் 

பன்னருமிழிசொற்புகலறுற்மாரற்பரவைருரலகெலாம்புசப்போய், 

௮றுசீர்க்கழிநேடி லடியாசிரியவிருத்தம், 

வருதீதபல் ஓுலகும்போற்றமாற்றலர்உூற்றாரமேவர் 

செகுத்தரசாளுங்கண்ரை/ செம்பலெங்கே்யெய்கே 

WD HS Hs Po MTT LB ID BOUID pe TIMI oar yin | 
ட உட உ say aon te) an atl ore, . உ ரய * 

LIF DSO MG GWM APSO DT VCMLISOT OW PL ILS oD) LNG TUNG IT QLD, (௭௪) 

Aarau wis KT tlh DG ROK Lp OT Ne ais OT ST 

poor so மயுே [Nod Lund, ன்றாம் மெரி நறுகோக்கில் 

வன்பை.செய்புழைக்கைபாவுமாகழும்போலும்வாரிக் 

கொளன்மபைசெய்ஃருமாவின்குளப்படி.மும்போலும், (or @). 

புழைச்கைமா - துவார, ர்தோகூடிய த.இிச்கையையுடைய யானை, 

கனகமால்வரையுமண்ணங்கட்டியும்போலறுஞ்ரெங்கேழ்த் 

இனகரவொளிபுமோர்கத்தியோ சத்தினொளியும்போ லு 

மனகமார்தராவும் புன் ழ்கம்புஇ! LLG பாலுஞ்சேடப் 

பனகமுஞ்சிறுகாங்கூரும்போலும் பாய்மீடிப்பார்ப்பானே, (cr a), 

கத்தியோதம் - மின்மினிப்பூச்௪ி, சாங்கூழ் - நாக்ருப்பூச்சி, 

பொருணனியுளனென்நியாரும்புகலுமோர்வார்ர். சவேண்டு 

மிருகையுங்கடகம்வேண்டுமிலங்குருண்டலங்கள் வேண்டும் 

வருவிரலாழிவேண்டுமார்பிடைம தாணிவேண்டு 

முருவமுத்தாரம்வேண்டுமுயாந்தபட்டா டைவேண்டும். (எஸ



௪௮ | குசேலோபாக்கியா நம்: 

சிலிகைமுன்னூர்திவேண்டுஞ்செழும்பொருட்செலவுவேண்டும் 

குவிகையேவலரும்வேண்டுங்கோலமார்ர்தருக்கவேண்டுங் 

சவிசை காங்குரரும்வேண்டுங்கையுறைசிறப்பவேண்டு 

மவிகை.பில்விளக்கம்வேண்டுமாச வைகுறுகுவார்க்கே, 

சிறப்புறச்செல்வராகிற்சிறப்புறுமுகமன்செய்வர் 

பெறப்படுமிடியராகிற்பிடர்பிடி,த் துர் அவார்கள 

வறப்பிலுன்முன்னாட்பைமறக்திடாதிருக்கின்றான்கொ 

லிறப்பகேற்றுண்ட-ூற்றையின் நியாமறப்பமாகில், 

இலகுமோர்ஈகரச்செல்வரிடத்திலுஞ்செல்லர்ஈட்பே 

நிலவுறசிற்குமேழை%ர்மையர்ஈட்புகில்லா 

தலகில்செல்வத்தனாுயெரசர்யாவருக்தந்போற்ற 

மலர் தலை! [லக ங்காக்கும ன்னன்மாட்டுன்னட்பெ ற் ற, 

நிலத்திருவேட்கொட்டுகெடும்புகழ்த் து.ம்பைரூடி. 
யுலப்பெருர தணிகதோண்மாந்முருயிர்தபவுடற்றுங்காலை 

நலப்படுர் தர்தைமைந்தரா்கர் துமுன்னோ்பின்னோர் கன் 

குலப்படும ற்றோரேனுங்கொல்பவர்ஈட்பென்னாமால், 

உலம் - இ.ரள்கல், சப - அழிய. 

மாற்றலர்ச்செற்றஞான்றேமற்றவர்ஈகரமுற்றும் 

வேற்றுவண்கழுை தயேரின்விரை காவுழுவிச் அண்ணப் 

போற்றலில்வரகுகொண்முற்பொலிதரவிதைப்பித் துப்பிற் 

சிற்றமாற்றிகிவாஈட்போடிறர் கதுமிடிக்கோட்பட்டாய், 

அவுமானியற்பார்ப்பிருமாடமைத்தோஸினீரு 

மேவுகோய்க்கோட்பட்டீருமிலீர்பிதீர்க்கருமஞ்செய்யப் 

பூவினன்மகப்பே.றுள்ளும்புந் தீயினீ ருமம்பு 

தூவுமுனரணஞ்சேமினென்பா்பின்றோன்றவாயார், 

கோ தறுகல்விசா லூர்க்குடிபிருந்கறியானேனு 

மோ தருஞ்செல்வமிக்கோனொருவனே௫ி றர்தோனாவன் 

காதலின்வேதமுன்னாங்கலைகள்கற்றுணர்ந்ததோனேனுக் 

தீ. கமைமிடியனாயிற்கிறர் இடான்வேத்தவைக்கே, 

காமமேவெகுளியேயுட்கலர் திடுமயக்கமேயென் 

ருமவையமையப்பட்டோரவற்றொசோவொன்றுதோன்றின் 

மாமறைமுழங்கிக்கூறிவருவிதிவிலக்கயா்ப்பா் 

தோமறுமமைச்சிடி த்துச்சொல்வதுங்கொள்ளாரம்மா, 

(௭௮) 

(௪௯) 

(௮0) 

(க) 

(௨7 

(௫௩). 

(சந் 

(ட)



குசேலர்தத்நகாப்புறமடைத்தவத்தியாயம். 

கலைபயினுட்பென்றுகரைக்தனையந்தரட்பிச் 

சிலைவலாற்கிருக்குமாயிற்சென்றபற்பலவாண்டிற்கு 
ளுலைவறுமுடங்க மிட்டியொன்றிரண்டலுப்பலாமே 

மலைவறுதாதுய்க்துன்னைவருகவென்றழைக்கலாமே,. 

அர்தராட்டகு இக்கேற்பவாக்கினன்போலுனனட் 

பிர்தசாட்டகு திவான த் நிறைவலும ணுகொணாதம் 

முந்தைராணட்பையெண்ணிமுடுகிநீசெலக்கூடாதா 
லெர்தநாளிலும்பூபாலர்யாவர்க்குஈண்பரல்லா, 

௮ல்லதுமிகுநட்பேயென்றற்றகோக்க ஈதுசெல்லி 

லொல்லையி னினக்குண்டாயி ற்றுறுமவமா னமெய்யே 

ஈல்லதன்மனையின்வாக்குகறுநெயுண்டொஸளிர்வதேயென் 

றெல்லடர்சுடமைமுத்தமிடிற்சகுடா தமைவதண்டோ, 

பழிபி லுன்குலக்தோர்செய்யப்படுந்தொழினன்கியற்றி 

பிழிவறவுண்டுடுத்தலின் றிமிக்கெண்ணங்கொண்டு 
வழிஈடர் திளை த்தாய்மெய்யம்வாடினாயக்தோவானிற் 
கழிமதிவருகவென்றுட்கிக் சமுமழவுபோன்ளுய், 

மாத்திருச் தளகைவேர் தும்வானசசளிக்கும்வேர் தும் 

பாத்திருந்தியசீர்கேட்டுப்பரிவுறப்போக க்துட்க்கு 

மேத்திருர் தியவில்வல்லான் சேவைக்குவர் இவ்வாயில் 
காத்திருக்கின்்றமன்னர்ச்கண்டிலைபோ ஓமாலோ, 

இர்திரதிருவனென்னவீங்குகிற்கின்றவள்ளல் 
பந்தியின்மடஈலார்பொற்பந்தெறிர் தாடனோக்கி 

நந்தயபொழிலிற்றேமாகறுங்கனிபறித் க்கொண்டு 

மர் இியுமாடல்செய்யுமக தநாடாளுமன்னன், 

படுங்கடக்கரிபோன்றாங்கோர்பரிக்கருகாகிற்கன்றோ 

னொடுங்கலில்வருக்கைகையாவொழுகு௮செழுக்கேனோடி. 
யடுங்கருப்பாலைவீழ்த்தியடா புலியடிப்பசஈங்காய்க். 

கொடுங்குலைக்க தலிசாய்க்குங்கொங்கணரா ட்ம்வேர்தன், 

galt 5 திவடி.வாளேர் தியூக்கெ மிறரகிற்கன்றோ 

னஸிசெறிமலர்நீர்வாவியடர்மறுப்பெருபைபாயக் 
களிதருசெருக்கினோகொல்விசைத்தெழுக் துவாளை 
'குளிர்மதிகிழியப்பாயுங்கூர்ச்சரநாட்டுவேந்தன், 

7 

௫௯ 

(a) 

(sr) 

(௮௮) 

(௮௯) 

(#0) 

(௬௫) 

(௬௨) 

(mx)



௫௦ குசேலோபாக்கியா நம். 

மலையெடுத் தனைய இண்டோளவலயம்வில்லிடகிற்கின்றோன் 

குலையெடுத்திருக்கும்வாழைக்கூன்குலைமுறிர் துசாய 

நிலையெடுத் துறையுங்கர் இநெடுங்கமு த் தி றப்பன்முத்த 

மலையெடுத்தெறியும்வா வியங்கராடாளும்வேர் தன். 

மேவருமகனனென்னவெண்ருடைகிழனிற்கின்றோன் 
ருவருாகர்களெல்லாரிதயங்குபொன்மனைகடே Ty 

மாவ௫ர்க்கண்ணாராக்குமண்டுகுயப்புகையெண்ணாற்றுக் 

காவதங்கமழுஞ்செல்வக்காம்போசகாட்டுமன்னன். 

குய் - தாளித்சல், 

வாகைவேல்வலததனேர் திமடங்கலேறெனஙிற்கின் றோ 

னோகையங்களிப்புமீக்கெ ரண்டொளிவளரரங்குதோறும் 

பாகைரோமொழியாசாடப்பைக் களிர்ச்சோலைதோறுந் 

தோகைமாபயில்களாடு் துரரவநாடாளுமன்னன். 

EM CMT WT மமோலிக BOs றித் Boi நிகின்றோேன் 

வாளைபாய்நீத்தம்வர் கவலம்புமிசமுகலேறி 

வேளைவாய்க்திடப்பன்முதி கம்விருப்பொகொண்போர்கந்தி 
பாளையின்றதெனவினும்பல்லவகாட்டுமன்னன். 

வயி ரவொண்கு தழைமதாணிவாளெறிக்கிடகிற்கின்றோன் 
« “a ௫ ௩ 

பயிருறுகளைகட்டோம்பும்பான்மொழியுழகிஇமார் கஞ் 

செயிரறுவதனங்கண்டு தங்களென்றெண்ணியெல்லுங் 

கயிரவமலரும்பண்ணைக்கலிங்ககாடாளுமன்னன், 

அளவில்பல்சேனைசூழவமரணிகொடுஙிற்கின்றோன் 

வனள।லிநறும் பூமல்கு ம்வாவிபி ற்,மாண்டில்வா Wii ear 

அளம்வலிச்தெழுந்தவாளாயொய்யெனக்கற்பகக்தின் 

இளர்கரு த்தொடியப்பாயுங்கேகயநாட்டுவேர்தன். 

கொழுகிணர்தின்றுசோ ரிருடக்கு ம்வேலொ டுநிற்தின்ரோ 

னெழுக இர்ப்பரிவாய்க்கெளவவெழுச்தசெஞ்சாலிச்செய்யிற் 
குழுமுபல்கயன்மெய்சளேக்குஇச்ெ தன்௮ம்பாய்தலாலே 

செழுமுக்பொழிவரறா தசிங்களகாட்டுமன்னன், 

பாடசீர்ப்போர்வைபோர் ச தஇப்படா்க௫ெனரிற்கின்றோன் 
மேடபூம்பொய்லகவெண்டாமராயைமென்சேவலன்ன 

கேடபோடணைப்பக்கண்டுநெறிபிழைத்தாயென்ராடித் 

தூயபேடெொறுங்கிமாழ்குஞ்சோனகநாட்டுமன்னன். 

(௬௪) 

(௬௫) 

(௯௮) 

(௬௯) 

(௧௦௦) 

(௧௦௧)



குசேலர்தத்தகர்ப்புறமடைந்தவத்தியாயம். ௫௧ 

குஞ்சசக்குழாத்துசாப்பட்கோளரிபோனிற்கின்றோன் 

கஞ்சமட்டொழுகப்பூத்தகமனிகாலோடைக்கண்ணின் 

றஞ்சிறையுகுத்தகூர்வாய்ப்பெருங்கிழநாமையாரல் 

வஞ்சனை த துயில்கொண்டுண் ணும்வங்ககாடாளுமன்னன், (௧௦௨) 

பொத்தியகவசமெய்யிற்பொலிடகிற்கின்றகாளை 

கத்திகைக்குழலாராடுங்காமருமஞ்சணீர்பாய்ர் 
தெத்திகையினும்வளர்ர்தக Bud oH HM GO Sar eT wa 

மத்திகையெனப்புடைக்குமராடகாடாளும்வேக்தன் , (௧௦௩) 

ES Homa - பூமாலை, மச்திகை - சவுக்கு, 

அயலெலாஞ்சேனைரூழவணிந் துநிற்கின் றசிங்கங் 

கயலெலாம்வெருவுங்கண்ணார்களையரிக்கமுசோடிச் 

செயலெலாஞ்செயும்படப்லபச்செழுங்கரும்போங்கப்பாயற்து 

வயலெலாம்வினை க்குஞ்செல்வமச்சநாடாளுமன்னன், (௧௦௪) 

படட்பை - மருசநீலச்தூர், அரி-அரி௪, 

கருகருண்மோலிமேயக் கடாக்களிறெனநி pais மோன் 

வருவி றன்மடங்கன் மன்னன்வரு£ கே Bot தி பல் முன் னும் 

பெருவிடைதுலாக்கோன்பின்னும்பிரிவின்றிச்ரெலச்செல்காலுக் — 

குருமுகின்முழங்கிப்பெய்யுங்குடககாடாளும்வேர்தன், (௧௦௫) 

வருடை - மேடம், சேள் - விருச்சகம், விடை - இடபம், 

கையுறையொடுதிற்கின்றோன்கவின்முழுச்சலரா௫ிக்க 

ணையமாம திரின்றன்னாற்கைந்தேழொன்பானிலோர்கட். 

செய்புகரேனும்வெய்யோன் சேயேலுகிற்குகாள்போற் 

பெய்முகிலென்றுமா முட்பெருமைச்காக் தாரவேர்தன், (௧௦௬) 

புகர் - சுக்ரன், வெய்யோன் சேய் - சனி. 

இத்கனைமன்னர் தம்முள்யாரைநீயொப்பாய்கந்தை 
பொத்தியமேனியோயெண்ணிரட்டி.யாயிரம்பொனனனார் 

மெத்தியமன தீதராகிமேவுறப்பொலியுங்கண்ண தி 

வித்தகன்சேவைவாயத்த லண்ை மயின்மேவுங்கொல்லோ, :' (௧௦௪) 

முடங்குகைசாலோர்பேதைமரிவானணவுங்கோட்டி. 

னிடம்படுதேத்திருலுக்சச்சைவைத்தகனைப்போலுர் 
தொடங்கியசிரார்த்தவில்லடங்தோறுஞ்சென்றிர த்கனீத்து 

விடங்கொள்வாண்மன்னற்காணவிருப்புவைத்தஃதுமாதோ. (௧௦௮) 
சேத்திருல் - சேன் கூடு,



௫௨ குசேலோபாக்யொ தம்: 

இதத்தலைவாய்கிற்கின்றவிவர்க்கெலாமிரும்பொ லுண்டு 
மெத்தியவேவலாளாமிகவுமுண்டா தலாலே 

யெத்தனைபற்பனாள்காத்திருக்கினுங்குற்றமில்லை 

பொத் துகோய்மிடிக்கோட்பட்டநினக் திதுபொருகந்தா தாகும், 

ஆதலின்வர்தவாற்றைய நிர் துநின் லூர்க்குப்போ தன் 

மேதகுகருமமென்றம்மடமையோர்விளம்பலோடுந் 

தீதறுகுணத்தான்மாண்டசெழுர் தவக்குசேலமேலோ 

னேதமிக்குறத்தன்னுளளத்திவையிவையெண்ணுவானால், 

மின்செய்சமதாணியாமுத்தாரமாம்விளங்குபட்டாம் 

பொன்செய்தவூர்தியாமிப்போ தியாம்பெறுவதெங்கே 
நன்செயனம்மூதாதைகாளிலுங்கேட்டதின்றா 

லென்செய்வாமெண்ணாதொன்றையியற்று தலென்றுர் தீதே. 

மசாணி - பதக்சம், ஊர்தி - வாசகாம், 

கந் )தையிற்பொதிர் தநந்தங்கையுறைகண்டாராகி 

னந்தலிலிகழ்ச்சிபொங்கககைப்பரேயெனவுட்சாம்பி 
யர் இனின் அுயங்குங்காலவ வடர்மடமையரமரைகோக்கிச் 

சுர் கரவறிவின்மாண்டதுவாரபாலகாசொல்வாரால், 
ல 

(௧௦௯) 

(௧௧௦) 

(௧௪௧) 

(௧௧௨) 

சையுறை - காணிக்கை, சாம்புதல் - சோர்தல், ௮ந்தில் - அவ்விடம். 

யாொனநினை த் இரிர் தவிருந்தவ க்தலைவன்றன்னைச் 

சேருறுபொய்மையில்லன்செ றிர்தகோன்பு ழக தரல்லன் 

வாருறுமறைகள் வல்லன் மற்றெங்குஞ்செல்வானல்ல 

னேருறுமினியசொல்லனென்னவேயாமுட்கோடும், 

இருக் தவத் தலைவன் - பெரிய சவச்சிரேட்டன். 

மேற்படி - வேறு, 

(௧௧௩) 

உலூனின்பானிடப்பிறப்பேயரியதிழிருலமொருவியுயர்ர் தபின்னோர் 

குலமுறு தலரியததனினும்வசயர்குலமரி தகொற்றவேர்தர் 

கிலவுபெருங்குலமரியததனினுமற்றஃ இினுமிக்கரியநீரால் 

பலர்புகழக் தணர்குலத் அுத்தோன் நிடலென் றருமறைகள்பகருமன்றே, 

கொற்றம் - வெற்றி, 

அக் தணரேயரசர்முதன்மூவருக்குமாசிரியாருளார்தெய்வ 

மத்தணரோமறைக்ழெவன்முதலாயதேவரிலு:மாற்றல்சான்றோ



குசேலர்தத்தகர்ப்புறமடைச்சவத்தியாயம். Gm 

சந் தணரோயாவதற்குமழிவதற்குங்காரணமாயமைர்தநீரா [னே;. 

சந்தண தீய்வமெனக்கென்றுகண்ணனுமாக்கவுமியாபயிர்த்தலென் 

மறையவருக்குயர்தெய்வ த் தலங்களிடத்தமர்மாடம் OHSS are 

ரூ, நிறையுமுபஈுயனமணமகமா தபரி கரப்பொன்னோரர். துளோருக, கு 

றைவறுபாற் செருத்தலாளிலன் முதற்பல்வகைத்தானங் கொடுத்து 
ளோரு, மறையுமறுசுவையுணவுவிலாப்புடைவீங்கிடவுணுமா தளித்து 
ளோரும், (௧௧௬) 

தியபுலிமு தல்விருகத்தாற்கொடுங்கோன்மன்னவராற்றீயானீரான் 

மேயகொடுங்கள்வரான்மற்றெவைகளாலுமிடாவிளைந்தபோதி 

லாயவிடர்க்கக்தோவென்.றுளமிரங்கிவிரைர் துபொருளாதிரல்கி 

கேயமுறப்பேருதவிபுரிர்தின்னுங்காப்பமெனகிகழ்த்துவோரும், (0) 

விருகம் - மிருசம். 

இம்மையிற்பல்பெருஞ்செல்வமிடையரு துறப்பெருகவீன்றமைந் 

தர், செம்மையிற்செய்வினைநல்லோர்கமைச்சூழச்செழும்போகஞ்ுறப் 

பத.துய்த்திட் டம்மையிற்கற்பகராடுகளி தூங்க ததேவ. ராயரம்பைமாதர் 

கொம்மைவரிமுலைப்போகஞ்சேணாட்டுய்த் ததற்பின்முத்தகூடுவாரால். 

இத்ககையமறையவரையெளியொன கினைப்பதெவனிவணிற்கின் 

ற, வித்தகமா மறைக்கலைவன்றன்னைமுழுஞானியெனவிளம்பல்வேண் 

டு, மெத்தகைனமயாலெனின்மெய்ஞ்ஞானியர் தங்குணங்குறியுமிகத்தி 

லாசைச், சத்தமொருவா துழல்பொய்ஞ்ஞானியர் தங்குணங்குறியுஞ்செ 

ப்பக் கேண்மின், (௧௧௯) 

கம்மா லுஞ்செயற்கரியசெயற்றலைகின்றொருவழிகா ற்சஉரணஞ்செல்ல 

வம்மா லுமறைப்பொருளினிலக்குறு தீதியயிற்கணாராசைமுன்னா 

வெம்மாலுங்கடந்தார்க்குமணியா லும்பொன்னாலுமெந் தவேந்தா 

தம்மாலுமும்மாலுமெம்மா லுமாம்பயனென்சாற்றுவீரே, (௪௨௦) 

சம் - பிரமன், மால் - பெருமை, மயச்சம். 

வலங்கொள்செழுமுலொுரறியுருமேறுபலவுதிரவழங்கினாலும் 

விலங்கலைவேசோடுபறித்தொன்றினையொன்றடசவளிவீசினாலுங் 

கலங்கலையாரெழுகடலகிலைபெயரவுலகநிலைகலங்கினாலு 

தலங்ளெர் தந்நிலைபெயராருண்ணடுங்காரவைகண்டுஈகையாகிற்பார், () 

உருமேறு - இடி, விலக்கல் - மலை, வளி - காற்று,



டு௪ குசேலோபாக்கியாதம். 

புகழ்ச் துறுவிராக்கலவைபூ௫ிடி.லும்புல்லியராப்போலகோக்கி. 

யிகழ்ர் துபல பேசிடி னும்விருப்புவெறுப்பென்பவவர்க்கென் நுமில்லை, 

யகழ்ச் தமலக்கிழங்கினராய்ப்பசிவேளைகடைத்தவற்றையமுதாத்துய்த் 

தத், இகழ்ர் இடுவர்சிறிதேனுகாளைக்குவேண்டூமெனச்சிற்ைதசெய்யார், 

Hepes மலக்கிழங்கர் - மலமாகிய கிழங்கை வேரோடு தோண்டி. 
யெடுத்தவர். (ஞானியர்.) 

விண்ணிடையேகுதன்மீளப்பாதலக்திற் புகன்மீட்டுப்புவிபின்மே 

வ, லண்ணியபல் பரகாயப்பிரவேோஞ்செயலுறையுமவவிடத்தே,யெண் 

ணிபவெ லாம்வரச் செய் திடன்முகந்செய்சித்இிகமா யென்றும்வேண் 

டார், புண்ணியபா தகமிலார் பெருமைபிலார்சிறுமையிலார்பொய்மெய் 

யில்லார், (௧௨௩) 
* 

பரகாயப் பிரவேசம் - வேறோர் உடம்பிற் பிரவேூத்தல். 

அடுவாருன்மத்தர்போற்றிரிவார்ச கைத்திவொரங்கைசொட்டிப் 
பாடுவாரின்றிருஈ்தவிடகாளையிருக்கமனம்பற்றார்கற்றிக் 

கூடுவார் தமிற்கூடார்கச்ையன் றிவேறுடுக்கைகொள்ளாரன்னார் 

நீவொர்புகழ்ப்பெருமையிற்றென்றுமஇப்பவரார்நிகழ்த்துவாரார். () 

உடுக்கை - அடை. 

உற்றதலைமபிர்பறித்துப்பிலிகரத்திடைச்கொபொயுடைபுனைந் து 

கற்றகவம்போலவமேபெருக்குவ துஞானமன்.றுகர் தமைந்தும் 

வற்றநெடுஞ்€வரம்போர்க்கொளிர்வ தவுஞானமன்றுமற்றோர்போல 
'ஈற்றவம்வேண்டிலராமேபிரமமெனரஈவில்்வ அவுஞானமன்று, (௧௨ டு) 

பீலி-மயித்றோகை, அவம் - விண்சாரியங்கள், சவரம் துவ.சாடை, 

ஒங்குபெருஞானியர்போ ற்பேசுவாரவருண்மைவேடம்போலப் 

பாங்குபெற௮டற்புனைவார்சற்சுரமஞ்செய்வோர் தம்பக்கமேட 

நீ ங்குகவென்றொ ழிப்பாரி ந்சிலமேலாம்பிரமத் தினி லையேயென்பா ர். 

சீங்கிவரர்கடாங்கெடுவதன் நிமற்போரோரையுங்கெடுக்குமெண்ணம்பூண்டோ 

பொன்முதற்பல்பொருளிடத்துமிச்சையற்றார்போ ற்றுறவுபூண்டு 

பின்னர்,வன்மைசெறிமன ததபக்குவர்க்குபசேசமுரவிற்றிவருவதெல் 

லா, ஈன்மைதரு முன்னோசெண் காறொழுகப் பள்ளையெனகயந்தோரா 

வன், புன்மையுறப்ப ற்தியஃ துடனழிர் கசானென்றகதைபோலுமாலோ,. 

எண்கு - கரடி, பள்ளை - அடு,



குசேலர்தந்தகர்ப்புறமடை நீதவத்தியாயம். டு௫ 

மிக்கவறிவுடையாரைப்போன்றுமுடற் பற்றனைத்தும்விடுத்தார் 

போன்று, தக்கவழக்கிடத்திலுயர் இணைவினையஃ றிணைவினையாய்ச்ச 
சு மையச்சொற்றுர்,தொக்கபடர்க் கைப்பெயாமுவ்னிலைப்பெயரா கடவு 

ரைத்துஞ்சுழல்வகெல்லாம், பக்குவமின்மடவோரைமயக்கியவர்கைப் 

பொருளைப் Lp) EEC Mm, (௧௨௮) 

சிறப்புலுமில்லறத்தினிதுண்டுடுக் நமனைமக்களொடுஞ் செறிந்தா 

மேனும், பெறப்படுமப்பற்றடையார்மெய்ஞ்ஞான நெறியுணர்ச்தபெரிய 
Bor, ரறப்பெரிய” துறவறஞ்சார்ற் தவர்க்கு! நிவா இகசமெனவ றையு, prev 

கள், விறப்புறுப.ஞஷ்ஞானியரெவ்வறத் தினுமெவ்வகைச் சிறப்புமேவிடா 

ரால், (௧௦௨.௯) 

இம்மறையோன் (Lpap ஜானி யாயிருக் தஞ்ஈற்சருமமிழந்தானல்லன், 

செம்மைபயெறுமக் கருமத்காலினளை சீசகிவைம்புதிண்ணமீதே, மும் 
். . ட [அ] 8 . a . . . . + 

மையுலகிடத்துபொரு ஞானியரி யவனென்றேழுழங்கு நூல்க, ளெம் 

மையினிதாண்டநளவெழுக கருளினனென் ஹறேயெண்ணங்கோடும், 

மூம்மையுலகு - ரமூன்றுலசம், அவை, சுவர்ச்ச மத்திய பாதாளம், 

அ தியினற்கலையணருகாட்பழுக்கமென் நாரைக்கு மையமெய்யே 

நீ தியயம்மரசனைக்கண்டி.டும்விருப்பமீக் கூ ஈநேடிவந் தா 

வஷேதியவிவ்வன்றிபிவனரசரிடைப்பெ,றுங்கருபபொன்னுமின்ரற் 

காதியதீவினையடையேமா சலினால்யாமின் ௮காணப்பெற்றேம், (௧௩௧) 

நடுதல்- ல், காதிய சிவினையுடையேம்-திவினையைப்போக்னெராம், கேடுதல்-தேடுசல், காசிய த யு 
ஆவாவிம்மறையோனைக்சாண்டொ முள்ள த் துவகையரும்பாகின்ற 

கோவாுபெய்யினிடைப்புளகபெழுகின் றனகண்ணுருகாசின்ற 

நாவாரத்துதிப்பதற்குக். அடி அடிக்கின்ற துவிசைர் துராம்போயின்னே 

தேவாதிகேவனுக்கிக்கவன்வரவைவிண்ணப்பஞ்செய்யவேண்டும். 0) 

தவன் - தவத்தையுடையவன், (குசேலன்) 

கலிவிருத்தம். 

என்றறியாமையினிகழ்ர் துகூறிய 

வன்றிணிமனத்தினார்வாயடங்கிடக் 

கன்றலிலுரைபலகலார்துமா தவக் 

குன்றனான் றிருமுககோக்கிக்-ூ வார், (௧௩௩) 

மறையெலாழமுணர்ந்துே மய்வாய்ந துவெம்பவச் 

சிறையெலாங்கடந்தமாச்செல்வவேதிய



௫௬ குசேலோபாக்கியாதம்; 

தறையெலாம்புகாழகின்வருகைத்தன்மையாற் 

(Hm றயெலா CSAS SON AMG தனங்களி , (௧௩௪) 

ஆய்ந்தநின் பெருங்கலையருமைப்பாடுஞ்சர் 

வாய்க் உமா தவம்வளாமறாதசெல்வமுர் 

தோய்ந்தவுட்டூப்மையுந் துகளிறன் மையும் 

பாய்ந்தமா லுலகமோபகுத்தறிந்தடும், (emf 

தூய்மை - பரிசுத்தம், மால் - ௮அஜ்ஞாச மயக்கம், 

சிறியவர்மடமையிற்செறித்தவார்த்ை சயைக் 

குறி பெறின் நிருவுளத்துக்கொண்டிடே 

லறிதருமுளத்திடைக்கொள்ளிலம்பவோ 

மறிவரும்பீழைகோய்க்கடற்கண்மாய்வசே, (௧௩௬) 

பீழை - துன்பம். 

கங்கையேமுதன திகளிப்பினாடியும் 

பொங்குமா தானங்களபுரிக்துமிட்டிக 

ளிங்குப ற்பலசெய்துமெய்.தும்பேறெலாந் 

அங்ககின்றரிசனமொன்றிற்பேன்றுமே, (க mor) 

இட்டிகள் - யாகங்கள், 

காலமூன்றையுமறிகருச்தபோற்றிநற் 

சீலபார்கருமறைச்செல்வபோற்றிமெய் 

வாலறிவுடையவவ.ரதபோற்றியெம் 
பாலருள்சு.ரர் கருள்பனவபோஜ்றியே, (௪௩ ௮) 

வாலறிவு - மெய்யுணர்வு, பனவன் - பார்ப்பான், 

சற்றுநீயிவ்விடமிருக்கிற்சார்ந் தியாங் 

கொற்றமார்கண்ண ற்குன்வரவு-ூறுபு 

மு ற்றுவமென் றவன்முன்வணக்குபு 

பொற்றவவ்விடனின் றும்போயி னாரரோ, (௧௨௯) 

பொற்ற - பொன்மயமான. 

கலிநிலைத்துறை, 

திரண்டமாமணிகுயிற்றுபுசெம்பொன்செயெழுபத் 

இரண்வொயிலும்விரைவினிற்கடர் கனமிலங்கி 

முரண்டவாமுடிமன்னவர்மொய்ததிடுஞ்செல்வ 

வ.ரண்டவாத்திருவோலக்கமடைக் தனர்காணார். (௧௪0) 

திருவோலக்கம் - கொலுமண்டபம்.



குசேலர் தந்நகர்ப்புறமடைந்தவத்தியாயம். Het 

அச்திடத்தமர்வாரைஈம்மரசமர்கன்ற 

தெர்திடத்தெனவினாவினரிலங்கெழிறருபொற் 
பந்தடுத்ககையாரொடும்பயின்மணிச்சிகாத் 

தர்தடுக்தபேருவளகக்கெனவவரிறுக்கார், (௧௪௧) 
இந்து - சச் கிரன், உவளகம் - அந்தப்புரம், இறுத்தல் - விடைகூறுதல், 

கேட்டகாலையின்ஞெரேலெனக்கெருவளகப்பா 

லோட்டமீதெனப்படர்ந்கனரொளிர் ந திவடிவேற் 
கூட்டம்யாவையுங்கு உமக்துபைகோய்ந்துபொ ற்கு ழபயாய் 

நாட்டமா தரார்காவல்செய்வாயினண்ணின சால், (௧௪௨) 

நெடியகீர்மையிக்துவாரபாலகர்செயனிர்க 
படியிலாவளம்ப.ரந்தவவ்வுவளளகப்பண்பை 

முடியயாவரேயெடுத்துரைப்பவர்ரசைமுளை கதத 
அடி துடி தீதுநாவெழு தலிற்சிறிதசொற்றிவோம், (௧௪௩) 

பொன்னினாற்செய்துமணிகள்கால்யா கீசவண்புரினசை 
மின்னினாுற்பொலியப்படுமுகில்விராய்ர் தயில்வ 

வுன்னி னாற்கட ௮!லகுசொ ல்கண்ணஷெண்ணிறத்கை 

மன்னினாற்பெறலாமெனமதிக்கன போலும். (௧௪௪) 

மண்ணகரச்தவப்ப இதரரீலமால்வரைசாய்த் 

தெண்ணகர் தபக்கொணார் தகல்உடுக்கிமேலெழுப்பிக் 

கண்ணசங்கவர்வேதிசெய்திருபுறங்கதிர்ப்பப் 

பண்ணகம்பொலிவயிரயாளிப்படியமைத்து, (௧௪௫) 

வேதி - இண்ணை, 

இலங்குவெண்பொனிட்டி கைகளாற்சுவாத்தலமெழுப்பி 

நலங்கொள்பன்மணிப தித்தபொன்னிலைகளுகாட்டித் 
துலங்குமாமரகதப்பலசாளரந்தொகுத்து 

வலங்கொள்வச்ரவிருகிலைக்க சவமும்வயக்கி, (௧௪௯) 
இட்டிகை - செங்கல், சாளரம் - சன்னல். 

நிறையுமேதகத்தா ற்பல தூணடி.கிலைவை 

ஐ ற்யுமே ற்பலமணிகடை தாணங்களுறு த்தி 

பறையுமப்பலதாணெருத்தத்துறவணிர் த 

தறைபுகழ்ர் இிடுசெர்துகிர்ப்போ தியுஞ்சார்த்தி, (௧௪௭) 
தூணம் - சாண், துர் - பலளம். 

அன்னபோ திமேல்வெண்பொ. ன்த்தரமியைத்தடுப்ப 

சன்ன ராக்கியவிடங்கமுமு௮ு த்தமேனயப்பப் 
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௫௮ குசேலோபாக்டியா நம். 

பன்னுபொற்றகடடுக்கவேய்ர் ததற்குமேற்பரி தி 

மன்னுமாமணிக்குடக் றிஇயமைதக்தனமாடம், 

வெண்பொன் - வெள்ளி, விடங்கம் - கொடுங்கை, 

ஒங்குசந்தரகாந்தமாளிகைகளையுரைக்கோ 

வீ aren சிசோபானவண்மையைகிரித்திகோ 

தேங்குளுளிகைச்சிறப்பினையிற்றென ததெரிக்கோ 

பாங்கியற்றியசித்தி.த்தொருதியைப்பணிக்கோ, 

நாசி - மேல்வாசற்படி, 

மற்றுநாற்றியபன் மணிமாலையைவகுச்கோ 

சுற்றுசாற்றியபொன்மலர்ப்பிணயலைர்சொல்கோ 

கற்றையங்கச இர்ச்சாமளா தீதூக்கனைக்கனாகோ 

விற்றவென்றுவக்திடவெளியனவலயாசக்கும், 

தங்குமேனிலைமாடமேல்வெள்ளிடை கணப்ப 

வெங்கும்வார்கமஞ்ரூன்முகிற்கு மாம்பொலியியக்கஞ் 

சிங்கலற்றவிண்ணவர்கள்கண்ணாறுசே ராமைப் 

பொங்குநீனிறக்கஞ்சுகஞ்செறித்ததுபோலும். 

கமம் - நிறைவு, இங்கல் - அழிதல், கஞ்சுகம் - உறை, 

அன்றியுங்குடஞ்சுட்டினம்புரர சுவந்நாளின் 

மன் நவேயங்கு குழற்கோவலர்பகிம் காக்கொண்ட 

வென்றிவார்(குடையாகியவிலங்கலங்குவட்டிற் 

அன் றிரிந்தடி. த்தொடுசெறிந் தமையையுக் துணையும், 
குடஞ்சுட்டு- பசு, தடி.க்.த - மின்னல், 

தீத்தரட்பொறிகாரணமிவ் றியுஞ்சு தறக் 

கா த் துமேனிலைளிய் க்தூரி ற்பவர்கைவாளொளியுந் 

SNS Gi னிப்படுகுபி ன்குழாமின் ஜொகுெ மாளியும் 

பாத்தறிர்நிடத்தேவர்க்கும்யாவர்க்றும்படாவால், 

குயின் - மேகம், 

சிறந்தகன்குலத்.து:இிச்சவன்செல்வச்திலுறையு 

முற ர்சபன்மணிமாளி கை.தனக்குமிக்குரிச்தென் 

ற்றந்தவா செழுமதிவிசும்பாறுசெ ல்வருத்தந் 

துறந்திடும்படி.சற்றுறைந்தக லுகாடோறும், 

திருவிற்கான்றிட$சோமகாந்தச்செழுஞ்சிகர 

முருவச்சர் தானெழு தலுமுகுத்தரீர்பெருகி 

(௧௪௮) 

(௧௪௯) 

(௧௫௩.) 

(௪62)



குசேலர்ததீதகர்ப்புறமடை ந சவத்தியாயம். 

மருவிக்காலெனவழியருவியுமவண்வயங்கும் 

பருவக்கோவைமுத்தாரமும்பகுத்திடலரிகே, 

சோமகாக்தம் - சந்திரசாக் தக்கல், 

மேயமேனிலைமாடங்கள்வெள்ளொளிவிரித்துப் 

பாயதாரகைச்கணத்தகொடுபபிலுறுகாட்சி 

தூயபாற்கடல்சங்ககாடொறுந்தன்பாற்றுறந்த 
கேயமுத்கொடுபொங்கிமேலெழுர்கெனகிலவும். 

ஐயநண்ணிடையயிலலை க்தமர்க் திமெரிக்கண் 

பையன்பா தரார்பர்பலர்தனிக்களிமருவர் 

செய்யகாற்பரிபபப்கபெல்லணையொோறிக்க 

வெ ய்யவ ந்றொசெிகையளவில்லறைவிள ங்கும், 

ட ௮யில் - வேல், பரியங்கம் - கட்டில், 

வருக்கைவாழைதேமாக்கமுகருப்பலத்தென்னை 

முறாக்குகாஈமுண்பா துளைமொய்ச்சமு * திரிசை 

பருக்குமின். spa Sorry புயடைபற்றைப்பாகதவங்கள் 

பெருக்கியென்றுகல்வளர் கருசோலைகள்பி றங்கும், 

கண்ணவையின்வருக்கொறுங்கவிமபிற்கூட்டம் 

விண்ணின்பேற்பபின்மேகமிம்பண்ளிரவியதென் 

ண்ணிடக்கடைபிலாச்சைகோலியின் பசுவும் றெண்ணிட பிலாக்கை ம கோலியி | 

LIMA ATARI oT & Foie) incr pO, டு னை க் ௪ம்மினெ பெட்ரு 

எண் - னா மா, 

குழைகழிச்சுபிறடற்.றறச்துறர் துரேர் ஐ று 

மூழைகிழித்தொளிர்கோக்கிலாலாட்ெப்பும் 

பிழைகிழிச்சபொற்கர துகவாடலின்பெருக்கு 

மழைகிழித்தவச்சோலையின்மறாகென்றும்வயங்கும். 

தீடறு - உறை, உழை - மான், கந்துகம் - பர்.த. 

கே ரங்குமா தவிபாடலங்கு ராவழைபுன்னை 

தேங்குசண்பகங்குங்குமஞ்சர் தனஞ்செருக்தி 

யோங்குகைதைமரந் தாரமாலகியொளிர்கற்பு 
வீ BRET RCP ற்பலவுளவிரை த்தவுய்யானம், 

உய்யானம் - பூஞ்சோலை. 

சாலமெய்பிற்பெண்குறியினனாய்ப்பழிகைந்தோன் 

பாலமர்ந்திடறகாெென நீங்கயபண்பே 

௫௯ 

(௧௫௫) 

(௧௫௭) 

(௧௫.௮) 

(௧௬௦) 

(௧௬௧)



௬0 Ger Qari tits Buss Gib 

போலமன்றலர்குற்பகமாபிடைப்பொலிந்து 

கோலமார்ர்களவிடற்கருவளங்கொழிச், துறையும். 
மெய்யிற்பெண் குறியினன் - இச்இரன்,. 

அன்றியும்பலரகாள்கண்முன்னேனிடத்தமர்ந்தா 

'மொன்றுபின்னவனிடத்அுமவ்வா றுறவுறைவா 

மென்றுவந்துஈ.றகின் றமையும்பொருஉமிலங்கித் 

அதன்றுபைக்தருவைர் துபாவயிற்பொலிதோற்றம், 

ஈர்ந்தெடுத்தவெண்பவிங்கேகிலனு ற்விரு, த்திச் 

சார்ந்தகாற்புறம்வெண்பொனாற்படி க்தலஞ்சமைக்துக் 

கூரத் தீமுதீதவெண்ம ணலடி.ப்பரப்பிமே ற்குலவ 

வாரந்தசண்புனனிரப்பியஈடங்களும்வயங்கும், 

நீண்டவாட்கருங்கண்ணிளயாூ ராடுநீத 

பூண்ட. ரமணிகிற க்சவடைல்செட்பொய்கை 

வேண்டுமேற்புனல்பெ: GEO ஞ்சுருங்கவு ம்விளைக்குஞ் 

சேண்டுலங்கிய தூம்புகள் பற்பலசெ நியும், 

செய்ய தாமரைபற்பலவாவயிற்செறித்த 

வையசெம்மணிப்படியொளிக இர்த்தலாலல் ஓ 

பையி ல்செஞ்சுடர்கண்டென பஒருமற், மங்கு 

நையலின் நியஞ்ச ம்பலபயிறருகாளும், 

குலவுபூர் சடரடவெபர்குடுமி பாமாட 

நிலவுவெள்ளொளிலிரிக்் கலாற்றன்னனாகசிரம்பச் 

சுலவுபாசடைஈற்றகின் நிடுகலாற்ஈடர்விட் 

டுலவவெண்ப als குருவ $ ஓுடைப்பிரானு ற்மூம், 

(௧௬௨) 

(௧௬௩) 

(௧௬௪) 

(௪௬௫) 

(௧௬௬) 

(௧௬௪) 

பாசடை - பச்சையிலை, நீலுடைப்பிரான் - நீலங்ஸ்திரத்தையுடைய 

பலராமன், 

மருவிட ம்புரிவலம். Pr oor TOLLAND 1 DW & 
BHO oT GEMM SB PBT aH றபன்முத் 5 Bib 

திருவ ஞாடி.ப்படுந்கொறுமுறுத்துமச்செல்ல 
௩ 0) . e டி * 

லொரு வுமா சி றி தக்தலைப்படி.ந்த பூவ) றம, 

சோபானம் - படி. 

பெருமைசேர்புகழ்க்கண்ணூனண்கயலெனப்பி pape 

௧௫௮ ப.இ ட்டியகண் ணிஞர் லரொடுங்கவின 

வொருவமயன்பின்வீற்றிருக்குமத்தன் ௮அமயைபுணரி 

வாருமையுற்றவைகுர் கழுப.தற்கிணையாமோ. 

(௧௬௮) 

(௧௬௯)



குசேலர்தந்நகர்ப்புறமடைத்தவத்தியாயம். 

நன்னயத்தபல்வளம்பெறுமுவளக௩டையி 
லென்னசொற்றனன்சிறி அம்விண்டேனலனினிமே ற் 

பன்னகக் துயிற்பகவன்வீற்றிருக்குமப்பண்பிற் 
றன்ன ப.விண்டுவிளளா த£ர்க்கு) தசொலவச்சபைந்தேன், 

தன்னம் - அற்பம், 

BO DFG DING GE RT DD SS OAM ain TEE 
ணொன்றுமாறுசெஞ்சந்தனங்கருப்பு/பொருவா 

தென்றுகாறியமான்ம தங்குங்குமமின் னு 

நின்றபல்விவாவருக்கமுகிறைகாக்கூட்டி , 

மான்மசம் - கஸ்தூரி, 

விரைதுவன்றியமென்பனி நீரி LFF 00 PH GI! 

புரைடகன றிடப்பூசியொண்காரகில்புகைத்அுத் 

தரைசெறிந்திடஈறுமயிரப்படாந்கவவிரித்து 

வரைவில்பன்மணிக்கம்பலபே ஓுறவயக்கி, 

மயிற்படாம் - மச்மல், 

அமைத்தசீர்மணிமாளி.கைநாப்பண்வாளவிரச் 

சமைத்தபன் மணியழுத்தியதடப்பரியங்கக் 

இமைத்தரவகைப்ப ஞ்சியன்மயிரன த நாவி 

குமைத்தியற் றியவைக் கணையடுக்கிமீக்குலவ, 

உரகமெல்லுரி பரலெனகச்கு ழையும்வெள்ளொளிப்பட் 

டிரவெழுஞ்சுடர்க்க தர் தவழ்ர்தெனவிரி ததியக்கி 

யரவமேசகலையாரமைத்திட்டவப்படுக்கை 

விரவுபாற்கடற்படுக்கையிற்சிறப்பு தமேவி, 

ப.ரல் - பருக்காங்கல், அரவம் - ஓலி, 

அரும்ப, சி தளப்பாற்கடற்றுபி லுநாளவிரும் 

விரும்புசெர் அகிரோடலைக்கொழுந்தெ.ட்இவிழல்போற் 

சு ரும்புபோன்மெனக்கரையுமஞ்சொல்லிஞாகவரி 

யிரும்பொற்கால்பிடி த்தெக்கமுத்தம்பெறலிரட்ட, 

அல்லிரிச்குமுத்தோரம்வைத் தலங்குசாக் காற்றி 

மெல்லியற்கவினொருத் ல கப்பற்.று புவீச 

வல்லிபிய்பொலியொருமகண்மாடகர்திரித்து 

நல்லியற்படுவீணையினரப்பொலியெழுப்ப, 

மாடகம் - வீணையின் முற க்காணி, 

௭௬ 

(௧௪௦) 

(௧௪௧) 

(௧௭௨) 

(௧௭௩) 

(௧௭௪)



௬௨ ருசேலோபாக்யொ தம். 

குலவுகப்புரமிலவங்கமேலமுற்கூட்டி. 

திலவுவெண்ண.௦கயொருத்திமென்பாகடைடட்டக் 

கலவமாமயில்வெரு௮றுசாயலங்கரு க்க 

ணிலவிசழ்க்கொடிமொருத்திபொற்படியகமேர் 5, 

வண்வொர்குழலாருளமயக்குகின்னுருவவ் 

கண்பொரெனவொருச்திகேர்கண்ணடிகாட்ட 

விண்டுமென்பனிகீரு ஈறத்திமிமி இன்விரைமிக் 

குண்டுகொண்டி.டென்றொரு க்திபூஞ்செண் சிகையு தவ. 

இழையிடைச்கொடியொருத்திபொந்சிரகநீரேர்தக் 

துழையொளிச்செழும்பாது.-கயொருத்திகைச்தாங்க 

வழைமலர்ககொடைவண்டாற்றிடஈறவாக்கு 

மழைமுகற்குழலொருத்திமெல்விலாப்புகைவயக்கு, 

பிணியவிழ்ர் துமட்டேற்றிவண்டடர்தரப்பிறங்குங் 
கணிவ*ரஈ தவொண்கரு BIH; மல்வெண்ணகைக்கனிவா 

யணிகி றந்தரி LIL_T% FG GO SO coal ங்கெனுமாருக்கு 

மணிவளங்கெழுகவானமிசைமுடி க்தலைவைக்து, 

பிணி - கட்டு, மட்டு - சேன், கவான் - சொடை, 

ஆத த்தினன்புஞ ற்றுவார்க்கருண்மலாடிகள் 

கா தாங்கொளக்கூற்றெடும்பொருங்கொல்ச்கருங்கண் 

மாதர்சத்தியயாமைதன்கவான்மிசைவை கதுச் 

ததொப்பிரான்படுத் நிருர் கசனன்களிசிறர்தே, 

ஆயவேலைபிற்றுவாபாலகரழகமைக் ௬ 

வாயில்காவல்செய்மா தராரவாண்டுஈசோக்கிப் 

போயுரைத்திடுமெம்வாவிஈறக்கெனப்புகன்றுர் 

கேயமாதரும்விரைந் துசென்றதுகிகம்ச் தினரால், 

மன்னரேறுகேட்டெழுர் திருர்சவர்வருகென்றா 

னன்னபாதருஞ்செலவிடஈடந்தனரடைந்தா£ 

மின்னு தாரகைக்காழா தீதிடைவிளங்கொளிம திபோற் 

£ன்னுமா கருட்டோன் நிடுந்தோன்றலைக்கண்டார். 

அறுசீர்க்கழி நேடிலடியாசிரிய விருத்தம், 

சிந்தைபுண்மகிழ்ச்சிபொங்கச்சிரமிசைக்கரங்கள்கூப்பிச் 

சந்தமார்நிலத்தில்வீழ்ர் த. சாழ்ர்தெமிஇக்குடந்தம்பட்டு 

(௧௭௭) 

(௧௭௮) 

(௧௭௯) 

(௧௮0) 

(௧௮௧) 

(௧௮௨) 

(௧௮௩)



ருசேலாததீநகர்ப்புறமடைந்தவத்தியாயம். ௬௩ 

முக்அதானையுமொடுக்கிமுன்னர்கிற்பாரைகோக்கி 
சு NY ® « * ௬ ச * 

வந்தகாரியமென்னென்ழுன்வகு தீ தரையாடலுற்றார், (௧௮௪) 

குடந்தம்பட்டு - நால்விரல்முடக்கி பெருவிரல் நீறத்தி கெய்சிடை 

வைத்து நிற்றல், 

மாமறைத்தலைவபோற்றிமதஇிக்குலவிள க்கேபோற்றி 
காமரிந்திரன்முன்னானோர்சாண்பதற்கரிபாட்போற்றி 

தாமரைக்கண்ணுபோற்றிதரியலரேழேபோரற்றி 
கோமறுசெல்வம்வாய்ந்ததுவாரகைக்கிலறவபோற்றி, (க ௮௫) 

௩ 

அதுநாகையநின்்னோடருங்கலைகற்௮ுளானாம் 

போ தவுஞ்சிறர் தடட்புப்பூண்டுகொண்டவனாங்கற் த 

மே கக் கொண்டரீரான்மெய்ம்மை PUT HO HHT ன் 

கோதறுகுணக்தின்மிக்கான்குசேலனென்றியம்பினான்பேர். (௧ ௮௬) 

வற்றியென்பெழுர்தயாக்கைமாகவளின்மேல்வைக்க 

பற்றினயெம்மனோரோபகுச்கறிர் களக்கவல்லா 

ரிற்றைகாள்வர்துவாயிலிருக்கின்றானெ தரச் தபோரில் 

வெற்றிகொள்சழற்காள்வேம்ேேேவிண்ணப்பமி துவேயென்ரார். (௧௮௪) 

என்றலுமுவகைவிம்பவெழின்முகமலர்ச்சிகாட்டப் 

பொன்ற லில்கருணைபொங்கிப்பொழித Govt Bal DOs cx 

றின்றுஈம்வாயில்வர் தவிருச்கவத் கலைவன்றவ்ளை 

மன்றவிங்கழைப் பீரென்றுவாய்மலர்ர் த்ரூ afl oS ன, (க ௮/௮) 

கேட்டனர் துவாரபாலர்கிளர்ர்தெெழுகளிப்புத் துள்ள 

வாட்டமின்மன க்கராகிவாயில்கள்பலவுநித்.து 

நாட்டுதங்காவல்வாயினண்ணின ராங்கிருக்குங் 

கோட்டமின்மனத் துச்செய்யகுசேலமாமுனியைச்சார்க் தார், (௪௮௯) 

ஆதரம்பெருககெற்றியணிகிலந்தோயத்தாழ்ந்து 

மாதவேறேபோற்றிமறைக்குலச்சுடரேபோற்றி 

காதரம்பெருக்குஞ்சன்மக்கடல்கடர் தவனேபோற்றி 

நா தனுக்கனிமைமிக்ககண்புடையவனே போற்றி, (௧௯0) 

என்றுபஃறுதிமுழக்கியாங்கள்ப ல்வாயினீந் இத் 

தன்றியக அப்பின்மாதர்சொற்படியுவளசம்போ 

யொன்றுபம்பிடிகள்ளுழவுறுங்கடக்களிறுபோன்று 

மின்றிகழ்மடவார்சூழவீற்றிருந் தானைக்கண்3ு. (௧௯௧)



௬௪ குசேலேபாக்கியாதம். 

நி ன்னுைவரவுவா த்சேகிருபனுக்சப்போழ் அற்ற 

பன்னருங்களிப்பையாமோபகர்ந் இடவல்லமைய 

முன்னமங்கிருர் தவின்பமுழுவ துமறக் துகின்றா 

னன்னர்நெஞ்சுடையஙீரார்ஈட்பினிற்கிறக் சுதுண்டோ, (௧௯௨) 

தாயதுவருகைகேட்டதனியிளங்குழவிபோன்று 

கேயமிக்குடையனாகிகெஞ்சினுளுவ.௦கபூப்பப் 

போயழைத்திடுமினின்னேபோயழைத்திடுமினின்னே 
போயழைத்திடுமினின்னேயெனவிலரபொருளிற்சொற்றான், (௧௯௩) 

இலக்கண மின்பைசோக்கிபிசு ற்குபேற்சொற்றானல்லன் 

மலக்குறும்பலுத் துயாந்தமா தவத்தலவரேறே 

பலப்பலசொல்லிமயன்னைபாணித்தல்கருமமன் மு 

ஈலக்கரீவிமாவினெய்தாவிடினவனண்ணுமிங்கன். (௧௯௪) 

௮/,தலினெம்பிரானுக்ககத்துமிக்குவகையும்ப்ப 

வேதமின்முனிவரேறேயெழுர்சருளுசுவென்றங்கைப் 

போ தகங்-ப்பினார்களபொருக்கெனவெழுர்துசெம்மை 

வேதமுற்றுணா ந தவையன்விரை தரஈடக்கலு ற்ரான், (௧௯௫) 

அன்ன அகண்டுமுன்ளரறிவிலாதுரைத்தடீரா 

ரென்னகாரியஞ்செட்தேழிப்பெரியனையெளியனென்று 

சொன்ன தீங்குரைகளெல்லாஞ்சுடுகின்றஈம்முளத்ைத 

மன்னவனறிவானாகில்வாரா ததீங்குமுண்டோ. (௧௯௬) 

௮ருண்மிகப்படைத்தசிர்ை கய் தணனாதலாலே 

தெருண்மிகப்படைத்தமன்னன்செவியறிவுறுப்பானல்லன் 

பொருண்மிகப்படைத்தவேர்தர்போற்றிடுஞ்சிறப்புற்றானென் 

றிருண்மீகப்படைதீ திரெஞ்சரின்னவாறியம்பிகிற்க, (௧௯௭) 

மன்னனைக்காணுமன்பும்வாயில்கரவலருமுன்னே 

நன்னயச்துடனடப்பஈடப்பவனாங்காங்குள்ள 

பன்னரும்வளங்களெல்லாம்பார்த்தனனிறும்பூ துற்றான் 

பொன்னகர்சிறர்ததென்பார்புல்லியசெனவுட்சொண்டான். (௪௯௮) 
இறும்பூது - ஆச்சரியம், 

பன்மணிவாயிலெல்லாம்பின்னிடும்படிக டந்து 

ஈன்மரைமோலிவேர்தர்சயர்தபேரவையுகீக்தி - 
யன்மணிவிளாக்கு, வண்ணனணங்கனாசொடுமிருக்கும் 
பொன் மணிவாயிலர் தப்புரத்திலுக்கணியனானான். (௪௯௯) 

மோவி - மூடி,



குசேலர்தச் ஈகர்ப்புறமடைந்தவத்தியாயம. ௬டு 

ஒவியத்தொழில்வல்லாருக்கொண்பொருள்வெறுப்பவீசி 

நாலியற்கருமென்கூர்தனங்கைமாரெழுதிவைத்த 
பூவியற்படமாங்காங்குப்பொலிவதுகாணுந்தோறுங் 

கோவியற்கண்ணனென்றுட்கொன்டுபின்றெளிவனம்மா, (௨௦௦ 

ஒவியச்தொழில் - சித்திரச்சொழில், 

ஈங்கெனிவ்வாறெய்தவின்னம்வ 4 தலனென்றையன் 
பூங்கதிர்வரவுபார்க்கும்பொற்றபுண்டரீகம்போலுக் 

திங்க திர்வரவுபார்க்குஞ்செவ்வரக்காம்பல்போ லு 
மோங்குமைவரவுபார்க்குமொண்டமைமஞ்ஜைபோலும். (208), 

புண்டரீகம் - சாமரை, தஇர்கதிர் - சந் திரன், அரச்காம்பல்-செவ்வலலி.. 

பொருந்துதாய்வரவுபார்க்கும்புனிற்றிளங்கன்றுபோலுந் 
திருந்துதன்வர௮ுபார்க்குஞ்செம்மனத்தொருவன்போலு 

மருக்துநீர்வரவுபார்க்குமமனசையுடையான்போலும் 

கருந் துழாய்க்கண்ணியண்ணல்கமழ்ஈறுஞ்சேக்கைமீதே. (௨0௨), 
அறல் - நீர், ஈசை - விருப்பம், ் 

வளர்மறையுணர்ச்சிமிக்கான்வரவுபார்த்திருப்பவர் க 
வளவிடற்கரியமேலோனாடமைத்கோளினல்லார் 

களர்தரநின்றுகாக்குங்கேடில்வாயி லுங்கடர் து 

தளர்வில்பன்மா தாசூழுந்தனியிட ததணுகுங்காலை, (௨௦௩7 
அமை - மூமங்டில். 

வருர் துமோர்மிடியன்சேமவைப் ப இர்கண்டாற்போறு. 

மருக துணவிழந்கோன்விண்ணோமுதெதிர்கண்டாற்போலும் 
பரிந்தவெப்புழலுவோன்கற்பகமெதிர்கண்டாற்போலுஞ் 

சமீந்தபற்றினன்மெய்யாசான்றனையெதிர்கண்டாற்போலும், (௨௦௪) 
சேமவைப்பு - புதையல், சரிக்த பற்றினன் - பற்றற்றவன், 

சண்ணனைக்லெங்குமார்பமீத்தருள்பிரானை நீல 

வண்ணனை த்திகிரிசம்கம்வலமிடமுறக்கொண்டானை 

மண்ணனை த்தும்புரக்கும்வாசுதேவனைமணக்குங் 

கண்ணனை ததுளவத்தாமக்கண்ணனைக்கண்ணிற்கண்டான், (௨௦௫), 
எண்ணனைச்கு-யாவராலும்மதிச்சர்குரிய லோகமாசாவாசிய இருமகளுக்கு, 

காண்டலுமுவகைபூத்.தக்கால்விசைகொடுநடந்கா 

னாண்டகையவளுங்கண்ணுற்றணையுடைத்தெழுநித்தம்போ 
னீண்டபூம்பள்ளிரீ த். துகிலவுபே.ரன்புபொக்கப் 
பூண்டமா தவன்முன்சென்றுபொ ன்னடி.வணங்கினானால், (௨௦௯) 

நீத்தம் - வெள்ளம், 

9



௬௭௬ குசேலோபாக்கயொ தம். 

திலகபண்டோயவையன் நிருவடிவணங்கிப்பின்னர் 

கிலவுமெய்ப்புளகம்போர்த் துகிரம்புறத்தழுவிக்கொண்டான் 

குலமறைத்தலைவனென்றுங்கூர்ர் தமெய்கட்பனென்று 

மலாதலையுலகஙகூும்வாய்மைகாத்தருளினானே, (௨௦௭) 

பாக்கியமுற்ற இர்சால்பாக்கெழுற்றஇர்கா 

ளாக்கியவறம்பலித்தவாக்கியவறமபலித்த 
யோக்கெயமடைந்ததிர்தமனையுமென்றுமைத் அசை த்து. 

தேக்கியபுகமினான் கொண்டாடினான்?9லைவலோயே, (௨0௮) 

சேச்கிய - ஏங்கும்கிறைக்த, 

சிலைவலோயே - சஞுர்விச்தையில் வவ்லவனாயெ பரிட்௪ித்து மகா.சாசனே, 

௮ங்கொருமாடத்துள்ளாலரதநபீடத் தும்பர் 

மங்கலமறைவலாளன்மகிழ்ஈதெழுர்தருளப்பண்ணிப் 

பொங்குபொற்குடம்பூரித்தபு தியமஞ்சனடீராட்டி த் 
திங்களங்கதிரேயென்னத் திகழ்ர்கவொற்றாடைசாத்தி, (௨6௯) 

கதிபெனக்க இர்ச்குஞ்செம்பொற்கவின்செய்பட்டாடைசாத்தப் 

பிதிர்கருப்பூரரானம்பெய்விரைச்சாந்தஞ்சாத்தி 

முூதிரொளிவிரிக்குந் கண்ணென்முத்தவக்கதையுஞ்சா த்தி 

யர் தரவண்டுர்தேனுமலங்குபூர்தொடையல்சாத்தி, (2.40) 

௮ச்சதை - கதை, 

விரை தரு தாமங்காட்டிமேவுநெய்விளக்கங்கோட்டி. 

புரைபெனுபளிதரீராசனக்கலபொளிசச்சுற்றித் 

இரைசெய்ரல்லமு தமன்ன தீஞ்சுவையுணவுகல்கிக் 

கரையறுதவத்தோன்வாயுங்ல கயுபொள்ளறலிற்பூச. (௨௧௪) 

அறல் - நீர், பளிதம் - கற்பூரம், 

பாகடைறப்பால்கப்பயன்பெறுமுகமன்கூறிப் 

போகுயர்மாடச்திட்டபொற்றதன்படுக்கையேற்றி 

மோகமிக்கருகிருர் துமுதுகுதைவந்துபின் லுங் 

கோகனகப்பூங்கையாற்குளிர்செய்பொற்கவரிவீசி, (௨௪௨) 

பாகடை - பாக்குவெற்றிவை, தைவந்து - தடவி, 

வழிநடர் இலா த்தவேயிம்மலராடியிரண்டுமென்று 

கழிமகழ்சிறட்பமெல்லவருடினான்கமலக்தண்ணன் 
பழியில்பல்லுபசாரங்கள்பண்ணவுக்தெரியானாகி 

யொழிவ.று தவக்குசேலனொன்றும்பேசாஇருக்தான். (௨௧௩)



குசேலர்தத்நகர்ப்புறமடை ந்தவத்தியாயம், ௬௭ 

பித்தருன்மத்தர்பாலர்பிசாசர் சங்குணத்த.ராவர் 

ந்த்தவஞானயோகரெனமறைகவிலறுமாற்றாற் 

சி கீ ் தம்விட்டகலா சையன திருவு தீ Buren Oris gs 

புத்தமதூறுமின்பிற்புணர்ந்தசைவற்றிருக்தான், (௨௪௪) 
சத்தவம் - ஈல்லதவம், 

வழுவில்பைங்குளவியேர சையன்றிபற்றொன்றுந்தேராப் 

புழூவெனலிருக்குந்தன்மைபூண்டபற்றிவனோபொகங்கும் 

பழுதில்கற்புடையாடன்சொற்படிவறுஞ்செல்வம்வேண்டுங் 

் கொழுகிணங்குதட்டி மாற்றுர்க்கு. ஈமச் சழும்வடிவேல்வேச்தே. 

உருவினைச்கண்டுங்கண்டச்தொளி/வனமணங்கவர்ச் து 
மருமைசான்முகமன்கேட்டுமபைந்சமெட்ப்பரிசமுற்றும் 
வெருவினற்றிருகாமங்கள்விருப்பினுட்டு இக். தமைக் ஓம் 

பொருவிலானர்தமெய்தப்பொலிகடதக்தீபம்போன்றான், (௨௧௭௬) 

வனம் - தள, கடத் தீபம் - குடத்திலிட்டவிளக்சு, 

நீருறுமுப் புப்போ நெருப்பு றுபளிசம்போலு 
மரு௮வடிவத்கண்ணலிடதக்அத்தனமனக்கலப்பப் 

பேரு௮பவஞசவாப ps கைப்பிணிப்பொழிர் LEVEE EF 

தாருறுமாபக்ையன்றன்னையுமறந்திருந்தான், (௨௧௪) 

பவஞ்சம் - பிரபஞ்சம். 

இன்னணமிவனிருப்பவிவன்வரவனை ச் அஞ்சொல்லா 

மூன்னசேயுணார்துகொண்டமுழுமுதற்கண்ணனென்பாள் 

மன்னியவுவகைபூத்்துவழிதருமன த் தனா, 

யன்னவன்வ ததநோக்கியமையவின்னனசொல்லானுல், (௨௧௮) 

கோச்சகக்கலிப்பா, 

மன்னுடையமறைபயனளை த் தம்வகுத்துணர்ர் சமா தவனே 

புன்னுடையதரிசனத்தா ௮டம்புபூரித்தனன்யான் 
மின்னுடையவிளங்கொளிவேல்வேகச்தரு நளூர்ே நவருளு 
மென்னுடையபெறலரும்பேறியார்பெற்றார்யார்பெறுவார், (௨௧௯) 

பூன்றதயையென்னிடத்தெப்போ துநீவைத்தருள்க 
வான்றவென அுளத் தினைவிட்டசன் றிலையிர்ராள்கா றுஞ் 

சான்றகுணத்தாயின்னுஞ்சர் ததமுகினைர் திருப்பேன் 

மோன் றவனேகம்பெறிலுர்தொன்னட்பிற்சிறர் தனவோ, (௨௨௦) 

பூன்ற - பூரணமான, சச்ததமும் - சசாசாலமும்,



௭௬௮) குசேலோபாக்கியொதம். 

ஆபின்மறைமுதற்கலைகளனைத்துமுணர்ச சுறமதம்பா தீ 

தேயினிதுஈன்றிதுசீதென்றுணர் ததுமவர்ஈட்பை 
வியினுந்தான்மறப்பர்களோமேையோர்மறப்பரே 

னுபினுங்€ழ்ப்பட்டவர்களவர்காணிர்சானிலச்தே,. (௨௨௧) 
அறமறம-புண்ணியடாவங்கள், பாச்.து-பகுத்த, வீயினும்-இறச்தாலும், 

நல்லார்சொல்விரும்புவ துுல்லானாச்காண்பஅவு 

நல்லார்க்கொன்றுதவுவதுகல்லாஃ ாப்புகழ்வ துவு 

நல்லார்ஈன்றென்௮ுமைப்பரவிற்றியவிவவெலாமடங்க 

நல்லாரஈட்பென்றுமு றன் றன்றேநான்மறையோய், (௨௨௨) 

பொன்னுள்ளான் பூமியுள்ளான்புற் தியுள்ளானாயிடிலு 

மென்னுள்ளானாவனவனிருகந்தவர்நட்பில்லானேற் 

பொன்னில்லான்பூமியில்லான் புந்தியில்லானாயிடி.னு 

மென்னில்லானாவனவனிருந்தவர்கட்புள்ளானேல், (௨௨௩) 

பேயோடபெ ழகு றினும்பிரீவதரி கரிதென்று 

தூயோர்கண்மொழிவராற்.றாயோரும்புகழ்தூயோ 

ராயோர்கள்பெறுஈட்பையரு *தவத்தாற்பெறலன்றி 

யேயோவெண்மையிந்கிடைப்பினிகழ்வசோகிகழ்வில்லார், (௨௨௪) 
எண்மையில் - எளிதில், 

சமயம்வரினிடி த். துரைப்பார்தக்கவழமிச்செலச்செய்வா 

ரிமையவர் தமுலகுறவு &ருளுஉகம்பகையுமா 

யமையவறிவுறுத்துவாரந்தோநால்கற்றுணார் த 

கமையுடையார்ஈட்பெவர்க்குக்காண்குடைக்குமரி தரி.து. (22@) 
இடிசத்தராச்சல் - வற்புறுத்திச் சொல்லுதல், சமை - பொறுமை, 

கூடுசற்குக்க-ூடாதகூட்டத்துப்படட்ப 

வீடு தற்குத்தக்ககாப்ராடோறுமெலிர்தொழியு 

நீடுதற்குத்கக்கதுஈன்னெ நிரின்றோஈட்பொன்றே 

தேடுதற்குக்கிடையா ததிரவியமுமஃ தாமால். (௨௨௬) 
விடுதல் - அழிதல், 

முத்திக்குவித்தாகுமுழு தணர்ந்தோர்டெருகட்பே 
இத்திக்குராடோறுஈதேவர்பெறற்கருந் இருவுஞ் 

சித்திக்கும்படியருளுஞ்செப்பரி தால துகிற்க 

வெத்திக்கும்புகருகினக்கியன் மணான்காயிற்றே, (௨௨௪) 

நின்னுடையபனைக்கிழத் திரிரம்புபெருரீர்மையளே 

மன்னுடையசொற்காத் துச்சோர்விலாமாண்பினளே



குசேலர்தத்நகாப்புறமடைந்தவத்தியாயம். ௬௯ 

தனனுடையவுயிராநின் றனைப்பேணுந்தன்மையளே 
புன்னுடையவருவாய்க்குசத்தக்கசெலவுஞற்றுவளே. 

சொன்னகாரியமனை த்துஞ்சொன்னபடியியற்றுவளே 
யென்னமிடிவரினும்வெளியெ?த்தியம்பாவியலினளே 
தன்னமுகாயகன்பழிதூற்றாு கமையச்சக்கவளே 
பனணனருபாமறையுணர்ர் தபளகறுஈற்குணக்குன் றே, 

பளகு - குற்றம், 

பைங்கு தலைவாய் மைர தர்பலர்பிறக்கவேண்டுமே 
யெங்குமரும்புகழுடையாயெக் தனைமைந்தர்கள் பிறந்தா 

ரங்கவரைப்பேரவைமோ ரணிகரச்செய்செயலனை த்துஞ் 

சிங்கலறப்புரிந்தனையோசெய் களைடோவுபரயனம், 
சிள்கலற - குறைவற, 

இவர் தரதையெள் னேற்றானென்றறிஞருலாக்கும்வகை 
யிவர்கின் றமன கத்தின ராயிருங்கலைகற்றுணர்வரே, 

யுவர்கொண்டகடலாடைபுடையுடுத்தவுலகமபெலா 
முவா கொண் Lemoine 1 & Hoon டெனமபெ ரழியவுயாவசே, 

கிறைகின்றசிறுமைந்தர்கினை த்தவையெலாங்கொடுத்துக் 

குறைவின்றிஈட கீ திவருகின் ரனையேகொடும்பகலி 

அறைகின்றபசிவருச்சுக் துறுகர்மாலெனச்ஈருதி 

யறைகின் றதாலவருக்கன்னமீடுகின் னையே, 

நானமுதற்சர் திசெபகன்குஈடக்கின்றனவே 

யானவிவைசெயபெய்திடபாகியிருக்கின்றதே 

LD GOT (Lp DI LDS ற்ப்பொருளில்வை BS தி Wit oor GEA Buy 

தினமறகிற்கின் நதேயெவருஞ்சொலற்கரியாய், - 
காரனம் - ஸரனிம். 

சரார்நின் லூர்நின் ௮ுசே ரவிவண்வருவாரா 
னீரார்கின்றன்பையெலாகென்னவவ சைக்குக் தவரு] 
தா.ராய்ர் தகொண்டிருர்தேனகன்றபலராள்களின் பி 
னேராரின்பஞ்றெப்பவிருவேழுங்கூடி.னேம், 

நென்னல் - நேற்று, 

நள்ளார்களண்மைக்கணிருந்தா லுநட்புறுத்தாா 
விள்ளார்கள்சேய்மைகச்கணிருந்கா ஓம்விருப்பொழியார் 
தள்ளாதபல்பொருள்கடனைச்சூழகிருர் காலு 
முள்ளாதவன்ச திராயு றகோக்குநெரிஞ்சியே, 

அண்மை - சமீபம், சேய்மை - தூரம், நெரிஞ்சி - தாமரை, 

(௨௨௮) 

(௨௨௯) 

(௨௩௦) 

(௨௯௧) 

௧௧௨) 

(௩௩) 

(௨௩௪) 

(௨-௫)



௭௦. குசே லோபாக்கியொநம். 

மடமையாருறுஈட்பேமருவுபெருஞ்சுகங்காணுர் 

திடமுறலெவ்வாறென்னி ற்செப்பக்கேள்செழுமறையோ 
யுடனுறைதலொருவுமிடத்தொருதுன்புமுறலின்று 

படர் தலுமின்றொருவேளைபகர்தலுமின்றாகுமால், 

ஐயநீகுடியிருக்குமணிராட்டிலதிகமழை 

'பெய்யுமழையின்மைகிளிவிட்டின்முதற்பலகேடு 

'வெட்யகொடுங்கள்வர்வனவிருகமுதற்பலகேடு 
*நையவினிதுபிரெலாநன்கு கழைக்கின்றனவே. 

இருவேமுமுன்னாளிலிலங்குசார் தீபமுனி 
வருகாமரடி வணங்கிம மறைகற் அுணர்ர்திடகாட் 

'பெருகார்வ த்தொடும்பே௫க்சொண்டி.ருக்தபேச்செல்லாச் 
ஜிருகாராவுள த்துகினை கீ தருக்கன்றாயோசிறப்ப, 

காமர் - அழகு, ஆர்வம் - அன்பு, 

கொள்ளை மை தயுணர்ச்சிமிகுகு நாயன் பத்தினி யார் 

தள்ளைர்மைப்பார்த்தமுதுசமைப்பதற்டுந்தரமின்றின் 

றெள்ளருநன்மைரதர்காள்கொடுவாருமெனவேவ 

விள்ளருபோர்பெருங்காட்டுள்விறகொடி த். து.ச்திரிர் கனமே, 

sorter - தாய், இர்தனம் - விறகு, 

கலிவிருத்தம். 
ஆயகாலைவிண்ணாறெழுவெண்முகி 

னேயகெப்தனிறைவளகோக்குவான் 

பாயவன்னம்பறந்தனபோன்மெனத் 

தகோயமாக்கடற்றுன் லுபுசென்றவே. 
. தோயம் - நீர். 

நீனிறக்கடல்வற்றிடரீரம்வா 

யானிரப்பவியப்பருகுற்றெழீஇ 

வானிடைப்படர்மஞ்டைக்குழாமென 

'மேனிபைத்துவிரைவினின் மீண்டவே. 
நீசம் - நீர், கிரப்பு - தாகம், மஞ்௭ை - மயில். 

பெட்டுகீர்மை ழபெய்துவளர்த்தடு 

மட்டரீங்குபைங்கூழ்மரமாதிகள் 

பட்டுநீங்கவெப்பம்புரிகோடையை 

வெட்டும்வாளெனமின்னல்விதிர்த்தவே, 
பெட்டு - விரும்பி, பைங்கூழ் - பயிர், : 

(ana) 

(௨௨௭) 

(௨௩௮) 

(௨௩௯) 

(௨௪௦) 

(௨௪௧) 

(௨௪௨)



ருசேலர்தந்தகர்ப்புறமடைநீகவத்தியாயம். ஏக 

சமருணற்கிடமாயலிருங்கட 

லமார்தல்கொண்டறலைச் ஈவற்றுக் கழற் 
சமா கணிப்பமின்னேயெனச்சாற்றல்பயோற், 
றமரம்விண்ணுஞ்சலிப்பவெழுர் தவே. (௨௩௪: 

Gi தீனிப்ப௮ை கபேலம்புதூற்றிடச் 
சாதிரன் பலர்க்கட்ப சருவிஷனை 

காதிவாம்கியசார்யுகமென்றுல 

கோ திகிற்கவொருவில்விண்டோன் நிற்றே, (௨.௪௪ 
கார்மகம் - வில். 

நம்மையூரிறைவற்பசகைநாகங்க 

டம்மையாமென்றுஞ்சாரறகா இவண் 

வெம்மை தீரிடமென்றுவிராயபோ ற் 

கம்மைமேகபக்காட்டைவகார்தவே. (௨௪௫) 

விரைவுமின்னிஜெளிக்கும்வெருவிடி. 

யு ரவொலிக்குமுளம்பதைக்தஞ்சுபு 

பரவுகம்மிறைபாற்௪£ண்சார் தல்போ 

லரவம்யாவுமளை புக்கொளித் தவே, (௨௪௯) 

அளை - புற்று. 
இடிமுூழக்சுமுழவமியை கர 

நெடியகானவ.ரங்கநிலவுற 

வடி வமஞ்ஞையெனுமடமா தரார் 

அடி. பெயாத்திமொடன்பலிர்ததே. (டே ௪௪) 

பெட்டோல்பெருகப்பயிலா தவ 

சொட்டுசெய்யுணினை ஜீ துநினை ஜீ அளம் 

கட்டுற, ச்சிக்கரைவ.துபோன் மென 

விட்வெிட்டிரறைமென்மெலவீழ்ச் கவே. (௩௪௮௮ 

உமை - நீர், 

ஆன் நகல்வியறிவினி.ரப் பிய 

சான்றதன்மையர்சற்றுக் தடையின்றிச் 

தோன்றயாப்படங்கசத்தொக ச்சொற்றல்போற், 

கான்றவேபெருர்தாலாக்கணமழை (2௪௯ 
கான்ற - சொரிச்சன. 

பாயமாவும்ப.ரவையுமஞ்சுற 
மேயகாலும்பனிப்பு றலெண்மை௰ய.



குசேலே. பாக்கியா நம்: 

தாயநீறுடலார் சரவீங்யெ 

க. ய்நிகர்ப்பக்கனேபலம்வீழ்க்தவே. (௨௫௦) 
பணிப்பு - ஈச்சம், சனோ.லம் - அலாக்கட்டி, 

மனறலங்குருச் தத தடிவைகியுங 

கொன்றைலங்குறுகியுமற்றுள 

துன்றுசிற்றிலைப்பா சவக். தூார்தொறுஞ் 

சென்றுந்தெய்யஇகைத்துகின்றேமன்றே. (௨௦௪) 

பாதவம் - மம், 

கொய்மலர்த் தரு தீதோறுங்கு Gi] 

பொய்கி கைத்தலைமுன்னனை ந்தானனு 

கைரஈனைந்திருகானனைம் கம்மவோ 

மபெய்நனைந்துவிறகுகனைச்ததே (உ(௨) 

மேலுமேலும்விடாமழையாசலாற் 

சாலுநீர்புறர் காளளவாய்க்கணைக் 

கா ௮1மாய்மு ழங்காலளவாய்ப்பினு 

மா லுநீச்தமரையளவாயிற்றே, (௨௫௩) 

வானிலாவு 0 திமுடி. பண்ணல்போற் 

் றேனிலாவுகடுக்சைதிசம்கா 

மானிலாவுறவேர் திவயங்கொடு 

கானியாறுகலித்துஈுடர்ததே, (௩௫௪) 

ஊற்றுமாரியொழிதலின்றென்னினி 
யாற்றலென்றிருவேழுமுள்ளாய்தர 

லேற்றகாலையெழுந்தோர்கொடுக்குளிர்க் 

காற்றுவச்துகடுகிச்சுழன்றதே. (௨௫) 

பமோதுகாற்றின்முளிசனைமாமாத் 

தோதுசாகையுலோலித்தொலித்திடன் 

மீதுகையமைத்தவ்வனம்விண்மழை 

போ துநில்லெனல்டபோலவிருந்தசே. (௨௫௬) 

அ௮ன்னகாலையிடியொலியார்முகி 

னென்னல் காறுகிரம்பியவெப்பெலா 

மின்ன றீரவிரிந்கனவோவென 

மன்னச்கேட்ப அமானவிருர் கதே, (2 @er)



குசேலா்தத்தகர்ப்புறமடைத்தவத்தியாயம். ௭௩ 

் காலுமின்னுவிளக்கமிக்காட்டினுக் 

கேலுமாமழையின்னமும்வேண்டுங்கொல் 

சாலுமீதிற்றழைர் தகொலென்றுமை 

யாலுர்தீபங்கொண்ட!ய்வதையொத்ததே, (௩௫௮) 
மை - மேகம், 

உள்ளயாவமுதவீப்புகழ்ப்படாள் 

கொள்ளுகற்கொடையாரி ற்குபின்குழா 

மள்ளனீரமுழுதும்மளித்தாம்புகழ் | 

விள்ளலின் நிக்கொண்டென்னவிளர்த்தவே. (௨௯) 
குயின் - மேசம், 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரிய விருத்தம். 
மாற்றுவிகமில்பறவையெல்லாம்வாய்தாழ்க்கொண்டமோர்தகோறும் 

டோற்றுகுடம்பைப்புக்கொளிப்பப்பொருமாவனை ததும்போச்தொளிப் 

காற்றுகுளிருக்காற்றான்போற்கரங்கள்யாவுர் காகமுடக்கிப் [பக் 
பாற்றியிருளைப்பகல்செய்யும்பரிதிமேல் பாண்டறைக்கனனே, (௨௬0), 

மா - மிருகம், பாற்றி - ஒட்டி, 

ஒருவாவன்பிற்றணந்தார்களுற்றுகோக்கிவெய் தயிர்ச் து 

வெருவாநின்றுகண்பனி ப்பவிளங்குநெடியோ ன்றிருபார்பிற் 

பொருவாவிரை க்குங்குமங்குல ழத்துப்பூசிவை த்தாற்போற்றோன்றுங் 

கருவானெழுர் தசெவ்வானங்கடல்சூழுலகுவளைந் தத, (௨௬௪) 
தணம் தார்கள் - பிரிர் தவர்கள். 

நிலைசேர்வானமகள்கூர் தனீளவிரிக்அவிட்டாற்போற் 

சலையாருணர்ச்சியொடுகேள்விகழித்துகிற்பாருள்ளம்போ 

இலையா துலகி ற்பர க்குமா.ழா ற்றுகரு மைக்கு ழம்ே பயோ ற் 

கொலைசூழுநர்தர் தீவனைபோற்குருட்டுக்கற்குல்செறிரந்ததே. (௨௬௦.% 

ஒருவர்கரமற்றொருவர்பிடி தீ து௮ுமேடவலென்றுணராமண் 

மருவுங்குளிர்காற்றானடுங்கிமயங்கிக்காலால்வழிகடவி 

யிருள்போமளவுமிவணுறைவோமென்றோரிடமுற்றிருர் சனமே 
குருமாமுல்லைைமைக்கண்டு சொண்டா கைபோன்மலர்ர் கவே. (௨௬௩) 

, அவல் ஃ பள்ளம், 

மாட்டும்விறகுதேடப்போ ப்மயங்கியிருக் தச மக்கிரங்கிக் 

காட்டுமரங்களல்லா துகண்ணீருகுப்பா ராங்கில்லை 

வாட்டுமீரப்ப.தமன்றிவயிற்றி ற்செறிக்கும்பதமில்லைப் 
பாட்டுமுழக்குகமனன் றிப்பார்ட்பார்களுமற்றில்லையே, 8.௨. (௨௬௪) 

கண்ணீர் - £ர் - சேளாயெ நீர், பதம் - அன்னம், கழி, 

, 10



௭௫ குசேலோபாக்கியாதம். 

இச்தவா௮ுதவமயங்கியிருக்குங்காலைகங்குலத்து 

வர், சமைர்தனட்போடும்வருர்தவரு த் துமிவ்விருள்போய்ச் 

சிர்.தச்சிை தப்பலெனச்செர்.அசெழு வான்முகட்டிலெழுவான்போற் 
சர் தக்கதிர்களுறப்பரப்பிச்கண்ணங்கதிரோனுதித்தனனே,' (௨௬௫) 

தீவ- மிகுதியாக, சண்ணங்கதிரோன் - சச்திரன், 

வானிலெழுர்தசெழுமதியம்வயங்கப்பொழிவெண்க தராலக் 

கானின்மிடைகார்க்களிறெல்லாங்காமரயிராவதமெனவு 

மானகள வின்கனியெல்லாமமைவெண்ணாவற்கனியெனவு 

மானமுறுபுல்லினமெல்லாமடங்கலெனவும்விளங்கியவே, (௨௯௯) 

ஐசாவதம் - வெள்ளையானை, புல் - புலி, மடங்கல் - இல்சம். 

திருவமபொருவற்குறறெரியச்சிற்சில்குறிமுன்றோன்று தல்போன் 

பருவுமுலகுக்கிருளொ துக்கெயங்குக கரோன்வரறெரியப் 

பருவச்சிலபுள்ளெழுப்பொலியும்பாய£ழைத்திசைகிளர்ப்புங் 
குருவிட்டொ.மிதாராகணமுங்குறியாய்முன்னர் தே தோன் றினவே. 

இருவம் - செல்வம், வீளர்ட்பு - வெளுப்பு, குரு - ஒளி. 

இருவர்சிறுவர்மழையினனைந்திளை ததிக்காடுகோட்பட்டார் 

மருவுமவென்னுற்றாரென்றெட்டிப்பார்க்கவருவான்போற் 

பருவமரைகண்முகமலரப்பற்றற்றிருளும்போயொளிப்ப 

வெருவுராமுங்கவிதாக்கவெட்யோன்குணபாலெழுக்தனனே, (௨௬௮) 
மரை - தாமரை, வெய்யோன் - சூரியன், குணபால் - £ழ்த் திசையில் 

கல்வியறிவமேலிடலுங்கரிசில்பல்லோரியற்றியநாற் 

சொல்லும்பொருளும்வெளிப்படையாய்த்தே!ன்றவிளங்குவனபோல 

வல்லையலுக்குமிரவியெழவாங்காங்கபருமரும்பொருள்க 

ளொல்லையின்னவின்னவெனவுணருமா .றுவிளங்கெவே. (௨௬௯) 

சரிச - குற்றம், ௮ல் - இருட்ட, அலுக்குசல் - செடுத்தல்-இரவி - சூரியன், 

வெய்யோனெழுக்தவப்பொழுதேவிமலவாசாரியனான 
செய்யோன்மறைச்சார் தீபமுனிதேடிஈம்மைமுகம்புலசா 

வையோபிரமசாரிகளெங்கடைக தாரென்னுற்றனர்கொலென 

ையோகையின்வந்தக்காட்ட்ணெண்ணகாமுங்கண்டனமே, (௨௪௦) 
முகம் புலரா - மூகம் வாடி, நசையோகை - துக்கம், 

கண்டுவணக்கஞ்செய்துகின் றகாலையளவில்கருணையஞாய்த் 

தொண்டுபுரிமாணாக்கர்களிற்.ராயிர் தும்பைப்போல்பவரார் 
மண்மெறைசொலென்னிமித் சமழையினனைந்தீர்வருத்தமிகச் 

கொண்டுநின் றீர்கற்றகடன்கொடுத்தீர்விடுத்திர்கோ தனை ததும், (௨௭௧)



ருசேலர்ததீதகர்ப்புறமடைததவத்தியாயம். எடு 

சிரார்.துமக்குக்கல்விபோற்செல்வப்பொருளுஞ்செழுர் சொடையற் 
சாரார்கூர்தன்மனைவியருங்கனிவாய்பழலைமைர்சர்சளு 
நாசார் தருகற்றமும்வாமுகாளுமதிகமாருகவென் 

தேசார்தருஈல்லாசிபகர்ந்தில்லினபைக்கொண்டேகசனனே, (௨௭௨) 

சார் - அன்பு, தொடையல் - பூமாலை, ஆட - அூர்வாசம், 

இன்னவெல்லாமுள த்துகினைந் இருக்கின்றுயோநீயென்னப் 
பன்னவரியமறைகதறும்பகவனுண்பைதோற்றாம 

அ௮ன்னவரியகை தவனறாுயொருமானிடவன்றனைப்போல 

கன்னர்வினவிப்பின்னுமி துயக் அகூறத்தொடங்கினால், (௨௭௩) 
சைதவன் - WEES, நன்னர் - ஈன்ருக, 

மேற்படி - வேறு 
பக் தனையகன்றமேலோய்பற்பலாாட்குப்பின்பு 

வந்தனையெனக்கென்கொண்டுவக் தனையதனையின்னே 
தர் தனையாயினன்றுதருசுவைப்பக்கணத்தென் 

சித் தனைநின்றதென்றான் நெரிவரும்வஞ்சக்கள வன், (௨௪௪) 
பர் தனை - பிறவிச்கட்டு, இன்னே - இப்பொழுதே, பச்சணம் - பக்ஷணம், 

இனியசிற்றுணவேசேனுமின் றிரீவருவாட்கொல்லோ 

வினியரின்னுள்ளமின்றோவெண்ணியான றிதல்வேண்டு 
மினியகின்பமனைவிவாளாவேடிவாவென்பளோமற் 

தினியவெற்கன்றியார்க்குக்கொண்டுவந் இருக்கின்றாயே, (2.௭௫) 

வாளா - சுமம்ரீ, 

திருந் தவிங்களித்தியென்றுசெங்கரமலர்த்திரீட்டப் 
பொருந்தவின்பாலுண்பான்பாற்புளித்தகாடியைக்கொடுத்திட் 
டருச்திடென்றுமாத்தல்போலிவ்வவற்கொ.டையென்.றுவாளா 

விருந் கனன்குசேவமேலோனிவ.லுளமறிர்தகண்ணன், (௨௪௭௬) 

நடலை தீர்ர்தவன்மெய்ப்போர்த்தசாள்பலசண்டகந்தைப் 

படர்தலைச்சுருக்வொங்கப்பாங்குவை த்தினி தினயர். ௮ 

விடலருங்கற்புவாய்த்தமின்னனாவணங்குர்தெய்வர் 

இடமுறமுடிந்துவைத்தசிறுபொ திகண்டுகொண்டான், (2௪௭) 
சடலை - பொய்யொழுக்கம், வஞ்சனை, பொதி - முடிச்சு, 

மலிதருமன்பின்வர்தவண்பொதியலிழ்தீ.தநோக்கி 

வலிதருமவற்றுணன்றுவாய்த் த.துமக்கதென்ன 
வொலிதருகழற்காலையனொருபிடி யவலைக்கா ௪ல் 

பொலிதாவெடுத்துவாபிற்போகட்டுக்கொண்டான்மாதோ, (௨௭௮)



௪௬ குசேலோபாக்கியாதம். 

செறிதருசுவைத்திதென்றுர்தேவர்க்குபரியத்கு 
ப.றிதருகிருப்பினில்லிவடைத்ததேபழை அன்று 

குறிதருவிலைப்பாற்சென்றுகோடலிவ்வள ச்ககேோரவென் 
ு.றியளைவாரியுண்டோனொருபிடியவறின்றானே, (௨௪௯) 

விலைப்பால் - கடை, அளை - சயிர், வெண்ணெய். : : 

முன். ஓுமிவவவலொன்றே.லுமுனைமுறிர்த அவுமின்று 
பன்னுமுட்டையுமின்றாகும்ப ட்டவங்கையுபணக்குங் 

கொன்னும்வாட்சொறிப்பினம்மகுளமு௦ம்வேண்டுவதின்றென்ன 

வுன்.னுபல் ௮லகுமுண்டோனொருபிடியவறின்றானே, (2. <0) 

மூட்டை - பச்குவப்படாத ௮ல், குளம் - வெல்லம். 

பாங்கருகொடி ந்மொதுக்கிப்பதமுறச்ச ற்றிருத்தித் 

தேங்குறமென்றுமென்றுசிரம்பலதர ரமசைத்தூக் : 

கோங்கெ முலைப்பூங்கோல தகுமுதவாய்ப்பைந்தேனாற ' 

லோங்குமின்சுை வகொள்வாயா ஹொருபிடியவறின்றானே, (௨.௮ ௧) 

கொடிற - சன்னம். 

ராடடுமிவ்வவல்விருப்பஈபக்குமிக்குள்ளதென்று 

கேட்ளோய் கொல்லோழுன் னுங்கிளற் SRL gins நேயென் 

்ே ற்ட்டுமென் மலர்ப் பூர்தொற்? லிமையவர்க்கமிர் தமுன்னா 

ஞளூட்டி.யபுக மின் பேலோனொருபிடியவறின்றானே, (௨ ௮&) 

இளத்சல் - சொல்லுதல், 

அரிய௮ன்பினிற்கொடுக்தலிழிர் கதாயினுஞ்சிறஈக 

திரியுமன்பினி ற்கொடுக்கலிழிர் ததேசிறக்சதேனும் 

பெரியவர்புசழப்பட்டபெருர் தவக்குசேலமேலோ 

gti யவன்பினையுங்கூட்டியொருபிடியவறின்றானே, (2 ௮௩) 

மற்ஜொருபிடியெடுத் துவாயிடப்போகுங்காலை 

முத்திழைத்திருவுருக்குமணியெனுமுத்ததூரற் 
பொற்றொடிப்பூங்கொம்பன்னாள்பொருக்கெனவோடிவந்து 

கற்றவர்புகழ்தன்கேள்வன்கர த தனைப்பிடி த்தக்கொண்டாள். (௨௮௪) 
மூரல் - பல், கேள்வன் - கணவன். 

நெய்யடைகவளங்கொளளுகெடுங்கடக்களிற்றின்கையைத் 

தெய்யவார்த்கோடிவந்தோர்சிறுபிடி பிடி த்தல்போன் இ 

தையநுண்ணிடைச்சலாபமடிச்சிலம்பலம்பவோடிப் 

பொய்யிலான்கையைத்தேலி 2பாருக்கெனப்பிடி த்ததோற்றம் (௨௮௫) 
சடச்களிறு - மதயானை, பிடி - பெண்யானை, சலாபம் - அலாப்பட்டிகை,



குசேலர்தத்தகர்ப்புநமடைந்சவத்தியாயம்,. ௪௪ 

சலிவிருத்தம். 

இருங்கிளிப்பெயரிருடியின்னவா 

ஹஜொருக்குகூறஅமுவர்ததாழ்ர்தெழிஇப் 
LIC GI of BLOT EVM BVA LILI GO LM LDS (GLY 

பொருங்கைவேலினான் புகறன்மேயினான். (௩௨௮௬) 
இளிப்பெயரிருடி - சுசமுனிவன், 

என்னவற்புதமெடுத்துனாத் தனை 

பள னுகாய கன்பரிவிற்றுய் த்திட 
றன்னையூ ஐறத்தடுச்குமாகரார் 

நன்னர்நீரரோஈவையில்கேள்விமாய், (ட௮ள) 

கடுத்தகார்விடங்க.பிலைக்கண்ணு த 
லெடுத் அண்காலையுமிடச்து £பலிய 

தொடுத்தபூங்குழற்றோகை பாபயி 

றடுத்ததில்லையேசாற் றுமேன் பையோய், (௩௨௮௮) 
இடதீதுமேவிய தொடுசபூர் குழற்ரறோ சைமாமயில் - உமாசேவி, 

கணவன்றுய்ததிடக்கருதெவற்றையு 

மிணர்மென்கூந்தலாரெடுக்தெடுத்தளித் 

தணவகின்றுபசரிப்பதஃலது 

குணமிலாரெனத்தடத்தல்கொள்.ஃகயே, (௨௮௯) 
துய்,ச்,சல் - உண்ணாசல், இணர் - பூங்கொத்து. 

வாயுமுன்பிணிவகுத்,கறிர் இடு 

மாயுள்வேதியரகற்றுமொன் றனை 

நாடகன்கொளகயக்குசிற்பனேற்் 

கியதென்பர்பின்௫கதைகோவசே, (௨௯௦) 

கண்டன்வேறொருகருமநெஞ்சசக், 

கொண்டுமற்றையகுறைத்திருப்பினு 

மண்டுமன்பின்யா தானும்வைதக் துக்கொண் 

டுண்டுபா௦: னுவூட்டுநீரரே (௨௬௪) 
கண்டன் - கணவன், 

ஆ. சமைச்சுகேர்மதியமைர்துமிக் 

கோரடிச்சியாய்ப்பணியி லூணிடச் 
சாரிலன்னையாய்ச்சமைவர்கற்புடை 

தாரிமாரொனரவில்வர்ஈள்லவர், (௨௬௯௨) 
29 FB - சேலைக்காரி,



எ குசேலோபாக்யொதம், 

கோற்றொடிக்கருப்உூர் சன்மாதராண் 
மாற்றலார்கெடமாட்டும்வைக்துதிச் 

கூற்றமன்னவாட்குரிசிலெண்டப 
மாற்றிரின்றதென்வழங்குவாயென்றான். (௨௯௩) 

தொடி - வளையல், மாத்றலார் - பகைவர், கூற்றம் - வமன், 

சே ரலார்முடிதேய்க்குமொண்கழல் 
வீரனிங்கன ம்வினவிடக்குறு 

மூரல்கொண்டருண்மூகத்்கனாயெ 
வீ. ரபா தவனிை றகொடுக்குமே. (௨௬௪) 
சே லார் - பகைவர், குறுரூரல் - புன்ரிட்பு, 

மேற்படி - வேறு 

சொற்பிறங்பயெநற்குலத்தோற்றத்தாள் 
கற்பி னுக்கரசாயகனங்கு ழை 

விற்பிறங்கியயா ணுதன்பெல்லிபல் 
பொற்பினுக்கொருபொற்பெனுந்தன்மையாள், (a ௯௫) 

கிலவுவெண்டி.ரைப்பாற்கடனின்றெழு 

கலவமாமயிலன்னகருங்குழற் 
குலவுமாமக௱கூற்றினிற்றோன் றினா 

ளலகின ற்குணங்கட்செல்லையாயினாள், (௨௯௬) 

சலவம் - தோசை, 

இலக்கணங்கணிரம்பியவேற்றத்தாள் 

விலக்கரும்புகழ்லாயர் தவிளங்கிழை 

நலக்குமன்பற்குகன்மையல்லாதொன்று 

கலக்கச்செய்குவளோபுவிகாவளோய், (௨௯௭) 

மேவுமன்பன்மன க்குவிசோ தமா 

யாவுஞ்செய்யகிலாளயர்ந்தாவ.து 

நாவினாலுஈவிற்றுலொளுளம் 

பாவுமா௮ுபடர்தலுஞ்செய்கலொள, (௨௬௮) 

கோச்சகக்கலிப்பா. 

பலகலைகண்முற்றுணர்ந்தபளகலாத்தவமறையோற் 
குலகமிறும்பூரடையவொழியாதபெருஞ்செல்வ 

கிலமிசையுண்டாகவெனகினை ர்தவலோர்பிடி யெடுத்து 
ஈலமுறத்தின்றனனென்றுமறிர் தாளரஈன்னுதலே, (2. shaw)



குசேலர் தத்நகர்ப்புறமடைர்சவத்தியாய&, ௭௯ 

தகத்தின் றபிடியவற்கேசகங்கொள்ளாப்பெருஞ்செல்வ 
மிகத்துன்௮ுமஃ தன்றிமீட்டுமொருபிடியெடுத்து 

ஈக.த்தின்றுவிவொனேனாள்பலவுமன்னவர் ற்குத் 

தொ, தீ.துன்றுமடிபையாய்ச்சொற்பணிகள்கடவாளாய். 8 (௩௦௦0) 

தானமாவேண்டுமெனுர்கக்ககருத்துள ச்தம்ரக 

கானமருங்கருங்கூக்தற்கதிரமரும இவ தனக் 

கூனபரும்விறபுருவக்குபிலமருமென்பொழியா 

டேனமருந்தார்மார்பன்செங்கைபிடித்தத்தடுத்தாள், (௩௦௧) 

அன்றியுமத்தொழுகுலத்தானணிமனைக்குவேண்டுவ அ 

இன்றியசீர்ச்செ ல்வமேதுன்னலார்முடியுமிஞ்சு ம் 

வென்றியமர்சருங்கழற்கால்வெள்ளொளியவேல்வேக்ேே த 

மின்றிகமுமணிமார்பன்பணிசெயல்வேண்டுவதின்றே. (௩0௨) 
. தொழுகுலததான் - வேதியன், துன்னலார் - பகைவர், 

ஆதலி ற்றன்னாயக.லுக்கமைந் தீவிதமாகு ம்ஜிதங் 

காதமர்பொற்குழைகழித் துக்கருங்குவளைக்குலஞ்சவட்டி 

மோதக ற்மொடும்பொரு கமுடங்கல்விடுர் தடங்கருங்கண் 
மா aryl நீ ததையன்றிமற்றொன்றுபுரிந்திலளே. (௩௦௩) 

சஙவட்டல் - வாட்டல், மூடங்கல் - ஒலைச் சுருள், 

வன்புடைமாற்றலர்நெய்த்தோர்வாய்மடுத் து.த்தசைகுதட்டி, 

யின்புடையிருளுஞ்சுவைத்திட்டெழுங்க தீர்வாட்கண்ணபிரா 

னன்புடையார்க்கிதகொடுத்தலாகுமிதாகாதென்று 

தன்புடையாயினுமெண்ணத்தக்கவனோ தார்வேர்தே. (௩௦௪) 
கெய்த்சோர் - உதிரம், குதட்டல் - மெல்லல், ஈருள் - ஈரல், 

வாரிதிசூழூலகனொருமானிடவனறியா து 

சரியலச்செய்தவறஞ்சிறிதேலனுமப்பயனாற் 

பேரியலுஞ்சுவர்க்கத்திற்பெரிதின்பர் தய்ப்பனெனிற் 

கூரிய தும்வடிவேலாய்குசேலமுனிக்கிஃ தரிதோ. (௩௨௦௫) 

நீடுபுகழ்ப்பசகவனடி நீங்கா துவளருளத்தா 
னோடுபொறிச்சேட்டையெலாமொடுக்கியமா தவனன்றே 

பேடுசெ நிமலர்மார்பாவிம்மம றயோனெனப்புசன்நிட் 
டாடுபுகழ்ப்பெருந்தவத்தோனப்பா துஞ்சொலப்புச்கான். (௩0௦௯) 

சேகியாற்றடைபட்டுச்செறி தரக்கைக்கொளுமவலைப் 
பாவியவண்புகழானப்பழங்கர்ை த Bool SH (Lig. Bp



௮0 குசேலேரபாக்யொ தம்: 

மேவியவோர்பிடியவலின்மிகுபகிழ்ச்சியுடையானாய் 

நாவியலுர்துதீமுழக்கென்முகமன்பலசொற்றான். (௩௦௪) 
முகமன் - உபசாரவார்த்தை, 

௮ன்றிரவோர்மென்படுக்கையணிர் துதவவதின்மேவி 3-௮ ந hu+ tah 1 

மன்றிகழவ்வுவளகத்துவளம்பலவுங்கண்ட களுற் 

௮ன்றியபேரானர்தமொழியாத,தோன் றியெழக் 

கன்றியதீப்பொறியலித்தோன்கண்படைகொண்டருளினன். (௩௦௮ 
உவளகம் - அந்தப்புரம், சண்படைகொள்ளல் - நித்திரைசெய்தல், 

கதிருதிக்குங்காலையெழீஇக்கடன்பலவுஞுற்றியடர் 
முதிர்புலன்செற்றருஞானமுயன் றடைந்தோனாதலினான் 

மதிகுலத் துமன்னவன்பால்வாய்திறந்தொன்றுங்கேளா 

ளிதியமிகப்பெற்றவஞாய்கினைர் தூர்சக்குவழிக்கொண்டான், (௩௦௯) 

௮க்காலைக்கண்ணனுந்தன்னணிவா.பில்வரைவக்து 

மிக்கார்வ க்தொடுமடி.யில்வீழ்ர் துவணங்கடெமகழ்ச் து 

தொகச்காசிபலகூறித் துவாரபாலகர்வாயி 

லெக்காலுமின்பமரான்கடர்தப்பாலேடடுங்கால் (௩௧0) 

விண்டார்தம்மணிமெளலிமிதித்துழக்குங்கருங்கழற்கால் 

வண்டாெறுந்துளபமாலை துயல்வரு தடந்தோட் 

கொண்டாடும்புகழ்க்கண்ணன் களி-ூர்ர் துகோயில்புகக் 
கண்டார்களாங்கிருக்குங்கார்க்குழன்மின்னார்பலரும், (௩௧௧) 

மெளலி - இரீடம், உழக்குதல் - துவைச்தல். 

மலா வ தகஞ்சாய்க்குகருமணிபதரம்பிதுக்குகருஞ் 

சிலதியலாச்சினக்குகருந்திருமிஈடப்பவருமாய்க் 

குலவுமறையவற்கொன்றுங்கொடுச்தின்போவென்ருனென் 
நிலவவிதழ்ச்செய்யவாயியன் நனவெலாமுராப்பார், (௩௨௪௨) 

கலிநிலைத்துறை. 
தாயெதிர்வுற்றசேயெனவுள்ளர்்தழைவுற்றான் 

போயெதிர்கொண்டான்காலில்விழுர் தான்டுளைவித்தா 

னேயமுளானென் மா.ரறிவித்தானீங்கென்முன் 
சேய்மையனொத்தானன்றிதுவென்றருர்சிலமா தர். (௩௨௧௩) 

பார்த்திப்பல்லோர்காத்தனாநிற்கப்பாரானாய்ச் 
கூர்த்தமதிப்பூசரனெ திர்கொண்டான்கொண்டாடிப்: 
பூர். த்திமிகு்தானந்தோவாளாபோகென்றான் 
சீ த்திமிகுந்தானன்றேயென்ருர்ெமாதர், (aon) 

பார்த் இடர் - அரசர்,



குசேலர்தத்தகர்ப்புறமடை த் தவத்தியாயம். வக 

தன்றியவன்பிற்க ட்டி யணைத்தான்றொழுதிட்டான் 
பொன்றிகழ்பள்ளிமீதமர்வித்தான்புகழ்க்திட்டா 

னொன்றுமளித்திட்டானலனுதயகத்து ன்லூர்க்குச் 

சென்றிடுகென்றானன் றிதவென்ருர்சிலமா கர், (௩௧0) 

எளியோன்பாவமித்தனை தூரமேன்வக்தா 

னளியார்தேனேபாலேயெனவினி தாப்பே?க் 
களியாகின்றோர்காசும்மீயான்கழிகென்ரான் 

றெளியார்நல்லோரிவனுரையெனருர்சலமா கர், (௩௧௬) 

காடுர்காடுந்நீர்தினனாகிக்கழியன்பி 

னீடுநிரப்புீங்கிடுமென் னுகினைவுள்ளஞ் 

சூடுபுவக்தானிங்கொருவேளைச்சோற்றுக்கே 

தேடுவர்சான்றோரிவன் புகழென்றார்சிலபா தர், (௩௧௭) 

குன்றுலன்றுமாரிதடுத்தகோமான்மற் 

ஜொன்ரறாண்பனென்றிவண்வந்தா னுறவுள் ௭ 

மன்றானாயன்னான் கொடுவந்ததையும்வாரித் 
தின்றானொ ன்றுமீ ந்திலனெ ort HUT BIT, (௩௧ ௮) 

ஒழுங்குறுமுற்றவமில்லவர்யார்ஈட்புற்றாலென் 

விழுங்குமிடி தீ.துயர் தீரருநீமினர்பெய்யி தா 

லழுங்கலிலாதுலகாள்பவர்தேவியரானாலுஞ் 
செழுங்கை தரிப்பதுமண்வளையென்றார்கிலமா தர, (௩௨௧௯) 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரிய விருத்தம். 

இங்கிவனம்மறையோன்பால்வைத்ததயையெலாமறிரந்தோ மென் 
னேயென்னே,கங்கணங்கண்ணுறுவ தற்குக்கண்ணடியும்வேண்டுங்கொ 
ல்கருங்கண்ணீர்கா, டுங்கமுடனொருவேளைச்சோறுண்ட ுயர்ந்தவ 
னாதுளை த்துப்போகி,யங்குவருசிகரியொன்றுபிடி தச. துபோலாயிற்றெ 

ன்றறைந்தார்சில்லோர். (௩௨0) 
இகரி - எலி, ் 

நரபதிபால்வேண்டுவனபெற்றுவருக்தலைவனெனநடலவைபயார்த்துப் 
பரவுபுகழ்மனையிருக்குமக்தோசன்மைர் தருமப்பரிசேகிற்பர் 

விரலிலிவனென்செய்வான்்ிந்துபழங்கர்ைதையன் றிவேறொன்றில்லான 

புரவுடையானென்பனொருசலையுமளிக் தில? னன்றுபுகன்றார்சில்கோர். 

ஈரபதி - அரசன், ஈடவை - வழி. 
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{2 _  குசேலோபாக்கியாதம். 

எ.த்துணையசெல்வமிகுத்திருக்சாலு மீத்துவத்தலிவன்பாலில்லை, 
மெத்.தயமெ ஈழிகளான்மயங்கியொன் அுங்கேளானாய்விரைந் துபோனா 

ன், பித் துறுபாமறையவனுமிவனுமகிழ்ர்தாறனுப்பிப் பெயர்ந்து வந் 
தான், கொத்துறுமிர்ஈட்பிருந்தென்னிராதொழிந்தாலென்னென்றுகு 

யின்றார்சில்லோர், (௩௨௨௨) 
குயிலல் - சொல்லல், 

அ௮ம்மறையோனொருபொருளுங்கேளானாய்ச்சென்றதையா மறிர் 

தோமன்ற, மம்மர்தபுக்தீத்துவப்பார்க்காணிலன்றோகேட்பவர்க்கு வா 

யுண்டாகும், விம்மலுறுநசையினருமிவனிடத்துக்கேட்பதற்குமேவா 

சென்றாற், றம்மையுணாக் துயரக் தகவரோகேட்கத்தக்கவசென்றார்தடங் 

கட்டில்லோர், (௩௨௩) 
மம்மர் - துன்பம், நசை - அசை, 

என்னினை தீுர்தானோவவனிவனும்மா த கினை த்திருக்கன்றானோ 

பன்னரியவிவன்செய்யுபாயையெவராலறியப்படும்வாய்வந்த 

வின்னனவெலாம்பேசலறிவன் றுதமக்கெனவண்டி ரங்குங்கூற்தன் 

மின்னனைய_நண்ணிடைப்பேமாச்கண்படமா தர்டிலா்விளம் பினாசே, 

இரர்குதல் - ஒலித்தல், 
திற்றிை டப்பேரமாக்கண்படமா தர பலரிவைமுதலாச்செப்பிகிற்கக் 

கற்றவரே த்தெடுக்குமுனி துவலாகெடுர்செருப்பலவுங்கடந்துபோகி 

வற்றுதலில்பெருங்கடலுநீங்குபுதன்னூர்க்கேகும்வழியைக்கூடி. 

நற்றவமார் தன்னிலக்கிற்க்ை தயுறமிகமகிழ்ர் அுடக்குங்காலை, 
ஏ2தெடுத்சல் - து.இிசத்சல், தவரை - துவாரகை, 

A Hi SUT IS PF i ச் தியமைர் ததிருக்கண்ணபிரானருளினாலே 

பொருக்துவிர காதிகளான்மிக்கிளை த் ததன் னுடம்புபூரிப்புற்ற 

| திருக் தீபழங்கர்ை திசெரம்பொன்னாடையாயி ற்றாலிலங்குங்க ண்டப் 

பெருந் துளபமணியாரம்பெருவிலைமுத்தாரமாப்பிறங்கற்றாலோ. 

செவியணிபுல்லியபொருள்களரதரகுண்டலமாக ச்திகழ்க்தவான்ற,௪ 

வியணிகைவிரற்றருப்பைப்பவித் திரம்பொன்னாழியாய்த் ததைந்ததோ 
ல்கும், புவியணிபுங்கட்டழகுகாமனுங்காமுறுறப்பிற்பொலிர்ததம்ம, 
கவியணியுமதகளிற்றுக்க திகமாம்வலியுமுடற்கலர்சதன்றே, (௩௨௭௪) 

பாயபெருமீடிமுன்னே தனக்கொழிர்தவவித்ையெனப்பாறிமாய்ந்த 
தேயவழிஈ ad ட.பிலைப்புமு தலிய 2வலாஞ்சற்றுமின்றாய்லிட்ட 

காடவெயில்குளிர்க் ததுபாலையுநீரூறிற்நிளமென்கா லும்வீ௫ிற் 
ருயவிவையனை சிதுமுணார் திறும்பூதுமிகக்கொண்டானன்னகாலை, 

௮வித்ை - அஞ்ஞானம், பாலை - நீரில்லாசநிலம், கால் - சாற்று,



குசேலர்தத்தகர்ப்புறமடைத்தவத்தியாயம். ௮௩ 

கலிவிருத்தம், 

ஓழுகுங்கடவரையுங்கதிருறழ்செம்பொனிச தழு 
மெழுவெங்கதீயுளைபொங்கியவியறங்கியபரியுக 

கொழுகின் றவையயில்கொண்டவர்குழுவும்பலசூழுபப் 

பழுதென்பஇலவர்மன்னவர்பலர்வந்தெதர்கொண்டார், (௩௨ ௯ 
சடவனா - மதமலை (யானை). லெங்கதி - கடை, உளை - புறமயிர், 

வை - கூர்மை, அயில் - வேல், குழுகேூதல் - கூடுசல், 

மணிவார்முடிமண்டோப்தரமைமாமுனிதாளிற் 

பணிவார்சிலர் து திப்பார்சிலர்படரன் பினில்வழிபட் 

டணிவார்திலர்பார்ப்பார்ிலரார்ப்பார? லராகக் 

கணிவார்புயவிறல்வேந்தர்கள்கழலாக்களிப்புற்றார். (௩௩௦) 

பெசன்னார்வடவனாமேற்கதிர்ப்புத்ததளெனப்பொலிய 

மின்னார்க திருமிழும்மொருவியன்மாமணித்தேோர்மேன் 

முன்னார்ம றையோனைப்பலமுகமன்புகன்றேற்றி 

நன்னாசொடுபெருவேர்தர்களஞுழாநடர் தனரால், (௩௩௪) 

டவரை - மேருமலை, கதிர்ப்புசிதேள் - சூரியன், கார் - அன்பு, 

மண்ணென்ப துதெரியாவ௰கவானத்திடையமரர் 
கண்ணென்பது நைழயாவகைகற்பத்தருமலமை 

யெண்ணென்ப துமின்ராம்வகையிறை ச்தார்கஸித்தார்த்தார் 

புண்ணென்ப.துபொலிவேலவர் பூதீதாரிலும்பூது. (௩௨௩௨) 

புண் - மாமிசம், 

கடன்மேலெழுர்தாரத் தாலெனக்கடனீருறப்பருகி 

புடன்மேகங்களார்த்தாலெனவுபர்வான்முகடதிர 

மடன்மேலெழு தார்வான வர்வண்டுந் துபியைக் தும் 

விடன்மேலுளதாகாவகைமேலும்பேரிதார்த்த, (௨௩௨௩௩) 

கலிநிலைத்துறை. 

அ௮ளவிலாமூழ்தலைசிறந்தோங்கிடவவிரர்து 

பளலொதுயர் தருப்படர்கொடியசைர்ட தன்ன 

வளமிலாவியமின்னுகணடி த் தனமணிவாய்த் 

தளவமூரல்விண்மடறர்ைைதயாஈடி த் SOT SUBS, (௨௩௪) 

தீரு - மரம், சளவம் - முல்லையரும்பு. 

பிரகலா தனன்பராச.ரன்பெருஞ்சவுனகன் சர் 

வரவியாதனம்பரீடன்புண்டரீகன்முன்மற்றோர்



SP குசேலோபாக்கியொதம், 

கரவிலாதவுள்ளத்தராப்க்கழிமகழ்சிறப்ப 

வீரலிரின்றுதோத் திரமெடுத்தியம்பினர்மேன்மேல், (௩௩௫) 

இன்னபல்வகசையதிசயமெதிருறக்கண்டு 

சன்னாமாமறைக்குலத்தவனாயகன்பாதத் 

துன்லுநெஞ்சகம்பெயர்த்திலலுறுவனவெல்லாம் 

பன்லுமெம்பிரானருளெனநினை த்தனன்படர்வான், (௩௩௬) 

௮ரசரேமுதலாயினாரனைவருமடுத்துப் 

பரசியேவலர்டோற்பிரியார்பின்புபடரப் 

புரசைமால்கரிபரிமுதற்படைகளும்பொலியத் 

தீரைசெய்பேறெனவிளங்குதன் லூர்ப்புறஞ்சார்ந்தான், (௩௩௭) 

பரசுதல் - புசழ்தல், படர்தல் - ஈடத்தல், புரசை - யானைகழுத்திற் சட் 
டுக் சயிறு, மால் - மதமயக்சம், 

பரியுகீள்பழங்கர்ைகொளுடையனிப்பரிசு 

பெரியமா தவர்வேர் தரகண்மு தலியோர்பெரிதுஈ 

தெரிபுபாபுகழ்ர்தேத்திடச்றர்தனனென்னி 

இரியதாகெயதவ த்தினிலுயார் ததொன்றுண்டோ, (௩௩௮) 

என்றுரைத்தமாமுனிவரனிணையடியிறைஞ்சி 
நன். நுசொற்றனைமற்றதுஈடத்துகென்றடையாரக் 

கொன்றிரத்தம்வாயமடுத்திடும்வாட்படைக்குரிசி 
அன்றுமற்பொடு?கட்டலுஞ்சகமுனிசொல்வான். (௩ ௩௨௯) 

அடையார் - பசைவர், குரிசில் - அரசன், (பரீ௯தித்து) ஒற்பு - அன்பு, 

இரண்டாவது 

குசேலர் துவ। ரகைகண்டு 

கந்நகாப்புறமடைர்த வத்தியாயம் முற்றிற்று, 

தசேலழனிவர்ுதிநவடிகளேசாணம். 

— fo



Boome 

மூன்றாவது 
0 ௦ , உடு குசேலர்செல்வறுகர்ந்து 

வைகுந்தமடைந்தவத்தியாயம்: 
அவசி இடமோ 

இன்னிசை வேண்பா, 

OO SK stars Res ணுட்க்குமெனச்சொல்ப 

கருதிடந்தானவன்காமர்குலத்தான் 

பொருதிடர்தானவர்பொன்றவபர்த்தான் 

மருதிடர் கானடியவா, ௪, 
ச. - மோக்ஷம், தானவர் - ராக்ஸர், பொன்றுசல் - இறச்சல், அமர்தீ 

தல் - போர்செய்சல், மருது - மருதமரம், இடத்தல்-பினத்தல், அவா-௮ன்பு, 

வேற்றோலி வேண்டறை, 
கருக்கடலினடுவணெழுக திசெனக்கார்சிறத்துமணி 

கதிர்ப்பக் காமர் 

பெருக்கனகவலாயெனர்செம்பொன்னாடைநான்றபுயம் 

பிறக்கப்பாயல் 

வென்றிவாளரவமுந்தொடாமென்றாமராத் 

அன்றுமாமங்கையுந்கொடரவாய்விட்டெயீஇ 
மன்றவேதங்களுந்தொடரவான்சுவையமிர் 

தொன்றுசெர்தமிழ்தொடரொருவர்பின்றொடர்தரச் 

சென்றவன்றிருவடிதேருவார்யாருமே, (௨) 
சான்ற-தொங்கெ, பிறங்க-வீளங்ச, தமிழ்தொடரொரு வர்-செர்சாப்புலகர், 

கலித்தாழிசை, 
காமாநறுவினா தீதுளபக்கண்ணியனைப்புண்ணியனை 

மாமகடன்கொழுநனைவழுத்துவீர்மானிடர்காண் 

மாமகடன்கொழுஈனைவழுத்துவீராமாகிற் 

ருமலாப்பெருமுதஓஞ்சாரற்கரியகதிசார்வீரே, (௩) ஈர 
'சண்ணியன் - மாலையணிர் தவன், தாமலாப்பெருமுசல் -.பிரமன், 

ஒருபொருண்மேல் கூன்றடுக்வெந்த 

வஞ்சித்தாழிசை, 
மாதர்களின்வருந் தாமே, போ தமுறப்புரிக்தீடுவீர் 
சிதமலர்த்திருமார்பன், கோ தறுசர்குறிப்பீரே,



ed Fr குசேலோபாக்கயொதம்: 

மங்கையரின்வருக்தாமே, பொங்கமுறப்புரிக் இடுவீர் 
செங்கமலத்திருமார்பன், கொங்கலர்சர்குறிப்பீரே. 

வனிதையரின்வருர் தாமே, புனிதமுறப்டுரிந் தடுவீர் 
கனிமொழிச்செந்திருமார்ப, னினியசர்குறிப்பிரே. (௪௬% 
போதம் - ஞானம், பொங்கம் - பொலிவு, புனிதம் - பரிசுத்தம். 

ஒப்புமைபற்றிவர்கு அறடி த்தரவு 

கொச்சகக்கலிப்பா. 

வண்டாடுபூர் துள-பமாலையனைவாமே னார்கள் 

கொண்டாூிஞ்சீர் தீதியளைக்கோவள ர்பாடி க்க.பிர்ரெ 

யுண்டாடுசி தனையொப்பிலாவற்புதனைக் 

கண்டாடுமன்பருளங்கா கலிக்கும்புண்ணியனை த் 

தொண்டாவென் றியெனச்சொல்லித்துதிமுழக்கி 

யொண்டாணெக்கொண்டுயா்வீருஉ£சே, (௫) 

_ அமுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிருத்தம். 

மின்றிகழ்பிறழ்பற்கூற்றம்விலாப்புடைவீ ங்கவுண்ண 

வென்றிகொள்செ.றுகர்ச்சாய்த் துவிரு்திடும்வெள்வேல்வேந்தே 
யொன் றியபுகழ்க்குசேலனார்ப்புறஞ்சார்ர் தகாலை 
ஈன்திமிக்குறுமச்சிர்சலப்பெருககசாமி pep. (௬ 

செறகர் - பதைவர், 

மற்படுகானமெல்லாமாடமாளிகையேயா௫ச் 

சொற்படுபுலவ.ரா லுஞ்சொலற்கருஞ்சி றப்புவாய்ந் து 

விற்படூமமரா்நாடுவீழ்ர் துமண்ணி௮ றகொண்டாற்போ 

லற்படுத்தொஸீர்ர் தை தயனருளினிற்ிறர்ததுண்டோ. (எ) 
மல் - வளம், வில் - னி, இறைகொள்ளல்-தங்குசல், படுத்தல் - அழித்தல், 

இமைக்குமக்ககரஙகா ணூஉவெறுழ்வலிக்கா இமைந்தன் 
சமைத்தவேற்றுச்சிருட்டி தனிற்றயித்தியமாச்சாயக் 

குமைத்தரும்போகந்துயத்துக்குலவுரந்நகர்க்குமாரா 

வமைத்தபொன்னகரோவென்னவமரருண்மயங்கினாசே, (௮) 
காதிமைக்சன் - விசுவாமிச்திரன், தயித்தியர் - இராக்கசர், 

அறன்சடைராயக்கும்வெஞ்சூராருயிர்சவட்டிவாங்கித் 

இறன் படுகரர்கால்யாப்புச்செ .நிகழல்விதீ ௮ச்சீர்த்தி 

திறங்ளெர்வெள்வேலையனிறைகுடி யேந்றுகாளித் 
பிறங்கெதுறக்கராட்டின்பெற்றியர்ஈகரி ன்பெற்தி, . (௯) 

அறன்சடை, - பரவம், யாப்பு-விலங்கு, வெள்வேலையன்-முரு கன்.



ருசேலர்வைகுந்தமடைந்தவத்தியாயம். Der 

அருநிதிதவமென்றாராய்ந்தமைதரவீட்டியிட்டி த் 
தருகிதியனையகண்ணன்றன்னருள்பெற்றமேலோன் 

பெருகிதிரகரநோக்கற்பிறங்கெசெல்வம்வாய்க்த 

விருகிதிக்கிழவன்வாழ்க் கையெழினகர்சிற்றாராமால். (௧௦) 

C&S poet - குபேரன், 

கயர்தருஈடுவுள்ளானைஈல்லறஞ்சூழ்ர் காற்போலப் 

பயங்கெழுககரஞ்சூழ்ச் அபாச நீத்தறிவின்மேலா 
யுயாச் தவர்க்கினிஅுசெய்கவுசவிபோலுயர்ச் தமிக்க 

வயங்கொளப்பொலிந்தன்றெஞ்சாபஞ்சுசூழிஞ்சமொாதோ, (௧௧) 
மஞ்சு - மிமகம், இஞ்டி - மதில், 

கொளன்பெறுமமீர்கம்கொள்ள கொண்ளொர்சகரைமோசென் 

தின்புறுேோவா ழிபினிய சீர்க்கடலையேவ 

வன்புறுமதுவிதவானவர்ஈகரென்னச்சுழ்ந்து 

மன்பெற்ப்பொரு தல்போன்றதகழிநீர்மதிலைமோ தல், (௧௨) 
£ீரலாழி - பாற்கடல் 

பற்பலவடுக்குமாடம்பரர் கவிண்டாங்கனோக்கி 

யற்புஅார் தம்பொன்னாடர் தரரிற்றலாலே 

விற்படகிலக்தெவ்வேலைவிழுமோவென்றுட்கொண்ட 

கற்பசுமாலைதே parts, கரமொழிர்தகன்றே, (௧௩) 
சஷ்டி திட்ட 
பற் Luis guts, தவோங்கற்பரிசன்னபைம்பொன்பமாடதி 

தெற்றையான்டனைவல்வானாற்றிருபுறநெருங்கிகிற்குங் 

கற்றையார்ந்தெழுர்கமபாடங்கலிழ் சரவொட்டாவென்னா 

வொற்றையாருருளைச்தேரைஈடத்துவோனுவகைபூத் கான், (௧௪) 
பற்றை - சிற தாறு, ஒங்கல் - மலை, ஒற்றையாருருளை த்தேசோன் - சூரியன், 

இர்திரரீலமேடையெழுங்கதிர்க்கற்றைமீப்போய்க் 

கந்தவெண்களிற்றைக்கருங்களிறாக்கனோக்கி 
முந்தைகாட்சாபமீட்டுமுளைக்ச.துகொல்லென்றஞ்சிச் 

சிந்தையுளாய்ந் துபின்னரி துவென ச்தெளியுமாலோ, (௧௫) 
சர்து - சட்டுத்தறி, 

வஞ்சநுண்ணி டையினார்மேன்மாடமேடைபி னிருர்து 

வெஞ்சனெப்புலவியள பணிவடம்வெறுத்ததோளி 

லஞ்சுமூடலின்விண்பா தசெதிர் தமுச்தாரம்வீழ 

வீஞ்சைவல்லவ னங்கேள்வனெனவுளம்கியர் துகொளவார். (௧௯) 

புலவி - பிணச்சம், விஞ்சை - மர். திரவித்தை, |



௮/௮) குசேவோபாக்கியா சம். 

சுதைடயின்மாடர்தோறுஞ்சுடர்மதிதவழுந்தோற்றங் 

குலை வரி ச்சிலையைவாட்டுங்கோடியபுருவ.றண்கூர்ப் 

புன தயிகல்கண்ணிரைம்போருகமூக த்தைகேரத் 

ததையுடற்களங்கந்தேப்த் துக்கழிப்பது தகையுமன்றே. 
| சுதை - சுண்ணச்சாக்து. 

மணிரிலாமுற்றமேவிமா தரார்வயங்குகண்கட் 

கணிசிலாவுறுமைதீட்டவதிகமையுகரிற்சோத்துத் 

தணிகிலாவிசும்பிற்றுள்ள தீதெறித்திமதோறுமாங்குத் 

தணிநரிலாமெய்யிற்சார்ந் அதயங்கிடுங்களங்கமென்ன 
| உஇர - நசம். 

வெள்ளியமாடந்தோறும்விளங்கெழின்மணிப் பூணல்லா 

ரள்ளொளிக்கற்றைவீசவணிர் துகிற்கின்றதோ ற்றக் 

தெள்ளுவெண்டிரைசருட்டுஞ்சிறக் தபாற்கடலினாப்ப 

ணெள்ளலில்பவளவல்லியெழுர் துநின றதிடுதலேய்க்கும். 
நாப்பண் - நடு, வல்லி:- கொடி, 

இரசிகத்தமைத்தமாடமெறிசெறிதிரைப்பாலாழி 

உரவதன் மீது துஞ்சுமஞ்ஈமாறடித்துமாவாம் 

விரவசெம்மேகக்கற்றைவிஎங்கசெம்பொனாடை 

புரவுவெண்பில றவெண்சங்கமுடுச்களச்சங்கேமுத்கம். 
இரசம் - வெள்ளி, 

விலங்கல்விண்ணுயார் கமாடம்விபன்காடிமுடங்கலாங்க 

ணிலங்குறுமதியமந்தேத்திரான்மடமா தர்மஞ்ஞை 

ஈலங்கொளம்மதியங்கண்டுககைநிலாமணிபெய்தெண்ணீர் 

கலங்கலிலருவியீட்டங்கார்கடக்களிஈல்யானை, 
விலங்கல் - மலை. 

௮ ண்ணலங்களிநல்யா னை யார்ப்பும்வா ம்பரிமு ழக்கு 

மொண்ணலங்கொடி ஞ்சித்தண்டேரோதையும்வயவரார்ப்பும் 

பண்ணலங்களனிக் ததீஞ்சொற்பாவையர்கலன்களார்ப்பு 

மண்ணலம்புனைந்தவாடைவாரிவாயடைக்குமாதோ, 

மழறைபயில்சிருர்தங்கூட்டம்வயங்கியகிடையுமற்றைக் 

கையறுகல்விகற்குக்காமாசாலையுங்கார்க்கூர்த 

னறையொழுகலங்கன்மா தாஈடஈவில்சாலையும்பொன் 

ளிறைபலவறமுமோங்குநெடியசாலைகளும்பல்ல, 

(ser) 

(௧௯) 

(20) 

(௧௪) 

(22) 
௮ண்ணல் - பெருமை, கலன்கள் - ௮பரணங்கள், வாரி - கடல், 

(௨௩)



குசேலர்வைகுநீதமடைந்தவத்தியாபம், 

பரிகிராசெண்டுபோகும்பைம்பொன்வ ஈர்மறுகுகீள் கைக் 

கரிரிரைகடம்பெய்தேகுங்காமருமறுகுஞ்செம்பொன் 

விரிமணியுருளை கீ திண்டேர்விரைந்துசென்மறுகும்விர 
சரியி னமஞ்சவாளாட்டாடிடுமறுகும்பல்ல. 

செண்டுபோதல் - வையாளிபோதல 

கழிந்தகாமுகர்தநெஞ்சங்கனிஈ தசரணங்கனார்பா 
லெழுச்அசெல்கதியுந்கோற்பத்துனைகினினேகும்பாய்பா 
வழிச் இடுநீர்மைமுட்டவாவுவவிண்ணும்வாயு 

வழுர்துறச்செல்வமென்னாவறிதரத்தெருட்டல்போன்ற, 
துனைவு - வினாவ, தெருட்டல் - தெளிவிச்சல், 

விற்றவழ்சூழியானைமிகப்பொழிகானம்பாய்ர்.து 
முற்றவும்வழுக்க லுற்றவீ இயின்முனியுமூடற் 

பொற்றொடியவரெறிந்கணிக்கலன்பொலிதலாலே 

யூற் ற்கால்வழு க்கிவீழ்தலொழிர் கனர்நடப்பார்யாரும், 

சூழி - முசபடாம், தானம் - மதம், 

கொன்னுனைமருப்பியாளைக்குழாம்பொழிகானம்வாவுர் 

தன்னுளைப்பரிவிலா மிதுலங்குமக்ஈகரகின்றும் 

பன்னுமண்ணுலகமெங்கும்பரத்தலால்வழுக்குமென்று 

நன்னிலங்காரோயாமனடக்கின்ஸ்ரர்.துறக்கவாணர், 

துறக்கவாணர் - தேவர். 

நயக்குமாதர்கடங்-ூர் தற்கிரெறும்புகைவிண்பாசர் 

வயக்குமெய்சூழ்தனோக்கார்மணமவர்க்கியற்கையென்ப 

ரியற்கையைச்செயற்கையாகச்செயற்கையைபியற்கையாக 

மயக்குமற் றவரைச்கேட்கினிலகச்கணைவகையாமபென்பார், 

மங்கலப்பொலிவுமிக்சமாடமாளிகையும்வாஎ, த் 
தொங்கலங்கூர் தனல்லார்தொகுதியும்விருரக்சையூட்டும் 

பொங்கயெகளிப்புமீகைப்புகழ்ச்சியுல்லோர்வாழ்த் தும 

பங்கமின்மக்கட்பேறும்பண்புமிக்க? தம்தர. 

பணைபுகைமிகுதியாலே படர்தழன்மிகுதிதானித் 

துணையதென்றுணர்வா போலச்சொற்றவிச்சிறப்பினலே 

மணமலிபுகழ்க்குசேஉ.ன மனைச்சிறப்பினையுபோர்தி 

யணவுுமஃதெற்றென் ௮ுவினவற்கவரசரேதே. 

ஒர். சல் - ஆராய்தல், 

12 

(2௪) 

(2௫) 

(௪௯) 

(௨௭௪) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௬ ௦)



௯௦0 குசேலோபாக்கியாதம். 

ஊர்ப்புறமரசர்முன்னோருடங்குறவிறுத்தவேதச் 

சர்ப்புகழ்க்குசேலனென்பான் சேய்மையேரகரதோக்கத் 

தார்ப்பொலிமார்பக்கண்ணன்றன்னருள்வலியாலின்னும் 

பார்ப்பனபலவுண்டென்னாப்படர்ந் தனனாகிச்சென்று, 

பெருமதில்வாயிலெய்தப்பிறங்குமர்ஈகரதீ தள்ளா 

ரருமைசால்களிப்புப்பொங்கவமைச் தகையுறைகளோடுந் 
திருமலிமங்கலங்களசிறப்புறவேர்திக்காரும் 

வெருவுபல்லியமியம்பவிமைந்தெ திர்கொள்ளவத்தார், 
கையுறைகள் - சாணிக்சைகள், பல்லியம் - வாத்தியம். 

வாழ்ர்தனம்வாழ்ர்தேமென்னாமலாமுகங்கொடுமண்டோயத் 

தாழ்ர்்தனர்தோபேல்வந்தசாந்தனையந்தகாரம் 

போழ்ர்தொளீர்சிவிகையேற்றிப்பொலங்குடைநீழல்செய்ய 

வாழ்க் தவன்புடையராகயமைதரக்கொண்டுசெல்வார், 
சிவிசை - பல்லக்கு, 

பல்லியமியம்பச்சல்லோர்பைம்பொற்காற்கவரிவீசச் 

சில்லியர் தடர்தோமுற்பல்சேனையுமிடைக்துசூழ 

நல்லியன்மங்கலங்கணுன்மறையவர்கள்பாட. 

வல்லியங்கமலக்கண்ணற்கன்புளான்வீ Berri gro, 

இருபுறத் துள்ளமாடத்திலங்குசாளரங்கடோறு 

மருவுறவ கனம்வைத்துமங்கைமார்மகிழ்ர் தநோக்கப் 

பொருவிலிம்மறையோன்செய்தபண்ணியமெற்றோவிர்த 
விருமைசால்சிறப்பையுற்றானென்றுபற்பலசொல்வாரால், 

தளுபுபற்றுதற்குங்கெழுமுறு தசையிலாமெய் 

யெளளுபுக ழி க்குங்க றலியைபழங்கற்ைசயென்றுங் 

கொள்ளுபுதிரிவோனம்மாகுனிசலைமா ரனப்புக் 

தள்ளுபுபழிக்குமெய்யன்சார்ர்தனன்பாரீரென்பார், 

கந்தமூலம்புசித் துங்கான்முதலிடம்வ திர்.தும் 

பர்தமதொழித்துஞ்சாலப்பண்ணுவர் தவம்பல்லோர்க 

டர். துரேரொசிமருங்குற்றாமவ ரர்கருங்குழாலே 

யிர்தமா மறையோன்றன்பேறியாவரேபெற்றாரென்பார், 
sg - நூலிழை, தாமம் - பூமாலை. 

௮ருமைசாலறம்விரு தீதியாகுகவென்றுமென்று 

பெருமறைமுழங்குமன்றேபேரறம்பற்பனாளு 

(௩௧) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௬) 

(௨௭)



குசேலர்வைகுதீதமடைந்தவத் தியாயம். 

மொரு மையன்பினிலுஞற்றிவர் தனலு தன்விருத்தி 

யிருமையிச்செல்வங்கண்டீரின்ஐுபென்பெறுமோவென்பார். 

உஞற்றுதல் - செய்தல், 
ஏவசெவ்வுயிரிடத் அமிலங்கருள்செ லத்திநிற்போர் 
தேவரிலுயர்ந்தோரன்னோரெனமை றசெப்புமாற்றுன் 
மூவரும்புகழக்குசேலன்மு தறிவுடைமைக்கிக் தப் 

பூவருமுயாவோவின் னும்பொலிவுவேறுண்டாலெ ன்பார், 

மனமொழிகாயமென்னவகுத்்திடுசஉரணமூன்.றுங் 

சனம்விளாப்பெனக்கறுத்தசண்ணன்றனடிக்கேயாக்கித் 
தினமுரன்னெறியினிற்குஞ்செயிரிலாச்சர்த் தியானிப் 
பனவளுக்கிதவோசெல்வம்பகரரி தி.னுமுண்டென்பார், 

சனம் - மேகம், செயிர் - குற்றம், 

புயனிகர்வண்ண த சண்ணல்பொருவிலம்போருகச்க 

ணயனுறச்செல்லுமாறேகற்றிருமகளுஞ்செல்வாள் 

பயனுறிப்பனவன்மேலப்பார்வைமிக்காயிற்றர்தச் 

செயலிலுக்கேற்குமாறத்திருவும்வர் துற்றாளென்பார், 
புயல் - மேகம், ௮ம்போருசம் - தாமா, 

பைத்தகானகம்வ இர் GULL HUI SS Rosa Hs ge 

மெத்துணைநற்றவங்களியற்றிரன்குயாந்தாரேனுந் 

தத்துநிருடைமண்ணாளுர் தன்மைவந்துற்றதாகின் 

மெத்தியமனத்தராகிவிரும்பிடார்யாவசென்பார், 

குமைத்தபற்றிகர் காரே.னுங்கடவுளாற்? காடுக்சப்பட்ட 
தமைத்திடுரன்றேயாகவல்லது திங்கேயாக 

விமைத்திடுமளவேயாகவெக்கா ஓுமாகவின்றேன் 
சமைத்தமென்பொழியிர்சற்றுர் கள்ளுவாருளரோவென்பார். 

கரிசறுமனைலவிபல்கால்வேண்டிடக்கண்ணன்பாற்சென் 

ுரியவன்போடுர்தன்னால சவியகளித்துக்கண்டு 

வரிசைசண்மிதப்பப்பெற்றுவளர்பெருச் தரவும் பற்றிப் 

பரிசுவர்தனனம்போல்வார்பாக்கெபனையானெனபார். 

சான்றவர்திருவுற்றா ஓர் தகு தியின்மீடி.புற்றா ௮! 
மான்ற தச்ரீர்மைகுன்றுரடல்வலிச்சனகனென்பா 

க 

(௩௮) 

(௪௧) 

(re) 

(௪௪) 

னேன்றசெர் தண்மைவெம்மையி டைச்சமங்கொண்டாற்போலஜ் 

தோன்றுவர்மயக்கம்பூணார் துடியிடைமடவீரென்பார், 
துடி - உச்சை. 

(சட)



௬௨ குசேலோபாக்கியா தம்: 

பற்றறத்துறர்சோனுக்கிப்படர்பெருக் திருவுமற்றை 
முற்றிழையவ ர்முயக்குரன்றுகொளென்ப ரர்முன்னர் 

ஈற்றவச்சிவெெனென்பானயந்தருமிளமைவாய்த்துப் 
பொற்றொடிப்போகம்பன்னாட்புரிந்திருநதிலனோவென்பார், 

மூயக்கு - புணர்ச்சி, 

கோச்சகக்கலிப்பா. 

என்று மாத்தசுசகமுனிவனிணையடி தீ தாமரைவணக்கித் 

துன்றலர்த்தார் தயல்வரு திண்டோள்வேர்தன்சிவனனெனு 

மின் றவதக்தன்யாரிளமையெங்கனடைந்தான்மடவாண் 

மன்றலுற்றதெவ்வாறுவகுத்துரைத்தியெனவுரைப்பான். 

பேருலகுகெ ரண்டாடும்பிருகுவெலும்பெருச்சவத்தோன் 

சீருறுஈற்றிருமைந்தன்சிவனனெலும்பெயருடையான் 

ருருருவப்பூண்மார்பா தயங்கிமயகிரிப்பாலோர் 

வாருலவைப்பூங்கானம்வதிர் து. தவம்பரிர் தனனே, 
உலவை - சழை. 

பற்பலநாளிருக்கையெழாப்பரிசிருக் துதவம்புரியும் 

டொற்புற௮ுமாதவனுடம்பைப்புற்றுமூடியத தன்மேற் 

கற்புமுதற்கொடிபடரந்துகாமருபல்லரும்பீன் று 

சொற்பெறுமாமலர்பரப்பித்துைதர் தனவாலந்நாளில். 

சற்பு - முல்லை, 

கையா தஇிவ்வுலகுயிர்க்கணாடோறுமருள்சுரப்போன் 

பொய்யா திகடிந்ததவப்புனிதரடிமுடிக்கொள்வோன் 

மெய்யா தரற்குணங்கள்விரும்பியடைதரப்பொலிவோன் 
சையாதியெலுநாமக் தரித்தவொருதார்வேர்தன். 

அன்னவன்றன்மகள்வானத்தணங்கினர்க்குமணங்கனையாள 

கொன்னவில்வேல்விழியினாள்கோ தறுதேதமொழியினா 

டுன்னுநறுங்குழலினாள்சுகன்னியெலும்பெயருடையாண் 

மன்னுசிலதியரொடும்பூக்கொய்வானவ்வனம்வந்தாள், 

பாங்கியர்கடற்சூழப்பாங்கெங்குர் தவமலர்ந்த 

பூங்கொம்பர்போனடச் அபொலிவிரைப்பன்மலர்கொய்வா 

டேங்குறவெ௱ளெனப்பூத்துச்திகழ்முல்லைசூழப்பட் 

டாங்குயர்வன் மீகங்கண்டார்வத்தின்வர் தடுத்தாள். 

உன்மீகம் - புற்று, 

(௪௬) 

(௪௪) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(௫0) 

(@s) 

(௫௨)



குசேலர்வைகுத்தமடைத தவத்தியாயம். 

மாதாஈறுங்கொடிபடர்வன்மீகத் அள்ளிருப்ப,துதான் 

யா ததனையறிவாமென்றில்லிவழிகோக்குதலுக் 
தீதகனற் றவப்பெரியோன்செய்யவிழிதோன்றவிறும் 
பூதுடையளாகியபிதபொன்வண்டோவெனகினைக்து, 

இல்லி- துவாரம். 

ஒருசிறியதிரணபெடுத்துறச்சுலவிச்சூன்றிட லு 

மருவுபெறுரதவயோகங்கழிதாவிம்மணிப்புற்றி 
னருகுறவர்தியாரி துசெய்தாரறிவலெனப்பார்த்தான் 

கருகறுமென்குழலாளைக்கண்ணுற்றான் மாதவனே. 
ரகுன்றிடல் - தோண்டல். 

தாமரையில்வாழுபொருை தயலோவயிராணி 

மாமகளோவிரதியோபற்றிவளென்றுளகினைந்தான் 

காமனுமாங்கஃ தறிந்அுகழைகுழைத்துகாண்பூட்டி தி 

தேமலர்வாளிகள்பலவுஞ்சிர் இனான் மேன்மேலும். 
கழை - 5H மப். 

பொங்கியெழுபெருங்காமப்புலிங்கத்திக்கொழுந்தோடி. 

மங்குதலிலாதழற்றவாற்றானாய்மா சவத்தோன் 

றங்கயபுற்றுச்சிதார் து. தரைவீ ழக்கரடட்டிக் 

கொங்கலாமென்கு ழூன்மடவாள்கோற்றொடி.க்கைபற்றினான், 

புலிங்கம் - திப்பொறி, சிதர்சல் - வெடித்தல். 

வெருக்சொண்டுபதைபதைத்துவிதிர்த் அதறிக்காம்பறித் துக் 

குருக்கொண்டசிலம்பலம்பக்கோலவளையும்புலம்ப த் 

தருக்கென்றுமவிந்தவிடைத்தயங்குமேகலையரற்றப் 

Goh. 

(௫௩) 

(௫௪) 

(௫) 

(௫௬) 

பொருக்கென்றுபாங்கயெ்பாற்போய்விழுக் தாள்பொற்சொடியே, (9௪ ) 

வெருக்சொண்டு - பயர்து, விதிர்த்தல் - நடுங்குதல். 

வாய்புலர்ந் துகண்சாம்பிமயங்கினாள் செயனோக்கிப் 

பாயவன த்தென்கண்டோபயர்தாண்மற்றிவளென்று 

தேயுமிடைப்பாங்கியர்கள்சிவிறியால்வீசியுடற் 

ரோய்புழுதிதுடைத்துமிசவுபசரிப்ப த். துயர் தீர்ந்தாள். 
புலர்தல் - வறஎல், 

௮ன்னபொழு கடற்பரியூரக்தரசன்சையாதியென்பான் 

பொன்னனையமனைவியர்காலாயிரவர்புடைசூழ 

மின்னவிரப்பூஞ்சோலைவீனோதகீமித்தமதாகத் 
துன்னினான்பரியிழிர் துகுழும்வளம்பார்த்துவப்பான், 

(௫௮) 

(௫௯)



௬௯௪ குசேலோபாக்கியொ தம். 

மன்புற்றினின் றுவெளிவர் அகின்றான்றனைக்காஷூஉ 
வன்புற்றுக்கொண்டாடியடி பணிர்தானுருநோக்கி 

யின்புற்றவிழிபிடைநீர்வா.ரவிதுசெய்தவசெவ் 

வன்புற்றமன த்தரெனவனமுழுஅமாராய்வான், (௬௦) 

இலகுபெரும்பாங்கியரோடிருர் தமகடனைக்கண்டா 

னலகறவமுனிக்கிடுக்கணார்செய்திெஒனக்கேட்டான் 

சிலதியாயாஞ்செய்திலோமென்றொழிக்தார்செய்தமக 
ணிலவுறவர்.தடிவணங்கிறிகழ்ர் தனவெலாமுரைப்ப, (௬௧) 

என்செய்தாய்பேதாயென்றிரங்கிவிரைந்தாங்கெய்தி 

மன்செய்தமுனிவனடி வணங்கயெடி யேன்பு தல்வி 

புன்செய்கை தனைப்பொறுக்கவேண்டுமெனப்புகன் றிரப்ப 

நன்செய்கையுன்செய்கையென்றுஈவில்வான்முனிவன், (௬௨) 

இப்பொழுதேயுன்மகளையெழின்மன்றன்முடி தீதெனக்குத் 

தப்பறரீதருவாயேற்பொறுத்திடுவன்றுராயேல் 

வெப்பு௮ுமென்சாபத்தால்வீடிடுகின்குலமென்றா 

ஜெப்பில்புகழ்மன்னவனுமுடன்பட்டான்பகட்கொடைக்கு. (௬௩) 

மன்றல்-விவாசம்,வீடுதல்-அழி,தல், மசகட்கொடைக்கு-மகளை ச்கொடுத்தற்கு, 

௮ணிமுடங்கறிசை திசையுய்த்தியாவரையும்வரவழைத் துத் 

தணிவின்மகழ்தலைசிறப்பத்தழன்முன்னர்விதிப்படியே 

கணிதமில்வண்புகழ்மன்னன்கலியாணவினைமுடி த்து 

மணிஈகைவாய்ப்பசுங்கொடியைமாகவன்கைக்கொடுத்தனனே, (௬௪) 
மூடங்கல் - ஓலை, 

சலமிகுவெனனெனுந்திருமுனிவன்சுகனியெனுக் 

கோலமடவரற்கூடிக்கொடுந்துயர்நித்துளங்களித்தா 

னேலநறுங்குழன்மா துமிருங்கற்பிற்கிறக் தனளாய்ச் 

சாலவுமெய்ப்பணியெவையுர் தலைக்கொண்டுவாழ்ந்திகொள், (௬௫) 

ஆன்றிறப்பவ்வன த்திலசுவினிதேவர்களொருகாட் 

டோன்றினர்களெ தகிற்குஞ்சுகனி திருவுருக்கண்டு 

மான்றவுளத்தினராடுமாரவேள்கணைக்கிலக்கா 

யூன்றுபெருங்காமத்திலுள்ளுடைர்துமொ pla orev, (௬௬) 

மான்ற - மயங்னெ, மா. ரவேள் - மன்மசன்ட 

கற்பகத்தின்பூங்கொம்பேகாபருபூம்பசுங்கொடியே 

பொற்பவிருமதிக்கொழுர்தேபொலியிரதச்செங்கரும்பே



குசேலர்வைகுநீதமடை நீ தவத்தியாயம். 

சொற்பெறுகிற்பெறுதர்ை தயாவன்மணித்தாமுறுவல் 
விற்புருவப்பைங்கிளிநின்பெயர்யா துவிளம்புவையால். 

மணி - முத்து, 
அமரருடற்பிணிதவிர்க்குமசுவினிதேவர்கள்யாங்கள் 

சமரமிகுவேளாற்றறவிர்த்தெமையாளென்றிரப்பத் 

தமரமிகுகருங்கழற்காற்றரியலாகூற்றெனப்பொலிவேற் 
பமரமிகுதார்ப்பெருமான்பாராள்சையா இமகள். 

தமம் - ஒலி, தரியலர் - பசைவர், பமரம் - வண்டு, 

என்பெயர்யாதெனிற்சுகனியிருக் சவ தி.துமேலானாய் 

மன்பெறுமாரமுனிசிவனன்மனைக்கிழத்தியா தலினாற் 

சொன்பெறுறும்முளத் கண்ணங் -உடா இவ்வாறுகினைக் 

- தென்பெறவல்லீர்போமென்றெடுத்தெறிர் துபேசினளால், 

புறவடி கோக்குபுமொழிர் தபொன்னனையாள்சொற்கேளா 

விறவுள தன்மையராகியெழிற்பொலிவுமிகவாய்த்த 

வறவடிவத்தெம்போகம்போலானாை தரையமைந்த 

துறவிதரும்போகமோசுகனனிக்குத்தக்கதே, 

இறவு - இறச்தல், 
மலர்பொதுளித்தீர்த்தத்துன்மகிழ்கனும்யாமும்படியிற் 
குலவுவனப்புறவாய்த் துக்குலையா தவிளமையொடு 

கிலவுவமவவுருமூன் றினினக்கியைந்த£ருருவைக் 

இலத. சன்மடமா$ கசோந்துதழுவிக்கோடி. 
பொதுளி - தழைச்து. 

என்று மைத்தவார்த்ைததனக்கலெவவாய்நெகிழாளாய்ச் 

சென்றுமகிழ்ஈளனுக்குரைப்பச்திரைகமாமூப்பிலையாலே 

துன்றியெழுவருத்தமிறத் தொலையா தவிளமைபெற 

னன்றியலுங்காரியமென்றுள த்தோர்தானற்றவளும், 

மங்கைதிருமுககோக்கிமற்றவர்சொற்குடம்..டெனப் 

பங்கமறுதவன்மனையைமுன்போக்கிப்பின்படர்ந்தா 

னங்கவருமகிழ்ர் துமுனிவரனொடமத் தடம்படிர்,து 
பொங்குமிளமையும்வனப்பும்பொலிவுற்றார்வெளிவர் கார, 

செங்கதிரோனுதயமென த்திகழ்மூவருருகோக்கி 

மங்கையர்சூளாமணிதான்வடுவருகொழிதரவென் 

பொங்கயல்கற்பிலுக்கென்னாப்பொருக்கென ததன் மகிழ்ஈலுசங் 

கொங்கைஜெழுங்குறத்தழுவிக்கொண்டுமசழ்கூர்ர் தனளே. 

(mer) 

(௬௮) 

(௬௯) 

(௭௦) 

(srs) 

(ore..) 

(௭௩) 

(௭௯)



௯௬ குசேலோபாக்கியா தம். 

மாதவ.லுங்களிகர் தஅமனஞ்சமழ்ப்பமுகஞ்சாம்பிப் 

போதவஞர்க்கடலமுர் தும்புலரிருவரைநோக்கி 
Bin sa தகையீரகப்பசன்.௮ுவிரும்பிளமைபெறப்புரிர் த 

வேதமினல் லுதவியைரானென்றுமறவேனென்றான், (௭௫) 
புலவர் - ௮சுவினிதேவர். 

அ௮ருள்செய்மகமொன்றியற்றியவிப்பாகம்பகரர் களித்தப் 

பொருள்செயவர்மனமகிழப்பொலிவித் துப்போக்கியபின் 

நெருள்செயுளமுனிவேந்தன்சீர்வேர்தன்பயர் கவிருண் 

மருள்செய்குழலொடுகூடிவாழ்ர் திருந்தான துகிறக. (cra) 

மாதாபலரிவவாறுவகுத் துரைப்பமணிச்சிவிகை 

மீதுபுசர் தரனுலவும்விழவுமிகச்சமழ்ப்படைய 

வாதரவிற்பல்லோருமகமகழ்ச்சியுறச்சென்று 

தாதவிழ்தாமரைமார்பன்றன்மனைவாயிலையடைந்தான். (௪௭௭) 

பு.7ந.த.ஈன் - இந்திரன். 

எழுசீர்க்கழிநெடி லடி யாசிரியவிருத்தம். 
வாயிலையடைர் தமறைக்குலத் தலைவன் மாமணியானநின் திழிந்,து 

மேயதன் முன்னர்க்கர்தைபோற்றுவாரமிக்க?ற்றிலைக்குடி றிரிந்து 

தூயசெம்பொன்னாலமைத்திடப்பட்டசுடர்ப்பெருமாளிகையாகிப் 

பாயபல்வளனுபிறைதரப்பொலியும்பண்பினைகோக்கினனினரான். 
யானம் - - பல் லக்கு, 

மனைக்குரி மரபிர் ற்றனக்கிணையில்லா மடஈடைக்கற்புடையாட்டி, 

னைக்குமொண்முூலைக்கிழித்ெ தழுசெங்கேம்க்க திரெனக்கவின்குடி ட 

ருந்த, ஈனைக்குழலணிசெ ம்மணித்தகட்டணியுகாடுமிர் திரவிலம்மங்கு, 
நனைக்குழுமுற்றுச்சூழ்ந்தெனப் பலவீத் தண்ணறுந்தொடையலும் 
பொலிய. (௭௯) 

நனை - பூவரும்பு, வீ - மலர், தொடையல் - மாலை, 

அம்முகினின் ௮வழுக்கியோ ர்மின்னலவிர்பிறை மேற்கிடர் தாங் 
கு தீ, ெ தெம்முளைமழுர க வளையும்விற்புருவச்செம்பொன்செய் பட்ட 
முங்க தீர்கள், விம்முமப்பிறையினுரோகணியுள்வாய்வீ ற் ் றிருந்தெனவி 
யன் சுற்றை, பம்முமொள்வயிரப்பொட்டுமற்றணிர்தபல்கதிர்ப் பணிக 
ளும்விளங்க. (௮0) 

இலவிதமழுள்வாய்க்கற்பின தரும்பையிணை த்தெனவாயகத் தணைந்து 
நிலவுபல்லழகைக்காணகிற்பதுபோனி ற்குமூக்கணிப்ப மூத்து 
மலரி தழ்ச்செந்காமராகொலிம்முகமென்றறிதரக்கதிரிரண்டிருபாற் 
ருலவவுற்றிருந்காலெனச்செவியணிர் தகுருமணியோலையும்பொலிய, 

சற்பூ - மூல்லை.



குசேலர்வைகுந்தமடைந்தவத்தியாயம், ௬௭ 

வலம்புரிக்கழுத்தைக்கண்டமென்றடுத்தமாதருஞ்சொலாவ்சை 
மறைத்த, ஈலம்புரிபதக்கங்கோத்தபன்மணிச்சின்னல்௨ணிசளுமெ 
மில்வாய்த்த, பொலங்கெழுகுவட்டிற்பன்னிறவருவிபொலிந்தெனக் 
கொங்கைமேற்றதும்பு, மிலங்குவெண்டாளம்பவளமாணிக்கமெரி 
பொன்மாலையுஈனியொளிர. (௫௨) 

தோளடிகிலையிலரதஈத்தொடியுஞ்சுடர்தருமுன்கைவெள்வளையும் 
வாளவிர்வயிரகடகமுஞ்செம்பொனிடைக்கிடைவைத்தசெந்தப்பு 

நீள்சுடர்த்தொடருமமைந்தசூடகமுகிறரைவிரறொ.றுமபெழுகஇனா 
யாள்சுடர்மணிவைத்திழைத்தவா ழிகளுமந்தகாரங்குடியோட்ட. 

பெருவிலைச்செம்பட்டுடுத்தியவிடையிற்கவ்வியவொட்டியாண 

மும்பே, ருருவவெண்கோவைக்காஞ்சியுஞ்செங்கேழுமிழெழுகோ 
வைமபேகலையும், பொருவறுமீரொட்டிரட்டியகோவைபுரிகலா பழும் 

விரிசகையு, மருவுசெம்பரிதிமின்மினியாக வழங்கொளிதிசையெலா 
ம்போர்ப்ப. (௮௪) 

காஞ்சி, மேசலை,கலாபம், விரிசிகை இவை அசைப்பட்டிசையின் பேதங்கள், 

காலணிசெம்பொற்சகங்கையரதொடறுங்கதர் பணித்தண்டை 

யுஞ்சிலம்புஞ், சாலவுமொளிர் ச்அுகலின்கலினென்ன ச தழைர்தபூங்க 

ற்பகக்கொம்ப, ராலெனஈடர்தும ங்கலவபமேந்தியளவறுபாங்கியசாய, 

கோலமாமடவாரசூழ்ர்தனர்ஈடப்பக்கொழுரனையெதிர்கொள்வான் 

வந்தாள். , (௮௫௫) 

வர்தனைபுரிந்துபைம்பொனாதன த்தின்பசிழ்களை நிறுத்தியுண்ம 

இிழ்ந்து, சந்தமென்மடவார்செம்மணிச்சரகத்தண்புனல்வாக்கிடத் 

தன்பொற், செந்தவிர்க்கரத்தாற்றிருவடிவிளக்கிர் சிறர் கவெண்பட் 
டினாலொற்றிக், கந்தரல்வருச்கம்பூசிமென்பலசா ற்கட்டியமாலையுஞ் 

சாத்தி, (சு) 
கிரகம் - செண்டிசை, 

விரைாகெழுதூமர்தவழ்தரக்கோட்டிமிளிர்தரு விளக்கமுங்கா ட் 
டிக், கரையில்பன்மணிூராஞ்சனம்வளை கறுக்க திருபாலினுமெறிந் 

த, புரையில்கற்புடையாள்வணங்கெனணிற்பப்புயலெனப்பல்லியங் 

குளிற, வரையெனப்பணைத்துக்கதிசொளிமழுக்குமாளிகைச்கெழுக் 

தருளினனே. 92") 
நீராஞ்சனம் - கற்பூரவாலச்தி, குறிச - ஓலிச்ச, 

இசசிதக்குவையுங்காஞ்சனக்குவையுமிலகுறுசெ ம்பணிக்குவையுக் 
தாரளவெண்குவையும்வச்சிரக்குவையுஞ்சாற்றருமாச தக்குவையும் 
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௯௮] குசேலோபாக்கியொ தம்: 

ப.ரவியகிரணச்செந்துகர்க்குவையும்பாடமேதகப்பெருங்குவையு 
ம.ரதநவகையின்ம ற்றுளகுவையமறைதொறுங்கடப்பனகண்டான். 

சாஞ்சனம்-பொன், மரகதம்-பச்சை, த7-பவளம். மேசகம் - சோமேத்சம். 

பொற்கலப்பேழைபணிக்கஒஉப்பேழைபுரையில்வெண்பொற்க 

லப்பேமை, விற்படுவிசேடக்கலனிநைபேழைமேவியவிருபத்தேழ் 

மகாரு, மற்புறவணியத்தனித்தனிவகுத்தவணிகலப்பேழைபன்னி 
றச்த,சொற்பெறுவிலைப்பட்டடுக்கியபேமைதொகையிலா திருப்பன 
கண்டான், (௮௯) 

குருமலர்செம்பொற்கஉமெதிர்வைத்துக்கோ தறுவெள்ளியமூரல் 

பருகுதற்கமைர்தவின்சுவைக்குழம்புப்பால்விராயுபசரித்தாட்டத் 

திருகுபுவேண்டாவென்மருமதனைத்திருமிப்பாரா துசெல் குரு 

மருகியபசியுமில்லையென்மருமாயணிபகார்செருக்குதல்கண்டான், 
மூ.ரல் - சோறு, 

வயிரவொண்சுட்டி ந தன்மிசைப்பொலியமார்பிடையைம்ப 

டைவிளங்கக்,கயில்செறிதொடருங்கடசமுங்கரத்திற்கா திலஎம்பொற் 

குழைதயங்கச், செயிரறுபொன்னாணனாமிசைக்கதிர்ப்பச்சறுசிலம் 

படிகளிற்கவினப், பயிறருமைர்தர்கலகலகலெனப்பண்பினின்றாடுத 

ல்கண்டான். (௯௪) 
ஐம்படை - சங்கு, சக்கரம், சதை, வில், வாள். 

தளவரும்பனையகரிசில்வா உரியர் தயங்குசெம்பொன்னிநப்பருப்பும் 

வள.மிகுகுறையாக்கறிகளுங்குறைச்தமாண்கறிக்குப்பையுமற்றைக் 

கிளர்தருமுபகரணங்சளுமுலோகமபேழினுங்கெழுமுறச்செய்த 

பளகறுகலங்கள்பல்லவுபடுமிற்பரப்பெலாம்பொலிவனகண்டான். 
தளவரும்பு - முல்லையரும்பு, ௮ரி - அரிசி, 

கலிநிலைத்துறை. 
கரையிஷ்பல்வளஞசென்றுவாய்நோக்குப க்காலைப் 

புரையில்கற்புை டமனைவியார்விரையமுன் போந்து 

விரைநறுஞ்செழு* தயில க்காப்பீபெனுள்விரும்ப 

வுரைசிறர்திகொனஞ்செ ய்தருளுமென்றுனாப்ப. (௯௩) 

தயிலக்காப்பு - ௮ப்பியங்கனம், 

௮ங்கொராதனமிட்டனளொருத்திவர் ததன்மேற் 

றுங்கமாமறைத்தலைமையோனிருந்தனன் ௮ுனைந்தோர் 

மங்கைபொன்செய்தவள்ளத்துத்தைலமுன்வைத்தாள் 
செங்கைபற்றியோர்ஈங்கைபொன்சிவிறியைகீ ச. (௯௪) 

வள்ளம் - கண்ணம்,



குசேலர்வைகுத்தமடைச்தவத்தியாயம்: 

மாந்தளிர்க்கரத்தந்ஈறுர்தயிலத்தைவாக்கப் 
பூர் தடங்கணோர்மடக்கொடிசென்னியிற்பூசி 
வாய்ந்தவங்க தீதமப்பினள்வயங்குபா சனங்க 

ளாய்ந்தநீர்நில றயாடிடம்புகுந்தனனம்மா, 
பாசனங்கள் - பாத்திரங்கள், 

ஆக்குமா தர்கள்குழுமிகெய்யகற்றிவெப்படுகீர் 
பாங்கின்வாக்டெயழ்கிமெய்யிரமும்பா ற்றி 

யோங்குவேறுடையுடீஇகியஇிக்கடனுவகை 
தேங்குமாமுடி த்தனன்புகுந்கனலுணுந்தேளத்து, 

உண்ணுந்தேச்த - உண்ணுமிடத்தில், 
இர்தின்றிசைநோக்கெனாயுவந்திருந்தா 
னந்தரம்பையம்பேரிருபாசலைநயக்க 
இத்கரிந்தலாப்வலம்படமுன்புபோகட்டார் 
ந்தையன்பொ௫ுகரகநீர்புரோக்கித்துத் இருத்தி, 

௮ ரம்பை -வாழை. பாலை - பசிய இ$ல, 

நிலவுமெய்ப்பணிமா தராரெடுத்துக்கைடட்டக் 

கலவமாமயிற்சாயலங்கற்புடைபனையாள் 
குலவுதன்கையாற்குய்கமழ்கருனை ஈல்வறையல் 
பலவுமின்புளிவிரவிடாப்பாயதீங்கறியும், 

குய் - தாளிப்பு. கருனை - பொறிக்க.றி, வறையல் - வற்றல், 
அ றையைகேர் ததியையவியளாவியச றிபு 

முறையின்முற்றவேவா த$ழுதிர்சுவைக்கறியுங் 
குறைவில்புன்னிலப்பயறொடு-ூட்டியகறியு 
நிறையுநெய்ப்பசை யருநிகரறுபுளிங்க றியும், 

அறை - பாறைக்கல், சதி - தயிர், ஐயவி - கடுகு, 

கதிக்குமற்றையகறிகளுமறியகாயு 
முதிக்குநோலையுமடையுமற்றுள்ளசிற்றுணவும் 
விதிக்குஞ்சி த திரவனங்களுமேவுபாளி BY 

பதிக்குமன்பொடுபேரிலபுதைபடப்படைத் து, 

முல்லைவீயினைகிகர் தருமரலும்படைச் து 
வல்லபொன்னிறப்பருப்படுதரளையும்வைத் து 
ஈல்லவானகெய்க்குடங்கவிழ்த்திவவகைஈயப்ப 
வெல்லைபின்மறையவர்க்குமைந்தருக்கும்பாங்கியற்றி. 
உவர்துமுன்னர்கின்றுண்கமாவென்றுபசரிப்பத் 
தவர்தழைத்தமாமறையவன்றகுவனவுண்ணா 

a Fa 

(௯௬) 

(ser) 

(௬௮) 

(௬௯௯) 

(௧௦௦) 

(௧௦௧)



௧03 சேலோபாக்கயொ நம். 

விவர்ர்தவாசையின்விலாப்புடைவீங்கவுண்டெழுந்த 

நிவர்தவேதியர்குழாத்தொடுமெழுர் தவணீந்தி. (௧௦௨) 

வளங்கொணீரில்லாய்பூசினனியதியின்வகையுங் 

களங்கமின்மறையவரொடுமியற்றினன்கந்தந் 

தளங்கொள்பூர்தொடைவிரைகெழுபாகடைதாங்க 

விளங்குமன்னர்முன்யாவர்க்குமிவவகைவிரும்பி, (௧௦௩) 

விருந்துசெய்தனன் சாந்தம்பூப்பாகுவெள்ளிலையுக் 

திருந்தரல்கினெனவரவரிடமப்புகச்செலுத்திப் 

பொருந்துமிவ்வகைப்போகத்திற்கிற்கினாள்போகக் 

கருந்துழாய்கமழ்சேவடிகமழ்தருமுள த்தான், (௧௦௪) 

ஒருதினத்தினிஓவளகவரைப்பினையுற்றுக் 

கரு அமக்களுமனைவியுமுறுவசை கழீப்பி 

யிருகவாடத்தைராக்குபுதாழக்கோலிறுக்கி 

மருவொருத்தனாயிருர்தனனின்னனவலிப்பான். (௧௦௫) 

கழிப்பி - op se. கவாடம் - கதவு. நாக்குபு - சாத்தி, 

அறுசர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிருத்தம், 

இம்மைதனின்மற்றிரும்பொருளையிட்டல்கா த்தலிழத்தலென 

வெம்மைபுரிமூவகை த்துயரும்விளை யாகிற்கும்பாவத்தா 

லம்மைநிரயத்துயருமுறுமந்தோசசியிப்பொருளைச் 

செம்மையுடையோர்வேண்டுபெனச்சிர் தித்திவெரோமறர்கும். 

ஊழின்வலியாற்பெருஞ்செல்வமுறிலுங்காலமுண் டாக 

வாழுங்கருத்தராய்த் அுணிவுற்றடங்க த்துறப்பரறிவுை டயோர் 

தாழுமஞர்போயொழிதலன்றித்தகுமிம்பையிற்கரணமூன்றும் 

வாழி.பிலக்கிற்ெதறாமைமருவப்பெ.றும்பேரின்பத்தால். (௧௦௪) 

அஞர் - _நன்பம், 

உடன்முற்பொறிகடபச்குரியவூறுமுதலைம்புலங்களையு 
மடனற்றொழிலப்புலனிமிச்சமாகப்படைத்தவளை ததனையும் 

விடன்மிக்க.துவாலெவற்றிலுக்கும்விருப்பிற்சிலவுள்ளனவேனலும் 
படருமன மற்றவ்வழியேப யக்குமளவில்பவத்தொ டர்ச்சி, (௧௦ ௮) 

ஊறு - பரிசம், 

பருவந்திடச்செ ய்பவத்தொடர்ச்சிபாற்றத்துணிந்தபண்பினர்க்கு 
மருவிர்திரி யவுணர்வினொடும்வ ழங்கும்பிராணவாயுவொடு 

மொருவில்கா மவிளை விளை வினோடுங்கூடுமனவுடம்பு 

முருவவுடம்புமிகையா னாற்றொடர்ப்பாடின்னுமுளவேகொல்.(௧௦௯) 
பருலச்.இிட - துன்பமடைய,. பாற்ற - ஒழிச்ச,



ருசேலர்வைகுந்தமடைத்சவத்தியாயம். ௧௦௧ 

தானல்லுடலையானென்றுர் சன்னோடுரிபையல்லாமை 
யினமுறுபல்பொருளனைத் துமென்னதென்றுமுரநீனை த்து 
மானவயாபற்றினுக்கேதுமயக்கமதனைபாய்ப்பவனே 

வானவருஞ்செல்லருமுலகம்புகுவானென்னுபறைழால்கள். (௧௧௦) 

பற்றலாகாவிருவேறுபற்றையிறுகப்பற்றினனாப் 

பற்றலாகாதெனவஞர்கள பரிக்துகண்ணோட்டஞ்செயுமே 
பற்றலெல்லாமறத்துறந்தபண்பினோசே தலைப்பட்டார் 

பற்றலுடையாசெஞ்ஞான்றுங்காண்பார்கிலையிஷ்பல்லவையும், 

பொருகவிறேவுமிருபயனும்பொய்யா தணுருமறுபிரப்பு 

மருவுமுயலின்கோடாமையயிர்க்கம்பலம்விண்ப வொனு_நா 

லொருவுமதியற்றுறப்பற்றலுறுபஞ்ஞானம்விபரீத 

மிருவும்பிறப்பிலெஞ்ஞான்.றுப கனாலொ ழிதலின்பமே. (௧௧௨) 

ட௩ருந்தெய்வமம்மைவீனைப்பயனுண்டோ வின்றோவென்லும் 

புகர்கொண்டிடுசங்கையினீங்கப்பொலியுஞானவனுபவக்தா 

னிகரிஓுண்மையறிர் திதெனீளுர்தொறுபவ்வனுபவமற் 

றிகவில்பழையவுலகவாசாரஞானமிரிர்தீடுமே, (௧௪௩) 
சங்கை-ஐயம், புசர்-குற்றம், 

முதல்வெம்பவகத்துக்கெலுமடமைமுற்.றுமொழியச்செம்பொருளைச் 

சுதமென்பதறகினை த்தலேதூயசமபா தியென்பாரவ 
விதநின்றிடி.ற்பன்னாளுடலைவீடுங்காஷ்வேறெண்கலவாது 
மதமொன்றுறவேறெண்் கலஒப்பின்வருபேயதற்குத்தகுபிறப்பு, 

சுதம் - நழுவுதல். 

அ௮/ன்றேயுள்ளவவித்தையெனலஞ்ஞானம்பல்விதமதித்தியா 

னென்றேயெழுதலகங்காரமிதுவேண்வெதென்றெழுதலவா 

சென்றேயதபற்௮ுதலாசை மறுப்பிற்சே றக்சினமைர் து 
நின்றேகிடகோயொழியுமெனரிகழ்த்தாகிற்குகிரம்பிய நால், (௧௧௫௫) 

எல்லாவுயிர்க்குமெஞ்ஞான்.றுமெழுமைப்பவமுமீன் நிடும்வித் 

தொல்லாவவாவேயப்பவத்தினுறு துன்பறிர்தோனுதியாமை 

யல்லான்மற்றும்வேண்டுமோவேண்டானாலவ்வுதியாமை [ம். 
சொல்லார்ந்திலங்கும்வேண்டாமைதன்னைவேண்டத் அளைவின் வரு 

துனைவு - விரைவு. 

௮ன்னோவன்னோவேண்டாமையன்னமேன்பைப்பெருஞ்செல்ல 
மென்னோகாணப்படுமீண்டுமின் ுகேட்கப்படுஞ்சி ற்ப்பின் 
மின்னாராண்டு மஃதொப்ப இன்றாலெனினவ்கிழு FOF ets 

தன்னாதரவீற்பெறுவாற்குச்சாற்றுமுவமையுளதேகொல், (௧௧௪)



௧0௨ குசேலோபாக்கியா நம்: 

௮ ற்ருனென்றுசொலப்்படுவானாசையற்ரானொருவனே 

மற்றுதரவினஃதொன்றும்வைத்துப்பிறவேதுக்களெலாஞ் 

செற்றானெனினுமவையார்க்குஞ்செயிர் த்துன்பகன்றானேயன்தி 

புற்றார்வணங்குமவன்போலவொழிந்தான்கொல்லோவுறுபிறவி. 

மெய்யையுணர்தன்முடிவாகவேண்டுங்கருவியெலாம்பெந்றுச் 
செ ய்யமுத்தியடைவதற்குச்சிறர் அளோனைபறவிவழிப் 
பையநுழைந்துபவமீட்டும்பாய்த்திக்கெடுக்கவல்லதவா 
வையவதனுக்குளநடுங்கியஞ்சிக்கா த் தலறிஞர்தொழில், (௧௧௯) 

அதலாலிம்பனைவாழ்க்கையகததேயிருந்அுமுச்திதனைப் 
போதவடையததுணிவஅதான்புணையாபஞ்சுதுயில்பொருப்பைக் 
காதன் மிகுதியா ந்பெயர்சதுக்க த்துர்தரங்கக்கடலிடையிட் 

டேதபகலவதுபற்றியொருவனகரையேறுதல்போலும், (௧௨௦) 
மஞ்சு - மேகம் பொருப்பு - மலை 

மனையிற்பெருஞ்செல்வத் தூறைவோன்பருவுதியானமூறச்சிறிது 

தினையிற்காணவருவாரைகேர்சென்றழைக்துத் தழுவிடவும் 

வினையத்திலும்விகேைத்திலும்விரும்பிப்பேசிடவுபவர்க 

னிணையப்பட்டதளித் திடவுப பொழுதுகழியுகீனைப்பழியும், (௧௨௧) 

ஒன்றும்பெறுதலிலரெனினுமுற்றபெருஞ்செல்வத்தினர்பாற் 
சென்றுகொளுகட்புபடயசெனத்தேயஞ்சொலற்கேலர்சூழ்வார் 
மன்றவென்றாபினுமொர்பயன்வழங்கவாகுபெனகூட 
றுன்றுகறுநெய்க்குடத்தெறும்புசும்தஷ்போ லுஞ்சிவர்சூழ்வார், 

பொறையின்றேனுபபொறையுடையா ய்புகழின் றேனும்புகழுடையா 
கிறையின்றேனுசிறையுடையாய்நீதியுடையாயின்றெனுநற் [ய் 
௮றையின்றெனுஈற்றுறையுடையாயென்றுசூழ்வாகேட்டவர்க 

ளறைகின்றனர்பஉல்லோருஈபக்கமைந்தவெலாமென்றகங்களிப்பர், 
களி.பிற்றெய்வசிர் தனையங்க மிர்தேகிற்குமதுக மிய 
வளி.பிற்கிறந்தரல்லறமாப sa mb Duc BEN 
வொளி.பிற்றிடவர்திருளடைந்தாங்குடற்றும்பாவம்வந்தடையும் 
aha ற்கொடியநிரயபெலாம்புகுர் அுகிடக்கும்வேலைமிகும். (௧௨௪) 

உடற்றும் - வருத்தும், நீரயம் - நரகம் 

அந்தகிரயக்கொடுந்துன்பமாரோபடுவார்நினை த்திடினும் 
் வெந்துபுமுங்காரின் றதுளமேவுமிவைக்குக்காரணமிப் 
பந்தமுறுக்குஞ்செல்வமெனப்பயந்தானாயின்னனஈீனைந்தா 
னிந்தவருத்தமிறத் துதிப்பேனெம்பிரானையெனத்துதிப்பான், 

எழுசீர்க்கழிநேடி வடி யாசிரியவிருத்தம். 
எழுதருமறையைக்கவா ஈதனனாகியயெறிதரைக்கடலபுகுந்தொ 

of gs, முழுவலிச்சோமகாசுரனுபிரைமுனைகெழுமீனமாய்ச்சவட்டி



குசேலர்வைகுந்தமடைந்தவத்தியாயம்: ௧0௩. 

ப், பழுதிலம்மறையையுலகிடைவிரித்அப்பளகறு சீதுயிரெலாம்புசச் 
தாய், கொழுதிவண்டுச்குநறுர்அுழாய்ப்படலைக்கொற்றவநின்னடி. 
போற்றி, (௧௨௬)) 

கொழுதி - ண்டி. துழாய்ப்படலை - துளமாலை. 
எதிசெறிதரங்கப்பாற்கடனடுவணெறுழ்வரைபத்தெனக் கூட்டித் 
தறியெனமதியைகா ட்டிவெண்பிறைப்பற்றழல்விழியரவகாண்பூட்டி. 
மதிதொழின்மறியச்சுரர்கைகாலம்ப ந்காங்சடகழுற்காது 
முறிவின்மோட்டாமையுருக்கொடுபரித்சுமுன்னவச் ன்னடி போர்றி, 

தீ ரகாசம் - இலை. சறி- தூண், 

மலாதலைப்புவியைப்பாயலாச்ரு நுட்டிமய ங்குபா தலத் திடைக் 

கரந்த, விலகுபொ DS xr cor oon) ருடிப்பத ற்குரியைப்பின ப்புவிவி 
ரிப்பதற்கு, நிலவுவெண்பிறைக்கோட்டடஃ வலிக்கேழனி மிருருக் 
கொண்டவெம்பெருப, வலர்பகள் குடிகொண்டுறைப.றுமார்பததச் 
சுதரின்னடிபோற்றி, (௧௨௮) 

பொற்கண்ணன் - இரணியாட்சன், சேழல் - பன்றி, 

மலைக்கடகிறத்துமுன்னவ opi som ir ட்டியயபழிகொளக்கருதி, 

யலைத்தடறொலைத்துச் சார்முகஃ்யார்க்குமச்சுமுச்திட்டது பன்றிப், 
புலைத்தொழிலுணர்வா ற்றன்பெயர் வழுத்திப்போற்றவும்புமிந்க பொ 

ல்லானைக், கொலைத்தொழில்புரியத்தூண்கிழித்தெழுர்தகோளரிநின் 
னடிபோறறி, (௧௨௯) 

நிறம் - மார்பு, சோளரி - நரசர்கம், 

பெருகியதவத்துக்கா சிபன திதிபி றங்குறுதர்தைதாயாகக் 
திருகறத்தோன்றிமபதையிற்படிக்க திறல்கெழுபா வலிபாற்சென் 
அருகியமன த்தின்.வடிமண்கொண்டோரடிக்கடம்பெறாபையினான் 
மருவவன்சிரத்தில்வைச்.தயிர்புரர்தவாபனரின்னடிபோற்றி, 

மாணுடைச்சபதக்கினியிரேணுகைக்குபகனெனத் தோன்றி 

மாமறையோர்ப், ,பேணு படத் துலகரடைகெறியிகர் துபெயர்ப்பரு 

ஞ்செருக்கினின்மாழ்குங், கோணுடைக்குரிகிற்குலமறச்சவட்டிக்கு 
லவுமம்மறையவர்ப்புரர்த, வேணுடைப்பரசிராபவைம்படைக்௭ ௪ 

யிறையவநின்னடி. போற்றி, (௧௩௧) 
் மாண் - பெருமை, 

தடநெடுமாடமாளிகையயோத்தித்தசாதன்காசலைபகவா 
வடல்கெழுபாயல்சங்குசக்கரமுக்தம்பியராயடிபரவத் 
இடனுறத்தோன் றிக்கடுந்தொழிலாக் சிசேயொடுமிறச்சிலைவாங்கி 
மடனிகுமுனிவன்மகத்தினைக்காத்தோர்மாதுகல்லுருகினையகற்றி,



௬0௪ குசேலோபபக்கியொநம். 

பெருவளமிதிலைககரகம்புகுக் அபெயர்க்கருங்கார்முகமிறுத் 

அக், குருமலர்நிறையப்பூத்தகொம்பன்னசோதையைமனர்துமீட் 

டயோத்தித், தருநகரடைர்துதாயுரைதாங்கத்தேகியுந்தம்பியுந்தொ 

டா, மருவியகளிப்பினந்ஈகர்நீங்கிமொாண்பினோர்கிரா தனைகட்டு, 
கரர்முகம் - வில், கிராதன் - வேடன் (குசன்), ஈட்டு - சிகேூத்த. 

தவப்பெருமுனிவர்குடிகொளும்பன்னசாலைகள்க டர் துவிண்டடவ 
கிவப்புறுகுடுமிச்சித் தரகூடமடைர் தவணே யத்தினிறுத்த 
கவற்சிமிக்குடையப தனுக்கினியகழறிப்பா துகைகொடுத்தளுப்பி 
யுவப்புறவெவருந்தண்டகம்புகுர்தங்குடன்றெழுவிராதனைமாட்டி, 

பன்னசாலை - இலையால் 3உய்ந்தகுடில், நிவப்பு - உயர்ச்சி, சவற்டி - 

துன்பம். பாதுகை - இருவடிநிலை. தண்டசம் - ஒர்வனம். 

திகழ்சரபங்கன்கருத் தினைமுடி ததுச்செந்தமிழ்மணங்கமழ் செ 

வ்வாய்ப், புகழ்முனியிருக்கையடைந்தவணொருவிப்பொலிபஞ்சவ 

டி.த்தலமடையா ,விகழ்வறுமெருவையிறைக்குளமகிழ்வித்திராவணற் 

கிளையவள்கலாங்கண், டசழ்தரப்போச்தகரன்முதலோரையடுதொ 

ழிற்கூற்றுணச்ச, (௧௩௫) 

'பஞ்சவடி - ஐந்து அலமரங்களையு/டைய ஒருசோலை, இத கோரதாவிரி 

ஈ.திச்சரையிலுள்ள து. எருவை- கழுகு. எருவையிறை - கமுகரசு, (சடாயு) 

மாயையினடைர்தவுழையுயிர்போக்கிமா தினைக்கவர்ர் தெழுமர 

க்கன், பாயவொள்வாளாற்சிறையறுப்புண்டபடர்புகழ்த் தாதை 

யைக்கண்டு, மேயபல்கடனும்விதியுளிமுடி த்.துவிலக் கருங்கொடுந் 
தொழிற்கவந்த, னாயவற்றொலைத்துச்சவரிபூசரனை கொண்டகன்று 

போய் மதங்கவெற்படைந்து, (௧௩௬) 

உழை - மான் (மாரீசன்) 

கதிரவன்பயர்தமதலையைநஈட்டுக்கனந்தவழ்மரா மரந்துளை த்.து, 

முதிசொளிக்குலிசப்படைபினான்மகனைமுனிர் தடால்புரிர் துலகடங்க, 

வதிர் த.ரத்திரியுஞ்சேனை தற்சூழவனுமனாலறிவதையறிகஆ்திட், டெதி 

ரறுகடற்கணொருசரம்புகுத் திபியங்குறறடவையுண்டாக்கி, (௧௩௭௪) 
சதிரவன்பயர் தம,தலை - சுகீசரீவன், கனம் - மேகம், குலிசப்படை - 

வச்சிராயுசம், 

இலங்கையுட்புகுர் அதசமுகனவனுக்கிளவல் விண்ணிறழறையவன் 
பகைமுற், பொலங்கழன்மைந்தர்மற்றையோசையும்வெம்போர்ச்ச 
ளத்தவிதீதுவீடணற்கு, ஈலங்கெழுமுரிமையாசளித் துலகினாட்டுகற் 
பரசியைமீட்டு,கிலம்புகமயோ த்தியடைர் தரசளித்தவிராகவகின்னடி. 

போற்றி, (௧௩௮) 
விண்இறையவன்பகை - இர் இரசித்த.



ருசேலர்வைகுத்தமடைந்தவத்தயொயம்: கறட 

மல்லலம்புவனம்புகழ்வசுசேவன்பயிலியற்றேவகபிரருக்,கொல் 

லரும்வனப்பினுரோகணியிவர்கட்கொருமகவாவவதரித் துக், கொல் 
அமாகுறித்தபிரலம்பன்முதலோர்க்கூற்றுணக்கொடுத்தயிர் புரக்கு 
ஞ், சொல்லருஞ்சீர் த்திப்பளிக்கு ருவமைந்த தாயவரின்னடிபோ ற்றி 

பாவடிக்களிற்றுப்படையுடைக்கஞ்சன்பரித் அறைமதாாமாககறி 

லாவணித்திங்களள்ளிருட்பக்கத்தட்டமீதனிலருங்கற்பின் 
மாவகிர்க்கருங்கட்டேவகிவயிறுவாய்த்திடக்காற்செரிகழன்று 

மேவுறப்பணிந்தபுகழ்வசுதேவன்மென் மலர்த் தடங்கரபடைங்து, 

இருட்பச்சம் - இருஷ்ணபக்ஷம், 

காவல்செய்புதவும்யமுனையுகடவைகடி இன திரூளிடையு தவக் 

கோ வலர்பாடிஈந்தகோன்மனையிற்கோதி௨கற்பசோதையின்ரெடுத் 
மாவலர்கதுப்பின்மாயைதானபிறந்தபனையுறப்போக்குபுபுகுக்.த| த 

தாவரும்கிழ்ச்சியாவருமடையத்தடையறவளர்தருசாளில் (௧௪௧) 

மாயையினறிந்தமா துலன்விடுக்கவந்சபூகளையுயிர் வட்டிப், பாய 
மென்சுவையபண்ணிசா ரம்பெய்பண்டி.அண்டுகள்படவுதைச்து, வா 
யுவிற்சழன்றுகொண்டுசெலரக்கன்மாய்தரகிஉத்திடைவீழ்சதி, யாய் 

தொடிப்புகழ்த்தாய்காணியதன்னுளடங்கலுங்காட்டுபுப றைத்து, 

நந்தகோன்றடக்கைபற்றுபுகுறுததாள் பெயாச்துபென்பெலஈ 

டர்துலவிச், சாதமார்தாதைசொற்படிவர்தேதியன் றருபெயர் 
பெற்றுச், செந்துவர்க்கனிவாயன்னைபாலரு£தர் சேர் த் துபு வெண் 

டபிருடைச்கு, மரதவேலையிற்பால்பொ BIH! (வழிதலா ற்௮வானகன் 

றமைநோக்கி, (௧௪௩) 

அவ்விடத்திருந்தவெண்டயிர்க் குழிரியனை த்தையுமத்தினாலுடை 
த்துச், செவ்வியவளையைக்திரட்டியுண்டடுத்தசெழுமனைப்புகுர்.து.றி 
வெண்ணெய், வவ்வுதற்குரன்மேனின்௮ுகன்மோதிவாய்ப்பெய்து பூ 

சைக்குங்கொடுத்துக், கொவ்வையங்கனிவாயன்னைமென்றும்பா ற்குழி 

செ.திகறையொடுபிணிப்ப, (௧௪௪) 

குழிசி - பானை, கறை - உரல், பூசை - பூனை, 

மருதிரண்டொடியவீர்த் இடைத்தவழ்ச்அமற்றவைபாற்றியபினனர்க் 
கரு து௮பிருந்தாவனமடைர்அகளுங்கற் றினமேய்த்தீரொனி 

கொருகருங்கன் ௮கொடுவிளவெறித்தக்குற்றபுள்வாய்கிழித் சரவப் 

பெருபெசாபர்தொலைத்திடைச்சிருர்கள்பெட்புறவா ற்றுணாவுண்டு, 

சி ஆற்றுணு - சட்டமுது,



௧0௬ குசேலோபாக்கியா தம். 

மலர்மகன்சவர்ர் தகற்றினஞ்சிறுவர்மாயையிற்பண்டுபோலா கூச் 
கலவியவிடடீருண்டுடறுறர் சவுபிர்களுய்ர் திடக்கடைக்கண்பார்த் 

தலகமீக்கொடுமைக்கட்செலிப்பணத் திலடி த்தலகிறுத் துபுஈடி த்துக் 

குலவுறு தந் தயாயச்சருர் தீம்மைவளைவனக்கொழுந்தழலயின்று. 

பனிகிலாமுறுவலாய்ச்சிய்மயங்கப்பவளவாய்வேய்ங்குழல்வைத்துக் 

கனிஈலத்தவர்நீராட்டயர்காலைக்கலையெலாங்கவர்ந் தணர்க்குருந்தி 
னினிதுறவேறிக்கரைமிசையிவர்ந்தோர்ச்கெடுத்தெடுத்தச் துஒலீர். து 

நனிமலர்ச்சோலையகம்பு றமுருவம்பலகொடன்னவர்நலமுண்டு, 

தவம்பயின்முனிவர்பன்னியரளித் தச மைந்தவின்சுவையுணாவினை 

யுண், வெர்துவாசவன்கொள்பூசையைத்தான்கொண்டுறுமழைவரை 
கொததடுத்து.ர், சவர்தகண்ணசுரன்கொடுசெ லுந்தர்ைதிருமுறமீட் 

மெற்றவ.னு, நிவர்தவண்டர்களுங்காணவைகுக் தங்காட்டுபுஜெரேலெ 

னமறைத்து, (௧௪௮) 
இரும்பசுக்காவல்செய்புமாவயினல்லிராசைதன்னெழினலங் சுவர்க் து 

விரும்புபன்மாதர்குழா த்தொடும்பாடி மேவுபு சர்தையைக்கவரு 
மரும்புபல்லரவைக்கான்மிதித்தகற்றியமைதருகானமீட்டடைந்து 

வரும்பெருஞ்சங்கசூடனைமாய்த் துமணிபினை மூன்னவற்களித்து. 

நாரகமுனிவன்சொற்கொடுகஞ்சன்செலுத்திடண்ணியகேசி 

யார். தருபற்றோருயிர்குடி தீதன்னானமர் தருமதுரையையடைந்து 

சார்தருமீரங்கொல்லியைத்தடி யாவெழில்கலன் றந்தவற்கு தவி 

யிர்மதுக்கண்ணியன்புடனளித்தா ற்சனியதனின்பவீடளித்து, (௧(௫௦) 

ஈரங்கொல்லி - வண்ணான். 

சாந்தரன்களித்தகூனியையணங்காச் சமைத்துடன்வேத்தவை 

புகுந்து, கா ந்தெரிகவிழ்க்குங்கட்கடைக்களிறுகல்லடுதிணிபுயமல் 

லர், நாந்தகவாண்மைக்கஞ்சனைமுன்னோர் நடுங்கயெள்ளுயிர்விடக்கடி. 

ந்து, வாய்ந்தான்பெருஞ்சிருக்ரெசேனற்கரசுரிமைத்திறம்வகுத்து. 

தந்தையுண்மகஇழ்க் து நாற்கடிமுதலாஞ்ச டங்குகளியற்றுவித் தி 

டலு, மைந்துடையுணர்ச்சிச்சாந்திபற்சார்ர்துமரைமுதற்கலையெ 
லாமுணர்ந்து, வெந்திறலவுணன்வரைகிறங்கிழித் துவிரிகதிர்ச்சங்க 

மொன்றெடுத்து, முந்தைநாளிறந்தமதலையைமீட்டா சாரியன்றேவி 
முன்வைத௮. (௧௫௨) 

கோவியர்த்தேற்றவுத்தவற்போக்இக் கூனிதன்னிளகல.கர்ச் 

திட், டேவியல்சாபத்திரிதராட்டி ரன்பாலிலகுமக்குரூர னைப்போக்கி



குசேலர்வைகுந்தமடைந்தவத்தியாயம். ௧0௭ 

மாவியத்றாளைச்சராசக் தனேடமண்டமர்ப இனெழுமுறைசெய், தோ 

வியப்புரிசைமதுரையைமுனிவனுக்துகா லயவனன் வளைப்ப, 

ஆர் திரைப்புணரிுடுவண்வண்டுவரையணிரகரொன்றுளதாக் 
கிப், போரினுக்காற்றாுன்போல்விரைந்தோடிப்பொங்குசர்முஈகுர்த 

னறங்கு, மோர்வராக்குகையுட் புகுந்தவனாற்றெவ்வுடல்பொடிப் 
பித் அமுன்னவனோ, டேர்கெழுமதுசைகின் ௮வண்டுவசைக்கேகுழிச் 

ச.ராசந்தன்வளைப்ப, (௧௫௪) 

௮வற்குமஞ்செென்போன்முன்னொடுமாங்கோரணிவரையிவர்ச் 

தழல்சூழக், கவற்சிபின்றாகிவிரைர் அகுப்புற்றுக்கடிமதிற்றுவரையை 

யடைந்து, ஈவச்சளிர்ப்பொழில்சூழ்விதர்ப்பகாட்டரசனங்கைமுன் 

னோேனுரைக்கஞ்சி, நிவப்புறவிடுத்ததாதுகண்டாங்குஞெரேலெனத் 

தோமிசைச்சென்று, (௧௫௫) 

வ.ரந்தருகவுரிதிருவடிவணம்சிமாமலர்ச்சோலையினின்ற [ட்டி 
ப.ரந்தபேருண்கட்கன்னியைக்கவர்ந்துபகைச்சகமன்னவர்களை யோ 

யரந்தடிநெடுவே ஓருக்குமன்கூடுமியரிர் அவண்டுவரையையடைக் அ 

சுரந்தருளுருக்குமணிபெற௮ுமைர்கன்றொெடுகடன்மீன்வயி றடைக்து. 

இசதியைச்சார்ர் அவளர்ந்தவணலனுண்டேற்றிகற்சம்பரற்றொ 

லைத்துக், குரவலாருழலியொடுதுவா ரகையிற்புகுர் திடப்பெரு பகிழ் 

கூர்ந்து, பாவுசத்திராசித்திரவிபாற்பெறுபொன்பயக் திடுமணிபிர 
சேனன், கரமலரளிப்பக்கோளரிகவாப்பின்னசோர்கரடிகைக் சுவ 

ர்ந்து, (௧(ந௪) 

பிலத்திடையடைர்துபகடுயிலிடத் துவைத திடப்பெரும்பழித 

னக்கு, கிலத்திடைவருதனோக்கியப்பிலத்தைகோ்ர்துசாம்பவனொடு 

பொருது, வெலத்ககுவாகையொடுமவன்பகளை பணியிளைக்கைக்கொ 

டுமீண்டு, வலத்தவனாயசத்திராசித் தஅுக்கம்மணிரல்கிெடபிழ்க் த, 

எழினலங்கனிர்தசத்தியயாபைதனைமணியொடுமுவந்தியக், கழி 
மஇழ்சறர் துமணியையம்மா மன்கையளித்தறன்பகன்முகலோ, சொ 

ழிவுறத்அபரமன்னவர்பாற்சென்றுறையு சாண்மாமளைக் கடிந்தாங், 

கழிவிலம்மணிகைக்கொள்ச ததநவாவாருயிரிறத்தொலைத்தக ற்றி, 

மழைவளஞ்சுரப்பவக்குரரன்செம்மணியொடுவந்துசண்டி டஓர் 
தழைபகழ்சிறக்தம்மணியினையவர்கேசருசெழும்பொோற்றிரளெல்லா 

முழைமருணயர்ச்ச த்தியயாமைக்கு தவுகவென்றினிதளித்.து £( 
விழைகள்வார்கூர்தற்சகபத்திர தன்னைமேகவாகீன்பகற்£ர் ௮.17 

மேசவாகனன்மகன் - அருச்சுனன்.



௧0௮ குசேலோபர்க்கியா தம். 

எரிமணிமா டவிர்திரப்பிரத்தமெய் அபுதனஞ்ச யனோடு 
மரில்பகொளில்வேட்டமாடிடுங்காலமிழ்தெனகின்னிசைபாடும் 
வரிநெடுஈ தடங்கட்சாளிர் தியின்பபருவிவண்டுவரையையடைந்து 

விரிபெ ரமபுசழ்சாலவர் தீமனளித் த.மித்திரலிர்தையைக்கவர்ச் து, 

அரவுயர்கொடியோனாதியோருள்ளமச்சுறவில்வளை த்தமர் த்தப் 

புசவுபூண்டுயரங்கோசலத்தரசன்போர்விடையேழையுக் தழுவிக் 

குரவுவார்கூந்தற்சக்தியைமணர் அகுலவுறுகேகயத்தரச 

னுரவுளத்தவனாப்மன்றல்செய்தளிப்பவுற்றபத்தரைஈலநுகர்ந்து. 

இலங்குமக்தரத்திற்க யற்குறிதப்பாதெய்திலக்கணைபணம் புண 

ர்ந்து, வலங்கொளுஈரகற்கொன்றுவச்சாத்தோன்மன க்குறைமுடி த் 

தினிதர.ரிப், பிலங்கொளாங்கிருர்தவொருபதினாறாபிரமடவார்பெ 

ரும்போகர், துலங்குறவிரும்பிச்ச தீதியயாமைதொழுதிடவைந்தரு 

நல்கி, (௧௬௩) 

ஆம்பலங் ததலைவாய்மொழிமைந்தரளவிலர்தோன்றிடக் களித் 

அத், தேம்பலின் ஈமர்சன்பகற்சிறைபுரிர் ததிறலினன்கை த் தலஞ்ச 

தைத்துக், சோர்பியாய்க்கிடந்தோன்பாதகந்தவிர்த் துக்குலவியகா 

சிமன்னர்னயும் பாம்பணைப்பரன்யானேயெனத்தோன்றும்பவுண்டர 
வாஈதேவளையா், (௧௬௪) 

சோம்பி - பச்சோக் கி, 

உயிர்குடிச்கர்சவாரணவாசியொன்னலன்மகன்விடுபூகஞ் ; 

செபிருறத்துரர்து-யோதனன்கன்னிசெழுகலஅகர்ந்திருட்கவர்ந்த 

வபிரவாட்சாம்பன்ிறையைமுூன்னோன்போய்மீட்டுவச்திட மகிழ்சிற 

பபிலும்யாழ்முனிவன்சண்டிடப்பதினா ரூபிரந் திருவுருக்காட்டி, [ந 

மல்லுயர்திணிசகோட்சராசந்தனுடலம்வகிர்ந்திகொன்பகனறியப் 

புல்லிறைக்கிமிக் துப்பற்பனாள் வருர் அபுரவலர்சிறைவிடுவித்து 

நல்லறமைர்களிராசரூயத்தினடைபிறம்சே திபற்றடிந்து 

வல்லசா இவனைத்தந்தவக்ரெேனைவலங்கெழுபடையொடுஞ்செகுத்து 

கான்மகன் - வாயுபுத்திரன் (பீமன்) அறமைந்தன் - தருமபுத்திசன், 

ப்சஇபன் - இசுபாலன, 

விறன்மிகுவிசயன்வாவுபான்றடந்தேர்ப்பாகனாப்ஈடத்திவீடுமன்முற் 
திறன்மிகுவேர்தரைவ.ராவ்படியச்செய்துபூபாரமுங்கழிப்பி 

யறன்மகற்கரசுஈல்கியென்கந்தையகம்பொதியவலுந்தின் றளிச்த 

நிறன்மிகுகமலக்கண்ணுடைக்கண்ணரின் மலகின்னடி போற்றி,



குசேலர்வைகுத்தமடைத்தவத்தயொயம்: ௧0௯ 

இமையவர் அதிக்கப்படியிடைப்பரியாயினிவருமெம்பிசான்போ 

தறி, யமைதருமறையுங்காணொணாப்பொருளாயகஎமுமபாயவ போ 
ற்தி, யிமையளவினிற்கைவமாமுறையிடச்சென்றினி தருள்சுரர்தவ 

போ ற்றி, கமைதருமன்பரெண்ணியாங்களிக்குங்கமலைகாயகவடிபோ 

த்தி, (௧௬௮) 
ஸகவைரை - யான (சறேக்்இிராழ்வான்.) 

எனத்துதிமுழக்கிக்கண்க ணிரரும்பவி ஈகாஞ்சென்னீ மேற்கு 

வியக், கனத்திருமறை நாலுணர் ர் சிமிக்குடையகா மருகுசேலமாமு 

னிவ, ஸுனற்கரியவனென்றனக்கினித ரளவு.ரங்கொலோவென்று 

நெக்குரூடி, மனக்கசி௮வறுங்கான்பன ச் தினுங்கமேகிபாபரைப்பிரான் 
வெளிவருமால், (௧௬௯) 

அறுசீர்ச்கழிநேடிலடியாசிரியலிருத்தம், 

பொன்னாருமணிபகுடம்பசியவரைமுகட்டெழுசெம்பொன்னையே 

ய்ப்ப,மின்னாருமிருசெவியினபணிபகரகுண் டலம்வில்வீசியாட,வொ 

ன்னார் தமுயிர் குடிக்குபெறுழ்வலித் தோளங்க தர் செவ்வொளிமே 

லோங்கத,தென்னாசக்கதிர்கழும்பாய்ப்கதெனவுத் தரியர் திகழாநிற்க, 

காமருஈன்னெறிஈடப்பவறந்தழைப்பவெவ்வுயிருங் களிப்பின் 

மேவ, மாமறையைவடி தீதகிரித்தினிதுரை த்ததிருமலர்ச் செவ்வா 
ய்க்குண்டாய, தோபறுவண்பெரும்புகழிற்சிறிதுவெளிப்பட்டுலவு 

தோற்றமேய்ப்ப, வேமமுறுகுறுமூரல்வெள்ளென்றுசிறிதரும்பியில 

SIO DE. (௧௪௧) 

கொங்கவிழுஈறுமலர்கொண்டருச்சித் துமுளகினைர் துங்குட 

தம்பட்டுப், பங்சமறுபஃறுதிகண்முழக்கியுமிவவாறுவழிபடலோ 

வாது, ௪ ங்குல்பசனிந்போர்கணனிஜழ்கியி MIM WEEE SET 

கள், பொக்குமருட்பெருவெள்ளந்திரையெறிர்துகரை பு/ளப்போ 

Suir Ds, (௧௪௨) 

தங்கள்குலம்விளக்கியபேரிருங்கருணைதெரிர்.துவகை தழைப்ப 

நாளு, மங்கு தலிலிவன்பாலேயுறைவமெனப்பகலிரவுமருவ த்தோன் 

௮ ஞ், செங்கதிரும்வெண்கதிரும்வலத்அமிடத்தினுமமர்ர்தசெவ்லி 

யேய்ப்பப், பொங்குக திர்த்திகிரியுஞ்சங்கமுமிருசைத்தலத். தனி 

பொலியாகிற்க, (௧௪௩) 

மன்பதைகண்முறையிடா தஞ்சலெனவெடுத்தபயம்வழக்குங் 

சையுங், கொன்பரவுமுலகமெலாமுள்ளடியோர்புறத் துறரீள்குளிர்



௧௨0 - குசேலோபாக்யொதம்: 

பூர்தாளி, வன்பு அகவெளவசதங்காட்ொருதிருக்கையுமப்போஅ 

பூத்த, தென்பரவுஈன்பலள வம்புயமுஞ்ச மழ்ப்பவெழில்சி தவாகித்க 

மன்பதை - மக்கட்கூட்டம், 

அசியதலங்குமின்றுபெடு்காலம்வயி அளைக்தீன்றவணங்சை ய் 

5௮, ஜிரியதிர்வெண்டிரைத்திருப்பாற்கடலளித்த வரிசையைப்பால் 

விலை லர் தெரியவருஞ்சிற்திடையத் திருவுறையுளமைத்தல்பெரு 
ஞ்சரத்தியென்று, கரியகிறத்திடையமைத்தகவுத்துவ மாமணிக்கற் 

றைகஞலாகிற்க, (ser@) 

குயின்று - செய்து, நிறத்திடை - மார்பில், 

ஆடமைத்தோட்செங்கனிவாயக்கருங் கூர்தலயிலனுக்கெயம்ப 

லைக்கு, மோடரிக்கட்டிருமடக்தைமணிகாலும்வெயில்வருத்த முரு 
தொதுங்க, நீடமைத்த விளஞ்சோலையெனத்தமைர்துமணங்கான் 

அகிலவுமென்பூர், தோடமைத்த பசுந்துளபத்தொடையலளிக்குல் 

முணத்தேன்றுளியாகிற்க, (௧௪௬) 

HPSS - வருத்தி, சாலும் - உமிழ்தின்ற, 

நிலங்காவலொருவன்விடுகளியானைக்கோ ட்டி னுக்குகிதமுமெண்ணி 

லலங்காரமடமா தருழுதுழக்கிக்கலக்கியமரா டவுய்க்கு | டிற்குங் 

மிலங்காரமணிக்துபணை த் திறுகியண்ணாந்தெழுர்தமுலையிருங்கோட் 

கலங்காதநிறப்பிரதாபம்போலச்செஞ்சாந்துகஞலாகிற்க, 

சஞலாநிர்ச - விளங்காநிற்க. 

திருவரையிற்கொய்துவிரித்தலங்காரம்பெறவுடுத்தசெம்பொனா 

டை, புருகெழுசெங்கதிரு தாபந்தனம்பொன்னிரட்டைநாணொளிரா 

சிற்க. விருபுடையுங்கருங்குழல்வெண்ணகைச்செவ்வாய்த்தேவிய 

ரெண்மர்களுஞ்சூழக், “aes Gehl பின்னந்காவெளாயெ 

திர்காட்செதியாறிற்க, La (ged ப்ப (௧௭௮) 

௨. சசபர்,சனம் - ௮ரைப்பட்டிகை. 

வயங்கெழுதுர் துபியைந் துங்காருநெடுங்கடலுமெனவாய்விட் 

டார்ப்ப, நயங்கெழுபூமழையமசர்பொழிதரவிண்ணரமகளிர்ஈடியா 

நிற்க, மயந்கெழுகல்லறர்தழைப்பவுலகுகு அகலிப்பவெளிவர் கின் 
முன், ப்யங்கெழுமாமறைப்பொருளாயம்மை றக்குமெட்டாதபடி.வத் 
ச்ண்ணல். | (௧௪௯) 

குதுசலிப்ப - சச்சோஷிச்ச, படி.வம் - உருவம், — |



குசேலர்வைகுந்தமடைத்தவத்தியாயம்: ௧௧௧ 

மேற்படி, - வேறு. 

சாண்டலும்விரைந்தெழுந்துகராயடைதெ தழுநீத்தம்போன் 

மாண்டதாய்வரவுகண்டமழவிளங்கோதனம்போற் 

மாண்டுதன்மனமும்பிர் தத் துனைவினீனோடியன்பு 

பூண்டவர்க்குரியகாண்பேற்பொள்ளெனவீழ்ந்தெழுந்து, (௧௮௦ 

் கோதனம் - சன்று, 

முடிமிசைக்கரங்கூப்பாமும்முறைபிரதக்கணஞ்செய் 

தடி.மிசையன்புபொங்கவானந்தக்கண்ணீர்வாரப் 

படிமிசைக்கிடததுர்தண்டின் hos orbs Ou ef pom go 

நொடிமிசையெழுர்துதுள்ளிகோற்றுளோம்யாபேயென்று. (௧௮௧) 

பூசனைகிறப்பிற்செய்துபொருஈ அபாச் தியமுனீந்து 

சேசமிக்கூறிப்பொங்ககேோர் சின்றுகுடந்தம்பட்டு 
வாசநன்கங்கைபங்கன்வதியிடம்வர்ததொத்த 

தாசறுகினதுகாட்சியையவென்றினையசொட்வான், (௧௮௨) 

பாச்தியம் - கால்சழுவுடீர், பங்கன் - மூடவன். 

அறமிகுதலங்கள்சார்ந்துமாரணியங்கள்சார்க் து 

நிற மிகுவரைகள்சார்ர்துெடி யகாளிருக் தூணின்றி 

மறமிகுபொறியைவாட்டிவளர் தவம்புரிவார்க்கன்றிப் 

புறமிகும்பாவியேற்குங்கிடைத்ததேபுகழ்சால்காட்டு, 

இலகுரான்மறைகளோலபோலபென்றெண்ணினாள்க 

ளலறிவாயிளை த்துங்காண்டற்கரியகின்னணிகூர்காட்சி 

கலகமார்வினைககோட்பட்டுக்கலங்குபுமருளினமூழ்கும் 
புலனிலாயாலுங்காணக்கிடைத் ததுபு துமையைய, (௧௮௪) 

என்றினிதருளிச்செய்யவெழுசர் தருள்வான்கொலென்று 

பொன்றலிறவத்தின்பேலாய்ப்டண்ணியம்பழுத்தமேலோர் 

அன்றிநிற்கின்ரால்லாகிற்கவுள்ளகத்தூய்தன்மை 

கொன்றிலேற்பொருளாக்கொண்டசருணையைக்குதிக்கொணாதே. 

பழையகான்மறையுமோர்ந்தபங்கயத்தவனுங்காணாத் 

தழையுமிக்காட்கொணப்பெற்றுள த்தண்மைபூண்டோர் 

விழையுமோரின்பம்பெர்ரேன்விருப்பினீபெற உ ன்பாலென் 

மழைபெறும்பொருளுமுண்டோவையத்துவாழ்வார்மாட்டு,(௧௮௯) 

தழல.ராத்தலையில்வைத் அடி த் அம்வெஞ்சகடுதைத்து 

நிழலில்கானடர் துமுன்னமபழக்கனைகள்பொற்றாளை



#52. குசேலோபாக்கயொதம்: 

யழல்செயுமடியேனெஞ்சத்தமைத் இடுகிமித் தங்கொல்லோ 

கழற ராவிளையினேனின்றறிர்தனன்கடவுளேதே, (௧௮௭ 

புன்றொழிலடியேணைளைஎம்போருசப்பா தம்வைப்பிற் 
சன் ௮ுதலின்றிமுன்னைப்பழக்கத்தாற்கலங்காதாற்று 
மென்றளிர்மேனிப்பூமேல்விள ங்கிழைத்தாயாரகைக் 
கொன்றுமப்பா தவெப்பமூறுமெனவஞ்சுகின்றேன். (௪௮௮) 

என்றுபற்பலவும்பேசிபிருந்தழலிட்டவெண்ணெ 
யொன்றியகருங்கலென்னவுள்ள செக்குருககேோ 
நின்றவர்தணனைகோக்கிநெடியமால்கருணைபூத்து 
வென்றிபாதவத்தரோறேவேட்டதென்னுவறியென்றான். (௧௮௯) 

அடியனேனுய்ந்தகேனென்னாவங்கைகளிரண்டுந்கூப்பி 
முடிமிசையேற்றிகின்றுமூதறிவடையோர்கொள்ளாக் 
கொடியவிச்செல்விமான்றேகுணிப்பறும்பவத்திற்கே.து 
படியறவாயிலின்பம்பயப்பதெட்டுணையுமின்றால், (௧௯௦) 

எட்டுணையும் - எள்ளளவும், (எள் - துணை) படியற - ஓப்பற, 

மனமொ மியுடலமென்னவகுத் திகெரணமூன்றுந் 
தனமுகின் றிருவடி.க்கேசெலுத் துசாயடியேனிந்தக் 
கனவெனுஞ்செல்வத்தாம்ந்தோகளித்துநாள்கழியாகிற்ப 
னுன தடியவர்பூர்தாளிலுறப்பணிந் துய் தனீங்கி, (௧௯௧) 

மூன்னரேவெறுத துவேண்டாவிதுவெனமூனிர்துசெல்வம் 
பின்னர்கைச்கொள்வேனாகிற்பேரறிவுடையனன்றே 
யன்னதுமன் றிக்கொண்டவிர தமுமழித்தானானே 
னன்னர்கெஞ்சுடையநீரார்ரகைக்குகாணாதுநின்றேன், (௧௯௨) 

நன்னர் - நன்மை, 

உடலழுக்ககற்றத்தூரீருற்றவனள்ளல்வாரி 
யிடனுறப்பூசிக்கொள்வான்்கொல்லிருகாலும்யாத்த 
தொடர்செய்பொன்னிகளஞ்சீக்கத்துணிச்தவனிரும்பாற்செய்யப் 
படுபெருகிகளம்பூண்டுகொள்வனோபாரிடத்து. (௧௯௩) 

அள்ளல் - சேறு, யாத்த - கட்டின, சீகளம் - விலங்கு. 

அதலாலையவிர்தவரித்தியச்செல்வம்வேண்டேன் 
மேதகமுன்னிருர் தமிடியதேயின்னும்வேண்டுங் 
காதலினடியார்வேண்டுங்காரியபளித்துக்காக்கு 

நீதயைபுரிர்தென்னுள்ளக்கருத்தினைகிரப்புகென்றான், (௪௯௪) 

அல்கலிலன்பன்வார்த்தையனை த்தையுஞ்செலிமடுதது 
மல்குமாமறைகட்கெட்டா மாயவன்முறுவல்பூத் தப் 
பல்குடன்பொருள்வேண்டா துபயனின் றிக்கழிக்ததீய 
ஈல்குரவளித்தியென்றகாரணகஈவிற்றுகென்முன். (௧௯௫)



குசேல்ர்வைகுந்தமடைந் தவத் தியாயம்: க்க்ந் 

தெள்ளுகாரணர் தான்முன்னர்ச்செய்தவிண்ணப்பத்தாலே 
வெள்ளிடைவிலங்கல்போலவிளங்குபுகிடர்ததைய 
வுள்ளு தன்முதலயாவுமியல்பினினுண ராகிற்கும் 
வள்ளனீயறியான்போலவினாவுதன்பாட்சித்தேதேயோ, (௧௯௯) 

விலங்கல் - மலை. 

செய்யகின்னடி.த்தியானஞ்செய்துநாள்சழியாநிற்பேற் 
கையவீதிடையூறாகியடைந்ததிங்தெனைப்போற்றிப் 
பொய்படுபவஞ்சவாம்க்கைப்புலைத்தொழிற்பாரம்பூண்டு 
கைபடுமுள்ளத்தேனாய்காடொறுங்கழிதனன் ரோ. (௧௯௭௪) 

பவஞ்சம் - பிரபஞ்சம். 

எம்பிரான்கருணைசெய்கவென்றிரர்தடியில்வீழ்ர்தான் 
வெம்புறேல்கவலையெல்லாம்ஸிக் தியென் அுடலர்தைவர் 
அம்பரார்க்கரியவின்பமுறுவையென்றுரைக்கலுற்றான் 

அம்பிகாலுழக்கமட்டுத்துளித்திடுந்துளபத்தாரான், (௧௬௮) 

தைவந்து - தடவி, தும்பி - வண்டு, 

திருவரன்களித்ததுன்னைச்சேர்ந்தவர்நிமித்தங்கண்டா 
யொருவினின்னுளம்போலன்னாருள்ளமுர்துறவித்தேதேயோ 
மருவிகிற்சார்ர்தார் அன்பின் வயங்குதலழகிதாபோ 
பொருகிலாமூனிவரேறேயஃசெண்ணிப்புர் திமாழ்கேல், (௧௯௯) 

மெய்ப்பொருளுணர்ந்ததாயோர்பே வியெங்குறைவே ரனும் 
பொய்ப்பொருள்பற்௮ுவாரோபொய்ப்பொருளேலும்வர்து 
கைப்படப்பற்றுங்கொல்லோவவரையஎ தசச்குக்கண்டாய் 
வைப்பெனஈமதுபூசைவாஞ்சிக்துவயங்குபேலோய், (2.00) 
நின்னையச் செல்வபெள்னோசெய்யுரோதகத்தோடு 
பன்னுமந்திரமுள் ளாரைப்பாம்பின்வாய்வீடபென்செய்யு 

மன்னுரெங்கதிரோன்றன்னை மயங்கிருட்குழா பென்செய்யு 
முன்னிலைதவருதென்றுமொருபடித்தாய்நிற்பாயால், (204) 

அதசம் - சஞ்சீவி, மருந்து. 

சாற்றுமெய்யறிவீனோகடகுதொழிலியற்றுங்காலை 
மாற்றுதலின்றாய்த்தார்தா மரையிலைநீர்போனிற்பர் 
போற்றுகின்றனக்கிப்பர்தம்பொருந்தா துபன்னாள்வா ழ்வுற் 
திற்றுஈம்முலகஞ்சார்ர்தின்பெய்திடவரந்தர்தேமால், (2.02.) 

இகழ்தரலிருத் திமீட்டுஞ்செல்வம்வேண்டுவ தின்றென்னிற் 
புசழ்தருஈந்தங்கா தற்பொன்னைநீயிகழ்ந்தோனானா 
யிகழ்வினுக்கஞ்சியன்னாளிரிதரவிரிவம்யாமு 
மகழ்வினை த் தவத்தின்மேலோயழுத்திடிவவுரையையுள்ளம், (௨௦௩) 

என்றவன் மரு தவண்ணமினை யபல்வாரத்தைகூறி 
யொன்் றரும்பே றுஈல்கிமறைர்தனனுவணப்பாகன் 
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௪௧௪ குசேலோபாக்கியா தம். 

பவென்றியங்கழற்சால்வேர்தேமேதினியிடத்தியார்க்கேலு ட்ட 
மன்றவுண்டாகுந்தெய்வவலிக்கெதிர் வலியமுண்டோ, {9,08} 

பாம்பணைப்பள்ளிமேவும்பண்ணவன்மமைதலோடுந் 
தேம்பலிற்றகிர்ர்தசிந்தைத்தெய்வமாமுனிவர்கோமா 
னேம்படைப்பெரு மானுள்ளமுற் றதிவவாறோவென்று 

கூம்பலிற்பெயராக்கையனாய்க்களிகூர்ந் திருந் தான். (௨௦௫) 

நீருறப்பயின்றுமுள்ளந்கீருருக்கிடையேபோலப் 
பாருறவுற்றுஞ்சற்றும்பர்றிலானாகியன்பர்க் 
கேருறவாயகண்ணனிணையடிக்குறவுபூண்டு 
தாருறவுற்றதோளாய்சாலகாள்கழியவாழ்ந்தான், (2: 0a) 

ப்பிலாமுனிவன்பின்னரொரு இனம்வானநாடர் 
க வெப்பிலாக்கற்பகப்பூலிள ஈகெருராரிபெய்ய 
வைப்பின்மெய்யடியார்க்காயவைகுஈதவு௨சஞ்சார்க்து 
ப்பியவாுுவமாயன்சேவைசெய்தினபற்றானே, ௨௦௪ வரு இன்புறு 

எதிர்பொருமரசரேறேயிக்கையெட தஇிவைப்போர் 
பொதிதருமன்பிற்கேட்போர்பூசிபபோர்படிப்போர்யாருங் 
கதிர் தருசெல்வம்பெற்றுக்கான்டுளைபல்கவாழ்க்து 
மதிஈலம்படைத்அப்பின்னர்வான்௧தியடைஈதுவாழ்வார், (௨0௮) 

கலிவிருத்தம். 

என்னுரை த்தமுனிவனிணை படி 
யொன்றுமன்பின்வணங்கியுவந்தெழீஇத் 
துன்றுமிக்கதைகேட்டின்பநதோயந்தனன் 
மன்றவென்றுரை த்தான்புவிமன்னவன், (௨௦௯). 

மன்னுமாமறைவா மிமறையவரீ 

பன்னுமான்முடல்வா ழிநற்பார்த்திபர் 
மின்னுகீதியும்வா ழிமிகுஈல 

மென்னுமிக்கதைபின் றமிழ்வா Cw, (௨௧0) 

மூன்றாவது 
குசேலர் இசெல்வறுகர்ந்து 

வைகுந்தமடைந்தவத்தியாயம் முற்றிற்று 
ஆசச் செய்யுள் - ௭௭௯, 

தசேலழனிவர் திநவடிகளேசாணம், 
ts 

சைவக்




