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நூலாசிரியர் வாலாறு, 
இச் நாலாடமியராகய அமிர்தகவிராய சென்பவர், மது 

ரைஜில்லா, சிவகங்கை சாலுக்காலிலுள்ள போன்னாங்கால் 
என்னும் கரொாமத்திற் பிறந்தவர், இவர் தோன் மியகாலம் 
பதினேழாம் நாற்றுண்டின் அரம்பகாலமெனத் தெரிப 
வருகிறது, கி பி. 1085-1045-வருஷம்வசை அரசாண்ட தள 
வாய் சேதுபதியின் சகோதரியாகிய கங்கை நாச்சியார்க்குப் 
புத்திரராயுதித்து தன் அம்மானாகிய தளவாய் சே பதி தன 
க்குக்தர்சத இராமராதபுரச்தைக் கைக்கொண்டு முடிசூட்டப் 
பெற்று அதற்கு வடக்கிலும் தெற்கிலுமுள்ள ௮ரேக சிறு 
காகெளைத் தன்வயமாக்கி எங்கும்புகழ்பெற்று த-பி 1045-ம் 
வருஷுுதல் 1670-ம் வருஷம்வரையில் ௮ரசாண்.... தளவாய் 
ரகுகாதசேதுபதிபின சமஸ்தான வித்வான் சளூள் ஒருவராகஜ் 

தேோரந்தெடுக்கப்பட்டவர்.௮ர்சே பதியின் வாயில் விச்வான் 
கள் பலருளளும் இவர் அதக சிரேஷ்டமாக எண்ணப்பட்ட 
வர், அதற்குக்காரணம் என்னையெனின் :--அரசனும் ௮ஸ் 
தான விம்.துவான்களும் ஒருகாள் மாலைப்பொழுது உய்யான 

வன த் இலிருக்தபோ.து ௮ரசன்பாவலர்களைமனோம்மியமான 
பற்பல பாடல்களைச் சொல்லச் சொல்லிக் காலம் கழித்துக் 

கொண் டிருச்கையில், அகப்பொருளைப்பற்றி வார்த்தை 
நிகழ்ந்ககாலச்து அரசன் தன்னெ திரிலிருக்த புலவர்களை 
கொக்கி, அகப்பொருட்டுறையுள் ஏதேலு மொன்றில் பல 
பாடல்செய்ய வல்லிரோ என்று கேட்க, அவருள் இலர் ஒரு 

அறையிலே பத்து, இருபது, முப்பது, காற்பது, லீம்பது, 
பாடல் செய்?ே 

  

வோம் என்றார்கள், ௮மிர்ச கவிராயரோ **நான் 

று பாடல் செய்வேன்” என்றார். ௮லர்கள் இலர்சொன் 

னதை வேறுவிதமாகச் சரறுத்து (நானூறு பாடல் செய் 
வேன்' என்று சொன்னதாகத் தற்திக்கவே இவர் “இதற் 
கென்ன இவ்வளவு போராட்டம்; சானூறும் செய்வேன், 
அதையும் ஒருபக்கத்தில் எழுதி முடிப்பேன்” என்றா,



Vi நூலாசிரியர் வரலாறு. 

இவ்வாறுசெய்வது அருமையென ௮ ௮ிரத அனைவரும் இவர் 
எப்படிச் செய்யப் பா கிறார் என்று எண்ணமிட்டு்க்கொண் 

ட.ரக்கையில், இவர் குலித்த தவணைக்குள், . *நாணிக்கண் 

புசைத்தல்' என்னும் துறையில் சானூறு கட்டகைக்சலிக 

துறைசெய்து முடிக்து முசலிரண்டடியில் தசன்னாசனுடை!ய 

பிரபாவங்களைச்கூறிப்பின்னிரண்டடியில் அகப்பெ. £ருனொ ன் 

௮ம் புறப்பொரு ளொன்றுமாக இரண்டு பொருள் தோன் 
௮ம்படி. செய்சனர். 

Q) 5 sa 0 HICSS SOFA அரசனும் அழுக 

கசாறுகொண்ட வாயில் விழ்வான்௧ளும் இக்கோவையின் 
பெருமையையும் அசப்பொருளினிமையையும், புறப்பொரு 
ளின் கயத்தையுங்கண்டு மிக வியர்தனர், அரசன் அவர்மீது 
பிறக்க அன் பின் அறிகுமியாக அ௮வர்பிறந்த ஊரர௫ய பொன் 

Orne என்னும் ஊரையே ௮௦ (வரும் அவர் சந்ததியாரும் 
சக்திராஇக்கருள்ளவை அனுபவிக்கும்படி மானியமாக 

ல் ட்டிவிட்டான். 

இவர்செய்க கோலையிலுள்ள பல செய்யுட்களினும் 
பொதிசஅள்ளபொருள்இனிமைபயக்குமென்பது௮லிந்கோர் 
அனைவர்க்கும் கெரிச்ததேயாயினும், மற்தவரும் இக்கோவை 

யைக் கற்றுணர்ந்து அனச்இக்கும்பொருட்டு இரண்டொரு 
செய்புட்களை உகாரணமாச ஈண்டெடுத்துக் காட்டுவாம். 

மஞ்சாங் கருசலர் போர்ப் படைமேற் சண்ட மாருதம்போல். 
விஞ்சாங்க CyB sed ராசன் வியன் சிலம்பிற். 
பஞ்சாங்க மோதி ) மறைகாட்டிச் சொர்க்க மிப்பாற்படுத்தி 
யஞ்சாங் முல ச்சவர் பார்ப்பாரைச்சேர்ச்த ததிசயமே, 

கடைமுன்னர் மின்று முடிமேற் றமதிருகை குவித்துப் 
படைமன்னர் போற்றும் ரகுராச சேதுபதி வரைஷா 
  

* One of the Inam villages in the Sivaganga Taluk. Page 
69. Village statistics, Madura District, Census of India, 1 1901. ,



நூலாசிரியர் வாலாறு, Vii 
யிடைசான் குறைச்தது மச்சமுங் காட்டுவ இல்லை யென்ரூல் 
மடவீருமது சனச்சை யெவ்வாறு மதிப்ப தவே, 

இன்னுஞ் சிலதுறைகளில் தலைவன், BTM LP DO Kei 
மேடி. நின்ற சலைவியை நோக்கி, *கண்றாடி யோகிய/போல 
நின்றீர் இக்கருக்தினுக்கு விண்டாடியவரை கைவிடில் ஏசம் 
விளைவிக்குமே' என்றும், *காலியங்கை புனைந்திர் விதெழிர் 
தனம் கஞ்சமலர்த்தேவியும் போல நின்றீர், விருப்பேதுங் 
கள் சிந்தனைக்கே' என்றும், *சேலுங் கமலமும் காவிய 
மாவ் தெவ்வேக்தைவென்ற வேலும் பொருவும் விழியை 
யேர்ராட்சகண்டு மேவுவனே என் றும் “பதிசெரிள முலை சுது 
கிலிகாட்டும் பணியணிக தகாப், BDL IT on aut காட்டில் 
என்போலில்லை சுந்கானே” என்றும், $வெங்காம வெய்ப 
விடாய்க் களநீர்கர்து வெவ்விடச்சை யங்காமு வல்லி நல் 
லீர் மறைத்தீர் ஈன்றமிவுமக்கே” என்றும் “பர்சாடல் சண் 
டனமம்மானை யாடு பார்க்கவரக் தர்தாட்ல் செய்யில் 
உனக்கெய்துங்காண் வெரு தன்மங்களே” என்றும் கானக் 
தை வானத்தை நேர் சொலிடை யொருகன்னியத்தம் மீன 
நீதை நாடிச் செலக் மும்பராடு வெளிப்பட்டதே” என்றும், 
'பருப்பசமீது மலருஞ் செங்காந்தள் பரவையிற் பூக்திருப் 
பனு அதிசயங்காண்” என்றும், “கோவூர் முன்காட்டியபின் 
குன்றத்தூர் வழிகூட்டியப்பா னாவூர்றுங் காஞ்செபரங் காட் 
Os ரொண்டை ஈாட்டியல்பே'. என்றும், *பண்கட்டு மென் 
மொழியீர் நீர் மிகவும் பலரலியக் கண்கட்டுவிக்தையும் செப் 
பிடுவிச்தையுங் கற்றவரே! என்றும், *இவ்வுலகியற்கை காவி 
யங்கற்றவர்க்கே யத்தமாருங் கடபடமே' என்றும், O)& rig, 
யொடு முரசுங்கணையுஞ் சிலையுங் கொடாமலணி முடி.மாத்இ 
ரம் மசவேளுக்களிக்சன் மூறையல்லவே' யென்றும், (வெர் 
தாகப். பசிதணிச்சக் கண்டிறவாம லிளநீர் கொடுத்தென் 
கவை யில்லையே' என்௮ம், *௪க்கிலியாயினர் பாரப்பாருங்



Vill நூலாசிரியர் வாலாறு, 

கைகொளளச் சம்பச்தக்தால் ௮க்கிரமமென்று கூயவரீைர 
வெளியாக மே! என்றும், “உக்கமராபினர் சாணார் ௪ண் 
டாளருபர் மறாடவர்ச்கனர் தாழ்ர்தனர் பாருங கலியுகவஞ் 

சனையே' என்றும், *“தனரஈற்கரும் பைக்தராமம் புழுகு 
பன்னாடை ரூடுகுரும்பைதந்தா பென்னபாக்கயமம' என 
அம், இவ்வாறு பற்பலவாறு வரைக்க உரையின் சொன்னய 
மம் பொருணயங் ஈண்டும் நாவினை முத்த தநோக்சக் கரூ 

காம லிருப்பவர்கள் யாவர் ? 

இலவர்சாலச்௪,சோழகாட்டிலும்கொண்டைசாட்டி லு 
ம் விளக்கழுற்லமிருக்க புலவர்களுட் றக்கோர்முறையே இல 
ச்கண வீளக்கஞ்செய்க வைத்தியகா தமாவலரும், கமுக்குன் 
றிப்புராணம்செய்கறுற்குகக்கவி வீரராகவமுதலியாருமாம்,* 

இவர் இரகுகாக சேதுபதி காலத்இருக்தவர் என்ப 
ைக்கொண்டு, இவா இருந்தது இ, பி, 1040) வருஷத்திற்கு 

மன்னும் பின்னும் என்று நிச்சயிக்கப்படலாமோ? இப்பெய 

ஊரக்சொண்ட சேதுபஇகள் பலர் இருந்திருக்கிறார்களே 2? 
எனின், இப்பெயரைக் கொண்டோர் பலர் இருக் இருப்பி 
னும், இக்கோவை, 1, 18, 21, துறைகளிலும் மற்றைப் பாக் 
களிலும் கோலைபெற்றவன் தளவாய் ரகுகாத சேதுபஇ 
என்திருக்தலாலும், 1045-1070 வருஷம் வரையில் ஆண் 
டவன் அ௮ப்பெயர்கொண்டவன் கான் என்று நிருணயிச்கப் 

போதிய சான்றுளதாலும் * மேலும் இச்சேதுபதி கைக் 
கொண்ட ஊர்ப்பெயரும் காட்டுப்பெயரும் துறைகளின் 
முன்னிரண்டடி.களில் குறிக்கப்பட்டிருப்பசாலும், அமிர்த 

கவிராயர் பதினேழாவது முதலிடைக் காலங்களிலிருர்கனர் 
என்று ஒருகலையாக்கொள்ள லியலும், 

கல்களம் - தப்புசாமீ ழதலியார். 
“See P. 4. Preface to the Edition of இலக்கண விளக்கம், 
t Robert Sewell’s South Indian Dynasties, pp 87-92, 

 



இசகுதாதசே துப. 

ஒருதுஹறைக்கேரவை, 

நாணிக்கண்புதைத்தல், 

அண OT SS einen 

பூமேவுகெய்வத் களிர்முகைபூ, த்தபொற்கோலவல்லி 

காமேவுகல்விப்புபறளவாய்ரகுகாசனிசைப் ப 

பாமேவுகர்தகிரிமணிச்சாரற்பளிக்கறைருழ் 

காமேவுமற்பு தம்பாலகத்துக்களிதருே ம், (௧௪) 

சூலங்கைக்கொண்டலிராமேசர் தாண் முடிசூடியெழு 
ஞாலங்கைக்கொண்டரகுகாயகன் செம்பிசாடனையீர் 

சேலங்கைக்கொண்டுபர்வல் லமென்பாலருள் செய்தன ல்ல 
காலங்கைக்சொண்டாசாள்வதுபார்த்தி ரங்கண்களித்ே தே... 

அபு *தமிழினும்போ ரினும்பாரிலகத்தி! LI GR 
சேயும்புகழ், தளவாய்ரகுகா, சன்சிலம்பில்வள்ளை.. 

பாயுங்கபலிர், தகேமிகண்டாலெனட் பார் BB. ஞன். 

ஜோயுக்தடமேன வேயணங்ே கெயுளை ச்சொல்லுவனே.. (ஐ) 

தேனா ர்மணமுல்லைவெண்டாரும்பைந்தமிழ்ச்செந்கொடை 
கானார், தடம்ப்யத்தான் ரகர தன் றமிழ்ச்சிலம்பில். [யுர் 
வானாகிள்ம்பிறைவாணு தலிர்தும்பிவாழு। மங்கள 

கானாகுதிஞயிற்செல்ன் றதரரையைக்காட்டிடுமே,.. ௪)



a ஒரநதுறைக்கோறை, 

பண் 38 Bu சங்கெம்போலமல்லிசைப்பாரமுகைம் 
செண்டர் இய கரதிதான்ரரு ூகாயகன்ட் ோறவைவெர் ற்பில் 

வண்டிடர் ியசெங்கை வாம் 2வயென்னெஞ்். சமறுகுமதம் 

கொண்டேச் தியவெங்கரிக்கொடு? காயு. BR Bi Dean er. () 

வாணைச்சாபியைச்சிக்சாமணியைமர் சாரமென்னுங் 

கானை ப்பொருகொடையான் ச ருகாயக ன்கர்கஇரிச் 
சோளனைப்புதுமது வார்குழலிரிக்துஇக்கைவெம்போ 

சானைக்கிசையிலலங்காரமானும்க ழசல்லவே. (a) 

பேேறுவெங்கணாக்கள் முன்மாதலிபூட்டியயொற் 

ேேறுஇங்கம்ரகுகாதவ்றேவைச்சீலம்பில்வெய்ய 

கார றுவன்கண்மைசேர்கை। /நமுபொருகாலாபின் சேர் 

வாேறுகொங்கையைகீதடச் சாயிலைவன் புறே, (எ) 

மைம்மானிகர்ச்சகமலைவளர்கசா சலிமாதுவளர் 

சேபம்மான HOF HIG ast oot HOM BENT Mik & aH ost 

கைம்மான்கு, ADRES Wasa) Heo mb as on கலைமதிக்கு 

ளிம்மான்ர௬ுஇக்குமென் ரோபிடித் தீர்கையிரண்டி றம. (௮) 

ஆரதி த்தொடையிடைரீலமிட்டாங்களிம் காரயுமுல்லை 

வீரத்தொடைபுனை லோன்ரகுரகாயசன் வெற்பனையிர் 

மாரச்தொடைக்குண்முளைக்காமரைவிட்டுவன் கொலைரூம் 

கோரத்சொடையென வோபு பைத் திர்மைக்குவலயமே, (௯) 

நடைநிலஞ்சா திகுலமோட திவங்கால்லதந்திப் 
படையணிசேர்முன் நிலான்ரகுசாசன்பனிவரைவாய்க் | 

குடைய லர்காந்சளம்பூம்்போது சன்னை க்ரு DCR AQumG sr 

ன்டையதண்போதென்ன வோவிழியூடசொண்டொத்தியதே,



நாணிக்கண்புதைத்தல், 3 

இயலை த்தலைபெற்றமுக்தமிழ்வாணர்க்கெழுமடங்கு 

புயலைப்பொருவுகையான் ரகுநாதன் பொருப்பனையிர் 

முயலைத்தவிர் த்தமதியூலொவியமூரிவரிக் 

கயலைப்பிடிப்பகென்னோருறமாதர்களிவிகம்ம்ே. (௪௧) 

வரைசேர்மருமக்திருவஞ்யொடமணியுஞ்சலாம் 

விரைசேர்களவத்தொடைசருகாயகன் வெற்பிலின்ப 

வுரைசேர்கமனியப்பாவாய்செர்ேசேனங்கையூடுறமின் 

னிரைசேரமிர்சகட க்தையென் னோவிட்டுஅிற்கின்;சே, (௧௨) 

பாகந்கருமிரைவல்?லார்க்குமான்மதம்பாய்கருளை 

மேகச்தருசளவாப்ரகுராயகன் வெற்பிலிக் இர 

போகக்கருகனியானையிலேறுமென் புர தியின் ப 

மொகந்தருகிளி2ய திட்டி சேர் கன்முறையல்லவெ. (௪௩) 

மாசஞ்செிமலர்ப்பூங்காவும்பொய்கையுசான் மறையும் 

காகஞ்செறிதமிழ்ச்சேவையர்கோன் ரஞுகாதன் வெற்பில் 

காகஞ்செலிகின்றசென்மதிசாயாற்பார்வைகன்னை... 

சாகஞ்செழிவஞ்சியாய்மறைக்தாயதுஈன் றலவே, (a5) 

மரவானளூனிருப்பையெல்லாமத் திவாய்க்கு தவர் 

சதேவானவனைப்பணிரகுகாதன் சிலம்பிலென் மேற் 

சாவானபைங்முழலீர்படினோமென்றுகை களிர் 

பூவானது தடுத தீர்வில் ப பொற்பொருப்பினையே, (த௫) 

தரர்கொண்டபாடலம்பேரொடையாம்பறருங்க மலம் 

சீர்கொண்டசெங்காத்தான் ரகுராயகன்றேவைவெற்பி 

லேர்கொண்டடீலமடலேறுகைபெமி தீன மன்றோ 

வார்கொண்டகொம்மைப்புளகப்படாமுலைவஞ்சிபர்க்கே. ()



4 ஒரு துறைக்கோவை, 

தன்னம்புயச்தஇிற்குவலயர் தார்முல்லைதாங்மென்னர் 

சின்னம்பறிச்தரகுகாதன்றேவைச்சிலம்பிலின்று [கண்டாற் 

பொன்னங்குடச்தையெதிர் காண்டலென்னமைப்2போ துங் 

சன்னங்கறுத்தருழலாய்கம்காரி.பங்சைப்பலனே. (௧௪) 

செந்தா அம்பூவுஞ்சுருதிவண்டார் ் ப்பத்தின ம்பெ ப்பது 

மந்து ரரமன்னகையான் ரகுகாகன் மழவையன்னீர் 

நந தாமணம்பெறவக்தேனுக்கின் று Sune 

ரக்காமரைபொளிக் இ 2ரளித்2/சிற்றரும்பினை2 2ய், (௧௮) 

பாபேழ்கழனியும்வாடாதுசன்மப்பயிர்வினைக்குங் 

காேயனையாமுகாகன்றேவைக் சன ங்னாழையிர். 

நிரேபொறிவெம்படகாகங்சைவிட்டுரின் வெய்ய. 
சூ மரபுமிகஞ்சமெவ்வாறுகையிற்றோொகின் நமத. (௧௯) 

ண ப . த ச அறி. . யாழுங்குழலும்பசர்ெனும்பாகுமிசைக்துகுடி 

வாழுந்திருமொழியாய்சகுகாகன் மணவைலண்டு | 

ரூழங்களபமுலையானைமான் வித்துயர்க்கடல்லாய் 

விழுங்கொடுமையெல்லாங்கண்டிலார்செங்கைவேலவரே, () 
அதிப | ச ் , ௩ ் 

இிலச்கரும்புயருராகணம்வெண்ணிலாவணிர்து 

ஞாலத்துவர்சமின்னே களவாய்ரகுகாகன்வரைகச். 

சகோலத்தனைக் குவினமென்றுமானினங்கூடுமென்றோ. 
சாலப்புதைத்துசன்றாய். செங்கண்வேழர் தீருங்கொங்கையே. 

சேயென்று MG BBN MT Ls Gera லக் தீவித்குமோர் 

தாபென்னுவக்தரருகாதன்றேவைத்சமிழ்வசையேற் 
காபென்னுவில்வக்கனியளித்திரென்சலைதிக்கு. 
வாயென்றுசற்றுமலராஅபாணிக்கு தண்மைம்மலே, (௨௨)



நாணிக்கண்புதை த்தல். 5 

கோட்டர் _க்சலிர்த்தகுடைமன் ent சுசமிகூட்டமன்ன 

ரரட்டக்கவிர்த்தரகுகாதன் வெற் பிலென் ஞருயிர்க்கு 
வாட்டர் தவிர் த் கவரிவிழியானாமறைத்தருளி 

னிட்டக்தவிர்ப்பதென்னோருன் றவாணரிளங்கொ டியே.(௨௩) 

ககராசவிரவெங்கேதகன க்மான்சர்சமா கனப்பொன் 

னகராசன்வீனரக்கறைதளவாய்ரருகாகள் வரைச் 

கெராசலத்தின் மலரா 56 BO woh a கொண்டோ 

மகராலயக்தின்மலாவைத்தீர்செம்மலர்க்கஞ்சமே, (௨௪) 

கம்பக்கருணையக்தேனூ௮னஞானக்கனியருள்சே 

ரும்பர்க்கரசனையான் ரகுகா ரறுயர்வரைவாய் 

விம்பக்கனியிகழிர்மணிமார்பில்வெ ந்கோடுடைய 

கும்பக்கரிகொடி.தாம்விலக்£ர் மர்குஞ்சாமே. (உட) 

தெ ரடைபெத்தகொண்டல்பிறையிளநீர்சுமற் தோதிமத்தி 

னடைபெற்றக ன்னிக்கரும்பனையாய்ரகுராயகன்வேற் 

படைபெற்றசெங்கையும்வேழமுமாய்கி boone, ச்.மஇக் 

குடைபெற்தவெய்பவனெய்யவன்ே போர்க்கு விகொண்டன 

'இதங்குமுல்க( ஞ்சம்வீணை கடாரிளெர்.தபஞ்ச [னே, 
காதஞ்லெம்பியசேலையர்கோன்ரகுசாதன்வரைக | 

காதங்கமழ்குழலீரென்;கா Bs os Have 

G மத் ம்ெ iQ) தன்னவோ மறைச் தீரின் திணைக் சயலே, (௨௪) 

'பன்மூடியசெங்கனியிதமிரெழுபாரகர் தன் 

ணண்மூடியபுகழான் குகா கனுயர்வரைவாய்க் 

| கண்மூடியோ யர்போலகின் நரிக் கருத்தினுக்கு 
விண்மூடியவரைகைவிடிலேசம்விளைவிக்கு2 மே (24)



௦ ஒருதுறைந்கோவை. 

மேகர்தருமணிவெண் முத்தராசி.பின்மென் மலர்ப்புன் 

CHEK Aha OC pow வயர்கோன்ரகுராதன் வெற்பி 

லேகர்தருபநின் மன்றொன்பகான் மறைக் இங்குரின் நீ 

ராகர்கருமைந்துமொன் பதுமேவெளி.பாயெதே. (௨௯) 

பபாவாய்மிறைகின் றசெம்பொருளோகெற்பைம்பொருளு 

காவாய்கருகடற்மேறேவையாகோளன்ரமுரகாகன்வரைப் 

பூவாய்மனுமுறைபாலெமைவாழப்புரக்குமிள ங் 

கோவாயவசையிறைமறைத்தாலதுகொள்சையன் ற, (௩௦) 

வில்லிளங்காளாமயில்காப்பமா னை வெருண்டெழுக்த 

ஈல்லிளங்கேசரிேேேவையர்கேன் ரளுராகன் வரை 

வல்லிளங்கோலமணிழுலை சாலவருதக்தும்வண்டு 

புல்லிளங்காமர்விரிர்தசெங்காந்தட்பு தமல 27, (௨௪) 

கல்லொன் திரண்டிளநீர்தாங்கியுன் வரக்சண்டுமானி 

சொல்லென்றுகின்றாருகாகன் ஜேவைச்சுரும்பின் மணி 

வில்லொன் நவா ணுகலீர்ரெப்பினூாட க தமேவுமல்லா 

லல்லொன்றுகீலக்கடலூடிசர்ப்பக மிவின்மையே,.. (௩௨) 

பண்ணார்குகலைக்கனிவாய்சிவர் கபசுங்கினியிர் 

ஈண்ணார்சமரிற்புலிகளவாய்ரகுகா தன் வரைக் 

கண்ணாரிணைக்கயன்மங்கலமாமெனச்கைக்கொண்டஙகீர் 

தண்ணார் தாளமணிக்கும்பநிக்குதறக்க கன்றே, (௩௩) 

சந்தேறியதடஞ்சாரலிலாயிரந்தண்மதிபோ 

னச்தேியகந்தமாதனத்தான் ரகுரசாகன்வரைக் 

கொக்தேதியமலாலாள்புனைர் நீர்மககுஞ்சரந்ேேன் 

வந்தேதியமொழியீர்புனைவீர்செங்சைமா மலசே,. (௩௪)
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௩ ௬ ea ச் 1 டச் உ. காப த்தபுன்னைவெள்ளோ திமஞ்தரன் கைவ போ 

லேர்பூக்கமிதவையர்கோன் ரகுசாயகனெமவெற்பில் 
. ௩ ௪ ty . * 6 . * வார் பூத்கபூண்முலையி ர திந் தாய்ச் துமணப்பதற்கோ 

தார்பூத்சசெங்கையிலலர் இநின் மீரீன் பசாக.ரமே, (உட) 

பரல்வாய்ப்பசுர்தமிழ்விரியவாசம்பரர் சவைகைக்: 

கால்வாய்த் விரையர்கோன்ரகுகாகன் கரந்கைவெற்பின் 
ரூ ௪ ” . டி . ட்ட * * om சு மேல்வாய்த்திருக்கவெழுத்தாறரிதின்விளங்கு மென் சோ 

ட ப . 4 உ . ‘ a . , ட ம. 

அல்வாய்த்கறுண்ணிடையிட்மறைக்நரணிசோக்களையெ, () 

அத்லியும்பூவுச்தகா மாக கனுமணிந்துகறு 
. ௬ 7d . ne 3 ப _ e 

சாவியுஞ்செருழலிர்சளவாய்ரறாகாகன்வரைக் 

BT VL Gan EL. / னைத் & ர்வி Od இ ர் றன ங்க ஞ் சமலர் B 

செவியும்போலகின் 8ீர்விருப்பெலுங்கள் சர கனைக்கெ, (௩௭) 

வாவிக் குளொற்லறைவன சமென் மோதூமைவானிலங்குங் 

காலிச்செழுங்குடையான் குகாயகன் காவிரிகாட் 

டாவிக்குயிர்கர்சகோட்பேதொழுகள மப்படிநிர் 

சேவிக்கநல்குங்கமலாலயருத்திசித் திக்க, (௩௮) 

சங்கேகொடைக்கருவேயென வாழ்வுகருங்கருட 

வெங்கேதனக்தனவாய்ரருசாயகன் விரைசுற்றும் 

பங்கேருகக்கனமேயொவிசேர்கனபாரமலை 

யிங்கேயிருக்கக்கடலேினாரென்னிறையவசே, (௩௯) 

கன்னித்திரைச்சங்குமிப்பியுமீஷங்கராவுமொளிர். 

ஈன்னிக்திலஞஞ்சொரிதேவையர்கோள்ரகுகா தன் வெற்பின் 

மின்னிற்கிறந்தமின்னேசரிக்கோட்டுவெண்டுத்திருக்க . 2 PH, ். 
ன்னிக்திம்சகஞ்சமாக்தமென்னோகைவளைகன் (2௮, (௪ மன்னிததிகழகஞ்சமுகிதமென \o @) IL Acar Gos! Mo Gy PO)



8 ஒருதுறைக்கோவை. 

பேரரயினாகம்புலிசிலைவாள்வெம்பொ திவழம்கு 

மாசெயில்விரையர்கோன்ரகுகாகனணிவசைக்கு 

ணீரரணாகயெமைவேலைகைக்கொண்டகேரிழையீர் | 

பேசரணானகரிதுர்க்ககிக்குகல்பெண் பூ GBC ise (௪௧) 

இரையோர் குபாற்கடற்பூர் ) சாமரைச்செழுர்ேனிருக்கும் . 

வரையோங்குமார்பன். ரறாகாதன்றேவைமணிவமைமேல் ப 

விரையோங்குபங்கபர் காங்கெநீரிருவெற்பொனித்தீ. 

அசையோங்குவிண் மணியெண் மணினீரென் ௮சைசெய்வசே. 

மதிசேோமுதவிதழியஞ்களவாசவைகை - 

நதிசேர்தெளிபுனல்விசையர்கோன்ரகுகாதன் வரைப் 

பதிசேரிளமுலைசங்கிலிகாட்டும்பணியணிகந்தாய் 

அதிசேர்பரவையுங்காட்டிலென் போலில்லைசுக்கரனே. (௪௯) 

மூள்ளார்வெங்கானந்திரைவரைவானமூகடுசென்று 

கள்ளார்புகவெஞ்சிலைகுனிக்தோன் சகுராதன் வரைக் 
கள்ளார்கருங்குழலீர்கொடுங்கூற்ன றயுங்கையமைத்தர் 

புள்ளார்தமைவிலக்ெமைவாழப்புரக்கிலின்றே,. (௪) 

போத்றுங்கமடம்பணிகுலராகம்பொு, ச்ச்சுமை . 

யாத்றும்புபவசையான் ரகுரா.சனணிவசையிர் 

தோற்றுங்கயலைமறைத்தீர்பொத்கஞ்சமுக்தோத்றுவித்இர் 

சாற்றும்பொழுதினினீரோ.மஅரைக் தடம்பொய்கையே, (9 

தழைபெழ்றமாலைச்கஇர்ே வலுமாலுமெக்கா ஞூஞ்செவ்வி 

யுறைபெத்றதேவைகுகாதன் வெற்பிலென்னுள்ள ar ©) near epi 

Go p@uppsrpmoicowse vai a OGara.gi Bae 
Be pQuppSin smug Bias genie ius Ger pee. ()
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அடகமாமஇல்விரையர்கோன்வண்டலம் புருல்லை 

யேடலர்மாலிகையான் ரகுராயகனே மவெற்பிற் 

ரூட் சமேவுகைக்கொண்டீர்குவலயந்தேோ கையன் னீர் 

கூடலை2வண்டிவர்தேனளித் £ரபரங்குன் னையே. (௪௭) 

ககங்கமுஞ்னைமுஞ்சொன ககாடுங்கலிங்கமும்ே பார் 

வங்கமுஞ்சேர்முன் திலான்: ரகுகாதன் பணவைவரைச் 

சில்கமுஞ்சாயவருகமி ரிப்போரிலென் சற்றுயிரு 

மங்கமுக்தேய்வனபார்த்திரங்காததென்னாணங்கே. (௪௮) 

நூ லுச்அடியுங்கொடிமின் னுகாகமுறுண்மஇயும் 

போலுந்தளரிை டயாயாரகுகாதன்புனற்கரர்தைச் 

சேலும்கமலமங்காவியுமா வுர்தெவ்வேர்ைைவென் ற 

வேலும்பொருவு ம்விழியையெர்காட்.கண்டுமமீவுவனே. 

மல்குங்செொணமணிசெ ம்பொன்வாிமருங்கிருபா 

னல்குக்திரைவைகைஈ கராடனெங்கோன் ரகூகர தன் முறைப் 

புல்கும்பதியில்விசும்பிடைரநிண்டுபுகுதருமீ OB. 

ஜெல்கு ந் துடியிடை தோழற்றாதென்ே வின் றொளிக்கின் ற 

மசக்கண்ணித்சி லமறையோன ரலாழ்கித்துலான் கொணர்ந் 

சகக்சண்ணி ற்சேர்த்தரஞூநாதன்றேவைச்சயிலமன்னீர் . [து 

முகக்கண்ணிற்காண்ட லரிதென்ப2 Jar Pepys wom La 

லகக்சண்ணிற்கா ணப்பதிே காக்கினீர் நன் ததிவுமல்ே கை, (95) 

மலைவேலிவை வயம்புரக்கசெல்ே கான் மனுராசன் மனுக் 

கலை நாதெரிர்தவெங்கோன்ரருகாசன்.கரக்தைவெற்பிற். 

ஜொலையாஇருர்செம்மனத்தூதான்றுக் துயர், சாலைக்கக். 
கொளைவேலிருக் சகையாற்குதிப்பிர்மணிக்கொம்பிளைே i. ()



10 ஒரநதுறைக்கோவை, 

தேடிகப்பேோதணிசண்பகக்காடுதிருக் இழையார் 

நாசியொப்பாமலர்விரையர்கோன்ரகுகா கன்வரைப் [ஜர் 

பாிழைப்பூவைமுகைக்கோக்கில் வேடன் கைப்பாணமுற் 

கா௫சினிப்பாலனுனைப்பலையென்பார்கலைகற்றவ?ர, (Gr) 

மேசைகாட்டியமுன் வின் முல்லைல்லார்கம்முகமஇவெண் 

ணகசைகட்டியபுகலூர்த்களவாய்ரருகாகன் வரைத் 

GIST 9. WO Fa விள நீரி OLE! JL Gh Fu ova ற் 

புகைகாட்டியகுழ்ணன் ப இநியும்புன லுல 2௧, (௫௪) 

ன் . ந re ட ச o 

அடியசகொோகையன்னார்ருகம்்போன் மதிபம்பெ. னெயில் 

ூடியல் னைப்பஇரருச தன்சுரும்பில்வள 
மர் 4 ‘ வூ ச் 

நீடியபெண்ணைக்குரும்பைகண்£டன் மலர்கெய்கல்கண்டால் 

வ டியிழ் ிடையி ௫ மப்போலுமணவுலசே, (@@) 

கொச தார்குழலியர்கண்டமொப்ப.வெழில்கொண்டாக்தி 

னத்தார்கரர்தகைரகுமாயகன் செம்பிசாட்வெரை 

புதி SOG II DS Baber ய்க்ரணின்முளரிமல 

சொத்தார்மதிமுகக்தீருமைக்கரர்வெற்புலகென்பே, (இக) 

தொடைகாட்டும்பூ ங்குழுல. [ர்ரடைபோலிளர்தூவியல் ன 

நடைகாட்டும்வைகையம்பூக்துறையான் ரகுகா,த தன்வெற்பி 

லிடைகாட்டு நால்வெற்பிளமுலைகாட்டுமிளங்கொடியிர 

ப்டைக.ட்மிுமைவிழிகண்டுரைப்பேனிப்படியென்னவே. () 

பூவளர்வாவிக்க.பலமும்வீஇயும்பொன் மனையு 

மாவளர்தெவைப்பதிரகுநா சன் மணிவரை மேற் 

ம காவளர் தான இக ந ங்கஷ்று' OFT DG (BaP; தீதமை aot 

காவளர்பூவைக்கரசுமைப்2பாலெவர்காசினிக் 2௧, (௫௮)



ாணிக்கண்பதைத்தல் 1] 

அ/றங்கரவல்கொ ண்டமனுமுறைபாலணிராவசைந் al 
* 4 ச . “ . ௫] 

சநங்காமணிமுன் ஜிலான்ரகுரகாசன்கரர்தையன்னீ 

ருறங்கா தவெங்கண்மதகரிபாரகெஞ்ஞுடுிருவிப் 
oN ro புறங்கர ணிலார்பொறுப்பரர்பிணைபாயப்பொறுக்கிறுமம, () 

நங்காம?கலுவெனவர்ககார்செம்பிசாடனுபர் 

செங்காவிபங்குடையான்£றாகா கன சிலம்பின் மிக்க 
a o *் . m+ க * ச 

வெங்காமவெய்பவிடாய்க்கெறீர் தர் நுவெவ்விட ந்தை 
ச ௬ 4 2 * a ர. டி ச . . 

iil Be HO VAG VET WI YS HT Goo Maa woAS SH, (௬௦) 

நிலை? யர் அமா ளிகைமாளிகைமாகர்கணெஞ்சமஇக் 

BIN Pus His oS FMT HST Go Oa DINO arb a on Son ale 

Gio Cus DLO CM Fy Hoo GCS BChO FAO ga C om 

விலை யேக்துமாணிக்கவள்ளமிங்கெவைக்துமம்ப்ம்மறம் 2த.() 

பொற்ப& ஊனேழம்புரவீிவெள்ளோ இிமம்பூவையா கோ 

ணற்பணை 2மவுங்கரக்தையாகோன்ரஞுகா தன மரி . 

வெற்பணைவாழ்்வெமதென்றோமறைத்துமைவேலைவளர் 

கற்பணை 3? கோசைமயி?லவரைவளங்காட்டியதே, (282.5 

வீசைக்குள்வர், கடக் தாமணிநீ திவிளங்கவெழு 

LAT BOT CN] TH BH CH 51 தீன் வெற்பிற்பகலில்விண்சேர் [ டா 

காரரைக்குலம்புவிகாணவொண்ணாகெனுச்தன்பைகொண்் 

வாரைச்சுமச்சசனத்தாய்ில்்செங்கைமறைக்கின்ற2௪.  () 

வழியும்பி.ர ௪மலர்முல்லையான்வையமழும்பொய்யும் 

பழியுக்கவிர்க்காகுநாகசேதபஇவரையிர் 

மொழியுங்குவலயம்பாணியினாலின் அடவ து 

சுியு£ திரையுங்குமிழியுர்தோன் விச்துய/்செய்யுமெ. (௪௪)



12 ஒருதுறைக்கோவை. 

சத்தர்தெளிக்கு குங்க லைவாணர்சங்க sob ps anos 

சத்சல்களிக்ரும்சராகாதன்தேவைச்சிலம்பின் மணி 

மூக்தம்பதிக்றாம்பவள ச்செவ்வாயிளமூரன் மின் னே. 

யந்தம்சனக்முக்கடல்பொருர்காதென்பராய்க்தவரே, (௬௫) 

மூக்நீர்செொ மிமுக்சமாணிக்கரா௫ிமுகம்தருவி.. 

ஈன்னீர்சொரிகர்சமாகன த்தான் ரகூராதன் வரைப் 

பொன்னீர்பவள க்தமுசதெமக்கீயும்பொழுதினஞ்சு 

தன் னீர்கருமெனவோமறைக்்தீ/செழுச்தாமரைக்கே.(௬௧௯) 

மானார்விழியெனமைர்நீலம்பூத் கவயற்புக லூர் 

ஞானாகரனிசைசெர் தளவாய்சருகாதன்வமை க் 

காளுர்கருங்குழலீர்கறவார்கடல்கைப்படுக் தீ 

சரணால்வீ 50569, கன் னீர்வரையி ம. ஐ.கலி லிடமே, (௪௪) 

fe ல்லார்சகை த்குபனைவளர்த: £ஈளிரநனைமலரு 

மல்லார்கரர்தைரகூராசன் ஹேலைவரையின் மணிக் 

கல்லார் [கனங்குமையிர்மருண்டீ। ரின்றுசண்டசர 

மெல்லார்வரிவளைக்கை புனைர் இர்குராகெய்தவுமே, (ஹு) 

ஆ ரிய/போ ற்றுமிராே 2மசர்தாளிணைக்கன் ன்புலைத்த 

சூரியன் Lan rir aren சஞக sa worn a CLD St pi 

கூரியலா ளிரண்டங்கையினேச் Bus fr ங்சையிளங் 

காரிகையிருமைமா தங்கியொரென்பர்கண்டவரே.. (௬௯) 

வாரளும்பசசும்வயிரமுமேகொண்டுமாற்றலரை 

'யாளுக்கனிவடி?ே 'லல்சருகாகனணிலரையிர் ன 

ச தரி ளுங்கரும்புமென தாருயிர் வந்துசூறைகொள்ள : 

கீளுங்கணைகொண்டுநின் ருலெவ்வா றுயிர்கிற்கின் ததே; (sro)



நாணிக்சண்புதைத்தல், 13 

இல்யேதழைக் த்றுக்ளொழுங்மன ல்பூத் இசெல்காய்க் துவெய்ய 

கொலை ப்பமுதிசசெவ்ே வல்.ர குகா கனை க்கூடலர்போன் 

மலையேயெனக்களிச்கீர்கடலேறுகைலாய்க் து நின் p wr 

சிலை2யபடைத்தறதலிர்தஇசைத்ததென்சிச்சனையே. . (௭௧) 

தெய்வாய்க்இிகன் மன்னர்சோ ரியின் ரூ ற்கிகிணமருக் து 

மவாய்க்க2வற்படையான் ॥ரூசாதன் மணவையன் னீர் 

மெய்வாய்ச், se காலலன நூலையார் உம்மைவிட்டுஉளை க் | 

கைவாய்த்தமைவிழியாருடன் சேர்தல்கடனல்லலே. (௪ ௨) 

செம்பேர் இய மதி ae oor ire ares aps les மனை Sa 

நம்பேந்திவாமுமனுமுறையான் ரகுரானன் ளெற்பி 

லம்பேர்இரிற்பது ங்கண்டேனினியுன் றனங்கையினாற் 

கொம்பேம்இகின்றென்னிடை யூதுதீரக்குஇிக்கொள்ளுமே.() 

LIT ay & கசையும்பெயரேபுனைர்துமெய்ப்பா CUT Hts 

நாவுக்செயும்பெரும்புக மான் ரகுநாதன் வரை4 

கோவுக்கிறையின் றளிக் தரெமக்குக்கொடுத்தவிரு 

மாவுக்கறையிலிசெய் இர்புகழும்வகையதிந்தே, (௭௪) 

காருஞ் சிலையுக்கலவையும்பூணுந்தருக் கிருவுங் 

சாரும்பொருவுகையான்ரகுகாதன் கரர்தையன்னீர் 

வாருந்துவண்டமருங்குலுகானும்வரும் கலை நீர் | 

பாருல்கொடி.துசொடி துகண்டீரிப்பணை முலையே, (எடு) 

கார்த்தலர்தே தாயுங்கொ.ிமதில்சூழுக்கரக்தையர்கோன் 

பார்த்தலம்போற்றும்சகுகாதன் வெற்பிற்பசங்கதிர்ப்பூண் 
Be சர்த்தலங்காரித்தமின் னேயினிமைச் செர்சேனிங்கனே 
கூர்த்தலங்சைத்தலமேவியவாறுகொலெமயின்றே. (௪௬)



14 ஒர கறைக்கோவை. 

மாடற் தகை ற்று்்வையர்கோன்வயமன்னர்ச் கெல்லா 
மடத்செமிரளவய் ராகா கனணிவரையிர் 

விட.ற்2கதுணிவுற்விருமாகமும்வெளிலிட்டுவெங்கட் 

கடற்ெதிருநெடும்பூட்கைதம் தீரென்னகாரணமே, (௪௭௪) 

மேவியதா தின் மெலிவுரைக்செயன் அமெய்த்தரும 

னேவியமேசமாகுகா தன்ேவையிலெண்டிசையுக் 

சாவியசெங்கண்மடப்பிணைக்கேயிறைதாவவுபி : 

சோவியநீகொடுச்சாலெவ்செய்யாதிவவலகனையே, (௪௮) 

சொத்பேறுபெற்றகளவாயெனுக்துைராயன ரு 

ணற்்2பறு2ரவைரருரயகன் செம்பிகாட்டி லுயர் 

வெற்பேறவிட்டுத் அணையார்கண்ணேணிவிரைர்தொளித்தா 

லற்பேறுநெஞ்சமினியென் படாதுபெண்ணாருதே, (௪௯) 

கோரங்கார் மூ௫சிழ்முலைக்கொம்பரன் னீரண்டகோளமெல்லா 

நிங்காதமெய்ப்புகழான் ரகுகாகனெடுங்காந்தைப் 

பாங்கார்கொடிக்கயமுங்காநின் நீர்கண்பயோ சாத்த 

இங்காந்தளையிடிலாங்காண்மஇகுலத்தென்னவரே, (௮௦) 

தூதேடர்தகவிருலமாமணரி?கான்றுகொடி. 

மீதேயுயர்த்தரகுராயகன் நமிழ்விரையிலிப் 

போதேவனகச்தினிறைகங்கைமேவப்புரிச் ச,தனன் 

மாதேயுனையுஞ்சொலலா ம் ரவிருலமன் னனென் றே, (௮௧) 

செய்க்கஞ்சனந்தம்பபில்செம்பிராடன் சனவடிவேற் 

பொயக்கஞ்சனர்சப்பொருரருகாகன் பொலங்கிரிமேன் 

மெய்க்கஞ்சன ர் தகுமுன் னேயஇசயமெல்லிடகின் 
கைக்கஞ்சனர்தங்கவிங்கெனக்கேதனங்கண்ணுத்ததே. ()



நாணிக்கண்பதைத்தல், 15 

கண் டேயெனுஞ் செங்கனிமொழீயிர்சலைக்கார்விஎயண் 

திண்டேர்கடவும்ரகுகர சன் வெற்பிற்செக்கா மரைரிமற் 

கொண்டேகுகளையிருத்கல்சண்டேனக்குஉளையின் மேல் 

வண்டேய்கமலமுங்கண்டே னிதுவென்ன மாயங்களே. (2௩) 

றத கந்தாககளவாய்குமாரனெெகருட 

கேசனங்கொண்டாருகாதன்றேவைக்களர்ர்தகர்த 

மாதனங்கண்டுவக்சேன் றலுக் 2காடிவகாகடலெப் 

போதனம்போனடையிர்கண்கொனலுடல்பூரிப்பதே. (௮௪) 

ஊானிடமானமுனைவேற்பகைஇகைக்தொடிநெடுங் 

கானிடமாகளென் ரோேனாருராயகன்கந்தகரித் 

செேனிடமாமொழியிர்கணப்போதிற்செறிவிலல்கை 

மானிடமாக்கிவிட்டிருமைப்போலெவர் வல்லவரே. (௮௫) 

காரனோபொருப்பும ருவியும்போற்கமழ்முல்லையர்தார் 

தானேவிளங்கும்புபரகாகாகன் நமிழ்க்சாக்கைக் 

தேனேவளவனிலைமைவிட்டேசென்றுகென்பொதிய 
மானேோடைதனன்றோபுண்டரீகமணிக்கொடியே,. (௮௯) 

சிலத்துமிக்கசளவாயளித்தருள் செல்வஜெரு 

காலக் தும்பொய்யுரையான் ரகுகா சன்கரக்கைகர் 

போலத்துலங்கும்பொலங்குழையி ரசென்றுபூம்புன Cap 

யாலத்துமார்சளிர்சண்டோமிதுவென்னவற்புகமே, (௮௪) 

நடுப்பதுமாலயமாகனையாய்கடைக ற்றவன் றே 

கொடுப்பதுங்கற்தாருநாதன் ஜேவைக்குவட்டின் 55 

னெடுப்ப.துமெய்வதும்பாராய்வளைகருமிக்கையினி 

லடுப்பதுங்கஞ்சத்தரும்பாகும்வேலுக்சழகல்லவே, (௮௮0)



“46 ஒருதுறைக்கோவை, 

மெய்ம்மலா ரான மிச னான் மிதில்யில்வில்வளை தீத 

கைம்மலர் Cush sons ers நன்கரர்தைவெற்பிற் 

செம்மளர்மேவவுச்தேனுளதேயன் திச்தேனிடத்தி (க. () 

லம்மலர்தோற்றுங்கொல்லோசொல்லுவா ய்முல்லையாரணன் 

வணங்காகசெவ்வைப்பொருமால்சொரிழுச்தவன் னி௰ன். 

னணங்கா ரமார்பன் னாக தீன்றேவையணிவசைமேத்[பொன் 
| மணங்காதலி க்ருகெடுமீனர்தன்னுடன் கூடியத்த 

மிணங்காதி GOT I ம் ழியா இன் னியிளம்பி டியே. (௯.0) 

மூறையுக்கருமமுநீங்காகமான்மும்முரசுமன்னர் 

இறையும் தீருமுன் திலா ரகுகாயகன் றவைவெழ்பி 

அிறையுங்கமலத்திருப்பதல்லாலிர் இரகீலத்தின் மே 

லிதையுக்குடிபுக்கருப்பதுண்டோபுவியேழினு?ம, (௯௪) 

சகலைக்கேகெடுங்கடல லன்ன டைக்கலங்காத்தவன் செஞ் 

சிலைக்கேவிசயன் ரகுகா யகன் றமிழ்த்தேலையிலா 

லிலைக்கேகருங்கொழுச் தேர்அமின்னேகுன் தியற்கையன் றோ 

வலைக்சேவளர்வதேன் மோசங்கபாணி௰ wifes og, (௯௨). 

பணையேதடங்கன்டுயி லாதவிரைப்பதியுரக 

வணையேயிலும்?( குகா தீன்வெற்பிலென்னாருயிர்க்குக் 

அணையேயுனைவர்இர ரந்தேற்குவெர்.யர்தோன்றவடிச். 
கனையேபி டி த்அச்சலைலிடுத்தாய்க த்றகல்லிரன் தே: (௯௩). 

நெய்க்சன்றகூர்கற்கெ ரடியிடையி ர்மனுரிஇயிஞன். 

மெய்க் சின்றவாய்மைரகுக/யகன்சச்தவெத்பிலிப்2 பா 

இய்க்சின்றமான் மிஜியும்புண்டரீசமுமோரிடைநீர் 

வைக்கன் றரிதியினஸலிணையோவஞ்சமன்னமே. (ge)
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பிசியாததெவ் வர்ச்கும்பின். னிட்டபெர்க்கும்பிறங்கிலைவே 

லெளியா தலவன்ரகுகாயகன் மேறவையிலென் நு௱்கண்டே 

யஅியாதம்மிடையிர்பொருக்காசையடக்கஇயகீர் | Geng, 

Quin Pur ge 1. @xsit Bena Out Da pb gO OC HT Lo 

காரணவுங்கொடைவிசையர்கோனன் றுகஞ்சன் விட்ட 

வாரணம்வென்றாரகுகாகன் வெற்பின்மணக்குவிபோழ் 

Cups om ip 6. SO) g0 Oinr Mar i களிரசீதான் றலெதிர் 

தரணரும்பம்வைக்தாய்மலர்விட்டிம்பொலங்கொடியமே () 

அலம்பணிவி மைபுடைரூ( மம்விரைக்கதிபனெழு 

தலம்பணிர்தவையர்கொன்ரகுகாதன் மமிழ்க்கார்றைப் (ஞர் 

புலம்்பணி2மகலைப்பொன்னேமறக்துங்சைப்2பாதின்மின் 

சிலம்பணியாரென்ப? கொவரிபாய்வண்டுசெர்க்கின் © a (anor) 

மிதிகொண்டவண்ண மத்களவாய்குமா£னில் தழைக்கும் 
ச் பி ர் ர் 

துதிகொண்டதேவைரகுகாதன் மால்வசை 2: கையன்னிம் 

EHO aT ott gross Gam Bb oo நிர்செங்கலசவிம்ப 

ம௲ிகொண்டுதாகங்குமின் மாலாமெனக்கலர்மா வென்ன வே. () 

பய்ழையணிவார்குழன்மின்னிடைமா சர்மருளவிரை க் 

கழையணி 7தவைரருகா கன் வெய்பிற்ககிபொனியோ 

மிுழையணியா மின்விரலாலிளை க் IM OHH BH BUT py 

ற்ழையணிகான த்தவசெனும்வாய்மைதருமுமக் 2௧, (கடி 

ழேத்திக்குவேலிகழைக்கின் றதலைமுகல்வனருட் 

பத் Hanon gas jor SCF gu fay ரைமே 

லெத்திக்குங்கண்டகியோமணங்கேபச்செனுங்குழைசே 

55 BSG; ; குஞ்செம்மலர் காட்டிகின்ருயின் ற இசயமே, (௧௦௦)
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மையா ிலையம்புகம்செம்பிகாடன் மறர் தும்பொய்யா 

மெய்யாள்னிளன்ஞும்ரளுநாகன்வெற்பில்வெங்கோவடையக் 

யார வேறின் மிகசந்திடக்றான் றங்கவிகைசெய்தாதற் யே, 

பொய்யாதுனைர்சொல்லலாங்க ண் ணணாசென்று பூங்கொடி 

பலவுங்சமுரும்பசம்பனிக்கொடும்படை த் துகின் அ 

கிலவுய்காக்ைரமுகா ஈன்காக்குரெவியியல்பா 

பிலவுற் டிஸ் நம்பெ si ல் DB pit ய், நி ன் ரு கையி ரினுங் 

(லவும்படி ங்க திர் 1404 oH pe யற், நி 2க்ருலாவுவே Do (௧௦௨) 

காரச்ருங்கறுணையுங்கல்வியும்வா ழ்வங்க விம தூர 

வாசி ரக் Bod b>, 2. APT DBD Teal ம தவை வர் வி (ர த் தாது 

மி ஐக்ரும்படிச னிவா। itp PTD Oi OBA இனி ஜ்மை 

கோக்க தனைமழைத்தாலியல்போவஞுிறுண்ணிடையே, (0) 

பன ன் ட் ன் ub) ட் ற்ப்பயி/௦ பொட்டா வோம் ve பிப்பாமி யின் cp, ஸ்ரீ. அம் 

மன் னஃ மிபரியவக ve jon BV EB HM LD (Hy 40) BLA 

Der ay; Poor Ge GU BKC oust ns Cm gw u. () 

தெ al} ரப யக லாண் @ டை. கன்டு 9) ற்ஞுஸி/ il ட FEE 2மழுமிசை 

பொனிிியபால /ம்ரளுமா கன்! Bap an ara ova BI Gt ரர் 

ரியெயெனுமொழியிரிரங்கா தின்றுகெழ்கிளர் உண் 

ணவியேமறைக சகஞற்கொடியாரென்றமிர்தனமே. (௪௦௫) 

வேரிப்பசர்துணர்வார்குழலிர்கலிவெப்பொழிக்கு 

fen ee <a தன்ம அ கடக கடத் ச 

sm ap 

ந் Pad LIL! (GG OO arp 519 அ ததக 5 ழ்த்துவே Be (௪௦0௯)
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அரார்க்குங்கலாபமயிலனை யீர்பசாொண்டமெல்லாம் 

போர்க்மும்புகழ்களவாய் முகாதவ்பொருப்பிலணி 

செர்க்ஞூர்சனங்கண்மலைபோங்கண்டாடி ச் இிறம்முரமுன்னே 

பார்க்ரும்படியிப்படிக்கண்டி, லேமொுபாமினு OLD, ( ௧௦௪) 

தி வளக்களிவண்டிசைபாடதக்சானர் இன ப்பொழியுய் 

BIA EEL FUG BENS (HM GEN KNB GUI Goh it 

கதுவளக்குளிர்முத்தமல்லாமலகதங்குணிங்கிறக் க 

பளக்ராலமும்பெறுண்டோமலர்ப்பம்சயத்கே.. (ஐ0௮ப 

ஒன்னாருயிர்விடச்செற்கையில்வெலைய/றஹைவிடிக்கைப் 

பொன் ணைர்தாருரகுகாசன் மறவைப்பொலங்கிரியேவேள் 

வின்னுண் மறைச்தகரும்பனையிரக்கவேள்வளன 

வன்னணாண்டுகையென்கொலோவ்கையேணுபிர வாட்டுவே of) 

ினக்தாமரையரெல்லாஈதனையேகொழச்செள்கடுக்கை 

யினக்காமரைக்தொழுமால்ரருசாகணவயெண்ணலர்சோங் 

கன த்தாமரையிருள்வார்குழலி சட்கருஞ்சுரும்பென் 

மன க்சாமரைபுகருமென்றோை கயாரமறைக்கின் றத, (௧௧௦) 

தரியார்வணங்குக்களவாய்குமாரன் சொெர்மாமரையாள் 

பிரியா ததேவைரகுகாகன் வெற்பிலென்பேசலிவாம் 

விரியாழிமாயக்கயலகுடியாலு விலச்தியபின் 

இரியாலுழக்குகனன்றோமழலைக்கிளிமொழியெ, (௧௧௧) 

சீதச்சமலவயத்றேவைகாவலன் செந்தமிழுங் 

இதக்கலையும்வல்லான் ரகுகாகன்கிரியினெடுவ் 

காதற்கடல்வெள்ளகீ ஈது தற்கேருடங்காட்டியநீ 

பேதக்கவலையொளித்தகென்னோபுகல்பெண்கொடியே, (:
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மொ ய்தகொய்பகைஞார் வரையுசம்பாய்க் அமுழைப்படும் இங் 

கைதோயகடாசலத்தான் ராுகாசன்கரர்ைவெற்பின் 

மெய்கோயநின் றவுயி/வாடுமென்பறும்விட்டிற்குனை 

மைசசகோய்மழைக்கண்மறைக்கனன் ரோடலைவாணதலே,. () 

வபற்றதுக்களை்சபக ம்களவாய்கர்கமைக் சன்மிக்க 

செயல் Bid OG T ருது ங்கமவள்ர (GGT WIG ot ம் வையில் 

புயகுறுக்காவலயக் தரர்புனேக் இரிப்பொறையமைக்தா 

னயக்துக்கருமனெனேேபடவீர்சொல்லுசானில?2ம, () 

சேல்கொண்டரிலக்கடல்வெ ப்ப்பறர்டிலைஇணிக் துக் 

கால்கொண்டமோலயைசகுமா கன் வெற்பிற்கறாவிள ம் பூ 

மேல்கொண்டகாக்கட்ருலக்கொடுங்க டவீளங்கிமையீர் 

மால்கசொண்டகாலத்துமென் னே மணக்கமலரக் இலே, () 

இரை வத்தமுக்தும்வரைவர்தபொன்னுக்கெவ்வேர்காறக்று 
நிரசைவற்துபோற்றும்ரகாகா கன் றேவையினே fio tou? 

ருமை TOU abil ழி க ற் DY BON 1 நீ டு ரன்டு ) 6a GH F (tp மனைவ த் றி 

வரைவம் தலரியென் கண்ணான தென் னகண்மாயமிசே.(௧௧௬) 

வெங்கயங்கேதம்பொருர்சாதருள்புகம்வேர்துயாக்த 

செங்கையங்கேகன மால. ரகுநாயகன் ஜேவைவெற்பிந் 

பங்கயங்கேகயம்போல்விரமு கம்பகங்சணின்் ற 

கொய்கையிங்கேலிட்டிருக்கென் னேதண்குவலயக்தே, () 

சாளைப்பாரமுட்ருடமூற்றுசெக்ேேேறல்சனைப்பரக்து 

இளைப்பார்கரச்தைரகுகாயகன் றமிழ்த்? தவையன்னீர் [ர் 

முளை ப்பாரையென்றும்புகைக்கப்படாசென் றுமூ.தணர்தோ 

வீளைப்பாரையின்றுபுதைக்சதேகன த்தைவிடுகின் றே, ()
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வங்கர்தமுவுங்கடல்ரூழுக்தேவைக்குவாய்க்தகள 

இங்கங்கருணைரகுரா தல் செம்பொ ற்டிலம்பின் மலர்க் Genrer; é 
CO) ET GIG BIS மழுங்ருழலிர்மு கத்தைக் Hie .ரானெனச் 

சங்கம்பதுமரும்வேண்டுமென் ஜேக ண்ணிற்சார்கின்றதே, (0) 

கடர்தோய்மதகளிறன்னானந்தம்பாகண்டன் (கத 

வடக்தோய்கன தீதியவேள்ாருகா தன்வரையனையீர் 

தடர்கோயமுற்களமையா சென்றோசிறக்காமுமல 

சிடர் தொயலவின் றுமதுகரநங்கூடியிருக்கன் 2, (௧௨௦) 

F aa ங்காகரற்கன்பாம்ரவிகுலசேகரன் பூ 

மாதகஞ்்2சர்பயக்தகான்ரகுகாகன்மணிவரைக்கேர 

மெதகஞ்சேர்குழையிரரிமாவொடூமெல்லியகைப் 

போதகஞ்சேர்ர்தபகையில்லையோவுங்கள்பூம்யுனத்தே, () 

தீருபாற்புதுமு த் அர்தொன்னாள்வயிரபுர்.தக்.துதெவவ 

சிருபாற்பரஒம்ரகுரா கன் ெவையி?லம வெற்பில் 

வருபாத்குறுந்கொடியி ஈலவாவிச் நமண்டலக்சகே 

யொருபாற்கரனண்ணிஞலெனபடாதிவ்வுலகெங்குமே. () 

நே ர்கின் நசிற்றிடையிர்டமுனீருண்ணடட்கெைம்மா 

வர்க் றசேவைாகஞகாகன்வெற்பிலென் ௮ுள்ளிரங்க 

வார்கின்றவஞ்சனக்கண்மறைச்தீரிர்கமாமறைத்காற் 

சார்சின் றபுண்டரிகக்சகாஓுமசக்கென்ன சாழ்வுமக்சே, () 

தோடா ர்பசுங்ஞுழையீர் அளைராயன் சுரர் தூரறை 

யேடாருந்தாமன்ரகுகாதன் வெற்பிலிரவலர்க்கே 

விடாதுகுன்றக்கிசையொளீசோன் றவிரும்பியத்கம் 

வாடாதளித்ததனாற்சொல்லலாமுமைவள்ளஜென்றே.(௧௨௪)
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அ திராவிருர்சவிருட்குரல்லார்கலியாம்பனிக்காங் 
ஈிராயுஇத்தாகுராஈன் மேலையிற்கைம்மலர்க 

மெ இராயதாணுவி ற்கெற்றாலவஞ்சமிமையவர்க்ரு 

முதிராகதீஞ்சொற்களியேபுனை தன்முறையல்லவே, (௪௨௫) 

வலஞ்சக்திசைமன்னரோ டிடலவாணர்வறுங்கலியு 

ப்ுராக்கனகர்கரும்ரருசானைருட்கரற்றைகை 

மெய்சக்தின்மாலென் நுணர்ச் இக்குடர்தர் நீர மலர்ப் பூய 

ஈஞ்ரத்திளர்திருவென்றோற்பாவையைக்சைக்கொண்டதே 

டி UN QUAD GOS GF BOT ATW (iow gen mse Cor முழும்போர் 

மல்று கடற்தா ருகாதன்றறலையில்வல்லவர்ச்ருப் 

புல்லும்படையென்டமிதாகொலைசாட்டம்புமைமறைள்றுச் 

மசால் லும்பொழமுதணங்கே ரூயத்தா enh suisse O 

செங்கைள் FHA MFO AC Git Har AHS ert 

மங்கைக்கினியாறாசாதன்தேவையில்வார்க்கடங்காக் 

ar pana & Gy ரில்லையென் ஜோலி க துவெற்கூர் விழிக்கு 

LOCO BG லமின்றுகேடுரன்றுகாட் (QLD FY GOT rie Be, ( ) 

& orf! 55 (Has Biller Cle tg. போயயாவால வெண்கற்கைத்தெண் 

குளிக்ஞுங்கரச்ைரஞூரா ஈன் வெற்பிற்ளுவலையங்காக்.. [ணீம் 

துளிக் கும்படிப்பெண்ணார செறுணிவற்றவ்வாழியுயி 

ரொ னல க்ரும்படி விடலாமோ நெலியன் றுனக்கதுவே, (௧௨ ௯) 

தடமெவு2, தவைப்ப இப DLV ELIT 6S! (OW ONT மகிழத் 

இடமேவுவெற்றிரரூகாதன் வெற் Di Dusen gm 

வடமேருவெற்புக் கெதி இரகிற்குமோவரிவாளரவப் 

படமேவுமல்௰யான்மிவ்னேயுய்யுமாகின்றுபா ர்த்சருளே. (0)
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விற்பாவியமகிவெங்கர்தூடென்சொல்விழ்கிப்ப gs. () 

GEA FG Bie DAT it ரூ Loe tsar" ம் ரி மிப ம்கானறுச்கார் 
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சிர்காடவக்சவம்ரம்மோடெழயிலைக்தெரிர்துகொள்ள 

வர்தாடவர். online OUT EBT BSI Ol BOI LION BI 

பர்காடல்கண்டனமம்மானையாடலும்பார்க்கவரம் 

தந்தாடல்செய்யிலுன க்கெய்துங்காண்வெகுகல் மங்களே, () 

இல்லாளை க்கற்பமாக்யெடையெனிலஓமிகப் 

பொல்லாரைக்கொல்லுஞ்செயரகுகாதன் பொருப்பனையிர் 

௮ல்லாரைக்கற்பவகையலிச் கமுள்னுலாகடமா 

நல்லாரைக்கே!ரியகையாக்சகரையுகாவெமே, (௧௩௬)



et ஒருதுறைக்கோவை. 

விலைப்பாராசரியக் ருனித்திகல்வென் நுவக்த 

சொலைப்பாவலர்புகழ்மால்ாகுசாசன் சொனவரைக்குக் [ er ன 

தில்ப்பாகைதுண்டமென் சோமனமுன் வத்திரக்தனிற்க லக் 

மலைப்பா ரமாவணம்ேலையிலா கமணூமன வே, (௧௩௭) 

கண்டரிகம்பவுவாவைத்தெறரலிற்கரு£ஈலர்வாள் 

கொண்டறிகம்பமிலாரகுகாதகுபபொன்வமைப் 

பண்டமிகம்புளமின்னேபொரவக்கம்பார்த் இருக்க 
புண்டரிகம்பிணையபேற்பாயத்தந்திபுறப்பட்டதே.... (௧௩௮) 

இன த்தைவென் றகொடைப்புகழ்கேட்குஞ்செவிக்கமுத 

ute Fm SOUT THI HOT SCF Gis Halos art ws 
கானத்தைவான க்கைகேர்சொலிடையொருகன்னியத்த 

பினச்கைநா டி.ச்செலக்கும்பரா வெளிப்பட்ட, (௧௩௯) 

மஞ்சாங்கருகலர்போர்ப்படைமேற்சண்டமாருதம்போல் 

விஞ்சாங்கமுலபலரகுகாதன்வியன் சிலம்பிற் 

பஞ்சாங்கமோதிமறைகாட்டிச்சொர்ச்கமிப்பாற்படுத் இ 

யஞ்சாங்குலக்கலர்பார்ப்பாரைச்சேர்க்ககஇசயமே. 

பொருப்பதெதிர்எரல்போற்கஞ்சனால்்வந்தபோ தகக்தீன் 

மருப்பகொடுக்சசயாராநா கன் மணியருவி 

பருப்பதமீதமலருஞ்செங்காந்கள்பாவையிற்பூத் 

இருப்பகதிசயங்காண்குன் றஉவாணநிளங்கொடியே. (௧௪௧) 

நாலாயுசச்தையிசன் மேற்றயித்தியா்ஞாட் பிலெதிர் 
மாலாயுதத்தைப்புசிரகுநாதன் வரையணங்கே [a 

வேலாயுசக்சைக்கைக்கொண்டுரகின் ரூயெதிர்வெற்புமெய்கா 

காலாயுகச்தையனென்றுனையேசொழுங்காசினியே, (௧௪௨)
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தெ தாருக்சளவாய்மகிழ்தெய்வீகக்தேவைத்துறைக்கா மைச் 

சளுக்க வி லோசன சீதான்ரகுராதன் சயிலமில் னே 

புரம் திறையைவர்தெரியாமன் மச்சபுரத் திருக்க 

மிருச்னுரியொறதனபாரவணிகள் வெளிப்பட்டவே. (கு ௪௩) 

அங்ககலிங்கமலையாளமிழமனை ர் அம்வென் ற 

சங்கவிரயசயரகுமாசன் சிலம்பிற்பொன் னே 

சற்கிலியாரையுங்கண்டேன் பாவைதகனையுங்கண்டான் 

மங்களசுந்கானென் றெனையேகொழுமண்டலமே. (௧௪௪) 

ஆலங்கையாதவமுதின்முன்னுளுண்டலகையைக்கொ 
லேலங்கைபயா கருண்மால்ரகுசாகன்வெற்பேர் திழையிர் 
சேலங்கைக்கொண்டபின்னே பலைபாளமுர் இண்டுக்கல்லைப் 

போலங்கையாமஃதில்லாகபோதுபுலப்படுமம். (௧௪௫) 

// வர்சங்கராமவிசைசூகர்பாடப்பவனிவரு 

மாவூர்ககுலனெனுமாருகா தன் வரையனையீர் 

கோ Qf TLPST GT tg LU Gor Hs OF Gil TOs மிகூட்டியப்பா 

னாஷாறங்காஞ்சிபாங்காட்்தறொண்டைகாட்டியல்பே, () 

எண்கட்மோன புற் முல் டட லர்படையேங்கவடுக் 

இண்கட்டவொங்கக்தூரைரகுகாகவசீரன் வரைப் 

பண்கட்டுபென்மொஜியிர்நீர்மிசவும்பலரஜியச் 
கண்கட்வெச்தையுஞ்செப்பிடுவித்தையுங்கற்றவசே, (௧௪௪) 

தாவியங்கற்றமிலாமற்பொருகச்சமரிலறை 
கூவியங்க சீதிகல்வெல்ரகுகா ககுமுணன் வெற்பி 

லோவியங்கற்பகவல்லியன் னீரிவவலகியற்கை 
காவியங்கற்றவர்க்சேயத்தமாகுங்கடபடமே, (௧௪௮)
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wn ப 

பாட்டத்தகுசாருமாகமே றுபிவரைலாய் 

காட்டத் தருவமாமிவ ழங்குவம் நனின மல்லி 

காட்டதச்சருமிளரீரொன்றுகாட்டல்கணக்கல்லவலே, (௧௫௩) 

ஆர ங்கராசலமாகிஇவிரர்க்கவிச்கிகன் மேற் 

போரங்கமாகவருர மூநாதன் பொருப்பனையீர் 

பேோங்கமாரும்பகோணாத்திற்பா இயைப்பின் மறைக்திர் 

சா சற்கபாணியெலும்பேசெவ வாறுதகுமுமக் Od. (க ௪)
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சேண்டவர்வா ம்திருக்ததேவையையாளுக்கிருமணிமார் 

LAT OTL. ONT ST BOT HET GOT St Jal sor OL 

காண்டவர்முன்னிட்டதிலயொளிக்நுக்கவ்ன ம்பெயரைப் 

பூண்டவர்தகானத்தைற்காவ் வாங்கக்சொள்ளப்புறப்பட்டதே 

விலையைமை றக்ருங்கனகளிரீடிவியவேகக்கெண்ணெண் 

கலையைபறைக்கும ணு ர S மாறனை சவிலிவரைவாயள் 

இலையைமறைக்கு று கலிர்முன் CHG GO) if a as 2 

வலையைமறை க் லு வை, ஸ் 1 TL Ma a sauera Gg au d DoD; HG ae) 

படமினியார்வரைர்கெண்டிச் குங்காட்டெ முூிற்பார் “uns 

இட மினின் ண் பாரி ms ey fi wit a (OT, T Deol றி (2 iD ஒலிவ பிரி [கைத் 

ஜெடமினியோங்ருமணியிர்மைவாரியை்தார்த்தபின்பு 

கூட.மினியேறுக்குமி உரவலியக்கெமிக்இிளு மிப, (awa) 

ms வெம்பி 1 giorQinet SGT இ BE லைவிடுி மீ, ரு ) ஐன் னை 

நம்பிற்கருணேபுரிரளுகா ௫ suai Bo ois Qan ற்பிற் 

கெம்பித்தனசமியணியிர்முன ங் சசவன் கை 

யம்பிற்கானபடவெற்பரணாங்களகப்பட்டவே, ( a@ 4) 

வில்லாரம்காட்டியபம்பாரத் இற்சு முல்வாம் பரி ரீபூற 

OE VOUT TANG ar Bape HG, ny Bes! இல் மே மி ஐ வவெ றி ev 

KO oor THF OU owl i oo Bip a6 Hou & 

BOMT TIBET Wil O ys VOW முங்காட்டினன் ற. (கடி ௯) 

அலசசக்தைவாவியென கேோரரவையையசும் ஜிய மி 
நலசச்தையபேகொண்மதகியுகியாம்ரகுராதவ் வெற்பிற் 
LIVE den FOO Lpeu if Lo Fb GU IH H HOO! GB 

EOF FOG BOL. tp bBo Pw BIG ரர். சது வே, (க ௬0
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தவளையிற்செல்வளர்கா வினிற்றாவ சகரளமுதிக் 

கலவளையிற்செல்செம்பியாளாகுகாகன்கனகவரைத் 
ஸ் அுவளையிற்செல்பவராமரையி [மலர் Cer ain Sil 

குவளையிற்ரெல்வண்டுகோ ங்கற்ரொெல்லாததென்கூரு கவே, 0) 

விண்டிறகாலவல/முல்லையான்சவிவாணர் செய்யுள் 

கொண்டிறவிகை கிருரகுகாகருபோன் வெற்பில் 

பண்டி றவாமருர்கன்னீர்வெர்சாகப்பசிகணிக்கக் 

கண்டி.றவாமலிளநீர்கொடுத்சென்கவையில்லைய. (௪௬௨) 

மிக்கி மன்னாமகிழப்பகைஞர்(ுன் af ip gO) gr 

EG BU 06H oF ah I (GT Fon FIMO OID 

சிக்திரமன்னகுலைகனத்தைக்கெரியவைக் அப் 

பத்திரமன்ன லஅிவதிற்சேதம்படைச்தவர்க்சே, (௪௬௩) 

தாயாடுகரலொடொன் ஞார்திறைகட்டுஞ்சமுகச்திறபொம் 
கிமையாடு?தவைக்துரை சருகாதகரீடிவெற்பில் 

வளையாடுகைக்கலச் இர்பாச்சிகைக்குண்மறைத்துமனம் 
வ்ளையாடச்ரூ இன் சனகவட.ங்கள்வெளிப்பட்டவே, (௪௬ ௪) 

அனமிகச்தகோன் றுவயற்செம்பிநாடனயன் றந்தைவா 

கனமிகதக்சதோன் அனுசரகுராகன்கனகவெற்பின் 

மனமிகச்கோன்றுமொருமாமலருண்மறைக் இடலி 
தனமிகக்கோனறுமபிமானமுள்ளவர்தங்களுக்கே, (௧௬௫) 

தேதவுளிருக் கும்வளர்செம்பிகாடன ந்றேவையையாள் 

பூவுளிருக்கும்ளரகுநர தன் பொருப்பனமே 

மாவுளிலறவர்க்கெதிர்லைக்துக்காணல்வழக்தென் திக் 
கோவுளிருக்கவிங்கேதுக்குமாலிகுசக்கனியே. (௧௬௬)



நாணிக்கண்புதைத்தல். 29 
ce 

சோப்புடை எிற்முலவட்டங்கு டைகொடிசரமரை 
மி ட ஈற்றாுலமென்னவரு நார் கன்மைர்ராகமின் னே 

me 

குற்றார்பணிரற்விரிகூடவெற்பெ௫ிர்காட்டி கருக் 
ச . சு * . {a (> ட ் ee 

குற்றுலமாக்கலகாங்காட்டினானிட்டைகூவெனே , ( & ai ar | 
0] . உண்ட . 2 st டு இ பட்ச 

௦ OVO! LD HS ; த BD Pp றன ய சயன கனனனவிது மனன F 

சொல்வழக்ககதுரைமால்ாகுகாகசுருணன் வெற்பிற் 

செல்வழக்கக்குழலீர்சாட்கைப்பத் இிரமிவையில் 
டி . ப ° ம . . od . 

வல்வழக்கிட்டெளிப்பவொர்டுழுவம்பாகளே, (௧௭௮) 

ிக்காகபேனையறுக்கரகமாமறுகிகிபுரி 

{uy க் இர LO Be ழி ளாவாய் ழீ (hor eo வெத். ஷி 2 பா திமமே 

சக்கிலியாயின்பாரப்பாருங்கைக்கொளளச்சம்பர்தக்கா 
உடு “ட ) n பட உரு a? , > லக்கரமமென்றுகுயவரிசைவெளியாக்கின 2ர, (௪௯) 

. . “5 4 

சொ ்பதக்கற்ப னையோடுர (DF த்தி DF BEG OFA ர்வதிலா 

மற்பரக்கக்கந்தருரருகசா கமடிபன் வெற்பி 

னிப்பதக்கற்பகவல்லியன் oot it வெரும் கர்த்திறங்கைப் 

பொத்பதக்கம்கொளமார்பிற்கடகம்புறப்பட்டதே. (௧௭௦) 

பூமான்பெருஞ்செல்வம்பாமான்கலைகள்பொருட்கொடைக் 

காமான்கரகலமால்ாருராசன்் கவின்வரைலாய் (ருக் 

மாமான்மடமயிலேயெதிர்கொள்பவர்வைக்் சன சேர 

கோமான் வ ளிப்படுமுன் னெதிர்பூரணமும்பங்களே. (௧௭௧) 

விட்டங்கொடுக்குமுனிலைமுன்ன ம்பியவிடலவாற்குப் 

பட்டங்கொடுக்காம்சகுமாதசேதுபதிவரைவாய 

வட்டங்கொடுக்கும்பணத்துக்குமேற்றனமவண்டர்கட்பா 

லிட்டங்கொகெருமைமேனாட்டவர்க்கும்வர்கதெய்தியதே ()
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. ௩ ௬ னை உ 3 ™ ட்ட ௩ 

நூலாயிருககுகர்ச்கக்குசெஞ்சக நாறளிக்னு 

மாலாயிருக்குமாமுறாதனமீறவைவரைமயல பர இட்டே பறி (வ) . (7) SHE aE 4 பிம்ப ம) பம WO 0 

மேலாயிருக்கி லூபி.பார்ப்பாமிரவல/ பலன மிக்கீழ் 

போலாயிருக்கும்கைக்தன த்மர்பு/வலமே, (௧௪௩) 
ட [ர] உ ராகு ச ச மூ . 

பே [8 HOO) சன் 1) O BVOU Gaur ப்ப A OD BO Bf [DB ர் pp இ ரச் 

. yr . @. 
மதரூ/சலகாமால்ரளுநா கன தி. நுவையலவ் லர் 

Hemi ome Ge BS th ம்வெட்கியொளிக்க கானம் இலே 
0 ன ம . ட 8 த ப்ட் \ யபோரூகிமமேலிருபம்பாமாட்டடுபாயமன் றே, (௬௭௪) 

ட ௩ of 1 * . . . 

இசைபுகழ்கன்னன்௫ுபேோன் விரயன் பியெனச்சொல் 
Ry a 

OO WE I (Gj, Ss! Lf: ணிவரைமானணையி ௫] 

இரத்த வாவி க்க nae ie ange cots Set Lp tk வசை ீர்கசகர்னவிக்கையைப்பார்க்னுமகம்ர் கனமேற் 
a . . . ர ' aoe . க 

பசையுறுகொகரானவிக்கையெப்போதனிப்பார்ப்பதுவே, () 

(Lp a ae ர இர ண்மல்லினரா விழுற டூ.யவறை 
ப “ + 4s . Toe 

Can Qawyips s Hoe மன்வாமலர்க்ெொம்பளையிர் 
ட்ட . mye a . ey om! e oy 

ADS yi கொளீர்கணையா மிமுகக்திட்டடக்வெபி 
. ல் ogy ry GQ) ay Goes pe fd 

னி௫ூப்பினிற்னுண்டலமார்பிற்சிலம்புவக்சே வியதே, (௧௭௬௯) 
om 1. . உ . உ . உடு ௩ 

இடைமுமுாமுமிசையுங்கொ COT LFF (LPI ”மையுங்க 

படமுமொழித்சாருகாசசேதுபதிவரைவாய்க் 
் 9 RE Ot emg கெடவாச்தியமலிவிக் தரினியுங்கள் தேத்தையு 

co. 9 ப் ம் 5 are ட க உ . rs ( 

; நகிணறான் கொட்டிக்காட் iT LD ob He | மடவீர திவிக்கனான் கொட்டிச்சாட்பெவன்மச்தகளமே, (௧௪௭7) 
: ட ன ரை ச 

சங்கையிலாமலிரப்பொர்க்முகவவுகாபரநிதிப் 
் 

௪ ௬ ட க . ச் 

பங்கயமன்னரராநாதசேதுபதிவரைவாய் 

மங்கைரல்லீிதுசல்லாச்சரியமுண்மையுங்கணோச் 

கங்கைகடக்குமுன்னேசித்திகூடமென்கண்ணுமறசே. 0 
ட் 

ர்.
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or 

வைம்மையுடையகைவேலாலோன்னார்பொன் மணிழுடி.ச 

பைம்மையஇத்தாருசாநளேறுபதிவரை வாய் fom 

கைம்மையுடையறுசுப்பீர்வரச்ரற்கராடுவ இற் 

கைம்மையுடையவர்க்சேனணிமைபெய்சங்கர்சிமிழே. .. () 

இங்கிசாக்தினப் பரு] கொணர்நீதுநுவெண்ணிமன் ன 

பங்கிட பற், நரா Ge ர. வரப Gores a ர் 

ய் IQ) GLO 4 fs SB ஞர் ய் டம Bal SE: ih ண்ட Ts ர: யிர் அழுன 

சங்கி Ga ob 65S 7050 oH hod) Cu, (௧௮௦] 

YON | ao) tot. தவசி oo க இரு 11) 2 டது ன் ர ய்ர்சியர்கை ன் 

தளையுண்டமெய்ரறாகாஜன் GH werd FU ham Lier VEE wt 

வண்செண்டுமீன்ரொன் மறுரையடைக்ுவமிழுன் வென் தீர் 

இலாயுண்டம OL வ] மென் ay Gol is 4.0) roy on Or, டு 

குமையவரைகிமட ததலொன்ளு/பெய்றாவியக்கைம்மெல் 

சமையவமைஙிருபன்ரமுகாசன் நடவரைவா 
Nae? | ட் 

யமையவரசையுபர்சொர்க்கமுன் காட்டியருவியகீ 

யிமையவரை யொ ஹில் குதம் (HO tnt Olen othe a ts Seo மாயே. (} 

Morania nde va creo 0h gapa Gore groii s 

தளவாயரகாபிரான்ரகுகாகன றடவரைவாய்க் 

குளவா ய் Boot} apts கள் வற்றா வாள் த யூ ONE BOT இச்குமென்றே (27 

சளவாய்மறைத்துவைக் தி! மடவிரிருகைப்பிடிம்தே. (௧௮௩) 

கோவைச்துறைச்குப்பதினாயிரம்பொன்கொடுக்திசைகொ 

டேவைத்துறைக்குத்துமைகுராசன் றிகிரிமின்னே 

யேவைத்்துறைக்மகுள்வெபிகொண்டுசங்கிலியேர் அமத 
ப் ௪ ‘ ச f a 

மாவைத்துறைக்முவெளியேவிடிற்பழிவர்திடுமே... “௧௮௪4



3௨ ஒரு துறைக்கோவை. 

கடையான் Sut Sear அமுடி மாறு J றமதஇிருகையுவிக் தப் 

படைமன்னர்பொற்றும்ரனுகா தன்சே௮பதிலரைவா 

யிடை தான் குறைககதுமச்ச மு வ்காட்டுவ இல்லையென் முன் 

LOT LN) FOO த்தையெவ்வா ௮மஇப்பதுவே. (௧௮) 

அ/மரர்மனிதர்நரரமுகாசகராகவுக்கர 

சமர்செய்செயாருகாகன் சிலோச்சய கீசையன ல்லிர் 

ஈமனையடக்கிக்கடவருங்காட்டியஞாயத்் தின 

மையிவ any an (Lp FS Cues oi Ci glare 5, (க Of ) 

ரஞ்சகண்டனிறக்களி *ண்ணோர் 'குடியேறமகி 

LIT 1 CR LDS RWI (HBT SOT BIL இளரைலாய் 

விரஞ்சுதாரிப்பதின் இிருன் கெடகம்விட்டெ மிர். 

போரஞ்சுவாரிற்கைவாளையொளனிப்பதென் பூங்கொடியே. () 

சென்றதக்தைக்கண்டகப்போரிம்மினரஈ்கள்ளிர்செய்யமர்கா 

ணின் றத்தைக்கண்டாருகாதன் மால்வரை ரிழையி 

சொன் றக்தைக்கண்டிருசக்கச்சூசெற்க PACT EES 

(5) ன் DBO GS சண்டனன்கார ண் பத HG பாத , தினிக்ே \0 iT GU Git ம {Dy 

செல்லாப்பார்த்தி இபராகருமொன்னா; ரூயிர்கின்ன தமன் 

UP ord iT POSIT aT GCF gis Haron ou? 

ரல்லூரைப்பாற்பொன்னனையிரிப்2பாதுங்களக்இப்பட்டு 

வல் லூரைப்பார்த்சனன்பார்ப்ப்பேனினிகெய்தல்வாயலையே. () 

செல்லச்கைம்மா LIC WIT TE HG வுமைசோரலரை 

வெல்லக்கைபோயவைவேல்ரகுகா சன் விலங்க்பொன்னே 

தல்லக்கைவைத்தப்படி.யெய் தும்ளுவணானும.து 

பல்லக்கைக்காட்டியனு ரப்புமெனைவெளிப்பாசறைக்கே, ()



ஸ்
 

நாணிக்கண்புதைத்தல், 

கோ?கமத்கமணிரூறையிட்டெதிர்கூடலர்தம் 

பாசறையிட்டரகுநகாதசேதுபதிவரைவா 

யாசிரியத்தின் முன்கூவிளங்காட்டியரூளியகீர 

மார சில்கருவிளழுங்காட்டி ற்காரிகைவா சிப்பனே., (soma) 

GAT Neo 11 5O FS MIS HOIST GOO SMT LT Y 

பார்சிரைகாக்காகுநகாகசேதுபஇிவை வாய் 

நகேர்கேர்கிரைதோரிரைகிரையன்் றையுகிக்கிப்பின்னு 

Cur Sens Quit ea றையுங்காட்டியவாறென் ன கேரிழையே, (} 

வல்லியத்தானையிலொன்னலரகெட்டுப்பின் வாங்கவடு 
பல்லியக்தானைரகுசாகசேலுபதிவரைகாய்ச் 

சொல்லியச் சானையமைக்குமுன்மாமிசொடருதல்போ 

லெல்லியக்கானையசையாமலேதுக்கெ சிசயிறே, (௪௯௩) 

சிக தியைக்கண்டமொன்பானிற்செய்வோருகற்சேதுவிந்செ 

பத்தியைக்கண்டாகுகாதசேதுபதிவரைவாய் [ய் 

கச்தியைக்கண்டமணிகோகனகம்பொன்னாமெணி 

யத் தியைக்கண்டனமாவுங்கண்டாலரியாகுவமே, (௧௯௬௪) 

முச்சமாகசமாணிக்கஞ்சொன்ன முடி நிருபர் 
நிச்தமெதிர்பெய்சகுகாசன் மால்வரைகேரிழையீ 

ருத்கமசாயினர்சாணாசண்டாளருயர்மகுட 

வத்தனர்சாழ்ச்மனா்பாருக்கலியுகவஞ்சனையே, (௧௯௫) 

காலாலுலகையசவிட்டமாரலன கச எளர்செங் 

கோலாலசாவிட்டமால்ரகுகாதனகுகட்டன மே 
2மலாம்வருணத்தர்மாலைமுன்காட்டிவிதிப்படிப்பின் 

னாலாம்வருணத்தர்மாலையுங்காட்டுதனல்வழக்கே, (௪௬௬] 
3



ம்ம் ஒரு துறைக்கோவை. 

இன் சரமாமைமக மேடான G BAC மடன் ம.இ ப் ழ் 

மிக்கவளர்பக ப்ள கசுமாரன்மைவெற்பணறங்டகே BDA Lj வள் குமகாகனமைவெற்பண மிக 
> . ந “ " ௩ ற. 4 ட்ட ௪ ௩ ௩. 

கைக்களச்சா தன் னெய்வலைக்கொண்டதுகண் பூடையர் 

ஸ் ர கத BO ன் இம் ம்ம்மா ம்பா DT ங்களா 4 Dit ற் BS say மி J, (௪௯௭) 

வென் (0% இன மி: கைன் அறமா குமா CO GU Bir ரூ 

பனா றத் REID a) Lau LE Ee Bip aCe Gi Rar ror ய் by 8) ஸ் 
ஊனம் வி ற் i pom ம மை ity ஞ்செர oul a6 oS Ta BOOT LT ௦, Tip FO, பர் Lb FO 
(ame றற்இமா Daven TunQarred, சீ ருயர்கோம்சமாயே. () 

வனரம்பழனம்வளைர்செம்பிசாடன் மலிசெல்வத்துட் 
உ கட்ட oS . 

Lioor F [ம tt Epon! Lo ப் CH BY ப? (6 ய்து ப.இ வடை GUY ய் hi 

SF av FLEA முன ம்புய reat Our ரூ விடங்கண்டுசொண்டேச 

மனசம்பழனம்பன தாளிட முூமவிவசென் றே. (௬௯௯) 

சொர ற்! {BGS Vall லை ற, தா Row iS ar அமன்னி 

யற்புகமன்னர்பாளிரகுகாஜனணிவரைவாய்க் 
. த் (Os Day, . ச ‘ . 

கற்புகிமுககையி ச லையாமைமுன்காட்டவர்க 
. se ட்ட உ தபான்] ம், ர்ரூ 

புற்புதமிற்கிலையா முக்கிரெங்ருப்போகியதே. (2.00) 

. yy br தி oO - சேசதுவையாளலர்மா இருகால்வளர்ே சனுவையாண் 

/மாதிளவாயாளுகா தகிரிடிவரைவருமுற் 

பாதமின னே சண்டிலம்வாங்கச்சொற்சுயம்பாகியென் தே 
7 . ச் ty a க 7 

tS யர தினி ங்கா பட்டிய நீ D (Lp hy OO) Oust al) & nO) wei (ப ன, (௨ 0 க) 

BT x7 pa Lb! HNe ழ் T Hes மைக் ங் கணை (ப். EOE 1B) 

வாகரமைக்துமிகாரருராகல் வரைமினன்்னீர் 

FTES PS Bisco sh ae லங்கைமன் சந்தமணிஎ 

சேகாமுக்தகர்ச்காலுமையேோவிசேயென்பரே, (௨0௨)



நாணிக்கண்புதைத்தல், oF 

மானி லமெல்குமச், KOS OG BOT Lo கிழ்செ ம்பியா 

மக Tr னி. லம்பா ட் GOL BH (2 ப்ரி DIT (Har: DIT அன் (ou, ்... ம்மா ய் ழி ர 

Gl OM GT GL yi (BTL GT Ly BOI BH OVAL 2 
ப 

nerd) swat git a றி குர்கொண்டற்கதொசையு£ெரிச்கவ. () 

. > OF ச் உட டட . 

ழூ! சியம்டுபான்னை ULT Ol i (pit to பெபய:ரர்ல் FG ளிப் 

பரவூயங்கொள்ரராகாகசெதுபதிவரைவாய்ப் 

பூவடுபஞ்செய்கன வயம் காப்பூண்டது போற் 
த் [அர் க . க 1 . ட ட் 

மகாவசியர்கரப்பண்டறெப்மிபாறுசொய்கொலிலமே, () 

aE களக்கால்வர்சடைந்சோர்குடும்பப்பி இட்டைசெய்யச் 

கங்சணங்கட்டுரொற்கைகுகா தன்கவின்வைவாய் 

பூங்சையல்லிருங்கள்ரச்இிகாசரகதைமறைக்துவரச் 
ட உட ட ௫ ட்ட உரு சங்கடங்காட்ட தி ;குமோவி ப்பவர் தங்களுக்கெ, (௨0௫) 

6 திரமினிபார்செயினுஞ் Fa @F சேஇக்கக்மிதான்று புதனை 
3 soe . டி 7 

மாமினிவீள் வடிவாளரஞுகாகன்வரை மடவீர் 
் . “ ட Oo பதிப் wy 
(2 சமினிகா மெய்ய LOGMN aN LILI so LT D&B OT (Lp 597 மை 

த் a உ . க la 

யாமினிய வன நீலியைப்போற்றுதும்யா மினியே, (௨௦) 

மசமிலைமேலவளர்செம்பிகாட்டிறைலாகுவென்று 

கரமிலைவீரரணசேசரிரகுராசவ்வெற்பிற் 

சகமிலையஞ்செய மமலாயுயார்சசனம்படைக்கா 

சுகமிலையென்றுசொல்வாசேரவுலகிற ந்சடர்க்கொடியே.. () 

வேறே ம ்சரலாரமச்சாகொங்காவங்காளர் வி ற் ற்சமுகப் 

பாற்சேோபயாருகாகசேதுபதிவரைவாப் 
217“ ட்ட cc 9 ர் விடு 5 comer Thi Sy . log Py மாற்சோவையினு தாழ் சிலொன்றானறுசுப்புடையீர் 

காற்சேரளித்தரைக்காற்சேோ்கொடாகதுகை தவமே, ()



36 ஒருதுறைக்கோவை. 

குலத்தைத்தந்தேலர்கொளச்செம்பிகாட்டுக்குடி களுக்கு 

நலத்கதைக்கர்சாளுமனுரகுசாதன்மைந்நாகக்திற்சை 
வலத்தைக்தக்தார்குழலிர்முன்பதக்கவலதென்றுள்ள 

கலக்தைக்தர் தீரிரு தாணியுக்தாருங்கணக்குடனே. (௨௦௯) 

கருச்குஞ்சிலீமுகமன் சொலிகட்பைமுன்கா க.இகலை 

நருக்குஞ்சிலீமுகமன்னப்பொருரகுகாதன் வெற்பிற் 

பருக்குஞ்சிலிமுகங்காட்டியரீமறைபாணிக்குளே 

பிருக்குஞ்சிலிமுகங்காட்டா திருப்பதென்னேர்திழையே, () 

வேர்தா இவேர்கர்பரவுஞ்சமூகவிசயன் மனு கீ [ஹச 
மாந்தாஇகளபுகழ்வேளாரகுகாகன் வரைமடவீர் 

காக்தாரியாய்கீதுமிசியா சனமால்பெற்றுக்காட்டியவம் 

காந்தகாதையைமுன்னமேகாட்டியஇங்க திசயமே, (௨௧௧) 

ழேன்னாரியைச்சிலையாகச்செய்தோன்வெட்கமுன் சிலையைப் 

பின்னாரியாகச்செயும்ரகுகா தப்பிரபலன் வரைப் 

பொன்னே தினநற்கரும்பைத்த.ராமற்புமுகிலகு 

பன்னாடைடுகுரும்பைதந்தா யென்ன பாக்கியமே, (௨௧௨) 

வஞ்சனையாகவருங்கொடியோர்கண்மணியிழக்க 

வெஞ்சாமேவுசெயாகுகா தன் வியன் கலம்பிற் 

கஞ்சமலர்மனைவிட்டுமுன்னான கனியளிய 

நஞ்சஇிடாமற்செந்தேங்காயையேது க்குல்கியதே, (௨௧௩) 

௭.ரதத்தில்வேள்கல்வியிற்போசன் றர்திற்றுவசையர்கோன் 

சரதத்தில்ராமனெனும்ரகுகாதன் சயிலமின் னே 

பர தத்திலாவதமிர்தோஞ்சிவநிசிப்பத்தர்புரி 

விரதத்திலாவதுநீயேயலிவிக்கவேண்டியதே, (௨௧௪]



நாணிக்கண்புதைத்தல். ௮7 

கலையைஞமான்காட்டுமதிம்பா ற்றவளக்கவிகைநிழ 

னிலையைமூன்காட்டும்ரகுகா கன்மால்வரைகேரிழையிர் 

மலையைமன் காட்டியடைத் தீர்கடலைஈன் மர் இரக்கா 

லலையைஞான் காட்டியதுபோலக்காட்டுமனையின் விய, (0) 

தற்காவியன்னரிறைசெம்பிராடன்்௪சரணடைந்கோர் 

wm ET Museo ors Hor DCF gs BA HH Ch 

செங்காவியன்னமணிகானை சேர்கசச்சேவகமூன் 

கொங்காவியன்ன குழலிர துவுங்கொடுக்கினன் றே, (௨௧௯) 

இடைக் குங்கிடைக்குங்களாளெம்பிமாடன் கெடிப்பயர் தன் 

படைக்கும்படைக்கும்ரகுகாதசேதுபஇவரையிர் 

புடைக்கும்புடைக்கார் துரைக்கன கீர்சாப்பூமிக்கரான் 

கடைக்குங்கடைக்குமமைச்சரையுக் சரிற்கைக்கொள்வனே. 

சூனக்தர் £ரமலிஈ 9சசெம்பிய/தோன் றலிசைக் 

கானக்தர் நீரஞ்செவிரருசாதன்கவின் வரைவாய் 

வானர்சர்தீரென நண்ணிடையீர்சன் மணிக்கனகத் 

தானர்கந் தரினங்கோகானஞுர்தரிற்றுன மெய்யே. (௨௧௮) 

பொன்னிக்குப்பொன்னித்திலமணியி சண்புன ற்செம்பியாள் 

சென்னிக்குச்சென்னியெனும்ரகுகாகன HC mow ovis 601 Got iT 

வன்னிக்குழுன் நனமீர் இர்சொற்காவியம்வாகிக்க S 

ருன்னிச்சகவிஞெனக்காட்டிற்கூடற்குடையவரே. (௨௧௯) 

தடமுர்திசையெனப்பொற்சதங்கைக்கொனிகல்கமுன்௪ 

ஃடமுர்துபங்கசக்தான்ரகுகாகன்கலின்வரைவாய் 

வடமொழிகெனமொழியாஞ்சூதமாமுன் பின்மார்க்சப்படித் 

இடமுன்புகண்டனம்பின்னொன் ௮ங்காணட்டுஞ்சேயிழையே,
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இத்தியமா ண்மையவுதாரியஈன் மை£ர்த் தியைந் தூ 

நிச்தியமாகும்சகுரா கன் மால்வரை நேரிழையீர் 

சத்தியமில்லையளியில்லைமெய்யுண்மைசாட் யில்லை 

யத்தியும்வம்புமுடையிருமக்இங்கரசில்லை 2ய, 

டஃரடைச்சஞ்சிபமுகிலார்பொழிம்செம்பியகோமதலைக் 

கொடைகச்கள்சியமெய்ரகுகாசன்மால்வரைத?தாகையுன் ற 

(௨௨௧) 

னடைக்கஞ்சியபிடிகுக்துணப்பார்த்தனநாடட்டிமம 

லிடைக்கஞ்யெதுடி கட்ண்டடிபட்டிருப்பதுமே, (௨௨௨) 

சத்துருமிச் அருவிச்துருமம்பொற்றாளமிட்டு 

நதனுருநக்துருவக் தருவன ரகுநா கன வெற்பின் 

மத்னுருவைக்கரிசிக்கசோழமுன்னாஜிமதிக்தவன் ரெய் 

பதீதுறாவத்திலொல்றெப்போதுகாண்பதுபைக்தொடியே.() 

மன்னாமாக்கனைமுன்னாளைப்போரின்மருடபங்கக் 

தன்னுண்மையாற்செய்கமால்ரகுகாதன்சயிலமின் னே 

கொன்னூாக லிங்கவங்கம்மலையா ளக்குட குதந்தாய் 

பின்டைணிமச்சதேசமுமியிற்பெருமையுண்டே, (228) 

கலமலிவேலையலையலைவீறுசல்கசீதுறைசேர் 

கலமிகுதேவைக்துறைருகாகு,ன தன் வெற்பி 

னலவனசத்இிருவன்னீரும்மாலிங்குராடொறுமுற் 

பலமிலைமெக்தசலமுண்டிதென்னசம்பாவனையே, (௨௨௫) 

தரியாமொன்முசலான் போற்பகையஞ்சகாடுகுய 

வரியாடவர்திலகன் ரகுகாதன்வரையணங்கே 

யரியாகெத்றுமுன் சாட்டியறீயினியம் புலிச்சோ 
+ * ஈ ச் . ச . rr 

தரியாககூத்தையுங்காட்டிலுண்டாம்வெகுதன்மங்களை, ()
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ஒ.கண்டர்காட்டிற்கூடிவாற்கப்பச்கரொமெணக்கமன் 

பி சண்டநாட்டப்புரிரகுசாதனல்வெற்பணங்கே 

கோொதண்டங்றாந் தமுன் னீச்துபின் மா முட முங்கட 

வேகண்டமுக்தரினணன ங்கதேசச்தைவெல்குவனே, (௨௨௭) 

//மீசண்டகாரண்ணியவாடுிசண்முன் னிகம்வாய்க லென் வில் 

காசுண்டுமென் நருள்செய்சராசாதன்கவின்வரைவாய்க் 

கோகண்டக்குர்தகமின்மைமெய்யா இற்ருடமலைக 

லேதண்டராகவமோதலங்காரவிளங்கொடியே. (௨௨௮) 

புடவிசகடர்தமிளவற்குமெய்த்தலம்பூண்டுமுன் னே 

யடவிகட நற்ப காரு கன சலமின்னே 

குடவிகடர்தரல்காட்டிக்கலையைம கைக்கொண்டுடாளித்த 

சடவிகடர்சாலாலுனையுஞ்சொல்வர்கண்ணனென்மே. () 

Lf 001 Seat B55 arn 25 CoM 1B ths BNWT GOT HH LP fof, GOT Si & OFF 

ஞுணைமான்னாகவருரகுகாதன்மைநக்காகமின்னே 

பாணனை மொடியொலிக்கவென்ளாயங்கபர்கனையுங் 

காணவென்றாலுணயேதிருமாலென்பர்கண்டவரே, (௨௩௦) 

செய்கொ லவெம்பருவாய்த்தாடகைபுக்திரர்களிரா 

மற்சகாலுகவுதகனுரருகா தன் வரை மட வீர் 

சொற்கொலிலம்பையங்கோட் 67 சற்கோலர்கொழுதந்திரு 
« ம a 75 ௪ . 

விற்கோலமார் திருவேற்காடுமமேற்றொழ வண்டியே, () 

குருவார்க்கைமேற்கொண்டடர்பிசிகாரகர்கோணைவென்று 

பெருமகங்காத்தமுைரகுநாதன் பிறங்கன மின்னே 

இருநீலசகண்டரைவன்னகத்துடன்முன் திலையிற்கண்டோங் 
௩ " உர 1 v : கரைதிருக்காளத்திவேடரைப்போரொடுங்காண்குதுமே, 0
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வீடணனாற்சொலிலங்கைச்சு வே லைக்கும்வேலை க்குமேன் 

மாடணைசெய்யச்செயும்ரகுகா சன்வரை மடவீர் 

கூடலிறைசத்தின ம்பகர்க்காமகுடஞ்செய்விளை 

யாடல்கண்டோம்வலைவிசாட லுங்கண்டதிகுவமே, (௨௩௩) 

நவானகர்தொடுசெம்பியிற்றோறேவைச்கலக்களவா 
தி ப 2 தி rer ன் 

யுருவாகியமனுவாம்சகுராகன் வெற்பொண்டொடியிர் 

இருவானைக்காவுஞ்சிரகிரியுக்கெரிசிக் துவர்தோங் 
கருவூர் திரியம்பகம்விருப்பாட்சியுங்காண்குதுமே, (௨௩௪) 

காராநிதிதருசிக் சாமணிசவர்க்க ச துடனிப் 

wis Ae Sor aor eer gu Bains ot 

வாரானையம்புலினாங்கஞ்சப்பாணிமணிவட முக் 

நீராடல்காப்புறுவோஞ்சொற்செய்விரையெர்கேரின ழயே. 

கங்கையிலேவிடுமோடத்தலைவன்களிக் தச்தொழ 

நங்களுக்கோர் துணைநீயென் றருள்ரகுகா தன் வரை 

மங்கைரல்லீர் தமையன் றம்பியாமுறைமார்க்கப்படி 

யங்குசம்போற்றரிசிக்கட்கொமவரயிலையே. (௨௩௬) 

அரந்தகரராசபுரந் கரண அரையுலகு 

புரர்கவைபோகரகுகர கன் மால்வரைப்பொன்னனையீர் 

கரந்தொழுமவங்கடங்காட்டியரீரினங்காட்டுமணி 

ய.ரங்கனையாழி தானைமுகுர்தனையப்பனை யே, (௨௩௭) 

&னமானடீர்யெளவனமோகையிகைபொன்கல்விமெய்விற் 

பனமாண்மைமீறுரகுகாதசேதுபதிவரைவாய்க் 

தன ேகைகாட்டிமெய்லட்சணமுஞ்சொன்ன சாத்திரமெய 

யபினமாஈன் மச்சருங்காட்டி புரைச்சிலிளங்கொடியேட, ()
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வெப்பளித்தாவமுறைபுங்கமெய்திகல்வேட்டிரத்தங் 

கொப்பளிக்காகவஞ்செய்ரகுகாககுபரன்வரை 

யொப்பளித்காவதில்லாவஞ்சனமணியுண்மையிலாச் 

செப்பளிகத்சாவகெனப்பிரயோசனர்கேமொழிமீய, (௨௩௯) 

கரலையிலாமலெக்காலையிலுஞ்செய்கடுங்கொலைவை 

வேலையிலார்கருகோரகுகாதன் வியன் சிலம்பி 

னூலையிலாமற்செயுமிடையீர்முன் ப. நாதனமாஞ் 

சேலையிலாமற்றருவதுண்டேோவெறுஞ்சீகன மே, (2.20) 

தநாலாம்பறவைனவரசச்சொற்றமிழ்காவலர்க்கு 

மேலாம்பரிசருண்மால்ரகுகாகவிலுரன் வெற்பிற் 

பாலாஞ்சுயோகன மாருதிச்சண்டை முன்பார்க்குடு 

நிலாம்பானில்லையேயுரைப்பாரெவர்கேரிழையே. (௨௪௪) 

சேலனமேதிசொ ரிசுதையண்பணைச்செம்பியன் செங் 

கோலனபாயன் ரகுகாதன் மால்வரைகொண்டவரைப் 

LIT GO மென்மொழியிர்முன்களுசனைப்பணிக்கலு ம்பா 

னீலனையுந்கொழுதகாலெய்தலாஞ்செல்வரேத்தியகே.(௨௪௨) 

கும்பசமாதியிறக்கரம்பாகசுதயியலா்க 

ணம்பகசேடாதராகச்செய்சகுராகன் வெற்பிற் 

கம்பதனமிடற்றிர்முனமாலெனக்காட்டி யிகற் 

கும்பசகனங்கண்டொனிப்பதென்னாந்தகங்கோலல?ர (௨௪௩) 

வர்தனமாகத்கொழுவார்க்குமந்திரம்வாய்ச்ததிக்கு 

பர்சனமாரும்ரகுகா கசேதஅபஇவரைவா 

யிந்தனவத்திர த் ீர்சலியாணமிசையிலிகு 

சர் சனமுன் கொடுத்£ீர்கொடுப்பீரட்சசையினியே, (௨௪௪
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அுருப்பசனைக்கொணர்க்சன் றெஇர்விட்டுித்தரோணரெனு 

குழுப்பசுமேத்துமறைகுகா கருமுணவ் வெற்பிற் [ங் 

கருப்பசனல்லுருவீர்மு கணாமல்லிகார்ச்சுனமாம் 

பருப்பதமேத்ெமாதுமேழ்றுங்கபத்திரியே. (௨௪௫) 

ib) Bs புத்ரனிகை ச்குவாகைக்குமேவபல 

பச்தானன்னரகுகாகமிசதுபஇவரைவாய்ச் 

சீதரமெள்மொழியிர்சாமக் 2சாடைெறுவெயிற் குச் 

சக்திரமுன்கொாடும்பில கொடுநீர்க் முடர்தாகத்திற்கெ. (0) 

தடமிருக்கென்னனனஞ்ரூழ்தென்மீறலைக்கனிலெண்டிரு 

மடமிராங்ெென்னருமசொலிசெய்ரளுநா தன் வெற்பிய் 

படமிருக்வென்னவசையிர்மருக் துடன் பண்டி தவா 

கடமிரும்சென்ன றன் சகச்நமிட்டபின் காண்டுவய்ு (௨௪௮) 

௮,யனம்களிசகவிருதிணைகாற்க தியாருயிர்க்கெண் 

பபனங்களிக்கரமுராதசதுபமிவரைவாய்க் 

சபனங்கலார்கர்தன மெல்றுரைத்தெென்ன கடட்டி. பென்ன 

ஈயனங்கருரர்க்களிக்காற்பயிர செய்குவரன் ஓ.தலே. (௨௪௮) 

உடலையுடலையுளமா தவரினுறுக சொடு 

ஈடலைகடலையிலாமற்புமிரருகா தன் வெற்பின் 

மடலைமடலைவ௫யர்ச்குஞ்செய்யுமடவ.ரமில 

விடலைவிடலையிலாச்சன மேதுவெளிப்பட்டதே, (௨௪௯) 

ரிததிரையாவணிமுன்போனடுங்கச்செறுகர்வெலும் 

பத்திரையன்னாகுகாகசேதுபதிவரைவா 

யுத்திரையன்ன மடவீர்பணப்பையுடையாலைச்௪ 

முத்திரையில்லையெனிலாச்கன கீலுக்குமோசங்களே. (௨௫௦)
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அடலையுடையகிட்டிச்சைய/கோனையடித்தசர 
விட லையெனுமெய்ரகுராதன் மால்வரைமெக்லியலா 

யிடலைவிடுமிக்கார் சன பேனெளிபங்களுக்குக் 

கடலையவனுடனீர்சாலுண்மீபாம்பலன்கைகண்டதே.(உடுக) 

அருணனையுர்துமணியெயிற்ேறவைக்காரன்கொடைக் 

தருணனையாகருண்மால்ரகுகாதன் சயிலமன் னீர் 
௮ருணனைமுன் புகடிஈ தீரணிபணிவா/மொய்க்கும்ப 

கருணனையுந்கெம்னீர்செங்கோகண்டங்சைக்கொண்டதே, 

மூல்லையலங்கலின் மின்னார்சகண்வண்டிவமொய்க்கவவாச் 

செல்லுமிவுளிக் ஐபைகுகா கன் சிலம்பனை மிர் 

கெ/ல்லமான்னாசக்குயவரிவந்துகுக்கக்கண்டுக் 

பல்லையமெங்கொளிக்கிருச்கள்சேவகம்பாழ்கததுவே.  () 

Bi சடங்காக்கொடியாலவட்டம்படைசோரலர்கோ 

விங்கடங்காணத்தெறுறாகாகனல்வெற்பனையிர் 

சொற்கடங்காதபுகழ்முகராமனிற் £ீருன் Push ir 

மற்கடங்காண்பிக் து. ச்தாவாழுன் வேலமறைத்தகெல்னே, 

மூனம்படைக் ரரொனவர்தரேோரலாமாடரைப்போல் 

வனம்படைக்ம்காடவீடுரகுசா கன் வரைமட விர் 

கனம்படைகத்திரிரண்டு/படைதக்ீென்னகாட்டுயுண்ண 

வனம்படைத் தீரில்லைத் திமேதுக்கடைத்ததுவே, (௨௫௫) 

கொள்ளமறையவர்க்கெண்ணிருதானங்கொடுத்தமைச்சர் 

விள்ளமறழைகொளுளரருநாகன்வியன் சிலம்பிற் 

புள்ளமறையி ெலுங்குழலிாமூன் புகல்கணக்கு 

வெள்ளமறையவடனேபஅமம்வெலிப்பட்டகே, (2@as)
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குக்திபல்லாரிபுடில்லியுச்சினிகசோலகொண்டை 

இக்திரக்க ன்முதல்வெல் ரகுராதன்சிலோச்சயவா 

யக்திரியைத்தரிசிச்தகோஞ்சரபங்கனாச்சொமச் 

சித் பெற்றாலினிசாமேயிரா மனுஞ் Foo BC Ww. (2. @sr) 

கதக்குஞ்சரக்கரினக்தைச்சினத்துக்கடி. தீதுணவாய் 

குதக்குஞ்சாக்றாமுணன் ர ருகாதன்குலவரைவாய 

மதகக்ருஞ்சாக்காழலிர்சனபாரமஇிப்பறிர்் கோ 

மிகக்குஞ்சரக்குப்பைகாட்டி முன்கொண்டவிலைசொல்லுமே, 

இடக்குமுறைசெய்கொ முங்கோலாசரின த்தைலெட்டி 

யடக்குமுறைவடி வாள்ரகுராகனணிவரைவாய்க் 

குடக்குவடக்க திதோமதன்விற்குணக்குத்கக்கண 

நடக் குமிட மினியாமறியோமிங்கனன் gn ல, (௨௫௯) 

இசையம்படிக்கவளர்செம்பிகாடன்மெய்த்கேவையாகோ 

னரையம்படிக்கவரும்ரகுராசனன்னாட்டி லுபர்த் 

தசையம்படிக்கவுங்காவேரிகாணவுக்தந்தவுங்கள் 

விசையம்படிக்கவிடுங்கல்வினான் கொள்ளமெல்லியமே(௨ ௬0) 

பேரரணவாசநெடச்தியமாத்திரைபுக்இரன் மெய் 

யோரணவாசிமுன7குசாகன்வெற்பொண்டொடியீர் 
வாரண்வா௫சிமுன் சண்வெர்தோரல்லவாரிதீசேர் 

காரணவாசிமணி?காகனமென்றுகாண்பதுவே. (௨௬௧) 

படியிட்டமாகப்புரர்கடங்காதபகையையென் ற 

வடியிட்டவேற்கைரகுராகதீரன் மணிவரைவாய்,க் 

தொடியிட்டசெங்கையிளம்பிடிநீடயந்தோன் றவடம் 

பிடியிட்டபோதல்லவோரிசமாமுன் பிடியிட்டசே. (௨௬௨)
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குனிக்குமுன்னேசலையொன்னலர்வாய்ச்சொல்குள றவுமெய் 

பனிக்கும்வெக்கண்டரகுகாகசேதுபதிவரைவாய்ச் 

சனிக்குமுன்னே திருவாரூர்க்கமலத்தகடத்தைக்கண்டோ 

மினிக்கண்டு?பாற்றுதுமம்பலவாணன் மன் றேச்திழையே () 

அணிவார்க்குமாபலிபா ற்ரானமேற்றிட ச்தோயத்மைமுன் 

னணிவார்க்குமாபுரிதேவைக்துறைகுநாதன் வெற்பிற் 

பணிவார்க்குச்சொர்ச்கமளிக்தாயினியப்பரமபதந் 

தீணிவார்க்குகீதரி லுண்டா மகிமை தளிரி.யலே, (௨௬௪) 

சுகராலையத்சையற்றோர்பணிதேவைதொழுமன்னர்சூழ் 

நகராலையத்தைரகுகாதனாகழான்னாட்டச்தந்தே 

சிகராலையக்தைமுன்காணப்பெற்ரோம்வசுதேளா்தக்த 

மகராலையத்தையுங்காணிலுண்டாங்கதிவாணுதலே, (௨௬௫) 

ஓ கையையூகையுடனேகொண்டாதுலர்க்கோய்வ தின் வி 

யீகையையிகைபுரிரகுகாதன் வெற்பேர் கழையிர் 

வாகையைக்காட்டியதுபோலிப்போதுங்கண்மன்னவன்ப 

தாகையைக்காண்பிக்கொீேயவற்குத்தளகர்த்தமே, (௨௬ ௪௬] 

அூதனமாகத்தருவிற்கனகரஈன் லூற்கவிக்குச் 

சசனமாகத்தருரருகாகனற்ழறேவையன்னீர் 

மாசனகாகமுன்காணவென்றுக்கரவழுதியைப்போற் 

கேதனங்காட்டப்பயக்தா ஓமக்கபரே் த் இகளே, (௨௬௪) 

நெருப்புஞ்சதாகதியுங்கலர் காலெனசேலர்மேற் 

அிருப்புஞ்சமர்வடிவேல் குசா கன ற்ேவையன்னீர் 

கருப்புங்கலசமுமையம்புகலுசல்காதுஈற்பால் 

பருப்பு்கனம்பணியாரமளிதக்தசென்பாக்பெமே, (௨௬௮
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காலைக்கஈ்கக்இியையா சிமொப்படைச்சகாலலல் செப் 

கோலைத்சர்தத்தியைச்செய்ரனாகாககுமுணன் வரைப் 

பாலைத்தந்த கிதியைவாய்மடவீர்முன் பரபனைப்பொற் 

ஜோொலைக்தற் குத்தி தியையெங்கொளிக் தீர்தரிஸ்ர.2்றுவனே. () 

LDF ita ங்குளப்படிபோ லொனைலர்படைவாரிகடக் 

இட்டா ங்குளக்தினிதிரகுகாசன் வெற்மேர் சிழையிர் 

நாட்டாங்குள மலையா ங்குளங்க ண்டனதா மினிமற் 

சாட்டாங்குளத்சையுங்காண்பகெப்போதுகழறுகலே.  () 

அ டம்பிடி.க்கைதைவளர் செம்பிகாம் டிலரசுகன்மை 

யிடம்பிடிக்கைகார் செய்ரகுகாகன் வெம்பேர் இழையிர் 

கடம்பிடிக்கைழைவருமுங்கரர்ப்பயிர்காணக்குடி. 

யுடம்பிடிக்கை தருமுன் ONT T bh BB b HG Bio Lo, (௨௪௧) 

தடம்பணிலஞ்செசியுஞ்செம்பிசாட்டி ற்தரியலருய் 

யிடம்பணிகேட்டுக்கொமுாகுகாதன் மெய்யேமவெற்பிதற் 

கடம்பணியாங்குருடமுன் கண்டோமயில்கா ணிலன் ரோ 

தஇடம்பணிவோ மயில்வா கன னென்றுளை ச்தேமொழியே, () 

ஊனைருன்கா ட்டுப்புறவினுக்காகவுகவுமனுக் 

கோனைமுன் சாட்டத்தகுரகுகா தனுபேரன் வரை 

யானையின் மேல்வைச் துக்கோலஞுன் காட்டி யருளிவட 

மீனையுங்காட்டிலன் ரோகலியாணமெய்மெல்லியலே. (௨௪௩) 

நாலா ர்கலிப்படையேலாருயி/கொணமனென வே 

வேலார்கரதலமாலாகுகாத ன்விலங்கள் மின்னே 

மாலார்இருக்கச்சிய தீதிரிகண்வொழ்ந்தவசைம் 

பாலாறுசேர் தருப்பாற்கடல்கண்டுபணி, தனன்றே, (௨௪௪)
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வெருவிடச்ைக்கோலலட்சியமாகக் கைவேல்கொண்டிக 

அருவிடர்கைக்கப்பொ chr HT FoI Oar HO a டொடி யிர் 

மருவிடர்தைப்பணியிர் இருகீர்மலைமாலைச்கண்டோர் 

தருவிடர்சைக்குமயிலைக்கும்போலர்தெரிசிக்கவே, (௨௪௫) 

திரைக்ருர்கரையெனவாழ்செம்பித்கேவைக்கலச்சட்மகிழ் 

அரைக்குக்துரைஞுகாதன் சிலோச்சயக்தோகையன்னீர் 

வரைக்குவரையுளிசன்றுமுன் காட்டிவமின மவை 

திரைக்குத்திரையிரிவாரோவலகஇிற்றெரிச்சவமே, (௨௭௬) 

மஞ்சளையிஞ்சிசளிவள/செய்யொடுமஞ்சளிஞ்டி 

AGF OME? Soro 5 gi mss oor Ko Mev tases Hon Cos 

DCB F மனே (LPF (HS Gi னிலாமற்று 4 இயகி 

கஞ்சனையுக்கொலைக்தா ம்ரொழுவாருளைக்சகண்ணனென் நே, 

கேட்டக்சமன்னரிரைவிர மாண்மை களர்புசம்பூண் 

(GFL Glo மெய்சஞுா “தன் ேவைச்சடர்க்இரிவாப்.ல் 

கசாட்டர்கதமாஞ்சொற்கடைமருச் தீர்பெருங்காயமென் நு 

கோட்டச்தம் தீர்கடுக்காய்ப்பூவுரீர்தாக்கோருவனே, (௨௭௮) 

குச்சிலையெய்தப்பெருகவரேனுக்கற்கோரிவர்தான் 

மச்சிலையெய்தச்செயும்ர கூரா கன்வரைமடவிர் 
நச்சிலையென்பக ரிச்தோறும்பாலினிகாங்களுப்யக் 

கச்சிலையென்பதுஞ்செய்தால்வெகுரன்மைகாணுமக்கே, () 

அன்சையிலைவெருவேலென் றெளியரையாதரிக்கு 

மஞ்சையிலேசென ச்செயாருகா தம௫பன் வரைப் 

புஞ்சையி2ல துவமை யென்றுகாட்டியிப்போகழகா 

நஞ்சையிலேயென லாமோபெண்ணேபொன் னிகாட்டி னிசே
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சந்கனுபோசனளன்மாகவனரிச்சற்தின் போல் 

வர்கனுமானமறு குகா கன்வரைமடவி 

செந்தகனுவெய்கமறிமாவிரண்ட இலக்கு த்தப்பி [றே. 

லந்ததிலலொான்றைமறைக்கொன்றைக்காட்டனனமார்க்கமன் 

தாகமிருக்தவியார்க்கமுதற்கருதலிற் தி 

யாகமிருந்தசரரகுரா கனணிவரைவாப் 

மாகமிருக்தநடுவீர்துரோணவருபதும 

யூகமிருக்துஞ்சபினியமோடியொஸிச்சகென்னே. (௨௮௨) 

வீராண்போர்க்குவெருவிமுன்சர்திலிடி னலுமொப்பாத் 

இரரணமதமாரகுகா தன் சிலம்பனையிர் 

நிரரண்கைக்கொண்டுவெற்பரணைத்தகள்ளனீதியன் று 

பாரரணம்மிலையங்களரமனைப்பாழென்பரே, (௨௮௩) 

வாட்டானை கொண்டகடற்றுனை மண்டவருமகத 

நாட்டானைவென்றசெயரகுகாதநரேர்தஇாரன் வரைக் 

காட்டானைவென் றகட்டீர்சிள்மாயேக் இமுன்் சாணுமயிற் 

கோட்டானைவென்றகரும்பிளையாதுரங்கோகலமே. (௨௮௪) 

கூட்டிடநட்பைப்பிரிக்கப்பிரிச்ததைக்கூட்டிப்பின்னு 

மீட்டிடச்செய்தர் இராகுகா கன்விலங்கலன் னீர் [ன் 

நாட்டிடைச்செட்டியுரத்தைமுன்காண்பித்துசஞ்சஉச்தைப்பி 

சாட்டிடவோமறைத்தீருங்கள்வாணிபங்கைகண்டதே, (7 

கிள்ளாமறைசொலக்கோலைங்கேட்டுக்செர்பொழில்சூம் 

வள்ளைவயற்செம்பியாள்ரகுகா சன்வரைமடவீர் 
பிள்ளைமுன்பெண்டர்தகானங்கண்டோமந்தப்பிள்ளோசைவங் 

கொள்ளையிடச்சமணேடிட்டதுங்கண்டுகொள்வதென்றே,. (0
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கலைபிருர். கா௮நுள, த Bary மறு சழறுமனு 

EVI GG BT VLOG tps cH wi 6 ght ton © வ ற்பி் 

இலையிருக் து ரவதெனே கைட்டியப்பரைச் சேர் a (open மி மனி 

யலையிரும் சாலல்ல2வாசொல்றுவாயினியங்களை SL, () 

நாரககமம்புகதையிட்டிமாரகமாகமல் செய் 

சாதகமன்னுமுராகுகா கதயாவன் வெற்பிற் 

பற மபதகமின்னற்பெருந்து BIO HELL wt weDem ent ewe ம் வர 

போதகங்காட்டத் தழுமடியார்கட்ருப்பூங்கொடியே (௨௮) 

வாரன் சிர் தப்பூநிகரில்லாக்கைம்ம 1றுடைவள்ளல்செம்பிக் 

Caren ii BUM a ot Qe vs eer Ger our Coo [தா 

தேன் ௫ிந்திப்போமென்றனிக்்தாமுன் பானையத்ேதனை த்தம் 

yan Ft gb மிப்போமென்றுக்திச்திக்கக்கொண்டுவ் enw gen s 

கட்டணக்கோட்டைநிதியெடுமன்னர்தங்கைகுவித்துக் [சய 

கொட்டணக்கோட்டைவிரகுகாதகுபபேரன் வரை 

யட்ட ணச்கொட்டைகிகர்கள ச் தீர்தருமுங்கள்பெரும் 

பட்டணக்கோட்டையைப்போற்சச்தைப்பேட்டையைப்பார்க்கட்டு 

|. 

குஞ்சத்ைவெள்ளைக்குடையைல்சமிழ்க்குக் கூல வுசப்பிர 

மஞ்சத்தையியுக்கொடைகுகாதமகிபனல 

வஞ்சத்தைவென்னடை.மா னேமுன்பந்தரையாதசித்த [மப 

கஞ்சத்தைச்சேர்க்தனன் சேர்வதெப்போதுவங்காளத்தை 

விண்புலிபூபூணரமாடைபொன்னாடைவிபவமென் று 

கண்புவிபீடணர்செய்ரகுசாதக 5Cr 6 Bs 6m Oey 9 

பண் புவிபூதியனையி ரிருகொங்கைபா Ag aE 

ருண்புவிபூசனையாற்கொள்ளுவா ரையுகவலையே, (௨௬௨)
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பம்புவியாகரணங்கலைஞானங்கொள்பண் 9 Gir 
ext tbiya Lit Olle amin a (G50 Tee iw 61 & ban C oor 

கொம்புவியாசர்கதையெழு? 0051055 #@Ouds 

யம்புவியாளவரமுர் கந்தா ற்கலியாணமபெய்யே, (௨௯௩) 

உ. ருமானையிட்டிகலேகாவிபலக்அருப்பசிக்கோ 
கிருமானையிட்டவிரல்ரகுராகன்றட.வரைவாய் 

வருமானை மென் குழலிர்செய்குவார்சைவரிதுமெய்யாக் 

oh hLDA னையின் தியமையானுகாண்டும்பகாரனுக் aH, (௨ ௯௪) 

கங்கையைக்கண்டவாகங்கையைக்கண்கெருதுமவர் 
ச் ௩ * 5 6 € ரு 

சங்கையைக்கண்டனை செய்ரகுகாசன்சயிலவை r 

95 :கண்டசொற்றேன்வள்கூடலிஷரைகொல்லத ப் NIB) ENE sl ல வாட டார இழ OT COUGH FL. GH MO GT OW OU St, F 

கெரங்கையைக்கண்டனன் பாணமையுங்கண்டுகொள்ளுவ மீன 

ச . GB . க ச இர் உச 

வரனங்குலவரையெங்குர்கன் ௪ீட்த்திவளரவுமை 
ரூ ட . 1 துற வவட ் உ கோன ங்குலப்பணி௰ ௪யர குகா தகுழுணன் வரைத் 

தான ங்குலவுமின ன் னீர்முன் பெற்றவர் தங்களுக்கு 
மானங்குலமெய்கப்பண்ணுமுன்னேவக்கமா தங்கமே, () 

தென்னவரைவில்லவரை மனுவித்திருத்தியிசை 

மின்னலரைபுரிர (HBT Boot விலங்கலன்னீர் 

சொன்னவரையவிந்தோழுங்கள்காவியஞ்சூத்திரமா 

மென்னவரையமறையாமலிீம்இடுமெங்களுக்கே, (௨௯௪) 

இழறையடிக்கும்பலதிவுங்கலிப்பகை திரவென்று 

பழறையடிக்கும்பொல் ரகுகாகசேதுபதிவரைவாய்க் 

கரையடிக்கும்பமுனிகாட்டக்சாணுக்கொல்காப்பியத்தின் 

மறையடிக்கும்பன் முடிக்குமுரையொன்றுவாணுதலே, () 

சி தரத்தர்தளமேற்கொண்டிடப்பாசேனையைமோய் 

சர் துரத்தர்களவேல்ரகுகா தன் சிலம்பிற்பொன்னே
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ச தாரத்தர்தச்சர்கங்கண்டன மொன் ௮செரையடச் 

RG goa Sans கன்று ங்க ES pha sat a (௨௯௯) 

விசிகர மன் றெ? MNT (HIT hart wi Burak Bani 9a 
ரகர மென்றயின் மோசன ஈம்பனரூபமின்னே 
வசி காமென் றிலிப்பாய்மூன்?ே பேசனம்வாய்க்தவர்க்கே. (0) 

உச்சப்பெய்விரிகிதிபயாமறையவர்வாம்க்சலொரு 
Fa L. 2பெய், வான TET, கசன் மால்வரைமின்னனையிர் 

சுச்சப்பமியாதரவண்ணப்பொன் மாலைமுன் காட்டியநீர் 
ஈர்சப்பொய்கைககலம்தைவரைமீட்டிடினன்மையுண்டே, () 

8 ச உர . ௨ டட om, ச a . . 2 இன டைம்பக்இெலுக்கலாற்கெணர்கர்மவுள்ள ம 
. ay ன - பச் (அ ச் Jos 

het he ttt b தி BRD RST HON FAL SLO GIT i 
‘ t ar a ட்ப a ‘ 

BETH (OI K BIG Gs Fi GM CH OM WON UE a 
ey ee - ட்ட டு BO TG BU RGIS (Le OT FEE BOOT « (௩௦௨) 

வைப்போககக்ளசைமரமாநிதிமணிமானுமெய்யி 
மைப்பேபோ BE HD AIT TA £ கன்சயிலமன்னீம் 
மைப்மீபா சக த்தைறுசுப்பி பினி தடனானுங்கள்பொ ய் 

சைப் 2பா தக க்தையுங்கைப்போசகமெனக்காணட்டுமே. () 

பண்டுதர் கிர்வையில்லாமற்குடிகட்குப்பழ்றலர் மெய் 

விண்தெர் தீர்படச்செய்ரகுகா சவிசயன்வெற்பில் 
வண்செர் தீர்வைகயகுழலீர்கொண்டைமாலைமணச் ; 
செண்டுதர் தீர்சாமுக்கரச்கோருமென் சிந்தனையே, (௩௦௪) 

வருமலைவென் றரவிபோற்பகையைமடித்துக்கொடைச் 
கருமலைவெய்தத்தருரகுகா தன்சயிலமன்னீர் 
பொருமலையிசச்சியையொழிச் தீருப்புரிவலியை 
யிருமலையுக்கவிர் ச்சானீர்மருத்துவரெங்களுச்சே, (௩௦௫)
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அல்லாரைச், குண்ட லவில்லாரைமக்இரக்காற்செம்பிகா 
டெல்லாரையுகதொடவாழ்ரருகாகன் வெற்பேர் திழையிர் 
ஈல்லாரைப்போல் 'வருங்கல்லா ரைவிட்டெச்கஞாய ஞ்சொ ல் 

மில்லாசைக்கரய்கன்றவல்லாரைக்காட்டுகலெங்க ரூக்கெ.| லு 

உடலயிருகலையு்றோன் பழிகொடர்ந்கோடிவர 
வடலையும்வென் றாருகாசன் றேவையணிலசைவாய் 

8 * . . . yo . உ. . 6 
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