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ஆக்கியோன் பெயர். 

(2 வண்பா. 

வயவிர ரொன்பான் வழி.யுக்ற Singers em 
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மன்னாலாச் சொர்றான் பகம்.



ஓ 

un ud) ர LD, 

கடவுள்துதி, 

சாபெறுமுலகோரயாருஞ்செயத்தொடர்கருமமுற்றப் 
போபேறுபெரியோரொலலாம்பேணியேததித்தல்செய்.பும் 
கோபெதுமனை ச்துதானாய்கின்றமுன்னோனைப்போற்றிப் 
பாஈபெறுதமிழினாலேபஞ்ச தந்தரஞ்சொல்வேனே. (க) 

அவையடக்கம். 

வானபொழதியமுதமயாவாமனையினங்கணத்துந்றாலும் 
மீன்பயில்கஙகைசேரின் மிக்காற்றீர்த்தமாகும் 
சதனபுரைகவிஞா செஞ்சொலசிறியன்வாயுற்றதேஜும் 
தானபெரியோராச்சேரிற்றண்டமிழ்ச்சவிதையாமே, (௨) 

இதுவுமது. 

தன்மமேயாதிரான்குதகுதியின்பகுதியெல்லாம் 
பன்முறைதமிழ் நாலாலேபா£மிசைவிளக்குமேலோர் 
சசொன்முன்யான்றந்தரத்தை*சொல்லல்வான் சுடரின்முன்னே 
மின்மினிதானுமாங்கோர்விரிசஈடராதல்போலும், (௨) 

பாயிரம முற்றிற்று, 

ரசனை வைரநிதசைவனைகளு



மூக Q] 6) 1. 

re வயவகர் 

கடல்சூழ்ந்த நெடிய வுலகத்தின்கண் உன்னத பர்வதளு 
சூழவிளங்கும் இவவுத்சம இர்துசேசத்திலே பற்பலககைகளு 
ளவாயினும் ௮வைகளுக்கெல்லாம் தாயகமாய்ச் இறந்து லெள 
இகக்தக்றா வேண்டிய ௮கேக விஷபங்ககா யாவர்மனதிலும 
பதியச்செய்வதாய் நிலைபெற்ற கதையும ஒன்றுண்டு ௮தைத 
தான் கற்றுவல்ல பலரும் கவனமாய் *:பஞ்சதக்இரம்'' என்று 
புகல்வர். இக்நூலினாற் நலை ஈன்குணாந்த அங்கிலேயர் சென 
னை சர்வகலாசாலைகளிலும் உபயோடத்துவரக் கட்டளையிட் 
டனர், இப்புத் தசம் யாவாக்கும எளிதிற் தடைக்கப் பெறின், 
உறு இயும், ஊக்கமும், பகுத்தறிவும், ௮அபாயங்களிலே மனக் 
களர்ச்ரி யின்றி அவைநீங்கும் உபாயத்ைை.பும்,பெரியோ ரிட 
ம்தும் பலர் ஒன்றுகூடும் பேரவையின் கண்ணும் கற்றோரும் 
மற்மோரும் பெரிதுவக்கப் பிரியமாய் நடக்கும் பேற்றையும, 
தனக்குகேரிட்ட பகைவன் மலைபோ லுற்றாலும பனிபோலாக் 
கும் பராக்ரெம திறத்தையும் இனைனு மிவை2பான்ற பலவித 

கருத்துகளையும் பாங்கா யடைக்து பயன் பெற்று பலராலும் 
புகழ்வுற்று வாழ்வ ரெனச்கருதி செய்யுள் ரூபமா யெல்லா 
மதத்தருக்கும் அநுகுண்ணி.ப முற்றதும் யாவரும் எளிதில் 
உணரத்தக்க லேசான தமிழ் ஈடையுள்ளதுமான விக்கதை 
கெகோண் முன்னரோ (அதாவது₹-- 00-ஷித தக்கு முன் 
னம்) சல வித்துவான்௧ளால் பரிசோஇத்து ௮ச்சிட்டதும் 
அச்சிடாமல் வைக்திருக்ததுமான காப்பிகளைக் கொண்டுஇப் 
போது பலருக்கு முபயோகமாம் பொருட்டு ஈலல கா௫தத் 
இல் அசீசடப்பட் டிருக்கின்றது. 

ன்” இதை ஈம்மதேசத்துக் கனவான்களும்,தனவாகன் 
ஞூம்,சிறுவர் சிதுமிகளும்,ன்றாய்வாசிக்கக்கற்றோரும மற்றோ 
ரும் கையாண்டு களிப்புற விரும்புகின்றோம், 

 



கடவுள் துணை, | 49 he 

பஞ்சதந்திரக்கை த. 

கதைவரலாறு, 
பாடலிபுரத துமன்னன்சுதரிசனன் றன்பாலா் 
மூடராய்த்திரிகலாலேயவர்கண்மேன்மோகநீங்கி 
வாடியிங்கவொகளாலேபலனென்னமலட்டாவொபபாம 
பீடிலார்பிறர் தாரன்னோபிள் ளையெணணிக்கைக்கென்றான, () 

கல்வியுங்குலக்தைக்காக்குங்கருததுமில்லாதமைக்தர் 
செல்வாகங் தானமுமிக்கசெவ்விசேருருவுமபெற்றென் 
ஈல்வினையிலாணாபபெற்தாங்கைதான்பூததகாலை 
யிலவருகருவிலாமற்கருவ(நிஈதிட லுஈன் றே, (௨) 

அயிரமகவைப்பெற்றுமாவதென்னம்மாமிக்க 
தூயஈலல௰ிவனானசுதனொருவனை யேபெற்றால 
காயொடுதந்தையென்னதவமியற்றினரோவென்று 
மாயிருஞாலம்போற்றுமாபெலாக்தழைக்குமன்றே, (௩) 

எவவன ஞ்செல்வமிக்கவிராசதமவிவேகததுள் 
ஒவ் வொன்றேகேட்டுக்கெல்லாமுறு துணையாகிகிற்கும் 
இவவகைகான்குங்கூடியொருவன்பாலிருக் தவென்றால 
எவ்வகையாலன்னோனுக்கிகபரங்கிடைப்பதென்றான். (௪) 

அங்கவன்௪பைபின்மிக்கவறிஞரைமோக்கிமைக்தா 
தங்களைமடமைஙறீக்குக்ககைமையரிலரோ வென்னத் 
அங்கமாமறையோனானசோமசன் மாவெழுந்தே 
இர்ூவொக்கறிவாலொப்போரிலொளச்செய்வேனென்றான (டு) 

விஞ்சுமாமறையோனமாற்றம்வின வியேயரசாகோமான் 
கெஞ்சகமகழ்£ தமிக்ககிதியொடுமக்கடம்மைக் 
கொஞ்சமில்களிப்பினோடுங்கொடுக்தனன்்சோமசன்மா 
பஞ்சதர்$ிரத்தினாலேபாலரைத்திருச்சவெண்ணி, (சு)
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மன்னவன்குமாராதங்கண்மனங்களுக்கேற்குமாறு 
ஈன்னயம்பெறுசொற்பேசெண்புகொண்டிருக்குகாளில் 
பொன்னணிமார்பீரின்பம்பொழிகதையொன்நுண்டென்னப் 
பன்னுமக்கதையேசென்றார்பஞ்சதக்திரமென்றானே, (a) 

பஞ்ச தம் தஇிரங்களென்னும்பான்மையேதுரைத்தியென்ன 
வஞ்சமாமித்ரபேதமருவியசுகிர்லாபஞ்சீர் 
விஞ்சுமாகிலத் இற்சம் இவிக்ரகமாத்தகாம் 
அஞ்சலிலசம்பிரேோக்ஷயகாரித்வமாமவற்றுள், (௮) 

மித்திரபேகாட்பைவிலக்கியேபகையுண்டாக்கல் 
ஓத்தவாநட்புக்கூட்டலோதியசுகிர்லாபக தான் 
மமத்தவும்பகைத்துளானாவிரும்பிட்பாக்கிப்பின்ன ச் 
சத துருகாசம்பண்ணல்சர் இவிக்கிர கமாமே, (௯) 

கிடைத்ததையழியப்பண்ணலகெழுமியவர்த்தகாச்ம் 
திடப்படவிசாரியாமற்செய்யுங்காரியத்தினாமம் 
சுடைப்படுமசம்பிரோக்ஷயகாரித்வமென் பதாகும் 
தடப்பெருக்தோளீரொன்றான்சதுமறைக்குரியகோமான்.!௧௦) 

மாதவஜனாக்குஞ்சூழ்ச்சன்ன வன்குமாரர்கெஞ்சில் 

காதலைவிளைத்தலாலேகமலைமார்பினனைகோக்கி . 
ஈதியாமறியவேண்டுமெமக்கிதைவிரித் துன்றா 
ஒதுகபெரியோயென்னவுயர்மறையவன்சொல்வானால், (௧) 

கதைவரலாறு முற்றிற்று,



பஞ்சதந்திரக் கதையின் அட்டவணை, 
  

  

            
  

கதையின் பெயர், | use, | பாட்டு, 

.... 1வது -மித்திபேத தந்திரம், 
சிங்கச்தோடிடபம்வாழக்திறந்தசதை ட ட 1 | 1 
குரங்கு குறிகசுங்கயெகதை , ய, 3 14 
பேசொல்கேட்டஞ்ூப் பேரிசைகண்டகை தீ ப்ப 6 40 
தமக்குத்தாமேகேடுசெய்துசொண்ட கதை வடர 48 
காகம்நாகத்தைக்கொன்றகதை ,.., bes wf 11 70 
சிக்கத்தைமுயல்கொன்றசதை .. . wi 76 
ஈண்மிகொக்சைச்கொன்றகதை , bee J பே 
சலைப்பேன்மூட்டுப்பூச்சியாலழிக்தகதை ... wef Lf diy 
காக்கை ஒட்டகத்தையமித்தகை ட | 28 (151 
கடலைச் சிட்மிவெனறகசை . bee vee 26 174 

ஆமைசொற்புத்திகடக் தஇதக்தககத ட reed 179 
மும்மீன்கதை .., வ ve} 27 | 181 
இடைச்சிசோசபரு டரைக்காத்தகதை ட bes 28 183 

துட்டபுத்திகெட்டககை த ட wef OL பாகு 
இரும்பெல்தின்றசென்றகதை .., பட்டு | 209 

9-வது:--சுகிர்லாப தந்திரம், . 
சாசம்-எலி-௮மை-மான்-வேடனைவென்ற சதை .,, | 36 3 
புலியால்பிராமணன்மரணமடை seep... | 87 () 
நரியால் மான் லையிற்பட் ௨ க்தை ட. 40 99 
பூனைச்கெடங்கொடுத் துச் சழுறெஃ்தகதை,... ” oo 
எலீதன்வரலாறுசொல்லீயகதை... வ, | 46 70 
இதிசெய்தசதை... | 47 77 

8-வது சந்திவிக்கிரகதந்திரம்.. 
காக்கை கோட்டாளனைவென்மகதை தி வ கி 3 
வாய்க்குற்றத்தாற்கழுதைகெட்டகதை ... 1 87 20 
மூயல்யானையைவெனறகதை ... ய wf 5S oo 
மைனாவும்முயலும்மோசம்போனகதை .., 01 51 
ந்தணனைவஞ்சித்தகதை , | 63 67 

கோமுட்டிக்குக்கள்ள லுதவிசெய்தகசை... (066 89 
தச்சன்கதை ... ப (08 | 108     
ரகசியம்விட்டுப்பாம்புகளிறச்சசதை bas | 69 (111 
 



8 

  

கதையின் பெயர். 

  

வேடனகதை க 
பொன்னெச்சமிமிபறவைக்கதை... 
ஈரி சிங்கமோசமறிந்தகதை 
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முதலாவது. 
மித்தாரபேததந்இரம். 

கவட்டை 

சிங்கமொன்றிடபமொன்றுசேர்ம் துவாழ்க் திருக் தஈட்பை 
அங்கொருகரிதானெய்தியழித்சதாலென்றுகூற 
இங்கிதுபுதுமைதானேயிடபமேதரிமாவேது 
வெங்குநுகரியழித்தவிவாமேதருள்கவென்றார், (க) 

ஈலஈஇகழ்தெந்குகாட்டின்மகிழா ரூப்யத்தினண்ணி 
இலங்கெயவாக்தமானனெனுமொருவணிகன்றன்பால் 
துலங்கியகிதிமிக்குற்றுர் தாரவாணிபஞ்செய்திந்த ச் 
தீலமவசலவேண்டுமென் றுதன் மனத்தெண்ண லுற்றான், (௨) 

பொருளிலார்க்கென பமில்லைபுண்ணியமில்லையென்றும் 
மருவுறு£ர்த்தியில்லைமாக் தருட்பெருமையில்லை 
கருதியகருமமில்லைகஇபெறுவழியுமில்லை 
பெருகிலத்திடைஈடக்கும்மிணமெனப்படுவரன்றே. ௨) 
கற்பொருளறத்சையின்பகலததைஞானத்தைமிக்க 
சொறபெறுபுகழைபென்் நுக்துகளதுபெருமைதன்னைப் 
பற்பலருறவைஈட்பைப்பகை தவிர் த இடுக திறத்தைப் 
பொற்புறுகதியையெல்லாமபொருளலாற்றருவதின்றே, (௪) 
அதலாந்றருமவாற்றுலரும்பொருளீட்டிமே லும் 
ஊதியங்கொணடறஞ்செய்துரியவப்பொருளைக்காத்தல் 
நிதியிவ்வாநுசெய்யா ர்கிதியமூக்தேம்ந் அமற்றும் 
இனமெச்சலமுமின்தியுதுதயரடைகுவாரே, (௫) 
இன்னனபலவுகெஞ்சிலெண்ணியேவாசிகள்றன்பால் 
மன்னியசரக்கைச்சூலவண்டியிலேற்றிக்கொண்டே 
தென்னமச்கர்தகன்சஞ்£வகனெனும்பேருற்ற 
அன்னெருஇரண்டும்பூட்டிச்சதுரொெடத்துனானோ (௬)
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ஈடத்திரொளிலோர்காணனிபெருங்காட்டிலோர்காட் 
டிடத்திற்சஞ்வேசகன்காலிடறியேகொண்டியாக 
எடுப்பருஞ்சாக்கையாளா லெடுப்பித்தவ்வெருசைக்காட்டில் 
விடித்தொராள்வைத் தட்போனான்விளிரந்ததென்றவனும்போனான். () 
போனபின்னெருதுக்கன்னம்பொன்றுகாள்வராமையா லுங் 
இனிமிக்கருக்தலா லுக்திணிர் தமுன்னொடிஈ்தகாலில் 
ஊனமுமாறிவேறோரொப்பிலாவீடபமா கச் 
சானகமுழுதுமேய்க்துகளிப்புடன் திரியுசாளில் (௮) 

வேறு, 
பொக்குகதர்திங்களொளிபுகு,தவரிகா௫க் 
கங்குல்குடி,தங்கிவளர்கானமதையாளும் 
பிங்கலனெனப்படுமொர்பேருடையதாகுஞ் 
சிங்கவரசன்யமுனை சேர கரையடைந்தே, (௯) 
கோதறுகஇப்புனல்குடித்திடடக்கும் 
போதிடபமப்புறமொர்பொற்புறுமிட தீதில் 
காதுமுகவீற்றெழுகடற்பெருமுழக்கே 
ஈதெனமடடுக்குறவிடிக்குரல்செய்தன்றே, (2) 
இகடிதையறிர்திலமிதே துபுதிதென்று 
ங்கவரசங்கமொ0க்தையுகடுங்க 
அ௮இருகரிக்குருளைகண்டவவைதம்போேர் 
வெங்காடகன்றமனகன்னெனவினளங்கும், (Os) 

அர்தவரசன்முசலமைச்சுஈரிசேய்கள் 
வ சவவையாதலின்மடங்கலெனுமன்னன் 
சதைதளர்வற்றதெனசெய்தியெனவேயுன் 
னுக்சமனகன்்௧கரட்கன்றனையுசாவ, (௦௨) 
காடகனமச்சசெனகாரியமிதாலே 
இரைபெறுஅமோபெருமையெய்துவதுமுண்டோ 
கருமமலதானவொருகாரியமியற்தின் 
பெருமுளைபிடுங்பெகுசங்குபெறுபேறே, (௦௩)
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(தரங்த தறி நசுங்கீய கதை.) 
பெரியமுளையேதுகுரங்கேதபெறுபேறே 
துரையெனவொர்தொன்னகரமுண்டசையடுக்க 
மருவுமொருகோயிலதன்மன்னியபணிக்கோர் 
பரியமரமிருபிளவுபடமுளைகடாவ! (௦௪) 

பாதிபிளவாகியொருபா இபிளவாமல் 
ஏதகமறுசேலையினிடத்த தடப்ப 
மாதுளவனச்திலுறைமக்இி௫லவக்தே 
தாதவிழ்மலாப்பொழிலிருவிவிளையாட. (௫) 

அங்கொருகுரங்குபிளவாமரவிடாக்குள் 
தங்குகுநிவைத்துமுளைசனைவறிதசைத்தே 
செங்கைகொடெடுப்பவிடர்டிக்கெனகெருக்க 
அங்குதிசசுங்கியுயிர்மாய்க் த த துவன்றே, (@ an) 
காரியமலாதவொருகாரியமியற்தின் 
பேருயிரிழப்பதவாபேறெனவுரைத்தே 
தேருமிரைகென்னல்சிலதின்றகுறையைகத்தின் 
ரர்வதுகமக்குறுதிவா வெனவழைக்க, (We } 
கரடகனைகோக்கியிரைகரு தஅவகைஈமக்கேன் 
அரசர்கருமம்பெருமையாவையுமளிக்குக் 
இரமுடையவரசர்பணிசெய்அலகல தனால் 
பெரியசவர்சண்புகொடபபெறுகுவர்சகாயம் (03) 
மிக்கவவாசவேனமெவர்க்குமிகுமுசவி 
இக்குலவு£த்திபெறுவேனமதல்லால் 
கொக்குருதலானபறவவைக்குலமனை த்துர் 
கக்கவிரைகொள்ளுமதுதான்பெருமையன்றே (0௯) 
வன்படுகொள்சிங்கமகதயானையலதியாதுக் 
சன்பசிசனக்குநுகரா து களர்காய்கள் 
என்புசிதிதோமிலவேனுமிரையாக 
அன்.பினொடுகெளவியெயிறழியினும்விடாவே, (௨௰)
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அனைபசிகொள்ளினுமதற்குரியபாகன் 
தான்வலியவேயிரைதர,க்தசவருக்தும் 
ஈன்மொகொயுதரமெக்கிமுககோக்க 
வானுனிகுறைச் அதசவவா௩்கி.புணுசமச்சில், (௨௧) 

இர் சவகைதமனகனியம்புகலுகாமோ 
மர இிரிகள்கூறெனமறுப்பவொருகருமம் 
தந்திமொடேபுரிதலாற்றலைமைபெய்துஞ் 
சர்தையினிலூகமிலையேற்சிறுமைசேரும், (௨௨) 

கல்வினைதெரிர் ஓயரகலம்பெறுதலரிக 
அல்வினை புரிந்திழிவடைக்திசெலெளிதே 
செல்வழுதவேரிகரைசெ.ப்சன்மிகவரிதே 
ஒல்கியிடவேயதையுடைகத்சன்மிகவெளிக, (௨௧) 

ஏ.றிவசை மேலொருகலேற்றன் மிகவசிதே 
சாறிவிழவேயொருகறள்ளிவீடலெளிதே 
மேறியி௫பெருமையிதுசிதுமையெனவெண்ணிக் 
கூறுபெரியோரிவைகுகிச்இவரன்றே, (௨௪) 

ஒருகணமதானபொழுதேனுமுச வோர்கள் 
பெருமைபுகழ்ஞானமுளபேரொடுமிருப்பர் 
கருமையுருவான கொடிகட்டமுடனெச்ில் 
புகவெருகாளளவுபாசிடையிருக்கும், (௨௫) 
பெருமையொடுசிநுமைதருபெற்தியவசவரால் 
வருவ கலதியாதுமிலைமன் னுமிவை தம்மில் 
அருமையுணர்வோர்பெதுவர.ரசல்வருபெருமை 
கரடகவெள த தமனகனைவினவும௫வே, (௨௪) 

இன்னவகைகீதிகளியம்பு க.மனககீ 
உன்னுவகையவென் செயவுரைச்திடுதியென்ன 
மன்னவன் வருக னெ தையென்னெனமதித்சே, 
அன்னவன்மன ச துயரகற்கிவெனெ.ல்ன, ௨௭)
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அ௮க்தமொழிகேட்டகரடகனாசலுள்ளச் 
சிர்தைமெலிவெப்படிதெரிர்ததுனக்கென்ன 
புர தியில்விசாரமொடுபோயினனதை ச் தான் 
முந்துமரசன்றிருமுகஞ்சொலியதென்றான், (௨௮) 

இ, 
சி்கமன்னனையடைர்சவன் செய்தியைவீனவி 
தங்கவன்றனதகத்துயாசற்றியேயவன்பால் 
அக்கமக்திரத்தலைமைபூண்டிவ்வன ஞ்சூழு 
மங்குலங்களுக்சினியவாழ்வளிப்பனானென்ரறான், (௨௯) 
வேந்தருங்கொடுந்தியும்வெவ்விடம்பொழிபகுவாய்ப் 
பார்தளுஞ்சரியாகலினன்னவன்பக்கல் 
போர்அுண்புசொண்டடவிரீபுரக்குமாறென்னாம் 
மமாக்திடும்படி கடிப்பதுமன்னர் தம்முறையே. (௩௰) 
மன் னவன்குணங்கொடிதெனவகுத்தலுமதற்குத் 
ஐன்னுபைங்கொடியடுத்தகொம்பதனையேரூழுங் 
தன்னிமாதருமன்னருக்தல்களைக்கா ச்சே 
.ன்னுமிங்கிதஞ்சொலுமவர்பாற்செய்வர்பரிவு, (௩௧) 
என்ன வெப்படிபேசுகாயிறையிடத்தெனக்குப் 
பன்னுகென்னவென்வாய்கினறுமழைபொழிபாரில் 
தன்னும்வித்திடைமு்ளையெனவுச் தரர்சோன்றும் 
பன்னவன்வினாவிலுக்கெதிரெனோன்குமதிக்க, (௩௨) 
ஈன்றலுங்காடகன்றமனகலுரைக்கிசைக்து 
'ன்றுமீயவன்பச்சல்போயியன் குன்ற்ரடி' 
வென்தியெய்தெனகரியரிலேர் தளை ச்சேரிர் து 
'ன்துகைதொழகசோக்கியேசில்சமாரிருவன், (௪௩௩) 
॥ற்றைசாள்வரைக்கரண்திலென்றமன்கவென்ன 
ற்றகாரியங்கண்டபோதேய்தவுன் பால் 

கொற்றவாவெளைச்சொியலென்றுன். மனங்கொள்ளேல் 
?வற்தியும்பெருமையுமுசச க்கெய்திடவிளைப்பன், (௩௪)
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அங்குரத்தினிலதிகுவர்விளைபயிரதுபோல் 
இங்குநீயறிகுவைமினியென்குண ஞ்செயலால் 
அஙகவாளிசையாழ்புவிதோகையர்சான்றோர் 
தங்குநூல்கள்காப்பாற்றுவோர்தங்களாற்றழைக்கும், 

ஈலங்கொண்மன்னவரடைக்தவர்தங்களுணா டிப் 
.|லன்கொள்பேரறிவாளரைஈம்பியேபொருக்தில் 
இலங்குகீதிகளியற்துவரவசர செங்குக் 
அலங்குமென்ன லுமனமகழ்கதரசனுஞ்சொல்வான், 
உரிமைமச்திரிக்குமரனீயாதலினுனக்குப் 
பெருமைமரந்திரப்புத்திகள் வர்தீடப்பெற்றாய் 
வருகவென்றருகழைத்துகம்பிக்கையும்வழங்இ 
ஒருமையாகாநங்காரியமிபற்றெனவுரைக்க, 

அ௮ந்தமன்னனைகோக்ககின்னகத்தொருதளக்கம் 
வர்தபோலுநீயுராயெனமன்னனிவ்வனத்இல் 
எந்தகாளுநானதிகிலாமுழக்கமின்றெழுக்த 
இர்தமாமுழக்கென்னெனத்துளங்கியதிதயம், 

முழக்கற்கேற்பதாயிருக்குமன்றோழமுழங்குயிரும் 
வமுக்கெவிழ்கையிலூன்றுகோலென்ன$வர்சாய் 
இழுக்கமாறநீயெனக்கதையுணர்த்தெனவியம்பச் 
சழைக்குமன்பொடுதமனகனொருககைசாற்றும, 

(பேரோலீகேட்டஜ்சிப் பேரீ்கைகண்டகதை.) 
ஈரியொன்றெய்தியபரியினாலிரைதனைகாடி ச் 
இரியுமபோதசதியிலொருபேரொலிசெவிகேட் 
டுரியகெஞ்சகர் துணுக்கெனவச்சமுற்றோய்க் து 
தெரிவமீதெனச்சென்றதுஇிடங்கொடுபினளர், 
அன்னவோரிதான்8றிதுதாரச் தமாக்களம்போயப் 
பின்னரோர்மரத்தடியுதபேரியைகோக்கி 
முன்னாமேவுமத்தோலையுங்கோலையுமுறையால் 
உன்னியேசன அளத்தினிலுணர்ந்ததிவ்வா் து, 

(கூடு) 

(௩௬)
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தங்குமிம்மரச்சினையினிற்ருழ்க்தகோடொன்று 
பொங்குகாற்றினாற்ருக்கலாற்பொம்மெனுமொலிதான் 
இங்குமேவுமிப்பேரியிலெழுக்துளதென்று 
சிங்கமன்னகீயஞ்சுகைதகாதெனச்செப்பி, (௪௨) 
சென்றுமானதைவிைவினிற்தெரிர்துவண்மீள்வே 
னென்றதன்விடைகொண்செஞ்£வகவெருதை 
கன்றுகண்டுண்புற்துமீண்டாசனை ண்ணி 
ஒன்றுபேரொலிக்கேற்றதவ்வுயிரெனவுணர்த்தி, (௪௧.) 

கினதுட்பினைவிரும்பியத தவென கிருபன் 
அனையதசேலதையழைத்துவாவென்ன லுமதுபோய், 
தனைகிகர்த்திடுமெருதினை த்தலைவன்முன்விடுத்தே 
இனியாணபொடுமிருக்திடவிருத்தியதன்தே, (௪௪) 
சிங்கமன்னனுமிடபமுரமுயிரொனச்தறக்தே 
அங்கிருந்தரசாஞநாள்பழையதன்னமைச்சா 
தங்கணண்பெலாமறக்து௪சஞ்சிவசன்றனையே 
பொங்குமக்திரியெனக்கொளப்போயதுகெசொள், (௪௫) 
பரிசனங்களுமச்இரிக்கூட்ட மும்பார்த்தே 
அரசனும் தனையடைந்தாம்மிடத்திலன்பற்றான் 
இரையருச் துவதேதுகாமினியெனவிளங்கக் 
கரடகன்றனைகோக்கியேசமனகன்கழதும், (௪௭) 
காட்டிலேகனித்திருக் சங்கச் அடன்சலக்ச 
மாட்டைவங்கணமாககால்கூட்டியமாண்பு 
கோட்டுவெங்களிற்ருளை தன்மத்தகங்கொத்தசத் 
தோட்டிபாகளுக்சேக சவாருமெனச்சொல்கி, (௪௪) 

தமக்தத்தாமே கேடூேய்துகேோண்ட கதை, 
மன் புதங்களாற்னுங்களேகெட்டனர்மூவ 
ரன்பதோர்கசையுண்டேனச் சமனகனியம்ப 

அன்பொடக்கதையாதெனக்காடகன்வினகச் 
சம்புவோடுசக்பாதொதியதெனச்சாந்தும், (௪௮)
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சன்னியாசியோர்தேவசன்மாவவன்றானே 
மூன்னியாசகத்தனேகராடேடியமுதலைச் 
கதுன்னுகர்தையுட்பொதிர்துதோன்றாதுவைத்திருர்தான் 
௮ன்னசெய்தியாவாட பூதியுமுளத்தறிந்து. (௪௯7 
சந்ததர்திருடாமனாஞ்சன்னியாசியின் மேற் 
கநர்தையொன்தினையெவ்வசையாகிலுங்கவர்ச்தால் 
66 தம்வேசியாக்களேககாண டக்குமென்றெண்ணிப் 
பு$திகரச்தொருபிரமசாரியின வண்பொருக்இ, (௫௨) 

அ௮ன்னவன்றனையடிபணிர்தடியனேன்றனக்கு 
மன்னுற்கசபெறுவழியருளெனவழுத்திப் 
பன்னுமீங்கத ச்தொடுபணிவிடைபலவியற்றித் 
அன்னுகாளிலோசர் சணனமுதஇடத்துய்ச்தே. (௫௧) 

இருவரும்மொருபெருவழிஈடக்தனரிவன்றான் 
ஒருதரும்புசன்தலைமிசைக்கொண்ணெவளித்தோற் 
குரியகன்மனைத்துரும்பிகோவேட்டிவக்க தபார் 
குரவவாங்கிதைச்செலுத்தஅவனென்றுகொண்டோடி. (௨) 

அந்தவீட்டி லுய்க்தவனெனமறைத்திருக்சதன்பின் 
வர் தூடனைஈம்பியேதேவசன்மாதன் 
கந்தையன்னவன்கைக்கொடுத்தொருகுளக்கரையில் 

முக் துநீர்ச்செளசாதிகண்டுடி தீதுமீள்காலை, (டு௩) 
பொருகடாவீரண்டங்கெஇர்பாய்க்திடப்பொழியும் 

குருதிபாசினில்விழ்க்த தபருகடக்கு௪௦ 
கரியத் தாக்டைப்பட்டோரிழக்தத௱டிப் 
பரிவினோடனனைபார்த் துகின்றே ன ற்குள். (௫௪) 

இர்சவேளையோலெய்தரிதென்னவச்ஈடன் 
கந்தைதான்கொகெடிச்! ஈருகாட்டினிற்கரச் சான் 

இர் sence gr eyst Mass டிரக் ல், 
தந்துவாயன்கிட்டிடையிரா ககள்ளிலவக த டைக்சான (டு)
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வேறு, 
தேடியபொருளிழக்ததேவசன்மாதன்னெஞ்சம் 
வாடியங்கிருப்பத்தர் துவாயன்றன்மனைவியோடே 
கூடியசோரனானகொழுசன்றான்வர்.சானென்றே 
காடியதூதியானாரவிதன்றேவிசொன்னாள், (௫௬) 
கேட்டலுர்தர்துவாய்ச்சிகெழுமுதன்கொழுகன்றங்கள் 
விட்டிலில்லாதிருக்கும்வேளைபார்த்சவள்பின்சென்று 
கோட்டிசோதம் தவாயன்குறுடக்கண்டுகெஞ்சில் 
வாட்டமாய்த்திரும்பிவிட்டில்வக்தனளவனலுங்கண்டான்(ட௪ ) 
குண்டவன்கண்கள்சேப்பக்கடுஞ்னைக்கொடுசெக்தியை 
உண்டவன்போலச்சிறியுக ஈசினம்பலவும்வாயால் 
விண்டவடன்னை த தாணில்வெருவுறக்கட்டிச் தூக்கங் 
கொண்டனன்ழாதஇதானுங்குறுகிகின்றிதனைக்கண்டாள் (டு௮) 
என்னைநீகட்டிவைத்சேயேகியங்கவனைக்கூடிப் 
பின்னைவாவென்றத்தாதிபேசினள்கட்டி வைத்து 
மின்னனாடர் துவாய்ச்சிவிளக்செைகிறுச்திப்போட்டே 
அன்னவனருகிற்சென்றேயணைர் துபோடத்திருக்தாள். (௫௯) 

விழிச் சனன்றர் அுவாயன்வேண்டியவா.றுவைசே 
பழித்தனன தற்குச்சற்றும்பகாக்இடாதஇருத்தலாலே 
கழிச்தனனுறையைசீசூரிக்கத்தியைக்கொோண்கெற்பை 
அழித் தவண்ருக்கைப்பற்றியரிர் தபோ ட்டெறங்கும்போதில்.() 
தக். துவாயன்மடச்ைதான்சகங்கணமமெள்ள 
வர் தனதிக்குற்றவண்ணங்கண்டவளைவிட்டு 
முக்தவன்கட்டினவச் சமுறைமைதப்பாள்போனின் ள் 
அக்தவேளையில்விழித்சானவளையேபழிக்குற்றுள். (௬௫) 
ஐயையோபாதகாநீயரிக்தரூக் கும்வளர்க்து 
துய்யவளானேனென் தன்றுகள நுதற்பிஞலே 
வெய்யவுன்றன் ளைப்போலவேறொ. ரையான்தீண்டில் 
வையக ம்பழிக்குமெங்கண்மரபுக்குமினமாமே, (#2)
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என்ன துமவன்பயந்தேயெழுக்்இிருந்தவளைசோக்கத் 
தன்னைத்தான்பழித் துக்கொண்தொளிணைதன்னில்கீழ்ந்தே 
அன்னவள்சகட்டவிழ்த்திட்டாரவேமோர் தபுல்இ 
மின்னிழைபொறுப்பாய்நீயெ ன்பீழையென வேண்டிக்கொண்டான். 

அரிக் துமுன்விழுந்தமூச்கையவள்கையிலெடுத் தக்கொண்டே 
விரைச் தபோய்க்கணவன் தாங்கும்வீட்டினிற்படுத் தக்கொண்டே 
யிருக்கனள்விசாரமிட்டேயிவனுக்சென்சொல்வோமென்று 
பொருச்தியகங்குற்போ துபுலர்ர் ஐபுள்ளெ ழுக்ததார்த்சே. (௬௫) 

நாவிதனெழுக்திருச் துண்ணியகத்இக்கூட்டை த் 
தாவெனக்கத்தியொன்றுதன்னையங்கெடுத்துப்போட்டாள் 
தேவிமேற்கோபமாஇத்இரும்பியங்கவனும்போட்டான் 
பாவிரீகெடுத்தாய்முக்கைப்பதைத்திடச்சிதைத்தாபென்றாள் 

கையினிலெடுத்தமூக்குங்கத்தியுங்காட்டிக்காட்டி 
ஐயகோவிர்சவூரிலாசன்கேளானோவென்ன 
வெய்யவன் மா தர்கண்டுவிசித் தகாவிதனைக்கொண்டு 
தையலும்பின்னேசெல்லத்் தரணிகாவலன்முன்போனார், () 

மன்னவன்ருனுமிக்கமக்இரிமாருகீயார் 
உன்னை மூக்கரிர்தவாறேதுரையெனப்பரத்தைவிட்டில் 
பொன்னணிமார்பாபோனான்புலக்இருந்தேனிப்பாவி , 
என்னையோர்கச்தியாலேயெறிக் துமூக்கரிந்தகானென்றாள், () 

காவிதன்றன்னைக்கேட்கனானொன் நுமறியேனென்றான் 
நீவிரிங்கெவளை ச்சூலகிலைக்கழுவேற்றதுமெனறான் 
கூவியக்கவளைமூக்கைக்குறைத் சவன்வேறேயென் து 
தேவசன்மாவிதெல்லாஞ்செப்பினான்வலியவந்தே, (௬௮) 

தேவசன்மாவினாலேதெளிர் துமக்திரியோடாய்க்து 
காவிகன்றனைவிடுத்துரபஇத்ச் துவாயன் 
தேவியைமுலையுமூக்குஞ்சிதைத்தனன்.அா தியான 
பாவியைப்புரியைச் சுத்திப்படரெரிகொளுத்திலிட்டான்.. ()
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இவவகைசொல்லக்கேட்டேகாட்கனிதற்குகாஞ்செய் 
துய்வகையேதிங்கென்னத் தமனகனுபாயத்தாலே 
அவ்விருவராயும்வெவ்வேருகநட்புடைத்துக்காட்டைக் 
கைவசமாக்கிக்கொள்ளக்கருதுவ.துறுதியென்றே, (எ௰) 

ஈந்தியகாரியக்சைகாடியேயெடுத்துக்கூட்டல் 
வர்துதுமிடசைததம்பால்வராமலேதடைபடுத்தல் 
முச்துறவருஞ்செல்வத்ைமுயற்சியாற்றேடிக்கொள்ளல 
மர்இரவிசாரமூன்றும்வல்லவனமைச்சாமென்றான், (௭௪) 

ஏகமாயிருக்குஞ்சிங்கவிடபஈட்புடைக்காம்மால் 
ஆகுமோவென்னவோகோவருமையோவுபாயத்தாலே 
காகமோரரவைக்கொன்றசதையறியாயோவென்ன 
தாகமோடுரைநீயென்னத்தமனகன்் சொல்ல லுற்றான், (௭௨) 

காகம் நாகத்தைக்கோன்றகதை, 

கோடுநுையிற்காகக்கூடுவைத்தனேககாலம் 
பேடொடுகூடிவாழும்பெருமரப்பொர்இல்வச்தே 
ஆடியகரும்பாம்பொன்றங்கதுபெதுமுட்டையெலலாம் 
காடி யேகுடி.த்துப்போடசலிச் துளமெலிம் துவாடி, (௪௩) 

தன்னுயிர்ப்பாவ்கனுன சம்புகனருகுபோயிங் 
கென்னசெய்குவனானென்னவிதைக்கொலவரிதோநீபோய் 
மன்னவன்றேவியாடுமஞ்சன சசாலைபுக்குப் 
பொன்னணிகொண்டவெர் தபோகெபொர்திலென்ன (ere) 

காகமப்படியேசெய்யக்காவலனேவலாளர் 
ஏ௫ூமாமரத்தின்பொக்தையீர்ச் சன£ீருமபோதில் 
காகமங்கிருர் துறகதுக்கெரிருலுண்டாக _ 
ஆகையாலுபாயத்சாகாதிலையென வறையும்பின்னும், (எடு) 

சிங்கத்தை ழயல்கோளன்றகதை, 

கு௮ுமுயல்சிக்கர்சன்னைக்சொன்றதொன்றுண்டேடு தன்னிற் 
சறியுமோர்காட்டிலேயோர்டிக்கமுண்டரதக்காட்டில
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உறுவிலங்களை த.தம்வேட்டையாடியூன் மிகவுந்தின்று 
வெறிகொடுதிரியுளளில்விலங்கெலாமொருக்குகூடி, (௪௭௬) 

ஆணிஎஞ்சிக்கமேயுன்னடவிபில்விலல்கையெல்லாம 
ணிலேகொல்லவேண்டாமவித த் தினிற்றினமொன்றாக 

ஊணுனக்களிப்போமென்னவுண்மையாக்கொண்டுசகம் 
அணையுமிட்டொவ்வொன்றாயருக்தியங்கிருக்குகாளில், (௪௭) 

கனிமுயலொன்றுக்கோர்சாடன்முறைவருதலோடும் 
இனியதவிடாதும்மையெனினுமோரெடுப்பெடுத்து 
வினையையிப்போதுசெய்துவென் நுகாமுய்க்தோமாகில் 
ஈனிவிலங்களை ததுமுய்யுகமக்குகற்புகமுண்டென்றே, (௭௮) 

கருதியச்சிங்கத்தின்றன்கடும்பசிவேை தப்பி 
வருகலுமுயலைசோக்கிமன்னனம்பசிவேளைக்குப் 
பெருமதவேழமேனும்பிஈ் துவதில்லைபிச்இ 
வருவதென்னுரமைரீயென்றுமனக் சனிற்ரினர்துகூற, (௭௯) 

ளுயகின்பசித தவேளைக்கடியனேன்வக்தேனாங்கோர் 
வெய்யசிங்கத்தைக்கண்டுவெருவியங்கொளிச்இிருக்சேன் 
பையவேிங்கமாங்கோர்பருமுறைபுகுந்தபின்னர் 
அய்யவன்பக்கல்வச்தேன்சுவர்மியென் றிறைஞ்சிசிற்க (௮2) 

சிங்ககாமல்லால்வேறோர்சிங்கரீகண்டாயாஇில் 
அங்கசைச்காட்வொவென்றழைத் ச லுமழைச்துப்போயோர் 
பங்கமும்புன லுஞ்சேரிக்சபாழ்$தரவதனைக்காட்ட 
அங்கதையெட்டிப்பார்ததசதனிழலுருவக்தோன்த. (௮௧) 

தன்னுருகிழலைத் சானேசக்அருவெள்றுபாய்க்து 
அன்னுபங்கத் தழுர்தித் அங்கிறேயுயிரிழக்த 
தென்னலா ுபாயத்காேேயாலையும்வெல்ளலாமென் 
கிள்ள மோர்சண்கொக்கையிர்ச்சதோர்கசையுஞ்சொல் ஓம்,
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(Gap-pan Gandaad கோன்றகதை,) 
மீனொன் றையுமேதின்றுட ல்மிகவேவளர்கொக்கு 
கானங்கொருபானண்தெனைக்கண்டிரைகொள்ள 
ஞானச் தருமோனங்கொடுகண்ஷும்படி.கண்டப் 
பானண்டி.தைரீயிக்குறைபண்பேதுரையென்ன (௮௩) 
என்னென் துரைசெய்வேனினியானெவ்கள முய்வேன் 
கொன்னுக்தியவலைகாசர்கள் கூடிக்குள மேசி 
மன் ஐுர்தடமெல்லாமிகவளைச்ேேதவலைகி AF 
சின்னஞ்தெபொடிமீன் முதற்சேசப்பிடி த தாரே. (௮௪) 
இர்தக்குளகாளைக்கென வெண்ணிக்கொடுபோனார் 
அக்தப்படிவந்தேபிடிச்தவர்காவிலெடுக்தே 
சந்தைக்கடைதொது.மீன்கடைசானேயெனவிற்பார் 
எம்தப்படியிவர் சப்புவசெனவெண்ணியிருச்சதேன். (4G) 
அர்தப்பழிகாரர்வருமுனமேயொருடாயஞ் 
சிந்தித் தனனானப்படிசெய்தாலவையுய்யும் 
எர சப்படியானும்மழை த இங்கேவருவாயேல் 
இர் சக்குளம்விட்டோர்குளமெய்தும்படிசெய்வேன், (௮௬) 
என்றேபகராசள்சொலவியனண்டதைசம்பிச் 
சென்றேபலமீமனோரைசெயவேயவை.கூடி 
ஈன்றேயெனவரவொவ்வொருகடைக்கொன்றுகொண்டே.௫க் 
கொளன்றேசிலதின்றேலகொடும்பாதையிலுலர்ச்தி, (௮௭) 
அலவன்றசைதனையுண் டிடவதையுங்கொசசெலவக் 
சிலமெங்கணுமீனென்புகணிறைகொண்ட அகண்டே 
ஈலதிங்கதுபல.மீனையுகனிதின்ஐ௮ஈமையுங் 
கொலவர்ததராமும்மிதுகொலுமுன்கொலுவோமே, (௮௮) 
ஈம்மால்வருபிழையேயிதுகாமூம்மக்த.மீன்போல்: 
சும்மாவிரும்கனமேந்தொலுமதிலேயொருரசூழ்சச 
எம்மால் வகைவருமாதினிசெய்வோமெலவெண்ணி 
அம்மாபகன்ஈமுச்சைச்சனையடியானெருக்யெச. (௯)
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நெருக்குண்டறகிழ்ச்தேதகொக்குநீங்கிற் நயிரலவன் 
இருக்குர்தலமே௫த்தனதினச்தோடிருக்ததுவே 
செருக்கும்பகைபெரிதாகிலுஞ்சிலதக்திரவகையால் 
மூருக்கும்படிகினைக்தாலதின்முடியா சதுமுளதோ,  (௯௰) 

எனவே தமனகனோதிடவிசைந்தேக௱டகனிம் 
மனமேகமதெனவேதினம்வாழும்மிவர்கட்டோ 
கனமானதக்திர தீ தாலன்றிக்கலையாததற்கேற்ப 
நினைவாய்தமனகரீயெனகிகழ்த்தக்கரடகனே. (௯௧) 

வேறு, 
இன்னனபலவுபாயமியம்பியேதமனகன்றான் 
தன்னிகரிலாத௫ங்கக்கனிச்தகோர்வேளைபார்த்தவ 
கன்ன வன்பக்கற்சென்நேயடிபணிர் திருகைகூப்பி 
மன்னவோர்்தீங்குகண்டுவஈ்சனனின்பாலென்ன. (௯௨) 

யாதுதிங்கனைரகண்டிங்கெய்தினையுசைத்தியென்ன 
ஓதருகருமஞ்சொல்லினுன துசித்தத்தில்வைத்த 
காதலான்மெய்யும்பொய்யாக்காணுமோதெரியாதென்றே 
ஈதுகான்சொல்லவஞ்சியிருக சனனின்றுகாறும். (௯௩) 

அவ்வகையெண்ணினாலுமல்லதுகோமபித்தாலும் 
எவ்வகைதண்டித்தாலுமிறைவருக்கிட்வராமல் 
செவ்வைதேர்புத்திசொல்லிச்செய்கருமஞ்செய்வித்தால 
வெளவியதெவ்வராவிமாய்ச்திடக் இண்ணமன்னா, (௯௪) 
மக் இிரவிசாரத் சாலேமன்னவன்மயக்கநீக்கல் 
தக இரவுபாயத்தாலேசத்துருமகாசம்பண்ணல் 
மூந்தியசெங்கோலூலின் முறைதவருதியற்றல் 
இர் சவாறமைச்சர்கீிதியிவைசெயார்மரகில்வீழ்வார். (௯டு) 
ஓயகின்பழையசேனையமைச்சரைநீக்கவிட்டே 
வெய்யகோட்டிட.பர் சன்னைவிரும்பிரீயுறவுகொண்டு 
மையலுற்றிருத்தலாலம்மாடரசாளவெண்ணிப் 
பையவேயதற்குவேளைபார்த்திருக்கின்றதென்ன, (௬௬)
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௨. கலுஈகைத்தீதென்னவார்த்தைநீசொன்னா ய்ம்மை 
நுடைக் துமுன்னமக்குச்சொன்னவாணையும்வார்த்தைப்பாடு 
டக்தும்மா சையாளக்கருதுமோகருதாதென்ன த் ங் 

அதாடாகர்துகாம்விசாரியாமற்சொல்லுவதில்லையென்றே,(௯௭) 

என்னெதிராகத்தானேயிகழ்ச் தகின்௪த்தஇயெல்லாக் 
கன்னதுசத்இக்டுசானலவென்றுமற்றும் 
பன்னுவாய்மதங்கள்பேசிப்பகைகினை ததிருந்ததென்றால் 
பின்னையுமிதிற்சக்தேகம்பேசில்யான்சொலவதென்னே,(௯௮) 

அ௮சசசையிழ்க்துவாமுமமைச்சரையமைச்சா தம்மைப் 
புணைபடத்துரத்திவாழும்புரவலா சம்மையென்துர் 
திருமகளெனுமடர்தைசேர் தினிதிருர் துவாழாள் 
இருகிலக்கெத்திசானுமிவரைவிட்டகலப்போவாள். (௬௯) 

கொற்றவாகாரியத்திற்குலமதியூகர்தன்னால் 
உற்றவர்த ம்மைரீக்யொருவனைமு ,தலாவைப்பின் 
மற்றவரரசையெல்லாம்வெளவியேகொண்டுபின்னு 
செற்றமுங்கூர்ச்துவேச்தைச்செறுத்திடகினைப்பரன்றே, (ர) 
மூடருக்குபகாரக்தான் முக்துறச்செய் அ,தம்மைப் 
பீடுசெய்தவர்க்குச்தாமும்பெரிதுகைம்மாறுசெய்யார் 
நீடியவுபகாரங்கணிகழ்த்தியேதமக்கு த் தாமே 
கேடுகடேடிக்கோள்வார்கேண்மையைகினைக்கொணாதே, () 

கஞ்சொடுகலச்சசோற்றைகடுக்குறவசைந்தபல்லை 
வஞ்சகர்ஈட்பைமிஞ்சுமர்திரிதன்னைச்சற்றும் 
மீஞ்டெவைத்திடாமலெடுக்கவேவேண்டும்வைத்தால் 
அஞ்சியதுன்பமெல்லாமாக்குமென்றறையக்கேட்டு, (ஈ௨) 
யாதாஞ்€வகன்னம்மிடச்தினிற்செய்தகுற்றம். 
அமீயென்னச்சில்கர் தமனகளலுரைக்குமோர்கின் 

போதனையன்றியேசன்புத் மேற்கொண்டுசொல்லுச் 
Sg. லுனையிகழ்ச்சசெய்தல்டோ.சாதோவென்ன, (art, )
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தஞ்சமென்றடைக்தபோக்குத்தானபயங்கொடுத்தே 
வஞ்சககினை த தக்கோறல்வண்மையன் நுலகிற்சொலலும் 
பஞ்சபாதக,்தின்முக்தும்பாதக.மிதுவேமேலுங் 
கொஞ்சமினிரையக்தோறுங்குளிப்பவரிவரோகண்டாய்,(ஈ ௪) 

காமதைவிரும்பிக்கொண்டஈ௩ட்பலாற்பிமிதொன்றீல்லை 
தீமையங்கதுசெயாதுசெய்யினும்பொதுப்பதன் நி 
யாமிடர்செய்தறிதேயென்றுபிங்கலன்ரான்சொல்லச் 
சாமியிங்கிதுவேக்தற்குத்சகாசதெனப்பின்னுஞ்சொல்லும், () 

அன்னியோனுந்தொல்லையமைச்சாகளேனுமந்றும் 
மன்னியசுற்றமேனுமைந்தர்களேனும்வேக்தன் 
முன்னியேபொருவர்மீதின்மோகம்வைத் இடிலவன்பால் 
துன்னியவரசுமிக்கசுகமுக்தாங்கொள்வர்மன்னோ, (சப 

செல்வத்திலாசையில்லார்செகத்தினிலொருவருண்டோ 
ஈலவினையில்லாவேற்றைகம்பியுன் செல்வமான 
பல்வகைவிசாசிப்பெல்லாம்பரிர்து$யளித்தாயுன்னைக் 
கொல்ஙவகையுபாயகெஞ்டற்குதித்திருக்கின்றதன்றே, (௭௭) 

ஈல்லமிவமைச்சாபுத்திகஞ்சுபோலிருர் துபின்னர் 
எல்லையில்செல்வமாவியின்பருமுதவுகல்லோ 
ரல்லவாபுத்திமுன்னமமுசென ச்தோன்றிப்பின்னர் 
ஒல்லையிற்செல்வமின்பமுயிரையுமிழக்கப்பண்ணும், (௮) 

தனக்குரியாராவிீட்டுச்தான்பிறர்க்கமைச்சுகல்கு 
மனத்தனாமசசன்பின்னைவதுமையாம்பாவைவிழமக் து 
கனக்கவெர் துயரமான கராவின்வாய்ப்பட்மொழ்கி 
இன,த்தராம்புணைகாணாமலிழப்பனாருபிரைமன்னோ (ஈ௯) 
கச்சுமாமரத்தைவைக்அகளிகடலமிர் தம்பெய்தும் 
பச்சிலைமுதலாக்கொல்லும்பாம்புபால்பெய்திட்டா ஓங் 
குச்தெவிடத்தைகல்குங்குவிதசர்க்கரைமேனட்டு 
மிச்சமாத்தேன்பெய்தாலும்வேம்புதன்கசப்புமாரு (md)
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இன்னவையபோலுக்துஷ்டர்க்தெம்பலவிதஞ்செய்தாலும் 
பின்னுமங்கவர்துன் மார்க்கம்பெருகுரற்குணத்தராகார் 
அ௮ன்னராமூலச்2தாடேயழிக்கினுஞ்சயமாச். தஷ்டர் 
மன்னுயி மி.ச்தர்லேதுன்மார்க்கருமழியுர் சானே, (௧௪௧௧) 

வேர்தனுக்கபாயம்வர் தால்விளையுமுன்னறியப்பண்ணல் 
போர தவவ்வபாயரக்தன்னைப்புத்தியினாலேடக்கல் 
616 BS BI ஈமோகத்தாலேயெண்ணமந்திருக்கானேலு 
மாந்தசவுதுஇசொல்லலமைச்சர்கணிதியாமே, (௧௪௨) 

எத்தனை விதஞ்சொன்னா லுமெள்ளளவேனுகின்றன் 
சி ,கழுமமியவில்லைசெய்வதொன்தறியேன்வேக்கதர் 
மததவெக்களிறுபோலமனஞ்செலும்வழியேசென் து 
மெத்தவும்விளைக்ததென்றால்வெறுப்பர்மந்திரியையென்ன. () 

ஆயிணிவ்வாறுசஞ்ச்வகனைகான் கேட்பேனென்று 
ச.பமங்குரைப்பகல்லூர் தனைசெய்தாய்சூழ்ச்சி 
எபுமக்திரிவிசாரமிதயதச்தில்வைப்பதல்லால் 
வாயுறப்புறத்திற்சொன்னான்டரணமேதிண்ணமாமால் (௧௧௪) 

குருவுபதேசமாசர்க.டியவின்பந்தன்பால் 
மருவியகிதியங்கல்விவய தான் செய்யும் சன்மம் 
அ௮ரியமக்திரிவிசாரமாண்மையிங்கைகளெல்லாம் 
ஒருவருமறியவொண்ணா தரைத் இிடிலநிந்தபோமே, (கக) 

கடன்படிற்கொடுச்சசேடங்களனல்படில்விடுச்சசேடம் 
விடர்தொடின்மீட்டசேடமேவலர்ச்செற்றசேடம் 
படார் துபின்கெடுக்குமுன்னேபற்றறக்களைர்தபோட்டால்.' 
இடம்பெறச் செல்வர் அய்த.தச்செருக்வொழ்ர்திருக்கலாமே() 

என்பஏசொல்லும்மையிடபமென் செய்யுமென்றே 
வன்பொடுசிங்கங்கூதமாட்டைசாஈம்பப்போகா 
கன்புடனருகிற்சேர்க்லெழிவதேஇண்ணமையா 
முன்பொருிலைப்பேஞார்முகட்டினாலழிச்சவாறே. (௪௪.௪) 

, 2
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(சீலைபபேன்ழட்டுப்பூச்சியால௮ழிந்தகனைதந) 
இக்கதையா துசொல்வாயென்றுபிங்கலனார்கேட்க 
மிக்க 2சார்ஈகரின் மக தவிசர்ப்பணியர ௪ன் மெத்தை 
புக்கொளித் தன்னான்மின்னாபுணர்ச்சிசெய்துறங்குமக் க 
பக்குவம்பார்த்திரத்தம்பருயெங்கிருக்குகாளில், (௧௧௮ 
கொள்ளிவாயடியிட்டாற்போற்குறுமுகடொன்றுசோக தங் 
குள்ளுறை?லைப்பேனையுறவுகொண்டணேக்குகானே 
தெள்ளியண்பனாகிச்சோச் தனிதிருப்பேனென்ன 
முள்ளெயிற்மினிற்றுகெகாமுன்னைநிகடிப்பாயென்ன, (௧௧௯ 

அுக்குகான் செய்கலேனீசொன்ன துகேட்பேனென்று 
பொடுக்கெனக்காலில்விழப்புக்இயிலிரங்கரீதான் 
வெடுக்கெனக்கடிக்கவேண்டாம்வேக்கனுமனையாட ஈனும் 
படுக்கையிலுறக்கவேளைபா£த ஐநீபசிதீரென்ன, (௧௨௰ 

கல்லதென்றடைந்துபின் நிண்டிபனெனுகாமமூடு 
மெல்லியலுடனே தானும்விழித்திருக்கன்றபோ இல் 
பல்லினாற்கடிக்கவேர்தன்பதைக்தெழுக்தேதீதென்று 
சொல்லலுக்பங்கொண்டேோதனைக்காராபாரக்க, (ate 
முகடனாரொளித்துப்போ GT Ape or BE Hs gait apn 

விகடமில்லாதவக்தவிசாப்பணிதன்னை க்கண்டே 
அகடுகீசெய்காயென்றங்கதஜயிர ழிச்.தப்போட்டார் 
வகையறியாமற்செத்துமாப்க த.துலைப்பேமன. (௧௨௨) 

என்றொருககையுஞ்சொல்லி3யரு துனைப்பொரவருக்கால் 
துன்பியமழையுங்காற்றுஞ்சூழ்க்திரிவேளை தன்னில் 
தன்றனிவான்முறுக்கத்தலையொடகொம்பசைத்து 
மன்றகஈடுங்கவரதுமார்பினிற்பாயுமன்னே, (௧௨௧) 
செயமாமசசனேகான் செப்பினேனுனக்குகன் மை 
£பிதைவெளியிடாமனெஞ்சில்வைத்திடபமுன்னைப் 
பாயவர் துற்றுலாவிபதைத்திடவகை்திகானும் 
போயிவண்வருவேன்பின்னர்ப்னிசவென்றேஇற்றம்மா, ()
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THROU S ner ex My ON UF CHEM SGT LITA 
போகவங்கதவுங்கண்டுபுகமுடன்சுகமோவென்ன 
காளெங்காளைவேக்தேஈமக்குமோர்சுகமுமுண்டோ 
ஆகமேதயிரோதென்றுமரசரை ச்சேவிப்பார்க்கே, (க௨ட) 

செல்வமுஞ்செல்வமல்லசிக்தையுஞ்சிர்தையல்ல 
சொலவதுஞ்சொல்வதல்லசுகப்பதுஞ்சுப்பத ல்ல 

கலவியுங்கல்வியலலகடுங்கொலைப்பாம்புபோலக் 
கொல்வளரரசர்சேவைகுறித் துவாழ்பவர்க்குத்சானே(௧௨௬) 

எனச். தமனகனுஞ்சொல்லவிறைவர்கெஞ்சேற்குமரறு 
மனத்தில்வஞ்௪சகமிலாமன்மசமையாகடர்துகொண்டால் 
சினத்தமன்னவரானாலுஞ்சினேகமாய்கமக்குவேண்டும் 
இன ச்தினிலினத்தராகவெண்ணியோடத்துவாரே (௧௨௭) 

எனவிடை கூதச்செல்வமெய்இனின்புறாதாரில்லை 
வனிதையர்காமர் தய்்த்துவலியிழவா காரில்லை 
௮னகவெஞ்சமனை த்தப்பியாவியுற்றிருப்பாரில்லை 
பனதொடுவேக்தா்சிச்தம்வரஈடப்பாருமில்லை, (௧௨௮) 

அச்சனருடனேகூடிச்சுகமடை௫ஈதாருமில்லை 
இச்சையாசகத்தினாலேயிடருறுதவருமில்லை 
குச்சிசக்கள வினாலேகொழுகிதிபடைச்் தாரில்லை 
௮ச்சமிலாசராலேயழிபடாவாழ்வுமிலலை, (௧௨௯) 

கல்லிடஈல்லகாலகற்பொருணல்லதோழர் 
சொல்லுமிவ்வகையுஞ்சற்துர்துளக்கமில்லாதகெஞ்சும் 
இல்வயின் யாவும்பெற்ருரெய் துவர்”லகாள்வாழ்க்கை 
அல்லவரின்னகாளிலழிவரொன்றதியலாகா, (௧௩௦) 
இவைக்ணீசொல்லவர் சதென்னபிங்கலன்றாலுனபால் 
திவறுதானினைஈ்சதண்டோசாற்றெனவிடபங்கூறக் 
கவடமாய்ச்செயுமிரா௪கர்ரியக்தன் னைச்சொன்னால் 
அவமஇவேர்சன் சற்றேயறியிலுமைக்கொல்வானே, (௪௩௧)
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ஏன்னினுகீயுகானுமிதயமொன்றாகையாலே 
உன்னதுகருமஞ்சொல்லவுற்றனன்மற்றொன்றல் ல 
ன்னவன்சேனைக்கெல்லாமஇழ்விருக் தளிக்ககாளை 
நின்னையேகொல்லுமாநுகினைக்தனன்மனத்திலென்ன (௧௩௨) 

அஞ்சியேமிகவுஞ்சஞ்வெசனுமெய்கலங்கிவேர்தன் 
கெஞ்சினிலென்னைக்கொல்லகினை ச் தகாரணமேசென்ன 
எஞ்சினோர் மீதிற்கோபமியா வாக்குமெய்துமென்பா£ 
வெஞ்செவேர்தர்க்குற்றவெகுளியசர றியவலலார் (கச: 
பரவையையளவிட்டாலும்பாரலாமளவிட்டாலும் 
வணாமுழுசளவிட்டா லுமாதர்கெஞ்சளவிட்டாலும் 
இத்தா தனைக்கருதித்சன்பாலெய்தினர்தம்மைக்கொ ல்லும் 
அசசர்கெஞ்சொருவராலுமளவிடமுடியாதென்ன (௧௩௪) 

மின்னனு தங்கணெஞ்சம்விடலாயேவிரும்பிகிற்கும் 
பொன்னெலாமுலுத்தர்மேதடுமபொருளையேசேர்க்துகிற்கும 
ம ன்னியமை ஐயுமோதவாரியிற்பெய்துகிற்கும 
அன்ன போல்வேக்த ர்சாமுமபாத்இரம்விரும்பிகிற்பார்(க௩ட௫) 

காரணத்தலேவேச்தன்கனன்றனனாகல்மற்றோர் 
காரணத்தாலேயன்னான்கருத்தினைத்திருக்தலாகுங் 
காரணமி.பாதுமின்றிக்கனன்றனனாகின் மற்றோர் 
காரணத்தாலேயன்னான்கருத்தினை த்திருத்தலாசா (௪௩௬) 

(வேறு) 
என்றுசஞ்வகனியம்பமன்ன வன் 
அன்றுனையழைத்ததுமாணையிட்டதும் 
இன்றுளை த. தனக்குளார்த்ரைவழங்கவே 
கொன்றிடகிளை தச.துங்கொடியபாவமே (௧௩௭) 
மக்திரிபண்டி சர்மருச்அவஞ்செய்வோர் 
ஈக்தையுமன்னவன்க்தைக்கேற்றிடில் 
ge ம வ ne eadereg " 
'அமிகின்பருமவலுக்காருமே (ony
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இட்டர்பானன்றியேதொடாக்துசெய்யிலும் 
மூட்டாபாற்சுபாஷிதமொழிகள்பேசிலும் 
ஒட்டியமூகைமுன்னுிதஞ்சொல்லினும் 
ஈட்டமேயல்லதுன் மையில்லையே 

ஈல்லகிவசேதனற்குணாப்பதுங்கொடும் 
புலலாமுன்றனஈலிபுகன் திரப்பதும் 
அ௮லலனோ.பாக்குமாசரையளிப்பதும் 
கலலிமேலெறிர்இிடுசழங்குக்கொக்குமே, 

பெருங்களாகிலக்இினிற்பெய்கமாரியும 
இருந்திலாச்செவிடர்பாற்செயுபதேசமும் 
அருங்கொடியோரளுக்களித் ச தான மும் 
ஒருங்குறவோர்க்இடிலொக்குமென்பவே, 

சந்தனமரங்களைச்சலசவாவியைப் 
பந்திகொடாழையைப்பா பபுவெங்கரா 
கந்துமுட்கு ம்வபோனாட்டபிவோகரைத் 
தொர்்ஃமாய்விடாமலே தட்டர்சூழ்வரே, 

ஆதலின் மன்ளவரருகுகல்லமெய்ப் 
போதமேயடைர்தவாபொருச்இடின் மிகப் 
பேத்கமாக்கியேபின்னுங்கொடலவும 
சூதுகண்னைப்பத அட்டாநிதியே, 

(Garp ) 
அசசனின்சொலுமபயவார்த்தையும் 
பாவுமில்தெப்பார்வையின்பமுக் 
இரமதாபெனச்சிர்தையாரவே 
சருதினோமதுகளிட்டமானதே, 
ஐயையோவிவனபயவார் த்தையும் 
மெய்யதா மெளவிரும்மினோங்கொ லை 

செய்யவெண்ணினல் சிங்கமன்ன வன் 
கையிலாவதுகருதனீதியோ, 

(௧௩௯) 

(௧௪௰) 

(௧௪௧) 

(௧௪௨) 

(௪௪௩) 

(௧௪௪) 

(௪௪௫)
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தாரக்கண்டுரீதொழுமுனேதொழு 
தாரப்புலலிமோக்தருகில்வைத் அப 
சாரத்சாலுனை த்தருக்கச்செய்ததும் 
சேோத்தான்கொலைசெய்யவெண்ணியே. 

இருளைீக்தவிளக்குமெழுதினாப் 
பரவைநீந்தப்புணையும்படைத்துமிக் 
காரவாகெஞ்சினில்வஞ்சங்கடக்கவே 
உரியதொன்றை.புண்டாக்கலன் வேதனே, 

அனைவேகமடங்கிடுக்தோட்டியால 
வேனில்வெம்மையடங்குமவிசிறியால் 
ஈனரவேகமியமபிலவருயிர் 
போனபோதடங்கும்புவிமீ திலே, 
வண்டபூமதுவிட்டுக்கரிமதம் 
உண்கொதடிபட்டுயிர்மாய்வபோல் 
அண்டைவேரங்தர்ஈல்லோர்சொன்மறுத்துமால் 

கொண்டுதீயாசொற்கொண்டுயிர்மாய்வரே, 
துட்டஈண்புதொடங்கெல்லோர்களும் 
கட்டமெய்துவாரஈன்மையவர்க்கிலை 
இட்டமாகவிருர்தொருகாக்கையோர் 

ஒட்டகத்தினுபிரையழிக் கதே, 
(காக்கைஒட்டகத்தை அழித்தகதை,) 

உரைசெயக்கதையென்றெருதோதலும் 
இருள்செய்காட்டின்மசோற்கடனென்னுமோர் 
அரசுசங்கமதற்குளமக்திரி 
ஈரியும்வேங்கையுங்காக்கையுண்ணுகாள், 
ஒட்டகம்வழிதப்பியங்குற்றிடக் 
கிட்டிவாயசமாரெனக்கேட்ட லும் 
ஒட்டையுண்மையுமைத்திடவாணையும் 
இப்வெரயசர் கானழைத்தேகயே, 

(௧௪௬) 

(௧௪௭) 

(௧௪௮) 

(௧௪௯) 

(கடு௰) 

(464) 

(௧௫௨)
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மன்னனாமதோற்கடன்முன்விட 
HOT gor ay Boot பயஙகெ £டுத்.துகீ 

'இன்னலின் ரிமஈ கானகனென்றுபேர் 
மன்னிமகதிரிமாரொடுவாழ்கென, 

சம்புவும்புலியுங்கொடியும்மெமை 
ஈம்புகென்றுசொலிச்சிெலகாளெலாம் 
தமபுலததிற்சகோதரராமென 

இம்பர்போற்றவிருச் துடன் வாழா தவே, 

உரைசெய்சிங்கமொரு தஇனகோய்கொடு 
விரைசெய் வேட்டையின் மேற்செல்வேறிருக் 

இரைசெய்3வேட்கையையெய்தியமைச்சணைப் 
புராசெயன்பொடுகோக்இிப்புகலுமால், 

பொங்குவெம்பசியேற்கொபோய்க்கொணாக் 
இங்குஈல்குமினென்றுை-! செய்திட 
அிங்குமான்குமடவியெலாக்தரிச் 
தெங்குமில்லையிறாவயெனவக்தவே 

உற்றகான்இனிலொட்டகமொன்றலான் 
மற்றிரண்டையும்வம்மின்௧களென்றுகான் | 
கற்றபாடையிற்காகமழைத்துப்போய்க் 
கொற்றவேர்்தன்சமுகங்குறுகியே. 

மன்னனேயிவ்வனங்களெலா நரிக் 
இன்ன லுற்றுமிரையொன்றுமில்லையால் 
உன்னருட்கொடுபோய்ப்பிழைப்போமென 
முூன்னிவர் தனமென்றுமொழியவே. 

யா நுககருதசென றுசங்கஞைசொலக் 

கோதில்வேர்தமக்தானகற்கொன்றிடிற் 
போதுமென்றுபுகலச்சிவஏவா 
a gure doe Foran. a, 
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(கடுக) 

(௧௫௫௪) 

(கடுடு) 

(கடு) 

(௧௫௭) 

(௧௫௮) 

(௪௫௯)
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வாயசம்மதுகண்டடன்மன் னகேள் 
ஆயமன்னவர்செய்கையிதாகுகி 
யா.பமென் நு௩விலகுவன்்யானமுனம 

மாயவன்சொலும்வாய்மையிவ்வா நரோ. 

ஒருவனைக்கெடுத்தோர்குடிகாக்கலாம் 
ஒருகுடிகெடுச்தோர்ககாகாக்கலாரம் 
ஒருககர்கெடுக்சோர்பெருகாடெலாம 
ஒருபெருக்துன்புருவகைக்காக்கலாம், 

என்றுபஞ்சவாமுன்ன மியம்பவே 

கன்.மிசென்றவாகன்மகன்றன்னையும 
கொன்றுகின் றுகளப்பலிகூட்டியே 
வெனறியெய்தினொன் ஐ விளம்பவே, 

அபயம்வாங்கியடைக்கலம்புச்கதை 
அபயமாற்றியமிப்பர்களோ வென 
அப.பமீக்தவுனனாலழியாமலுன் 
அபயங்காச்ததனாலதைக்கொவமால். 

என்றுகாசமியம்பமதோற்கடன் 
ஒன்றுமுத் உர மோதிலனாலதை 
ஈன்றிதென்னகயக்தகேஞ்சொட்டகம் 
நின்றகதோரிடகேடிவக் துற்றதே- 

அரசன்வெம்பூயா ல்வருக்.துற்றனன் 
இரைமற்றியாதுமினிக்கிடையாதுகாம் 
உரைசெய்வோமென கான் குமொருமையாய் 
HOF Cpe Oe ar py. sera cmt HS ws, 

மன்னனேயிவ்வனத்திலிரையிலை 
என்னைமீகொன்றிரையருந்தென்று மன் 
சொன்னகாகச்சைளேக்கதோற்கட்ன் 
என்ச்கின்னுடல்சின்னசென்றேசொ௮ 

(௧௬௦) 

(௧௬௧) 

(௧௬௨) 

(௧௬௨) 

(௧௬௪) 

(௧௬௫ 

(௧௬௧)
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ஆயினென்னையருக்தெனச்சொன்னகோ 
மாயுவேோதவவ்வாறுமறுத்திடப 
பாயுமவெமபுலிதன் னைப்பருகென 

நீயுமெறகுகிரமபிராயோவென (௧௬௭௪) 

க.தனகன்னிதைக்கண்டெமைக்தொல 
விசனமவைச்சனரெ னறுவிறை$ தான் 

AGC Cm oo lar uM Eos Sea ev gp wor 
'சசம்வெமபுலிபாயஈ இடமா U6 oO (௧௬௮) 

சிங்கமெண்ணியகமிகதுசெ கரீருண ௪ 
துங்கவெம்புலியாளையைச்் துய் த. இட 
எங்கள்சம்புகனீ ரலவிருஈ துண த 
தங்குகாககதசைகளயின றத, (௧௬௯) 

கொடியசோடெவாக டி.னுமாஙகவா 
மடிவாதிண்ணமிவ்வாறெனறுசொலலுவா os த 
கொடியவேஈதாகையிறகொலையுண்ணலின 2 
கெடியபோரிலுயி விட நீதியே. - இனம்) 

போரிலாவியைப்போகூற்குவாக்கரூம ~ 
பொரிலவெனறுபிழைத்தடிற்புமியுஞ் தீ 
சேருமவீணிலுயிர்விடிறசெராக்கரும ly 
பாருமிலலைகிறையமபடிவரே, 2a = (௧௭௧) 

பொருஈசோடுபொருதயிரமாய்பவா ட? a 
இருகிலச்,துளிறக் துமிறக்திலார் es ஷ் 
வெருவியாவிவிருமபியிருப்பவர் = 
தரையின்மேவுசஞ்சாரப்பிரே eC, 

அறிவிலார் தமதாணமையினாற்பிறர் ட் 
சிறியொன்றுத்ஞ்சிக்ைகிளைப்பது ~ & 
மதறிதிரைக்கடனமன்னவுன் முன்ன மோர் 
குதியகட்டைக்குறிச்சதபோலுமால், பபண்கள்]
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(கடலைச் சிட்ட்வேன்ற கதை.) 

விடையதேதக்கதையெனவேஆயின் 
புடையின் மேய்கதிடுஞ்சிட்டுப்பொருக்திய 
பெடையுசானுமபிரிவின் றியா ங்கொரு 
செடியின கிமித்சிகாளியக்கதே. 

அனனகாளிற்பெடைசனையா யஜூதிரர் 
தென்னபுத்தியெனக்கிடமேதென 
மன்னுமிவ்விட மன்றிமற்றோரிடம் 
பின்னையிலலெனச்சேவலும்பேசவே, 

பொருகடற்கரைதன்னிற்பொருக்தியே 
அருகுழுட்டையையிட்டுவைத்தாலதைக் 

இரையெடுத் துக்கொண்டேகலென்செய்குவோம் 
உணாயெனச்சிறுபேடுகின்றோதவே 

பேடிபோவெனப்பெண்புசதியிக்கரை 
காடியக்கடனம்மையெண்ணாமலே 
அடிமுட்டைகொணடேஇிலதுபடும் 
பாகொயுமபடா தென்றுசாற்றவே, 

என்ன புத்திரீயெண்ணியுரை த்தனை 
அனனமுற்படச்சொன்ன தைவிட்டுயிர் 
தன்னையாமைதமாயில்விதெததால் 
என்னவக்கதையேதுரையென்றதே,. 

(வேறு ஆமைசொறழ்புத்திகடந்து இறந்தகதை;) 
விகடசங்கடமென்னுமன்னத்தோடே 

மேவுகம்புக்கரீவனெனுமாமைழமான்னர் 
சுகமுடனேயொருகுள த்திலனேககாளாக் 
கோழமையா ருக்கமழைசொசிவிலாமல் 

அகல்குளமும்புனல்வதறிப்பேகையாலே 
"மம்வுறமோர்குளகாடிப்போகவன்னம் 

(௧௭௪) 

(௧௭௫) 

(௪௪௭௬) 

(௧௭௭) 

(௧௪௮)
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பகர ரியவாமைதனையழைத்திக்கோலைப் 
பற்றிவாய்த்திறவாசேவருகவென்றே, (௪௪௯) 

இருபுறமுர்தாங்கவவிக்கொண்டுவானி 
லெழுச் தபறந்தஅகொ டுபோம்வழியித்கண்டோர் 

கருதியிதபுஅமையெனாகைத்துகின்று 
கைகொட்டிப்பார்க்கவக்சக்கமடனாரும் 

மருவககையேசென்றுகேட்கவெண்ணி 

வாய்திறஈ அ£ழ்விழுர்துமடிர் துபோனார் 
ஒருமையுளாரசொன்னதுகேளாதபேோர்க 

ஞுங்கருமமிவ்வாறென்றோதிப்பின் ஐம், (௧௮) 

(மும்மீன்கதை.) 

சேவலதகேட்கமற்றோர்கதையுண்டென்னச் 
செப்புகவக்கதையென்னப்பேடுகூறும் 

வாவுபுனற்குளமொன்றங்கதிலேமும்மீன் 
வாழ்ர்தவவைதமமுளொன்றுவருமுன் காப்போன் 

சாரவுசெயன்மற்றொன்றுவருங்காற்காப்போன் 
சாற்றிடின்மற்றொன்றுவக்தபின்காப்போனாம் 

ஒவறவேயனே ககாளிருகதுபின்ன 
சொருகாளில்வலைஞர்புகலுரையைக்கேட்டே. (௧௮௧) 

இந்தவிடம்விட்மெற்றோரிட தீதிற்செல்வோ 
மென் அவருமுன்காப்போனிசைப்பவம்மீன் 

வந்தபொழுதாகவதற்கிப்போதேகாம் 
வழிபாக்கவேண்டுமோவிடைச்தொனே 

௮க்தமுடன்சோரரிருவராயும்விட்டி 
லவள்கணவன்சண்மெவ்னறியாவண்ணச் 

தரதரமொன்றாலவளனாத்சதப்பவிட்டுச் 

தானுமவனைப்புணாஈதுதருக்களுளே. (க
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(இடைச்சி சோர புநடரைக் காத்தகதை,) 

கள்ளமாப்பிளையிருவாவராரென்ரூற் 
கரு ததண்டபாசனவன் காளைசனனோ 

டுள்ளமூழ்ர் தவள் கூடி.யிருக்குகாளி 
லொருகாளிலவன்றச்தையுற்றவேளை 

மெள்ளவவன்காணுமுனங்கவனை ச்தொம்பை 
மேவுவித்தஙகவனுடனேமேவுங்காலை 

வள்ளலெனுமபபுருடன்வரச்சண்டைபோலே 
வைதுகொண்டுபோவென்றேவழிவிட்டாளே (௧௮௩) 

அ௮ப்படியேவைதுகொண்டுவிரைஈ துபோனா 
னகத்இிடையனிவன்வரக்காரணமேதென்ரான் 

எப்படியோவிவராரோவறியேன்் கையி 
லெதெததடியுங்கொண்டுதா த இவர்தான் 

தப்பியொருபயலோ டிவக்௮விழ்க து 
சாயேயுன்றஞ்சமென் றிமகொளிதக் க்கொண்டான 

கைபபிடிச்சதடியுடனேதேடித்தேடிக் 
காணாமற்கருவிக்கொண்டேடினானே, (Se?) 

என்றுசொல்லான்றுசெய்தாயென்னவீட்டி 
லிருக்தவனையழைக்கவவன்வெளியேவக்தான் 

ஒன்துமிலையவன் போனானீயும்போ வென் 
லுரைத்தனனங்கவலுமெள்ளவோடிப்போனான் ௭ 

இன்முஈமக்கென்ன அன்பம்வக்தவேளைக் 
, கேற்றப டிசெய்வமெனவருமுன் காப்போன் 

அன்துமற்றேர் சடமேககற்றைமீன்க 
எ சவாமலச்சளேயிலிருக்கும்போ௮, (௧௮௫) 

மற்றைகாள்வலையோட்டார்கருக்காத்சாப்போன் 
வி சனிலேமசட்பட்மேரித்ததேபோல்
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உற்றதுமற்றதையெடுத்துக்கரைமேற்போட்டே. 
யொருதரம்பினவிசவக் சபின்னே காப்பபோன 

கொற்றவலைக்குள்ளாகீப்பதைக் அப்பாயம் 
கொன்றுவிட்டாரதற்குள்ளேகுள த்து தான் 

வற்றுமவாய்க்காலுடனேபுனலிற்பாய்க் து 
மறுகுளச்திற்புகுந்திருக் துவாழ்ர் க கன றே, (௧௮௬) 

எனறுசொலச்சேவனமக்கிடமுமீதே 
யிவவிட ததேநீயுநு ட்டையிவோயென்னத் 

தன றுணையுமுட்டையிடவிவைகளெ லலாஞ் 
சமுரா சனுங்கேட்டுச்ச மர்.ததைப்பார்ப்பொம் 

என் அமுட்டை தனையெடுத் அப்போனான ட் ப்போ 
தெமதுமுட்டையினைச்சுமமாத்தஈதா ஓய்ந்தாய் 

இன அசராஇருக்தாயேற்கடலேதுன்ப 
மெய்துவிபபேனெனப்பேசாதிரு£த தன்றே, (௧௮௪௭) 

அச்சகணமேதன்னினங்களெல்லாங்கூட்டி. 
யகலச்திறபலபறவைச்சாதியெல்லாம 

ஒக்கவரச்சென்றுபட்டராஜன் முன்போ 
யுவணதேவாபறவைக்குலங்கட்கெல்லாம் 

மிக்கதொருபெரும்பழியாச்சமுச்ரராசன் 
மிகையடைனேமுட்டைகொண்டானர்த முட்டை 

இக்கணமேயமழைப்பி, Ber eon Rust cm 
மெண்ணார்கங்குலத்சையென்றேமிரக்கிக்கூ.ற, (௧௮௮) 

கருட ஐுமங்கதையபிமானித்துச்கொண்டு 
கண்ணர்திருச்சன்னிநியித்தழறக்கேட்டே 

    

  

பொருகடல்வேச்தனையலஹ்சி சமுட்டைகொண்டு 
போனதென்ன விர்நேரிகிபிய oes 

குருவிசையீத்கொலே ஈரரல்எதின்றேற் 
குறையுனக்ருண் கல்கம் அபே ஞ்சம்



30 மித்திரபேததந்திரம், 

வெருவிமுட்டைகொண்டுவர்துகொடுத்தானென்னின் 
மேதினியிற்றஈ் தரம்போல்வேறேதென்றும், (௧௮௯) 

இப்படி பகரிசொல்லும்புச்ிஇயெலலா 
மிடபமுண் மையெனமன இலெண்ணிக்கொண்டே 

ஒப்பெரியசிங்கத்தைப்பொருதுகொல்லு 
முூபாயமெவ்வாறெனச்சிககமுன்னைக்கொல்ல 

வெப்பமுடன் கண்டுவதேயுடலகம்பித் து 
வெள்வாயுக்திறச் துசண்டை முடுசினீயும 

அப்பொழுதுன்வாலெடுத் த.ச்தலையுங்கொம்பு 
மசைததுக்கொண்டெதிரேசென்றமர்செய்வாயே, (௧௯௰) 

என்றுபுச்திசொல்லிவைகத்துக்காடகன்பா 
லேூ.பதற்குரை ச்சரசன்பக்கலிற்சென் 

றின்றுகொல்லவருடெபடீயுமெத்த 

வெச்சரிக்கையாயிருத்தியென்றுமீளக் 
குன்றுகிகரிடபமெதர்வந்தேயந்தக் 
கொடிய௫ங்கம்பொரவிருக்தகொள்கைகண்டே 

வென்றிதைநாங்கொல்வோமென்றெண்ணித்தானும் 
வெகுண்டுதுள்ளிவர்துசமர்விளைச்.2,தன்்றே, (௧௯௧) 

விண்ணஇிரமண்ண இரக்கடலிஜனோேடு 
வெற்பதிரவொன்றொடொன்றுபொருதல்கண்டு 

அண்ணெனகெஞ்சககடுங்கியரசர்ச்சிக்த த் 
துன் பம்விளைக்கதுசவாமித்துரோகமன்றோ 

கண்ணெ.திரேகண்டமுெனங்களித்தாயென்து 
கரடகன் ரான் றமனகளைக்கழறிப்பேதம் 

பண்ணினதபோ அமினிவி௫க்கெட்புப் 
பண் ணுவதுகருமமென் தேபகர்ர் அபின் ஒம், (௧௬௨) 

பிரி த இிடுதல்பிரியாமற்பேணிக்கொள்ளல் 
டிரிக்கவரைமூன் போலப்பேசமின்றிப்



மீத்திர பேததந்த்ரம். 

பொருத்திதெலிவைழூனவ் தும்வலலபேரே 
புவிமீதிலமைச்சர்களாய்ப்புசழ்கொள்வா/கள் 

பெரு தாசரின்பமுற்றுலமைச்சரின்பம் 

பெறுவரவர் துன்பமிவாக்காகும்பின்னைக் 
கரு த்திலவாமாமம்வைக்தாலவர்சேனைக்குங் 

காவவருக்குக்கமக்குமவருங்கேடென்றே, 

ஒருமையிலாமற்றருமக்தேடுவாரு 
முற்முவாக்3ெடுத்துகிதிதேவொரும் 

மருவுகுகத்தால்விததைதசேடுவாரும் 
வலுமையினான்மா தரின்பஈ?தடுவாரும் 

இருவருயிரொன்றெனவேகூடிவாழ்ந்தங் 
இரூபபவலாகாங்கெடுப்போமெ ன்றுகெஞ்சில 

கருதியவாக்கின்னல்பலதேவொருங், 
காசினியிலின்பமெய்தார்கஇயெய்தாளே, 

(துட்டபுத்திகேட்டகதை.) 

அட்டபுச்தியென்பவன்றான்பிதாவுக் தானுக் 
துஞ்சினானெனன் லுமக்கதையேதென்னப் 

பட்ட௨ணமொன்றுண்டஇிலேவணிகரீன்ற 

பாஉரிருவோரொருவன்நறருமபுத்தி 
அட்டபுததிமற்றொெருவனிவர்கள் கூடித் 

தாரத்தினிதிதேடப்போனாரசங்கே 
இட்டமுடன்றருமபுத்திக்காயிரம்பொன் 

னெய்சவவன்றனக்கெய்தா திடருநத்ரானே, 

ஆயிரம்பொன் கிடைத்திருச்தும்விசார மென்ன 
வைக் நூறைக௰் நாறாகப்பகுர் தகொல்வோம் 

நீயிரங்கலென்றுதரமபுச்இவைக், ச 
சேசச்சாலங்கவனைக்கூட்டிப்போக 

(௧௯௩) 

(௧௯௪) 

(௧௬௫)



82 மித்திரபேததந்திரம். 
£.பாயமல்லவின சயூரிம்கொண்டுபோத 

னமிகதமரத்தின$8ழ்ப்புதசைத்துவை2 அப் 
போயிதனைமற்றொருகாளைெ தப்போ 5௮ 

புத்தியென்றேதுஷ்ட பு,சதிபா திக கானே. (௧௯௪) 

னன வன்சொற்படிகேட்டோமாச்தின 62 
யாயிரமபொனனையுமபுசைத்துவைச்துபபோஞா 

பினனிரவிற்றுஷ்டபு ததிசகொணடுபோனான் 
பிறகொருசாளிருவருமாய்க்கூடிககொண்டு 

பொனனிருக்சகவிடமபார்ச்தார்காணாது௨ட 
பு,தஇரீ.பிசையெடுசத்தபபோகலா மோ 

வென்னவவனீயெடுத் தப்போனாயபென்ன 
வீருவருமபோய்வழ்க்கர்முனன மியமபினாரே, (௧௯௭) 

ஒருவரமேலேயொருவர்சாற்றவக்,ச 
வூர்வழக்காசாட்டுபிறருண்டாவென்ன 

விருவருமேயறிக்க தல்லாறபிறரஙகிலலை 
யெனறுதர்மபுத்திசொல்லவிதற்குச்சாட்டு 

மரமுரைககுமெனறுதுஷ்டபுத்திசொலல 
வழக்கொலாமதிசயமாய்மர த்தைக்கேட்போ 

மிருளவிடிஈதபின் வாருரீவிரொன்றா 
ரிலலிடத்.௮க்கவர வருமேகனாரே, (௧௯௮) 

தட்டபுத்திசன்னுடையபிதாவையந்தச் 
சொன்மரப்பொந்தொளிச்திதரீகூறுகென்ன 

ஈட்டம்வருநீகினை ச தநினை விஞ்லே 
் " கமக்கின்றுமுன்னமொருகாகங்கொக்கன் 

மூட்டை தனைக்களவுகொள்ளக்கொக்குகணடின 
மொழிப்படியே8ரிவளைதொடுத்தப்பாமபின 

வட்டவளைமட்டாகமீளைப்போட 
வந்தொருக£ரியும்பாம்பைவசைதச்சசென்ன (௧௯௯)



  

தீச்தையுளாச் த துங்கேளான் வலுமையாலே 

சாணிழூதஅப்பாகிருவித்தருலினுழ்ந்த 
பொகதினுளளேயங்கவனைவைச்குமீளப் 
பொழுதுவிடிர்தசனபினபுலழக்காகூடி 

வாது சினறுகேட கவவனதர்மபுத்தி 
வணிகளனெைடுத்சானென்றேகூற?லாடுஞ் 

சிர்தையதிசயமாகவழக்கர gy 
செபபின அபு ஓமையெனறேசெப்பினாரே, (2.00) 

இதகபடமென நுசர்மபுசதியெண்ணி 
யேறிமாபபொரதிலெரிக லைட்ட 

அதிலிருக்க கிழவணிகன்பகைத் துவிழ்கதே 

வையகோதுஷ்ட புகஇகெடுத்தானெனன 
மதிபுடையவழக்கருமீபோயரசர்முன்னே 

வருத்சலுமஙகவன்றன்னைவதைச தாய்சக்சை 
குதிகொளனலால்வெதும்பிமாய்ச்சான்பொன்னுங 

குறையாமற்றர்மபுச திகொடுபோஞனே, (௨௦௧) 
(இநம்பேலி தின்றதேன்ற கதை.) 

என்றுமொருபட்டண த இிற்செட் டிமர்ர்க 

ளிருவரவாசினைகமாயிருக்குகாளில் 
ஒன்று அலாமாயிரமாமிருமபுகொண்டே 
யொருவணிகன வச சதெர்குவ்னிவவைத்துப்போய்காட் 

செனறுவக்கான் வருமுன்னே ட் 

இன்துவிடடதெலி.3 | ம் 
ச 

   
   

  

   

        

பொ ருக்சகுளற்கு 
bm OVE AST



34 மித்திரபேதத்ந்திரம், 

இருந்திய2சாரிட த்தொளித் அவைச்,தூழ்€ 
இரும்பிவர்தான்பிள்ளையெங்கேயென்றுன் பிள்ளை 

பருந்தெடத் தப்போச்சுதென்றான் சண்டையா இப 
பட்டண த் அவழக்காமுன்னேபகர்க்தானீன றோன், (௨௦௩.) 

பருக்துபிள்ளைதனையெடுத்தப்போமோவென்ன 
பரிகாசமென்றுவழக்காளர்சொல்ல 

இரும்புதுலாமாயிரத்தைக்குறைவையாம 
லெலிதின்ரற்பிள்ளைபருக்தெடாதோவென்னக் 

கருமபொன்னானதைமுழுலுங்கொடுததாயா ற் 
கடுகவவனுன்பிளளேகொடுப்பானென்ரோ 

இருமபுவிலைகுறைக்த தனாலாஸ்திவிற்றே 
யினியபெண் மாபிள்ளையும்விற்றிமா தபோஞன், (2.0௧) 

அகையினாற்கவசசெய்வார்க்காவ இலலை 
யழிவடையோர்க்கொருகரஞ்சொன்னாறபோதாதோ 

நீகருத திலொருசிறிதமெணணாய்சொலலும 
நீதிகவ லுக்குணாத்தவாறொக்குமென.று 

வேகமுடனகாடகன்கோபிககவர்த 
விகடகெஞ௫சத்தமனகனுமவேக்தன்பக்கற 

போகவசற்குள்ளேபிக்கலன்ருனஈதப் 
பொலியெருதைக்கொலைசெய்துபுலமபிகின் ரன், (௨௦0௫) 

புஉ ம்பியபிங்கலன்முன்னேதமனகன் போய்ப் 
பொருமவனைக்கொள்துபுலம்புவதசேனென்ன 

ஈலம்ப/பனிலாதரச்சுமரமானாலும் 
காம்வளரத்துகாம் தறிக்க லாமோவென்றும் 

   

  

(௨0௬)



மீத்திரீசப்ட்த்ந்திரக், த் 

@ ng dus Genter sriginenths sen Qet p 
கேளாதமனையாளைக்கவடுகரனே 

கரு சதிலெண ணிமிருக்குமொரு?ே த ஈழன் றன்னைக் 
கடுமபோரிறபுறங்கொடுக்குஞ்சேனைதன்னைப் 

பெருச்சமதமபிடி ச்திருச்குமமைச்சன்றன்னைப் 
பினமூன்பாராத மிச, சலபெரியநீதி 

உரைத்தவிவரான்மருவசுகத்தையெண்ணா 
ருலகாளுமவேகசசெனப2ரதங்காலே, (2.067) 

எனறதபனகன பிங்கலனறனெஞ்சி 

் லிரசகமெலாகசவிரவித?தயிகலியன்னான 
கொளறவிடபததினுடறனனையபபாற் 
கொண்டுபோய்க்காடகனுகதானுமாகத 

தினறுபலகரிகளுக்கு விருகதுமிட்டுச் 
சகதைகளிததீருகததென் துக்தேயத்தார்கள் 

வெனறிபெறனமகதிரியூகத்திலென்றே 
வோதனமகனுடனமறையோனவிளமயினானே, (2.0.4) 

முதலாவது,--மித்திரபேத தந்இர ம 

முற்திற்று, 

 



    

  

suey Sear mon 
இசண்டாகவ்வு 

ai ris 5B ச ம், 
“ஷை கிரை 

மித்திரபேசமார்க்கம்வேதியன் கூ penwi gst 
இ,ச்இிறாமக்குமுன்னாள்யாவருமுரைப்பாரில்லை 
உத் சமரீயேமேலுமோதியசுகர்லாபக்கான் 
எத்இிறமுரைத்தியென்னவியம்புவான் சோமசன்மா, ( 

காகம் எலி ஆமை மான் வேடனை வேன்றகதை, 
காகமொன்றெலியுமொன்றுகமட முமொன் றுமானும் 
ஏகமிஙகிவைகணட்பாயிருக்துவேடனை முன் வென்று 
மோகமாயனேககாலமுயஙகி$யயொருவன தில் 
ஓகைகூக்இருந்தவென்னவுரைத்திடக்கதையேதென்றார், 

தெள்ளியஇரைநீர்க்கோதரவரிக இத்தீரஞ்சூழுங் 
கள்ளவிழ்வனத்துக்குள் சோர் ருக்குமுள்ளிலவில்வாழும் 
புள்ளினுக்கஇிசமான புத்திய ச்இி.பின காகி 
எள்ளலில்லாதிருக்குமலகுபகனென் ரோர்காகம், ( 

வைகறையெழுர்துதங்கள் வகையின த் தடனேயாங்கோர் 
பொய்கையின் மூழியேறிப்புணர்சிறகு லர்.த்.தும்போது 
க்களில்வலையும்வில் ஓுங்கணை களுங்கொண்டுவேடல் 
Ord) Da fo alm? aC até soo cx ander de vite, ( 
பறக்த ன சாகிமேல்லா ம்ல்குூபதனொன் ஓ unit io 

a 

மறைக் து. ஸ்கிள்டியேர்ன் செய்யுமங்தையெல்ரம் வோ     
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   கண்டவபபுறவின வேர்துகரு.த்இனில ் 
கொண்டாற்பரிவாரத்தைக் Wee 
உண்டகுதா னியக் தாந்த கிவ்ப்கிக்ன் னில் 
எண்டரு கொருவர்யாசோவிறைத் அலை ச்இருக்கவேண்டும். 
ஈதுகாமறியுமுனனேயிவ்விசை விரும்புவோமேல் : 
தீதுவாதிடும்பொன்சாபபிற்சிச்சைவைத தக்கணாுளன் 
காதுவெமபுலி.பானமாய்ா சகதையுளதெனப்புறாக்கள் 
ஓ*கவதனையெனனவசைத்திடுங்கபோசவேக்தன், (a) 

புலியால் பீராமணன் மரணமடைந்த கதை. 
மூபபுடைப்புலிதானொன் நுமூழ்கி3 யாசோசியின உழ்க் 
காபபுடன் தருப்பைதனனைசகையில்வைத்திருககும்போது 
நகாபபுடைமறைவலாளனண்ணி.பவ்வழியிறசெல்லக் 
கூபபிடலசெய்தன்னோனைக்குலித்தாதப்புலிதான் கூறும், (௯) 
அ௮கதணாவிர்தக்காப்பை.பளிப்பனீவாவென்றோதச் 
ததையிலவேட்கைகூரீ அசெபபூவானபுலியாரேரீச் 

வெகது.பர்க்கொலைமாக்கர்க்குவிளட்பதுவிட்டுச்சானம் 
எகதாலவழியிற்செய்விசெனக்கதைகூதுசென்றான், (80) 
புலி.ப.தேட்கொ னோபூசுராககநுமபல் லம 
இலன்கிழமானேன்பாவ்மிழைபபதவிடசஅசாளும் Is 
பொலிதருதானஞ்செய்கைபொருளொளச்கொண்டேனஞ்சே 
சலமதின் மூழ்வெர்துதருமிழைக்கொபோவெள்ன. (a8) 
-அதெனமயையோன்புழ்கான்ணிதனேம்கல் 

லழுர்திடத்இிகைக்த ரச் ருசி 

iter DOr 

அன்றவன்கால்கள்ே 
ச் அசின் 

Grerp gaat ar sd ii தன் ம் க்ப் 

Oso BEG HOE Gen தேன் என சகசதன் ரே, (0 
அப்படிசொ லப்பு 
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38 சுகீர்கபதந்திரல், 

ஆங்க துகபோதவேச்தனல் லலினோக்கியக்தோ 
ஈதி வயெல்லாமாளவிருக் அயி! வா ழ்வனோகான் 

தீ ரங்கியவலையிற்பட்டச்சாவதேதக்கதென்று. 
போங்கவிசையிற்சென்றுபொள்ளெனவிழ்க்த தன்றே. (௧௮௪) 

இடுக்கண்வம் துற்றசென்னவிதையினிச்தப்புமாறு 
பொடுக்கென வலையைக்கொண்டபோவதேகருமமென்று 
திடப்படச்சொலச்கபோதச்சேனைகளொருங்குகூடி 
எடுத் துீள்வலையைக்கொணடேயேூனவிசுமபினமமா, (௧௫) 

வேடனலுமதஇசயித் துவிரை5துபின்னடநதோமாதில் 
ஓடியேயிளை ததுவிழுமொருங்குடன் வளைர்துகொண்டு 
சாடலாமெலலாமென்றுதன்மனத்தெணணிக்கொண்டே 
ஓடினன்கண்ணிற்காணாதோ டின புருக்களன்றே, (௧௬) 

காகமுங்கூடியோடக்கானவன்களைச்துமீண்டான் , 
ஏசனகபோதமன்னனெமதுகற்றோழனூன 
அகுவாமிரணியன்வாழடவியிகக தவேயப்பாற் 
 போகலாகாதென்றக் கபொருகதிவக்திறங்குமபோது, (௧௭) 

இசணியன்கண்கேெட்டமேதெனவளையிற்செல்வக் 
கரவுறுவளையிலர் சக்கபோதமுமூக்கைவைத்து 
விரகுளாண்பாவென்றுவிளித்த ஓர்தெரிச் துவக்கு 
பரவிமிதே தகணணிபட்டவாறவனோவச்சோ, (௪௮) 

இதக் ச gba hes தம்பின்னே தீர்வதஅமானகாலம 
௮ிரதரீயேதிஷலேயடாவலைப்பட்டாயென்னச் 

சிறக்சபேசதிவினா லுஞ்செப்பியசமர்ததினாுக் 
அறச்திவர்யாவர்சொல்லாய்தசொலலைவலவினையைச் தானே. ) 
எவ்விட கக்கா வுத்திலேக்ல கைச்சக்சன ததன் 
எவ்வளவெ4ரசலேதானிருகினை பலுயவள்கள் | 

ச மள்டசசக் கரங்களை hernia ne      



அகிர்ைபதந்திரல், ர 

என்நுமான்கபோதஞ்சொல்லவிரண்ியவ் கடலின் மீனும் 
அன்றுமாகாயப்புள்ளுக்தொடர்வலைப்படுதலாலும் 
குன்றுகேர்களிறும்வெய்யகொலைபயிலரவதானும் 
கின்றுகட்ண்ெடுகெஞ்சகிலைதளாஇறச் இனா ஓம், (உக 

வானுறுசுடாகள்ப! மபாலவருச் ததலாலுமிக்கோ 
சானகற்புலவர்தாரித் இரத்தினாலழுங்கலாலும் 
ஈனராமறிவிலார்பாலிருகிதிசேர்தலானுர் 
தானிருவினையையாருக் தள்ளு தலரிதேயென்று, (௨௨ 

இன்னான்னீதிசொல்லியிரணி.யனிரங்செண்பன் 
தன்னிருகாலிற்பூண்டதளையுடன சேனை காலில் 
பின்னியவலையுஞ்சன்னபின்னமாக்கடி ச் துவிட்டே 
பன்னியவுபசாரங்கள்பகரக்துபின்னனுப்பிற்றம்மா, (௨௩) 

ஏ௫னெபுருக்கண்மற்றவ்விரணியன் வளையிற்செல்லக் 
காகமீங்கிவைகளெல்லாங்கண்டெலிசண்பன்மேலே 
மோகமாய்வளையின்வாயின்முசத்தைஸவை ச் சழைச்தலோடும் 
அகுநி.பரரோயென்னையழைத்சகாரியமேதென்ன, (௨௪) 

யானொருகாகமென்பேர்லகுபதனன்ரூனென்பரர் 
கானவனாலேகைக்ககபோதமன்னவன்பின்வச்தேன் 
மானமுங்குணமுஈட்பும்வரிசையுமுறவுங்கண்டு 
கானுமுன்னண்புகெொரள்ளகாடியேயழைத்தேனென்ன. (உட) 

இன்னிரைகாலுக்கொள் றுதின்பவனி.ுங் கூடி, 
இர்கிலர்தன்னினட்பயிருச்தஇிடலாபத்திற்கே 
மன் னியவீடமதாகும்வருகசிகட்பு தன்னால் ் 

முன்ன மோர்வலையிலேமான்பட்டிநொறைமையோன்றே, , () 
பண்பற்ப்வ oot ies ies    

 



40 சு5ரண்பதந்திக், 

நரியர்ல் மான் வலையிற்பட்டகதை, 

வளமுதறுமகதசாட்டிற்சண்பகவன ததின்மன்னி 
புளமகிழ்கொடியுமாலுமுறவுகொண்டிருக்குஙகாலைக் [2 
கொளுமிளம்புல்லான்மான்மெய்கொழுத்திமமியல்புகோக்கி 
களமிகுகரியொன்றுள்ளக்கபடத் தாற்கொல்லவெணணி, ( 

அன்னியமான்பாற்சென்றென்னண்பநீசுகமோவென்ன 
அன்னதைக்கேட்டூேயாரொன்றலுமரியோயானிக் 
கொன்னுறுவன தீதிலவாழ்வேன்குச்திரபுததியென்போ 
பன்னியகிளையொன்கில்லாப்பாவியாய் த் இரிக தரின றேன், ( 

இன்துனைக்கண்டுகெஞ்சத்செய்தனேனுவகையிப்போ 
தன் மிருபபணிசெய்துன்பாலுற்றிடவிழைக்தேனென்ன 
ஈன்றெனவிசைக்திரணகேண்ணுசணபகத்தின்8ழே 
அன்மினவசன் மேலுற்றசுபுச்இயாங்காகஙகண்டே, (௩௦ 

மித தரமானேகின்பான் மேவினோன்யாவனென்னப் 
பத்தியிற்சினேகஞ்செய்யப்படர்கதசம்புகளென்றோக 
௮,சதகையான்றன்செய்கைகுலச்தொடுமா ராயாமல 
மத்தியத்திடகாமீகைதகாச தவழங்கல்செய்.தால, (#4 

தழுவுதுமொருபூனைக்குச்சரற்கவனென் நுகூறுங் 
கழுடெங்கொடுத்திறர்தகணக்குப்போ ன் முடியுமென்ன 
வழுவிலக்கையெனக்குமரபினிற்சொல் லுகென்று 
பழு தறுமான்வினாவப்பகர் தருக்காகமன்தே. (2 

பூனைக்திடங்கோடுத்துக் கழுகிறநீதகதை. 
இளாகெழுகங்கா தரத்திரிகூடமலைப் பாலித்திப் 
பருமரப்பொக்திற்கண் ணும்பைத் சகூர்சகமூமில்லா 

    
   HEY»
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இதற்குளேபூனையுய்வதெண்ணியக்கழுள்பாற்போய் 
வீதிர்ப்பொடுவணங்சரியார்விள ம்பெனப்பூனைகூறும், (௨௩.௪) 

Garp. 

crer gOUMtOCO Oe Auer en sae GEG arcin ae 
னெதிடத்திறகோடிலையேற்சாவாயென் துசைத்திடலும் 
சின திட த்திலவருமென்றன வரலாற்றைகீகேட்டுச் 
சினவுகிலுன்றென்னச்செப்புமாலப்பூனை, (கூடு) 

பேதமாஞ்சாதியினாற்பிராணிசளைக்கொலலுவதும் 
நீதியா ஓபசாரகிகழ்த துவதுகன்றன்றரால 
ஆதலாலவனவனறனாசாராதகனை க்கண்டே 
யாதுசெயததக்கதோவ துசெய்தலி.பலபென்ன, (௩௬) 

ஆக்கமிகுங்கமுகாசனதைக்கேட்டிப்பூனையினை 
கோக்கியானானீயிய்குற்றபடி நுவவென்ன ச் 
தேக்குபுனற்கஙகைகதிதீரத்திற்றினச்2தாறும் 
அக்கையமிழக்திடமூழ்கிச்சாக திச ரயண மாற்றி, (௨௭) 

தங்குற்றேனீ மிகவு சருமவானெனக்கேட்டே 
இங்குற்றேனேனென்னிலவய துமுதிரியற்புலவர் 
எங்குற்றாரெனவின வியெய்தியறங்2கட்டிடுதல 
பொங்குற்தமர பென்றுபுகலுவசெக் நூலோரும், (௩௮) 

அ௮றம்விடுத்திட்டெளைக்கொல்லவகச் அணிஈதாயில்லதத் தின் 

திறமடுத்தோர்டைகின்போற்கண்ட திலைத்தெவ்வருக்தம் 
புறமடுத் துவர்தவர்ககுப்புகிர்திவெருப்சாரிம் 
மறமடுத்துவெட்டுசின் ற வருச்குகிழலசெயுமர மே, (௩௯) 

       

    
    

   

மதிகொடயசண்டானன்மளைக்கள ஓரம் கஇிரெதிப்பான் 
*puCreratbaamyen alas bre)
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என்றிசைப்பக்கழுககைக்கேட் டியம்புமிறைச்சிகளருக்திக் 

கொன் துழல்வதம துகுலக்குணமெனமுன்குறித்த தென 

கின்றவண மற்றசைக்கேட்டகெடுஞ்செவியன்றரைதொட்டு 

நன்றுசவசிவவென்றுஈற்கரத்தா ற்செவிபொச்தி, (#4 

தருமதற்பலதெரிர் அசார்க்துவைராக்கியந்தீக் 

கருமமெலாகீககினென்யான் தடுங்கொலையேபாதகத் திற் 

பெரிதாகுமது! (ரியினரகடைவர்பெருங்கானின் 

மருவுபலாதிகளுண்பார்மருவுவரே ரஈபாவமென, (௪௨ 

கடு ங்கமுகுதெளியுமாறிவ்வா றுகட்மொச்து 

கெடுஞ்செவியனெனும்பூனைகிலை5 ததன் விடுற்றதன்பின் 

மடமபபொர்பபினையுண டுவைகுசி.னுமபறவையெலாம 

QB (HULLS [ணாமற்றேட லறிகதோடியதே, (௪௧௩ 

புள்ளுகளக்கழுகருக்கும்பொர்தடைக்துபார்த்திட லும் 

வெளளெ லுமபுஞ்சிறகுகளுமவிமுகதுறக்கண்டிதுகொன்ற 

கெள்ளலினம்பாஈபபை யனக்கொன்றதாலசையிதனால 

உள்ளகுணக்தெரிய। மலிடஙவகொடாசொருவருக்கும, (௪௪ 

என்னலுமக்கரியதுகே ட்டி லற்குகீட்புசெயும 

முன்னமேசனைனியலபுதெரி.புமோ மொழிதியெனப் 

பின்னர்மானகாகத்டின்மனமொருமைபெறப்புரியத் 

அனனியவிம்மூன்றுமறாத்தொடர்புகொடுகினறனவே. (௪௫ 

ஆயதினக்தனிலொருகாணமானைப்பார்த்தக்சகரி 

மமேபுமிளமபயிருனககுவேண்டுமட்மேருக்துமிடம் 

நீ யறிதியெனக்கா ட்டவன்றுமுசனெடியமான 

போயத ஊைமேய்க் துபசிபோக்தியிருக் திட்ட தவே, (௪௬ 

பபிரிட்டோனிதுகண்வெலைகட்டப்பாராது 

செயிரிட்டமா்ன் வழச்கப்படிசென் நுசிக்குண்டென் 

லுயிரிட்டஈண்பனலாயச்செய்வார்யாசென்து 

ஆவிதிட்டமத்தென்னத்சனதுமனஞ்சுழல்காளை, (௪௭



சுகிரலாபத்ந்திரம், ஸி 

வன்பினொகேரிகண்டின்ழெண்ணமெலாம்வாய்ததஇனிச் 
துனபறவின். நிதனெலும்பைத்தசையினொசசுவைத தண்டே 
இன் பினொடுமுறலாமென்றெண்ணிவாளாவிருப்ப 
அன்புறுமான்கணடிங்கென்றளைவிடவியெனவறைய (௧௮) 

ஈரியதுகேட்டின்றைக்கேோரவிரதீஇனகாளையெனில 
பரிகரிபபனின துதளைப்பகாகருதோலாதலினால 
பிரிபழுறுஈட்பினாக்கென்பிராணனையும்விடவல்லேள் 
தெரிிலையோரீயென்றோசெடியினமறைகதிருமம் (௪௯) 
காகமதுமித்திரனைக்காணாமஉன்றிரவு 
சோகமுறறெங்கணுகதேடிச்தோல்வலையிற்பட்ட கறிக் 
தாூகமுடைமானேயிங்குற்றநுழலவசென்னென லும் 
நீசழறுமுலாகேளாமையின்வம்சகிலையிதுவே, (௫௦) 
ஈணபுகொண டகரியெக்கேயெனவென து௨லிறைச்ச 
உணபதற்கோர்செடியின்8ழொளித்திரு£2 தெனப்புகலப 
பணபுதுகாகங்கேட்டுப்பயிர்க்கதிபனுறுபின் ரன 
மண்படுமாருயிர்கழிச்தவடிவமபோலுறுகெனலும், (Rs) 
ஈண்ணிய்வபப.பிர்க்கதிபனுயிர்கழிக்தரெள வியென 
எண்ணியிதையிழுத் தங்குவலைகட்டுமெஃவையினில 
மண்ணினவினாந்தோடுத லுக்கண்டமவன் வலி$தெறியத் 
திண்ணியதோசசெடியின்£ழிருக் தகரிசிதைரந்தசே, (௫௨) 
ஆதலாற்புண்ணியமும்பாவழுமிச்கதிகரித் தால 
ஈதலசெயுக்தமபயனென்றிசைததெலி.புமிவ்வாறு 
சாதலகன்மானுக்குச்சமபுகன்றனட்பினைப்போல் 
ஓ.சரியசின்னுறவுமுபயபோகமன்றெனவே, (௫௯௩) 

(வறு ) 
அன்ன துகேட்டகாகமதங்கரைம் அரைக்குமையோ 
a ph inet sal tala e ‘ ரய் 
உன்னையான் கொள்றுதின்குலொருகணப்பிதீராே 
மன்னிரட்பாயிருச்வெக்ழலாமனே ௪௧1 லம், ier}



44 சுகிர்வாயதத்திசல், 

தித்திகரீவளைப்போற்சேோக்தெல்சட்புக்கொண்டால் 
எததனைசாளென்ஞுலியிருக்குமுள்ளளவுமுன் மேல 
வைச்சகணபொழிவதில்லைமற்றிதுகபடமல்ல 
ச ச்தியமென்றுகாகஞ்சாற்றியேமேலுங்கூ தும, (௫) 

எறிதிராபபர வைரீரிலெரியுமோர்கொள் சரிபுக்கால் 
செறிபுனலவற்றிடா துதியவிக் திடமவ்வாறே 
அிவுளாரி. தீதிற்கோபமடைகதிடாதடைக்ததேனும் 
உறுதியாமனதஇலேதானொறுத்ததையவிப்பரன்றே, (டு௬) 

உரைசெய்காகச்தைகோக்கியுன்ளஅுபுததியென்துக் 
இரமிலையுன்னை ச்சோக்கற்செய்கருமஙகளாகா 
புரைபடுமெனவேயெனறனபுததியுள்பு த்தியூடே 
வரையறக்கலக்தேயெக்தவகையினட்பாவேனென்று, (டு௭) 

கடலின்மேலோ(ுஈகப்பல்கரையின்மேலோட்டலாகா 
புடவிமேலோடுக்சேரைப்புணரிமேலோட்டலாகா 
இடமுடன்கூடாதென றுஞ்ேர்வத.மிலலைசேர்கதால் 
கெவெழேயுறுதிடலலாந்கேணமையாதொன்றுமிலலை, (௫௮) 

காரி.பர்விருச் தர்ரிலாகியாயமுக் துட்டாசெய்யுங் 
காரியலமுமெய்யாக்கருதியேகட்புகொண்டே 
பேருலகத்திலின்பம்பெற்றவசிலலை துன்பம் 
சேருவர்மடியிற்பாம்பைச்சேர்ப்பபர்போலவென்ன, (Ge) 

உள்ளஅசானே துட்டருறவொருக்காலுமாகா 
தெள்ளியோயிசோர்காக்கையென் நுகீசெயபிடாசே 
வள்ளலேகினக்குகான் முன்மன்னுகட்பாவேனீ தான் 
தள்ளினா ஓயிரிழப்பேன் சத்திலழென் ௮ கூறி, (௬௦) 

            

  

     



சுகர்லாபதத்திரக், ‘45 

ஈல்லவர்சகண்டபோதேட்பின ராவர்பொல்லாப் 
புல்லிபர் சண்ட ச்தாலேபொருக்திடட்பாயிருப்பர் 
மெல்லி.பவூசிகாக்தமேவிடக்துண்டமான 
வல்லிரும்பெரியில்வெர்அவருந்தியேயொட்டுமன்றே. (௬௨.). 

கின்னுடைய நிவுகெஞ்சினே யமூமுபாயமுங்கண் 
டுன்னுடைகட்புவேண்டியுற்றுன தருகேவர்தேன் 
என்னுடையறிவுகெஞ்சிலிரக்கமுஞ்சகாயமூக்கீ 
மன்னியிங்கமிகிபென் துவாயசவேர்தன்கூற், — (௯௩7 

ஈகன்றெனவிரணியன்ருனகைமுசமாகெட்பால் 
என்று மிடைவிடா மலிருப்பமென்றனுப்பக்காகம் 
வென்டறிகொள்புலியிரத்தம்வீர்கமானிறைச்சிதானும் 
இன்றெலிசனக்கோர்பங்குதினந்தினமளித்துவாழ்க்௪. (௬௪) 

அக்தகா டம்மூளோர்காளடவியிலிறைகளில்லை 
முத்தே வேயெனக்குகட்பாய்முயங்கிமோமையின்பேர் 

_மந்தரனவன்பாற்செல்லின்வாவியின்மீன்களெல்லாம். 
பத ந்திகொழுச்தின் இுதருக்கிப ங்கிருக்கலாமே. (௬௫) 

என்னவேயெலிபுகெஞ்சிலெனக்கொருகருமமுண்டாங் 
கன்னு தனைகின்னோடேயாங்குவர் துரைப்பேனென்னத் 
தன்னிருகாலாற்கொண்தொனுமவாமெ றியாற்செல்ல 
மன்னியவாமைகண்வெக்தெதிர்கொண்டி.ருந்தே, . (sé) 

ப இற்றைகாள் வரையுகன்ரூயிருர்தையோசண்பவென்றே . 
2. ற்றகற்கருமம்யே௫ியுபச்ித்திருக்கும்போ pea. 
மற்றெலி.பாசென்றாமைவினாவயர ம்வரூச்திமுன் செய் 
ஈற்றவப்பயனால்வசசகலச்தருகண்பன்கா Cour, (௬௪) 

இல்வென்பெருமைசொல்லில்யாலசான்( கா் 
தங்குமாயிரகாவாதுஞ்ச்த்ளிறா pig. tons சன்ன, a ng 
si sutbeQiuessceer ay Aa As Mili AAO A ப்பட 
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'சொல்லலுங்கமடவேக் சன்றரோழனிங்கவெனேயென் நு 
ஈல்லுபசாரஞ்சொல்லிகண்புகொண்டிருகையாரப் 
புல்லிமீமாக்கருகிருக்திப்பொருக்தியவிருக் துமிட்டே 
எல்லையிற்களிப்பி?னாடுமிருக் இர ணியனைகோக்க, (௬௯) 

(எலிநன் வரலாறு சோல்லிய கதை.) 

உன்னிடமேதுநீயிங்குறைசரிஈ்திபந்தானேது 
சின்னிடம்விட்டேமியகேசகோர்ககாரணமீமமதன்ன 

என்னிடஈகரஞ்சமபகாவதிபென்பதீ து 
தன்னிிலார்சவசி 2மவுக்கனிமடமொன்றுணடென்றும்(௭௦) 

பெருவளைக்குள்ளிருப்பேன்பிஞ்ஞகன் சன்னியாகி 
தெருவெலாமமபிச்சைதேர்க்துசிிதுகானபு௪,2 து மிதி 
ஒருசிறுபாத்திரத் துட்பெய்துவேழொன ரான் மூடி. 

வருபப ேசிக்கென்றுவைத்தவனுறங்குமமபாதல், (673) 

வக்துகானக்தச்சோற்றில்வயிறுகொண்ட தையருக்க 
௮ தமாயோகிகையிலகப்படாதொளிதக்துக்கொளவேன் 
இக கவாறனேசகாலமிருக்குகாள்களிலேயோரகாள் 
புர்தகூர்ஞானிதன்பாற்பொருக்தினனொருசன்னியாசி, (௪௨) 

பொருக்தியவவனுஈ்சானும்பொருவில்சா த்திரங்கள்பேச் | 
இருக சனரனேககேரமயானும்வெம்பசியினாலே 
வருக்தியென்வளையைவிட்டுவக்துபாத்திரத்திற்சோற்றை 
அருந்தியசத்தங்கேட்டேயதட்டியேதரத்திவிட்டான், (௭௩) 

தரத்தியசூடாகன்னன் ரோழனங்கவனைகோக்கி 
விரத சனாயிருர் துஞான ம்வினவியவுனக்கிப்போது 
கருத்துவேறுற்றதென்னகாரணமென்றுகேட்க 
தெரிசத்திடுமுன துசொல்யானனாதரஞ்செய்யகல்லேன்; (௪௪) 
எலிக்கிக்தக்குஇிப்பைக்கண்டேயென்மன ம்வேருயிற்றுப் | 
பலிக்குகானுழன் நெடுத்தஈபாத்தெலாக்தின்நுகொண்டே 
கெலிப்புடலுளதிக்கையாடிட் டி.லும்பிலுக்கக்கூடா 
தலிக்குளிப்படிகான்சண்டதி ல்லையென்றிரங்ச்சொன்னான் 

இ க பாத்தனசோறு, இ 
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௮ன்னவனறன்னைகோக்கியதிதியவவெலியொன்றேயோ 
பின்னையுமுண்டோவென்னப்போலியொன்றேயென்றான் 
மன்னுகாரணம்வேறுண்டுமறைபவன்றேவிக்கன்னான். 9 — 
சொன்னகாரணம்போலென்றுசொல்லவக்கையேசென்ன.) 

(தீத்சேய்த கதை) 
முன்னமோர்ஈகரர்தன்னின்முழுமறையுபாக்தியாயன் 
சன்னுடைமனையாளானசவுணடிலிதன்னைகோக்கித் 
சென்னமர்பருவர் தன்னித்றிதிசெய2?வண்டுமென்ன 
௮ன்னவள்செலவுக்கில்லையரிசிபுமில்லையென்றாள், (erat) 

என்ற லுமுபாத்தியாயனிருக்சதுகொணடுசெய்தல 
ஈன்றதுவைத்துவேறேகாடினால்வேடனோரி 

பொன் மினாற்போ லப்பொன்றும்பொருளையு; மிழப்பமெ ன்ன 

வென்றிகொள்வேடனோரிவிளிர்தவாறவள் பாதென்ன, (௪௮) 

வேவெ௦னாருவன்சாட்டி லவேட்டைகள்கிடையாமற்போய் 
வாடியபேபனேககாளாய்வனத்திலேதிரியவோர்காள் 
ஓடியமானின பின்னேயுலை* ததையெய்துகொணடு 
சாடினன் சேரியாங்கோர்நற்பெரும்பன்றிகணடான், (௪௯) 

இத்தைகாமெய்தோமாகிலிரண்கொட்டீனியுண்டென் 
றத்தையுமெய்தான்பன்நியவனையுங்கொன்றுசா 7 
லுற்றதுகரியுங்கண்டொன்றுமாளிரையுண்டென்று 
கொத்துவினாண்கடிப்பக்குத்திடச்செத்ததென்றான், (௮0) 
உள்ளதுகொண்தென்மமுதவிராம்புசிப்போமென்து 
தெள்ளியமறையோன்சொல்லச்தேவியும௫ழ்் துவிட்டில் 

வள்ளலார்மறையோர்க்கெண்ணெய்வ ழ் ங்கரீராட்டவென்றே; 

இல தீதையாய்ச்தெடுத் துநீரிற்செப்பமாக்கழுவிப்பாயில்: 
உலர் த்தினாளுலர் த், சவர் தஆரி னிற்காகர்தின்று 
நிலச்தினிலிறைப்பக்கண் Gore ஞ்சகங்கலங்கியோடிப் ... 
புலச்தியனென்னும்ே வசபூ ணன் மளையிற்சென்ே தி. இம 
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அங்கவன்றேவிதன்னையழைச் துகான்பருப்பதிவேன் 
மங்சையேயெள்ளுத்தக்துமாற்றெனுமாற்றங்கேட்டே 
இங்கொருகாரணத்தாலெள்ளுக்குமாற்றவக்காள் 
சங்கையேயென்றவ் வர தனாடியேவிசாரித்தானே, 

ஆசணனறஙிக்துகொண்டானப்படிகாமுமிக்தக் 
காரணமறி?2வாமென்றுகடுகயேகொட்டெடுகத்தப் 
பாரளையகழ்க்துவெட்டி ப்பார்க்ககானோடிப்போனேன் 
சேரவங்கிருர்தசெம்பொற்கிரளெலாமெடுத்துக்கொண்ட, 

வேஹனொருவளையில்வைகவெம்பசிகனக்குமூன் போல் 
சோறுகானருக்சப்போனேன்றுரத்இவக்தடித்தானின்று 
காறுமங்கவாமடதீதைக்கருதகவும்பயர்துதங்கள் 
அறுமோராறுமவேரோசடவிபுக்கிருந்க்கனயானே, (2 

இரவியக்கானேபுச்திதாவியக்கானேவிக்தை 
இரவியரந்தானேசுக்தக்திர வியக்காமீனசித 
இரவியந்தானேசத்திதிர வியக்கானேழுத்தி 
இரவியக்கானேயாதுஞ்செய்வகல்லாதுமுண்டோ, (ே 

சத்துவமபுத்துவ்கசைசனாவிதாசகங்களான 

இத்தளைவிகமுஞ் சசலவமில்லையேலிக லையாகுஞ் 

சத்துவமபுத்திவித்தைசதுர்விதார்ச்தங்களான 
இத்தனைவித முஞ்செல்வமெய்திடி.லெய் அமன் றே, (௮ 

'சுஇயிலார்பாட்டுந்தங்கள்சுற்றமில்லாதகாடும் 
மதியிலார்கவியுலலமனை வியில்லா தவிடும். 

பதியிலா ரழகும்பா ழேபார்கலிங்கிவைபோலல்ல 
கிதியிலார்க்கெவையும்பாழேகினை கசின் மூவுலஇனுள்ளும், 

க?ரவனிலையேற்கண்ணிற்காண்பனமறையுமாபோல் 
கிதியமொன் திலையேல்யார்ம்குநீதிமாஞானம்போதம் 
அதிபெதுசேத்தயொண்ணாசூழ்சிமெந்திசவிசாரம் 
சின்சபிமானமெல்லசக்தன்ன*வலேமறைச்துபோமால், (4
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வறுமையாலேயா சிக்கவருமவர் சமக்குமாவி 
இறுமவர்த மக்குஞ்செய்யுமியறகையொன்றுமேதென்னில் 

உதுதிமீபாங்கைகால்சோருமுள் எழுங்கலங்குமெயயும் 
குறுகியோடுக்கும்வாபுங்கு ழநுகலலமிவும்போமே, (௯௦) 

பொன்னின் மேலிருக்துசோற்றைப்புசிச்தனைபொன்னும்போ 
இன்னமூமுனக்குவெட்கமில்லையோவென்றுசூடா (ச்சே 

கன்னன்முன்சொன்னசென்றன்கருத்துளேவருத்தலாலே. 
கின்னைவந்தடைர்சதேனென்னைமயினிக்காப்பாயென்ன, (௯௧) 

இரணியன்றன்னைகோக்கியிலகுபசனன்கணீயும் 
தரமுடன்வர்துசேோந்தசெல்வழுற்பிறப்பிலேயான் 
பரவியதெய்வக்தர்தபாக்கியமன்றோவென்று 
புரைவறாண்புகொண்டுபொருர்தியங்கிருச்துகொண்டே, () 

மக்தரன் மீன்கள்கொண்டுவரலகுபசனன்போகி 
எந்தடைவேனுஈல்லவிறைச்சகள்கொண்டசெசெல்லச் 
சந்தாரவிரணியன்போய்ச்சோறுகொண்டேகமூன்றும் 

சந ததங்கூடியுண்டுகருக்கியங்கிருக்குகாளில், (௯௩) 

(வேறு,) 
சானவேடனைக்கண்கெடுங்கிய 
மானினோர்கலைமானவணெய்த லும் 
ஞானக்கானுமிலாஈண்பனேயுளம் 
ஏனடுங்கனேயென் நுவினவவே, (௯ ௪) 

வெஞ்சமன்புரைவேடனொருவனே 
கஞ்சவம்புகொண்டெய்யநடுங்கியே 
தஞ்சமிங்கனே மையாலுமைச்சார்ச்தனன் 
அஞ்சலென்றபயச்தருவிரொன. (௯௫) 

ஈல்லஅன்பெயர்யா த௩விலென 7 | . | | 
எல்லைமன்சித்திராங்கனெனச்சொல்வார். 
சொல்லுச்சக்தைதாய்சற்றமொன்றின் மையால் த 
புல்இகான ம்புகுந்துவருக்தினேன், | | (௯௬)
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தர்தைசாய்தமாநீவிர் நு தஞ்சமாய் 
வர்சவெள்மிசைஈண்புவைத் தனில் 
எந்தமாளமுமைப்பிரியேனென 
மக்தரன் முகன் மூன்றும்வகுக்குமால். 

நன்நுநாமினிரால்வருங்கூடியே 
ஒன்றுடிர்தையராகியொருமையாய் 
என்றும்வா ழ்வதியலபெனவெண்ணிஃய 
அன்றுமூன்றுமப.பமளித் தவே, 

கான்குமிப்படிஈல் ஓுறவாகியே 
ஆங்குவைஞகுமளவினிலோர்பொழு 
தோங்குமாறிலாக்கோடியோர்காட்டினில் 
தேங்குவேடன்வலையினிற்சிக்கியே, 

Gs Bor veo Png Ss gis oot Ogre 
கத்துகாகச்தின்பாடைதங்காதுற 
மெத்துமாமையுமாடி.கமும்விரைச் 
சத்திசைக்கணடைந்சதைக்கண்டவே, 

காக்கைசென்றெதிர்கூவிக்கதறியே 
இக்கண்வேடன்வலையினிற்டிக்கியே 
கோக்குகவ்விநுடங்கும்வருச்தத்தை 
நீக்கவேண்டுகிமிட த்திலென்னவே, 

கூடி மூன்றுங்குறுகிவலைக்குளே 

வாடிகின்றமறிமுககோக்கியே 
பீடுலாவுமறிவிற்பெரியைறீ 
ஓடியிவ்வலையுற்றசென்னோவென, 

பின்னைவேண்டினபேசுதும்வேடன் வம் 
Os on Cor wr ahd ys BO apes et Cu 
மீன்னுகாலில்வலையைவிடுத்திடென் 
அன்னுமூடிகச்கோனொசெய்யவே, 

(௬௭) 

(௯௮) 

(௬௯) 

(ர) 

(ra) 

(ா௨) 

(க



சுகீர்லாபதந்தீம், 

என்னபிதியுனக்கென்றெலிசொல 
மூன்னைகான்குருளைப்பருவத்திலே 
அ௮ன்னையோடுமடவியில்வைகினேன் 
துன்னுவேடன்பெருவலைசூழ்ச்தனன். 

தாவியந்தவலைதனைத்தாண்டியோர் 
காவில்விழ்ச்சனன கண்கெடுங்கொல்ப் 
பாவியென்னைப்பிடி சீ.துப்போய்ப்பட்டணக் 
காவலன்மகழ்காணிக்கையீர்தனன், 

அர்தமன்னன்குமாரர்க்களித்த லும் 
மைந்தா௫ிர்தைமகிழ்ர் துகளிப்பினால் 
சந்ததம்விளையாடித்தருக்கியே 
பந்தமிட்வவைச் தாரப்பகலிலே, 

மழைமூழக்கவெருத லுகாமுகம் 
உழையிள த்துடனோடி த் இரிர் துபைங் 
குழைநூறிப்பதெக்காளெனக்கூறிகின் 
றமுதரற்றினனன்னதுகேட்டலும், 

என்னகாரணமோவறியோமிது 
தன்னைகான்்தடைசெய்வதுதன்ம்மன் 
றென்னவெண்ணியெனைவிடுத்தாரிள 
மன்னாகானிவ்வன ச்இனிலுற்றனன், 

என்றுகூறியிரங்கவிரணியன் 

வென்றிவேடன்வினாக் அவருமுனம் 
சென்றுகாலில்வலையைச்சிதைத்தலும் 
கன்றுமானுங்கஷளெொெடக்ததே, 

இமைவேடன்வினாந்துசென்றானெலி 
பூமிவாய்வளைபுக்கங்கொளித்தத் 
வாமமேவுகொடி.மரத்தேறவே 
பாமைதானடையானமுட்டதான்சே, 

bf 

(we) 

(ர௫) 

(irae) 

(rer) 

(௮) 

(re) 

(reo)
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வர் கவேடன்மனதுமயங்கியே 
அர் சமானினடி.தொடுக்தோடலும் 
(Pt Siero iw (LPL WHEE tg oo SU 
பர்தமார்வலைப்பையினிற்கட்டியே, 

மானின்மேன்மனம்வைசதுமயங்கியே 
அன வேடுவனாுமைகொணடோடவே 
ஞானமாரகொடியைக்கண்டகெண்பனைக் 
கானநீங்குமுன்மீட்கக்கருதியே, 

அகுவேர் சன ம்மாமையைசக்கொண்டவன் 
போககாங்கண் டிருச்தல்பொல்லாதுமுன 
ஏூமானொகெடியிதற்குவே 
அ கமெண்ணுவமவாவென்றுணாதக்தசே, 

என்றுரைத்கலுங்கேட் டிகல்வேடனை 
வென்றுண்பனிடாவிலக்காமலே 
சென்துகாமுயிர்வாழ்வதுததென 
ஒன்றுஈண்பிற்கொடியமூரைச்சதே, 

கோலமாரொலிஈன்றெனக்கூறலும் 
காலினாலங்கிக்கிக்கண த தினில 
சாலவேபறர்தக்கலைதன்னுடன் 
ஒலவேயொருஈன்மையுளா செயும். 

தத்துறீர்க்கரை சன்னில்விமுக்துமி 
செச்ததென்னக்டடெக்திடுசோந்துனைக் 
கொத்துவேனதுகொணடவனாமையை 
வைத்்துகின்னயெுக்கவருவனே, 

௮ சவேளையிரணியனாமையின் 
பந்தநீக்கிவளைபுகும்பைம்புனல் 
மர்தரன்புகுகான் பறப்பேனவன் 
முக்தநியுமொளித்திவோயென. 

(7a 

(ராகா 

(க. 

(ra 

(ir &é 

(ராக,



சுகிர்லாபதந்தீரம், 

ஈல்லசூழ்ச்சிசொன்னாயெனஈண்ணியே 
மெலலஙீர்க்கனாமான்கலைவிழ்ந்தது 
புல் லுகாகம்புசிக்கவிழுக்தபோல் 
மெல்லவேயதன் மீதிலவிழுக்கதே. 

கண்டுவேடன்கலக்கக்தெளிர்திதைக் 
கொண்டுபோதுமெனக்குலக்சாமையை ், 
மண்டநொர்க்கரைசன்னில்வைத்தோடினூன் eR “A 
பண்டுபோலெலிபாசங்கடிக்கவே, J “ 

மானைவேடன்குறுகவம்மானொரு . * 
ENMU [PbS MET SDUDES g Sth 
கூனலாமைகுளத்தினிலவிழ்க்ச து Ss & 
ஞானமூடி.ககல்வளைபுக்கதே, * fp 

வேடலனோடிவிடாய்ச்சவன் மீளவே = ம் 
கோடுலாவியவாயசங்கூறவே க் யே 
காடிகான்குமங்கோரி.டாண்ணீயே Gu 
கூடிவாழ்கதுகுலாவியிருர் தவே, ல் -j 

ம் # wd OS அதலானலலவர்களுறவுபோல் 
ஊதி.பம்பிறிதில்லை.புயிர்க்கென 
வேதியன்சொலவேர்தன்குமாரரும் 
8ீதிபாமென சேயம்வைச் தார்களே, 

இரண்டாவது. -சுசர்லாபதந்இரம் 

முற்திற்று, 
ப ig 

  

௪
 

86
5:

 F
56
7 

20
 

ho
 

ஸ்
 

i 
H
y
 

we
 
d
e
 

a
 

] 
O
E
,



  

மூன்றாவது. 

ச மஇவிககாகத ந.௫இ.ரம், 

  

அச் சணன்சுசர்லாபச்தினடைவெலாமுனணாப்பவேர்தன் 
மைந்தர்கள்வினவிமிக்கமகிழ்வுடனிருச் தமூன் முக் 
தந் இர மென்றுசொன்னசந்திவிக்செகம்யாது 
Li Garé Heard arc piesa Bu sent LILITH 

ச௪த்துருவானபேர்கள்சரணமென்றடைக்சாரோனும் 
மித்தரராகவெண்ணிவிரும்பிகட்பாகவொண்ணா 
தெ,த்திறமென்னிற்காகமிளைத்ததுபோலவக்.து 
குத்ிதிமாகக்கோட்டான் குலமெலாமழித்ததன்றே, 

என்னவக்கதையேசென்றாரிருள்குடிசொண்டகாடொன் 
றன்னதஇிற்பெரியசானவாலமாமரததிலென்றும் 
துன்னியகாகவேக் சன்றுகளறுமேகவண்ணன் 

அன்னவன் சேனைகோடியமைச்சரோரைவராயார், 

இகழுருத்தீபிசன்சக்தீபிசன்றேசமெல்லாம் 
புகழ்புசோத்தீபிசன்பின்புக லமாக தீபிசன்மேல் 
சிசழ்ரஞ்சிவியென்பார்நீஇமக்திரிகள்சூழ 
மகபதிபோலமேகவண்ணன்வீற்திருக்குராளில், 

அடுக்கவோர்மலைமுழைக்குளலகிலாக்க. கைதாழ 
க்கமொன்றானுமின்றிகலலமக்திரிகள்சூழ 
இடுக்கணில்லாமலெங்குமிர வெலாம்வேட்டையாட த் 
தடுக்கலாவு தூகமன்னன் ரூனுமக்கிரு் துவாழும், 

பகலெலாங்காகங்கூகைபதைச்திடவசைக்குங்கூகை 
இகலிராமுழுஅங்காகமெழும்பிடா தடி.க்குமிச்த 
வகையிலேடெர்தசிச்தைவருச்துசாடன்னிலோர்காள் 
திசுவிராவசனில்யாமச்சனினமைச்சர்களைகோக்கி,



cn
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கதிரவனெழுர்தாலக்கக்காக்கையைவெல்லக்கூடா 
இதுலசமயமிர்தவிரவிலேஉளைக்துகொண்டு 
சதியினுலடித்திழுத்துச்சத்துருகாசஞ்செய்வோம் 
மதிபுடன்சேனை கூடிவருகவன்றெழுக்சதம்மா, (er) 

கன்றெனமகிழ்க்தமைச்சாஈமக்கிதுவேளை தானே 
வென்றிகாம்பெறுவோமென்றுவிரைவுடன்படைகள்கூட்டிச் 

சென்றுபேராலைச்சூழ்ா துனத்துடன டித். துக்கொத்திக் 
கொளன்றுதான்வெற்றிகொண்டுகூகைவேந்தடைக்ததன்றே, () 

அழி்தனகாகசேனையாலெலாங்குருஇிவெள்ளம் 
வழிர்ததுசிறகுங்காலும்வயிற்றினிற்குடருமற்று 
விழுந்துபின்மற்றதற்குள்வேர் சனும்விழு்கொளிக்தான் 
இழிர்ததுகங்குற்போழ்துமெதரர்ததுபரிதிமன்னோ, (௯) 

இருள்விடி வளவின் மன்னனெழுச்துதன்படைகள்பட்டுக் 

கருமலைபோற்குவிக ககணமெலாம்பார்க்கவங்கே 
பெரியமக்இரிகளைாக தும்பிழைத்தனசிலகாகங்கள் 
சருவொடுமினத்தைநீத் துத்தப்பியேபிழைச்சவாங்கே, (௧௦) 

பிழைச்சகாகங்களோடுபெரியமக்்இிரிகடம்மை 
அ௮ழைச்துகங்காகமெல்லாமழிர்திடவென்னவேதன் 
இமைத்தசாளிதுவோவென்றங்கிரட்கியேயழுஅகாயத் 

அழைத்சகாகத்துக்கெல்லாழுற்றகாயங்கள்கட்டி . (aa. 

செதக்சசாகங்கட்செல்லாஞ்செய்யுமாதுசிமைசெய்து 
தத்துநீராடிவேறோர்கருவினிலிருக்துவேர் சன் 
அய்த்தலுக்துறந்துமிக்கசூழ்ச்செந்திரிகாளென்ன 
புத்திகாமுய்யுமாறுபுக லுமினென்றுக. ற, (௧௨, 

தீ துருவினுமிக்காராச்சார்ச் த௪ச,ச்.அருவைவெல்லல் 
அத்திறங்கூடாதென்னிலவரையேதொழுதுகிற்றல் 
சித சமங்பெங்காராகிற்கேசம்விட்டப்பாற்போதல் 
இத்திறமுபாயமுன் றேயென்துதீபிதனவின்ருன், (௧௩.
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தன்னிடத்திருக்குகாய்க்குஞ்செளரியமுண்டுசிங்க 
மென்னினுஈ் தானம்விட்டா லெவருமங்கதையெண்ணார்கள் 
அன்னுபாற்பசுவுக்கன்பால்சுரந்திடாதிடம்பேதித்தால் 
மன்னிட தீதிருங்தேவெல்லும்வகைகினை த் திெனன்றே (௧௪) 

என்றுச் தீபிசன்ரானியம்பலுமதுமறுத்து 
நின் நுற்குணமேதென்றுசிகழ்புரோத இபிதன் மூன் 
வென்றிகொண்டவர்கணம்மைமேவியிங்கருக்கவொட்டார் 
இன்மினிச்சமா தானச்தாலிருப்பதேலலதென்றான், (௧௫) 

வெங்கஇர்ப்பகலிற்கண் கள்விளங்குதன் குடிஞைக்கில்லை 
கங்குலின்பொழுதுகண்கள்கருங்கொடிக்குலக் துக்கில்லை 
எ௩்கினிச்சமாதானச்தாலிருப்பதுகூகைகூட்டம் 
மங்கவிப்பகலேசென்றுவளைரஈ துகொண்டடிப்பொமென்று, () 

ஒதவாச்பிதன்மற்றுரைக்தமக் திரிகணாலவர் 
போதனைபலவுங்கேட்டுப்புக்இயுமுபாயமுஞ்சொன் 
னிஇியும்விற லுமென்றுகிகழ்சிர ஞ்சீவித ன்னை 

ஒதுகீியென்றுமன்னனுரைத்திடவுமாக்குமன்றே, (௧௪) 

விச்தொடுமர்இதஞ்சேோவிசாரமாகிகரோயக்த 
வி, ச்தனைவிைக்தாலன்றிவிளைபயன்கொடாதவ்வாது 
புத திம்இிரிகள்சொல் லும்போதனை தனையுகெஞ்சில் 
வைச்இருக்தாலேயன் றிமன்னாதங்கருமம்வாயா, (௧௮) 

கூவெதொன்றுகூடிக்குறைவறக்கெடுப்பதொன்று 
நாடுவிட்டேகலொன்றுகல்லரண்சேோகலொன்று 
விடுவிட்டேகா தொன்றுமித்தரபேதமொன்று 
நீடிசொல்வேர்தர்தம்பானிகழ்குணமிருமன்றுகும், (௧௯) 

காரியமுயற்செபெண்ணல்காலமுமிடமுமோர்தல் 
சீரியகனமுமாளுக்தேடசலொருவன்செய்த 
காரியமகனுக்கொத்தகாரியந்தானுஞ்செய்தல் 
பாரிலேசமாதானங்கள்பண்ணலைக்தாகுமங்கம், (௨௦)
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சாமமும்பேதந்தானுக்கானமுர்தண்டக்தானும் 
ஆழுபாயங்கணான்காமறியுமுற்சாகமர்தீரம் 
பூ மியிற்ப்ரபுக்வமென்றுபுகன்மிசெத்தியன்றே 
சாமியிங்வைகளெல்லாச்தானறிரந்தவனேவேக்தன், (௨௧) 

மூவிருருணமுமங்கமொழிசகஇடுமைர்துகெசில் 
மேவியவுபாயகான்குமிக்கசச்திகளோர்மூன்றும் 
ஓவறவிசாரித்தேற்றவுசிகமானவைகளெல்லாம் 
காவலா்கருத்திலெண்ணிக்கரும்மங்கியற்றுவானே. (௨௨) 

பெலத்தவாதம்மைச்சேரார்பேசியசமாகானத்தால் 
௩ல் தகவிருப்பறில்லைச மினிபபொரவுமாட்டோம் 
சலக்காசேவகமுமாகாச்சக்ததசஞ்சிக்தைநீங்காக் 
குலபபகைகமக்குமர்தக்கூகைக்குமென்றுகூ.ற, (௨௩) 

என்னகாரணச்தினாலேயிருவரும்பகைத்சதென்ன 
மன்னவாகாக்கையார்தமவாக்குத்தோலத்தினாலே 
பன்னுங்முலங்களஈ சப்பகையினாற்பட்டபாடு 
அன்னிபகழுதைவாக்குத்தோலத்தாற்பட்டவாறே, (௨௪) 

வாய்க்தற்றத்தாந் கழதைகேட்ட கதை, 

எனச்சிரஞ்ீவிகூறயாதர்தக்கசைசொல்லென்ன 
மஊக்கபடானவண்ணான்வளர்ச்சதோர்கழுதைமேலே 
கனப்பொதியேற்திவாவிக்கரையிலேகள்ளிப்பாசம் 
தனைக்கொடிகட்டிப்போட்டுத்தப்புவன்பகலினெல்லாம், () 

கங்குலிற்புலிச்கோலாலேகழுதையைமறையப்போரத்தே 
அக௫்கொருபயிர்ப்புலத்திலனுதின ம்விடுவன் மேய 
தங்கி.பசெக்கெற்காப்பார்தனிப்புலியெனப்பயக்தே 
௮ங்கொளித்தோடிப்போவாரதுவுமேய்ந்தோடிப்போமே, () 
புலிமிகப்பசித்ததேனும்புற்களைத்தின்னாதென்பார் 
கலியினிற்புதமைசானோகபடமோவென்னவெண்ணி 
வலியவனொருவன் கையில்வல்லையர் தனைக்கைக்கொண்டு 
பொலிகருகம்பளத்தாற்பொதிம்ு துகொண்டொளிச்திருக்தே()
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விராவொகெழுதைவக்தவேளையிலெழுர்திருக்கக் 
கரமதுகண்டுபெட்டைக்கழுதையென்றெண்ணிக்கொண்டு 
குரன்முழக்கடெவேசத்தங்குறித்திவர்கழமுதையாரோ 
வரவரவென்றுசொல்லிவாட்டினனீட்டியாலே, (௨௮) 
கழுதைதன்வாக்கினாலேகடுங்கொலையுற்றதீசோ 
முழூவதும்பறவைகூடிமுன்னமோர்கூ கைதன்னைப் 
பழுதறுமரசனாகப்பட்டமேகட்டிவைத்துத் . 
தொழுதகினிவாழ்வோமென் நுசூழ்ச் துவர் திருக்கும்போது, () 

பலபலசாதியானபறவைகளனைத்துங் கூடி. 
ஈலமதுதானேபென்னகனிமுதுகாகமொன்று 
குலமிதுல்லதல்லகுணங்களுக்கக்குணங்கள் 
கிலமிசைக்கோாட்டானென்றுகிசசரமேனுஞ்சொற்சொல்லும், 

பகற்கெலாங்குருட்டுக்கண்கள்பார்வைக்கும்பிடிபடாவாம் 
முூகத்திலேயழகுமில்லைமொழியினு௦ அர மில்லை 
அகத்தினல்லறிவுமில்லையாருமிங்கிதையெண்ணார்கள் 
சகச்திலேயிசன்பேர்சொன்னாந்சத்துருமிகுதியாமே. (௩௧) 

பெசியவன்பேரைச்சொன்னாற்பெரும்பகைதனையும்வென்றே 
உரியதன்னினமுக்தானுமுய்யலாமதற்குச்சா க்ஷி 
அரிய௪ர் தரன்பேர்சொல்லியானையின்படையைவென்றே 
ஒருமுயலினங்களோடேயுகர்அவாழ்க்திருந்ததென்றே, (௩௨) 

(ழூயல் யானையை வேன்ற கதை,) 

அன்னருமடவிசன்னிற்றும்பிகளனேகஞ்சூழப் 
பன்னருஞ்சதுரதர்சனெனுமிறைபண் பின்வாழ்காள் 
அ௮ன்னகாண்மமையில்லாமலருஞ்சுனையெல்லாம்வற்ற 
உன்னுகொல்குண்டென்னவொற்றர்பார்த்தோடிவக்த்(௩௩) 
சர்திரசரசுசண்ணிர்சதும்பிடகிற்குதென்ன 
அர்தநற்கனையைகாடியானை களனை த்துஞ்செல்ல 
முந்தியச்சுனையைசூழமுழமுயற்சிலிமுகவேர் தஞ்ச 
மந்திரிவிசயன்றன்னைவரவழைத் துரைக்குமன்றே, (hs)
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இற்றைரசாள்வரையினாமுமினமுமிச்சனையைத்தானே 
சுற்றிபிங்கருந்தோமிர் சத் அம்பிகள் வர்தபுக்கால் 
மற்துகாமி ரக்கலாகாவன த்தில்வேறிடமுமில்லை 
உற்றிவணிருக்கவேறோருபாயநீசினைப்பாயென்ன, (௩௫) 

ஆனையைவெல்லுமாறிங்கருமையோவிடை தாவென்று 
ஞானமக்திரவிசாரானிபெறுவிசயன் கூறிச் 
சேனைகாவலனாமர்தச்சிலிமுகனனுப்பவேடிக் 
கானில்வேழக்கூட்டத்தைக்கண் களாற்கண்டுசின்றே, (௩௬) 

நகைத் துடன்கொல்வராதுட்டாசாமவராடடுவிற்பட்டால் 
வகைப்படவோர்பானின்ரால்வக்தடித் திடுவாமாருய் 
மிகைப்படவவர்கள்கையிலவிறநுடனாமுஞ்சம்மா 

அகப்படினம்மையந்தவானைதான் கொல்லுமன்றே, (Her) 

எனநுகனமன த௫லைண்ணிபிசனகையிலகபபடாமல 

நின்றுமாம்வெல்வோமென்றுகினை த்தொருகுவட்டிலேறித் 
அன்றியகளிற்றுவேக்தைச் தும்பிரீ்சுகமோவென்ன 
வென்றிகொள்களிறுகணடுவியந்துரீயாரோயென்ன, (௩௮) 

இசைகிலாவெறிக்குஈதிங்களேவியதா தனென்பேர் 
விசயனென்பார்களுன்பால்விடுக்கவர் தற்றேனென்ன 
அசைவிலாதாகியஈதாவானையுமபயக்துகின் றே 
விசயரீவர் தசென்னவிளம்பென விளம்புமன்றே, (௩௯) 

சந்திரசா சென்றெங்கள்சசிபகவான்பேராலே 
இக்சாற்கானகத்திலிருஞ்சனையொன்றுண்டாக்கி 
அர்சசற்சுனையிலெங்களையனுக்தேவிமாரும் 
முக்திபசலக்கிரிடைமுயங்கயேபகலைக்கெல்லாம், (௪௦) 

சண்ணறுஞ்சுனைக்குக்கசாவல்வைத்தெமைத்தாங்கள்போவர் 
வீண்ணவருலகத்தாரும்வீரும்பிலுககொடப்படா.து 
சண்ணியசனைநீருண்ணசாடினை 8ீயென்றெங்கள் 
௮ண்ணலார்சினச் துன்பக்கலனுப்பினா?தடுத்தயெள்றே, (௪௧)
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தூ. தசொல்வாரியற்கை துங்கவாளுருவிக்கொண்டு 
கோ தமாய்க்கேட்பார்முன்னுங்கூ நுவகூறல்வேண்டும் 
யாதவர்கூறினாலுமிகலினர்தூதரோனும் 
சாதறிவரசர் தூதர்முனியினுமுனியாரன்றே, (௪௨) 

தன்னுடல்வலியினாலேதான்பெரியமாப்பகைத்தால் 
பின்னவர்சினஈதுவெல்லப்பெற்றுயிரிமச்சல்வேண்டும் 
அன்னதைகினையாமற்பின்பவர்பகைகினைத்தாேனும் 
முன்னரேோவணம்௫ூப்போற்றின் முடி.வுரூராவிமன்னோ. (௪௩) 

மூவரின்கு தல்வரானமுனைலனார்முடி மேல்வாழும் 
சேவனைப்பகைத்தசிர்தைச்செயலினையினித்தடுத்தே 
மேவுகண்சுனைமேல்வைக்தவேட்கையைவிடுத்திக்கேரம் 
போவதேகருமமென்றுபுத்திகள்பலவுஞ்சொலி. (௪௪) 

இஙய்கிவையனைகத்துகானேயியம்பினனுன்னைவேண்டித் 
இங்களம்பகவனுன் மேற்செனக்ததுகொஞ்சமல்ல 
அங்கவன்ெமுகானேயாற்றுவனவன்பாற்சென்றே 
வெங்களிற்றின த்தினோடேமீள்கரியென் துகூற (௪௫) 

தம் தியினரசுமர்தச்சசர்கனைகோக்கிரீசொல் 
சஇரனெனுக்தேவிச்சத் தடக்தனிற்குடைவதெப்போ 
தீந்தவேளையினில்வந்தங்கவனடிபோற்றியானும் 
உய்க்துமீண்டேகுவேனென்றோதலுமுயனன்றென்று, (௪௯) 

அன்றிரவுடன் கொண்டேடுியலைபுனற்றடத்திற்றோன்றும் 
துன்றுவெண்மதியின்சாயைசுட் டி.நீகாண்கவென்ன 
கன் ததைக்கண்டு£ங்கணாதனேயென் நஇஞ்சூழ்வுற் 
ஜொன்றியவுக்களன்னோற்குரியான்மாதாரொன்றும், (௪௭) 

அனையுநினை க் துகெஞ்சமழிர் துபின் றெளிர் துகின் நு 
மானிதையறியேனெங்கணாதனேபொறுக்கவென்று 
_வானுயார்மதியைகோக்கவெளங்கியேமீண்டுபோகக் 
காலுறுமுயல்களெல்லாங்களித்துவாழ்க்திருர்தவன்றே,(௪௮)
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அப்படியாகசாமுமரசன்பே்பெரியதாகில் 
செப்பியபகைவர்தா லுஞ்செயிக்கலாமஅவுமில்லை 
எப்படியரசுகாட்டவியைக தறீாமுகூ த்தமிட்டீர் 
திபபிதுகினா இமென்றுசாற்றியேபின்னுஞ்சொலலும், (௪௯) 

பாவிசண்மோனர்மபா லுமபலவிரதியாகள்போலும் 
ஓவறுசகயாமீபாலுருறமுறைச்சுந்றமபோலும 
மேவுவரவரைச்சேரினமேன்மையரேனுமுய்யார் 
பூவையுமுயலுழுன்னோ்பூனையைச்சேர்ந்தவாறே, (@o) 

(மைநாவும் ழூயலும் மோசம்போனகதை) 

என்னவக்கதையேதென்றே.பிெனப்பறவைகள் வினாவ 
முன்னமோர்மரத்தின்மேலேுயங்கினானிருக்குமபோது 
தன்னிகரின்றிவாழமுககனிமுயலொனறுவகதே 
உன்னுமோபொரதிற்சேர்ஈதங்குட்புகுந்திருக்த தன்றே (௫௧) 

பூவையொன்றவ்குவக்திப்பொக்துசானிருக்குமவிடு 
நீவருவானேனெனனகிழ லா ெழுக்கள்சாலை 
வாவிரற்கூபஞ்செல லுமவ.ழியினிற்றண்ணீர்ப்பம்தல் 
சாவடியிவைகளெலலாஞ்சகலாககும்பொதுவேயென்ன, () 

அங்கவையிரண்டுஞ்சண்டையாூப்பின்மத்தியல் சர் 
தங்களைச்கேட்போமென்நறுதனிமுயலழைச்துபபோக 
இங்குகாமவழக்கா வந்தோமிருதலைவழக்குக தீர்க்கும 
அங்கராரென்யபூவைசொல்லவேழமுயலுஞ்சொலலும், (டு௩) 
கருதியயமுளையாற்றங்கரையிலேதவத்சைப்பண்ணும் 
பொருவில்கூரம்பல்லனென்னுமபூனையார்சொல்வாரென்ன 
வெருவிமயபூனைபக்கன்மேவிகாஞ்செல்வதெவ்வா 
அுரையெள த தூரசன்றேயுனாப்பமென்றழைத்துப்போக, () 
இருவருமபோனாரக் சவிருடியார்தவத்தைக்கண்டார் 
பெரியவரிவாதாஈாம்மைப்பிடிப்பதுசெய்யாரொன்று 
கருதினா்பணிக்தெ ழுக்தார்கைகளுங்கட்டிகின்று 
பரவிஞாயோகநீங்கிப்பார்த் தனர்பூனையாரும், (௫௫)
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காரியஞ்சொல் லுமென்றுகபடனாருனாக்கத்தங்கள் 
பேரொடுவழக்குஞ்சொல்லப்பெருகியமுப்பினாலே , 
நீருரைப்பதுகேளா துகெருங்கெகதுராக்கவென்ன, (௫௬) 

சற்றிடங்கிட்டிவந்துசா ற்றவிம்மாற்றங்காஇல் 
உற்ற துபோலும்பாதஇியுருததுபோ லுங்கேட்டோம் 
மற்றினிப்பக்பாசவழக்குகாமுரைப்பதில்லை 
குற்றமிங்கொருவாமீதிற்கூ.றிடிற்கோபமாமே, (௫௭) 

தருமமேவிரும்புவாரைத் தருமமேவிரும்பிக்காக்கும் 
தருமமேயிகழுவாரைத்தருமமேயிகம்கதுகிற்கும் 
சருமமேமெய்யாயப்சின்றுசகலமுஞ்செய்கலாலே 
சருமமேசொல்வதல்லாற்சற்றுமாம்பொய்சொல்லோமே, () 

எண்ணியவிரதமெல்லாமியற்றின மிவைக்குமேலாம் 
புண்ணியவிரதமென்னும்பொய்சொலாவிரதமொன்று 
ஈண்ணியவுயிறாக்கொல்லாகலக்தருவீரதமொன்து 
மண்ணினீலஞல்டிப்போகாம்வழக்கிலோரஞ்சொலோமே, () 

இட்டநீவா் அசொன்னாற்கேட்குகங்காதுகம்மை 
விட்டுநீர்தூரசின் துவிளம்பினாற்கேளாதென்று 
அட்டனார்மாரீசத்தாற்றுலங்குகூர்ம்பல்லனென்பே 
ரிட்டமார்ச்சாலன்சொலலவிவைதமதுளத்திலெண்ணி. (௬௦) 

மெய்கள்போற்சொன்னவெல்லாம்விசுவத் இரண்டுஞ்செல் 
கைகளாற்பிடித்துக்கண்டங்கடித்திர த்தங்குடி த்தே [லக் 
செய்கபடான பூனைசெருக்கியங்கிருக்கச்சேர்க்த 
மொய்சிறைப்பூவையோடேமூயலுமங்கிறந்தவன்றே, (௬௧) 

அஆகையாற்புல்லியோனையடைர்திடிற்கெவெதல்லால் 
ஓகைகூர்க்திருப்பதில்லையுலூனினீ இயிசே 
கூகையையரசுகாட்டக்குறிப்பதுதீதேயென்று 
காசமுனெழுர்அுபோகக்கலைந்ததுபறவைக்கூட்டம், (௬௨)
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அ௮ன்றுதொட்டின்றுகாறுமருங்கொடிக்குலத்தின் மேலே 
துன்றியகூகைக்கூட்டந்தொடர்பகைவைத்ததென்ன 
மின் றிகழமைச்சன்சொல்லைவின வியமமேகவண்ணன் 
இன்றுகாமறிர்தோமர்தவிகலெனவுள த்திலுன்னி, (௬௩) 

கூறியரீதியானகொள்கையுமறிந்துகெஞ்சம் 
தேறிகீயுரைத்ததெல்லாந்தெளிக்கசனனெனக்கொண்டே௫ 
வேறுமோரிடத்தில்வைகிமேலினிச்செய்யுமாறு 

கூறுகபெரியோயென்னக்குறித் துமந்திரியுங்கூறும், (௬௪) 

சந்திவிக்காசச்சாலேதரியலரிடத்திற்சென்று 
வர்துகான் சேருமட்மேற்றுமோரிடத்திரு£து 
சிர்தையில்வைச் தவேறோர்செவியுறா தடக்கிலிர் ௪ 
மர் இரம்பலிக்குமென் நுவளம்படப்புகன்றதன் றே, (௬ழி) 

ஆங்கதுகேட்டகாகவரசனாமவளாை வெல்லப் 
பாங்குளவுபாயமேஅபகரொனவினாவலோடும் 

தீங்குளவஞ்சர்மூவர்சோக்கொருமறையோனாட்டை த் 
தாய்கொளப்புரிக்கமோசர்தனைச்செய்துவெல்வேனென்ருன்.. 

(அந்தணனை வஞ்சித்த கதை.) 
அக்கதைதெரியச்சொல்லென்றறைதலுமமைச்சன் கூறும் 

மிக் ககோர்வேள்விக்காகவேஇயன்வேற்றார்சென் நு 
தக்ககல்லாடுகொண்செனதுதகோண்மீதுதாக்கத் 
தொக்கவுண்மகிழ்வின் மீண்டுகொல்பதஇிக்கேகும்போ.து. (௬௭) 
வஞ்சகர்கவரந்தமறையவனாட்டைவெளவ 
கெஞ்சினினினைக்சேயக்சுகெறியிடையொருவன் முன்போய்ச் 
செஞ்சுடர்த்திவளர்க்குஞ்செல்வரீசாயைத்தோள்கொண் 
டஞ்சு தலின்மிச்செல்லலாசசாசென் துகூற, (௬௮) 
அட்டனைகோச்சியாகபசுவினைச்சணங்கனென்ருய் 
கெட்டனையோகண்ணென்றுகளெத்தயேமறையோன்செல்ல 
BT Oe NAG TRO SU BC one 
விட்யொிர்போனகன்றைமேற்கொளறகாசென்றோ௪, Caran 
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பழு ததநுமறையோனகச்தப்படியவன்றனையும்வை த 
வழிசனிலேகமூன் மும்வஞ்சன் வந்தக் ணாள 
எழுதரு நாலகளெலலாமிழிர்சகசண்டாளமென்னும் 
கழுதையைச்சுமர்துசெலலுங்காரியந்தருமோவெளருன், () 

நாடியேமறையோனிக்தகரர்கள் வெவ்வேறுகூற.ம் 

கூடியவுருவெவ்வேறுகொண்டுதோன் மிடுகலாலே 
அடிராகசபபிறப்போவென்னுமையசக் தால்விட் டான் 

ச * . , e . ம். \ 

நீடியவஞ்சரகொண்டாரொனவுமாகிகழ்ததிற்றன்றே, (௪௧) 

மேகவணணனுமகழ்க்துமிகுஈதகாகங்களோடே 
ஏ௫ியோரமலையினுச்சியேறியங்கிருக்கவாதக் 
காகமக்திரியுகக்கைகண ததைகாஞ்சேருமாறங் 
கேகுவோமென்னுமுனனேயிரவிபோய்மறைந்கதன்றே, () 

மாலையமபொழுசேகண்கண்மறைக்தன சிரஞ்£விக்குச் 
சாலவேகூகைமன்னன்றன்படைமுழுதுங்கூட்டி 
சாலுதிச்சி ஓுமவளைக்துகம்முடை.க்கண்ணை ததபபி 
ஆலின மேலிருக்குங்காக்கையனை ச்தையுங்கொலவோமென்று, 

வர்சதுகாக்கையொன்றுமரத்திலில்லாமைமாலே 

மக்திரிமாராகோக்வொயசக்கூட்டமான 
இர்தவன்பசையைவென்றோமினிஈமக்கெரொாரென்றே 
சாதையின்மகழ்ச்சியோடே செருக்கியங்கிருக்கும்போது, () 

கள் ளமாயிதனைவெல்லக்கருதியங்கிருக்குங்காகம் 

வெள்ளமாய்ப்பரவிவர் தமேவலாப்படையைக்கண்டு 
கொள்ளையாயிறந்தகாச்கைகுறையுமின்றழியாமுன் னப் 
புள்ளிலுக்கரசன்றப்பிப்போனதேபோதுமென் து. (௭௫) 

சிறகுகளொடிரக்திரத்தஞ்சிதறமெய்சோரர் அசாவு 
குறுகினகாலம்போலக்கொடிப்பிண த்திரளுக்குள்ளே 
மறைபடக்கெடர்துகெஞ்சில்வருச்ச்மோடவஸ்கையாகி 
முறஹையிவொரேபோலமொழிகளுர்தேய்ச்துகச்த, (௭௭௬)
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கூகைமன்னவலுமர்தக்குரல்செவியுறுதலாேல 
காகமேதோகிடர்துக௫றுனெறதபாரொன்ன 
ஏறியேதாதன் பார். ச்தங்கெய்துகாக்கையைக்கொணாக்து 
வாகுமன்னவன் முன்விட்டான்மடன்னனீயாரையென்ன, (௪௭) 

வேறு, 
என்னுடைப்போசரஞ்€வியென்பார்களருண்மேக 
வன்னனுடையமுப்பாட்டன்றலைமுறை.பில்வர்தவனான் 
சொன்ன புத் தியருமையினாற்சுகமாகவிற்றிருக்தார் 
அன்னவன்வாயிலிற்கொடியவமைச்சாவர்துதலைபட்டார். () 
அங்கவர்கடுன்மார்க்கமரசனுக்குப்போதித்சே 
உங்கள்குலத்?தோடுபொரவொருமித் தாரிசையறிந்தே 
இங்கிதுநீர்கினேர் தீமாலிடருதுவீிரெனமறுத்சேன் 
தங்கண்மதவலியாலேதாம்பொருத வந்தார்கள், (௭௯) 
இப்படியேசிலபகலிலிகல்புரிச் தவக்சென்னை 
எப்படிரீபு த்திசொன்னாயென்பார்களோரசிரவில் 
தப்பறவேவளைந்துகொண்சொயவோரவொன்றேன் 
அப்படியேசென்னலீராவடி.த்திழுக் துப்போட்டீரே, (0) 

கால்வேறுஈதலைவேதுங்கருஞ்ெறகுவெவ்வேறும் 
வால் வேறுங்குடர்வேறும்வாய் 2வ.றுஞ்சுவல் வேறும் 
தோல்வேறுந்துடைவேதுக் தண்டாகத்துணிக்திறக்தார் 
சால்வேநுமக்திரியுமானுமரசனும்பிழைச்தோம, (௮௧) 
பகெளஞ்சோதித்தார்கள்பட்டபிணத்திரளின்£ழ் 
கடுகடுங்கிமறைகிடச்துசாற்ப துகாகம்பிழைச் த 
கொடியரசனிவையெல்லாக்கூட்டியினிசாஞ்செய்யும் 
அிடைவுசொலுமென்றுதனதமைச்சர்களைக்கேட்டானே, () 
பகற்பொழுஇல்வளைக்தஅகொண்பெழிவாங்குவோமென்றும் 
அகப்படுமோகமக்கென்றுமப்புறம்போவோமென்றும் 
விகற்பாமக்குள்ளிருக்கவெல் ஓும்வசையேதென்றும் 
வகைப்படகால்வருஞ்சொன்னாமன்னவலுங்கேட்டிருக்கான்
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இன்னமூமக்கறிவிலையோவிசலொழிக துராங்கூ கை 

மன்ன வனைப்பணிக் இருக்துவாழ்வதுகாரியமென்றேன் 
சொன்னவுடனெனையடித்துத்துவைத்திழுத்துப்போட்டக்ச 
மன்னவனுக்தாங்களுமாய்மறைக்தெழுக்துபோனாரோ, (௮௪) 
செத்ததென்நுபோட்டுவைத் துச்சென்றார்கணான்பிழைச்தேன் 
உத் சமனேகின்பதச்திலோடி.வர்.துவிழவென்றால் 
மெத்தவடித்ததனாலேமெலிச்துடந்தேனினியுன் 
சிததமென்பாக்யெமென்னாச்சிரஞ்சிவிவணங்கலுமே, (௮௫) 
மனமிரங்கியரசனுஈ தன்மகதிரிகடமைவினவச் 
சினமிகுக் தபுலிவலையிற்டிக்கிலதைவிடலா மோ 
எனமொழிக்தாரிவர்தம்மிற்குரு தக்கண்ணனுமெண்ணித் 
தனையடைக்தார்தமைக்கோறறருமமலவென்றானே. (௮௬) 

தீ.த்தொழிலில்கொடுங்கண்ணன்றனை வினவச்தெவ்வாவரின் 
மூத்தவர்கண்மனுநீதிமுறையுமை த தவிதிப்படியே 
காத்தருளக்கடவதலலாற்கடுங்கொலைசெய்தவர் தமையும் 
நீத்தவரையங்காணேனீணிலச்திலென்றுனே. (௮௭) 
மெய்த்தகொள்ளிக்கண்ணனெனுமக்இரியைவினாவலுமே 
௪த்துருவானா லும்வர் துதனக்கினிமையுரைத்தடைக்தால் 
உத்தமரானவர்வரிசையுதவியவருயிர்காப்பார் 
மெய்த்தபுகழோலெகன்மேவிமிகவாழ்வாரே (௮௮) 

(கோழட்டிக்கக் கள்ளனுதவிசேய்த கதை.) 

இருடவர்தகள்ளனுக்குத்தரவியவான்காமுட்டி 
கருணையுடனுபசரிக்கக்கள்ளனுமோருதவிசெய்ச 
தொருகதையுண்டக்கதையேதுலமா யென்னவொருமையுடன் 
பெருகுகிதிபடைத்துளகுபேரமித்ரனெலும்பெயரோன்.(௮௯ 
வெண்ணரையன் மிரைகவுளன்விதிருடம்பனொருகோக்கன் 
பெண்ணமுதமடவார்க்குப்பிரியமிலாமுதிர்மூப்பன் 
வண்ணமனையானொருத்இமாரனிரதியைப்போல்வாள் 
'சண்ணிலளங்கவனைகெஞ்சினாடியவடீண்டாளே, (௬௦)
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எள்ளளவுமவன்மீதிலிச்சையிலாளோரிர வில் 
கள்ளன் வரஈெடுங்கிச்கணவனைப்போய்த்தழுவுதலும் 
உள்ளம௫ழ்க்துன்னாலேயுற்றவின்பம்பெற்றனனென் 
வெள்ளகிதிமிகவுளர£வேண்டுவகொண்டேகென்றான், (௯௧) 
கள்ளனுமங்குளம$ழ்க் துகன்னியுனைத்தமுவினதே 
வெள்ளகிதியின்றெனக்குவீட்டிலேவிழுந்சதொக்கும் 
உள்ளமூழ்க்தெர்காளுமுனையிவள்வர் தணையாமல் 
எள்ளியிருக்தால்வருவேனெனைகினைப்பாயெனப்போஞன், () 
அன்றளவுமுதலாகவவள்பயர் துுடுங்கமெனம் 
ஒன்றியிவனொகெடி.யுநங்கவவன்சுகமடைக்தான் 
என்றுகதைசொலியிவனுக்கிதஞ்செய்தாலிதம்பெறலாம் 
கொன்றதனாலேதுபலன்கொடும்பழதியாமென்ற துவே, (௯௧) 
தகவுபெறுகுரூரராசன்றனைநீசொல்லென்ன 
இகலின ராயினுமடைநச்தேயிதஞ்சொல்வார்தமைக்காப்பார் 
நிகரில்பிராமணப்பேய்க்குநெடுஞ்சோரன்றனக்குமுன்னாள் 
அகம$ழ்ர்துவெகுமானமக்கணன்செய்கானெனவே, (௯௪) 

வேறு, 
தெள்ஞகதையேதெனவோர்திருககரிலொருமறையோன் 
உள்ளமகழ்வொடுவளர்த்தவுய/ காமதேனுவினைக் 
சள்ளனொருவன்கருதிக்களவுகொள்வோமெனவர் ச 
நள்ளிருளிலோர்பிரம்மராக்ஷசனுங்கண்டானே, (௯ட) 

கண்டவனீயாரொன்னச்கள்ளலுரீ.பாரன்ன 
எண்டிசையெண்ணும்பிரமராக்ஷசனானெனவவனும் 
மண்டுபொருள்கள்னமிடமாசோரனானென்ருன் 
என்ற லுகல்லிரவிருளிலிங்குவர்ததேதென்றான். (௬௬) 
சோரஜுீவச தசென்னசொல்லெனவேயிச் தமனை 
ஆரணவேதியலுடலையருர் தவச்தேனெனவரக்கர் 
இரனுமிங்வென்பசுவைத்திருடவக்ேனெனவிரண்டு 
பேருமொருமித்துடனேபெரியவன் முன்றிலையடைந்தார். ()



68 சந்திவிக்கிரகதந்தீரம், 

வக் தவிருவோருமவன் வாயிலிலேகின் றுகொண்டே 
அர் சணனாருயிமாமுக்தியருர்இடுவேனானென்றும் 
பந்சமுடனிற்குமிர்தப்பசுவைமுக் திக்கவர்வனென்றும் 
இச்சவகைச்தங்களிலேயிகலுமொலிகேட்டலுமே, (௬௮) 
மிக்கமறையோனுமிவர்விவகாரர்தனையதிர்தே 

புக்கவிருவோர்தமையும்பொன்றவடிப்போமென்து 
சிச்கெனவாயிலிற்கதவைக்திறந்துபுறப்பட்டாரே, (௯௯) 

மறையவனேகின்னுயினாவசைச்கவர்தானிவனென்றும 
குறைவறகின்பசுக்களவுகொள்ளவக் தானிவனென்் தும 
முறைமுறையாயிருவரிவர்மொழிக் துகின்றாரதுகண்டு 
நிறைசுருதிமாகவனுகெஞ்சுகளிகூரச்சனனே, (#00) 
Harp (1p 508 HC aur (HDG & om Em (Lp pair B & 
கன்றுணைவர்சமைப்போலச்சார்ச்துஈட்புற்றிருக் கார்கள் 
இன்மிவனுக்குபகாரமியாமுஞ்செ.ப்தோமா கல 
ஈன்தியல்லாறரதன்றுஈமக்கெெனுர்் தணையெனறான். (௧௦௧) 
இவையுளனாத்துமன்னவகேளிடருழர்அு தனையடைச்த 
சவிமாடப்புறாவுக்காச்சன்றசையைச்துலையிட்டான் 
சிவராசனெனவுலகோர்செப்புவதுமதியாயோ 
தவரூமற்சரணமெனிற்றற்காக் சனெறியென்றே, (௧௦௨) 

தச்ச்ன்கதை, 

தச்சனொருவன்மனைவிசன்னொசசோரனையுமெடுத் 
துச்சிதமாத்தலையினில்வைத்துவகையொடுகூத்தாடி 
மெச்சியதோர்கதையெனறீவிளம்புகவக்கசையென்ன 
மச்சுலவுமாளிகைசூழ்வளசகரொன்றதிலொருவன், (௬௦௩) 
பேரிரசகாரனெனும்பெருர்சச்சனவன்றேவி 
சோரஜொருவளைக்கூ ஒச்சுகங்காணத்தச்சன் வத்து 
சேரிலவன்மீதிலன்புசதிதமிலானீதென்ன 

காரணமென்முங்சுவலுட்கருஇவிசாரிச்திரு்சே, (௧௦௪)
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வேறொருவன்றோணசையைகவிரும்பிகமைக்கண்டளவில் 
சிறுதலாற்காரதகலஞ்சிறி தமிலையெனத்தச்சன் 
தேறியதைச்சோதிக்கச்சந்தித்தேயோரர்க்குச் 
சேறலெனப்புறப்பட்டுச்சென்மிரவின்மீண்டனனே, (௧௦௫) 

கட்டிலின்8ழொளித்திருக்தான்காரிகையுஞ்சோரனுக்காள் 
விட்டவனையழைப்பித துமேவுத லுமவன்கால்கள் 
பட்டன தன்னுடன் மீதிற்பாவையதுகண்டஞ்சி 
கெட்டுயிர்த்துவிசாரமிடசேரிழைதன்முககோக்க, (௧0௬) 
உனக்குமனமென்மேலோவுன்கணவன்றன்மேலோ 
எனச்கழறவவண்முனிக்தேயெவ்வனதோஷத் தாலென் 
மனத்தையின்றுபெண்புத்இம௰க்கெக்ததொருபாவம் 
எனக்கவனேதெய்வமவனிறக்கிலிறப்பேனென்றாள், (௧௦௭) 

அர்தசமொழிகேட்டலுமேயகமகிழ்க்துர தகாரன் 
முந்திசினை த்து ச் சன துமுன்னவனைக்கூடின தும் 

ையிலெண்ணாமலவர்சேருமஞ்சத்துடனெடுத்து 
வர் அதலைமீதுபடவைக் தக்கொண்டாடினனே, (௧0௮) 
கண்ணாரவவனியற்றுங்கருமமெலாங்கண்டெதை 
எண்ணாமலோர்வார்ச்தையிதஞ்சொன்னாளென்றலவோ 
பண்ணாருக்தேர்த்தச்சன்பரிவுற்றாணிவன்மன த்தில் 
சண்ணாணைப்பகைசத்துவக்தானமச்வெனேயுறவென்ரறான்.(௧0௯ 

என்றுசொலப்.9ரகாரசாசனைப்பார்த்இனியுளாப்பாய் 
சன்௮னஅகருத்சையெனசல்லவர்போலெய்திடினும் 
அன்றுபகையுற்றவர்க்ஞாகசயக்தோன்றாதடக்கல் 
ஒன்௮திறற்செய்கையென்றேயொருகசைசன்குரைசெய்யும்,( 

ரக சியம்விட்டுப்பாம்புகளிறந்தகதை. 

வீண்டுவன்மனென்னுமொருவேக் சன் வயிற்றுதுகோயால் 
கொண்டுதயருடன்மெலிர்தேயாத்இினாயிற்குறிப்பிகோ வைச் 
தெண்டி சையிலுக்திரிர்தேயெம்பிரான்ேகோயிலொன்று 
கண்ட தனில்வத்திட்டான்கடவுளடியுளற்கொண்டேட(ச்சக)
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அப்பதியிலிருக் துலகை யளிக்குமிறைபலியென்பான் 
ஓப்பறுதன்புத்திரியரிருவரிலங்கொருத்திகனைச் 
செப்பியதீதுளத்தெண்ணிச்செயிர்த தர்தவிண்வென்மன் 
கைப்படஙீர்விடுத்தளித்சான்காரிகைகற்புடைமையினால், () 
கணவனேதெய்வமெனசக்கருதியவன்றனக்கிசைக்த 
பணிபுரிர்துபரதேசம்படரும்போதொருகாளின் 
உண வடலுக்குபகரணமூர்புகுர்துகொளப்போனாள் 
பிணியுடையான்கண்ணுறங்கப் பொரும்பாம்பொன்றங்கொலீச்க 
அவ்வொலிகேட்டவன்வயிற்மின ரவுமொலித்திடவிரண்டும் 
வெவவியவா தம்புரிச்துமேவுதலுமப்போது 
£வ்விவிழியிவன்்றுணைவிரண்ணியொளித்ததுகேட்கக் 
கவ்வுவயிற்றரவினொடுபுற்றரவுகழறுமால், (௧௪௪) 

பாவிரீயிவ்வரசபுத் தூானைப்படா்செய்யுச் 
தீவினையென்னெனவுணவுசெ.ிர்தகுடக் தனிற்சோ்த 
தாவறுமென்றனைகிக்இித்திவெதென்னென்றதுசாற்ற 
ஓவறுபுற்றரவமவன்கடுகுதின்றுலொழிகுவைரீ, (௧௧௫) 
சுகமடைவானரசனென்றுஞ்சொல்லவயிற்றரவுவெகுண் 
டுகுவைநீவெ£நீராலெனவுரைக்கவிவ்விரண்டும் 
பகர்தருகன்மொழிகட்டபாவையுமவ்வாதுசெய 
மிகைசெயுமவ்வரவிறக்கவே் தலுமச்சோய்தீர்க்தே, (௧௧௬) 
தன்னகரக்தனிற்சேர்ச் அ தகவுபெறுமனைவியொடும் 
இக்சிலத்தையாண்டிருர் தானு தலினாலிரகசியம் 
அன்னியர்தேர்ச் இடப்புகவிலசனாலுக்துன்பமுறும் 
என்னவிசைத்தொருவேடன்கதைபின்னலுமியம்புமால், (௧௧௭) 

(வேடன்கதை.) 
வனமொன்திகொருவேடன்வளர்குருலிக் கூட்டினொடும் 
இனமொன் றுவேட்டைகருவிகளுமெடுத்சேதிரியச் 
கனமிருண்மெழைபெய்யக்காற்றெழும்பவவனடுக்கி 
மனமருண்டோர்மாச்தின்€ஜ்வக்திருக்சானப்போது, (௪௧௮)
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தங்குமதன்மேலிருந்தபுருவொன்றுதன்பேட்டை 
எங்ககன்றதோவன த்தில்யாரேனும்பிடித்தாரோ 
மஙகியதோவெனப்புகலவதுகேட்டுவனாசன்றன் 
அங்கையுறுகூட்டி லுற்றபெண்புருவழுதுசொலும், (௧௧௯) 

முன்வினையாலிதுபெற்றேனாயினுகின் முனமடை6த 
இன்னவனுக்குபசாரம்புரியென லுமெரிகொளுவி 
அன்னவனையழைத்துடலின் குளிர்போக்கியாகாரம் 
என்னையிரீயருச்தென்றுவிழ்ச் இறக்கவீவனோக்கி, (௧௨௦) 
அன்பினானம்பொருட்டுவீழ்ச் வில தயருக்இயிடில் 
அன்பமவருமெனப்பேட்டைவிடுததிட லுஞ்சூழ்க்ச.தவும் 
தன்புருஷன்பிரிவதனால்விழ்ச்திறக்கத்,தகுமிரண்டும் 
இன்பமுறுதெய்வவருவெய்திவானுலகடைத, (௧௨௧) 

இரக்கமொடுவேடுவனுமெரிவீழ்ச்துகதியடைக்தான் 
சீரைக்குளுளக் களாச் துசரணார்த்தியென்றுசார்ச்தார்க்கும் 
புரக்கவருள் செயித்ருமேபொன்றவரினும்வருமென் 
துரைத்தப்பொனனெச்சமிடும்ப றவைகதையோதுமால் () 

(பொன்னேச்சமிடு பறவைக்கதை.) 
பொன்னாகவெச்சமிடுமொருபறவைபொருப்பின்மேல் 
பன்னாளுமுறக்கண்டுபயில்வேடனசைப்பிடித்.து 
மன்னாவானிதைக்காணில்வாங்குவனென்னுயிருமெனப் 
பின்னாய்ர் அவேர தனுக்சிப்பெருமைசொலியளித்தனனால், () 
DUH DONS Kt. GOL UMTS OWES CULES gC cre Br 
புவியிலசம்பாவிசமாம்பொருள் கேட்டிப்படிபுரிதல் 
கவையுறும்விட்டிதெயெனகயக்துரைக்ககாபதியும் 
கவலையறவிடுத்திட்டானீக்கியவக்கடும்புள்ளும், (௧௨௪) 
புரவலன்றன்மனைச்சிகரம்பொருக்இரான்முதன்மூடன் 
விரவுமிரண்டாபூடன்வில்வேடனிவ்வரசன் 
மருவுமூன்றாமூடன்மச்திரிசான் காடன் 
eae a weds ந்த த்சனிப்பறவவரில்பெதே.
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அசலாற்பகைவரொனவறிக்தபின்னேகம்புவோன் 
சாதலாகும்மிகழ்வுகானடைவானென்றுனாப்ப 
ஈதெலாமுளங்கொள்ளாதரசனிருர்திடகோக்இத் 
இதிலாவக்கூ கைரர்தைதிகைத்தேயுரைக்கும். (௧௨௬) 
இற்றைகாள்காறுமிர்தவரசனிட த தினிதிருக்தேன் 

பற்றிபினியொருமலையிற்பயின் றிருத்தல்வேண்டுகின் றேன் 
மற்ற தவேனெனீற்குகையைக்கூப்பீட்டோர்வன்னரிதான் 
பெற்றசுகம்போலென்ரானக்கதையென்பேசெனலும், (2௨.௭) 

(நரி சிங்கமோசமறிந்தகதை.) 

இரைதேடுமொருடிங்கமிக்குகையினொளித் இருப்பின் 
விரவினின்வக்தொடுங்குமதுதனையுண்டுமிகுபசதீர்ச் 
அரமடைவோமெனக்கரு இயுற்றிட லுகரிவர்து 
பரவு9ங்கக்காற்சுவடுபார்த்துச்சோதிக்கவெண்ணி (௧௨௮) 
குசையதனையிருமுறைதான்கூப்பிடலுமதுபேசா 
வகைகண்மெமக்கஞ்சிவாய்விடாதிருர்ததெனப் 
பகையுறுகேசரிகினைஈ் துபன்னுகுரல்வேராக ச் 
சகையினொடுமேனென்னச்சம்புவுமங்குண்ணடுங்க, (௪௨௯) 
அப்பாரான்பிழைத்தேனென்றகன்் ரோடிற்றுதலால் 
எ.ப்பாலராயினுகன் காராய்தலியல்பென்ன ச் 

அப்பானமித்திரர்க்குச்சொல்லியைக்தாமக்திரியும் 
இப்பாரிலுதுக்தேயசோக்குவனன் றேகித்றே, (௪௩௰) 
அரசனவன்போனபின்னேயடைர்தகாகச்தினையே 
வருகவெனவழைத்து வெகுமானங்கண்மிகச்செய்,௮ 
இரழுையமர்திரிீசரஞ்சவியென் நுபல 
கருமமுமன்னவன்வசமாக்கட்டளையிட்டிருக்கானே, (௪௩௧) 
அப்பொழு அசாக்கையினாலடி.பட்டரஞ்சீவி 
எப்படிகான் வைத்திருப்வேனிவ்வடம்பைத்தியிட்டே 
செப்பமொடுகூகையென்ச்சென்மித் அச்காச்கையெலாம் 
அப்பற்கேயடிப்பனென்றுசாற்றவரசலுஞ்சொல்வான்,(௪௩,௨)
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(எலிக்கதை,) 

இர்தமொழிசம்மதமாயேனுரைத்தாய்சரஞ்சீவி 
முந்தியயோனியைமாற்றமுடியாதிங்கொருவருக்கும் 
அ௮க்தவகைசொல்லுவன்கேளருந்தவமாமுனியொருவன் 
சிர்தையினினிட்டையொடுசோச்தொருநீழலிலிருக்தான், () 
பருர்தெடுத்தபெண்ணெலியும்பருர்தீன்வாய்ச்தப்பியங்கே 
இரு£ஈசமுனிகரத்தில்விழவேதெனவேகோக்கியவன் 
அருற்தவத்தாற்பெண்பிள்ளையாக்கிமனையாள் கையிற் 
பொருந்தவளொனக்கொடுத்தான்பூவையு மங்கதைவளர்த்தா, 

௮க்தமின்னைப்பெலவானுக்களித்திடுவோமெனழுனிவன் [ள் 
சர்தையிலெண்ணிக்கொண்டுசெங்கதிரோன்றனையழைக்தே 
இர்தமின்னைகீிகொளெனவிரவியறிந்தெனைமறைக்கும் 
முச்தியமேகம்பெலவான் முனிவவவன்கைக்கொடென,(௧௩௫ 
மேகச்சையழைச்திவளைவிரும்புகரீயென முனிவன் 
தாகக்தோனொகச்கவவன் முனுமறிச்தெனை த்துகளாய் 
மாகத்திலடிக்குமக் தவாயுபகவான்பெலவான் 
மோகத்தோடவற்களித்தன் முனிவரான்றென்ற லுமே,(௧௩௬) 

வாயுவையுமழைத்திவளை மணம்புணர்கநீயென்று 
கேயமுடனிருடிசொலகிறைந்திடுமாரு சமறிக்தே 
தூயவனேயெனைமறிக்குர்துங்கவரையேபெலவான் 
சேயிழையைய வற்கருளிச்செய்கவெனச்செப்பி,வே,(௧௨௭) 
மலையமையன்றனையழைச்துமங்கைமணம்புணர்கவெனக் 
குலவணாயுமதிர்தகொண்டேகூதுமுனிதனைகோக்கி 
சீலவறையேயெனை யறுக்கசினைக்கும்மர்சமூடிகமே 
பெலமுடையத்தற்களிச்தாற்பெருமையெனவரைகூற(௧௩௮) 
எலியரசன்றனையுமழைச்திவளைமணம்புணர்கெனவே 
ஈலதிவளென்வளையில்வீர்சாடின்மணம்புணர்வனென 
முலைமகளைத்தவமுளிவ்ன் முன்னிருக்சபடி சானே 
எலியுருவமாக்கிவிட்டானிசைர்தவலுங்கொடுபோனான் (௧௩4
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ஆகையினால்யோனிதனையாருமழித்திடமாட்டார் 
காகவடிவொழிர்துன அகருத்தினினை தத துமுடிக்கும் 
கூகைவடிவெடுக்கவுன்னாற்கூடாதுநகாமுனது 
சோகமதையகற்றிடுவோஞ்சுகமடைச்இிங்கருவென்றான். () 

அவன்மனதுவரகடக்தேயமைச்சரகளின் மேலாகத் 
தவறறவேகுகைவாயிறன்வசமாக்கிக்கொண்டோர் 
தவசமதிலமைச்சரொடுஞ்சேனையொடுந்தானுறங்கக் (ன், 
கவடுசெய்தேகுகைவாயிற்கடையினிந்றீக்கொளுத்திவிட்டா 

புகையுடனேதீச்சூழப்பொருகூகைத்திரளெல்லாம் 
குகையினுள்ளேமடிக்ததற்பின்கொடிகூகைமேல்வைத த 
பகைமுடி த்துச்செ ஞ்ீவிபறா் துடங்கமலையிருக்கும் 
இகன்மேகவண்ணனொடுமினத்தோடுசேோக்கனனே, (8௪௨) 

கண்டவுடன்மேகவண்ணன்கருச்இலடங்காமகிழ்ச்சி 
கொண்டனன்மர்திரிகளுடன்கொடிக்குலமுந்தொழுதுகிற்கப் 
பண்டுபழகாருடனேபழகயிக்காளென் மன இல் 
கொண்டபகைர்த்தாயேகொடிக்கரசேயெனச்ிறகால், () 

புல்லிமுகத்தோடுமுகம்பொருக்தவைத்தேமோச் துகொண் 
எல்லையிலாக்களிப்பினொடுமிருக்தவனையருகருத்திச் [டே 
சொல்லிமுடியாத பெருக்தோத்திரங்கள்பலவழுத்தஇப் 
புல்லியராம்பகைஞரொடுபொருக்தியவாறரிதெனவே, (௧௪௪) 

செப்பரியதம்பிகளுஞ்சேனைகளும்புடைசூழ 
ஓப்பரியவரியணையுற்றுலகாளுக்தருமனுக்தான் 
தப்பிவருகாளறிர் சனியாசவெடிவெடுத்து 
மெய்ப்பொசென்னேவல்செயும்விராடனிட த்திருந்திலனே,() 

புசபெலத்தால்வலிமையினாற்புகழ்பெற்றதிறல்விமன் 
வசையாசனடுக்களையின் மடையனெனவிருக்திலனோ 
விசையலுசாடகசாலைமின்னாராயாட்டுவிக்கும் 
இசைபெதுஈட்வெனாசிச்கெண்டியெனவிருக்திலனோ, (௧௪௬)
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தீ கைமையினாலொடுங்யெவன்றனைசசேவித்இருர் தலனோ 

புகழொடுமுச்காலமறிபுனிதனெனுஞ்சகதேவன் 
இகழுமினப்பசுமேய்க்குமிடையனெனவிருந்திலனோ, (௧௪௪) 

எரிதழலிலவதரிதேேயிரவிகுலத தனிலவளா.து 

விரிகிலவின்குலம்புகுக்தமின்னளையாள்பாஞ்சாலி 
வரிவளைக்கையுத்தரிக்குமாலினியாயிருந்திலளோ 
கருமமுற்றுமளவுமவர்கருத் தடங்கயிருப்பொன்றே, (௧௪௮) 

மேகவண்ணன்சலிப்பாற்ற।மீளவுமேவாண் முனையில் 
போகமிருக்தவர்போ லுமோக்கெரிபுக்கவர்போலும் 
காகவளையுட்புஞுக்அண்ணினவர்போ லுமுன்றன் 
அ.கம்வருக்தினையோவென்றரற்றிடலுஞ்சரஞ்சிவி, (௧௫௯) 

சேவகினதருளாலேதீவினையெலாங்கடக்தேன் 
நீவிரவியிருக்தசலநீச்துவனவா௫த்தில் 
மேவியுன்றன்றிருமேனிமெலிக்ததெல்லாகான்செய்,ச 
பாவமன்றோவெனக்கூறிப்பரிவிலுடனிருத்தலுமே, (௧௫௦) 

. ண்டொருகாடானிருந்தவயோத்திவிட்டுவனவாசம் 
வேண்டினதுமவர்தேவிமிக்கசிறைபுக்க தவம் 
தீண்டரியராவணனைச்செற்றதுவுக்தேவிசிறை 
மீண்டஅவும்ர ரகவனார்வினைப்பயனன்றோவென்றும், (௧௫௧) 

துங்களன ரசிழக்்துதாயசமையர்இதனைக் 
கங்குலிலேதுகலரிர் துகானிலவிட்டுப்போன அவும் 
வெங்கணசவக்தீண்டமேனிபழுசானவும் 
தங்கெதிவினையாலேதான்விளைக்தவாறென்றான், (௧௫௨) 

பாண்டவாசூதாடின அம்பாரிழச் துகின்ற தவும் 
மூண்டத {pe DG pt ger wip tar குலை லான வும். 
நீண்டபெருங்கானகத்இனிலைபிரிச் து இரிச்த அவும் 
ஈண்டிய£வினையாலேயியன்றசலவோவென்தும், (6௫௯)
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பொன்னி றந்துகாடி.ழக்தும்பொருவில்குமாரனையிழக்தும் 
பன்னருக்தேவியையிழக்தும்பறையனுக்கூ ழியஞ்செய்தும் 
தன்னுடம்புதான்விற்றுஞ்சத்யவரிச்சக்திரனும் 
மன்னியதீவினையாலேமாழ்னெ னன்றோவென்தும், (௧௫௪) 
ஆகையினால்வினைப்பயனையார்கடந்த ரர்சாமுமந்தக் 
கூகையினானம்முடையகுலமிழக் அக் தலமிழக்தும் 
போகமிழக் அம்மலையிற்புக்கொளித்தோமென் widens 
நீகருதிங்குலச் தைரிறுத்தினையென்றும்புகழ்க்சான், (க௫ட) 
ச,சதுருவையொருவேளைதலைமேலுக்தோண்மேலும் 
வைத்திருக் அசமயம்வந்தால்வதைத்திடவேண்டும்முனமோர் 
அத்திவிரிகருமாகக்தோண்மேலுக்தலைமேலும் 
வைத்திருக்துசதவளைகளைவதைத்தகதைபோலுமென,(ஈ௫௬) 

பாம்பு தவளையைச் சுமந்த கதை, 
வழுத.துகதையேதெனவோர்மக்தவிடனெனுகாகம் 
கொழுத்ததவளைக்குலக்தைச்கொள்றுதின்னவேகருத 
முழுத்ததவளைக்கூட்டமுயங்கியவோடைக்கரைமேல் 
எழுதீதைகினை த திருப்பவர்போலிருக் அ.துயரப்படவே,(௧௫௭) 
சாலபதனென்கின்றதவளையரசனுமக்கோர் 
கோலவரித் தவளையெனுங்குதிரைவாகனமேறி 
மாலுவகைச்சேனைகளுஈல்லமைச்சர்களுஞ்சூழச் 
சிலமொடுமேளவகைசலத வளைசேவிக்க. (௧௫௮) 
பவனிவரும்வேளையிலேபாம்பரசனொருகரைமேல் 
கவலையுடனிருக்கவவன்சண்டொருதா,தனையனுப்பி 
இவனிருக்கும்வகையேதிங்கென்றதிக் அவருகவென 
அவனருகிற்சென்பிவணியாரிருப்பதேதென்றான், (௧௫௯) 
காகவிறைகானென்பேர்ஈல்லமக்சவிடனென்பார் 
போகிபலசூழவொருபுற்திதிருக்சாசா ள்வேன் 
யோகிதனைத்திண்டிவிட்டேன்யோதெவளையைச்சமப்பாய் 
ஆமெதுசரவிமாயுமருக் துவைநீயெளச்சபித்தான், (௧௬௦)
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சாபத்தினாலென துசலையில்விதிதனை கினைக்தேன் 
ஆபச து£ங்கவுங்களரசனைகான் சுமக்க வாத 
சோபத்தாலில்கிருக்தேன்.றாதவரசர்க்குரைத்தென் 
ஆபத்துகிக்கிலுக்கட்கடிமையென ததிரிவேனே, (௧௬௧) 

எனவுமாச்தரன்.றா சஞம்போயிவ்வாறேசொலமகிழ்க் அ 
தனதமைச்சன்றனையழைத்துச்சாலபதன்கேட்பவவன் 
சினமிகுத்தபணியரசன் தின முஈமைச்சுமர்தானம் 
(மிககிகாத்சசாதியிலையென் நுலகும்புகமுமென்றான், (௧௬௨) 

அப்பொழுசேசாலபகனரவரசன்றனையழைத்தே 
ள்பபொழுதுமைச்சுமக்தாலிரையுனக்குத்தினமொன்று 
வீப்பறவேதருவமென்றுசத் திபெறக்கூறலுமே 
சமய்ப்புடனேமக்தவிடன்மிகக்குனிஈ்தானெதிர்புகுந்தே, () 

அரறினான் சாலபதனேந்திரின்றான் மர் தவிடன் 
டமீதமினானிவமாயினிச இன்னலாமெனவெண்ணிச் 
மராறினானுனைப்பிரியேன்சாலபதனேயென்று 
கூறினான்மனமூழ்ஈ்துகொடுத்தானங்கொருதவளை, (௧௬௪) 

மஇவ்வாறுதினர்தினமுமிதஞ்சொல்லியிரை நுகர 
உறவ்வாறுதவளையெலலாமடங்கலுமேவிழுவ்வெட்டான் 
௫டவவாதசாலபதனொருத்தனுமேதனிச்அாமக் 
் 'கெவ்வாறுமோசம்வச்ததெனக்கருதியிருந்கானே, (௧௬௫) 

மர்தவிடனாருமவன்மனக்கவலைசனையறிந்சே 
முக்தியகன்வளைவாயின்முகத்தின்மெள்ளவிடுத்சலுமே 
குக்தியவர்வளைபுகுக்தார்கொடியமச்சவிடனாரும் 

புந்திமசழ்ஈ சவாகமையும்புசித்துலிட்டாரெனச்கூறி, (௧௬௭௬) 

அகையினாலரசர்களுமமைச்சர்களுமறிவுடையோ 
TIBI தாலன்றியவிவேகராயிருக்கால் 
கூகைபினம்போலுமக் சக்குறுச்சவளையினம்போ லும் 
அகுமெனச்சரனுவியறைச்தனன் வேக் தலுமறிச் சான், ௧௬௭)
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புததியினனன் மன த்திற்பொறுமையினாற்றிறமையினால் 
சிசதகளாவதுபோலச்சேனைகளாற்றிரவியத்தால் 
௪ பசதிடுகோபங்களினான்மானத்தாற்றனமன த்திற் 
ச சுதியினாலொருகருமக்தானுமுடியாதெனவே, (௧௬௮) 

சொல்லிய தமேகவணணன்சூட்சிபலதந்திரங்கள் 
வலலசரஞசீவியொமெற்றுமுள்ளவமைச்சரொடும் 
ஈலலகொடிக்குலங்களொடுகாடி முன்பு சாமிருஈத 
தொலலைவடமரமடைகதுசுகமாகவிருஈதானே. (௧௯௯) 

மூன்றாவ.து:--சரக்திவிக்கெசசக்இரம் 

repo. 

 



  

அர்த்தநாசம். 
பக்த ட 

ஆஇதந்திரங்களைந்திலாதியோர் மூன்றுஞ்சொல்ல 
நீதிகொண்டவனியாளுகிருபன்றன் குமா கேட்டே 
ஒதியவர்த்தசாசமுரைத்திடுபெரியோயென்ன 
வேதியன்சோமசன்மாவிருப்புடனுராக்க லுற்றான், (௧) 

எவ்வளவாகிலுக்தாளியற்றியபொருள்கள்வந்து 
கைவசமாகில்வேறோர்கருத்இனால்வீடுக்கலாகா 
எவ்வம்வமதடையுமுன்னோரிருங்கராவுபாயத்தாலே 
வவ்வியகுரங்கைவிட்டுமா ழ்கிெயகதைபோலென்றான், (௨) 

தாங்தம் பூதலையும், 
அக்கதையேதென்றோதவாழிசூழ்கருங்கலாற்மின் 
பக்கமோர்மர த்தின்மீ தபழம்பறித் தருக்திவாழும் 
மாக்கடவேகதன்றன்பேர்வரும்பெலிவாதனன்னான் 
கைக்குளாம்பழக்தைத்தப்பிகளகளென்றாற்றில்விழ்ச்ச, (௩) 
மற்றுமோர்கொம்பிற்பாய்க்துவளைதசசைத்்அர்க்கும்போழ் 
உற்றிகெனிகளெல்லாமுதிர்ர்கனகளகளென்ன [தில் 
குற்றமில்விளையாட்டாகிச்கொழுர்தனிக்கொம்பு தன்னைப் 
பற்றியேகுதத்துதர்த் துப்பரிவுடனிரு6 சதன்றே, (௪) 

இப்படியிருக்குகாளிலியாத்திலுக்கரசனாகச் 
செப்பிடுமுதலைவேர்தன்சிஞ்சுமாரனுமங்கெய்தித் 
அப்புலுகனியைத்அய்த் துச்சுவையின்மேல்விருப்பின? ல 
அப்புறம்போகமாட்டாதவ்வீடத்திருக்துகொண்டே, (௫) 
வானசவரசன்றன்னைவன்௧கராவர௪னோக்க 
காஜுனைப்பிரியமாட்டேனண்பனேயென்னவர்௪ 
வானரவேர்தன்ரானுமனம௫ழக்இினியகூறித் 
கேனுறுசுனியளிக்கத்தின்றுகொண்டிருர் சுசன் றே, (௬)
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இப்படியனேகராளல்கிருக்தனன்சிஞ்சுமாரன் 
கற்புறுதேவியர்தக்கசடன்மேன்மோகத்தாலே 
வெப்புசோய்கொண்டோ அவிடுத தனதேவர்து 
செப்புகின்றேவிகோவுஇர்க்கநீவருகவென்ருள், (௭) 

பூகவேர் சனைகாங்கூடியுறவுகொண்் டிருக்தோமிச்காள் 
மோகமாய்சினதுதேவிமுயங்கிகோய்கொடாளென்றாய் 
போகவுங்காலெழாதுபூவைதன்னேவுங்கேட்டோம் 
சோகமுமிகுதியானோக்தூதிமாஞ்செய்வதென்னே, (4) 

என்றனன்சிஞ்சுமாரனிையவடானுங்கேட்டே. 
இன்றிவன் குரங்கைவிட்டங்கெப்திலன்குரங்கைக்கொண்டு 
சென்துசாங்கொல்வோமென்றுகுமித்துகின்றேவிவிழ்க்த 
அன்றுதொட்டின்றுகாறுமெளஷ.தங்கொடுததோ.மகசோய், () 

தீரவுமில்லையென்னசெய்குவோம்வானர த்தின் 
ஈரல்வர்தாலேயன்மியிவளுயிர்பிழையாதெனறார் 
பாரியையிழக் தபோச்குப்பகாகுடிப்பேருமில்லை 
காரியமதவேகெஞ்சிற்கருதிரீவருகவென்றுள். (௧0) 

காதிசொற்கேட்டுகெஞ்சச் துளங்கியேகுரங்கினீரல் 
ஏதினிய துவேயல்லாலிவளைகாம்வதைத்சோமாகில் 
பாதகச்தேவிசெத்தாற்பழி வருங்குடியுங்கேடாம் 
அதலாற்றேவிதானேயதிகமென்றிசயத்தெண் ணி, (௧௧) 

பயப்பயஈடச்்இம்மாற்றம்பகரவுங்கூளகிற்க 
வபப்படுதோழன் சண்வெருகசின்கருச்தேதென்ன 
வியப்புதுகினஅரட்பைமேவியேய்னேசசாலா 
சயப்புடனிருக்தேன்சற்றேகாடினன்றேவிதன்னை, (௧௨) 
என்ன லும்போய்வாவென்றேயிசைத்தனன்யூகவேச்சன் 
மன்னகின்றன்னைவிட்வொழ்வதிங்கொருகாளுண்டோ 
என்னுடனியும்வச்தாலேகியேவிடுங்காட்டி 
உன்னுடன்வருவேனென்னவுமாத் சனன் குக்தறைவேர்தன், ()
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ரீரினுண்மூழ்செச்செல் லுகின்னைகான்கரைமேல்வக்து 
சேருவதெவ்வாறென்றுசெப்பும்வானர.க்தைச்ஞ்சு 
மாரனுமுதுகிலேறிவருகவென்நுரைக்ககல்ல 
காரியஞ்சொன்னாயென் நுகமகமயமு.துகிலேற, (௧௯) 

கொண்டுபோய்த்சன அுவிடுகுறுகுமுன்கல்லினாலே 
மண்டுபொன்காண்பாவாச்கான்மனிசனாக்காண்பர்தூாரதத 
மிண்டராற்சா துவானமேன்மை.பர தம்மைக்காண்பர் 

பெண்கெண்மனத்தைக்கரணப்பிறிதிலையென நினைத்தே. (கடு) 

இவணகாக்கொல்லவென்றேயெண்ணீனோர் தேவிசெய்த 
கவடமோதூதிதானேகவடுசெய்தனளோவென்று 
மவவமாய்சிற்கவர் சவானரஈண்பாகெஞ்ில் 
கவலையேதென்னவொன்றுங்கவலையிங்கிலலையென்ன, (௧௬) 

விட்டினுண்மனையாளுற்றவேதனையாசேனுந்தான் 
கேட்ட துமுண்டோவென் றுகேட்கமானேதுசொல்வேன் 
வாட்டியகோவுகொண்டாள்வானரவீரலாலே 
கூட்டியமருக்துகொண்டாற்குற்றுயிர்பிழைக்குமென்றாள், இ! 

வா னரவிரலெங்கேவருஈமக்கென் றுமக்த 

நோனமொன்றல்லாலவேறுஞானமொன மில்லை” பன்ன 
வானரமறிர்துகொணடுவானரவிரனூது 
தானமையாதோவென் நுசாற்றிடமுதலைவேக்தன்,. (௧௪௮) 

ஒன்று சான்போதுமென்றேயுரைக்திடவந்தோவரக்த 
அன்று$ண்மரத்தின்மீ2 ததாக பயிருக்கக்கண்டும் 
இன்றுமீயெனக்குச்சொலலாதித்தனை தூர மவரதாய் 

சென்றுகாமெடுத்துக்கொண்டுதிரும்புவோஈதிரும்பென்றோ ௪. 

அல்லதுவெறுங்கையோடுமரமனைக்கேகலாமோ 
ஈல்லதுசொன்னாயிரன மக்குவேண்டி.யதங்கொண்டு 
சொல்வருங்கனியுங்கொணடுே மா ழியைச்காணகாமும் 
செல்லுவோம்வருகவென்ன த திருமபினா மு. தலையாரும்,(௨0) 

6
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விரைந்துபோய்க்குரங்கினிரல்வேண்வேதெடுத்துவர்தால் 
மருக்துமாமதனியார்க்குமற்றுளபோ்கட்கெல்லாம் 
பொருர்தியகனிதன்னாலேபோனகமமைக்ககல்ல 
விரும் தமாஞ்செல்கவென்னமெய்யெனச்சென்றதகன்றே,(௨௧) 

மரத்தினையடுக்கக்கொண்டுவர் துதான் விடச்கலோடும் 
சரத்தினும்விரைவிற்பாய்க் துகருவின்மேலேறிக்கொண்டங் 
இருச்சலுமுதலையாரிங்கிருக்துவானரத்தினீரல் 
குரக்னொுக்காசனேநீகொண்டுவா வென்றுகூற, (௨.௨. 
இன்னமேனாசைவைத்திக்கருக் தனை மு. கலையே 
மன்னியபசியானட்பினம்பிக்கைவைச்தாற்பாம்பால் 
முன்னமோர்மண்டூகர்சானொளித்திரமுறைமைபோலாம் 
என்ன லுமல்தென்னென்னவியமபுவான்குரங்குவேகதன், (. 

தவளை பாம்பைவதஜ்சித்தகதை. 

கன்னைமற்றைக்தவளைகள்வாட்டலால் 
இன்னலுற்றொகவளையெழுக்தொரு 
பன்னகத்தைச்சினேகித்துப்பையுள்செய் 
என்னின த்தைவீழுங்கென்றிசைதததே, (௨௪ 

காகங்கேட்டுப்பன்னாளூமகிழ்ச்தினா 
யாகவுண்டததன்பினெனக்கிரை 
ஈகவென்ன ச சவளையிலையென்ற 
தாககாகமழன்றுரைசெய்யுமால், (உட 
at துரிசொன்னவாரத்தையினெய்தினேன் 
எக்சகாளுமிரையளியாயெனில் 
புர்தியில்லோய்கினையும்புசப்பலென் 
அக்தியன்ன தின்மக்களையுண்டதே, (௨௬ 

தவளையன்ன்அுகண்டுதன்ரார மோ 
டி.வளவென்றற்கருக் துயசெய்தியே 
அவளுகசெஞ்சோடுதுண்ணெனஙீங்கியோர் 
உவளகச்தையடைர்தின்பமுற்றதே, (௨௪
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முன்னமோர்ஈரிமோசம்புரிதலால் 
மின்னுபு த்தியில்லாவொருவேசரி 
துன்னுமாவிதொலைக்க தகேளெனுப் 

பின்னுமோகதைபேசுங்குரங்கரோ, (௨௮) 

வே௮ு.--கழதையிறந்தகதை, 
துன்னியகாடொனறக்கேதுரைத்தனம்பண்ணுஞ்சிய்க 
மன்னவன் வாயிலுக்குமர்திரியோரியொன்றங் 
கன்னவன்வயிற்றினேவடியமைச்சனேகழுதகை ug ev 
உள்னியேகொடுவாவென்னவோரியோரூரைகாடி, (௨௯) 
சென்றொருவண்ணான்றப்புஞ் செழுமபுனற்சுனையின்பக்கம் 
கின் ௦அழிபாதியைத்தள்ளிகெடுங்கயிற்றுலேகாலை 
ஒன்றிடததளைரதுவண்ணானோட்டினனதழுதைதன்னை 
வென்றிகொளோரிசே்ரஅன்மேனியேனினை தததென்ன. பூ 

கூ றவேகழுதைவண் ணான்கொண்டகாண்முதலெக்கேரம் 

சிறியேயடி ச தலானுக்கனிபோடாமையானும t 
ஏறியேபொதியுமென்மேலேந்தியேசள்ளிப்பின்னை 
மாறுகால்பிணை தத லானும்வருஈ்தினானிளைத்தேனென்ன. டு) 

அக்தவோரியுக்கான்கேட்டேயையநீவக் தாயாகில் 

சிக்தையுண்மசிழ்க்தேயெங்கள்சிங்கமன்னவன்றன்பக்கல் 
மக்திரியாகவுன்னைவைத்த ரசாள்வனியும் ் 
சு்சாவமைச்சனாகச்சுக ச்துடனிருப்பாயென்ன, (௩௨௨) 
ஏங்கமோவிலங்கையெல்லாக்தின் னுமேயென்னவோகோ 
௪ ங்களையெல்லாக்தான் வைத்த கைஷசெட்திலனேமன்னன் 

வெங்களிற்றியானையல்லால்வேறொருவிலங்கைத்தீண்டான் 
அங்கவனாணை தப்பான தற்குசான் பினேயேயென்றான், (Am) 

சுழமுதை புகல்லதென்னக்காலினிழ்தளை த் இருக்,௪ 
பழுதையைழயாரிமெள்ளப்பல்லினாற்கடித்.தவிட்டே 
வழிசொலியழைத் அப்போய்த்சன்மன்னவன்முனம்விடுக்கப் 
பழிபமென்னன்றானும்பற் பியேபிடிக்கவர் தான், (௩௪)
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அலவனை க்கலசத்தட்பெ.ப்தவன்கையிலளிக்கக்கொண்டு 
செலும்பொழுதிளைப்பாயாங்கோர்செழுக்தருகிழலிற் தாங்க 
லி தரவிவனை த தண்டகல்லாவொன்றுகண்ணிச் 
கலசமுட்டலையைநீட்டக்காக்கடகக்தான்்௧ண்டே, (௧௧௮) 

காரரவெனகினைஈ் துகடுங்கொடுக்காலிடுக்கி 
மாரணஞ்செ.ப்யப்பின்னரமறையவன்விழித் துப்பார் தீதுப் 
பேரரவகனைக்கொன்றதாரெனப்பெரிதுமெண்ணித் 
தேருறுபொழுதுகண்டாற்செத்ததிெெனத்தெரிக்தான், (௧௧௯ 

மாதுருவாக்கியத்தைமன்னுமென்௫ர த திற்கொண்டு 
மீபாதரலாற்பிழைத்தேனென்றவன்புகுக்கானென்று 

தீதுளானோதக்கேட்டுச்சுவாணசித்தியுமவன் பால் 
ஆகரவாகப்பேசித்தன்னகரடைந்துவாழ்க்தான் , 2.0) 

wo 

என்றிவைபலவுமபன்னியிரங்க லும் கனதுபன் னி 
மன்றெனமறையோன்கேட்கொமமியாமலக்தோ 
இன்றுவர் துள திப்பாவமெனமறைமுறையினாய்க்து 
பென்றைகற்கழுவாயாற்றிப்பீழை தரக் திருக்தகாரொன்றே, (௧௨௧) 

கு றினான் சோமசன்மாகொற்றவனருளுமைக்தர் 
தேறினாருபாயமீதிக் இறமெலாமறிச் தகொண்டே 
வியினாரசன்முன்போய்விவேகத்தின்மாட்சகாட்டி 
“யிவாவரசுபெற்றிவ்விருகிலம்புரக் துவாழ்ஈ்சார், (௧௨௨.) 

ஐ காவது,--அ௮சம்பிரோக்ஷ்யகாரிதவதக்இரம் 

   
டா ஸத் 7டி டாக் ர 

sf 

நால் சி.யடு 
இடையாறு, சேன் 9
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கண்ட துகழுதைசானுங்கதறியேதிரும்பியோட்டய் 
கொண்ட துசிங்ககோவுகொண்டதாலோடமாட்டா 
தண்டையினிற்கவோரியையநீபதறிவிட்டாய் 
கொண்கொன்வச்துன்கையிற்கொடுத்தபின்வதைக்கவென் ன, 

பின்னையுமோரிசென் நுபேதையாயிருக்தாயக்தோ 
மன்னவனுன்னைக்கண்டமகிழ்ச்சியாற்றழமுவிமோக்து 

NT | 
தன்னருகிருத்தக்கொண்கொனுனையமைச்சனாக்க 
உன்னினனென்னாநீயேயோடியிங்குற்றாயென்றும், (௩௬) 

கணக்கிலாப்பாவம்பண்ணைிக் கழுதை.பாய்ப்பிறர் துவண்ணான் 
பிணக்கினாலடியும்பட்டுப்பெருஞ்சுமை A 
இணக்கரான் செய்தேன த விணக்கநீயறியாய்கூட 
குணத்தினாற்பபர்தா அயன்றுங்க.நிடக்கமுதைகேட்டே, () 

உன்ன துபேச்சைஈம்பியுற்றனனவ்கிட்டுமுன்னே 
மன் னியசிங்கங்கொல்லவச்ச ததப்பிவர்தேன் 
இன்னமேன்வதாயென்னவிருகிலந்கொட்டுக்கையா ல் 
தீன்னிருகாதுமூடிச்சத்தியஞ்சொல் லுமாபோல், (௩௮) 

லயையோபாவம்பாவமரசனப்படிசெய்வா னோ 
பொய்யுரைாசொல்லவேண்டாம்போடுகீயிஈ தப்பேச்சை 
வையகம்போற்துஞ்சிங்கமன்னவன்வா ர்ச்தைதப்பான் 
மெய்மிஅதானேயென்றுவேக்தன்மேலானையிட்டே, (௩௯) 

சன்னிலேவருஞ்செல்வத்தைத்சள்ளுவாரொருவர்க்காணே 
உன்னையேகண்டேனிப்போதுன்றலைவிதியோவென்றே (ன் 
தன்னிலேயதிசயதீதே தானிதைவிட்கோோன் 
சொன்னதைக்கேட்வெக்தாற்சுகமெலாம்வறாமுனக்கே (௪௦) 

இருவராகாமேகூடியிருக்தனமாகில்வேறங் 
கொருவராலாவதுண்டோவுலகெலாகமதேயென்ன 
வெருவியகழுதைதானும்விரும்பியேயிதன்பின்செல்லக் 
சருதியவோரியுஞ்சிங்கத்தின் முன் விட்ட தம்.மா, (௪௧)
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கழுதையார் தம்மைச் சிங்கங்கண் தென்கைகளாரத் 
தழுவியயமோக் துகண்டர்தன் ளையுமுறித்துப்போட்டே 
பழுஅகான்செய்தோஞ்சர்திபண் யிம்மருர்சைக்கொள்வேம் 
கழுதை யைப்பழு அருமற்காத் துரிபிருப்பாயென்றே, (௪௨) 

ஓரியைக்காவல்வைக்தேயொருசுனையருகிற்சென்று 
பாரியசிங்கஞ்சந்துபணணியங்கிருக்குழுன்னே 
ஓரியுமருந்கோவெண்றங்குற்றதன்கண்ணுங்காதும் 
ஈரிரணடுறுப்புக்இன் றயிரு5ததுபயகது தூர. (௪௩) 

சங்கமுஞ்சஈதிபண்ணிச் சென்றிதன்கண்களெங்கே 
இங்கிதன் செவிகளெங்கேயென்றுதான் முகிக்கேட்ச 
௮ங்கமெலலா முண்டா இலகப்பட்டுந்திரும்பிப்போய்ப்பின் 
மங்கெடவிறக்கவிங்கேவரகினைச் சிடுமோவென்ன, (௪௪) 

சிங்கமுங்கழுகையீரற்றின்னவுமிலலையிணா 
அங்கொருாரிகான்வஞ்சிச்தமைத் துப்போய்கொல்லுவிதுத் 
தங்குலவோரிக்கெல்லாந்தானிரைகொடுச்ததன்றே 
பங்கமரயமிவிலாமற்பட்டதுகழுதைசானே, (௪௫) 

  

அப்படிரீபுமெனனையழைக்கிலுன்வார்த்தைகேட்டே 
மெய்ப்படவாறேன்வந்தாலவிரைந்துநீகொல்லுதற்குத் 
தப்பிலையிதுசானிற்கக்கன் னுண்மைதன்னைச்சொல்லித் 
அப்பறுகுலா லன்கெட்டகதையொ ன்றுசொல்லக்கேளாய், () 

வேறு,.--தயவன்கதை, 

உதிட்டிரனெனுமொருகுயவஜோசிறு 

பதிக்கணேயுறைக்துமட்பாண்டஞ்செய்குவோன் 
பிதாரக்குமோடொன்றுமுன் பீறலாலிள 
மதிப்பிளவெனவடுவயங்குகெற்றியான் (௪௭) 
கார்வளங்குன்றியேகாணும்பஞ்சத்தால் 
ஏரவளமொன்றுமோர்தேயத்தெய்தினான் 
போர்வளமொன்றுமக்காட்டின்பூபதி 
வார்வளமொன்றிவன்வடுவைக்கண்டனன். (௪௮)
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கன்றியபோரின் முன்காயம்பட்டவன் 
என். றுசேனாபதிதலைமையீச்சனன் 
வன் மிறல்வேக்தனோர்வைகல்யார்பொரு 
தொன்றியவாளின் வெட்டுாரையென்றோ இனான் 
இழித்தடகுயவன்யானிதுவுமோவுறை 
கழித்தவாள்வெட்டன் நுகடத்தினோடுமுன் 
ியிசசதென்றிடவுளகாணிக்€ழ்மையோய் 
பழித்தல்செய்வாெரனைப்பாரின் வேந்தரே, 

அறுமீன் குலக்தெரிவதற்குமுன் 
பேசதுகவென் மிறைபுகலப்போரினில் 
யாதஇிறனுமெனைவெலவாரில்லையாதலால் 
கீதியன்றென்னைநீரீக்கலென்றனன் 

கின்ஞரூலம்போரினினேவதன்றுநீ 
கொனபசெறுகரிக்குட்டிபோற்றுளேல் 

பனபயனென்னவக்கதையென்னென்னஜலும் 
வன்புநுவேக்தனும்வகுத்துச்சொல் லுவான், 

நரிக்கட்டிக்கதை, 

குட்டிகளிரண்டைக்கொடியகேசரி 
பெட்டையைகோக்கியுன்பிள்ளைகட்குணாச் 
தட்டறவீகுவன்றனிவிடா gab 
மட்டறுமன்பினால்வளர் த்தியாலென்றே, 

உறுமுணவளித்துவாழ்சகாளிலோர்தினம் 
சிறுகரிக்குட்டியைப்பற்றிச்சென்றிதைக் 
கறியெனக்கொள்கவென்றளிப்பக்கண்டி.து 
பெதுமழகுடைத்தெனப்பெட்டையெண்ணியே, 

குறியதங்குட்டிகளோடுங்கூட்டியே 
ஈதியவூனுணவினை ததந்துமாடொறும் 
பிறிவறவளர்த்திடவளர்க்தபின்னொகாள் 
அிவுறதுமூன் நுமங்கடவிபுக்கவே, 

(௫ 

(௫௪ 

(டு(
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ஈண்ணியோர்கரிகனைகரியின்குட்டி சான் 
கண்ணுறசோக்கியேயோடக்கண்டிடம் 
அண்ணிமற்றிரண்டும்பின்ன கனை நோக்கியே 
ஓண்ணுமோவோெலுனக்கென்றேச லும், 

கரிபெறுகுட்டியும்வலியினான் மிகப் 
பெரியனென்றுறுகலாம்புரியப்பின்பிதைப் 
பரிவொடுவளாரததபெண்டிங்கம்பார்த்திது 

தெரிவிலாதுரைத்தனை செய்திகேளெனா, 

நீயொருசம்புவின் குட்டிகின்னைகான் 
மாய்விலென்குட்டிகளொடும்வளாதச்தனன் 
இயகின்குலக்கனைத்தெரியினென்மகார் 
காய்வொன்றுனாத்த லுங்கடி தினீங்கிற்றே, 

களிப்புறவேக்திை தக்கழறிசின்குலம் 
வெளிப்படாமுன்னர்ரீவிரைர்துபோகென 
ஒளிப்பொடுகுலா லனுமோடிறனானென 
ஈனிப்புனன் மு.சலைதானவின்றதென்பவே, 

சொன்னவம்முதலைக்குச்சுமுகவானரம் 
சுன்னியரா்கிரு ச்தரமத்தைக்காணரி 
தென்ன லும்யா இினாலிசைக்கின் ருயென 
இன்னதாலென்றொருகதையிசைக்குமால், 

வேறு.---தணவனைவஜ்்சித்தததை, 
மிச்சுகாராவன த்தின்மேவுஞ் Sw 

விரதனாம்பரர்ப்பானுக்குரிபதேசவி 
தெ "க்கபெருஞ்சன்டையிட்டுக்குடம்பர்தன்ளைத் 
தூறுபுரிவாளவண்மேலாசைகொண்ட 

த க்கபெருவேதியனுமவண்மோகத் த்தால் 
சஞ்சார ஞ்செயகினைக்ே தார்கானிற்சென்றான் 

மைச்கணியுகடையா லும்வெய்யிலா லும் 
வருக் தரீர்ேவேண்டுமெனவாய்விண்டாளே, 
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(௫௬) 

(௫௭) 

(௫௮) 

(௬௯) 

(௬௦) 

(௬௧)
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பேதைநீயிங்கிருவென் இரைத்துப்பார்ப்பான் 
பெயர் ச தன$ீர்கொண்டுவருமுன்னேமாது 

சாகலும் ண்வாணிகின்றன்வயஇற்பாஇ 
கிருதி பூஓய்வளெனச்சாற்றக்கேட்டே 

ஈச லுழங்கவள் பிழைத்சேயேகுமபோதோ 
ரிசைபாடுமுடவனைக்கண்டிச்சைவைத்து 

வேதியகீசனிவிட்ப்ப்போம்போதெல்லாம் 
வெருவேனிம்முடஈ் துணையாய்மேவினென்றாள், (௬௨) 

இவள்கருத்தைய யாவேதியனுகன்றென் 
திம்முடவன்றக்குஞ்சோ தீ6 துவந்தான் 

அவளொருகாரெவோர ததளைப்பாய்த தூங்கு 
மர்தணணையதனிலவிழத்தள்ளியிர்தப் 

பவமுடவன்றனையெடுத்துக்கொணடோர்சாட்டி i ற 
படர்க்தனளக்காட் ட்டிறைவனிவளைப்பார்த் துக் 

கவலையிலளாய்முடமாமபுருடன் தன்னைக் 
காக்கின்றாள்கற்பின்மிக்கா ளெனவியக்தான், (௬௩) 

தங்கையிவளெனமுறைகொண்டுடையுஞ்சோதுக் 
தானளிச் தவேந்திருக் கமறையோனுய்க்தே 

அங்குவரல்கண்டவவளிறையைகோகஇ 
யவனென அபருடனுக்குப்பகைஞனென்ன 

இங்கை ச்சிறையிடமினென்னேவக்க 
னியம்புத லுழறை.பவன்முன்னிகழ்ரந்ததோ த்த 

தங்கணெடுங்குடைவேர் சனுண்மைதேர்க்து 
தெரிவைக்குத்தக்கசண்டஞ்செய்திட்டானே, (௬௪) 

வேறு, 

௮ங்கவ்வேதியனைப்போக்கியரசனுமிருர் தான்வஞ்௪ 
நங்கையர்தம்பேச்சுக்குஈற்செவிகொடுக்கலாகா 
தங்கவர்சொற்குக்காதுகொடுத்சசசனுமமைச்சும் 
பங்கமுற்றனர்களென்றுபகர்ம் சனன் குரங்குவேச்சன், (௬௫)
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(மகளிர்சோற்கேட்டுமோானமீழந்தகதை,) 

மூதலையச்கதையென்னென்னமுன்புஈக்தனனென்வேக்தன் 
இகமுறுமனையாநடவெத்திறச்சமாகானத்தும் 
சிதைவிலளாய்கீவாயிற்மிகழ்கடுவாளங்கொண்டுன் 
மு.துன்மேலெனையெடுத்துமுற்படக்கனை த. சாயானால், (௬௬) 

உன்னுரைதனகுக்காதஅுகொடுப்பனென்றோசவப்போ 
தன்னவனவண்மோகக்காலப்படி செய்யக்கேட்டுத் 

தின் னிகரமைச்௪ணில லும்பிண BEG g Foon i) bg 

பென்னிடம்வலஞ்செய்தென்னைப்பெரிதுறுப்பெட்டுமைக்தும் , 

பரிவடனிலத் இற்ரோயபபணிவையேலுனக்கென்னின்பம் 
கருவனெனறிடவமைச்சன் சாற்மியவண்ணஞ்செய்தான் 
வரருசயென்னுமனனோன மதறுதினஞ்சபையினெய்த 

அரசனீமுண்டியாயிஙகடச்சதென்னென்றுகேட்டான்,. (௬௮) 
மக்திரிபாசனேநீரவாசபோற்கனை த்தலாலே 

இர்தமுண்டிகமெனக்குமெய்தியசென்றுகூ ற 
அக்தகற்சபையிலுள்ளார்யாருமிவ்வாறுதேர்க் த 
பு்தியுணகைகொண்டார்கள் புரவலனாணங்கொண்டான் (௬௯) 

மாதாகளுடனேவிீணாய்ப்பேினுமருவும்பாவம் 
அதலாலிலலாட்காநீயமததெனைக்கொலைகினை த்தாய் 
திசதுவென் னும்போதுசெச் சனண்மனைவியென்று 
கோதறுவ்ணமீனொன்றுகுதுகிகின்றுரை க த.தன்றே, (௭௦) 

தின்பிரிவாவிறச்சாடாரமென்றுவாக்கக்கேட்ட 
வன்கராகுரங்கைப்பார் த துவானரவேக்தேகானும் 
புன் மையேனா சலாலேபொல்லாங்குமடைர்தேனுன்னை 
இன்மைசெய்திடகினைத்தேயிஷ்டனல்லேனுமானேன், (௪௧) 
என்மிடக்குரங்குசொல்லுமெனைக்கொலகினக்குச்சொன்ன 
அன்றுகின்மனைவிதுட்டையாதலாற்றுயரங்கொள்ளேல் 

௮ன்றெனிற்பிறா்க்குடம்பட்டிருந்கவோரரிவைதன்னை 

கன்றுமுன ரிரரிச்தகற்ததைபோலாமென்ன. (௪௨) 

உவ சவவாவைுபருன் கற ரான ட
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(நரிசிரீத்தகதை.) 
சம்புதானெவளைப்பார்த் ச்தானகைத்திட்டதசென்ன 
சமபகாவதியென்றோதுச்தக்கசர்ப்பட்டணத்இல் 
ச மபமில்கிழவன்றேவதத்தனாஞ்சாவகாரி 
சமபகக்குழலியன்னான் ரு ரஞ்சோரஞ்செய்வாளே. (௭௩) 

பெண்டிமச்திமோர்்தூர்த்தன்பெரிதுர்சன்னிடத்தினேசங் 
கொண்டதையறிரஈதாள்வீட்டிற்கொட்டிவைத்திருந்தபொன் னை 
கணடெடுத்தவனை ச்தேயங்காணவேயழைத்துக்கொணடு (க 
வண்டிமிர்குழலாள்சென்றாள்வழியிலோராறுகண்டார் (௪௪) 

பொருளைமாத்திரக்தான்கொண்டுபோகவேயவனினை சத்தே 
அரிவைகீகட்டிக்கொணெடவாடை முன்னானவெலலாம் 
வெருவுருதளிப்பையாகின்மிகுஈ சரீராற்றைததாண்டி 
மருவவைததிட்டுகினனை வக் துபின்பழைத்துப்போவேன். () 

எனனவப்படிசெய்யென்றாளெடுத்துக்கொண்டோடிப்போனா 
ின்னவகாணததாலேபெரிதமையமிழ்ஈதுநீரில [ன் 
மன்னிசினறனளப்போதோர் வனஈரியிறைச்சிசன்னை 
அக திபருசேவைத்தம்கடுத்தமீன்றன்னைக்கெளவ, (௭௬) 

மீன முந்தபபிற்றரதவிறைச்சியைமேவியோரபுள் 
சானெடுத்தாகாயத்இற்பறக்ததுசம்புகந்தான் 
வானினைப்பார்க்கமங்கைவானைப்பா£த்தாவதென்ன 
ஈனமினரியாரோயென்றிசைகச்கவக்கரிதான்பார்த்தே, (௪௪) 

சோரனைஈம்பியேரின்கணவனைத் துற ததேபோல் 
காரியேயெனக்கும்வச்ததென்றதுஈகைப்பவிவ்வா 
ஹோருமிங்கிவர்கள்வாக்குவாதஞ்செய்துறங்கால்சாவு 
காரியுமறிக்துமாதைச்கண்டித் து. த்தள்ளிவிட்டான், (௪௮) 
ஆகையாலில்லாள்சாகைத்கல்லனீயுரூமலுன்றன் 
சாகைசேரெனக்கராவுக்தன்னிடஞ்சென்றுபார்க்க 
வாகைசோமுதலையொன் நுமருவிடப்பார்த் த.மீண்டே 
ஓகைசேர்குரங்கேயானுமுறைவிடக்தனக்குச்சென்றேன். ()
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வன்மைசெய்முதலையொன்றுவந்த இலிருக்ததையா 
இன்மைசெய்சுதனைததகள்ளவியம்புவாயுபாயமென்ன 
நன்மைசெய்சுமுகன் சொல் லுுன்யியைக்கொன்றபாவி 
புன்மைசெய்மூடனுக்குப்போதித்தாலன்னவன்றுன், (௮0) 

தாங்த தநவிக்கூண்டைக் கலைத்தகநை, 
விடுடையவனைவீட்டையிழர்திடச்செய்வானெனன 
காடநுமுதலையந்தகற்கதையுரைப்பாயென்ன 
நீடதுகுரங்குசொலலுகெடியதோர்பழுமாத இல் 
கூட்கொண்டனவிர ண்தொக்கணாங்குருவிசாமே, (௮௧) 

குளிரினைடுங்வொனக்கொமேழையானனைக்து 
ஈளிர்கரக்தோடுசேகநடுங்கியேபற்கள் கிட்டி. 
வளமறுகுரங்கொன்றங்குவந்கதுகுருவிபார்த்தே 
இளகயமனத்தினாலேயின்சொலாலென்றுசொல லும், (௮௨) 

கைகள்காலிருக்துமிசசக்கனமத்தையனுபவிக்குஞ் 
செய்தியே னென்னவூசிமூஞ்சிகொள்சிறியமூடா 
வைதுநீபுத்திசொலலவலலையோவெனக்கோபித்து 
கெய்திமெசன்றன்கூட்டைகெடுங்கையாற்பிய்த்ததன்றே, () 

ஆதலாற்€$மானோர்கட்காருபதேசித்தாலும் 
ததுறுமெனறுசொலலச்சஞசுமாரனுமுரைக்கும் 
கோதுடையேனானேனுகங்கூறுவாயோருபாயம் 
நீதியோவென்னச்சொல்லுகெடியவானரத்தின்வேர்தே,(௮ ௪) 

சின்பகையொடுபோர்செய்துநீயிறக் இடி.ற்சுவர்க்கம் 
பின்பவன்பொருதிறந்தாற்பெரிதுகின்னிடங்கிடைக்கும் 
முன்பொருபுத்திசாலிமுமைமையினா லுபோக்கும் 
இன்பொடுசெய்தாற்போலவியற்றிடவேண்டுமென்றான். (௮௫) 

நரி நாலவர்க்தம் நான்தபாயர் சேய்தகதை, 

இறர்தயானையைத்தன்னவோரிகலனங்கெய்தச் 
சிறக்தசிங்கமொன்றடைங் துநீயாரொனச்சிறியேன்
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மறங்கொணிகொன்றயானையைக்காதஇங்குவதிர்தேன் 
அறஈசவாச்சிங்கவாசனேயென்றதமக்கரியே, (௮௬) 

ஈதுமான்கொன்றதன் நுநீகொள்கவென்றிசைத்துப் 
போதமற்றொருபுலிவர்துயாரனமரியார் 
மாதுலாவிதைமடி ததகேசரியொன்றங்குள்தால் 
ஓதுவேங்கையிங்குமிலெனக்குரையெனவொளித்தே, (௮௭) 

என்னகாரணப தற்கெனில்வேங்கையொன்றெய்தி 
முன்னொர்யானையைக்கொன்றுதான்மூழ்கப்போங்காலைத் 
அன்னியெச்சிலாக்கயெதெனச்சொல்ல லும்வேங்கை 
பின்னொண்ணியேமருமகனேகினாற்பிழைத்தேன், (௮௮) 

என்றுசொல்லிமுன்னொடியஇதன்பினோர்குரங்கு 
அன்றகோக்கியிக்கரியினை த் துண்ணெனக்கிழித் துத் 
இன்றுபோவெனக்குரங்கசைக்கிழிக்ததுசிங்கம 

ஈன்றுவர்ததென்றுளைத் இடஈடுங்கிமியா டியதே, (௮௯) 

பக்குவஞ்செய்துகுரங்குபோத லுகரிபார்த்துத் 
தக்கசென்றுணப்போமபொழுதொருகரிசார்க்து 
கைக்கொளற்கெணவசையடி த்தோட்டியேகடி இல் 
தொக்கவெமபசிதொலைந்திடவுண்ட துநெடோள், (#0) 

சாமபேதாற்றான தண்டஞ்செய்தசம்பு 
இீமைநீங்யெதென்னகின்பகைவற்குச்செய்து 
நீமூயங்டெத் இருந்திடுவேறிடகிற்கெ 
காமவெர்துயர்ஈணுகுமென்றிசைத்ததுகுரங்கு, (௯௧) 

நாயைக்கடித்தகதை, 

இஞ்சுமாரனும்யாதினால துதெரித்திடுகென் 
றஞ்சியோதலுமயோத்தியிலிருக்குமோர்சுணங்கன் 
பஞ்சமெய்சலால்வேறொருதேசத் திற்படர்க்து 
தஞ்சினீம்சியோர்மாதுதான்சோமிடவிருக்தே, (௯௨)
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திறி தராட்சென்றபின்பர்சத் தருமனை விடுச்.து 
மறுசனும்றிடமற்றைகாயாவுமேல்விழுக்தே 
Dogar தெனக்கடித்தலுமெழுந்தல்தோழ 
மறுவிலாசதன்னகரிடைகொடியில்வா ச தவே, 

வந்தபின்ன ரவ்வூரிடைமருவியகாயகள் 
௮ந்தத்தேயகற்நேயமோவெனவகல்புவியுள் 
எக்தததேயச் துல்லதத்தேயாம்மின தல 
பந்தவொற்றுமையின் மையாற்பலித்தநிவவிடரே, 

அ,தலாற்றன இடத் இனிலமார்திடலினிதாம் 
நீதிபாலந்தமுதலையைநீயிவற்றிகொள்வாய் 
பொதியென்றலுமுதலையும்போய்ப்பொருக தனை 
விதலசெ.ப்துதன்னிட த்தினின்மேவிவாழ்ந்த து, 

ரசான்காவது,--அர்ததமாசதம்திபம 
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ஐச் தாவது 
அசம்பிரேட்டியகாரித்வத ந.இரம், 

  

ஐவகைத்தாதிர சதிலாதியோரைஈதமக்த 
மெய்வகைமநையோன்சொல்லவேர்தனார்மைக்தரோரர்தே 
செய்வகையுபாயமாக்தர்இரமெலாச்தெளிந்தோமையா 
கைவருமசமபிமோட்டுபகாரித்வஞ்சொல் லுகென்றார், (௧) 

௮7 சனா குமரர்கேட்கயாசொருகருமமேனும் 
தர மொடுவிசாரி.பாமற்செய்யவொண்ணாதுசெய்தால் 
வரமிகு€$ரிகன்னைவளர்ச்சகைக்கொன்றுபின்னா் 
காணியின்மறையோன்வீழ்ர்துதவிச்சகதுபோலாமென்னான்,() 

SP CG cit Cor a on a 
என்னவக்கதையேதென்ருரொழில்பெதுகெளடதேச 
மன்னவன்றனச்குகித்தம்வர் அபஞ்சாங்கஞ்சொலவோன் 
சன்னதுசேவிகர்ப்பந்தரித்திலள சனாற்காப்பம் 
என்னவோரூரிதன்னையெடுத்தவர்வளர்த்தார்மன்னோ, (௩) 

புத்திவாஞ்சையாலேபுல்குவன்மடி.மேல்வைப்பன் 
முத்தமுமிட்டுக்கொள்வன் மூர்தியேபா லுஞ்சோறும் 
துய்ச்திடவளிப்பன்மார்பிற் நூங்கவும்படுத்திக்கொள்வன் 
மெத்தவுங்களித் தகெஞ்சில்விருப்புடன் வளர்த்தபின்னர்.(௪) 

மனையவள்யாகசேனிவயிந்றினிற்கருப்பங்கண்டே 
சுனைவளர்குவளையுண்கட்டோகைகல்லாளேடீயயார் 
சனையனைப்பெறுவாயென்றான் சதுமறைத் தலைவனாக 
சினையுகங்குலமூங்காப்பனிதியமும்படைத்துவாழ்வன், (௫) 
வயதொருராறிருப்பன்மன்னவன் சித்தமெச்ச 
கயபுே ராசெமுஞ்சொல்லிரலங்களும்பெறுவனென்றே 

தயவொடுதேவசன்மாசாற்றலுக்தேவியான 
கயனெடுக்கண்ணாளென்னகாரியஞ்சொன்னாயன்றே, (௬)
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காணுமுன்கேட்குமுன்னேகாரியங்களைகினைக்் து 
விணிலேபூமியின்மேல்விழுக் துருண்டழுதுகெஞ்சம் 
காணினன்பிரமசாரிகாடிலங்க துபோனீயும் 
பூணணிமார்பவிணேபுகலவொண்ணாதென்றுாளே. (ஏ) 

(போரிமாத் தோண்டியையுடைத் தகதை.) 

உளாத்தவக்கதையேதென்னவோதுமோர்ாகரச்தன்னில் 
தரித்திபிரமசாரிசாரர்தொருசாசாத்தத் துண்டான் [ சான் 
அரைத்திடும்பொரிமாத்தோண்டியவற்கொருமறையோனிக் 
இருச்இயிற்பருப்புஞ்சோ நுர்தின்றகோரமயக்கத்தாலே, (௮ 

சதரொருரகாக்குச்செல்லும்வழியி?லார்மணற்றட த்தில் 
ஈற்றொருகணப்போதங்கேதரிக் சணிருக் அகெஞ்சில் 
உர்றகாரிபங்கள்கோடியுன்னினனிர்தமாவை 
விற்றநாமாவொங்கிமமய்க்கிலோ ரிரண்டுகுட்டி. (௯) 

போமெவ்விரண்டிலொன்றுபொலிகடாத்தன்னைவிறறு 
ரடுபெண்ணாுடிரணசகெயவிலையாகக்கொள்மவவம் 
அடொருகாலாமர்தவாடுகளிரண்டிரண்டாப் 
போமெக்குட்டியோடேபொருக்தியபனிரண்டாமே, (40) 

பன்னிரண்டாடும்விற்றுப்பசுக்களோரிரண்டுகொள்வோம 
சன்னிலேபட்டிமேய்ச் ததருக்கியேயிரணடுமீனும் 
மன்னுபானெய்யும்விற்றுமற்றிருபசுவுங்கொள்வோம் 
அன்னவப்பசுகீகளாறுமாறுசேங்கன்றுகலகும், (ax 

மூவணையேருக்கூட்டிமுன்னுளகிலங்களெல்லாம் 
ஒவறவளங்களாகவுழுதுகாம்பயிர்களிட்டே 
மேவு கானியங்களெல்லாம்விலைகளைக்குறையவிற்றுக் 
காவலனறிக்கையாலேகளக்கவோரவிடகட்டி , (௧௨) 
இருக் துராம்பணமுங்காசுமேரொடுபொருளூச்சேடிப் 
பொருந்தியபிராமணா்க்குப்போசனமிடுவோமிட்டால் 
வருக்தியேகமக்குப்பெண்ணும்வலியவேதருவாரச்த த் 
இருந்திழையாளுரசாமுஞ்செருக்கியங்கிருக்குசாளில், (an)
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மாரனுமிரதிதானுமருவியவாறுகாமும் 
சேருவோஞ்சேர்க்துகல்லசேயையும்பெற்றெடுத்துப் 
பேருதுசோமசன்மாவென்றுபேரிட்டவ்வூரில் 

காரகஸ்.தனுமாய்வாழ்வுகனம்பெறவிருப்போமென்றும், (௧௪) 

௮ப்படியிருக்குகாளிலக்இயிற்பசுக்கள்கட்டக் 
கொப்படர்கண்ணாள்செல்லக்குழக்சையுமழுகாமோடி. 
இப்படியடிப்போமங்கேயென்றொருதடியெடுத்துச் 
செப்பியபொரிமாத்தோண்டிசிதறிடவடி த்தீட்டானே (௧௫) 

கலங்கென்பிரமசாரிகாரகஸ்தங்களெல்லாம் 
துலங்கயெபொரிமாவைத்ததோண்டியோடழிர்ததன்றே 
மலங்குகண்ணீர்கள்சோரவயிற்றினிலடித்துக்கொண்டே 
நிலந்தனிற்புசண்டுவி(ர்துநெடுக்துயர டைந்தானன்றே, (௧௯) 

(ழே. கீரிப்பிள்ளையைக்கொன்றகதை.) 

அதலாற்காணுமுன்னேயகச்தினுணினைக்கொணொாதென் 
ரோதி.பயாகசேனியுடன வனிருக்குகாளில் 
தீதிலாமுகூர்தக்கன்னிற்செவைனுமபிறக்தானக்த௬் 
சூசகங்கழிக்குகாளோர்சுனையினின் மூழ்கப்போனாள், (௧௭) 
அயிமைபோகையாலேயாரணமுழுதும்வலலோன் 
செயினைக்காத்இிருந்தான்சிரார்த்தமென்றரசன்றாதர் 
நீயவண்வருகவென்றார்கேரமுஞ்சென்றுபோனால் 
போபதையெல்லாம்வேறுபுசோகிதர்கொண்டுபோவார், (௧௮) 
என்றுதன்மனத்திலெண்ணியின்பமாவளாத் த£ரி 
தன்றுணேயாகவர்தத்தனையனை வைத் துநீங்கச் 
சென்றனனரசன்விட்டிற்சிரார்த் தருழமுடி த். துப்பெற்ற 
பொன்துலெரிரியெல்லாம்பொதிகளிமீலற்றிக்கொண்டே (௧௯) 
வருமுனேசேயைச்கிட்டி வர்ததோர்காகமந்தக் 
கரியராகத்தைங்கீரிகடிச்தரு துண்டமாக்கக் 
குருதிவாயெங்குமாகக்கொண்டுசக்சோஷங்காட்ட 
௮ருமறையோனமுன்சென்றகாகெடுக்காயோவென்றே (௨௦0)
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தண்டினாலடி ச் துக்கொன்றாுன்றளர்வொடுவீட்டில்வர்கான் 
கண்டனன்பிள்ளைமுன்னேகரியபாம்போவிரண்டு 
அண்டமாக்கடிக்கப்பட்டுச்தூர வேடெக்கக்கண்டான் 
மண்டியதுயரமாடவெயிற்றினிலடி. ச துக்கொண்டான் (௨௧) 

வாயிலுமடி த துக்கொண்டான்மண்ணையும்போட்டுக்கொண் 
சேயிலுமதிகமானசேயைகான்கொள்றேனென்றான் [டான் 
8ீயெனக்கெதிசே வர் துகின்றெனைக்கெடுத்தாயென்று 
போயதன்மேல்விழுக்துபுரண்டுருண்டரற்நிஞனே, (2.2) 

சேவியுமாழ்கிவக்தாள்சேவசன்மாவைகோக்கப் 
பாவியிங்கே து£ரிப்பா லகனிறக் ததென்றே 
ஓவென வலறிகினருளுற்றவாறவனுஞ்சொனனான 
காவியங்கண்ணிதானுங்கனலிஏமெழுகொத்தாளே, (on) 

(நாவிதனிறந்த கதை.) 
ஐஜயையோவிசாரியாமலருங்கொலைவக்ததேகாம் 
செய்.புமாறென்னவென்றேதேவசன்மாவைகோக்இக் 
கையறவிசாரியாமற்கண்டதுகொண்டடிக்து 
ரையவேயிறந்துபோனகாவிதன்கதைபோலென்றாள் (௨௪) 

காவிதன் கதையேதென்னககரமொன்றதிலோர்செட்டி ச் 
தேவிதான்பிள்ளைபெற்றாடீயகாண் முகூர்த் தத் தாலே 
சாவர் தாய்தந்தையிச்சேய்தரித்திரனாஇிப்பின் பு 
மேவுகன் செல்வமென்றுவிளம்பினர்கணித தாலோர், (௨௫) 

பயா்துதான்வணிகனந்தப்பாலனையெறிச் தபோட்டான் 
அயார்தவன்றேவிஞார்சிசையாகியேவிழ்க்திறக்தாள் 
ஈயக்சருக்தேவி2ீபானாணமக்கினிவா ழ்வேதென் று 
சக் தருவணிகனாவிகானாகப்போக்கிக்கொண்டான், (௨௬) 
இப்படியிவாகள்செச்தாரிவைபெலாப.ரசன்கேட்டே 

தப்பறவணிகனிட்டு சனமெலாமெடுச் துப்போனான் 
முப்பதியாமோ வென்றுமுதியளோர்தாஇயந்தக் 
குப்பையிலெறிச்துபோட்டகுழவியையெடுத்அப்பார்ச்சாள், 

(ச
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இழைத்தகாள்வராமையாலேயெத்தனைிறுமைப்பட்டும் 
பிழைத்ததுகிடக்கவக்தப்பிள்ளையையெடுத்துப்போய்த்தான் 
உழமை,க்ததன்கூலியாலேயொருத்தியைமுலைகொடுக்க 
அழைத்துவக்கவண் முலைப்பாலருத்துவிக்தவள்வளர்த் தாள், 

உளர் சனன செட்டிபாலன்வயதொருபதினாருயும் 
இளக்தலைப்பட்டுக்கொண்டேயிருக் தனன்றரிததிரத்தால் 
உளர் தடுமாறியோரகாளுறஙகியகாளிலாங்கோர் 
வளக்தருசித்தன்வர் துவருக் தரீவண்டாமென்றே, (௨௯) 

விடியுமுன்னெழுக்திருக்துவீடலாஞ்சுச்திபண்ணி 
முடிமயிரிறக்கிக்கொண்டுமூழ்கிவெண்ணீ துபூசித் 
தடியுமொன்றெடுத்துக்கொண்டுதன்மனைமுன்மிறன்னில் 
கடிகைமூ வைக் அதமட்டுங்கா ச துரீயிருக்கிலாங்கே, (௩0) 

மதி.பமாம்வேளைகன்னில்வருவர்பிக்ஷைக்குவவா் 
ப.தறிரீயெழுஈஇரு£ அபார்த் தயவரைமூளை 
கிதமிடவடித்தாலந்தச்டித்தர்கண்டுூவாமூன்று 
நிதிகளாயிருர் துநெஞ்டினினை தச துதருவாரென்றான், (௩௧) 

விழிச்சனனவனைக்காணான்வீடெலாஞ்சுத்இபண்ணி 
அமைத்துகாவிதன் கைய மேலேயவன்பணிகொண்டுமேம்டிக் 
குழைத்துவெண்ணீறுபசிக்கூறியகேரமட்டாக் 
கழை,ச்சடிகையிற்கொண்கொத்தவனிருக் தான்மன்னோ(௩௨) 

அப்படிதாளேமூவரச்தவேளையினில்வக்தார் 
கொப்பென த்தடியினலேகொண்டவனடித்தபோதில் 
தப்பறவவருமங்கேதமனியமாகககண்டான் 
செப்பி.பவாறெடுத் துத்திருமனை தனில்வைத்தானே, (௩௩.) 

கண்டனனாவிதனறுன்கருயெவவாறுதானும் 
முண்டி தனாகிவக்தமூவளரை த்கடியான்மோத 
விண்டுயிரிறஈ் தாரக்தவேளையிற்காவலாளர் 
கண்டன ரவனையையோகமுவினிற்போட்டுவிட்டார, (௩௪)
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தீரவேவிசாரியாமற்செய்யுமோர்கருமத்தாலே 
பாரியமனோவியாதபற்றிடுமுயிர்க்குங்கேடாம் 
காரியர்தப்பினா லுங்கருதியோர்குறிப்பினாலே * 

தேருவார்க்கன்பமெய் அஞ்செட்டியார்கதைபோலென்றாள்,() 
(சேட்டிகதை.) 

செட்டியார்கையேதென்னத்திருர்தமோர்பட்டணசத்தஇில் 
மட்டிலாச்செல்வனானவணிகளாங்குபேசதத்தன் 
கட்டழகுடைய?சவிகாமசஞ்சவியா்த 
மட்லொங்குழலாளீன்றமைக்தனுமனங்கமிச்ரன், (௩௬) 
தேவி.பும்வணிகன்றானுஞ்சேயொடுசெருக்வொழ்க்து 
மேவிபங்கிருக்குகாளில்விரிகடற்கப்பலறிப் 
போவதுகருமமாகப்புக்இயிலவணிகனெண்ணிக் 
காவியங்கண்ணிநீயுன்கற்பினை விடாதேயென் நும், (௩௭) 
சேயினையபூர்வவஸ் துசேர்ர்இடில்விடாசேசெம்பொன் 
ஆயிரங்கழஞ்சானாலுமளித் சைக்கொள்வாயென்றும் 
போயினன் கப்பலேறிப்புசலினாற்றிசைபுரண்டோர் 
மாயிருர்திவுசோ*துவாணிபஞ்செய்திருந்தான், (௩௮) 
அங்கவன் மீண்டுசெல்லவனே ககாள்சென்றதக்தப் 
பைங்கொடியீன்றபாலன்படி.த்தனன்கலைகளெல்லாம் 
இங்கி அ சற்கவேரோரெழின கரத்தில்வாழும் 
அங்கமாமறையோனானசோமசன்மாவென்பானும், (௧.௯) 

ஓதினன்கலைகளெலலாமுலகெலாம்புகழகித்தம் 
தாதையிங்கெனைச்றேத்தாய்தனைகோக்யோனும் 
போதுவன்பாசே ஈத்திற்புக லுகின்கணவற்கென்றே 
கோதமாய்ச்சொன்னான்பின் னுங்கொடுந்தொழீனினைச் துமீன்டான்.() 

இவனைகாங்கொல்வோமென்றேயெண்ணியோர்சல்லைக்கொண்டு 
கவடமாய்ப்பரணிலேறிக்கரந்தனன்றாயுங்கா eer 
தவள நூனமார்பன்வர்துதனயனுண்டனனோவென்ரான் 
அவனைசாமெங்கேகாண்டோமவன்பரதேசம்போஞுன்' (௪௧)
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என்னவேகலங்கிமைக்தனேதினாற்போனானென்று 
தன்னிருகண்ணீர்வாரச்சதுமறையோனுங்கேட்டான் 
அ௮ன்னவளமுதுகொண்டேயருங்கலைகற்றபிள்ளை 
தன்னையெக்கேரஞ்றுக்கன்மையாற்போனானென்றாள். (௪௨) 

பேதையேகாம்புகழ்க்தாற்பிள்ளை தான்செருக்கடைக் து 
போதனைமறப்பானென்றுபுச்தயேசொன்னேனென்றான் 
பாதககினைம்தோமென்றுபரணினுமிறங்இவக்து 
தாதைபாதத் தில்வீழ்ச்தான்றனையனை த சழுவிக்கொண்டான். 

மைர்கனுமையாவுன்னைவதைத்இடகினைர்தபாவம் 
எர்சமாதவக்தினீங்குமெனக்கருள்செய்வாயென்ன 
அர்தணனீபோய்சின்வேட்டகத்திலேசிலகாளுந்மூல் 

சசையினினைர்தபாவர்தீருரிசெல்கவென்ரறான், (௪௪) 

எகினான்சோமசன்மாவெதிர்கொடுவந்தாரச்த 
மாகவேதியாகளெங்கண்மாப்பிளைவக்கானென்றே 
பாகுபால்பருப்புநெய்கேன்பாயசம்பணியாரங்கள் 
ஓகையாய்விருக்துசெய்தாருண்கொண்டவனிருக்தான். () 

இன மொருநீதிப்பாட்டுச்ரிட் டினிலெழுதிக்கட்டித் 
BON SCT SBN LOO gan wide EEG penal gs BT ear 
பீனைவரவரவெறுச் தப்பேனொசொருகாளன்னான் 
மனை வியையழைத்துரீதான்வகுக்கவொண்ணாதோ வென்ளூர்.) 

என்னகான்்சொல்லவென்மருளிப்படி கீரிரு£ சால் 
பொன்னிலைசெலவுக்கென்றுபுக லுநீயெனச்சொன்னார்கள் 
மின்னுமவ்வாறேசொன்னாள்வேதியன் சீட்டிலொன்றை 
அன்னவள் சையிலிர் தீ. தாயிரம்பொன்னென்றானால், (௪௭) 

தையலுஞ்சிட்டைவாங்கித்தமையனார்கையிவீந்தே 
மெய்விலையாயிரம்பொன்விற்றுகீவருகவென் முள் 
கையிஃலைவாங்கிமிக்சகக்கவிதையைவாசித்தந்த 
ஐயனிதாயிரம்பொன்ன திகமேபெறுங்காணென்று, (௪௮)
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போயினன்பட்டணத்திற்புகுந்தனன்ட்டைக்காட்டி 
ஆயிரம்பொன்னீதென்ரானவரவர்வாய்கிப்பார்த துப் 
பேயபோவென்றார்கொண்டபின்னுமோர்தெருவினிற்றன் 
வாயிலில்வரும்போதந்தவணிகனார்மைக்தன்கண்டான், (௪௯) 

FL டி.அுவிலை சொல்லென் ரான் செம்பொனாயிரமா மீ து 
தாட்டிகாகொள்வரென்றான் ருன வையெண்ணீிகல்கிச் 
சீட்டினைவாங்கிகொண்டோர்செய்யபட்டா லேசூழ்ர் து 
விட்டிலேதூங்குமஞ்சமேலுறத் தூக்கிவைக் தான், (௫௦) 

செட்டியுமீரைர் தாண்டுசென்ற.பின்றிரும்பிவக்து 
பட்டணக்கரைகண்டோடிப்பாய்களுமிறக்கிராவாய் 
விட்டொருபட௫லே௰ிவிட்டினிற்கருமம்பாக்க 
ஒட்டியேபா தியல்லிலொளித் தவர்தகத்திற்புக்கான். (௫௧) 

அன்னையுக்கானுங்கூடியருர்இியோர் தூங்குமஞ்சர் 
கன்னிலேயுறங்கக்கணதொனிவன்சோரனென்று 

மினனுமவாளுரைகழித்தவெட்டவேசெலலும்போது 
மன்னியசட்டுத்தொங்கமற்றிதேதென்றுபாரச்தான் (௫௨) 

பட்டினாற்குழ்சதுகட்டிப்பா துகாப்புற்றசீட்டை 
விட்வொிச்சானொன் நுமவிசாரியாமற்செய்தோர்கள் 
கெட்மொய்கதஇிவெொபின்னுங்கேடறவிசாரித்தோர்கள் 

மட்டி லாச்செலவம்பெற்றுவாழ்வரன் நிருக்த தன்றே, (௫௩) 

எட்டினைமெல்லவைத்அச்செறியிருள்விடிந்தபின்பு 
விட்டினில்வக்சானந்தமென்கொடிபணிக்துசின்றாள் 
தாட்டிகமைந்தன்றானுர்தாளினில்விழர் சான்றன்பெண் 
டாட்டியையிவனாரொன்றானனங்கமித்தரனாமென்றாள், (டு௪) 

புல்லினன்மோக் தகொண்டான்புதல்வனையருகிருத்தி 
மெல்லியறன் னை சோக்வெிளைக்தவாறுசைத்தேயிந்த 

கல்லசீட்டாற்பிழைத்சா னம்பியென்றவனை நோக்கச் 
சொல்லிதேதென்றுகேட்டான்்சொல்லுவானிகழ்* வண்ணம்,
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நீயெனக்குரைத்துப்போனநிதிடைகினைக்துகொண்டே 
ஆயிரஞ்செம்பொனீச்தேயையயான்கொண்டேனென்றான் 
சேயினை த்தமுவிக்கொண்டுசெம்பொலோேர்கோடியன்ரோ 
நீயெனக்கென்றுகூறிகேசமாய்வாழ்க் இருந்தான், (டு௬) 
கண்ணினிற்காணாமுன்னங்கருத்தினில்விசாரியாமல் 
பண்ணுமோர்கருமத்தாலேபாவமும்பழியும்வக்து 
ஈண்ணிடுஞுயிர்க்குங்கேடாகலமுடன்றெளிக்துசெய்தால் 
புண்ணிய£ர்ததிமிக்கபொருளும்வக்தெய்துமென்றாள், (௫௭) 

பின்ஐம்வேதியனைகோக்டஇப்2பசுவாள்யாகசேனி 
மன்னுமென்கருப்பங்கண் டுமகிழ்க துநீயுரைத்தவெல்லாம் 
ஈன்னெறியல்லவிணாய்ஈகைக்கெமாகுமென்று 
முன்னமேசொன்னேனின்றுமுடிஈகதிவினைபாரொன்றே,.(௫௮) 
ஆர்க்கும்பேராசையாகாதர்கணனொருவன் முன்னாள் 
இர்க்கரும்வறுமைதன்னைச்தாக்குகாள்வர்தபோது 
போர்க்கும்பேரசைகோண்டுபொருக்தினன்.றுயா மென்றாள் 

தார்க்குழலதுசொல்9லன்னத்தையலுஞ்சாற்ற லுற்றாள்(டு௯) 

வேறு, பேராசைகோண்டூ$பதுந்றகதை, 

மன் னுமமராவதிமேவுமறையோர்சால்வர் வறுமையினால் 

இன்னலடைக்தோர்யோதெதனையெய்தியிதனை த்தீர்த்கருணீ 
என்னவேண்டவவன்ரானீரிரண்டுசித்திதமையெண்ணிப் 
பன்னுமவா தக சலைமீதுபரிக்கொவ்வொருவர்த்தியைவைத்து,( 

நீவிரிமயயவரைகோக்ககெடுந் தாரஞ்சென்றிடினெவன் மேல் 
மேவுவர்த்திவிழுகன்ற தவனுக்கங்கேவேண்டுகிதி 
பூவினிருச்குங்கொள்கவெனப்போனார்போகும்வழிஈடுவே 
தாவிலொருவன்வர்ச்திவிழக்கண்டானங்குசாமிரமே, (௬௧) 
மூவா்தமக்குங்காட்டியிதைமுறையால்வாரிக்கொள்வமெனக் 
கூவரீயேகொள்கவிதிழ்கூடும்பபனென்னென வவலும் 
சேவனமக்குத்தந்ததிதவென்னக்கொண்டுசென்றனன்பின் 
ஆவலுதுமூவரும்போ ம்போசக்சேவிழ்ச்ததொருவளலுக்கே,()
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வெள்ளிதனைக்கணடவனுமவ்வாறுரைக்கமேலுமாசையுற்றா 
உள்ள.துனக்கேயிதுவெனனவுணாச்தாருற்றுனவன்கொணடு 
மெள்ளசசெலவக்கொருவற்குவீழசதிரிபொன்னுறவகணடு 
கொள்ளுவா மீ தருவருமென்றோ தககொளுமபேராசையால () 

நீயேகொள்கென்றுரைத்தொருவனீ ஙகநீயும்வர் சபினப 
தூயோபூககுசசெலவமெனச சொலலவினாவினவஈதிடுவன் 
தாயேயனையாயிருவென றுசாறமிபபோனானவவிடச 2௪ 
சாயாதொருசககர மொருவனறலையிறசுழலககணடஉனனால், () 

கண்டுரீ.பாருனமேற்சக்கரந்தானசுழலுங்காரணமென 
விணடுபுகலெனறிடவவனைவிட்கெகேடடவிவனறலைமேல் 
பண்டுசுழனறதெனச்சுழலபபயக தீதென்னோகிணறுவெட்ட 
மிண்டுபூகதமபுறபபடடாறபோலவிளை கதவேகனையே, (௬௫) 

என்னக்கவலையடனவனைக்கேடகவவனுமியமபவான் 
முன்னைககுபேோனசாபத தாலென மேறசுழனறமுனையரழி 
உனனை கசணடாறதிருமெனவுரைசசானன னோனவ்வாறே 

கினனைககணடவெளனை விடுத்ததென லுமவாததிநெடு£தலையன() 

வருஈதீபபிள்ளையா-பிடிக்சக்குரங்காய்முடிகதவாற துபோல 
பொருகதிறறெனறுதுன புறறுபபுகலாயிஙகெத்தனைகாளா 
இருகதிடடனையென றிடக்காலமெனககுததெரியாசரோாமன் 
திரு சபபுவீயாள்காலமெனறுசெபபினான முன றிசிரிதரன், () 

தருவாாரீசோறாுரெனனத் தாகமபசயிங்கிலலையென ச் 
இருவார்குபேரனிதிகவரச்சோவார் தமமையச்சுறுககப் 
பெரிசாவைததவாழியெனறுபேசிபபுகன்றான் பினபுமுன்பு 
பரிவாயககாததசுவானசததபார்த்துபபாத துக்கணபூச்தே () 

கேடிவருங்காற்௪க்கரந்தான்ரமேற்குழலவவனிருத்தல் 
நாடியிதுவெனனெனக்கேட்காணபாபேராசையின்வர் ௪ 
பாடென்றுரைக்கச்சுவர்ணெஇபயகதுபிள்ளே வரச்தேடிக் 
கூடுபுருவன்றனைபபறிதான்கொடுச்சாற்போலாயிற்நென் றே,
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சற்றேகலங்கிப்பின்றெவிகர் துசாற்றும்வெள்ளைப்பு த இயிஞா் 
மற்றோரறிவைக்கேளாமன்மாண்டசிங்கமுயச்செய்து 
கற்றேயுறுமர்திரவலியைக்காட்டுங்கதைபோ லானதென்றான் 
மற்றேதகுசொல்லெனக்கேட்கவருப்பான் சுவரணசத்தியே,() 

சிங்கத்தைப்பீழைப்பித்துச்சேத்தகதை, 

துளசாபுரத்தினால்வரொருதொடர்பாய்க்கல்விபயின்றோர்கள் 
வளமாரவரினொருமூவர்மக்திரத்தின்மிக்கமையால் 
சளமாரரசன்றனைக்கண்டுதங்கள்வித்தைத் திறங்காட்டி. 
ஒளியார்சனங்கண்மிகவீட்டற்குன்னிச்தம்முட்கூறுவார். () 

இவன்ருன் மிக்ககல்வியிலனேனினு£ம்மோடிருக்துபடி த் 
தவனாதலினாமொருபங்குதருவோமென்றங்குடனழைத்துப் 
புவியாளரசனிடைப்போகும்போதிலக்தவழியினிடைச் 
சவமாஞ்சிங்கக்தனைக்கண்தெம்மர்திரஞ்சோதஇக்கவெண்ணி () 

கற்றவித்தையாற்செத்தகண் டீரவத்தையெழுப்புவேன் 
மற்றையவராக்குச்சம்மகமோவென்னமர்திரக்தெரியா 

தற்றவொருவனெழுப்பில துகொல்லுமென்னவுரைத்திடலும் 
பற்மிபவனைத்தள்ளவவன்பயந்தோ£மரத்திலேறினான். (௭௩) 

எழுப்பிஞாபின்பதுகொல்லவிறக்சாரம்மூ.வருமிதனால் 
இழுக்கிலாதகல வியினுமறிவேபெரிதென்றிசைத்திட லும் 
ஒழுக்கமறுநேமித்தலையனூழேபெரிதென்றொருகதைதான் 
பழுத்தசெம்பொன்செற்றோற்குப்பரிவகாகப்புகல்வானே. () 

மறுவின்மக ததேயத்துமலாப்பொய்கையினில்விற்திருக்கும் 
அறிவாயிரத்தனூற்றறிவனெனுமீனிரண்டோடஙூருக்கப் 
பெறுமோரறிவனெனுக்தவளைபிரியா துறைக்கதத் தவளை 
உறுகால்வலைஞனொருகாளங்குற்றுப்பேசுமுரைகேட்டே, () 

இருமீன்் களையுக் தானோக்கியிங்குகாளை வலைஞன்வக்து 
பெருமீனெல்லாம்பிடிப்பனென்றுபேசினான்யாமீப்போதே
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ஒருகீர த்தடத்துக்கேருவதுன்௩ பனனவுனாத்திடலும் 
அருகீர்சடையின்மிகவலலேனென்றுனறிவாயிரத்தானே, () 

நிலையிற்பெயரலாகாதென்றுரைத்தானிகழு நாற்றறிவன் 
அலையிற்றிகழுந்தவளைகானகல்வனெனப்போத லுமபின்னாள் 
வலைஞன்மீனங்களையெல்லாம்வாரிக்கொணடுபோமபோது 
கொலையிற்பசதென்னட்பினராைக்குலவோசறிவன்கண்டனனே. 

பெட்டைதனக்குமதுகாட்டிப்பேசுமென்றன்சொற்கேளா 
மட்டியமிவாயிர த்தனொடுவளார் நாற்றறிவன் சுற்றமொடு 
பட்டபாடுமென இருப்புமபாரொன்றுரைத்ததகதனாலே 
தட்டின் மிக்கவமிவனையுக்தீயூ ம்வச் து.த டுக்குமென்றான். (௭௮) 

டஇுசைபாடிக்கழதையிடநற்றகதை. 

பரிதிதரனிவ்வாறுஸாக்கப்பைம்பொன்பெற்றோனிசைபாமி 
ஒருபுன்கழுதைக்குற்ற தபோலுனக்டஇிவ்விடர் தானுற்றதென ச் 
தெரிபயவதுகூறெனனமநெடுஞ்செவியலென்னுமொருகழுதை 
பொருவிலகமதிகரியி னொடுபு ஒத்திற்பயிர்மேய்க் துறுகாளில், () 

மேவுமொருராள்விலாப்புடைகள் வீங்கமேய்ச்துதேக்கெறிர்து 
தாவிலகழுதைகிலவெலிக்குக்சண்ணாரிரவினிற்பொழுது 
போவதற்குச்சங்கேகசமபுகலவேனீகேளெனகரியும் 
ஏவுமுனதுகுரல்கேட்டாற்கொல்வார்பயிர்காத்திடுவாரே, () 

என்றுசொல்லக்கேளாமலிராகம்பாடக்குரல்கேட்டே 
ஒன்றுகழுதையெனவுழவருடம்பு நுறுங்கப்புடைச் இட்டார 
௮ன்றுகரிசான்மாமாவென்பேச்சைக்கேளாவகக்தையினால 

இன் நுபட்டாயெனவேடிற்றென்றான் பொன்பேற்றன் ருனே,() 

தகாவாம்பேற்றுச்சா லியனிறந்தகதை. 

கிந்தையில்சுவர்ணடுத்திசிக்ழ்த்தியகதையைக்கேட்டே 
இர்தற்கதைகேளென்றேயியம்புஞ்சக்கரதரன்றான் 
ஈர்துறுதடங்கள்சூழுகாரணபுரத்தின்வாழும் 
மர்தரசாமன்றச் துவாயன் வத்திரங்கணெய்வோன், (௮௨)
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(வேறு,) 
தறிமரமுறிசலாலேதக்கஈன் மரமவெட்டற்குச் 
செறிவன(ஈசதன்னிற்சென் று திரிர்தொருவாகைகண்டு 
முறிபடவெட்டுதற்குமுயலும்போ ககன்மேனின்ற 
அதிவுதமி.பக்கனோக்கியவனொடுமொன்றுசொல்வான், (௮௩. 

இர்தவென்னிடதக்தைவெட்டாயென்னினீயிச்சைகொண்டு 
வந்தகல்வரமீ2வனானென்றனன்்ம௫ூழ்க் துமீண்டு 
ஈந்தலினட்பாயுள்ளகாவிதன்றனனைக்கேட்க 
மக்திரியா வேனானீயரசனாமவரங்கேளென்ரான். (௮௪) 
மனைவியோடி தையுரைக்கமற்றவளரசுபெற்றுல் 
கனவிடையூறுமேவுமாதலாற்காதலாகீ 
இனமொருதலையுங்கைகளிரண்டும்பெற்றுற்றாயானால் 
இனமிருதிவிரித்துச்செய்யலாம்வேலையென்றாள், (௮௫) 

மாலைபங்குழலாள்சொன்னவார்த்தையேோல்லதென்நு 
சாலி.பன்சென்றுபெற்றுச்தன்னகருற்றான்கண்டோர் 
ஆலகேரரக்கனாமென்றாளுக்கோர்கலலைச்கொண்டு 
மேலுநவெலிர்தார்செத்தான் மெய்ச்காங்கொண்டோனே,() 

சக்கரதரானிவ்வாறுசாற்றிபகையைக்கேட்டே 
இக்குவலயத்தொருத்தற்திதமொழிச்ெஞ்செய்தால் 

அக்கமேயடைவரோன்றுசுவா்ண௫ித்தியுமுரைக்க 
அ௮க்கதைசொல்லுகென்னவவன்நனக்சுறையலுற்றான். (௮௭) 

(தரங்தபமீவாங்கிய கதை.) 
தவமிகுமயோத்தியாளுஞ்சக்திரிசனன றன் சேய் 
கவிகளினாடலகாணுங்கருத்தறிக்தெ ரருசாலைக்கண் 
சவிபெறுகுரங்கனேகர்தான் வளர்த்திடுமக்காளில் 
புவிபுகுமரசனேவலபுரிபவர்சண்டையிட்டார், (௮௮) 
ஒருகுரங்கதுகேட்டுக்கன்னுறவினர்க்குராக்குமிப்போர் 
பெருகுமிந்தீகா மற்ரோரவன த்தினாம்பெயர்வோமென்ன 
உலணாசெயச்சிழகின் சொற்கேட்டூண்பதையரோமென்றேவா 
னசமெலாமிகழ்க் துபசஈடுங்கெயங்கவனராவிட்டே, (௮௯)
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தன்குடும்பச்தனோடோர்கானிடைச்சார்க்த தப்பால் 
பின் 2பாருகாளச்சண்டைபெரிதுறவவரிலேயோர் 
வன் பினன்் கொள்ளிக்கட்டைமற்றவன்மேலேவீச 
முன்புறுகுநிரைச்சாலைமேலதுமூண்டதன்் றே, (௯௦) 

சாலையுமெரியவாசிதாஞ்சிலவிறர் தவெண்ணில் 
கோலவெம்புரவிதீயிற்கொண்டனகாயமன்னன் 
பாலடைக்ததனைச்காப்போர்பகர்த லுமக்கொய்தீர்க்கும் 
சீலனையமைத்துமாச்கடீயினோய்சீக்குகென்றான், (௯௧) 

மருச்அுவன்குரங்குகெய்யரலன் நிகோய்மாயா தென்ருன் 
செருத்கொழிலிறைவன்சாலைசேர்க்துளகுரங்கையெல்லாம் 
வருந்தியங்நெய்யைக்கொண்டுவாகோய்வாடியாக்கென் 
றுரைத்தனனவ்வாறேகோயொழித்தனாமருத்துநூலோர், () 

இப்பழியிறையிட ததேவாங்குவேனென்றுமுன்போய்க் 
தப்பியகிழக்குரங்குசன்மனமபைச்தேயெண்ணி 
ஒப்பிலாப்பெருங்கான ச்திலொருகுளமிருக்கக்கணடு 
வெப்பறுபேயொன்றிங்குமேவவேவேண்டுமென் று, (௯௩) 

எண்ணியபக்குளத்திற்கஞ்சச்தாளினாலிருகீருண்ண 
ஈண்ணியபேய்கண்டங்குஈணுகிறின்பெருமைகண்டுன் 
கண்ணெதிர்ப்பட்டேனென்றுகழுத்.துறுமாலைதன்னைத் 
அண்ணெனவெடுத்துகல்கவாங்கியேசொ லுங்குசங்கே, (௯௪) 

எவ்வளவிக்தமீரிலுனக்கூுளவலிமையென்னச் 
செவ்வியோயீர்தநீரிலாயிரம்போசோர்தாலும் 
கைவ்வலிச் துண்டற்கானசச்தியென்கண்ணுண்டென்ன 
இவ்விடம்பு£ப்புனக்கே.பான்கொவேருவனென்றே, (௬௫) 

மாலையைக்கழுத்திற்பூண்வொன ரமகன்றுவேக்தன் 
பாலடைக்திடவவன்ரானபார்த்இம் மணியின் மாலை 
சிலனேயெக்குசம்பாதித்சனையெனக்குரங்கு 
கோலமாரொருகானத்திற்குளக்சானொன்றுள துமன்னா.(௬௬)
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அக்குள தன்னிற்காலையடைக்துமுன்குஇப்போர்க்கெல்லாம் 
இக்கதாமணிகளெய்தமெனச்சொலயானுமெய்தித் 
திக்கொளிவிரிக்குஞ்சோதிச்செழுமணிபெறுவேனென்று 
புக்கவக்குரங்கீனேடும்போயினன் சேனைசூழ, (௯௭) 
போனபினிதுவேகாலம்புகுர்தகின் சேனையெல்லாம் 
கானவிர்மலாத்தடத்திற்களிப்பொடுகு இத் துத்தங்கட் 
கானகன் மணிகள்கொண்டபின்ன சேயரசநீயும் 
கானுமொண்மணிகள்கொள்வேமென்றதச்காசர்தானே,(௯௮) 

௮ப்படியாகவென்றேயரசனுஞ்சேனையோராக் 
குப்புறுகென்னவோதக்குஇச்த லுமவரைப்பற்றித் 
அப்புறுபூகக்கானுங்தொடர்ந்திழமுச் துண்டதங்கே 
தப்புறநுவேக்தன்றானுக்தடத்திடைக்காத்திருந்கான், (௯௯) 

செடும்பொழுதங்குகாத்துகீரிடைக்குதித்தசேனை 
அடங்க லும்வராமைகண்டேயரசனக்குரங்கைகோக்கத் 
தடர்தனிற்குதிக்தசேனைசார்ர்திலசென்னேயென் ரன் 
5டக்தொருமரதஇின்கொம்பினாகமுன்னேறிச்சொல்லும்; () 
கொழிபுகழ்வேச்சனேயெங்குலத்தையெல்லாநீகொன்ற 
பழிதனைவாங்கவக்தேன் முடி. த்தனன்பண்டுகின்சோ 
றதிபசிக்குண்டேனாதலாலுனைவிடுச்தேனென்று 
மொழிநரவிரங்கிவேக்தன் முக்துதன்னகர்புக்கானே, (௧0௧) 

அ த்தகுகருமஞ்செய்தாயாதலினினக்கிக் துன்பம் 
சித்தியாயினதென்றோதியுறைவிட ஞ்செல்வேளனென்றான் 
பத் திரீச்தென்னைவிட்டுப்போகுதல்பண்போயான்சொல் 
இத தைநீகேட்டியென்றேயியம்புவான்சுவர்ணடத்தி, (௧0௨) 

தாங்ததுன்புற்றகதை, 
பன்னுசாமதுரைவாழ்வோன்பத்திரசேனவேக்தன் 
அ௮ன்னவன்புதல்விரச்தினாவதியழூன் மிக்காள் 
தன்னையோரரக்களன்பற்றச்சார்க்ததைத்தோழிச்கோதச் 
சொன்வதையரக்கன் கேட்டுச்துணுக்கமுற்றெண்ணுவானால்,
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ஈம்மினும்வலியோனிக்தகாட்டமுற்றிவணிருக்தால் 
௮ம்மகானென்செய்வேனென்றச்சமுற்றரசனில்வாழ் 
செம்மைசேர்குதிரைப்பர்திசேோர்க்தொருகுதிரையாகி 
விம்மலுற்றிருககானர் தவேலையோர்கள்வன்வர்தான், (௧௦௪) 

அரக்கனாங்குதிறாதன்னைக்கவார்சசன்மேலேயேதிச் 
செருக்கொரெடத்தகேரேசெல்லுருமையினடிக்கத் 
கருக்கறிந்தோடல்கணடசமைக்கவோராலின் விமை 
வெருக்கொபெற்றியேறிமீஅசென்றனனக்கள்வன், (௧௦௫) 

குதிரையும்வெருவியோடக்குரங்கொன்றுகூவிக்சொல்லும 
பொருவிலாவரக்கனானபுரவியேமனிதனுகரு 
வெருவுசலென்னேயென்ன விளமபலுஞ்சோபன்கேட்டுப் 
பரிவொடுகுரங்கின் வாலைப்பற்றியேவருத இனானே, (௧௦௬) 

நிடுநுகுரஙகுவஞ்சமுடை.கதெனகினைக்காக்கன் 
ஒடினனக்குரங்குக்குதுதுயொனக்குமெய்தும் 
அடுறுசச்கரத் துக்களுசினைனஞா னேன் F 
டூலூழ்க்கதை?யானறோதுமிடருற்றோன்பொன்னுற்றோங்சே, 

வேறு தநடன்டு தன்ழவர்கணப்பட்டகதை, 

பதுவூர்தனக்குக்காவலனாமதசூ கனற்குமும்முலைப்பெண் 
புதுமையாகபபிறக திடலாற்புரை தீர்சோதிடனையழைத்து 
முதுமையுடையீரிதற்குகான் முயலவதென்னேயென்னவவன் 
இதுகன்காட்௩துசொலவேணடுமா ராயாமலிசைத்திட்டால், () 

சண்டகருமன்செயலபோலா௩கலைவவென்னவவன்யாது 
பண்டுபுரிர்தானெனவவன்்ரான்பரவுர்கண்டகாரணியத் 
தண்டியுறைவானரக்கனவனங்குந்திமமோ பூசுரன்மேல் 
மிண்டியேறிஈட த. திவருகாளிலொருகாள்வேதியனும், (௧0௯) 

பாத முனக்குமெல்லியவாயிருக்கும்பரிசுபுகலென்னப் 

பேதவரக்கனீ ராடி.யீரமபுலாந்சபினசெல்வேன் 

அ, தலாலிவ்வாறிருக்ததென்ருனொருகாளவ்வரக்கன் 
தெநீரிற்குளிக்குமபோதோடினஞானச்செழுமறையோன்,(௧௧௦)
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அடியினீ ர ம்புலர்வதன் முனப்பானடப்பதிலையென்ற 
படியாலன்ரோமைப்பிடிக்கமாட்டா னென்றுபார்ப்பானும் 
கொடியினகனறானென வரக்கனொர்தங்கிருந்கானாதலால் 
நெடி.தாராய்க்துசொல் லுதலேரீதியென்றான் சோ திடனும், () 

பன்னூலாய்ந்துபுரவலனைப்பார்த் தூீசின்மகளெ தரே 
அன்னலாகாமையினள் வேறோ அலங்குமாடக்சனில்வைப்பாய் 
என்னவவ்வாறவன்வைச்சேயிருக்குகாளிலவ்வனிதை 
உனனுமங்கைப்பருவமசையுற்றுளெனக்கேட்டரசனுமே, () 

இர்தமாதுதனைக்கொள்வார்க்களவினிதியோடீவனென 
அ தமொழிகேட்டொருகருடன் களன் மிசையூரர்தடுத்தரச 
தந்திடென்ன வக்கணமேதக்தான் குருடற்கவ்வூர்விட் 
டெக்தகாட்டி.னாபினுகிமாகுமென்னவவர்போனார். (௧௧௩) 

மற்றோர்காட்டின் மூவருமபோய்வைகுகாளிற்கூனன் மிசை 
உற்றவாசைமிகக்குருடனுயிரைப்போக்கவுபாயமிது 
கற்றேசெத்தபாம்பொன்றைக்கறியாக்கிடுதற்கடுப்பேற்றிச் 
சற்றேதயூட்டெனக்குருடன்றானும்விறகிட்டெரிக்திட்டா ன, 

வேகும்பாம்பினாவியவன் விழியின் மேலேதாக்குதலால் 
போகும்விழிகடெ ரிர் சன தூர த்திற்போகிக்குலாவுமவர் 
மோகங்கண்டுபோய்வளைந்கமுதுகன்றனையீர்த்தெடுத்தவள 
தாகந்தன்னிலெறியகடுமுலையுமறைக்ததப்பொழுதே, (௧௧௫) 

கூனன்கூட்னுகிமிர்ந்திட்டதாதலாலிக்குவலயத்தில் 
அனதெய்வவருளுண்டேல்யாவுகலமாமென்றதன்பின் 
ரீரின்னகருக்கேகுஙகானெறிக்கு ததுணையோடேகெனமுன் 
போன துணையிற்பயன்கொள்சகைபுகலுவான் சக்காகரனே,() 

வேறு. -நண்டின்வமிீத்துணையாந்பிழைத்தகதை, 

நாசகெசேயக்தன்னினண்ணியதத்தனென்பான் 
தேூிகன்கருமழுற்றச்செல்வனோரூர்க்கென்றோ த 
ஏசுருவன்னை 8ீஈற்றுணையொடுமேகுகென்ராள் 
பேசுறுந்துணைகன்றென்னப் னெ னுமவவன்னையெண்ணி, ()


