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மஹாமஹோபாத்தியாயர் 
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பொருவில் பெருமைக் திருவள் ளுவர்முக 

20 லான்றோ ரருள்சுவை சான்றபன் னால்களு



சிறப்புப் பாயிரம். 
  

30 

மருத்திகூர் புலமைத் திருத்தகு தவ 
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மன்பதைக் களவா வின்ப நிரப்பி 
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விதுலைகோர் மாடப் புதுவைமா நகரான் 
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லன்னவ னெனவே நன்னர்வர் அதித்தோன
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திதிகர் தோங்குஞ் சே.துஈன் னாட்டுக் 

க.ரசா பமல பரசிவ பத்திக் | 

காகர மாயருட் சாகர மாயவள 

மகவையிற் றழீஇய முகவைமா நகரி 

லொண்மைப் பாற்கர னொத்தொளிர் வெண்குடைத் 

தண்மைப் பாற்கர சாமி ஈரேந்திரற் 

கண்ணிய வன்பன் புண்ணிய வின்ப 

னெவவமி லருந்தமி ழின்சுவை யோடு 

சைவவின் சுவைதெரி வையைமா நதியான 

சால வனத்தர் தருபவை யகற்றிப் 

பால வனத்தம் பாலித் திரிவோ 

னேரியன் பரியைக் கோரமா மென்றும் 

விரவெஞ் சஇலைச்கைச் சேரலன் பரியைப் 

பாடல மென்று நீடுசர்க் கவிஞர் 

செப்புறக் கொட்புறு திட்பவெம் பரியான் 

செந்தமிழ்ச் சோம சுந்தர விலாச 

னமிழ்துற ழினிய கமிழ்வலோர் தமக்கு 

மருமறை காவி னந்தணர் தமக்கு 

மாறறி காட்சிப் பேறுடை யார்க்குர் 

திசைபோம் பெரும்புக ிசைவல் லவர்க்குஞ் 

செயிரிலாத் தேர்ச்டி வயிரியர் தமக்கு 

மற்றவை மரபிற் கற்றவர் தாரட்கு 

மாதுய ரொடுவரு மாதுலர் கமக்கு 

மடையா வாயி லசன்கடை யுடையான் 

வாய்க்தநுண் ஹால்பல வாய்ந்து மகிழ்ந்தே 

நாவலர் பல்லோர் பாவலர் பல்லோர் 

சூழும் படிதழீ£இ வாழும் பெருமைய 

னன்னமு மாவு மன்னமா ணவர்பலாக் 

கனமுூஈ தனம மாடையு மேடையுக 

கொடுத்தே மிடியைக் கெடுத்தே ம௫ழ்வித் 

தருக்தமிழ் ,பயிற்றிப் பு.ரந்திடு மேன்மையன்
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தியவெம் பிணியா லாயபஃ நுன்பிற் 

காற்றா மாந்தர்க் கருந்துணை யானோ 

னிருவே றுலகத் தெனுங்குறட் கெதிரா 

வருவே ளொழுக்க மாண்பினி லதிகன் 

குளிரின் சொல்லொடு மிளிர்குலோ த் துங்க 

னகத்தாக் கேமுனர் தொகுத்தே மென்னு 

மக்குறை யறவரு முக்கிர பாண்டியன் 

வரத்த மகற்று திருத்தகு தேவன் 

களங்க மிலாது விளங்குபொய் யாமொழி 

மெச்சி யடைந்து நச்சினாக் கினியன் 

தெரிமே லவர்சொல் பரிமே லழகன் 

பொடியார்க்கு மேனி யடியார்க்கு நல்லான் 

புலவர்க டுயர்களைர் திலகு கற்பகம் 

வந்தடை வோர்துயர் சிர்.துசந் தாமணி 

மண்ணிலு மீக்ளெர் விண்ணிலு மமைந்த 

வண்மைய னெனவே யொண்மையி னாலுயர் 

தால மார்தரின் முலம் துறந்தெனத் 

தாலர் துறக்கும் தமிழ்த்தொன் ஹூல்கள் 

பழுதா காவணம் பரிசோ திப்பித் 

தெழுதா வெழுத்தி லியைவித் திடுவோன் 

தினைத்துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணே 

வானினு மானினும் வழங்குசெங் கரத்தான் 

தேனினும் பாலிலுந் திததித் தோங்குந 

தண்பா மாலை சாற்றுவோன் புறப்பொருள் 
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யாக நினைப்போர் சோக மகற்ற 

110 வெண்பா மாலை வெளிவரச் செய்தோன் 

திருந்து கவின்சே ரருந்தமிழ் மடர்தை 

weer சலையா மணிமே கலையை 

யாவரும் பெறச்செய் மாவுப காரி
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மெழுது மறைக ளிசைத்தே யன்பிற் 

றொழு.து பல்லோர் சூழ்ந்திருந் தேத்த 

வுருத்திர சின்ன மருக்தியித் ரங்க 
பனமொழி மெய்யிற் நினமொழி வின்றி 

190) யிசனை யன்பிற் பூசனை புரிவோன் 

சிவனடி யவரைச் சிவனென மதித்து 

வேண்டிற் ௮ுதவும் விழுச்சீர்ப் 

பாண்டித் துரைப்பெயர் படைத்தகோ மானே, 

Od. 

சிவடீயம், 

சேவீகோட்டடை 

மகா-௱-௱-ஸ்ரீ 

வீர, லை, சநநயச செட்டியாசவர்கள் 

இயற்றியது, 

Ee 
பூமகள் கெழிஇய காமரு மாரபக் 

கரியவன் செருக்கி விரிநிலங் சள பு 

தன்னமு: மெய்யாப் பொன்னடிக் கடவு 

ளருமறை கிளந்த குருமலர் வாயாற் 

8 பொருத்தபு கொங்குதேர் திருத்தகு மதிமலி 
யென்றிம் முதலாச் துன்றுமுச் செய்யுளோ 

டகப்பொரு எளிடலை யுகப்பக் கழறியுங் 

தென்றல்வெற் புறுவற் கன்றறி வுறுத்து 

மவைக்களத் தமரூஉச் சுவைத்திறன் நெரிந்துங்
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20 

+) 

) 

35 

40 

குரவர் நால்வர் பரவிசைப் பனுவல் 

கேட்டாங் கனையர் வேட்டாக் கருளியும் 

விறந்தன மொழியிற் சிறந்தன் றுதுவெனாப் 

புலனறை போய கலரு முணர்பாக் — 

காராக் காதலிற் பாராட் டோவான் 

முன்னி வளர்த்த கன்னி ஈறுக்தமிழ் 

மின்பபி றேஎத்து மன்பதை யனைத்து 

மிம்மை மறுமை செம்மைவீ டாய 

நயன்குலா மும்மைப் பயன்பெறற் பொருட்டு நால் 

பலவற் றுள்ளுங் கலவிக் கிடந்த 

வொழுக்க வகைநுவ லிழுக்கறு பாவினங் 

கோத்து நிரலே யோத்து முறைவகுத் 

தரங்கொலிப் பாற்கடற் பரம்பிய வமிழ் தினை 

மாயோன் நிரட்டி மீயோர்க் களித்செனத் 

தெருணனி கொளுத்தும் பொருளொருங் கோருழி 

மொண்டுநா வலர்கூட் டுண்டு மசிழிய 
வின்னூற் நரு௮ப் பன்னூர் நிரட்டெனலும் 

பெயர்த்தொன் றம்ம வியற்றி யதவின 

னெளிமான் முன்னர்க் களிமயி லகவப் 

பருவக் கொண்மூ வருகுலாய்த் தவழ்ச்சி 

திருவா ளைக்காப் பெருமா னுவப்பத் 

கோட்டிமைப் பொறியை யாட்டிமா லுழல்ல 

கடுக்கு மல்லற் நடக்கற குறிஞ்சியும் 

வெள்ளித் றிரள்கனி முள்ளிடைச் சேக்குத 

றபிர்தக வாடவ ரூபிர்கடை தொறுவியர் 

பொன்றிணி முலைத்தலை வென்றிகோள் வெஃகி 

மூசி வைுதி யூ நடுவ 

ணோன்பிழைப் புறழுங் கான்பொலி முல்லையுஞ் 

செந்தளிர் பொ.துளி யுந்துதே மாவின் 

மைக்குபிற் ரொமுதி தொக்ககூ௨ம் பெற்றி | 

பளகுதீர் கடைசியர் செவியை வெரநிட்.
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டுறந்தெழு மானத் திறந்அபா டுள்ளிக் 

கொழுந்தழ னாப்பண் விழுந் துடல் ௧௬௫ 

மேற்று வுருப்ப மாற்றா தலறலைத 

அணை தரு கிற்கும் பணைகளுன் மருதமு 
முமண்டியர் வாளவிழிக் கமன்றதெம்் (LP Ap gia 

கோறு மென்பரின் வீறுசால் பரத வா் 

கயலுடங் கந்தோ மயிலைக் குலத்தை 

வலையகப் படுத்து நிலை கலைத் தட்டுவாய்ப் 

பெய்திறு மாக்கு மொய்திரை நெய்தலு 

மீண்டிச் சிறந்துள பாண்டிப் பாண்டில்வாய் 

மாயிரு ஞாலத் தேயிரூள் வளாகம் 

பெரும்புறப் புணரி மருங்குசூழ் கேமிப் 

பொற்றை நனந்தலை மற்றைய விலங்கல் 

வேறுபஃ றிறக்த யாறென விவற்றைப் 

படைக்கும் வண்ணமென்் னடைத்தனி யோதிம 

னாய்ந் துகை பழகியர் வேய்ந்தன பொருள்போற் 

புடையுடுக் கீர்ம்பா சடைமிடை பொழிலுர் 

கடம்பாம் புரியுஞ் சுடார்தோம் கெயிலு 

நீண்மணி மாடமுஞ் சேண்மலி ஜெள்ளஎலும் 

வயங்கா நின்ற வியன்சீர் மூகவைப் 

பேரூ ராளி.போரூ ராளி 

கல்வி புரத்தன் செல்லி யூரத்தன் 

பொன்னுச் சாமி முன்னைப் பிறவிதோ 

ரூற்றற லுருக்கொடு தோ ற்றியாங் கவன்பா 

லிய பசுங்கான் மூளையென முளைத்தமேப் 

Cara Gun கையர்க்குப் போக்குபு கலன்கலை 

யலாபெரி தணிவித் திலகெழிற் செவ்வியன் 

விண்ணர் தால்கி கண்ணொன் றிரண்டா 

னிமையாப் பார்ப்பிலு மமையா தென்ன 

வாயிர மெய்துமா மேயதொல் வளத்கா 

னழலே பொழிநீ னிறமுல் வெள்சக்
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காசும் பொலலுச் தூசுநீர் விரா௮ுய் 

வறியார்க் த்தெ௫ர் குறியா வளள 

லெண்ணில்லிம் மிதக்தொழில் பண்ணிவை வல்லுஈன் 

மன்றமி ழாசான் குன்றிமெய் குறுக 

வில்லா தல்ல தெல்லா மாபுளி 

யோதி நனித்தோர்ர் தேதிலாக் கிசைத்துச் 

செவ்வே கானு மவ்வா றியங்கியான் 

மயற்கைபி னீங்கிய விபற்கை நண் ணறிஞன் 

பொறையரு ஸளின்சொ லுறுதி வாய்மை 

பின்னன வுயர்ர்கத வென்னபண் பிற்கு 

நாட்டின ரெடுத்துக் காட்டிதற் கமைந்தகோ 

நீறுகண் டிகையுர் கேறுமைர் கெழுத்து 

பொருவா துளகத்அுமெய்ப் பொருளாப் பற்றிச் 

Os Daw wor Buy மறிவொருஉம் பண்டமுக 

கண்ணுதற் கடிமையவ் வண்ணல துடைமை 

யென்ற வுண்மை ஈன்று தெள்ளிமீயான் 

கூற்றடர் குரைகழல் போற்றினன் போது.தா 

யொழிவொழி யன்பின் வழிபடு குரிசி 

லுன்னு போழ்செனக் கென்னினு மினியன் 

ஜொழுககை யுக்கிர வமதிப் பேரா 

னீண்டைக் துறுகர் பாண்டிக் துரையென 

வழங்கவெண் மாதிர முழங்காச யவனே.



டே 

திருச்சிற்றம்பலம். 

    

ஈாபாட்ாபபடாாா்பா ய பப பாமா 

உ/பன்னூற்றிரட்டு. 
eS EEE CTT TC Ta 

            

  ண் 9 6 மேனை   

௪ அறத்துப்பால, ஆ 
eee lay OIG OOS வடை 

முதல் அதிகாரம் கடவுள் வாழ்த்து, 

a Ke 

தேவாரம். 

1 பரிதியானைப்பல்வேறுசமயங்கள் 

கருதியானைக்கண்டார்மனமேவிய 

பிரிதியானைப்பிறரறியாததோர் 

சுருதியானைக்கண்டீர்தொழற்பாலகே, (1) 

2 அதியானையமராதொழப்படு 

நீதியானைகயமநெறிகளா 

யோதியானையுணர்த ற்கரியதோர் 

சோதியானைக்கண்டீர்தொழற்பாலதே, (2) 

தீநவாசகம். 

3. வானாகிமண்ணாகிவளியா கியொளியாக 

யூனாகிபுயிராடுயண்மையுமாயின்மையுமாய்க் 

கோனாகயொானெனதென்றவாவரைக்கூத்தாட்டு | 

வானாடுகின்ராயையென்சொல்லிவாழ்த்துவனே. (1)



அறத்துப்பால். 

  

திநவாய்மோமி. 

4 *உயர்வறவுயர்நலமுடையவனெவனவன் 

மயர்வறமதிரலமருவினனெவனவ 

னயர்வறுமம.ரர்கள திபதியெவனவன் 

றுயரறுசுடரடிசகொழுகதெழென்மனனே. (1) 

கநீதபுரா ணம். 

5 இருவர்ததொல்லைப்புவனத்தொடுகேவர்போற்றிப் 

பெருவந்தனைசெய்தறிதற்கரும்பேற்றியெய்தி 

யருவந்தனையுமுருவத்தையுமன் றிநின்றா 

னொருவன்றனதுபதநர்கன்னையுளத்துளவைப்பாம். (1) 

ட பூமலர்மிசைவருபுனி தனாதியோர் 

காமுணர்வரியதோர் தலைமையெய்தியே 

மாமறைமுதற்கொருவடிவமாகியோன் 

சாமருசெய்யபூங்கழல்கள் போற்றுவாம். (2) 

வி நாயகபுராணம். 

7 ஒருப்படமறத்தினலேயொண்பொருளின்பஞ்செம்பொஜத் 

பருப்ப தங்கடல்போல்வந்துபயப்படுமகனைச்கேண்மோ 

விருப்பொடுவெறுப்பிலா கமிக்கவெண்குணக்கோடெ.ன்றா 

யிருப்பவன்யாவனன்னானிணையடி வணக்கல்வேண்டும், (1) 

காச்கண்டம், 

8 நோக்கின் நிக்கண்டூரனிகையின் றிக்கொடுத் துமறை_நவல்வ 

தாய, காக்கின் றியறுசுவையுமினி gents gman Gen 5. 

த்தல்செய்து, மூக்கின் நிமணங்கவர்ந்துஞ்செவியின் றிக்கே 

ட்மெறைமுதல்வர்யார்க்கும், வாச்கன் றிமன த்தினுக்குமெ 

ட்டாநின்றாமரைத்தாள்வணங்சல்செய்வாம். (1) 
இராமாயணம், 

Q உலகம்யாவையுந்தாமுளவாக்கலு 

நிலைபெறுத்த லுநீக்க லுநீங்கலா 

வலகலாவலிமாயாட்டுடையாரவர் 

தலையரன்னவர்க்கேசரணங்களே, (1) 
  

)1வ்வடையாளமிட்ட பாடல்கள் புதியவாயிப்ப இப்பிற்சேர்க்சப்பட்டவை,



௨-ம் ௮, பெரியோரியல்பு, 
  

10 

11 

13 
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குளாமணி. 

வென்ரன்வினையின்றொசகையாகிவிரிந்துதன் க 

ஹென்ருயக்கிடந்தவுணர்வின்னொழியா ஓழு. ற்றுஞ் 

சென்முன் நிகழுஞ்சடர்சூழொளிகர் த்திமாகி 

நின் முனடி.க்கழ்ப்பணிர் தார்வினைநீங்இநின் ரர். 

சீவகசிந்தாமணி, 

மூவாமுதலாவுலகமொருகன்றுமேத்தத் 

காவாதவின்பர்சலையாயதுதன்னினெய்தி 

யோவாதுகின் றகுணத்தொ ண்ணிதிச்செல்வனென்ப 

தேவா திதேவனவன் சேவடி சேர துமன்றே. 

கிநக்தறள். 
சனக்குவமையில்லா தான்ழுள்சேர்ந்தார்க்கல்லான் 

மனக்கவலைமா ற்றலரிது, 

வேண்டுதல்வேண்டாமையிலானடிசேர்க்தார்க் 

தியாண்டுமிடும்பையில, 

Sp சேய்யுள் 18. கடவுள்வாழ்த்து முற்றிற்று, 

  

உம் அதி, பெரியோரியல்பு. 

வி நாயகபுராணம். 

ஐதுகுடியிற்பிறந்தரு நாலாய்ந்துசெல்வத்துயர்க த கனா 

(1) 

(1) 

லெய்தலரி தபெருமையல்கெய்துங்கொடையொப்பு வாதி 

செய்கற்கரியசெய்துபிறர்செயிர்கூராமற்றருக்காம 

ஓப Boia Das ற்பிற மாமலொழுகுவார்க்குள்ளுத திமைந்தா, () 

அள்பொப்புசுகன்ணேட்டமதியாவாய்மைசாணுதி 

யின்பம்பெருக்குகற்குணங்களெல்லாகிறைந்தசான்ஜோர்க [7 

டுன்புற்றவர்க்கும் னியனவேசுழ்வர்துணையின்வினைமுடிப்ப 

வன்பிற்றளரார்கட்டார்க்குமடங்கிக்தோ ற்றனாணாமே. (2)



அறத்துப்பால், 
  

10 ஆன்றகுடியன்1பெண்பதநல்லறநீதிகளின் வழுவாமை 

சான்றமக்கட்பண்பாகுர்தன்னையுடையாரரகையாலு 

மான்றுமிகழார்பகையிட த். துமதியாரவர் தகற்குணமே 

யேன்றவுலகம்பா.ராட்டுமெல்லாப்பயனுமவா்மாட்டாம், (3) 

சே துபுராணம். 

17 அரிமகான்மறையந்தணர்தங்களிற் 

பெரியராவர்பிறர்க்டெரெண்ணிலார் 

தீரியலார்தமசென் நிருசார்பினுக் 

குரியசோபொருளுண்மையுணர்ந்துளோர். (1) 

தீநக்தடநீதைப் புராணம். 

18 %*இருவினைப்பயனாயுள்ளவின்பதுன்பங்களவந்து, மருவின்மு 

ன்புடற்கமைர் தவளமெனவிருப்புஞ்செய்யார்,பருவரும்வெ 

அப்புங்கொள்ளார்பவஞ்ச தீதேயுறக்கம்வைத்தா, ரொருவ 

ருமுயசெம்பொன்னுமோடெனக்காணுநீரார். (1) 

மாயூரப் புராணம். 

19 *இன்புவர்துற்றபோதுமெதீர்மறையற்றபோது 

முன் புடலுறுகழென்றேவிருப்புராாமுனிவுஞ்செய்யா 

ரன்புசுற்றுயிரக த துமமைத்துவாழ்கின் றநீரார் 

வன்புமும்மலமுறீங்கத்திருவருண்முழுகுமாண்பார். (1) 

FH FBO. 

30 நஈடந்தாலுமிருந்தா லுஈலின் ர லுந்துயில்கொண்டு 

கிடந்தாலும்விழித்தா ஓங்கிளாமுடிமன்னவர்முதலோர் 

ொடர்ந்தாலுந்தகொழுதா லுந்துதித்தா லுமவமதித்தக் 

கடர்தாலுமெய்ஞ்ஞானிகமலவிலைப்புனல்போல்வான், (1) 

பிரபோதசந்திரோதயம். 

91 ரீபயிறிக்கொடுங்கள்ளர்பயமுண்டுபொருளோர்க் 

கயில்வாய்த்சபகையச்சமரசாள்பவர்க்குண் 

டுயிர்வேட்டவர்க்குண்டுறுங் சாலபய௩ம் 

, வயிராக்யெொ்க்கேதில்வருமங்கொர்பயமே, (1) 
  
  

teeta 

* எண்பதம் -- எளிய சமயச்சகாட்டு,
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22 *அ௮.றிஞருமறிவிலாருமய ஓளோரியற்றலாகு 

மு்துயருழப்பாரொத்துமொத்திலரொன்னலார்மேற் 

பிறிது. றுமிடர்க்குகோவர்பெருமையோர்மற்றையோர் தம் 

வறிதுறுமுடலிற்றாக்கும்வன் ௮ுயர்க்கழிவர்மாதோ, (9) 

29 *கெஞ்சகமூருகுந்தன்மைடீடறிவுடையார்க்கன் றி 

வஞ்சகர்திறத்துமுண்டாமென்னினுமொவ்வார்மாத 

ரஞ்சனவிழியா gy ota மறிவிலார்குழைவரீசன் 

றஞ்செனுமருட்கணோக்காற்றம்முளங்கைவர்சான்றோர். 

34 *மாசற்ருர்செய்யவேண்டுமா தவம்யாதுமில்லை. யாசுற்றுர் 

செய்வதில்லையா சலாலினியசெய்கை, பேசுற்றபெரியோர்க் 

கில்லைபிறர்க்குமஃதிலையென்றாலு, மோசைத்தெண்டிரை 

சூழ்பாரிலவர்க்கிவரொவ்வாரொவ்வார், (4) 

ஞானவாசிட்டம். 

2 *எதக்திறத்தோரெவ்வனமாமிடையூற்றைக்கடந்தெளிதினே 

றவல்லோ, ரத்திறத்தோரேபருடரவர்களே தொழற்குரி 

யோரவேசான்றோர், மெய்த்திறத்தோர்சேரீடமாய்விகய 

சிதிபடைத் தருளால்விளங்காகிற்குஞ், சுத்தகுணவெவவன 

மிவவுலகிலுளதோவிசும்பிற்குழ்காடுண்டோ. (1) 

30 * அனதிறத்காற்குடும்பபா ரவியாபாரத்திலணுகும்போது 

போனபொருட்சங்காமற்பொருந்துபொருண்மாத்திரமே 

புசித்துவாழ்வாய், சனமுறவருபொருளைச்சிந்தியார்வந்த 

பொருட்டீதென்றெண்ணார், ஞானபரசாஜேோர்க்குச்சுபாவ. 

மா நகுணமிதுவேரளினக்கண்ணாய். (2) 

ஓமிவிலோடுக்கம். 

27 *நாயேறிவிழ்ர்தென்னடாத்துகிலென் ஞானிக்குப் | 

பேயாஞ்சகம்பழித்தென் பேணுகிலென்--றோயார் 

பெருமைசிறுமையிலைபின்னுமுன் னுமில்லை 

வரைவற்றுவேண்டியசெய்வார். (0)



அறத்துப்பால். 
esate டட tums Se eee ana laren 

*சிவ-சமாதி, 

    

28 *யாவனிங்குமெய்யணர்ர் தவனவனையேயிமையப் 

பாவைதன்னையோர்பாகம்வைத்தவன்பரவுவது 

நாவின்மங்கையைஈயந்தவனவில்வதுமவளைப் 

பூவின் மங்கையைப்புணர்ர்தவன்புகழ்வதுமவனை, (1) 

29 %கரையினமெய்ஞ்ஞானவின்பப்பிரமமாங்கடலினுள்ளே 

யொருவன துள்ளமொன் நியொடுங்குமேலவளைப்பெற்றோர் 

பெரியபேறெல்லாம்பெற்முர் பேணுமுக்குலமுந்தூய்காம் 

பொருகிலானிருர்ததேயம்புண்ணியபூமிதானே. (2) 

சில-பூரணப்பிரகாசம், 

50 *மலலன்ஞாலமுடி மன் னர் தம்மையும்வழுததுமாறிலா மனத் 

தின், ஸனல்லர்தியரெனகாடிடார்பி றஐரைகாகமேல்விழினும் 

வேகமாக், கொல்லவேலர்புடைசூழினுஞ்சிறிதுகூசிடார் 

மெலி கூறிடா, ரல்லவாமெனவிகற்பியார்சமயவா தரோடு 
மறிவாளரே, 

(1) 

௦1 *புண்ணியபாவபலன்கரூங்கருதார்பூசயார்புனறனின் மூழ்கா 

ர், பண்ணியபதுமைதெய்வமென்றுணரார்பட்டினிவிடார் 

மகம்பண்ணார், மண்ணியமணிமக் இர மருந்தறியார வடிவிலோ 

ர்குதிகொளார்மற்று, மெண்ணியகருமமியா வையும்புரியாமி 

ம்மைடமறுமையுமிகழ்ந்தார். (2) 

32 *&வையமாமணியா தியாகவழங்கினாமகமேதிஞர் 

துய்யமாஈ தியாடினார்துனியார் தவங்கடொகுத்.துளார் 

மெய்யமாதிகளெட்டுமேவினாமெய்யுணர்க தவர்கையிலே 

யையமாத்திரமிட்டவர்க்குளதானபேறடையார்களே, (8) 

wee tenes ce enter ee meee ee te கலனில் en ~~ டி ~ ழ் 3 

* சிவ சிவப்பிரகாசப்பெருக்கிாட்டென்னு நூல், இங்கனம் வருமி 
.நதோறும் சகொளக,
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சில-மேய்ம் மோழி. 

33 *ர்சண்ணிதானசண்டாளர்கள்சாதிவேதியரென் 

 றெண்ணுமா றிலன்ஞானியிச்செகத்தியாவையுக்கா 

னுண்ணுமோதனமாதலாலுண்டியாதியினுக் 

திண்ணிதாஈலன்றீங்குசிந்தித்திடான்சிறிதும், (1) 

௦4 2ஓசைகேட்டிடுகசெவியறுசுவையுமுண்ணாா வுட.லமூறறிக 

வாசமூக்குயிர்ப்பவுருவுசண்காணமற்றுமெக்கருமமுஞ்செ 

ய்க, வாசடைப்புலன்கள.னுபவித்திடி னுமப்பின் மூழ்கிடினு 

மம்புயத்தின், பாசடைநீரிற்பற்றிலாததுபோற்பற்றிலார்ப 

ரமயோகிகளே. (2) 

சிவ-தத்துவரத்தினுவளி. 

3௦ ழுக்கமேவினருயர்ந்தவரும்பர்மாமுனிவ 

ரிமுக்குகிசர்களெண்ணுகான்மறையவரியாரும் 

பழிக்குமர்க்கர்ஈற்பண்டி தர்பாவியாறவோர் 

புழுக்களியாவையும்போ தமென் றிகழ்வுருர்புகழார். (1) 

சிவ-தோன்றி. 

20 *அடையமலருஞ்சாந்துமகிற்புகைதபழுன்னாக் 

கோடிவேதியரைப்பூசைகுறைவறச்செய்தருனும் 

பீடுறுஞானிதன்கைபிடி ததிடும்பிச்சைதானு 

நாடிடிற்சமமாமென்டேகா தனூனவிலுந்தகானே. (1) 

31 *எவரதம்மனையின்ஞா னியெய்துடும வனைக்கண்டு 

மேவியபிதிரரெல்லாம்விரும்பிரின் டுடாகிற்பர் 

பாவிபரரகமென்னும்படுகுமியொருவீயென்று 

மோவிலாவீடுபெற்றேமெனவெழுமு௨உகையாலே, (2) 

சிவ-ஜானசாராம். 

38 *மன்னனைமனிதரெல்லாமரிமானாசன தீதில்வைச்து 

மன்னியவுபசா.ரத்சால்வர் தனைசெய்யுமாபோற் 

பன்னருமறையினக்தம்பயின் றமெய்ஞ்ஞானிதன்னைப் 

பொன்னுலகதனிற்றேவரிருடிகள்பூசைசெய்வார், : (1) 
Ren tek Mihir சைமன் வை 4. அலை வடை ம 

*" தண்ணிசானாண்டாளா- தாழ்மையுடையதாகிய சண்டாள த்தன் 
மையுடையவர், *சண்மைதான்குளிர்ச்சிதாழ்வு” என்பது சூடாமணி நிகண்டு, 

   



அறத்தப்பால், 

  

39 *யாதொருபொருளையெல்லாவுபிர்களுமிருள்போற்காணா 

- சோதருஞானியத்ள தயுளங்கையிற்கனிபோற்காணும் 

- யாதொருபொருளையெல்லாவுயிர்களுமென்றுங்காண்பார் 

- காதலின்ஞானியத்தைக்கண்ணினாற்றெரியக்காணான். (1) 

சில-பரமார்த்ததரிசனம். 

சிவ-தறுநீதீரட்டூ, 

40 *பலங்கள்வேண்டியபரி செலாம்பலிப்பதுபரமச த். தவஞானி 

ஈலங்கொணாமமேமந்திரராடொ.றுகயந்தவனீ ராடுஞ், சலங்க 

டீர்க்தமாமவன் றிருமேனியேசகலதெய்வமுஞ்செவ்வாய் 

மலர்க்கவாசகமேமறுபிறப்பெனவருபிணிமருக்தாகும். (1) 

4] *கண்முதற்புலன்கள்யாவையுமொடுக்கிக்காணவாகுலமறக்க 

டிர்தங், குண்மைகாண்விருப்போடுயிர்க்கெலாம்பரிவுற்.று.ற் 

42 

43 

44 

றகிற்றின்பக்தையுவாக் அ, வண்மையாழுணவுவர்தவாகண் 

- னதென்னாதக்தன்மையோன்ற த் துவமுணாவான். 

தாயுமானவர் பாடல். 

சாலமொருமூன்றுங்கருத்திலுணர் BT GW 

ஞாலந்சனக்குளையார்கல்லோர்பராபாமே, 

இல்லாதகாரியத்தையிச்சித் துச்சிந்ை கவழி 

செல்லாமைரல்லோர்்திறங்காண்பரா பரமே, 

. நன்னேறி, 

முனிவினுல்குவர்மூதறிஞருள்ளக் 

கனிவினுகல்கார்கயவா---நனிவிளைவில் 

காயினுமாகுங்கதலிகானெட்டிபமுக் 

தாயினுமாமோவறை, 

5  உடற்குவருமிடர்செஞ்சோங்குபரத்துற்றோ 
் ரடுக்குமொருகோடியாக--ஈடுக்கமுறூர் 

பண்ணிற்புகலும்பனிமொ ழியாயஞ்சமோ 

., மண்ணிற்புலியைமதிமான், 

- வொட்டமுமகழ்ச்சியுமின்றிக், தண்மையாமுடம்புதான்ற 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2)
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40 

AQ 

48 

40 

நீதிநேறிவிளக்கம், 

நல்லாஜொழுக்கின் றலைகின் ரர்ஈல்கூர்க் து 

மல்லனசெய்தற்கொருப்படார்--பல்பொறிய 

செங்கட்புலியேறறப்ப௫த் துந்தின்னாவாம் 

பைங்கட்புன த்சபைக்கூம், (1) 

இராமாயணம். 

தர்வருமின்ன றம்மைச்செய்யினுஞ்செய்யசிந்ை தப் 

பே. ரருளாளர்தத்தஞ்செய்கையிற்பிழைப்பதுண்டோ 

கார்வரைகிறுத்தித் சன்னைக்கன லெழக்கலக்கக்கண்டு 

மார்கலியமரருய்யவமிழ்துபண்டளிக்ததன்றே. (1) 

தசேலோபாக்கியானம். 

புகழ்ந்துகறுவிரைக்கலவைபூசிடி னும்புல்லியரைப்போலரோ . 

க்கி, யிகழ்ந்துபலபேசிடி னும்விருப்புவெறுப்பென்பதவர்க் 

கென்றுமில்லை, யகழ்ச் சமலக்கிழங்கெ ராய்ப்பசிவேளைக 

டை த்தவற்றையமுதாத்துய்த்துத், திகழ்ந்திரிவர்சிறிதேனு 

நாளைச்குவேண்டுமெனச்ந்தைசெய்யார். (1) 

விண்ணிடையேகுதன் மீளப்பா தலத்திற்புகன்மீட்டுப்புவியி : 

ன்்மேவ, லண்ணியபல்பரகாயப்பிரவேசஞ்செயலுறையுமவ் 

விடத்தே, யெண்ணியவெலாம்வரச்செய்திடன்முத த்செய் 

சிச்திகளையென்றும்வேண்டார், புண்ணியபாதகமிலார்பெ 

ருமையிலார்சிறுமையிலார்பொய்மெய்யில்லார். (2) 

ஆவொருன்மக்தர்போற்றிரிவார்ககைத்திவொரங்கைகொட். 

டிப், பாவாரின் றிருந்தவிடநாளையிருக்கமன ம்பற்றார்சு ற்றி ் 

க், கூவொர்தமிற்கூடார்கந்தையன் நிவேறுடுக்கைகொள்ளா' 

ரன்னார், நீடுவார்புகழ்ப்பெருமையி ற்றென்றுமதிப்பவரார்' 

நிகழ்த்துவாரார், (8) 

||றப்போரள் வேண்பாமாலை. 
இம்மூவுலஇனிருள்கடியுமாய்க திர்போ 

லம்மமன் றுமுற்றவறிதலாற்--நம்மி 

னுறழாமயங்கியுறழமினுமென்றும் 

பிறழாபெரியோர்வாய்ச்சொல், (1) 
2
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அறத்துப்பால், 

தண்டலகேசி, 

வாயுவினைகோக்கயுளமாண்டவயராவா 

யாயுவினைகோக்கயுளயாக்கையவையேபோ ற் 

நீயவினை கோக்குமியல்சஈ தனையுமில்லாத் 

தூயவனைகோக்கயுளதுப்புரவுமெல்லாம், 

நாலடியார். 

பாவமுமேளைப்பழியும்படவருவ 

சாயினுஞ்சான்றவர்செய்கலா--சாத 

லொருகாளொருபொமுதைத்துன்பமவைபோ 

லருஈவையாற்றுதலின்.று. 

கடையெலாங்காய்பசியஞ்சுமற்றேனை 

பிடையெலாமின்னுமையஞ்சும்--புடைபர க 

விற்புருவவேனெடிங்கண்ணாய் கலையெலாஞ் 

சொற்பழியஞ்சிவீடும், 

படிமோழி. 

அடார் துவறியராயாறமுதபோழ்து 

மிடங்கண்டறிவாமென்றெண்ணியிரார் 

மடங்கொண்டசாயன்மயிலன்னாய்சான்ஜோர் 

கடன்கொண்டுஞ்செய்வர்கடன், 

தீரிகடூகம், 

ஒல்வதறியும்விருந்தினனுமாருயிரைக் 

கொல்வதிடைடீக்வொழ்வானும்---வல்லிதிற் 

சிலமினிதுடையவா சானுமிம்தூவர் 

ஞா லமெனப்படுவார், 

இல்லார்க்கொன் றிபுமுடைமையுமிவ்வுல௰ 

னில்லாமையுள்ளுகெறிப்பாடுமெவ்வுயிர்க்குர் 

அன்பு.றுவசெய்யா ததூய்மையுமிம்கான்று 

நனறறியுமாந்தர்க்குள, 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(2)
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ஆசாரக்கோவை. 

99 பழியாரிழியார்பலருள்ளுறங்கா 

60 

01 * 

03 

04 

ரிசையா தநேர்ந்துகரவா--ரிசைவின் றி 

யில்லாரையெள்ளியிகழ்க்துரையார் தள்ளியுந் 

தாங்கருங்கேள்வியவா, 

எய்தாதவேண்டாரிரம்காரிழந்ததற்குக் 

கைவாராவந்தவிடுக்கண்மன மழுங்கார் 

மெய்யாயகாட்சியவா. 

அறதநேறிச்சாரம் 

*கரய்த லுவத்தலகற்றியொருபொருட்கண் 

ணாய்தலறிவுடையார்கண்ணதே---காய்வதன்கண் 

ணுற்றகுணநங்தோன்றாதாகுழுவப்பதன கண் 

குற்றமுந்தோன்றாக்கெடும். 

நீதிவேண்பா. 

தாமரைபொன்முத்துச்சாமரைகோரோசனைபால் 

பூமருதேன்பட்டுப்புழுகுசவ்வா--- தா மழன் மற் 

றெங்கேபிறந்தாலுமெள்ளாபேநல்லோர்க 

ளெங்கேபிறந்தா லுமென், 

*வென் றிவரியுரும்வெண்கவரிமான்மயிருச் 

'அுன்றுமதயானைச்சுடர்மருப்பு--டின் நநிலை 

'வேறுபடிலுஞ்சிறப்பாமெய்ஞ்ஞானிகின் றநிலை 

வேஅ௮படி.லுஞ்சிறப்பாமே. 

*இந்துரவிரீள்கரணமெங்குகிறைந்தா லு 

_ மிந்துரவிகாந்தத்திலகுமே--யிந்துரவி 

. கேத்தாரத்தோனெங்குநிறைந்தா லுகித்கனரு 

! ணேத்திரத்தோர்பாலேகிறைவு, 

*பொன்ளுங்கரும்பும்புகழ்பா லுஞ்சந்தனமுஞ்் 
சின்னம்படவருத்தஞ்செய்கா ஓ--முன்னிருக்த 

நற்குணமேதோன்றுகலிர்சா லுமுத்தமாபா 

னற்குணமேதோன்ுகயந்து, 

(1) 

(1) 

(1) 

(2) 

(3)



அறத்துப்பால், 
  

05 பாலினீர்தியணுசப்பால்வெகுண்டுதப்புகுந்து 

்' மே ஓரீர்கண்டமையுமேன்மைபோ-- லூலினெறி 

யுற்றோரிடுச்கணுயிர்கொடுத்துமாற் றுவே 

- மற்ரோர்புகலமதித் து, 

00 %எல்லோர்தமக்குமினி அ தவலன் றியே 

நல்லோர் தமச்குதவிகாடாரே--வல்ல தரு 

நாமநிதிமேசாயந்து சவலன் றியே 

தாமுதலிகாடுமோசாற்று, 

01 *திங்களமிர்தசரணமிகச்சீதள மே 

திங்களினுஞ்சக்தனமேசீதளமா--மிங்கவற்றி 

னன் பறிவுசாரந்தமருளுடையார்ஈல்வசன 

மின்பமிகுஞ்சிசளமாமே. 

05 &கங்கைநதிபாவஞ்சசிதாபங்கற்பகர்தான் 

மங்கலுறும்வறுமைமா ற்றுமே-- துங்கமிகு 

மிக்குணமோர்மன்லும்பெரியோரிடஞ்சேரி 

லக்கணமேபோமென்றறி, 

| திருக்குறள், 
00) இருமைவகைகெரிந்தீண்டறம்பூண்டார் 

பெருமைபிறங்கிற்றுலகு. 

10 செயற்கரியசெய்வார்பெரியர்கிறியர் 

செயற்கரியசெய்கலா தார். 

171 ௮ந்தணரென்போரறவோர்மற்றெய்வுயிர்க் குஞ் 
செர்தண்மைபூண்டொழுகலான். 

ஆகச் சேய்யுள் 58, பேரியோரியலபு ழற்றிற்று, 

(0) 

(6) 

(1)
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க்ந்தபுராணம். 

தருமமென்றொருபொருளுளது தாவிலா 

விருமையினின் பமுமெளிதினாக்குமா 

லருமையில்வரும்பொருளாகுமன்னது 

மொருமையினோர்க்கலாலுணர்தர்கொண்ணுமோ. (1) 

தருமமேபோற்றிடினன்புசார்க்திடு 

. மருளெனுங்குழவியுமணையுமாங்கவை 

வருவழித்தவமெலுமாட்சியெய் துமே ற் 

றெருளுறுமலவுயிர்சிவனைச்சேருமால், (2) 

காஜ்சிப்புராணம். 

௮றமேமறங்கண்முழு தழிக்குமமமேகடவுளுலகேற்று, மற 

மேசிவலுக்கொருவடிவமாகுஞ்சவைவழிபடுவோரச், கற 

மேயெல்லாப்பெரும்பயனுமளிக்கும்யார்க்குமெவவிடத்து, 

மறமேயச்சந்தவிர்ப்பதெனவறைந்தான்சாதா தபமுனிவன், 

பிநாயகபுராணம். 

தேங்குவிண்போகமுஞ்சிறந்தமுத்தியு 
மீங்குறுமாக்கமுமினி துரல்கலா 

லோங்கெயவறத்தனையுளமுன் ன் றிலும் 

பாந்குறசிச்ச லும்பரிந்துசெய்தியால், (1) 

வழுக்கறுமறத்தனைமற்றுச்செய்துமென் 

றொழுக்டொதொல்லுறும்வகையின்னாச்சொ.லு 

மமுக்கெலுமுள ததழுக்காறவாமுத 

லிழுக்கொடுவெகுளியுமின் றிச்செய்கவே, (2) 

௮ன்புறுமற த்தினலுக்குமின்பமே 

யின்பென த்தக்கதாலேனையின்பெலாந் 

லுன்பமும்பறி யையுந்தோற்றுமா தலால் 

வன் புறுமறத்தினைமறப்பிற்கேடுறும், (9)



அறத்துப்பால், 

  

திரக்தற்றலப்புராணம், 

18 ஆதுலர்சாலைசோலையாவின்வாயுைகண்ணாடி 

யோ துவார்ச்குணவு சண்ணீரு௮பர்தர்மடர்தடாகங 

- கோதிலாவுரிஞ்செண்ணங்கொலையுயிர்விடுச்தலேற௮ு (று, 

மாதலைக்கெண்ணெய்கண்ணேய்மருந்துஈன் மகப்பால்சோ 

19 அ௮றுசமயத்தோர்க்குண்டியழிர்தோ ரைநிறு த்தலட்டூண் 

பிற ரறங்காச் தலையம்பெண்போகமகப்பேறுய்த த 

ன.றியதின்கிலங்கூண்வண்ணானாலீதன்சிறைச்சோருதி 

மறுதல த்தறமெண்ணான்குமனையறத்திவ்வூர்நல்கும். (8) 

60. பூதானம்பரிதேர்யானைபொன்வெள்ளிவிளைவுகன்னி 

காதானர் தயிலமெள்ளுக்கலைபணியடிமையில்லங 

கோ தரன மன்ன தானங்கூறுமெண்ணிருதான த்தி 

னே தானபலனுமன்னமிட்டுண்பார்க்கருளுமிவவூர். (3) 

சேதுபுரா ணம். 

91 திருவுமின்புஞ்சிதப்பும்புகழுமழ் 

ஜொருவராக்க ஓநீக்கலுமுள்ள வோ 

மருவும்புண்ணியமாந்தாக்கவையெொலாம் 

தருமமின்றெனிற்ராமே௫ிதையுமால், (1) 

தீநக்கூவப்புராணம். 

62 தருமமேயிணையில்பொருடரையிடைத்சகைசா 

லொருமையின்பினையு தவிவிண்ணுலினுமுடன் போ 
யருமையின் பமுய் த்தந்தகற்செறுமெனில நமே 

பிருமையுந்துணையாகுவதன் நிமற்றில்லை, (1) 

கூர்மபுராணம். 

99 அறந்திறம்பா துநாளுமரும்பொ ருள்சாமந்துய்ப்போர் 

சி.றந்தவிவ்வுலகர் தன்னிலளப்பருஞ்செல்வமெய்தி 

மறங்கிளாவடிவேலுண்கண்வானவர்மகளிரேோரடு 

முதங்கிடாதின்பர்துய்க்குமுலினிலினி து வாழ்வார், (1)
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திநப்பரங்கிரிப் புராணம், 

84 *தருமமேதனி திீதஞான்றுதக்கதோர் துணையதாகுக் 
தருமமேபொருள்சகணாலுந்த₹ இடும்வருணநா லு 6 
தீருமமெய்யாகச்செய்யுஞ்சமயமாறுடனேமற்றுந் 
தருமமேகாக்கும்வேர்தர்தடமுடியிடறுர்காளாய், (1) 

85 &இளமையர்காளையானோரெழிஉறுகிருத்தசேனும் 
வளர் கருமங்கள் வேண்டுமருவுகண்ணாடி தன்னுள் 
விளையுமுஈ்துருளும்போ துமேனிமெய்யன் ௮ுகாலன் 

வளைவதமறியாரந்தோமட்டெடுத்திரைக்குர்தாராய், (2) 

காசிரகசியம். 

80 *சிறுபொருள்கைக்கொண்டோருஞ்செயத்தகுதருமஞ்செப் 

61 

88 

89 

ar, ஒஐறுபொருளகைக்கெ ரண்டோர்செயறத்தினுமுயர்ந் 

துதோன்.று, மு௮ுபொருள்சைக்கொண்டோருமுயர்வுருத் 

தீருமஞ்செயயிற், சிறுபொருள்சைக்கொண்டோர்செய்யற 

த்தினுஞ்சிறிகா ததீரும். (1) 

தருமமேயுலகம்போற்றச்சசலகாசணமதாகுக௩ 
தருமமேயழியாதென்றுந்தாபரமாகிகிற்குக் 
கருமமேதனைவேட்டோர்க்குச்சவுக்யெமனை தீதுநல்குந் 
தருமமேமுத்திசேருஞ்சா தசனமென் றுட்கொள்வான். (2) 

சக்யெத்ற தத்திஸலேயெய்தடுஞ்சித்தச த்த 
யாந்கதுமேவின் யோகமாமதனாலின்பாகும் 
பாங்குசேரிதனைத்தேராப்பாதகர்பொருளையி ட்டி 
நீங்குவர்வறியெல்லாநிரய த் தங்குளிப்பவென்ரான், (3) 

எண்ணருகந்தருமவாஞ்சையெய்தினோர்சாந்தமேலிக் 
கண்ணருஞ்சு த்திபெற்.றுக்கதிக்கரசாவொழ்வார் 
பண்ணரும்பொருளில்வாஞ்சைப்பட்டவரளவாப்.பாவ 
ஈண்ணருங்குணமாக்கொண்டொகெலாந்துளையாநிக்பர், (4)



10 அறத்துப்பால், 

சிவதநமோத்தரம். 

90 *பாம்பழல்வாயினாற்பற்றமண்டுகற் 

01 

3 

94 

தேம்பிடுந்துயரு௮ுஞ்சீவன்றேயுகா 

ளோம்பிடவல்லரேயு ற்றமற்றையார் 

'போம்பொழுதருந்துணை புசிந்தபுண்ணியம், (1) 

பிரபுலிங்கலிலை. 

எய்தற்கரியயாக்கைதனக்கெய்திற்றென்ருல துகொண்டு, 

செய்தற்கரியவறங்கள்பலசெய்து துயர் கூர்பிறவியினின், 

றுய்தற்கொருமைபெறவெண்ணாதுழல்வோனுடம்புபொற் 

கலத்திற், பெய்தற்குரியபால்கமரிற்பெய்ககொக்குமென் 
பரால், (1) 

மின்போலழியுமுடல்கொடுநல்வினைசெய்கழியாவுடம்பெய் 

இ, யின்போடமாதலாயிருப்பயாக்கைவருந்துமென்றெண் 

ணி, யன்போடறஞ்செய்திளையாமலருக் திவாளாவிருக்கும 

வன், றன்போன்மருளரிலையென்றான் றண்பூம்பொழில்வை 
தீகளிக்கின்றான், (2) 

பிரபோகசந்திரோதயம், 

* கருமமாவதுவேயின்பர்தருமலா ற்றருமரீக்குங் 

கருமமாவதுபோற்றோன் றிக்காட்டினும்பசுமட்பாண்டக் 

| தருமையாகிரப்புந்தெண்ணீரனைத்துமப்பாண்டக்தோடு 

மொருமையாக்செடுதலேபோன்றனொருகணக்தழியுமன்றே. 

ராமாயணம். 

முன்புகின் றிசைநிறிஇமுடிவுமுற்றிய 

பின்புகின் றுறுதியைப்பயக்கும்பேரற 

மின்பம்வந்துறமெனினினிய காயிடை கத் 

துன்பம்வர் துறுமெனி ற்று றக்கலாகுமோ, (1) 

சீவகசிந்தாமணி. 

திருந்தியல்லறச்செம்பொற்கற்பகம் 

பொருக்தியபொருளொடுபோகம்பூ த்தலால் 
வருந்தினுமறத்திறமறத்தலோம்புமின் 

 கரும்பெனத்திரண்டதோட்காலவேற்கணீர், (1)
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சிலப்பதிகா மம். 

00 நாளைச்செய்குவமறமெனிலின் நே 

01. 

98 

Caan Band guid two ant He; 

மிதுவெனவரசைநதுவாழுகாளுணர்ந்தோர் 

மூதநீருலகன் முழுவ தமில்லை. 

மணிமேகலை. 

தவத்துறைமாக்கண்மிகப்பெருஞ்செல்வ 

ரீ.ற்றிளம்பெண்டிரா றரப்பாலகர் 

முதியோரென்னானிளையோரென்னான் 

1கொடுர்தொழிலாளன்்கொன்றனன்குவிப்பவிவ் 

வழல்வாய்ச்சுடலைதின்ன க்கண்டுங் 

கழிபெருஞ்செல்வக்கள்ளாட்டயாக் து 

மிக்கரல்லறம்விரும்பா துவாமு 

மக்களிற்கறற்கமடவோருண்டோ. 

இளமையுகில்லாயா க்கையுகில்லா 

வளவியவான்பெருஞ்செல்வமுில்லா 

புத்தேளுலகம்புதல்வருக்தாரார் 

மிக்கவறமேவிழுத் துணையாவது, 

வளையாபதி. 

99 *பொருளைப்பொருளாப்பொதிந்தோம்பல்செல்லா 

100 

தருளைப்பொருளாவறஞ்செய்தல்வேண்டு 

மருளைப்பொருளாவறஞ்செய்துவான் சண் 

ணிருளிலியல்பெய்தா ததென் னோசமர்காள், 

நாலடியார். 

மற்றறிவாநல்வினையாமிளயமென்னாது 

கைத்துண்டாம்போழ்தேசரவாதறஞ்செய்ம்மின் 

ழூற்றியிருந்சசனியொழியத்திவளியா 

னற்காயுதிர் தலுமுண்டு, 

(1) 

(1) 

(2) 

(1) 

(1) 
  

* கொடுந்தொழிலாளன் -- யமன், . 

3



18 அறத்துப்பால், 

  

101 

102 

103 

இன்றுகொலன்றுகொலென்றுகொலென்னாது 

. பின்றையேரின்றதுகூற்றமென்றெண்ணி 

யொருவுமின் நீயவையொல்லும்வகையான் 

மரவுமின்மாண்டாரறம். 

என்னே மத்றிவவுடம்புபெற்_றுமறகினையார் 

கொன்னேகழிப்பர்தம்வாழ்நாளை--யன்னே 

வளவிறந்தகாதற்றம்மாருயிரன்னார்க் 

கொளவிழைக்குங்க. ந்றமுகங்கண்டு, 

பெருங்கடலாடியசென்றாரொருக்குட 

னேசையவிர்தபின்னாிதுமென்றற்ரு 

லிற்செய்குறைவினைநீக்கியறவினை 

மற்றறிவாமென்றிருப்பார்மாண்பு. 

நான்மணிக்கடிகை. 

104 ரீகிலத்துக்கணியென்பகெல்லுங்கரும்புங் 

105 * 

குளத்துக்கணியென்பகாமரைபெண்மை 

நலத்துக்கணியென்பராணர் தனக்கணி 

கான்செல்லுலகத்தறம். 

அற நேறிச்சாரம். 

தனக்குத்துணையாகிச்தன்னைவிளக்க 

யினத்துளிறைமையுஞ்செய்து-- மனக்கனிய 

போகந்தருதலா ற்பொன்னேயறத். துணையோ 

டேகமாஈண்பொன்றுமில், 

106 *ஈட்டியவொண்டொருளுமில்லொழியுஞ்சுற்றத்தார் 
[காட்டிவாய்கேரேகலுழ்ந்தொழிவர்-- மூட்டு 
மெரியினுடம்டொ ஹியுமீர்க Boe OTL. 

தெரியினறமே. துணை, 

(2) 

(4) 

(1) 

  

1 சாட்வொய்--இகொட்டில்,



101 

108 

109 

110 

11] 

113 

  

அணையை படல் வ 

1 4 அறப்பைங்கூ ழாச்குவாரச், சென்று மிடும்பை யில”? என்பது புறத் 

௩-ம் அதி, அறச்சிறப்பு. 

*இன்சொல்லிகாநிலமாவிதலேவித்தாக 

வன்சொற்களைசட்டுவாய்மையெருவட்டி 

யன்புநீர்பாய்ச்சிர்யறக்கதிரீனுமோர 

பைங்கூழ்சி.ற காலைச்செய், 

*தரலைச்செய்வோமென் நறத்தைக்கடைப்பிடி ததுச் 

சாலச்செய்வாசே தலைப்படுவார்--மாலை 

சடந்தானெழுதலரிதான்மற்றென்கொ 

'லறங்காலைசெய்யா தவாறு, 

*சென்றகாளெல்லாஞ்சிறுவிரல்ை வத்தெண்ணலா 

நின்றநாள்யார்க்குமுணர்வரி--தென்றொருவ 

னன்மைபுரியாதுகாளுலப்பவிட்டிருக்கும் 

 புன்மைபெரிதுபுறம். 

*இன் றுளாரின்றேயுமாயவரவருடைமை 

யன்றேபிறருடைமையாயிருக்கு--கின்ற 

கருமத்தரல்லாதகூற்றின் கீழ்வாழ்வா£ 

தருமந்தலைகிற்றனன்று. 

*மின்னுமிளமையுளதாமெனமகழ்ந்து 

பின்னை யறிவென்றல்பேதைமை-- தன்னைத் 

துணித்தானுந்தாக்கா தறஞ்செய்ககூற்ற 

மணித்தாய்வருதலுமுண்டு, 

சஅம்மைத்தாஞ்செப்தவறத்தின் ருபயனை 

யிம்மைத்துய்த்தின்புருநின் றவ--ரும்மைக் 

கறஞ்செய்யாசைம்புலனுமாற்.றுசனல்லாக் 

சுறந்துண்டஃ்தோ ம்பாமையாம். 

19 

(4) 

(5) 

(6) 

(8) 
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“ ப] 

திரட்டிற் சண்டபாடபேதம்.



20 . அறத்துப்பால், 
  

113 *செல்வத்தைப்பெற்ருர்செங்கடிந்துசெவ்லியரா ய்ப் 

114 

பல்கிகாயும்வாடாமற்பாத்துண்டு--ஈல்லவார் 

தானமறவா ததன்மையரேலஃதென்பார் 

வானகத்துவைப்பதோர்னவப்பு, 

நன்னேறி, 

கொ ள்ளுங்கொடும்கூற்றங்கொல்வான்குறுகுதன்மு 

னுள்ளங்களனிக்த றஞ்செய்துய்கவே--வெள்ளம் 

வருவதற்குமுன்னரணேகோலிவையார 

பெருகுதற்கணென்செய்வார்பேசு, 

நல்வழி. 

115 *ஆதி$ுமேடுமடுவும்போலாஞ்செல்வ 

110 

117 

118 

119 

120 

மாறிடூமேறிடுமாகிலத்தீர்--சோ றிடுந் 

தண்ணீரும்வாருர்தருமமேசார்பாக 

வுண்ணீர்மைவிறுமுயர்ச்து. 

தரக்தறள். 
சிறப்பினுஞ்செல்வமுமினுமறத்தினூஉங் 

காக்கமெவனோவுயிர்க்கு, 

அற த்தினூஉங்காக்சமுமில்லைய தனை 

மறத்தலினூங்இல்லைகேடு, 

ஒல் லும்வகையானறலினையோலாதே 

செல்லும்வாயெல்லாஞ்செயல், 

அன்றறிவாமென் னாதறஞ்செய்கமற்றது 

பொன்றும்காற்பொன்றாத்துணை, 

௮ ஐத்தான்வருவதேயின் பமற்றெல்லா ம் 

புறத்தபுகழுமில, 

ஐச் சேய்யுள் 49. அறச்சிறப்பு முற்றிற்று, 

  

(9) 

1) 

(1) 

(5)
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121 

123 

125 

௪-ம் அதி, இல்லறம்: 

  

கந்தபுராணம். 

துறந்தவர்கள் வேண்டியதொர்துப்புரவுகல்கி 

யிறந்தவர்கள்கா முறுமிருங்கடனியற்றி 

யதம்பலவுமா ற்றிவிருந்கோம்புமுறையல்லாற் 

பிறந்தநெறியா லுதொர்பேருதகியாதோ, (1) 

விநாயகபுரா ணம். 

வருவாய்க்கியையவாழ்த லுறுமறுவில்க ற்பின்பனையாள 

போற், பொருள்யாவுளவாமதுவன் றிப்புகழும்பயனுமிகவு 

ண்டாக, கருதாரெத்ரேயிமீலேற்றுக்காமாஈடையுமுறுமத 

னா, லொருவாதவளோடொப்புறவேயுற்றுவா ழ்தலறனாகும் 

பேநர்ப்புராணம். 

உரம்பெறுபிரமசரிவன த்து றவோருலகனை ததையுபறநீ த 

தோர், பரம்ப.ரன்றெனாஅபுலச் தவாவிருந்துபசையடை 

யொக்கன்மன்றுறந்தோ, ரரம்புசெயிலம்பாட்டினரிறந் தா 

சென்றையிருவசையுகன் மோம்பி, வரம்பெறு தமைப்பினோம் 

புஈரல்லாதவாமனையறந ததவணிலசே, (1) 

தீநக்தம்றலப்புரா ணம். 

இத்தகையகால்வர்களின்மூவருக்குமிறந்தார்க்கு 

மத்தமு தலற்றார்க்குமாதாரமாதலினா 

அத்தமமாமில்லநமேவாழ்கினுக்குமுயாக திக்கும் 

வித்துமார்துறவறத்தின்வேருமாபெனும்வேசதம், (1) 

தருமமெலும்பண்ட மிட்ஞ்சகடமாமனைவாம்க்கை 

கருமநுகம்பிணித்துமனைக்கா தலியு் தா னுமென 

விருவராய்முறைசெலுத்திளெத்துணை த்தாரமுஞ்செல்லு 

பொருவராய்ப்பூண்டிழுப்பினோரிறையுஞ்செல்லாதால், (2)



22 அறத்துப்பால், 
கத பணய mae ட்ட ம 

  

கூர்மபுராணம். 

120 தருமமாற்றனன்னெறியிற்பொருள்களீட்டறம்மொழுக்கி 

ன், மருவுகாமந்துட் தீதறம்மர்வாழ்த்தவாழ்தலிகழ்வனகள் 

புரிதல்செய்யா அவப்பனவேபுரிக லஓலக த்தொடுமொழுகல் 

கருணை யொடுமில்லறம்புரிவோர்கடனென்றெவருங்கட்டு 

ரைத்தா, (1) 
மாயூரப்புராணம். 

127 * தகுகுணர்தவிரில்லாளைச்சார்ந்துலகுள்ளோர்யாரு 

நகுமுக த்தினசேயாசகாயந்துவாம்வதினுஞ்சில 

னுகுதிறமெதனாலேலுமுடம்பினயொறுத்் தனன்ருஞ் 

செகுதிறற்றுன்பம்யாவுஞ்சேராதுன்மரணமென்றே, (1) 

சிவ-பரமார்த்ததரி சனம். 

128 * துறந்தவாகூவர்தேவர்துளக்கம் ல்பிதிரர்சோய 

ரறந்திகழ்விருத்தர்பாலரர் தணாரல்விருதர் 

சிறந்கதாய்தந்தைசுற்றகஇருத்தமுற்றதற்பின்மிக்க 

வறந்தரும்லலாளோடுமருக்கலில்லலமதன ழே, * (1) 

12) *கொலையொடுகளவு£ட்காமங்கோபமென் 

புலைகடிர்தைவகைப்புலனுமோம்பின 

னிலைபினிலணுவதுவழுவினில்லற 

மலைவு GTB OU OL SHO our, (2) 

நன்னேறி, 

130 காதன்மனையாளுங்காதலனுமாறின் றித் 

திதிலொருகருமஞ்செய்பவே--யோ துலை 

யெண்ணிரண்டுமொன் அமதியென்முகத்தாய்நோ க்கறான் 

கண்ணிரண்டிபொன்றையேகாண். (1) 

சிதம்ப்ர ழம்மணிக்கோவை. 

181 நஈல்லறநால்களிற்சொல்லறம்பலசல 
வில்லறந்துநவறமெனச்சிறந்தனவே 

    

Tete ek eae eT eee cer Fore AMIE tee cree 
A totem? nara bb, பபமத் பதவி. 

  

a 

  

மணவைவவகையவடை பலவாக 

1 SOM, ஏ-அசைகள்,
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யர்நிலையிரண்டினுண்முன்ன துசளப்பிற் 

கற்ற நாற்றுறைபோய்க்கடி.மனை கழவ 

னற்குணகிறைக்தகற்புடைமனைவியோ 

டன்புமருளுக்தாங்கியின்சொலின் 

விருந் துபுறர் தர் தரு தவர்ப்பேணி 

யைவகைவேள்லியுமாற்றியிவவகை 

நல்லறதிரப்பிப்பல்புகழ்நிறிஇப் 

பிறன்மனைகயவானறன்மனைவாழ்க்கைக்கு 

வசையாசாளின் மகப்பேறுகுறித்துப் 

பெருகலந்துய்க்கும்பெற்றித்தன்றே, (1) 

வளையாபத். | 

132 *தாரநல்லிதற்தாங்கத் தலைநின்் மி 

னூருகாடுமுவத்தலொருதலை 

விரவென் றிலிறன் மிகுவிண்ணவர் 

சரினே த்திச்சிறப்பெதிர்கொள்பவே. (1) 

நாலடியார். 

133 மழைதிளைக்குமாடமாய்மாண்பமைக்தகாப்பா 

யிழைவிளக்குகின் றிமைப்பினென்னாம்--விழைதக்க 

மாண்ட மளையாளையில்லா தானில்லகங் 

காண்டற்கரியதோர்காடு, (1) 

நான்மணிக்கடிகை, 

134 &கல்லாவொருவர்க்குத்தம்வாயிற்சொற்கூற்ற 

மெல்லிலைவாழைக்குத்தானீன் றகாய்கூற்ற 

மல்லவைசெய்வார்க்கரங்கூ ற்றங்கூற்றமே 
யில்லத்துத்திம்கொழுகுவாள், (1) 

189 மழையின்றிமாநிலத்தார்க்கில்லைமழையுக் 

தவமிலாரில்வழியில்லை தவமு 

மாசியலில்வறியில்லையரசனு 

மில்வாழ்வானில்வழியில், (2)



24 அறத்ப்பால், 

  

136 *எண்ணொக்குஞ்சான்றோர்மரீஇயாரிற்.நீராமை 

புண்ணொக்கும்போ ற்ராருடனு றைவு--பண்ணிய 

யாழொக்குஈட்டார்கழறுஞ்சொல்பாழொக்கும் 

பண்புடையாளில்லாமனை, (8) 

அறதேறிச் நாரம். 

137 பிச்சையுமையமுமிட்டுப்பிறன்றா.ர 

திச்சலுசோக்காதுபொய்யொரீஇ--நிச்ச லும் 

கொல்லாமைகா த். அக்கொடுத் துண்டுவாழ்வதே 

யில்வாழ்க்கையென் லுமியல்பு, (1) 

138 விருந்துபுறர்கரான்வேளாண்மைசெய்யான் 

பெருந்தக்கவரையும்பே.ணன்--பிரிக் துபோய்க் 

கல்லான்சடுவினைமேற்கொ ண்டொழுகுமே 

லில்வாழ்க்சையென்பதிருள், (2) 

139 , மருகியகாதன்மனையாளுர்தானு 

மிருவரும்பூண்டாப்பினல்லா--லொருவ.ரா 

லில்வாழ்க்கையென்னுமியல்புடையவான்்சகடஞ் 

சிசல்லா துதெற்றிற்றுகின் று, (9) 

140 வினைகாத்துவந்தவிருந்தோம்பிரின்ரான் 

மனைவாழ்க்கைஈன்றுதவகத்திற்--புனைகோகை 

மெல்லியனல்லாளுகஈல்லள்விருந்தோம்பிச் 

சொல்லெதிர்சொல்லா ளெனில், (4) 

141 *கொண்டான்கு றிப்பொழுகல்கூ றியயாணுடைமை 

கண்டதுகண்டுவிழையா மை--- விண்டு 

வெறுப்பனசெய்யாமைவெஃகாமைநஙீக்கி 

யுறுப்போடுணர்வுடையாள்பெண், (5) 

142 ட மடப்பதூஉமக்கட்பெறுவதூ௨உம்பெண்பான் 

முடிப்பதூஉமெல்லா ருஞ்செ ய்வா்-- படைத் ச தனா 

லிட்டுண்டில்வாழ்க்கைபுரிர்து சாஈல்லறத்தே 

நிற்பாரேபெண்டிரென்பார், (6)
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143 *வழிபாடுடையளாய்வலாழ்ச்கைஈடா௮ய். 
முனியாதுசொல்லிற்றுச்செய்தாங்--கெதிருரையா 

தேத்திப்பணிடிமேலில்லாளையாண்மசகன் 

போற்றிப்புனையும்பரிடது. 

144 *னுட்டுண்டுவாழ்வார்க்கதிதிகளெஞ்ஞான் று 
மட்டுண்ணாமாட்சியுடையவ-- ரட்டுண்டு 

வாழ்வார்க்குவாழ்வாரதிதிகளென்றுரைத்தல் . . 

விழ்வார்க்குவிழ்வார்.துணை.. . 

மதுரை, 

145 %&இல்லாளக த்திருக்கவில்லாததொன் றில்லை 
பில்லாளுமில்லாளேயாமாயி--னில்லாள் 
வலிகிடர் சமா ற்றமுரைக்குமேலவ்வில் 

4986 த.தாருய்விடும், 

தீநக்தறள். 
140 அ௮ன்புமறனுமுடை க்தாயினில்வாழ்க்கை 

பண்பும்படலுமது, 

147 அறத்தாற்றினில்வாழ்க்கையாற்றிற்புறத்தாற்றிம் 
போய்ப்பெறுவதெவன், 

148 முறனெனப்பட்டதேயில்வாழ்க்கையஃதும் 

பிறன்பழிப்பதில்லாயினன் று, 

ஆகச் சேய்யுள்-28 இல்லறம் ழற்றிற்று, 

  

௫-ம் அதி. கற்பு, 

  

கந்தபுராணம். 

149 காண்டகையதங்கணவரைக்கடவுளார்போல் 

வேண்டலு .றுகற்பினர் தமெய்யுரையினி ற்கு 

மீண்டையுளதெய்வதமுமாமுகி லுமென்றா 

லாண்டகைமையோர்களுமவர்க்குகிகரன்றே, . 
4 

(7) 

(8) 

(1) 

(1) 

(2) 

(3) 

டய)



அறத்துப்பால், 
  

150 மேனவியல்பான் வரையுமெல்லியலைமேவிற் 

ருனமுளதாகுமரிதான தவமாகும் 

வானமுளதாகுமிவண்மண்ணுமுள தாகு 

மூனமிலதாகுமரிதொன்.றுமிலையன்றே, (2) 

191 காவன்மன்னவனிறந்தனனெனுமுரைகன்ன த்துண் 

மேவுமெல்லையிலசனியேறுண் டவெம்பணியேடோ ற் 

றேவியாகெய ப துமசோமளையெனுந்திருமங்கை 

யாவிநீந்கனெடலையளியாகியததுவன் ரோ. (2) 

தீநக்கற்றலப்புராணம், 

152 அசிறுகாலைடட்டில்புகலருத்தியுறச்சமைத்தல்சுவை திருத்தி 

யூட்டன், மறுகாலையெ ண்ணாதுவிருந்கழை க்தன்மகப்பெ.று 

தீன்மடராணச்சம், பெறுகாலையின்பு றுதன்முன்னுறங்கப் 

பின்னுறங்கல்பின்னெழாத, ௮.றுகாலைகொழுகெழு கல்பன் 

னிரண்டுமர்ஈகர்க்கற்புடையோர்செய்கை, (1) 

தீநக்கூவப்புரா ணம். 

153 மிடியினர்குணமிலர்விருத்தர்கோயினர் 

வடி.விலருறுப்பிலர்வஞ்சர்மூடடர்வெங 

கொடியவராயினுங்கொழுரர் தம்மிடை 

மடிலிலரன் புகற்புடையமா தரே, (1) 

கீநக்தடந்தைப்புராணம். 

194 *சொழுரனமுதுண்டதனபின்றாமுண்பார்குலவுபணி 

யொழுகயவன்றுயின்ற தன் பின்றார்துயில்வாரு றங்கெவ 

னெழுவதன்முனெழுநர்திருப்பாரில்லறத் இற்குரியவராய்ப் 

பழுதகல்க ற்புயரநெறிகொள்பண்புமிகுபாவையசே, (1) 

15௦ *வனைகருபொற்கலனனைத்துமாற்றவளுக்க தரினுக் 

தனையள வுமுனியார்கடனிவழியுஞ்செல்லார்க 

ளனையினுமோர்முதுமாதர் தணையன் றியயலகத்து 

நினை தரார்புகுகல்செயரீடியகற்புடைமாதர், (2) 
  

் ர் பதுமசோமளை--சூரபதுமன் மனைவி,
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1௦0 *அயகறைமேற்கடக்குமம்மியின்மேலுலக்கையின்மேற் 

பாயவெழினிறைவாயிற்படியின்மேன்மரீஇயமரிற் 

றாயதிருவக ஓமெனறுணிர்திராசெஞ்ஞான்று 

கேயமிகுபெருங்க ற்புகிறைந்தகுலமடமா தர். (3) 

157 *புறமாகுமுக்காளுநோக்குருர்புருடன்முக 

மறமாகும்விரைக்தென் ரோர்மொழியேலும்வசனியா 

ரறமா கும்படி புனலிற்றோய்ர் தனையன்முகம்பாப்பார் 

திறமாகுங்கற்புநெறிதிறம்பா தசேயிழையார், (4) 

158 eam entice ct 171 vC ut pO) Lor HC on or புகொள 

லெண்ணியகான்முசன்முகலோரிமையவரைத்தொழுதேத்த 

லண்ணியநாயசனனுளையல்லாதுசெயத்தூணியார் 

கண்ணியலான்பெருக்கற்புக்கடப்பாட்டுக்காரிகையார். (8) 

120 *கடவுளாரியனீன்றான்காமருறப்பெற்றெடுத்தா 

ளுடனுதித்தார்மற்றுமுளவுற்றார்களெல்லோரு 

மடமசனாயகனேயென்றெருப்பாட்டின் வாழ்தருவார் 

கிடமிகுவண்பெருங்கற்பிற்கிறர்துவளர்சேயிழையார். (0) 

வாயுசங்கீதை. 

100 கணவர்தம்மேவல்பூண்டுகற்பினிலொழுூடாதார் 

ஈணுகருங்கொடியவெய்யகரசினுளமுர்துவாசாற் 

பணிவுறுங்கணவா தம்மையிழந்துநற்பான் மையின் றி 

யணிசலன்றுறக்தமாதர்தன்மையையறைகுவாமே, (1) 

101 தரையினிற்கடெத்தருனநல்கிடறயங்குகீரி 

லரியவெண்ணிற்றின்மூழ்கலண்ணலைப்பூசைசெய்த 

லொருபஃ£ லுண்டுவைகலட்டமிபதினான் கோடு 

மருவுபூரணையி லுண்டியொழிரந்திடல்வழக்கதாமால், (8) 

காசிகண்டம். 

102 கொழுஈனுண்டபின்ரமுனுகாகொள்கையும் 
விழிதயின் றபின் ஞ்ச லுமென்றுயி 

லெழுதன்முன்னமெழுத லுமேயன்றோ 

ப.ழுதில்கற்புடைப்பா வையர்செய்கையே, (1)



98: அறத் துப்பால், 

1053 எரிமணிப்பொலம்பூண்சுமந்தின்னுயிர்க் 

குரியகேள்வருவப்பமுனெய்துவார் 

பிரிபுங்காலையிற்பெய்கலன்யாவையு 

மொருவிமாகுடலுண்டிடவைகுவாா. 

104 இனியகேள்வர்முனியினெ திர்நின்.று 

துனிகொணெஞ்சொடெ தாரமொழிசொல்கிலா 

ரனையகேள்வரெறியினுமன்பொடு 

கனிவர்கெஞ்சகங்கற்புடைமா தரே, 

109 எய்துமிற்றுறந்தேகலரில்லக 

றையலார்முகங்காணினஞ்சாம்புவார் 

மையில்சா தலாவர்தெவையாயிலுஞ் 

செய்திரென்றலுஞ்செய்தனமென்பரால், 

166 |, விழவுகண்ணுறன்மேதகுகோன்பு தல் 
பமுதி.றாஈதியாடுதல்பண்ணவர் த் 

தொழுதுவாழ்த்துதோேமறுச ற்பினோ் 

கொழுஈரேவலினன் றிக்குறிக்கொளார், 

101 வனையுந்தங்கலன்மாற்றவட்ட£யினு 

முனிவுசெய்கலர்மூப்பினர்சேர்வுருத் 

தீனியிற்சேர்கலர்தாம்பிதரிற்புகார் 

'புனி தநெஞ்சடைப்புண்ணியமா தரே, 

106 | திருந்துமாயுள்சிதையமென்றெண்ணித்தம் 

பொருந்துகாதலர்காமம்புசன் றிடா 

ரிருந்கபோதன் றித்தாமுனிருந்திடா 

ருக் அமிச்சிலமிழ்தினுகர்வரால், 

109 ௮றந்தவாத்தமதன்பரருளிஞற் 

அுறந் துளோர்பிறப்போர்தொழில்செய்குரர் 

சிறந்ததொல்குல த்தெய்வம்பகலிருக் 

திறந்துளே ரா க்கும் பகுத் தினிதுண்பரா ல், 

(3) 

(6) 

(1) 

(8)
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170 மேவுகாதலருள்ளம்விழைர்தன ' 

வேவுமுன்ன ர்க்குறிப்பினியற்றுவார 

தாவிலன்பர் தமையலர்தூ ற்றிடும் 

பூவையன்னவர்புன்முககோக்கலொர். ர (9) 

171 இல்லறத்திற்கியைவனவீட்டுவா 

ரல்லசெய்தேவறிதினழித்திடார் 

புல்லுகாதலராயுள்பொலிவுற — 

மல்லலோங்கணிமஞ்சளணிவரால், (10) 

112 கொழுஈன்சொற்கடவாதுை நகொள்கையே 

வழுவினல்லறம்வான்றவமாற்றுத 

ஜொழு அதெய்வம்பராயமலர் தூவுதல் 

பழுதில்கற்புடைப்பத்தினிக்கென்பவே.. ன (11) 

175 அழகன்வீச்கஞ்சிறிதலராயினு 

*மொழிவீனோய்கிரப்புற்றனராயினுங் 

B pa த்தன்மைய ராயினுங்கேள வரைப் 

பழுதுசொல்கலர்பண்பின்முயங்குவார். (12) 

174 அன்பர் துஞ்சிடி ற்.றுஞ்சு தலாங்கவர் 

துன்பமெய்இடிற்றாமுமத்துன்புற 

லின் பமுற்றிடிலின்புற்றிருத்தலே | 
மன்பெருக்தவங்கற்புடைமாதர்க்கே. (18) 

179 வாள்விழிக்குலமங்கையரன பர்பொற் 

ருள்விளக்கெதண்புனல்கங்கையக் 

கேள்வரேளெர்தேவர்கண்தூவரி 

லாளுமெய்ம்மையடிகளென்றெண்ணுவா ர், (14) 

110 ஆன்றகற்பினர்பூப்பிளசன்றுறை 

மூன்றுநாளுமுகமலர்காட்டலர் 

தோன் றயா அஞ்சொல்லார்புனறோய்ர் தபின் 

சான்றகாதலர்தம்முகநோக்குவார், (15) 
    

  
ளை 

டர ஒழிவினேய்--தொழுகோய் மு.திலியன
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117 

178 

179 

180 , 

18] 

Lot Fir 6B gto yeor ava Over 

ளினியகாதலர்வேற்றிடமெய்திடி 

லனையகேள்வரையன்பின்மனக்கொடு 

பனிவிசும்பிற் பரிதியைகோக்குவார். 

வசையில்கா தலர்தாய் தந்தைவைகுறி 

*லசதியாடிலரன்பரழைத்திடின் 

மிசையுகல்லமுதேனும்விடுத்துள 

ஈசையினோடும்பொருக்கெனஈண்ணுவார், 

சாதைதன்னினுந்தன்னையர் தம்மினு 

மாதர்மென்மொழிமைச்தர்கடம்மினுவ 

கோதில்கற்புடையார் தந்கொழுரர்பா ற் 

காதல்கூர்ர் துகளிமடுழ்வெய்துவார், 

உரலிலம்மீயிலோங்குமுலக்கையிற் 

ப.ரவும்வாயிற்படியின்முற த் தினிற 

றிருவகன் திடுமாலெனச்சேர்ந்திரார 

பொருவில்கற்புடைப்புண்ணியமா தமே, 

உரியகேள்வருவந்துபணிர்திடா 

சீரியகோன்பொடுபூசனையாற்றுவார் 

கரியகூற்றுவன்.றா தர்கடிந்திட 

வெரியுக் தரகத்திடையெய்துவார். 

கடி மணஞ்செயுஈசா தலா தம்பழி 

மடமையோடுமொழிபவர்மற்றவ 

ருடன்வெகுண் டுரையாநெரோரியாய் 

?முவெலாகப்பிறப்பர்முடிவினே. 

183 கொழுரர்€றிற்குறுகிமுன்வைபவ 

ருழுவையாகப்பிறப்பருருத்துகெஞ் 

சழலமா ற்றவட்சீறுமறிவிலோர் 

கழல்கட்கூகைப்பிறப்பிற்க ழிவரால். 

(16) 

(1) 

(19) 

(22) 
  

* அசதி சிரித்துப் பேசுதல், 
t மூடுவல்--பெண்மாய்,
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184 

186 

187 

188 

189 

190 

ஏதிலான் றனெழில்கண்டுவப்பவர் 

பேதுசெய்துழல்பேயுருவெய்.துவார் 

கா தலன்பசிக்கக்களிச் துண்பவர் 

பாதகஞ்செயும்பன் றியிற்ரோன்றுவார், 

மருவுகாதலசாருயிர்மாய்ந்திடி 

லெரியின்ஞழ்கியிறந்துபடுவ தற் 

கருநெறித் தலைவைக்குமரிவையர் 

புரவிஈன் மகப்ே பறுபொருக.துவார், 

முற்றுசெந்தழன்மூழ்கியகற்பினோ் 

புந்றராக்கொடுபுள்ளரசேகல்போ 

லெற்ற௮ுகாலபடர்கைப்பறித்தினி 

தற்றகேள் வரோடும்பரினே குலார், 

கொழுஈன்பா வியெனினுங்கொழுஈனோ 

டழலின்மூழ்னெள்கற்புடையாளெனின் 

விழிபிலன்னவட்கா ணின் லெந்கூற்றுவ 

னுழுவலன்பனைக்கைவிடுத்தோடூமே, 

வடபுலத்துவயங்குபருந்ததிக் 

கடவுட்கற்பினாகாச்திதங்கண்ணுறிற் 

படர்சிகைக்கனல்வெங்கதிர்பான் மதி 

சுடர்மழுங்கிப்பொலிவிலகோன் அுமால், 

நீகொ கலனோடுயிரநீ ததடும் 

வீடில்கற்பினண்மெய்ம்மயிரொன் றினுக் 

காடகப்பசும்பொன்னில க்தாயிரங் 

கோடிகாலங்கொழுஈனோடின் புறம், 

கற்புமேயகனங்குழைமாதரைப் 

பெத் றளோர்தமரபும்பெருர்சவக் 

கற்பினட்கொண்டகா தலனாருயிர்ச் 

சுற்றம்யாவுந்துறக்கத்தினெய்துமால், 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29)
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191 

194 

196 

பொருவில்கற்பின்வழீஇயபுன் மங்கைய 

ருரியமூன்றுமரபினுள்ளோசையும் 

வெருவர்தேங்கிவிழுங்கியுமிழ் தலா 

வெரியுந்தீரரகற்குடியேற்றுவார். _ (30) 

ஈண்ணுக ற்புடைநங்கையாறடி 

மண்ணினெவவிடர்தோயினுமற்றஃ 

செண்ணுகன் றதலங்களெவற்றிலும் 

புண்ணியத் தலமென்றுபுகல்வரால், (31) 

பிரபுலிங்கலிலை, 

குரவர் காமியைந்துகொடுச் திலராயிற்குமவேளனையவோர 

னு, மருவராகிற்பர்தநர்தைதாய்தங்களா ணையினொழுகுகன் 

னியர் தா,முருவிலாரெனிலுங்குரவருண்மகிழ்வுற்று தவு.றி 

னனையவர் தம்மைப், பரவுவான்்கடவுளா கவேகினைந்துபண் 

பொடும்பயி லுவரன்றே, (1) 

பிரபோதசஈந்திரோதயம், 

*இற்பிறப்புடையமா தர்யாதுரைசெயிலுங்கேள்வன் 

சொற்பணிபுரிர் துதெய்வந்தொழாதவற்றொழுதுபேணிப் 

பிற்படநுகர்ச்துதுஞ்சிப்பிறர்பழிப்பகற்றிமுற்றுக் 

கற்பினில்வழா துநிற்றல்கடனவர்க்காகுமன் றே, (1) 

நீநிநேற்விளக்கம், 

கற்பின்மகளினலம்விற் றுணவுகொளும் 

பொற்றொடிரல்லார்ஈனிரல்லர்--மற்.று bso 

கேள்வர்க்குமேதிலர்க்குங் கங்கட்குர் தங்களைஞர் 

பாவர்க்குங்கேடுசூழார். (1) 

இராமாயணம். 

மெய்க்கொண்டவுள்ள த்துமேலோ சேயாயிடிலும் 

பொய்க்கொண்டசிக்தையாரேலும்பொதுவாய : 

மைக்கொண்டகண்ணார்மனைவியராகத்தம்மைக் 

கைக்கொண்டிருந்தார்க்குத்தப்பக்தடனன்றால். (1)
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197 

198 

199 

200 

நளவேண்பா. 

குற்றமில்காட்.சிக்கு தலைவாய்மைர் தரையும் 

பெற்றுக்கொளலாம்பெறலாமோ--கொற்றவனே 

கோக்காதலனைக்குலமகளுக்கென்றுரைத்தா 

ணோக்கான்மழைபொ ழியாரொர்து. (1) 

| சீவகசிந்தாமணி, 

சாமெனிற்சாதனோ சறன்னவன் மணந்தகாலைப் 

பூமனும்புளை தலின் றிப்பொற்புடன் புலம்பவை௫க் 

காமனையென்றுஞ்சொல்லார்கணவற்கைதொழுதுவாழ்வார் 

தேமலர்த்திருவோடொப்பார்சேர்ர்சவன் செல்லநீர்ப்பார், 

சிலப்பத்காரம், 

கடுங்கதாவெம்மையிற்கா தலன்றனக்கு 

நடுங்கு துயரெய்திராப்புலரவாடி த் 

தீன்றுயர்காணாத்தகைசால்பூங்சொடி. 

யின்றுணை மகளிர்க்கின் றியமையாக் 

க ந்புக்கடன்பூண்டவித்தெய்வமல்ல.து 

பொற்புடைத்தெய்வம்யாங்கண்டிலமால் 

வானம்பொய்யா துவளம்பிழைப்பறியாது 

நீணிலவேர்தன்கொற்றஞ்சிதையாது 

பத்தினிப்பெண்டிரிருர்தசாடென்னு | 

மத்தகுகல் லுரையறியாயோநீ. (1) 

went Gund Zev, 

காதலரிறப்பிற்கனையெரிபொத்தி 

யூதுலைக்குருகினுயிர் த்தக த்தடங்கா 

தின்னுயிரீவரீ யாராயி 

னன்னீர்ப்பொய்கையினளியெரிபுகுவர் 

ஈளியெரிபுகா௮ராயினன பரோ 

டுடனுறைவாழ்க்கைக்குநோற்றுடம்படுவர் 

பத்தினிப்பெண்டிர். : (1) 
a
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201 

202 

203 

204: 

205 

200 

வளையா பதி, 

நாடுமூருஈனிபுசழ்ர்தேத்தலும் 

பீடுறும்மழைபெய்கெனப்பெய்தலுங் 

கூ டலாற்றவர்நல்லதுகூறுங்கா ற் 

பாடுசான்மிகுபத்தினிக்காவதே, 

பேரந்தேவனார்பாரதம். 

எப்பணியாலின் புற௮ுவர்காதலரக்கா கலரை 

யப்பணியாலப்பொழுதேயன்புறுத்தி--யொப்ப 

மனங்குழையும்வண்ணமகிழ்விப்ப தன்றே 

கனங்குழையார்தங்கள்கடன், 

நாலடியார். 

அரும்பெறற்கற்பினயிராணியன்ன 

பெரும்பெயர்ப்பெண்டிசெனினும்--விரும்பிப் 

பெருரசையாற்பின்னிற்பாரின்மையேபேணு 

நறு நதலாணன்மைத்துணை. 

G60 ட்டுண்ணுமிடுக்கட்பொழுதுங் 

கடனீ ரறவுண்.ணுங்கே சிரவரினுஙி 

கடநீர்மைகையாமுக்கொள்ளுமட_மொ ழி 
{ 

மாதர்மனைபாட் சியாள, 

எறியென்றெதிர்நிற்பாள்கூற்றஞ் சிறுகாலை 

யட்டில்புகாதாளரும்பிணி--யட்ட தனை 

யுண்டியுதவா தாளில்வாழ்பேயிம்கூவர் 

கொண்டானைக்கொல் லும்படை. 

சிறுபஜ்சழலம், 

வருவாய்க்குதீதக்கவழக்கறிந்துக.ற்றம் 

வெருவாமைவீழ்கிருர்தோம்பி த--திருவாக்குந் 

தெய்வதையுமெஞ்ஞான் றுக்ேேதற்றவழிபாடு 

செய்வதேபெண்டர்சிறப்பு, 

(1) 

(1) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1)



207 

௬-ம் ௮, மக்கட்பேறு, 

அறநெறிச்சாரம். 

* தலைமகனிற் நீர்ர்துறைதமுன்பிறரிற்சேர்தல் 

நிலைமையிறீப்பெண்டிர்ச்சேர் தல்-- கலனணிந்து ' 

வேற். நார்ப்புகுதல்விழாக்காண்டனோன்பிடுதல் 

கோந்ரொடியாள்சோளழியுமாறு, 

206 *அயலூரவன்போகவம்மஞ்சளாடிக் 

200 

214 

கயலேர்கண்ணாரவெழுதிட்-- புயலைம்பால் 

வண்டோச்சிரின் நுலாம்வா ளேர்,கட ங்கண்ணா 

டண்டோச்ிப்பின் செல் லுங்கூற்று, 

தனிப்பாடல். 

கொண்டகணவன்குரூபியேயானாலும் 

பண்டுதான்செய் தபலனென வே--கண்டுகொண்டு 

குற்றமெனவெண்ணிமனங்கோணாதவன் பணியைப் 

பற்றிமிகச்செய்வார்பரிந்து, 

க்நக்துறள். 
பெண்ணிற்பெருக்தக்கமாவுளகற்பென்னுந் 
திண்மையுண்டாகப்பெறின், 

தெய்வந்தொழாஅளகொழுநற்றொழுதெழுவாள் 
பெய்யெனப்பெய்யமழை, 

கற்காத்துத்தத்சொண்டாற்பேணித்தகைசான் ந 
சொற்காத்துச்சோர்லிலாள் பெண். 

சிறைகாக்குங்கா ப்பெவன் செய்யமகளீர் 

நிறைகாக்குங்காப்பேதலை, 

ஆகச் செய்யுள் 05, கற்பு முற்றிற்று, 

  

௬-ம் அ.தி, மக்கட்பேறு, 

  

கந்தபுராணம். 

தந்தையாயினோரினிதுவிற் நிருப்பதுந்தம.து 

மைந்தர்தங்குடி பரித்தபினன் றிமற்றுண்டோ 

வெர்தைவந்துந்தொன்முழைபோற்றலால்யாலுஞ் 

சிந்தைதன்னிலோ ரெண்ணமுமின் நியேசறந்தேன். 

35 

(1) 

(2) 

(1)



20 

215 

216 

417 

218 

919 

220 

அறத்துப்பால், 

காஞ்சிப்புராணம். 

மகவேமேலாங்கதியாக்குமகவானுலகர் தனைவெல்லு 

மகவின்மகவான்முடிலின்மையெய் துமகவின்மகவழி த்த 

மகவான்மேலைப்பதமுறுந்தென்புலத்தார்கடனைமா றறுவது 

மகவானன் நியில்லையெனவகுத்தான்றெரித் துக்கண்ணுவ 

(னே. (1) 
விநாயகபுராணம். 

எழுமைப்பிறப்புந்தவீனைவந்தெய்சாச்சிறப்புர்தென்புலத் 

தார், முழுதுமுவக்குங்கடன்சாலமுடிக்குமாண்பும்பெறுத 

லினாற், பழுதிறவங்கண் மிகப்புரிர்தும்பயந்துமை£தா தமை 

யவர்க்குச், குழுமுமலையின்முர்திருப்பவறிவுகொளுத்தல் 

்..... [வேண்டமால், (1) 
சீகாளத்திப்புராணம். 

கண்ணில்யாக்கையுந்திங்களில்கங்கு ஓுங்கண்போ 

லண்ணன்மர்திரியில்லரசாட்சியுமருளி 

றிண்ணெனெஞ்சமும்புலவரிலவையுமொண்டீம்பால் 

வண்ணலாயிள மக்களில்வாழ்வுமபொப்பாமால், (1) 

சேறளைந்தமென்றடி ததளிரொடுதிம்பாற் 

சோ றளைர்தகைத்தாமரையோடுசெந்துகர்வா 

யூ.றுநீர்சனைமாபினோடிஎமகாருந்தி 

யேறும்ன்பமுள்ள தனையேயுடம்பெனவிசைப்பார், (9) 

௮ரிகொளடொன்புனைகிண்டுிணிகண்டையோடணிர்த 

தருணமென்றளிர்ச்சறடி த் தளர்சடைச்சிறுவர் 

மருவரு தசெவ்வாம்பல்வாய்ம ழலையாரமுதம் 

பருகிலாச்செவிபாவையின் செவியெனப்படுமால். (8) 

திநக்கூவப்புராணம். 

இல்லொழுக்கமியைர் துபிதிர்க்கட 

ஜெல்லும்வண்ணமூஞற்றிமரபுளோர் 

செல்லும்வானிரயத்துயாசிர் துவான் 

வல்லமச்கட்பெறற்கணைமற்றிலை, (1)



௬-ம் ௮.தி. மக்கட்பேறு, BT 
  

221 மெத்துகன் றவிழுமியசர் தீதியோ 

டெய்த் தலின் றியி.நமையின்புந்தரும் 

புத்தி ந்பெறும்புண்ணியவாழ்க்கைதா 

னத் தவத்தினுமாற்றச்சிறந்ததே, (2) 

திநக்கழக்கன்றப்புராணம். 

222 *இறைவர்ஞானமுமேதமிலாமையும் 

223 

224 

bO
 

bO
 

ளோ
 

220 

பொறையும்பூண்டபு தல்வர்ப்பெறுவரேன் 

மறவேோனுமவரையவ்வல்வினை 

. பிறவியேழினும்பின்றொடசாதரோ. (1) 

காசி கண்டம். 

எத்திருவுடையரேனுமின் கனிமழலைச்செவலவாய்ப் 

பு.த்தரனிலாதோரென் றும்பொறியிலராயவாற்ழுன் 

மெய்த்தவம்புரிர்அுமைந்தர்ப்பெறுவதேவிழைவர்யாரு 

முய்த்தசன்மகவுமோசேழ்பான்மையாயுரைப்பர்மேலோர். 

மனைவிதன்கொழுகற்க்ே ரோன் மற்றவனருளினாலே 

யனளையவளயலாற்€ன் ரோனரும்பொருள் கொடுச்துக்கொண் 

டோ, னினிதுறுதெச்அுமைந்தன்மகவெனப்புகுந்தமைக 

தன், றனையைசேய்தன்னாலாவியுய்ந், சவன் றனைய.ராவார். (2) 

நெறியிகந்து தம்மரபினினீரலசெய்யு 

மறுவின் மைந்தரைப்பெறு தலின்மகப்பெருதஞருற் 

௮ுறைதனன் ௮ுமற்றொருவனாலுயர்குலமுழுதுஞ் 

சிறுமையெய்திலாங்கவற்றுறர்.துறுபழிதீர்ப்பார். (9): 

பிரமோத்தரகாண்டம். 

உந்துநீர்க்கடலஓுமித்தபார்முழுவதுபொருங்கே 

வந்துதாடொழுமரசியல்வள மெலாம்பெறினு 

மிர்திரா தியாபெரும்பத த்திருக்கையெய்திடி லு 

மைந்தரின்றியேவாழ்வதுவாழ்வுமற்றன் றே, (1)



88 

227 

228 

229 

, 9 ற்த்துப்பால், 

ரீதிநெறிவிளக்கம். 

கற்புடுத்தன்புமுடி த்.தநாண் மெய்ப்பூசி 

நற்குணகற்செய்கைபூண்டாட்கு--மக்கட்பே 

றென்பதோர்செல்வமுழுண்டாயினில்லன் றே 

கொண்டாற்குச்செய்தவம்வேறு, — 

டு ராமாயணம். 

மன்ன ரானவரல்லாமேல்வானவர்க்க.ரசாம் 

பொன்னின்வார்கழற்புரர்த.ரன் போலியரல்லர் 

பின்னுமா தவர்தொடங்கநோன்பிழைத்தவாபிறரார் 

சொன்மருமகற்பெற்றவரருந்துயர்துறந்தார். 

விலலி பாரதம், 

கல்லாமழலைக்கனியூறல்கலந்துகொஞ்சுஞ் 

சொல்லா ஓருக்யெழுதோ டிக்தொடாந்துபற்றி 

மல்லார்புயத்தில்விகாயாடுமகழ்ச்சிமைர்த 

ரில்லா சவர்க்குமனைவா ம்வினினிமையென்னாம். 

மெய்தான ம்வண்மைவிர தர் தழல்வேள்விகாளுஞ் 

செய்தா லுஞாலத்தவர்ஈற்கதிசென் றுசேரார் 

மைதாழ்தடங்கண்மகவின்முகமன்னுபார்வை 

யெய்தாதொ ழிபிற்பெறுமின் பமிவணுமில்லை, 

நளவேண்பா. 

கைதவந் தானீக்டுக்கருத்திற்கறையகந்றிச் 

செய்தவந்தானெத்தனையுஞ்செய்தாலு--மைதர் 

மகப்பெருமானிடர்கள்வான வர்தம்மூர்க்குப் | 

புகப்பெறூர் மாதராய்போந்து, 

பொன்னுடையபேலும்புகழுடையரேனுமற் 

றென்னுடையசேனுமுடையசோ--வின்னடிசில் 

புக்களையுக் தாமரைக்கைப்பூநாறுஞ்செய்யவாய் 

மக்களையிங்கில்லா தவர், 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(2)
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233 

294 . 

230 

236 

237 

சொன்னசலையின் pion puter $ 66 STG ST Oy 

மென்னபயனுடைத்தாமின்முகத்து--முன்னங் 

குறுகுதலைக்கிண்டுணிக்கா ற்கோம்ச்கள்பால்வாய்ச் 

கிறுகு தலைகேளாச்செகி, - 

... புறநானூறு, 

படைப்புப்பலபடை த்துப்பலரோடுண்ணு 

முடைப்பெருஞ்செல்வராயிலுமிடைப்படக் 

குறுகுறுஈடந்துசிறுகைநீட்டி 

யிட்டுந்தொட்டுங்கவகீயுந்துழர்து 

கெய்புடையடிசஏின்மெய படலிதிர்த்து | 

மயக்குறுமக்களையில்லோர்க்குப் 

பயக்கு ற்யி ல்லை த் தாம்வாழுநாளே, 

களாமணி. 

தொக்களெமலர் துதைவிலாகசோலையும் 

புக்கிளர் தாமரைககா தபொய்கையு 

மிக்ளெம்பிறைவிசும்பிலா தவந்தியு 

மக்களையிலா ததோர்மனையமொக்குமே, 

வளையாபதி, 

பொறையிலாவறிவுபோகப்புணர்விலாவீளமைமேவத 

துறையிலாவனசவாவிதுகிலிலாக்கோலத்தூய்மை 

ஈறையிலாமாலைகல்விகலமிலாப்புலமைஈன்ளர்ச் : 

சிறையிலாரகரம்போலுஞ்சேயிலாச்செல்வமன்றே, 

நாலடியார். 

, சிதலைதினப்பட்டவாலமர.த்தை 

ம தலையாய்மற்றதன்வீமூன்றியாக்குக் 

குதலைமைதந்தைகட்டோன் நிற்றான்பெற்ற : 

பு தல்வன்மறைப்பக்கெடும், ன ட 

(9) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1)



40 - அறத்துப்பால், 
  

238 *பொற்பறிகில்லா தபலபுத்திரரைப்பெற்றதிலோர் 

நற்புதல்வை ரப்பெறுதனன்ராபே- பொற்கொடியே 

239 * 

240 

94] 

249 

943, 

244 

நீதிவேண்பா. 

பன் றிபலகுட்டி பயர்த தினாலே.துபய 

ஜென் றமையாதோகரிக்கென்றோது, 

கண் ணுக்கனியசபைக்குமணிசற்ரோரே 

விண் ணுக்கனியமணிவெய்யோனே--வண்ணாறுஞ் 

சந்தமுலையார்சயன த்தினியமணி 

மைந்தன் மனைக்குமணி, 

நநக்தறள். 
பெ௮மவற்றுளயாமறிவதில்லைய றிவறிர் த 

மக்கட்பேறல்லபிற, 

எழுபிறப்புந்தியவைதண்டா பழிபிறங்சாப் 

பண்புடைமக்கட்பெறின். 

மக்கண் மெய்தீண்ட லுடற்ன் பமற்றவர் 

சொற்கேட்டலின்பஞ்செவிக்கு, 

ஆகச் செய்யுள்-29, மக்கட்பேறு முற்றிற்று, 

  

எ-ம் அதி. பெ ற்றோர்ப் பேணல். 

  

கந்தபுராணம். 

மைந்தனைப்பெறுகன்றமா துமாசிலாப் 

புந்தியணவபொடுபோற்றிவளர்ப்பதுந் 

தர்தைமாண்டுமித்தம்முறைக்கேற்றிட 
வர்தமில்கடனாற்றுதற்கேயன்றோ, 

கூரிமபுராணம், 

தாயினி ற்சிறந்ததெய்வமிலையுயர் தந்தைதன்னி | 
னேயாற்குருவுமில்லையென்னின்ம நறிவர்கடாளிற் 
மாய்மலர்தூவிராளுந்தொழுதிடுமறிஞா் தாமே 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

யாய்கதிர்பரப்பும்பொன்னாட்டமாராயினி தவாழ்வார், (1)
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உபதேசகாண்டம். 

245 ஈன்ற தாயினையின்றெடுத்திருபுயத்தணைக்கு 

மான்றகரதையையரர்தைசெய்தகன்றுபோயடவி 

தோன்றிமா தவந்தொடங்கினோரிவர்களை த்தொல்லை 

மூன் றுதேவருமுனிவுறநிசயமுற் நிழிவார். (1) 

காசிகண்டம். 

240 தந்தைதாய்பணித்தல்செய்யுந்கவமலா ற்றவம்வேறில்லை 

மைந்தருக்செதீகளேலும்வணங்குவர் தாயை த்தந்தை 

யந்தமைந்தனையேபோ ந்றல்வேண்டுமற்ராத றன்னாற் 

சிந்தையுற்றுணரிற்ருயே கந்தையிற்கறர் தாண்மன்னோ. (1) 

பிரபோதசந்திரோ தயம். 

241 *அன்னையானவடாதைக்குமதிகமன்னையும்பி தாவு 

முன்னேயோர்தெய்வமென்றமொஜழிக்கெவர்முதன்மை 

பூண்டார், பின்னொராச்சிரமத்தேடுப்பிதாவையும்வணக் 

கங்கொள்ளுஞ், சச்சியாசிகளுமந்தத் தாயரைத்தொழுவ 
[ரன்றே, (1) 

இராமாயணம், 

246 நைந்தடியற்றவால௩டுங்கிவிழ்கின் றதென்று 

வந் தவீழூன் றிவீழாவகைசிலைவிளக்குமாபோன் 

மைந்தர்கடமக்குகல்லவறிவினான் மகிழ்ரந்துசோந்து 

தந்தையைக்களசாவண்ணந்தாங்குவர் தவக்தினென்ரான். 

240 புத்திரனாவோனீதிபொருந்தித்தன்குலத்தினுள்ளோ 
ரத்தனைவரையுர்தீயவருரரகுருமற்காத்துச் 

சுத்தமாங்கதியினுய்ப்பானென் றுசொல்வார்க$யோ 

ரித்தைநீயுணர்ந்தென்மூப்பா மிடும்பையை ததீர்த்தியென் 

(ரன். (4) 
நான்மணிக்கடிகை. 

250 கண்ணிற்கசிறந்தவு௮ப்பில்லகொண்டானிம் 

ுன்னியகேவிர்பி றரில்லைமக்களி 

னொண்மையவாயமொுளில்லையின் ரளி 

னென்ன கடவுளுமீல், (1) 

0



\2 ன க அறத்துப்பால், 

ஆசாரக்கோவை, 

2௦1 *வைகறையாமந்தயிலெழுர்துதான்செய்யு 

ஈல்லறமுமொண்பொருளுஞ்சிந்தித்துவாயவதிற் 

றந்தையுந்தாயுந்தொழுதெழுகவென்பதே 

முர்தையோர்கண்டமுறை, (2) 

தனிப்பாடல், 

252 எஈன்றுவளர்த் ததாய்தர்தைக்கெவரேகைம்மா றியற்றிடுவா 

சான் மதலை நாறுவயதளவுமடி மைத்திறம்பூண்டு 

மூன்றுபுவனத்துள்ளபொருண்முற்றுமளித்துமுறைமூறை 

யே, யேன்றுவழிபாடியற்றிடினுமொருகாள்வளர்த்தந்கி 

[மயையாகே, (1) 

திருக்குறள். 
255 மகன்றந்தைக்காற்றுமுதவியிவன் றந்தை 

யென்னோற்றான்கொல்லென்னுஞ்சொல், (1) 

ஆகச் செய்யுள்-11 பேற்றேர்ப்பேணல் மறிறிற்று, 
  

௮-ம் அதி. அன்பு. 

தீருமந்திரம். 
254 *என்பேலிறகாயிறைச்சியறுத்திட்டுப் 

பொன்போற்கனலிற்பொரியவறுப்பினு 

மன்போடுருகயகங்குழைவார்க்கன் நி 

யென் டோன் மணியினையெய் தவொண்ணாதே, (1) 

விநாயகபுரா ணம். 

255 இடலும்பொருளுமேவலருமிருக்தும்பயனென்னேவக்த 
வுடலின்பயனாகியவன்பைபுருதவிடத்துநொதுமலரும் 

படர்செய்பகையுமுறவாக்கும்பற்.றுமளிக்குமனைமைந்தர் 

தொடர்பின்வளர்க்குமன்பதனா ற்சோர்ந்துமன்பின்வழு 

[வற்க. (1)
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பிரபுலிங்கலிலை, 

துறவறமனையறஞ்சீர்தூய்மைஈற்கல்விரல்லோ 

ருறவொடுமகங்கடானமொண்டவம்விரதம்பூசை 

யறிவிவையனை த். துமில்லையா த.ரவில்லையாயிற் 

பெறுவனமெய்வருத்தம்பெரும்பொருளழிவுமாதோ, (1) 

ஆ.கரவுடையானசெய்யுமல்லவுகல்லவாகு 

மாக.ரவிலா தான் செய்யுநல்லவுமல்லவாகு 

மா சரவசனாலாவிக்கருந் துணையின் பமுத்தி 

யாதரவலாதுவேறொன் றளித்தீடச்கண்டதுண்டோ, (9) 

ஆச.றுமனத்தெழுமன்பையன் நியே 

பூசனையுவச்கிலன்பு ராரிசென்னிமேல் 

விசுறுதிரையினுமிக்தோசொலா 

யூசல்செய்மனமுடையொருவனுட்டுநீர், (3) 

Qn Lon wW evr. 

என்புதோலுடையார்க்குமிலாக்குந்தம் 

வன்பகைப்புலன்மாசறமாய்ப்பதென் 

முன்புபின்பின் றிமூவுலக த்தினு | 
மன்பினல்லதோராக்கமுண்டாகுமோ, (1) 

என்பென்பதியாக்கையென்பதுயிரென்பதிவைகளெலலாம் 

பின்பென்பவல்லவேனுஈ தம்முடைநிலையி ற்பே.ரா 

முன்பென்பர்வுளதென்றா லுமழுவ தந்தெரிர்தவாற்றா 

லன்பென்பதொன் நின்றன்மையமரருமறிந்ததன்முால், (2) 

திநக்தறள், 

௮ன்பிலாரெல்லாந்தமக்குரியான்புடையா 

சென்புமுரியர்பிறர்க்கு, (1) 

என்பிலதனைவெயில்போலக்சாயுமே 

யன் பிலதனையறம். | (2) 

* “உளவென்றாலும்?' என்றும் பாடம்,
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268 

269 

் அறத்துப்பால், 

அன்பச த்தில்லாவுயிர்வாழ்க்சைவன்பாற்கண் 

வற்றன்மரந்தளிர் ததற்று, (3) 

புறத்துறுப்பெல்லாமெவன்செய்யும்யாக்சை 

யகத்துறுப்பன்பிலவாக்:க. (4) 

அன்பின் வழிய துயிர்நிலையஃதிலார்க் 

கென்புதோல்போர த்தவுடம்பு, (5) 

ஆக்ச்சேய்யுள்--1:) அன்பு முற்றிற்று, 

  

௯-ம் அதி. செய்ந்தன்றியறிதல். 

  

கந்தபுராணம். 

கோற்றிடுசவத்தினைகோக்கியெண்ணிலாப் 

பேற்றினையு தவியபிரானே! இமையான் 

மர் ந்றிடவுன்னுமேல்வணங்கிமாளொரி இப் 

போற்றுதலன்றியேபொரவுஞ்செய்யமோ, (1) 

ஓன் ரொருபயன்றனையுதவினோ மனங் 

கன்றிடவொருவினைகருதிச்செய்வரேற் 

புன்டமொழிலவர்க்குமூன் புரிர் தரன் நியே 

கொன்றிிமல்லதுகூ ற்றும்வேண்டுமோ, (2) 

வ நாய்கீபுரா ணம். 
பயனகாரணத்தைக்குறியா மழ்பரிர்துசாலதீதாற்செய்த 

நயஞ்சேர்ஈன் றிசிறிதேனுகாடின தற்கோரளவில்லை 
பயன்காரணத்தைக்குறித்தனையும்பதத்திற்புரிந்தசன்றியை 

யும், வியன்பூ தலத்திற்பெரி தாகவிரும்பிமதித்தல்வேண்டு 
| [மால், (1) 

ன் றிபுரிந்தோர்மற்றொருகான வைகள்புரிர்தாராயிடினு 

மொன்றுமுதவியேமதித்திட்டோம்பாரவையைமறந்தவ 

ரை, யென்றுமறவா தருந்திடுகவிகப்பி ந்கருவான்மறை 

யோரைக், கொன்லுதிரிவோர்பிழைசிறுகக்குன் மெனவே 

| பிழைபெருகும், (8)
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சேதுபுராணம். 

யாப்பின்மன்னியான் றிதன்னைவிடு ததத$ீமையிதற்குபி 

நீட்பதேபரிகாரமென் நிடுநீதிநூலருடாதைதாய் 

காப்புநோடலர்குரவர் தக்கணேகா தலோடுவழங்கிலா 
தீப்பவங்களுமா ற்றுஈன் றயர்தீங்குகீங்குயிரர் தீர்க்குமால்.(1) 

இராமாயணம், 

சிைவகல்காதற்முயைத்தர்தையைக்குருவைத்தெய்வப் 

பதவிய/தணரையாவைப்பாலரைப்பாவைமாரை 

வதைபுரிகுரர்க்குழுண்டாமாற்றலாமாற்றன்மாடயா 

வுதவிகொன்டற்கென் றேனுமொமிக்கலாமுபாயமுண்டோ 

உதவாமலொருவன் செய்தவ தவிக்குக்கைம்மாருக 

மதயானையனையமைந்தமற்றுமுண்டாகவற்போ 

சிதையாதசெருவிலன்னான்முன் சென்றுசெறுரர்மார்பி 

ஓுதையானேலுதையுண்டாவியுலையானேலுலகன் மன் னே 

ரீர்க்கோலவாழ்வைரச்சிரெடி துகாள்வளர்த்துப்பின்னைப் 

Gur ர்க்கோலஞ்செய்துவிட்டார்க்குபிகொடா தல்குப்போ 
ர் 

| * ் ந e * e இ e e a 

(கேன், முர்க்கோலமேனிமைகந்தவென்றுயர் தவிர் த்தியாகிற் 

க
 

௭:
 

'கார்க்கோலமேனியானைக்கூடுதிகடி.தினென்முன். (3) 

வலலி பாரதம், 

அரவமல்கியபதாகையாய்மதியமைச்சராயாச ழிப்பினுக 

குரவர்கல்லுரைமறுக்கினு்பி நாரபுரிந்தன் றியநுகொல்லி 

னு, மொருவர்வாழ்மனைபிலுண்டுபின் ஓுமலருடனழன்று 

பொரரவுன்னினு, மிரவியுள்ளளவம 'யமுளளளவுமிவர்க 

ளே கரகலெய் துவார், (1) 

புறநா தூறு, 

அன்முலையறுத்தவறனிலோர்க்கு 

மாணிழைமகளிர்கருச்சிசைத்தோர்க்கும் 

பார்ப்பார்த்தப்பிபயகொடுமையோர்க்கும் 

வழுவாய்மருக்கிற்கழுவாயுமுளவென 

*[ தீர்க்கும்- தன்மைப்பன்மை வினைமுற்று,
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merle அகமது குவ அம். 

நிலம் புடைபெயர்வதாயினுபொருவன் 

செய்திகொன்றோர்க்குய்தியில்லென 

வறம்பாடி ற்றேயாயிழைகணவ, (1) 

சீவகசிந்தாமணி. 

தன்னையாக்கியதார்ப்பொலிவேந்தனைப் 

பின்னைவெளவிற்பிறழ்ர்திடும்பூமக 

ளன்னவன்வழிச்செல்லினிம்மண்மிசைப் 

பின்னை ததங்குலம்போக்குகரில்லையே, (1) 

பிறையதுவளரத்தாலும்வளர்ந்துடன்பெருகப்பினனாட் 

ருறைபடுமதியர்தேயக்கு றுமுயறேய்வதேபோ 

லிறைவனாத்தன்னையாக்ெவன்வழியொழுகனென்று 

நிறைமதியிருளைப்போழுமெடும்புசம்விளைக்குமென்றான், 

பேநந்தேவனார்பா ரதம். 

வருவ. ரகத்தொருவருண்டுடுத் அ த்தம்மின் 

மருவிமனம௫ழ்வா சாயிற்--செருமுனையின் 

மன்னப்போர்செய்யுரமழைமதமால்யானையாய் 

t பின்னைப் போர் தக்ககோபே௪, (1) 

நாலடியார், 

தினையனை த்தேயாயினுஞ்செய்தரன் றண்டாற் 

பனையனை ச்தாவுள்ளுவர்சான்றோ--பனையனை த் 

சென்றுஞ்செயினுமிலங்கருவிரன்னாட 

நன்றிலநன் நறியார்மாட்டு, (1) 

ழதுரை, 

உஈன்றியொருவற்குச்செய் தக்காலா்ஈன றி 

யென்றுதரு ககொலெனவேண்டா--நின்று 

தளராவளர்தெங்குதாளுண்டறீரத் 

தலையாலேதான்றருதலால், (1) 
  

* * மழகளித்ராய் மாகிலத் தப்? என்பதுபாடபேசம், 
1 *பின்னப்போர்” என்பதுபாடபேசம்,
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283 

திநுக்துறள், 

நன றிமறப்பதுகன் றன்றுநன் றல்ல 

தன்றேமறப்பதுரன்று, (1) 

கொன்றன்னவின்னுசெயினுமவர்செய்த 

வொன் றுஈன்றுள்ளக்கெடும், (2) 

எந்நன் நிகொன்ருர்ச்குழுய்வுண்டாமுய்வில்லை 

செய்ம்ஈன் றிகொன்றமகற்கு, (3) 

ஆகச் சேய்யுள்-18. சேய்நீநன்றியறிதல் முற்றிற்று. 

  

(D-LD அதி, ஒழுக்கம்; 

  

திருமந்திரம், 
284 *செல்லுமளவுஞ்செ லுத்துமின் சிந்தையை 

286 

வல்லபரிசா லுரைமின்கள்வாய்மையை 

யில்லையெனினும்பெரிதுளனெம்மிறை 

நல்லவரனெ றிநாடுமினீ சே. (1) 

விநாயக புராணம்; 

தாழ்ந்தவருணத்துதித்தவருந்கக்கோராவரொழுக்கத்தால் 

விழ்ந்தவொழுக்கத்தாரிழிவர்மேலாம்வருணத்துதித்திடிலு 

ஞ், சூழந்து துணையாஞ்டெப்பின் பஞ்சு ரக்கும தனா லுயிர் 

தனினும், வாழ்க்கவொழுக்கமோம்பிடுகவழுக்கினிடும்பை 

|யேதருமே, (1) 

எவ்வகைபுலகத்துள்ளாரியல்புடனொழுகுகின்றா 

ரவ்வகையொழுக்கினின் றேடழிவனவருமுனகாத்துத் 

தவ்வெனும்பழிடா வங்கடபு தியெய தாமையஞ்டுச் 

செவ்கியநெறியினுளுஞ்செ லுத்துகபொறிகளைந்தும். (2)
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திரவானைக்காப்புராணம். — 

ஏத்த லுறுந்திக்கையுள்ளாரெவரேயாகலியம்புவருணச்சி 

மமவொழுக்கந்தன்னை, நீத்தனயேற்மீக்கையிலாதவரோ 

டொப்பர்நீத்தவொழுக்கத்தொருகால்வருமர்கான்மை, பாத் 

தியமா தருமலியுஞ்செவிடும்பித் தும்பயில்குருடூமையுந்தீக் 

கைக்குரியவாகா, சூத் தானுமொழுக்கமுறின்மதையோனொ 

ப்பான்சூத்தானெ ப்பான்மறையோனெொமழுக்கம்விட்டால்.() 

தீரக்தற்றலப்புராணம். 

பதித்துணைவிடீராடி ற்பன்னிருகாட்படிகடவார் 

விதித்தருல தருமம்விடார்பிறர்மனையைவிரும்பலுருர் 

துதிப்பமனையறத்திருக்துந்துறவோரேதுறவோராய்க் 

கதித்தமனஞ்சுழிபட்டாரிருவசைக்குக்கழிபட்டார், (1) 

சேதுபுராணம். 

மெய்த்திரு ச்தவம்விரம்படைக்கனு 

மெத்திற த்திடபெய்தியகாயினு 

முதீதமக்குலமேன்மையொழுக்கமார் 

தீ.த்தறீ திபிழைப்பர்கொல்சால்புளோர், (1) 

பாரொருவிப்பிரனிணங்காப்பாசகரோடொரு தினமூண 
டிணங்கினானேற், பாரமரர்குலக்குரியபண் ப.தனினாலிலொரு 
பய்கு$ங்கு, மோரிரண்டுதின கீ திலதிற்பா திகெடுரா ண்மூன் 
றிலெ ழியுமுக்கா, லீரிரண்டி னமுழுதுமறுமீப்படுபேற் 
பூரியரோடி ரண்டிலானாம், (2) 

கூரமபுராணம். 

பொறைகொடைகருணை தானம்பொய்ம் மொழியமுக்காறின் 
மை, புறையுமுட்கரணங்கா த்தல்பயில்புறக்கரணமோம்பல் 

குறளைசொல்லாமைகாளுமுனி வின்மையுயிர்கொல்லாமை 

பிதர்மனாயத்தலின்மைன்மொழிபிறழாவாய்மை, (1)
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202 புண்ணியசன்னீசாடல்கடவுளர்பூசையாற்ற 

௮ண்ணிழமைமகழ்ச்சிவேதபா.ரகர்க்கூட்டறிய 

கண்ணயவாமைகள்ளாதொழுகுதல்கடுஞ்சொலின்மை 

யெண்ணியவிவைகணான்குகுலத்திற்குமியைந்தவாமால், 

205 புரிந்தபாவமறையாதுபுகறல்வேண்டுமியாவருக்கும் 

வருர்தின்ருகவியைவனகள்செய்யவேண்டுமகிழ்தச்தை 

இருக் துமொழுக்கந்திறம்பாமனி ற்றல்வேண்டுமடகெளினும் 

விருந்தீனேடு அகர்வகலால்வாளாநுகர் தல்விடவேண்டும். 

204 காமம்வெகுளிமயக்கமுதற்நிமையெவையுங்கடிந்தீடு ௪ 

லோமச்செந்தியூட்டியன் றியுண்ணாகொழிதருய் தந்ைத 

தோமில்பசுநான் மறைக்ழெவர்போ ற்றிக்தொழுதறுப்ப் 

பனகள், பாமாண்கிமாஞாம௫ழ்சிறப்பவரையாதென்றும் 

பாத்தருந்தல். (4) 

205 அல்லல்புரிந்துபொருளீட்டல்காமர் துய் த தலிவையாகா 

வொல்லும்வகையின றமியற்றுங்காலைத் துன் பமு.ற்றிடினும் 

புல்லுந்தருமம்விடாதொழுகபுகலுமுயிர்களனை த்தினுக்கு 

ஈல்லசெய்ககடவுளனைரமறையையிகழ்தனவையாமால், (5) 

இலிங்கபுராணம். 

200 *கருத்தினுணர்வாலறிந்ததுவுங்கண்ணா தறெரியக்கண்டன 

வு், தெரித்தவொலியா ந்கேட்ட அவுந்திறம்பா,துரைத் தல் 

பொய்யாமை, விரித்தமறைழால்விதித்தவிடத் தன் றிவீடா 

வுயிரனைத்து, மருத்திடரக்கொல்லாமைகொல்லாவிரதமாகு 

மால், (1) 

297 * ron ச்துப்பொருளுமொருகா அமிரவாதிருக்கலிரவாமை 

மன BSS லும்பிற்பொருளைவெளவவெனவேசிறிதேலு 

நினை த்தடாமைகள்ளாபை யாமானிகழ்த்தமியமமே 

வினைப்பற்றறுக்குநியமத்திற்கேதவாகும்விளம்புங்கால், () 
ட
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302 

303 

*மகளிரைக்கோறலடாதுதொன்மறையின்வழியினினடநர்தி 

டாதொருலி, யிகழ்தருபாசண்டத்துறைவோர்கடமையிரு 

கண்ணினோக்கிற், பகலவன் றன்னைகோக்கிடவேண்டும்ப 

கர்ர்தபாசண்டரையேனு, மகலுறப்போக்கலன றிவெங்கொ 
லைசெய்திடுகனன் றன்றெனவறைவார், (3) 

உ தறுவழமியிற்செல்லுதல்வேண்டுந்தீம்புனல்வடி த்ததைய 

ல்லா, லேதமற்றொழியக்குடி த்திடலாகா படிரொ ழிர்தியம் 

பிடலாமாற், சோ தறுவேள்விதன்னிலுஞ்சிராச் தர். தன் 

னிலுமருர்் தூதல்கூடா, மாஅயர்செய்யுங்கோறலெஞ்ஞான் 
அமனக்கொளாகதகற்றிடல்வழக்கே. 

* துபின்றெழுகா லுந்தும்மபொழுதுஞ்சொன்னவையருக் 

தியபொழுதும், பயன்ப த்தாசமனமேபண்ணல்பான் 

மையாபனைவியர்முலைமேன், முயங்கயசா லும்வாயசங்கோ 

ழிமுதிர்சினராய்பன் நிகழுதை, பியங்குமொட்டசமாமிவற் 

ஜொடுபதிதற்ரொடி னுரீராடலேயியையும், (5) 

&நெறியலாநெறிசெல்பதிதனும்வானப்பிரத்தனுநீளிடைக 

ன்னி, ௮றைதருவோனுமிறர்திடினிடுகாடாற்றிடுமளவுள 

தென்ன, வறைகுவர் தாயத்தார்க்குமாசெள சமரிறபவரும 

றைதன்னை, முறையினிலுரைக்தோன்குரவனீங்கவர்களிற 
ந்திடின்மூன்றுநாளுள தால், (6) 

&மாதுலனிறக்கின்ான் அ௮நாளுளகால்வாளமரிடையினிலிற் 

கோர்க், கோதுமாசவுசமிலதெனவுரைப்பாருயர்ந்தரான் 

மறையினையுணர்ந்த, வேதியர் தமக்கோர்பத் துநாள்வேந்தர் 

க்சிரறுகாண்மிகுவணிகர்க், கே தமினுண்மாவைந்துபின்ன 
வர்க்குமுப்பதுசராளெனவிசைப்பார், (7) 

*உரைகத்திடுபூப்புற்றிருக்குன் மகளிரொளிஈகைகவிளக்குதல் 

வாசம், விரிச்திரிமாலைசர்கனமணிதல்மெய்யினைவிளங்க 

தீதிமிர்தல், திரைத்தெறிபுனலினாடிடலழுதலூர் திபினிவர் 

ர்துசேணகறல், வருத்துசூகாடல்புணரந்திடலிவற்றைமன 
த்தினுகினை த்திடலாகா, (8)
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504 *ஒதியகான்சாகாளினீர்மூழ்யொருவர் தங்களையுசோக்காதே 

தீதறவிரவிசன்னையேகோக்கல்வேண்டுமாழ்றிகழகோக்கிய 

பின், கோதறுதருப்பைதோப்த்தநீரேனுங்கோட் டவான் 
பொழிச்தபாலேனு, மேதமில்பஞ்சசவ்வியமேனலுமருந்திட 

லவேண்டுமென் நிசைப்பார், (9) 

மாயூரப்புரா ணம். 

209 *பூக்ககாலைமனையாளைப்புணா்ந்தானிரத்தகூபத்தில் 

யாச்தழாறுபுகமடுந்துமிரியம்புலைச்சிமுலேதோயந்தான் 

ஏறத்தவிருச்தயோனியிடைமுயங்கும்படி ஈக்கிலங்கவிழ்த் 

தான், சித்தர்கபினிமுலைதிளை த்தான்வலிர்துபரமாதரைச் 

சேர்ந்தான். (1) 

௦00 *இன்னகொடியபாதகத்தோர்காயூனுகநூறெடுத்தருந்திப் 

பின்னமரூவிக்காலொடுகைபெயர்க்கக்கூடாவிசங்டெப்பார் 

சொன்னவிரதத்துபவாசத்தோகையரைச்சேர்ந்தவலுப்பு 

த துன்னகிறைகூபத்திலுகர் துளை ந்துசெக்கா யாய்ப்பிறப் 

(பான், (8) 

காசிரகசியம். 

001 *இழிந்தசா தியராயினும்புண்ணியமியற் நிற் 

கழிர்தமேன்மைகூர்சாதியராகுவர்கடையா 

யொழிர்தபா தகமியற்றுகருயரர் தவரெனிலும் 

பொழிந்ததிமைசால்புலைததொழிற்புன்மையராவர், (1) 

வாயுசங்கிதை, 

308 பொறையொடுசாக்தியுள்ளமகழ்வுமெய்புகறல்வெய்ய 

கெறியில்கள்ளாமைஞானகிலவூ$றணிதறுன்னி 

யுறைதருகுழுவினீங்கலுற்றவைம்புலன்களவென்ற 

மறுவ.றுபிரமசாரியொழுக்கமன்னிடுகன் மாண்பே, (1) 

  

*  சயினி- விதவை,
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309 

310 

911 

915 

அறத்துப்பால், 

காசிகண்டம். | 

சத்தியந்கானஞ் *சம்மதமின்சொற்சாற்றுதலொருவழிப்ப 

டுதல், புத்தியேமுதலகரணமோர்நான்குமடக்குதல்புலன் க 
ள்போம்வழிபி, னுப்த்திடா தமைச்தல்பொறழைதீடஞான 

முபிர்க்கெலாந்தண்ணளிபுரித, லித்திறமனைத்துமான ததீர்த 

தீமெனவெடுத்தியம்பினரமேலோர், (1) 

அறத்துறைபயிலுமான ததீர்ச்தமாடலராகிறீராடி.ற் 

புததிதமுக்கொழிவதல்லதுபுனி தராகலெர்பூந்திரைசுருட்டுஞ் 

சிறைப்புனளலகனின்முழைய றழ்பகுவாய் த்தீவிழிக்கூரெயி 

ற்றிடங்கர், சுறச்குலமு தலவளப்பருங்காலந்தோய்ந்ததாற் 
அறக்கமுற்றனவோ. (2 ) 

இணங்குறாவாய்மைமெய்ம்மையேயெனிலுமியம்பொணாவி 

ணங்குவதெனினு, மணங்குநோம்செய்யும்பொய்சொலா 

தொழிகவறிஞரோடி.ணங்குகநாளுங், குணங்களேமொழிக 

வுளத்திலெஞ்ஞான்றுஈன்மையேகுறிக்கொளல்வேண்டும், 

பிணல்குவெஞ்சூ திற்குமளையிற்றாதிற்பெறுபொருள்கோ 
ட.றிங்குறுமால், (9) 

பிறாமனை விழைதனிலைபிழைத்கொழுகல்பொய்ம்மொ ழிபி 

தீற்றுதல்€ற ற, மறமிகுவயிரங்குகளையேலா தமொ ழியினை 

ஈவிலுதன்மாயை, 1கிறிபகர்ர்தொழுகலாயவொன்பானுக் 

€ழ்மையோரொழுக்கமில்வாழ்வி, னுறைகுஈரிவற்றைவிடுக 

லென்றினிதினுரைத்தனர் நான்முறையுணர்ர்தோர். (4) 

மெய்ம்மை£தழ்பொறைவெங்கொலைசெயாதொழுகன் மேவு 

மெக்கரணமுமடக்சல், செம்மைசேர் தூய்மைவரைவுரு தளி 

தீ.தல்சீற்றநீங்குதல்களவின்மை, யம்மவென்றெவருமா நறு 

தீல்பரியாவருள்செயலாயவொன்பா.லும், வம்மெனவமரரெ 
திர்புதுர்தழைப்பவானிடைவீடுத்ததாதாமால், (5) 
  

* சம்மதம் - யாரிடத் தும் பகையின்மை, 1 கறி- பொய்,
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சிவதநமோத்தரம், 

514 *்கன்னிகையைவீற்பார்கள்ப.ர தார் தன்னைக் 
காமுறுவார்மனைவிகுறைசண்டறிந்துர் துறவார் 

பொன்வினைசெய்கொல்லர்மரக்கொல்லர்பொருட்பெண்டிர் 

புலைலிலைஞர்மதுவிலைஞர்பு ரந்தா ரைமறக்தார் 

தென்னெனவேபாடுமவராடுமவர்வாளா ற் 

சேவிப்பார்பூவிற்பார்செக்கார்சொக்கிடுவா 

சென்னுமிவசெழுவாயரன்னா தியருந்தே 

லிழுக்கானவனமுள த்தையழுக்காக்வெடுமே. (1) 

ஞானவாசிட்டம். 

315 ) செயலருந்துபருத்றுலுஞ்செயத்தகாச்செயல்களாகா | 

.வியல்பலாவழியா லுண்ணவிராகுவையமுதங்கொன்ற 

| தியலெலாம்வசமாயாபத்தனை த்தும்போயென் pee மு 

'முயலுநற்குண்ங்களாலேமொய்புகழெய்தினோர்க்கே, (1) 

சிவ-மேய்ம்மோமி. 

910 ஃசத்தியமு,ரைக்ககாளுஞ்சகலபல் லுயிர்கட்கெல்லா 

நித்தலுமிதமேசெய்ககினைப்பதுசிவக்தையென்று 

மத்தன்வேதாகமத்தினருளியபொ ருளிம்மூன்று 

மெத்திறச்சமயத்தோர்க்குமெம்மதங்களுக்குமிட்டம். (1) 

511 *தம்மின்-.த்தாரையெல்லாக்தந்ைதைதாயெனவேகாண்க 

தீம்முடற்கசொயோர்தம்பைத்தமதுபு த்திரர்போற்காண்க 

வெம்மதமென்னவேண்டாமெஈ்குரகன்குளதேகொளச 

செம்மையொன் றுணரிற்றம்மைத்தெரிவுறுநெறிவேறின் 

[Ga (2) 
சிவ-தத்துவதரிசனம். ப 

௦16 *டீக்கருமவாவறுக்கநிலையாமைமுழுதுங்காண்க 

வாக்கை வருந்திக்காக்கமன்னுயிர்க்க்தமேசெய்க 

தாக்கயெதனக்கன்னா த.தான்பிறர்க்கொழிகவென்று 

மாக்கமுமறிவுஞ்சேருமழகு௮கெறியிதென்றே, (1)
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319 *ஈற்ரவர்தம்மைச்சேர்மின்னல்லவரஞ்ற்றஞ்சிப் 

பெற்றதிலமைக்துவாழ்மின்பிறர்பொருள்வெஃகா தேன்மி 

ன, மற்றவர்ஈலந்தீங்கும்மில்வந்தனபோலக்காண்மின் 

கற்றவரெல்லாம்போனகருதருநெறியுமீதால், (2) 

சிவ-மேய்ஜ்ஜானவீளக்கம். 

920 ர*ீகூறுகவாய்மைகோறல்களவுகட்சாமம்பொய்ம்மை 

மாறுகவெ வர்க்குக்தம்மா ல்வல்லவாபகுத்தேயுண்க 

MT MEU DF DIG GIL BE வறிஞர்ச்சேர்க 

தேறுகவிறுவேழுத்திசெறிவுறுநெறிவேறின் [ே, (1) 

ஞானாமீர்தம். 

3341 *பொய்ப்பொறிபுணர்க்குமுப்பொறியுள்ளு 

முளளச்செய்திதெள்ளிதிற்கிளப்பி 

னிருடீர்காட்சியருளொடுபுணர்தல் 

பெரும்பொறைதாங்கல்பிறன்பொருள் விழையாமை 

செய்தான் றறிதல்கைதவங்கடிதல் 

பால்கோடாதுபகலிற்றோன்றன் 

மானமதாணியாணிற்றுங்க 

லழுக்காறின்மையவாவிற்றர் த 

லருந்துயருயிர்கட்டுருக் தகாலை 

யழழோய்வன் னராகியானாக் 

கழலுகெஞ்சிற்கையற்றினை தல் 

பன்னருஞ்சிறப்பின்மன்னு:பித்தொகைகட் 

கறிவும்பொறியுங்க மிபெருங்கவிலும் 

பெறற்கருந்துறக்சமுமிறப்பஷங்கு த் 

தம்மினும்வேண்டுமென்றெ ண்ணரும்பெருங்குணம் 

வாக்கொடுசிவணியகோக்கின்மீக்கொள 

வறம்பெரிசறைதல்புறங்க ருமை 

வாய்மைகல்கிதிமையிற் றிறம்ப 

லின் மொழியிசைத்தல்வன்மொழிமறத்த 

லறிவலூல்விரிச்தலருமறைகழற
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லடங்கியவறை தல்கடுஞ்சொ ல்விடுத்தல் 

பயனின்றபடி தீதல்படிற்றுரைவீடுத்கல் 

காயத்தியைந்தவியாவினையு 

ளருந்தவர்தொடங்க றிருர்தியசானங் 

கொடைமடம்படுதல்படைபுடன் படாமை 

யமரர்ப்பேணலாகுதியருத்த 

லொழுக்கமோம்பும்விழுப்பெருங்கிழமை 

(புடம்பிடியேர்தியுடறடிஈதீடுமா 

மடைர்தகாலையவணிய _றுமரர் 

தேராரல்லர்தெரிர் துமாருயிர் 

பெரும்பிறிதாகவிரும்பிணமிசை ஞரி 

ஷோங்குப்படாஅமாசில்காட்டு 

யைம்பெரும்பாதசத்தாழிநீர்த 

லிர்தியபபெரும்படைபிரியநாறும் 

வன்ற றுகண்மைவாளிட்டாங்கு 

கோவனசெய்யினுமேவனவிழை ௪ 

றவச்சிறிதாயினுமிகப்பலவிருந்து 

பாத்.தூண் செல்லம்பூக்கமழிரும்பொழி 

றன்மனைக்கிழத்தியல்லதைப்பிறர்பனை 

யன்னையிற்டிராரன்னராண்மை 

கார்கோளன்னகபம்பலகளை த்தல் 

FAO MLL oT Mer FT av 

யறங்சரைநாவினான் றோர்பள்ளி 

கடவுள்சண்ணியதகடவுசிலைக்கோட்ட 
மினையவமுதலகினைவருந்திற த். த 

புரத்தன்மாதோவறத்துறைமற த்துறை 

யிவற்றின்வமிப்படாதெதீர்வனகெழீஇ | 

புஞற்மன்மொழிபவுணாரந்திசினோரே, (1) 

“பட்டினத்தடிகள் திநப்பாடல். 

அன்றென்றிருதெய்வமுண்டென் றிருவுயர்செல்வமெல்லா 

மன்றென்றிருப௪தே தார்முகம்பார்நல்லறமுடட்பு



90. 
  

323 

924 

326 

ஈன்றென் நிருஈடுநீங்காமலோமக்கிட்டபடி. . 

யென்றென்் றிருமனமேயுனக்கேயுபசேசமிதே, 

சோமேசர் ழதுமோழீ வேண்பா. 

தீயன வேசொல் லுஞ்சசுபாலன்முன் புகண்ணன் 

ழாயதலாச்சொல்லுரையான்சோமேசா---வாயி 

னெழுக்கமுடையவர்க்கொல்லாவேதீய 

வழுக்கியும்வாயாற்சொலல், 

நீதிநேறிவிளக்கம். 

பொய்குறளைவன் சொல்பயனிலவென் நிக்கான்கு 

மெப்தாமைசொல்லின் வழுக்கா ௮---மெய்யிற் 

புலமைந்துங்காத்துமனபாசகற்று 

நலமன்றேரல்லாறெனல், 

இராமாயணம். 

தீக்கவின்னதகாதனவின்னவென் 

மெச்சவுன்னல.ராயினுயர்ந்துள 

மக் களும்வீலங்கேமனுகவின்னெ றி 

| க்கவேலவவிலஎகும்பு த் தளிரே. 

புறப்போநள்வேண்பாமாலை, 

௮ந்தணர்சான்றோருந்தவத்தோர் தம்முன்னோர் 

தந்தை தாயென் றிவர்க்குத்தார்வேர்தே--முக்தை 

வழிநின் அுபின்னைவயக்குரீர்வேலி 

மொழிநின் றுசேட்டன்முறை, 

997 ர்குடிப்பிறப்புக்கல்விகுணம்வாய்மை தூய்மை 

நடுச்சொல் லுஈல்லணியாக்கக்--கெடுக்கு 

மழுக்காறவாகின்மையவகிரண்டோடெட்டு 

மிழுக்காவலையின் கணெட்டு, 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(2) 
  

+ இச்செய்யுள் புறப்பொருள்வெண்பா மாலை உரையின் எடுத்துச்சா 

ட்டு,
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328 

329 

330 

251 

|  ருனஞ்செய்ம்மின் றவம்பலதாங்குமின் 

சூளாமணி. 

காதலரிற்பிழையா ராய்க்கள்ளூன் *[ன் கடிந்தகற்றி 

யிதலோடில்லி நக்குமிளம்பிடியா்மு கலாயா 

சோதினமுத்தேவராயுயர்ர் தவர்க்குளுயர்ந்துளராய்ச் 

சோதியும்பேரெண்குணனுந்துப்புரவுந்துன் னுவே. (1) 

சீவகசிந்தாமணி. 

நற்றுனஞ்ச€ீலநடுங்காத்தவமறிவர்சிற ப்பிர்கான்கு 

மற்றாங்குச்சொல்ன மனைவியரிக்கால்வரவர்வயிற்றுட்டோ 

ன்றி, யுற்றுனொருமகனேமேற்கதிக்குக்கொண்டுபோமுா£ 

வோன்றன்னைப், பெற்றாரமகப்பெற்ருரல்லாதார்பிநர்மக்க 

ள் பிறபேகண்டீர், (1) 

உறுவாப்பேண லுவர்ப்பின் மையுலையாவின் பர். தலைநிற்ற 

லறிவர்சிறப்பிற்கெதிர்விரும்பலழிந்தோர்கிறுத்தலறம்பகர் 

தல், சிறியாரின சீதுச்சேோவின்மைசினங்கைவிடுதல்செருக் 

கவித்த, லிறைவனறத்துளோர்க்கெல்லாமினியரா தலி.ததெ 

ளிவே. (2) 
சிலப்பத்காரம், 

,பரிவுமிடுக்கணும்பாங்குறடீங்குமின் 

' றெய்வக்தெளிமின் ஜெளிர்தோர்ப்பேணுமின் 
| பொய்யுரையஞ்சுமின் புறஞ்சொற்போற்றுமி 

|னூனூண்டுறமினுயிர்க்கொலைநீங்குமின் 
1, 

செய்ர்நன் றிகொல்லன்மின் நீடட்பிகழ்மின் 

' பொய்க்கரிபோகன்மின் பொருண்மொழிகீங்கன் மி 

னறவோரவைக்களமகலாதணுகுமின் 

| பிறவோ.ரவைக்களம்பிழைத் த ப்பெயா்மின் 

। பிறர்மனையஞ்சுமின்பிழையுயிரோ ம்புமி 

| னறமனைகாமினல்லவைகடிமின் 
ர 5 e e ° ச ௩ 

( கள்ளுங்களவுங்காமமும்பொ ய்யும் 
  

ட் சேன் - மயக்சப்பொருளிலொன்று, 

8



58 

342 

333 

344 

390 

அறத்துப்பால், 

ணை 

, வெள்ளைக்கோட்டியும்கிரசனிலொழிமி 
னிளமையுஞ்செல்வமும்யாக்கையுகிலையா 

வுளராள்வையாே தால்லுவகொழியாது 

சல் லஓுந்தே௭ தீதுக்குறு துணை தேடுமின் 

மல்லன்மாஞாலத்துவாழ்விரீங்சென. 

வளையாபதி. 

இற்றுமின்னருளாருயிர்மாட்டெலாக் 

தூற்றுமின்னறந்தோரனிதுன்னன் மின் 

மாற்றுமின்கழியாயமுமானமும் 

2பாற்றுமின்்பொருளாவிவைகொண்டுநீர், 

நாலடியார். 

௮ றிவகறிந்தடங்கெஞ்சுவ தஞ்சி 

பு௮வதுலகுவப்பச்செய்து--பெறுவ. தனை 

லின்புற்றுவா முமியல்புடையாரெஞ்ஞான்றுற் 

துன்புற்றுவாழ்தலரிது. 

ொர்மறையின் சட்செவிடாய்த்திறன நிர் 

2 தீதிலாரிற்கட்குருடனாய்த--திய 

| {0 IBIS. {D (0) 601 eb p a & யாய்நிற்பானேல்யாது 

மறங்கூறவேண்டாவவற்கு, 

அ றிமினறநெறியஞ்சுமின் கூற்றம் 

பொறுமின்பிதர்கமிஞ்சொற்போற்றுமினவஞ்சம் 

வெறுமின்வினைதீயார்கேண்மையெஞ்ஞான்றும் 

பெறுமின்பெரியார்வாய்ச்சொல், 

நான்மணிக்கடிகை, 

திருவொக்குந்தீதிலொழுக்கம்பெரிய 

வறனொக்குமாற்றினொழுகல்--பிறனைக் 

கொலையொக்குங்கொண்டுகண்மாறல்புலையொக்கும் 

போற்றாதார்முன்னர்ச்செலவு, 

(1) 

(1) 

(1)
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337 . இன்னாமைவேண்டினிரவெழுகவிக்நில தது 

மன்னுகல்வேண்டினிசைஈடுக-- தன்னொடு 

செல்வதுவேண்டின றஞ்செய்கவெல்வது 

வேண்டின் வெகுளிவிடல், 

௦௦98 *கன்ருமைவேண்டுங்கடியபிறர்செய்த 

ஈன்றியைஈன்றாக்கொளல்வேண்டு--மென்று ம் 

விடல்வேண்டுர் தன் கண்வெகுளியடல்வேண்டு 

மாக்கஞ்சிகைக்கும்வினை, 

950 கள்ளாமைவேண்டும்கடியவருதலாற் 

றள்ளாபைவேண் டுந் தகுதியுடையன 

ஈள்ளாமைவேண்டுஞ்சிறியரோடியார்மாட்டும் 

சகொள்ளாமைவேண்டும்பகை, 

940 *எல்லாவிடத்துங்கொலைதீஅமக்களைக் 

கலலாவள ரவிடறீது--ஈல்லார் 

ரலந்தி தநாண ற்றுநிற்பிற்குலந்தீது 

கொள்கையழிந்தக் கடை, 

திரிகடுகம், 

541 பிதர்தன்னைப்பேணுங்கானாண லும்பேணார் 

தறன்வேறுகூறிற்பொறைய---மறவினையைக் 

காராண்மையாகவொழுக லுமிம்மூன் று 

*முசாண்மையென்னுஞ்செருக்கு, 

சிறுபஜ்சழலம், 

442 கள்ளான்சூதென்றுங்கமஉமான்கரியாரை 

ஈள்ளானுயிரிரங்க காவாடா--னெள்ளானா 

யூன்மறுத்துக்கொளானேலூலுடம்பெஞ்ஞான்றுந் 

தான்மறித்துக்கொள்ளான்றளர்ந்து, 

(3) 

(3) 

(4) 

(5) 

(1) 

(1) 
  

[ ஊராண்மை - உபகாரியாந்தன்மை.



60 அறத்துப்பால், 

  

ஆசாரக்கோவை. 

549 சஉடுத்தலானீராடாரொன் நுடுத் துண்ணா 

ருடித்தாடைநீருட்பிழியார்விழுத்தக்கா 

சொன்றுடுத்தென்றுமவைபுகாசென் பதே 

முந்தையோர்கண்டமுறை, (1) 

344 *தலைய/ரைக்கவெண்ணெயாலெவ்வுறுப்புர் தீண்டார் 

பிறருமித்தர்மாசுணியுக் சீண்டார்செருப்புக் 

குறையெனினுங்கொள்ளாரிரந்து, (2) 

945 *கி.ராடும்போழ்தினெறிப்பட்டாரெஞ்ஞான்று 

நீர்காரும்யார்திளையார்விளையாடார் 

காய்ந்தசெனினுந்தலையொ ழிந்தாடாசே 

யாய்ந்தவறிவினவர். (9) 

940 *அரசனுவா த்தியான்ராய் தந்தைதம்மு 

ணிகரில்குரவரிவரிவரை த் 

மதவரைப்போலத்தொழுதெழுகவென்பதே 

பாவருங்கண்டகெறி, (4) 

347 *தாலினீர்நீங்காமையுண்டிகெபளளியு 

ளீரம்புலாாமையேறற்கவென்பதே 

போ றிவாளாதுணிபு. (5) 

548 *விருந்தினர்கூ த்தோர்பசு$சிறைபிளளை 

யிவர்க்கூண்கொடுத்தலா லுண்ணாரேயென்று 

மொழுக்கம்பிழையா தவர், (6) 

540) *கிடந்துண்ணார்நின்றுண்ணார்வெள்ளிடையுமுண்ணார் 

சிறந்துமிகவுண்ணார்கட்டின்மே லுண்ணா 

5ரிறந்தொன்றுந்தின்னற்கநின்று, (7) 

©
 

சோ
 

ம்
 *முன்றுவவார்முன்னெழார்மிக்குறாரூணின்௧க 

ணென்பெறினுமாற்றவலமிரார்தம்மிற 

பெரியார் தம்பாலிருந்தக்கால், (8) 
  

* மாசுணி- ஒழுச்சாடை, 1 சிறை - பட்டு, $ இரந்து - நெறிதவறி,
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9௦1 *சுடரிடைப்போகார்சுவரமேலுமியா 

ரிடசெனினுமாசுணி£ழ் சம்மேற்கொள்ளார் 

பலரிடையாடையு திராரேயென் றுங் 

கடன றிகாட்சியவர். 

302 *பிறர்மனைகட்களவுசூதுகொ லையயோ 

டறனறிர்தாரிவ்வைர் துநோக்கார் திறனிலசென் 

நெள்ளப்படிவதாஉமன் றஜிரிரயத்துச் 

செல்வுழியுய்ச்திடுசலால். 

9௦9 *பொய்குறளைவெளவலமழுக்கா நிவைகான்கு 

மையந்தீர்காட்டுயார்சிர்தியார்இர் திப்பி 

னையம்புகுவித்தருநிரயத் துய்த்திடுந் 

தெய்வமுஞ்செ ற்றுவிடும், 

0௦4 ரீ தமக்கென் றுலையேற்ருர்தம்பொருட்டூன்கொல்லா 

ரடுக்களையெச்சிற்படா ௮ர்மனப்பலி 

யூட்டின மைசகண்டுண்கவூண். 

JOU *படிறும்பயனிலவும்பட்டியுரையும் 

வசையும்புறனுமுையா பேயென்று 

மசையாதவுளளத்தவா, 

அறநேறிச் சாரம். 

ம
 

சோ
 

பே
 ) *அறங்கூறுராவென்பகாவுஞ்செவியும் 

புறங்கூற்றுக்கேளாதவென்பா்--பிறன்ருரத 

தற்றத்தைநோக்கா தகண்ணென்பயா ர்மாட்டுஞ் 

செற்றச்சைத்ாரந்ததாகெஞ்ச. 

3௦1 *ஒழமுக்கமிலனாகியோர் த்துடையனென்னும் 

புமுப்பொ இந்தபுண்ணிற்கொடி தாங்--கழுக்கிரையை 

யோம்பிமற்றென்னையுறு இக்கணில்லாக்கா ற் 

றேம்பிவிடுதலேகன்று, 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13 

(1) 

(2)



02 ்... , அறத்துப்பால்: 

  

808 ** தண்டாமம்பொய்வெகுளிழபொச்சாப்பழுக்காறென் 

- றைந்தேகெடுவார்ச்செல்பென்பபண்பாளா 

ன 

ருய்தலறிவார்சொழில், (3) 

8௦9 *இருளேயுலக த்தியற்கையிருளகற்றுங 

கைவிளக்சேகற்றவறிவுடைமைகைவிளக்கி 

செய்யேதன்னெஞ்சத்தருளுடைமைகெய்பயந்த 

பால்போலொழுக்கத் தீவரேபரிவில்லா 

மேலுலகமெய்துபவர். (4) 

தீடுக்துறள். 
் 800 ஒழுக்கம்விமுப்பர் தரலானொழுக்க 

முயிரிலுமோம்பப்படும், (1) 

361 ஒழுக்கமுடைமைகுடிமையிழுக்க 

மிழிர்தபிறப்பாய்விடும், (2) 

362 ஒழுக்கத்தனெய்துவர்மேன்மையிழுக்கத்தி 

னெய்துவரெய்தாப்பழி. ். (8) 

363 ஐழுக்கமுடையவர்க்கொல்லாவேதீய 

வழுக்கியும் வாயா நீசொலல். (4) 

ஆகச் செய்யுள் 80, ஓழக்கம் ழறறிற்று, 

  

௧௧-ம் அதி, தீயொழுக்கம். 

  

கந்தபுராணம். 

304 தர்தைசொன்மறுப்பவர்சடாயுரைதடுப்போ 

ரர்தமறுதே௫ிகர் சமாணையையிகந்தோர் 

வர்தனைசெய்வேதநெறிமா ற்றினர்கண்மாருச் 

செக்தழலவாயகிரயத்தினிடைசேர்வார். (1) 
  sceneries எந்வைன். அனையை 

  

* தண்டாமம் - மானம், 1 பொச்சாப்பு- மாயை, $ இயற்றுதல் 

தீருமந்தேடுதல்,
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366 

364 

368 

369 

370 

மெய்ம்மைநீக்கியேகொலைகளகியன் றுமேலுள்ள 

செம்மையாளரைச்ச றியேயணங்குசெய்தியோர் 

தம்மிலாற்றரும்பழிஈமந்தொல்லையிற்றமசோ 

டிம்மைவீடுவரெழுமையுக் துயரினூடிருப்பார், (2) 

இஙஙனந்திருநீங்கியேதுபருழர்திறப்ப 

ரங்ஙனம்பெரிதாரிருண்மூழ்குவ.ரதற்பி 

னுங்கன ம்பிறந்தயருவரென்றுமீதுலவா 

செங்ஙலுய்வரோ பிறர் கமக்கல்லல்செய்திடுவோர், (3) 

குரவரைச்சிறுபாலலரமா கரைக்குறைதீர் 

விரதகற்ரொழில்பூண்டுளோர் தம்மைமேலவரை 

யருமறைத்தொழிலாளரையொறுத்தனரன் ரோ 

சிரயமுற்றவுஞ்சென்்றுசென் றலமருநெதியோர், (4) 

காத்சிப்புராணம். 

.,தவத்தினற்செருக்கல்கண்ட துவிளம்பல்பொய்யுளைசா ற்று 

தலைந்தூ, மவித்தவர்கணரையிகமுசல்யா துமளிதக்த தபுகழ் 

ந்தெடுத்துரைத்த, லெவற்றினையா னுங்கொலைசெயல்பிறர் 

பாலிடுச்கணையுறுத்து தல்குறகா, செவிப்புகப்புகறல்பூப்பு 

டைமனையைத்தீண்டலும்வழவெனப்படுமால், (1) 

மனைவியோடுண்டலவளுடன்றுயிறன் மனைவி 1யாவித்துழிப் 

பசிப்பில், வினையிகர்தியல்பானிருப்புழி புண்ணும் வேலையு 

மாங்கவட்பார்த்தல், கனைகதிர்த்தேவைக்கிழக்கெழுங்காலை 

மேல்கடற்பால்விழுங்காலைப், பனிவிசம்புச்சிய ற் நிடுக்காலை 

ப்பார்த்தலும்பழுதெனப்படுமா ல், (2) 

உடையொழிர்திருநீராடுதலாடையொன் றுடுத்துண்டலீரிய 

கச, நடைவமிச்சாம்ப.ரானிலை தீறீர்கள் ஞறவிடுதலாங்குமிழ் 

த, லுடையிலாமான தகோக்குதலிருகாலொளிர்ந்தசெம்சன 

லிடைக்காய்ச்ச, லிடையுறுமந்திவேலையின ருந்தலிவைகளும் 
|விலக்செனப்படுமால், (8) 

  

+ ஆவித்தல் - கொட்டாவியிடல்,



04 அறத்துப்பால், 

  

211 

312 

514 

ஹ்
 

=I
 

C
r
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இந்திரதிருவில்கிசம்பிடைகோக்கியேனையர்க்கதிவுறக்காட் 

ட, னிர்தையின் வாளாபேரிகல்விளை ததல்கையினைக்குவித்து 

நீரருந்தல், செர்தழற்கடவுள்வான் பசுப்பார்ப்பார்தேதவர்க 

ண்ஞாயிறுகுரவ, ரிந் துவின்முன்னரிச்சையா றிரு த்தலின்ன 

வுந்திங்கெனப்படிமா ல. (4) 

கேழுகருரோமர்துணித்திட லுகரா ற்பல்லினைக்கே த்திட 

றனியே, பாழ்மனைத்துயிறல்கண்படையெழுப்பன் முடி வட 

பாலின்வைத்துறங்க, மும் துரும்பொடித்தலோட்டினையடி த் 

தறனிவழிச்செலல்பிறரணிர்த, காழகஞ்செருப்புமுகலிய 
வணிதலினையவுங்கடிர்திடப்படுமால், (5) 

தணிகைப்புரா ணம், 

ஐர்தெனப்படுமாபா தகமவைதா மருமறையாயர்தவ்தண 

னைச், இக்துறவடர்த்தறேறல்வாய்மடுத் கல்செம்பொனைக்கர 

ந்தனர்வெளவல், கொரந்தெழிற் கரவன்மனைவியைக்கலத்த 

ல்கோடுமிவ்வினைஞரைக்க.ட, லிர்தவல்வினையின் மருங்கியல் 

வினையுமிவற்றினுளடங்குவமாதோ (1) 

விநாயக ராணம்; 

பாயபல்பகைக்குர்தப்பிப்பாரிடையுய்யலாகு 

மேயவக்கதீசென்ரூலும்விளிதரா துடங்குசென்றே 

யாயரன்றனைத்துங்கொன் றங்கருக் துயா பலவுறல்கு் 

தியவல்வினையின்யா துஞ்செய்யற்கவேமகண்டா,. (1) 

அ ருந்தவர்குரவர்முன்னோரந்தணருயர்ந்தோர் தம்பா ற் 

றிருந்தியவணச்கமின்மைசெருக்குவேண்டியபக்சத்தும் 

பொருக்தியபொருள்கொ டாமைபொங்கியவெகுளிகாமம் 

விருந்துசெய்கழிகண்ணோேட்டமி வயெலாம்விடகெமைந்தா, 

குற்றம்புரியா திருந்துபிரர்குற்றங்ககா கசிறிதே.லுங் 

குற்றம்புரியிற்சிற்றெரி வைக்குவையையழிக்குமா றேடோற் 

பற்றும்பெருவாழ்வினையழிக்கும் பகைவர்க்காக்கமிகப்பெரு 

க்கு, முத்றும்பெருசோயுழப்பிக்குமுனியாராலுமுனிவிக் 

(கும். (9)
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கூர்மபுராணம், 

511 மாதவரைக்குரவன் றரளைமேதகுவானோரை 

வேதியரைச்சதுமாமறையைப்புகன் மெய்க் நூலை 

யேதமுரைத்தவரிம்மையின்வெர்துயரிடைமழ்டப் 

பாதகருற்றிபபொம்ஈரகத்திடைபடி வாரால், (1) 

8/8 தன்றமரிழித்தறான்பிறர்க்குரைத் தறவறிலான்றனை ச் தவறு 

சைத்தன், மன்றவேமொருவன் றனையவணுட்டல்களைகணீ 

யென்னவர்தடைந்தோர்க், கொன்றியதுய.ரமியற்றுதல்பற 

வைவிலஙகினமொன்ொடொன்றிகலிப், பொன்றிடவீடுத் 

தல்பிறா்மனைரயக்தல்பொறிவழியொழுகுதலாகா. (2) 

20 உரைனிபகர்ந்துநகைசத்துகின்றுலவி புண்.கதல்புனலிடை 

வாளா, மருவியேகிட.க்தன்மசவினைக்குரியரல்லரைமகம்பு 

ரிவித்த, லிருளிடையேனுர் தமியனுயேலுர்தொடுகழலின் றி 

பும்வேடர், தருமமொன் றறியார்தம்மொடுநெறியிற்போத 
னற்றருமமனறாமால். (3) 

380 அர்தணர்கிழலைச்சினகரத்தோங்குமவிரொளிச்சிகரஈன்னி 

| முலை, ிந்தையிற்கடத் தல்யோகியையதியைகிகரறுமுனிவ 

ரையிகற்தல், வெர்தொழிகரியிற்சாம்பரின்மயிரின் மிதித்த 

டல்விளக்கிய தூளி, வர் துமேலடையகிற் நேேய் துகனீர்மே 

ற்படவதிர்தீடம தாம். (4) 
கரநவூர்ப்புராணம், 

381 *அர்தணர்ச்செகுச்தல்கோவையாவைவாம்பரியைக்கோற 

றந்தைதாய்மொழிதிறம்பறமர்க்கலக்கண்ணிழைத்தன் 
மைந்தரைவகைக்தல்வாதைபருவுகல்விருதக்கற்கோறன் 

முந்தையோர்பொழிநால்பொய்ம்மைமொழியெனமுனிவு 

(கூதல். (1) 
992 *பன்னியைநீத்தல்கூத்தியோர்ப்புணர்படி. ற்றொழுக்கம் 

வன்னியையிகழ்தல்சற்புமகளிரைவலிதிற்றரோய்தல் 

பொன்னினாலெழிலான்கூக்தபூவையின்போகந்தய்த்த 

லன்னியமா தர்நீசமகளிர்பாலன்புபூத்தல், (2) 

9
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389 

384 

386 * 

388 

389 

*பூப்பிளள்போகமற்றைவிலக்குசாட்போகர் துய்த்தல் 

பார்ப்பளமகளிர்கொங்கைகோக்குவெம்பாவம்வெய்ய 

திப்பதிகொறுமடுத் துச்சிை தத்திடுர்தீயவஞ்சந் 

தோப்பலர்ச்துடவைகூவல்சூழியைகத்தடி த.றார்த்தல், (8) 

ஈஉயிர்குறைத்திடலூன்விற்றல்கொண்டுணலுண்ணுமுள்ளச் 

செயிர்குறைச்திடவிடுத்தோன் றனையுணச்செப்பல்செப்பும் 

பயில்வினைமருமையுண்டல்பா தகர்குழுவிற்போ௫இத் 

தயவறப்பேசல்பேசிறிவையோர்சார்பிற்கூறல். (4) 

*பிறர்மனவிழைதல்வேறுபுறத்தொழுக்கியையும்பெண்டீர் 

திறனொருங்குணர்ர்துமன்னமவளிட.வுண்ணுக்திமை 

யறனிலபுரிதல்போரிலரசரைவிடுத்துப்போதல் 
நன 

கறவைகன றாட்டுமுன்ன ர்க்கறந்துபால்களிப்பவண்டல், ( ) 

அதி தியர்க்குணவுகல்கா தீருந்து, தல்பலியிடாமை 

முதியசூன்மகளிர்கொங்சைமுயங்குதலவரைச்காய் தல் 

கதிரவெயில்விரிகாலகீ திலரிவையர்கலவிவேட்டல் 

பொதிகலன்கழித்துமாசபுனைமடவாரைப்புல்லல், (0) 

*ரட்பிட தீதிடா விளக் தனண்பகற்பசிக்கூட்டாமை 

கட்குடி.த்துழ லு /மைபலபொருள்களவிற்கோடல் 

புட்குலம்விலங்குசோரக்கண்ணியிற்படுக்கும்புன்மை 

கொட்புறவரைவில்லாமேகொலைத்கொழிலாத்றுங் குற்றம். 

*ஈஞ்செனக் குறளைபேசியாரையுகலிவுசெய்த 

றஞ்செனவடைந்தோர்க்கா ற்றும்பா தகந்தாவில்கற்பு 

வஞ்சியர் தம்மைவிற்றல்பற்றியில்வாழ்க்கையாற்ற 

னெஞ்சிலொன்றினையிரு க்தவாக்கிலொன் றினைகிகழ்த்சல், 

*விர தமேற்கொ டுவிடுத்தல்விரதத்துக்கழிவுசெய்தல் 

பரவையிற்கலனிற்போகல்பழிபடக்கோறற்பார்த்த 

லரவுகைப்பிடி தீ தலாட்டனீர்விளயாடலேற்கு 

மிரவலர்க்£ தலின்மையீ தலைவிலக்கும்புன்மை, (9)
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200 *உடனிருந்துணவுமாந்திப்புறனுபைத்துழ லும்பாவ 

மடல்கெழும OWE or ou an தயடக்கொடளிக்கும்பாவம் 

விடலருமமை ச்சைவிணில்விழுங்.கு சவாளசையன்பாவங் 

கட லுலகதிற்செங்கோல்வெங்கோன்முறைகாட்டும்பாவம். 

திநக்கழக்தன்றப்புராணம். 

௦01 ர்குரவரைப்பிழைக்சவர்சொண்டசகோவ்பரைப் 

பருவரர்செய்கவாபழித்தல்சொற்றுவ 

ரிரவலாக்கிகர்தபவிரங்குகிற்றிலாக் 

கரவட கீதியற்கையர்கதியுங்கா ண்பசோ, (1) 

392 *தேவருக்கெனவிச துண் ணுந்தியவர் 

யாவருக்கும்படுதிர்தையேற்றுகர் 

காவென பபிறரவைத்தநிதியங்கைக்கொளும் 

பாவமுற்செய்கவப்பழியொழிப்பரோ, : (3) 

காசி ரகசியம். 

Oy) oe . 2. க . ௪ உட ° ர 

௦09 “கறற துற்மியைந்தவொழுக்கமில்லவனாய்க்கள வினஞாற்பி மா 

பொருள்கவர்க்து, முற்றவிற்றும லுமுலைமடமா தர்முயக்கி 

டையமுர்தியுமனைக்குஞ், செற்றமிக்காக்குக்கியகள்ளுண்டு 

COEF றிபலதுரோகமேபயின்று, முற்றவெங்கொலையும்புரி 

தர்த்துணிஈ தானுரைக்கருங்கொடியமாபாலி, (1) 

204 *பாரடிசில்புசித்இடுதல்பா தாரலாஞ்ரையுறல்பார்பொன் 

வெளவல், பர ரவவா தங்கோடலகாசாரற்துவேசமுறைபடி. 

றிராகம், பரரிகழப்புலா லஓுண்டல்கள்ளுண்டன் மறையவர் 

முத்பலரைக்கோறல், பரருயிருக் தன் னுபிர்போ ற்பேணா 

மையிவை யாதிப பலவுங்குற், றம், (2) 

895 *பரர்பொருள பகரித்தல்பரதா ரகமனஞ்செய்தல் 

வ.ரமிகுப.ரமனிர்தைவயக்கு தல்கடுஞ்சொற்கூறல் 

விரவுபொன்னாதிவாங்கிமீட்டு சவாமையின்ன ் 

சாரமுசோர்வடுகப்புத்தேடண்டிக்கப்படுவர்மாதோ. (9)
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391 

398 

400 

40] 

யாள்வோர், வஞ்சகநட்போர்பா லும்வடக்குவோர்பிறரூற 

ஞ்சி, நெஞ்சகெக்த ஈகாரெங்கணின் மலப்பெருமான்றாளே 

தஞ்சமென்றடையாரின்னோர் தண்டி க்கப்படுவர்மாதோ,(4) 

குதசங்கிதை. 

மறையவற்செகுத்கோன்கடிமதுநுகர்ர்தோன் வயற்குசெம் 

பொற்களவுண்டோ, னிறையருட்குரவன்பன்னியைப்புண 

ர்ர்தோனிகரிலிக்கொடியரையாரு, மறைவரான்மாபாதக 

செனவிவரையடிக்கொருவருடநட்டவரு, முறைதருமாபா 

தகர்களேயென்னமொழிவதற்கையமொன்றின்றே. (1) 

பிரமோத்தரகாண்டம். 

கோறல்களவுகளளுண்டல்குருவைப்பிழைத்தல் கூட்டென் 

னத், தேறும்பஞ்சபா தகத்ை தயொழியா தியற்றுஞ்சிறி 

யோரு, மாறிலொன்றுதாங்கொள்ளா தநீதியிய pS Ou owas 

த, பாறுபடிவேன் மன்னவரம்பயந்தோர்க்கொன்றபா தர 

[ம் (1) 
செய்தான் றிமறந்தோருந்தீவைத்தில்லஞ்சிதைத்தோருக் 

கொய்துபசவைத்தின் றோருக்கொண்டோர்ப்பிழைத்துக் 

தீரிந்தோரு, கொய்திற்கரிபொய்த்துனரத்தோருகோன்பை 

யிகழ்ந்துநொடித்தோரும், வைதுபழித்துப்பொய்யென்று 

முன்னூலிகழ்ந்தவஞ்சகரும், (3) 

கருப்பம்விழ்த்தித்திரிர்தோருங்கலவா தவரைக்கலந்தோரு 

ம், பரித்தவொருதேவினைவழுத்திப்பலதேதவரையும்பழித் 

தோரு, மருத்திவீடத்தாற்கொன்றோருபற்ருர்க்யோ இருங் 

தோரும், விருத்தர்பாலர்மடவார்கணடுங்கவினைகள் செய் 

(தோரும், (8) 
அடைந்தோர்க்கருளா திருந்தோருமமரிலரசன்படவெரு 

லி, மிடைர்துவெரிநிட்டோடினரும்வெறியகு நளை பகர்ந 

கோரு, மிடைந்தவறியோர்க்&போ மனிதியமீட்டியிருந்தோ 

ருங், குடைந்துநிருண்கூவல்குளங்குட்டஞ்சிதைத் தகொடி 

யோரும். (4)
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ஆராமங்கள ழித்தோருமதிதிவருக்தவயின்ளோருக் 

இ.ராவிடும்பைபனவருக்குந்தவூலருக்குஞ்செய்கோருஞ் 

சே.ராகிலையைச்சோர்தொழுகித்தீவேட்டுண்ணுர் திறன் றிற 

ம்பிப், பாீராவாரங்கலததே றிகிதிவேட்டுமன் றபார்ப்பாரும், 

பிரபுலீங்கலிலை, 

வந்தரல்விருர் திருப்பமனையினுற்றருந்துவானும் 

பந்தியினுணவுவேறுபண்ணுடாதகனுந்தாயுக் 

தர்தையுமுணவுண்ணாசசழக்கனுமுச்சிப்போதி 

ஜெர்தவர் கசமைசோக்காமலுகர்ந்திடிகொடியன்றாவும். (1) 

நிந்ைசெய்யுணவினானுகிருமலன் பூசையின் றி 

வந் துணவருஈ்துவானுமறுத்தவூனுகாவிப்பானுர் 

தந்தரல்வினையாந்செல்வஞ்சார்ந்தவர் தம்மைக்கண்டு 

சிர்தனைபொருதழுங்கித்சாவினுண்மட௫ழ்வான்றானும். * (2) 

கன் றுணவிடாமலான்பால்கறந்துகொள்பவனுஞ்செய்த 

நன் றிகொல்பவனுங்கோடி நடுதிலை தவ.றுவானுங் 

கொன்றுயிர்பதைப்பநோக்குங்கொடியனும்போர்க்கள த்தி 

ற், றன்றலைவனைவிடுத் து.ச்சாயர்துபோமடமையானும், (3) 

அ டக்கலமெனவர்தானையளித்திடா தகற்றுவானுங் 

கொடுக்குதுமெனவுரைத்துக்கொடானுமொண்கொடைவி 

லக்கி, விடிக்குறுமவனும்பாவவினையிடத்த தவியா கி 

நடக்கு றுமவனுர்தோர்ச் துகட்டபின் வஞ்சிப்பானும், (4) 

குரவர் தம்முரைகடக்குங்கொடி. யனுர் துறந்துளா£தம் 

வரவெதிர்கண்டெழா தமறவனுமறிர்தான்போன்று 

க.ரவீனிலரு நால்கற்குக்கயவனும்புதியராகி 

யி.ரவினில்வர் ததல்லோர்க்கிடங்கொடாதகற்றுவாலும், (5) 

முன்புகழ்ந்துரைத்து ப்பின்னர்முறுவல்செய்திசழ்வா ன்ஞு் 

லுக், தன்பெறுங்களைகல்கூர்க்து தளர்வுறவாழ்செருனு 

மன்புகொண்டொ ருவன்வைத்தவரும்பொருள்சவர்கன்று 

லுந், துன்புறுந்தொழில்செய்விச்துச்சொல்பொருரிலையெ 

ன்பானும், (6)
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409 கற்பழிமனைவியோடுகலர்திருப்பவனுமற்மோர் 

பொற்புடைமனைவிதன்னைப்புணர்வதற்செண்ணுவானுஞ் 

சொற்பொருளுணர்த்தினனை த்தொழவுளகாணுவானும் 

விற்பனவலாதவிற்றுமெய்வளர்த தறிகுவாளும், (7) 

410 நலமலிவயலிலாற்தினந்தனத்சாலயத்திற் 

சலமலமொ ழிப்போன்றானுந்கனிவழிவிலக்குலானும் 

விலைமொ ழிபொய்த்துவிற்கும்வெய்யவாணிகளுந்தா ழக்கு 

குலமிலிதன்குற்றேவல்கூலிகொண்டியற்றுவானும், (8) 

411 உறவுசெய்தறிந்தசொல்லையவர்த்துழிக்கூறுவானும் 

2
8
 
a
e
 

, பிதர்பிழைதனையேகாடிப்பிறரொடுபேசுவானு 
ற் 

i , 

Be
, 

் மூறைவழுவுறுகொடுஞ்சொன்முனிவிடைமொழிகுவானு 

மறிவழிமனைவிசொல்லின வழிகிற்குமறிவிலாலும், (9) 
் 

S
e
 

a
e
,
 

412 BUG HOUT தமைப்பிரிச்றுக்க லகநங கண் டி.டவலலானும் 

புலந்கரு நாலினில்லா ப்பொருளினைக் ூறுவானு 

நலச் தனை யழுக்கா றெ WB 00) & தீதிகம்கிர்போன் முனு 

மெலித்த வரிடத்துமிக்கவெகுளியைப்பெருக்குவானும், () 

413 புண் ணிபம்பிறர்பொருட்குப் பிபவன்றானுமிர்த 

மண்ணிடையின்பத் திற்காம IND மசெய்தொ ழில்விடுக்குந் 

கண்ணியலதிவிலானுக்தவத்தகரையிகழ்கிற்பானும் 

பண்ணியவினையிலென் றும்பாவமேபயில்கஇன் pag. (1 1) 

பிரபோதசந்தீரோதயம். 

111 *னசங்காட்டுக்கஙகபடமலவரவருள்ளொளித்தாலுமடுத்த 

பேர்க்கு, முகங்காட்டுமல்லவெனின் மொ ழிகாட்டும்விழிகா 

ட்டுமுறுவல்சாட்டுஞ், சுகங்காட்டுவதுபோன் று.துக்கமிச 

ப்பின்காட்டுந்தொழிலாமாபோ, லிகங்காட்டுரமதியன்மே 

லெண்ணிலாெடுந்துயருக்கே துவாமால், (1) 

சிவ-தத்துவாத்நாவளி. 

415 ர்தன்னெஞ்சந்தனக்குச்சான் றதுவாகர்ச த்தியன் குணரா 

சே, வன்னெஞ்சனாக்கூடமேபுரிவோன்வஞ்சசக்கூ ற்றி
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ளங்கொடியோன், பன்னுங்காலவன்றன் நெரிசனம்பரிசம் 

பழுதறகிரயவேுவுமாம், புன்னெஞ்சாலவனும்போட்டார 

கெய்திப்பூமியுள்ளள வுமேரானால், (1) 

சிவ-ஜஞானசாரம். 

410 ஃவேதமாகமங்கண்மிருதிநால்பு ராணமிக்கவெக்கலைகளும்பயி 

ன்று, போதமேசொல்லிப்போத ம௫குணராப்புலையருங்கழு 

தைபுகிகராங், கோதிலாவா.ர ங்குங்குமம்பளி தங்குலவியபுமு 

கடைர்பாணி, யேதமேசுமந்தகழுையிக்வெனினேற்றமா 

ம்வஞ்சமின் மையினால், (1) 

சிவ-ஞான சித்தி. 

417 *மறைமுதற்கலைகளியாவையுமுணர்ந்துமாசறவுரைக்துமா 

சொடுந்தான், கறையுறும்விடயக்கடுவெனுங்கடலிற்கருத்த 

த தன்விழுமாகி, லறைதருமவனேகன்பசண்டாளன றிவ 

றவிருமையுமிழர்க, பொறிபிலியிவனைப்போலும்பாதகரிப் 

புவியினிலொருவருமிலையே. (1) 

சிவ-தத்துவதரி சனம். 

418 *ஈற்றவவேடங்கொ ண்டறமுரைத்துகானிலத்துணவதின் 

பொருட்டாற், பற்றறுமவர்கள் போலவோடி த்துப்பற்ற 

வாவொடும்பிறர்கடையின், முற்றவேயுழலுமூட ௬மவரை 

யடைந்திமிரடருமொக்கச், சுற்றியேபாசப்பவக்கடற்பட் 

டுக்கறங்கெனச்சுழல்வர் வீடிலரே, (1) 

| இராமாயணம். 

411) அறங்கெடமுயன் றவனருளினெஞ்சென் 

பிறன்கடைநின் றவன்பிறரசைச்சீறினோன் 

மறங்கொடுமன் யிர்கொன்றுவா ழ்ற்தவன் 

அ௮றந்தமாதவர்க்கருக் துயரஞ்சூம்ந்துளோ ன். (1) 

40 குரவரைமகளிரைவாளிற்கொன்றுளோன் 

புரவலனுறுடொருளபுனைவில்வாரினோன் 

விரவலர்வெரிகிடைவிழிக்சகமீண்டுளோ 

னிரவலரருகிதியெறிர் துவெள வினான், (2) 
  

டர் பாணி- பலபண்டம்,
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421 

422 

424 

420 

421 

தாய்படியுழந்துயிர்தளரத்கான்றனி 

பாய்பெரும்பாழ்வயிறளிக்கும்பா வியு 

நாயகன்படஈடச்கவலுஈண்ணுமத் 

தீயெரிகரகததுக்கடி துரெல்கயான். 

தாளினிலடைந்தவர்தம்மைத்தற்கொரு 

கோளுறவஞ்சினன் கொடுத்தபேகையு 

நாளினுமறமறந்தவனுண்ணுறு 

மீளருரரகிடைவிரைவின வீழ்கயான், 

பொய்க்கரிகூ றினோேன் போருக்கஞ்சினோன் 

கைக்கொளுமடைக்கலங்கரர் துவெள வினோ 

னெய்த்திடத்திடாசெய்தோனென் நின்னோர்புகு 

மெய்க்கொநெரடிடைவிரைவின்வீழ்கயான், 

அர்தணருறையுளை யனலியூட்டி னோன் 

மைந்கரைக்கொன்றுளோன்வழச்சிற்பொய்த.துளோ 

னிர்தனைதேவரைகிகழ்த்தினோன் புகும் 

வெந்துயர்ஈரகத்துவிழ்கயானுமபே, 

கன் றுயிரோய்ர்துகக்கறந்துபா லுண்டோன் 

மன் றிடைப்பிறர்பொருண்மறைத்துவெளவினே 

னன் றியைமறந்திடுநயமினாவீனே 

னென்றிவருறுரகென்னதாகவே, 

ஆறுதன் னுடன் வருமஞ்சொ ன்மாதரை 

யூறுகொண்டலைக்கத்தன்னுபிர்கொண்டே BG ea sm 

சோறுதன்னயலுளோர்ப௫ிச்கத்துய்
த்துளோ 

னேறுமக்கதியிடையா லுபேறவே. 

எஃகெறிசெருமுசத்தேற்றதெவ்வருக் 

கொஃகனைனலுயிர்வளர்த்துண்ணுமாசையா 

னஃசலிலறெறியாக்கியோன்பொருள் 

வெஃதியமன்னன்வி ழ்கரரசன் வீழ்கயான், 

(3) 

(4) 

(6) 

(1) 

(8) 

(9)
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428 

429 

420 

4.3] 

433 

494 

கன்னியையமிசெயக்கரு தினோேன்குரு 

பன்னியைசோக்கினோன் பருகனோேனறை 

படொன்னிகழ்களவினிற்பொருநதினோேனென 

வின்னவருறுகதியென்ன தாகவே. (10) 

ஊணலவுண்வழிகாயினுண்டவ 

னாணலன்பெண்ணலனார்கொலாமென 

நாணலன ரகமுண்டென்னுஈல் லுரை 

பேணலன்பிறர்பழிபிகற்றியாகயான். (11) 

மறுவிழெல்குலங்களை மாசிட்டேற்றினோன் 

சிறுவிலையெளியவருணவுசிர்தினே 

ன றியனவயலவர்காவினீர்வர 

வுறுபத நுங்கியவொருவனாசயான். (19) 

ஏற்ற லாக்கொருபொருளுள் ளதின்றென்று 

மாற்றலனு தவலனவரம்பபில்பல்பக 

லாற்றினனுழற்றுமோராதனெய்துமக் 

கூற்றுறுரரகனோர்கூ றுகொள்கயான், (13) 

நாரக்கொண்டாரராகெவர்க் தார்கடையல்லா 

வாரங்கொண்டாரமற்றொருவர்க்காப்மனைவாமுர் ' 

தாரங்கொண்டாரென்றிவர்தம்மபைத்தருமக்தா 

னீருங்கண்டாய்கண்டகருய்ந்தாரெவரையா, (14) 

உய்யகிற்கபயமென்றானுயிரைத்தன்னுயிரினேம்பாக் 

கையனுமொருவன் செய்கவுகவியிற்கருக்தீலோனு 

மையறகெறியினேக்கிமாமறைநெறியினின் ற 

மெய்யினைப்பொய்யென்றானுமீள்ிலாஈரூல்விழ்வார், (15) 

விலலிபாரதம், 

மீகெடுத்தவஞ்சராகிவெகுளிசெய்தல்பிறர்பெருங் 

கோதெடுத்துரை க்தனண்புகொண்டயிர் தகல்கொடியவெஞ் 

சூதெடுச்துவிழைகலு ற்றசூள்பிழைச்தலின்னவே 

இதெடுத்த நூலின்முன் புதீயவென் ௮ுசெப்பினார், (1) 

10
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436 

438 

439 

440) 

இரவலரிளையவரேத் துகாவலர் 

விரவியதூதுவாவீரு ச் சர்வேதிய 

ரரிவையர்வெஞ்சமரஞ்சுகோர்பெருங 

குரவரென்றிவர்களைக்கோ றல்பாவமே, (2) 

தசேலோபாக்கியானம். 

உயிர்க்கொல்புரிதலுண்ணுமுணவுமாரட்டஞ்செய்த 

லயிர்ப்பிலாரஈண்பர்மாட்டிமமைதரக்குய்யஞ்செய் தல் 

பயிர்ப்புமிக்குறடல்லோ ரைப்பறித்தல்பொய்க்கரியுரைத் தல் 

செயிர்ப்பிலாலயத்திடதக்துஞ்சென் பட்டி மையியற்றல். () 

ஒங்குபெருஞானியர்போ ற்பேசுவாரவருண்மைவேடம்போ 

லப், பாங்குபெறவுடற்புனைவார்சற்கருமஞ்செய்வார்தம்பக் 

கமேகி, நீங்குகவென்றொழிப்பாரிர்நிலைமேலாம்பிரமத்தினி 

லையேயென்பா, ரீங்கவர்கடாங்கெடுவதன் றிமற்போரையுங் 

கெடுக்குமெண்ணம்பூண்டோர். (2) 

பொன்முதலபொருளிடத்துமிச்சையற்றாபோற்றுறவுபூ 

ண்டுபின்னர், வன்மைசெறிமன த்தபக்குவர்க்குபதேசமுக 

விற்றிவருவதெல்லா, நன்மைதருமுன்னோரெண்காஜரொழமுக 

ப்பள்ளையெனகயர்தோ. ராயன், புன்மையறப்பற்றியஃ அட 

னழிந்தகானென்றகதைபோலுமாதோ, (3) 

மிக்கவதிவுடையாரைப்போன்றுமுடற்பற்றளை ததும்விடுத் 

தார்போன் றுர், கக்கவழக்கெ த் தினுயர் இணைவினையஃ றிணை 

வினையாச்சமையச்சொற்றுர், கதொக்கபடர்க்கைப்பெயாமு 

ன்னிலைப்பெயராகிடவுரைத்துஞ்சூழவதெல்லாம், பக்குவ 

மின்மடவோரைமயக்கியவர்கைப்பொருளைப்பறித்தற்கன் 

ரோ, (4) 
நளவேண்பா. 

கா தல்கவருடல்கள்ஞுண்டல்பொய்மொழித 

SP Sm DS Em வகண்டாய்--போதிற் 

சினையாமைவைகுர்திருகாடா செம்மை 

நினையாமை பூண்டார்கெ றி, (1)
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௮ றம்பிழைத்தார்பொய்த்தாரருள்சிதைத்தார்மானத் 

திறம்பிழைத்தார்தெய்வமிகழ்ரஈ்தார--புறங்கடையிற் 

சென்ரார்புகுரரகஞ்சேர்வாய்கொலென்றழியா 

நின் முள்விதியைநினைந்து. (2) 

புறநானூறு, 

142 *்பல்சான் நிரேபல்சான் நீரே 

111 

445 

44,0 

கயன்முளளன்னஈரைமுகிர்திரைகவுட் 

பயனின்மப்பிற்பல்சான் IC I 

கணிச்சிக் கர்ம்படைக்கடுர்திறலொருவன் 

பிணிக்குங்காலையிரங்குவிர்மாதோ 

நல்லதுசெய்தலா நறீராயினு 

மல்லதுசெய்தலோம்புமினதுதா 

னெல்லாருழுவப்பதன் றியு 

ஈல்லாற்றுப்பே.நெறியுமார ததுவே. (1) 

சீவகசிந்தாமணி. 

Hip IF ms க்கோை தருட்டிக்கொ ண்டவனிருப்பமற்போ 

கிழுற்றிகழ்வேலினனைகேடியமகெடுங்கணாளும் 

பிழைப்பிலாட்பு றக்தந்தானுங்குரவரைப்பேணல்செய்யா 

தழுக்கினாரிவர்கள்கண்டாயிடும்பைகோய்க்கிரைகளாலார். 

நட்பிடைக்குப்யம்வைத்சான்பிறர்மனாகலத்சைச்சேர்ந்தா 

கட்டழற்சாமத்தியிற்கன்னியைக்கலக்கினானு ன் 

மட்டுபிருடலந்தின்றரானமைச்சமைரசகொன்றான் 

குட்டகோய்ஈரகந்தன்னுட்குளிப்பவரிவர்கள்கண்டாய், (2) 

கொல்வதேகன் றிரின்றார்கொடி.யவர்கடியநீரா 

ரில்லையேயிம்மையல்லா லும்மையுமுயிருமென்பா 

ரல்லதுக்தவமுமில்லைதானமுமிழவென்பாருஞ் 

செல்பவர்ஈரகர்தன்.னுட்டீவினை த்தேர்களூர்ந்தே. (9) 

மல்லன் பலையனையமா தவைரவைதுரைக்கும் 

பல்லவயபேயன் றிப்பகுத் துணாப்பா விகளு



76 

447 

448 

அறத்துப்பால், 

மல்குல்லிலைபகருமாய்தொடியராதியா 

வில்பொருதோண்மார்பவிலங்காய்ப்பிறப்பவே, 

வளையாபதி, 

பொய்யனமின்புறக்கூறன்மின்யாரையும் 

வையன் மின்வடிவல்லன சொல்லிநீ 

ருய்யன்மின்னுயபிர்கொன்றுண்டுவாழுகாள் 

செய்யன்மின் சிறியாரொடுமிபன, 

கள்ளன்மின்சள வாயினயா sO Gull 

கொளளன்மின்கொலைகூடிவருமற 

மெளளன்மின்னிலசென்றெண்ணியாரையு 

நள்ளன்மின் பிறா பெண்ணொடுஈண்ணன் மின், 

410) *பிடில்செய்திகளாற்களவிற்பிதர் 

151 

வீடில்பல்பொருள்கொண்டபயனெ னக் 

கூடிக்காலொடுிசைகளைப்பற்றிவைத் 

தகோடலின் இிபுலயக்குறைக்குமே, 

பேரந்தேவர்பா ரதம். 

சன்னைச்செருதானைக்காய்வான்றகாக்கொல்பன் 

பின்னைக்குரவரைப்பேணகான்--முன்னொருவ 

ணில்லாளைக்காதலித்தானிச்சால்வர்வெர்கரகத் 

தல்லாலமுந்தாதவர், 

அற்றங்கள்பார்த் தங்கடைக்திருந்துசொல்வானுப் 

குற்மம்பொய்கோவுக்குரைப்பா ௮ஞ்--செ ற்றத்தே 

கின்று. ஐஞ்செய்க்நன் றிநீ த்தானுமந்தணரைக்' 

கொள்முரோடொப்பர்குறித்து, 

திரிக்டூகம். 

HO Coo MUG GI FHSS OY GST peor Ws 

கொன்னேவெகுளிபெருக்க ஓ--முன்னிய 

பல்பொருள்வெஃகுஞ்சிறுமையுமிம்மான் Gh 

செல்வமுடைக்கும்படை, 

(3) 

(1) 

(1)
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15] 

156 

407 

77 

  

நன்றிப்பயன்.நாக்காராணிலியுஞ்சான்றோர்முன் 

மன றிற்கொடும்பாடுரைப்பானு--நன் றின்றி 

வைத்தவடைக்கலங்கொளவானுமிம்கூவ 

செச்சமிழர்துவாழ்வார். 

நல்வழி. 

*வேதாளஞ்சேருமேவெள்ளெருக்குப்பூக்குமே 

பா தாளமூலிபடருமே--மூதேவி 
௪ க ‘ 6 6 சென் றிருந்துவாழ்வளேசேடன்குடி புகுமே 

மன்மேோஞ்சொன்னார்மனை, 

த்நக்துறள். 
த்தது ஐ . - Oo தயவைதயபயத்தலாற்றியவை 

தீயினுமஞ்சப்படும். 

மறர்தும்பிமன்கேடுசூழற்களு 

SI DCH dy POF pb sae கேடு, 

இலனென்் அய வைசெய்யழ்கசெய்யி 

ணிலஞருமற்றும்பெயர் த்து, 

கன்னைத்தான்கா தலவனாபினெனை த்தொல்றலுந 
கக்கி ர தம துன்னற்கமவினைப்பால், 

வ௫சமன த்தான் படி ற்பெமுக்கம்பூதஙக 

amt $i) OG GG GG TU. 

தவமறைந தல்லவைசெய்தல்பு தன் மறைந்து: 

வேட்டுவன் புட்சிமிழ்த தற்று, 

ஆகம் செய்யுள் 97. தீயோழக்கம் முற்றிற்று,
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அறத்துப்பால், 

௧௨-ம் அ.தி. புறங்கூறாமை, 

  

விநாயகபுராணம். 

கேளிர்பிரிவாரஈட்பின சாய்க்கெழுமுலாருமிலராவர் 

மூளும்வரிச்சொன்னே சாகமொ ழிவரெவருமா தலினா 

னாளுமற சதைக்கொன்றனர்தநவைகள செயினுமெதிர்கின் 

௮, மாளவுரைசெய்பிலுஞ்செய்யேன்மைந்தாமறந்தும்புற 

கூறல், (1) 
காசிகண்டம். 

லெம்மையோடுபிறர் தம்பழிவிளம்பியழலுஞ் 

செம்மையில்லவர்கடீயுமிழும்வாயிலயலார் 

தம்மில்வாழ்பவரைநோக்கினா தடங்கண்மிசையு 

மம்மவோவெனவிருப்பு முளை கொண்டறைதியா ல. (1) 

மின்னுஈக்ககதிர்வேல்விகடபத்திரமிகப் 

புன்மையில்லவர் தமைப்பழிபுகன் ॥விவமைத் 

துன்னு தசைசோரிகரிறைபாழ்கசகின்வாயிச் 

சென்னி£மூறமடுத்தனல்செ றித்திடுதியால், (2) 

நன்னேறி, 

உண்டிருணமிங்கொரு at SOS cot) een Lp 

கொண்டுபுகல்வதவர்குற் தமே--வண்டுமகாச் 

சேக்கைகிரும்புஞ்செழும்பொழில்வாய்வேம்பன்மே 

கா த்கைவிரும்புங்கனி. (1) 

சோமேசாழதுமோமீவேண்பா, 

கூனியிராமன்பிரிந்துபோமாழேகூறினளே 

தூகறும்பூங்கொன்றையணிசோமேசா-- தானே 

பகச்சொல்லிக்கேளிாப்பிரிப்பாரசச்சொல்லி 

| ஈட்பாடதேற்மு தவர். (1)
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407 

408 

469 

47() 

111 

நீதிநெறிவிளக்கம். 

பகையின் ௮ுபல்லார்பழியெடுத்தோதி 

ஈசையொன்றோன் பயனாக்கொள்வான்---பயமின் றி [போற் 

மெய்விதிர்ப்புக்காண்பான்கொடிறுடைக்துக்கொல்வான் 

கைவிதிர் த கஞ்சப்படும். 

வளையாபக். 

ஆக்கப்படுக்குமருர் தளைவாய்ப்பெய்விக்கும் 

போக்கப்படுக்கும்புலைகாகத்துய்ப்பிக்குங் 

காக்கப்படுவனவிர்திரியமைர்தினு 

நாக்கலதில்லைரனிவெல்லுமாறே. 

நாலடியார். 

கணமான CL Hair ante np haut 

குணனேயுங்கூறற்கரிதாந்--குணனமுங்கக் 

கு. ற் ற்முை மரின் று Th DCF றியவாசட் 

செற்றுலியன்நதோ நா, 

பழமோமி. 

பண்டின்னரென்றுதமரையுர்கம்மையுக 

கொண்ட வகையா ற்குறைரநோக்கியக்கால் 

விண்டவரோடொன்றிப்புறனுளைப்பினஃதாத 

லுண்டவிற்றியிடுமா று, 

அறநேநறீச்சாரம், 

முன்னின் ரொருவனமுகத்தினும்வாயினுக் 

கன்னின் ௮ருசுச்கலர்துரைத் துப்--.பின்னின் 

றிழித்துரைக்குஞ்சான்றோரையஞ்சயேதேவர் 

விழித் திமையார்நின் நநிலை. 

பொல்லாதுசொல்லிமறைக்கொ 'ஒரும்பேஷ) கதன் 

சொல்லானேகதன்னைத்தயர்ப்படுக்கு-- நல்லாய் 

மணலின் முழுகிமறைந்துகடக்கு 

*அணலுர்தன்வா யாற்கெடும், 

(1) 

(1) 

(1) 

(2) 
  i tan I mina eo   

  

. *நணல் - தவளை,
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472 

473 

474 

41) 

410 

477 

AT8 

அறத்துப்பால், 

  

திநக்தறள். 
அறங்கூறுனல்லசெயினுமொருவன் 

புறங்கூருனென் றலினி து, (1) 

புறங்கூறிப்பொய்த்துயிர்வாழ்தலிற்சாத 

லறஙகூறுமாக்கந்கரும், (2) 

கண்ணின்றுகண்ணறச்சொல்லினுஞ்சொல்லற்க 

முன்னின்றுபின்னோக்காச்சொல், (3) 

அறஹேேக்கியாற்றுங்கொல்வையம்புறரோக்கிப் 

புன்சொ லுரைப்பான்பொறை, (4) 

ஆகச் செய்யுள் 15, புறங்கூறமை ழற்றிற்று, 

  

௧௩-ம் அதி, பிறனில் விழையாமை. 

WSS IN, 

*அக்கமனையா ளகத்திலிருக்கவே 

காத்தமனையாளை க்காமுறுங்காளையர் 

* 

| 
i ப் eo. . வி ௪ 1) e ௪ 

, காயச்சபலாவினகனியுணணமாட்டாம 

லிச்சம்பழத்துக்கிடருற்றவாறே, (1) 

தகணிகைப்புரா ணம். 

இந்திரன்பிறனில்காமுற்றிழிகுறிமுழுதும்பெற்டுன் 

சந்தின் குரவனில்லாட்டமுவிவெந்துயர த்காழ்ர்தா 

னர்கசத்தவருமண்மேலவருமிவ்வாறுபட்ட 

வெர்துயர்க்களவின் ரக்கைகோ ய்க்கு ம்வேற வதியின் றே , 

விநாயக। ராணம். 

காமங்குறித்துப்பாவத்திற்கலர்சபேதையாருள்ளும் [ற் 

னையைமதக்கும்பேதையோ ர்பயத்தா 

முமங்கிறிக்குமரும்பொருள்போற்ச ற்றுமின் பமுழுாரதனாற் 

ரோமங்குதிப்பப்பிறன்மனைவிதோள்காமுறுதல்சூழலே. 

வாமங்கணிந்தபிறன் [ம
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479 பகசையேபழியேபாவமேபயமேகான்குர் தினங்கொடுக்குந் 

தகையார்பெருமைமுழுதழிக்குஞ்சார்ர் தபிறனில்விழைவொ 

ழிந்தோர், தொகையா ரறமேபொருளின் பந்தோலா ப்டுபரு 

மையுடன்வாழ்வர், ஈகையாலதனைக்கனவிடத்துஈவிற்றியி 

டி.னுர்தங்காமே, | (2) 

தீநக்கூவப்புராணம். 

460 மிக்கமென்றசையிருந்திடவெற்றெலும்பதனை த் 

தக்கதென்றுபுன்ஞமலிகள்கறித்தன களர்ந்து 

துக்கமொன்றுமிறம்மனை தறந்துபோய்ப்பிறரில் 

புக்குவெந்துயர்க்கடற்படுமிழுைசள்போல. (1) 

கூர்மபுரா ணம். 

48] வெற்பெடுத் துயர்ர்கததண்டோளிராவணன்விரகத்தெய்திப் 

பொற்புடைச்£ன தகநெஞ்சமெலிவுறப்புன்மைசெய்து 

கற்பெனுங்கனலிபற்றக்களையொடுங்கரிந்தானென்னி 

லற்புடையவர்க்குத் தீமைபுரிவரேன ரசனொழ்வார். (1) 

காசிகண்டம். 

482 பிறர்மனைக்குரியபேதையரிடத்துவிழைவாய்க் 

குறுகுகாலிணைகுறைத்திதெகொம்மைமுலைமே 

லிறுகுறக்சமுவுகையிணையையீர் தியவர்மே 

லுறுசன த்தினொடுமகணிறுத் திடுதியால். (1) 

நீதிநேறிவிளக்கம். 

483 பிறன்வரைநின் முள்கடைத்தலைச்சேற 

லறனன்றேயாயினுமாக--கிறுவரையு 

நன்னலத்ததாயினுங்கொள்ககலமன் [ற 

மெய்ந்நடுக்கவுண்ணடுங்குகோய். (1) 

இராமாயணம், 

484 ஈஎரமாவதுமிற்பிறப்பாவதும் 

விரமாவதுங்கல்வியின்மெய்ர்நெறி 

வாரமாவ.துமற்றொருவன் புணா 

சாரமாவதைத்தாங்குந்தருக்கதோ. (1) 
1]
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485 

480 

488 

489 

490 

மறந்திறம்பல்வலியமெனாமனம் 

புறர்திறம்பலெளியவர்ப்பொங்குக 

லறற்திறம்பலருங்கடிமங்கையர் 

திறர்திறம்பறெளிவுடையோர்க்செலாம். 

இச்சை த்தன்மையினிற்பிறரில்லினை 

நச்சிராளுரகையுறகாணிலன் 

LF OFC woo Ly rb MUL UGE. 

கொச்சையாண்மையுஞ்சர் மையி ற்கூடுமோ. 

சீவக்சிந்தா மணி, 

காதலாள்கரிர்துநையக்கடி யவேசனைர துகள் றி 

யேதிலான்றாரஈம்பியெளிதெனவிறக்தபாவத் 

தூதுலையுருகவெர்தவொள்ள ழற்செப்புப்பாவை 

யாதகாகென்னப்புல்லியலறுமால்யானளைவேஈ்ே ச. 

வளையாபதி. 

பெண்ணின கியபேசளர்பூமியு 

ளெண்ணமிக்கவரெண்ணினுமெண்ணிலாா 

பின்னிரின் றபெருவினைமேல்வரு 

மென்ன தாயினுமேதில்பெண்ணீக் குமின், 

நாலடியார், 

அச்சம்பெரிதாலதற்கின்பஞ்சிற்றளவா 

னிச்சனினையங்காற்கோக்கொலையா--னிச்ச லுங் 

கும்பிக்கே கூர் த்தவினையா ற்பிறன்ரு.ர 

ஈம்பற்கராணுடை.யா, 

௮றம் புகழ்கேண்ை மபெருல மயிர்நான்கும் 

பிறன்ராரரச்சுவார்ச்சேரா--பிறன்ரு.ர 

oF சுவார்ச்சேரும்பகைபழிபாவபென் 

pees grog bar POLIT ar, 

(2) 

(1) 

(1) 

(2)



௧௩-ம் அத. பிறனில்விழையாமை, 83 

  

491 

49 LO
 

493 

494 

410 

497 

498 

499 

Ysa ¢s¢enC ur soGur SESE 

| si DLé5éeK@ array par ப்பச்ச 

'மெக்கா லுமச்சந்தருமாலெவன்கொலோ 

।வுட்கான்பிறனில்புகல், 

 காணிற்குடிப்பழியாங்கையுறிற்காலகுறையு 

ச
ெ
 

a
 

ர ழ் மாணின்மைசெய்யுங்காலச்சமா--நீணிரயத் 

க
 

o
e
 

துன்பம்பயச்குமாற்றுச்சாரிநீகண்ட 

! வின்பமெனக்கெனைத்தாற்கூறு, 

, செம்மையொன்றின்றிச்சிறியாரின த்தமாய்க் 

கொம் மைவரிமுலையாடோ ண்மர்இ--யும்மை 

் வலியா ற்பிறர்மனைமேற்சென்றாரேயிம்மை 

-யலியாடியாடியுண்பார்,. 

அறதநேறிச்சாரம், 

*றனுமறன நிந்தசெய்கையுஞ்சான் ஜோர் 

தறனுடையனெ ன் அரைக்குர்தேசும்--பிறனில் 

பிழைத்தானெனப்பிறராற்பேசப்படுமே 

லிமுக்காமொருங்கேயிை வ, 

த்நக்குறள். 
௮றனக டைகின் முருளெல்லாம்பிறன் கடை 

றின் ag DE Low LI யில், 

எனை தீதுணையரா பினுமென்னுக்தினை த்து யு, 

சேழன்பிறனில்புரல், 

பகைபாவமச்சம்பழியெனகா ன்கு 

மிகவாவாமில்லிறப்பான்கண். 

பிறன்மனைநோக்காதபேராண்மைசான் மோர்க் 

கறஜனொன்றோவான்றவொழுக்கு,. 

நலக்குரியார்யாரெனினாமநீர்வைப்பிற் 

பிறர்க்குரியாடோடோயாதார், 

ஆகச் சேய்யுள் 314. பிறனில் விழையாமை ழற்றிறறு, 

(0) 

(5) 

(1)
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504 

௧௪-ம் அதி. பொறை. 

  

கந்தபுராணம். 

பெற்றிடுதிருவினிற்பிறர் தவெஞ்சின ங் 

கறறவருணாவையுங்கடக்குமன்ன து 

மேற்றுறுகின்றதன்முன்னமன் NG @y 

ருற்றனகூறியேயுணர் த் தல்வேண்டுமால், (1) 

சிறியவரொருபிழைசெய்யின் மேலவர் 

பொறையொடும்பின்னரும்போற்றலல்லதை 

யிறையதும்வெகுள்வ?ராயானுஞ்செய்பிழை 

யறிவனீயன் றியேயாரதாற்றுவார். (2) 

காஜ்சிப்புராணம். 

வெகுளியேயபுயிர்க்கெலா ம்விளைச்குந் தீவினை 

வெகுளியேகுணர்தவம்விரதமாய்க்குமால் 

வெகுளியேயறிவினைச்சிைக்கும்வெம்மைசால் 

வெருளியிற்கொடும்பகைவேறொன் றில்லையால், (1) 

தணிகைப்புராணம். 

அறிவினிற்பெரியரீரார திந்தரும்பிழைசள்செய்யா 

ரறிவினிற்சிறியநீராரறிந்தறியாமையானுஞ் 

செறிபிழையிழைப்பவவ்வத்திறத்தின துண்மைகாடிச் 

சிறுமையினீங்கஜோர்கள்செயிர் த்துளவயிரங்கொள்ளார்.() 

விநாயகபுராணம். 

வெறுப்பவொருவன்காரணத்தான்மிக்கமட.த்தா ற்புரிபி 

மையைப், பொறுப்பினதுவேபேரறமாம்புகழுகிறையுமிக 

வளருங், கறுப்பொன் நறியாவறிவினர்கள்கருத்தின் மசழ்ச் 

சியுளவாகு, மொ.றுப்பின் வருவதொன் றில்லைய தனாற்பொ 

றுமையுயிர் ததுணையாம். (1)
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Ge giyrnomb. 

505 சினத்தினால்வருந்திமையத் தமைநீப்பிறப்பு 

மனத்தினீடியமருட்சையம்வறுமையுாரகு 

மனை தீதுல்கிமொதலாலொருபொழயுதயாத்துர் 

தீனக்குகல்லவன்வளர்ப்பனோற்றமார் கழலை. (1) 

சேவ்வந்திப்புராணம். 

200 *சிலையின் பிளவுகிலப்பிளவுமணலின்பிள௮ஞ்சிறந்தபுனற் 

தலையின் பிளவுமெனகான்குவகையா ம்வெகுளிதனையுடை 

யோர்,தொலைவிஞகம்புள்விலங்குகரராய்ப்பிறக்து துயருழ 

ப்பர், மலையுந்தகரகிழ லுடனே மலையுங்களிற்றுமன்னவனே. 

பிரபுலிங்கலிலை. 

901 சிறப்புப்பெற்றகல்யோகிதன்மன ததெழுசினந்தன் 

னறத்தைக்கொள்றிடமுன் புபஞ்சியி ற்புகுமமல்போ 

லொறுக்கப்பட்டவன்பவம்பினையொ ழித்திடுமதனாற் 

பொறுத்தற்கொப்பிலையென் நுகன்றதிர்தனைபோலும். (1) 

205 வலியவனிடத்துமொத்தான்மாட்டி லும்வெகுளிகா த்தல் 

- பொலிவுசெயறமதென்னப்பொருந்துருதனையாதம்பா 

" னலிவுறுவெகுளிசெல்லா காதலானலி௰லா றமு 

ர மெலியவளிடத்துக்காக்கும்வெகுளியேயறமதென்பர், (8) 

200) வைதவன் றன்னைன்றுவாம்த்தினனெனவுந்திய 

செய்தவன் றன்னைல்லசெய்தவனெனவுங்கொள்வோன் 

கைதவமசன்றமுத்திகண்டவனவவாறுன்னான் 

பொய்தவனென்பதென்றுபுகன்றனர்புலவான்றே. (8) 

510 , பெரியவர் தம்மைக்காய்ந்தான் பிறங்கல்கல்லியகோலொப் 

புரிவன புரியப்பட்டுப்புலம்புவனொத்தார்க்காய்ந்தா [பான் 

' னெரிஈரகதனில்விழ் வனிழிந்தவர்க்காய்ந்தானென்றா 

| லொருவர்தம்மிடத்துஞ்சத்றமுறாபையேன்றுமாதோ. (4)
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௦10 

பகவற்ச்தை. 

*எரிநிகர்வெகுளிபொங்கமயக்கம்வர்தெய்துமெய்தச்' 

தெரிபவைூிதையுமுள்ளந்தெரிர்தவைசிதைந்தபோதே 

யுரியதன்னுணாவுமாயுமுணர்வுமாய்ந்தொழிந்தவாறே 

பரியவென்றறிஞர்பேசுமனை த்துமாய்ந்தொழியுமன்றே. (1) 

பிரபோதசந்திரோதயம். 

*வலியோரமேல்வரும்வெகுளிமறித் துடனே தமைக்கெடுக் 

கும்வதிதேகோப, மெலியோர்மேல்வரிலிகத் தில்வெம்பழி 

யுமேனரகும்விளைக்குமல்லா, னலிவோர்தம்முவப்பினுக்கு 

ஈகைக்குமெய்துங்கேடினியாட்புமாற்றும், புலியோகம்பசு 

வினம்போற்பல்காமையதன்சின த்தின்பொருட்டாலன மோ, 

*வந்தவர்வாம்த்தினும்வசையுரைக்கினு6 த் LSB | ஞீ 

சந்தனம்பூசினுர்தசையைக்கொய்யினு 

முந்துறுவினையினான்ுண்டதாமெனச் 

இர்தையி லுன்னியான்சின.த்ைதவெல்வனே. (2) 

நன்னேறி, 

உள்ள ்கவர்ந் தழுந்தோங்குசினங்காத்துக் 

கொள்ளுங் கணமேகுணமென்௧--வெள்ள ந் 

தடுத்தலரிதோகடங்கரைதான் போத்து 

வித் தலரிதோவிளம்பு. (1) 

சோமேசர் மதுமோமீவேண்பா. 

வன்மைச்சுயோதனற்கும்வானோர்சிறைமீட்டான் 

ஜொன்மைகெறித்தருமன்சோமேசா--பன்முறையு 

மின்னாசெய்தார்க்குமினியவேசெய்யாக்கா 

லென்னபயத்ததோசால்பு, (1) 

டு. ராமாயணம். 

ஒள்ளியதவத்தாற்கல்லியா லுணர்வாலுண்மையா லுணர்க்த 

வருயர்ந்தோ, செளளியகுற்றமில்லவமெய் தும்வெகுளியா
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லிப்படி ப்பட்டார், தெள்ளியவிரச்சிலையினஞய்புறத்துத்திற 

ந்பகைவெல்லலாஞ்சினமா, மூள்ளுறுபகையையறிந்தவரு 

லக த்தொருவரும்வென்றவரில்லை, (1) 
றங் கிலிற்பிறந்தமுழங்கு தீமூங்கின்டு தலறமுறு க்குமாபோ 

OF, SHER SS Son CaO nig தன்னுறுகளை யெ 

லாந்தகிக்கு, மாங்க தன்வெம்மையறிந்தவர்கமையா லதனை 

யுள்ளடக்கவுமடங்கா,தோகங்கியகோ பத்தீயினையொக்குமுட் 

பகையுலகில்வேறுண்டோ, 

சிலப்பத்காரம். 

நெறியினீங்கியோர்நீரலகூறினு 

மறியா மையென் நறிதல்வேண்டும், 

பேரந்தேவனூர் பாரதம். 

, அற்றவுறுப்பெல்லாமறுவையினான்பறைப்ப 

செ
க 

a
 
re

 
கேட

ும்
. 

மற்றொருவர்காணாமறையுமால்--வெற்றி 

் யறையார்கழலாயவமாயவெல்லாம் 

பொறையான்் மறைக்கமேற்போம், 

நாலடியார். 

தம்மையிகழ்க்கமைதாம்பொறுப்பதன்றிமற் 

. றெம்மையிகழ்ர் தவினைப்பயத்தா--லும்மை 

வ
வ
த
்
த
ு
 
டர

ா யெரிவாய்கிரய த்துவீழ்வாகொலென் று 

பரிவ.தூஉஞ்சான் றோர்கடன், 

காவாதொருவன்றன்வாய்திறம் துசொல் லுஞ்சொ 

லோவாதேதன்னைச்சுநுதலா--லோவாதே 

யாய்ந்தமைந்தகேளவியறிவுடையாமெஞ்ஞான் றுங் 

காய்ந்தமைந்தசொல்லார்கறுத்து, 

சேர்த்துநிகரல்லார்நீரல்லசொல்லியக்கால் 

வேர் த்துவெகுளாரவிழுமியோ-- சோர்க்க தனை 

யுள்ளத்தானுள்ளியுரைத்து.ராயூர்கேட்பத் 

 துள்ளித்தூண்முட்டுமாங்£ம், 

(2) 

(1) 

(1) 

(2) 

(3)
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528 

இளையானடக்கமடக்ககங்களேடொரு 

வில்லான்(கொளடயேகொடைப்பய---னெல்லா 

மொறுக்குமஅகையுரனுடையாளன் 

பொறுக்கும்பொறையேபொ.றை, 

கல்லெறிர்தன்னகயவர்வாயின்னச்சொ 

லெல்லாருங்காணப்பொறுத்துய்ப்ப--ரொல்லை 

யிடுநீ நருற்பையவிர் ததாகம்போற்றத்தங் 

குடிமையான்வா திக்கப்பட்டு, 

மாற்றாராய்நின்றுதம்மாறேற்பார்க்கேலாமை 

யாற்றாமையென்னாரறிவுடையா--ராற்டாமை 

கேர் த்தின் னமற்றவர்செய்தக்கா ந்ரமவரைப் 

பேர் த்தின்னாசெய்யாமைஈன்று, 

நெடுங்காலமோடி னுநீசாவெகுளி 

கெடுங்காலமின் றிப்பரக்கு--மடுக்காலை 

நீர்கொண்டவெப்பம்போ ற்முனே தணியமே 

சர்கொண்டசான்றோர்சினம். 

உபகாரஞ்செய்ததனையோராதேதங்க 

ணபகாரமாற்றச்செயிலு--முபகாரர் 

தாஞ்செய்வதல்லா ற்றவ ததினாற்.றீங்கூக்கல் 

வான்றோய்குடிப்பிறர்தார்க்கில், 

கூர்த் துராய்கெளவிக்கொளக்கண்டுந்தம்வாயா ற் 

பேர்த். துராய்கெளவிஞரீ ங்கில்லை--நீர் ததன் றிக் 

நிழ் மக்கள் மோயசொல்லியக்கா ற்சொல்பவோ 

மேன்மக்கடம்வாயான்மீட்டு, | 

பாடமேயோதிப்பயன்றெரிதறேற்றாத 

மூடர்முனிதக்கசொல்லுங்காற்--கேடருஞ்சர்ச் 

சான்றோரர்சமழ்த்கனர்கிற்பவேமற்றவரை 

யின்றாட்கிறப்பப்பரிர் த, 

(4) 

(6) 

(1) 

(6) 

(9) 

(10) 
  

 சமழ்தீதல் - வருத்தம்,
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௦20  எய்திபிருர்கவவைமுன்னர்ச்சென்றெள்ளி 

| வை கானொருவனொருவளை--வைய 

]் வயப்பட்டான்வாளாவிருப்பனேல்வைதான் 

வியத்தக்கான் வாழுமெனின். (11) 

நான்மணிக்கடிகை, 

521 கற்றோர்முற்றோன்முகழிவிரக்கங்கா தலித்கொன் 

௮ற்றார்முற்றோன்ராவுசாவு5--ஜெற்றென 
வல்லபுரிஈ்தார்க்கறற்கோன்ராவெல்லாம் 

வெகுண்டார்முற்றோன்ராக்கெடும். (1) 

532 ர்கண்டதேசெய்பவாங்கம்மியருண்டெனக் 

கேட்டதேசெய்பபுலனாள்வார்--வேட்ட 

வினியவேசெய்பவமைர்தார்முனியா தார் 

முன்னியசெய்யுந்திரு. (2) 

5383 ரீகொடுப்பினசனங்கொடுக்கலீடுப்பி 

னுயிரிடையிட்டைவிடுக்கவெடுப்பி ற் 

இளையுட்கழிர்தாரெடுக்ககெடுப்பின் 

வெகுளிகெடுத் துவிடல். (3) 

அறநேநறிர் சாம். 

524 . தன்னையொருவனிகழ்ரதுரைப்பிந்ரானவனைப் 

பின்னையுசையாப்பெருமையோர்--முன்னை 

ப வினை ப்பயனானாயிற்றுலென் ற கன்கண்மெய்ம்மை 

நினை த்தொழியநெஞ்சினோயில், (1) 

சோ
 

co
 

மா
 *எள்ளிப்பிறருரைக்குமின்னாச்சொறன்னெஞ்சிற் 

'கொள்ளிவைத்காற்போற்கொடிசெனினு--மெள்ள 

| வறிவென்னுநீராலவித்கொழுகலாற்றிற் 

 பிறிதெனினும்வேண்டார் தவம், (2) 

மதுரை, 

530 *கற்பிளவோடொப்பர்கயவர்கடுஞ்சின த்துப் 

பொற்பிளவோடொப்பாரும்போல்வாரே--விற்பிடி த்து 

12



90 . அறத்துப்பால். 

நீர்கிழியவெய்தவரிப்போலமாறுமே 

சீரொழுகுசான்றோர்சினம். (1) 

551 *சாந்தனையுக் தீயன வேசெய் இடி னுர்தாமவலைர 

யாந்தனையுங்காப்பர திவுடையோர்--மாந்தர் 

குறைக்குந்தனையுங்குளிர்கிழலை ச்சர். 

மறைக்குமாங்கண்டீர்மரம், (2) 

நீத்வேணபா. 

6 *அன்னமனையிர ரயி ௮க்கானவழகூன்னிசையே 

கன்னன்பொழியார்க்கழகுகற்பாமே--மன்னுகலை 

கற்றோர்க்கழகுகருணையேயாசைமயக் 

கற்றோர்க்கழ(குபொறையா ம், (1) 

கிநக்துறள். 
௦09 அகழ்வாரைக்காங்குகிலம்போலச்சம்மை 

யிசம்வார்ப்பொறுத கதறலை, (1) 

91) வறுத்தார்க்கொருகாளையின்பம்பொறுக்கார்க்குப் 

பொன்றுந்துணையும்புகழ், (2) 

௦141 மிகுதியான்மிக்கவைசெய்காரைக்தாந்தம 

ககுதியான்வென் அவிடல், (3) 

542 ௨ ண்ணாதுகோ ற்பார்பெரியாபிறர்சொல்லு 

மின்னுச்சொனேட்பாரித்பின், (4) 

ஆகச் சேய்யுள் 42, போறை ழறறிற்று, 

௧௫-ம் அதி, இன்சொல். 
  

பிநாயகபுராணம். 

545. வந்தவிருர் தூமலரா தவதன நோக்குமுன் குழையு | BE 

மந்தவடைவாலகச்சன்பையலர்ந்தமுகத்தால்வெளிப்படுத்
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சந்தமணிவாயினுந்தோன்றர்சற்றும்வஞ்சங்கலவாமே 

யுக துஞ்சுவையின்மொழியென்றுமுரைத்தல்வேண்டும்பய 

[ன்வேண்டின். (1) 
நன் னேறி. 

மாசற்றகெஞ்சுடையார்வ ன்சொலினி ேனையவர் 

பேற்றவின்சொல்பிறிதென்க.-விச ற்கு 

நல்லோனெ றிசிலையோுன்னுசாலொண்கருப்பு 

வில்லோன்மலசோவிருப்பு. (1) 

இன்சொலாலன் நியிருநகீர்வியனுலகம் 

வன்சொலாலென்றுமகிழாதே--பொன்செ 

யகர்வளையாய்பொங்கா தழற்கதிராற்றண்ணென் 

கதிர்வரவாற்பொங்குங்கடல். (2) 

சோமேச॥முதுமோமிலேண்பா, 

இன்சொலிரா மனியம்பவிரேணுகைசேய 

துன் பமொழியேபுகன்றான்சோமேசா--வலவ புடைய 

வின்சொலினிமன்றல்சாண்பானெவன்கொலோ 

வன்சொல்வழஙகுவது, (1) 

நீதிநெறிவிளக்கம். 

இனியவரென்சொலிலுமின்சொல்லேயின்னார் 

கனிபுமொழியுங்கமவே--யனல்கொளுந்தும் 

வெங்கா ரம்வெய்தெனினுகோய்தீர்க்குமெய்பொடிப்பச் 

சிங்ககுளிரஈ துங்சொலும், (1) 

| ஈசையரிதெனினுமின்சொலினுகல்கூர் த 

ிலாகோகொடி துகொடிதம்மா--நாகொன்று 

இவினைக்கம்மியனால்வாப்பூட்டிடப்படின்மற 

(np aut விவரென்செய்வார். (2) 

பழிமோமிீ. 

புன்சொல்லுஈன்சொல்ஓும்பொய்யென் றுணர்கிற்பார 

வன்சொல்வழியராய்வாழ்தலுமுண்டாமோ



02 அறத்துப்பால், 

புன்சொலிடர்ப்படுப்பதல்லாலொருவனை 

பின்சொலிடர்ப்படுப்பதில், 

நீத்வேண்பா, 

௦௦0 *மென்மதுரவாக்கால்லிரும்புஞ்ச க.ங்கடி.ன 

வன்மொ ழியினாலிகழுமண்ணுலக--ஈன்மொழிசே 

சோதுகுயிலேதங்குதலியதுகர்த் தபர்தா 

னே தபராத ம்செய்த தின் ஸு, 

921 *சாவினுனியினயிருக்கிற்பூமாது 

நாவினியல்லோருஈண்ணுவார--மாவினுனி 

யாங்கடினமாகிலத்திருவுஞ்ே ச.ராண்முன் 

னாங்கேவருமாணமாம், 

தனிப்பாடல். 

552 ர்கெட் டக;ழழை கக்குரலதென்பர்குயில் படவி 

னட்டவர்களபோன்மகிழ்வாஈண்பதனொடென்னை 

பட்டபொ OO 

வெட்டெனவுரைத்தலைவிடுத்திடுமினென்று 4 

கீநக்தறள். 

22௦ துன்புறாஉந்துவ்வாமையில்லாகும்யார்மாட்டு 

மின்புறா உமின்சொலவாக்கு. 

vot பணிவுடையனின்்சொலனாகலொருவழ் 

கணியல்லமற்றுப்பிற, 

2 அல்லவைதேயவறம்பெருகுகல்லவை 

மாடியினியசொலின், 

220 இறுமையுணீக்கியவின்சொன்மறுமையு 

மிம்மையுமின் பந்தரும், 

2௦1 இனியவுளவாகவின்னாதகூ நல் 

கனியிருப்பக்காய்கவர்ந்தற்று, 

தக் 

ஆகச் சேய்யுள் 15. இன்சோல் முற்றிற்று,



௧௬-ம் அதி, ஈகை, 93 
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தீநமந்தீரம், 
998 &கோலவறட்டைக்குனிந்துகுளகிட்டுப் 

பாலைக்கறந்துபருகுவதேரொக்குஞ் 

சீலமுகோன்புமிலாதவர்க்கந்தது 

காலங்கழிக்தப:பிர துவாகுமே. (1) 

009 *ஈவதுயோகமியமகியமங்கள் 

சார்வதறிர்தன்புதங்குமவர்க்கன் றி 

யாவலறிர்தன்பு தங்கா தவர்களுக் 

கேவேபெரும்பிமையென்றுகொள்ளீசே. (3) 

200 *மண்மலையத்தனைமா தனமீயினு 

மண்ணலிவனென் நஞ்சலியத்தனா 

யெண்ணிபிறைஞ்சா தார்க£ர்த விருவரு 

நண் ணுவரேழாஈரசக்குழிபிலே,. (3) 

கந்தபுராணம். 

501 என்னானுமோருதவியாதொருவன்யார்க்கெனினுந் 

தன்னான்முடிவதெனிற்ருனேமுடித் த தலை 
சொன்னான்முடி த்தலிடையாகுஞ்சொலுகிலும் 

பன்னாண்மறுதுதுப்புரிகல்கடைப்பான் மையதே.. (1) 

காந்சிப்புராணம். 

562 கொடைபேயெவர்க்குமெப்பேறுங்கொடுக்குகெறியிற்பிற 

மாத, கொடையேயாருந்தன் வழியினொழுகர்செய்யுக்குறை 
திக அ. 69 உட . . ச ட 

இர்ந்த, கொடையேபகையையுறவாக்குங்குலவும்பூ தமன தீ 

இனையும், சொடையேபுரக்குமென்றுளளங்கொள்ளப்புகன் 

ரூன்கவு தமனே,. (1) 

தணிகைப்புரசா ணம். 

505 தஇிரைசெய்நீர்விழுஞ்சிலையினைப்புணேயன் றிச்சிலைகரையேற் 

wp Sip, புரைசெய்பாவத்தினமுந்தினார் தமைப்புரையொழி
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ந்தவாதாமன றி, நிரைசெய்மேற்கதிசெலுக்தவல்லாரலாநி 

கழ்கரிசினரற்ரா, லுரைசெய்பாத்திரமபாத்திரமறிந்தளித் 

தொழமிக்கற்பயன் வேட்டோர், (1) 

தீருக்குறுஞ்செல்வமெய்திற் நருக்னொற்பிழைகளெல்லாம் 

பெருக்குகல்கூரினந்தோ பிறருழைபிரந்துசேறன் 

மரித்தலிம்றுயசமீண்டும்வர் சவர்க்செக்கமற்றுக் 
கரத்தன்மற்றதனினூங்குக்கடுந்துபரறிவிலார்க்கே, (3) 

விநாயக।( ராணம். 

இரப்பவன்வாளாதேகவிலனெலுமெவவங்கூ 17 

திரப்பினைகிரப்பனன்ராமிதனினன் முவதாகு 

மிரப்பவனிலனென்்௫ரவியம்பியவெவ்வஞ்சொல்லென் 

நிரப்பினும்பிறர்பாற்கூருதிரக்கமோடீதன்மைந்தா, (1) 

அருச்தியினிலனென்னாமுனளித்தலுமிலனென்றப்பா 

௮ரைத்திலகைச்சாலவு தவலுமேற்கின்றனும் 

வருச்துறவிலனென்னாமைவழங்கடவல.வில்செல்லம் 

னை றுபுகம்மிகவிள BDO) DHL, (2) பொருத்தலுமொன் றி ¢ 

நலமிகுசெல்வம்பேறுஈல்குரவினரைக்காத்த 

லிலனறமா தீரர் த் துபிலனெனப்பிறர்சொலெவவ 

வலனுரைக்கஞ்சியேனும்வறியனையிலனென்றெள்ளா 

தலர்புகழ்பயனும்வேண்டினாக்கையுமளிக்கமைக்தா. . (8) 

சாதல்வர்தித்தகாலுக்கனக்கொருசா தலின்றிப் 

பூதலமிறக்குங்கா றும்புக ழடம்பிருக்குமகதக் 

கோதறுபுகழின் யாக்கைகொடையிஞற்செல்வங்கூ ர 

வாழ்தலையு டையாரன்றேவானமும்வணங்குகீரார். (4) 

வைத்துப்பொருளை த்தானுகரான்வழங்கானிருந்துஞ்செத் 

தானே, செத்தபின்னரென்செய்வான்.றியார்கொள்வரீ ட்டு 

தலான், மெத்தும்வருச்தமேயன் றிவேறொன் றில்லையா தலி 

னாற், பொத்தும்வெறுக்கைஈன் ஜியுறல்புசி5 துலழங்கலே 

; | ட் யாகும். (5)
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திரக்கூவப்புராணம், 

21) மனைகடோறுமுற்றிரந்தகெபாலியுண்மகிழ 

வனகமால்வினடயூர்ஈ்துவர்தெளிதினிலருளக் 

கனைகருங்கடலுலகினிற்செய்வதுகருதின் 

வினைக।௦ர்ந்திதொனமேயன் றிமேேறுளதோ, (1) 

0/1 இகத்தினன்கொாடைப்பெருமையையறிந்துளோரில்லென் 

தகச்திஷமைமுமுளைசெயாரவரரிதாகக் 

தொகுக்கவோர்பொருணல்குவரென்பதென் றுணிக் து 

ம்கு க்கவாவியுங்கொடுப்பரால்வேண்டுமுன்வீரும்பி, (8) 

காசிகண்டம். 

0/2 மூகனெதிரொன்றும்பிரிபின் மற்றொன் றுமொழிபவர்விழை 
வுறுழாகு, ரகன் றகேளவியிலாரருமருத்து வர்களரும்பொரு 

ள்கவருநர்தூர்த தர், புகலருந்திமைபுரிபவர்மல்லர்செருக்கி 

னர்புன்றொழிற்கியோ, ரிகழ்கருமினையோரொன் பதுபெயர் 

க்ஞுமீ ந்திடலபமுதெனவிசைப்பார். (1) 

075 பாண்புடையாளர்கேண்மையர்த த்தம்வழிமுறையொழுக்கி 

ணிலமர்ந்தோர், சேண்படுகிரப்பினெய்திலேர்புரப்போர் 

இர்ந்தவர் தர்தைதாய்குரவர், காண்டகுமுதவிபுரிர்துளோ 

மீனையோரொன் பதின் மருமுளங்களிப்ப, வேண்டுறுநிதியம 

ளிப்பின்மற்றொன்றேகோடியாமெனமறைவிளம்பும், (8) 

பகலற்கீதை. 

9/4 *முன்செய்காரியப்பொருட்டுமின் நியேமுடி சீதிதனாற் 

பின்டொருஈற்பொருள் விளை யுமென்பதுவும்பேணாத 

நன்குடை யகாலத்தேரல்லிடத்தேரல்லவர்க்கு த் 

தன்பொருளைக்கொடுக்குமதுசாத்துவிச தான மே, (1) 

212 *கொண்டுசெயத்தகுங்கருமமெனுக்குறிப்பொன் நின் றியே 

பண்டுசிலர்செய் ச தற்காப்பரிவோடுபண்ணினவு 

முண்டி தனான் மேல்விசாவென்றுணர்வோடிச்செய்வனவு 

மெண்டிசையுகிறைபுகழாயி.ராச.தமாந்தானமே, (2)



96 அறத்அப்பால், 
  

லு * 576 *வா யாததொ ருபொ ருளைவழங்காதகாலத்தே 
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யேயாதநிலத்திடையேயிழிர் தகுலத் தவர்களுக்கே 

யாயாதவறிவினொடுமப்பிரியத்தொடுங்கொடுத்தல் 

சாயா தபெருந்திறலோய்தாமதமார் தானமே, (5) 

பட்டினக்கடிகள் பாடல. 

பிறக்கும்பொழுதுகொடுவர்த தில்லப்பிறர் துமண்மே 

லிறக்கும்பொழுதுகொடுடோவதிலலையிடைகடுவித் 

குறிக்குமிச்செல்வஞ்சிவன்றர் ததென்றுகொடுக்கறியா 

திறக்குங்குலாமருக்சென்சொல் லுவேன்சச்சியேசம்பனே. 

நாயாய்ப்பிறந்திடினல்வேட்டையாடிசயம்புரியுக் 

தாயார்வயிற்றினரராய்ப்பிறர்துபின் சம்பன்னராய்க் 

காயாமரமும்வறளாஙகுளமுங்கல்லாவுமென்ன 

வியாமனிகரையேன்படைக்தாய்கச்சியேசம்பனே. (8) 

மு.ற்றொடர்பிற்செய்தமுறைமையால்வர்கசெல்வ 

மிற்ரைசாட்பெற்றோமென்றெண்ணாதுபாழ்மனமே 

யற்றவர்க்குமீயாமலரன்பூசையோ.ராமற் 

சுற்றவர்க்குமீயாம ற்கண்மறர் துவிட்டனையே, (3) 

நன்னேறி, 

பிறர்க்குகவிசெய்யார்பெருஞ்செல்வம் வேறு 

பிறர்க்குதவியாக்குபவாபேராம்--பிறர்க்கு கவி 

செய்யாக்கருங்கடனீர்சென்றுபுயன்முகந்து 

பெய்யாக்கொடுக்கும்பிறர்க்கு, (1) 

எற்தைல் கூர்ர்தானிரப்பார்க்கீர்தெென்றவன் 

மைந்தர்கம்மீகைமறுப்பரோ--பைந்தொடி 

நின் றுபயலுதவிநில்லாவரம்பையின்கழ்க் 

கனறுமுதவுங்கனி. (2) 

நீதிநேற்விளக்கம். 

- வள்ளன்மையில்லா கான்செல்வச்தின்மற்றையோ 

னல்குரவேபோ லுகனிரஈல்ல--கொன்னே | 

யருளிலனன்பிலன்சகண்ணறையனென்று 80/32 4 1 

பல.ராலிகழப்படான். (1)
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இராமாயணம், 

வெள்ளியையா தல்விளம்பினைமேலோர் 

வள்ளியராகவழங்குவதல்லா 

லெள்ளுவவென்சிலவின் னுயிசே லுங் 

கொள்ளுதறீதுகொடுப்பதுகன்றால், (1) 

- மாய்ந்தவர்மாய்ர் தவரல்லர்கண்மாயா 

தேந்தியகைகொடி.ரந்தவரெந்தாய் 

விர்தவரென்பவர்விர்சவோனு 

மீந்தவ.ரல்லதிருர் சவர்யாசே, (2) 

தசேலோபாக்கியானம். 

ஒருசி௮வதருமமேனுமுஞற்றிடாரிரப்போர்வச்து 

தீருகிகர்க.ரத்காயென்றுசாற்றினுங்கொள்ளாராடக் 

கருணைசற்றின் றியெல்லைகடர்திடத்துறர்.துமீள்வர் 

மருவுபல்களையமோம்பார்வளம்படைதெெென்பெற்ருரால், 

புறநானூறு. 
ஒருதிசையொருவனையுள்ளிகா ந்றிசைப் 

பலரும்வருவர்பரிசின்மாக்கள் 

வரிசையறிதலோவரிதேபெரிது 

மீதலெளிசேமாவண்டோன்ற 

லதுான்சறிந்தனையாயிற் 

பொதுரோச்சொழிமதிபுலவர்மாட்டே, (1) 

மன்னாவுலகத் துமன்னுதல்குறித்தோர் 

தம்புகழ்கிதீஇத்தாமாய்ர்தனரே 

துன்னருஞ்சிறப்பினுயா்ர்தசெல்வ 

நின்மையினிரப்போர்க்இயாமையிற் 

ஜொன்மைமாக்களிற்றொடர்பறியலசே, (8). 

தெண்கடல்வளாகம்டொதுமையின் றி 

வெண்குடைகிழழ் நியவொருமையோர்க்கு 
ஈடுகாள்யாமத்தும்பகலஓுர்துஞ்சான் 

19



98 அறத்துப்பால், 

  

கடுமாப்பார்க்குங்கல்லாவொருவற்கு . 

முண்பனசாழியுடுப்பனவிரண்டே 

பிறவுமெல்லாமோரொக்கும்மே 

செல்வத்துப்பயனேயி தல் 

துய்ப்பேமெனினேதப்புஃபலவே, . 

௦80 *ஒல் லுவதொல்லுமென்ற ஓம்யாகாக்கு ,, 

மொல்லாதில்லெனமறுத்தலுமிரண்டு 

மாள்விளைமருங்கற்கேண்மைப்பாலே 

யொல்லாதொல்லுமென்றலுமபொல்லுவ 

தில்லெனமறுதக்தலுமிரண்டும்வல்லே 

பிரப்போர்வாட்டலன்றியும்புரப்போர் 

புகழ்குறைபேம்வாயிலத்தை. 

500 *கடவுளாலத்துத் தடவுச்சினைப்பல்பழ , 

நெரு௩லுண்டனமென்னாதுபின் னுஞ் 

செலவானாவேகலிகொள்பள்ளின 

மனையாவாழி்யோவிரவலரவரைப் 

.புரவெதிர்கொளளும்பெருஞ்செய்யாடவ 

ருடைமையா குமவருடைமை 

யின் மையாகுமவரின் மையே, 

001 *கழிர்ததுபொழிர்் தனவான்கண்மா றினுந் 

தொல்லதுவிளைந்தெனநிலம்வளங்கரப்பினு 

மெல்லாவுயிர்க்குமில்லால்வாழ்க்கை 

பின்னுந்தம்மெனவெம்மஜோரிரப்பின் 

முன்னுங்கொண்டிரென௮ம்மனோ்மறுத்த 

லின்னாதம்மவியறேரண்ண 

லிஃ்ல.துகிரப்பலாற்றுதோரினு 

முள்ளிவருகர்ஈசையிழப்போே 

யனையையுமல்லை$ியேயொன்னா 

சாரெயிலவர்கட்டாகவு நமதெனப் 

(3)
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பாண்கடனிறுக்கும்வள்ளியோய் 

பூண்கடனெந்தைநீயி.ரவலர்புரவே, ப (0) 

902 *ஈயெனவிரச்தலிழிர்கன்றதனெதி 

ரீயேனென் றலதனினுமிழிந்தன்று 

கொள்ளெனக்கொடுத்தலுயர்ந்தன் ற தனெதிர் 

சொள்ளேனென்றலதனினுயர்ந்தன்று 

செண்ணீர்ப்பாப்பினிமிழ் திரைப்பெருங்கட 

அண்ணாராகுபறீர்வேட்டோரே 

யாவுமாவுஞ்சென்றுணக்கலங்கச் 

சேடெபேட்டசறுமைத்தாயினு 

முண்ணீரமருங்கின தர்பலவாகும் 

புள்ளும்பொழுதும்பழித் தலல்லைத 

புள்ளிச்செ ன்போர்ப்பழியலர தனாற் 

புலவேன்வாழியசோரிவிசம்பிற் 

கருவிவானம்போல 

வரையாறுசு ரக்கும்வள்ளியோய்கின்னே, . (1) 

. புதப்போரள்வேண்பாமாலை. 

e
e
 

Cc ம
 முல்லைக்கு த்தேருமயி லுக்குப்போர் வையு 

மெல்லைநீர ஞாலத்திசைவிளங்கத்--தொல்லை 

யிரவாமலீர்சகவிறைவர்போனீயுங 

கரவாமைபிதல்கடன் | (1) 

DIL ஆயாதறிவயர்ந்தல்லாந்தகலிடத்து 

Lom 8) Bus Lote FOF Q)—uP wr 

திறுகப்பொதியன்மினின் ஜெெநொளைக் 

குறுகவருமரோகூற்று, (3) 

சீவகசிந்தாமணி. 

மாசித்தி ந்கண்மாசினடின்ன த்துணிமுள்ளி சோ
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| பே௫ிப்பாவாய்பிச்சையெனக்கையகலேந்திக் 

் கூசிக்கூசிறிற்பர்கொடுசத்துண்டறியாதார், (1)



100 அறத்துப்பால். 
  

பேநம்போரள்விளக்கம். 

௦090 மின்னுந்தமனியமும்வெற்றிரும்புமோரினமாயப் 

பொன்னின்பெயர்படைத்தாற்போலதே- கொன்னே 

யொளிப்பாருமக்களாயொல்லுவதாங்கே 

யளிப்பாருமக்களாமாறு, (1) 

நாலடியார், 

597 உண்ணாஜனொளிகிருனோக்குபுகழ்செய்யான் 

௮ுன்னருங்கேளிர் தயர்களையான்--கொன்னே 

வழங்கான்பொருள்காத் திருப்பானேல்௮/௮ 

விழந்தானென்றெண்ணப்படும், (1) 

௦98 உடாஅதுமுண்ணாதுந்தம்முடம்புசெ ற்றுங் 

செடா௮தநல்லறமுஞ்செய்யார்--கொடாறுது 

வைசத்தீட்டினாரிழப்பர்வான்ோய்மலைகாட 

வுய்த்தட்டுர்சேனீக்கரி, (3) 

௦99 *உறக்குர்துணையதோரராலம்வித்தீண்டி. 

யிறப்பரிழற்பயந்தா௮ங்-- சறப்பயனுந 

தான்சிறிதாயினுர் தக்கார்சைப்பட்டச்கால் 

லான்சிறிதாப்போர் த்துவிடும், (3) 

600 முன்னரேசாகாண்முனிதக்கமூப்புள 

பின்னரும்பீடழிக்குநோபுள--கொன்னே 

பரவன்மின்பற்றன்மின்பா த் துண்மின்யாதுங் 

கரவன்மின்கைத்துண்டாம்போழ்து. (4) 

001 ஏற்றகைமாற்றாமையென்னானுக்தாம்வரையா 

.. தாற்றாதார்க்வேதாமாண்கட--னாற்றின் 

மலிகடற்றண்சோப்பமாறீவார்க்தேல் 

பொலிகடனென்லும்பெயா த்து. (5) 

  

1 உ.றச்சல் - விரலாற்கிள்ளுதல்,
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அய்த்துக்கழியான்றுறவோர்க்கொன் நீசலான் 

வைத்துக்கழியுமடவோனை- வைத்த 

பொருளுமவனைககுமேயுலகத் 

தருளுமவனைசகும், (6) 

கொடுத்த லுந்தப்த்த லுர்தே த்ராகிடுக்குடை 
பூளளத்தான்பெற்றபெருஞ்செல்வ--மில்ல த் 

அருவுடைக்கன்னியரைப்போலப்பருவத்தா 

லேதிலான்றுய்க்கப்படும், (7) 

எனதெனதென் றிருக்குமேழைடொருளை 

யெனதெனசென்றிருப்பன்யானு5-- தன தாயிற் 

ருனுமதனைவழங்கான்பயன்றுவ்வான் 

யானுமதனையது. (8) 

MU pPHST SOF Mati cl VAST HUG BT 

ரிழந்தாரெனப்படுதலுய்ச்தா--ருழந்ததனைக் 

காப்புய்ந்தார்கல் லு தலுமுய்ந்தார் தங்கைந்கோவ 

யாப்புய்ந்தாருய்க்தபல, (9) 

தனதாகத்தான் கொடான்றாயத்தவருந் 

தமதாயபோழ்தேகொடாழரா்--தனதாசக 

முன்னேகொடுப்பினவர்கடியார்தான்கடியான் 

பின்னையவர்கொடுக்கும்போழ்து. (10) 

பழமோழி. 

வழங்கலுந்துய் த்தலுந்தேற்றா தான்பெற்ற 

முழங்குமுரசுடைச்செல்வ்-- த ழங்கருவி 

வேய்முற்றிமுத்துதிரும்வெற்பவஃதன்ரோ 

நாய்பெற்றதெங்கம்பழம். (1) 

சிறுபஜ்சழலம். 

கழிர்தவைதானிரங்கான்கைவாராஈச்சா 

னிகழ்க் வையின் புருனில்லா--மொ .ஜிந்தவை 

மென்மொழியா லுண்ணெகிழ்ந்தீவானேல்விண்ணோரா 

லின்மொழிமாலேத்தப்படும், (1)



[02 அறத்துப்பால், 

  

Lp Heo IT. 

009 ரீரல்லாசொருவர்க்குச்செய்தவுபகாரம் 

கன்மேலெழுச்துப்போற்காணுமே--யல்லாத 
விரமில்லாநெஞ்ச த்தார்க்சர்கவுபகார 

நீர்மேலெழுத்திற்குகோர். 

நல்வழி. 

010 *சாதியிரண்டொழியவேறில்லைசா ற்றுங்கா 

| னீ திவழுவாநெறிமுறையின்--மேதினியி 

லிட்டார்பெரியோரிடா தாரிமிகுல த்தோர் 

பட்டாங்கிலுள்ளபடி, 

011 &ஆற்றுப்பெருக்கற்றடி சுடுமர்காளுமவ்வா 

றா றறுப்பெருக்கா லுல உட்டு-மேற்றவர்க்கு 

ஈல்லகுடிப்பிறர் தார்றல் கர்ர்தாரானாலு 

மில்லயெனமாட்டாரிசைந்து. 

O12 ஈசெப்தீவினையிருக்கத்தெய்வ த்சைகசொந்தக்கா 

லெய்தவருமோவிருநிதியம்--வைய தீ 

குறும்பாவமென்னவறிந்கன் Diag seas 

வெறும்பானைபொங்குமோமேல், 

013 *மாம்பழுத்தால்வெளவாலைவாவென்றுகூவி 

யிரந்தழைப்பார்யாவருமங்கில்லை--ஈ ரந்தமு தங் 

கற்றுகரல்போற்காவா தளிப்பரே 

ஆறறுருலசத்த வா, 

நீதிவேண்பா. 

014 *தாமுங்கொடார்கொடுப்பார் தம்மையுமீயா தவகை 

சேமஞ்செய்வாருஞ்செலருண்டே--யேமகிழ 

லிட்டுமலர்காய்கனிகளீந்தருளுமாமாத்தைக் 

கட்டுமுடைமுள்ளெனவேகாண், 

01௦ *தானறிந்தோருக்குதவிதன்னாலமையுமெனிற் 

ரூனுவர் தீத றலையாமே--யான தனாற் 

(1) 

(3)
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010 

011. 

618 

619 

620 

சொனனாற்புரிகலிடைசொலலியும்பன்னாண்ம௮ த்துப் 

- பின்னாட்புரிவதுவேபின், (2) 

1 தனிப்பாடல். 

* தண்டாமலிவதுதாளாண்மைதண்டி 

யடுத்தக்காலிவதுவண்மையடுத் தடுத்துப் : 

பின்சென்றாலீவதுகாற்கூலிபின்சென்றும் 

பொய்த்தானிவனென்றுபோமேலவன்குடி 

யெச்சமி றுமேலிறு, (1) 

தீநக்துறள், 
றல்லாறெனினுங்கொளதிீதுமேலுலக 

மில்லெனினுமீதலேரன் று. | (1) 

அற்ற ரழிபசிதீர் ச சதலஃகொருவன் 

பெற்ருன்பொருள்வைப்பு மி, (2) 

ஈத் துவக்குமின்பமறியார்கொறாமுடைமை 

வைத் த மக்கும்வன்கணாவா, (3) 

சாதலினி ன்னா ததில்லையினி ௧. தாஉ 

ம். கலியையா க்கடை. (4) 

ஆகச் சேய்யுள், 02 ஈகை ழற்றிற்று, 

௧௭-ம் ௮. அருள். 

KDE WHOS, 

௮.ததர௪த்திரமுகராதிகளிைடர்ந்தெதீர்ந் த 

கெய்த்தோருண்ணின் றெழப்புண்ணிறுவுதல்கூடாதம்ம 

வெய்த்திரங்கப்பிராணிகளுக்கிடையூறுசெய்திடவோர் 

கொத்தழலார்வெர்நிரயக்குழிவிழ்வதுண்மையே, (1) 
  

* தமிழ்நாவலர் சரிதை. 
அலகாக



104 

622 

623 

624 

626 

627 

628 

- அறத்துப்பால், 

தாயுமானவர்பாட ல். 

எவ்வுயிருமென்னுபிர்போலெண்ணியிரங்கவுகின் 

ஹெய்வவருட்கருணைசெய்யாய்பராப. ரமே, 

தம்முயிர்போலெவ்வுயிருந்தானென் ௮ தண்ணருள்கூர் 

செம்மையருக்கேவலென்றுசெய்வேன்பராபரமே. 

நன்னேறி, 

தீங்குறைதீர்வுள்ளார் தளர்ந்துபிறர்க்கு.றாஉம் 

வெங்குறைதிர்க்கிற்பார்விழுமியோர்-- திங்கள் 

கறையிருளைநீக்கக்கரு சா.துலகி 

னிறையிருளைநீக்குமேனின்று, 

பெரியவர் தந்கோய்போற்பிறர்நோய்கண்டுள்ள 

மெரியினிழுதாவரென்ச--தெரியிழாய் 

மண்டுபிணியால்வருந்துபிறவுறுப்பைக் 

கண்டுகலுமுமேகண், 

பேறிஞர்தாக்கும்பிறர் துயரர்தாங்கியே 

வி.ரமொகொக்கவிரைகுவார்--நேரிழாய் 

மெய்சென்றுதாக்கும்வியன்காலடி தன்மேற் 

கைசென்றுதாங்குங்கடிது, 

ராமாயணம். 

அவுக்கர யினுமர்தணர்க்காயினும் 

யாவர்க்கேனுமெளியவர்க்காயிலுஞ் 

சாவப்பெற்றவரேதகைவாலனுறை 

தேவர்க்குந்தொழுந்தேவர்களாகுவார், 

குளாமணி, 

கற்றவர்கடவுட்டானஞ்சேர்ந்தவர்களைாகணில்லா 

ரற்றவ.ரந்தணாள.ரன் நியுமனைய£ீரார்க் 

குற்றதோரிடுக்கண்வந்தா லு தவு.தற்குரித்தன்முயிற் 

பெற்றலிவவுடம்பு தன்னாற்பெறுபயனில்லைமன்னே, 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(1)
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020 

030 

031 

633 

094 

ஆருயிர்யாதொன்றிடருறுமாங்கதற் 

கோருயிர்போலவுருகியுயக்கொள்ள 

கேரின துமுடியாதெனினெஞ்சகத் 

இரமுடைமையருளினி௰யல்பே, (2) 

சீவக்சிநீதாடணி. 

தன்னுயிர் தான்பரிந்தோம்புமாறுபோன் 

மன்னுயிர்வைக ஓுமோம்பிவாழுமே 

லின்னுயிர்க்கி றவனாயின்பமூர் க்தியாய்ப் 

பொன்னுபிரா ப்ப்பிறந்தும்ர் துபோகுமே. (1) 

anon wit Lid, 

உயிர்களோம்புமினூன்விழைர் துண்ணன மின் 

செயிர்கணீங்குமின் செற்றமிகந்தொரீஇக் 

கதிகணல் லுருக்கண்டனர்கைதொழு 

மதிகள்்போலமறுவிலர்தோன்றுவீர், (1) 

பேநந்ீதேவனார்பாரதம். 

இறப்பநுமக்கடுத்தவெவ்வகோயாவும் 

பிறர்க்குமஃ காமென்றுகொண்மி--னுறக்கருதி 

யெவ்வாறுமக்குறுதியெண்ணுதுரநீரெல்லார்க்கு 

மவ்வாஹேயெண்ணலற௰ம். (1) 

சிறுபஜ்சழலம், 

பொருளுடையான் கண்ணதேபோகமறனு 

மருளுடையான்சண்ணதேயாகு--மருளுடையான் 

செய்யான்பழிபாவஞ்சேரான் புறமொழியு 

முய்யான பிறாசெவிக்குய்த்து. (1) 

பத்பசுபாசவிளக்கம். 

கலையெலாமுணர்ர்தா னேனுங்கரிச.றத்செளிரந்தானேனு 

மலையெனவுய7ர்சானேனுமனமயலகனருனேனு 

(pala லாம்புகழப்்பல்லோர்க்குதவியகையனேனு 

மிலகயெலிரக்கமின் மேலெழுஈ.ரகடைவனன்றே, (1) 

14



  

106 அறத்துப்பால், 

திநக்தறள், 

089 ஈல்லாற்றானாடியருளாள்கபல்லா ற்றாற் 
தேரிலுமஃதே துணை. (1) 

680 அருள்சேர்ந்தகெஞ்சிஞர்க்கில்லையிருள்சேர்ந்த 

வின்னாவுலகம்புகல், (2) 

091 அ௮ருளில்லார்க்கவவுலகமில்லைபொருளில்லார்க் 

இவ் வுலகமில்லாகியாங்கு. (9) 

038 பொருள ற்ரார்பூப்பரொருகாலருள ற்மு 

ரற்ரார்மற்றாதலரிது, (4) 

ஆகச் செய்யுள் 18, அநள் ழற்றிற்று, 
  

௧௮-ம் ௮. கொல்லாமை. 

  

இலீங்கபுரா ணம். 

039 *ஒருயிர் தன்னைக்கோ றல்செய்தோர்களுயிரினையலவுயிரெய்தி 

041 

ச், சோர்வுறக்கொல்லுமாதலா ற்கோறலா தன்மற்றொழிந்தி 

டவேண்டுர், தேரிடி.ற்சவனையத் தினோர்புழுவாயினுமுயிர் 

செகுத்தவர் திரைசெய், வார்கடலுலசமுழுவதுஞ்செகுத்.த 

பாவத்தையடைகுவரன்் றே, (1) 

உபதேசகாண்டம். 

மாதிரஞ்சுழல்புட்குலம்படுப்பவர்மறிதிரைடொருநீர்வாழ் 

சாதிதூண்டிலிற்படுப்பவரணரியிற்சங்கிலிமுடக்கேற்றி 

மீதுசற்றறிவிட்டமிட் டசை த தவர்மேப்படவெகுளித்தி 

யோதுநெய்சொரிர்தெழுப்புவரவருடம்புருகியகிணஞ்சோச 

சிவதநமோத்தாம், 

உண்ணவுளைவிரும்பியுயிர்க்கொலை 

யெண்ணுவான்கொலைகண்டிரங்கான்கொாலை 

பண்ணுவாசைத்தடுத்துப்பகர்கிலா 

னண்னுவானிவரோடெனுரால்வரும், (1)
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043 வருந்துமேபசம்வைப்பின்மரிக்குமே 

பொருந்துமண்ணிற்புமுக்கணமென்றுளம் 

வருந்தியேபதமெல்லெனவைத்திடா 

தருர்தவச்தைப்பிரிர் தவரக்களலும், (2) 

சிவஜானதீபம். 

(45 *கொலையாதிநெறியகன் றஞானக்தா னேகூறரியமேலானஞா 

னமாகுங், கொலையா தியகன்றொமுகுர் தலங்கடாமேகுற்ற 

மிலாஈற்றவமென்றுரைக்கு நாலுள், கொலையாதியகற்றிய 

நல்லறங்கடாமேகுவலயத்திலொப்பரியவறங்களாகுங், கொ 

லையாதியகன்றுபெறுஞ்செல்வர்தானேக றநினுயிர்க்கிகமான 

வாழ்வதாமே, (1) 
பக்பசுபாசவீளக்கம், 

044 ரீகொலையிலானுதவுமன்னங்கூறிற்பேரமுதமாகுங் 

'கொலையுளானு தவுமன்னங்கூ நில்வல்விடமதாகும் 

புலையர் தமனயி லுண்போன் புலையனாமாறுபோலக் 

கொலைஞர் தமனையி ஓண்போன்கொலைஞனேயாவனன் றே. 

சிவ-இதோபதேசம். 

015 *கொல்லாதான்றன்மந்தன்மேற்கூறின்மற்றில்லைதன்மங 

கொல்லாதான் செல்வந்தன் மேறத்குவலயத்தில்லைசெல்வங் 

கொல்லாதான்றுறவுசன்மேற்கொள்ளலாச்துறவுமில்லை 

கொல்லா கான்ஞானர்தன் மேற்கூர்த்தமெய்ஞ்ஞானமில்லை, 

16 *தன்னை க தானக்ைகவெண்ணிகத்தான் பிறிதொன்றைச்கொ 

ல்வான், றன்னைத்தான்கொல்லுகின்றான்றன்னுயிர்வீடுத்து 

மொன்று, தன்னை க்தான்கொல்லாதான்காண்டன்னைமுன் 

னஞோக்குனெமுன், றன்னைத்தானோக்குகின்றத த்துவரிட்ட 

மீதால், (2) 
காயுமானவர்பாடல. 

017 கொல்லாலிரதங்குவலயமெல்லாமோங்க 
வெல்லார்க்குஞ்சொல் லுவதென்னிச்சைப.ராபரமே. (1) 

048 கொல்லாவிரதமொன்றுகொண்டவரேகல்லோர்மற் 

நல்லாதார்யாரோவறியேன்பராபரமே. (2)
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சுளாமணி, 

049 எல்லாவிரதமியல்பொக்குமாயினு 

மல்லாவிரதமனையாயவர்கட்குக் 

கொல்லாவிரதங்குடைமன்ன வாமெனின் 

வெல்லாவகையில்லைவிம்கெழிற்றோளாய், (1) 

யசோ தர்காவியம். 

020 *யானுபிர்வாம்தலெண்ணியெளியவர் தம்மைக்கொல்லின 

வானுயரின் பமேலால்வருகெறிதிரியுமன் நி 

யூனுபிரின்பமெண்ணியெண்ணமற்ஜொன்றுமின் நி 

மாலுவிர்வாழ்அமண்ணின் மறித்திடுமியல்பிற்றன்றே, (1) 

சீவக்சிந்தாமணி. 

651 சிலையினான்மாக்கள் கொன்றுசெழுங்கடல்வேட்ட மாடி. 

வலையினான்மீன்கள்வாரிவாழுயிர்க் உற்றமான 

கொலைஞசைக்கும்பிதன்னுட்கொந்தழலமுத்தியிட்டு 

நலிகுவர்நாளுசாளு௩ரகரைராமவேலோய, (1) 

வளையாபகி். 

652 ௨ லகுடன்விள நக வருசர் த்திரில்கொள்ளி 

னிலையில்கதிரான்கினி டைநின்று தடுமா று 

மலகிறுயரஞ்சினுபிரஞ்சவரும்வஞ்சக் 

கொலையொழிமினென்றுகனிகூ தின.ரறிந்தார், (1) 

பேர்ந்தேவனார் பாரதம். 

653 இக்கோய்ஈமக்குண்டென்றெண்ணாதேயெவவுயிரு 

முன்னோவக்கொன் ுண்ணுதூர்க்கர்தா--மெக்கோவும் 

பண்ணப்படுநரகிற்பாவிகளிற்பாவிகளென் 

ெெண்ணப்படுவாரிசைந்து. (1) 

054 கொன்றான்கொாலச்சொன்னான் க சவறுத்தானட்டான் 

தின்டுன்விலக்டோன் சென்றொன்று---கொன்றவனைக் 

குட்டவன்் சணிட்டெரிக்கவெரந்துகொடுவெந்ாரடற் 

பட்டழன் ௮ுவிழ்வாபதைச்து, (8)
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ஆனையடியிலடங்கா வடியில்லை 

தானதுபோனிற்ெறதன்மைதா---னூலுயிரைக் 

கொல்லாவறத்தின்கொழுநிழற்கேயுள்ளடங்கு 

மெல்லாவறமுமிசைர்து, (9) 

சிறுபஜ் சழலம், 

கொன்ரான்கொலையையுடம்பட்டான்கோடாது 

கொன்ற தனைக்கொண்டான்்கொழிக்குங்காற்-கொன்ற தனை 

யட்டானடவுண்டானைவரினுமேலுளவாக் 

கட்டெறிர்தபாவங்கருது. (1) 

*தனிப்பாடல. 

பிரிவறக்கொன்றுதின்னுங்கடைப்படும்பிறப்புநாளை 

வரனுறுதேவராகிவான்௫ொழவிருப்பக்கண்டீர் 

கருது திரென்றும்பொல்லாக்கடையசாயினுங்கொல்லாம 

லரனைவம்திப்படேல்வானாள்்வதற்கையமின்றே, (1) 

தீருக்தறள். 
அறவினையா தெனிற்கொல்லாமைகே T Mev 

பிறவினையெல்லாந்தரும், (1) 

ஈல்லாறெனப்படுவதியாதெனின்யாதொன்றுங் 
க க ட ( 

Glan லலா மைசூழுநெறி. (3) 

கொல்லா மமேற்கொ ண்டொழுகுவானவா ம்சாண்மேற் 

செல்லா துயிருண்ணுங்கூ ற்.று. (3) 

தன னயிர$ீப்பினுஞ்செய்யற்கதானபிறி 

தின்லுயிர்நிக்கும்வினை. (4) 

ஐக்ச் சேயியுள் 28. கோலலாமை முற்றிற்று. 

  

டர பழைய திருவிளையாடல்,



110 
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004 

005 

000 

அறத்துப்பால், 

௧௯-ம் அதி, புலான்மறுத்தல். 

தீரமந்தீரம், 

பொல்லாப்புலாலைநுகரும்புலையரை 

யெல்லாருங்காணவியமன்றன்றா துவர் 

செல்லாகப்பற்றியதீவாய்ஈரகத்தின் 

மல்லாக்கத்தள்ளிமறிச் துவைப்பாரே, (1) 

சிவஜானதீபம். 

எவவுயிரும்பராபரன்சர்கிதியதாகுமிலங்குழுயிருடலனை த் 

துமீசன்காயி, லெவ்வுயிருமெம்முயிர்போலென் றுநோக்கி 

யிரங்காதுகொன்றருந்துமிறிவினோரை, வவவியமதூ தரருந் 

தண்டஞ்செய்துவல்லிரும்பையுருக்கெவர்லாயில்வார்த்து, 

வெவ்வியதீயெழுஈ.ரசல்வீழ் சீ திமாமுவே தனைசெப் திடுவரெ 

னவோது நூலே, (1) 

பட்டினத்தடிகள் பாடல். 

சடக்கட த் துக்கபைசேடிப்பலவுயிர் தன்னைக்கொன்று 

விடக்கடி தீ துக்கொண்டி.முமாந்திருர் துமிகமெலிர்து 

படக்கடி த்தின் றுழல்வார்கடமைக்கரம்பற்றிநம 

னிடக்கடிக்கும்பொ.டுேதுசெய்வார்கச்சியேகம்பனே. () 

வளையாபத். 

*பிறவிக்கடலகத்தாராய்ம் துணரிற் 

றெறுவதிற்குற் றமிலார்களுமில்லை 

யறவகையோரராவிடக்குமிசைவோர் 

குறைவின்றித்தன்சுற்றச்தின்றனராகர், (1) 

நாலடியார். 

அ௮க்கேபோலங்கையொழியவிரலழுகத் 

துக்கத்தொழுகோயெழுபவே--யக்கா 

லலவனைக்கா தலித்துக்கான்முறித்துத்தின் ற 

பழவினைவர்தடைந்தச்கால். | (1)
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நான்மணிக்கடிகை, 

001 *கரப்பவர்க்குச்செல்சார்கவிழ்தலெஞ்ஞான்று 

மிரப்பவர்க்குச்செல்சாரொன்றிவோர--ப.ரப்பமைந்த 

தானைக்குச்செல்சார் தறுகண்மையூனுண்டல் 

செய்யாமைசெல்சாருயிர்க்கு, (1) 

அறநேறிச் சாரம், 

008 *கொள்.ரானுகருங்கொடுமையையுண்ணினைந் 

669 

670 

671 

672 

தன்ேயொழியவிரிவானே--லென்று 

மிடுக்கணெனவுண்டோவீல்வாழ்க்கைக்குள்ளே 

படுத்தானார் கன்னை க்கவம், (1) 

தனிப்பாடல். 

ஒருமீன் புலவு வாய்மடுப்பினொழியுர்தசைகளனை த்தினையும் 

பரிவானுகர்ந்தோர்விழ்கின்றபா ழ்வெர்ஈரகிற்படிவரெனு 

மருமாமறையின்பொருடேர்ந்தோவந்தாமரைநாண்மலர் 

பொ துளும், விரிநீர்வாவிபயின்மீன்கள்விழுங்கா துலவும்புள் 

ளினமே;. (1) 

முன்னைவே.களையைவிட்டுமு ற்றியவறிஞாகெஞ்சற் 

பின்னொருவிகாரமின் நியிருப்பரிப்பிணப்புலாலை 

நன்னெறியறிர் தராமுகாவழியொழுகிக்கெட்டேச் 

தின்னவேகயந்தேஈம்போ நறீங்குளாருண்டோகின்றே, (8) 

அருமகத்தன்றியூன்்சஎ வத் துடலம்விக்குவோன தற்குடன் 

படுவோன், கருவியிற்குறைத்தோன்பகர்ந்துளோன்கொ 

ணர்ந்தோன்வியந்துளோன்கடிகெனவேவுர், திருவிலியதனை 

யட்டவனிவர்களெண்மருக்தீரரகடைவர், பரிவினூன்விடுத் 

தோர்நா டொறும்புசவிமகம்புரிபலன்பெருகுவரால், (8) 

புழுவு்தசையும்வெண்ணிணமும்பொ திர் தகுரம்பைவிக்கு 

தற்குக், கழியூனுகர்ந்தோர்கொடுநரகிற்கற்பகாலங்கிடந்த 

முந்தி, விழைவின்முன்னா் த்தா நுகர்ந்தவிலங்குமவர் சம்மெ
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நவை கவை வைகள் வக படர வ எனனால உடபட தத ர 
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ப்த்தசையை, யழிவெம்பசியாற்பறித்தருக்துமென்னும்பா 

ன்மையறிர்தேயோ. (4) 

கொன்றுவிலங்இன்றசை நகருங்கொடுமையோரவ்விலங்கி 

னுட, றுன் அமயிரொத்துணையாமத் துணையகாலம்வெர்நரகி 

ஜென்றிநுகர்வாய்புழுவொழுகவுழப்பரென் கையுணர்நதே 

யோ, கன்றுசினவெங்கொடுவிலங்கும்புலவூன் நின்னக்கரு 

தாவால், (5) 

மருவாணைப்பெண்ணாக்கியொருசணத்திற்கண்கிழித்துவய 

ங்குமப்பெண், ணுருவாணையுருவாக்கியிறந்தவரையெழுப்பு 

இன்றவுஅுவனே லுங், கருவாணைபுறவிரமங்காதுயிருடம் பக் 

கடிந்துண்ணுங்கருத்தனேலெங், குருவாணையெமதுவக் 

கொழுந்தா ணைஞானிமடெனக்கூறொணாதே,. (6) 

இட்டவிரையாசையாலெய்தியமீன்.ராண்டில்வாய்ப் 

பட்டதெனராவீரசம்பார்த்துலகர்--கெட்ட 

விருளாருலகத்திலெய் துவர்களென்றா 

ரருளாருநெஞ்சத்தவா, (7) 

நாய்கமுகுகூகைகரிகாகமீயெ.றம்பு 

பேயிவைகளாவிபிரிர்தவு--னேயமொடு 

தானருந்தலல்லா துசற்காரியமனிதர் 

தானருந்தலாவதோதான, (8) 

பணெங்டெச்சகானுகரேனென் அநீபேசுங் 

குணங்கிடக்கவேண்டியதென் உரு பிணத்தைக் 

கலத்திலேயிட்டுக்கலர்துகாவாரப் 

புலத்தினஆத்ின்றாப்புகல். (9) 

| அ ருந்திச்சன்னாளுன தன் மேல்விடுக்கின் 

வரும்பயனேதென்னின்மழலை--திருந்தறிவிற் 

பித்தரறிவுபிறங்கயபோதும்மலத்தைகத் 

| துய்த்திடுவதுண்டாயிற்சொல், (10)
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ஈவானேசெய்வமிரப்பேயிளிவரவென் 

முய்வானே நாலின்பயன றிவான்--பேய்வா ழங் 

காடேகாப்பவா் தம்மில்லங்கடும்புலையன் 

வீடேவிடக்குண் பான்விி, (11) 

கும்மி னுமுயர்ச்ே கார்சீழோர்தம Ao st & ற்லுண்டாரே 

லம்மவங்கவரு66மென் றவர்மனைப்புன ஓுமுண்ணா 

விம்மனிசாகடாஞ்சீச்சீயினர் சம்மலத்தையண்டு 

விம்முடற்பன் ரியா திவிரும்பியுண்டுவப்பகென்னோ, (19) 

பறையரைப்பறையசென் ௮பறைந்திடுமனி தர்கேளீர் 

பறையர்தம்மலக்கைக்கின்றபன் நியைப்புசிப்பெசென்னே 

கறையதேயாகுமச்தக்கறிதளைக்கலக்இனிட்டு 

மறையவேவைக் தத்தின் ௮மனி தரேபறையர்கண்டீர். (13) 

புலையென்னும்புலை கரப்புனலென்னும்புனன்்மழ்கி 

யலைகின்றமுருசஉடர ரிவென்னவறிவென்ன 

புலயன்றன்மலமுண் ணுமெமையுண்ணும்புலையர்க்குக் 

குலமென்னநலமென்ன-. கூ.வென் றனகோ ழி, (14) 

உண்டிடுஞ்சோற்றினூடேயோர்மயிரெறும்பியா றுங் 

கண்டுமுன்பருந்திலாய்முன்பயின்றதுங்கான்.நிட்டாயான் 

மண்டனளிற்பன் றியா திமலதை கமுன்பழக்கக்காலுட் 

கொண்டி. டவிரும்புமாறென்கூ.௮ுதியறிவிலாதோய், (15) 

ஊறுகாயாதிதன்னினுதிச்சதோர்புழுக்கண்டாயேல் 

Ca para fF Fi கமெய்மிகக்குலைந் து ற்றாயா 

னாறுமூன்புமுக்கேேனானிமிகவிரும்பியுள்ளச் 

சேறிரீயுண்ட வாறென்செப்புதிதெளிவிலாசோய், (16) 

தகருனதெதிரேசிந்சச்தகான் றெறிச்திட்டகோழை 

If கலுமுன் மீதிற்டுக்கப்பொருதுளங்குலைந்துற்றாயா.ற் 

பகர்கருமவற்றினூனைப்பற்றிபமளையோடி 

மகமகழ்ந்தயின்றவாறென்னறைகுதியறிவிலாதோய். (17) 
  

tT அறல் “ நீர், 

15



  

114 அறத்துப்பால், 

686 கொள் நிலாரைக்கொலச்சொலிக்கூ நினார் 

தின்றிலாரைத்தினச்சொலித்தெண்டித்தார் ' 

பன் நியாய்ப்படியிற்பிறந்சேழ்கர 

கொன்றுவாரரனாணையிதுண்மையே, (18) 

087 கொஃையஞ்சாதொருவற்கஞ்சிக்கொன்றுளோர் 

திலரசொல்லஞ்சிப்புலாலினை க்தின்றுளோர் 

நிலைய சாய்ஈரகத்திடைகிற்பரென் 

றலகினூன் மறையாகமமோ துமே. (19) 

086 தவசஇியைவேண்டிபவருயிரில்சடர்தினறலிர்ககவமழிக்தா 

க், கவசதியைவேண்டுபவர்கழுகுரரிசெயுந்தொழிலையயரா 

நாட, சிலகதிபர் திருமாறன் நிகழ்கதியுமயன்கதியுக்ேெ ெப்வ 

லோசுத், அவகதியுமிகர்தெரியுஈ் தர்க்க தியின்வீழ்வர்பாஞ் 

சோதியாணை. (20) 

060 மைந்தர்கண்மாதர்க ள்கோசபகமா கிமழவுருவின்மறைக்கி 

லேமென், றிந்தவுடைகொடுமறைப்பதெற்றினுக்கென்றொ 

ளிர்பருவத்தெறிகலார் தஞ், சிர் ையினாண்மிகுத்கணிவரா 

தலினூனுணவைமுனர்தின்றாபேனு, கிர்தைசெய்திப்பொ 

முதகற்ற,த்தகுமிலையேற்கெடுவாயுன்னினைவென்னாமே. () 

091 அசுறுமான் மவிச்சையடக்குதலாகாதென்று 

மரசுறுமுளைத்துய்த்துமாதுயாகரகத்தாழ்வீர 
'பேசியதர்ைை ததாய்மேற்பெருகியவாசை -ூரிற் 

கூிடா தவர்கடம்மைக் கூடுதல்குணமோக. நீர், (22) 

திநத்தறள். 

001 தன்னூன்பெருக்கற்குக்கான்பிறிதானுண்பா 

னெங்கனமாளுமருள், (1) 

(02 உண்ணாமையுள்ள துயிர கிலையூனுண்ண 

வண்ணாத்தல்செய்யாதளறு, (9) 

093 இனற்பொருட்டாற்கொல்லா துலசெனின்யாரும் 

விலைப்பொருட்டாலூன் றருவாரில், (3)
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புண்ணதுணா்வார்ப்பெறின், 

௮ விசொரிஈ்தாயிரம்வேட்டலிஷென்ற 

னுயிர்செகுத்துண்ணுமைகன்று. 

கொல்லான்பலாலைமறுத்தானைக்கைஃப்பி ட அத், 

யெல்லா௮யி ருந்தொ மும், 

ஆகச் சேய்யுள் 35. புலான்மறுத்தல் ழற்றிற்று. 

  

௨௰-ம் அதி. மனம், 

பிநாயக்புராணம். 

(3) 

(5) 

(6) 

இல்லினிருதேயைம்பொறியுமெல்லா நுகருங்காலதீதுஞ் 

செல்லும்வழிமெய்ம்மொழிமன த்தைச்செல்லா தடக்கினெ 

ஈல்லபயனேயாமேனைஈல்லவினை தீவினையாகா 

வல்லலறுக்குமறக்கடவுளடுக்குமமரருலகுறுமே, 

காசிகண்டம். 

கழற்று தங்கல்லியங் கடவுட்பூமையு 

நற்தவமியம்ற ஓுமவையிமானமு 

மறுறுள வறம்களுமன த் தின்பால, ps 

ஃற்றவர்க்கேபயனளிக்குமென் பரால், 

பிரபுலிங்கலிலை. 
துயிலையின்பெனர்சொல் லு. தலிந்தியத் 

தியலுநெஞ்சமிலா மையினாலன் மே 

பயி லுகெஞ்சம்பரம்து திரிகருஞ் 

செயலிலில்லைச்சிறிதுஞ்சுகமசோ. 

மனமொரு,த்தன் வசப்படுமேலவன் 

பினைவருத்தும்பிறப்பையடைந்திடான் 

(மூபிதப்பு 
(1) 

(1)
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அறத்துப்பால், 

மனமொருத்தன்வசப்படாதோடுமே 

னனிபி௰ப்பிடைரசாளுஞ்சு ழலுமே. 

அறவிலைக்குமரும்பொருளின்பொடு 

பெறுவதற்கும்பெருங்கல்விக ற்றுயர் 

விறலிலுக்குஈல்விரர்தனக்குமொண் 

டுறவிலுக்குந்துணாமன மென் பவே. 

ஈல்லசெய்துகரரையுயாத்தவு 

மல்லசெய்தங்கவ ற்றிடையாழ்ப்பவும் 

வல்லதிந்தமனமலதையனே 

பிலலையெனனவியம்புமறையெலாம், 

கெடுக்கவல்லதுங்கெட்டவ/ தங்களை 

யெடுக்கவல்லதும்ம்மனமென்றை 

யடக்கவல்லவனையபவக்கடல் 

கடக்கவல்லவனாவன்கடி கரோ, 

அயின் மிக்கோ ரரியசெயலெலா 

மேயமிக்சமன $50 55) I$ Gov Gi wot 

வாயுகிற் BW னமூமுடனி றர 

தோயகிழ்குறினியம்கு்துரும் மே, 

ஓடும்பொன்னுமுறவும்பகையுபோர 

கேடுஞ்செல்வமுங்கா் தீ தியுகிற்தையும் 

விடுங்கானமும்வேற நோக்குதல் 

கூடுந்தன்மைகொளுமன ரான் மனம், 

பிரபோதசந்த்ேரோதயம். 

*பாலகன்வருடும்போறுபால்) ரந்துடையகொங்கை 

மாலு நமுயங்குங்கேள்வன் வருடுங்கான்மயக்குரீசான் 
டட * rd ; க் ‘ . ௪ ~ . 

மேலவர்தொழிலுங்கீழோர்செய்கையும்வேறன்ே ற்னுஞ் 

சாலவுமனத்தின்பான்மைவேறுறர்சாருமன்றே, 

(0) 

(1)
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கானவாசிட்டம். | 

101 *இன்பமிதாமின் பமிதாமென்றவெல்லாமெரியெனஈஞ்சென 

னைகவேற்ற த்தாழ்வார், துன்புறுபோகம்பலவாற்றேோந்து 

நெஞ்சிற்மேயா மலெளிதருந்தித்சுகமேயாகும், வன் புபயின் 
மனத்தோற்றகா சமாகுமனத்தினதுநாசமேமகத்தாந்தோ ற் 
ற, ஈன்பரமஞானிகணெஞ்டறக்துபோகுசகடைவிலங்காமறி 

வினர் FEIN UIA OMG SRF, (1) 

தாயுமானவர்பாடல், 

108 சொல்லானதிற்ச்றும்வாராதபிள்ளை யைத் 
தொட்டில்வைத்தாட்டியாட்டித் 

தொடையினைக்கிள் ளல்போற்சங்கற்பமொன் றிற் 

மொடுக்குந்தொடுத் தறிக்கும் 

பொ ல்லாதவா தனையெனுஞ்சப்தபூமியிடை 

போட்து தலைசுற்றியாடும் 

புருஷனிலடங்காதபூவைபோற்டுனே 

புறம்போற்றுசஞ்சரிக்குங் 

கல்லோடிரும்புக்குமிகவன் மை.காட்டிடுங் 

கர wr GIG BL டவெல்லாக் 

சண்டதாம்காட்டியேயணுவாய்ச்சுருக்கிடுல் 

நபடரசாடகசாலமோ 

வெல்லாமும்வலதிந்தமனமாயையேழையா 

மென்னாலடக்கவசமோ 

விகபரமிரண்டினிலுமுயிரினுக்குபிசாக 

யெங்குநிறைகின்றபொருளே, (1) 

700) கர்துகமதக்கரியைவசமாநட தீதலாங் 

கரடிவெம்புலிவாயையுல் 

கட்டலாமொருகிக்கமுதுகின்மேற்கொள்ளலாங் 

சட்செவியெடுத்தாட்டலாம்
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வெர்தழலினிர தம்வைத்தைந்துலோகத்தையும் 

வேதித்துவிற்றுண்ணலாம் 

வேளொருவர்காணுமலுலகத்துலாவலாம் 

விண்ணவரையேவல்சொளலாஞ் 

சந்தகமுமிளமையொடிருக்கலா மற்றொரு 

.. சரீரத்தினும்புகுதலாஞ் 

சலமேனடக்கலாங்கனல் மேலிருக்கலாக 

சன்னிகரில்சித் திபெறலாஞ் 

சிதையையடக்கயேசம்மாவிருக்கின் ப 

திறமரிறதுசத்தாகயென் 

சிக்தகமிசைகுடிகொண்டவறிவானதெய்வமே 

தேசோமயானந்தமே, (2) 

110 ;| சினமிறக்கக்கற்டுலுஞ்சுத்தியெல்லாம்பெற்புலு 

[ ord) vais bani dpa யேன்பமா பரமே, (3) 

அஇறநேறிட காரம், 

/11 *தன்சைத்தன்னெஞ்சங்கரியாகத்தானடங்கின் 

பின்னை த்தானெய் தாரலனில்லை-- தன்னைக் 

குடி.கெடுக்கு£$கெஞ்சிற் குற்றே வல்செய் தல் 

பிடிபடுக்கப்பட்டகளிறு, (1) 

114 *உள்ளூரிருக்துர்தம்முல் ல மறப்பெற்புமேம் 

கள்ளவிழ்சோலையாங்காட்டுவார்காட்டுள்ளு 

முள்ளமறுப்பெறுகல்லாரேனுட்டுள் Git 

நண்ணிரடுவூருளார். (9) 

113 *கினனையறப்பெறுற்கிலேனன்னெஞ்சே 

பின்னையான்யாரைப்பெறுகற்பேன்--நின்னை 

பறப்பெறுகிற்பேனேற்பெய்றேன்மற் றீண்டே 

துற்ச்சர்திநப்பதோர்தாள். (8) 

ஆக்கச் செய்யுள். 17, மனம் ழற்றிற்று, 
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தீநமந்கதீரம். 

தன்னையறியாதுதானல்லாரென்னாதிங் 

தின்மையறியாதிளையரென்றோராது 

வன்பையில்வந்திடுக்கூ ற்றும்வருமுன்ன ந 

கன்மையுஈல்லதவஞ்செய்யுறீரே, 

கந்தபுராணம். 

அ.ற்றலையுள துமா தவமகன் றியே 

விற்றுமொன் றளதெனவிளம்பலாகுமோ 

சாற்றருஞ்சிவக திகளையுகல்குமா ற் 

போற்றிடினையதேபோற்றல்வேண்டுமால், 

அ.த்கவம்பிறவியையகற்றிமேதகு 

முத்தியைநல்கியேமுதன் மையாக்குறு 

மித். துணையன் றியேயிம்மையின் பமு 

முய் த்திடுமுளர் சனி ஓன் னுர்சன்மையே. 

லிற்பற்பகலரமையாற்புசி 
ஆர்க் ர c WY 2 | 

மாதவமிம்மையுமறுமையுந்கரு 

மேதுவதாகுமாலிருமையும்பெற 

லாதியம்பகவன கருளின்வண்ணமே. 

ஒருமபைகொண்மாதவமுழர்து பின்முறை 

யருமைகொள்விடுபேற டைந்துளோர்கிலர் 

இருமைகொளின் பினிற்சேர்கன்றோர்சில 

ர் ருமையுமொருவரேயெய்தினோர்சிலர். 

ஆற்றலிற்றம்முடல லசப்பற்பக 

Cen றவ. ரல்லரோ,நுவலல்வேண்டுமோ 

கேற்றுலேர்சொலோதேவராகியே 

மேற்றிகழ்ப,தர்ே தாறுமேவுற்றோரெலாம், 

(1) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5)
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பத்திமைநெறியொடுபயிற்றிமாதவ 

முத்திபெற்றானடி முன்.னுற்றோர் தமை 

யித்துணையெனலரிதிருமையும்பெறு 

மெய்த்தவர்மாலொடுவிரிஞ்சனாதியோர், 

பல்லுயிர்தன்னையுமாப்கு துப்பாரினுக் 

கல்லல்செய்தருக்கவமாற் றிடாதவர்க் 

இல்லையேயிருமையுமின் பமா்கவர் 

சொல்லரும்பிறவியுட்டுன்பச்சாமுவார். 

குவந்கனின்மிக்ககொன் றில்லைதாவில்ச7் 

கவந்தனைரேர்வதுதானுமில்லையாற் 

றவர்கனினரியதொன் றில்லைசா ற்திடி.ற் 

றவந்தனக்கொப்பதுதவமதாகுமே. 

மொய்யுத்நிடவேமுயலுந்தவத்தினன்றிப் 

பொய்யுற்றவில்லொழுக்கம்பூண்டுவினைபோக்குவ.து 

மெய்யுற்றிிதுகளை மிக்கபுனலிருக்கச் 

செயயற்சின்னீரிடத்துத் 8ீர்க்குஞ்செயலன்றோ. 

அடல்வேலெறிதலோடமாமிரவடிவாயண்ட 

கூடமுமலை த்தகள் வனரற்ரொடிகுைறந்துவீழ்ந்தும் 

வீடிலனென்பமன்னோேமேலைகாள்வரத்தினென்௫ற் 

பீடிறுகவமேயன் றிவலிய துபிரிகொன். றுண்டோ. 

காஜ்சிப்புராணம். 

தவமேமேலாரெறியாகுக்கவமேகிவனார் கமைக்காட்டுர் 

sabi SID LE மடைவிக்கு॥ தவமேகர Gout BB குவாக்குர 

(6) 

(9) 

(10) 

தீவமேவலாரிதிரைச்சிறைவர்சார்ங்கனயனுமாக்குவிக்குக் 
சு, . ட 9 ° ° 

தவமே* டை.பபிற கஇடையாதறு ண்டோவென்௮சாற்றின 

(னல். (1) 
டூசதுபுராணம், 

வி.ஞ்சியவி ஈவாமித் ‘een 

யஞ்சொலாம்பையருஞ்சிலையானை
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127 

128 

129 

730 

731 

132 

டஞ்செனநீடுதவத்தவர் தம்பால் 

வஞ்சமிழைக்ெெதவர்வாழ்ர்தவர்மண்மேல், 

திநுக்கூவப்புராணம். 

எவவகைப்பொருள்களுமீயவல்லது 

செவ்விய தவமதேதெரியின் வேறிலை 

யிவவுலகத்திலஃ்தியற்றுகின்றதே 

பூவவுடலெடுத் தபேரு௮ுகியென்பவே, 

கவத்தினிலமர்புரிசமனைவெல்லலாந் 

கவத்தினிலெழுகடறமைபுமுண்ணலாம் 

துவத்தினில்வடவல.ரகளைந்துதாங்கலாந் 

தவத்தினிலனலமுர்தரிக்கலாகுமே. 

புறப்போரள்வேண்பாமாலை. 

நீர்பலகான்்ம்கிலத்தசைஇத்தோலுடையாச் 

சோர்சடை தாழச்சுடரோம்பி---யூரனடையார் 

கானகக்தேகொண்டுகடவுள்விருந்கோம்பல் 

வானகத்துய்க்கும்வழி, 

குளாமணி, 

பிறர்தனர்பிறர். அுசாலப்பெருனெர்பெருகிப்பின்னை 

பிறந்தனரென்பதல்லாலியாவருமின் றுகாறு 

மறைந்துயிர்வாழாநின்ருரில்லையால்லாழிகெஞ்சே 

இற் ததுதவத்தின்மிக்கதின்மையே௫ர் கண்டாய், 

வளையாபதி. 

(டெ ரருளொடுபோகம்புணர் த.லுதினு 

| மருளு, கல்சான்றவருர்தவஞ்செய்ம்மி 

் னிருளில்கதிச்சென் றினியிவண்வாரீர் 
| 

. தெருள லுகினுந்தெருண்மின துவே. 

*உய்் த்தொன்றியோதந்அுழவுமுகாற்றவும் 

வித்தின் றிப்பைங்கூழ்விளைக்கு றலென்ஜக்கு 

ப 10 

(1) 

(1) 

(3) 

(1) 

(1) 

()
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134 

136 

721 

138 

மெய்த்தவமில்லான்பொருளொடுடோகங்கட் 

கெய்த் துழந்தே தானிடாப்படுமாறே, 

சிறுபத்சழலம். 

உயிர்நோய்செய்யாமையுறுநோய்மறத்தல் 

செயிர்நோப்பிறர்கட்செய்யாமை--செயிர்நோய் 

விழைவுவெகுளியிவைவிடிவாளாயி 

னிழிவன் றினி த தவம், 

அறதநேறீச் சாரம், 

*உடம்புங்களையம்பொருளும்பிறவுர் 

தொடாந்துபின்செல்லாமைகண்டு--மடங்கித் 

கவத்தொடுதானம்புரியாதுவா ழவா 

ரவத்தங்கழிகன் றாள், 

தீநக்தறள். 
உற்றநோய்சோன்றஓயிர்க்குறுகண்செப்யா மை 

பத்றேதவத்திற்குரு. 
வேண்டியவேண்டியாங்கெய்தலா ந்செய்தவ 

மீண்டுமுயலப்படும். 

தவஞ்செய்வார் தங்கருமஞ்செய்வார்மற்றல்லா 

ரவஞ்செய்வாராசையட்பட்டு, 

இலர்பலராகியசாரணரோற்பார் 

RaruarGarar sar, 

ஆகச் செய்யுள் 2:,. தலம் முற்றிற்று, 

௨௨-ம் அதி. வாய்மை, 

திநமந்தீரம், 

7௦09 *செய்தானறியுஞ்செழுங்கடல்வட்டத்துப் 

பொய்தான்மிகவும்புலம்புமனிதாகள் 

மெப்தானுரைக்கில்விண்ணோர்தொழச்செய்வன் 

மைதாழ்ந்திலங்குமிடறடையோனே, 

(1) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1)



௨௨-ம் அதி. வாய்மை. 128 
Mets RRR See cme அவக தையளிவகிவைடை. படபட ய வயற் வடட அண்டம் ௩. அதவஅவயைவட மடியை னம yo எவ்வ தடவையை ய ப மம் யன ae eae saat 

காஜ்சிப்புராணம். 

140 மெய்யேசிறசகபெருகலமாமெய்யேயெவையுகிலைபெறுத்து 

மெயயாலழல்கால்கதிர்பிறவுந்தத்தந்தொ ழிலின்விலகாவா 

மெய்யேயெவைக்குமிருப்பிடமாமெய்யேமெய்யேசவமாகு 

மெய்யேபிரமபதமுமெனப்புகன் முன்வினை தீர்காசுபனே. () 

திரக்கூவப்புராணம். 

741 உவமர்தீர்த்திவொய்மையொன்றேயுறினுலூழ் 

வழு சானமுமொருங்குறச்செய்தலிற் றலையாய்ப் 

பவமகன்றுநான்மறைமுடிவரகியப.ரம 

சிவனமும்பதம்பெறும்படியுயர் த்திடுர்தெரியின். (1) 

142 மன்னனாஇியிவவுலகெலாம் பு.ரந்திடவரினு 

மின்னமுனுழம்துடலம்விட்டி ஐந்திடவரினும் 

பன்னும்வாய்மையிற்பிஉழ்ச்திடாதொழிகவிப்பவம்போய் 

மின்னுலாஞ்சடை.யெம்பிரான்பதம்புகவேண்டின், (2) 

திநப்பாங்கரிப்புராணம். 

112 *மெய்யையகன் நுதனக்குறுதிவிரும்பும் துணை வர்வேறில்லை 

மெய்யைக்கெடுத்துமாடோறும்விளை க்குந்தருமம்வேறில்லை 

Cin ous FBG A Hips Oud gC SOG Buse 

பெய்யையகற்றி யுடல்வருந்திவிதிக்குக் தவங்கள்வேறில்லை. 

14 *பகார்சத்தியச்தைவிட்டுண்மைப்படுத்துங்கேள வியா துல் 

தொகுசத்தியத்தைவிட்டுழன்றுதோயும்புனிதநீர்யாது 

த்குசித்தியக்றைவிட்டிரின்று தழலைவளர்க்குமகமியாது 

இகழ் சத்தியத்தைவிட்டவர்க்கு தெரிசற்குணங்கள்யா து 

(மன்னா. (2) 
Sid TF WLC. 

745 *மறைமுழுதுணார்தாரேனுமகம்டலபுரிந்தாரேனுங் 

குறைவறுதானமெல்லாங்கொடுத்தறங்கூர்ர் தாசேனு 

சிறைபெருக்தீர் த்தமெல்லாமிரம்பு ற. த்துளைர்தாபேனலுங் 

கைநையுறுமொருபொய்கூ றிற்கடேரகழுக்துவாரே, (1)
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146 *பொருளுலோபத்தினாலும்புரிதருவினேதத்தானு 

மருடபவுயிரையோம்பிவாழுதற்பொருட்டினானலு 

மிருளுறுமொருபொய்கூறினெடுத்திடுபவங்கடோறுக 

தெருடபவந்துபற் திச்செயிர்மிகவிளையாடிற்கும். (2) 

/4/ *பொய்மையேபாவமெல்லாம்விளை தருபூமியாகும் 

பொய்மையேபிறவியெல்லாம்புகப்புபிலித்துமாகும் 

படொய்மையேவறுமையெல்லாம்டோ தரப்புரிவதாகும் 

பொய்மையேசரகமெல்லாம்புகு தரப்புகுத்தாகிற்கும், (8) 

148 *னைால்லொழுக்சமுற்றவிருப்பினுமின்மைசெய்யு 

மூனமிலின்ரண்மாட்டுமருவருப்பொருங்குசெய்யு 

மானமிக்கவராஞ்சான் றோர்மருங்குமான் புகல்வதென்னே 

யினமார்பொய்மைகூறலெற்றைக்கும்பொல்லாதாகும், (4) 

740 ரீபொய்யுளான்மறந்தோர்மெய்மைபுகலி னும்பொய்மையாகு 

முய்யுமாறென்றுமில்லையுறுதியென்பஅஞ்சா.ராது 

கொய்யுமாமலர்ப்பூஞ்சோலைசூழ்குவலயத்துகாளு 

நையுமாநெதுசெய்கா லும்பொய்கவிலாமைவேண்இிம், (6) 

150 *உற்றுவன் மண்டமில்லைக்கோள்செயந்திமையில்லை 

மாற்றருமசனி தீயவளிமழையராச்சள்செப்யுஞ் 

சாற்றரும்வருத் தமில்லைத்தரித்திரஞ்ச ற்றுமில்லை 

யேற்றமார்மெய்யேகூறிப்பொய்யினையிரித்துளார்க்கே, (0) 

151 *எடுத்தசன்மத் துமேன்பையெவ்வளவிருந்தபோ துங் 

கடுச் தவைமா ற்றலன்.நிக்கழிர்தசன்மத்துஞ்செய்ய [ற் 

வடுத்தபுண்ணியங்களெல்லாமழிததிடும்பொய்மையென்னி 

ஜொடுத்தமேற்பிறப்பினாற்றுந்கொழிலினையுரைப்பதென் 

(னே. (7) 
௮ரிச்சந்திரசரிதை, 

152 சேய்மையண்மையிலுயிர்க்கொருதுணையெனச்டறக் 3 

வாய்மையாலகந்தூப்மையாமற்றிலைபுறத்தைத் 

தூய்மைசெய்வதுரீரலாற்சொல்லின்வேறுளதோ 

நோய்மைசெய்யினும்வாப்மையேகோன்பெனக்கருதி, (1)
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799 புலையனும்விரும்பாதவிப்புன்புலால்யாக்கை 
நிலையெனாமருண்டுயிரினுநெடி துறச்சிறக்தே 

தலைமைசேோ தருசத்தியம்பிறழ்வது தரியேங் 

கலையுணர்ந்தநீயெமக்கிதுகழறுவதழகோ, 

754 இம்மையம்மைவீடெனமழறைபுலங்கொளவியம்பு 

| மும்மையுந்தருமுறையுைத்தெனுகிலைமு ரணி 

| யெம்மையாழ்வயிற் நடக்கமீட்டுமிழ்கலாவெரிவாய் 

' வெம்மைகூர்ஈரகுய்க்னுமெய்ம்மையைவிடேமால். 

பிரமோத்தரகாண்டம், 

155 வாய்மைதப்பினார்களிர்தமானிலத்திலீனுராய்த் 

தீறுமைய ற்றுமேலுளோர்பழிக்கவேதிரிந்துபின் 

றாய்மையம றகும்பியுட்டுளை ந்தமுங்குவாரெனா 

வாயமனுப்பகர்க்சவேதசா கைமுற்றுமறையுமே, 

இராமாயணம். 

120 வாய்பையென்னுமீதன் றிவையகரற் 

தூய்மையென்றுமொன்றுண்மைசொல் லுமோ 

நீற்மைதானதிற்றீர்தலன் நியே 

யாப்மெயாகவேறறையலாவதே. 

பிலலிபாரதம்,. 

757 அ௮ண்ணியசளையுமில்ஓுமரும்பெருமசவுமன் புக 

இண்ணியருமிக்கசெல்வமுச்தியலுந்தேசு 

(3) 

(1) 

(1) 

மெண்ணியபொருள்களயாவுமியற் நியதவருமேனைப் (றே, 

புண்ணியமனை த்துஞ்சேரப்பொயம்மையாற்பொன்றுமன் 

758 உம்மையின்மறுமைதன்னிலுறுபயனி.ரண்டும்பார்க்கி 

னிம்மையில்விளங்கும்யார்க்குமவ.ரவரியற்கையாலே 

மெய்ம்மையேயொருவர்க்குற்றவிபத்தினைமீட்குமாயிற் 

பொய்ம்மையுமெய்ம்மைபோலப்புண்ணியம்பயக்குமன்ேே 

சிலப்பதிகாரம், 

750 வாய்மையின்வழாதுமன்னுபிசோம்புகர்க் 

இயொவதுமுண்டோவெய்தாவரும்பொருள், (1)
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வளையாபத். 

100 பொய்யினீங்குமின்பொய்யின்மைபூண்டுகொண் 

டையமின்றியநநெறிபாற்றுமின் 

வைகல்வேதனைவந்துறலொன் றின் றிக் 

கவ்வையில் லுலகெய்து சல்கண்டதே. (1) 

101 கல்வியின்மையுங்கைப்பொருள்போகது 

ஈல்லில்செல்லல்களானலிவுண்மையும் 

பொய்பில்பொய்யொடுகூடுதற்காகு த 

லையமில்லையதுகடிந்தோம்புமின், (2) 

நாலடியார். 

பட்
ட 

Cc
 

LO
 தான்கெடினுந்தக்சார்கேடெண்ண நகதன்னுடம்பி 

ணூன் கெடி. னுமுண் ணர் கைததுண் SO EDIT GOT Ha Fi 

' வையகமெல்லாம்பெறினுமுரையற்க 

பொ ப்யோடி டைமிை டச்தசொ ல், (1) 

சிறுபத் சழலம், 

103 இம்மைஈலனஜிக்குமெச்சங்குறைபடுக்கு 

மம்மையருநரக கீகாழ்விக்க--மெய்ம்மை 

யதந்தேயும்பின்்னுமலா மகளைகீக்கு 

மறந்தேயம்பொய்புைக்கும்வாய். (1) 

நீத்வேண்பா, 

(04 *நீஈனோரநிச னினையுங்க ரற்சொற்றவறு 

 நீசனேம்சனவளையே--மீரப் 

.|புலையனாுமென் அரைக்கும் Linder UG ov) மேலாம் 

புலையனாமென் றேபுகல். (1) 

705 *சத்தியமெக்கா லுஞ்சனவிருத்தமாகுமே 

யெத்தியபொய்யார்க்குமிதமாகு--ஈத்தியபால் 

: விமிதொறுஞ்சென் றுவிலையாம துவிருந்த 

| வீமிதனிலேவிலையா மே, (2)
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௨௩-ம் அதி. நிலையாமை. 

தனிப்பாடல். 

அற்றன்ராகலதுதான்மனஞ்செய்தல் 

சொற்றனமாட்டுநிகழ்க்தல்பிறனோர்த்தன் 

மற்றிக்கன்மைபடுமாயின்மாண்பிலாக் 

குற் றப்பொ ப்யென்றுரைப்பர்குண மிக்கார், 

& hab 80 cn, 

கன்னெஞ்சறிவதுபொய்யற்கபொய்கதபின் 

றன்னெஞ்சே தன்னைச்சுமமே, 

உள்ளத்தாற்பொய்யாகொழுெலக க்கா 

ருள்ளக்துளெல்லாமுளன், 

பொய்யாமைபொய்யா மையாற்றின ற்ம்பிற 

செய்யாமைசெப்யாமைரன் று, 

L B ட் ப் a Bib ய்மை [றந் தூப்மைநீ.ரானமையுமக 

வாய்மையா ற்காணப்பமிம். 

யாமெய்யாக்கண்டவற்றுளில்லையெனை த்தொன்றும் 

வாய்மையினல்லபிற, 

ஆகச் சேயியுள் 3: வாய்மை ழற்றிறறு, 
eS LTT Ne 

௨௩-ம் அ.தி. நிலையாமை, 

தேவாரம். 

197 

சுந்தையார் தாயாருடன் பிறகா? தா.ரமார்।ப கீதிரரார்தாம 

தாமாரே, வந்தவாறெங்நனேபோமாறேதோமாயமாமிதற் 

i கலா மே. 
  

cement மட வட எ. ஜுலை ஸா ஆடி ஆதவன் கணக ளஷவையகள் எனனால வனை emi ட னிவ அவல 

| நீலகேிப்பாயிரவுளை மேற்கோள், 

'கேதுமகிழவேண்டா, சிரை கயிருமக்கொன்.றுசொல்லக்கே 

'ண்மின் றிகழ்மதியும்வாள ரவுர்திளைக்குஞ்சென்னி,யெர்தை 

் யார்திருராமமச்சிவாயவென்றெழுவார்க்கிருவீசம்பிலிருக் 

ய
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173 

கந்தபுராணம், 

கலைபடுமுணர்ச்சியங்கற்பும்விரமு 

மலைபடுவெறுக்கைபபும்வலிபுமற்றது 

மலைபடுபுற்பு தசமாகுமன்னவை 

நிலபடுடொருளெனநினைக்கலாகுமோ, (1) 

கானவாசிட்டம். 

174 *நிதியுமரசுஞ்செயலுமிவவுடம்பும்வேண்டுவனநிற்கினன்றோ 

779 

116 

714 

7718 

விதியில்வருகாலனாற்சிலகாளிலிவையெலாம்வீர்தபோகு 

முதிரமொடுகசையுடை த்தாபுடைவதியல்பாப்ததாழ்ந்தோ 

ருயர்ந்தோரொ.க்தே, யதிகசராமாணமுறுர் தரமறியா தில் 

௮டலிலழகென்கொல்லோ,. (1) 

*மண்ணாடுமன்னவருமவர் தன முமாண்டன அண்மணலையொ 

க்கும், விண்ணாடுமிர்திரருமவர்வாழ்வும்போயின விண்மீனை 
யொக்கு, மெண்ணாடும்பிரமருமண் டமும்பூதம் களுமிறந்த 

"வெல்லையில்லை, கண்ணாடுமவையெங்கேநின் வாழ்க்கைநிலை 

'பயென்னேகவலுநெஞ்சே. (9) 

சிவ-தறுநீதரட்டூ, 

*பாலனாம்பருவமாயும்பன்னியகுமாரமாயுக் 

கோலயவவனமுமாயுங்குல்லியாலமுமாயும் 

வாலியசெல்வமாயும்வலியுடனனை ததுமாயுஞ் 

சாலவேரிலைஞாலத்துத்தானிலையாமையன் றே, (1) 

*தேடியசெல்வமாயுஞ்சிறந்திடுங்கல்விமாயு 

நாடியவீரமாயுஈலர்திகழ்குணமுமாயுங் 

கூடியசுற்றமாயுங்கொண்டாடுமனை த்துமாயு 

நீடியஞாலமெல்லாரிலையாமைமயமேயன்றே, (2) 

௪இந்திரன் செல்வமாயுமிமையலர்பதங்கண்மாயு 

மக் தரம்பொடியாய்விழும நிகடல்வறள தாகுஞ் 

| சந்திரனிரவிமாண்டுசசையதுமழியுமென்ரு 

லிக்தநீர்க்குமிழியாக்சையியுல்பினையிசை ச் தற்குண்டோ.()
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780 

781 

782 

784 

பட்டினத்தடிகள் பாடல். 

மனையாளுமக்களும்வாழ்வுந தனமுந்தன்வாசன்மட்டே, 

யினமானசு.ற்றமயானமட்டேவழிக்கேது துணை 

தினையாமளவெள்ளளவாகனுமூன் புசெய்ததவந் 

தனையாளவென்றும்பரலோகஞ்சித்திக்குஞ்சத்தியமே, (1) 

அ.தக்தமும்வாழ்வுமக க்துமட்டே விழியம்பொழுக 

மெத்தியமா தரும்விதிமட்டேவிம்மிவிம்மியிரு 

கைத்தலமேல்வைக் தழுபைந்தருஞ்சுகொடுமட்டே 

பற்றிக்தொடருமிருவினைப்புண்ணியபாவழுமே. (2) 

நாட்டமென்றேயிருசற்குருபா தத் தீரம்பூுபொம்ம 

லாட்டமென்றேயிருபொல்லாவுடலையடர்ந் தசந்கைக் 

கூட்டமென்றேயிருசு ற்ற த் ச்) தைவாழ்வைக்குடங்ககிழ்நீ 

சோட்டமென்றேயிருநெஞ்சேயுனக்குபதேசமிதே. (3) 

மையாடுகண்ணியுமைநதரும்வாழ்வுமனையுஞ்செ்தீ 

யையா நின்பாயையுருவெளித்தோற் தமலைத்துள்ளே 

மெய்யாயிருக்ததுகாட்செலகாட்செலவெட்டவெறும்| வே. 

பொய்யாய்ப்பழங்கதையாய்க்கனவாய்மெல்லப்போனது 

அடியா ருறவுமரன் பூசைசேசமுமன்புமன் றிப் 

படி மீதில்வே றுபயலனுளதோ பல்கயன்வகுக்த 

குடியானசுற்றமுந்தாரமும்வாழ்வுஙகுயக்கலங்க 

டடியாலடியுண்டவாறொக்குமென் நினஞ்சார்நதிலே. (5) 

மாடுண்டுகன் றுண்டுமக்களுண்டென் ௮ுமகழ்வதெல்லால் 

கேடுண்டெனும்படிகேட்டுவிட்டோமினிக்கே ண்மனமே 

யோடுண்டுகக்தையண்டுள்ளேயெழுத்தைர்துமோ தவுண்டு 

தோடுண்டகண்டனடியார்ஈமக்குத் துணையுமுண்டே. (6) 

ஊருஞ்ச தமல்லவுத்றார்ச,தமல்லவுற்றுப்பெற்ற 
பேருஞ்ச தமல்லபெண்டீர்ச சமல்லபிள்ளே களுஞ் 

சீருஞ்ச தமல்லசெல்வஞ்ச தமல்லதேயத் திலே 

_யாருஞ்ச தமல்லநின்றாளச தங்கச்சியேகம்பனே. (7) 

17
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தாயுமானவர்பாடல். 

780 . .தர்தைதாய்தமர் தாரமகவென்னுமியவையெலாஞ் 

சந்தையிற்கூட்டமிதிலோ 

சந்தேகமில்லைமணிமாடமாளிசைமேடை 

சதுரங்கசேனையுடனே 

வந்ததோர்வாழ்வுமோரிர்த். ரஜாலக்கோலம் 

வஞ்சனைபொறாமைலே பம் 

வை ததமனமாங்கிருமிசோஈ்கமலபாண்டமோ 

வாஞ்சனையிலா ககனவே 

யெந்தகாளுஞ்சரியென த்தேர்ந் துதேர்ந்துமே 

யிரவுபகலில்லாவிடத் 

தேகமாய்நின் றநின்னருள்வெள்ளமீதிலே 

யானென்ப தறவுமூழ்ூச் 

சரதைதான்றெளியாதுசுழலும்வகையென்கொலோ 

தேடரியசத்தாகியென் 

சித்தமிசைகுடிகொண்டவறிவானதெய்வமே 

தேசோமயானர்தமே, (1) 

787 தினமேசெலச்செலவாழ்காளுநீக்கச்செகத்திருள்சொப் 

பனமேயெனவெளிசண்டேயிருக்கவும்பாசபந்த 

வினமேதுணையென் றிருந்தோஈமன் வரினென்செய்குவோ 

மனமேஈம்போலவுண்டோசு ச் தமூடரிவ்வையக கத்தே. (2) 

| நீதிநெறிவிளக்கம். 
788 நீரிற்குமிழியிளமைகிறைசெல்வ 

நீரி ற்சுருட்டுநெடுந் திரைக--- ணீரி 

லெழுத்தாகும்யாக்கை5மரக்காளென்னே 

வழுதீ்தாகதெம்பிரான்மன்று, (1) 

தசேலோபாக்கியானம். 

789 சாரு௮தந்தையாருந்தாயருமனந்தஞ்சன்ம 
| வூருமோரனர்சம்வாய்த் கவுறவுமோனந்தம்பெற்த



௨௩-ம் அதி. நிலையாமை, | {st 

  

79C 

191 - 

பேருமோசனர்தங்கன் மப்பெருக்கமுமனர்தங்கொண்ட 

சருமோ.ரனந்தமின்னுஞ்சேர்வதுமனந்தமாமால். (1) 

சகுளாமணி, 

கொலையானைமேலோர்குளிர்வெண்குடைக்கழ்ப் 

பலயானைமன்னர்பலாபோற்றவச்தான் 

மலையாகம்போ ழாகமற்றிவனோசாய்ந்தா 

னிலையாமைசாலநிலைபெற்றதன்றே, (1) 

மேரமந்தரபுராணம். 

இளமையுமெழிலும்வான தஇடுவிலினீண்டைமாயும் 

வளமையுங்களையும்வாரிபுதியதன்வரவுபோ லும் 

வெளியி டைவிளக்கின் வீயுமா யுவுமென் விட்டுக் 

குளபகலூக்கஞ்செய்வருணர்வினா ற்பெரியநீசார். (1) 

சீவகசிந்தாமணி. 

மன்னுநீர்மொக்குளொக்குமானிடரிளமையின் ப 

மின்னினொ த்திறக்குஞ்செல்வம்வெயி லுறுபனியினீங்கு 

மின்னிசையிரங்குமல்யா மிளியினுமினியசொல்லா 

யன்ன கால்வினையினாக்கமழுங்குதற்கென்னையென்ருள், (1) 

சிலப்பதிகாரம். 

ஈடற்கடம்பெறிந்தகாவலனாயிலும் 

மிடற்சிலைபொறித்தவிறலோனாயினு 

ரன்மறையாளன்செய்யுட்கொண்டு 

2மனிலையுலகம்வீடுத்தோனாயிலும் 

2பாற்றிமன்னுபிர்முறையிற்கொள்கெனக் 

உற்றுவரைகிறு ததகொற்றவனாயினும் 

வன்சொல்யவனர்வளநாடாண்டு 

சிபான்படுநெடுவரைபுகுந்தோனாயிலு . 

நிகற்பெருந்தானையோடிருஞ்செருவோட்டி 

பகப்பாவெறிந்தவருக்திறலாயிலு . 

மருகெழுமரபினயிரைமண்ணி
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யிருகட னீருமாடினேனாயிலுஞ் 

சதுச்சப்பூ தரைவஞ்சியுட்டந்து 

'மதக்கொள்வேள்வீே வட்டோனாயினு 

மீக்கூ.ற்ளாுளர்யாவருமின் மையின் 

யாக்கைநில்லாதென்பதையுணர்ந்தோய 

மல்லன்மாஞாலத்துவாழ்வோர்மருக்கிற 

செல்வநில்லாதென்பதைவெல்போர த் 

தண்டமிழிகழ்ந்தவாரியமன்னரிற் 

கண்டனையல்லையோகாவல் வேந்தே 

யிளமைநில்லாதென்பதையெடுத்தீங் 
குணர்வுடைமாக்களுரைக்கல்வேண்டா 

திருஜெமிரகலத்துச்செங்கோல்வேர்தே 

ஈரைமுதிர்யாக்கைநீயுங்கண்டனை 

விண்ணோருருவினெய்தியால் லுயிர் 

மண்ணோருருவின்மறிக்கினுமறிக்கு 

மக்களயாக்கைபூண்டமன் யிர் 

மிக்கோய்விலங்கினெய்திலுமெய்தும் 

விலங்கின்யாக்கைவிலங்கியவின் லுயிர 

கலக்கஞாநரகரைக்காணிலுங்காணு 

மாடுங்கூத்த்போலாருயிரொருவழிக் 

கூடியகோலத்தொருங்குகின் றியலா.து ' 

செய்வினைவழித்தாயுயிர்செலுமென்பது 

டொய்யில்காட்சியோர்பொருளுரையா தலின். (J) 

வளையாபதீ, 

704 இளமையுகிலையாவாலின்பமுகின் றவல்ல 

வளமையுமஃதேயால்வைகலுக்துன்பவெள்ள : 

முளவெனநினையாதேசெல்கதிக்கென்றுமென்றும் 

விளைநிலமுழுவார்ப்போல்வித்துநீர்செய்துகொண்மின், (1) 

“பேரந்தேவனார் பாரதம். 

195 பலதிசண்டசெல்வத்தைப்பார்க்கிற்கனாவா 
மலர்திரண்டாற்போலிளமைவா டுஞ்--சலநித [pss
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மின்னொக்கும்வாழ்காளிவையிற்றைமெய்யென் நிட் 

டுன்னக்களிப்பாருளர், 

சாந்தீபுராணம். 

100 விண்ணிலின்பமும்விதல்கேட்டுமால் 

பண்ணிலின்பருமாய்தல்காண்மொ 

லெண்ணிலின் பமாமீறிலாததே 

ஈண்ணிகாமினிஈயச்கற்பாலதே. 

நாலடியார். 

791 இல்லமிளமையெழில்வனப்புமீக்கூற்றஞ் 
சசல்வம்வலியென் றிவையெல்லா--மெல்ல 

சிலையாமைகண்டுநெடியார் துறப்பா் 

தலையாயார் தாமுய்யக்கொண்டு, : 

708 தாஞ்செய்வினையல்லாற்றம்மொடுசெல்வதுமற் 

றியாங்கணுந்தேரிற்பிறிதில்லை--யாங்குத்தாம் 

போற்றிப்புனைந்தவுடம்பும்பயனின்றே 

கூற்றறங்கொண்டோடும்பொழுது. 

நான்மணிக்கடிகை, 

790 சாவாதவில்லைபிறந்தவுயிரெல்லாற 

தாவா தவில்லைவலிகளு---ஐூ0 வா 

விளமையிசைந்சாருமில்லைவள மையிற் 

கேடின் றிச்சென் ௬ருமில். 

தீநக்தறள். 

800 நில்லாதவற்றைநிலையினவென் ௮ணரும் 

புல்லநிவாண்மைகடை. 

801 நெருஈஇள னொருவனின் நில்லையென்னும் 

பெருமையுடை. த்திவவுலகு, 

ஆகச்சேய்யுள் 80. நலையாமை ழற்றிற்று, 

  

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1)
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தேவாரம். 

802 நடலைவாழ்வுகொண்டென்செய்திர்காணிலீர் 

சுடலைசேர்வதுசொற்பிரமாணமே 

கடலினஞ்சமுதுண்டவர்கைவிட்டா 

லுடலினார்கடர் தூாரமுனிபண்டமே. 

803 பூக்கைக்கொண்டரன்பொன்னடிபோற்றிலா 

நாக்கை க்கொண்டானமகவில்கிலா 

ராக்கைக்கேயிரைதேடியலமந*.து 

காக்கைக்கேயிரைய [இக்கழிவே. 

தீநமந்தீரம், 

804 *மண்ணொன்றுண்டீரிருவினைப்பாத்திரந் 

தண்ணென் நிருக்க துதியினைச்சோந்தது 

விண்ணின் நுநீர்விழின்மீண்மமெண்ணாவபோ 

லெண்ணின் றமார்தரிறக்கின் றவாறே. 

S05 &ஊரெலாங கூடியொ லிக்கவமுதிட்டுப் 

பேசினைநீக்கிப்பிணமென்றுபேரிட்டுச் 

கரையங்கா ட்டிடைக்கொண்டுபோ ய்ச் ஈட்டிட்டு 

நீரினில்மம்கனைப்பொமிந்தார்களே. பழு: ற் 

806 sans bop pose grimace oye 

குளத்தின்மண்சொண்டுகுயவன்வனைந்தான். . 

குடமுடைர்தகாலவையோடென்றுவைப்ப 

ருடலுடைர்தாலிறைப்போதும்வையாரே, 

Qn? காக்சைகவரிலென்கண்டார்பழிக்கலென் 

பாற்றுளிப்பெய்பிலென்பல்லோர்பழிக்கிலென் 

ஜோற்பையுணின் றுதொழிலறச்செய்தூட்டுக 

கூத்தன்புறப்பட்டுப்போனலிக்கூட்டையே, 

(1) 

(2) 

(1) 

(3) 

(4)
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808 

809 

810 

811 

812 

813 

814 

தீநவிளையாடற்புராணம்,. 

நாய்நமதெனநரரிஈமதெனப்பிதா 

sr Lou son cine pen) som Let 

பேய்ஈசமதெனமனமதிக்கும்பெற்றிபோ 

லாய்ஈமதெனப்படும்யாக்கையாசதே. (1) 

விடம்பயிலெயிற்றரவுரியும்வி நுழை 

குடம்பையுந்தானெனுங்கொள்கைத்தேகொலா 

நடம்பயில்கூத் தரினடிக்குமைவாவா 

முடம்பையும்யானெனவுரைக்கற்பாலதோ. (9) 

' மணமகனேபிணமகஞய் மணப்பறையேபிணப்பறையா [க் 

பணியிழையார்வாழ்த்தொலிபோயமுகையொலியாய்க்கழிய 

| கணமதனிற்பிறந்திறுமிக்காயத்தின்வரும்பயனை | மிலை. (9) 

யுணர்வுடையார்பெற௮ுவருணர்வொன் றுமிலார்க் கொன்று 

காஜ்சிப்புராணம். 

௮ருவினையுலகமெல்லாம்படைகத்களித்தழிக்குங்காலங் 

கருவுறுமெவையுங்காலவயத்தவாங்காலக்தான் மற் 

ஜொருபொருள்வயத்ததன்றா லுந்தியோன்கற்பத்தீரேழ் 

பொருவிலிர்திராகண்மாய்வர்பொன் அவாமனுக்கடாமும்.(1) 

ஒதுமிக்க ற்பம்வேதற்கொருதின Loi eer (LP LIL 

காகலோர்மதியாந்திங்களா றிரண்டாயினாண்டா 

மேதமில்வருட நாரறேலிருவகைப்பரார்த்தமாசப் 

போதரும்போதிலன்னான் பொன் ௮ுவன்மன்்றமாதோ,. (2) 

அம்மலர்க்கிழவன் காலமரிக்கொரு தினமன் னேனு 

மம்முறைத்திங்களகூடுமாண்டுநாறெய்தீற்பொன்று 

மம்மவோசீசீயிஈ்தவகித்தியவாழ்வுவேண்டே 

னம்மையில்வீடுபேற்றிற்குபாயமேயறிதல்வேண்டும். (8) 

படுங்கலைமுகூர் த்தங்காட்டைகளென்றா பகலிராப் பக்கமே 

இங்க, ளொடும்புணரிருதுவாண்டுகத்தொடக்கத்தோதியவ 

வயவப்பகுப்பா, னிடும்பைதீர்காலக்கழிவு.றுங் காலத்
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815 

816 

ல்லையில்யாவருமிறுவர், நெடும்புலக்குறும்பு கடந் துளீருல 

கினிலைப்பதோர்பொருளுமற்றின்றால். (4) 

என்பினைஈரம்பிற்பின்னிக்குடர்வழும் பிறைச்சிமெத்திப் 

புன்புழுப்பொ திர் துசெநநீர்ப்புண்ணசும்பொழுகிரா றித் 

துன் பகோயெவற்றினுக்குமுறையுளாய்ப்புறந்தோன் கூடும் 

வன்புலைபுடம்பேயா விவரு த் திடும்பிணிவே றில்லை, (6) 

தணிகைப்புராணம். 

இளகுகெய்த்தோரு மிறுகுரெய்க்தோரு மியம்புறிற்ளறொடி 

யொருமூன்றாம், வளமலிமளைபன்னிருதொடியாமயிர் மூக 

லனைக்தையுர்தொகுத்திட், டள விடிலாக்கையாயிரச் தொடி 

யாமருவருப்புறுமியச்கஙகட், களவிலையிந்தப்புலையடற்பொ 

றையைப்பொருளெனமதஇிப்பசரோவறிந்தோர். (1) 

817 ; தமனியக்கடமேயாயிலும் பவவீத் தங்குறின் விழைஞரும் 

' பற்று ரமிற்தமேயா ந்துய்ப்புறிற்பவ்வியாக்கு மிவ்வுடற் 

' புகரறிந்து, மிமிழ்தரப்பற்றுமடவருக்குரை த் துமென் பயன் 

| மீர்த்தமாடிடிலு,முமிழ்முடையா க்கைசசியுறு திறைவனுண் 

818 

819 

820 

மைதோரதுயிர்க தீதியுறுமே, (9) 
॥ 

கருவினின் மழவிற்கற்குங்காலையிற்பருவமா றிற் 

பெருகியபொழு தினோயிற்பிரிவினி ற்பகையினீட்டும்' [னின் 

பொருளவயின்வேட்டதெய்தாப்புன்மையின் முதுமைதன் 

மருவியதிழப்பிற்சாவின் வன்றுயாமனி ததர்க்குண்டே, (3) 

விதித்தனவாண்தொறுமேவரிகாண்டுசில்ல 

கதித் திரிமிள மைதின்னுங்கா மசோய்சில்லதின்.லு 

மு.திக்னெல் லுணர்வுமேலேயு றுபிணிகாடவொட்டா 

மதித்தனரொழுகலாறும்வழுவிக்குமப்புகண்ணில். (4) 

கீநப்பேருந்துறைப்புராணம். 

குடருமெலும்புங்கொழுவுங்குருதியுமீருளுந்தசையுக் 

தொடருரரம்பும்போர்த்ததோ லுதாளையும்வழும்பு
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821 

822 

மடருமுவர்நீருஈனிபருவருக்கும் பவ்வியும் 
படருமுடலையும்பொருளாநினை ட்பரோபண்புடையோர்,(] ) 

மிதவையினோக்கமைத்துழலுமீன்்கொலைஞன் போற்சவரும் 

பதமிதென ப்பார் த் நழலும்பாழ்க்கூற்றுண்மையினாலெவ் 

விக.ழமுடர் பொழிய தன்மேற்புரிவகொன் pi leon 

பிதமக௫ிகமேபுயிர்க்குத்துணையாகவெப்இடுமே, (2) 

சேதுபுராணம். 

ஆனமுதுஞ்சருக்கரையு மருங்களியும்பசுர்தேனு 

் மானமுறுமலமாதலுதரமதிற்புகுந்தன்றே 

ம 
ப ப
ு
க
ு
த
 கு
 

படக
 

823 

824 

826 

E
e
e
 
R
P
 

e
e
 

கானுலவுஈறுந்தெண்ணீர்சடியுமுவர்ப்புனலா த 

லினமிகுமுடைக்குரம்பையிதிற்பருதப்பெய்தன்றே, (1) 

மறுந்தவள தது யி லழுச்காய்கா ௮தற்குஈவையுடம்பி 

னுறுந்கவறுதணயன் றியொருகிமித்தம் பிறிதுண்டோ 

விறுந்தனையுமுட.ற்சமையாமிதுசுமத்தற்களேயாமற் 

பெறுந்தசையதெனக்கருதிப்பேணுவரோபெரியோர்தாம் 

மெய்யாகவிளம்புகன் ரோம்வினைநெறியால்வரும்புலனு 

முய்யாதோரொன்ுகியு௮ுமஃ துழு.ற்கலிலை 

பொய்யாகும்வினையனை ததும்பொறிமன் றின் தடுமாற்ற 

மெய்யாத௫றையுடம்பாலின் படைவதெவ்வகையோ. (3) 

ஊறியெழுஞ்சக்லெமுழுதிரமுமுற்றான் றிரளாய்ச் 

கூறுப மிமுறுப்பி 0 டிங்குழவியி ளங்கும ரனென 

வேறபடாரநாடோறுமிகப்பலி தமெய் திரங்கி 

மாறுபடிகிலைவக்கால்வாராதகோமரனாம், (4) 

இப்பிறப்பிலிிம்பையன் றி றியின்ட மிலையேலிறர்க 

| வப்பிறப்பும்வருபிறப்புமடங்கலுமப்படியன்றே| மருச்தின் 

(மெய்ப்பொு ருணூல்விரித்துணர்ந்தோர்வேண்டுவரோவிறன் 

'வைப்பனையாயினிமீண்டெமண்ணுலகில்வரும்1பிறந்தை. (6) 
  

+ பிறச்தை-- பிறப்பு, 
19
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827 

828 

65 

831 

832 

833 

விழிபிழர் சான்போம்பொழு துவிழுங்குழியின் மீண்டர்த 

வழிய தனில்வரும்பொழுதுமறித்தம்விழுர்தீடுவதுபோ 

லிழிபு று1மச்சான த தாலிறந்துபிறந்தெஞ்ஞான்.று 

மொழிபிலிடருயிொ ப்.துமுதுறீங்கி லுறுமின் பம், (6) 

சூழ்க்தனவெல்லாம்பிரியுந் தோன் றினவெல்லாஈளிக்குற் 

காழ்க்திடுமற்றுயர்ந்தவெல்லார் தனிஈகருமாளிகையும் 

பாழ்க்து _வைப்பமமனுமான்பழுக்கபழர்தனக்கென்றும் 

விழந்திடலேகதியானால்விளியா தோசரீரந்தான், (7) 

. இன் 07 Sud) Gy on Os a3 பதிருந்திரிமோவித்திங்கள் 

சென் நிடுமேல்வருமா கர்திரமாமோவருடமிது 

பொன்றி$மேலெதிராண்டும்போமிதுசான் புதிகன்றே 

மன் றரீலையடனிலையுமாரணமுமாரு கதியே. (8) 

dy Lf Soot 1) KB. நைடுக்கன்முழை.நுழைர்தாலு 

மிடைசிலவுசேய்மைகிலத்தெப்திடி னுமெரிதாங்கக் 

கடலதனின்்மழ்குரினுங்காலமதுவருங்காலை 

புடலொழியுமிரப்பகனோடொற்றுமையதாகலினால், (9) 

, ரிடத்தோருபிர்கெடராளு£றைவதிலையு சதியெனு 

நீரிடத்துப்புரிவினயானிலையிலுடம்பிதுபோனாற் 

பா ரிடத்திற்குவர்க்க த்திற்பவர்க்கமதிலெங்கெளிலுஞ் 

சேரிடத்திற்சேருமிதுதிண்ணமெனச்கெளிந்திடிதி, (10) 

௨லகமேலிறர்திடா தவுபாயமிங்சொருவர்க்குண்டேல் 

விலகுமோர்கிருமியானும்விளிர்திடற்கேதுவுண்டோ 

விலகுமிட்பொருண்மேலையபென் பதொன் றில்லையிர் த 

வல$லாவுயிருகிற்ப தந்தகனாணை தன்னில், (11) 

பழித்திடு கசோழைதஜாளை பற்றியவமுக்குமற் றை 

யொழித்திடுமலரீர்வெண்ணீருவையிழ்றினுலகத்தொன்று 
  

் அச்சானம- அஞ்ஞானம, 

*உ தடவை: காட,
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மிழிப்பு று பண்டமில்லையிவற் றினுக்டெமாயென்று 

மழிப்புறுமியாக்கைகாப்பா ரறிவுளா ராகுவாரோ, 

சேவ்வந்திப்புராணம், 

654 *புழுச்சுமைமலக்குவைபுலவுகா நிய 

வழுக்குடலீரல்சீவஹியுஞ்செய்யக 

முழுக்குடலுஇரநீர்மளையின்பொதி 

யழுக்குடலதைப்பொருளாகவெண்ணுமோ., 

055 *உழுஈரிக்கணங்களுக்குகவுமொண்பொருள் 

கழுகினுக்குணவுகட்டியகளஞ்சியக 

தழலினுக்கர்கனமான௪ட்டக 

மெழிலுறப்புளையினுமிருப்ப தல்லவே, 

836 *ீ௩ரம்புடலெலும்புதோனட்டபுன்குடில் 
வரம்பறுபியியெலாமி் சவான் கலந் 

திரங்குதன சமையிட புதை த்தசிற்றறைக் 

குரம்பையென்ற நிர்தலைகொற்றவேர் தனே. 

(12) 

(1) 

(2) 

(3) 
837 *மின்போலழியும்வபிற்றாமைவடிவாயழீயுமெய்யுருவாய் 

முன் போலழியும்பிறகழியுமடவாருடனேழுயங்கியதன் 

பின்போயழியுகரைத்சழியும்பேய்போற்றிரிநதுபெயர்ர்த 

மியும்பொன்போல்வவர் ததுமிவவுடலகிலையா தழிர்துபோ 

| ய்விடுே ம், (4) 
பாகவதம், 

898 *கனவைப்போலவுங்கானலின் குடன் 

கனிசெயிந்திரசாலத்தைப்போலவு 

மனனின்கறழ்பனையான்வரும்யாக்கையை 

வினையின்்சட்டறமெய்யென ற்பாலதோ, 

839 *இடைபுறுமென்பினைநரம்பினார்த்திடாப் 

புடையு றுமி றைச்சயொற்பொதிந்துபோ 550) 

மிடைதருதோலினான் வேயப்பட்டதோ 

ருடலிலை யானெனவுரைக்கலொண்ணுமோ,
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மணவை வக்ன வடை 

அற த்தப்பால், 
மவவமடல் அனையை தனம ஒரு னன.   

பிரமோத்தரகாண்டம், 

பண்டைவாரனை தொ BE பயிற்டயொற் 

கொண்டகாயரிலையெனக்கொள்வரோ 

வண்டரேலனும்பிறப்புளதாமெனின் 

விண்ிகாயமிறப்பதுபெய்யரோ, (1) 

படர்கிரித் தலைப்பால் மதிபோற்கரிப் 

பிட/கியற்றுகவிலகயிற்போந்தவர் 

கடனிலத்திற்கவிழ்ந்தன ரன் இமம் 

௮டலெடுத்தெவர்சாவையொருவிஞர். (2) 

॥ி வதரமோத்தரம். 

Be "i ட்ட டட 9 " * [ ‘ eo பொல்லா bl /லையுடலைப்பு முப்பொ திம்தபோர் வைகு 
. ; . i, 

KRM GHOT Ip bon ST LNG HOT நிருவாக்கைச் 

கல்லா தார்பொடுவொெனவேகாண்பதனைக்கலந்தறிந்து 

ஈல்லார்களபொருே ளனவேேயொருகணமுமா டாரே, (1) 

© GT YL VS BMAD FST Mb SIGE I Bw 

மன்னி ுப்பாமெனத்துள ங்கியிளயா தவிபூதைக்குப் 

பன்ம்ையானறுடற்பழதைப்(பாடித்தும்பயனில்லைச் 

சொன்னிலரயிற்றுணிவா மோகாட்சியினிற் றுணியா ரே, (2 4) 

DLT VL bp) TM LOL OLUIT AS BOL] ல்லியரும்பொருண சை 

லக்சடமிதைப்பற்றிபிடாரங்கையிலலவனிதனின் | wir 

BL A தூடலினைத்காமலபாண்டமென வறிழ்று 

On 5G 4K BITS BUI Th OM HILLY BD: BBO ர். (3) 

பிரபுலங்க லை. 

பிறந்தவாகமொ ன் றிறர்திடாப்பெருமையுமுடை. 3G gr 

வெறி ந்த வான் லைவீழ் திடாதிருப்பதிக்கல்லை 
eee 

+ 'பாடிசீசல்-சொல்லுசல்,
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MMA Ween ப. பப்ப em ப்ட் மயம் ப வய பதியப்பட பமல ய் வைல் வதையலை   

2௪ 34 மமாரியமென்பதென்றாயிலுஞ்சிதையு 

பம்திமாதுமானமெனப்படுபதேயென்றும், (1) 

பிரபோதசந்தீரோ தயம். 

ஆம
ம்
 340 *பகு்யென்றுசொல்கேனிப்படியனந்தகோடி 

மிம்சியமின் நித மோன் நிநிமிட த்திலொஹிற்தவென்றாற் 

ரற்நியமியா துபற்றுசமடக்கால்பிறப்புஞ்சாவு 

பி மறைகையறிர்துமீங்களிறந்தவர்க்கழுங்கலாமோ, (1) 

லைராக்கயதீபம், 

47 “இர மையிற்பிஷரியழ்ஜொெருகுடைரிழற்கிழிருிலமுழுவது 

ம்பு. ம்ப 5 asi மைபெறுறுடையமகந்குமெ ப்பொழுதுவரு 

AYO AA vIn DO) by YL 1 HHT SM, முளமிகப் பரை நின்றறை 

Toul ப! | oN vit Goa Le ையமின் பம்,களிமிகு ச் திருப்ப 

சீ உ... டட...” ‘ , ல சர 
12 By ahs a VUE 9d) பின மேற்கா ரியங்க (1h RIP GOH, (1) 

பட்டி ததடிகள் பாடல, 

ட்டு ச . 

OLS ராதி வோடியமலகப்பாகுமக் 

SW rN W பரங்கி ற புண் ணுடனாடும் 

TT by Dy WB Mh நீதுமல்ல னின்னிருதாட் 

பம்பு, படப்பாம்மயஞ்செயயாச் 
ot Oe ப ப்மடங்வ் ரம்யேல் பாங்முரும 

GEG. iy IS Bil LS LH BIS a 
; லம ப ‘ வ கலகமட்டலைக்குமகானகஞ் 

ப பாலப்பே௮ பயி நுவினைப்பெட்ட.கம் 
~ e உ ர? 

a LG by WEB GDL Tey | HOEY YU 

city ர பப்) 7) [ப [... 601 Cm ay BI க்ம்ட்டள 

பம்தப்பான்டமானமுழுத்தொன்பறு 

றை றறுண்டம்பேய்ச்சரைத்தகோட்ட பம்பு ௮00 ம ib ல் 

6 ச ) . . உ 

படலைப்பெரியச டலை த்திட( ள் 
. எ ர (॥ ட் 2. டூ ° . 

MIDI SEO நஇறுலர மம பமபரீ 

, “1m /O . 
போயா தநோய்ச்சிடமோமெேரக்கல
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849 

850 

9D த்.துப்பால். 

மாயாவிகாரமரணபஞ்சரஞ் 

சோற்றுத்துருத்திதூற் ௮ும்பத்தங் 
காற்றிற்பறக்குங்கானப்பட்டம் 

விதிவழித் தருமன் வெட்டுங்கட்டை 

சதுர்முசப்பாணன்றைக்குஞ்சட்டை 

யிமக்கனலிலிடுசிலவிருந்து 

காமக்கனலிற்கருகுஞ்சருகு 

கிருமிகண்டுங்கிழங்கஞ்சருமி 

பவக்கொழுந்தே றுங்கவைக்கொமுகொம்பு 

மணமாய்ஈடக்கும்வடி வின் மூடி விற் 

பிணமாய்க்கெக்கும்பிண்டம்பிணமே 

இரரிற்கிடக்கவொட்டாவுபாதி 

காலெதிர்குவித்தபூள காலைக் 

கதிர திர்ப்பட்டகடும்பனிக் கூட்ட 

மந்தரத்திபங்குமிந்திரசாப 

மஇருமேகச்றுருலினருகிழ 

னீரிற்குமிழி$ரமேலெழுத்து 

கண்டுபில்கனவிற்கண்டகாட்சி 

யதனி ஓம்பொல்லாமாயக்கன ங்க 

(i 00) LGW) LD od) மயும்பிரா னே யமையு 

மிமயவல்லிவாழியென்றே த்த 

UM TDF HHT QM Lb! BT Ly. 

யாண்டுகொண்டருள்கைநின்னருளினுக்கழகே, (1) 

வரிக்கோலவேல்விழியா ரனுராகமயக்இற்சென்.று 

சரிக்கோதுவேனெழுத்தஞ்சஞ்சொலேன் றமியேனுடல 

நரிக்கோகமுகுபருந்தினுக்கோ வெய்யகாய்தனக்கோ 

வெரிக்கோவிரையெதுக்கோவிறைவாசச்சியேகம்பனே. (8) 

ஊற்றைச்சரி ரத்தையாபாசக்கொட்டிலையூன்பொ திந்த 

பிற்றற்றுருத்தியைச்சோ றிடுந்தோ ற்பையைப்பேசரிய
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85] 

893 

855 

856 

857 

காற்றிற்பொ திர்தநிலையற்றபாண்ட த்தைக்கா தல்செய்தே 
யேற்றுத்திரிர்துவிட்டேனிறைவாகச்சியேகம்பனே, (3) 

தாம்பிணங்கும்பணை த்தோளார்க்கும்பொன்னுக்குங் காசினி 

க்குற், தாம்பிணங்கும்பலவாசையும்விட்டுத்தனிச்.துச்செ த் 

அப், போம்பிணந்தன்னை ச்திளாகக்கூடிப்புரண்டினிமேற், 

சாம்பிணங்கத் துசையோவென்செய்வேன்றில்லைச்சங்கானே, 

முடிசார்ர்தமன்னரும்மற்றுமுள்ளோ ருமுடிவிலொரு 

பிடிசாம்ப.ராய்வெர் துமண்ணாவ.துங்கண்டுபின் னுமிந்தப் 

படிசார்ந்தவாழ்வைநினைப்பதல்லா ற்பொன்னின ம்பலவ 

ரடிசார்ர்துராமுய்பவேண்டுமென்றேயறிவாரில்லையே, (5) 

எரியெனக்கென்னும்புழுவோவென க்கென்னுமிந்தமண்ணுஞ் 

சரியெனக்கென்னும்பருந்தோவெனக்கெனுந்தான்புசிக்க 

நரியெனக்கென்னும்புன்னாயெனக்கென்லும்நநாறுட&ைப் 

பிரியமுடன்வளர்க்தேனி கனாலென்னபேறெனக்கே. (6) 

தாயாருஞ்சுற்றமும்பெண்டிருங்கைவிட்டுத் தா ழ்த்திகொ 

ணீயாருசானாரெனப்பகாவாரர்த நேரத்திலே 

தநோயாரும்வற்துகுடி.கொ ள் வேகொண்டசோயுமொரு 

பாயாருநீயுமல்லாற்பின்னையேதுநட்பாமுட்லே, (1) 

அபும்பொழுஅமயிர்க்கால்கடோ றுபருங்கிருமி 

தோயுமலக்குட்டையாகியகாயத்தைச்சுட்டுவிட்டா ற 

பேயுநடனமிடுங்கடமா மென் றுபேசுவதை 

ஈீயுமறிர்தலையோபொருடேடகீனைர் தனை பே, (8) 

நாய்க்கொருருலுமகற்கோர்மருத்துவராட்டி லுண்டோ 

பேய்க்கொருஞானம்பிடிபடமோபெரும்காஞ்௪ரங்கா 

யாக்குவராரதருந்துவராரதுபோலுடம்பு 

இக்கிரையாவதல்லாலேதுக்சாமிதைச்செப்பும்னே, (9) 

காடோசெடியோகடற்பு றமோசகன மேமிகுந்த 

நாடோரகமோநகர்டநடுவோஈலமேமிகுர்த



144 அறத் தூப்பால், 

  ———— 

விடோ புறந்திண் ணையோகமியேனுடல் விழுமிட 

நீடோப்கமு க்குன் ரிலிராவ பி] ச துணைநின் பசுமே, (10) 

898 . பத்தும்புகுந்துபிறக் துவளர்ர்துபட்டாடைகற் றி 

மூக்தும்பவவ முப பூண்டே..ர ழூ பழ முடிர்கபின்பு 

செ த்துக் கிடக்கும்பி SOT I; B HS Buda ர்சாம்ணெற்கள் 

கத்துங்கணகென்னகா ஹ்க்ப்லா புரி BHT ae &h Hus, (11 ) 

859 ஒன்பதுவாய்5ே தாற்பைக்கொ ரா ஊளப்போலே 

யன்புவை ச. துநெஞ்சேயலைர் தா யே- வன் Kp BS 

டத்தித்தத்திச்சட்டைகட்டிக்கட்டிப்புட்டிர் 

கத்திக்குக்இித்கின்னக்கண்?, (12) 

800 இன்னம்பிறக்ரவிசைவையோெஞ்ஈபோ 

மன்னரிவரென் றிருர் துவாம்வாரை-- ரான் 

மெரிக்சசகட்டைமீதிலிணம்சோவண சை 

புரிர்துருட்டிப்போட்டதுகண்டி, (13) 

801 முதற்சங்கமுதாட்டுமொய்குழலார்சம்மை 

நடுச்சங்குகல்விலங்குபூட்டுங-- தடைச் நபர, 

மாம்போதென வூதுமமம ட்ம்டாலிம்பட்டோ 

நாம்பூமிவாழ்ந்தாலம், (14) 

802 இப்பிறப்பைஈமம்பியிகுப்போரெஞ்சகபே 

வைப்பிருக்கவாயின் பனையிருக்கர்--சொப்பனம்போல் 

விக்சிப்பற்கிட்டக்கண்மெககப்பஞ்சிட்டப்பை 

கக்ிச்செ க்துக்கொட்டங்கண்டு, (15) 

863 மே அமிருக் களிரும்பிவயேமவ.ர விடையோன் 

லம றிந்திலையேசிர நதையே-- நர ல்கைக்கும [ a 

செ ரீ ட்டையி [டம் மெக் ஸ் பிட்டுக்குத்திே ய் ர் 4 ப் ட்டவ ட 

கட்டையிட்டுர் ரட்ளிடக்சண்.ி, (10) 

தயபுமானவர்பாடல. 

604 தாகமோடுகழுகலகைசாப்ஈரிகள் 

சுற்றுசோறிடுதுருச்திபைக்



805 

866 

867 

868 

869 

870 

௨௪-ம் ௮தி. யாக்கை நிலையாமை, 148: 

காலிரண்டுகவவாசல்பெற்ற௮ுவளர் 

காமவேண்டனசாலையை 

மோகவாசைமூறியிட்டபெட்டியைமு 

மலமிகுந்தொழுகுசேணியை 

மொய்ச் அவெங்கருமித த் துகும்பியை 

முடக5லார்கிடைசாக்கனை 

மாகவிர்திரகனுமின்னையொ த்திலக 

வேதபோதியகுலாலனார் 

வனையவெய்யதடிசா.ரனானயமன் 

வர்தடிக்குபொருமட்கலக் 

சேகமானபொயைமெய்யெனக்கருதி 

யையவையமினசைவாடவோ 

தெரிவதற்கரியபிரமமேயமல 

திற்சுகோ கயவிலாசமே, | (1) 

புன் புலானாம்பென்புடைப்பொய்யுட 

லன் பர்யார்க்குமருவருப்பல்லவோ 

- வென்பொலாமணியேயிழையேயித்தாற் 

றுன்பமன்றிச்சுகபொன் றுமில்லையே. (2) 

சுக்லைமு$ீருஞ்சொரிமலமுகாறுமுடற் 

புக்குழலும்வாஞ்சையினிப்போ துமென்பதெர்நாளோ (8) 

நீர்க்குமீழிபூணமைத்துநின்றா லுநில்லா மெய் 

பார்க்குமிடத்திகன்்மேற்பற்றறுவதெர்காளோ,. (4) 

காக்கைஈரிசெர்காப்கழுகொருகாட்கூடியுண்டு 

தேக்குலிருந்தாமுடலைச்யென்பதெர்காளோ. (5) 

செங்கிருமியா திசெனி ததசென் மபூமியினை 

யிக்கெனுடலென் .லுமிழுக்கொ திவதெர்காளோ, (6) 

என் று பழியுமிக்காயம் இத்ையேதுக்.கமெய்யென் திருந்தி 

கொள் சதியா தரோயயதேஸ்வரத சொல்லுக்கு | 
ண்டோ, (7) 
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872 

873 

814 

றத் துப்பால். 

வய.தும்படவெழுர் துபிணியுந்திமி திமென் று 

வரலுஞ்செயலழிர் துளிருமலுமாகி 

யனமுஞ்செ லுதலின் DA Sue, rt ean or 

முகமுங்களை கவின் ுசரியெனராடி 

மனையின்புற விருந் கவின முங்குலைகுலை து 

கலகஞ்செயலிருண்டயமனள் வரும்வேகா 

யேது துணை பழிகாசமனமே, (8) 

இ௱கைப்பத்ற்றுப்பத்தந்தாத். 

நாயினுக்கிறாபே 'ரரரியினுக்கரையபோநகுநடைக்குழிகிழிப் 

பிறழ்பற்,பேபினுக்கிரையோகாரகினுக்கிரையோபெரிதுநா 

றியபுழுக் குரம்பை, பியினுக்கிரையோயாதிலுக்கிரையோயா 

ன்சமர்துழன் நிடப்பணிதசாய், தாயினுக்கமகோகுழவினய 

வருக ௧௨ சா்றிடாயிள சைவானவனே, (1) 

என்பினைஈரம் பைபஅ2ரள யைமயிரையிறைச் சியைக்குரு திசுக்க 

DID BUD SY ுதுவக்கைவேறுவேருகப்பிரித்துப்பைம் 

nPOuaCsrés, யன்புறுமறிவாத்பெளதிகமெனநீத்தா 

ண்டமாளவிள சைநாயகன் றனின் பவாரிஇியிற் றுசந்திடப்பெ 
கார்க்ிறப்ப துமபிறப்ப து.மியல்பே, (2) 

நன்னேறி, 

வருக்துமுபிரொன்பான்வாயி ஓ.டம்பிற 

பொருத ரனேபு நு:/2--இருர்திழாய் 

சதநீர்பொள MOF D Fi FHONV SH 

விதலோகிற் றல்ளியப்பு, (1) 

கதசேலோபாக்கியானம். 

சளசளவெனவாயூறறநடையின் றியொழுகப்பற்போய்த் 
தளர்வொடுமெலிர்துகூனிக்தசையறவற்றிமுற்றிக் 

சளர்கடைமெர ழிந்துபாயல்கிடைகொ ரூங்கிழவு சதன் மை 

'யளவுகண்டிலர்கொலும்றவிளமையேர்க்ககங்களிப்பார். (1) 
a;
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870 

617 

மானமத்திழிவுபூண்டுவளமளைக்கடைதோதெய்தி 

மீனமுற்றிரந்திரர்திவ்வுடல்ப்ரு த்திடச்செய்தா லு 

தூரகைக்கரியவாட்கட் ri gO sro: மிலைப்பதன்று 

பேனமார்வெள்ளநீரிற்பிறர்திடுக்குமிழிபோ லும். (2) 

புறப்போரள் வேண்பா மாலை. 

அமினிமப்புமகன்றதீளமையு 

தாமினிகோபுஈசலைவ௬॥--யாமினி 

" மெப்யைந்துமீதூரவைகா துமேல்வஈத 
ப 

வையைந்துமாய்வதறிவு. (1) 

குளாமணி. 

675 . எரிபுரையெழிலதா walt al ந்தளிரிரண்டுராளின் 

STE 

ம.ரகதவுருவடுமய்திமற்ற 2 தூ.பசலைகொண்டு 

சருகிலையாகிவ் | ரீழ்க்துகரிர்துமண்ணாதல்க ண்டும் 

வெருவிலர் வாழ்துமென | பர ர்வெளிற் நினைவிலக்கலாமோ, (1) 

' தொகைமலாலம்சுல் சூடித் ராகறுஞ்சண்ணமப்பிப் 
| 

புகை சனிகமழவூட்டிப்புறஞ்செயட |பட்டமேனி 

இகையிஷஞேர்சுமு ட்மண்டச்சிதைந்தழுக்கொழுகுமாயி 

னயைபெரிதுடைத தும ஷமிகளைராமகழ் தனெஞ்சே. (2) 

880 ஒழுகிய டையுகீருமுதலகைபிகப்பவூ று 

மழுகலிவவள்ளல்ய ரக்கையகம்। [றமாயிற் apt p 

கழுகொடுகவருங்காக்கைகைத்தடிகொண்டிகாத்து 

மழகுளஅ ழலுமன்னோவாயி ரச்சாதிமாதோ, (3) 

மேநமந்தாபுராணம். 

981] * என்பினைரரம்பிற்பின்னியுதிரர்தோய்ர்திறைச்சிமெத்தி
ப் 

புன் புறற்தோலின்மூடி யமுக்சொடுபுழுக்கள்சோரு 

மொன்பதுவாயிற்ராயவூன் பயில்குரம்பைதன் மே 

. லன்பராமாந்தர்கண்டாயறிலினாற்சிறியரீரார். (1)



148 
  

882 

883 

884, 

880 

886 

887 

யசோதரகாவியம், 

* வந்துடன்வணங்கும்வானோர்மணிபுளைமகுடசோடி. 

தீந்திருவடி களேந்துந்தமனியப்பீடமாக 

விர்திரவிபவம்பெற்றவிமையவரிறைவசேனுற் 

தீர்திருவுருவம்பொன் றத். தளர்ந்தன ரனர் தமன்மே, (1) 

4 மக்களிற்பிறவிபுள்ளுமன்னர் தம்மன்னராகித் 

| திக்செலாமடி.ப்படுத் துர்திஏரியஞ்செல்வசேனு 

மக்குலத்துடம்புதோன் றவன். றுதொட்டின்றுகாறு 

: மொக்கநின்ரு7கள்வையத்தொருவருமில்லையன்மே, (2) 

சீவகசிந்தாமணி. 

பேதைமையென்னும்வித்திற்பிறர்துபின்வினகளெல்லும் 

வேதளைமரங்கணுறிவேட்கைவேர்வீழ்த் தழு.ற்றிக் 

காதலு ககளிப்புமென் னுங்கவடுவீட் டவலம்பூத்.து 

மாதுயரிநிம்பைகாய்த்துமமணமேகனியுமென்ுள். (1) 

தேன்சென் நமெறியுதண்ணீர்ச்சிற திரைப்போர்வைபோ 

ர்த்து, மீன்சென் நகெறியும்போலவிழித்திபை ப்பலர்க்குத் 
. 4 6 6 . உருட்ட டட « 

தோன்று, மான் சென்றமோக்கின்மாதேமாய்ர்துபோமக்க 

யாக்கை, பூன்சென்றுதேயச்சி ர தித்துகுவதோ த்குவதெ 

sri) 
பிறந்துமாம்பெற்றவாணாுளித்துணையென்பதொன்று 

மறிர்திலம்வாழ் துமென்னுமவாவினுள முந்துகன்டங் 

கறந்துகூற்றுண்ணுஞான் முகண்புதைத்திரல்ெல்லா 

_ லிநந்தராள்யாவர்மீட்பாரிற்மெனப்பெயாக்கலாமோ, (3) 

மைதிரண்டவார்குழன்மே லவண்டார்ப்பமல்லிகைமென்பா 

லை சூடிச், கைதிரண்டவேலேர்திக்காபன்போ ற்காரிகையார் 

மருளச்சென்றா, ரைதிரண்டுகண் டங்குரைப்பவோர தீண்டூ 
ன்றியறிவிற்றள்ளி, கெய்திரண்டாற்பே! லுமிழ்ந்துகிற்குமி 
ளபையோநிலையாதேகாண், (4)



888 

889 

890 

891 

892 

893 

894 

   

Sera தள்பைினருகமைஙினொய்திமபொழுதே oo 
பொன்னும்வெள்ளியும்புணா்ர்ெ ெனவயி த்தகம்பொருர்தி. 

மின்னுமொக்குளுமெனானிவீயிலும்வீயும் 

பின்ன வெண்ணெயிற்றிரண்டபின பிழைக்கவும்பெதுமே, | 

வெண்ணெயாய துவிங்குபுகூன் புறயாமை 

வண்ணமெய்தலும்வழுக்கவும்பெறுமதுவமுச்சா 

தொண்மைவாண்மதிபுருவொடுதிருவென த்தோன் றிக் 

கண்ணனாரழச்சவிழிலுங்கவிழுமற்ற நிரீ, (6) 

௮ழிதலின் நியங்கருகிதியிரவலர்க்கார் தீதி 

முழுது ம்போபெறுமெல்லையுண்முரீயிலுமுரியும் 

வமுவில்பொய்கையுண்மலரெனறளர்ர்துமையாடிக் 

கெழீஇயினறொடுக்கொையழக்கெடுத லுக்கெடுமே, (7) 

கெடுதலவவஜஹியில்லெனி ற்கேள்விஃடுறைபோய் 

வடிகொள்கண்ணிடர்மனங்குழைர்தாக்கனென் நிரங்கச் 

கொடையுக்கோலமுக்குழகுர்தம்மழகுங்கண்டேத்த 

விடையிற்செல்வ ிவீளியிலும்விளியுமற்ற றிரீ, (8) 

tour Cuatudaneh ¢ Fou Gave 

மரிபொ ழ்ண்ஜெியாயி ழையரிவையரா்ப்புணர்ந்து 

தெரிவில்போகத்துக்கூற்றுவக் செகுத்திடச்சிதைற்து 

முரியும்பல்சனமுகம்புடைச்ககங்குழைர் தழவே, . (9) 

கோதைமங்கையர்குகிமுலைத்தடத்திடைக்குளித்துக் 

சாதன்மக்கக்கண்டிவந்தினிதினிற்ச ழிப்பப் 

Gu goes ய்பிணிப்பெரும்புலிபாய்ந்திடப்பிணமா 

போதமாக்கடலுடைகலத்தவருற்ற துறவே. ப (10) 

தாமம்பைப்பயக்ச தியத்தங்கடைப்பிடி சுரு.ல்கி 

பூம்போலத்தமுரையகிர்துறுப்பினி ஓுரையாத் 

தாப்மையில்குளர்தூம்புவிட்டா ம்டொருளுணர் த்த 

பமே.றுதலொருதலையிகலமாகடர்தோய், (11)



Lisp; அறத்தப்பால். 

895 தேங்கொள்பூங்க ண்ணித்திருமுடி த்திலகவெண்குடையோ 

யாங்கணுர வரூரொட்பேரெமககுரையா ய். 

யீங்கிதன் நியுமினமமையவ.ரமையலர்க்கடந்த 

தாங்குமா வண்கைச்சக்கரமிக்குயர்பிறரும் 

(12) 
சிலப்பதிகாரம். 

890 * கடுங்கானெடுவெளியி?ஞ்சுடபென்ன 

¢ 

வொருங்குடனில்லாவுடம்பிடையுயிர் கள், (1) 

மணிமேக்லை. 

691 வினையின்வந்த துவினைக்குவிளைவாயது 

893 

புனைவனநீங்குற்புலால்புறத்திவெது 

மூத்துவிளிவுடையதுதிப்பிணியிருக்ம 2 

பற்றின்பற்றிடங்குற்றக்கொள்கலம் 

புற்றடங்கரவிற்செற்றச்சேக்கை 

ய வலக்கவலை கையா ற ஙத 

றவலாவுள்ளசதன்பாலுடையது 

மக்கள்யாக்கைபிறுவெனவுணாகது 

ரிக்கோ பிதனைப்புறமறிப்பாராம், (1) 

சரைமகாட்டியொருத்தியைக்காட்டிக் 
. உ ரு 4 

தண்ணறலவண்ணாகதிரிர்துவே டிடி 

வெண்மணல/கப-ூமஈதல்காணாப் 

பிறை நுதல்வண்ணங்காணாயோநீ 

நரைமையிற்கிமைகோற்நகையின் முயது 

விறல்விற்டு நவமிவையங்காணா 

யிறவினுணங்கல்போன் அவேருபில 

கழுநீர்க்கண்காண் வழுநீர்சுமககன 

குமிழ்மூக்கிவைகாணுமிழ்சீசயொ முக்குவ 

கிரைமுத் தளையஈகையுங்காணாய் 

சுைவித்தேய்ப்பப்பிறழ்ர்துவேருயின 

விலவிதழ்ச்செவ்வாய்காணோ யோகீ 

புலவுப்புண்டோ ற்புலால்புறத்திடுவு .



௨௪ம், by இ, பரக்கக்: 'திலையாமை, eit 

் வள்சாத்தாள்போல்வடிசாதினவைசா 
னுள்ளூன்வாடியவுணங்கல்போன் pe 

வி.றும்பூதுசான்றமுலையுங்காயையை 

வெ.றும்பைபோலவீழ்ர் துவேருயின 

தாழ்ந்கொசிதெக்கின்மடல்போ ற்றிரக்க 

விழ்ந்தனவிள வேய்த்தோளுக்கா Crus 

ஈரம்பொடுவிரிதோலுகர் த்தொடர்கழன் று 

திரங்சியவிரல்களிவையுங்காணாய் 

வாழைத்தண்டே போன் றகுறங்கணே 

தாழைச்தண்டினுரைங்கல்கா ண 

மாலக்கணை க்கால்காணாயோகீ 

மேவியரரம்போடென் புபுறங்காட்டுவ 

தளிரடிவண்ணங்காணுயோநீ 

முளிமுதிர்தெங்கினுதர்காயுணங்கல் 

பூவினுஞ்சார்தினும்புலான் மறைத்தியாததுக் 

தூசினுாணிபினுர்கொல்லோர்வகுச்ச 

வஞ்சகர்தெரியாப்மன்னவன் மகனென, (2) 

வளையாபதி. 

899 , வேற்கண் மடவார்விழைவொ ழியயா ம்விழையக் 

'கோற்கணெறிகாட்டக்கொ ல்கூற்றுழையதா 

ர காற்பதிகந்தான௦ரத் தா.துவர்ததினி 

நீக்ச.றுணிவா நிலையா திளமையே, (1) 

தண்ட லக்சி, 

900) பாளையாந்தன்மைசெத்தும்பாலனார்தன்மைசெத்துங் 

காளயாம்ப நவஞ்செத்துங்காமுறுமிளமைசெத்து 

. மீளுமிவ்வய துமின் சேபேல்வருமப்புமாகி 

நாளுசாட்சாகின்முமானமக்குமாமழா ததென்னே, (1) 

00] கோள்வலைப்பட்டுச்சாவாநங்கொலைக்க கங்குறித்துச்சென்றே 

மீளினுமீளக்கண்டுமீட்சியொன்றாலுமில்லா 
et



152 ....... அறத்துப்பால், 
  

நாளடியிடுதறோன் அம்முயிர்பருகுங்க றீ றின் [றோமே, 

வாளின்வாய்த்தலை வைப்பார்க்குச்செல்கின்றாம்வா ழ்கிள் 

0902 ஈன்கெனகாளுமிதென் றிவ்வுடம்புகயக்கின்ற சாயி 

ஜென் பதுவாயில்கடோ ற முண்ணின் றழுச்குச்சொரிய த் 

இின்பதோர்காயுமிழுப்பத்திசைதொ றுஞ்சீப்பில்குபோழ்தி 

னின் பான்னாற்றமிதன்கணெவ்வகையாற்கொளலாமே, (8) 

நாரதசரீதை. 

908 புமுட்ஃஃழு௨புண்மூழ்கிப்புலால்கமழ்வாயிற்றேய்த து 

விழுமவைகுழலியென் ௮ும்விளங்கிய காளையென்றும் 

் பழுகியபிறவுமாடுப்பலபெயர்தரித்தபொல்லாக் 

குழுவினையின் பமாகக்கொள் வரோகுருடு தர்ந்தார், (1) 

நாலடியார். 

004 மலைமிசைத்தோன் றுமதியம்போல்யானை த் 

தலைமிசைக்கொண்டகுடையா.-கிலமிசை த் 

துஞ்சினுரென்றெடுத்துத்தூற்றப்பட்டாரல்லா 

லெஞ்சினாரிவவுலக த்தில். | (1) 

905 wer pee pws wom CU a pun er 

வள்றவர்க்காங்கேபிணப்பறையாய்ப்--பின்றை 

யொலித்தலுமுண்டாமென் இுய்ந்துபோமாறே 

வலிக்குமா மாண்டார்மனம். (8) 

000 சென்றேயெறிபவொருகால்சிறுவரை 

நின்றேயெ றிபபறையினை--ஈன்றேகாண் 

முக்காலைக்கொட்டி னுண்டுடி. தீதீக்கொண்டெழுவர் 

'செத்தாரைச்சாவார்சுமந்து, (9) 

0017 கணங்கொண்டிசுற்றக்தார்கல்லென்றலறப் 

பிணங்கொண்கொட்டுய்ப்பார்க்கண்டு- -மணங்சொண்டீண் 

டுண்டண்டுண்டென்னுமுணர்விஞற்சா ழ்றுமே 
G) தாண்டொண்டொடென்னும்ப ற், (4) 

ae eee aay pet ene on ot 
  

pain re MARTE 

ட பழுரிய-முதிர்க்த,
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008 கார்க்தொடுத்தீக்கிலென்னன்௫யக்தடக்கலென் 

பார்க்துழிப்பெப்யிலென்பல்லோர் பழிக்கிலென் 

ோற்பையுணின் றுதொழிலறச்செய்தூட்டுங் 

கூத்தன்புறப்பட்டக்கால், | (5) 

000 படுமழைமொக்குளிற்பல்கா லுந்தோன் றிக் 

கெடுமிகோர்யாம்கையென்றெண்ணித-- தடுமாற்ற 

தீர்ப்பேம்யாமென்றுணருந்திண்ணறிவாளரை 

சேர் ப்பார்யார்நீணில தீதின்மேல், ப (6) 

)10 புன்னுனிமேனீர்போனிலையாமையென்றெண்ணி 

யின்னினியேசெய்கவறவினை--யின்னினியே 

நின்றானிருந்தான்கிடர்சான் நன்கேளலறச் 

சென்றானெனப்படுதலான். (7) 

11 கேளா தேவர் துகிளைகளாயிற்ஜோன் றி 

ப வாளாசேபோவாரான்மார்தாகள்--வாளாதே 

் சேக்கைமரனொழியச்சேணிீங்குபுட்போல 
யாக்கை தமர்க்கொழிய நீத்து, (8) 

012 தோற்போரவைமேலுர்துளைபலவாய்ப்பொய்ம்மறைக்கு 

மீப்போர்வைமாட்சித்துடம்பானான்--மீப்போரவை 

பொய்ம்மறையாக்காமம்புகலாதுமற்ற தனைப் 

பைம்மறியாப்பார்க்கப்படும், (9) 

அறநேநறிச்சாரம். 

013 *இசையும்பாசமுமன்புபகத்தடக்கிப் 

பூச ப்பொதிந்தபுலாஓுட ம்பு--வூசல் 

கயிறற்றாற்போ லக்டைக் குமேகற்றக் 

கெபிறுற்றிடைமுரிந்தக்கால், (1) 

014 *தெரிவிலிள மையும் ஈப்பிணியுமூப்பும் 

பிரிவுந்துயி ஓுமொரீ இப்--பருவந்து 

பத்தெட்டொளைப்பயனிலாவாழ்க்கைக்கு 

வித்துக்குற்றுண்பார்பலர், | (8) 

20



154 அறத் அப்பால்: 

  

015 *மப்புப்பிணியே தலைப்பிரிவுகல்குசவு 

சாக்காடுமெல்லாஞ்சலமிலவாய்--நோக்கர் 

பருந்துக்வெரயாமிவ்யாக்கையைப்பெ றான் 

மருந்துமறப்பதோமாண்பு. (3) 

நல்வழி. 

016 “4எல்லாப்படியா லுமெண்ணினாலிவ்வுடம்பு 

டொல்லாப்புழுமலிகோய்புன்குரம்பை--ஈல்லா 

ரறிந்திருப்பாராதலினாலாங்கமலறீர்போ ற 

பிறிந்திருப்பார்பேசார்பி றர்க்கு, (1) 

தீரக்துறள். 
017 குடம்பைதனித்தொழியப்புட்பறந்தற்றே 

புடம்போடுயிரிடைஈட்பு. (1) 

018 , உறங்குவதுபோ இுஞ்சாக்காடுறங்கி 

லிழிப்பதுபோலும்பிறப்பு,. (2) 

919 புக்கலமைந்தின்றுகொல்லோவுட.ம்பினுட் 

டுச்சிலிருந்தவுயிர்க்கு. (9) 

ஆகச் செய்யுள் 118, யாக்கைந்லையாமை ழற்றிற்று, 

௨௫-ம் அதி. செல்வ நிலையாமை. 
0: 

திருமந்திரம். 
020 * இயக்குறு நிங்களிருட்பி ழம்பொக்குக் 

அயக்குறுசெல்வத்தைச்சொல்லவும்வேண்டா 

  

மயக்கறநாடுமின்வானவர்கோனைப் 

பெயற்கொண்டல்போலப்பெருஞ்செல்வமா மே. (1) 

092] *தன்னதுசாயைதனக்குதவாதுகண் 

டென்னதுமாடென் நிருப்பர்களேழைசக 

ஞுன்னுயிர்போமுடலொக்கப்பிறர்த.து 

சண்ண துகாணொளிகண்டுகொளீரே, (2)
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922 *ஈட்டியதேன் பூமணங்கண்டிர தமுங் 

கூட்டிக்கொணரந்தொருகொம்பிடைவைத்திடு 

மோட்டித்துர த்திட்டதுவலியார்கொளக் 

காட்டிக்கொடுத்தவைகைவிட்டவாறே, (3) 

கந்தபுராணம். 

023 காடுபோந்தனனிர்திரன்பொன்னகர்கரிந்து 
பாடுசோந்ததுசயர்கலுஞ்சிறையிடைப்பட்டா 

னாடில்விண்பதச்செய்கையீதெம்பிரான ல்கும் 

விடதேயலாற்றுன்பறுமாக்கம்வேறுண்டோ. (1) 

பாகவதம். 

994 *வெறுதக்துவாரியினொருபொருள்வீழ் த தினும்வீரும்ப 

மறுத்துவர்துதன்மருங்குறுமவற்குரித் தாயி 

னிறுத்தொர்செப்பினுள்வைக்துறைநின்றுதான் ருனே 

பொறுத்துக்காப்பினுமாய்ம்துபோம்போம்பொருண்மா 

தோ. (1) 

சில-தறுந்திரட்டூ, 

0௦ *தப்புறபொருளினை த்தேடத்துன்பமாக 

கைப்பொருளுண்டெ. னிற்கரு, ததுமோசமா 

மப்பொருளழிந்திடும்போ துமல்லலா 

மெப்பொழுதோபொருளின்பமாவதே. (1) 

பட்டினத்தடிகள் பாடல். 

026 தெய்வச்சிதம்பாேவாவுன் த் தந்திரும்பிவிட்டா ற் 

பொய்வைகத்தசொப்பனமாமன்னர்வாழ்வும்புவியுமெங்கே 

மெய்வைத்தசெல்வமெங்கேமண்டலீகர் தம்மேடையெந்கே 

கைவைத்தராடகசாலையெங்கேயிதுகண் மயக்கே. (1) 

027 வாதுற்றதிண்புயரண்ணுமலையாமலர்ப்பதத்தைப் 

டோ துற்றெப்போ தும்புக ஓுகெஞ்சேயிந்தப்பூதலத்திற் 

நீதுற்றசெல்வமென் றேடிப்புதை தததிரவியமென் 

காதழ்றவுசியும்வாராதுகாணுங்கடைவழ்க்கே. (2)



அறத்துப்பால், 
Pee een . வழுணசைவவுுமு குஷ் ரர பவருஷவையதகைஷ்ம பின் ம. வாம சென்ன, வன். ஒறு வலைவவஷதத்னியதவகு, எ அடடவஒ ஷன வடமட் வையகம் பவகவய ஆகதவ 4.   

929 

930 

091 

933 

054 

தசேலோபாக்கியானம், : 

முறைதவிர்கொடுங்கோன் மன்னர்முனிலிற்குகளியுமச்சல் 

கறைகெழுகரவுசெய்வார்கரத்திற்குமழற்குமச்ச 

மறைவறுதாயமாக்கள்வெளவுவரென்றுமச்ச 

மஹைபொருள்பெற்..ரல்லரச்சமேபெற்றா/போ லும், (1) 

ஒல்லொழுக்ளெ ரைத்தியவொழுக்கரென்றுரைக்கர் செய்யும் 

புல்லொழுக்கினரைத்தூயபுலச்கரென்றுவாக்கச்செய்பு 

ஈல்லகற்புடையமா தரல $ல தயஞ்சா மைசெய்யும் கே, 

பல்வகைத்துயருஞ்செப்பும்பாழ்ம்பொருல பற்றுள்ளார்க் 

கோடிபொன்னளிப்பனின் மேகோடிரோர் மாத்திரை க்கு 

ஞூடியகிளைக்கோர்வார்க்தையரைத்கடை குவனென்ரு லுக் 

தேடியகாலதூதர்சிமிழ்ம் -ஃ்விட்டொிவரேகொல் 

வாடியமருங்குனங்காயமாண்பொ௫ருட்பயன்சண்டாயோ. () 

பொருவறுபந்தமெல்லா ம்புணா திதிடுந்தெய்வசிடல த 

யொருவமேலிட்டுகிற்குமூறக்கமு மிறக்கச்செய்புங் 

கருவினுட்புகுத்துமின்னகரி*சண்டதமைன்பமே 

விருகிலச்திடைவெறுக்கையென்மனார்புலமைசான் ஜோர் (1) 

பல்கதிர்விரித்துத்தோன் சிப்பாடுபெய்கசிரேபோல 

மல்லனீருலகிற்பேன் றிபறைந்திடு நம்மைவீட்டுச் | 5 937 

Ose vOnen p wa தம்குஞ்செல்லமென்றுவமக்கும்போ 

றல்லலைகிளைப்பதாகா தரும்பெறும்செல்வம்பா வாம்... (8) 

இம்மைதனின் மழ்நிரும்பொருளையிட்ட NET FHM i FH 

லென, வெம்மைபுரிசழவசைக்துயரும்விளை யாகிற்கும்பாவு 

தீதா,லம்மைகிரயத்துயருமு ௮மர்தோசிரியிப்பொருளை ம் 

செம்மையுடையோர்வேண்டுமெனச்௫ர்தித்திரிவரோ பற 

[அம், (0) 

களாமணி, 

திருமகணிலைமைபுஞ்செல்வர்கேட்டிரேன் 

மருவியமனி தரையிகச் மற்றவள் 

பொருவறுபுகழினர்பு தியகாமுறு 

மொருவர்சண்ணுறவிலளுணர்ந்துகொண்மினே, (1)
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a Nesom Rai 

NBD ஏ. புண்ணியமுலர்ச்சபின்பொருளிலார்களை க் 

சண்ணிலாதுறந்திடும்கணிகைமார்கள்போ 

லைண்ணிலளிகநதிடும்யாவர் தம்மையு 

i
e
s
 

“
a
d
s
 

நண்ணியரண் பிலணந்கைவண்ணமே, (9) 

சீவகசிந்தாமணி, 

20 முல்லைமுகைசொரிச்தாற்போன் றினியபாலடி.சின்மகளியே 

5H, ஈல்லகருனையானாள்வாயும்பொற்கலத்துகயந்துண்டா 

ர்க, எல்லலடையலடகிடுமினேட்டக த்தென்றயில்வார்க்க 

ண்டுஞ், செல்வாமரங்காணினயன மின் செய்தவமேகினை மி 

[ன்கண்டீர், (1) 

ட
 அிம்பொற்கலதக்துளடிபாலமார்துண்ணவரிவையர்தோ 

வெம்பிப்பசி)லியவெவ்வினையின் வேருயோரகல்கையேக் 

2
a
”
 

வெ
வ்
 

கிக், கொம்பிற்கொளவொகிந்துபிச்சை யெனக்கூறிகிற்பா 

ட்கண்டு, ஈம்பன்மின் செல்வாமரங்காணல்ல றமேரினைமின் 

[கண்டீர், (2) 

138 வண்ண த்துகிலுடுப்பின் வாய்விட்டமுவதுபோல்வருந்து 

.. னண்ணார்சிறுகழைபாகமோர்கைபாகமுடுத்துகாளு| மல்கு 

மண்ணா; தடகு!"இயந்தோவிவயேயென்றழுவாட்ச ண்டு 

் நன்ணன் மின்பெல்வமமாங்காணலல w@ பகினைமின்சண்மடீர். 

வளையாடாத். 

030) ஈண்டலரிகாய்க்கெடரிதலெளிதா 

நாண்டல்சறிதாப்கடுக்கம்பல தரூஉம் 

மாண்பினியற்கைமருவிலரும்போருளை 

வேண்டாதொழிகர் தார்விறலோவிழுமிதே,. (1) 

040) *வெள்ள மற்விவிறல்வேர்தர்தீத்தாயங 

கள்ளசென்றிவ்வாற்றிற்கைகாப்பத்தீர்ந்தக லு 

முள்ளிலுறடொருளையயாட்டாதொழிர்தவா 

றெள்ளும்பெரும் துயகோயெவ்வமிகப்பவே. (2)



168 அறத்துப்பால். 

 சலலிம்வயர   

94] *இன்மையிழிவாமுடைமையுயிர்ச்கச்ச 

மன்னல்சிறிதாய்மயக்கம்பெரிதாகப் 

புன்மைபுறுக்கும்புரையிலரும்பொருளை தீ 

துன்னாதொழிந்தார். து றவோ வீழுமிதே. (8) 

பேநந்தேவஜனார் பாரதம். 

042 டதியாலோரீராலோதேர்வேந்தர்தம்மாலோ 

மாயாததெவ்வர்வலியாலோ--யா தாலோ 

மிப்பொருள்போய்மாய்கின் நதென்று பொருள்வைத்தார்க 

ளப்பொழுதுறீங்காரிடர், (1) 

நாலடியார். 

043 அறுசுவையுண்டியமர்ந்தில்லாளூட்ட 

மறுசிகைநீக்கியுண்டாரும்--வறிஞராய்ச் 

சென்றிரப்பரோரிடத்துக்கழெனிற்செல்வமொன் 

௮ண்டாகவைக்கற்பா றறன்று, (1) 

044 பானையெருத்தம்பொலியக்குடைகிழற்கழ்ச் 

2சனை த சலைவராய்ச்சென்றோரு--மேனை 

யினையுலப்பவேருகிவிழ்வர் தாங்கொண்ட 

 மனையாளைமாற்றுர்கொள. (2) 

015 செல்லர்யாமென்றுதாஞ்செல்வுறியெண்ணாத 

புல்லநிவாளர்பெருஞ்செல்வ--மெல்லிற் 

கருங்கொண்மூவாய்திறக்தமின் னுப்போற்றோன் றி 

மருங்கறக்கெட்டுவிடும். \3) 

040 ஈட்டலுந்துன்பமற்றிட்டியவொண்பொருளைக் 

காத்த லுமாங்கேகடுந் துன்பக---கா த்தல் 

குறைபடிற்றுன்பங்கெடி ற்றுன்பந்துன்பக் 

குறைபதிமற்றைப்பொருள், (4) 

தீடக்தறள். 
041. கூத தாட்டவைக்குழாத்கற்றேபெருஞ்செல்வம் 

போக்குமதுவிளிர் தற்று, (1)
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948 

949 

950 

951 

952 

993 

அற்காவியல்பிற் றுச்செல்வமதுபெற்ரு 

லற்குபவாங்கேசெயல், (2) 

ஆகச் செய்யுள் 29, சேல்வ நீலையாமை ழற்றிற்று, 

௨௬-ம் ௮. துறவு; 
  

கந்தபுராணம். 

செம்மையாஇயந்தையர்சீரியோர் 

வெம்மையென்பதைவீட்டிவீளங்கனோர் 

தம்மையுர்துறந்தே தலைகின்றவ 

ரிம்மைதன்னினுமின்ப த்தைமேவுவார். (1) 

இன்மையாவதியாண்டுமில்லா தவர் 

ஈன்மையென்பதியல்பெனஈண்ணிஜோர் 

புன்மையானபொருள்விரும்பா ரவர் 

தன்மையாவரேசாற்றவல்லார்களே, (8) 

காஜ்சிப்புராணம். 

துறவேயறங்களெவற்றினுக்கும்பெரி தா ம்விடையூர்தோன் 

ற்லுக்குர், துறவேயுவசைவசச்செய்யுந்து றவேயயன் Lor gy 

sheet, துறவேயீசனிடத்திரு த்துமெவருமேலாச்சொல் 

ஓவதுந், துறவேயாமென்றெழுர்துகின்றுசொற்றான்சைவத் 

| தருவாசன். (1) 
தணிகைப்புராணம். 

மனைக்குரிமனையாடன்னைவாய்த்தரன்மைந்தார் தம்மைக் 

கனை த்தலைசுருட்டும்வேலைக்கடனிகர்செல்வந்தன்னை |மான் 

யெனை த்தையுமிலம்பாடென்றேயிம்மென த்துறந்துபெம் 

றனைச்சரணடைந்துளாரேதனைநிகரில்லாச்செல்வர், (1) 

திற்றிலிழைத்தாெர்பாற்செறிர்தாடும்விளையாட்டுப் 

பாற்றமனையறம்புரிகாற்புந்திசெயினகை த.ரல்போ 

லற்றமிலாவில்லறமென்ரு.தரிக்கப்படுவதருட் 

பற்௮ுமிகும்போதுன்னிற்பழுதென த்தோற்,றுவ தன்றோ.



j ந் 

160 அறத்துப்பால், 

  aces சட்ட,   

திநக்கூவப்.ூ ராணம், 

054 உறவுதந்தைதாயொண்டொடிமா தரா 

சிறுவர்வண்புவிசெல்வம்பெரும்புக.ம 

பிறவினும்படுிமாசைபிரிந்தமெய்த் 

துறவினல்லதுதுன் பமகலுமோ. (1) 

சிவதநமோத்தாம். 

055 &மண்ணிலுந்தனத்தினுமனைக்குவாய்த் காற் 

பெண்ணினுமகவினும்பெரியபேரினுந் 

துண்ணெனவிழைவினை ததுறர்த தாயே 

விண்ணினுமின் புடன்வில ங்திமேவுவார், (90) 

ஞானவாசிட்டம், 

050 *வருத்தமற்றச்சஞ்சோகமதமின் நிரன்னாற்பின்போ 

பொருத்தராலேவலின் றியுலாவுகாசிக்கவேண்டா 

வருத்தங்களரர்த்தமாகுமளவில்போகங்கணோேயாம் 

பெருத்தவாபத்தாஞ்செல்வம்பேரின்பரிராசைதானே, (0 ருத், த்தா , 

. ச ச ச் ° "ay: roe 

057 *இடும்பைகூர்சங்கமின் நியியற்கையாசா ரமெய்இக் | க்கு 

குடிம்பமாகதுயர்கிற்றினபங்குறித திடாப்பெருமையோர் 

நெடும்புகழ்வாணாள்செல்வகிறைகுணமனைத்துமுண்டாப்ப் 

படும்பலன்வசந் தமாலக்கொடிசள்போற்பலிக்குமன்ே. (0) 

ஒழிவிலோடூக்கம், 

058 *நித்திரைசெய்வீட்டினெருப்பும்பெரும்படையு 

முட்டிப்பு றப்பட்டார்முற்றத்தே--பிச்கரைப்போ 

னில்லென் றசொன்னாலுநிற்பரோவப்படிக்கா 

ணில்லற,த்தைநீத்தாரியல்பு, (15) 

சிவ-மேயஜ்ஜானவிளக்கம், 

050 +B niin. oar யாற்றுன்பஞ்செடிகொண்மூப்பசனாற்றுன்ப 

மறப்புறத்தியக்கஞ்செய்யுமாணவேசகனையாற்றுன்பம் 

பிறப்பவசெக்காலத்தும்பெறுவது துன்பமானாற் 

முறப்பதேகருமந்துன் பப்பிறவியாந் துயரர்தீர, (1)
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900 *எவவிடச்தினுமெக்காலுமியாவையுக் அன் பமானாற் 

பொய்வசைப்பிறவிரீங்கப்போகுமா ற தனைகாடி. 

யைவகைத்துவக்துவங்சண் மயக்கினையறத்துறந்தே 

 யுய்வகைத்திறத்தையோர் வானொருப்படலடுப்பதையா,(2) 

சிவ-வினுவீளக்கம். 

96] *உடலிகைப்பேனால்விட்டாரொன்றியசெல்வம்விட்டார் 

விடலருஞ்சு ற்றம்விட்டார்வேட் கைவேரோடும்விட்டா | 

ரிடனுடைக்குலமும்விட்டார்யானெனதறவேவிட்டார் 

கடனுடைக்கல்விவிட்டார்கற்பனைமுழுதும்விட்டார், (1) 

962 *ஊரொடும்பேரும்விட்டாருலகியன்முழு தும்விட்.டா 

ராரொமொர்வம்விட்டாரகனினுஞ்செ ற்றம்விட்டார் 

பாரொடும்விண்ணுர்துன்பமெனப்பழுகறவேவிட்டார் 

தேரியவெவையும்பொய்க்தேதரெனாகைசெய்துவிட்டார்(2) 

சில - தறுந்திரட்டூ, 

963 &கருப்பமென்னுமக்காரிருட்சிறையினிற்க துவு 

| நெருப்பில்வெர்துளகிலைகெ டத்தலை தகர்ந்திடவே 

| பொருப்பினின் ௮ுவிழ்பவனெ னப்போர்தமைகினையா 

விருப்புநெஞ்செனர்க்கென்னையாமினியியம்புவதே. (1) 

904 *குழவியிலறியா க்துன்பஙகுரவ.ராற்குமா.ரர் துன்பங் 

 கழிதருகாமகோயாற்காளையாம்பருவந்துன்பம் 

விழைவுறுபோகஞ்சுட்டிவெறுக்கைை யவிரும்பிமேவுக் 

கதொழிலினற்றுன் பமா. தத்கொழிலி டையூரா ந்றுன்பம்.(9) 

965 *அல்லலா ற்செ ல்வந்துன்பமதினுகல்கு ரவு துன்பங் 

. கல்வியாங்காரந்துன் பங்கற்றிலனாபயிற்றுன்ப 

மல்லன்மாஞாலந்தன்னில்வலிமிகுமகக்காற்றுன்ப 

- மில்லையேல்வலியோர்சும்மாலிடமிவுறலாஜற்.றுன்பம். (9) 

966 */றப்பறுகோயாற்றுன்பஞ்செடிகொண்மூப்பதனாற்றுன்ப 

மறப்புறத்துபக்கஞ்செய்யுமாணவேதனையாற்றுன்பம் 

பிறப்பவரெக்காலக்தும்பெறுவதுதுன் படானாற் 

அமப்பதேகருமக்துன் பப்பிறவியாந்துயரநீல்க, (4) 
21
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தாயுமாளவர்பாடல. 

907 அந்தக்க ரணமடங்கத்துறப்பதே 

யெந்தத்துறவினுன்றெந்தாய பராபரமே, 
(1) 

நித்திரையி ற்செத்காண கேருமுடற் தச்சைவையாச 

சுத்தர்களேஈல்ல து நலோர்பராபாமே, (2) 

நீதிநெற்வளக்கம். 

008 , பெண்ண: மலியவார்பெயரு HOw Eo ST IM 

| sain ayo 0) 5 Gh F oD) 2D ப்பகோ க்குரா--பண்ணொடு 

! பாடல்செவிமடா ர்பண்பல்லபாராட்டா 

ச
ி
ய
 
o
R
 

் விடில்புலப்பசையிஞர் 
(1) 

இராமாயணம். 

969 மக்களைக்குருக்கடம மறமைமா 
தரைமற்றுளோரை 

யொக்குமின்னுபிரன் 
ளா 74 (கவிரெய்தகாரோட

ொன்றத் 

துக்கமிக்சொடாச்ச யன் ௮ நுறப்பரா ற்றுணிவுபூண் டோ 

மிக்க துகலனேயாகல் ரீர்பேறளிக்கு
மன்றே, (1) 

மணியேரலை. 

010 பிறந்தோரு௮வதுபெருகிய துன்பம் 

பிறவாருறுவ ுபெரும்ே பரின்பம் 

பற்றின் வருவதுமுன்ன துபின்ன 

தற்ரோரு இவகறிகெ
ன் i ளி, 

(1) 

வளையாபதி. 

97] *உற்றவு தரமொ மிப்பான்௧கலிங்கக்தை 

மற்றதுசோங்த்துக்கமுவு கலெல் ஜெக்கும் 

பற்றினைகியபாவத தைமீட்டும் 

பற்ஜொ௫ர ன் று LID OED Mir ர, (1) 

அற ேற்ச்சாாம். 

072 *நீச்கருநோய்க ப்பு த்தலைப்பிரிவுகல்குரவு 

சாக்காடென்றைந்துகளிறுழக்கப்--போக்கரிய 

துன்பத்துட்டுன் பமுழப்பர் துறந்தெய்து 

மின்பத்தியல்பதியா தா, (1)



௨௭-ம் ௮தி. அவாவறுத்தல். 168 

  
  ave os 

திநக்தறள். 

9/9 , யாசனின்யாசனினீக்கியானோ௪ 

லகசனின தனினிலன். 

974 Bau aor iy. py a1 LTS hil VE & oh) ib BL 

னீண்டியற்பாலபல 

0975 aye aaa Goring awry Gan gv aan Lb 

Ca ண்டி wont Oxi ர ஈனா, 

010 மற்று்தொடர்ப்பாடெவன்கொல்பிறப்பமுக்க 

DP uit HHL DL | L100) hy 

911) யானெனதென்லுஞ்பெ ரக்ச றுப்பானவா ஷோர்க் 

குயாந்தவுலகம்புமும். 

0/5 தலைப்பட்டாரி ரர் து ih HT bE 

வலைப்பட்டா/ப.ர்ைையவர். 
) ஆகா சேயயு் 10, நுறவு - முற்றிற்று, 

௨௪-ம் அதி. அவாவறுத்தல், 
rrr EOP ERK Gee — — 

  

Hu FH Mb, 

010) *வாகி WepF பும்பேசி வகையி த 

பேசியிருதுபிகப் 2 ப்பயனில்லை 

யாசையுமன்புமறமினறுத்த। 0 

னிசனிருக்மலிட மெ. தாமே. 

080) *மாட சிதுளானலனைமண்டபக்தான்லனி 

கூடத்துளானலன்வேயிறுளவானலல் 

வேடம்துளானலன் சேட் ம2விட்டார்நெஞ்சின் 
௩ ௪ உடு ச 

Apr. b MSM iG od! Milf: is BSE Sh Cost, 

981 * of am Fu) DA od! bald ov) FW DN sat 

ளீசனோடாயினுமா சையறுமின்சு 

ளாமைபடப்படவாயவருக்துன்பஙக 

ளாசைவிடவிடவானம் மாமே. 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3)
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தணிகைப்புரா ணம். 

082 , மன்னியசெல்வராகிவா ழமினும்வளமிக்£ண்டி த் 

  

   

தன்னின் மேம்பட்டார்க்கண்தெழைத்தவர்போறல்வேட்டுப் 

( பின்னருமீட்டியிட்டிப்பேதுறலன் நிப்பெற்ற 

| நன்னிதிகொண்டுநீதாட க கலேவர்வல்லார். (1) 

சேதுபுராணம். 

985 கழைகொள்சாறுகிம்பநெட்டிலைக்கொள்வாரிகாஞ்சிரம் 

பழம்வருக்கையு தவும்க்கபழமரங்கொள்பாவையா 

மிழைகொளேமகாட்டாம்பையென் னுமங்கையாயிலும் 

விழைவதில்லையாயின்பேருவெழ்புமற்பமாகுமால், (1) 

984 AT OY TD J iL] DLL 501 5 Bib LILY hi Lb ool ம்வாதபக்குத 

தவறிழைகத்திடப்புரிவது£தயலார்தங்கள் 

கவரில்கற்பினயழிப்பதுங்கற்கு நாற்கலைக 

ள வையெலாங்கெடச்கெடுப்பதும்பொருள்விருப்பன்றே(2) 

தீநக்கூலப்புராணம். 

085 ஈட்டுறுங்காலையினே மஞ்செய்வுழிக் 

கூட்டலிற்றுயரினைக்கு௮குஞ்சு றறமும் 

வாட்டிடிம்பகைஞராம்வகைசெய்விஃதலின் 

வேட்டிமிம்வெறுக்கையைவெறுக்கையின் பமே. (1) 

ட பாகவதம். 

986 * தசையாலருக்தாராகியருகிதிவருக்திப்பெற்டோ 

சேசமாரரசர்கள் எர்நெடுி ம்பகைமுதலினோ.ராற் 

காசலாமவெருவுட்கொள்வார்கண்படைசிறிதுங்கொள்ளார் 

மாசமேயடைவார்கா மம்விட்டவரஈலன்றுய்ப்பாரால், (1) 

087 *இருள்பமிகாட்டிதூடேயிரும்துழல்சிதட ராயோர் 

| தெருள்படுநகரந்தாமேகேரதர றிகலார்போன் 

! மருள்படிகொமமுன்னிவ.ரவினை முயலாகிற்போர் 

! பொருள் படுகலஞ்செய்வீட்டி ற்புகும,த.ர. றிகலா ரே. (2)
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088 *௨ டற்குள்வர்தெயுமொளள ழல்போன்றுபின் 

கிடைத்திலா ப்பொருண்மேற்செர்க்தோடியே 

டக்குமாசையைஈண்ணுமுவப்பின 

லடக்குமந்தணரேயறிவாளரால், 

காசிரக்சியம். 

0989 *பெண்ணிடச்தாசையுட்சிறிதுபெற்றிடின் 

மண்ணிட ச தாசையும்வர்துகூடிடு 

மெண்ணிடத்தஃதுறவிரியதகக்கதோ 

கண்ணிடக்கொடியதாங்களகவா சையே. 

000 *அசையில்லார்களேயறவர்மேலவ 

மாசையில்லார்களேயருந்தவத்தின 

ராசையில்லா ர்களேயருட்கலப்பின 

சாசையில்லார்களேயரியமுத்தர்கள், 

991 * தசையுட்பட்டவரல்லற்பட்டவ 

சாசையுட்பட்டவரளற்றிற்பட்டவ 

ராசையுட்பட்டவரயர்விற்பட்டவ 

ராசையு ட்பட்்டவரரருதப்பட்டவர், 

002 *மனைவியாமக்களில்வாஞ்சையுண்மையே 

புனை தருகலமெலாம்போக்கத்தாழ்த்துடு 

மனை வியர்மக்களில்வாஞ்சையின் மையே 

புனை தருபரகதிபொருந்தவுய்க்குமே. 

005 *ஆசைச ற்றிருந்தீடின இனிமித் தம்வா 

| தோசைசால்வெகுளியுமொருங்குகண்ணிடு 

மாசையாரஃதுுமயக்கமும்முறு 

*மீசையா ரடிக்கலப்பிரிக்குமின்ன வே, 

* ஈசையார் - உமாசேவியையுடையார். 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5)
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பிரபோதசந்திரோதயம், 

994 *அண்டாதபேராவலமையாசதென்னே 

விண்டாவுமலைபோலவேண்டுங்கொல்வெண்சோ 

௮ண்டாலும்வயிறுள்ளகொருசாணிதற்கோ 

கண்டார்கள் பின்சென் ௮கையேற்குமாறே, (1) 

ஞானவாசிட்டம். 

005 *பிறவிக்கடலிற்கா கலெனும்பெருவாய்மூ கலைபிடி த்தீர்க்க 

996 

AnyrKe Nur or pogucoti@suerar@u coor | sre 

மறமுற்றுளக்தையள க்காலேமாய் ததுப்பிறப்பில்வரு£ 

அறவுற்றுனைரியுய்விப்பா.பு பிர்க்குப்பிறரா ஓுய்வுண்டோ.] 

வெங்காதற்பெரும்பாம்புகெளி! ற்ருங்குடும் பபரம்வெறும் 

பொய்யென்றே, யிங்கா சையுிம்சியெல்லையிலாப்பரமபத 

தீதிருந்துவாழ்வாய், திய்காரக்கர்கர்ப்பககரிரு்தென்சிதை 

வுற்றென் கோன், பங்கானமனைமக்கள்வாழ்க்தாலெ 

ன்கெட்டாலென் LH FLIDT ou, (2) 

001 &தாரதன மிகு un sor oot) a) 1) 5M WIT BULL ILI F b Sto 5 gaOer 

ண்டா, லாரதனையமத்கக லும்விரகுடையாரறிவில்லா ரா 

சைவிஞ்சுத், உரிதையாமப்போக ச்றுழன் றுழக்குக்கொடு 

ந்துய அரக்குறிக்கபோதே, அபையாமறிஞர்க்குவிரத்தியு 

ளா தாய்ச்சித்தக்ெளிபுமன்றே, (3) 

ஒழ்31 லோடுககம். 
* “a * . ட . ° 

998 &காகெகர்விமிடையாடாய் ௧$ல சஉட்புமக்கண் 

999 

மாடுகுலம்பொ ன்னுடம்பின்வாதனைகள்-- கூடத் 

தொடுத்தவலைக்கண்௰ரித்தொடக்க கனையிப்போ 

விடப்பேறுவாரேன் பிறப்பார்மேல். (1) 

பட்டினத்தடிகள்பாடல. 

உடைகோவணமுண்கிறர்கப்பு மந்திண்ணையுண்டுணலிங் 

கடைகாயிலையுண்டருந்தக் தண்ணீருண்ட.ருக்துணைக்கே 

| விடையே ௮ம்சர்திருகா மமுண்டிஈ்தமேதினியில் |றைக்கே, 

வடகோடுயாந்தென்னதென்கோடுசாய்ந்தென்னவான்பி
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1000 

1001 

1002 

1003 

தாயுமானவர்பாடல. 

அ௮சைக்கோரளவில்லையகிலமெல்லாங்கட்டி. 

யாளினுங்கடன் மீதிலே 

யாணை செலவேரிளைவாளசேசனிகராக 

வம்பொன்மிகவைத்தபேரு 

C585 HIF ant FHA FO FE SCO BOOT 

கெடுகாளிருஈ கபேரு 

நிலையாகம்வயினுங்காயகற்பந்தேடி 

நெஞ் HL ண் (GOD) வரெல்லாம் 

யோ௫ிக்கும்வேளையிற்பசிதீரவுண் பது 

(IPOD HOI Filo Spy ty 

முள்ளதேபோ துகானனெனக்குள றியே 

யொன்றைவிட்டொன் றுபற்றிப் 

பாசக்கடற்குளேவிழாமன் மன துற்ற 

பரிசுத்தந்லையைய ல வா ய் 

பார்க்குமிடமெ று மொாருநீக்கமறகிறைகின்ற 

பரிபூரண னஈகமே. (1) 

அசை யெனும்பெரு்கா ற ராடிலவம்பஞ்செனவுமன தலையு 

ங்கால, போசஈம்வருமிதனாலேகற்றதுங்கேட்டதுந்தார்ஈ்து 

முத்திக்கான, சேசமுல்லாசமும்போய்ப்புலனாயிற்கொடு 

மைபற்றிகிற்பாமமீசா, தேசுபழுக்கருள்பழுச்சபராபர 

மேசிரா சையின் ோற்றெய் DIL wo டோ, (௨) 

சோமேசர்ழதுமோழிவேண்பா. 

கோவணமொன்றிர்சிப்பக்கூடின வேபர்தமெலாந 

தூவணஞ்சேர்மேனியாட்ரோமேசா--மேவி 

லியல்பாகுமோன்பிற்மிகொன ினமையடைமை 

மயலாகுமற்் அம்பயர் து. (1) 

சிதம்பாரழம்மணிக்கோவை. ் 

கொடியுமு॥ சந்கொற்றவெண்குடையும் 

பிறர்கொளப்பெறுன்றாுனேகொண்டு
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பொதுநீக்குதிகிரிதிசை திசைபோக்கிச் 

செவியிற்கண்டுகண்ணிற்கூ ஙி 

யிருகிலம்புரச்குமொருபெருவேர்கன் 

மிக்கோனொருவன்வெறுக்கைசோச்குழித் 

தொக்கதன்வெறுக்கைசருங்கக்தோன்ற 

விழப்பு ௮விழுமமெய்திபழுக்கறுத்து 

மற்றதுபெர்தற்குற்றனகெரிஇ 

யயிற்சுவைபெரா௮ன் ௮யிற்சுவையமு௮ன் 

மாணிழைமகளிர் கோணலந்கொளா௮ன் 

சிறுகாற்றுவழங்காப்பெருமச்செ றிந்து 

கவலையுற்றழிவதாஉங்காண்டுமதாதுன் று 

விறகெறுத்தார்தொறுஞ்சுமர்துவிற்றுக--கூலிகொண்டு 

புந்கையுமடகுமாந்திமக்களொடு 

மனையும்பிறவுநோக்கியயன் மனை 

முயற்சியின் மகனையிழித் கனனெள்ளி 

யெனக் ணையிலையென வினை யன் மற்ரொருவன் 

மனக்களிப்பு 8ீஇமகம் வ.தாஉ௱காண்டும்---௮ தனால் 

செல்வமென் பதுசிர்தையினிறைவே 

யல்காநல்குரவவாவெனப்படிமே 

யையுணர்வடக்கிடமெய்யுணர்வல்லதை 

யுவாக்கடல்கிறு5வுலகெலாம் விழுங்கு 

மவாக்கடல்கடக்தற்கரும்புணையிள்றே, (1) 

தசேலோபாக்கியானம். 

1004 மைந்தர்கடம்மைப்போற்றவளநிதிவேண்டுமென்றாய் 

நந்தியபற வைகானநயக் துறைவிலங்குழுன்னா 

வந்தபல் ஓயிர்க்குச்சேமவைப்புண்டோவருவாயுண்டோ 

வெர்திடத்ேேனும்போயொன் நிரப்பதுதானுமுண்டோ, 1 

E 1005 ௮ல்லதுநாளைக்கென் செய்வாமெனுக்கவலையண்டோ 

வெல்லையிலொன் நின௭-லொ ன றிடிப்புண்டுவாழ்த லுண்டோ 
வொல் லு மவ்வுயிர் கடம்முளுணவிலா திரந்த கண்டோ 

சொல்லரிபரர் தவுண்சட்டுடியிடப்பேைமாதே, (2)
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1000 அசானல்லுடலையானென் .நுந்தன் மீனாடரிமையல்லாமை 

பீனமு.றுபல்பொருளளை த்துமென்னதென்றுமுறகினை த்து 

மானவயர்பற்றினுக்கே துமயக்கமகனைமாய்ப்பவனே 
உர ச . ச ன் . 

வானவருஞ்செல்லருமூலகம் ப ருவானென் னுமரை நால்கள், 

LOOT அம்டுனென்௮சொலப்பரிவானாசையற்றுனொருவனே 

மற்முகரவின:: தொன்றும்வைக்துப்பிறவேதுக்களெலா ஞ் 

DEF Day 0) om ணினுமவவையா க்குஷ்செயிர்த் து ன்பக ன்ரானே (ப 

ன்றி, புற்றாவணங்குமவன்போலவொதழிர்கான்கொல்லோ 

| வு௮ுபிறகி.(4) 

(8 மமெப்யையுணார் தன்முடிவாகவேண்டுங்கருவிடெலாம்பெற்றுச் 

செய்யமுக்திபடைவதக ம்குச்சிறர்நுளோனை மறவிலழிப் 

பைய ஈழைர்துபவமிட்டிம்பா ப்தி த்கெடுத்கவல்லகவா 

வையவசுனுக்குளாடு்யெஞ்சிக்சாக்கலஙிஞஷாதொழமில்.- (2) 

மமரமந்தாபுராணம், 

1009 *Sinra@ மத Riu eis ot UW] ய்ப்பறு 
தண ச 

மோகமேோரரகக்தில்விமுப்பு! 

மோகமேமமாவதுமற்றவு 

மோகமேயறமாசறகிற் பதும. ப (1) 

நாரதசரிகை. 

1010 பெ, 1) 1) 6 வபெற் று சியர் திப்பி ன்ன ரு 

மற்றுமோரிடவயின்வயிறுதானிறைக் 

இற்றைராள்கழித்கன மென் அகண் பலி 

மொற்றைமா மதிக்குடையரசமுண்டரோ, (1) 

நாலடியார். 

1011 மெய் வாய்கண்டீக்குர் ச வியெ 'னப்பேர்பெற்ற 

வைவாயவேட்கையலாவீசச்--கைவாய் 

கலங்காமற்காத்துய்க்குமாற்றலுடையான் 

விலங்கா துவிடுபெறும், | (1) 

22
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1012 

1015 

LOLA 

1015 

1016 

1017 

1018 

1()11) 

1120) 

அறத்துப்பால். 

  

திநக்துறள். 
௮ வாவென் பவெல்லாவுயிர்க்குமெஞ்ஞான் ற 

தவாஅப்பிறப்பீனும்வித் து, (1) 

வேண்டுங்கால்வேண்டும்பிறவாமைமற்ந_து 

வேண்டாமைவேண் டவரும். : (2) 

ர் ° க . க டட . 

மவேண்டாமைபன்னவிழுர்செல்வமீண்டில்லை 

பர் ண்மமெஃதொப்ப தல். ( 

அற்றவென் பாரவா வற்ருர்மறறையா 

ரற்ராகவற்ற இலர், (4) 

அஞ்சவகோருமறனேயொருவளை 

வஞ்சிப்பகதகோருமவா. (5) 

அவாவில்லார்க்கல்லாருதுன்ப£ஃதுண் டேங் 

॥வரஅதுமேன்் மேல்வரும், | (6) 

இன்பமிடைய திண்டுமவாவென்னுர் 

அுன்பத்றுட்டின்பங்கெடின், 
(7) 

ஆ.ராவிபற்கையவாடீப்பினர்கீலையே 

பேராவியற்கைகரும். (8) 
௦ 

ஆகச் செய்யுள் 41. அவாவறுத்தல் ழற்றிந்று, 

  

உ௮/-ம் அ.தி. ஊழ். 

 அவகைனைதியளளை வள் உனர. 

கந்தபுராணம். 

மெத்துதிறலாடவருமெல்லியனல்லாருல் 

சிக்சமுநான் கனொடுதிதுசெயலூழே 

யுய்த்தபடியல்லதிலையாமுழவரொண்செய் 

வித்துபபனே யலதுவேறுபெறலாமோ, (1)
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1021 முதிட்தருகவமுடைமுனிவராயினும் 

பொதுவறுதிருவொடுபொ லிவராயினு 
௩ ர 
{ 

 மதியின ராயினும்வலியராயினும் 

-விதியினயாவரேவெல் ஓுநீர்மையார் , 

1022 திருவுறுகின் Diplo ps Hi $தாவுமிப் 

பருவ ரலெய்தியும்பாசர்சன்னிடை. 

யரிதுணாகேள்வியரழுங்குவார்கொலோ 

வருவதுவருமதுமறுக்கலா குமோ. 

1023 FB வத இ ர ர ப் , சு Cg La } f 
wl? ஜ். Gr bd oN Lh Lil அம்ரா add BT Oot சரமா ib 

தாக்க செய்வினையினாலேத ச்தமக்காயவல்லா 

லாங்கவைபிறரால்வாராவமுதாஞ்சாண்டினுக்கு 

மோக்டியர வையி ன்பேதமுதவினர்சிலருமுண்டோ. 

1024 இன்பமதடைதகாலையினிகெலன மகழ்ச்சியெய் தார 
ச ச . ச க oer 

துவ்பமலு நபோது/துண்ணெனத்துளங்கிச்சோசா 
i) ௪. . டட ௩ டி த ழி . 4 ரூ a 2) 1 “6 

பரமு துன பந்தானுமிவவடற்கயைநகுமிவன் ழூ.) 

(4) 

௪ ச ௪ « உ 6 ச - 

யன்புறுதொடர்பையோர்வார்மு மூவதுமுனர்ந்தடிரார் (ம) 

* ow ™ i ‘. . on . a ட ஙி ட் ~ . « 

1032) றியவர்பெல்வராவர்பெல்வர்பில் வறியராவா 
ஆ! ச. உட 6 சு ் 

சறியவரயர்்தோராவருயர்ம்துளவோ/சிறியராவா 

முறைமுறைசகிகரதர துமுன்னையூழ்வினை மயேகண்டா 

யெறிககிர்வழஙகுமாலக்கிய ம்கையு Been us sot Gp. 

()20 , ஆக்கமும்வறுமைதானுமல்லலுமகிழ்வுமெல்லா 

(0 

தமி ஓயிர்கட்கென்று கிலையெனக்கொள்வற்பா தப 
ச . ச க os % . Aa - 

2மக்ஞுய/ Bia Oly. bb a GC) avewr aol aur SH BA oa! B 2) 9B) 

2பாக்கொடுவீரவசாளுமுறைமுல்நபொருக்திற்றன்றே, (1) 

10027 ஆவதுவிதியெனினனை த துமாயிடம் 

போவதுவிதியெனினெவையும்போகுமாற் 

ரேவருக்காயிலும்தீர்க்கத்தக்கதோ 
: 5 ye eR 
Gara incr BO ust ளைரற்கல லே.
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1028 

1029 

L030 

1031 

1033 

  

விநாயகபுராணம். 

அமேயொருவரொருவர்க்டெரையகம்றுவது 

மா மேயொருவரொருவர்க் கடைநன்மையாக்குவதுக் 

தாமேதுசெப்தனரன்னநுதாமேபுசிப்பதன் றிப் 

போமேதலையிற்பொறிச் தான்பிறழ்ர்அுகினைப்பினுமே, (1) 

பேராப்புராணம். 

நன்னலம்பயப்பறுண்டே ம், /யவுலலவாகுர 

சென்னலமிழப்பதுண்டேனலலவுர்கதிபவாகு 

மினனவால்வினையினுக்கமெனினிடை Sus giant ost 

அன்னவர்சும்மையபோவவழும்கிலைய6 சா வந்தோ. (1) 

சேதுபுராணம். 

ஆலமதுுலகுமவரா.ரமுகமுண்ணும் 

பாலுடைபராவதபடிக்கணுளதா மோ 

சாலுமதுரக்கனிகடாநுகருவாேோ 

நோலமிசையெட்டிமரஈட்டவாகடா மே, இஇ 

5. o G பிரமோததரகாண்டம். 

DOT VTL! TE ESI DO HH) DV! GO) H 2h 03) Dib Mae Ll 20 OOF Ly A OD | OV DP SB) AP DOU sb | Bib Mai t 

a Ut petev th 9 SUIT Miri pool... esr @ ail WIG GET 
LE 12. ட் =< (If a0. oa “> 

உ உட ஆ . . e ye ° , 

Lor Pal BUF Db BGK cL aM oUF oor LS 1p. BOL (uy ov 

வாழியமா£தரெல்லாமிருவினலயக் சர்மன்னோ, (1) 

Door IDM GY OHA adil hb bot Oud BAY 

GION I DOS BY BN CB) FH GIL DO H Op Hy BD 

மன்பதைபுரக்கும்வேர்தேயறிவிலாரமாட்சில்லோ! 

துன்பமுமின் பந்தா து தொல்விளை மதொடர்ச்சியென்பா.. 

பிரபுல்ங்கலலை. 

இன் படனிசெய்மல்வினையி னிறப்பினி ;ப்பவடம்பினிடை. 4 

துன்பமதுசெய்தியலினககோன்றுமச் மீவினைபாய்வின் 
° க t ச உட து 

முன்புசெயுஈல்வனை வருமிம்முறையாலிரண்டுமா றிவரு 

மென்புலகிலொண் பகறுமிரவுமாறிவருதல்போல், (1)
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1084 

1035 

10386 

13 

1038 

1039 

பிரபோதசந்திரோதயம். 
32 5 டி ஓ . இ. ௬. 

பேரா சையாலீனர்பின்பென்றுழன்றுந் 

இரா மமிடியாளர்சிலர்பாரிலுண்டே. 

கேராகவரில்லா 4,வுதினையா பல்வருமால் 

OMT UT BST STW வருந்கினும்வரா தே (1) 

பட்டினத்தடிகள் படல. 
. ௪ ச . (ஆ. “ 

YP BT MUU OAM om aor KT ib TLIO 6m BDI od UT Gu Er Gov 

தோழுதாற்பயனென்னசின்னையொருவரகடவுரைத்த 

படிதாழ்பபனென்னஈன்மையுக்கிமையும்பங்கய த்தோ 

னெழுகாப்படிவருமோ சலியாதிரென்னேழைகெஞ்சே, (1) 

(PO MGA ont, 

2. coin mn caer an அதிசயமொருவசாலமைக்கலாகுமமோ 

முதிய Dict வியினின் LI db gh! 001 L1G BT ool 
“on ச் உ . 4 . 

வி இவ FO LD 402 L400) மே. ப்டுகா a விடி ob) 

பதிவலியால் a SO வல்லவல்லமோ , (1) 

ச ௩ ௩ கி 7” க ட e 7௬ e ச ’ 

இறழ்தலும்பிறத்கமுனுமென்பன லிரண்டும்யாண்டு 
2 . ள் a 170 உண்ட ச . ல 6 க . டி 

Fb HMM ort de VCs glen 5130 sii. gsouenS w 
. re a ட 8 . ௩ 6 

பமம்தினியுரைப்பசென்னேபூவின்மேப்புனிதற்கேனு 
௨, . on . ர . ‘ 

மும் இன து திவா ந்நாட்டறு தியது DEO wom ப, (2) 

நசேலோபாக்கயானம். 

: டக ட்ப (0 Log. ஆங்க.” மஃ்களுக் வர ஙகிவாடிமட திசகையணங்குகட்டி 

மக்கமுற்பவத்திலான் ॥ கருமான் சியற்றினோக 

ளொக்கவிப்பவத்திலின்பமொருங்களுபவிப்பரின்றேன் 

மிக்கவெந்துயரத்தாழ்வரிகம்குளபெலிதகலென்னே, (1) 

துப்பிதழ்மட£ை தமல்லாய்தோன் நிய£வரெல்லா 

மிப்புவியிட த் றச்சாலவெண்ணுவரெண்ணியாக்கே 

யெப்படிமுற் றுமுற்றுதெம்பிரானொருவற்கன் றி 

யப்படிமுற்றிற்கீற்மேலாம்பகுப்பிரண்டுண்டாமோ, (9)
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1040 

1041 

1042 

1045 

1044 

ச் a 

அறத்துப்பால், 

தேந்றமுற்பவத்திற்செய்ததீங்குகன்கெனுமிரண்டு 

மாற்றலசால்கருமமென் பரக்கருமத்தைநோக்கிச் 

சாற்றுமிப்பிறப்பிற்றக்கதரீத்தாரஞ்செல்வகல்கிப் 

போற்றுவனுபிரையெல்லாம்பொலிசடர் தீஇிகிரிவள் எல். () 

அுலரவன்றிட்டிவைத்தவாயுளினளவைகாறும் 

விலகிலாவினைக்குத்தக்கவிருப்புணாவெறுப்புணவு 

மிலகவுண்டின்நேலின் ருமின்னுபிகுடம்பின்வாழ் தன் 
உ . ° உ e so : £0 5 ௪ 

மலர் தலையுலகத்தென்் றுவகுப்பா நாலுணராகதவலமலாா. 

ஈல்வினையடைர் தசாலைஈனிஈலந்திளைப்பாமன் மை 

யல்வினையடைந்தகாலையல்லலிற் நுகசாவசெல்லாக் 

தொல்வினைவழியதாகுக்தோன் றனுபவங்கடஈ்தம் 

பு ல்வினயாலென் றெண்ணல்புல மையோரிடத்தின்றாமால், 

கழை.விரிகற்பமாசொர்தலும்புவியில்யாரும் 

விழைதகுபோகம்முய்க்துமேவஓுல்லூழாமாற் 

பரிழைபடகிரயத்தாழ்ச் துபெருச்துயந ற லுமண்மேற் 

குழைமிடியாதித்துன்பு-ூர் தலுக்சியூழன்றே, (6) 

புற நாதூறு, 

*பாது“ரரேயாவருங்கேவிர் 
“ட உ * ௪ 

|திதுநகன்ற௮ும்பிறா தரவாரா 

கோத அர்தணிதலுமவ DS ag J aor oat 

2 
அது

 
mE
 t

e 

'சாதலும்புதுவத ன்ழேவாழ்த 

'லினிகெனமகிழ்க்தன் அமிலமேருனிவி 

, னி ின்னாகென் ற்இுமிலே மமின்னெட 

| 'வானம்தண்டுளிதலைஇயா னாது 

4 பாரு திரங்குமல்லற்போயாற்று 

wou bie Ours gS oC aunt 
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47
 cba @moR aan கலின்மாட்டியிற் 

| பெரியோரைலியத் சலுமிலமே 

(சிறியோரையிகழ் தலதனினுமிலமே. (1)
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களாமணி, 

1045 மதியினைமலாச்சூழ்ந்துவருர்திக்காம்படைக்கப்பட்ட 

நிதியினை நகர். துமென் அுகினை த்தினிதிருந்தபோழ்திற் 
பதியினைக்கலக்சச்சென்றுபறித் த த்தாம்பிறர்க்குநீட்டும் 

விசிபினைவிலக்கமாட்டா மெலிபவால்வெளியநீரார். (1) 

மேநமந்தரபுராணம், 

1046 ஃவருதிரைமணலினும்வளியினாற் றி.ரள 

சருகலைபோலவுஞ்சாயைபோலவு 

மருவியவினைவசம்வருவதல்ல திங் 

கொருவர்க ணுறவொருசாளுமில்லையே. (1) 

1011 *பேறிழவின்பர்துன்பம்பிணிபகைபி றப்பிவற் தி 

னறுந்தாமுன்னஞ்செய்சவினவழிவருவ தல்லால் 

Ca par apart ou gu oi O_o a Gan Cus on பானின்றசொன்றா 

மாறின்றாப்நின் றதல்லான்மற்றிவன்செய்ததுண்டோ. (2) 

யசோதரகாவியம். 

1044 * அஞ்சின மெனிலுமெய்யேயடைபவர் தடையமானா 

ப] லஞ்ச தலகனிலென்னை பயனமக்கதுவுமன் 

யஞ்சுதறுன்பர்கானேயல்ல தும தனிற்சூழ்ந்த 

நஞ்சனவினைகணம்மைகா டொஜறுரலியுமென்ஞுன். (1) 

1040 &கறங்கெனவினையினேடிக்கதியொருகான்கிறளும் 

பிறந்துராம்பெற்றபெற்றபிறவிகள்பேசலாகா 

விறந் தனவிறர் றுபோகவெய்துவதெய்திப்பின்னும் 

பிறந்தெடவிறந்ததெல்லாமிதுவுமவவியல்பிற்றேயாம், (2) 

சீவகசிந்தாமணி. 

1050 சாகலும்பிறக்கரு ந்த ம்வீனைப்பய க்தினாகு 

மாதஓுமதிவுமெல்லாமவைபொுட்கியல்புகண்டாய் 
ர 

1 

1 

A R
e
e
 

1 

நோதலும்பரிவுமெல்லா நுண் ணுணர்வின்்மையன் ஹே 

கத
ி வ
ள
ா
க
ம
்

 

பேதைடீபெரிதும்பொல்லாய்பெய்வளை த்தோளியென்றான்
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1051 

1052 

1056 

- அறத்துப்பால், 
சண் Men are ஏய. eet ie RNR meres NR Oe ee அத. 

கல்வினையுடையநீ ரார்ஞ்சணினமுதமாகு 

[ற 

அகால்வல்யானிவனையென்றுமிவன்கொால் லுமென்னையென் 

(2) க்ஸ் 

மில்லயேலமுதுஈஞ்சாமின்ன தால்வீனையிஞா க்கக் 

மல்லனநினை த் தல்செல்லா ர நி.லினாற்பெரியறீரார், 

அ கப்பரிபொறியினுரையாக்குவார்யாவரம்மா 

மிகப்படுபொறிபினைவெறியராச்செய்யலாமோ 

ஈகைக்கதிர்மதியம்வெய் தாநடுங்கச்சுடடிடுதலஓுண்டே 

பகைக்கஇர்ப்பரிதிசந்துமாலியும்பயத்க லுண்டே. 

புரிமு ச தமாலை! பபொற்கோல்விாக்சினுட்பெய் தரெய்யுக 

திரியஞ்சென்றற்றபோழ்தேதருச்சடர்கேம்பினல்லா| தாற் 

லெரிமொய்த்துப்பெருகலுண்டேலவிருவினை சென் கேய் 

பரிவுற்றுக்கெடா மற்செல்வம்பற்றியா ரத வைப்பார். (4) 

இடுக்கண்வந்து ற்றகாலையெரிகின் றவிளக்குப்போல 

நடுக்கமொன்ரானுமின் றிககுக கானக்கபோழ்தவ 

விடுக்கணையரியுமெஃகாமிருக்தழுதியாவருய்5 தார 

வடுப்படுக்தென்னையாண்மைவருபவந்துறுங்களன்றே, (5) 

நாலடியார். 

- பல்லாவளுய்தீதுவிடி னுங்குழக்கன்.று 

வல்லதாந்காய்நாடிக்கோடலைத--கொல்லைப் 

பழ்வினையுமன்னகசை க்தேகற்செய்க 

கிழவனைரநாடிக்கொள ற்கு, (1) 

வளம்படவேண்டா தார்யார்யாருமில்லை 

யளந்தனபோகமவரவராற்ரான் 

விளங்காய்திரட்டினாரில்லைக்கள ங்சனியைக் 

காெனச்செய்தாருமில், (2)
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அவட்கு சட வானவ வை, 
  

1057 ஈண்டுமீர்வையத்துளெல்லாருமெத்.தணையும், ' 

வேண்ட ரமற்.நியவிழைபயனல்லவை 

வேண்டி னும்வேண்டா "கிரி னுமுறற்பால 

இண்ட £கிதெலரி, அ... 

௭றநெறிச்சாரம், 

10௦ *இறக்கபிறப்பிற்டுன்செய் சவினையைப் 

1059 

1060 

106] 

1062 

' * ° உ) '் பிறர்தபிறப்பாலநி5--பிறந்திருக்து 

 செய்யும்வினையாவறிகவினிப்பிறர் 

- தெய்தும்விளையின்பயன், 

மதுரை. 

* மலமாக கிமுகக்கிலுமாழ்ச டனீர் 

நாழிமுகவா துநா on 8 —C gr fi 

நிதியங்கணவனுசேர்படி லுந்தந்தம் 

விதியின் பயனேபயன், 

ர் ஏ முதிய வர Cm காணிர குமடநெஞ்சே 

கருதியவாடுமோகரும A— OH BUG பாய்க் 

கற்பகத் ை தச்சோந்தோ ர்க்குக்கா ஞ்செங்ச £யீச்த0, தன் 

முற் ் பவத்திற்செப்சுவினை. 

நல்வழி. LB
» 

* ச ஜு e ௪ , 

வருகதபழைத்காலுமவாரா குவாரா 

பொருர்துவனபோமினென்றாற்போகா--விருக்ேேங்கி 

கெஞ்சம்புண்ணாககெடுந் தூரர் தானினைந்து 

அஞ்சுவதேமாந்தாதொ தழில். 

*ஈட்டிம்பொருண்முயற்சியெண்ணிறந்தவாயினுமூழ் 

கூட்டும் படியன் றிக்கூடாவா5--தேட்ட 

a: 

(3) 

(1) 

(1) 

(2) 

(1)
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1063 

1064 

1065 

1066 

1067 

1068 

அறத்துப்பால், 

மரியாதைகாணுமகிதலக்தீர்கேண்மின் 

றரியாதுகாணுந்கனம். 

*அவாரையாரேயழிப்பரதுவன் றிச் 

சாவாரையாசேதவிர்ப்பவ--ரோவாம 

லையம்புகுவாரை யாரேவிலக்குவார் 

'மெய்யம்புவிய கன்மேல். 

*ஒன் றைரகினைக்கின துவொழிர்திட்டொன் முகு 

மன்றியதுவரினும்வர்தெய்து--மொன்றை 

நினையா தழுன் வந்துகிற்பினுசிற்கு 

மெனையாளுமீ௪ன்செயல், 

*தார்தாமுற்செய் தவிளை கரமேயலுபலிப்பார் 

பூர்கா பாரையோன்பொறிவழியே--வேந்தே 

யொறுத்தாரையென்செயலாமூரெல்லாமொன்ஞு 

வெறுத்தா லும்போமோவிதி, 

நீகிவேண்பா, 

*தானேபுரிவினையாற்சாருமிருபயனுக் 

கானேயனுபவித்தறப்பாறு--தானூறு 

கோடிகற்பஞ்சென்ராலுங்கோகையிர்செய் தவினை 

நாடிநிற்குமென் ரர்ஈயந்து. 

தீநக்துறள். 

அண்ணிய நால்பலகம்பினுபற்றுந்த 

னுண்மையறிவேமிகும். 

பரியினுமாகாவாம்பாலல்லவுய்க் து.ர் 

சொரியினும்போகாதம, 

(3) 

(4) 

(1) 

(2)
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அனைவ பவட 

    

வடி 

  

  
  1000 வகுத்தா ன்வகுத் திவகையல்லாற்கோடி, 

தொகு கீதார்க்குந்துப்த்தலரி த. 
(8) 

1070 அதிற்பெருவலியாவுஎமத்பென்று 
ரூ தினுக்தான்முந்து றும், 

(4) 
ஐக்ச் சேய்யுள் 51, ஊழ் ழற்றிற்று, 

ee வைட வது 

அற்சிதுப்பால் முற்றுப்பெற்றது. 

 





பொருட்பால். 

  

ட௯-ம் ௮.இ. அரசு. 

தீநமந்திரம். 
1011 *சல்லாவரசனுங்காலனுநேரொக்குங் 

சல்லாவரசனிற்காலன் மிகஈல்லன் 

கல்லாவரசனறமோரசான்கொல்லென்பா 

னல்லாலரக்சாலனணுூநில்லானே. 

10/2 *மாடோறுமனைவளுட்டிற்றவநெறி 

நாடோடி யவனெறிமாடானே 

ey Ger gree மிகேடுமுடனண் ணமா 

னஞுடோ அுஞ்செல்வரரபதிகுன்றுமே, 

1073 தத் தஞ்சமயத்தகுதிகில்லாதாை 

பத்தன்? வன்சொன்னவாகமழானெறி 

சியத்தண்டமுஞ்செயுமம்மையிலிம்மைக்கே 

2பய்த் சண்டஞ்செய்வதவேர்தன்கடனே, 

(2பரியபுராணம். 

1074 *மாகிலங்காவலனாவான்மன்னுயிர்கா க்குங்காலை த 

தான தனுக்கிடையு றுரன்ஞுற்றன்பாசனத்தா 

இரனமிகுபகைத்திறத்தாற்கள்வரா யிர் தம்மா 

லானபயமைந்துந்தீர்த்தறம்காப்பானல்லனோ, 

கந்தபுராணம். 

1015 ஈஞ்ச்றைபடைகள்கற் றுநவையு ரதொன்னலாமை 
7 வஞ்செத்தெறியும்வீரர்வளாகர தனைமாற்றோ 

ரிஞ்சயைச்சூழ்ர்துபோருச்கெய்தினுமெண்ணியன்றி 

(3) 

(1) 

வெஞ்சின த் தினைமே நீகொண்டுவிரைஈ் தமரியற்றச்செல்லார்
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1076 

1077 

1078 

1079 

1080 

1051 

1082 

பொருட்பால். 

குலத்தினைவினவியுள்ளக்கோளினைவினவிலந்த 

நிலத்தினைவினவிக்தொல்லோர்நெறியினைவினவிக்கொண்ட 

சலச்தினைவினவிப்போர்செய்தானையைவினவியன்னோ 

வலத்தினைவினவியல்லான் மற்டொன் நுமன ங்கொள்வாரோ. 

ஒற்றரைத்தாண்டியன் னோரு றுவலியுணர் வேலு 

மற்றுமோரொற்றினல்லாலன்னதுமன தீதுட்கொளளா£ 

சுற்று றுமனிகமன் நியொருபுடைதுவன் நிச்சூழும் 

பெற்றியுமுளதோவென்னாரவேயொர் இத்தேர்வாபின்னும் 

$மூவியன்மரபினா லுமுற்றுருதொழிர்தகாலைக் 

கோவியன்டிரபுக்கேம்பக்கொடுஞ்செனந்திருகிக்கொட்புற 

மேவியல்படைஞசோடும்படையொடுமெதிர்ந்துசு நறி 

மேவலர்பான்மையுன்னிவெற்றிகொண்டணைவரன் 2. (4) 

கேரர்கிடவலியிலோருஞாட்பிடையேர்திரென்னாச் று 

சேர்க்திடும்போம்தும்வேஈ்தர்செருவினைக்குறித்துச்சென் 

சார்ந்திடல்பழிய சன்ோவெல்லினுஈ்தானை தாண்டிப் 

பேர்ந்திடச்செய்வரஃகேபெறலரும்புகழதன்றே, (5) 

மாற்றலாகுழ்ச்சியதெனினுமாறதாய் 

வித்பொருிலைமையசெனி னுமேலுமு 

னேற்றெ௫ர்காப்பமீயென்னினன்னவாக 

காற்றருமிடுத்கண்ல*்கடைதற்பாலதோ. (6) 

மேரலர்தஙவ ளை யே்ர்துளாரெனப் 

பேரிகலாற்றியேபெரிதுமாப்வதும் 

பூரியகடனலாற்புலமைக்கேற்பதோ 

சீரியகடனவைதெரிஈதுசெய்வதே, (7) 

முற்றுறவருவதுமுதலுமன்னகாற 

பெற்திடுபயன்களும்பிறவுந்தூக்கியே 

தெற்றெனவணர்ந்துபின்பலவுஞ்செய்வரேற் 

குற்தமொ ன்ற வர்வயிற்குறுக வல்லதோ, (8) 
  i உட = wee tA ch வவைவைைவது, பதைத்து எாறைனனவாஸு, 

ர் வேய் - ஒந்று, 
6, மூவியன்மாபு - சாமபேத சானம்,
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1084 

1085 

1086 

1087 

1088 

1089 
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திரைகொள்வேலைபோனிறைதருகோட்டகஞ்சிறிதோர் 

கரையிலாவழியுடைந்தடுமன் ன துகடுப்பப் 

பொருதிறற்படை பலவுள வென்னினும்போ ற்று 

மரசரில்வழிநின் றிடா தன்னவையழியும், (9) 

அ நிவடைமுதியரெ ன்றுமாண்டிளை யோர்களென்றுஞ் 

சிறியவாபெரிபரென் அர்திருத்ககுவளக்கரென் றும் 

வறியலரென் றும்விரர்மதிக்லெர்யாவபேனும் 

விறல்வலிபடை க்துகேரின் வெஞ்ச மாவிளை ப்பான் Cm. (10) 

திகழ்ச்சிசொண்மேலவர்சிறியர்தம்மொடு 

நிகழ்ச்சிகொ ௮1 போரிடைசேர்வமேயெனிற் 

புகழ்ச்செயதில்லையா ற்பொருதுவெல்லினு 

மிகழ்ச்சிபின்பாலகாமெவரெவர க்குமே. (1] ) 

முந்துறுமாற்றலாமுனைவெம்போரிலட தீ 

sho sure oud eG Sind sam wor ul spy 

மைந்தர்கள் விளியினுமானவிரர்கள் 

இந்ைதைகொள் வன்மையிற்சிறி துநதீர்வரோ. (12) 

edly. oT GLO oD LOI (LPO LOH GM GML GT 

சூடினர்தம்மையுந்கொழுதகையராய் 

வாடினர் தம்மையும்வலியிலோரையுகு, 

சாடின ரல்லரோஈவைச்கட்டங்ருவார். (13) 

தொக்சகபோரில்வெருவிக்தொலைவோரைத் 

தக்கதோர்துணேவர் தந்தையா தாயர் 

மக்கள்பெண்டி ௬மறப்பர்களென்னின் 

மிக்குளாரிகழ்தல்வேண்டுவதின்றே, (14) 

யாதொர்துன்னலனெதிர்ந்திடினின் று 

கா தலேவலிகடந்தடுசூழ்ச்சி 

8ீதியன் றலுவுரேர்ர்திலசென்னிற் 

சாதலேத்குதிசாய்ந்திடனன்றோ. ன க (15)
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1090 

1091 

1092 

L093 

1094 

1095 

1096 

Cum pte, 

விநாயஃ&புராணம். 

உரைசெப்மறத்தினற்றுலொருகுடைசிழற்றமுர்ரீர்த் 

தரைமுழுதாளவேண்டிற்ற சைபெறுமமைச்சுநாடு 

பூை ரயறுமரணேமிக்கபொருள்படைஈட்பென்றாறும் 

வரைசெயப்படாதயாக்கைபுறுப்பென மதித்துக்கோடி, (1) 

வினை:பி னஞ்சா மைநிற்றல்லீனைய, நக் களி ச்சல்செய்யும் 

வினையி டைமனமேற்சேற ல்விளரங்கிய வறி 2]21ல்லே 

வினையினை முடி 55 லாண்மைவெங்டு காலைபா திநீ த்தல் 

வினைவளர்மானமற்றும்வேக்தருக்கியல்புமைந்தா. (2) 

குடி களர்வுற்றகாலைக்கொள்பொருளா றிலொன்றும் 

விடவ.துசெயப்து தங்கள்விழக்குறைமுறைசொல்வார்க்குத் 

குடையறக்கா ட்சிரல்கிக் கண்ணியவின் ரல்காட் டி. ம், 

வடுவறவிடி தீதுச்சொல்லார்வன் பொழிபொ றக சல்வேண்டு 

ம. . 5 ° : ° , ட 

செருவினொட்டலரைக்கொன் ௮ திரைகொண்டகொசொ த்துப் 

பொருளினையிட்டிக்களவர் புல்லலர் கற்ற மாதி 

பருகுதலிலாமைக்கா ததுப்பபிலறமா தமன் றின் 

மருவுறவிடுத் துச்செங்கோல்வளர்ப்பத.மாட் யாமே, (4) 

ஐடமேதிரிவேயென்னுமவையறவற நானீதி 

வையமால்யாளைபாய்மாவன்படைத்கொழினூலா த 

பையவேகற்றுக்கற்றபண்பினரோடுநாளு 

முய்யவேயளவளாவியுரை த்தவாகிற்றல்வேண்டும். (5) 

செய்பும்பொழுகேயழிபொருளிற்கிறப்பதொப்பதிரண்டி. 

னுளொன், ஸமுய்யவுதவிவழிபப $குமொண்மைவினையைத் 

தேர்ந்துளத்தி,னையமகன் றவினத்கோடமோய்ந்தசனித்தும் 

புரிந்திசெ, வெப்.பவாக்கங்கரு திமுகல்விளிக்கும்வினையைப் 
| புசியற்க. (6) 

வலியேஃாலமிடமிவற்ரான்மாற்றுன் றனக்குமானக்குமுள 

பலவாகிலயும்விலை 9தாடங்கும்பண்புமகற்காமிடையூறும் 

வீலகா ச தனைவிலக்குவதும்வெல் லுமாறும்வென்ற காக 

இுலவாப்பயலுமுதலனைத்துமோர்ர்துதெளிர்தேவினைசெய்
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1100 
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பெரியமுயற்சிகினைபயனைப்பேணாவினையேபயன்சிறிதா ” - 

மரியவினையேபின் அயரமாக்கும்வினையேபுரிக்காலும் 

பெரியமுயற்சிமுசலாதப்பேசும்வினைக்குமறு தலையா 

மூரி யவினை 99 யவிடுச்ச £ழுலவா ப்பெ யற் மயொ ழியுமே(8) 

வலியா ரானகாலத்துவமங்கலா இன் ஈளையு டு 

செலிபாரிடச்தச்செப்”ட ஓமெலி துய் மமலியாரிடத்துச்செய்திடலுமெலியாரானகாலத்து [ந்தா 
. உர . உ . ப * e 6 

உலியாரிட தீதினெ.று கதலையும்வகுக்கன்வேர்தர்க்கவைமை 

ஈலிவாமதலைவரவர்பானட த்துமாறைதேர்ந்தியழ்றிடுக. (9) 

ஈல்லஞுடி பிற்பிறக்தா றுமவையுமறப்புமடிபிழைப்பென் 

றல்லலுறுக்குமிவைமுதலாமனை த துநீக்கிப்பழிக்கஞ்சி 

பயொல்லலுறுசா ணுடையானேயோர் ந். தெளியப்படுமைந்தா 

MDP BIND HAG GE ap Lon ட்டும்வெளி௮மருவிரிமே. (10) 

a /ருமித nO hua svar | (ரெழில்பெரியவின் பந் கட 5 
, ' 

Jha 

| கருமிகுக றப்ப னாம் இதி கு ங்கு றினே மகண்டா 

* s ந ௫ * 

oy ருமிகுபொச்ச TIMI DB மறவியானி oor னக்காக்து ட் 

பொருமிகுபகையைவெல்லும்பொருளெலாமிழப்பதாகும்() 

உற்றிடுமாற்றன்மன்றுமுபாயங்க ணன் குகன்மை 

பற்றியகொழில்களைர்தும்பண்புறுகுரைககளாறு 

Ino M பவனை ச் தங்கேடாம்வளர் பிறப்பேழன்கர் றும் 

புற்றிரரன்மையின்றாம்பா pS BOM FEN FET ரின், (12) 

எய்தியகுற்றத்கோர்கள்யா வ.ராயினுங்க ண்ணோடா 

தைதெனகாடிநீ இியறர்கலைப்பிழையாத்தண்டஞ் 

செய்கலேசெங்கோலாகுஞ்செய்யகோலின் ேலென்ன 

முப் திசொ மழையா னமக்சளுறுபயனுற ற்போதும். (13) 

DIO LP Mow Dh FI &(FLD றிம்வயனிலம்விளையுமாறும் 

விழையறம்வளருமாறும்வேக நால்விளங்குமா று 

தழைபொருளிட்ம மாற்ஞ்ச மரிடை.வெல்லுமாறும் 

பிழைதபவாழுமா மும்பிறழ் தராக்கோலினாகும். (14) 

24



186 பொருட்பால், 
  

1104 

1105 

1106 

1107 

1108 

1109 

கருவிஈஞ்சாதிதம்மாற்காமராருபிரைக்கொல்வோர் 

வெருவரச்சூறைசகொள்வோர்மேவியாறலைப்போர்கள்வ 

ருருவளர்பிறனில்வேட்போருவர்முதலோரைக்கோ தல் 

பருவருபாவமன்றுபயிர்க்களை கை தல்போலாம். (15) 

பரிசனம்பகைவர்கள்வர்படர் தருமுயிர்கடா மென் 

றுரைசெயைந்திட த்தினுனுமுலகிடையிடையுறெய்சா 

வரிசையிற்காகத் அநீ திவழுக்கினார் தம்மைமொ தக் 

கரிசறப்பொருளுங்கோடல்காவலர்தருமமைர்தா, (16) 

முறைமைமுட்டா துசெய்துமுழுகிலங்காப்பினந்த 

விறைவனைச்செங்கோல்காக்குமெளியசெவ்வியலுமாகான் 

குறைவளர்குற்றமோரான்ருண த்தொடுமுறைசெய்யானை 

நிறை தருபாவர்தேய்க்குநெடும்பகையின்ருமேலும், (17) 

௮றுதொழிலாளர் நால்களயர்ப்பரான் பயனின்ராகு 

முறைபெயலொழியுங்கூழுங்குடிகளுமொருங்குநீங்கும் 

பெறுபயஞட்டி ற்குன்றும்பிறங்கொளிநிலைபெருது [ser 

கறையின்மேற்பொருள்சைக்கொண்டுகாவலைவிடுப்பின் மை 

ஊறுசேர்வினையைப்புரிதராரழா லூறுவந்தடுப்பிலுங்கலங் 

கார், தேறுகாரியத்தைமுடிப்புழியன் றிச்செயன்மொழியா 

தியாலிடையே, வேறுபோமாறுவிளக்குருர் துணிக் தவினை 

துளங்காதுவல்விரைவார், விறுசேரிவரையுருவுகண்டெள் 

ளாவேக்தனேவேந்தனாமைர் தா. (19) 

தநக்தற்றலப்புராணம். 

காலைதொ.றுமுழையசொடுநாலாய்ந்துகுடி.முதலார்சாப்புப் 
போற்றி, மேலைழாற் பாவலர்க்கும்வேதியர்க்குமீர் பலவே 

ள்விவேட்டுச், சாலைகனித்சிவபெருமான் றமர்களொடுந்தமர் 
களொடுந்தகவாயுண்டு, மாலைதொறுமொற்றுய்க்து துயிலிட 
த்தும்பார்காப்பார்மலுநாற்செல்வர். (1)



௨௯-ம் ௮. அரசு, 

.. திநவாப்பலூர்ப்புராணம், ன ச 

ren, 

1110 * தூங்காமையரணுடைமைபடையு டைமைதுணிவுடைமை 
தூப்மைகேண்மை, நீக்காமையறிவுடைமைகாணுடைமை 
பொறைமைபுன் மைகெறிச்செலாமை, பூங்காமையெனக் 

கொடுக்குங்கொ டைமடமையிவைதமழுவிப்புசவுபூண் டோன் 

மிங்காமைவகைப்பயர்தீர்த்காறகற்றியேழ்கிலங்கோல்செ 

[இ,த்தாசின்றோன். (1) 
சேவ்வந்திப்புராணம், 

1111 கறபுமஙவகையார்கிறையெலும்வரம்பினைக்சடந்தால் 

OM PL; OBL air omelets aud om 6 wave tp. ST 

லறபுமன்னவன்செய்யகோல்வளைக்திடுமானா 

அஆற்பலஞ்செ நிமாலையாய்விலக்குவாருண்டோ,. 

1113 * திண்புகழ்படைப்பறும்பகையைத்தேய்ப்பறு 

மண்புசந்தளிப்ப தமன் னர்பேரணி 

வெண்கலைகச தல்கவரிவிசு தல் 

புண்களும்படைத்திடும்புன லுமாடுமே, 

1115 *இன்புடையறங்கணல்லோரிசாயவர்குரவாாகத் 

தன்பெருங்கிகாகளசும்றமர்திரத்தலைவராக 

மன் பதைகனிகளாகத்தானைகண்மணிவீழாக 

வன்பெலாம்வடிவமாகவரசமேல்வளருமன்றே. 

1114 ரிதெருண்டசிந்தனைமன்னவனிதீ நாறிசையி 

ருண்டதேரினனென்னுமூவிதிகளுண்டுலஅன் 

மருண்டுமன்னனாம்வீழியொளிமைக்திடின்மற்றை 

பிரண்டிகண்ணிலும்பயனிலையாகுமேயெ ன்ருன், 

பிரமோத்தாகாண்டம். 

1115 வேர் தன்முறைதிறம்பின்வேதவிதிதிறம்பு 

மேந்திழையார்தங்கற்புமில்லறமுகில்லாலா 

மாந்தர்பசியா ஓுணங்கமழைவறக்து 

பாந்தண்முடி கடம்சபாரின்விளைவஃகுமால், 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1)



ree பொருட்பால். 
  

1110 தியூட்டித்தாமுண்ணுஞ்செய் தலத்தோரானினங்க 

1117 

1118 

1110 

1122 

ணோயூட்டுகாயமிக ழ்ந்தியற் றுகோன்பினோர் 

வேயூட்டுதோளார்விருத்தர்கிறுபாலர்தமைத் 

தாயூட்டிப்போற்றுதல்போற்முர்வேஈதன்காக்குமால். 

தேவர்கிலைகடவார்மேலோர் திமம்பிழையார் 

நாவினிரண்டுரையார்ன்கல்லவைபுரியார் 

காவனமுைதிற ம்பார்காமச்செயல்பெருக்கா£ 

பூவலய BIST ol Vt ரியும்। 4 gun 7 

உற்றவூறஞ்சாப்படையுமுயா முடியு 

முற்றுலவாப்பைய உமுமுன்வரு தஃசேமிக்கும் 

பெழ்றியமைச்சுமுசவும்பெருசதுணையங 

கொற்றவரணுமுடையானேசோமகனே. 

எடவிழ்பைஈ்தாரோபிபையோர்பதம்பெறிலு 

நாடுநடு DB) BG ool த லி லை oul} Rasa ர் 

வேடர்பரிவேட்ட ஞ்செய்யாரவினை கருஞ்ட 

தாடகிையார்மட்டுண் ணாரரசரே. 

குர வர் கன மத்தா ப்பர்பெய்ப்கன் றிகொல்லார் 

கரவடமைக்க யவ பழிகண்டோட்டஞ்செய்யா 

ரிரவலருக்க வெசெதி/ ந்தோர்முனயின் 

லிரவுதம.து மிர மண். ஷர்களவேர்தசே, 

(3) 

(4) 

$திபுமொற்றுந்கரிலாக்கண்ணாீணிலத்தல்லவையொ ஜித் 

தும், வேதியர்தே வர்மபெலிர் தோர் வதிஞர்மெலில DEF 

றைத்திறம்விஞய, மோ கருக்குடி புமுலப்பில 6 இயுமுயா 

i Ba oy Bow LST TL Bh (hy BSN ிம்பசைவர்தி நவின ச்ச 

WOH நழ்ச்சியு ம்வினையமு சு மலும், (1) 

தருமநாலாயர்துமடைந்தவர்ப்புரந்துக்கடுப்பருங்காலங்க 

ளுணர்ந்து, மெரிபசும்பூணாஈடத்தொமில்கண்டும்யாழி 

ஷோேரின்னிசைகேட்டும், விரிபிருண்மாலைப்பொழுதெலா
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1193 

L126 

11: க்ஸ் 1 

eee அளி ட லை? 

மாங்கன்விழாவணிடட த்து தல்போலப், புரிகுழன்மடலார் 

சலலியிற்றினை கீதும்போச் gary |ரவலர் 'பொழு?, த. 

பிரபுலீங்கலிலை 

உனழைபில்லாலெமோவழக்கு தவனத்தோடி 

மற வே னார்பொரு ருடருகெனவிரத்தலைமானு 

மிறைவன்வாழ்குடி தன் ிலொன்றெருபொருளிரத்; த்த 

லறவனகியகிபிதையறிநதிலையந்தோ, 

நத்நெறவரக்கம். 

சண்ணிற்சொலிர்செவியினோக்குமிறைமாட்சி 

புண்ணியத்தின்பாலதேயாயினுர்--த ண்ணளி யான 

மன்பையோம்பாகார்க்கென்னாம்வயப்படைமற் 

ஜென்பயக்குமாணுல்லவர்க்கு, 

துடிகொன்றுரைகொளளுங்கோமக நகுக்கற்றா 

படிகொன் புபால்கொளலுமா வ்பே--குடியோம்பிக் 
8 6 கடி ௪ ஏ “ 5 

கொள்ளுமாகொள்வோர்க் குக்காண்டுமேமாகிதியம் 

வைள்வ த்தின்மேலும் பல. 

QF) od MOST M HIT obi Cot Hoi bd ot LIG LI wy 
Fe gs அட ன்ப oot! ad ன் 2 ப பப்பட் ம சீ 607 ம்ப வ 

ர { vy . 4 ் ் 6) dV o3! tn. Dy Gloss நலைபபானா நலைஃகு(6 

சேடலன்வேர்துமலன், 

ஓரு DDO) nif wa Bow Mult றக, தர) துமெனப் 

Dest HE a Deoror wit jo BP 5g by — How 

pak, oI! DEKH UC 5 FHSS a oT LG Foo) _y! 

3002) பப டி ooh bi dott T od) Lit | ன் மு, 

தலமகட்குக்தெய்வவ்கொழுனே மன் ப 

பு. தல்வர்க்கு த்தந்தையுந்தாயு--மறவோர்க் 

கடிகளேதெடய்வம: ஊனை வோர்க்குந்தெய்2: 

மிலைமுசப்பைம்பூணிஹை, 

(8) 

(1)
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1189. 

1180 

1131 

1133 

1134 

1139 

ஏ திலார்யா தும்புகலவிஹறைமகன் 

கோதொரீ இச்கொள்சைமுதுக்குறைவு--கேர்கின் ௮ 

காக்கைவெளிதென்பாரென்சொலார்தாய்க்கொலை 

சால்புடைத்தென்பாருமூண்டு, 

இராமாயணம். 

யாரொடும்பகைகொள்ளிலனென் றபின் 

போரொடுக்கும்புகழொடுங்காது தன் 

தாரொடுக்கல்செல்லா ததுதந்தபின் 

வேரொடுங்கெடல்வேண்டலுண்டாகுமோ, 

கோளுமைம்பொதியும்குறையப்பொரு 

ணாளுங்கண்டுநடுக்குறுநோன் மையி 

னாளுமவவாசேயரசன்னது 

வாளின் மேல்வருமா தவமைந்தனே. 

உமைக்குநா தற்குமோங்குபுள்ளூர் திக்கு 

மிமைப்பினாட் டமோரெட்டுடையாளலுக்குஞ் 

சமைத்ததோ வலிதாங்னெராயினு 

Land: Fi CET x வழியாம் ௮ தலாற்றலே, 

வையமன்னுயிரா கவம்மன்னுயி 

குய்யத்தாங்குமுடலன்னமன்னலுக் 

கையமின் நியறங்கடவாதருள் 

அமய்யினின் பின் வேள்வி ய ம்வேண்டுமோ. 

இனியசொல்லினனீகையனெண்ணினன் 

வினையன் மாயன் விழுமிய ன்வென் றிய 

ணினையநீ திநெறிகடவானெனி 

லனையமன்னற்கழிவுமுண்டாங்கொலோ. 

சீலமல்லனநீக்கிச்செம்பொற் றுலை த் 

தாலமன்ன தனிகிலைதாங்கய 

ஞாலமன்னற்குஈல்லவர்கோக்கிய 

காலமல்லதுகண்ணுமுண்டாகுமோ. 

(6) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6)
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ஓர்வினல்வினையூற்ற த்தினாருரை 

போ்கிறொல்விதிபெற்றுளதென்றரோ 

தீர்விலன்புசெ லு. த்தலிற்செவ்வி$யா | 

ரார்வமன்னவற்காயு தமாவதே, (7) 

நன்றியீதென்்றுகொண்ட£யத் திளைஈயர் துவே.ற 

வென் றியேயாகமற்ரோதோற்றுயிர்விடுதலாக 

வொன் றிலேகிற்றல்போலாமுச்தமர்ச்குரியதொல்ூப் 

பின் ௮மேலவனுக்கன்்றோபழியொடுகரகம்பபின்னை, (8) 

வீலலிபாரதம். 

தேறலார்கமைக்தேறலுந்தேறினர் க்தேறலாமையுமென்று 

மாறலாருடன்மலைதலுமாறடன்2ருவிவாம்கலுமுன்னே 

யாறலா தனவரசருக்கென் ௮ுசொண்டாசகீதியிந்சொன்னார் 

கூ.றலா கனசொல்வகென்செல்வதென்கொடி.பவனருசென் 

(முன். (1) 
துன்றுபிணியோர்துறந்ேதோரடங்காதோர் 

கன்.றுசினமன த்தோர்சல்லாசவரிளயோ 

சொன் றுமுறைமையுணரா தவர்மகளி 

சரென்றுமிவர்மர்கணத்தினெய்தப்பெறாதாே, (2) 

மறைகெழுநாலுந்தேசுமாசிலாத்தவமுஞான 

முறைவருமுண ர்வுமல்லான் முனி வரரர்க்குறு தியண்டோ 

துறைகெழுகலைகளவல்லாய்துன்னலர்ச்செகுக்கும்போரு 

நிறை தருவலியும்வாழ்வுகிருபர் தம்மியற்கையன்ரோ, (9) 

மத் கவரிளையோர்வேகமுனிவார்பிணியின்மிக்கோர் 

தோத்திரமொழிவோர்மாதாதாதென் நிவரைக்கொல்லிற் 

பார்த்திபா தமக்குவேறுபாவமற்.றிகனினில்லை 

பூத்தெரிகொடையாய்பின் னுாரகிலும்புகுவசென்றான், (4) 

நளவேண்பா, 

வேலைகனைரயிழர்தால்வேகநெறிபிறழ்ச்சான் 

ஞாலமுழு.துஈ$விழக்தா 2--2ல



192 

வ Aamo GREATS Sere 

1145 

1144 

ர? 

பொருட்பால். 

மொழிவசோசெம் மையுரைதிறம்பாச்செட்கை 

யழிவரோசெங்கோலவர், ் (1) 

மன்னராய்மன்னர்கமையடைந்துவாழ்வெய்தி 

பின்னமுகேக்கிபி நப். ஈரேற்- சொன்ன 

பெரும்பேடிகளலரேோற்பிக்கரேபன்றோே 

வரும்பே ஈடமானேயலவா. (3) 

புறநானூறு, 

சுடுர்ீசெனெ க் ககொல்கவி ௮ 

கதழ்பரியகலிமாவு 

செடிக்கொடிபகிமிதேரு 

செஞ்சடையபுகன்மறவர பென 

ன்குடன்மாண் டதாப்மைண்ட 

வறகெறிமு கற்றேயரசின்கொற்ற 

ம கனணால்-- ரமரெனக்கோல்கோடாது 

பிருெொனக்குணங்கிகொலலாது 

நாயிற்மன்னவெற்கிறலாண்மையுக 

திகளன்னகண்பெருஞ்சாய லும் 

வா னத்தன்னவண்டமை!/கூன் ௮ 

முடையையா சியில்லோர்சையற 

நீ.நீடுவா மிய, | (1) 

O 5a oy tpt 708 mb mG 2 on a 

மன்னனுபிர்கதே லர் தலைபலஃப 
ச் 

அதனால்--யானபிரொன்பகறிகை 

வேன் பிகுசா னேர கற்குக்கடனே. (2) 

1146 *காய்செல் NDF Fi த்ரவளங்கொளினே 

மாதிறைவில்ல BILD 1153! © ட்காகு 

மூறுசெறுவாயினுந்தமிததுப்புக்குணினே 

வாய்புகுவதனிலுங்கால்பெரிதுகெடுக்கு



௨௯-ம் அதி. அரசு. 
  

மறிவுடைவேர்தனெறியறிரஈ்துகொளினே 

கோடியாத்துநாடுபெரிது£ர்.து 

பெல்லிபன்கிழவனாகவைக லும் 

வரிசையறியாக்கல்லென்சஈுற்றமொயி 

பரிவு கபவெடுக்கும்பிண்டஈச்சின் 

யானைபுக்கபுலம்போலத் 

கா னுமுண்ணா னுலக முங்கெடுமே. 

1147 &கால்பார்கோத்து * ஞாலத்தியக்குங் 

1148 

1149 

1150 

11௦1 

கசாவற்சாகாடுகைப்போன்மாணி 

னூறின் ரியா றினி தபமே 

யுட்த்தஜறேற்டுணுயின்வை க_லும் 

பகைக்கூழள்ளற்பட்டு 

மிகப்பஃ,கிநோய்கலைத்தலைக் தருமே, 

சூளாமணி. 

பாலமாநெடுங்கடன் மகலைமாசிலாக் 

காலை ந்தொழுகுமேற்் கரையங்காணுமே 

நூலவா,ழைவொடுநுழைர்துசெல்லுமேல் 

வேலவரொழுக்கமும்வேலைகா ணுமே, 

மண்ணியவளாகமகாக்குமன்னவாவணக்கலாகாப் 

புண்ணியரீரரேனும்புலவ.ரா ற்புகலப்பட்ட 

நுண்ணியநூலினன் றி.நுழைபொருளுணர் தறேத்றா 

செண்ணியதுணிந்துசெய்யுஞ்சூழ்ச்சியமில்லையன் றே. 

மறர்தலைமயங்கிவையத்தொருவரையொருவர்வாட்ட 

விறந்கலையுமருமைகோக்கியின் லுயிர்போலக்காக்கு 

பறக்தலைகின்றவேந்தரடி நிழலன் றியார்க்குஞ் 

198 
0 ee + A “Nea எலதத்த வளைக்க 409. 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

சிறந்ததகொன் றில்லைகண்டா ய்திருமணிதிகமும்பூணோய்: (3) 

நிறந்தலைமயங்கவெம்பிகெடுக்கடல்சுடுவதாயி 

னி றந்தலைபெருகுநீர்வாமுயிர்க்கிடபெல்லையண்டோ 
      

டர் த்.தியங்கு மென்றும் பாடம், 

25



194 பொருட்பால், 
  

1152 

1153 

1154 

1155 

1156 

1157 

  

மறந்தலைமயங்குசெவ்வேன் மன்னவன் வெய்யனாயி 

ன நந்தலைமயங்கிவையமரும்படருழக்குமன்றே, 

மந்திரக்சிழவர்கண்ணாமக்கடன்றாள்களாகச் 

சுந்தரவயிரத்திண்டோடோழர ராச்செவிகளொற்றா 

வந தரவுணாவு நாலாவரசெனுமுரூவுகொண்ட 

வெந்திரமிகற்குவாயா த்.தூ.துவரியற்றப்பட்டார், 

பெற்றதன்முதலாப்பின்பெருததுஞ் 

சுற்றிவந்தடையும்படிசூழ்ந்துசென் 

_ுற்றவான்பொருள்கா த துயரீகையுங் 

கற்றவன்பிறர்காவலனாகுவான். 

பகையலாதவரைப்பகையாக்கலு 

நகையிீமன த்தாரைண்பெண்ணலு 

முகையின்வேய்க்கமென்மொய்மமலர்க்கண்ணியாய் 

மிகையின்மற்ற வைபின்னவெதுப்புமே, 

யசோதாகாவியம். 

*மறவியின்மயங்கிவைய த் அயிர்களைவரு கதல்செய்யா 

தறவியன்மனதையாகியாருயிர்க்கருள்பாப்பிச் 

சிறையனபிறவிபோக்குர்திருவறமருவிச்சென்று 

கிறைபுகழுலகங்கா த் து$ிவொழ்கென் அுகின்ளுர். 

சீவகசிந்தாமணி, 

உறங்குமாயிலுமன்னவன்றன்னொளி 

கறங்குதெண்டிரைவையகங்காக்குமா 

லிறங்குகண்ணிமையார்விழித்தேயிருக் 

தறங்கள்வெளவவதன்புறங்காக்கலார், 

கோணிலைகிரிர்துரா ழிகுறைபடப்பகல்கண்மிஞ்ச 

நீணிலமாரியின் றிவிளவஃஇப்பசியுநீடிப் 

பூண்முலைமகளிர்பொற்பிற்கற்பழிர்கறங்கண்மா றி 

யானையிவவுலகுகேடாமசசுகோல்கோடினென்முன். 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(1) 

(1)



1158 

1159 

1160 
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நீதியால.றுத்தமநிதயிட்டுத 

லா தியாயவரும்பன கநாட்டுதன் 

மோ திமுள்ளொடுமுட்பகைகண்டிடல் 

பேதசெய்துபிளர்திடல்பெட்டதே, (9) 

ஒ.ற்ழா தங்களையொ ற்றரினாய்தலுங 

கற்றமாந்தரைக்கண்ணெனச்கோடலுஞ் 

சுற்றஞ்சூழ்ந்துபெருக்க லுஞ்சூசரோ 
கொற்றங்கொள்குறிக்கொற்றவற்கென் பவே, (4) 

இடத்தொடுபொழுலுகாடியெவவினைக்கண்ணுமஞ்சார் 

மடப்படலின் றிச்ரு முமதிலல்லார்க்கரீயதுண்டோ 

தடத்திடைக்காக்கையொன்றேயாயிரங்கோடி கூகை 

பிடத்திடையமுங்கச்சென்றா ங்கின் னு0ர FHF ததன்றே() 

விறின்மைபின்விலஙகா மெனம தவேழமுமெறியா 

னேுண்டவர்சிகராயிலும்பிந/மிச்சிலென்றெறியான் 

மாறன் மையின்மறம்வாம்மென்றுளயா பையுமெறியா 

றன் மைபின்முதியாபையுமெறியா னயிலுழவன். (6) 

மணிமேகலை. 

கோ னிலைதி! 18 தடி. மீகோிலை தரியுங் 

கோ ௮ரிலை த ர் ந்தீடி வ மாரிவறங ௩௫ 

மாரினறங்.உரின்ான் லுயிரில்லை 

மன்னுபிரெல்லாமண்ணளவேச்தன் 

ற்ன்னுபிரென்னுர்ககுதியின்முகும், (1) 

நாரதசரிதை. 

வல்லென் நசொல்லும்புகழ்வாப்மைவீஇயசொல் லு 

மில்லென் றசொல்லுமிலனாசலின் யாவர் மாட்டுஞ் 

சொல்லு ககுறையின்மையிற்சோரருமின் பமையாலே 

கொல்லென்றசொல்லஓுமுரைகற்றிலன்சொற்றவேலான், (1)
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திரிக்டூகம், 

கோலஞ்சவோுங்குடியுங்குடி தழீஇ 
யாலம்வீழ்போ லுமமைச்சலும்--வேலின் 

கடைமணிபோ ற்றிண்ணியான்காப்புமிம்மூன றும் 

படைவேக்கன்் பற்றுவிடல், (1) 

தநக்தறள், 

LJ a0) LAW. Ta. Lf) 00) LE சப்பர O90) .. ழ்! 

முடையானரசருளேறு, (1) 

அஞ்சாமைய/கையறிவூக்கமிக்கான கு 

மெஞ்சாமைவேர்க நகியல்பு. (2) 

தூங்கா மைகல்விதுணிவ| டைலமை.பிம்குன நச்! 

நீல்காநிலனாள்பவம்கு. (3) 

காட்சக்செளியனகமிஞ்சொல்லனல்லனேன் 

மீக்கூ றுமன்னனிலம், (4) 

முக.றசெய்துகாப்பா ம.றுமன்்னவனமக்கட் 

இறைையெவ்றுவைக்கப்ப ம், (5) 

செவிகைப்பச்சொற்றபொ அுக்கும்பண் புடைவேந்தன் 

கவிசைக்கழ்த் தங்குமுலகு, (6) 

ஆகச் செய்யுள்-100. அரசு மநிறிற்று, 

௩௰-ம் அ.தி. அமைச்சு, 
_ 30: 

கந்தபுராணம். 

மன்னவர்செவியழன்மடுத்ககாமென 

நன்னெறிதருவதோர்ஈடுவுநீ தியைச் 

சொன்னவரமைச்சர் கணை லர் மேலையோ 

சொன்னலர்விழைந்தவாறுரைக்கின்றார்களே. (1)
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திநவிளையாடற்புராணம், 

மர்திரக்கிழுமைபூண்டுமன்னவர்கருமஞ்செய்வ ' 

தந்தணர்க்கறனேயல்லவமைச்செயெலறத்துநின்றால் 

வெந்திறலாசர்க்கேற்றசெய்வகேவேன்டுபென்னத் 

தச்தீரம ந _நால்வல்லோர்சாற்றுவாரன் மோவையா, (1) 

நல்லாவின்பாலினறு$சேன் கலச்கென்னப்பனனூல் 

வல்லாருமாகிமதிநுட்பருமாகிச்சோர்வில் 

சொல்லாலடையார்மனமூங்களிதாங்கச்சொல்லிப் 

பல்லார்பிறர்சொற்பயனாய்ந்துகவ வல்லார். (2) 

பழையேமிறையுட்கொ௱ப்பட்டமென்றேமாப்பெய்தா 

ருழையேவல்செய்யுஞ்சிரு/போலவொதுங்கிவேர்தன் 

விமைவே ததனைவிடம்போலவெறுத் துவெஃகா 

ரமல்போலணுசாரகலார்கிழலன்னமீரார். (3) 

LD DEHROHOF Wat § 15.510 GG oot an UW) SC Hr a9. 

யொ றுக்கும்பொருளஞும்பணிகேட்கை:பிலென் னலாரைச் 

Oe ace) பாருளுங்கவரார்விளை செல்வமாக்க 
ரு க ஒட்ட உ ரு * . ச ௪ * 

ளிறுக்கும்பொமுளேபிறைவற்கவட்மிஞ்செல்வம், (4) 

மறத்தானவேலான்மனக்கொள்கைதன்னெஞ்சள்வான 

கிற தீ தாட் நிழூலென த்தோற்றகிறு ழ்துமற்ற 

க ௩ . ") . ஆ 

தறத்தாறெனிலாம்.றுவரன்றெனிலாக்கமா வி 

யிறத்தான்வரினுமன 5 கானுமிழைக்கவெஸ் ஞர். (5) 

விநாயகபுராணம், 

கனிபயன்பயப்பச்சிறுமுயற்சிபினைல த் தகுவினையுமற்றனை 

ய,வினையினைத்தொடங்குங்காலது தனக்குவேண்டியபொருள் 

களும்படையு, மினிது றுபொழு.துமுபாயமுஞ்செயலுமி 

டைப்படுமூறுகணீக்கித, துனிவறமுடி வுபோக்கிடுமா றுஞ்சூ 

ம். ரவல்லவனமைச்சன. (1)
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பொருட்பால், 

மிகைவினைவரினுமசைவுருவன்கண்விமுக்குடிகாத்தலான் 
வினை நால்,வகையுறச்சூழ்ச் துவிடுநிவன வீடுத்துவகுப்பனவ 
குத்திடல்வேண்டிற்,பகைவர் தனீதிணையைப்பிறித்தறம்மிட 
தீதுப்பயின்றவர்பசைவர்பாற்புகாமற், றன கயுறச்செய்தல் 
பிரிர்தவர்தம்மைச்தம்மொடுபொருத்த லுமமைச்சாம். (2) 

அறிவதுஞ்செயலுமொ ழிவதுமரசரக்காக்கமேகுறித்தனவா 
குந், திறனுகன் ஐறியாவாசருக்கு று திசெப்பலுஞ்செய்வன 

வேனு,முறுமுலகியற்கைக்கொ த்திடி ந்செய லுமொருவினைக் 
கியைந்தபல்செயலு, நிறுவவதொன்ரால்வா ய்ப்பவெஞ்ஞா 

ன்றுகிகழ்த்.த லுமமைச்சருக்கியல்பாம். (9) 

முறையுறச்ரூழுமா த்திரமன் நிமுடிக்கமாட்டா தமக்திரியு, 

மிறைவனுக்கக தமெண் ணும௰திரியுமெழுதுசித்தாத்தினுமா 
கா, வுறுவரிற்பிரிக்கப்பட்டவாமு கலோருளத்தினைப்பிணித் 
அருருளமு, ॥௮ுவமப்பிணிக்குமொழிதிறன றிர்துவழங்கன் 
மஈ்திரிகணற்குணமே, (4) 

அ ருக்கிபெய்விள க்கியினிமையும் பயனுக்தொகுத்தயலார் 

மொ ழிக்கிடையா த, இரும்செர்மெர மியைச்சோர்வறவவை 

க்கட்செல்லுமாநஞ் அதலின் நி, புரைக்கவல்லவரேயமைச்ச 

ர்களாவருரமுறைபிறழ் தரப்பலவாய், விரிக்கவல்லவருங் 
கற்றதுளிளங்கவிரிக்கமாட்டா நுமெல்லியரே, (9) 

பொழுளபயக்தீடினுமறம்புகம்பயவாப்புரைபடுவினையென் 

றும்புமியார், மருளின்மற்றொருகாற்புரியினுமிரங்கார்வைய 

கத்ேதனையோர்போல, விருமுதுகுரவர்கற்புடைமகளிரிள 

மகலிவர்படித்திடிலும், பெருமிகப்படா தவினைசெயாருலகு 

பேணுரர்க்சேமஞ்செயமைச்சர், (6) 

துணிவுறுமளவுஞ்சூழ்ந்துபினிரா தரூம்வினைபொருந்தும் 

வாயெல்லாந், தணிவறமுடித்தலதுதகா தாயிற்றருபொருள் 

வினையிடங்கால,மணிபுறுகருவியைந்துமாய்ர்திகலையடர் தத
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லொட்டார்க்கழிவுறுங்காற், பணிவுசெய்தேனுங்காத்தன் 

முதக்தொழிலம்பண்புடையமைச்சர்தந்தகொழிலே, (7) 

ஞானவாசிட்டம், 

* 2யவனாமர்திரியானல்வேந்துந்வேந்தாந்தீமையில்லா த் 

தூயவழைரந்திரிபா றறிவேர்துநல்வேந்தாந்கொடர்ச்சிபோல 

வாயநெறிமன்னவராலமைச்ச ௬மப்படியா குமாதலாலே 

சநேயவிவேசத்தமைச்சனுண்டா கிலெப்பயனுகிருபற்குண் 

| டாம்,(1) 
நீதிநேறிவீளக்கம். 

செவிசுடச்சென்றாஙஇிடி க் தறிவுகட்டி 

வெகுளினும்வாய்வெரீ இப்பேரா--கலிம்மதக் ௪ 

கைம்மாவயக்தகேபாகுமற்றெத்திறக்.அு 

மம்மாண்பினவேயமைர் ௪. (1) 

இராமாயணம். 

ஈல்லவுந்தியகாடிகாயகற் 

கெல்லைபின்மரு த் துவரியல்பினெண் ணுவ 

சொல்லைவர் துறுவனவுற்றபெற்றிபிற் 

ஜொல்லைஈல்வினையெனவுதவுளஸ்சூழ்ச்சியார். (1) 

தம்முயிர்க்குறுதியெண்ணார் தலைமகசன்வெகுண்டபோ தும் 

லெம்மையைத்தாங்கிரீதிவிடா துகின் றுரைக்குமெய்யர் 

செம்மையிற் நிறம்பல்செல்லாதேேற்றத்தார்தெரியுக்கால 

மும்பையுமுணரவல்லா சொருமையேமொழியுகீரார், (2) 

சூளாமணி, 

௮ந்கணரொழுக்கமுமாசர்வாழ்க்கையு 

மர்திரமில்லையேன் மல நமாண்பில 

விர்தினிறைமையுமீரைஞ்லூ ற். றுவர் 

தந்திரக்கிழவார்கடா ங்கச்செல் லுமே, (1) 

சுற்றுநின்்றெரியுஞ்செம்பொன் ப ணிமுடி சுட ரச்சூட்டி. 

வெற்றிவெண்குடையினீ ழல்லேந்தன்வீழ் நிருக்குமேலு
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மற்றவன்மனமுங்கண்ணும்வாழ்க்கையும்வலியுஞ்சால்பு 

மற்றம்லரசுங்கோ லுமாபவரமைச்சரன் றே. (2) 
செறிர்தவர்தெளிர்த நாலார்சிறஈ் தவைதெரிந்துசொன்னா 

லறிந்தவையமர்ந்துசெய்யுமமைதியான ரசனாவான 

செ.றிந்தவர்தெளிர்ததாலார்சிறர் தவைதெரிநதுகூ.றி 

யறிர்தவையியற்றுகிற்குமமைதியாரமைச்சரராவார், 

அ.ற்றலென்றோதப்பட்டவரசர்சட்கவற்றின்மிக்க 

வாற்றரான்சூழ்ச்சியென்ப காதலாலகனையாயு 

மாற்றலாரமைச்சராகவமைச்சசோடமா்ந்துசெல்லு 

மாற்றலான. சசனாகினரியதொன் நில்லையன் றே, 

தண்ணியதடத்தவேயெனினுர் சாமரை 

விண்ணியல்கதிரினால்விரிபும்வேர் தரும் 

புண்ணியப்பொது ம்பரே புரிந்து வைகஇனுங் 

கண்ணியபுலவராலலர் ener amb to, 

வால்வளைப.ரவிமேயும்வளாஇரைவளாகமெல்லாங் 

கோல்வளைவுருமற்காக்குங்கொறுறவனெடியனேனு 

மேல்விளைபழி;பும்வெய்யவினைகளும்விலக்கிகின் ஞர் 

நால்விளைபுலவரன் ே.நணகங்குபோ தணங்குசகாரிர். 

கரிகடுகம். 

ஐயறிவுக்கம்மையடையவொடுகுத 

- லெய்துவதெய்தாமைமுற்கா சீசல்--வைக லு 

மாறேற்குமுன்னாசிலையறிதலிம்மூன்றும் 

வி.றுசால்பேோமைச்சர்கோள், 

சிறுபஜ்சழலம், 

தன்னிலையுக்காழாக்கொழினிலையுந்துப்பெதர்க்கா 

ரின்னிலையுமீடிலியனிலைய/-- துன்னி 

யளந்தறிந்துசெய்வானரசமைச்சனயாதும் 

| 'பிளந்தெ.றியும்பேரா ற்ற்லான், 

(3) 

(4) 

(0) 

(1) 

(1)
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1196 

1197 

1198 

1199 

1200 

1201 

1202 

1203 

தி நக்துறள். 

கருவியு ஐகாலமுஞ்செய்கையஞ்செய்யு 

மருவினையுமாண்டதமைச்சு, (1) 

வன்கண்குடி.காத்தல்கற்றறிதலாள்வினையோ 

டை துடனமாண்டதமைச்சு, (2) 

பிரித்தலும்பேணிக்கொளலுமப்பிரிந்தார்ப் 

பொருத்தலும்வல்லகமைச்சு, (3) 

தெரிதலுர்தேர்ர்் தசெயலுமொருதலையாச் 

சொல்ல லும்வல்லதமை.ர்சு, (4) 

௮.றிகொன் நறியானெனினுமுறுதி 

புழையிருர் தான்கூ.றல்கடன், ' (5) 

பழதெண்ணுமர்திரியிற்பக்க த். தட்டெவ்வோ 

ரெழுபதுகோடியுறும், (6) 

ஆகச் சேய்யுள்-31. அமைச்சு மற்றிற்று, 

௩௧-ம் ௮௫. அடைந்தோர்ப்புரத்தல். 

ஷைகு அவக மணகைனவகைவவவ வளமாய் அண வல்களளின 

கந்தபுராணம். 

ஈங்கிதுவுமன் நியெவேலுந்தம்மடங்கா த் 

இங்குபெறினுதலிசெய்யென் நிரக்திடலு 

மாங்கொருவன்செய்யாததுமறுத்துத்தன்லுயிரைத் 

தாங்கலுலகாடைதனசக்குத்தக்கதுகவோ. (1) 

ஏவரெனினுமிடருற்றனராகி 

யோலவில்குறையொன்றுளரேலதுமுடி த்தற் 

சாவிவிடினுமறனேமறுத்.துளசேற் 

பாவமலதுபழியுமொழியா தே. (2) 

ப 96 an



302 பொருட்பால், 

  

1204 

1205 

1206 

1207 

1208 

1209 

தணிகைப்புராணம். 

பேதைமபைப்பாலினாதல்பெரும்பெமையினானாதன் 

மேதக௩ட்டோர்மாட்டிவிரவிடும்பிழைகளெல்லாங 

காதுதற்பாலவல்லகா திடிற்கண்ணிமனோடி 

கோதகவோச்சிமெல்லகோன் றவேயெறிகுவாரால், (1) 

சோ துபுராணம். 

பனவக்கொலைமுன்பாதகங்கள்பாற்றற்குள துபரிகாரர் 

தனைநம்பினரைவதைத்தபவஞ்சாய ததுரக் குர் தவமில்லை 

கனகவரையும்பெரிதன்றுகருதுங்காலைக்காதலினான் | iw. 

மனாஈண்புடையாருயிர்கவரும்வஞ்ச ம்பெரிகாமென் திட து 

நீதிநேறிவிளக்கம். 

களை சுணா தீ தமமடைகஈதார்க்குற்றுழியுமற்றோர் 

விளைவுன்னிவெற்றுடம்புதாங்கா£--தளர்சடைய 

தூனுடம்பென் றுபுகழுடம்போ மபுதற்கே 

தானுடம்பட்டார்சடாம, (1) 

இராமா யணம். 

பேரபிமானங்களுற்றபெற்றிமோர் 

போரிடைப்புறங்கொடுத் தஞ்சிப்போந்தவர் 

நேர்வருதாயத் துகிரபபிஜனோர்பி றர் 

சீரியரளெஞைமடியச்செற்றுளோர். (1) 

அடுத்தசாட்டரசியல்புடையவாணையா ற் 

படுத்தவர்பட்டவர்பல கஞ்ரோடொரு 
் 

மடக்கொடி பயந்தவர்மைந் த ராயினு 

முடற்கொள தீ தகையாஈம்முனழவந்தொன் வினால். (2) 

இன்றுவுதானெனறுண்டோவெர்தையையாயைமுன்னங் 

கொன்றுவந்தானன லுண்டேரவடைக்கலங்க. றுகின்றான் 

அன் திவந்தன்புசெய்யுந்துனை வனுமவ்னேபின்ளைப் 
ர் i Vy eh 

பின் துமென்றாது!ஈம்பா ற்புகழன் 9 பபி நிதுண்டாமோ,. (9)



சவலை. 

1210 

1911 

1212 

1213 

௩௨-ம் அ.தி. மன்னரைச்கேர்.ந்தொழுகல்: 3] 9: 
கவத. வ ைவவளகள்டியவிலுல கரக டட வண, ar NER a AO Naan nt ote sa sot, 

பிறந்தசாட்டொடங்கியாருந்துலைபுக்கபெரியோன்பெற்றி 

மறர்தகாளுண்டோவென்னைச்ச ரணெனவர்ழ்கின்றானை த் 

துறந்தநாட்கின்றுவந்துதுன் னிஞன் சூழ்ச்சொலே 

பிறந்தகாளன்ருவென் றுமிருந்தநாளா வதென்றான், (4) 

* 

இடைகஈதவர்க்கபபம்யாமென் றிரந்தவர்க்கெறிகீர்வேலை 

EOL TSU SH SW £லமுண்டவற்கண்டிலீரோ 

வுடைஈதவாககுதவானகிலுள்ளகொன மியானாகி 

னடைசதவர்ககருளானாகன றமென்னாமாண்மையென்னாம் 

நஞ்சைமிடற்றுவவத்தநைமமுவாளனாுளு 

தஞ்செனமுன்னஈதானேகாதைபாற்கொடுத்துச்சா த 

லஞ்சினேன பயமென் நவச்குணற்கா கியகீகாள் [டோ. 

வெஞ்சினக் கூற்றைவென் றமேன் மையின் பேன்மையு ண் 

பேரந்தேவனர்பாரதம், 

am pbs nous sr Oar ony SOs Oso Csr [ப் 

வின்மசைதானென்கோயாதென்கோ--மென்றொடையாம் 

பண்ணோேட்டுமின்பொற்பண த்தோளாய்சேர்ந்தவர் பாற் 

கண்டணோேட்டமிலலா தகண், (1) 

ஆகச் சேய்யுள 12. அடைநதோர்பபுரத்தல் ழற்றிற்று, 

 *னைலகைகைளமன்கு மம்: 

  

௩௨-ம் அதி, மன்னசைச்சேர்த்தொழுகல்.. 

ு 5,யசபுராணம். 

1214 ஆஇளுமாசன்பாலன்புமவனுக்காவதறியறிவு 

சாளூமவத்றைக்கலங்காமன ன்குமுடிச்குமுளத்துணிவு [யாச 

மளும்வினைக்குச்சன்கரச்தின்மொ ய்த்தபொருளின் விழை 

கோளுமுடையாள்புரிலிளையிற்குற்றுரு ச.த்குனமேயாம், ()



964 
சவலை வைக வவைகவ ப அ அதாலதிரவையளை. 

1215 

1216 

1217 

1218 

1219 

1220 

ன ன் பொருட்பால். 
ant + naam ae cnc mR cence URE Te TTRm etl am mera   

குடி ப்பிறந்திரு நூல்ஃற்றறிக் த மைச்சர்குணக்களுமுடைய 

QUE OOH, கடப்படுமாசனிடத்துறுமன் புங்கருதுவேற் 

றரசவாம்பண்பும், விடப்படாவின் சொல்வன்மையுமுருவும் 

வெருவுருத்திண்மையுமருவி, யிட த்தொடுசெவவீயறிந்துகா 

லத்துக்கேற்றவுமுரைப்பவன்றா தன். (2) 

உறுபொருள்காமம்விரும்புமுத்தூய்மையுயிர்க்கழிவு தினும 

ஞ்சாமை, மறுபுலத்தமைச்சர் துணைபை யாந்தன்மைவாய் 

மைசொற்சோர்வுருத்துணிவு,மறு வறவுடையனாய்வழியுை 

ப்பான்மத்திமத்தூ தனாமுடங்கல், குறுகுபுகொடுப்பான்௧க 

டைப்பரிந்தூ தன்கூறியவிவரையுந்தழ் இக்சொள், (3) 

இறைசிறப்பாகவணிவனதநுகாவவினிது றுமேன் மையா திக 

ட்ரீ முறலறைபோ தலுரிமையின் மருவலொண்பொருள் 

வெளவன்மன்னவன்முன். பிறாரெவிபொமிசல்பிறரொ 
(Lp 3 ற் ‘ றி 

டரகைத்தல்பேணுருப்பண்புவேர்திளமை,முறைமதஇித்திகழ் 

தல்விரும்புருவினையைமுடி தீத லுஞ்சேர்ந்தவர்க்காகா, (4) 

குறிப்பொிகாலமறிக்திதைவிரும்பக்கோ தறுபயன்மிசப் 

பயக்கும், வெறுப்பிலவினையைவிளம்பிவேண்டா தவினையி 

னக்கேட்பினும்விளம்பார், சிறப்புஙவோர்வதாயினுமறை 

தான்செப்பிடி ற்கேட்பினவலலாஅ,மறப்பிலுந்தொடராரோ 

ர்தரா.ரணுகார்மருங்ககலார்வினைவலிக்தார். (5) 

அக த்திடைக்குறித்தகாரியமதனையையுமுதவ.ரவர்விழியா 

ன்,முகத்தினாலறியவல்லவனாகமுகம்விழியிரண்டி லுமன் றி 

யகத்திடைத்தனக்குநிகழ்ர் தீடுங்குறிப்பாலவரவரகக்குறிப் 

பறிந்து, மிகத்தெளிபவனைக்கரிமுத லு.றுப்புள்விழைவன 

கொடுத்துங்கொண்மைந்தா. (6) 

தொ கைபடுசெஞ்சொலிலக்கணச்சொ ல்லேசூழ்க்திடுக்குறி 

. ப்புச்சொன்மூன்றின், வகையறிந்துயர்ந்தோரொத்தவர் 

தாழ்ந்தோர்மருவுமூன் றவையுமாராய்ந்து, சகையுறவுயர்க 

தோ. ரவையின்முந்து பையார்சமத்தினெவவாற்றிலுங்கிளப்
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1221 

1222 

1223 

1224 

1225 

1220: 

"பார், நகைபடுதாழ்வினென்றையுமொழியார்கவைபடாச் 

சொற்பொருளாய்ந்தோர். | (1) 

வல்லவ. ரவையுட்கற்றதஞ்சாதுவகுத்துரைத்தவருண்மிக் 

கான, நல்லவைகேட்பார்கற்றவர்தம்முணன்குறமதித்திட 

ப்படிவொர், சொல்லவையஞ்சிக்கற்றனசெலுத்தாச்சோர்வி 

னர்கற்றுங்கல்லா த, புல்லியரிருக்தும்பொன் நின. ரதனாற் 

சோமேசர்ழதுமோழிவேண்பா. 

மாமனானென்னுமதத்தா ஓுனையிகழந்து 

தோழுற்றார் தக்கனார்சோ மேசா--வாமே 

பழையமென க்கருதிப்பண் பல்லசெய்யுங் 

கெழுதகைமைகேடுதரும். (1) 

நீதி நெறிவிளக்கம். 

இகழினிசழ்ர்தா ங்கிைமகனொன்று 

புகழினுமொகச்சப்புகழ்ப--விகன் மன்னன் 

சர்வமிப்பட்டதேமன் பதைமற்றெள் செய்யு 

நீர்வழிப்பட்டபுணை. (1) 

கைவரும்வேர்தனமக்கென்றுகா தலித்த 

செவ்விதெரியாதுரையற்க-கொவவொருகா 

லெண்பையனேனுமரியன் பெரிதம்மா 

கண்ணிலனுளவெயர்ப்பினான். (2) 

பழைமைகடை பபிடியா ர்கேண் மையும்பாரார் 

சழமைபிறிகொன்றுங்கொள்ளார--வெகுளின் பன் 

காதன்மையுண்டேயிரறைமாண்டார்க்கேதிலரு 

மார்வலருமில்லையவாக்கு, ப (8) 

மன்னர்புறங்கடைகாத்துவறிதேயா 

மெக்நலங்காண்டுமென்றெள்ளற்க--பன்னெடநோட்
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1227. 

1228 

[220 

1231 

. கா.த்தவையெல்லாங்கடைமுறைபோம் ய்க்கைகொ டுத்து 

வேத் தவையின்மிக்குச்செயும். (4) 

டூராமாயணம். 

கருத்திலாவிறைவன் நதிமைகருதிலை தனைக்கா த்துத் 
திருத்தலாமானென் றேதிருத்துக தீராசாயிற் 

'பொருத்துறுபொருளுண்டாமோபொருதொழிற்குரிய ராக 

யொருத்தரின்முன்னஞ்சாதலுண்டவர்க்குரியதம்மா, (1) 

வீலலபாரதம், 

புன்னவையானமாற்றம்புகன் றனரெனிலுங்கேட்டாக் 

இன்ன வைநன்றுநன்றென் றிதம்படமொழிவதல்லான் 

மன்னவையிருர் துநாளும்வழிபடுமாந்தர்மன்னர் 

மிசான்னவைமறுத்துமா இசொல்வரோசுரு இவல்லாய். (1) 

ஆவதுகருதானுலெமைச்சர்சொ ற்கேளானாகில் 

வீவதுகுறியா GO) B VEG CAM A துமுூண ரானாக 

DU HHT UT DB NA QT GG s ee 

சாவதுபழுதென்றன் மேசகத்துளோர்சாற்றுகின்றுர். (2) 

தசேலோபாக்கியானம். 

௮ல்லதுமிகுகட்பேயென் றற்றகோக்கா செல்லி 

லொல்லை:பினினக்குண்டாயிற்றுறுமவமானமெய்யே 

நல்லதன்பனையின்வா க்குசறுநெயுண்டொ ளிர்வதேயென் 

றெல்லடர் சடரைமுத்தமிடிற்கடா தமைவதுண்டோ, (1) 

பேரந்தேவனர் பாரதம். 

தடுமாற்றமின்நித்தசைசான்றசொல்லான் 

வடுமாற்றம்வாய்சோரா ன விடுமாற்ற 

மெஞ்சா துகூறியிசல்வேந்தன் £றுங்கா 

ல்ஞ்சாி தமை த.தாது... . | (1)
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1232 

1239 

1234 

1235 

1236 

படையளவுகூரூர்பெரியார்முன் மா ற்றார் 

படையளவிற்றென் ற வியவார--கொடைவேந்த 

னீத்ததுகண்டின் புருரேர்திழையார்தோள்சேரார 

பார்க்திபா தூதாயடைந்தார்பண்பு, 

தானறிந்துகூற௮ுந்தலைமற்றிடையது 

கோனறைக்ததிசென்றுகூறுமாற்--ருன றியா 

தோலையேகாட்டுங்கடை.யென்றொருமூன் று 

மேலையோர்.தாது௯.ரதீதவாறு, 

அ௮ன்புடைமையாயர்தவறிவுடைமையிற்பிறப்பு 

ஈன்குடைமைகஈல்லாமனுடைமை--நன்கமைந்த 

சுற்றமுடைமைஷவுடைமைசொல்வன் மை 

கந்றடங்க,றா தின்கடன். 

பழமோழி. 

வெஞ்செனமன்னவன் வேண்டா தனசெயினு 

நெஞ்சத்துட்கொள வசிறிதுஞ்செயல்வேண்டா 

வென்செய்தசப்பட்டக்க ண்ணுமமழுப்புபவோ 

துஞ்சுபுலியைக் துயில், 

தியனவல்லசெயினுஈதிறல்வேர்தர் 

காய்வனசெய்தொழுகார்கற் தறிந்தார்--காயும் 

புலிமுன்னாப்புல்வாய்க்குப்போக்கல.துவே 

வலிமுன்னாவைப்பா ருமில், 

ஆசாரக்கோவை. 

123  *௮றத்தொடுகல்யாணமாள்வீவைகூலர 
“ 

1238 

பிறப்பப்பெருகியக்கண்ணுந்தி ரீப்பட்டார் 

மன்னரின் மேமபட்டசெய்யற்கசெய்பவேன் 

மன்னியசெல்வங்கெடும். 

திநக்தறள். 

மன்னாவிழைபவிழையாமைமன்னரான் 
டமன்னியவாக்கந்தரும், 

(2) 

(2) 

(1)
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1299 

1240 

124] 

1242 

1243 

1244 

1245 

செவிச்சொல் ஓஞ்சேர்ந்தரகையுமவித்கொழுக 

லான்றபெரியாரகத்து. (9) 

குறிப்பறிந் துசாலங்கரு திவெ றுப்பில 

வேண்டுபவேட்பச்செயல். (8) 

இளையரினமுறையரன் நிகழார்நின் ற 

கொளியோடொழுகப்படும், (4) 

கொளப்பட்டேமென்றெண்ணிச்கொள்ளாதசெய்யார் 

துளக்கற்றகாட்சியவர். (5) 

ass சேய்யுள் 29. மன்னரைச்சேர்ந்தோழகல் ழற்றீற்று, 

௩௩-ம் அ.தி. மானம். 

  

கந்தபுராணம். 

உனொடுவெதிசேபங்குகுருடிபேரூமையானே 

ஆன மதடைந்தபுன் மையாக்கையோடொழியுமம்மா 

மானமதழிந் துதொல்லைவலியிழர துலகில்வைகு 

மேனையர்வசையின்மா ற்றமெழுமையுமகல்வதுண்டோ, (1) 

இறந்திடவரினுமல்லாலிடுக்கணொன்் முறிலுந்தம்பாற 

பிறந்திமொனச்தன்னைவிரிவரோபெரியராஜனோர் 

திறந்திமமிரண்கொளைச்செல்வத்தைவிரும்பியானுக் | ஜேன். 

துறந்திடேன்பிடி 2,௧௧1 ள்கை ரர னென்றொருபேர்பெற் 

௩ விநாயகபுராணம்,. 

பெருக்கத்துயர்வாம்பணிவொழியல்பேணாப்பணிவுஈருக்க 

த்திற், செருக௨லின் றியமையாதசிறப்பிற்றேனுமுயர்மான, 

முருக்கும்வினையைச்செ.பநினையன் மொய்ம்பார்மானங்கெட 

வூழ்வர், துருக்குமெனிற்சாமரைமானையுன்னலேமகண் 

 [டனே. (1)
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1240 இதிர்ததொழிலினாணுவதேயெய்தற்கரியசாணென்ப [யாங் 

சொழிர்தமனவாக்குடலொடுக்கமொளிவாணுதலார்நாணே 

கழிந் துவிடகாண்மண்கோடல்கரு தார்கலமெல்லாம்வளர்ப்பா 

சழிந்துகாண்மற்றுபிர்வாழா ராவியழிந்துமாணாளவார். (8) 

வில்லிபாரதம், 

1241 ஊனமேயானவுனிடையிருக்குமுயிரினை த்துறர்தமொண் 

பூண, மானமேபுரப்பதவனிமேலெவர்க்கும்வரிசையுந்தோ 

நீறமுமாபு, ஞானமேயான திருவடிவுடையாய்ஞாலமுள்ள 

ளவுகிற் றலிஞ , லீனமேயுயிருக்கெயற்கையாதலினாலென்ற 

னன்விமனுக்கெயோன். (1) 

நாலடியார். 

1248 திருமதுகையாகத்திறனிலார்செய்யும் 

பெருமிதங்கண்டக்கடைத்து--மெரிமண்டிக் 

கானந்கலைப்பட்டகீப்போற்கன துமே 

மானமுடையசாமனம். (1) 

1249 இம்மையுஈன்றாமியனெ தியுங்கைவிடா 

தும்மையுகல்லபயத்தலாற்---செம்மையி 

னானங்கமமுங்க.துப்பினாயகன் றேகாண் 

மானமுடையார்மதிப்பு, (2) 

1250 கடமாதொலைச்சியகானுறைவேங்கை 

யிடம்வீழ்ந்ததுண்ணா திறக்கு--மிடமுடைய 

வானகங்கையுறிலும்வேண்டார்விழுமியோர் 

மான மாழுங்கவரின், (3) 

நான்மணிக்கடிகை, 

1251 பறைபடவாழாவசுணமாவுள்ளங் 

குறைபடவாழாருரவோர்--நிறைவனத்து 

நெற்பட்டகண்ணேவெதிர்சார்தமக்கொவ்வாச 

சொழற்பட்டாற்சாவதுசால்பு, (1) 
27
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அறநேறிச்சாரம். 

1252 உதனக்குத்தகவல்லசெய்தாங்ே % ror may 

லுணற்குவிரும்புங்குட ரை--வனப்புற 

வாம்பற்றாள்வாடலேபோலவககத்தடக்கத் 

தேம்பத்தாங்கொள்வதறிவு, 

1259 *தானத்தின்மிக்ககருமமுந்தக்கார்க்கு 

ஞான த்தின்மிக்கவுசாத்துணைய--மான 

மழிபாவொழுக்க த்தின் மிக்கதூஉமில்லை 

பழியாமல்வாமுந்திறம். 

ழ துரை, 

125% *உற்றவிடத்திலுயிர்வழங்குர்சன்மையோர் 

பற்றலரைக்கண்டாற் பணிவசோ---கற்றாண் 

பிளந்திறுவதல்லாற்பெரும்பாரர்காங்கிற 

றளர்ர் துவளையுமோதான். 

Boag. 

1255 *பிச்சைக்குமூத்தகுடிவாழ்க்கைபேசுங்கா 

1256 

1207 

1258 

1259 

லிச்சைபலசொல்லியிடி த.துண்கை--சச௪2 

வயி றுவளர்க்கைக்குமா னமழியா 

துயிர்விரிகைசாலவு.றும், 

ய 

இன் நியமையாச்சிறப்பினவாயினுங் 

குன் றவருபவிடல். 

மருந்தோமற்றானேம்பும்வாழ்க்கைபெருர் தகைமை 

பீடழியவர் தவிடத்து. 

மயிர்டீப்பின்வா ழாக்கவரிமாவன்னா 

ருயிர்நீப்பர்மானம்வரின். 

இளிவரின்வாழா தமானமுடையா 

சொளிதொழுதேத்.துமுலகு. 

ஆகச் சேய்யுள் 17. மானம் ழற்றிற்று, 
  

(1) 

(2) 

(1) 

(1) 

(1) 

(3) 

(4)



1260 

1261 

1262 

1265 

௩௪-ம் அ.தி. மூயற்சி. 211 

௩௪-ம் ௮, முயற்சி, 
  

கந்தபுராணம். 

ஆக்கமிங்கொருவ.ராலணுகவேண்டுமே 

இரக்கமுண்டாவரேலுறுவரன்ன து 

நீக்கமில்கொள்கையினிற்பேயெனின் 

மேக்குறுபெருச்திருவிவைவின்மேவுமால், (1) 

நெடி துபற்பகல்செல்லினுகிரம்புவதொன்றை 

பிடைவிடாமலேமுயன்றுபெற்றிரிகின் றதியற்கை 

யுடல்வருந்தியுர் தங்களான் முடிவுறாதொ னறை 

(2) முடியும்தெனக்கொள்வதுகயவர் தம்மு pw, 

வநாயகபுரா ணம். 

விடா த.தனுவிற்செயுமுயற்சிபென் மேற்பொருளைமிகவள 

ர்க்கும், கெடா துஈற்மநட்பினர் தங்களை யுந்தாம்கும்யாவர்க் 

கும், தடாசவுபகாரமும்புரியுந்தட.ர்தா மரையாளையஞ்சேர் 

க்கும், படாதவூழ்வக்திகொறும்பயனேவிளைக்கும்பழியின் 

(ரும், (1) 
ந்த்நேறிவிளக்கம், 

உலையாமுயற்சிகளைகணாவூழின் 

வலிசிஈ்தும்வன்மையுமுண்டே--யுலகறி௰யப் 

. பான்முளை தின்றுமறலியுயிர்குடித்த 

. கான்டானளையேபோ லுங்கரி, 

காலமறிர்தாங்கடமறிர இுசெய்கினையின் 

அமலமறிந்துவிளை wu Dh gS Lo By th BM Gh 

சூழ்வன சூழ்க்துதுணைமைவலிதெரிர் 

(2) தாளவினையாளப்படும், 

மெய்வருத்தம்பாசார்பசிகோக்கார்கண்டுஞ்சா 

geo) alert நீ மபுமேற்கொள்ளார்--செவ்கி



21.2: 

1266 

1207 

1268 

1269 

1270 

பொருட்பால்: 

  பன 

யருமையும்பாராரவமதிப்புங்கொள்ளார் 

கருமமேசண்ணாயினார். _ (9) 

தசேலோபாக்கீயானம். 

சலைமுழுதோர்ந்துகரிசெலாமறுத்த ாந்தனே பருமணியர 

வத், தலைகடந்திமைக்குந்தா த்திரியதனிற்சா ற்தருந்தக்க 

ஈன்முயற்கி, யுலைவறப்புரியாவொருவனுக்கெங்களுர் நிடுஞ் 

செல்வஈன்னிலத்தை, சகீலைபெறவுழுதுளித்திலான் றனக்கு 

நீள்பயனுற்றிடுங்கொல்லோ. (1) 

மானிடனெருவன்றனக்கருஞ்செல்வம்வாய்க்கவென்றலு 

இனமுயற்சி, தானுஞழ்றுவனேற்கடவுளுமதனை ததர்தளிக் 

குவனதாலன் ரோ, வானபேரறிஞர் திரவினைமுயம்சியாக்கு 

மம்முயற்சிபிலாமை, மினமாரின்மைபுகுத் திமொலென் றி 

யாருஈன்குணர் தராவில்வார், (2) 

செயத்தகுமுயற்சிசெய்திடிற்செயிர் தீர்செய்யவண் மணாள 

mires, வியத்தகுவேண்டுமியா வையுமளிப்பனவீளம்பு 

௮முயற்சிசெய்யானே, னயத்தகுபோகமளித்திடானென் 

னாகானிலத்தறிஞாநன்்குரைப்., ருயத்தகுநெறிமாலடியுன 

லென்றேயோர்ந்தமா.தவப்பெருங்கடலே, (3) 

முன்புநல்வினைசெய்தவர்முயற்றின் நிமுன்னியவெலாமுண் 

பரென்னி, லின்பவாலரியேமுதலுபகாணமெலாமினிது 

டையவரேனும், வனபு.றுமடுசன்முயற்சியில்லா மைவயிற் 

நெழுபசித்தழலவிய, ஈன்பதமாமோமறைமுழு துணர்ந்த 

நற்றவக்குணப்பெருங்குன் ற. (4) 

கடவுளீகுவனென்றெண்ணிஎத்தியமுங்கருது றுமுயற்சிசெ 

ய்யானே,லடலுறுசெல்வமடைகுவனேகொலருங்கலத்திட் 

டபாலடிசின், மிடலுடைக்க ரத் தாலெடுத்துணாதெங்களன் 

விங்கும்வெம்பசிப்பிணியொழிப்ப, துடல்பவர்தனக்கோ 

சாகரமாகுமுடனனிவாட்டுமெய்த சவத்தோய். (5)



௩ட.ம் அதி. பொருட் தி ற்ப்(ப. 

நாலடியார். 
1211 இசையாதெனிலுமியற்றியோரா ற்று 

லசையா துகிற்பதாமாண்மை--யிசையுங்கா ற 

கண்ட திரையலைக்குங்சானலந்தண் சேர்ப்ப 

பெண்டிரும்வா ழாரோமத்.று, 

ஆசாரக்கோவை. 

1972 *நந்தெ.றும்பு தூங்கணம்புட்காக்கையென் நிலைபோத் 

றங்கருமரல்லகடைப்பிடித்து த்தங்கரும 

மப்பெற்றியாகமுயல்பவர்க்காசார 

மெப்பெற்றியாலும்படும் 

த்நக்தறள். 

1273 முயற்சிதிருவினையாக்குமுயற்றின்மை 

பின்மைபுகுத்திவீடும். 

1214 மடியுளா ண்பாமுசடியெ ன பமடி யிலான் 

ுளுளாடாமரையினாள. 

1975 பொறியில் மையாரக்கும் பழியன் றறிவறிக 

ன Gl எாவினையின்மைப ழி, 

1270 தெய்வத்தானுகாதெவினுமுயற்சிதன் 

மெய்வருத்தம்-ூலிதரும், 

1277 ஊழையுமுப்பச்சல்கான்பருலைலின் நி 
சாழாதுஞற்றுபலா, 

69 

ஆகச் செய்யுள் 18, டயற்சி ற்றி 
4 

oy. 
க் 

  

218 

(1)



214 

1279 

1280 

128] 

128° 

- பொருட்பால், 

௩௫-ம் அ.தி. பொருட் சிறப்பு. 

  

- கந்தபுராணம். 

பிறந்தநல் ஓபிர்க்செ லாம்பெருமைகல்கிய 

விறக்ததோர்பொ ரண்மையதிரண்டின் வன்மையு 
மறிர் தவர் தெரிவரேலரியகல்கியிற் 

சிமர்ததுதிருவெனச்செப்பலாகுமா ல, 

அளப்பருஙகல்லியுமாக்கம்யாவையுங் 

கொள ட்படுதன் மையிற்குறைவுமுதவை 

வளர்த்தலின்மேதகவனப்புச்செய்தலிற் 
களத்தீடின்மேலதுகேடில்செல்வமே, 

நூலுறுகல்வியைறுனித்துசாடியே 

ara Pus ust FHC ot ear, 

மேஓ.றுதிருவொடுமேவுருமெனின் 

நாலமக்கவா தமைஈவையுள்ை வக்குமால்,. 

அளப்பரும்விஞ் உசயேயன் றிமேல்மையு 

‘lp aT tL} பழத ன் மய பூ: பார் sh ge ர் கீ Buy a 

சொளப்பரிகொழ் ம்மும்பிறவுங்கூட்டலால் 

வளத்தினிர்சிறம்ச அமற்ரென் நில்லையே. 

AH Cou LT om, 

BLD oo வரச ஞெ யறுநம்பி ஞாக்கூண்மா முட்டத 

திட்படக்கவாந்து மமம்மோர்க்கிம் மியுமு தவா ராயும் 
* “NY ச ச * 6 cs e உ ° வட்டிபின்மிதப்பக்கறிவாங்கியுஞ்சிலர்போலிட்டப் 

பட்டகதோவறத்கா 8ட்ரிம்பொருள்படுமோ வென்னா, 

நீதிதேறிவிளக்கம். 

இன்சொல்லன் முழ்சடையனாபினுமொன் நில்லானேல் 

வன் சொல்லினல்லதுவாய்திறவா--வென்சொலினுக் 

அக ததுடையான காற்கீழொதுக்குக்கடன்ஞாலம் 

பிதீதுடையவல்லபிற. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(1)



1264 

1285 

உட-ம் அதி. பொருட் சிறப்பு. 915 

இவ.றன்மைகண்டுமுடையாரையாருங் 

குறையிரக்துங்குற்றேவல்செய்ப--பெரிதுக்தா 

முற்பகனோலா தார்நோற்ருரைப்பின் செல்லல் 

கற்பன்ஜேகல்லாமையன் று, ப (2) 

டூ ராமாயணம், 

பூரியாத மைவேர்சாக்கும் புவீபுரப்பிக்குக் துயக்குஞ் 

சீரியவுண்டிசேர்க்குந்தேவர் தம்முலகம்போக்குங் 

சாரியமனை த்துங்கூட்டுங்கரு சலர் தம்மைவாட்டுங் 

கூரியதிதன் மேலில்லைகொமும்பொனீர்கொண்மீனென் ரூர். 

மேரமந்தாபுராணம். 

1280 *குலம்பெரியகுண மறிவுவடிவுகுடிப்பிறப்புப் 

1287 

1288 

1289 

Qurag meu warean MUS ps Hilden uae wT 

லிலங்குமனையாளும்பொருளில்ல விடத்திகமு 

ப.லங்கல்வரைமார்பபொருளா தலினியழிபல். (1) 

சீவகசிந்தாமணி, 

வென் றியாக்கலுமேத்சவாக்கலுங 

குன் தினர்சளைக்குன்றெனலாக்கலு 

மன்றியுங்கல்வியோடழகாக்கலும், 

பொன் றுஞ்சாகத்திஞய்பொருள் செய்யுமே. (1) 

பொன்னினாகும்பொ நூ படையப்படை 

தன்னினாகு£ த.ரணிச.ரணியிற் 

பின்னையா கும் பரும்பொ ருளப்பொரு 

டுன்னுங்காலைக் அன்னா கன வில்லையே, (2) 

செய்கபொருள்யாருஞ்செறுவாரைச்செ.றுகிற்கு 

மெஃகுபிறிதில்லைபி ருந்தேயுபிசையுண்ணு 

மையமிலையின் பமறனேடை வையுமாக்கும் 

பொய்யில்பொருளேபொருண்மத்றல்லபிறபொருளே, (9)
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1200 , 

1291 

1292 

1293 

வளையாபதி, : 

குலந்தருங்கல்விகொணர்ந்துமுடிக்கு 

wave & Glen Sor 18 RG & 

நிலம்பகவெம்பியரீள்சரம்போகூிப் 

புலம் பில்பொருடாப்புன்கண்மையுண்டோ, 

நாலடியார். 

வடுவிலாவையக் துமன்னியசமன் றி 

னடுவணகெய்் விரு தலையுமெய்து 

நடிவணதெய்தாகானெய்.துமுலைப்பெய் 

தடுவதுபோ லுக் துயர், 

ஆகாதெனினுமகத்துநெய்யுண்டாகற் 

Bist BA தெறும்புபுறஞ் சற்றும்--யாதுக 

கொடாமரெனிலு மடையாசைப்பற்றி 

விடா௮.ருலகத்தவர். 

௮ருகலதாகப்பலபழுத்தக்கண்ணும் 

பொரிதாள்விள வினைவாவல்குறுகா 

பெரிதணியராயினும்பீடிலார்செல்வங் 

கருதுங்சடப்பாட்டதன்று, 

நான்மணிக்கடிகை. 

1294 *கல்லிற்பிறக்குஎ்கதிர்மணிசா தலி 

சொல்லீற்பிறக்குமுயர்மத--மெல்லெ 

னருளிற்பிறக்குமறகெறியெல்லாம் 

பொருளிற்பிறக் துவிமம், 

1295 *கல்லார்க் கு்கம்மூென் ராரில்லைன்னெ றிச் 

செல்வார்க் கந்த ம்குசென்றாரில்லை--யல்லாக் 

SOLE L_Gisiapo) ren லாரில்லை தங்கக் 

துையார்க்குமெவவூருகார். 

(1) 

(1) 

4) 

(3) 

(1) 

(2)



௩௬-ம் ௮. கல்வி, 21% 

  

நல்வழி. 

1296 *கல்லானேயானாலுங்கைப்பொருளொன்றுண்டாயி 

னெல்லாருஞ்சென்றங்கெதிர்கொள்வ--ரில்லானை 

யில்லாளும்வேண்டாண்மற்றீன் நெடுத்தகாய்வேண்டாள் 

செல்லாசவன்வாயிற்சொல், (1) 

திநக்தறள். 

1297 பொருளல்லவரைப்பொருளாகச்செய்யும் 

பொருளல்லதில்லைபொருள, (1) 

1298 இல்லாரையெல்லாருமெள்ளுவர்செல்வரை 

யெல்லாருஞ்செய்வர்டிறப்பு. (2) 

1299 செய்கபொருச்செலரார்செருக்கறுக்கு 

மெஃகதனிழ்கூரியதில், (3) 

1300 ஒண்பொருள்காழ்ப்பலியற்றியார்க்கெண்பொரு 

ளேனையிரண்டுமொருக்கு, (4) 

ஆகச் செய்யுள் 23. போரட்சிறப்பு ழற்றிற்று, 

அணைய ead 

௩௭-ம் ௮. கல்வி. 

திநமந்திரம், 

1980] ர*ூவல்லார்களென்றும்வழியொன் றநிவாழ்கன்றா 

ரல்லாதவர்கள றிவுபலவெள் (பா 

செல்லாவிடத்.துமுள னெங்கடம்மிறை 

கல்லா தவர்கள்கலப்பறியாசே, (1) 

1802 *கில்லாநிலையைநிலையாகநெஞ்சத்து 

கில்லாக்குரம்பைநிலையென் pesmi ft sn 

ளெல்லாவுயிர்க்குமிறைவனேயாயினுக் 

கல்லாதார் கெஞ்சத்துக்காணவொ ண்ணாதே. 
(2) 

28



918 பொருட்பால், 

  நறை ௪ 

1808 *நில்லா து£வனிலைபன்றெனவெண்ணி 

வல்லாரறத்துர்தவக் தளுமாபிஞர் 

கல்லாமனிதர்கயவருலகினிற் 

- பொல்லாவனை த். பர்போ கஞ்செய்வாரே, 

1504 *த லலாகசடரைச்காணவமாகா.து 

கல்லா தடா சொ ங்கே _ சக்ிகடனனறு 

கல்லா தராடர்க்கு்சுல்லா காரஈல்லாராங 

கல்லாத ர்களுக்கு பர மோ, 
(ததத உதி € 7 

ச ட 5 . ௩ . ~ * 

1305 *கற்றுஞ்சிவஞான। லவா சக்கை கள் 
* ச் 4 ரு ° + 9 

சுற்றமும்வீடார் 11) ார்மாடாகண் 
. உ ௪ os ச “ey நி 

மற்றும் பலதி ரைகர ஹர் ப குப்லேரர் 

கற்றன்பினிற்போர்கணைத்ர ரிந் மார்களே, 

கந்தபுராணம். 

1306 மாற்படுபு ந் தியி னாாறுவில்சே குனம் 

பாற்படுமு யிர்க்கெலாம் பலத்தின் மபாண்பப 

apn Mus மெகல்லியினுவல்வல a இ னின் 

மேற்படு கின்ற தில்விழ। DS wane wi, 

1801 திருமைகொள்வளலெ3 ச தீல்கல்லியா 

மிருல மயினொ ol Got OWL) ய்திடாதெனி 

னருபைகொளலவவுயிர சனிஞர்றவும் 

பெரு 9 மய து டையதுபேபி பி Cm ற்மே, 

௦1 நாயகபுராணம். 

1208 உடல்வயத்கா குஞ்சா கிபுயரக்கவர்சா திதாழ்க்தோர் 

ப திடமுறவுயிரி்லேம சல் ஐ ஒங்கல்விகம்மா 
லடர்தரு ipo பருமையெ GODT FN NESS eT CYS 

(3) 

(4) 

(5) 

(1) 

(2) 

தொடர்புறுங்கல வில்லா த்றொ ழிலினைவிடவேவேண்டும், 

1309 வறுமையான்மடமை தன் னால்வருர்திகெஞ்ச ழியுங்காலை 

யுற திரெய் துணை யாங்கற்றவுணர்வினைவளர்க்குமென்று



ஒட் 
௨௭-ம் அதி. கல்வி. ° $19 

  
ணக பை 
ச ர்க ப ளன வார்க்கு ௨ பெ * 

1310 

1311 

1312 

1313 

1314 

மிறுதியில்லா தவின்பமீட்டூமா தலினாற்கற் று 

Da MOAT Ips Spal ளார்வாப்பொ ழிகே ட்டல்வேண்டும்: 

இழிர்தவனுயாகத தொன் றயியம்பி னுமுயர் ந்தோன் வாயி 

ஸணிழிச்சகொன்றறினுமாள எவியல்பறிக்தோம்பிடிக்கிப் 

பொழிஈ்தெனப்பிறுர்தான்.உ ௮ம் புலப்படாப்பொ ருளுர்ெ தீ 

ள்ளி, வஹிர்தென க்தெயியக்கேட்போர்மனங்கொளப்புக 

| றல்வேண்டும், (3) 

தீரக்தறறுலப்புமா ணம். 

இருவிழிகள வா DY HH HO HH Ki லும்வானிர வியெழுஈதா 

லன்றிக், கருதுகிலப்பல்பொருளுய்காண்டலரிதாமுலகற் 

கண்போல்யாமும், பெய ர ரன் Dawood up gy 

நாத்கேள்விபெறுவார்த்நன மி. த நவளர்। ரண்ணியபாவ 

மிம்மைம அமை வ்கி ai பாவன Ca த (1) 

கம்யமாண ய். 

LN HE yO ost SIT (பா று ித்கறியா னென்னின் 

மாலொடும்வாளாக சீறுமா ib] LGBT கம்போல்வ 

னே VA) HSE DOM mit 6) ai Op ye Hot ரிம்திரு. நால்சொன்ன 

சீலமேயெமுகுகின்போன்சிவல(டி $ழல்சேர்வான். (1) 

A a ட்ட Gua (ha NTA BHI Ti | Faw ms 
ச் 4 {> ’ ட ட்ப . 

OCHO wi FA சிறப்புளரா Haid 

குருமதாலும்: பாணா gb ௫ அ மயுங 

& ருதியோர்॥ கவோ ware, (2) 

wuC ad Bios dL, 

கற்றிலாய்கலைகற் றுணரார நத 
ன் @ ரு பட phe ry உட ச 

(PP BD bl Bb OO LOW ௮ல் a) Bio wT க்குமால 

பெற் Darras pi Cu gg சாதலா 

சொஜற்றகல்விபிம் நாயரென்ோே கலே. (1)



bho பொருட்பால், 

  
nathan, 

Fee ere manele a 

தாயுமான வர்பாடல. 

1915 கற்றலுங்கேட்டதுந்தானேயேதுக்காகக் 

கடபடமென் நுருட்டுதற்சோகல்லாலெம்மான் 

குற்றமறக்கைகாட்டுங்கருத்தைக்கண்டு 

குணங்குறியற்றின் படிட்டைகூடவன்றோ, (1) 

pom GoW), 

1816 *உடலின் சிறுமைகண்டொண் புலவர்கல்விக் 

சடலின்பெருமைஃடவார்--மடவரால் 

கண்ணளவாய்சின் நதோகாணுங்கதிரொளிதான் 
[ர 

விண் ணளவாயிற்ே டிவில ம்பு, (1) 

1317 கற்றவறிவினரைக்கா முலுவர்மேன் மக்கண் 

மற்றையாதாமென் ௮மதியாரே---வெற்றிநெடு 

பேல்வேண்ும்வாள் விழியாப்வேண்டாபுளில்சாடி. 

பால்வேண்டும்வாழைப்பழா். (2) 

1318 பொன்னணியும்வேர்தர்புனையா ப்பெழுங்கல்வி 

மன்னுமறிஞரைத்தாமம்றொெல்வார்-.- மின் லுமணி 

பூணும்பிறவுறுப்புப்பொன்னேயதுபுனையாக் 

கா ணுங்கண்ணொக்குமோசாண். (9) 

1919 பன்லும்பனுவற்பபன்றே ர றிவிலார 

மன்லுமறங்கள்வலியிலவே-ரன்னுதால் 

காழொன் முய கண்க கவுவலியு/டைத்தோ 

தாழொன்றிலதாயிய்முன், (4) 

சோமேசாழதுமோமீலேண்பா, 

1320 மெய்த்ததிருவளளுவனார்வென் றுயர்ந்தார்கல்விகலர் 

துய்த்தசங்கத்தார் தாழ்ந்தகார்சோமேசாஃவுய்த் தறியின் 

மேற்பிறந் தாராயிலும்கல்லா தார்£ழ்ப்பிறந் துள் 

கற்றா ரனை த திலர்பாடு, (1)



1321 

1322 

௩௬-ம் gS. கல்வி: $31 

நீதிநேறிவிளக்கம், 

அ, றம்பொருளின் பமும்விரம்பயக்கும் 

புறக்கடைநல்லிசையரா ட்ி--மு.றுங்கவலொன் 

றுறறுழியுவகைகொடுக்குங்கல்வியினூங்கில்லை 

சிற்றுயிர்க்குற்ற துளை. (1) 

தொடங்குங்காற்றுன் பமாயின்பம்பயக்கு 

| மடங்கொன்ற றிவகற் றுஙகல்வி---9ெடிங்காம 

| முற்பயக்குஞ்சின் னீரவின்பத்தின்முற்றிழாய் 

பிற்பயக்கும்பீழைபெரிது, (9) 

1929 கல்வியேசகற்புடைப்பெண்டி ரப்பெண்டிர்க்குச் 

1324 

1320 

1326 

1327 

செல்வப்புசல்வனேயீர்ங்கவியாச்--சொல்வள 

மல்லல்வெறுக்கசையாமாணவைமண்ணுறு ச்துஞ் 

செல்வழுமுண்டுசிலர்க்கு. (3) 

எத்துணையவாயினுந்கல்வியிடமறிந் 

துய்த் துணர்வில்லெனினில்லாகு--முய்ச்துணர்ச் தஞ் 

சால்வன்மையின்பெனினெவனாமஃறுண்டேற் @) யி யெ NG) (9) 1௦ ஆ ம é 

பொன்மலர்காற்றமுடை து. (4) 

கலைமகளவாழ்க்கைமுகச்ததெனினு . 

மலரவன்வண்டமிழோர்க்கொவவான்--பலரவன செய் 

வெற்றுடம்புமாய்வன போன்பாயாபுகழ்கொண்டு 

மற்றிவாசெயயுமுடம்பு, (5) 

; கெடிம்பகற்கம்றவவையல்லுுவா 
் . ச ௩ ‘ ~ ae 

் துடைக்துவா ருட்குவரு BIB Vall —-H Us Les 

அ
ன
்

 

லேதிலான்பாழ்கண்டவில்லிலும்பொல்லாதே 

இதென்றுநீப்பரிதால். (6) 

வருர்திச்தாங்கற்றனவோம்பாறுமற்றும் 

பரிந் துசிலகற்பான்௫ொடங்கல்--கருந்தனங்: 

கைத்தலத்தவுப் துர் சொரிர்திட்டரிப்பரித்தாக் 

கெய்ததுப்டொருள்செய்திடல். (7)



822 

1328 

1329 

பொருட்பால். 

கற்றோர்க்குக்கல்விரலனேகலனல்லான் 

மற்றே ரணிகலம்வேண்டாவா--முற்ற 

முழுமணிப்பூணுக்குப்பூண்வேண்டாயாசே 
யழகுக்கழகுசெய்வார். (6) 

முதறுமுணரா்ற்த வரி லலைமுழுவ தூஉ௱ 

கற்நனமென் நுகளியற்க--இற்றுளியா ற் 

கலலுந்தகருந்தகராகனங்குழாய் 

1990 

1331 

1332 

கொல்லுலைக் கூடத்தினால், (9) 

தீம்மின்மெலியாரைகோக்கித்தமதுடைமை 

யம்மாபெரிதென் றகம௫ம்க-- தம்மினுங் 

கற்றுரைகோக்கிக்கருத்தநிககற்றதெல்லா 

மெற்மேயிவர்க்குகா மென்று, (10) 

கற்பனவூழற்றார்கல்விக்கழகத்தாங் 

கொ நிகமின்நாததை TW BST த்சன்-மற்றுத்தம் 

வலஃலுருவஞ்சன்மினென்பவேமாபறவை 

புலலுருவஞ்ச awe ua a. (11) 

புற நனூறு, 

BY DLS ௮1 rp mG LIT in mM O) un bo pew 

பிற்றைநிலைமு லியா நுகல்பவன்றேற 

பிறப்போரன்னவுட.ன்வயிற் றுள்ளுஞ் 

சிறப்பின்பாலாற் sit Lod! ந்திரிய 

மொருகுடிப்பிறற்தபல்லோருள்ளு 

மூத்தோன்வருகவென் ஞதவரு 

ளறிவடையோனாறரசஞ்செல்லும் 

வேற்றுமைதெரிந்தசாற்பா லுள்ளுங் 

தீழ்ப்பாலொருவன்கற்பின் 

மேற்பாலொருவனுமவன் கட்படுமே. (1)



1383 

1334 

1335 

1336 

1337 

1338 

1339 

௩௬-ம் அ.தி. கல்வி, 899 

சீவகசிந்தாமணி, 

கைப்பொருள்சொடுத்துங்கற்றல்கற்றபின் கண்ணுமாகு 

மெய்ப்பொருள்விளை க்குநெஞ்சின் மெலிவீற்கோர் துணையுமா 

கும், பொய்ப்பொருள்பிறகள்பொன்னாம்புகமுமார்துணை 

வியாக்கு, மிப்பொருளெய்தீகின் நீரிரங்குவதென்னையென் 

(ரன். (1) 
நாலடியார். 

குஞ்சியழகுக்கொடு் தானைக்கோட்டழகு 

மஞ்சளழகுமழகல்ல--நெஞ்ச த்து 

நல்லம்யாமென்னாடுவுகிலைமையாற் 

கல்வியழகேபழகு. (1) 

இம்மைபயக்குமாலியக்குறைவின் மற் 

றம்மைவிள க்குமாறாமுண.ரா க்கேடின்றா 

லெம்மையுலகக்தும் யார்காணோங்கல்வீபோன் 

மம்ம.ர.றுக்குமருநஈது. (8) 

களர்நிலத் துப்பிறர்தவுப்பினைச்சான்றோர் 

விளைநில க்.துநெல்லின விழுமிசா க்கொள்வா் 

கடைநிலத்தோபாயினுங்கற்றுணர்ந்கோரைக 

தலைகிலக் தவைக்கப்படும். (9) 

வைப்புழிக்கோட்படாவாய்த்தியிற்கேடில்லை 

மிக்கசிறப்பினரசர்செறின்வவவா 

செச்சமெனவொருவன மக்கட்குச்செய்வன 

விச்சைமற்றில்லைபிற. (4) 

கல்விகரையிலகற்பவர்நாள் சல 

மெல்லகினைக்கிற்பணிபல--கெள்ளிதி 

னாசாய்ர்தமைவுடையக ற்பவேநீரோ Buu - 

Lin gy oir (HHS DO pais gr (5) 

தோணியியக்குவான்றொல்லைவருண த்துக் 

காணிற்கடைப்பட்டானெ ன்்றிகழாா--காணா
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யவன் றணையாயாறுபோயற்றேநூல்கற்ற 

மகன்றுணையாஈல்லகொளல், (6) 

13410 அலகுசால்கற்பினறிவு நால்கல்லா 

துலக நாலோதுவகெல்லாக்--கலகல 

| கூடச் தணையல்லாற்கொண்மிதடுமா ற்றம் 

போ ஒர் துணைய றிவாரில், (7) 

1841 அநுண்ணறிவினைரொடு-ூடி நகர்வுடைமை 

விண்ணுலமேயொக்கும்விழைவிற்ற--னுண்ணா 

அணர்விலராகியவூதியமில்லார்ப் 

புணர்தனிரயத் துளொனறு, (8) 

1842 கல்லாதுநீண்டவொருவனுலகத்து 

BM Mout art டைப்புக்கு--மெல்ல 

விருப்பினுநாயி 55s OC mi a7 ay 

தஇுரைப்பினுகாய்குரைத் கற்று. (9) 

நான்மணிக்கடிகை, 

1343 தஇரியழற்சாணிற்றொழுபலிறகி 

| னெரிபழற்காணினிகழ்ப--வொருகுடி.பிற் 

| கல்லா தும த்தாளைக்கைவிட்டுக்கற்றா.. 

!னிளமைபாராட்டுமுலகு, (1) 

1844 கற்பக்கழிமடமஃகுமடமஃகப் 

கந் சரர்திவவுலகிற்கோளணரு௩ஙதே ந்தார் Lf DEB ATS HS oY Gv & ரநணரு ரஞருணாரதாற 

றத்துவமாயநெறிபடருப ஈகெறி 

பிப்பாலுகைத்திசைகிறஇபப்பா 

லுயர்ந்கவுலகம்புகும், (9) 

1345 கடற்குட்டம்போழ்வர்கலவர் படைக்குட்டம் 

பாயமாவுடையா னுடைக்கிற்கு$ -தோமி 

ற்வக்குட்டர்கன்னுடையா னீர்துமவைக்குட்டங் 

சற்ருன்கடர்துவிடும். | (3)
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1346 

1347 

1348 

1349 

1350 

135] 

வயவண்ணை Ima ட di சயவல் மஸ்டிவவ்யயம் ம. 

வாலிழையார்முன்னர்வனப்பிலான் பாடிலன் 

சா துமவைப்படிற்கல்லா தான் பாடி லன் 

கற்றானொருவலும்பாடிலனேகல்லா த 

பேகையார்முன்னர்ப்படின், (4) 

மனைக்குப்பாழ்வாணுதலின் அமதான்செல்லும் 

திசைக்குப்பாழ்கட்டோ சையின்மை--யிருந்த 

வவைக்குப்பாழ்மூத் கோரையின்மைதனக்குப்பாழ் 

கற்றறிவில்லாவுடம்பு, (9) 

மளை க்குவிளக்க படவாண்மடவா 

டனக்குத்தகைசால்புதல்வா---தனக்கனிய 

காதற் புத ev aur க்குக்கல்வியேகல்விகனக் 

கோ திற்புகழ்சாலுணா்வு. (6) 

திரிகடுகம். 

துண்மொழிகோச்கிப்பொருள்கொள துழாற்கேலா 

வெண்மொஜழிவேண்டிலுஞ்சொல்லாமை--$ன்மொழியைச் 

சிற்றின மல்லார்கட்சொல்லறுமீம்தூன்றுக் 

கற்றறிர்கார்பூண்ட கடன். (1) 

பழமோமி. 

உணற்டெியவின்னீர்பிறி துழியில்லென் லுங் 

ணெற்றகத்துத்தேரைபோலாசாச்---கணக்கனை 

முற்றப்பகஓமுனியா தினிதோதிக் 

சற்றலிற்கேட்டலேன்று, (1) 

அறதநேறிச்சாரம். 

பலகற்றோம்யாமென்று தற்புகழவேண்டா 

வலர்கதிர்ஞாயிற்றைக்கைக்குடையுங்காக்குஞ் 

சிலகற்றார்கண்ணுமுளவாம்பலசறறார்க் 

கச்சாணியனனதோர்சொல், (1) 

29



996 பொருட்பால், 

1952 புண்ணாகப்டோழ்க்துபுலால்பழிப்பத்தாம்வளர்க்து 

வண்ணப்பூண்பெய்வசெவியல்ல--- நுண்ணூ 

லறவுரைகேட்டுணார் தஞ்ஞானநீக்கித் 

துறவுரைகேட்பசெலி, | (1) 

1353 ொருளிலொ ருவற்கிளமையும்போற்று 

மருளிலொருவற்கறனு5---தெருளான் 

றிரிந்தாழ்க் தநெஞ்சினான்கல்வியிம்மூன்றும் 

பரிந்தா லுஞ்செய்யாபயன், ் (2) 

சிறுபஜ்சழலம், 

1324 மபிர்வனப்புங்கண்சுவருமார்பின் வனப்பு 

முகிர்வனப்புங்கா தின் வனப்புஞ்--செயிர் தீர்ந்த 

பல்லின் வனப்பும்வனப்பல்ல நூற்கியைந் த 

சொல்லின் வனப்பேவனப்பு, (1) 

டிதுசை. 

[355 ௩கவையாகிக்கொம்பாடிக்காட்டகத்தேகிற்கு 

மவையல்லால்லமரங்கள்--௪வைஈடூவே 

நீட்டோலைவாசியாநின்றான்குறிப்பறிய 

மாட்டா தவனனமரம். (1) 

1856 *மன்னனுமாசறக்கற்றோனுஞ்சர் தூக்கின் 

மன்னனிற்கற்ோன் சிறப்புடையன்--மன்னனுக்குத் 

தன்றேசமல்லாத்சிறப்பில்லைகற்றோற்குச் 

சென் றவிடமெல்லாஞ்சிறப்பு. (2) 

நீகிவேண்பா. 

1957 * ஆனைபருப்புமருங்கவரிமான்மயிருங 

கானவரியுகருங்கற்றோரு--மானே 

பிறர்தவிடத்தன்றிப்பிமிசொருதேசத்சே 

சிற் தவிடத்தன்றோிறப்பு. (1)



௩௬-ம் ௮. கல்வி, 
  

1958 4வாக்குகயத்தாலன் றிக்கற்றவரைமற்றவரை 

1359 

1360 

1361 

1362 

1364 

1369 

1366 

1367 

1368 

1369 

யாக்கையத்தாலறியலாகாதே--காக்கையொடு 

நீலச்சறுகுயிலைநீடிசையாலன் றியே 

கோலத்தறிவாரோகூறு, 

தீநக்தறள். 
கற்ககசடறக்கற்பவைகற்றபி 

னிற்கவதற்குத்சச. 

கண்ணுடையரென்பவர்கற்ரோமுக த்திரண்டு 

புண்ணுடையர்கல்லா தவர், 

உடையார்முனில்லார்போலேக்கற்றுங்கற்றார் 

கடையேரகல்லா தவர். 

தொட்டனைத் தூறுமணற்கேணிமாந்தர்க்குக் 

சுற்றனைத்தூறும றிவு. 

யாதானுகாடாமாலூராமாலென்னொருவன் 

சாரதுணையுங்கல்லாதவாறு, 

ஒருமைக்கட்டான கம்மகல்வியொருவற் 

கெழுமையுமேமாப்புடைக்று. 

தாமின் புறுவதுலகின் பு.றக்கண்டு 

காமுறுவர்கற்றறிரதார். 

கேடில்விமுச்செல்வங்கல்வியொருவற்கு 

மாடலலமறைறையவை, 

அரங்கின் நிவட்டாடியற்றேகிரம்பிய 

நாலின் நிக்கோட்டிகொளல், 

ச ச . 6 6 ச 

கல்லாதான்சொற்காமுறு தன்முலையிரண்டு 

மில்லாதாளபெண்காமுற்றற்று, 

கல்லா தாஜெட்பங்க ழி.பான்ரயிலுங் 

கொள்ளாரறிவுடையா, 

(2) 

(1) 

(2) 

(9) 

(4) 

(9) 

(7) 

(5) 

(10) 

(11)



228 - பொருட்பால், 

1810 கல்லாவொருவன் றகைமைதலைப்பெய்து 

சொல்லாடச்சோர்வுபடும். 

191/1] அுண்மாணுழைபுலமில்லானெறினல 

மண்மாண்புனையாவையற் மு. 

1912 கல்லார்கட்பட்டவறுமையினின்னாதே 

SUNT I FLL HH. 

1373 ; விலங்கொடுமக்களனையரிலங்கு நால 
i, , 
| கற்றுரோடேனையவர். 

1374 செல்வச்துடசெல்வஞ்செவிச்செல்வமச்செல்வளஞ் 

செல்லத்துளெல்லாக்தலை, 

1375 5 OOo cd gy HGS doco) Gr, Rev D 

கொற்கத்தினூற்றாம் துணை, 

(12 

(18) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
1376 பிழைத்துணர்ந்தும்பே 5 0WOlF Tava feo Lp F Bla 1 6 

இிண்டியகேள்வியவர், 

1311 நணங்கியகேள வியரல்லார்வணங்கிய 

வாடுினரா Boul gi. 

aes Caan 77. devas podog. 

tenn TTD 

௩௭-ம் அதி. பெரியாரைத் துணைக்கோடல். 

காஞ்சிப்புராணம். 

(18) 

(19) 

31/6 சிறிபரா யி @) A FT DZ al oD) Lf WL) oot மின் றஇஇிறல்கெ முபெரியோ 

ரா, மறிஞராயினார்சார்பினவிழைமி2ன வலரிதழ்விரிகொ 
ன்றை, வெறிஈறுநதொடையெம்பிரான சார்பினை வழை த 

லாலுரகங்கண், மறுவிலாற்றல்சால்கலுமனைவீனாயின வா 

ழ்ந்தனைடோ வென்ன. (1)
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வீநாயகபுராணம். 

1979 விழுப்பொருணான்கையும்விளங்க த்தெள்ளுபு 

முழுப்பவைம்பொறியையுமுனிர தநீத் தவா 

வழுப்படாமறையவர்மற்றைக்கல்வியோர் 

குழுப்புறத்தாதரங்கர் சல்வேண்டுமால், (1) 

1980 ,நுண்மையறனுமிகத்தெரி£ ௫, நாலினி௰ல்புமூலகியல்பும் 

வண்மையுறத்தேற்றிடுமா ந்றல்வல்லராகிவளா சிலக் 

திண்மையறிவாயுளின்முதிர்ர்சோர்சேரமன் கு! தித்தீடுக 

வெண்மைபுரியா துயர்ம்திடுகவியம்பும்வழியேநின் நிடுக, (2) 

பாகவதம். 

1381 *விடமும்வர்திச ன்கோலமிடற்றினினீலவண்ண 

வடி.வுபற்றணிய தாகிவயங்கிற்றுப்பெரிதமென் ரு.ற் 

கொடியரும்பெருபையோரைக்கூடின்வெங்கோதுநீஐகி 

யொடிவ.்றுஈலம்பெற்றுப்கலுரைப்பதென்னுலகினம்மா, () 

1982 *அளிசெயுமனச்தராகியைம்புலனடக்கியென்று 

மொளிகொடுபுனிகமேன்பையுலப்பருஞ்சமலுற்றுள்ளர் 

தெளிவுறுபெரியோர்தம்பைச்சேரினல்என் புகூருங் 

களிதருமன்।கூரிம்கலக்குரல்ல வு கானே. (2) 

கானவாசிட்டம். 

1985 *அறக்குறைல AB) oD DMT jy Hoh TOS AT ch HAI DO BE 

சுபமாக்குமசுபச்துன்னைர், அிறக்குமுமார்தவா்கூட்டமென் 

னுங்கங்கைச் ரீதநீராடினர்ச்ருர்செர்திவேள்வி, யிறக்கரியத 

வந்தானந்தீர்ச்தம்வேண்டாவிடர்பற்கம ம த்தெவர்க்குமினி 

யோரா௫ப், பிறப்பெலும்வேலைப்புணையாமுணர்வுசான் ற 

பெரியோரையெயவகையும்பேணல்வேண்டும், (1) 

1384 *தவங்களாற்றெய்வூராற்சாச்திரங்களினாற்போகாப் 

பவங்களையுயாந்தோர்பா தம்பணிந்துபற்றறுக்கவேண்டு 

மவங்களாங்காரங்கோபமறவுஈதேய்ந்தியற்கையான 

சுவங்சளினடந்துறன் ஜாற்றுறைகின் ரோருயா்ர்தமேலோர்.
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சிவ - தோன்றி, 

1985 *அஞ்சையுமறுத்தமேலோரடிதொழுதெழுவராகில் 

வஞ்சமாமன ச்தரேனுமதித்துறவணங்கல்வேண்டுஞ் 

செஞ்சடையொருவன்கண்டஞ்சேர் தரப்படுதலாலே 

நஞ்சமுமுலகுக்செல்லார்தொழப்படலத்ததன்றே, (1) 

13866 *௮ முக்குடைச்சாதியோருமடைர்துமெய்ஞ்ஞானி தன்னை 

1387 

1388 

விருப்பு ODL BE வராவரவேதகக்குளிகைசேர்ந்தக 

விழுக்குடையிரும்புஞ்செம்புமிலங்குசெம்பொன்னாமாங்கே 

யொழுக்கமோடவன்றுள்சேர்மினோங்குவிடெய்தலுற்றார், 

பட்டினத்தடிகள்பாடல். 

ஈல்லாரிணக்கமுகின் பூசைரேசமூஞானமுமே 

யல்லா துவே.றுகிலையுள*தோவகமும்பொருளு 

மில்லாளுஞ்சுற்றமுமைந்தரும்வாழ்வுமெழிலுடம்பு 

மெல்லாம்வெளிமயக்கேயிறைவாகச்சியேகம்பனே. (1) 

இராமாயணம். 

கரியமாலினுங்கண்ணுதலானினு 

முரியதாமரைமேலுறைவானிலும் 

வீரியும்பூதமோரைதினுமெய்பினும் 

பெரியார்தணாபேணுதியுள்ளத்தால். (1) 

1389 ீ/ கண 217 முனியவுமா கவா 

இந் தையா லருள்செய்யவுக்தே வரி 

ஞொந்துளாரையுநொய்துயர்ந்தாரையு 

ைச்தவெண்ணில்வசம்புமுண்டா கொலோ, (2) 

தசேலோபாக்கியானம். 

18900 ஆபின்மறைமுதற்கலைகளனைத்துமுணர்ர்தறமறம்பாத் 

தேயினிதுநன்றிதுதிதென்றுணர்த்துமவர்ஈட்பை 

வியிலுர்தான்மறப்பர்களோ மேதையோரமறப்பரே 

ஞாயிலுஈ்சீழ்ப்பட்டவர்களவர்காணிஈரசானிலச்தே, (1)
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1891 

1392 

1893 

1394 

1395 

நல்லார்சொல்விரும்புவதுநல்லா ைரக்காண்பதவு 

நல்லார்க்கொன் று தவுவதுகல்லாசைப்புகழ்வ துவு 

நல்லார்ஈன்றென்றுரைப்பஈவிற்றியவிவ்வெலாமடங்க 

ஈல்லார்நட்பென்றுமுறனன்றன்றேகான்மறையோய், (8) 

பொன்னுள்ளான் பூமியுள்ளான்புந்தியள்ளானாயிடினு 

மென்னுள்ளானாவன வனிருந்தவர் கடட்பிலனேற் 

பொன்னில்லான் பூமியில்லான் புந்தியில்லானாயிடி னு 

மென்னில்லானாவனவனிருந்தவர் தடட்புளனேல். (3) 

பேயோடுபழகுறினும்பிரிவ.தரிகரிதென்று 

தூயோர்கண்மொழிவராற் நாயோரும்புகழ்தாயோ 

ராயோர்கள்பெருட்பையருஈ்சவத்தாற்பெறலன் றி 

யேயோவெண்மைபிற்கிடைப்பினிசழ்வரோவிகழ்லில்லார். 

சமயம்வரினிடி த் துரைப்பார் தக்கவழிச்செலச்செய்வா 

ரிமையவர் தமுலகுறவுமிருளுலகம்பகையுமா 

யமையவறிவுறுதக்துவாரந்தோ நால்கற்றுணர்ந்த 

சமையுடையார்ஈட்பெவர்க்குக்காண்குடைக்குமரிதரிது.(5) 

கூடுதற்குக்கூடா தகூட்டத்துப்படெட்பு 

விடுத ற்குக்தக்க தாய்நசாடோ ௮ுமெலிக்தொ ியு 

நீடுதற்குத்தக்க துன்னெ நிகின்றோர்ஈநட்பொன்றே 

தேடுசற்குக்கிடையா ததிரவியமுமஃகா மால், (6) 

முத்திக்குவிக்தாகுமுழுதுணாந்தோர்பெருகட்பே 

இத்திக்குராடோ றுக்ேேதவர்பெறற்கருந்திருவுஞ் 

தித்திக்கும்படியருளுஞ்செப்பரிதாலதுகிற்க 

வெத்திக்கும்புகழுகினக்கியன்மணான்காயிற்றே, (7) 

நாலடியார். 

௮றியாப்பருவத்தடஈ்காரோடொன்றி 

செ. றியல்லசெய்தொழுகியவவு--நெறியறிந்த 

ஈற்சார்வுசாரக்கெடுமேலெயின்முறுகப் 

புற்பனிப்பற்றுவிட்டாங்கு. (1)



82 பொருட்பால், 

  

1908 இறப்பகினையுங்காலின்னாதெனினும் 

பிறப்பினையா ருமுனியார்--பிறப்பினுட் 

பண்பாற்றுநெஞ்சச்தவர்களோடெஞ்ஞான்று 

ஈண்பாற்றிஈட்கப்பெறின். 

1399 , ஊரங்கணகீ£ருசவுநீர்சேர்ந்தக்காற் 

பேரும்பிறிகா௫த்சீர்த்தமா--மோருங் 

குலமாட்சியில்லாருங்குன் gC unrest put 

நலமாட்சிரல்லாரைச்சார்ற்து, 

1400  ஒண்கதிர்வாண்மதியஞ்சேர் தலாலோங்கிய 

வங்கண்விஃ ம்பின்முய லுந்தொழப்படடங் 

குன் றிய மையராயினுஞ்சீர்பெறுவர் 

oa
k 

S
P
 
e
e
 

t
e
 

குன்ற ன்ஞா கேண்மைகொளின், 

1401 , பாலோடளாயநீர்பாலாகுமல்லது 

நீ. ராய்கிறர்தெரிம்து தோ ன்ராதார்--தேரிற் 

் சிறியார்சிறுமையுந்தோன் ௬. காநல்ல 

 பெரியார்பெருமையைச்சார்ந்து, 

நான்மணிக்கடிகை, 

1402 இரும்பினிரும்பிடைபோழ்பபெருஞ்சறப்பி 

னீ ரண்டார்நீரால்வாய்பூசப-- தேரி 

னரியவரியவற்ருந்கொள்பபெரிய 

பெரியாரானெய்தப்படும, 

1403 &ரந்கிற்பிணிப்பர்களிற்றைக்க கர தவிர 

மந்திரத் திறைபிணிப்பாமாநாகங்--தொந்தி 

யிருப்பிற்பிணிப்பர்கபத்தைச்சான்றோரை 

மயததிம்பிணித்துவிடல், 

அமநேறிச் சாரம். 

1404 *ஈட்டா ரைவேண்டினறுமென்க துப்பினாய் 

விட்டா ரையல்லா ந்கொளல்வேண்டா--விட்டார் 

(3) 

(4) 

(5) 

(1) 

(2)
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பொ றிசுணங்குமென்முலை ப்பொன்னனாயுப்ப்பர் 

ப.றித.ரவில்லாக்கதி, 

1405 *்காலொடுகையமுக்இப்பிள்ளையைவாய்கெறித்தப் 

பாலொடுமெய்பெய்யுக்தாயனையா--சால 

வடக்க த்தைவேண்டியறன் வலிதுநாளுங் 

கொடுத்தமேற்கொண்டொழுகுவார். 

ழதுசை. 

1406 *ஈல்லாரைக்காண்பதுவுஈன் றேகலமிக்க 
நல்லார்சொ ற்கேட் பதுவுகன்றே---ஈல்லார் 

குணங்களுரைப்பதுவுகள் றேயயவரோ 

டிணங்கியிருப்பதுவுஈன் று, 

தீநக்குறன். 

1407 அறனறிர்துமூச்தவறிவுடையார்கேண்மை 

Epon O6 gC et 6 gO ar orev. 

1408 அரியவற்றுளெல்லாமரிதேபெரியாரைப் 

பேணித்தமராக்கொளல், 

1409 தம்மிற்பெரியார் தமராவொழுகுதல் 

வன்மையுளெ௦ ல்லாந்சலை, 

1410 பல்லார்பகைகொளலிற்பத்தடுச்சு சீமைக்தே 

நல்லார்தொடாகை விடு, 

கச் செய்யுள் 38, பேரியாரைத்துணைக்கோடல் முற்றிற்று, 

௩.ஓ/-ம் அதி, பெரி பாரைப்பிழையாமை, 

விநாயக புரா ணம். 

141] நித்தவரா சயோர்கெ ரப்புயிர்த்திடி av 

காத்திடுங்கடவுளுங்கலங்குமா கலா 

லேச்.தவதேகடனென் றுமைந்தனே 

யாத்தர்கள்பொ அப்பன் தகமதித்திடேச் 

(1) 

(2) 

(1) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1)



இதித் ப ட்ட... பொருட்பால். 

  

1412 குரவடைப்பெரியரைக்கூறுமாகம 

விரவு pin» pain Gu gs Uy. 

UTA BO Foul UT Ht Gb KT 

கரவுறவுளத்தினுங்கருகொணாததே. (2) 

14138 ஆற்றன்மிகுந்தவேர்தகரயுபரியகவக்துமுனிவரையும் [த் 

போற்றியொழுகனெப்பொருளும்போற்றலாகுமவமதிப்பி 

தேற்றமிகுஞ்சார்பினரேோனுஞ்சிதைவர் திகழ்முப்புரா்சூரன் 

சாற்றிர்கின்மாலாதியருர் களர்ர்தாசரெனிற்சாற்றுவதென் 

| [னே.(8) 
கூர்மபுராணம், 

1414 கடவுளர் தகம்மைவேதமுனிவரைகச்கடவுட்கற்பின் 

மடாலார் தம்மைக் கூர்வேன்மன்னரைமுனிர் தசிறிச் 

சுடசொலாலிசம்வோர்பாவர்தொலைந்திடவேண்டினாவைக் 

கடியவெங்கொள்ளிதன்னாற்கருக்கிடவேண்டுமன்றே, (1) 

சிவ-ஜானசாரம், 

1415 *பெரியமாமுனிவன்றன்னைப்பேைபையகனின் மிக்குத் 

தெரிவிலாகொருவன்சொல்ஓக்கிமொழியசனினாலே 

பரிய தீரரகர் தன்னிலழுர்துமோர்கற்பபென்று 

புரிவிலாமறைகளெல்லாம்புகள் றிடும்போதமிக்கோய், (1) 

1416 *ேேவர்க்குக்தேதேவஞைகித்திகம்தருஞானிகன்னைப் 

பாவத்தினொருவன்்மிக்குப்பண்ணியநிர்ை சொல்லிற் 

ரூவற்றவயன்மாலீசன்றான் முதற்சசத்கீயார்க்கு 

மோவற்றகொடியநிச்தையெனமறையுரைக்குமன்றே, (2) 

1417 *தன்னுணாபரமயோடிதனக்கிழுக்ச தனைக்சொல்லன் 

மன்னு றுமறையோர் தமபைவசைததபாவக்திற்கோடி 

சொன்னதுகேட்டலொக்கத்துணிகல்கோவகையிற்கோடி 

யென்னவேமறைகளெல்லாமெலத்து மைசெய்ததன்றே,(8) 

1416 *கத்துவவித்தாமேலோன் றனக்சொருதிமைதன்னைப் 

புத்தியானினையினுஈசான்பொருட்களவதனிம்சோடி
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மத்தமாமவரிற்கூடன்மத்யபான த்திற்கோடி 

யொத்தபாசகங்களென்றேயுரைத்தனமறைசஎன்றே, (4) 

1419 *கொடுகியமொழிகொடுகோதின்ஞானியை 

விவ.துபேசிடுமறுவில்பாதக 

னிடைவிடலறவெரிஈரகில்வீழ்க்தழிங 

துமெதியளவுமங்குழைத்துமாயுமே. (5) 

1420 *அறிவினிலகிர் தனுமமியயோடுயை 

மறுவதுபேசுமதியில்பா தக 

னுறுபுழுஈரகில்விழ்தாழியூ ழியங் 

கிறுயர்பமிவதையியம்பலாகுமோ. | (6) 

1421 *உன்னருமறிவின்மீக்குணருஞானியை 

யின்னல்செய்பா த க்னெழுகுலத்துள 
ட 4 / உ Oa ச G டி ச டட ® ௩ 

லுன்னரும்பிதராகளொடுஞ்சழன்றுதாம் 

வெர்கர கில்விழவேகமோ றுமே, (1) 

1422 *தோமறுஞானியைத்துகளுரைத்தவ 

சேமுநக்கேட்டவரிசைநதிருக் தவ 

ராமெனமதித்தவரவரிற் உடியோர் 

தாமிவாபஞ்சபாதகரிற்றண்ணியோர். (8) 

1428 *உள்ள ததேயணர்வுகட்டயோகியைநிஈ்தைகேட்கிற் 

ஜொள fat Gh aol செவிபு தைத்துச்தூரத தாம்போ வசயாங் 

கள்ளத்தார்தம்மைக்காணல்கரு அுதன்மொழிகல்வேண்டா 

வள்ளாற்பாதசரைக்கோறலறத்தையமவித்தசன்றே, (9) 

சிவ-தத்துவப்பிரகாசம். 

1424 * ஒழுக்கமே புரிர்தோனா தலதனைவிட்டொழிந்தோனாத 

லிழுக்கஞ்செய்மூர்க்கனா தல்பண்டி ததைலெண்ணில் 

பழிப்பருஞான நசன்னின்முயல்பவன்பணியத்தக்கோன் 

(ரொழத்தகுஞானியென்தேசொல்லவேண்டுவதுமுண்டோ.
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1425 

1420 

1427 

1428 

நீதிநேறிவிளக்கம். 

பணியப்படுவார்புறங்கடையராகத் 

தணிவில்களிப்பினாற்றாழ்வார்க்- கணிய 

திளையாண்முயக்கெனிலுஞ்சேய்த்தன்றேழூத்தாள் 

புணாமுலைப்டோ கங்கொளல். 

இராமாயணம், 

திகையுமு சம்நானை த்தாயைத்தந்தையை 

மிகையுறுகுரவரையலகின்வேர்் தனைப் 

பகையுறவருதலுந்துறர்தபண்பிது 

ஈகையுறலன் மியு£யக்சற்பாலதோ, 

நாலடியார், 

பொறுப்பரென்றெண்ணிப்புசைதீர்க்கார்மாட்டும் 

வெழுப்பனசெய்யா மைவேண்டும்--வெறுத்தபி 

ஞார்க்குமருவியணிமலைேன்னடை 

பேர்க்குதல்யார்க்குமரி து, 

படிமோழி. 

கெறியா ஓுணரா துநீர்மையுமின் றிச் 

சிறியா ரளியார்களென்று --பெரியா ரைத் 

தங்கணேர்வைத்துத்தகவல்லகூறு த 

றிங்களைசாய்குரைத்தம்.று, 

ஆசாரக்கோவை. 

14209 *இின றம்கானிற்கவடம்கத்தாலெல் yi 

1450 

மிருந்தக்கா லேவாமையேகார்.-பெருக்தக்கார் 

சொல்லிம்செவிகொடுத்துக்கேட்ம கமீட்டும் 

வினாவற்கசொ ல்லொழிர்தக்கால், 

தீநக்குறள். 
பெரியாரைப்பேணதொழுகிற்பெரியாராற் 

பேராவிமிம்பைதரும், 

(1) 

(1) 

(1) 

(1), 

(1)
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1431 

1432 

1433 

1434 

1435 

1436 

எரியாற்சுடப்படி.லுமுப்வு ண்டாமுய்யார் 

பெரியார்ப்பிழைத்தொழுகுவார், (2) 

இத தமைக்தசார்புடையராயினுமுய்யார் 

சிறந்தமந்தசீரார்செறின், (3) 

ஆகச் சேய்யுள் 23, பேரியாரைப்பிழையாமை முற்றிற்று, 

  

௩௯-ம் ௮.இி, குடிமை, 

வீநாயகபுராணம், 

உன்னன்பொழிதல்செயன்முன்றொத்தொழுக்கம்வாய்மை 

நாணிமுக்கார், மன்னுமனையிற்பிறர்தார்கண்மலர் தலி.கையி 

கழாமை, ஈன்னர்மொழியுமவர்க்கேயாநன் மையயவாலினை 

வறுமை, யின்னலிடத்தும்புரியார்களேமகண்டாவினியறி 

[மோ, (1) 
அரிச்சந்திர சரிதை, 

நிலத்தியலபற்றேகொண்கிநீரியல்பதனாற்றங்கள் 

குலத்தியல்பெவர்க்குமன்னா வாழினுங்செடினுங்குன்று 

தலத்தரசகன் றுநிற்சித்தவத்சனாலு ஓு$்தொல்லை 

நலத்ததுபோமோவென்றுஈரபதிககினிதுளைத்தான். (1) 

ks Copal onda, 

தத்தகிலைக்குங்குடி மைக்குந்தப்பாமே 

யொத்தகடப்பாட்டி ற்டுஞன் றி--யெய்த்து 

மறங்கடையிற்செல்லார்பியன்பொருளும்வெல்கார் 

புறங்கடைய தாகும்பொருள, (1) 

இராமாயணம், 

பிறந்திறர் துபோய்ப்பெறுவதுமிழப்பதும்புகழே 

னிறந்திறம்பினுகியாயமேதிறம்பிலுகநெறியின் 

நிறந்திறம்பினுஞ்செய்தவர் இறம்பினுஞ்செயிர் தர் 

மறந்திறம்பினும்வரன்முறைதிறம்புதல்வழக்கோ, (1)
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1437 

1438 

1439 

1440 

1441 

1412 

1419 

நாலடியார். 

உடுக்கையுலறியுடம்பழிந் தக்கண்ணுங் 

குடிப்பிறப்பாளர் தங்கொள்கையிற்குன்று 

ரிசிக்கண்டலைவர்தக்கண்ணுமரிமா 

கொடிப்புற்கறிக்குமோமற்று, 

சான்றாண்மைசாயலொழுக்கமிவைன்றும் 

வான்றோய்குடிப்பி றர்தார்க்கல்லது- வான் apy 

மைதவழ்வெற்பபடா அபெருஞ்செல்வ 

மெய்தியக்கண்ணும்பிழர்க்கு. 

இனான்மைபின்சொலொன் நிதன்மற்றேனை 

மனுன்மையென் றிவையெல்லாக்-- கன மணி 

முத்தோடிமைக்குமுழங்குவரி 2 தண்சேர்ப்ப 

விற்பிறந்தார்கண்ணேபுள, 

ஒருபுடைபாம்புகொளினுமொருபுடை 

யகண்மாஞாலம்விளக்கு.றா& ந்திங்கள் போற் 

செல்லாமைசெவவனேர்சிற்பினுமொப்புரவிற் 

கொல்கா ர்குடி ப்பிற ரகா, 

கடித்து க்கரும்பினைக்க ண்டகர நாறி 

யிடித்து Brose wal ay Dan eon வதீதேயாகும் 

ரிப்படவைகிறர்தக்கண்ணுங் சுடி. ப்பிறந்தார வர் கை] al d D5 J 0 49 0307 ஊறு குடு.ப! (DO ATI 

’ . A \ 

கூருரர் தம்வா.பிழ்சிை தாது. 

கள்ளார்கள்ளுண்ணாரகடிவகடிர்தொூடு 

பெள்ளிப்பிறரை:பிகழ்ர்நதுளையா/--சள்வியம்
 

வாயிற்பொய்கூ முர்வவவெறுகாட்டயோர் 

சாயிற்பரிவதிலர். 

திரிகடுகம், 

கயவரைக்கைபிக ந துவாமகனயவள ர 

நள்ளிருளுங்கைவிடாஈட்டொழுகறெள்ளி 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(5)
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1444 

1445 

1446 

1447 

1448 

1449 

1450 

வடுவானவா.ராமற்காத்தலிம்கன் றுங் 

குடிமாசிலார்க்கேயுள, (1) 

தீரக்துமள். 
இர்பிறந்தார்கண்ண ல்லகல்லை:பியல்பா ச்ச் 

செப்பமுரா ணுமொ ருக்கு, (1) 

அடுக்கியகோடி பெறினுக்முடிப்பிறந்தார் 

குன் ௮வசெ ப்தலிலா், (2) 

சலம்பற்றிச்ரார்பிலசெய்யார்மாசற்ற 

குலம்பற்றிவா ம்துமெனபார். (8) 

நலச்தின்கணுூரின்மைசோன் றினகளைக் 

குலத்தின்கணையப்படும். (4) 

ஆகச் சேய்யுள் 15, தடிமை ழற்றிற்று, 

௪-ம் அதி. நட்பு, 

வநாயகபுரா ணம். 

அழிதருநெறிபிற்செலவிளைவிலக்சியாம்வழிச்செ லுத்தி 

யூழ்வினையா, லழி௮வர்தடுப்பின தற்குடனல்லாற்தாக்கைவே 

றன் றியா ருயிர்க, ளெ £ழிவகையின் றியுண ர்ச்சியொத்தரு 

தா லுணா தொ அமுறுஈயம்போலக், கழிமகிழ்காளும்பயி 
ச ப ௪ 8 6 fn ச 

ஜ்ொ.றும்வளா க்கலப்பேட்பென LILI DLT ev. (1) 

நன்ம திய டையாகுடி குண BA Dove ன் தீதானுமெத்திற 

த்தும், பன்முமறையா ய்ர்துட்பிகோக்கொள்கபாம்பொபெ 

மகிறாம்பிரித, லின் மையாமசனாலாயக்தலா லொருவரிட த 

துநட்புறேலுறினலர்செய், புன்மையும்பழியும்புணர்ட்திரு 

பயனும்போ HF MU Gi aH மைபுத்தானே, (2) 

கெடுதியி லு தவவல்லவர்கட்.பா ற்ளெந்திடாதொன் தனைச்செ 

யினும், செடும்வசைசெய்தல்வேண்டின காமேகெழுவுதல்



  

240 பொருட்பால். 

பணிவச்சமின்மை, படு தருமூமிற்புரியினுமவற்றைப்பழை 

மையென் தறி*்துளமுவப்பி, னெடுகிலமுழுதுங்கேண்மை 

யாமைந்தாகேரலார் தாழுங்கேளாவார். “9 

1451 காதலரேலும்விரிவிலைமா தர்கள்வரி ற்றமக்குறல்குறிப் 

போர், பேகையா்கெடுதிபுற்றுழியுதவார்பெரும்பொருண 

குலித்துப்பிரிப்பா, ராதருகருமந்சம்மினகா ததாகவோடி 

ப்பவரளமு, மோக லுமொவவார்மனைக்கெழீஇமன் நிலுற 

ப்பழிப்பாரிவர் தமையே, (4) 

நன்னேறி. 

1452 நல்லார்செயங்சேண்மைநாடோ றுன்றாகு 

 மல்லார்செயுங்கேண்டையாகாதே--ஈல்லாய்கேள் 

காய்முற்றிற்றின் நிங்கனியாமிளக்களிர்காள் | 

போயமுற்றினென்னாப்போம், (1) 

1458 கற்றறியாரசெய்யுங்கடிநட்புந் தாங்கூடி 

புற iby 65 மைதி + LD வுள்ளதத--பொற்றொடிஇ 

சென் ௮படர்க் தசொழங்கொடிமென் பூமலர்ந்த 

வன்றேமணாமுடையதாம், (2) 

புறநானூறு, 

1454 ரீவி பதச்சீறிடரோக்கிவளாகதிர் 

வல்சிகொண்டளைமல்களைக்கு 

மெலிமுயன் றனையராகியுடையதம் 

வளன் வலியு றிக்குழுள A wt ars aT 

டி. யைர்ககேண்மைபில்லாகிபரோ 

கநக ட்சேழலிடம்படவீழ்ர்சென 

வன். றவணுண்ணாதாகிவழிராட் 

பெருமலைவிடரகம்புலம்பவேட்டெழுர் 

இருங்களிற்றொரு த்தனல்வலம்படுக்கும் 

புலிபசித்த ன்னமெலிவிலுள்ள தீ 

துரனுடையாளர்கேண் உமயோ 

டியைந்தவைகலுளவாயெரோ, (1)



௪௦-ம் ௮. தட்பு, 941 

  

1455 *பொன்னுந்துகிருமுத்துமன்னிய 

மாமலைபயந்தகாமருமணியு 

'மிடைபடச்சேயவாயினுந்தொடைபுணர் 

ப தருவிலைன்கலமமைக்குங்காலை 

- யொருவழித்தோன் நியாங்கென் றுஞ்சான்றோர் 

- சான்றோர்பாலராப 

ப சாலார்சாலார்பாலராகுபவே. 

நாலடியார். 

1456 காதலார்சொல்லுங்கடுஞ்சொல்லுவந்துரைக்கு 

மேதிலாரின்சொலிற்தீதாமோ--போதெலா 

மாதர்வண்டார்க்குமலிகடற்றண்சேர்ப்ப 

வாவதறிவார்ப்பெறின். 

1457 வேற்றுமையின் றிக்கலந்திருவாஈட்டக்காற் 

மஹேற்ருவொழுக்கமொருவன்கணுண்டாயி 

-னாற் றுந்துணையும்பொறுக்கபொழுனாயி ற் 

ாற்றாசேதூரவிடல், 

1458 இன்னறுசெயினுமினியவொழிகென்று 

தன்னையேதானோவினல்லத-- துன்னிக் 

கலந். தாரைக்கைவிடுதல்கானகநாட 

விலங்கிற்கும்விள்ளலரி அ. 

1459 , பெரியவர்கேண்மைபிறைபோலாளும் 

( வரிசைவரிசையாகர் தம்--வரிசையால் 

வானூர்மதயம்போல்வைகலுக்கேயுமே 

| தானேசிறியார்தொடர்பு. 

1400 கனைகடற்றண்சேர்ப்பகற்றறிக்சார்கேண்மை 

நுனியிற்கரும்புதின் றற்றே--நுனிரீக்கித் 

தூரிற்நின்றன்ன சகை த்சரோபண்பிலா 

விரமிலாளர்தொடர்பு. 

31 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5)



பெர்ருட்பால், 

  

1401 

1402 

1463 

1464 

1465 

1466 

1467 

கல்லாரேயாயினுங்கற்றாரைச்சேர்ந்தொழுகி 

னல்லறிவுகாளுர்தலைப்பரிவர்--தொல்கிறப்பி 

ஜஷொண்ணிழப்பாதிரிப்பூர்சேர் தலாற்புத்தோடு 

தீண்ணீர்க்குத்தான் பயர் தாங்கு, (6) 

நளிகடற்றண்சேர்ப்பராணிழற்போல 

விளியு ஞூறியவர்கேண்பை---விளிவின் றி 

பல்குகிழற்போலகன் றகன்றோடுமே 

கொல்புகழாளர்கொடர்பு, (7) 

நறுமலர்த்தண்கோதாய்நட்டார்க்குநட்டார் 

மறுன்மயுஞ்செய்வதகொன்றுண்டோ--விறுமளவு 

மின்புறுவவின்புற்றெ மீஇயவரோடு 

துன்புறுவதுன்புராக்கால். (8) 

யானையனையவர்ஈகண்பொரி இராயனயார் 

கேண்மைதமீஇக்கொளல்வேண்டும்--பானை 

யறிந்தறிந்தும்பாகனையேகொல்லுமெறிர்தவேன் 

மெய்யதாவால்குை ழக்குகாய், (9) 

பலகாளும்பக்கத்தாராயினுகெஞ்சிற் 

இலராளுமொட்டாரோடொட்டார்-- பலராளு 

நீத்தாரெனக்கைவிட லுண்டோதன்னெஞ்சத் 

இயாத்தாரோடியாத்ததொடர்பு, (10) 

் கோட்டுப்பூப்போ லமலாந்துபிற்கூம்பாது டு 

வேட்டதேவேட்டதாஈட்பாட்சி தோட்ட 

கயப்பூப்போன்முன் மலர்ந்துபிற்கூம்புவாரை 

நயப்பா ருட்பாருமில். (11) 

கடையாயார்நட்பிற்கமுகனையேனை 

யிடையாயார்தெஙகினனையா-- தலையாயா 

செண்ணரும்பெண் ணைபோன் றிட்டஞான நிட்டதே 

, தொன்மையுடையார்தொடர்பு. ் (12)



௪௰-ம் அதி. நட்பு. 

1408 1 செறுத்தோறுடைப்பி னுஞ்செம்புன லோடடோர் 

! மறுத்துஞ்சழைசெய்வர்நீர்சசைவாழ்ரர் 

வெறுப்பவெறுப்பச்செயிலும்பொறுப்பரே 

தாம்வேண்டிக்கொண்டார்தொடர்பு, 

1401 ஈல்லாரெனத்தானனிவிரும்பிக்கொண்டாரை 

யல்லாரெனிலுமடக்கிங்கொளல்வேண்டு 

கெல்லுக்குமியுண்டுநீர்க்கு நுரையுண்டு 

புல்லிதழ்பூவிற்குமுண்டு. 
14/0 இன்னாசெயினும்விடுதற்கரியாரைத் 

அன்னார்து த்தறகுவதோ--இுன்ன ருஞ்சீர் 
விண்குத்துநிள்வரைவெற்பகளை பவோ 

கண்குததிற்றென்றுதங்கை. 

1411 இலங்குநீர்த்தண்சேர்ப்பவின்னாசெயிலுங் 

கலந்துபழிகாணார்சான் றோர்--கலநதபிற் 

திமையெடுத துரக கு௦திண்ணறிவில்லாதார் 

தாமுமவரிற்கடை, 

1472 தங்கண்மரபில்லார்பின்சென்றுதாமவரை 

யெங்கண்வணக குதுமென்பவர்--புன்கேண்மை 

நற்றளிர்பபுன்னைமலருங்கடற்சேர்ப்ப 

நற்கிள்ளிக்சையிழந்தம்று, 

1478 பெருகுவதுபோலத்தோன் ஜிவைத்தீபபோ 

லொருபொ ழுதுஞ்செலலாதேது--மருகெல்லாஞ் 

சநதனநீளசோலைசசா.ரன மலைகாட 

பர்தமிலாளர்தொடர்பு, 

நான்மணிக்கடிகை. 

1474 ர்பறைஈன்றுபண்ணமையாயாழினி றைநின் ற 

பெண்ணன் றுபீடிலாமார்தரிற--- பண்ண ழிந் 

* செறுத்சோறு-- ௮டைக்குந்தோறும், 
அச் 

948 

(18) 

(7) 

(19) 

(16) 

(17) 

(18)



244 - பொருட்பால், 

  

srr sda or MUG Fs seu mF BIH 

திர்கலிற்திப்புகுதனன்.ர. (1) 

படிமோமி. 

1475 நண்பொன்றித்தம்மாலேடட்சப்பட்டார்களைக் 

கண்கண்டகுற்றமுளவெனினுங்காய்ச் தீயார் 

பண்கொண்டதீஞ்சொற்பணைத்தோளாயாருளரே 

] தன்சுன்.௮ுசாக்கறப்பார். (1) 

1476 விலங்கேயுர் தம்மோடுடனுறை தன்மேவுங் 

கலந்தா ரைக்கைவிடுதலொவ்வா---விலங்கருவி 

தாஅயிழியுமலைகாடவின்னுதே 

  

பேஎயொடாலும்பிரிவு, (2) 

1477 கொழிச்துக்கொள ப்பட்டஈண்பினவரைப் 

பழித்துப்பலரஈடுவட்சொல்லாடாரென்கொால் 

விழித்தலருகெய் தற்று றவவுரையா 

| 2 இித்தக்கசாணிற்கள, (3) 

அறதேநறிச் சாரம். 

1478 ரீ இம்மையடக் கத்தைச்செப்துபுகழாக்கி 

யும்மையுயா்க இக்குய் சசலான்--மெய்ம்மையே 

பட்டா ககறமுரை க்கும்பண் புடையாளமே 

நட்டாரெனப்படுவார். (1) 

1479 ஈரட்டாரெனப்படுவார்நாடுங்கால்வையத்துப் 

பட்டாம்பலபிறப்புச்துன்பமேன்--ஜொட்டி 

யறநெறிகைவிடாதாசாரங்காட்டிப் 

பிறநெறிபேர்க்இற்பலர். (2) 

1480 *காயவுரைத்துக்கருமஞ்சிதையா தார் 

தாயரோடொவ்வாசோதக்கார்க்கு--வாய்பணிர 

துளளமுருகவுரைத்துப்பொருள்சொள்வார் 

கள்ளாரோடொவ்வாரோதாம், 8)



௪ம் ௮தி. நட்பு. 

ழதுரை. 

148] *அற்றகுளத்தினறுநீர்ப்பறவைபோ 

னுற்றுழித்தீர்வாருறவல்ல--ரச்குள த்திற் 

கொட்டியுமாம்பலுகெய்தலும்போலவே 

யொட்டியுறுவாரு றவு. 

தீநக்தறள். 

1482 மூககசநட்பதுகட்பன் கெஞ்ச த் 

த்கநகநட்பதுநட்பு. 

1483 | உடுக்கையிழர் தவன்கைபோலவாங்கே 

| IOS sam lara FT LL]. 

1484 | இனையரிவரெமக்கின்னம்யாமென்று 

| புனையினும்புல்லென்னு௩ட்பு, 

1485 ய்ந்தாய்ந்துகொ ள்ளாதான்கேண்மைகடைமுறை 

தான்சாந்துய.ரநதரும். 

1486 குணனுங்குடி மையு ங்கு ற்றமுங்குன்றா 

வின னுமறிந்தியாக்கஈட்பு. 

1487 குடிப்பிறந்து தன்சட்பழிகாணுவா னைக் 

கொடுித்துங்கொல ல்வேண்டுடட்பு. 

1488 ௮ழச்சொல்லியல்லதிடித்து வழக்கறிய 

வல்லார்ஈட்பாய்ந்துகொளல், 

1489 அஊதியமென் பதொருவற்குப்பேதையார் 

கேண்மையொர் இவிடல், 

1490 மருவுகமாசற்ருர்சேண்மையொன்றீத்து 

மொருவுகவொப்பிலாரஈட்பு. 

1491 பேதைமையொன்றோபெருங்கிழமையென் Ponts 

"நோதக்காட்டார்செயின், 

245 

(1) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(9)
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1492 

1498 

1494 

1495 

1496 

1497 

1498 

பொருட்பால்," 

பருகுவார்போலினும்பண்பிலார்கேண்மை | 

பெருகலிற்குன்றலினிது. டட (11) 

உன ட்டறினொரூ௨மொப்பிலார்கேண்மை 

பெறினலுமிழப்பினுமன். (12) 

கனவிலுமின்னாதுமன்னேவினைவேறு 

சொல்வேறுபட்டார்தொடா பு. (19) 

முகத்தினினியஈகா௮வக த்தின்ன 

வஞ்சரையஞ்சப்படும், ப (14) 

ஆகச்.செய்யுள் 48. நட்பு மறிறிற்று, ் 

root 
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கந்தபுராணம். 

ஏற்றொரவன்னிமேலினிததுஞ்சலாக 

தோ ற்றியவெவ்விடமெனினுக்துய்க்கலா 

மாற்றலரலை க்திடவந்தவெக் துய 

சாற்நரிதாற்றரிதலமிப்புன் பையே. (1) 
Heer nme 

ய நாயகபுராணம். 

இகலைமதித த்தி ன்னுமை பிழை பிய ற் இன 69) ர்க்கும் புரியாயேற்' 

பகைடமூறவாம்பெருஞ்செல்லம் பலிக்குங்கெடா தபுசமுண் 

டா, மிகலினமிகு ் தன்ன ங்கியற்றினினியதமருமேதிலரா 

யப், பகைமைவள.நம்வலிதொலை.டம்பாழ்க்கும்பா ழாவாழ் 

[ க்கையுமே, (1) 

மெலியதெனவெள்ளியபகையேமிகுடது கெடுக்கு மிகுந்திடு 

மு, னலிகவினை தாழ்வு நிற்தெளிஈ தடல்லாரெனவுந்தெளியா 

Bs மலினரெனவுசொதமலரேமருவலொழிதல்புரியற்க, வ 

லிசெய்படையா இகள் பெருக்கவகையாய்ந் தருக்க, பகைமை 

(யத. (2)
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1௦00 

1901 

1509 

ப 

1909 

1504 

eet AAI 

  

நீதிநேற்விளக்கம், 

சிறியபகையெனினுமோம்புதரேற்றார் 

பெரிதும்பிழைபாடுடை யா--நிறைகயத் 

தாழ்நீர்மடிவிற்றவளைகுதிபபினும் 

யானைநிழல்காண்பரிது, 

புறஈட்டகம்வேர்ப்பார்ஈச்ஈப்பகைமை 

வெளியிட்ட வேரு தல்வேண்டுங்--௧ தீபெருங் 

கண்ணோட்டஞ்செய்யார்சருவியிட்டா ற்றுவார் 

புண்வைத்துமூடார்பொதந்து, | 

நட்பிடைக்குய்யம்லைச்செய்யாளீனை சூழ்ந்து 

1வட்கார்திறக்தராய்கின்றார்க்குச--சிட்பமா 

நாளுலந்த கன்றேரவனூளீன் ம 

வாளாகிடப்பன் மறந்து. 

சகுளாமணி, 

எரியுந்தத்தாளெட்ட்ணை த தாயினுங் 

கரியச்சுட்டிடுங்காந்திக்கன ஓமேற் 

நெரியிற்றொல்பகைதான்்சிறிதாயினும் 

விரியப்பெற்றபின்வென் றி$கிற்பமே. 

முட்கொணச்சுமரமுளையாசவே 

யுட்கிநீக்கினு திரினுக்கொல்லலாம் 

வட்சகீண்டசற்பினமாழவுக தற 

கட்குடாமுந்தாங்சளைகிற்பவோ. 

சீவகசிந்தாமணி. 

அஞ்சனக்கோலினா Dyan கபோரருளிச்குன் றிற் 

குஞ்ச.ரம்புலம் பிவிழக்கூர் அதியெயிற்றிற்கொல்லும் 

'பஞ்சியின் மெல்லிகேனும்பகைசிறிகதென்ன வேண்டா 

வஞ்சி நமற்காக் j வேண்டமெருமபொ
ருளா வென்றான்? 

(8) 

(5) 

(1) 

{2) 

(1) 
  ௯ CENCE elt pratt ta ae கை. 

சீ 

7 ஒட்சாா--பகைவா.
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1505 தொழுததங்கையிலுள்ளுஈ்துறுமுடியகத்துஞ்சோ.ர 

வழுதகண்ணீரினுளளுமணிகலத்தகத்துமாய்ந்து 

ப:ழுதுகண்ணரீர்துகொல்லும்படையுடனொடுக்கும்பற்ரு 

தொழிகயார்கண்ணுர்ம£ிதற்றக்தெளிகுற்றார்விளிகுற்ராசே() 

திநக்தறள். 

1500 இகலின்மிகலினிதென் பவன்வாழ்க்கை 

தவலுங்கெடலுஈணித் gi. (1) 

1501 இகலானாமின்னாதவெல்லாஈகலான 

ஈன்னயமென்னுஞ்செருக்கு, (2) 

1508 பகையென்னும்பண்பில தனையொருவ 

னகையேயும்வேண்டற்பா ற்றன்.று, (3) 

1909 வாள்போல்பசைவரையஞ்சற்கவஞ்சுக 

கேள் போல்பகைவர்தொடர்பு, (4) 

1510 உடம்பாடிலா தவாவாழ்க்கைகுடங்கருட் 

பாம்போடடலுறைந்தற்று, (5) 

ஆகச்சேய்யுள் 15. பகைழற்றிற்று. 

௪௨-ம் அதி. சிற்றினஞ்சேராமை. 

——:0:—— 

விநாயகபுராணம். 

151] கல்லவினைக்குகற்பயலுக்தியவிளைக்குத்தப்பயனு, மில்லையெ 

னும்வல்லிழுதையருமெளளும்விடருக்கார் த் தர்களுஞ், சொ 

ஃஅட.ருமுகலாகத் தொக்ககுூரவைச் CariO snap een, 

புல்லுமறிவைத் தரித்திநமைப் பொ ருளுங்கெடுக்கும்புக 

[ழோடே,. (1) 

1519 பழிமு கனுணார் செய்வன தளிர்வ பார்த்திடார் குடிப்பிறப் 

பொழுக்க, மெழில்வளர்கல்லியாதிகள்பேணாரெவசையமு
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1514 

றிக்குஞ்சொ ற்செயலார், கழிமகிழ்வுடையார்கெடுதிகொண் 

டாக்கங்கைவிடுவார்செல்வமுறினுங், கொழிபயனெய்தார் 

பிறர்க்கலாற்றமர்க்குக்கொடாரிவரபேதையரொழிக, (2) 

தன்னையெப்பொருளுமறிர் தவனாகத்தான்மிகமதிக்கும்புல்ல 

நிவின், வன்மையையுடையானுறுதிச்சொற்கேளான் வல்ல 

கல்லாதுங்கொண்டுசைத்துப்,புன்மையை த்தெரிப்பானவை 

புரிந்துலகோர்போனடிப்பான்றனையுணர்த்து, ஈன்மதியின 

ரையதிவிலராகராட்டுவனிவனையுஈண்ணேல். 3) 

சீகாளத்திப்புராணம். 

உணுஞ்சுவையமுதையுமுயரவொித்திடும் 

பிணம் படுமுடம்பினைப்பேணித்தித்தொழி 

லிணங்குபுதிரிதருமிழுதைமாக்தரைப் 

பணிந்திடின்மக்களிற்பதடியென்பரால். (1) 

பாகவதம். 

1515 *€லமுற்.றுயர்ந்தவர்ச்சேரி ன்வீடுறு 

1516 

மாலையுற்றறிவிலார்மருங்கடைந்திடின் 

வேலையுற்றலை தரும்பென்னவெம்பவக் 

கோலமுற்றிறர்திறர்துழலல்கூடுமால், (1) 

தாயுமானவர்பாடல. 

௮ பிரஞ்சொன்னா லுமறியாதவஞ்சகெஞ்சப் 

பேயரொடுகூடி ற்பிமைகாண்ப.ரா பரமே. (1) 

இராமாயணம். 

உடலிடைத்தோன் றிற்றொன்றையறுத்ததனு திரமுற்றிச் 

சுடருறச்சுட்டுவேறோர்மருர்தினாற்௮ுயரந்தீர்வர் 

கடலிடைக்கோட்டந்தேயத்துக்க மிவதுகருமமன்றான் 

மடஓடையலங்கன் மார்பமதியுடையவர்க்குமன்னோ. (1) 

நாலடியார். 

உள்ளத்தானள்ளாதுறுதித்தொழிலாாய்க் 

கள்ளத் தானட்டார்கழிகேண்மை--கதெள்ளிப். 

32
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1519 

1520 

152] 

1522 

1528 

புன ற்செதும்புநின் றலைக்கும்பூங்குன் றறாட 

மனத்துக்கண்மாசாய்விடும், (1) 

இசைரத௫றுமையியல்பிலாதார்கட் 

பசைந்ததுணையும்பரிவா--மசைந்த 

ஈகையேயும்வேண்டா தல்ல றிவிஞர்கட் 

பகையேயும்பாடுபெறும்,. (2) 

அன். படுநெய்பெய்கலனுள துகளைந்து 

வேம்படிநெய்பெய்தகைத்தசோ--தேம்படு 

நலவசைகாடஈயமுணர்வார்ஈண்பொரீஇப் 

புல்லறிவினாரொடடட்பு. (3) 

உணர ரவுணருமுணர்வுடையாரைப் 

புணரப்புணருமாமின்பம்--புணரிற் 

நெரியத்தெரியுர்தெெரிவிலா தாரைப் 

பிரியப்பிரியுமா நோய், (4) 

மன த்தான்மறுவிலபேனுந்தாஞ்சேர்ந்த 

வினத்காலிகழப்படுவர்--புன த்து 

வெறிகமழ்சஈதனமும்வேங்கையும்வேமே 

யெறிபுனந்தீப்பட்டக்கால், (5) 

நான்மணிக்கடிகை, 

மொய்சிதைக்குமொ © oreo oud om மையொருவனைப் 

போய்கிறைக்கும்பொன்போலுமேனியைப்--பெய்த 

சலன்சிதைக்கும்பாலின் சுவையைக்குலஞ்சிதைச்குக் ' 

கூடார்கட்கூடி விடின், (1) 

அறதநேறிச் சாரம், 

1924 &குற்றத்தைன்றென்றுகொண்டுகுணமின் றிச் 

செற்றமுதலாவுடையாரைத்--தெற்ற 

வறிர்தாரென்றேத்அமவர்களைக்கண்டாற் 

௮.றந்தெழுவார்தூய்க்காட்சியார், (1)
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ழதுரை. 

1989 *தியாரைக்காண்பதுவுந்தீதே திருவற்ற 

தீயார்சொ ற்கேட்பதுவுந்தீதே-- தீயார் 

குணங்களுரைப்ப துவுந்தீே தயவரோ 

டிணங்கியிருப்பதுவுந்திது, (1) 

நீதிவேண்பா. 

1526 *கிர்தையிலாத்தாயவருநிர்ையரைச்சேரிலவர் 

நிர்தையது கம்மிடத்தேநிற்குமே--நிர்தைமிகு 

தாலநிழற்தேருந்தான் றன்பாலருந்திடி.லும் 

பாலசெனச்சொல் லுவரோபார். (1) 

1527 &ஈல்லொழுக்கமில்லாரிடஞ்சேர்ர்தகல்லோரக்கு 

ஈல்லொழுக்கமில்லாச்சொனண் ணுமே--சொல்லும்கிடப் 

பாம்பெனவுன்னாரோ பமுதையேயானாஓுந் 

தூம்பமரும்புற்றடுத் தாற்சொல். (2) 

தீநக்துறள். 

1598 சிற்றினமஞ்சும்பெருமைசி.றுமைதான 

சுற்றமாச்சூழ்ர் துவிடும், (1) 

1920) கிலத்தீயல்பானீர்திரிந்தற்முருமாகதாக 

Ban $ BUN GT (Fw Pay. (2) 

1530 Lat FETC) OT 6 StS Got LAG on F BM @ 

மின்னானெ னப்படுஞ்சொல். (9) 

13531 ஈல்லினத்தினூங்குர்துணையில்லைதீயின ததி 

னல்லற்படுப்பதூஉமில், (4) 

ஆகச் சேய்யுள் 21, சிற்றினத்சேராமை ழற்றிற்று,
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1533 

1534 | 

1535 

1536 

௪௩-ம் ௮தி, கயமை. 

  

கந்தபுராணம். 

பொ ருளலதொன் நினைப்பொருளெனக்கொடு 

வெருவுதல்செய்வதும்வினயமோர்கிலா 

தொருசெயல்விரைர துசெய்துயங்கிவாழ்தலும் 

பெரியவர்கடமையோபேதைத்தன் மையே, 

உறுதியையுரைச்தனனுணர்லிலா தவன் 

வறிதெனவிகழ்க்தனன் வருவதோர்கில 

னிறும்வகைமாடினன்யாதோர்புர்தியை 

யறிவிலர்க்குரைப்பவ.ரவரிற்பேதையோர். (2) 

| உய்ச்தனாதேன் மழையுதலிப்போற்றினுங் 

கைத்திடறவிருமோகாஞ்சிரங்கனி 

யத் தகவல்லவோவறிவிலா தவன் 

சிச்தமதுணர்வகைதெருட்டுகன்றதே. (3) 

விநாயகபுராணம். 

அமுக்க றெவர்க்கும் வடுக்காண்பா ரச்ச மாசை யாலன்றி 

யொழுக்கம் புரியார் மறைபிநாபா ஓய்த்து மொழிவார் தம் 

போல, விமுக்குக்கே துங்க வலார்முனே ற்றமா கிச்செம்மாப் 

பார்,மழுக்குவார்க்கேபயன்படிவார்வறிதும்வறியார்க்கிடார் 

[ கயவர். (1) 

திநக்தறறலப்புராணம். 

இளர்பொருள் கல்லீசெல்வங் களைகளும் படைத்து நீங்கா 

விளமையும்பெற்றான் வாழ்வோர்க் கிவைகளி லொன்றே 

போதும், விகாபொருளைந்துங்காமவிடரிடைவீழ்ப்பதானா 

ன், வளர்குடிப்பிறந்தாரே.லும்வாழ்வுண்டோ மதியற்றார்க் 

(கே. (1)
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மாயூரப்புரா ணம், 

1537 *பயன்படுகல்வியில்லான்பிணிதவிர்சரீரம்பற்ரு 
னயர்கருகுணச்சாதுக்கணட்புருன்சொற்றவார்த்தை 

வியந்துகொண்மனைவிமைர்தர்மேவுருனிவன் மண்மேலா 

லியங்குபுதீரிவானே னும்பிரேதமென் றிசைக்கலாமால், (1) 

கானவாசிட்டம்.. 

1538 *அவிவேடிக்குப்பாரஞ்சா த்திரபெய்யறிலீலோர்க் கங்கம்பார 
ஈவில்சாந்தியில்லாதோர்க்குளம்பாரமவாவினர்க்குஞானபாா 

ஞ், செவிதானவுருவாம்காண்மனம்புந்தியகங்காரஞ்செயல்க 

ளெல்லாங், குவிபார மாஞ்சுமடர் சுமைபோலப் புர திநலங் 

[கூடாதார்க்கே, (1) 

பட்டினத்தடிகள்பாடல. 

1539 வாதுக்குச்சண்டைக்குப்போவார்வருவர்வழக்குரைப்பார 

ர தீதுக்குதவியுஞ்செய்திடுவார்தினந்தேடியொன்று 

மானுக்களித்துமயங்கிவொர்விதிமாளுமட்டு 

மேதுக்வொபிறந்தாரிறைவாகச்சியேகம்பனே. (1) 

1940 கடுஞ்சொல்லின்வம்பரையீனரைக்குண்டரைக்காமுகரைக் 

கொடும்பவமேசெயுசிர்மூடர் தம்மைக்குவலய த்து 

ணெடும்பனை போலவளர்ர் துுல்லோர்தநெறியறியா 

விடும்பரையேன்வகுத்தாயிறைவாகச்சியேசம்பனே. (8) 

1241 ஐஒயாமற்பொய்சொல்வர்தல்லோரைரிர்திப்பருற் றப்பெற்ற 

தாயாரைவைவர்சதியாயிரஞ்செய்வர்சாத்திரங்க 

ளாயார்பிறர்க்குபகாரஞ்செய்யார் தமையண்டினர்க்கொன் 

றியாரிருந்தென்னபோயென்னகாண்கச்சியேகம்பனே. (8) 

நன் னேறி. 

1542 அதிவுடையாரன்றியதுபெறாரதம்பாற 

செறிபழியையஞ்சார்சிறிதும்--பிறைநுதால் 

வண்ணஞ்செய்வாள்விழியேயன் றிமறைருருட்டுக் 

| கண்ணஞ்சுமோவிருளைக்கண்டு, (2)
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1543 

1544 

1545 

1546 

1547 

1548 

பொருட்பால், 

நீதிநெறிவிளக்கம். 

கற்றனகல்லார்செகிமாட்டிக்கையு ராஉ௱ 

குற்றந்தமதேபிறிதன்று--முற்றுணா்க்து 

தாமவரதனமையுணராசதார்தம்முணரா 

வேதிலரைகோவதெவன். 

முடிப்பமுடி த.துப்பின் பூசுவபூசி 

யுடுப்பவுடுத்துண்பவுண்ணா--விடி த்திடி த்துக் 

கட்டுரைகூ றிற்செவிக்கொளாகண்விழியா 

நெட்டுயிர்ப்போடிற்றபிணம். 

கண்கூடாப்பட்டதுகேடெனினுக்கழ்மக்கட் 

குண்டோவுணர்ச்சிமற்றில்லாகு--மண்டெரி 

தான்வாய்மடுப்பினுமா சுணங்கண்டுயில்வ 

பேராபெருழூச்செ றிந்து. 

விலலிபாரதம். 

ஒன்றுதவிசெய்யினுமவ்வுதவிமநவாமற் 

பின்றையவர்செய்பிழைபொறுச்திவெொபெரியோர் 

நன்றிபலவாகவொருஈலைபுரிவமேனுக 

கன் றிமிவதன் றிமு துகயவர்கினையாரே, 

நாலடியார். 

இடம்படமெய்ஞ்ஞானங்கற்பினுமென்.று 

மடங்காதாரென் றுமடங்கார்--சடங்கண்ணா 

யுப்பொடுநெய்பாறயிர்காயம்பெய்தடினுக் 

சை ப்பருபேய்ச்சுரையின்காய், 

பொன்னேகொடுத் தும்புணர் தற்கரியாரைக் 

கொன்னே தலைக்கூடப்பெற்றிருந்து--மன்னே 

பயனில்பொழுதாக்கழிப்பரேல்ல 

நயமிலறிவின வர், 

(1) 

(2) 

(0 

(1) 

(1) 

(2)
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1540 பன்றிக்கூழ்ப்பத்தரிற்றேமாவடித்தற்றா 

னன்றறியாமாந்தர்க்கறத்தா ,றுரைக்குங்கா ற் 

குன்றின் மேற்கொட்டுந்கறிபோ ற்றலைதகர்க்து 

சென்றிசையாவாகுஞ்செவிக்கு. (8) 

1550 அ௮ருளினறமுரைக்குமன்புடையார்வாய்ச்சொற் 

பொருளாகக்கொள்வர்புலவர்--பொருளல்லா 

வேழையதனையிஃழ்ச் துரைக்கும்பாற்கூழை 

மூழைசுவையுணரா தாங்கு, (4) 

155] அவ்வியமில்லாரறத்தாறுரைக்குங்காற் 

செவ்வியரல்லா/செவிகொடுத்துங்கேட்கலார் 

கவ்வித்தோறின்னுங்குணுங்கர்காய்பா ற்சோ ற்றின் 

செவ்விகொளறேறற்றாதாங்கு. (5) 

1552 தாமேயுமின்புருர் தக்கார்க்குரன்றாற்றா 

சேமஞ்சார்ரன்னெ யுஞ்சேர்கலார்--தாமயக்கி 

யாக்கத்துட்டூக்கெயவத்தமேவாழ்காளைப் 

போக்குவார்புல்லறிவினார். (0) 

1553 கப்பிகடவதாக்காலைததனவா WIG uF epi 

sion Sten iG ur an se a0 Gua ன்--மிக்க 

கனம்பொதிந்த நால்விரித்துக்காட்டினுங்கீழ்தன் 

மனம்புரிந்தவாறேமிகும், (7) 

1554 , பொற்கலத்தாட்டிப்புறந்தரினுராய்பிற 

2ரச்சிற்சிுமையா துபார் த்திருக்கு--மச்சர் 

2பருபையுடத்தாக்கொளினுங்8ழ்செய்யுவ 

தருமங்கள் வேபடும், (8) 

1555 சக்கரச்செலவம்பெறினும்விழுமியோ 

ரெக்காலுஞ்சொல்லார்மிகுதிச்சொ--லெக்கா லு 

முக்திரிமேற்காணிமிகுவதே ற&ழ் தன்னை 

யிந்தரனாவெண்ணிவிடும். (9)
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1560 அள்ளிக்கொள்வன்னகுறுமுழெவாயினுங் 

கள்ளிமேற்கைநீட்டார்சூடும்பூவன்மையா ற் 

செல்வம்பெரிதுடையராயினலுங்கீம்களை 

ஈள்ளா.ரறிவுடையார். (10) 

1557 மைதீர்பசும்பொன்மேன் மாண்டமணியழுத்திச் 

செய்ததெனினுஞ்செருப்புத்தன்காற்கேயா 

மெய்தியசெல்வத்தராயினுங்கழ்களைச் 

செய்தொழிலா ற்காணப்படும். (11) 

1558 கடுக்கெனச்சொ ல்வற்டுங்கண்ணோேட்டமின்றா 

மிடுக்கண்பிறாமாட்டுவக்கு--மடுத்தடுக் அ 

வேகமுடைக்தாம்விறன்மலைகன்னாட 

Baigent Oar om ot HG tp. | (12) 

1959 லஒருான்றிசெய்தவர்க்கொன்றியெழுக்க 

பிழை நூறுஞ்சான்றோர்பொறுப்பா்--கயவர்க் 

கெழு நூறுஈன்றிசெய்தொன் று தீதாயி 

னெழுழாறுந்திதாய்விடும், (12) 

நான்மணிக்கடிகை, 

1200 *மாஈபடினுமணிதன்சீர்குன்றாதாம் 

பூசிக்கொளினுமிரும்பின்கண்--மாசொட்டும் 

பாசத்துளிட்டுவிளக்கினுக்கூழ் சன்னை 

மாசுடைமைகாட்டிவிடும், (1) 

பழமோழி. 

1501 மிக்குப்பெருகிமிகுபுனல்பாய்க்காலு 

முப்பொழிதல்செல்லாவொலிகட்ல்போன்-- மிக்க 

வினஈலான்குடையவாயினுமென் று 

மனஈலவாகாவாஙகழ், (1) 

1502 தேர்ர்துகண்ணோடா ததிவினையமஞ்சலராய்ச் 

்.. சேர்ந்தாரையெல்லாஞ்சிறிதுரைத்துத்-- தீர்ந்த
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ளிரகர்கட்கெல்லாம்வெறுப்பன செய்யு 

ஈ.ரகர்கட்கில்லையோகஞ்சு, 

12053 தொன்மையின் மாண்டதுணிவொன்றுமில்லாதார் 

ஈன்மையின் மாண்டபொருள்பெறு த5--லின்னொலீகீர் 

கன்மேலிலங்குமலைகாடமாக்காய்த்துத் 

தன்மேற்குணில்கொளளுமாறு, 

அறநெறிச்சாரம். 

1504 ரீகல்லாவொருவனைக்காரணங்காட்டி னு 

மில்லைமற்றொன்றுமறனுணர் தல்--நஈல்லாய் 

ஈறுநெய்கிறையமுகப்பினுமூமை 

பெறுமோசுவையுணருமாறு. 

1505 உவைகஓநீருட்கிடப்பினுஙகல்லிற்கு 

மெல்லென்றல்சாலவரிதாகு--மஃேேபோல் 

வைகலுநல்லறங்கேட்பினுக£ழ்கட்குக் 

கல்லினும்வல்லென்னுகெஞ்௪, 

ம்துரை, 

1500 ஃவேங்கைவரிப்புலிக்குதீ2் க் தவீட தாரி 

யாங்கதனுக்காகாரமானாற்போற்--பாங்கறியாப் 

பல்லறிவாளர்க்குச்செய்தவுபசா.ரங் 

கல்லின்மேலிட்டகலம், 

நல்வழி. 

1567 *பூவாதேகாய்க்குமரமு முளமக்களுளு 

மேவாதேநின் ௮ணர்வார்.தாமுளரே -- தாவா 

விரைத்தாலுநன்ருகாவிக்செனவேபேகதைக் 

குரைத்தாலுந்கோன்றாதுணர்வு, 

நீதிவேண்பா, 

1568 *ஈக்குலிடஈ்தலையிலெய்துமிருக்தேளுக்கு 

வாய்க்குவிடங்கொடுக்கில்வாழுமே---நோக்கரிய 

33 

(3) 

(1) 

(2)
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பைங்கணரவுக்குவிடம்பல்லளவேதுர்ச்சனருக் 

கங்கமுழுதும்விடமேயாம், 

15009 * தாச்சனரும்பாம்புந்துலையொக்கனும்பாம்பு 

அர்ச்சனரையொச்குமோதோகையிீர்-- துர்ச்சன 

ரெந்தவிததக்தா லுமிணங்காரேபாம்புமணி 

மந்திரத் காலாமேவச ம், 

1570 ௪சகொம்புள தற்கைந்துகுதிரைக்குப்பத்துமு ம் 

வெம்புகரிக்கா.பிரக்கான்வேண்டுமே--வம்புசெறி 

இீங்கனர் தங்கண்ணிற்றெரியாததூரத்து 

நீங்குவதேேோல்லகெறி, 

1571 *அவ்விபநெஞ்ச தீதறிவிலாத்தூரச்சனரைச் 

செவ்வியராக்குஞ்செயலுண்டோ--இவ்லியகற் 

கர்தம்பலவுங்கலச்தா லுமுளளிய.ு 

கந்த ங்கெடுமோகரை, 

1572 *குணான் குணராக்கொடியோரிடத்துக் 

(GAM sor OL. LITT றுகா£--குணமுடைமை 

ஈண்ணாச்சமணாகரத்திற் றாசொ லிக்கும் 

வண்ணானுக்குண்டோவழக்கு, 

1573 xop youC ura SL. BY IIHS ST Oy B 

கற்பூரமாமோகடலுப்பு--பொற்பூரும் 

புண்ணியரைப்போலவிருந்தா லும்புல்லியாகாம் 

புண்ணியராவா Cnt புகல், 

1574 * தூயவறிவினர்முன்சூழ் துன் பமில்லையாங் 

காயும்விடங்கருடற்கில்லையா--மாயுங்கா ற் 

பன்முகஞ்சேர் தீமுன்பயில்ச தமில்லையாக் 

துன்முகருக்குண்டோசுகம், 

1575 * தீயவர்பா ற்கல்விசிறந்தாலுஈற்றவரைத் 

தூயவரென்மெண்ணியேதுன்னற்க--சேயிழாய் 

(1) 

(2) 

(6)
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1576 

1580 

1581 

1583 

1584 

1985 

Nhe 

“4 சன்மம் - சருமம், ௮து சோல். 

தண்ணொளியமாணிக்கஞ்சர்ப்பக்தரித்தாலு 

(8) ஈண்ணுவரோமற்றதனைராடி, 

*கன்மமேபூரித்தகாபத்தோர்தஞ்செலவியிற் 

றன்மநால்புக்கா லுந்தக்காதே-ர்ரன்மமெலும் 

புண்டுசமிக்குராயுண்ணாவினெய்ய தனை 

யுண்டுசமிக்குமோவோ ௫. 

*வெய்யோன்சரெணமிகச்சு மேவெய்யவனிற் 

செய்யோன் சகரணமிகத்திகாமே--வலெய்யகதி 

ரெல்லோன் சரண த்தெரியினி லுமெண்ணமில்லார் 

சொல்லேமிகவுஞ்சடும், (10) 

த்நக்குறள். 
ஏவவுஞ்செய்கலான்றான் றேரானவவுயிர் 

போலமளவபோர்கோய், 

காணுதாற்காட்மிவான் ருன்காணன்காணாதான் 

கண்டாறைதானகண்டவாறு, 

உலகத்தாருண்டென்பதில்லென்பான்வையத் 

தலகையாவைக்கப்படும். 

மக்களேபோல்வாசயவரவரன்ன 

வொப்பாரியாங்கண்டதஇல், 

அகப்பட்டியாவாரைக்காணின வரின் 

மிகப்பட்ிர்செம்மாக்குங்கிழ், (5) 

௮ச்சமேூழ்கள தாசாரமெர்ச 

மவாவுண்டேலுண்டாஞ்சிறி து. 

அஹைபறையனனர்கயவர் தாங்கேட்ட 

மறைபிறர்க்குய்க்துைக்கலான, 

சர்ங்கைளிதிரா ர்கயவர்கொடி றுடைக்குங் 

கூன்கையரல்லா தவாக்கு. 

ஆகசீ செயியுள் 54, கயமை மற்றிற்று, 
சரம தயவைவைவளைை | வல ஆ வைக ஒல ae! 

ணைன வய தைதன்னகைய்
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திருமந்திரம், 

1586 *இலைகலவாயினுமெட்டிபமுத்தாற் 

குலை5லவாங்கனிகொண்டணலாகா 

ஈவிசாயாண் முலைகலங்கொண் டுமுறு வல்செய்வாரமேல் 

விலகுதுநெஞ்சினைவெய்துகொள்ளீசே, (1) 

1587 *மனைபுகுவார்கண்மனைவியைநாடிற் 

1588 

1589 

1590 

1591 

Kom HET CUT Ha LB) F Gt oo Ua BIG Bl 

கனவதுபோலக்கசந்தெழுமன்பை 

ஈனவதுபோலவுகாடவொண்ணாசே. (2) 

கந்தபுரா ணம். 

திமையுள்ளனயாவையுந்தந்திடுஞ்ெப்புக 

கோமில்செல்வழுங்கெடுக்குகல் லுணர்வினைத்தொலைக்கு 

மேமான்னெஜறிதடுத் திருளுப்த்திரிமிதனாற் 

காமமன்றியேயொருபசையுண்டுசொல்கருதில், (1) 

மண்ணுலகிலுள்ளவரம்பில்பெரும்பவத்தைப் 

பெண்ணுருவமாகப்பிரமன்படைத்தனனா 

லண்ணலஃதுணார்தியன்ன வரைச்சிர்தைதனி 

லெண்ணவரும்பாவமெழுமையினுநீங்குவதோ. (2) 

பன்னாளும்பாரிற் பருவரலின்மூழ்குளிக்கும் 

பின்னாணிரயப்பெரும்பில த்தினூடுய்க்கு 

மெக்காளிலாண்டகையோர்க்கன்பர்பயந்திரமோ 

மின்னா கடம்மைவீழைவு ற்மவேட்கையதே, (3) 

துன்பநுகரும்வினையின்றொடர்ச்சி.ரினே 

ரின்பநுகாவார்போலேந்திழையார்கட்பட்டார் 

  

$ யாப்பருங்கலவிருக்இகாரர், ஆரிடத்திர் சீர்மிக்குவரு ௪ர்கு இவ்வடி. 
யை மேற்கோள் சாட்டினர். :: முறுவலிக்கின்ற, வினையுடை கெஞ்சினை " 
என்பது ௮வ்விருச் தியிற்கண்ட பாடபேசம்,
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1592 

1594 

1595 

1596 

1597 

1598 

தன்பன்மிகநடுங்கஞாளி தசையில்லா 

வென்புகறித்திட்டாலிருஞ்சுவையும்பெற்றிடுமோ, 

அஞ்சனலைவேற்கணரிவையாதம்பேராசை 

நெஞ்சுபுகினெருவாறீங்குநிலைமைத்தோ 

வெஞ்சல்புரியா துயியையெர்காளுமீர்ந்தடுமா 

னஞ்சமினி தம்மவோகாளுகலியாதே, 

ஒக ஓுமொன்றாவுளமொன்ராச்செய்கையொன் ரப் 

பேதைநிலைமைபிடித்துப்பெரும்பவஞ்செய் 

மாதர் வலைப்பட்டுமயக்குற்றாரல்லரோ 

சாதல்பிறப்பிற்றடுமாறுகன்றாசே, 

உற்றவுலவையிடையோர்புலிங்கக£ட்டியக்கா ற் 

கற்றைவிரடர்மீக்கான் றுகனன்மிக்குப் 

பற்றுதல்செல்லாதபலவிலும்போய்ப்பற்றிடுமா 

லற்றெனலாமீங்கோரரிவைமுயங்கா தரமே, 

சந்திரற்குநேருவமைசாலுந்திருமுசத்துப் 

பைந்தொடிக்கைஈல்லார்பலரும்புடைசூழக் 

குந்தமொத்தநாட்டத் துக்கோ தமனார்பன்னியினா 

லிஈ்திர ற்குநீங்காவிடாப்பழியொல்றெய்தியதே. 

(4) 

(5) 

(6) 

(8) 

உன்முகத்திங்கணெற்றிக்கோ தையர்குழுவுக்கெல்லாற் 

தான்முதலிறைவியாகத்தன்கையா ற்சமைக்க ப்பட்ட 

மான்முகநோக்கமுன்னோர்மலரயன் மையலெய்தி 

நான்முகனானானென்பகாமுணரா ததன் றே. 

கண்டகோர்ஈறவமேகாமமேயென 

லெண்டருதீப்பொருளிருமைத்தென்பரா 

லுண்டுழியழிக்குமொன் ௮ுணர்வையுள்ளமேற் 

கொண்டுழியுயிரையுங்கொல் ஓமொன் றரோ, 

உள்ளினுஞ் ஈட்டிடுமுணருங்கேளவீயிற் 

கொள்ளிலுஞ்சுட்டிடுங்கு.றுகிமற்றதைத் 

(9) 

(10)
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1599 

1600 

1601 

1602 

1603 

1604 

= aie ஓ வடிய வயம் 

தளளினுஞ்சுட்டிடுந்தன்ை மயிதினாற் 

் கள்ளினுங்கொடியதுகாமத்தீயதே, (11) 

ஈட்டுறுபிறவியம்வினைகள்யா வையுங் 

காட்டியதனையதோர்காமமா தலின் 

வாட்டமில்புந்தியான்மற் றந்நோயினை 

விட்டி னரல்லசோவிடூசேர்ந்துளார், (12) 

செஞ்சினுகினைப்பரோகினைர் துளார் தமை 

யெஞ்சியதுயரிடையிண்டையுய்ச்.துமேல் 

விஞ்சியபவக்கடல்விழ்ச்துமாசலா 

னஞ்டினுந்தீய துநலமில்காமமே. (13) 

எண்ணாவவுணாதொகையல்லதையெர்தைமாய 

முண்ணாடுவானோர்களும்பெண்மய லுற் றுகின்றுர் 

மண்ணாசை தன்னிற்பொருளாசையின்மாயவாழ்க்கைப் 

பெண்ணாசைரீங்கலெளிகோபெரியோர் சமக்கும். (14) 

தீநவளையாடற்புராணம். 

அணங்குகோயெவர்க்குஞ்செய்யுமனங்கனாலலைப்புண்டாவி 

யுரைங்கினாரூளள ஞ்செல்.லுமிடன றிந்தோடிச்செல்லா 

குணங்குலனொழுக்கங்குன்றல்கொலைபழிபாவம்பாரா 

விணங்குமின் னுயிர்க்குமாங்கேயி று தவர து வதெண்ணா, 

கள்ளுண்டல்காபமென் பகருக்தறைபோக்குச்செய்வ 

தெள்ளுண்டகாமம்போலவெண்ணினிற்காணிற்கேட்டுற் 

றள்ளுண்டவிட. கீ தினஞ்சந்தலைக்கொண்டாலென்னவாங்கே 

புள்ளுண்டவுணர்வுபோக்காதுண்டபோ தழிக்குங்கள்ஞூண் 

காமமேகொலைகட்கெல்லாங்காரணங்கண்ணோடாத 

காமமேகளவுக்கெல்லாங்காரணங்கூ றறமஞ்சுங் 

காமமேகள்ளுண்டற்குங்காரணமா தலாலே 

காமமேஈரகபூமிகாணியாக்கொடுப்பதென்ருன். (3)
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தணிகைப்புராணம். 

1605 வழும்பு தடிகுடென்புவார்ஈரம்புமேதைகெய்த்தோர், தழு 

ம்புழுக்கண்மாளை மயிர்சருமமா இகள்குமுமுள், கொழும்பொ 

தியைப்பகு த்திடுங்காற்கோற்றொடியாளெவள்காட்டாய், லி 

மும்பிண த்தெவ்வுறுப்பில்லைவிழையா மைவிடல்கிள வாய், () 

திநக்தற்றலப்புராணர். 

1000 விண்குலாவுயாவிண்ணவராயினும் 

பெண்கள்கா மம்பிடி த்தவருப்வரோ 

புண்களா&ப்பு ரர்தரன்மெய்யெலாங் 

SRM GAT DO HET wb How oven Sm, (1) 

திநக்கூவப்புராணம். 

1607 கொடுங்கனன்மதுவிடங்குறுகினுண்டிடிற் 

சுடுங்கருத்தழித் தடுக் தொலைவுசெய்யுமால் 

கடும துபர்க்காமமோகருதினன்ன செய் 

தடும்பினுந் தொடரர்துவெந்திரயத்திட்டிடும், (1) 

கீநக்கழக்தன்றப்புரா ணம், 

1608 உண் மபக்கனைவர்க்குமும்மையுண்ட திற் 

றிண்மயக்கொன் றுண்டுதெரியக்கேட்டி ரான் 

மண்மயக்கிரணியமயக்குகீங்கிலும் 

பெண்மயக்சரிததிற்பிழைக்துநிங்கலே. (1) 

உறையூர்ப்புராணம். 

1609 * இருவகையியக்க நீக்குங்கா லையெவவளவைத்தின் ப 

மருவுமவ்வளலவைத்தேயாமா தரைப்புணருமின்ப 

மருவருப்பு றுமிதற்கேயாயுளகா அம்பவவிவிழ்ந் 

தொருவரும்)$ வன் றியேபோ லுழலுவருணர்விலாதார், (1) 

1010 *குடம்பு ரைகொங்கையென் ங்கோல்புரைஃயனமென் றும் 

படம்புரையல்குலென் அம்பால்புரையின்சொலென்றும் 

வடம்புரையு கரமென்றுமலாபுைரசெவவாயென் று 

திடம்புரை படுமினார்பால் மயங்குவர்தெளிவிலாசே, (2) 
  

t வன்றி--பன்றி,
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101] குடருகெய்த் தோரு மென்புங் கொழுவு மீருளும் வழும்புச் 

தொடரும்வன்னரம்பும்போர்த்த தோலும்வெஞ் சுவேத 

ரும், படருங்கோழையுஅரைத்துப் பாயுமூச் திரமும்பவவீ 

யடருந்தீயமழுக்குமல்லாலரிவையரிடத்தென்னுண்டே, (8) 

பாகவதம். 

1612 *அம்பொற்றுதுகோ தஞ்சிறைவண்டிமிர் 

வம்புலாங்குழன்மா தெனப்படும் 

பைம்புன்ஐ0சியபாழ்ம்பெருங்கூவலி 

னம்பிவீமுமவனிஈகைப்பவே. (1) 

காசிரகசியம், 

1018 &காமமேபிறவிவித்கா குங்கண்ணிலாக் 

காமமே௫ிவனடி.க்கலப்புநிக்கிடுங் 

காமமேயவத்தையிற்கலக்கச்செய்திடுல் 

காமமேரகெலாங்காணியாக்குமே, (1) 

பிரபுலிங்கலிலை, 

1014 பாவமும்பழியுகலகும்பல்வகைப்புகழறஙகள் 

யாவையுமழிக்குமெய்துமின் பமுமதனாலெய்து 

நோவுஈன்மாபுஞ்செய்புகோன் புகல்லொழுக்கமேன்மை 

சாவுமெண்ணுருமனிற்குந்தயங்குபுன்காமமென்பார். (1) 

பிரபோதசந்திரோதயம். 

1615 *இருந்தராதீர்ப்பரப்பிலிுக்கண்மேலிடுக்கணெய்தியிமைப்பி 

ல்வீர்து, வருந்துமானுட.ப்பிறப்பின் மங்கைநல்லாரொடும 

யங்கமகழ்ந்துசோடல், பருந்தின்வாய்ப்படுமரவம்பிடி த்த 

மண்டேகக்கொளடிறுபறவைசெந்தே, னருந்துமாரப்பத 

னாலாங்க.துசற்றின் பமெனலாயிற்றன்றே, (1) 

கானவாசிட்டம், 

1610 $பைந்தொடியாராசைகோய்செம்பிர மனிகரையும் பதுமந்த 

ன்னை, முர்திரவிக்கதிர்போ லுமிளிர்கிக்குங்கன விடி.யின்மு
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னை -ூர்வாளும், வெக்தகிருப்புப்பொ றியமென க்கொடியம 

னவேட்கைமேருவொத்தோர், சுக்கரஞானியர் £ரர்சூரரை 

பெல்லாமிமைப்பிற் ுரும்புசெய்யும், (1) 

1017 *முதுதயர்பூட்டாதீபூட்டிமுடிவில்காமாதியென்லும் 

புதுமணிவைத்தசெப்பாம்பூவையரின்பம்வேண்டே. [ணில் 

னிதுகசையிதுசெய்க்தோரென்பிதுஈரம்பிதுவென்றெண் 

எீதுமுகமாகர்வேட்கசைவிரோதமாஞ்சிறிதுகாளில் (9) 

வைராக்கயச் தகம். 

1018 *என்னைகண்டுரீமா தரார்வடிவமீ திச்சைவைத்துழல்னெருய் 

பொன்சையுந்துகிலையும்பிரி தீ திடில்வெறும் புழுமலக் கூடல் 

லாற், பின்னையுண்மிசொல்கண்டுடீ மயங்கு தல்பிராந்திசங்க.ர 

ன்பாதர், தன்னைநாடுதிநெஞ்சமேபரசுகோ ததியுறப்பெறலா 

[மே. (1) 
சிவ-தறுந்திரட்டு, 

1019 *கூடிற்கைப்பொருளயாவையுங்கொள்ளுவர் 

வீடிலாருயிர் தன்னையும்விட்டுவா 

ராடவர்க்கவ்வரிவையரொப்பதோர் 

கேடுமுண்டோமுமழுதுங்கெடுக்கவே, (1) 

பட்டினத்தடிகள்பாடல். 

1020 திருமால்பயந்ததிசைமுகனமைகத்து 

வருபேழ்பிறவியுமா னிடத்துதித்து 

மலைமகள் கோமான் மலரடியிறைஞ்சிக் 

குலவியசிவபதங்குறுகா சவமே 

Lot Boo TUS ps gar தல்கொண்டாடு 

மானிடாக்கெல்லாம்யானெடுக் துரைப்பேன் 

விளிவெளிமாக்கடெளிவுறக்கேண்மின் 

முள்ளுங்கல் அழுயனறுடடக்கு 

முள்ளங்காலைப்பஞ்செனவுரைத்தும் 

வெள்ளெ ஓம்பாலேமேவியகணைக்சாற் 
34
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அள்ளும்வராலெனச்சொல்லித்துதித் துக் 

கசையுமெலும்புந்தக்கபுன்குறங்கை 

யிசையுங்கதலிச்கண்டெனவியம்பிபு 

கெடுமுடருங்கிகின் நிடிமிடையைக் 

துடி பிடியென்றுசொல்லித்துதித்து 

மலமுஞ்சல( ம்வழும்புந்திரை 

மலையும்வயிற்றையா லிலையென் அஞ் 

சிலந்திபோ லக்கிளை த் துமுன்னெழுர்.று 

இரண்டுவிம்மிச்சீப்பாய்ந்தே றி 

Wj Bor DF Payor s Hoan @h HG 

நகுவார்க்கிடமாய்நான்றுவற்று 

முலையைப்பார்த்துமுளரிமொட்டென்றுங் 

குலையுங்காமக்குடருக்குரைப்பே 

னீட்டவுமுடக்கவுநெடும்பொருள்வாங்கவு 

மூட்டவும்பிசையவுமுகவியிங்கியற்று 

மங்கையைப்பார்த்துக்காந்தளென்றுரைத்தும் 

வேர்வையும மக்குமேவியகமுக்தைப் 

பா ॥ினிலினியகமுகெனப்பகர்ந்தும் 

வெப்பு ததையுமேவியவாயைக் 

துப்புமுருக்கின்.றாய்மலரென்று 

மன்னமுங்கறியுமசைவிட்டிறக்கு 

முன்னியபல்லைமு த்தென மொழிந்து 

நீருஞ்சளியுகின் pI bem Capp aye! 

கூரியமூக்கைக்குமிழெனக்கூ நியுக் 

தண்ணீர்பிளை தவிராதொழுகுங் 

கண்ணைப்பார்த்துக்கழுநிரென்று 

முள்ளுங்குறும்பியொழுகுங்காதை 

வள்ளை த்தண்டின்வளமெனவாழ்த்தியுங் 

கையுமெண்ணெயுங்கலவாதொழியில் 

வெய்யவதரும்பேனும்விளைய த் 

தக்கதலையோட்டின் முளை தீதெழுக்த



௪௪-ம் அதி. காமக்கேடு, 967 

  

சிக்கின் மயிர ததிரண்முகிலென் றுஞ் 

சொற்பலபேடத்துதித்துநீங்க 

ணர்சிச்செல் லுஈரகவாயி 

மோலுமிறைச்சியஈதுதைந்துசீப்பாயுங 

காமப்பா ழிகருவிளைகழனி 

தூமைக்கட.வழிதொலைபெறுவாயி 

லெண்சாணுடம்புமிழியும்பெருவழி 

மண்பாற்காமங்கழிக்குமறைவிட 

நச்சிக்காமுகனாய்கானென்.று 

மிச்சித்திருக்குமிடைக ழிவாயி 

நிங்கட்சடையோன் திருவருளில்லார் 

தஙகித்திரியுஞ்சவலைப்பெருவழி 

புண்ணிதுவென்ற௮ு படவையைமூ£டி 

யுண்ணீர் பாயுமோசைச்செழும்புண் 

மால்கொண்டறியா மாந்தரா்புகும்வழி 

நோய்கொண்டொழியா, 

தருக்கியகாமுகர்சாரும்பமிகுழி 

செருக்கியகாமுகர்சேருஞ்சிறுகுறி 

பெண்ணுமாணும்பிறக்கும்பெருவழி 

மலஞ்சொரிக்திழியும்வாயிற்க ரக 

சலஞ்சொரிந்திழியும தண் ணீர்வாயி 

லித்தைநீங்களினிதெனவேண்டா 

UF AVA Bd SHI EB I ய Bl 

மெச்சச்சவப தவிீடருள் பவனை 

முத்திரா தனைதவா முதல்வனை 

பண்டரண்டமுமனைத்துள புவனமுங 

கண்டவண்ணலைக்கச்சியிற்கடவுளை 

யேகநாதனையிணையடியில றஞ்சுமின் 

போசமாதரைப்போற்று தலொழிர்தே. (1)
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1021 

1022 

1623 

1624 

1625 

1626 

காதென்றுமக்கென்.றுகண்ணென்றுகாட்டியென்கண்ணெ 

மாதென்றுசொல்லிவருமாயைதன்னைமறலிவிட்ட [தீரே 

ததென்றெண்ணமற்சுகமென் றுகாடுமித்துற்பு, த்திய 

யேதென்றெடுத் தரைப்பேனிறைவாகச்சியேகம்பனே. (2) 

சீறும்வினைய துபெண்ணுருவா இத்திரண்டுருண்ுி 

கூலுமுலையுமிறைச்சியுமாகிக்கொடுமையினாற் 

பி. றுமலமுமுதிரமுஞ்சா யும்பெருங்குழிவிட் 

டேறுங்கரைகண்டிலேனிறைவாகச்சியேகம்பனே, (3) 

பெண்ணாகவந்தொருமாயப்பிசாசம்பிடி த்திட்டென்னேக் 

கண்ணால்வெருட்டிமுலையான்மயக்கிக்கடி தட. த்துப் 

புண்ணாங்குழியிடை த்தள்ளியென்டோ தப்பொருள்பறிக்க 

வெண்ணாதுனைமறஈதேனிறைவாசச்சியேசம்பனே. (4) 

முட்டற்றமஞ்சளையெண்ணெயிற்கூட்டி முகமினுக்கி 

மெட்டிட்டுப்பொட்டிட்டுப்பித்தளையோலைவிளக்கியிட்டுப் 

பட்டப்பகலில்வெளிமயக்கேசெயும்பா வையாமே 

லிட்டத்ன தநீதவிர்ப்பாயிறைவாகச்சியேகம்பனே. (5) 

பிறர்துமண்மீதிற்பிணியேகுடிகொண்டுபேரின்பத்தை 

மறந்துசிற்றின்பத்தின்மேன்மயலாகிப்புன்மாதருக்குட் 

பறந்துழன்றேதடுமா றிப்பொன்ேடியப்பாவையர்க்கந் 

திறர்தடவோபணிததாயிறைவாகச்சியேசம்பனே. (0) 

நாறுங்குருதிச்சலதாரைதோற்புரைராடொ றஞ்சி 

யூறுமலக்குழிகாமத்துவாரமொழித்திடும்புண் 

டேறுந்தசைப்பிளப்பர்த.ரங்கத்துளசிற்றின்பம்வீட் 

டேறும்பதர்தருவாய்திருக்காள த்தியிச்சுரனே, (1) 

1027 | £டிங்குருதிச்செழுகீர்வழும்பு ஞ்செ றிந்தெழுந்.து 

பாயும்புடவையொன் றில்லாதபோ துபகலிரவா 

யியுமெறும்பும்புகுகின் நயோனிக்கரவுபகன் 

மாயுமனிதரைமாயாமல்வைக்கமருந்தில்லையே, (8)



1026 

1631 

1032 

1035 

1054 

1635 

1636 

1637 

1638 

1639 

௪௪-ம் அ.தி. காமக்கேடு, 

வாயகாறுமூழன் மயிர்ச்சிக்குகா நிடுமையிடுங்கண் 

பிரா அமங்கம்பிணவெடிநாறும்பெருத்தகொங்கை 

சீநரா௮ும்யோ னியழனைறுமிந்தியச் சே.றுஇந்திப் 

பாயகாறுமங்கையர்க்கோவிங்கனே பனம்பற்றியதே, 

தாயுமானவர் பாடல, 

மெய்விசுரா ற்றமெல்லாமிக்கமஞ்சளான் மறைத்துப் 

பொய்விசம்வாயார்புலையொழிவதெர்காளோ, 

திண்ணியகெஞ்சப்பறவைசிக்கக்குழற்காட்டி ற் 

கண்ணிவைப்போமாயங கடக்குகாளெர்நாளோ, 

கண்டுமொ ழிபேசமனங்கண்டுகொண்டுகைவிலையாக் 

கொண்மவிமொனார்பொய்க்கூத்தொழிவதெர்காளோ. 

காமனை வாவென் றிருண்டக ண்வலையைவீசுமின் னா 

நாமமறநர்தருளாண்ணுகாளெர்காளோ,. 

விங்கித் தளர்ந்துவிழுமுலையார்மேல்விழ்ந்து 

MALS CF wou gs gona Gor oars Gare, 

கண் களில் வெண்பூளைகாப்பக்கருமையிட்ட 

பெண்கண்மயறப்பிப்பிழைக்குரா ளெர்காளோ, 

கர்சிரு க்குங்கொங்கை கரும்பிருக்குமின்மாற்றம் 

வைச்சிருக்குமா தர்மயக்கொழிவதெர்காளோ. 
4 

பச்சென்றகொங்கைப்பசப்பியாபாழானமய 

னச்சென்றறிக்தருளைண்ணுகாளெர்காளோ, 

உந்திச்சழியாலுளத்தைச் ஈழித்தகன 

தந்தித்தனத்தார் தமைமறப்பசெர்காளோ, 

ஆழா pau ன்னவளவுபடா வஞ்சகெஞ்சப் 

பாழானமாதர்மயற்பற்றொழிவதெர்காளோ. 

தூயபனித்திங்களசுடுவதெனப்பித்தேற்.று 

மாயமடவார்மயக்கொழிவதெர்நாளோ, 

269 

(9) 

(9) 

(10) 

(11)



210 

1640 

104] 

1042 

1045 

1644 

1645 

பொருட்பால், 

தளத்தூர்ப் பதிற்றுப்பத்தந்தாத். 

Cad oD sips துகயலிற்பிறழ்ந்துவிடமொப்ப வெப்பமருவிப் 

பாலிற் றெளிந்து பிணையைக் துரத்தியரிசூழ்பரர்துபடை 

வள், கோலிற்பயின் ௮ுகுமிழின் மறிந்துகுழையூமிசெல்லு 

ம்விழியார்,மாலிற்படாதுனடியேவழுத்தவருளாய்குளந்ைைத 

| (யரனே. (1) 

நீதிநேறிவிளக்கம். 

கொலையன்சார்பொய்நமாணாமானமாமோம்பார் ர (020) த 

சளவொன்றோவேனையவுஞ்செய்வார--பழியொடு 

பாவமிஃதென்னார்பிறிதுமற்றென்செய்யார் 

காமங்கதுவப்பட்டாா. (1) 

ட. ராமாயணம், 

தூபகேதுபுவிக்கென க்கோன் றிய 

வாமமேகலைமங்கையரால்வருங் 

காமமில்லையெனிற்கடுங்கேடெனு 

நாமமில்லை*ரகமமில்லையே, (1) 

இறம்திறம்பியகாமச்செருக்கினான் 

மறந்துதத்சமதியின் மயங்கின 

ரிறந் திறந் திழிந்ேதே றுவதேயலா 

லறந்திறம்பின ராருள ராயிஞர். (2) 

நாமத்தாழ்கடன்ஞால தவிர் தவ 

ரீமத்கான்பறைந்தாரிளமாதாபாற் 

காமத்தாலிறந்தார்களிவண்டுறை 

தாமத்தாரினரெண்ணினுஞ்சால்வரோ. (3) 

பொருளுங்காமமுமென் நிவைபோக்கிவே 

றிருஞுண்டாமெனவெண்ணலர் தலு 

மருளுங்கா தலிற்றீர் தலுமல்லதோர் 

தெருளுண்டாமெனவெண்ணலர்சிரியோர். (4)
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1040 மாசிலாதகுடிப்பிறப்புமானங்€ர் த்தியிவைமாய 

வாசைசோயான துபெருகவனங்கசச த காலேவுண்டு 

௩ சலின் திக்குலத்தவரைக்குலையச்செய்தார்குலத்தோடு 

நாசமெய்திப்பழியோெரகமு.றுவரெனவுரைச்தான், (5) 

தசேலோபாக்கியானம். 

1047 குடருநெய்த் தோரு மென்புங்கொழுவும்வார்வமும்புந்தோ 

அகர்,கதொடருகாடிகளும்வைத்துச்சுமத்தியதடியுங்கொண்டு 

படர் தரச்செய்தபவ்விப்பாண்டமாமடர்தைல்லா 

ரிடனுடை.வடி வ மந் தோவிதற்குமுண்ப யங்காகிற் பா, (1) 

1648 கோதுறவமைத்தபல்விக் குழம்புபஃறுவா ர்ர்தோறு 

Cut gpa pu, ங்கும்பமூத் தரபா தீதிரங்கை 

பாதுபல்கிருமிக்கு பபையடர்ந்ததீகாற்றக்கூடிம் 

மாதர்மெப்வடிவ்கண்டுமாழ்குவார்பாழ்கிகிற்க, (2) 

றி குளாமணி, 

1649 தேமிடைநாவல்வேலிச்செழுமண ற்குவா லங்குன் றும் 

Lp Dol GL (POET Hel] FHM BHI DM Ll HA 

காமுடைமனமுஙகண்ணுகிறைவுர்தம்பாலவாகா 

காமுடைமன த தினார்கட்கியாருளர்களைகணாவார், (1) 

யசோதரகாவியம். 

1050 *எண்ணமதலாமைபண்ணுமிறப்பிறப்பிடிய நாறு 

மண்ணியபுக ழைமாய்ச்கும்வரும்பழிவளர்க்குமானத் [தை 

திண்மையையுடைக்குமாண்பை திருவொடுசிகைக்குஞ்சிர 

சண்ணொடுகலக்குமற் றிக்கடைப்படுகாமமென்றான், (1) 

சீவகசிந்தா மணி. 

1051 காமமேகன் றிநின் றகமூ தகண்டருளினாலே 

வாமனார்சென் று உூடிவருஈ தினீிரென் வையத் 

இமெஞ்சேர்மாலைபோலவிழித்தட ப்பட்டதன் றே 

நாமவேற்றட க்கைவேர்தேகாமிதுதெரியினென்ரான். (1)



272 பொருட்பால். 

1052 எரிதலைச்கொண்டகாமத்தின்படீர்ப்புள்ளியற்றாம் 

பிரிவின்கட்பிறர்ததுன்பம்பெருங்கடலனையசொன்றா 

அருகிகைந் துடம்புரிங்கினிம்பையோடும்மையின் றி 

பிருதலைப்பயனுமெய்தாரென்றியாங்கேட்டுமன்றே, (2) 

105: பெண்ணெனப்படுவகேண்மோபீடி லபிறப்புரோக்கா. 

வுண்ணிறைவுடையவல்லவொ ரா பிரமன த்தவாகு 

மண்ணிப்பத் தற்கையிட்டாலிர்திரன் மகளுமாங்கே 

2வண்ணெயக்குன் றெரியுற்றுற்போன்மெலிர்துபின்னிற்கு 

(மன்றே. (9) 
மணிமேகலை. 

1021! முடிபொருளுணர்ந்தோர்முதுநீருலகிற் 

கடியப்பட்டனவைந்துள வவற்றிற 

கள்ளும்பொய்யுங்களவுங்கொலையுற் 

தள்ளாதாகுங்காமர்தம்பா 

லாங்கறுகடிர்தோரல்லவைகடி.ந்தோஜரென 

$ஙகன ரன் றேநிறை தவமாக்க 

ணீங்காரன் றேரீணிலவேர்ே த 

தாங்காஈரகந்தன்னிடையுழப்போர், (1) 

1655 சீறையுமுண்டோசெமழும்புனன் மிக்கு மிஇ 

நிறையுமுண்டோகாமங்கா ழ்கொளின்,. (9) 

வ்ளையாப்கி. 

1050 எண்ணின்றியேதுணியுமெவ்வழியானுமபோடு 

முண்ணின் அருக்குமுரவோருரைகோடலின்றா 

ஈண்ணின் தியேயாயவாரசைகசயந்துநிற்குங் 

கண்ணின் றுகாமானிகாமுறு வாரைவிழ்க்கும், (1) 

1657 *சான்றோருவப்பத்தனிநின் றுபழிப்பகாணா 

ரான்றாங்கமைந்தகுரவர்மொழிசோடலீயார் 

வானராங்கிநின் ற்புக ழ்மாசுபடுப்பர்கா மன் 

முன்ருங்கிவிட்டகணை மெய்ப் படுமாயினக்கால், (2)
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1058 *மாவென்றுரைத்துமடலேறுபமன்றுதோறும் 

$வென்றெருக்கனிணர்சூடுபபுன்மைகொண்டே 

பேயென்தெழுர்துபிறரார்ப்பவுகிற்பர்காம 
கோய்ஈன்கெழுந்துகனிகாழ்க்கொள்வதாயினக்கால், (9) 

தண்டலகேசி, 

1059 *வகையெழிற்றோள்களென்றுமணிநிறக்குஞ்சியென் ௮ம் 

புகழெழவிக ற்பிக்கின்றடொருளில்காமதைதமற்றோர் 

தொகையெழுங்கா தறன்னாற்றுய் த்தியாந் துடைத்துமென்பா 

ரகையழலமுவந்சன்னைகெய்யினாலவிக்கலாமோ, (1) 

1060 *அனலெனதநினைப்பிற்பொத்தியகந்தலைக்கொண்டகாமக் 

கனலினையுவப்புநீராற்கடையறவலித்துமென்னார் 

கினைவிலாப்புணர்ச்சிதன்னானீக்குதுமென் அுநிற்பார் 

புனலினைப்புன லினாலேயாவர்போகாமைவைப்பா ர், (2) 

நாலடியார். 

1001 . குடருங்கொழுவுங்குருதியுமென்புக் 

தாடருஈரம்பொடுகோலு--மிடையிடையே 

வைத்ததடியும்வழும்புமாமற்றிவற்று 

சளத்திறத்தாளீர்ந்கோகதையாள, (1) 

1602 ௮ம்புமழலுமவிர்கதிர்ஞாயிறும் 

வெம்பிச்சுடி னும்புறஞ்சுடும்--வெம்பிக் 

கவற்றீமன த்தைச்சுதெலாற்காம 

மவற்றினுமஞ்சப்படும். (2) 

1063 ஊருளெழுர்தவுருகெழுசெந்தீக்கு 

நீருட்குளித்துமுயலாகு--நீருட் 

குளிப்பினுங்காமஞ்சுடுமேகுன் றேறி 

பயொளிப்பினுக்கா ஈஞ்சுடும், (3) 

35
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அறநேறிச்சாரம். 

1664 *பழியொடுபாவத்ைப்பாராய்நீகன் றிக் 

கழிபெருக்காமகோய்வாங்க--வழிபடா 

.. வோடுமனனேவிடுச்தென்னைவிரைர் தந 

நாடிக்கொண்மற்றோரிடம், (1) 

நல்வழி. 

1665 *அம்மிதுணையாகவாறிழிந்தவாறக்குங் 

கொம்மைமுலைபகர்வார்க்கொண்டாட்ட--மிம்மை 

மறுமைக்குஈன்றன்றுபாநிதியம்போக்கி 

வெறுமைக்குவித்தாய்விடும். (1) 

1000 *நண்டுசிப்பிவேய்க தலிநாசமூறுங்காலத்திற 

கொண்டகருவழிக்குங்கொள்கைடோ--லொண்டொடீஇ 

போ தந் தனங்கல்விபொன் றவருங்காலமயன் 

. மாதர்மேல்வைப்பாரமனம், (2) 

நீத்வேண்பா, 

1007 *ஊரூெனும்வனத்தேயொளவாட்கண்மாதபெனு 

கூரூர்விடமுட்குழாமுண்டே--சீரூர் 

விரத்திவயயிராக்கெயெவிவேகத்தொடுதோ 

லுரத்தணிய த்தையாவென்றோ.து. (1) 

தீநக்குறள். 

1008 பேணாதுபெண்லிழைவானாச்கம்பெரியதோர் 

நாணாகராணுசதரும, (1) 

1669 பெண்ணேவல்செய்தொழுகுமாண்மையினுணுடைப் 

பெண்ணேபெருமையுடைத்து. (2) 

1010 ஈட்டார்குறைமுடிமார்ஈன் ருறருரஈன்னுதலாட் ப 

பெட்டாங்கொழுகுபவர், (8) 

] 071 எண்சேர்ந்தகெஞ்ச த்திடனுடையார்க்கெஞ்ஞான்றும் 

பெண்சேர்ம்தாம்பேை தமையில், | (4) 

ஆகச் செய்யுள் 80, காமக்கேடூ மற்றிற்று,
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திநுவிளையாடற்புராணம். 

இழிபவருயர்ந்தோர் த தோரிளையவர்கழியாகோயாற் 

( கழிபவர்யாவரேனுங்கண்வலைப்பட்டுநெஞ்ச, மழிபவர் 

| பொருள்கொண்டெள்ளுக்கெண்ணெய்போலளரந்துகாட்டிப் 

பழிபடுபோகம்விற்பாரா வணப்பண்புசொல்வாம். (1) 

காத்சிப்புரா ணம். 

அலகசனல்லறஞ்சூழ்காஞ்சியமா்பெருஞ்செல்வராயுங் [ஞ் 

குலமுறைச்சார்பால்வெர்கோய்கோட்பட்டா ரிழிஞரேனு 

சிலகொடுப்பனவுங்கொண்டுசேர்ர் துபொய்வஞ்சமெல்லா 

நிலைபெறவடைத்துவைத்தநெஞ்சென ரா௫வாழ்வார். (1) 

விநாயகபுராணம். 

உறுப்பினுற்பெருவனப்பாலொள்ளணியாலிள மையினான் 

மறுப்படாக்குலமகளிர்வழியொழுகித்தருஞ்சுகமும் 

வெறுப்பவேகாளையர்க்குமிகுபோகம்விளைக்கின் ற 

சிறப்பினுற்பொருண்முமுதுந்திைறகொள்வர்விலைமாதர்.() 

எழிலாற்பாடலாடலினாலிச்சைபெருக்கியுளமொவவா 

பொழியிற்செயலால்வயமாக்கிமுற்றும்பொ ருளைப் பறித்து 

விடும், பழிராணாதப.ரத்ைைதயரைப்பற்றா ராயர்ச பண்புடை 

யா,ரொழியாரவரைப்பேைமையிலொழியா ரேமகண்டனே 

பேநர்ப்புராணம். 

இளமையேகவினேசர்த்தியெறுழ்கலையிங்கிதத்தின் 

வளமையேயன் பேரல்லவருணமேயேகஃபோகம் 

விளைவுசெய்திறனேமற்றுமிக்குளரேனும்பொன்னிற் 

றளர்வினராயினஞ்சேயிருமன ததையலார்க்கு. (1)
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1683 

பொருட்பால். 

திரக்கற்றலப்புராணம். 

கைப்படொருளெலாங்கொடுத்துக்கல்விகேள்விகண்முதலா 

மெய்ப்பொருளைக்கைவிடுத்து வேசைமுலைப் போகமெனும் 

பொய்ப்பொருளேகைக்கொண்டான்பொதுமா தர்மயல்பூண் 

டா, ளெப்பொருளுர்தெளிர் தாருந்தெளிவாரோவிருநில த் 

(தில். (1) 
சீகாளாத்திப்புராணம். 

கரியநீலவொண்கட்பொதுமா தரைக்கண்ணுற் 

ற்ரியமா தவவேடம்விட்டணைந்தவரநேக 

ருரியமாகிதியனை த்துமீர்திரப்பதற்குன்னிப் 

பரியுமாதவவேடமுற்றகன் றவர்பலரே. (1) 

தெளிச்தவொண்கலைப்பொருளினை த்தெளிதரச்சிர்தை 

களித்துவர்தவர்மதியளவறைந்துமேற்காட்டா 

தொளித்திடுங்குருபரனென விளங்குமொள்ளிழையா 

ரளித்திடும்பொருளள வறிந்தன் புசெய்குவரால், (2) 

குனித்தவிற் றிறலரசிளங்குமரராங்குடத்தை 

யனிச்சமெல்லடிக்குவியிள முலையவளழகாக் 

தனிக்கயிற்றினிற்பூட்டி விட்டனு தீனர்தாழ்ர்த 

மனைக்கணெ ற்றினிற்பொருட்சலம்வறந்திடமுகப்பாள், (9) 

இல்லைபிழையாயினுமியைத்தொர்பிழைதன்னைச் 

சொல்லியணையாதெதிர்துனித்தமுதுதைத்து 

மெல் லுணவொ ஹிந்துசிலர்வேண்டுறவிருந்து 

நல்லிளஞர்கொள்ள மயனங்கையர்களிப்பார். (4) 

ஆடவாமுனாடை மையவிழ்த்தனருடுத்துங் 

கூடுமுலைதாசொடுகு லுங்குறநடக்து 

நாடகாடி த் துமிசைஈல்லன பயின்றும் 

விடலரி சாயமயல்வேலையுளமிழ்ப்பார். (9) 

உள்ளுறவிலாவெளியுறவுசெ ய்துதா ன 

வெள்ளுறுமிளை ஞர் தந்திருவெலாங்கவர்ந்
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செள்ளு௮ஈரகினுமிடுத்லால்வெறுங் 
கள்ளரிற்கொடியவர்கணிகைமா தரே. (6) 

பட்டினத்தடிகள்பாடல். 

நாவாரவேண்டும்விதஞ்சொல்லுவாருனைகான்பிரிந்தாற் 

சாவேனென்றேயிருந்தொச்சவுண்டார்கள்கைதான் வறண் 

டாற், போய்வாருமென் றுநடுத் தலைக்கேகுட்டும்பூவையருக் 

கீவார் தலைவிதியோவிறைவாகச்சியேகம்பனே, (1) 

எ த்தனபேோ்கட்டகுழியெத்தனைபேர்தொட்டமுலை 

யெத்தனைபேர்பற்றியிழுத்தவிதழ்--நித்தநித்தம் 

பொய்யடாபேசம்புவியின்மடமா தரைவிட் 

டுய்யடாவுய்யடாவுய், (2) 

வளையாபதி. 

விபொருளானையகன்றுபின்னுமோர் 

மாபொருளான்பக்கமாணநயத்தலின் 

மேய்புலம்புல்லற மற்ரொர்புலம்புகு 

மாவும்புரைபமலரனவுண்கணா. (1) 

நாயும்போல்வர்பல்லெச்சுலுஈச்சலாற் 

Puyo urate lbs றிசிதைக்தலா 

ஷனோயும்போல்வர்றுகர்தற்கருமையால் 

வேயும்போல்வரிவவேனெடுங்கண்ணினார், (2) 

நுண்பொருளானை நுகர்ந்திட்ட்வான்பொரு 

ணன்குடையானைகயந்தனர்கோடலின் 

வம்பிழிமென்முலைவாணெடுங்கண்ணவர் 

கொம்பிடைவாழுங்குரங்கும்புரைப, (3) 

சத்தியுமாணம். ழீ ah இரு 9 ரம னீ. 

௮ன்பு நாலாகவின்சொலலர்தொடுத்தமைத்தகாத 

லின்பஞ்செய்காமச்சார்திற்கைபுனைந்தியற்றிமாலை



278 பொ பால், 

  

1090 

1691 

1692 

1693 

1694 

1695 

நன்பக ற்சூட்டிவிள்ளாே தாமுகினுஈங்கைமார்க்குப் 

பின்செலும்பிறர்கணுள்ள ம்பிணையனார்க்கடியதொன்றே.() 
சக தியுசசாம. 

ஐசையல்குற்பெரியாரையருளுமிடையுஞ்சிறியாசைக் 

கூசுமொழியு ம்புரூவமுங்குடிலமா இயி ருப்பாரை 

வாசக்குழலுமலர்க் சண்ணுமனமுங்கரியமடவா ரைப் 

$சல்பெருக்கவல்லாரைப்பொருந்தல்வா ழிமடகெஞ்சே.(2) 

நாலடியார். 

புதுப்புன லும்பூங்குழையார்நட்புமிரண்டும் 

விதுப்பறநா டின்வேறல்ல--புதுப்புனலு 

மா ரியறவேயறுமேயவரன்பும் 

வாரியறவேயறும், (1) 

விளக்கொளிபும்வேசையா்ஈட் புமி.ரண்டு 

துளக்கறகாடின் வேறல்ல--விளக்கொளியு 

கெய்யற்றகண்ணேயறுமேயவரன்புங் 

கையற்றகண்ணேயறும், (2) 

௮ங்கண்விசம்பினமரர்தொழப்படுஞ் 

செங்கண் மாலாயினுமாகமற்--றங்கைக் 

கொடுப்பதொன் றில்லானரக்கொய்களிரன்னார் 

விரிப்பர் தங்கையா HO MAPS. (3) 

ஆணமினெஞ்ச த் தணிரீலக்கண்ணாக்குக் 

தாணமில்லா தார்கடுவனைய/-- காணவே 

சசக்கூர்ர்துகொண்டாருஞ்செய்தடொருளுடையா 

ரக்காரமன்னாரவர்க்கு, (4) 

பாம்பிற்கொருதலைகாட்டியொரு தலை 

தேம்படுதெண்கயத்துமீன்காட்டு--மாங்கு 

மலங்சுன்னசெய்கைமகளி/தோள்சேர்வார் 

விலங்கன் னவெள்ள ிகினார். ப ௬ (5)
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1696 ஆமாபோனக்கயெவர்கைப்பொருள்கொண்டு 

சேமாபோற்குப்புமாஉஞ்சில்லைக்கணன் பினை 

பேமாந்தெமதென் றிருக்தார்பெ.றுபவே 

தாமாம்பலரானகை, (6) 

தீநக்துறள். 

1697 பொருட்பெண்டிர்பொய்ம்மைமுயக்கமிருட்டறையி 

லேதில்பிணஈ தழிஇயற்று, (1) 

1096 பொதுாலத்தார்புன்னலந்தோயார்மதிரலத்தின் 

மாண்டவறிவினவர். (2) 

1099) ஆயுமறிவின ரல்லார்க்கணங்கென்ப 

மாயப் களிர்முயக்கு, (3) 

1700 wa ரைவீலாமா ணிமையார்மென் ரோள்புரையிலாப் 

பூரியர்களாமுமளறு. (4) 

ஆகச் செய்யுள் 29, வரைவீன்மகளிர் ழற்றிற்று, 

௪௬-ம் அ.தி. கள்ளுண்ணாமை. 

திநமந்திரம். 

1701 *மயங்குந்தியங்குங்கள் வாய்மையழிக்கு 

மியக்குமடவார்தம்மின் பமேயெய்தி 

முயங்குகயங்கொண்டஞானத்துமுக்தா 

ரியக்குமிடையமுவானர் தமெய்துமே. (1) 

1702 &உள்ளுண்மையோரசாருணரார்பசுபாசம் 

வள்ளன்மைரா தனருளினின்வாழ்வுரூர் 

தெள்ளுண்மைஞானச்சவயோகஞ்சேரவுமுர் 

கள்ளுண்ணுமாந்தர்கருத்தறியாசே. (2)
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1708 

1704 

1705 

1706 

1707 

1708 

# LOL & (GH GhF LOL LN SVL ST Seep 

மயக்குமதுவுண்ணுமாமூடர்தேரார் 

மயக்குறுமாயையின்மாமாயைவீடு 

மயக்கிற்றெளியின் மயக்குறுமள் ஜே, (3) 

கந்தபுராணம். 

விள்ளு௮ுநாணினர்விரக த தீயின 

ருள்ளு றுமுயிர்ப்பினருலையுநெஞ்சினர் 

தள்ளு.று தம்முணர்வின் றிச்சா ம்பினார் 

கள்ளினுமுள துகொல்கருத்தழிப்பதே, (1) 

பளிக்கறையன்னதோர்படுகர்ப்பாங்கினுர் 

தளிர்ப்புறுசெருவினுந்தவறு ற்றேகுவா£ 

தெளிப்பவரின்மையினெ றியிற்சென் நிலர் 

களிப்பவர் தமக்குமோர்கதியுண்டாகுமோ, (2) 

வீநாயகபுராணம். 

௮ நிவையழிக்குஞ்செயலழிக்குமழியா மானர் தனையழிக்குஞ் 

செறியுமறிஞர்மதியாதசெருக்கைவிளைக்குமீன் ருளு [க் 

முறியும்வெறுப்புமிகவிளைக்குமுனிவுவிளைக்கும்பசையஞ்சா 

குறிகள்விளைக்குஈகைவிளைக்குங்கொள்ளேல்கள்ளுண்டலை 

(மைந்தா, (1) 
திநக்தற்றலப்புராணம். 

வீருயபவக்சடலின் விழ்ர்தவரைக் தவவரம்பி 

லே௫ுமலழுத்துசு ழியறிவுவெளிக்கிருட்படலர் 

தூருயகொடுரகினழுத்திலிடுந்தோட்டி.கதி 

பேழுனவழியடைக்குங்க தவமேபெறுஈறவூண், (1) 

எவ்வமுறதுகர்ச் தாரையியம்புவதென்னாங்கவரைக் 

கவ்வையுறப்புகன்றாலுங்கண்டாஓம்பெரும்பாவ 

மெய்வளருநெறியோர்கள்விலக்குவ.தவிலக்கா த 

பொய்வழியைகிரும்பினரும்விரும்பாகபுலைமதுவே, (2)
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1709 

1710 

பின்னவருண்டாலவரேபெரும்புலையரவணிகரொடு 

மன்னவருமுண்டாபேன்மற்றையவரினுங்கடைய 
ரன்னவர்க்கேயவையா இலம்புவிக்குக்கடவுள ரா 

முன்னவர்க்குமதுவருக்கன்முறைமையோமடமையோய்,() 

கூர்ம।.ரா ணம். 

கள்விலைபகர்வோர் கள்ளினைஅுகர்ந்தோர் கள்ளருந்துதற்கு 

டன்படுவோர், கள்ளருர் தினரைமகமுசர் ஈரஏற்கற்பகாலங் 

இடந்தமுந்தி, யெள்ளுறுந்தீயமலப்புழுவாடபலத்தினைறுகர் 

ந்துபின்னிறந்து, விள்ளருங்கொடிய ரவு. ரவாரகன்மீட்டு மீட் 

Open ௮ுநாளகழிப்பர். (1) 

தீநப்பூவணப்புராணம். 

1711 $வள்ளத்தேயுறவாக்குமது நுகர்ந 

1712 

1713 

1714 

துள்ள த்தேயுணர்வோடிடவோடிவிழ்ந் 

தள்ளற்பள்ள ததழுந்தினர்மள்ளர் தாங் 

கள்ளுண் பார்க்குக்கதியுமுண்டாங்கொலோ. (1) 

சுதசங்கீதை, 

இமைபயக்குஞ்சுராபா னஞ்செய்தபாவிமலம்புசித்து த் 

தூய்மையடையாவுடல்வீக்குத்துக்கச்துழ லுமுயிர்களா 

நாமதடையும்பறவைகளாகலமில்கிருமிடடமாத் 

தோமதுறுபல்பவமெடுத்துச்சுழன்றுஇரிவான் ப ற்பலநாள, 

இராமாயணம், 

வஞ்சமுங்களவும்பொய்யுமயக்கமுமரபில்கொட்புர 

தஞ்சமென்ஞுரைநீக்குந்தன்ன மயுங்களிப்புர்தாக்குங 

கஞ்சமெல்லணங்குர்திருக்கள் ளினாலருந்தினரை 

நஞ்சமுங்கொல்வதல்லானர௫னைகல்கா தன்றே, (1) 

சீவகசிந்தாமணி. 

மாலைப்பர் தும்மாலையுமேந் திமதுவார்பூஞ் 

சோலைம்மஞ்ஞைச்சூழ்வளையார்தோளவிளையாடி. 

36



989 பொருட்பால், 

  

1715 

1716 

[ப 

1718 

1719 

1720 

ஞாலம்காக்கும்மன்னர்களா வார்ஈறவுண்ணாச் 

சிலங்காக்குஞ்சிற்றுபகா.ரமுடையாரே. (1) 

தீரிகடூகம், 

இளஞர்க்குகவா தான்செல்வமும்பை௫ கூழ் 

விளைவின்கட்போற்றானுழவு--மிளையஞய்க் 

சள்ளுண்டுவாழ்வான்குடி மையுமிச்கூன் று 

முள்ளனபோன்றில்லாப்பொருள். (1) 

அறதநேறிச் சாரம். 

ஒளியுமொளிசான் றசெய்கையுஞ்சான்ரோர் 

தெளிவுடையசென்றுரைக்குரந்தேசுங்--களியென்னு் 

கட்டுரையார்க்கோகப்படுமேலிவையெல்லாம் 

விட்டொழியும்வேராய்விரைந்து, (1) 

திருக்குறள். 

உண்ணற்கசளளையுணிலுண்கசான்றோரா 

னெண்ணப்படவேண்டா தார். (1) 

நாணென்னுகல்லாளபு றங்கொடுக்குங்கள்ளென்னும் 

பேணாப்பெருங்குற்றக்தார்க்கு. (2) 

சையதியாமையுடைத்தேபொருள்கொடுத்து 

மெய்யறியாமைகொளல், (9) 

துஞ்சினாசெ த்தாரின்வேறல்லசெஞ்ஞான் ற 

ஈஞ்சுண்பார்களளுண்பவர், (4) 

ஆகச் சேய்யுள் 20. கள்ளுண்ணாமை ழற்றிற்று,
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1721 

1723 

௪௭-ம் அதி. சூது. 

விநாயகபுராணம்,. 

வென் நிவரினுமதனான்முன்மேவுமொன் றற்காயி ரம்பின 

மன்றவிழக்குமதுவன் றிவைத்தபொருளும்வருவாயு 

மன தியன த்தும்பகைகொள்ளுமமைச்ச ரா தியு௮ப்பொ ழியு 

மொன்றுபொளிகல்விகண்மறுமையு றுதியிலையாஞ்சூதா டே 

(ல். (1) 
வில்லிபாரதம். 

திதினால்வரித் துகெஞ்சந்தியவராடுமாயச் 

சூதினால்வென் றுகொள்கைதோற்றமும் புகமுமன் று 

போதினான்முகனுமா லும்புரிசடையவனுங்கேளவி 

(1) 

அடியுமாண்மையும்வலிமையுஞ் சேனைபுமழகும்வென் நியுந் 

தீத்து, குடியுமானமுஞ் செல்வமும்பெருமையுங்குலமுமி 

ன்பமுர்தேசம், படியுமாமறை யொடழக்கமும் புகமுமுன்ப 

யாதிகான்மறையுமூள்ளவளவுமிவ்வசையரதே. 

பின் றகல்வியுஞ்சேோ, மடியுமான்மதிபுணர்ந்தவர் சூதின்மே 

(3) 

முழகராயிள மடர்ையர்க் குருகுவோ ர்குறிப்பிலாமையினா 

ல்வைப்பரோமனம்வையார். 

ளும், பழகுவார்மிகச்சிர்ை தசோய் தாங்களே படுக்குமாறுண 

ராம, லழகுபேரறிவாகவேகொண்டவரற ததொஞில்புரியா 

மற்கழக மாடவும்பெறுவரோவிசனினுங்கள்ளுணலினி தன் 

[o. (3) 

மேதகத்தெரிஞான நாற்புலவரும்வேத்துநாலறிர்தோரும் 

பாதகத்திலொன்றென்னவேழுன்னமேபலபடப் பழித்திட் 

டார், திதகப்படு புன்றொழிலிளைஞரிற் சிர்தனைசிறிதின் நித 

தோதகத்துடனென்னையோசகுனிதன்சூதினுக் கெதிரென் 

(ரன். (4)



264 பொருட்பால், 

  

1726 

1727 

நளவேண்பா. 

௮றத்தைவேர்கல்லுமருஈரஇற்சேர்க்குக் 

திறத்தையேகொண்டறாளை த்தேய்க்கு--மற த்தையே 

பூண்டுவிரோ கஞ்செய்யும்பொய்ச்சூதைமிக்கோர்க 

டீண்டிவரோவென்ரார்தெரிந்து, 

உருவழிக்குமுண் மையுயர்வழிக்கும்வண்மைத் 

திருவழிக்குமானஞ்சிதைக்கு-- மருவு 
மொருவரோடன்பழிக்குமொன் றல்லசூது 

பொருவரோ தக்கோர்புரிர்து, 

நைடதம். 

1728 *சிலுற்றருமமெய்சதைக்குந்தெண்டி.ரை 

1129 

வேலை ற்றிருகிலக்கிழமைவிழ் த்திடு 

மாலுறுத்திடுங்கவருடன் மன்ன கேள் 

கோலிமுக்கரசர்தங்கொள்கைத்தென்பவே. 

*ஐயறீயாடுச ற்கமைந்தசூதுமற் 

றெய துகல்குரவினு க்கியைர்ததாதுவெம் 

பொய்யினுக்கருக் துணை புன்மைக்கன் றதாய் 

மெய்யினுக்குறுபகையென் பாமேலையோர், 

1730 *எள்ளுகளுதினையிகலிவென் ற தூஉங 

1731 

கள்ளமேற்கொடுவலைகரக் துவேட்டுவ 

ரூளளுறவமைத் திடிமுணவையோர்கிலா ப 

புள்ளின மருர்தின போ லுமென்பவே, 

சீவகசிந்தாமணி. 

பொய்யொடுமிடைந்தபொருளாசையுருளாய 

மைபடும்வினை ச் துகள்வழக்குகெறிமாயஞ் 

செய்தபொருள்பெய்தகலன்செம்மைசுடுசெந்திக் 

கைதவதுனித்தசவ௫ுடலொ ழிகென்றான். 

(1) 

(2) 

(1) 

(3) 

(1)



17338 

1734 

1735 

1736 

1191 

1738 

௪௭-ம் 9) 8. gi 

தீரிகடகம். 

புல்மயக்கம்வேண்டிற்பொருட்பெண்டிர்த்தோய்தல் 

கலைமயக்கங்கள்ளுண்டுவாழ் தல்--கொல்ைமுனிந்து 

பொய்ம்மயக்கஞ்சூ தின்கட்டங்கலிவையமன் று 

ஈன் மையிலாளர்தொதழில். 

அறநேறிச் சாரம். 

ஓதலுமோதியுணர்தலுஞ்சான்ரோரான் 

மேதையெனப்படுமேன்மையுஞ்--சூ து 

பொருமென் னுஞ்சொல்லினாற்புல்லப்படுமே 

லிருளாமொருங்கேயிவை, 

த்நக்குறள், 

வேண்டற்கவென் றிடி னுஞ்சூதினைவென் ற.தாஉக் 

தூண்டிற்பொன்மீன்விழுங்கியற்று, 

ஒன் றெய்திநா நிழக்குஞ்சூ தர்க்குமுண்டாங்கொ 

னன்றெய்திவாழ்வதோராறு. 

சிறுமைபலசெய்துசரறிக்குஞ்சூ தின் 

வறுமைதருவதொன் றில், 

DSL IT TA Gy PLUTO) Fon னு 

முகடியான் மூடப்பட்டா£, 

உடைசெல்வமூணொளிகல்வியென்தைந்து 

மடையாவாமாயங்கொளின். 

ஆகச் செய்யுள் 18, சது ழற்றிற்று, 

  

285 

(1) 

(1)



  

  

966 பொருட்பால், 

௪௮-ம் அதி. செல்வச்செருக்கு. 

கந்தபுராணம். 

1120 அண்ணலர்திருவிடையழுந்தியாசையு 

மெண்ணலன் செர்கெறியியற்றவோர்கலன் 

கண்ணிலன்மதீயிலன்களிப்பினோர்மகன் 

மண்ணிடைவிரைவொடுவழிக்கொண்டாலென. 

சேவ்வந்திப்புரா ணம். 

1140 *வாலிபம்பெருகிலக்கிழுமைமாண்பொ ருண் 

ட] மேலறிவிலாமையிலொன் றுமேவினுஞ் 

சீலமுங்குடி மயுஞ்சிையுமாலிவை 

நா லுமுள்ளவர்செயனவிலவேண்டுமோ,. 

1141 *விழிதெரிர்திருக்கவுங்குருடுமேவுவர் 

1742 

1743 

1744 

மொழிதெரிந்திருக்கவுககராகுவர் 

பொழிமதுவன் றியுமயக்கம்பூணுவ 

ரஹிதருசாலமாபம.ரசர்வண்ணமே. 

காசிகண்டம். 

கனிக்தனிமுச்சுடரியற் றிததங்யெ 

வனத்துலகிருகாயுமகற்றுநான் முக 

னினைப்பருஞ்செல்வம்வந்தெய்தினீடிய 

மனச்செருக்கெனுமிருளகற்றவல்லனோ, 

ஏர்பெறுமிருநிதிச்செருக்கையெப்திடி ற் 

நேர்செவிபுடையருஞ்செலிடராகுவ 

சோர்தருமுரைவலோரூமராகுவர் 

கூர்விழியுடையருங்குருடசாவரே, 

நன்னேறி, 

தொலையாப்பெருஞ்செல்வத்தோ ற்றத்தோமென்று 

தலையாயவாசெருக்குச்சார் த---லிலையா 

(1) 

(1) 

(1)



1749 

1746 

1747 

1748 

1749 

௪௮-ம் அதி. செல்வச்செருக்கு. 287 

லிரைக்கும்வண்ட€ூ து ஈலரீர்ங்கோ தாய்மேரு 

வரைக்குவந்தன்றுவளைவு, (1) 

இராமாயணம். 

அறகிறம்பியவருளுடையருந்தவர்க்கேலும் 

பெறலருந்திருப்பெற்றபின் சர்தனைபிறிதா 

மறநினைர்துமைவலிஒலராயினுமனத்தா. 

லிற ஓறும்படியியற் றுவரிடையருவின்ன ல. (1) 

மன்னவர்வலிதின்வெளவாவளமனைக்கள்ளர்கொள்ளா 

வின்னுயிர்க்கிறுதிசெய்யாவிழர் சபினிரங்கல்வேண்டா 

அன்னியதுயிலையோட்டாதோகையர்காதல்கூட்டா 

வுன்னியபொருளதிட்டாமுடைமையினின் மைஈன்றால், (2) 

விலலிபாரதம், 

செல்வம்வந்துற்றகாலைத்தெய்வமுஞ்சிறி துபேணார் 

சொல்வனவ றிர்துசொல்லா ர்சுற்றமுந் துணையுநோக்கார் 

வெல்வதேரினைவதல்லால்வெம்பகைவலிசென் றெண்ணார் 

வல்வீனைவிளைவுமோரார்மண்ணின்மேல்வாமுமாந்தர், (1) 

தசேலோபாக்கீயானம். 

திறியசேமதிக்குமிந்தச்செல்வம்வந்துற்றஞான் றே 

வறியபுன்செருக்குமூடி வாயுளார்கூகராவர் 

பறியணிசெவியுளாரும்டயிறருசெவிடராவர் 

குறிபெ௮ுகண்ணுளாருங்குருடராயமுடிவரன் றே, (1) 

பழமோமி. 

௮ றியாமையோடிளமைகூடுவதாமாக்கே 

செ.றியப்படுவதா ஞ்செல்வஞ்---சிறிய 

பிறைபெற்றவாணுதலாய்்தானேயாடும்பேய் 

பறைபெற்றாலாடாதோபாயர்து, (1) 

ஆகச் சேய்யுள்-11-சேலவச்சேரக்த ழற்றிற்று, 

 



288 பொருட்பால், 

  

1750 

1751 

1752 

1753 

1754 

௪௯-ம் அ.தி, வறுமை, 

கந்தபுராணம். 

சொ ற்றருகலையெலாந்தொடர்ச்துபற்பகல் 

கற்றவராயினுங்கழிநிரப்பினா 

லற்றவராவேலாக்கம்வேண்டியே 

பற்றலா் தம்மையும்பணிர் துகிற்பரால், (1) 

காஜ்சிப்புராணம், 

நிரப்பெனும்பெரும்பகைவக் துநிலவலின்யாது 

மிரப்பிலார்களுமிரப்பது துணிர்தனரம்மா 

கரப்பிலார்களுங்கரப்பதுதுணிர் சனர்கரு த்தின் 

விருப்பிலாகளுமிழிந்தவும்விரும்புமா துணிர்தார், (1) 

வீநாயக்புராணம். 

வறுமைபோலவின்னா துவறுமையன் நிவேறில்லை (மொழிக 

மறுவின்மொழிகள்சோர்வுபடிம்வாய்த் தகுடிஈற்செயன் 

ளி௮.திபமிமற் றிரப்பாதி யெல்லாத்துயரு முடனாகும் 

பிறனினோக்குமீன்றாளும்பிள்ளாய துவர்திடினி றத்தல். (1) 

பட்டினத்தடிகள்பாடல. 

தாயும்பகைகொண்டபெண்டீர்பெரும்பகைதன்னுடைய 

சேயும்பகையுறவோரும்பகையிச்செகமும்பகை 

யாயும்பொழுதிலருஞ்செல்வநீங்கிலிங்கா தலிஞற் 

ரோயுகெஞ்சேமரு தசர்பொற்பா தஞ்சு கந்திரமே, (1) 

நீத நேறிவிளக்கம். 

எனை த் தணையவேனுமிலம்பாட்டார்கல்வி 

தினை த்துணையுஞ்சீர்ப்பாடிலவா--மனைத்தக்காண் 

மாண்பிலளாயின்மணமகனல்லறம் 

பூண்டபுலப்படாபோல், (1)



௪௯.ம் ௮௫. வறுமை. 980 
  

1755 

1756 

1757 

1758 

1760 

தசேலோபாக்கீயானம். 

வருவாய்மிக்குடையராயளவிறக்தசெல்வத்தின்வளமுள்ளா 

ர்க்கு, மொருவாவன்பொருமதலை யெண்ணியவாறளித்தோ 

ம்பலொல்லாதாகும், பொருவாவெங்கடுக்க. நறாய்க்கொடுவி 

டமாய்வடவையாய்ப்புகுர்துவாட்டி த், இருவாநின் நிடுமிடியி 

த்பன்மகவுள்ளாளசெய்கையெற்றேயெற்மே, (1) 

தரித்திமிக்கவனப்பினை யொடுக்கச்சரீ.ரத்தையுலர் தாவாட் 

டர், தரித்திரமளவாச்சோம்பலையெழுப்புஞ்சாற் தருமுலோ 

பத்தைமிகுக்குர், தரித்திரர்் தலைவன் நலைவியர்க் இடையே 

தடுப்பருங்கலாம்பலவிளைக்குர், தரித்திரமவமானம்பொய் 

பே. சாசைதருமிதிற்கொடியசொன் றிலையே, (2) 

தரி ததிரங்களிப்பாங்கட லுக்கோர்வடவைசாற்றுமெண்ண 

ங்கள்வா ழிடமாகர், தரித்திரம்பற்பறுக்கமுந்தோன்றத்தக்க 

பே.ராகரமென்ப, தரித்திர ஈன்மை சாலொழுக்கென்னுக்க 

ழைவனந்தனக்கழறழலாந், தரிதீதிரங்கொடியவெவற்றினு 

ங்கொடிதத் தகையதையொழித்தனன்ராமே, (3) 

இருங்கடற்புவி யிடத்தினில் லாரையெல்லாருமெள்ளுவரெ 

ன்னா, வொருங்குணர்ந்தமுன் னோருசைத்திட்டவஃ துண் 

மையென் இளங்கொண்ணீி, நெருங்குபற்றுறு தாய் தந்தைய 

ருகிரப்புறுகரைவெறுப்பாயேற், சுருங்குமன்பின்மற்றெவர் 

வெறுத்திடாதவர் தூரகைமலர்க்கொம்பே, (4) 

கோசறுகல்லிசாலூர்க்குடியிருர் தறியானேனு 

மோதருஞ்செல்வமிக்கோ ஜனொருவனேசிறர்தோனாவன் 

காதலின்வேதமுன்னாங்கலைகள்கற்றுணர்ந்தோனேனு் 

இதமைமிடி யனாயிற்கிறந்திடான்்வேத்தவைக்கே. (5) 

மணியேகலை. 

குடி ப்பிறப்பழறிக்கும்விழுப்பல்கொல் லும். 

பிடி த் தகல்வீப்பெரும்புணை வீடே 
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290 பொருட்பால். 

  

1761 

1762 

1763 , | 
| 
5 

் 

i 

ச் 

நாணணிகளையுமாணெழில்சிசைக்கும் 

பூண்முலைமா தராடுபுறங்சடைஙிறுத்தும் 

பசிப்பிணியென்னும்பாவி, 

வித்திரல்லறம்விளைர் தவ தன்பயன் 

றுய்ப்போர்தம்மனை த்துணிச்சிதருடுச்து 

வயிறுகாய்பெரும்பசியலைத்த ற்கிரஙகி 

வெயிலெனமுனியாதுபுயலெனபடியாது 

பு றங்கடைகின்றுபுன் ஈண் கூர்ர்துமு 

னறங்கடைரநில்லா தயாவோர்பலரால், 

வளையாபதி. 

பெண்டிர்மதியார்பெருங்கிளை தானது 

கொண்டவீருகாகுறிப்பினஃகுப 

வெண்டரைகின் றவெறுக்கையிலராயின் 

மண்டினர்போல்வர் சம்மக்களுமொட்டார். 

தொழுமகனாயினுர்துற்ிறுடையானைப் 

பழுமரஞ்சூழந்தபறன வயிற்சூழ்ப 

விழுமியேனும்வெ.றுக்கையு லந்தாற 

பழுமரம்விழ்ச்தபறவையிற்போப, 

1704 பொருளில்குலனும்பொறைமையினோன்பு 

மருளிலறனுமமைச்சிலரசு 

மிருளினுளிட்டவிருண்மயிரென்றே 

மருளில்புலவர்மனஙகொண்டுரைப்ப. 

1765 ரீசெரல்ல வைசொல்லா ர்சுருங்குபுசூழ்ந் துணர் 

1766 

நல்லவையா ரனிமதிப்பாரல்லா ' 

கல்வியு Elan LION IM ருளில்லார் பயிற் றிய 

புல்லென் றுபோ தலைமெய்யென் அ கொண்ணி. 

நாலடியார். 

காலாடுபோழ்திற்கழிகளை Chi aun om FB 

மேலாமிமீனி ற்பலராவ--மேலா 

(1) 

(4) 

(1) 

(2) 

(4)



௪௯-ம் அ.தி. வறுமை. 
991° 

  

விடரோருவருற்றக்காலீர்ங்குன்
 றநாட 

தொடர்புடையோமென் பார்சிலா.
 (1) 

1767 நல்லாலின்கன் யி னாகும் விலைபெறாஉங 

சல்லாரேயாயினுஞ்செல்வாவா
 ய்ச்சொற்செல்லும் 

புல்லீரப்போற்தினுழவேப
ோன் மீதாடிச் 

செல்லாவாரல்கூர்ந்தார்சொல்.
 (2) 

1768 அத்திட்டஉறையஎரச்ச
ுத்திவாதின் 

பத்தெட்டிடைமைபலருள்
ளும்பாடெய்அ 

மொத்தகுடிப்பிறந்தச் 
ரண்ணுமொன்்தில்லாதார்

 

செத்தபிணத்திற்கடை. 
(9) 

1100 (சரிதுஅன்னித
ுெய்பெள்பர்ச

ெய்பின. 

! யாருமறிவர்புை நட்பக்--தேரி 

| அிரப்பிடம்பையாளன்
 புகுமேபுகையும் 

புகற்கரியபூழைது
ழைரதி. 

(4) 

1110 இிறர்தகுலமாயும்பேச
ாண்மைமாயுஞீ 

இறந்த தங்கல்வியுமா 
யுங்--கறங்கருகி 

கன் மேற்கமூடங்க
ன மலைஈன டை 

வின் மைதழுவப்பட்டா
ர்க்று: 

(5) 

திரக்தறள். 

1111 இன சபமினிள்ன ததியாதெனினின் மைப் 

னின்மையேயின் த்து. 
(1) 

1772 இன் மையெனவொ 
ருபாவிமறுமையு 

மிர்மையுமின் திவரும். 
(2) 

1773 ல்குரவென்னுமிடும்ப
ையுட்பல்குைச 

துன்பங்கள்செ ன் றுபடும், 
(8) 

1774 த்பொருணன்குனர்ர்த
ுசொல்கினுகல்கர்க்

க! 

சொற்பொருள் சோர்வுபடும். 
(4)



909 

1775 

1776 

1777 

1778 

1779 

1780 | 

பொருட்பால், 

அறஞ்சா.ராரல்குரவின்ற தாயாலும் 
பிறன்போலகோக்கப்படும், (5) 
நெருப்பினுட்டுஞ்ச லுமா குரிரப்பினுள் 
யாதொன்றுங்கண்பாடரிது. (6) 

ஆக்ச் சேய்யுள் 27, வறுமை முற்றிற்று, 
ணன் 19 7 கணை 

௫௦-ம் அ.தி. இரவாமை, 

  

விநாயகபுராணம். 

கண்ணிற்சிறக்தார்தம்மிடத்துங்காம்த்தமானங்கெடராவா 

த,பண்ணற்குரியவறங்குறித்தும்படர்ர்தொன் றிரவார்பெரு 
மையினா, லெண்ணிற்சிறந்தார்முயற்சியினலேலா வுப்பில்வ 

௮மபுறகை,யுண்ணற்கமைர்கதமைத்ததென வுவப்பாரேமக 

[ண்டனே, (1) 

தசேலோபாக்கியானம், 

பல்லெலாந்தெரியக்காட்டிப்பருவரன்முச த்இிற் கூட்டிச் 

சொல்லெலாஞ்சொல்லிராட்டி த் துணேக்கரம்விரித் துநீட்டி 

மல்லெலாமகலவோட்டிமானமென்ப தனைவீட்டி 

யில்லெலாமிரத்தலர்தோலிழிவிழிவெந்தஞான்றும், (1) 

தெறுநிரப்புளோர்வாழ்ந்திடுசெல்வர்பா ற் செல்வேன்மதி 

யார்கண்,மறு வுறுததவமானமுமியற்றுவர்மானமுள்ளவ.ரா 

யிற், குறுகுமவவவமானத்தா லுயிர்வீடுகொள் கையி ற்றலை 

கிற்பார், ஈறுமலர்க்குழாலா தலாலவரிடைஈண்ணனன்்றென 

[வெண்ணல், (2) 

நளவேண்பா, 

சினக்கதீர்வேற்கண்மடவாய்செல்வர்பா ற்சென் நீ 

யெனக்கென்னுமிம்மாற்றங்கண்டாய்-- தனக்குரிய 

தானந்துடைத்துத்தமுமத்ைைதைவேர்பறித்து 

மாளந்துடைப்பதோர்வாள். (1).



178] 

1782 

1788 

1784 

1785 

1786 

1787 

1788 

௫௦-ம் ௮.தி. இரவாமை. 

நாலடியார். 

- மானவருங்கலநீக்யெரவென்னு 

மீனவிழிவினால்வாழ்வேன்மன்--னீனத்தா 

அரட்டியக்கண்ணுமுறு தீசேர்ந்தீவவுடம்பு 

$ட்டி தீ.துகிற்குமெனின். 

மலழுமையுமிம்மையுகோக்கியொருவற் 

குறுமாறியைவகொடுத்தல்--வறுமையா 

லிதலிசையாதெனினுமிரவாமை 

ப தலிரட்டியுறும், 

திருத்தன்னைரீப்பினுந்தெய்வஞ்செ றிலு 

முருத்தமனத்தோயொவுள்ளினல்லா 

லருத்தஞ்செ றிக்குமறிவிலார்பின் சென் 

றெருத்திறைஞ்சிகில்லா தாமேல், 

கரவா ததிண்ணன்பிற்கண்ணன்னார்கண்ணு 

மிரவாதுவாழ்வதாம்வாழ்க்கை--யிரவினை 

யுள்ளுங்கா லுள்ளமுருகுமாலென்கொலோ 

கொள்ளுங்கா நகொளவார்குறிப்பு, 

புறத்துக்தன்னின்மைநலியவகத்துக்த 

னன்ஞானரீக்கிறிநிஇயொருவனை 

பியாயெனக்கென் நிரப்பானேலக்ரிலையே 

மாயானோமா ற்றிவீடின், 

தீநக்துறள். 

இசந்துமுயிர்வா ம் சல்வேண்டி ற்பரந்து 

கெடுகவுலகியற் நியான். 

இன்பையிடும்பையிரர் து தீர்வாமென்லும் 

வன்மையின்வன்பாட்டதில். 

இடமெல்லாங்கொள்ளா த தகைத்தேயிடமில்லாக் 

காலுமிரவொல்லாச்சால்பு. 
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(1) 

(2)



204 பொருட்பால், 

  

1789 

1790 

1791 

1792 

1793 

1794 

ஆவித்குரீரென் றிரப்பினுசாவிற் 

கிரவினிளிவந்த தில். (4) 

ஆகச் செய்யுள் 18. இரவாமை ழழற்றிற்று, 

  

௫௧-ம் அ.தி, அருமை. 

தணிகைப்புராணம். 

௮ரிதாம்பிறப்புளுயர்மானிட.த்தினடைவுற்றுவைகலிதனி 

னரிதாகுகல்லகுலனிற்பிறத்தலறிவாளரா தலதனி 

னரிதாகும்வேதமுதலாய்ந்துமுக்கணமலற்கலத் தலதனி 

னரிதாமுயர்ந்தகுலனுற் ும்வீணிலழிவாரிகென்கொலறி 

(a. (1) 
பிரபூலீங்கலிலை. 

புன்மாநெளிபுழுப்புள்விலங்கெனும் 

பன்மையதயர்செயும்பவங்சடப்பியே 

வன்மபைகொணிலமிசைமக்களாகுத 

னன் பைகொளுயிர்க்கலாலரி துநந்தியே. (1) 

ஈரர்வடிவாயினுகன்மையாற்றுரறு 

ம.ரபினி லுலகினில்வரு தறப்புத 

லரிதுஈல்லறம்புரிவழியடுப்பினு 

மருவுதலரிதறம்வளர்க்குமங்கமே. (2) 

அறத்து றுப்பெய்தினுமன்பிஞலறஞ் 

சிறப்புறச்செய்தலிங்கரி துசெய்யினும் 

புறச்சமயங்களைப்போக்கியாகம 

நெறிச்சமயங்களையரி துநேர் தலே. (3) 

விலவிபாரதம். 

உற்றயோனிகடம்மிலுற்பவியாமன்மானுடவுற்பவம் 

பெற்ற௮ுவாழுதலரிதுமற்றதுபெறினுமாயைசெய்பெருமயக்
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1795 

1796 

‘1797 

1798 

1799 

க ற்றஞானிகளாய்வீளங்குதலரி துவீடுறுமறிவுபின் 
பற்றுமா றிஃதிங்குனக்குவைபண் பிேனேடுபலித்தவே. (1) 

சீவகசிந்தாமணி. 

பரவைவெண்டிரைவடகடற்படு நகத்.துளையுட் 

உரைசெய்தென்கடலிட்டதோர்கோன்ச மிசிவணி 

பரசவத்துளையகவயிற்செறிர்தெனவரிதாற் 
ிபரியயோனிகள்பிழைத்திவண்மானிடம்பெறலே, (1) 

விண்டுவேய்நர லான்விகாகானவரிடனுங் 

கொண்டுகூரம்பனிகுலைத் திமிநிலைக்களக்குறும்பு 

முண்டுநீரெனவுரையினுமரியன வொருவி 

மண்டுகீம்புனல்வள௫கெழுகாடெய்தலரீதே, (2) 

வில்லின் மாக்கொன்றுவெண்ணிணத்தடிவிளிம்படுத் த 

பல்லினார்களும்படெகட ற்ப.ர தவர்மு தலா 

வெல்லைநீங்கியவிழிதொ ழிலிழிகுலமொருவி 

ஈல்லகொல்குலம்பெறு தலுஈரபதியரிதே, (3) 

கருவிமாமழைகனைபெயல்பொ ழி தெனவழிகா 

ளருவிபடோ ற்ரொடர்ந்தரு சனவரும்பிணியழ லுட் 

கருவிற்காய் தீதியகட்டளைப்படிமையிற்பிழையா 

அருவின்மிக்கதோருடம்பதுபெறுத லுமரிதே. (4) 

வளையாபதி. 

வினைபலவலியினாலேவேறுவேறியாக்கையாகி 

ஈனிபலபிறவிதம்முட்டுன் பு.ராஉம்பல் லுயிர்க்கு 

மனிதரினரியதாகுந்தோன் ௮ தறோன் நினா லு 

மினியவைநுக.ரவெய்துஞ்செல்வமுமன்னதேயாம். (1) 

19800 *உயர்குடிரனியுட்டோன்றலூனமில்யாக்கையா தன் 

மயர்வறுகல்விகேள்வித்தன்மையால்வலலராதல் 

பெரி துணர்வறிவேயா தல்பேரறங்கோடலென்ருங் 

கரிதிவைபெறு தலேடாபெற்றவர்மக்களென்பார். (9) 

ஆகச் சேய்யுள் 11, அநமை ழற்றிற்று,
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கந்தபுராணம், 

உற்றுழியு தவிசெய்வோருலப்பிலாதெவையுமீவோ 

ரற்றமிறவத் தாறுற்ரோமர்புரிவிரராவோர் 

LD ந்ரொருபொருளும்வெஃகார் வருத தமுமோராராவி 

யிற்றிடவரினுமெண்ணாரினிதெனமகிழ்வரன்றே, (1) 

ஆயவமுதத் தனொடுகஞ்சளவிபுண்குரரையவவிடமலா ற் 

றாயவமுதோவுபிர்தொலைக்குமதுபோலுன் துதொல்லருளி 

லேயதிருவெய்திடவிருக்தனமுன்னேடமரியற்றியதனா [னா 

னீயெமைமுடி தீதியஃயன்ன தவழெம்முயிரைநீக்கியதரோ, 

ஆதலினெமக்கடிகள்செய்சவருளுச்குகிகராற்றுவதுதா 

னேதுளதுமற்றெமையுனக்கடியரா சவிவணீ துமெனினு 

மாதிபரமாகியவுனக்கடியம்யாம்புதிதளிப்பதெவனோ| சோ, 

தா தையர்பெறச்சிறுவர் தங்களையவர்க் கருள்கைதக்கபரி . 

பாங்காய்கின்றதானையுமூரும்பகடுந்தா 

னேங்காகின்றேபார்மிசைவிழாவிறவுற்ற 

இங்காய்கின்றசெய்வினையாளர்சிதைவாஇப் 

போ ங்காலத்திற்சோர்தவர்தகாமும்போகாரோ, (4) 

இங்கயொவர்க்குஞ்செய்திடா தவர் 

தாங்கடுன் புரார் தமக்குவேண்டினே 

ராங்கெவர்க்குமுன்னல்லல்செய்வரா 

லீங்குகீயி வையெண்ணலாய்கொலோ, (6) 

கள்ளுற்றகூர்தற்கனங்குழைல்லார்கரு த்திற் 

கொள்ளப்படுமெண் குணிக்குக்தகைமையதோ 

தள்ளற்கரிதாகித்தம்மொடுபன்னாட்பழடு 

யுள்ளுற்றதேவுமுணர்தற்கரிதன்றோ. (6)
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1810 

1811 
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1813 

தீருவிளோயாடற்புராணம். 
மருட்சிசெய்காமரோயான் மதிகெடுமா றுபோல 
வருட்சிவஞானரோக்கால்வலிகெடுமவிச்சைபோலக் 
தீருக்குறுமுவணஞ்சீறக் தழலராவிளியுமாபோற் 
செருக்குறவழியுங்க ற்றகல்விபோற்டுதையுமன்றே, 

கோதறுகற்பினாப்கொழமுஈன்கைத்தலங் 

் காதலன்கைத்தலமன்றிக்கன் றின்வா 

லாதலிம்மூன் றிலொன்றங்கைபற்றியே 

யோ தரீ.ராடுதன்மரபென்றோ தினார். 

வயிற தகுழ்ரியவாங்கலழுமுகங்கா ட்டல்வாங்குஞ் 

செயிரறுபு ருவமேறல்கிரநடுக்கு றல்க ண்ணாடல் 

பயிறருமிடறுவீங்கல்பையென வாயங்காத்த 

லெயிறதுகாட்டலின்னவுட. ற்றொழிற்குற்றமென் ப, 

வெள்ளைகாகுளிகீழோசைவெடி குரனாசியின்ன 

(1) 

(2) 

(3) 

வெள்ளியவெழாலின்குற்றர்தெரிந்துகின் றிரட்டலெல்லை 

கள்ளியகழிபோக்கோசையிளை ததரெட்டுயிரப்புத்கள்ளித் 

துள்ளலென் ஜின்னபாடற்றொழிற்குற்றம்பி றவுர்தீர்ர்தே.4 

காஞ்சிப்புராணம். 

அல்லலேபெண்ணெனப்பிறத்தலாங்கதி 

னல்லலேயிளமையிற்கிறத்தலாங்கதி 

னல்லலேகட்டழகுடைமையாகங்கதி 

னல்லலேயிரவலர்சார்பினாகுதல். 

இல்லைவை திகநெறியில்லைல்லற 

மிஸ்லைரால்வரு ணமாச்சிரமமில்லையா 

லில்லைமாணாக்கா களில்லையாரிய 

ரில்லைல்லொழுக்கமுங்கலியினென்பவே. 

தணிகைப்புராணம். 

தேவ.ராயினரின் பமேகரகினிற்றிளக்கும் 

பாவராயினர்துன் பமேபடரிருபயனும் 

38 

(2)
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பூவராயினரேநுகர்வாரெனப்புகல்வார் 

காவனான்முகனிடும்பைகோய்சண்டிலர்போ லும். (1) 

ஒருவன்பால்வெற்றிகொண்டோ ஜெருவன்பாற் Capers 

கொள்ளு, மொருவன்டாற்சீர்த்திகொண்டோனெருவன்பா 

லிளிவர்துட்கு, மொருவன்பானட்புக்கொண்டோனொருவ 

ன்பாற்பகைமைகொள்ளு, மொருவனே நட்பா வுள்ளோன் 

பகையுமாயுடற்றுமன் றே, (2) 

விநாயகபுராணம். 

தகைமையுடையவறிவினர்கள்சால வெறுப்புச் செயுமன் றி 

நகையும்விளைக்கும்வெளிற்றறிவைஈவிற்றுநன்கு மதிப்பொ 

மிக்கு, மிகைசெய்விழுப்பர்தபுமகனால்விழையமறமா திகள் 

பயவா,வகையினுரைக்கும்பயனில்சொன்மைக்தாவுரையலு 

|ரையேலே. (1) 

மனமெய்மொழிகள்வருர்தாமன்வகுத்துச் தொழிலை மாறு 

படா ,வினியவுணவைமிகப்பரித்தவிடத்தினுடற்குப்பொரு 

ந்தவுணின், முனிசெய்பிணிகட்கிடனின்றாமுறைகள பிறழ் 

ந்துவர்துவிடிற், புனிதமுடையவயித்தியரால்வழிநின் றவற 

[றைப்போக்குகவே, (2) 

. தன்னாலாளப்படுமனைவிகன்னாளாளப்படவொானே [னு 

லன்னுற்கறனும்பொருளுமுள வாசாதொல்லைப் பொருளா 

மன்னாபயன்கள் வினைமுடியா மறுமையணுகாதெப்பிழையு 

முன்னாம்பின்னாம்பெருகாணுமூவாப்பழியுமறிமைந்தா. (8) 

திரவானைக்காப்புராணம். 

பொருள்விழைந்தணங்கைக்கொடுத்தவன் றனக்கும் புகன் 

றமுற்குற்நமேயடுக்கும், பொருள்விழைந்தளித்தபூவையுர் 

தூய்மைபுணர்கெள்புழுக்கையேயொப்பா, டருமுறையின் 

றிவலிபினுற்கவர்ந்தைதய லுங்கருகிலையா தி, கருமமில் லவ 

ளும்விதிபுளிவ துவைகாணிலுமத் தகைமையமே, (1)
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1820 | 

1821 

1822 

1824 

பிரமமேபிரசாபத்தியர்தெய்வம்பேணுமாரிடம் வளரசுரம் 
பரவுகார்தருவமிராக்கதம்பசாசமெனப்பகர்மன்றலோரெட் 
டா, கரவுதீர்பிரமசரியநோற்றவர்க்குக்காமருசெல்வமிக்கு 

டைய, வ. ரவமேகலையையங்கமுன் டன மாகான் றளிப்பதுபி 
[சமம். (2) 

அரிவையைக்கோடற்குரியவன்்கொடுத்தவாடகத்திரட்டிய 
ம்மகளைப், பரிவொடுசார்த்திக்கொடுப்பது பிரசா பத்தியம் 

வேள்விசெய்தவர்க்காங், குரிமையின்மகளைத் தக்கணையாக 

வுதவுதறெய்வமீராவைப், புரிபிழையணிந்துகிரீஇ யிடைம 

களைப்புையிலார்க்களிப்பதாரிடமே. (3) 

மகட்பயந்தவளையிரந்திரந்தீர்துவாங்க லுமொக்கலார் கரும் 

பொன், மிகக்கொடுத் தவராற் பபந்தவனளிப்ப மேவலும் 

பிறவுமாமச.ரந், தசப்பெருங்கா கலாலெதிர்நோக்கித் தங்க 

ளுட் கூடல்காந்தருவம், பகப்பயந்தவனையலை த்தணங்கலறப் 

பாழியிற்கொளலிராக்கதமே. (4) 

களிச்தவர் துபின்றோர்டத்தவரவரைக்கரவினாற்கவர்வது ப 

சாசம், தெளித்தனமன்றலெட்டுஜீர் தணர்க்கேசிறர்சன முற் 

தியகான்கு,மளிச்கணங்கேற்குமச ரகால்வருக்குமாகுஞ்சூத 

தரர்முதலோர்க்கு,வளை த தகந்தருவமி.ராக்கதமுரியமருவுரு 
தொருவர்க்கும்பசாசம், (5) 

திநக்தற்றலப்புரா ணம். 

பூவையர்செய்யும்பாவம்புருடர்மேற்புருடரபாவங 

கோவின்மேற்சமையாமந்தக்கொற்றவன்புரியும்பாவ 
ச ௪ . * * 5 ச் 

மேவுமேபுரோகிதன் பா ல்விண்புரோடுதத்தாலின்னோன் 

மூவர்பாதகமுந்தாங்குமுழுச் சமைதாங்கிபோனறான். (1) 

இருவருமிணங்குகளவுகம் தருவமனந்தரிலிணங்கல்பைசாச 

ம், பெருவலியசனான்பருவு தல.ரக்சம்பேரிலக்கெய்தலேய- 

ரம், பொருளுகந்தளித் தலாரிடம்பிரசாபத்தியம்பொருள 

கொடாதளித்த,லருமகந்தனைவேட்பித்தலேதெய்வமழைத் 
° 8 e 

. [க 

தெதிர்கொடுத்தலேபிரமம், (2)



300 பொருட்பால். 

  
  

1825 

1820 

1827 

1628 

1620 

1830 

இருக்கினொடுதயித்திரியஞ்சாமமதர்வணமென்னும் 
பெருக்கமறைகான்கோ இமந்திரஞ்சந்தோபிசதெ 

மிரு த்தஞ்சோ திடநிகண்டுவியாகரணமெனரிகழ்த்து 

மருதீதியாறங்கமுணர்ந்தாசமத்தின்வகைதெரிந்து, (8) 

சீகாளத்திப்புராணம். 

ஒவாவறுமையழக்தா லுமற்டொருவ 

ரேவா துயிர்வாழ்ந்திருச்தலோன்ளாகுந் 

தாவாதசெல்வர்தருமேனுங்குற்றேவ 

லாவாகொடி துகொடி.தென்பாருமாயினார், (1) 

சீரிசஞர்மார்புபொருசெய்கையறியாநும் 

பாரமுலையீகையிலிபானிலையபொன்னும் 

பேரவையையஞ்சுமொருபேதைபெறு நா லும் 

வி. ரமறுபேடிகையில்வேலுநிகராமால், (2) 

கூர்மபுராணம். 

அறம்புரிர்தன் றியோக்கு் துறக்கத்தினடை_கலாகா 

சிறந்கற்பொருள்செய்தல்லா ற்றிகழ்தருமின்பஞ்சேரா 

வுறைந்தகா ரணத்தினன் றிக்காரியமாகாவோடு 

கறங்குபோற்பிறவிஞானத்தல்லதுகடக்கலாகா, (1) 

தாயைப்பயக்தாடாய்க்களையாடாயின்மமத்தாடவவைதனக் 

கேயதர்ைதனையின்றாள்வளர்த்சாளத்தைகுருபன்னி 

காயும்வடிவேன்மன்ன வர்தங்கடிமாமனைவாழ்மடர்தையர்க 

ணேயத்தோடுதனையின் றவன்னையனையரெனநினைக, (2) 

௮ருமாமறைகளோதுவிச்தோர்தர்சைதமையன டல்வேந்த 

அரியவம்மான் மாதுலன்று வுய்யப்பரித்தோன் முய்தந்ைத 

மருவுக்சந்தை ையின்டறோன்வருணசேட்டன் றந்சைக்குப் 

பொருவின்முன் னோன்பின்னோன்மற் றின்னோர்குரவரென 
[ப்புகல்வார், (3) 

டுலிங்கபுராணம். 

1891 ஈகடையுகத்திற்றருமகிலைவேர்சாயப்பொய்மைகொடுங்களவு 
வஞ்ச,மடுகொலைமற் நிவைமுதலபா வங்கடழைத்திடலாலளி
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மகத கானான். 

வனி   

களபாட ,மடலவிழுங்கமலத் தார்மறையவர்வார்க மல்வேந்தர் 
வணிகர்தொல்லை,யொடிவின் மறைஈவில்கலாரொ முகாதநெறி 

[| பதனிலொழுகுவாசே, (1) 

1892 *பின்னவ ராடகப்பசம்பொன் மடக்கலாசனத்திருப்பப்பிற 
ங்குமொள்வாண், மன்னவர்வேதியரவர்தம்வனைகழற்கால்வ 

ணங்கிமுறையேவல்பூண்பா, ரன்னவர்வேதியரொழுகுகெறி 

யதனிலொழுகுவாரழிவிலா த, மன்னுமறையவர்கான்காம்வ 

ருணத்தார்கெறியதனின்மன்னிவாழ்வார். (2) 

1833 *உறைந்இடு மில்ல மெழுக்கெறிர் திட்டா ற்.நாய்மையாமுை 

செய்மட்கலங்க, எறைந்திடுகனலினிடையினிலிட்டுக்காய்த் 

திடி ற்றுலங்கடுமாக்கள்,சிறந்திடமிதித்தநிலமெலாந்தூய்மை 

சேருமென்னிலக்குழியதனி,னிறைக்தநீர்பசுவொள்றருக்தி 

மிஞ்சிடுமேற்றாப்மையாமெனரிகழ்த் துவரால். (9) 

1894 *கன்றினையருத்தியாவினன்மடியிற்கறந்தபா.ராய்மையாம்பற 
வை ரு . A) ௪ ல ௭ 4 (0) 2 ° 

, தனபொமிநர் திட்ட பழமுரன் குறுமாற்செறிந்துவார் 

தெள்ளறல்புரையுர், துன்றுபூவ் குழலார் பூப்புறுந்தோறுக் 

தூய்மையா குவர்கள்காழியர்தா, மன்றவீர்திட்டவாடைநீர் 

 தெளிப்பிற் ராய்மையா மெனவழங்குவசால். (4) 

1935 *மயிர்வினை செய்வோர்கரங்கடூப்மையவாங்கூலத்திற்கொண 

_ ர்ந்துவந்தவைகள், செயிரிலவாகும்வேட்டையினாய்வாய்ப்ப 

ப ட்டசெந்தடிகணன்குறுமாற், றுயரில்வேதியாகடுலங்குமெ 

‘bpp லும்வேதஞ்சொ ல்போதில்வாய்கின்று, மய லுறத்தெ 

' நித்சதவலையுந்தேலுர்தூய்பையாமெனவறைகுவரால், (9) 

1896 *அறைதருபுனலிற்படிந்திடு சான்காகாளிலாருயகாள தீனின் 

முறையினிலெட்டாகாளினிற்பத்தாநாளினின் மொழியுமீரா 

று, நிறைதருகாளிலோர்பதினான்காகாளினினிகழ்த்.தும்செ 

ட்டுச், செறிதருகாளிற்கருவுநிற்பு தல்வர்ப்பெறுகுவர்சேயி 

[ழைமடவார். (0)



809: பொருட்பால், 

  

பாகவதம். 

18917 *துகளிற்சோர்ககாரகொடு தன்னலர் 

பகழிக்கும்பயமில்லைபழித்திடும் 

,புகழிற்கும்மறையோர்கள்புகன் றிடும் 

வெகுளிக்கும்வெருண்டோடுமென்னுள்ளமே, (1) 

1838 *கடக்கருவலிமைசான்றகலியெனுங்காலத்தாசை 

யடக்கரிதாகபுண்மையருள்பொறைபுனிதமாயு 

ஞுடற்குறுதிண்மைபுரந்திய த் நிடிகினைவுபார்மே 

னடக்குறுதருமமெல்லாசாட்குகாட்குறையுமம்மா. (2) 

அரிச்சந்திரபுரா ணம். 

1839 | கொஞ்சிப்பேசுங்குழவிசொற்குற்றத்தால் 

| வஞ்சி கீகன்னைவனமுலைப்பாலினி 

| னஞ்சிட்டாலைைநாடிவிலக்குகன் 
‘ 
ச 

t . னெஞ்சத்தாருளரோவிர்நிலத்திலே, (1) 

உபதேசகாண்டம். 

1840 உலூறப்பதிலொருதனிகாடி றந்தொழித 

இலவுகாடி ற$்தொழிவதற்கொருககரிறத்த 

லலைவின்மாநதரிறப்பதிலொருகுடியழித 

லிலகுபோர்குடியிறப்பதிலொருவனீறினிதே. (1) 

மாசிகண்டம், 

1841 திரந்தலர்புகழொடுஞ்செல்வந்துய்த்திட 

வருந்தியுங்கருணையோடடிசில்வாய்மடுத் 

கருந்தியுந்துயின் றுகல்லின் பமாக்தியு 

மிருர்துயிர்சுமப்பதினிறத்தனன் நரோ, (1) 

1842 புந்தியைக்கொடி யவெம்பசியைப்பொஜற்பினை 

யக்தமின்முயற்சியைத் துயிலையா ற்றலை 

“ நந்தலி லுயிரினைன்னர்நெஞ்சனைச் 

சிர்தையொன்றெய் திடிற்சிலை தக்குமென்பவே, (2)
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1843 உருத்தெழுவெப்புநோய்பழகிலுய்யுமா 

றருத்தியமருந்தினிலமையஞ்சிர்ை தவெப் 

பெரித்துமாள்பற்பலக மியினீண்டுமான் 

மருத்துவரோவிதுமா ற் றவல்லரே. (3) 

1844 அறத்திறர்திறம்பினோருளிலா தவர் 

த.றக்கமொன் நில்லெனச்சொல்லும்புன்மையோர் 

சிறப்புடைப்பயலுருத் தர்க்கஞ்செய்குகர் 

பெறற்கருந்தீர்த்தற்பயன் பெறார்களே, (4) 

1845 . பொய்யுரைபுகலிற்றிமையாமென்னப் புகன்றனர் புலமைஈ 

ன்குணர்ந்தோ, ரையஅண்மருங்குற்செய்யவாய்மகளிர்புல 

வியிலந்தண.ராவி, யுய்யுமென் புழிபிலாவிளையளிக்குமிட த்தி 

னிலோடரிகநெடுககட், டையலார்மணத்திற்பொய்ம்மையுமெ 

ய்ம்மைதன்னினும்விழுமிதாமன் றே. (5) 

பிரபுலிங்கலிலை. 

1846  பொறைக்கயிற்றிற்புகழையின் சொல்லெனும் 

| விறற்கயிற் நின்விருர்ை தக்குரவாசொன் 

| மறைக்கயிற்றின்மனத்தைத்திருவைகல் 

! லறக்கயிற்றினசைப்பவரெங்குமே, (1) 

பீரபோதசந்திரோதயம். 

1847 *சொற்றருமஞ்சிதைக்குமன்னர் சொன்னபடிசொன்னவரே 

தொலையாச்செல்வம், பெற்றவர்களவைதிருத்திப்பேசினர் 

க்குமுற்கேடுபிறக்கும்பித்தரக், குற்றகுண நாலினுஞ்செவ 

வொழுங்கன்றோவூன் புசிக்குமுழுவைமுன் போய்க்,கற்றறிந 

ஃலறமோ திற்கடுங்கொலைமாபாவமெனுக்கருத்துருதே, (1) 

1848 ஃகுருவரசனன்னைபிதா ததம்முனெனச் தொழத்தகுமைங்கு 

ரவரேலும், பெருமிதங்கொண்டடுமடா திதுவென்பதுணரா 

மற்பிழைசெய்வா ேற்,றருமகெறியுணர்ச்் தமிக்கோரவ.ரவர் 

க்குத்தக்க தக்க தண்டஞ்செய்்,சன்,மருவுதிரைக்கடிலுடுத்த 

மாநிலத்திற்பண்டைமறுவசனமன்றோ. (2)
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1840 

1850 

1852 

1853 

1854 

*க.ற்றறிவுகுலமேன்மைகருணைபெரும்புகழ்செல்வங்கைம்மா 

றெண்ணா, துற்றுதவுங்கொடைசீர்மை யொழுக்கமருர்தவ 

கியமமுறவின்சேண்மை, மற்றெதிரிலாத்திண்மைவாய்மை 

மிகுர்தூப்மைகுணம்லனப்பியாவும், பெற்றிடினு மடக்கமி 

லாப்பெருமிதத்தாலச்தனைக்கும்பிழையண்டாமால், (8) 

*பொல்லாதவாஈன்மைபொருந்துவது 

நல்லார்மிசவன்றுயாநண் ணுவதுந 

தொல்லார்வினையால்வரினுந்தொடர்பாய் | 

நில்லாதெனும்வாய்மொழிகிச்சயமே, (4) 

*அறிவுகற்றகல்விவாய்மையன்புழுன் படுத்தல் 

லு றவுஈகட்பொழுக்கமேன் மையொருவர்செய்தவு தவிசிர் 

பிறவுமின்னசெய்கைமற்றெெதெவையுகெஞ்சுபேர்வென 
ந் 

மறதியுற்றபோதியாவர்மனிதர்தேவர்மதியுளார். (5) 

ஞானவாசிட்டம், 

*கொள்ளற்பாலதுதுயரிலா தவர்கிலைகுறுகத் 

திள்ளற்பாலது தீயவர்நெறியெலுஞ்சழக்கே 

யெள்ளற்பாலதுவுலகமேதியாமெவனென்றே 

தெள்ளற்பால.துகுரவராலறிவிஞ ற். (1) 

சிவ-மெய்ம்மோழி. 

&ச த்திமாமுனிவன் றன்பாற்பராச.ரன்பராச.ர ற்கு 

மற்சியகந்தையென்பாளவயிற்றினிலவதரித்து 

விச்சையின்மிகுதியாலேவியாசமாமுனியுமானான் 

கொச்சைரீசா திபேகமென்கொடுகூற லுற்றாய், (1) 

*சாதியொன்றுயாக்ததுதாழ்ந்ததொன்றெனப் 

பேதமேவல்லராய்ப்பிதற்.றுவார்சிலர் 

2சாதியேயநாதியாய்த்துன்னிகின்றமை 

பாதியா மையில்வரும்புன்மையாகுமே, (2)
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1855 

1856 

1857 

18 9 8 

பட்டினத்தடிகள்பாடல். 

ஓடாமற்பாழுக்குழையா மசீலாரமுரைப்பவர்பாற் 

கூடாமனல்லவாகூட்டம்விடாமல்வெங்கோ பகரெஞ்சி 

டைமனனமைவழுவாமலின்றைக்குராளைக்கென்று 
தேடாமற்செல்வர்தருவாய்தெம்பாதேசகனே. (1) 

௪ உ . ப . [அ . ¢ ௪ . உ 

கொல்லாமற்கொன்றதைத்தின் மைற்குத்திரங்கோள்களவு 
e ௩ 0 * ௭ . ° 

. கல்லாமற்கைதவரோடிணங்காமற்கனவினும்பொய் 

| சொல்லாமற்சொற் SIT KE Hat rin Gp oo sus மாயையிலே 
i 

we
 செல்லாமற்செல்வச்கருவாய்சிகம்பாதேகிகனே. (2) 

பொய்யையொழியாப்புலாலைவிடாப்காள த்தி 
4 ॥ 

யையரையெண்ணாயைறஞ்செய்யாய்--வெய்ய 

சினமேயொழியாய்திருவெழுத்கைர்கோகதாய் 

மனமேயனக்கென்னமாண்பு, (3) 

தாயுமானவர்பாடல. 

கல்லா தயபேோர்களேோல்லவர்கணல்லவர்கள் 

கற I மறி வில் லாதட வன் 

கன்மத்தையென்சொல்கேன்மதியையென்சொல்லுசேன் 

கைவல்யஞானநீதி 

நஈல்லோருரைக்கிலோகன் மமுக்கெயமென் று 

நாட்டுிேவேன் கன்மமொ வ 

னாட்டினாலோபழையஞானமுக்கியமென் ௮ 

ஈவிலுவேன்வடமொழியிலே 

வல்லா ஜொெருத்தன் AIMS FIT ML gd திலே 

வர்க தாவிவகரிப்பேன் 

வல்லதமிழறிஞர் வரின ங௫ஙனே வடமொ ஜியின் 

வசனங்கள கிறிதுபுகல்வேன் 

வெல்லாமலெவரையும்வெருட்டி விடவகைவந்த 

வித்தையென்முத்திகருமோ 

39
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வேதாச்த௫த்தார்தசமரசரன்னிலைபெற்ற 

வித்தகச்சித் தர்கணமே. (1) 

1850 மாறுபடுதர்க்கர்தொடுக்கவறிவார்சாண் 

வயிற்றின்பொருட்டதாக 

மண்டலமும்விண்டலமுமொன்றாகமன துழல 

மாலாகிநிற்கவறிவார் 

வேறுபடுவேடங்களகொள்ளவறிவாரொன்றை 

மிணமெணென்றகம்வேறதாம் 

லிக்தையறிவாரெமைப்போலவேசந்தைபோன் 

மெய்ர் நால்விரிக்கவறிவார 

ரிறுபுலிபோ த்சீறிய ர்சைப்பிடி த துவிழ் 

செக்கச்சிவக்கவறிவார் 

இரமென்் அதம்தம்சகத்தையேகாமதச் 

செய்கைகொடுமுளறவறிவா 

ரா சமயங்கடொ றும்வேறுவேடாகவிளை 

யாடுமுனையாவரறிவா 

ரண்டபகிரண்டமுடங்கவொருநிறைவாகி 

யானந்தமானபாமே, (9) 

1800 எத்தனைவிதங்கடான்கற்கினுங்கேட்கினுமெ 

னி தயமுமொடுங்கவில்லை 

யானெனுமகர்தைதானெள்ளளவுமாறவிலை 

யாதிலும்மபிமானமென் 

சித்தமிசைகுடிகொண்ட $கையொடிரக்கமென் 

சென்மத்துநானறிகிலேன் 

சிலமொடுதவலிர தமொருகனவீலாயினும் 

தெரிசனஞ்செய் துமறியேன் 

பொய்த்தமொழியல்லான் மருக்துக்குமெய்ம்மொழி 

புகன் நிடேன் பிறர்கேட்கவே 

போ தப்பதல்லா துசும்மாவிருந்தருள் 

பொருந்திடாப்பேதைகானே
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1601 

1862 

1863 

186-4 

1865 

1866 

யத்தனைகுணக்கேடர்சண்டதாக்கேட்டதா 

வவனிமிசையண்டோசொலா 

யண்டபகிரண்டமுமடங்கவொருகிறை வாகு 

யானர்தமானபரமே, 

நன்னேறி. 

ஆக் குமறிவானலது பிறப்பினான் 

மீக்சொளுயர்விறிவுவேண்டற்க நீக்கு 

பவ.ரார.ரவின்பருமணிகண்டென்றுங் 

கவரார்கடலின் கடு, 

நீதிநெறிவிளக்கம், 

அ வையஞ்சுிமெய்விதிர்ப்பார்கல்வியுக்கல்லா 

ரவையஞ்சாவாகுலச்சொல் லு--ஈவையஞ்சி 

பிீதீதுண்ணார்செல்வமுகல் கூர்ந்தாரினனலமும் 

os லிற்பூவா மைரன் று, 

நட்புப்பிரித்தல்பகைநட்டலொஜழ்றிகழ் தல் 

பக்கக்தராரயாரையுமையு௮5--றம்கரா 

கெடுமொ ழிகோறல்குணம்பிறிதா தல் 

கெவதுகாட்டுங்குறி, 

வாக்குங்கவள த்தொருசிறிதுவாயதப்பிற 

WB) GBB. lip GILG —- TDS BOK sm 

டூருமெறும்பிங்கொருகோடியுய்புமா 

லாருங்களையோடயின் று, 

மனத்தகறுப்பெனினல்லசெயினு 

மனை தசெவையுந்தியவேயாகு--பெனைத்துணையுங் 

தியவேசெய்யி.லுறல்லவாக்காண்பே வ 

மாசின் மனத்தினவர், 

குலம்விற் றுக்கொள்ளும்வெறுக்கையும்வாய்மை 

நலம்விற்றுக்கொள்ளுக்திருவ5--தவம்லி நறுங் 

(3) 

(1) 

(3) 

(#)



1867 

1860 

1869 

1870 

1872 

பொருட்பால். 

அ அதனைகைவிரபக கமலை, சல வஹா அவவ அரப அவையல்ப்ஆகலாக க கணக. மெய வ வெ meena ஒட சவனல என் rete FO a ee contin aM mm டம 

கூனோம்பும்வாழ்வுமுரிமைவிற்றுண்பதூஉர் 

தானோம்பிக்காத் தறலை, (0) 

பொழதுமகளேபோல்வதலையாயார்செல்வங 

குலமகளே யேனை யோர்செல்வங--கலன ழிந்த 

கைமையார்பெண்்மைஈலம்போற்கடையாயார் 

செல்வம்பயன்படுவகில், (7) 

/ர்தெழின் மிக்காணிளையா ணிசையவல்லான் 

காந்ையர்கண்கவர்கோக்கச்தான்-- வாய்ந்த 

நயனுடையின்சொல்லான்கெளெனினுமாதர்க் 

கயலாரமேலா குமனம், (8) 

(இராமாயணம். 

விண்டுழியொருகில்கிய்பாமெயம்முகங 

கண்ிமியொருகிலைகிற்பர கைப்பொருள் 

கொண்டுமியொருகிலைக் ற் பர் கூமுட 

ணுண்டுமியொருசிலைகிற்ப நற்றவர், (1) 

அலல பாரதம். 

கிவர்க்குலணிரறைக்சசன்னியாககம்வண்மைகை By ன் றககன்னியாககும்வண்மைதை 

புறுவவர்க்கும்வ்ரரொன் அயார்தவர்க்கும்வாழ்வுடைக் 

முகாறுறவாம் குமுண்மையானகோகின்ஞானசரிதரா 

௦ பவ J Go) LAT od! IT த, பன்மை £மையில்லையால், ( ] ) 

- 
| அரிபியந்ததன் ௮ தாணிலரனும்வேயிலாயினான் 

பரவையுண்டமுனியுமிப்பாத்துவாசன் மைர்தனு 
3 . ச ௪ ச rv o . ° 

மொருவயின்சண்முன்பிறந்ககொண்சரச்தினல்லவோ 

வரியவென் நிமுருகவேளுமடிகளும்பிறர்சதே. (2) 

லெல்லுகவறமு மெய்மமையும் பொறையுமேகமேனியனும் 

வெல்லாமற், செல் கபர வம்பொய்ம்மொழிகோபந்தயித்தி 

யாகுலமென ச்சி தளிவும்,வல்லும்வெம்பக லுமென்மனநிகழு 

பலகையாமன்னையைமுன்னம்,கொல்லுதல்புரிக்தோயெ ன்ற 

ன்ன (0.7௪ ங்கோட்டியகொ ற் றவெங்கொடியோ ன். (8)
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1873 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 
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பிறர்மனைவிய/ரைட்பெற்றதாயெனவும் பிறர்பொருளெட்டி 

யேயெனவும், பிறாவசையுரைத்தல் பெருமையன்றெனவும் 

பிறர் துயரென் றுயரென௮, மிறுதியேவரினுமென் மனக்கட 

க்கையெம்பிரானிவையெனவுரைத்தான், மறலியுமடி.யுமாறு 

மல்லியற்கைவலிமைகூர் வாயுவின்மைச்தன். (4) 

ஒருமொழியன்னைவரம்பிலாஞான முற்பவகா ரணனென்றுற் 

தருமமே துணைவன் கருணையே தோழன்சாந்தமேலனுறு 

தார, மரியதிண்பொழையேமைந்தன் மற்றிர்தவறுவருமல 

லதாருறவென், றிருவரிலிளயோன் மொஜழிர்தனன் நன்பே 

ரிதயமாமலர்க்கடையெடுததேத. (5) 

பொறையெனப்பிவ தாடவராதமக்குப்பூணெனப்புகலினலும் 

பொருந்தார், முறையறப் புரிர்தாலக்கரைத்தவா தமமுடி த்த 

லைதுணிப்பதேதமுழுப்பூ, ஏழைமலர்க்குழலார் தமக்குமெய் 

யசலாகாணமோலஞ்செய்பூணேனிலு, நிறையடைப்பெரும் 

பூணமளிவாய்காணசிகழ்வு ருகிகழ்ச் சியேயன் றோ, (6) 

விரைந்துபாய்பரிமன்ன வரிதம்படமெலீவுற் 

றிரந்துவேண்டி னுங்கொ ஞருக்கொருபொருளியார் 

டரந்தபோரினிலெதர் த சுவாபட.ப்படப்பக ழி 

துரந்தபோத வர்க்குகவு வா சொனைனைவையெல்லாம், (7) 

தசேலே3பாக்கியானம். 

மதலை யப்பெறுமாட்டுன் பா் வளர் த இடுநா ஞுர்துன்பம் 

விதலைகோயடையிற்றுன் பம்லியன் பருவத்து துன் பங 

கதமுகாலர்வர்துகைப்பற நிற்கணக்கிறுன்ப 

மிதமுறலெர்காள் சேயாலெற்றைக்குக்லுன் பமாமால், (1) 

இளமையிலியந்றுநகண்டமேற்றுமெவ்வெறுப்புய்த்தா லு 

முளஈெடுககப்பின்னியுற் அ றப்பற்றிகிற்பார் 

தளர்வறுபருவஞ்சார்ர்தாற் றந்த தாய்ஈடுங்கச்சிறி 

யளமருதம்மனஞ்செலவவாேயொ ு௫ிற்பார். (2)
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1879 

1880 

1881 

1862 

1883 

1884 

செறிதரு கன்மனப்படியேசெய்தலொருவற்கினிதா 

மறிவுறுக்குங்குருமொ ழிகேட்டா க்கலஃ இனுஞ்சி ற்ப்பா 

முறிதருமேதிலர்சொ ந்கேட்டுஞற்றன்முனி துயர்மனையாள் 

வறியவுவைகேட்டுஞூற்றன்மண்ணிறனேர்கெடுதியுறும். (8) 

ஆதலாலிம் மனைவாம்க்கை யக த்தேயிருந்து முத்திதனைப் 

போதவடையகத் துணிவதுதான்புணையாமஞ்சு துயில்பொரு 

ப்பைக், காதன்மிகுதியாற்பெயர்த்துக்க த் துர்தரங்கக்கடலி 

டையிட், டே தமகல வதுபழ்றி யொருவன்கரையே றுதல் 

[போலும் (4) 

மனையிற்பெருஞ்செல்வ.த்துறைவோன் மருவுதியானமுறச் 
சிறிது, நினையிற்காணவருவாரை கேர்சென்றழைத்துத்தமு 
விடவும், வினையத்தினும்லினேதத்தும் விரும்பிப்பேசிடவும 

வர்க, ணினையப்பட்டதளித்திடவும் பொழுதுகழியுகினைப்ப 

(தியும். (6) 
ஓஒனறும்பெறுத லிலரெனினு முற்றபெருஞ்செல்வத்தினர் 

பாறி, சென்றுகொளஞுட்புடையரென சதேயஞ்சொலற்கே 

சிலர் ரூழ்வர், மன்ற வென் ர யினுமொர்பயன் வழங்கலாகு 
மென மட, றன்று றுமெய்க்குடத் தெறும்புருழ்தல்போ லு 

| ஞ்சிலர்சூழ்வர். (0) 

200TH FHI (UY கலிடப்பல் லுயிர்க்கெலா முணவேயின் று 

வரைத்குவ oy aft ர்வவா றுவழங்கு த லியல்பேயென்னிற் 

ுரைத்தலைவக்தஞான்றேசலமலம்விடுத்த லுண்டே 

ஸிரைத்தபூங்கும லாய் துய்க்குமுணவின் றிமேவுமேகொ ல்.( ) 

புறநானூறு, 

டண்டா லம்மவிவவுலகமிக் இர 

ரமிழ்கமியைவகாயினுமினிதெனத் 

தீமியருண்ட லுமிலரேமுனிகிலர் 

துஞ்சலுமிலர்பிறரஞ் ச வதஞ்சிப் 

புகழெனிலுமிருங்கொடுக்குவர்பழியெனி
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1885 

18&6 

1887 

1888 

1889 

1890 

னுலகுடன்பெறினுக்கொள்ளலரயர்வில 

ரன்னபாட்சியனையரா கத 

தமககெனமுயலாசோன்றாட் 

பிறர்க்கெனமுயலுகருண்மையானே. 

ஃநாடாகொள் Biman டாகொன்றஜோே 

வவலாகொள்ோமிசையாசொன்றோ 

ஜெள்வழிரல்லவ.ராடவ 

ரவ்வழிஈல்லைவா ஸபீயசிலனே. 

புறப்பொரள் வேண்பாமாலை. 

உழ துபயள்கொண்டொலிக் ரையோம்பிப் 

| ip லாப்பண்டம் பகா... (Lf Lp Gl om 

வோதயழல்லழிப்பட்டோம்பா கவிகையா 

னாதிவணிகர் ESOIG. 

APM THOCEhF WI(LPO WUA Tas 

ேோவலெதீார்கொண்டுமீண்டுரையா---னே வல் 

வழுவான்வழிநின் றுவண்டார்வய லு 

ளுமவானுலகுக்குயிர், 

சூளாமணி. 

பூவிரி Ml (ருவக்கண்ணிப்பொ லங்குழையி லங்குசோ திதி 

சதிவசேயெனினுகோன்றர் சில்பகல்செல்பவாயி 

மலவயேபோலரோக்கிபிகழ்ந் துரை ச்தெழுவ தன்றே 

மாவிரிசாை மன்னா மனி க.ரதிய ற்கையென்றான், 

ஒருவன இிரண்டியாக்கையூன் பயினரம்பின்யாத்த 

வுருவரும்புகழுமென்முங்கவற்றினூழ்கா ததுவந்து 

மருவியவுருவமிங்கேப றைந்துபோமற்றையாக்கை 

திருவமார் துலகமேத்,தச்சிறஈ்துபின்னிற்குமன்றே. 

மேநமந்தரபுராணம். 

*உ ற்றவரேயுறுபகைஞராகுவர் 

செற்றவேேோரசிறக்தாருமா குவர் 

(1) 

(1) 

(2) 

4) 

(2)
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180] 

1892 

1893 

1874 

1895 

மற்றவரேமறித்திரண்டுமாகுவ 

ரற்றவரொருவரிந்காருமில்லையே. (1) 
ட ட ஆ 

சீவகசிந்தாமணி, 

/ மி டம. ~\ ள் வாரம்படம் if) gh DBO AIM 

உரக்கா ய்ந்துழிநல்லவு்கிய வா 

2 மாரும்வையத்தியற்கையன்றோவென 

ிரவேனெடுங்கண்ணிவிளம்பிளை. (1) 

பகைவருள ள் மும்பாம்பி ன்படாச் சியும் 

வகைசெப்மேகலைமங் கையர்நெஞ்சமு 

மிகைசென்பேசத்துமின் னுஞ்செர்நில்லலா 

பு ரைசெய்வேலினீர்போற் று புசெ ன்மினே, (2) 

தண்பொருளெய்கலாகுச்தெவ்வை ரச்செகுக்கலாகு 

டண்பொடுபெண்டி ர்மக்களயாவையுஈண்ணலாகு 

மொண்பொருளாவதையாவுடன்பிறப்பாக்கலாகா 

வெம்பி மையிங்குப்பெற்றோேனெ ன்னெனக்கரியதெ ன்ன. 

மணிமேகலை. 

உற்றதையணருமுடலுயிர்வாழ்வுழி 

மறநையவுடம்பேபன்னுயிர்நீங்குடி ற் 

றடி.ந்தெரியூட்டினுஈ சகானுணராதெனி 

னுடம்பிடைப்போனகொன்றுண்டெனவுணர்டீ 

போனார் தமக்கோர்புக்கு லுண்டென்ப 

தயானோவல்லேன் யாவருமுணர்குவ 

ருடம்ீண்டொழியவுயிர்பலகா வதங் 

கடர தசேட்ரோறல்கனவினுங்கா BINH, HAN 

யாங்கனம்டோ கியவவுயிர்செய்வினை 

பூண்டயாக்கையிற்புகுவதுதெளிநீ, (1) 

வளையாபதி. 

உ ண்டியுட்காப்புண்டுறுபொருள்காப்புண்டு 

கண்டவிழுப்பொருள்கல்லிக்குக்காப்புண்டு
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பெண்டிரைக்காப்பதிலமென் ஞாலத் தக் 

கண்டுமொழிந்தனர்கற்றறிந்தோரே, (1) 
Gn BP A_b new wf), 

1896 பனிமதிபொழிகதிர்பருகுமாம்பல்போன் 

முனிமதிமுகத்தியா்மு.றுவனம்பினார் 

துனிவளர்கதிகளுட்டோன் Bet ae 

கனியநின் ருடுவர்கடையில்காலமே. (2) 

1807 *பள்ளமுதுகீர்ப்பழகினுமீனினம் 

வெள்ளம்புதியதுகாணின்விருப்பு.றாஉங் 

கள்ளவிழ்கோதையர்காமனொடாயினு 

முள்ளம்பிறிதாயுருகலுங்கொண்ணீ. (9) 

1898 *தளிப்பெயற்றண்டுளிசகாமரையின்மேல் 

வளிப்பெ.றுமாத்திைநின் றற்றொ ரவ 

னளிப்பவற்காணுஞ்சிறுவரையல்லா ற் 

றுளக்கொகில்லா துணைவகாக்கையார். (3) 

1890 ௮ர்தகனந்தகற்காறுசொல்லல்யாதொக்கு 

மு்துசெய்குற்றங்கெடுப்பான்முழுவ து 

நன்கறிவில்லானதுவறியா தவர்க் 

கின் புறுவீட்டினெறிசொல் ஓ மாறே, (5) 

நாரதசரிதை. 

1900 வெவ்கிடமமுதெனவிளங்குகண்ணினார்க் 

கெவ்விடமுடம்பினிலிழிக்க த் தக்கன 

வவ்விடபாடவர்க்கமிர்தமாதலா 

ஓுய்விடம்யா தினியுரைக்கற்பாலையே, (1) 

நாலடியார். 

1901 கிலையாமைகோய்ஷப்புச்சாக்காடென்றெண்ணித் 

தலையாயார் தங்கருமஞ்செய்வா£---தொலைவில்லாச் 

சத்தமுஞ்சோ திடமுமென்றாங்கிவைபிதற்றும் 

பித்தரிற்பேதையாரில், .. - | ட (1) 

40 |
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1902 

1903 

1004 

1005 

1906 

1907 

19% 

அ௮வமதிப்புமான் றமதிப்புமிரண்டு . 

மிகைமக்களான்மதிக்கற்பால--ஈயமுணராக் 

கையறியாமாக்களிழிப்புமெடுத்தேத்தும் 

வையாா£வடித்ததாலார, 

கல்லாதுபோகியநாளும்பெரியவர்கட் 

செல்லாதுவைகயவைகலு---மொல்வ 

கொடா௮தொழிர்தபகலுமுரைப்பிற் 

படா ௮வாம்பண்புடையார்கண். 

நல்லகுலமென்றுந் கயகுலமென் DIG 

சால்லளவல்லாற்பொருளில்லைத--கொல்கிறப்பி 

ஹனெண்டொருளொன்றோதவங்கல்வீயாள்வினை 

யென் றிவற்ரானாகுஈ்குலம், 

தெளிவிலார்ஈட்பிற்பசைன்றுசா கல் 

விளியவருநோயினன்௫--லளிய 

விகம் சலிற்கோறலினிதேமற்றில்ல 

புகழ்தலின்வைதலேகன் ௮, 

இன்னாசெயிலும்விடற்பாலரல்லாரைப் 

(2) 

(4) 

(5) 

பொன்னாகப்போற்றிக்கொ ளல்வேண்டும்--பொன்ஜஷெடு 

நல்லிற்சிதைத்தசோடொறுநாடிக்தம் 

மில்லத்திலாக்குதலால். 

தமரென்றுதாங்கொளப்பட்டவர் தம்மைக் 

கமசன்மைதாமறிந்தாராயி--னவரைத் 

தமரினுநன்குமதித்துத்தமான்மை 

தம்முளடக்கிக்கொளல். 

2வம்பினிலையுட்கனியினும்வாழைதன் 

றீஞ்சுவையா அந்திரியாகா--மாங்கே 

பினந்தீிதெனிலுமியல்புடையார்கேண்மை 

மனந்திதாம்பக்கமரிது, 

(6) 

(7) 

(8)
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SRI, meee: 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1015 

கற றறிர் தமாவினாசொல்லார்தஞ்சோர்வஞ்சி 

। மறறையராவார்பகாவர்பனையின் மேல் 

| வற்றியவோலைகலகலக்குமெஞ்ஞான் றும் 

, பச்சோலைக்கில்லையொலி, 

நல்லார்நயவரிருப்பகயமிலாக் 

கல்லாக்கொன்றாகியகா ரண*-.- தொல்லை 

வினைப்பயனல்லதுவேனெடுங்கண்ணாய் 

நினைப்பவருவதொன்் றில். 

ஓதியுமோதாருணர்விலாரோதாது 

மோதியனை யாருணர்வுடையா£ .தூயதாக 

நல்கூர் துஞ்செல்வரிரவா தார்செல்வரு 

நல்கூர்ந்தாரியாரெனின், 

உள்கூர்பசியா லுழைஈசைஇச்செனருர்கட் 

குளஞரிருக்து அமான்ரு.ற்டுதா--ர௬ளளூ 

ரிருர்துபிகொன்னேகழியாதுகான்போய் 

விருந்தினனாதலோன்.று, 

இமித்தக்கசெய்தொருவனாரவுணலி ற் 

பழித்தச்கசெய்யான்பசித் தறவயோ 

விழிக்திமைக்குமா த்திரையன்ரோேவொருவ 

னழித்துப்பிறக்கும்பிறப்பு. 

தம்மையிகழ்வாரைத்தாமவரின்முன்னிகழ்க 

வென்னையவசோடுபட்டது--புன்னை 

விறற்பூங்கமழ்கானல்விங்குநீர்ச்சேர்ப்ப 

வுறற்பாலயார்க்குமூறும், 

என்பாயுகினுமியல்பிலார்பின்சென்று 

தம்பாடுரைப்பரோ தம்முடையார--தம்பா 

டுரையாமைமுன்னுணருமொண்மையுடையார்க் 

குரையாரோதாமுற்றநோய், 

(9) 

(10) 

(11) 

(13) 

(15) 

(14) 

(15)
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1916 | புத்தகமேசாலத்?ொகுத்தும்பொருடெரியா     ருய்த்தகமெல்லாகிரப்பினு--மற்றவற்றைப் 
,போற்றும்புலவரும்வேறேபொருடெரிது 

! தேற்றும்புலவரும்வேறு. (16) 

1917 ஈல்லவைநாடோறுமெய்தாரறஞ்செய்யா 

நில்லா தார்க்கியாதொன் றுமீகலா---0.ரல்லா 

மினியார்தோளசே.ராரிசைபடவாழார் 

முனியார்கொரறும்வாழுராள், (17) 

1918 | கற்றனவுங்கண்ணகன் றசாயலுமிற்பிறப்பும் 

, பக்சுதீதார்பராட்டப்பாடெய்துர்-- தானுரைப்பின் 

| மைத்துனர்பல்கிமருந்திற்றணியாத 

பித்தனென்றெள்ளப்டடும். (18) 

19010 தலையேதவமுயன் அவாழ்தடுலாருகர்க் 

இடையேயினியார்கட்டங்கல்--கடையே 

புண ராதென்றெண்ணிப்பொருணசையாற் நம்மை 

புணரார்பின்சென்றுகில், (19) 

1930 , செர்டநெல்லாலாயசெமுமுளைமற்றுமச் 
1 a a, ரச் சு 2. . ச ச 

யி ட Oe 606 mn ம லயம் விளை த our லந்நெல் 

  

வயணிறையக்காய்க்கும்வளவயலூ॥ 

i ine oo Bia) 5b an us Say, (20) 

1921 யா௮ரொருவரொருவர்தம்முள்ளத்தைத் 

தேருக்துணை மையுடையவர்--சார ற் 

சனமணிகின் றிமைச்குநாடகேண் மக்கண் 

மனம்வேறுசெய்கையும்வேறு. (21) 

நான்மணிக்கடிகை, 

1922 பெருக்குககட்டாளைஈன்றின்பாலுய்த்துத் 

தருக்குகமா ற்றாரைக்காலமறிந்தே 

யருக்குகயார்மாட்டுமுண்டிசுருக்குக 

... செல்லாவிடத்துச்சனம், (1)
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1923 இளமைப்பருவத்துக்கல்லாமைகுற்றம் 

வளமிலாப்போழ்தத்துவள்ளன்மைகுற்றங் 

களைஞரில்போழ்திற்செங்குற்றங்குற்றர் 

தம.ரல்லார்கையச ததாண், 

1024 *எள்ள ழ்கவென்றுமெளியரென்றென்பெறிலுங் 

கொள்ள ற்ககொள்ளார்கைமேற்பட--வுள்சுடி லுஞ் 

சிறற்கசிற்றிற்பிறஈதாரைக்கூறற்க 

கூறல்லவற்றைவிலைரர்து, 

198 *கள்ளிவயிற் றின௫ல்பிறக்குமான் வயிற்றி 

ளெொளரிதாரம்பிறக்கும்பெருங்கடலுட் 

பல்விலையமுத்கம்பிறக்குமறிலார்யார் 

நல்லா ளபிறக்குங்குடி. 

1926 *நா ற்றமுரைக்குமலருண்மைகூ றிய 

மாற்றமுரைக்கும்வினை ஈலந்தூக்கி 

னகம்பொதிர்ததிபைமனமு ரைக்குமுனன 

முகம்போலமுன்னுரைப்பதில், 

இன்னுநாற்பது. 

1027 பகல்போ அகெஞ்ச ததார்பண்பின்ை ம்யின் னா 

நகையாயநண் பினஞாகாரின் மையின்னா 

விகலியெழுஈ்தவரொட்டின்னாலின்னா 

நயமின்மன ததவாட்பு, 

ஆசாரக்கோவை. 

1028 ஊன்ராண்மகடன்னுடன்பிறமஈ்தாளாயினுஞ் 

Fra apt GNESI a] OM MU MSA LL] vgs 

தாங்கற்கரிதாகலான், 

1930 *விரைந்துரையார்மேனமேலுரையார்பொய்யாய 

பரந்துரையார்பாரித்துரையா--ரொருங்கெனை த்துஞ் 

சில்லெழுத்தினலேபொருளடங்கச்காலத்தா ற் 

சொல்லுகசெவவியறிந்து. ப 

(3) 

(1) 

(2) 

(1) 

(1) 

(ச)
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1950 *அளையுறைபாம்புமரசுகெருப்பு 

முழையுறைசீயமூமென் றினவகான்கு 

மிளயவெளியபயின் றனவென்றெண்ணி 

யிகழினிழுக்கந்தரும். (3) 

அறநேறிச் சாரம். 

1081 *தன்சொல்லேமேற்படுப்பான் றண்டி தடி.பிணக்கன் 

புன்சொல்லேடோ தரவுபார் த்திருப்பா--னின் சொல்லை 

யேன் றிருந்துங்கேளா தவேழையெனவிவாகட் 

கான்றவர்கள்கூருரறம், (1) 

1033 %பிறர்க்கன்னாசெய்தலிற்பேதைமையில்லை 

பிறாக்கின்னுதென்றுபேரிட்டுத்-- தனக்கின்னா 

வித்திவிளை த் துவினைவிளைப்பக்காண்டலிற் 

பித்துமுளவோபிற, (2) 

199:) *பெண்விழைவார்க்கில்லைபெருர்தூப்மைபேணாதுூ 

னுண்விழைவார்க்கில்லையுயிரோம்ப--லெப்பொழு.து 

மண்விழைவாரக்கிலலைமறமின் மைமாணாு 

*தன்விழைவார்க்கில்லை தவம், (3) 

10934 * தாயவாய்ச்சொல்லாடல்வண்மையுஈதுன்பங்க 

ளாயபொழுதாற்றுமாற்றலுங்--காய்விடத்து 

ேற்றுமைகொண்டா டாமெய்ம்மையுமிம்மூன் i Gh 

சாற்றுங்காற்சாலததலை, (4) 

1935 *தானேதனக்குப்பகைவனுட்டாளுக் 

| சானேசனக்குடீசமையுமிம்பயர் 

் தானேதான்செய்தவினைப்பயன்றுய்த்தலாற் 

Ja
e,
 

௪
௯
 

ரூனே கானக்குஃகரி, (5) 

1930 *செய்வினையல்லா ற்சிறற்தார்பி நிதில்லை 

பொய்வினைமற்றைப்பொருளெல்லா--மெய்வினவிற் 

  

அவனால். எவ்வி மலய செய்க அனகை யன ce apa ae 

ர் தம்விழைவார் - பாடபேசதம், 
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முயார்மனைவியார் தந்தையார்மக்களார் 

நீயார்நினைவா ழிகெஞ்சு. 

1937 * 51 56D FOFSOHL 07 G HO SIT H OP FBT 

் ராய்வந்துதோன் றியருவினையால்--மாய்வதன்் கண் 

மேலைப்பிறப்புமிதுவானான் மற்றென்னை 

கூலிக்கமுதகுறை. 

1938 *உப்புக்குவட்டின்மிசையிருக் துண்ணினு 

மிட்டுணக்காலத்தூக்கூராகாந்தொக்க 

வுடம்பும்பொருளுமுடையா ஷனோ்ரன்மை 

தொடங்காக்காலென்னபயன். 

1930 *கெடுக்கப்படுவ து தீக்கருமராளுங 

கொடுக்கப்பமிவத ருளே யடுத்தடுத 

துண்ணப்படுவதுஈன்ஞானமெப்பொழுது 

மெண்ண ப்படுவதுவீடு. 

1940 &உணர்ச்சியச்சாகவுசாவண்டியாகப் 

புணர்ச்சிப்புலனைர் தும்பூட்டி--யுணர்ந்த கனை 

யூர்ளெ.றபாகனுணர்வுடையனாகுமேற் 

பேர்கின் றதாகும்பிறப்பு, 

194] *அருளாலறம்வளருமாள்வினையானாக்கம் 

பொருளா ற்பொருள்வள ருகாளு£்---தெருளா 

விழைவின்பத்தா ல்வளருங்காமமக்காமம் 

விழைவின்மையால்வளரும்வீடு, 

ழதுரை. 

1042 நீ ரளவேயாகுமாடீசா ம்பருங்கற்ற 

தூலளவேயாகுமாநுண்ணறிவு-- மேலைத் 

தவத்தளவேயாகுமாந்தான்்பெற்றசெல்வங் 

குலத்தளவேயாகும்குணம். 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(0)
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1948 ரீமடல்பெரி து காழைமூழினிதுகந்த 

முடல்சிறியரென் றிருக்கவேண்டா--கடல்பெரிது 

மண்ணீருமாகாததனருகேசிற்றாற 

லண்ணீருமாகிவிடும். 

1944 அரஞ்சுடைமைதானறிந்துகாகங்கரர்் துறையு 

மஞ்சாப்பு றங்கெடக்குகீர்ப்பாம்பு--நெஞ்சிற் 

கரவுடையார்தம்மைக்கரப்பாகரவார 

கரலிலாநெஞ்ச த்தவர். 

நல்வழி. 

1042 *தண்ணீர்கிலலத்சாற்றக் கோர குணங்கொடையாற் 

கண்ணீர்மைமாழமுக்கருணையாற்--பெண்ணீர்மை 

கற்பழியாவா ற்முற்கடல்சூழ்ந்தவையக த்.து 

ளற்புதமாமென்றேயறி, 

1040 *நீறில்லாநெற்றிபாழ்ரெய்யில்லாவுண்டிபா 

மூறில்லாவூருக்கழகுபாழ்--மாறி 

லுடற்பிறப்பில்லாவுடம்புபாழ்பாழே 

மடக்கொடியில்லா மனை. 

1947 *உண்பதுகாழியுடுப்பதுகான் குழுழ 
மெண்பதுகோடிநினைந்தெண்ணுவன--கண் புதைந்த 

மாந்தர்குடிவா ழ்க்கைமண்ணின் கலம்போலர் 

சாந்தனையுஞ்சஞ்சலமேதான், 

1948 *இழுக்குடையபாட்டிற்$்கிசைன் றுசால 

வொ:டிக்கமுயாகுலத தினன் ௮ு--வழுக்குடைய 

விரச்தினன் றுவிடாகோய்பழிக்கஞ்சா க் 

தாரதீதினன்றுதனி. 

1940 $வெட்டனவைமெத் தனவைவெல்லாவாம்வேழத்திற் 

பட்டுருவுங்கோல்பஞ் ற்பாயாது--செட்டிருப்புப் 

(9) 

(1) 

(2) 

(4) 
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பாரைக்குகெக்குவிடா ப்பாறை புமரத்தின் 

வேருக்குகெக்குவிடும். 

நீத்வேண்யா, 

* அரிமந்திரம்புகு்தாலானைமருப்பும் 

பெருகொளிசேர்முத் தும்பெறலா--நரி நுழைபில் 

வாலுஞ்சிறியமயிரெலும்புங்க ததபத்தின் 

ோலுமல்லால்வேறுமுண்டோசொல், 

*பகைசேருமெண்ணான்குபற்கொண்டோன்னா 

வகைசேர்சுவையருச்துமாடோற்--ரொகைசோ 

பகைவரிடமெய்யன்புபாவித்கவாாற் 

சுகமுறுதனல்லோர்தொழில், 

*தாந்தனில்லா தகனங்குழலாள்பொற்பவமாஞ் 

சரர்சகுணமில்லார் தவமவ.மா--மேர்திழையி 

ரன்னையில்லாப்பிளளையிருப்பதவமவமே 

துன்னெயிறில்லாரூண் oD aU. 

*பெற்றமையமென்னா ப்பெரியோரும்௦ பற்றபொருள் 

மற்றமையு Circ on tip aii gp — (Lp D Plus sear 

மானமில்லாவில்லாளுமானமு ௮அவே௫ய௫ 

மீனமுறுவாரிவர். 

*க ற்மோர்கனமறிவா்கற்றோரேகற்ற றியா 

மற்றோரறியார்வருக்தமுறப்--பெற்றறியா 
4 

வந்திபரிவாய்மக வைப்பெறுந்துயர 

கொர்தறிவாளோ.நவல், 

*௮ ன்னை தயையுமடியாளபணியமலர்ப் 

பொன்னின ழகும்புவிப்பொறையும்--வன்னமுலை 

வேசிதுயி லும்விறன் மந்திரிமதியும் 

பேசிலிவையுடையாள் பெண், 

41 

(5) 

(1) 

(4) 

(5)
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1050 *தன்னையளித்தாடமையன்மளைகுருகின் 
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ப 

e
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அன
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। நற்ருபரென்றேரவில், 

1957 *வாவிபுறைநீரும்வடகிழலும்பாவகமு 

| மேவனையகண்ணாரிளமுலைய-4மோலியமே 

மென்சீதகாலத்துவெம்மைதரும்வெம்மைதனி 

லின்பாருஞ்£தளமாமே, 

1958 *அ கதிமலருமருங்கா கை கவெண்ணிறமுங 

் கத்துபுனன்மின்பதமுங்கண்டாலும்--ப09க்கோ 

| கானார்தெரியற்கடவுளருங்காண்பாரோ 

| மானார்விழியா ர்மனம், 

1959 * அயுமலர்த்தேன் வண்டருந்துவதுபோலிரப்போ 

| ரிபுமவர்வருந்தாதேற்றலறச்-- தூயவிளம் 
|! பச்சலையைக்கீடமறப்பற்றியரிப்பதுபோ 

' லச்சமூறவாங்கலகம். 

1900 *வல்லவர்பாற்கலவிமதகமாணவம்போக்கு 

மல்லவர்பாற்கல்வியவையாக்கு--ஈல்லிட த்தில் 

யோகம்பயில்வாருயர்ந்தோரிழிந்தோர்கள் 

போகம்பயில்வார்புரிந்து. 

1901 உயபோற்றுகுருகளையும்பொன்னாசையோர்க்கில்லை 

தோற்றுபிக்கில்லை*வைபாகந--தேற்றுகவி 

நேசற்கலைஈுகமுறித்திரையுங்காமுகர்தம் 

மாசைக்கலைபயமானம்,. 

1002 %பெண்ணு தவுங்காலைபிதாவிரும்பும்வித்தையே 

யெண்ணிழனம்கிரும்புமீன் றதாய்--கண்ணிடையிற் 

கூரியநற்சுற்றங்குலம்விரும்புங்காந்தனது 

பேோழகுதான்விரும்பும்பெண், 

(1) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13)
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1963 *கற்றைக்குழலார்சவினெல்லாமோர்மசவைப் 

பெற்றபொழுதேபிரியுமே--கற்றருளை 

வேட்டபெரியோர்பெருமையெலா ம்வேறொன்றைக் 

'கேட்டபொழுதேகெடும். (19) 

1904 *உற்றமழையகத்திலுய்க்குமவலுத்தமனே 

மற்றம்மறைபகர்வோன்மத்திமனே--முற்றிளையி 

சதிதமுறலாற்புகல்வான தமனென 

வித்தக நாலோதும்விரித்து. 

தனிப்பாடல். 

1965 ரீபுகழுந்கருமநெறிகின்றோர்பொய்காம 

மிகழுஞ்செனஞ்செற் றமில்லோர்-- நிகழ்கலைக 

ளெல்லாமுணர்ந்தோரிருந்தவிடமன்றோ 

நல்லாயவைக்குகலம். 

1000 *ஈலனடக்கஞ்செம்மைஈடுவுநிலஞானங் 

குலனென்றிவையுடையோர்கோதில்--புலனில்லோர் 

சென்றுமொழிந்தனவுங்கேட்போர்செறிர்சலிட 

wen upblen Mb Bosna. 

1901 *ஒன்ருசுக்காண்பதேகாட்சிபுலனைந்தும் 

வென்ஞுன் றன் வீரமேவிரமா--மென்ுனுஞ் 

சாகாமற்கற்பதேகல்விதனைப்பிற 

் ரேவாமலுண்பதேயூண். 

1()06 &வெள்ளிலைவேலற்பகிழன்மெத்தவேமுட்டைக்குக் 

துள்ளுஈருவா ழைபலாச்சோலைக்குண்--மெள்ள 

வடுக்கவொட்டாவாமுபோலற்பர்சிலாகூடிக் 

கொடுக்கவொட்டார் தாமுங்கொடார், 

1000 *புறந்தந்திருளிரியப்பொன்னேமியுய்த்துச் 

! இறந்தவொளிவளர்க்குந்தேதேரோன்- மறைந்தான் 

புறவாழிசூழ்ந்தபுவன த்தேகோன் றி 
a 
h 

|யிறவா துவாழ்ன்ருர்யார், 

(16) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5)
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1970 &எண்ணும்பயன்்.ழாக்காதியார்க்கும்வரையாது 

மண்ணுலகல்வாமனருள் வளர்க்குர்--தண்ணறுந்தேன் 

பூத்தளிக்குந்காரோய்புகழாளர்க்கெவ்வுயிருங் 

காத்தளிக்கையன் ரோகடன். (6) 

1971 *வெய்யகுரற்றோன் றிவெஞ்சினவேறுட்கொளினும் 

பெய்யுமழைமுகிலைப்பேணுவ.ரால்--வைய த் 

திருள்பொழியுங்குற்றம்பலவெளினும்யார்க்கும் 

பொருள்டொழிவார்மேற்றேபுகழ், (7) 

1972 *எற்றேகொடிமுல்லை தன்னைவளர்த்தெடுத்த 

முற்றிழையாள்வாடமுறுவலிக்கு--மு.ந்று 

முடியாப்பரவைமுழங்குலகத்தென்றுவ 

கொடியார்க்குமுண்டோ குணம், (8) 

1013 *-ஆரவடமுமதிச த௪ர்சுனமு 

மீரகிலவுமெரிவிரவும்--பாரிற் 

௮திவகையானமேம்பட்டறுப்பு ரவு$தத்தம் 

விதிவகையால்வேறுபடும், (9) 

1974 $*கோவலர்வாய்வேய்ங்குழலேயன் நிக்குரைகடலுங் 

கூவித்தமியோரைக்கொல்லுமா நீ--பாவாய் 

பெரியோரும்பேணறை அசெய்வரேபோ லுஞ் 

சிறியோர்பிறர்க்கியற்றுர் கிங்கு, (10) 

1975 4 தலையிழர் கானெவவுயி ருந்தற்கான்பிதா வைக் 

கொல்புரிர்தான்குற்றங்கடிஈ்தா--னுலகற் 

றனிமு தன் மைபூண்டுயர்ச்தோர்வேண்டுவரேற்றப்பாம் 

வினையும்விபரீ தமாம், (11) 

தீநக்துபள். 

10970 ௮ளித்தஞ்சலென் றவர்ரீப்பித்றெளித்தசொற் 
தே நியார்க்குண்டோ தவறு, (1)
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1977 

1978 

197°) 

1980 

198] 

1982 

1983 

1984 

இன்னா தீனனில்லூர்வாழ்தலகனினு 

மின்னாதினியார்ப்பிரிவு, (2) 

துப்பினெவனாவர்மற்கொலறுயாவரவு 

நட்பினுளாற்றுபவர், (3) 

வாழ்வார்க்குவானம்பயர் தற்முல்வீழ்வார்க்கு 

வீழ்வாரளிக்குமளி. (4) 

நாங்காதல்கொண்டார்ஈமக்செவன் செய்பவோ 

தாங்காதல்கொளளாக்கடை, (5) 

கோதலெவன்மற்றுகொந்தாரென்றஃதறியுவ் 

காதலரில்லா வழி, (0) 

ஆகச் சேயயுள் 181, ஒழிபு ழற்றிற்று, 

௫௩-ம். ௮௫. இனபச்சிறப்பு. 

த்நக்கோவையார், 

இரு வளா தாமரை Gi MT DTG Hell EM தி ல்லைக் | ©) தய்வ 

குருவளர்பூங்குமிழ்கோம் குபைங் gr sor Oana adi Or aH 

மருவளர்மாலையொர்வல்லியினெல்கி யனடடைவாய்ம், துரு 

வளர்காமன்றன்வென்றிக்சொடிபோன்றெளிர்சின்றதே, () 

அ௮ணியுமமிழ்துமென்னாவியுமாயவன் றில்லைச்டுந்தா 

மணியும்பராரறியாமறையோனடிவாழ்த்தலரிற் 

பிணியுமதற்குமருந்தும்பிறழப்பிறழமின்லும் 

பணியும்புரைமருங்குற்பெருந்தோளிபடைக்கண்களே. (9) 

வளை பயில்ழேசடனின் நிடமேல்கடல்வா னுகத்தின் க் 

அளைவழிரோகழிகோத்தென த்தில்லைத்தொல்லோன்கயிலை 

களை வயினீக்கியிக்கெண்டையங்கண்ணியைக்கொண்டுதர் த 

விளை வையல்லால்வியவேனயவேன்கெய்வமிக்கனவே. (8)
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1985 

1986 

1987 

1985 

1989 

L990 

109] 

பணை 

சர்சாமணிதெண்கடலமிர் தர்தில்லையானருளால் 

வந்தாலிகழப்படுமேமடமான்வீழிம.பிலே 

யர்தாமரையன்னமேநின்னையான் பிரிந்தாற்றுவனோ 

சர்தாகுலமுற்றென்னோவென்னைவாட்ட த்திருத்.துவதே, () 

சிறைவான்புனற்றில்லைச்சிற்றம்பல ச்துமென்சிந்தையுள்ளு 

மூறைவானுயர்பதிற்கூடலினாய்ர்தவொண்டிீர்தமிழின் 

௮றைவாய் நழைந்தனையோவன் றியேழிசைச்சூழல்புக்கோ 

விறைவாதடவரைக்தோட்கென்கொலாம்புகுக்தெய்தியதே, 

கோம்பிக்சொ துங்கிமேயாமஞ் ஞைகுஞ்ச.ரங் கோளிழைக்கு 

பாம்பைப்பிடி தீதுப்படங்கிழித்தாங்கப் பணைமுலைக்கே [ம் 

தேம்பற்றுடியிடைமான் மடகோக்தில்லைச்செவன்றா 

ளாம்பொற்றடமலர்சூடுமென்னாற்றலகற்றியதே. (6) 

Souder 9 gns5b con Cr a FS 5 9 & 30) eor oor 

மலை க கறிவாரில்லையாரையுக்தேற் நுவனெ த்துணையுங் 

கலைச்சிறுதிங்கண்மிலைக்த௫ற்றலம்பலவன்கயிலை 

மலைச்சிறுமான்விழியாலறிவுற்றுமயங்கெனே, (1) 

விழியாற்பிணையாம்விளங்கியலான் மயிலாமிழற்று 

மொஜழியாற்கிளியாமுதுவானவர்தமுடி த்தொகைகள் 

கழியாக்கழற்றில்லைக்கூக்தன்கயிலைமுத் தம்மலைத்ேன் 

கொழியாத்திகழும்பொழிற்கெழிலாமெங்குலகெய்வமே, () 

குவளைக்களத்தம்பலவன்குரைகழல்போற்கமலக் 

தவளைப்பயங்கரமாகநின் ருண்டவவயவத்தி 

னிவளைக்கண்டிங்குகின் றங்குவந்த த் துணையும்பகர்ந்த 

கவளக்களிற்றண்ணலேதிண்ணியானிக்கடலிடத்தே, (9) 

குருநாண்மலர்ப்பொழில்சூழ்தில்லைக்க. த se Cus sor 

போல,வருகாளபிறவற்கவா ழியரோமற்றென்கண்மணிபோ 

ன், ரொருகாள்பிரியா துயிரிற்பழயெடன் வளர்ந்த 

வருகாணழியவழல்சேர்மெழுகொத்தழிகின்றதே. (10)
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1992 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

நீங்கரும்பொற்கழற்சிற்றம்பலவாடெடுலிசும்பும் 

வாங்கிருந்தெண்கடல்வையமுபெய்தினும்யான் மறவேன் 

நீங்கரும்பும்மமிழ்துஞ்செழுக்தே லும்பொதிந்துசெப்புக் 

கோங்கரும்புந்தொலைத்தென்னையுமாட்கொண்டகொங் 
[கைகளே, (11) 

உள்ள ப்படுவனவுள ளியுரைச்தக்கவர் க்குரைதது 

மெள்ளப்படி று துணிதுணியேலி தவேண்டுவல்யான் 

கள்ளப்படிறாக்க:நளா வரன் றில்லைகா வலர் போற் 

கொள்ளப்படாதுமறப்பதறிவிலென் உூற்றுக்களே. (12) 

ஒங்குமொருவிடமுண்டம்பலச்தும்பருய்யவன் 

காங்குமொருவன்றடவரையவாய்த்தழங்கும்மருவி 

விங்குஞ்சனைப்பு னல்விழ்ஈ்கன் றழங்கப்பிடி த்தெடுத்து 

வாங்குமவர்க்கறியேன்சிறியேன்சொல்லும்வாசகமே. (13) 

சலைமலிவாணுதலெங்கைபதாகமெனச்செழும்பூண் 

மலைமலிமார்பி லுதைப்பத் தந்தான் றலைமன்னர் தில்லை 

யுலைமலிவேற்ப டையூரனிற்கள் வரிலென்னவள்ளிக் 

கலைமலிகாரிகைகண்முத்தமாலைக லும் தனவே, (14) 

ஆ.றார்சடைமுடியம் பலத்தண்டரண்டம்பெறினு 

ப ர ழார்மழவி டையாயகண்டி லம்வண்கதிரவெ துப்பு 

$ றார்2கா3ிகெறிசென் றிச்செ றிமென்முலைகெருங்கச் 

சி நார்மரையதளிற்றங்குகங்குற்சி.று துயிலே, (15) 

ஐயூற வாய்ஈம்மகன்கடைக்கண்டுவண்டேருருட்1 

மையுறுவாட்கண் மழவை தழுவமந்றுன் மகனே 

மெய்யுறவாமிதுன் னிலலேவருகெனவெள்கிச்சென்ுள் 

கையு றுமான்மறியோன் புலியூரன ன காரிகையே. (10) 

கந்தபுராணம். 

அரிசன மேனிஈல்லாளணிதுகிலசைவின் ச ராற் 

தரிசனமன்னகொங்கைகாண்டலுக்களர்ந்தோர்காளை



328 பொருட்பால், 

வவ வெல்லை யவை வைவ யவ வனை a IE mca பய பய 
  

1999 

2000 

2001 

200° 

2004 

oe ee ee ee 

தெரிசனர்தன்னிலீதென்சிர்தையைப்பிணிக்கதென்றாற் 

பரிசனர்தனிலென்னாமோவென் றுயிர்பைக க .துகின்றான், () 

கற்பசவல்லியன்னாளொருத்திகன்் கா சுன்மூழ்கி 

யற்பகலேவல்செய்வானாங்கவர்செல்்லம்போ திற் 

பொற்புறுபடாத்தினீக்கிப்பூண்முலைசிறி து தோன்றப் 

பற்பகனேற்.றுவேண்டும்பரிசில்பெற்ராரையொக்கான். 

ஒவருக் தவமியற்றியமுனிவரி லுலகத் 

தேவர் தங்களிற்பா தலத்தோர்களிற்கற்க 

வரென் றுபோபெற்றிடுமுகல்வர்கடம்மி 

லேவர்மங்கையாமுலை த் தலைப்போ கம்லீட்டி ருந்தோர். 

அகநோவுறவருர்தியேயைம்புலனவிச்த 

மோகமாதியசூலிருகுற் றமுமுருக்கி 

யோகுசெய் திரிமேலையோர்பெறும்பயனுரைக்கிற் 

டோசமன் றியொன் றில்லைகாணெல்லைதர்புகழோய். 

காண்டகும்புலனொடுங்குமாங்கரணமுமிலையா 

மாண்டசெய்கையுமொ மியுமாமியாக்கையும்போமா 

மாண்டொர்பேரின் பமுண்டென் பரதனையாரறிந்கா 

ரீண்சிகண்டதேமெய்யென்பருலகுளோர்யாரும். 

பொய்மையு ற்றிகொனலைப்புன லெனகிரும்பிக 

கைமிசைக்கொண்டவமிழ்தினைக்கமருகுத்தாங்கு 

மெய் மையிற்சிலருண்டெனும் a 6C U1 pion atl 

யிம்மைபி த்பயனிழக்கு திரன் றுநின்னெண்ணம், 

மங்கைமாரிடத்தின் பமேயின்பமற்றவரோ 

டிங்குவாழவுறும்வாழ்க்கையேயியல்பு றும்வாழ்க்கை 

யங்கவர்ப்பெறுசெல்வமேசெல்வமற்றவர்கள் 

கொங்கைபுல்குருவறுமையேகொடியதோர்வ.றுமை. 

மறுவிலாதவாண்மதிமுகமடந்தையர்புணர்ப்பைச் 

சிறியவின்பமென் றுரைசெய்வரன்ன தன் சிறப்பை 

(4) 

(0)
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யறிவேயெனினாங்கதேபேரின்பமாகு 

மிறைவநீயதுகேட்டியேன்மொழிகுவலென்ரான். (8) 

2000 மின்னார் தமக்கோரரசேவெறிவேங்கைவியும் 

புன்னைவியுங்கொணர்ச்தேன் புனைகிற்றியென்ன 

மன்னாவுனக்குப்பலருண்டுகொன்மாதரென்னாகத் 

தன்னாவியன்னான் தனைச்சிறியோர்தையல்போனாள். (9) 
FHS So MSIL TA contd, 

2007 *இயுக்கொறுந்தொறுமின் பர் தருங்கல்வியாங்க றிவு 

மாயுந்தொ.றுந்தொறுமின் பந்கரும்வள்ளல்வார்கழள்ச 

டேயுர்தொறுர்தொ அறுமின் பற்த ருஞ்சக்து Ca ங்குழுனி ற 

ரயு்தொ ௮ந்தசொறுதேரா SAM ar Ls Gh ர ரந்திடுமே, (] ) 

0005 *ரடம்பிமாவியுமாவியுமாயிற்சம்திக்கவிடை 

புடம்படுமெப்யொன் ௮றவேண்டுவதுடலோடுயிர்வம் [ன் 

இட ம்பமமாயினிடையொன் றுவேண்டுவ தெற்றுக் கண்ணா 

மடம்பிகண்ணிக்குநியேமொ ழியவலித இயன் றே, (2) 

2009 *வறங்கூர்ச்கவன் கைத்தல,க்திமையார் சைவழுக்கவெர்.து 
நிறங்கூரமிழ்தம்படி றபின் புமார்கநினவை வதாண்டோ 

வறங்கூர்தணிகைவ ரைக்குவடேய்க் குமலா முலை SP UL i 

தஇிறங்கூர்ளையிற்பிரிச்சதுநாமுன் புசெய் சவமே, (3) 

தீநக்தற்றலப்புராணம். 

2010 மணிஈகையா ரேதெய்வம்லாக்குபே சசங்கொங்கைத் 

துணைகுருடேம்பாதக்துணைவருல பூசை 

யணைவதுமுத்தியாசானின்னமுமதறியாய்போ லங 

கணிகைபா்முகத்திற கூறுங்காம கைமங்களென்றான், (1) 

2011 எண்ணுவதுமசனசலையொு துவதுமுலை த்தொய்யி 

ன ண்ணுவதுவாயமுகமுற ்குவது தன தடமேற் 

பண்ணுசெ பமந்திரமும் பா லை செகிமந்திரமே 

த ண்ணளியான்குளிக்குகீர்சக்கமுலைப்பனிரீதே, (2) 

42



830 பொருட்பால். 
    

உறையூர்ப்புராணம். 

2012 *தடமைத்தோளினல்லாரல்குலர் தட ததுண்மூம்ூப் 

2013 

2014 

2016 

2017 

பாடமைகொங்கை பற்றிப்பவளவாயூறன் மாந்தி 

நீடமையின் பமெய்தார்நிறைபெருந்தவமிலாதார் 

காடமபை வாழ்க்கைபூண்கெழிப்பர்லாழ்காளை வீணில், 

*ஊடுமாமடவார்செம்பஞ்சூட்டுதாட் ஈவடுமேனி 

கூடிமாஜேற்றபின்னர்க்குவிமுலைகுழையப்புல்லிப் 

பாம்சா SV Ham ap ip Go.g10 on னைறேயின் பம்பாரி 

னீடுயிரெவைக்கும்போ தித்திடுதியிவவண்ணமீயும், 

காசிகண்டம. 

பானிலாச்௩ட Db rath Fy I வின்பன்னியை 

மானமற்றின்புறமணநர்தகதனமையா 3) 

கூசி முது இளம்பின ற்மு£டி. கீ தகோன ன்றி 

வேனில்வேள்பச ழிய ரர விலம்கவல்லசே. 

வெய்யகூற்று நத்தெ ிவேல்விலக்கினு 

மெய்துமூழ்வினை க கொடரெண்ணின் மாற்றினுந் 

ையலார்முழுமகிமுகத்திற்றங்கிய 

மையகட்காலவேன்மாற்றலாகுமோ. 

பாக்வதம், 

*வேகன்பெற்றகன்பெண்ணைசிரும்பியப் 

பேகைமானுருக்சொண்டுபெயர்வுழிக் 

கா சல்கூர்கலையாய்க்டிதாடார் தசானெனின் 

மாதர்வேட்கைமறுப்பவர்யா வரே, 

பிரமோத்தரகாண்டம், 

கயங்செ ழருமலர்கயஙகுறாவகைப் 

பயங்கெழுதேனுகர்சுரும்பின்பான்பையபோல் 

வயற்கில ழமகளிரைமன ர்திருத்தியே 

முயக்கினர்க்கன் நிமற்றின்பமுற்றுமோ, 

(1) 

(1) 

(1)



௫௩-ம் ௮,த. இன்பச்சிறப்பு 831 

2016 பெண்ண லத்தினைப்பெறு தவர்மசலினைப்பெ௫தார் 

பெண்ணலத்தினைப்பெற்றவரேமகப்பெற்றார் 
பெண்ணலத்தினான்மசவுபெற்றிருமையும்பெறுவார் 
பெண்ணலச் தினாலன் றியோர்பெறும்பொருளுண்டோ. (2) 

பிரபோதசந்திரோ தயம். 

2019 *ஒத்மீதறுமுருவமில்லா ப் பிரமமொன் ௮ மேயொ ழியவுருவ 

முள்ளா,செத்தேவராயினுமோர்பூங்கணையா ற்றம்போ தமெ 

ல்லாநீ௨௰, மச்தேறியடைதயிர்போன் மனஞ்சுழன்றுசெய 

ன்மறந்துமடவாராரைப், பித்தேறியிகமுரைத்தப்பேதை 

யாக்கும்பேையராய்ப்பின் செல்வாரால். (1) 

2020 ரீவேதாவுமுகம்வெளுக்து விண்டுவுமார் பகஞ்சிவர்துவிடைவ 

ல்லோனும், பாதாதி கேசாஈதம் பாதியுடல்க.றுத் துவச்ரபா 

ணிவேரதும், போதாமன்முகத்திருகண்புறத்துமோராயிர 

கண்பு குகப்பெற்ற, சே தாலென்கணை துறக்கிலீடுபடாரெ 

| வரெவரேயிலக்காகாே, (2) 

9021 &வேதமுதலாகியவெண்ணெண் கலையும்வெண்கலைமான்வியர் 

துகேட்சு, வோதியுணர்ச் தும்பிறருக் குரைத் துமுயர் பெரி 

யோர்க்கு முளவிவேக௱், காதளவுமடர்ர்துகுழைகடநதுகு 

மிழ்மதிருதுபொருங்கயலைச்சீறும், பேதையர்கட்கணைபாயு 

மவ்வளவேயல் லா துபின் னுமுண் டோ, (8) 

அசத்க்கோவை. 

2023 *நாப்பவலர்புகழைவேலச திர நுங்கிரியிற் | De 

மசாப்பாமிடைச்சிய/கொங்கைக்குச்தோற்றிபக்கோடிரண் 

சப்பாய்ப்பரணியதாய்ச்சிமிழாப்ச்சின்னமோ திரமாய்க் 

காப்பாய்க்கரவளையாய்ப்பல்லக்காகிக்கடைபட்டதே, (1) 

தலோத்துங்கன்ேகோவை. 

2023 *மட்டார்குமலிகலவியினீத் தபொன்வார்திரும்பக் 

ட்டாதொருகணந்தாழ்த்தனளே ற்கவிவாணர் செம்பொற்



989 . பொருட்பால். 

பகம் ம ene ee னது... செனதஷையையப் படமியலசததைவைவவைவமயு அயன மைய அசபை வைப். ae - பெ wee 

கொட்டா ரமன்னகுபாரகுலோ த்துங்கன்காழிவெற்பி 

லெட்டானையுகிலைகெட்டோ ெதண்டமென்படுமே, (1) 

2024 ரீஎத்தாமரையும்பைந்தேனு க்குத்சேனல்குமேனுமெதிர் 

மொய்த்தாயிரக்கதிர் தந்தடவேண்டுமுது புலவர் 

புத்தாரமுதங்குலோ த்துங்கசோழன்் பொருப்பனையா 

ளொத்தா லுநீயன்றியுண்டோபுணர்ப்பபரொண்ணுகலே, 

த௲்சைவா ணன்கோவை. 

2035 *புனகாவலன்றிவளபூண்டதுமாண்டகைபோந்ததுமா 

னினங்காவலின் கலையெய்யவன் முலிகலா ழிலிந்தை 

தீனங்காவலன்றஞ்சைவாணன் றனாட்டி வர்தங்களிற்றா 

மனங்காவல்கொண்டதேல்லாங்கண்களே சொல்லும்வாய்திற 

ந்தே. (1) 
COUN FU EHS. 

2.026 *சொன்னச்சிலம்பு குமைத்தவில்லான் சருதிப்பதியான் 

வன்னச்சிலம்பிக்கசசளித்கான்வெற்பின்மாணிழைகண் 

மின்னச்சிலம்புகலானையாமன்மெப்வேவரும்பச் 

சின்னச்சிலம்படியாய்குடைந்தாயொருதேன்சனையே. (1) 

சகாழிக்கோவை. 

2031 *சமையம்லிசேடரி.ரவாணமென்னகஞ்சண்பைப்பிரா 
. ச do 

னமையவுயைத்ததறிர்தனர கனியாகுவதே 

சமையகின்னங்கைகொடலேகிசே டர்சரித்தகலை 

யமையமெ௫ழ்ப்பததுவேகிர்வானமதாகுமென்றே, (1) 

தனிப்பாடல். 

202 மாலோதிநித்தர்தமியேன் வருந்திவருடப்பெற்ற 

காலோஈடந்தனகண்ணோதீரும்பினகற்றவர்க்குப் 

பூலோகமுந்தருமாவலிவாணன்பொருப்பிடத்தே 

மேலோரிரங்குவர்கீழோசெர்காளும்விரோதிப்பரே. (1)



2030 

2031 

9033 

2024 

௩-ம் அதி. இன்பச்சிறப்பு, 883 
- வல் வெலை   

இருகா லுமில்லைவலவலுக்சோவிங்கெழின்பணித்தோக் 

கொருகாலொழிடமற்மேர்கா லுமில்லையுயர் தரங்கக் 

குருகாரும்வாரிதியேழுடன்ருன் py alan ட்டுஞ்சு ற்றி 

வருகாலமென் ௮கொலன்றுகொள்யும்வருவதுவே. . (9) 

தண்டுஞ்சிவிகைபுஞ்சிங்கா தனமுர் கமிழ்க்களித்க 

கண்டன்புகார்வஞ்சிக்காரிகையேகழுகீர தனி 

அண்டுண்டெனக்குறிகாட்டியைவேர்தர்க்குயிரளித் த 

வண்டுண் டுமிழ்ந்ததன் ோமடவீரிரந் தவையகமே, 

வாகாருங்குல்லைபழவரங்சேசன் வரையிடத்தே 

கோகாயுன்மேல்வைத்தமோகவிகாரச்சு£ந்தனக்கே 

யாகாதுபச்ரை.பிளநிரென்றெண்ணியக ததடக்கித 

தாகாதிக்கத்திழ்குவெரிரளிம்ததகைமைன் றே, (1) 
CUBS Gn. தருபா ல்கபன்மாந்தும்விரைப்பழன 

மாகைக்கடவுள்சடாடவியோபணிவாள ரவோ 

வா௫இத்தனிலிழியோ செங்கையோசெந்கையமப்பினப்யபோ 

Bur gio abe வடியோயவையநீதர்தபூக்க ழையே, (2) 

bbs vat. 

உண்டார்கணல்ல கீ டுகமுக் காபம்போ ற் 

கண்டாரமகிழசெ Ww sel oor pr. 

: or et) ‘ap re Ge @ domaine Lien KING MO aM GH Gh Yi G5 ch Hib BT Lb ch ip gy) 

செம்பாகானறுபெரிள, 

@ a 4 பே ze) 16. ட நே ர் 4 : ‘ 

யாமீனோாககுங்கா லல னாக்குகோக்காககாம 

ருனேக்கமெல்லககும். 

கண்ணொடுகண்ணிணைநோக்கொ ச்சின்வாய்ச்சொற்க 

ளென்னபயனுமில, 

கண்டுகேட்டுண்டுயிர்த் துற்றறிய மைம்புலனு 

மொண்டொடி கண்ணேயுள,



384 பொருட்பால், 

  

2038 

2039 

2040 

204] 

20-43 

2044 

பிணிக்குமருச்துபிறமனணியிழை 

தன்னோய்க்குத்தானேமருநது. (6) 

தாம்விழ்வார்மென்மோட்டுபிலினினிதுகொ 

முமரைக்கண்ணானுலகு, (1) 

௮றிதோறறியா மைகண்டற்றுற்காமஞ் 

செறிதோறுஞ்சேயிழைமாட்டு, (8) 

ஆகச் சேய்யுள் 59, டன்பச்சிறப்பு ழற்றிற்று, 

  

Oo 

௫௪-ம் 9/5). கற்பனை, 
  

கந்தபுராணம், 

மாநடுமள்ளருய்ப்பமருதத்தினிறைர் துவிஞ்சி 

யேறியகாரமீட்டுமிருங்கடனோக்கிச்சென் ற 

வேறுகொள | லவை வென் ஜோர்மேலைநன் னெ Dun SST Ol 

ேறியவுணா்விலாதோர்செல்வுழிச்செல்வான்றே, (1) 

ஓவ all & ரகியதலைமையிற்பிறர்துளோ (hove 

மெல்ளஞுகல்குரவெய்தலாலிழிரதவர்கண்ணுங 

கொள்ளுமா மெருபயன்குறித்தேக ல்போற்கொடிய 

மளா att] ன் புடைநீழலுக்கொ துங்குவகரிகள். (2) 

முன் பு.திண்டி.றல்வாகுவின் வாகுவின் முழக்கத்தை 

யன்பினாடியவமசரர்களள வைதீர்மகழ்வெய்திப் 

பின்புசூர்மகன் சிலையொலிகேட்டலும்பேதுற்றே 

யின்பதுன் பஙகளொருவழிக்கண்டனமிவணென்றார். (8) 

அனபான்மைசேர்பகழியின் படலிகையவுணன் 

சோனைவாளியா நறுணித்திடைவீட்டியேசுரா்தஞ் 

சேனைகாவலற்கண்டனன்வினை த்தளை சிந்தி 

ஞானசாயகத்தாணுவைக்கானுஈற்றவர்போல். (4)



௫௪-ம் அ.தி. கற்பனை. 885 

  

2045 

2046 

2047 

2048 

2049 

2050 

2051 

படியிலா தமர்பண்ணவன் நேர்மிசைக் 

கொடியதாய்கின் ௮குக்குடங்கூயது 

கடிய தானவர்கங்குல்புலர்ந்திடும் 

விடியல் வைகறைவேலைடைக்காட்டல்போல், (5) 

மாட்சியினுலவுசேனைவடிவெலாம்விடுத்துத் தொல்லை 

மா ட்சியினுபிரே தா நகிபலைதுமென் றுன்னிப்பின் BGT 

GF o acon boat Cun pCsa FCa pew16H pea ria p 

சூட்சியின் மேவிற்றம்மா தாயநுண்டுகளினீட்டம். (0) 

பங்கயம்வகனமென்பார்பாசியைக்கூர்தலென்பார் 

செங்கிடையதாமென்பார்புள்ளொலிசெப்பலென்பார் 

ச ஙனைக்களமேயென்பார்கடாகமுமொருத்தியல்ல 

மங்கைடர்பலபேயென் பார்திரைகளைமணித்தூசென்பார். () 

தூயதன்றாகெபுன லெலாசல்கியேசூழ்ர்ததெங்கின் 

காயின்வந்திடுபயன்கொள்ளுவார்போற்சிலகாளை மார்க 

ளாயதண்டேறலையரிவைமார் கருவான ருளியன்னார் 

வாயின் வந்தூறுமெல்லமிர் தனைக்கொள்வதற்குள்ளம் வைத் 

ஆ) (கார். (8) 
மாநிலமெலா ந் தனை வழுத்கவருமனனற 

கூனமுறுகாலை தனிலொண்குருதிவாரி 

வானமுடில்கான்றனையமாண்டதொன்மரத்தின் 

மேனிதருசெய்யபலவீழின் விரிமாலை. (9) 

பொய்கொலையாற்றியபூரியருக்கார் 

செய்குவர்ஈன் றிசெறிஈ்துள ரேனு 

கைகெழுஞாளிகளேகறித்துண்ட 

மைகெழுதானவர்மாண்டிடும்யாக்கை. (10) 

எருத்தமேலிடிக்கும்பாகரிசைக்குறிகொள்ளா காஇ 

மருத்தினும்விசைமேற்கொண்டுவன்கரித் தண்டகோக்கி 

புருத்திட்கொடுஞ்சொ ற்றாயரொ ௮ுக்கவுமொருவன் மாட்டே 

கருத்.துறுகணிகைகெஞ்சிற்போ வதோர்கடுங்கண் வேழம்,



2053 

2055 

2056 

20 r) 8 

பொருட்பா ல், 

பொற்பகல்கிகரியுட்9பொா wis Ham ova 

ரற்பக நுகருமினவரை நுங்குமான் 

மு.ற்பகலோர்பழிமுடிக்கின்மற்ற து 

(ிற்பகற மக்கு ம்பெற்றியென்னவே, 

மெய்க்நெறியுணாகிலார்வெ௮க்கைபெற்றது 

துன்னிய க்கொருதுன் பமா தல்போ 

லொன்னலனவிடுங்கணை புலப்பின்றேடலாற் 
௪ ௪ 6 ௪ 6 

றன்னுறுபடைகளைத்தானுங்கொன்ற வே. 

தீரவளையாடற்புராணம். 

இழிர்கமாந்தர்மைப்பொருள்களுமிகபரத் காசை 

கழிர்தயோகியர்கைப்படிற்றாயவாய்க்களங்க 

மொ ழி்கவா றுபோலுவரியுண்டுவர்கெடுக்தெ ழிலி 

ட UT bm BHD (Lp Ba பின புவிக்கும்வான வாக்கும், 

பச Ba Sw ரர் நீர் உட pty) ட woe 

அனபுறுபததிவித்தியாவறீரபாயச்ஈர்தொண்டாக் 

இன் புருவானவிீசனின்னருள்விசையுமா?பால் 

வன்புறுக G BSN oft (OO arn UG Di ChOT வவிசரோக்கி 
டி உ ௪ J ப . டி 

ho OV) LPL} odF _/ OOF (5 DI [h H Gd J iT oY, நன்புலமுபன்றுகாக்கவிசாந்தனஈறுந்தண்சாலி 

த] DG LPS UL aoa ல்சிபா முதசைந்துக்ன்ைதை 

சோறுகால்வனவாம்பல்லாய்திறப்பன துணிந்து 

கூறுவாரென க்குவமாகண்காட்டிடக்கூடி & 

தற வாெனச்சிரிக்தலர் நாற் அவமுலலை. 
் 

நட்டவர்க்சிடுிக்கணெய்தான் றிகொன் றவர்போ ற்கையில் 

வட்டவாய்க்தொடியுஞ்சங்குமருங்குசூழ்கலையுநி௪க 
விட் டபொ ற்சிலம் Ven HIB gs Boor Oud சவாாபோ Nan 

* ரு * உ ப . ௩ 4 டி ச . 

லொட்டியேகிடப்பகின்றாருகு க் தபூங்கொம் பின GOT, (4) 

சல்லார்சுவிபோ றகலஈகிக்சலைமாண்டகேள்வி
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2000 

2062 

2663 

2064 

eh eaters ட்ட Am mM Pu an a some 

செல்லாறுகோறும்பொருளாம்க் துகெளிர்துதேயக் 
கெல்லாரும்வீழ்ர்துபயன்கொள்ளவிறுத்தகன்றே, (5) 

ஆயிடையலகை தேருமடைந் தவாவெயர்வுபன் றிக் 

தூயறீர்வறர்தவர்தச்சடுபுலர்கோய்ந்தகா லு 

மீயுயர் மதிநிலாவும்வெய்யவாய்ச் FOGG oT To 

தீயவர் சம்பைச்சேர்ர்சாற்நியவராவரன்றோ, (6) 

இரக்கமில்கொடியசெல்வர்மருங்குபோயிரப்பார்போல 

வுரப்பபொண்டிறைக்குங்கள்விநீழல்புக்கொதுங்குவா ௫ 

கருக்கறகிரப்பாலெய்க்தோர கம் ரினும்வியாபாற்ரென் 

றிரப்ப்போலிலை 8 தக்கமரகிழலெய்துவாரும், (7) 

காஞ்சிப்புராணம். 

DAMME HOT VOI OMA 
mond gece Oe 2ண்ணே 

BH AMT லகும் (ILI hl & ஊனம் 

கருவிமள்ளர்கதிர்க்குலை கன்னொடும் 

பருமென் பூக்களும்பற்றியரிகுவார். (1) 

உ டலினாவிபிரிர் சனவூம்வினை த் 

தொடர்புரீங்குவதொப்பச்கொகுத்தகெற் 

படலைவையினினீங்கப்பகட்டின 

மடையவுர்கொடாநீக்கியக லுமால், (9) 

௮ம்மருதவைப்பினையடுத்த கழிறெப்தன் 

மம்மாவிடமாலம.ரனுக்கு தவுமாற்றா 

னம்மினபென ப்பபொ ய்மொழிகாடி. புரைகைகை 
. டக (அ) Vote ‘i . G . . 3 

சம்மையவளக்கரொருழர்துறவுகொளளும், ( ) 

தாமுபொரு பயப்படார பயப்படிவார் தம்மையு்தம்போற் 

செய்வார்போற், கா மரளிநுதரா மற்கழிப்பூமேலடுக்க லுங் 

கணிதேனூற்று, பாமிதனையறிர்துவெகுண்டெ tH gon on 

வணிவேர்கைக்குடுமிதன்னை, நாமநீள்கடல்பவளக்கரநீட்டி 

ப்பற்றியிருரஷயுபமோர்பால், (4) 

49
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2065 

2066 

2067 

2008 

2070 

2071 

தறுமலாப்பஙகயங்களையுகாரியர் 

கறுவொடுமுள்ள சைச்காம்புபற்ற லுக் 

தெறுகரங்கிழியப்புண்செய்யுமேதமக் 

இறுதிசெய்வார்க்கெவரிடரிழைத்திடார். (5) 

பறிதரக்களைதெறிபாவைமாரையம் 

மறிபுனற்குவளைகால்வளை த Hie) ca OW oo 

பொஜறிவெருவுறச்செயும்புடைப்பின்மொய்ம்பிலாச் 

சிறியருந்தம்மினாரந்தீங்கிழைப்பே. (0) 

கொள்ளாபோயானி வறக ர்ந்தகா லையும் 

வள ளியோர்விருந்தினாவாடக்காண்பரோ 

கள்ளருமலர்வளமிழர் துங்கார்வயல் 

வெள்ளனமகிழமீன் விருந்துகல்குமால், (1) 

ஈன் றெடுத்தோர்குண:கவுக்கியயயுமுறை ப்படிவித்திற் 

ஹோன் றுமுளைமுன்விளர்த் துப்பின்பசந்ததொடர்பினா 

லான் றசெழுங்கதீர்களுமுன்.றா வெள்ளை யாயெழுர்து 

மான்றுப.ரகதமேனிவாய்ததுமடல்கீழித்தெ-ழமால், (8) 

பேதைமையிலாடவாமுன் வளைவின் றிப்பெதும்பைமையின் 

மேத்கச்ச ந்றெனவணங்கிமங்கைமையின்மிகரா ணு 

மாதரைப்போற்பைங்கூழின்மன்னனெதிர்கதித்தெழுர்த 

வேதமிலாக்கதிர்முதிர்ந்துவரவரக்சழிறைஞ்சுமால், (9) 

உருத்திட்பமுருக்கா லைச்சலைநிறிஇயுற்றதற்பின் 

றருக்கற்றுகனிவணங்கிப்பழுத்தகதீர் தீ தடஞ்சாலி 

பெருக்கத்துவேண்பொ ற்பெரும் பணிவுமிகச்சிறிய 

சுருக்கக் அவேண்டுமுயர்வெனுமொ ழியின் சுவைகேற்ெறும், 

கைப்படையிழந்தவரெதிர்ந்தவர்கடாவு 

மெய்ப்படுபெரும்படைபறித்தெதிர்வீடுப்பா 

ரெப்பொருளுமற்ற௮ுழிடமேதிலர்சணல்கு 

மப்பொருள்கொ ளேங்களெலுமானமுடையார்டோல், (11)
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2073 

2074 

2077 

2078 

  

செர்நெறிநோக்கெமைக்தாங்கொழுகானளவறிகில்லான் 

ற்ன்னைலியந்தான்விரைர்துகெ$மெனல்சத்தியங்கண்டா 

மன்னியமேருவரையோடிகலிவளர்ச்ெ தழுவிக்த 

முன் னுளதோ ற்றமும்விறுரறமுதுமிழந்ததுமன் னோ, (18) 

அலைக்காகமலைச்சா ரற்பலாச்சுளேயைக்கவவியெழுக்தரக்கர் 

கோமான், சிலைத்தாச.ரதிமனையைக்கொண்டசன்முலெனவ 

எகஞ்சே ருமர்தா, ணிலைப்பான பதிலிலங்கை மிசைத்தாவும 

னுமனைப்போனீள வான்மகர்தி, பலைப்பானின்றலைச்தோணி 

(13) 
கொடும்பரவர் கழியுழக்கக் குதித்தெழுமீனாயர்சியாபாற்கு 

டத்துள்விழ்ர்தங்,கடும்பயத்தோடலமருமற்றவர்கடையுந்த 

பாய்ர்துழக்கமீண்டெய்தும்வாழ்வுமங்கண், 

ரிரோதைக்கலமர்தோடி.,, யொடுங்குமுயல்கைதையினுளட 

ங்கிபங்கட்கடலொலிகேட்டுள்ளமாழ்குங், கடுங்கருமத்தொ 

டரந்தோயாங்குறினும்விடாதென்னக்காட்டுமோர்பால், () 

குடமுலைக்கெ திரென்டே ஓங்குரும்பையைவெகுண்டுமின் 

னார், பொடியிடியுலக்கைமீப்போய்ப்புடைத்தனபீளாமுன் 

ன, முடிமிசையுதிரத்தாக்கச்சந்துமுப்புடைக்காய்த்தெங் 

கல, இடரிடர்க்கெதிர்செய்வோரின்வியத் தகவெங்குமோகங் 

(கம். (13) 
வரியளிமுரலாவாடா மாலையவிமையா கோக்க 

தமரைமிசைத்தோயாக்தாள௫த்திரந்தயங்குகாட்சி 

வரைவிலாமசளிரின்னோர்மாணலம்வேட்டுவானிற் 

சரர்களுமெய்திச்செவவிபார்க்தறைதோற்றமொக்கும். ப) 

விற் றிமெல்குறன்னைமீளவுஈ தமதேயாக்கி 

மத்ஜைபகாளும்வீற்கும்வரைவிலார்விதியிச்2 

கற்றிலாவணிகமாக்களாவணக்கவினைநோக்டப் 

பற்றுவெண்டரளக்கோவைப்பத்தியா ற்சிரிக்குமன்னே, () 

இருமைவாணிபத்திற் கூர் த்தமதியருமிறும்பூதெய் த 

வருவமாமின்பந்த ன்னையிம்மியினளவுமேரு
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அருவமாம்பொருளுக்கேற்பரிறுத்துவிற்றொ.ழுகவல்ல 

லிருமனப்பெண்டிர்தம்முட்டருக்கிவாழிருக்கையீதால், () 

செய்வினையனை 5 தும்தன்பா ற்சேர்த துவைத் துயிர்க்குப்பி 

ரவவிறையாணையாற்றாலளித்திரிமாயையேபோற் [ன்ன 

கொய்வனம்வருவமுற்றுங்கொண்டுபினாய்கர்மாறப் 

பெள வூ நலகுக்கெல்லாமுதவுவபைம்பொன் மாடம், (19) 

செய்யதிண்புயத்தெழிலினைக்கவார் தமைெதரி£து 

வெய்யமார்தர்கள்வெதும்பு றப்பன்முறைதாக்க 

வையவோவெனவலறுவபோலணிமுழவ 

மையவேலையுஞ்சமழ்ப்பு றவயின் ௫ெறுங்கறங்கும், (20) 

தேங்குமூடலின்மா தரார்பறித்தெறிசெங்கே 

மோங்குபன் மணியவாடி வருந் திநைர் துளை (ப 

வாங்குமாடொறும்பேதுறுத்தவிர்வனமொடி தாத் 

தாங்கள்செய்வினை த எகளுக்கேபகை யாமே. (21) 

தா மனை முனிக் து பெடுஞ்சடை. மூடித்துக்கவீன் றகல்லாடை 

மேற்புனவைதி,யாமெலாம்வழுத்துகுறவியென் றிருந்துமொ 

ருத்திதனிள முலைச்சுவடு, தோழமுறக்கொண்டாரெனச்சிறை 

யிடல்போறி ஈடாமனச் குகையு ளேகம்பச், சோமொழிப் 

பொருளையடக்கியானஈதமுறுமாவா ழிடம் பலவுளவால், (22) 

மாயைகாரியவுருக்களுமெம்பிரான் வடிவ 

மாயவேலவையருண்மயமாகுமற்றதுபோற் 

பேயனேன்பிதற் றுரையுமேகம்பர் தம்பெருமை,த் 
, ரர இ 

தூயகா GO Gi] M (oth D FUT N MEM OHO Hl oH Mu. ச (23) 

விலிவிழருவித்தாரைவேறுவேழுகவோடிக் 

குலஈதிப்பாலிவைப்பினேகமாய்க்கூடுந்தோ நற 

மலகில்பல்வழிபுமூது.ரணிமையினொன் முமாறும் 

பலபலப.தமூமீற்றினொருவ திப்படஓம்போ லும், (24)
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மூருகவேட்கடுதூாமமோ ம்புதமுளியகில்ரர் 

துருவவாரழற்பெய்துபுன் பயிர்விளை த் துவப்பார் 

பெருவளந்துறந்தூர்தொறுமிடுபலிபேணும் பர், 

பொருவில்வாழ்க்கையார் கஞ்செயல்போ ன்்மெனப்பொருப் 

@ DW Hon னுடல்வரு த்தியயகைமையெண்ணாது 

தூ௮பன்மணிமரமுகற்பொையெலாந்தொலைத்த 

Cu ws றியேகடைப்பிடி சீத கவீயன் பொருப்பர்க் 

கூறுமல்வ.எம்விளை ததிடுமுயாந்தவர்செயல்போல், (90) 

இருஈடர்ப்பெருஞ்சிலைகளினியன்றமாளிகைக 

ஞுருகுவெங்கதிர் தடவரச்சுககன லுமிமு 

மருகுதண்கதிர்சகடவரக்குளிர்புனலளிக்கு 

மருவினோர்குணம்பிடி படல்வையச த்தியல்பே. (27) 

வலியனவெவற்றினுளளும்வலியரென பதற்குச்சான்று 

விலகொளிமேருவாககிக்குழைக் கமைவிளச்கமற்ை 

மெலியனவெவற்றினுள்ளுமெலியசென் பதற்குச்சான்.று 

குலவுமென்முலைக்குச்சாலக்குமைஈ்தளமவிளக்கற்றம்மா () 

பழி.பினீங்கின்கீட்டியபசம்பொருள்சிறிதுங் 

BU IL துகல்வழிப்பயன பமிவதுகடுப்பக் 

கொழிதிரைச்சவைப்பாலியின் களிர்புனன்மு முதும் 

OU (pa ile Sil BT ல் வழிச்செ ன்றுவள ௮யனிலை நக்கும், (29) 

௮ணிமலரழகேகோக் கயகழிபுளிழிகின் Buys 

திணியுமுட்கொடுமைகோக்கிச்சேயிடைவிலகுவோருங் 

சணிகையர்கோலசோக்டுக்கா தலித்தகப்பட்டோரும் (ரும். 

பிணியுமுட்கரு தீதுகோக்கிவெரி இப்பெயார்தகல்கின் றோ 

தணிகைப்புராணம். 

குறைத்தபூங்கதிர்ச்சாலிகொிியபபோம்துகளனெங்குஞ் 

செறித்திதனைப்பலவாற்றாற்செலுத்தறத்திலுயிர் துறக்க 

மிறுப்பதுவேண்டாவிதனானெய்துவாமெனவுளத்தி 

னறுத்தவர்போலுழவரெலாமைதுநெடும்போரிவொர். (1)
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விண்ணறுத்துமேக்வெர்ந்தார்வியன் றுறக்கத்தவாமகளி 

சண்ணனமுலைமுயக்கன் றியறியா மையெதிர்கோக்கிப் 

பண்ணரியதவர்தானப்பயப்பாட்டினொடும்விளங்கு 

மண்ணகலாரறிஞரெனவல்லையவணுருதிழிவார். (2) 

குரும்பைமென்முலைதோன்றுமுன் பாளை யங்குரூ௨த்துகின் 

மிசைபோர்த்திட், டரும்பிமுன்வருகாலதுகீவுவதழசென 

ட்புதவத்து,வீரும்புமுல்லைகள்சிரிப்பீர்ப்பழன தீதுவிற த 

நெட்டிலைத்தெங்கு, பெரும்பழங்களாற்றளவினைச்சிதை த்தி 

டும்பிணக்குளதொருபாங்கர், (2 

நன்பொ ருளினுக்கியையற ன்றுவிளையாடி 

யினபு தவும்வேசையரிறைஞ்சுமடியா ருக் 

கன்பினளவைக்கியையவாரருள்சுரக்கு 

மின்புரைநதிச்சடிலவித்தகனிகர் த்தார், (4) 

வாய்வதாகியபொருளினைவல்விரைஈ் தன்னோ 

வாய்வதாய்கிலராக்குவான்புகுக் சழிப்பார்போற் 

காய்வதாகியதிறத்தினாற்கதழ்ந்துதாயிடத்து 

விவதாக்கியுண்ணாதுபோ துவவிள வேங்கை, (5) 

கு. நவியோப்புதங்கவண்கலாற்குலைந திரூலினத்தோ 

டுருவவாடனியுக்கனவசம்பின நிலத்.து 

மருமலர்ப்பதம்வழுக்கிவிழ்ர் தனைவர்மானனையா 

சொருபொருட்டெர்செயினவைமறுகணத்துருகொல். (0) 

௮ம்க்தநீரலகா திகளளித்திடப்பவ 

லாய்ந்தமாமணியா தியவயின்௫றுமிறைவ 

தாழ்ந்தவாயினுமரியவேலுயாந்தவாய்த்தகையம் 

விழ்ந் தவாயிலுமெளியவேற்றாழ்ந்தவாய்விடுமே, (7) 

தூதுணம்பறவைசடூதுண்டோவறக் 

காதலர் துணையொடுகழுமிப்புல் ஓவ
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வேதுணவுண்ணினுபெவர்க்கும்வேள்கணை 

திர்திறமரிதென தெெெளிப்பபோன் றன, (8) 

அளமருபிறப்புகவமலர்க்குய்த்திடும் 

வளமலர்களை யென வழங்கப்பட்டன 

விளறருர்தகையருமிடைக்தொருத்தர்பாற் 

றளரவுசெய்வா செனிற்ருழ்க்கற்பாலயே, (9) 

விநாயஃபுராணம். 

மாயைகாரியப்பொருள்களையடி யர்பால்வழங்கத 

தூயவான்பொருளெளிது௮ஞ்சகுணரேபோலத் 

தியதாம்புனற்செ முழுகிற்களித்திருங்கட லும் 

பாயதிம்புனன திகளாற்பருகினமாசோ. (1) 

மெல்லெனத்தவழுர்தெண்ணீர்விங்கிவாரருவிபாய்ஈ் து 

கல்லையுங்குழிப்பக்கல் லுட்கதுவியதேரைபாக்த 

சொல்லைபாய்ந்துழலாகிற்குமும்றகேவலத் தினீங்க 

வல்லவனருளா லாவிசகலத்தின் வழங்குமா போல், (2) 

எல்லார்க்கும்பயன் படுவா ரென் செயினும்பொறுப்பரெனு 

நல்லார்களுரைப்பொருளைநாட்டி யதுகதீர்ச்செர்கெ 

லொல்லாரின் வளர் த்தவேோயொறுத் துவரிந்தெடுத்தே௪ 

வெல்லாககள ததிட்டுமிதித்திரும்போர்செயப்பட்டே. (3) 

திருவா$னக்காப்புராணம். 

கருமமேலிரும்பிராளுங்கவர் தருமுயிர்கள்பின்னர்க் 

கருமரேராகிஞானங்கலந்தின் பம்விளை தலோடுக் 

கருமமேதானும்்வேண்டாக்காட்டுயிற் சமழ்ரீர் வேண்டாக் 

கருமநேர்நோக்கிமள்ளர்கவிழ்த்தனர்மடைகற்சித்து, (1) 

*வல்லிதன் பாகஞர்வகுச் தவூ தினை 

யல்லதென்றகம்.றவாரசலத் தில்லென 

ஈல்லவரதெளிக ரஈண்பசற்கணுங 

கல்லிரைேதருவகபோ தகங்களே, (2)
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210௦ 4௮ருவிபற்பலதிசைதொறும்லிழகிமிரடுக்கல் 

பொருநர்வன் கையிற் றிறுக்கியபோகுயர்கழைச்சர் 

தருவவன்னவற்றுச்சியிற்கூத்தியா தகைய 

மருவுமஞ்ஞைகளாலுவமழைவரவெதிர்ந்து, (3) 

பேநர்ப்புரா ணம். 

2100 வரையிழியருவியென்னமணிகொழிகலுறியென்ன 

விரைதருஈதிகளென்னவியத்தகுரீத்தமொன்றே [னின் 

பரைதனக்குரியகேள்வன் படை.க்தளிக்தழிப்போர்பா 

அ ரைதருமவசென்னப்படரிவகொக்துரைவேறெய்தும், (1) 

2107 மனைவியைவெலுத்துமைந்தர்வளநிலமனை த்.துநல்கி 

நினைவொடுவாக்குக்காயநித்தலுந்தம்பாலாக்கத் 

தனைகிகரெல்லாவின்பர்கருதகலாற்கணிகைமா கர் 
வினைநிகர்புகல்வாத்தா ம்த்திவிடருள்குரவர்போ னஞுர், (2) 

2108 *முன்னுறநடந்துமுர்துந்கொழிலினைமுடி க தபூணி 

பின்னுறஈடர்துபிர்துந்கொழிலையாமுடி தீ காமென்று 

முன்னுறக்தோற்றஞ்சான் றமுதலினைப்பூணிக்காக்கிப் 

பின்னுறக்கோற்றுரெல்லைத்கமக்செனப்பிரிக்தார்மள்ளர். 

திரக்கற்றலப்புரா ணம். 

9100 கூறுகள் பகுத்துச்சா லிகொய்யுநாட்செய்யிற்சேல்க 

ளூறுநீர்க்கேணிதாவுமுடன றிர்துணங்குங்காலி 

வேறுகண்டுவப்பா்வாழ்வுபிரியுகாட்பிரிவா சழோர் 

வீறுநாட்கூடி வாழ்ர் தமெலியுசா ண் மெலிவர்மேலோர், (1) 

2110 வாளவகுத்தபடையிரம்புவேர்சாயக்கிளை த் கழுது வளர்க் 

குஞ்சாலி, யாள்வகுத்த கூனிரும்பு காள்பணிதல் போலடி. 

யூடரிந்தவாற்றாற், கேளபடைத்கமனச்தாயோர்பகைமை 

பாராட்டுகினுங்கேண்மைநீங்கார், காள பிடி த. துமுடிவணங் 

தித்தனதுபா ராட்டுகிலுக்தடிவார்தெவவர், (2)
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தீநப்பேநந்துறைப்புரா ணம். 

புனை மணித்தொகைவ.ரன் நினசோரிடைப்போகட் 

டினைவிலாத்தினைவளஈனியபோற்றுவரெயினர் 

கினை தருந்தரந்தெரி க.ரார்பா ற்படினிகரி 

லனையதாமுயர்பிழிபிழிபுயபெனலாமால், (1) 

பேருறவுற்றபோ அஞ்சிறுபகையேலும்பேணார் 

சிருறவுயாந்தோரல்லார்செத்தவரென்றன்மெய்யே 

யோருமா லுந்தியாயுமுழத்தியருறுப்புகள்ளாச் 

சாருமோர்பகையான்மாண்டுசாய்க்தவம்புயங்ச ளெல்லாம். 

சேதுபுராணம். 

கொய்யலர்குளிர்சுனைகுளித்துகாடொுஞ் 

செய்யவெங்க திரென த்திரிவன் சூரியன் 

௮ுய்யரீரவருடன் ரெடர்்புண்டாயினும் 

வெய்யவரா்விடுவசோமிக்ககன்மையே. (1) 

வர்துதோய்முகற மிஇமரி இயதீஞ் வை 

யுந்திநீர்கடல்புகுந்துவர்படை த. தன 

முந்திமேலவர்தொடாமுருக்இமீளவுக் 

தந்தொடருறுஈர ததவறிற்றீர்வரோ, (2) 

அரிச்சந்திரசரிதை 

சுரப்புறு சிறைப்புன லெனக்கருதி வற்றிய துவட்சியதனா 

னிரப்பு ௮ தவிப்பினையொழித்திடமன த்தினினினை ததுழை 

யெலா, மிரப்பவரைநித்த லுநடத்திபுமொர ற்பழுமிரக்கமில 

ர்பாற், பரப்பவரையொத்தனகரப்பவையொகத்தனபசாச.ர 

[கீமே. (1) 
துஞ்சவர்தநாட்டோ ழரைவிட்டயறுறக்கும் 

வஞ்சகநெஞ்சர்போலலா துவண்டணிகுழன்மாதே 

யஞ்சலா துகின்றவருடனி றர தநல்லவர்போற் 

கஞ்சரெல் லுடனறுப்புண்டுகிடப்பனகாணாய, (2) 

44
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பீரபுலிங்கலிலை. 

ஈகந்தருங்கொடிகண்களைகாணியே 

முகந்திரும்புமுறையிற்றிரும்புமான் 

மகிழ்ந்திடங்கதிர்வீரமழுவலர் 

தீகுந்தகுர்தகுமென் றுதயங்கு ற. (1) 

தாழ்ர்கோருயர்வரென்.றுமிகவுயர்ந்தோர்தாழ்வரென்றுமற 

ஞ், சூழ்ந்தோ ருரைக்குமுரைகண்டாமதில் சூழ்ெடர்ததொ 

ல்லகழி, தாழ்ந்தோ ரன£கன் மணிமுடி மேனின் றன்.றுயர்ந்து 

தீடவரையைச், சூழ்ந்தோர்வரையினு திப்பவனருட்டழ்கின் 

றதுபோய்ச்சூழெயிலே. (2) 

ஈசனளித்தவொருகோட்டியானைக்கியாங்களிணை யாயின் 

வாசவனை த்தாக்ரிருகோட்டியானையெம்மைமானுமெலும் 

பாசவுரற்கால்யானையொடுபாண்டிலிழுக்கும்பகடுயரி ற 

றேசினிரகப்பரிசிறர் தவென் னும் .ரிகடெருவகலா. (2) 

விலைவரம்பறியா மணிக்கோ வைசூழ்வினிம்பு 

கலையணிர்தொரு தலைமுலைமேலலங்கரித் தாண் 

முலையொடுந்துகில்கண்டகா ண்முதற்றொடாந்தன் மோ 

விலகு.றுங்கலைவல்லவர்கடபடாமென்றல். (4) 

satan sie தசெய்வெண்ணகைமேற்பழிசார 

மன்னியங்கதுகிகரறவாழ்மனைவாய்தன் 

முன்னிறந்திடுவேனெனஞான்முகொண்முறைமை 

- யென்னவெண்மணிகமக்கணியொரு த்திரின்றிட்டாள. (5) 

தாய்வாயடைச்துமிகுநகலையைமோ திமோதிச்சலித்தலறக் 

காய்வாய்கிலவேயுடன்பிறந்தாளிருர் துவாழுங்கடி மனையை 

நீவானெழுந்துவர்தழிப்பாயென் முலந்தோகிலையின் றித் 

தேய்வாய்கின்னோடியைபில்லாவென்னையென்ன செய்யாயே 

தீக்கன்மகத்திலொருஞான் று தாளிற்படுநீ தலையேறி 

மிக்கமுனிவர்மர்தரரீரிழறைப்பவின்னுமீண்டிலாய்
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2124 

2125 
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ஈக்கன் பவள வாய்ப்பட்டுக்கள த்தேயிறக் குகஞ் சு நினை 

யொக்குமென்பதறியாமையன்றோே வாளிர்வெண்மதியமே 

உயிர் தீதபொழுதேகின் குரல்கேளாமுன்னோடி ழ்நீன்றதாய் 

ஈயத்தின வளாத்த தாய்குரல்கேட்டலுமே நடுங்கத்துறந்த 

தால், பயத்தமலர்ப்பூங்காவகத்திலிருந்துபல்கா மகூவினாற் 

செயிர் த.துகின் னைக்குயிலேநான் வெறுத்தல்செ ப்பவேண்டு 

(மோ. (6) 

மாலருந்தியபோதுதன்வயிற்றிடையிராதிப் 

பாலையன் றுடனு மிழ்ந்திலனாகன் மெய்பதைத்து 

வேலையின் றலைவிழ்ஈ்த தன அமுண்வெண்ணெ 

யா லும்வெர்கழறணிர் தயிருய்குவனலனே. (9) 

அழதாம்பிகைபிள் ளை த்தமிம் . 

சாகொண்டகஞ்சக்கெத்திகன்சகாந்தனைச்சிறசெய்தவாற 

றிந்தாற், செயிர் த துகந்திருரனைவிமகன் மருகிதமையெலாஞ் 

சிறைசெய்யு மென்நறிந்து, மோகொண்ட மைத்துனக்கே 

ண்மையாலர்ச்சனற் இறுதிகாள்பயவாமையே, யெண்ணிமு 

ன்பரிதியைப்பரிதியாற்றடைசெய்த வேர்தற்பிரான்புரக்க, 

பேர்கொண்டமேனிலச் சோபான மிசையேறு பேதைமார் 

முகசோக்கெர், பேரரசு கொள்ளவருமதிபோ லுமிதுவெனா 

ப்பெரி துமேக் குற்றவர்கட, கார்கொண்ட பின்னற்கரும் 

பாத்தள்கண்டுளங்கவலா துகளி-ூர்க்து சண், கலைமதியம்வை 

குடொழில் சுழ்குளத்.தூர்வருங்கடவுட்மிராட்டி தவையே.(1) 

இராமாயணம். 

தெருண்டமேலவர்சிறியவர்ச்சேரினுமவர்தம் 

மருண்டதன் மையைமா ற்றுவரெ லஓுமிதுவழக்கே 

யுருண்டவாய்தொறும்பொன் ஐருளுரை த்துரைத்தோடி 

யிருண்டகல்லையுந்தன்னிறமாக்கியவிரதம். (1) 

புவியினுக்கணியாயான்றபொருடர் தபு லத்திற்ருகி 

யவியகத்துறைகடாங்கியைந்திணை நெறியளாகிச்
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சவிபுறத்தெளிர்துதண்ணென்றொழுக்கமுந்தழுவிச்சான்றோர் 

கலியென ச்தெளிகதகோ தாவரியினைவீரர்கண்டார, 

நளவேண்பா, 

கற்பின் மகளிர்பானின் றுட்தமைக்கவட்டின் 

விற்குமளிர்பான்மீண்டாற்போ.--னிற்கு 

நெறியானைமெய்ம்மைவாய்நினறானைநங்கிச் 

சிறிபானைச்சோந்தாடிரு, 

போயொருகான்மீளும்புகுந்தொருகா ன்மீண்டேகு 

மாயர்கொணர்க்தவிபாலின்--ோபல் 

கடைவார்தங்கைபோலுமாபிற்றறேகாலன 

வடி.வாயவேலான் மனம், 

போவாய்வரவாய்புரண்டுவிழுந்திரஐகி 

நாவாய்குழறக$ிக்குறுவாய் திவா 

யரவகற் றமென்போலவார்கலியேமாதை 

யிரவகற்றிவந்தாய்கோலின்.று, 

சீவகசிந்தாமணி. 

சொலலருஞ்சூற்பசும்பாம்பின்றோற்றமபோன் 

மெல்லே வகருவிருர்தீன் meu iT 

செல்வமேபோற்றலைகிறுவித்தோர்த நாற் 

கல்விசேர்மாந்தரினிறைஞ்சிக்காப்த் கவே. 

ஆகச் சேய்யுள் 92, கற்பனை முற்றிற்று, 
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(2) 

(3)
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கண்முதற்புலன் த கல்விசரையில 9933 

2 சந்திற்பிணிப்பா் 232 | கல்வியின்மை 126 
சந்துகமசக் 117: கல்வியேகற்பு 221 
சப்பிகடவதாக் 200 & சவையாடுக்சொ 226 
கயங்கெழுநறு ௮0... ஆ கழிந்சதுபொ 08 
கயவரைச்கை 220. கழிந்தவை 101 

் காப்பவர்க்குச் 111 கழைகொள்சா 164 
ETON & Boor 293 களர்நிலச்து 998 
கறியநீலவண் 270 | ONS gait gus) 209 
கரியமாரினுங் 220. களைகணுத்தம் 202 
5G F Hora en m 200 கள்ளன் பின் 76 
கருதி தஇிணுணர் AO) * சள்ளாமை ௦0 

x சருப்பமென்னு 161 கள்ளார்கள் 9] 
கருப்பம்வீழ் 68 கள்ளான்சூ 59 
கருமமேவிரும்பி 3.43 2: கள்ளிவயிற்றின 317 
கருவிநஞ்சா இ 160 கள்ளுண்டல் 202 
கருவிமாமழை 295 கள்ளு DRS 296 
கருவியுங்கால 201 கள்விலைபகர் 261 
சருவினின்மழ 136 3: சறங்கெனவினை 175 

3 கரையின்மெய் 0 EMESFL M 227 
ENE SAT FEN Lo 70 சற்பகவல்லி 828 
கலைபடுமுணர் 128 கற்பக்கழிமட 224 
கலைமகள்வாழ்ச் 221 கற்பழிமனைவி 70 
கலைமுழுதோர் 212 க.ற்பனவூழ 222 
கலையெலாமாூணர் 105 ் சற்பிளவோடொப் 89 
கல்லாதபேர்க 905 கற்பின்மகளிர் 348 

% கல்லாதமூடரை 218 கற்பின் மகளின 32 
SHOT FTO GDH. 227 | கற்புடுச்சன்பு 38 

: கல்லாதான்சொர்கா 227 கற்புமங்கையர் 187 

 



  

              

      

  

செய்யுள் முதற்குறிப்பு அகராதி, மக 

பாட்டு, பச்சம், பாட்டு, பக்கம், 

கற்புமமேேசன 21 | சாதலரிறப்பிற் 33 
* சற்பூரம்போல 208 | காதலரிற்பிழை 07 

கற்ற தங்கல்வியு 11௦ | கசாதலேனு 240 
: கற்றதற்கியை G7 | காதலார்சொல்லுங் 211 

கத்றதுங்சேட்டதுர் 220 | காதலாள்கரிந்து 82 
கற்றவர்சடவுட் 104 சாதல்சவருடல் wt 
கற்றவர்க்கு 305 காதளவோடி 1.1] 
கற்றவறிவினரை 220 | சாசன் மனையா 22 
கற்றறிந்த Blo | காசென்றுமூக் 268 
sepeunn 240  & காந்தனில்லாத 92] 

% 6 po bags 590.1 காமங்குறித்து 80 
sivore> 2௦4 காமமேகன்றி 20] 
கற்றனவும் 516 காமமேகொலை 202 
கற்றிலனாயினுங் 220  காமமேபிறவி 26-4 
கற்றிலாய்கலை 210 சாமம்பைப்பை 119 

* கற்றுஞ்செல 218 | காமம்வெகுளி AQ 
* கற்றைக்குழலார் 325 காமனைமுனிட்து ௦10 
: கற்மோர்கனம 21 காமனைவாவெ 269) 

கற்றோர்ச்குச்கல்வி 222 காம்பிணம்கு 112) 
கந்ரோரமுற்றோனரா 80 2 காயவுரைத்து பயிர் 
கனவினுமின்னாது 2-46 % arnig ag 11 

* தனவைப்போலவுங் 139 * காய்நெல்லறுத்து 192 
கனைஈடற்றண் 241 காலமறிந்தாங்கி 211 

* கன்மமேபூரித் 200 காலமொரு 8 
* கன்றாமைவேண் ௦1 சாலாடுபோழ்து 20) 

 கன்றினையருத்தி 201 * காலினீர்நீங் 0 
சன்றுணவிடா (54) | 3: காலைச்செய்வோ 19 
கன்றுயிசோய் 72 | காலைதொறு 180 

it கன்னிசையை 22) : காலொடுகை 23s} 
சன்னியை 3 1: கால்பார்கோத்து 112 

கா, | EN QiGO LOC GOT ay 20 
காகமோடுகழு [41 காவாசொருவன் 87 

3: காச்கைகவரி 191. ' , 
காக்கைநரி 145 ! & டெந்துண்ணா ட்ப 
சாடுபோர் சதனனிக௰் 155 | இிளர்பொருள் 22 
சாடோசெடியோ 145 | இளைஞர்ச்குசவா 202 
காட்டுச்கெளியன் 190 | த. 
சாணாசாத்சாட் 2௦0 | குஞ்சியழகு௩ 2233 
காணிற்குடிப் | குடநீரட்டு Sd 
சாண்ட்கும்புலன் 328 | குடமுலைக்செ 099 
காண்டசைய 25 % குடம்புளை 203 

 



De செய்யுள் முதற்குறிப்பு. அகராதி, 

  

  

  

பாட்டு, பக்கம். | பாட்டு, பக்சம், 

குடம்பைதனி் 194 கூ, 
குட்ருக்கொழுவு 243 % Fl Mens 205 

% குடருநெய்த்தோரு 204 | கூடுதற்குச்கூ 231 
குடருகெய்க்தோருமெ | மார. கூச். சாட்டவைச் 158 

ன்பு௩்கொழுவும் ட] கூர்த்துமாய்செளவி 88 
குடருமெலும்பு 190 | % கூறுகவாய்மை ௦4 
குடிசொன்றி 18%) கூறுகள்பகுத்து 54] 
குடி சளாவுற்ற 181! % கூற்றுவன்ற [2-4 
குடிப்பிறந் திரு 201. கூனியிராமன் 78 
குடிப்பிறந்து 21 கூனெடுவெ தர 208 
குடிப்பிறப்பழிக் 290... கூன்முகத்திம்க 261 
குடிப்பிறப்புக்கல் ௦0. கே, 

% Ger ber goon un 2௦6 ! &% கெடுக்கப்படு 910 
குணனுக்குடி 2-40 கெடுக்கவல்ல 110 
குமவரைச்சிறு 05. கெடுதலவ்வழி 149 

%% குரவரைப்பிழைச் OF கெடுதியிலு தவ 239 
குரவரைப்பெரி 204 !  % கெட்டகழுதை 92 
குரவரைமகளி al Ga. 
குரவர் சமைச் 186. கேடில்விழுச் 227 
குரவர் தம்முரை 69 கேழுகிருசோமக் ட 
குரவர் சாமியைக் 02 கேளாதேவக் 153 
குருமாண்மலர் 326 கேளிர்பிரிவர் 78 
குருமபைமென் 342 கை, 

% குருவரசனன்னை 303 COE SUE ST 28 

குருவியோப்பு 512 கைப்படையி IS 
குலத்தினை வினவி 182. கைப்பொருளெ 2/0 
குலந்தருங்கல் 21. கைப்பொருள் 225 
குலமகட்குச் Tad கையறியாமை PS 

 குலிம்பெரிய 2]. cos WCE SF 200 

குலம்விற்றுக் ௦0 : கோ, 
குவளைக்களத்து 920. கொஞ்ூப்பேசு 802 
குழக.ராயிள மட 26. கொடியமுரசு 101 

x குழவியிலறியா 161 , % கொடுகயமொழி 2:79 
குழற்சிகைக்கோ 70 கொடுங்கனன 203 

குறிப்பறிந்து 208 | கோடுத்தலுக் 1()1 
குறிப்பொகொல 201. & கொடுப்பினசன BY) 
குறைத்தபூய் 211. கொடும்பரவர் dot) 

ஃ குற்றத்தைநன் 350. கொடையேயெவர் 05 
குற்றமில்காட்டி oo கொண்டகணவன் 3.) 
குற்றம்புரியா 01 | % கொண்டான்குறிப் 21 
குனிச்தவிற்றிறல 20 & கொண்டுசெயத் 09
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பாட்டு, பக்கம், | பாட்டு, பக்சம், 

* சொம்புளதற் 2௦௦ : கோலவறட்டை 93 
கொய்யலர்குளிர் 215. கோவணமொன்றி 167 
கொலையஞ்சாசொரு : 1141) & கோவலர்வாய் 32-4 
கொலையஞ்சார் 270 | கோளுமைம்பொறி 100 

* கொலையா இிடெறி 101. கோள் வலைப்பட்டு 1d! 
கொலையானைமே 131 | கோறல்களவு (06 

% கொலையிலானுத 107. கோணிலைதிரிக் 190 
1 கொலையொடுகளவு 22 ௪. 
1 கொல்லாதான் 107 சக்க!ச்செல்வம் 209 
கொல்லாமற்கொன் 300 FL ESL. $F HEE) ons 110 
சொல்லாமைமே 100 £ சடம்படுமாவி 20 
கொல்லாவி. சங்கு 107 : சத்ிதிமாமுனிவன் 04 
சொல்லாவிரதமொன் 107 ச,த்தியந்சானஞ் 03 
கொல்லான்புலாலை [lo : சதி தியமுரைக்ககாளுஞாா 9 
கொல்வதேசன்றி V0  சத்தியமெக்காலுஞ்சன 130 
கொழித்துக்கொள 211 சந் இர ர்குகேருவமை 20 
கொழுனர்?றிற் 20 | சமயம்வரினிடி தீ 291 
 கொழுனனமுதுண் 20 ! &% சமையம்லிசேடறிழு ae 
கொழுனணுண்டபின் OF | சலம்பற்றிச்சார்பில 259 
சொழுனன்சொற் 29 சளசளவெனவாயூற 146 
கொழுனன்பாவி 31 சா. 
கொளப்பட்டேமெ 208 சாதலினின்னாததில்லை 102 

* கொள்ளற்பாலது 30-4 a7 8 gy WL ms FCP wy 1/௦ 
கொள்ளுங்கொடுங் 20 சாதல்வந்தடுச்சகாலு 01 
கொள்ளை போய் oso 1 சாதியிரண்டொழிய 103 
கொன்றன்ன 47 i சாதியொன் றயர்க்சது 01 
Oar ory oO sev JOs : சாந்தனையுக்தீயன பப 
கொன்றுன்கொலை | 00 சாமெனித்சாதனோத 33 
கொன்றிலாமைக ltt சாருது.தந்தையாருக் 130 
கொன்றுவிலய் 112 சாவாதவில்லைபிறந்ச 152 

1: கொன்றூனுக 11] சான்றாண்மைசாய 288 
Gan. : சான்மேருவப்பத்த 2/2 

கோடிபொன் 150 சி. 
கோட்டுப்பூப் 2-42 சிதலைதினப்பட்ட 30) 
கோணிலை ரிந்து 101 சிதைவசல்காத 4d 
Cars pened 280 தர சாமணிதெண் ௦20 
கோதறுகற்பி 297 திலைமலிவா ணு 327 

கோதுறவமைதத 271 சிலையினான் மா 108 
சாசைமங்கை 140 : திலையின்பிளவ 80 

கோம்பிச்கொதுங் 326 % ApdupCorum p 161 
சோலஞ்சிவாழுங் 196 சிறப்பிலுஞ்செல் 20 

   



  

  

  

DF செய்யுள் முதற்குறிப்பு அகராதி. 

பாட்டு, பக்கம், | பாட்டு, பச்சம், 

சிறப்புப்பெற்ற 69 * செயலருந்துயறு ௦5 
யபகையை 247 செயற்கரியசெய் 12 

சிறியராயினார்சாரபி 228 செய்கபொருளை 217 
சிறியரேமதிக்கு 287 செய்கபொருள் 215 
சிறியவரொரு 9] செய்தநன்றி 08 
திறுகாலையட்டில் 26 : செய்தானறியுஞ் 122 

% சிறுபொருள்கைகச் 15  செய்திவினையிருக் 102 
சிறுமைபலசெய்து 285 செய்யதிண்புயத் 340 
சிறுமையுணீங்கிய 02 செய்யும்பொழுதே 184 
திறைகாக்குங் 30 செய்வினையல்லாற் 218 
சிறையுமுண்டோ 272 % Qewal ton wor § 340 
சிறைவான்புன ற்றில் 326 செருவிஞெட்டல 18-4 
சிற்றிலிழைச் 159 % Ged gywarayw 47 
சிற்றினமஞ்சு 2௦] செல்வச்துட்செல்வஞ் 228 
சினச்ச திர்வேற்கண் 299 2 செல்வத்தைப்பெற்றார். 20 
தின தீ. தினால்வ கே செல்வம்வந்துற்ற 281 

Hard) mas 118 செல்வரியாமென் 158 
செவிகைப்பச் 196 

சீயு௩குருதிச்செ 206 செவிசுடச்சென் 199 
© if) Cert GFT Lott it 300 செவிச்சொல்லுஞ் 208 
சீர்கொண்டகஞ்ச 217 செறிசரு சன்மன 210 

 சீலகற்றரும 264 செறிந்சவர்ெெ satis 200 
£லமல்லன 190 செறுச்தோறுடைப் 214 

 சீலமுற்றுயாந்த 210 ?: சென்றநாளெல் 19 
சீறும்வினையது 968 | சென்றேயெறிப 192 

சு. | . Ge. 
சுக்கலமுநீருஞ் 1:15. சேய்மையண்மை 12] 

: சுடரிடைப்போ Ol | Cs meters SQ wor a) 
சுரப்புறுசிறைப்பு 219 | சொ, 
சுருக்சிமெய்விள 198 சொல்லருஞ்சூற் 218 
சுற்றுரின் றறியு 199  சொல்லவைசொல் 200 

சு சொல்லானஇித் 117 
ட லலா ம் ல சாற்றருகலை 288 சூழ்க்தனவெல்லாம் 198 2 சொழ்றருமஞ்ச 303 

சே. சொன்னகலை 39 
செங்கிருமியாதிசெனித் 145 3 சொன்னச்சிலம் 332 
செக்கெல்லாலாய 910 த. 
செந்நெறிகோக் 90 தகருனதெதிரே9ிந்தத் 118 
செம்மையாகிய 190 * தகுகுணந்தவரில்லாளை 99 
செம்மையொன் 83 தகைமையுடைய 208 
செயச்சகுமுயற் 212 தகையுறு சம்முனை 236  
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பக்கம், | பாட்டு, 

  
  

  

  

  

பாட்டு, | பக்கம், 

SESS ON OF FST 56 | % தருமமேயுலகம் 15 

தக்சன்மசத் இ 340 SOIWoh mal Fs 07 

தந்சண்மாபில்லார் 24 திலைப்படுசால்பினு 326 

Smo ME hoor arnt 10-4 சலைப்பட்டார் £ 10% 

தடுமாற்றமின்றித் ௦00 % சலைமசனளிறரறீர்ந்து 30 

% தண்டாமம் பொய் 02 % தலையிழந்கானெ Bod 
25 சண்டாமலிவது 103 Xt தலையுரைச்சவெண் 60 

தண்டுஞ்சிவிகையு 338 சலையேசவமுயன் று 316 

: சண்ணிதானசண் 7 சீவக தியைவேண்டு 114 

தண்ணியதடச்் தவே 200 4 தவங்களாற்றெய்வ 999 

3 தண்ணீர்சிலலக் 320 sa@Qsuens sa 122 
% FSS CHFWUWE SSH) 181 சவச்தினுற்செருக்கல் 68 

ததீதநிலைக்குங் 937 sag Hote win 1 91 

3 சதிதுவவிச்சாமே 23:4 சவச்துறைமாக்கண் 11 

seen SOFT oT WU (2 Sug oon NE 120) 

சந்தை சாய்தமர் 130 சவமறைர் தல்ல 71 

சர்ைதாய்பணித்சல் 4] சவமேமேலாகெறி 120 

தந்தையாயினோரி 0 திழைவிரிகற்ப 17-4 

தந்ைதையார்சாயா 127 6 தளிப்பெயற்ற 513 

 தமகிசென்றுலை 6] F DENS HEE M hy 

சமென்றுசாங் 14 % சனச்குச்தசவல்ல 910 

மனியக்கடமே 180 சனக்குச்துணையாகி 18 

தீம்மிற்பெரியார் 255, சனச்குவமையில்லா 2) 

தம்மினுமுயர்ச்தோர் 112. தனசாசச்சான் 101 

ஃ தம்மின்மூதீதாரை 53 தனித் சனிமுச்சுடர் ௦90 

தம்மின்மெலியாரை 942 35 தன்சொல்லேமேற் 318 

தம்முயிர்ச்குறு இ 100 சன்றமரிழிச்சருான் 65 
தம்முயிர்போ 104 ஃ தன்னதுசாயை 154 

தம்மையிகழ்க் சமை 87 தன்னாலாளப்படு 298 

தம்மையிகழ்வாரைத் 319 சன்னிலையும்சாழாச் 200 

தரி தீ இர௩்களிப்பாங் 280 ஃ சன்னுடலச்சருவரு 140 

தரி,த்இரமிச்சவன 980) : சன்னுணாபரமயோகதி 234 

தருக்குருஞ்செல்வ 0.4 தன்னுயிர் சான் பரி 105 

தருமதநூலாய்ந்து 188 தன்னுயிர்நீப்பினு 109 

x சீருமமாவதுவே 16 Sor Bon oT Oh és 114 

தருமமாற்றனன் 5 % தன்னெஞ்சக்சனக்கு 70 

சருமமெனும்பண்ட 2] சீன்னெஞ்சறிவது 127 

தீருமமென்றொரு 13 சன்னைச்செறாதா 70 

x சருமமேசனித்த. 15 ஃ தன்னைச்தன்னெஞ்ச 118 

*ருமமேபோ சிறிடி 18 % SOU CST SF தானாச்ச 107 

தீருமமேயிணையில் 14 | தன்னைச்தான்கா 17
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பாட்டு, பக்கம். | பாட்டு, பக்சம் 

| 

| 
தீன்னைரிர்தைசெய் 940. ,தண்பொருளெய்ச 12 

% தன்னையளித்தாள் 22 ;இரியழற்காணிற் 224 
ஃ சன்னையறியாது 119 : திரு சீ சன்னைநீப்பி 2933 

தீன்னையாக்கெ 40 Awe தலர்புகழொடு 9009 
தன்னையெப்பொ 241) AGE Aus ms 16 
தன்னையொருவனிகம் 81 இருந் துமாயுள் 28 
தன்னைவியந்து 76 திரு மகணிலைமையு 156 

தா. | இருமதுகையாகச 909 

சாஞ்செய்வினையல் [33 HgGurnduws gs 205 

சாசைதன்னினும் 30 இருமைகொள்வள 218 
x தார்தாமுர்செய்த 178 ,தஇருவந்ச சொல்லை 9 
% தாமரைபொனமுத்து 1] இருவளா தாமரை 20) 

சாமின்புறுவதுல ௦57 இருவு பின்புஞ் 1 | 
3 தாமுங்கொடார் 102 இருவுறுகின்றுழி 171 

சாமுமொருபயப் 337 | இருவொக்குந்தீதி Os 
தாமேயுமின்புருர் 25 ,தஇரைகொள் வேலை 162 
சாம்வீழ்வார்மென் oe இரைசெய்நீர்விழுஞ் 2 
சாயாருஞ்சுற்றமும் 1-45 Ao’ Sow Swat 270) 
தாயினிற்சிரந்ததெய் 40) ,கஇனமேசெலசர்செல 130 
தாயும்பகைகொண்ட 288 இன ர்பொருட்டாற் 11-4 
சாயைப்பயந்தா 300 Broo witen Cs wir 41) 

+ சாய்தந்சைமக்களு B19 5 
தாய்ப௫ியுழக் தயிர் [2 தீங்கியாவர்க்குஞ் 210 
தாய்வாயடைந்து 540 தீங்குவந்சடையுமாறு 171 

2 சாரசனமிகுமென் [00 3 தீ தறுவழியிற்செல் 50 
% தாரநல்லிதந்சாங்கி 25 3: தீ இனால்வரிச்து 283 

தாழந்தவருணத்து AT திமைபயக்குஞ்சுரா 261 

சாழ்ந்தோருயர்வர் 910). மையுள்ளனயா 200 
தாளினிலடைர்சவர் 72 % தியவர்பாற்கல்லி 258 

% தானத்இன்மிக்க 210 % தியவனாமக்இரியா 199 
தானல்லுடலை 1098 ' தஇயவைதயபயச்ச 11 
சானறிந்துகூறுந்தலை 207 | தியனவல்லசெயினுக் 207 

ஃ சானறிந்தோருக்கு 102 | தியனவேசொல்ஓஞ் ௮) 
ஃ சானேசனக்குப்பகை 518 ஃ தயாரைக்காண்பது 251 
% தானேபுரிவினையாற் 173 தியாலோநீராலோ 158 

தான்செடினுக்தக் 126 தீயூட்டி ச்சாமுண் 188 
, இர்வருமின்னறம் 1 

'இகழ்ச்சிகொண்மேல 183 | து, 
% இங்களமிர்த 12 % துகளிற்சேோக்௪ 302 

இண்ணியகெஞ்சப் 200 துஞ்சவந்தகாட் 919 
% இண்புகழ்படைப்ப 187 துஞ்சினார்செத் 282 

கணி   
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பாட்டு, பக்கம். | பாட்டு, பக்கம், 
| 

அணிவுறு மளவு 198 | % சேடியசெல்வமா 128 
துப்பிதழ்மடந்தை 143 | சேமிடைகாவல்வே 271 
துப்பினெவனாவர் 22. சேர்ந்துகண்ணோே 256 

% துப்புறுபொருளி 150 சேவராயினரின்ப 207 
துயிலையின்பென 11௦  சேவருக்கெனவிர 07 

% தயின்றெழுகாலுங் 00 3 தேவர்ச்குக்சேவ 234: 
% துய்த்துக்கழி 101 | சேவர்ரிலைகடவார் 188 
% துர்ச்சனரும்பாம் 258 | சேறலார் சமைத் 191 

துறந் தவர்கள்வேண் 21 சேற்றமுற்பவத் இற் 174 
% துறந்தவர்மூவர் 22 Cgcar@sor ns Mus 118 
துறவறமனையறஞ் 42. தொ, 
த.றவேயறங்க 150 | தொகைபடசெஞ்சொ 204 
அனபகரும் 200 சாகைமலாரலங்கல் 147 
துன்புதூஉந்துவ் 23 தொச்சபோரில்வெ 183 
துன்றுபிணியோர் 19] தொக்கெமலர் 20 

தூ. கொடக்கும்காற் 22] 
தூங்காமைகல்வி 196 தொட்டனை ததா 227 

 தாங்காமையர 187 சொலையாப்பெருஞ் 286 
தூ துணம்பறவைக ஷர தொழு ச தங்கையின் 248 
தாமகேதுபுவிக் 270 தொழுமகனாயினுங் 290 
தூயசன் ராஇய 25 தொன்மையின்மா 257 
தூயபனி த் இங்கள் 269 தோ. 

 தூயவறிவினர்முன் 208 சோணியியக்கு 293 
** தூயவாய்ச்சொல் 318 % தோமறுஞானி 935 

Gs. சகோற்போர்வைமே 19% 

செண்கடல்வளா 01 ந, 
தெய்வச்சிசம்பா 155 நகந்தருங்சொடி ௨10 
செய்வ,க்தானாகா 21:) நஞ்சினை மிடற்று 202 
செய்வந்தொழாஅள் 80 % ஈஞ்சடமைதானறி 220 
தெரிலுந்தேர்ந்து 20] நஞ்சுறைபடைகள் 18] 

 செரிவிலிளமையுக் தை ஈஞ்செனக்குறளை (0 
* தெருண்டசிக்சனைமன் 187 ஈடந்தாலுமிருக்தா A. 
தெருண்டமேலவர் 147 நடலைவாழ்வுகொண் 134. 
செளிச்சவொண்கலை 276 ஈட்டவர்ச்சடுக்க 336 
OQ sofa) vrte fH 214 ஃ நட்டாசெனப்படுவார் DAA, 
தெறுரிரப்புளோர் 202 % நட்டாரைவேண்டி. 232 

Gg. நட்டார்குறைமுமடி. 2/4 
தேநட்குமூடலின்மாத 340 % 6.9L g Be tad Ver 66 
தேங்குவிண்போகமுஞ் 13 நட்பிடைக்குய்யம்வைச்கா 75 
தேங்கொள்பூங்கண்ணி 150 | ௩ட்பிடைச்குய்யம்வைச் 5247
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பாட்டு, பக்கம், | பாட்டு, பக்கம், 

நட்பிடைவஞ்சஞ் 914 நளிகடற்றண் 249 

நட்புப்பிரித் தல் 307 நறுந்தவளச்.துயில 137 

x நண்டுசிப்பிவேய் 274 நறுமலர்த்தண்கோ 242 

நண்ணுகற்புடை 82 நறுமலர்ப்பங்கய 338 

நண்பொன்றிச் 244 ஈற்பொருணன் 29] 

% நந்தெறும்புதூங்க 213 3 நற்றவர்தம்மை nA 

% நாம்புடலெலும்பு 189 4 நற்றவவேடங் 7] 

நராரவடிவாயினு 294 நற்ரானஞ்சீல 07 

நரைமூசாட்டி 150 நனிபயன்பயப்பச் 197 

நலக்குரியார் 83 நன்செனகாளுமி 152 

நலத் தின் கணாரின் 239 நன்பொருளினுக் 342 

5லமலிவயலிலா ற்றி 70 ஈன்மதியுடைமை 239 

நல.ரிகுசெல்வம் 04 நன் றிபுரிந்தோர் Ad 

4 நலனடகச்சஞ்செம்மை O23 நன்றிப்பயன் 71 

நல்குரவென்னும் 291 நன் றிமறப்ப.து 47 

நல்லகுடியிற்பி றர் 185 நன்றியீதென்று 191 

ஈல்லகுலமென்றுந் 214 ஃ நன்றியொருவற்கு 40 

நல்லசெய்து 110 நன்னலம்பயப்ப துண் 172 

நல்லவினைக்கு 246 நா, 

நல்லவுந்திய 199 நாங்காசல்கொண் B20 

நல்லவைநாடோறு 316 ஃ நாடாகொன்றோ 31] 

நல்லறால்களிற் 92 3 நாெகாவீடுடையா 100 

நல்லாரிணக்சமு 230 நாடுமூரு£னிபுகழ் 34. 

நல்லாபெனத்தா 242 ஃ நாடோறுமன்னவ 181 

3 ஈல்லாரைக்காண்ப 933 நாட்டமென்றே 129 

% நல்லாரொருவர்க்கு 102 நாணென்னுகல் 292 

நல்லார்கட்பட்ட 228 * நாப்பாவலர் 351 

நல்லார்க்குந்தம்மூ 216 நாமத்தாழ்க 370 

நல்லார்செயுங்கே 240 நாயாய்ப்பிறந்தி 00 
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3 பொன்னுக்திகரி 241 மருந்தோமற்றா 210 
பொன்னுள்ளான் 231 மருவாணை ப்பெண் 112 
பொன்னேகொடு 2௦4 மருவியசாதன் 24 

யோ, மருவுகமாசற்றார் 245 
போயொருகான்மீ 348 மருவுகாதலா 3] 
போவாய்வரு 348 மலைம்சைக்தோன் 152 

% போற்றுகுருகளே 322 % மல்லன்ஞால ( 
ம. மல்லன் மலை 70 

மசட்பயந்தவ 200 மழை திளைச்குமாட 2:3 

மகவேமேலாந்க 36 மழையின் றி 23 

ஃ மகளிரைச்கோ 1 மழைவளஞ்சு 185 

மசன்றந்தைக்கா AY மறச்சானவேலா 197 

மகீகண்மெய் 40) மறந்சலைமயங்கி 108 

% மக்களிற்பிறவி 148 மறந்இிறம்பல் 82 

க்களுக்கரங்கி 173 மறந்தும்பிறன் V4 

மக்களேபோல்வர் 250 % மறவியின் 194 

மக்களைக்குருக்க 102 மறுக்குஞ்செய 197 

மங்கைமாநிடத் 328 மறுமையுமிம்மை 200 

3 மடப்பதூஉமக்க 24 மறுவிலாசவாண்மதி 828 

ஃ மடல்பெரிதுதா 920 மறுவிஜொல் 13 

மடியுளாண்மா 21 மறைகெழுழா 101 

ஃ மட்டாகுழ் 30) OED M(Lp & MS rev 71 

மணமகனேபிண 135 4 மறைமுழுதுண 123 
மணிஈகையாரே 329 மறையவற்செகு 08 

% மண்ணாடுமன்னவ 128 மற்றறிவாகல்வி 17 

மண்ணியவளா 193 மற்றுந்சொடர்ப்பா 163 

3 மண்ணினுர் தன 160 மனத்தகறுப்பெ 307 

மண்ணுலகிலுள்ள 200 மன த் தானாமாந் 2௦1 

ஃ மண்ணொன்று 13-4 மனத்தான் மறு 250 

9 மண்மலையத்தனை 2 மனமெய்மொழி 298 

மதலையைப்பெறு 309 மனமொருத்தன் 115 

மதியினை மலரச்சூ 175 மனைகடோறுமுற் 95 
மந்தரக்ிழமை 107 மனைக்குப்பாழ் 225 
மந்திரக்கிழவர்கண் 194 மனைச்குரிமனை 159 

% மயக்குஞ்சமய 260 மனை க்குவிளக்கமட 225 
% மயங்குந்தியங்கு 270 ஃ& மனைபுகுவார்கண் 260 

மயிர்ரீட்பின்வா மனையாளுமச்ச 129 210 | 

 



  

      

  

  

  

  

௨௪ செய்யுள் முதற்குறிப்பு அகராதி, 

பாட்டு, பக்கம். | பாட்டு, பக்கம், 

மனையிற்பெருஞ்செ 310 | மாறடுமள்ளருய் 334 

மனைவிசன்கொழு 37 on MUG FESS 306 

ஃ மனைவியர்மச்சளி 165 மாற்படுபுக் இயின் 218 

மனைவியைவெறு 344 | மாற்றலர்சூழ்ச்சி 189 

மனைவியோடண்ட 63 | மாற்றாராய்கின் 88 

மன்றங்கறங்க 152 மானமற்றிழிவு 147 

மன்ன ராய்மன்ன 102 மானவருங்கல 903 

மன்னரானவரல் 38 மானிடனொருவன் 212 

மன்னர்புறங்கடை 205 மானிலமெலாந 330 

மன்னர்விழைபவி 207 மி. 
மன்னவர்செவி 196 மிகு தியான்மி 90 

மன்னவர்வலிதின் 281 மிகைவினை வரி 198 

மன்னனாடியிவ்வுல 1233 (மிச்சமென்ற 81 

ஃ மன்னனுமாகற 220 மிக்கவறிவு 74 

 மன்னனைமனித ர் மிக்குப்பெரு 206 

மன்னாவுலக பயன மிடியினர்குண 20 

மன்னியசெல்வ 164 | மி தவையினோ 137 

மன்னுரீர்மொக் 131 மின்போலழியுமுட 16 

மா. | % மின்போலழியும்வயி 139 

மாசற்றகெஞ்சுடை 91 | மின்னார். சமக் 329 

3 மாசற்றார்செய் 0 மின்னுகஈக்க 78 

மாசிச்தில்கண் 92 மின்னு தம 100 

மாரிலாதகுடிப்பிற 21/1 3 மின்னூாரிளமை 11) 

£ மாசுபடினும 2௦0 ம், 
3 மாடத்துளான 168 மீசெடுச்சவஞ்சராடி 73 

மாடுண்டுகன்று 129 ip. 
மாட்டியினுலவு 330 முகத்தினினிய 246 
மாண்புடையா 05 ழே சகக௩ட்பது 245 

மாதவரைக்குர 6D | முகனெதிரொன் 95 

மா இரஞ்சுழல்புட் 100 | மூடிசார்ந்சமன் ] 48 

% மாதுலனிறச்கின் ௦0 । முடிபொருஞ்ண 272 
& மாரிலங்காவல 181 | முடிப்பமுடித்து O54 

மாமனானென்னு 205 : முட்கொணச்சு 217 

மாயைகாரியப் 343 | மூட்டற்றமஞ்ச 968 

மாயைகாரியவுரு ௦40). மு தற்சங்கருதா 144 

மாய்ந்தவாமாய் 07 yar saga 17 

மாலமர்நெடுந் 193 | ஃ மூதுதுயாபூட்டா 205 

மாலருந்தியபோ BAT மு.த்திக்குவித் 231 
மாலைப்பந்தும்மா 261 | முந்துறுமாற 183 

மாலோதிரித்தம் 382 முயற்சிதிரு 213 
% மாலென்றுரைத்து 273 | முருசவேட்்இடு 541
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பாட்டு, பக்கம். | பாட்டு, பக்கம், 

மூல்லைக்குச்தே 00 மெய்யையுணா 169 

முல்லைமுசைசொ 157 மெய்வரு த்தம்பா 211 

முறைசெய்து 190 மெய்வாம்: கண் 169 

முறைதவிர் 156 மெய்வீசுநாற்ற 269 

முறைமைமுட் 180 மெலிய தெனவெள் 246 

முறையுறச்சூ 198 மெல்லெனத்தவ 343 

முற்றுசெந்தழ 31 மென்மதுரவாக 92 

தூற்றுமுணாக் 999 மே, 

முற்றுறவரு 182 Cu gs go gill 283 

முற்றொடாபிற் 00 Cw EGO SG oe 

முணனிவினுகல்கு 8 மேலுமிருக்க 144 

முன்செய்காரி 05 மேவுகாதல 20 

முன்புகழந்து 69 மேனவியல்பா 20 

முன்புஇண்டி 304 மை. 

முன்புகல்வினை 212 மை இரண்டவார் 148 

தூன்புகின், றிசை 16 மைதீர்பசும் 256 

முன்றுவ்வார் 60) மைக் தர்கடம்மை 108 

முன்னரேசா 100 மைந்தர்கன்மாதா் 114 

முன்னின்றொரு 79 மைந்தனைப்பெறு 40) 

% முன்னுறட 344 மையாெண்ணீயு 129 

முன்னைவேசனை 11] மோ. 

ip. மொய்சிசைக்கு 250 

மூர்டகிலிற்பிறக் 87 மொய்யுற்றிடவே 120 

மூ.த்தவரிளேயோர் 19] மோ, 

மூப்புப்பிணி 154 * மோகமேதிரியக 169 

மூவருநெஞ்ச 911 யா, 

மூலாமுதலா 3 யா௮சொருவ 316 

மூவியன் மரபி 182 யாதனினியா 1638 

மே. யாதானுகாடா 227 

Gus g Ber mad 37 % யாதுமூசேயாவ 174 

மெத்துதிறலா 170 யாதொர்துன்ன 183 

மெய்க்சொண்ட 32 | % யாசொருபொரு 8 
மெய்சானம்வண் 38 யாப்பின்மன் 4D 

மெய்த்ததிருவள் 220 யாமெய்யாக்க 127 

மெய்ச் திருத்த 48 யாரொடும்பகை 190 

மெய்ர்நெறியுணர் 90 யாசொருவிப்பி 48 

மெய்ம்மைகற் 52 % wr vont eG 6 

மெய்ம்மைநீங்கி 63 : யானுயிர்வாழ் 108 

மெய்யாசவிள 137 யானெனதெதன் 108 

மெய்யேசிறந் த 125 யானையனை யவர் 242 

 மெய்யையசன்று 123 யானையெருத்தம் 158



  

  

  

  

  

௨௬ செய்யுள் முதற்குறிப்பு அகராதி. 

பாட்டு, பக்கம், | பாட்டு, பக்கம். 

யானோக்குங்காலை B00 வழங்காத 101 

வ,  வழிபாடுடைய 25 
வகுத்தான்வகு 179 வழுக்கறுமறத் 13 

% வசையெழிற்றோள் 273 % வளத்திடைமுற் 184 
வசையில்காத 30 வழும்ப சடி.குட 263 

UCKE WOM FF NOT vd வளம்படவேண்் 170 
வஞ்சமுங்களவும 281 வளைபயில்மழ் 320 
வடபுலத்துவய 51 வள்ளன்மை 90 
வடுவிலாவைய 210 % வள்ள த்தேயுற 281 
வண்ணத்து 157 % வறங்கூர்க்த 8509 

வர் சகல்விருந்தி 69 வறியவர்செல் 171 
9: வந்தவர்வாழ்ச் 60 வறுமைபோல 288 

வர் தவிருந்து 90 வறுமையான் 218 
% வந்துடன்வண 148 % வனை தருபொற 20 

வக்துதோய்மு 245 வனையுர்சங்க 28 
வயதும்படவிழி 140 வன் சண்குடி 20] 
வயிறதுகுழிய 297 வன்மைச்சுயோ 90 

வரிக்கோலவே 142 வா. 
வரியளிமுாலா 2௮0 வாகாருங்குல் 883 

% வரு, திரைமணலி 175 * வாக்குநயத்சா 227 
% வருச்சமற்றச்ச 160 வாங்குங்கவள 207 
% வருந்தியழைச் 177 % வாதியுஷூூயும் 108 

வருந்தித்தாங் 22] வாதுக்குச்சண்டை 253 
வருச் அமுயி 146 | வாதுற்றஇண்புய 155 
வருந்துமேபதம் 107 % வாயாதசொரு 90 
வருவாய்க்குச் ௪ ௦4 வாயுவினை நோ 10) 

வருவாய்க்கியை 21 வாய்நாறுமூழன் 200 
வருவாய்மிக்கு 260 வாய்மைதப்பினார் 125 

வரையிழியரு 944 | வாய்மையின் [25 
வரைவிலாமா 210 வாய்மையென் 125 
வலியவனிடச்து 85 aura gr us 
வலியனவெவற்றி 241 | வாரம்பட்டுழி 312 
வலியாரான 185௦ ; % வாலிபம்பெரு 260 
வலியேகால 184 வாலிழையார் 225 

4 வலியோர்மேல் 86 வால்வளைபரவி 200 
வல்லவரவை 205 % வாவியுறைநீ 322 

% வல்லவர்பாற் 322 வாழ்வார்க்குவானம் 325 

9 வல்லார்களென் 217 வாள்போல்பகை 248 
% வல்லிதன்பாக 343 வாள்வகுத்ச 544 

வல்லென்றசொல் 105 வாள்விழிக்கு 29 
வழங்கலுய்ந்துய் 10] வானாகிமண்ணாகி 1   
 



  

  

  

  
  

செய்யுள் முதற்குறிப்பு அகராதி. ௨௭ 

பாட்டு, பக்கம். | பாட்டு, பக்கம், 

வி, வே. 
விஞ்சியவிசுவா 120 வெகுளியேயுயிர் 64 

% விடமுவந்த 229 % வெங்சாதற்பெரும் 100 

விடம்டயிலெயி 155 வெஞ்சினமன்ன 207 
விடாதுசனு 211 % வெஞ்சினம்பொரு 08 
விண்குலாவு 203 % வெட்டனவைமெத் 820 
விண்டுவேய் 205 வெண்ணெயாயது 140 

விண்டுமியொரு 208 வெம்மையோடு 78 
விண்ணறுச்து 842 ! & வெய்யகுரர் 824 
விண்ணிடையே () வெய்யகூதறு 330 

விண்ணிலின்ப 133 | &% வெய்யோன்டுர 959 
விதிச்சன 180 Gad grea MCP 308 
வித. இல்லற 200 வெவ்விடமமு 318 

x ௨2 மேற்கொட 66 * வெள்ளமறவி 157 
% all Re Som ச் 60 ெள்ளியையா 07 

GE HI Wg 2-4 x Qasr aflteCaa 323 
CO TB LIT 809 வெள்ளைகாகுளி 207 

% விரைந்துரை 317 % வெறுச் துவாரியி 155 
level ad paral B40 வெறுப்பவொரு 84 

விலங்கேயுஈ தம் 244 வெற்படுச் துயர் 81 
விலங்கொடுமக்க 298 வென்ரறான்வினை 3 

விலைவரம்பறியா 346 வென்றியாக்க 21௦ 
வில்லின மாக் 205 x Gaver Sadly 1] 

வழவுகண்ணுற 98 வென் றீ வரினும 283 
% விழிதெரிந்திரு 286 வே. 

விழியா ந்பிணை 396 | % வேல்கைவரிப் 257 
a! Sul ip 6 em ear 138 வேண்டற்கவென் 285 
விழுப்பொருணா 229 வேண்டாமையன 170 
விளக்கொளியும் 278 வேண்டியவேண்் 122 

% விளைபதச்சீ 240 வேண்டிலனுண்டா 163 
alan en .prem 280 வேண்டுந்கால் 170 
விற்றிடுமல் 339 வேண்டு தல்வேண் 3 
வினைகாத்து 2.4 % வேசமாகமங்கண் 71 

x வினை பலவலிமீ 205 % வேதமு தலாகிய 301 

வினையினஞ்சா 184 % வேதன்பெற்ற 330 
al esr Wear aus 150 % வேதாவுமுகம் 881 

வீ. % வேதாளஞ்சே 77 
வீறுகித்சள 269 வேந்சன்முறை 187 
வீபொருளானைய 277 வேம்பினிலையுட் 914 
வீராயபவக்கட 280 Cap Dope g 270 
வீ.றின்மையின் 195 வேலைகரையிழர் 191 

 



உறு செய்யுள் முதற்குறிப்பு அகராதி. 

  

  
  

பாட்டு, பக்கம,| பாட்டு, பக்கம், 
ர் 

% வேற்கண்டமட 7 151 வைதவன் றன்னை 85 
வேற்றுமையின் றி 24] வைத்துப்பொரு 94 

வை. வைப்புழிகச்சோட் 223 
 வைகலுநீருட் 2௦7 வையமன்னனுயி 190 
% வைகறையா 42 % வையமாமணி 0   
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