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. கரகர மரா. 
Prahladalvan Charithai 

«Prahlada. Charitram is well-written. I am-sure. 
it will become popular among High School. and College 

students,”—T, CHE LVAKESAVARAYA MUDALIARESQR., M.A. 

ப PACHATAPPA’8 CouLueR, MADRAS, : : 

  

. மவேலூர்ச்சாலெஜ் தமிழ்ப்பண்டி தர் ஸ்ரீமத்பு, ௧, uf Bacon en 

யர், தமிழில் வளனஈடையாக இயற்றிய பிரசலாதாழ்லான் சரிதை 

யென்னும் புஸ்சகம், O salle s இனிய சடையில் எழுதப்பெற்றிருச் 

solar, Jaa .இன்பத்சை விளைவிக்்.றத... . இதனுள் அங்கங்கே 

எடுத்துச்காட்டப்பெத்திருக்கும். இறந்த பாடல்களும படிட்போரு 

“டைய மனத்தைக் கவர்ந்து இன்புறச் தமென்ற எண்ணுகிறேன். ் 

இதனை இயற்றியவர் உடமொழியிலும் சென் மொழியிலும் : கல்ல. 

பயிற்சியுள்ளவொன்பத இதைப் படிக்கும்போது Laren Bear DBs 

வசன நூல்களைப் படிக்க விரும்புவோர் இதனைவாக்ூப் படிப்பார்சளா 

யின், .இக்தநூலாசிரியரால், இதுபோன்ற இன்னும் லெ.ரால்களைத் 

தமிழ்காடு பெற்று ம௫ிழ்வடையுமென்று... நினைக்கறேன்." மஹா. 

மஹோபாத்தியாய பிரஹ்மஸ்ரீ (வே. சாமீநாதையாவர்கள், தமிழ். 

பண்டிதர், பிரஸிடேன்ஸி காலேஜ், சே ன்னை, 

  

— 

ன a தங்கள் பிரசலாதாழ்வான் சரிதையும் மார்க்கண்டேயசரிதமும் 

வாரித் அப்பார்த்சேன். அவ்விரண்டையும் செல்வையாய். வாடிப்பலர்க. 

ளுக்குப் பிழையின் றி வசனிப்ப ற்கும் எழுதுவதற்கும். சக்கதிறமை: 
'யுண்டாகுமென்று இிடமாய்க்கூறுவேன்.!' "ம ரா.ரர்.ஸ்ரீ. கறல. 

| நர்தழதலியா ரவர்கள், கமிழ்ப்பண்டிதர். ஏனிஸிபல் ஹைஸ்கூல், 
arent net, ace 

  

He: பண்டிதர் பாமரர். எல்லாருக்கும் ' ரள: ம்சருவதான; இக்கதை 

. டாமது' ஈண்பர். வேலூர். சாலெஜ். தமிழ்ப்பண்டி தர் ஸ்ரீமான். 

me க ஸ்ரீரிவாஸாசா ரியர் வசனஈடையில்:: எழுதி. வெளியிட்ட gi, 
“gy Mawr ir kit OO nd PenindansiadaC a.) ab ain ar ட   



இருவேங்கடச குகும் 
(சிறுவர்க்கெனத்தேர்நீதெடுக்கப்பட்ட செய்யுட்டிரட்டு) 

| இரும்பதவுரையடன் | 

மவலாடகாமலஜ தமழபபணடிதா 

பு.க: பந்நிவாஸாசாரியரால் 

மேவேலூர் 

வாணி நிகேசன அச்சியம் இரசாலையிழ் 

பதிப்பிச்சப்பட்டறு 

| காபிரைட் சேஜிஸ்டர் செய்யப்பட்டது | 

1919 

(விலை அணு இசண்6)





wv a 

ம் Dh en ஸ்ர 

அரிய பெரிய ரீகிகளையும் மற்றுஞ்சில விஷயங்களையும் சற 

வர்க்கு ஏற்ற எளிய ஈல்ல செய்யுள்ஈடையில் தெரிவிக்கும் இறக்க 

jon Hu இச்திருவேங்கட சதகம், பல சிறுபள்ளிச்கூடங்களிற் சற் 

பிக்கப்பட்டு வருதல் யாவரும் அறிர்ததே, இர்.நால் கற்பிக்கப்பட தல் 

மிகவும் கன்றே, ஆயின், இச்றர்த ரீஇநால் கற்பிக்சப்படும் முறை 

யோ குறையுற்றிருக்கின்்றது;: அஃதால--இக் தூலுக்குச் தக்க 

உரையின்மையாலோ பி௱சாரணங்களாலோ மாணுச்சர்கள் பொரு 

ளறியாமற் செய்யுள்சளைப் பாடம் பண்ணும்படி சகற்பிக்கப்படிதலே 

யாம், 

இக்குறையோடு, பிழையில்லாத ஈல்ல சத்தப்பஇப்புப்புஸ் 

தகம் தக்கஉரையுடன் கூடியது இடைக்காமல், அச்சுக்கு எற்காத 

விசாரமான காஇிதமும் பிழைகள்மலிக்த விரும்புதீற்காகாக அச்சம் 

சிறவாத உரையும் உள்ள புஸ்தகம் இடைந்சால் அருங் குற்றங் 

குறையுஞ் சேர, இர்தாற்படிப்பு எவ்வளவு தாழ்ஈ சநிலையில் இருக்கு 

மென்பது யாவரும் அறியக்கூடியதே, 

இங்கனம் இக்.நாற்சல்லி மிகவும சீர்ச்சேடு அடைக அள்ள 

நிலையில், அறிஞர் சிலர், இவற்றையெல்லாம் ஆலோ௫த் ௪, குற்றங் 

குறைகள் அகன்மால் இச். நாற்கல்லி றக்குமென அரிக் த, நீ௫.நாற் 

படிப்பு முச்யெமாகப் பள்ளிக்கூடங்களில் இருக்கவேண்டுமென் ௫ம், 

மற்றும், பெற்றோர்கள் தம்மக்கள் இர். நாலையும் வேறு இல நூல்களை 

யும் படிச்சவேண்டுமென்று விரும்புசகலின் அவர்களஞடைய விருப் 

பத்தை நிறைவேற்றுதற்காகவும் இஈநால் பாடபுத்தகமாக வேண்டு 

மென்றுங் க௬இ, என்னை அபிமானித்து இகநாலையும் மற்றுஞ்சில 

நூல்களையும் சக்க அரும்பசவுரையோடு ஈல்ல சுத்தப்பகிப்பாக வெளி 

யிட்டுக்தகருசல் உலமென அன்புடன் உரைச்சமையின், இஈதாலை 

அவர்கள்கருக்கிற்கேற்ப வெளியிடலானேன்.
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Fl vend aon aman s எருங்காரராட விஷயங்களும் மற் 

அஞ்சில இடக்கர்சகளும் அடங்கிய செய்யுள்கள் Quy sso 55) H Cars 

சப்பட வில்லை, 

\ . * உ . . ந. * 

(ததய்யுள்களுக்குப் பதவரை கருச்அரை மூகலியனலெல்லாம் 

விவரமாகச் சேர்ச்கால் அசனால் படிப்பவர்க்கு நூல் மிக எளிதா 

யிருச்குமாயினும், அங்கனஞ்செய்தலில் கற்பவர்கள் யாதொரு சன் 

முயத்சிய மின்றி! மெறக குருட்டுப்பாடமாக மகெட்டுகுச்செய்,௮ 

அசனால் அறிவு நிரம்பப்பெராரொன்று அறிஞர் பலர் கரு. துன் றன 

ராசலின், இன்றியமையாகதம் சுருக்கமும் கூடியஉரையில் தெளிவு 

மான அரும்பதவுரைமாத்கிரம் எழுிச் சேர்சகிடலானேன். கடின 

மான இற்கிலஇடங்களிச் கருச்சுரையும், கற்சில இடங்களில் மேற் 

கோள்களும் சாட்டப்பட்டுள்ளன. 

i நூலிலுள்ள செய்யுட்கருத்துக்கள். மிகச்ிறந்சனலார 

ட் லின், பெரிய சலாசாலைகளிர் கற்கும் மாணாக்கர்களும் பிறருங்கூட 

இர்தூலைப் Lig SED BY SGD. 

கல்விச் கரையிலுள்ள அ௮திசாரிகளும், சிறு பள்ளிக்கூடங்கள்! 

லும் பெரிய சலாசாலைகளிலுமுள்ள உபாச்இியாயர்களும், தமிழ்ப் 

பண்டிதர்களும் இப்புச்சசச்சை அபிமானிசது, எனக்கு ஊக்கம் 

தரும் உதவிபுரிவார்களென எகிர்பார்க்சின்றேன். 

Oi on bu Roy Der soc, Fi Rays 66 here eng Sua wn 

களும் மற்றும் அறிஞர்களும் தகுியாக வெளியிடும் அபிப்பிராயங்க 

ளெல்லாம் வந்தன ச்தோடு ஏற்றுச்கொள்ளப்பட்டு, அடுத்தப இப்பில் 

அத்தகைய சீர்திருச்சம் செய்யலாகும். 

வேலூர் 1 ் 

191 2am ஏப்ரில்மி 20a. ) ப. 5. பர;



ஸ்ரீ 

இருவேங்கடசதகம் 
  

சிறங்கு வங்கடமொன்னும் இருப்ப இபின்பெயரைச் செய் 

np os DUP அமைக்துப். பாடப்பெற்ற. தாழுசெப்யுள 
. ௬ . ச ச . ப பரி ச்ட் பட. கொண்ட ஓரு ெபர்கம். இப்புக்காக் இன் செய்யுள் லவ 

வொன்றிலும் ஈற்றில் * வேங்கடராயனே எனக் BHC arm a 

றடையானது இருகாமம் வருமா காண்க, (2வர்கடமென் 

1] வு] 2 படிப் 7 1) fh alas ஹணுஸ்கலம் : இது தி ் யதி த்ர்ம்ே 5 le oe) ரு a YA 20 2 5 5 AMAT Y ர றட ர் ‘ ந் aN 

hy saat லர் வழங்கப்! Din, இர காலுக்கு  மணவாளரநாராயண 
. ‘ ~ . . ச : 

& HHO? G! 9! Vis io aio NAD Ob, அுகற்குக காரணம் - இக் 

வல் “மணவாளகாராயணன் ” என்ப கலிய சில சொம் 

hina weer வ்வொறுபாடலிலும் IBA BA (lar sir Matt st 

_ ண ரர அன் என்டுசெப்வின் விருப்ப இ பையர, மாணைனமாசாயணன் என்று /ரெபுவின் எிருப்பத் இன் 

பய பாடப்பட்டகாகலும் கான அறிக, 

தி டட நூலாசிரியர் 
4 ன்! . டு ட . ட ் ட பட்ட vo. 

இழு, வாலா ஈவஙதைபபுபன எனபவன./ பாகப் 
€ 

களழரில் வாழ்ர்ச மணவாளநாராயணன் என்ற (சசபு2வண்டு 

(Oar afl ami si9 ' வேண்மணிபென்௱ கரரில் வாழ்த த்தாசைய 

ரது குமாரரான நாரர்யணபா ரதியென் பவர் தா.றுபாடல்களாம் 

பாடியகொரு நீஇநாலாகும். இர் நூலா இரிபர் ஸ்மாரத்தப் 

பிராமணர், இவர்மதம் வைஷ்ணவம், இவாம் பாடப்பட்ட 

(சிரபுவும் வைஷ்ணவசமபக்கவமீன பென்பது, இர நூற் செய் 

யுள்கோ.றம் ! மணவாளகாராயணன் பன இலுறை யலர்மேலு 

பங்கை மணவாளா னே” என்று கருமாலை விசேடி.க்துக்கூ றி 

பதனால் விளங்கும்.





ஸ்ரீ 

மணலா ॥ ராராயணசதகம் எண்சிற 

திருவேறுகடசதகம் 
(௮ ம்பதவுரையடண்) 

உப்பு 

‘\ ' : ச் ச . 
(27, ரி கவட பன மி ih CA bd bl FRB 

ச ர் 

பைச்சுசிய ool Molin ae Lit Realm வகா 

EIT [PHI Gh THAT HL oT OM ABM 1 யணிர்கு 

சார பூவால், சஙகக்கான் காடு, 

* டி ௬. ௪ ர் ச . . 

சாப்பு-காகன் உ கடவுள்விஷயமான OQ vB ETD, BN F dG 

CoA tae விக்கினங்களை ஈீச்சி4 தமது எண்ண ச்சை முடிக்சவல்ல 

கோர்பொருளின் விஷயமாசச் செபயுக் தோ ர்சொாமென்ப௮, கருக்கு. 

இக்சாப்பு, இருமாலைப்பற்றிய ௮, 

செம் இிரு-செக்கிறமுள்ள அல்லத அழிய இலக்கு. செ 

இருலாழ் மார்பன் இருமேககட சககம- இருமாவின்சம்பர் சமான இரு 

வேங்கடச சகம், பைந்தமிழ்-பசுமை-- தமிழ் : குளிர்க்ச | இனிமை 

யான! சமிழ்ப்பாஷை, நீதிநெறி-நியாயவழி. கார் முகம் அஞ்சு 

அங்கத்சான் காளமேகமும் (ஓப்பாசமாட்டாமல்) முன்நிற்பதற்கு 

அஞ்சும்படியான | வெட்கும்படியான ] [மிகவுங்கரிய] கிருமேணியை 

யுடையவன். சை சாமரை அணிந்த சாமரைமலர்போன்ற சன,த 

இருச்சைகளில் சரித. கார்முகம் ௮ம் சங்கத்தான்- வில்லையும் அழ 

இய சங்கச்தையும் உடையவனான இருமால், திருமாலின் சம்பந்த 

மான சதகத்சை நீதிநெறியுடன் யான் பாடத் கஇருமால் சாப்பாக 

வர்சருளுவான் என்பது இச்செய்யுளின் கருத்து,



Hi Coram rg, 0b 

நால் 
கடவுள் வாழ்த்து 

௫ ட்டு am 
[otras POT தகை ப (ORF AM) oP od HIE 

புநித வகாகாமெலயர் 

புருகோதக்கமன் நெறப்வமென்பறும் புகார்கள் 

1 phy | ரர் இர BBL 

கசா பாலர்மங்கை வார்பில்வளர் சிருஞ் 

OPERA BMG BT GH BMA oo) Hib 

CO gad AP BAR ம்ருகஜா் து பட்சிசிலை மசாறன் 

Nee YS BBL bt. HAD BIL 

Lit மாவு OT iM OHRT TG சிறப்புறும் 

பலனிகநு சியென்றகாம் 

Osa parr Pomc iam Cari pire 

1110 GF விசா DEAR Pavan 

பார்ப்பு பைர்துளப। நாலையரி மார்பின் 

[PTO AT TT leo owt 

னதி வஷபயை பைப் உலா ப்ளை பரைவா வ உன 
ரூ படட ரூ 

வாறு ரவய்ரைடா ய ன, 

பு மேவ இசைமுகன்...சாமரைமவரிக்பொரு£ கியவனும் சான்கு 

இசைகளையும் கோச்யெ சான்குமுகற்சளையுடை யவனுமாயெ பிரமன், 

உம் இநாபி, என்றனு.பெற்றது, புறிதம்-பரிகத்தம்,  பூசுரர்கள்- 

அர்சணர்கள், சேன் மேவு மலர் மங்கை சேஸ் பொருர்திய தாமரை 

மலரில் வாழும் இலக்குமி, சீர்-சிறப்பு, சில சல். பதம்-பரமபதம்? 

கோஷம், பா மேவு பொருள் அலங்சாசம்-செய்யுளிற்பொருக் ௮.௮ 

பொருளணி, பரதெய்வம்-மேலான வேற கடவுள், மா மேவு- இலக் 

குமிபொருச்திய, மனதில் உறை-மன ச்டில் வ௫க்கின் ற, அலர்மேலு 

மங்கை-அலர்மேல் மங்சை : தகாமரைமலரின் மலுள்ள இருமகளின், 

மணலாளனேச௪ணவனான காராயணனே ! வரத- இடியார்களுக்கு 

வரமளிப்பவனே ! வேங்கடராயனே -இருவேங்கட மலக்குத் தலை 

வனே ! | திருவேங்கட முடையானே ! என் றபடி, | (1) 
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ப் ர் ° அந்தணர் சிறப்பு 
௬ . 

சீலமிரூ மாகம் புராண மனுகி இயம 
5 . eo. பட e . ட * 

கார து மெய்ஞ்ரநான நிறைவார் 

செய்னெ ற யாகாஇ [றர கர கருமங்களால் 
ரூ ஸதி . > 
‘0 Nau TiC மு கனிசெப்வார் 

FA VL FOOT DIL ப்ரமாணங்க ளங்கையிய் 

கணனிபோலவே காட்வொர் 
ய் ப 7 , ரூ . 

His Kel பணிமையாள் ஏல வினை TOW 

சனலிட்... பஞ்சரெய்வார் 

61,0 01 A so இங்கண் முறம்மாரியுங் (havi shy nyo 

G1 dh) OES. NIN OM Bl 

நாடிகள் செழிப்ப அரு சகல கரா LO Carga 

காயகர் மகத் துவறகாண் 

வாலகருடன் பண்டு சண்டசறை பலலைரீவா 

ரைவாள் நாராயணன் 
ப்ப . தன ் . 

பம்னா இ ௮மலை பலா OLD அம்மை LOGO OUT ON eB oot 

. மு . . 
Oud க (ற பிய்முட ராய (Cant ச 

சீலம்-ஈல்லொழுச்சம், மெய்ஞ்ஞானம்-ததனவஞானம். அங் 

கையில் சனி - உள்ளங்கை ரெல்லிக்கணி. காயத்ரி - ஒருமர்தஇரம். 

ஞாலமயிசை -- பூமியில், இங்கள் - மாதம், மும்மாரி - மூன்றுமமை. 

கொற்றவர் - வெற்றியுடைய அரசர். செங்கோல் வளமை ௮ நேர்மை 

யான அரசாட்டுச்ிறப்பு, வேதம் சாயகர் - வேதங்களை ஐதவும் ஓது 

விக்சுவம் உரியவர்களான அட்சணர், வாலகருடன் பண்டு சண்ட 

சதை சேட்டறிக. விரிப்பின் பெருகும். (2) 

அரசர் சிறப்பு 

சீரு பானுநீடு பர்துரிசொ ன்பு இ 

கசத இயற்கை நான்குர் 

சேேர்ற்து செவிவிழிமன நூ மூன்றினும் பொறுமையே 
Caria Ormeara Oe MEDS



நிடுவேங்கடசதகம் 

(Gl நலல காலி Lp HIPS Lpbl BTS! HOw 

Tri By tnevi Bes Noll aL 

கம்இயொடு ம கலைபொ தா பல றவ கண் 3 

கரியலரை வெற்றிகொண்டு 

a . 

HHT M6V arf தொடு ரன தன தாணிபகா ரகல 

ir BR Lp மிகலிள ஐப் 
ச ச * உ > . 

பம்பல என்றங்களொடி TI FB Tse up 
॥் 

. 5 . 

Lis GF ௫) 1) ஈர om TT GD)IN 

2 வ நலவு சனாற்கை மனமநிழ Hit BH oan 
ர்ணவாள /ராயணன் 

மன இலுை பலர் கீனுமங்கை மணவாள 'ரீன 
* wo வரகு 2வற்கடராய மின, 

ஈர் உலவு மனு ரீ.௫-டிறப்புப்பொருர்இிய மு தர்மசாஸ் இரத்திற் 

கூறப்பட்ட நியாயம், தேரர். ௮-அராய்க்தறிச் ௮. தார் -லவு கமலம் 

மாலையிற்பொருக்தும் தாமரைமலா. குமுதம்-ஆம்பல், தர்இ.ஃயானை, 

பொரு-போர்செய்யும், தானபலம் -ஸ் தாகபலம, தரியலர்-பசைவர், 

பார்-பூமி, இறலோன்-வலிமையுடையவண், வாருலவு தனம் மங்கை- 

மிச்ச செல்வத்இிற்கு உரிய தெய்வமாகிய இலக்குமி! (3) 

வணிகர் சிறப்பு) 

திடமடன் றக்மன கறிர்க வாணிபாஈசீக 

செப்வ சாகாயமிஞ்டுச் 
செலவுசெப்யார யாவர் வருகினுங் நண்டபடி 

(2தாரந்து நிறைபோ லுரைப்பார் 

YF GBT sy ஈரியாதையில்லாருச் 
கரைக்கா*ு கடனு Lp Hout 

716010 Bp நீ இியுடை?யார் களுரை வாப்மையா 

லளவிலாப் பொ நள்கொடுப்பார்
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கடுகு கனி லெட்டி ௦ மலாரு கூறுவர வெளினுங் 

BOT HH LP ID தன் eels ஸீ வார் 

காமிபவி? பச இலொருமகாடி. புகுவுவார் 
கருனைவா கசகர்பெராமைகா ண் 

. ௬ a . 

வடபாலை Bow Loss @ கன் ப்லைக் சஇப சீன 

மணவாள நாராயணரை 
னதி. ர ரர சர ர த ன மன திலுறை யலா: 2மலுமங்சை மணவாள (ன 

வாகு வேங்கட பனை. 

மாணிபம் - வர்ச்சசம், ஆசாயம் - வரவு, கண்டபடி தேதர்நது- 

விலையை gens ois. நிறைபோல் உரைப்பார் - தராச்கோல் 

போல் சரியாக [சேர்மையாக]| விலைஞுறித்துச் சொல்வார்கள். மனு 

ரீதி உடையோர் - நீதிமான்கள், உரை வாய்மையால் - சொல்லும் 

உறு கிமொழியாலேயே : பிராமாணிசப்பேச்சனாலேயே, வடமலை- 

இருவேங்கடமலை, இனம் பரவு-காடோறும் (அடியவர்கள்) g Heese 

பெற்ற, தென்மலை - அழகர்சோயில் என்னும் இருமாலிருஞ்சோலை 

மலை: இன, சென்மதுரைக்கு அருகிலுள்ள ஒரு 'இவ்யஸ் தலம். (4) 

புரஷாாய்ப் பிறந்தோர் பெறுபயன் 

புருஷாாப்ச் அம் தெடக்கபோ் மெப்ஞ்ஞான 

பாகக் த யறி வதொ ன்னு 

பூமியொடு (மிக்ககனவா னணாுவகொன்றலது 
பூலைஞ் செய்வதொன் று 

கராமவா ஜொன்று மிருகீர்த்திமா னென்றுகற் 

சற்குண விவேகியொன்று 

சகலரும் புகழ்சின் ற வித்துவா ஜனொன்.று£ணை 

சங்த்ராம வி ரனொன்று 

கருணைசே மிந்தவகை யில்லாக மனிதரைக் 
காசினியி லேன்படைக்தகாய் 

கருதுகா யுதாமும் பார்க்கின்ற பேர்களிரு 

கண்களுஞ் செப்தவினையோ
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ID aja td அுளப tpi Gauss) மாப்பரின 

[உணவான பாப Fo! 
௭ 5 . “5 

10029 5 அமை (towel (31 p wpier h1GOH (NPY aT Slo @oT 

ro ட் . 
023, 11/73 Col HIGH IAAL! 

சனனம பிறப்பு, போதம் -உணர்சசி, பு, வலம் செய்வ: பூமிப் 

பிரதக்ஷ்ணஞ் செய்வது, ரணசஙக்ராமம் .. யர்தகளஇற் செய்யும் 

பேரா, காசினி பூமி, உதரம்-ஓயிற, மரு உலாவிய அளபம் வாசனை 

வீஈப்பெற்ற இரு. மாய், (5) 

அரசர்க்தரிய கோமிலாளரியலபு 

காரிபா காரியங் Olea Dal Og fn Rid 

உண்மிசொல?வான் ine 3 

BIS [Pb HIT 1 Lp ெொண்ணி ரெல்வென் நிடக் 

தந bl OAM BT NM Hb wot 

ரியரனங்களொடு ராச்ரிபரரலை தம் 

இடா ANSE aia om 115 oH னி 

கெப்பவாசசகாட்டி பவதான வக்க 

FN Hina’? oil ராயன் 

ஸர் பிபன் ரிஊமாரினு நர on) ap) 5 நவக் 

கொகசைவிடான் 7 ண க ம், 

சொல்வண்டை ரபைவனி்மை ரர் வற்பைட தரி 

hh LPH 6 oor காபைதி 

Lot Aus BT HERG மணிக வங்ண சின 
மணவாள ராராயணன் 

யன இ லுபையலர்அரலுமஙகளை மணாவாரா து 

வரக வேங்கடசாயன, 

காரிய--அகாரியம்-காரியாகாரியம். காரியம் -செய்யத்தச்க ௮. 

அகாரியம - செய்யத்சசாதது, இகல் -- பசை, போர். தனகர்த்தன் - 

சேனாஇப௫, €ரிய- சிறப்புள்ள, வாசகதாட்டி - பேசுக்இறம், ௮வ 

தானம் - கூர்ந்த நினைவு, வக்கணை நாசரிகம், பட்டப்பேர், விற்பன் 

னம். ராயசன்-சம்பிரதி, கருணீசன்-சணக்சன், வண்மை-வளம்,
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பரராசர் - வேற்றரசர், சுமூசன் - ஈன்முகமுள்ளவன், தானாபஇ - 

தூதன், மாரி-மமை, மணி மேகம் வண்ணன். ரீலமணியும் நீலமேக 

மும்போன் ற சிறமுடைய திருமால், (6) 

இதை லிஃதுளதாமெனல 

அகா TLD SI வக் தே gift (© லெவருக்கு' Pin 

(ப இகவல்லமைக நண்டா 

மாடையாபரணங்கள் சரி லெவரு க்கு'ரீ। fh 

பழகுபெ று வளமையுண்டாம் 
ற 

ய Be மவு ரெல்வம.நுசமி லெவருக்கு!? பம 
நிறை௫ஏன் ற 2மன்மையுண்டாம் 

நெஞ்சம் கிழ் விகரரைஞ்/ சரி லெவரறுக்கு கு ip 

நிலைபெற்ற சர்க்தியுண்டாம் 

BB | ௦ல்] பதி இய. துசீசரி லெவருக்கு ir 

கான்றவரு தகெப்வமுண்ட. ரட் 
ரு 
கரி லெவருக்கு 8 தமிக்க பருவம். BLD 

GMINA வாகைபுண்டாம் 

1 BY Sef லங்கு: ps பூலா இரு நக்கு (மா 

மணவாளா நாராயணன் 
Bs அடா 3 ். , Cw iD மன நிலுமை பலா மமலுமங்கை மணவாளமன 

வாச 'ரீவங்கடராய ன. 

வளமை-டறப்பு. நிதி மேவு செல்வம் - நிகிபோற் பொருந்திய 

(கிக்க சுவரியம், விதரணம்- ஈகை, துய்யபரிசுத்தமான, ம.இ. 

சந்இரன், ௮ம் குமுசம்-அழகய ஆம்பல், (7) 

பித்நுவாக்கிய பரிபாலன மதலியவற்றல் வரநன்மை 

தம்கைகாப் வாக்யபரிபாலனம் புமிவனும் 

கான்சொன்னபடி செய்வதும் 

தவமுக விரதம் பொய்யாக வசன முக 

கானமுங் கனபொறுமையும்
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சிந்தையி mip ஈரடி ஈணார் மெொய்கொழின் முடிப்பறுர் 

மிதவதா விசவாசழுஷ் 

செப்கபேோர் பாசாராமன் ௪வ௪ குண்டலன் 

(ப ராமனனொடு வீடுமன் 

அற்துமி கு சொல்லரிச்சர்இன் பாபலி 

படறரு பானொடு பகிர்க 

arm Dagan Gor oT DOH BIDE BG Bowne 

nova Danae Bon ழ்வார 

வக்கமரர் போற்றவளா் CHO) our aS om 

மணவாள நாராபணான் 
அவ கன்ட ட ர. பன ிலுறை யல/மேலுமங்கை மர்வான் உன 

OT வங்கடசா। பனை 

கன பொறுமை--மிக்க சாந்தகுணம், ரர்தை மிழ் மாபிஷனோர் - 

மனம்மகிழத்தக்ச தன்வமிசத்சைச் சேர்க்சவர், தந்தைசொல் பரிபா 

லித்தவன் - பரசுராமன், தாய்சொல் பரிபாவித்தவன் - கவசகுண்ட 

லகசளோடு பிறக்க சர்ணன், தான்சொன்னபடி செய்தவன் - தசரத 

ராமன். தவராக விரதமுடையவன் - வீடுமன், பொய்யாக வசன 

முடையவன் - அரிச்சக்கரன். தானமுடையவன் -- மஹாபலிசக்கர 

வர்.தீதி, சனபொறுமையடையவன் - தருமபுச்கான், சிர்தைகிழ் 

மரபினோர் செய்தொழில் முடித்தவன் - பரதன். தேவதாவிசவாச 

முடையவன்-பிரகலாசன். இவர்சளைக்குறித் அச் கேட்டறிக? விவ 

ரித்தால் பெருகும், அ6கம்-அழகு. அடல்- வலிமை, அவணிமிசை- 

பூமியில், (8) 

சாதிழதலானவைகளின் தணமே சிறந்ததேனல் 

தடவரை யதன்மீ.து விளைய அஞ் 'சாளம.து 

சன்னச்சம்பா வாகுமோ 

சந்ததமும் வாடா இரும்காலு மெட்டிமலர் 

சா திமல்லிகையாகு'பமார
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கடலெலா நிறைவெள்ள மாயினுஞ் ச௪வைபெற்ற 

காலிரிபி opr nap HS Lon 

காகங்கள் கோடிகொனிசெய்தா ஓுமொருகிறு 

கருங்குயிற் மொனியாகு2மா 

படாகின்ற பேய்ச்சுரை சொரிமச்சபழ மும்திரிப் 
. 0 pf OD . பழமதம் கணையாமுமா 

பகர்கின்ற ாஇயுி கனவபது மமேன்மையார் 
பலகூட் டர் (மிதா [ர 

வடி வஇகமன்று குணமேய இக மென்பாகாண் 

பணவாள மாராயணன் 

ன இனுறை HIE] (ம. ஓுாங்கை (ப மிப்பிரி ப (ன 
7 5 : . 

al ர்க 2/1 07 0 ன. 

சீட வரை-உயர்ந்த மலை, சந்ததமும் - எப்பொழுதும், சுவை- 

௨௬, பகர்சன்ற சாதி-(சிறப்பித்.த.4) சொல்லப்படுகின் ற சாதி, (9) 

சோலவத்தால் வருழயர்வு 

ms) சு . 
* * உ ₹5 ். ன் (சசல்வம து (சிலா (ரிவங்கு!2பா CB saith ch Cyt 

இரளாகில் வங்கடனுமாஞீ 

ிஈயல்கொ ண்ட (Carbs EO ப்பர் படைப்பர் 

இராய ரவர்சளாரகும் 

ஈல்வரிை ம் கொடுதா னடத்தி மிங் காமிய 

நயர்கதூ தாகுமப்பா 

னல்லோலை கிள்ளாக்கொ டொப்ப ரம லொருவசன 
ஈவிலுமுன் கப்பமிவொர 

சொல்வண்மை வாவென் ற!2பா வாகு மென்பார் 

சுவாமியார் C gal TT 

BROWN Caul tatearror காணுமான் 
ஜெழுகெழுர்கருளுமென்பார்
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வல்விகம்பெறுபரம 8லோபியர்கண் Damron 

மணவாள நாராயணன் 

inear இலுறை dT OLD QL RIOD LNG OT at Gon 

வரகு ிிவங்கடராபனே, 

வேங்குபேர்-(ஒருவனுக்குச்செல்வறில்லா சபோ இரும் க) வேங்கு 

என்னும் பெயர், செயல் கொண்ட - நல்லொழுக்கமுடைய. இரளை 

யர்- பெருமைமிகு கியையுடைய சியர், ஈயர்த - விரும்பிச்செல்லும், 

இள்ளாக்கு- உண்டியற்சீட்டு ; உண்டிப்பதடிரம், ஒப்பம் - அஇகா£ 

(10) us A Mens, 14) sorter a லியவண். 

வறுமையால் வநமீமிவு 

நு.திக்கின் றி LEAT GD LY Ht (Ham சொல்வ டர்தைகாய் 

Oil சற வசைகூறுவா ர் 

gem our tos nity மனி bint ற்று நவமா ர 

சகொலைய/ த கவலைவள (BLP 

a Wana D 145 BM} Lr Lp BUDO) கல்வி LM 

UPFIGD o RavFus 

முூறவின்டறடரையாருமொருவார்க்தகைகொல் லார் பொன்ன 

O/H HAL (n LAT (iho (களர் 

விஇிக்கின் ற MOE FH லெல்லாரு (பிகமூவார் 

மிடி வரது சீசரர் சுதென்றான் 
மன்மை?ய குறிர்வது குல ம BI BOO OD I 

வித்கையே தெவரறிவர்காண் 

மறிக்கன்ற வுன்பகம் போற்றி லவை௪ர3மா 

மணவாள நாராயணன் 

மனதிலுறை பலர் மேலுமவ்கை மணவாள 
வாச '8ீவங்கடராயனே, 

னி 

சோகம் உறமனவருத்தமுண்டாம்படி, வசை.நிக்தைமொழி, 

உடிக்கின்ற- (மனதில்! உண்டான்ற, உத்தரம் - வார்த்தை.
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விதச்ின்ற உலகம் - (சடவுளாற்) படைச்சகப்பட்ட உலகம், மடி 

சரிதம், நலம் -நன்மை, மதிக்கின்ற உன் பதம் (ஞாணிகள் 

யாவராலும்) கொண்டாடப்படுசின்ற உனது இருவடிகள், அலை = 

௮ச்கரிச்சாக் துன்பங்கள், (11) 

Cun yd yh கண்டிக்கப்படுபவர்கள் 

குண்டுகிருபம்் சை 4 ப ராகம் பய்பம் 

காரியக்குறைசெப்ு' ரவா 

காணா Mah RY 1) Foi ர வங்வு குறு 

கர வா (பொங்புரைப் பிபா 

roan og கந்கைதாப் Te MIP. oy Tan 5 

கவிராஜ கல கமி வார 

கும்றறடைப வலியையா லெவஷியார் வழல்கின கி 
ப ட : 9 ப் 

டி னிய ட்ப) ட்ரிப் 

அண்டிவார துஷ்டடிரா கடி வினை ரெப்ரு வா 

Tit ிவ செண்மா doo rit] 

(Ail BV OLA Bat நன DP 00) ப்ரஹ் டபின் கண் முப 

D TEA in OM ற “whi 

வண் சிலவு ன் உலர பணி ன்ப பார்பன 

LOGO GME at HVT WL BIT 

ானதிலுறை பலர் ம ஒயங்கை மணவாள (ரண 

வாக மீவங்கடாா உன . 

நிருபக்தனோ சள்ளுவோர். கடி ச.ர்சையும் கட்டளையையும் அலகஷ 

யஞ்செய்பவர். குருகாரியம் சுவாமிகாரியம்என் ௮ சேர்ச் துக்கொள்ச, 

அணசதினம் - நாடோறும், எண்மர் - எட்டுப்பேர், அறுபோல் = ஆறு 

முதலியவற்றின் நீர்போல், வண்டு உலவ - வண்டுகள் மொய்க்கப் 
பெதிற, தண் அளபம்-குளிர்ச்த கிருத்துழாய்மாலை. (12)
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(அது இச்சிறப்படையினும் பாயணில்லையேனல் 

காட்டிலிண்டமு செடி தழைக்கென்ன H.-G, FBI 

சனியது சிவக்கிலெண்ன 

கரையாண லேல்லா Lead 560) a 531 OT காகக் 

ர முக் உடை டி வருக்க BVA aI 

அட்டின்் ௪ மத்தில ர் நீண்டென்ன நீர்ப்பாரி 

புபம்சை பாதிலென்ன 

வர்பாகுள் கதா Tih al io om ன் opt Ny ஹ்காபி 

OTL BI Aen 1 BVO pen BI 

gp - ர . a: | க 
ion Be BIN Ded) UNIT வன மதுர (ead? an) 

க பறியா DAL. A 

3 ட டி ச * * * 

Ml OO) aia) சல்வா பெபென்ன ஞான மில்லா க்கல்வி 

முரு... ட ட ’ 
MEG ot AT a mph HO Lnaal பா 

டி ௩ ட த . ட « “Oo 

வாட்ட ங்கண்ணி (ணா கண் ணி rE! ழ் கண்ணு ஈஸ 

LDS ALT காரா பண்ணன் 
ஆ . ஆ 

பான இலுவை பலா வம லுருகை ராணவாள ரன 
a fe 

ad G ‘SaebiGl TW oa, 

காஞ்சிரம் ஈணி - எட்டிப்பழம, Yl 1g sar கழுத்தில் அதர்-.ஆடு 

களின் கழு ச்தில்கொங்குகிற பயன ற்றசோல்நுலை, 'வாட்டங்கண்ணி' 

என்பசை-வாள் சட சண்ணி என்று பிரிச்சு: வாளாயசம்போன் ற 

கூர்மையுள்ள பெரிய சண்களையுடையவளான அண்டாள் என்ற 

கேலி, புனை கண்ணி சூடிய மாலை, இருமால் ஆண்டாள் ரூடிக் 

கொடுக்ச மாலையை ம௫ழ்ச்சியேடு ஏற்றுக்கொண்டவாலாறு அறிக, 

கலியுக தோஷம் 

அமர்புவிபின் Navan ol nn sey, ஞான யைக் எண்டா இ 

மாுவுமொரு 'சவவூமென்பா 

ராகம் புராண மதுநால் விரம்பார்கள் பரி 
டட > . ய் யாசகதை பொச்சு வாரி
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gin கிடை ட்பா Te. BN கணதிட்டா ஒது 

கண் இட்! (2 AM Fam BOWIE IT 

கர்ப பலங்கார in aOR Bl (பாடி னுது 

சுற்றவாக் கெளிய வென்பார 

கம்விரவர.ரிபா.) St RO ED BY HIB a 

ஞானமென்பார்க வ வை மபா 

ணப கலிய கதிரை சின்னையுக், Baw ery 

Ai வின் ச (பை nO Hal diye TH! 

. . உ டர 3 ர eg 
வார்பவிழ் [ரல் ae சாலை பாலையலங்கா 1 நீனு 

பணவாமா் பாரா பண்ன 

a , ro npn - ட்டி. 
(ரன உ லுமறை பலவோ பங்கை பாவில் மனி 

a (Bt ao LD. 
அது 'உவரங்்கட ரா பட்டன, 

அம் புவி-அழகிய பூமி, ஈவின்று குறை சொல்வர்-குறைமிகுதி 

பாகச்சொல்லர், வம்பு அவிழ்-வாசனை லீசப்பெற்ற,. அலங்காரன்-- 

அழசன் : இவை, இருமாலிருஞ்சோலைமலைத் இருமாலின் இரு 

காமங்கள். (14) 

கவிவாணாருமை யறிவாரில்லரமை 

ட பனை பலள்கார மாக்கோவைபாடினுகு 

கனவினை பொ (BIE FL 
சலம்பகங் கூறிலொ (Sit 0. ட்டி பின்ஙாக் 

கவிக்கென்னி லொருமிசாமணுர் 

mmole 1 ein ஞலாவென்னி DVM TD மாடலுக்கு 

சாபைபமகுா பொ (நண ம் 

கல்வண்ண பென்னி லொரு சாப்பாடு மாலையெளி 

னு ஹ் டா அப்த ன் HH [ர நலா / ர் 

DY nt (அம். Ons nama 0 ளென் னி DLA Lao ft 

OM EB he CALI GOT LOG (4, 1 இகவெழுமானமாகு 

படி It மாயிரதி தொ வென் முலெங்க 

ள்ல மயெவ சறிவாகண்டாய்
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பற்பொருகு ரல்லசொடுி ப ற்பொருகு வீர்ரின 

(மணவாள நாராபணனண் 
sr Bayan OD ட (>. Nat ayia. WMC LE BLOB) so. பாரைவாள! உன 

த்த தில்ல ட ஆப 
வர்ற ரணவங்ருடட யப தன், 

கோலை, கலம்பகம், பிள்ளைகீகவி, உலா, மடல், மாலை - இவை 

PAY vero பிரபக்சவசைகள், பச்சடம் - பச்சைவடம் ; இ, 
டச் ர " 

ஒருவசைச்சீலை. உறுமாலை-சன்னவஸ் இரம். பளாபளா-பளா பளா 

என்று வியந் அகறும் சொல், மல் பொருக: மற்போர்செய்க, முண் 

பொருச-முன்னே ![சருஷ்ணாவதாரக்கில் | புத்கஞ்செய்,௮ அழித்த, 

இவர்க்தப் புண்ணிய மிதுவேனல் 

கு ர தக் ட்ட. உர் ப வட 
உண ணுடைபப (பரிவு அ A) 1 inh) 9) 551 (20 

புடல் சப்த புண்ணிபப தா 
ர் 

ட்ட ~ ச ரு . . . . - 
pina ol aaa. Gan gud gets CHAOS 

புற்றசியின் | [ண்ணியம் 

Leg pty உணு ட ப இட்ட ce . . a) HO GSO MI LLB BT IM BOF DW OG 

OPN ற். றுமாவின் | ஹ்ணியர் 
. + a7 ry . . ச 

அவ்வ! (றார் ம்ருிபரி பார துமை ப்ப ea 

adh BOR LOUD ast புண்ணியர் 
. ட 5 ௫ . 4 . 7 ௩ ய 

பண்ணுடிரவலர் மகட் (Ay Leo Gar Hi) Oar Rr nse a 

பராணிய செப் புண் அரியம் 
. 3 உ ட . . . ட 

i நனி மி Lhd) ad) (அணி மிக்கு. PGE! 

Lions 0 வி, வெரு ஹ் notin 
ம் 

ne Aso ன்ட் com yp os fh, a wt a ft 

ன்ணுமிவை மன்னெபக புண்ணீிபம ன்ப BA aH 

பணாவாள நாராயணன் 
உரு *. ய பண றை பரை 2மலுமங்கை மணவாள சீன ் 

De 
வரகு '2வற்கட | THIS BB, 

டீசை-பகவத்ேேதை ; இது, உண்ணபிரானால் அருச்சணனுக்குச் 
சொல்லப்பட்டது, உற்ற- பொருந்திய தத்துவம் . உண்மைப் 

பொருள்கள். சார்ச்த-பொருந் கிய. பன்னும் இரவலர்-(௪ம.த குறை 
கணாசிசொல்லுந்சன் மையுடை யலர்களானயாசகர், பாணி-கை, (10)
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இவர்க்கப் பாவமீதுவேனல் 

dow ce புன்கவிகள் OTL. படித 

Oreo rg Li ated ஸ் 

சல: நமை பறியா ௧.8 ர்கண்முவ (29:வகம் 

BH BN Ha ல்செய்க பாவர் 

பரிக்கவுபசா ஈமா கரவிலார் பணையிஎட்/ 

பரக ஷவின் பாவப் 

[11 வனை லபஞ்ள HB உயாகிலாப் LPT BL Ah! 

பரர்க்சல் விழிசெய்க பாவர் 

குும்துமிழை பறியாக '8பார்களிட Bi LARA 

BDI OMM கசெப்கபா வர் 

bam பபர் விளக்காக (Fonda) பெறவே க 

காப்வபிறு செய்க பாவம் 

வு துபா மதன் செய்க பாவவிளை பென்பர்காண் 

LOST GUT AW காராயணன் 

for inh gyhom பலா Ben VILE ISDS; மணவாள [ன 

ட கடட ௦ வாக மவோகடை ரப்பானி , 

இருந்த கற்பனை - அழகயெ வருணனைச் சமத்சாரங்கள். புன் 

கவி - இழிவான செய்யுள். சேவகம் இரிதல் - ௮டிமைத்தொழில் 

செய் உழலுதல், பரிக்த-௮ன் புடைய, பருகல்- அருக்தல், பாவனை- 

அபிகயம். லயம் - தாள௮மைதி, சுர, ஈயம் - சுருகியொத்த 

சங்கீதத்தின் இனிய அமைதி, பரதம் -பசதகாட்டியம், தரும் 

தமிழ் - (சடவுளால்) சரப்பட்ட சமிழ்ப்பாஷை, ௨ற்கின்ற சகைமை- 

சையேற்றெ சன்மை. (17) 

இவர்க்கிவை யுளவேனு மிவைவேண்டூமேனல் 

Ws வீர னென்னினும் கர்திர வபாயமுட 

வடையலமரை வெல் லல்வேண்டு 

மார விதி தை கற்றா yl மூலக தனி 

லடக்கம இருத்தல் (2வண்டுிம்
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a py O மி 5 . ள் . a 
உதி PBT மம Dini Bn னு மாடக் கனை 

. டி உ துட்ட 

HILL Bl HoT eran “casa hier 

சோனக துவ PEM KM GM APO கி ரணி 
. 9 * * . 

OTL BGA BOOM LY OV (வண்டும் 

துதி. OFT (ம் பரனெ OB! (NY OVI டுமா நலா: /2 Wy 
/ sty oD . : 
oO) shi ழி அட். னிருக்கல் மி வணிக (ற 
௪ . “ in A. ல் 

அபயபவலலைபயுடை (ப ரன னி oO பெ. மத 4 LF Gd) a 
3 . ‘oe "Ny 

அமர கலக் காணல் வண்டார் 

, ச . ’ . . உ ரந உ 

LD BiB பென் sor இடப் பியரி ura a) Ona வில ய் 

மணவாள மாரா பணைன் 

டி வைட Dt pg OD. 
LNB Bt YIN WIT 6 LD OPH Ohloh LAOS ONT a 9 GOT 

வரக (சீவற்கடசாயனே. 

அடையலர் - பசைவர், உலகத்இினில் ஈடக்கை - உலகத்தவர் 

சளுடைய ஈடத்தை, துய்ய - சுத்தமான, சார்பு சம்பந்தம். 10 5} 

ஊ.இ ... நுண்ணறிமால் எதையும் ஊ௫த்து அறியவல்லவன். (18) 

இவர்க்கிவை வேண்டா்மேனல் 

Guin go TDDB HM ND OW Cp கலான 

இெபெரியோரமை Lp னி கீ ல் வவண்டாம் 

ின்னொன் ௮ முூன்னொன்.௮ு பசிய பவமான 
, ச fay க ° டட 

ிபர்கொண்டு Bil sev Parma 

உற்றவர்கள் பால வட்பசையான வ.ஷ்சகரை 

இயா நேரு க ம்பல் ரவண்டா 

மொ ரூவருக்குச் சையாப்ப்போப்சொலிப்பின் சபையி 
“6 SS)! ச . - ‘ 

மை சபா னி ய்) ல்வேண்ட Rte: 

iF ற்று உம பொழறுபைய ல்லா குவா Gal எண்டை யம் 

மூன் போப் விலக்கல் 2 வண்டார் 
கைரிபர்தனில் விக்சமாதிக்தக னென்னினு/ 

பே புகழல் வேண்டாம்
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Ln tio) ng an Mt Oy ண் (௦009. த செப்பல் ண் டாடு CoOL LT 

Raya at IT VY tom ea) 

த பு: , yal A om . வாடு 
பாகி டு om (புலா ட்டம் பாபி பாணா ஈக 

அட ர 
வரகு 'உவங்டை ப்ரண, 

உற்றவர்கள் - அன்பர்கள். உட்பசையான வஞ்சகர் - மனசி 

திலே பகைமைசகொண்டு வெளிக்கு வேண்மடயவர்போல் ஈயவஞ்சகரா 

யிருப்பவர்கள், (19) 

ழர்க்கர் ழதலியோரியல்பு 

Coda oor Lh Rie சொல்லினும் கன்புச்இ 
5 ௫ கடி ட ட 

மர்மமா ினுன் போ் DB ON 

ச ட 4 . ௪ டி . . 

NFRGO WC aT HKG தா ழ்வுசெய் கற்பா கமை 
ஐ ரூ 7 . oy ௩ . ட் . ட . 

உமன்மை மரை சவான் LPL. GD)LN 

யா . a : + 
செய்யாத BT ILD கெனினும் பிடி கி.திபிடி. 

செய்யுமவேனே துஷ்டனார் 

இரளான ஈன்றிபல செப்தவர்க க யிடர்கள் 
உரு ர் . . 

Ghar eam or பாகாபா அசன் 

ல்பாவெனப் பணிங்கா லு பா (தாபா 

கடங்கா தவன் குரூர 
உடு 3 . 

னனுதினம் இமைபரி வா னெங்ககாளிலு 
DAG BH ச௪ண்டாளனும் 

. ஏ ட் 8 . - ட | ச 

OM AMI GL Gh PFN GY இகழ்இன் ஐ sow etpition 

மணவாள நாராயணன் 

த சு . ல் fo 7 a sas ro பன து லுறை பலா OLD லுாஙசை பாணவாற ன் 

வாக (வேங்கடராய/8ீன, 

இடர்கள் - அன்பங்கள். மை ஆர் தட சோலை - மேசங்கள் 

ugh தங்கப்பெற்ற |(உயர்ர்த। பெரிய சோலைகள், இகழ்கின் ஐ- 

விளங்குகஇன் ற, (20)
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இப்படிப்பட்டவன் இவ்வங்கவீனனவை னேனல் 

BT கவழியா பத னி 0 இலம். Bl BMI i 

BON ear Uy’ at Aso o9) 

iT rH CaN Cr at FHBLOU LL 1 & Oona ci 

சட co நிக்க oH ன் 

ர பட ம முரை த - 

செயலான கன்பசலதகை யொன்றெணினு மரியாத 

get. fan i! புடை Ay itt ன் டூ ச விட ஞ் 

7 Loy ட a . : எசெனினு மொரு பபர் விவ க்காக மிருகம் 
ட் ப்ப ரந oe ~N 
(ol gh) க்ஞுமவ' ல்] (குத 

ியன்றெனினு ன்பாகு alee Gh, செய்யாத 

வீணை நீசனென்பார 

. உ ட 3 . Do மா .துசதிஇியபா மை இழுவுமாணி! மாரா LV aD 

LEGO GUM GIT BIT Tit dam 65) 

fa 
பான தி றை HISD Our DUPRTOT LOI alll GU. p SB 

வாது மிவங்கடராய சீன, 

கயவண், சடன் - யாதொரு நற்குணமுமில்லாஈ SC reir, 

உக்கரம்- விடை, செயலான - கல்லொழுக்கத்தைச் கற்பிக்குஞ் 

சிறப்பமைர்த, குரூபி- அவலக்ணவுருவமுடையோன். சத்திய 

பாமை = சண்ணனத மக௫ஷிசளில் ஒருத்தி, மணிமார்பன் - கெள 

ஸ்துபமென்னும் இரத்தினச்சைக் சரித்த மார்பையுடையவன், 

இனி, மணி அழகுமாம், (91) 

உலோபியர் வத்சப்புகழ்ச்சி 

கண்டபகை பாளி முன்னின்று பொருகாமய் 

களத் இ, ம் nto aa மிப்பார் 

சன்னமிட த உள்வருக் காடையும் பணிகளும் 

காணுமூல இகொடிப்பார்
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ம oN » mo + ‘ 

சணா... தகபனன வக (ட பகைவாக 
v று . : : 

டக்கு Livia IL iB கொடுப்பா 

ட ௪ க ட ௩ * se ப "a ௩ cn டி 

சவுக்கை டய க்கின்ற மனனாக்கு வீட்டுத் 
. க . டட . 

Hol walen veo & Cain bens i 

aD] SOM L9G “UF யதாக வற்துசான் Pau குமுன் 
ட கரி ர ர் ( 

ணங்கறறு யிர்கொடுப்பா 
ரு 5 . ச ட 

ரவணிமிசை ॥ரிப்படி மிகொடுக்கின் உ போகடமை 

> ட ன் பதிலாப சென்பகென்'9 (2) 

ச க . . ரூ 
பாண்ட லம விண்டல பூ மண்ட. கணிவா பன 

மணவாள காராயணன் 

ர்க து ரை பலி OLD CYL Lay iT Oo aot 

ரட்ட வாது Sound. ATS COB, 

வஞ்சப்புசழ்ச்சி . புகழ்வதுபோன்று இகழ்வது, பொருதாமல் - 

போர்செய்யாமல், களம்- போர்க்களம், புறம் கொடுத்தல் - தோ 

௮ முதுகுகாட்டி யோடுதல், பனரிகள் - ஆபரண்ங்கள். சண்டம் 

மாருதம் - உக்ரமான பெருங்காற்று, அங்கம் உறும் உயிர்- உடலி 

திபொருந்திய உயிர், அவணி - பூமி, அக௫ிலோபர் -- மிக்க லோபகுண 

முள்ளலர், கணி வாயன் :- கொவ்வைப்பழம்போலச் சிவந்த வாயை 

யுடையவன். (22) 

உலோபியர்தண மாறமை 

(₹தன்சொண்ட துளியொன் றி லேமுகடலெலாக் 

இத்திக்கவே செப்யிலுஞ் 

செய்யபூபலரினல் வச்சிரக்தன்னைச் 

மிரக்கமிவ Gis ப செயினும் 

கான்கொாண்ட மலையெலாங் கைக்கொண்ட வெண்ணெயா றி 

களினு பற மெருகுசெயினுக் 

கயவர்க்கு சிதயும் பேம க்கு விரல் 

| BIL TECH, மெய்ஞ்ஞானம்
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ஊன்தெண்ட றட/க் கிரக்கம் கனிவு 

anf DI dy Fh) bev BIE NSD | Rint 

ea ir loy of oot (க HAI oW! முக குமிழ் fla க்கினு 

சீல புருக் ரவு வரம் 

கொண்ட பதன 
ல்ச் . ஆ ‘ க 

வான oo BN My 0 Hart Ors Stra | 

Nawal al GLI LI pee 

௮ 3 ் 2 பன ஜி பல பா ழுாங்கை பாரைவன மிர 
“5 . 

MET ohh 771 Hea) 
ர் 

வமுகடல் உஉர்ரீர, கருப்பஞ்சாறு, எள், கெய், தயிர், பால், 

நன்னீர் என்னும் இஉற்றின் மமமானவை, செய்யடபு மலாிஞனால் ௪ 

அழுகிய பொலிவுள்ள ஒரு பூலைககொண்டு, சிறக்ச ஈன்மாக, 

கான் காடி, சவின் உற்ற அழுகுபொருக்தகிய, ஊன் கொண்ட 

மூடர் - சதைக கொழுப்பைச்கொண்ட மூடர்கள். நலம் - கன்மை, 

முச்சமிம். இயற்௱மிழ், இசைத்சமழ், காடகத்தமிம்.. என்பன, 

ஈவு - கொடுக்கு குணம், வான் கொண்ட அகாயச்சை டூழுப்பிட 

wie} மாசக்கொண்ட (25) 

இக்தற்றறடையோர்க்கம் இதுசெயல்வேண்டூமென௨ 

. ச்" . . க ட ரு 

BES திகம் பறைவபேன் ச, ay trie 1B Hawt ப 
ant ச . உருட்ட 

hoy h BM Og ifttov Poy ny hb 

கல்வி I ரியாக சவ பெனி பா ப [ர கங்கள் 
. 5 oo 

gat I iw] oy Hd1ed oaw oyu hier 

விதிக்க ஒழுக O40 ag gh Hotel Hi 4 
ட ச a . 

னிக்கை கபிக்கல (வ oy Pie 

வெப்பசின pi HO 1a ae ay ad SIT ha 

Pi OL, SB லைல் வண்டிப் 

ர Bil ag டமிலை ர னி 0] ங், எலிபபானி [ரிக்க பிழி i ழி 

லதிீேல (உபரி வண்டு 

சாத தியயகான கன 2ராகபெல் fy BV EL / 
டட ச ரஷா இவர்கண்டாய்
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* * Qo 7 + வதிஷ்டரொடு வான்மீகமுனி தூகி உரிக்ரளே 
‘ ve ‘ ‘ 

பணவாள நாராயணன் 
கு ff, . - 03 LNW A MDD AICO Memos Lean aut ant Gen 

டட | ரைகு 'ரீவவைடாா Pam, 

க௫.தஇடும் பகைவர் - de பகைமையுடையவர், சவிராஜர் - 

இிறக்ச வித்வான்கள், வி.இி.ச.ஈ- விதிப்படி அமைர் த, வெய்ய சனம் - 

கொடிய கோபம். மேல் புதி. மேலான அறிவு. சலியாமல் 4 

இளை த்து ஒயாமல். கனரோகம் - பலமான வியாதி, (24) 

இதினும் இது மீக்கதேனல் 

ஏ ) ந்னு . ர. 

இனபறர் இரிர்து கனியாடிமிய மிக்கபொரு 

ீடடிரளணி உஊமுமகிலப் ப இன் வரம இழுது 
செல்வசொடு சம்தைகாய் ae) WCEP an டிச் 

ர் ப் ட்ட. ங் 

இனிய டம் இடபம் - ட . 
FF ப்தி. Tn. LP BPA ur 

சண துபரியாதையோடு பெரு பைய யா ௪(8பர் 

இன்ப ரரி பொ ழி பபா Bayi oh 

சமான (RLDEIT ALLO KAR oT a Coa Baa ர்க்ச்த 

காம்பூல வா பஇகமாம் 

் Porter கணமருவு பபைலி மகாவிகி௮து ரிலளில 

திதா? படிக்குமதிலுறி 
ய் ல் ட ‘ ~ . . 

Bier OL வொ நனிக்ையா பரினுங் குரைவஙக 

aR ன் we Got BGT 

மனிதர் சில ி/வையன் றி பவையஇக பன்பர்காண் 

ராணவாள மாரா பைன் 
உண்ன க Se. ee . ட மனதிலுறை பலாயஈ ஓரஙகை மணவாளசீன 

id வாகு வங்க... ராபின், 

தனி. ஆ௫யே - (துணை ஒருருமில்லாமல்) சணிப்பட்டவனாய், 

னி -. மிகவும், செல்வரொடு - செல்ஃப்பிள்ளேகளோடு. சுற்றம்-உற 

வினர், தனம் மாரி செல்வமழை, சல சில கருச்தொடு படிக்கு 

மதிலும் -9றித. சிறிது தன்மனப் போக்கைக்கொண்டு படிப்பதைக்
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காட்டிலும், சரணை பெற... (ஈல்லாசிரியருடைய) அருள் அமைய 

(அவரிடத்து), இலை அன்றி அவை அதிகம் என்பர் - விசேஷ 

மென்று இங்குச் சொல்லப்பட்டவற்றையன் ரி வே௱ானவற்றை 

விசேஷமென் ௮ சொல்வார்சள் . (25) 

இச்சேய்கையோர் இச்சிறப்புப்பேயர் கொளவ(ானல் 

சாணென் டைக் குவா BIDE வருவினை (லாம 

காங்கு வாண | [ஷர 
மன்னுடைய செய்கை பா லெவரையும் பா ர்க்கின் wu 

அறைவரிபான் (ிறப்௮அபுுஷூவ் 

0 a — OL? . oxy து 
Bram oli coh ane ரப பொுட்காசை யில்லா கீ 

. Oe iD . . செப்கைோன் | fi COL ககன் 
5 டி ட . 

DONS வினவை பப்பரைப் புரியா கி 

ரன புருஷரிஙக pF 9% (52%. | nt ds 

OV pe 0, ச றி டு ற ம் ச 
பபர்பரினிலாகு 5 TAD BAT SONI oat Wb! Ha Lg 

ரூ . க . 

{BOM CAM BH 1 HALT HAUL 
sO . . . . 9 on 

(8பா ற். றாவ மானஇற் குறிப்பி BIB BY! வான 
ஆ ச உ . 

புஷ்பக மடை Hit a 

ராரபெலா மிப்படி. புகழ்ம்கு (Fan C# Hs 491 

ரணவாள தாராயணன் 
ன டப பட்டு பண்ட . rn 

LOST! 36) QY) oO 1) பலாமபனுபஙுகசை மணிவால 0 of! 

cg oe PD aay te 
at & OBER ப்ப பவி, 

புருஷமேரு - புருஷர்களுள் மேருமலைபோலச் சிறந்தவன், 

சன்னுடையசெய்கைபோல் எவரையும்பார்க்கின்ற தசைமையோன்-- 

தன செயலைப்போலவே யாவர் செயலையும் சமமாக கோக்குடுற 

ஈடுவுநிலைமையை [பக்ஷபா தமில்லா ததன்மையை! | யுடையவன், தெய் 

ஒருபுல்லளலாயினும் | பிசச்சிறியசாயினும் | புருஷ உத்தமன் - புரு 

ஷர்சஞுள் சிறக்சுவன், தீராத வினை வரினும் - மூடி ச்சற்கு அரிய 

காரியம் நேர்க்சாலும், (அசை முடிக்கும் பொருட்டு) அற்பரைப்
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பணியாத எனக்கூட்டுக, புருஷ சிங்கம் - புருஷர்சளுள் சிங்கம்போ 

லச்சிறந்தவன். பொருவஇலா-ஒப்பில்லா ச, கண்டபடி புகலுவயோன்- 

(பக்ஷபா தஞ்செய்யாமல் அவர்கள் செயலைச்தன் கண்ணாற) கண்டபடி. 

(உண்மையாச அடுத்துச்) சொல்பவன். புருஷரத்கம்-புருஷீர்களுள் 

இரத்தினம் போலச் சிறந்தவன், போற்றுமவர் - வணங்கிச் அ.இப்ப 

வர்சளுடைய. புருஷகராயகம் - புருஷாசளுள் தலைமைபெற்றவன். 

மரபு எலாம் இப்படி புகழ்ந்த. (சான்பிறர்த) வம்சபரம்பரை 

யோரொல்லாரும் ஈழ்க்கூறியபடி (புருஷமேரு தெய்வபுருஷன் என் 

பவை முதலாகக்) கொண்டாடப் பெற்ற, குணசேகரன் - ஈர்குணங் 

காயே தலையணியாகச் கொள்பவணான மணவாள மாராயணன், () 

இச்சேய்கையோர் இவ்விமிபெயர் பேறுவெனல 

சற்றெணினு Ol Th KOU பறியா பி BILL OBO 

aT ae) (Pudi Oat aL wnt inn 

Kom! பகீ இயன் இப் (பிறாட 1, இயால் வினைசெப் 

சகைமையோ? மன பதறுபையாம் 

கொ ற்றவர் கள் பகையாம் NT Bl cto @ இரி (ay aan ன் 
௩ 

காப பவான 1.1665! 
ர 6 id "£0 ர . (ரீசாபாாறு தற்தைபயன்றி பற்ப்ருரையுங் 

Oma (DIS) பாவண் மிருகமா [ர் 

HA MOA CHAT BT பெர் பணியாக மூட ன 

கைசால் பலைற்க சிலையாம் 

சண்டவர்க ளெல்லாம் பழிக்கின் ப ரிநா sor 

சன துஷ்ட ஜராுதுளென்பார 

மற்றிவாக ீரைபமது சனவிலுங் காணாத 

மணரைவாள நாராயனரைண் 

LN BOT FH GPE. WSO CLD ge ங்கை மணவாள (ன 

அப்து (Cameo a பா 0. 

தகைமையோன் - சன்மையுடையவன். பறவமை - பொம்மை; 

இத, ப்ரகிமைஎன்பதன் விசாரம், கூகை- கோட்டான், தர்பருக் ௪
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மகாளன் .. கோ ருரைப்போன் ; அல்ல௯ கொலைப்பாதகம் செய்ப 
» 1) " * . ௩ — ச ப் ப 

ஐன், தமை செய்பவன், மற்ற. அசை, இவர்கள் - கயவன் முதவி 

யோர். (27) 

கல்விப் பொரட்சிறப்பு 

மதன் all ॥ தம ப கல்விப்டுடா ளி படை கீ ஸி Ly. a 

‘e ற்சி பெல்லாம் த இக்குஞ் 

(oa: 1G BLOM யான்பு கழ நிலை? கு நிவை வ்பலா ௫] 

ட ‘ ‘ . afd : 
கம்பா வ்பமி ஷ் ‘ay AULA YI BL NEY 

MONAT oN று ரி (GU OLD aM LE [பில்லை கவ வி ணலை 

f * ௬ ‘2 

Cola EL. (ந சலன ல்லை 

f 

rod க ௪ ட ரூ . 

OOD Gl Bont 1D & HH _ க கூட மரி மர 

னிவ ர்! பினு ப if Ll dy uf அதிர 

கள்ளம் இிருடவும் முடியாது வாவர் 

கனமலா இறைவ அ 
9g . 6 

கருணை. ஷா வ தடைப் பர்ைபுர் ுனையிகய 

கமலத்தில் வைப்ப 0௪ ப்ப ரபா 

ட் ட இடற வள்ளலென் வருஇன்ற பாடபூியாவ்பன் 

LNG AIT AT BMT TT IST I 

(had BQN, ந யல 2 மன் கை மணவாளா மீன 

Came TT wit 2. aa. பரிது 

தெள் அமுதம் அனைய - செளிவான சேவா.கிருதம் போன்ற. 

தசம் - தேசத்திலுள்ளவர். செயம் சம்பம் ஆன புகழ் - ஐயத் 

அக்கு அடையாளமாக சாட்டப்படும் தூணுக்கு ஒப்பான ர்த்தி, 

அவம்ப ௮௫ சலனம் -  எரிக்கப்பட்வெரும் Age, சோதரர் - கூட 

ப்பிறந்தவர், இதயம் சமலம் - உள்ளக்சாமரை; இதயம் தாமரைமலர் 

வடிவமானதொரு மாமிசாகாரமாக உள்ளத, வள்ளல் - வரையாது 

மிகாடுச்கும் ஈகைச்குணமுள்ளவணன். worl ust 9 Bush மண 

வாள காசாயணன் - மாடபூசியென்ற குலச்சிற் பிறக்தார்க்குக் சலை 

வனுன மணவாள மாராயணன், (28)



ர ர் , 
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கவிதைச்சிறப்பு 

உரைசொண்டு சொல்வரிசை தரர். த பாரு ளின் பவகை 

பை பிப புதுசா 

Lf hae; po கம்பனை பலய்கா 

பண்ட dG றி (Lf Be Bad fc. ing i / 

கிரைமிகாண்ட சர கை ot DI 1p SOLAN Wy ற் இண் 

ணீஇயாப்ச நடை துடி ப்பாப் 

அிழைடின் 1) ROLL BED HM VOILE Hid நிலை 

கின்று பழுகெண்றிட பால் 

திமைகொண்ட , தண்கடலில் வருமாம் க பாகமா ப்தி 

(கசப்ரடித் ரா கும் 

ெப்புபொ ch KAO KM awh ஸுலியோலாம் வ குடிமை 

இசுரினுபாது நிசசாதுகாண் 

வரைசொண்டுி பொ pu மமை காதத மைய ரீன 

மணவாள மாராபணன் 

பான திலுறை யபலர்(2மலுமங்கை மணவரவா PSM 

TG CaM AL ODS, 

உரைகொண்டு - இறந்ச சொற் பொருள் பொரும்தி, ஈவரசம் - 

ஒன்ப, சுவைகள் ; அவை- வீரம், அச்சம், இழிப்பு, வியப்பு, 

உலகை, அவலம், யெகுளி, ஈகை, சார்சம்என்பன, கெளடம்- பொரு 

ளழுத்தமும் சொல்வன்மையுமூள்ள மரிடிக்சான௩டை , சிரை - வரிசை, 

சீர் தளை என்பன - செய்யுளுறுப்புக்கள், விகற்பம் - வேறுபாடு, 

இரை சொண்ட தண் கடலில் - அலைகளைச்கொண்ட குளிர்ச்த பாற் 
கடலில், ௨ரை கொண்டு - (சோவர்தகனமென்னும்) மலையைக் 

கொண்டு, (29) 

கந்திவினைப்பயன் 

த் கி ஹப ங்கண்டி பலரா றப் 1G! 

De ழ் BIBL “Lp, i) விக அப 

இணி கரசீன Qu Ri Zab “Ups Ko) aaa at Bor yp 
. ௩ . 0 “a 

Cy BI OLED OF: db aw Font! ott J
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முகா Ny சண்பக சுகர்குபலர் கண் மிப ரள 

கொண்டது சஈரும்பின்விண மய 

கொண்ட. ழை கண்டுள பொலிந்த. வருக்துவது 

காலஞ் சொய் வினை சய 

DY TIT Boy கெங்கணு nBiph & Org Sasa d a oar 

ICON TAC blot Uy. னு 

Lean (Fl (HM WLP GI சொல்வசீசா '2ீசர்க்கவ 

7 Bl IL... பொென்பாரள் எண்டாய் 
ம் 

* . Oe ae . ரு 

CBU UIT CT மி DF DON HB BOM ANI OS 

பணவான் நாராபணன் 
ட fod க . “6 

மனதிலுறை பலா. ஙா ஓபாககை பணவாள! ன 

ots சீ வங்கடாரபானே. 

இங்கள் - சந்தின். இனசரன் - சூரியன், மூசை கொண்டு — 

குவிவையடைம் அ : முகை - அரும்பாதல், சோதாம்பல்.- செல்லாம் 

பல், கொங்கு உலவு- வாசனைவீசுகிற, சண்பகம் வண்டுணாமலர்மர 

மென்பது அறிக, மருள் - பிரமை, மாறுபாடு, சுரும்பு - வண்டு, 

கொண்டல் - மேசம், உளம் மெலி இட - மனம் லாட்டமடைய, 

கோகிலம் - குயில், ௮ம் கண் உலகு எங்கணும் - அழகிய இட ச்தை 

யுடைய உலகம் முழுவதிலும், அருளா த - கருணைசெய்யாமல், 

கொடாமல். வங்இயம் - புள்ளாங்குழல் : மூங்கிலின் பெயர் அதனா 

லாய புள்ளாங்குழலைச் குறித்தது. இசைகணிந்த- சங்கேம் இனி 

மை மிசப்பெற்ற, சனி வாயன் - கொல்லைப்பழம்போலச் சிவத்த 

லாயையுடையவன், (30) 

அரசர் கவிவாணர்க்தச் செய்யு ழபசாரம் 

டோன் சம் ய டடத . 
பாசன் சர்தமலா மாலை தாம்பூலம் 

பொ ரூந்து வஸ்இர பூவணம் 

பா Tato) பாடு கவிகையு ஸ் திவிகைகரி வா க்இயம் 

பூரிமனை கன தானியம்
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அலவு துவசமெனும் வெருமான சொடசர் 

LT GIT MIMO LDS KOO 
(2தான்.றுமுன் னெழுதல் வர்கருள்கென க் கழுவுத 

IBS Br லிருக்கையு கவல் 

(2சசவெகுமானங்கள் செய் செழுகல் வழிவிடு 
னிறையங்கிகார மேழாம் 

கெறிகொண்ட புவிராகர் சவிராசர்பாற் செய்யு 
நீ Slaps றீ) யென்பா சண்டாய் 

வாசவன்பெறு விசய டூகனெனு நாகை 

மணவாள மாராயணான் 

மன இலுறை பலாமேலுமங்கை மணவாள (னே 

வரச வேங்கடராயனை 

சதம் - சந்தனம், புரவி -கு.திரை, கவிகை - குடை. 

ரவிகை - பல்லக்கு, கரி யானை, தூசு உலவு துலசம்- வஸ்இரம் 

அசையப்பெற்ற கொடி, சோடசம் - பதினாறு, இருக்கை உதவல் 

வீற்றிருத்தற்கு உரிய அசனர் தருதல். நிறை அங்கொரம் - திரும் 

பிப்போதற்கு மனப்பூர்ச்தியாக உடன்பட்டுத்தரும் ௮. ஐமதியைப் 

Que se, YS met = பூமியையாளும் அரசர், கவிராசர் - செய்யுள் 

செய்யவல்ல இறச்த புலவர், வாசவன் - இர்கிரன். விசயன் - அருச் 

TENET. Gh SOT = சேர்ப்பாகன், (1) 

புல்லர் நல்லோர்துண மறியா ரெனல 

சம்கன வனக்தனிலிருர்து மசன்மணாமகைச் 

சற்றுமறியார் இரா கர் 

TIME! குளிக்குமவ ரதன் மாலை பணிபார்கள் 

சங்குமணி தன்னை யளரிவார் 

கற்கமலி தாமரை படுத்து பண்டக 
கருஞ்சே று தனை மருந்துவ 

காமருவு கேமாவின்மிசை யிரும் ௧1 மென் 

காகமது (8வேம்புறுகரும்



30 நீயவேந்கடாதகம் 

ச . cme 
Bf கவ alan! LITE HO CS Dh BILE ID G0 

Wp PINT ட dL poy, னு 

: , 4 VD) wee ye டு ar ye * ர் பா ட்பர்கா பின் ட தறிவகலலாமானம௰ய 

Dott வ்மை Lear Bea T 

வம்இி கணர்சன்னி லவர் பம பரிகின் ப 

ராணவாள மாரா யரைன் 

மன இன ஜை யலர் OLD gue கை மணவாள மின 

அரசு CMB TTI OEM , 

Soret - வேடர், தரளம் - முச்சு, கந்தம் மலி லாசனைம/ச்க. 

மண்டூகம் - தவளை, கா மருவு சேமாவின் மிசை - சோலைகளிற் 

பொருக்திய தேன்மாமரத்தின்மேல். நுகரும் - உண்ணும், வந்திடு 

கணச்சன்னில் - (பெரியோர்கள் சன்னிடதீகில்) aha Crags 

கூணத்கிலேயே, அவர் பெருமை அறிகின்ற மணவாள காராய 

ணன் என்ற பிரபு எனக் Ga, (93) 

மேலோர்செயல் FGipe than wa ono 

ட . “5 4 க . 

எர்கவினை செப்கால மூனியவோரகண் மாதவ 
i ர் 6 ( ம் 

மிசைர்கதா a பெரு மைபயெறுவா 

HBT gg வசைசொல்லினுகி கவிராசர் வித்தையா 

லென்று மிஞு'சீன்மை பெறுவார் 

திற்கைமதமா பொன்று வழுவினுர் துரைகள lei 

5 கி | 6d), Ly கழ் திறப்பார் ர் 
“y . ப . உ எ கட்ட 

ap Huai க ளெ LAL Ly மில் al வி 0 ED DDD sbi 

~ : . 
சிறுமைபியார் செய்பவள மா 

ao ர்திய bo) On Sl. பிப மடம்கா BYU CG) 

HON Fool 1 Kis Soar பென்பார் 

அர னுபாட் படி. தவறு செப்பிலோ Pura பன் ol 

கள்ளிமுனிவார்கள் கண்டாய்
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Kore uF rat) ayy னே Le Bore tte. கிரி கன்னி ௮ுடை வாசம் 

LDR OM OE நாராயணன் 

பான இிலுறை பலர் ௫ . rar Dam Ft OR நி (பலா OLD QOH ODED பாணா வர் ரன 

வாக வேங்கடராயமின. 

மா தலம் Dori gsc திறக்க. தலம். பொரும்கியுள்ளமை 

யால், வசை..நிர்தை: இத, இங்கு வசைச்சுவியைக் குறிக்கும், 

சிந்தை மதமாய - மனத்தில் செருக்குக்கொண்டு, வழுவினும் - தவ 

நினாலும். செம்்.இிருளினால் - சிற்த சுவரியத்தினால். புகழ் சிறப் 

பார் - ர்த்தி ,மிகுரியாகப்பெறவர், ரியர்கள் - பெரியோர்கள், 

ஏற்கும் - தகும், ௮த - பெரியோர் செய்யும் செயலை, 665) - 

யானை, நெறி சப்பி:- வழிதவறி ; மூறை கேடாய், மந்தி .. குரங்கு, 

செறி - மிகுந்த, நெருங்கெய, இடபடுரி என்பது - இருமாலிருஞ் 

சோலைமலை யென்னும் இருமாலின் ஸ்சலத்துக்குப் பெயர், உறை 

வாசன் - ahlékarm [எழுச்தருளியிருச்சின் ஐ! இருப்பிட. ததை 

| ஆலயத்தை| யுடைய இருமால், (38) 

இது இல்லையாயின் இது விளங்காதேனல் 

ச்ம் இர னிலா விரல] LD, gir Devevr BoM 

saruihevor & Os rae 

சற்சனரிலா சவூர் புரவியில்லா தபடை 

& ளப.இியிலா a (Og: Fan 

பை்கொடி. Weve கமண பாடலில்லா மீவாசை 

L 1b இிபில்லா க பூளை 

பரர்த்திபரிலாக பட்டணம் யூகம் இரிகளல் 

பக்கத்திலாத வரச 

கர்தமில்லாகபலர் சத்தியமிலா தவாய் 

கல்வியில்லா த '2தகற் 

களவினய மில்லா நியோ சுசியில்லா க 

கன்ம மூபதசமில்லா
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மற்தீாராமிவை விக்வசன Neer a5 ௪பையென்பர் 

பாணவாள நாராயணன் 

பான இலுறை பலர்மேனுமங்கை மணவாளனே 

வரச வேர்கடசாய'2ேனே. 

சனயர் - பிள்ளேகள், சற்சனர் -ஈல்ல சனங்கள், புரவி 

குதிரை, படை-சேனை, தளபதி -- சேனைத்தலைவன். பைந்தொடி- 

பசுமை, சொடிஎனப் பிரியும் ; பசும் பொன்னாலாகிய தொடியென் 

னும். கைவளையலையுடைய மனைவி, பார்த்இபர் - பார்த் இிவர் - 

அரசர்: பிருகிவியைஆளுபலர் ; பிருதிவி - பூமி, யூகம் - ஊட௫த்து 

அறியும் ஆலோசனை சஇறம், சனம் வினயம் -.இறர்ச வணக்கம், 

நியோகி - தத்துவஞான மூடையவன் ; அல்லஐ, மிகவும்யோகஞ் 

செய்பவன், சு9--பரிகத்கி, கன்மம் - வைக த்தொழில். உபசே 

௪ம் இல்லா - (குருவினிடச்கினின் ற) உபதேசம் பெறாத, (84) 

பளராணிக*் ழதலியோர் சிறப்பு 

ஆருக்கு மானர்கமாகசவே பொருள்சொல் லு 

பாவனை புசானாநி புண 

னங்கமொடு Daas sat wip Olga Cart an கம் 
அவறன ஈர இ Lf Se Toot 

a) . . ‘ . 
ஏீராுற்ற சபையெலா மெச்ச ப்சசங்கமறை 

செப்பாவன வித் துவான் 

செய்யுமற்இர யற்தீர கர்த்மொட மிக்கசப 
ரூ ் . . 

ரிலமன மற்க்ரவலாதி 

ஏருற்ற கல்லிகுணா மீமன்மையொலை போகங்க 

ளிசையமவ னாசாமிப 
ட பனி டு ரம வ டத உற். னன்று மவர்சொழ்படி கடக்து பயப் யோ 

கன இட்ட | டி ரூக்குமவனே .சீடனா i
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மாருக்கு 2 வகா றக வா் ரே (ரரரின 

மணவாளா நாராயணன் 

LOO? D BID | 17) (பலா பா பரதம் DDD ணவ oy (ன 

வரத (சீவங்கடராபனே, 

அங்கமொடு-வலேசுக்ை அறிகற்கு உரிய 3௮: அங்கங்களோடு; 

அலையாவன - €க்,, வியாகரணம், சந்தஸ், நிருக்தம், சோதி 

டம், கற்பம் என்பன ; இங்கு இவற்றால் அறியப்படும் மேசச்சை 

யம் கூட்டிக்கொள்க, இரகம் நிலை - சூரியன், சம்திரன் முசலிய 

ஈவக்கரகங்களின் நிலைமை, கணிதம் - கணக்குதூல், அருள் - (சன் 

னைச்சார்ந்தோர்க்கு அருளுந்தன்மையுள்ள, புரோகிதன் அரசர்க்கு 

உரிய கூட்டத்தார் வரில் ஒருவன் ; ௮அவனாவான் - வருங்காரியஞ் 

சொல்வோனும் இருக்தியம் பண் ணவிப்போனுமாகய பிராமணன், 

பூசாரன் - பிராமணன்; பூமிக்குத் சேவன்போன்றவனென்பது 

இசன் பொருள், €ர் உற்ற- சறப்புப்பொருக்கிய, யந்த்ரம் - மச்இர 

சக்கரம், தற் இரம்-அங்கர்யாஸம் மு.சலிய அவயவங்களின் தொழில் 

கள், சுபம் லன் - மங்களகரமான ஈல்லொழுக்க முடை யவன், ஏர் 

ஐ. உற்ற. அழகுபொருரந்கிய பொறை- பொறுமை, போதங்கள் 

பலவகை] ஞானங்கள் ; போதிக்கும் ஆற்றல்கள் என் றங் கூறுவர், 

இசையுமவன் - பொருந்தியவன், மா முச்சு - சிறந்த ருக்குமூ.தலிய 

வேதங்கள், அவை--ரச், யஜுஸ், ஸாமம், அதர்௨ணம் என்பன. 

யேதாக்தம் வாசன் - வேதாந்தத்தில் வ௫ப்பவன் ; வேதாந்தத்திற் 

சாணப்படெபவன் என்க, கோன் - கருணையையுடையவன், (89) 

மருக துவனியஃடு 

ச ட் (அந்தன் . திரமான சாஸ்திர பறணார் தொருசிசிச்சையது 

செப்திட வழைக்கின் போய்த் 

கசகாலஞ்சா இ மிீககங்குணம்பிணி 

தி ற்க்குமா, ais © க onli Gl
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ரமான சாளரம் (மேன்மை) நிலைபெத்த (வைத்டிய) 

நால், சி௫ச்னை- வைச்சியம் : (கோய நீர்குதற்கு உரிய) பரிகாரம், 

ரிறச்கும் அறம் மூககிபமான இல்லாறு விஷயங்களையும் கரம் 

ஆன மாடி - சையிற்பொருக்திய காடி [ஈரம்பு. ] சாடி முகல் எட்டுப் 

பரீக்ஷை- காடி, ஸ்பர்சம, குரல், தோற்ற, சண், மலம், மூத்திரம, 

நாக்கு என்சிற எட்டையும் பரிசோதிச்து ஈன்மைசீமையறிதல் 

என்பர் மருதீஅவர், கலிகம் - கண்ணுககு இடும் மருஈ௪, இயாழம் 

சஷாயம், கனம் குளிகை -பருதச அல்ல சிரச மாச்சிரை, பஸ் 

பம- பஸ்மம், கருது - (சிறப்பாக) எண்ணப்படுகிற, பரம ஆன - 

திறப்பான. உ௫தமாய்- சகுஇுயாக, பதிய . மருக்துக்கு இசை 

ந்த புசிப்பு, பரிவு பெறும- இனிமை பெற்ற, இரள் (செல்வத்) 

இரளினிடத்து, ஆசை பசராத - அசையார்ச்சையைச் சொல்லா, 

பண்டிதன் -லைச்தியன். வரம் ஆன -- இறப்புள்ள. தர்வக்இரி = 

சேஉவைத்தியர் : விஷ்ணுவின் ௮ம்சமானவர் ; இருப்பாற்கடல் 

கடைந்தசாலச்ச அசனினின்று சோன் ரியலா. (36)
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Panipat arse வழக்கு STIS OLA Si இட) 
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கிங்குட ரிக ரமறறை rut பகு: வாரு! a பிணி 

கி ககர பண்டி கட்கு ம் 
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அறை, திரி லி அரைசெய்களிக பாராம 

Fi gh இதெளியா துசெயிலோ 

அடைக்கலப் பொருளைக் குவாம் இமிம் 'பபரிலு 

பாரீகாரார கடைவர் கண்டாய் 

மா இர நெடுங்கடல் வளர்க்க மெமொயனே 

மணவாள காராபணன் | 

ன திலுறை பலர்மேலுபாற்கை மணவாளனே 

வரக 8வேங்கடசாய/ சன , 

வழுவாவகை - தவராதபடி, வழக்கு உரைப்போர்கள் - வழக்குத் 

திர்ப்புச் சொல்பவர்களாகிய நிமாயா இப.இகள், தீவினைகள் - பாவங் 

ள், இிவினேசள் ஈங்கு பரிகாரம்-.செய்த பாவம் தீர்தற்குச் செய்யும் 

ப் ராயச்சித1ம், செங்கோல் ... நீதி தவறா ஆட்சி, தூய-சுத்சமான, 

Coen. ஆசாரியர், ஆ. மூசன்மைபெற்ற, மறை நாலில் - 

மேதசாஸ் இரங்கவில், தெளியாத - தெளிவு கொள்ளாமல், அடைக் 

கலப்பொருள் -- ஒருவரிட தீதில் ஒருலர் பாதுகா த. துச்கொடுக்கும்படி 

வைத்த பொருள், அகோரம் - கொடூமை, உக்கிரம், மாதிரம் நெடு 

சடல்வளர்க் த நெடு மாயனே-இசைகளும் பூமியம் ஆகாயமும் பெரிய 

சமுத்திரமும் ஆயெ இடங்களிலெல்லாம் வியாபித்து ஓங்கிய விசு 

லரபமுடைய திருமாலே! இரிவிச்சிரமாலதாரசாலத்திலும் மற்
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அம் சிற்சில சமயங்களிலும் திருமால் விசுவரூபமெடுத்தனரென்௧க, 

மாஇரம் என்பதற்கு-இசை, பூமி, ஆசாயம், மலை முசலிய பொருள் 

கள் உண்டு, (37) 
HOUT Ed GFF OCI 

மி.க்சதெய்வத் கலமு நானகுரு பீடமும் 

விளங்குமாக இயு மறையோர் 
“6 : . 7 - . Bios Draper பூமிறலபதர் PEM Lp 

ர உட்ச 'வமலாகமுடைய மாட்டிலி 

முக்கனிதருஞ்சோலை சீர்வளங் கூடிவள 

மயரஙமுபயிர்வளமு மூளகாய் 

மொழி கா BOLD GC செமிப்பகாய்ம் 3 த்ர்வி # 

பறதலாய் Mar micnipmer 
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அழைத்த ன்ன தால முக வி 

மக்கண் மருமக்களொடு வாழ்வ *ரீ௪ வாழ்வுகாண் 

ாரைவான நாராயரைன் 

பான இலுறை யலர்ே ஓபாஙிகை மணவாள (சீன 
: % 

OUT மிவற்கடராயப க, 

குருபீடம் - குருவீற்றிருச்கை. பூமி ஈலம் - பூமியின் சிறப்பு, 

நிலவளம், மேல் ௮ர௬- மேன்மையான இராஜாங்கம், முக்கனி- 

மா, பலா, வாழை இவற்றின் பழங்கள், முயங்கு-கூடிய, மொழிந்த 

நாற்குலம் - (நூல்களிற்) கூறப்படும் பிராமண, க்ஷத்திரிய, வைசிய, 

சூத்திரர் என்னும் நான்கு சாதியார், தேர் வீதி- தேர் or sade 
பெரிய இராஜலீகி, ஒருபால் - ஒருபுறத்தில், கறவை - பால்கறக் 

கும் பசு, (38)
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+ ள் 6 yo . mul - . . ne - பலகலை புராது மிருல்வழுர் சுடி ப் 

oN Tt . wt ரு a QO. « . 

LIBAN hl HOM OLN GMa ills 
உ ஸு . ட்ட . eo. ட ; Ge ட iO . ச 

பண்பான ககைகாயக் குகனிப்ப WIG OGM GOOD! 

(டி. செப்கு வோன் றய 

° ' 0 a, . “9. பலர்பொழி செழுஞ்சோலை பாலைவள (1 மாயனே 

பணிவை 771 ப ன் ் 

தல டர் ra) NPS ச “09 ல ம் os ட் ம 4 மு fo. . பான திலுவா) யலா OLD ுமபாககை LOTT OIE so @d! 

௩ . . : co பஷ 

வரகு OUI BL i oar. 

நிலுவை - இறுத்து மிஞ்சின சொகை, பாக்கி, கலை மதியம் - 

கலைவளரப்பெற்ற ஈ5ிலபக் த்திக் சச்இரன். கருது அரிய - ஈன்கு 

ம.இச்சத்தச்ச அருமையான. கலை. சாஸ்இரங்கள், பகிர்ந்து - பங் 

இட்டு, பண்பான - நற்குணம் பொருந்திய சோலைமலை வளரும் - 

இருமாலிருஞ் சோலைமலை யென்னும் இவ்யஸ் சலக்தில் எழுர்தருளி 

யுள்ள, (39) 

நந்புதலவனிய ஃபு 

உ O° 12 ௮ரிகான மாசவஞ் செய்கன் ற) முனி! வா 
கட ~ . a க co ள் 

Tan BO வரச்தனை/ப்ஈபா 
nr > ட . _ ச oe இ உ ர . | yy . 

VAG BMT GOCE BT HAI NDB வலர் சமை 
fo 

LN Lp om TEBIC LIN
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பெரியோ ரிருக்கின்ற சபையினிற் கவிராஜர் 

பசும் ப்ரசக்கமதுபோல் 

2 பருலக மெய்க்கவரு மணமக ipa. Seas ar 

lis spielaor wy wnt i & BOLI BY 

ஒரு கா ட. ராம் சக் இரங்களுட. னவே 

புக்க சற்கி2ரா சுபம்'ரிபா 

ஓுபயகுல அ. த்கனாம் பபகிரகன் போலவே 

ிபாருளெளையபோது மவனால் 

மசபெலா ஈன்மை ரிய படை யுமென்பார்கள் காண் 

[PGT OUI OH காராயணன் 

மன இிலுளை பலா SLL GILL ANGDIT (ae GUI adi ன 
5. : ரு 

வர்க் PAU BIE OTTILE உண, 

ot saw=Fl obs தவம், மேவலர் - பகைவர், உன் சக்கரம்- 

உன சுசர்சனம் என்னும் சக்கராயுதம்; உனஅு என்பது, இங்குச் 

இருமாலைச் குறிக்காம், மெய்ச்ச-சத்திய மார்க்கத்தில் நடக்க, 

“மெச்ச” என்ற பாடம் இறக்கும், மனு நீதி. மனுதருமசாஸ்தஇிர.த் 

இற் கூறட்பட்ட நியாயம், முடி - இரீடம், மா ர்த்தி. இறக்த 

புகழ், உபயகுல சு.த்தன் . ஈர்தை குலம் சாய்ருலம் என்னும் இரண் 

டூனாலும் பரிசத்தன், பரதன் - சூரியகுலச்சில் தோன்றிய ஓர் 

அசான் ;) இவன், வானக்சங்சையைப் பூமிக்குக் கொண்டுவந்து, 

தன்மரபினோர்களை நற்கதியிம் சேர்த்தான். மரபு- வமிசம், (40) 

வேட்டகத்தியலபு 

காரிகைகனைக் தந்த மாமனார்மனை களிற் 

கருணை மருமகன் வந்திடி ற் 
கண்டவுட னாசாச வுபசார மா கவே 

சன விருந் கள சமைப்பார 

2சருகாண் cpa np) லபரபட்சத்திற் 

செனித்க சந்த்ரோதயம்போற் 

இினர்தினம் பெருமைகுறையுல் காரியங்களுஞ் 
செய்யென்ப ரத்தைமுதலோர்
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அருமெண் ணூர்கண் மைத்துனர் ௪ர௪ பரிகாச 

மஇகமா மனைவியெனிலோ 

வன்புடன் சொன்னபடி. கேளாளி காகையா 
லாதியொரு கதைபயல்ல(8ீவா 

வாரூபென் ஐவ சோகவசனமஞ் சொல்வர்காண் 
மணவாளா காராபணன் 

இலுரளை 2 5 வான? மன கதுலுை பலா லுக்கை பணவாள(உண 

த ia . “1 
வரத ரீவங்கடராபடன. 

வேட்ட அகம் - கலியாணம் செய்ளசொண்ட இடம் :; மாம 

ர் மாமியார் வீடு, காரிசை- பெண், கருணை மருமகன் மிச்ச 

ன்பிற்கு உரிய மாப்பிள்ளே, அபரபக்ஷம் - இருஷ்ணபக்ஷம், ஈர 

எ விளையாட்டு, அகயொருகதையைச் கேட்டறிக, ஏசலசனம் - 

ரமையெண், 41) 

மானங்கேட்டூப் பிழைப்பவ ரிவேனல் 

கேசமூ.௮ு சிறுமிதன துறவினான் பருகன் பனை 

நிலையென் று வாழ்க் தபரும் 

சேரிழைகளை த்தர்க மாமனார் மனை தன்னி 

னீங்கா இருந்த மபரும் 

பேசரிய கல்விதெரியா மூடர்பேரிற் 

LT BO சொன்னபேரும் 

பெருமையபோய்க் கள்ளக் சடன்களே பட்டுப் 

பிழைக்துயிசு 05 BO பரும் 

ஏசவரு பகையாளர்தங்கண்முன் கைகட்டி, 

பேவல்செய்கின்றபேரு 

மீனமது பார்ப்பரோ வயிறுசா ணன்றிவர்க் 

கெண்சாணும் வயிறுகண்டாய்
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வாராரலரமங்கை (Hy owe aw Hahald Sarl ஏரின் 

LAS AIT A நாராயணன் 

Lheal சிலை 1) (பலா: (ம Lb அம வசை பணவாள ௦ eb! 

OUT H யா CaN GL Via ய 507, 

சிறும/.. பெண், மருகன் - மருமகன், கோ இமை “ சேர்மை 

யாதிய ஆபரணங்களை யணிஈத பெண். பேசு அறிய (இல்வளவு சிற 

ப்புடைய தென்று) சொல்லுதற்கு அரிய 2 சொல்லமுடியாத அள 

விறந்ச சிறப்புடைய, ஏச - பழிக்க, ஏவல் - ஏவியதொழில். ஈனம்- 

இழிவு. வாசம் மலர் மங்கை - பரிமளமுடைய தாமசை மலரில் 

வாமும் இலக்குமி; என்ற இங்குச் செல்வத்தைச் குறிக்கும். (42) 

SIC me Paty 

்யருக் கழுதனுபடை பென்றுவற்தாய்கியு 

மாண்பிள்ளை பென்றெண்ணவோ 

வரிசியெங்ீக பானை ஈட்டியெற்சேயென் 1d 

ளவள்சொன்ன வசைகசளொல்லாம் 

பையவே கொண்டிவக்கா லுஞ் சமைக்கப் 

LNT il BOG IM குகென்று 

பாயில் டெப் ன் சினமா யான் மூ (வி கினால் 

பாருனக் ம SND DB & 

செய்யவல் லனென்பள் சற்று Bi CGH Te 

Hoa Do DBO Fon (வன D 

ழ் Daca Oe தாறு 04) aud) RO Li Wy ண் னில் 

யமன் வே மாண் டா 

வைபகம்புசழ் சோலைமலை பலரிகாரமின 

மணவாள ராராபணன் 

[மனது இலுமை பலா! 2 லுமங்கை மணவாள ன 

வர்க Cama! 70 மன, 

அமு படை - அன்னமிடு, பையவே - மெள்ள, மோகுஐு - 

கோகிறது என்பசன் மரூ௨மொழுி, புத்தி செய்ய வல்லேன் -
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புத்தியரத்சச்க தண்டனை செய்யச் திறமையுடையேன் 

விஷம். பெண்டிர் - மனையாள், ஈமன் - யமன், வையகம் - நில 

வுலகத்திலுள்ளவர். அலங்காரன் - அழகன் : ௫ இமை, இிருமாலிருஞ் 

குகள் ௭௩ 

சோலைமலைத் திருமாலுக்கு உரிய இருமா மங்கள், (48) 

சரீரரிலையர்மை 

ஆகாய மீ கினி லெறிஃ கடிலை கா ற் விண 

படைத் Bro Fh இடு br BIH Hs 3 

பனலிட்ட Oro, pe +o பவெயிலிடை ரிட். னெ. ண்ட் (பர ழி 

பாறிறிடை பெழுந்க குமிழி 
அட்ட ் . . a 

மாகா விகாரமொடு வருணா ின்னல்வ் Lp 

நூ. தாரில் சண்ட கனவு 
ர ச . ரூ பட ச் ப 

0 மா இவரு ய் ரற்றிளிய் : 1) விழு ty Rb / (Ohad 

pF EN ARM VY (1 GIDL 

o ae) 4 : ட் Pat 1 
fh DAL eat ened க பபபல குரா ணி வட்ஸ் 

ay. ளாக்கவாரு * FD) ath "tai 

Oro ROL த ப! (p) Efi பி பல. Lr ட “a ப்ர பண் a! B BAB ear ae 

afl pen) aM ணே LET ia Giant ail ப் 

மாகாள மூலலனைய மெப்ய சீன துய்ய 

மணவாள மாராபணன் 

[Near BF P00), 1) பபபல. nro HBT LOG ail ail \o oa! 

வரத ark AIDA UD © னே, 

சிலே - குல், குமிழி நீரில் தோன்றும் கொப்புளவடிவு. 

$மாகா விகாரம் - மோசவிசாரம்--மயக்ச த்தினாலாகிய மாறுபாடு, 

மச்சு ஒடசன்ற ப.அமை-யர்இர சசக்இியிஞல் மூச்சுவிடும் ப்ரதிமை, 

காமன் - கப்பலோட்டி, மாலுமி. சிலையின்மையால் பொய்யாகிய 

டல் மெய் என்று வழர்கப்படுவது, மங்கலவழக்கு, விழலன் 

ணன், மா காளம் மூ௫ல்.- றந்த பெரிய கரிய மேகம்: நீர் 

"காண்ட நீலமேசம். .னைய- போன்ற, மெய்யன் - இருமேனி 

உயயுடையவன், ஆஇய்யன் UH seo, ட ட்ட பி
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நல்வினைசேய்வோர்பேறு 

ஓஅமாதாபிகா குருதெய்வ விசுவாச 

டன இதிபூசை செய்வோ 
ட > ருற்றபசதார DER GTO (HO oul ரஇத 

ட . இட மொ ரவர்க்கு (ண்ணிலா (2கார 

ச் 4 ’ 5 4 eo a) ry 5 4 , பத்திய வுளசளோர் சகாயம். புரிகு 2 வா 

பொய்யிலா வாய் மையுடை யார 
௩ . . . ரூ . 

பூர்வமாக கருமபரிபாலனம் பண்ணுவா 

பஞ்சாலை சர்கதனவாக ம் ph OF 1%) ஈர்கனவள ம 

பாதையிடை. LON IG) Fn AI Fu குநீர்ப் 
து ty 

118 BOL BOvM WM | 1 Blo au a 
. - : நட ரு : 

sow LAT மிவா க்கு IDC Gt HT eva 4 & வினை யலாம் 

a D . 
/ raat ப ரால் B map FOULI Ld 

. ப ம்ப ~ yet BD ட்ட ப பட 5 மாதவ மழகுசத வுன்பா ௧௦ம பேலுவர்காசங் 

மணவாள ஈரராயணன் 
ப) பட்ட ype co. பட்டர் மன திலுமை யலா ீமலுமங்கை மணவாளனே 

வாக மீவங்கட ராய/சீன, 

ஒம் மாகா (மேலாகசி, ol Fu ஸ்லப்படுகிற சாம், இதி - 

விருந்கனன். உழ்ற பரதார சோ சரம் அகுமீலார் - பொருக்இிய அப 

லாருடைய மனைவியர்க்கு உடன் பிறர்சவர் பா விருப்பவர் : பிற 

ருடைய மனைவிமார்களிடதச். க உடன்பிறக்சமுறை கொண்டாடுகிற 

வர்: என்றது அமர்களிட சீனச் சிறிதும் சாசல் கொள்ளா ரென்ற 

வாறு, ௮ம்: சிமை. பூசசயவு- பிராணிகளிட ச்து வைக்கும் 

அருள். வாய்மை - சத்திபம், பூர்வமாம் - தொன்று தொட்டுவருகற) 

(மன் இருஈ்சவர்களால் ஏத்படுத்சப்பட்ட . சுமபரிபாலனம் - தரும 

சூதை ஈடப்பிதனப் பாதுகாத்சல், சந்கனஉனம் - சளிப்பைத்தரும் 

உத்யானவன ம், பாதையிடை .பாசைக்கு அருகில், கூபம்-ணெறு, 

தடாகம் - குளம். புரிகுவோர் - செய்வோர், பண்பு அம் = ஈற்குணம் 

பொருகந்கிய, சலமாய்- இன்பமாக, மாலன், முகுந்தன் - என் 

பவை இருமாலின் திருகாமங்கள், (45)
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உயர்ந்த போருளிரக்தமீடத்து டழிந்த 
போநளு மீநகீ்தமேனல் 

கோகனகமலர் மலர்ச் அழறுகின் ற வாவியிற் 

கொட்டியு மலர்ச் இிருக்குங் 

Can Bers தொனிசெயுக் தேமா வனந்தனிற் 

கூறுவாய்ப்பக்ஷி புறையும் 

ஏகமென வுலகம் பாத [NGM GBI Gut FOL IMS 

லினமண் னரு (ீமவுவா 

ரிலகுமாணிக்கங்கள் விய்கீன் உ கடைவீதி 

யி ற் பாலைமணிய ப் விற. ட் 

பாகனைய மனுராச லளிக ப்ரபர்ககளி 
பாடிமன்னவரா்கள் சபையில் 

பழர்சாடிகனிலும் புளித்த புன்கவிசொலும் 

பாவலா முண் கண்டாய் 

கனக மையபொட மணிபணி ட LOW Baal B (Lp a) DILLON DT: th i navel ELODIE UY LDATLAO eS 
wy ர் ட ச 

LOOT DI a மாரா பண்ன 

மனதிலுை 2) யலா en லுமக்கை மணவாளனே 

வரச வேங்கட! பே , 

கோசனகம் மலர் - சாமரைப்பூ, உறுகின்ற - பொருந்துஇன் ற. 

வாவி- குளம், சொட்டி - ஓர் இழங்குப்பூண்டு, கோகிலம் - குயில், 

தேமாவனம் - சேன்மாமரங்கள் உள்ள தோட்டம், கூறுவாய்ப் 

பகத் - சகடுமையாகக்கூவும் ஒலியையுடை ய காகம மூ.கலிய பறவை 

கள் ஏகம் என உலகம் புரக்க மன்னவர் - ஒப்பற்றவென்று எல் 

லோருங் கொண்டாட உலகத்தைப் பானுகாத்திடும் அரசர், மேவு 

வார் - பொருச்தியிருப்பார் இலகு- விளங்குக, பாகு அனைய 

வெல்லப்பாகு போன்ற, ரசம் - சுவை, லளிதம்- தெளிவு, அழகு. 

கவிபாடு மன்னவர்கள் - செய்யுள் இயற்றவல்ல சிறப்புடைய புலவர்; 

கவிராயர், புன்சவி ௩ இழியான செய்யுள், பாவலர் -.. கலிஞர், மா 

கனகம் உறையும் ஒருமணி - Apis பொழ்றாமரைமலரில aes
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கும் இசச்சினம் போன்ற இலக்குமி: சனசம் என்னும் பொன் 

னின் பெயா, இங்கு, அசனாலாகிய தாமரை மலரை யுணர்த்திற்று ; 

அன்றி, பொன்னில் அதற்கு உரிய தெய்வமாய் வடூிச்சன்ற இலக் 

கும்! யென்னலுமாம், (10) 

சேர்ந்தவினத்தின் தணம்பேறுவோர் 

பேறதோ ரிவரேனல் 

சோ வாகு மாணிமாலைிடை. நாலு 

POEL TN WIS MOM IHGA 

அழைப்பழர்கள் னுடன் சசார்ச கெம்பொன் னு 

அரும்பு பபா Ror A gg Hie 

at BOUL ௮ ரப்பைபி லிரர்காலு மாணிக்க 

ிமங்ம்ா ஈமுங்கா தொ alah h ir 

மிசவுஞ் ெழும்மிகன் சொரிர்மீத MOTT BE QUIT 

பவெள்ளுள்சரி ராற்றுமாரா 

GU FON NOFA i BO iN aw ible) Cet rire esa! 

waved லிரூப்பர் Beavers 

ராரீொல்லினுர் தங்கள் சுயஷணார் விடர் பாரில 

பறைவ ௮ வாழ்வர் BOR MT 

மாகரைியோடுிங் (Hora, Onna tori eon 

பணவானள நாசாபரைன் 

ன இ றை பலர் மானுாங்கை பணவாளனே 

வாக (சீவங்கடை ராய/(ரீனா. 

சோதி- ஒளி, ஈவரத்கம் - ஒன்பசு இரக்கினம், அவை - கோ 

மேதகம், நீலம், பவழம், புட்பராகம், மரகதம், மாணிக்கம், மூச்ச, 

வைடூரியம், வைரம் என்பன, அலவங்கும் அணியாய் - விளங்குகிற 

Qu tem wart, உள்ளி-லெண்சாயம், வெள்ளைப்பூண்டு, அவணி-பூமி 

அமைவுத்அ-ஃபொருக்இ, மா சரையொடும் குலவு சேயன் -இலக்கும். 

சேவியோடும் பூமி சேவியோடும் கூடிச் குலாவும் அன் புடையவன். 

மாயன் - அச்சரியகாமான Samer செயல்களையுடைய இரு 

மால், (47)
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வலலோர்க்தம் புல்லோரால் தாழ்வு வநமேனல் 

பரராசர் வச்ரமகுடர் தகர்கஇடு கத்தி 
பஞ்சுமெத்தைக்கு நாணும் 

பணிராசர் மணிழுடிகள் கதற ஈகடமிடு தோகை 

LIF OFT Bis 6m டுங்கும் 

கரசாச மார்த்தாண்ட சர்தாராணங்களொரு 

கட்செவியினான் மறைபடுங் 

கன புரி விகட தட LOH Lad தங்கமொரு 

னல்சிறிது கண்டு பயமாம் 

சுரராச கங்காப்ரவாகநிக ரூற்றுமொரு 
பசிலையான் மறிபடுஞ் 

சொல்கின்ற பெரியோர்க ளென்றா my BN மற்பசாற் 
ோல்விகொடு முறிவர்கண்டாப் 

வாசாச தசரத மகாரா௪ புத்ரனே 

மணவாள ராராயணன் 

மன இ BN, ற யலா மேலுமங்கை மண வாளனே 

வாக வேங்கடராய(னே. 

பரராசர் - பகையரசர், வஜ்ரமகுடம்.- வைரம்முதலிய இர 

இனங்கள் பஇத்த இரீடம் ; வஜ்ரம் - உறுதியுமாம், தகர்த்இடு - 

உடைக்கிற, பணிராசர் - ஏிறந்த காகங்கள், மணி முடிகள் - இரத்து 

னமூடைய ிரசுகள். நடம் இடு-ஈர்சசனஞ் செய்கிற, தோகை-தோ 

கையையுடைய மயில், பச்சோச்இி- பச்சோணான், கரராச மார்த்தா 

ண்டன் - இரணங்சட்செல்லாக் தலைவனான சூரியன், கட்செவி - 

பாம்பு ; இது இங்கு இராகு சேவைச் குறிக்கும, சச்.சிரசூரியரை 

இசாகுகேதுச்சள் அவ்வப்பொழு ௪ பிடி த்.தப் பீடிக்கிறார்களென்ப த, 

புராணவாரலாறு : அப்படி. பிடிப்பது காஹணமெனப்படும், கசனசை 

புரி - இறுமாப்போடு யுத்சம் முதலிய அரியபெரிய காரியங்களைச் 

செய்கிற, விட தடமத்ச மாதங்கம் - களிமயக்கங்கொண்ட பெரிய 

மதயானை. ச௪ரராச சங்கா ப்ரலாகம் - சிறந்த தேலகங்கையின் வெள்
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ளம், நிகர் - ஒப்பு, இய்ய இலை- பரிசுத்தமான கல், மறிபடும் - 

தடைப்படும், சொல்கின்ற - (சிறப்பிச்அுச்) சொல்லப்படுகின் ற, 

மே.றிவர் - கெயவெர், வரராசன் -- சிறந்த அரசன், (45) 

பாம பாகவதராவா ரிவரேனல 

HEOGHD விபாசன் பராசரன் சவுண கன 

அப்ய மாகன் வசிட்டன் 

துங்க வான்மீடு மாவலி BAL OM ங்கள் 

அக்கர வண் மர ரதி 

GAM aot PF Gin, gy பிரகலா 
தன் கு2சலன் விஜப(2ன 

தருமஷனொடி (LP Te (Hil GT HHH TOM பணி 

ஜடாயுவுட னம்பரீஷன் 

அகலி தஇரிகடைமாது பாஞ்சாலி சபரி 

னழைத்திடச் கஜராஜனே 

பாதிராமாநுஜன் றிருவாங்கக்கமுக 
ராம்வார்கள் பன்னிருவரும் 

ம௲ிமைபெ.று முன்றொண்டர் பாகு துணைதொள்ற 

மணவாள மாசாயணன் 

பான இலுறை யலர்மேலுமங்கசை மணவாளனே 
வாத வேங்கடராபயனே. 

அங்கம் - உயாவு, மாவலி- மஹாபலிசக்கரவர்த்தி, தகும் - 

குணங்களாற் சறப்புப்பெற்ற, விஜயன்-அருச்சுனன். பணி-வணங் 

கத்தக்க, ௮சலி-அஹல்யை, முன் ௮அழைத்திடு ௮ சஜராஜன் - முற் 

காலத்தில் மு. தலைவாயில் அகப்பட்டுச் கடவுளைக் கூப்பிட்ட அப்படிப் 

பட்ட [பிரசித தமான | சிறப்புடைய கஜேந்திரன். ஆதி-மு.தன்மை, 
ஆழ்வார்கள் பன்னிருவர் -பொய்கையாழ்வார், பூசத்தாழ்வார், பேயாழ் 

வார், இருமழிசையாழ்வார், ஈம்மாழ்வார், மதுரகவியாழ்வார், குல 

சேகராழ்வார், பெரியாழ்வார், ஆண்டாள், தொண்ட ரடிப்பொடியாழ் 

வார், இருப்பாணாழ்வார், இிருமங்சையாழ்வார் என் பவர்கள், (40)
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அடியார்கீத வரஷ் சிறப்பு 
‘ 5 . * . ௪ 

உனதுபாதசம் போற்று மடியார்கள் இர்தையி 

gin gh பென்.றுுறலா 
ச ட ் ர . “ey ச 

௮னனுடைய தஇிருமாக ரெண்மருஞ் (Sai a Vad! 

சற் nan னி அகன் சரம் 

த்ர ண்டர் ] on பன் வரு ந: வான் 

BY HSV ol OG 55H SPOOL ANT A OY ண்சனையா ப) 

Lib Hom ௮/௫ வன் ப(்ரகனால் 

சனதுமாமன் வருவ னாசன்வாலா லமரா 

௪கலருல் கண்டு 6 வருவார் 
கருமஞ் செழிக்கு மருள் சர மதுவன் மிப 
கவமொன் 2 2D) செயல்கே வண்டு$மோ 

வன சசோருகமலர் மடர்கை வளர் களஜூரின் 

மணவாள நாராயணன் , 

மன இலுறை யலர்மேலுமங்கை மனாவாளனே 
வரத 'வங்கடராபனே. 

இருமாதர் எண்மர் - எண்வகை இலக்குமிகள்: அவர்கள் - 

இராச்சியலக்ஷமி, சீர்த்திலக்்மி, செளரியலகஷ்மி, தனலக்ஷ்மி, தானி 

யலக்ஷ்மி, நைரியலக்ஷ்மி, விஜயலக்ஷ்மி, வித்தியாலக்்மி, அவர் உற்ற 

தால் - அவர் வந்து சேர்ர்ததனால். தனசன் - குபோன், கருணைபுரி 

சேயன் - அருள்புரியும் இயல்புடையவனும், அ்தச்குபேனுடைய 

அன்பிற்குரிய தோழனுமாகிய சிவபிரான், காதலன் - கணவன். 

உமை - பார்வடு, அன்னையால் - தாயாகிய பார்வதி வந்ததனால், கர் 

தீன்-சுப்பிரமணியன், அவனது மாமன் - இர்இரன். ௮ரசன்-தேவ 

சாசனான இசக்இரன். வனம்-நீரில்சோன் றிய, சரோருகம். மலர்-தாம 

சைமலரில் வாழ்டின் ற, மடந்தை-பெண் : இலக்குமி ; இத, இங்குச் 

செல்வச்சைச் குறிக்கும், (50)



வாழ்த்து 

பரிதி பத்தட புத லில்லாத ராஜாங்க 
பாலனஞ் செய்தருள்பவன் 

பற்பல வளங்களு மலிர்தபே ரிர் தியா 

பண்பிற் புரந்தருள்பவன் 

அருமையுறு குணமிக்க விக்டோரியாசாணி 
ய்ம்பு கலவா பெ தற சுகுணன 

ஐந்தாவன் ஜயார்ஜேன்னு ராமம் புனைர்தமன் 

அருளுருவமான பெரியோன் 

பெருமைபெ.று மேரியெனு ஈலமிக்க வாழ்க்கைப் 
பெருந்துணைவிதன்னொ டொன்றிப் 

பீடுபல பெற்றுஈனி குடிகளைச் செம்மையிற் 

பேணிச் கிறது வாழ்க 

தருமங்களும் தழைர்தோங்குக மருது வான் 
தகுமாரி பய்க மாந்தர் 

தரித்திரம் பிணியின்றி வாழ்க வான் பாலினைத் 

தந். துமிக வாழ்வுறுகவே. 

பரிதி அத்தம்படுதல் - சூரியன் gen sd ssa), பாலனம்-பாது 

காத்தல், மலிர்த - நிரம்பிய, பண்பின் - முறைமையாக, புரந்தருள் 

பவன் - பாதுகாத்தருள்பவன், சுகுணன் - நற்குணமுடையவன், 

நாமம் - பெயர், புனைந்த- தரித்த, மன் -அரசன், கலம் -ஈற் 

குணம், வாழ்ச்கைப்பெருந் துணைவி - மனைவி, ஓன்றி-பொருந்தி, 
கூடி, பீடு- பெருமை, சிறப்பு, ஈனி-மிசவும், பேணிஃபாது 

காத்து, தழைந்து - செழித்து, ஒங்குக - உயர்க, வளர்க, மருது- 

மறுக்காமல், வான்-மேகம், தகுமாரி-தக்க மழை, மார்தர்-மனிதர், 

பிணி- வியாதி, .அன் - பசு, வாழ்வு உறுக - வாழ்வையடை௪,



A few opinions—(Cont.) 
“ Although the stones of Prahlada and Markandeya 

are as old as our literatuie, in your books they are pre- 
sented in eligant and chaste Tamil. Your books ave also 
calculated to be of use to students of Tam composition 
who ought to know how to wiite successfully narrative 
and descriptive pieces. I have recommended your Vyasak- 
kovar (Model essays in Tamil) to my students.’— 

S. ANAVARATAVINAVAKAM PILLAT Hsqr., M.A., CHRISTIAN 
COLLEGL, MADRAS. 

  

“Markandeya Chatitham is as good as your Piahldda,"— 
T. CHELVAKESAVABAYA MupALIAR Esgn., m,A., PACHAT- 

APPA’S CoLLUGF. Vanras 

  

* தேவரீர் அனுப்பிய ஸ்ரீபிரசலாதாழவான சரிசையைப படி,ச 
ஐ.பபார்த்ததில் சேவரீரஐ தமிழ்சகல்வியின் முதாச்சியைததெரிஈ,த 

wo@peGser, * * # % ௬ தமிழில் ஈவலாடையில் (அமை 

சிற தநூல்) * * * * * சேவரீரது பிரகலாதசரித்தரசதை 

என் மாணாசகாக்கேயன் றி என்குழந்தைகட்டும் கொடுப் படிக்சச் 

செய்கேன், ஸ்ரீ, உ,வே, கா. கோபாலாசாரியர் தமிழ்ப் 
பிரதம பண்டிகர், கிரிஸ்டியன். காவல். சேன்னை 

மன பதையாற்றுப்படை 
பி திபபெயாகொண்டதொரு சிறுதல், வேலூர் ஊர்ஹீஸ காலெஜ் 

கி! கமிழ்ப்பண்டிதர ஸ்ரீ மத பு, 6 ்ரீநிவாஸாசாரியரவர்களால் இயற் 

pial ip. Be, “ பள்ளிகொண்டையென் னும உத்தரஸ்ரீரகக 

ot fim aia a திருமாலை உணக்கி யுய்சோனொருவன் அங்கன ம ௨ண 

  

   

are a மக்கட்பாப்பை, HOG at of. ACs ஆத்றுப் 

படுத்தக் tea க giant சொன்னோக்கும் பொருனொச் 
சாத்தி கள் சமத் செரி சலக் ஹிதன் ஆரிறியர் ஒரு சறச்ச 

ண்ணி poe Saale QBs. "ட பத்கமிரியர் 

 



 


