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ok, a க தீத ணி oh) 

சர வணப்டெ ௬ மாலை யர வர்களால் ee 

qui icOgscdrfatnte இ 
i ப “சரவணபுரம் 

இ. சண்றாகமுதலியாரவர்களால். 

  

உட 
ர் " of i டார்வையிடப்பஃடு 

3 | 
3 பச OFS Ei   GIy ரேமலைப்பி ளலா யவர்களது 

டட
 அ] 

விவேசவிள ச ஆச்சச்கூடத்திற் | 

பதிட்பிக்சப்பட்டன. 
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கடவுள் ணே, 

ee toa eek Dae இ] FS மி an do oh YT J ao a Ld. 

ஆக் 1, Ne டு | a! 
ac 9 Ob OMe 105 ௫5) கவ 

பாயிரம். 
weg . தது - 

“A bo ou AT ah: GIT oS BUD » 

உர RMI om 

Seer LAL or IL. 

wih A608 Lor &) oe பார்சி வம் 

வி a த்ரூ DLS Belo வரிச் & 5 6} ரன் | 

6H sto ay 5 BLA & ரூ. தை செயக் 

கரிமுகவி்பதல்சைதெடிமுதேசத் துவாம்.. 

wile dad. 

ட் ர்கொண்டசெழுர்கலங்ல ழி இசைரநுாகளு 
OY anf ; Oi) ony Tine? 2 செமொலுஞு லு “மல் னப் 

G ப் Hosa ண்டருறவுருவும் CS 

மமாருருலாய்ப்பிறங்றார்தோல்லை 
நீச கொரண்டவண் டது காலரதினஞ் 

சங்கமத் துநிறைந் துநில் ரன் 

ருர்கொண் டதாள்ணைசகடமைகொண்ட 

வன்பினொதெலைமேற்கொள்வாம். (aj 
இயம த. 

பு சலரியசதமறையாப்மறைப்பொருளா 
‘ y" 

el o 9 ஸு புபதிடித்தீாப்ப்பூசமைர் தாயி. : 

~



6 wan Ur. 

அகிலெமுமாய்மன்னுயிராயணுவிலனு 

வாயவற்தினகமாப்மேலாய்ப் 

பகலிர வெலி ஐறியாதபராபரமா 

ய௮சமயப்பருநி இத் 
3 8 a ௫ 

சகலமும் ts Bai aii Lorie 188 gph w of 
ங் 

(ole Lp Be i od a oth பல்ழுகமாவ, (௨) 

இலவுமற. 
Ly திய ரயண்டபகிரண்ட தீனி 

ம புறத் ஐஇமடங்கா.ஐு ae 

feu ஈய்மணிமியாளியுட்பார்உவப 

மென வபண் i 18) ot 0 fh தின்றும் 

பாதி wd ro Wo ci eu bi it (ih Gi {] be 
ச. 

பருவாகிப்பர ந் மர] NOL SER 

Geseued ene _தீதன இுதிரு 

வடி ரட்ட 4 witli 6 6 sao usn ot, (க) 

உமாதேவி, 

கனத்தாவ்ம மிெவங்கயமுக.னு Gm, D&M தினா நீ ரூசம் 

Lp சனுப்பாஇுண்டருப்ப 

so isiCarupiamtsses ds Ger 

திரிபுசங்கடமலாய்வெவர் 

எனக்கா சிதியோர்சல்செட்தமியழை 

பொறுத்திரச் க்சஞ்ே சமியஞ்ே பசய்ய 

org er Gor Heb einen a’ be rary 

மொ லிழலைமேல்வைர் சர்வா யூ (4)



பாயிரம், ச 

விராயகச்சடவுள். 

வைபாம்பல்முசதி சான மதலியையோ 

டதீதுரர் அவாப்வதென்றும் 

மெம்யாம்பன்முகதீதாலும்வேதிதீது 

மாகமதிதும் விரித்ததென்றே 
மீ tL! யாய்பன்ருகத்தானை ட்மிபொாடியாகப் 

ய்பாரு துவினை மூடித் நுநீண்ட 

கையாப்பலி முகதீதானைம்சாலையினு 

மாலையினுங்கரு துவோர்க்கெ. (௫) 

முருகக்கடவுள். 

பபருமையிலுங்க நிமையிலு மு. அமையிலு 

ழும்! doa Ban G றற்குமேனிக் 

கறுமையிலுக்கபிசதஅகட் செம்மையிலும் 

வெம்மையி லுங்கலங்கேன்காலி£ 

எறாமையிலும்வெள்ளாட்டுப்பால்போலு 
. மெலன்ப்பிறரையெண்ணேனன்பா 

வரு* மையிலுப்பொறுமையினும்வரதல்ம 
சல்-ழுகனுமெஃ தலீமனச்திலுண்டே() 

SG WI Loser | 

வேறு, 
அச்சா மிளை யமஸ்யாலசாலி 

யம்பில் ஈதரிகெளரியாளியூர்தி 

% உ மயில். அயில மயில் ஐ!பில்- எனட்போனி' 

weed ser? 

 



ன் மாயிரம். 

வறீதரிரரலி ரு சல வணங்றாமலரீத்தாட்சூரி” 
வரவிசாருசவைரிமதல்கிநீல 

சர்தரியோகினிஞூவி 'நீலிநாக 
சங்கணிசங்கரிவிமலைகாளிவால் 

“hele rant fi trl Gi லி CBT தீ 
Carer 1) 9 (' Ld bi (ம LA en & ரூடி. னேனே. 

கலைமகள், 

“ரு ப்பவளவாச்குவிர்ப a {ry ao Dap de Gy ஓ) 

Lo scot B gr GL, Lossy Ge QI au Be G சம்போ. 

பூ 

வயி 

ட்பவளாவா வளர்ற ஈ ப் பெவிப் t      
1 tf Booey fia. LAY {3 Cenbauag 

திரு்பவளவாயாளை 20 ச os Let னன் 
செழும்படிக, நிற தீதாளே « er Cad 6500 சீ ரந௭, 

திருப்பலிளயு jae apedisp Le Cree hd 

மெனதிதயசமலத, Eins Gea Cor. (a) 

அ௮வைபடச்சம்- வேறு, 

திர்சொள்வார்பாலோேரும்றுர் 
பூதா ர்கொள்.வார் G 5. vie enn Di ரூல் 

சார கொள் கி ரப பூவுக்ருல்வேர்கொள் வா 

ட ரதிற்நி த சமாயுஸ்ட £யின் 
P1Qard ant Gers இஞ் செறு சொல்லு 

 “சேர்நிதொல்றித சேர்ப்பு சொல் 
wc srtan reds ge hod 20. 

-ரிதியேஞுவசைக்வ்ட்றனே,... (௬)



பாயிரம். டு 
4 

ப ருடஞர்ச்சேந்திழையார்பொருநத்ஜாப்ப 
நெனப்பிறந்தம் பொருளே ெள்ிச 

திருடஞூரி மேலவருக்கறமுரைப்பு 

தெனச்சிநியதெள்கு துள்ளிக 
௧௬2 ைஞகும்பறவைகற்பிப்ப . 

| தென்வனர் தங் ணுள் ளார்க்குகி 

குருடலாவமிகா&்டலென ப்பெரியோரீ 

(L208 BAC US a m sy BC md. (8) 

அவம் 6]. ஜெற்ணனகைப்207040 

ஆக்கியோன்பெயர்முதலிய. 

தணகயிலகைக்குரிகிலரிச்சந் இரனிறன் 

சாிசம்தைதீதாரணி 2யாரீவிருப்பமெய்த 

வணைகவினாரீவகைவ**கயேவகுசீ அரைத்த 
வடமொழிபுர்தெல் மாழி.பில வழ விலாத 

Ca VOOM 16 oo Lo DBs oT FH Tw j 

og oo Coen Dw ன வேவெருண்டுசோ 
சலாகவிசளஞற்பாய றல அரர்வஷுூச (லை, 

ஃவிராஜனேவிரு3த 2சவிசெய்சானே.(௦௪) 
இதுவும் த. 

விதியினரசிமெரீதவரிச்சர்நிரல்றன் fee 
வியஷ்சதையாம்வெண்சவியை விரு” 

அதிவிதமாக் லியுக த்தில்வருகிகம் ச 
மாயிரு ா ரிமி ன்சாற்பத்தாதில் 

  



Sir ன டு பாயிசம், 

சக்கரச்திர்தீதக்கரை மேன் மண்டபத் அள் 
சதிதருசீர்தெல்லூர்வாழ்விசனாசு 

கவிராஜலிகவியரங்கமேர்நினனே. (2௨) 

பாயிர-முற்றுப்பெற்ற. து. . 

சாட்டுச் சிறப்பு. 
முன்னாதியாப்பிமவிக்குருடான மூடலீ,த 

ல்ஞற்றொசொகர3இவிட ஞ்சாருமாபோல், எ 
& soe 155 565 O) mobi os) gy used oor F Lact னன 
ன்னாட்டணியான்சிலவல்லதடசீசலுத்றேன்.(. 

சீட்பார்கட்ல£ரமுதங்கெழுமித்தனச ஷூ, 
சட்பாற்புகூர்சாலெனவர் uk G a re, 
உட்பார்புனலுண்டெ ழே fO Sr Owe, pb es ட 
ம், விட்பார்பறரீதா லெலைமேகபெ ட் 
ல்றெ, டெ 

அடியும்ருடியுரீதெரிய mila ல டண்ட ட 
ங்கும், கொடியுங்கொடையு Cleo ser Lom rip SN 
கூட்டமீண்டிப், படியுவிசும்பும் பகைத்தா 

| லெனப்டரவிச்சோத, திடியுர் தளியுங்கணையா 
ப்பெரிசெய்ததன்றே, . (௫) 

னைச்திெழ்வேலையிற்ரொன் நிய தென்னவி 
eG ent, 21605 Sp * தா;ததிரிலயம்பெ 
Os erhyrse, வானந்தினை(ரய்யரி வட்ட 

| Mh POA Bille pid



நாட்டுச்றெப்பு, x 

சையாக்கிவிட்ட - பானந்தனையொத்துவிழுர் 
தீனுபாரிபல்பல. (௪) 
விண்ணிற்பொழியுங்கணமாரி Naps gms 

தித-புண்ணிர்பொழியுங் குருதிதீதிள் போல 
வெங்கு-மண்ணிக்பொலியிர்சேெகோப மலிர் 
B10 618 0} Goin ஷித்சமையாப்புனல்வந்து 
கலிர்ததல் றே. (௫) 

உள்ளங் 2மொலைகட்புலை காமமெல்றைற் த 

திரா -ருள்ளத் ப சளிநதோர் தருமுத்தமதா 
னமெலீனப்- புள்ள ரீறிடரீமால்வரைசான ௪ 
ட் பகல மெம்றாம், வெள்ளய்பெபருடிப் பரநீ 
Gerda y +5 Cm. (௬ 

50) அி.சனமாமலைபெய் தகலித் ஐவெள் 
எம்பாவிப்பலகோடிபருப்பதக்சோ டொடி 
தீதாங் - கருவி" ிரள்புக கடக்காதிரைக்தோ 
யார்தீதுச் - சர.புச்தனிகேதலையவைக் தச்சரித் 
ததன்றே. (a) 
இசங்குளவஞ்யெசோருபலரீச நீதேவு 

தாசம்வழுளங்கமிச்சண்ப சஞ்சாதிசன்னி 
கரரஞ்சரபுவ்னைசடம்புகச்குரம்வேய்கர்பி 
பூசம்பணையோ புரண்டிடப்போயதல்தே, 

எலந்ைமிலவல்கமரித்திரர்தள், வொ 
* வசவாசி0சிங்கும்குமந்கேசி. மவாரிழ் தா 
லம்பதிஞ oi GOEL. dat dee:        

  

ட 

பத. ப 
-



A சாட்டுச்சிறப்பு: 

“னின்மோகருங்கட லொதிசதம்மா (௯) 
நீலம் வைரம்வை0/ய நிஜ்நில ரூசெங் 

கோலற்ஜிகழுர் அ.02 சாம டப “மசரசம் 
தாலீநீதனில்வரீத2தார்! (1ரசாப பயி 
p08 Peri MO a ar roel ee aright pw ற 

© alm 

2 Ul greupuné £ @.F 1 Geir 
wir de “கயும & Ose \6 ka Lp Cor 

லோ நாக முப ? பலான (] 
\ 

6 யோம்நாக(க/2ம ப தியையொ ் நூ ல் 

of) DLO. ml & 6d) uae 1 Gia ர்த்பொரு 

MOO HS olor ip பன்ற ம் 

மூம்மடங்கலு LOAD iper! BL 
மூம்மட fs aes voor Dip, Wels be (DoS 

முதியுமானுந்தருவுதல்கெ! 
முகிபுமாறுந்திமுற் றத மா மத 
வெறதிபுமாரடிவுங்கொடுவேகயு ம் 
வெறிபுமாறிலா வெங்களிளெ்தேேே, (hw) 

OUT BOM ber Be e2or 6 ரூம் 

வர்ரணத்சடங்கோமிம்வரல்றி2ய 

ஜித் அமுயச்சரிபுண்மழெச் 2 
சராண்க்கமையொத்தசய்வாறரீரா,.. (0௪) 

| nie sang. Ru ty sri Cay 
அிழிமருங்     ழ் MblrcuGe ad gio 1 oi 6



நாட்டுச்றெப்பு, én 

கொடிபுனைநீதகுசன்கழரும்ம் அபூங் 

கொடி புனை த்தருறுஞ்கெடந்ததே, (0G) 

au! ஃவேங்கைபுமர்திபுமெதகு 

வியும்வேங்கையுமநற் yi pues 

காய Suir BUM: a SBE: சயமுக்கொடு 

di Ti bb ar soul, nau IS) BS ததே, (0௬) 

சேருமாறு! ர்வ வேடரிபோய்தீ 

“re (பமா, pe டறறம்பாலைபில் 

(கும்ாதி ரியா மையுமறம் இமான் 

வயி படல் etl sue. rap go 2 றே OB. (௭) 

_ a ant 2 re 6 Ll ப்பையின்பூர் தண ர் 

தி மரீங்கவெறிமின்கினியெனப் 

ட, neo பய்ந்சுசசம்வி ட்மிப்போய்ச்செழும் 

பதவமையிற்ததுபூம் புனலஈதரோ. (Do) 

ey Dion a ai ரயாவிடையாழநீர் 

mye ஸா லாயாவிடையோடவே 

Candy ame நிக்ளுலை தத துகொன்கீறயின். 

கோடு, ஸ் 1b SH IWS அணர்வாரியே. (6௯) 

அண்டர் தோயலைவாரிமராவழிஇ 

ப டர்தோயலைவாரியித்சாந்தணி 

5 'சாண்டுததரிக்குங்கரு sR Sot 

கண்டத் கன (20) 

உறவணன் os சாவு சக் 
   

 



ல மாட்செறெட்பு, 

மறைவணக்குமரியைவணங்கலஃ்போல் 
LOS may oar LOM soi aren ALEC ws. (26 

N 

ச் 

ஆவியன்னட்பெடைகளுமனநிலும் 

அர்வியன்ன முந் துன்னியநாமாயும் 
மேவியின்ப1விடாததெபிம்புனல் 
வாவிகூமுமரூதம்புருந்ததே, (௨௨) 

வாழைபூசமகிழ்மரு தானி 

தாரமை௦ கசரஞ்சண்பகஞ்சலிமலி 
ஞாஜல்மா தள நாகமல்ந்தத்ண் 

சூமல்சேரத்தொலை5ததுதோயமே, a (Om 

பால்கடோறும்டரர் அசெறிழ்தவக் 
கால்கடோறுங்கலதீ தகடு, பபால் 
வால்கடோய்மூடெம்புகலாவ்பைடம் 
சேல்கள்பாயுஞ்செ முந்தடம்புக்கதே (௨௪) 

வாவிசேரதிரப்விமதகினில் 
தாவிநீள்சனாசாடி.புடை தீதலை 
நீவிவண்டல்கொமித துசெடும்புனல் 

பாவிநீலவயலிற்ப.ரநீததே. (௨௫) 

வசம்புடைதீதுச்சரைத் துமடுக்களின் 

குரம்புடைச்தக்குமுதமுங்கஞ்சமும் 
கரும்பு.மி ஐசிபுமஞ்சளுக்கட்டப ஆ 
சரம்பைஜோச்துபடப்பபய(ப3ததே (26%) 

ஈரிசோக்டைழ்தழித்இின்சர 
வாரியோபிவகபயின்டார்எரதன்   



காட்டுச்ெப்பு, | Oe 

சேரிசேரவயிதீ அச்செழும்புனல் 
மேரியாறுபர நீ அிபெருகித்றே. ப (௨௭) 

நாடு தோறுமலிநீதநறும்புனல் 
ஒசிமோதையுமொக்குதடங்கரை 
த "எ 2மாசையுச்கஸ்டலைவண்டுகள் 

பி் மாதையுமெக்கும்பரர்த வே. (௨௩4) 

கள்ளலம்புயவாயுங்களிமகழ் 

உள்ளலம்பியவள்ளமுந்தோன்றவே 
LJ oH oir வம்ப்யபொய்சைச்சரையெலாம் 

LO 6 6/4 au th அநெழுங்மெலிர் தனர். (௨௯) 

pana “று அதிவப்புமண் 
வரர் சாயா. eta Beer 

Wa. 9 cy o8r a pi lL Das gb 5 are 
தட் er nae சொடுதாக்குவார். (௬௰) 

முழவெழும்படிமொய்டி றைபிழ்சறங் 
Clete la: ரூண்டயலன்ன மிருந்திடப். 
பவசம்புபு துகப்பகடுசேர்தி 
அழ்வரொங்குமுழு' சமாலியோக்குமே. (௪௪ 

   

வலப்புரித்திரள்வால்வளைவெண் சஸ். : 
சலம்பிளப்பதரலம்பிளப்பவுத். 
பலம்மிளப்பப தமம்பிளப்பமீன் 
oi Gros sander gate சாலெலாம். 
  



We. சாட்டிச்சிதப்ப, 

கரும்பொடித்துக்கடாவடித் தெங்கணும் 
டரம்படிட்பவர்பற்பலகோடி.யே, (௬௩. 

மு ம்புங்காவியுங்க ஞ்சமுமாம்பலும் 

அருப்பஞ்சேம்புமலவ கவமாவை! பம் 

எரும்புமதிஅஞ்சுரிமுகமு ௫ சே F (Epc 
பரம்புதோறும்படிந் த தெரிந்தே, (௬௪) 

சாலெலார்தரளதீிள்மல் ளர்தங் 

சாலெலாங்சமலச்சடிகார்கீகடா 
மேலெலாம்பொ மி வழி றுலிசாறதன் 

வாலெலாம்பலமாமலர்மல் நலே, 

போரடி.கதவிதியவன் 0 பரவி றத 
றாரட.த்தவலூர்தியென்றெண்ணியே 
ஏரடிட்பவிருசிறையங்கொலி | 

மாசடிச்திரியும்மட வலன்னமே... (F Gir) 

மீன்னுாரை 2 *தடசாஜ் மலர் sr pL ge 

பன்னுரைத்தபக ஒன் பதைக் ளம் 

பென்னுமைப்பதிடமறவெங்கணும் 
பொன்லுரைத்தநிறத்தகம்போம்றவே, (௬௭) 

தொச்கவேதியர்க்குர் தறவோர்கட் (Hb 
தீக்சசானந்தருபவர்போலவே 
டக்கசோக்கப்பலிப்பதிர்தெங் ணும் 
மிக்சசெ]் தெதும்வெண்ணெ லஓுஹ்வி ipa @y Ft () 

ல் இறபுபாயவிருங்கதலிக்களி.. 
மறவுயாய்வருங்கைக்சலிமர்ங்கினி



ச.தாழ்டுச்சிதப்பு. Wf 

9 i பிறவம்வாப்விண் 3:சீறிப்பொ ழிற்தயி | 
ரி பா ry BB romavan ie Can (௬ ரிம்) 

சேம்பு 2 (2 git ob! mt EF செ மூழிதடத்தின்கமைத் 

ம்பு ஜர் ed a i Leo) pCops ma, 

CEL 2 BT od 2மாவமாப்புவழைச்சட்பெரும் 

ரப்பு sre gars Li 081 ol © Got பாலெலரீம் () 

{la ர வடு aod" Dall aver Dewees 
au wiclai pale) soot! Lt a (5 0d (ol 
NGG GSW GEL GO. Gast 

(வவ வப்யவ்லமு வாகடலார்ப்பையே. (௪௧) 

பசம்வண ர்ிசம்சேடிமென் கங் 

பலமான ழ் /றர்சாபூமைசாவியின் 
வணி ட் விரிவு பாயரக்கரம்்பன்மற் 

Lo OC Coty Bi Carr (Pair ஸ் வொ பே மாரி. () 

@ co od G) cs 8) a Bay செம தய்க்ஞுங்சடை சியர் 

கய ன ழு ங்கா சலி ve தித்றோன்ற லால் 

ம்யல்விகோர் தமய 28 Deo air aM Sach இ 
Bude ar வ றயலிழ்பதிசட்டினார். (em) 

சேலிரும்புனந்கேள்வனைச்சேர் gi Get 
ரூலிரு 6.9 gata. 2635 Bod gy Quoc) 
mes Ligh i pseeleg, 

கதீபி பு பாக்கல்சாய்ந்கில. (௪௪) 

பிற் 

 



Dg . மாட்டுச்றெட்பு.. 

தோட்வொர்நறைசூட்வயல்சோரீவநீஇப் 
பட்வோர்கதிர்ப்புள் எங்கள் குத சங்கில் க 
தீட்வொர்மலரிச்செர்இருகாணருபன் 
நீட்வோரெனரெல்லரிவார்களே. (௪௫) 

சேற்றுவார்கதிர்சேர ங்கொணர் நீ. அவைத் 
தார்றுவார்களீத்தார்றினலடந் துபோர் 
ஏதி௮வார்பகடேற்றிமிதி2 தெல் 

தூதிறுவரர்குவிப்பார்சமப்பார்களே. (சர்) 

பசடுமட்டப்பூட்டி ப்படு2 கதெல் 
சுகமிமுட்டவிட்டூ7ர் ததத தங்குல 
மசமேகச்களும்வைகுறும்வாழ்மனை 
முகிமுட்டநிறைல்பரீகண் மற்றுமே, (௪௭) 

நாமிதோறுமில்வாறு உடட்ட$ர. 
காடுதோ.றுங்களிமயிலாடுவ ' 
வீமிதோதத்திருவிளையாடவ 
கூடிதோறுங்கருங் RI IC வீடி (or A) 

பெடைகிடப்பவும்பிள்ளைடெப்பவும் ' 
இடைடூடெப்பலிளவனச்சேவங்கள் 
மடைகிடக்கும்ஷீிளமுச்தயஸ்டமென் | 

தடைகிடப்பனவன்னப்பெடைகளே. (௪௯) 
சரியெலாம்பருவச்செழுஞ்சாலியின் 

சாயெலாந்திலி௮ுசன்னம்படைப்௪ 
Crowe rApddieBpyeeor ன 

டய நம்ப ருக்ககச்சவிமாம்க்ஸி aD)



சாட்சொறெப்பு. oa 

மட்டிலாமடவார்குடைவாவிவிட் 
டெட்டிய௰னமிரிர் அபரச்சவாப் 
விட்டிரங்கிமிபார்ப்பின மென்மலர் 
தொட்டிலாட் டி திநினாகமியித்றுமால், (௫௪) 

பள்ளமேத்றபசச்கனியூறலவ் 
வெள்ளமே] 1 கமலத்தலர்பேல்வி 

உள்ள © 2.2 நிகர ணுண்டவவா யினால் 

வள்ளாமேற்பன போல்வண வாவி2ய, (௫௨) 
பூகதீதி* 68 ole Ppa ity சோ, wpe eal 
06S GS Le Cured ஆத Kasay 

பாகதீதிற்கின்றுவி ட டபலாச்சனி 

Gos fi ற்பூமாெ பல்க்கொக்கமே (௫௬) 

சேத.பாய்மலர்த தேத 0) b rss el 
உள நபா ய் வபா ng 1 6 Ose டதீஞ் 

FU MAT ‘UG fh Se Sk Mom yp Cu 

BHO awake dor § sro. (௫௪) 
மல றமங்றாமலர்சளிக் மேய்த்திளழ் 

தெற: ப்வர சவண்டிய மகள் 
குன்றில் வீட் ந்பொலிமழைச்குருவென்னவே 
மவ்திலும்மணிமாட முமொச்க்குமே.(௫௫) 

உகலரும்புன 7 இிற்ிளியோச்சுவார் 
of) Ba) aso) கொண்டெதியமராமணி 

பசல்வி 1. அஊமொய்பனபாரொலாம் 
குசனிஜிக த்பில்ரமபாத்தி ஜேசு பை. (Qa) 

ப Pigeon tren oe 7, 

 



er Bre OEsewery, 

செடிபுதெம்தலினிகீதிலவண் டலில் 
 காடியசாகலிர்கூடலிழைதீஇயிட் 

é  நுதிலக்கருங்கணுளைச்யர் 

மடியிகே திவளைகண்ருசதினுமே, 
கலையஎ௫முங்கருக்கணுளைச்சியர் 

டுலையளக்கு REE DOA Gy BHCw 

விலையளப்பன வென்று ச்தமேய/ 

விலையளக்குஃபரதவர்மெ waa. 

திலம்விள ங்இடுதித்தில நிலவு. 
பலம்விளக்கிடுிந்பைபியுனல்பண்டினன் 

சலம்விளத்கிரிரல்லவரிவாய் மொழி. 
Ce nerd FObCar eens? our n;* 

௩ x r சாட்டுச்சிறப்பு “op DAP Mm Be vas 

FT FAR oy. 

மகாசேரரணவாயிலுராஞ்சிலும் 
சிசசமாமதிலுஞ்செறிடோசம 
சகரரீவாவிபுகம்சாறந்றுமயோச்திமா 
சரமேன்மைூதி௮ரடசீ அவாம். 

  

  



sere Epc. Wer 

மாரனன்ன வர்மாமயிலலினவரீ 
தாரடரீர்தபுயமுந்தனங்களும் 

Corts gO ge க்கலின்வீ£ம்ர்தபொன் 

ளரமின்னுவவாவணனி திய. (௪) 

அன்புதங்குமனக் தரிச்சர்திரன் 
றம்பூசம்கொழுந்தோக் பிக்சழைதகஃ் பே? ல் 

பொலீ புணர்முலையார்பு லர்தீ தம்பி 

லில்புகைசென்றெழு முகடெற் டங்குமே. (௪) 

, சோனையாரீப்பென வ நிதொடரீர்தெனர் 
சேனையார்ப்பலீசேசொலியார்ட்பன 

வானையாமீனுறும்வாம்பரியார்ப்பன 

3 யார்ப்பனவாவணவிதியே. (இ) 

. வேதவோசைவியலிகலையோதையின் 

கதவோதைகளையோதையாடுவார்' 
பாதைவோசைபரிபுசத்சோதையாம்' 
தாதவோதைதடப்பன நாளுமே, (௬) 

ிள்ளைபாடுவதேங்கள் சாரிகைப் 
பிள்ளேபாவெவேதம்பிராமணர்* 
கெர்ள்ளைபாடுவரின்னிசைக்கோதையர் 

வள்ளைபாடுவரீம ° ன வன்க மையே. (er) 
np agustectenginiey | 

em Or “a 

ஆட Cg Ne | 

பாடநிலாக்கு ந கலும்பாணா். வீ 
Touran 77 ee pe 

  

    

    

  



Ded peree iy, 

பற்பசாசபயோதரவேசையர் 

விற்பராகமிராவிடியலீ முதல் 
கற்பராகமநாடககால மே, (ea 

... எம்மினண்ணியிருர் தன(பாவையும் 
வம்மினென்னவமைப்ப கமான வே 

'விம்மிநின்றவியல் கோடியெங்உணும் 
தம்மினில்றுநுடங்கித்தயங்குமே, (0) 

Cpe deo Lot Sas 6 0.65 (Lp (Lp gH wv 

லல்னையாமர்சசநீதிரலிறவினையா 

வெல்னைமேல்வளைர் இண்டியபார்கட 
ஐலினையொச்சுசவக்கொடிகளே, (is) 

Lima p ஈக்கியச்சித்தர ப்பாவையை 

அருகதேோரக்கியஉலிபரைஉல்வியரி 

ரீ 

உருசசோக்கியவடலிஷணோக்்ஃயிர் 

HSE wade Gye oles பழிக்குமே. (D2) 

cp Glace B bya Ole 2 2 வின ண்டயோர்க் 

கரணமகிகரிச்சர்திரனாமெஞாச 
சஈரணமபைநீசசடவமையிட்டப்போல் 
தரஸணெடும்பரித்தேரணிநதித்ருமே. (Or) 

ஏமசாலையுமின்னிசைச்சாலையும் 
ஓம சாலையடனறச்சாலையும் 
WOE) WRC Braves ior see 
லாமசா லைபுமேசணச்லெலவே, (oe), 

அஜமிருக்ளுமன்தீதிலபவர்க்ளும்; 
சசமிருக்கும்புயச்திற்ெடுஞ்சுடர்



நசரச்ிறெட்ட, யர 

நிறமிருக்கும்படையின் கணீச்சமின் 
பமழமிருக்குமடைநீதையர்கண்ணினே, (OG) 

தொட்டுமன்னன்சுடர்முடிகுடிய 

மட்மிமேகச்கவவ்வாணகர்க்கலலையண் 
4 ண பாரனதியா துலடின்மையால் 

இட்டிலச்ளுறையென்பதோரேோக்கமே. (0௬) 
கற்றிமிங்காலைககண்க wo மிசாமுகர் 

முதீஜிமிம்பையுமோட்டிள ங்கொங்கையால் 

'இததி சிம்மருங்கெயனுமிிம்பையம் 

மதிதி .ம்பைபம்மண்டலதீதிலலையால். (8௭) 

இபமருப்பெனக்கசொற்கைசமதீதிடை 

கபயூரிம்தி0ிரீதக்கதன் நீதெ 
உபய்பாதத்திரிகொண்பொர்டம்பிடுஃ 
அபயமல்தியபயமக்நிலலையே 6௮) 

நிறையுச் சாமரைநிட் ட்த்தினற்புனத் 
பிறையுமல்நிச்சிறைபிதிதி3லையால் 

Loopy God api iG uy ang wet சிற்திடைக 
முறையுமன்றிச்னுறைபிறிதிலலையே, (i ao) 

பொருர்திமாலும்புலியும்புனலுடன் 

சிரு நீதிவாமு மொரு துறையுன்பினால் 
பருநீதும்வுபந்கெளியுக்மொருபஞ்சசத் 

பொழுளும்வேச, ராணலும்புர்த 
மருளின்மாசவமு வ்ரழமிடுயிச் 

   

      

 



உடு pare amity, 

5G ons Csr gn mos ser éGiGer. (௨௪) 
Cam. 

6 Sea got & xscel aoe யாயிரமணிகீ தாண் 
பதித்த மத்தொகைய பைம்டொ om we ei 
பரி Ds Bs ct மணிச் 2 தவில் (Ph A vn cl Op iy 

ஸ் LIT Dyes இர நிழ நீ DD Paull! 1a Fh Sa 6 CF BB res 

என்ன நிக்தெல்வ இஃ தெல்றிருகசைகூப்ப 
பாலீனவரிமிந்திறாகள் வரச் God cone Lu df 

அலீ ஸுமறையோர்சள்பலர் சோதிட முரை 
ட, மலிணுகவிவாணர்பலர்மங்கலப்யப்ப. | 

(ம, நை தியிரலிக்ளுல யு. ௨ பஐலை ame Lin ae! s 

வஉர்தருலமந்திரிக ஸ் மண் _ bet ig 

ள் ர்ரரமுகத்தமனியச்சமதவ க்் 

-ரிதரம்டநீசையர்சமர்றிபணிமாற, (௨௪. 
அட கமணிக்கடகமைக்தலமமுர் ந்து 

மாடசமுறுக்குபுமட ந்சையர்கள் பாடப் 

பாடசபதப்பரிபுர தீ தாலியெழும்ப 
சாடகமடழ்தையரசைர் துநடமாட, (af 

அகமில௫௪தங்குமணியாசமுமவத்தின் 
டாகமிசைசோதிவிரிபன்மணியுமில்னக் 
'2மாசனசமங்கையொடுகொத்தலையமல்பொ 
Gy வாருவலயங்களு pool Ave @. (2 Gir), 

சோமனை முழுத் ரூ ளமாப் GL ys 

சாமனிவான்னே i aati 8). 'டழலெட். 

மாமசாடுண்பலம்ல் திதிருமில்வி.சள். 

ல
்

 

a
 

   

   
   

  



தகர்ச்சிறட்பு, ௨௧, 

செமவுடைவாள அதிருச்கையிவிலங்க. (௨௭) 
ட டிப்குடுசரச்சனழடி யரீ்தீ தொழு துநீற்றுப் 
பொடிப்படவமிப்பமிகறுப்புறதல்பொற்க 
மழ. 2 தலையுற / சைமாகத்தரசருய்தீத 
வங்ட்டரிகறுட்ப மமலர்ச்சழம்விளங்க. (௨௮) 

காலம றுகண மிகி ர்ஞசசிபுமொத்தெண் 
டாரலஎ புநிர்கடர் ரப்புவனயபோலக் 
கொல கறி றொளி பலாவவதலிமீதே 
oy ணிமவுமுடி தி.க ஜெளிதயங்க. (௨ ௬) 

உ மச்நிறை் ிமைகடர் துகடைதாவி 
ie bad OL me இமடை,ரீ துயிர்கள்வாம 

வரய ணார புதாவிமிகுயெற்கலிகிரப்பதி 
Lo wrutl மிங்க$_ லீ டங்கொுதழைப்ப, (0) 

வம செறிபயோத$ஜயி4 மண்ரிதினைலானித் 
ரர ுநுரையூடுதிகட்பெங்கதிரி கடுட்பச் 
சீந்தமுலைமாரிமிசசாமலாயிஞுூமி 
எந்தரமிப்பணி அலங்டெ விருற்தான். (௬௧) 

இ£ரச்சிறப்பு முற்றிற்று, ஆ-௱௨. 

  

முதலாவது 
விவாசகரண டம்,    

இருழீசகா லட்ரிலியாவ/ ச்குட்விடைசொடுத் 

தீருளித், தி சி ழுமாமுழிமன்னவ ao Rogie" 
விருப்பப், பொ௫ச்துசன்னெமிட ணிய



* 

‘e.0. விவாககாண்டம், 

திர்த்தங்களாடி, அ௮ருந்தவத்தினரனேசர்வநீத 
மிசகரடைந்தார். (க) ' 

சடையுமுண்டமுஞ்சிகையுறுண்டாதுச 

த்றொய்நீத, உ உடையமாமரவுரிகளு apGs sux 
இரும் சு, இட புதீதாட்ிறுபஸ்ட Youn sh 
ரத்தோயழ்த, தடையும்வாழ்ச்தஓுஞ் சபித் 
தீதுமுர்அுதாவும், (2 

தாலமார்பமு நாலிடைதீ இச் துற ற 
_ங்குர், தொலுமங், குலித்தமுப்பையுர் ளம் 
56 மாண் செவியில், சாதும்யாககுண்ட av fe: 
6 6H 5003) 0000) 9A யுகி, கோலு 06 Sue ஸ், 

டைகராங்குஸ்ட. LD 50) 5 BT: மம். 1) 

இன்ன கொண் மிள விரு ௬௪ ளியாவருமெ 
ய்தி, அன்ன சத்திர மணிந் அ பக்ெையரிய 
iE gy பு Berek aun iif ியார்ப்பெடித்தா செ 
ன் ன முழுங்கி, மன்ன்ரிம்ன வன் மாளி வாயி 

விஃ வம்தார். vo (ச் 

வர்தபமா தவரோரதையம்மைவம்சேஃமிர 

சிர் தயிற்பெிரும கஇழ்வரர் செல்றெதிர்கொ 

ண்டே, எற்திமாசவிதின்றுவர்தெய்திய தென் 

 அ.த்தமாதவரழமதர் முடியபுற*சொழுதா 

     

ன் (௫) 
'தொழுதசாலைமிலாசெள, [ச சவர்வொல்லி, 

முழூ. மாமறைமுழக்கெ ண்ட்பரு 2 ர 6 
மயூ    

  

முதம்: ணியாதனமகிஏ SES, WO



ச் 

விவாசகாண்டம், Om 

லாமொழிமல்ன வவிருநீதிவைபகர்வான்.(௬) 
எர்ததெயங்கள்கண்டினி செத்திசைபுகுழி 

இர், எ நீததிர்கீகற்களாடினிர் பு தபையெலிக 
ண்டர், முறிதச்கூறுமி னெல்றரிச்சநீதிரன் 
மொழிய ௮த்தக்உஈலையிலரசனுக்கரு றீ சவறு 
ரைம்பார். (a) 

அங்கணமாநிலதீ தரியகன்னொரிதாட்டகதீ 
அம். பெர ங்ஸ்கஸ் LBS web! பதோர் புண் ணி 

யதிர்ததம், அயாம்புருர்தாடிநின் னருண்் 
புமங்காண, இ D5 al pb 50 மின்ன முங்கேட் டூ, 
Old: Mane Livin i. (௮) 

ef DEPT Qed h.808 gr ing புரிநகராள் வோ 

66) ங் சத்திர. ப்வமிர்சரிிரதயலி றவம்புரிநீ ஐ 
கர்தவார்சயடக்கி.. ல் aig é பயந்த 
தீர்தமாமுலைத்தையல் சர்சிரமயெலிபாள்() 

LO Gy LOL. Beh) BL it பூன் ap மரம்வாசவனுஉற 
யும், விண்மட ரீதைய ர்தம்மு வ நிசரிலாவிறல் 
வேஜ்கண்மடர்தையரிதஸ் ருழலருந் தீறிச்கற் 
பிற,ிகொ tor BGs Ly or wails Benn ud) gu 
மெழிலாள், டட (9). 

ப்பட... வேறு. | 
lat ppwesn § smsansers 

oF gO Ur paDsemaan | Vee) 

அச அம்புகிதியச்சகாமும்டு 
MBAS ptr J 

    

  

  



உ: விவாச்சாண்டம், 

ப.சலவருடைந்சவசையினல்வெள்கப் 
டலமலர்தீசாரணிர்தவனொ 

இ.கல்செயுச்கருநியிருடித ண்டாலிதீ 

தெழுந்தன செழுந்தடக்காமலாள். (ds) 

பயிர்கடீச்தனஷம்பட்டமாமா (ரு 

Liao. or op baa ளெல்புஃ் 
உயிரீபெறற் பொ ரட் மி ப்பளிதமூ ம்பாலு 
மொமுயெசேனுமாரமு தம் 

டூயிலினி௰குர ஓுக்கிலியினில௦ ழாழியும் 
௫2இம்யாழுங்கு௨ழ சீதிமைத் ஐ 

மயிலியச்சாயல்வா COM SB Dor! 6a 
மலசயன் வு bast 6b Cron ழியாள். (5௨) 

Gy St Oltew €5 Ue) & 6k Bs lone AP aw ond 
கரவியைக்கருவிவமலனா — 

வடுவினைக்கொடியமறலியைவலையை 
வாளை வென்ற ற்ஞுநீண் ob ay 

சொடுவினைக்குடிசொண்டிருபுறந்தாவிசீ 

குமிழையுக்குழையையுஞ்்சீதி 

விடமெனக்கறுட்பூற்றறிபரர் அலி கை 

வேலிலுங்கூரியவிழியாள். (0௩) 

Dap Qo De. யஞர் செடி.குராட்டவஞ்செ 

ப் திருகையுஞ்ற் தையும்வருச்தி4%: 

செருப் $ லடயில்நிறச்தமசதன?ிச்சூட்டித் 
பயின்தென்ப.த, பையின் ழேனப் பொலி 

Tg 

 



விவாசசாண்டம், | ௨௫ 

இிருநுடிவேண்டுமெலி நியானை 

Loh wm FLUE SO SOS cr ச்க்ரீ 

வாளதீதையும்வடசனகப் 
போருட்பையும்படைத் துத் தெளிர்தபின்ப 

படைத்த புளசெபூரணமுலையசள். (௪) 
௮ற்ந்திச் சவமுமகில மு.மிதளா, 

லழியுமெல்றயல்படைதீதில னோ 
& nba Sacred ட்யைமு ன் படைத்தயரீற் த 

செங் சரஞ்சசார்ர்சதோதிகைத்த 

மறந்ததோகறநர் துவைத்ததோகளப 

பெற்யுவேட் போறைசு மறீ LF கி 

Gk ee scan sae வலையே real Go 
ல: அமோவதியொனாதிடையே. (8௫) 
சரக்கு Cond 4 é செந் திருமசகளாலதயுஞ் 

சேயிதழ்ததாமமாமலரும் 
பெருக்குமாமறை வுலாத்த நான்மூகதீதே 

6-ப/ற்தசெ ங்கமலமும்வெள்ச 
ட்ட e 

ருக்கு மாம் ப.ஓமெல்காவியுங்குமிழு 

முஉலையும்வள்ளையுமலர் ரி 
இருக்கெ ரீசமலமி 2 வெனர்செல்வி 
திகழ்வெயசெதிதிருமுகத்தாள். (oe) 

Ging ( ப பிலருங்கலவைடிமுழகும் 
Eh wed eae ge cried or 
yCuenmesg imran ss 

சொம்பெடுல்கசந்சசைம் 

   



௨௭ eat dé ar cba LD. 

அடிபினைபடியித்படப்பொருசரூ9 

யன்பூறுகடகரிப்பின்போம் 
பிடியென்க்சல்னிநடைபயிலல்னப் 
டெடையெனமடதடை பெயர்வாள், (0௭), 

அன்னலைமையளையமிர்தினிற்பிறர்த 

வணங்கபிடேக்சீதையன ந்த 
மன்னர்த நீ சமக்குமணஞ்ெ சயக்கருறி 

மண(மொழித்த தவர்ச்மகலாங்மிகாடாஐ 

(Law cor Lath 'பருமான் மொழிச், Aw pod wo 

முடிக்கிமலன்கடிமணமெெல்ன ச ச் 

சொன்னே தார் மொலஜிபு ற் கேட், dieu. wood! 

ன்-ஜோள்கறக்கிசைர்தவனெலிரு. (மர) 
பார்த்தி மென்ஞாக்கழு.நீதகாமத்தி . | 

டங்கமு நிறுறைவிடம்பெரு: ஐ 

மாதவருரைத்தமொழிவழிவநீ து 
ப்ன்ன வலி செவிவ ் பர்ழச்தா ங் 

கூதைவந்தலைக்னாம்வெளிவிளக்ககனி 
னுளமலைவறவலைத்தோங்கிக் 

காதலங்கொழுற் துவளர்ந்திடவுருகிச் 

கனலினிலி சிமெழுகாளான்.. (மிஸ்) 

சம்ொகலையானெக்குநீர்பொழிவ 

சற்றிரகார்த்மேயல்லால் 

சம் ந்தாசாசெலையினுண் டாகா் 

தீவளிவன்ட ‘aadQud ust 

. # Pf ரசாதிச்சிலை-வேறுசாதிசல்



விவாக்காண்டம். pa 

(ps sCaal§) if SOS @ oder 

மொகழுத்தாகமுமினாச்த 

புச்சிகெட்டறிவுநிறையபோறைதோரற்றம் 

போச்களுலியரக்சையுர் sents Sire. (0.0) 
Gala. 

கலாயயழிகாகசுல* ற்றை யறிவெனு ங்சீனைாசெ 
ப்தாத்தி, வரையனபுயச்தும்னைன் முனிவ 
IS 5 dGlon gid, கரசியையடிய௦ே GT GO 

சப்ப வம்புணர்க்களும்வா, ,புரையுள தாயினெ 
oS DUG “டதாக மெல்ருன். (௨ ௧) 

NBD woul LO ரல ங்காக்ளு மரசனேயசசோ 

தெ, ம்ம AR LT LB a BT AIT LD திருவைநீவ தூ 

ய யகுட்ட .ட,லிங்கலாந்செய்யமாறே.தியம்பெ 
OO (0 ne Ahead a றச், செங்கண் ப மாலனையான் சே 
Bend Goa be ்க்யாரிடவததி அச்செப்பும், () 

அஉலியங்னாமு லாடல்னை ய ருமணமடியே 
6 (Hig ecb da tutes hen bh ep ger 
bi, Loh, He bAC Umit aia oO a@ wile பயத்தோர் 

சக்ஸ் ம் மண மொழித்தந்த Cag ¢ சன், சொல் 

லியதெறிகேட்டென்பால். aia act Ded gy 
சொல் ளால், (௨௩) 

கார்ல லிமலீனள் கூற மாதவர்கருணேவெ 
aragt , ம் 1" gar Qunaps i oOunrhs Cass 

மீன் யாங்கள், போசஒஞ்செக்வே 
(2 ie oir Ly ogee ig 7 oie GuLaged 00 oy



ey விவாகசாண்டம், 

௮.திவேறொல் தில்லையெல Cloap 5 Acro sat 
FéG 708 se urs 660 DS CF CA OFS ST LD, 

சுநீதிரமாரீபிலி மூழீசச் சூட்மிவேனென்னவா 
ழ்தீசி, மற்திரமுனிவொல்லா மண்டபமகல் ற 
bos, இந்திர புரியேயலினவெயினகர்கடட் ௮ 
போஞாரீ, 7 (௨௫) 

மாதவரிபோனபின்னரி மண்டபநீற்கிமல் 
னல், அுலரி போலப்பள்ளி யறைபழுந்தம 
ளிநண்ணி, மீதெலாமனகிசவாளி கூளித்திட 
மிவளியிற்புக்ளுக், காதலங்கடலுட்;டாட்ந்2 
ன்கரைநிலைகண்டிலாதால். (௨௮) 

மயற்கிஞன் வருந்தினால் மெய் BIT LQ Gyo) LO 

தனனம்பால், இதயங்கினுவளர் மீ தசாமதீ தின 
த்செயலற்றாவி, தயங்கினான் நீராமோக தாக 

த்தாரி்றளர்ர் அமேன் மேஷ, உயங்கினானுருகி 
மெய்சோர்ந் தள *தொரி நூரைப்பானாளுவ்( 

தறநீதமால்களிற்தியானை ச Gb 90 6168 oh 

பாவை, வறத்மாகூனிவசோடிம்வர்திவண்மா 
யமாக, எநீதபாரருயினாவெளவியெம்முளம் 
புகுறீறுகைகொண், டர் தமாமுனிவசோடு மக 
ன்றதோவநிகிலேமால், | (2.4) 

ஒற்றையாழியத்தேர்சூழில்வுதஃட் யான்சர 
வல்பூண்ட, அறிறைநாண் முதலாக்கள் உ மினி தி: 

Bw Win he 65 6 தோ. De றநாள் வ। யி 

லே ri பஷ Garp Qube வி,இற்றைரான்.



விவாசசாண்டம் ௨ர் 

சரறீ தகொண்ட சேழைமைசமச்குமல் ky. 
னச்னாறுதீசமர்ச்ரு ருதான் ஐனைக்கர நீதரி 

திந்கொள்ளு,ம்வனச்குறும்பதத்சூவாகைச்னு 
௮வலஷேமமிலேமானே,சலைகுறுமென்றுகா 
'ச்தவென்னைவிட்பின்பரல்வத்ஜால், Boys 
“மென்ற நீயென்னுள்ளத்தைத் கொண்டாயெ 
ல்ருன் (௬௰) 

மைதிகம்வாரிஞூழுமா தில தீ தோர்கட்செல் 
லாம், பெழி2வம்பழிபிறங்காடீ பிள்ளையைப் 
Ohio aC aed பார், மசய்சவமன்றுதகாதை ௪ 
ob on on aon Gres, 202 சவமாவி'கெர 
a ait: worsted a பய நீததெல்லாம் (ர 5) 
ot lola nr BS (ol abr bby வல்விவாட்டியவாட்ட 
ரூ. 2சால்லி, அறு தற்கெமிபானண்ணி யணே 
WC Lor as Seer கிலாமல், வேறுமிப் படியேவா 
கைவிளை முமோவிளைக்கா warns, o pCLor 
முஹ்புமோவெல்திருத்தன நிறைவனிப்பால 
_ மாலன் வழுவல சூட்ட மணமொரழிவதறி 
குதஷ்ணிப், போல மாமுனிவர்பூசம்பொழி 
அடன்பொய்கைநீங்டுக், கானமுமலையும்யா 
அங்சடரீனுகல்னோசியென்னும், மாஷகசணு 
கிச்மட்றமதிதயன்சபையிற்புக்கார். (mm) 
ட மீமருவைவெளிசெய்தன்ன மேனிலைமணி 
tol_ ty @ ரிதிய முர சதெல் £ வந்தவன் ற 
சாட்போழ்நிதுதேருபோன்பிிடிர அதிக டு



௬ விவாககாண்டம், 

பிமரசரீநி/கச், சாருநீள்கடஓ்போலக்ச 
திர்மணிமாரசமாரீப்ப, (me) 

வெயிலவிரிமகுடம்பொங்கவிரசடர்கமூல் 
விளங்கச் , கையில்விரிகடகுமிஷன கணி 
கீருமைகடாமப், பயில் மணிமச கதரிதாற்பசு 
ங்கபிர்பரம்புமாடச், எயபிலசாளசக்கடோறு 
bam iG owe orb rds (ஈட) 

சிகாமாமுலையார்செம்பொதீ செழுமணிக் 
கவரிவி*சப், புகசரனவமைசிசர்போத்றப் Litt 
தீவயு விவர்வாழ்திதம்டி பகர்கருமதையோர் 
ரூலப்பாவலர்கவிகள்பாட, மகரகோரணமம் 
பூ மன்னன்மடங்கலாதன த்ர ந்தால். (கண) 

அந்தவோலகஃ்கற்தலி வி ல(ு ந் தயமு விவோ 
ல்லாம்; அற்தனர்வந்த ம்யாது மன்னவ bor (0 

தீதிரு நீ அ) சுந்தரமருடந்தாரக்தொ (Lf 5 60) oo! 

வனைவாம்ச் இச்சிறீ தையிஃ்மகிழ்ச்சொங்கவி 

6 619 1 செட்பலுற் லி, ( Bj ௪) 

வான நீரி பொழிற் தரு தீரு மணிகொயழித்த 
HAT GS nea he பெருசுநீ தெய்வக 
ஸ்டகியென்னுநீதீர்தீத$, தான நீராடியென் 
றன்றலைச்சடிமுடிகள்சூட் டூம், போனநீருட 

வேமீண்டவருக்தியென்புகலுமென்றுச் () 

மன்னகேள்சென்றயோச்தி மாத.ர்புறுற், 
தியாங்க, ளாதீறகர்க்கர்சினிதி யருளரி்ச தீர 
னெல் பாழ், நின்ன சர்வ முதின்னே உறியுதி



விலாசகாண்டம். ர்க 

ன்மசடனேரும், சொன்னபிவின்பாலெடம்.து 
முவகையேறுணிச் ததின்றான். ௬௯) 

௮றநெறிமிகமகார்த பபா ams $8554 
ரைப், புறதெறி2யாகாவணையம் a ho avy 
ம்பொருச்சர்செய்தஷமததெதியன்றுமாய் - 
மாதவ ர்தன்னில் மிக)ரிறதெறியீதஞனின்பா 
தீசேர். தனஞ்செ. sale ay 8 ரீ (Pu) 

பூவா பூளளளவுஃயாங்கள புக்கறிந்தனேக 
கோடி, நவநரபத்கடம் பழக் கணடன நநீ 
priCases, Avera sfuuas சிருமகடன 
க்யூக்கெள்வல், ௮வனலதி௰லையெல்ன வருதி 
அவே ம் "OS மைத்தார், (௪௧) 

பையா? மியமுணதீன மாதவருரைப்பக் 
கட்டு "y Cum! dae மொழியா இள்எம் 
mye Pugh பெ (0 ரீதானாகித், தையலாள் 

பங்கன்மெறுள்சா ஈியதமகமைச்கேது, செ 

ய்யலா,ம்மாலெல் ow 3 Gnas hpi gwrse 
AE CHG. (௪௨) 

மேவராயவரில் முன்னா மூர்தீதியாரரு ச் 
செப்.) சேவராசியமொலீ அண்டா மன்ன து 
தெளியவல்லார், யாவராயிறும்யாமி யெ று 
arb) grin gers bBo dt wi, Bye Tre dell 

BOs ce ன தியலாமகிழிப Loss ரூனி; (௬௩) 
அிட்லச(பிங்கடையுமென்னு அசமதிம்ர ௫௮



௬௩ விவாசசாண் டம். 

OER H ஐ, விரைவுடனெழுர்திருச் அ! வேத 
மாமுனிவரீடோஞர்,இருநிலச்தாசர்த்செல்லா 

ஞ் * சயம்வரமேழுசாளெல், அலாசெயுமெ 
ல்றதூறு மோலையும்போகவிட்டான். (சச) 

தொழுற்கழலி மன்னர்மலினவிராதர்சென் 
அரைத்தபோதே,அழுங்கெவால்சயே மள 

விலாவுவகையோடும்,ெ முங்குடைமன்ை ரெ 
ல்லாச்செசழு ஈகருநீங்கு, எழுங்கடல்வளை ந்த 

தென்ன விஸ் டிவர்தபைரீதாரலி 0. (௪௫) 

சோலைகடோறுநலினிர்ச் சூளிகைதோ.றழ் 
தேவ, சாலயந்தோறுமாத gr wee CL ay 

மாட, மூலைடோ௮ஞ் சரிதா வ் முலிறி, க 
ட £றுமேம, சாலைக் 7 pot: ல்ர் அய 

த்திரும் சதல்றே, (மிஸ்) 
மானை வென்றடருங்கண்ணால் மூண்டட்கல் வ 

ருமுல்வச்த, ஏனையவேநற்தர்க்கெல்லா மிப 
யவரீக்கரிய வொண்ணா, யானையுர் தேருமாவு 
மாதருமலமச்சர் தாமும்,சேளையுமளவிட் டர 
சீச்குஞ் செட்பலாந்தசைமைத்தன் தே. (௪௭) 

இத் சகர்முழுதுமலின ரீண்டியபின்ன யோ 
தீதி ரல்னசர்தன்னித்புக்சாரசர்றவமுனிவரெ 
ல்லாம்,மல்னவனெழுத்திரு்தவஃரங்வொடப் 

க சயம்வரம்-சன்னினை- யொரு வனைச்ச 
ணஉஞன்ம்தானே வரித்தலிழ்.



வாக்கா. டம் hp 

புதைத் அநீறகள், சொன்ன ங் கேட்டவாறு 
ஞ்செல்லு மஞூ்றெரிச தரைத்தான். (# a) 

அருந்தவ ய dad er LOT Flag ம 
இயைய, பெருந்தவயமுல டயாரீமண்ணி ஓய 9 றவ ட 
லாரிபிறரிணைைடொரி] >! தழைஜனையுனக்கே 
Sinan ip pss 55003, பொருந்தின வல் 

Ga) iL] Cobar 8 CL 39/0) 668 cpt. (௪௯) 

எம்றினிதுரை$தலே ம மெழுத்தபெரு, 

கைவெள்ளம், நி றிஃ் தொங்கவாழு வலய ௩க 
ணிமிர்நீ துறிங்கஃ, எவிநினுருயாதீத Or, 
'பொத்கோயில்விட்டெ டர் தபோது. [நடரா 

A ஓ o 7 ~ 9 “ . BASSI CU fh Zito oot BAS 1. eo} ‘ior Aas ay LOU 

ல். இய 
EH TA 361200! CHIE SbCl AS wre | 

opty Loud BOT IRD BOD ச்சர்தாமுஞ் செனயுப ் 
சீராரும், முன்ன பேசல யென் 2 ipa ify 
அருகனைக்கண்சாச்தத வன்னமாமகிக் ரி 

o ry ok 6” a ’ ஸூ கொண்டு வருசெனவருளிச்மிெய்தான். (6 a) 
வேறு. 

மாதங்சமடங்சல்வயட்பரிமா 
» ௫ 

பூதம்பலதேசொடுபூண நிதீஇச் 
சூதன்கொ நிவ.ர்அஎடர்ச்சமலோன் 

பாதங்களில் மீதபணிச்சனனே. (௫௨) 
hy ஸ் 

வ ரே௮ுதெழுநீதடமாமுர சும் 
நிரேறியசங்கருழித்தரச்    

  



hE விவாசகாண்டம், 

தாமாறுபுயங்கட அம்பநெடுர் 

© Blox Metheon & gi Ole oy § Geox Coo. 1% \ 

சற்றேர்னமன்னனடத்திடவே 
ள், த் Cop fiom 6 eu medi sdloor ரல் 
(AEC parr செயும்பலகொழ்றவரீதம் 
டியா திறேர்சககோடிபொருட் Mt பன வே..(௫ ச 

சவிைப்பட நீழல்கவிட்பமணிர் , 
சவிகைச்தரளில்மிசைசெல்றனரால் 
புவிகைக்கொளமைச்சர்பல3 ர தரசைக் 

ம வ்கத்தல்மிட்டொருகொடியரே, (௫௫) 

வன்ன க்ளுவி om (ip Sader oof ws ரூம் | 

க்லின ந்ல்வெளன காளையரும் 

அன் ong fir Cou £டரியின திரள்வர் 

ள் தெல்ய் sou. Ogi Gea Gis be ax OLD. (@ ar 

சறையோதிமழீமல ௨றே 2சவனெலப் | 

பொலறையோடொளிர்மஉண்டுவிகைப்பொலி் 
ab, Penge தயோனொடமைச்சரி ஹ் Gee மா 

மதையோதியலிட தும்வர்சனனே. (Ge. 

தரைசேர்கடலொழீ சன தானைகடத் 
நிராடோலதடநீதனதின் பரிமா 
விலா செசருவித்திசள்விழ்பலமால் 
வரையபோ சைடதீதனவாரணமே, விதி 

க்ல்ல் Mp Adedagss நிகள்பெர் வர 

Ose wihianpyaGiouere ba Go ்



ates ress Lath ௬.௫, 

சொல்லாமூனமே.தறவோரீவிரைவித 
* செல்லாழெதியேதினர்சென்றனனால் (ட) 

பலவெஸ்றாடையும்பவளச்குடையும் 
நலம்பல சம்மணியில் குடையும் 
உ வவுங்கதிருஞ்ச eCerauar 
நிலவுப் மென வெங்குநிறைத்தன வால், (௯௦) 

ஆதிக்தனருங்குலமன்ன வர்தநீ 
ரீதிப்புகழெ ங்கு நிறைர்ததெனச் 
சோதிச்சவரிச்சொகையுற்கொடி, யும் 
of Gs eG sre ரீதனவால்., (௬௪) 

ஸா நீரோடு நிகர் seh ம்பரிவா 

னே AG hy! Disa, ச்தனயானை வரைக் 
கூற்றோிதிகரி2ிதனதேர்ஞுலவும் | 
ஆற்றொடுநிகர்ச்தவனீகமரோ, (௬௨) 

மழுவுங்கரவாளமு்வாரீலையும் 

எழுவங்குலிசங்களுமேதிகளும் . 

ம் காழுவும்வளையும்பல ரு நீதமுநீண் 

முழுவைஞ்சுடர்வேல்களுமெர்ய்சி Sor eine.) 

மீயுத்றுடஜெத்தியலெம்படை யின் 
வாயுற்றெழுவெ பொதிமண்டுவநீள் 

'வேயுத்ற்பெருக்கரிமீ! தெரியும் ட்ட 
திபுச்சனவொத்கனசேணையும். : (ae) 

4 செல்லர்ழித்தி.. தசாசவாரிநீசம், 

 



0" Gir விலாசசான்டம், 

SMa too reaped ex sent 
பொலிவுத்றணிதேர்மிசைபோயினரார் 
கலிபுத்தெழுநீள்கனகக்கரிமேல் 
“ஸர் அழுவ ஞ்சிெஸ்மானுமென. (௬௫) 

ருமாறு.கிலலினகவில் மு:மலார் 

பெருமாலகரியிலிபிட / ர்மேலவருமா 
நிருமாமு.£இக்டையேயெழுமின் 
வருமா அநிகர் தி தின ovia; es (& gr) 

விலைபன்ன ரிதாகெய வெப் பீரிமேஃ, 

ிநன்னுதலார் பலர் ன இனரரல் 
© dei |[ம்புன லவாரியி இ£ரதையிஞல் | 

அலையுர் இரை மே: ல்வருமல்ன மன. (௧௭) 
ற 

பரி அஃன நெடும்படை நல்ன மத 

கரி,துவ்னவிழிர்துசடம் தனால் 
விரிகஃறசெழமுஞ்சடர்வெண்டரளம் 

சரிகின்றபுனற்சா புதீதனை யே. (சன) 

விராயேதியதாரீவினை வேலிறைவ 

னிரையேுமனிஃதெருக்குசலால் 
தரையேறியதண்டனறள்எநெடுந் 
கரையேறியவாளைகணக்லெவே. (௬௪) 

அரியன்னவர்மின்னனையார்சடனம். 

(தெரியும் பழ. ஒல விதெருச்சுகலால் 
பரிபும்பலவிமாலைசள்ட பார்க் யி ் 

கரியும்பணிமேகலைத மறிய. (ad) 
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அரஞர்முளியாமதனள்னவர்தோள் 
உச சாரியர்மிகாக்கைபடப்பட முன் 
ஒருகாளுலவாநிறையொண்ணுதல்பால் 
@ 1h BT wor Lo DH Gawoaa a sro (ore) 

வெளிறஞ்சுடர்வேலிளவேள?லியான் 
Gat! avd atl spor ora ர் ஐபெயரீநீ 
தொளிறு தன வல்லிமியாருதீதியையக் 
களிதெம்நிருகைசொசேட்டினனே, (௪௨) 

மிங் சழன்மலினனனே கருடன் 
தாடிச்கருவும்பலதண் ணிதெழம். 
சா மிந்கிரிபும்பலசண்டுகடதீ 
தோழிக்காளிர் சோமதியுற்றனனால். ( ௪௩) 

வெறு, 

கானயாறனத்தையங்கடரீ தசெள9செ 
மானயாருபகோமதியை நீண் ணியே 
அானையுமிசதமுமிவுளியீட்டமும், 
Coton unc ox op ஞுசெல்நிறத்தவே, (௪௪) 

* சோப்கதிர்வேத்படைசுழ் நீறு தவ்னிட 
ஆப்சதிரிமுடியினனாத்றை தண்ணிஞன் 
பாப்கதிர்ப்படலையுட்சுருக்ப்பையவே 
'கரப்கதிர்ச் 9சல்ல ஓங்சட்லைரண்ணிஞன் (#@) 

_ ஒமவெழ்சமுத் சடல சனில்வெப்பயல் 
a1 shock on Side éwtiadd gl 
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வேம OF பவல் இறங்கினார் (௭௬) 
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கருதி இ.றக்சாதலர் கல்தீறுத got 

OS GLP GETS OID VOT T Led! od Gs 66T 

“ப fy jaBon pode bi og beh mel ond (௬) 

உருவேளிசோக்குவலுவப்பனுல் னுவன் 
E768) cy op tice ay ed கலங்குவன். மதி... 

மசபிஞடலிகணெல்மன போம்வழி 
இரவுயோவத ஸ் Hip HE ue Qouch ina கி.    

 



ea விவாசசாண்டம், 

கசொடுயமாமசனையங் கொழுநிலாலவையும் 
தொடியினுமொருகுலசொவலிதோக்டிலா 
படி லெரவிமியையும்பாரிலவேர் நிறிஇ [ன் 
விடிகிலாவிரவையும்வெ.றக்மும்வேலையில் () 

மைய லுங்கங்றுலும 5i யூம்வாட்டவிவ் 

வய னே வெயி! பனெலறைணிவயிற்தினில் 
கையி DOOD துகூம்க்சாபர்வாரணம் 

வெய்யவாவிலா ப்வாவெனவெளிசததே(௮௯ 

ஊழி வங்கதிரவனுகயமுனின தித் 
தாழியுர்தங்கரா மார்ப்படங்கெ 

சோழியுமார்த்த ௩ முக்கிலார்தீதன 
¥ சூமியிந்பள்ளெலரர் அள்ளியார் தவே. () 

OAD E ST Fey HOO சபாதகக் 

68 ala é smelter seared oO si ar ru) 

அஙிகண்மாஞாலம்விட்டகதீறு 2வனெ சை 

செங்கதிர்க்சடபுமா ஞவர் ததோல் நிஜ, () 

படர்கெித்தறநிலைபரித்தமன்னனுக் 
கிடரீவிளைத்தெப்தியவிராமட ரீதையிப் 

புடரீவிட்டேடுஓுப்போனிகீசெலாம் [னான் 

தொடர்மினென்றெண்ணிலாச் சடமரையேவி 
அலரிவநீதெழமுரசதிரவாழிபோல் 

புலரியிலரன டிபூரித்சண்ணலும் 
9௨௦12௦ tendons 

* ஜுக்கல்டிசம்பொத்திகிருமி-குளம்.



Marsa rebirth. ee 

பலர்பலகரிகளும்பரியுமேதிஞர். (௯௬) 
அ.நீதமாலாற்றை,ரிட்டகன்றுமல்னவன் 

கூந்ீதமால்கரிபரிரடட்பமொய்தீ துடன் 
5 மிதமாலைக்குழந்கடஓுடன்வரற் 
சப்திமால்வலாதீதடஞ்சாரனண்ணினவ் (௯௪) 

ASB XT Flore dsr Ral 

விரிமலரீச்சண்பகம்வேங்கைசோங்கமை 
சொரிமலர்ச்சுரபுனையசோகு துன்னிய 
வரிமணழற்சாவிஷடைவர் அுவைகிஞன், (@@) 

ஆலைசம்£யாடவுமருவியாடவு:% 
மலைபிகசிப்பிடியும்வல்களிுமானவே 
சலைறகலாருஞ்செல்வருஞ்செல்றேதிஞர்(ன 

நேசையொர்ப்புயக்தொ நிகர்ச்சமொய்ம்பி 
அருவிகளாமிவார்கனைகளாடுவார் 

ிெவருவிவத்தகன்கரைமீடிலெறுவாரீ 
¥ சருவிதின் மேடியப்புனலில் முவுவார் 
மருமலர்கொய்குவாரீமலைர் துமீள்ஞுவரர், () 

விருவியுஞ்சனைகளுமாடி நுண்மணல் 
மருவியவண்டலமணர்தசோலையும் 
பருவரைக்குடுமியும்பளிற்குப்பாறையும். | 
பொருவிலாப் புனங்சஞும் புகுற்துசேக்கு 

ட டவர் 
அல திருர்தணிவன்ச்சாரல்வையே ஓும்திருள்விழிிசோதிவேலிஞ்னி! 

# eQliwens Oedad,



௪௩ விவாகசாண்டம்; 

செல்நிருஞ்சுடர்மணித்தேரிலேறியே [ஞன் 
வெள்கிலெம் படையொரமி விரைந் தடொயி 

வேயிருக்கான மும்வெற்பினுச்ியும் 
மாமிரும்பொழிஃகளுமடிந் அறுண் பொடு 

யாயினவிசும்பினே யடைந்த தூளியு௮ 
சேயிருஞ்சுடர்மணிததேர்கள்செல்ல வே. (ஈ) 

செத்நிறப்பொலல்கதிர்த் தேரிஞழியம் 

தீரீநிறமல்வழியனம் மாதலால் 
பவ்னிறக்கிரிகளும்பசமிதபாறையும் 

பொல்லிழமேருவேபோத்பொலிதிதவே, () 
வானமூற்றெழுர்தமாமலையுமால்ஃரித 

தானமுற்றெழுகியதடமுஞ்சாரலும் 
தானமுற்தெழுசறம் பொழிலுஈண்ஃரியஉங் 
கானமுநீறருசெறிசடறீ துபோயிஞான், (௫௨) 
விரிர்தசெல்கமர்சளும் வெயிலின் வெர் நு 

ம், சரித்தமாமலைகளுஞ்சருகுவெத் தமேழ் 
பொரித்தமாமரங்களும்புகைர் தபார்.மிசை 

சரிச்தெழுகடுஞ்சாத்தெல்லையெப்திஞன்(ஈ.௨ 
் J வேழ. 

என் அமமாரர்க்குவினை. யில்நியரல் முப்பு 
மெரித்தசன லும், வென்திமதனை ப்பொடிபட 

த்திரு௮ு,ச.ற்சணை விழிசீ தகன லும், வல்றிலா 

யெதிர்தெழிசடற்குள் வைத்த வடவைக்கன 
கிழமுக்ன்றுப்பவச் அநு (நிசாண்ட வனு 
ச ததகும்பமிடதிலே (2)



விவாசசாண்டம், am 

கானமுழுஅநீதெறு கனற்திரளில்வத் Gis ap. 
6st ort a fh, அன முறவர்றியு£ கத்தலை 
மெடிப்பவதலுஎரியமிபோ யடி வானளவெழு 
தீறுபுவி மி. அவிமு் றமணி வரிதுபசல்வா, LS Sor ie ip Gleb mig. யாமெனவிலங்கின வெ 
ளிஃபுறனெலாம், (டு) 

o ட 9 a e கு ரும் Ly WL! Bd (iF; 5 அழி கரத் ஐடல்கரிர்சயல்க 
BG gol wp BU, வரும்பறாவமார்தலை மயல் 
ry cy ° 2 a * q POM NS GF மறர்ீதவதனால் பெரும்பு 
விபரக் லன ந்தம் மாடியிர்சுடரி பதங்டு 
யெழுமர்ல், A Hb YAS wb so அமிழ்ச்தத 
வளைசிட வெளி யெழுந் So ser Cal. (௬௬) 

GGL woo DOL eo Oavrée re Di 

௮ வட்டுயதனால, ச் ரப்புறுதவிப்பினை யொழி 
Shit to dG afl 5 “ச ஆை யலாம், இரப் 
LIMOS GES OY ம்... தீ.இயு LOT TD ப்மூ மிரக்க 
லர்பால், பரப்பவரையொத்தன! கசம்பவ 
ரையொச்தன பசாசரதமே, ப er) 

906 Ss Qodaet படூர்திரஓ ராமு ம 
பதி அமெழு தடி: தேக்க ஓ.ர.றும்புன ற்ஜிர்தீ 
அடல்பதைச் தயிர்நமிங்கியும ஓம், "கொடுக்க 
ரிமரு ப்பும்வெருள் அற்நிடருமதிறுள்கு வடிழ. 

ச். "இருட் gigi ia. டி      
படல் 
தி 

 



Pe விவாசசாண்டம், 

னிடையும், செடுக்கடறடநீதிரைளெ FBO gos 
(pn ap நெடி.ரீதிரளெலரம். (To) 

அர்தவெயில சீதசல் விசும்பிடைவெடி.2 ஐ 
விழிமானையுரெடுர், தீறீதமணியதீ தளியென 
ச்சருதிபுண்சமல்வசாசகமெலாம், Ca slide 

காளுஞ்சரு We ips gellans ங்குலில்விரிரீத 

நிழலில், வற்தட ரமண் JUD EOL BL வம்பு 
ங்கஃ்யுமானினயு மே. (ராக. 

மண்மசக ளுித்ததிரை வாரிவடவைச்சலலை 
மாற்றியிதுலோர், வெண்மணலைவைச்சதிலர ம 

ற் ௦சயரிரும் பதியம் வெம் ஐவி நிமீல், க 
முழுசையும்புடை யெயர்ர் தசவருங்கடைட 4 ome 

‘ 

க இிலிரிலோர், அண்மணறெதித் sie S ep ப் 

பிரளயம் புலை நு ந்கிவிமிமால். (2) 

வெக்கதிரீதெறும்சொடிய விண்டெனட்வெ 
சீதெரியும்வெத்தம்லில வாயப், 4965) 0b Bi 
மதகுஞ்சாபிடழ் நடலழித்திடமெலாம், செ 

ந்குருதியங்கடலின்மண்டமுதவாரியலைடர் த 
௮ரைபோம், எங்கணும்விளங்குவன வெண்கு 
வடெனும்பரிசெலுமீபுமலை யே, (mis) 

, வெக்கரியுரித் தடைபு$ தீதவள் சல்ஞ்சலை 

விளக்குசடிலச், சற்சரித்திரிகுலஇரி சாருகவி 
னாசி சவத்தரிசெழும்) பெரங்கரிமணிப்பரி 

wed 

 



அிலாச்சாண்டம். சட 

புசதீதிருபதச்தினள் பொருப்பனதனச், ஜெ 
He oon Ons sau Sue Ord Ss லு 
ரைசெய்வாம்.. (ir Da) 

எறிச்தசெழுமுச்சுடரு மொத்தொருதலத் 
துடையெழுர்ததெை வே,எறித்திருபறச்சடை 
சிவர்திடைகறுதி தக ணீ மிசச்சுமலவே, த் 

திவிடையிற்கர தலதிஇின்ருடியிதி சிகழ்செதித 
Sarat, பொறி்கணபணத்தலை மண்ச்சுடி, 

மையிற்கறிர்கள் பொங்கயெழவே. (ராஐ) 

மிடி.த்தவர்களேப்பொருஸ் மினுத் தவர்வினே 

நீதொழீல் விளட்பதெனவே, கொடிப்படரீ 
பொருப்பேனவிடைச்கிட/விளைதததனகும் 
பழமும், தடித்நினடிநிர்ராமிர தச்தைநிதர் 
பொர்கடிசடதிீதினழகும், பொடித்தெழுவெ 
பர்த்திரு முகத்தமகுநின்றொளிபொழிச்தொ 
மூகவே, (a7 De) 

வேலைகளெழு துலக மேமினுடனேழையு 

halen taal Ding, சரலமுடிவித்கொடிய ஓழி 
நெடுவெங்கனல் சனவ்றெரி்தல்போஷ் திரில் 

வினைசொண்டுபொருதாருகளை வெள்றவுணர் 
தீங்கள்குடரை, மாலையி முகில் ஐ இரி ௫௮கிசை 

வெல்கனல்வளைந்தெரியவே...... (௩2௫) 
- பொடிப்பொடி திசைத்திசை தெரித்திடுச 

டர்த்திரிபுர(] திதெள, சடி/செழுவலர்ச



ச விவாககாண்டம். 

அதடக்சைவடிவாளொளிதயங்கயெழவே, ௮ 
19.8519 Oa Git § தலை Wi SC s¢ppedee Al 
ர்ச்சியெனவே, இடிக்கு ரன்முழச்கெனவிடக் 
கையின்மணிச்சடலொத்தசையவே. (௯) 

பட்டய மெடுத்தெஃ-ருசை ப,£ீதிரமெடுத் 
தொருகை பற்றுமழுவும், . சொட்டையுமெ 

2 இருகை சக்கரமெரிச்தொருகை சுந்௮அமயி 

அம், வட்டமுமெழிசதிருகை வச்சே மெடுத 
தொருகைமற்கரதலம், எட்டி னும்விநிர்பன 

சமற்௮வன வெத்தழலெழுந்தெரியவே(ஈ௰௭ 

அடகமணிக்குமைகள் பாரிய சசப்பணிகள 
தீதசடகம், சூடகமிரட்டைய ரி தாரமொடுப 
ட்டமணி தோள்வளை செழும், பாடகமெழிற் 
பரிபுரங்கழல்சதந் கைகள் பதக்கமுடனே, நீ 
டெழின்மதாணிக ளலைர்,ததிசையெங்குமொ 
ளிதின்றடரவே... பரி] 

_ இிதிதிலைநிலாத் தவயி 'ரதீதினமழுத் தமுழு 
நீலநிறுவிப், பதீதியடவொப்பரிய பச்சைவி 

சலிப்பு துபராகம்ளலிச், ததர மிய ற்றியமணி 
ச்சல்பும ப்பசசசெட்திரெண ச், து.ச்தரியமுந் 
'சொடையுமுற்றுதிலவம்வெயிலுமொக்சவிழி. 
கோட. பட்ட (ade) 

bBertioe-aiathy,    



். ரு o 

விவாகசாண்டம், ௪௭. 

காவன் முறை நிற்பவொரு கோடியுளகநிப 
னைகள்கற்அுவழுவார (2தவலிடை நிரபவயவொரு 
கோடியுளகூடிய விடாகினிசண மேல், ஆவ 
லொரிநிர்பவொருகோடியுளதலீ esr Diu eto 
ஈசரெனவே, போவனவுமீள் வனி மாரவவொ 

ருசோடிபுளபூசசணமே. (2 W) 

ஏச்சமதறத்தம துயிர்க்கொடையளி£ தவ 
பித்திதலையை, வர்டிரமணிக்தடக நறகரகலகீ 

இினிடைவைப்பசர்லவே, இச்சையினரப்பலிக 
விட்டதலையைக்கடிதெடு9 திழைவிஞுன், பச்ச 

திரமுற்றொழுக லவப்பசதகோழீகள் பசா௪ 
சணமே,. (உகு) 

ஈ 0 றண்ணீடை அடங்கமிரறாசாமர மிர 

ண்மிபறமும், போடுிமவரும்பரி புரசீதிரும 

ல்ர்தீ துணை பொருச்திமுடிமேம், சூமிபவருங் 

கவிசெ rds ுமயரும்பூவுரிச சற்திமு நில, 

ருமெவரு ப. மசைகள் பாமுமவரும்பலவ ரம். 

Did ba ar (m ee) 

மஞ்சன்மெடிப்பவரு மாமீலர்தொடுப்பர், 

வரும் வாள்விழிகரும், எஞ்சனமவிட்பவ( 
மாச afl’. ea ees உளி ரூ ன | 

ிடிப்பவரும ல ஞ்சனையதப்பரி கல முட 

னெ, 4 Ga Der ey Pas பவரு மெ ண் ணர் 

wear Be be rPeleCur, . (Wa)



ஸ்ர விவாககாண்டம். 

டன்ணவரிதிரண்பெசர்முல் திறனில்வத்தரி 
பணித் ததொமவே, மண்ண au OM) ps அதஸ்ர 
(5) 8 edu car வழ யும்படிவாங்கள் பெற Ca, கண் 
ஸ்ரார் அசறு சண்ணரிசுமந்தகன கதவி 
இ மமல் , பண்ண a & சிர நீ 15 Boor at LG) a ௫௪. 
BLO பெயரீந், கலையே. (௭௨௪) 

dO LT HS Local ooh Poo ம்பிகையிரும் 
பவரசாக்கரசனும், சம்பசாடகீசளிறுவெம்ப 
ரிய தாதிகள் கட தீதிலைறிற இஃ, கும்பருனித 
ப்பி்்யாட ரந்தவர் பூலரிகரசர் க.டி.வரவே, 
வட்பு ஒட. கொண் (லை பற்ல ௧௬ CH Leds ற்லி 

௦0. wb Ci snags ரன், (7.௫) 

ப் @! UH. 

| சுரி றளாவிப் மூ.றங்ட யில LD சொ, ‘ifs an 

€02 Ge céo along ஜூ, gp ழ் Ce Moor! 2 GIG LG 

அ) முடி.வேந்தல் சருணைவிழி மூளைகடாச்சக், 

ஸ் AG oO; ங்க: 3பரியுக்க ற்மிலையுங்க திகணையுங்காப் 

னிமுகினே, பொத்தேரும்பொரற்பரியும்பெக 
நீலெயும்பொத்சணையுப்பொலி நீதவெல்றே.( 
மூன்ளாளிச்சல்லான (py? 2தரும்வாம்பரி 

யுஷரிவில் ஓ 4, பொல்னாசச்சண் டிறைவன் பூ 
hob Lies UNS gly புளகமெய் இ, என்ன 
அவைநீதஇி த 1 வெனக்கரு, அமவ்வளவி லிருண்ட. 
மேனிம், "யொல்னாருக்ளபழுவிப்புரிசடை 

ரன்முணிலாயிழ் புறத் துவரீ தாள். (௭௨௭)



விவாசசாண்டம், & So 

மாதங்கிவத்திடஇமலர்க்கரங்கண் app 8 
குவைத் அச்செபீபொற் - பாதக்கண்மிசைவீ, 
iba « BLS Gott! (5 Co) B aor 95) 8 MIL Ms BS 081 பலித்த 

தெல்ளும்- பூதங்கள்விமாயாடுத்திருவாயிறி 28D 

போர்ப் பாற் றர ன - மதல் ரீரீய 
ருவ்வாயெனச்கேட்கம் குமரியே92தியம்ப 
இநிருள். (re 2) 

Dat LG! abe Ci) ME யொழிச்தகுமடல் 

வருண cay aisha Sin ag che é6airr Mout Hm cor 

க்கே றா சரட் பிக்கண் மும் காட்டு. எவ 

ரர eh a d NG yr Qediicr வரவே பாயப் பண் 
6.1 Soe லி வப் மா லி 3 ம நித கரி 

ம் 

பேர ரல பக்சைகொ மிட்பதெர avails திப் 
போனன் Cu ப. ௯) 
மர்னுசகேளென்்னுடையமணிவாயி தனில் 

ருள் wad wir, பானி ~ 0 ஒரீசாடொட் LD 
ந்தெரநொளளவாசக்சல் லாப்நில்க னருட் கலீரா 
ோச்சப் - பொலிஞன செழுர்தேர்தீ Cerf 

போவெலிதினிதளிச்சப்புசழ்ர்தயோத்தி - டத 
ளட அிரு்வாக்தவமணித்தேரதிலேகிதட 
நிரனே. மிவு. ( ar’ nd) 

ப ~ andreas Para செலமாதராரிசெல 
ஆள்செலத்சேர்ீசெலவசனை செல்ல ள்... 
சோள்செலு சீடி ர்மணித் சொ ளு பல. 

pra Genss ஜுமா சாட்டை mato All ~ ப



Ew விவாகசாண்டம், 

தாழையிக் முரி பழங்கரு கில் ர தே. 
மாஜையிலி சனிவிழை வருவவிகபில் 'பலம் 

லட 20/2 மாவல்மா ௫ ராங்க் (dy dy YUL tabs (கே 

வாழையிலிசனி பெலாமடியல்' மேல். (0) 
கூல கமிவன் ஞூ ives bi 
8 BE cdl] alien மயிற் இயற்க By lo சம்முக 

வால்கவிவால்ப/ட. ச்திமுதக்ரு gi LO fh மற் 

தால் கொக்ெெதலியு. ம்படப்பைசாமுமால் 

LID ater மலிக் ளும்ப, TLL a Lp CD 

Be (6) eit ole. wi ல மு நீலம்பற்கயம் 

புலர்யமாலையு. யூ (thf cl Gu lal ed or 

மலர்தலுங்குவித இடாதறி தவா விய, ர்க By 
SINS OFS GOL GOH AWSEUAN TOMS 

தோள்ச்ற a Lae or ஞ்சொலைகாட்ரிவ 

றீ Gi] & Ul [Lice GO LB & (GIB (14) & நீ ab # wor 

வாள்களுப் வாய்கிஞம்மா விகாட்டு மே, () 

இஞுத் &) col கலு லைட் ன்ஸ் மது fh வும். 

பருதியும் ப௫த்யுபத்தருெ ger 
ம் வருதிலாப்போ சொலி: Jia £வலையெழுமுள் 

புழூதினு நிறை வுருசளவி௰ பொய்கையே 
தூகரினு, 'ஞ்சிவம் தீதாட் ணேவெஸ்பேடை 

கெரினுமலகி ஞு மாடுக்குமீ டன் [யோ 

திகரியம்புள்புடைபெய ர த்துண்டுறை 

ச் (திண்டறை-௮ திஸ் ணிய 
பொய்கைக்,



விவாகிசாணட பட, 

பகிரினிர்கடையுசப்பெளவமன்ன தெ. (ஈர a) 
கூடியபிதநலக்கொள்கைசண்டழன் 

அடிய வொழிமமொளிக்ததரமரை 
வாஓஒயவாறுகன டாவிமாய்நீதிடதீ 

Cs 19 WC aan 8 ey at O sof 5 GO cd. (a ஈர) 

கரத்றினிர்கலைச் துயர் சளையிழ்கான்றதேன் 
ஆறிறிவித்பற ர் சசல்வாவியன் மியே 
செத்தினிர்டபடுயவயலித்செர்நெலின் 
தாத்தினித்பரப்பன நாஓுபாலுமே. (ஈக) 

பிணை யீனவிமிபில ஞர் தயை ப்றக்கெமீஇத், 
அனைபுணரோடு ிமற்தெ சாட ர்நீ ஜபினிவர த் 

இணிபல்படர்ர் அதிண்டேரிழிச் தமன் 
இமரு ட்பியானை யினெருத்ததீதேநிஞனன்.() 

இ. யெனமுழங்கெவியம்பியற்கள ToD 
வெடிபடூமு௰கமும்விசும்புமெலின நீள் 
கொழ களு ங்குடைக்ளுங் முழுபச்சொத்றவன் 
ழ.சமழ்சங்கையின்சகரையைதண்ணிஞன் () 

முன்ன ரோர்முனிவரன் மொமித்தசாபத் 
பன்னகத்தரி தயில்பாத்கடதீகணே [சால் 
பொன்னகரீவள மெலாஃபுச்சகாமென... 

மன்னவலிகங்கைமில்ஒத்திரக்ஜொன். (nee) 

மீன்னிற லு$ரீணிடை மில் expan typ tarde 
செர்நிறச்சண்ணகே க்கிய! சகச உகள ்



௫௨ விவாசசாண்டம் 

“நல்விறக்குங்குமச்சவடுநஸ்ணிவான் 
வினீனிறமொத்த தவிமலநீர்தமே. (Cre i) 

வரைசெகிவேஜழமுமாவில் கூட்டமும் 
விலஜாசெறிதாரீ Cw Ges sings GR ub 

அரசமாமலர்குழத்பேதைமாதரும் 
அரசங்கங்கைநீராடயேறிஞர், (ஈ௪௪) 
அங்கைவேள்மன்னவன ருளினோக்கினோ 

மங்கைதன்கறியினைவமைச்சரீமா Si AC eo), 

வெங்கயற்கட் பெரு வெள்ளத்தொம்ம்போய்க் 
சங்கையைப்பெரும்படைக்கடல்கடத்ததே () 

9 ip) 

அவ்னமாம் ரி.றுறையகரும்வாவிபும் 
வன்னமாமதில்கரமாடகூடமுல் | வல் 

CG red: ested cyt Gun a. பம்பொலிழ் அன் 

சன்னம் புரிதனைச்கண்ஷவ்தோக்கிளன் Fie 

இந்நகெொத்நகரென்றுகூறவே 

ரவ்னவர்ச்குணர்தீதிய முனிவர் சோக்டுயே 

மல்னவன்சொல்னவவ்வ£லிவாழ்ந்இரு 

தன்னகரீதெதையநீ சு கூதி ர். (7 Par) 

aad sered aoc ar at da cng 
Cer ixAuOurerPeal sogpseuot Pw 

abu goof ளையின்புநடீ SY OO POLE B BT AD) GOT Gy OH UH! 81 Ly HL 

புல்லிய கலவியிர்புளகமெய்திஞன். (AT ey 
வெறு. 

corsets ade ar sys barf aoe 
8 Coy ; 4 | வ்லுவெரு, செச்சொடர்த்தடவம்பரித்திரிச



விவாச்சாண்ட ப், டுரூ 

ங்குகந்தமைர்தனறும், மடர்தொடரீரீ தொ 
ண்டவல்லி மன் *கமினமாபுரிச், கனநீதெர 
டர்ந்ீதமாமதித் சபாடவாயிலெய்திஷன்.  () 

மடங்கலுற்றவாயிரோ௮ மகரதோரணக்க 
ல ay. ன ஆ ணி ° தி a ம் G} Sep ளும், * இடங்கணிப்பொறிப்பசுப்பு 2059 

களி றீதமாமதிற், இட ங்கடங்கநீஓழமுங் கிளரி நீ 
தெழுர்சசஞ்சமும், இடங்கருஞ்சுணங்கு ய் 
ஸினங்கர மபெரு த்தவே. (1 ம) 

மிகரிலாதொற்னாவட்டை புட்டும் துநீ 
ணிரை, தகரியெங்கும்வைத்தசொச்சுநகருமா 
டகூடமுமி, சிகரழேமிவரைதரிதத SS YD GF 

செறித்தநீர் , மசாவாரியொத்தசெம்பொன் 
os இ , 

ம்தினுநீள் கடங்குமே, (7@s) 

பங்கயச்சகாயவண்ண தல்குலட்டோதல், 
அங்கண்வானகதீ துநின்றொ சாரமைக்கனன் 

மூனம், மங்கையைப்பயந்தமன்னன் மாறக 
ர்ச்ருளெண்ணிலாக்,: கங்கைதர் துளானெனக் 
206 566 sor baGar. | ("Ge) 

விண்டலத் ஐதமாதரிரீத மேதினிச்சிரங்சவும் 

ம்ண்டலதீ அமாதரீ வரனின் வண்மைசெண்று 

சாணவும், கொண்டல்விஸ் டெழச்சமைத்த 
'கூடமாடகோ புஜ்ண்டாண்டமூடறுத்த 

தம்குமப்புறத்தழவ.... (aT@d 

ச் \~ dre wre] ~ ei Gabi ட



இ௫ விவாகமாண்டம், 

தெடியமாடரேதீதிர தீதி னிரைவகுதீதசா 
OTs, திடையில்் மாசொழின்மூமங்ககெ-ங்க ணு 
ம்விளந்ருதல், கடிகொள் வெற்பின் LOS aps 

தீகதிர்தனேத் அளை த்தின், தமிவுதிக்தறளிர்ம 
இம்குநிகொனப்பொலிந்ததே. (7 Ge) 
அலங்கறங்குவேலினைனீகவெள்ளமன்னக 

ர்ட், யொலங்கலநீதமாமதிற்புறப்்பெலாநிறை 
Baer, நிலங்கவரிநீதிடச்செறிந்த நிலவேலை 
யேழுமோர், பிலங்கலநீததென்ன வேபெருக் 
தவாயில்புக்கதே (௫௫) 

சேோரணதீனநீழன்மன் னு சொதி தீரவே. 
கைப், பூரணக்ஞுடங்கறாம்பொலிந்திலங்கு 8 
பழமும், கமாரணத்சமைச்சர்தற தெரும்களுர ங் 

L. 8 Gi போய், வாரண oeipe GE LOCO! ot 08) LO si 

டபத்திலெய்தினான். (௭௫௯) 
த்ஞுவிரு Kear Gps உபைகொண்மண்ட 

பதீதி2ல, மருகலிவர் தபுராசஓுர்தல் பன 
கிடந் தமதிதயன், ௮ருகருர்சவரசரோடுமாத 

னத்திமிரீ தபோய், இருகசங்க afl peg ds QD 
னெதிரதடநீ அசழுவிஞன், (௱டூ௪) 

,மூனிவருக்குமரசருக்கு முழூ. தமாகன௩ 
கொத, தினி தகூநியங்வவணியா வருமிருந் 
தயின், அனிகவேலை மதிதயலி.ற ட தனத்திருநீ 
அளம், களியவாச முகமல்டீர் ஐ சண்களிட்ப 
சோக்கிளன், (ஈட)



விவாசகான் டம், . Qa 

வெழ்திமன்னலும்மனம்விரும்பி வநீதமலி 

னருல், சுத்திதிஷ்றமாதருத் அலக்குதாரமை 
௪௪ரும், பற்தியுத்றெதிர்ரீதகண்கள் பசுமாத் 

திலாஸிபோல், சற்றிமைச்சலாதுவள்ள, றன் 
முீகதிதைநோக்கிஞார். (7 @@) 

Cam. 
மாற்தருமாதராரு மன்னருமமைச்சர்தா 

மும், ஏற்தலைப்பார்த்தகண்க எிமைதீதிலர்பி 

நிதுநோச்கார்ஏமார்தளிரனையமேனி வாணுத 
லிரதியெம்பார், சாரீசலுமிவனேவேறு காம 
னணுமுள தே வென்பார். (௬௯௮) 
இத்ரெபோலமன்ன னிருர்கனள்றிகை மது 

“ஷெச்்ரர், உத்தரமுரையானாகி புள் ஞளேம 
ழ்ச்சிபபொங்க, அத்திரவிழியா வ்மொனு ளருதீ 

தீவமுடையளாயின், இக்திருப்புய முமார்பு 

மெய்நுமென்றெண்ணிஷழந்தான், (ரா௬க) 
எிவனமக்சருளிச்செய்த திருவுளப்படியே 

காண்ப, இிவமிறனக்கெப்துமாயினேழையுமி 
யாலுஞ்செய்த, கிவமுமாகவமாமல்லாற்் றவ 
முமென்தனையைட்பேறம், அவமெனவெண் 
ணியெண்ணியஎவிலாதீழுங்க இ சிருல்.ர௬௨ 

காளைதவ்முகத்தைதோக்குக் சடவதெரன்றி 

லலையெம்மால், இவளை வென்திலங்குகண் ன் 
விதிச்கவாறஷிஆம்யாமே, வாளை வென்நில்லி 
௫ஃண்ணன் ப ஈமீணக்சாவணதீருள்,, சாளைவழ்



டூ CS) au ete rr shor Lae 

செய்தமின்றடமினஞ்சாரீபிலெல்ரன்.() 

கைம் தலஞ்சற்றுநீட்டி, மதிதயல் கட்ணோக் 

௧, ததிதமகசளி. தசார்பிற்சாரீந்கனரரசரெ 
ல்லாம், உச்தமுண ச்தினனுமோம்குமண்௨ 
பத்திவீங்கி, பூதிறகச்களிதநிலேறி மாளிகையி 
டதினுச்சா/ ந்தான், ௬௪) 
வாரணர்தண்ணலோமதிதயனவையிலு ற 

சாரணை அற்கேட்டுக் காரிசையொரு த்தி 
யோடி.த தோரணவாயினீக்டுத் அிடியிடை 
யமுதச்செஞ்சொற்,பூர சைக பக்கொற்கை 
ப்பூ வதில் மகா யில்புக்கா ர். UC an bi @) 

டும்கிவட வி தகோக்கிம்பொதிகொடி யச 
us Be, Soom SC Grio.ahs eign Goede: 
eal aa ப கல்ன, அச்சகணசிதரியவசெம்பொ 
னடயை  தன்மூடியித்சூட்டிப், பச்கரமிட 
மூம்டார்சுப்பவளவாய்பதைச் தலமாப்பாள் 

செழ்திருவனை யாயுவ்னைச் திருமண முடக்க 
வேண்டி, வரீசனரனேகரர்சமலின வலிசபை 
யிற்பக்கா ரீ, அர்தமன்னவர்கடம்மி லடலரிச் 
சநீதிரல்றன், சுர்தரமுகங்கடிங்கே வரமனந் 

ool # GO ad aor ப (௬௪) 
உடுிக்குநீருலகமேமுமொலீ.நின்மேலொல் 

அைவைதீதே,ுிக்குநீள்புய ஞ் செய்யாளா 
விபுமன (3 தாவிப், படுக்கும்ண்ள்விழிபுமார் 
பும்பரிசலர்மழெசாளும், சொரிச்கும்வார்ச£



ela ear cored. Gra 

முமாதருஎமெல்லாங்கொள் ளை கொள்ளும்) 
திருச்சி ரீமுசமும்வேரிவுஞ் Ant sole 

LIQ RTL - Loc, Bor Finn Wom ti ener G 
BOL OLAMeM GD- சுருக்கியமரு ங்ஞுங்கண்்டா 

eo * ட் ef ் ௦ LLY ts) ae ட் மட. வாரரவி- இருக்குனு மிருச்சுநி 

ATS Deel cy Ao குமன் m, (a1 &: Gi) 

நிரரீசரயுரோமமரொகை நீலருநம்வயிறுமாம் 
பும் புரநீதராசாபமொச்தபருஉமு ற சலும்ப 
ட்ட-மர நர்சை திட நசைகமுமுஅுவலுமாய 

வ்றன்பால் - வார்சவாரமுசஞ்சொல்லும் கந் 
SL (37 LA or ல மலிய ௫ - TG ௰) 

இதசையறிருக்குமின்பச் Rap aren ly Do 
நாகு - தசையுமாமலர்நீதார்வேந்தர்தங்க 
far & eg co நாக்க. புதையிருள்கடி£ர் துவே 
COLI OM Zeer விளக்கு ஞ்சோி - உதயைக்க 

GOO} LB wil & HOE சளைச்கஃ்டதாமே. (௭௭௧) 
ச் ச் - ~ 8 ° 

WS tor Spt owed on 05. Caer gyi 
லேநீதலிபாவை- தலினையுமறரீதாளிட்டசல்க 
முங்சலையுநீர்தாள் - அன்னையைமறர்தாள்பே 
சுப்வாசசமயரிற்தாள் வேற-பிமினையுமிழர்கா 
ள் உரதல்பெற்றதொன்றல் தியி றே. mene.) 
வாசமென்சலவைர்சேறு மானமும்புமுறா 

ம் வாரிப். பூசவுபேதீரியெங்கும் பொருக்கெழ 
Murders saa * விசுவுமெல் 6 ஸ்ீர்காமளெ 
திதீறன்மண்டட்பின்றும் - இசையுந்கட ஓட்



G4 விலாசகாண்டம், 

டாழ்நீதாளருக்கனுசீசடலஓுட்டாழ்நீதாள், () 
அறரெமிஞ்செங்சோல்வேர்த சாணடபார் 

பிறர்க்பொங்கர- மறதெடுங்கொடுங்கோம்வேத் 
தர்க்களித்சவர்வனம்புச்கார்போல் - பூற்றெ 
டுங்ரெிரு வேலைப் புவியயலாங்கொடியநீல 
நிறழெபிங்கங்குற்காக்டு Optus நீங்கிற்ற 
ar Gm. (3 ere) 

மஞ்சடவான மீரும்மண் முதலாயபூதம் of 

ஞசடையப்பேளூழியகண்டபூரணமாய்நின்ற 
மஞ்சடைசண்டச்தண்ண (G0) LB Ly Bf GR Tob 
௮ - செஞ்சடைபிரித்ததென்னச் செறி; தற 
செக்கரிவானம். . , டா௭௫) 
தாட்படத்தருமச்செங்சோ னடத்நியவே 

si preGurws - தோட்ப 2 சவர்வம்ப ர 

ள்ச்ட ர்முடிஞூமி Lp od! oor கோட்பலடையி Lf 

தீதிரு BSR OH லவே ர்தருப்க்றாம்-வாட்பமட, 
புருந்ததென் LO BB BLD (HO Ga fh Id, () 

- மழறைத்ததபரிதிமேலிமேல்வளர்ந்த அகநி 
கற்காலம் - அமைந்த; தவாடவான த்தரும்பி 

னவனழ்தமீவ்கள் - கூறைர்ததுசொடியமா 
லைகூரிருட்பிழம்பு தன் தி, நிறைம் ச ஐநீலவே 
லைதிலமெலாங்கவர்ந்ததென்ன. (௭௭) 

ப அருபெமருக்கும்பேலத், யழல்நெழுகா 
ம்த்தியால் - உருகி யவுள்ளத்தபவி யுலசெலா 
மேவிச்சாப்நீமு-சருயெசென்னசேவர்ச டை



வபிவாகசாஷஸ்டம். டூஸ் 

5 

pe SOIT A LL = பெருகிய தென்றுமெ depres pe 

68) Sor LLY mo i ah oat செதித்ததவிறே, ௪௮) 

(பலர I ரம! பாரு (0 'வலலாநீ தலைவரை 

கர்ட் 

மிதுன் ப மத, முர Qs போலி, இலினழூமி 

பப்னுவிம், றட்்ல பதன் று. சதி. By ன்னிருலிரி 

அய id BM ௦்ஙிடர்வெண்டிங்கள். ௪௩ 

மீ ர்! ம a ப்பட் Wh f 10! g Law GOI வர்கோப fi (ol ar EST 

Dunbar யா ப லங்குமேனி யிறைசடல்ச 
பைழ்ரராலம், பொ முளையுிதிடாதெல்லாம் 
(/7மீறிமா பர்மன் றயகி உள வேபிரட்டிவாரி 

Cet Boat | ps ப. அசதி, ளவ மன் மிதந்த 

பதவி வா த்தில் வற! பிதிமுற்து 3) 58 Gp. (ஹு 

த் 58) ரர முூதுன்றுற் Cpt 

0 FG wo avi i, மங்கலமுாசமார்ப்பமகரகே 

eer | Gea wes Dy கங்க ல வெங்கமரிறு சூ, Log ௧0) 
ப்பரிப்புச 3 whi இள. அங்கமா ராலமெல் 

பார் மனீங்க2யள்பவனிவந்தான். (௮௧) 
சருப்புவார்மி: 'லையையூப் திக் கரல வளை Gane 

கவ் al cs BGO B Te 0081 a wg கஞ்சத் தளவு 

டனசோஞ்ரகுறம், அருட் - புவார்கணைஃணி 
பகத், மடை யெமித்। ொல்றொலிறு, விரட்பி 

ளல்வரு। நீ வாலை ala வினை த ஸ்ரீ லிட் டான். 

torr Gest Le aun ¢ வல் வியி, டலைழமுற்று 
by ஈரவேடிர தீசெற்றி பெரிகஆ9வ0 பரிய 
erg, வி ரவேசினையால் LES Catead gra



22 விவாகசாண்டட், 

ச்கண்ணீர், சோரவேயமளிமீத சுமன்றுளி௫ 
நீதினைய சொல்வாள். ் ( 1 est) 

Calm. 

க்ண்ணிஃ்லாப்பாதசக்காமனெய்க வெ ஸ் 
ர்க 

i 
« a ௩ டி புஸ்ணிலாரு ர பொடுகதகலஃ் போனவா 

Gi O) 0 ao aout) a rn) ese ற் தெ முர்தவெவ்2 

ஷை, வெண்உளிலாவேயின விரப் மல 2 வா. () 

Garon. 

உல்னைச்கொள்றனறு முவிலியாச்க.2 ண் 

றலினைக் சொல் ஓுவசாரண் மகக மலரால் 

(ஜொனைக்டிகால்வ/கி தவ்பெஸ் Goin wis 
a my ord) icon So) B 1 oh Mai Si. பமைப்பாலதே. () 

உருவல்கரமவ் று வி 8 டைள “ 

செ ரு வி்: (காவ் ல்ல ap ந். alo! aay Ove ழு. Bald on 

ஒருவச்€வத கோருயிரமிறியயத் 
கிரு are Sides iv God een ய (அகட 

(ல னினைர்சலர்தொட்டவலி CL store மீபார் 
க்வி னினை ந் தளர் ந்தவவ் மேனி யைத் 

இன்னினவ்சலதிவ்கலைதீதிங்களே 

எல்னினை £ தெனையிப்படி சாப்கின் ருப்(ரா௮௪ 
Semin sri FSi awd QL வெல்றுகொல் 

எல்லைக்காம்றீதனையேந்றிளற் திங்களே 
மூலினைக்காய்நீதிலையெல் ஓயிர்ரு த்திய 
பில்னைக்சாப்ற் தபிழைப்பிச்சடில்லையே. () 

ம் ன ட் அருச்தி யோதெம்மெல்முலியன்பர்தோர்



விவாக்கான்் டம. ௬ 

SLT: ENCure sO srdésto Bat -ymeront 
வருத்தி. 2யாய்வு வாட்டினையென்னையான் 
ஒரு தீபா FIL OOO AHO UCL 8 BE) (ad (at 1%) 

, வெற்கையாகபஃனிந்தலும்யானுளை ச் 

செறங்சைகூப்பியதிவிஉா ரே aku 

9 BOIL ரல க்தாரமற்கொள்ளி யன் 

கொல்ப் உமீதுகொ, ரத தினை இங்கே. (ரா FW) 
(HOO 0h a ain A ந்துறரிறென்றலற் 

ட அலாவியகண்ணகல்விஸ் 0) /ணலர்ம் 

சன் றி லாம்] திவராக்சகடலல்ன மால் 

தின்றுல வெ Bi னெஞ்ூட போதே ம. () 
மட த தநொசைவாக்யெம்போகிலாய் 

206 Om: se asl soi od 

* ஞே (திரு ந்ஜெமீறிபுமி 1 LEO DO OTL. 

eas oO 6B 6 HAS LT ey ors (77 2 ) 

‘Bag, க் தென்றலுநிள்விசம்பெங்கணும் 
பரவுச்திங்களும்் பாய் த்திரைசோதையில் 
வரவும்பொர்வில்மசல னும்போடுலா 
இரவொ வ்தேனெத் யொருமொட்யிலலையே. 

பூமிசெல்றுபுண்ட ஏபொர்பாவையை த் 

சோழிசெல்.றுதெருப்ட ஓர தோமியை 
ih oe of ¥ தெல்றடைத்தபினெ J stow 
ஊ மிசென்ற 0  ரொண்ணுதல்கேட் டனள்) 

தோழிசைத் mb GOSH afl 
# (5.50 ௮ணன் - -* என்று: குரியன்.



Gre. விவாவகசாண்டம், 

நாழிகைக் கிடமேரலங்கேளென 
வாழிகைப்பிடிவத் அுமலிஞவெளாக் 

கோழிகைத்தலத்தைக்கொட்டிற்கூ விற்றே, () 

வேயடங்கி வேலையடங்னெ 

தியட்ங்கின திங்களுங்கங்குலும் 
போயடங்கெமல் மதன்போரொலாம் 

வாயடங்கினவண்ருமுதங்களே. (௯௬) 

% காரிசங்கரிதுயிலெழக்கன்னி & மால் 
பாரிசங்கம்பொறுத்த துபார்சிந்வே 
ஏரிசங்சமெழுர் துமுழங்கிட 

வாரிசங்கமலர்நீதன வெங்குமே. (1௯௭) 

கொல்வனாயினுங்கோதையைச்சற்றிரன் 
வெல்வயைினுமேலவனைச்செயல் 

செரல்வனுனென்று துஸ்ணெனச்செங்கதர்ச் 

செல்வனாமியர்தோமிசைத்தோலிறிஞல. () 

சோலையெங்குர்தெழுதிகளார்த்தன 
ஆலையர்தொ.ஞ்சங்கற்களார்தீதன 

மாலைவெண் குடைமன்னவர்முலீறில்வாய்க் 
காலைமாமுரசங்கள்கறங்கிென. (௯௯) 

முன்னமவ்னன்முஞூர்த்த மொரேழெனச் 

சொல்னைனத்தினம்வரிதுதொடங்கலும் 
மன்னஐம்மறையோர்களு நாதரும் 

கர்னவர்திருக்சாவணத்தெய்றினர்.  (௨௱) 
-* காரிசங்கம் - காக்கை5கடட் டம். 

“* மால்பாரி - பூமிதேவி.



விவாகசசாண்டம். Gr hr 

வேந்தரிண்டின ர்வேடுயரீண்டினர் 
ரதிதரிண்டினர்மங்கையரிண்டினர் 
ஆப்நீததீதியலீச சருமன்வவரி 
சேசர்ற்தசேனை யுஞ்சேசவத் இீண்டின, (Are) 

வாகையுக் அமதனெருபால்லர 
லஸ் சயுநிறவஸ்டொலம்ட்டேகீரப் 
பரீகையுத்றபனிமொழிப்பைத்தொடி த 
தோகையைச்கொடுதோழிய/தோன்திஞ t ப. 

அல்கையித்பொலிசங்கெமார்த்செ ச் 
'சங்கயற்கண் நி ௬ுக்குழையைப் பார்க 
சசொங்கையெல்திருழுல்றுசமதீ தெழின் 
அங்வகபள்ளிசைவாயிலின் Canal) ay cr, (Zara, 

vol vow படை த் கு é Sour aoa (oly என்றுத் 
tle) eda SBC) IG LOT mI) AD Sy 
wine) Gla et cy பதம்வைதீ துமிதிதீ அருகன் 
செல்லேலப்பொ த்சிலம்புபுல COLILOT BL. 
Payers sO el, Seip ae oe 

ஒடிபுட்சழி Uber ard « Sito 
pepOgrs Bs ணிதீதவ்ணிச்சடர் 
கொடி சூரியரீகூடிய் தொ.ீததே, (2-7 @: 

தர்சுக்சட்டுபுசல்ல க்கம் கி 
0வச்சுக்கட்டியமாரு்லையா ஓல. 
ச்ர்சுக்கம் டியும்ம மியம்மென க் 
BF GOS ty மறைத் ச்னர்சஸ்ஷேோ யே, (உ௱ a) டி



பிரதி? விவ ர்வ்ள ரண் ட்ப ம் ச 

ஆதிநூஇுமனைத் துலகுக்கெடும் 
ரிதியலீறிவணிசெல்வதெல்ன வே 
காதியோடியசண்களைச்சாதுபோய்ச் 

சோஇய ஈரிகுஜைதொட்மெறிச்சவே. (உஊ௱ள) 

சாவென்றெண்னுக்சரத்தரிச்சத்திர 
௨௱வென்றெஷ் ணதறுமன்னரையட்டறம் 

ம்பா வெலி றெண்ணிட்புசல்வெய்டோலவே 

தாவசோதிச்சலர்பத்தமைக்சவே. (ergy) 

Od § Glas gear PR SEGt unwed cs 

பத்தியின் Dil pes on Oe gira: 

mi é € gets grup 8 OO od wF oe 
மொய்தீதவண்கேலைர் து முூமங்கவே. (௨௱௯' 

சென்னிதில்திருசிசடிமட்டுவோன் 
மின்னிலைமைதீதன்னசெம்மேனி௰யப் 

பொல்னினாவ்மணியார்புதைதீதேயெழித் 
கன்னிதன்மணச்கரவணத்தெய்தினாள். ;உ௱௰ 

பெடைதடைத்திருப்பெண்ணரசெய்திய 
இடை யினின்றவ?ோசீதியிய ம்யிடக் 

கடையகத்திற்கடல்ளெநீசாலென 

ஹல் -பமலினவராலித்தெழுநீதனர். (உ௱௰௫௰) 

சறினேதிச்திசையெக்சணும்வரப் 

போரின்விரர்கள்பொம்மென்றதிர்த்தெழும் 
மூரிவிரமுரசமுக்காளமு ) 

டேரிபுஞ்சக்கும்பிலியூமரரிதீழ்வெ. (உ௱௰௮௨)



விவாகசாஸ்டம், ௬ ௫, 

நீளமட்டுநிறைரீதன சக்கர. 
வாள பட் மேெவிர்தன தாளண்ட 
Cai ளஎமட்மிக்சொடித்திரளு தீறவே. (௨0௯) 

சாளமச்சளர்தண்டிசையாழ்தெரு 

பாரினின்அபரந்தெழுதண்டரீதம் 

ஊரிஷேடிபுயர்ர்சபெருச் துகள் 
காரணண் ிளிச்கண்மறைந்தெண்டிசை 

மூரியானைமததீ துளை மூடித்தே,.. (௨௱£௰௪) 

யானையும்பரிமாவுமிசதமும் 
தேனைவென்றதிர்மொழிமாதரும். 
ஏனை நின்றுவிருபிறட்பாளரும் ட்ட 

சசனையு 1] சைதோ அகுசெகிந்ந்வே(உ௱ ௫. 

இமக்குடங்களிரண்டினை மொனச் 
சுமகீரு மென்கொடி சூட்டுஞ்சுயம்வர் 

எமக்செமக்சென வெண்ணிவருமவர் 
தீமக்குப்பில்னரிச்சற்இரல் ஹோலி தி.ஞன் 

அ௮ன்ாகாலையினங்கைகணிட்டியே 
கன்னலிமாமொழில்காரிகைதோ$ழிமார் 
மன்னர்தாமமுதாடும்வழிகளுல் 

இன்னதின்ன தென வெடுத்தோ.தவார். () 

Cag. 
அதிபாரதனபார வஇிரூபமலர்மானை யன. 

யாயிவன் - நதிப OAC cin eo on pitt ts 
Heo puri B anh hr el id a Lo Gay eet a Ge PR



6௬ அிவரவச்காண் டம், 

. பவடிபோன ப்ருவரளை வளைபூசமேல் - குதி 
CT op BA விழுதேறல்கரைசரடு ௫டதா ஆ f ~ சன. (QT 

இருசாறஞ்சொத்தவிழியாப் அவண் ட்ட 

தீரிபிடையரபிவன் - சருளுகபற்தத்திவிய 
பாமர ிதாதொடியேவியே- ௬ ரணறமன் 
திட்டமகவாலெடுத்கொற்ற முடிசாடிேண் 
சாகுரவிற்தத் து மகராலயர்துற்ற தமி... ம. 
ரனே. . (2 i De , 

ucareooiig@ wal cD wena ம 
பிம்லயிவல்- paw peor Gre rf (lpeig crt 

td USS pap CHE (வே: வலியோர்களெயிடே 
2. நவியாமலசையாத மணிவரயிலான் - டம 
[டடத CP, ©. 5 “ம CS oD வடமேருவம்மீதிலிடு மீளிபுனடைலே. 

விடமேவிகடல் பர BH Lowe Gator போ 
Sis! eli Aun 7S £ய் -வட்மேருகிரிபோலு bp ய் 

சேரினடையேதிவருகோமகன்-தடமாட 

மாதர்கனபாரமிகரானதடவாயிலார்-குடமே” 
f rm ; Doi ors eh gop! Cone am ot Foor 

mo, 

முருகோபேழுசோ .புணியோடுமிதீயா 
கமுலையாயிவல்- பொருசோகொவோசமல 
Regence bh organ - ஒருகோடி௰ 
ட 2லாட .மாழுகோடியலியோபே வர்ம.



ஒிவாக்சாண்டம், எ 

டூவெண் - குருகோடவொருகோடினெயாளை 
கரையேறகுகுதேசனே;. ~ (mee) 
மூயமுவிய ணுமாஅவியர்சாவுமதி2 பரமு 

SLOT SIT or’) -பியருவுமுயர்தேரினிடையேகிவ 
முமால்புனைமார்பினால்.சயகவுச றழீல்்கை 
aes ட் Wy Gein; Pox போஸ் - டுமே வ 
ய லூவேளர்சாலிகதிர்தாழுமசதே சனே, () 
தேளை யேறுவண் ரெணவிரு Osi cor gh BS 

லைமொழிமாதநாய் - உளை யேறுஇஸ் புரவிகறி 
கஒவிங்குவருமுயர்தேரிலுன்-தளே யேறு 
அவயறலிலேயெழுங்கமலதளமீஇிலே. aan us 
இமொண்டசள மதிபோலெழுகங்கவுட வள 
ஐ kg Gar.. 

(௨௨௪) 
அரிச அவிமியாயிவணிதேரில் மிசையேதி 

பயடைகோமமன் - விரிசித் ஐவினையுண்டவொ 
GFE Spel sh G@QIs word - பொரிூத் 
அவலர்புலிஞ Chung Asp வலர்கொல்றை 
ொதறிவண்டினம் - வரித் மகர் ந தமல 
SaGes gaorman Gor (௨உடு) 
ச2நிகமிசதொட் அசை றம் வக 

சமையென்சொலாய்- தரம். சமல சொஷ்செ அரங்சவிரிசிச் அ சமிக்கழுதல்ஃபசசல்கமி zg 
ண் ae லைசெரன் பேடை Ria நி, சாள்-வர ரங்க, சொத் சமதள மகுமர் 

சவா சாடனொர். (௧௨௯) 

  

     



சழ விவாச்சாண்டம்., 

- தேஞ்சர் HINGE க்ளையெஞ்சமிடை 
யஞ்ச்திருவேயிவன் % ஈஞ்சாலுமிறவாடலு ஆ 
LS bor Geni. LF ment AC தறதம் - arti gs 
சாதுகதிர்சாட மாஞ்சோல்மிடை சோர்பு 
னிய/ற லும் . MITE GF RDM OM Ma Gene 
Rte வ௮பாஞ்சாலனே. (௨௨௪) 
தேம்போதினீர்த்தாமு நபூம்பாளைநீற்காதே 

ம் கோதையாம் - கூம்போடிவான்ே ப்ரிய மாலி 

வேரிலிண்டாசைகூரீர்தேறிே 608 தாம்போ 
கடல்சோடு வாரீந்தோடி மின் Cod சோபர் 
சேறவே - காம்போடுசெம்போடுசேர்ர் தார 
ene ர்தோகோத்த சார்னே. | (௨௨.1 
"ஒயர்ச்தோடிசெஞ்சம்கவர் பவழக் 

ணணங்கேயிவன் - தடர்ந்தோறமங்கற்னாபூலி 
அனருநீ எஞ்சயங்கூர்கராத - தொட ர்ந்தோ fr 

2.6) asics; ருங்கலைந்சோடுயஞ்சஞ் Gor: tian Wh 

ர்- கடச்தோடியென் ம்சரம்மு மிறஙிய கலி 
க் கசனே. + \ ் ப (௨௯) 
இசத்த்திமேதம்புகிபுசந்திடவளர்ற்செழு 

A எக்கொடியிகன்': > feds sar DG snarls 
2 சதணியெங்கனு நிறைந் தநிரவப்- Lye cb Bs 
sites க்சைவிரும்பனகுளபிடடை “mss gi 
அீனயின. த்சழ் Bey en க்கொழுதெடுர், தீ 
Sips hares Rare: OF (ame: 
wie a - eb gr. he Qh - Qe ssBar sin 

  

  



விவாசகாண்டமல், Gir OO 

புத்தமுசமொத்தமொழி வெந்பைநிகரெட 

சீசசன பொழ்றொடியிவன் - சுத்ததிபுணக்கு 
சல சொற்கறிவழுக்கரியசத்ததெறியால்- முத் 
கணிதகைச்சியர்சனத்திடைதிமிர்த்தெறிமுழு 
கலவையில் மத் தசரடக்கரிவழுக்குறுதெருள் 
Og Buy sat Qs rte, (௮௬௨) 

சருமச்சமனையொத்த கொலைவைதீத மூலை 
பெற்றகளிமாதராப் * பெருமச்சமருமிக்க 
விரதச்தினிடையுதறபெருமானிவன்- இருமச் 
சரயனத்தர் முலைமுத்தில்விழுமச்சவிடையி,3 
தென- மச்சமலர்தத்ப மனமச்சமறுமச்ச 
an gr Gon | (௨௬௨. 

ஈடகைமொருகோடி. வயவாசிபலகசேகடி.* 
_ல்போலவே- உடனாகவரமேக்வளாய வொ 
(ho 6H 6 mC arin sed - மிடஞசம்டல்பூசவிரி 
பாளையென தரணிவெளிமேப் கிலொ - மடனாக 
சைதோகைமயிலேதிமலரூடு மறைகேகயன். 

வாடிவிழு தூறு மிருமாகவலாபுநேரிடையு 
மாமுலையுமாச்“ஜழ.மிக வானிமியஞாலம்விளை 

யாடிவருசோகைமமிலே ,- ஆர Spd ui gy ் 

௮௭ மவியணிசேமிசையு மாடவ௫வேர்க் 
சாதய்றசாளுமுய்ரி"சோசிலம்சானுல நா 
மில. பட்ட... ஆகுக) 

ச /வெரும்ச்சு பபெகிவகள்ச்     ba



௪௦ வியாகசாண்டம்... 

Cag. | 

மதநீதரமனை யதோள் வள்ளலஃ்போர்சொலச் 
அமிதரத்தோகைமாரி தோளைத்தாந்தீதியச் 

சத்இிரமதியரிச் & 5 Gir & pten & 

கதி சரநீட்டியுட் கருதி து தொக்கனொள் (௨௬௫) 
அங்கைவேள்மன்னனு மாசைமீச்சொள 

.மங்கைகன் பங்கய வதன் நோக்கினான் 
செற்சயந்சண்ணின ட ருக்கழுத்தினில் 
மங்கல நாணு நீஇ வயங்கச்கண்டீனன் ;உ௱ ௬) 

சல்னியென்றெண்ணினங்கலினிபேோவலள் 
முல்னரேமங்கலம் பூண்டமொய்குழல் | 
இைமுமொருவருக் கெய். துமோவெளறா , 
மன்னவன்மாதுவற் குரை௨ழங்கினான் (an a} 

பொறுததுமுலிமக்சலம்பூண்டபேமதமை. 

(ம்றுதிதிரண்டாவ.து ணமுடி.ப்பசோ 
சி௮ுத்தவரிசெப்தொழி றிரைவலாப்பிதில் 
நினத்தினிர்நீரொனு தெடிதுகூறிஞன் (௨௬௮௮) 

-வள்ளலிதலாத்த மதிகயன்றன. 
அள்ளஸ்லிட்டே.ஈக்யெ, ஒவுகையம்பெரு 
வெள்ளமுள்ளடச்டயே தெந்தர்காளிவர் 
சள்எமோழெய்ம்மையேோசட்மொத்சதே (0) 
 சையலாள்சமுத்திஸிற். ௫ லியுண்டெனில் 

6 கபி sods gp we eri.’ BE Glnega



பிவரசகர்ண்டாகு ஏசி 

செய்யகையவறைர் சணிரரச்தெசேர்ச்நியில் 
வையனும்பொய்யனென்ரரசர்கூதினார். 

மண்டலவெச்;50 னெம்மட தீதைமங்கலம். 
கண்டி அுறீங்கடாற்சண்டிலாக.தம் 
'திண்டிறலிரொருதேவாரரியம் 
உண்டெனமதிதய தூரைப்பதாயிஷன். (௨௪௧) 

அண்டர் நாயகல்வசமளித் தறாளையில் 
வண்டணிகுழலியோதிதமங்கலம் 
கண்டவரிப்தியிவட்கென்றகட்டுரை 
உண்டஷ்சள் திவேறுண்டுகேட்டிகால், (௨௪௨) 

மஞ்சன ச்சடையினான் வசதீதில்வற்த க்ழரன் 
ஞ்ச நீழலிற்கீண்பதலிறியே 
அஞ்சனக்சண்ணிக்கு nbs sO ai’ A. ir 
ம் 'சஞ்சலில்யாவருமியானும்கண் டிலேம் 

ட. வேது | 

எஃ்றலும்வல்லிமுனெண் வியசாமம் ... 
ஒன்றலதுள்ளுறவுவ்லைளாகச் 
nator a ee 

வார்ப மிகயனுக்மாந்வினெக்சம் 
பார்பயின்மன்னவர் மவ்லர்கண் அம் 
கீர ர் fl யி ஃ்வேலரி Py fi ் De 

   



8௨ விவாத டப். 

வஞ்சிவழங்கயமாலையணிந்தோன் 

செஞ்சுடரின்முகநின்றொலிசெய்ய 
வெஞ்சடர்முன்சசியாமென மிக்கோர் 
கஞ்ச முகங்கள்கரிரீதன வல்றே,. (௨௫௭) 

மாதர்களார்த்தனரீவானவரார்தீதார் 

இதர க்ளாரீத்கனர் *சேளிருமார்த்தார் 

ூதர்களார்தீசனர் துறவருமார்ழ்தார் 

வெதர்களார் ச்தனர்வேலையடங்க, (௨௪௭. 
தல்லிய நூலறிராவலர்பாடப் 

பலியையம்பலபாடதுமாரீட்பூ 

௮ லிமலர்தீிசொடைமாலையணிந்.தே 
வல்லியுமன்னனு மாளிகைட Ljeent. (௨௪௮ 

மிலி ) வியதாமபிஎக்கொருசோடி 
கன் utes saw OgnGuGuu 
மன்னியமாமணிமஞ்சமணைந்தே 

Gl ான்னிலி முலைஃ்கொடியோடுபுணர் (நீதான். 

ஆசமகபுசைகாசறைநீர்கர்ப் 

பூரதசர்தமணித்துபுலரித்திப் 
பாரதனக்தினிலிட்டபசாகம் 
சே௱ரவணித்தெதிஎண்ணமெகிந் த. (உடம்) 

மல்லிசைசஸ் பசமாதலிபூன்னை . 
முல்லைகுசாமகிழ்முண்்டசநீலம். 
அல்லி நி த் ந் தசெலத்தி0 ba. 

Yep ameter ig ujtaniart. (2 Ga)



விவாச்சாண்ட ரு, ae 

- அங்கையொட ங் சி'யணைசீஅடெல்றக் 4 Gar ந£மசபுய தீதிர o7 GO Aaap see 
eden iOed of O58 Gengera 
PHOS 0%8 go 8 6 wom tp srt (0 Be.) 

வெறு. . ட்ட: 2 சமார்மால்மன்னவன்முன்ஞண்மருவிடா வெருளியின் மலைத் ஐ. பூசல்வேள்பலகாலெ. ய்து புண்ணுக்கும் புணர்முலை Gai giles aber பொத்தி. மாலொமணிசெப்சூட கக் காறித் nate Cea - ஆசைதோமிஇரவ (pSain yy கமளீத்சன ஏரிவையாபெருமாள்() 
& or டகண்வரங்காதிரு ஒருமத்கலவியும் 

/லவிபம்விளை த் தருண் டகவதன ம்வெயாரு ம்பிடி னுமுகிம்முலைவடமசைந்திடி லும் கொ 
ண்டலங்குழலில் Deon MDG ge Herel 
லாதிதையிடசெய் தி-மண்டீல2 தீசசலிசிமத 
யம்மற்கைமரு ங்குவிலெருவழித்தன்றே. 0 

உடைப்பெரும் பண்டமிரச் சலத்தேத்து ,யொலிகடனிழ் தியரி ஐதைசேர் நீ-தடைப்: 
பெரும்பரதீதாந் ரழுமேல்றோடியறம்பய் 
நிரிநக்குகாரிபோலப்படைச்ச ae லலி 
கெ௱டுசலயும்பனிமல hg தொடையிலே 
மாவி இடைக்டுபு ௩விளைக்சவிறுமெனய்பதமி 
சிருசையார்சளத்சமுரு அத்தர், *. (Rah @)



oer விவாக்கராண்டம் 

தானை சென்றுர்ச்சமம்கலமிட நறு ச்சல்ஞ்ச 
'லம்புலம்பிடததனக்கோட்-;_ ரை Cee pir 

மாத்தலைமயங்கவல்காலந் தேரினச்செலுத்தி 

மீனை வென்றடுகண். வேல்படப்புருவவில் வ 

ளைத்தயோத்யெரிவேற்தைக் - தேனை வெளிறி 
னித்தசெஞ்சொலாளிவ்பச்செருஃதொழில்ப 
,திறல்விளைத்தாள்... . | (௨௫௭) 

இந்தெரிதவராதிறைவனுமயி ஓ மென்பமு 
ண்ழூடைவிடாதிணங்குக்,சன௦ மாபரியித்தில 

டகல்சமீஇட்புன்கடி ரசரொய் அவால்ச௫இ-ம 

ன்னனுமன்ன மெனு சடைமயிலுபணிநெடு 
நீதேர்மிசையேறிப் - பொன்னணிரடிமிநல் 
ெுக்சபாடப்புரிசைநீத்தப்புமம்போஸர் 

பள்னிதத்தனந்தம் கழிரொழுச்சனபோத்ப 
லபணிக்குடைக ay Cen coll in Bp - நலினெறித்த 
வளக்சொடிமிலச.தெருங்க pened sen ec 
மார்ப்ப, மிர்னிறக்கொடிமெல்மருங்குலார் 
மருக்குமிடைர் தவெண்சாமரமிரட்ட-ல் 
விறப்பொழில்கு ஐச்சன்னமாபுரியிலரணமு 
LAB Opi ale. Gob (pF ட (௨௫௮) 

ப 'காத்தனஞ்செங்கைக் கல்னியர் சில்லோர் 
மை தொழுதிடையிடை மில. மாற்தர்சள். வண 
ர்வெ.வலருடனேமச் இெத்லைவர்மிஷ்டேகு, 
கத்தர். Fb 6 hoop ரகப். பகிகிவிடைகேட்



விவாக்காண்ட ட். ஈழ 

விடை சொடுமீண்டுஷ சொய்தப்- பே ரச்சனன் 
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காருருச்கொள்சருக்குழ.ஃகைக்குமு 
னீ TH 5G A Lud இற்றாக்கலால் 
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இந்திரசாண்டம், டு 

மூண்டசச்திலுஇச்சராலு முகத்தவல் தரு 
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ப கபாடநீள், கஉூடகோபாநீடுமாளிகை சோல 
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மார் வாசல். அழுசரச்சன்பராசா ரல தர்ப் 
பூரதீ அவ; சவட மீனை பூண வடை பன் 

oP ob gral (சர்திலச் சீவிய (2 of தலி oO 

தோத்வாசிவலை Bion ooo Bawa ந்தணைர்தார், () 

வி மாமணிய। தன மற்னட் wii toe VES



ரிக ரகாண்டம். ஞ்ச க 

ொமாசவ சீசரெனயாருமிருர், த்புல் னர். தரு முடில யத ச தழில் ற் பெக்கையலம கலவி ஜ் - ட. ய மான் சனிகாட்ம௰/ நீ இன்னன பேசலு ம றன், 
(ரம) 

ப்- ட் TESS MDS a0. ey Ci on athe பார்கவ 
Of ta Gf = Pernod LO Swed ர! லி, ஸ்ம (மிடங்! (98 க ர இ ir மைச்சூதல விவி வள micire 8 oy rp - GNIS Loi GW gap jj TPB SO ho go pe) JD ooh ler dient eet Dy (ல 
arpa பாடி 09) Go) ar WG) ணி ம் OP & Gon & GR vs fe Sy ye ae மார தமிய ௫ம் One beth ண் ~ 7 இத இ! யா OG wei GU, (Bit ணன் போதில் (al oy ay 

20 ஆய் 3, (65 தையோ Gu 8 gla Gl: ட்டம் னடித் ௬ SOE ur obi 
் (௨) 

பாரு il ab காட வ ஸ் | IS Ol re சோதரன் ௨ம் பேரு. 0. UM THe $37 Lig yd ப கழைட்போருட் 
yee - spe ine (Aue of ef up Gut Dit ol a pl é 6 oy றம் ச்ட் ஷ்முச்னு மிக்கானு ட மம 
கருன்... (ரர) WS; 601 60,607 gg es. 20 ட டைற் சினாயட்டித। லிம் மூன்னுளபா ௨ டரா ( முதண்டின் Un gt gr A +a bi ஆ ராதி௫ல « இனன் Cy, dor cobs gr = Gag ஞா நிவம் Bras பகெளசகவி | கற ற் ga (௬௪)



௬௨ இந ராரசாண்டம்.. 

வெட்பன் பதிகன்பரதா சவிரு ட்பவ்விணன் 
பொட்யன் விறைபுஃ்பொ ரைபுஞ்சிறு தம்மில் 
பலலண். சையன் கபடன்ச யவலவ்மனைறல்லா ன 
ன்நிஃ்ட லயன் நிரு மான்னுமாத்சாயிழெ.8 és 
& சிவப் ன். . கு) 

eG வண் tn a ch வி of) தி [ a பயா ct badd a ம் (ப ப் ட 

இசன்விரியா வை கவ ஈட்ட இிமலாலி ஈவகூபிப 
‘neon Hes நின் உ லாப் ‘oa i ida) Bob nat UD ala ழ் 

சூ 

Biber ழ் ட்... (ச eT ண் GOT = மீ பவர் இல சத ய் வற ரி யப ப 
in ws ர் 

வ் த் ஸர ட் io 5 ob ன் “pr 5 த tig \ 

Se atl give ms omelet One (a இடத் இலி றர oak baw be a gf செ ல் ரி] 
t 

ட 3 ‘ ௦ ம் ர ரத ப. க் பஸ்ட் 
(Qe (யி GUO hb Oo ai மர் 2 2ாழிறி சிக்மா 

2, AL py 8G, « mr ப்பட af an) Ted yen ஸஹ்ல்! 347 Orage, oo Ta au § oe வரால் bof Ab 
. i 1. wy o “ ம “ + * ‘ 

குழல் மிட் ன்ப ், wir ~ lint ens GO aig ம, ன் 

7d 1. 9 6 ் 
மணியா ழு வவ உடு வி oe ety (5, ot! 5 கூடா] 

cs : . Cra amy . 
ou) Mi lo Bf OT {.,\ , an 1 o¢ " - Ca ¢ ர் கபர் ஏ ர LJ a லீப் bg EI & tu உம் ரர வி அப்த றி, 

wd me . ப் ee இர் ர o , ॥ 0 gle LIT ed - கிலட்திதொன் படங்கரட் 9 (வன் 
விடம் லிட் i. ake G1 fh « dou Ea (o) agit ௦ம் ee DL rap 

பூவில் கஸ்ரு 2 Goro Core « சினங்கொ ey oe. 
2 ரன்) பத ன் (2 டர ¢ my (pe oi EE oR ee O91 DB Gy i (1 Hf 
wr OG i Narco (aba Bas rp apy மயவாறுருழி 

தம்-இஙிமச்ச இத் துர்றன ௪ மி 2வப்போடிரஷ்டு 
பங்கி we Web yipe பம்பிபூறித லவ்ளுமில் 
கும் Sahn de fro ar Yom Bet ss 
wa Bp, (ஈக



இந்திரசாஸ்டம், 
ta 

ENOTES B:; கதாமஜாச்கடபிறற் Apu stg 

OPS Gio gy glowing தெரிது ச்கலேர]ி 
ம். வானெல்படிம்கைகயகெ ன்டமி தவி Mar 

மிள -கோனன் முழடும் கியலைதீ தரு வெற் A ழூ 
நீதான். | , (௪ம்) r 

' அதீ Op A@Qa ©; சின மா ம் திய: திறியுள்ள 
ம - மேறிருபகவ।ஃ திருச் சம்மலாசையலமை 
லஸ் - கூற்று ல்வியை வாஉனகஸ்டிடிற்க திம் 
மை. aT Day a b6 a ox fy au al Boh (ol a 87 
LA got Ae sor, (௪ ச) 

JB ன்பாதிகடலா Mae Coy pet? ace an oor abr 
rent jpe Hew'at. oti oes Gast ool se Boor 
68 GD- aot rf mac Mig Nee dase op 
னெரிதிய் - தெல்ப TDpoll sid Fore ob Lure) 
திதிஸ்ணமெலி ரன், (௪௨) 

மாருழெதி உ. ண்டவமிட்டனம் 007 OT amy air 
wb - Caen 'சிமனினிக பம்ரதைவிஎம்பிவிட் 
டான் - Coop afr s. 6 soe SC ga? 
கோல்முன்!- கூருயெனர ரசழன்சோகெனு5 
குரைத்ழான்.. (௪௬) 

தல்ராகுகவென் PAG gaya Cat §.g- 
பின் ரட்வனபோ,3 பெரும் ப) டை Dg pis 
ட்டேன் - வென்றாுவெரின்யால்ளெப்தமெப் 
திதவர் தன்னிம்மாதி - ரூல் மலி வனெலக்' 
Gam Hack a, Peter.’ (ee)



வம் 17 இந்திரகாங்ண்டம், 

Howe ola மபு மில சுதயரிச்சத்பான்பா 
்் - சஎமயஞ். னபயில் திரம்ற அ துஞ்ச நீறு 
Cp uns iD ~ TEDL CRED Pa pa லின் din ர: 

தியிர்.? ஓமயத் இதம் சசெனப்பில்னருஞ்சா 

PES ETS: (சட) 

ஆர் தன்ருறி 4 ஒதி ச ஸ்ட். oes Bal வ ணியாவ்ற 
ரி தம சி மிஜர் 0 சிறியர் emu so னேரு- 
ச இத் BQ Mod எமைய்பூ! B சியர் ம் OT 0 wp Loh 
Oy & Get Bie hCur aun & Gera of லிபச்ஞூ 
டன். ச் வ், FF attr | 

iss dons லற FOGG EO. யுங் qd aus ந்து 
Goi ம்ம், ர்யூ efi 0 wen bl tue ரரி திடப் cee £ 

Br ர் - மசி: ர்ய் ல்ல ப்! ம மட் aT (ல் ‘oo ei 

Rast S01 ~ 148 க்கான் ப peda al | wa 
LOG FF Bais haf ai iT (ஸி தி 

இத ரதாஸ்ட apie: SDI BD ge Op & Ge 

மூல்ருவது | 

Uh F Oli g & a oe Lt, 
ema 3 4 

இ சித செஞ்சொத்செ ழே மறைக்செளவுசிசன் 

cree fi Aer கடற்ப சலஞ்சார்தீதுபண் 

(-ஸ.நீதஉம்ப்ரிசாலையஷேத் ys 
கிருதீதனல் Hatred a சம்ரீததி.பம்வாம், (6)



வஞுசனைச்காண்டம். டு 

9௪3 வியலன்றனைத் தியவனெம்நீயாட் 

வெவ்வியற்பட விண்ணவரீ முன்புகல் 

அவ்விய $தைமெப் யாக்ருமருத்திறம் 

எப்வியத் சல்திதயத்திலெண்ணினுன்: (2) 
Bets oat OF g விரிமலரிச்சோலையின் 

கண்ணிரு ;ககெளிகர்சாண்டு மென் 

தெர்ணணிகத்ச கழுனிவரிவறீதியுட 

மண்ணில்விபூற்று வணங்கியிருந் தினர். (௩) 

இருந்தபின்ன ர்ஞளறு ந ரன்ருணத் ட் 

FG Bae fering: SOLD LL iB 
rca eS 

Gb SC vugaileublat Bras 'சப்பிளுர் ள்) 

(  காற்றவாசவன் கூறி யமாரி ழும் 

மத்டுரார் ரீவாம்மை விட் டனுமாத்ததும் 

௫ 
பொன்ன! Eel OD தற று 

உறிறவானுணர்தீ தலி நியே 

2 றி OI ip! algy eam S db Ben OT Gin அபரம், (௫) 

தெரியுநீண்ம௰; ற சேவர்வர்கனெ 
பெரியமாதவர் GC பய வேள்வியில் 
அரியதொன்று மூழூ.கருமவாவிஞல் 
கரியவோலச் se suas 2யப்தினன், (௬) 
சொலவதொல்றுஷ்டு கேட்கும் சணிந்திரே 

ல் - தய்லதெல்று கெளசெஞட்டினான் 
அ௮ல்லதாயினு நின் Gerdes Bein 
வல்லமோவென் ி மாதவர்கூதிஞ (a)



Gin Sir @ Gy Flat GG roby Lb 

sno Ours G ' பரிச்சத்திரனையுற் 
PGA wy cyte lly, Cs go ue ர விர்திய பாஸ்ட! ier gy ce 

யாருபருப்படி பின் அெபொருதீதிநீர். 
கி வேலிறு பதவிகள் (ம) 
கேட்ட! போதும் ஈழுரி.தகிரிப்பெருக் 

கரட்டை நீங்க ல ஈழ. மடொழிறிங்கியே 
கூட்ட மோ எுலிர்புனந்கோசல 
AB TLL CL. BB bal cle ர் நரன்மறையாளரே (கீற 

கலி யி லோகி பு மவியிக்பொன்னிறச் 
சென்னவடரல்பொறசி சேச்சையில் மேவிய 
1,80 ar unde மோ ிமிரகர்!' 
ம்்னமல்னவன் மண்டபதீதெ igh ce ர், (65 

ல்ய் கன் wattle g See sEC u 

lo Ba ட் லி மலி னெ வரீமாரு௭ 2 க்ஞாநிஇ 

reas 'தருமாதவதிது வறிது | 
சோம் திடிசட்புமெலி ரனுவாசெம்யவார் 

மன்னகசேேெ ரருவாச ஈற்கெல்டிகன் 
சொல்ன தட துரல்கி ஒிந்திடின் 
இன்னதெவ்றிக்கியம்பு துபெ ட்ன்றனர் 
பிலீரீமல் னவன்பேசத் தொடங்கிறுல் (ற \ 

இிஓதியெய்தலெவி lop ech மறி 
மஅதயநரி.றளதாயெத்தமைவ2ே 220 | 

உணதிநீரு டர் செப் ததற்சொதி Shit. ப். 

பெறு று ம்பா மனம மாதிவர் சபெளவார். (0௩)



வஞ்சனைசசாண்டம். ௬ள 

சச்திராதித்தர்கானவர்வானவர் 
இர ப்ர ரி Aso i rast கஞ் (2) LOU) ட 

வநீ ்சாலொரு (2வள்விவளரிப்பதை 

தொந்த fF IT (Lp DO Bl ae ed Gio (oleor oder ceutl ழி கப் { 

‘Cap saOumG ach alls Sop a @ esac si 

ஈற்திடச்ராரி /யாசேவொல்ற யாம் 

HUGS சனம்முனையல் திமற்தி a “oad Be ப் 

போர ப்சனம் மெனமன்ன பகலுவரன் 2) நி) 

பரம் மமிப்பொருள்பத்றவுமிக்க ப ga 
சர(லெவ்க்கெயல்பென்றரிர்சர் தரல் 

திரவியங்சொமிெவெம்மென ola ese பம் 
ப்்ரட௪ சரரிகஷ்பமீ oir op be பவார். (ம ) 

இன்றுவேண்டல் பி! wre Qi DG AS 

sera மெமக்கெளா 

ந்றுறவ்றெனமலினனவின்றயின் 

நம், pons இடு டு, நரி நிற்க ஞர் த ௪) 

Oe 80. நல்வெண்ணெல் விஷையுஞ் சு மக 

ஞம்சவ்னன்மன்னனுங்கமுவியுஞ்சோலை। பூம 

அ௮மினமாடித்சடமுமசன்றுபோய்ப் 

பன்னசாலைபழுவத்துளெம் திஞாீ. (மி, ்.] 

அன்னகாலையரு 7சவர்கெளசிகன் 
Poh oF 19 tee தாழ்ரீதரிர்சர்திறள் 
பொன்னளிக்சப்பொரு தின னெ றவர் , 
சொன்னபினனர்தஞ்ரூழலித்பெரயிஞர்,



8ம் வஞுானைக்சாண்டம்.. 

அடிவனங்வெருநீத 'வர்போனயின் 
fi oe tra Gmbecre As ஐரிஸ் 
வட்ட ரீப்படைமன்னனைக்சர்ணிய 
Ge "E-ULTSeéC Sr Gack Cop Bi A cx 68. (2.0), 

(கடிச்சவர்கனனெ கி றுலெயெொ 
இச்சனுற்கிளந்தெள்றவியம்பெ 
ப௦ச்க்களும்மலர்வாவியஞ் “சோலையும் 
றடககே மம்தியலர்தெ தனநாடெலாம். (26) 

கள்ளநிதிக்கெளிகனெண்ணிய | 
ப ள்ன்மாசவுணர்நீறிளம நீநிகள் C 

அனகா நிர் 2 Bes Carn லைசடொறுமென் 
Lil oh ay BS னயொய்கைகடோறுமே, (e.8 ட) 

அலைகள் சாய்திதக: ிவாவியிலிமீனெலா-் 
நிலைகள் சாய்த்த தீயனீங்கிமாவா மகள் 

ENE EIU SUSE Ly bp Beep ன 

தீலைகள்சாப்ச்தனசாலியினீட்டமே.. (௨௩) 

எல்மோயே!பரிவத்றெடுத தாரிகையில்' 
OS மோயாதலிற்பெய்மலர்க்காவெலாம் 
&ei far yr igeor சேசயமாடின 
கள்ளேபு ண்டலின்வண்கெளி,7தயே. (௨௪) 

மாடமாளிசைமன்டபமாமதில் 
தடால்கம்சழித்தளல்குல ப 
கோடலெ. ப் 242090228போல் 

நாடநின்றதிகரியைதண்ணிஞுன். (டு



வஞ்சனைக்சாண்டம், ௯ 

தீளரிளைப்பி2தமனியவாயில்புச் 
களவில்செல்வத்தயோத்தியைரண்ணியே 
கிள ரொளிக்கதிர்தேபடமே லுநீஇ 
வளரொளிப்பெருமண்டபத்தெம்திஷன். () 

மச்தராசலமண்டபத்தெய்தலும் 
அதிசமாகவம்சண்டரிச்சந்திரப் 
எநிசமாகவமோவருளிங்குநி 
வத்சகாரணமென்றுவுணற்ஞென் (௨௭) 

கரவலிமன்னகடிமறைவெள்விக்சென் 
னெவன்மார்ச்சட்லெசந்தபெரும்பொருள் 
தாவென*சொலச்சேட்டரிச் நீதிரன் 
அவலெச்துணைவேண்டுமென் றேதீதிஷன், பு 

மானவன் சொலமாமுனிசோக்கயே 
யானைமேளிலிறெறிச்சசவண்டுலை 
போனஅ£ரம்பொருள்குவிப்பாயெனின் 
மோலவெள்விமுடிதீதிடலாமெயிறார் (௨௯) 

opal dae aif Gard wr oor ey 
அறைதிறைச்திவனானையைச்சம்மென 2 
முறைவிஃவாஅுவசோடிக்சொணர்றிஇடப் 
பிறையெயித்அப்பெருங்களி௮ுதறதே (md) 
ஒச்சசேயமையும்மென தொல்பொருள் 

வைத்சனலவ்னின்னிடத்தடைமன்னயான் 
சத்தவேள்விதொடங்டுராளெனத் 
மூத்திதியென்பிலாத்சவனேஞென் (ஈக)



ஈர ஞ்சனைக்காண் டம். 

. ௩ © 6 ப் 5, அருவனங்கடற்சாச்சிரமம்புருறீ 

தாருதருதிதடரீமலுலாதீதுமார் 
மிருகம் புள்ளினம்யாவும்விரை நீதிவண் 
வருகவெவ்அமன நீதனிலுன்னிஞல். (ஈ௨: 

அலங்கலஞுடைமாமானியன்பிலான் 

நல்வ்ளுலைந் அரனை J Ga vi டைனி ல் 
சலங்ஃவாய்களிற்கெளவிய இல்விட்டு 
விலங்ககலாமுவிவிரை ( Gah 5b oC a (௬௬) 

வளையும்வாலெடுசோச்செவருக௦ ல். 
விளை ப ங்கண்ல்ள் வியூவன ௫ பாற. 
உமாவிரிதச் ஐவிதிச் ததரிப்பெ (Uh 
Sten WIC @ 0 hoCeehGant. yeu. (me, 

Sr Oil 5 ay Cl aredr & ohn & 6 Rai B wef ober 
மேனிமிர் ர தவர் தரிஉடல்வெற்சடப் 
போனிமி/தீ அவரும்பிலிசோடியே, (mG, 

குளிருமாமுகில்கு டியவாமெனப் 
afd ௦ க e £) 8 et on abi nto G og or, doe) bi aur 

ப a ரூ a வெளிஅதச்தச்கருநிறவெண்புகக் 

௧௨). கோடிகடி தவத் துத்றவே, (௬௬) 
கண்ணேலாங்கனலி மண்டச்கடுவிடம் 

(மண்ணெலாக்குதிகொல்ளமணிச்சுடரி 
“ [ ௪ , ம இ 6 9 விஸ் ணெலால்வெயில்வீ சிடவாய்பிளம் 

தெண்டரிலாவரவெத்கு்வத் தீண்டின, (௬௪) 

பத கை ) , 1 (0 4 வாணிமீர்ரி வளைத் ஐடல் கூவிறீள்



வளஞுசனைச்சாண்டம், 

மா னருரங்குபுல்வாயிமரைவாங்கலை 
சன நான மெலிபெருச்சாளி ந் Chis as 

FIT OF மேதிகாடிசெந், Bm pit 

வானரங்கட மாயிவைவந்தவே, 

தோகைபவைசகங்குக்கில்சக்சர 
சாகநாரைம_ வனந்கோடிலம் 
லாசமன்றில்கியல்கம் or Lg ib 

கேசமோபேறத்அவிலார்சலே 

முத்திவுத்சமுதிர்னெமாக 56 GHD 

as ap £6 JerbCas s sm காகம் 
பச்பெத்திபதவைச், டரள்க ரூம் 
வழிதவறி முனியைவணஙன. 

தழைத்தபுல்லுர தழையுங்கவிகளும் 

(௬௮) 

(௬௧) 

(சாமி) 

பிழை தீ EH 6G) I (TF een Wo) an ax ebor AG ener 

இமைதிதுநிள்வனம்வா, நெ தவெம்மைதீ 
அழைத்த திதெல்றருள்செயல்வேஸ்மிமே () 

Gr ob! oy Fa. D pool arses) yc Ly au moor 
குன்றுமேவுவிலங்வெருல2 அளீர் 
ொல்றுகூறுவதண்டினியானுமக் 
கின்றுநீர்செய்பணியென்தி யம்புவான் (௪௨) 

தீரரின்மன்னுபுயத்தரிச்சநீதிரன் 

பாரின்மன் ஒமிர்பைம்பொழிறண்பபிரி 

* அழுக்கு-க்மை எய்-முள்ளம்பன் றி



me. வஞ்சனைச்சாண்டம், 

வேரிஜேடுக்களை் Aang ght | 
வாருமெல்றுமறைமுியேவிஞன். (௪௬) 

அஃசணச்திலிறைஞ்டியருநீதவன் 
பக்கல் றவிலங்கும்பறவையும் 
தீம்சனை ச்துஞ்செறிர் தவிலார் தபோய் 
ட) 42வத்திருதாட்டின்புறத்தெலாம், ப (ee) 

வெள்ளேயானிமாவெட்புலிசோளரி 
கசொள்ளேயாஉனகொல்லை பஞ்ே சாலையும் 
வள்னாருழும்வயலும்புனங்களும் i 

॥ 

ந ள்ளேதோமைசொயொடுமொயீ நீ தீவே. (0) 
_ அிடீநிறுமழ்தியும்வண்மேசன்கடம் 

C ere i 6 gy ole Valen சேரலைகள்பாட்படப் 
ப்டரீத்துயர்ர்தபமுமரங்காய்மசம் 
இடம் ெரிர்சனயானை சளெங்குலே, (2௬) 

முல்கிறுதீர்த்தட்மும்அமுடைத்தநீர் 
வங்று வமேடலிம் OG ayo grits or russ 
திலங்குசாலியஞ்சாடிதீதமைச்கொடில 
மர்ருமாம்த்தனசேமரிதிரள்சளே. (௪௭) ES

 

காட்லவோப்கலைமான்கடமாமமை 

மர்ட்வொள்புன ஞ்சேசதபிழ்திட 
Ge Beara zen மொ ுக்கிதில் ஹேபருங் | 
Perc Os reais SMOG sary (௪௮) 

இசவுகாவலிருப்பவரியாரையும் 

அரவுத்2தளுவரணேபுக்சொராறவால்



வஞ்சனைச்சாண் டம் Nt 

சரலிதின்றுபுலியுங்கரடியும் 
வரவரக்கொன்துமாக்களைமாய்தீ.தவே. (௪௯) 

மதநீதருங்கரிமான்மரைவல் லுளி 
திதைந்ததாமரைத்தண்வயலிந்புகப் 

புதைர்துசெற்றினில்புக்கயும்வேறமி [ஓம் 
சிதைச்தவுஞ் செழுஞ்செறந்செலும்வெண்ணெ 

தெற்பசம்பயிர்பத்ரிநிமிரகலி மா 
Gitar B&G Sia edt aor புயவலிய3றநராள் 

சழ்பின்பாதர்கீசருக்குமல்பதிறிநீள் 
மெற்யின்மாக்கள்விசிதிடல்போன்றவே () 

பஸ்ிபொறிபமன ச்செயு ஞ்சாலியை 
உண ழெபாதவுமச்யெமாச்களை கி 

மண்டு பொய்ச்சடியோர் தமைச்கங்வியே 
சொஸ்டிபோவன கோளரியிட்டமே, (இ௨) 

இத்தவாறுநிகம் திட வெங்கியே 

௮ிர்தற! ட்டூலனைவருங்கூடிஞர் 

வ ழ்தயோத்தியின் மன்னனைப்போத்திச்சஞ் 

எிர்தனைப்படர் செப்பத்தொடங்கிஞர் (ந) 

என்னபாவமிதற்குமுன்சண்டிலேம் 
மல்னர்மன்னவன த்.துவிலக்களுல் 
Ges தெல்சன்னறினைப்புன சீதேம்பொழில் 

இன்ன வெண்ணி.லவித்தனவின்றெல்றார். 0) 
சலையுமானுக்கடமைபுமேன மும். 

ம்லியுத்சண்டுமிர் பாவையுமாய்த்சன



me வஞ்சனைக்காண்டம், 

ுலியம்பல்லரும் சிற்கமும்புக்குமிர் 
நலிபுமோட்டரடந்சவர்கம்மையே (@G) 

திரைமாய்த்தனவாரணநீள்பயிர்த் 
அலீமாய் ச்தன மான்மரைஞசூகரம் 
வேலாமாய்த்தன மென்டயில்பைக் களி 
சேரமாய்த்தள செற்ரெழ்சகதிரையே. (௫௬) 

தின்றுதன்அதிரண்டபைங்கூழெலாம் 
ஒலி அமில நிபுழக்கினவோட்ட வே 
சென்று சலி செறித்தவரிதற்களைக்! 
கொன்று சான்னுகுலித்தனசோடியே. (௫௭) 

அரியன நீதமரவுமனதீதம்வெங் 
ஃரியனநீதங்காடியன தமா 

தரியன ரீததவியனந்தங்கொடு 
வரிய னநீதமலிர்தனவந்தெல் ரூர். (௫௮) 

மயிலுங்கிள்ளையும்பூவையும்வர்வலும் 
குயிலுங்காகமுங்கூகையுமல் திலும் 
பி லுங்க ரடையுமன்ன முமெல்றுபேர் 
பயிலுங்கூடப்பமவைனயந்தமே. (௫௯) 

தாம்றமேற்றுவநீ தெம்மைரலிந்திடத் 
தோழற்றுமாகுலச்சூழ்வினை தல்னை நி 

மாத்கிடாயெளில்மன்னவெ வல்சளால் 
ஆற்றொளூ$ில் நடி கொழுதேத்தினார். (௬2) 

.. தற்சண்மாதில.த் தன்ன ன்னாட்டவர். 
தங்கள்வாப்மொழி கேட்டறிச்சரன்



வஞ்சனைக்சாண்டம், ng 

திந்கள்கூடிதிருவிளையாஃ்டி ஓக் 
கெங்களாற்செய்வதெனினெனவெண்ணிஞன் 

அதைபுனத்திருநாடழிவுதீறதத 
ஜையுமச்சிரண்டாண் டிலுக்கில்லெளுக் 

முறைவிலா நிதிகூறையளித் நிர் 
உவ்றயுமூர்தொறஞ் செல்லஓுமெல்றோி 

வஞ்சனை ச்சாண் டம் beim. [ன் 

டை - இரமிழூ, 

999399199999999969:99$99999$999912% 
0 ச் Lio) ET AY 

வேட்டஞ்செயிசாண்டம், 

  

Roast gy மெடுங்ராடைமலி னவன் 
புல்புவரயபுலியூ ஈடயாவை யும் 

அலுதானைதொடர்தரவேட்டஞாசெய் 
செல்யமேவியசெய் இவிளம்பூவாம். - (௧ 

செல் ஒுமெல்ன ப்பணிறீதவரீசெறலும் 
வெல்லும்வெம்படைவெந்ீதனமைச்சர்சாள். 
கொல ுமிந்சக்சொமிவினைக் செல்ிசெய்சோ 
கொல்லுமென்னத்தொழுதவர்செரில் இவார்: 

கூட்டவேடீரும்சோலும்வைவேலு ரர | 
Wer yma Girard Osis



oe 
Ge கேட்டஞ்செய்காண்டம், 

| வெட்டையாட.விலங்னெமாய்தீதனை 
சாட்டையோம்பனலனெனக்கூநிஞம். (௬) 

என்றமைச்சரியம்ப ஓுமன்னவன் 
2னாரன்றெனநண்ணிமனகீ்கொளாக் 
ராப்றவாணமாச்கூட்டி்சொணர்சகென 
நின்றதூதர்தொழுதயநீங்கிஞர். (௪) 

ஒடிஞர்சளுயர்வரைக்சானகம் 
ELL SY BROT OST mR LIS OF) Be மோதி 

C619. 60) om வீறுசெப்பலஓுஞூத்ெர் 
கூடு ஞர் 7 டி.கொட்டிகொங்குமே.' (௫) 

௮த்சவேலையருஞ்சரம்யாவினுய் 
கற்தன்மேவுகுறிஞசக்சடதீதினு 5 
குச்த்2வல்சிலை கூ. ன்முணில்சொண்டவண் 
வ ச்சவேடர்வரபுவிளட்பவாம். (sz) 

வேறு, 
பீலிகட்டியசன்மீ தமொய்தொளி ற்று 

௫சட்டைகள ஊதி னுநிள் மாலையிட்டுவளர்ஞ ரு 
எஞ்சீதெல்வருரீறிருக்குமலர்ஞுடியே கர 
லிவித் ஜொசெருப்பணிழ் அுசமல்கட்டிநீரிடி 
சறக்கவை-வேலடி.ச்துடலம்வேர்வரும்பிடவி 
ODS gas serrex sr. (ஏ) 

சொஃறபெடுதசசம லுறைவதற்குறிய கூ 
Cue semen gr ahi -8 UO S 6.9) 60,0 
டனைப மு்சலையசணை இிறைழ் த வளரமாரயி



ட்வட்டஞ்செம்சாண்ட ம். ir 

வில் - மலையெடு3 2 பபுயம ளோ. ih geen it 

AES qagerG £னச்- சிலையெடுத அவிழிசன 
லெயசீகடி அசென்றவேபேசன நீதரே, (௮) 

ப்ணிலமொத்தபலஎவா நிரைதீதபலகவசமிட் 
வெரு அவசசாய் அணி 1மயிர்ச்சரடி.ம௫கரித் 
9ரள்,கள்புலீ 9முதத்ரிமி corer aarti d- os Sey 
His omasm er Doron ous Bethy. ச்கிருவி 
யெரியுமக் - முணிலெமி் அலகநிஹையவ் சன 
‘Ben மோழுகோடுகொலைவேடரே, (4) 

வெல் திட்சீதசமதக்களிதி தினெடுவெண்மரு 
பில விளைமுதிதமும்- குல்றியா த தநிலாயோ 

/கவைந்தகீன கோக வைமார்பிிடை தா வே- 
பல் றபிழ்பருமரூப் பினை*தெழில் பயிக்றக 
ண்டி மையணிற் தயிர் - கொல்றுதில் 'ப ஜிவிரு 
ய்ப்வற்தனர் ட் குடாரவேட0 ராரு கோடு 
யே. ( ம) 

_ பாசமித்திடலிலத்ு சற்கிலிகன்பற்றறஃத 
ிவன்றுவெம்- ஒசலிட்டவ லெள்ச்செத்து 
புணர் சசியில்மிகுமுணர்ச்பயோம்ச்- சேசரி 
க்குருளையெல்ன வளைபயில்தவோதைதிசை 
ாளினும் - - வ'சமுத்செகெருக்கமுழ்அவரு 
வெண்்சணங்றாசதசோடியே. (Ws) 

66168 Guaré Gans sap Gay ACum 
இ ழுடாரம்-சோடரி,



i வேஃ்டஞ்செய்காண்டம், 

oder se rh BRET AN Me Asrore. Ge 

கான்மடக்கியொரதாவியே-தர்தமித்க றப ல ae மம யப் ஷி ~ $f S றி ௮ ey 

c a ik ts > ர க க த் 

சொண்டபேல்பல தயங்க வங்கனறடங்கணாற் : 
©. (4 ந்த ம்ம் 2 Ole ் க , . 

6G ¢ சருவிருலி சதித் துவருசெஞ்சுண யது! 
5ு 0 ் சத்கோடிமய, ௨) 

எரு ட புக சு a ம் ர் 

மவண்ட்டபற்கவடிகண்டைவாயா பி அவிகா 

ற் (ற வெங்கல ங்க ஊம்- சண்டை கிண் கிஷ yi 

ல்ம்புநில் Gl rpc தழு ங்கிமிங்கடியதாள் கஞும்- 

ாண்டவெண்பிலற பிர ண்மிகின்றெறுர் ஒள. 

கவெட்டெயிறுமாகவே-மண்டல mice Sa வட் 

தடாளிபலவண்ண (pen ore 6G Brig (Ow. (a) ® ) 

வரலசிருண்டீறுவிவாய்வளர்ரீதகடமாரீட 
Bo! விடை Gs ஸு ப் ab-@in 3) யா Bb geal ரப், 

LIS 4) பந மிவி'ரவா Clarida tee » oT eye ் ப்ட் ற் 
மெலிறுநெமிரானிமிஃட் தமிவி 

4 

ல்றமலயியார 

தாம்வே - காலுயரிற்துகிரிவிளர்ச் தயமாரய் 
பினவருகரியந ரய்கள்ச தசோடியே, (Le 

நிலைடெ:பர்ரீ ௮லவுநீலமால் வரைாசணிக 
னட்பிடரினுசநிறிஇத்- தலையிரக்பெசல்வாயிம் 

வெண்லனுரை தயங்கநாமுழமிறங்கவே - அலை 
யெ.ழுஞ்சலியொலியெனக்கததி யணிகரும் 
பகடி முக்கநீள் - a6 OF 6 Sows ybaur op evesr 

சயி௮ப்வேர்தவன்சசடனர்தமே. (௨௫) 

இமை/மத்தரமுதற்தடங்கரிபுமிதனிடைப் 

ப்சங்களும்அமைபம்வேடுவர்னர்சசோடி



வேட்டஞ்செய்காண்டம, டர 

யரனைந்துமேருவரையன்னதோர் - சமையம் 
ண்டப நிறைந்திருர்ததிரி சங்குமைறீதனைவண 
ங்கிய எமைய&மதீதபணிவிடையுமாதீதரு 

ல யவன்றுமண்மிசையிறைஞ்ூஞர். | (மிர்) 

சற்சமானைபுலிபன் திம மான்மரை இரண்ட, 

ணத்அதிருதாடெலா&- எற்க ணும்பரவிவ$ A 
தீண்பயிரியாவையுங்கெ டவழீத்திலால். - அங்க 
வற்றைவதைசெய்வதந்ருமை Wows sarma 

டூ.அுசெல் மெனு - உங்கருக்குதவியரகயாம்வ 

குதலுண்டெனட்டலவணர்தீதிஞர். (Der) 

மின்ன டக்கவெனவாடையாவரணமுத்ம றும் 
வேரிவர் தீமக்களிதி தல்னவரிக்குவிடை, நல்கிமு 
்பபமசன்றுபொனபின்மைச்சரைச்- சென் 
னெதிப்பட விசைத் துநீர்ரமரா சேஷேயோட, 

விகுசென்மெருத்தன்னகசக்திடைபுளுத் தகற் 
LOL LI OG LI COMI A lout) திஞன். (Wa) 

அரி.பீசாமகம்விரித் தடு J sams ag Ai Din 

எமிமுடிதரித் - தரிய வெற்றியுடை க வனமிற்கரி 
கையரையழுத்திவயிரவிதரும்- பெரியபொரறீ 
சிலையெசெே சவாளிபலபெப்ச.தாணிடறமெய் 
தவே - தெரிலவயர்ச்சர்சிபுடன்வரக்கடி அச 
ன்று தேரின்மிசையேறிஞன். (des ) 

Carer ps plearasO saps sy Gor sg 
நிரட்சடையுசத்திவில்-சாளெழுத்திசபல்போ



ard வேட்டஞ்செய்காண்டம். 

லவெங்கனு தடந்தமன்னவர் பெரும்படை- 
வாளெழுந்த சடமொண்டி சாமுகமறைத்த மா 
மு.கினெருக்சியே-தூளெழுறந்தனகயங்கள்ளெ 
வ்றனதுரங்கமுறீ துற நடநர்தவே, (௨௦) 

கோடகந்தருவிலாழியு்கரட குஞ்சரநீதரு 

விலாழியும்- ஆடகக்சவபியுஞ்செறிர் துபொண 
டகோளமுமறைற்இிட - மாடவிதிகள்சடம்.௮ 

யே வேடர்சேனையொகெ.டிஞன முதவேலை 
மைக்கடலில்வீ'ழ்தல்போல். ட (௨௨) 

சிலைவெடுத்தபுயமன்னனை தி தொழுதுசென் 

அுவேடுவர்பரநீநுநீள் - அலையெடுதசமலர்வா 

வியும்வயலுமசணியும்பொழில்டங்க ஒும்-வ9 

யெதேதருருதிரைவளை த் அமணிவா ரொருககி 
யிடைகூவெனக் - கலையழைதீதிரள்கள்சடலம 
டல்றிபுலிசரடிகோளரிகலர்தயே. (௨௨) 

ஏன மெண்டுபுலியாளிசங்கமதபயானை சட்பு 
ழைபுல்வாப்மரை - ரானமோரிசடமாவழுயங் 
கிரலைறாவியூகடுமலியாகணில் - கானமேதிவ 
யாடிமம்பாரைநுயல்கால்விசைத்ெகல$தன 
வானகத்திலடபறத் தெழுற் தபல வல் சிறைப் 
Lio eat eC un. (௨௩) 

வட்ட.மாகவரிவித்குளிதீ அ வயமன்னரீவிட் 
ட்பலவனீசரம்-பட்டமாவின ம்வி Ope gest



லேட்டஞ்செய்காண்டம், ros 

௮: லபதைக்இிறத்தன வன ரீதமால் . தொட்ட வேல ழு lets துவேம்வர் A et) SS Lore apr LOG & SLOT ey - விட்டஞாளிகள்கி,2ி ESL. விழுத்சமாவினமனந்தமால். (௨௪) Foor MIC Valle) BabA Fr hs orb அணிசரங்களும், தண்டி முமரரி மண்டல் தலைவர் செங்கையித்செறிவிஓு சடையும், வி ண்டல சி லஓயர்வள்ட தைட்பறலவ 8 me. பபிடச்அுபோம்-மண்டலததிலிடமிஷ்றிடெ த்திசையும்வத் தவி வனை வன தீமே, (௨௫) வேல்கள் பட்ட கொரு Corin Carn ding வி லமிம்ரிசசபெல்கொடுல் ._ கோம்கள்பட்ட வொரு கோடிதோடயெதி முணில்சஜ்பட்ட த உட ட்ட, ் 
லார கோடிதேர்க் - ere erat Glain gp லாடு கோடியெதி கவனூமிழ் சீதபலகர்கள்பூ படோலமிட்டவொரு சோடி. சோடி லைபுண் டைப “டவொருகோடி மே. (௨௭) அடைகளத்றனசிரக்கள்பத்பஷ அணிந்து IT ES கையி LOT - Door gars PGt.~Gg- இய்நிறனவெ நி௮தாவுமடியம்றன- தடைக எதனை மிணத்தெறித்தன *திரம்புகூளைசஷ்கம றன் - அடையகத்திலெழுசகடவெனக்கருநிச “மை வெழுச்சசே. . (86.௭) ௮லிலு நிசி தனிம டிபி, ய்கல்வு:



ப்ர ey" . Mia  வேட்டஞ்செய்காண்டம், 

தற்ரும்வழ்யநீறன - புலிபுடன்சரடி புமைமடி, 
நீ அகலைடோவதற்றாம்வகையநீறன -.எலியெ 
முங்கணிலிறந்திறர் முய” லேகருதநீருமிடம 
fr Mar - வலியசிங்கமுடனாளியித் றுமரை வருவ 
திதீ்குசெறியந்நவே. ப (2.2) 

, பட்டடட்டவையெடுிச தேேவேடுவரீ LSS" 
6° OL 6TCSOCu- Gee _sorQes gS) 
ல்றுறு சணங்கினம்பலபிணங்கவே-மட்டறப் 
பருகியிட்டளிக்திலர் மடுக்சளித்புன லருற் 
பே இட்டமாலைபுனை மனினர்மன் corey Gohl CA 
சூழிலிடையெட்திஞர், Bie 
இல்விடதக் தள விலங்கிறந்தயெறி Case 

மைதீ தம்வலைபிநியும் - வெங்விடச்சணைகடட் 
Sug Fela he Cures வுளவாயினுந் - Hes 

விடர்தினினடட்பசதோவடவி புஞுவதோதரி 

யணைவதோ - எப்விட திநுனி தசேர் த மெம் ப 
வரீவிளம்பமலனைவனியம் புவான். , (ய 

செல்றசெல்றதிசைதோறும்பாமினி த 
ல்்.ற ண்டி றல்விலகிகெலாங்- கொன்றுசொன் 

- திவமுடிநீதபிலிவருத லாகுமுலிலியகுகிட் 
பெனச், 'சென்றுதேரிலிமிசையேநியேயிவறை 
வனே தலுக்சமலிறைஞ்யே - நின்றவேிவர் 

பெ onl ப்படைதீதிர ணெ ருக்றாசானிழ டர 
மே © (8) 

௮ிபிள தீ சசரிமிவிருமோ சையிவை we ga 
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os LB மெரி திட தீசெறு elas £மும் போ 
ஜிசளல் சிற்றின - Ceres Of Leer TB BG 8 
Wage resp முஞ்சுடர்ட்பமி கொ (ps சி போம்: 

அவையமு்றன பம்தநத்தர. மதத்குமட்பத 
Gorin in ses. (rer 

சட்டசெறீதமலில ௦ நீ துவெர் அடல் 4 (ர் 
ஷ் 3ிபநிய்லவிலங்கினம் - கட்டபோசம விட் 
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Cho Loh As (௪௫) 
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பர் Goat இப்பெரும்பொழில் கொண்ரீந நீ 
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பலவிற்செருவெல்றபரித்திரளும், பங்கமுற 
ப்பப்பஞ்சுப ரசிய பல்தியெதி2த அவே ( 

வெயில் மீயுத்செழுமால்வரையட்டினு. [டீ 
அ விசைப்புரவே, பாயுமுகத்குல மேழையம 
ட்பொறி பாரில்விழர்சிதறும், வாயினுைக் 
சை மாலுமிறைக் ஐயர் வானுமிறைக்காம்.வி 

மி; சீயின்மணித்தினை நீர்வடவைக்கனல்சே 
ரவெரிதீஇிடுமே, (௬௯) 

ஆடல்மசக்திருரா ஓரிசைசிகளி முனவைய 
தீதனை பும், கோடதனிற்கரமீ றவைச் இடல் 
கூடிவெருக்கொளவே, செடன்முதற்பரிவொள 
வத்தலை சேரநடுக்குறவே, ஓடும்விசைத்தெ 

முநிள்புவியைட்புன இரறசெரித துமுமே () 

ஊறுபமித்திரிபாகர்செலுத்திய வோடை 
மதக்கிரியை, நீறுபடு2இிடுந் விரர் டத் திய நீ 
ளிசததீதினையே, கூறுபடுதீதிதிரிம் வானவரெ 
pH கோலவயப்பரியைச், சே௮டடு2 திடு 
மாமகர 3தசள் சேருமளக்கரையே, (ar a) 

pedir schDhpaae னளித்தவு 
லாட்டடியே,.சின சீ தவெதிதிதமதச்கரிக்ி 
திமிக்கிட வற்று, இனத்துரகத்தசருணக்க 

அனர் ட 
1



கேட்டஞ்செய்கால்டம். 2 & 

OGSET es Kees Clas G4 @n, மன தீதினினே 

எி௮ிவலர்தபுறததன் மருப்பை யொடுச்சேய. 
த... (௬௧) 

உறிர்த அணைப்பிறை Ours singel 
யொடுக்கவுணர்ச்சிடெ 973,698 2S sea 
சருளசேதொர்சனற்கணைதொட்டுவிட, or iit 
த்தகிருட்டியினெ நதியில் முத்றி யடுச்தகலச் 

கொடிபோய் ,வெறிர்திதுடலுட்கி வெருளி 

கொளமத்ஜொருவெற்பிடையுப்தித தவே () 

உட் சத தநீளிடைபதீ தள யோசனையற்றெ 
முமாலவமா மேல், வைத ஓம்வாய்வழிகக்கி 
யசோரியில்வட்டவை யாவமலா மெய்தீதவ 

Sanh Curd se புகவோட அம்விட்ட பதா 

துயெலாம், மொய்தீதனகாவ லனைப்புடை ரூ 
ம்சரமுற்கெளர்வாரிதிடோல், (எக்) 

கடற்படைசுர்நியிறைச்ிராபதீம சமிற்று 
னாயைத்தொழலும், தடக்கையஓமதீ தமன 
அதிலலைதிதறவிர்ச்திரதத்தினே முன் , நடத்தி 
யெதர்த்தகிருட்டிவமைக்ச நடுத்தனுவைதீ 
நிணச், குடதீசடநிசி தவிறந்படைபட்டசொ 
லைக்களமுத்தனனே. ட பிஜி 

பூச weer ian. சரிபரிய்ட்ட தெ rh Ly 
einsta gO eid ower eraliies யனைய | 
ஃகுன.தருலினெறில்் air) edots 2A) en ete, ஸ் 

தீதிருசெயியைமறைச்செமின்முடிவையச



௭௨௨  வேட்டஞ்செம்காண்டம், 

bo ear, அசசதடதீநிடவிராவிலி௫த்தெ 
orgs s தீதனையே. so Ct) 

ஏனம்விழுத்தபர் லால்வரைகண்ட இ னேறி 
யி: Absa 0) போன ௮ணர்த்தடிமீதுசொட 
ர்ச் அபுசா தவனநிகள்ப் து Dy தான்னு நீதிரு 

மேனிபுறுஸ் பொடியாடமடந்தையுடன், மா 
ன வனவர் ( 2! Bi Ta வாசதெமிம்பனல் வாவியணை 

6 £00 (over. (ore) 

6icl & Ame gos தருகாமரையிற்படர் கர 

விசலிற்படரும், சேனி முஜக்கொலி தானு 

ிசாகிலசே Saad LY MILD Fads ne 

கொலியூழியினித்கடை வேலையையொட்ப ag 
far, வானி? சொலிபோல்வனசச்சசயா 
க்ப்ஸாப்ப தவே. (௪௫) 

தீமரதெடும்திசாயெரிகுரையம்பல சகு 
நூஹ் ஒங்கிமாயும் , அமாமடற்றையர் த 

யெ பாகிபும்பு வ (ுவிலிமுங்கலியும், pills 
க்சய திறைவு2ெ மொண்டறல் சிதறதிர்வங் ore 

ம், மல்கருமல்வன முனிவர்சமண்டது கல்ல 

ளெுந்தொளியும். ன ட (என 

மருந்கலடச்சகிழாகமிரச்தோளி மூ 
கலை சடதீதமின்வர், தருகுசெறர்சொளிகு ட 
திசர்வெள்விள் பகரிசோயுந்சொனிவெண்டகு ௬ 
சிரிபுசசனிரசல்சள்விறுர்தொனி சொடிவு



கடு 4 
Gan GS கரண்ட (5. fro th 

Bak § ered, ww FU AO 5068 Lip sree 
ஸில் ஜொனிபகலிரவு ரீதியா (௪௭) 
SOF Bait Harem part é suse Glue 

பில்பொற்பிராம், மறத்தகளித்தில் ம்தத்நி 
ம்ஞெருசிருமடச்சவரிப்() “ஜிபாஸ், Apap 
Lid 60 & LO soul! g ஐர்வஸிரதி2 2௨3 1 சளக். கு 
அத்தவெ EE, த்தில் தீ பசதிதகணிட்ட FAIS 
செல, (GF) 

வெறு. 
மள ரிசெங்குமே தறில' மூண்டகஙிறாவளை வே 

ஸ் vam Boi 6 too tas ளல்லாரங் கமாயொயி 
பவ்யம் பசது, அளவி லாமிய மீ ௪ னுமரறுக்க(௬ 
(2௦ வலியவன் டம், வளடவிசிதும்வேகா aes ப்தி 
சவ போலி வலி றே. (ai a) 

Lode ole core 5.8 es னிரும் வளைகமாமலரு 
பிலுபபீடி விஷ் கொ 2 ததனு ர்வ ial வண 

(ம் ரள சாரை, டஸ்கொ ar alr i a oda i ae an 
(Bo UY gL gh oor LIT I. “le B éGuey, சண்முக 
வாமனஞ்நீ। சரள்ளாகாவிபமல் ன தேயசம் () 

் மீடித தலாற்தரங்கம 3 இன் Cad ed ad rds: ‘Dey 
ட்பபோது, போகெலாஞ்சக்கஞ்சக்ி் லட 

,யயெலாம்பொரும்த தானு, தா 'கலாம்வண்டி 
வண்டிலிருளெலர்கு செரு? தேன் | 
ஈதலாலில்லையந்த. விரும்புன தீற்டாத ag 

பங்கயமு சமுங்கண்ணு ம். பரிசம் பணம் 

  



wee Cace ஞ்செய்சாண்டம், 

த பாரகி, கொறிசையஞ்சைவலப்பூங்கூத்தலு 
ங்குமுதவாயும், செக்கயத்சண்ணும்வள்ளைத் 
ரி ரசெடுங்குழைபுங்காஃடி, மங்கைபுட்கரணி 
யென்பாள்வள்எலை யுள்ளய்கொண்டாள் (௮௨) 

| வரையடுச்தரியசோதி மணிகொழித்தருவி 
பாய்தீத- விரைமலர்ப்பொழிலினீம௰வேண் 
ஓ.மாமேறால் மோதி - Boon Georg sro ps G 
lg நிநிலாவிரிர் தவண்டி, சரையினா மன்னை 

Eri hST 6c. Sear Hiss enh 6 ord 1} 

wri yoo ES mRora Als தொருக்கியாரு 
1A bor 9. fy (053s a dur gBedlasar sD) செழும் 

புனல்குடைமிதுண்டாதிம், கானை Baas. 
ல் சபூச்சடிபொழிடே ங்கே -T DI GR Ow Beary} 

மன i 6 Lp eR செ: வஞுமினிதிரு த்தார். (! 

தாபழமும்புன ஓங்கொள்வாரி St sha p 

Sor iy Pugs es urs BC ap அஞ் சனையு 

மிருக்சக்சண்ட,0 மகாபருறி 9 றழன்றுமன்னாகொ 

சவ்கண்டாலுவினேச், சாபமிட்டெரிட்பனி 
வாடசார்த்தத்தசாதேயென்றார். (தடு) 

_ யாமவற்கடிமையன்றோ. வெம்வயிழ்€தற 
மென்ஜே,; யாமவற்கிமைத்ததீக்குண்டென் 
வினுச்திருத்திப்பின்ளே, போமதேகருமமெ 
ட (ரவலன்புசலக்கேட். ஆண், டாரமதேகா 

ழ.யென்னுவருத்தவாகன் ற! பாகும் (௮௬)



வேட்டஞ்செய்காண்டம். inn OR 

Lor Gal r eos 9 Qed) cor # tpi 2a avis படாத ey 
ணிங்கிப், பூசலமென் னுமங்கைப்புதையிரு uo 

Ling Ge Lysem or, Cos@sas Gorse g 
ன்வினைபட £ம்புளு த முன்னம், தீதறகுண 52 

06; மிக்கோலிடுசஇரட் LIL Ge LY EET COT ) 

60 $5 mea plore: gS Fler ids de ol 
மச, டரப்படைவெச்தர்தாமுமமைச்சரு 

Def ha D சத், டாப்பெருக்குணத் தவள் 

are ிளிமொழிமயி' ஜலொடம்பொரற், ப்டாதீ? 
ம் டபபரியக்கத்து பஞ்சணெைட்பள்ளி கொஸ் 
டால், (௮௮) 

லவ க்சைநுபிப்புகிபிருளஉச்செஞ்சூ 
ட்ப அநசேவலரர்ப்பெடுப்பக9ற்பால்செ்கத் 
வத சதோவ்ற, யாவருமுணர்ற்ெ கருத்த ரி 

ங் கொழ புடன் துயில் Dy காவலன்றானுமற் 
ஹோர்கல வுசண்டுணர்த்ெ செழுற்தால். (௮) 

மலஃன.வன்றனு ணுக்கங்கஷ்டு' வல்லியும்பலகா 

க்கி, எல்னை நிச் மன 3 ய்து திலென்ணமியட்து 

மெல் கிஉறகுசலோடும், ech ere inch Ost ir 
மியாயாஜே, ர்சனவுகண்டெர்்நீதேனெலீ௨ ப் 
Dien secre நீர்மைபேசென ட்பேசறுற்று 

அமைச்சலா சீஅசசோடியஜைசசவெல் 2 ro 

ள்ன்கூற )இலைம்பிவிந்சென்ற மை சிதாரிய், ர்வ 

Gch ares ab sift er மிசின் லபல



உ வேட்டஞ்செம்காண்டம், 

“ழான் ருமரைச்ச “ணம்போற்றி, எமச்சடத 
ழைத்தவாதன்னிறைவனியருள்கவெள்ருர். 

மற்றவர்கூரக்சேட்டுவையகமெல்லாங்காக் 
a ௧ a lan) கும், கொக்றவனின்கசியாளேோர் சொடிய 22 

es aoa ண்டி உற்ற அகேட்டிமேல்வர் று 

Lolpa Me oredeqs, 808 sraf ots 
Gt +o Maa o oi paper. ( Soe 
bladilau dOobésa: watird oaGus Ou, 
ட்த்யு ம்பா, தன்னையற்தியாயேோரரீக்க a & or 

ைத்திலத்தமர்ர்க, பின்னையான்பிரசாக 24 
தே. தய மாவர்தம்மை, ரூலீயு 1 வி.ப 
ளாலே முயச்சுமூர் கினித்ரும தேன், (Soa) 

® n ன் “y © அரு யிற்புணர்ந்தமாஈ ரை AIP OCH e+ 4 
SC arp கொருர்தியையாலே PRem lic » 
SHEL riser eB b apeir, QHAFy poor d 1a 

ரூ ங் ர 4 பூ ௫2 ளாருதீதிபோய்ககண்வரிழ ரீதாள், PHS 
விட் டென்னைநீங்கா திரு DOGO wis தற் 

காள். (௪.௪) 
இப்படியின்றுகண்டேனிக்கொடுக்கனஃ ‘By 

லே, எபிபடிவிளோக Csraido gant § GE x cal 
உம்புமமன்னு அப்படியா சல்கூறவடியவ 
ர்ச் தீப்ப௫வுணர்ந தேள் விச் 

௩ ” சு é GOSH GQ erdhered (௬டு 

_ விருவினை விழை த்கசெல்லாம். Ceo geen a



வேட்டஞ்செப்சாண்டம. Ane. ef 

ஞலின்னம்; வருவினை மிகவுமுண்டுவள நகர்நர 

டமநீ ௮, திருவினயியர் அசேயுஞ செல்வியு 
ல்வேறுவேருப், பெருவினைமுடிப்பான்றன் 
னம் பில்னயாம்வெல்வோ ிமன்றான்.(௯ஏ) 
அனையவையமைச்சவ்கூற வரசனைய 1 வை 

போதிறி, எனை யிழந்தா£லுமன்ளு “வெலிய றி 

அதித்தமைற்தன், றனையிழற்தாஇுமிந்தத் தல 
மிமரீதாலும்வெம்போர், முனையிழந்தாலுநீ 

திமுலறயொன்றுமிமலேலென்றாள். (௯௭) 
என்ற துமமைச்சரொல்லாமிரு கணீரருவிபா 

ity நின்றுநின் ற திழுதுவாடி. நெட்ழியிர்ட்புதி 

காலை, மல்ஜலற்தெரியமார்பன் வருநீதனியா 
னன் தோத்து, அல்றவனுலாத்தானப்பாலமதீ 
தவாநெடு? தலாப்பாம். (௦0௮) 

வேட்டன்செய்காண்டம் - முழ்திற்து. 

By Gir TL 

    

‘(RS ee es as 
9D Hit Qi Gls 

( lp al lar & & 7 aL. bb. 
அனா OS EGS) I) OA tp ese 

வெளன்திவேல் மன்னவீவிட்ட, வெங்கணேஞ்த 
சஅிவாயால், துல்நியகுருதிசோரச்சுழன் று 
அடுறுஓதீறுக், எுவ்தினேச்சடற் து ர்சன்௮ 

farted pbusCui ga, ud Mumia ss 
Ls ௯.



TO pl சூழ்வினைக்காண்டம், 

மாயம்பட்டபாட்னேதீஅஞுசொல்லும். (க் 
எல்னையாஞடையாயுவ்ற னேவலின்படி 

யா Car Sl, மலினருங்கரியமாவுஞ்ு சேனையுமக, 
wm ககொன்றேலி, பஇின்னவலிவிட்டவம்பரதிகு 
மவ்தியான் பிமைதீதுப்போநீ சேன், உன்ன 
கற டையாற்கல்லா ௮ய்ஏண்டோவெல்ற & 
வ்ரே, ் (2. ) 

கோலத்தினுரையைக்சேளாக் கோகெல்வ 
|. mares Ger, Fa dG sams sada cored A 5 
ஈதியுமனை யனாழிக், சரலதீதிற்கடுங்கா லல்ன 
ூச்சினல்க _லித்றோலிறும், 9) £ Gabi Bar 2 
$8 1 681 er கோப்க்சனழல் ஜெழுந்தால். cn 

2பச்சினித்ளெியோத்செங்காநி பெயரிச்ட 
றி பெடையபோற்செங்கை, FER MB 0 

2பாத்சீற்ற மி குதியாலீ மூனிவலிவிட்ட, டம 

ef iG p & திரண்டுமோகினிமா தராமி; தத் 

னினிலைதீதுநிற்கு நீலமென்சொழயபோ வின் 

(ர். (௪) 
செந்திருவமுதித்றோவ்றத்'நிரைகடற்பிறர் 

தீதஞ்சில் வத்திருகருர்ிருக்கள் வயங்குவதெ 
Ger hag, சற்றிரடநிமசரொெல்னதீ தலையில ம் 

ஸ்கறுத்ததென்ன, இற்திரநீலக்கொம்பரிரஸ் 
வெற்தெழுந்ததென்ன. ட... (௫) 

நீலமாரிதியினீலத் ஐ௫௰ர்சொ.டி நின்றதசெ 
ல்னச், 'கூலவாரிதியினிலக்சொம்பிரண் டெ 

{ i



சூழ்வினைக்சாண்டம், eG 

முநிததென்னப், பாலவாரிதிம்டைர்சபஃ்கிலை 
பரவங்கவ்ற,. ர கல்வாரி, தியில் தபல &lon #9 

Cla qposti ன் மென்ன, (மச) 

ஆலத்த் Hj buh; DB ork. ழூ முற்திருகஸ் ரூ YE) 

ei oreo iy TNS OO yo Herr geri, a5) 

டொதீகலை நீ @, has Gasmau wey நினைவி 

ல்வ்ரீ * கதவிய பாயம், Fa iH OU Boao 
ன் செனையிலிருவரெல்ன. et) 
GLAST ef th Oli cn B wedo € hens ரூடிலே 

வ் து aes aa, adden OF, & Shp 0 rob Ot: 
lola § 519 5 Qos eerie, fans காளக்கரு 
ில்காலபாசிமேவி Asad olen abo (i), aI apa. 

vue dred of Co லாண்ட 4 Ae Lor a Dal: ர மெலி ன் 

ர் நாளியல் சமல், A; ho Wir nt நுமைய்டா 

வேண்டு, வாவியங்சமலவாசதீகோகெல்யா 

bie டும், ஓவிய மெல்ல | நீல (2வரதிமமென் 

னநிண்டடிலகாவியற்கண் 'ணர்காத் கட் கைதொழு 

Bop ABS ci. ( Si } 

திதிலாமறை சணா ருத் தெளிகிறவுணர்நீ தீ 

*மைக்கோதிலாருணத்தோர்க்செல்லால்கோ 
்ஞ்சண்டாளமெம்பார், 'ஆதிலான்முனிலன் 
றக்க Grip He bp த்தூ மட்ட பேசதலாலதீத 

ம ரதர்புலைச்சியராயிஞே. (2) 

மாதரைமுனிவிவ்பார்த்.து வரவழைர்த்திரு த 

* தாவி “சாபி.



ஈம குழ்வினைக்காண்டம், 

திரானாு, பேத ;மெழுதீ.அஞ்சொல்லும்டெ 
ருங்கலையிருராலேட்மிம், கேதேமு ரதயராழுக்கி 

ல்னரமுதலவாய, போதமும்வாரிநீரித்கரைத் 
அடன்புகட்டினானே. {vs} 
ஈழஞாதருமில்சொத் கின்னசரியாருமேங் 

கட், பாடுருற்றிய்றீ ஈாலர்நீத பயிொலாம்வி 

ளைவல்கும், வாடிநாளனேகம்பட்ட மரக்க 

(OT, 5 SOLE EK மன்ளுளி, aP io com as ஐ ற் 

41 வெள்ளெல்புஃவிஇர்விதிர் க்ராம். (De) 
௮நீதிவேலையிலயே திய சனைச்கண்டுமீண் 

0, கந்தவார்சடிலமெளவிச் செளிகலிறவ்னை 

ட்போற்றி, இர்சவாவியிலேமன்னனெண்ண 
ருஞ்சேனையோடும், வந்தனனென்னவேதமா 
தயமாமிக் எலமாத்தாரீ. ப (Wn) 

புல்ணியரஇரண்டடாசிகைப் LyT aed @ 

தானென்ன, எஸ் ணியவெண்ணமெல் eT Lp Lp 
புமென்றேம்பலெப்தாம், பண்ணியல்ம அர 

செழு சொழ் பவளவாயக்கரியசெம்வேற், ௪ 
ஸ்ணியர்தமமையோொக்கிக் கெளடிகன்விளம்ப 

Sher (6௪) 
பெடைநடைமடைவீர்வாவிப் பெருக்க 

லாதம்னில்வதீத, படையுடையவேந்தன்பாற் 
போயப் பாடலாஇருச்சிவெற்றிக், குடையி 
ளைக்செகண்மினமலாற் கலவியைக் கொண்மி 

ென்ளு விலடகெரதேதிட இமாதர்விரைவி



ரூழ்வினைக் காண் டம், Ith 

வித்னெழு துபோஞார், (௦௫) 
எடுத்தனன்மகரபாமுமேந்தியகுமர்தேோ 

ன்ற, உடுத்த மேகலையஞ்செம்பொற்டிலம்வ நி 
வ் ோசைகாட்ட த, தொடுத்தபூக்மீசாதைதசோ 

ரதீஅணைமுலைததும்பிவிம்ம, அரத்தபூஞ்சோ 
லைநீற்கிபசன்புனற்பொயகைபுக்கார் 

கனைகழற்கடுங்காற்சேனைம் கடல் 
அபுகக, வினை செடுவேத்களூரையரு பாஜி 
விழியாஷஞேக்கி) இனையொன் தவரைத்தேரூ 
தையுறவெயதுமெல்லை, புனையிமைமாதர்வ 
தீனுபுரவலீர்போற்றிநின்ளுர். (Der) 

தோஞுமத்தோவிற்சாத்துளு சுடர்மணிவ 
லயமுஞ்செர், தாளுமத்தாளில்விரக் மல 
நேர் சாத தசையும், வாரநீண்மாலைமார்பூம் 

வதனமுநோச்கிமொார, வேளுதேரில்லான்றன் 
னப் புகழ்நீதனர்வியநீ ரூரைப்பார். (042) 

யாணர்க்குள்யாண நிலினை Cat bE 

'ழைத்தவேதா, விணர்ச்குள் வ்ணனெம்மை 

விதித்தவலறிர்திரற்காம், வாணர்ச்குமனநீத 
ஞர்கீனாம் வாய்ச்தவாறேபோனிலினைக், ஸா 
ணறீருதீ தொழற்குவாழ் ததக கண்கைநாட்ப: 

டைத்திலானே, (Dé) 
வையதில்ன சீரிசெம்பொன் வடகிரிதின gf 

பீடம், வெயயவளின gm Bu வேல்மஞ்சன 

நீர்ச்சாலை, செயயவணின தபாரி இீங்சலில் க்



௬௨ Fhe, 'னச்சாண்டம். 

'விகைசெல்வே, லையநின்பெருமையெம்மாலி 
ளவிட நிகரிதேபி 'யலி ரர், (2.0: 

Gi சாமிலியமா (தீறங்சேளாச்தோன்றலு பு ம்வி 
யற். era, வல்விறி Pasa oN Get STC as B 

வாமே இண் டென்று ir, » வில்லி லியந்தொடை யன் 

LOR LID ai வயத்த வாழ்வோம், புல்லிய 
னா ஈயின ப்புலைர்0 யர்யாகிகளையா,. (ea! 

ay EU Lp ool! ay 66) ot மே தீளுசார னி. ற 

ey! ர தமேபலரி நீழ. சொக்கிப்பா FEB bis 
Bags any Steere தெதியுமில்லாம் பல்வ 
ய நலலியா (pe ny We Op ca 27 துவ வலேந்ட்கு 

Gian; eq Garg fr ge’ னர். (௨௨. 
(LOO TMH pan S bis மாட்சமுரு MEE os 

ப் பொற், on ET LOT? (00 லையி மரித்தும் 2 விய 

இவிக # யழிஇக தறி, ரிசரிலாவராதம்பாடற் 
பாணியியரிருவி। ப்ரி னர் பகர்சருமிசைகலே 
(Lp ம் Qo FO oF La a Ce og ‘ | பட ] 

a சாவியற்கண் ணு டர கவரிசம்தானுங் 22 : 

ரீ) வரவியற்கற லம் வதனயாறு௱ வே: 

ர, ரவியத்கொடை நல்லார் ஏவரின்மேலெ 

முதிவைத்த, ஓவியம்பாடிற்றெல்னப் பாழ. 

ஞருருஃபாரும். (௨௭) 
் கரும்படனைக்கடித்ததி௫்சொற் சாரினை க்கு. 

நீசகூம்தற், பீரும்பணேக்கொங்கைமாதர் wa 
எவரப்ப்பிறச்குங்கானம், வரும்பனிமதிஐய



கூழ்வினைக்காண் ௨ம், Mt ii % 

சோச்டுச் ஈண்ணெவாப்மொண் பாரீப்பின், 
அரும்யவிழாம்பற்போறுள் வண்டிருழ்தாம் 
ட்பிதெல்ன. (௨௫) 

இல்லையோவியைச்சலெலிபா Oregon 

மைதொடாதுவை க, வில்லையோபருவமாக 

விதி seo eb Carer oland Limits முல்லை யோழு 

ருர்தோமுதிதோ முருவலையமியோமென்பா 

ty தல்லையேநல்லையென்னா ரா இபரீவியற் அ 
borg STH, 

௮ட்டமாவளைதீறுபுள் ரூம, 

மென்பார், சுட்ட நீள்வனற்க0! 

லையாதீ தல்ழக்காமெல்பார், பட்டவாள் வீர 
லால்லா,முய்வககபலிப்பதெல்பார், வட்... 
‘fur Lo SL) Lo 68) Gor வசனத்தார்பாடல்கேட்டே. 

ஈாடெலாமழிக்கக்கேட்டிரரபதிவெகுஸ்டு 
வேட்டை, யாடலால்வெருண்டுபோய்த்தம் 

மாருயிோம்பித் தலும், காடெலாற்கரதீத 
மாக்கள் SS olin goo ea, பாடலால்வெ 
ளிப்பட்டுசற பறவையும் தத வம்மா, (௨௮) 

மஞ்சலம்பிடியேமென்ன மாமுரசதிரு 
மோதைக், சஞ்சலாலன'ர்தகோடி யசணமா 
வனைத மாவி, அஞ்சலாதிண்டிமொய்க்சதீ 
அம்புருமுதலோரெல்லாம், இன்சொலினோ 
சையெய்த யாஜிசையா தென்றோர் ரர்(ட௯9 

சஃபியல்மகரயாழிக en Sap thes டிம்   



ள் ருழ்வினைச்சாண்டம், 

றப், பு்லியத0 வாதை செவிவழிபுகுதலோ 
Gib, வல்லியர் சம்மைதநோகஃடி மலர்தீபிருக்கச 
மமைச்சு, மெல்லியரானும்வெற்றி வேந்த 
னுமிகமகிழ்ந்தார். (ம) 

'மணியொகெடசஞ்செம்பொன் வீள்யெ 
மணிப்பொல்ஞாரம், oy ooo BOG) may Kee. 

.é Garda coor acs 6G ann, பணிசளு 
நீணுகிலும்பொல்னும் பெறந்கியாட்படர்நீ 
தேமல்லேம், திணிசா..ரீமூடயாயாங்க டேடி 
woke Caer rif). (௬௧) 

ஏதீதியபரிசிலாளர்ச் செண்ணியவனைதீ ௨ 
லஞம், பார்தீதவவிவையெலாதிலீ" நிருவுளப் 
பஒயாலள்ளேம், மூர்த்திசண்மூவர்க்காகுர 
இ.புனையறீராளேநீ, சாதீதியதவளக்கொழ்றக் 
விகையைத்தருதியெல்ரூர். (௩௨) 
பழிவழியொழுகாநீதிப்பானுவின்காலத்த 

வேந்தர், வயிவழிவரீதகொறிறச் கவிசையைவ 
மங்கமாட்டேல், விழிவமிகணடவேறு கவிகை 

யைவிளம்பிதங்கள், மொழிவழிசருவேனெ' 
68) fol மொழித்தனன்மல்ன கோமான். (௬௩) 

கனதீதவெங்காதலார்க்குக் கணித்தவராரல 

லாதல், வினத்தவரொருலசாலே யின்பருண் 
Lea DE Op, மனத் துளெருநித் அவறீதமணி 
க்குடைவுழங்காயேலெற், சனை த்தன தீத ழுவி 
யில்பத் தருதியெல் தவர்சள்செரல்னா (௪௪)



ரூழ்வினைக்சாண்டம். mn 

ane Glu mgnecis emit ako மநீதிரதச லைவ் 
சொல்வான், வேட்பனவில்லையெல்னா மெட் 
நீதெறிவேதீதவ்றன்பாத், கேட்பன வறிதீ தம 
க்றுக்கடைப்பனவுணர்ர் அகெளிர், சேட்பட 
தில்ஓுமென்னத்தெரிலவயரீசெட்ப ஓகளுர்.0 

முன்பியாங்கருதிவந்த முழுமனுக்குடையு 
நல்காய், பிப்பியாற்குறிச்சவி* பப் பெரும் 
பயன்றாலுற்தாராய், அன்பியாய்முன்மேல் 
வைத்த தவதீதிரிிலபோொனதநீகர வீய 
முூலிபாற்கண்டோம் வள்ள 
மால். 

சொடீப்பனகசொடுட்பதள்லாத்சொடாதன 
கெழிச்சமாட்டார், விரிப்பனவிடுப்பரென் 
௮ம் பிடாதனவிடவுமாட்டார், தெவிப்பன 
தொடத் தறும்மாற் சொ்வன சொல்லி.நங்க 
ட்; கிப்பனசொண்மினஜ்லா லசல்மினென் 
மமைக்சன்சொன்ன், (௬௪) 

வள்ள லலவிற டைநீதோமுன்பால் வற்திர நீ 
தோர்ச்கொள்றியாச், கள்ளனென்றதிந்தாலி 
me; WARS my # tor eo uot 7 7, உள்ளமுங்க 
cn iG Oak Lupa bine Ben Ag Cord மம 
தீள்ரமென்றருளிச்செறீதான் altar aig sob 
Gan wi remresy | (௩௮) 

பார்த்திவ ரைப்பக்சேட்டுபுபிப்டசெர 
ற்கிச்சிமித், இதசெள்சந்சட்சிச்த லூச்குவா



நள் சூழ்வினைக்காண்டம், 

ன்செல்ல ?வங்டுச், 'சாச்திரதக்சச்கையுக் Sr 
disor p Décor dz ற்சேர் தீதியயாமும்* போ 
சட்டூரி ரதனர்திசைமயங்கி, (யாட) 
அ௱கொண்டோடார்செல்லாவடவியி/சோ 

ன்ு! மேனி, மாறே காண் பரஞ்சிற்த மஞ் ஸி 

ter Libs ef oe, gu mole neds wt bedls 5 
ர்ந்த ஐ௫ல்கிமிந் ரீகலலைச்சாப, விறுகொண்டே 

விவிட்ட முனிவன்முன்னிட்ர்தாரிவர் ௮.(௪ ட்] 

வறு. உ 
மண்டலந்தனிலிழுப்புண்டசெறீதுகில்ச ளா 

மாசடிர்த- eae ISOS OE: i 

அவரிதம்ப்ெ பொரு மலுத்தாவி - கண்டன் 

Gem & எகன்கடையுகக் 'சனலெனச்ஈடியகோட 

ம்-கொண்ட ose i sai றேதெனக்கெரல் பல் 

மார்கூறலுற்றுர், (2௮) 

ஐயசேணின் னருட்படியிஞலைரசலிமாட்ட 
waaace - பையவேழிகசகளும் பாடிரி 
சொன்னவப்(பரிசுமாதீதேம்- -கையனெக்ச 
யடிதீதுமரெனச் செய் தவச்சண்டனத்தரல். ௨ 
ப்யவும்போகுமோ வுரையமுண்டோ வெமக் 
குயிருமுண்டோ. (௪௨) 

எனவுரைத்திபவெயர்இடி. யிடி.க்தென ந 
அத்திருச்ூஅம்- -கனழறெறித்திருபுடைக் Bt. 

2a gts: பிசைகடச்தமூடன்- Aen as 
* பொசட்டு, - பபோசவிட்டு,



குத்வினைச்சாண்டம். mre 

ஸி தவலுக்டொலிளைததிவ? உத செயலெனதீ 
தன் மனைநினை தீதருமழைத்தவ முனிச்திரளு 
டன்வரநடற்தான், (௪௩) 

கரதலத்திமிமெமிர்ரசை விதிரீப்புறவினை 
க தருநர்தட், பரவுபொற்றடிமலரீச்சடை 

விரிசீதசல் பெரும் படியினாலச், சுரர்மிகப்பச 
திவிசிசபயமிட்டலரிடச்சவணம வத்பாத் பு 

ர மெரிதீதிடவரும் புனிதஜெத் தணிமலரப் 
பொ பகைபுக்காாம் (௪௮) 

பிணிருகதிதிரள்சளும் ரூரூ ருனப்பருஇயும் 
பிரியரா த, அணிமலர்க்குளிர் ர் தடதிதழிசின க் 
தொழிநடத் ச்சணுகலோடும், பணிமுடிச்சலம 

வ் 18 புய] திலின மிசைட்படி, தரித்த, ம 
சிமுடிக்குரிடலல் கொமிவினைக்கெளசெள்வர 

ம் கணாடான். (௪௫) 

கடல்களென்படுதெடுந் கஇிசைகளெல்பமெ 

கமி சசன்மெல்ளும், உடல்களென்படுமவற்று 

பபப களென்படுமிடிர் அலசமெனிஞம், afl ay 

ருந்சவமுடைப் பெருலிகஃ்கேளசசல் வெரு 
ளியாலெல், தடனெஞேசிலையவன் சடிசெழு 

தீசெதிர்தடம் சடி பணித்தான். (ya) 
ஒருமிடித்சன வெளச் சின மிருச்திகல்செயற் 
கு௮வதற்குக், Cole Ape வேயிகட்னிறத் 

தவனலேச்சமீலலல்லேன், திரு! ப்தி 
பதாமெளியனோவீலொனச்செழுஎம்பேபுத்    



ஈறு. ரூழ்வீளைகசாண்டம், 

திருமலர்க்சழல்களைக் சரமுறதீசமீஇ பில் 22 
டைகிடந்சான், (௪௭) 

கரமுறதீதழமுவலும் செளசகெட்பெயரினல் | 
கால்பறித்தே, செமிசைதி திருமூடிச்சுடர்ம 
ணித்தொகசைகள்பஃறிசைதெய 5௪, உரமிசை 
ப்பணிதெறித் திடவுதைத்தனலுதைத்திடலு 
முன்றன், மருமலர்க்கமுல் எிவப்புறுமெளு 
க்கைகளால்வருடலுத்ரன், ர (௫௮) 

குடியினிக்பிழைபிமைத்தில முனக்சடிமை 
யிர்குறையுமி$லேம், இடியிடித்சனவென 
ச்சினமிகுத்ிடைவிடாெனையுதைத்த, வடு. 
வடிட்ப$ிமெனக் சவ ுிற்பதையொழி2தை' 
யவென்றன், முடிவடுப்பமிமெனச்சவல்கிலே 
ன்லெகுளியென் மொழிதியென்ரான். (௪௯) 

மாவினை ச். துணிசெய்தாப் கேழலுக்டெர் 
செய்தாப்வானளாவுங், சரவினைப்பொடிசெ 
ப்தாய் நீதியாலின்றவெள்காதல்மச்சள், பா 
வினைப்பழிசெய்தாம் திவினைக்குரியதோர்.பர 
விநீதான், ஆவினற்றோல்பொதஇர் SOA 8. 
தொழில்செய்தாயழகதென்றான். (Gd; 

நாடழித்திடி ஓதன் னசரழிச்திடினுமென் 
னஅம்லர்ப்பூங், காடழித்திடி னுறீள்கால்றக 
Star ப்ளே க்களையிலுங்சொள், Be. Asso oo 
fersr pete Ou mura As srdurg. csp



குஜ்வினைக்சாண்டம். OT Ge 
Pies, 

திரிவனேதெஃ.ரிச்சந் சிர்பலமொழித்தான் 
சிறியரானவர்தமக்குர யவே யல்லவோத 

மை Fob ent ase rast at s.odsdaCan Qe 
opiprsereGuorsrd, செதியிலாவினையி 
னெ ஜெருவீளப்பொருளதா Sapall gare, 
பொறை புநிம்னரு- (மென் னீளவிலேரீவில” 

வெனப்போனதெல்றால் (௫௨) 

மடித்தவாயினன்மிகக் கொதித்ததெஞ்ெெ 
னெதிர்மறுச் நநீதாலி, படிதீசவாசசமேலர 
பன ருதிகிதர்கிடம்பாலவோதான், வடி.கீ 
தீவெழ்சைநின க்கிசைக்கவே வுர்தவென்மக்க 
டம்மை 9. சீசசாரணமபெலாமெனக்குநீ தீ 
ச்கவாறறைதிவெல்றான் (@m) 

Gaia. 
மீண்மென்னவல் வேதியன்றாள்காம் 

பூண் வொயிற்புனல்வருதிதற்திட 
ஆண்ட தாயகவிம்முனிவாறிறிடல் 

லே ர நிம்வான தவிண்ணப்பஞ்செய்வஞல்() 

இச்சருங்குமலேழையர்தம்மைநின் 
மக்களென்பதுணர்த்திலமாதவ 
ற்ச்கவானுரையாமையித்றள்ளினேட் 
புச்கசிறுபொறத்தருணீயென்றுன். 9 

கழுத்தரிர்திதுகையிமவர்ததெ1 — 
மழுத்திமாகவுரைத்சனையாதலரல்



ரப் ரூம்வி?ஏக்காண்டம்.. 

் மேகி தீநல்லறிவும். ஈர னைட்பத்திய 
gaps கமற்றுளமுட்கிடக்கூறிருப். (௫௬) 

இரப்பவர்க்கொலி கிலையெனில்யாரையும் 

கரப்பு வர்க்குறகட்ஸயோ கூறுவர் 

வசம் sate ae LIT gd Soden ad lg 

துரப்பலுந்தரூ2ம 1 மவ 65! றருச்தனன் (Ge) 

சட்டகில்லெனநி3 நவச்சகள்வர்பாதி 

செட்டவால்பொருல் & ii ட்டக்கிலேடியொர் 

விஃடமூர்சுடவிவிஃ்பலில ளறால்லை 

பட்மிளாரிம்பையப் பையம்கூ றிஞன், (சின, 

ர் 

மைகுலாவுகஷ்ப்மாதலா Conia 
6 F048) gy ties obo ool. lex & (59 goin 
Ont Gnés) g னும்வேண்டியவ। அதீ 

Glew @ ard em Loc G1 (Lp sl சட்புவாலி! ௫௯ ] 

கொய் அமாக்களைம்கொல்ற தும் ப றியை 

எப்ததும்மிசைசேட்ட டிக்சிசையா 

aie Bib ooo! pb eater b oem 

செய்திடிம்பொலுப்பேெ 'வலிறுசெப்பில a; 

பட அத்தில்யாருதெதியலசெய்தீடில் 
விலச்குநிவிவையெல்கண்விளம்பவலென் 

புலைக்குல்த்தொமென்னர்ட பாருதீதுதல் | 

தகித்தகோென்றுத ரயகலி கூறினால். (௬௪) 

மலையின்ல்வரும்வரட்டன் சமி தலாம் 
புலைய னன வல் மைநீதவிப்பூவையுர்



ரூழ்வினைக்சாண்டம் nse 

Lplaule soa d (Lp 2 மைய வீ ரோவெளுச் 
கலையுணரீறீதகெளடிகல் கூறினான். (௬௨) 

ஹூதி்றைஞாவ் றமசையன் வ௫ட்டஷல் 
பெற்றசாபப்பெருட்புலைஇர் தீ தனே 

இதிறைஸான் 15 (0! w or ட்புலையாக்கநீ 
pn 5) sen க்கரய்க்ம்பூண்டனைன். 8௬௩) 

முலினரமுீதைமுமுட்புலைநீக்னெம் 
இல்ன நீக்கவெமச்கரிதல்ரியாம் 
ொலினவாசசங்கேட்டுச்சடரீமுக 
மன்னர்மன்னவல்ம௰்சளைச்சேர்கெல் ரல் () 

இடி.னுநில்விமியாரமலாஜெனைச் 
அழு ணுசேமல்ணுடறலினேத் இறந் ஐயிர் 
விடணுமேனிக்யவெட் டயரி 6 Gch 
ிடினுமிர்சொற்கைைலல்யானெஷ்ரான் டு 
- பூப்வேள்விக்கெளசஜோய்விலாசி 
கோபமெ ட்திச்கொடியிடைமற்கையர் 
சீபமன்னவரீசேர் திலையாயினெல் 
சாபநீபெறசெல்றலா சாத்தினீன், (சு க்ஷ 
கூற்றமுண்ணச்கொடுத்தெமதாருயிர் 

2 தாதிறநன்றுநலி றென்று துணிர் துநின் 
*திதமாற்நிடச்செப்பிபிஞ்சாபம்யான்' 

6 5 

எற்றனலீி னிசசெல்னவியம்பினான். (௬௭) 

9 
6 

அப்பெரு மீ தகையன்ன அலாத்திட 
இப்பெரு தீதனக்கும்பொழைக்ஞும்டியான்



௱ ௪௨. குழ்வினைக்சாண்டம், 

ஒப்படுத் துரைக்கத் (குமோவெஞச் 
செட்டறாந் தவன்டிந்தையிலெண்ணுவான் 0 

இரைத்தெழுந்தகததீதையிருத்திடின் 
வரைகத்தடம்புயவாசவன் முன்னர்யாம் 

உரைத்தவாசகந்தோத்குமென்றுல் ey 
நிரைச்தவேண்தெதேதவ்ன்கூறுவான். (௬௯) 

அடிமருங்னுலத்சோகையர்தங்களைக் 
கடிமணஞ்செயறீசென்றகள்வனே 
குடிமைசெய்யுங்கொடும்புலைபத்குநீ 

அழூமையாயையதிதியென் ரதிஞல். (ad) 

கொஞ்சிப்பேசங்குழவிசொற்குதீறதீதால்: 
வஞ்சித்தவினைவனமுலைப்பாலினில 

தஞ்சிட்டாலதைதாடிவிலக்கு த5ள் ப 

னெஞ்சதீதாருளரோவிழ்திலசீிலே. (as) 

வாரிகாயிநீதுசொதிச்திடின்மாற்றதீசஸ் 

ணீரியாவர்தருவச நீநீடியிந 
சீரியாயெனைநீமிசச்சநிடின் 
॥ாரியராஞ்சலென்பவரெல்றனன். (௭௨) 

தாபுத்தச்தையர்தஞ்சமுந்தெய்வமும் 
நிபுண்டென்றுநினை ந்திருத்தோமெஞுச் 
சேயும்வேர்.துர்திருவுமமைச்சனும் 
போயுன்பாதம்புகலென்றுபூண்டனர் (am ) 

. ௮ன்னையென்பையருந்துணையென்பையுன் 
முலினேலாழ்புமுதல்வனுமென்பைமத் : ன



ரூழ்வினைக்காண்டம். ஸ்ர 

றெல்னையிட்டடி வெஃ்பவலிச்சமதீ' 
அுல்லையல்ல அசண்டிலமுண்மையே, (ere) 

a 80 Yor aici 19 ax Lh aed 675 Boot w 
மண்ணைவேண்டிலும்வாழ்வுடனீனு வன் 
பஸண்ணேவேண்டி, பசெஞ்சொற்பவறக்குலடி 

பெண்ணை வேண்டிலன் யானென்றுபேு, னான். 

மன்னர்மன்னனுமைதீதிடமாதவல் 
அ தேதமக்காமெகிறவாவறிஇச் 

9/௪) பன்னதேயமையுங்கூல் சூம்புவி 

என்னதேயெல்கெழுத்தெழுதி ந்தாடினான். () 
மருவுசாசிம்வல தகழும் பருதி 

திருவுமீகுவெ cor ob) 9 2% ஊன செல்வியோய் 
நிரவல்! 'னன்றமொழிதவருமலுன் 
அ சசளரிக்கினமையமென ௪ 'சரனான். (௪௭) 

௮ரீதளூளனேமோக்யெல்வண்ண லும் 
உர்தமகசரறுரலலி வேஸ்ஷலேன் 
பட்ச பருகி அருப்வ்யும் 
தர்தனன்மொழிதட்புவதில் லலி முன் (எ) 

பாரைவார்தை தயி ஐரற்பால? ச்தீர் 

காலாவாரெனக்கெளளசன் சரற்தீ ட 
ரானாவாய்கயல்பாயுநறுந்தட 

லாவார்த்தனனிள்புவியாள்கெனு (௭௯) 
wall Bob eo gion pai fei or 

Clad wary Seas Lp fi 3 at ழ் டாத



ர்ச்ச  சூழிவினக்சாண்டம். 

செய் 'பதேர்களுஞ்சேல்வமுஞ்சேவிக்குத் 
ஈதயலார்க ளே, ம ஹானையுநின்னவே. (௮0) 

என் தும னணியம்பியிறைத்ததீர் 
ஈன்றுகெளிகனற்கையிே aaa 
நிறமாக ரீதற்ககோதேர்குதி 

Boi oF Onan esr 2 Biber ம்ன்றனல், (க) 

(று. 
கோடிசனிவ்னேசு தியபின் கூகூவெல்றே, 

ஃரிகள்சொலிஞாாடினைர்தீதாரணியாடை, 
வ் ெர்ரீயேமேன்மசே ினன்று Cros Gio gh 
thy பேனர்பேமொசனர்சேசம் பெரி 
இர், ண | 

Gut T ORT CLL B இண் டேர்பரிசே Bit est Cleon. | 

லாப ட AY. oo CC Ler ஜந்ம eran a றக் காயில் 

Cade, பூரணரும்பம் விதிகடோறும்பெொ 
விவித் ததி, தோமணமிட்டார்தாரணி௰0 யங்க 
japan. (om 
மெலன்னடையவீனரலினடையாளைவிற லா 

வ, முல்னடையார்ல்நின்வைையில் இுமு.பி 
கூறு, என்னகரீநின்றேயிய்வல் கெல்லாம்யா 
னாள, நின்னடையாளநீதந்திமோருதெறியெ 

ன் ரான், (௪௪) 

வாழிய நாடூர்செல்வ மமைச்சன்மாசேனை, 
குழிதெடுக்சைப்போர்மகவேழச் அரகந்தேர் 

ஊழியின்மட்டு ொளுதெம தேலுன செல்றே,



ரூழ்வினைக்காள்டம். ராசு 

ஆழிபளித்த ஈரலிபாருளமட்மி மழியாத தாரன் 

(டைதர்தேளிள் ககாடித BG & ol om 081 1 

வாய, பலம்டதசுந்தேன ம்கனகதி Slain Gu fcab 
ந்தே தன் SOL GHC gid நடியே னேக்த்த 

மின நீ, விடைத் ழீ ழூதெலிற ட. மி பசவிவீ', 

ம் வானை. (ஹு) 

அணியபுரீதவிரெஞ்சுடை பர வின அடத 

(OT LO a0) g மணியும்வளை ம யும்வலயற்க onde 

(உவா இற ‘sy அவிய yoo (8p £9. tL] Ge சயுர்தாயுமலல் 

பு. ப்பொற், பவியுங்கமலுந்தர்தேப்கன்று ப 
லசொன்னான். (aa yO 

எத்.இக்கிவையெனிறணிமாமு டிப aren 
ஸ் 

4 cae? 

LQ நாதி, oO! 9 Li de cli ஸ் கரணம் பிய jill OQ) ப்ப வணி! 

கக், *ப 4 Cus Maes £4 6 ஒறு ம்பணியுய் 

பும்வெண், முத்தி; பணியங் கதியா மூவி வன்! 
முனமுய்ச்தான். (ரி) 

ee மாதினையும் மாசேயு 01 OLD BS 
', Ploy dA Je soaby bd § gf s0itien 

வகனயுல்கலாப்மானும்தியுஃ்மட வாளும் 
புனையுங்கிரணசக்சலை தீ நீதகலப்போவெல்ளான். 

ஆரையிறப்போமாடையளித்தா ஷ்ரனே 
யென்,றாை ரயி தகாவலனில் றேயு WRG en 
(ABs Sr 307 Bsa BO Swen Gas ey Bigs தீரன் ஐ 

மும், Por bhsGeepamagads இ சலப் 

நீதான், (a)



NTF Gir சூஜ்ளினை க்சாண்டம், 

நாறதிபாம்ரீ சணிலேப் பேஜொருமாண் 
மாருப், ப்.தத்சலையிதாருக்கென்றுரைபேசா 
மே, மாறந்காலமிதாகச்செட்வ தென்மற்றெ 
Oi ODE, (கூறற்காமிசைபூணக்கோனதுசொண்் 

டானே. , (Goa | 

sree oruyOs mt moore Ns whole od, 
ருவிக்காறாலமாகர்செனை யழுக்கப்போம்ப், 

உம. o o ° ன் ௦. பாவிக்கோ௫ிகளு/ முலினுவொருபால்வைத்து 

தீ தாவிதீதாள்ணைபூசிதி ப்தி விடைதாவெல்ருல் 

| தார வேவ்ரூ 2 விடைத்தீதேனியொருசார்பூ 
ம, போவெல்றானிஅுவேறலனெல்றாப் போ 

‘ . ந i— orn 

வானை, வாவெல்றான அகேளாமீஎவும் வந்தெ 
ப்தி வென்றானினியீகுவ வெர்சாய ட்ற்டு யாவெல்றாவினிப்குவ வெர்தாயயனெ 

oot (potty (dpe. 

செரீே EC on hls கீ வ ப ணே சூழு நீ திரு தாடா 

a5 a wr BM Lorapedll G ann 7 cb aan fi (6 aon oS) 

EH Cs mobs etuS ch 6 பசுப்பொனுள வெல் 
லாம், தர்தேபோவாயெல்திறையோனைத த 

” o 4 

டைசெய்தான். (௯௪) 
முூவினமுனக்குச்சொல்னதிறச்தின் மொ 

மிமாதி, அன்ன அகைக்கொண் 9b AAs 5G s 

ன லலேன்யான், ரன்னகரோடு பொன்னுள 
(pio seis bC se, இம்னமுனக்குப் பொ 
on ry ர் 5 a ' றில் ப ஈலிடமுண் டே ர. (௯௫) 

ற * ௦ ட. 
தாருடளேசெர்தர்மலாயாள்சேர் தீட்மா



குழ்வினைச்சாண்டம்ஃ MEG 

ர்பா, யாருடனேயிம்மோசமாமாப்பா யி 
Ne) adr), ஊருடனேமுன் கூறியபொன்னு 
முூம்னென்றே, நீருடனேநீபேசியளி* நெ 
கிபுண்டேர, (௧௬) 
சொல்னஅமாருர்பர ௭குலதீதிற்றொல்டவ 

த்தர் அன்ன துகாளோநின்னிடையெல்ருன அ 
கேளா, மனினவைனுள்ளதெொந்தர நாணி மி 
வல்லோயப், இன்னமுமொல்றுண் டெல்னவி 
சற்தேயிவைகூீம். வேறு, (௯௭) 

நித்தனைட்பிரமனை பனையாய்நினைவமிம்த, 
சச்தனைப்டொருள்விஞயினை யெங்யொலிபெ 
கோ, இத்தனை 5 Aan ச்இவதெல்றியம்புவ 

வியொடின்யாரன், 'அத்தனைக்குதின்பொருடா*ு 
வவதியி தென்ளான். (௯௮) 
ஊரு நாமி நீண்மலைகஞங்கானமுமுழன்றே 

யாருனோடி.முப்புண்பவசவதியாரிிவார்ே சா 

சமுள்ளநீ கூறுமம்பொருடனைச் சொரித் ஐ. 
பேசடாவுனைதீததேதனன்பேர்கலையென்றான் 

பக்கதேரச்கிலன் பா மிசைவிழுத்தடிபூ 
ண் கக்சலவழ்நிட மிடத்ீதினையொருக்குமக் 
கதையோல், விக்க லும்பொரு மலுமிரைமி 
ை ௪யெழவிரிநீர், உக்சககண்ணன்வா யூநிறீர்வற் 
நிடவுரைப்பால், (ar) 

இமைச்ததீவீன பொறக்சன னீரீசுதாலெ 
* PY: Bea,



PL ரூம்வி வரிசாண்டம், 

ன்னச், கலழத்தவன்பொடு தர்ீதியானசன்றி 
02சால், அம த்தநீயெனம் சவதியிட்டாள் 
விடி தனைய, பிமைகீசனவினிதோர் பெரும் 4 
சட்பெறுதியெஃ்றி aly fi தான், (x ௪) 

தவ்பா ய மலைஈவில்வனங்களித் © 7 
° G8, பந்ண்டாகிய பசெவித்ப “பாரு 

or ல்லாம், உ. 'அஸ்டாகய நிறய நன்றி (வ் 

CY ORI Ty Lot pets டாமெ விலி. விளம் பிரியங் 
வட்ட Can pb (re, \ 

ஞம்தெயெனி னரசளவ௫யா gyi core 
டல் 9) இப்மீட்ட Ge சாசிபுமலி PQ) , f sO Lamy 5 

STiei bah ip SE BOO Ge 9 SPE UTD. பே ர் 
ப்தி Oey x . ee ட்மமி 

LD BP or (oh Goll பொறாரைமப்டு பா்ருள்லாத 
© De ww . c 

ளிய... (at) 
Qe Clendenin AAC. ATE நளிசவில் லால், 

* 

glee a 1 Goud 7 pl பொருடச 312 Jarl பேயாஞாள்; 

தேறி நீ் “சால் our (Lp ve MUGLOwIr லி ads யானி 

“Cas S, தற்ிடரயெளிர சதிதியமெதெனர் 
DB Mh. (it | 

Gere Bio 620 Blu arp AO wall de 5 
> GeriG ini $49. 4 ரூளூறவேதெனிற் 

சொல்லல், சதிபிழைத்ததநீ சொத்பரதாரத் 
ஓக்கர இத்பிழைத்தவ ஞூவதிலினிருநிதி 
)சாடேனேல். ‘in @) 

காசிழாட்டினிழ் சென்றவறீராளிலுங் சன 5



ருழ்வினை க்காண்டம், ௪4 

ம், ஆ௫ின்மாதவவளிப்பனவ்வவதியில தநீ,பே 
ஏிடாவென விருப துராளையிற் பிட, மூவ 

tix O bop காரினேப் தழிகென மொழிந்தான் () 

அக்றாத்றெயிதராளம் ுறைச்சிருமட NG 

ங்கா, எங்காத்றிட்டுவ தப்பொருளையவெல்றி 
யம்ப, நங்குற்றம்மிலை ot GU 4) Ol oe Olt oor 
HONS முன், உங்குற்ற ம்மிதற்குட்சொடாதொ 
பிம்திடனென்றுல். (௭) 

குறியுநிறேசலுங்கெளசிக விமீவவுங்கூவித, தப் 

புதீதிர்கசாமி தர்தவட்பொருளெொலாம் பதிவர், 
தாட்புத்தர் பின் போவ லை மன்னனுக்கு 

சைத்தான், (at a) 
டாரளி் தை புரக்கநில்பதியிடைச் சென் 

(BY, ஆரலித்தன சொன்பர்நிச்னடியவ ல் 
லாம், ஊரளிக் இட வுடன் வரத் ணிய தொ 
(இியின், நீரளித கதே யெலக்குமண்ணினக்கெ 
னாமொழிர்தான், 1௯) 

அன்று தன்றுநி தகரிமிலெழுந்தரு ணாயேன்; 
இன்றுநின்பிற கெய் துவலெலீி நினி தியம்பச், 
'சென்றுகெளிசன் தேர்மிசையேறினன் திர. 
ண்டே நின்றமாதவர் சரியிலும்பரியினு திறை 
த்தார், (mdy 
தேரிலகிமா முரவி௫சலச்சேனேபின்செல்



mg குழ்ஷினைக்காண்டம், 

ல,டோரில்வீரனுந்சேவியும்புசல்வனுநடுவே 
Lames CLs meg தீடிடொருஅடல்பகைபதை 
க்க, வேறிவாவிவிட்டயோத்தியை தோக்கியே 
Mann pb sn ர், (mie) 

கலினலம்பெருங் கமனியஞ்சோலையங்கட 
றிது, வலில மாமணிப் புரிசையிலி புறத் வந் 
தணைழ்தார். 'தல்னகர்ப்பெருஞ் சனமெலா 
Clio Git oe 7B a5 con ண்டி மல்னனைச்செழுத் தே 
ரிமிசைசிஈண்டுலர் Lot, eee i. ௱௰௨) 

.இரதமேல் முனியேறநியகதெமோவிதமோ 
சரதமோ வெணு லமையத்கார்வற்தவண் சார்மீ 

தார், விச, சமிவ்உகை Sarg sein pGl sor Gun 
O26, &7 So Gee 1 (Lp J SGD BS UpyS oor hi 

கதறி, ¢ (mu) m) 
ஏங்குவாரிஎற் சொடியையஞ்சேயையுமே 

EBS, தாங்குவார் செழுத் தாளிலேவிழ்ம் ஐவி 
ய்ம்தயர்வரர், ஒங்ஙயோங்கியேபதைநீ தைத் 
“தொவிமுசங்க. 24) வித்குவார முவாரி விழு வா 
௫ மெலிவாரீ.' ய. (முசி) 
மன்னவற்ளு ரம் மல்னை க்குமைந் தற்கு மதீ 

தோ; என்னபாவம்வதந் !தெய்திய வெல்றிருந் 
தேங்கப், பொலீனசர்ப்பெரும் புரிசையின் 
புறத்தவுர் சணா), இவ்னல்செய்தவக் கொடி 
eels BOR ce. இழிர்தரன், (ஈட) 
கோசெல்றனை புட. கொடுகோழகர் புயம்



குழ்வினைச்சாண்டம், ஈடுக 

௮, வாசியுள்ளவுமதகரியுள்ளவும்வழங்கச், கா 
சிறல்ல்றை பூ௫சனையறையெலாங்சாட்டித், தோ 
சிரல்லறை அயிலறைபாரொன ச்சொன்னான் () 

என்னின்முன்னவ ரிருபதோடொருவருண் 
டநீதுமலினர்வைதீதசெம்பொள்னறையீதெ 
னவழங்கி, அலினசத்திர ' மிவையிவையடிய 
னேி்வை த, பொன்னறைக்தொகை கெர 
ள்செனகமொட்தனன்புசமோன். (arder) 
அடரங்றாகளம்பலடவன சாலை, மாடமா 

ளிகைமண்டபமஞ்சனச்சாலை, கூடசோபு£ம 
டைப்பள்விகோயில்செய்ளுவிறம், Fe tons 
oor 8 au lw ச்கொடுச்தனல்யிலினை. (௮) 

இ்தவாசனத் திருற திரு ளெனமுனி யிருந் 
தான், அற்தவெல்லையி லரசனுமவனடி, பணி 
நீதான், QF தம்னரு மமைச்சரு மங்கையர் 

குமாரும், சுழ்தரச்கடற்சேலை புமவன டிதொ 
முதார்.” (ATW a ) 

தொழுதெழுநீதுகஞ் சடர்முடிமன்ன 0, 
தேக்கி, அழு.துநின்றவத் தலைவராயவல் கை 
யா லமைத்துப், பழுதிலா தறீ ரெமக்குான் 
செய்தவப்பரிசே, முழுதுமிரீதமா apa 
குுறைசெயுமெல்ளுன். | (ஈ௨௰) 

எவர்க்கு. சலலவர்திரிபரமெரியெழச்சிரித ௪ 
சிவத்குதல்லவ்ெ ங்கண்மாஇக்குரா£லி மூகுத் 
நன், னவம்முழல்கவரமீரர்ச்மு ரல் வசாவர்,இ,



௫௨. CHU afters ம்காண்டம், 

4a %, os ௯ 6 a அத்ருநதல்லவசொனக்சுரல்லவரொனவிராந்தார் 
“0 © வையமேழமுடை மன்னவனவ்வுரை ல்மங்க 

¢ e _ ™ ச * ௩. rm ர், ச், செம்யவாப்மலர் செ ங்லைகயாற்புதை தழ 
a of 6 - வணங்கி, ஐயநின்மொழி மறுப்பூவராபொணா 
உ ட ட வவட இ ததை o. ig. முகதீதித்; கையறைந்தமச் சண்டவச்கெளிக 

ல்கருதும், (௭௨௨) 

அறநீதிரண்டிரா வாகியவர எனைய வே, (ஐ 
« ம வ ் ய a 6 co ‘ ம்பறைந்ஈைப்புனிமை2யம்புந்தியில்லாமம்., 
~ wf” OQ oa of (ன ் re ~ ட் தறற்தெரிர்தவர் செயவிதோெ மை கெள 

6d Ooo’ ரீசர் றயின் ப5 இமோரீவா மய, மறத்திருதி அபின் மரி றுமொரிவா 

FS (LP GN! LIT OS (ares) 
oN 

் இத்தவையரந மிரு நிதிசிவருவுமிம் போரு 
ஞூம், ௬நீ துநீதர மொழித்தவப் பெகருளும் 
யாலிழப்பேன், எற்தம் மச்சளை மணம்புணர் 
நீதிரீறசரிரு வென், ற் தண ல மகிழ்ர்சரச 3 

கைபிடி சீதமைத்தான், (௨௮) 

கைபிடிச்சலு முனிவனைக்கால்பிடிக் திற 

லன், மெப்பிடித்சது மிக்கவைசெய்தலு மம் 
லால மைபிடித்தகட்பசதீதை யர்பூணர்கலு. 

வழங்கப், பொய்பிடித்தலுமமனலசெய்த லு 
ம்பா. (௭௨௫) 

உமக்கியொால்சொ்ல வேண்டுமோமனுவி 
க்பினுதித்சே, எமக்குமுன்னர சாண்டபார் 

வேத்தந்கு;்வெழுவர், தமக்குமுன்ஜெருத்தரு 
EY க்குர்சாங்கரும் பெரும்பர்சம், எமச்சவல்ல



ரூழ்வினைச்சாண்டிடம், ௫௬ 

ஜேச்விர்சவிச்0 சால்லெஞச்சொழுதான், () 
ரளைக்கூட் டம்யான் பொருநீதி RC ase er 

ஷ்னவிப்பொருளுக், காளைச்கூட்டென்வர௪ 
2 ராம்கியெழுனிவன், நாளைக்கூட்டுவனின் 

அநிரட்புறத்தென்னஜ், தாளைச்கூட்டரவாத்டி 
ய தலையினான் சாற்றும் { aT. ௭) 

சிறுச்கராயினேல் ef aoe புன் மைகள் 

ல்லாம், பொருதி க aC ase DO 08 19 UN) Reser sh) 
கமம் பூண்டாலி, ௪ கற தடம்தையன் கெளரி 

சிபா NE BEN. oor று LO md LA Br oy 

Clit adr ore Ge soe bar. ஞ்வசிளல். (ma. ௮1 

கையி, £919 8 சகமைக்சரைச் காட்டிமரிறி 
© ர் த “வை யன Obes மறுக்க னும் மற்று 

மோர் (Hh, ற்ற ஸ்ஸ் பசய் பிறும்பொறுத்தருள்செ 

வாய்செொல்கரியளித்த, ஐயனேயுனதடைச்ச 
வ பிவசெலுவளி3சாக். 6 (ஈ௨௧) 

டைநிமர்பொலி கெளசென டியில்மேத் 
Oe Gee, Henn UD) oy Parry Log a Meare gaa 

Me தெற்திப், படை யைநோரச்டீர்தி் மினெ 
வ்றங்கையாற்பணித் த, Dau sus oo 
பணித்சனன் வேத்தர்க்குவேர்தம். (ரஸம்) 

பரமுனக்ருல கெலிறிறையகன்றனன் பரி 

நீதி, புரமெரி ததவ ன்னை பமாருனி) வி புர, 

தான், ரெமரில் திரர்தள் செதிமல்தமுர்செர் 
(வும், பிரமசாரிசண்மலிரீதனர் பெருகு மூட்



mga சூஷ்வினைக்காண்டம், 

குறிப்பால், (ஸுக) 
காமத்தோகையர் கருங்குழல்விரித்தனர்ப 

£ப்பிச், சேமத்தூமங்கள் காட்டுமச்சிறப்பிப 
Or AC SUF த. தாமத்தாமலர்த் சருப்பைகள் 

, சமிகைகள்விரித்த, ஓமத் தூமமே யோங்கின 

வுயர்ீமனை யல்லாம். (Mire | 

கோவிஜோர்களு சீ அரகதத்தோர்களுஞ் 

சோதி, வேலிமீனார்களு மாதருமிடைநீ தமை 

மாதி, நூலிே ஞர்சஞுரண்ண்டைக்கவுந்தியர் 

களு முக், சோலிஜோர்களு மலிந்தனர்கொடி 

த்தெருளெல்லாம். (mt » ) 

டுவி்தமாதவர்கும்ர்நிடட்பரவலாபோத்ற 

ல், கனிஇிருநீதியசெய்யவாய்க்கலினியரிகரண. 

நனிதிருற்தியநவமணியரதனசீசேறி, இனிதி 
ருநீ தலகாண்டனவ் கெளசிகனிட்பால் OT tr & 

GRMN or S 6 reir, b-apd pre is bp g. 

anes By TUG 
3999999968: 9944989986 96$ 4 

ஆ ருவது 
தகர் நீம்யெகாண் டம், 

வைது ப்ட். & ௮ல் வைய 

தல்முழுஅந்தவமுனிவவ் றனக்களித்தோ 
மினிய: ஐகுதியன்நென், திலகுமணிமண் 

bee bl (ip மெதிமஸிச்சிங்காதனமு மிறித்,து



நகர்நீக்யெசாண்டம், ஈடடு 

போது, பல்வாசருடனமைச்ச சழமு௮டன் 

போய்ப்பரதவிக்கப் பதாதிமொய்ச்சக், குட 
மகனுமடமயிலு Cpe er Gas Dh cn tb 8 
்கொற்றவேற்தன், (s) 

sre goss 658) ued gms 
அ அடிமுசசநிதுறறிதுதாமக் Goi gb 
வெண்கவரிக்குமாத் துறத்து கரிபரிதேர்க்குல 
நீதுறழ் ர, குட AOS HL Heber ss சாவல 
ஃறன்திஈருகறிலதக் கண்டெொரொல்ல ரம், py 
டையமன மகிழ்மீ தருக யவரவரோமுகத்தில 
ஃறம்தமுவாராளார். (௨) 

மயிரோடுஞ்சிதையிமயசீத போகில்போல் 
வேலியொவசம்பிழத்த, பயிரோபோர்காமி 
PGS கரியேபோற்பொறியிழழ்த பாவையே 
போல், உபிமோபோயீிப்பசதவிக்கு முடலே 
போல்மத்தாஓுள்ளுடைநீதலம்புழ, sir 
போறிறளர்நீதலைந் து தீதீதமக்குநிகம்நீதவெ 
லாஞ்சாற்றலும்முர். (௬) 

கொடிமீ . ede sand குஞ்சரமும்பொ 
திசிவிசைக்குழாமுமுலீறிப், படி மீ சநடற்இ 
டவும்படித்தன வோ பார்வேத்ீதன்பாகஜென் 

பரர், அடிமீறுதொழுமாசர்முடி.மீதுமடி.மீ 
அமல் நிச்சுட்டுப், பொடிமீழுநடரி Bu வும் 
பொருத்த வோருலகுமரல்போச்றாளென் 

பார், (௪)



MV, t mG é& bot hme wen ceed. 

அஞ்சாயல்்வடவலின, த் தணிதூவியக குலு 

மனிஈசத்தாஇம், ட! ஜா இம்பசைபசைச்சு) 

ம் LS ¢ STC (ROEM GOI ani (our பலிழ் திதெல் 

பாரி, செஞ்சாலிச்கோசலமு மிர “(வள் 

சாடுத்தே சலீர்தாடும், ஞ்ச Loa és சர! ளம் 

௫ பருமாளக்கிதுவோவர்தடுக்  தென்பார் (। 

SE OEE கீதிளமுவைர்சரிதரமதிதன். கண 

வு ளட ஞ முப WC we ay கொச்சைக்குவலயப் 
Wadler dm alter od. Dap ed க் கூட் டம் வட் 

bo oir "இச்சைக்கு ம்பேசி மீநீதாரைப்பாரா 

io Gant suis py Yaenes Ban salogn 
டண் ஹச குமஸயவாரப்பிள்ளையென்பார்.(] 

முல்லைமுகை தகையாளு முழு வேத்தனும் 
மசகு மூரேதிம்போன, எல்லையெல்ாப்லு a: 
லாயுமலரலோயு (Lf ar a aed Ba BEN eg. 

வார், தொல்லைவித்ப்பயஞே லவறீதி ரத Loi! 

முனிவன்சொல்னதெல்லாம், இல்லையெஞ 
நீ 2தாருக்கித்கவையோபெழறும்பேறென்றேந் 
கிவிம்வரர். (or 

இல்லார்க்குமாட்டார்க்கு மதமோ நன்றென் 

அிரைப்பார்மறநன்றாமோ, அல்லார் க்குங்கு 
மலிமடவீிரறமேதல் தெல்னுமாப்பாச ஐத் 
ob padi, தல்லார்க்குந்தியார்க்குமல்லாரிச்ஞு 

மொர்ருமமமிஷனடமாதெல்னே, எலிலாரீல் 
முமுஎதாகி லெங்சோலுச்சில்மான தென்



மீகர்நீங்கியகாண்டம், oT or 

© @Qaar int. . (௮) 
ம) கரஸ். Bb Saar go dy குறையாத பெரு 

bEG ௮ங்கொடித்திண் CL 1B ub, LIC YD. 15 
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“ மவரவழைதீதிறுச்தியியாரு ம்லைக்குத்தல மீ 
பாச்கறுகட்பாவி, தீம்மைமயலாங்கா Spang 
é ale ad a0 60) Claysor & 67 ear OS Som erp, வ 
SOLID gay ar வெ ய அயிர்ப்பார்மினழுமலிட வறிதுவிழ்சதசெனபாச், ( லி) 

என றலமந்தனை வோ ரம் வப்றலை மலி ழே 
செய்டி யிறங்ருங்காலை, எனை திஞபிம்பிடியி ey D a களையில03வனம்பூரு தங் களியே போல, இனறளிச்ததகமுஸ் முனிவரீச்சேதீறன 

வோவேத்றில வோ வெனனாவே௫ூக், குனற 
னையமதில்கடரதே தினிசடசுசலாயுவினைக் குருகனொனே. (De) 
உறைபெறுட ரிரவிருலத்.தரசரிக்குவழிவழி பேயுசிமையாய, சரையவெளததரிநியசிச்சர சிரர்க்குவசகவினை $76 565 65, விரைமல



TGA தகரீநீற்கிெயகாண்டம். 

ரீதீதாள் பூண்டுகிடஈதரற்றிடவு மிமிசதெவி 
ரைததுபோய்மேல், கரையணுவெரிமணிலில் 

ள் * ro ( விரிமலர்கள் சொரியுசஅக்காவிபுக்கான(0௨) 
வலாக்கனகபயச்தினனம் மலர்ச்சாவிஃவ 

ரிமணனமேல்வநறீதிரு ஈதாள், விரைக்கரும்பூ 
கிருமலரளுத திருமகனுமிருபாதும் வீரத்றி 
(BBA th திரைசடலுட&்பொருனெனப் போ 
ய்ச்சசெங்கதிரோன செனறனனச் செனறகர 
லை, வமைப்பனவும்விகோப்பன்வு மறிநுமெ௮ 
முனிவனும்வததொளித்திருசதான. (ஸ்ர | 

அக்காலதீதமைச்சொலா மடல்வேததன (டி. 
ட்ட [ ‘ ” ர டி an - ட போத்தியாசேநீமீண், டெக்காலமெழுததமு 

ள் வதெனறுரைக்கவரங்கவலர் Ul Hae md 

மக்கரலங்கறமுணருமுனிவனுக்கினறியான 
கொடுத்தவுதூர்தன வில, எச்சாலியும்வருவது 
ல்லையெனருன டை ச்சரெலா மேங்கிவீர்த்தார், 

பூய செய்ததிவினயோுனிசெய்தவுபகர 
3 ் " 6 ஓ ன சமுனனுண்டாகப், பின செய்தகைம்மாமே 

பேசாச்கொடுத்தகனறு பெருங்காடெப்தல், 
மினசெய்தநெடுவேலாப் Quid é sare ure : B தீத 
ச்சர ளவிட்டேமாகல், என செய்வானென 
அமைப்பார் யாம்போ துமவல போருக் கெதி 
ர்ச்கவெளபார், ,  (©@| 
தோலே சமார்பமலரிழ் தொடையேதத 

ப த ட்ட”. உ டட ஆ ty ் ௦ 2 திசருப்பைமுடிச்சுருக்கக்மோசோடே, சோலே
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மு Oo ௨௦900. ஹா ல் நீ சராவவல Gi nde, விணேயலஞைன, காலே ச் 
இவாபிவடினியாங்கனலி மேக லமையுமெனாச் 
wo eon mi. (0௯) 

சடைபிடி ம் அங்கசாம்பிடத் துற ாள்பிடிதீ 
ILD ரவுரி யாரிறகைநீ ஐ] ஐ, உடைபிடிதீறு 

் மு ம (ப்ிபாருதே யோ 
ட்பிட்ி CU 4 8 8 -் 5, Lib led: G ௫ம்டிம்டை [ப] உ ர்றவய ல்ரசூரும்வள 

நிவ க த ட துட்ட ப் ஆ அ தம் வா ரிதிவனையுயா வனம் ல் 

- ft © beg one 5. 8 சாமிற்யாக்கவருவாயெலி று, படைபிடிகீதம 
உ ட்ட ரு ~ டு a mT a ந் டரச்சரரதாறி பதம்பிடிக்துவிறளிவேர்தர் ப 
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Loi. G SO Li & vir, (2 ஏ) 
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" a புற ய் ih ட்பா வடட்ற ம் இர, ஸ்ட. கெ tp. ஞீ மு 
ப கு am ஆ ற ad of ் 

அ உட ஜு. . ~ 
bis br? ப் ் | 

பம் அக்கடி vids Bi Ef பே ரழிலிற்க தி தரு ந e o oon ட் 5 oO) og tel in , ் ் ct 2 ஐப்வரீசெறிர்ரதரன் கண்டபோதே, ழு. 6 
Os. Pet gs : yf) C ore pe pe 3 9 4 யனோகள்முடசாத்த் யிருகாத்தா இறப்பூன் 
படானரசர்சொமாரன், (Og) 

வெய்தாநியேவரால்விலக்கனைத் தங் Oer 
ல்விருதாய்வெர்ண்டேல தி ஜை, எய்தாயென் 

ம்ச்சளையுமிசைகசேட்டுத் தரத்தடிக்சா யின்று 

மெல்னை, வைதாய் தீயெனக்களித்தமஷ்டல தீ 
தையால் ஐரநீவாங்சாயாடில். கெய்தரயின் நி



ஈன்ய “நகர்நீங்யெகாண்டம், 

வரைச்ததிமையெல்லாமென்னமுனி செப் 
பிஞுனே, (0௯) 
சிறத்தவர்கள மியாமற் dey evo ude 

err LGA F GANG wir ik fy பொறுச்தருளாயா 
மாகித்பொறையென்னாமு றை யெல்ஞாம் புல. 
மையென்னாம், ஒறுத்திடிறணாம்வெறுற ட ற 
முனக்களிக்கவரசரிமையொருகாலகத்அம், ப 
அுத்ினியான்வாங்கே Glew efi றெ Og GOT SG Ho 

ன்மலினன் மூனிவாட்ட முதிருன், (2.0) 
பொல்கேட்கப்பொலினளித்தான் பவிகே 

ட்கப்புவியளிச்தாலிபேரதாதென்னா, எலி கே 
ட்கினுந்தறாவதில்லையெனும்புன் லமயிவனிட 
தீதிலில்லை, முன்சேட்டடெப ருளாலேமொ.் 
வழுவதீதெய்தும தமுடச்சமானுஃ், பிலி மே 
ஃடாரிகழ்வார்கள் யாம்பொறுத் நுமெனநி 

னைநீறுபேச லுற் ஆன். Cr 
ஒன்றுரைக்கநீகெளாயுண் மைக்கும்வண் மை 

க்குமுரியோயென்னை 5 Ad mors sco 

பொறுத்தேனழல்வேள்விமுடித்திருற் யே 
னெல்றங், கல்்அரைத்தபொருளதனை யளிப் 
டர்யோவளியாயேர வரசவென்றாலி, எல் 
ரைத்தகெளசனை யழ.தொழுறுவாய்புதைம் : 
தாங் தரைப்பான். (௨௨) 
உன்லுடனேயுமாதீதபெர்ருஞூனக்கடியே 

அகத்தளித்தவுரிலம்ச்செல்வம், சன்லுடனெ



wt Poa 
இல ஈங்கு யகர ளை டம், மீட்க 

ர் ம எனி 
ஊர்ந்து 

யிணுமுனிவாதிற. 

0 

atin, fod one Corwin ayn SEL: 
, ் ர te ao கமி ரியா வெ நியாள்விட்டால் 9 பவபோன் 

சர a ரூ d ர வுடனே தருவனென்ரான் புகரோனையஉ- 
ட்? a 

a)! ah அட 7 Oe (0, a Bias 'oosr. (௨ Fry 

2. dt ols Pacer 12a 4 Sp Seu p29 திவ : 
வவகையெயரை 4 ௪ நி2 பாம், அள்ளி டு 

ப்பொருள்சவார தா யிலிமேத்சலண்டி லைபே 

LDOT GY GB ST Vs கொள் பர இநீயின்யோன Si. G 

யையும் பறதியெருக்கூ நித திய, . வெள்ளிக 

ear It 08 Fr LD. Sidr Sin sota $ தொருவாய் 

உபவியம்ப லுதீ ம் ப (Qe) 
ரி on Baker on sof | சேரிம்போதென சபி 

ரிய Ben ao moor 66 Mug, 
மே. டாடுிவன். coll ear odor (ol uy 

லீ, அன்றும/பாருடருழு BY CST க்கலேவி 

wl Jace 8.60 gctoa Bern தரல், . நின்றவரைக்கு 
ரிருதிச்னு மறுதின தஇ பில்லா னிவாவெஃ்: 

ரூல். (௨௫. 

அடுத்திருச்ிமனங்கலக்திமுனிக்களிச்சே மா 
மிமாதியனியேெ னன்ன, எடுத்துரைக்க லுன்: 
னவாசையரலீவாங்கித்தருவேனென்னிசைந்தா 
ஸில், சடுத்தழைதீஅவருதிதமக்ச போ௮ 
மனப்பலவுஞ் சாந்றக்கூட்டு,. ச் தீதனன்; 

Ce LT Fw லுக்குவிடடைசொுத்த தி மாமுனிவன்



M di 2. Ber hese Srwid, 

ப்ண்டுபோ ஷு Obl, (௨ dir 

Gallows ndiarea gr apho sO és Cutan 6 
2 (Lp 6b, ay 061 w ob மை டிவிய ுமவற்வனெியா 
ொவளக்கினியா சொெனவழுதங்கியாருமீண்டார் 
பனியேடுமனமெ ip பைந்தொடியுமன் 
COM Dibra cy gcd, சவியேசக்கண்டமை 
Sealed Gube SGu wate: cu peck மூன். 

வருகில் தமந்திரியை பல்னவ்னுங்கஸ்டுவி 
திவழிற்2 வார, உருகிியவம்பிறனுடனீபோந் 
3B 60) மறைய னிவ DMB Hwa CL. Ty) 9 ருகிரு 

wl} at ou. 33 fei Gore mi கறிவுடை யாசாரு 

மில்லை, திருறசர்ம்சேமிண்டேகெலி அலாத் 
திடஇமமைச்சர்பிரால் செப்ப லுத்றான், () 

கோழிலாப்பெருக்னுணக்சாய் குற்றேவலி 
நீதெநோள்கொடியேல் செய்தேன், அதலா 
னியேகு மருஞ்சசச்திம் பணிர தபணியார்தர 
ன்செய்வார், மாதமாருடனேக மகனே கநின் 
'கதடன்யால்வாரேளுகில்,எதிலானஞானேனானெ 
ஸி.திடியேறுண்டமர மெலினவிழ்த்தரன். 7() 

இடி.வீழ்சீசமாம்போல விழ்ந்தச ந்றுமந்தி 
ரியையெடுத் தமெனிமப், பொடிதுடைதீ அமு 
மு.சடவிப்பொழிவிழிநீ ர் தனைமாற்திப்பொரு 
/லரத்தித்சடி ர சரிலிவனை விடி ஓயிர்விவெனெ 
ச். சதறிக்கஷல்டுச்சாமர், , வடி.வழுங்கமனங் 
அரு கழுர்த0க்கலருததெனிவருதியெல்றுன்,



தகர்றிங்கெயெசொணை டம், ‘orm 

வேறு. 
வரி்வினைவளர்ர்த பொழுதெல்னின் மிக 

வாந்த்தாப், தாழ்வினைதிகட்ந்த பெ Lit plc தென் 

றஹஜொதொழ்ர்தாம், ஞுழ்வினை சமச்சடி 0° & 

னவையெலலாம், ஊம்விவைியனச் ௪ 
லிபுடன்ேகொடுரடநர்தான், (௬௪) 

தொடர்ரீதமதிமம்திரி கொடர்த் தமிறகே 
ஆ, விடத்திகம்க0, ர்தொழிலின் வெள் oll pam 
Lud By a fie eps sen மடநீதையயோ 

மிமன்னன், கடந்தனனயோதிஇவள ழன்னக 
ர்ச்டர்தெ. (௬௨) 
சன்பிேடிமின்புரிஷசறலிசலாரோசக்க 

விஷ்புல௦ெ மழுக்சமழல்வேலிசனைதோஃகத் 
தஸ்புனல்வழங்கிடந்களையதோக் 
ஈண்புனல்சொரிச்தமு தகாரிகைசடத்தாள் () 

டாதகமலங்கள்பதறப்பாகறவைத் த் 
சாகலிரீடந்தநடைசண்ட சசர்கோமான் 
சாசலருளிப்படியிருத்ததெஷசகோன் | 
ஆதிப வா ழலி நெழுமரு ஞு ரூசசமடைநீதார். () 

படி. சடவடிச்சணசல்பாரினெ% சாய்ற்ண் 

Wire gt ae. boom toa) பெர்க்குவெயில் மீ 
௮) முடிசட்மிசத்துடி அட்:சத: BABS yw 
கொடிகட்டி நீதபகொள்கைய னராஞ்ம் 
whales கத்னா ன் Cmaps நீல்சண்டே 
ond eter Oa Bat do uo, in BRA wan abo



wees நசர்நீப்யெசாண்டம், 

பைநீதொழடடும்பரிசு சண்டுயிர்பசைத்சே 
வர் செனதுதோளினிவர்வாயெனவுரைத்தரவ் 

பூமசஞூமண்மகரமேறுதல் பொருமல் 
மாமுனிவனுக்குறவளிச்சநின்மணி த்தோள் 
நாமதெமிவெலிறைவ நாயினிசட்பெண்பா ல் 
அமெளிய ளேதினசசாழ்ர் சமிவனெ ன்ருள்.() 

என் அமயில்கூதிட விரமகியெரும்மன்னல் 

திஃ௮தளர்வெய்தவிழிநீருசவுயிர்தீ து 
மனீ.றல்சொரிகிலி ஐகுமல்வல்லியனை யாய் திதி 
கென்றுமுளதிர் தவறி வல்ற Cp ga O) a cbr capes. 

சட்டம கறு துடறுளச்சமுூறநீனு [போல் 
விட்டெரி கொழுந்தமழலி ளெய்சொரி விதம் 
a சட்தெவிதேள்பணிகருங்குளவிபூரம் 
மட்டறவமைத்்அமுனிவிட்டனனவழிக்கே. () 

பட்டமரமேசெழிபாழைவமியெல்லாம் 
அ௮ட்டையெடுமுட்டைமிசை யாடரவமொய் 
ட்ப, கட்டாவுதேளரணை சண்டவிடமெங்கும் 
மட்டறதெரும்கியடவைக்கவிடமில்லை. (௪௦) 

சடந்தவடிபட்டறநரலிர்றிரிமெறும்பரீ 
அிர்த்தபலபூரமுட்னட்டைகள்கடிக்கும். 
'தொடர்நீதுபலவாளரவுசுத்தியடிஇண்டும் 
கடழ்தகலிலும்பல்சருங்குளவிசொட்டும். செய்ப தபட்னேகருசீசவிகாஸ் ச சட்தெவி- தொழும்பு.



நகர்நீற்யெகொண்டம; ஈ௬டு 

றப்பதினியென்அமன மெண்ணிஜயிர்போ 
தில், ஏுப்பதினுவந்தொருமருற்்அமலையாக 

ம், &றுத்தழருகெட்டுடன டி.த்தனகறுத்தே () 
மைதபிளங்குவிழிமங்கையெத் நிப் 

பைரசெடுந்கவருபலலரவுசண்டே . 
மெப்ததெடுங்கிடெவரம்பையர் வேரீஇததமீ 
கைநநெடுந்கவிருசஸண்மலர்புசைத்தரள்.(௪௩) 

நீருமிலைதெட்டிலையினீமலிலைநீள்பேப்த 
தோதனைறிொ]9னீரடநீதடிவெற்தார் 
வேரிஞெயவெத்தமரநீழலைவிரும்பிச் ரு 
சேரினுமடர்த்தரவரரியெமுமற்றே, (௪௪) 

காவலங்ன ப்பரிசுகண்டுக்யறைந்தே 
பாவுெழுபாரினிஅபட்டவர்களென்னு a 

மூவரையுதோகலெனம்முனிவனையுதேரசான் 

தேவரையுமோடென்முற் திவினையைநதொர் 

தான், (௪.௫) 
சுத சழலில்வெதீதெழிறொலைர்தரசர்கோ 

மான், சொடுஞ்சுரமசல் நுகுளிர்சோமதிபுனூ 
நீதான், நடுங்கெெவிலற்னெ திலிர்திடுமெனச் 
செங், சடுந்சஇர்பயத்தலை கருங்கடல்புருசா 

மைதிகழ்குறும்பொழை. வனச்திலிழிம்$ல் 
யா, +: Ghd Bay ped வஸ்டுறையிழிரபனலு 

ஸ்டே சைத்வதின ர் ழுமினிர்சண்ச தழிசிர்சம் 
பெய்சமனல்வண்டலிக்ட பேலயொடிரு



wee உஹகர்டம்யெசாண்டம்; 

நீதான், | ட... (௪௮) 
அ௮நீசவமையத்தடவி யும்பொழமிலுசண்கவி 

வசதடிவருநீதியவராக்தமுணராமல் 
5சசமொசொய்கவிசவரததருகுவததே 
மததிரியுமன்னவல் முன் வைத்தடிபணிசதான். 

'அக்கணமேதெேதிலைவ னக்கனியுளெல்லாம் 
மிச்கன தெரித மழை விட்பிரன் முன் வைதீ 
தே, சச்சனவுலாதீசெனறு சஞ்சல்முணர்நீ 
தே, இச்சனியெடுத்தினிசருரசெனவிரைச்தா 
ஜ், ( ௫) 

டரிச.ததவிர சதிறை பகரீரதமொழிகேளா 
விரிரததெவெடயினித$்வெண்ப்லின ச்டு 
எரிததிரென தீதமலிரஸ்டுகணிஞ லும் 
சாரிததுளம் வெளுண்செடு Qerfad Ba 

சொன்னான், (@2) 

வேறு. 

நிபுமுனியுநிசட்தி துரெதிமுன்னுண்ர் ௮ 
தோயுகதயிர்செய்பால்சோத்றோடருசதாம 
ல், சாயுல்பெங்குங்கனியுமிலையுநீதின்று 
வாயும்வயிறும்வள ர்தீ்கிலேன்மல் ன வனே (} 

| அன்னுபுகரியம்ப்வற்கிச்குலை குலை ர் 

தின்அுமொழிருமநிசெஞ்சடைச் தலாய்புலர் 

சீனு சென்றுபணிதது திருச்சரத்தத்ராள்பூ 
ண்ட், முன்றுஞ்சிவேபும் கரை தனுருகச்கற ஓழ் 
ரன், (5)



நகரி நீங்கியசரீண்டம், 47௬௭ 

நாடுசசருமுனிச்சளிதீ அரான தியாக 
காதேசைதோக்வெநீதமைநீகண்டிலையோ. 
வாந சமியேலிஐருநிப்போயிப்பாஜடலல் 
தெடும்பரி ?ளதோ செப்பாய்தர வெள்றுன்() 
சன்னெஞ்சராயசெளரிசரைரெ்சம்போ 

ல், andes Ge # raj ளெஞ்ச மென்னமயி 
அளனாதச்தாள், தல் னெஞ்சுருகியோரு சற்றே 
தீயையாகித், தின்னு ங்கனியரு சதித் தெண்ணீ 
குத்தான் குடிதீதான். (௫௪) 
STO fs Ge dius 'சதையலாளும்மகலும்) 

(மாமததிரியுமலர்ச்கர க தாலேவக்டுதீ 
கேமெலீகனியரு ததிச்செல்வாமிவெளுப்பே 
தச்ச தாமும்புனலருததிச்சாரணிமேல் சண்வ 
ort gs Sri. ப (௫௫) 

வேசதன்மசனைவிழிமகுசனமாட்டச் 
கரச சண்மலரீக்சைவமியேசாரிசைசண்ணீரேச 
டச், சாய்ரதவிடம்பார்தி த. இடி.தீதுமிடிதீ 
தும்மழைகாள், சேர் ரசவழிப்பெய்யறிர்செ 
ல்லென்றான்மாமுனிவன்.. பட ட்ப (Qe) 
மண்பலமூ மதசாருமைபோலிருஸ்மூடி, 

அண்ட்டிரண்டமதிரவெடித்திடித்துக் கொண்ட otto ler Omare 9. 6s mei 
சண்டல்திரமழைச் காலூலிகிலிந்திசனவாம்ச் மக்கைள ச்துமக வினர் மன்னனை த்



ஈச௮... நகர் நீ ங்யெகாண்டம், 

தம்கைதம்யெடி.நடக்கிமெப்நடுக்டப் 
பற்சமஅபட்பெற்கிடிெடென்றடி ப்பதீ 
அங்கலணிமுடியான் சுக்ரெனைப்பார்த் தண் 

ப்பான், (௫௮) 
மாறுவதமில்லை மழைதான்மநையோனே 

ஆறபெருகடுமுன ப்பாரிபடுதமெனச் 
சீறுவரவேடோத்ெத்.துநீர்செல்ல.லுமூர் 
தோறும்வர வெனக்குக் காரணமென்் சொல் 
அமெல்ருன். | (௪௯) 

எதீ.ரகரிற்பும்சே மிடரீவனதீதை விட்டினி 
யோர், சன்வகரஞ்செர்த்தா லந்நாளேபுனக் 

கடயேல்,சொன் னபொருடருவேன் நாயோ 

ய்வருதியெனா, மன்ன வனுமந்இிரியுபா அமவ 
முல் பூண்டார். (a ௰) 

வத்தடியிற்பூண்டவதழ் சன்றுமறை முனிவ 
ன், முத்தமொழிதீததற்சாவெள்ளி முயன்றெ 
மூகதால், இித்தைம்ழ்திறைவன்றேவிகரங் 
'சைப்பிடித்தான், மைந்தன். தனையெதே தமந் 
திரியுன்னே நடந்தான். சத) 

காலால்வம் தடவிக் கட்டை மூளை. விட தி 
ஆலாலங்கா௮மரசவின்றலைமிதித் அ. (மேலா 
ங்ஜோறுமின்விளக்கதத rege gi, Qere ரன் 

ன்ஜூஜ்திக்கொடுங்கானியா்திழிச்சரர். 

- சக்கற்த்முவ்த்சபவண்ப.இங்கபமும்...



நகர்நீற்யெசாண்1_ம், PY We 

அங்கங்செசோதித்தடி வைத்தடி வைசஅப் 
டங்கமீசப்பட்டுட்பல்காஓநீர்ருடி.த.௮ச் 
Geib, லிதிரிபு்திண்க ரையிலேநிஞர்.(௬ ௬) 
தீற்திட்பயமசலி௮ுசெஞ்சி3பயமசன்றக் 

வேந்தனினிதாம்விடி நதேகதக்தெனதீ 
தோய்த் தகலையரம்குமலாற்சொரிபடுநீர 
பாப்நிதொழுகவாணமோரீ பழுவதீதுறுகின் 

வேறு, [cyte 
பாதவமும்றெழுலபிம்பொழிறன்னில் 

ஏதமிருச்தவரெய்திய நாளில் 
மாகவனேவியவன்்கணபேயுற் 
பூகிழூம்வறீனுபு கு.ற்தன ஷன் றே, (௬௫) 

மணணிலெழுநீ.துவளரித்தகருங்கார் 
விண்ணிலெழுச்தனமேனியவிண்ட 
புண்ணிலிரண்டுபசங்கர்புடைத்த 
கண்ணினவெண்ணில்கணகீகண்மலித்த, (௬௬) 

பில்நியெரும்பிவறறதயொத்தவெயித்ரால் 
இன்றிதழ்வச் ததெரிக்சவ தக் 
சொன்அதிரங்கள் குடிக்கு அமென் றே 
சென்ற௮ுபிக்கெ திண்டெழெல்லாம். (௬௭) 

திண்டிறல்சொஸ் பேர்செர்தலைமீதே 
மண்டி? தீ றவளர்நீதசெழுந்திச் 
கொண்ட. ல்ழீர் கொழுச் ஏசருண் டட 
வண்டிமுசட்டைன்க பற் சனவன்றே:* 1௬௮)



at ord தகர்நீங்யெகாண்டம். 

ஐயனருந்சசையானையில்வேவிச் 
செய்யனருந்தசைதஇன்குவலியானிதீ * 
தையலருந்தசைதம்மிமெ னக்கஇப் 

பையலிளந்தலசபற்கெளிதென்லும், (௬௯) 

சென்மிரடந் துசெறித்இிவரி சம்மைகி 
கொல்மினெடுத்தசைகூஅதமென்று 

தின்மினினத்தவைசெய்மினெனப்பேரய்ப் 
பின்முனெருக்னெபேயொடிபூசம். ( எம்) 
செட்பமைசேயொடுதேவிபுமன் ஒ.ஃ 

உற்தமுவித்தமுணர்ச்சிவிடாமல 

அறத்தினை நற் வையாகநினைத்தே 
இறத்தலெமக்கினிதெல்னவிருந்தார். (௭௧) 

சொல்ஒவிறலீ மன்சொல்லியவண்ண ci 
கொல்கலிசெம்முயிர்கொல் ஓுதிரோலெம் 
அல்ல இமுங்களருட்பசியு போம் 
வில்லிலைவாளிலைவம்மெனவிண்டார். (௭௨) 

கொல்றிடமாமுனிகூறினனஃலன் 
செயிநிடவித்சனைசெப்தமைபோதும் 

என்றுசணங்களுமெண்மிகுபேயும் 

திஃறனசட்ப்லநீக்கிபவ0ே, “an (எம் 
சங்குவள்ளறளர்ச்ணர்ந்தே 

செங்கதிரோஜு.யர்தேரினிஃவதத ஜ். 

மக்குஸெடுச் அளிமாரியொழிர்தி 
சீக்முலவிடிர் இசமிச்சசையல்ே. ௭௪)



மீசர்நீங்கியசாண்பிம், 81௪௪ 

ஆன்றுவிடி ரீதபினதீதலப்விட்டுச் 
(ர ப்றர்செருங்கவிதிம தயன ண்ணிக் 
சுபிந்கடந்துகுளிரித்தமலர்த்தாள் 
கம்ற.நட. நிகலரிசங்சையணேோட்தாரீ (௪௫) 

தீயாதொறுரமுருள்வன செம்பணியாசம் 
கமாதொறுமுருள் வன கடரகிலாரம 
ஈரைதொதுமுருள் வன நுண்ணிய வண் பூ 
விஷாத 5 rnp ghd aie வேரிமறகரமே(௪௬) 

அளைமிவண்பல*ாமணிதுத்டு 
ளிளைமணிவெயில்விடவெண்பன லூடே 
உளாமணியொுமதகரிமணியோல் 
பலர oad fa Qaap । வாலுகமெலலாம். (௪௭) 

சளீனமர;3சநறுங்களிராகக் 
தீளிரரவவட்புலலரவமடக்கதீ 
'2சவிதபபுச்கணிரிறைசள்புலர்தீஅும் 

புளின முயர்த்தெழுபுவிலயைதைப்ப, (௭௮) 

வெர்சயமாமதமேமிசநாறும் 
கங்கைவளம்பலகண்மெடுழ்நீதே 

செற்கைசொடண்ணல்டறப்புள்வெல்லாம் 
மீங்கைதனக்ருவகுதீ தரை செய்வான். (ede) 

இர்திசாபமிரண்பெடைத்த 
செந்திருவானுதலாப்தெளிரல்னிர்ச் 
சநீதரமேச்சழித்தொளேரரநின் 

உத்தியயொம்பனடுசிநிடலமோன்ம். பரம்)



௬௭௨ தகர்புங்கியகாண்டம்.. 

பூள் ளியெழுங்கரிபோய்ப்புன லூ.டே 
அள்ளியெறிர்சவராமணியெல்லாம் 

அள்ளியெழுதீதவிர்சோதிவிசும்பின் 
வெள்ளிவிழுரசெனவிழ்வன பாராம். (Hs 

விரிதிரையுநிதியவெஸ்மலர்காலால் 
எர்மண ஓத்தியவஸ் டலினேடே 
பிரிவறசேவல்கள்பெடையென வோடிதீ 
தெரியுற நின்அுதிசைப்பன சாப். (4,2) 

புண்ணியறீருறைபுர்ளினறம்மைக் 
சண்ணிடைகஸ்செலைர் தபறப்ப 
மண்ணிட மின்றகல்வானிடமுண்டென் 

ஜென்ணிவிசம்பிலெழுத்தனபாராப் (ரப) 

சங்சையொருதீதிசிலம்பணிகாலும் 
சங்கலகர்தரமு ர அவரிவாயும் 
செங்கயலுண்கணு ம்வெண்புளின த்சண் 

கொங்கைகளுஞ்சதசோடிகள்பாராம். (௮8) 

முத்தணிகொற்கையிரண்டொளைக்க 
பித்தனையம்பிகைதேயம்விளைத்தாள் 
இத்தளை கொங்கைபடத்தருளென்றாம் 

அத்தனையெத்தனை யாசைவிளைக்காள். ': (அடு) 

மண்ணிலருநரீதவமன்னனுரைக்க... 
ஒண்ணிலவொத்தொலிசொண்னுதன்மேஞள் 
'பெண்ணிற்விதித்தபெருத்தனம௰்ல்கம்'... 
எண் ணிலமெரங்கைசளேன்டுசயவெள்றுர் 0).



Bat hae ea br cb. எர 

ஒருமகவுப்யவளர்க்குமொருதஇக் 
கிருமுலையுள்ளனவின்னமுதேகேள் 

வருமயிர்யாவும்வளர் தீஇரிமலவ்னை 4 
கிருமுல்போதுவதோவிசையென்றான் (௮௭) 

மங்கையுமன்னனுமந்அுமுளோரும் 
கங்சைவளம்பலகண்டுடந்தே 

எங்கடவப்பயனெய்தியதென்ஞ 
அ௮ங்கணெடும்புனலாடினரன் தே. (௮௮) 

அருமறைநூஃவமிமாடியபின்னர் 
மருவியவண்டுிறைமன்னவனேக 
விரிடனன்னிலிழிச் அவிரைச்தே 
கஈமிசைல்ரதொருகாவிலணைழர்தார். (௮௯) 

சோலையிலலீனவர்சோர்வொடுபுக்கார். 
வேலைபுருநீதனன் வெங்கதிரோனும் 
காலையிலேகு மென்றுசணிச்தம் 
மாலையில வ்விடைவை ணெல் றே, (ஜ்) 

அனிறிரவப்பொழிலல்விடம்வைக, 
வன்நிறன்மாமுனிவஞ்சனையடலே 
வெல்றிமடல்சல்வியல்புலிவேழம் 
பல்தியொடெண்ருபடிரீத்சனவன்றே, , (௪௪) 

பொருட்பதிரட்பிளிதிககைபடை சத்தே, 
மருப்பைவிதிர்ச அமலை த சசயங்சன் 
செருப்பிரசோளரிசெம் சலும்வரதும் 
செருப்பு 4வத்துெருக்னெங்வ்ேே. (௬௯%)



mr ena சகர்தீர்கிெயசாண்டம், 

௮ல்றெமினசீதையதீதபழிக்ளுக் 
கொளன்றுநினக்குருதிப்புன ஓஸ்டு 
தன்றபெருப்.பசிதிரு அமென்றெ 
தின்றுமொழித் நிறை peor Os po. (௯ ௫) 

அன்ன அகண்டவர ஞ்சிலாதம்மைதீ 
இமினுவதேயினிதெங்றுதெளிந்கார் 

உன்னியவெண ணமுணர்மீதவையெல்லாம் 

மலினியகானில் மறைர்தனவமிஹே. (௧௪) 

நீதிவமாதவர்நீர்மைடணர்ச்தே 
சாதிவிலங்காகள்சாஈவிட ரண்ணி 

ஒதியதேவனுமாத்தகுறிப்பால் 

பவேதியலிம; ரோவிசாரமுலாப்பான். (௬௫ 

மன்னவகேள்வினைவந்தனுசத்றே 
இன்ன ப்வரும்வினை பெல்லையிலாத 

(iy. னைமணரீந் துமு2மிக்களி 2யனென் 

அன்ன ரசெய்ு௪௮ 2 தமமெல் ரல், (௬௬) 

நின்பரமீந்திலல்யானென நிற்றல் 
எ*்பரநில்னரசெய்்சவளித்தல் 
அன்பமுணரீநதிவைசொல் லஅணிசதெள் 
eb wie, வேலவமீ ளுதியென் ரன்... (௬௭) 

அத்தண்னவ் ௮ரைகூறிடவஸ்ணல் 
மைசதலுமங்சையமற் அமுளோரும் 

சதசெதுடின் ரொலைவெப்திலுதாச் 
ச்சசதும்றிலனென்௮ஈணித்கான். 
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தகர்ழீங்கிய்சாண்டிீம், ae @ 

சொன்னவைசொள்் லெசூஃவினை யெயிதின் 
அன்னவைபட்டறியாமுலமன் 
சன்னைவிடி.நீதிருளேச ஓமேட 
மன்னடைறநீதனன்மற்றவரோடும். f 

வல் லையிலேமெறித்திரள்பொங்கு 
முல்லைநில 5 இனை மூற்னும்சன்று 
டுலலைமிசக்கொள்குநிஞ்சிபுகு ச்தரீங் 
சசலலையிலாமலையேதியிழிந்தார். (ar) 

Cas. 
அரிகரமரிசளால்விழ்தீதமிர்தவெங் 

கரிகஞரங்கரிகளான் மடி நீதகாலெநி 
வரிெ ரிம்பிலிகளும்பூலிகளாலீமதித் 
தீரிதருநுலமக ளா ஞ்செறிவைப்பெய்திஞர் 

ந னமுரசழீதமுநாறுராண்மலரீக 
கான முளாரமுங்காக தண்டமும் 

பானமும்பாத்தளின்முடக்கும்பரபிகரி 
தானமுநீதெரிடலாதலைமயக்கமே, ய 

தலலணியரம்பையர்விஞ் சைறங்கையர் 
மல்லணிநெடும்புயமணாளர்தம்முடன் 
புல்லலிலுதிர்நீதசெர்தருவின்பூச்ச்ளுக் 
ல் லவசயனமும்பார்த்துப்போயினார், (ர) 

AMEN GS MS MPH Or Lined hes 
தமி கல்ப ரிப்பெரர்கியே 

De.



௭௭ bet FoR wer de wd. 

லழிதருமருவிசள்வணிமாமணி 
இழிகருசோணமாததியையெய்நிஞர். (me) 

சடகரியிழிஅறைக்சஞ்சமூத்தமும் 
தடவரியிழி துறைச்சரிர்சசெம்பொனும் 
பட வரியிழிஓுறைப்பதுமராகமூம் 
இடமறமிளிர்வனவிரண் Gur Ctx. (௭௫) 

பருமணலவண்டலும்பரச் சசங்கரும் 
சருமணற்புளினமுங்கடிசொள்சத்சன த 
திருமணமருவுநீர்ச்சுமிபுத்தெண்புனல் 
வருமணிவரவ்நியவாஇசங்களும், (mar) 

குசண்டமுமன்னமுங்காருகுராரையும் 
திரண்டபோதாக்கஞுழீ தரிப்பு ட் களம் 

மூரண்டநீர்முவேலுமுதலையீட்டமும்” 
கரண்டமுங்கம்புளுங்கண்டகண்ணெலாம் () 

சால்சமாமேய் லெறகானமேதியின் 
டால்சரைற்திழிபுனற் பரப்பைநீர்திப்போய், 
மேல்கரைவெண்மணற்பரப்பில்வேதரறன் 
னூல்கரைசண்டவஜெய்தினெய்திஞன் (ata 

அடர்ர்தபூஞ்சோலையினவ்றுதங்வயே 
விடிர்தபின்னவ்விட்ம்விட்டகன்றுபோப்பீ 
படரீநீதவெங்கான மும்பருப்பதங்களும் 
கடந் துபோயமுனையின்ட-லாயைமேவிஞர் 

எடுத்திம$்னைத் அறர்தழ்டிசன்னுடன் 
அத்தசற்பழதென்றவவிமல்சையைக்



ஈகரீநீங்கியகாண்டம், meen 

கடித்திடிதிதிறைவனைச்சடி தமீள்செனத: 
துத்தவாரத தளதியமுனைகாலுமே. (எம) 

சட்டநினல்பொருள்கெளசெல்கொளப் 
பட்டனவதற்கிதுபருரிகொள்செனு. 
இட்டெனயமுனை யாறியாணர்ச்௯ந்தடில்: 

மட்டறக்றாவித்ததமணிபும்பொல்லுமே. (0 
கொழித்தசெம் மணிசளாம்பொன்னுக்கொ 

மித்திடற்கெண்டைங்சான தாயினும் [as 
எ றித்றவருனிவனுக்ேே தவெல்லையி] [ஷு 
ுறிப்பொருள்சொள்ளுதற்காதென்றுன் 65 

இன்ன இநிஃ்மீவுமியிறைவலிகாளிழ்தி. 
ம்ன்னதிச்சமையினை நண் ணிவை னன். 

௮ தித் அறபடி நீதாடிவைஞமம்: 

மன்னெிர்ெ களசிகம் வற் துதோன்றினன். ( 

வேற, 

அரவுமிர்த்தமணி தத் றுதாபரீதனமழுத்திய 
த்ன்மேல்-மரபுரித்தொகை விரிட்பீறதெருக்கி 
யமருங்குறவிடீஇக - கரதலப்பிரணவ2் தொ. 

மில் செவிப்புடைகலக்கருடிமேல்-ரரவு ரொ 
எசிவெளெருக்சலரிகொதீதிதழியுரீறலையஜே() 

இடைஅடங்கியுமடகங்க யுமெருர்த ற உலை 
திமிசெழுளு சடை குலைற் தத வரித் சஹிசல ௧ 
னி 4விழூரீிபு£ள வடநெடுக்கள Ged so Le 

ஐமுமண்டலமும் (வெர். துகருகச் - கடை



me Ly pet SiG wer bo wtb. 

-டுல்கொ விழித்தொறுகடூங்சனல் கனன் தெரி 
wa, '(ஈாம்டு 

௩ * டட. 5 1. படைபி 19.6 Gi ell Oh DIS a சைபவித்திர.த௬ ட் 

பை றிறுவிக் - குடைபிடி.தீதுவரமத்னெருகை 
ருண்டிசைபிழதீதுவா '2உமடையிடிச்சவயன் 
மண்டலமுமாதறும்வன் பொருளுமுனி- கெர 

ee lend நி PE HUF BB HPSS GH சிலைக் ஏ 

DY Gs 19,05) ப ட் ன) ஸல் ர (ada) 
ரு ் fo % a ர 

கண்டனவ்கருணையங்கடல்கடங் கெளடுிகன் 

வாவி - மண்டலத்தலைவரீமந்திரிகடன் பணி 
ம நுச்தனர்கொம்லா-த2ண்்டமென்ற Wane 
we) oor Gund திருசர ண் டமுவியே-கொ பப 
டஉலைபன லிரண்மிச Co Ble: DI (6G Oe wr sor 
2 9 தனை பொழுகவே, (லள: 

எற்தராயகவுனச்கெமர்றெடும் பிழையிமை 

தீமனரிசொலோ-தீதீசமா நிதியிவிறிடிலசர நீத 
சிலதந்தவுள/2வா-உர தபற வ௰ிர்ிலர்யிழை 

த்தெதிருரைதீமனர்கொலோ-வரீதகாரணமெ 
செதினிதுசைதீதருள் வருதீதமறவே. (70.9) 

இர்தவெங்கடமணைந்துடறள ந் guilders 
தனை பெஞு-தொர்தன்மனத தொந்தபடர் 
சிர்தனைதணிற்நிட முனி - தர்தநாமெகர்தற் ததி 
லதத்தில்றியன்றுமொழிதந், நீ தாதெனில் 

புஸ் ® டு (௮. டத 9 டி ® a 

OF SIEO) 6 ten VOTES and wp Hai Dew grt



ஈசர்நீங்கெயெசாண்'_ம். I GY 

எற்தறல் ௮ பிருமென் சை ஞரின் ௮யிரும 

ன்னுயிர்களும், தறீறினும்முடல்பரைக்ச தர 
கர்திலிருகீதிவிடி னும், முறீதவர் கண? றிரஇ 
டமொழிப்படியளித்தபொருளைத, தந தஇல் 
லையெனவுன் றனெதிர் நி ன்அரைழசெயதீ தழுவ 

தோ. (ஈ௨௰) 

கடிஞையிஃடபலியைச்சையிலெடத்தபெ 
BE wah, டி யரிப்புவியிடி சரயன 
க்கிதுவிதித்தசல௦ வலீ, ட. களிற்கரமிறுக்கின 

னிறக்கிடமறுத்தரசன் புன், கடியசொற்சொ 
மிவினை ச்கெளடிகப் பெயரினன்சுஹறுவான் (] 

தொகச்பத்பலவிலங்முசடொடரீர் தடல் 
War Seg wOuyche புச்சவிச்குடி னளுயிற் (lg 
ளஜையிர்பலபொருப்டமஃதால், இக்கட sa 
விலவதீதிலெளிதிர்புஞு சறக்சசலதென், ings 
ளைத்திருமணஞ்செய்து டணர்ரி௮றிலிவளம் 

பெறுதிபால், (௭௨௨) 
சண்ணிலாசமசனட்புணிவருகீதிடைபெரு 

தீதிடன்மன ச், தெண்ணிலாஅயி ரிறுததிடுமி 
டூஃ்கினுமிருச்சணுறுகார், மண்ணிலாசையும் 
நிசிப்பொருவளதீதி விடைவைத்த “oer api, 
பெண்ணிலாசையு மொருத்தர்சையிட. ச். ஐவி 
டுதற்குரிய௫சா. (௭௨௯) 

குக்டுபுசீ அசெருக்சொடு ருடஇதீருகரும் 
புவரவே) சச்கவிட்ர். த புசிப்பலர் கடத்புவி



அது poke பெசாண்டம். 

யிட தீதிஐுளரோ, தக்கசொத்திறமுரை தீநிலை 
கழக்கெனெனடம்பெயரிடும், இக்கருத் தையி 
னிவிட்டுவிடுவிட்பவிடெனக்கஜதிஞன் (6௨௪) 

இசே௮நீதளர்தலும் மிடமதித்தியல்பதிற் 
சொருதரம், விதெலுந்தொதேதலும் வினையதி 
நீதுவிளயும்வினைவதித், ததேலும்பதேலும் 
மளவறித்தமடவதிழ் துசெயலால், Cabs gy 

அடறுதலுண்டவையறிம் துணர்தரித்கெடுவ 
Grn. (௨௫), 

இர்தவுத்தரமுனக்வியெனக்குரை செய் 

sS@GauC sn, வெத்தமத்குளெனை விட்டிடு 
ப வெட்டிவகிரிட்டுவிடிலும், முறி ஐவன்பினு 
டனெல்வயின் முவிந்தமுவிவித்கடி wi (Seer 68, 

Sh FA Ourger கொள்வழில் விருப்ட 

மொருசத்றுமிலையே. (௨௮) 

புனிததின் கொலை மறுத்தலில்வெறுத்திடல் 
படொறத்தருளெனட்,பணிதவழந்தவிழித்பழ. 

விழுமதடி'பணிச் துதொமதம், முனிவெரு 
ண்டி.ருவிருச்சடைரிவப்புறு நெருப்பெழமு 
ன், தினிவரும்பரிஎசண்டிசெவென்றவனக 
ன்ற்னனரோ. ் | (௭௨௭) 

மாதவன்கடி தசன்நிடவருங் சொடுமையை 
க்கருதியே, சதபங்கயமுசங்கருச பெண்மடி, 
தெலீழீததடனே, பூதலம்பெ வதும்புலைம 

டச்சையர்புணர்ச்சியுமலரல், ஏுவர்திடிஸணு



தீசர்நீம்சியசாஷ்டைம், லிய 

நன்றெனவிரும்தெனளிருநர்சபொழுதே. () 
Cam. | 

இறையவனிவ்னணமெய் துமெல்லைமிஃ 
தநிறைமலரீச்சோலையின் மறைந் அநின்றுறி 
௮றைகழற்கெளசெனசசன்பானின்ற 
மறையவன்வரும்படிமன த்தி னெண்ணினான். 

மாதவனீனைத்திடமறையவன்விலாம் 
தாதரின்மயம்குறுமாசைநீங்கயே 
ஏதமும்வஞ்சமுமிமைக்கவெண்ணியே 
பாதகறின்மபூம்பழுவத்தெய்தினான் (mm) 

வெஞ்டுினச்கெளசென்வேதியீன்றனை 
வஞ்சின தீதமைசத்தடல்வல்ல ராபியை 
pants SC tis sCsCure ga Bar 
Co GF a3 wmMer fop3GCuG ey. 0 

இன்னஅகெளடிகனியம்பிப்போனமின் 
மன்னனைமறையவல் வர்.தி.ரண் ஊிஞன் 
தன்னதிபெருக்குநீரற்றதாளிலே 
அழிரத்தல்னைவிட்டகன்றுபோயிஞர். (௭௬௨) 

கன்விபுமன்னனுங்காதன்மைந்தலுப் 
நலினதியமுனைவிட்டேகுராளிலே 
செல்னியைததுளக்சிக்கண்டுவத் அசெளசிசன் 
வஷ்னியைவருகெனமனத்திலுள்னினன். () 

வருகெ் நினை த்தஇமலர்த்தண்ரக்பூலில் 
இருபிதப்டிமஎளுப்விண்வினெப்தியே



ற... தகர்நீத்றெசாண்டம், 

அருமறைமாசவவெனையமைத்தவச் 
கருமமே துரையெனக்கனல்விளம்பிளுன் 

கதெருட்பின்னணம்பசரக்கெள?கென் 
தெவெனம்பொடிபடவெரிச் அநீமலித் 
திரிதிறன்மன்னனையடரீரீ தசோளொடும் 
சுரிசெனவுரைச்தனனவுஞ்சொல் லுவான்() 

கற்பினின்மிச்சவள்சன்னிரவ் னெறிப் 
பொற்பினன்மன்னலயான்சடவும்போதிலே 

ன், வெற்பினில்றரு$ீதவவெளியடக$நின் 
சொழ்படிமறுச்கலேன் சவென்யானென்ருல் 

இவ்வசைேெ சட்டபின்முனிவளேடினான் 
அவ்வழிநீங்கியேயகலவெய்இிட 
வெவ்வழன்மதித்தினிதிருக்கவேறீதனும் 
சவ்வியன்னுளுாடனடச் அபோயிஞன் (௭௬௭) 

வெகிசமந்சோலையும்வெந்பும் வெண்டிலா 
எதிபுனத்பொய்கையுநீங்கயேகியே- 
செறிசமையன த்திடைச் செல்லச்சேணிடைப் 
பொதிகளுக்கரும்பெரும்புகையுத்தோன்தின 

கண்டனர்புகைவதேதெல்னுங்காலையில 

மண்டலம்வளரீறீ துயர வானை தீசாவியே 
அண்டரண்டங்களாம்வெடிக்கவாரீத்தழன் 
மண்டஒமெற்கலும்வளைர் செ ண்டதே.() 
. இடிஞ்சகெதிலையென வெடி சாமுசம் 
டஉரீழீதவ்விலக்செலாமிரித்அயசரியம். 110
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சடறீசலச்தொருதியைச்சடி தநாடியே 
தொட்ர்த்சன வெனவஜற்கடரெழுச்தவே, () 
அவ்வமல்வளைர்திடவரசர்கோமகன் 

இவ்வமலெவ்வமலெ்றுகூ ந லும் 
செவ்வழலயித்படைச்செய்வகேளெ௫ு 
வெவ்வழலனையநீர்வெள்ளிகூறுவான். (ares) 

சண்டைவெம்படியினுவமன்௮அதாவியே 
அண்டசோளத்தினையடர்ரீதசெந்தமல் 
மண்டலத்தரசர்தம்மீரயிலோருயிர் 
உண்டலகேகிலசென்றனுணரி திதினான். (௪௨) 

ஒருவரையாருமிருண்டுபோட்யான் 
ஒருவனேயிறய்பிருப்8 தபோமெனதீ 
திருவையுமகனையுநோக்ச்செற்கணீரீ 
வரவரவனலெதிர்மன்ன னே ஜென். (mem) 
/வலன ட.களைப்பூண்டடைச்சஜோர். Q 

e.corill gC 6.2.19 Lire macs ar 
அசசழிவதுனலனன்அநிரீநிநி ப 
விரைகொடகனலிடைவீழ்வல்யானெல்ருன்( 

ப வேறு, ப 
அவ்னவையுரைச்சவீண்ணலவனைமாரீஜொசி 

ப்புல்லிமன்னவரீதம்மையனிதிமதீதவருயிலா 
என்ணுபுக்தன்னவன்சேட்டேன்யானி யிறக் Sl gpm வேண்டும், உல்னுயிர்ிடாமலெ 
4 சஜோருமிர்விடு சன்டே. . (௬௪௫)



ise தகரநீங்யெகாண்டம், 

இருவருமிறந்தோமாகி லிவராயோர் பதி 
யித்சேர்க்க, ஒரு தணையுண்டோசொல்லா பு 
அபொருளுணர்ந்தோயென்ஐ; மருமலர்ந 
அந் தார்மல்னன் மறுதலைதீ்ஓுரைக்கு மெல்லை 

தீ; திருவெழிஓ்வடமீம்கற்யிழ் நிருத்தியைசெ 
ட்பஇத்றாள். (௬௪௭) 

மாநீதரரலிறத்தல்வாம்தன் மாதரரர்க்கெ 

வ்அுமேஞாள், ஆய்தத நாலறிநுதோர்கூ.றக் கே 
ட்டனனாதலாலே, வேததனைவிடாதுகாத்தி ய 
ண்ணனியானிய்வெழ்தீட், பரய்ந் ஐயிர்விரி 
வேனென்ஞுப் பைந்தொடி.முர்திச்செல்ராள் 

அன்னைதானேகமைர்த னவறிசெல்றடிவி 
thf S01 By, என்னை நீர்பயம் இருங் ஈளிழிக்கண 

க்குதவவல்றோ, முன்னே த ம்விதயினாலே பூறி 

தயான்றமலில்வீழ்வேன், பிலினைநீரபிமைமி 
னென்றால் பெருகுநீரருவிச்சண்ணான். இ 

. தையலாலச்சொற்கேட்டுத் தீனையனைத்தரு 
விமோத்று, செய்யவாய்ப்பல்வி'பிர்தில்லாப் 
செழுமுலைமறத் தாயல்லை, ஐயவித் அணிவுமிர் 
தமநிவுமெக்கமிதததெல்ஞச், கையிஞன் முக 
த்தின்மோதிக்சண் ணிலைருவிசோரீம்தாள். () 

செய்சவப்பயத்இஞமலே தோல்மியசெல்வ 

செப் சதவமுண்டேனம்மமக்கடுங்சனல் 
சொல்தும்ல்லால்) உட் தசதுறவுமுள்ளம்வருழ்
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லையொழிறீயென்னு, மொய்தழறலினைச்செ 
ன்றுருடுகிநில்நினையசொல்வாள். (a7 G2) 

Ln paifier $C sun Qa வரும்விருந்திசம் 
நீதேமாகில், முறைலமிசெய்யேமாடில் சூட் 

Werle i நீதேமாகல்,பிறர்மளை நயந்தேமா 
கிற்பிமர்மனம்வைத்தேமாடுல், குறைசிலசெ 
ப்தேமாகிற்சொல்லெனக்கனலிர்பாய்ந்தாள் 

மதுரமென்டுமாமியாள்கற்பு வளர்தெிவ 
டவைத்திபின், முதிர்தழலுசானெல்லனை 8 ௪ 
மெமெனாமுழக்குசெ றத, அதிர்குரலாரீப்டமா 
Aue we ரஈவொடுங்கிக்காஜைக்,” கதிரவன் ௨1 வ] 

க்ல்ட chy Gro க்கழிசததல்றே, (1௫௨) 

மண்டமறணிந்துமூங்க் வன மெலாம்வா 
வியாகி, முண்டகங்குமுதநீல முளரிசணிலறை 
யட்பூட்பக், கஸ்டகங்குளிர்த் துகற்பிற் கரத 
யைப்பூசம்நீ துபோற்றி,வண்டலின்மணிசொ 
மிக்கும்வாரணவாசிசேர்ற் தார். ( @m) 

வாரணவாடிரண்ணி வண்டுறையசனிஃமே 
வி,தரணதெதிநீராடியர் நநியகல்றுபோடுப் 
பூரணக் சொங்கைமாதம் புதல்வனும் பின் 
னேபோதசக், சாரணச்சமைச்சஜேடுல் காடர 
ஸ்ஞட்டைச்சேர்ந்தார். ....... .(ஈட௪) 
த.ஃர்நிஙிகியகாஸ்டம்-மு EDD GAM, oe 8.
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மாவெலாமரிகள்பாட மழெர் அரல்வாசம 
னும், பூவெலாஞ்செழும் தேனல்சப் பூவை 

யுங்கிளியுமோதும், பாவெலாருருகக்கேட்டு 
ட்பலசனிபரிசினல்டி5, சாவெலாநீதலையசை 
க்ஞுங் காடுநாட்டியலபுசொல்வாம். (௧) 

தேவியங்கோவுமெப்ததீ திசம்செழுங்கம 
லப்போங், காவிபுங்குமுதப்போ தங் சாம 
ர்செங்கிடையுர் தண்ணர், வாவியுங்காட்டமா 
தர் வதனமுக்காட்டவண்டாம், பாவியுமீதே 

தென்று பரதவித் தழ லுமலி ஹோ. (௨) 
வயலெலாஞ்செம்நெல்செநழரென் மருக 

செலாங்சயல்கள்வாவும், கயலெலாங் கலவை 
வாசங்காவெலாம்புயல்கள்காவிற், யயலெலா 
ம்புசையேயநதப்புகையெலாம் பூமில்பூமில் 
அயலெலாமாரமாசத்தருகெலாரதேவதாரம் 

னரைாமணசாதுஞ்தே அண்டுளிகதிரள்கள் 
௪,ச௮ம், திரைமணைதாறுமீனத் தரண்மண நா 
அஞ்செரதா, மரைாமணராறும்வெள்ளை வளை 
மணராறும்வாவிக், கரைாமண ராறுமாதர் கன 
ன க்கலவையம்மா. ட. (௯) 
சரும்யின் பொடித் தமள்ளர் சடர்வினையடி, 

ச்சச்செெதி, திரம்பினமுத்தமங்குநினிலாச்ச
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திர்பரப்பித் - திரும்பின நஇசைகடோறுநீ திகழ் 
தலாறிசெறிர் தபன்மீல்- அரும்பியவானுமநீ 
சாட்டசனிபுமெரீத்தவலி றே; (௫) 

காய்ரீதவெஞ்சிெனச் கடாக்கள்சமலங்கள் இ 
தைத்தமுத்திச் - சாயத் தவச்கமிகளெல்லாஞ்ச 

ங்கினஞ்சரிவமேதி ~ தோயப்ந்தபூற் திடங்களெ 
ஃலாதீ துள் ஞ.வவாளைச்காள-டரீப் நகவக்சூழி 
களெல்லாம் பதிவனபலவிஞாறல், (௬) 

கடையெர்குர்வைகேட்டுக் கலந்கியேமயங் 
கிச்சாவி, னிடையிடைமறைவலேபோ லிரிவ 
ன கிளிகளெல்லாம், மடையிலடசரியு முத்தம் 
வளரிளதசைகண்டஞ்ட, உடைபெரறும்புனலி 

'லோயோளிட்பனபோல்றிவன்றே (௪) 

. இவன்வளைமதுவுண்மள்ள ரிருர் ததா சொ 
வடிவித்தி, முலிவிளைசெழ்றெல்கொய்து வரு 
முதன் முதிர்றி துசாய்ற் த பிவ்விளைகதிர்களா 
லேபெருக்கினீ வ் முளைப்பவெல்லாம், பொன் 

விளைகுரலிற்றொலவ்றும் வெள்ளிவால்போன்க 

வலிறே. (௮) 
இயலறிபுல வோர்தம் மாட் Det ore As வோ 

ர்க், செயலறிர்துள சாள்கைம்மா தளிழதி 
டச்செல்வோர்போல்,' வயல்வள ஞ்சரக்சமே 
ஞண் மடை voy ar baw சால புயலவ்ளர்ஷி 
எம்பிர்செர்றெல்போய்ப் பகவ தவல் மே



௮௮ சாசிசாண்டம். 

இச்சசையாயரன்ஞட்டெல்லைசண்டெல்லை 
யேக)மைத்தழைசபாடவரயின்மணிதிமல்வநீ 
அதண்ணிகச், கொத்தலர்குழலியோடுங் சோ 
ளொயிங்குமரனோடும், மெத்திறலமைச்சனோ 
மிம்வித்த சன்காடுபுச்கா 4... | |W) 

ஆரணசாலைகோடியாவணவிதிகோடி, தோ 
சணவாயில்கோடிஎடர்மணிமாடங்கோடிஃபூர 
ணகஞும்பமிலினிப் பொலியுமஸ் டபங்கள்சோ 
ட,வாரணபற்திசோடியயப்பரிப்பற்நிகோடி. 
ஆமேங்கையரன தீதராவோசாடல்காண 

தடுமங்கையரன சதருலவுமக்கையரன தீத 
டாமேங்கையரனநதபயிறரு்தியெல்லாம் 
வாமெங்சையு மயோகத்தி மன்னனும் கண்டு 
போனார்... (0௨) 

தொலைவிலாமுதலவஞாரிக்ருர்சுக்ரென் கும 

சபை, அலைவின்மா நகரீபுக்கா ரரிவைய ரளச 
க்சாடும், கலைவிமிக்கட ஓமில்பசகடி சபவரவு 
ம்பா, முலையேனுமலையும்வதீ த முடுகெம 
அ௮ருதோறும்.. (Om) 

உதிநிரபதீதிமீதி லஓுயர்ந் சமாளிகையினெழ் 
திச், த தரச்சாளறங்கடிறந.த செததிருவைய 
Sent, வத்திசச்சிஓசள்கோடிமல்னனையில 
Ser Oa’ a, He Grlner 6 eC rind tern தில 

வதியுச்சஞ்2ி, (0௪)



Br Gis mess cach, OF by 8 

Her oawascia Sr Su cdinoAeGan ude 
னண்ஃி, நன்னதிபனைரதசென்னி சாயசலவி. 
சுவ்ராதன், சன்னிதிதல்னித்செலி௮தலைபறவ 
ணங்கிட்போத து,மன்னவர்பெருமானங்சோ 
ர்மணிமுடிப்பொதியில்சேரீரீ சால், (DG) 

்- அப்யெரும்பொதியில்புச்சா ரமைச்சனங் 
காழ.நண்ணி, எப்பெரும்பண்டமு- ந்கொண் 
டெய்தினவிமைப்பினட்டுச், செட்பெருந்தி 
ருவிரவ்லா டிருக்கையாரிபடைதீத வன்னம், 
அய்ப்பனசெய்திருழ்தா ரிருந்தபி னிசம்தத 
சொல்லாம், (De) 

Cag. 
Sons rer eed மறுநாளையி ௮௮ இவினை நி 

னையா, பொருமானகளி MO Lite rye 
சோல்மிகவெருளர, முருசார்தொடை முடி, 
யாப்மமை முவிகூதியயொருணீ, [தருமாறு 
எதெனிலில்ற த தருசென்றுதடுத்தான்..(0௭) 

அதிரப்பெருகசவத்தொடுமழலசப்யுகர்ப 
aera, மதிரச்சில சகெட்லொ மொமழியப் 
பொருடருபச், சதுரெப்படி யெனவெய்த் 
அடதளரத் தணைவிழுரூத், அதிரச்லெதெதி 
wear 10 Pinas (9௮). 

மாழீபும்பமியுணராமுமெருலையான்ழா 
Gites oft, Qinyflay tise Gish rete aned



1௯2 காசிுகாஸண்டம்: 

பொருணம்குதறுணியார், எழுனெறதொடர் 
கியானஓ வெருசஞ்சியவொலிபோல், ஓழு 
ன்றதெனாசேயென வவலுஞ்சில மொழி 

வால். (0௯) 
| பின்னஞ்சியவிடை மாய்சதிர்வேலஞ்செயவி 

மியாய், வவ்னெஞ்சுடைமுனிதம்முடை/வள 
முள்ளதுகொஸண்டால், என்னெஞ்சயு மூன் 

னெஞ்சமு மொலீிறலிதி யிரண்டோ, உன் 

ளெஞ்சறியாதெல்வயி -ளதோபொருளெ 
ன்ருன், | (2.0) 

கல்லென்றுயர் தோளாய் செளசகனெண் 

ுதலல்லால், இல்லெல்பது மூளதென்பது 
மியாமெண்ணாதறடு,மோ, galore’ Sac ய 
னதிதீதன மெனையும்மகனையநீ, வில்லெல்றன 
ல்கற்புக்கொரு விரீதாகியதிதீ காள். (௨௮) 

அல்வாறுமாசெயமலின வனலையங் கூறையு 
யிர்கொண்ட, டெல்லானுமைவிலை கூறுவலென 
வெண்ணியிடை நதா வெய்வாய்வடிவேலோ 
யெமைவிலை கூறுதலரிதென், ஹஜொவ்வாயெனி 

லிவிரிமோதம து ழின்வலியென்றாள். (௨௨) 
தேமெல்கவிவாயாளிதுசெப்பச்செயலிது 

வே, யாமென்றெலவேவெள்ளியமதுவேநல 

னென்று, மாமலின.வன்மைநதல்ஐலைமிசை 
யுங்குல்மற்வாள், பூமெல்குழல் மல சயுஞ் சி 

அபுல்லைதீழுதடததான், ப (௨௬)



சாசிசாண்பம், MT & a 

மெள்ளச்செல நாளஞ்செய. விகாயக்செல 
a adie, திள்ளட்பூதல்வனையும்மயிரனையும் மு னடத்தி, உள்ளச் us Aen eu OT COM 5D 

நீர், வெள்ளத்தினையடையாவிறை விலை கூதிந 
டிச ன், (௨௪) 

ஜால தரமுணராதுபிர் தளரும்படிபலசெ 
ப்சமலை ட்பமவினைப நிதிடவி$ 6 ரனன்விலை 
மபுன், வாலசடிறுபருவ த்தெனன் மரபிற்பு சல 
ately if ir, நிலச்சீபல்விலியாளையு நிதிபுள்ளவர் 
கொண் ம்ன், (2 ட) 

Caras LICR (Lp £9. od ava சொல்ல்ச்சுடத 
82.1 பட ஆ ம 92) Dot Cp i Gay மிசவும்மனழு 
LB Vey don இருவனையாளிவ 'டனையும்பு 
வவ டம், ஏஇப்படி.விலைக்.நிட வெய் துத்இற 
மென்பா/, 

(௨௯) 
GF mp) bz a ஊயிலைப்பொரு *திருவொப்ப 

வளிவஞும், ழு௮ததணிச்தர்யப்புயமத 960) 
ப்ப்வவ்மசனும், ஒருவற்கு று ஏிலையிற்பொரு 
ரிடையார்கரமுளசேோர, இரு௩ரீச் ௬ விலை 

பிப்பதிசெலர்சல்குவசென்பார், ~~ (aa) 
தவருச்சல தயிராவ;த மெனுதீள்சரச ழ், 

த்வருக்கல சள்காபுரி பசசும்கல் சலை சேர், ea 
ரிச்ச்டல்பு ட ஞூஜ்வியனு௦சத்திடபதிவார்,



க்௨ காடுசாண்டம். 

எவருக்கெளி இவருக்குறு ada’ once செ:: 

பார், ( (e.g 

மஸ் மின்னென வரு மென்மனை விஎயயும் 
கனையுநீர், சொண்மின்னென விலைகூறிய கே. 

மாளாரைகேளா, வீண்மில்னென விலையும், 
வெண்ணாலணிமா ர்பல்டிகண் மூன் ஜெரும 

யோதிதிச் சசம்வோெ இர்வறீதான். ௫ 
என் சொல்லினை முன் சொன்னவை ய 

ம்பகரொெனவே, மெல்டுசால்ிஈய விளஷு 
னை விலைகூறின ளெனவும், மல் சொல்ல.) 

சேயையு மட்டனை யும் விமகும்... Qu bey 

AGwaer Ap a Gwel ax os மலர Syst Oe ox 

ல்வான். ் | le 

sor Ge jane fob O pi a eee bm sop 

போம், ௮ளவுக்கிரு நிஜனல் கடி, So s) 

QWs pis Ler sACU Chew PlS sou) 
துரையில்டடி.தருேன்) தஎமச் 20 
Glenn @ water bp nano Oye Ber 

2 பி, பனி 

இருவருச்குமிதுவிலையாமெனிஃ mn 

பொருளளிஃபனின்றெல் றுபுசன் திடம் 
தருகவட்பொருடானெனச்சாற்றலும் 

வெருவிலர் சணன்பீளவும்கூ அவன், (௬௨) 

ecto bbs இன் தளிக்குறுறுபொருள் 
சொண்டர்தம்கமஙயகமயெனச்கூறினன்



காடிசாண்பிம். ராகு 

வெஸ்மனச் சனென்வெள்ளியைக்கூவிபர் 
ry a a 6 ர © 
்ண்மீறைக்ஞாலர் சோலிமுகசே ரச்சியே(௬ஈ) 

இவரீதமசீசவியேன் 2 லுமீவனென் 

அவர்தமம்சனங்லகயறைந்தனன் 

sit af புவிமுன்ன ளுற்று நீர் 
மாநிதிகைபுக்க மோ வென்றாள்... (௬௪ 

3 ~ 9 ர 4 சீ 
ப 4ர்ததெண்பொருஸ்மாதைபுஞ்சே யையும் 
( 71 ; oo” 2) தணற்களி சீ தாவணறல்கென 

வனை ச வாவணழ் தீட்டிருடிர்த.ன் 

கொர தஜேடடயிலைவண கஜன். (௬௫) 

வல்லிபோ தில ருர$தலெழிர்டுகனச் 
2 ல்லிவேற்உட்டுளியலமி நீதிட 

‘ 5 ் ் ப லிசிமாமூலர்சீசாள்களையன் புடன். 
பவது உ ட 2 BiG on 2 L2G 2G we FB yodGes. ௯) 
மெக் “நசோனுதிருபரும் பானுமன், 

செருணவவாவுறசெம்ரூகம்? 
aver av cir gop ககெய்நியதன்றிபற். 
ப் ட்வஷ்ிகாஸ்பனினியென வேத்ஜேள். (௬௭3 

ச௩கமேன்னினிடைவனென்ே படர் 
தாங்கிராயக தாவிடையென்றயல் 
திங்கினாவிறைநிள்கழுத்மைத்சமீஇத். 
லாற்கொய்விட்டுத்தோன் தலாத்திஞன்.(ஈ௮) 

ள்மையபவெள்னையுமியாலைபுர் தரற்பெ. 
சமைமிழச்சீனையோச.சமூம்றதோ.



OT ie eo கர்சிசகாண்ட௫, 

உமையை இ ங்கு நவ் திருச் say 
Melo Oona an, Can பென்றாம்திஞன், (i oi 

கழுத்சைப்பூண்ட முர்சாவலன் கைகளை 
அரு தமாம் பற்றவிரிவிக் னன் 
ahi Aa EG dun hB இடவேதுயன் 
Gap sare. TUS 5.4 Fv GLG Ln ய/ இனன் () 

கடியவேதியன் கைதொட்டி மூ சீசவக் Gar Darina ds CGEM ECs beCu 
இடிவிழுர்தமராமாமிசெனுழ் 
படிவிருர் மனன் சற்றும் COB i Bac. (ea) 

வற் ஏமநீதிரிமன்ை சோ Fy நீ 
பீதியில் வர்போலட்புலம் புவ. 
தெர் துசாரண மென் றடிபோநிறலும் 
சிரீனீசவாட்ட மூம்'சீசாட்டமுநீ மதிறிஞன் , () 

அம் சணல் மூகரோச்பெரும் பொருள் வம்தசசோவென்அமன்னவ் விஏட் ப்யான் 
இச்சமாதிிடெதரனனின்னமும் ன [ன் 
சிர்றையோ ஷோ ௪ப்வதொ ன் றுண்டுடல் (7 
மூனிச்குறு. ன்ன 'மொழிர்தபொ OOF Gg eer எனச்௫ச்கூலிநீமிகுவசெவ்னென | உண்க்றுபிகுவல்வாகெனவத் தமன் | Fare Ge Goh ans gash Geary லியன், () அன்னா லய எமச்ச்னேதேோக் யே. என்க நிிந்திகத்தம்பொலி க 

  

i



ere arent. Mm & 

சொன்ன போதிர் றனுச்சென வேங்கயெம் 
மன்னே ெனமந்திரிகூறுவான். (௪௫) 

அவ்னைய) யெமசாண்டலதயாகெ 
நின்னையால் விலைகூறுசனீிதுயோ 

என் னை திவிற்றிவர்க்ராசசெலத்த கம் 
பொன்னைதல்ெனவிம் ரீதடி பூஸ் டனல் () 

மண்ணில் விரி தவலமர்சனைம By ணத் 
சொஸஷஸ் வணிலாவசனதீசொளிம பகவ 
கண்லசினிம்புனல ட்டி ரகெளடிசலஸ் 
“அன்மை க்தர்க்கும்தொகென்றுல்பு 

ரோகி, ருமேபோருட்ஞூன்ஷேவிற திருவ 

தார்ச்குமாதகு உண்ணமதிய லாம் 

தார்க்தேலாவுவெள்வேலவதா்கலொ ன் 

EG len biter Sd Cay ண்ணிதிரல்சென்றா 

என்ன ரவமெலக்குப்பலித்ததென் 

p dea கரிறிபலவாவ lew Sag wt 

Ou Toh called மாமுடி.மிஇற்புசி 7G + Gwe 
மன்னனைவிலைமந்திரிகூறுவான் oy . )௪௧) 

He SMe ri enoyeg 
௪௭ இயினர்களாயிலு. ஞ் சால்புடைச்' 
கோதிறான்றனைச்சொண்மி னெனபீபல். 
விதி தாலம்விலைய தகூதிஞன்;. (௫2). 

வாரமே 'குடிர் இரிமல் னனைத்: 

st C pba Su Derb Car ate 

 



ரர் காசாண்டம், 

வி/வாகுவெலும்பெயர்மேவிஞேல் 
கூரநீர்மைப்புலைமசன் றோன் திஞன், (Ge) 

குடக்கணுங்மெயம்யெகொள்சையால் 
ஐடைடைம்ஞாா கா மவிதரப்புற்றதளர்ஈரியான் 
விமக்கஇன் Comp சைவிண்.டுவில் றண்டி னிஃ 

தொடச்டுக்சாவிய ண்பெருர்சதாளிஞன் () 
சமக்குங்தாவைத்துதீ தூ. சொடிவால்புதைத் 

மக்கு வ:3௦ Oapg Gl wayge & Beg ob 
அ மைச்மாம்புன்றொமிலாள ரெட்போல்பூவர் 
தமக்காம்பிற்கச்தகுதியுஸ் டோவென்றா ore () 

அன்ன தன்ஷையாசன்புள bole arr 
இற்தசாக்சேளி௨னல்தெம்விலைப் 

பொன் னளிப்பவனிஃலெனட்புர் இலவத் 
சதன்னைவில்லென்றமைச்சதிஇயம்பிஞன் () 

ஆயினன் சென்றமைச்சனுமங்கயின் 
மேயின ன்னினிவிழ்பனுனக்சென் றான், 

சுயுதல்விலைமயே செனட்பொன்டதி 
ஞயிரமென் தல்மச்சனியம்பிஞன். (EG) 

SOHSCa Veron 3 ge Ou rhQu0 BS 
தருளினவ்புலையத்கல்மச்சாவணம் 
பொருளைவாங்கிட்டதரசகளிச்தசயபோயப்ப், 
வருகவெல் னமகிழ்ர்தவனேடஞன்ஈ. ் (Ger) 

_ மீளிடேற் gidO se pr heap ட 
சோளிலேத்திஃ்புலையத்டரடரத்சனன். :



காரிசாண்டம், கள 

அவிமொய்ம்பினமைச்சஓுூ.மன்ன வன் 
ரளிலபிழ்த் THUD PAGS). (Ga) 

கொதற்றவாறின்குளிரீமலரீத்தாளிணே 
உற்றசாடொட்டுமுன்பணியேசெயப் 
பெதநீறமா சவப்பேறெனக்ன் ஜெடும் 
அற 2சாே வன்றயலமுதேகினஞென்: (டு) 

வலையநீத்தபப தீதிடைவைத்தகால் 

அலையவேபின் ரொடர்ர்தரிச்சர்இரன் 
தொலைவிலாமுடை நாநியதொன்னெறிப் 

புலையன் மவும்புலைக்குடினண்ணினான் (டு௮) 

Lt é gars ட்ப்ச் oF OOF LIM WI Leven pp 
கோ திசாவையிறக்கிச்சகொடுச்சன் 

ஊத்ழைக்சொட்டிலிலுள்ளிருச்தேபுவி 
காச்தசோவுடல் சாலனியம்டவான். (Qs) 

Can, 
தூநீகிருள்கடியுஞ்செத்திச் சடலையிற்சு0ும் 

பிணச் துக், கோ ல்கெடலைப்பேறுடையெ ஸ் 

றுண்டுபணங்சகாலுண்டு, வாங்கிமீடுதனக்குவை 
அிதுவாய்ச்கரிசியைதீ பிட்டுண், டாம்கருவென் 
பின் ஓுமண்ண௫இக்கஉனுரைப்பான் (௬௦) 
எனச்ஞநீபணமும்சொள்ளியாடையுமினிது 

was, a ச்குவாய்ச்சரிச சந்தே spo 9p Gue 
GU Gse, மன ம்றுளேவஞ்சமீன்கிமயான 2



௬௮ சாசசொண்டம். 

ஒைவாயென்ன.7, தீனச்சுதே Haven 1 6.09 
DP ACLs Geri £ F168, (௪௨) 

சுட்டலெம் பிண தோடோக்சத்தொலைந் த 

வெந்செரிர்சசொல்ளிச்,கட்டையும்பா எடசே 
ரீந்தசகழிசளாமொ அச்கூட்டச், கொட்டிமொ 
ன்தெடுத் தமேனுள் கொடுஞசவங் சொணரீத் 
துபோட்ட், சட்டிகொள் [ற நிர்செர்சோதி 
சாவலன் வீற்றிருந்தான். (௬௬) 
பாடை யிர்ரொணரீட் தவை த பிஞ்சும் 

பணழுந்சொள்ளி, ஆஉடயும்வாங்கியிட்டியா 

ஸண்டஜசக்களிரசற் கூதி௮2) கூடையி விறைதி 
அதாளுந்செ!டுரதவாய்கரரிசிலைத்சாம்,கோ 

டைமாச்களிற்றின்மன்ன ரை ரீதனலுறைநீ 

தியின்னர். (௪) 

அதீதிருசசரின்மத்ரூ ரம்பலத்திரவு சச் 
சத்திய£ர்த்தியென்பான் தரசு யசனைத்தே 

டிட், புத்தியில்வரும் சரஸ் ணிப்புலைச் 6 டலரு 
(ுதேடி, உச்சமுனீமரீகாச்குமாறுகேட்டோடி 

ச்சென்ரான்,... | (௪௫) 

செருட்டெழுர்ெரியஞ்செர்திச்சுகா நீ 
நீதி?ய௪), மருப்பயிலரங்தன்மன்னை மந்திரத் 

தலைஉனண்மிஷ், செருப்பயில்விர்வேவாம் இ 
ருடி.சனிசேயுச்சல், கருப்ப தகண்டான். சா 
ஞூவேங்கிபேபலநிவிழ்ச் சான்... (௪௬)



சாடிசாண்டம்; Fly oe 

மன்னவரிடம்பொரு.து OP GL! Gam gy 
BF 81h p, அன்ன மென்னடையாராட வச மை. யரிபாடவைகம், பொன்னெ மில் சாயி விக் ப்பு சமும்பிசாசுமாடு0, இறீசெடுக்சோ யிலாவத்செய் தியஎ வயகென்ளுன். (௬௭) 

“ஐசருமயனுமா.இக்கடச்சரக்சொடி யரர மை 
விதியினை யெளியதம்பூல், வெல்லலாந்தகை 
மச் ஈண்டடேரு அதிகப் வந ol BU மேனா; 
ளமைத்தி வேயடுக்கும லால், பதிலே விதறீ 

வோடிவருக்சலையென்றுசொன்றா4, (௬௮) 

என்னவேயமைச்சல் கேதியிருரீசஎனிருக் கவள றன், மூர்னமேபுட்தீ துவதீத வரிசி 
பைரூரை யினித்தால், இல் op ses OCs 

ல் மெண்ணி?யயமைச் உ oP 2 6 ர பென் 
ன்டி வணநீவொங்கிட்பஃலிளி நீபொழிச் சொ 
(OO yr BP, 

(௬௯). 
மண்டலத்திறைவலும்ச் து வை? சவாயிச்சகி, சிதவ்னைஃ்,கொண்டு?பா ய்ச்சுரபிகர் து கோ: 

மயத் தடனேவிம்ர் ச, த 0லமெடுத் தக்கு 
த் தச்சமைத்தினி தசவவசீசே £).றுஸ்டவ.ந்ரை 
ர் சார்பின்னை யுச்றவாதெடுச் தரைய்பாம். 0 

சிசாண்டம்- மேதீரித்து... 

Ah, Kise.



  

எட்டா௨ன 

பயானகாண்டம், 

ey 68 Cie. 

வல்லியுமஈுமந் த மறையவன் மனையிந்சே 
re, சொல்லிய பணி சிளல்லாஞ் சோர்வற 

ச்ழய் தயமின் எம், . எவலியோர்சாமமென்ன 
வெழுத்திருந்ேதவன் முற்றி, ௮ஃலிருசாமஞ் 
சென்ருலளித்சகூமுஸ்றேங் இ (கி) 

கையினிலுல sme HA ets soll ay Gob 
பாய, மெப்யினிஃவெயர் நீ.சிரீத விழியினில 
௫ுவிடாய, னெயியினின்முடிச் தகூர்ம மெற் 
குத் துங் 9சொாமிமைகாட, உமயினிம்திகழ்வே 
த்கண்ணா ராம்பையர்மறுகிச்சே.ர்ம்.தரரி. (௨) 

புன்சனுற்றரம்பைமாதர் வரு நீசவும்புர் இ 
செய்யா, வன்கணனிரச்சமில்லான்மடி.த்தவா 
ய்வெடித்தசொல்லான், தல்கணன்பில்லான் 
ப்பொல்லால்[றஅகணன் விலைசொஸ்டாள்வோன் 
இஃ்கணில்லாதாள்டாரி யிவனிஓம் சொடிய' 
பாவி, ன ரு, (௩) 
அ்டியினாலஞ்சிமைந்தல னந்தலைப்பயமுண் 

ர்த்து, விடபுமுனனெழுத்திருர் த.விளைபுலம் ஐ. 
பித்தும் கறம னச்தீட்குசெ.பமு சாட்ட 
மூஞ்சமில்தபுத்டோல் மூடிப் அயில் 
ச முறைமும்தங்ருமத்தாளில்:.... (௪)



ந ட்ச் ௬ 
ப்பான மாண டடம ௨1014 

மைர தனுஞ் சிருரோடேடில னறீதனில்விற 
குகட்டு தீ தறீதிவெம்யிஞர்பாம் தருப்பை 
கண்டி. துவிட் கில், அர்தணன்ருனிகானெ 
ல்ஞவஞ்யோர்வட சீ இனிழல், இர், சன மிறம் 

யப்புலிரு ரீதிடுபு 2ந்கட்செல் ரன், (இ) 
ப.௰ச்சனன் குலசயைப்பற்றிப் பதித்தலு 

Catia Garsaé, Oo i seis ததினட்டந்கும் 
சாளராச்ீறியோங்க2, தெறி? சமல்விழியா 

நீர் ரத ண்டிரீறு 9 கல்டலோடும், வெதித் 
OF: மூ ரீ தலறியே டி. வெருவியேசனாயில்வீ 

Leb gre. (சு) 

வடத்தினை2ிர நத? த மர் மறுகிப்போய் 
உள்ளீலவ்ீழ்ர்த,இட/ நனை யணுவயையோவெ 
ன் ம்றதறமாயாயெல்வப், படதிஇஞறந்டெரி | 
யதாகந்கடிதத துடாருமென்று, விடத்திலை 

திவ சார்ரீதான்விட்டுயிரடீந்கிறிறன்ே. (௭) 

ஆயிடோ டசல் றபின்னை பனைவரும்புரட்டிப் 
பார்த் துப், பாவியூழெல்னேயிழ் சப்பால கனி 
றஐர்சானெல்ளு, மேவிடய்வட த்தின் Gia gs தீ 

வரல£்விதகுகொண்டு, ஏவிபுங்கமனிஞ்மம்கா. 
சியம்பஇயித்புச்சார்; - லட wy), 

பாலர்ஷர்தரிற்புக்கார் பானுவுங்ஈடலிழ்பு க 
சரன்) மாலைவந்திரு ச்சிபின்னர்எமீழில் சோக 
பென்னை, பாலன் af Be ade வ் Clb ws de



01௨ மயான்காண்டம்.. 

( மித்திர சண்டாள rT) சால தொந்துருகவொயிந் க 
டைதீதலைவற் தபார்தீதாள்,. (a) 
வண அகியதாழ்த ள்சால் வாடியமனத்தாண் 

மக்சாள், இணங்கியும்நுடனேவற்த வெல்மத 
Gor bog ol wom றாள், மணங்கமழ்குழலாயுன். 
தன்மைத்தைரவு ண்ட உ உணங்கியேபிநீ 
ஜானெல் ருரூயிர் ச் இிலன்மறுவெழ்ர் தாள் () 

மடம்ததைவலலிவெனுமைந்தலா?தாக் 
Sow 8 g, இடம்்இழிலயிறர்தாசனல்னய।ம்வ 
Had Doll b oir, வ_. சீதினுக்சயமலசர்மீற வ 
டச்கினிற்குகைபடர்த் ச, ஐடத்தினித்பெக்கே 
யெல்றுசாற்நியேயவர்கள்போனார்ஈ (ம 6) 

அறுதமீ தெதென்றுசால a Aarts gm Bai 
கீ௮) மறுெருடையோர்க் repre eos g 
சத்ரு ல்மாழ்கிள் சறிதொமில் முழு எஞ்ச 
ப்லுதிர்ர் த.பின் ஹேடிச்டூசறல், உறுநிபென்று 
எத்தினுள்ளே பொழடிச்ெ ர் தசம் இற்புக்தாள்() 
ட (தைமுலற பணிசளெஃல.ஞீ செய்தறமு 
டத; தப்பின்ன॥ , மதய உல் ஐன்னையேதீது 
ப்.புகத் தழு.துவிம்மி, இறைவ?கேளரவற்இண் 
ட.ென்மகனிததீதா யானச், சறையிலேசே 
PPS ps Hay yor oACu 2 eres cap any (dm) 

_ சினக்கரிஞ்சொல்லாத்டநித் BBSE) a 129 
வணி, எனக்குறுகுையேயன்தியென்பொரு 
ட்கழிவுவத்நால்)உளச்குறுகுறைசாலுன்டோ.



LOW ran sir a tn. OT 

HMPA WLU. gradencE gs: War 
ois Bit: தீவிரீசம்போவதென்றான், (9௪) 

௮டிமையே!சியனினுமையா மற் தத இறர் 
தானென்றால்,கொடியனேன்.॥ன ச்ரு.ப்பெற்ற 
வயிறுதான் Cares Gua gy படியின் மேலி 
ஐற்ரான் றன்னைட்பார்தெ மிழ்தீடக்டுக்தங்கு ay 
MLD WIL. GBF a ருவேனள்கு வில டாயெல தீ தொர 
மு தவிழ்ற்சாள். (கிடு) 

ம லபங்குழலாள்கூற மறையஉன்மனம் 
பொருதீதி, வேலைகண் மிகவுமுண்டுவிடியுமூன் 
வருகாயாகிள், நிலவெல்விழிய/யேகு நீயென 
lair henge OE x sh ன, காலை$ய யெஞுரீ இருர் 
அசழ.ரசர்தட நீ தயோஷள். (war) 
பாவியேமகனே பய்ன் டன் பழைட்பண்மெ 

வ்யூ 36 Gee or Hg eT AGUS apa or Gok gg 
யங்கியேமய ங்.கிவழ் உள், தர விய ங் கண்ணீர் 
பாய் கச.றுவள்பதசறியே* இ, அவியயத் தேடி. 
த்செடி பலமருமுடலமொரீதால், (00௭. 
ஆறெலாமடுசள்வைதீத & டிெலாம்விழிதீ f 

தின்த,. தாெலாமரிவைசென்ற சவடெலாக் 
'குறுத்சொட்ட, மாதெலாங்கூ.நீ துன்று வன 
மெகாம்முணிகள்பார்ச்ரம், தறெலாந்ீசபை த்த்க்நிட்செடியெலார்தேடி2சல்ரூள்,. (1 
"டிஞழ்ள்றமெல்வா புரஜர்சரு90௯ னி வடிகுள் விறகு லவச்௪ ௨42. க்கக.     



ராசா மயானகாண்டம், 

வறீசாள், நாட ஞள்சமு௫ும்பேயு திரிசஞக்குற 
ரூர் தன்மிச், கூடிபகுழுவிஞப்பூண் குமரனை 
செல்றுசண்டாள். (2௯) 

கீண்டனள்சதறிவீழ்நதாள் சமூ கெலாமிரிய 
ல்போ கச், சொண்டதோர்மகவிஞு சை யாவி 
யைக்சொள்ளகொள்ள், முண்டசக்காறிதாலே 
நீதி முருகமைடி.மேல்வைத்தேே, அண்டருமறு 
Bude wise ts: bogbeapdr, (2.0 

வேறு, 
பனிய ன$னரீ.ஐ வெயிலாலுலரீர் பசியா 

WLP துமுலவா,௮னியாயவெல்சணரவாலிறமீ 
சி வதிடாவமெஃ:கெலநியன், கனியேடெ, 
BB விடசோட்செயிர் த தீரைமீதுருண்டமக 
னே, இனியாலாரம்பி யுயிர்வாரீவமெல் ற னி 
ஜஹையோனும்யானுமவபே. (௨௧) 

திழையோசைபெற்த பறையோஜாயற்று 
'நிகாயாட்திக ர் தசமுகன், லழையோதைபுறற 
செடி யூடி.றச்க விதியாரிமைத் ச செயலோ, ம 
ஹையோனிறச்ச. வள டனச்தும். வமுவாச 
ளித்தவடிவேஷ், இமையோனளித்தம௰னேயுனீ 
49 AgpCor dg sah pu, (௨2) 
' வானின்றிழிர் த. சொரி ன்ற தானா. மை. 
போலவிழவிமிநீர்,  ஊனின் Aiud புதிசம்ச 
ள்சர்த் வமிரின் நிவெம்புசமலின்,. மேஜின் று 
வெத்த் சலிர்போ்லுபல்சிமிொல்தெரச்சத



LOLI TOOT er coor hy உ௨௱டு 

ணியே, யானின நிரந்த வேனென்பதில்லையி 1 
Cond cf fis Can. (௨௩) 
செற்சகோலற இன் மூறையேசெ.ஓு% திற 

லோனெவயர்ச் ௪ரரவோன், (ச௨உங்கோடயனை 
al D sh, Lo Sot ew asp hy aun விமிவிச்சவெண்ணி 97% 
றாள், UEC SOR i (ம் ுஈரீபோல்விளங்கு ag 
மைகழர் தபரிலால், எஙிகேயெர௯௪ neo! ear 
ன் றுலாக்டு வினியே தசொல்வன்மகனே (௨௪) 

நிராள வாவி def) EF L260 Bp fo pet seid 
(ுதிவியும், பாராளுரீர்மை தொடர்பற்றதன் 
௮ படியாஞ மெத் OSL யில்ர ‘store Oris 
et indo ong (Pano a & ar C@F serv star 
மே, sy onara de ரவமேஉனத்றி ஒரவாலிறந் 
swage. (௨௫) 

தஃலோரிஓகு2சமுறையாமறங்களுலெட்டி, 
லொன் று குதையேம், இல்லோரையர்ப மிச 
Cyd p8@ மிரையன்நியேதவுகஷேம்,சொ 
AComog § pipe p Fu rps og pCamnt 
சள்பு2இசட்வேம், எல்லோர் சமச்குமினிதேவி 
ட்ப மேதாகவச்ததிதுவே. (௨௪] 
மழைரீதிபுற்ற பு சாடழித்து உருசேனையா ள்வததிிபும், அறை தீதிமுற்௮ு முணராவமைச் 

ையஸில்யில் ஒல். அமகியேம், கல தயி 
மழைச் சின பேலிளைத் ச டி. வீர்த்தருர்று ' 

wae? 

   



ONT oe மயீரனகாண்டம், 

மஙியேட், இறையேதவத்தின் விவ கேயெமக் 
குமிதுவோவிதிச்சவிதியே, (௨௭) 

கனமுறீதருர்கள் னூலருந்தரிதீ தஈரமும்பெ 

ருத்சவு£மும், தின முஞ்சிறக்ர முகமுச் சரித 
எடகபுக்கிடர்குமுறை; ண், முனமுந்தரிம் ச. 

dere! யபிறவாமலென்நன்பகனை, மன 

மும்தரிட்ப இலைொர் பெற்ற வயிறுந்தரிட் 
பதிலை மய (Om HY | 

பரவாதஇகட்னு (029வவிளைத்த பஉயோாலு 
ளதீதிலறமே; விரவா த தட்ட முனிகெளசிச 2௫ 
வினயேமிஈமச்சருதையபோல்,சா யிட தீ ட 
வதியேனளித்ச சளிருவிசெற்தசடிவாம், ௮ர 
'வேயுனச்சு மூராதோபசைக்த உளியேனிகதீ 
வினையே, (௨௯) 

என்னயசன்றல் மணிமார்பிலேறி aS Gar wor 
டூகின்ற சிவம்மொமி, முன்ஞய்விகோ றி த க்ன்வ் 

மூம்சவெம்மின் ரூ தலேஈடரீ தமதலாட், செ 
தீசாப்திண்டு.செறிசானிரு நீது செளியாதிர 

க்குத், gd @lags sues gd p 
னகிவுக்சடா துமகளே, (௬௦) 
மறவாளெயி3 றமணிகாசணத் இன்வியாலி 

றத்தளவெனே, ட.றவாஇரூக்கு பஇிபாவிதன் 
ஜோ சேேசென£சருதியோ,, தவாய்சிவ்ற்த 
ச்னிஉாபுனாத்தில் செயலாப்முசற்து விழியா



மயானகாண்டிம். ener 

ய், பிறவாதறித்சனடியேவழுதீதுபெராுமான 
ளித்தஸ்ரக ன்... ப (௬௧) 
வ யேறுவெற்தி நெயவேன்மலர்கீஷச மக 

ஞேடிறர்.துமடியாச், கொடியேன் முகத்தில் 
விழியார்முனிச்கு வளநாடளிச்ச சொடையா 
£, இடியேரடத்தமாமாமெண்ணி விடையே 
புமைத்தலமகேர, அடி.யேளை யொச்சமுடியா 
திருத்தலனியாயமிக்கயமனே, (௨) 

Gaim. 
எனமருகியிவனுடனு மிறநீதேமாடு, Ja 

னையெடுத்தெரித்தடக்கவுரியாரில்லை, மனமு 
௬ுகானம்ஒமவிலை சொண் டேன்சால, ache 
ண்டன்மனைவியுவன் றி மாபாவி, Bex cp 
டைய்ரீவிடியுமுதத்செல்லேஞூத், செறுவ 
ரிவன்றனைக்கருக்கிச்செல்வனென்று, *ன்.து 
நருமகனையெடுத்தணிசதோள்வைத் அத், தள் 
ளாடிமதிதயஞர் தனையைபிண்டாள். (em) 

. காமமேடுஞ்செகிந்த செந்தரய்முன்னே, 
கெளவியிருத் 'திடப்பறர் த கமுறுமோ தடி) 
போபிபோடெனப் பலபேப் .தொடர்ச்சொ 
ஸூ, போகேனீயெ௯ர்சொடி.ய பூசஞ்சம, 
ஸு ரமுதோதும்பரி க்கர்ரிகட Fay வா FELD oy. 
Cort pQorraer sO pais tsa, ஈடுயாடிதி' 

ai சச்யும் பட்ேன்முள், “எிகொடுத்த்திதெடு    

   



உரு மயானகாண்டம், 

ஞூசகோடுத்றுள். .. (௬௪) 
பிணங்கள் சமிந்கடும்புலையராலத்தடலும்,மி 

OT 5,651 8% a1 1p. 8 AD போமலையாஜலும், திண 

ல்கருகிச்சுறுசாறுமுடையினலும், தெடும்கன 
லில் கொழுத்தெழுத் தநிவப்பிஞ௮ம், கணங்க 

ஸ்மிசச்களித்தாடச்.தமனியாலுக், கனற்பொ 
நியின்முலிவாலும் புகையிஞ ம், சுணங்குப 

லபிணங்குபெருங் குரைப்பிஞுலும், தோகை 
யறிநீணர்ர் துகொம்ஞ் சுடலைசார்தீதாள்.() 

கஸ்.டனளீதிமமெனக் கருச்திலுலி ரிச், ௧ 
டவுளரீதங்காவலிற்றன் மகனைவைத் தப், பண் 
Qdaé galls s@musec டையெல்லாம், ப 

லதிசையும்விரைந்தோடிப் பார்ச்தெ3த 24. 

கொண்வெசத் துபிணங்கள்சுடஞ்சுடலைசண்ணிச் 
கொள்ளியெடுத் தோடியனம் குட்டிமூட்டி, 
மண்தெழற்கட்டையில் மேன் மகனை வைற்தா 

ள், வளர்ந் தெரியுங்கனல்விளக்க மன்னலிகஸ் 
டான். | (௪௬) 

அரவுகடித்தரளெங்கோ விறந்தானென்ப, 
திகியாமல்வெருண்டிஹைவஞாோயித்த இரவுத 
னிற்பிண ஞ்சுவொ சதிவோமென்னா,. Gags 

திழுதிது விரைத்தோடியேடிமூடி, கரவுரிய 
பொருலெனக்குத்தாராதேத் தினியேயிப்ப 
னியிருளித்சவங்கொணர்ச்ஆ, கர்வினபூத்சுடு 
வதச்சச்சபைவோமென்ளும், சர்ல்விசிக்கான்



மயரனசாண்டிம், டாக 

முளையையெடுத்தெறிர்தான், . (௪) 
௪திந்திட லுமுயிரோற்க வேற்கிவேி, விடி, 

விரு ரீ தார்படி மிசையே LOFT Emp (0 
திர் துவிமு மரம்போசசென் 2டிமேல்விழ்ந் 

ர, மொழிகுழதிவிழியரு விசொரியவல்லி, அ 
திச்.தமிலனிவ்ஆரிள்வழ்க்கு நீத; யருவினை யே 
ஒருமிலியரவும்பாவி, மறிர்சமசன்நனைச்சுட 
சான்வந்தேனையா, வநியேத்ருப்பொருஞள 
வொோவழங்கவென்றாள். (௬௮) 
பொருளுடையேன் தமருடையேைலி 

நீதப், புத்திரனை த்சோஷஸ் மீத வைத் தப்போ 
தீதில், விளுளிடையித்சடலைகிலீவர் செய்.த 
வேனே, வெரித்தஞுறைகீகட்டைமினி Cat 
வேனே; தெருளு£டையா யசமுடையாய்வினை 
யேனின்ற,சிறுஹனை யான்சடக்சகருணைசெய்யா 
ய்சே யா, ௮ரு ரடையாயாதார மத்தேந்குன் 
ற) னடியினையேசஞ்சமென வல்றிவிரந்தாள் 

பொன்னனையாய்விடுவிடியாஷ் புலையனெ 
ன்னிர், புலைய னுமல் வேன் புலைய ற்கடிமைக 
ண்டாம்) என்ன டிநீதீண்டெ.து சகா அநித௩ னி 
ய்பொருஃ்யொ னுரியசலே னெல்னையாள் 
வோன், சொன் COT LL ORF MH ஈண்டும் சாள்வி air 
னை டசி தன்டமுமொன்னண் சேத் தகதய 
அப்ரல்) ஒச்ஷவல்மு்டடியாச கொள்ளச் 
தீத்து வசிர்ச்கிலமி. reais Gite Bees 

  

   

   



௨௱௰ மயானகாண்டம், 

மூன். (eo) 

HG AweonpsiaQuOs geet grr 
ba, earrpAberiyd CapdaCuGas 
Bis, GR Oe பாவியேற்கும், 
பணமேதுகொள்ளிமுந்ப்பாதியே௮, நெஞ் 
ஈதளர்த்தருவினயேல் வருநீதக்கண்டு, நீயி 
ங்காயெனவிரற்து நிற்குங்காலை, வஞ்சிதி ரம 

ணிமிடர்நில் வயங்காநிமி ற, மங்கலராண்கண் 

oie pans! Lf AS (oy சால்வான், (சும) B) 

Ping ved ற சமர தீய்] நீயே ல்ண் டே, col 

வன்ம by, San 1h உள்வரி. dh LAB சாலம், வ. லைவ் 

woe விற 29 கூ புழு mb od! Cad FL பொல், LOLS gli 

nied & ip by லிருஃக சே Gilly BGI Us Gor 

(sera Mas Shine லா, இதை Owe & Bey 

Ce & Barca ti ig பல OD (pills | ir Be லைவா!(பிற் 

டட்டமாலி போற், பமதபதைநழ்தும் cols 

பாடியா ள் பதறிய தாள்? (#2) 

Gaim. 

வாடிளுடஎர்றி $தாண்மிீலரீமாமுகம் 

Ge EM Lp. QAO ATA 2a) 5 giant (ol காட் 

GC கடிணாள்வற்த oC pep கிலேச மய் 

மூடின ணெடுமூச்ப Oe AB 5 Soon te (௪௩) 

.. ூலைவிலாவரி௫்சந்நிரற்கலல.1,. 
fol & ் லுவில்யாவர்ச்ளுக்தோத்தருமக்கலம் 

ப்லயுிசாணும்போதுவதோலேனு



்யானகாண்டம், உ௱௰௰ 

உலையின் மீ துமெழுசொத் அருஞ். (௪௪) 
இருள்ரு ங்ருணத்தெந்தைக்கு ரல்வரம் 

அருளுங்காலச்தர வணிவேணியான் 
நிருவுளஞ்செய்ததிஃவியமென்மொயமிப் 
'பொருளுமிதலம்புக்சபின்பொய்தததோு] 

பவிமதிச்சடைப்ப ரவைபங்காளளுர் 
இனியவாசசமிவ் ஹொடுந்தீர்ர் கதரீல் 

புனிதலரினாம்பூவளத்தோவினஞம் 
முனிவ?ஞமுதியபோசனெனவேங்ிஞள், (௪௬) 

'அப்புக்காழிபனை இ சந்திரன் ப 
விர்பப்போயின மேல் பை 

  

ககுல2தொடும் 
பொரதிபுட்சேபோம்பொறைபோநிறாபோமெ 
லி க்புப்போவதெனினென்றுகல் ங்க/ஞள் 
அனையகாலையரிச்சரீரிரனுந் தன் 

மனைவியாமிவளென்றஅுமனங்கொளாதீ 

  

     
      

நினையன்மாண்ட்த தலை புட் செரண்டிள 

நினை ஷைீச்மெதஇட் பையுநீக்கினன் (௪௮) 
கள்ள வேகத்தரவுகடிக்கரம் 

வள்ள(2லாவிறர்தானென் றுமன்ன வன் 
உள்ளதொரத் தயிர்த் தவுயிர்த் தப்புறம் 
விள்ளலாஜு ரைவிம்மிமய*கனென். (௪72) 

அன்னையின் தியருங்கானிலெய்திய 
உன்னை யே்டிய வங்சடி திதலின் 

மின்னையும்முனைபும்வித்தயெவ்தினைர 
என்னையெல்வணரொத்தனையெர்தலே: (இம)



உ௱டஉ மயானகாண்டம். 

நரிகதாடுரலருமிழநீ தநீ 
எந்தமோடுவநீதிங்வணம்பட்டனை 
மைந்தனே யெல்.றஞற்பெத்றவாடீவுனச்' 
கிந்கவாம்வளவோவெலீ நிர ங்கிஞன். (Gs) 
ஒல்நிலாதவுயிரினயோம்பியே 

பிபொலிறிலா புலைய இுக்காட் பட்டான் 
Leia SC a BG ad மிட்சதீதகு வன 
GP aa றிற நீத யோவெல்றியம்பிஞ். (டு உ) 

வித்றசாளிலென்மேவிதமிஇயப் - 
பறிதியத்சண நீர்த்த தம்யா tbs 
& bem சாண்டட்டாரறிசாகதவன் வெயின் 
உட்ப வமொழித் தனை Cur Card «path. fn) 

விலைடட்டாய்பட்டும் வெல்வரவாய்ப“டு3 
'தாலைபட்டாயன் Ba சோளிற்கொணர்ந்திட 
மிடி தல்படாய்தமியேனெதியத்தகர்நீ 
தீ பட்டாயி துவொவிதியையனே. (௫௪) 

காதலாஇனைக்காளணுததாலயியும் 
௫ தலாம்விளை தீ தேற்றியவெல்னையும் 
LB சலாமரவின்விடமேயசாள் 
ar நலாருரைதீசாயலாயேர்தலே. (௫௫) 

ப்றப்புணர்நீசவன் றேபிதிதல் நியூன் | 
Dol, ow FB som Cine’ eal mind ap (at 
iB mar’, (ஞ்செல்கமுஞ சேர்தலிதீறிர்ற தவா. 
Pagid ம்பின்மயென்றெல்ற க்கள் () 

வாளில்'மிசீசவயமல்ன ரவ ரீ ae 

=



மயாரனகசாண்டவ் a at pm 

ருளில்விழ்ந்தழலினறிநில் ரப்திருதீ 
தோளிலேத்நிச்சடலையிலேவர 
Casts Mesa Dati Meer Cur Qaick mpd, 6 
இல்னவாறலாச்தேற்கிடவேந்திமை 

தல்னகக்இனுணர்ச்சிதமைதீஇிட 
மன்னனேயிவனெல்றும்இத்தவலி 
பொலி ன இ்றுணேபூண்டமுதோனுவாள், () 

கொதித்தெழும் அபடர்முடிகொண்டுளங் 
கறித்த நன் வயிர்சண்டனனுத்தம 

விதித் தகல்ல துவேறணுகாதென 
மந்த்திறுறுதல்வல்லிவிளம்பினாள். (௫௯) 
திமைெப்த ஓனக்குஞ்சிறுவற்கும் 

லாப்மைசானதுமண்ணுக்றாம்விண்ணு கனம் 

நாூப்மையேயினியென்று தணித்தனன் 
நீமயங் சலறதீதைநினை யென்றாள். ( Giri) 
தோகைகெள்டலையத்குத்தொழும்பளுன் 

ஜ்கசையாலிமந்றவன்பணிநீசீசவன் 
ஈகையானிழறீதாத்றவறெய்திடும் 
(பாவை சரன்றுபொருடருதத்செல்றால் (௬௮௫) 

உல்னையாஞுமறையவற்குற்றிது 
சொன்னசாலத்தரினத்தத்தூசொடி 
பெல்னைவாங்கெயளித் ததின்புத்திரன் 
றல்னைநீசுடித்சச்சதுனக்செல்ருன், (௬௨) 
௮றகசெனச்வெப்பற்றவமற்சணன் 

இசச்சமற்பஞ்மில்லவனிட்டொருள்



ade மயாளகாண்டம். 

தீரச்கருதீதிலன்றந்நிடிம்சாண்பனென் 
அரைத்துவலலிமகனைவைத்தோடி.ஸள். (௬௩) 

வு: 
(மங்கைகடிதேகிடவஒு மைநீதல் மூகநோசிது 

அங்கைதொடதாணிமனமஞ்சியயவில் றே 
OA COE GION Bh டவிருகணசகலுமிசிர்த 
வெங்கயறுகர்ந்தவிளவிவ்கனியையொதீதான் 

மன் ன வவ்வருந் இயற மா மயிலையம்ஞள் 
அன்னை வரிதாயச்கொட தகட ந்தே 
ori eat ON Gear UG) od: னம்வரு மென்ப ஐகரு தீதாய் 

மில்னுமாணிநிஎ்புரிசை விதயிடைபுக்காள்...) 
இள்ளைமொ மிய Caco be Rais வ் 

(ன, வள்ளையொலீமாட fiir ene get Loo cor 
Oy DererauGubésud பெயர்த் தயிர் 

கே 

மச bo Bs GGT on ii BaF நில்லஎன்கவர் 5 gs ober 
Ty et vo க , ட்டு 

( CLIT GMa ( Gir 9 ) 

அம்மதலையைத்தெருவசத்தினிடைசாணா 

இல்மதலைடார்மதலை யென்னவலமநீதாள் 
எம்மதலையைக்கண Clio Ag த.றுகொ லெல்ளுதீ 

திப்மதலைமெய்க்குறி தனை த்தெரிதலுத்ராள்.(]| 

விடி.ரீதிரரன நீட கரி காவலர்விரைந்தே 

இடிந்தமதிலேகியுமிழிச் துமறுகுத்று 
மழு.ச்சருழவிக்கருகுகண்மெடமாவதக் [றே 
கடி.ழ்தனர்சொணர்ர் தயிர் கவர்ரீசதிவளென் 
பதைச்திசெனம்தொ யஎந்குழவிதவ்னை



LOLI TOOT BT GM La De உ௱௰௰் 

வலதக்சல்வளா மென மலர்க்காழல்பிடி கதே" 
விலத்த்தலிலிவீ 1மூ.றீதன விழிக்கனறெறிகச்க 
உசைதீதனரடிதீதனரொடித்சனர்களெொல்ிபை 
செல்றவர்கள்்சென்றவர்கள் சேரவடரக்கண் 

ட.விறவர்களிற்சிலர் விலக்கியகலப்போம் 

எல்றுதலமே தல மேத டிறுசேயைக் 

கொல்றபரிசேதரிவை கூறென்ல |ரைதீதார்.() 
தேவரு மக்கி 'லைசெருத்திலே ௦ ec De oor 

a Gd BIO iN ag யாருறுறிசொள்வார் 
சோவதிலுதல்மக விஜே )தைகவினாலும் 

BT) $55 6 Wo) BOO) Ly oH மன த்திடைத ரிச்சாள். () 

Chau’ gi aor 'கித்பொயேலமேவிய அள் 

ஐயம் ஜனிலலையத ஞாத்பமாயிலாத | ஸூம் 
பாய்யாரையுமெயப்யொமி பொருக், றிமென 

தாடி.த்,தையலவரோடி அதனை ப்பகரலுதீராள் 
ஒன், Bad AOE &x னுலகத்தினி பக்கத் 

தல இபுயிர்சொன்றம ar bau Dus 7 

இல் அயிரிழத்தமகவெல்சையிமிருக்கக [ emer 
கொல்ததிலை யென்னவல ஜேகொடியளென். 

ஆயில் விடல மில்னென வடி.திதணி௫பித்ரா 
ல், 'சாயுமிருசைதீ தனை பிணித்தவிசஎச்தை, 
வேயும்விழை தோளின்மிசை யேற்றிவிதல்ம 
ஷ்னன்*வாயிறனை சீர்டிமயி லைக்சொசெடழி 

தார்... (a8) 
waGahBeaig Sella, அரல்ஏளேயணைச்,த'



உ௱௰௯- மயால்சாண்டம், 

மோய் சொ௫சமநீதடி, விதிர்ப்புறமிதிச் ஐப் 
பேய் கொடுநிணக்குருதியின்னுமனுமொட்க 
Ghani Bur 6 @) ass ங்க்டைமுதித்திடநடர்சாள் 

_ குரிச்சதிசனக்தொடு Gen fssarpées, 
MEDS Ba mES அிளிற்சைத்நிசையின்மொம் சிட்டி 0] ரித் இருகயிற் றிடை Vo § wes தாய் 

மேல், வெறிக் Bog மானென வெரு (Heep oor 
‘_p ror. 

எச்) 
வேலை தகர் சாவலரும் வேதானிவத் & WI 

ரலைவயல்கும்பதி யளித்தமடமா தும் 
ஸ்ரீ லைம ரசங்கா ௮ வாயில்கள் கடந்தே 
மாலைமுடு மன்ன EWM yea Lk BBO i, 

ME DO 0 Lasor fa) Char Glen wp wit and toy 8 
ச ச்கலமெடு 3 திரு சழற்ரொ OPHAM cyt ல் மெய்தீதவமுயல் ஐமணிவேயனையசோஸ்மே 

வவத்தபிணமுக்கொமெடக்கொடி.ுதில் ரன். 
தில்ளைவிலிமன்னனு நிசம் ரீதபிமை பெல் 

கொல், என்றதிசயிததிஃ திறக்கெனவுலாக்க, 
ம் றல்கமந்கோதைமிணம் வைச்சனணிலச் 
Midd, கொல்றபரிலசத்ததெநி கூறிரிமினென் ன், ப ப (௭௯) 

என்றிறையுரைத்ட (விஹை GB West o'r ay இல்திரவுதின்டகவை வத்திவளெதே் த மன்ற வ்தெடுச்தெருவில்வைதீ அடல்மிள தீ அ, கொ வ் ped OGerG ws per முனெவ்ரு # 0



மான சாண்ட் ம், உ௱௰எ 

அறிகமொம்சொல்னவனாயங்கையினமைத் 
௮,வத்தபடியாவுமிவண் வல்லியுரையென்னச் 
உ & of) ரி ௫ டு 9) ஈ சற்றரமதித்தெ வைதல்னடிமைதோக்கிச 

செத் றவர்மலர்க்னாமுத வாய்மலர்திறந்தஈள். 
5 Jeg +0) “ln wal . செய்யமசவிலி னுயிர்பெ குதீதபடிகண்டா 

ய; கையினிலெடுத்ததொர் Fa) £60 50) vs Hi & 
ன்ட ய், மெ ப்யிடைபுலால் பிவீறி விரித்தமூ 
டைகண்டாய், ஐயம்லையாலுமொ ரரக்கெ 
தியெல்ருள், (௮௧) 

எல்றுநரவல்றசைக ஞூஸ்டிடலெடுத்சே 
ல், வெலீறிவடிவேலிறைவ திலின கரிவ்மேவி 
ex oo க ம ம at ய் Sy GO! Otay விஜி வ கவிள நீதுசை பி ரூம் iG & 

$001 ef San & Youshit சரத தளதென்றாள். 
மடக்கொடிபுரைக்சவிது மன்னவனுமைப் 

பான், அடக்கமுமொடுச்கருமரக்கியலளென் 
னம், இடரீப்பலவிவட்கிவரிழைசீதமைதமக் 
முச்ள்கூச்சிடவுலாக்குமிவள் சொன்ன மொழி 
பெல் மூன், (௯ மழ. 
உயிர்க்கொலைபுரிர் தவரிரு சக்குறியுரைக்கு 

ம்,கையித்குதியுலாக்ருமிருகட்குதிபுரைகீளும் 
குயிர்குரல்மடர்சையிங்ள் கொன்றைகுநிபு 
tor) ety ஐயிர்ப்மிலயெனச்கென வமைச்ச 
Orn O wos wir abr. . (9@ 

ஊள்ளலிலைகூறிட ஐம் ab saiteginposh 
| , மிள்ளதிவெதே்சலடியின்பிதருசென்த.



BMW of மயானகாண்டம். 

எள்ளியிவள்கொன்றபடிசண்டுசொடுவத்தேன் 
உள்ளதலதில்லதையுரைக்சவிதியுண்டோ () 

, உனண்ரைதனக்கொரெதி றுத்தரமுமுண் 

டோ, என்னுரைசெயத்தகுவ தெம்பெரும 
வென்றே, ம் ணுரைகடற்புவி வளாகமினை 

வாழும், இல்னுயிரிறச்குமிவடல்னைவிடினெ 

ன்ரூர். (௮௪) 
அ௮ன்னவையுரைத்தவரை Heat aie ein d 

தே, என்னைபலபேசுவ: Care tpi 9.60 ey 
பில்னையடிசென்ற ௪ள தோபிறிசெனக்கண் 
டூறீ நொடியில் வந்தி மெல ஈிலலாவிட்டா 
ன்... — (௮) 
போத்றடிபணிந்தவர்கள்போய்மறு வொடே 
சாற்றடி சிதைக்முமுனர் கஸ்டிஅமெல்றே, 
மாத்சடியிலாற்றரியவல்லியடூவைப்பில்,யே 
திதிடிகள்பார்ச்தவர்விரைத் அமெதிர்செல்ளுர் 

அங்கவர்கள்வற்திமிமுன த்தெறாவகத் அக் 
கங்க ௬ுருகலினலவிளைகல்னபுரிமல்னவ் 
மங்கையடியேயெழுதி மறிறையடியெல்லா 

ம், அந்கைகொடுநீவிமுனிகெளடசனழித்தான் 
எதீதவடிவறீததென வெண்ணியவணண்ணி 

அ நீதலடியின்வட மைப்பனைவருங்கண் 
டிநீதவடியேழமுழு தமியாவர்க-ள Woes 
வத் தவ(பயிலலையெனமன்னனுழவத்தார் () 

| உற்றடிவணங்வெவர்முந்சலையொழச்சச்



மயானகசாண்டம், emis 

சுர்றடிகள்பர்பல தொடர்ந்துரனிசென்ே 
ம்; அிந்றடியிவிக்கொடி பகள்ளியடியல்லால், 
மநீறடிகளில்லைகயன மன் 60) GB ing 504 () 

வள்ளலும்வருந்திமிக மங்கைநுகநேரக்கு 
உள்ள துரைசெய்செனவுலா கிரிடமதித்தும் i 
சள்ளியெனையம்லதி லையென்றுகமறக்கேட் 

டள்ளல்வயஞட்டச சனொத்தகம்வியத்தா ன்.) 
சகொல்லவிவள்வல்லிவ மைல லள்கொலைசெ 

ய்நாள், அல்லி ve பில்! சொருவர்வரீதவடியி 
ல்லை, தொல்லைவிலை யயவ்வகை தொடர்நதத 

கத தச்ச, திம்லையென மைந்தவி லிவட் குருகிதி 
ப மூன், (௪௭) 

ட் 08 ot OF aL நம் வி முற்றுமத ம், 

எல் oy lan ad dan Gadus pies 5p 
வனல்செறிசாபபெதிகன்னபரிமன்னன் நவ் 
Li வினைாவதைசெய்ய று விரு ம்பி யாருயித்தா 

அவ்வள நினை நீட oh Weare புதன்னில, 

செம்வணவயிர்ஸாரிடு நீவி னைக் எலலாம்]இவ் 

உணமசம்றிரி மெஞுங்குதிவிளங்க, மல்வண 
aL DE aR bor மலதைழற்த விடிம்தே. (2௯) 

தீங்குலமடநீதைபசி சஞ்சலமுணம்நீதே 
மச்ருமெழுவெஸ் ச மழுங்கியொளிமாயக், 
கங்குல் ஓ.உளித்தவினை சண்டசலவோட, வெங் 

குலிதெடுங்கதிர் வெஞுண்டன வெழுர் bore: 
காதலிழிடி சசதெகிசஸ் டெம கற்பின்



 உஉ௰ மயாரனசாண்டம். 
போதமிஓ வென்பருடர்க்கெதிரீருலாவும் 

மாதர்ருகமைலவினவயலுர்தடருமதிறும் 

ஆச்பன்முசத்தெதிரலர்நீதவரவிர்தம். ௬௮௮) 
வேறு. ப 

விடி.ரீசீகாலையில்வேரொருசிறம்புறங்க I 
ன், படிர்சமைர்சனை மெமிமென மனையிடை 
wile Lae bale ரூடி.நீசுதிவினப்பயசீிளு முதிர் 
வினை யாலும், சடிர்இடும்படி, கருன் காடு 
பர்சோமால், (௯௯) 

சோரர்மற்றயலுண்டெஸ்ந் (2 சாதி வந 
திரி, தேோரயாவரு (லா திதிலாகயசவர் நின வை 
யாரறிர் தவ ரரவடனைவதைப் USD கழைக்து, 
வரவர கருவைக் கொ Cio Gord grace விழி 

த்தான். ட்ட பா) 
விரவிஷேடிச்செம் றவவ்பலச்சேரியினமே 

வி, ௮ரசர்கோனுளை யமுளிப்பாடெனளமை 
நதிழைக்கள், சரைகொள்வெள்ளைலாய் இவற்கு 
கட்கருநிறச்சுடரீவாட், கரதலதிதொடுற்கடறு 
வறீதரசனைக்கண்டான். (க 

தூரதநின்னுவாய் புதைச் துளமலைநீ து த 
செ ர்மிக்கிப், பாரமேனியைச் சுருக்கிவிட்ட்த 

சசனைப்பணிழதிர், நரசாயிேன் றன்லோ 
மென்னினைத்தவா றென்றாவீ, விரவாகுவை. 
தோச்யெவ்வேர்தர்சோலுகாப்பரன் (௭௨) 

துடிடியாமிவள் குமவியைதீ அணிச் தென 
் ய ர © ் டி Dar siren Sy திட்டியாற்கஸ் டே லெனச்சலெரரி



மயானசாண்டம; .. தூத 

வையைப்பிடி 5:2௪, சட்டிவரீசனர்சட்டொடு 

ல்கொண்டிபயோயச்சளத்தில் வெட்டுவிர்திமட 
ன்ஜீநிதனன்காபர்வேற்தன், (றாக) 
மின்னனைக்சகொஷ்டுகட் ஓனே யி௮ருறவிகி து 
மல்னனைக்கைதொழு தேச்திசரல் சேரியில்வ 
நீ*ு, பிலினை த்தன் வமின் விலைபீட் டவ! யாரதீதி 
யரி பெருமான், ஐல்னைக்கூவியேயவல் கையி 
திதையலைக்கொமித்தரன். (me) 

பிள்வேயட் Wis aie டாயுடல் பிளநீ தயி 
ர்தொலைம்கு, கள்ளியைக்கொலைக்களா கிடைக் c 

வண்டு போய்க்கவழ்தம், ள் ளி 2யாட நீ 
வெட்டென J தோலகையைக்கிச04 து, வள்ளி 
மயாலீ மையிழ் றலிகையில வாளையும் கொத 
தரன்,” (OQ) 

வாசோவாங்கித்தவ் மாலதயும்வாங்கிவன் வ 
தசாமி, பாளையோதிஃயயறிர்தனவியாகடையு 
மதிர்தாள், வேளை வெலிற்வற்கேற்றொவே 
னவிறைமெலிதீதாம, 1 COUT QUIT og ba (LY. Cag 
ட்டமுங்கலினிசண்ணமொப்பாள். (ஈ௯) 

முன்னைதாளரசாஸ் டணிமுடிபுனை ந்திரம் 
அ) மலினர் செய்கையுடிறங்களுத்திறங்களும் 
வளர்ந்த, இன்னமுங்குறைதீஐயிர் தரித்திரு த 

தீவரில்லை, அன்னதேழுணிவடியனேத்தெக்கி 
லையென்றாள். , (எ? 

அச்சணுத்தினி எமைச்சனு£ம் Moiese



உட (பயநனசாண்டம், 

ணுடிப், புக்கவாறெலாம்புரவலன்புகன்றிடக் 
கேட்டுப், பச்சநோக்கியேமன்னனைப்ப்ணிநீ 
அயிர்பதைக்க, ஒக்கவேியயேஈடர்மணித்தத 
ரூவில்வறீ ௮ுற்ரூன், (01 9) 

இடக்கைபாசரு மேதியும்பிடிதீநிட வலம் 
அதி, தடக்கைபற்றிய சவஞ்சுககோலிஷற் ஐ 
ள்ளிச், சடாமீதெருச்சனிற் மராவ்றிட தீ கணு 
க்கமுநீறேக்கி, மடக்கொடி2ரிரு மாசருமை 
தீதருமுமைய்பார். யேறு. (௬) 

லக யோசெழுங்கமல் மூகமோநிறைப் தம 
இசாலோவிள ஞ் ணை வரால், மெய்யோகலாப 
மயிலிடையோ அடங்குகொடிவிழி Cure 
டைந்தவடிவேல் மையோ ்டுண்ட குழப்பு 
யோ far ண்மை வலி தக்கெனப்பு அவ 
ர், ஐயோவிவட்டு வியகொலையோவெனம் க்கு 
நியமுவாரறை அவிமுவார். த்து, 

தவளத்திருதீதசனத கையுஞ்செந்தவிரு தனு 
வைப்பழிதீதறுதலும், பவள திதையொஃத ல 
வியிசழும்பட்டதீதவிதி பசநிப்படைத் தஐ 
ord gir, saa ieall Iyre 0s p.m 6 5 x 
கபட றீறிரக்க மூடையோல், இவனைக்சொல 
ச்கருதியிவர்சைக்கொடுதததிற மேதெல்திரங் 
கியாரவார். (ராக) 

... ஜேலைய்பழிர்தவிமி யாஷேச்செத் தர்சன் 
வெட்பென்றுலாத்தபொழுதே, சால ச்சவங்க



பஉயானகாண்டம், ௨௨௩ 

ato UC at Bgl. & நிவிதள்பபி ॥ம்சசொணர்நிந 

புலைய4, & இலெத்தையுங்ககை மார், Lg OSs 
லவ.ிண்டேோனை டங் கண்ழுடின், மாலொப்ப 
OF G01 AiouwIie evr Gi, ளுட் பன் sve (ol Gots LD & டூனா 

ப்ப னவ்றுமருள் வாரி, (உ) 
மலத் யோொனிடதிவீளைவில கறு மிக்க 

மகம won Bc ¢ ol தீதயலிவன்., குறையோபெொ 
ரட்; (ol Fav ay (a) (ரமி யர். LOD LO மொழு செழு 

மயான லக்கணு சுவ உதவத்! OT ude. a வனை 

பி bot co. Hai று முன் uw a Br ars Lal. 2 (5 bh 8 cad 

, இறையோவ்ப ற்கு நதி செயலி ॥ விவரிக்றா 

ai LB sort Wp hol wo 08t amp cog GO) சம்வார், (மஈ) 

gaan osetia, BO we பிண்ட கொலைகாரி 
பவ chars q (ப May od! 2h ih காடருவார். (வர் ங்கோபவு 

வரியின் முன்ப So Boos mbt GC aces it 

ய டர்வாரர் 9 Ls HIS C81 sie 08 Slaten பா ய் ம் தயி 

வை செயிகனம் ம்படை படாம *சாலெனப்பத 
வார், பெசெங்மிகாவி (0௦0) Oa. பவட நரி கொல 

eco’ gos செயலால் விலகி! வருவார், Q 
[ந LLY GBI பற் di] Lees carn)! டமான டவிவ எ 

via யாயகாரியசடி, பமிதிணியிக்ககலி ஜெலி 
தாய்விடாதுநமர் பலராவியும்பருளுவாள், வி 
Nua aryl) & By (பிர் Se ens Ct se BO a 
ர்விறியாதுதில்ஓு மென வே, மொழிவாரிவகைி 

ட்டு



௨௨0 மயானகாண்டம். 

சிதிமிகை பொருளாசவதிபமன (ye Fa Der 
பைபக(்வாரி, id @) 

தியா மனி முகனை யரர சாண்மிதிசமு 

(00 ம் திக eo a tS Lot & Oi, சைப்பாசமு, 37 

௮வச வலோவிகுப்.பிவிடை கரவாதி தயி 

வழி ஸ், பர BU ety க்கருவி Were காமி ற் 

மம்தா ung யார்கொலி mo தாதெ Sai, ட 

bt oS | UO! இலையில் GG & ¢ & சயுனச்சுதடு விலை 

usr lolanscrt பகத ஓவா, டி (ரால்) 

கொ காரியை த் தெருவில் Oda ee. Mel SF on 

ih கோலை OI feo 1. 6oll ea! னும், டைம வில கன 

ன் காலை! ui ( யி ரப் ய) டூ. க் வித Te TP (. (4 

pp 200 Lyi பு 

வளுகில்விட்டி மிவன் விட Cela ear ds bolo re. gh 
் a 

வார், கலையாலிறுக்ிமட cymG ey Goal! dave wil 

[த (on Glaus é & 50 வாரி, ன்லே ட ற்ப 

woe. © en Gig. ஜீ ஸி வருவார். (ir Toe GF | 

தீனியாயபாவிஞுதை யேவரிபோ புனாதஜ்ம 
வரி தருமாலயட்பா£வலலி, ௮னியாயமென்று 

தரி ர ர 0 ௫ இணராவஙதோர்டபண்பழியையவமமை கொ 

எக்கழுறினன், இனியாரிசங்குபவ ரென் வேய 
லை த் தவப்] தெரிய/வுலை அக ழல்வார், கலி! 
வாய்புலர்நீறுநிலை தளர்வார்கலங்கியுடல் சரை 
வார்புலம்பியமுவார். (ற 0௮) 

வல்லோர்கள்வல்லபடி கொல்வார்கண்மன் 

'னுமீதை wp lon wer ais ered par, தில்லா



மயான காண்டம், ௨3 ௫ 

கபோதிவளை ape sang’ sun Lit Fora 

(5) Bo) nuehan Fy Geren லாவ 19 semis uu 

was மே திவி or வணி (வள 6) iT a) கான் மு) ட oe a 

கலாம், அல்லா gral is டு பதிமாழு ப்ரியம் 

அசி வவ ரவ vides ord g Lp Oy eur it, ( றா ge . 

ட மய! யெ அபாவியிவண் வரே வ தவற துப்ப்பூ 

பூ லன. I tala On LOOT ots 3 od Bs 

ப்ப] wpb +s Moro 5 we ம ஞீ! பஜ ற் பப் iM LO eS iD (ல் 609] 

விழுவார், மித்பபேயறத்கொடியை 1 “walle 

Geer he msl off Bad ga Bad m ILO A Ty Fe ows 

Mer dé eta 34 on aon Pais tories 
a La be லையா. ் (a ௨.1.) 

அடுமடியடி 2 நிவடி பிற்ககேயலைக 2 மலை வல்லபி 

ரம்லெ ப்று கொலையும், பங்ே BF BS cor 

மகர் பாரலிவிறு RHEE WORN br co aL 
பரல், எற் சயிறப்ரனள் கொ பிதுங்க வலு 3. 
கனள்லோ லெங்ேெ! யி. ச் 5 தன ள்கொலோ, டி 
ie ett ui OBE SOF வ a eat சானட்ப லர் பிட லி 

எறவெல்லைதவிமில. ௨௧) 
வேறு, 

என்னபாதகஞ் செப்தீனமெனவிறை க்கை 
தனுகி, கனினிகைகளை சட்டியகயிறுதால் பிர. 

& LIS, தின் இமாமணித் (2 சாரணவா(பி& லக்க 

LB Gis பொன்சில்மாதகரிப் பூரினீசயிவ்புற 
தீதுவத்திறுதி தான், (Tee)



௨௭ Loyd it oor ar efor ob 

உற்றநாளையில் வ௫ிட்டநவ் வும்பர்கோன்ற 
னக்ஞுஃ், கொற்றவாநினைஃ) யாலிபுசல்கோத் 
Oi ote. SC, அற்றைராண்டூதற் கெளசிகை 
மைக்ருமுரனைதீதும், இறர்றைநாள்விரிற் கா 
ண் டநீயெழுகவெல்நிமத்தால். (02. ) 

ஜரழும்வார்சடைமாமுனியல்வுரைசாச்நர. 
குழுமாசரு் தும்புருந ரரதர்தாரும், வாரு 
ம்வச்கிர பாணியும்௨சிட்ட னமியாரும், ஏர 
பால்ருங் காண வந்தறிதர திருந்தார். (mee) 

5 50 ston uG gj கசெளசிகமிவிறாநீ துவநீம 

௪2௪, Oo BC ares மெய்த G) a8: G) vor om 4 zi) 

மேன்னம், தற்தரா்டியான். ss நிலேலொறா 
orders, ef be or VAS afuii 6 amc. 
பெறுசெனவுரைகசான். (௱௨ட) 

செரழிலிறவன் செப்பியதாங்கவரலிதி, யா 
ருக்கேட்டிலரீ விட்டனுமமரரு Lol Sali, 
evra & &. ap) மங்கைபுமவன ந.வீ£ழ்ற்திங், 6 
யாலாநீயிர்த் வேமமைக்சாட்செய்தி யெஃ 
ope. (௭௨௭௬) 

சேய்மையஸஷ்லமயி யிர்த்கொரு துணை 
யெனச்செத்த, வாய்மையாலகர் தூப்மைய/ 
மந்திலைபுயத தைத், தூய் மைசெய்வ று நீரலா 
boerg Ga Capa Csr, தோய்மைசெய்யி 
ஹம் வாப்மையேரோம்பென ச்கருதிாா௨௭)



த 
மயானகானண்டம் உஉ௭ 

புலையனும்விரும் பாதவிப் புன்புலால்யார 
கை, நிலயெமைருண்டுயிரினு நெடி. கச்சி 
றந்தே, தலைமைசெர்தருசதீதெம்பெவ, ற்கு 
ரியேம், கலையுணர்ந்த நீயெமக்கிறு சட.றுவது 
கேர. (mesh 

QL@roiibeooeP Or an Lo @ Di}3 லங்கொளா 
வியம்பும், மும்மையுநீதருமுறையுடைக்தெ 

ணுதிலைமுரணி, எஜ்மையாம்வயி றடச்மி 
ட்டுமிழ்சலாவெரிவாப், வேம்மைகூரீநரரய் 
க்கி மெய்ம்மையைவிடேமால் (Mes) 

Wf த்சனம்பாலனையிழத்தனட்படை 4 ஸ் 

ழ். AEG sp & oor Lp eel) pind Sar தென நினைக்னு 
ம், கறிபில்முக்னொங் கட்டுறையிழக்கலே மெ 
ல்ரூரீ; மதியிழர் அதன் வாயிழந்தருநீதவன் 
மறைந்தால், (arm) 

மறைச்துபோசதும் வ trad Lor apart வ 
tan Ba uy அறை நீதமாரணமதிற் துபோலவென 

வருகழைதீதான், நிறைந்தசாணமூம் குறைநீ 
5 பார்வையுமுறநினைவு, கூறைந்திருந்தணன் 
முகிலிடத்தவருடல் கூடி. (A wx) 

வாசத்தார்புனைவாசவனுடன் மூனிவைசப், 
பாரசத்தாள்சாம்பிணித்ததோர் பாசங்கைப 
pact , பேசத்தரன் பெருல் பிணஞு்சுமகோ 

corp eels மேசச்தார்மசன்' டெத்ததோரி 

தெடுநில நந்ரால், ப கம)



௨௨௮2 மயானகாண்டம், 

வமக்கினென்றுநீலமிபடு தெய்வதீமிசவண 
mas, கிழக்குதோக்கியிண், டூ.ருவெனச். கிளி 
மொழிமடர்தை, பழச்சமானவக்கணவனை ப் 
பசவியெல்னுவி, இழச்கற்சஞ்சிநீ யமம்வழு. 
வேலெளவியம்பும். (௬௬௩) 

பொருந் துநீத்த/திற் புற்புதவாட்வைநீமெ 
ய்யென், இிருந்தவத்தையுமறச்தையு மெய் 
யையும்விடுத து, வருர் தன்மன்னவ வமிவழிடி 
றக்கெனவாழ்தீதி, இருந்தபில்சடர் வாட்ப 
டைவலக்கையிளெடுச்சான். (ராச) 

உலஞயிர்ச்கெலாம் பசுபதியொரு[மதலர 

யின், அலகில் ”ருடையவன்மொழி மவறயெ 
னினதன்சண், இலகறம்பலவசிறினும் வாய் 

மையீடிலேே தல் $ விலகுறாமலவ்வாய்மையை 
விரகமாக்கொலில்யால், (arn @) 

lp Buen dor acs pret Dir Pari a 
& gjer@ sar, இறுஇயின்மையைம்பெறுகவில் 

மெனினிவர௮தி, பெறுகவென்றுவாள் விட 
ளையபெதைதன்கழுத்தில், மறுமணத்துமி மா 

லையாய்விஞ்நிகுதல்வடிவாள், (0 their) 

வ௦யர்னதாஸ் டம்:முர்ழிழ்னு, 
ee



  

மீட்டுக்காண்டம். 

அதின் அதி தது 2 த அவை 

படதீதசாதபாழ யாவையும் பட்ளெச்தீரு 

தீதும், திடதீதினின்றுவாள் aces cdl sD ave. 
நீதடிசெழுந்திப், புடச்திலின்றுமாற்றுயர்நீத 

செம்பொல்னெனப் பொலிந்தரள், மடதீதி 

திறீர்ப்தொளிர்சற்திரமதியெனுமணங்கு, (க) 
சடைபட்டோங்கிட முடி முனிதன துசூழ் 

வினையால், ௮டைபட்ுபாடனை த்தையுல் க 

ட.மீ.ஐசாணையினால், கடைபட்பானபின் செ 
மே மலனவி பேன வொவிகாசடிக் சொடைபட் 

டாரீடிகந்க்கோமசலிவிளங்கனவிமுணதீதால். 

புலதீதில்மாட்டுகொள் பொலநங்செஈடி ப 
ட. ரவொங்கரசு, குலத்தின் மாட்சியுங்குணத்தி 
வ்மாட்.சியுங்குறைவறுடர், OSG ore Huy 
ம்வாய்்மமாட்சிபரனிமலர, (நிலதீதின்மாட் 

சிகொள்காட்டுயி னேர்ர்தனர்பலரும். (௬) 

வண்டிருழ்ததார் வல்லியைச்சூட்டஓம்வா 

னித், சண்டிருந்தவர்மதித் தனர்ருளித்தனர்ச 
ளித்தார், மண்டலதீதிழிர் தீண்டினர் வயிசவா 

mess, கொண்டிருறீத௨ “-ரிழிலு ம 

மழ்ச்சியித்குளித்தால், (௪) 
என் ற னால் வனீருண மெலாம்சவிள நீஏமீனெ 

னைப்போல், ரன்கியரர்செய்தா ரிவழ் சென



oma மீட்டுக்சாண்டம்; 

கைமுகமலர்ற் து, தன்றுவார்சடை கவன்மி 
சைச்சுழன்௮அவிழ்ந்தாட, வென்தளானென 
க்கெளடிகளுடினவிவிராற் ௪. (௫) 

வாடி நாடொறும் வருநீதிய ake hi OL 
பப்புளசம், ¢ மூடிஞவ்மிசக்காலங்கண் மூன் 

HDI LAG TB GID, ஆடிஞஸனுயர்நீதானயர்ந 

தான்றனையறியா, தோடிஷன்மஇழ்தீ வகை 

யங்கடல்ருளிச் அறைந்தான். (௬) 

அடையவானவர்தீரண்ட த;இிருவுளக்சலட 
தீ ௮ம், படைபிலங்வயெமைநீதரோ ரிருவரும் 

ட
 பபோருநீததி, தொடையிலங்யெ சடைமுடி 

முறைமுறை ளக, விடையிலேறிவர் அம 
புடவ ஜோ நினலிவிமலன். (a 

சிநீதிடிப்படியவுணரீதம் மடல்களை தேய் 
தீது, ஐச். அவெம்பமடயடைக்கெ சரடு 
SOD GEE, சுத தரத்திருத்தோளிலை புளசழு 

திங்க, வ்நீ நுதொவ்றினன் வயினலிமேதி 
திருமருமார்பன், (௮) 
PBC pd Au gin Dor! சார்முகிஞபி 

ப் போதித்றொல்திப நால்முகத்தொருதவி 
ப்புதிதேள்,. ஒதிழ்றோவ் நியவாணியோ டோ 
கிமப்புள்ளின், மீதிழ்றோம்தினன் விண்ணவ 
ரீயாபராமீவற்தார். (௯) 

| சித்தர்கிவ்னரரீதும்புருராரசரசேவர், Log



மீட்டுக்சாண்டம். ௨௬௪. 

தீர்தானவர்கருடகழ்தருவர்கள்பசாசரீ,.பித்த! 
05 pedi ஜெமோலொடும்பிசாமகஜடும், மெ. 
ய்திுவறீதிரைந்சீண்டினர் மேதினிமிஐசயே, 

சற்திராதி க்தர்வை வர் சத்தமாதரீகளோ, 
19.6 Bao Gus மெண்மரிமாருனிவரரியக்கரீ, ம் 
த்தாப் பயதீநிரதிசோம் வேளில்வேண் மற் 

Omi, ஆ.ற்தர /இினைமறைக் த” வறீ தாவயின் 

COL BET. (we) 

SST i BoltoanricAhap pjpss gal, Lo 
தீ தரட்புயமாயிரமுடையவோர்வாணன், சுநீ 
தீசக்கையால் மூழக்கிமிக்குடமுமாதீ தொனி 
பம், 8 sre செமுட்றுறீ பித் தழனியு 

LOT REA. (௮௨) 

சிலப் பேரிகைசஃ்லிகை செம்பொனின் 

ளம், ருல்னுமாமுகிலிடியெனச்கடலென 
விம்மதீ, தன்ன ரம்பையர் செரரித்திமிகற்பக 
சின்ணவும், பொல்னினல்னெடும் பூச்சளும் 
பொலிந்தன வல றே, (மழ) 

வற்ததேவரைக் சண்டரிச்சறீதிரன் மடுழ்நீ 
சே, எதிதமாதவமெல்னையோ வெள்னையோ 
வெல்ளுச், சர்தையுட்பெரு சான நீதப்பெரு 
வெள்ளத் தேக்கிய், புறீதியரங்கரைபொடிபட 
ட்புடைதீதலதையல் றே, | (De) 

Glen ap sede’ Oapap தெழுர் ஏஸி முட். 

சொடற்கி, முழுதமுற்தியவுவனீசயம்பெரு



௨.௩௨ மீட்டிக்சாண்டம், 

க்கடன்கூரழ்கிப், புமிதியாடினன்சருணைம்ங்ச 
ண்ணிணீர்பொழிய, அழுறுவிழ்நீதனன் செ 
நீதவமிய்ன தெல்றறியான். ' (ம௫) 

த௭ரிபாகனை முருதசனை நான்று கத்தோனை, 

ரேரிவேலனை விராயகஞூர்திதியைப்பணிசதா 
வ், * பூரைபூமாயென் நிருகையாலமைத்தபு 
தீதேளிர், யரரையாமையென் றநிரதியாம்வி 
எம்பு தமம்மா, (௭) 

மீட்டமென்ன வன் விபூலனை த்தொழுதிவண் 

மிடைதத, கூட்டமாயுளா ரியாவர்க்குமாகெ 
னக்குறித்தால், நீட்டும்பல்னேகி கமைவதன் 

ஜொதெடுிமுதலில், sone US re ரனையர்களுழு 

en ajo tp Sabi Cm, (4 oF) 

ஐயனேயெமை வழிவமியடிமைசொண்ட 
ருள்கூர், செப்யனே சிவலோகனே சருதியி 
லிசிரத்தின், மெய்யனேயுனை விழிசகளாறிகண் 

டுவிழ்ததிறைஞ்சி, உப்யநாயினேன் புரிதவ 
(bp caer # BIG wo hoor obi ¢ வ். (De) 

தையலம்பிகை தளைத்தொழுஞ்சறதிரம.ி 
யைக்” சையிஞலெடுத்தாங்கவள்கற்பினைப்புக 
De sree, அமய்யமுப்பதீ இரண்டறம்வளரித்த 
கைதொடலம், மெய்குழைசசதமைத்தது 
பேரின்பவெள்ளம். (0௯) 

Louse) up ந்செறரடத்தியெவகாடக வெதித 
* பூலீபூலா-போதும்போழுிம்.



மீட்டிர்சாண்டம், ௨௬௭. 

தோர், அபபிலெடுத்தசெங்கையிஞால் ௨௬04 
ஞவமைச்சக், குயின்மொழிச் செழுங்குதலை 
வாயசசிளங்குமரலீ, ஆயிலுணர்ந்தம்ர்போறி 

புஞுர்தணையடி தொழுதான், (௨௰) 

வேலன்கூயசேப்கணை மயெனக்சாடுடச்வே 
நீதன், பாலஞுவிபெதீதெழுந தபோய் முரு 
கனைட்பணிசதான், சலமெவும்ச் றுவரோரி 
ருவருஞ்றட்பிற், காலகா லனு நதேவருநிற்ப 
AS Ho Ln ft. (௨௧) 

ஆசினவ்ருணத் தயோத்தியரீவேசசனு ம 
ணங்ரும், காசிவேச3னுமஜலையரிருவருங்களி 
திக், கூ சிமெய்ம்மயிர்பொடித்திடச்சொண் 

டதர்புளகம், வயோங்கெவிறைஞ்சினாரவ 
சமேவினரால். (௨௨) 

மலினர்மலீனனைரோச்கயே மலரீக்கரம, 
மையா, என்னையோயவெனாவு௬த்தரதிருவுள 

மிரங்கி, முல்னையுச்தமளொவருளு முறைமை 
க்ஞுதெறிக்கும், உல்ளையொப்பல ரிலரொென 
மவருமுலாதீதார். (௨௩௬) 

தேவதேவர்க எருளியதிருமொழி-கேளா, 
யாவரிப்ப.பன்பெற்றவ ரென்றுறை.தருப் 
பூவருங்குழல் வலலியும்பு சல்வரும் -ப.ருடாீ$ 

மூவரும்விருதசெழுச டல் முஓறமு தீது 
இச்சார் (ce



௨௬௪ மீட்டிக்சாண்டம், 
Cam. 

அன்ன வரீவணங்கி யங்சதெக்குருயெவ௱நு 
தியெழுந்திமிமமைஇி, சவ்னிபங்காளல் திருக 
சஉரமமைதீ அச் கெளசிசன்றனையெதிர்தோக்க 
மன்ன வன்றன£ரு நீயிடர்விரோதீதவகைமையு 
மெய்தியவாறும், இன்ன நற்றலத்துளியாவரு 

மதியவியம்பென த்திருவுளமாஞர், (உடு) 
இம்மொழியிறைவன்விதைலு முனிவனித 

யத்தித்றுணச்சமு தீறெதிர்போப், மூம்முறை 

நிலசீதின் மிசை 'விழுநீதிலற ஞ்சி (Lp ILD G/L 

Ohoriflsa rs Fed, கைம்மலர் கொடுவா 

ப்புதைத்துமெப்னுவித தக கண்கணீரரும்ப 
மெப்பொடிப்ப,எம்ஈஉமயாளுடையமிவறவ 
கேட்டருள் சென்தியாவையுநிசப்.ரதவரதிலிர 
ப்பான், (உ௱ ) 

வாசுவன்ருன்ஞள் விடயைகாரண மும்வடிட் 

டனுரதாணுமஃறிட்ட,பூசலும்விலங்காதீபுவா 

மழித்த அவும்புரவலல் வேட்டை Curse ga 

ம், நிசமங்சையீரைவிித்த அர தனச்றாநிருபன 

ன்ருடளிச்தேகெகாடிபுக8மங்காத்த அம்விளே 
தீதகருமமுங்கெளசெனுரைத்தான். (௨ er) 

என்றவனுமைக்சவிசதிரன்வையத் இசகலிநீய 
ருவினைனிளைத்த,தொன்றலபலவுண்டவம்தின 
வ்மனதீதிலுற்ற பெர்நிலையுலகம் 9 5 Ma 
aro é pelt: A ஐடிட்டுமறநிலை பிழைதீதிலன 
தீறால்வென்றவுர் தோத்றோர்யாரொனீவிமலன்



மீட்டுச்சாண்டம் ௨ஈ௩டு 

Cy om o on டக o * 

விஞவிடக்கெள சென்விளம்பும். (௨௮ 
கோதிலாக்ஞுணதீதேோ னீதியுதெறியும் குறி 

யுமியானறிகில7நிகம்ரீதேன், ஆதலரல் வென் 

(ரூல் வ௫ிட்டனேதோற்றோ னடியனேயடி, 
யனேமேஞட், காதலாற்செய்த தவத்தினிதீ 
பாதி சரவலன்றனக்கியானவிதீதேன், rE ODI 
மிலனக்கன் நீத்நிபே2ரஎமீர்தனனென் ஓ on 
செய்தான், ௨௯) 

உரைாய்த நுூசவியிற் காய்ர்சராராச போர 
Cui) sas allen pyc Sls, கரப்பினர்காழுங் 
my De + * ன (3 (3 9 சொழித்ததுவாற்கம் கடல். 2லாங்கேட்டிலோ 
Hoel ugh, திரப்பின ர்த்களித்த பொருடனைக் 

கொண்டோ விவனெனப்பெயர்படைகீ தல 
கம்) புசப்பவனியாவொ விட்பழிதனையான் Lt 
ண்கி்மல்னென்றனனயின் ஐம். (ய) 

இம்மையிற்பழியா மறுமையினசகமிரத்த 
டப boy > ௦ 8 ஓ oa An 

வர்க்ளிதீதைவாங்கின், செம்மையோர்ச்செ 
ல்லாம் பெரு கையாமித் திலைசெய்வதத்கு 
நியலகதீ்; தெம்மையோசஷ்டா யிதத்னாமுன் 

நீமா A tuners star யெனினும்டி மூம் 
மையும்பமியே (5s » @C Lor வெல்றனன் 
முனியதற்குரைய்பரலீ். . (௬௧) 

கன்னலங்கமனி தாெென்னகருங் கருதிச் 
செய் திவச்ையாலிவிட்டு, மலி ஓனுச' வலீலீ 
ஜேமீஷகிம் வள்ளல்சேல் வசட ௬ மியா * wey ட OF ஓ த, ண். ea



௨௬௭ மீட்கெகாஸ்டம். 

ம், முன்னமேமொழிந்த முறையதிவத்தீகுள் 
முறைமைசோதித்ததிர் துணர்ரீதேன், நின்ன 
BH Bw, யாளுதியென்ன நதெடுர்தகைமறுத்த 

னன்மறித் ஐம். (me) 
வேதியர்க்காளாம் பில்னையுமைநீதன் நன் 

னயும்வித்தன வ்யான்போய்ர், சாதியிந்டீழா 
ம் புலைய னுக்சாளாய்ச் சவஞ்சுகொமி காத்திரு 
மீதேன், சோதிமண்டபசிதின் மணிச்சவிசே 
திர் சடர்முடிகவிதீதுமண்புரக்ச, நீரியல் றெ 
ஹே யானரசளித்தே னினச்கதே யெனக்கி 
தேயெல்முல்.. (௬௧) 

ஆமதேயென£ருச் சுடலைகாத்திருப்ப தல 
wer ZH mH ws Hees, Cuts Parse 
தீதொழிிலனமத் தப் புரவலனுரைப்பத 
கேகார, வாமமேகலையா டனைவிலைகொண்டு 
மழறையவளஞுகியாண்டுறைந்த, Sos gens 

ங்காளனார்திருமுலி Cp திநில்்நினையன சொ 
ல்வான், la (௬௪) 

என்னைநீயுலாச்தா யெனக்குவித்ற அவு மிக 
ழ்ர்சியோவிவள்விலைபடுதல், முல்னமேயுண 
‘ig கொள்வதற்கமை தீன முதும்றைச்ஞுல 
தீனுவற்துதித்து, மின்னயுமைந்தன் றலினை 
பும்விற்ச விலகொண்டவாவணமீதெல், றன் 
ன்பங்காளன் நிருமுனேவைத்ா£ னரசனும 

இசயமுத்றால். 7 (௬6)



மீட்டிச்சாண்டம், Cu OF 

காலனம்வளவிழ் சருங்கடாவேறிக் கருமுஇ 
திகப்ப்விட்டனைய, கோலமுஞ்சிவத்த BES 
ஞநிவத்சருஞ்சியுங்குன்டலக்ஞுழையும், ரூல் 
மங்கால Soto pre stew fs தோள்சளாமார் 
பமுதீ துலங்க, ஜேலமாழு தலை தோக்கிவிரத் 
திதைஞ்சிமாகமலர்நீதீரசன்முனிமொழிவரனி 

HME SUMS புலையருச்சடிமை யா 
வையென்ப gp se ABs, புலையஞப்ப்பிற 
BA கொண்டசின்யானே பொறுச் துநீதர்த 
வாவணம், திலைகுலார்தொடையா யிருந் அறி 
கரத்து வமருமியாகசாலைகள்கரண், தொலை 
விலாவரிவென் ௮ணரினீயிச$ ர சசடலையைப் 
பாரேனயுரைத்தால். (௬௭) 

ஆவணமிசண்முிச சண்டுதம் மெழுதீ தே யா 

'மனவறிச் துமெய்ம௫ூழ் 8.௪, கோவணக்கிர 
ன மணிருடி. இளக்கிக் கிலெ௪௫ ம் பீடையும 
கற்றி, சாவணநிழலித் கழுகெழு ர்தோக்குக் 
கனழற்புசைச்சுடலையைப்பார்த் தல், பூவணழ் 
குறையும் பொய்கையும்வாசட் பொழிலுமா 
ய்ப்பொலிம்ததேயன்றே, (௬௮) 
வாயெலாம்யா௫ மரகிமலாம்யபம்வானெ 

லாமாகுஇித் தூமம், தியெலாழுத்தி இசையெ 
லாதீதறாப்பை திப்பவெறகெலாஞ் சமிதை, 
பேயெலாமுஷிவோர். பேச்செலும் வேதபீ 
பிணமெல_மதச்சமைபுசுக்கள், தபவாறெல்



"உக மீட்சிச்சாண்டம். 

லா நோக்கிஞன்றொல்லை யமைர்சதேயீதெ 
் ௩, னவஃலமற்கால். (௩௯) 

ஆட்கவலீறலினைப் பாங்டுடஜெக்கி யர்சந் 
பயோரதீதியினணுடழ், தீங்கசமஞுடஞ் ரூட்டி, 
US) னிவல் செய்தவம்பாதியு சொண்டு, 
வாங். கநீருலகம் பொ துவரப்புரர் த வருதி 
யெம்பதச்தின் லெவல்), தேநிகம்சடை அமி Lao சி os 

௦ ் ௦. 3 ௦ 
யால் திழுவுளம கம் துசேவர்கோமாத்ருரை 
செய்வான்... ப a (#0) 
காரணமொன்று கேட்டியாநீயும் காடுபன் 

முதன்ருனிவசராம், வாரணவாடு மன்னும் 
யேோரச்ி மன்ல வி்நஃ ஊடனேகித், தேரற 

C3) 2 என் ர மஜ வ த a : டர் eor og? aS Si (hee ர் ப றின அடர் மாட மூட்டிய 
ரூ ர me ons . ~ இன்ன ர், ஊர ரணைற்குமின் றர BEE LL a coar 

ச 

ங்கி புவசையாலல் ன வருமாப்டார். (Ps) 

திங்சகண்மேவியசெஞ் சடைமுடியாம் நின் 
திருவுளதீதின்படியல்லால் எங்கண்மாட்டிமை 
வ நிலலையென்றளித்த வேவரநீதலைமிலசகம் 
Glen coi taf, 9} HIE 0001 LOT GF M60 Losi Ol map § 
தீச? னணிதிகழ்கயிலையித்புக்சான், செங்கண் 
மாலேகிப் பாற்சடய்புஞுந்தான் திசைமுகன் 
றனல்கடைர்தான். (௪௨) 

் வேறு. 

கருத்தினின்மகிழ்ச்சியோக்சக் சடவுளரேவ 
மாரு, தருத்திசொண்டேடுத்த;தஞ் சார்பி
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னவிலடைத்தபின்னர், வருத்தமும் வினையுமாற்க 

திமனினனைமருட ஞருட்டி, இருத்திஷமையோ 

Carried wy Dé sis cll oie eres. (rm) 
காசிபன்பிருகுசோமலிகெளதமல்பரதீது 

லாசன், கோடுிசல் விட்டல் சன்னு ரருமுனி 

மர்சியாதி, சிரை தீன்மதங்க? ன த்திரிரீ;தீ 

லோர்சூமக், சாசியிலினிதிருந்சார் கழிந்த. 
BME AO LIT le (சம) 

ஈமிரிதறுகற்ஞுற்போத சமீதலுங்காடுவேறீ 

தீம், மொழிந்தனலி விரைவின நீதமுசட்படை. 

யெழமுகவென்னை, செழுரிதடராாரசமெங்கு 
மலைத்த சதியை கடோதுல், "aap bates 
ருமாவு மியாளையுஞ்சேனைதானும். (௬௫) 

சரிபரியீட்டதீ்தோடுந்சண் மணித்தேருந்தா 

ரும், தெரிவையர்முழாமுஞ்செம்பொத் சிவி 

கையுங்கவிகைதானும், விரிபெருர்தாளியார் 
&S Glare கொடிப்படலகீடர், ச்ரிபெருங்க 

டல்சள்போமிவநீ தரசனைச்சார்த்த வன்றே 1) 
வான யவர்கோனும்வேத மீரமுனிலோரும் 

வைவேறீ, ருனையுங்காசிவேந் அஞ் ச்த்திய த் 
Gar gid, ஆனையுர்தேருமாவு Lot gO Sipe 
Cure GCap so, மாதசர்விட்டெழுச்தீரன்ம 

மழையென ழுசசமார்த்த. ப ட் (௪௭) 

. 'சானடையேமுமலினச் சாயர்வேர்க்ள்* 
௦௬.



உரப் பிட் இிக்சாண்டம், 

ண் Di, சேன டையல ங்கல்மாரிபசேர்மிறசயே 
அல்ல gs தாள தமறத்தே லாிந்தபோத 
னடால்ல reds air aot alo) 8 2 wéGecb 
பொன் மணி நடிந்தேரிஃ்வைத்தார். (Fo) 
“சற்திரம்மைக்கற்பின் 'ஈழலினை 8 இண்டவ 

ஞ்சி, ஆதிதரச்திபையோர்மாத்த சனை வருமக 
லநில்ருர், இந்தரலிறேவியென் ஜு.மிளமூலைக் 

பதலை செஞ்சொற், சந் சறிதிருக்கைபத்திர் 
சுடர்மணிந்தே௱்ல்லைத்தாள், (௪௬%) 

சண்ணிடபாறீடட்டேன்று 'கழலிறவெங்களி 
அக்கன்றும், தண்ணியபிடிபும்பண்டைப்பயி 
ஸ்ட ஞூசர்தல்போலம், புண்ணியவேத் 2 அஞ 

yen Cara hs 
செயும்பூவைடுர்தேரிலே தி, மண்ணிடு 
ரகளிவாழ்தீத மாதசர்விட் டகவ்ஸுர். (௫2) 

G BaD 830 வாயியபி4 60,8 அழனியல் We LE eal ந 

வ்ணிப், பூர்ணவா “ODO பூம்பொழிஃ்பப 

வநீதிர்தீ Gly. sitewd sanneeGnn கடற் 
பெருஞ்சேலை யோடும், வாரணவாசியாநீறின் 
arty. ded as Sod arch. (௫௧) 

அத்தமாததியித்திர்தீத மாடியல்றங்குவை 
கி, மத்தராசலப்புயத்தான் மற்றைநாளேடில் 
வாசச், சந்தநாடவியும்வெற்புர் தடங்களுங்க 
டச்துமெல்லவத்ததாள்யமுளையரத்தில்சலா 
பினைவலிலைசார்.நீதான், " (டு௨) 

அத்ரதிதீர்த்தமாடி பணிமனிதீரஎஞு செம்



மீட்சிச்சாண்டம். Rea 

பொன், மின்னவிர்தரங்கக்கோதா விரி துறை 
ei SSwrgcy Worer 6 6 pOah A uF 
சதலிகொணர்தீதகங்கை, நன்ன திதலினேவழ்_ு 
நன்ணிஞலைவிண் 0ளோ ரோடும். (௫௩) 

வேலிருபுறமுமீண்ட வெண்ருடைமேஸஷி 
மற்ற, சாலிருதிசையுந்தேரு BS (Lp lbw a) eR 
சல், மேலிருவிசம்பைத் தாளி மறைக்க 
ெஸ்கவரிக்கற்றை, காலிருமருக்குமாரீக்க் 5 

வ்கைமாகதியைக்கண்டான் (டு௪) 
அருளறாவற்தணேற் அுள்ளிக கனைத்தெருற் 

FIG fy திருகுமக்கன்றைக்கண்ட orien 
லைசசந்ததேயபோல், நீருபனுமா அஞ்சேயுதெ 
சிெகர்தோச்சிமீண்டு, வருவனு கண்டிகற்கைமா 

ததிபெருகறலி றே. ௫௫) 
வரைபலவுருட்டிநீண்ட மரம்பலபுிமிக்இ 

வெள்ளை, 3 Larios HOU iG அரையும் 
வரரஓும்பாய, நிரைநிரைப்,ஐமராக நிதீதிலந் 
கொழித்திரண்டு, கரையையுங்கடீ அுகாந்தக் 
'கடலெனவத்ததவ் றே, {@ Gr) 

விரி Oarsd on a5 SMD RUGS & aT UVC cor 
திச், சொரிமலர்குமறோரீறஞ் சுடரீமணில்பர 
ran 0G ST Md, வரிமணல்வண்டறோறு:மால்வ 
மாச்சாரமருறம், தெரிவையர் குஜாமுந்தே 
வா் சேளையுமஷந்தவன்றே. . 1௫௭, 

* அரை - மலங்குமீன்,



௨௪௨ மீட்ிச்சாண்டம், 

சுரர்சிசூழல்சார்நீசார்தோகையரோடுமஸ் 
வாம், சார்சிலகுழல்சார்த்தார்சானிமறை ததவ 
தீதிற்பபத்ற, வரர்சிலகுமல்சார்தீதார்ப ரய, 
வல்லவிச்சா, தரரீடிலகுமல்சார்நீதாரி தபலா 

ஆங்றாடபாற்சார்ற்தான். (௫௮) 
கடசவெங்களிறுமாவுங் காரகிலாரஞ்சாத், | 

சரஅருமத்த் Ce Be சேர்திதனர் தங்க Os 
ய்வம், டரவி கள்பூண்ட தேமிப் eed’ BUN 
்செம்ெ டான், வரைபலநிலாதீதவென்னவட 
கரைசெறிம் தவல் றே, ( ௫௯) 
ஆதபமகத்மிவெய்யோ GGL OIE) PG 

ob’ ரீட், பாதகமுனியும்பாரிற் டபாவரு மக் 

ங்சாலை, ட பப தலிவேநீதமி வந்து புண்ணி "IO 

peGeGurd, சோநிமாமறியந்தோலிறித்து 
நிலாவிரித்தகல் றே. | (சம) 

ib நிகடமுலையுறி தேரும்வாசிய மன்னர்குர ம் 

thy Carder. நீபடையும்தோலறைவிரி ந் தவெஸ் 
ணிலவினிக் ம், தீநிகடதடுவிந் ந்ோல் அதிலு 
Ch edn ட சையும்லிஸ்னு EM Dy Li Pol. OGM is 
ங்சோத்த ப்டியெனப்பசத்சசம்0 ற. (௧௧) 

Be: லவர்மன த்தொட ர்ச்சிறல்ல வர், ete Ole a 

போல, பல்லவப்பொழிலுமாப றும் மும்ம 

பரம்புட்ெ வற்பும், 1 ars ரா 
அதி ப]: ள்ள pre dy (3 தில்லவர் EL DBES 

ந்தோல்ற் 0 மியண் லரிலா Desig.ot § bi. (௬ 2]



மீட்டுக்சாண்டம், ௨௪௧ 

திரந்தரப்வயிரர் அட்புநித்நிலப்பச்சைநீலம் 
பசநீதசெம் மணியுமுத்தும் er Sur hep 
8 5 OOF Ars Stal mors AGioc Gin vtedllin 
யிர்ச்சிலிர்க்கவைவேழ், புசர்தரன்மூம்ச்டக. 
*தீறுபுலோமிசைச்சுரைப்பானா6 ன், (am) 

கண்ணுதல் சடையின்விட்தீத கங்கையின்க 
ரையில்வர் த) சண்ணுதலுக்றவேக தாகமும் 
பூகக்காவும், மண்ணுலகத்திற்றுன்றுமணிகளு 
ம்புள்ளுமாவும், *விண்ணுலகசதி லஓுண்டே௦ 
மெல்லியாள்விளம்புகென் ன், (௬௪) 

௬ுநீதிரவாஞேர்சோமா னுரைதீதிடமூழ்த் 
அதச்தம், இற்திரபுரச் நுடந்சோ விச்ெட்பி 
ல்லையெலஞ்ராள், சீநிதரிபுடனேகூடித் துயின் 
இனன்மகவான்பின்னச், சர்திரலு தயமரறதீ 
தரணிவற் இுதயஞ்செய்தான். (௬௫) 

மாமதியொலிமழுல்கி வயற்கருள்விடிர்த 
சாலை, போமதினினை வேயாடட்புலரியி der ap 
தீதிருச ௫, தாமதியாமலெடத்தடங்சஞம்வெ 
திபூறீங்கிச; கோமதியாந்றின்வண்டத் குன், 
டைச்சென்றிருந்தார். (én) 

“avd ex 25) pol aged கூட்டு வருவின்தலாஅிக 
ட்ப், பள்ளமுற்௮ம்பர்வெள்ளம் பாய்சன் 
தபரி 2சயோல, உள்எமுமழெரோமன்லிர் 
ப்பூததரித்செனை) வெள்ளமுமரசர்தீரமுல் வி 
பச்செதிர்சொண்டாரன்றே...... (௬௭)



ees ம! ரச்சான்டம், 

௮யினெடும்படை துறந்த கரதீதினாயோ தீ 

திமூதார், ஒயில்சடந்தெமெல்னைச் சண்டன 
ரிறைஞ்சிவிழ்நீதார், மயிர்பொடிப்புற மன 
ங்கஸ்மகிம்ந்திடமறலிகொண்ட, உயிர்வறப் 
மீடர் துறநீசவுடலமேயொத்தாரனவ் ரே. () 

ஆசணமுழங்கயோச்தியணிபெருஞ்சேனை 
யோடும், வாரணவாடவேந்தன் படையொடு 
ம்வள்ளலேக, தோரணவாயினண்ணிச் சுட 
ரீமணித்தேரிழித் ஐ, இரணகும்பமன்னுமஷ் 
டபம்யபொலியட்புச்கான். (௬௯) 

பன்னாடி வேற்தர்தாட்தீது பணியட்பொத் 
விசி மினத்றிச், சொல்முடிவரிற்றீர்மைத்தா 

பதர்சூழ்நீனுவாழ்த்த, நென்யு .சாயப்பாயு 
நீர்வ்பநரடல்றலினைம், பொன்முடி சூட்டி 

வாழ்தீதிட்புசர் தரன்விசும் பிந்போஷம். (எம: 
காருளசோலைஞழுங்கெளசிசன் நிமைநமீ 

Ge, நீருளவளவுமீரே ர. நிலமுளவளவு ய் ஐன் 

பேருளதொருகாலதீ.தம் பிமைட்பில துன 6 
குதேர்வே, முருளரென்னாவாழ்ச்தி பருந்தல. 
முனிவர்போஞனார். ° (௭௧) 

மமநீதனை நில்னைமாதை யித்தனை வருத்தல் 
கண்டேம், நிந்தனை சிறிதுநின்பாச் சண்டி 

லேநீதிவேத்தே, எற் தமாதவதீதித்பாஇயாவரு 
ற்சர்ண்வின்றே, தந்தனமுனச்சே யென்று 
செள்சிசன்ருமாலார்த்தான், (௪௮)



மீட்சிக்கான்டம், ௨௪டு 

உறிறறிந்தளவிட்டோசா தும்மையானிகழ் 

ரீதுபேசம், பெதீறவைபொழுத்திசென்னா வ 
சிட்டறுக்கியபேடு, சொறிறவன்றலினையா 

DAS குமானைமயிலைத்தேற்றி, மற்றுமத்இிரி 
ைவாம்த்திக்கெளசிகன்வன தீதிற்போனால்() 

தேஉருமுனிவர்தாமுற் இிண்புவித் தலைவர 
தாமும், யாவருமகலிறபில்னர்ணேமணிச்சீவ 
Hels, மூவருமனையநீர்மை (pga cadens 

Cap gb, ஏவருநிகரிலாணுமினி தலாதீ தட 
னிருத்தார். (௪௪) 

இருர்தபில்காடவேர்தன் வசிட்டனையிறை 

ஞுசியேத்தி, அருற்தவரீதம்பாலைய வரலா 
ன்மறரமு முண்டே, வருநீதிடவிவர்பாலிழ்த 

வன்கண்மிுமைசெய்யவுள்ளம், பொருநீதியவா 

மற்றெனை வசிட்டனும்புகல லுநீருன். (௭௫) 

திலதீதியல்பரி்றேகொண் மூநீரியல்பீதஞம் 
தங்கள், குலச்தியலபெவர்க்குமன்னா வாமினு 

ங்கெடினுங்குன் ர, தலத்தர் சசவீறுநீங்குக்சவ 
தீதினனா ஓுந்தொல்லை, தலத்ததபோமோவெ 

ன்றுரரபஇக்கினிரலாத்தரன், * (௭௯) 
அன்னை ௮ கேட்டவண்ண ORs saspsr 

னைநோக்கு, மன்னவனாண்வானுமாமுனியான 
வாறும், இன்னவாறின்னவாறென் றென£கரு 
ள்செய்காயெலனப், பொன்னணிழுடியாய் 

கேளெல்றம்பூனி புகல லுற்ரு 53% (௬௭ 

மீட்சிச்சூண்டம்-முத்றும் “அ, த ௮௬,



டத்தாவழு 
“ச்சரகாண்டம். 

  

திசைமுழு இங்சவித்தமுடைச் செங்கோல் 
Cass, திமைமுகச்தோனிவழிவத்த குசனெ 
வ்யபோத்கு, 6 வசையறுமிரிகருசல் குசநாபன்வ 
அரர்திதன், பவல் ஐம்பெயருடைய மக்க 
றோலவர்; ஞசஞச்ரூம்பிரிவிரசமெல்னு தாடுல் 
ரசபைர்கரியகெளசாமபிதர்0ம், ass ea 
சமதியம்வதூர்தத னுக்கு, வாரணமென் வள 
நரீமிம் வழங்கினானே. (க) 

அங்கவரிற்கெசாம் பம், குசராப்ற்செ,யை 
ம்பதித்திரட்டியெனுமடையிழ்ஜோம் By, முஸ் 
கைய*்தாமொருகரவிந்புகுத் அ.மா ஞம், வண் 

டலிழைச்திரிவரங்சேவாபுவெய்திதி, இங்க ணு 
தற்றே மொழியீரொல்றஞாசை, Br Caster § 3 
முவிதலஞ்செய்மினெலின) எங்கள் டீ 2 தவறி 
பவெமைவீதுவைகூட்டி, லிணக்குே வாமம் 
i953 இசையேமென்றார், (2) 

| ம்றுததும அத் தரைச்திடவும்பொருச்திலா 
த, dew and aps /சாடியவாயுமோதி, 
Ass has திடைவிழ்ச்திப்போன மன்னர், 

, மொம்குழலார்,சளர்ர் அமனை முன்றிலுத்றார் 
செறுத்சல்லாக்கண்டி தவேேேன்னலோசெ, 
திருவனய்ரசமுதழுதுசெட்பத்சர்தை, பிறி



உசீசரசாண்டிம், oF 

தீ௮அலாயாதள்ளொடுக்கிச்ரூளிமைத்தன், iQ 
சமதத்தன்றனக்சளிச்சான்பேதைமாலா. (௬) 
ரூளிமகல்பிர1௦தத்தலிறல்னை ச்சேரிர் அது] 

யர்நீங்கிச்சசமோங்கிப்பெருவாழ்வுறிளுரீ, மீ 
ளியெறிக்குசபைன்பிஃபுசெப்த வெள்வித 
வித்சாதியெனும்விரல் ரோல் றீ, ஆளிதிசம் த 
விசேறிமகுடஞ்சூடியரசாண்டுிலகாலகுசெ 
ன்றபின்னர், சாவியைப்போர்கவிசியசயை 
Pott Geb Ly செசினைப்பெற்றெமித்தச்சா 
லநதமி வில, (௪) 
இருசனச்கெளசசையைமட்்்டணரீர அன் 

று ளின்டறுகர்ர்திருவர்தறையின்றபிய்பு, பி 
மனு ஒகணைசீஓதவம்புரிர் தமீளப் Gita; A 

மை மீ தவளபலம்ப முனிவன் €றி, வருபுனலா 

ருசவெனச்சபிக்தலோடு மானதவாவீயில்வி 
ம்ரீறசரையவோடே, 1௫ சணை ரீ தபிதிதிரு 

கோமதியேயானா ளவணிலையிதிவனுலசம்புர 
க்ராநாளில், (டி) 
மைர்தசொருநூற்அவலாப் hsb BG ab 

திவடிவாளாம்வரிசிலையுங்களிறுமாவும், இரத 
உ௰சச்தியரபோல்வல்கீரரில்லை யென்னவளதீ 

தீன்னவசோடருக்குங்காலைத, தத்திரமார்பெ 
ரும்படையுசர் தேருமாவு் தறிதிகளுஞார்ளிக 
ஞ்முத்தியிஸ்டை, மத்திரிச டங்க்ரோடு மக& 
சேரிப் வேட்டையாட்வியல்வன தி நியு



oF 0 உத்தரகாண்டம், 

பச்சான், (௬) 

கரியினமும்புலியினமும் வெருளாவொட. 
க்கலைகடடமையிமைம௫ட.யச்கணைகடூவி, எரிய 

ப்பிவனமடங்க வழியநுஙி இருடிகடஞ்ரூம 
லெலாம்பாமாசச்செய், தரியின முங்றாறுபற 

Ad BY LO 6 od T G1 8X SOOT மயில்வேலு, © wet] ew So 

Db send gavierd o, OstiGdes sme 

மெதுப்பிதிதிலிறுதங்கிச் இலழாள்கானகக்று 

ஹைழ் தத்ரியுராளில், (௪) 
ஒரு ான்றுடலரி, சண்ெ லெழுர்அபே.& கியய 

ர்வஷர சடோதுமுழலிம tho 'ரன்றுமின் யி ஒறு 

விதவ்விடக்தோக் மால! (sb Qi Curd’ வாய்பு 
லர்ரீதுராவுலர் அசாஒுமோய்ந் [3 Gy 2 Ca (i) சா 

ணரும்பசியும் தவிம் புமாகிய் பில்பிழதீதவி 
லங்சைவிட்டு SHB uC ows s, Rb ook 

னிவியனினிதுவைடத் தவம்புரியுமலைச்சாரற 
ன்விசசாரீர்தான், | (னி) 

யா னவனைக்கண் டி.றங்ட நீயாரெலினவடிப 
ணிந்து கெளசிசமன்னவன்யானிந்தக் கானக 
திதின்மான்வேட்டை போழ் துமத்ரொர் கமி 
மாவின்பிள்னோடிச்கல்கள்சொரிற்து, கானை 

பும்யானும்பசியுதீதவிப்புமாகித் களர்ந் ன 

அசாணடைநீதேனென்னக்காம, சேனுவை 
 வாவெல்றழைத்தியானமுதுதஜ்கித்திராசபி 

தாகத்நிர்ப்ரயிலினர். | (a)



உகீரரசாரஷண்டம், ௨௪௯ 

OURS மீகமைச்ச ரொடுிவிரைவின்வ,$ 
தென்னருஉணைற் த மாரு வியே யடியனேம் 
கல்-றிட்டசு பைத்தரல்வேணு மெலினக்கேட் 
கவிதற்குரியனியானல் லேனென்னலேர0ம், 
அப்பவைகரிபரித்தேர் சனை யோடுமடங்க 
வளைததெறிபாசதீதர்லேவீச தீ - தட்பத வே! 
ஸ்டகயிற்றெறிர்போயரததி சான Quer io 
12 6 EN LEE T 19. D OE aur or (0) 

foal. 
ஆலாலமெழுதத தெனச்சினழாதி oct uy 

ப சதுதுகைச்திடவே, வேலாளரும்வெங்கரி 
விததககும்வில்லாளரும்வெம்பரிவிரர்சளும் 
காலான் மிதிப்பட்டவர்கோடுயர் கட்கனலா 
லெரிபட்டவர்கோடியரீநீள், வாலாலடி.பட்ட 
வர்ீகோடியர்வெண் மருட்பால்வதையுண்டவ 
கோடயமோ. (6௧) 
கோழுவோுதிரக்தசையீசனிணக்குடரீரூத 

மாசரிர அழுழைந இரிலார், மழுவாள்சிலைதண் 
கெடதிதலைவேல் வலயற்கரவாளமொடி.நஇ 
Gauri, விழுவார்கரைவாருருள் வார் Lys eit au it iF 

விதியே சசியாசவிளை சீதனையெல், ம்முவார்த 

கவல்ல.து செப்தரமச்சமிவே யெனவோடிய 
Go mann, | (We.} 
Hédaravdag? .amsd G) star dAef 

Ci gaOeude.Cacrip.G ude goat gions



௨௫௰ உ சீசசாண்டம், 

பென்னவியானினிநீயசல்வான்மிசை யென்ன 
வனத்தனிவிட், டெவ்வாறலவேனி வணிரப 
னெனவீனிநிகடி.தேகிவணிதீறலுனச், Gard 
வாஜதெனயாணுரை செய்திடவேபுயரீவாதில_ 
கேனுவழுத்த தவே, (7m) 

gorrrea i puEat QeCa யரசன்ளு 
ல்மைததர்சணாத்றுவரும், எமதாவிகொளக்க 
ருர்சினழுந்திடிபோலமுமகக மெழக்குமுறி 
ச், சமராடொடங்கிழெடும்டொழுதிற்சரமா 
ரிிபொருததி ட இம்முடலம், கமராகவெடித 
ஆவிழித்சவிமயிச்க னலாலவரீ வெ.சஅகழிக 
Oo ‘or. (6௪) 

சனடத்சமலாலிவாமைநதர் படத் தனுவங் 
கையெடுத்தெதிர்வர அகடம், கொண்டார்சர 
LD ரிபொழிததிடவே erin Gun ofl a gy aoe 

ிராவெனது, 'தண்டத்துினரட்டனலிவிட்ட 
பெருஞ்சரமரரிமழுச்சலதசககரஃ்வேம், வி 
ண்டத்பமரும்பொடியாயுெ விசையானசை 
போவேழுங்கெதால், (ஈடு) 

விமினெறகொடும்பல்ட யதீதனையும்விறல் 
சொண்யெர்சண்டம் விழுங்பெவே, அன் 
'ஐதெமச்செளிதல்லவென வமராமசவாசைய 

2 நதுறவே,' சுரி மமனத்துடனு.ணாடு 
௮ தவொர்வ்லியோரிழையோரிலெஸச்,சொ



உச்சரசாஸ்உம். ake 

Wass riled gps saad குணபாலஷு 
கித்திவமுற்றன னே. (® Gr ) 
Qi @ipad sepu fee flor SBC ur 
க்கிறைவிட்டதிலோ்தமையோடிட a COs Sal 

ibe®,” மிநல. é Sit. புக்கமிபட்டெனே ws Bay gh 
இவளைப், புவன தீதில் மனிததர் பிறப்பினினீ 
ம பாம aod) oY! Bee ஜெல்றிசைபோய்ச்,வ 
ளேக்கருத்தவருற்றிடவே இீராவரமீசனளித் 
ழி செ, ( i or) 

yb coalG Ofer 5 ஈரிசங்கருஞுற்றங்க த்தொ 

Waa yee வேஸ்டு LD BY Es நரான்ளுன்முடி 

யாமிதஷயாலனி மொழியுதி இறவோர் பிறசாலு 
நுவனென தும், இல்னறாதுரைெ சய்தனைநீபு 

லையாகெனவேடலையா யெழில்கெட்ட வமே, 
BO GL GED கதி தமர்செயெனத் தள்ளத்கள 

எமள்ளநட நீதனனே. (௦௮) 

1908 Co Ol ity Bear a ட்ட. வனை தீ தரிரித்தங்கத் 

மதா! ॥ிவிஸ்புசல்வேஸ்டுமெனக் : சென்றே 
அளத்துது சொல்வவவனென்ஜனொடு தொடுதத 

Lop $6 arpara கல ஹறேயம்விமானமமை த்த 

sa Ging கோவேலெலீவேநிநடத்திடவே.செ 
தேயமசாவதிசேருதலுத் சேவாதிபரீகஸ்டு 
த்தன, . (0௯) 
புலையாசுடிர்தாடுபுகேலென்வே புறமுத்தி 

Cord Bh ap aut Lc. களமேர,டலையாகிழுவான்மு



2 Ge © STG 7 ee ile 

சள க ஞனுக்கயயம்மெல வி ழ்வறநிந்தெதி 
ரீடோய், நிலையானவிமானம்விழா தநீற்துமிர 
மிவஞ்சினமாய்விழிநில் தகனஷ், LJ ed LIT ey 
மெசித்தனபல் ஓயிரும்படர் தயி: 1ல் வெறி 
டதைத்தன வால். (உய) 

இவ்வ ஸ்டமனைதீதுமெரிதீ லசமீரே மூட 
e ர 

னிர்தர ணம்மயலும், தெட்வங்களும்வேறுட 
டைட்பனெஞச்தேவாதிபன்மால்சிவவடைய 
லவர், தெவ்வண்ண ம்வி$ன நீடுமிமென்ன விரழ 
செழுகின்றடின ந் தணிவிக் அலசம், உம்வஸ் ண 
(றத இிரிசங்மூதனகிருடுவின்பத,தல்சவுலாதித 
னே, [ \ (2 é) 

FSO GOLDIN ம்மூலி யெல்னுடமன்யநீ 
நாளிலெச்தமறதீதொயிலால்,எச்சவ்மையி 
மைத்ததன்னன வெலா மென்ஷேபிபலித்தி 
லவாதலினால், இக்ரவ்மையிழைத்தனம் மன் 

னனுடனிதைம்வெலழ்சரிதாயினனிப்,பி 
த்ஸ்செய லிதீத்சவென்றறவோர் பெருமானி 

ஹையோமரொபேசினனே (௨௨) 

"இத்நீர்மைவட்டஈனுரைதீதிடலு மெழில் 
வாரணவாசியர்கோல்முனிவோர், தழீநிர்மை- 
யைநீயலதாரறிவார்தழைஞானமிலறிகறியத்த 
குமே, ,ன்னிர்மையுணரிர்தவரே யறிவார் 
நீயேயவர்-நீர்மைதினை ச்அணர்வாய், எற்றீர்



ட 8 

உஃத௱காண்ட. உ௫௩ 

மையெனச்கரிதெல்ன வெழுந்திருபாதமிறை 
இவிரு ந்தன னே. (௨௬) 

௮வ்வாணசரச்தொருதிங்களிரும் தர்மா 

ர 

மூனி பைம் தொழுசேவில ட்ட கொண்டி டெவவா 

DDD Bg தரிப்பமெனு விறையம்மகல பீ 
சிரும்மேலியச், செய்வாரணவாியரீகோன 

ாதீதிருமார்புறவெதழுலிப்பரியுற், கைவ 

ரணமும்மடையும்மிடையக் காசிதநிருநாடுபு 
ுரிதனனே. (௨௪) 

ன 
ச் 

ம் கடம இுறுகார் வளப் (54 சாசித்திரு 

சாடனுமேடுயயபிலி, முழ ஸி.தொளிபொங்கி 
பமிண்டுடையு முதிதிலிராடையும் கொடியு 
மமிடையப், படிமீதினின்மலினவர் வம். 

தாமம் பலபாவையர் பாணர் ih bt Gary 

அடி மீறாவணங்க வயோச்ீதியர்சோ னரியாச 

ஸு மீதிலிரு தனனே, (௨௫) 

வேறு, 

மலனர்வாழிய மாமறைவாழிய 

செற்தென்மன்னுக செச்தபிழோய்ருச ச 
௮னவ்னசான வரிச்சநீதிரன்கதை 
தலி னரீகேட்டவர் வாம்வுதழைகவே. (௨௬) 

உச்தரகாண்டம்-நுற்நிற்று, | 
WHS Stb- wo Bes. 

4 wis ச ப - @ e ட ச 

ரிச்சற்திரசரித்திரம்-மு.த்றுப்பெற்ற ௮.



   qebsssaseeiragescescsseser sce oes MUTSSECSEA அலகை ங்க மைலக் மு 

நாட்டுச்சிறப்பில். 
௮டிமடக்காயுள்ளபாட்செஞரூ: 

உலா, 

வனிதை 

டுசாகமு மத்திகளும் ஆம்நாகரு மதீதிகறாம்வரை 
யாதோகமு மத்திகையேபுன 
ோமிதொகரு முதீநிடலானி 
யோதோகமு மேத்தியையொக்ததே. 

3 22 

(இ-ள். அரநொகமும்-படமெடுச்காடுதின்றபா 
ம்ட்கறாம், அ௮த்திகளும்- எலும்புகளும், வா 

யாள்-மலைமகள், அன்-பாதியிதிசல 5, Hp 
ம்-திருமெனியும், அத்தி- அட்பாதிவடிவின எ 
அ கை-கையிலேபிறர்த, புளலோகல்ல க 
யோடு, நாகமும்-புல்னைமலரும், உரிகிடலா 
ல-பொருறீ அதலால், ஆதொகமும்- ஆடுகின்ற 

வானரங்களும், அ௮தீதிகளும்-அத்திமரங்களும், 

,வசை-பாமம்வருடைகளும், தாசமும்-யரனை 

“ளும்; அதிதிகையே- வைகொண்டுபோசப் 
பட் டதிசையே, புனல்-நீரின்கண்ணே, ஓடி-ஒ 
OBS p, Pre Cp THs Hy உற்றிடலால் 

பொருத்ுதலினாலே, _சதி-சாயுரதியான ௮, 
ஒடும்-சபரலத்தையும்,கரகமும்-பேருவையும். 
ஏததிய-எரிதியகடவுளை, ஒத்க2-௭-ற. * கட 

வுன்மெத்சொல்லுங் சரல்வலாயாடு ,பாசமெ



fel 
CO DIOR 9 அுமடக்குஞ்ரிலேடையுமாதலி 

் ஒருவடிவிைப்பவமைபந்றதிவலாழார 
சமெனப்பட்ட த. (6) 

அம்மடங்கலுமாழிகிள i iO sep 
பம்மடற்சலுமொப்பதையன்றதின் 

மும்மடங்கலும்வெல்லுமுதிர்கய 

மும்மடங்க ஓங் /சொஸ்டுமுமிகிற்றே. 

(இ-ள்.) அமமடங்கலும் நீர்முழுவதம்) ஆழி 

arts தெருமம்மடங் சலும்சடலின் ச்ண்ணெ 

செமித்தெமாநின்ற அழகயெமித்தியையும், 

ஒப்டலைதீயென்று நிசரிவதையல் றி, அ.இன்-அ 
தினும், மும்மடங்கதறும் -மூன்றுபம்கும், வெ 
லஇம் - வெல்லாதின்த, முதிர்சயமும், பருத் 
தியானையையும், மடங்களும் - "அதனைவெல் 

இஞ்ிங்கத்தையும், கொஸ்டு - தன்சண்ணே 
சேர்தீறக்கொண்டு, முடிஏற்நி-விராச்துசெ 
001 2D for - ill * 9/1 HSB முழ.கிற்றுஎனக்கூ 

a Ge. (௨) 

முகியுமாறுநீதறாவுமுதல்செட | 

முதியுமாறுந்திமுற்தின ல்மான்மத 
வேதிபுமாதடியுக்சொடுவேகருப் 
வெலிபமாறிலாவெக்சளிஜொத்ததே 

Wer



[a] 
(இ-ள்) முகியம்- தளிரீகளும், மாறம்-பளார் 
களும், அருவும். Log Le ey ம், முதல்கெட - "4 

ட.யோம்செட, முதியுமாறு - எிதையும்பட, 
உட்திவிம்வித ௪ - முறற்றிரும்நீறு, தல்-நல்ல, 
டா வ்மதவெரியும், மிழுகமததாத்றச்தையும், 
பெரியமதசல நாற்றத்தையும், மாறடியும்-மா 

றிவைக்சட்பட்டஅர.களையும், கொரி.கொண் 
பேவருதலால், வேகமும் - விரைவும், 0 வறியும்- 

"Oe தவச் நீங்காத - வெங்களி மிரு 

- வெல்வியயானையையொத்தது: -எ-ு[) 

வாரணச்தடந்சோடும்வீளக ரர ம் 
வாரணதீதடஙந்கோடும்வான்றிமய 
ஆரணச்தநுறையத்தரியுண்மகழந் 
தாரணதி ழையொச்ததவ்வாரரோட 

(இ-ள்.) அவ்வாறு - - அறீதிச்சரயுநதி, வாரணக் 

௮-யானைகர டைய, of} Dib- கொலைசெய்கின் 

ற, ௮ம்-அழகிய, கோடும் : தந்தங்களையும், வ 

மலம் சங்குகளையும், வார் - நீட்டு, அண் 
பொருந்திய ௮தீதடங்கோடும், அப்பெரியது 
அசொம்புகளையும், வாரணம் - தடையாகிய, 
டை ந்சோடும்: - திடாகச்சமாகளையும், qr es a 

வாரி சொண்டு. -ஆரண சீத.- Cages oy Bree 
பாதையில, உரை-சங்கெ, அீதரி . பூதீதிர



te] 
௫ > OY me a » 

காளி உண்மகிழ்றீ 7 ~ திருவுளங்களிகூர்தீ து 

8 உப ட்ட 
ஆர்-பொருந்திய; ரணதீதுறை - போர்க்சளதீ 
டன e > , vn ' ‘ ட் 2, 4 ள் 

oD ஜிடி QE LOD ச் Oya] bts Bor FHT LD 

gargs SSTU5 லாதலின்செட்டது அக்ரம. 
ப a) a ் 

தீ னசரவிருவாயென்பஅபோல், (2) 

அடிமருற்கற் கொடிர்செயர்தொயவே 
அடிமருங்கிறி பரப்பிச்சமி? அராய்கி 

கொழபுனேத்த சூதலி சலமுய்மீ௮பூக் 
கொடிபுனைந்த ரூறிஞசிகடற்ததே. 

'இள்.) திடிமருங்கிர சொழிஞ்சியர், உடுக்கை 

போலிடை யையுள்ளனாறமகளிர், தோய-முழ் 
6 ந் 4 9) + படக இ 9 ௨. ஷ் 

௪ நீடி? ஏலர்செடிகளை, மருங்கிற்பரப்பி - அ 
ருகேபசப்பிக்கொண்மி, சழித்துஉரரீப்- உர௱ 
ப்ரீ கொடிபுளைத்தகுகன்கமருப்மிு - வெ 
தீறிக்கொடிதரிக் ச? முருக்சடவுளி னடிகமோவ 

ணங்க, பூங்கொடி - மலர்க்கொடிகளும், ale 
oe 4 ப 5 ப் 1 2 

LJ DEAR O, Og oS - தன்னுவேரிசைத்த, குறி 

சி கடைந்தது.௭-அு. * பல் பூலியுமாம் ௮வ் 

வாறெல்லும் எழுவாழ் வருவித்துக்சொள்ச பு 

வியும்வேங்கையு மர்தியுமேதகு 
வீரிம்வேங்கையு மறீதியும்விழ்பலாக் 
காயும்பாலுயில் made if trols nd 

ந உட 8 e ஓ | ஊயும்பாலையில் வறீழு கல் தூ



[இ] 
(இ-ள்.) வீயும்- பறவைகளும், வேங்கையும்-ட 
லிகமுரம், மந்தியும்- “ஒசங்றாகளும், மேதருவி 
யும் - Quad Un BE பாருற்த Hus Low he GH rd, ‘Cal 
ங்கையும் - வேங்கைமரங்கரும் - மத்தியம் -வ 

ட
 

ண் மிகளும்- வீழ்பலாச்சாயும் - விரும்பப்பட். 

ட் ப்லாக்கா॥ ப்ளம், பால்- தலிபச்கற்சவில்-_ 

சின். .நீரூண்கமம்ற LOG ~ eS (க்கையையுடை dl 

மம - யானைகடநம் - கொமி- கொண்டு. மர 

யூ - சுறிலெறபாலை ௦) - பாலைநில சில்வர் 

இ லற்திலு-எ-று. த அபில் ஐபி oe ce Pur 

Hwa GSB சி 

தேருமாணணசாச்சின வேட்ர்பேய்ழ் 
தேரு மாறுமுட்டே ட ஐருஃ்பாலையில 

ஊருமாதரியா மி) ய. முற்ற வீ at 

ஊருமாதரிதா fr pit (Lp Be றே. 

இ-ள்.) தேருமாறு - செளியும்வழியை உண 
சாதியாக, சின வேடர் -சோபத்தையடைய 
மறவர், பேய்க் $ தேரும் - கானலையும்- ஆறும்- 

வெள்ளத்தையும் - உள் - உள்ளே- தேறரும்-ப 
குத்தநிதல்கூடாத - பாலையிஃ- பாலைநிலதீதுல் 

உளரும் - அங்குள்ளள ்சளையும் - மாதரியா 

ரையும்-ம.களிர்யாவரையும் -உ]்இ- சக்க 
அமி. மாலி- கலைமானை - ஊரும்& ஈமிச்தகி



te 
ற- மாதரி- பச்சிசாளியின து - தெ 0 D- LOT SM - Lo ST ET et இ -தீ ti (ip 

அ -தாளைவணங்கி : உற்ற து - பொருந்திற்று 

oT~ Me (௭) 

௩ a a , a 9 இசவக்கோங்கமிருப்பையின்பூரீ துணர் 
இறவங்கோங்க!/வரிமில்மினியெனப் 

‘ ஸ் உ உடு உருச் 6 ந் டமவமேய் சீதசரம்விட்டுப்பொப்ச்செழும் 
பறவமேத்ச ஐபூம்புனலாரரேர. 

(இ-ள்) இறவங்கோம்சம்- அழகே சோற்று 
டையவும் - இருப்பையில்பூர் துணர் - இருப் 
வீயயி னுடையவும்பூங்கெ T dh gear -~ இற-தெ 

டவும்- இரு இருமீன்கள்-தங்கு-ஒங்க - மேலெ 
மவும்.எலி- ரெருப்பு - மில மினியென - மின் 
ail our domed mah புறவமேய் நீதடி பும் 

சன்மேய்ற்கு - சாரம்விட்டுி- பாலைநில med, 

மிட்போய்-ரெழும்-செழித்த- 4றவம்-மூல்லை 
நிலத்தில் ஏய்ற்தத - பொருந்திய பூம்புன 
லாறு- அழகிய நீரையுடைய 2 முன்று-௭-று%8, 

ஆமொசரையாவிடையாழநீர் 
ஆமிமொசரையாலிடைசயோடெவே 
கோமுஞச்திக்குலைச்த துகொன்றையிக் 
கோகிஞ்ம்திக்னாலை5 தணர்வரரியே, 

(இ.ள்.) ஆடும்-மூழுருதத்ருரிய - மாகராயா 
முழ்கி னெல்லப்படாத - இடைமாழம் 50



[ ச] 
வாழதீதையுடைய நீரீ-நீரான அ - ஆடு%- ஆடி 

களும்-மா-பெரிய - எலாயா-சறவைட்பசுச்ச 
on btext. - எருதுகளும் ஒட-௮ஞ்9 uni 

ம்படியாக- கொல்றையின் - கொள்றைப்பூக் 

கள். கோடு - கிளைகளை- உருத் ஐ- இச்ருலைஇக் 

காய்க்கொதீ துகளையும் - seat yaCend me 
மயம் - வாளி - சேரிதீ துஃ்சொண்டுி - Gard. 

கலாகளைகுத்தி முலைதீத-௭-று, % (க) 

அண்டரீதோயலைவாரிமசாவமீஇ 

அண்டர்தோயலைவாரியிற் சார்ர் த் 
t 

சொண்டலைத்தரிகமுங்குரு தீ இரக 
~ ௩ ௨ of @ r 9 கோண்டலைத்தரிக்கொத்தமுடி ரூல:சயே 

(இ-ள்.) Her t- Sur gi, தோயலை- தயிரை 
வாரி-சொள்ளயிட்டி- மரா - ம்ராமரத்ை-ு 
அடில தித்து, அ௮ண்டர்-மெவர்சள்-தோய் க 
ழ்காறின்ற, அன் - அலைகளையுடைய வாரியிழ2 
கடலின்கண்ணே, சடஃபோல் - சாரர்நீது, 
ணிஃஅலங்கரிக்சப்பட்ட, கொண்ட லை- மேகதீ 
தை தரிகீாம்-தரிக்கின் ற-குருத்தில் - GGsS 
மரத்தில் - கலைகொஸஷ்(].. ஆச்சியரரி படைகளை 
க்கொண்டு. மான்சளைக்கொண்டு - அலைத்து- 

a i A . + ANG RGUIDES- 94594 09-63.0g



லி] 

அம்வாருன ௮) எ-று * ஒச்சதெம்பது சடை 
0b BIL Og. (ம) 

உறவண ங்ருமராஏமுழல்கிவான் 
உ௱வணங் சமராவுலொடித்ச ஐ 
மஹறைவணஙகுமரியைவணங்சல்போல் 
மறைவண உ உமரியைவணர்கியே, 

(ஜி-ள்.) உற பிகபும்..ஜணங்கும்- வருத்துகன் 
£௮சாயவும் - பாம்புசளையும் - உழக் வருத்தி 
பானு -மேகரீ சவம் - வணழ்ர்ரீம் - வளை ழ் 
Th & flor ற் மீராவும் - மராம்ரங்களையப், - ஒ௫த் 

ஐ ஒருத்தன - மை௮-மறைதல் - ஒண்: 
ட முந்திய நம்- சமது-குமரியை - சொற்ற 
Seoul - வலங்கலபோல் - முன்பாலையிவவ 

வாங்கின? மபோல - மறை Cals 3 eC a- 
ஸல்லம் -வணங்கப்பட்ட-அரியை - திருமா 

ம் வணங்கு (ுவ்லையில்வணங்கி-௪8-, % (மக) 

 




