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Perce கரமாக 4-விலை அக்க,





a. 

கடவுள் துணை, 

அரிச்சந்திர வெண்பா, 
TRE SEE aa 

பாயிரம். 

காப் பு 

சங்ரெக மாக வரிச்சர் இரன்சரிதம் 
பொங்குமுதற் பாவாற் புசலுதறகுத்-- தங்கருடி. 

யாறுடையா னம்பொ னடி.யிணைச ண றுணேயா 

வறுடையா வெற ரூறம, (௪) 

பட er na 
ag 9 சகது 

அவையடக்கம். 

சைத்தலங்க ளில்லான் கடைர்து பயோததியைப் 

புததமிடத$் தானளித்தல் போனமணிற்சர் வைத்த 

வரிச்சு திரன்சரிசை யாய்ர் ஜணர்வொன் ஈலலேன் 

றிரட்டிச் சொறுமிச் செயல், (௪) 

கழ்.றுனர்ந்த மேலார் கருதார்ச ளீ நூலிற் 
Gora வேனுரிது கொ வாரா-- ப நிழல 

னெல்றுக் குமிபுண்டு நீர்ச்கு அுமையிண்மி 

புல்லிதழ் பூவிறகு முணடு, (ல) 

பாயிரம் முற்றிற்று, ஆ. ௩



பே அரிச்சந்திரவெண்பா, 

அரசரட்சக்காண்டம். 

  

ச-வது நாட்டுச்ிறப்பு, 

திங்கள் வழியுஇித்த பாண்டவர்தஞ் சர்சாடு 

மங்கிழந்து கூ.தி லடவிரனாணித்-..-தஙசவவட் 
காலற் கடந்சசவ வன்னிவரக கண்டவனைச் 

காவிறைஞ்ச நின்றார் கனிந்து, (s) 

நின்ராருண் முன்னவனை நீத்சவன்வாழ்த் சாகோக்கிக் 
குன்றாதி வெந்துயராற் கோமானே--யன் நூழி 

னின்னினுர் தன் புறரு னிருபனரீச் சச் திரனென் 

றன்னவறகிகச காசைவிளவா ஞய்ந்த, (2) 

அம்போ ருகசதனத் சன்னம்போ ஓுப்பொழிய 
வமபோதி யாரச்தெழிலி ஈல்கமிழதம்--பம்போடி. 

வணசரயு வாயொழுக வான்பயிகீள கோசலமென் 

O.geuApuS ஜேர்பொழிலிய குணடு, (௨) 

தானத் துயர்$்ததன்ன தானர் தகைச்சுடர்ச்குண் 

ஞானத் தனிசசடரா ஞாலச்ேே-- நீரிதத 

மாட்டிறசெய் வோர்செலவர் மன்னு2ற வோரமரு 

நாட்டி.றகுட் கோசலமா காடு, (௪) 

ஓதறுறி ஞெண்பொருளா ஜனொல்கா விளைவசளுற 

காதலுறு மலைத்தாயச சாய்பசநோ-யிதசளேோ 

டேசதுமும் பககுழுவீன் நீர்புளலஓங் சொண்டி.லங்குக் 
கோசலமால் கோட்டற் குறித்த, (டூ) 

௧-வது காட்டெமெப்பு முற்றிற்று. ஆ. ௮, 

௨-வது ஈகரச்சிறப்பு, 
வேலை நிகர்டெக்ரும் வேண்டார்ச் சணுசரிய 
கோல மிருபொறியுங் கோட்டிமயம்--போலிட np 

yea eyh Dorennuarh Cy mguf angQuredy 
சன்ன ரயோத்தி ஈசர், (௪) ’



அரசாட்ரிக்காண்டம், 

நார்தசவேல் வீரரொடு ஈற்றாச ரால்வாய்தேர் 
சோந்தணையத சதம் இறையுய்ப்பான் போந்த 

முடியணிபும் பல்வோதா மொய்குழாந் துன்னுவ் 
சழ.நகரக கோபுரவாய்க கண, 

அரணமுன் ஞூகஃ்பயில்வோ ரார்ப்பும் விழாவியமுங் 
கூரணவும் கேல்விழியார் கூத்தொலியுக்--சாரண் 
க.௨யமுர சோதையன் றிச காரளகசர்ப பாடில் 

கொடியமதிற கோடாமுூ அர். 

மலர்ந்தமுகச் இன்சொல் வழங்கி யெவர்க்கூங் 

கலந் சவிரு5 தேற்றயலான் சாந்தை--நலம்வெறுத் தத் 

தீங்குபுரிர் தாரக்குகயஞ் செய்த டி நின்றொழுகா 
ராங்லேழுக் காற்றை யறுத்து, 

சக் மலர்மணத்தாற் சார்க் துமூல் வண்டினத்திக் 

Gt aor மெல்லாச்தே னூட்டுதலாத-டபும் இி.ரிகு 
ம55சரத தார்வமாயா தன்னியகாட் டா.தலர்சரப் 

பொன்னளிப்ப ரென்றுபுசழ் வென், 

வெற்புற்ற வாரல் வெண்டா மரையாளும் 

பொற்புற்ற செங்கமலப் பொன்னுமீல்லாற-.-கற்பத்றுப் 

புல்லராயும் விழந்து புணருமவ செஞ்ஞான்று 
மிலலொழுகு ஈகலலார்சகு ஸில், 

எல்லார்ச்ரு மெண்ணு மெழுத்த மெனு மீவ்விரண்டா 
மெல்லாரு கசோக்குமியற் சேள்வியயனச்-.-சொல்லாருங் 

சா.த மிருத்தலினாற் சண்ணில்லார் காதில்லா 
சோத வொருவரக்குண் டோ. 

மூப்புரிதான் மார்பர் மு. தமறையிற் செய்மசத்தி 
னப்புசைரு மா்னிசைதித ணன்னமன்ளர்-ரெய்ப்பயிலைம் 
பால்புலர்த்த் விட்ட ம பைம்புசையுல் se gob 
‘artists ஜோ9செ "வான், 

(௨) 

(=) 

(@) 

(a) 

(ச்) 

(4)



௪ ௮ரிச்சந்திரவெண்பா, 

தங்கவெள்ளிக் குன்ரனைய சோறறமு.று மாளீசையி 

னஙகணச்டுி லாடமகார் வீசியகேழ - டொங்குமணி 

வீரிசொறு மென்று மிளீர்சுவினஞா லப்ப தியை 

மீதிமை.பார் நோக ஈ௨ர்விண் ளோர், (௯) 

ஒப் பரத்து ஞரையு மறுசெழீலோ 

மாதிர் சதர்வருணத த-ரையணை௫இ - கீதிபுரி 

வான்றவனன் வறட்செத்ரான் வண்டார்த் இரிசங்கு 

வான்றவகன் சேற மசன், (0) 

aaa டெரும்பரஸவக் சங்குகண்டோன் சர சொருபன் 

 சால்லைப் புரீக்தநிரஞ் சொல்லுவோ - னெல்ல௨ர்க்குவ 

சா_சி௪ செளியன் சதனத்தப் பின்னிடையா 

மாட் சக சடறபடையான் மன், (௧௧) 

அச வ யில்லா னமர்க்த ஈடிசளிடை 

யா்லொரு டங்முசொளவா னாண்மையுளான் - கூருத 

தாயிகளைக ரணடிப்பான் ரவா ௨றம்புரிவான் 

மேய்களைவிட் டாய்வான் விரைந்து, (2௨) 

வாட்மைபசர் வாயான் மநதியமைசசர் கைப்புரையு 

ேயமொடு கேட்கு கெ!ஞ்செவீயான் - மீயுலவுங் 

கர்தரநேர் கையான் கரும் 3 ரப்பயத்தா 
னந்துலமு ணுட்டத்தா னால், (௪௨) 

மன்னர் கோமா னரிச்சக் திரனென்பான் 

£ீர்மன்னு மன்னை சரத்துமுடி - பேோ்மன்ன 

சோடிஉஙகண் மாமறையோர் சொல்லக் சவிவாண 

ரோதிடவு மங்கலத்தை யோர்ந்து, (௧௪) 

சொல்லமைச்சர் முன்னோர் சொழு.து பணிசேட்ப 

மெல்லியலா ரொண்சவரி வீசவொளிர் -கல்லிழைத்த 

திஙசா தனத்தே செழுங்கவிகைக் ஜழிருந்தான் 

பொக்சா தவல் போற் பொலிட்து. (௧௫) 

௨-வது ஈசரச்?றப்பு முற்றிற்று ஆ ௨௧, 
௮ரசாட்ரிச்சாண்டம் “ip DD 

 



விவாககாண்டம், ௫ 

விவாககாண்டம். 

serie பற்றிகர்த வந்தணரச் ராணிபின்சட் 

பு£சா ரூடனேழுந்து பூபாலன் - மிக்கார்தம் 

பாதமலர் சூடிப் பகராசி பெழ்றவர்க்சொள் 

ளாதனமன் பிட்டிரும்ி யார்ந்து, (௧) 

ஓட்9வியா வற்பகலு மரனர்£த் சேன்பருஈஞ் 
சந்த மறைமனிவீர் சாற்றிகி.மி - னர்சலுறு 
மெப்பொழிலிற் சேன்றடைரதீ ரெப்புனித கீர்குடைர்£ 

ரெப்புதுமை சண்டீ ரியைந்து, (2) 

என்றுரைப்பக் சேட்டறவோ ரேமகரி போல்உயனென் 
னன்றிரும்குங் சன்னோ? காடதனிற் - றுன்றமுர்ர் 
கண்டடுயிற் புச்சரடிக கா.னிபரின் வாண்டுகத்தை 

யண்டினமீய Bor gas ona, (௩) 

கன்னபுரி யென்லுங் சமாகரை யாள்சன்ற 
மன்னன் மதிமருமான் சோமரயன் - சென்னிஈதி 

யாரிணங்க வைச்தா னரு £வரதீதா விரதமடுப் 

பேரணங்கைத் தானெடுத்தான் பெற்ற, (௪) 

நீம்பாற் சடலுண்ட செல்வன்ற னம்மான்வீழ் 

காம்பாருர் தோண்மடர்தை கற்பணி - ஞம்பயிர்ப்பு 

மாணமட நாற்குணனு caressa words favo 

yom Bac yar dec Quasi, (9) 

காரிகைச்கு கீள்கருங்கட் கஞ்சமல ரானனத்துக் 

சாரிசைக்குச் கல்யாணங் சண்$சொடேன் - காரிகைச்கு 

மன்னளச்ச னெம்மான் கு.றிதமசற் கள்.றியெனச் 
சொன்னதுண்டம் மானிசைகின் ரோட்டு. (௬) 

என்றார் முறைஇறம்பா வேந்தலரிச் சந்திரன்மால் 

வென்றார் மொழிவளியான் ஷெங்கரமத் - தன்ரார 

லோங்கியுஎர் சீக்ககிறை யோர்ப்பறிவோ டொண்பொறையு 

சீல்டெட னின்ரான் றளர்ந்து, (௭)



௪ அரிச்சந்திரவெண்பா. 

பின்னரர்ச மோகமெளப் பேழலை யுண்மையுணர் 
வென்ளளிர்மி ரானவியா வேந்தயிற்கை - மன்னஉர்சோன் 

இிண்ணிலமி தெவ்யுயிர்ச்கு ந செந்தணமை பூண்டொழுகும் 
பண்ணவர்ச டம்மைமுகம் பார்தது, (௮) 

௮ங்லியனீள் கோதை யாவிர்சை யன்ஞாளை 

வலலையடி. யேற்கு மணம்புணர்கச - நல்லமுணக் 

குன்றனையீர் அங்கணருள் கூடினென்பா லின்லுயிர்தா 

னின்.றளதா மென்று Canes. (௯) 

௮வும் புலியுமடுத் தார்ர்துதளற யொன்ரீயங்கப் 

பூவல.ப$ தாஙறெவா பூளவதனை - நீவதுவ 

ரூட்டயாஞ் செய்வசெவன் சூடர்தததா னின்னதெனச் 

சாட்டுவா யென்றிசைத்தார் காண். (௪௦) 

மானவிர்பொற் றேர்வேந்தன் வாய்புதைத்துச் கைம்மலரான் 
மோனநிலை மேயோர் முசகோக்கப்--பானல்விழி 

மாசையடியேன் மணஞ்சூட்ட நீவிரரும் 

பாதைவன நீந்திப் படர்ந்து, (௧௧) 

கன்னிகையைப் பெற்றானைச் சண்டு மணமொழி* த 

பின்னவன் பெசுதிற மெல்லாங்கசேட்--டென்னிடையே 
மீண்டு மெழுந்தருளல் வேண்டு மெனவீனிஎம 

பூண்டுமாயாற் சொற்றான் புகழ்ந்து, (௪௨) 

சொற்ற தகேட் டைச்தவித்ச தூயோர் கருணேபொங்க 
மற்தடந்தோண் மன்னா மறுவறும்யா--முற்றிடுவ 

மும்மண தீதைக் காணபமெனி ஜனோருறுதி வேறுண்டோ 

வமமலவெமக் ீதல்லா தாக்கு; (௪௨௩) 

என்றா ரெழுர்டிரு$சா ரேந்தலரிச் சம் நரகின் 

குன்றா ரசலத்தக் கோதைசிற--மொன்றாச 
வென்றாகெறி யெழின்மண் டபமகன்்று 

சென்றார் இருஈகரி னின்று, கீரி)



விகாகசாண்டம். oY 

மாதவர்சள் போயதற்பின் மாமண் டபர்தணர்து 

தாதவிழதார் வேந்தன் சயனவறைச்-.-சே இயணை 
yoo mac வாளி யுடல்குளீப்பக் காமமெனச் 
சொற்றசடல் வாய்விழுர்சான் சோர்கது, (கடு) 

மாழாந்தா னுள்ளம் வருந்தினான் மெய்தளர்ந்தான் 

காழார்ஈத காமச் சடகசனலால்---வீழாவி 
சோக் துசெய லறரான் சுடர்மெழுறெ ஜொககுருகி 

யோரக்திவைநெஞ் சோனொத்தா லுறறு. (௧௬) 

பாயளககர் போலும் படையான ஈனயதன்றன் 
சேயரிக்சண் மஜ்ஞை.பன்னாள் 2யசொடு--மாயமா 

வணடியிவ ணெம்ழுளம்புக காருயிரை வெளவிகசைச் 
சொண்டசன்றா ளோவறியேங் கூர்ந்து, (௧௭) 

சொட்ட கடலஓுலகம் யான்காவல் குழ்ந்தவன்.று 

தொட்டூச் கரவின்றித தோய்ச் தன்றோ மட்ட விழதார்க் 

கூழைமட மானொன்றெம் மாவிகள்ளய கொண் டத்தா 

னேழைமையே மாண வெமககு, (௧௮) 

திங்கள்வழி வந்த இறற்சச் இர சயன்றன் 

பொங்குதவத் தறடவிச்,௪ பூங்கொடி யே--மிங்கு 

வடுபபிறங்குஞ் செய்சை மனமுவந்து வான்றொய் 

குடி.ப்பிறந்தார் செய்குவரோ கூறு. (௧௯) 

வல்லியிடைச் சென்ற மனமவட்கென் வாட்ட த்தைச் 
சொல்லியிவண் யானாறத்துன்னிடுமோ--வல்ல இவ்வர 

நீச்திரிமோ வாதையெனச் தேஓு.றம் வாதைய2 

தாழந்திட்மோ வேறிமோ தான், (2.9) 

என்று சதமழ்ச் தச மேவா சுசஈ்சணிமேற் 

சென் றிருளேக் சால்?க்குஞ் செங்க இர்மூற் றன் நியற்றிற் 
சாலுவும்வெய் தாங்சாமர் தான்சடவே மாழ்£ப்பூ 
பரல் னீருச்தனனிப் பால், (2.3)
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breperCanr brad gene GUL wer Doran sr 
பேசனவரும் தாபதர்கள் பூகமலி--வானபொழி 

லன்னமுறை பொய்கை யகன்றாறு சான்சடந்து 

சன்னபுரி மூதூரைக் கண்டு, (22) 

ஏூயெண்டர் போற்று மெழிற்கழற்கா லிக்துதயன் 

போடயின்மன் னோலம்சம் புக்கனர்- - ளோசையுடன் 

மன்ன னெழுநர்திருக் த மாமூடிக்க ணவ்வுரவோர் 

பொன்னடிப்பூச் சூட்டிப் புரிக்த. (௨௩) 

வாழ்த்தியவன் ஜேோர்ச்கு மணிப்பீடம் வேரளிச்துப் 
பூச் தவிசின் மீதமர்ர் து புண்ணிபநீர்த் - சர்ச இிகையாங் 

கண்டடஇப்பா னீயிர் சசிவொ?நீ ராடி.நுநதாண் 
முூணடகப்பூச் சேர்த்தென் முடிக்கு. (௨௯) 

போனீ ரடனே புகும்£ர் புரிவெவன்சொ 
னானேயுணர ஈவிரறுமென - வாரும் 
பற்றிரண்டு நீத்தவர்கள் பார்த்திவனைப் பார்த்தருளாற் 

சொ த்றஉயாங் கூறுகரீ கேள், (௨௫) 

சென்றிங் கயோத்இரகர் சேர்ர்தவட்செங் சோலோச்சி 

நின்றவரு ணெஞ்சனரிச் சந்இரற்கூ. - ரொன்றவள 

னின்னெறியு நின்றனயைவண்ணமும்யாம் பேசகின்பாற் 

௮ன்ஞனுவகை கின்றான் நுணிந்து. (௨௬) 

அறநெறியின் மிச்கோர்ச் கருக்கதிபோற் கற்பின் 

செறிவுடைய மானினியைச் சேர்த்தன் - மறரெறிபன் 

ரற்றுதவத் தோங்குகெறி யாசலினற் போந்தனம்யாம் 

பாற்றினஞ்சூழ் வேலிறைகின் பால், (௨௭) 

கரரினியெல் லாம்பு5ர்து சண்டனம்பல் வேந்தர்தமைப் 

பாகிழையாள் பாகனல்க நமீபயர்த - கேசரங்க 

ணன்றவிழ்நார் ஈங்சைக்கு ஈண்ப aera Se 

இென்றருளிச் செய்தா செடுத்த. (௨௮)



விலாசகாண்டம், ஞ் 

௪௭ சச் ௪.தற வுர்ரோர் ஈவின்நதனைச் கேளா 

விஸச$,து மிசையானா யுள்ள - மசைக்தளிபார் 
மொய்மஒக்கன் மார்பன் முதல்வன் மொழிவகைர்குச் 

செய்வதென்னா மென்று இஎகத்து, (௨௯) 

சீத்சாரைப் பார்த்தடிகே ணின்மலனை ரோதியதோ 

சேத்தாருர் தேவ விராசியமூண - டோர்த்சாரே 

யன்னதனை யாவ ரருஙகொழமுர் யானளி5,த 
வன்னஈடை யங்கனைககன் ரால், (௧.௦) 

ஈணடனயோத்தியரகோ ளெய்தி னறிர்திடலா 

மாணடகையன் ஞனை யபைமினென்றரா - னீன0௨கை 

விட்டபெரும் பாசததா£ வேதத$வையி னீஙெகாக் 
சட்டகன்று போஞர் கடிது, (௩௧) 

மங்கை சயம்வரசா ளேழென்று மாகிலததிழ் 

கொங்கவிழ்தார் வேந்தர்க்குக் கூறுமென - வெங்களிந்று 

மன்னவர்கோன் நூதுவரை மாமூடங்க லோடவிட்டா 
னன்னவர் போய்ச் சொற்றளித்தா ராங்கு, (௩௨) 

மூத்திலகும் பிச்ச நூடயரச ரெல்லோரு 
மெததவகை வேட்கையொ? வின்னுதலார் - பத்திமிகு 
மக்திரிச ணால்வகைய சேனை மருங்குறவே 

தக்தசகர் சேயர் தணக்து., (௩௩) 

மூன்னாளிற் பொன்மாலை ரூழ்கமரு மானழைப்பத் 

தொன்னார வேழ்ஈடலக் தன்றியபோன் - மின்னாற் 
காவதுறு மிப்பதியிற் காண்டகைய முன்றிலங்கா 

வாவீயெலரம் ௨ந்இிறுத்தார் மன், (௩௫) 

போன முனிஉரர்கள் புச்சா ரயோத்தஇரகர் 

சோனெழு*$சன் ஜேரைச் குல ணைபிற் - ரனிருச்தி 

வாய்புதைத்து நீ.பிர் வலந்த.துவங் கேட்ட தவக் 

தீய்கிசர்த்நீர் சாத்றுமென்றான் ராழ்ரத. (௧௫)



#o ௮ரிசசந்திரவேண்பா, 

வார்ர்தகரத் தண்ணா னினச்கே மணமுடி.ச்ச 

சேர்ரதவிடை மானை நீருபனுள - சேர்ந்தனஞல் 
வல்லையவ ஸணிீயும் வருகெம் முடனென்னாச் 

சொல்லினர்ச 6யோச தொகுத்து, (௩௬) 

௮ங்கதுகேட் டோங்கு மா$த குதகலத்தான் 

வீங சபுய? சேயூரம் விண்டகல - வாங்கரும்பொற் 

குன் .றினுமீள் கொயில் குரைகழற்காற கோனகன்று 
மூன்றின் முகத்தணைந்து நின்று, (௩௭) 

பூச்சமென வேழம் பொலிபழனச் கன்னே? 
கோக்கியிவ்வூர் மள்னவர்க ணூல்வல்லேரா - நோச்சயிலார் 

மண்டனிக முன்னுசெனா வாய்மலர்ச்து கு. தனைத்தேர் 

சொண்டணைக வென்றான் குறித்த. (௩௮) 

பாசனணி மான்கொடி த்தேர் பண்ணிச் சொணர்ந்திறைஞ் ௪ 

மேசமென விம்2வளை வார்முரசஞ் - சாகரமாத் 

துண்டமுற வேலெறி;த தோன்றனிசர் கோசலர்கோன் 

கொண்டதன்மே வலூர்ந்தான் குறித்து, (௩௯) 

குத்றேவ லாற்றபல கொற்றவர்த நீள்சொடி.ஞ்சப் 

பொத்றேரும் பொன்னைப் புஸாயமைச்ச - ருற்றேறுந் 

தீண்டிகையுங் காரிகையார் தாமிவரும் வாகனமு 

மண்டியிறை பானடச்£ மன். (௪0) 

சர்.நியுறழ் கண்டத் தருந்தததன் காச்தலுமொண் 

சந்திரனேர் யானமிசைத் தான்போத - விந்திரிய 

மாதங்கப் பாகர்சர வாசனமேற் கொள்ளார்விண் 

மீதண்டிப் போனார் விரைந்து, (௪௪) 

கோட்டிமயம் போதுள் சொடிமணித்திண் டே ருமர்ரச் 
சோட்டமஜன் சொண்டனிசர் யானையுமவ் : வீட்டமுன் 

மேப்பரவை சேர்படையும் வெக்யெழு வெண்டிர்ராண் 

பரய்பரியுஞ் "சென்ற பார்த, (௯)
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இன்னவகை யே யெழிற்சரய் யாறிகந்து 
சொன்னவில்வேற்சோமாலும் கோமதியென் - னன்னஇியைக் 

சார்ந்தா னனீகமொடுஞ் சாயைநலச் தய்ட்பவலுஞ் 

சேர்ந்தான்' குடசடலைச் சென்று. (௪௩) 

வண்டமர்தா ராடுநிற மன்னவன் ரேர் விட்டிறங்க - 

மண்டலிகர் மச்திரியர் வாட்சகண்ணார் - கணடநிலை 

யாவருந்தம் மூர்டு யிறங்தெதி ரத்தே 
மாஉழுவை பூட்டா மரத்து, (௫௪) 

வானுண் மணன் ஜெமிரும் வண்டலிடை மாமணியிற் 

பானுண் படாச்திற் படங்கமைத்து - மேனிமிரும் 

பொன்முடி.கள் வைத்துப் பொலிவார் பதாகைகட்டி. 

மின்மணிச ணீளெழினி வீழ்த்து. (௪௫) 

ஆதீவன்செம் பாக் சளஎஞ்ட யார்ர்சசென வேற்றீயெகருஞ் 

சோதிமணிச் இடர் தலக்கவிட்ட---ேசமுறை 

யக்திச கடனனை த மாற்றி யயர்வுயிரா 

வர்தி£ இருர்தனர்க ளாக்கு, (௪௬) 

வனப்புடையன் சொல்லோ மணவாள னென்னா 

வனத்தளகச் சம்த்ர மநிமுத்-- இனத் சவிர்டூற் 

பாரகத்தைக €ன் றெட்டீப் பார்த்தென்னத் தோன்றினன்மீ 

ஞரிடத்திழ் றண்கதிமோ னால். (௪௪) 

பானரலை பொங்கப் பரர்தனைய வானிலவின் 

மானயன மாதரொடு காதலர்கள். -வானணையிற் 

அஞ்சினர்கள் பூங்கழறசாற் ஜோன்ற் றனிகடச்து 
விஞ்சுவிர கத்துறககம் விட்டு, (௪௮) 

சன்னி யுருஅவளியித் கண்வேர்து கெஞ்சழிர்தக் 
துன்னிரவோ டம்புவியைத் அடித்து--மன்னிளனற் 
சுண்டிதனைச் தோழி கரைந்துமாப்பப் பொந்தேரிற் 
சண்டனணைர் தான்விசும்பிற் சார்ச், (ஈக)



42. ௮ரிச்சந்தர வெண்பா, 

வார்முரசஞ் சம்கதர வைஈறையிற் செய்கடனைப் 

தார்முறைகோ டாதளிபபோன் பண்ணிக் - தேர்மிசைக் 
டெல்லோருச் தம்வையத தே.றிவரத தானையொடு [கொண 

சல்லோத யாற்றைக் கடந்து. (Go) 

சக்$வமாச் சாரலிடைச் சார்க்தமணப் பூம்பொழில்வாய் 

வநத்திரதம் விட்டிழி£ சான் மறறை.பரக்-- ர் சமது 

வாசனதஇ னின்றிழிர்தார் வாரருவி வணசனையி 

லெூனெர்£ ராடி. மினி, (@s) 

கந்தமலர் குற்.றுக் கஞல்வனமும் வார்புனமுர் 

தீந்தமலி நீள்குகையு தணபளஸீங்க--னர்தமையஞ் 

சென்றிரவி யுச்டச் செறிபு துமை யாவுமபார் த 

sa Dra wakes orig. (a2 ) 

ano ywtsat Qarasrongigr Cui sa 
வெர்றவயில் வேக்தன்போய விணணினுறை.யற்றுமரன் 

கோமிடனே தீந்து குவிக் திருப்பக் சானலற 

லோகெம்ம் பாலைய ஜோர், (௫௩) 

அங்கணு.ப ராலயத்தே யாளிமணீப் பீடி-கமேல் 

வெஙகரியின் ரோலுகிச.த விர்தைமகள்--பெரங்கலகை 

பூச அட ரகினிகள் போறநிப் பண்செயழுக் 

காதிலைவே லேந்திக் சரத, (௫௮௯) 

eae லரம்பையர்கள் oun sud SER Du 

உரங்கு திரையு9தத மணணவரு--மோங்குவணை 
வாழ்க் திருக்கும் புபகவரும் வந்தமுன்றில் வாய்த்ததிசதே 

தாழந்திரைஞ்ச வீற்றிருச்தா டான். (டுநி) 

அவ்வேலை யனாண லரியனையான் தேரிழிச் 9 
செவ்வேலை யேச்தியகைச் செவகரு--மைவ்வீர 

மொசச்சமத வாரணமு மூதையிற்செல் சோடாமும் 

ஜவத்துமணி வாயின் மருங்கு, (9௪)



விவாக்சாண்டம். கத: 

நீவெட மின்றவனு நீத்தவருங காவலருங 
கூடிவர முன்றில குறுஇரில5-.தாடிறைஞ்டி 

வாழ்ர்இித் தருமளவில் வாயிவிறகல் லாகிரின்ற 

மாத் திரி விற்கணையை மற்று. (௭) 

பார்ச்தனன்மா ளச்தி பராயணஞ மெய்ஞ்ஞானி 

பார்த்தருளப் பண்டு£ச வன்னனெடிம்--பார்த்தலச் தின் 

மாசற்று மன்னியபோன் மறரவைதாம் பைஙகனகக் 

தேசுற்று harp fia pig. (9௮) 

அங்கணது சாணூஉ வர சனிறும் பூதெய்தி 

யியசணிவை யிங்கலுறற் கேதவென்னென்-றங்குள நதி 

லெண்ணா விருதா ன/ருண்டவடி. வோடணைகந்தா 

ளெண்ணீள் புயத்தா ளினித (9௯) 

செங்கை மலர்முடழ்த்துச் சென்னிமிசை வைத்திறைமா 
தங்கி மலர்பபததி திற UP pS FCI ஆ-பிங்கணிவை 

மூர்கலஓரு வாடுப்பின் மொய்சனக மானதிற 
னெற்கருணீ பென்றா curl ect? gi. (௬௦) 

மற்றதனைக் கேட்டருளி மாமடெ மர்த்தளிதான் 
கொறறவனை நோ£கிபது கஉூ.றுவலசேள் -வெற்றகமி 

வேலிறைவ முன்பததி வே; தனுயர் பொன்னிழைசத 

சோலிவுனி விந்நேர்கு ப. (௬௧) 
காசினீமேல் யாருங் சவராமே கல்லாகப் 

பேரிபொரு சாபம் பிறபகுமியவ - யேரிலெவர் 

பார்வையினாற் பண்டைப் பளகிலுரு வெயதுமவ 

ராரிவற்றிற் காமரக ரால், (௬௨) 

அன்னு? சமச்சே யளிர்தருள்வா மீண்டிவற்றை 

பன்னா வபெனவைச் தான்றனனில்  கச்மாடொட் 

ந்செகொட் சல்லாய்சீ மின்றருளி ஜேக்சமுன் போன் 
ள்ஜுமி ப கொள்? ென்றாண் மற்று, (௧௩) 

& |



ar அரிச்சந்திரவெண்பா. 

போற்றியவை சொண்டு புர௨லன் போற் நேரிவர்ர்து 
கூநநமுறழ் கண்ணார் குலவமைச ச--ரேறறைகிகர் 

மணடலிகர் மறறெவரும வையமிசைச் சூழ்வரமுன் 
றணடுசெலத் தார்சவிகை சாக்து, (௬௪) 

விணடா சனிகதலி மென்பழததின் சாரொழுக 

ம டாகி னெறபணைகுற வாயியிடை - வணடாடு 

பினனோசை கேட்டெடன மீரங்கமல மீதுறஙகுங 

சனஜஷோேசி நாடணைந்து காண, (ட) 

அன திணை பல்ல வகன்றாக ஈல்குபுனற் 

உானவியைச் சராகதிழிரந் ஏ தர்திரிசைத் - தானிவராத் 

சோய்க்து நதியதனிற் றுன்றுவபபின் யாவரொடு 

நீரதியெதிர்குலையை நேர்ஈது, (௬௬) 

அங் ஈணகசன் றேட யலைபணரி நேர்டெங்ட 
ஜோேஙூயிரு ளோட்டிரவி யொண்கதிர்ததேர் - வாங்குதிரை 

மோதுகொடி வாய்ச் தவெயின் முறமுகன்ன மாபுரியின் 
சோதிமணி வாய்துனைவிற புசகு. (௬௭) 

சோரணத்து நீழலமர் சோதிமணி வேதிசைமேற 

(பரணப்பொற டீம்பமொடு பொகசுசுட - ரோரீணஙகு 

ஜெள்ளவிகர் சேகியிப நின்றிழி?து சந்தீரதய 

வளள்லவை யுறருன் ம£ழேர்து, (௬௮7 

வல்லையெழீஇக் கன்னபுரி மன்னன் மருங்கிருக்த 

வெலலவாச ளோ மெதிர்சென்று - சொல்லரிய 

வோகையுட னண்ணலரிச சக்தினை யொண்கரத்தா 

ஞகழூறத் தான்கொண டணைத்து, (௬௯) 

பின்னருடன் போந்த பெரியர்தமைத் தண்டனிட்டு 

ஈன்னரணை மீஇிருத்தி ஈன்முகமன் - பன்னியணை 

மற்றெவரு மேவியபின் மன்னிமரு மான்வனப்பை 

யுற்மிமையான் டார்தீதா ஐவர்2, (௭௦)



வியாககாண்டம், தடி 

பேணிமண மாங்கணைந்த பீரிறுதோட் காவலர்கள் 

யாணரம்பி னின்சொ விடுடையார் - மாணமைச்சர் 

தாமுமரிச் சந்திரனைச் சற்றிமையார் பார்ததுரைத்தார் 

காமனிவ னென்றே களாந்து, (௭௧) 

சாயகனாப் பொன்னிறத்து ஈம்பிபிவன் ரன்னை யொளிர் 

சாய5நாட் டதீதுரங்கை தான்பெறுமே - லாயிழையை 

யாம்பெறுவா னாற்றுதவ மாதவமே யாகுமெஞாத் 

ேம்பொதிரார்ச் சோமான்௫ர் இத்து, (௭௨) 

சேவுயர்த்தோன் சொற்படியே செல்விதனை யாமளித்து 

மேவுதிரநீர் சாளை மிளிர்வ.துவைச் - சாவணத்தே 

யின்றுமத சார்புவயி னேகுமினென் ருங்கிசைத்தான் 

குன்றுறழ்தேர் மன்னர்க் குறித. (௭௩) 

அ௮ன்னதுகேட் டார மலங்குமதித் தண்சவிகசை 

மன்னவர்போய்த் தத்தம் வழங்கடெத்து.த் - துன்னினர்மற் 

ரூளீநிசர் சோசலர்சோ னாங்கசன்று சென்றிபத்தின் 

மாளிகையைச் சார்ந்தான் மதித்த, (௭௪) 

நல்லா ளொருத்தி ஈரபதிய வைச்கணிசம் 

வெல்லாந்தா ஜோக்? யிறையுமவ . ணில்காதே 

யோடி.யெழில் வாயிறணர் தொண்பணைத்தோ எீர்துமதி 

கூடியநீள் கேரயிலடைர் தாள், (௪௫) 

அடைரச்தாள் வதனத்தை யாயிழையாள் கண்டு 

படர்ந்தா.ப்வல் லீண்டப் பரிசென் . மடந்தாய்சொல் 

லென்றாளம் மா இறைஞ்ச யின்னிசையான் மரங்குயிலை 

வென்றாய் விளம்புவல்கே ணீ, (௭௬) 

செக்திருவே நின்னைத் இருமணஞ்செய் வான்விரும்பி 

யக் தாரமீ னென்ன வரசரிங்குன் - றந்தைசவை 

வக்திஈர்தார் மற்றவருள் வான் சரயு காட்டதிபன்: 

சர்நிரன்போல் வீற்றிருந்தான் சார்ந்து, (௭)



RE Sy gieessy Oa comur, 

HOT COT OCH Sacra Api wher gio 

பொன்னார் கழல் புனைந் 5 புஞ்சரணம் - டன்ஞுற்றி 

னீண்மிதிரள் ச்ஙக நிலவஞ செழுமுழம்தா 

ஹேடுசரிச் சைகாண் டொடை, (௭௮) 

சிங்கம் விமைமாங் த ரேசகன்ற தார்மருமர் 

தங்சகவச சோளொர்காள் சூழ்ச்துஉருரு - செங்கனக 

மாஉவரையை மானுமணி வாருவுடன் மாவாஃகு 

மால்வரையா சீயுமலாக கை (௭௯) 

வண்பணில மேட்ர்சசளம் வார்மசர குணடலசசா [ips 

 சாண்சொடறு நிணரயர்மூக சோமின்சொற - றண்ணாமி 

மணடாகஈ வா.ப்சருணை வார்தடட்கண் வறபூதல்கேர் 
கோணடுபரர் மோக்கு குளம், (௮0) 

பொங்களிசே னுணடிமிரும் டொறபதுமம் போலலர்ந்த 

அிங்கீமுகங் தணடச்காற சொர்கசதது - மங்கையர்தாம் 

பில னுமாரு கோவை யணையப பிறக்குளத்தான் 

மூைவரோ வென்றாண் முகாது, (௮௪/ 

வாரத்தையது கேட்டலுமே மங்கை கொடி மருகசிற 

சாசதுகலை யோடெழிற்சைச் சங்கமுக்தா - னீத்துலவா 

arses 6 Dug sr orga wy மேறறரங்க 
வோசைச் சடறபடிர்தா னுற்று, (௮௨) 

ஒன்றுஇிறல் வாணனுறை சோணிதமூ தூரெயிஉஃபோற 

அன்றிய,சவ் வானைத் தொடர்மாலை - சென்றகல 

வேன்ற தணங்கறலன் நின்னதுறீஇ வாசு$ரன் 

கான்ற சகடுப்போற்பாய்ம் சன்று, (௮௧) 

சார்ர் சனஞங் சம்புலியார் சண்கவிகை மேல்வயங்க் 
வார்த்தசடன் மாமுரச மன்னியம்ப - லீர்ந்தணல்க் 

சோரகழையாம் வில்துடன்மீன் கேர்ட்டகொடித்ழென்றற்தேர் 

மறகெர்ப்மெப் யற்றமத,வேள், (௮௪)



விவாசகாண்டம், oer 

Cac Mopac SawsréOs Ssarugeu 

ur_etisn Corb dy u swag - of Ga tar 

யே௨மட மானாங்க வெய்தசாவி சோர்ச்துகனி 

பூவமளி மேறபுலம்பி வீடிர்து. (௮௫) 

இல ஈபளீசாண் விற்பூட்டி தீ சேமகர்ச்கோ தூவிப் 

டுலம்பறுவார் சம்மைப் போருத - வலம்பெறா௨ 

மாரகினைத் தான்வயிறு வாய்த்தற்சென் னேறறனளே 

9ீரியகின் pines Os Carts. (௮௬) 

நீலினைக்சோட் பட்டார்க்ருச் செய்யமன மாதாவு 

மாவெளத்ீங் சாற்றுகற்பாள் போலுந்தண் - சோவினனே 

Bercy Pats Caro பி னுற்றவெனக் 
இன்னாங் Gupggser or. (௮௪) 

விந்த வியன் €ரியின் வீறட£ம் தென்மலைவாம் 
இர்தரமுனி மாடமெனச் செங்கரததிற் - இநர்துநீனைச் 
கொண்டுண்ட நுணமையெனிற் கூர்விழும மீண்டெனக்ருச் 

கண்டின்று பொங்கு ௨யோ சாண், (௮௮) 

என்றுரையா நின்றா ளிருவளையர்தார் தென் மலயச் 

குன்றுயரா ரகஃ்குறட்டைச் சண்பனிகீர் - துன்றவீட்டுத் 

தேய்த்து சரர்தாதி சோ த்தவண்மேற் பூரியுக்சம் 

வாய்ததமலர்ச் கைவிச மன், (௮௬) 

கெப்சொரிய மூஞ நெருப்பெனவெங் காமவனல் 

லெய்செனமே லோங்குதலான் விற்றரள - சொய்தடலை 
டாக விழியருவி பாய வணங்களையாள் 
சோச மொடு டந்தாள் சோர்ந்த, (#0) 

அமணிருளி லாழ்ர் தி ஞர்சரத்தல் லாட்பத் 

திமிழ்விரகர் சைவக் து நர்த்தாங் - கமிழ்ரனையாள் 

கரமசரச் தோழ ருளைக் சாய்வலெளு ரற்றரணி 
மேமமணிச் சோணைர்தா னேயர்து, (௬௪]



& அரிச்சந்திரவெண்பா, 

வாவிமனாத் தேனுசர்ந்து வண்டினங்கண் மொய்ச் திராந்த 

காவினெலாம் புட்கள் சளித் சிசைத்த - சோவிலெலாஞு 

சங்கர் தழங்கினவே தார்வேநதர் முன் மிலின்வாய்த் 

தங்கமா சாத்த துதைஈது, (௬௨/ 

சொன்ன சுயம் வரச்சிற் கேற்ற தசளறுசாண் 

முன்னதுமே முச்சனல்வேட் போருடனே-பொன்னவிழ்தார் 

குன். றுறமதோட் சந்த்ரசயன் ருனிருச்சான் கோடித்த [௧ 

மனறசெமம் பந்சர்க்கீழ் வந்து, (௯௩) 

கால்வகைய தானை ஈரப.இகள் பூங்கொம்பர் 

பொல்உளையு அநுண்மருங்குற் பூவையர்ச-ளுல்வகையிற் 

மெர்ஈத மதியமைச்சர் செய்யமறை யோரொவருஞ் 

சேர்ந்தனர்கள் போந்து இரண்டு, (௬௪) 

பின்னாவண் வார்மூரசம் பேர்வளையோ டார்ப்பமுடு 

லன்னகும லார்கவரி யாங்ரெட்ட - மின்னுகொடி.த் 
சேோரணைந்து செம்மலரிச் சந்திரன்சேர்ர் தானிறஙகி 

யோருருளைத் சேரொளியோ ஜனெத்து. (௬டு) 

வந்தவரொல் லோர்க்கு மதிதயனன் போடுபொன்னி ற் 

தச சவிசிட்டுத் சானிருத்தித் - சந்திடையீர் [ ஹலாற் 

கொள டணைதிர் கொல்வளைக்எசக் கோதையையென் ருன்கு 

சொணடலைவென் சண்டார்ச் குறித்த, (௯௬) 

செள்றந்த மாதர் இசழ்மணிப்பூ ணாூன்மறைத்து 

மின்றக்ச நோறுசுப்பு வீழிவாய்ப் - பொன்றன் னைப் 
பாறசவரி தள்ளப் பரிபுரமேங் சப்பர்தர்ச் 
சாற்கொ?வம் தார்கள் கடிது, (௯௭) 

அ௮ன்னபொழு சாரமுத மன்ஞளைச் சானுசர்கு 

மன்னர் மஒிழ்ர்செழுந்த வார்ப்புடனே - துன்னியத்தி 

ஷேதை துவன்றி யுசமுழிவிழ் பொங்கயெழு 

(மோதமுழச் கோடிருந்த தொத்து, (௧௮)



விவாககாண்டம், Soe 

அங்கெச்சை யோடெ ருத்தங் கோட்டிநீன்ற வர்ரமுசத் 
தஙகுதலைச் செவ்வாய்த் திருமசட்ருப் - பாஜூயர்தா 

மன்னர் மரபும் வளசாடும் பேருமெண்ணி 

யின்னணமோ தற்ரா ரெடுத்து, (௯௯) 

வீயான தேவுனரா வேணிபனெச் கார்சழலால் 
வீயாத வேளனைய மீளியிவன் - வீயாடும் 

௨ணடாலச் தார்கண்ணி வார்ப் பொருகை சகாடளிக்கும் 

வணடால்த் தார்சண்ணி மன், (00) 

காய்ந்துகளும் வேங்கைச் கதலிதனை முள்னுயர்த்துத் 

தெர்இிகழார்த் தாரணிர்ச செம்மலிவன் - சேச்த 

இமுசமுறழ் வாய்ச்சிளியிற் கறணஙகே பொன்னிக் 

'தமுசமமப் பாலிச்குங் கோ, (௧௪௦௧) 

Sart மென்கிளவி யல்லிமலர்ச் செந்திருவே 

இச்சாரம் வேம்பினொடு நண்ணகலத் - இக்காளை 

அமசாச மாடசமா வீக்குகன்னி நாடெர்தங 

சாகஈக மாடசமார் சோ, (௧௦௨) 

Vers கருநயனப் பாவா மிவணுறையும் 

பானற் கதிர்ச்தரளப் பைங்குடையோன் - பானற் 

குருத்தண் ணடையளிக்குங் கோக்சமு ஜோங்குங் 
குருத்தண் ணடையளிர்குங் கோ, (௪0&.) 

மயிலையுறழ் வாணயன மாதரா யீண்டிவ் 

வெயிலையுமிழ் வேற்கரத்த வீரன் - சயிலையென 

வன்னித் திலத்தார் மகதவள சாட்டுரத்தே 
பன்னித் இலத்தார் பதி, (௧௦௪) 

ிர்துவள குத்துசண்டு சேல்சமுடன் காயுகுக்குஞ் 
Giga நாடோச்சஞ் செங்கோல - னிந்தறதற் 

Ré gre ugGe@re சேயிளழையா மீங்கமருஞ் 

Rigre wG GGG Cou, (௪௦௫)



2.0 ௮ரிச்சந்திரவெண்பா, 

தோகைபுளா சாயற் றுரெசாச காரிகையே 
வாகைடனை மாரனென மன்னுமிவன் - பூகமிசை 

யங்கவளக் சோட்டததி யன்னகுயின் கணபூககு 

ம௱கவள₹ கோட்டத் சரசு. ( ௧௦௬) 

சொய்வனசம் பஙபெனை சோதைமட மா(னேகேண் 

மெரய்வனசம் usseiet மொய்ம்பனிவன் - செயவன ஈத் 
* ச ௪ ச on தேுசால நாட்டார்த திருவினத்த முததீனும 

பாஞ்சால காட்டா பி. (os) 

சேங்காவி யன்ன இரு5ருடைய கோலமே 

பாங்காவில் வேலங்கைப் பறறுமிவன் - பூஙகாவிற் 

சாலங்காஈ தாரங் களிவண்டு பாடம.பி 
லாலஙகார தாரத தரசு (௪௦௮) 

கீட்டிசையிற் ரொன்றுங் ளெரா யிரங்சரன்பொற் 
சேட்டணை.பில் வீறறிருககுஞ் செல்வனிவன் - மாட்டீனி௰யல் 

உண்சலிஙச நாட்கெக வான்பிடியே சொறபுலரீள 

வண்கலிங்க நாட்செக மன், (௪0௯) 

காந்தாரம் பாடளிககுச கள்ளுஃடும் சோஸதால்லா.ப் 

சாந்தார மார்பணிவன் ராம்வீழவார்த் - தீர்ஈதாரசகுச் 

கூற்ராம வந்நிச்ருச் குண்டலந்தை மீன்கமுகன் 

மேற்றாம வர்திச்கு Catz. (௧௧0) 

ஓ.இ.மங்குல் வீழ்மமிலே மொன்னலளா வேற்படையிற் 

சா.இமங்லெ சர்படைத்த சாளையிவ - னேரிமங்ஈண் 
Ws Be Sgn ரம்புயதது வீத்துவன்று ரீாவயகரு2 

மததிசத்தா ரம்புயத்து மன், (௪௪௧) 

உட்சாரிபின் வார்பிரச முண்டடர்ந் து மூவிரு தாட் 
புட்சளிமிர் பூர்தார்ப் புயத் தனிவன்  புட்சரிணி 
மாடமரு மச்சத்தார் வாள்விழியாய் வான்றிவமு 

மாடமரு மச்சத்தார் மன், (௪௪௩



விவாசசாண்டம், ௨௪ 

பூலிலிளச மாதரும் பொறபுடைய கங்சாய்கேள் 

கோலிலிசை மொய்மபிற குமரனிவன் - சாவிலிசைப் 
படொங்கலிதங் காதனீசரும் பூங்குயிலார் சேசயததே 

மே ஈகலிதங் காதளிகரும் வேது, (௧௧௩) 

மின்மருங்குற் சாரளக ௨ம்பவிதழ்ப் பூம்பாவாய் 

கனமரூஙகு லாமணீததோட் காளையவன - றன்மருங்கு 
மாசலகாமட் டராமதிப/கு வானமிர்த சூ;றதினனாங 

கோசலகாட் டராமதிககுக கோன், (௧௧9) 

சோசலசாட் டார்மதிசகுங சோனென்ற கந மே 

யாசையுட னன்னு னலாமுகத்சைச - ET HoH PSC 

பூ்$ிகள நிட்டி.ப் பரிகுழலா ணேசனெளான் 

மாட்டிணங்கி மாபுயத்தைத தாடிதது, (சக) 

அ௮ணணலரிச் சந்திரன மாவலொடு தன்ஜேக்கும் 

பொண்ணர? வாண்முசத்தைப பெட்புடனே - கண்ணுற்றா 
மஙகவஷரரண ம௩கையவள வணபணில நேர்மிடற்நிற் [ன் 

ஜொஙகியிலக் சசசனாடான் சூழக்து, (௧௧௬) 

என்னேயிம மேதினிக£ ணிட்பு தமை யானவகை 

முனனே மணம்பூணட மொய்குழலாள - பின்னேயோ 

சாடவனைச் சூட்டெகேசொ ஜாய்மலர்சசா ரெனழன்னிப் 

பரடவளைப் பெத்றோனைப் பார்தத. (௧௧௭) 

சன்னபுரி மன்னவனே கல்யாண மானவொரு 

சன்னிதனை மீட்மெணங் சாண்ருவரோ - வென்னையிவட் 
சின்னவர்போற செய்தனைகீ யென்றா னயோத்தியர்தய 

என்னவிறோட் கோமான் கவன்று, (say) 

பற்றதனைச் சேட்ட மதிதயன்றான் டேருவசை 

யழ்றனன்சாட் டான்ஹனை யுள்சடச்ிக் . சொற்றவர்சாள் 
கோசலர்சோன் கூரியசொற் கோளாமோ மெய்யாமோ 
பேசுஹி ரென்றாள் பிரித்த, (asa)



௩௨ ௮ரிசசஈதிரவெண்பா. 

௮ப்போ தரச ரயோத்திரகர் வேந்தனைப்பார்த் 

திப்போது சண்கூடாக் காட்டெமக்கே - யொப்போத 

கண்ணிகளத் சாலியெனாச் சையறைநது மூக்கறசேர்த் 

தீண்ணலுரை பொய்யென்றா ராங்கு, (௧௨0) 

மற்நடந்தோட் சர்த்ரதயன் மன்னவரை கோ2யிந்த 

வெற்றவடி வேற்கரத்த வேரதனியாம் - பெற்றகொடி. 

மங்கலகாண் சண்டதநீர் மற்றதகா ளததுவு 

மங்கருமோர் ம்சணமா மன், (௧௨௭), 

சங்சைபிதை வேணிடனை கத்தன் வர*தருராண் 

மஙகையொடு தோன் றிட்ட மங்கலகா - ணங்கணினற் 

கண்டவனே சாரிகைசகுக் காதலன் மென்றமொழி 

யண்டதா௮ன் றின்னுமிங்கொன் றுண்டு, (௧௨௨) 

கேட்டிரது வேக்நீர் இளச்குவல்யான் சிற்பரஞர் 

நீட்டுிவரத் தற்றநீலை நேருருவங் . சாட்டியதிற் 

சாண்பதன்றி நங்சைச்குங் சைச்கெய்தா யானெவருங் 

காண்டலெமா லென்றிசைத்தான் காண். (sea) 

௮ந்நிலையிற் சந்தீரமதி யண்ணலரிச் சந்திரனை 

யுன்னியுளத் தொண்மாலை வானெறிந்தா - என்னதுபோய் 
வண் சரயு நாடன் வரைப்புயத்திற் றுன்னியதைர் 

செண்கருவி யார்த்த வெழு*து. (௧௨௪) 

வள்ளலரிச் சந்திரனா மார்த்தாண்டன் முற்பர்தர்ச் 

குள்ளமர்ச்த மன்னர் குளிர்வசன - வொள்ளாம்பல் 
கூம்பினவே செல்விமுகச் கோசனகர் தாரதைமுகத் 

சேம்பதுமம் விண்ட இகழ்ந்து, (௧௨௫) 

சோதிடர்கள் சூழ்க துனாத்த காள்வாய் வரட்டனைமுன் 

மாதவர்கள் வாழ்த்செடுப்பப் பல்லியச்,.தி - கேரசதயெழ 

மாமன்றன் முற்றியமின் வல்லியொடு கோசலர்வேக் 

டூதமஞ்ச ணம்மனைக்க ணேய்ந்து, (௧௨௪)



விவாசசாண்டம். gn 

சண்டுகேட் டண்டுயிர்ச் துற்றறியு மைம்புலனு 

மொண்டொம சண்ணே யளவென்லும் - பண்டைமொழி 

மெய்ப்பொருளைச் சோதித்தான் வீழ்ந்துபல மாட்கயறகட் 

டுப்புறம்வாய்த் தோகைமென்றோ டோய்ந்து, (௧௨௭) 

பொன்றுஞ்சு மார்பன் பொலங்கதிர்ப்பூண் மானொதென் 

மின்றுஞ்சு மாட வியனகர்கருச - சென்றெய்த 

வன்னியதை மாமற் குணர்ததிவிடை சகொண்டவனல் 

இன்னிபமுன் யெளதகமு மேற்று, (௪௨௮) 

ஐங்சவனச் சொய்யுளைமா னார்த்தமணிப் பொற்றேரிற் 

செங்கதிர்வேற செம்மலெனச் செம்மாக த - செஙகமலை 

wore ஞூடனிவர்சர்தங் கராப்பமுர சார்சலியின் 

மின்னார் குடைநிழற்ற மேல், (2a) 

அதிருடுக்கை நேர்மருங்கு லாயிழையா ரம்பொற் 

க திருமிழுங் காற்கவரி வீசச் - சதுரங்க 

செனைக் சடன்மிடைந்து செல்ல முனர்தயங்கப் 

பானற் பதாகை பறந்த, (௧௩௦) 

கும்பமுனி பின்னுதிர சோள சகோலமணித தண்டிகையி 
னும்பரினி தேறியுந வொண்சயலோ - டம்பனுகருங் 

சணாமடவார் காய்சளீர்று? சாவலர்க ணூலமைச்ச 

சண்மிவர வையத் சணைர், (௧௪௩௪) 

வார்பயிலு நீள்டெங்கு வாய்க்சொளிருங் சன்னபுரிக் 

சார்பயிஓங் காப்பின் கடையிகந்தங் - சேர்பயிஓஞ் 

செஞ்சரன வெண்டூவிச் சேவலெ௫ன் பேடுதழிஇத் 
துஞ்சுமலர்ப் பண்ணையுற்றான் சூழ்ர், (௪2௩௨) 

ஆதபத்தால் வெம்மை புறத்தே படையினுமுட் 

சகமரு நன்னீர்ச் செழுந்தடங்கண் - மாதவர்ச 

ணெஞ்சை நிகர்ப்பனநீ நேரிழையாய் சாணென்றான் 
மஞ்சை நிகர்த்தகர மன், (௧௩௨)



௨௪ மரிச்சந்திரவெண்பா, 

இமிமு ரமண் வான்வளி£ யின்லு.பிராய்ப் பறறீன் 

தமல னமர்வதுபோ லஈவிக்- கமலதள 

மீத ஈறுஞ்சலில மேவிச் இகழ்வதுகாண் 
காதயில்வேற சகணளாய் சடி.2, (௪௩௪) 

கறராளாக் கறறாரே காமுற்று tospss 

துறமுங்கு வெனூவி யோதிமங்க - oe pep 

மரைககயததிற் சேர்ர்தறைவ வாளவிழியிற் காண்டி. 

விஜாக்கதுபபி னங்காய் விரைஈது, (௪௩௫) 

உற்றக்சா லொற்க முவா்ததகலா தொட்டியுறம் 

பெற்றிய/போற சொட்டியொடு பேராம்பல - வற்றியநீள் 
பணணைககசட் டிென்னுவநீ பாராய்செங் கா$்தளஙகை 

விணணைப பொருவ்டையாய் வீழந்து, (௧௩௬) 

சாந்தனையும் 2யனவே செய்திடினும் சாமவனா 

மாநதளையுங் காகரு மறிவினர்2பாற-காய்ஈமெறியும் 

பள்எர் ௪ கருநிழலை. பாலிசகும் பாதவசதைத 

நெளளமுதச சொல்லணஈஙகே தோ, (௧௩௭) 

நலலார் பலரிடத்து ஈணணிகிலை பார்ச் இரு$து 

கலலாக களிசழுமசன் போன்மலாக - ளெலலாம்போய்த 

சேனுண டளிகள் செருசகூவ$ சாரிகைமை 

தானுண டொளிர்தடங்கண சாதத, (௧௩௮) 

இன்னாசெய் தார்க்கு .ரினியசெயுஞ் சான் ளோரிற் 

நின்னாவத் தாற்சழ் சருர்வீச--வன்னார்ககும் 

பொகங்கர் சனிசொரியும் பொற்பதனைப் பார்த்சருளாய் 

திங்கனுசற் செந்திருவே 8: (௪௩௯) 

கேளாதே வர்.த £ளைசளா யிற்ரோன்் றி 

லவாளாதே போமாசசண் மானமா ஃனீள்.சாசகைக் 

கூட்டிற் ருடம்பையறச் சோலெற்கள் சேணசல்வ 
பாட்டரிருழ் பூங்குழலாய் பார், (௪௪0)



வலிவாகசாண்டம்,. உடு 

ஒப்புரவு தன்னைகயர் தாூங்கேற்று ஈல்லவர்பாற் 
அுப்புறுகற் செல்வர் துவன்றியபோ-லப் படுவிற் 

இ.த௩.றுர் நீர்த்தஞ் செ றிர்திருததல் வள்ளையுறழ் 

காதளப நீள்விழியாய் காண். (௧௪௧) 

ஓத்தவுச னுள்ளா ருறுந் துணையுங் காத்திருக்கும் 

விததகரி னேரிமடை மேற்குரணடஉட்-தத்துசிறு 

மீனேக விட்டிறமீன் மேவளவுஞ் சேராக்தமர்வ 

மானேகண் சாத்தாய் ம௫ழ்ந்து, (௪௪௨) 

பெற்ரார்க்சொன் நீகலான் போறஞ்செய் யானுஉம்பைச் 

செறறீட்டி. வைத்திழச்குஞ் செல்வனை ப்போ-னம்ுழை 

மேன்மாட மேய்க£யிரால கொள்ளவளி விம்முவபார் 

பான்மானுஞ் சொலலாய பரிந்து, (௪௪௩) 

கொல்லையுழு வோர்படைக்குக் குற்றியீனைச் சார்தருபுல் 

லொல்குதலின் ,றுறறிருப்ப வல்லவரை--யல்லவர்சேர்ச் 

தொள்னலரை யுட்சா துறுவதுபோ லாமதுகாண் 

மின்னுருவ மாரே விழைந்த, (௧௪௪) 

நுண்ணறிவு மாந்தர்கரு நூல்கறற வத் சணையே 

நண்ணுவது போறகாமர் காற்றிரைப்ப--மண்ணசழ்ந்த 

சேண்யெலா மூறுவபைங் பொளைவிழை தேகுதலை 

வாணுதலே கோககாய் மகிழ்ந்த, (௪௪௫) 

தீண்சதிரி னாற்புசக்குஞ் சச்திரனின் முன்னுருத்து 

வெகண்திரை வீழ்வசனத் தம்பிகையி. னன் செழுக்து 
மங்கையிடத் தாரின் வயனிலவஞ் சொற்_.றம்பைக் 
சொங்கையுறு கோசாய் குறி. (௧௪௬) 

பாங்கிற் பழனவளம் பைந்தொடிக்குக் காட்டி மிளிர் 

ஞாங்கரமர் செங்கை ஈரபதிதா--னாங்ககன் று 

போடு யருஞ்சா த்தைப் புல்லியவ ளூரணிவைச் 

சோகமற வேச்தித் தொழுத, (௧௪௭)



௨௬ ௮ரிச்சந்திரவெண்பா. 

ஏகிய ஸணின்று மிரும்பவத்தை யோப்பிடுமக் 

தானெியைச் சேனையொடு சார்ந்ததனிற்--றோகையுட 
ஞணமொடு மூழ்கியரி யானைபுவி யார்வனம்வெற் 

பேசணமிவை யாவுமிகர் தற்று, (௧௪௮) 

தற்கயற்று நன்றிதனைச் தானறிர்.து முல்லைநறும் 
பறளெரப் பற்படடில் பொங்கவரிப்--பொற்கதினா 

வானிற்கு நீட்டுமெ.றிற கோசலமென் மா.துமுக 

மான வயோத்தி யணைந்து, (௪௪௯) 

வானுரிஞ்சு சொச்ச மணிவாயி வின்புறத்தே 

நூனிறத் அ வேதஇியர்க ணூலமைச்சர்-தானைவெள்ள 
மூதறிஞர் மொய்த்தெதிர்ச் து மாமுகிலி னார்க்குமூர 

சோதையுடன் கொள்ளப் புகுந்து, (௪௫௦) 

சோரணத்து வீதிவயிற் ரொண்டையுறழ் வாய்த்தோகை 

மாரரக்கு கீர்சூழ்ததி மண்கவிழ்ப்பஃவோரிகர்து 

பூசார்பொற் கும்பமெஇ ரேக்திவரப் பொற்கோயி 
லாசறுகாட் புக்கா னமர்ந்து, ட... (சடுச) 

அ௮ன்றினர்கண் மார்பமகம்ம் தாவி குடித்தொளிரும் 

வென்றிவடி. வேற்கையரிச் சந்திர லுங்--கன்றணிகைப் 

பூவையுமோ வாடினித புல்லியமர் போழ் துற்ற 

பாவைவயிழ் கர்ப்பம் படர்ந்து. . (சடு௨) 

வேலனைய சண்சுழிய மெய்ச்₹ரம்பு னப்த்தொளிரப் 
போலனைய மென்றோட் பொலிவகல--வாலசடு 

வீங்கவிடை தோன்ற விளர்ப்பமுக ஈங்கைா£ற் 4 
கோங்க முகங்கறுத்த கூர்ச் த. (௧௫௩) 

பன்லுமதி பத்தம் ப்டர்ச்ததற்பின் சம். த்ரமதி 

நன்னசமர் நராளொடுகோ வில்யோக-மின்னலைசன் 
குற்றதினத் நீன்றா ரூலகுவப்ப வோர்மகனைப் 
பொற்றரஎஞ் சக்குமிர்ப்ப போல், (சடு௪)



விவாச்சாண்டம், உள 

பெற்றாண் மட்வரலாண் பிள்ளையெனாச் சேடி.யர்வல் 

இற்றார் கழற்பதந்தாழ்ர் தோ ததஓம்--வற்றா த 
வோகை நெடும்புணரி யுட்டிளைத்தொன் ஞர்ச்சடக்த 

வாகையரிச் சந்திரனா மன். (௪௫௫) 

சதீதியஞா னானந்ழன் சார்தளியிற் மூன்ிறப்பு 

மெத்தியவன் பானிகழ்த்தி வேதியருஞ்--சத்தமூதற் 
றி5்திரத்திற் நேர்ந்தவரும் தாம்வெறுப்ப வொண்ணிதியக் 
தீர்.திபரி பூணரடுகிஓம் தந்து, (௪௫௬) 

வெய்யசிறைச் சாலைநின்றும் வேந்தனாச்கால் யரப்பகற்றிக் 

கையசல மாரெடுந்தேர் சாணிகொடுத-- தய்சவெனப் 

போக்கக் கறைவிடுத்துப் பொக்சசத்தின் ரூட்டிறக்தே 

யாக்கமிலார் கொள்கெனவிட் டார்ந்து, (௧௫௭) 

சுண்ணமொடு தூகெய் விழாவெடுப்ப ஈல்செசர்ச் 
கண்ணமர்வோ ரெல்லாங் சளிதூங்க--வண்ணமறை 
சாற்றுமர பாற்சேய்க்குச் சாதகமா இச்சடங்கை 
யரற்றி யகத்தா னமர்க்து, (௪௫௮ 

விந்தமலை வீறடச்கு மெய்த்சவன் பின் லுற்பவித்த 
Qs saucer Cerne யாங்குரைச்து--மைக்தனுக்குப் 
பேர்தேவ தாசனெனப் பேசம$ழ்ச் தேமகளை த் 
தார்மார் பெடுத்தணைத் தச் தான். (௪௫௯) 

எண்ணரிய வின்பமடைர் கேர்திழையாள் கைச்சொடுத்தக் 
தண்ணிலவு வீசுமணித் தீமம்பொன்.-னண்ணஸாஞாண் 
சட்டி. சதங்கை சுதற்கணிர்து மின்மணிப்பொற் 
ரொட்டிலின்௪ ணேற்றிரன்னட் குழ்ச் த, (௧௬௦) 

மின்னுமதி யோர்தான்£ற் சந்தி மிதிப்பித்தங் 
சன்னமதி யாறி லமர்ந்தாட்டித்--தன்ஜெருசேய்க் 

காண்ட சனிற் சேசவினை யாற்றி மகன்றவழ்ந்தே 

யிண்டிறு கைநீட்டி. யீர்த்து, (sas)



௨௮ ௮ரிச்சரந்திரவெண்பா, 

அளாவியகூ ழாரமிழ்தி ஞமிழையோ டார்ச்.து 
குலாவிவிளை யாடமகழ் கூர்க்தே.-யெ.ாலெனப்பே 

சின்குதலை கெட்டின்ப மெய்திப் used sg 
நன்கலைச ளையாண்டி னன்கு, (௧௬௨) 

ஆரும் பருவத் தருமகற்கு முப்புரிநூல் 
வீரா ரணவிதியின மேலியிட்ட-மாரு 

மகிழ்வற்றான் சேயேழ வயதணைந்தா னர்சா 

ணிசழ்வுற்ற சொல்வா நீரச்து, (௧௬௩) 

விவாககாணடம் றறிற்று. ௧௮௬. 

  

இத்திரகாண்டம். 

அற்பகறுஞ் சாரா தவிர்கனக லோசத்தே 

பொற்பினம ராவதஇப்பேர்ப் பூம்பதியிற்--ரிற்பான்னூல் 

 வல்லமய ஜோர்ர்து வகுத்த சுதன்மையெனு 

மல்லலணி மண்டபத்தின் வாய், (௪) 

மின் னுமணி மேகலையாச மேவியிரு பாங்கரினு 

மன்லுமெழிற் சாந்தாற்றி வார்சவரி--பொன்னலர்ச்கைச் 

கொண்டசைட்ப வெள்ளைச் ௬ர௨௫த் திலக்குடைமேன் 

மண்டு நிழல்செய்ய மற்று, (௨) 

சூதரொு மாசதர்கள் சூழ்ச்து விரு தகளை 

யோதரிதி யைச் தருவி னோரிமணி--யோதனமீ 

சேனவிவை கட்சடைஎயத் தேர்ர்தியற்றச் செனரர்யா 

ழாலுவமிழ் தார்த்சச் செவிச்சு, (௩) 

உருப்பரிமுன் னல்கா ரொலீர்மின் சொடிபோ 
ஜிருச்தமெதிர் செய்ய செறியானுருத்திரர்கள் 
சாத்தியர்விண் ணோர்சம் தருவர்வுசச் சள்டத்தர் 
சீச்சவரெல் லாம்பரவ சேர்ர்த, (௪)



இர்திரகாண்டம், ௨௯ 

சோவைமருள் வாய்நெடுக்கார்ச் கூந்தற் சடமருங்கு 
மேவமணி மோலிசிர மீதிலகசச்--சோவினிறை 

கொய்தபடை கையிற் குலவநறங் சற்பகத்தின 
மொய்துணர்த்தார் ஞான்றசைய மொய்ம்பு, (@) 

£ற்றச் கடாச்சகளிற்றைச் சென்னிபிளச் துண்ணுமரி 

யேற்றி னெருத்சமுறு மாதனத்தே--வீறறிருக்கு 
மாயிரகீள் சண்பூச்ச வாகத்தா ஜேர்ஞான்று 

பாய வவைககளத்தார்ப் பார்த்து, (சு) 

பூவுல லின்சொற் பொறைவாய்மை வெஃகாமை 

யீவளிசெங் கோன்மை யிழுககனடை--தீவினை யை 

சாணலறி வாண்மைபுசழ நற்கல்வி வீரமுளா 

ேணமர்தோள் வேந்தாக்குள் யார். (er) 

என்று வினாயினனாங் Caterutat oral aus 

HIM sIValoer Orr .nQanr—sar Moor.wos#r 

றன்னே ரிலாதவரிச் சந்திரப்பேர் மன்னவர் சோ 

னென்னா விறுத்தா னினி௮, (௮) 

௮ன்னதவன் கூறலுமே யன்றுமனக் கெளசிசன்றான் 

கொன்னும் வூட்டாவிக் கோப திமுன்--னெக்சலமும் 
புல்லானைப் பொய்புமைககும் பூரியனைப் பாதகனே 

நல்லா னெனகவின்ற தென், (௯) 

என்றான் மறைவூட்ட னீனமுறு செய்கைகுணர் 

அன்றாத தூயோனைச் சாலவிகழ்*$--டுன் ராங் 

கோிசவாய் வெர் இலையே கோள்புகளீ வெக்திலையே 
யெூறெய்வம் பொய்த்ததுன்பா லென்று, (௪௦) 

செப்பியவம் மாற்றஞ் செவிசடலுங் கெளசசன்றான் 
றப்பியம்புன் வாயே தவப்புழுக்கு--மெப்பொழு.து 

மெப்கழறென் வாய்மனமும் வேவலகா ணென்றநைக்தான் 
ஷெய்சழல்போற் சேக்து விழி, (6௪)



6.0 அரிச்சந்திரவெண்பா, 

குணமென்னுங் குன்றேறி நின்ற விட்டன் 
கணமல்கு சாட்டி னடிக்கு--மணவி தழிச் 

செஞ்சடையன் போற்சண் டிசைகடொறுச் தீத்தெறிப்ப 

வெஞ்செனமுட் சகொண்டெழுச்தான் வேர்த்த, (௪௨) 

தாங்கலனாய்க் கெளசிகலுர் தன்னுளத்திற் £ற்றமுருத் 

தோங்கவிழிக் கங்க முகுத்திட்டா--னாங்கவிரு 

பாலினுறு செங்கனலி பம்பிச் சுவாலித்த 

மேலெழுந்து போய விறக்து, (௧௩) 

பொங்குதழல் போடப் புனிதமறைப் பும்சவன்றான் 
Dug முலகதனைத் தாச்கலுமே--மங்குலிவர் 

வென்றிக குலிசத்தன் விண்ணெடுமண் ணென்படுமோ 

வென்று ந0௫ யெழுந்து, (sg) 

௮ன்னமுனி வோர்சினத்தை யாற்றிரனி தேற்றியுள 

மென்னைசெயத் தச்ச திழிதக்க--துன்னியுரை 

யாடுமின்வென் ரூற்றோற்ற லந்தணிர்டீ ரென்றவரை 

நாடி. யிசைத்தா னயந்த, (கட) 

சான்ற பராசரன்மூ தாதையரிச் சந் திரன்றான் 
மான்று மனம்பணைப்பின் மற்றிவனா--லேன்றதவம் 

விட்டிமண்டை யோடேந்தி மேவுவன்யான் றெற்னெஞச் 

கட்டுலாத்தா னெஞ்சங் கனன்று, (sar) 

இன்னிசையாழ் மீட்டு மெழினா சதமுனிய 

னம்கிலையிற் சாதி யளித்தமசன்--றன்னைமுகம் 

பார்த்து விட்டன் பகர்சபதங் சேட்டனை௫ு 

ோர்த் தளநீ யோதென்ரா னுற்று, (௯௭) 

சத்திமுத லோர்ப் பயர்தோன் ருனு.றுவன் வெள்றியெனின் 

மெய்த்தவத்திற் பாதி விழைந்சளிப்பன்--௪ ச். தலனால் 
யானு மவன் போற் பெரும்பாடை பென்றிசைச்தான் 
உ௱னிறைமுன் கெள்சிசனு மற்ற, (௪௮)



வஞ்சனைக்காண்டம், ௩௬ 

சாலுமிஃ தேர்தலரிச் சந்திரன்பாற் சாற்றாமே 
யேலவிவ னுற்றவெலா மேூயினி--சாலுசடைக் 

கோசிககி யன்னோன் குணஞ்செயலைச் சோ தயெனப் 

பேரனனாற பேர்யாம் முனி, (se) 

அங்கச் சபைகுலைய வைந்தவித்த வந்தணர்க 

ணீங்கத் தமதிருசசை நேர்ந்சனர்மேற்--றீங்சிழைப்ப 

வுன்மனத்தான் கெளூிகனு முறருன் முனமமர்ந் 

பொன் மலைநீள் சாரற் பொழில, (2.0) 

இகதிரகாண்டம் முற்றிற்று,ஆ ௨0௯, 

Pentre 

வஞ்சனைக்காண்டம். 

பொன்மலைநீள் சாரற் பொழில்புகுச்.; செளசிசன்யாம் 
பொன்மலிரா டாளும் புருகூதன்--முன்மனமோங 

கவ்வியத்சாற் பேசற்ற வம்மொழிமெய் யாக்6மா 

றெவ்வகையென் ரோர்க்தா னிருகது, (s) 

இருந்தவிடத் தந்த விருடிதனைச் காண்ப்£ 
னருந்தவரெண் ணில்லா ரணைந்து--பொருர் தமன்பிற் 

சென்னி யவனடி.யைத் ீண்டமணில் வீழக்தெழுந்து 

மன்னி மருங்கு ம$£ழ்ந்து, (௨) 

முக்குறும்பை வென்ற முதல்வா? விண்ணுலகம் 

புச்சபின்றை யாங்குப் புகுந்தவெலாச்.-தொக்கவெமச் 
கொன்ி 9ன்பி னொன்றும் விடாமே யுலாத்தருளா 
யென்றவனை வேண்டினரன் றே, ் (௩) 

சுத்தரெறி தேர்விச் சவாமித் தரமுனிவன் 

(நித்தாக ருற்றதொன்றும் விள்ளாதே--மெய்த்தவத்தீர் 
தேலரவைக் கட்பெரியோர் தேர்ச்சமசத் தோரருவேள் 

வாவலினீண் டாற்றவடைட் தேன், (௪)



௩௨. here S rales wt, 

நீயிரெலா ரெஞ்சுவர்து நேரிலரிச் சந்திரன்பாற் 
போயரிய வேள்விக் யொன்புகல்வ--தாயபொரு 

ணல்கும் வகைபொருத்தி ஈண்ணுதிரா லீண்டென்னாச் 

சொல்லினஜோர் வஞ்சனையுட் சூழந்து. a) 

கேர்க்ததற்குப் பற்றிரண்டு நீத்சவர்க ளெல்லோரும் 
வார்ர்தவனாச் சைலம் வனா இயைச்--சார்ர் சசன்று 

பொன்னனையார் பந்தாடும் பூம்பொழில்சுழ் கோசல்மா 
மன்னவையிற் புக்கார்கள் வந்த, (௬) 

வர்தமுனி 'வோளா வளங்ட$த் தவிூருத்திதி 

தம்தமத யானையரிச் சக்திரன்றான்.-பந்தமக 

லந. தணர்கா ளீண்ட னடைந்5இறஞ் செப்புமெனாச் 
சிர்தைமூழ்ம் தோதினன்முன் சென்று. (௭) 

கற்பகமு சாண்மலர்ச்கைக் காவலகேள் வாசசமொன் 
நற்பினெடு செளசிசனல் தாடினஞாற்--பொற்புறுநீ 

யீய வத.துணிர்தா லின்னசெனச் சொல்வமென 
வாய்மலர்ந்தார் மாதவர்கண் மற்று, (௮) 

ஆருயிரே யர்னு மளிச்குவல்யா னெஞ்சுவந்து 
பேரறிவாஞ் செல்வம் பெரிதுடையீர்-நீரியம்பு 

மப்பொருளுண் டாமெனினல் சாதொழிவ னேவென்றான் 

றப்புரையாத் தாரிறைவன் ரான். (௯) 

வானவர்ச்கு மண்ணவர்க்கும் வாயாத வோர்வேள்வி 
தானியந்ற வெண்ணினம்பாஞ் சாற்றுமசற்--சானபொருள் 

வேண்டியுனை மேவினமால் விண்ணுறழ்கை வேந்தவென்றார் 
மாண்டதவத் தோர்வாய் மலர்ந்து, (௧௦) 

பொதப் பெரிதே புசலும் பொருளெனினு 

மீச வெனம்பல்பா மென்றிசைத்துக்.ஃகாதமில்வேற் 

Grout சர்இிரன்றன் னேவலர்க்கும் சாற்றியிட்டா 
னினமில்பொன் சொண்டணைத ரென்று, (௪௦)



வஞ்சனைக்காண்ட௰ம், BE, 

'இன்றிவ் விருநிதியம் வேண்டலம்யாம் யாசமியற் 

நின்றளிகக வென்றறைக்தா ரந்தணர்க--ணன்றெனவே 
மன்னனிசைத் தானவனை வாழ்த்தித் தபேதனர்க 
ளர்ஈகமாத் தான்விட் டசன்று, (௪௨) 

வல்விரைர் த பஃறிணையும் வார்சடமு நீர்திவினை 

வெல்விசுவா மித்திரன்றான் மேவுடசம்--புல்லியவற் 
போற்தியரிச் சர்திரன் பொன் னல்சவீசைந் தானெனவே 
சா.ற்நினர்சென் ரார்சமது சார்வு, (௧௩) 

தியமனச் கெள$கன்றான் நிங்கள்சல சென்றதற்பின் 
கூயகலட் புட்களதர்ச் சட்குளமீன்--பாயகெடுங் 
காவலர்கண் ணீருறைப்பச் செக்நெற் கதிர்பனிப்பத் 
காவிலயோச் இப்பதியைச் சார்க்து, (௧௪) 

மர்.தரவெழ் பன்னகொலு மண்டபச்தி லெய்தவரிச் 
சர்.திரன்சென் றம்முனியைத் சாளிறைஞ்--யந்தமணி 
யாதன*்தின் மீதிருத்இி யையாரீ வந்தநிப 

மோதுசென்றா வுள்ள முவந்து, (s@) 

சத்திமுச னூற்றுவனாத் தான்செகுத்த வெய்யமுனி 

மெய்த்தமறை வேள்விச் கயான்விடுத்த--வத்தவர்க்கு 
நீயிஸசந்த வொண்பொருளை நி தியிற்பூ வாளுகிற்போ 
யீயெனச்ங் சென்றியம்பி னாள், (௧௪) 

ஈருவல்யா னின்னினியே யெத்தணைப்பொன் வேண்டுமது 
போகு மெடுஞ்சடிலப் புண்ணியனே. யோசையினி 
வாய்மலரா Quer Aon wey வாழ்த்தினன்வண் Cseepus 
பாயமலர்த்தார் வேந்தர் பதி, (௪௭) 

யானைமிசை கின்றே யெறிபுங் சவண்டிலைதான் 

போன வளவு பொருள் குவிட்பி--னீனமறு 
மாமசத்தை யாற்றிடலா மன்னவனே சாணென்றான் 
தீமனத்துச் காதிமசன் நேர்ந்து. (si)



௩௪ ௮ரிச்சந்திரவெண்பா. 

அவ்வகையே கல்குவன்யா னையா வெனமொழிந்த 

தெவ்வர்முடி. தேய்த்துத் தீகழ் கழலா--னிவ்வுழிகீர் 

வாரணத்தைச் சம்மினென வாதுவர்க ளோடிபபோ 

யோரிமைக்குட் கொண்டணைந்தா ரங்கு, (௧௯) 

சண்டா ஸனிபங்களித்தான் கெளகனள்பின் பண்ணலைப்பார் 

தீண்டா ரரியிசைக் த சேயமையு-- மண் டோமஞ் 

செய்ஞஞான்றீ நின்பாலென் செம்பொ னடைக்சலமா 

விஞ்ஞான்று வைத்தனன்கா ணென்று, (20) 

செப்பித் தனாதிருக்லச சென்றோர் வியன்றருவின் 

கப்புரிழற் கணணமர்ர் த கண்ணினனா--லிப்புவிமே 

அர்வனபுள் வெவ்விலங்கு முன்னெவையு மொலலையிஉட் 

சார்கவெனத் தன்னுளததிற் ரான், (௨௧) 

௮க்சணத்தி லாகு வணில்்மொன் னூர்வனவுப் 

குக்கில் கொடிடளிபூழ் மஞ்ஜைமுதற்--பச்செளு 

மத்திபுவி யெண்கரியெய் யாமாமான் முன்விலஙரு 

மொய்த்திருடி. முன்னணைந்து தாழ்ந்து, (௨௨] 

எவ்வுயிர்க்குஞ் செர்சண்மை பூண்டொழுகு மெந்தரய்நீ 

துவ்வுமிரை காஸிற் றுரீஇட்பரியாம்--வெவ்வட வை 

ரப் புரித்து.த் திரியுமெமை யின் றீண்டுச் 

சேரப் புரிந்தமையென் செப்பு, (௨௨) 

என்றலுமக் கெளசிகனீ ரேர்தலரிச் சர் இிரனட் 

டொன்றுமுயி ரோபெயி ரோக் குபொழில்--சென்றினியே 
வேரினுட னேகளைந்த வெய்தெனலீங் செல்லீரும் 
வாருமென வேவிஞான் மற்று, (௨௪) 

ஆங்க வவைதா மருந்தவனைத் சாள்வணங்கி 
நீங்கவிரைக் இர்திரனார் நிலூர் இ-- தால்குமலர்ப் 
பொக்கரொடு பொற்க திர்சீள் பூம்பணைசூழ் சோ சலர்ா£ 

டெங்குமடர்ர் தற்றழித்த வெ, (௨௫)



வஞ்சனைக்காண்டம், உடு 

௮ந்திவள சாட்டி. லமர்ர்துறைவோ ரெல்லாருர் 

தக்திமுதற் சான்விலங்கு சார்ந்தியற்றம்--வெக்சொழிலைச் 
கணடுமனமமுக்கிம் சாவலயோச் இடபஇபுச் 
சண்டியரிச் சக்திரன்முன் பார்த்து. (௨௬) 

தண்டனிட்டு கின்றெம்மைத் தாயிற புகன் தளிப்போப் 

மண்டுமிடித தீயவிசகு மாமுகிலே--யண்டலர்கள் 

கோளரியே நம்முடைய சோட்டத்தே மாவினத்திச் 
நாளணைந்ச வோ.துகஙகே ணன்கு, (௨௭) 

சிற்றுறவி யாகுவணில் செற்பதங்கம் பூழ்துரிஞ்சி 

னற்றுவர்வாய்ச் ளெளைமயி னவ்விமலா---மற்றெறுழி 
தாழ்பனைக்கை யானைகவி தாசோகஞ் சோலையொடு 

பாழ்படுத்த பைங்கூம் படர்ந்த, (௨௮) 

காவலிருந் தோரையெலாமங் சங்குலிடைச் தேள்செய்யான் 
திவிடரா கந்தீணடிக கொன்றனவாற--ருவுபுலி 

யாளிபல்லங் கோணாய்ச ளானிராயோ டோட்டோரை 
மூளையுண்ட வந்துபற்றி மொயதது, (௨௯) 

இந்நிலைச்க ணெம்மையெலா மீசாநீ காத்திலையேற 

கொள்னுணவே யாவேங் கொடுவிலகற--கென்னஇுங்கேட் 
டஞ்சேன்மி னென்நியம்பி பத்தன் விளை யாட்டையுற 
கெஞ்சூடு கோமா னினைந்து, (m0) 

இல்லுமக்€ ராண்டுக் ரையென் நவர்சமக்கு 
கல்ல தல் செம்பொனனி ஈல்நெம்ஜூர்ச்.-செல்துமென்றா 
னன்னகுடி. மக்க எளைவருந்தம் மூரணைந்தார் 

மன்னன் மலர்த்தாள் பணிந்து, (ma) 

வஞ்சனைக்காண்டம் முத்றிற்று, ஆ. ௨௩௭. 

இணைக்கு



௬ அரிச்சந்திரவெண்பா, 

வேட்டஞ்செய் காண்டம், 

  

நாட்டவர்கள் போயபின்றை ஈளளலரூன் பாற்றினத்திற் 

கூட்டுமயில் வேலிறைவ corre கணின்று--காட்டுவிலங் 

ண்டிப் புரிகொடுமைக கென்செயலாங் கூறுமென்றான் 

மாணட மதியமைச்சர்ப் பார்த து, (=) 

ஆண்டஎப்பா னன்ன வமாததியர்கை கூப்பினர்சின் 

ரோரணடசைநீ யத் சமற வேவெர்நா--பீணடுகணத 

தோடணைந்து வல்லை யயிசெகுததே மாவின சதை 

காடளிசச வென்றா ஈயாது, (௨) 

௮ந்தமொழி கேளா வ£ர்கழறசான் மன்னவர்கோன் 

வெர்தறகண் வில்வேடர் தம்மையெலாஈ...-த் இடுமி 

னீங்கமைககு முன்னிவி சேசகயெரு விணடனஞற் 

பாககனின்ற தூதுவரைப் பாத, (௩) 

தூதர் தொழுது சடர்ப்பகையி னோடிப்போய்ச் 

கா.துழுவை சோலரிவாழ கானெ௩கு--மா.த தரீஇக் 

குன்றவலாச் சண்டமையன் கூறியிட்ட கற்பனையை 

மன்ற வவர்சசசைததா£ மன், (௪) 

அக்காலைச் செய்வே எமாகிலததெப பாலினின்று , 

மைககார் வடிவத்தர் வார்ர் இதெச்-..-தாஈகாசா 

பீலிதிசம் சூட்டினர்கள் பேரழல்கால் சணணர்சணி 
மாலை துயல்வருமார் பர், (௫) 

முழவறழ்தோ சேர் துமுளை மூரிச் சிலையா 
ரழலவிடம்பில் கம்மிரிமா வததர்--செழுவிறுடை 

வாளர் மருங்கசைசெங் கச்சர்தொடு தோலணிம் 5 
தாளர் கணகூறந்தார் தாம். (ச) 

போம்தின் சருச்கெயிற்றுப் போகு முசச்சருள்வாற் 
பாய்ர்துகுனாத் தேசழிச்கும் பாசியின் மோர் துவரத் 
சொண்டசத்தின் கட்டர் துவைப்பக் சருங்கடல்போத் 
ழண்டனிட் வேர்தனெ.ிர் சார்ர்,ஜ, (௭)



வேட்டஞ்செய்காண்டம், ae 
¥ 

சின்செழுர்ள்,௪ யாவெம்மை நீயழைத்த காரணமோ 
தென்,று மறுவலுமண் ஸணில்விழுச் சா. ஏன் றவர்சள் 
வத்திரஞ்சர் மூவுலகும் வைத்த பிருதுமகன் 
புத்திரன்றா ஜேச்பெ புரி$து. (௮] 

வாவன் மு.தற்சகமும் வாலெவிமுன் னூர்வனவும் 

வாவுமரி யாதிவன மா ச்சளுந்தால்--சாவினொடு 

பைக்கூழை சாடணை4,த பாழ்படுத்த லானவற்றை 
யிற்கேகி முன்னிகுமி னின்று, (௧) 

urd அமக்குதவி யாக வரு. துமெளு 
மாமணிப்பூ ணுடை வழங்கெனி--யாமவர்ச்கு 

ஈல்வெடை, பின்னமைச்சர் சாடியனீ கத்தொகர் 
செல்கவினாக் தென்றியம்மித சேர்ந்து, (௧௦) 

மண்டபத்தி னீல்கி மனைபருர்.து மெய்ச்சவசல் 

கொண்டுடுத் துச் சாமநிறக கூறைமணி - மண்சிமுடி, 
Goyer வாளவீச்ச் சூலிதரு வில்லேக்இி 

பீசிறுமம் பாவமுது இட்டு, (as) 

பைஙசழைசதோள் வெண்டரளப் பற்கருங்கட் செச் தவர் 

பொக்குசுடர்ப் பொன்வடிவப் பூவையொடு-ச௫கலறச் [வாய்ப் 
சொய்புளைமான் யாச்ச குவடனைய பொழ்சொழிரிள் 

யமிஸச வல்லை யிவர்ந்து, (sa) 

சாற்படைமுன் னண்ணவெழு பூழ்தி பசாணைினா 
சாற்பெறுமுச் சத்துடனே வெண்கவிகை - மேற்பதலை 
மூடி யிருடோறற மொய்யரச ராரமுடி, 
நீடிமணி சாட்ட நிலா, (௪௩) 

மஞ்சுறங்கு சீண்மாட மாலை இக ழ்மறுடு 
செஞ்சுளைய வூர்ர்து நெரிரகாத் - இஞ்டிமணி 
இசமின் சடச் து மதலர்படைர் சாச்சடலைப் 
பொயணே தான் பானை போல்: (சசி



4: ieee Br Qateie ur, 

வேர்தர் பிரானையம் வீழ்ர்கறஞ்சி வெட்சொலைஞர் , 
போந்து பரர்தசணி பூம்பொழினி - ரார்ர்சதட 
மெங்கும் வலைபிணித்து வாரொழுஈக யேஙருபம்பை 
றுத விரலை தழு, (௧௫) 

pee பிணிப்பகட்றி மோய்ஞ்ஞீமலி யேவி 

யழைகுலமா மாச்சட மை யோரி- புழா£சையிபபு 

சேழறரச் கெண்ருகவி சேசரிமுன் வெவ்விலங்கு 

சூழவலைகருண மேவத் துரந்து, (௪௬) 

எய்தெறிர்த குத்திச் செருத்தனராக் செண்ணிறம்,ச 

மொய்சிறைப புள்ளு முர ஈவிலஙடும் - பெட்கழற்சால் 

வேந்தர் கவண௫ிலையும வெள்வேலு Garonne sant 

விழாத பிண வெற்பெழுஈத விண, (sz) 

செ.யிரிந றலைப்பிரியாச் காட்டிச் சிலவ 

ருயிரிற் நலை_பிரி:த வனை - விழுந்த 

வல் கலர். . புற்பபொசுக்கி நாய்ககுமட்டுத 

அங்கமடு நீர்பருித் தப்த, (௧௮] 

வர.துமணி மெளலிடனை மன்னஉராஎன் முன் பிரைஞ் 

யெந்தையினி யெக்சஞாசே யென்ளைவிநி - யி;தவிடத் 

தறற்விலங் குட்டிலல ஐய்த்தசணை வேலபணைததுச் 

செத்துலை சேணகன்ற வெனறு, (௧௯) 

வினஞாயினர்கள் சேட்டிறைவன் வேரை கோக்இ 

பெனாதகருச் தின்றவிலங் செல்லாம் - விசாசமுறச் 
செய்தவைகள் செள்றதசை சோறவுடுப் பின்ஸ கரி 

ெய்துவதென் மேதியுய்த்தாவ் நேர், (௨ 

கோள்பதும் சாள்வணங்க் சோட்டிலைச் சைச்சுறஉர் 
சான்படர்ச் து காழ்சவடார்ப் பேபற்றி - மான்பறஒ வர், 

கூட்டமெலாக் கொன்று கூறுங்சாட்டைர் செக்களலிர்.. 
டிங்தனர்ச ளொல்லை புண்ட (ஷசி,



வெட்டஞ்செய்காண்டம், கி 

செந்தழற்ருத் தப்பிச் சில.நிருசம் பாய்ர்ே தர்டி 

மூந்துதமை யேய் முனிவனெ திர் - வக். த விழச் 
சணட்வலுட் பொங்கிச் கண்சூலமா விட்டன மீண் , 

டண்ழூனவைம் தாறென்சொ லென்று, (படர் 

எண்ணி யிசாச் தன்பா daw Suwa a Cada wie as 

சண்ணுறறஞ் சாடுரெனக் சை டமைர்து - ஈண்ணீயவ.. 

செயதறதக்தார் மேர்தனு௭மச் செய்தத£ர் செப்புமேன  ; 
wu sar ss Gh சொற்ற aera (௨௩ 

௮ர்தமொழி சேட்டறவோ னய்9 விழித௲்ணேகள் 

சிரச விழிததுச் சரிக. தசசை - கந்தமுணர் 
கரசிமிசை டைத்தே சீரயு ரதியொழுகுங 

கிகாசலமா மன்னைவெல்பாக கே. (உச) 

வ்ள்னி யகல்விசும்பி ஐுள்ளாரும் பாரசழ்ச்தோர் 
*தன்னெடுங்கோட் டோ இியமால வன்றியோ - மன்னுயிராக் 

கொன்றுணும்வெங் கூற்றுமு£ட் சோலவுருத் தாங்யெதோ; 
இவன்றயிர்ப்பங கெய்த வளத்து, (௨.௫) 

Pers mos புட்பரா கத்தைப் புலாமிடறு 

ன்னுமணிச் செவ்வீழியும் பைம்முக மக் - துன்னுபின்ற 

ரயிலும் தப்படியு நீல கிறச்குசமுஞ் 

சரரெறுழி தன்றவத்தாற் றது, (asamp 

சகோக்கெசை நீசென்று நோன்சழற்சால் வீரரொடு 

தாகச் சலையெயினர் தம்முயிஜாப் - போக்கித் 

திரிச௩கு பெற்றெரித்த செல்வனைத்தான் கொண்டு 
ஜிஜாவிங்கு விட்டேகென் ரான். (ஸீ 

அக்க விருடி யடி வணம் யச்சலிது 

லர்செனச்சென் ரம்.சரையன் வரகிஸ்போ ~§ க், ae " 

கிற்புளிஞர் gaa yout 6, ஒட்டகத். கூசெழிதி we 

MAWES opps amp, 
  



௪0 அரிச்சந்திர வெண்பா, 

சப்பியோரு வே_ன் நராபதிதாள் சென்ற ரைஞ்ரச் 
செப்பினனஞ் சேளை எயயேல் லாஞ்€தை,த - சொப்பிலர 
வெய்ய ௨ராசமொன்று மேவியிவட் டெசினைநீ 

oye Of Senos வென்று, (௨௯) 

சொற்ற உளாசெவியிற் ரோய் சஓமே மன்னவர்கோன் 
செறறமனத் தோகசச் சரிததின்றீண் - y pat gw 

மாவியின்உள் மைத்சேகம் மாவ்யெனாக கையெட்த்தும் 

இழவீதரு செமபொற் சிலை, (௩௦) 

தீங்கச் சயர் சன த்எகுச் சார.இவல் மூரப்போய்த் 

சக கரிபரியைத தூாளாச்2ெ - யங்செதிர்ததே 

சார் தருவெங் சேழற் நடநுன்மே ஓய்த்திட்டான் 
காசடுகோ லொன்று குறித்து, (௧௪) 

உய்*தசணை யோசனையோர் பத துச்சப் பாற்கொடுபோய் 

வைத்துட லும் பைகசழைநீள் வான் 6ரிமே - செய்த்தவுட் 
னுன்றுதிரஞ் சோர கெடிஙகருட்டி. செளரிசன்பாற 

அன்றஃவழுச் தஙகோடிற் ௮, (௧.௨) 

சி ரறுண்டு போய படைஞரெலாஞ் சேர்ந்த 

பதமத்தாள் வர்த பவ .- வதிபன்றா 
னஞ்சாதி ரென்னாவங் சையுமைத்தத் தேர்ஈடத்திச் 
இசஞ்சோரி வார்களத்தட் சென்று, (aa) 

O Parva uit. ype Ashe sls 
யேனமசைக் சொல்லவுளச் பெண்ணியது - போன தீளச 

சாற்கவடு பற்றிப்போய்க் கானம் பலபுருந்து 

மெற்செறிய அளி மிச, (௩௪) 

போர் தணைச் சான் சைவலமும் பொற்பிரச முண்டசமுவ் 
சார்நிமிரு சாலியொடு ஞாளீசமு - மார்துரஞ் 
செய்ய சூமூதமுச்தொ ட்ரமைவரால் சல் குறலாற் 
இறயனிகர் தெண்ணீர்த் தடம், ட்டி



வேட்டஞ்செய்காண்டம், ea 

மண்டலத்நிற் பா.பிருளை வாரியுண்9 செங்கரத்தால் 

விண்டலத்நின் மேவருச்சன் வேர்தர்பிரா - எண்டாதஜ் 
சென்றெழுந்த தன்மெட் செதிந்ததுகண் மண்ணவுற்றான் 

அன்றுகுட முச்£ர் துனைந்து, (௨௪) 

பின்றொடர்க்த மந்திரிமார் பின்னிடையாத் தர்னைமன்னர் 

வென்றியரிச் சந்திரனு மேவூர்தி - dar Pies 
பொட்கை நறு மீர்குடை$தண் டாறிப்பூ ரித்திருந்தசர் 

மைகுலவு பூம்பொதும்பர் வாய், 

€தவனங் கொண்மார் சிலமூனிவ சாங்கணைக்தார் 

காதயில்வேற் ரீனையொடு காவலற்பார்த் - தோதஇினரீண் 

டாதவெவன் போந்தா யடலைசெயுஞ் சாபத்தாற 

காதிமகன் சுண்டக்கா லென்று, (௩௮) 

என்னவ் வடி.கட்டுச் £ற்றம௩. யேனிடத்,தச் 

கொன்னுமவற் யொன் குயின்ற குற்றமற் நுண் - டென்னி 
னவைதிருச்இப் பிற்ன ரகல்கைகட னென்னாக் 

குவிகரத்தோ டாக்குறைச்தான் கோன். (உக) 

மன்னிசைச்த மாற்றமது மாதவத்தோர் சேட்டனர்சள் 

பிச்னிகழ்வ காண்டியெனப் பேரனர்சண் - மன்னசன்றார் 
பின் பிரவு தன்னப் பிரியையொடு கூடார்த் 
,தின்பீனுற்றுக் சண்வளர்க்தா னால். (௪௫) 

நீர்தீவிழ்தார்ப் பார்த் திவர்சள் சார்க்தறுவை யித்றுமின்றார் 
பாதவத்தின் Gps gWerm unin gt - லாதவன்பூங் 
சாவிற் ரொழுகியெழக் சங்குவதத் தோன்நினனின் 
வசலி மரைமலர் வர்.த, (௪83 

சேனையொடு சேரசசர் மாரு (சசரக தெழுர் தார் 
வானமளி வாய்ர்கனவி வள்ளலெழுச் - நர்னுல்து 
மீனவிழி மெல்வியலாள் வேந்தனச்சு மோர்ர்திலறவ 
கானிற னிந்செவனென் மாள், க்ஸ்



௪௨ ரிச்சந்திரவெண்பா, 

வானமிழ்த காணுமொழி மானே நெருஈவிரர 

ஷனமுற மோர்சனவு ௬ டுணர்ச்தேள் - யானெள் 
திறையளிச தத தூசரைவேர் தேயினனா லோரை 

விறையினிவட் டந்திடுதி ரென்று, (௪௩) 

இமைப்பின லம் தூதவர்தா மேச யழைட்ப 

வலமச்சரெ௨ா மொலலை யரா - பெஎமாக உண் 

எடய வஎமசதபரி சேன்னரு ஈக வெள்றமாபன் 

செய்யகழல் போற்றிகன்ருர் சேர்க்த, (௪) 

அந்தகிலை மற்றவர்ப்பார்தி தண்ண லெனை படத்த 

sons Se வோவேணை சார் வணின் - 7 & 0 Q 
தாரலகலோ சகததே தவிர்ஈதபின்னு Arig w - 

வாலாழுயங் காவிருஈதே ஸல், (௪௫) 

யானே யருக்தவத்தோற் இர்ஈனஜேர் பேசதயைப் போய்த் 

மானே யொருத்தியவற் சார்க தனளூ -ஃபா ல றோர் 

மாதகன்றாள் கணணிநக்சாண மற்றொரு5தி நின்றனளோரர் 

சோகதையுறு9 கொதத.த, (௪௭௬) 

இன்னணம்யா னென்ன வலிராச்சனவீ னேன்சண்டீ 

ரென்ன வினிவிளையு மோவறியேன் - சொன்னுமிர்தச் 

சொப்பனத்தாழ் சார்இிறனைச் சூழ்ர்துளதது கீயிரெலா 

மிப்பொழுஇங் சேபுரைச்கென் ரன். (௪௭) 

ஐவசையக் கத்தடனே யாள்வினைவன் சண்குடி.காப் 
ைபையமறச் கத்றறித லாங்குடையோன் - நு.ப்பமனச் 

சத்திய£ர்ச் திப்பெயரோன் ருன்பிருது பெளத் இரனைச் 

ச், சலங்கடப் பிச்சொழுது கண்டு, (௪௮) 

இட்ச வினைடெல்லா மெழுர்சவிறற் செளசெனு 

லர். சமுனி யாலணையு மேலாரச்த - மச்திதிரு 
தர சசரிழந்து கங்கைமசன் வேவ்வேறு 
சாடவனைப் பின்வெறும் யாம், 75)



சூந்வீனைக்காண்டம். கி 

என்றமைய மன்னா வெனைமகனை யிர்காட்டை 

வென்றியிழச் தாலும் விடுச்தநூறை - யொன்று 

மிழவர்ச வென்னா விசைத்தா ளிறைவன் 
கழலரிவை தரர்ந்து கூந்த, (Go) 

கேட்டமைச்ச ரெல்லோருங் சேழ்செர்சண் ணீரருவி 

சாட்டச் கறுழ்ந்தனர்கள் கணடொழிமின் - வாட்டுதய 

சென்றவரைத் சேற்றியினி சேர்சலிருர் சானப்பாற் 

ஹறுன்றியவை சொல்வார் சொகுழது, (௪) 

வேட்டஞ்செய்காணடம முற்றிற்று, ஆ ௨௮௮, 

  

சூழ்வினைக்காண்டம். 

கூடி.ஈழீஇச் கோலோச்சுங் சோசலசாட் டண்ணல் 

விரிபகமி மெய்யகா வோடித் - துமதடித்துக் 
கோூகன்றாற் ரூன்பட்ட பாடனைததுய உறியதால் 

வீசெயிறறக் கோலம் விழுந்த. (௪] 

சாட்டஞ் €வர்துறுவ ஞிவிட்ட. மூச்செனளிக் 

கூட்டுமலர்ச் கூச்ச ஓருப்பசியுங் - சோட்டமுறும் 

பொற்மினிரு சண்டாளப் பூஷையர்க டோன் நியவன் 

புற்பவடி. நின்றார் பணிர்து. (௨) 

சண்டழைச், ஐச் காதசச னெண்ணெண் சலைகளையப் 

பெண்டிருக்குப் பெட்பிற் புசட்டினனாங் - கண மியுவதி 

ழ்ந்தீறவோர் சொற்றத் தரிச்சம் இரன்றளத்தோ 
பாழ்க்ததடத் தற்றனனென ரர். {md 

எண்ணியழன் ளசெண்ணமெலா மீடெ௮ு மென்றேம்ப 
கண்ணிறூனி ஈங்சையர்ப்பார்த் தின்னேபோங்ப் - பண்ணீர் 

வாடித்தச் கோமான் மநிசருடையல் லாற்சலவி' Lamu 

மெத்துச் கொண்டோ சீர், (இ



on ௮ரிச்சந்திரவெண்பா, 

ஏன்றுவிடை ஈல்கஓுமே யேச் திழையார் மற்றவனை 

கன்றிறைஞ்சி யே? ஈறுங்கமலச் - par Aas 
மாட்றையுஞ் சோதி மணிமசடக் சொதற்றவனை த 

தாட்டணேழற் ராழ்ந்துகின்று தான், (8) 

waren Pearls Sie aciranw stars uri gs Ow buts 

பன்னாக்ச ணாங்கள் படைத்இிலமா - ஷென்னா 

வி.பந் தரைத்தார் கேட்டீரைஙன் மின்னனைமீர் நீர்யார் 

சயரத9தத தென்னவில்கென் ரன், (௬) 

சன்ன லனுக்கு பின்சொற் சாரிகையார் சாவலனே 
மின்னெழிலி அங்வ் விபினத்த - மன்லு.றும்யா 

BEL புலைச்சியர்க ணிள்சழலைச் சண்டிறைஞ்ச 

வாசைப் படீடுபடைர்சே மால், (௭) 

புல்லரிவி னாயேங்கள் போற்றினையாம் சமொடு 

வல்லம் வறிதின்று சேட்கவெனாச் - சொல்லியெடுச் 

கியாழ்மா டசமறு*டச் சந்தியினி தேதடவிக் 

கேழோ வியத்டுற் ளொர் த, (௮) 

சாரதலுங் சனெனரரு நாணமுறப் பட்டமரம் 

பாரசனிற் பல்லவங்கள் சாட்டரவை - ரீரவிரூட் 

சேழிசையும் பாடினர்ச ளிர் சமதி யோடதரு 
வாழசலத் தண்ணன் ம௫ழ்ந்து, (௯) 

அண்மர௫ங்கு லார்வசன சோக்மேலர்ச் எசயஎமர்தே 
யொண்மனிப்பூண் பீசாம் பரமுசவிக் - கொண்மெனறு 
மின்னவையால் கொள்ளியரீண் டேன்ணீயடைர் தேமல்லே 

முன்னியவை கேட்க வுவர் ௪,. (௧0) 

இல்லையென சென்ணியதொன் தேற்போர்ச் சளிச்ரூமன்ஞ 
சொல்நுமிவை நின்னருளாழ் அன்னிடளே - மல்லிலெழங் 
இர்சணிசர் சின்றன் செழுல்சவிசை மீச்தருளா 
(ெங்சளுச்னெ ழென்றா செடுத்த, (ee)



சூழ்வினைக்காண்டம், 

சொன் றுதொட்டு வர்த த லக்கு மணிச்குடைளய 

So pore யான்வபூகக மாட்டே னீ - தன்றவே 

ரொன்தினைநீர் வேணடி. ஜுரவுவன்மன் Cue pers star 

குன்றினை நே சம்புயத்து௪ கோன், (si) 

சேட்டதனைப் பச்சையிளங் எ சளைபொழி யாரிரைவ 

மாட்டாய் மணிச்கவிககை ஈல்கவெனித் - ேே, ட்ம்ணேயைப் 
புல்லியெமச் சன்பம புாதருளக வென்றதுபைய்ச் 

சொல்லமைச்சன்றோகையர்பபார்த் த, (௧௩%) 

கொடுப்ப சொடுப்பர் கொடாத சொடாதுர் 

விமிப்ப விசிப்பர் விடாத - விடு;லெசாற 

சொல்லத த வனநீர் சொல்லி யசப்பகாள்ச 

வலலதுசெல சென்றறைஈதா ஞா௩கு, (௪௪) 

வளளலென யாமடைந்தேம் வக்இிரட்போர்ச் சொன்றீயாக் 

சள்ளனெனக் சகண்டால வரு-லமென் - றள்ளிலைவேற் 
சண்ணார் புகன்றார் கதமடைக்து தள்ளுமென்றான் 

ஐணணாளும் வேக்தன் மனத்து. (s@) 

சேசயமன் ஞா்ம்மைக் இங்சரர்தள் வானுறதுக் 

சேகு ஈரங்யவர் செங்சையின்யாழ - போகவிட்டு 

நணணரிய காட்டோடி சன்குதிர முட்டும் 

புண்ணொழுக கெஞ்சழிந்து போக்து. (௪௯9 

விட்டவிறற் கெளரசன்மூன் வீழ்*சலறி யால்குத்தாம் 
பட்டவிட ரெல்லாம் பசர்ம் தனர்சேட் - டட்டபுல 

வாழ்ச்கையன்வெங் கோப மனததெழக்சட் டீத்செறிப்ப 

மீக்குலவேற் நிற்சிரிதத வேர்த்து, (war) 

வேசத் துடனெழுர்து மெய்த்சவத்தோர் @bi gaat 

பூகச்தின் வாளையுமள் பொய்சையின்மாட் - டே.கனல்.சண் 
டாங்கறைவன் சென்றெதிரி லர் தணவென் கோபமெனாச் 

நாள்ளென்சம் மேலவன்பூர் தான், (ச



He வரிச்சந்திரி வெண்பா, 

மாச்களைமுன் சொன்றாய் வராசச்நிற் உறசெய்ராப் 

பூச்குழலென் சாஈற புதல்வியர்தம் - வாக்கிலும் 

பாட்டைப் பழிச்சாய பபொவி நீயென்றான் 

சகேட்டைச குறிததமுனி கேட்டு, (௪௯) 

சாடுநகர் பூம்பொழிலை காசப் டடுத்திடினு 
மீரடைய நரீவீடுசசா யென்றறி-தா - னீசிசணை [யைத் 

னூய்விலங்கை வீட்டெவஷனே சொகவினைபேன் செய்பிழை 

தாயைகிகர்ச சாயபொறுககென் றான். (௨௦) 

வேர்தனுளை காதிலுற விஈசுவா மித்நிரன்றான் 

சே .தவிழி ரோகித் ரெரியையர்பாப்- போக்திசைத்தா 

வன்னாலா நீபடி தே யாஙகோட்டு காரணமற் 

ஜென்னாடென் ரானே யிடித்து, (௨௪) 

தீக்ச்படி. பேசாச சன்மையினா வீர்சின்ற 
விககுமொழி யேர்சமையார்த தள்ளுவிததேன் - புக்கதிஃ 

தன்றியுநின மககளிவ ரென் ப தறிந்திலன்யா 

னின்றிதனை நீசமிசச வென்று, (2a) 

ஓூ மலர்ப்பதத்சை யொண்மாடிசேர்த் தானிருபன் 

கோத மசலாச கோூசேனென் - சோசையலா 

நீவ த வை செப்சச்சா னவின்பிழையை யான்பொறுப்பேன் 

சாவலனே காணென்றா ஸல், (௨௩) 

வேத முடிவுளார்ர்ரோய் ஜெர்தர் புலைச் குலத் ஐ 

மாதர் தமை வேட்டன் மாபோவென் - ரோ.தினன்மன் 

சாயத்தாற் சண்டாள ஞான௨ன் சேய் நீயிவரை 
வத தருமென்றான விண்டு, (௨௪) 

அன்றுமல ரோன்ம லை யாடுசொடுஞ் சாபத்தாற் 

துன்றுபுலை தீர் ச்சிட்ட தாயொனே - யிள்ெனைசி 

சண்டாள ஞ4சத சனிமாத்த முன்னியதென் 
வின்டே விளம்பென்றான் வெர்து. (௨௫)



சூழ்வினைக்சாண்டம், ச்ச் 

முன்றுனத சாகை முழுப்புலையை நீசசனனு 

வின்னுமத செயத லெனககரிசன் - நென்ஐமாகேட் 

டேகத்தலே யானினற வேழையனை ச சேர்செனருன் ‘ 
லாய்ரதவிறற காதி மான். (௨௯) 

அம்மொழியு மன்னன் மறுத்திடலு மவ்விருடி. 
லெம்மையழ லென்ன வி.நி௫வந்தே - யிம்மணிடை 
வெடடிமைசெய் பள சமற்கு வேரததொழும் பாதியென 

விடடனன்வெஞ் சாப மெத்து. (2.67) 

௮ன்னையன்னா யென்னை யற்? நிடின் வெருவ 

லென்னஈவில வாரா ரீருகிலததே - யெனனகரு 

காடுநிதி வேணடி.டி.ஷ ஈலகுவனிப பெணடிராயான் 

கூடலனென் ரவ கோன் குனி௩து, (௨௮] 

சொன்னமொழி தப்பாமற றோன்றா லினியெனக்கு 

க்ணணாரனவை நீவராத்து ஈல்கடெவா - யேனானமூன! 

சொயறிடவங் சேடசெ சடாசழற்ன மன்னவா கோன் 

மற்றவகை செயதான் மூழந்த., (௨௯) 

இவ்வகை யாள யேந்தனின தாமிழமுடி. 

செவவமவாள சேயூஞ செய்யகழி - எவ்விவிழி 

மாசணி.பு மைக்தன மணிபபணியுக் தரவெஉ றான் 

மாதவன்வள TAA sod UI SS, (௨௦) 

ஆன்னவசை பெஉலா மனித தரின்ற கோமானைப் 

பின்னருமக் சாதிகதன் பேசினன்சண - டின்னவைமன் 
வீ்பெறத தா, சனைமீ மெலலியல்சேய் சாசதுவிலை 

நீரடையை டீட்டியக லென்று, (௧௧) 

ஆனாயினிப் போயிரப்போ மாடையளித் சாலெனச்சோன் 
க்ஷஜர்கோண டானுணர்ந்து சோசென்றன் உரையினை 

மூவமையாச இழ்ச்திட்டா னேற்றான் முனியாது 

தீவிர சங்கும்சன் Pig. (௧௨)



௪.௮ அரிச்சக்திரவெண்பா, 

தாஜுர் சனிசமனுக் சையஐஞ்செல் சற்.றுணியை 

மானம் செடாமை மூழ்ந்தடுத்தார் - வானுமண்ணும் 

போத்றுமிறை பிற்சழித்த டொற்கலையைச் சொண்டேவத்தா 

சற்தல2 வொனமுன் பணைத்த, (aa) 

Oud ssaGer svar: aer.QueréQaer cred guar 
ருத்திரமார் செஞ்ச. தச் கொரிகள்கேட்டித்தினத்தே 
யானறிஞர் வக்திரப்ப விட்டிர்கு கேர்ச்சபொரு 

சீல் நீங்சென்றா னால், (௩௪) 

எப்பொருளு சாேச ரெய்ந்தாய் நினச்சளிச்தே 

னிப்பொழுநென் பால்யாது மில்லைமொழி - தப்பூலன்யா 
னன் றிரங்க நீயவத சல்யெனச் சாள்விட்டான் 

மன்றபொரு எீவலென்றான் மன், (௨௫) 

சொற்றிறம்பு வாயாயிற் சூஞவே தென்றிளறயை 

சற்றவ, தோன் கேட்டா னரேர்திரன்யான் - சொற்றவறி 

னன்னியன்ற ஞயிலழயை யாதரித்தன் ஞன்கடைவாய் 

மன்னுமவ னாவனென்றாள் மன், (௨௪) 

சாற்பதின்மே லெட்டியைந்த நாளையிலென் ஒள்சாத்தின் 

பாற்பொழிவாய் பொன்னெல்லரம் பார்த்ிவனே-மேற்புகள்ற 
காலத்து ணல்சாமேழ் சாசுனச்சால் சாணென்றான் 

கோலச் சடைமுனிவர் சோன், (௧.௪) 

வணக்கிவிடை பெற்றகலு மன்னவனைச் கூய்ரீ 

யிணங்கயெனச் £ந்தபொரு ளெஃ்லாங் - குணஞ்செறர்சோ 
யபென்னுடனே ௨ச்சபதி யேசொட்புத ச௩பென்ருன் 
லன்னுதவச் செளசிசனா மன், (௨௮) 

அவ்வண்ணம் யான்புரிவ ஈந்தணார் போதுசெஞிர் 

செவ்வண்ண கெஞ்சிறைவன் செப்பினனாந்- ரெய்வண்டா 
பெசணணூப் புரில சச* ரொப்பனைசெய் தாரகண்முள் 
ண்ணாச் சிலமுனிவரி sag. (கட்.



சூழ்வினைக்காண்டம். ௪௯, 

காவலனும் காதல்னுங் காரிகையுங் கானடந்து 

மேவமத மாவிவுளி மேலேநீத் - தாவதர்பின் 

போதமுனஞ் சேனைசெலப் பொன்னிரத மீ.ிவர்ர்து 
தாதவனவ் வாவி யகன்று. (௪௦) 

மாஈகரில் வாழுரர்தம் மன்னையெதிர் கொள்ளவுற்றுத் 
சேனருதா சோதித் திருவோடுசேய் - மானவளும் 

தோமிசையா ராமே திருவடிகள் சேப்பவாரல் 

சார்விழியாற் கணடுகுப்ப நீர், (es) 

வல்லை யயோத்தி வளககரி யின்புறத்துப் 

புல்லுபுதேர் விட்டிழிர்தான் பூபாலன் - சொல்லிருடி. 

தன்னைாச ர௬ுட்கொம்போப்த் தன்பொருளெல் லாஈதந்தே 

மின்னுமரி மாசனத்தின் மீத. (௪௨) 

விறறிருட்பச் செய்தவனை வேரிமலர்த் சாள்பரவிப் 

போற்றிரின்ரான் போந்த புர வலரு - நூறறுறைதோ் 

மர்இரிமார் மங்கையரு மள்ளரும்பின் னவ்வறிஞன் 

FSIS ST TPH HASH (௪௩) 

நிற்கின்ற தங்ச ணிருபனைச்சண் டேயமுதார் 

கற்சொன்ற தோளரசன் கையமைர்ீண் - டெந்கொன்று 

மன்பொடுநீர் முன்செய்த வப்பரிசே யிம்முனிவற் 

சன்புறுமா செய்கமுறை யின்று, (ச 

என்.நியம்பி ஞன்வினவி யெல்லோரும் வள்ளலடி 

ஈன்றிறைஞ்சி வாப்புதைழ்து மெய் நடுங்கி - நின்நிறைவ 
நின்னுரையை யார்மறுபபர் நீஞலூ லென்றமுதா 
ரன்னதவன் பார்ததவச SOW, (௪டு) 

இச்சகரு கா் மிருநிதியு நீமகச்கு 

முன்னளிச்ச சேர்ரதபொருண் முற்றுமியான் - மன்னிழப்பே 

னென்மகளீர் தம்மைமணர் இிரகருச்தி பென்றிறைவன் 

பெரன்மலர்ச்சை தொட்டான் புறிரது, (௪௬)



@o ௮ரிச்சந்திரவெண்பா, 

புல்லருக் து மேயரிமாப் பொங்குபசி யுத்ராஓ 

நல்லமறை கற்றுணர்ந்தோய் நானுனசகுச் - சொல்லலுமன் 

வேணடூ்மோ விச்சொல் விடுகவெனா வேதியன்கால் 

பூண்டனன்கை யரற்சேரன் புகன்று, (௪௭) 

ஆயி னெனதுபொருட் சாளைவிடு வேளாளைப் 

போயசனிீ மன்னா புறத் தின்றென் - ரூயுமறைக் 

கோ?ிசன்சொற ரமுன்வினவிக் கோசலர்சோ ஞயேன்செய் 

யாசெவையு நீபொறுத்தி யால், (௪௮) 

என்றுபுலஞ் செற்றோ னிணைச்சரண்மேல் வீழ்ந்திருக்தா 

னன்றெழுதி கான்சமிதசே னற்குணச்தோ-யென்றறவோன் 
சொல்ல வெழுர்திரு$து தோன்ற லமைச்சரைக்கை 

மெல்லப் பிடித்து விழைந் த. (௪௯) 

சாட்டி யிவர் செப்யுங் கடும்பிழை.பு 8ீகரு௪ 

னீட்டுசடை யோய்நின் னடைக்கலமென் - றேட்டளச 

மாதடனே சேயை வணங்குவித்துப் போறறிவிடை 
8ீதருசென் ரானகன்மு Comité gy, (௫௦) 

மூப்புரிநான் மார்பு மு துமறைதேர் நாவிஞனொடு 

ிப்புறழ்நீள் வேணியுள தாயோர்க - ளெப்புடையுஞ் 

ருழமூடி. வேந்தர் ததைச் இறைஞ்சக் செள? 

மாழியுல சாண்டா னமர்ந்து, (@s) 

சூழவினைககாண்டம் முற்றிற்று, ஆ. ௩௩௬. 

  

நகர்நீங்யெகாண்டம். 

  

௮ப்பா லுலகனைத்து மர்சணனுக் இர்தன் பி 

னெப்பாஓுஞ் சொன்னிறத்த வேந்தலவிர் - அப்பாரும் 

வாயணங்குக் காதன் மகனு முடன்வரப்பொழ் 

கோயினின்.றும் கோலமழ குற்று, (௧)



நகர்நீற்கயெகாண்டம், ௫௪ 

சண்டவர்ச ளெல்லோருச் காலமமை யாஇத்தன் 
கொண்டளிக்கும் தாயில் குழவியொடு - முண்டகமும் 

பைங்கூழு மாகப் படர்ந்துசர யுத்துறையை 

யங்கானா நீக யடைந்து. (௨) 

௮க்ரதியின் கூல் தளிமிழற்றும் பூம்பொழில்வாய்ப் 

பின்னமு.து பெட்பினுற்ற மந்இரியர் - மன்னரொடு 

புச்ரொர் சான் மேலைப் புணரியிடைப் போய்விழுந்தான் 
செ்சதிரோன் நீமைபொருன் சேந்த. (௩) 

௮க்தாலை யாங்கணிகழ் செய்தியறி வான்முனிவன் 

புக்கான் கரர்இுரைந்தான் பூபதிமீண் - டெச்கால 

மீங்கணைவா யென்றமன்ன ரெண்ணரைப்பார்த் தண்ணலினி 

மீங்கணையேன் மீண்டென்றா னே, (௪) 

அந்தவுரை கேட்டினைர்தார் வேச்த ரமாத்தியர்பின் 
பெர்தமிறை வாயா மிதுபொழுதவ் - வந்தணனை 

வேணிபிடிச் சீர்த்துவன மேவச்செய் இன்றன 

யேணிபுரப் பான்வருசென் ரர், (௫) 

மன்னன் விறாயதனை மாபாவ மாமந்தோ 

மூன்னளித்த வாங்கன் முடிர்தாலு - மென்லுயிர்யான் 

கோசிகனுச் தந்தவள சாடினிக்சொள் ளேனென்று 

பேசமுனி சேட்டெதிர்ந்தான் பேர்ச் த, (௬) 

கண்டெழுக்து தாழ்ர்தரச னின்றிடலுங் சாதிமகன் 

சண்டவனைச் காவலநீ யெற்களித்த - மண்டலத்தை 

வாங்கையேல் யான்வழங்க மற்திவர்க olen eons s 
நிங்கனைச்துஞ் செய்தையென்முன் நேர்க் த. (௭) 

இன்னாசெய் தார்ச்கு மினியசெயுஞ் சால்புடையா 
யுன்னாதி பின்றிவர்க ளோ சபிழை - முன்னேகிற் 

இரத வரசுரிமை யானினிவாம் சேனென்றான் 

வேக்தனவ லுற்றான் மெலிவு, (௮)



Ge. அரிச்சந்திர வெண்பா, 

என்னையிவர் வைதபிழை யான்பொறுத்தேன் வெள்விச்கு 

முன்னளிப்ப னென்றபொருண் முற்றுமெற்கு - மன்னவமீ 

கல்குவையோ ஈல்காயோ வென்றுமைத்தான் மாமுனிவன் 

கசொல்களிற்றுச் சோனதனைக் கேட்டு, (௯) 

வாழ்வுவள சாடனைத்து மாதவயா ஸிற்ூந்த 

போழ்திப் பொருளுமுடன் போனதெஞச் - சூழ்வுற்றே 
யினுங்கோ பத்தா லளிப்பனென்ற கூள்வழுவே 

ஞயனையே னல்குவனிப் பொன், (௪௦) 

நீவி வாளென்று நீர்தவன்பூம் தாள்பணிர்தர 

னீவதுமுன் மாற்றிவிழி யொன்றதிழர்த - தேவனைச்கூய் 

வீறுதவ விச்சவா மித இிரன்றா னன்னவனை 

வேறிடத்தே வைச்து விழைந்து, (௧௧) 

ஆனையின்மே னின்றெறிய மச்சவண்கற் போமளவு 

மானபொரு ணீபோ யளித்தாற்கொள் - போனகிற்கு 

வேதனமும் வேக்தன்பால் வேண்டுகனி யாதஇிதந்தா 

லோ ரனககே ளேலா துவர்த்து. (௪௨) 

சொன்றிதரின் வேண்டாவென் றோன்றலிவ னூண்பெற்றா 

லன்.றுநிதி ஈல்சா தகலலுணற் - கென்றுதடு 

நங்கசெடுவு ஈண்ணிற் கரிருஜிதது நின்றவரைத் 

தீங்கலைவா மற்றைகா டான், (௧௩) 

மன்ன யதிச்குனாத்த மாநிதிநல் சேனென்றா 

இன்னரசை வாங்கி யுதவுவனென் - னன்னதற்ளாச் 
சம்மதித்தாற் சொண்டணைதி சாலுஈமச் 2 தென்னா 

வம்மவியம் பாசகூட்டி. விட்டு, (௧௪) 

வள்ளலுக்கு sab a. ab gals) Sam sen pen 

வள்ளிலைவேற் சேனை மபேரொடு - தெள்ளுமதி 

மந்திரியர் தம்மையெலா மாதவன்பின் னேகமொழி 

தர்தி.திரி சங்குமகன் ரான், (௧௫)



ஈகர்மீங்கியகாண்டம், 0௧. 

உத்த்மறீ ரிப்பினு பிர் வாழலன்யா னென்றுற்ற 

சத்திய£ர்ஈ இப்பெயரோன் முன்றொடாத - நைத்தியாதசம் 

தேூிகன்முன் போதத் ரெரிஐவசுதன் சேர்க்துவர 

மூூருள்போ முன்ன செழுந்து. (௧௬) 

பாதமலர் சன்ற வயேர்த்டுப் பதிகடந்து 

மிதழலை வீசுச£ மேவியயட் - காதலனைத் 

கோளி லமைச்சன் சுமச்இியங்கப் புன்புழப்போற் 

பாளைச் குழறுடிப்பப் பார்த்து, (௧௭) 

பட்டமர மெடுசழி பாறைவறழி யெங்குமுனி 

லிட்டபணி தேள்குளவி வெம்பூரங் - கட்றெவி 

பீண்டி. யிடர் விளைப்பத் வினையை சொந்தசன்று 
கஉண்டினனற் கோமஇப்பே ராறு, (௧௮) 

என்மரபி லுற்றவிவ னின்னலினி நோர்டீயிரே 
னென்னுமவ னென்னவெல்லோன் போய்மறைந்தா- னன்ன 

தன்னாடை ஈங்கைமக னண்ணனதி வண்டுறையைத் [பொழு 

துன்னியற ஓண்டிருந்தார் சோர்ந்து, (௧௯) 

மார்ச்ச கடச்த வருத்தமதி மர்திரிதான் 

பார்க்கலனாய்ப் பல்காப் பழங்கிழங்கு - பூச்சமமுஞ் 

சோலைவனம் புக்குச் துரீிஇக்கொண்சி வக்துசெய்ய 

கோலிறைமுன் வைத்தான் குணிச்து, (20) 

சண்டெடுத்து ஈல்ல கனியவற்றுட் சோசலர்கோ 

லுண்டருணீ யுத்தமவென் நீர்திறைஞ்ச - மண்டுசினல் 

சொண்டிெவி யுண்டிவம்மைக் குச்வெளர்க் சேன்பானெய் 
வண்டயிர்சோ றல்லதென்றான் மற்று, (௨௧% 

எங்களர சையமுணிச் GS sad புச்கவெமைப் 

பங்கமிலான் பாலி. னீகேட்பி - னெங்கனிப்போய்த் 

தேடிச் கொணர்ந்தளிப்பே மென்றிறைவன் சீதகன்பொந் 

மூணைவி யோபெணிம் தான், (௨௨)



டு௪ அரிச்சகதரவெண்பா, 

சற்.றிரங்ச வெள்ளி சருபல£ ர௬ுண்டமர்ந்தான் 

மற்றிறைசேய் மங்கையொடு மந்திரியும் - பொற்றடக்சை 

யாற்கணியைச் கொண்டருந்தி யாம்பருடுப் புற்றரைப்பாய்ப் 
பாற்கண் டுயின்றார் படுத்து, (௨௩) 

கோூகன்ற னாணையினாற் கொண்மூ விடித்துமின்னி 
யாசுகமும் வேகமுட ஞாங்கெழும்பி - உீசமழை 
யூற்றானைரந் தாடை யுடனடுகஃஈப் பார்கக௨னளைப் 

பாற்நினஞ்சூழ் வேற்கரத்தோன் பார்த்து. (௨௪) 

மாறுவது மில்லை மழைதான் சதுமறையோ 

யாறுபெரு சாமுன்ன மப்புறத்சே - சேறுமென 

வீசமிலாச்"சுச்ரென் ரேகுஈகர் தோறுமுறக் 

சாரணமெற் சென்னென்றா ॥ காண, (உடு) 

எர்ஈகரிற் புக்கே மிடைவனத்தை விட்டினியோர் 

நன்னகரஞ் சேர்க நாலக நாளடியேன் - சொன்னபொரு 

ணிற்களிப்பன் வேதியனே நீவருக வென்றரசன் 

சொற்கவியைத் தாழ்க்தான் DHSS. (௨௬) 

வஞ்சமுனி மாற்ற மதித்தெழுந்தான் சல்வியனு 

மஞ்சனை த்தோள் வைத்தமைச்சன் முன்னடப்ப-வஞ்செர 

மமோர்கரத்திற் கோன்பற்றி யோர்கரத்திழ் கோலூன் றி 

பூர்குடிஜை தன்னுளிழிச் தற்று, (௨௭) 

நீர்கிச் கரையேறி யாங்கொருசார் நீள்பழுவத் 

சேய்ந்திருப்பகீ சாகிமக னேவியபேய் - காம் தவிழிப் 

பூதழமுன்பின் வர்்.து புரிர்த கொடுமையினை 

யோதமுடி. யாதனந்தற் கும், (௨௮) 

மாரியொடு வல்லிருளு மாய்க்தொழிபச் காலிலியூர் 

தேரிலணைந் தான்சாயா சேவிபத - தாரினன்முன் 

னைவருமற் றத்தலத்மை விட்டசன்று கங்கையெஜுர் 

திய்யாதி சார்க்து னைந்து, (௨௯)



நகரநீங்கெகாண்டம், டுடு 

பல்வளனும் பார்த்தந்தப் பாச ரதிதன்னிற் 
சொல்விதியாற் றொய்ந்திழிர்து நீர் தியெதிர் - புல்சராமே 
லே.றியவ ளணோர்பொழிறக ணெய்தினர்க ளெய்தினனற் 

சிநிரவி மேனரலை சென்று. (௩0) 

மாமுனிவன் மாயத்தால் வாராணமோ டெண்ருகரு 

மாமடஙகல் வெக்தரக்கு வந்தக்த - மாமலர்ச்காத 

தன்னிலிறை முன்ஜேோர்சகுப் பீதி தவவிளைத்தப் 

பின்னடைர்த சஞ்ருழல போந்து, (௩௧] 

அன்னபொழு தாசா னரிச்சச் திரனைவிளித் 

தென்னுரைகே எின்றளவு முற்றவினை - தன்னமினி 
மேலுறவ வெண்ணிலவாம் வேச்தமுனிக் £யேனென் 

னேலரசை வாங்கெளிப் பேன். (௩௨) 

இன்னதியா ளின்னுடைய விட்டளங்கண்டோ தகன்றேன் 

பின்னணைவ சாண்டியெஞப் பேரனனா - லன்னதகேட். 

டன்றிசைத் ச சொறறவறே னையாவென் கேளுடனே 

கொன்றிடினு மென்னையென்றான் கோன், (௩௩) 

சாலையவ ணின்றுங் கனைகழற்காற் மூர்வேர்தன் 

கோலவிழி மங்கைபிறர் கூடவாக் - காலியங்கிச் 

சோணமுறீஇச் தோய்ர் தசன்று காளிந்தி சேர்ர்தாடி. 

நீணனையார் காவமர்ந்தா னேர்ந்து (௩௪) 

மாயமன ச் கெளசிகப்பேர் மாதவன்வர் தானவனைக் 

சாயுமிபச் சாவலர்சகோன் சண்டெழுந்து - போமிறைஞ்சி 
யாரணநூ னன்குணர்ந்த வாரியனே யீண்டடைந்த 

காரண மென் னென்றான் கூநது, (௩௫) 

சாதிசுதன் பார்த்திவனைச் சண்டடவி நீகுற 

வேதனையான் மெய்தளர்ச்தா யென்றுரொந்தே - னாதலினா 

லெறகளித்த நாச ரில்லென் ன லான்மணந்து 
செற்குழலென் மச்சுரைநீ சேர், (௩௪)



Ge அரிச்சநதிரவெண்பா, 

வக்துனது காட்டின் மரழக்தாசா ளென்றியம்ப 

மர்சரத்தோண மன்னன முனிவகிறகுத - தந்தபொருள் 
பொய்புகன்று கொளளேன புணரேனின் மககளையெற் 

சொய்்இதிடிலு மெனருன் குணிர்து, (௩௭) 

மறறதனைக கேட்டு மறைமுனிவ னெஞ்சழன்று 

வெற்றிமன்னா மேலவருவ சாணடி யெனாச - சொறறகன்று 

சேய்சககணினறு ரமைபல போதிததுச சைசையினாற் 
கூய்ககவிடைபச செனருன் குழைந்து (௩௮) 

பின்னர்ப் பிருரு பெறுசனயன் வந்துறலு 

மன்னமன்னாள செல்வ னமைச்சனொ - மன்னாபிரா 

னத்தலமவிட் டொர்கழைககா னாங்யெங்க விசசுவா 

மித திரன்கூய விட்டனன்வெச் த. (௩௯) 

அவ்வள ததை யஙக யடார்தெரிப்பச் கண்டிறைவ 

ஸிவ்வழலிங் சேதெனலு மேக்தாலின் - றிவவன்னி 

மன்மரபி லோருயினா வாய்மடுத்ச லாதேகா 

தென்னவெள்ளி சொற்றா னெதெது, (௪௦) 

செந்தழலோன் வெய்யப9 தரவெனை யுண்ணியாமீ 

ர.ப்ச்தசல்க வென்றாக ஜனேடினன்முன் - மாதிரியென் 

புல்லுடலைத இ£களிப்பேன் பூபதிசேய பொன்னைவிட்டுச் 

செல்லலென்ருன் சேயடியில் வீழ், (௪௪) 

சிதலை தினப்பட்ட வாலமீர மூன்று 

ஐ தலையா மற்றதன்லீ ழன்றே - கசழனற்கு 

ளென்னீன்றீர் யான்சென்று வீழ்வேனீ£ மர்திரியோ 

டூன்னேபோ சென்றனனற் சேய், (௪௨) 

௯,தயலக் தச் சொற்சேட்டுத் தன்மகனை மோந்துதழீஇச் 

செய்யபற்கள் வீழ்ச் இல்லாய் செல்வனே - தெய்யவுனச் 

இத துணிவு மிவ்வறிவு மெங்கடுத்த தென்றுமுசங் 

ைத்தலத்தின்/மோ இச் கஓழ்ந்து, (௪௩)



காசிசாண்டம். @er 

மாதருக்குச் காதலரான் மைந்தரா லிவ்வுலக 

லாதரவா மாதலினீர் நின்மீனெனா - வோதபுசென் 

ரொல்லையண்ட கோளத்தை யுற்றடரு மச்சேர்ந்தார்க் 

கொல்லிமுன நின்றுரும்பிட் 0, (௪௪) 

மறைகெறிநில் லாமே வருவிருந்தோம் பாமே 
முறைதிறம்பி மூத்தோ நிகழ்ந்து - பிறர்பொருளை 

வெளவியய லார்மேன் மனம்வைத்தே மாயினெனைச் 

செவ்வழனீ செற்றிடுக வென்று, (௪௫) 

பாய்ச்திடலும் பாவசன்றான் பாவை தனாதுசற்பாஞ் 
சேந்தவட வைத்தீத் தெறுமையென் - ரோர்ந்துளா்த்தி 

லார்ப்படங்கிக் காலை யலர்சதிரைச் சண்டபனிப் 

போர்ப்பெனவே போனான் மறைந்து, (ea) 

மண்டு மழறணிய வான்வரைக்கான் முற்றுகெய்தல் 

புண்டரிகம் பூச்திலஞ்சி யாய்ப்பொலியச் - சண்டும&ழ்ச் 
தாயிழையாள் கற்பை யரசன் புகழ்ச் தணைந்தான் 
ாய்வா ரணவர௫ சூழ்ந்து, (2௭) 

நகர்நீங்கியகாண்டம் முற்றிற்று, ஆ. ௩௮௬, 

  

காகிகாண்டம், 

Pentel 

வாரணவா இப்பெயரின் மாக .ிரீள் வண்டுறையிற் 

சரு௪னன் மந்திரிசேய் தேவியொடு-வீரமிகு 

கோனிறங்கி மெய்ச்சுருதி கூறுமுறை யான் மூழ்ட 

யீனமற வேறியிசந்து, (a) 

இண்களிறு மாய்கன்ற செந்நெற் சதிர்மிளிருக் 

தீண்கழனி சூழ்காட சார்ர் மறைப் - பண்டுலவு 

நாவினர்முன் னீரிருவர் ஈண். னுமணி மாடகிரை 
பாவுமறு கூடேடட் பார்த்து, (லே



Gof அரிச்சந்திரவெண்பா, 

மண்ணாமணிக் கோயிலிடை வாழ்விசுவ நாதன். 

யெண்ணி யிறைஞ்சியகள் ரோர்பொதியி - னண்ணியவட் 

சொண்டமைச்சன் தந் தபண்டக கோதைசமைத் தன் பினி. 

வுண்டிருந்தா னூழ்வினையை யொராக் 2, (௩ 

Wor pss sol wag பார்த்திறையைச் 

குன்றடுதத சோளாய் கொச தியெனி - னின்றுகொடு 

வட்டபுல வாழ்ககையன்முன் ஞூபொரு ணீயென்று 

கட்ொச்சா னெஞ்சங கனன்று, (௪ 

எவ்வகையோ விப்பொருணா மின்றளிப்ப சென்றெண்ணித் 

செவவடுவேற் கோன்விழிகீர் இக்.இரிறபச் - சொவ்வையிதழ்ப் 

பொன்சண்டு மாறறம் புகலா திறையழலெள் 

பன்னென்ற கேட்டாள் பரிச்து, (௫) 

சன்னல் புளிச்குமின்சொற் சாரிசையே நீயறியாப் 

பொன்னுளதோ வென்பாற புகலென்று - மன்னிசைத்தா 

னனனதனைக் சேட்டுமுவ லன்புடைய மாதரசி 

பின்னமொரு காளவஇக் செல், (௬) 

பல்லநினைச் தென்னை பதியெனையு மைந்தனையும் 

வில்லளிரீ பொன்னென்றாள் வேக்தனனி - யல்லலுழக் 

Asad gan மென்ன விறைவவி$ மோசமையுழ் 

சொல்லுசென்றா ணங்கை துணிந்து. (௪) 

ஆயின து செய்வலெனா வண்டலர்கருச் சயமன்னான் 
றேயுமிடை மானின் சிரம்சையு - கேயமகன் 

சென்னி மிசையுஞ் சறுபுதல் வைச் தேகண்டார் 

மன்னிரங்க மூன்னடத,தி மற்று, (4) 

முன்னை வினைமுடு முற்றுதலரம் நீவினையே 

னென்னிஎஞ்சே யில்லா எிவர்சளையின் - றிர்ரசரிற் [ஞெ 

போர் துவிற்்ன் நேஷஞெண் பொருளுடையீர் சொண்மினெ 

வாச்தெருவிற் சென்றா னறைந்து. (௧)



காசிகொாண்டம், Qa 

என்னை விலையிவர்கட் சென்றுமறை யோனொருவன் 

முன்னணைந்து கேட்டான் முடி.வேர்தன் - வன்னெடுங்கை 
யானைமிசை நின்றெறியு மக்கவண்கற் போ மளவுக் 

சானபொரு ளென்றிசை த்தானாங்கு, (௪௦) 

அசத விருநிதியை யாரிடத்சே யீவதெனாச் 
சந்தமறை யோன்வினவச் தாரிறைவ - னிந்தமகன் 

கையிலளிச கசென்றுணர்த்தச் சாபபியனுக் சன்னோஜுங் 

கையறைந்தா னீவலென்று காண், (ss) 

உன்சரத்தே மாநிதிய முற்றதோ வென்றரசன் 

மின்சவியைப் பார்த் துரைத்தான் வெள்ளியும்டொன்-னென்ச 

சேர்க்த.துநீ இட்டுமுறிச் £ட்டென்சேய் மாதிவரை [ஈத்சே 

Wb RAGE ab ser DOs em topes, (௪௨) 

அந்தவகை மாநிலமன் ஞாற்றவடி. தாழச்சரிவை 

யெர்தமக்கு நெஞ்சழுங்க லேந்சலிணி - யெந்தசா 

ணின்வதனம காண்குவனோ நீவிடைதா வென்றகன்முண் 

மின்விழூரிநீர் இந்தி மிக, (௧௩) 

௮ங்கணமா ஞால வரும்பொறையைச் சாங்கலஞய்ப் 

புங்கவன்றோள் வைசநீண்டுப் போந்தவெனக-குஙகளைமேற் 

ரூங்கலெங்ஙன் கூடுமென்று தாயெனையு நீத்தனையோ 
பூங்கழற்கா லையா புகல், (sa) 

cor Mesa Cabs னெழிற்களத்தைப் பூண்டரற்றக் 

கன்றுெத் நீத்தெறிப்பச் கண்டுவிமாம் - தொன்றுகரம் 

பற்றியிழு, தேகொடுபோ ய்ப் பார்ப்பான் ரன, சகத்தை 

யுற்றனன்யாய் செல்ல வுடன், (கட) 

அக்கொடுமை பார்த்தரச ஞற்றலளுய் மூர்ச்சித்துச் 

சக்கரமேன் மாழ€விழச் தாங்கெயுடன் - மிச்சமதி 

மர்திரிதான் றேற்றலுமே மன்னவலு முட்சவலை 

சிம்தி பெழுந்தான் நெளிந்த, (aa)



௬0 ௮ரிச்சந்திரவெண்பா, 

பின்மிருத சஞ்ச வினிப்பேர் மனுப்பெற்றோன் 

மன்முகத்தை கோச்டி மறைமுனிக்குச் - சொன்னபொரு 

ளிக்தனைகின் பின்னுழன்ற வென்றனக்குக கூலிமினி 
வேர்ததரு சென்றான் விளித்து, (௧௭) 

கல்குவன்வா வென்று ஈவின்றமைச்சற் பார்த்தென்னை 

வில்கொடுரீ பொன்னிந்த வேதியற்கென் - றொல்கலில்2ர் 

வெந்துனாப்ப சாயேனை விற்றளிபொன் னென்றன்னொன் 

வீழ்ந்துரைத்தான் வள்ளலடி. மேல், (௧௮) 

அன்னவகை செய்யி னருந்தவற்கஃ தேலாவா [தான் 

லின்னினியே யென்னைவிற்றீ பொன்னென் ற-மன்னிசை த 

கேட்டென்ன பாவக கெழுமியதெற சென்றுஎளி 

வரட்டமுற்று மர்திரியு மன். (௪௯) 

ஆலைவய லோக்ருபழை யாறையமர் நீதிதன்னைப் 

போஜுமரிச் சந்திரன்றன் பொன்முடியின் - மேலொருபுல் 

வைத்ென்ன ராயிடினும் வள்ளலிவற் கொள்ளமொழி 
கைத்தென்றன் கைசசணளித தென்று, (௨௦) 

போகு மறுகுதொறும் போய்ப்பகர வோர்வீர 

வாரகுவெலும் பேர்ப்புலைஞன் வள்ளூரம் - வாகுவயிற் 

காவினன்முன் வந்தெய்திக் சாவிறச்ச வாட்புதைச்.ு 

நீவியங்கை யாலொடுக்சநின்று, (௨௧) 

ஐயே புலைத்தொழிலை யாற்றிரிமென் போல்வார்க்கு 

மெய்யேசொல் விற்கத் தகுதியுண்டே - கையீந்தா 

னீகருதிச் சேட்கு நிதியமெலா மின்றென்று 

தாகமெர0 சேட்டான்முன் ரூழ்க்.து, (௨௨) 

மன்னனுடம் பாடுகொண்டு மக் திரிவிற் பேனுனக்கிங் 

சென்னவிலை யேதென்மு னக்கொலைஞன் - மின்னுப.தி 
ஞயிரம்பொன் ளென்றமைச்ச னாடலுமற் நன்னோலுர் 

Mua இவலென்ருன் சூழ்ந்து, (௨௩)



காசிகாண்டம், ச்சு 

மந்திரிதன் பேரால் வரைந்தா வணமவற்குச் 

தந்து பொருள்வாங்கித் தானவர்தம் - மக்இரிக்ே் 

ையநீ போய்வருக வென்றறைய 'வாங்கும௫ழ்ந் 

தையெனவே போனா னவன், (௨௪) 

வாய்மை வீதரணத்தின் மற்றொருவர் நேறில்லாத் 

அய்மனத்துத் தோன்ற றுணேயூயைப் - பாம்மார்ச்ச 

ஊீராட்டி யின்றொடு மெற்கக.றவ நின் பணிசெ.ப் 

Curia பேர்க்த.துவோ வென்று, (௨௫) 

சாற்றி யரற்றிநின்ற சத்தெ£ர்5் இப்பெயரோற் 

ரேந்திவிடை நல்டச் செழுமதையா - சாமறம்கு 

மூனிட்ட காவை யுலம்பொருதிண் டோண்2தஇற 

ருனிட்டுத் தன்விதியை யோரந்து, (௨.௬) 

புன்றொழிற்சண் டாளவருப் பண்ட த.றுசஈமஎ் 

பின்றொடர்ந்து பீல் புலைச்சேரி- கன்றியவன் 

றங்குமுடை நாறுர் சனிக்கு? லைச் சார்ந்தசமை 

wD Dee யிர் தநின் ஞல், (௨௭) 

ஆகம் மாலி யாசனைப்பார்த் மேர்தே 

பாங்டற் பிணஞ்சுடற்குச் கார்பணமு - மோங்ருகொள்ளி 

யாடையுநீ ௨ரங் யளித்தெனசகு வாய்க்கரிசி 

வாடலின்றி யட்டுண்டு வார், (௨௮) 

என்றியம்பி ளனாக வேந்தலரிச் சர்திரஷ 

சன்றெனவே வெஞ்சுடலை ஈண்ணியவட் - பொன்தினர்மெப் 

கெரண்டெ.றி$்த பாடைச் கோடுங்கழியாற கொட்டிலொளன்று 

கண்டுபுக்குச் சொன்னபணங் சால், (௨௯) 

வெய்பசொள்ளி யாடை வெராதுரியோ பாக்வரங்டு 
யையகொள்ளென் முண்டாற் களித்தவைவாயப் - பெப்யரிசி 

பு.ட்டிவின்கண் ௭ ச்ச்ட்டி முன்பிணங்கொணடேபோட்ட 

க்ட்டிலின்௧ண் வீற்றிருக்குங் சால, (௩0)



௬௨ ௮ரிச்சநதிரவெண்டா, 

அக்ககரோ ரம்பலச்நில் யாமினியர் நித்தேதன் 
மன்னவனைத் தேடி மதியமைச்சன் - றுன்னியிடு 

காட்டிற் இறுகுடி.லிற் சண்ட்-றையை Cum wen 

வாட்டமுற்று வீழ்க்தலற மண். (௩௧) 

நன்றாங்கா னல்லவாக் கண்டு நுகர்ந்தயா 
மனருங்கா லல்லத் படலாமோ - வின்ருடாய் 

தோச்சித் தணை௨வெனத் தேற்றியவன் சைக்களித்சான் 

வாய்ச்ச வரிரிதனை மற்று, (௨௨) 

மற்றதனை மந்திரிமா மன்னனடி. தாம்ந்தேற்றுப் 

பெறநமதற் குப்புல்லிற பெட்பினல்இப் - பிற்றைமயத் 

தசோடுவிழுந் தண்சிலத்தை யுற்றெடுத்துக் குச்தியட்டுப் 

போடவிறை நின்றான் புத்த. (௩௩) 

சாசிகாண்டம் முற்றிற்று, ௮, ௪௧௯. 

  

மயானகாண்டம்;. 

பின்னடிமை கொண்ட பிராமணஷம் வன்சணனிற் 

௮ன்னியசேய் மாதிவருட் டோகையன்னாள - பன்னுமல் 
இட்டு மனை மெழுக னெற்குத்த லெபபணியு$ 

இட்டமுறச் செய்தொழுகச் சேர்க்து, (௪) 

கோமகனுங் கோலஞ்சித் தூக்கமொழிச் தேவிடியச் 

சாமமெனச் தானெழுந்து போய்வனச்தி - லோமவிற [த 
இர்சுனம்-பங் கூர்ச்சமிவை சகொய்தெடுத்துச் கொண்டணைக் 

si Blue முண்டுழரித் சான், (2) 

உற்றசிரா ரோடொருகாட் போய்த்தேவ sreQer gua 

கொற்றவன்சேய் சானங் குறுகயவண் - வற்று தவர் 

எட்டி.ச் சுமந்து திரும்பிவருங் சாற்கண்டு 

வட்டைகச்சோர் பால்வண் குச, (௩)



மயானசாண்டம், ரஜி] 

சொய்யவத தன்சமையைச் கோளீயின் மம் வைத்திநக்இ 

யையெனப்போ யாக்குப் பறித்திடஓம் - வெயயமுணி 
கநபனையால் வந்து புதர்க்கட் கரம் துறைச் த 

சர்பபங கடி.த்தபடர் தாழ்த்து, (௪ 

அக்கணமே மாய்ர்தா னலறிவெரீஇ வீழ்ந்திளேஞன் 
சககரமார் பொறழேர்த தரணிசகணடு - நுககமொமி 

பாயந்தோடும் பச்சைப் பரிசெலுத்திப் போய்ககுடபான் 
மாய்க்தான் மறிசடற்குள் வீழ்ந்து. (@) 

ஈ$ச மெலுவனின்ன ஈண்ணாமைக் சேதுவென்னென் 

றர தவடக் ழமர்ந்த மககளெலா - முக்தியவன் 
சென்றதிசை சென்றிறந்து நிற்பப் புரட்டி னர்பார்த் 
தொன்றிகனி செல்ல ஓளத்த, 

மீண்டங்குத் தத்தம் விறகெடுத்துக் கொண்டொல்லை 
மாண்டாகர் மாலையொடு புககுமகற - றேண்டிகின்ற 
தாயுடனன் ஞன்மடிர் ச தன்மையிட நன்கறைந்து 

போயினர்தம் மில்லம் புரிந்து. (௭) 

(௪) 

ஆயிழையாள் சகேட்டழுங்கி யவ்வுரையை மெய்ம்மறந்து 
வாயிலிடை வீழ்க்தெழுந்தங் குண்மருவி - யேயபுணி 
யாவு மறவியற்றி யாளுடைய பூசான்றன் 

சேவடி.முன் சென்று விழுந்து, (௮) 

நாகத்தான் மாண்டொழிர்தா னான்பெற்ற வோர்குமர 
னேசத்தர வாங்குவிடை யென்றழறும் - வேகத்தாற் 
சீதிமறை யோனடிமை செத்தானிற கேனட்டஞ் 

சேறலொழி தேமொழிச் யென்று, (க) 

சொஜழ்றனன்சேட் டொண்ணுசமலா டோன்றவிறர் தானென் 

பெத்றவயின் பேயேற் செரியாதோ - சற்றிரஙடு (oP 

ஈல்குவிடை போயெடுத்து நானடிக்கஞ் செய்திங்சே 
பெல்வருமுன் னெய்௮வனென் ருள், (௪௦)



or ௮ரிச்சந்திரவெண்பா, 

நின்மொழிதப் பாமைஈடப் பா யெனினீ யெசென்று 

சன்மனமை சன்ஜேன் சழ மே - மின்மருங்குற் 
eines கால்பின்னகச் கார்ச்குழல்சண் ணீருடனே 

சேரவள முச்தத் தனைந்து, (௪௧) 

சற்றனகர் தாண்டி.மசார் சுட்டி. பனாச் தழ்போ 

யர்ரலகை யோரிஞுறர் சூழகிப் - பேறறமகற் 

சண்டு சணையெறிமான் போலி.றட மெயம்மறச்து 

மண்டலமென் மாழ்ூவிழுக் சாள், (௧௨) 

பின்னெழுர்து பேதை பெருக்கயற்க ஸணிராட்டிப் 

பொன்னலர்ச்கை யாலெித்துப் புத் நிரனை - துன்னவுட் 

த௫ருமடி. மெல்வைத்தே சாதகம்பே யும்மிரககச் 

செங்குமுத வாயைச் இறந்த. (௧௩) 

இந்திடத்தின் மாசணச்சா னீகடியுண் டேயிறப்ப 

மூர்துவினை யாது முயன்றநியே-மைச்தாவோ 
பென்னிமையு யானுமிணி யாரைஈம்பி வாழ்வமுரை 

யென்ன வரற்றி யிசைத்து, (௧௪) 

தீன்னமைச்தோண் மீதிற் ரனிமசனை வைத்துச்சொண் 

டன்னத்தின் நாவி யணிச்சமஞ்சும் - பொன்னடிச்சட் 

சன்முள ரூறுத்தச் சணங்குறளசெக் காயடர்ப்பப் 

புன்முடைகா நீமம் புகுந்து. (கடு) 

உஊானவர்தங் சரப்பின் மமனைஎவ_தே இச்சரிர்து 
போனகுறைக் கட்டை பொறுசதிவந்து - சான௦இச் 

செங்கனலை மூட்டிச் சறுவனையச் கட்டையின்மே 
உற்கெடுத்தி வத்தா எழுழ, (௧௬) 

தண்டு சனஷ்விளக்கங் காவஉஉன் சார்ச்தேடி. 

மண்டிருளில் ௨ந்துதணி anwar - தண்டற எவ 

காற்பணரல் சாதே ச௨ஞ்சடலென் ளென்தெறிக்தான் 

காற்சொடெடாச் பன்முளேளயச் சாட்ச் ற, (௪௭)



மயானகாண்டம், சூடு 

சேவரமேல் வீழ்ர்து செரியாதிவ் வூர்வழ£கம் 

பாவியெனக கேது பணம்வழங்கத - தாவிலருட் 
கணணவா வான்மம.ஈத சாசலனை யான்றகனம் 

பண்ணவரு ளெனரறாள் பதைதது. (௧௮) 

செ5திருவே சண்ட லனை யான்புலையற் கோரடிமை 

தீச். துமூழச் தானைபணங் சாலாணடாற் - இந்தநிலை 

சின்மகனை நீசுடிக வெற்குரிய வாயககரிசி 

ஐன்விமிவன் சாரொன்றான் மன். (௧௯) 

காசங் சரிம்புமுளே ளாபினிவ ஸணிம்மகனைப் 

பாசுறழ்சதோ ளேற்றிப் படர்ந்துசு_ - லேசெனவே 

யெண்ணாது செய்குவனோ வென்திரந்தாள் கோதைகமுதீ 

தொணணாணைக சண்டான் கோ னுறற, (2.0) 

வஞ்சி நினது வளை ரீடற்றின் மங்கலரண் 

டு தலஈகப் பொருள்சாத்சிந- சொஞசமூமீல் 
லென்றிசைத்ச வேலா இதனைபெனக் தேதியென்றான் 

ருன்றிசைச்குட் தோளான் குறித்து, (௨௪) 

வ ர்முரசங் சேட்டசண மான மடப்பிம தான் 

டராமிசைவீழ்ர் தேபா தததிங் கென்கணவ - னாரொருகர்க் 

சல்லமற றியார்ச்கு மநிவருகா ணிவலிழிஞ 

ஜொல்துமதோ சண் ரண ஒற்று, (௨௨) 

இத் லத்தே புச்சபிள்ளை யெம்பெருமா ஞர் மொழியும் 

பொய்.த௫வோ மாயோன்புசாரியினு - மெப்த்தவஜனெ 

டல்ல மின்றென் வாடரிய சறபொழிவ தென்னென்று 
சொலலிச சொரீச்தனள்சண் முத்து, (௨௩) 

வாப்ளமயத வினவி, மன்னன் மனம.ற௫ூச் 

மேய்முகரரைப் பர் தேஙா ச் றியரா - உாட்கடித்த 

போ.குனையும் பூ வுயயும் விம்ரசொடி மெனைகொம்சென் 

ஜேனையன் புற்றசெல்வா (வா, (௨௪]



௬௭ ௮ரிச்சஈதிரவெண்பா, 

அன்றெனது சந்தரத்ை யார்வமொடு பூண்டழரீ 

அன்றுின வேதயன்கை சொட்டீர்ப்ப - நின்றிருந்சேன் 

பாவையுனைச் தோட்சொணர்ந்து பாலகனே ச்சுடதும் 

பாவியின்்று காலெறிந்தேன் பார்த்துசீ (௨௫) 

வென்றிவடி வேற்றாதை வெட்டியாற் சாட்பட்டா 
னென்றுமினி யெய்திரமை மீட்கவல்லா - னென்றெணிீயேர 

வாருயிரை நீத்திட்டா யப்பாவோ வென்றரற்றிப் 

பாரக்த்தே வீழ்ந்தான் பதைத்து, (௨௪) 

சொண்கனிவ னாமென்று கோதை துணிர் தேர் தலடி.த் 

சண்கமலசஈ தாழ்ச்.து.தலை வாபுவியின் - சண்ணெவர்ககுச் 

செயவம வகுத்ததல்லாற் சேராது வேறினி௰£ 

சையலற மூன்னென்றா ணைந்து, (௨௭) 

நீசலுக் யொன்றொழும்ப னீலவிழி யாயவற்குத் 
அாசுபண ஈல்சேனேற் றுன்னுநவை - நீசடி.இ 

போக்துனையாள் வோற்குப புகன்.றுடைபொன் வாவெர்தெறி 

இச்துசுன் மைந்தனையென் ரான, (௨௮) 

வன்பானிகர்த்த மனத்தனிப்பொன் னோேடுடையை 

யன்பாற கொடாஅ௮ னறகசொடியோன் - றுன்போவி 
யிம்மகளைப் யார்த்இருததி யேயெளீத தா.ற்கொணர்வல் 

செம்மலிவ ணென்று தெரிதது, (௨௬) 

தாரணிமா மன்னன் றனயனய ஸின்றமுங்க 
கேரிழையாள் கெஞ்சுடலை 8த்தொல்லைக - காரியலுத 

கன்மதில்குழ் காசி கடிஈகரி வாய்றுழைந்து 

பொன்மனையார் வீதியிடைப் புக்கு, (௩௦) 

ஆங்க ஹுவளகத்தே யணமிச் Resp pr 
பாக னெடுத்தப் படர்ந்த புறச் - தூங்களவிற் 
சாசணிகள் கைச்சொண்டு சாதி யெறீச் சட்ட 

ரயிறை சான்றுளைஎயச் கண்ட (௩௪)



மயானகாண்டம், சளி 

இம்மதலை யார்மதலை யென்னவல மந்துகண 

மெம்மதலை தன்னை யெழறிந்த.தகொ - லம்மவெனா 

வாடுறறுச் சேயை வனசமலர்ச் சையேந்தி 

நாடுற்ருண் மெய்க்குறியை நன்கு, ௩௨) 

விடிந்திடுமு னவ்வூர் விறற்கா வலர்க 

ளீடிர்தமதி லேறி யிழிர்தாங்- கடைச் இறைவன் 

செ.ததமக வோடு தெரிவைதனை ச கணனுற்று 

மொத்துபுகை யார்த்து முனிந்து, (௨௩) 

மண்டபத்தில் வீற்றிருக்கு மாமகுட மன்னவன்முன் 

கொண்டுவீட்டுக் கும்பிட்டுக் கொற்றவனே - சண்டி.ரவுன் 
மைந்தனையிம் மாது மறுகெடுத்துக கொண்டிகுகசத் 

தந்தனமீண் டென்றிசைத்தார் தாழ்ந்து, (௩.௪) 

௮ந்தமொழி கேட்டாச னங்கை யமைத்தவரை 

வந்தபடி. யாவுமுரை வல்லியெனச் - சந்த்ரமதஇப் 

போததெரிவை தாளைப் பெருமலர்க்ச ணீசருவி 

வார்ததலம்ப நின்ரிறைஞ்சி oop, (௩௫) 

என்று நரரை யெடுத்தருக்து மோரரக்கி 
வென்றிவடி. வேவிறைவ நின்னகர்வர் - தின்றிரவிற் 

ஜினறிடயா னின்மகனைத் தேர்ச்து புறஙகொடுபோய்ச் 

கொன்றனன்கா ணென்றாள் குழைந்து, (௩௬) 

இன்னற் கடல்கடப்பா னேக்நிழையா சோர்ர்துளத்தச் 

சொன்னமொழி கேட்டுத் துணை மாப்பா£த - தக்கிருபன் 

செய்ய முசத்திவளே செல்வனைக்கொன் ருூளென்று 
மையமெனகச் கவெலென்றா னாயக்து, (௨௭) 

அச்ச நிலைக்கணரிவைகரம் யா தீதீர்த்து 

வக்தஙர்கண் மன்னா மனையெடுத் - தர்தடிப்பின் 

சென்றிக் கோடியள் செகுப்பக்கண் ீர்த்தணைக்தே 
மின்றுயிர்சாம் விட்டிடிளென் ரூர், (na)



Se அரிச்சந்தரவெண்பா, 

சொன்னவடி. தனிச் சுரிகுழலா டன்னடியோ 

பின்னை யெவாடி.யோ பேர்ச்தோடி - யிந்கொடிச்ச 

ஹோக்கி யணைஇரொானா கோன்சழற்காற் காரசியர்கோன் 

போக்சனென்€ல் லோளைப் புகன்று. (௧.௯) 

பொற்றி பிறையடியைப் போந்தவர்க எர்கெறிச்சண் 

மாற்றி மறைமுனிவன் நீட்டிவைத்த - கோற்றொடியா 

டன்னடியே கண்டோடித் தாழ்ச்திவள்கால் வைப்பல்லான் 

மன்னவிலை மற்றடியென் ரூர். (௪0) 

சொல்லுதிரீ யண்மையெனத் தோகைமுகம் தாஜோக் இச் 
சல்லுறழ்தோள் வேந்தன் சழறவெளை - யல்ல திலை 

சளளி யெனவறைந்தாள் காவலன்சே ளாவியந்தே 

யுள்ளங் கந்தா னுற, (௪௧) 

௮ நிலையிற் கங்கு லருந்தவன்செ.ப் மாயமொடு 

மன்னனரிச் சர்நிரன்றன் வல்வினையு - மன்னிரிய 

மஙகையின்சைச் கட்டுடனே வாரிசத்தின் கட்டவிழச் 

செங்கதிரோன் வந்தனன்$ழ்த் இச்சு, (௪௨) 

புத்.ரனை யர்தப் புரங்கொடுபோ மாறிசைத்து 

மூச்சை விதிப்பயனை முன்னிமுன்னி - மெத்தநொந்து 

மாகிலாக் கற்புடைய மானைவதை செய்விட்பான் 
சாபி யேப்ச்து கருத் த. (௪௩) 

ததுவரைச் சொண்டழைத்தத் தொல்வீர வாகுவெனுங் 

சரதகனைக் சண்டிந்தச் கள்ளிசனைக் - காதுகநி 

சட்ட்டனே கொண்டேடட சாய்களத்தி லின்றென்று 

சட்டளைசெய் இட்டான் கவன்று, (௪௪) 

சோள்வீர வாகுச் கொலைஞன் குரிரிலிணைச் 
சாள்வீழ்ர்த போற்றித் தளரணங்கைத் - தோள்விக்குர் 

திண்கயிற்றாற் பற்றித் திரும்பிப் பு ச்சேரிக் 

இசொண்குடிசை தன்னையடைம் தறற, (௪௫)



மயானகாண்டம், ரச் 

சன்றொழும்ப ஞனவரிச் சந் திரற்கய் மன்மகனைச் 

சொன்றவிக்தக கயாளியைரீ கொன்டே - யின்ரெறிச 

வென்ன விஎம்பிடியோ டீர்சா னவன்கரததே 

மின்னுரன்கை வாளை விதிதது, (௫௬/ 

வாளுடனே மாதை மலர்ச்கர த்இுற் சொண்டிறைவேய்த் 

சோளியைத்தான் பார்த் ரமு௩கத்தோலககணூ-வேளனையா 

யென்பொருட்டு சீ.பிரறச லென்றார்கோன் பின்றொடர்க்தா 

னன்பமைச்சன் வரதிறைஞ்சி யாவ கு. (௪௭) 

பின்னர்த் இரண்டு சனங்கள்பல பே௫வாச் 

கன்னீ சைதோள் யாதத சயிறுபற்தி - மன்னவர்கோன் 
வன்னமணித தோரணள் வாயிகநது வக் இிறுததான் 

பெரன்னகரி னொசூப புறதது, (௪௮) 

வண்டமர்சார் வள்ளலுக்கு வஞ்சமனக் செளசிகன்றான் 

சண்ட விடர்முடிவு காணபதறசன் - றரண்டசெொரடு 

வாசவனை நாரதனை மாவூட்டன் கூட்டிகசகொண 

டாசினிச்சண வச்துறைந்தா னால், (௪௯) 

வத விசு வாமித் தரமுனிவன் மன்னனெதிர் 

தீர திலன்யா ஞனெககென் றேசாறீ- யுய்ந்தரச 

மீவ்உயிரு நீபெறுக ்ெென்னவவன் ராள்பரவி 

சவ்விவிழி யோடரச னைஈது, (௫௦) 

ஒழுக்க முடையாரிங் கஉற்றுக்கோ லன்ன 

விழுகச லுளடயார்க இசைப்ப - வமுக௫யுந்தம் 
வாயிஞற் நீய வழங்குபவோ பொய்யியம்ப 

சீயெமாகுச் சொலலுவடென் னேர்க்த, (௫௪) 

சேய்மையுடன் சேறலினா னற்றணைவ னெவ்வொளிக்கும் 

போயொழியா வெவ்லிருளைப் போச்குதலாற - பாயவொளி 
செம்பொருளக் சாட்தெலாற் றேடிசன்மெய் யாலுன்்சொன் 

னம்பி யசனைவிடே மாம், (௫௨)



டி அரிச்சந்திர வண்பா, 

நில்லாச யாச்சையையு நீளரசன் வாழ்வினையு 

மெல்லா நிலையினவென் றெண்ணியிசைச் - கொல்லாச 

வெய்ய ஈரகத்தே வீழ்விச்கும் பாவத்தைச் 

செய்யத் துணியலம்யாச் தேர், (௫௩) 

என்ன மூசம்புலர்ந்து மாய்ர்இிருடி. யே௫னன்் க. 

யன்னவனை மானீ யறைக்தஇற - மிந்நிலைச்கட் 

கண்டகல்க Dae peruse காதிமக ஞணமுட 

னண்டியவ னோடமர்ந்தா னாங்கு, (Ge) 

பேதைகைச்சாண் பற்றிப் பிணஞ்சடுகோ லா ற்றள்ளீத் 
தாதவிழ்தார்ச் சோசலர்சோன் றன்னிறந்த - சாதலனண் 

ணத்தலமுற் றுன்றெய்வ மன்பினினைர் தேத்தியிரு , 

செய்த்தகுழல் பூர்வமுக நின்று, (௫௫) 

என்றறையச் தெய்வச் தொழா௮ ளிதயத்தி 

னன்று..ராய் நாயகனை நன்னுலதா - ளின்றெளியே 

ளுவியிறப் பஞ்சி யறம்வழுவல் வாழியெனாக் 

சாவலனைத் தேற்றிரின்றாள் கண்டு, (௫௬) 

நின்மலனாய்ப் பூரணனாய் நிர நியனாஞ் ஏற்பரனாற் 
பன் மறையின் பல்லற்த் துண் மிக்கவுண்மை - ஈன்னெறிக்க 

ணின்றனனே ஓுண்டே ஸிறையிவண்மாட் we Nes eu 

யொன்றுகெனா வீரினஜெள் வாள், (6௭) 

மாசடையா நெஞ்சத்து மன்னன் சரத்தெடுத்து 

வீடியவவ் வெள்ளயில்வாள் வீழ்க் தன்று - மூசரிக்கு 
நற்பிரசம் வாச்கு ஈறுமலர்த்தார் போலசையாக் 

சற்புடைய நங்சை களத்து, (Qs) 
eRe 

மயானசாண்டம் முற்றிற்று,ஆ ௪௭௭, 

அள்ள



மீட்சிக்காண்டம், Ts 

மீட்சிக்காண்டம். 

௮ங்கண் விசும்பி னடலரவ முண்டுமிழுர் 

இந்களெனத் தேவி இகம்ந்தனளாற் - றுஙகமுனி 

மாயப் பெருகெருப்பின் மன்னினன்மா மன்னவர்கோன் 

நூயொளிய பொன்னிற் சுடர்ந்து, (௧) 

வானிச் இரன்முன்னோ ரோடு மறைவஉட்ட 
னானந்த மாடி. யவளியுற்றான் - கோனின்று 

கன்மையுற்றா னென்னினெனா ஈக்கயெம்பி யாடினஞங் 
கன்மனத்துச் கெளசிகனுங் கண்டு, (௨) 

மாயவன்முற் றேவர்களு மன்னு கணத்தவருங் 

சாயுமிப மாமுசனுங் காங்கெயனும் - பாயபுடை 

சண்ணமலை மா தடனே ஈம்பனந வெள்விடைமே 

லணணலெரிர் வந்தா னமர்க்து, (௩] 

கண்டுவிழி ரீர்பொழியக் காவலர்கோன் றேவியுட 

னண்டர் பிரானை யணங்கு_னே - தண்டெனமண் [எத் 

வீழந்திறைஞ்ச யேததியன்பின் வெவ்விடர்தீர்க இன்பவெள் 
தாழந்தவச னாய்நின்றா CWE. (௪) 

அப்பூதி ஈற்புதல்வ னன்றெழுச்த வாறேபோற் 

சப்போதா வள்ளலரிச் சர்திரன்சேய் - தப்போதி 

வீசயிறகை வேள்விளிப்ப வீழ்க்தெழுக்து தாள்பணிந்தான் 

காதியர்கோன் மைந்தனொ கண்டு, (௫) 

பால ருமிர்த்தெழுதல் பார்த்தங் கயோத்தியர்மன் 

பாலிகழுச் இீங்குதலைப் பாவையன்னாள் - சாலிவயல் 

சூழ்ச் திலங்கும் காபி சூழ்ச்சித் தணைவனன்பாற் 

ரூழ்ந்திசைத்தார் சங்கானற் ரரள், (க) 

ஆயபொழு தெம்மா னழைத்த முனி Qeer Asker 

நீயிறைவந் கூறு நிகழ்த்துவகை - யேயதிற 
னிக்நிலையா ரெல்லா மினிஅணா வின்றெத்துப் 

பன்னுசெனா வாய்மலர்ந்தான் பார்த்த, (&)



௭௨ அரிச்சந்திரவெண்பா. 

கோிகனெஞ் சட்டச் ரு.றுமதியச் செஞ்சடையான் 

பாசமலாத் தரள்வணங்கி வாழ்த்இரின்று - வாசவன்முன் 

மாவரட்டன் வாய்மொழிகருத் தான்மாருச் சொற்றமுதல் 

யாயையுஞ்சொற் ரானங் கெடுத்த. ey 

பின்னமலன் பேதாய் பெரிதிழைத்தும் சங்கைச்கு 

நின்னெணமூற் ரூயிலையே நிமனத்த-ஞூன்னிஈனி 

வென்றியையார் சோல்வியையார் மேயினர்க ளீணனோச்ச 

வென்றியம்ப வெய்தியச்த் இடு. (க) 

விச்சுவா மித்திரப்பேர் மேயமூனி வீழ்ச் இறைஞ்சி 

தச்சவாய்ப் பாம்பணிந்த சாயகனே - பிச்சனே 

னண்ணவரிச் சச்திரன்ற னாசில் குண ஞ்செயலை 

யெண்ணியறி யாதிகழந்தே னேற்று, (௧௦) 

வேத முணர்வட்டன் வென்றவன்யான் நொற்றவனென் 
மாதவத்திற் பாடு மூழ்ர்தரசற் . துட 

னன்றவனெற் £5த வரசுரிமை யாஏமவற 
இன்றளித்தல் செய்சனனென் முன், (௧௧) 

சாய்ச்சயபொன் ஞணியினைக் கன்னத்தி லிட்டாங்குப் 

பேச்சதனைக் கேட்டுப் பெரிதுருகி - மாச்சுரூமபார் 

தாரதிப னேற்3ரர்க்ருத் தர் சதுபின் வாஙகவிழே 

CIT DP லந்தணவவென் ரன், (௧௨) 

பாரத்திவகேள் யானே படீர்ச்சபடர்ம் sre sues 

6ீர்த்தவமே விட்டன் செழுரீலத்தைக் - சாச்தமாபென் 

மான்௨ சட்ட னோ&லைத்த வஞ்செனத்தா. ar cw Den 
யான்மதித்தச் சோதிச்தே னீண்டு, (௧௩) 

ஆளுககின் ளடென் றருந்த௨ த்தோன் சொற்றதுங்சோ 

ஞளைழீ்ஞற் சாயிமம் சாழ்திருச்சேன் - காளை யாடு 

மசதைமறை மோருவிற்று மாகிலமேம் யானா 
ஷீதியனழு நீயாள்சென் ரான், (௪௪)



மீட்சிச்காண்டம். Crm, 

௮ர்தவுரா சேட்டணு) யபங்யொன் முன்பிறைஞ்சி 
மைந்தனையு மங்கையையு மெற்குவிற்ற - னிச்தனையோ 

சாவலவன் ஜேோர்பொருட்டுக் காரினித்தே வாய்க்கொண்ட 

வாவணமிீ தென்றிட்டா ஞாங்கு, (௪௫) 

சாலனலுமச் சாலமலன் காலணைந்து தாழ்ந்தேத்திக் 
கோலமுடி. வேர்தைக கு.றித்திவணீ - £லமிலா 

நீசலுக்கா ளாவையென்று நீசஞய்த் தோன்றியுனை 

யரசறக்கொண் டேன்முறியீ தாம். (sa) 

நீயிருச் து காத்த நெடியசட சகாடனைத்தும் 

பாயமகச் சாலையே பாரொன்ன - வீயுடலைத் 

திக்குமிடஞ் சொன்ன இறந்.தஇிகமக கண்டடைர்தான் 

வீககுகழற காலோன் வியப்பு, (௧௭) 

செம்மலைக்கண் டன்பாற் நிகழுமயோச் இப்பதிசேர்ச் 

திம்முனிவ னேர்தவமு மேற்றாண்டு - செம்மைமுடி. 

தாங் யெமதபதஞ் சார்கவந்தத் தென். றிறைபின் 

பாங்கின் வலாரிமுகம் பார்த்து, (௧௮) 

நீயு முனிவரரு கீள்கா சியர்பதியும் 

வாயிலயோத் இப்பதியிம் மன்னலுடன் - போயிவற்கு 

மாமகருடஞ் குட்டி. மகிழ்ந் துறையுள் சேர்கவெனா 

வாய்மலர்ச் து போனான் மறைந்து, (௪௯) 

சொற்றபணி தாழ்ந்த சுடர்முடிச்சட் கொண்டுநின்றார் 

கற்றடிவேற் கைம்மகவான் முன்ஜோர்கண் - மற்றைக் 

கடவுளர்தஞ் சார்பு கலந்தனர்போ யந்தச் 

சுடலை யகன்று துனைஈது, (௨௦) 

கூர்த்தவிரு ணிங்குதலும் கோபதிமா யோடியர்சொல் 
வார்த்தை மறுப்பஞ்சிச் காசியர்மன் - னேர்த்தசொடித் 

தேரிவர்ர் து சோசலர்கோன் றேவிசுத னோேடமைச்சன் 
சரீ ரலவர் தாமும் DTG (௨௪)



௭௪ ௮ரிச்சந்திரவெண்பா, 

கரபெதி சேனை கருங்கடல்போன் முன்னடப்பத் 
தூரிகுடை யாசபத்தாக் துன்பமற - மூசியெழ 
வார்முரச மார்ப்ப வளரகரை நீத்தணைமச்சான் 
வாரணவா சிக்கலாயின் வாய், (௨௨) 

௮௩ இரீ ராடி. யகள்றங் கனைவருடன் 
நென்ன யமுனை இவெணிபதி - னன்னருற 
மூழ்சத் சணக்து முதிர்பவச் தின் மூலத்தைப் 
போழ்கங் சையையடித்தான் போந்து, (௨௩) 

சேர்ந்து விதியுளியச் நீர்த்தத்திற் ரோய்ர்திறைவன் 
நீர்ச்தி் திரன்முதலோ ரோடுதில்லம் - வார்ந்தூி 
மண்டு தடம்பலவு மற்றிகர்் து கோமதியின் 
வண்ட லிடையிறுத்தான் வந்து, (௨௪) 

கூட்டிச் சொபெதியைக் கோவணனாங் Gi08 nm 
கேட்டுவகை பூச்துக் £ளர்கடறபா - லோட்ட ஈதி 

போலரையர் தானை புரசனங்கள போர் இறைஓயக் 
காலிறைஞ்சி வீழ்ந்துநின்றார் கண்டு, (௨௫) 

பொன்னகசர்ச்கோ ஞதியரும் போதவிரு சேனையட் 

erst Hal டே யயோத்திரகர் ௬ மன்னவன்பொற் 

கோயில் குறுஇக் சொடித்தே ரிழிர்துபிக்சான் . 
பாயமணி மண்டபத்தின் பால், (௨௪) 

வாய்மையரிச் சந்திரனை மாமகுட மைச்தவித்தோர் 
வரய்மலர்ச் து வாழ்த்தெடுப்ப வாசவன்றன் - சேயமலர்ச் 

கையெடுத்துச் குட்டிக் கரைந்தாசி போய்ப்புகுக்தர 
சையவம ராவதிக்க ணாங்கு, (௨௭) 

ஆரியுமாத் தந்தணரு மாங்சசலச் சாதிமசன் 
கோசலர்கோ மானே கொடுச்சனன்சொண் - une ger 
சென்றவத்திற் பாதி யெனவுதக மங்கையெடுத் 
தீன்மெவரும் காண வளித்து, (௨௮)



மீட்சிக்காண்டம், ௭௫ 

யானதியா தன்னை பிகழ்ர்தவெலா நீபொறுப்பாய் 
மோன வெனா௮ முனிவூட்டற் - சானுவரை 

சொற்றிறையைத் தேற்றிமகன் ரோகையொடு மந்திரியை 

யுற்றனன்சான் வாழ்த்தி யுவந்து, (e.g) 

மின்னு மணிச்சவரி வீசவரிச் சந் திரன்பின் | 

பொன்னணைமேல் வீற்றிருப்பப் பூமகன் சேய்-சன்னைமற 

மந்தணர்க்கு மாமோ வெனப்பரவிக சேட்டனனாழ் 

சொர்தவிழ்தார்ச் காரியர்தங் கோன், (௨.0) 

தோய நிலத்தெயல்பார் தொல்குணமே கெளகனுக் 

காயதெனா மாவட்ட னாங்கறைய - நீயேனககோ 

தீன்னான் வரலாறென் மணணலட்ு. தாழ்ந் துரைப்பச் 

சொன்னான் முனிவனிது சூழ்க்து, (௩௪) 

மீட்சிக்காணடம முற்றிற்று, ஆ Gos, 

  

உத்தரகாண்டம்; 
— | 

சன்னல் வயஓடுத்த சாடிபதி நீசேட்டி. 

பொன்னலர்வாழ் வோன்மரபிற போந்தகுசன் - றன்னெழு 

மைந்தன் குகற்குக் இரிவிரிச மாராடு [வாய் 
தீர். துருச நாபற்குத் தான். (௪) 

செச்நெலுயர் செளசாம்பித் தேயம் வதூர்த்தலுக்குத் 

தீன்னிகரில் வாரணமுர் தார்வசுவுச் - சன்னமமர்ந் 

தீரர்வனசம் பொய்கைச் கலரும் வசுமதியு 

மார்வமுட னேயளித்தா னால், (2) 

அங்கவரிற் கெளசாம்பி யாள்குசரா பற்குதித்த 

மங்கையர்தா நூற்றுவரோர் வாசமலர்ப்- பொங்கரசத் 
தாடச் சமீரணன்சண் டாயிழைமீ ரெச்குரலங் 
க.ழ.௪ சொடுததின்றான் க.ர்ச் 2, (a)



௭௬ அ௮ரிசசகதிரவெண்பா, 

எங்கள் பிதாவறிய வெம்மை மணம்புரிர்தா 

லங்ருனைச்சோ வோமென் றவரியம்பப - பொங்குசனங் 

கொண்டு முதுகொடியக கோதையரை மோ இணி 

மண்டனிலவீழ் விததசன்றான் வாயு, (௪) 

வாளிகழும் சண்ணார் மனையடைக்நின் ரொற்குராப்ப 

மீளியினைம் தியார்ககுமது விள்ளாஅ - சுளிென்போன் 

பெற்ற பிரமதத்தப் பேர்மகறருப் பேதையரை 

கற்றமுறத் தந்தா னயந்து, (டூ) 

பின்னர்ச குசமாபன் பேணிப் புரிமகத்தே 

ரன்னரெழிற் காதியெனு நாமலுறர- - னன்னவற்கு 
கவ்விவிழிக கெளகெப்பேர் ஈந்தனிச்குப் பின்னுதித்தான் 

றெவ்விகுக்குங் செள?செனாஞ் செய், (௬) 

தேருசி கத்தவனைச் சேர்ர்தவன்வெஞ் சாபத்தாற் 

கோடிகைதான் கோமதிப்பே ராறானாள் - கோிசனாம் 

வேந்த னொருஞான்.று வேட்டைசெய வோர்விபினஞ் 
சேர்ர்துழைபின் ஜனோடித இரிந்து, (௭) 

தானையொ சோர்ந்து தவஞ்செய் யிடம்புகுத 

யானி.ங்க வெம்படியை யன்னவற்குச் - தேனுவினாற் 

நீர்சசபின்ன ரிச்சாம சேலுவைததா வெற்கென்று 

பார்த்தறைந்தான் வீழ்க்தென்பதத்.து. (௮) 

யானுரிய னல்லே னிதற்கெனஓஞ் சேனையொடு 

கோனந்தச் கோவை வளைர் தவடத் - தானிமிழ்ப்பர் 

னெருதுஞ் 2றி யிகுத் தப் படையனைத்து 

நாகமிசை யுறறதவ்வா னன்கு, (௯) 

௮ங்கரசன் மைர்தசெளா தாவி கொளக்சருஇிப் 
புங்கமழை போர்த பொழிகர்தனர்யான் - வெங்கனலி 

திரதவிழித் தேநோச்சச் செத்சொழிந்தார் நூற்றுவருஞ் 
ஈர்தைகொஇத் தேர்த றெரிர்து, (௪௦)



உத்தரகாண்டம், ஏன் 

மேவி4 கொடும்படைகள் விட்டனனெள் மீ.துசண்டு 

தாவிலெறுழ்த் தண்ட,ச்தை நாட்டினன்யான-றூவுசர 

மாதிச் சுதனமெலா மாங்கததா லுங்டெலு 

'மேதிவனை வெல்வதியா மென்று, (௧௧) 

மீண்டு தனதபத விட்டனைத்தங் €ழ்பாலின் 
பீண்டுர் தவத்தை யியத்நிடலுச் - தாணடசனிச் 

செங்கரத்த னேவுர் திலோத்தமையாற் நீர்க் துதிவ 

மங்கவளைப் பிள்புசபித் தாய்ச் த, (௧௨) 

சென்றிசையி னேடுச் ஏிவன்சே வடி.படர்ந்து 

கன்று தவமுஞறற காதனணைச் - தன்றவற்கு 

வேண்டும் வாமளீப்ப விறினனச் நாட்பிருது 

மாண்ட மதலைதரி சங்கு, (௧௩) 

மெய்யுடனே விண்புகுதல் மேண்மெரு ளென்றலும்யா 

னையவல் தொல்லா தெனவறையத் - துய்யவளே 

யெய்துவனென் னேண்ணத்தை யின்னே யடைந்துபிற 

செய்தவர்பா லென்றான் நிரிர்து. (௪௪) 

இன்னா துரைத்தமையா ஸனீபுலைய ஞசெனயான் 
சொன்னேன் புலையஞய்த் தன்பெய்தி - யென்னோடு 

மாறுற்று நிற்குமர்த மாதவனைக் சண்டுரைப்ப 

ஷீறும் விமானம் விளித்து, (s@) 

கள்ளவிழ்தார்ச் காவலனே யேறிதன்மே லென்னவிறை 

பொள்ளெனவே நிப்புகலும் பொன்னாடு - சள்ளினரால் 

வானவர்கள் வீழுமவன் மாமுனிவற் கோலமிட 

மீனுலகல் வேக்தைவைத்தான் வேர்த்து, (௧௬) 

என்னே டெிர்த்சவ் விருடி. யெ$த்தவெலாங் 

கொன்னே யழிர்ிடலாற் கோசலா்தம்-மன்னிவன்பா 

லின்.நிழைத் கம் வெவ்விடர்ச ளெய்இிலனால் வென்றியெளு 

warriors சான்வரிட்டன் மற்று, (௪௭)



eT A ரிச்சா திரவெண்பா, 

மற்றதனைக் சேட்டெழுந்து arreran Haken raiser 

செற்றபுல வேந்தர் இறமனைத்து - நறறவுகி 
யல்ல தவனிமிசை யாரநிய வல்லரெழசீ 

சொல்லிப் பணிந்தான் Bes. (௧௮) 

திங்களுறைம் தாங்குத் இசழ்கா சியரஇபன் 

றூகக வூட்டற் ரெழுதுகொண்டு - மககுலுற 

ழங்கையரறிச் சந்திரனை யன்பிற் றழிஇவிடையூர் 

பெரங்குபடை யோடணைந்தான் போய, (sa) 

வள்ள லயோத்தியிற்பின் மாமடங்க லாசனமேல் 

வெள்ளொளிமுச் தின்கவிகை மின்னவமர்ச் - தள்ளிலைவேற் 
கையரசர் மந்இிரியர் காலிறைஞ்சிப் போறறமுறை 

செய்திருந்தா னீனபர் ததத. (௨0) 

வாழ்த்து, 

Case சறக்சமனு நீதி விளஙகவிப்பா 

ராதங்க மாறவிசும் பாஞ்சொரிக - வோதஞ்சொற் 

ருமவரிச் சர்இரண்ற னற்சரிதங கற்குகருந் 

தாமமர்க வோங்கித தழைத்து. (as) j 

உத்தரகாண்டம முற்றிற்று, ஆ. Coda. 
ed 

அரிச்சந்தாவெண்பா முற்றிற்று, 

Omens 

mera msune, LoL 

உ, வே. சாமிநாதையர் நால் நிலையம் 
அடைய, சேன்னை-20.




