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கணபதி தணை. 

'புட்பவிதி 

திருவாரூர் 

ஞானப்பிரகாசபட்டாரகர்: 

£ அருளிச்செய்தது. 

இஃது 

யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் 

அறுமுகநாவலரால 

.... பரிசோதித்து, 

ட் பட் வட 

- வித்தியாறுபாலனயரங்இரசாலையில் 

7273 ௮ச்சிற்பதிப்பிக்கப்பட்ட அ. 

நான்காம் பதிப்பு, 





உட 

கணபதி துணை. 

் புட்பவி தி. 

விநாயகர்காப்பு. 

பாமாலை கூடும் பரமற்கு நாயடியேன் 

பூமாலை பாடிப் புனே இன்றேன் - மாமா து 

வேதத் தலைவரருள் வேழத்தின் பாதமலர் 
போதத் தலைமேற் புனைந்து. 

ப சிவஸ்.அதி, 

பொன்பூச்தநறவிதழி புரிசடைமேற்புனைந் து 

£ 'புனலறுகு வெள்ளெருக்கம் பூச்சூடி ரளின 

மின்பூதீத கருங்குவளை பசுங்குமிழ் செங்காந்தள் 
.. வெண்முல்லையரக்காம்பலிடப்பாசம்பூத்து 
முூன்பத்தபுண்டரிகம் வெண்டராளமிரண்டு 

முகமலரவிமையவர்க ளகமலரமுகுந்தன் 
. தன்பூத்த இருவும்தியயன் பரவக் கனக 

$ 

சபையினடமிகெடவுள்சரணமலர்சரணம். 

கோட்டுப்பூ வகை. 

வன்னி பலாவெலுமிச்சை நாரத்தைகோங்கு 

மந்தாரை யூமத்தை மாவிலங்கை நொச்9 
பன்னியஇல்சந் தமழ் மாதுளைமாவசோகு 

பாதிரிவெள் ளெருக்லெந்தை பலாசுநுணாநறவம் 

புன்னைவிளாமருதுசொன்றை நெல்லிகுராச்செருந்இ 
 பொன்னினாவிரைஇளஞுவை குரும் அவில்வராவன் 

'மன்னுசாதூகுளஞ்டு யலரிவெட்டுபவள 
ண த. கோட்டுப்பூவகையே, 

ஷூ 

AN 
[0 

உபச 



உ சக் பவி இ, 

_ கொடிப்பூவகை. வேறு. ப. 
 மருவாருங்காம்கள்காட்மெல்லிசைமுல்லைமெளவல்- 
கருவார்வெற்றிலையேதாளிகருமுகைகராங்காக்சொன்றை 
முருகாரும்வெண்காக்கொன்தைருருக்கத்திமுத தலாவள்ள 
விருவாட்டுகொருடி.பிச்சியிவையெலாங்கொடி.ப்பூவாமே.(௨) 

நீர்ப்பூவகை, வேறு. 

செய்யதாமரைசேர்ம்தபொற்றாமரை 
அய்யதாமரைசொல்லிரண்டுற்பல 
மையசெம்மையவெண்மையவாூய 
நெய்தன்மற்றிவைநீரின் மலர்களே, (௪) 

நிலப்பூவகை. வேறு, 

ப்ட்டி நாயுருவிபூளை பச்சைசெவ்வந்திதும்பை 

வெட்டிவேர்மருக்கொழுந்து கரந்தையேவிஷ்ணுகாந்தி' 
மட்டவிழ்தமழாய்செங்கீரை மத்தைசெம்பரத்தைவங்க - 4 
மிட்டகொக்றெகனிச்சம் வலம்புரியிவைநிலப்பூ. (௫) 

துளபமெடுக்கலாகாத நாள். 
இரவொடிகாலைமாலை யிரவியேவெள்ளிசெவ்வாப் 

ப.ரவுமட்டமியீராறு பதினான்குபர்வமோணம் 

விரவியமாதத்தாதி விதிபாசமபராணத்தின் 
மருவியதுளபங்கொய்யின் மால்சரங்கொய்தலொக்கும், (௬) 

வில்வமெடுக்கலாகாத நாள். வேறு, 

தவமுறு மாதமுன் சதுர்த்தி யட்டமி 

நவமியெ ௪தர்த்தூ நவின்ற நல்லுவா 
வவமறு சோமவா ரத்து மன்பர்கள் 

சீ 

சிவனருச் சனைசெயும் வில்வம் இண்டிடார். . “ (௪) | 

_அளவமும் வில்வமு மித்தனைமாதத்அக்காகு 
மெனல். வேறு. . - 

அ லெடுத்இட கூவிள 
மாறுமாதம்வைத் தர்ச்சனைசெய்யலா . 

a 



புட்பவிதி i 

நாறும் வெள்ளி நிறத்த நறுந்துழா | 

யெறுமர்ச்சனையீராறு தங்களே. (ர 

அளபதஅக்கும் வில்வத்அக்கும் புறனடை. 

ஈரிலை முற விரும்து பூத்திஞு 
- சீரிய துழாய்மலர் தினமுங் கொய்யலா . 

மூரிம் புழுக்கழ. யொன்று மேயலாற் 
பாரிணி லவையெலாம் பழுதில் வில்வமே. (௯) 

இன்ன இன்ன பத்திர புஷ்பங்களிலே நிர்மாலியமு 

மாகுமெனல். 

செழித்திடு் துளபமுஞ் சிறந்த வில்வமும் 
வழுத்துபொன் மத்து மலரு நீலமு 
மழுத்துசெம் பொன்மல ரதனைப் போலவே 

உ கழித்தநிர் மாலியங் கழுவிச் சாத்தலாம். ' (௪௦) 

இத்தனை நாளிமமலராகுமெனல். 

அம்புய மேழுநா ளலரி மூன்றுநாள் 

வம்பவிழ் குடலையில் வைத்துச் சாத்தலா 
நம்பி நறுமலர் ஈண்ணி டாவிடி.ந் 

றம்பழுப் பரும்பிலை தளிருஞ் சாத்தலாம். (௧௧) 

உத்தம மத்திம அதமமலர்கள. ் 

உத்தமர் தனக்கென வுற்ற நந்தனம் 
மத்திமங் காட்டினின் மலர்ந்த பூவெலா 

மிச்தலர் கொருவன்வைக் இட்ட குழலி 

லத்தனை மலர்களு மதம மாகுமே. (௧௨) 

£  இம்மலர்களிழிபெனல். வேது. 

> எடுத்துவைத்தேயலர்ந் தமலர்பழம்பூக்கண்மற்ற 
வெருக்லையாமணக்லெயினிற்பொதிந்தபூக்க 

, ரூத்தபுடைவையித்காத்தினமைத்தஈறும்பூச்க 

பிக ப் ன பத்ர் தல் 



௪ புட்பவிதி, 

ளடுத்தபமுக்கடி யெச்சஞ்சிலந் திமயிருறுத ப ட 
லங்கையில்வைத்தங்கைகுவி த்கிதெல்கங்குறனிலே 

யெடித்தமலர்நீரமிழ்த்தல்புறங்காட்டிலெய்த 

லெச்சில்குளியாதெடுத்தலிழிபெனுமாசமமே. (௧௧) 

வாரபுட்பம். வேறு. 2 
பங்கயமலர்க்தவெள்ளாம்பல்பாசடைச். 
செங்கழுமீர்மலர் தகரச்செம்மலர் 

தங்யெகுவலயந்ததைவெண்டாமரை 

மங்கைகெணீலமேழ்வாரபுட்பமே, (௧௪) 

வார்பத்திரம். 
சூரியன்வில்வமேதுளசிகிங்களே 

யாரலில்விளாவிலையறிவன்மா துளை 
வேரிகாயுருவிபொன்வெள்ளிமாவலே க 

காரியாஞ்சணியினில்விஷ்ணுகாக்தியே, (௪௫) 

பஞ்சவில்வம். 
மெச்சியேயடியவர்வியந்துசா த்இடு 

கொச்சியேநறுவிளாநுவன்றகூவிளம் 

வைச்சிடுங்கஞெவையேமாவிலிங்கையின் 
பச்சிலையென்றிவை பஞ்சவில்வமே. (௧௬) 

காலையிறசாத் அம் அஷ்டபுட்பம். 
வம்பவிழலரிநாயுருவீமல்லிகை 

வெம்பியவெருக்குடன்வில்வம்வெண்மலர் 
நம்பியவடுக்கலர்கந்திராண்மல 

ரம்புயங்காலையிலஷ்டபுட்பமே. ட (௪௭௮. 

உச்சியிற்சாத்தும் அஷ்டபுட்பம. வேறு. 

போதவிழ்பொன்னூமக்தைபுலிசகக்கொன்றைவெள்ளைப் 

பாதிரிவன்னிசெய்யவழுதுணைபடர்மக் தாரை 

பேதமாய்மலரும்வெள்ளைக்காக்கொன்றைபெரியதும்பை 
யோதியவிவைகளெட்டுமுச்சியிலஷ்டபட்பம், (௧௮) 



ழ் 

ம் 

க புட்பவிதி, 15} 

ந்தி அர்த்தயாமம் அபராணங்கவிற்சாத்தும் 

அ 1. 

வந்தமல்லிகையிரண்மெருழ் தருமல்லிகைப்பூக் 
கொர்துவேர்சண்பகப்பூச்சிறியசண்பகங்கொழும் ௫ 

சிர்தைகூரஷ்டபுட்பஞ்செவன்முடிக்சேறும்போழ்தி 
லந்தியோடர்த்தயாமமபராணந்தனினுமாமே. 

புலரிமுதலியகால மெல்லாவற்றிற்குமுரிய 

“ அஷ்டபுட்பம். வேணு. 

இலபயெபுன்னைவெள்ளெருக்குச்சண்பக 

நிலவியவ லம்புரிநீலம்பாதிரி 

யலரிசெந்்தாமரையஷடபுட்பமாம் 

புலரியம்போகொடெப்பொழுதுஞ்சாத்தலாம். 

7 மாதபுட்பம். வேறு. 

மெத்தியபலாசுபுன்னைவெள்ளெருச்கலரிப்போது 

கொகத்தலர்சண்பகப்பூச்கொன்றையேதும்பைசெய்ய 

கத்தரிபட்டி.எஞ்சங்காவிமல்லிகையீராறுஞ் 

சித்திரைமுதலாக்கொள்க சிறந்திமொதபுட்பம். 

மாசவபிலேகம். வேறு, 

கொழுக்துசக்தனங்கூறியமுப்பழ 

மழுக்துபால்சர்க்கரைபணியாரமே 

தழமைந்தவன்னந் சமனெய்யொழுகுதேன் 
விழைம்தரெய்பொதிகம்பளம்வெண்டயிர். 

கேதாரநாதர்க்குரிய பத்திரபுட்பம். வேறு. 

வில்லமருச்குதமத்தமா தளையெரநொச்சி 

மேவியமுள்ளிலந்தைஈ அங்க ரந்தைசெழுவன்னி 
சொல்லியகத்தரிகெல்லிசண்பக மேசாதி 

அம்டையொமெருதுமாமச்தாரமலரி 

(௧௯) 

(௨௦) 



௬ புட்ட்வி தி. 

யெல்லவரும்புகழுமந்தகவிஷ்ணுகாந்து 
யெழிற்றேவதாருவடனெருக்கறுகென்றுளைக்கு 

நல்லனவாம்பத்திரங்களிருபத்தொன்று . 5 

நாடரியகேதாரநாதனுக்கர்ச்சனையே. கத யக் 

விகாயகச தர்த்திக்குரிய பத்திரபுட்பம். 

மேதகுமாசிப்பச்சைநறுங்கையாம்தகரை 
வில்வமுட ஞாமத்தைகொச்சிகாயருவி 

யெதமில்கத்தரிவன் னியலரிகாட்டாத்தி 
யெருக்குமருதடனமால் பேரியம்புகாட்தி 

மாதுளையேயயர்தேவதாருமருகெல்லி 
மன்னுறு௪ண்பகமேகெந்கலிபாதிரியே 

யொதரியவறுகவையோரிருபத்தொன்று 

மூயர்விராயகச தூ்த்திக்குரைத்திபெத்திமே. (௨௪) 
° ட் . ச் ் 

புஷ்பஞ்சாக் துமு. உமை. வேறு. 

- முறையுனுமஷ்டபுட்பமுதலியசாத்தம்போதி 
லிறைவனுக்கொருபூவேனுமெண்ணிணிற்குறையலாகா 
கிறைவுநப்புனைதல்வேண்டுநீண் மலர்கிடையாதாஇற் 
குறைவறச்சொன்னபுட்பங்கூட்டியங்கொள்ளலாமே,. (௨௫) 

இ.தவுமத. வேறு, 
கறைமலர்ப்பொருட்டுமன்னாளம்போக்கியே 
குறையுறக்குற்றமாங்குறைபடாவகை ் 

கிறைவுறச்சாத் துகநீரன்போதெலாம் 

புறவிகம்போக்னெம்புனிதமென்பவே. (௨௬) 

இன்னமலரின்னதேவர்க்காமெனல். வேறு. 

வில்வ முட் கொன்றைம லர்சங்கரற்குநெயம் 

வேமழமுகற்கறுகுவெட்டுசடம்புவிசாகனுக்காங் 

குல்லைநெமொயவக்காமலைமகம்குநீலங் 
கோகன் கஞ்குரியற்குத்திருமகட்குரெய்தல் 3 

% 

கக 



புட்பவிதி. எ 
ட் 

வல்ஸகலைம்டத்தைக்குவெண்கமல்நெயம் 
வருங்கொடய்கடவளர்க்குச்செம்மலர்கணேய 

மல்லிமலர்க்கருங்குவகாபனைவருக்குகேய 
மம்மலரேயெம்மலர்க்குமநிகமெனவுரைப்பார். (௨௭) 

இன்னமலரின்னதேவர்க்காகாதெனல். வேறு 

அம்பைமறையொர்தமக்காகா அர்க்கைக்கறுகம்புல்லாகர 

வெம்புகதிர்வானவன்றனக்கு வில்வமாகாவிநாயகற்கு 

வம்பார் துளபந்தானாகா வகென்றனக்குவலம்புரியு 

மம்பைதனக்குநறெல்லியுமிங் காகாவென்பாறிந்தோரே.(௨௮) 

_ விஷ்ணுவுக்காகுமலர்கள். வேணு. 

மாதவிகுருந் துவாகை மதயாணிகருங்காக்கொன்றை 
சீசளமுருக்குச்செம்பட் டலரியேசெம்ப ரத்தை 
-கேதகைகருந்துழாய்செர் இலகமுங்கேசவற்கா 
நாசனுக்காகாவிந்த ஈறு, மலரலகைக்காமே. (௨௯) 

திரிகால நிண்ணயம். வேறு. 

காலையான து தாமதகாலமே 

யெலுமுச்சி யிராசதகாலமே 

மாலைநெரமும் வாழ்த்தியொமழுஞ் 

சாலும்வைகறைக் காலமுஞ்சாத்திகம். (௨௦) 

தமோகாலமலர். 

போதுளோதிய பொன்னிறப்பூவுடன் 

சாதிநீலந்தவிர்ந்தகரியபூ 

மாதுகேளிவை தாமதமாமல ம 

சோதுகர்லையிற் சாத்துகலுத்தமம். (௩௧) 
இசாசககாலமலர். வேறு. 

செய்யதாமபைபலாச செங்கழுடீர்பொன்மத்தை 
செய்யமந்தாரைசெய்ய வமுதணைசெய்யபட்டி. 



௫ புட்பவிஐ.. 
செய்யபா்திரியேசெல்ய பியி 0 

கெய்திராசதப்பூவாகு மெழுந்தகபட்டலரிப்பூவும், (௩௨) - 

சாத்திககாலமலர்.. ' ' = 
வெள்ளைமந்தாரை பிச்சி வலம்புரிவெண்காக்கொன்றை | 
வெள்ளையம்புயமெருக்கு மல்லிகைவெள்ளிலோத்தி , 

_ வெள்ளலரியின்பூத்தாளி த த பயக்கு 
தள்ளருந் தம்பைசாதி சாத்திகமலர்களாமே, & (௩௩) 

எல்லாமலருமாமெனல், வேறு. 

கூறும்பூவிங்கிதவென்று குறிப்பாருளரோகுவலயத்தி 

னாதும்பூவுக்தேவருக்கா நாராுப்பூவுக்தேவருக்கார் 
தெறும்பூவையாகமக்திற் கரைகண்டவரார்செவன்முடிமே 

லேறும்பூவாப்வனத்திலுள்ளவெல்லாப்பூவும்பயன்படமோல், 

சிவபூசைசெய்கவைகள், 
குதிரைசிலம் நிகழுகுடிம்பு குசங்குகரியியெறும்புசிதன் 

_ மதுவண்டலவன்கரியரியா மஞ்ஞையெடனம்புறாவாந்தை 
ததியெண்காமை முயல்கோம்பி சத்தைகேழ லருச்சிப்ப 

விதியும்விலக்குங்கடச்தாற்குவிதியா லொன்றைவிதிப்பாரார். () 

(வேடவடிவாய்ப் புலைச்சயிடும்வில்வம்புனேந் ௫ சண்டாள 

'வேடஞ்சுமக்துசோமாடு வேள்வியகத்துவிடக்கேக்தி 

வேடன்சட்டசுகொட்டு வெக்தசாம்பன்மிசைந்தார்கீகும் 

கவேடனெக்ரினுகர்ர்தார்க்கும் விதியாலொன்றைவிதிப்பாசார். 

குன்றுமாம்புல்விவைமுசலாக்கோம்பியடும்புதாரு கலா 

வன்றில்கமு கார்தைகண்முதலாவரவுறெதேளிவைமுதலாப் 

பன்திகரடியெவீமுதலாப்பரமற்குரிமைப்பயன்படலாட - 
லின்றமுதலாநாயடியே னெல்லாப்பிறப்பும்வேண்வெனால்.() 

் இன்னமலரின்ன பாவத்தைமீக்குமெனல்.. 

எள்ளுநெடும் பிரமகத்தி' தன்னைரிக்கு 
மிதறிதா யரைக்கொன்ற வெதநீக்கும் 



புட் பவி... . ல 

வெசுளெருக்குப் பரதார வினைதணிக்கும் 

... வில்வமது பொய்யுரைத்த வெம்மை நீக்குங் ' 

சள்ளுணவு சோங்கம்பூப் புனேயநீக்குங் 
கத்தரியினிலைபுனையக்குட்டமீக்கு 

மூள்ளியதெல்லாமெய் அம்வ அமைமரீக்கு 
மொண்டுழாய்மலர்களினு மூயர்ச்தொனே. (௩௮) 

தும்பைமலர் கொகத்திதோவ௨நீக்குஞ் 

சொன்னநயந்தி௫கெளவு பலாசுடிக்கும் 2 

கம்பிதமையனைக்கொற லறுகுநீக்குஞ் 

.. சாத்திஞ்சந்தனமகா அக்கமீக்கு 

மம்புவியிலிலிங்கபின்ன மசோகுநீக்கு 
மடைந்தோர்கம் வறுமையெல்லா மான்பானிக்கும் 

வம்பவிம்நெய்நெல்லியிவை யுரோகநீக்கும்' 
உ. வளர்நீலோற்பலநீக்கும் வாக்குக்தோஷம், (௩௯) 

இன்னமலரின்னபோகத்தைத்தருமெனல், 

பாதிரியம் பிகைக்கணியி னில்லாளெய்தும் 
பலாசமலரருச்சிக்கப் பணிகளுண்டாம் 

கேதகையின் மலர்சாத்தச் சவிகையெய் துங் 

இளர்முல்லை மலர்சாத்தக் கவிகையுண்டார் 

தாதமாதளைசாத்தத் தனங்களெய் தும் 

காமரையின்மலர்சாத்தப் பகைகணீங்கு 
மேதகுகாரத்தையிலை வியக் அசாத்தில் 

விரைத்தகரை சாத்தியிடிற் பசுவண்டாமெ. ' (௪௦) 

தேக்கமழு மெறுமிச்சைக் காடுபல்குஞ் 

செங்கமுநீர்மலர்சாத்தப் புசவியெய்துங் 

காக்கமமுமலர்சாத்தக் கமலைசேர்வாள் 

கல்லாரமலர்சாத்தப் புதல்வர்ப்பேரா 

மாக்கமழுரெய்தலுக்கர்ச் வண்ட வக் 

மதுவபிடெகம்பண்ணிற் சேதேமுண்டாம் 
J 



௧௦ புட்பவிதஇி. 

பாக்சியங்களத்தனையம்வேண்டுமென்னிழ் 
பரிமளமாமலரனைத் தும்பார்வ இக்கம்ச்சனையே. (௪௧) 

அமிரியோடறுகுசாத்த லருக்கியம்பூவினலே 4 

பரிவுறக்கொடுத்தல்யாக புண்ணியம்பலவுமுண்டாம் 
விரிமலர்நீலமத்த யாமத்தில்விசேடமாகும் 

பரிமளந்தொய்த்துமீசன் பதமலர்சாத்தலாமே. (௪௨) 

குரியனுககுவில்வமும், ட பல ப 1 

மாகாமைக்குக் காரணம். 

சூரியன்றினத்திலீசன குடலாற்குரியற்கு. 

நேறியவில்வமாகா வாயினநிருமலற்கு 

தரரிசன்சொங்கையேபோ னயக்சலாற்றுளபந்தன்னைச் 
சீரியமுன்னோன்வேண்டான் சிவன்சொலச்செவியிற்கேட்டு, 

செவ்வக இமலர். 
சாரமாமூனிவனன்று சாத் துசெவ்வ ந்இிப்பூவை 

வாரமானுடனேகுட் மண்மாரியுறையூர்ப்பெய்தச் 

சேரமான்பரவலான செம்பியன்பட்டசன்மை 

யாரமாவுரைக்கற்பாலா ரரன்சிரொப்பள்ளிதன்னில், (௪௪) 

தாழம்பூ. 

திருமுடிகண்டேனென்று இசைமுகன்பொய்யுரைப்ப 
விருமடிகரியாநிற்ப விருவர்க்குஞ்சாபமெய்த 
வருமடியவர்கள்கைதை மலர்வென்முடியிற்சாத்தார் 

பெருமிடி.வரினும்பொய்ச்சொற்பிதத்றிடார்பெரியோராவார்... 

நந்தனவனம் வைச்ததினாற் சிவத் அரோகந் 

தீர்க்கமை. வேறு. ட் 

௮க்தணனாலயகத்திலான்பூசைக்கேறு 
மரம்பைநறுங்கனிவாங்கித் இவசஞ்செய்ய 

வந்தபெரும்பாவத்த சானாகமெப்த 

மறலியுடன்மாலயலுமதியோமையா 



ஓ 

புட்பவிதி,. கக 

த விச்தாரகவெனெய்துங் காலமென்ன 
விவன்னெயிலொருவரும்ங் இன்மையாலே 

நந்தவன முனியியற்றி ஈறும்பூச்சாத்த 
.  நரன்மறையோ னம்மலரா னரகம்திர்ச்தான். (௫௬) 

வியாக் ரெபொதர்முதலியோர் பூவாலருச் 

சித்தமுறைமை. வேறு. 
ஒறையளிபுகுதாமுன்னஞ் சிறுகாலையெழுந்தரு£:து 
பொழைமசம்வழுக்காதேறப் புலிஈகம்பெற்றுமந்த 
நறைமலர்ப்பழுஅபார்க்க நகந்தொறுங்கண்படைத்துங 
குறைவறப்புரிர்தான்பூசை குயவரிப்பதத்தினானே. (௪௭) 

கங்கையின்மிதந்தபூவைச் சமுவியேயருச்சுத்தோனும் 
வெங்கலினம்லரிட்டோனும் விழிமலர்சாத்தினேனு 
ம்ங்கையர்முலைமேற்கள்ளித் தாம்பூலம்வைக்கோன்றானுஞ் 
சங்கரற்குகந்தவனபாற் றலையினாற்சாத்தினோனும். (௪௮) 

நினைவுவேறாதலாகாகெனல். 

- கொந்தலர்கொய்யும்போது கூர்விழிமையலாலே 
- பைந்தொடி ௰ட்வார் தம்மைப் பார்த்கலாற்கைலைவெற்பிற் 
சுந்தான்பட்டகாதை யபறிதிரே தணர்மென்போதர 
லந்தணர்கழ்களாவார் நீழ்களந்தணர்களாவார். (௫௯) 

பெருக்கமர்ம்லர்களேனும் பிஞ்ஞகன்பிரியங்க_ரான் 
சுருக்கமேயெனினுமையா. துய்மையேயணையுங்கண் டீ 

ருருக்கமுமின்றிப்பூவு முதகமும்பழுதேயானா. 
, 

லருட்சகணுமுளவோகண்ணி லருவருத்திவெனையன். (௫௦) 

5 விரத்தர்தன்மை. வேறு, 

ஆம்விரத்திமுதிர்ம்தவர்க எருச்சனையுஞ்செயவேண்டிற் 
பூமரத்தினுதிர்க்தமலர் புன்சருகுங்கொளற்பாலார் 
மாமரத்தன்கோலொசித்து வாய்விளக்கவுங்கொள்ளர்ர் 
காமொருத்தர்தாக்கொள்வர் தாவரங்கள்சலியாமே. (௫௧) 



க புட்பவிதி. 

மாவிளக்கிடொறைமை, வேறு. ் 

தவறறப்ப்கலூணிக்ச் சனிப்பிரதோட்மாதல் i 
சிவரிசியாதல்வெண்டா மரையினூற்றிரியாந் தீறூண்டி.. 
பவமறுசெஞ்சம்பாவி னரிமொவகலாப்ப்ண்ணிக் . 

கபிலைநெய்கொண்டு இதீபங்கண்ளோர்கொண்ணளோே. (௫௨) 

உத்தம்மொருமுக்ராமி யொன்றைநாழிரெய்தான் 
மத்திமம்தம்ந்தானு மற்றிற்பாதிரெய்யாவ் 
கைத்திியளவுகையிற் பருவிரற்கணிதமாகு ல 

மத்திறியெரியுஞ்செந்தீ யங்குல்மாறிரண்டே. (௫௩) 

கால்செய்தோர்பெயரும், முதனூலும், நாற் 

பெயரும், நாற்பயனும். 

ஆர்புனேசடையோன்சைவ வாகம்ங்களையாரரய்ர் ௮ 
பேர்புனைகமலைஞானப் பிரகாசன்றமிழாற்சொன்ன . 

- வேர்புனைகளஞ்சேர்புட்ப விதிமாலைப்ப்டியெபாரிற் 
சீர்புன்பூசைசெய்வோர் இருவருள்பெறுவர்தாமே, (௫௪௫) ம் 

புட்பவிதிழமுற்றுப்பெற்றது. 

மெய்கண்ட்தேசிகன் நிருவடிவாம்ச. 






