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திருப்புல்லாணிமாைல.

:
Source:
திருப்புல்லாணி மாைல
இது மதுைரத்தமிழ்ச்சங்கத்துச் ெசந்தமிழ்ப்பத்திராதிபர்
திரு.நாராயைணயங்காரால் ப ேசாதிக்கப்ெபற்றது.
ெசந்தமிழ்ப்பிரசுரம்-௩௮
மதுைர: தமிழ்ச்சங்கமுத்திராசாைலப் பதிப்பு.
1915.
========

  திருப்புல்லாணி மாைல

  முகவுைர

  ெதய்வப்புலைமத் திருவள்ளுவராற் ெசய்யப்ெபற்ற திருக்குறளின் திட்பநுட்பம் 
  ெபாருந்திய கருத்துக்கைளத் ெதான்றுெதாட்டுப் பலதமிழ்ப்புலவரும்
  தத்தம்பாடலுக்கிைடேய ேவண்டுமிடங்களில் எடுத்தாளுவது பலருமறிந்தேத.

  அம்மட்டினைமயாது "முன்ேனார்ெமாழிெபாருேளயன்றியவர் ெமாழியும்.
  ெமாழியும், ெபான்ேனேபாற்று" வாராகித் "ெதய்வந் ெதாழாஅள் ெகாழுநற் 
  ெறாழுெதழுவாள், ெபய்ெயனப்ெபய்யும் (ெபரு)மைழ" ெயன்றவப், ெபாய்யில் 
  புலவன் ெபாருளுைர# என மணிேமகைலயிற் சீத்தைலச் சாத்தனாரும், 
  "சார்புணர்ந்து சார்பு ெகடெவாழுகின்" எனவும், "ேவண்டுங்கால் ேவண்டும் 
  பிறவாைம" எனவும் திருக்களிற்றுப்படியா ல் உய்யவந்தேதவரும், "  
  தைலப்பட்டார் தீரத் துறந்தார் மயங்கி, வைலப்பட்டார் மற்ைறயவர்" 
  என ெநஞ்சுவிடுதூதிற் ெகாற்றவன்குடி உமாபதிசிவாசா யாரும்,
  ெசாற்ெறாடர்களாகவும், முழுச்ெசய்யுளாகவும் அருைம பாராட்டி
  எடுத்தாளுவாராயினர்.

  பின்னுஞ்சிலர், திருக்குறளிேனாரதிகாரப் ெபாருளுக்கும் ஓெராரு ச தத்ைத 
  உதாரணமாகநாட்டி, அதைனமுடிக்கும் ஓெராரு குறள்ெவண்பாட்ைட 
  யிறுதியிற்கூட்டி, ேவற்றுப்ெபாருள்ைவப் ெபன்னுமணிெபற 
  ெவவ்ேவறுபாமாைலகளுச் ெசய்துேபாந்தனர்.

  அப்பாமாைலகளாவன ேசாேமசர்முதுெமாழிெவண்பா, சிவசிவெவண்பா,
  இரங்ேகசெவண்பா, வடமைலெவண்பா என்னு மிைவகளாம்.

  இம்முைறபற்றிேய இப்பாமாைலயும், திருக்குறளின் ஓேராரதிகாரத்தில்
  ஓெராருகுறட்பாைவ ேமற்ேகாளாகைவத்து, அதற்கிைசந்த
  விஷயங்கைளயைமத்துத் திருப்புல்லாணியிற் ேகாயில்ெகாண்ெடழுந்தருளிய
  ெதய்வச்சிைலப்ெபருமாள்ேப ற் ேறாத்திரரூபமாகிய ௧௩௩ கட்டைளக்
  கலித்துைறச் ெசய்யுளால் இயற்றப்பட்டிருக்கிறது

  இதில், கட்டைளக்கலித்துைறயுள், குறள்ெவண்பாைவயைமத்திருக்குந்
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  திறைமயினருைம பாராட்டத்தக்கேத. இைசயாலும் எதுைகேமாைனகளாலும்
  ஒன்றற்ெகான்று ேவறுபட்ட விருதிறப்பாட்டிற் ேககேதசத்தில் ஐக்கியந்
  ேதான்றப்பாடுமிடதுண்டாகிமிடர்ப்பாடு பலவாதலால், ஒேராவழி ேமற்ேகாளில்
  ஓேராெரழுத்து வி த்தும், ெதாகுத்தும், வைகயுளிெகாண்டும் படிக்கத்
  தக்கதாயிருக்கிறது. இைடயிைடேய சிலகுறள்களுக்குள்ள அதிகாரப்
  ெபாருைளக்கருதாது, ேதாத்திரத்துக்ேகற்றவாறு பிறிதுெபாருள்ெகாள்ளவும்,
  ெசாற்சுைவ ெபாருட்சுைவ சுருங்கவும் பாடப்பட்டிருக்கிறது.

  ஒருபிரதிேய கிைடத்தைமயால், பிைழயறப்ப ேசாதிப்பதற்கும், சிைதந்த
  இடங்களில் உண்ைமப்பாடங்கண்ெடழுதுவதற்கும் இயலாமற்ேபாயிற்று.
  ஆயினும், ஒருவாறு இைடயிைடேய வழீ்ந்திருந்த எழுத்துப்பிைழையத்
  திருத்தியும், சிைதந்த இடங்களில் ேவண்டுஞ்ெசாற்கைளப் பிைறக்குறி ()
  ெகாடுத்தைமத்தும் இம்முைற ெவளியிடப்ெபறுகிறது. இப்பாமாைலயியற்றிவரது
  ெபயர்முதலியெவான்றும் நன்கு விளங்கவில்ைல. விளங்கியபின் 
  ெவளியிடப்படும்.

  இந்நூெலழுதிய ஏட்டுப்பிரதிையச் சங்கத்துக்குக்ெகாடுத்துதவிய
  ேஸதுஸம்ஸ்தானவித்வான் மத் ரா. ராகைவயங்காரவர்களுக்கு
  இச்சங்கத்தார் நன்றிபா�ராட்டக் கடைமப்பட்டிருக்கிறார்கள்.

  # மணிேகைல காைத 22, அடி 59-61

  இங்ஙனம்,
  திரு. நாராயைணயங்கார்,
  ெசந்தமிழ்ப்பத்திராபதிபர்
--------------------

  
  திருப்புல்லாணிமாைல.

  காப்பு.

  ெபான்மாைல சாத்தும் புயமாைல ேயழ்புவ னம்புரக்கு
  மன்மாைல ேமல்ைவத்த புல்லாணி(மாயைன) வள்ளுவனார்
  ெசான்மாைல ேயற்றிக் கவிநூற்று முப்பத்துமூன்றுைரக்கப்
  பன்மாைல நாட்டுங் குருகூரன் (பாதம் பணிகுவேன)

  (அைவயடக்கம்)
  திருவள் ளுவர்குறட்பாைவக் கலித்துைறச் ெசய்யுளிற்ேசர்த்
  தருள்புல்ைல மாைலக் க(ழல்பணிந் ேதத்தலின் யாருமன்ேனான்)
  ெபருைமகண் ெடன்ெசாைலப் புன்ெசாெலன் னாதன்பு(ெபற்றெதனக்)
  கருதி மதிப்பர் ப தி மதிப்ெபருங் காலமுேம.
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  நூல்.

  1. அறத்துப்பால்.

  கடவுள் வாழ்த்து.
  மூதுைர வள்ளு வரக ரமுத லெவழுத்ெதல்லா
  மாதி பகவன் முதற்ேற யுலெகன லாயைமத்த
  நீதி யுைனயன்றி நீணில முய்ய ெநறிமற்றுண்ேடா
  மாதவ புல்ைலத் தலத்துெமன் ெனஞ்சத்தும் வாழ்பவேன. (1)

  வான்சிறப்பு.
  விண்ணன்று விண்ணின்று ெபாய்ப்பின் வி நீர் வியனுலகத்
  துண்ணின் றடற்றும் பசிெயன லாற்புல்ைல யூ ன்மைழ
  வண்ணஞ்சிறந்தவன் வந்தருளாவிடில்வாடுமுயிர்த்
  தண்ணம் பயிெரனற் ைகயமுண் ேடாவிச் சகதலத்ேத. (2)

  நீத்தார்ெபருைம.
  குைறந்தா ெரனாத்துறந் தார்ெபரு ைமதுைணக் கூறின்ைவயத்
  திறந்தாைர ெயண்ணிக் ெகாண் டற்ெறன லாலிற வாதுைனச்ேசர்
  துறந்தார் ெபருைம யறிந்துெமன் ேபாலிகள் ெசால்லவற்ேறா
  மறந்தார்க ணமீறந்ேதனுஞ்ெசால் லாய்புல்ைல வாமனேன. (3)

  அறன்வலியுறுத்தல்.
  ெபான்னாட்டிைறேயா டயிராணிேபாற்றுமம் ேபாருகப்பூ
  மின்னாட்கு நாயக ெமன்றும்புல் லாணியில் வறீ்றிருக்கு
  மன்னார்க் கடியவர் ெசால்வ ரழுக்காறவாெவகுளி
  யின்னாச் ெசானான்கு மிழுக்கா லியன்ற தறெமனேவ. (4)

  இல்வாழ்க்ைக.
  ைமயற்ற ைவயத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுைறயுக்
  ெதய்வத்துள் ைவக்கப் படுெமன்பர் புல்ைலத் திருநகர்வா
  ைழயற் கடிைமப்பட் டில்வாழ்க்ைக நீதி யைமந்தவைர
  ெமய்ைமக் கருத்(து)றச் ெசால்வதன் ேறாவந்த ேமன்ைமகேள. (5)

  வாழ்க்ைகத்துைணநலம்.
  தருந்தக்க நாண்மட மச்சம் பயிர்ப்புத் த த்தெபண்ணிற்
  ெபருந்தக்க யாவுள கற்ெபன்னுந் திண்ைமயுண் டாகப்ெபறிற்
  ெபாருந்தச்ெசால் லத்தன்ைம புல்ைலப்பி ரான்றிருப் பூவடிைய
  வருந்தித் தவம்பு  மாதர்கற் பல்லது மற்றில்ைலேய. (6)

  புதல்வைரப்ெபறுதல்.
  வாட்டமின் மக்கண்ெமய் தீண்டலுடற்கின்ப மற்றவர்ெசாற்
  ேகட்டலின் பஞ்ெசவிக் ெகன்றனர் ேதவகித் தாய்க்குத்தந்ைத
  ேயட்டலர்த் தார்வசு ேதவனுக்கின்புற் றிருைமயின்பங்
  காட்டவந் தானிந்தக் காசினிக் ேகபுல்ைலக் காகுத்தேன. (7)
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  அன்புைடைம.
  வற்றாத வன்புற் றமர்ந்த வழக்ெகன்ப ைவயகத்தின்
  புற்றாெரய் துஞ்சிறப் ெபன்பது காணி வுலகுதனிற்
  கற்றா ருனதன்பர்க் கல்லாமல் வஞ்சக் கயவர்க்ெகன்று
  சற்றா கிலுமுைர யார்புல்ைல வாழுந் தனிக்ெகாண்டேல. (8)

  விருந்ேதாம்பல்.
  மூக்கிற்கு ேமாப்பக் குைழயு மனிச்ச முகந்தி ந்து
  ேநாக்கக் குைழயும் விருந்ெதன்ப ராற்ெசன்று நூற்றுவர்பா
  ேலக்குற் றிடாது விதுரன் மைனவிருந் ெதன்னநின்றான்
  காக்கத் தனிப்ெபாரு ளானான்புல் லாணியிற் கார்வண்ணேன. (9)

  இனியைவகூறல்.
  அல்லலுண் டாக்கிய வல்லைவ ேதய வறம்ெபருகு
  நல்லைவ நாடியினிய ெசாலிெனன்று நாட்டுதலாற்
  கல்ெலனும் பாவங் கைர(யுந் தருமங்)கலிக்குமன்பிற்
  ெசால்லினி தாகத்ெதன் புல்ைலநல்லாைனத் துதிப்பவர்க்ேக. (10)

  ெசய்ந்நன்றியறிதல்.
  உள்ளுதிைனத்துைணநன்றிெசயினும்பைனத்துைணயாக்
  ெகாள்வர் பயன்ெற  வாெரன லாலிக் குவலயத்தில்
  விள்ெளாரு ேபாெதாரு ேபாெதடுத்ேதத்த மிகெவனக்ெகாண்
  டள்ளலம்ேபாருகன்ேமற்பதம்புல்ைல ய நல்குேம. (11)

  நடுவுநிைலைம.
  ேதடாது புல்ைலயில் வந்தாெயன்சிந்ைதயிற்ேசர்ந்துவிைள
  யாடாய்சமன்ெசய்துசீர்தூக்குங்ேகால்ேபாலைமந்ெதாருபாற்
  ேகாடாைம சான்ேறார்க் கணிெயன லானடுக் கூறிநின்றாள்
  வாடா மல ன்கணடீூழி யான்புக்குவாழ்வதற்ேக. (12)

  அடக்கமுைடைம.
  கமலமின் வாழ்வுைடேயார்புல்ைலமாநகரீரடக்க
  மமரருளுய்க்கு மடங்காைம யா ருளுய்த்துவிடு
  முமதடி ெபற்றடங் குற்ேறா ரமரரு ளுய்ப்பர்ைமக்கூற்
  ெறமதடிெபற்றடங் கா ருள் ேசர்வ ெரனச்ெசால்வேன. (13)

  ஒழுக்கமுைடைம.
  பழுக்கும் பழெமாழி பாெராழுக் கம்விழுப் பந்தரலா
  ெலாழுக்க முயி னு ேமாம்பப்படுெமன் றுைரப்பர்ெநஞ்ேச
  ெசழிக்குந் திருப்புல்ைல மால்பதத் தன்பிற் றிருந்துைவேய
  லிழுக்கமில் லாைம ெயாழுக்கம் விழுப்பெமல் லாந்தருேம. (14)

  பிறனில்விைழயாைம.
  எய்த மதன்கைண தாங்கா ெதளிெதன வில்லிறப்பா
  ெனய்துெமஞ் ஞான்றும் விளியாதுநிற்கும் பழிெயனலான்
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  ைமதவழ் ேமனியன் புல்ைலெயம் மாயன் மலரடிக்கீ
  ழுய்திறஞ் ேசர்பவர் ேசரார் பிற ல் லுறும்பழிேய. (15)

  ெபாைறயுைடைம.
  ஆவிக்ெகாடியவ ராெயாறுத் தாைரெயான் றாகைவயாேரைவப்பேர#
  ெபாறுத்தாைரப்ெபான் ேபாற்ெபாதிந் ெதன்னப்புல்ைலத்
  ேதவப் ெபாைரயினன் ெறவ்ைவைவ யாதிங் ெகாருெபாருளாய்ப்
  பூவிற்ெபான் ேபாற்ெபாதிந் ேதைவப்பன் வாழப் ெபாைறமின்ைனேய.
  # ஏகாரம் வி க்கப்பட்டிருகக்கிறது. (16)
  
  அழுக்காறாைம.
  அழுக்கக லாவழுக் காறுைட யார்க்கது சாலுெமான்னார்
  வழுக்கியுங் ேகடீன் பதுெவன லாெலன் மனத்தழுக்காற்
  றிழுக்கறு தற்கு னிைணயடி ேயத்தியிைறஞ்சுதற்கு
  முழுக்கதி ெயய்துதற் ெகன்ேறா தினம்புல்ைல முன்னவேன. (17)

  ெவஃகாைம.
  ைபயாய் நிைறெபான் படுபயன் ெவஃகிப்பழிப்படுவ
  ெசய்யார் நடுவின்ைம நாணுபவெரனச் ெசப்பினரான்
  ெமய்யார் பயெனன் றுைனக்ெகாள்வர் ேவெறான்ைற ெவஃகுவேரா
  ைமயார்கண் மாமங்ைக மார்பாெதன் புல்ைலயில் வாழ்விண்டுேவ. (18)

  புறங்கூறாைம.
  ெசாற்கிைச வாெமனக் கண்ணின்று கண்ணறச் ெசால்லினுஞ்ெசால்
  லற்கமுன் னின்றுபின் ேனாக்காச்ெசா ெலன்ப ரறிவுைடேயார்
  கற்கியுருெவடுத் ேதான்புல்ைல மால்கம லச்சரண
  ெமற்ெகனக் கூறிப் புறங்கூறிடாம லிருப்பெதன்ேற. (19)

  பயனிலெசால்லாைம.
  நட்படி யார்க்கருள் புல்ைலப் பிரான்றிரு நாமமனத்
  துட்பய னெீதன் றுைரயாத மாந்தைர ேயாகடல்சூழ்
  மட்கட்பயனில்ெசாற் பாராட்டு வாைன மகெனனன்மக்
  கட்ப தடிெயன(ெலன்ேறாத வள்ளுவர் காட்டியேத.) (20)

  தீவிைனயச்சம்.
  சீர்க்குளறிவினு ெளல்லாந் தைலெயன்ப தீயெசறு
  வார்க்குஞ்ெசய்யாவிட ெலன்றத னாற்ெகால்ெகால் வரளரக்கன்
  ேபார்க்கு ெமலிதல்கண் ேடநாைள வரவின்று ேபாெவனவிப்
  பார்க்கு ளுைரத்தெதன் ெசால்ேவன் புல்லாணிப் பதியண்ணேல. (21)

  ஒப்புரவறிதல்.
  ெதால்கா சினியி லிடனில் பருவத்து ெமாப்புரவிற்
  ெகால்கார் கடனறி காட்சி யவெரன ேலார்தருமன்
  ெசல்கானி னூற்றுவர் ெசால்ேகாதி னாற்றவர்சீரமுது
  நல்கா ெயனநல்கி னான்புல்ைல மாலருணன்ைமெபற்ேற. (22)
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  ஈைக.
  கரந்தில ராயளிப் பார்க்குமின் னாதிரக் கப்படுத
  லிரந்தவ ன்முகங் காணு மளெவன் றியம்புதலால்
  வரந்தர ேவண்டுெமன் றுன்பாற்ெசால்ேலைன வலியவந்தாள்
  புரந்தரன் பூசிக்கும் புல்ைலயில் வாழுந்தி பூத்தவேன. (23)

  புகழ்.
  ேபாத நிலவைர நீள்புக ழாற்றிற் புலவைரப் ேபாற்
  றாதுபுத் ேதளுல ெகன்றார் புவிக்க ணருள்ெசயலா
  ேலாது புகழ்கண் டயன்ேபாற்றுந் ெதன்புல்ைல யூரைனச்ெசன்
  ேறதமில் லாதுபுத் ேதளுல ேகத்த லியல்(வ)துேவ. (24)

  அருளுைடைம.
  வம்பூ டிலாவருட் ெசல்வஞ்ெசல் வத்துட்ெசல் வம்ெபாருட்ெசல்
  வம்பூ யார்கண் ணுமுளெவன் ேறாதினர் மன்னியெசல்
  வம்பூ தலத்துன் னருட்ெசல்வ மல்லது மற்றுமுண்ேடா
  வம்பூ தியமல ேரான்றந்ைத ேயபுல்ைல மாநிதிேய. (25)

  புலான்மறுத்தல்.
  உண்ணமு(தும்)பர்க் குதவுபுல் லாணி ெயாருவனந்நா
  ளுண்ணவ னித்தலத் துண்ணாைம யுள்ள துயிர்நிைலயூ
  னுண்ணவண் ணாத்தல்ெசய் யாதள ெறன்றறிந்ேதார்நரகி
  னுண்ணலி யாருல குண்டெபம் மானரு ளுண்ைமயுற்ேற. (26)

  தவம்.
  தளிவிடு ேமாவன்றிப் புல்ைலக் காசு தைய ெவள்ளத்ேதார்
  துளிவிடு ேமாவறி ேயன்வன் னி்சுடச் சுடரும்ெபான்ேபா
  ெலாளிவிடுந் துன்பஞ் சுடச்சுட ேநாற்கிற்பவர்க் ெகாப்பதாய்
  ெவளிவிடு மாதவஞ் ெசய்ேயற்ைக ேயாபுகல்ேவறில்ைலேய. (27)

  கூடாெவாழுக்கம்.
  ேவதங்கள் காணவு ெமட்டா ெனழுத்து விளங்குெமட்டான்
  சீதங்க ளார்மலர்ச் ெசல்விக்கு வாய்த்த திருப்புல்ைலயான்
  பாதங்கள் ேசர்(ந்துய்க)வஞ்சமனத்தான் படிற்ெறாழுக்கம்
  பூதங்க ளஞ்சு மகத்ேத நகுெம(னும்)புன்ைமயற்ேற. (28)

  கள்ளாைம.
  காற்றார் ெபாழிற்புல்ைல மாேல யளவின்க ணின்ெறாழுக
  லாற்றார் களவின்கட் கன்றிய காத லவெரனலா
  ேனற்றா னயன தளவின்கணின்றைன ெவண்ெணயுண்டல்
  சாற்றாய் களவின்கட் காதலுன் விந்ைதையச் சாற்றுவேத. (29)

  வாய்ைம.
  தாய்மலர் மங்ைக தைழத்தபுல் லாணிவந் தாய்ெபாய்ம்ைமயும்
  வாய்ைம யிடத்த புைரதீர்ந்த நன்ைம பயக்குெமனிற்
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  றூய்மன ெமய்ந்நன்ைம யாேதனு மின்றிச் ெசாலும்ெபாய்ம்ைமய
  னாய்ெமலிந் ேதைனெமய் யாளாக் கினியுன் னடியிைணக்ேக. (30)

  ெவகுளாைம.
  நஞ்சினத் திற்ெகாடி தாக நைகயு முவைகயுங்ெகால்
  லுஞ்சினத் திற்பைக யும்முள ேவாபிற ெவன்றுைரத்த
  ெவஞ்சினத் தீைமெயைனேமவி டாதுைன ேவண்டினன்ெமய்
  மஞ்சினத்த த(◌ா* புல்ைல வ)ந்தாய் சுகாநந்த வா திேய. (31)

  இன்னாெசய்யாைம.
  அன்னவன் றன்னுயிர்க் கின்னாைம தானறி வாெனன் ெகாேலா
  மன்னுயிர்க் கின்னா ெசயெலன்ற வள்ளுவர் வாய்ைமகண்டும்
  பின்னும் பிறருக்கின் னாைமெசய் ேபைத யிருளகலப்
  ெபான்னுறு ேசாதிையக் கண்டுெகாண் ேடன்றிருப் புல்ைலயிேல. (32)

  ெகால்லாைம.
  ஆதி யருந்தமிழ் வள்ளுவ னல்லா ெறனப்படுவ
  தியாெதனின் யாெதான்றுங் ெகால்லாைம சூழு ெநறிெயனலா
  ேலாது முயிைரக்ெகால் லாைமநல் லாறுற் றுனதுதிருப்
  பாத மலர்ப்பணி யான்ெசய்வ ேனாபுல்ைலப் பார்த்திபேன. (33)

  நிைலயாைம.
  ஒன்றில்ைல யுன்ெசய லல்லா ெனருன லுளெனாருவன்
  இன்றில்ைல ெயன்னும் ெபருைம யுைடத்திவ் வுலகுதனிற்
  ெகான்றில்ைல ெயன்னுங் ெகாைலெபாயுள் ேளன்புல்ைலக் ேகாெவைனயா
  ணன்றில்ைல யாயி னிைலயில்ைல யாளி னரகில்ைலேய. (34)

  துறவு.
  நாேனாக்கி நின்ெசய னின்ெபாரு ெளன்னெமய் நல்குபுல்ைலச்
  ேசேனாக்கி மாநண்ப யாெனன ெதன்னுஞ் ெசருக்கறுப்பான்
  வாேனார்க் குயர்ந்த வுலகம் புகுெமன்று ைவயகத்து
  ளாேனார்க்கு வள்ளுவர் ேமனா (ளுைரத்த)ன ரன்புைவத்ேத. (35)

  ெமய்யுணர்வு.
  கருவார் பிறப்ெபன்னும் ேபைதைம நீங்கச் சிறப்ெபன்னுஞ்ெசம்
  ெபாருள்காண் பதறிெவன் ேறாதின ராற்றிருப் புல்ைலநக
  ரருண்மால் சிறப்ெபன்னுஞ் ெசம்ெபாருள் வாழ்வுைடத்தாதலினால்
  வருேப ரறிஞர்கண்ேடழ்பிற விப்புன்ைம மாற்றுவேர. (36)

  அவாவறுத்தல்.
  ெதன்னம் புவியகத் தின்ப மிைடயறா தீண்டுமவா
  ெவன்னுந்துன் பத்துட்டுன் பங்ெகடி ெனன்ன விைசத்துமுன்ேனார்
  ெபான்னின்ெபண் மண்முத லாைசயுட் சிக்கிப் புலம்பிெநாந்ேதன்
  பின்னின் ெறைனப்புரப் பா ல்ைல புல்ைலப் ெபருந்தைகேய. (37)
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  ஊழ்.
  பற்றின் கருத்தின் படிநுண் ணியநூல் பலகற்பினு
  மற்றுந்தன் னுண்ைம யறிேவ மிகுெமனின் மாந்தெரல்லாங்
  கற்றிங் கிருக்கினு முண்ைம யறிவுைனக் காண்பதன்றி
  முற்றும் ெபாருளினி யுண்ேடா புல்லாணி முகில்வண்ணேன. (38)

  அறத்துப்பால் முற்றும்.
  ----------------

  2. ெபாருட்பால்.

  இைறமாட்சி.
  கட்பது மப்ெபண் ணாேசா டரசிற் கதித்தபுல்ைலக்
  குட்ெபரு மாைனக்ெகாண் டாடிற் பைடகுடி கூழைமச்சு
  நட்பரணாறு முைடயா னரசரு ேளெறனத்தன்
  ெபட்ெபளி ேயானும் ெபறும்பா ரரசு ெபருக்கமுற்ேற. (39)

  கல்வி.
  எண்ணம்ப ெனண்ெணன்ப ேவைன ெயழுத்ெதன்ப விவ்விரண்டுங்
  கண்ெணன்ப வாழு முயிர்க்ெகன் பதுபுல்ைலக் கஞ்சமலர்ப்
  ெபண்ணின்ப நாதெனண் சீெரழுத் தன்றிப் பிறிதுமுண்ேடா
  மண்ணின்கண் மாடு மறுைமக்கண் வடீும் வழங்குதற்ேக. (40)

  கல்லாைம
  நார்முற் றிடாநின்ற கல்லா தவரு நனிநல்லர்கற்
  றார்முற்ெசால் லாதிருக் கப்ெபறி ெனன்ப தகத்திெலண்ெணண்
  சீர்முற்றுங் கற்றவர் கல்லான்ெபால் லாெனனச் ெசப்புெமைனப்
  பார்முற்றுங் காப்பவன் காப்பான்புல் லாணிப் பதியினின்ேற. (41)

  ேகள்வி.
  அத்தைன ெசல்வத்துட் ெசல்வஞ் ெசவிச்ெசல்வ மச்ெசல்வஞ்ெசல்
  வத்துெளல் லாந்தைல ெயன்றுைரத் தார்புல்ைல வாழ்மலர்ப்ெபண்
  சித்த மனநின சீர்த்திையக் ேகட்குஞ் ெசவிக்குநிகர்
  ஒத்திடன் மற்றில தாற்ெசவிச் ெசல்வ முயர்வனேவ. (42)

  அறிவுைடைம.
  இைறவ திருப்புல்ைல மாேல திருவுள்ள ெமன்ெகாெலவ்வ
  துைறவ துலக முலகத்ெதா டவ்வ துைறவதறி
  வைறவது நூல்கண் டுலகத் தியல்பறி யாதுநின்ற
  மைறவது மாறநின் ேபரறி ெவன்று வருெமனக்ேக. (43)

  குற்றங்கடிதல்.
  பவமன்னு துன்ப விைனயணு காதுபற் றுள்ளெமன்னு
  மிவறன்ைம ெயற்றுள்ளு ெமண்ணப்படுவெதான் றன்ெறனநூற்
  றுவர்மன்ன ெனஞ்சிெனண் ணாைமகண் ைடவ ருடன்றுைணச்ெசன்
  றவெனன்னு மாதிபுல் லாணிப் பிரான்ற னடியவர்க்ேக. (44)
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  ெப யாைரத்துைணக்ேகாடல்.
  தழுவிெயன் றம்மிற் சிறியார்தம் மிற்ெப  யார்தமரா
  ெவாழுகுதல் வன்ைமயு ெளல்லாந் தைலெயன் றுைரத்தனரான்
  முழுமுத ேலான்ெபரும் புல்ைலயிற் கண்ணைன முற்றுைமவர்
  ெதாழுது வலிைமெபற் ேறாங்குத னாளுந் துலங்குவேத. (45)

  சிற்றினஞ்ேசராைம.
  காப்பு மனநல மன்னுயிர்க் காக்க மினநலெமல்
  லாப்புக ழுந்தரு ெமன்றார் நலெமன் றைமவதுநின்
  பூப்பத ெமண்ணு மனமின ெமய்யன்பர் புல்ைலவளர்
  மாப்பது மாசனி ெகாண்காசங் காழி மலர்க்ைகயேன. (46)

  ெத ந்துெசயல்வைக.
  ஏக்காெலா ராக்கங் கருதி முதலிழக் குஞ்ெசய்விைன
  யூக்கா ரறிவுைட யாெரன்ப தாற்புல்ைல யூரமுதல்
  ேபாக்கா திருத்துதன் றந்ைதமற் றாக்கம் ெபாருந்தலின்றி
  வாக்கா லுைரத்துண்ைம வாழ்ந்தா னிரணியன் ைமந்தனன்ேற. (47)

  வலியறிதல்.
  ேபாக்கற்ற ெவன்றுயர் ேபாக்கிவந் தாட்ெகாள் புகழுநல்ேலார்
  வாக்கிற் கிையபுல்ைல மாேல யுைடத்தம் வலியறியா
  ரூக்கத்தி னூக்கி யிைடக்கண் மு ந்தார் பலருலகி
  லாக்கப் ெபருவலி நீெயன்று கண்டுண ராதவேர. (48)

  காலமறிதல்.
  சீரார் பருவத்ெதா ெடாட்ட ெவாழுக றிருவிைனேய#
  தீராைம யார்க்குங் கயிெறன லாற்ெசங் கதிர்மகற்கு
  ேநரா யுைரத்ெதார் வைரயின்க ணாட்ெசல நின்றிலங்ைகப்
  ேபாராடல் ெவன்று திருைவயுற் றான்புல்ைலப் பூரணேன.
  # ஏகாரம் வி க்கப்பட்டிருகக்கிறது. (49)

  இடனறிதல்.
  பள்ளத் திைரகடற் ேசதுவுண் டாக்கப் ப திகுலத்
  துள்ளுற்ற வள்ளல்புல் லாணி யிடங்கண் டுவந்துெசன்று
  விள்ளற் கருஞ்சமர் ெவன்றான் ெறாடங்கற்க ெவவ்விைனயு
  ெமள்ளற்க முற்று மிடங்கண்ட பின்னல்ல ெதன்பதுேவ. (50)

  ெத ந்துெதளிதல்.
  தேமவும் ெபருைமக்கு ேமைனச் சிறுைமக்குந் தத்தங்கரு
  மேமகட்டைளக்கல் ெலனல்கண்டு வான வைரவளர்வித்
  துேமலு மவுணைரத் ேதய்த்து மதிசயந் ேதான்றநின்றா
  னிேமதினி யுண்டுமிழ் ேவான்புல்ைல யூ  லிருப்பவேன. (51)

  ெத ந்துவிைனயாடல்.
  அன்றாய்ந் தவர்ெசா லிதைனயிதனா லிவன்முடிக்கு
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  ெமன்றாய்ந் ததைன யவன்கண் விடெலன லாற்கனகக்
  குன்றார்ந்த ெகாங்ைகச் சனகிையத் ேதடக் குறித்துநல்கும்
  ஒன்றாம்ெபா னாழிைய மாருதி பாற்புல்ைல யூர்முகிேல. (52)

  சுற்றந்தழால்.
  நத்தாற் றிகழ்வயற் புல்லாணி நாரண னல்கருளின்
  பத்தாற்ெசா லாதர வாற்ெறாண்டர் சூழப் படுமனேந
  யத்தாற் ெகாடுத்தலு மின்ெசாலு மாற்றி னடுக்கியசுற்
  றத்தாற் சுற்றப்படு ெமன்றுமுன் ேனார்கண் டைறந்ததுேவ. (53)

  ெபாச்சாவாைம.
  உறுதியுள் வள்ளுவ ேராதல்ெபாச் சாப்புக்ெகால் லும்புகைழ
  யறிவிைன நிச்ச நிரப்புக்ெகான் றாங்ெகன லாலுனது
  நறுமலர்ப் பாதத்ைத நான்மறந் தாற்புகழ் நன்ைமயினிப்
  ெபறுவதற் ேகார்ெசயல் காேணன்புல் லாணிப் ெபருந்தைகேய. (54)

  ெசங்ேகான்ைம.
  அயாெவன் றுைனப்புகழந்தணர் நூற்கு மறத்திற்குமா
  தியாய்நின் றதுமன் னவன்ேகால் புல்லாணித் திருவரசு
  தயாநிதி முன்னின்ைகச் ெசங்ேகா லிராக்க தைரெவன்றன்ேறா
  ெமயாெயாலி ேவதந் தருமெமக் காலும் விளங்குவேத. (55)

  ெகாடுங்ேகான்ைம.
  மாற்றார் பைடயன்றி வன்ெகாடுங் ேகால வைரயல்லற்பட்
  டாற்றா தழுதகண் ணரீன்ேற ெசல்வத்ைதத் ேதய்க்கும்பைட
  காற்றா மைரப்புல்ைல மாேயா னளக்குமிக் காசினியின்
  ேமற்றா னிைவயன்றி ெயன்ெசால்வர் சீரற்ற ேவந்தைரேய. (56)

  ெவருவந்தெசய்யாைம.
  சங்ேகாடு சக்கரஞ் ேசர்புல்ைல மால்கஞ்ச னாருயிைர
  அங்ேகாட மாய்த்த தறியார்ெகா ேலாெவருவந்தெசய்வார்
  ெசங்ேகா ெனறிெயான் றிலனாய் ெவருவந்த ெசய்ெதாழுகும்
  ெவங்ேகால் னாயி ெனாருவந்த ெமால்ைலக் ெகடுெமன்பேத. (57)

  கண்ேணாட்டம்.
  ெசயத்தக்க பாவத் தினுேமற்ெசய் ேதைனத் திருவருள்கூர்ந்
  துயத்தக்க வாறுெசய் யாய்ெபயக் கண்டுநஞ் சுண்டைமவர்
  நயத்தக்க நாக  கம்ேவண்டுபவ ெரன்ப்புகன்றார்
  பயத்த(க்கரா) சலங் காத்தருள் புல்ைலப் பதிக்ெகாண்டேல. (58)

  ஒற்றுடல்.
  எற்றின்றி ெயாற்றுமுைரசான்ற நூலுமிைவயிரண்டுந்
  ெதற்ெறன்க மன்னவன் கண்ெணன்ப ரீதுன் ெசயல்ெபாருந்தும்
  முற்றின்ப மன்னர் முைறைமநின் பாத முள யின்ேமற்
  பற்ெறன்று நான்ெபறு ேவேனாபுல் லாணிப் பதிக்ெகாண்டேல. (59)
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  ஊக்கமுைடைம.
  புல்லாய்வந் துள்ள முைடைம யுைடைம ெபாருளுைடைம
  நில்லாது நீங்கிவிடுெமன்ப தாலுைன ெநஞ்சில்ைவத்ேதா
  ெரல்லாரும் வாழ்வர் திருப்பாற் கடலிடத் ேதபிறந்த
  நல்லாைள ெநஞ்சிற்ெகாள் புல்லாணியம்பதி நாயகேன. (60)

  மடியின்ைம.
  ெநடிய திருப்புல்ைல நாரண ேனெநடு நீர்மறவி
  மடிதுயினான்குங் ெகடுநீரார் காமக் கலெனனுமக்
  ெகாடிய விைனயணு காெதளிேயைனநின் ேகாகனகத்
  தடியிற் படியைவத் தாண்டுெகாண்டா(ெயன்னருட்கடேல). (61)

  ஆள்விைனயுைடைம.
  அருள்விைள ெசல்வத் திருப்புல்ைல யூரண்ணேலமுயற்சி
  திருவிைன யாக்கு முயற்றின்ைம யின்ைம புகுத்திவிடும்
  ெபருகநின் றாட்பணிக் காளாய் முயற்சிெபற்றாந்திருேவ
  தருக முயற்றின்ைம யாங்கலி தீருந்தைகெயனக்ெக. (62)

  இடுக்கணழியாைம.
  எடுத்தூதுேவயினிைசவாசு ேதவன்புல்ைலக்கிைறநீர்
  நடுத்தா ரணியிற் சிறிேயைன நாடி நைகமகிழ்ச்சி
  ெகாடுத்தாள்வ ேனாவிடுக் கண்வருங் கான குகவதைன
  யடுத்தூர்வதஃெதாப்ப தில்ெலன லாற்றனடியெனன்ேற. (63)

  அைமச்சு.
  ஒல்ைலத்ெத தலுந்ேதர்ந்துெசயலு ெமாருதைலயாச்
  ெசால்லலும் வல்ல தைமச்சது நீயைமச் சுக்ெகாடுத்த
  வல்லவ ெமன்முைல வல்லவள் ெபான்மகள் வல்லவெதன்
  புல்ைலயில் வந்தைன வந்தைன ெசய்யப் புவிெயங்குேம. (64)

  ெசால்வன்ைம.
  உற்றவுைரகள் பலெசால்லக் காமுறு வர்மன்றமா
  சற்ற சிலெசால்ல ேறற்றா தவெரன லாயசில
  ெசாற்றுதியாதுைன வஞ்சகர் பாற்பல ெசாற்ெசாலக்கா
  முற்றைலந்ேதன்கலிதீர்த்தருள் புல்ைல முகில்வண்ணேன. (65)

  விைனத்தூய்ைம.
  எடுக்கப் படாவிடுக் கட்படினும்மிளி வந்தெசய்யார்
  நடுக்கற்ற காட்சி யவெரன்பர் நானினி நல்குரவாற்
  றிடுக்கிட்டிளிவரல் ெசய்யக்கண் ெடன்ைனச் சி ப்பரன்ேறா
  வடுக்கட்பிராட்டிமணாளாபுல் லாணிெயன் மன்னவேன. (66)

  விைனத்திட்பம்.
  யாவுங் கைடக்ெகாட்கச் ெசய்தக்க தாண்ைம யிைடக்ெகாட்கிெனற்
  றாவிழு மந்தரு ெமன்பத னாலுனடிமிைசநீங்
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  காவிருப் பம்ெபற் றைமதற்கு வந்து கருைணெசய்வாய்
  மூவடி மண்பலி முன்ேகட்கும் புல்ைல முதற்ெபாருேள. (67)

  விைனெசயல்வைக.
  ஆட்சிெகாள் சூழ்ச்சி முடிவு துணிெவய்தலத்துணிவு
  தாழ்ச்சியுட்டங்குதறெீதன லால்விைச யற்குநன்றாய்க்
  காட்சிதந்ெதண்ணம ற்றுணி ெவய்தக் கலக்கமுறா
  மாட்சிெமய்ஞ் ஞானம் புகன்றான் றிருப்புல்ைல வாழ்கண்ணேன. (68)

  தூது.
  துன்றிய வன்பறி வாராய்ந்த ெசால்வன்ைம தூதுைரப்பார்க்
  கின்றி யைமயாத மூன்ெறன் லாலைம ேவானிவேன
  ெசன்றிட(ேவண்டுெம)னத்தூது புல்ைலச் ெசழுமுகிைல
  நன்றிைசத்தன்று ெபாைறேயான் விடுத்தன னாட்டினுக்ேக. (69)

  மன்னைரச்ேசர்ந்ெதாழுகல்.
  பதினா லுலகிற்கு மன்னவன் புல்ைலப் பதிய ய
  முதேலா னருளுறப் ேபாற்றுெநஞ்ேசமுன்னவன்மறுத்தாற்
  கதிேயது ேபாற்றி ன யைவ ேபாற்றல் கடுத்தபின்ேறற்
  றுதல்யார்க் கும ெதன் ேறாதினர் வள்ளுவ ருண்ைமயுற்ேற. (70)

  குறிப்பறிதல்.
  (ெமாண்ேடாதம் ெபய்முகில் வண்ணா) முகத்தின் முதுக்குைறந்த
  துண்ேடா வுவப்பினுங் காயினுந் தான்முந் துறுெமனலாற்
  பண்ேடா ருலகர்க்குன் பாதத்திற் ெசாக்கும் பதுமமலர்
  கண்ேடாதினார்முகத்திற்கிைணயாய்ப்புல்ைலக் காவலேன. (71)

  அைவயறிதல்.
  அைடேப ருணர்வத்திருப்புல்ைல யா(னிடத்தா)முணர்வ
  துைடயார்முற்ெசால்லல் வளர்வதன் பாத்தியுணரீ்ெசா ந்தற்
  றிைடேவ றிடத்துநின் புன்கவி ேயற்றிெநஞ் ேசபயெனன்
  பைடயாழி நாதன் கவிநா யகன்(புகழ்பாடுைவேய). (72)

  அைவயஞ்சாைம.
  பல்லாயிரம்ெபருங்ேகாடியண்டங்கள் பணியநின்ற
  புல்லாணி ெமய்யைரப் ேபாற்றாது ெபாய்யைரப் ேபாற்றல்கற்றுங்
  கல்லாைம கல்லா தவ ற் கைடெயன்ப கற்றறிந்து
  நல்லா ரைவயஞ்சு வாெரன ேமலவர் நாட்டலிேன. (73)

  நாடு.
  இளைமந்தர் மாதர் ெசறிேவாங்க வன்பிணி யின்ைமெசல்வம்
  விைளவின்ப ேமம மணிெயன்ப நாட்டிற்கிவ் ைவந்துமிக்க
  வளெமன்ற பாண்டிநன் னாட்டிற் றிருப்புல்ைல ைவகுந்தேம
  லுளனங்கிருந்து நிைறந்தா னுலகி னுயிர்க்குயிேர. (74)
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  அரண்.
  நிைலயுைடேவந்தர்க்கு வள்ளுவர் ெசான்மணி நீருமண்ணு
  மைலயு மணிநிழற் காடு முைடய தரண்வகுத்தார்
  ெகாைலபு  கூற்றெமம் ேமல்வரும் ேபாதுெபாற்ேகாைதமகி
  ழைலகடல் வாய்ப்புல்ைல யச்சுதன் பாத மரெணமக்ேக. (75)

  ெபாருள்ெசயல்வைக.
  அருளாள னாெமனப் புல்ைலவந்தாய்ெபாரு ளல்லவைரப்
  ெபாருளாகச் ெசய்யும் ெபாருளல்ல தில்ைல ெபாருெளனலாற்
  றிருவார் ெபாருட்ெசல்வ ெமங்கணுந் தானின் றிருவருளால்
  வரு(மாதலா)லுன்ைன ெமய்ப்ெபாருளாக வழுத்துவேன. (76)

  பைடமாட்சி.
  மீனவ தாரன் றிருப்புல்ைலக் கண்ணனம் ேமலவன்ேச
  ராெனன லாலன் றடற்பைட தூற்றுவ(ர்க்க) ற்றதன்ேறா
  வூனயில் ேவற்ைக நிைலமக்கள் சால வுைடத்ெதனினுந்
  தாைன தைலமக்க ளில்வழி யில்ெலன்ச் சாற்றுவேத. (77)

  பைடச்ெசருக்கு.
  மால்பு  ைகேவல் களிற்ெறாடு ேபாக்கி வருபவன்ெமய்
  ேவல்பறி யாநகு ெமன்னுமவ் வரீைர ேமன்முடிவி
  னால்பயில் கண்வளர் புல்ைலப்பி ரான்கற்ப காடவியிற்
  ேசல்புைர கண்ணிய ன்புறச் ெசய்வனத் ேதவெரன்ேற. (78)

  நட்பு.
  பகர்தற் க ய பரமன்புல் லாணியன் பத்தர்கெணஞ்
  சகமலர் ேமவிய ைமந்தரு ளுண்ைம யறிந்துமது
  நிகர்ெசான் முகநக நட்பது நட்பன்று ெநஞ்சத்தக
  நகநட் பதுநட் ெபனவள் ளுவர்மு னவின்றனேர. (79)

  நட்பாராய்தல்.
  ெசால்லா லழ்ச்ெசால்லி யல்ல திடித்து வழக்கறிய
  வல்லார்நட் பாய்ந்து ெகாள்ெலன லாலவ் வைகயு யா
  ல்லாது தாழ்ந்துைனச் ெசல்லாது நின்ற ெவனக்குநின்றா
  ளல்லாெதா ராதர வுண்ேடாபுல்லாணியிலச்சுதேன. (80)

  பழைம.
  அைழயாைன முன்வரும் புல்ைலப் பழம்ெபாரு ளாங்கருைண
  மைழயா னடிக்கட்பண் பில்ேலைன யாவர் மதிப்பர்ெசந்த
  மிைழயாய் திருவள் ளுவர்விைழ யார்விைழ யப்படுப்
  பைழயார்கட் பண்பிற் றைலப்பி யாதார் ப ந்ெதன்பேவ. (81)

  தீநட்பு.
  காதுநின் னாமம் புகாதுபின் ேனாெபாய்க் கனவினுமின்
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  னாதுமன் ேனாவிைன ேவறுெசால் ேவறுபட்டார்ெதாடர்ெபன்
  ேறாது முைரயிைனக் ேகளாது தீயரு ளுற்றனன்காண்
  யாது திருவரு ேளாபுல்ைல யூ  ெலழுமுகிேல. (82)

  கூடாநட்பு.
  பன்னாளு நின்று ெதாழுதைக யுள்ளும் பைடெயாடுங்கு
  ெமான்னா ரழுதகண் ணரீு மைனத்ெதன் றுைரக்கவஞ்ச
  ரன்னாைர ேயன்பைடத் தாேனாவு னுந்தியி லன்றுதித்ேதான்
  ெபான்னாகம் புல்ைலயிற் பூத்தவ ேன(பழம் புண்ணியேன.) (83)

  ேபைதைம.
  இக்க ெணாருைமச் ெசயலாற்றும் ேபைத ெயழுைமயுந்தான்
  புக்கழுந்தும்# மள ெறன்றால்வன் ேபைதெயன் ேபாலியர்யார்
  ைகக்கு ெமய்யாயு னருள்ெபற ேவண்டுங் கணக்கதற்குத்
  தக்க வைகெயான்று ெசால்லாய் புல்லாணித் தயாநிதிேய.
  # ம்-வி க்கப்பட்டிருக்கிறது. (84)

  புல்லறிவாண்ைம.
  ஏது முதவா (வ)றிவிலா ெனஞ்சுவந் தீதல்பிறி
  தியாதுமில் ைலெபறு வான்றவ ெமன்பெதண் ணிப்புல்ைலயூர்
  நாதைன ேநாக்கித் தவம்பு  யாது நலமிலர்பாற்
  காதலி ேனாடைலந் தீர்மக்க ேளபலன் காண்பெதன்ேற. (85)

  இகல்.
  பகலன்ன சீலம் பைடக்குமின் பத்துளின் பம்பயக்கு
  மிகெலன்னுந் துன்பத்துட் டுன்பங் ெகட்ெனன் றிைசத்ததனாற்
  புகலுன் மலரடி ெயன்ேறார்க் கிகற்(றுன்பப்)புன்ைமயுறா
  தகலு மணுகுநின் ேப ன்பந் ெதன்புல்ைல யாதிபேன (86)

  பைகமாட்சி.
  பூணார் முைலப்புல்ைலப் பூேமலு மங்ைக புணர்ந்தருள்கல்
  யாணா ெகாடுத்துங் ெகாளல் ேவண்டு மன்ற வடுத்திருந்து
  மாணாத ெசய்வான் பைகெயன்னுந் தந்திர மன்னர்க்ெகன்றார்
  நீணா னிலம்புரந் ேதாயன்றுண் ேடாவிந் ெநறியுனக்ேக. (87)

  பைகத்திறந்ெத தல்.
  ேகாளின்றி நாளும் பைகநாட்பாக் ெகாண்ெடாழு கும்பண்புைட
  யாளன் றைகைமக்கட்டங்கிற் றுலெகன்ப தற்றுநட்ைப
  நீளும் பைகெகாண்டு நின்ேறைனப் புல்ைலயி னின்மகிைமத்
  தாளின்ைவத் தாளினித் தாளினம் ேபாருகத் தாளின்பேன. (88)

  உட்பைக.
  அன்ேபா டுைனப்பணி யார்(மனம் ேபால்வல்) லரம்ெபாருத
  ெபான்ேபாலத் ேதயு முரம்ெபாரு துட்பைக யுற்றகுடி
  ெயன்ேபார்முன் ேனாெரன துட்பைக காம மி(கன்)முதலாந்
  துன்ேபாடமாற்றிச் சுகானந்தந் தாபுல்ைலச் சுந்தரேன. (89)
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  ெப யாைரப்பிைழயாைம.
  ஆந்தவப் ேபறுெமய் யர்க்களிப் பாய்புல்ைல யாழிசங்க
  ேமந்த  ேயந்திய ெகாள்ைகயார் சீறி னிைடமுறிந்து
  ேவந்தனும் ேவந்து ெகடுெமன லாற்கபி லன்ெவகுளிக்
  காந்தலின் மாய்ந்தா ரறுபதி னாயிரங் காவலேர. (90)

  ெபண்வழிச்ேசறல்
  அறிவுெகாண் டஞ்சுதற் கஞ்சாது(தன்)மைன யாைளயஞ்சு
  மறுைமயிலாளன் விைனயாண்ைம வெீறய்த லின்றடக்கப்
  ெபறுமைனக் கஞ்சி யியமைனக் ெகஞ்சி(ய) ேபைதயரா
  யுறுமவர்க் ெகன்பய(னுண்டாந்)திருப்புல்ைல யூரவேன (91)

  வைரவின்மகளிர்.
  மாதில கப்ெபறு மார்பா மகிதல வாணுதற்கு
  மாதில கப்புல்ைல வாழ்முகுந் தாதம் மைனெபாருந்த(*◌ா)
  ேததில் ெபாருட்ெபண்டிர் ெபாய்ம்ைம முயக்க மிருட்டைறயி
  ேலதில் பிணந்தழஇீயற்ெறனு(நூற்ெபாரு ெளண்ணிலேன.) (92)

  கள்ளுண்ணாைம.
  ேகாணாத நாெணன்னு நல்லாள் புறங்ெகாடுக் குங்கள்ெளன்னும்
  ேபணாப் ெபருங்குற்றத் தார்க்ெகன்பர் புல்ைல(பிரான்ெவறுக்க)
  வணீா மயக்குற்று ெமய்மயக் குற்ற ெவறிமயக்கள்
  ளூ(ணால்வ)ருங்குற்ற ேமாதுவர் ேமற்குற்றா ெமான்றில்ைலேய. (93)

  சூது.
  தீதின் முயலுஞ் சிறுைம பலெசய்து சீரழிக்குஞ்
  சூதின் வறுைம தருவெதான் றில்ெலனல் சூதுரக
  ேகதனன் ேகடைமந் தானவன் றயீுைர ேகட்டைவவ
  ேராதுெவங் கானைடந் ேதார்புல்ைல மாலினங் குய்ந்தனேர. (94)

  மருந்து.
  காறழ ைலயெமாத் தற்ற தறிந்து கைடப்பிடித்து
  மாறல்ல துய்க்க துவரப் பசித்ெதன வள்ளுவர் நூல்
  கூற லறிந்துடல் ேபணுத லுன்னடிக் ேகாகனகப்
  ேபறு ெபறுந்தவஞ் ெசய்யவன் ேறாபுல்ைலப் ேப ன்பேன. (95)

  குடிைம.
  அகிலாண்டம் யாவு மரவிந்தத் தாள்ெகாண் டளந்தபுல்ைல
  நகராதி ைவகுந்த நாராய ணாநைக யைகயின்ெசா
  லிகழாைம நான்கும் வைகெயன்ப வாய்ைமக் குடிக்ெகன்பது
  சகேம லுைனத்ெதாழும் அன்புைட யார்குடித் தன்ைமயேத. (96)

  மானம்.
  மைனவாழ் விைனெமய் ெயனநம்பி (யுன்ைன மறந்த)குன்றி
  னைனயாருங் குன்றுவர் குன்றுவ குன்றி யைனயெசயி
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  ெனனேவாதி யுஞ்சிறி ேயன்மைல ேபாற்பழி ெயய்திநின்று
  தனிேய தளர்ந்தனன் றஞ்சம்புல் லாணித் தயாநிதிேய. (97)
  ெபருைம மணச்ெசல்வி யாய்மலர் மாதுைற புல்லிச்ெசல் வாசிறியா
  ருணர்ச்சியு ளில்ைலப் ெப யாைரப் ேபணிக்ெகாள் ேவெமன்னுேநாக்
  ெகணிச்ெசாலு நூெலன் னளவிற்கண் ேடன்கண்ட ெதன்ெனனின ீ
  யைணச்சரு ளன்பைரப் ேபணிக்ெகாள் ளாைம யகமுதித்ேத. (98)

  சான்றண்ைம
  கருடற்கு நாயகன் புல்ைலப்பி ரான்(கழல் காட்டு) மின்ைம
  ெயாருவற் கிளிவன்று சால்ெபன்னுந் திண்ைமயுண் டாகப்ெபறி
  னருைமச்ெசால் யான்கண்டு சால்புசற் ேறனுமில் லாதுலக்
  விருளிற் கலங்க லிளிெவன் றுைரப்ப ெரவருமின்ேற. (99)

  பண்புைடைம
  ேகால வளம்புல்ைலக் ேகாவிந்தன் நன்மதிக் கூர்ைமயற்று
  ேமலும்பண் பற்றுநின் ேறற்கருள் கூர்வித ெமவ்விதேமா
  நூல்வள் ளுவரன் றரம்ேபாலுங் கூர்ைமய ேரனுமரம்
  ேபால்வர்மக் கட்பண்பில் லாதவ ெரன்னுமிப் பூதலத்ேத. (100)

  நன்றியில்ெசல்வம்
  ெகடாதுல ெகங்கணுங் கீர்த்திெயன் ேறெசாலக் ேகட்டுநச்சப்
  படாதவன் ெசல்வ நடுவூரு ணச்சு மரம்பழுத்தற்
  றடாதுெசய் நன்றியில் ெசல்வத்தார் பாற்ெசன் றைலந்துெநாந்து 
  விடாெதமக் கின்பங் ெகாடாது விடான்புல்ைல ேமலவேன. (101)

  நாணுைடைம
  ஏணுைட மாந்த ருலகத்து ேளா  ழிகருமத்தா
  னாணுத னாணுத் திருநுத னல்லவர் நாணுப்பிற
  நீணிலேமெலன ேவாதுதல் கண்டுநின் ெறப்பழிக்கு
  நாணில னாய்த்தி ந் ேதைனவந் தாள்புல்ைல நாயகேன. (102)

  குடிெசயல்வைக
  திருகற் படாத மன(த்திடத் தாற்) குடி ெசய்வெலன்னு
  ெமாருவற்குத் ெதய்வ மடிதற்றுத் தான்முந் துறுெமனலா
  லருமக்கள் புல்ைலயிற் ெறய்வச் ெசயெலன் ற்றிந்துகுடி
  ெபருகச் ெசயிற்ெறய்வ முந்துறற் ைகயெமன் ேபசுவேத. (103)

  3. காமத்துப்பால்

  தைகயணங்குறுத்தல்
  அலாயுதன் பின்னவன் யார்க்குமுன் ேனான்புல்ைல யண்ணல்ெவற்பிற்
  ெசாலாயிைழ ேபெரழி ெலன்ைன மயக்குமந் ேதாவணங்கு
  ெகாலாய்மயில் ெகால்ேலா கனங்குைழ மாதர்ெகான் மாலுெமன்னஞ்
  சுலாவு புகழ்த்தமிழ் வள்ளுவ ேராதுத ெலாப்ெபன்னேவ. (109)
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  குறிப்பறிதல்
  ஆக்கத்ெதண் ணரீமு தந்நா ளமரர்க் களித்துமுது
  மாக்கிட்கிந் நாெளய்தப் புல்ைலவந் ேதான்வைர மங்ைககண்ேணா
  டூக்கத் தவன்கண்க ெளாத்திட லாற்கண் ெணாடுகண்ணிைண
  ேநாக்ெகாக்கின் வாய்ச்ெசாற்க ெளன்ன பயனு மிலெவன்பேவ. (110)

  புணர்ச்சிமகிழ்தல்
  துனியகல் வித்து மகிழ்ந்துதாம் வழீ்வார்ெமன் ேறாட்டுயிலி
  னினிதுெகா றாமைரக் கண்ணா னுலெகன் றிைசத்தல்கண்டு
  கனியித ழுண்ெடைனத் ேதாய்ந்தின்ப வா யிற் கண்டுயின்றான்
  றனிமலர்ந் தாமைரக் கண்ணான்புல் லாணித் தைலவன்வந்ேத. (111)

  நலம்புைனந்துைரத்தல்
  நிலேம லுறுமல்ர் காணின்ைம யாத்திெநஞ் ேசயிவள்கண்
  பலர்காணும் பூெவார்க்கு ெமன்ற்யர்ந் ேதார்முன் பகர்தல்கண்டு
  மலர்மாது வாழ்புல்ைல மாேயான் ெபாருப்பின் மடமயிற்கு
  நலேம புைனந்து ெசாலேவண்டு ேமாவினி நானுமின்ேற. (112)

  காதற்சிறப்புைரத்தல்
  மயிலியற் பூமங்ைக மன்னன்புல் லாணி வைரக்கணின்ெசாற்
  குயிெலாடு யான்ெகாண்ட நட்பிற்கு ேவெறாக் குேமாவுடம்ெபா
  டுயி ைட ெயன்னமற் றன்ன மடந்ைதெயா ெடம்மிைடநட்
  பியல்ெபன வள்ளுவர் காதற் சிறப்பிற்ெசா லீதன்றிேய. (113)

  நாணுத்துறவுைரத்தல்
  நறுந்துள வப்புயத் ேதான்புல்ைல நாட்ெடாரு நங்ைகயினா
  லுற்ந்தனி யாய்மட லூர்தற்கு மாைலயுற் ெறான்ெறாடைலக்
  குறுந்ெதாடி தந்தாண் மடெலாடு மாைல யுழக்குந்துய
  ரறிந்துெகா ளெீரன வள்ளுவர் ெசால்லுத லத்தன்ைமேய. (114)

  அலரறிவுறுத்தல்
  அலர்மகள் ேசர்புல்ைல யச்சுத னாட்டி னருங்குணத்ைத
  யலர்ெசயல் கண்டுெகாண் ேடனயல் யாவ ரறிவ ைன
  யலர்வரு சீர்மல ரன்னகண் ணாளரு ைமயறியா
  தலெரமக் கிந்ததிவ் வூெரனல் ேபாலு மைமந்ததுேவ. (115)

  பி வாற்றாைம
  ெபான்கண்ணார் புல்ைல யருட்கண்ணர் முன்புணர்ந்ேதார்பி வு
  பின்கண் ணறச்ெசால்லின் ேமவெலன் னாைச பி வுைரக்கும்
  வன்கண்ண ராயி ன தவர் நல்குவ ெரனனுநைச
  நன்ெகன்ன வள்ளுவ ன்கன்னல் ேபால நவின்றனேர. (116)

  படர்ெமலிந்திரங்கல்
  அன்புெச யின்பங் கடன்மற்றுக் காம மஃதடுங்காற்
  றுன்ப மதனிற் ெப ெதன வள்ளுவர் ெசால்லியதாற்
  ெறன்புல்ைல யூரர் ெசயெலன்ன ேமெவனச் ேசர்ந்தவன்ேனார்
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  பின்பி  வாற்ெபற்ற துன்பமற் றின்பம் ெபறுவதற்ேக. (117)

  கண்விதுப்பழிதல்
  வாேனார்க் கிைறபுல்ைல மால்வரக் கண்டு வராதவின்று
  ேசேனாக் கிரங்கிக் கிலுழும ெதன்புத் திகதுெமனக்
  தாேநாக்கித் தாேம கலுழு மிதுநகத் தக்கதுைடத்
  ேதேநாக்கி முன்பின் வருந்தெலன் ெறள்ளற் கிடம்ெபற்றேத. (118)

  பசப்புறுபருவரல்
  மறந்தார் மனத்திைன விட்டகன் றார்புல்ைல மாமகள்பாற்
  சிறந்தார் மயலிற் பயந்ெதெனன் றாரவர் ெசய்ைகவிள்ளா
  ரறந்தானன் ேறபசந் தாளிவ ெளன்பதல் லாலிவைளத்
  துறந்தா ரவெரன்பா ல்ெலன வள்ளுவர் ெசால்வெதாத்ேத. (119)

  தனிப்படர்மிகுதி
  ெபான்னர மார்பினன் புல்லாணி யூரன் புணருநல
  முன்ன திருக்கிெலன் மின்னாைச ெகாள்ளு ெமாருதைலயா
  னின்னாது காமங்காப் ேபால விருதைல யானுமினி
  தன்னா ளுைரயுண்ைம யுன்னா ளின்னாளி லறிவிக்கேவ. (120)

  நிைனத்தவர்புலம்பல்
  வள்ளல்புல் லாணிெயம் மால்புணர் சீர்மற ேவன்வருத்தம்
  தள்ளெவாண் ணாெதனில் யான்மறந் துய்வெதத் தன்ைமெநஞ்சிற்
  ெகாள்ள(ன்) மறப்பி ெனவனாவன் மற்ெகான் மறப்பறிேய
  னுள்ளினு முள்ளஞ் சுடுெமன் பவர்ெசால் லுறுதிகண்ேட. (121)

  கனவுநிைலயுைரத்தல்
  மாதவர் புல்ைல மலர்ேம லிருந்த மடந்ைதமன்ன
  ராதவ ெரன்(முன்) கனவில்வந் ெதன்ைன யைணந்தனர்காண்
  காதலிற் காதலர் தூெதாடு வந்த கனவினுக்கி
  யாதுெசய் ேவன்ெகால் விருந்ெதனி ெலன்னினி யான்ெசய்வேத. (122)

  ெபாழுதுகண்டிரங்கல்
  பலவா ெயான்றாய்நின் ெறைனயாண்ட புல்ைலப் பதித்திருமங்
  கலவாசு ேதவ ரகலா தகலுமிக் காலங்கண்ேடா
  குலவாைசக் காதல ல்வாழி மாைல ெகாைலக்களத்ேத
  திலர்ேபா லவரு ெமனத்ேதர்ந்து வள்ளுவர் ெசப்பியேத. (123)

  உறுப்புநலனழிதல்
  படிெயாடு வான்பணி(யும்) புல்ைல மாயன் (பனிவைரயிற்)
  பிடிெயாடு ேநர்வார் பி ைவச் சிைதயுறுப் ேபவிளம்புங்
  ெகாடிெயாடு ேசணிற் ெசலுங்ெகாடி யார்ெகாடு ைமயுைரக்குந்
  ெதாடிெயாடு ெதால்கவின் வாடிய ேதாெனனச் ெசால்லல்கண்ேட. (124)

  ெநஞ்ெசாடுகிளத்தல்

19



  சுைவயின் னிதழுண்டு ெசன்றவர் புல்ைலவந் ேதாருைழச்ெசல்
  லுைவ கண்ெணாேடக வைரக்காண்டற் ேகாவருத் தாெதைனநீ
  திைவயுள்ள ேமவள் ளுவருங்கண் ணுங்ெகாளச் ேசறிெநஞ்ேச
  யிைவெயன்ைனத் தின்னு மவர்க்காண லுற்ெறன் றிைசத்தனேர. (125)

  நிைறயழிதல்
  அணிமலர் சூடி யிதம்ேபசி ெயன்ைன யைணய்மனந்
  துணிபுல்ைல ெவண்ைண நுகர்மாயக் கள்வன்ெசாற் கண்டுெகாண்ேடா
  மணிெமாழி வள்ளுவர் தாெமனக் காகப்பன் மாயக்கள்வன்
  பணிெமாழி யன்ேறாநம் ெபணைம யுைடக்கும் பைடெயன்றேத. (126)

  அவர்வாயின்விதுமபல்
  கண்ணாரப் பூம்ெபாழிற் புல்லாணிக் கண்ணன் கமலத்திெனன்
  கண்ணாரத் தன்முன் கலந்தான் பசப்புக் கலந்ததின்ெறன்
  கண்ணாரத் திண்புயத் ேதாடு மினிக்காண் கமற்ெகாண்கைனக்
  கண்ணாரக் கண்டபி னஙீ்குெமன்ெமன் ேறாட் பசப்புக்கேள. (127)

  குறிப்பறிவுறுத்தல்
  அைணந்தருள் புல்ைலத் தண் ணந்துைற வன்றணந் தாெனனல்யான்
  கணந்தனிற் காண்ப னதற்குமுன் ைகவைள காட்டிற்றன்ேற
  துணிந்து பி விைனச் ெசால்லுதன் முன்னவந்தண் ணந்துைறவன்
  றணந்தைம நம்மினு முன்ன முணர்ந்த வைளெயன்னேவ. (128)

  புணர்ச்சிவிதும்பல்
  பாடற்பண் ெசந்தமி ழாழ்வார்ெசாற் புல்ைலப் பதிபுணர்ச்சி
  நாடற்ெகன் ெறய்திலன் ெசன்றாெனஞ் ெசன்ெசய்யு நான்கலவி
  யாடற்கின் றூடற்கட் ெசன்ேறன்மற் ேறாழி யதுமறந்து
  கூடற்கட் ெசன்றெதன் ெனஞ்ெசனல் ேபாலிக் குவலயத்ேத. (129)

  ெநஞ்ெசாடுபுலத்தல்
  உவண்ந் தைனக்ெகாண்ட புல்ைலயுள் ேளார்திரு வுள்ளம்ெபான்ேபா
  லவரங் கிருத்த லறியா ெதைனவிட் டவ லுற்றாய்
  கவனஞ் ெசறியுெநஞ் ேசயவர் ெநஞ்சவர்க் காதல்கண்டு
  ெமவெனஞ்ேச நீெயமக் காகத ெதன்ன விைசத்தெலாத்ேத. (130)

  புலவி
  முக்கட் புரா க்கு முன்னின்ற புல்ைல முகில்புலவி
  ைகக்கச்ெச யாெதைன ேமவிடு ேமாெசய் கலவியின்மு
  யக்கத்திற் குப்பைமந் தற்றாற் புலவி யதுசிறிது
  மிக்கற்றா னளீ விடெலன்று வள்ளுவர் விள்ளுவேர. (131)

  புலவிநுணுக்கம்
  புல்லாணி மால்ெவற்ப கண்ணாற் ெபாசிப்பர் ெபாருள்விைழயன்
  பில்லார்நின் மார்புைனத் தீண்ேடன்முன் வள்ளுவர் ெபண்ணியலா
  ெரல்லாருங் கண்ணிற் ெபாதுவுண்பர் நண்ேணன்ப ரத்தநின்மார்
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  பல்லார் குழல்ெசாற் புலவி நுணுக்க மைறந்தனேர. (132)

  ஊடலுவைக
  பூமின் ெகழுநன்ெறன் புல்லாணி நாட்டிற் புணர்ச்சியினுந்
  ேதாெமான்றி லார்க்குநன் றூடல தின்பஞ் ெசாலற்ெகளிேதா
  யாெமன்றறிஞ ருணலினு முண்ட தறலினிது
  காமம் புணர்தவி னூட லினிெதனக் கண்டனேர. (133)

  காமத்துப்பால் முற்றும்

  திருப்புல்லாணிமாைல முற்றிற்று.
  ------------- 
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