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கணபதிதுணை 

மூக 7. 

பமல வை வதலதக்சவைவகைவு ஒடயஅவகைஅவ்வ stil panes 
ete டி அகவை வடுவும், டப வதய பயக வட ட அவ 

“எண்ணிய வேண்ணியாங் கேயதுப கண்ணுதற்... 
பவள மால்வரை பயந்த 

கவள யானையின் கழல்பணி வோரே.” 

(திரவாலவாயுடையார் திநவளையாடற்புசாணம்.) 

“ஆவியம் தேன்றல் வேற்பி னகத்தியன் விரும்புந் தேன்பா 

வைலக் சவம் போற்றி நாவலந் தீவக் தன்னண் 
puis shun ofp முத்தமிழ்ச் சங்கத் தெய்வப் 

பாவலர் வீற்றி ருக்கும் பாண்டிஈன் டை போற்றி.” 

பரிபாடலைன்பது, கடைச்சங்கமிருந்து கமிழாராழ்ந்த நல்லி 

சைப் புலவர்கள் அருளிச்செய்த *எட்டுத்தொகையுள் ஐந்தாவது; 

சொற்சுவை பொருட்சுவைகளிற் சிறந்து பொருள்களின் இயற்கை 

யழகுகளை ஈன்குதெரிவிப்பது; மதுரை, வையையாறு, திருமருதக் 

துறை, திருப்பரங்குன்றம், இருமாலிருஞ்சோலைமலை9யன்பவற் 

றின் பண்டைக்காலகிலைமைகளையும் அக்கால நாகரிகமூறையையும் 
வைதிக ஒழுக்கங்களையும் தெய்வவழிபாட்டுமுறையைடிம் பிறவழக் 

கங்களையும் தமிழ்நாட்டின் வரலாறுகள் சிலவற்றையும் செவ் 

வனே தெரிந்துகொள்ளுதற்குக் கருவியாகவுள்ளது; பதினோராம் 

பாடலின் முதலிற் கூறப் பெற்றுள்ள கோள்களினிலைமை கடைச் 

சங்கத்தார் காலத்தை ஒருவகையாகப் புலப்படுத்தும், “*ஈற்றிணை 

நல்ல” என்னும் வெண்பாவில், :ஓங்கு பரிபாடல் எனப் பாராட் 

டப் பெற்றிருத்தலால் இக்.நாலி 5: உயர்வு ஈன்கு விளங்கும். 

இக்ஜ்ல், பரிபாடலென்னும் பாவால் தொகுக்கப் பெற்றமை 

மின் இப்பெயர்பெற்றது; பரிபாட்டெனவும் வழங்கும்; இஃது, 

ன எட்டுத்தொகை இ.ர்னமையென்பதை, “கற்றிணை நல்ல குறுக 
தொகை யைங்குறுநா, மொத்த பதிற்றுப்பத் தோங்கு பரிபாடல், கத் 
தறிந்தார். சொல்லுங கலியோ டகம்புதமென், Hs fipss வெட்டுத்" 

தொகை" என்னும் வெண்பாவாலுணர்க ; இவை எகபேநந்தோகை 
Quer asd, எண்கோவையெனவும் வழககும். *



iv முகவுரை. 

எண்வகை வனப்பினுள் இழைபென்பர் பேசாசிரியர் (தோல். 
செய். சூ. 242,) பரிபாடலாவது * இசைப்பாவென்றும் | பரிந்து 

வருவதென்ழறும் கூற்ப்பரிம்; பரிந்து வருவது - ஏற்றுவருவது. 

அதம் பொருள் இன்பம் வீடென்னும் : றுஇப்பொருள் கால் 
கலுள் இன்பத்தையே பொருளாகக்கொண்டு கடவள்வாழ்த்து 
மலைவிளையாட்டு, புனல்விளையாட்டு முதலியவற்றில் இப்பாட€ 
வருமென்பர் பேராசிரியர் (தோல். செய். சூ. ௧௨௧); தெய்வ 
வாழ்த் து உட்படக் காமப்பொருள்குறித் து உலகியலேபற்றிவரு 
மென்பர் ஈச்சினார்க்கினி௰ர் (தோல். அகத். சூ. ௫ஈ.); தெய்வமுப் 
காமமும் பொருளாக வருமென்பர் யாப்பருங்கலவிருத்தி யுடை 

பார் முதலியோர். | 

தோல்காப்பியச் செய்யுளியலிலுள்ள ''நெடுவெண்டாட்டேகுறு'? 
௫ : 9 66 : 33 ம . “99 “eur LAG”, “Qareea மராகம்””, “சொற்சீ ரடியும் 
''கட்டிரைவகையான்”", '*உருட்டுவண்ணம்” என்னும் சூத்திரங்கள் 

மூதலியவற்றாலும் அவற்றின் உரைகளாலும் பரிபாடலின் இலக 
கணம் நன்கு விளங்கும்; ''பரிபாட்டெல்லை” என்னும் சூத்திரம் 

இப்பாடல்களின் சிற்றெல்லை :.நி அடியென்றும் பேரெல்லை 
் ௪௦௦ அ௮டியென்றும் தெரிவிக்கின்றது. 

“அன்பினைந்துணை"" (இறை. சூ: ௧) என்பதனுரையிலும், 
₹ தரவின்றாகி'' (தோல். செய். சூ,௧௪௯) என்பதனலுரையிலும் 
௧௫௦ - கலியும் ௭௦ - பரிபாடலும் என வரையறைசெய்திருத்தலால் 
இந்நூல் எழு.துபாடலையுடையதென்றும், 

* இருபத் இருகான்கு செல்வேட்கு முப்பத் 

தொருபாட்டுக் 1காமிகா்் கொன்ற. - மருவினிய 
வையையிரு பத தாறு: மாமதுரை சான்கென்ப 
செய்யடரி பாடத் திதம்'? 

* இட்புத்தகம் (நு - ஆம் பக்கத் துள்ள 'பரிபாட்டாவது இசைப்பாவா 

தலால்' என்பது முதலியவத்றையும, கலியும் பரிபாடலும்போலும் இசைப் 
பாட்டாலே செந்துமழைமார்க்கத்தன' (தோல், செப், ௫. 949. பேர்) 
என்பதையும் சோக்குக. 

  

* பரிந்தபாட்டு பரிபாட்டெனவரும்; அஃதாவது ஒருபெண்பாவாடு 
உருதலின திப்£பல& நுப்புக்களோடு தொடர்க்து ஒரு பாட்டா முத்றுப் 
பெறுவது (தோல். செய், சூ, 119- இளம்); “பரிபாடலென்பது பரிந்து 
உருவது; அஃதாவது கலியுறுட்புப் போலாது பலஉடியும் ஏத றவருவ.து'! 

(தோல். செய், ரூ. 118- பேர்); “பரிபாடலென்பது பரிச தவருவது) 
அது கலிபுறுப்புட்போலா.து கான்கு டாவானும் வச் து பலவடியும் வருமாற: 
bpE@ne parks” (தால், செய். ௬, 118 - ந.) 

1 'கார்கோளுக்கு' என்றும் பிர திபேதமுண்டு; கார்கோள்-சடல்,



முகவுரை. v 

“ஊனும் வெண்பாவால் அப்பாடல்களுள், ௮, இருமாறுக்கும், 
௧, முருகக்கடவூளுக்கும் ௧, காடுிழாளுக்கும் ௨௬, வையை 
ஈற்திற்கும் ௪, மதுரைக்கும் உரியனவென்றும் தெரி௫ன்றன. 

இப்பாடல்களுள், முதலிலிருக்து தொடர்ச்சியாகவுள்ள இரு 

.த்தரண்டு பாடல்களும், பழைய உரசைகளிற் காட்டப்பட்ட மேற் 

கோள்களிலிருந்து இடைத்த இரண்டு முழுப்பாடில்களும், சில 
'உலுப்புக்களும், புறத்திரட்டூ முதலியவற்றிலிருந்துகிடைத்த சில 

உலுப்புக்களுமே இப்புத்தகத்திலுள்ளன. 

| இவ்விருபத்திரண்டனுள், இருமாலுக்குரியவை ஆறு (௧, ௨, 
உ, ௪, ௧௩, க௫); முருகக்கடவுளுக்குரியவை எட்டு (௫, ௮, ௯, ௧௪ 

௧௭, கவ, ௧௯, ௨௧) ; இப்பதினான்கும் கடவுள் வாழ்த்து ; வையைக் 
குரியவை எட்?9 (௬, ௭, ௧௦, ௧௧, ௧௨, ௧௩, 20, ௨.௨); கடவுஸ் 

வாழ்த்துள் இருப்பரங்குன்றமும் இருமாலிருஞ்சோலைமலையும் 

கூறப்பெற்ற பாடல்களில் மலைவிளையாட்டும், வையைக்குரியபாடல் 
களிற் புனல்விளையாட்டும் வந்துள்ளன. 

| இவற்றின்பின்னே பதிப்பிக்கப்பெற்ற ப குதிகளுள், திருமா 

லுக்குரிய முழுப்பாடல் ஒன்று: வையைக்குரிய மூழுப்பாடல் 

ஒன்று; உறுப்பு ஒன்று ; மதுரைக்குரிய உறுப்புக்கள் ஏழு; சில 

உறுப்புக்கள் இன்ன வகையைச் சார்ந்தனவென்று விளங்கவில்லை, 

“இருமை வகை தெரிந்து” (குறள், பரி.) என்புதன் விசேட 
வுசையில் மேற்கோளாகக் காட்டப்பெற்ற “தெரிமாணு டமிழ் மும் 

மைத் தென்னம் பொருப்பன், பரிமா நிரையிற் பரந்தன்று 
வையை” என்பது பரிபாடழ்பகுதியென்று நுண்பொருண்மாலை 

யால் பின்பு தெரியவந்தது, 

மற்றுமுள்ள கையெழுத்துப் பி7 திகளில் ஓவ்வொரு தொகை 

தாலின் இறுதியிலும் தொகுத்தோர்பெயரும் தொகுப்பித்தோர் 

பெயரும் அடிகளின் சிற்றெல்லை பேசெல்லைகளும் பெரும்பாலும் 
வரையப்பெற்றிருக்கும்; இந்.நூல் மற்றுமுள்ள பிரதி ௮கப்படா 
மையால் அவற்றுள் ஒன்றும் புலப்படவில்லை? * @ 

கிடைத்த பிரதிகளில் இரண்டாவது முதலிய ௨.6 - பாடல்க 

ஞுக்கு மட்டுமே ஒவ்வொரு பாடலின் பின்னும் துறையும், இயற் 

திய ஆசிரியரது பெயரும், அதற்கு இசைவகுத்தோர் பெயரும், 

அதற்குரிய பண்ணின் பெயரும் எழுதப்பெற்றிருதேன; ஆனாலும் 
௧௨ - ஆம் பாடலுக்கு இசைவகுத்தோர்பெயர் காணப்படவில்லை.



v? முகவுரை 

இண்டாவது முதலிய பஇனொன்றின்பண் டாலையாழென்றும், 
6h - ஆவது முதலிய ஐந்தின்பண் கோதிறமென்றும், ௧௮ - ஆ 
ag முதலிய கான்கன். பண் காந்தாரமென்றுமிருத்தலை உற்றது 
சோக்கும்பொழு.து இந்நூற்பாடல்கள் தேவ். ரங்கள் போலவே 
பண்டைக்காலத்தில் பண்முறையால் தெககுக்கப்பெற்று உரிய 

பண்களுடன் ஃபாடப்பெற்று வந்தனவென்று தெரிகின்றது ; 

எழுத்துரு வொக்கும், பகுதியின் வந்த பாடகர் பிழைப்பும் "' 

(பக்கம், ௨௭௨) என்னும் உசைச்டறப்புப்பாயிரப்பகுதியும் 

இக்கருத்தை வலியுறுத்.தும்; பிற்காலத்இற்பண்ணொடுபாடும் வழக் 
கம் இல்லாமற போனமையின் அ௮ம்முறையை இப்போது சிறிதும் 

தெரிந்துகொள்ள இயலவில்லை. 

திருவாவடுதுறையாஇனத்துப்பிர தியொன்றும் ஆழ்வார் 

இருககரி ஸ்ரீ. தே, லக்ஷமணகவிராயாவர்கள் வீட்டுப்பிரதுகள் 

இரண்டும், தருமபுஈவாகனத்திலிருந்து கிடைத்த ::பாயிரும் பனிக் 

கடல்” என்னும் ந-ஆம் பாடல் மட்டுமமமுதிய இரண்டு ஒற்றை 

ஏடுகளுமே இந்நூற் பரிசோதனைக்குக் கருவியாக இருந்தன. 

இவற்றுள், முதறபிரதி முதலும் இறுதியுமின்றி மிகச் சிதை 

ந்துபோயிருந்தமையால் பார்த்தவுடன் இன்னநூலென்று புலப் 

படவில்லை; பிரித்துப் பார்த்தபோது, ''வண்ணவண் டின்குரல் 

பண்ணைபோன் றனவே'” என்ற பகுஇியைக்கண்டு, இலக்கணக் 

கொத்தில் மேற்கோளாக வந்திருத்தலை யறிந்து, இது பழைய 

நூலாக இருக்கவேண்டுமென்றுமடடும் எண்ணினேன் ; பிறகு 

திருமுருகாற்றுபபடையை ஈச்சினார்க்கினியருரையுட் ஆராய்ச்சி 
செய்து வருகையில், “அலுவேறு வகையி னஞ்சுவர மண்டி” 

(அடி, ௫.) என்பதன்விசேடவுரையில், முருகக்கடவுளின் இருவவ 

தார வரலாற்றைக் கூறி, "இதனைப் பாயிரும் பனிக்கடலேன்னும 
பரிபாடற் பாட்டானுணர்க'? என்.நிருந்ததையும், இப்புத்தகத்தில் 
அம்முதறகுறிப்புள்ளபாடல் அவ்வரலாற்றுடன் ஐந்தாவதாக இருக் 
ததையுமறிந்து இக்நால் பரிபாடலென்றும், '*நற்றிணை ஈல்ல குழுந் 
தொகை"! எ ௮ னும் வெண்பாவால் இஃது எட்டுத் தொகையுள் 

ஐந்தாவதென்றும் தெளிந்து கொண்டேன். 

இந்தப்பிரதிமில் முதற்பாட்டி.றுதயின் உரை தொடங்கு 
௧௯-ஆம். பாட்லின் ௩௮-ம் அடியின் . பைவரையிலுள்ள 

பகுதிகள் மட்டிமே இருந்தன; கநெநொள்வசையில் முதலிலிருந்த



same Vii 

ு ரைக்குசியபாடல்கிடைக்கவில்லை; பின்பு, (:கட்டிரைவகையின்"! 
(தோல். செய். சூ, ௧௧௭) என்பதனுமையில் இளம்பூரணவடிகள் 
மேற்கோளாசக்காட்டிய௰ :(இயிரம் விரித்த! என்னும் பாடலின் 
இதுதிக்கு இவ்வுசைப்பகுதி பொருளாயிருத்தலைக்கொண்டு ௮.துவே 
இக்தாலின் முதற்பாடலிலன்று நிச்சயிக்கப்பெற்ற து. 

ஆழ்வார். இருககரிப் பிரதிகளிரண்டிலும் -ஆவ.து முதல் 
0.2 -ஆவது இறுதியாகவுள்ள பாடல்கள் உசையுடன் இருந்தன) 

ஒன்று மற்றொன்றைப்பார்த்து எழுதப்பெற்றதாதலின் அவ் 

விரண்டற்கும் வேறுபாடு சிறிதும் காணப்பட வில்லை ; ஆனாலும் 

ஏட்டின் தேய்வு, ஓடிவு, இராமபாணத்துளை முதலியவற்றால் ஒரு, 
பி.ரதியிற் சிதைந்துபோன எழுத்.துக்களுட் சில சில மற்ரொருபிரதி 

யிற் காணப்பட்டன; 2௦ . அம் பாடலின் பிற்பகுதியும் ௮தந் 

கூரிய உரையின் ஸமூற்பகுதியம் ள்ள ஒசே இரண்டு பிரதிகளி 

லும் இல்லை: இக்குறையைத் தீர்த்துக் கொள்ளுதறகு எவ்வ 

ளவோ இடங்களுக்குச்சென்று பலவருடங்களாகத்தேடியும் பிரதி 
கள் கிடைக்கவில்லை. 

இக்நூல் உமைப்பிரதகளில் பாடல்களுக்குத் த.ரவுமுதலிய 

உறுப்புக்கள் வரையப்படவில்லை ; தொல்காப்பியவுரையில் மேற் 

கோள்களாக வந்தபாடல்களுள் ': ஆயிரம் விரித்த”, '-வானாசெழிலி”! 
என்பவற்றிற்கு மட்டும் இளம்பூரணவடிகள் முதலியோரால் உரிய 

இடங்களில் உறுப்புக்கள் வரையப்பெறறிருந்தமகையின் அவ் 
விரண்டு பாடல்கள் மட்டும் ௮ங்ஙனமே பஇக்கப்பெற்றன. 

உரைக்குரிய மூலத்தின் இடங்களை வருத்தமின்றி அறிந்து 
கொள்ளுதற்காகவே மூலங்களுக்கு அடியெண்கள் ஒருவாறு 

வரையறை செய்து அமைக்கப்பெற்றன, 

ஒப்டமைப்பகுஇிகளும், பிறவுரையாசிரியர்கள் மேற்கோள்க 

ளாக எடுத்தாண்டிருக்கும் இந்நூறபகுதிகளும், இவ்வுசையில் 

விளங்கிய மேற்கோள்களுள்ள இடங்களும், இன்றியமையாக் குறிப் 

புக்களும் ட ஆங்காக்குப் பதிப்பிக்கப் பெற்றுள்ளன ; ௨௧- ஆம் 

பாடலின் - - அம் அடியிலுள்ள, 'தைப்பமை “சருமத்த' என்பது 

சான்ழோர் செய்யுட்கண் வடசொற்சிதைந்து இயைந்ததற்கு உதா 

சணமாகக் காட்டப்பெற்றிருத்தல் (தொல். எச். சூ. ௬ - ௬; இ- வி. 
சூ. ௧௭௫) பின்பு தெரியவந்தது. 

பின்னுள்ள இரண்டு மேற்கோள்களுக்குமட்டும் _இடம் 
விளங்கவில்லை :



vi முகவுரை. 

(1) “*“நெட்டிலை வஞ்சிக்கோ?? (பக் - ௯௬) 

(1) “அசகிகறெலி......ஐந்து ” (பக் - ௧௬.௩௨) 

இப்பு,த்தகத்திலுள்ள அக.ராதியில் இக். நால் மூலம் உரை 

இவற்றிலுள்ள சொற்களும் வாக்கியங்களும் விஷயங்களும், உவமை 

களும் அடங்கியுள்ளன; விளங்குதற் பொருஉ்டு அவற்றுட் சிற்டிஉ. 
வெவ்வேறு விதமாகவும் இதில் அமைக்கப் பெற்றுள்ளன. 

தலைர்சங்கத்தில் எத்துணையோபரிபாடல்கள் இருந்தனவென்று 
இறையனாரகப்பொருளுளை முதலியவற்றால் தெரிந்தாலும் அவற் 

ள் ஒன்றேனும் இப்போது கிடைக்கவில்லை; ஆயினும், பிற்காலத் 

தல் திருக்குருகைச் சடகோபாழ்வார் சந்நி.திக்கவிராயர் பசம்பரசையி 

லிருந்த சிறந்தகவிஞசொருவ.ரால் இயற்றப்பெற்றதாகத் தெரிகின்ற 
பாப்பாவினம் என்னும் .நாலில் அவரியற்றிய நான்கு பரிபாடல்கள் 

காணப்படுகின்றன; அவற்றின்பின் தனித்தனியே எழுதப்பெற்றி 

ருந்த அடியிலுள்ள குறிப்புக்கள் இந் நூலாராய்ச்சிக்குமிக உபயோக 
மாக இருந்தன: 

'“கருங்கடலுூத்த'' என்னும் பாடலின் குறிப்பு. 
“தால்காப்பியனூர், “செப்பிய சான்குக் தனக்குறுப் பாக! என்றுகூற 

வம் இப்பரிபாடலகத்து எரு த்தென்பதோருறப்பினையுக் கூட்டி. ஐந்தாகக் 
கூதியதென்னையெனின் ட ௮ல்தே! மன்று சொன்னாய்) தரவே யெருத் 
தே யராகய் கொச்சக, மடக்யேல் வாரமொ டைக்துறப் புடைத்தே' என் 
பது அகத்தியமாதலின், எருத்தமெ.2 ர்பதனைத் தரவென்றொருசாராசிரியர் 

கூதவும் அகதீதியமுணர்க் த ஒருசாராஎரியர் பாட்டித்கு முகம் தரவாத 
லானும் எருற் தமெள்பது கழுத்தின் புதததித்குப் பெயராதலாலும் ye 
வுறப்புத். தீரச் சார்ச்து பெக்கவேண்டு மென்பதனாலும் எல்லா pra p 
Gb HF Eur _peg grorsorgn wos Hueor GeraasGsrOb ஐக் 
துறுப்பாக்கனொாரெனவுணர்க; Hogs, Demo, எண்விராயதென்னை 
யெனில், ''கொச்சக வகையினெ ண்ஜெடுவிராஅ)ய டக் இயலின் றி யடக்கவும் 
பெறுமே! என்பதனால் விராயதறிக) *கா:மங் கண்ணிய நிலமைத் தாகும்" 
எனவே அதித திறனும் பொருளிலும் வாராதெமக்கூ திய பரிபாடல் இச்செய்யு 
ஞூடையார் வாழ்த் திபலாகக்கூ.றியதெ.௮னையோவெனின், டய) ் இயல் 

வகையே மாற்பாத்கு முரித்தே எனச் ௪தப்புவிதி ஓதினமையான் சன்கு 
பாலிழுள்ளும் பரிடாடல் Canis unwed pu; தலாத் கடவுள் வாழ்த தாயும் 
வரப்பெறுபெ தும குலூலாளிரியர் சோக்கம்பத்றிச் சங்கத்தார் பரிபா 
டல் கூதியூல்கையாத் கூறினுரென wots, (ஆயிரம் விரித்த worm 
குடை யருந்தஃ' என்னும் பரிபாடத் தரலின்பின் 'எரிமலர் சனைஇய 
கண்ணை...8..மாவ லந்தண ரருமறைப் பொருளே' என்பது எருத்தம்; 
இதனை ஒருசாராசரியர் ஆசிரியமென்றுங் கூறுவர்; !” 

யாஅர்வாழவார் யாஅர் வாழவார்'' என்னும் பாடலின் குறிப்பு. 
“இ, சங்கப்பாடலாக்ய பரிபாட லுள், கடுவனிள வெயினனூர் பாட் 

டாய மூல்றாவதாயட் பெட்டனாகனாரிசை பண்ணுப்பா யாழாய 'மாஅயோ



முகவுரை, ரு 

Su ய மாதயோயே! என்னும் பரிபாடல் போல எருத்தமும் கொச்சகமுமில் றி 
பரிபாடல்;"" 
"வேல்விழி மணையேன'"' என்னும் பாடிலின் குறிப்பு, 

இது சங்கப் பரிபாடலுள், 'கார்:௦லி கதற்பெயல்,,,பூமலர்க் தனவே" 
ம் பதினாலாம் பாட்டின் கடையதாய் அமைந்தது )'' 

“*விழுமியதிறதீதழை'' என்னும் பாடலின் தறிப். 
“இது, பரிபாடலுள், 0 சரன்முறைபியத்கையின்" என்னும் இரண்டாம் 

பசட்டினுற ட்புடை கடைததாயவர்தது.' 

ஏட்டுப்பிரதிகள் தேடுகையிற்கி௮டைத்த சல குறிப்புக்களாலும், 
“கண்ணுதற் கடவுள்? (பக். 2.௩.௨) என்னும் உசைச்சிறப்புப்பா 

'கிசத்தாலும், செந்தமிழ், ௩, ௭, ௯, ௧௦-ஆம் தொகுஇகளிற் பஇப் 

,பிக்கப்பெற்றுள்ள திருக்குறட்பரி மேலழகருரை நண் போருண்மாலை 
யாலும் இந்த உரை பரிமேலழகரியற்றியதென்.று தெரியவந்தது. 

இந்தவுரை, பலவிடத்துப் பொழிப்புரையாயும் சிலவிடத்துப் 
1தவுரையாயும் சிலவிடத்துக் கருத்துரையாயும், சிறிதும் புலப் 

'படாத சொற்களின் பழைய வடிவங்களைப் புலப்படுத்தியும், உரிய 

இடங்களில் இலக்கணக் குறிப்புக்களைப் பெற்றும், சிலவிடத்து மிக 

அழகான பதசாரத்துடன்கூடியும், விளங்காத சிலவற்றைத் தக்க 

தமிழ் நூல் மேற்கோள்களாலும் வேதம் உபகிடத முதலியவற்றின் 

கருத் துக்களாலும் விளக்கியும் மிக விரிவாக அமைந்துள்ளது; 

அணுகி ஆராயின், இருக்குறளுரையிலும் இவ்வுரையிலும் ஒத்த 

கருத்துக்களும் ஆசிரியர் பரிமமலழகருடையகொள்ளீககளும் பல 

காணலாகும். 
சிவகசிக்காமணி முதலியவற்றைப் பதிப்பித்த காலங்களில் 

அவ்வப்பொழுது உபகரித்து எனக்கு ஊக்கமளித்துவந்தவர்களும் 

கொழும்பு நகரத்துப் பிரபுசிகாமணியுமாகய கெளரவம்பொருசர்திய 
ஸ்ரீமான், போ. குமாரசாமி முதலியாரவர்கள், இந்.நாலைப் பதிப்பித்து 

வெளிப்படுத்தும்படி. முன்னம் எழுதி வற்புறுத்தியதுண்டு; அவர் 

கள் இப்பொழுது இல்லையேயென்ற வருத்தம் எனக்கு மிகுதியாக 

இருப்பினும் தமிழ்ப்பாஷாபிமானத்திற் இறந்தவரும் அவர்களு 

டைய செல்வக்குமாரருமாய ஸ்ரீமான். டாக்டர். க, நீநீகாந்த முத 
லியாரவர்களிடம் இப்புத்தகத்தைச் சேர்ப்பிக்கும்படி. கேர்ந்தஇில் 
௮ஃது ஒருவாறு மாறிற்று. 

இந்தூல் ஏட்டுப்பிரதிகளைப் பார்த்துக் கடிதத்தில் முதலில் 
எழுஇயவர், பல வருடங்களுக்கு முன் என்னிடம் பீடித்து



x மூசுவுரை. 

வந்த இருப்பெருந்துறை, அ, பொன்னுசாமிபிள்ளையென்பவர்; இது 
போன்றபல உதவிகளை அன்புடன் பல வருடீங்கள் செய்.துவந்த 
அவர் இப்பொழுது இல்லாமை மிக்க வருத்தத்தைத் தருகின்றது, 

இதனை ஆராய்ச்சி செய்யுங் காலத்தும் பதிப்பிக்கும் காலத் 
தும் மயிலாப்பூர் 12. 5. ஹை ஸ்கூல் தமிழ்ப்பண்டிதர் பிரஹ்மஸ்ரீ. 

இ, வை.அரந்தீராமையரவர்கள், சென்னை, இராசாங்கத்துக் கையெ 

முத்தப் புத்தகசாலைத் தமிழ்ப்பண்டிதர் சிரஞ்சீவி, ம, வே. துரை 

சாமி ஐயர் முதலியோர் வழக்கம் போலவே உடனிருந்து அன்புடன் 
செய்த ஒப்புநோக்குதல் முதலிய பேருதவிகள் தமிழகத்தால் 
வரிகப்பாராட்டற்குரியன. ப 

ஒரு பழைய நூலைப் பதிப்பித்தலைக்காட்டிலும் அதனை ஆராய் 

ச்சி செய்தல் காலப்போக்கையும் பொருட்செலயையும் மிக 

உண்டாக்குமென்பதை அறிந்து, நூற்பரிசோதனை செய்வதற்கு 

உடனிருந்து உதவி செய்பவர்கள் விஷயத்தில் எனக்குச் சிறிதும் 
கவலைஉண்டாகாதபடி ஸ்ரீ ஸேதுஸம்ஸ்தானாதிபதிகளும் மதுரைத் 

தமிழ்ச்சங்கத்தலைவர்களும் சென்னைச் சட்டரிரூபணசபை அங்கத் 

இனர்களுமான கெளாவம்பொருக்திய மஹாசாஜசாஜஸ்ரீ பா. இராஜ 

ராஜேசுவர ஸேதுபதிமஹாராஜாஅவர்கள் பேோன்புடன் பொரு 

ளுகவி செய்து ஆதரிக்கின்றார்கள்; “தேவேந்த்ர தாருவொச் தாய் 

ரகு நாத சயதுங்கனே'' என்று பாராட்டப்பெற்ற முன்னோர் 

களுடைய புகழைத் தங்கள் புகழாக அக்கிக்கொண்ட இவர்களைப் 

பாதுகாத்தருளும் வண்ணம் தமிழ்த்தெய்வத்தைப் பிரார்த்தித் 

தலன்றி என்னாற்செய்தற்குரியது வேறுயாதுளது: 

இப்பஇப்பிற் காணப்படும் பிழைகள் என்னுடைய மநதி, 

அயர்ச்சி முதலியவற்றால் நேர்ந்தனவென்றெண்ணிப் பொறுத்துக் 

கொள்ளும்படி. அன்பர்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன். 

ஒன்றுக்கும் பற்றாத என்னை இம்முயற்சியிற் புகுத்தி இந்த 
அளவிலாவது இந்நூல் வெளிவரும்படி. செய்தருளிய இருவால 

வாய்ப் பெருமாள் பேருங்கருணையைச் சிந்தித்து வந்இக்கின்றேன். 

ருவேடீசுவரம் பேட்டை, வே. சாமி நாதையன்: 
தியாகராஜ விலாஸம்" இங்கனம் 

சென்னைட 1-6-18.



பாடினோர் வ.ரலாமு. 

௧. ஆசிரியனஃலக்துவனர்:--இவர் 'செய்தனவாக இப்பகுஇி 
யில் சான்கு பாடல்கள் (௬, ௮, ௧௧,௨௦0) உள்ளன. அவற்றுள் எட்டா 
வ்து முருகக்கடவுளுக்கும் ௬, ௧௧, ௨௦ வையைக்கும் உரியன. 

எட்டாம் பாடலில் இிரிமூர்த்திகளும் ஏனைத்தேவர்களும் முரு 
சுக்கடவுளைத் தரிசித்தற்பொருட்டு வந்திருத்தலால் இருப்பரங்குன் 
றம் இம௰யமலையைபும் அதிலுள்ள சுனை இமயமலையிலுள்ள ௪ரவ 
 ணப்பொய்கையையும் ஓக்குமென்றும் ஆடவரும் மகளிரும் : மகப் 
பேது முதலிய பயன்களைக் கரஇப் பலவகைக் காணிக்கைகளுடன் 
அக்குன்றத்தைச் சார்ந்து ௮வரை வணக்டுப் பலவகை வழிபாடு 
களைச் செய்து வேண்டிய வரங்களைப் பெற்றுய்கின்றன ரென் 
அங் கூறுதன்முகமாக ௮க்குன்றத்தின் பெருமையையும் அற் 
கடம்படியிற் கோயில் கொண்டெழுந்தருளி யிருக்கும் முருசக்சட 
௮ளின் இருவருட் சிறப்பையும் பாராட்டிபிருக்கும் பகுதியும், அச் 
குன்றின் வாழ்வையே தம்முடைய வாழ்வாகக் கருதி உள்ள 
இவர் அதனை வாழ்த்தியிருக்கும் பகுதியும், பிறவும் அறிந்து மிச 
இன்புறற் பாலன. இவற்றை உட்.கொண்டே, ' சூர்மருங்கறுத்த 
சுடரிலை செடுவேற, சீர்மிகு முருகன் றண்பரங் குன்றத், தீந்துவன் 
பாடிய சந்துகெழு நெடுவரை, மின்றீம் பைஞ்சனை ” (அகநா. டு௯) 
என மதுரை மநதனிளநாகனார்கூறினர்போலும். 

மற்றைப் பாடல்களில் மழைவளமும் வையைப்*₹ பெருக்கும் 
புதுநீர் விழவின்பொருட்டுப் பலர் தத்தமக்கேற்ற ஊர்திகளிலேறிக் 
கொண்டுவையைக்குக் கையுறைப் பொருள்களாக ஏந்திசசெல்லும் 
டொன்மீன் முதலியனவும் நீர் விளையாட்டி.ற்குக் கொண்டுசெல்லும் 
கருவிகளும் தெப்ப வகைகளும் சன நெருக்கமும் நீர் விளையாட்டும் 
பிறவும் கூறப்பெற்றுள்ளன. பரிபாடலைப்பெறற பெருமை வாய்ந்த 
தென ௧௧-ஆம் பாடலில் இவர் வையையாறறைச் சிறப்பித்திருத்த 
லும் ௮து * கடலொடு கலததலை ௨௦-ஆம் பாடலில் உவமை முகத் 

தால் தெரிவித்திருத்தலும் Ag preven, 

ஸ்ரீ ஸெலுஸம்ஸ தான த திற் ழேகடலோரத தர ஆககதரையென்னு 
மூரிதுளள சத்திரம் வையை£இ கடலொு கலக்கு துதையிழ் ஸ்கானஞ் 
செய்ய வருவோரககுட் பணடைக்காலத இல் ௮மைக்கப்பெத்ததென்று கேள் 
விபுண்டு; மதரைஜிலலா சரித்தாததாலும் இத தெரிஏன்த.த * திருவாத 
யூசர் புராணமுடையாரும் பாஞ்சோதிமுனிவரும் வையை கட்கொடு 
கலவாமைக்குக் காரணங கத்பிததது, கால வடைலில பழுச்சல் மிகுதி 
யால், அ.து கடலொடு கலத்தல் தலிர்ந்ததை சோக்டெடோலும் 

B 
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இவர் கலித்தொகையில் நெய்தற்கலியை இயற்றியவர்; ௮௩ 
காலில் ஐந்இணைக்குமுரிய கலிப்பாக்களைக். கோத்தவர்; இவை, 

“பெருங்கடுங்கோன் பாலை கு திஞ்சி கபிலன் 
மருதனிள சாகன் மருத - மருஞ்சோழ 
னல்லுச் திரன் முல்லை நல்லந் துவனேய்தல் 
கல்விஉலார் கண்ட கலி” 

{ 

என்னும் வெண்டாவாறும், “பூரிவுண்ட'” (கலி. ௧௪௨) என்பத 
னுரையிலும், ''உரிப்பொருளல்லன'' (தோல், அகத், சூ, ௧௩) 

என்பதனுரையிலும் ஈச்சினார்க்கினியரெமுதியுள்ள வாக்கியங்களா 
அம் விளங்குகின்றன, 

இருவள்ளுவமாலையிலுள்ள “சாற்றிய பல்கலையும் ' என்னும் 

வெண்டாவை இயற்றியவரும் இவசே. மதுரை, திருப்பாங்குன்றம், 
இவற்றின் இடைவழி, வையையாறு, தஇருமருதந்துறையென்பவற் 
தின் இயற்கைகளையும் ஆங்காங்கு நிகழ்ந்த பலவகைச் செய்திகளை 
யும் விளங்கக்கூறி யிருத்தலால் இவருடைய ஊர்மதுரையென்றும் 
“கடன் முகந்துகொண்ட” (அகரா, ௪௩) என்பதை இயற்றிய 
வ. ரான மதுரையாசிரியனல்லந்துவனுசென்பவர் இவசேயென்றும் 
தோற்றுகின்றன. 

௨. இளம்பேருவழுதியார்:--திருமாலுக்குரிய ௧௫-ஆம் பாடலை 
இயற்றியவர் இவர், இப்பாட்டில் எல்லா மலைகளுள்ளும் இருங்குன் 
றம் (திருமாலிருஞ்சோலை மலை) சிறந்ததென்று எடுத்துக் காட்டி. 
யிருக்கும் அழகும், சிலம்பாற்றால் அழகு பெற்றுள்ள அக்குன்றத் 
இன் வளமும் விரும்பி * அதிலெழுந்தருளியிருக்கும் கண்ணபிரா 
னும் பலதேவரும் உருவத்தால் இருவ.ராமினும் தொழிலால் ஒரு 

கண்ணபிரானையும் பலதேவரையும் இக்கனஞ் சேர்த்து ஒருக்கு 
டாராட்டி யிருத்த இர் நூலிலுள்ள வேறு பாடல்களாலும் அதியலாகும்; 
வானுற வோங்கிய வயம்கொளிர் பனைக்கொடிப், டானித லவண்ணன்போத் 
பழிதீர்ச்த வெள்அையும், பொருமுரண் மேம்பட்ட பொலம்புனை புகழ்சேமித், 
இருமறு மார்பன்போற் நிறலசான் த காரியும்", “உள்ளுரு ணேமியான் 

வாய்வைத்த வளைடோலத,தெள்ளிதின் விளங்குஞ் சுரிநெத்றிச காரிய, மொரு 
குழை யவன் மார்பி லொண்டார்போ வொளிமிகப், பொரு உறப் பொருந்திய 

செம்மறு வெள்ளையும்” (கலி, ௧௦௪, கடர), ““கடல்வளர் புரிவசளை புரையு 
மேனி, யடல்ட௨&் சாஞ்சுற டனைக்கொடி யோனு, மண்ணுறு திருமணி 
புரையு மேனி, விண்ணனுயர் புட்கொடி விதல்வெய் யோனும்,,,வலியொத் 
தீயே வாலி யோனைட், புகழொத் தீயே யிகழுக ரடகனை'' (புறநா. ௫௬), 
மாயவனும் தம்முனும் டோலே மநிகடலும், கானலுஞ்சேர் வெண்மண 

ல் காணாயோ' (திணைமா, ௫௮) என்பவந்ராலும் இதனையுணர்க, ''புகர் 
கள்ளை காகர்,-ம் கோட்டம்'' (சீலப் ௬: ௧௦) என்பதனாத் பலசேவர்க் 

குத் திருக்கோயிலிருச்தமை Osea pg. சோலைமலையித் பலதேவர்திரு 
வுருவம் இக்காலத் திற் காணப்படவில்லை,
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வரே யென்பதற்குக் கூறியுள்ள உவமையயமும், ௮க்குன்றம் இரு. 
மால் போல்வது, தன்னைக் கண்டோருடைய மயக்கத்தை யறுப் 
ப.து, ஆதலால், சென்றேலும் கண்டேனும் இசைசோக்கயேலும் 

குடும்பத்துடன் வழிபடுமினென்று உலக்த்தவரை நோக்கிக் கூறி 

யிருக்கும் இவரது அள்புடைமையும், ௮க்குன்றத்தின் அடியுறை 
தலே தமக்கு வேண்டுமென்று இவர் முடித்திருத்தலும் அறிந்து 
இன்புறுதற் குரியன, வழுதியாரென்ற பெயர் இவர் பாண்டியர் 

குடியிற் பிறந்தவ ரென்பதைப் புலபபடுத்துகின்றது. இளம்பிரா 
யத்திலேயே பேரறிவின.ராக இருந்த.துபற்றி இவர் இப்பெயர் பெற் 
றனரென்று தோற்றுகின்றது ; இப்பாடலே இவரது போறி 
விற்குப் போதிய சான்றுகும். புறகானூற்றைப்பாடிய புலவர்களுள் 
கடலுண்மாய்ந்த இளம்பெருவழுஇி யென்று ஒருவருளர்) அவர் 

பாடிய :உண்டாலம்ம” என்னும் செய்யுளும் இப்பாட்டும் பசோட 

காரச் செய்தி முதலிய கருத்துக்களில் ஒத்திருத்தலானும் பெய 

சொற்றுமையானும் ௮வரும் இவரும் ஒருவசென்றே கொள்ளு 

தல் முறையாகும். “கடலுண்மாய்ந்த' என்னுமடைமொதி, துஞ்சிய 
பின்பு இவருக்கு அமைக்கப்பட்டதென்பது சொல்லாமலே விளங் 

கும். கற்றிணைப்புலவர் வரிசையிலும் பழைய இலக்கணவுரைகளின் 

உதாரணங்களுள்ளும் பெருவழுதி யென்னும் பெயர் காணப்படுகின் 

றது; ஆயிலும், இளமையென்னுமடைமொழி யின் மையால், அப் 
பெயரையுடையார்வேழு இவர் வேிறென்று கொள்ளலவண்டும், 

௨, ' கடுவனிளவேயமினனார்:--இவர் செய்த பாடல்கள் ௩, ௪, 
௫); இருமாலையும் முருகக்கடவுளையும் வாழ்த்தியிருத்தலால் இவர் 

அவ்விருவரிடத்தும் ௮ன்புடையவரென்று தெரிகிறது. மூன்று 

வது நான்காவது பாடல்களில் திருமாலைத் துதித்திருக்கும் பகுதி 

களும் அவருடைய நால்வகைவியூகம், வசாக ஈரசிங்க வாமனாவ 
தாரச் செயல்கள், gat ௮ன்னமாகத் தோன்றிச்செய்த அரிய 

செயல், வேதத்தால் ௮வர் பாராட்டப்படும் வகை, யோகெளாலே 

இயானிக்கக்படும்முறை, கருடனும் பனை நாஞ்சில் யானை ஆய 

இவைகளும் அவருக்குக் கொடிகளாகவுள்ளன் வெள்பத, ஆல் 

கடம்பு ஆற்றிடைக்குறை குன்றம் இவற்றில் ௮வர் வேறுவேறு 
பெயசோடு எழுந்தருளி யிருத்தல், கருடன.த பெருமை, அவனுக் 

குண்டாகய செருக்கை ௮வர் ௮டக்கினமை, தத்துவத்தின் தோற்ற 
வொடுக்கங்கள் முதலியவற்றை விதந்து கூறியிருக்கும்” பகுத
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களும் மிக்க இனிமை பயப்பன, முருகக்கடவுளுடைய இருவவதார 

வரலாறு, ௮வதரித்தஅன்றே இந்திரன்முதலிய தேவர்களைவென்று 

அவர்களளித்த மயில் கோழி முதலியவற்றை அவர் பெற்றமை, 

வேற்படையாற் சரெளஞ்சத்தையுடைத்து வழியுண்டாக்கனமை, 

பிணிமுகமென்னும் யானையை ஊர்க் துசென்று கடலிற் சூர்மாவைத் 

தடிந்தமை ஆடிய இவைகளும், வெறியாட்டுச் செயல், சிவபிரான் 

திரிபுர தகனஞ்செய்த சரிதம் ஆகிய இவைகளும் ஐந்தாம்பாட்டில் 

மிகஅழகாகக் கூறப் பெற்றுள்ளன, “எமக்கு வேண்டுவன நுகர் 
பொருளும் போகமுமல்ல; அருளும் அன்பும் அறனுமே” என்று 

வேண்டிக் கொண்டிருத்தல் இவருடைய பேரன்பைத் தெரி 

விக்குின்ஐ.து, இவர்பெயர் ஒரு பிரதியிற் கடுவனிளவெயினாரென் 

றுங் காணப்படுகிற து. | 

கரும்பிள்ளைப் பூதனார்:--இவர் வையைக்குரிய ௧௦ - ஆம் 

பாடலை இயற்றியவர்; இப்பாடலிலுள்ள புுநீர் விழாச்சிறப்பு மிக்க 

இன்பமளிப்பது. நீர் விளையாட்டின் முறை இதனால் ஈன்கு ௮.திய 

லாகும். "இதில் வந்துள்ள உவமைகள்யாவும் மிகச்சிறந்தவை. 

நெருக்கத்தால் மெல்லச்செல்லுமாந்தர் நடைக்கு வாச்சியத்தின் 

விளம்பித நடையை உவமை கூறியிருத்தலின் இவரது இசைப் 

பயிற்சியும் வையையின் பேருதவிக்குப் பாண்டியன் கொடையை 

உவமை கூறியிருத்தலின் அவனிடம் இவருக்கிருந்த அன்பும் 

வெளியாகின்றன. 

௫. கீ ரந்தையார்.-- ௨-ஆம் பாடலாகிய திருமால்வாழ்த்.து இவ 

ரால் இயற்றப்பெற்றது; இதில் ஐம்பூத ஊழிகள், செய்தல் முதலிய 

பேசெண்கள், இருமாலின் வியாபகம், அவர் பல தேவராகவும் 

கண்ணபிரானாகவும் பூவராக மூர்த்தியாகவும் ஆனமை, தேவர்க 

ளுக்கு அவர் அமழுதளித்தது, வேள்வியில் அவருக்குள்ள சம்பந்தம் 

ஆகிய இவைகளும் பிறவும் கூறப்பெற்றுள்ளன., அவருடைய 

இருமேனி மூதலியவற்றிற்கு இவ்வாசிரியர் கூறியவுவமை, ௮வர.து 

இருமார்பைப் பாராட்டியிருத்தல் முதலியவைகள் வியக்கற்பாலன. 

இருவள்ளுவமாலையிலுள்ள, *தப்பாமுதற்பாவால்'' என்னுஞ் செய் 

யுளை இயற்தியவரும் இவசே. சிலப்பதிகாரம் ௨௩-௮ம் காதை, 

௪௨-ஆம் அடியில் €ரந்தையென்ற பெயரொன்று வந்துள்ளது. ௮ப் 

பெயரையுடைபாரும் இவரும் ஒருவரோ வேமோ தெரியவில்லை, 

௬, குன்றம்பூதனார்:--இவர் முருகக்கடவுள்பால் அன்புடை
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அவருக்குரிய ௯, ௧௮-ஆம் பாடல்களை இயற்றியவர். ௯-ஆவ 

இல், “நான்மறை ஷிரித்து'” என்பது முதலியவற்றூற் பாராட்டி. 
கிருக்கும் தமிழ்வழக்கு, தமிழ்மொழியின் கண் இவருக்குள்ள 
பேரன்பைப் புலப்படுத்தும். ௧.௮-ஆவது செய்யுளால் சூரனுடைய 

மாமரச் செய்தியும் இகுப்பரங்குன்றத்துள்ள கோயிலின் பக்கத்தே 
த் இரவம்பல முண்டென்பதும் தெரியவருகன்ன. குறிஞ்சித் 
இணைக்குரிய முதல், ௧௬, உரியென்ற முப்பொருள்களையும் செவ்வ 
னேயமைத்து ஈயமுறக் கூறியிருத்தலை உற்று நோக்கும்பொழுது, 
இவர் ௮த்தணையைப் பாடுதலில் வல்லவரென்.று தெரிகின்றது. 

* இருப்பரற் குன்றத்துள்ள சோலை சுனை அருவி சாந்தள் இனை 
ஈமில் முதலியவற்றை வருணித்து, அக்குன்றம் இமயத்தையும் 

முருகக்கடவுளின் ஊர்இியாகிய யானையையுமொக்குமென்று இவர் 

தியிருப்பது பாராட்டற் பாலது. குன்றத்தை இங்கனம் அழ. 
றப்பாடி மிருத்தலால், இவர் இப்பெயர்பெற்றனர் போலும், 

௭, கேசவனார் :-- இவர் முருகக்கடவளுக்குரிய ௧௪ - ஓம் 
.ரடலை இயற்றியவர்; இப்பாடலில் திருப்பரங் குன்றத் துள்ள சுனை 

நதலியவற்றையும் கார்காலத்தையும் வருணித்திருத்தலும் ௮ங் 

௩ங்கே கூறிய உவமைகளும் முருகக்கடவுளை முன்னிலையாக்கத் 
.அதத்திருக்கும் ௮ருமையும் மிக்க இன்பம்பயக்கும். அவரை 

அடுத்தடுத்து வழிபடுவதன் பயன் மேன்மேலும் அவைவழிபவெ 
| தாகவே ஆகல் வேண்டுமென்று இதனிறுதியில் வேண்டுதல், அவர் 

' பால் இவருக்குள்ள ஒப்புயர்வற்ற அன்பைப் புலப்படுத் துகன்ற.து. 

| இல சச்செய்திகளை இவர் பலபடப்பார.ரட்டியிருக்கிறார்; இப்பாட 
, லுக்கு. இசை வகுத்தவரும் இவரே, 

| ௮, நப்பண்ணஞார்:--முருகக்கடவுளுக்குரிய ௧௯-ஆம் பாடல் 
இவரால் இயற்றப்பெற்றது, திருப்பரங் குன்றத்தில் நிகழும் வள் 
னியம்மையின் தருமணவிழாச் செய்தியும் முருகக்கடவுளைத் தரி 
சிக்கவிரும்பி மதுரையிலுள்ளார் தத்தமக்குரிய ஊர்திகளில் ஏறியும் 

நடந்தும் செல்லுதலும், அவர்களுடைய நெருக்கத்தாஷ்தோன்றும் 
ஆழியின் காட்சியும், பாண்டியன் உரிமை மகளிரோடும் மீக்திரிமார். 

முதலியவர்களோடும்வந்து அம்மலையின் மீதேறித் திருச்கோயிலை 

வலம்வருதலும், தரிசிக்கவந்தவர்கள் அம்மலையில் நிகழ்த்தும் 
  

     
    

இது குன் தமெனவும், குன்தெனவும் இச் தாலிலும் பி, பித 
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பலவகைச் செய்திகளும், ஆண்டுள்ள। மண்டபத்து எழுதப்பெற்ற 

பழஞ்செய்இிகளைப் புலப்படுத்தும் சித்தரவகைகளும், பலவகை 

மலர்களின் தோற்றமும், கொடியேற்றிய யானையை அலக்கரித்துப் 

பூசித்தலும், கன்னியரும் மணந்தமகளிரும் பயன்களைக்கருதி அந்த 

யானையின் கவளமிச்சிலை யுண்ணுதலும், முருகக்கடவுள் கடம்பின் 
அடியில் எழுக்சருளிமிருத்தலும், பிறவும் இப்பாடலிற் கூறப்பெற் 
ள்ளன, இதில் வந்துள்ள உவமைகள் மிக்க இன்பம் பயப்பவை, 

இவரது இயற்பெயர் பண்ணனா ரென்பது; *௩' என்பது சிறப்புப் 

பொருளைத் தருவதோ ரிடைச்சொல், 

௯, நல்லச்சுதனார்: -முருகக்கடவுளூக்குரிய ௨ ௨௧- ஆம் பாடல் 
இயற்றியவர் இவர்; இப்பாட்டில் முருகக்கடவுள் ஊரும் யானை, 

அவர் தொடும் அடையற்செருப்பு, அவரது வேற்படை, அவர் 

அணிந்தகடப்பமாலை, இருப்பரங்குன்றம், அதிலுள்ளமகளிருடைய 

- பலவகைச் செயல்கள், அங்கே ஆடும் மயிலின் காட்ச, மகளிரும் 

மைந்தரும் சனையில் நிசழ்தி.தும் ரீர்விளையாட்டு, பலவகை மணத் 

gi ௮/ங்கே தவழுங் காற்றின் இயல்பு, கேள்வஒருட்டும் துடி.ச் 

சீர்க்கிசையக்குன்றத்து மகளிராடல் ஆகிய இவைகளும்,பிறவும்கூற 

ப்பெற்றுள்ளன, தஇிருப்பாங்குன்றம் யானையாக உருவகஞ் செய் 

யப் பெற்றிருத்தல் மிக ஆழகிது. முருகக்கடவுளுடைய அடியின் 

£ீமும் இருப்பரங்குன்ற,தீதின் &மும் உறைதல் தமக்கு இயைய 

வேண்டுமென்று இவர் வேண்டுதல், அவர்பால் இவருக்குள்ள ௮ன்' 

பின் மிகுதியைக் காட்டுகின்றது, இந்நூலில் ௧௬, கள, கறு, 

௨௦ - ஆம் பாடல்களுக்கு இசைவகுத்தவரும் இவமே. இவற்றால் 

இயலிசைகளில் இவர் வல்லுசென்று தெரிகின்றது, 

௧௦, நல்லமுசியார்:-- இவர் வையைக்குரிய ௧ஈ-ஆம் பாடலை 

யும் முருகக் கடவுளுக்குரிய ௧௭-ஆம் பாடலையும் இயற்றியவர். 

பதினாறுவதில், வையையினது கரை அதன் துறை அதன் 

கரைச்சோலை முதலியவற்றின் சிறப்பியல்பும் அதன் நீர்ப்பெருக் 

கும் ௮தில் நிகழ்க்த நீர்விளையாட்டுச் செய்தியும் பதினேழாவதில் 

இருப்பரங்குன்றத்தில் முருகக்கடவு ளெழுந்தருளிய கடம்பை ௮ன் 

பர்கள் வக்து வழிபடுதலும் மாலைதோறும் ௮க்குன்றத்தின் ௮டியி 

லுறைவோர் விண்ணுலக இன்பத்தையும் விரும்பாசென்பதும் 
அதிலுள்ள பலவகை விசேடங்களும் மதுரையின் வளமும் செவ் 

வனே கூறப்பெற்றுள்ளன,
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௧௧. நல்லெழுனியார்.--இவசாற் பாடப்பெற்றது இிருமாலுக் 
குரியதாகெ ௧௩ - ஆம் பாடல், இதில் இருமாலின் திருவுருவம் முத 
வியவற்றைப் பலபடப்பாராட்டி கிருக்கும் பகுதிகளும் அவரைத் 
துதித்திருக்கும் பாகங்களும் ௮ன்பர்களுடைய மனத்தை ஆரர்த 
வெள்ளத்.திலழுத்தும்” ௮திகமா னெமோனஞ்சியின் பரம்பசை 
யோர் பெயர்களில் *எழுனி' என்பது விரவிவகசூதலால், இவர் 
அவன் பரம்பரையினரோவென்று நினைத்தற்குடமுண்டு, இவர் 

பெயர் ஈல்லெழினீயென்றும் வழக்கும். 

௧௨, நல்வழுதியார்:--இவசாற் பாடப்பெற்றது வையைக்குரிய 
௧௨-ஆம் பாடல். சையமலையிலிருந்து மரங்கள் பலவற்றை 

வையை அடித்துக்கொண்டு வருதல், ௮து மதுரையின் மதிலைப் 
பொருதல், அதற் புதுநீர் பெருக வருதலைக்கேட்ட மகளிர் 
தலைவர்களுடன் ஊர்இகளில் ஏறிச்செல்லல், ௮.துகண்ட பிறமகளிர் 
தம்முட்கூறுங் கூற்றுக்கள், சனங்களின் முழக்கமிகுதி, பலவகை 
வாச்சிய வொலிகள், சென்றோர் தம்மவர்க்கு அங்கங்நே சிகழ் 
பவற்றை உவந்து காட்டிக்கூறல், நீர் விளையாட்டின் வகை முதலி 

யன இதில் மிக நன்றாகக் கூறப்பெற்றுள்ளன, வழுதியாரென் 
பது இவர் பாண்டியர் குடியிற் பிறந்தவரென்பதைக் காட்டு 

கின்றது, 
௧௩, மையோடக் கோவனுூர்:--இவர் வையைக்குரிய ௭ - ஆம் 

பாடலைமியற்றியவர். வையை பல பொருள்களோடு பெருக 
வருதற்குப் பாண்டியர்சேனை பகைமேற் செல்லுதலையும் ௮ப் 

பெருக்கால் வேறுபட்ட இடங்களுக்கு அச்சேனையால் வேழுபட்ட 
பலீகப் புலங்களையு முவமைகூறி மிருத்தலை கோக்கும் பொழுது 
இவர் இராசபத்தியுடையவ ரென்பது புலனாகின்ற த; இவர் கூறிய 
வையைப் பெருக்கின் செயல்களும், புனல்விளையாட்டு வகையும் 
தருமருத மூன்றுறைச் சிறப்பும் பிறவும் மிகவியக்கற்பாலன, இவர் 

புனல்விளையாட்டிற்குக் கருவியாகிய ஒடத்தை எந்த வகையாகவோ 
புனைந்து கூறியதுபற்றி இப்பெயர் பெற்றிருக்கலரீசமென்று ஊ௫த் 
தற் இடமுண்டு, 

 



இசைவகுத்தோர் வரலா... 

௧. கண்ணகனார்:--இவர் ௨௧- ஆம் , பாடலுக்கு இசை 
வகுத்தவர்; புறகானூற்றிலுள்ள ௨௧௮- ஆம் செய்யுளியற் றிய ஐ 

நற்றிணையில் ௭௯-ஆம் செய்யுளியற்றியவரும்ண இவரே; இதனால், 
இவர் இயற்றமிழிலும் வல்லுஈரென்று தெரிஏன்றது, 

௨, கண்ணஞைனார்:--இவர் ௫ - ஆம் பாடலுக்கு இசைவகுத் 

தவர், 

௩. ' கேசவனார்:--௧௪-இம் பாடலுக்கு இசைவகுத்தவர்; பிற 
வரலாற்றைப் பாடினோர் பெயரிற் காண்க. 

௪, நந்நாகனார்:--இவர் ௧௨ . ஆம் பாடலுக்கு இசை வகுத்த 

வர். ஈப்பண்ணனாரென்பதிற்போல ௩' என்பது சிறப்புப் பொருளை 
யுணர்த்தும், 

௫. ஈல்லச்சுதனார்:--இவர் ௧௬, ௧௭, ௧௮, ௨0-ஆம் பாடல் 

களுக்கு இசை வகுத்தவர்; பிற வரலாற்றைப்: பாடினோர் பெயரிற் 
காண்க. 

ஈ, நன்னாகனார்:--இவர் ௨ - ஆம் பாட்டிற்கு இசைவகுத்தவர், 
புறகானூற்று ஆசிரியர்களுள் புறத்திணை ஈன்னாகனாசென ஒருவர் 
உளர்; அவரும் இவரும் ஒருவரோ வேறோதெரியவில்லை. 

௭. நாகனார்:--இவர் ௧௧-ஆம் பாடலுக்கு இசை வகுத்தவர், 

௮. பித்தாமத்தர்:--இவர் ௭ - ஆம் பாடலுக்கு இசை வகுத் 
தவர்; இப்பெயர் பித்தாமக்கரென்றும் காணப்படுகின்றது. : 

௯. பேட்டஞைனார்:--ஈ., ௪-ஆம் பாடல்களுக்கு இசை வகுத் 
"தவர் இவர், 

௧0. மருத்துவனல்லச்சு தீனார்:-- இவர் ௬, ௮, ௬, ௧0, ௧௫௫, ௧௯- 

கம் பாடல்பளுக்குஇசை வகுத்தவர். “மருத்துவன்' என்ற சிறப் 

புப் பெயர்' இவர் மருத்துவ நூலிலும் வல்லவரென்பதைக் காட்டு 

இன்ற.து, 

Suv



இத்்.நூலிலுள்ள சிறந் தப பாகங்கள். 

திருமால்:--(மேதற்பாட்டு;) அடிகள்: ௬-௧௩, ௨௩.௬௫; (௨) 
2ர.ஏச; (௩) ௧-௧௧,௨௯ - ௩0, ௧௩-௯௪; (௪;) ௧-௯, உடு. ௩௫, 

3.௭௩) (௧௪) ௪௭-௮, ௬௧.௪; (௧௫:) ௧௧-௪, ௨௭.௩௪, ௪௬-௮, 

௪ ௪; (வானாசெழிலி;) ௭௪௯, ௬௪-௪௮ ; 

மூருகக்கடவுள்:--(இ:) ௧.௨௧, ௫௦-௮௧)(௮:) ௧.௩௫, ௯௬௬-௧௧௧, 

5௩இ.௩0) (௬:) ௮௧.௫; (௧) முற்றும்; (௧௭:) ௭-௨) (க௮௮:) 
௫௩-௨௧, ௪௫-டு0; (௧௯) ௧-2.௯; ௩0௭); (௨௧:) ௧. ௧௭, ௨௨.௩௮, 

௬௮-80 ) 

வையை:--(௬:) ௧-௧௦, கடா) (எ;) ௧-௦) (௧௦) ௧-௮, 
௧௯-௩௧, ௫௨-௬௮), ௭௪.௮, ௮-௮, ௧0௦௩-௧௧; (க௧:) ௩௧.௮, ௪௧-௪, 

௫௦-௬0, ௭௮-௮௪, ௯0-௬௨; ககடு.- ௨௧, ௧௩-௪0) (௧௨:) ௪௫.௬; 

(௧௬:) க-கடு, ௩௩-௮௮, FF-6r, Ge-W); (2.0:) ௧௪.௨௨, ௩௨-௪ந, 

2௬-௯௩, ௯௬௮-௧00) (3௨) ௧-௮) 8.௧-௪; (மாரிலந்தோன் ரூமை:) 

௩௨௪௪0, புநு-௬௩ 

மதுரை:--௧௭௪.௧௭௫- ஆம் பக்கத்துள்ளவை முற்றும், 

  

இந்நாலை எடுத்தாண்ட உரையாசிரியர் முதலியோர் பேயர்கள்:-- 

இலக்கணக் கொத்துரையாசிரியர் நாற்கவிராய ஈம்பியசப 

இலக்கண விளக்க உரையாிரியர் பொருளுரையாசிரியர் 
இளம்பூரணர் பரிமேலழகர் 

சங்கரஈமச்சிவாயர் பிரயோக விவேக உரையா$ரியர் 
சேனாவரையர் புறத்திரட்டுத் தொகுத்தோர் 

தக்கயாகப்பரணி உரையாசிரியர் பேராசிரியர் 

திருக்குறட் பரிமேலழகருசை மமிலேறும்பெருமாள்பிள்ளை 

அண்பொருண்மாலையுடை யார் மயிலைகாதர் 

நச்சினார்க்கினியர் மாறனலநங்தா சவுஓரயாடரியர்,



- பரிமேலழகர் வரலாறு, 
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இந்தூலுரையாசிரியராகய' பரிமேலழகர் ஸ்ரீ காஞ்சி saree 

துள்ள ஸ்ரீ உலகளந்த்பேருமாள்கோயில் : அருச்சகபரம்பரை 
பிற் பிறந்தவர்; வைணவ சமயத்தினர், இவர் * திருக்குறளுக்குச் 
சிறந்த உரையியற்றியிருப்பது யாவரும் அறிந்ததே. இவருடைய 

ஊர் முதலியன கர்ணபரம்பரைச் செய்தியாலும், “இருக்காஞ்சி 
வாழ்பரி மேலழகன் வள்ளுவர் நூற்கு வழிகாட்டி. னன்றொண்டை 
மண்டலமே!” நீணில மளந்தோன் ரூடொழு மரபிற் பரிமே லழ 

கன்!” (2982-ஆம் பக்கம்) என்பவற்றாலும் தெரிகின்றன. 

இவர், இருமாலிடத்.தும் திருமாலின் அடியார்களிடத்தும் மெய் 
டயன்பு பூண்டொழுகியவர்; திருக்குறள் ௩௯-ஆம் அதிகாரத்தின் 

அவதாரிகைபில், இருமாலை இறையென்றதும், 14 இருவுடை மன்ன 

மைக் காணிற்றிருமாலைக் கண்டேனே யென்னுமென்றுபெரியா ரும் 

பணித்தார்? என்றதும், மற்றும் ௮ர்.நூலுளையிலும் இந்நூலுை 
யிலும் எழுதியுள்ள பல குறிப்புக்களும் இதனைப் புலப்.புத்.தும்; 
வடமொழியிலும் தென்மொழியிலும் மிக்க பயிற்சியுள்ளவர்; “வட 

அற்துறையுர் தென் றிசைத்தமிமும், விதிமுறை பயின்ற நெறியறி 
புலவன் '' என்பதனாலும் இவருடைய உரை ஈடையாலும் இது 
விளங்கும். 

அருச்சகரிற் பலர் பண்டைக்காலத்தில் வடமொழி தெள் 

மொழிகளில் மிக்க பமிற்ரியுள்ளவர்களாக இருந்ததற்கு ப்ரீ கக்சி 
யப்பசிவாசாரியர் முதலியோர்களே உதாரணமாவார், 

இருக்குறளுக்கும் இக்நூலுக்கும் இவர் உசை செய்தவ ரென் 

பதை இரண்டு உரைகளிலுமுள்ள ஒற்றுமைப் பகுதிகள் பலவற் 
ரூலும் அறியலாகும். 

பண்டைக்காலத்தில் அரசர்களுடைய பிறழ்ச்சியால் இந்நூல் 
படித்துப் பாராட்டுவோரற்றுக் கடந்ததென்றும் அக்காலத்தில், 
பழைய நூல்கவினிடையே தம் சொல்லை மடுத்து வேறு படுத்தும் 
  

* “ soi”, மி திருத்தகு", " தெய்வப்புலமை” , *! பாலெல்லாம்"" , 
“ வள்ளுவர் சர் '' என்னும் வெண்டாக்களும், " Bos Bu தமிழில்?! என் 
னுமசவலும) ** வள்ளல் சிலைட்பெருமாள் "' என்லும் கலித். துறையும் பித 

வும் இதனைப் புஜட்டடுததும். 
* திதவாய் மோழ் ௩௪-ஆம் திருப்பதிகம், ௮,
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அஃல்புள்ள சந்தியா சென்பவராலும் பெரருள் தெரியாமல் ௭ மூதி 
யவர்களாலும் பாடகர்களாலும் இந்நூலில் சேர்ந்த பலவகைப் 
பட்ட பிழைகள் " அறிஞர்களுடைய செவிகளை வெதும்பச் செய் 
தலைத்தெரிந்து ௮ய்பிழைகளை 668 ஆராய்ந்து உண்மையான 
பாடத்தையறிந்து சிற்றறிவினர்க்கும் தெற்றெனப் புலப்படும்படி, 

இவர் இவ்வுரையை இயற்றின சென்றும் இந்நடலுரைச்சிறப்புப் 
பாயிரத்தால் தெரியவருகின்றன. 

“விரும்பியருள்'? (பக்கம், 888) என்னும் வெண்பா, இந் 
நூலுக்கு : ரைசெய்யத்தொடங்குமுன் இவர்கூறிய கடவுள் வணக் 
கமாக இருக்கலாமென்று தோற்றுகின்றது. 

மிக அரியனவாகிய வட நூல்களின் கருத்துக்களை எளியன, 

வாகத் தமிழ் நாட்டார் அறிந் துகொள்ளும்படி செய்த மகோபகாரி 
களில் இவர் ஒருவர், சுருங்கச் சொல்லல், விளங்கவைத்தல் முத 

லிய அழகுகளையமைத்து உரையெழுதுதல் இவருக்கு இயல்பு 

பழைய செய்யுட்களையே உரைஈடையாக உபயோகித்த உசையா 

சிரியர்களில் இவர் முதன்மையானவர். 

இவர் இருமாலடியவராக இருந்தும் பரிபாடலிற் சிவபெரு 
மான் முருகக்கடவுள் முதலியோர்களைக் குறிப்பிடுமிடங்களில் அவ 

ரவர்களுடைய பெருமைகளை ஈன்கு விளக்கிச் செல்லுதலால் 
இவருடைய ஈடுவுகிலைமை புலனாகின்றது, 

இவர்பெயர் பரிமேலழகபையனெனவும் பரிமேலழகியா சென 

வும் வழங்கும், 

வண்புகழ் நிறைந்து வ௫ிந்துவாங்கு நிமிர்தோள்"' (மூருகு. 

௧௦௬) ௮ன்புழி, வந்து” என்பதற்குப் பகைவர்மார்பைப் பிளந் 

தென்று பொருள்கூறி, படைக்கலங்களால் வடுப்பட்டென்று 

பொருளுரைத்தல் இறைவனாதலிற் பொருக்தாதென்று விசேட 
வுசையுமெழுதிய ஆசிரியர் நச்சிஞர்க்கினியர் Digit], ‘6 eum Goer 

மிகுவய மொய்ம்பின்” (பரி ௯௬:௫௭) என்பதற்கு வாஉ்டமும்பு 

நெருங்கு வெற்றிமொய்ம்பென்று இவர் பொருளெழுதியதைச் 

சட்டியதாயின், இவர் இந்.நூலுக்கு உரையியற்றியகாலம், ௮வர் பத் 

துப்பாட்டிற்கு உமையியற்றிய காலத்திற்கு முறிபட்டதென்று 

கொள்ளலாம்,



க ஸரி sgt sinh. 

பாடிஜேர்களுடைய ஆழ்ர்த கருத்துக்கள் விம்ம இ! 
அதுள் அள்சற்சே இவர் எழுதிய உரைசயங்களுட் பின்னர்ச் 

சட்டியலை அதிர்து இன்புறற்பாலன:-- 
(மூன்றும் பாட்டு:) அடிகள்: ௧௦-௧௧, ௩௬ . ௪௩, ௮௧. ட, 

(௪) ௧௦; (டு) ௧௦, ௩௭, ௪௯ - ௮ (௪) ₹0-௫௦ (௮) ௭௨ -௩. ௭௭; 

(௬4 ௩௪; (௧௦) சீக - டுி, ௯௩; (௧௧) ௧ . கடு; (௨) ௯௦ - ௯௨; (௧௩) 
GG; (65) ௬௩௦ - ௩௩; (௧௪) ௩௨; (௧௯) ௨௨, ௩௦ - ௩.௭, ௪௯, ௬௮) 

(௨௦) ௫, ௫௪); (௨௧) ௨௨- ௮. 

உரைகளில் இவர் எடுத்துக்காட்டிய மேற்கோள்களமைந்த 
தூல்களில் இதுகாறும் தெரிந்தவை வருமாறு :-- 

அகராலூறு நாலடியார் 

இறையனாரகப் பொருள் சான்மணிக் கடிகை 
மழே.நூலின் உரை மேற்கோள் நெடுநல்வாடை 
கலித்தொகை பட்டினப்பாலை 
குறுந்தொகை பரிபாடல் 
சிலப்பதிகாரம் புறகாலூறு 
சிறுபாணாற்றுப்படை புறப்பொருள் வெண்பாமாலை 

். சீவகசிந்தாமணி பெருங்குறிஞ்சி (குறிஞூப் 
இரிகடுகம் பாட்ட) 
இருக்குறள் பொருகராற்றுப்படை 
இருச்சிற்றம்பலக் கோவையார் மணிமேகலை 

இருவாய்மொழி மதுசைக் காஞ்சி 
தொல்காப்பியம் முத்தொள்ளாயிரம் 
நற்திணை வளையாபதி. 

“ ௮ன்பரு ணாணொப் புரவுகண் ணோட்_ம், நன்றறி வாய்மை 
நற்றவ முடையோன், இத்தகை யன்றி யீசன தருளா, துய்த்துணர் 
வுடையவோ ருண்மை யாளன் ” என ஆன்றோர் புகமும் இவரு 
டைய பலஎகையான விசேடங்கள் விரிவஞ்சி இம்மட்டில் நிறுத் 
தப்பெற்றின.



உ 

கணபதிதுணை, 

பரிபாடல். 

பரிே மலழகருரை, 

perenne 

Ips 0 UTLw. 

திருமால். 

*ஆயிரம் விரித்த வணங்குடை யருந்தலை 

தீயுமிழ் !தஇறனொடு முடிமிசை யணவர! 

2மாயுடை மலர்மார்பின் மையில்வால் வளைமேனிச் 

சேயுயர் "பணைமிசை யெழில்வேழ மேந்திய 

௫ வாய்வாங்கும் வளைகாஞ்சி லொருகுழை யொருவனை, 

(இது தரவு.) 

* இந் நாற் பரிசோத க்குக் டைத்தலை, முதலிட லும் இறுதியிலும் 

இருக்கவேண்டிய ஏம்களில்லாமலும் இடையிலுள்ளவை தேய்ந்தும் ஒடிந் 

தும்” இராமபாணலாய்ப்டட்ுிம் பழுதுற்றிருந்த பழம்பிர திகளாதலி.், 

அவற்றிற் காணப்டாமல், “கட்ம்ரை கையி." என்னும் Caravan ப்பியச் 

செய்யுளிபத் சூத்திரவுரையில் இளம்பூரண்வடிகள் காட்டிய மேத்கோள் 
களிற் காணப்டெ.ந்ற இப்பாடல் மிகச் ॥ிதைந் திருந்த உரைட்பகுதியால் இர் 

நூலின் முதந்ரெய்யுளென்று அுறியட்பெற்றத தமிழ்த்தெய்வத்தின் இரு 

வருட்செயலை நீனைந்து இஃ புற்று இங்கே டஇப்பிக்கலாமிற்று 

  

1 வெண்டளையும் ஆசிரிபத் தளையும் விராய்த் துள்ளலோசைபடவும் 

கூறப்படுதலின், பரிபாடல், இதுபாவென்றும் இயனெறியின் நீப் பொது 

வாய் நித்தற்கும் உரியதெர்பதற்கு 'ஆயிரம் விரித்த...... ௮ணவர எல் 

னும் பகுதி மேற்கோள்; (தோல். செய். ரூ, ௧௧௯ - பேர், 6,7 

(பிரதி பேதம்):-- 1 தறலொடு, வோயுடை, 3டனைமிசையெழின் மேழி,



பரிபாடல். [முதற் 

*1ஏரிமலர் சனைஇய கண்ணை பூவை 

விரிமலர் புரையு மேனியை மேனித் 

-இருஜெமர்ம் தீமர்க்த மார்பினை மார்பிற் 

றெரிமணி 3பிறங்கும் பூணினை மால்வரை 
௧௦ யெரிதிரிந் தன்ன பொன்புனை யுடுக்கையை 

சேவலங்லிகாடியோய் நின் வலவயி னிதுத்து 

மேவலுட் பணிந்தமை கூறு 

காவ லந்தண ரருமறைப் பொருளே. 

(இது கோச்சகம்.) 

இணைபிரியணிதுணிபிணிமணியெரிபுரை விடரிடுசுடாபடா 

௧௫ பொலமபுனைவினை மலா தெரிதிரடெரியுருளிகனமிகுமு. ரணமி 

கு கடறருமணியொடுமுததியாததகொணி கெறிசெறிவெறியு 

அமுறலவிறலணஙமணஙகுவிாறராணி துணிமணிவெயிலுற 

ழெழிலபுகழலாமலாமா£பின னெரிவயிா.நுதஇிநுதியெறிபடைய 

ருததுமலையிவாவை யினிறறுணிபடலினமணியியலெறுழெ 

2.0 ழிலினிசையிருளகல முறுகறுகுபுரியொருபுரி காணமலாமல 

ரிலகின வளாபருதியினொளிரமணிமாபணிமணமிகமாறுருவி 

ன விரைவளிமிகுகடுவிசையுடுவுறுதலைடிராயிதழணி வயிரிய 

வமாரைப்பொரொழுகதுடனறிரைததுரை[இய தானவாசா£மு 

மிழபுனலபொழிபிழிஈ தாமு தஇாபதாபலக தொடாவ மாவென 

௨௫ றகணை. 

(இவை நான்கும் அராகம்.) 

4பொருவே மென்றவர் மதந்தபக் கடந்து 
செருமேம் பட்ட செயிர்தீ ரண்ண 
    

* பரிபாடலில் ஆசிரியம் வந்ததற்கு 'எரிமலாசனை இய..... பொருளே 

என்னும் பகுதி மேத்கோள் ; (தோல், செய். ரூ. க௨௧-பேர், 6) 

ர பிரதியுதிமியும் உரையுதலியும் இல்லாமையால், ' அடி.வரையழை 

யும் பொருள்வரையறையுஞ்செய்து இச்த ௮ராகங்கள் நான்னேயும் ஒழும்கு 
படுத்த இயலவில்லை) இங்கனமே மூலத்திலும் உரையிலும் சில Ax 

பின்லும் உள்ளன, 

(பி-ம்.):-- மதரிமலர்,  8விளங்கும்பூணை, 8வலவயினி yz" 

$(பொருவமென் று, சசெருவிடம்படுத்த௨



ங்
 சடல்.] பரிமேலழகருரை. 

லிருவர் தாதை யிலங்குபூண் 1மா௮ 

நெருள நின்வர வறிதன் | 

௩.௦0 மருளறு தேர்ச்சி முனைவர்க்கு மரிதே. 

(இஃது ஆசிரியம்.) 

அன்ன ம.பி னனையோய் நின்னை 
யின்னனென் நஅுரைத்த லெமக் *கெவ னெளிது. 

(இத பேரேண் ) 

அருமை நற் கறியினு மார்வ நின்வயிற் 

பெருமையின் வல்லா யாமிவண் மொழிபவை 

இ மெல்லிய வெனா௮ வெறா௮ தல்லியக் 

இருமறு மார்படீ யருளல் வேண்டும். 

(இஃது ஆசிரியம்) 

விறன்மிகு விழுச்சீ ரந்தணர் காக்கு 

மறனு மார்வலர்க் 83களியு நீ 

இறனிலோர்த் இருத்திய £.துதீர் 4சிறப்பின் 

௪௦ மறனு மாற்றலர்க் கணங்கு நீ 

யங்கணேர் வானத் தணிநிலாத் திகழ்தருக் 

இங்களுக் தெறுகதிர்க் கனலியு நீ 

ஐந்தலை யுயரிய வணங்குடை யருந்திறன் 

மைந்துடை யொருவனு மடங்கலு நீ 

  

பரிமேலழகருரை. 

. ene cant an teres heron CUT gy, 

கூடா ௬, இம்து தலையைத் சோன்றுவித்த அணவ்குடை அருக்திறலை 
டைய ... வீஎன். மடங்கல் - இவனினாயே உலகுயிர்களின து ஒடுக்கம். 

  

* மிகச் சிதைய இருப்பினும், **இயிரம் விரித்த” எனினுகு செய்யு 

9ச் தாலின் முதத்செய்யுளென்று நன்கு அதிம்.து கொள்ளும்படி பேரு தலி 

பச் செய்த இந்த உரைப்பிரதி திரவாவடுதுறையாதீனத்திலிரு௮ 

டைத்தது, 

(பி-ம்.):-- 1மா௮ன், ேவணெளிது, 38அருளுரீ, 4கொள்கை, 

Be தனை,



4 பரிபாடல். (qs: 

௪௫ நலமூழு தளைஇய புகாது காட்சிம் 

புலமும் பூவனு நாற்றமூ 8 

வலனுய ரெழிலியு மாக விசம்பு 

நிலனு” நீடிய விமயமு நீ 

(இவை ஆறும்“ பேரேண்.) 

அதனால், (இது தனிச்சோல், ) 

௫௦ இன்னே ரனையை யினையை யாலென 

வன்னோர் யாமிவட் காணா மையிற் 

பொன்னணி கேமி வலங்கொண் டேந்திய 

மன்னுயிர் முதல்வனை யாதலின் 

நின்னோ ரனையைரின் புகழொடும் பொலிந்தே, 

(இத சுரிதகம்.) 
௫௫ * நின்னொக்கும் புகழ்நிழலவை 

படொன்னொக்கு முடையவை 

புள்ளின் கொடியவை புரிவளை யினவை 

எள்ளுரர்க் கடந்தட்ட விகனேமி யவை 

மண்ணுறு மணிபா யுருவினவை 

  

௪௫ -, அதமுழுதினை...ய...பூவிஞ் முகலம் இவனினாகிய 26 

குயிர்சகளி தோற்றமும் நீ, 

வேதமென்வம் வடமொழித...... ணர்வெட்பதாகலான்.. எண்! 

அப்பொருள்பத்றி அதற்குப் புலமெ..் று பெயராயது...பி..ஈடாத்துஇ.ப்/ 

நான்முகற்குப் பெயராயித்று, 

அழிப்பும் படைப்பும் கூறியவாழு, 

Her, பங்கு மாகமாகய விசும்பும், 

மாகமாவது பூமிக்கும் சுவர்க்க துக்கும் நடூவ....., 

௦. ..யாய்ிஇவரையனையை யெ.ம்றர்கு 

ட௨ வலப்பக்கச் க்கொண்டு முச... 

le. *பையென்புழி, பத... .ஹுதலுத்த நீயே, 

Ge. மணிடரர்தாலொச்சு உருவினையுடையை. இம்மு...செ...௪ர 

  
இவ்வடியை - வஞ்சித்தூக்கென்பர்; (தோல். செய். சூ. ௧௨: 

டேர். 6.) 

(பி-ம்.);-- 1புலனும் பூலினு @prys. 
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௬௦ யெண்ணிற்,த புகழவை யெழின்மார்பினவை 

(இவை சிற்றெண்ணும் பேரேண்ணும் இடை யேண்ணும்.) 

ஆங்கு, (இது தனிச்சோல்.) 
*காமரு சுற்றமோ டொருங்குரின் னடியுறை 
யாமியைந் தொன்றுபு வைகலும் பொலிகென 

வேமுது கெஞ்சத்தேம் பரவுதும் 

௫ வாய்மொழிப் 'புலவரின் ருணிழ ஜொழுதே. 

(இது சுரிதகம்) 
இது கடவுள் வாழ்த்து. 

  

இரண்ட ரம் பாடல். 

  

திருமால்: 

தொன்முறை யியற்கையின் மதியொ...... 

bce sees eee eneeennenes ப மரபிற் ரூகப் 

பசும்பொ னுலகமு மண்ணும் பாழ்பட 

விசும்பி லூழி யூழூழ் செல்லக் 

  

௬௨......ரெப்புழி உகரம் பகுப்பொருள் விகுதி, 
௬௨ ௨௫. யாம் ஏருற்ற மெழ்சததேமாப் இம்மைச்கம் காமரு றத 

மோடொருங்கு. ..தலைப்பொருச் இயும் பொலிகலெ. Bir தோணிழல்தொ 

முது வைகலும் பரவுதும், வாப்மொழிப... 

பரிபாட்டெம்பறது இரைப்பாவாதலா.்,.. இஃறு இரைப்பகுப்புப் 

படத்த புலவரும் பண்ணுமிட்டெ... 

  

(இரண்டாம் பாடலுரை ) 

௧-௪, மண்ணனுலகமும் பஈம்பொனுலகமும் பாழ்பட ஓ.ம் தற்கொள்று 

மாறிவரு தலாக பழைய இயல்பினையுடைய மதியமும் ஞாயி, அங்கெடுத 

லால் YB gt இபல்பித்றாக விசும்புகெட்ட ஊழிகள் முறைமுலதயாகக் 
கழிந்தனவாக், 

(பாழ்பட எனவும், *மரபிற்றாக' எனவுமுள்ள எர்சங்கீள் ‘ale 

லூழி' என்புழி, இன்மையாடிய குநிட்புவிவ கொண்டன, 
    

* பரிபாடல் காமங்கண்ஃஅவிவரமென்பதற்கு *காமரு,..தொழுதே' எரி 

னும் பகுதி மேற்கோள் ; (தோல், செய் சூ. கடக - பேர்£ 6.) 

(பி-ம்,;:-- lap saa), 202 ப தரூடுப், செய்யக்,



8 பரிபாடல். (௨-ஆம். 

௫ கருவளர் வானத் இசையிற் ரோன்றி 

யுருவறி வாரா வொன்ற ஸஜூழியு 

முந்துவளி ளெர்ந்த வுழூ மூழியுஞ் 
செந்தீச் சடரிய வழியும் பனியொடு 

தண்பெய நலைஇய வூழியு 1மவையிற் 

௧௦ அுண்முனீற வெள்ள மூழ்க யார்தருபு 

மீண்டும் பீடுயர் பிண்டி, யவற்றிற்கு 

மூள்ளீ டாகிய விருகிலத் தூழியு 

நெய்தலுங் குவளையு மாம்பலுஞ் reece 
FA ene as a வக அுவனாககைகமவ கைட வ யமததைதததஷை பயனு   

௫-௬, தம்குணமா௫ய peby Cos prinp உருவுகாணப்படாத வளி 

முதற் பூதங்களின் பரமாணுக்கள் பளர்சி.ப்ற வானமா முதற்பூத த்தி 
னது ஊழியும். 

'உருவறிவாரா' எனக் குறைர்துரிம்த பெயரெச்சம், கர” என்னும் 

- “பொருட் பெயர்கொண்டது, 

*வளர்வானம்! எட் புழி வளர்தலாயெ இடத் துநிகழ்டொருளிப்றொழில் 

இடத்தி மேனின்று, (தோய் நி என்னும் வினயெச்சததித்கு வினைமுதல் 

முடி.பாயிந்று, 

(வானத்து! என்பு நி, அத்து ௮ல்வழிக்கண் வந்தத, 

௭- ௧௨, அவ்வாள த் இனின்று எல்லாப்பொருள்களையுஞ் சலிப்பிக்கும் 

காற்றுத்தோன் நிய முறைமுறையாயே ஊழிகளும், அக்காற்றினின்றும் 

செட்தீத்தோன் நிய னி | களும், அத்இயினின் pe தோன்றிப் பனியும் 

மழையும்பெய்த ஈஊழிகளும், அவற்றித்குப்பின்பு அப்புனலினின் றுக் 

தோன்றுதலான் மீண்டும் வெள்ளத் திவட் இடந்து முன்றோன் நிய கான்கு 

பூதங்கட்கும் உள்ளீடாக இருநிலத்தி opr Alay. 

முன்அழினெத காலத்தும் வெள்ளமூழ்குதலான், மீண்டும் வெள்ள 

மூழ்கியெம்றார். உள்ளிடப் பட்டதனை உள்ளீடு என்றார், தகுபெயராய், 

பரம்பொருளினி௮் றும் ஆகாயந்தோம் றி அதனினின்றும் காற்றுத் 

தோன்றி அதனினின் றும் தீத்தோப்றி அதனினி.ப்றும் நீர்தேரன் தி அதனி 

னின்று Bove gsm BBO pris வேதத்துள்ளும் கூறப்பட்டது: 

கம். என் நிவ்ஷழிகளானே கெய்தலும் குவளையும் ஆம்பலும் சம்க 

மூம் கமலமும் வெள்ளமுமென எண்குறித்திட்ட பெயர்களது sored pay 

  

  

(பீ-ம்.) :-- ॥முவத்றுண்முறைவெள்ள மூழ்மிணடி.யாககுபபீடுயர் 
பீண்டியவதத்கு,
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மையில் கமலமும் வெள்ளமு 1 ந.தலிய 
கட செய்குறி மீட்டல் கழிப்பிய வழிமுறை 

கேழ நிகழ்வரக் கோலமொடு பெயரிய 
வூழி யொருவினை யணர்த்தலின் முதுமைக் 
கூழி யாவரு முனா 

வாழி முதல்வநிற் பேணு.து௩் தொழுது. 

௨௦ நீயே, வளையொடு புரையும் வாலி யோத்கவ 
னிளைய னென்போர்க் இளையை யாதலும் 

புதையிரு ஞூடுக்கைப் பொலம்பனைக் கொடியோற்கு' 
மூதியையென் போர்க்கு முதுமை தோன்றலும் 

வடிவில் கொள்கையி யர்ந்தோ சாய்ந்த 

௨௫ கெடுவில் கேள்வியு ணடுவா குதலு 

மிந்நிலைத் தெரிபொரு 3ேரி ஸிந்நிலை 
  

  

இய 3 காலலீட்டம் கழிம்தபிய் உயிர்க; ஆளகாதற்ப பாருட்டு ain j te 

எடுத்திட்ட சேழந்கோலத்தால் இகழ்வரப்பெயர் பத்த இல்வராககற்பம் 

கன் செயல்களுள் ஒருசெயலி.! பெயராமத%ாயுணர் தீ. துதலின் அச்செயல் 
கள் பலவற்றையும் செய்தன த நின்மு துமைக்குள்ள சுத்பங்கள் யாவராலும் 

அறியப்படாத. 

௨௦-௨௪, அங்ஙனம் மு தியையாடகய நீ பயாலியோத்கு ௮வனிசையனென் று 

கூறுலோர்க்குப் பிறப்புமுறையால் இளையையாகலும் எல்லப்பொருள்களை 

யும் மறைக்கும் இருள்போலும் உடுக்கையையுடைய பனைக்கொடியோற்கு 
வாசுதேயமூர்த்தியாயே சின்கட் சிறட்புமுதையாம் முதியையென்போர்க்கு 

முதுமைதோன்றலும் தவறில்லாத விரதங்கம£யுடைய ஞானிகள் ஆராய்ந்த 

வேத த்தால் தெரிர் துணரிம் evr gr po en sro அச்தரியாமியாய் 

்.ற்றலுமாபெ இந்நலைமைகளும் மின்கட்டோ.. றும் ரின் தொன்னிலைமை 

டோல நினக்கேயுள்ளவிசேடம், 

என்றது யாவரும் உஃாமுதுமையும் ஒருவர்குப் பின்பிதததலும் 

HOPE முன் தத்தும் எக்காலத்தும் எவ்விடத்துமுள்ள உயிர்ப்பொருள் 
கட்கு உட்பொருளாதலுமாய இவவ்ரோதத தி... கண்ணே உள்ளதென்ற 

வாறு, 

௨௬, 'தெரிபொருள்' என்னும் வினைத்தொகை தெரியும் பொருளென 

நிசழ்காலத்தான் விரிக்கப்படும் ; உயிர்ப்பொருட்கு உணர்தற்பண்பு இயந்கை 

யாதலின். இக்கிலையுமென்னுமும்மை விகாரத்தாற்றோக்கது, 
  cen Re el se Te te 

(பீ-ம்,):-- 3 நுதலிச், 89௬. வனை 8தேரினினனிலை, 4சாலவட்டம்,



ள் 
பரிபாடல், (௨-ஆம் 

நின்னிலைத் தோன்றுநின் ஜென்னிலைச் சிறப்பே 
யோங்குயர் வானின் வாங்குவிற் புரையும் 

பூணணி கவைஇய வா.ரணி நித்தில 
௩.௦ நித்திஷ் .மதாணி யத்தகு மஇமறுச் 

செய்யோள் சேர்ந்தநின் மாசி லகலம் 

avant Gene மண்ணிய களெர்பொறி நாப்பண் 

1வவான் மருப்பிற் களிறு மணனயர்பு 

புள்ளி நிலனும் 2புரைபட லரிதென 

௩ட வுள்ளுஈ ர௬ுரைப்போ ௬ரையொடு சிறந்தன் 

்.. ரொடியா வுள்ளமொ.டுருத்தொருங் குடனியைக் 

இடியெதிர் கழறுங் காலுறழ் பெழுந்தவர் 

கொடியறு பிறுபு செவிசெவிடு பேடுபு 

மூடிக ளதிரப் படிநிலை தள.ர 

௪௦ ஈனிமுரல்வளை முடியதிடிதிப 
  

௨௭, நின்விலைத்தோன் நும்” என்புழி நிலை! என்பது இடப்பொருட் 

டாய் 80) mg. 

௮-0. மிகவுயர்ந்தவானின்௧ண் வரர் தவில்லையொக்கும் ஏனைப் 

பூணணிகளால் அகத திடப்பட்ட அரிய அழிய நித்திலத்தாற் செய்த 

நித்திலமசாணியாகயே அழயெே மிக்கு மறுவெ.ச் ரெய்யோளடைந்த நின் 

மார்பு உரையொடுபொரும் இத்தன று; 

வளர்திரைப்புனன் மூழ்கெயெடுச் தலி. அதனா.ம் மண்ணப்பட்ட ளர் 

புகரிடைய தாய மருப்பிர்கொண்டு நஇவராகம் மணனயர்தலாற் புள்ளி 

யளவாஇூய நிலனும் வெள்ளத்தால் வரக் இற்றில்லையெ.்று வேதப்பொருளை 

உட்கொண்டுரைப்டோர் உரையொடெனக்கூட்டுக, 

ஒருத தியொடு மணனயரு: அன் பிநளொருத் இ அகலத்தைச்சேர்தல் 

கூடாமையிற் சிறந்தத.ப்றென்றார்) செய்யுள் விகாரத்தால் சிறந்த. து" 

என நிம்றது, 

௩ ௬௪௦. கெடாதமனவெழுச்€யோடு வெருண்டுஉடனியைக் து காந்றை 

யொத்து எதிர்க்க அவுணர் கொடிகள் அற்று இற்றுச் செஙிகள் செவிடு 
பட்டு முடிகள் அதிரப் படிகள்நிலைதளர மிகவும் முழங்குகிம் தம்.எசங்கு 

இடியை யொக்கும். 

௩௨௭, 'எதிர்கழறும்" என்பது உவமப்பொரு்டு, 

௪௦. *முர.றல்" உயிருள்உழி அடையாய்வந்த.து 

(பி.ம்,):-* 4 வைவாண், பேகர்படல், Iu. 
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தலையிறுபு தாசொடு புள 
- நிலைதொலைபு வேர்தூர்மடல் 
குருகு பறியா 8ீளிகும் பனைமிசைப் 

பலபதி னாயிரம் 1குலைதரை யுதிர்வபே. 
௫ ஸனில்லா தொருமுலுற கொய்பு கூடி 

யொருக்குருண்டுபிளந்து செரிந்துருள்புசிதது 
பளறுசொரிபு நிலஞ்சோரச் 
சேசசா ரின்னுமிர் செகுக்கும் 

போராடு குருசின் யேந்திய படையே 
ஒன்னா ர௬ுடங்குண்ணுங் கூற்ற முடலே 
பொன்னேர் பவிரழ 3னுடக்கத னிறனே 
நின்னது திகழொளி சிறப் 3பிரு டிருமணி 

சண்ணே, புகழ்சா முமசை யலரிணைப் பிணையல் 
வாய்மை வயங்கிய வைகல் சிறந்த 

2௫ நோன்மை நாடி ஸிருநிலம் யாவர்க்குஞ் 

கு 

௪௦ - ௪௯,நிம் நநிலையில் தொலைக்து வேரும் தூரும் மடலும் குருத்தும் 
பதியாத நீண்ட கரிய * டனைமிசைப் பல பஇனாயிரக்குலைகள் அதன் றலை 

Neri@s தரைக்கண் உதிர்வாபோலத் தலைகள் வலியழிச் து சாய்ச்,து ஓ.ர் 

ம் உடன்மிசை நில்லாமற் 4கொத்தாக இத்றுத் தரித்த தாரொடுபுசளும்படி. 

ஒருகாலத் திலே கொய்தல்பெத்த உடனே உருண்டு பிளந்து நெரிக்து பின் 

வெறுவேறாய் உருண்டு சிதறி அளறுசொரிர்து நிலத்தாகட் சோர 

'கவணருயிரை ச் செகுக்கும், நீ ஏச்திய ஆழிப்படை. 

௪.௩, பறியாப்பனை எனச் சனைவினை முதன் மேனின்தது. 

௫௦. ஒன்னாரை உடங்குண்ணும் ௮ப்படையிலுடல் கூற்தததையொக் 

Gy 

௫௧. அதனிறம், சுடும் ந பொ.ர்னோடு எழுக து விளங்குக. 2 அழல் 

கடக்க த்தையொக்கும். | 

௫௨. கின் ஒளி, சிதப்பினையுடைய இருண்ட நீலமணியை ஒக்கும். 

௫௩, நின்கண், தாமரையலரிரண்டைட் பிணைத் த.தனை ஓக்கும், 

(௫௪, நினிவாய்மை, தப்பாது வருக. ஐ காளை ஓக்கும், 

(நு, நின்பொறை நிலத்தையொக்கும். 

* “இலங்கையர் கோனைப், பாஜுகேர் சரத்தாற் பனங்கனி போலப் 
I Op ep. w So வில் வளைததோன்” (திவ. பெரிய, ௯: ௧, ௪.) 

(பி-ம்.)-- 1தலைத்தரை. 3(௧) நடக்க த. தினிததெ. (௨) ஐட கனி நழெ. 

இருட்டி ௬. 4கொத்தாகலித தித் தரித்த. 

2
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சாய னினது வானிறை யென்னு 

நாவ லந்த்ண சருமறைப் பொருளே 
யவ்வும் பிறவு மொத்தனை யுவ்வு 

மெவ்வயி ஜனோயு நீயே 
௬௦ செவ்வா யுவணத் துயர்கொடி. யோயே 

கேள்வியுட் சளந்த வாசா னுரையும் 

படிநிலை வேள்வியுட் பற்றியாடு /கொளலும் 

புகழியைந் இசைமறை யுறுகனன் முறை மூட்டி.த் 

இகழொளி யொண்சுடர் வளப்பாடு 9கொளலும் 

௬௫ நின். ஒரு புடனுண்டி. 
  

௫௫ - ௭. யாவர்க்குமொத்தநின்னருள் நீரால் நிறைந்த மேகத்தை 

ஒக்குமென்று உணர்த்.தும், அருமறைப்பொருள், 

(௫௦-௫௫. *ஓக்கும்' என்னும் உவமச்சொல் வருவித் துரைக்கப்பட்ட ௮, 

௫௮ . ௯, யாம்சொல்லிய அப்பொருள்களையும் சொல்லாத YI man 

தையும் பண் புகளானும் தொழில்களானும் ஒத்தனை) ஒத்தும் ஒப்பின் நி 

எப்டொருளின் அகத்தாயும் நீ, 

(டில, உகரச்சுட்டுச் சொல்லுளடங்காது குநிப்புளடங்கய........... 

ஆயிடை யிரண்டிலும் அடம்காதவற்நின்மேத்று, 

சு௧-௮, வேசத் தட்சொல்லப்பட்ட வேள்விமுதல்வன்சொல்லும், படி 

கால்முறையான் ஒன் றற்கொ.ர்று உயர்ந்த வி௫ரு திவேள்வியுள் யூடமாய்ப் 

பசுவைப் பத்றிக்கோடலும்,செய்தாரின்மையின் உலகச்சொலன்தென.... . 

இதியிசைக்ஷம் ற மந் திரங்களான் உயர்க்தஎரியை முறையாத் கடைச்து HF 

இகழொளியையுடைய ஒண்சுடரினது பிபருக்கத்தையுண்டாக்க் கோடலு 
மாயெ இவை, முதையே நி.ரனுருபும், கின் உண்டியும், கடவுள் இல்லையென் ' 

டார் உடம்படுதலுண்டாகவும் நின்பெருமைக்குத் தகவும் ௮ தணர்காண் 

இன்த நின்வெளிப்பாடுமாம். 

௬௧, *கேள்வியுட்ளெந்த' என்பத (தடுகொளல்', *வளப்பாடு கொளல்! 

என்பன வத்றொடுமியையும்) அவையும் ௮தனுட் சொல்லப்பட்டமையின் . 

௬௫. ஒடுவின்பொருட்டாகலின், ஈண்டு எண்ணின்கண்வக்த உடனென் 

பது ஏனையிரண்டிடத.லம் கூட்டி யுரைக்கப்பட்ட து. 
வேள்விம்றைவனை ‘getter’ என்றார்) தலைமைபத்டி. அவனுரை 

யாவது கேதத்துள் நான்காம்வேத்றுமையை ஈறுகவுடைய தெய்வப்பெயர்:! 

சொல், அதனை வைதிகர் உத்தேச த தியாகமென்ப. 4௮ச்சொல்லே சடவுட்டா 

உருவென்பத* சசயிமினியாத் செய்யப்பட்ட வைதிக நூற்றுணிடாகலில் 
  

* சமிமினியாத் செய்யப்பட்ட வை இகழால் - பூரூவமீமாஞ்சை, 

(பி-ம்.)-- கோடலும், 8மோட்டித், கோடலும். 4௮ச்சொல்லோடே. 
6 சயமுனியாத்.
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. பிற 1ருடம் பவொசா 

நின்னொடு புரைய 
வந்தணர் "காணும் வரவு ' 

வாயடை யமிர்தரின் மனத்தகத் $தடைத்தர 

௭௦ மூவா 4மரபு மே£வா கோன்மையுஞ் 

சாவா மாபி னமார்க்காச் சென்றநின் 

பவ வ வவ வக .மரபினோய் நின்னடி. 

தலையுற வணங்கினேம் $பன்மாண் யாமுங் 

கலியி னெஞ்சினே மேத்தினேம் வாழ்த்தினேக் 

எடு கடும்பொடுங் கடும்டொடும் பரவுதுங் 

*கொடும்பா டறியற்க வெம்மறி வெனவே. 
கடவுள் வாழத்து. 1நன்கைனாரிசை. 
6தீரந்தையார் பாட்டூ. பண்ணுப் பாலையாழ். 
  

அதனை 'உருபு'என்றும், யூபமாவது மாயோனாகச் சொல்லட்டடு தலால் பசுக் 

களைப் பிணித்துக்கொள்ன் த அதனை உண்டி" என்றும், ஊ்கணார்க்குப் 

படி.மையினும் அக்.தணர்க்கு வேள்வித்தியிலும் யோடிகட்கு உள்ளத்தினும் 

ஞானிகட்கு எவலிடத்தும் வெளிப்படுதலாற் சுடர்வளப்டாடுகோடலை 
அம் தணர்காணும்வரவு" எம்றும் கூ நிஞர். 

௬௯-௭௫, அமரர்க்குணவாயெ அமிர்தத்டைக் கடைச் துகொடுப்பதாக 

ின்மனத் தன்கண் நினைந்த அளவிலே அவர்க்கு அதன்பயனாயே கூவாமர 

பம் ஒழியாவலியும் தம் சாவாமரபுபோல உரியவாயின) ஆகவே நி௰் பல்புகழ் 

பரந்தன; அதனால் அத்தள்மைத்தாடிய அரிய மரபினோய் நின் அடியை 

பாமும் துளக்கமில் நெஞ்சினேமாய் வணங்கப் பலகாலும் ஏச் திவாழ்ததி 

2வண் டிக்கோடும். 

_ச்௯, வாயின்கண் துடுக்கப்படுதலி.், உணலித்கு (வாயடை' என்று 
பெயராயிற்று, . 

6G). ‘eBb@Qur@b கடும்பொடும்' எ.எனும்! அடுக்குப் பன்மைக்கண் 
பர்தது, 

எல, எம்மறிவு கொடும்பாடறியத்கவென மெய்யுணர்வினைபேவேண் டூ. 
தர், 4 வீடு அகனானல்லது எய்தப்படாமையின், (௨) 

* படகொடும்பாடன்'' (தே. நாகை, சுந்தர.) 

1 திநக்குறள், ௩௪௧, ௪௨௩ - பரி, 
| ॥ ஞானத்தால் வீடாக சாட்டு"! (சிறுபஜ்ச. ௩௭,) 

ட... பீம்.) 1உடம்பாடுவா, கோணிப் வரவு, ?அடைதா, 4ரபிம 

னேவாகோன்மைச். 8பலமாபனமாயாணடும். 86, ர்பாட்டு, 7மருத்து 

வனல்லச்சு வனாரிசை, பேண்னுக்கு நிஞ்சியாழ் பண்னுப்பாலையாழ்,
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மூன்றாம் பாடல், 

  

திருமால். 

*மா௮ ழோயே மா௮ யோயே 
மறுபிறப் பறுக்கு மாசில் சேவடி. 
மணிக 'முருபின் மா௮ யோயே 
இவளி விசும்பு ?நிலனீ ரைந்து 

௫ ஞாயிறும் இங்களு மறனு மைவருக் 
  

(ழன்றம் பாடலுரை), 

௧, மாயோனென்பது, கரியோனென்னும் பொருள்குறியாது பெயர் 

மாத்திரையாய் நின்றது; ௮து விளியேந்று *மாயோய்' என்றாமித்று, 

௨. அடிகளைப் பணியவே பணிற்தாரது மறுபிறப்பறுதலின், 1*மறு 

பிறப்பறுக்கு மாரில் சேவடி "எனறார். 

௩. மணிதிசழுருபு - நீலமணி போல விளங்காநின் த நிதம், 

௮ச்சேவடி பெறுதற்கு முகம்புகுசன்றாராதலிற் பலகாலும் எ.இிர்மூக 

மாக்கனார்; இக்க வாழ்த்துடன் ரவர் அ௨ன்கட்டோன் நிய பொருள்கள் 

கூறுவான் தொடநடு முதற்கண் 1 ஈசற்கு. வடிவா௫ய அட்டமூர்த தங்கள் 

கூறுஇன்றார் : 

௪-௫, தவை: இ, வளி, விசும்பு, நிலம், நீரென்றும் பூதங்களைந்தும் 
ஞாயிறும் இங்களும் வேள்விமுதல்வ.று௨௱ இவை, 

(நி, ஜேட்டுன் ந ௨உடி.வு தீருமமாதலி ', அஃது அரனெனப் பட்டது. 

உலக நடைக்கு ஏதுவாடயே கோட்கள் எழுவருள் ஞாயிறம் இங்க 

ளூம் மேத்சொலலிய அட்டமூர்த்கங்களுள் அடங்வெமையின், ஏனையோ 

ரைப் பெயா்கூராது 8 வரும்! என்றார்; பாம்புகள் காணப்படுவன அன்மை 

யித்கூருராயினார். 

  

* * ஏனைப்புள்ளி” (தோல், விரி. சூ. ௧௨ 5) என்பதனுரையில், 

*மாயோய்' என்பது மேத்கோளாகக் காட்டப் பெற்றுள்ளது, 

* “மிதமிப்*பெருங்கட னீர்துவர் நீம்தா, ரிறைய ஊடிசேரா தார்'” என் 

பது (திருக்குறள், 60,) ஈண்டு ததிதற்பாலத, 

1 ஈகற்கு அட்ட மூர்த்தங்கள் உளவென்பதை, “அட்ட மூர்த்தி தன் 

வெண்காட்டை கெஞ்சே"", ““அட்டமூர்த்தயெண்ணாமலை கைதொழக்,கெட்டுப் 

போம்வினை கேடில்லைகாண்மினே''என்னும் தேவாரங்களாலும்௮.தியலாகும். 
(பி-ம்.)-- 1உருவின், ett. 8நீல நிதம் போல,
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BEGer Aap Ho AGAcH wiser, 
மாசி லெண்டீரும் பதினொரு கபிலரும் 
தாமா விருவருந் தருமனு மடங்கலு 

மூவே முலகமு முலிலுண் மன்பது 

௧௦ மாயோய் நகின்வயிற் பரந்தவை யுசைத்தே 
மாயா வாய்மொழி யுசைத.ார வலந்து 
  

௬, இஇயின் சறர் - அசுரர், விஇயி.௮் மக்கள் - *ஆ௫ப்பிரமத்கு நினை 
வாத்றோன் றிய பிரமர் பஇன்மருட் காடிபன்மக்களாயெஆதித்தர் பன்னிரு 
வரும், 

௭. எண்மர் - வசுக்கள். 

உருத்திரரைக் கபிலரென்றார் ; ௮வர் செய்யராதலின், 

௮, தேவர்மருத் துவரைத் தாவும் மாவின்கட்டோன் திய இருகரென்* 
ரூர்; உருப்டசி குதிரைப்பெட்டையாகயொளைக்கண்டு ஈயர்.து தானும் குதி 

ரைவடி.வினனாய் அவள்பாற் செல்டன்் த *கித்தலுடைய சாசிகைத் துளைக 

ளால் இரண்டு வீரியலிக்.துக்கள் வீட, அவர் அங்கே இரட்டைகளாய்த் 

தே ரன் தினாராதலின் , 

விதியின் மக்கள்' என்பதுமுதல் இத் துணையும் முப்பத்து மூவரைக் 
கூ தினார். 

தருமன்--யமன், மடங்கல் - அவனேவல்செய்யும் 1கூந்தம், 

௯, மூவேழுலகம் . ஒரோவொன்று எழுவசைப்பட்ட மூ௮ நுலசம், 

மன்பது - ஒழிர்த உயிர்ப்பன்மை, 

௧௦ - ௧௧, மாயோய், இலையெல்லாம் நின்கட்டோன றிப் பரச்தவை 

'யாகத் தொடுத்துக் கூதினேம், வேதம் சொல்லுதலான். 

.... நித்தமாயெவேதம், தேவரும் மூவேழுலகுகளும் உயிர்ப்பன்மையும் 

நின்கட்டோன் தியவாறுஅறிந்து கூறும் ) சிற்றறிவினேமாகிய யாம் வத் 

pi Gina peop முறைபிறழக் கூறுவதல்லது அவ்வாறு எல்லாம் கூறுத£ற்கு 

உரியமல்லமென்பார் வலர் துரை த்தேமென்றார், 
  

*-அ இப்பிரமன்-பிரமதேவர்; “ஆதிப் பிரமனு 8"! (கம்ப, கவச் த, ௪௫.) 

1/புயல்வண்ணன் பொற்பதுமப் போதித் புவனச், செயல் வண்ணக் 

காட்டிய சேயோ - னுபிரனை த்.துங், காட்டும் பதின்மரினுங் காப னேழ் 

புசவி, பூட்ட தனியாழிப் பொத்தேரோன்."' என்னும் ராசா சச்சோழ 
னுலாவால் ஆதஇப்பிரமனிடத்துத் தோன்றிய பிரமர் பதின்ழரென்பதும் 

௮வருட் கா€பர் ஒருவரென்பதும் பிதவும் அதிம்.து கொள்க, 

1கூற்றம் பமனுடைய ஏவலாளனென்பத, *' தருமரா = par வந்த); 

கூற்தினைக் குமைப்பர் போலுங் குறுக்கைவீரட்டனாரே''என்னும் தேவா 

தாலும் அறியலாகும் 
(பி-ம்)--1 தொகுத்து.
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வாய்மொழி யோடை மலர்ந்த 
தாமரைப் பூவினுட் பிறந்தோனுந் தாதையு 

நீயென மொழியுமா ,லந்தண ரருமறை 

கட ஏர், வயங்குபூ ணமரசை வெளவிய வமிழ்திற் 

பயந்கோ எிடுக்கண் களைந்த புள்ளினை 

பயந்தோ 5ரிடுக்கண் களைந்த புள்ளி 
  

* இெலிராய் எண்ணப்பட்டபெயர் செய்யுளகத்துட் பெரும்பான் எம 

யும் அஃநிணைச் சொற்கொண்டு முடி தலின், *பரந்தவை! (௧௦) என்றார், 

௧௨, தாமரைப்பூப் படைப்பிற்கு மு.தலாகவச்.து மலருமென்பததகு, 

“வேதம் ஞாபகவேதுவாதலின், அதத்கு. அதனை ஓடையாக உபசரித்துக் 

௯. தினர், 
உபகிடதத்தின்பொருள் பொருந்துங் கூற்றுற் கூறுசன்றாராகலின், 

* வாய்மொழியோடை' என்றார். 

ஒரோவழி அவ்வருமறைசாமை 3அவளை அவ்வாறு கூறுமாதலின், 

அதன் சூ ற்றெனவுமமையும், 

௧௫, காவலாய்ரின் ஐ அமாரையோட்டி எடுத்துக்கொண்டு போர்த 

அமிர் இனால், 
அழகுவிளங்காறின் ஐ பூணினையுடைய அமரரென்க, 

௧௬, பயந்தோள் - தன்னைப்பெற்ற வினதை. 

அவள்து இடுக்கணுவ.து : இந்திரன் குதிரைவால் வெள்ளையாயிருப்ப 

தென்றும் அன்றாயி4் நினக்கு அடிமையாவலெ.ப்றும் கத் தருவினோட 

ஒட்டமொட்டி அவள் அதனை வஞ்சனையாற்கரிதாக்க அஃத றியாது ௮வட்கு 

அடிமையாய்வருக்லுதல்; அதனைக்களை தலாவது: இம் திரன் அமராபதிக்கட் 

கொண்டுபோய்வைத்த அமிர்தந்தரின் ௮வள் அடிமை மீளுமென்று கத்து 

ரச் சொல்ல அவட்கு அதுகொடுத து அவ்வடிமை மீட்டல், 

புள்ளினை - புள்ளே ஊர் தியாக வுடையை, 

௧௭-௮௮, மிக ஓங்யெகொடிக்கண் எழுதிய பயந்தோளிடுக்கண் களைந்த 

௮ப்புள்ளாமெ சேவலையுடையோய, 

என்றாராயினும் பயர்தோளிடுக்கண் களைச்த அப்புள்ளாயெ சேவலை 

எழுதிய மிகவோங்கே கொடியோயென்பது கருத் தாகக்கெர்ள்க ; 1*கொடு 

வரிக், கோணீமா குயி.ப் த சேண்விளங்கு தொடுபெ “8s நெடுநீர்க் 

கெண்டையொடு பொ நித்தட குடுமிய வாகபிதர் குன்றுகெழு நாடே” 

பபூலவயி னது மெண்ணுத் தினை விரவுப்பெய, ரஃறிக்ன முடிபின 

செய்யு ஞள்ளே”” (தோல், சவி. (௫௧) என்பதம், ௬௯௨௦-ஆம் தி நக்கக் 
அதன் உரையும் ஈண்டு அறியத்பாலன, 1 புறநானூறு, ௫௮, 

(பி-ம்,)-- 1கின்னை,
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**னிவந்தோம் குயர்கொடிச் சேவ லோய்கின் 

சேவடி. தொழூரு முளரோ வவற்றுட் 

2.0 ழே முலகமு முற்ற வடி.யினை 
தீசெங் கனலியுங் 'கூற்றமு ஞமனு 
மாசிலா யிரங்கதிந் ஞாயிறும் தொகூஉ 

* மூழி யாழிக்க ணிருகில முருகெழு 

கேழலாய் மருப்பி னுமுதோ யெனவு 

௨௫ மாவிசம் பொழுகுபுனல் வறள வன்னச் 
  
    

என்பதனுள், 4 குன் றுகெழுகாடு' என்றாராயினும் * மாடுகெழுகுன்.ற” என் 

ப.து கருத. தாயினத்போல. 
இதனால், அவ்ஷூர் இப்புள்ளி யே கொடியாகவுமுடையையென்பது 

கூறப்பட்டதாம். 

௧௮. 'நிவந்தோங்குயர்' எ.ர்ப.எ ஒருடொருட்பன்மொழி. 

௧௯ - ௨0. ௮ளக்கன் நகாலத்து மேத்சொல்லிய (௯) மூவேழுலூளனுட் 

ஹழேவாயே ஏழுலகத்தையும் எஞ்சாமலுத்ற அடியினையுடையை, 

இதனானே, மூவேழுலகாவ.ஈ: மேலேமும் €ழேழும் நடுவு "சம்புத்இவு 

முதலிய இவேழுமெல்பது பெர்றாம், தோல்காப்பியனநம், 1-மாயோன் 

மேய காடுறை யுலகமுஞ், சேயோன்மேய மைவரை யுலகமும்'' என இவ்வுல 

இறுட்பாகுபாடுகளையும் உலகெ.ப்ரறார், 

௨௧, $ செங்கனலி-எல்லாம் 58. த செக்கெருப்பு; எல்லாம் இதற்குச் 

காரணமாயே செக்கெருட்பென் pat py, 

கூற்றம் - மேத்சொல்லிய மடங்கல், 
௨௨. ஞாயிறும் - ஞாயிற பன்னிரண்டும், 

௨௨ - ௪, இவைகூடும் ea Sapa Aw ஏழும் ஓரா ஆழிக்கண் 

அழுர் துன் த நிலமகளை அழயே வராகமாக மருப்பாத் பெயர் ததெடுத்தோ 

யெனவும், 

உட, புட்கலமுதலிய மேகங்கள் பொழிய விசும்பினின் றும் வீழ்டென் ற 
ரை, 
  

* ப தழிபெருங்காரிகை யென்புழி ஒரு பொருட்பன்மொழிபற்தி இவ 

அயிரழக,த சிழ்ப்பு உணர நின் PO Sei PT. reve APLC gc, Baus 

தோங்குயர்கொடிக்கும் இவ்வாறுரைத்தார்! என்பது, திந&தறள் நுண் 

போநண்மாலை, ௫௭௧. (செந்தமிழ், தொகுஇ ௭, பக்கம் ௫௨௬ - பார்க்க.) 
1 ஒளழியாழிக்கண்...உமுதோய்' என்னும் பகுதி, த&கயாகப்பரணி, 

௩௩௭௬-ஆம் தாழிசையுரையில் மேத்கோளாகக் காட்டப்பெத்றுள்ள, 

1 அகத் தணையியல், சூ. று, 

(பீ-ம்.)-- கூற்று.
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- சேவனய்ச் சிறகர்ப் புலர்த்தியேர் யெனவு | 
- சரலத் அுறையுட் டேவரும் வானத்து . 
*நாலெண் டேவரும். நயந்துிற் பாடுவோர் 

.... பாடும் வகையேயெம் !பாடறாமப் 
௩௦ பாவொர் பாடும் வகை 

.... கூந்த லெள்னும் பெயரொடு கூந்த 
லெரிசினக் கொன்றோய் கின் 3புகழுரு வினகை 
ஈகை 1யச் சாக ஈல்லமிர்து கலந்த 

ஈடுவுகிலை இறம்பிய ஈயமி லொருகை 

௨௬, ஏிறகரால். 

௨௭, ஞாலத்தை உறையுளாகவுடைய தேவர் - முனிவர். 

௨௮. சால்ககைப்பட்ட எண்ணினையுடைய தேவரெம்றது, மேற் 
சொல்லிய முப்பத்து மூவரையும். | 

௨௮ - ௬௦, நின்னை ஈயக்து பாவொராசய இவர்கள்பாடுவது தமக்கு 

முன்னோராடயே பாடுவார்பாடும்வகையே) எம்பாடராமும் எமக்கு முன்னோ 

ராயெ அப்பரடுவார் பரீடிம்வகையே) அதனால், நின்தொன்மையும் பெருமை 

யும் அதியாமைக்கண் எம்மோடு அவரிடை வேத்றுமையிம்.று. 

௨௯, உம்மை, செய்யுள் விகாரத்தாற்றொக்கது, 

  

௩௧- ௨, * கூந்தன்மா என்று கண்டார் சொல்லும் வடி வொடுவந்த 

கேசியது கனல்ன் த சினத்தைஅழித்தோய்; 

கூச்தலையுடையமாவை Rog என்றும் பெயரினையுடைய வடிவை 

*பெயர்' என் றுங் கூறினர், ஆகுபெயரான். | 

Ga - கு இரையாய் வத்து பொருதாஷஞோசுரன்; இப்பெயர் கேசமென் 

னும் வடமொழி முதனிலையாக முடிக்தமையின் அதன் பொருண்மைபற்றி, 

கூந்தல்! என்றார், 

௩௨, எண்ணிறதந்தமையான் நின்கைகள் நின்புகழை யொத்தன. 

கடக் தன, கழிக் தன என்பனமோல உருவின வென்பது ஈண்டு ௨வமச் 
சொல்லாய் நின்றது. 

௩௩. - ௪, மோடனியாயெ நின்வடிவினைக் கண்டு ம௫ழ்க்த மடழைச்சயே 

அவுணர்க்கு ௮ச்சமாய் முடிய அமரர்க்கு நல்லமிர்தனைப் பகுத்திடுத 

லால் கடுவுநிலைழையி த்தப்பிய நலமில்லாத ஒரு கையினை யுடைல்ய, 
  

சாலெண்டேவரை, '*ஈர்ல்வே தியற்கைப் பதினொரு மூவர்'! என்பர்; 
(முநது. ௧௯௭:) 

.... 7 அச்சு-அச்சம்) கடைக்குறை; (பதிற். ௬௦.) 
1 “மேவார் கிடுத்தச் த கூர்தற் குதிரையை,வாய்பகுத் இட்டு"! one 

தோகை, Son); “கூக்தல்வாய்ணே டானை! (இயற்பா, 2 - gd Say, wn.) 

 (பீ-ம்.)-- போட்றுமுமப, $புகழொருவின,
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2B இருகை மா௮ன். 

மூக்கை முனிவ சாற்கை யண்ண 
லைங்கைம் மைந்த வறுகை நெடுவே 
ளெழுகை யாள வெண்கை யேந்த 
*லொன்பஇற்றுத் தடக்கை மன்பே ராள 

௪௦ பதிற்றுக்கை மதவலி நூற்றுக்கை யாற்ற 

லாயிரம் விரித்தகைம் மாம மள்ள 

பதினா யிரங்கை முதுமொழி முதல்வ 

தரு யிரங்கை யாறறி கடவு 

ளனைத்து மல்லபல 1வடுக்க லாம்ப 

௪டு லினைத்தென வெண்வரம் பறியா யாக்கையை 

நின்னைப் புரைகினைப்பி னீயல துணர்தியோ 
மூன்னை மரபின் முதுமொழி முதல்வ 

நினக்குவிரிக் தகன்ற கேள்வி யனைத்திலும் 

வலியிலு மனத்தினு முணர்வினு மெல்லாம் 
  

௩௩. அமிர்துண்டலை மரப்பித்த காமம௫ூழ்ச்சி பின இறத்தத்ருக் 

காரணமாயினமையின், 'நகையச்சாக 'என்றார், 

௩௪, இருஇிறத்தாரும் கடை.ப ஒரு இிறத்.தார்க்கே இட்_கை : ரடுவு 

நிலை திதம்பிய ஈயமி லொருகை' எ.எப்பட்_ து; அவணர்க்கெனவும் அமரர்க் 

செனவும் வருவிததுரைத்த தூஉம் இது நோக்கி, 
க௫. இருகைமாலே! 

௩௬ - ௪௩, 1 தனக்கோர் வடிவும் பெயரும் இன் நி அன்பாரீயினார் ௧௬ 

திய வடிவே வடி.வாகவும் ௮வர் இஃ்ட பெயசே டெ..பராசவுமுடையனாதலின், 

'முக்கை முனிவ'என்பது முதலாக * நூறாயிரங்கையாதநிகடவுள்” எ.॥்பது 

ஈறாக வடி.வுவேத்றுமையும் பெயர் வேற்றுமையும் சொல்லப்பட்டன. 

௪௪ - ௬, அவ்வளவுமல்ல பலவாக அடுக்கு தலைபுடைய ஆம்பலெனனும் 

எண்தாம் இனைத்தெ.ு: எண்ணும் எண்ணித்கு எஃலையதியப்படாத வடி 

வினையுடையை; நின்னை உடர்வுகூறக்கருதிம் அது நீயே உணரினலலசு 

பிதரான் உணரப்படு தயோரி . 

Far. gon Ruins ag Ger p wo 20 teow வேதத்திற்கு முதலவ 

௪௮-௫௦. விரிந்து அக. த ஆகமந்கானை த தானும் அகத்கார த்தா 
      2... 

* “ஜன்பானிறுதயுரு புநிலை'” (தோல், குற். இள, 5.) என்பிதனுரை 
யில், ' ஒன்பதித்.றுத் தடக்கை! மேற்கோளாகக் காட்டப் பெத்றுள்ள.து. 

4 “மனக்கோ ணினக்கென வடி.வுவே திலையே'' (பரி, ௪% வரி (௫ 

(பீ-ட்..-- 4 அடுக்காம்பல், 

3



18 uu, ரவஷம் 
௫௦ 1வனப்புவரம் பறியர் மரபி னோயே 

'யணிகிழல் வயங்கொளி யீரெண் டீக்கஇர்ப் 
- பிறைவளர் நிறைம தி யுண்டி 

யணிழணிப் பைம்பூ ணமார்க்கு முதல்வனி 

இணிநிலங் 3கடந்தக்காற் நிரிக்தயர்ம் தகன்றோடி 
இடு கின்னஞ்சிக் கடற்பாய்ந்த பிணிரெடழ் பவிழ்தண்டா 

சன்னவர் படவல்லா வவுணர்க்கு முதல்வனீ 

அதனால், பகைவ ரிவரிவர் ஈட்டோ சென்னும் 
வகையு முண்டோநின் மரபறி வோர்க்கே 
யாமிர வணர்தலை யரவுவாய்க் கொண்ட 

௬௦ சேவ லூர்தியுஞ் செங்கண் மா௮ 
8$லோவெனக் இளக்கும் கால முதல்வனை 
  

னும் மனத்தானும் உணர்கினானும் மற்றும் எல்லாவ.ந்றானும் நினக்கு வனட் 

பும் எல்லையும் அதியப்படாத் மரபினோய, 

௪௯௨ வலியுடையதனை வலியென்றார். 
௫௧ - ௩, மதியேன்பதனை அழயே குளிர்ச்சிமிகுமதி, ஒளிம தி, பிலை 

யாய் வளர்மதி, சிதைமதியென வினைத்தொகையடுக்கொடு கூட்டியும் 

இனிய கலைகள் 'பதினாதினையுமுடையமதியென வேத்றுமைத்தொகைய. 

சக்கூட்டியுமுரைக்க, 
௫௨ - ௩, * அ௮ம்மஇியை உணவாகவுடைய அமரர்க்கு முதல்வன் நீ) 

௫௪ - ௬. மயங்கு சினக்குப் பிழைசெய்து, நீ அணுத் சிணிர்த நிலவு: 

கத்தை grea அட்பெருமையைக்கண்டு நின்னை அஞ்சி அகன்றுபோய், 

க, த்கட்பாப்ச் த அத்தன்மையையுடைய அவுணர்க்கும்அகப்பட அவ்வா, 

பிழைசெய்யாது நீத அவுணர்க்கும் முதல்வன் நீர 

௫௫: - ௬. கட்டலிழ்க்து மலர்ந்த தண்டாரையுடைய அன்ன வரென்க, 

திரிக்து அயாக்து அஞ்சி ஆகன்று ஓழு. யென்றும் செய்தெனெச்சல்க௦ 

பாய்க்த என்னும் வினைமுதீல்வினைகொண்டன. 

(௫௭. அதனால் - அத்தி மையையுடைய இரு திதத்தார்க்கும் ரீ as} 

HS SONS, 

௫௭ - ௮. நின் இயல்பினை அதிகார்க்கு.ம் இவர் பகைவர் இவர் ௪ 

டோரெள்ளலும் கூ. றுபாடுண்டோர் j 

Oy ௬௧, ஆயிரமாக இளர்ஈ த தலையையுடைய அரவை வாய்க்க; 

சொன்ட நின் ஊர் தியாய சேவலும் சொச்து, செங்கண்மாலே| ஓ! எ 

அலழும் காலமுதல்வன் நீர 
  

2 அருத்தவானவர்ச காரமு தன்புட னளிப்போன் '" (வில்லீ 
அ இகுருகுக. ௨) 

)-- $வனப்பதியா, Isrégsts. %ogdaer.
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1யே௭ இனகளத்தலி னினைமைற் கதிந்தனர் 

தீயிலுட் டெறனீ பூவினு ளுற்றரீ 
*கல்லிலுண் மணியுரீ சொல்லிலுள் வாய்மைரீ 

௬டு யறத்தினு என்பிரீ மறத்திலுண் மைந்துரீ 

வேதத்து மறைரீ பூதத்து sat 
வெஞ்சுட ரொனியுசீ இங்களு எளியுரீ 

யனைத்துநீ யனைத்தினுட் பொருளு யாதலி 
Bo pay முறைவது மிலையே யுண்மையு 

௭௦ மறவியில் சிறப்பின் மாயமா ரனையை 

  

பிறவாப் பிறப்பிலை மிறப்பித்தோ நிலையே 

என்த.து, டீ இக்நிரத்கு இளைபோனாப் அசுரரை வெல்டன் ந காலத்த டை 

*இவ்வெற்தியெல்லாம் இவனின் ஆயவல்ல ; இவனைத் தாட்ச் செல் த 

என்னின் ஆய' என்று கருடன் தன்னை விபம் திருப்ப, அக்கருத்தை ஒழித் 

தீற்பொருட்டு 'ரீ என் மெப்ம்முழுதும் தாங்கல் வேண்டா; ஒருகையித் 
சிறுலிரத் நுணை தாம்னையெனிடள் நீ கூறியவாதே யாகும்! என் று அத். துணை 

அவன்மேல்வைப்ப அவ்விரத்கு ஆற்றாது பாதலத்து Spig நெடுங்காலம் 
இெந்து துதித்தான் ; அத் தன்மைத்தாய வலி தாழக்கொண்ட மெய்களினு 

மூடையையென் தவாற., 

௬௧, காலமுதல்வன் - காலத் இற்கு முதல்வன். 

௬௨. நின்னைச் சாமவேதம் இத்சன்மையைபெனச் சொல்லுதலின்டி 

இத்தன் மையை விளக்க அறிர் தனம். 

உபசார வழக்கால் ஏ௭ என்னுமிசையுடைபதனை ' ஏ௭' என்றூர். 

இனி அதிர் தவா.று :- 
௬௩, தெறல் - வெம்மை, மாற்றம் - மணம், 
௬௫, மணி - மணியாக தன்மை. 
௬௫, அன்பு - மென்மை. மைக்து : வன்மை, 
௬ள், மதை - உபகிடம். முதல் - ஆகாயம், 
௬௭, வெஞ்சுடர் - ஆதத்தன், 

௬௮ - ௭௦, இனிச் சொல்லாத எல்லாப் பொருளும் நீ; ௮வத்தின் உட் 

பொருளும் நீ; ஆதலால் நீ உறைதலுமில்லை ; உதையுமிடமுமில்லை ) மதவி 
புடையார் மந்வியில் சிறப்புட்பெறுதல் காரணமாக அஷைநினச்கு உளவரச் 

தன்மையும் பொய்) மேந்சொல்லிய தன்மையையாதலான், 

௭௦. ஆர் - அசை, 
௭௧ - ௨, உலூல் முநலினும் இடைமிலும் இறுஇியிறும் படைப்பு. 

    

  ieee 

* நான்மணி, ௭) வக, எ பார்க்க, 

(பிம் = 1ஏஎயெனக்,



38 புரியாமல், (க-ஆம் 
௫௦ .1வனப்புவாம் பறியர் மரபி னோயே 

யணிரிழல் வயக்கொளி மீரெண் டீங்கஇர்ப் 
'பிறைவளர் நிறைமதி யுண்டி 
went pert பைம்பூ ணமார்க்கு முதல்வனீ 

இணிகிலங் 3கடந்தக்காற் நிரிந்தயர்க் தசன்றோடி 
௫௫ கின்னஞ்சிக் கடற்பாய்ந்த பிணிரெ௫ழ் பவிழ்தன் 

சன்னவர் படவல்லா வவுணர்க்கு முதல்வனீ 

அதனால், பகைவ ரிவரிவர் ஈநட்டோ சென்னும் 
வகையு முண்டோகின் மாபறி வோர்க்கே 
யாமிர வணர்தலை யரவுவாய்க் கொண்ட 

௬௦ சேவ லூர்தியுஞ் செங்கண் மா. 
லோவெனக் கஇளக்குங் கால முதல்வனை 
  

னும் மன த்தானும் உணர்வினானும் மற்றும் எல்லாவநத்ரானும் நினக்கு வனப் 

பும் எல்லையும் ௮தியப்படாத மரபிஷேய், 

௪௯. வலியுடைய தனை வலியென்றார். 

@s- i. மதியென்பதனை அழகயே குளிர்ச்சமிகுமதி, ஒளிமஇி, பிழை 

யாய் வளர்மதி, கிறைமதியென வினைத்தொகையடுக்கொடு கூட்டியும் 

இனிய கலைகள் 'பதினாநினையுமூுடையமதியென வேத்றுமைத்தொகையா 

கக்கூட்டியுமுரைக்க, 
௫௨ - ௩,* ௮ம்மதியை உணவாகவுடைய அமரர்க்கு முதல்வன் நீ) 

௫௪ - ௬. மயங்கி நினக்குப் பிழைசெய்து, ரீ ௮ணு த் Kelis Anam 
கத்தை ஆளக்க அட்பெருமையைக்கண்டு நின்னை அஞ்சி அகன்றுபோய்க் 

கடத்கட்பாய்ச்த அத்தன்மையையுடைய அவுணர்க்கும்அகப்பட அவ்வாறு 

பிழைசெயப்யாது நிற அவுணர்க்கும் முதல்வன் நீ; 
௫௫: - ௬. கட்டலிழ்ந்து மலர்ந்த தண்டாரையுடைய அன்னவரென்சு, 

இரிக்து அயர்ச்து அஞ்சி அகன்று ஒடி யென்றும் செப்தெனெச்சல்கள் 
பாய்க் த என்னும் வினைமுதல்வி% னகொண்டன, 

௫௭. அதனால் - ௮ததி் மையையுடைய இரு தீறததார்க்கும் நீ ஒத்தி 
ருத்தலால், 

௫௭ - ௮, நின் இயல்பினை அறிவார்க்கும் இவர் பகைவர் இவர் சட் 
டோரென்னும் சு நுபாடுண்டோர j 

Oe - 2௬௧. ஆயிரமாயெே ர்ந்த தலையையுடைய அரவை வாய்க்கட் 

கொண்ட நின் ஊர்தியாக சேவலும் சொர்து, செங்கண்மாலே! ஓ! என 
தலம் காலமுதீல்வன தீ, 
  

ட் சத அருச்,தவானவர்க் காரமு தன்புட எளிப்போன் '! (வில்லீ- 

பர ய் GBS”: ௨) ் 

மி.) 1வனப்பதியா, சகடர்தகாத், 89ஓவென,
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1யேஎ இனகிளத்தலி னினைமைற் கநிந்தனர் 
தீயினுட் டெறனீ பூவினு ஸணாற்றரீ | 
*கல்லிலுண் மணியு8 சொல்லினுள் வாய்மை8 

௬௫ யறத்தினு என்பீரீ மறத்தினுண் மைக்துரீ 

வேதத்து மறைரீ பூதத்து முதலுரி 
வெஞ்சட ரொனியுர8ீ இங்களு எளியு8 

யனைத்.துநீ யனைத்தினுட் பொருளுரீ யாதலி 
னுறைவு முறைவது மிலையே யுண்மையு 

௭௦ மறவியில் சிறப்பின் மாயமா ரனையை 

பிறவாப் பிறப்பிலை பிறப்பித்தோ ரிலையே 

என்த, நீ இச்இிரத்கு இளையோனாப் அசுரரை வெல்இன்ற காத. 

(இவ்வெற்தியெல்லாம் இவனின் ஆயவல்ல ; இவனைத் தாகச் செல்கின் த 

என்னின் ஆய' என்று கருடன் தன்னை வியச் திருப்ப, அக்கருத்தை ஒழித் 

தற்பொருட்டு நீ என் மெய்ம்முழுதும் தாங்கல் வேண்டா; ஒருகையித் 

சிறுவிரத்றுணை தாம்னையெனின் நீ கூ றிபவாதே யாகும்! என் நு ௮த.துணை 

அவன்மேல்வைப்ப அவவிரத்கு ஆற்றாது பாதலத்து வீழ்ச்.து நெடுங்காலம் 

இடந்து துதித்தான் ; அத்தன்மைத்தாய வலி தாழக்கொண்ட மெய்களினு 

மூடையையென் தயாற., 

௬௧, காலமுதல்வன் - காலத்திற்கு முதல்வ. 

௬௨. நின்னைச் சாமவேதம் இத்தன்மையையெனச் சொல்லுதலின் 

இத்தல மையை விளங்க அறிச்தனம். 

உபசார வழக்கால் ஏ௭ என்றுமிசையுடைபதனை 'ஏ௭' என்றார். 

இனி அதிர்தவாது :-- 
௬௩, தெறல் - வெம்மை, நாத்தம் - மணம். 

» oe, wen - மணியார் தன்மை. 
௬௫, அன்பு - மென்மை, மைச்து - யன்மை, 
ள்ள், மறை - உபடடம். முதல் - ஆகாயம், 
ள்ள, வெஞ்சுடர் - ஆதத்தன், 

சு௮ - ௭௦, இனிச் சொல்லாத எல்லாப் பொருளும் 8; அவத்தின் உட் 
பொருளும் கீ; ஆதலால் நீ உறைதலுமில்லை ; உறையுமிடமுமில்லை ) மதகி 
புடையார் ம நதியில் சிறப்புப்பெறு தல் காரணமாக அவைகினக்கு உளவா? 

தன்மையும் பொய்) மேத்சொல்லிய தன்மையையாதலான், 

எ. ஆர். ௮சை, 
௭௧- ௨, உல9ல் முதலிலும் இடையிலும் இறுஇமிறும் படைப்பு 

  

  

  

    அன்களிவவாகள வஸு, 

* நான்மணி, ௭) சீவக, ௪ பார்க்க, 

(Cor 1ஏஎயெனச்,
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பறவாப் பூவைப் பூன் னோயே 

யருள்குடை. யாக வறங்கோ லாக 
௭௫, விருநிழல் படாமை மூவே முலகமு 

மொருநிழ லாக்யெ வேமத்தை மாதோ 
பாழெனக் காலெனப் பாகென வொன்டுறன 

விரண்டென மூன்றென கான்கென வைந்தென 
  

அளிப்பு ௮ழிப்பென்னும் தொழில் வேற்றுமைபற்றிப் பிறவாப்பிதப்புடை 

யையல்லை ) அம்கனம் பிதந்துவைத்தும் பிறப்பித்தோரையுடையை யல்லை- 

௭௩. காயாம் பூவின் நிறத் இனை யுடையோய்! 
பதவரப்பூவை, வெளிப்பட, பூ - ஆகுபெயர், 

௭௪. கோல் - காம்பு, 

௭௬. முழுகிழத்கண்ணவாகச் செய்த. 

மாதோ, ௮சை. 

௭௭. பாழ் - புருடன். 

சாங்யெர் பிறிதொன்று பிறத் தற்டனாகாதென்பவாகலாம், அவர் 

மதம்ப்திட்புருடனை'பாழ்" என்றார், ஈண்டு தர் த.த,தவக் கூறுசன் தமையின் . 

கால் - ஆகாய முதற் பூதங்களைந்தும் , 

தாம் பிதவத்றிற்றோன் றுதலானும் பிற தோன்றுதற்கு இடனாதலா 

லும் அவ்வாறு கூறப்பட்டன. 

பாகு - வாக்கும் காலும் கையும் !பாயுவும் உபத்தமும் ஆயெ 

கன்மேச் திரியங்களைக்தும். 

இவையும் பூதங்களாயடங்குமாயிலும் சொல்லல், இயங்கல், கொடுத் 

தல்,விடுத் தஷ் இன்பு நுதலென்னும் தொழ்லாதந் பாகுபட்டமையித்பாகென் 

ரர்) கூறுபட்ட பொருள்களைக் கூதென்ழமு தபோல, 

ஒன்று - ஆகாயத் தன்பணபாடு.ப ஓசை, 

எல்லாப்பண்பித்கும் முத்றோன் று தலான் ஒன்தெனப்பட்ட து, 

இல்கனம் பிதப்புமுறைபற்றி எண்ணுத் கூறப்படுதல் வருன்தபண்பு 

கட்குமொக்கும், 

௭௮. இரண்டு - காத்றின் ரிதப்புப் பண்பாடு ஊறு, மூன்று . தீயின் 

சிதப்புட்பண்பாகய உருபு, சான்சு .. நீரின் சிதப்பு்பண்பாடுய சுவை, 

ஐச்.து - நிலத் இனக? தப்புப்பண்டாயெ சாந்தம், 

இரண்ட முதலாயெ எண்கள் நான்கும் ஈண்டுப் புரணப பொருளவாய் 
நின் தன, 

* ௨௭ - ஆம் திநக்தறளீன் லிசேடவுரையில் இவ்வுரையாரிரியசெழு 
தியவாத்றுலும் இக்கேயுள்ள தத் து௨முறைகள் சன்கு உணரலாகும், 

(பீ-ழ்)--3 பாயுரும்,
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வாறென வேழென வெட்டெனத் தொண்டென 
௮0 சால்வகை 1பூழியெண் ணவித்றுஞ் சிறப்பினை 

*செங்கட் காரி கருங்கண் வெள்ளை 

பொன்கட் பச்சை பைங்கண் மா௮ 
லிடவல குடவல கோவல காவல 
  

௪௯. ௮௮ - செலி தோல் கண் சா மூச்கு என்லும் ஞானேர் திரியல்க 
சைச்.தும் மனமும், 

மனத்தொகூட இர்திரி.பங்கள் ஆதென்பாருமுளராதலின் ஒருல் 
கோனார், 

ஏழு - அகங்காரம், எட்டு - மான். 1 தொண்டு - மூலப்பகு தி, 
மனம் தொடங்கச் சதப்புமுறைபறறி எண்ணுனெராராகலின், 

இவற்றை இவ்வெண்களாற் கூறினார். ஈண்டும் ஏழு முதலாய எண்கள் 

பு.ரணப்பொருள. 

HO. காலவகையுகக்களினும் இவ்வெண்களால ஈவிலப்டடுஞ் சி தப்பினை 
யுடையை, 

என்றது, பூதங்களைம் தும் கன்மேச் இரி.பங்களைச் தும் ஞானவேல் இிரியக்க 

Gn தும் புலன்களைச்.தும் மனமுதலிய ௮ச்தக்கரணங்கள் மூன்றும் மூலப் 

பகுதியும் புருடலுமெனப்பட்ட த.த,.தவம் இருபத்தைந்தனாலும் எக்காலத் 

தம் ஆராயப்படும் பெருமையையுடையையென் றவா து. 

௮௧, செக்கட்காரி-வாசுதேவனே! கருங்கண் வெள்ளை-சங்கருடணனே[| 

௮௨. டொன்கட்பச்சை - சிவந்த உடம்பினை யுடைய காமனே ! 

பச்சையென்ப.த பிரத தியும்னென்லும் வடமொழித்திரிப், 

பைக்கண்மால- பசிய உடம்பினையுடைய ௮6ருத்தனே | 

சால்வகை வ்யூகமுகல் கூறியவாறு. 

௮௩. இடவல - *இய்ச்சியரொடு குரவைகோத் தலால் அவர்க்கு இட 

மும்விலமும் ஆயினோய்! குட ௮ல - [கூத்தாடுதற்கு எடுத்த குடத் இனையும் 

பகை௨ரைக்கொலலுதத்கு எடுத் த அலப்படையினையுமுடையோய், 

'இடவலவ/, 'குடவலவ' எ த்பாலன செய்யுள் விகாரத்தாற் குறைக்து 

நின் தன, டட 

* திநச்சந்த விநத்தம், ௪௪ பார்க்க, 1 தொண்டு. ஒன்பது, 

1 குடச்கூந்தென்பஅ இருமாலித்குரிய கூத் அச்களூள் 98. ; அதத் 
குரிய உழம்புக்கள் Big; "குடத்தாடல் குன்தெடுத்தோ னடீ லதலுக், 
கடைக்குப வைக்துறுப் பாய்ச்து ''. “வாணன் பேரூர் மறு கடத்து 

ரீனணில மளந்தோ ஞடிய குடமும் " (சிலப், 6: 54- 5.) HERS STO 

தலையிலே அடுக்குக்குடமிருக்க Ore Gsrarsstigw GUgas 

(ஸீ-ம்,)-- 1ஊழியுமெண், 

  

 



22 oe (௩-ஆம் பாடல்... 

காணா மசப நீயா நினைவ 

௮௫ மாயா 1மன்ன வுலகாண் மன்னவ 

தொல்லியற் புலவ ஈல்லியாழ்ப் பாண 

மாலைக் செல்வ தோலாக் கோட்ட 

பொலம்புரி யாடை வலம்புரி வண்ண 
பருதி வலவ. பொருஇறன் மல்ல 

௯௦ இருவின் கணவ பெருவிறன் மள்ள 

மாநில மியலா முதன்முறை 3யமையத்து 
நாம வெள்ளத்து ஈடுவட் டோன்றிய 
வாய்மொழி மகனொடு மலர்ந்த 

தாமரைப் பொகுட்டுநின் னேமி நிழலே, 

கடவுள் வாழ்த்து, 
கடுவனிளவேயினனார் பாட்டூ. 
பேட்டஞகைனார் இசை. 
பண்ணுப் பாலையாழ். 

  

  

௮௪. காணாமாப - அறியப்படாத மரபினோய்! நீயா நீனைவ - அன்பரறு 

விடாத நினையீன்கண்ணேய் ! 

௮௫, மாயா மன்ன - மாயாத மன்னும் நிலையையுடையவனே | 

௮௭. மாலைச்செல்வ - வனமாலையையணிந்த செல்வனே ! * 

௮௮... பொலம்புரியாடை - பொன்னிதத்தானமிக்க ஆடையினையுடை 

யாய் ! e 
(பொலம்புரியாடை' என்னும் ஆகுபெயர் அண்மைவிளியேத்று கின் 

த: 
௮௯. பரு திவலவ - ஆழியை உலப்பச்கத்.து உடையாய ! 

௬௦. மள்ள - வீர! 

௬௧ - ௪, ரீறைந்த வெள்ளத்து ஈவு தோன் நிய மாகிலர்தோன்றாத 
முதற்சாலத்.துப் பிரமனைக் கொண்டு உர்திக்கண்மலர்ந்த பொகுட்டுத 
தாமரையையுடையரின் கநேமியே உல௫த்கு நிழலாவது. எ-று, 

;தாமரைப்பொகுட்டு' என்பது, வரையதையின்மையாத் சிறுபான்மை 

முன்மொழி பின்மொழியாகத் சொக்க இரண்டாம் வேத்றுமைத்தொகை. 
(௩)   

  

இரண்ட கைகளிதும். குடங்களை ஏச்தி ஆகாயத்திலே எதிர். ஆ0வதென் 
பர்; **குடங்க ளெடுத்தேத விட்டுக் கூத். தாடவல்லவெல் கேரவே"", **குட 

மாடி, “குடமாடிய கூத்தனை" “குடமாதடமார்பர்"' என்னும் பெரியார் 

இருவாக்குக்களும் ஈண்டு ஆதியத்பாலன | (திவ்) 

(பீ-ம்.)- மன்னவ. 9௮மைர்த.



நான்காம் பாடல். 

ர திருமால். 
ஐந்இரு எறநீக்கு நான்கிலுட் ிடைத்துத்த 

மொன்றாற்றுபி படுத்தகின் னார்வலர் தொழுதேத்த 
நின்புகழ் விரித்தளர் சளக்குங்கா லவைநினக் 
இறும்பூ தன்மைநற் கறிந்தே மாயினு' 

௫ ஈகுதலுந் தகுதியீங் கூங்குகிற் இளப்பத் 
இருமணி *திரைடா டவிந்த முர்நீர் 
வரு 1மழை யிருஞ்சூன் மூன்றும் புரையு மாமெய் 

(நான்காம் பாட லுமை), 

௧-௨, செவிமுதலாய இந் இரியமைச்தையும் மயக்கமத நீக், மைத் 

2ரி, கருணை, மு இதை, இகழ்ச்சியென்னும் நான்டுனாலும் சித்தத்தை மாச 
லச்.த.த் தம்மைச்சமாஇபாய ஒருகெதிக்கண்ணே படுத்திய நின் அன்பர், 

ஈண்டு ஐச்தென்ற.து ஐச் தன்காரியங்களை, ஐந்தையுமெனவும் stare 

னாறுமெனவும்வச் த முத்றும்மைகள் செய்யுள்விகார த தால் தொக்கன. 

மைத்திரிமுதலிய காகும் சித்தத்தை அழகுசெப்தலிஷ், அவத்தை 
au groin சித தபரிகருமமென்ப. 

௩. - ௫, அப்புகழ்களெல்லாம் 8ீடாக்கு இயல்பாவதல்லது கியக்கப்படு 

வன அல்லாமையை அறிக் துவைத்தும் அதி தன்மையமல்லாத யாக்கள்௮வ 

லுட் 6-லவற்றை ஈங்கும் ஊங்குமாகட் பிறழச் கூறுவதற்கு நீ ஈகுதலும் 

'எமக்கு ஒரு தகுதியாம்) அதனால் யாம் ளெத்தலும் ஒழிதற் பாத்றன்று. 
௬ - ௭, தஇருமணியும் முச்கீரும் காலத் திட்கண்வரும் கூன்மேகமுமா 

யெ இம்மூன்ரையு மொக்கும், கரியமேனி, 

௮டுத்.த2:ர லுவமை, 

திசைளெர்சர் தவழி வெண்மையுடைமையின் * இிரைபாடலித்த' என்றார், 

(மழையிருஞ்ரூல்' என்பதனை மேல் 1 *தாமரைப்பொகுட்டூ' என்றது 

டோலக்கொளக, 
    

* இரைபாடவிந்த!! என்பது, அலிதல் குதைதலெமன்பதத்கு Cop 
கோள் ; (வக. 9990-2,) 

1 “ உள்ளூர்-ஊர்ச6 ; முன்பின்னாகத்சொக்க ஆறாம் வேற்றுமைத் 
தொகை;. ,.இவ்வுரை;பாசிரியர், உடாவ் மரபும் வட நூலை மொழிபெயர்த் 

துச் செய்த*வீரசோழியமுதலிய பின்லூலுங்கண்டு நிஷாறுரைத்தார் 
போலுமென்ச) பரிபாட்டினுள், 'மழையிரு ஞ்சூல்' என்பதனை €முன்பின்னா 

கத்தொக்க இரண்டாம் வேற்றுமைத்தொகை பென்றுர், டவ்வுையாசிரி 
யர்; ஆகையால் அவர்கருத்.த எம்மனோர்க்கு அதிதலரி)தன்க'" திநக்தறன் 
நுண்போநண்மாலை, ௨௧௬) (செந்தமிழ், ௭-ஆம் சொகுதி 9௯-ஆம் பக்கம்,) 

1 பரிபாடல், ௩ * வரி ௬௪.



a பரிபாடல். (கம்' 
மா௮ மெய்யொடு மூரணிய வுடுக்கையை 
கோனா ருயிசொடு முரணிய கேமியை 

௧௦ செயிர்தீர் செங்கட் செல்வ நிற் புகழப் 
புகைந்த நெஞ்சிற் புலர்ந்த சாந்இற் 
பிருங்க லாதன் பலபல பிணிபட 
ants மலர்ந்த சோய்கூர் கூம்பிய ஈடுக்கத் 
தலர்ந்த புகழோன் மருதை யாகலி 

கடு னிகழ்வோன், இகழா கெஞ்சின னாகரீ மிகழா 
ஈன்றா 3ஈட்டவவ னன்மார்பு முயங்கி 
யொன்று ஈட்டவ னுறுவரசை மார்பிற் 
படிமதஞ் சாம்ப வொ.துக்க 
மின்ன லின்னரொ டிடிமுர சியம்ப 

௨௦ ?வெடிபடா வொடிதாட் டடி.யொடு 
தடி.தடி. பலபட *வூர்வாய்த்த வுரினை 
$புருவத்துக் கருவல் 6கந்தத்தாற் 
ரூங்கியிவ் வுலகர் தந்தடி.ப் படுத்ததை ஈடுவ 
ணோக்கிய பலர்புகழ் குன்நினோ டொக்கும் 

.... ஓ. முனுதல் - பொ. னிதத்தசா.ப் மாறுகோடல், ணை 
௧௦. செயிர்தீர்செல்கண் - கோ.த்தாலன் றி இயல்பாகவேிவக்தகண், 
௧௦ - ௨௧. பிருங்கலாத 2 நி பனைப் புகழ்தலாலே இரணியன் சி த்த 

யாற் புகைச்த கெஞ்சொடும் புலர்ச்த சார்சொடும் தவன் ப௪பல பிணி 

கள்படப் பி6னித் தவழி ௮ம்மிக்க சோயால் ஒடுங்குதத்குக் காரணமான 
தடுக்கததையுடைய அப்பிருங்கலாசன் தன் தாதையாகலின் அவ்லிகழப்படு 
வோனை இகழாத செஞ்சிஎனாக, நீ ௮வனை இகழ்ச்து தனக்கு நன்றாகாட்ட 
அப்பிருங்கலாதன் வரு5 தாமல் அவன்கெஞ்சிற்பொருக் தி நின்னோடு ஒன்றாக 
உரங்சொண்ட இரணியனது உறுவரைபோலும் மார்.ுிற் பகைவலி கெடச் 
சென்று துன்பத்தைக்காட்ட்ம் உர்பாதங்களோடு பொருந்தி ௮௨ன் இடி. 
முரசுஒலிப்ப நீ புதப்படுதலால் வெடித்து ஒடிடத தூணின் பிளப்போ 
டொத்த நின்னால் தடியப்பட்ட ஊன் தடி பலப,_வ௫ர் தல்வா.ப்2 சஉரரினை, 

மார்பின் (௧௭) வ௫ர்த (௨௧) லென இயையும், 
* படி யெஃபது பாகதச்சிதைவு, ஒருகாலத்தே இரண்டு தடி.பும்வீழ்ச் 

தின்ன விரைவு கூறி.பவாறு, 

௨௨ 6௪. முன் வெள்ளத்தமுர் தனகாலத்.து வராகமாய்சக் கருமையை 

  

  வன. * “படி தீஞ்சாய்த்தோம்"' என்பர் பின்லும்) அடி. ௪௭. 
(பீ-ம்.)--“1சச்புசழ்பு, தட்டவன்வண்ணமார்பு, 9வெடி.பட, 

4 வடர்தல் வாய்த்த, 5பூருவத்து, 6 கர்தரத்தாத்,



ஸ்டீல்]. பரிமேல்ழகருரை. — 

உட நின், *வெம்மையும் விளக்கமு. ஞாயிற்றுள் 

நின், தண்மையுஞ் சாயறுந் இங்களுள 
நின், சுரத்தலும் வண்மையு மாரியுள 

நின், புரத்தலு கோன்மையு ஞாலத்துள : 

கின், நாற்றமும் வண்மையும் 'பூவையுள 

௩௦ நின், தோற்றமு மகலமு நீரினுள | 

நின், உருவமு மொலியுமா காயத்துள 
நின், வருதலு மொடுக்கமு மருத்தினுள 
  

யும் வன்மையையுமுடைய கழுத தாத்றாங்டு இவ்வுலக த்தை ௮வ்வெள்ள த் இ 

னின்றும் எடுத்துத் இருத் தியதொழில் மேருவின் தொழிலோடொக்கும், 

௨௫. ஞாயித்றுள - ஞாயித்நின்சண்ணே காணப்படாகின் தன, 

eg Bair தவற்தையும் இவ்வாறு உரைக்க, 

௨௬. சாயல் - மென்மை; இக்களின்சண்ணேயு.எ. 

௨௫ - ௬, வெம்மை தண்மையென்றது பசைவர்மாட்டு வெகுஞூதலை 

யும் ௮ன்பாமாட்டு அருளு தலையும். 

௨௭. சுரத்தல் - கொடுக்கக் கொடுக்கம் பொருள்வளர்தல், வண்மை- 
கொடை. 

௨௮. புரத்தல் - தாங்குதல். சோன்மை-பொழறை, 

௨௯. பூவை - பூவைப்பூ, 

௩௦. தோற்றம் - வெளிட்படுதல், ௮கலம் - பெருமை, | 

காராயணனென்னுக் திருசாமம் நீரின்கட் காணப்படுதலாய இக் 
கா.ரணம்பற்றி வரது. 

தடச. உருவம் - ஞானக்கண்ணாத் காணப்படும் உருவம், 500 - சொல்) 

ஆகாயத் துளவெள்ளூர், அதன் பண்பாகலின்,. 

௩௨. வருதல் - அவதரித்தல், ஒடுக்கம் - மீண்டு சென் ஐடக்குதல், 

மருத்து - காற்று, , 
  

* “ ஈண்டுரிர் மிசைத்தோன் நி யிருள்£க்குஞ் சுடரேபோல், வேண்டா 
ஓ 

தார் கெஞ்சுட்க வெருவக்த கொடுமையு, நீண்டுதோன் அயரகுடை கிழ 
லெனச் சேர்ச்தார்க்குக், காண்டகு மதியென்னக் ௧ திர்விடு தண்மையும்" 

(கலி. ௧௦௦) * ஞாயி தனையைகின் பகையா்க்குத், தில்களனையை யெம்ம 

னோர்க்கே"' (புறநா. ௫௯.) 

பூவைகிலையென்னுச்,துதை ஈண்டு அதியத்பர்ல.து, 

4



a6 பரிபாடில், [og 

அதளுல், இவவு முவ்வு மவ்வும் பிறவு 
மேம மார்ந்த 1கிற் யிரிக்து 

கூட மேவல் சான்றன வெல்லாஞ் 

சேவலோக் குயர்கொடி. யோயே 
சேவீலோங் குயர்கொடி 
கின்னொன் றுயர்கொடி பனை 

சின்னொன் அயர்கொடி. நாஞ்9 
௪௦ னின்னொன் *றுயர்கொடி. யானை 

கின், ஒன்றா வுயர்கொடி. யொன்றின்று 

விடமுடை யரவினுட "லுயிருருக் குவணம் 

அவன், மடிமேல் வலந்தது பாம்பு 
  

௩௩- ௫. இவையும் உவையும் அவையும் பிதவுமாய் நின்௧கணின்று 

பிரிச்,து நின்ஞல் ஏமமுத்தனவெலலாம் பின்னும் நின்னொடு மேவலமைச் 
தீன, 

என்றது, உலகுயிர்களின் தோத்தமும் நிலைபேறும் ஒடுக்கமும் நின் 
கண்ணவென் றஐவாரும். 

* இவையென்றது ஈணியவத்தை; உவையென்றது அவற்தித்சேய 

வற்றை; அவை யென்றது அவற்றிலும் சேயவற்றை ; பிறவென்தது 

காணப்படாதவர்றை, 

௩௭-௪௨. சேவலோக்கு உயர்கொடியையுடைய சினலுயர்கொடி, 

ஒன் து பனை, இவ்வண்ணம் பலகொடி.யுளவேனும் நின் 1ஒன்றாக உயர்ச்த 

கொடியை, அக்கொடிகள் ஒன்றுதலின்று) தன......ம் பாம்பின் விடத் 
தையும் உடலையும் உயிரையும் உண்ணும் உங்ணமாதகால். 

௫௧. தன்றாதல் - முதலாதல, ஒன்றுதீல - ஒத்தல், 

௪௩, இன்லும் ௮.௮ சடவுட்கொடியென்பதுதோன் 2 அவன் என 

உயர் தணையாற் கூறினர்; செய்யுளாகலிற் 8சட்டுப்பெயர் முத்கூறப்பட் 

ட. 

* 1 டணைமிசை யெழில்வேழ வேந்தீய. , ஒருவனை"! (பரி. ௧,) 

1 “அவலும் இஇவனும் உஉவனளுல் கூடயக்கால், எஎவனை வெல்லா 

சிகல்?(யா-ஷி. சூ. ௭. மேதி); ““இக்வெ ரில்கெ ரங்கவூ ரங்கவ ருவ்குவ 

ருக்குவே", இத்திசை யிக்நிரை யச்டிரை யக்நிரை யுச்ரிசை யுச்நிசையே"! 
(திதவாலவாம். ௩.௯ : ௨ட, ௨௬.) 

* புறப்போநள் வேண்பாமாலை, பாடாண், செய், ௩௪, 
4 தோல். ளெலி. ௩௯ - ஆம் சூத்திரம் இதத்குவிதி, 

॥ (பீ-ம்.)-- ]கிற்றிரிந்த. சதன்றுயர்கொடி., 8உயிர் துக்குவணம்,



பர்டல்.] பரிமேலழகருரை, ஜி 

பாம்புதொடி. பாம்பு முடிமேலன 
௪௫ பாம்புபூண் பாம்பு தலைமேலது 

பாம்புசிறை தலையன 
பாம்பு, படி.மதஞ் சாய்த்தோய் பசும்பூணவை 
கொடிமே லிருந்தவன் ரூக்சை யதுடாம்பு 
கவை யணக்குங் கடுப்பு ஈல்கலுங் 

Bo கொடுமையுஞ் செம்மையும் வெம்மையுந் தண்மையு 
மூள்வழி யுடையை யில்வழி யிலையே 
போற்றா ௬ுயிரினும் போற்றுக ருமிரிலு 
மாற்றே மாற்ற லிலையே நினக்கு 
மாற்றோ ரும்மிலர் கேளிரு மிலரெலும் 
  

௪௩, வயிற்றின்மேல உதரபச்தமாய் வலக. 

* “படியை மடியகத் இட்டான்"! என்புழியும் வயிறு மடியெனப் 

பட்டு. 

௪௪, முடிமேலன - கண்ணிகள். 

௪௫, பூண் - கழுத்திற்பூண்பது. தலைமேல - சூட்டு, 

௪௬. ஏிழகுகளின் தலையிடத்தன. 

விகாரத்தால் ஒற்.றுக் குதைந்த.2. 

௪௭. பகைவர் மதக்கெடுத்தோய்! பசும்பூணவை-டொன்னிதத் தவை, 

௪௮. தாக்ரை - எதிந்தெடுககும் இரை. 

் இதனாற் கருடலுக்கு அதலுடைமையும் மதனுடைமையும் கூதப்பட் 
டன. 

௪௯ - ௫௪, 1கடுசவையுண்டாக வருத்தம் வெருளியும் அருளும் கோட் 
டமும் 'செப்பமுமாய இவை மறமூம் ௮அதமும் உடையாரிடத்து உடை 

யையாய் இல்லாரிடத்,து இலலாயாயிருத் தலல்ல த மாத்றாருயிரின் கண் ஜும் 

கேளிருயிரின்கண்ணும் அதனை மாற்று தத்றொழிலும் அதத்கு ஏமஞ்செய் 
தீத்றொழிலுமுடையையலலை) நினக்கு மாத்றோரும் கேளிரும் இல 
ராதலான், 

என் PSG pore மதமுடையாரிடத்து வெகுஷீும் கோட்டமு 

முடையையாய் அஃது. இல்லாரிடதத இலலையாதவலும், குணடாயெ HP 

முடையாரிடத்,து அருளும் செம்மையுமுடையையாய் அஃதில்லாரிடச் து 

இல்லையாத லுமல்ல.து நினக்குப் பகையாயினாருயிரின்சண் அதனை மாத் 
  

* நான்மணிக்கடிகை, கடவுள்வாழத்௮. 

,சடசவை - கடியகுத்தம்; (கலி. ௧௨.)
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௫டு வேற்றுமை யின்றது 1போற்றுரர்ப் பெறினே 

மனக்கோ ணின்க்கென வடி.வுவே நிலையே : 
கோளிரு ளிருக்கை யாய்மணி மேனி 
*ஈக்கலீர் துழா௮ய் காறிணர்க் கண்ணியை 
பொன்னிம் றோன்றிய புனைமறு மார்ப் 

௬௦ கின்னிற் கன்றிய நிரையிதழ்த் தாமரை 
யன்ன காட்டத் தளப்பரியவை 
  

றுதத்னெழிலும் நினக்குக் கேளிராயினாருயிரின்கண் அதற்கு ஏமஞ்செய் 
தீற்றொழிலும் உடையையல்லை; 1அவ்விரு இதத்தாரும் கனக்கு இன்மை 

யானென் தவாறு. 

டு, இவவாத்றான் இரு திறத்தாரும் நினக்கு இலரென்றாலும் முன் 

*உள்வழி யுடையை", *இல்வழியிலை' (௫௧) என் த அதனொடு வேறுடாடின்று, 
௮%து உணர்வாரைப்பெறின். 

என் 2.2, உயிர்களத இயல்பர்ல் கினக்குப் பகையும், ஈட்பும் உளபோ 

லத் தோன்.றுவதல்லது நின் இயல்பான் ௮வை உளவல்லவென் தவாரும், 

௫௬, 1ன்பர் மனத்திற் கொண்டனவன் றி நினக்கென வேறு வடிவு 
உடையை யல்லை, 

௫௭ - ௮, கண்ணைக் கொள்ளு தலையுடைய இருட்கு இடமாய sowed 
போலும் மேனிக்கட் பிணிவிட்டலர்ந்த துழாயது காறிணராத்றொடுத்த 

கண்ணியையுடையை, 

Ge. நி.௦த்தாற் பொன்போலத் தோன் நிய புகழப்படும் மதுவை 

யுடைய மார்ப | 

$ இருமகளாதலால், 'புனைமறு' எனறார். 

௬௦ - ௬௧, கின் உச் இியித்றோன்்திய தாமரைபோலும் காட்டத்தை 

யபுடையையாய அளத்த ற்கரியை) 
  

* “தமழ்குரத்றுழா௮, யலங்கற் செல்வன்”! (பதிற். ௩௧.) 

* “வேண்டுதல் வேண்டாமை யிலான் '! (திநகீகுறள், ௪.) 

1 இச்தால், ௩-ஆம் பாடலின் ௩௬ - ௪௩ ஆம் அடிகளின் உரையைப் 

பார்க்க, பேசுவா ரெவ்வளகு பேசுவ ரவ உளவே, வரசமலர்த துழாய் 

மாலையான் - ழேசுடைய, சக்கரத்தான் சல்கனொன் சார்ங்கத்தான் பொலக் 
கரவ, வக்கரனைக் -கொன்றான் வடிவு (திவ், ழன்றந்திநவந்தாதி, ௨௧.) 

§ “திருமதுமார்பு என்பதற்குத் திருவாசிய மறுவையணிக்த மார் 

பெஷ்௮ இப்படியே பொருளெழுதினர் (பெநம்பாண், en.) 

(பீ-ம்)--1 போத்தினர்.



பாடல்:1' பரிமேல்ழக் 

  

நின்னிற் சிறந்த நின்று விணையவை ' 
நின்னிற் சிறந்து நிறைகட வுளவை 
யன்னோ ரல்ல தே.று முளவவை 

சுட நின்னோ ரன்னோ * ந்தண. ரருமறை. 
யழல்புசை குழைகொழு கிழறரும் பலசினை 
யாலமுங் கடம்பு ஈல்யாற்று ஈடுவும்.... 
கால்வழக் கறுநிலைக் குன்றமும் பிறவு 

மவ்வவை மேய வேறுவேறு பெயசோ 

௭௦ யெவ்வயி ஜோயு ரீயேரின் னார்வலர் 

தொழுதகை யமைதிமி னமர்ந்தோயு ரீயே 
  

௬௨, வீடளிக்கும்கால் கின்னினுஞ்சிறர்.த நின் தாளிணையையுடையை , 
௬௩. நின்கட்டிறர்த நிறைந் த கடவுட்டன்மையையுடையைடி | 

௬௧ - ௩, அகரங்கள் இசைநிறையும் இடைச்சொல், 

௬௪ - ௫, அத் தன்மையவல்லாத இயல்புகள் நினக்கு வேறுமுள) 

அவை நகின்னையொத்த தெய்வமுனிகளுணரும் உபநிடப்பொருள் ; யாம் 

உணர்வ்னவல்லவென் தவாறு, ் 

௬௫. *அன்ன' எனத்பாலது 1அன்' எனக்குழைந்து. நின்றது, ஜர்! 

இரண்டும் அசைநிலை, ௮ருமறை, ஆகுபெயர், 

௬௬ - ௭௦. அழல்புரை குழையையும் கிழலைததரும் சனையையுமுடைய 
1 ஆலும் கடம்பும் யாத்திடைக்குதையும் குன்றும் பிறவுமாயெ அவ்விடம் 

களைப் பொருக் திய பலதெய்வங்களாக வகுத் துச்சொல்லப்படும் பெயரை 

யுடையோய்! 

௬௮, காற்றும் வழங்காத இணிர்த நிலை்மையையுடைய குன தமென்க, 

9 ௭௦ - ௭௧, நின்௮ன்பர் தொழுத கையினது தாழ்சசக்கண் அகப்பட் 
டோயும் 8. 
  

* 1 அந்தண்ரநமரை!! (பரி, ௧, ௨; டுறை சூ. ௧) 

* * தன்னோ ரன்னோர்க்குத் தான்பயப் பதெலும்"' (ஆத்திரையன் 
போரசீரியண்ஃடொதுப்பாயிரம்) என்பதிலும் ஒர் ௮சை்ஜேயாய் அமைச் 
திருத்தல் காண்ச. 

$ 4 துறையு மர்லமுந் தொல்வலி மரா£௮மு, முதையுளி sorbet * 1 

"ஆலுல் கடம்பு மணிமார்'' (கலி. ௪௦௧, ௧௦௬)) “கடவுளாலத்து? (நந, 
௩௪௩, புறநா, ௧௬௪); “பு அப்பூங்கடம்பும்'' (முந்த. ௨௦4௫) என்பவத்ரூ 

லும் ஆல் முதலியக)த்தில் தெய்வமுறைதல் அதியப்படும்,



96. பரிபாடல், [சம் பாடல், 

யவரவ ரேவ லாளது ரீயே 

பவரவர் செய்பொருட் *கரணமு நீயே, 

கடவுள் வாழ்த்து. 
க$வனிளவேலினனார் பாட்ட. 
பேட்டஞாகனாரிசை. 

பண்ணுப் பாலையாழ். 
மைர 

  

௭௨, நினைத்தன முடி.த்தலான், அவரவர் ஏவல செய்வாஜும் நீ, 

௭௩, அவரவர் செய்த பொருள்சட்குக் காவலும் 8. 

செய்பொருளா£வன : அதம், பொருள், இன்பம், வீடென்பன, 

௭௦ - ௭௩, ஏசாரம் சான்கும் ஈத்தசை, (௪.) 

  

  

* திநச்சந்தவிநத்தம் ௬௯ ஆவதில் ** வரர்தர மிடுக்லொததேல 
ரை, பாணமென் நடைர்து வாழு மாதர்காள் '' என்புழிக் காவமென்றும் 
பொருளில் தணமென்பது எ.தகையில் வர் திருத்தலால், இக்கே ஆணமு 
நீயே! எனப்பாடங்கெரள்ளுதீலும் பொரு தும்,



  

சேவ்வேள். 
*பாயிரும் பனிக்கடல் 1பார்.துகள் பட்ப்புக்குச் 
[சேயுயர் பிணிமுக மூர்க்தம ருழக்கத் 

(ஐந்தாம் பாட்லுனா.) 
௧, பரச்.த கரிய குளிர்ச்சியையுடையகடலை இடையித்பாறைகள் பிஇர் 

த்தி அகள்படப் புக்கு. 

௨. சேயுயர் - மிக உயர்ச்த, 1பிணிமுகம் - முருகத்குரித் தாயெயானை, 

* “இறைவன் உமையை .வதுகைசெய்துகொண்டசாளிலே இக்இரன் 

சென்று ரீ புணர்ச்டி தவிரவேண்டுமென்று வேண்டிக்கொள்ள அவலும் 
அதற்கு உடம்பட்டு அது தப்பானாடுப் புணர்ச்சிதகிர்ச்.து சருப்பத்தை 
இந்திரன்கையித் கொடுப்ப அதனை இருடிகளுணர்ச்து அவன்பக்கனின் 

றும் வால்த் தமக்குத்தரித்தல் ௮ரிதாகையினாமோ இறைவன் கூறூயெ 
முத்திக்கட்பெய்து அதனைத் தம் மனைவியர் கையித் கொடுப்ப அருச்தத 
யொழிச்த அறுவரும் வாக்க்கொண்டு விழுச் சூன்முதிர்க்து சரவணப் 
பொய்கையித் பதுமப்பாயலிலே பயச்தாராக, ஆறு கூறாடு வளர்ச்த 

சாலத்து இந்திரன் தான் இருடிகளுக்குக் கொடுத்த நிலையை மரச்து 
ஆண்டு வர்்.து வச்சிரத்தான் எறிய அவ்வாறு வடிவுமொன்றாய் அவனுடனே 

பொருது அவனைக் கெடுத்துப் பின் சூரபன்மாவைக் கொல்றுதற்கு ௮வ் 

வடி.வம் ஆராய வேறுபட்ட கூற்றாலே மண்டிச்சென்றதென்று புசாணம் 

கூறிற்று. இதனை, 'பாயிரும் பனிக்கடல்! என்னும் பரிபாடற் டாட்டா 
லுணர்க!'! என்பதும், *அல்கனம் அம்யின்கணிட்டுச் சத் 1; குதைச்த 

கருப்பத்தை முனிவரெழுவரும் வால்ட் தம்மனைவியர்க்குக் கொடுப்ப 
௮ருக் ச தியொழிக்தோர் கிழும்டச் சூன்முதிர்ச்து சரவணப்பொய்கையித் 

பதுமப்பாயலிலேபெத ஆறு வடி.வாக வளர்க்தமை கூதித்று....... இது பரீ 

பாடலித் 'பாயிரும் பனிக்கடல்" என்னும் பாட்டானுணர்க'' என்பதும் திந 

டிநகாற்றுப்படையில் டு, ௨௫௫ - ஆம் அடி.களின் விசேடவுரை; ந, 

1 “பார் - வன்னிலம்; முருகாத்றுப்படையுள், * பார்முதிர் பனிக் 
கடல்" என்பதுமது; பரிபாட்டுள், 'பார்.துகள்ப... என்பதுமது) அதனை 

இக்காலத் தாஸ்சில்லந்தட்டி நதென்பர்'! என்பது தீ நக்தறங்துன்போநண் 
மாலை, ௧௦௪௮: (சேந்தமிழ், ௬ - ஆம் தொகுதி, பக்கம்-௫௪௭௬.) 

1 இவ்வடி,, ''பொடி.த்தரும்பாத' என்னும் கல்லாடச் செய்யுளில், 
'பிணிமுக மஞ்ஞஜை' என்பதற்கு மேற்கோள், (மயிலேறும்.) 

gu பிணிமுக gif யொண்செய் யோலும் '! (pst (௫௪); பூ ஒடாப் 

பூட்கைப் பிணிமுகம் வாழ்த்தி (ழுந்து. ௨௪௭.)



8a | tailing. (9-ஆம் 
Sup meatus Siu. CO. deg 
கோயுடை 'அடங்குசூர் மாமூத றடிந்து 

௫ வென்றியின் மக்களு ளொருமையொடு பெயரிய 
கொன்றுண லஞ்சாக் *கொடுவினைக் கெரீஃறகை 

மாய 3வவுணர் மருங்கறத் தயுத்தவே , 
*னுவலம் கண்டொழில் வடபொழி லாயிடைக் 
குருகொடு பெயர்பெற்ற மால்வரை *யுடைத்து 

௧௦ மலையாற்றுப் படுத்த மூவிரு கயந்தலை 
  

௩௩௪. இயின்கொழுந்து ஒலிப்பத் திரித் துவிட்டெ தியப்பட்டு ௮௪ ஈத 

'தையுடையனாதலால் கடுக்குசன் த சூர்மாவினது முதலையறுத்து.. 

இரித்தென்பது திரியவெனத் இரிச்துநின்2.த. விட்டெதிர்தெனச் 

செயப்படுபொருள் வினைமுதல்போலக் கூதப்பட்ட2, 

மாவென்னும் பெயரொப்புமைபத்தி * முததடிந் து என்றார். 

௫-௭. வென்தியுடைமையாத் புண்ணியசனம் பாவசனமென் று இரு 

கூறுயமக்களுட் புண்ணியசனமென ஒருகூத்றாத்பெயர்பெத்த அவுணர், 

அஃது அவர்க்குப் பெயர்மாத் இரமேயென் தத்குக் கொன்றுணலான் 
வரும் பாவத்திற்கு அஞ்சா தவென்றாூர். 

நீவினையினையும் கொல்லப்படும் திகைமையினையுமுடைய ப மாயத்தை 

வல்ல ௮வுணரென்க. 

அவரைக்களையறக்கொன் ஐவேலால். 

AOL Seg (௩) தடி.ச்து (௪) தபுத்தவேல் (௭) என்க, 

So. கரவலந்தீவினுள் வடகூற்றித் கெளஞ்சமென்னும் மால்வரை 

யைத் துளைத்து அத்னைவழிப்படு த தின ஆறு மென் தலையினையுடையாய்) 

ஈண்டுக் குருகென்றது அன்றிலை. அதக வடமொழிட்பெயர் அது 

வாதலின், ! குருகொடு பெயர்பெத்த மால்வரை ' என்றார். வழிப்படு தீது 

தல் - வழிக்கண் சிகமும் இயக்கதத அதன்கண் நிகழ்வித்தல். குழலிப் 

பருவத் தி இல்லீரமெல்லாம் செய்தாயென்னும் கருத்தால், * கயந்தலை * 

என்றூர், 
  

* “பெதனாப்புவளன் வேண்டி '' என்னும் கல்லாடச்செய்யுளில், *குருகு 

பெயர்க்குள் ஐ.த்.துடல்பகவெழிச் த, கெடுவேழ்கடவுட்கு' என்பதன் விசே 

டவுரையில், 'சாவலக்தண்..,உடைத்து' என்னும்பகுஇி மேத்கோள்) (மயி 
Gag.) ; 

(8 - the lgerigGi. War fdr. Sanat. ‘mos 

pind,
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மூவிரு கயந்தலை முக்கான்கு முழவுத்தோண் 
ஞாயிற்றேர் 1நிறத்தகை ஈளினத்.துப் பிறவியை 
கா௮ய் *கடவுள் சேஎய் செவ்வேள் 
சால்வ தலைவவெனப் பேஎ விழவினுள் 

க௫ வேல னேத்தும் வெறியு முளவே 
யலை, வாயு மல்ல பொய்யு மல்ல 

நீயே 3வரம்பிற்றிவ் வுலக மாதலிற் 

சிறப்போய் சிறப்பின்றிப் பெயர்குவை 

சிறப்பினு *ளுயர்பாகலும் 

௨௦ பிறப்பினு *ளிழிபாகலு 
மேனோர்கின் வலத்தினதே 
  

A mem es nantes ntti 

ஊர்ந்து (௨) புக்கு (௧) apse (2) உடைத்து (௯ ஆத்றுப்படுத்த 

வெனக் கூட்டுக, 

  

௧௧, 1 கயச்தலையென்பது பண்புத்தொகைப்பு தத் தப்பிறந்த ௮ன் 

மொழித்தொகை; ௮ஃது எண்டு ஆகுபெயராய் ௮ண்மைவிளி ஏத்.றுநின்றது. 

௪-௨. மூவிருகயக்தலையுடனும் மூச்சா.ர்கு முழவு த்தோளுடலும் 

ஞாயிற்நின் எழுச்சிபோலும் நிறவழகுடம் தாமரைப்பூகவின்கட்பிறச் த 

பிதப்பையுடையை. 

௧௩, உலகத்தை அழிக்கும் கடவுட்கு மகனே! 

௧௪. சால்வ - சால்பினையுடையாய! 

௪௪ -௫, தீவெளிப்படுதலிற் கண்டார்க்கு அச்சஞ்செய்யும் வெறி 

யாட்டு விழவினுள் வேலகண்டு இவ்வாறு சொல்லி ஏத்தும் வெறிப் 

பாட்டுமுள. 
65). Gag, எண்டு ஆகுபெயர். 

bir - ௨௧. இவ்வுலஇத்கெல்லாம் தலைவன் நீயேயாகலான் அவ்வி 

ட்த்து அவன் கண்டு ஏத்துற அப்பாட்டூக்கள் மெப்யுமல்ல ; ஆமினும் é 

வெளிப்படு தலான் அவை பொய்யுமலல ; அடற்றுள் ஒன்றாயவழி அததலை 
  

* “ தடவுட் புதல்வ" எனக்கொண்டு அதீ ற்கு இலக்கணமுமெழு௮வர்; 

(YES. 2G - ந.) 
ts பெருவலி - பெருவலியையுடையன 5 பண்புத்தொகைகப்பு 5 

வந்த ஆகுபெயரென்னாது ஆகுபெயரென்ருர்; * பாயிரும் பனிக்கடல் ? 

என்னும் பரீபாட்டி.லுள், கயந்தலைக்குப் பண்புத்தொகைப்புறதித abs 

அன்மொழி) ஈண்டு ஆகுடெயரென்றார் டஒவ்வுரையாசீரியர் '* என்பது; 

திநக்தறள்நுண்போநண்மாலை, ௩௮௦ (செக்தமிழ், தொ. ட பக். ௩௨௪.) 

(பி-ம்.)4 3திதத்ததை. வேம்பித்றுலகம், 8உயர்வு, 4 இழிவ 

ம்
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யாதி யந்தண னறிந்து 1பரி கொஞுவ 

வேத மாபூண்,வையத்தே ரூர்ந்து 
நாக காணா மலைவில் லாக 

உட மூவகை, ஆசெயி லோரழ லம்பின் முளிய 
மாதிர மழலவெய் தமார் வேள்விப் ஈ 
பாக முண்ட பைங்கட் பார்ப்பா 

துமையொடு புணர்ந்த காம வதுவையு 
ளமையாப் புணர்ச்சி 9யமைய றெற்றி 

௩௦ :விமையா நாட்டத் தொருவரங் கொண்டு 
விலங்கென விண்ணோர் வேள்வி முதல்வன் 
விரிகதிர் மணிப்பூ ணவற்குத்தா னீத்த 
தரிதென 3மாற்றுன் வாய்மைய னாதலி 
னெரிகனன் மானாக் குடாரி (கொண் டவனுருவு 

கூடு இரித்திட் டோனிவ் வுலகேழு மருளக் 
6 கருப்பெற்றுக் கொண்டோர் கழிந்தசே யாக்கை 

நொடிப்பி னேழுறு முனிவர் ஈனியுணர்ந்து 

மைச் இெெப்பினையுடைப நீ HFA puter நி ஒழிகுவை ; நின்னையொழிகச் 
தார் சல்லினையாற் சிதப்புடைய உயர்பிறப்பினராதலும் தீவினையால் இழி 

பிதப்பினராதலுமாயெ இது நின்னீணைக்கண்ணது; ஆதலின், அச்தெப்பு 
கினக்கு ஒருகாலும் ஒழியாது ; அதனால் ௮௨)ற்.துள் ஒன்றாகாழ.. 

௨௨-௫௪. சான்முகனாய பாகன் கொளுவுமாதறிரச்து செலலினைக் 

கொளுவ வேதங்களாஏயெ கு.திரை பூண்ட பூமியாய தேரையேதி வாசு) 

ares *இமயம் வில்லாக வெள்ளி பொன் இரும்பென்லும் மூவகை 

யையுமுடைய அரிய மதில்கள் ஒரு தீயாயெ அம்பாலே வேவ ௮வத்றைத் 
இசைகள் வெதும்ப எய்து அ௮மரர்க்குச் செய்யும் வேள்விச்கண் 41:அலிட் 

பாகத்தையுண்ட கோபத்தாத் பசிய கண்ணையுடைய ஈசன் உமையோடு 
புணர்த்து காமத்தை நுகர்வொத வதுவைகாளின்கண் அமையாத புணர்ச் 

சியை ஒருகாலத்து ௮ுமச். தானாக | நெற்றிக்கண் இமையாசாட்டச்தை 

புடைய அவன்பக்கலிலே இச்இிரன் ஒரு வரத்தைக்கொண்டு : இகத்தப் 

புணர்ச்சியாதிரான் திய கருவை அழிப்பாயாக ' ௭.௭, மழுப்படையைத் தர 

தீவன் வரய்மையனாதலின், ௮வ்லிந் திரலுக்குத் தான் கொடுத்தவரத்சை:: 

செய்தத்கு அரிதென மாதறாதே இவ்வுலகேழும் தீன் மெய்ம்மையை கிய 

* *இமையவில் வாக்யே வீர்ஞ்சடை யச்தணன்'! (கலி, ௩௮.) 

, (பீ-ம்.)-* 1பரிச்கொளுவ. 9அமைக்க, 8மோத்று sorties sends 
4 கொண்டதன், கொண்டதைச், கேருவேத்று,
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வ௫ித்ததைச் சண்ட மாக மாதவர் 

மனைவியர் நிறைவயின் வரிதடி. சமைப்பிற் 

௫0 சாலார் தானே 1தரிக்கென வவரகி , 
யுடன்பெய் தோசே யழல்வேட் டல்வவித் 

8 தடவு நிமிர் முத்தீப் பேணிய3மன் னெச்சில் 
வடவயின் 4விளங்கா லுறையெழு மகளிருட் 

*கடவு ளொருமீன் சாலினி யொழிய 

௪௫ வறுவர் மற்றையோரு மக்நிலை யமின்றனர் 

மதுவறு கற்பின் மாதவர் மனைவியர் 

நிறைவயின் வழாது நிற்சூ வினரே 
நிவந்தோங் இமயத்து 'ரீலப்பைஞ் சனைப் 

பயந்தோ சென்ப பதுமத்துப் பாயற் 
  

அதலுருலைப் பலகண்டமாகச் சே.இத்தான்।) ௮ங்கனம் சேஇத்தலாத் 

கழிக் த சேயாக்கையாதத்கு உரியகருவை'இஃ து, அமரர் சேனைக்குத் தலைவ 
ஞம்' எனச்சமாதியானுணர்ச்து (2) இக் திரலுக்கெ தம் வாராமைகூ தி அவன் 

பக்கலிலே 5பெத்றுக்கொண்டுபோன தெய்வமுனிஊர்களெழுவரும் இறை 

வன் கண்டமாக வித் ததாயெ வரிதடி.யை ஈம்மனைவியர் தரித.தச் சமை 

விப்பாராயின் நிறைவயிற்சாலார் ; அதனால் ௮க்யொயேதானே தரிக்கவென 

வெண்ணி, அம்மாதவர் ௮ழலைவேட்டு அதன்கண் அலியுடனே பெய்தார் ; 

பெய்ய, அவ்வலியோடு குண்டங்களில் நிமிர்ந்த முத்திக்கொள்ளு தலால், 
புரோடாசமாகய அதனை வானத்து வடயவயினுதைடன் 2 மகஸிரெழுவருட் 

கடவுட்கத்பினையுடைய ஒரு மீன ௮ருக்த தியொழிய விளக்குடன் றகார்த 
இகையாயெ அறுவரும் அப்பொழுதே அயின்றார்; அபின்றும் தம் கணவர் 

வேண்ட அ௮யின் த புரோடாசமா.தலால் மறுவற்ற கற்பினையுடைய அம்மாத 

வர்மினகியர் கிறையுடைமையினீங்காதே நின்னைச் சூத்கொண்டார் 
கொண்டு பின் இமயத்.தச் சரவணமென்னுஞ்சுனையில் தாமரைப்பூவீயெ 

பாயத்கண்ணே ஒருங்கு பெத்றாரென்று பெளராணிசர் சொல்றுவர்; முருகா| 

* *கடவுளொரு மீன்...அயின் ஐனர்' என்னும் பகுதி, ( தோல். இளகி, 
சூ.௪௯௬- 2) மேத்கோள; 'கடவுனொருமீன்...ப துமத்துப்பாபல்'என்றும் 

பகுதி, “பாய இரை புத த''என்னும் கல்லாடச்செய்யுளில், -நுடிபம்பூத்த 

சனைமாண் டொட்டி, லதிவிற் தல்6...வைத்தோய' என்னும் ஆ இக்கு 

மேத்கோள; (மயிலேறும்.) 

* “செடும்பெருஞ் சிமையத்த நீலப் பைஞ்சுனை"' மூந்கு, ௨௫௧௩) 

(பீ-ம்.)-- 1தரிக்கெனவலிபுடன்பெய்தோர், *தடவுரிை. 8மனெச் 

ரில், மாணெச்சில், மகிளல்தெருல், துக்கொண்டு,
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௫௦ *பெரும்பெயர் முருகநிற் பயந்த ஞான்றே 
யரிதமர் சிறப்பி னமசர் செல்வ . 

. னெரியுமிழ் வச்சிங்கொண் டூ.கந்துவந் தெதிர்தென 
வதுவேறு துணியு 8மறுவ ராடு 

் பயொருவனை வாழி யோங்குவிறற் சேச 

௫௫ யாரா வுடல்பினீ யமர்ந்துவிளை யாடிய 

* 8 போரால் வறுங்கைக்குப் புரந்தர லுடைய 
1வல்லலி லனலன் றன்மெய்யிற் பிரித்துச் 

செல்வ வாரணங் கொடுத்தோன் வானத்து 
வளங்கெழு செல்வன்றன் மெய்யிற் *பிரித்துத் 

௬௦ இகழ்பொறிப் பீலி யணிமயில் கொடுத்தோன் 
திருக்துகோன் ஞமன்றன் மெய்யிற் பிரிவித் 
இருங்கண் 5வெள்யாட் டெழின்மறி கொடுத்தோ 
  

அவ்வாறு நின்னைப்பெற்த ௮ ஈதே இந்திரன் இகன்மிகு தியான் முனிவர்க்கு 

தீதான் தொடுத்த வோற்றைக்கடந்து வர்.து வச்சிர த்தைக்கொண்டெதிக் 

தானாக, முன் அறுவேராகய துணியும் ௮.றுவராய்ப் பின்னும் ஒருவனாயினை , 

௩௦. சாட்டத்தையுடைபவனை ஆகுபெயரால் “காட்டம்” என்முூர் 

௩௧. வேள்விகளைச்செயத விண்ணோர்மு தலவனெய்க, 

௩௭. மனத்தினை ஒன்றாகடு நுண்ணியதாகக்காணடலாதலிற் சமாதி 

*கொடிப்பு' எனப்பட்ட து. 

en. 8 தலென்னும் பெயர், தலெனக்குதைந்து நின்றது. 

௪௮. ௫லப்பூக்களையுடைய பசிய சுனை, 

௫௫ - ௭௦. குழவிப்பருவததையாகலான் வளரா உடம்பினையுடைய நீ 

மேவிவிளையாடிய போரின்கண் வறுங்கைக்கு இதர. உடைதலால் இவ் 

வாத்றலுடையஇவனே இனி ஈம் சேனைக்குத் தலைவனெனக் கருதி அல 
    

பெரும் பெயர் முருக'' (முநகு. ௨௬௯.) 

 புறப்போநள்வேண்பாமாலை, பாடாண். செய், ௩௧ - பார்க்க, 

1 “பாய் திசையுடுத்த''என்னும் கலலாடச் செய்யுளில், 'ஒருமபிலா௫', 

ஸபாரணக்கொடும்பகையா,' என்பவத்தின் விசேடவுரையில *அல்லலிலன 

ல்... .மமயிசிகொடுத்தோம்" என்னும்பகு தி மேத்கோள்; மயிலேறும்.) 

ம் அ லிரு விசும்பி “௮ல் போல, வாலிஇ.ர விரிநத பு. அகாழூ. 

முசுண்டை” (மலைபடு. ௧௦௦ - ௧௦௧) என்பதும், *நூல ஆலெனவிகாரம்! என் 
னும் அதன் உரையும் இங்கே ௮தியத்பாலன, 

(பீ-ம்.)--*செல்வன்றன். AypasTBu, 8போரார்வறுங்கைக்கு, 
ச.பிரிலித்.து, வெளியாட்டு, கெள்ளாடடு 8வரத்தை,
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ளூ௮ம், கவரும் பிறரு மமர்ந்துபடை யளித்த 
மறியு மஞ்ஜையும் வா.ரணச் சேவதும் 

௬ பொறிவரிச் சாபமு மரனும் வாளுஞ் , 
செறியிலை மீட்டியுல் குடாரியும் கணிச்சியுந் 
தெறுகதிர்க் கனலிய£ மாலையு மணியும் 

வேறுவே 1றுருவினிவ் வாறிரு கைக்கொண்டு 

மறுவி 3றுறக்கத் தமரர்செல் வன்றன் 

௭௦ பொறிவரிக் கொட்டையொடு புகழ்? வரம் பிகந்தோய் 

கின்குண மெதிர்கொண்டோ 4ரறக்கொண்டோ ரல்லதை 

மன்குண மூடையோர் மாதவர் வணங்கியோ ரல்லதை 
செறுதீ கெஞ்சத்துச் சின “நீடி னோருஞ் 
சே.ரா வறத்துச் சீரி லோரு 

௭௫ "மழிதவப் படித் தயரி யோரு 
  

கோழியைத் த்தான்; gyi Bs மயிலை த்தந்தான், யமன் வெள்ளாட்டு 
மதியைத்தக் தால 7: HRM Pp oat , அவரும் பிதருமுவக்.து தீதீதம்மெய்யின் 

வாம்5ப் படையாகத் தத மறிமுதல் மணிமீறாகச் சொல்லப்பட்ட வேறு 

வேறு உருகினவாகய இவற்றை ஆதிருகைமிலுங்கொண்டு அத தாமரைக் 

கொட்டையித் பெயாமாட்டாத அப்பருவத்தே அமரர் சேனைக்குத் தலைவனா 

யினமையின் அவர்க்கரசனாயே இச் திர.ஈது புகழ்வரம்பைக்கடந்தோய! 

௬௨... இருங்கண் - கரியகண், 

௫௮, ௬௦௭௨. கொடைச்சொல் முனனிலைக்கண் வழுவமைதியாய் 

வந்தது, 

for, மாலை - பாசம். 

௬௮. ஆதிருசையிறுமென்னுமுத்றும்மை செய்யுள்விகாரத்தால் தொக் 
சது. 

௭௧-௮0. நினது குணத்தை ஏற்றுக்கொண்டோராயே அதங்கொண் 

டோரலல லீம்பெறுங் குணமூடையோராயெ மாதவரால் ௮ணமய்சப்பட் 

டோரல்லது உயிர்களைச்செ றுன்ற தியமெஞ்சத்துச் சுன த்தையுடையோ 

ரும் அதத்தின்கட்சேராத புகழ்லலோரும் கூடாவொழுக்கத்தால் அழிச் s 

தவவிர தத்தையுடையோரும் இப்பிறப்பி லுகர்ச்சியேயுள் ள௮ மறுபிதப்பு 
  

(பி-ம்.)_ 1உருகினவ்வாதிரு, உருவினவாதிரு. தீக்கத்தவமார், 
9 வரம்பிதக்தோய், 4அ.றங்கேட்டோர், நீட்டினேருஞ். பேழிதவப்,
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மதுபிறப் பில்லெது மடவோருஞ் சேரார் 
நின்னிழ லன்னோ ரல்ல இன்னோர் 

1 சேர்வா சாதலின், யா௮ மிரப்பவை 
பொருளும் பொன்னும் போகமு மல்ல ரின்பா 

௮0.லருளு மன்பு மறலு மூன்று 

*முருளிணர்க் கடம்பி னெலிதா சோயே 

கடவுள் வாழ்த்து. 

க$வனிளவேமினனார் பாட்டூ, 

கண்ணஞைனாரிசை. 

பண்ணுப் பாலையாழ்! 

  

  

இல்லையென்னும் மடவோருமாகயே இவர் நின்* தாள்நிழலை அடையார் ; அத் 

தீன்மையோரல்லத இத் தன்மையோர் நின் தாள்நிழலைஅடைவர்; ஆதலான், 

நின்னை யாம் இரப்பவை நுகரப்படும் பொருள்களும் ௮வத்றை உளவாக்கும் 

பொன்னும் அவலிரண்டானலும் நுகரு நுகர்ச்சிபுமல்ல ; எமக்கு வீடுபயக்கு 

மின்னருளும் அதனையுண்டாக்க நின்னிடத்து யாம் செய்யுமன்பும் அவ் 
லிரண்டாலும் வரும் அறனுமாயெ இம்மூன்றுமே, 

௮௧. ஒலிதார் - தழைத்த்தார். (௫) 

  

* ருளிணர்ச் கடம்பி னொன்றுபடு சமழ்தார்'! (பரி, ௨௧)) பராரை 

மராழத்; தருள்பூச் தண்டார் புரள மார்பினன்"! (முந்து, ௧௦-௧௧.) 

( *இச்தப் பாட்டி. கெல்லாம் பரீமேலழகரைய லுமாயாத் பொருளு 

ணர்ச்து கொள்க! என்பது இச்செய்யுள் மட்டும் தனியே எழுதப் பெத்தி 

es தரேட்டினிறு pe எழுதப்பட்டிரும் தீதி. 

1 “ஒருவனிரு தாணிழல்?! (ஐங்தறு. கடவுள்.) 
(பீ-ம்.)-- 1சேர்வர்சின்னிழலாதலின், 3ேண்ணகனாகளார், கண்ணா 

சளார், sau Magni.



ஆரும் பாடல், 

  

வையை. 

நிறைகடன் முகர்துராய் நிறைந்துரீர் தளும்புர்தமீ 
பொறைதவிர் பசைவிடப் பொழிந்தன்று வான 
நிலமறை வ.துபோன் 1மலிர்புன நலைத்தலைஇ 
மலைய வினங்கலங்க மலைய மஙிலகவ 

௫ மலைமாச கழியக் கதழு 3மருவி மிழியு 
8மலிரீ ரதர்பல கெழுவு *4தாழ்வரை 

மாசில் பனுவற் புலவர் புகழ்புல 
நாவிற் புனைந்த சன்கவிதை மாருமை 
மேவிப் பரந்து விரைந்து வினைரநந்தத் 

௧௦ தாயிற்றே தண்ணம் புனல் 
  

(ஆறம் பாடலுரை,) 
௪, உராய் - பரச்து. 

௪-௨, நீர் நிதைதலால் தளும்பும் தம்பாரச்தீர்ச்.து இளைப்பாத 

௩, *ணழிக்கண் சிலமறையும் வெள்ளம் போலே வெள்ளம் மேலே 

பரக்க, 

௪. இனம் - மானின முதலாயின, 

டு - ௬, விரையும் அருவியாய் வீழ்ன்த மிக்கரீர் வரும்வழிகள் பல 
பொருச் தின சாரல், 

௭ - ௧௦, புகழப்படும் அறிலினையுடைய சாவாத் புலவர் பாடிய ஈன் 
செய்யுள் பொய்யாகாமல் சாட்ட விரைர்து எக்கும்பரர்து உழவு முதற் 

ரொழில்கள் பெருக. 

௮, கவிதை - கவியதுதனை, goog ஈண்டுச் செயயுண்மேனின் 

Ps. 
வானம் (௨) முகர்.து உராய்த்தம் (௧) பொறைதலிர்ச்.து இளைப்பாறவும் 

(௨) நிலத்தின்மேலே வெள்ளம் பரக்கவும் (௩) பொழிக்த.து (௨)) பொழிய 

மலைச்சாரலிக் (௬) தண்ணம்புனல் (௧0) மேவிப்பரச்.துசர்.தஜ(௯) தாயித்று 
(௧௦) எனக்கூட்டுச. 

  

*பரிபாடல், ௨-ஆம்பாடலில ௪௭-௪௨ ஆம் ௮டி.களின் வீசேடவுரை 
யைப்பார்க்க வையகம் போர்த் த வயங்கொலி நீர்" (பு-வே, கரச்தை, ௧௪.) 

* 

(பீ-ம்)-- 1 மலிபுனதலைச்கலைய, 3அருவிபொழியும், 8மலிகஇர்பல, 

6 தாலவரை,



40. ் பரிபாடல், (௬-ஆம் 

1புகைபூ, ௮வியா ராதனை யழல்பல 3வேந்தி 
நகையமர் "காதலரை நாளணிக்கூட்டும் 
வகைசாலும் வையை வரவு 
தொடிதோள் 4செறிப்பத் தோள்வளை யியக்கக் 

கடு 8கொடிசே சாத்திருக் கோவை காத்கொளத் 

தொகுகதர் முத்துத் தொடைகலிழ்பு மழுக 

வுஒருங் கொடிறு "முண்டசெம் பஞ்சியு 
நூலணி யளறு நனிவண்டன் மண்ட 

விலையு 8மயிரு மீர்ஞ்சாந்து நிழத்த 

௨௦ முலையு மார்பு முயங்கணி மயங்க 
  

௧௧- ௩. புனலாடு மகளிர் தமக்கு ஈரம் புலாப் புகைக்கப்படும் 

அடன்மரமுதலாயினவும் அவை புகைத்தத்கு அழலும் சூடுதத்குப் பூவும் 

வையைக்கு ஆராதனைப் பொருளாயயே அவியும் * பெொனமீன் முதலிய பலவு 

மேந்துத தம் ம௫ூழ்ச்சி பொருந்திய காதலரை கமாளணியொடி கூடப்பண் 

ணும் வகை மிக்கது: வையை வரவி.ாகண், 

௧௧. ஈண்டுப் புகையென்பதூஉம் ஆராதனையென்பதூஉம் ஆகுபெயர், 

௧௪-௨௪, கைகள்தாம் பூரித்தலால் தொடியை அழுந்தப் பண்ண, 

தோள்வளைபோக்து முன்கைக்கண் அலைய, எமுதின தொய்யித்கொடிகள் 
ஒன்றோடொன்று கலந்து அழிய, மேகலைவடக்கள் அத்று உதிர்த்து நூல் 
தோன் ற, ஆணிதஇிரண்ட முத் தினாயெ வடம் கலங்கிப் பூசியவத்றால் நிதம் 

மழுக, உடரிலும் கபோலத் திலும் எழுதிய செம்பஞ்சீயும் அழிய, முலைக்கு 

௮ணிச்த குக்குமக்குழம்பு வண்டலிட, படலைமாலையும் குலைந்தமயிரும் 

பூசின சாக்த  த்தைச் சுருக்க, முலையைப்பொருச் இயனவும் மார்டைப் பொருச் 

இயனவுமாயே இருவரணிகளும் தம்முள் மயங்க, அன்பொத்த அவர் 

உள்ளம் நிழறைவெள்ளத்தை உடைத்தாந்போல வையை வரையையொத்த 

அணைகளை புடைத்தது : உடைப்ப, வையையின் தரையாயெ௪தகு கரை 

யாய சாவலையுடைத்தத; ௮ஃதடைக்க ஆளேறுதத்குப் பறறயதைக 

வென்லும் கரைகாப்பாருரையாயே காவலோடே அப்பறையொலியெழ 

அவற்றைக்கேட்டு ஊர் எளர்ந் தது. 

௧௯, இலை, ஆகுபெயர், 
அழியஜென்னும் வினைச்சொல் வருவிக்கப்பட்ட த 

* புண்ணிய க.இயில் நீராரவோர் பொன் முதலியவற்றுத் செய்கிதத 

மீன்மு தலியவற்றை 9H செல்லவிடுதல் மரபு) (காச்காண்டம், ௨௭:௯௬.) 

  

(பீ-ம்,)--1புகையூ, ஏர் திய. கோதலர் காளணிகூட்டும். We pun. 

8 கொடிச்சேருநீ இருக்கோவைகாழ்க்கொள, 6தொடைக்கலிழ், 7உட்செம் 
பஞ்ரியும், 8மயிருக் இமிர்சாச் து.
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*விருப்பொன்று பட்டவ 1ருளரிறை யுடைத்தென 

வரைச்சிறை யுடைத்ததை வையை வையைத் 

இரைச்சிறை யுடைத்தன்று கரைச்சிறை 3யறைகெனு 
முரைச்சிறைப் பறையெழ வூரொலித் தன்று 

௨௫ ௮ன்று, டோரணி யணியிற் புகர்முகஞ் சிறந்தென 
ரீ.ரணி யணியி னிரைகிரை பிடிசெல 

வே. ரணி யணியி னிளையரு மினி௰ரு 
1மீரணி யணியி னிகன்மிக நவின்று 
$தணிபுன லாக் தகைமிகு போர்க்கண் 

௩௦ டுணிபுன லாகத் துறைவேண்டு மைந்தி 
னணியணி யாகிய தாரர் கருவிய 

சடுபுன லத *செல வவற்றை யிழிவர் 
கைம்மா னெருத்தர் கலிமட மாவினர் 
கெய்ம்மாண் சிவிறியர் நீர்மணக் கோட்டினர் 

௩௫ வெண்டுடை மிதவைமர் ஈன்கிடைத் தேரினர் 

சாரிகை மறுத்துத் தண்டா வுண்டிகை 

8யோரிய வு.றுத்தர வூரூர் பிடந்தரிஇச் 

௨௫ - ௩௭. அ௮ங்கனம் இளர்ந்த அன்று, போர்க்கு அணியும் ௮ணி 
யினையுடைய களித்தினம்கள் ஏறக் தாத்போலக் இளர்ச்சியையுடைய வைய 

வாய் நீராட அணிந்த ௮ணியுடனே 5 ரைநகிரையாகப் பிடிகள் செல்லுதலா 

னும் ௮ழகாக அணிச் த,௮ணிகளையுடைய மைந்தரும் DEGRA ga pop 

நீக்ட் புனளலாட ௮ணிந்த ௮ணிகளுடனே யானையெருத் தத்தாரும் கலித்த 

மென்னடைமாமிசையாருமாய் விளையாட்டிகலை மிககிரும்பித் தண்புன 

லாடு சற்குவேண்டும் தகுதிமிக்க துணிபுனல் போர்க்களமாகக் குதித்து 

தருவரினொருவர் முத்பட்டுத் துறையைவேண்டுமைந்துடனே திரள் திச 

ளா தாத் தன்மையராய் அவ்கிகத்கேத்த படைக்கலக்களையுடையராய 

உள்விட்ட புமுகுசெயயான்மாண்ட துருத்தியாய உள்விட்ட பனி 

நீரான்மணமிக்க கொம்பினராய் வெண்டையாத் சமைத்துச் செல்டன்த 

,மிதவையராய் நிதம் பிடித்த கனடடையாத் சமைத்துச் செல்ன் த தேரின 

* “தரமக் ட: யுடைக்கு நிறையேன்லு, காணுததாழ் வீழ்த்த 

கதவு! (குறள், க௨டுச்) என்பது இங்கே அறிதத்பால.து.. 

ர “நீரணி கொண்ட வீரணி ரீக"! (பேநங்கதை, ௧. ௪௨, ௧௪௩.) 

(8 - tb. 1உள்ளரிறை, 3அதையெலு, 3தண்புன ல். 4 செலவவதறை 

யெசழியா, Sefuapp ser
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சேரி யிளையர் செலவரு கிலையர் 
வலிய ரல்லேரர் துறை.துறை யயர 

௪௦ மெலிய ரல்லோர் விருக்துபுன லயரச் 
சாறுஞ் சேறு 3கெய்யு மலரு 
காறுபு நிகழும் யாறுவச லாறு 

காதுபு நிகழும் யாறுகண் டழிந்து 

வேறுபடு புனலென விரைமண்ணுக் ?கலிழைப் 
௪௫, புலம்புரி யந்தணர் கலங்கினர் மருண்டு 
  

ராய்ச் செலவு தவிராத யானைத்திரளும் குதிரைத் இரளும் தம் கதியித் சேத 

Config ௮வ்வொருகெறிமிற் செல்வாரை நெருக்குமாத்றுன் அவற்றை 

mits git இடச்தொறுக் திரிதலாலும். 

மைக் துடனே (௩௦) திரிதலாலும் (௩௭) என இயையும், 

௩௧, தாடித்தன்மை - முன் செல்லுதல், 

௩௬, உண்டை! என்பது * '*கோவுண்டை கோட்டாத் ppd ss 

Caran” என்புழிப்போலத் திரள்மேலதாய் 'உண்டிகை!' எனத் திரிந்த 

நின்றது. 

௩௭, *இரீஇ! என்பது திரிய என்பதன் திரிபு, 

௨௮-௪௨, காதலாற் செல்லும் புறச்சேரியில் இளையர் செல்லு த.த்கரிய 

நிலைமையசாக மெலியோர் உள்புகமாட்டாமையால் துறையைத் துறையை 

விரும்ப, வலியோர் பு.துப்புனலை உள்புக்காடு தலாத் 1ப.த.து.த.துவர் முதலா 
யின ஊதினநீரும் சக் தனமுதலியவத்தது குழம்பும் 1வாச எண்ணெயும் 

சூஷய பூக்களும் கா.த ஒமுகாநின் றத, இவ்லியாறு வருன் றவாது. 

௪௩ - ௪டு, ௮ல்கனம் சாறியொழுகாநின் 2 ஆத்தை மதையை விரும் 

பும் ௮க்தணர் கண்டு, அதன்கண் மகளிரும் மைந்தரும் பூசிய விரைகளைக் 
கழுவின கலங்கல் நீரை ௮து தூய்தாய நிலைமையழிக்து வேறுபட்ட புன 

லெனமருண்டு கீராடலும் வாய்பூசலுமுதலிய தம் தொழில் செய்யாது 
தீக்னெர்; 

  

டுறைஷ௫். 8 மேத், (டு - ஆம் கலித் துறை, 

! "தத்துத் துவரிலு மைச்து விரையிலு, முட்பத் திருவகை யோமா 

லிகையினு,“மூதின சன்னீ ௬ுசைத்தகசெய் வாச, சாதிரும் கூச்ச னலம்பெத 

வாட்டி (சிலப், ௬ : ௭௬ - ௯,) 

$ “தூச சேவண்ணெயும் வண்டி.மிர் 16 Sapo” (ச்வக, ௮௬௪.) 

(பீ-ம்.)-- அமா, சசேயமு, 85.லுழை, கலிழ,
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மாறுமென மலருக் தாரும் கோதையும் 
Gage gran காயும் இழக்கும் 

பூரிய மாக்க ஞண்பது மண்டி 

கா.ரரி 1நறவ முகுப்ப ஈலனழிந்து 
௫௦ வேரு இன்றிவ் விரிபுனல் வ.ரவெனச் 

சேமுடு புனல.து செலவு 
8 வரையழி வாலருவி (7) வாதா லாட்டக் 
கரசையழி வாலருவிக் கால்பா ராட்ட 

விரவிற் புணர்ந்தோ 9ரிடைமுலை யல்கல் 
இடு புசைவது பூந்தாரான் குன்றெனக் (கூடார்க் 

குரையோ டிழிந்து.ரா யூரிடை யோடிச் 

சலப்படை யானிரவிற் முக்கெய தெல்லாம் 
  

௪௬ (௧, அவரேயன்றிச் ரசூடிக்கழித்த மென்மலரும் *மைச்தர் 

தாரும் மகளிர் கேர்தையும் கரைக்கண் மரத்தனவும் கொடியனவுமாபெ 
வேரும் தாரும் காய்களும் ழெக்குகளும் பாக்க அதன் மேலும் தழாயமாக் 

கள் உண்ணலின் மிக்கு கறவத்தை உகுத்தலான் அவ்விரிபுனல்வரவு அடி. 

யின் கலனழிச்து வேறாகாறின் றதென்று பிறரும் நீங்ளெர்; அச்சேறாடுபுன 

லத செலவு இது, 

பரக்க! என்பதூஉம் *பிதரும்' என்பதூஉம் இது” என்பதாஉம் வரு 

விக்கப்பட்டன, 

௫௨ - ௬௦. இரவுக்குறிக்கண் மணாததலைவர் எல்லையின் றி இழியும் 

வெளிய அருவி(2) மண...... tg பாராட்டத் தடையின்றிச் செல்லும் 

௨ருவில தாகிய நல்லகாத்றுத் தாலாட்ட அம்மகளிரிடைமுலைக்கட்டுடச் து 

துயிதல்கூடுவது முருகன்பரங்குன்ததன்கண்ணேயென, ஆண்டுச் செல் 

லாதார்க்குச் சொல்லுதத்றொழிலோடும் இழிச் துபோச்.துமதுரையில் தெரு 
வினிகண் ஓடி. வஞ்சனைசெய்யும் படையான் இசலித்செய்தசெல்லாம் 

ஊர்காப்பார்க்குப் புலப்படநின்று அத்தெருவு வைகழைக்கண் வெறு கில 

மாக வார்ச்தஅ; இவ்வாத்றான் எங்கும் பரஃத.து, தமிழையுடைய வையைப் 

புனல், 
    

* “தலிகொளாயம். , இசையே” என்பதும், 'பு து$ீர்விழவின் ஆரவாச'த் 
தைத் தம்மிடத்தேகொண்ட மகளிர் திரள் தம்மிடத்.து செருக்கி கோதை 
தீம் கணவர் மார்பின் மாலையுடனே அழகுபெறக்கூடி. ௮வர்களுடினே நீராடு 

மோசை! என்னலும் அதனுரையும் இக்கே அதியதபாலன; (மதுஷா, ௨௭௪ - 

௬,௪;) பட். அடி ௧௦௯, ௧௧௦ - பார்க்க, 

(பீ- ம்.)-- 1சதவழகுவப்பசலனணிர்.து. அவெரையிழிவாலருவிபாஜா 

லாட்ட, 8இடையல்கல். க்கூட்டார்க்கு, சேலப்படை தானிரவித்,*
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1புலப்படப் புன்னம் புலரியி னிலப்படத் 
தான்மலர்ம் தன்றே 

௬௦ தமிழ்வையைத் தண்ணம் புனல் 
வினியா விருர்,து விமுவார்க்குக் கொய்தோய் 

sols Ds தாய்3தா மிவை 

பணிபொ? பண்பபண் டெல்லா 4ஈனிபுருவத் 

தென்னோ துவள்சண்டீ 

௬௫ யெய்துங் $களவினி 5கின்மார்பிற் ரூர்வாடக் 

கொய்த.தும் வாயாளோ கொய்தழை கைபற்றிச் 
செய்ததும் வாயாளோ செப்பு 
  

இத்பரத்தையுடன் நீராடிய தலைமகன் காதச்பரத்தைக்கு வையை 
நீர் விழவு கூதிய த. 

மேல் அக்காதத் பரசிதை *ஈகையமர் காதலரை காளணிக் கூட்டும், 

உகைசாஜலும்' (௧௨ - ௩) எனவும், *லவிருப்பொன்று பட்டவ ருளநிதை 

புடைத்த ௨௧) எனவும், *ஏரணி யணியி னிளையரு மினியரு, மீரணி யணியி 
னிகன் மிகீ நவின் று" (௭-௮) எனவும், 'இரவிற் புணர்க்தோ ரிடைமூலை யல் 

கல், புரைவது பூக் தாரான் குன் நு' (௫௪ - ௫) எனவும் Sarin Pua peop 

உட்கொண்டு தனக்குக் கையுரைகாட்டினானோடு புலர்.த கூறுனெருள்:_- 

௪௧. Os soit Oar sg பழையேனா தலான் நீ இகழாநீன்ற எனக்கு 

௮ன்று) எப்பொழுதும் புதியராக கிரும்பும் மகளிர்ச்குக்கொய்தாயென;-- 

மேல் தலையகன் :-* 

௬௨, சீ அதிக் தாய்; அவைதாம் இவை; மெய்யென்றான். 

என்றது, நீ அ௮திர்திலை; இத்தளிர்கள் அத்தன்மையவல்லவென்லும் 

குதிப்பித்று. 
மேல் காதர்பரததை:-- 

௬௩ - எட டணியாஙிர்கவும் அல்பின்றி 7முறிர்த பண்பினையுடை 

யாய் | இட்பொழுது களவு வெ.ரிப்படாநீன்தத; பண்டு எனக்கு நீ கொய் 

திழியெல்லாம் கடி இன் உரு தலால் தளிர் உருவக் துவ.ட்ியுண்டோ? இஃது 
அவட்குக் சொய்துசென்று அவளால் மறுக்கப்பட்டமையால் துவண்ட 

வாற பாரா; இனி அவள்தான் இதனை நின்மார்பித்றுர்வாட நின்று 

கொய்ததத்கும் கேர்க்திலளோ? இக்கொய்தழையைக் கையித்கொண்டு சீ 
செய்த தாழ்ச்சிச்கும் கேர்க்திலளோ? சொல்லு என--- 

மேல் தலைமகன்;:-- 
  

(பி-ம்.)--அ1புலப்புடைப்புன்னம்புலரின் . 9லீழ்வார்க்கு, 8தாமவை. 

4 சணியுருவத், சளியுருவத், $சனலினின், 8நின்மார்விற், "மூரிர்த,
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புனைபுணை யேறத் தாழ்த்ததை 1தளிரிவை 
நீரிற் றுவண்ட சேஎய்குன்றக் காமர் 

ஏ0 பெருக்கன்றோ வையை வரவு 
ஆமா 3மதுவொக்குங் கோதலங் காம 

மொருக்க வொருதன்மை நிற்குமோ வொல்லைச் 
சுருக்கமு மாக்கமுஞ் சூளுறல் வையைப் 

பெருக்கன்றோ *பெற்ருய் பிழை 
எட யருகு பதியாக £வம்பியிற்றாழ்ப் பிக்கும் 

குருளை தேக் கிடக்கும் பொழிகாரி 

லின்னிள வேனி "லி துவன்றோ வையைநின் ,., 

வையை வயமாக வை 

செல்யாற்றுத் தீம்புனலிற் சென்மரம் போல 
  

௬௮ - ௭௦. புனைத்த புணையேத வேண்டுகையாலே பொழுதுதாழ்த் 

த.த, அதனால், இத் தளிர்கள் வையைநீர் காரணமாகத் துவண்டன; சேய் 

குன் ததீ.து ஆணை; வையை வரவு அழ பெருக்கன்றே என — 

காதற் டாத்தை, அவள்காமப்பெருக்கம் வையைவாவொக்குமென்றா 

னாக உட்கொண்டு பினலும் புலந்து கூ.றுடன்றாள்:-- 

௭௧ -௪. ஆமாம்; 8 சொல்லுனெததெொக்கும்; காதலையுடைய காமம் 

எப்பொழுதும் ௮வ்வொருதன்மையிலே &peCor? சிலர்பால் விரையச் 
சுருங்குதலானும் சிலாபால விரையட்பெருகுதலானும் கையைப் பெருக் 

குத்தானன்றோ 2 வேண்டாது சூளுத்றுப் பிழையுடையையாயினாய் 

Dole Gen ws; 
௭௫-4௮, வானம் பொழிகின் த கார்காலத்து எம்பதி கின்பதிக்கு 

அருகாயிருக்க, புணைகாரணமாக நின்னைத் தாழ்ப்பிக்கும் இன்னிளவேனிற் 

கண்டிகுருகுகள் இரைதேரும் அளலித்றாயக்டெக்கும் இத்தன்மைத்தன்றோ 

வையைடி அதனால நின்கா.௦ த்தையும் வையைவழித்ததாகக்கரு து. 

மேல், *வையைப், பெருக்க றோ' (௭௩-௫௪) என்த துணையல்லது அதன் 

இயல்பு கூ திற்திலள்; கூறாதரீள் இதனால் அதன் இயல்பு கூறி இவ்வொப் 

புமையுண்மையான் அதன்கண் அவளொடுதுகர்ச்த நுகரச் இலும் 

ஒழிதத்பாத்தல்தென்றாளாம். (2) 
௭௯-௮௬. தனக்கென ஒரு செலவின் திர் யாத்தின்கட் செல்வன் ஐ பூனல் 
  

* ீர்வழிப் பட்ட புணை" (நீதிநேறி, ௪௪.) 
(பி-ம்)-- ]தளரிய, 9அ.துவொக்குமாகாதாகங்கரீமம், கோதரம் 

காமம், 4பெத்றாம்பிழை. 8ம்பித்ராழ்ப், 8கடக்கும், 7இ.தவொள்றோ,
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௮0 1 வவ்வுவல் லார்புணை யாகிய மார்பினை 
பென்னும் பனியா மி ரவெல்லாம் வைனை 

வையை யுடைந்த மடையடைத்தக் கண்ணும் 
மின்னு மலிரும் பிசர்போல வின்னு 
மனற்தினை துன்பவிய 38யடைந்தக் கண்ணும் 

அடு 3 பனித்துப் பனிவாருங் கண்ணவர் கெஞ்சங் 

சுனற்றுபு காத்தி வசவு 
நல்லாள் கரைகிற்ப கான்குளித்த பைந்தடத்து 
நில்லா டிரைமூழ் நீங்கி யெழுந்தென்மே 
லல்லா 4விழுந்தாளை யெய்இயெழுந் தேற்றியான் 

௯௦ கொள்ளா வளவை யெழுந்தேற்றாள் கோதையி 
னுள்ளழுத்தி யாளெவளோ *தோய்ந்த இயாதெனத் 
தேறித் தெரிய 8வுணர்€ பிறிதுமோர் 

யாறுண்டோ விவ்வையை யாறு 
  

வழியேசெல் லும் மாம்போல வெளவிக்கொள்ளு தலவல்ல மகளிர்க்குப் 

புனலாடு தத்கட் புணையாகயே மார்பினையாப் அதத்குச் ஈறி.தம் அஞ்சு 

வழுஞ்செய்யாதே இரவெல்லாம் அவளோடு தங்னை; அவ்வையைக்கண் 

உடைச் தமடையை அடைத்தவிடத்தும் பின்னும் ஒழுகும் ஊத்றுதீர்போல 
முன் அனஜற்திய துன்பங்கெட 8 சேர்த்தவிடத்தும் பில்இப் பனிவாருப் 

கண்ணினையுடைய மகளிர் நெஞ்சத்தை இன்னும் க.ரற்றாநின் று வருதலை 

யொழி; என 

மேல்ஹீலைமகன் :--- 

௮௪-௯௧, ஒருத்தி கரையின்௧ண்கித்ப, கான் குளித்ததடத் துள்ளே 

அவள் பேதைமையாத் கரையில் நில்லாது புகும்.து Baru see gaps Oc 

பின்னர் ௮,தனை நீங்வெழுர்து என்மேல் அல்லாக்து விழுக்தாளைக் குளித்த 
யான் எழுந்து ௮ணு ஏத்றுக்கொள்ளாவளவை எழுக்தாள் , HOS 

அவள் காமறுகர்ச்சிய நியும்பருவத்தளல்லள், ௮அவளொழியக் கோதை 

போல என் மார்பினுள் அழு த்தப்பட்டவள் யாகளோர் அவளோடு யார 

ஆடியயாறு யாது? என;-- 

GO. எழும்' என்பது SRN USED, 

மேல் spur iog'— 
௬௨௩, அதனை யா.ஏ் சொல்லத்தேதி நீயே செளிய அதி) அத்தன் 

மைய தாபி திதமோர்யாறுண்டோ? ௮.து இவ்வையை யாறு; என" 

மேல் தலைமகன்:-- ் 
  

தீரரை, 6தோய்ச்ததியாதென, Snes,
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இவ்வையை யாறென்ற மாறென்னை கையாற் 
௬டு றலைதொட்டேன் றண்பாம் குன்று 

சினவனின் லுண்கண் சிவப்பஞ்சு வாற்குத் 
துனிரீங்க 1யாட ஜொடங்கு துனிஈனி 

கன்றிடிற் காமங் செூஉ மகளிவ 
னல்லா 3நெஞ்ச முறப்பூட்டக் காய்ந்தே 

௧௦௦ வல்லிரு ணீய லதுபிழை யாகுமென 
8 வில்லவ ராட விரந்து பாரந்துழந்து 
வல்லவ ரூட லுணர்த்தர நல்லாய் 
களிப்பர் குளிப்பர் காமங் கொடி.விட 
வளிப்ப துனிப்ப வாங்காங் காடுப 
  

௬௪-ட௫. யான் தடத்துக்குளிக்க நீ இவ்வையையாதென் ஐ மாறுபாடு 

என்னை? முன்புபோலன் நித் தண்பரங்குன் றின் தலையைக் கையாத்றொட் 

டேன், 

என்று பின்னும் சூளுந்றானென்று இவ்விருவர் கூற்ரையுங்கொண்டு 
கூறினாள். 

காதத் பரத்தையை அவளில்லின்முதுபெண்டிர் சழதியவாறும் 

வாயில்கள் ஊடலுணர்த்தயவாறும் அவளைத் தலைம௦கன்புணர்ச்தவாறும் 

விதலிக்குத் தலைமகள் கூறுடின்றாள்: - 

௬௭ - கற. நின் உண்கண் சிவப்மிற்கு அஞ்சுவான் அவலுக்குத் துனி 

நீம் அவனொ0 விளையாடலைத்தொடஙகு, இவ்வாறு துனியின்௧ண் மிகுவை 

யாயின் அவன்காமவின்பங்கெடும்; அதற்குக் காரணமா௫யமதள் இவன் 
சொல்லியபேசைப் பருவத்தாள், இவனைககாய்ந்து இவன்செஞ்சின்கண் 
அல்லாப்பை இறுகப்பூட்டுதலால நீ (7) பெ......ன். இருட்பொழுதினில் 
நீல்கற்பாலையலலை) நீங்கின் * இடன நித ஊடி. இனிதின் உணரும் ஒழுக் 
கத் இத்குப் பிழையாமென் று அவளை ௮க்குடியின்மு இர் பெண்டிர் கழத,- 

௧0௧5-௪. ஊடலுணர்த் தவல்ல வாயில்கள் இரந்தும் பரச்தும் வருச்தி 

புணர்த்த அங்கிருவருங்கூடி ம.தவாற்களிப்பார்கள், களியால் வையைக்கட் 

குளிப்பார்கள்; குளித்,துக் காமமிகு தியாத் கலட்பார்கள்; கலந்து, 1அத தகு 

இன்பமுண் டாகப் புலப்பார்கள்; அவ்வவ்விடர்தோறும் விளையாடாரித்பர், 

என விறலிக்குக்கூ.திப் பின் அவள்கேட்ப வையையைக் இதித் த 
  

  

* ப இடனதிச் தாடி. யினிதி லுணரு, மடமொழி மாதரால் பெண் ” 

(நாலடியார், கற்புடை. ௪) 

| “ஹடுதல் காமத்தித் ன்பம் "' (திநக்குறன், ௧௩௩.) 

(பீ-ம்)-- யோறுடங்கு, 3கெஞ்சமபூறபபூண டக்காங்ச்தே, இல் 

ah,
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௧௦௫ வாடுவார் நெஞ்சத் தலர்ந்தமைந்த காமம் 
வாடற்க வையை நினக்கு. 

என்பது, usr விழவணியிற் காதற்பரத்தை இற் 

பரத்தையுடீன் 8ீராடினான் தலைமகனெனக் கேட்டுப் புலந்தாளைப் 
புலவிநீக்டுப் புணர்ந்தானெனக் கேட்ட” தலைமகள் வாயிலாகப் 

புக்கவிறலிக்கு£ ௮வ்வையைநீர்விழவணியும் ஆங்குப்பட்டசெய்த 

யுங்கூறி வாமின்மறுத்தது. 

1ஆசிரியனல்லந்துவனார் பாட்டூ, 

மருத்துவனல்லச்சுதனார் இசை. 

பண்ணுப் பாலையாழ். 

வஹா பவளா. 

  

௧௦௫- ௬. 'வையாய! கினகட் புனலாடுவார் கெஞ்சத்.து மிக்குப்பொருக் 
இய இக்காமத்தையுண்டாக்குக்தன்மை நினக்கு எஞ்ஞான்றும் குறையா 
தொழிக! * என வாழ்த்.துவாளாய்த் தலைமகன்்செய்தியை வத்புறுத்தி 
உாயின் மறுத்தவாறு கண்டு கொள்க. 

௧௦௪. 'துனிட்ப' எனப் பன்மையாத் ௯ தித்று, *உணர்ப்பு வமின்வாரா 

ஓடலை கோக்க, (ச) 

  

* “உணர்ப்புவயின் வாரா வட றோன் திற, புலதத ருனே Bye peu 

உரையார்'' (இறை. சூ. Go.) 

(பீ-ம்.)-- 1இரரியர் கவ்வ தவனார்.



ஏழாம் பாடல், 

  

வையை. 

திரையிரும் பனிப்பெளவஞ் செவ்விதா வறமுகந் 
அவுரு முடன்ரார்ப்ப வர்பொறை கொள்ளாது 

கரையுடை குளமெனக் கழன்றுவான் வயிறழிபு 

வரைவரை தொடுத்த வயக்குவெள் எருவி 
௫ யிரவிருள் பகலாக விடமரிது செலவென்னாது 

1 வலனிரங்கு முரசற் றென்னவ ருள்ளிய 
கிலனுற நிமிர்தானை நெடுநிரை ”நிவப்பன்ன 

பெயலாற் பொலிந்து பெரும்புனல் பலநந்த 
கலனந்த நாடணி ஈநந்தப் புலனந்த 

௧௦ வந்தன்று வையைப் புனல் 

களியிருஞ் சோலை நரந்தம் தாத 
யொளிர்சினை வேங்கை விரிந்தவிண ரூ.சரலொடு 

துளியி னுழந்த தோய்வருஞ் சிமைதொறும் 

வளிவாங்கு சனைய மாமரம் வேர்ண் 
  

... (எழாம்பா்டலுரை.) 
௧- ௧௦. தரையையும் குளிர்ச்சியையுமுடைய கரியகடலை கேராக வத்த 

முகச்.து வலிய உருமே.று வெகுண்டார்ப்பத் தன்மேலேநின பாரத்தைப் 

பொறுக்கமாட்டாது கரையுடைர்த குளத்துநீர் கூலுமாறுபோல அப் 
பாரம்கழல மேகம் வயிதழிதலாற் 9சயிலத் தித் சிகந்தோறுக்தொடுத்த 
அருவிநீர் பெயலாத் பொலிந்து மத்றையிடங்களிற் சேரும்புனல்பலவற் 

றோடும்கூடிப்பெருகு தலால், வையைப்புனல், உயிர்கட்கு சன்மைமிக மென் 
புலங்கள் அழகுபெத வன்புலக்கள்விளைய a த.து. 

"டு - ௭.* வெத்றியுண்டாக ஒலிக்குமுரசனையுடைய தென்னவர் கொள் 
எக்கரு திய சாட்டையுத நிமிரும் அவர்தானையது செடுகிரையின் நிமிர்ச்சி 

யொக்க யாம்செல்லுமிடம் அரிதென்னாது இருளையுடையஇரவும் பகலாக 

வக்தீதெனக்கூட்டுக, 
கக, களி - செறிவு. 

௧௧ - ௪, 6ரந்தப்புல்லின்கட்பரர்.து வேங்கையது இணசினின் து உ இர்ச் 
தீபூவோடுகூடி மழையால் ஏ.றுண்ட இட்டுதற்கரிய மலையுச்சிகடோ றுமுள 

வாய்க் காத்றுன் அலையுங்கொம்புகளையுடைய பெரியமரக்களை "வேர் 
அகழ்க் அ. 4 

* “வுலம்படுலியன்பனை"! (ப்திற். ௧௭) என்பதின் உரையைப்பார்க்க, 
(பீ- ம்)-- 1வலனில்கு, 9கிரப்பன்ன, நிமிர்ப்பன்ன. $சையதிதத், 

7 

 



60 பரிபாடல். (௭-ஆம் 

கடு யெர்ச்துழி யுள்ளன பயம்பிடைப் பாப்பி 

யுழவர் களிதூக்க முழவு பணைமு.ரல 
வாட லறியா வரிவை போலவு 
மூட லறியா வுவகையள் போலவும் 
வேண்டுவழி நடந்து தாங்குதடை பொருது 

௨௦ விதியாந்ரா னாக்கெ 3மெய்க்கலவை போலப் 

பொதுகாற்ற முள்ளுட் கரந்து புதுகாற்றஞ் 

செய்கன்றே செம்பூம் புனல் 

கவிழ்ந்த புனலிற் கயந்தண் கழு£ 

சவிழ்ந்த மலர்மீ துற்றென வொருசார் 

௨௫ மாதர் மடநல்லார் மணலி னெழுதிய 
பாவை சிதைத்த தெனவழ வொருசா 

ரகவய லிள௫ெல் 4லரிகாற் சூடு 
தொகுபுனல் ப.ரந்தெனத் துடிபட வொருசா 

சோதஞ் சுற்றிய தூாரென வொருசார் 

௩௦ காரீதாம் பற்றது வானென வொருசார் 

பாடவொர் 4பாக்கங்கொண்டென 
  

௧௫. பயம்பு - பள்ளம். 

௧௬ - ௨௨. மூழாக்களும் பெரும்பறைகளுமொலிக்க ஆடலியல்பு அ.தி 

யாத அரிகையைப்கோலத் தான்வேண்டிய௰ இடங்களில் நடர் தும் ஊடலி 

யத்கையதியாத ஊடலுவகையள் கணவனைக்கடச்து நீங்குமாறுபோலத் 

தகைக்த தணைகளைமுதித் தும் போய் நானெறியானாக்கயெ மெய்ப்படுக்கும் 
கலவையது காத்தம்போல் சறியனபலகூடிய காத்தத்தை உள்ளேயுள்ளே 

யடக்ச மேலே புதியவான மாற்றத்தைச் செயயாகின் தது, அப்புனல், 

௨௩ - ௪, வெள்ளம் பாயப் புகுந்த£ராலே ஒடை மலர்மீதுத்த 
தென்ன ஒருபக்கம். 

௨௫. எழுதிய - புனைந்த, 

௨௫ - ௬. பாவைமேற் காதலையுடையமடவார் ௮ழவென்் ௧, 

௨௭. இளகெல்லின் கண் ஹும் அ௮ரிகாத சூட்டின்்கண னும். 

௨௯, ரைக் கடல்சு ந்திய தென்ன. 

*௩௦._வானின்மழை தூம்பத்ததென. 

௩.௧, பாடுவாரிருந் த டாக்கத்தை, 
  

(பி - ib.) 1முழவுப்பணை,  8சமய்க்கலனவை, 8அரிசால்சூடு, 

த் பர்கல், பச்கக்,



பாடல். பரிமேல்ழக்ருரை, bt 

வாவோர் சேரியடைந்தெனக் 
கழனிவர்து கால்கோத்தெனப் 

*பழனவாளை பாளையுண்டென 
௩௫ வித்திடுபுல மேடாமிற்றென 

வுணர்த்த வுண.ரா வொள்ளிழை மாதரைப 
புணர்த்திய விச்சத்துப் பெருக்கத்திற் நுளைந்து? 

சினைவளர் வாளையிற் இளையொடு கெழீஇப் 
பழன வுழவர் பாய்புனற் பரத்தந் 

௪௦ இறுவரை புரையுமா றிருகரை யேமத்து 

வரைபுசை யுருவி னுரைபல சுமந்து 

பூவேய்ந்து பொழில்பசந்து 

1 துனைந்தாடவொ ராய்கோதைய 
சலர்தண்டா வர்காதிற் 

FB றளிர்செரீஇக் கண்ணிபறித்துக் 

கைவளை யாழி !தொய்யகம் புனைதுன் 

மேகலை காஞ்சி வாகு வலய 

மெல்லாங் கவரு மியல்பித்றாய்த் தென்னவ 
  

et 

௩௩. சழனியை வெள்ளக்கால் வ£து கோத் ததென. 

௩௪. நீர்தெங்கு சமுகுகளின் கழுத்தைமுட்டுதலான் வாளை அவற்தின் 

பாளையை உண்டதென. 

உறு, காத்தங்கால் வணடலிட்டு மேடாயிற்தென. 

௩.௦ “ஒருசார்' என்பதனைப்பின்பி௨ எனவெனெச்சங்களொடுக்கூட்டுக, 

௩௭ - ௭, ஊடலைத் தானுணர்த்த உணராதமாதரைக் கூட்டுலித் த ற்கு 

Cpu gua கணவனது ஆசைவெள்ளம்போல் விரைந்து. 

௩௮ - ௯. விலாப்புடைமருக்குல் விசிப்பமாச் இய உழவர் இளையொடுக் 

கூடிச் ஏனைவளர்ச்த வாளைபோகப் பாய்பு௱றகண்ணே தொழில்களோடு 

பரக்க, 

௪௦-௫௦. இறுவரைபோலக் குத். துண்டுகிற்கும் இருகசையாடிய காவ 

லுட்பட்டு நுரைபலசுமந்து பூவான் மூடப்பட்டுப் பொழிலின்கட்பரக்து 
தீன்கண் Sor தாடவாராயெ மகளிர்காதின்கண் தளிரை.௪௫9 en. 
  

* Unde தத்த மதுப்பரு இப்பரு, வாளை நின்று மதர்க்கு மருல் 

கெலாம்'' (கம்ப. சாட்டு, ௨௪.) 

! சிலப், சு: ௧௦௪௬-௮. 

(பீ-ம்.)--3 தணைச்தாவேர்.
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புரிகாம் பின்கொளைப் புகல்பாலை யேழு 
eer யாழு மிசையுங் கூடக் 
குழலளந்து கிற்ப முழவெழுக் தார்ப்ப 

௮0 8மன்மகளிர் சென்னிய om றொடங்கப் 

பொருஇழி வார்புனற் பொற்பஃ 

துருமிடி சேர்ந்த முழக்கம் புரையுந் 
திருமருத முன்றுறை சேர்புனற்கண் டுய்ப்பார் 

தாமக் 1தலைபுனை பே௪ 8ீர்வையை 

AG நிற்பயம் பாடி. விடிவுற் றேமாக்க 

நிற்படிக் து நீங்காமை யின்றுபுணர்ந் தெனவே. 

என்பது, தலைமகன் தலைமகளோடு புனலாடினானெனக் 
கேட்டு இன்புற்ற செவிலித்தாய் தோழியை நீங்களாடிய புனலணி 

மின்பம் கூறுகென்றாட்கு அப்புனலணியின்பமும் பல்வேறு 

வகைப்பட்ட இன்பமும் தலைமகன் காதன்மையுங்கூறி என்றும் 

இந்த 8ீரணியின்பம் பெறுகயாமென்றது, 

மையோடக்கோவளூர் பாட்டு. 
பித் தாமத்தரிசை. 

பண்ணுப் பாலையாழ். 

  

    
௭௭ - ௮௭, பாலையேழினையுமுடைய புரிகரம்பின்கண் இனிய கொளை 

யைத்தருகன்ற யாழும் மிடந்றுட்பாடலும் தம்முளொக்க வங்இு.பம் அவற் 

தின்சுருதில.ப அளக் துநிற்ப முழவு எழுக்.து ஆர்ப்ப அரங்கேறிய தலைக்கோல் 

மகளிரும் பாணரும் ஆடலைத்தொடக்க அக்கம்ப,)யொடுசேர்க்த கரையைப் 

பொரு ௪ இழீயும்வார்புனலின் கம்பலையாெபொற்பு உருமிடி.சேர்ர் த மழை 

முழக்கத்தைபொக்கும் திநமநதழன்றுரைக்கட்சேர்ந்த நீர்ப்பரப்பை அனுப 
விப்பார்மாலைகளைவாக்கு நின் தலைக்கட்புளையும்வையாய, இன்று நின்னைப் 

படி.ந் துநீங்காத இட்ட.பனைப்பெத்றாத்போல என்றும் நினனால் யாம்பெறும் 
பயனைப்பாராட்டி விடிஏன்தபொழுதின் த்மையையுற்று ஏமாப்பேமாக, 

௮௪. பேஎ நீர் - அழத்தான் அச்சத்தைத் தருகீர், 

௮0௫. லிழ.௮ுறுதல் - துன்பம்டீங்கி இன்பமாதல், 

ஏமாக்க” என்னும் வியங்கோள் வேண்டிக்கோடற் பொருட்டாகலின், 

தன்மைக்கணவதந்த து. (௭) 
  

  

(பி-ம்.)-- 1ஏழுப்புணர், 8முழமிழிக்தார்ப்ப 8மனைமகளிர், மண 
மகளிர், கதைஇபுனைபெளவரீர், பபயம்பாராட்டி நீங்காதுபுணர்ச் 
தனவே,



எட்டாம் பாடல். 

சேவ்வேள். 
மண்மிசை யவிழ்.துழாய் மலர்தரு செல்வத்துப் 
புண்மிசைக் கொடியோனும் புங்கவ மூர்வோலு 
மலர்மிசை முதல்வனு மற்றவ னிடைத்தோன்றி 

யுலஇரு எகற்றிய பதின்மரு மிருவரு 

டு மருக்துரை யிருவருக் இருந்து நா லெண்மரு 

மாதிரை முதல்வனிற் செந்த 

நாதர்பன் னொருவரு ஈன்றிசை காப்போரும் 

யாவரும் பிறரு மமாரு மவுணரு 

மேவரு முதுமொழி விழுத்தவ முதல்வரும் 

௧௦ பற்றா கன்றுநின் காரண மாகப் 

பரங்குன் றிமயக் குன்ற நிகர்க்கு 

Buus Gor Del “சிறந்து 
நின்னீன்ற நிரையிதழ்த்தாமரை 

மின்னீன்ற விளங்கிணரூழா 

௧.௫ வொருநிலைப் பொய்்லகயோ டொக்குரின் குன்றி 

  

(எட்டாம் பாடலுமை.) 
௧-௨. மலர்நத துழாப்மாலையையும் ுளவற்றசெலவத் தனையுமுடைய 

புள்ளை மேலேயெழுதப்பட்ட கொடியோஜும், 

௨. புங்கவம் - ஏறு. 

௪. உலூன்சண் இருள். 

௬௪ ௭, ஆதிரைமுதல்வன்பெ.பராத்சொலலட்பட்டசாதா - உருத்திரர், 

௪-௭. ஆதஇித்தர்முதலாக உருத் இரரீறாக முபபத் துமூவரையுங்கூ மினார். 

௭. கல்லஇசையைக்காப்போர் - இ£திரன்முதலிய எண்மர், 

௮. இவரெல்லாரும் இஉரொழிரஈ் தபிறருமாட.ட அமரரும் ௮வுணரும். 

௯, அதிகரித்தறகரியவேதத்தினை அதிகரித்த விழுத்தவமுதல்வர் 

தெய்வமுனிகள், 

௧௦ - ௧௧. சின்னைக்காண்டலகாரணமாக மண்மிசை உமது உரையும் இட 
மாகாரின்றஅ; ஆதலாத் பரங்கு௮்.று அவர்பழையஇடமாகிய இமயக்குன் தத் 

தையொக்கும்) 

௧௨ - ௬, அவ்விமயக்குன் நின்கட் சிதப்பெய்தி நின்னைகின் தாமரை 
  
  

(மீ - ம்)-- 1சாரணம் பரங்குன்று, pig.
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னருவிதாழ் மாலைச்சனை 
முதல்வரின் யானை முழக்கங் கேட்ட 
கதியிற்றே காரின் குரல் 

குசல்கேட்ட கோழி குன்ற திரக் al 

2.0 மதானி வாரண மாறுமா றதிர்ப்பட 

Oa Ried ரான் றதர்ப்பு மலைமுழை 

யேழ்புழை யைம்புழை யாழிசைகேழ்த் தன்ன ”வினம் 
வீழ் தும்பி வண்டொடு மிஞிரார்ப்பச் சனைமலரக் 

* கொன்றை கொடி.யிண சுழ்ப்பக் கொடிமலர் 
௨௫ 8 மன்றல மல. மலர்காந்தள் வாய்காற 

நன்றவிழ் பன்மலர் நாற நறைபனிப்பத் 

4 தென்ற லசைவரூஉஞ் செம்மற்றே யம்மகின் 

குன்றத்தாற் கூடல் வரவு 
  

யினது மின்போலும் இணரு இராத வற்றாப்பொய்கையொக்கும், Sag 

குன்தின் ௮ருவிதங்கும் ஒழுங்குப்டசுனை. 

: SH. கதியித்று - Qua பிளையுடைத்து. 

௧௯-௨௧. அக்குரலைக்கேட்ட கோழி வெருவிக் குன்றெதிர்கூவக்கூவு த 

லாலும் மதமிக்க வாரணம் அக்குரற்கு மாறுமாறுகப் பிளிறு தலானலும் மலை 

மூழைக்கணெழுன் 2 எதிரொலி அவற்றித்கு மறுதலை.பாகா ban pg. 

௧௯. *கேட்ட' என்பதனை வாரண ததொடுக்கூட்டுக. 

௨௧. எதிர்கு திரென்பது ஒருலகவழக்கு, 

௨௨ - ௮. எழுதுளையான வங்ூயத்தும் ஐந்.து.துளையான வல்யெத்தும் 

யாழிலும் பிறச்த இசைச்சுருதியொத்து நிதத்தாலொத்த இனம்கிரும்பும் 

1 தும்பியும் வண்டும் மிஞிறுமார்ப்பச் சனை பூக்களைமலரக் 8கொன்றை 
தாராயெ இணர்களை மலரக் கொ.மலர்கள் மன்றலையுடையகாய் மலர 

மலர்ச் தகா தட்பூ இடமெல்லாம் stp மத்று ஈன்றாகமலர்ச்த பன்மலர்கள் 

தறைபனிப்பகாத ௮ங்காந்றங்களோடு தென்றல் அ௮சையுக் தலைமைத்து, கின் 

குன்றத்தொடு கூடலிடைவழி, 
  

* ௩ களிறும் களித்த திரும் கார்"! (பு - வே, வஞ்சி, ௨.) 

ர “டகரன்றை., கொடியிணருூழ்த்த'' (தறுந். ௬௬.) . 

4 $ீவக. செய். ௮௬௨ - பார்க்க, 

$ * குறும்பல் கோடை கொன்றதை மலா"! (ஐங்குறு. ௪௯௭.) 
(பி-ம்.)-- குன் ததிர்கூவ, குன்றெதிர்கூவ, கேனைகீழ்,தம் 

பிவுண்டொடி.னமிஞ்ீ.று, Diner per wens, *தென் தலசைவுர் சகைமைத் 

தேவரு௨ஞ்.
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குன்ற முடைத்த 1வொளிர்வேலோய் கூடன் 
6.0 மன்மல் கலந்த மணிமு ரச னார்ப்பெழக் 

காலொடுமயங்கியு கலிழ்கஙடலென 

மால்கடல் குடிக் குரே உட கடர GREG Mops Gs o'eveor ் & 
வேறதிர்க்கு மிந்தர *ளிருமுரு மென fi ல் ர். 
மன்ற லதிரதிர மாறுமா றதிர்க்குகின் 3 

௩டு குன்றம் குமுறிய வுரை 
தூதேய வண்டின் ரொழுதி முரல்வவர் 
காதன்மூ தூர்மதில் கம்பலைத் தன்று 

வவெ௫ர் வென்றகண் மாந்தளிர் மேனி 

நெடுமென் பணை த்தோட் குறுந்தொடி மகளி 

௪௦ ராராக் காம மார்பொழிற் பாயல் 

வரையகத் தியைக்கும் வரையா நுகர்ச்சி 

மடியா நுதர்ச்சி முற்றாக் காத 

லடியோர் மைந்த ரகலத் தகலா 

வலர்ஜெமன் மகன்றி னன்னர்ப் புணர்ச்சி 
  

௨௯ - ௩௫. கூடலின் மண த்தைப்பொருக் திய மணி௫றமுரசின் ஆர்ப்பு 

எழுந்த தாகத், காத்றாலேறுண்ட புடைபெயர்கடலென வும் மயங்குகடலைக் 

குடிக்கும் மேகக்குகெனகும் இகதிரனது ௮ தச்கும் பெரிய உருமேதேன 

வும் அம்மனரன்முசு ௮தாரவதர ௮தநகு மாறமாறாக அதிர்க்கும், நின் 

சன் தம் முழங்யெமுழக்கம், 

௩௫, முழக்கம் மலைக்கு வார்த்தைபோறலின் :௨௨' எனப்பட்டது, 

இவ்வளகும் முருகவேளை எ திர்முகமாக்கி வாழ்த்தி மேல் அவன்பரக் 

குன்றை காழ்த்துவார், பிரிந்த தலைமக்கள.து௨ரதம் gag. பரத்தையிற் 

பிரி தவந்தாஜெரு தலைமகள் கூற்றும் தலைவிகூற்றும் தோழிகூ ந்றுமாகிய 

௩௬ - ௭, : தலையியரால தாக ஏவட்டட்டுத் தலைவரோடுமீண்ட 

வண்டின்தொழுதியதுமுரற்சி அத் தலைகியர்காதலை மதில்மூதர்க்கண் ௮ரவ 

மாச்ன் நு. 

௩௭, *கம்பலைத்தன்று” என்பது உரிச்சொல்லடி யாகப்பி௫ர் த விசைத் 

திரிசொல், 

தலைமக்கள து வரவுசு.றியவாற, 

க.௮ -௪௬, மகளிரது ஆராக்காமஇன்பத்தைப் பெர்ழித்பாயத்கண் தலை 

வரொடுகூட்டும் களலிற்புணர்ச்சியையும் அடியுறைமகளிர் பூவின்கட்டிரியும் 
  

(பீ-ம்.-- ]9ளிறுவேலோய், 
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சடு புலா மக௫ழ்மறப் பறியாது ஈல்குஞ் 
சிறப்பிற்றே தன்பால் குன்று 
இனிமன்னு மேதிலர் கா.றுஇ யாண்டுப், 

பனிமலர்க் கண்ணாசோ டாட நகைமலர் 

மாலைக்கு மாலை வரூஉம் வபைசூணில் 

௫௦ காலைப்போய் மாலை வரவு 

இணனிமணல் வையை மிரும்பொழிலுங் குன்றப் 
பனிடொழி சாரலும் பார்ப்பாருந் 

துனியன் மலருண்கண் சொல்வேறு காற்றக் 

கனியின் மலரின் மலிர்கால்£ப் பின்னது 

இடு துனிய னனிநீடின் 1சூள் 

சஏன்பாணி நின்னி லெலாஅபாணி நீரின்சூள் 

சான்முள ரீன்ற தகா௮த்த கா௮மகா௮ 

னீன்றாட் கொருபெண் ணிவள் 
¥ 

    
மகன் தில்போல மைந்தரகலததையகலாத சல்லபுணர்ச்சியையும் மறவாது 

அம்மகளிர் மனமெனத் தருஞ்சிறப்பித்று, தண்டரக்குன்.று, 

என்று தலைமகன் மகளிர்மேல்வைத்துக்கூறி.........ய இன்பமிகுஇ 
கூறியதுபொரறா.து மேல் தலைமகள் புலர்.து உரைக்கன்றாள்:-- 

் ௪௭-௫௦. இப்பொழுது மிகவும் ௮.பலமகளிர்காற் தத்தைகாறாஙின்றாய்; 

ஆண்டுஅவரொடுகூடு தத்கு 8ீகாலைட்போய் மாலைவரு தல் ஒளிமலரையுடைய 
மாலைப்பொழுதுதோறுமுண்டாகாநீன் ஐது ; இனிட் பண்டைச்சூளை த்தகீர், 

௪௯. 'மாலைக்குமாலை' என்றது, அடிக்கடி" என்றாத்போலகின் 2௮, 

மேல் தலைமகன் :--- 

௫௧ - ௫, இனிய மணலையுடைய வையைக்கண் இரும்பொழிலானை; 

குன்றத்துச்சாரலாணை; பார்ட்பாராணை; துனியல்; ம௫ருண்சண்ணாய், ௮௮௪ 

சொல் எனக்கு இயைவதன் து; இச்சாத்றம் பரங்குன் தத துக்கனியிலும் மரி 

லும் பயின்த காத்றுச் சீத்தடித்.துவச்த.து; ஆதலான், மிகவும் துனியல். 

என, 

மேல் தலைமகள் வையைமணலையும் பரல்குன் தத்தையும் சூளுத்றுன் 

குதிப்புசோக்ட, 

இ௫. நீ நின்சூளைவிடு; என; 

மேல் தோழி:-- 

Ge - ௮4 ஏடா| யானொன்று சொல்லுங்காலத் தளவும் நில் giborgy, & 

_ (பிம்) | சூள் சூளேல் பாணி, 
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இருண்மை௰ீ குண்க ணிலங்கிழை மீன்றாட் 

௬௦ கரியசோ வாவ தறிர்திலே of sr 
வருபுனல் வையைமண ரொட்டேன் ஐருமணவே 
1 டண்பரம் குன்றத் தடி.தொட்டே னென்பாய் 
கேளிர் மணலின் கெழுவு மிதுவோ 
வேழுலகு மாளி தருவரைமே லன்பளிதோ 

௬௫ வென்னை யருளி யருண்முருகு சூள்சூளி 

னின்னை யருளி ?லணங்கான்மெய் வேறின்தும் 

விறல்வேய்யோ னூர்மயில் வேனிழ னோக்கி 

2 யறவ ரடிதொடி.னு மாங்கவை சூளேல் 

குறவன் மகளாணை கூறேலா கூறே 
  

சினசூளைப் பின்னை உறு; அமைதியையுடையோர்பெத்த மிகத்தகு தியில் 

லாதமகனே! இவள் தாய்க்கு ஒருபெண்) 

என நினக்கு இச்சூளான் ஏதம் வரின் இவள் இழந்துபடுமென்பது 

கூறிப் பின்னும் ௮வன் கூற்றைக் கொண்கெடறுனெராள்:.- 

௫௯ - ௬௦ இலக்ழை ஈன்றாட்கு அரியளோ? அரியளாவது 8ீசொல் 

ஓதத்குமுன் யான் ௮திர் இலேன்; இதனைப்பார்; 

அதிக் திலேனென்ப.து கு நிபபுமொழி 

ஈதாவென்பது ஒரு மரூஉமுடிபு, அஃது இக்காலத்து *இந்தா 

வன் து வழங்கப்படும் ; 1சுட்ெ நீண்டது. 

௬௧, மணத்தைத் தரும் வேள், 

௬௩, கேளிரையொத்த மணகொடு ஈட்பும் இத்தன்மைத்தோ? அது 

டெக்க ; 

௬௪ - ௬. இருவரைமேல அன்பு அளிக்கததக்கத; ஆதலால், எனக்கு 

௮ரள் செய்தாயாக அருள் முருகன் ளைச் சூளுறிம், நின்னை அருளில்லாத 

அணல்குடனே அவன்வேல் மெய்யாகவருத்தும் ; 

௬௭-௮௮. அதுவேயன் திப் பார்ப்பாரடியைத் தொடிலும் விறல் வெய் 

யோஜூர்மயிலையும் அவன் வேல் நிழலையுகோக்கி அவத்றைச் சூளுதல் 

௬௮, ஆங்கு; அசைநிலை, 

௬௯, குறவன் மகளாணையைக் கூறலுறுகன்த ஏடா | அ௮.தனையம்கூ தல்) 

* இச் தாகிஃ்தோரிளங்குழலி"' (கந்த. வள்ளியம்மை: ௩௫.) 

ர இதா தோன்றுன்த சோலை" (சவகு, ௧௨௩௨.) 

(பீ-ம்)-- 1சன்பரக்குன் து. 8௮அணம்குடகானமெய், யோவரடிட
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௭௦ லைய சூளி னடி தோடு குன்மெடு 
வையைக்குத்த்க்க மணற்சிர்சூள் கூறல் 

யார்பிரிய யார்வர யார்வினவ யார்செப்பு 

நீருைசெய் ரீர்மையில் சூளென்றி கேரிழாய் 
1 கயவாய நெய்தலலர் கமழ்முகை டீணககை 

எட௫ ஈயவரு ஈறவிதழ் மதருண்கண் வாணுதன் 
மூகைமுல்லை வென்றெழின் முத்தேய்க்கும் வெண்ப 

னகைசான்ற கனவன்று ஈனவன்று ஈவின்றதை 

யிடுதுனி கையாறு வெற்றுயர் கூரச் 

சுடுமிறை யாற்றிசி னடி.சேர்ந்து சாற்றுமின் 

௮0 மிக, ஏற்று துமல ரூட்டுது மவி 

8 கேட்டுதும் பாணி யெழுதுங் கணைமுருகன் 

ரூட்டொழு தண்பரங் குன்று 
  

௭௦ - ௭௧, ஐயனே ! ரூளுறல் வேண்டின், வணக்கப்படும் குன்ளெடு 

வையைசீகேத்த சீர்மணலைச் கூளுருசொழமி. 

என்று சூள்விலக்க, மேல் தமகன்:-- 

௪௨- ௩, நேரிழாய்! யார்பிரிய யார்வர யார்ினவ யாரது *செப்பு 
உண்டாடுன்றத 7? 

என்றது 1இருதலைப்புள்ளீனோருயிரேனாதலாத் பிரிவும் வரவும் கினா 

வும் செப்பும் சம்மிடை உளவாகாவெ.ம் றவாறு,, 

௪௩-௭௪. நீ அது கருதா*ு, '8ீருசைக்குட்ரூள் நீர்மையில் கடுஞ்சுள்," 

என் றி, கயத் தின்கனுள்ள நெய் தந்பூலையும் கமழ்முகைகச து மணத்தைத் 

தருசன் த அலர்ச்சியான் நயக்கப்படும் கதவம்பூவினது இதழையுமொத் த 

கண்ணினையும் தலையும் வெண்டஉஉையுமுடையாள் ஈலின்த குத்தம் ௧ன௨ 

மன்று, கன வுமன்று ; 

எசு. முகைமுல்லை - முல்லையது முகை, 

௭௭. பொய்யாதலால், ஈகைமிக்ககனகு, 

எல - ௮௨. என்மாட்டு இன்ம்யிருகக இவளிட்ட இத்துனிக் கார 

ணத்தை என்னொமழுக்க நெறியாக ஓர்த தலால் இதனைட் பொய்ச்ரூளென்று 

கருதி ஷுூனை இழை அயர்கூரச்சுடும்; இது செய்யாமல் se சென்று அவ 
  

* இசட்பு - விடை. 

1 -யாமே,பிரிகின் தியைந்த அவரா ஈட்பி, னிரு தலைப் புள்ளி னோரு 
யி ரழ்மே” (அகநா. ௧௨): கலி, ௮௯-ம் செய்யுளையும் பார்க்க, 

(பி-ம்)-- கேயவருசெய்தல், targa wort, தோத்து அம்.
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தெரிமிழாய் 1செல்கென்றா யெல்லாயாம் பெற்றே 
a மொருவர்க்கும் பொய்யாரின் "வாமில்சூள் வெளவல் 

௮௫ பருவத்துப் *பன்மாணி சேறலிற் காண்டை 
யெருமை யிருந்தோட்டி. பெள்ளீயுக்' காளை 
செருவஞ் 1செயற்கென்னை முன்னைத்தன் சென்னி 
யருள்வயினாற் நூங்கு மணிகையாற் முக்கி 

நிரைவளை யாற்றிருஞ் சூள் 

௯௦ வளிபொரு சேட் *சிமை வசையகத்தாற் 

6 றளிபெருகுக் தண்சினைய 

பொழில்கொளக் குறையாமலாக் 
குளிர்பொய்கை யளறுநிறைய 

    
  

னடியைச் சேர்ந்து ஆற்றுவா.பாக) இவ்வுரையை எல்லார்க்கும் ௮ 

மின்; மூருகன் தாளை யாவருக்தொழும் பரங்குன்றத்தின்கட்சென்று 

மலரை ஏற்றுதும்; அவியையூட்டுதும்; பாணித்தாளத்சையுடைய பாட் 

டைத்தோற்றுவிப்பேம்; ணையொலியை எழுவிட்பேம். 

௭௯-௮௧, 'ஆற்றிரின்' என்றது, தோழியை நோக்க, 'சாத்றுமின்' என் 
றீ.து, தன் ஏலிளையரைகோக்கி, உளஎப்பாடுகர் அவளையும் அவரையுகோக்க, 

மேல் தோழி:-- 

௮௩ - ௯, ஏடா! என்னைச் சார்திசெய்யச் செல்கவென்றாய் ; ௮2 

ஞலே நின் பொய்ச்சுளானாகய ஏதம் Fite வெளவுதலை யாமறிக்தேம் ; 

கூற்தின.து மிக்க ஆணையையுமிகழும் ஆத்த%ையுடைய முருகன் நின்னை மாறு 

டடுதத்குமூன்னே என்னிரைவளை தூங்கும் மணிராவைக் கையாதரறாக்த 

தன் சென்னியா.ம் வணக இருஞ் ளான வரும் ஏதத்ை அருட்கூத்ரான் 

ஆத்றுதலை ஏதிகரைட்புணரும்பருஃ5.து ஆஸ்டு நீ பலகாலும் சேதலாத் 

காண்டி; 
எமன் 2.து, யான் ஆற்ரவேண்டா; அவள் சானே ஆற்றுமெனத தலைமகள் 

கசத்புடைமை ௯. நி.பவா.ற. 

௮௪, 'ஒருவர்க்கும் பொய்பாரில்' என் ரது குறிப்புமொழி, 

கணவத்குவரும் ஏதமஞ்சிச் செய்தலால் தம் கத்பித்கும்... ....... 

தலைமகளிச் யாவரும் இத்தன்மைய செய்வரென அவரது செய்தி 

கூறுன்றாள்.-- 

௬௦-௬௯, மழையான் வளர்ந்த தண்டனைப் பொழில்கள் பூக்கள் 
  

* பன்மாண் - பலகாஜும்; (பரி, ௨. ௭௩; ௧௩. ௬௨.) 

(பீ-ம்.)-- 1கொல்லென்றாயேலா, ேருவத்தும். : வோயித்சூள். 

( செயத்கென்ன, 50மைய, தளிர்பெருகும், தளிர் ப இு௫ினை,
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மருதகளி மணன் 1ஜெமர்ந்த 
கடு ஈனிம௰ர்ப் பெகுவழிச் 

சிறடியவர் சாறுகொள வெழுக்து 
வேய சாந்தமும் வீறுபடு புகையு 
மாறுசெல் வளியி னவியா விளக்கமு 

காறுகமற் வீயும் கூறுமிசை முழவமு 
௧௦௦ மணியும் கயிறு மயிலுல் குடாரியும் 

பிணிமுக முளப்படப் பிறவு Cuts 

யருவரைச் ?சேராத் தொர் 
கனவிற் ரொட்டது *கைபிழை யாகா௫ு 

- கனவிற் சேஎப்பநின் னளிபுனல் வையை 
௧௦௫ வருபுன லணிகென வரங்கொள் வோருங் 

கருவயி நுறுகெனக் *கடம்படு வோருஞ் 

செய்பொருள் வாய்க்கெனச் 5செவிசார்த்து வோரு 
மையம ரடுகென வருச்சிப் போரும் 

பாவொர் பாணிச்€ரு மாவொ ராங்கத் தாளமு 
௧௧௦ மஞ்சாடு மலைமுழக்குக் 

பதிக்கத் தொலையாவாக மலரக் குளிர்பொய்கைள் ரால் நிறையச் செதிச்த 
மணல்பரர்.த வரையோடு கூடலிடைவழி... . பூசை செய்யவெழுச் த சாச்.த 
மும் புகைப்டனஅும் மாறாயியல்கும் காற்றால் ஈந்தாத கிளக்கற்குவேண்டு 

வனவும் கா.நூன்ற கமழ்கியும் இசையைக்கூ. நூன் த முழவமும், 

௧௦௦. கயிறு - பாசம், 

௧௦௨ -ட௫. அருவரைக்கட்சென்று சேயது HPD SO SES, 

கனவின் யாம் எம் காதலரைத தொடடு பொய்யாகாமல சனவின்கண் 
எய்த வையைப் புதுப்புனலை ௮ணிக. 

௧௦௬. யரம் வயிறு கருவுறுகவெனப் பொருள்களை கேர்வோரும், 

௧௦௭, எம் கணவர் செய்பொருள் வாய்க்க, 

௧௦௮. எம் சணவர் வியக்கத்தக்க அரையகெவொ அருச்சிப்டோரு 

மாய, 

க௦க,டிபாவொச.து பாணியாயெ தாஎமும், 

“க்க ௧௧. மலைக்கண் எதிரொலியுமாய இக்கெடாச சம்பலைக் 

கண்ணே, 

(8ீ- ம்.)-” 10ஞெமிரசனி. 3சேஎ.த்தெகேர்க்கு. 8கைபிழையாத, 
4 கடன்படு, செலிசாச்.துவோரும், 
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துஞ்சாக் கம்பலைப் 

பைஞ்சனைப்பா௮ யெழுபாவைய 

சாயித முண்க ஊலர்முகத் தாமசை 

தாட்டா மல.த்தோட் டமளியச் கயமல 
௧௧௫ செங்கைப் பதுமம் கொங்கைக் கயமுசைச் 

செவ்வா யாம்பல் சென்னீர்த் தாமர 
புனற்று மரையொடு புலம்வேறு பாடுராக் 
கூசரெயிற்ருர் குவிமுலைப் பூணோடு 

மார ஜெப்பார் மார்பணி கலவி 
௧௨௦ யரிவைய ஈமிர்தபான 

மூரிமை மாக்க 1/ளூவகையமிர் துய்ப்ப 
மைந்தர் மார்வம் வழிவந்த 

செந்தளிர் மேனியார் செல்ல நீர்ப்ப 
எனவாங்கு 
  

௧௧௧. சழாவத *லிளைசெயிடத்தின்கண்வாத து. 

௧௧௨. சுனைக்கட் பாய்தெழு பாடையராகய கூரெயித்றார் (௧௧௮) என 

மேலே கூட்டுக, 

௧௧௩௨-௨௪. கண்ணாயய தாமரைப்பூவும் முகமா தாமரைப் 

பூவும் தாளா தாமரைப் பூவும் தோளா.ப பொற்கயத்.து மலர்ச்த எம் 

கையாசய தாமரைப்பூவும் கொங்கை.பாயே பெரிய தாமரைமுகையுமாய்ச் 

செங்வாயாம்பலொடும் கூடி இயங்குரீர்மையையுடைய இத்தாமரைகள் 

அச்நீரின்சட்டாமரையொடு வேறுபாடுரத கூரெயித்ரார் முலைப்பூணொட 

கணகர்மார்பணிகள் மயக்க, அவர்க்கு அரிவை.பராக்கும் அமிர்தம்போதும் 

காமபானத்துடனே அமுதாக்குதற்குரிய மடையர் உஙகையைச் செய்யும் 

அமிந்த சதைக் கொடுக்கத் தம் கணவர் மார்பின் கண வழிவக்த செல்லலைச் 
செந்தளிர் மேனியார் நீரா நித்பர், 

௧௧௯, (கலவ! என்பது கலகிபென கீனதது, 

9தடியவர் சாறு கொளப் (௯௭) பெருஉழியிடத்.௮ (௬௫) எழுச்.து (௬௬) 
பிதவுமேச் இ (௧௦௧) வரையகத் தச் சென்று தொழு.து (௧௦௨) கம்பலைக்கண் 

ணே (௧௧௧) மார்பணி கலக்க (௧௧௯) உவகையமீர்.துய்ப்ப (௧௨௧), வரங்கொள் 

Garmin (SoG) கடம்படுவோரும் (௧0௬) செலிச்சார்த துகோகும் (' ௧௦௭) 

அருச்சிப் போருமாய் (௧௦௮) செல்லல் தீர்ப்ப (௪௨௩) எனக்கூட்டுச. 

௧௨௪. எனவாங்கு - என் Peat pare. 
  

ட ச தோல்காப்பியம், வே.த்றுமைமியல், சூ, ௨௦ பார்க்&, 

(பீ- ம்.)-- 1உவகையமிர்துவாக்க, நீர்ப்பவால்க.
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௧௨௫ 1உடம்புணர் காதலரு மல்லாருங் கூடிக் 
சடம்பமர் செ௫ீவன் கடிஈகர் பேண 
மறுமிடற் றண்ணற்கு மாசிலோ டந்த 
கெறி8ீ ரருவி யசும்புறு செல்வ 

.மண்பரிய வானம் வறப்பிலும் மன்னறுகமா 

௧௩௦ தண்பரரி குன்ற நினக்கு, 

கடவுள் வாழ்த்து. 

ஆ சிரியனல்லந்துவனார் பாட$. 

மேருத்துவனல்லச்சுதனாரிசை. 

பண்ணுப்பாலையாழ். 

  

௧௨௫ - ௩௩0. பரங்குன் தமே! தம்முட் பிரியாத மகளிரும் மைந்தரும் 
அல்லாத வரம்வேண்டுவாருக் கூடி மறுமிடற்றண்ண நற்கு மாரிலோள் தந்த 
கடம்பமர்செல்வன் கடி.ஈகரை கழிட்டச் செல்வத்துடபே மண்வருக்த 

மழைவறக்ததாயினும் நெறிநீரருவி அசும்புமிகுஞ்செல்வம் நினக்கு மன் 
னுவதாக; 

௧௨௯. மா, வியக்கோளசை ச்சொல், 

முருகத்டெமாயே பரங்குன்றை வருணித்த முச்த்தால் எதிர்முக 

மாக்இயும் படர்க்கையாக்கியும் அவனையே வாழ்த்தி முடி. த்தமையித் கட 

வள்வாழ்ததாயித்று. (௮) 

  

(பி-ம்,)-- 1உடன்புணரக்காதலரும். 3௧அ8ரியர்கல்லச் தனர், , Qe 

ரியசல்லச் துவனார், ஆரியகல்லக் து௨னார். Sons gia கல்லச்சு தனர்.



ஓன்ப்தாம் பாடல், 
  

சேவ்வேள் 

இருநிலர் துளங்காமை வடவயி னிவந்தோங்கி 
1யருகிலை யுயர்தெய்வத் 3தணங்குசா றலைகாக்கு 

மூருமுச்சூழ் சேட்சிமை யுயர்ந்தவ ௬டம்பட 

வெரிமலர்த் தாமரை யிறை வீழ்த்த பெருவாரி 

டு விரிசடைப் பொறையூழ்த்து விழுகிகர் மலசேய்ப்பத் 

தணிவுறத் தாங்கெ தனிநிலைச் சலதாரி 

மணிமிடற் றண்ணற்கு மதியாரற் பிறந்தோய்டீ 

மையிருநூற் றிமையுண்கண் மான்மறிதோண் மணந்தஞான் 
றையிருநூற்று மெய்க்சயனத் தவன்மகண் மலருண்கண் 

௧௦ மணிமழை தலைஇயென மாவேனில் காரேற்றுத் 

தணிமழை தலையின்று தண்பரங் குன்று 
  

(ஒன்பதாம் பாடலுரை.) 

௧-௧௧. பெரியநீலம் அசையாமல வடதிசைக்கண்ணே மிக poe 

௮ணங்குதல்சான்2 தெய்வசாத்க்கு இதையா இக 5ரனாத் காக்கப்படும் 
இமயச்சிமையத்தின்௧ண் தெய்வமுனிவர நுவருமுடம்படக் கத்பால் சன்கு 
மதிக்கப்படும் ஆூலிடத்தே மணிமிட ற்றண்ண ற்குப் பிதந்தோய்! மையா$ிய 
கரிய நாற்றான் அ௮ணியப்டட்ட இமைக்குங்கண்ணசையுடைய வள்ளிதோளை 

நீ களவின்சண் மணர்த அன்ற மெய்யின்கண் ஆயிரங்சண்ணையுடைய இக் 

இரன்மகள் தேவசேனையது கண் முதுவேனில் காரார்தன்மையெத 
மணிரிற மழைபெய்தாலொக்கப் பரம்குன் நின்கண் நீராடிய தணிச்த 
மழையைப் பெய்தது. 

௪ ௮. அயனால் வீழ்த்தப்பட்ட ஆகாயகக்கையை மலர்ச் துவிழும் 
பூவையொப்ப வேகம் தணியச்சடைப்பாரத் தின்கட்டாங்செ ஒப்பில்லாத 
நிலைமையினையுடைய சல தாரியாயெ மணிமிடத்தண்ணலெனக் கூட்டுக, 

௬. சலதாரி - சலததைத் தரிக்குமியல்பையுடையவன். 

௮, வள்ளியை "இமையுண்கன்மான்மறி' என்றார், *மாலுடை மச 

ளாகலின், 

இவ்வளவும் முருகவேளை ௭ தர்முகமாக்டக் *கைகோளிரண் டி. த்குமுரிய 

தேவியராத் காதலிக்சட்டாடுகூ நிவாழ்.தீ.இி மேல் வள்ளிய ததப்பிம் அவன் 
  

(பீ-ம்.)-- 1அசனிலையுயர், 3௮ணங்குகாறலை, 9கிழத தமுருகுபெரு 

வாரி, 4மாலுடமகள், மானிடமகள். 3கைக்கோள்,
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நான்மறை விரித்து ஈல்லிசை விளக்கும் 

வாய்மொழிப்' புலலீர் கேண்மின் சிறந்தது 

காதற் காமக் காடித்துச் சிறந்தது 

௧௫ விருட்போ ரொத்து மெய்யுறு புணர்ச்சி 

் புலத்தலிற் சிறந்தது கற்பே யதுதரீ 

னிரத்தீலு மீதலு மிவையுள் ளீடாப் 

பரத்தையுள் ளதுவே பண்புறு கழற 

ஹோள்புதி துண்ட பாத்தையிற் சிவப்புற 

௨0 நாளணிக் அுவக்குஞ் சுணங்கறை யதுவே 
?கேளணங் குறமனைக் கிளந்துள சுணங்கறை 

சுணங்கறைப் பயனு மூடலுள் எதுவே, அதனால், 
அகந லறியா வணியிழை ஈல்லா 

ரிகறலைக் கொண்டு 8துனிக்குக் தவறிலரித் 

௨௫ தள்ளாப் பொருளியல்பிற் 4றண்டமிழாய் வந்இிலார் 
கொள்ளாரிக் குன்று பயன் 
  

பரங்குன்று ௮வட்கொத்தவாறும் கூ.றலுறுவார், நான்மறைப்புலவரை 

மோக்தத் தமிழது சிறட்புக் கூ.பவாராய்ப் பொதுவகையான் அவத்தித்குக் 

காரணம் கூ Mean i— 

௧௨ - ௩. சான்மறைப்பொருளை விரித்து அம்மதைய.து கல்லிசையை 

விளக்கும் புலலீர் ! சிதம் ததொரு பொருளைக் கேண்மின் : 

௨௧௪. காமத்துச் சிறந்தது காதலையுடைய காமம் ; அஃதாவது, 

மெய்யுத்ததியாதாரிரு௨உர் தன்பொத்துட் பான்மை வகையால் தாமே 

மெய்யுற்றுப் புணரும் புணர்ச்௪, 

௧௬ - ௨௬, இனி அன்பு ஒல்வாத கநபுப் புலததலாத் சிறக் தத்; அப் 

புலலியாவ.து, தான் வாயில் வேண்ட;மம் வாயினேர்.த.லுமாய இவையுள் 

வீடாகத் தலைவனஅ பர த்தைமையாம் வருவது. இனிட் புதிதாகத்தோள் 

கரப்பட்ட பரத்தையில்லின்கண்ணே ஒருத்தியை நாட்காலையே செவ் 

வணியணிமஉ்து விட்டுப் பூப்பு அறிவிட்ப ஆப்பண்புறு கழறலால் தலைவ. 

வர்.து உலக்கும்புணர்ச்சயை யுடைத் த ; அப்புணர்ச்சிகடாம் தலைவிக்குப் 
பாத்காயிிஞர் கேட்டு ஒருத்தமுறப் பரததையால் தன் மனைக்கண் அலர் 

தாற்றப்கட்டுள, அப்புணர்ச்சியின்பக்தானுண்டாவ.த இயல்பானன் தி எட 

லானாயது ; அதனால், இக்கற்பிற் போலத் தலைவர் நீக்குதலதியாத ௧ள 

*(பி-ம்.)-- 1கேண்மினறச்த.து, 3கேளணங்குதமனைமனைக். 8துணிச் 

குர்தவறிலரைசத், 4தண்டமிழாவச் ஓுழார், தண்டமிழாயவந்திப்பார்,
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ஊழாரரத் தோய் கரை .நூக்இப் புனறந்த 

காழா.ரத் தம்புகை “சுற்றிய தார்மார்பிற் 

கேழாரரம் பொற்ப வருவானைத் தொழா 

௩௦ வழிய samt Re onto ள் ெம்போலுக் 

கேழிலார் மாணல முண்கோ இருவுடையார் 

மென்றோண்மே ல்க ஈல்கலு மின்று 

வையெயிற் றெய்யா மகளிர் இறமினிப் 

பெய்ய வுழக்கு மழைக்காமற் றைய 

௩௫ *கரையாவெர் கோக்கத்தாற் கைசட்டிப் பெண்டி 
. னிகலி 4னிகந்தாளை பவ்வே டலைக்கண்ணி 

இருந்தடி. தோயத் இறைகொடுப் பானை 

லிற்புணர்ச்சியையுடைய மகளிர் wasnt மாறுகொண்டு அனிக்கும் 

குதறமுடையால்லார் இப்புணர்ச்சிை! வேண்டும் த பொருவிலக்கணத் 

தையுடைய தமிழை ஆராயாத தலை௨ர் களவொழுக்கத்தைக் கொள்ளமாட் 

டார். 

  

௧௮, பண்புறுகழ தலாவது:--* Ser புறப்பா டீராறு காளுச், நீத்த 

கன் றுறைத லறத்தா நன்றே" எலும் அறத்தொமி பொருக்திய உறுதிச் 

சொல், 

இனி அ௮க்களவிதபுணர்ச்சியையுடைமையான் வள்ளி இதச்தவாறும் 

அத்தமிழை ஆய்ர் தமைபான் முருக. சிற் தவாறுங் கூறுஇன்றார் :-- 

௨௭-௪௪. சச்தனமரங்களையுடைய ஊாழான் மெலிச்த கரையை முறி 

தீது வையைப்புனக்சொண்டுவக்த வபிர்த்த சந்தனத் தனது புகைகூம்க் த 

தாரையுடைய மார்பின்கண் நிநதத்தையுடைய முத்தாரம் அழகுபெறத் தன் 

னொடு கலத்த்குவரும் முருகவேளைத் தொழுது 'எம்டோலி...வஞ்சனே | 

வாழ்வாயாக; நின்னை அழியாது அகப்டட்ட அவ் வையெயிற்று மகளிர் இதம் 

இனி மழைபெய்ய வேண்டி வருந்தும். காஃ௨யொக்கும்; ஆதலால் அவரே 

திவறுடையசாவதல்லது B Sa Oe. பல்ல. Bod fer @.uw gié திருவுடை 

யார்மென்றோண்மேலல்கி நல்கலும் பனக்கன்று ) ஆகை.பால் நின் மாணல 

முண்ணக்கடவேனோ' என்று தன்னைக் கைபாத் சுட்டி ச்சொல்லி வெகுளி 

மிக்க சோக்கத் துடனே அவன் பெஃஷ்கோரணமாக உண்டான புலவியானீல் 

@u 5தேவசேனையைச் சென்தெய்தி அல்வேள் தன் தலைமாலை அவள் திருக் 

தீடியைத் தோய வணக்கமாக துறையைக் கொடுப்ப, அவள் பூலவிரீங்கி 
  

  

* “பரத்தையித் பிரிக்த வோன் மனைவி, பூப்பின் புறப்பட டேபடறு 

மாளு; நீத தகன் துறைத லறத்தா த.தே” (இறை. ஞூ. ௪௩.) 

(பீ-ம்.)-- 1கரைநீக்டுப். 8சத்திய மார்பிற், 8கதையாவ .சோக்கத் 
தாத், 4இகச்தானை வேள்சண்ணித். 5தெய்வச்சேனைஃ



1 வருந்த லெளவவற்கு மார்பளிப் பாளைக் 
குறுகலென் ரோள் விழை கோதைகோ லாக 

௪௦ * 3விறுகறுக யாத்துப் புடைப்ப 

வொருவர் மயிலொருவ சொண் 3மயிலோ டேல 
4 விருவர் வான்களி யேற்பின் மழலை 
செறிகொண்டை மேல்வண்டு சென்றுபாய்ந் தன்றே 

வெறிகொண்டான் குன்றத்து வண்டு 

௪டு தார்தார் $பிணக்குவார் கண்ணியோச்௫த் தடுமா.றுவார் 

6 மார்பணி கொங்கைவார் மத்திகையாப் புடைப்பார் 

கோதை வரிப்பந்து கொண்டெறிவார் 

பதை மடகோக்கம் பிறிதாக வத 
அடங்கு நொசிறுசுப்பார் நாழி றலைக்கொள்ளக் 
  

அவனை வருச்தலென்று சொல்லித் தன் மார்பையளிப்ப, வள்ளி அதனைக் 

கண்டு இனி அவளைக் குறுகல்" என்று அவன்கையை மிகஇறுகயாத்துத் தன் 

1 கோதை கோலாகப் புடைப்ப அதனைக்கண்டு ஒருவர் மயில் ஒருவர் மமிலோ 

டேல, இருவர் வான்கிளியும் தம்முள் மழலையேத்டுன்த அளவிலே, வெதி 

யாட்டைவிரும்பினான் குன் தத்.துவண்டு சேவசேனையது கொண்டைமேத் 

செதிச்த வண்டை மேர்சென்ற பாய்ந்தது. 

௩௪. காவையொத்தலாவது:--கா, தனக்கு இன்றியமையாத மழை 

யை வருவித்துக் கொள்ளமாட்டாது அது தானேவர்.துழிப் பொலிக்து 

வாசா. வழியும் ஆமளவுமாற்றி ஆகாச எல்லைக்கண் 7இதக்து படுதல், 

௪௪. குன்தத்துவண்டென்சமையான் அழு வள்ளியபுடையதாயித்று. 

௪௫. ௮ங்கனம் பாய்ந்த அதனைக் கண்டு தேவசேனைபாக்கவயேர் வள்ளி 

பாக்டுபரோடு இகலி தாரையும் தாரையும் பிணக்குவார். 

௪௬. மார்பை அழகுசெய்த கொநகைக்கண் , 

௪௭ - ௯, கோதையையும் வரிட்பமதையும் கெொணடெதிவாராயத் தம் 

பேதைமையையுடைய மெல்லிய நோக்கம் வெகுளியான் வேழபட கோத 

அடங்கு நுசுப்பினராயிருதே மிடை5த டோவரபே கொள்ள, 
  

  

  
* “இற இறுகத் தோட்கோட்புக கொள்ளா” (நாலடி. புல்லதிவாண் 

மை, ௮. 

உர் “கோதை பரிர்து வரிப்படது கொண்டோடி.' (கலி. ௫௧.) 

i “கோதை கோலா. ,.அலைப்பே.் போலவும்” (கலி. ௧௨௮.) 

(பி-ம்-- 1வருக்தாலெனவவடாரக்கு. 9இறுதி.றக. 8மமிலோடல, 
6 இருவான இளி, பிணக்குலார், மோரணி 7இசசர்துபடுமாகலானத் 

, தொழில்களானொத் தல்.
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௫௦ கயம்படு கமழ்சென்னிக் களிற்றியல்கைம மாறுவார் 

வயம்படு 1பரிப்புரவி மார்க்கம் வருவார் 

தே.ரணி யணிகயிறு தெரிபு வருவார் 

வரிசிலை வளைய மார்புற வாங்குவார் 

8 வாளி வாளிக ணிலைபெற மறலுவார் 

௫௫ தோள்வளை யாழி சுழற்.றுவார் 

மென்சர் மயிலிய லவர் 

8 வாண்மிகு வயமொய்ம்பின் 

வரையகலத்தவனை வானவன்மகண் 

மாணெழின் மலருண்கண் 

௬௦ 4 மடமொழியவ ருடன்சுற்றிக் 

கடி.சனையுட் குளித்தாொ௱ 

மறையணிந்த வருஞ்சனைய 

னறவுண் வண்டாய் நரம்புளர்ஈருஞ் 

சிகைமயிலாய்த் தொகைவிரித்தாகெருங் 

௬௫ கோகுலமாய்க் கூவுஈரு 

மாகுல மாகு நருங் 
      

    

டு௦ - ௫௬. அதனைக்கண்டு, வள்ளி பாங்கெரா௫ய மென்சீர்மயிலிய 

லவர், தோட்டிப்புண்ணால் மென்மைபட்ட சென்னியை புடைத்தாய...... 

ர ரர ee 08 88 ப மதீதீதாதி கமழ்்த களித்தியல்பை,த் 

தம்பாத்கொள்வார்; Gag Sue செலவீனையுடைய புரலிகளது கதியால் 

வருவார்; தேரணிபோல வடிக்கயித்றைத் தெரிர் துகொண்டு வருவார்; வாளி 

மார்டுத வரிசையை வளைய வாங்குவார், வாளையுடையவர் கீலைமை பெத 

மறலுவார்; தோள்வளையாயே ஆழியைச் சுழதறுவாராக, 

(௫௭ - ௬௦, வான ௮ல் மகளுடைய பாங்யெர் ௮த.த்கு HOP at 

மும்பு நெருக்யெ வெற்திமொய்ம்பினையுடைய முருகனைத் தொக்குச் 

சூழ்க் துகொண்டு, 

௬௨- ௩, அப்பாறையணிக்த சனைக்கண் வண்டாய் கின்ற, 

௬௬, ஆகுலமாகுகருமாக, 

வாளை களவை ச கச்சை கை சகங்களைாகளாய அவளகக 
டாட. creel 

(பிஃம்.)-- 3ப0 புரலிமாதகம். 3உவாளிகள். 8வண ௨யமொயம் 

பின, 4 மடிமொழி, வண்டில். 

  

   



70... . பரிபாடல், .. (கதம் 

குறிஞ்சிக் குன்றவர் 1மறங்கெழு வள்ளிதமர் 
வித்தகத் தும்பை விளைத்தலான் வென்வேலாற் 
கொத்தன்று தண்டாங் குன்று 

௭௦ கடுஞ்சூர் மாமுத நிடிந்தறுத்தவே 

.லடுபோ ராளநின் குன்றின் மிசை 

யாட னவின்றோ *ரவர்போர் செறுப்பவும் 

பாடல் பயின்றோரைப் பாணர் செறுப்பவும் 
8 வல்லாரை வல்லார் செறுப்பவு 

௭௫ மல்லாரை யல்லார் செறுப்பவு மோர்சொல்லாய்ச் 

... செம்மைப்புதுப்புனற் 

றடாக மேற்ற தண்சுனைப் பாங்கர்ப் 

4 படாகை நகின்றன்று 

மேஎ வெஃகினவை 

௮0 வென்றுயர்த்தகொடி விறல்சான்றவை 

8 கற்பிணை நெறியூ டற்பிணைக் கிழமை 

ஈயத்தகு மசபின் வியத்தகு குமர 

வாழ்த்தினேம் பரவுதுந் தாழ்த் துத்தலை நினையா 
  

௬௭- ௬, குறிஞ்சிரிலத்து மக்களாய குதவர்பெற்ற மறங்கெழு 

கொடிச்சியர் திருக்திய போரைவிளைத தலால் வெர்வேலானுக்டுயைச்த.து, 

இவ்வாறு அவனைப் படர்க்கையாக் இவை கூறிப் பின்னும் எதிர்முக 

மாக் வாழ்.த தூன்றார்:-- 

௭௦. வேலால், 

௭௨, ஆடல் பயின்றாரை அவ்வாடல் பயின்றார் வெல்லவும். 

௭௪, வல்லாரை - வல்லுப்போர்௨ல்லாரை, 

௭௫, அல்லார் - ஒழிச்த கல்விகளையுடையார், 

இக்கல்வி வென் நிகளான் ஒப்பில்லாத புகழ்டாப்ப, 

௭௪௭௭-௮, தடாகம்போலும் சுனைப்பச்கத்துக் கொடியெடுத்து நின் 

PB. 
௭௯, நினக்குப் டொருச் தினவேலினை, 

௮0.” வென்றுயர்ச்தகொடி.யால்லிறலமைச் தனை, 

௮.0. கற்புட்பொருச்திய கெறியையுடைய தேவியாத அன்பு 
  

ல - ம், -- 1மதகெழு. 3அவைபோர். வேல்லாரைவல்லாணர் 

செலுப்பவும், *படாக்கைநினகுவ்.று, கற்பினை,
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ஈயத்தலிற் சிறந்தவெம் மடியுறை 

௮௫ பயத்தலிற் றக்க நாடொறும் பொலிந்தே, 

கபவுள் வாழத்து. 
குன்றம்பூசனார் பாட்ட. 

மருத்துவனல்லச்சு தனாரிசை, 

பண்ணுப் பாலையாழ. 

  

பொருந்திய அவ்வூடலுரிமைஃய நயத்தநகேதரற டணபினையுடைய குமர! 

யாம் நின்னை வணஙப்டி வாழ்த தி வேணடிக்கொர்ளாிினதேம் : ௮ன்பாத் 

சிறக்த எம்மடிச்கணுறைவு காடோறும் டொலி£து பயன் தருதலொடு 
சிதக்கவென் த. 

என்தென்பது அவாய்ந்லையான் வந்தது, (௬)



ப்த்தாம் பாடல். 

  

வையை. 

மலைவுரை மாலை யழிபெயல் காலைச் 
செலவசை காணாக் 1கடறலைக் கூட 
நிலவை யல்ல னிழத்த விரிந்த 
பலவுறு போர்வைப் 3பருமணன் மூஉய் 

ட வரியரி யாணு முகிழ்விரி சினைய 
* மாக்தீக் தளிசொடு வாழையிலை மயக்கி 
யாய்ந்தளவா வோசை $யறையூஉ௨ப் பறையறையப் 

போந்தது வையைப் புனல் 

புனன்மண்டி, யாடல் புரிவான் சனமண்டித் 

௧௦ தாவித நொய்ந்நூற் சரணத்தர் மேகலை 

யேணிப் பகொ 0லிதுகிறுகத் தாளிடீஇ 
கெய்த்தோர் நிறவரக்டு *னீரெக்க யாவையு 
முத்துரீர்ச் சாந்தடைந்த மூஉய்த் தத்துப் 

. (பத்தாம் பாடலுரை,) 

௧-௮, வையைப்புனல் மலையிடத்து மாலைக்கட்பெய்த மிக்க பெய 

ஜான் எல்லைசென்று காணப்படாத கடலைக் கூடுதத்குக் காலைப் ....... 

போத்து, 
௧, ஈண்டு ஏதுப்பொருண்மைக்கண் வந்த ஆனுருபு இறுதிக்கட் 

ONES Hort pg. 

"௨. சென்று" என்பது 'செல்ல' எனத் இரிர்த.த. 
௩ - ௮, நிலவெல்லைக்கட் ப௪முதலிய துன்பக்கள் சுருங்க கிரிக்த பல 

ழ்க்கள் பெருக்கத் போர்வையுடனே பருமணலை மூடி. வரியையுடையவண்டு 
. பமுடுழ்விரிசனையின்கண்ணவாலெ மாச் தளிர்களூடனே வாழை 

Sauter மயக்க ஆராய்ர்து அளவிடப்படாச பல ஓசையும் தலிக்சச் 

கரைகாவலரையழைக்கன் ற பறை ௮றையப்போச் ததெனக் கூட்டுக, 

  

௬, 'மாந்தீர்தளிரொடு வாஒழயிலை மயக்கி! என்பது புனல் கரையித் 
சசாவைகளுள் மரச்எனைகளைத்தோயரந்து செல்டன் தமை தோன்த கின்றது, 

௯ - தல, அப்புனலின்கண் மண்டியாடுதலைச் செய்ய வேண்டிச் 
ஈனம் செல்... வ யலிதமான சரணத்தையுடையாய் 

.... *ரீழேக்குவோரும்! என்றும் இஅ படி.த்தற்கு இடமுண்டு, 
பீ-ம்.)4- 1டல்வரைக்கூடி, 3அல்லலிழக்ககிரிர் தபுலவு று. 8டயிரு 

மணல், 4மாச்தளிரோடு, அுறைபிதபறையதைய, 6இறுகுறுகுதன்ஞா,
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புகவரும் பொங்குளைப் *புள்ளியன் மாவு 
௪௫ மிகவரினு மீ இனிய வேழப் பிணவு 

1 மகவரும் பாண்டியு மத்திரியு மாய்மாச் 
௪கடமும் தண்டார் சிவிகையும் பண்ணி 

வசைவகை யூழூழ் கதழ்புமூழ்த் தேறி 
மூதிய ரிளையர் முளைப்பரு வத்தர் 

௨௦ வதிமண வம்பலர் வோயவிழ்க் தன்னா 
ரிருதிற மாந்தரு மின்னினி யோரும் 

விரவு ஈரையோரும் $வெறுஈரை யோரும் 

பதிவத மாதர் பாத்தையர் பாங்க 
  

மேகலையாஏய ஏணிப்படுகாலை மிக இறுகுமாறு தாளிட்டு அரக்குரீரை 1எக் 

கும் கருலியெல்லாவற்றையும் முத்.துப்போலும் பனிறீரோடு அளவிய சக் 

தனத்துடனே மூயின்கட்கொண்டு தத்.து.தலான் மேல்கொளத்கரிய மாவை 

யும். மேலிருத்தத்கு இனிய பிடியையும் பெயர்செொல்லி 

அழைக்கப்படும் பரிய எரு௮பூண்ட வைய த்தையும் கசோவேறுகழுதையை 
யும் ஆய்மாபூண்ட சகடத்தையும் தண்டார்ந்த சிவிகையையும் வகைவகை 

யாகப்பண்ணி முழைமுதையாக வந்துமொய்த்து விரைந்தே தி. 

௧௦ - ௧௧, 1இருகோவை முதல் முப்பத் இருகோவையீறாக ஒன்தத் 

கொன்று வடமேறுதலான் மேகலையை 8 ஏணிப்படுகால் ! என்௫ர், 

௧௩, மூடுதலுடைமையாத் பூட்பெட்டியை * மூ௨ய் ' என்றார். 

௧௬, பாண்டியென்ப.து ஆகுபெயர், 

௧௯ - ௨௬. முகைபோலும் பருவத்தாரும் தங்கிய மண த்தையுடைய 

புதுமலர் வாயலிழ்ச்தன்ன பருவத்தாருமாயெ இளையவரும் விரவு 

யோரும் வெறுசரையோருமாயே முதியவரும் என்.த இவ்விரு திறமாச்.தரும் 
  

* ஈபூள்ளேர் புரவி" (ப்ரி, ௧௧-௮டி. ௫௨), **புள்ளியத்கலிமா'' (தோல், 

கற்பு, ௫௩.) 

* “மருப்பினீரெக்குவோரும் (பரி. ௧௧), *சிவிதிப் பொழிநீரெக்இயும்!" 
(௧-௪௨.௧௮௮), “குருதிச் செம்புன தலிரா தெக்கவும்'' எனவருவன, 

(டீ. ௪௬ - ௨௯) பேநங்கதை, 

்  $ எண்ணிரண் டிரட்டி கோத்த விரிகை யிருபத் தொன் நித, பண் 
ணிய கலாப மீரேழ் பருமகா லிரண்டி.த் செய்த, வண்ணமே கலையிரண்டித் 

காஞ்சியிவ் வகையோ ரைச்தும், புண்ணியக் கொடிவண் டார்ப்பப பூத்த 

போத் புலம்பப் பூட்டி” (திநவிளை. திருமணப். ௧௫௮.) 
§ ஏணிப்படி. காலென ம் வேறு_நால்களில் இப்பெயர் வழக்கும். 
(பீ-ம்.)-- 1அகவவரும். வோய்பிளந் தன்னார், 3வெத்றுகரையோகும்,; 

அதகமையோரும். 

10



சதிர்குரல் வித்தக சாக்கிய தாள 
௨௫ விதிகூட் டி மென்னடை போலப் 

பதியெதிர் சென்று பரூ௨க்கரை ஈண்ணி 
நீரணி காண்போர் 1நிரைமாட மூர்குவோர் 

பேரணி கிற்போர் பெரும்பூச ருக்குவோர் 

மாமலி யூர்வோர் வயப்பிடி யுந்துவோர் 

௨௩0 வீமலி கான்யாற்றின் நுருத்தி கு.றுகத் 

் *தாம்வீழ்வா ராகம் தமுவவோர் தழுவெதிரா 
தியாமக் குறையூட லின்னசைத் தேனுகர்வோர் 

காமக் கணிச்சியாழ் கையறவு வட்டித்துச் 

சேமத் இரைவீழ்த்,துச் சென்றமளி சேர்குவோர் 
  

கற்புடைமகளிர் பாத்தையரெ.எப்பட்ட இப்பருவக்களின் மகளிரும் இம் 

மார் தர்க்கும் மகளிர்க்கும் பாங்காயினாரும் வித் தகராக்யே தாளகிதியாத் 
கூட்டப்பட்ட அ௮திர்குரலியங்களத மென்னடைபோலப் பிறபதியிலுள்ளா 

ரோடு யாத்தெதிரே சடக்துசென்று அதன் உயர்ந்த கரையைச் சேர்ச்து, 

உம்மைகள் வேண்டியவழிக் கூட்டியுரைக்கப்பட்டன. 

௨௪- ௫. தாளவிதிகூட்டிய இயமென்னடை போறலாவது; இயல்கள் 

ஒன் தத்சொன்று கூறுவேறுபாமிடையவேனும் விளம்பி ததடையையுடைய 

தாளகதியால் எல்லாம் மெள்னடையவாய்ச் செல்லுமாறுபோல Pr 

செல்கன் தவர்களும் வன்மை மென்மை இடைமையாயெ பண்புவேறுடா 

டுடையரேனும் நெருக்கத தால் எலலாரும் மென்னடையராய்ச் சேதல், 

தீரினது அழகுகாண்டல் (௨௭) முதலாக அமளிசேர்தல் (௩௪) ஈருகச் 
செர்ல்லிய விளையாட்டுக்கள் ௮லர்வாயலிழ்க் தன்னபருவத் துக் (௨0)கத்புடை 

மகளிர் பரததையான; அவற்றில மாவி.!- இரளை ஊர்தலும் பிடியை உந்து 

தலும் பரத்தையாக்கேயுரி.ப. 

௨௭. நிரைத்த நீரணிமாடம். 

௨௮. மைச்தரொடு டொரும் விளைபாடத்போர்க்குப் பேரணியாய் 
கித்பார்; தூசியராய்ர்சென் ... தாக்குவார். 

௬௩0. 5றுகாத்ததைையுடை.. பூ ம்ச்க யாத்நிடைக்குறை, 

௩௧-௪௭. அத்தமுவுதலைச் செய்யாது யாமத்து ஊடத்குறையா௫ய 

இனிய கலவிகசையைத்தரும் தேனை றுகர்லோர், 1காமக்கணிச்ச உடைத் 2 
லால், எடலைச் சுழத்தியெ நிஈ துல்ட்டு அமளிசசேர்வோராக, 

  
aes amp வட   

* பதாம் வீழ்வார் மென்றோள்'' (திநக்குறன், ௧௪௦௦௨.) 

t« காமக்கணிச்சி யுடைக்கு சிதையென்லு, சாணுச்தாழ் வீழ்த்த 

சதவு॥" (திருக்குறள், ௧௨௫௧.) 
(பீ-ம்.)-- 1திசைமரம்.



பாடல்.) | பரிமேல்ழக்குளர், “Uk 

n@ srbCacn® argp sere Or Biri 
பூமேம்பா டுற்ற புனைசரும்பிற் சேம 
மடாடைப் டாட்டியர்த் தப்பித் தடையிறந்து 

தாம்வேண்டும் பட்டின மெய்திக் கரைசேரு 
மேமுறு காவாய் வரவெதிர் கொள்வார்போல் 

௪௦ யாம்வேண்டும் வையைப் புனலெதிர்கொள் கூடல் 
ஆங்க, ௮ணிநிலை மாடத் தணிநின்ற பாங்கா 

மடப்பிடி கண்டு வயக்கரிமா லுற்று 

நடத்த ஈடவாது நிற்ப மடப்பிடி 

யன்ன மனையாரோ 1டாயா ௩டைக்கரிமேற் 

௪௫ 3 சென்மன மாலுறுப்பச் சென்றெழின் மாடத்துக் 

கைபுனை இளர்வேங்கை காணிய வெருவுற்று 
  

௩டு - ௪௦, ஏனை முகைப்பருவத் துமகளிர் (௧௯) பூவின்மேம்பாட்டை 

நாடி.வச்.து.ற்ற சுரும்புபோலத் தாம்விரும்பும் காகந்தணவர் தம்மைவந்து 

எ திர்ப்பட்டுப் புணர்தற்பொருட்டு நீராடல்கு நிச்துத் தமக்குக் காவலாப 

பாட்டியரைத் தட்..9 ௮வர்தடி த் தலையுங்கடஈ போய் ாவாயதவரவை ஏதிர் 
கொள்வார்போல்விருபபமுற்று யாம் எரும்புசன் றவையைப்புனலை எதிர் 

கொள்ளெ.த கூடலின்கண், 

௩௮ - ௯, தாம்கினைத்த பட்டி. த்தைசேர்கது ஏற்றிலிட்ட பண்டம் 

களைக் கொடுத்து ஆணடுள் ஏ கொண?! இடையூறின் றிவர்து கரையைச் 

சேரும் சாவாயெ. கடி 

சரணத்தராய்த் (௧௦) தாளிட்டுக்கொலா6 (௧௧) ஏறிச் (௧௮) சென்று 

நண்ணி (௨௪) துலர்வா.பலிழ5தன் ஞர் (௨௦) இப்பெத்திய செய்ய (௨௭ - 

ae) முகைப்பருவத் தார் (௧௩) எதீர்கொகின்த கூடல் (௪௦) எனமூடிக்க. 

௧, ஆங்க, அசை, 

சக- ௬௫௫. ஒருவயக்க? த - க்குபபாக்காய 5டியைக்கணடு காமத் 

தால் மயக்கமுத்று மேலிருகதமைநதர் ஈடத்தரடவாது அழடூயடிலைகளை 

புடையமாடத்தையணைநத இடத்திலே நித்ட அபபிடி தானும் கரிமேத் 

சென்த மனம் மயக்கமுறுப்ப மேலிரு தமகளிரொடு கடத்தல்சுருங்கிச் 

சென் த அப்புலிமுகமாடத் தப பண்ணிவைத த *வேங்கையைக்கண்ட அள 

விலே அதனை மெய்வேங்கையென்றும் கரியைபபாயுமென்துல் கருதி 

  

  
  a 

* பிடி வேங்கைக்கு அஞ்சுதல, நற்றணை ௪௭, AG, ௧௪௪ - ௩ம் 

செய்யுட்களாலும் விளங்கும். 

(பீ + bi) 1அயர்சடை. சென்மெனமாதுறுபப்,



% பரிபாடல்; (௧௦-ஆம் 

மைபுரை மடப்பிடி. மடகல்லார் விஇர்ப்புறச் 
செய்தொழில் கொள்ளாது மதிசெத்துச் 1சிதைதரக் 
கூங்கை மதமாக் கொடுக் *தோட்டி "கைக்கீவி 

௫௦ நீங்கும் பதத்தா ஓருமுப் பெயர்த்தந்து 

வாங்கி முயங்கி வயப்பிடி கோல்கோத்துச் 
சிறந்தார் ஈடுக்கஞ் சிறந்தார் 4களைய 
லிதையுங் கயிறும் பிணையு மிரியச் 

* சிதையுங் கலத்தைப் 6பயினாற் நிருத்துக் 

௫௫ இசையறி 68 கானும் போனம் 

வெருவி அம்மேகத்தையொத்தபிடி அம்மகளிர்கடுங்கப் பாசர்செய்யும் 

தொழிலைக்கொள்ளா துசிதைய ௮ச்சிதைவித்கு ஆத்ரறாது பிளிறுெ ஐ ௮க் 

கைம்மா தோட்டியைக்கடச் துசிதையுமளவில அ௮ம்மைக்தர் 1உருமுப்போலு 

முழக்கத்ையொழியுமாறு அதனைப் புலிமுகத் தினின்றும்வாக்டப் பிடி. 

சிதையாமல் ௮அதனையணைவித்து ௮ம்மகளிர் நடுக்கத்தை அவர் களைசன்2 

செயல், பாயும் கயிறும் மரக்கூட்டமுமிரியச் சிதையப்புகாநின் த மரக்கலத் 

தைப் பயினால் திருத்தி அதனகத்தார்ஈடுக்கம் களையும் நீகான்செயலோ 
டொக்கும். 

௪௧, அணிஙகிலைமாடம், ஆகுபெயர், 

ட௪ - டு, கலல்களை ஒட்டும் இசையறிக் தரீகானென்க, 

டு. உம்மை, இசைநிறை, 

8 வையைதீர்விழவின்கண் மைந்தரும் மகளிருமேயன்றி கிலக்கு 
களும் ஓத்தஅன்பினவாயின; ௮.து நின்மாட்டில்லையாயிதறென்பது கூறிய 

வாழ், 

* “தோட்டிநீலி'' (பதிற். டு௩,) 
* * சிதையுங் கலத்தை...போனம்' என்னும் பகுதி ': செய்யு ளிதுதிப் 

போலி மொழிவயி, னகார மகார மீரொத் முகும்'' (தோல், மொழி, சூ. 
௧௮, ௪.) என்பதற்கும், “* லளமெய் ...லுள்ளே' (நன். சூ. கக௬-மயிலை; 

ஷே சூ, ௧௨௦-லிருததி) என்பத ற்கும் மேத்கோள். 

$ பரி. ௮. அடி. ௧௭ - ௮, “'உருமுக்குரலோடை யானை! (௪வக, ௭.) 

$ குதியா வின்ப மெளிதி னினமலைப், பல்வேறு விலக்கு மெய்து 

சாட, குதித்த வின்ப நினக்கெவ ரிய" (அகநா, ௨) என்பதும், **வருக் 

கைப் பழம்விழுதே, னெய்யா தயின் நிள மச்இிகள் சோரு மிருஞ் சிலம்பா, 

மெய்யா வரியதென்"' (திநச்சிற், ௨௬௨) என்பதும் இதன்விசேடவுரையும் 
இக்கே அதியத்பாலன. 

'கீ-ம்.(-- 1சதைததாக்கூர்ல்கைமடமா, ேைச்நிதுவி, .$கோல் 
தாத்த, 4கசைய, கிதைபு, பயிராத்திருத் தித், 6மீகாலும்,



பாடல்] பரிமலழகருரை ச ச்ச் 

பருக்கோட்டி யாழ்ப்பக்கம் பாடலோ டாட் 

லருப்ப மழிப்ப வழிந்த 1மனக் கோட்டைய 
(0) சொன்றோ டிரண்டா முனறேறரூர் வென்றியிற் 
பல்சன காணிப் பதைபதைப்பு மன்னவர் 

௬௦ தண்ட மிரண்டுர் தலைஇத் 3தாக்க நின்றவை 

யொன்றியு முடம்பா டொலியெழுதற் கஞ்ச 
நின்ற நிகழ்ச்சியும் போன்ம் 

காமங் கனைக்தெழக் கண்ணின் /களியெழ 
வூர்மன்னு மஞ்சி யொளிப்பா ரவர்நிலை 

௬௫ *கள்ளின் களியெழக் காத்தால் கலரஞ்ச 

யுள்ள முளையெழ வூக்கத்தா லுள்ளுட் 
பரப்பி மதர்நடுக்டுப் பா ரலர் தூற்றக் 

கரப்பார் களிமதரும் போன்ம் 

கேள்ளொடு காமங் கலந்து கரைவாங்கும் 

௭௦ வெள்ளந் தருமிப் புனல் 
  

௫௬ - ௬௨. பரிய கோட்டையுடைய யாழின்கூறு மிடத்றுப்பாடல் 

ஆடல் இவை தண்மையையழிப்ப அழிர் த துனிமினையுடையமகளிரும் மைச் 

தீரும் கூடுதத்குச்செல்னெச................ னும் ஒ.த்திருக்கவும் வென் நி 

காரணமாக ஒருவரினொருவர் முத்படு தலைமாணிக் கூடாது மெலிவுறுதல், 

மாதுபாட்டையுபைய மனனவர்சேனையிரண்டும் தம்முட் கண்ணுத்றுப் 
பொருதுகொச்தவை சந்தியாதற்கு மனத்தான் இயைந்துவைத்தும் முன் 

ஞக....... உடம்பட்டதென்றும் வார்த்தைபிறக்குமென்று அதனையஞ்ப் 

பின்னும் சோவேரடுகின்ற ஒழுக்கத்தையொக்கும், 

௬௩ - ௮. காமம் மிக்கெழ அதனானா௫ய கண்ணின்களிப்புப் புலப்படா 

நிற்கவீம் ஊரினுள்ளாரைமிகவுமஞ்சி ௮தனையொளிப்டார துகிலைமை, கள்ளின் 

களிமிக அதனினாயெமதரு.............யெழுமாறு உள்ளேயுள்ளேகடுக்9ப் 

பாரிலுள்ளார்க்குப்பரப்பி அலர்தூத்றவும் ௮அவ்வலரையஞ்சி ஊக்கத்தாத் 
பாதுகாத து ௮அக்களிமதரை மழைப்பாருடைய லைமையைப் போலும். 

௬௯ - எற. கள்ளையும் காமத்தையும் பொருச் து. தலாத் கசையறும் இன்ப 

வெள்ளத்தை த்தாராரின் 2.3, சொல்லுடன் த இப்புனல். 

* கலி, ௧௧௫) திநக்துறள், ௬௨௮. 

(பீ-ம்.9-- மனக்கோட்டை, யொன்றோடி, பேதைபதைப்ப மன்ன 
வர், 9தாக்நின் தன, தாக்குின்ரானை. 4கனியெழ. பபோரீத்தலா ஆத்த. 
கேள்ளடைகாமம், 

  

 



$$ பரிபாடல், [௧௦-ஆம் 
புனல்பொருது மெலிந்தார் இமில்விடக் 
கனல்பொருதி' வூலினாவி 1காவெழ 
ககின்மூகடு மெழுகிய வளறுமடை இறக்து 
இகைமுமுது கமழ முகிலகடு கழிமஇயி 

௭௫ வலுறைகழி வள்ளத் துறுஈறவு வாக்கு 

ச.வுகெறி யுவவுமதியென வக்கையிற் ரூங்கி 
*யெறிமக.ர வலய மணிதிகழ் நுதலியர் 
8 மதியுணர மகளென வாம்பல்வாய் மடுப்ப 
மீப்பால் வெண்டுகில் போர்க்குரர் பூப்பால் 

௮0 * வெண்டுஇல் சூழ்ப்பக் குழன்முறுக்குகர் 
செங்குங்குமச் rape ‘Crm 
பங்கஞ் செய்யகில் பலபளித 
மறுகு படவறை புரையது குழவியி 

cet ee ate அவம் வொ 

௭௧. 5. இப்புனலொடு பொருது Qin gs ் தமகளிரெல்லாம் புணை 
விட்ட அளவில். 

௪௨ -௪, கனல்சுட்ட இடலின்புகை காவின்கணெழ அதனா. ஈரம் 

புலர்த்தித் தம் முலைமுகட்டின்௧ண் மெழுகப கலவைக்குழம்பு மடை இதக் 

தாலொக்கப்பரச்.து தஇசையெங்குங்கமழ. 

௭௫. உறுதய - வெம்மை மிக்கரறய. 

  

௪௪, தீலைககோலம் அழகுவிளங்கும் நுதலிபர்சிலர், 

௭௮. மதியறது கலையையுண்டுன் த சதெய்வமகள்போல, மடுப்ப - மடா 

i ps. 

௭௯, போர்க்குகர் - போர்ட்பார், 

௪௯ - ௮0, பூத்தொழிய த தின்பாலுடைய வெண்டுதிச் இலர் குழல் 
மேற்சுதீத அதனைமு, க்குடார். 

HS, குங்குமச்சே.ற. 

௮௨ -௪, சேறுகச்செய்த அசார் து பல ரயெகருப்பூரம் இுவைதம் 

மூள்மறுகச் சார்தம்மிக்கண் புரை.பத்தகுழகியால அவியைப்பொருச் தின 

குண்டத்தின்௧கண் அழலென &தம்பெற அரைட்பார், 
et வக a arte அடை 

  

  

* மகரட் பகுவாய் தாழ மண்னுறுத்து' (முநகு. ௨௫.) 

t "வெண்டுஇல்' என்றும், கோபத் தன்ன தோயரட் பூச்.துஇல்!! என 

pd கூறலின், ௦ல் வெண்மைசெம்மை இரண்டிற்கும் பொது; (சவ. 

௩௪.௬ y 

(பீ -ம்.)-- 1கர்வெழக்க தனமுகமெயுயேள றுமடையடை இதந்த, 
3 முகிலசகெழியம இயின, 9மைதயுணமராமகள், மதியுணராரமகள், 42 

அம்பல்கஞ்செ யல்ல்டலபளித தம்.
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னவியம ரழலென வரைக்குகர் 
௮௫ ஈத்தொடு ஈள்ளி ஈடை 1யிறவு வயவாளை 

வித்தி யலைலில் விளக போலிகென்டா. 

ரில்லது கோக்க *யிளிவ.ரவு கூருமு 

னல்லது வெஃகி வினைசெய்வார் 

மண்ணார் மணியின் வணர்கூரல் வண்டார்ப்பத் 

௬௦ தண்ணந் துவர்பல வட்டிச் சலங்குடைவா 

செண்ணெய் கழல 3விழைதுகள் பிசைவார் 

மாலையுஞ் சாந்து மதமு 3மிழைகளுங் 

கோலக் கொளரீர்க்குக் கூட்டுவா ரப்புன 

லுண்ணா ஈறவினை யூட்வொ ரொண்டொடியார் 
  

அம்மிக்குழம்பித்கு உவமையாவது அவிபமர்குண்டச் தன்மீது தோன் 

இன்த அழலாகஃின், அலி.பமரழல' என்றார், 

௮௫ -. ரடொன்னாநசெய்த து ஈண்டு இதபு வாளை இவற்றை 

நீரின்கண்லித தி, 

ger, இரப்போரது இன்மையைரோக்கி 1அவர் ஈயென்பதைச் 

சொல்லுதறகுமுன்பே அறத்தைவிரும்9 அவர்ஈயக்கும் தானங்களைப் 

பண்ணுவார். 

௮௯ - ௬௪, மண்ணுதலுததநீலமணிபோல கெறித்த மயிர்க்கத்ழைக் 

கண் வண்டார்ப்பப் 8பத் துத் துவரையுமூடடி. நீராவொர், 2இழைபொடியை 

இட்டுப் பிசைவார். 

௬௨. மதம் . சத்தாரி, 

௯3 Betas தபபனையாதலகூடாமையிற் கூட்ட்வாரெனமுர், 

௯௩ - ௪, இங்ஙனம் கூட்டுவார் ஊடடுவாராபது, தமக்கு அப்புனல் 

செ.ப்த,உதவிக்குக் 2கம்்.மாற.கரு த. 

  

ர் இரிவரவென்றது. இடகே எஈபென்றுரத்தலை. *ஈயெனவிரத்த 
லிழிந்தன்௮. " (புறநா. ௨05), “நாலித ரலி of maos Go" (திநக் 

குறள், ௧௦௭௭). 

1 நீரிற் டொன்மீட் முதலியவத்தை விடுத் துவழிபடு தல், இப்புத்தகசத் 

தின் ௪௦ - ஆம் டக்கதீலுக் மீழககு ற்டபபாலறி.பலாகும். 

। “இலனெட்்னுமெல்வ முலரயாமை'' எனும் திரக்துழஞு&் அதலு 

ரையும் இதனுடன் ஒப்புகோகக தபால 

1 பத். துத்துவரினுமைம் த விரையிலும் ..ஆட்டி"' (சிலப், சு ௭௬-௯,) 

(பீ-ம்,)-- 1இதவுவயலுளவாளை, இதவுயவலுளவாளை, 3இழைய 

திகள்பிசைவார், $இழைகளுல் கோலங்கொணீர்க்கு.



80 பரிபாடல், (௧௦ஆம் 

௬௯௫ 1 வண்ணங் தெள்ச முகமும் வளர்முலைக் 
கண்ணும் சழிய்ச் சிவந்தன வன்னவகை 

யாட்டயர்ந் தரிபடு *மைவிசை மாண்புகழி 
யரக்தின்வாய் போன்ம்போன்ம் போனம் 

பின்னு மலர்க்கண் புனல் 

௧௦௦ 8 தண்டிதஞ் தண்டிற் முய்ச்செல் வாருக் 
கண்டற்றண் டாது தஇரைநுசை தூவாரும் 

வெய்ய இமிலின் (விரைபுனலோ டொய்வாரு 

மெய்யதுழவி னெதிர்புனன் மாழுடிப் 
5 பைய விளையாடு வாருமென் பாவையர் 

௧௦௫௦ செய்தபூஞ் சிற்றடிசி லிட்டிண்ண வேற்டா 

ரிவொர் மறுப்பார் சிறுகடையார் 
  

௬௯௪ - ௯. இத்தன்மையாராிய ஒண்டொடியார்க்குப் புனலாட்டான் 

நிதம் ஒளிபெத்று நீரான் ஏறுண்டமுகமும் முலைக்கண்களும் மிகச்சிவர் தன; 

காதலரோடு அன்னவாயெவிளையாட்டை அயர்ந்திருக்கவும் பின்னும் புன 
லின்மேத்செல்டுன்ற அவர்கண்கள் வண்டுமொயக்க்ெத இ தாய விசை 

மாண்ட காமபாணத்தினது அ௮ரத்தாத் கூர்மையிடப்பட்ட வாய்போலும், 

இது தொழில்பத்றிவச் த இல்பொருளுவமை. 

௬௮, அடுக்கு, துணிவுபத்றிவக்தது. 

இனிட் புனல்பொரு துமெலியாத மைச்தசைக்கூ நுனெ ரூர் : 

,௧௦௦ - ௧௦௨. விரும்பி வாழை தீ.தண்டாலே சீர்மேத்றுவிச்செல்வாரும் 

கண்டத்றுதைத் தஇிரையினும் துரையினும் தூவுவாரும் விசையையுடைய 

ஒடத்தின்சண்ஏறி அதனை விரைபுனலோடு ஒழுக்குவாரும், 

௧௦௩. புனலுக்கு எதிர் மாறுகஆடி. உண்டான மெய்யது உழட்பால், 

௧௦௪- ௫, மென்பாவையரிழைத்த பொலிந்தரித்திலில் தாம்அட்ட 

திறுசோத்தையிட உண்டத்கு ஏற்பாரும். 

௧௦௬. முன் இகோராய்ப் பின் மறப்பாராிய மகளிருடைய, 
  

. * செம்மேனி, பொன்போனம்பல் வெண்முத்தம் போனம்''என்ப 

SPS (ஐதிசைமாண்பகழி...... கண்புனல்'என்னும் பகுதியை மேத்கோள் 

காட்டினர், மாறனலங்கராவுரையாசிரியர்; சூ. ௬௮. 

(பீ - ம்... $வண்ணமுச்தெளிர. 8ஐயவிரை, 8தண்டி.த்தண்டித், 

க் விரைபுனலோடாயவாருமமெயயா துழகி, பைலிளையாயகோரும, செய் 

யபூஞ், DELI LG.
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*பர்.தும் 1கழங்கும் பலகளவு சகொண்டோடி 
யந்தண் கரைநின்து போய்வாராய் மைந்த" 

சொளிநிலல் கெட்கொடு வாண்மா நுழக்கிக் 
௧௧௦ களிறுபோ ருற்ற களம்போல ஈாளுந் 

தெனளிவின்.நு இநீர்ப் புனல் 
1 மதிமாலை மாலிருள் கால்சப்பக் கூடல் 

வதிமாலை மாறுந் தொழிலாற் புதுமாலை 
நாளணி நீக்கு ஈகைமாலைப் பூவேய்ந்து 

கச௫$ தோளணி தோடு சுடரிழை 4நித்இலம் 

பாவொர் பாடல் பரவல் பழிச்சுத 
லாடுவா .ராட £லமர்ந்தசீர்ப் பாணி 
  

௧௦௮, அவரறிக்து வாங்கச்சென்ற ழி எட்டாமல் நீரு ட்பாய்வாருமாய், 

கரடு, ௧௦௮. இரண்டிடத்.தும் உம்மை வருவிக்கப்பட்ட த. 

௧௦௮ - ௧௧, மைந்தர் எஃகாறும் வாளானும் மாறுபட்டு உழக்கக் 

களிறுகள் தம்மிற் டொருதலுத்த களம்போறலான் இனியநீர்மையையுடைய 
புனல் தெளிவினராயித்று, 

இனி எல்லாரும் புனலாடி மீண்டவாற. கூ நஇன்றார் : 

௧௧௨ - ௨௫, மாலைக்கண் மாலிருளை மதி கால€த தஅளவிலே கூடத் 

கண் வதியும் இயலபைநோக்க மீளுதொழிலுடனே புதிய இயலடையுடைய 

நாளணிகளைநீக் மாபைக்கண் நருதலையுடை.ப பூக்களைவேய்ந்து தோளணி 

தோடு ௮ற்றள்ள சுடரிழை மு.தீதுவடம் இவற்றையணிர்து பாடுத த்கூரி 

யாரதுபாடலும் பல்லாண்டுமுதலாய பரவுதலும் புகழ்தலும், ஆடு தத்கூரி 

யாரது ஆடலும் அதத்குட்பொருஈ தின ₹ருடன்கூடிய பாணியென்லுர்தாள 

மும் மேல்ஆர்க்ெ.ற தேனீக்களது செ.றிஈ த௨ழககமூமாய அவத்தினாயே 

ஒசையெல்லாவத்றொடும் பாடுசன்ற பணணொலியைக்கேட்டுத் தம் இன 
மென்று அதன்வழியே ஊாரினின றும்உ. ரூ ஐ வண்டுகள் அப்பாடுவார் 

வருச்த எதிரேவக்தாத *கைமாலைப்பூவேப்நத ம.ிர்க்கற்ழைக்கண் தேன் 
  

* விளையாட்டுப் பருவத் தல ௪ி.றுமிகளுடைய பது முதலியவற்றை 

இளைஞர் கவர்ச்தோடு தல இயஃபு , “வரிப்பா துகொண்டோடி"! (கலி, @s). 

வரிப்பக் து கொண்டொளித்தா.ப'' (பு - வே, பாடாண, ௫௦); “முத்திலைப் 

பதைக் கழல்கைக் கொண் டோடினை"' (திருலேங்கடத்தந்தா தி, ௬௭.) * 

ர “ தத்ருணமான் மாலை"! (பு - வே, பெருகதினை, கறு) 

(பீ-ம்.)-- 1கழுக்கும்புலன்௧களவு, போய்வராமைக்த. தோணி 
கொடு, தித்தலம். 6அமாசாபபாணி. ் 

il



oa பரிபாடல். (௪௦-ஆம் 

நல்ல கமழ்தே னளிவழக்க மெல்லாமும் 
பண்டொடர் ல்ண்டு 1பரியவெதிர் வந்தூதக் 

௧௨6 கொண்டிய வண்டு கதுப்பின் குரலூதத் 
தென்றிசை நோக்கத் இரிதர்வாய் மண்கொல் சார்வா 
ஈளிர்மலைப் பூங்கொடித் தங்கு புகக்கும் 

3 பனிஷா ராவியும் போன்ம் மணிமாடத் 
அண்ணின்று தூம பனிரீ ர௬டன்கலந்து 

௨௫ * காறிரிய வார்க்கும் புகை 
*இலம்படு புலவ பேற்றகை ஜெமரப் 
  

கொள்ளையைக்கொள்வன வாடஇயவண்டுகள் உடனவக்தூத எல்லாரும் தென் றி 
சையைரசோக்க மீள் த எலலைக்கண் ஊரினமாட......இக்தஇத் தூலியபனி 

நீர் மணத்தொடுகூடி.க் காற்றுத திரிய அதனொடுமாடத்துள் நின்று புறப் 

பட்டுப்பரக்கும் அ௫ற்புகை மலையிற்பூங்கொடி ச்கட்டங்இப் பின மேல் மண்டி 

யேறும் வளர்பனியாலிபோலும், 

௧௧௫. *அணிந்து' என்பது வருமிக்க_பட்டது. 

நீக்கு வேய்ர்து (௧௧௪) ௮ணிடது (௧௧'ந) தரிதர்வா.ப் (௧௨.௧) என்க, 

௧௧௮, 5ல்லகமழ்தேனென்பது, செ.ப்யப்பபவதாய த.ப்பொருட்கு 
ஏத்த அடையடுத்துச செய்வதன்மேல த ஆகுபெயர். 

புனலாட்டிளபறுகர்ச்சி ., Coes ட டக டட டல டட சிக சட்ட டட teem er eoene ve 

இனி அவ்கின்பங்கட்கு gana வையையைவாழ்த்இ bapa 6Bea ar: 

௧௨௩. உம்மை, இசைரிறை, 

௧௨௬ - டக, 1 இன்மையாத்பததப்பட்ட புலவர.து ஏற் தகைகிழைய 

டெரவ்னைச்சொரியும் ௦ மு$யைப்போலவே வையை செய்யின்கட் போ 

ஊப்பரப்பும் இ.பல்புவினை மாறுதொழ்க) g பமறிபாது தானேவங்குட 
ற்கு லிருக் துசெய்யுக்கூட கண் குத்தமின் றி இரைக்கி.1 2 இசைக்கு 
யபுடைப௨சாசய பாணரும்கூ தத ரூல் பேய கூட்டத தாடு ஒருல்கு ஏத, 

தொழ, எ-று; (40 
ணவ ய rn a கடட. ௮ areata nee 

  

*'Dedub you மேததகைக ர்தையக, கலம்பேயக் கலிழ்தத ௪ 

ஜொடி த் தடக்கை! (மலைபடு, ௫,௪௭௭.) 

| *படுதல . உண்டாதலு; இனி, டுவ்வுையாசீசியர் பரிபாட்டிஐ.. 
"இலம்ப0...  அழுதி' _என்பதத்குத் தோல்காப்பியத் அள், * இலமென2 

ad - ம்)- 1பெரியவெதிரினவச் தூத. பேனிவளாவாலிபும், கோச 

வார்க்கும், 4முடிக்கன்ருன், 

   



ப்்டல்,] பரிமேலழக்குரை, 83 

பொலஞ்சொரி வழுஇயிற் புனலிறை பரபிபச் 

செய்யிற் பொலம்பரப்புஞ் செய்வினை யோயற்க 
வருந்தாது வரும்புனல் விருந்தயர் கூட 

௧௩௨௦ லருங்கறை யறையிசை வயிரிய ருரிமை 
யொருங்கம ராயமெர டேத்தினர் தொழவே. 

என்பது, பருவங்கண்டு வன்புறை எதிரழிந்து தலைமகள.து 

ஆற்றுமைகண்டு தோழி தூ.துவிடச் சென்றபாணன் பாசறைக்கண் 

தலைமகற்குப் பருவவ.ரவும் வையைநீர் விழவணியும் ஆக்குப்பட்ட 

செய்தியும் கூறியது. 

கரும்பிள்ளைப்பூதனார் பாட்டு, 

மருத்துவனல்லச்சு தனரிசை. 

பண்ணுப் பாலையாழ. 

  

விக்கு” என்னும் ர.தீதரத்தித்கு இளம்பூரணநுரைத்தாங்குரைத்தார்; ௮) 
தன்மை எம்மனோர்க்கு அழிதலரிதென்ச; நச்சிலுர்க்கீனிய்ர் அதனை வேறு 
ரைத்தாரென்கி" என்பது, திநக்குறள்நுண்போரண்மாலை, ௨௩௧; (சேந் 

தமீழ் ௭ - ஆம் தொகுதி ௯௧ - ஆம் பக்கம் டார்க்க.)



் ச் é ப்தினோம் பாடல். 

வையை, 

விரிசதர் 1மதியமொடு வியல்விசும்பு புணர்ப்ப 
வெரிசடை யெழில்வேழக் தலையெனக் 8ழிருக்து 
தெருவிடடைப் படுத்தமூன் ரொன்பதிற் நிருக்கையு 
ஞருகெழு வெள்ளிவர் தேற்றியல் சேர 

௫ 3 வருடையைப் படி.மகன் வாய்ப்பப் பொருடெரி 
புந்தி மிதுனம் பொருந்தப் புலர்விடிய 
  

(பதினோராம் பாடலுரை.) 

௧-௩. விசும்பு மதியத்தோடுபுணர்ப்பன வாய எரியும் சடையும் 

வேழமூமுதலாக அவத்றின் நிருக்து விதியால் வேறுப்டுக்கப்பட்ட 
ports py ஒன்பனநாளாகிய மூவகையிராசிகளுள், 

மேலவாய நாண்மீன்சளைக் ழேதாயெமதி புணர்தலாவது அவ்வதேர் 
நித்தன்மாத் திரமாகலின், அவத்றை 'விசும்புபுணர்ப்ப' என்றார். 

௨, எரி- அங்கயைத் தெய்வமாகவுடைய கார்த்திகை; அதனால் 

அதன் முக்காலைடைய இடபமுணர்த்தப்பட்டது. சடை - சடையை 

புடைய ஈசனை த்தெய்வமாகவுடைய தருவா திரை) அதனால் அதனையுடைய 

மிதுனமுணர்த்தப்பட்டது. வேழம் - வேழத் இற்கு யோனியாடய பரணி; 

அ.தனால் ௮தனையிடைய மேடமுனணர்த்தப்பட்ட.து, 

இவைமுதலாக இவத்தின்£€ழிருத் தலாவ.து, இவற்நதபெயரான் *இட 

பவத, மிதுன வீதி, மேடலீ தியென வகுக்கப்பட்டு அம்மூவகைகவீ இயுள்ளும் 

அடங்குதல், ௮வத்றுள்; இடபலீதி, கன்னி துலாம் மீனம் மேடமென்பன) 

மிதுனவீதி, தேள் விலலு மகரம் கும்பமென்பன, மேடலீதி, இடபம் மிது 

னம் கத்கடகம் சிங்கமென்பன,. ஓரிராசியாவது இரண்டேகால் காளாதலின் , 

சத்தான் ரொாசியாகய இவை ஐரொன்று ஒன்பதுசாளாமின. கோட்களுக்கு 
இடனாகலான் இவை பன்னிரண்டும் இருக்கை! எனப்பட்டன. 

௪. ௧0. நிறத்தையுடையவெள்ளி இடபத்தைச்சேரச் செவ்வாய் 

மேடத்தைச்சேரப் புதன் மிதுனத்தைச்சேரக் கார்த் திகை உச்சமாகலிடி.த 
  

* Co வீத மிடப வீத, மிதுன வீதி யெனவொரு மூன்றே, அவை 

தீம், இருசுடர் முதலிய லியல்கு கெதியே", “*“இட்பஞ் Fis மிதுனங் 

கடக, பினைய கான்கு மேட வீதி”, மீன மேடல் சன்னி துலாமு, மான 

Siw SPs sont gor”, “dog மகரம் குடமே விருச்சிசஞ், சொல்லிய 

மிதுள வீதித் துறையே" என்பன, பிங்கலந்தை, 

(பீ-ம்,)-- 1மதயொடு. 8 வருடைபடி.மகன், 9பொருடரு,



ச்ச்ரம்பாடல்.] பரிமேலழக்குரை $6 

லஸ்கி யுயர்நிற்ப வந்தணன் பங்குவி 
னில்லத் துணைக்குப்பா லெய்த விறையமன் 
வில்லிற் கடைமகர மேவப்பாம் பொல்லை 

௧௦ மதிய மறைய வருகாளில் வாய்ந்த 
பொதியின் முனிவன் புரைவரைக் £றி 
மிதுன மடைய விரிகதிர் வேனி 

லெதிர்வரவு மாரி பியைகெனவிவ் வாற்றுற் 
புரைகெழு *சையம் பொழிமழை தாழ 

௧௫ நெரிதரூ௨உம் வையைப் புனல் 
வசையன புன்ஞாகமுங் 

கரையன சுரபுன்னையும் 

1 வண்டறைஇய சண்பகறிரை தண்பத 

மனைமாமரம் வாள்வீரஞ் 

லுண்டாக வியாழம் சனியின் இல்லமிரண்டாகய மகரகும்பங்கட்கு .உப் 

பாலைமீன த்தைச்சேர யமனைத்தமையனாகவுடைய சனி வில்லுக்குப்பின்னு 

இய மகரத்தைச்சேர இராகு மதியமதையும்படி. வருகாளின்கண். 

௬-௭. ஆதித்தன் சீயத்தையடைய வெனபார், *புலர்விடியலற் 

யுயர்நிற்ப” என்றார். 
௯ - ௧௦. பாம்பு மதியமறைய ஒல்லைவருகாளென்றது, ௮வ்வாவணி 

மாதத்து மதிநிழைசாளாகய அவிட்டத்ை. எனவே, மதியும் இராகுவும் 

மகரத்,தரித்தவென்பதாஉம் கே.துஅதத்குஏழாமிடமாகய கத்கடகத் தஙித்க 
வென்ப தூஉம் பெதட்பட்டன. 

இதனாத்சொல்லியது, ஆவணித் திங்கள் அவிட்டகாளின் இக்கோட்கள் 

தமக்குரியகிலமாய இவ்லிராசிகளில் நிற்பன சோமனை ௮ரவுதண்டவென் 

பதாயித்று, 

௧-௨, அகத்தியனென்னுமீன் உயர்ந்ததன் னிடத்தைக்கடச்து மித 

னத்தைப்பொருக்த. 
பொதியிலைவிட்டெனவும் தோன்தறின்றது. 

௧௨.௪, மூ. றுனெவெயிலையுடைய முதுவேனித்குப் பின்வரும் கார் 

காலத்,து மழைபெய்கவென்ற இவ்விதிவழியால் உயர்கத சையமலைக்கண் 

மழைபெய்ய, 

௧௮. பூமணத்தான் வண்டு ஒலித்த த்குக்காரணமாயெ ச்ண்வககிசை, 

௧௯, மனைமரம் - இல்லம்) ஆவது தே.மு, 

வாளலீரமென்னுமரம் கூவ்ளை. 

* சையம், மேன் மலையென்றுங் கூதபபடும், (பூரி. ௪௨ :௨.) 

(பீ-ம்.)-- ]வண்டதைநி. 

  

 



66 பரிபாடல். (கக-.ஆம் 

௨௦ சினைவளர் வேங்கை கணவிரி காந்த 
“உராய தோன்றி தீயென 1மலசா 
வூதை யவிழ்த்த வுடையித ழொண்ணிலம் 

வேய்பயில் சோலை யருவி தூர்த்தரப் 

பாய்திசை யுந்இத் தருதலா ஞய்கோல் 
௨௫ வயவ சரிமலர்த் துறையென்கோ 

வரிமலர் மீப்போர்வை யாரரந்தாழ் மார்பிற் 

நிரசைதுரை மென்பொகுட்டுத் தேமணச் சாந்தி 
னரிவை யதுதானை யென்கோகள் ஞூண்ணூ௨ப் 

பருகு படி.மிட றென்கோ பெரிய 

௩௦ திருமருத நீர்ப்பூக் துறை 

ஆகா ணிறைமதி யலர்தரு பக்கம்போ 
னளி னாளி ?னளிவரைச் சிலம்புதொட்டு 

, நிலவுப்பரந் தாங்கு நீர்நிலம் பரப்பி, 
    

௨௦.  கணவிரி - செவ்வலரி,) 

௨௧. தீயெனமலர்ந்து தழைத்த தோ. றி, 

௨௨. சிறுகாத்றால் விடுக்கப்டட்டஅலர்க தஇதழையுடைய சுனைநீலம் 

௨௩ ௩௦ இவத்தின்மலர்களைச் சாரலித் சோலைக்கண்ணே அருவி 

கொண்டுவர்.துசொரிய ௮வத்றைத் திரை தள்ளிக்கொண்டுவக்து திநமநதத் 

துறைக்கண்ே தரு தலான், அத துறையை, பூவாராயச் துபறிக்கும் கோ 

லினையுடைய வலியகுடிகள் நிறத் தவாயெ பூக்களைக்கொண்டுவக் துகுவிக் 

கும் பூமண்டபமென்கோ? வையையாகியதுரிவையது அல்குத்றானையென் 

கோ? கள்ளை வாய்க்கொண்டு பருகுமகில.௦கள் மிடறென்கோ 7 இவத்றுள 

யாதென் நுசொல்லுவேன். 

௨௬-௮௮. அரிமலராடுப படாத்தையும் மலை௰ிறுள்ள முத்துக்கள் 

தாழ்ந்தமார்பினையும தரையையும் நுரையையும் குமிழியையும் இனிய 

மணத்தையுடைய சர் தனத தினையுமுடைய அரிவையென்க. 

வரைவுமலிக்ததோழி வையைச்சிதப்புக்கூறுவாள் இச் துணையும் தான் 

சருதியவாத்றாத்கூ.றி மேற் கண்டார்கூறுஇன் றவாற்றாத் கூ. நுன்ஜர் :- 

௩௧ - 0. பிதை தோன்தியகாள்தொடங்க காடோறும் ஒருகலை வளா 

@.2 p முத்பக்கம்போல் காளுக்குகாட்பெரு, ௮தனிலவு எங்கும் பரக்தாத 

போல மீலைச்சாரல்தொடங்கயுள்ளமிலத் இன்கண் நீரைப்பரப்பி உல௫த்குப் 

பயன்பட்டு அதன்பித்பக்கத்.து ௮மராக்கு உணவாடு.ப அம்மதியம் 2௬௮ 
௫ 
  

“(பீ-ம்)-- 1மலரதுதையகித்த, சேனிவரை,



பாடல்,] க பரிமேலழகருரை, ன க ... இர 

யுலகுபயம் பகர வோம்பு பெரும் பக்கம் 

௩ வழியது பக்கத் *தமா ௬ண்டி 

மதிரிறை வழிவஇன் வாவு சுருங்க 
வெண்மதி நிறையுவா 1விருண்மதஇ போல 

நாள்குறை படுதல் காணுகர் 1யாரே 

சேணிகந்து கல்லூர்ந்த மாணிழை வையை 
௪௦ வயத்தணிந் தேகுரின் யாணரிரு நாள்பெற 

மாமயி லன்னார் மறையிற் புணர்மைந்தர் 

காமங் களவிட்டுக் கைகொள்கற் புற்றென 

3 மல்லற் புனல்வையை மாமலை விட்டிருத்த 

லில்லத்து sole Crp Mahara 

௪௫ எனவாக்கு 
  

சுருங்குமாறுபோல...... குமிட.த்.தும் எட்டாம்பக்கத் துமதியளவாதலன் றி 

இருளுவாவினைப்போல நீர் நேராகக் குறைபடுதலையுடையநாளைக் காண் 

இன்றாரில்லை; அதனால், கெடுக் தூரத்தைக் கடம் துவர் தவையாய், 8 பெருனெ 

நாளினயாணரேயன்றி வத்தினசாளின் யாணரையும் உலகம்பெத இர்நீர் 

மிகுதியைத் தணிச்து ஏகு, 

ne, பகர்ந்தென்பது பகாவெனத் இரிக் துநின் நது, 

௪௦, இருகாளுமென்னுமூம்மை செய்யுள்விகாரத்தாத்றொக்கது, 

௪௧-௪௫, மதையிற்புணர்ர்த மைந்தர் மாமயிலன்னார் 1 காமம் 

சிறப்புடைய அக்களவொழுக்கததை வீட்டு இளிவர் தகதபொழுக்க த்தையு த் 

ரூ ந்போல, வையாய், Buc 9 பிதந்தையாயே மலையைவிட்டு இருத்த த்னாரிய 

நின்கடற்தலைவனில்லச்.து நீ தனியேசேறல் இளிவரவு; ஆதலால் ஆண்டுச் 

சே.றற்பாலையல்லை. 

PG). என. என்றுகண்டார்சொல்ல, 

ஆம்கு, அமை, 
  

* பித்பக்கத்துமதி அமரர்க்கு உணஙாதல்; பரீ,௩: து - ௩ ழே 

௧0: ௭௮, 

ர் “குணமுதற் Sapo Qu வாரிருண் மதியிற், தேய்வன கெககின் 

ஜெவ்வ ராக்கம்'' (மதுரை, ௧௯ - சு.) 

1 இக்.தூல், ௯ - ஆம் பாடலின் ௧௪ - ஆம்அடி.மு.தலியவத்தைபும் ௮வ 

த்நிறுரையையும் பார்க்க, 

$ பித்தை - பிதத்தவீடு, 

(பி-ம்.)--ச1யார், சமல்லாம்புனல்-
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் 

கடையழிய ரீண்டகன்ற கண்ணாளைக் காளை 
படையொடுக் கொண்டு 3பெயர்வானைச் சற்ற 

மிடைரெறித் தாக்குற்ற தேய்ப்ப வடன்மதுசை 
யாடற்கு 8ரமைந்த தியாறு 

௫௦ ஆற்றணி, வெள்வாள் விதிர்ப்போர் மிளிர்குந்த மேக் வோர் 

கொள்வார்கோல் கொள்ளக் கொடித்திண்டே சேறுவோர் 
*புள்ளேர் புவி பொலம்படைக் கைம்மாவை 
வெள்ளகீர் நீத்தத்து ஞார்பூர் புழக்குஈருங் 
கண்ணாருஞ் சாயற் கழித்துரப் போரை 

௫டு 3வண்ணநீர் கரந்த வட்டுவிட் டெறிவோரு 
மணம்வரு மாலையின் வட்டிப் போசைத் 
துணிகிணர் மருப்பி னீரெக்கு வோருக் 
தெரிகோதை ஈல்லார்தம் கேளிர்த் தளைக்கு 
மூருகெழு தோற்ற முரைக்குங்கா ஞளும் 

௬௦ பொருகளம் போலும் தகைத்தே பரிகவரும் 

பாய்தேரான் வையை யகம் 
  

௪௬- ௯. எல்லை.பதரீண்டு அகன்றகண்ணளை உடன்கொண்டு ப 

யொடும்பெயர்ச் த தலைவனை அவள்சுத்தம் இடைச்சுரத்.துச் சென்றதுடொரு 

தீத்போல வெத்றியையுடைய ம.துரையார் இடையேபுகுக்து errO gsc 

CT Pps யாறு, 

௫௦. வாளும் குக்தமும் 1/இடைமூதலியவத்ருன் அமைக்கப்பட்டன 

டக, கொள்வாரெனப் பொதுப்படச்கூ Swe senor weet 724, 

மகளிரும் மைக் தர்தேர்க்குட் பாகரும் கோல்கொள்ளவென்ப.த பெத்றாம். 

௫௨-௩. வெள்ளகநீராழத்துள் இவற்றை ஊர்ச்தார்ச் து, 

௫௪ - ௯. கண்ணுக்கு ஆரும் அழகையுடைய மூங்ூத்கழியால் நீரை, 
துரப்போரை அரக்குரீரையடக்கெய வட்டால் எறிவோரும் மா, 

சுழற்தியெதிவோரை அத்த பிணரையுடைய கொம்பினீரால் எக்குகே , 

மாய்த் தம், கேளிரொடு மாளும் நினைக்கும். 

இதி சாரின்கனாடல், 

மேல் இளவேனிற்காலம். 
  

ச் “புள்ளியன்மாவும்'! (பரி, ௧௦. ௧௪.) 
டர் டை “ செட்டி, 

(பீ-ம்.)-௮ கண்ணனை, !3பெயவாளை, 8வணதீர்,



பாபல்.] பரிமேவ்ழகருரை, ag 

ரீரணி வெறிசெறி மலரு௮ு கமழ்தண் 
டார்வரசை யகலத்தவ் வேரணி நேரிழை 
யொளிதிகழ்தகை வகைசெறி 1பொறி 

௬௫ புனை வினைப்பொலங் கோதையவரோடு 

பாக ரிறைவழை மதுநுகர்பு களிபாந்து 
காகரினல் வளவினை வயவேற 3களிபுணர்மார் 

காரிகைமது வொருவரினொருவர் கண்ணிற் கவர்புறத் 
சீ.ரமை பாடற் பயத்தாற் சளர்செவிதெவி 

௭௦ யும்ப ௬ுறையு மொளிகிளர்வா னூர்பாடு 
(0) மம்பி காவர் வழக்்றே யாங்கதை 

காரொவ்வா வேனில் கலங்கித் தெளிவ7 
னீரொவ்வா வையை நினக்கு 
  

௬௨ - ௭௧, நீராடற்கமை5ச அ௮ணியினையுடைய அகலத்.து ௮வ்வழகய 

ஒப்பனையையும் அதற்கேதத இமைகளையுமுடைய அரிமாலையவரோடு நல் 

ars sheaf புணணியத்தை-செய்த சாகரைப்போல இடைவிடாது 

இறுகப்புணர்தற்கு 7 பாகுதயக.ப இளமதுவைறுகர்மது களிமிக்குத் தாள 

மமைத்தபாடலின்.ததால தஙகள செ.யைகிறைததுத தம sperBu 

மதுவை ஒரவரீஷெருவர் கணணாலுணண, உமபருறையும் ஒளிகளர்வான த 

தன்கண் வைமானிகர் ஊாகதுதிரியும் விமா £ஙகளைக காட்டும் நீரோட் 

டத்தையுடைத் து, அவ்பையைபக் a. 

ஐம்புல.எகளாலும் இப நுகாதரகு இடனமிதறெ.எ தவாறு, 

௬௪- ௫, ஒளிதிகழார் ॥ற கட்மிதலவகைமைசெழறிக,த மட்டுவாய் 

புனைச் த தொழிலையுடைய அரிமாலையெ ௧, 

வினை ததொகையடுககு 

Urb (re) Osh (ws) என் மசெயதெயெ சசங்கள கவர்புத 

(௬௮) என்னும் வினைமுதல். ௭கொரள, அசசெயவெனெசசம வழக்கற்று 

(es) என்னும் DS pallid Dero Ug. 

எக், ஆங்கதறையெ. பர் இச். 

இத துணையும் வையையைப படாககைபாககசெகூதி, மேல எ இிர்முச 

மாக்இ, 
௭௨ - ௩. வையாய்! இவ்வாறு காகாலததுககலங்க வேவித்கசலத் 

அத்தெளிதலான் இஃநீர்மை எஞ்ஞான்றும் ஓ.த இருக்இுன் ததிலலை? 

எனப் பழிப்பாளபோலப புகழ த, மேல தைக நீரா OE Ba Oy aime 
வல் ஆட ree te 

  

  

  அனன்கவவையக்க நிறு வ்கி 

(பீ-ம்,)-- 1மபாதிபுளை ேனிபுணர்மார், தீரோடத்தை. 
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கனைக்கு மதிர்குரல் கார்வான நீங்கப் 
௨ டி பனிப்படு பைதல் விதலைப் பருவத்து 

ஞாயிறு காயா ஈளிமாரிப் பிற்குளத்து. 

Long இங்கண் 1மறுகிறை யாதிரை 

விரிநூ லந்தணர் விழவு தொடங்கப் 

புரி.நா லந்தணர் பொலங்கல மேற்ப 
௮௦0 ஜெம்பா தாக வியனில வரைப்பென 

வம்பா 3வாடலி னாயதொடிக் கன்னியர் 

முனித்துறை முகல்யியர் முறைமை காட்டப் 

பனிப்புலர் பாடிப் பருமண லருவியி 

ஜூதை யூர்தர வுறைசிறை வேதியர் 

௮௫ நெறிகரிமிர் நுடல்கழல் பேணிய சிறப்பிற் 

றையன் மகளி ரீரணி புலர்த்தா 

வையை நினக்கு மடைவாய்க் தன்று 

  

எ: -௭. கார்டாஎம் அதிர்சூரட்ம்கட டளிமிகுதலாத் குளிரால 

க ஞூ தலையுடைய முன்பளிப்பரு௨தழு. நா. செரு. கடைமாரியை 

tow Oe oes gs தமகா பாறுமொடநிதைகத Boar Geos 

நாளின்கண. 

தீருவாதிரை ந£ரமழ் சாளாக்கால ஆ ததன் 800) பூத்தடத் இன்கட- 

நீர்குமாச லிவ் ர தனையுவபைய மார்க, மாசம குள௦2மனப்பட்ட து. 

  

TA, QRS yw OS HFT HEE HOT! “அரக்குதிய்தய்வாவ் 

Ba Paws (A ahi, MTA Fo OTB oe ட 2 

ao. வெம்டாதாக - மலடிடார் குளி£ர௨தாக, 

௧௩௭. அம்பாவாபலையுையக 'ஸி௰ர். சடங்கதிகத Cp gum. 

பனிமார் கோர்குமு... தமைகா_..! பனி.ப்பயுடைய LOTS FET BLU பரு 

ம்ண்் யூ ய ஒழு குகன் த Bit, வக்பு ஞு. ஏர்வாடைகீசு தலான் thet 

கசைச்கணுவதயு௦் ௮2தணரது ட தமந்ழியால வளர்ந்த நுடங்க, லப 

பேணிய சரப்புடலே அவவோபபபட் டயுைய மகளீர்சென்று அத. Bue 

தம் ஈரலவணியைப்புலாததாக்தக், ஆவ்ப தனா. அவவ, த்கட்கொடுக்கு 

மட, CMU, கீகைகு வாப்பபுடைததாயமிரு சது, 

Ad. WoL Tato wee gy wig eeump குய் பெயராயிதற, தாயோ 
ச் . 

Lr Lub gui, 

பவத அவவை பயம... terme serene eer ition plemmbngemimanete AF வைய mane tata Maem meee ok அடை வ வண meaner titer een வசன னமனல. 

தும்பி * தாய் j உடமொழ்., 

(பி-ம்.)-- 1மழைகிறை. 3ஆடியவாய்தொடி, 8பூராடத்தில்கண்.
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மையாட லாடன் மழபுலவர் மாறெழுந்து | 
; பொய்யாட லாடும் புணர்ப்பி னவரவர் 

௯௦ தீயெரிப் பாலுஞ் செறிதவமுன் பற்றியோ 
தாயருகா நின்று தவத்தைக்8 சாடுத 

_னீயுரைத்தி வையை ஈதி 

ஆயிடை, மாயிதழ் கொண்டோர் மடமாதர் கோத்தினாள் 

வேயெழில் வென்று வெறுத்ததோ ணோேக்கச் 

௬௯௫ * சோய்குழை பிண்டித் தளிர்காதிற் றையினாள் 

.. பாய்குழை நீலம் பகலாகத் தையிஞள் 

. குவளை குழைக்காதின் கோலச் செவியி 

னிவள்செரீஇ நான்கு விழூபடை.த்தா சொன்று 

நெற்றி விழியா நிறைதிலக மிட்டாளே 
  rt tema 

க டப ப ப்பட 

௮௩... புலர்தத்கணென்னும் ஏழவுருபு vi gree Fea op. 

ச . டி ச் உங் ௫ உ 4 

இம்மைஃின்டங்குதித்துச் க.்னியர் வதந்நீராடலும் மழமையின் 

டங்குதித்து.........இய இல நி.எக்கன்மு ஏனையா.......ப வென் தது; 

வின் உ ன்ப, மையோலை பிடித்த இலை பபுல்வரது லஸ் சையாட்டு ச்குமாறா 

யெழுக்து காமக்கு நிப்பல்லாத Shruti ee ewe. pg ஆயத் இனை 

புடைய அம்மகளிர், நீர்க்கண.... பு உர களடக்கிச் செப்யுதவததை மு. 

அமித்தடுத் துச் செய்தோ தாபருகாக ஈமமு தவமாசிப தைர்நீராடலை 

நின்௧கட் பெத்த] 

AH. கல்விதொடம்ச ௮அளவாதலின், 'மழபுலவர்' என்றார். 

௯௩. ஆமிடை - அயராமதரகன், 

௬௩ - ௬. கேயழகைெய்று மிக்க தோளழலக்..யு . நீலத்தைச் 

செவித்தாராக ௮ணிம்து ஒரு DTH SY UMTS Stor; Hao குறிப்பறிகது 

அப்பொழுது அம்மாது குழைத்த பிலடூபலு சாயந்த தள்மைத் தன் 

காதன்சண் அணிந்தார; அணிக மு.ா.. அபபாயகுழையையுடையாள 

HME S நீலமெல்லாம் அத்த.ஏ.ரி.2 மொெமலமபால இளவவமிலாம்படு. யணி௰ 

. தீரீள், 

௬௯௬௭-௮. குழைக்காறுனேயுடைப கோலச்பெல்க்கட் குவம்பை 

இவ ள் செருகி, 

  

௬,  இலகம், செம்மையால மெருப்பாகிய கெர்மில்முபாபி தழு, 
  

* *தழிமலர்ப் பிணடிதம் காதத இ" (பரி, ௧௨ “அடி ௮௮.) 

(பீ-ம்).--21கொண்டு சோமடமாதர். 4சொய்குழைபப் வடி, 7
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௧0.0 கொற்றவைகோ லங்கொண்டோர் பெண் 
பவள வளைசெறித்தாட் 1கண்டணிந்தாள் பச்சைக் 
8 குவளைப் பசுந்தண்டு கொண்டு 
கல்லகா ரப்பூவாற் கண்ணி தொடுத்தாளை 
நில்லிகா வென்பாள்போ னெய்தற் ரொடுத்தாளே 

௧௦௫ மல்லிகடி மாலை வளாய் 

தண்டு தழுவாத் தாவுநீர் வையையுட் 

கண்ட பொழுதிற் சடும்புனல் கைவாக்க 

கெஞ்ச மவள்வாங்க (கீடு புணைவாங்க 

கேரிழை நின்றுழிக் கண்ணிற்ப 8ீரவன் 
S50 மூழ்வுழி யுய்யாது தான்வேண்டு மாறுய்ப்ப 

வாயத் துடனில்லா ளாங்கவன் பின்றொடருஉத் 

தாயத் இறமறியா டாங்கித் தனிச்சேற 

, லாயத்திற் கூடென் றரற்றெடுப்பத் தாக்கிற்றே 

சேயுற்ற கார்நீர் வரவு 
      

௧௦௦. கொற்றவை கோலங்கொண்டது, அவற்தின் மிக்க௨ாூ ழிகாடடு 

£EGs 
606-2, Vameatranué mad pes As srootns Bows sex G 

வேறொருத் தி குவளைப்பூவியாது மரசம்போலும் பச்சைத்தணடைக் 

கொண்டு தன்கையையணிக்தாள். 

௧௦௩. கல்லகாரம் - குளிரி, 

உதரச. நிலலெட் பாள் போல், 

* இகவென்னுமசை இகாவென ஈறுதிரிஈ தது, 

௧௦௪ -௫. வேறொருத தி ம௰லிகை மாலையின்கண் கெய்தலை விரவித 

தொடு த தாள், 

மேல அவர் கருத்தும் வேண்டிக் கோடலும் கூ நுனெறாள்:-- 

௧௦௪ -௧௪, பண்டு ஒருவன் வையையுள் வாழைத்தண்டைத் தழுவி 

ஆடாநீத்க ஒருத்தியைக கண்டார்; கண்டபொழுதிலே அவன் கெஞ்சு 

அழிதலாத் புனல் கையை வலிக்க, புணை தன்னை கெடுக்தூரம் வலிக்க, நீர் 
அவன் கிரும்பின அவளிடத்துக் கொணடு செலலாதே........ . அவடான் 

அதனைக்கணடு அவன் பின தொடா, தாப அவ்வன்புடைமையை அதி 
ப ப்ப ப ப்ப்ப்ப் படம் ~ ee 

** suv well aredlan” (09. 0.5) 

பி - 0.) 1டணடணிந்தாள்.  ககெவளைத்தண்டு, வானாய், 

ம் தீடூர்புனை, 
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சகட நீதக்காய் தைந்ரீர் நிறந்தெளிந்தா 1யென்மாருக் 
? கழுத்தமை கைவாங்காக் காதலர்ப் புல்ல 
விழுத்தகை $பெறுகென வேண்டுது மென்மாரும் 

பூவீ ழரியிற் 4புலம்பப் போகா 
இயாம்வீழ்வா சேம மேய்துக வென்மாருங் 

௧௨௦ கிழவர் கிழவிய *ரென்னாதழ் காறு 

மழவீன்று மல்லற்கேண் மன்னுக வென்மாருங் 

கண்டார்க்குத் தாக்கணங்கிக் காரிகை காண்மின் 

பண்டாரரங் காமன் படையுவள் கண்காண்மின் 

நீனெய்தாழ் கோதை யவர்விலக்க நிலலாது 

௧௨௫ பூவூது வண்டினம் யாழ்கொண்ட 6கொளைகேண்மின் 

கொளைப்பொரு டெரிதரக் 'கொளுததாமற குரல்கொண்ட 
  

யாதே தனிசசே றலை விலககுதலால ௮௨ அவள ௮7 £றுமபடி. கை யைப்பொருது 
வந்தது, சிவடபுதற கார்சாலதது நீர வரவு, 

௧௧௫, அ௮ஈநீ£போலாது, எ த₹நீரே, பாமதடமளவினையாய நிதநதெ 
ளிர தாய, அதனால நீ தககாபெனபாரும் 

௧௧௭. விமுததகை- வீழ. 

௧௧௮. அ௮ரி- வணடு wro yuou dfs ry, 

௧௮௨௦-௨௧. எம கணவரும் பாமும ௫, ௪, வயரெனபபடாமல 

ந்லயுறு தலையுடைய இளமைபை இதத ஙமதரஃ செலவத்தோடும் சுததச் 

தோடும் நிலைபெற க வெனபாருமாக, 

கடக. *மலலரகே.௭' எ.எபது உமமைததொகை ஆசகென்பது வரு 

விச்கபடட்டது. 

இனி ஒருவ.ஜ உவ$தடை காட தல கூ னறன -- 

ao ௨, இக்காரிகை தாககன டக) ஆதலால இ ஊக காணமின், 

காட... உவளகண காமப- டாரமும படையுமாயிருககும், அவ்வாறு 

தீலைப்பாமின, 

க. நீல மிரசதையுடைய சேனெயதககய கோதையையுடைய 

ப்களிர ல்லகக கி௨லாது அககோதைட ம பூலஉயூதும வணழு னம் யாழை 

ஒதி. தீரகூக காரணமாக) பாடல டக்கேன மின 

௧௨௭. எட மகாளைடபொரு ஈதெரிதரக கொளுததாதிருககடிஇனிதச 

ஜெற சுருமபிஎது இசையைக கேணமின, 

(பி-ம்.)-- 1என்மார். Ws eps sow. $மசகளபெறுகென, 4சிலம் 

பும்போகாது, 9என்குகெழ, காள,
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சளைக்குற்றவுறைச்சுரும்பின் கேழ்கெமுபாலை மிசையோர்மின் 
பண்கண்டு திறனெய்தாப் 1பண்டாளம் பெறப்டாடி.க் 

கொண்டவின் 3னிசைத்தாளங் (?)கொளைசீர்க்கும் விரித்தாடுந் 
௧௩௦ தண்டும்பி யினங்காண்மின் ருன்வீழ்பூ நெரித்தாளை 

மூனைகெழு சினகெஞ்சின் முன்னெறிந்து பின்லுங் 

கனைவர லொகுதும்பி காய்சினத் தியல்காண்மின் 

எனவாக்கு 

இன்ன பண்பி னின்றைந்£ ராடன் 
௧௩௫ மின்னிழை ஈறு.நுதன் மகண்மேம் பட்ட 

கன்னிமை கனியாக் கைக்கிளைக் காம 

குரல்கொண்ட இளையா. இளிக்குக் இளையாப்டொரு5 தின *உழை குர 

லான அரும்டாலையித்றோன்றய மரு தபடணணளுடிய இசையெயச் கூட்டுக. 

1 இடமுதையாற் குரச்கு ஜு. தாவதாசையால, உழை இளிக்குக யொ 

யாயித்று. 

௧௨௮. பண்கணடு £ரனெய்தாப்பண - வீளரிப்பாலையித்றோன்றம் 

யாமயாழ்) அதனைத் தாளத்தொடுடொ நகதபடாடி., 

  

௧௨௯. அவ்மசைத்தாளத்தத்கேத்ப,.., டிய டவ 

க௩௧-௨. மாறுபாடுபொருச்றன Hooda ‘ya Goo ..பின்றும் எற் 

தீற்கு ஒலித் துவரா£த.லயுடைய ஒருலும்பியது காய்மனம், 

௧௩௩. என . என்றுகாட்ட, 

ஆங்கு, Hee. 

இங்கனம் தைகநீராடலகூறி மேல தலைமகாகேட்ப வலயவய 

கோகூக்கூ ற ெராள்:-- 

  

௧௩௪ - ௪௦. இனிய இயலின்மாணட தேோர்சஎடிபாருகஐ.ப பரிபா 
ree ~ 

* “உழைகுர லாயி னரும்பாலை யெஃப” (பிங்கலம், ௧௪௦௭) tos ay, 

உழை குரலாகவும் கைக்கிளை தாரமாகவும் கரம்புகமா நீமுதற்யென்றமு 

அரும்பாலையென்னும் இசையைப்பிசப்பிததென் றவாது'(4 லப,பக, ௨௧..- 

உரை) எனவும் வருவன இங்கே அதியதபாலன. 

ot இட்முதையாத் குரனரம்பித்கு உடைரமபு இசதாவதாக, ஆத5 

குரல், தாரம், விவரி) இளி, உழை என எணணி அதிகழுகொளக, 

1 யாமயாழ் : நற், ௩௩௫; மதுரை, ௫௮௪) கம்ப, ofa ௪௩, 

*பீ - ம்.)-- 1பணடாழம், 83சைத த்ரீட்க்கொளச,
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1வின்னியன்மாண் டேர்ச்9 மிசைபரி பீரீடன் 
முன்முறை செய்தவத்தி ?னிம்முறை யியைந்தே 

மறுமுறை யமையத்து மியைக 
௧௪௦ ஈறுநீர் வையை 8ஈயத்தகு நிறையே, 

என்பது, வரைவுமீலிந்ததோழி கன்னிப்பருவத்துத் *தைந். 

ரீராடத் தவம் தலைப்பட்டேமென வையையைகநோக்கத் தலைமகன் 
கேட்பச் சொல்லியது. 

ஆசிரியனல்லந்துவனார் பாட்டூ, 

நாகனாரிசை. 

பண்ணுப் பாலையாழ். 

  

டலையுடைப த.நீர்வையாப் | மிர்னிபையயயும் கறு நுதலையுமுடைய 

4 மகட்டனமை மேம்பட்ட ௧ னிமைமுதிரா த கைக்களைக்காமத்தை த்தரு 

இன்ற றிளிடத்து இத்தைநநீரா_லை (முதபிறப்பத் செப்த தவத்தாலே 

இப்பி நட்பித் பெதரேம்; ஆச%௭ யாரும் மயக்கத்தக்க நின்னீர் நிழைக் 

கண்ணே மற றப் ப. ஓம்) பரு ேமாச, (௧௧) 
nee   

ப தயில் ராடிய தவகசலைப டடுவாயோ' (S08. Ge); “oped 

wu butt os" Ve, OF Os Sv uw” (Bagg. He.) 

t*gaqpt sam _ums 616 5" (SHSHpar, v2.) 

(பி- ம்.)-- 1இனனயலிசைமா- டேர்சக, 3 அம்முதையியைந்தே, 

95ய௧௧ 4மககட.



பன்னிரண்டாம் பாடல். 

வையை, 

வளிபொரு மின்னொடு வானிருள் பரப்பி 

விளிவின்று இளையொடு மேன்மலை மூற்றித் 

தளிபொழி சாரற் றதர்மலர் தாத் 

யொளிதிக முத்தி யுருகெழு காக 
டு 1மகரு வழைஜெமை யார மியைத் 

தகரமு ஞாழலுக் தாரமுக் தாங்கி 

நளிகடன் முன்னி யதுபோலுக் தீநீர் 
வளிவரல் வையை வரவு 

வந்து மதுரை *மதில்பொருஉம் 3வான்மலர்தா௮ 
  

(பன்னிரண்டாம் பாடலுரை) 
௧-௮. ஒளியாற் பொரப்பட,_ வாம் மினனையும் இருளையும் மாறி 

மாறிப்பரப்பிக் ையோடு சையம3 பைமுறித் தளியை இடைவிடாது 

பொழிச்த ௮தன் சாரலில் உதிர்: சமலர் தவ மேற்பரக்கக் கரைக்கண் காகம் 
அடல் வடு; ஜெமை சக்தனமியை வருக்க சகரச்தையும் ஞாழலையும் 

தேவதாரத்தையும் ஏ5தககொ..டு பைபை ௨௫௫. றவரவு, ஒருகடம் Bont 

ச் துவருவெறுத்போ ஓம். 

௪. **நெட்டிலை௨ஞ்சக்கோ'' எம் புழியும், 1“புல்லிலை வஞ்சிப் புற 

மதி ல3-க்குங்। கல்லென் டொருமை”' எனபுழியும் மரலிசேடத்திர் 

குள்ளன அதி. பெயர்த்தாய ஊரி? கண்ணும், 1'திங்கள்வெண் குடையி 

@PGS திருவிழுக் குத்த வண்ணம், பைங்கதறுர் ww hd p தெள்ளிப் பக் 
தெடுத் தரைத தும்'* ௭. புழி” சஈஇரற்கு ரளது அடடர்பெயர்த்தாய 8அ.றி 

வின்கண்ணும் ஏரறப்பட்டார்போல ஒறிதஇகழாகின் உ உத்தியினையுடைய 

அச்சத்தைத் தரு. த சாகமம..ப் பாம் அத்குள்ளது அதன்பெயர்த் தாப 
மாத்தி. கண் ஏர ரபடட்டத. 

௮.  வளீடோஜும் விரைந்தட ரவு, 
  

* வையயஃதி மதுவாமத ப பணடைச்காலததித் பொருது சென்ற 

தென்பதை, '“பவைலயதன், னீர்முர்திமதிஉ பொருஉம் பகையல்லா னேரா 

தார், டோர் முத்றொன் தஐறியாத பரிசை ௬ழ் புனலூ£பா"! (கலி. ௬௭) 

மிழ் கெண்டிரை வையையு மொருபுறத் தகழாம்'' (திநவிள,. சகா. 

௧௭.) என்பவத்றுலும் His. 

t புறநானூறு, ரீட்ஸ் 22 1ச்வகச்ந்தாமணி, ௧௯௯, 

டட ம்.-1 மகரவாழை, வோன்மலர் தாஅய், 3அவவூரிஎகணுச தக்க 

சனொகினகணணு மேதபடடாதபொல,
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௧௦ யந்தண் புனல்வையை யாறெனக் கேட்ட 
மின்னவி ரொளியிழை வேயு மோரும் 
பொன்னடர்ப் பூம்புனை திருத்துவோரு 

மடல்கெழு சாந்த மாற்றி யாற்றப் 
புகைகெழு சாந்தம் பூசு வோருங் 

௧௫ கார்கொள் கூந்தற் கதுப்பமைப் போரும் 
3வேர்பிணி பன்மலர் வேயு மோரும் 
புட்டகம் பொருக்துவ புனைகு வோருங் 
கட்டிய 3கயிலணி காழ்கொள் வோரும் 
வாச நறுகெய் *யாடி, வான்றுகண் 

௨௦ மாசறக் கண்ணடி 6வயக்கி வண்ணமுக் 
தேசு. மொளிபயுச் இகழ நோக்கி 

ketanserin 

    

- தட. வையையாறு 6: 1Gnn வான்மலர் பரக்கவந்து மதுரை 

ae பொருமெனக்கேட்டு, 
௧௧, வேயுமோர் - ௮ணிவோர். 

உம்மை இசைநிதை, 

௧௨. பொன் அடரார்செய்த பூவாகிய அணியை. 

௧௩ - ௪. சந்தனச்சாகதைமாநறி அூறபுலகபிஞாயெ சாச்தைப் பூசு 

வோரும் 
௧௫. கதுப்பு - குழல், 

௧௭௬,  அக்கூர்சலின்௧ண். 1இரவேரியோடு தொடுத்த பலமலர் 

மாலையை, 

௧௭, நீராடத்குரி.। புடைவைகளை அலங்கரித்து உடுப்போரும், 

௧௮, கட்டிய 4கொக்குவாய் அமகுசெய்த வடங்களைப் பூண்போரும். 

௧௯. வாசவெணணெயைப்பூசி வாலிய கற்பொடியால். 

௨௦. வண்ணம் - இபத்கை.டழகு, 

உ௧, தேசு - செயதகைபயழகு, ஒளி - கலவியாலவந்தகிதம் 

  
      

* உ தடர்பொத்சிரகம் "' (கலி. ௫௪,) 

1 குழல் - ஐம்பால வகையு.ஏ இன் Dy ச்வகசிந்தாமணி, ௨௪௩௭ - ஆம் 

பாடலின் உரையைப்பார்க்க. 

1 இருவேரி - வெட்டிவேர். 

| கோக்குவாயெ.ஏறும் ப,த்தத்கு இடமுண்டு: கொக்குவாய் கொக்டு 

யெனவழங்கும். 
(பீ-ம்)-- 1சாச்தமாறி, 9உொனபனமலாமொரும, 8கலணி. af ஆட்டி. 

“webu. 6தெசு.றுமொளியுக திசைகொக9, 

—_—
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வாச * மணதிதுவர் வாய்க்கொள் வோரு 

8மிடுபுண வமாயொடு தொடுதோள் வளையர் 

கட்டுவடக் கழலினர் மட்டு மாலைய 
௨௫ *ரோசனை கமழும் வாச மேனியர் 

மடமா மிசையோர் 

Sip Cre லன்னப் 4பெரும்பெடை யனையோர் 
கடுமா கட வுவோருங் களிறுமேல் கொள்வோரும் 

வடி.மணி நெடுந்தேர் மாமுள் £பாய்க்குகரும் 
௩௦ விரைபு விரைபு மிகைமிகை மீண்டி. 

யாட றலைத்தலை சிறப்பக் கூட 

லுரைத.ர வந்தன்று வையைநீர் வையைக் 

கரைதர வந்தன்று காண்பவ ரீட்ட 

நிவந்தது நீத்தங் கரைமேலா நீத்தங் 

  

‘oe. ture Ts gs தனோடுய்கூட இழு.ச௪௪ பாக்கை வாய்க்க 

ஐடுப்டோ ருமா.ப், 

௩௩ ஆணிமீடும் புணர்வனையு_? ஈ செழிக்கும் தோள்வளைபரா.ப. 

௨௪, கட்டுப...தீதோடூ கா. Gore gain. 

உள. மடமா - நடைமமகலிய குதிரை, 

௨௭. பிடியை நடையால் பெறு ஏறிறைப்பது டோதர ௮னபை 

)படை யனையோீரெ ' றார் 

இவ்உளவும் மகளிர ; போல 522. 

௨௨௯. தேர்க. *தீபூப்டின மாக்களை மு்கோலாச் பாய்கது செலுத்து 

*வாருமாய, 

௩௧, ஆடல . நீராடல். 
௩௧- ௩. கூடலாரெலலாரும்புகழ லை ovuet ate, gprs 

(MoM UOR LG Bos Fwd Odi yESILG 3 

ae த௫நீர்ள்ளம் கரைக்கு, மேலே ஏற்தது. 
 மலைதைவைவைய 

*கலலமணம் ஒருயோச யளயுகம மென்ற மரபு, '* கழுகின்மேஃ 

9ிரிக்தபாளையும், ,,ஓயாசனையுலாவி மா... ௮ **ஓ.௫ . ம றம்புலக soy’ 

சீவக, ச்கூடி ப1.) ot. va த்றுலும் போசன க£ற்யெனமம் பெயராது 

— an merce ene nnn oa nea a ee னவ mewerninreaes  வைதகவுளைவைவு கள்ள ள்லாளக் 

  

pavia.® 

1 Hg¢Famswiaan : “gsGerre Ghys swert Tvawse, 6 

ரஞ் én Bown © Wb g,"” 

பி - ib.) 1மணததுவாயக, *இருபுணா தொடுவளையா, $ேட்டுவக் 

நழலினர். $டெயரும்படை, சபாய்குகரும,
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௫ கவர்ந்தது போலுங் காண்பவர் காதன் 
மூன்றுறை நிறையணி நின்றவர் மொழிமெர்ழி 

யொன்றல பலபல வுடனெழுக் தன்றவை 
யெல்லாச் தெரியக் கேட்குகர் யாரவை 
கில்லா கேள்வி கேட்டீன சிலசில 

ச) வொத்த குழலி னொலியெழ முழவிமிழ் 
மத்தரி தடாரி தண்ணுமை மகுளி 

யொததளந்து சீர் தூக்கி யொருவர் பிறபடார 
நித்த் இகழு நேரிறை முன்கையா 

லத்தக வரிவைய ரளதகல காண்ம் 

௪௫ னாணுள்கொ ரோழி ஈயனில பததையிற 

*ஜோணல முண்டு துறதா னெனவாருததி 

யாணர் மலிபுன னீததத திரும்பிடி, 
பகவ. வலைய வய ப ~. 

  

நள் - பூ. கானபவாகாதல cat of Seb Go UMNVTD UH Bis giGume 

hp 

ena Sida ray o பா ஏன த .லமகீனுககுப பருவவரவ 0 maMustag 

Owe PDs 

GOV, HPEMaT > HAUT oG ap [வ5$நுகணடவா ஆணமித தாம் கேட 

not ow Boot fot, Ys காடா னெ ran up eb விமவணியின்பம் 

inp Boot apn: 

mee PP. துறைமு ॥ tar s அணிபாக ந் treat மமாழினே த 

கவொழி ஒஎறையொடறு ஒவவாது JW Jrat.s HHT ISOS (pd SB § 

அவ றதையெலலாம -தரியககேக GX MutT? goa CORUM 

அவறறுள, யாம் கேட்ட£ எலசல அதறகுககாரணமிது றிபொருக திய 

வயத... இசையெழ முழவு மதத! தடாரி தணணுமை இவததது 

ஓசையையுடைய தாள ததையளாது Hp GSE CHSSAG vbw HE 

கத கழும் தரிவையா ௪.௦ மேரிறைமூ “கையா அத்தாளத்தைத் தூகி 

அளத தலைககாணமின. 
சு ரூ க 

என்று எலலாம். கே௱£மைககுககாரணஙகாட்டி, மேல கேட்டன 

சொலலு றா: , 

9 
௪நு- ௯, தோழ, ருதம் DT BS chem DM your gs குலமகளாயிருககத 

தீனக்குசசு ரரதவ ஏ த௭ரச்தாற கறத. தயுடு பாத, தீயிறபிரிஈக தானே 

சக   i ~ 

8 Sgro ap 70 grees 5G” (கலி. 7 

(பீ ம், 1 கேளலி சேளல் கேட்டன ல சலலொமுதத,
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1சேண வெரிநிற் சிறந்தானோ டேறின 
ணாணுச் குறைவில ணங்கைமற் றென்மருங் 

௫௦ கோட்டியுட் கொம்பர் குவிமுலை நோக்குவோ 
*ஜோட்டை மனவ ஸுரமிலி யென்மருஞ் 
சொறிந்த.தூஉஞ் சொற்றதூஉம் பீற்றா ணிறந்திரிந்தா 
ணெஞ்சத்தை நீத்தா ணெறிசெல்வான் பின்னிறை 
யஞ்சிக் கழியாமோ வன்புற்று லென்மரும் 

௫௫ பூணா நோக்டுப் புணர்முலைபார்த் தானுவ 
ஞணா எவனையிக் காரிகை யென்மரு 

?மமிர்தன நோக்கத் தணங்கொருத்தி பார்ப்பக் 

கமழ் [கோதை கோலாப் புடைத்துத்தன் மார்பி 
லைழையினைக் கையாத் இறுகறுக்கி வாங்கப் 

௩௦ பிழையினை யென்னப் பிழையொன்றுங் காணான் 
  

அஉ௦னோடுபுலச் த இ.தபொழுது புனளல்டெர்ளத்திலே HOCH Dandy 

Oefiber 2wsGe Doar; 956. & நாணுடையளவலளோவெள்பாரும், 
௫௦-௫௧, அவைக்சண்ணேகின்று கொம்டரோப்பாளுடைய Ga 

முலையைகோக்குன் தவன் இளகெஞ்சன் திண் மமயிலனென்பாரும், 
௫௨.௨ பத்றாள் - அறியாள். 

௫௩ * ௪, இவள் நெறீசெல்கானொரு௨ன் பின் நெஞ்சைட் போக்கை) 
டிடெண்டிராதலானே, அன்புமிக்கால் நீறையழிவித்கு அஞ்சி அம்மிகு தி 
பைக் கழிச்கக்கடவேமல்லமோ. 

௫௫௫ - ௬, உவன் இக்காரிகைபூண்ட முச்தாரத்இனது அழகை சோக்ட 
இதத்கேர்றன இவையென கேருங்யெமுலைகளைப்டார்த் தான்; அதற்கு 
இவள் சாணுசன் நிலளெள்பாருமாயிஞார், 

என்று கேட்டனகூறி, மேல உவர். தவைகாட்டல்கூற பெருர்:-- 

(௫௭ - ௬௦. தன் கணவனை ஆமிர்தையொத்த கோக்கால ௮அணக்கை 
யொப்டாளொருத் திபார்க்க, அது பொறாத அவனைக் கோதையைக் கோலா 

கதைக   

* - ஓட்டை கெஞ்சின ராயுழல் வார்களும் ''( £வக, ௬௪௨), * ஒட்டை 
மன த்தோடுயிர் தாக் '' (நனவேண். சுயம், ௬௪), 
ட Cerne $ Carors,d DB pawns go yc ci” (பரீ, ௬, ௩௯-௪0), 

ae கோசை கோலா விழைஞ்சி தின் இ) Gyo Bs Sh சேரீப்பளை யலைப்பேன் 

போலவும் '' (கலி, ௧௨௮.) 

6 (பீ - ம்.7-- 1 செணவரிரிழ 3௮மர்தருகோககத. 8இழைகையாத்
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ஜொழு.து பிழைகேட்குச் தூயவனைக் காச்சரின் 
பார்த்தா ளொருத்தி 1நினையெனப் பார்த்தவளைப் 
பொய்ச்சூளா ளென்ப தறியேன்யா னென்றிரக்து 

மெய்ச்சூ ஞூறுவானை மெல்லியல் பெர்ய்ச்சூளென் 
௬௫ ஜொல்லுவ சொல்லு துரைவழுவச் சொல்ல 

வுறைத்துஞ் செறுத்து முணர்த்து வானைப் 

புல்லா தூடிப் “புலந்து நின்றவள் 

பூவெழில் வண்ணர் பூரித்த வட் 3டெறிய 

வேலெழி லுண்க ணெறிகேக்கம் பட்டபுட் 

௭0 பாய்குகுதி சோரப் பகையின் *4றுளஞ்சோர 

நில்லா து நீங்கி கிலஞ்சோர வல்லாந்து 

மல்லா ரகலம் வவெஞ்சி மம்மர்கூர்க் 

தெல்லாத் துனியு மிறப்பகதன் காதல 

னல்லே செழிலாகஞ் சேர்வித்த லெஞ்ஞான்றும் 

௭௫ வல்லதால் வையைப் புனல் 

கக்கொண்ம புடைத்துத் த மார்பனவடதீதை வாய்ப மு முன்கையை இறுக 

இதுகக்கட்டி நீ பிழையையுடையையெ.ன. 

௬௧, தாயவனை - பிழையிலலாதானை, 

ள். எயா “என்பு. அவள் அசாலல, 

௬௫, ஓலலுவ - பொறுபபன, 

௬௭ - எரு அசருளி கண மிக்கும் வெகுணடும் ஊடறிர்ப்பானைக் 

கூடாது SE of rem Ie புலவிிலைமைக்கணின் நவள் பூ மாத்த. த்தை 

பு அழகையுமுடைப அரககுநீரால 4ரைக்கப்பட்ட வட்டை மார்பிலெதிய 

அச்சீர் அவளுன்கணணின் கேலேறுபோஜறு ரசோக்கம்பட்_ புண்ணித் குருதி 

சேர்ர்வதுபோலச சோரப பகைத்த.ககெடுத்து உள்ளஞ்சோர ௮வன் ஆத்ரு 

ஞய் நேர்நிலலாது நீயவணங்க, தனைத் தான்மலலாரகலத்தெ நிச் தவட் 

பால் வீழ்கதானென றஞ்சி மய மூன புளள துனிகளுமுஃ்படநீக்க அவள் 

தீன் காதலனாகத்தைசசேர்ஈதாள் , இவ்வாறு சேர்விதகலை வையைப்புனல் 

இன்தேயவ்றி என்றும் உற்று , இதரக் காணமின். 

நீரையெறிய வடடையெறிநதது, ஊடி விளையாட்டு ஓழிச் தமையின். 

ae, சேர்நதாளென்டது வருவிககபபட்டது. 
  

டம் - ம்)-- 19னையெனபபொயச சுளாளெறியெனபதனயானென 

ததிச் துமெ.ப௪ ஷள திவானை, பலன துிறைவாள். 9எறியா, 4உள௫ுசொ 

கலலா£து 9காதலானல,
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எனவாங்கு | 

மல்லிகை மெளவன் மணங்கமழ் சண்பக 

மல்லி கழுடீ ர.ரவிந்த மாம்பல் 

குல்லை வகுளங் குருக்கத்தி பாதிரி 

௮/0 நல்லிணர் நாக ஈறவல் சரபுன்னை 

யெல்லாற் கமழு 1மிருசார் கரைகலிழக் 

தேறித் தெளிந்து செறியிருண் மான்மாலைப் 

பாறைப் பரப்பிற் ?பரந்த சிறைகின்று 

3 * துறக்கத் தெழிலைத்தன் னீர்கிழற் காட்டுங் 
௮௫ காரடு காலைக் கலிழ்செங் குருதித்தே 

போரடு தானையான் யாறு 

சுடுநீர் வினைக்குழையின் ஞாலர் சிவந்த 

1 கடிமலர்ப் பிண்டி தன் காதுற் el g) 

௭௨. என - என்மகாட்ட 

ஆங்கு, ௮சை, 

௭௭-௮௧. இப்பூக்களெல்லாங்கமரு ம் இருசார்கவையுஞ் ...... ட 

௮௨. மாலைட்பொழு இம் கண. 

at. பாறைம்டாப்புப்டோலச சலியாத ஆஃகளா; தேங்க நீன்று 

௭௭ -௩,0. மலலிகை முதலாயவை ஆகு2பயர்கள், மணங்கமழ்சண் 

பகம், கல்ல்ணர்கரீகமெ.3 பன தல்டொருடகேர்ற அடையடுத் த௫்.ப் தன, 

௮௧, கரையென்றரது, க௮ரம. எத நீரோாட்டதப த. 

தன்னீரி, ப பப வப படவ படப் இதத தத ததக த தா ர ர் 

௮௫. இருளையமம் காம்.ப் பொழு ன்கட் கலங்னெ செக்குருதித 

தன்மைத்து, 
* ௪ ர் 

இகங.சம்புஎலாட...... உமா Oat OOH Mawar OM eee tame HEE RTE டக ௭௭௨ ௪௨ ௨௨௨௬௭௨ உ 

HI - of. சுவக்கச்சுட்ட நீர்மையையுடைய வீளேக்குழையோல சா 
் ் : * * ௩ 

t 

இம்படி சிவந்த பிண்டிப்புது,பலரைத் த. காதர் செரு, 

*குட்வ சைக்குல.ம் வயிறாக தஇனமணி கொழ்க்கு, மடுவில் 

கானக ருழுவுகாட் டியதுபோன் மதல )ழ, கடிகொண் மாநகர்"! (நைட 

_தம், ௧௧7. ஆ) * 

1 அகோசம் த.ர்ரை மகளீர் தம் காதர, செருகுதல், (பரீ. ௪௧, அடி 

௬௫.), *வண்கரிது றைந்த பலிடழு, யொண்டளர், ண் பூ ளகக Banu" 

(முருகு. ௩௧ - உ 

(மீ-ம்,)-- பதிருசாரத்சசை, பேரச்து, 3முதககததொழிலை,
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விடுமலர்ப் பூங்கொடி. போல நுடங்க 

௯௦ 1 யடிமே லடிமே லொதுங்கித் தொடிமுன்கைக் 

காரிகை யாகத்தன் கண்ணி இருத்தின 

ணேரிறை முன்கை ஈஒலவள்கேள் காண்மின் 

் துகல்சேர் மலர்போன் மணிகீர£ நிறைந்தன்று 

புனலென மூதார் மலிந்தன் றவருரை 

௯௫ 3 யுரையி னுயர்ந்தன்று கவின் 

4 போரேற் றன்று நவின்று $தகர 

மார்பழி சாந்தின் மணலளறு பட்டன்று 

துகில்பொசி புனலிற கரைகா ரேற்றன்று 

விசும்புகடி. விட்டன்று 8 விழவுப்புன லாங்க 

௮௯. விட6மலா-௧க டூ __டாலா 

௬௦-85 முூனகையாலே த௭ ௩கதலிர கணணி௰ய௰ய அழகடைத்தா 

கத்திருதம்னைள இவாசெயத இககுறி புததொழிலால, இவன இ5கலல 

வள கொழுகாஈமிருநதா. , இதனைக கானமி +, 

O68 Sy Fin பி Must str வ. மகா. படகுறிசது அவள செய்த 

லால, இது குற்ப்புத பொழ்வாம் ஈறு 

ஆட. தலி கடசோரத பூதமதாழ்லபோலட பு ரலியாகண நீரினை 

யுடைப மணிங்ரைதத்து 

மணி, ஆழுாஉராபரணக் *ட ராறு உக்க, 

௧௪, அுடாபுளலாடியவாததை தாமலிகதது 

௬௫  அஇடாகவிவ நும்வு ரயிலு மிககது 

௬௬. அக்கலி மிக. ந! ]தகலி?ன ௩ மாடுபாடினைககொண்டது, 

௧௬-௭௪ gomomd of p ofr g ௨௦22 தகரசசாசதால மணல 

Cages மைபபட்டது 

“ind. = gat பட ஊத புன. ர. கர காமாலததுத FS EHO 

பெறத௮, 
௬௯, இபபுன ve! ju. am. NSD ச நீடமிபாழிந த, 

ஆக, ௮சை 

இவ்லின்பககடகெலலா ௦ காரண மாகிய வையையை வாழததி முடிக் 

இ ஈறுள. 

  

கஷலயவகவளவைவவமமுவை tet 

(பீ-ம்.)-- 1அடிமெலுட்டட; 9நுதில்ரசோ. 9உரையுள. ‘spon 

போர், $ததாமாரழி. 0 வீழபுனல,
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கேமியும் விள்ழ் மேந்திய கையாற் 

௧0 கருவி மின்னவி ரிலங்கும் 1பொலம்பூ 

** ணருவி யுருவி ஞாரமொ டணிந்த 'நின் 

நிருவசை யகல௩் தொழுவோர்க் 

குரிதமர் துறக்கமு முரிமைஈன் குடைத்து 

2 சுவைமை யிசைமை தோற்ற காற்றமூ 

௧௫ றவையு நீயே யடுபோ 3ரண்ணா 

லவையவை கொள்ளுங் கருவியு நீயே 

மூந்தியாங் கூறிய வைந்த னுள்ளு 
மொன்றனிற் போற்றிய விசும்பு நீயே 
யிரண்டி. னுணரும் வளியு நீயே 

௨௦ மூன்றி னுணருக் தீயு நீயே 

நான்கி னுணரு நீரு நீயே 

யைந்துடன் முற்றிய நிலனு நீயே 

அதனால், கின்மருங் கின்று மூவே முலகமு 

மூலமு மநனு முதன்மையி ஸனிகந்த 
a ine na eee Mim 

எ ாய்த்தலினையென்னும் இரணடா5து ௮ிகாரததால தொகக்து, 

தொகுதியையுடைப மி லினது ஆலிர்தலையொதது இலங்கும் டொன் 

ஞாத்தை (கட) முத்தாரததோடணிஈத For (௧௧) உரைபோலும் அகலம் 

(௯௨) என்ச. ‘ 

௧௩. துறக்கமுமென்றும் உம்மை, செறெடபும்மை, 

*௧௪- ௬. சுவைமுதலா.பபுல களும் நீ; அவற்றை நுகரும் பொழி 

களும் நீ, 

ar- > இ$தறுளமூ.. ரககூதபபட்ட பு௦ன்களுள், ஒன்று - 

இசை, இரண ho~ ஒல யுக ஓவி. உ, Lal - துடையு 5 வாறம் ஒாரியும்) 

சானகு- ஓமசயும ஊறு ஒளியும் சுவையும், இது - ஓசையும் ஊாறம் 

ஒளியும் சுமையும் நாரரமும். 

இல்வகுணங்களால் உணரபபடுவனலாயே பூதககளும் நீ, எ - று, 

௨ஈ - ர, ஆதலா, மூலப்பகுதியும அறனும் அ5ரதியானகாலமும் 

  

  

ட் ்யோன மார்பி னாரம் டோல, மணிவரை மிழிதரு மணிளெ 

சருவ” (தொல். செய. ரூ. ௭௮ - போ, மேத) 

1 “நாறிணாத் துழாயோ பல னலஐதை, பேறு த லெளிதோ லீறு 
Cu gh துக்கம்” (பரி. ௧௫: ௧௫ - ச.) 

(பீ-ம்..--1 பெருமபெருமபூண. சைவைமையினிசைமை, அண ண
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இ காலமும் விசம்புங் காற்றொடு 1கனலுக் 
தன்னலுரு வுறமும் பாற்கட னாப்பண் 
மின்னவிர் சுடர்மணி *யாயிரம் விரித்த 

கவைகா வருந்தலைக் காண்பின் சேக்கைத் 

துளவஞ் சூடிய வறி*யி லோனு 

௨௦ மறமிகு மலியொலி மாறடு தானையாற் 

திறனிகந்து ௧௬௨ மவருயி கற்றும் 

விறன்மிகு வலியொலி பொலீிபகழ் புமுஇயி 

னிறனுழு வளைவாய் நாஞ்சி லோனு 

கானிலந் துளக்கற முழுமுத ளுற்றிய _ 

ஆகாயமும் காந்றொடு. கனலுங்கூடிய இம்மூவேழுலகத் த உபிர்களெலலாம் 

நின் னிடத்தவாயின. 

௨௩. மூவேடுலகமென்பது, எணடு ஆஇகுபெயர், 

௨௪. மூலப்பகுதியாவது: சாத.து.விகம் இராசதம் தாமசமெனும் 

குணங்கள் மூன்றும் தம்முள் ஒத்த நிலைமைபதாதலால் ௮.து கூதவே அதி 

வதியாமைகள் இன்ப gio UGG) Wat wld உபிர்க்குணங்களும் HL. Boor, 

அதமா௫.பசிரப்புடைக்குணம் கூதவே சதப்9ல கு.அமாூய பாவமும் 

அடங்கிற்று, 

இதனால, எண? எணணப்பட்டவறறது கூட்டம் உயிரென்பது 

உணர்த்தபபட்ட த. , 

௮வ்வுமிக ரி, பொருட்ம் அதிதுபிலோம் (...) சாஞ்சிலோலும் 

(௨௩) களிறும் (௨௬) ஆபதுவேயன்றி முக்குணங்களது வேழபாட்டான் 

மும்மூர்திதகளுமாகிப தலை.3ரியத ஒருவனை (௭) Qw ira, 

கள் - எ... இ௫யென்னும் கினையெசசம் ஆ8.ப வென்னும் பெயரெச் 

சத்து ஆதலொடுமுடிஈ தது. 

௨௭் - ௩௬. தீன் நீலரிறத்தொடு மாறுபடும் வெணமைகிறச் இலை 

யுடைய பாற்கடலடுபே மி ரனைபொதது அலிாக.்ற ஈடர்மணியொடு 

விரித்த தலையாமிரததஇினயுடைப சேக்கைககடடுமிலும் தளவடடிய 

அதிலுபிலோபொனயும் Jee ஒலிபினையுடை.ப மதமிகக மாதடுதாளை 

யுடனே ஒழுக்கமுடைமையைக் கடந்துவரும் பகைவருமிரை அகத்றும் 
விதல்மிகுவலியும் ஒலியும் பொலிஈது புழுதியை அகமு.ா௮ுபோல 1 அவர் 
  

  

  
* யிரம் விரிதத வணங்குடை யருந்தலை'! (பரி, ௧), 4 ஆபிரல் கிரி விரித 

தெழு தலையுடை யருகதிறற, டா.பற பளளிப பலாதொழு தேதத,.., 

இருவமர் மார்பன் _ஈத வவணமும்'' (சலப, ௧௧: ௩௭௮௦.) 

(பி.ம்)-- ேளலவுக்கூட்டி
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. ௩௫ பொலம்புனை!நிதழணி மணிமடற் பேரணி 
...... மிலங்கொளி ஊருப்பிற் களிறு மாடு 

மூவுரு வாகிய 1தலைபிரி யொருவனை 

படர்சிறைப் பன்னிறப் பாப்புப் பகையைக் 

கொடியெனக் சொண்ட சோடாச்' செல்வனை 

௪ட 4யேஷீின் முதுமொழி கூறுஞ் 

சேவலோங் குயர்கொடிச் செல்வாற் புகதழவை 

கார்மலர்ப் பூவை கடலை யிருண்மணி 

யவையைந்து முறமு மணிகிளர் மேனியை 

வலம்புரி வாய்மொழி யதிர்புவான் முழக்குச்செல் 

௪௫ லவைரான்கு முறழு மருள்செறல் வயின்மொழி 

முடிந்தது முடிவது முகிழ்ப்பது மவைமூன்றுங் 
கடந்தவை யமைந்த கழலி னிழலவை 

மிருமை வினையுமில வேத்துமவை 
  

நிஐத்தையுமழும் காஞ்சித்படை யையுடையோனெனவும் கானில., 

எடுத்த த்குப் பரிய முதலொடுகலிதத பொன்னித மணிந் த மணிமடத் இப்ப 

ரியையுடைய மருப்பின் வராகமெனவும் கூட்டுக, 

௨௯. யோக உழக்கமாதலால் அறிதுபிலெஎப்பட்ட.து, 

அகற்றும் (௩௧) மாஞ்சுலோ.் (1.௩) எனவும், நாதறிய (௨௪) மருப்பு 

(௩௬) எனவுமியையும். 
௫ 

ic}. பதை - கருடன், 

௩௯. கோடாமை - சலியாமை, 

௪௦-௪௧, இஓலுததற்கு இனிய வேசதத்தாத்சொல்லப்படஇன்ற தல்ல 

புகழையுடையை, 

௪௨. காரர் - மேகம். மலர்ப்பூலை - பூகையதுமலர், 

௪௮ 51, நின் அருள்வயின்மொழி வலம் புரி முழ்க்கையும் வேத 

முடிக்கையுமொக்கும்; நிம்செதல்வமின்மொழி வான் முழக்கையும் உரு 

மேத்தின் முழழக்கையுமொக்கும். 

௪-௭. தோன்றியதும் தோன்றுவதும் Crain Boi ற்திமாயெ 

காலக்கூறுபாடுகளைக் கடந்தவைதாம் பொருந்திய தாள்கிழலையுடையை, 

௪௮. நிம்னை ஏத் துமன்பர் இருவ்னையுமுடையால்லர். 

(பீ- ம்.)-- 1தலைவிரியொருலவனைப, 3மெவலின,
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யொருமை வினை 1மேவு முள்ளத்தினை 
௫௦ *யடையிறக் தவிழ்ந்த வள்ளிதழ்த் தாமஞஷை 

யடியுங் கையுங் கண்ணும் வாயுக் 

தொடியு முந்திய தோளணி வலயமுக் 

3 தாளும் தோளு மெருத்தொடு பெரியை 

மார்பு மல்குலு மனத்தொடு 3பரியை 

௫௫ கேள்வியு மறிவு மறத்தொடு நுண்ணியை 

வேள்வியு மறனும் விருப்பொடு வெய்யை 

*யர௮ மைந்திற் செறாஅ-ச் செங்கட் 

செருமிகு திரரிச் செல்வ வெல்போ 

செரிநகை (யிடையிடு பிழைத்த நறுந்தார்ப் 

௬௦ புரிமலர்த் துழாய் மேவன் மார்பினோ 
  

~ 

௪௯. காதலாக ஒருவினைக்கண்மேவுடெொ 2. 

Go. am Su இதழையு உட.ப தாமரப்வையொக்கும். 

அடை, மேனிக்கு 2.வ.௰, 

௫௩. எருத்து - கழுத்தடி, 
௮ம்மேனியது டெருமை கூறியவா ந. 

சினைகினை முத.ம்மேனின்றது, 

hae அன்டர் தம் குறை தம்முள்ளே கூறியும் அறிதலால், கேள்வி 

நுண்ணியை யென்றூர். 

easels அறத்தொடு, 

இடத் து*சழ்பொருளி.் ரொழில இடத்தி.ர்மேனின் தது. 

Gr. யாகத்தை மிரும்புதஃலாடு மதம்வெவ்லியை, 

(௫௭ - ௮. நீங்காத உலியினையும் செழு சருக்கச்செய்தே செய்யகண் 

ணினையும் செருவி.... மேம்பட இிஇரி.பாற் செயயும் வெல்போரையுமூடைய 

செல்வ! 

௬௯ - ௬௦, கிதத்தால எரியையொத்த வெட்சிமலரை இடையிட்டுக் 

கட்டின புரிமலர்க றுக் தார்த்துழாபை மேஃலையுடைய ort Teg! 

  

* பதடைநிவந்த, முட்டாள சுடர்த்தாமரமை”' (மதுரை, ௨௪௫ - ௯) 

t பச்சிலை யிடையிடுபு தொடுத்த, மலரா மாலை”! (புறநா. ௩௩.) 

பி-ம்.)-- 1மேவு ள்ளத், 3தாருஃதொளும, 8பெரியை, shor). 

$0வயனமராபினொய, செரு திருக்கச்செயயகண்,
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பன்னையெனரினைஇ ரின்னடி தொழுதனெம் 
பன்மா 1ணடுக்க *விறைஞ்சினேம் வாழ்த்தினே 
மூன்னு முன்னும்யாஞ் செய்தவப் பயத்தா 
லின்னு மின்னுமெகங் காம மிதுவே. 

கடவுள் வாழ்த்து. 

நல்லேழுநியார் பாட்டு. 

* பண்ணோதிழம். 

  

சுக - ௪. பண்டும் பண்டும் யாம்செயத தவப்பயத்தால அத சன்மை 

யையென் நினைத்து நின்னடியைக கையாற்றொழுது பலகாலும் 904g 

இறைஞ€ வாழ்ததப்பெத்றேம்; யாம் மேஈமேலும் ஆஇசைப்படுகின்ற 

பொருள் இத. 

அடுக்குக்கள், காகநீட்டட்குறித் துவர். தன. (௧:௩௨) 

  

* கேர்திநகென்தே இறுகாறம் உடங்கப்பட்டுஉரிலும், இந் நாத்தை 

யெழுத் அப்பிர திகளீலெலலாம், (பணணொதுதம' என்றே காணப்பட்டமை 

யின், இவஉவாற. பஇப்.ிக்கலாயித௮, 

(Af - .)— 1னமுககலிதைஞ. 3இதைஞ்சஎளேமேத் தினேம்வாழ்தஇ 

னேம்,



பதினைகாம் பாடல் 

  

(சேவ்வேள்.) 

கார்மலி கதழ்பெய றலைஇ யேற்ற 
நீர்மலி நிறைசுனை பூமலர்ந் தனவே 

தண்ணறுங் கடம்பின் கமழ்தா தூதும 

*வண்ண 1வண் டி.மிர்குரல் பண்ணைபோன் றனவே 

௫ 1 யடியுறை மகளி ராடுந் தோளே 

நெடுவரை யடுக்கத்து வேய்போன் தனவே 

* வாகை யொண்புப் புரையு முச்சிய 
* தோகை யார்குரன் மணந்து தணந்தோரை 
நீடன்மின், வாரு மென்பவர் சொற்போன் றனவே 
  

(பதினுன்காம் பாடலுரை.) 7 

௧-௨. மிக்க கதழ்பெய3.) மேகம்பெய்தலால் அதனை ஏற்ற மிக்க 

நீரான் நிரைதலையுடைய சுனைகள் பூமலர்க் தன. 

உ இடத்து நிகழ்பொருளினதொழில் இடத் இன் மேல் கின்றது. 

௪. பண்ணையெ.ர்புழி ஐகாரம் பகு தீப்பொருள்விகு தி. 

டூ -௬, வேய், ஆடும் ௮டியுழறைமகளிர் தோள்சளை ஒத்தன. 

௭-௮. டிட்டின வாட மயில்களி.ப் குறையத்றகுரல், 

௮. கூடிப்பிரித்தோரை, 

* பண்ணைபென்பலே இகாரத்தைத் தமிழ்நா மர் பகுதிப்பொருள் 
விகுதியென்டரென்பதந்கு இவ்வடி 2 கோள்; (ட - கோ, சூ. ௧௧௭.) 

* இடியுரைமகளிரை அடியோரென்று.ம் வ குஃர்)(பரி, ௮:அடி, ௪௩.) 

1 குமரி வா.பகக் கோலுடை நற வீ, மடமாத் தோசைக் குடுமியிற் 
+ 

Copan id” (smb. 7 Fer.) 

4 குயில் இல்கனமழைப்ப தாக வேறு தூலகளித் காணப்படன் றது; 

"புணர்ச்தீர். புணர்மி ஷேவென... இருங்குபி லெதிர்குரல் பயித்தும்" 
“பூச்சு ணிருங்குமி:....அகற லோல்புமி னதிவுடை யீரெனத், கையத் 

HP IGS ip pO GaN... + HUH" (நற். ௨௨௪, ௨௪௧) கூழுப் 

புணர்ந் இர் பிரிபன்மி ஸீடிப், பிரித்தர் புணர்தருமி னென்பன போல... 

இரும்குயி, லான தகவும்'" (கலி. ௧:,), “ஊடி செல்லா முருவிலான் 

தன்னாணை, கூடுமி னென்று சூயில் சாற்ற'' (சிலப், ௮: இறுதீவெண்பா. 

(பீ-ம்,) 1வண்டின் குரல்.
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£0 காண்மலர்க் கொன்றையும் பொலந்தார் போன்றன 
மெல்லிணர் வேற்கை வியலறைத் தாயின 
வழுகை மகளிர்க் குழுவை செப்ப 

* நீரியற் கலித்த! நெரிமுகைக் காந்தள் 

வார்குலை யவிழ்ந்த வள்ளிதழ் சிண்தொறும் 

கட விடு 1கொடிப் பிறந்த மென்றகைத் தோன்றிப் 

பவழத் தன்ன செம்பூத் தாய்க் 
கார்மலிந் தன்றுகின் குன்று போர்மலீந்து 

8 சூர்மரும் கறுத்த சுடர்ப்படை யோயே 
  

௧0. கொம்தறை மலர்களும். 

௧௧-௨. அழுகையையுடைய மசளிர்க் ரு அது தீர்சற்பொருட்டுத் சா 

யர் |॥புலிபுலியென்ற சொல்லுமா, வேங்சைப்பூ வியலறைச்சட் பரச்தன. 

சா - எ. இவற்றோட, கெருங்யெ முகையையுடைய காத்தளவிழ்ர்த 

இதழ்நிரைசொறம் தோன் த.ப.து விட்டகொரக்கட்டத்த செம்பூப்பரக்க 

நின்குன்று கார்காலத்தன்மைமிக்க.து. 

இவத்றோடென்பழு வருவிக்கட்டட்டத. 

௧௬. தாவவெ.்பது தாயெனத் திரமத.த. 

௧௮, ரூரைக் சேயொடறுத்த. 

*,கொன்னைப்பூங்கொத் தர்ர ச் தார் உவமையாத2: ரீ, ௮: அடி, 

௨௧), “கொட் றதக்கோத நிலை", *சு.றம்பவ கோதை கொ.ன்றை மலர" 

(ஐங்தறு. ௪௬௨, ௪௪ ௪), “டொன்போரறார் கொன்றை புரிந்தன"! (திணைமா, 

கர); “மாலிருஞ் சோஃமிற் கொன்றைகண்மேத், நூம்குபொன் மாலைக 

ளோடுட ஞாய்கி் று தாம்குஉ்றேன்” (நாய்ச்சியார் திநமோழீ, ௬, ௪) 

1 அருலியார்க தண்ணறங் காச்த.ர"' (குறுந். ௨௫௪.) 

1 “தோன்தி மென் கொடி"! (சூனா. சிய, ௩௨௪௪.) 

$ 'சூர்மருங் கறுத்த ஈடரிய) நெடுபேற் சீர்மிகு மூுருகள்" 

(அகநா. ௫௬.) 

| வேல்கைப்பூப் பரந்தபாதை புலிபோத்றோன்ற மென்பது பின்வரு 

வன வற்றுலும் விளக்கும்; 'கருங்கா? வேங்கை வீயுகு தற, லிரும்புலிக 

குருளையித்றோேன் றம்” (துறுந. ௪௭), * வேங்கை, மாத்தகட் டொள்லீ தாய 

துல் க, “லிரும்புலி வரிப்புறங் கடுக்கும் "" (புறநா. ௨௦௨), '*கருக்கா லிஎ 

வேங்கை காம்தபூக்கன்மே, லிருங்கால் வயலேங்கை யேயக்கும்'" (திணையா 

௨௬), * மதமனை வேங்கையி.ர் பூப்பயில் டாறையை காகமண்ணி, மதமனை 

வேங்கை யெஃஈனி யஞ்சும்'' (திரச்சீற், ௧௬) 
(பீ-ம்.)-- 1சொமுசை,
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1 தறையில் கார்* மழை டிபாங்கி யன்ன 
௨௦ *ஈறையி னறும்புகை ஈநனியமர்ந் தோயே 

யறுமுகத் தாறிரு தோளால் வென்றி 

நறுமலர் வள்ளிப் பூரயர் தோயே 

கெழீஇக் கேளிர் சுற்ற நின்னை 
யெழீஇப் பாடும் பாட்டமர்ந் தோயே 

௨௫ 1பிறந்த ஞான்றே நின்னை யுட்டுச் 

சிறந்தோ சஞசிய சரடை யோயே 
யிருபிறப் பிருபெய Fr Coors gs 

தொருபெய !ரந்தண ரறனமர்க தோயே 
ப வவவவமயள்கவளகல் வையை ence, 

௧௯ - ௨௦. கார்காலத.து 4வெணமேகம் இளர்க தாலனன 6 திய gfe) 

முதலியவத்றாதபுகைதத ॥ ஐம்புகையை மிகவிரும்.அ4னோய ! ் 

௨௧-௩௨. முமமுகததையும் ஆதிருதோரையும் உடையையாய் அழகாகத் 

பிறமகளிரை வென்ற *வெதநியையுடையவளளிய து 95௦ ததை ஈ.பச்தோய்! 

  

ஆலெ்னுமுருபு வே SFr ghd serait Fg. 

௨௨, நழமலாவள. கப ப, gor அடாரு_தேநத gori@sg 

நின்ற ஆகுபெயா 

௨௩-௪. பிரிரதகேலீர உ௦நுபுணா£து பி நீஙகாமைபடொகுட்டு 

மகளிர் யாழையெழுல் நினனைபபாடுலெ த பாட்டை வரும. 'னோய! 

௨௬, *ரீரிறசதோ - இகதரன முதலாய தேவாகள. ௮சூகயு - 

அஞ்சு தீத்குககாரண மாய. 

௨௭-௮௮. இரணடு பிறபபினையும் அபபிதபபானவஈத இரண்டு காமத் 

      
  

* “பொல்கலவெண மழை" (நேடூநல். ௧௭); ''பொமகலாடி Ser Oe 

சேர்ச்தவெணமழை'"' (பதிற் GO) 

1 வரியாடல், (ு:௩௦- மள 

1 “லிதனமிகு o'er? ரகதணர் காக்கு, மதனும்” (பரி, ௧: ௩௭ - ௮.) 

9 “புகைபுசை wow >) Gos “வெணமழை கவைஇக, கலஞ்சு புதை 

மித ஜோன்றும்” (அகநா. ௭ ௩௦௮) *அ௫லெழு கொழும்புகை மஞ்சி 

ஞடவும்'' (சூளர். 5௧7. ar.) 

॥ (பரி. ௧௭: ௨௮ - ௩ “நறும்புகை யெடுததுக குதிஞரி பாடி! 

முநகு. ௨௩௯), “கு Joe பாடுமி னறும்புகை யெமிமின'' (சிலட்டி குள் pe 

4 “இவள விதனலம'" (கலி. ௩] எனபதும்; அதனுரையும், ஈண்ட 

bj DS PURO. 
** பூரிபாடல், கச: ௧௧, 

(பீ- ம்.) 3சசையில. 3கதையுண றும். 8கயததை. 
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hid பரிபாடல். (௧௪-ஆம் பாடல்.] 

யன்னை யாகலினமர்ந்தியா நின்னைத் 
௩௦ துன்னித் துன்னி வழிபடு வதன்பய 

மின்னு மின்னுமவை யாகுக 

*தொன் "முதிர் மரபினின் புகழினும் பலவே. 

என்பது, பருவங்கண்டழிந்த தலைமகள்கேட்ப முருகவேளைப் 
பசவுவாளாய்் இப்பருவக்தே தலைமான் வருமென்பதுபடத் தோழி 

வற்புறுத்தியது. 
கேசவனார் பாட்டு. 

இசையமவர். 

பண் ஹணேதிழம. 

இனையும் ஈர செஞ்ச தனையும் ஒப்பில்லாச புக ன யுமுடைய தக் சணர து 

வைதிக ரத தட் பொருந் மெனாய்! 

௨௯- 1௨, நீம்னை யாங்கள் மே அரத்தடுசது வழிபடுவத © 

ப.பம், இன்னும் இன்னும் ரீம் புகழ்றும் டலவாக நவ்வழிபாமிகள் தாபே 

யாகுக, 

ட... மிகவும் _ழையதாகய மரபு, 

'வாருமெட்டவர் சொத்போம் நன" (௯) என் ததனாதும், எழீஇப் 

டாம் பாட்டமர்ந்தோப்" (௨௪) ௪.' தனம் இப்பருவத்தே தலைமகல 

வருமென்பது டட்டவாறு கண்டுகொள்க, (௧௪) 

  

  
eC gr Sun repg” (பர், ayi me), "gradi? (per. 

பாயிரம்) 

(3 - w.J)— 1மிகுமாபுர



பதினைந்தாம் பாடல்! 

திருமால். , 

*புலவரை யறியாட் புகழொடு பொலிந்து 

கிலவசைத் தாங்கிய ?நிலைமையிற் பெயரா 
தொலையா கேமிமுத ஜொல்லிசை $யமைய 
4 புலவராய் புரைத்த புனைநெடுங் குன் றப் 

௫ பலவெனினாக்கவை பலவே பலவினு 

நிலவரை யாற்றி நிறைபய ஜொருங்குட 

னின்்றுபெற நிகழுங் குன்றவை சிலவே 

சிலவினுஞ சிறந்தன தெய்வம் பெட்புறு 

மலரகன் மார்பின் 3மைபடி குடுமிய 

௧௦ குலவரை சிலவே குலவசை சிலவினுஞ் 

(பதினைந்தாம் பாடலுரை,) 
  

செல்லை வசிய கைய்ய te oe nner memento 

௧-௫, அறிவே 1 யால் அறி.பப்படாத புகடுடனே டொலிக்து 95 

வெல3.யைத் தாவயெ $:பமை நீக்காத கெடாத சக்கரவாளமூதலாக/ 
தொல்லிசைப்பு வர் ஆராய்கதுரைத்த கொண்டாடப்படும் நெடிய குன் த 

களைச் சரட்புவலக.டார்கூறாுது டொ... கபார் ப௦ வென்டரைக்கன், 

௫, ஆங்கு, அரை, 

5) - &0. HeLMAIT TS ர்ளும் *லததுரளோரைப் பசிகவெம்ை 

ஆற்றி நீதைபப.் ௪: er Va Por DY எப்பொடதம் ஆவர்டெ. தட் பயல 

படுகுன்2 சில டுசசலவத்றுஸ்ஸம் உதய் ஐக் தாமாகபிரும்பும் மலை 

e ‘ ச . ச ஆ ௪ 

புடை அகன்ற தடங்கருட20 மேகல்கள்டடியு. ட கர ததையுடையவாடு 

குலவரைகள் ல ௪ தத... 

த - ௧௪. முக்குல ATE Foar sub கலலெனருதையும் ௧ 

. . ர ர் _ 7% டி 4 

Bb SMT gy SLre Ga g wa ர ரதத உனயும பிரிலிலலாக Gen» gy 
  

  

_“~ « a te 

* பபூலவரை Sth அழாம. dye Mow யிதட்த ரூண்டுகக 

ணகழி"' (புறநா. 5.6), “Lyi ws லி ரமமதாப” (சலப். ண்ட வீடி ஆள 

நிலவரை யிதந்தோர் முடங்கு 8£ நீட்டும், புலவ. மிதச்தபுகாரி? (மன 

டு; அடிகள் ௬௦௮ - 4.) . . 

QF = bj— 1புகழொடும், 3நிலமித்பெயராது, 3 அசையும் dye 

சாயப்புரையுபுமைத் த. மைப்,



4 - 

ne பரிபாடல், (௧௫-ஆம் 

8] 

சிறந்தது, *கல்ல்றை கடலுங் கானலும் போலவும் 
புல்லிய சொல்லும் பொருளும் போலவும் 
ல்லாம், வேறுவே ௮ுருவி Geneon தி லிருவர்த் 

தாக்கு நீணிலை 1யோக்கிருங் குன்றம் 

௧௫ 1! காறிணர்த் 1 துழாயோ னல் னல்ல்தை 

யேறுதஃலளிதோ விறுபெறு துறக்க 
* மரிஇற் பெறுதுறக்க மாலிருக் குன்ற 

மெளிதிற் பெறலுரிமை யேத்துகஞ் சிலம்ப 
॥ வசாவணர் கயந்தலைத் ் தம்முன் மார்பின் 

௨0 மராமலர்த் 5 சாரின் $மாண்வாரத் தோன்றி 
  

போரு: ழ்போீல வேறுபடாத தொழிலினையுமுடைய மாயோனையும் தீம் 
முள் னையுக்தால்கும் 8ீண்டநிஸைமையினையுடைய "புகழானுயர்ச்த இருக் 

Gon fin சிதகத.து. 

“புகழானென்பது வருவிக்கட்பட்டது. 

  

௧௫. கல்னெலலது - வெளிப்பட்டுக்கொம்பபினலலது. 

௧௭-௮௮. அவ்வரிதிற்பெறு.துதக்கத்தை எளி திற்பெறுத.லுரிமையான் 

மாலிருல்குன் தத்தை எலலாரும்கேட்க ஏததக்கடவேம்; 

என்து ஏத.துனெருர் :-- 

௧௯. அரவின் மெலலிய தலையாத் கலிக்கப்பட்ட தம்முன், 

Bo. ** மராம் - வெண்சடம்பு, 
  en cme ee பையும்.   

* “pruae gbepemb CurGo So. gyn, tn gGGet Ceres 

wer gre) ste Cn” (Samos. Gs), “nociGorr OsOepy atoragys 

தல்மூலும்டபோன், றணி௫ளர் GrOes_gy sher pe தோன்றுமால'' 

(ய வி, ட. எடி -வீ். ரூ.௭௩௮ - மேத) 

* ஒங்குயர் மயையத்து”' (சிலப், ௧௧: அடி. ௧௦.) 

$ பரிபாடல், ௪௩: கட - 

உ * அரிது பெற சீறபபித புததே ளும்"! (துறுந, ௧௦௧) 
॥ பரீபசடல், ௧, ௧-௨, 

ஈய ப தென்கொ டிசைக்குத் இலகமாய் நின்த டதிநமாலிநத் சோலை" 
(திதவாய்மொழ், ௧0: ௭, ௪,) 

மராம்: * இணர்சேர்சத மராமும்'' (கலி, ௨சு,) 

(பீ -ம்.)-- 1 துழாயோனல்லதை. மோன்வரத்,
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யலங்கு மருவி யார்த்திமிழ் 1பிழியச் 

*சிலம்பா றணிந்த சீர்கெழு திருவிற் 

சோலையொடூ தொடர்மொழி 1மாலிருக் குன்றந் 
தாம்வீழ் காமம் 3வித்.துபு விளைக்கு | 

௨௫ காமத் தன்மை 8ஈன்௩னம் படியெழ 

யாமத் *தன்மையிவ் வையிருங் குன்றத்து 

மன்புன லிளவெயில் 5வளாவவிருள் வளர்வெனப் 

பொன்புனை யுடுக்கையோன் 6பணர்ந்தமர் நிலையே 

நினைமின் மாந்தீர் கேண்மின் கமழ்சீர் 

pee, அசையுமருவி மிக ஆர்த் து இழிதலாத் சிலம்பாறு அழகு 
செய்த இவகியக்கத்தக்க இருங்குன் தத்.து (௨௬), 

௨௨ -௪, அழகுபொருந்திய தருகென்னுஞ்சொல்லொடும் சோலை 

யென்னுஞ்சொல்லொடும் மாலிருங்குன் தமென்னுஞ்சொல் தொடர்ச்த 

மொழியாடிய திநமாலிநஞ்சோலைமலையென்லும் காமத்தின.து பெருச் 
தன்மை ஈல்மாகப் பூமியி.கட்டரகக, மகளிரும் மைந்தரும் தாம்லீழ்காமத் 
தை 1வித்தி விளைக்கும் யாமததியவபையுடைப இல்கையிரும்குன் தத் 

தெனக் கூட்டுக. 

௨௬, 3 சூதிஞ்சிக்குச் சிற பொழுதாகலான் யாமம்கூ தினார். 

உ௭-௮. நீபைபெதத குளிர்ச்சியையுடைய இளயெயில்கசூழ அதனி 

டையே இருள்வளர்தலையொக்கப் பீதாம்பரத்ை தயுடையோன் தம்முன் 

ஜனொடுகூடி அமரர் துரித்கும் கலைய. 

oo, uns Zit barb; இனி, அம்மயயது சிதட்பைக்கேண்மின், 
~ ene ee   

* நிலம்பகலீழஈத ச்லம்பாற் றகன்தலை'' (சீலப், ௧௧: அடி. © Soo), 

‘Gobumiss cog Ose மகளிர்க ளாடுஞ்ரர்ச், சீலம்பாறு பாயும் 
தென்றிரு மாலிருய சோஃையே'' (பேரியாழ்வார்திநமோழ், ௪: ௨, ௧, 

“சிலம்பாறுடைமாலிருடு சோம் த, சுந்தரனை! (நாய்ச்சியார் 

திரமோழி, & : ௧0), "ச்லம்பியலா, ப திருமாலிருஞ்சோலை arp, 

606 Seip சாரணை (பேரியதிரமோழீ: ௬. ௨௯.) 

* *இருமால கூனதத்துச செல்க! ராயின்” (சலப், ௧௧: அடீ ௬௧.) 

1 “வித்திலிளைத்து'' (அறநேறி. ௬௫) 

$ - குதிஞ்சி, கூஇிர்யாம மென் மனார் புலவர்" (தோல், ௮௧2. சூ. ௬.) 

(பீ-ம்.)-- 1இழியாச். Id g திவிளைக்கு, சன கனிபஃயெழ, சதன் 

மைததனழையிவ, 6வளாவ௬ள. 6புணாமாநிலை,



Ag - vr (௧௫-ஆம் 

௬௩௦ சனையெலா ap word சனைசூழ் 
சினையெலாஞ் செயலை மலாசக் காய்கனி 
உறழ ஈனைவேங்கை யொள்ளிணர் மலச 

* மாயோ ஜனொத்தவின் னிலைத்தே 

சென்றுதொழு கல்லீர் கண்டுபணி மினமே 

௩௫ யிருங்குன் றென்னும் 1பெயர்பரம் ததுவே 
பெருங்கலி ஞாலத்துத் தொன்தியல் புகழது 
கண்டுமய ரறுக்குங் காமக் கடவுண் 

மகமுயகங்கு மந்து வரைவரை பாய 

மூகிழ்மயங்கு முல்லை மூறைகிகற்வு காட்ட 
    

௩௦ - ௩௩.  சுனையெல்லாம் நீலமலர அச்சுனைகுழ்ந்த செயலை சினை 

யிடமெல்லாம் மலர்தலானும் கா:ப்கனிகளொடு நிதம் மாறுபட வேங்கை 

யிணர் மலர்தலாலும் மாயோனையொத்த இனிய கிலைமையையுடைத்து, 

1 நிலமலரைச்.ழ்க்த செயலைமலர் அவன்பொன்புனை உடுக்கைக்கு 

தப்பு) குன்றத்துக் கா.ப்கனியுதழ மலர்ச்தவேல்கை அவன்மணிமுடிக்கு 

IY. 
௩ள் - ௭. பெருக்கலிஞாலத்து இருங்குன்தென்றும்பெயர் பரக்த 

அதி,.தணையே பழைதாய் இ.பல்கிப்த புகழையுடைய 9$அது காண மயரை 

அறுப்பதொருவழிபடுசெய்வம்; அதனால், சென்று ॥அவனை ததொழமாட்டா 

தீர்! SH BENE Ri டூடணிமின் 

௩௮, மகால் முயக்கப்டட்_மச் 2 தரு௪கர த தீனின்௮ ஒருரிகாத் 

தத் பாய, ‘ 

Ade. மு௫ழ்கேருக்க.. ச முல் ு மகளிர்கத், கழ்சசயைக்காட்..., 
இவ்வ a em வய ய அவனும் ஆலய எ பம 

* “மூயோன என மால்வரை” (நற், ௩௨) 

  ae at re eS nn ar a a படபட சகட அனைவ வவ வக   

* செயலை - அசோகமரம், 

1 இருமாலுடைய உடுக்கையும் பொன்முடியும் இச்செய்யுளில் இங்கே 

் கூதப்பட்டிலவேலும் அவர்தித்கு துட்பெப் றது, இக்ழால், கட - ஆம்பாட 

லின் முதலிரண்டடிகளை உட்கொண்டென்று தோத்றகம் தது, 

8 அம்மலை சாணமயலரய 2 ப்பதொரு உ ழ்படுதெய்வமேன்பமதத் திந 

் வய்மொழி, உ - ஆம் பத்து, * ளெரோளி' என்லும் பத்தருதிருகா!! 

மொழியின் பின் இசண்டடிகளாலும் up si வியாக்குபானங்களாலு 

oun irs. 

॥ “தருமா லிருஞ்சோஸ்: மலையென்தே னென்னத், திருமால்வச் தென் . 
னெஞ்சு நிறையப் புகுக்தான்!'" (திருவாய்மோழி, ௪௦: ௮. ௪.) ப 

(2 - ம், 1பெயாபொச ததுவே. $மேல்கூரிறை,



பாடல்]. பரிமே்ழகருரை, ட் 

௪௦ மணிமரு 1/ணன்னீர்ச்சினை மடமயி லகவக்/ 
குருகிலை யுதிரக் குயிலினங் கூவப் 
பகர்குழல் பாண்டி, லியம்ப வகவுரர் 
நாஈவில் பாடன் 3முழவெிர்க் தன்ன 
சிலம்பிற் சிலம்பிசை யோவா தொன்னார்க். 

௪௫ கடநர்தட்டான் கேழிருங் குன்று 
தைய லவரொடுந் தந்தா ரவரொடுங் 
கைம்மக வோடுக் காத லவசொடுந் 
தெய்வம் பேணித் இசைதொழுதனிர் சென்மின் 
* புவ்வத் தாமரை புரையுங் கண்ணன் 

நி0 வெளவற் காரிருண் மயக்குமணி மேனிய 

னெவ்வயி னுலகத்துந் தோன்றி பவ்வமின் 
! மன்பது *மறுக்கத் துன்பங் களைவோ 
  

” 

ட - சுக, சம் உயி gan Bw மணிம௱ள் மயிட்சள் அகலவும், குருக் 

கத் தியிலைய ம ௧௪. கணிருக்து குபிலினம் கூவவும், முமைக்கட் சிலம்பு 

இற எதிரொலி garg. gawd நேரே பொருதுசொன்றான து நிறத் 

அதயுடை!! குன் ததி. கண். | 

சுழுதியையணர்க PRI கும்றும் தாரமும். இயம்ப அவற்தைப் 

பாடுவாரது மிடற்றபபாடலும் மூழவோசையும் எ ஜாக் தாந்போன்ற, 

இசை யென்தவழி, குழலொலியும் மிடத்றுப்பாடலும் குயிலின தீ 

தது கூவற்கும் அதன் எசிரொலிக்குமுவமை, தாள ஒலியும் முமவொலி 

யும் மயிலது அகவற்கும் அத. எதிசொலிக்.மவமை, 

மத்தியா. (1.4) (pwr FGM (.&) எலரின்த செயவெனெச் 

சங்கள், இசையேசவாதெ. னும் (2௨௪) பிதவிஃஈகொண்டன. 

௧௬-௮௮. அதனை நும்மனை வியசோடுூம் இருமுதுகுரவசோடும் குழ 

மிகளோடும் சுத்தத்சோ?ங்கூட த செப்வமாகமதி தது த 1 திசைசோக்கித் 

தொடழி.௮ி சென்மிட் 
சகடகட தன் சான்கமலத்தையொக்கும் கண்னையுடையனாய் 

எத டமு இதையம், இக்தால் கதம் onus, song 
Sp SC Guid we pple ee a 

“ or மன்பதும்”” (ugT. 72s GR oe, | 

வ paeteeié 50 Brg Bet ape’ (awn, குக, ௩௦) '*திசைகோச்கி 

மெய்ப்பூ சனை புரியும் வேங்கடமே” (திரவேங்கடமாலை, ௧௩.) ட 

(பீ-ம்.)-- 1சளனிரமாட, 4முழவெதிர கதமனனல திகத, 3ஹவ்தெ 
பொன்னாக 4மறுபககத தனபம, 9களைவா னெனபதிஃ 

 



190 பரிபாடல், (ate 
னன்பது மே மிருங்குன் றத்தான் 
1 கள்ளணி பசுந்துளவினவை கருங்குன் றனையவை 

இ௫ யொள்ளொளியவை யொருகுழையவை 

புள்ளணீ பொலங்கொடியவை 
வள்ளணி வளைகாஞ்சிலவை 

சலம்புடி தண்டேந்தினவை 

வலம்புரி வயரேமியவை 
௬௦ வரிசிலை வயவம்பினவை 

புகரிணர்சூழ் வட்டத்தலை *புகர்வாளஃ வ 

  

  

தீரை வெளவு தலையுடையமேகமும் இருளும் சீகமணியும்போதுமேனியனய் 
எல்லாஉலூலும் வெளிப்பட்டு அவ்விடத்து உயிர்ப்பன்மைபது மறுக்கத் 

ைச்செய்யும் பிறவித் தய்பத்தைக் களைவோ. 1அன்புபட்டு இருங்குன் 

தத் தின்கண்ணானாதலால. 

௪௯. 1 புல்மென்பது டாகதாசிதை... 

இவ்வளவும் கு.' தத்தையேத்திக் கணடாக்கும் அதப் ப்புக்கூதி 

மேல் ௮தன்சணின்த இருவரையும் வாழ்த்தி பேணடிக்கொள்டன்முர் 

(௫௭. கூர்மையணிச்த வளைகாஞ்சிலையுடையை. 

௫௮, கோபமிக்க தண்டினைபேர் தினை, 

௫௯, வலம்புரியொடு வெற்திகேமியையுடையை, 

௬௦. வரிசிலையொடு வெத்தி௮ம்பினை யுடையை, 

௬௧, புகரொழுங்கு குழ்கத 43பாராவளையிளை யுடையை, 

இவ்வாழ்.த.துக்களுள், ஒள்ளொளியவை, ஒருகுழையலை (ரு), வள் 

* புகர்கொள் பொத்சரிகை"! (தே. சுக்தர, - இருகாகை), 

[ “மாலிருஞ்சோலை த :&௭௧் கருதியுறை9.௮ த கார்க்கடல்வண் ணன்" 

(பேரியாழ்வார், ௪: ௨௧, ௧.) 

1 புவ்வம் - பூர்வம்; “அங்க yaad மாதயாய வாஇநூல *! (யா*- வி, 

சூ. ௨௫; யா-கா, ௧: ௧௩-மேத) ''அம்க புவ்வா தி மெய்ச்ால்'' 

(பசோதா, க: டுக,) என் பவற்றுலுமுணர்க, 

 பரிசாவிளை - சுழஃ்படை, “௪ சழல்படை வட்டம் பாரா வளையே"! (பிங் 

சலந்தை ௧௫௬௦) * மாலையைட பாராவளையமாக வெதித்தும்' (சீவக. 

உசு௫ச - ௩, உரை.) என்பதும், “தொலகதை பாரா வளைவளை யெதிகோல்" 

(திரவால, ௩௯: ௧௯) என்பதும் இல்கே அதியத்பாலன, 

(பீ-ம்)-- களனணி.. 3 பாருவளையம், 

 



டாடல்,] பரிமேலழகருரை. | 2] 

எனவாங்கு 

1 கலம்புரீஇ யஞ்சீர் நாம வாய்மொழி 

$ மிதுவென வுரைத்தனெ முள்ளமர்க், இசைத்இிறை 
௬௫ மிருக்குன்றத் தடியுறை பியைகெனப் 

*பெரும் பெய ரிருவரைப் பரவுதுஈ தொழுதே. 

கடவுள்வாழத்து. 

இளம்பேருவழுதியார்பாட்ட . 

மருத்துவனல்லச்சு தனாரிசை. 

பண் ணோதிறம். 

    
ளணி வளைகாஞசிலலை (௫௭), சலஃபுரி தணடேஈதினவை (௫௮) என 

௨5 தன பலதேவன) ஏனைய வாசுதேவன, 

௬௩ ..௭, அழூயே ரையும் அஞசபபடு தலையுமுடைய வேதம் தனக்கு 

ந எமையைவிரும்..9 அாபெருமை ஈதெ. நுசொலது தலால யாமும் உள 

ளம்மேவி அசசொதகரூள அறி தவறறைக-டடி உலர ததேமாயப பெரும் 

புகமையுடைய இருவரையுசதொழுதுவேண்டு தும; எமககு இவ்விருல்கு$எ 

ற்த்து அடி.பின்கண உறைதல் tu G02 நடிஎ- ற. (கர) 

  

  sent mem சக வவஹதைவைவயயையய, அகையயைய ne அவளை 

* பானித வுருவித பனைககொடி போனு, நீனிற வுருவி னேமி யோனு 

மென், £திருபெரு5 தெ.ப3 மூ முடளி நூ௮ஙகு'' (புறநா us) 

(9 - wb )— lomo fo s@er. IQ gajot gs sOesrins 
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பதிஞரும் பாடல். 

வையை. 

"கரையே, * கைவண் டோன்ற லீகை போன்மென 

்.. 11 மைபடு சிலம்பிற் கறியொடுஞ் சாந்தொடு 
- நெய்குடை தமிரி னுரையொடும் பிறவொடு 
மெவ்வபி னானு மீதுமீ தழியும் 

௫ துறையே, முத்துரேர்பு புணர்காழ் மத்தக நித்திலம் 
1 பொலம்புனை யவிரிழை 3கலங்கலம் புனன்மணி 
வலஞ்சுழி யுந்திய ?திணைபிரி புதல்வர் 
கயந்தலை முச்சிய முஞ்சமொடு தழீஇத் 
தத்தந் துணையோ டொருங்குட னாடுந் 

௧௦ தத்தரிக் கண்ணார் தலைத்தலை வருமே 
'செறுவே, விமெலர் சுமந்து பூரர நிறைதலிற் 
a ier eet rds ப பனக   

(திறம் பாடலுரை,;) 

௧. கைவண்மையையுடைய பாண்டியனது ஈகைபோஜதுமென்று 

ரண்டார்கூ த, 

௩-௪, மசெய்குடை தமிர்போலு நுரையோடும் பிறவந்றோடும் நீர் 
9பருகல் எவ்விடம் தும் மேல் மேல் அழியாநீழ்கும். 

தீர்பெருகலென்ப:: அவாய்நிஃயான்வர் தன. 

~G-4. ஒத்து முத்துர்சேர்க்தவடம், தலைக்கோலமுத்த, பொன் 

ணி, வலமாகச் சுழீக்கும் யார் ரவாட;ப கலங்கு தலையுடைய புனல்கொண்டு 

உக தமணிகள் இவத இல்வாமில்போக்து நீராடும்பு தல்வர் மென் தலைமுச் 

ரியவாயெ மூஞ்சமென்னுமணியொடுகொண்டு தத்தம் சணவரோடு ஒருக்கு 

no ஓடும் தத் தரிக்கண்ணாரிடர்தோறும் நீர் வாராநித்கும். 

௭. இணைபிரிதல் - இல்லினின் நசேறல், 

௧௧. விடுமலர்சுமத்தலும் பூரீர்்தைதலும் வயலுக்கும் அரங்கற்கும் 

ஈலேடையாசலிம் ar வய லுக்கு௮வீழ்க்தமலர்க ளைச்சுமச் துபொலிச் தநீர்சிறைத 
    

  

#0 வள்ளத் கைத்தல மாக்தரிப் மால்வரைக், கொள்ளை ! கொண்ட 

கொழு* இக் “குப்பையை, புள்ள மில்லவர்க் கூர்தொறு முய்த துராய், 
2வள்ள தாடு மடுத்து விரைந்ததே"' (சவக், 1 ) 

t *மைபடு சென்னிப்பயமலை"' (கலி, ௪௩.) 

1 திரடிருதாற்றுப்படை, ௧௮, 

* (G-b)— 1மைபடி., Fenders சலக்கத்தண்புனன் மணி, 8 னைப் 

SA,



௧௭-ஆம்: பாடல்,] . பரிமேலழகருரை. bay 

படக ணிமிழ்கொளை பயின்றீன ராடும் ' 

_ களிரா எரங்கி னணிரலம் புரையும் 
காவே, சுரும்பிமிர் தாதொடு தலைத்தலை மிகூ௨ 

௧௫ ஈ.ரந்த 1ஈஅமலர் ஈன்களிக் கும்மே 
. ॥ கரைபொழுகு தீம்புனற் கெதிர்விருக் தயர்வபோற் 

கானலங் காவுங் கயமுக் துருத்தியுந்தேன் 

றேனுண்டு டாடத் *இசை இசைப் பூகலம் 

பூத்தன்று வையை வரவு 

௨௦ சுகுங்கையி ஞயத்தார் சுற்று 3மெறிந்து 

குரும்பை முலைப்பட்ட பூரீர் துடையாள் 

பெருந்தகை மீளி வருவானைக் கண்டே 

யிருந்துகிற் ருனையி னொற்றிப் பொருந்தலை 

பூத்தன ணீங்கெனப் பொய்யாற்றுற் Ger Quit 

௨௫ *தோற்றமோ சொத்த மலர்கமழ் தண்சாந்தி 

லாகவும் அரீங்இந்குக் 1கம௦லவர்த் தனைக்கண் தாலிய மலர்களைச்சுமக் து 

| பூதரருச்சனைப்பூவும் நீரும் நறைதலாகயுமுரைக்க, 

௧௨ -௩. படுற இயக்களி.ர் கண்ணொல்யையும் பாட்டி சையும் 

பயின் தமகளிர் ஆகம் ஐ அரங்கு அலங்கரித த ஆழகையொக்கும், 

௧௪ - ௫. மேன்மேலுநெருங்கும் சுரும்புகள் இமிரும் தாதுடனே நரக 

தம்போலும் ஈறியமலர்களை மிக அளிக்கும். 

௧௪-௬௪, கா, தமக்கு விருந்தயர்ந்த ஒலித்தொடுகும் Soyo LG 

௭ திர்ஜிரும் தயர்வன போல சன்கஃர்க்குமென் ௧, 

இவைய.,.. 49 *சஉவசஉ ௩௨௨௨௨௪ 

௧௭-௬௯. மணத்தையுடைய காலனும் கயங்களிறும் ஆத்திடைக் 

குறையினும் மதுவையுண்டு தேன்கள்பாடட் பூவினாயெஅழகு திசைதோ 

நும்பொலிக் தத, வையை வரவின்கண், 

௧௭.  கானலம்காவெள்புழி, அல்லும் ௮ம்மும் சாரியை, 

உ௦- ௩௧, வேயினாலே ஆயத்தார் சுற்றுமிம்றெறியத் தன்குரும்பை 

முலைக்கட்பட்ட அரக்குநீரைத் துடையாளாய் இருந்துகிலின் தானையினால் 

் ஒத்தி நிற்ப, அவள்பால் தலைமகன் வரன் றவனைத் தோழியர்கண்டு, பூத்த 
  

* திசைதிசை தேனூர்க்கும் இிருமருத முன்றுதை ” (கஒி. ௨௬.) 

t கமலவர் த தனை: Sas, song - Bo பாடலின் ௨உரையைபபாரச்க்க 

கமலவட்டணையென்றும் வழங்கும் 

| பூதர் - வருணப்பூதீர். (சிலப்) | | | 

(பி-ம்)-- 1காறுமலர், ககரைபொழியும் தீம்புனஜ், ab Des. தோர் 

தமாரொத்த, 
ப



124 பரிபாடல் (௧௬-ஆம் 

ஞற்ற்த்துற் போற்றி ககையொடும் போத்தந் 
இருக்கடற் கூங்கரும் யாறெனத் ]தங்கான் 
ம௫ூழக் களிப்பட்ட தேன்றேறன் மாற்றிக் 
குருதி துடையாக் குறுகி மருவினியர் 

௩.௦ பூத்தன ணங்கை பொலிகென நாணுதல் 

வாய்த்தன்றால் வையை வரவு 

மலையி னிழியருவி மல்கிணர்ச் சார்ச்சார்க் 
கரைமரஞ் சேர்ந்து கவினி 3மடவார் 

நனைசேர் கதுப்பினுட் டண்போது மைந்தர் 

௩௫ மலர்மார்பிற் சோர்ந்த மலரிதழ் தா௮ய் 

மீனாரம் பூத்த வியன்கங்கை நந்திய 

வானம் பெயர்ந்த மருங்கொத்த லெஞ்ஞான்றுக் 
தேனிமிர் வையைக் கியல்பு 

* புள்ளே புனலே புலவிமிம் மூன் றினு 
  

  

ரக அமை அவவை eee ae ~~ see tetie mete 

னள், ௮வளைப்பொருக்தாதேநீங்கென் ப பொய்யாது ந்சொல்ல, அபபூப்பிள் 

தோற்றத்தை ஒரு தலையாகஒத்த செஞ்சாக தன்காததத்தால் பூப்பின்மையை 

அதிக்துவைத் தும் சனத திுடையானாதலாம் அவன் ஆண்டும்றும் குகை 

யொடும் போந்து பின் இலலிட்கட் கடலைகோக்க மமயினிட்றும்பரச் து 

வரும் யாத்றையொக்க விரைக்துசென்று மூழுமாறு களிப்புமிக்க பழத் 
தேனாத்செய்த தேதலையுநுகராது குருதிபோலும் பூரீசை த துடைத் த ௮ணு2 

மருவுதலின், அவர் அவளிலலத் தார்க்கு கங்கை பூத்தனள்பொலிகவெள்த 

கொல்ல, அத ற்கு அவள் நானு தலைட்பயகஈ தது, வையையதுவரவு, 

இதுவும் வருஇன் தனவும் காதத்பர ததையைக்கு நித தக்கூ.றியன, 

௩௨ - ௪. மலையினின்றுமிழிக்த அருவ்போக்து கரையிடச்தோறும் 

இடக்தோ றுமுளவாயெ மல்ணெர்மர ததைசசேர்கது ga pps yor Hye 

Qu pp மட வார்க துப்பினித்றீர்க த தேன்சேர் தண்போதுகளும் மைக்தர்கள் 

மார்பித்தீர்க த மலரிதழ்களும் பரக்கப்பட்டு மீனுயெமுத் தப்பூத் துவிளல் 

ஓய வானத் தின்கட் கங்கைபெயாகதகூற்றை ஒத்தலுடைமை. : 

௩௯-௪௭, ஒளிளெர் உண்கட்கெண்டை, மதுபானம் புனலாட்ட 

புலவியென்னும் இம்மூன் தினாலும் ஒள்ளியக்சம் சிவக்க, வண்டினம் 

வாயைச்ஞழமும் அழகுடனே மயிரினின் ௮ுநீல்குசீர்மையையுடைய பூக்களி 
னின் pil sms மிக்கரீரின கண் ஆடும்பா ததையசை அடுததடுத் துட்புல 

அவனைக் eee sherman meer ne neem eee களையை   

    

| ‘03 - b}— 1தால்க, 3கனிப்பட்ட, மடவாரஈதனைசொ, 4 கள்ளே, 

8 சச்தன தீ திடையானாதலால்,



பாடல்.] ப _பரிமேலழககுரை. 125: 

#0" 'மொள்ளொளி !சேய்தா னொளிசெருண்; சட்கெண்டை 

*பல்வரி வண்டினம் வாய்சூழ் கவினொடுஞ் 

8 சென்னீர் வீவயிற் றேன்சோரப் பன்னீ 

105505 தாடிவார்ப் புல்லக் குழைந்து 

வடுப்படு மான்மதச் சாந்தா ரகலத்தா 

&@ னெடுத்தவே 1யெக்க நூக்குயர்பு தாக்கத் 

தொடுத்ததேன் சோரும் வரைபோலுக் தோற்றங் 

கொடித்தேரான் வையைக் இயல்பு 

வரையார்க்கும் புயல்களை 

தரையார்க்குமித் தீம்புனல் 

௫௦ கண்ணியர் தார் கமழ்ஈறுங் கோதையர் 

பண்ணிய வீகைப் பயன்கொள்வா 3னுடலா 

னாணா !ளுறையு நறுஞ்சாந்துங் கோதையும் 

பூத்த புகையு மவியும் புலராமை 

லுதலால் கெ௫ழ்க்து அழிந்ததும் அழியாசதுமாகய கத் மாரிக்குழம்பார்க் த 

அகலத்தான், பனியால்வளைக் தவேய் அப்பனிநீங்க மேலேசளர்ச்து 4 மிசைச் 

சென்று: தாக்குதலால் தேன்சோர்ந் துவிழும் வரையையொக்கும் தோற்ற 

        

முடைமை, 

௪௦. கெண்டை நீரஞ்ுவக்கவெமப் பண்பிய்றொழில் பொருண்மேல் 

நின் தத. | 

௪௮-௯௬, மேகம் வரைக்கண்ணே ஆராநீத்குமல்வளவில் இவ்வகைத் 

தா௫யதீம்புனலுள் திரை கரைக்கண்ணே ஆராகித்கும். 

இவ்வளவும் தோழி தன்னுள்ளே கூற.வாளாய்ப் புனலாடியவரலாறு 

தி£ மேல் வையையைகோ க்இக்கூறுவாளாய் வாமின்மறுக்ளெருள் :_ 

௫௦-௫௫, வையாய்! கண்ணியராய்த் தாரராகய மைந்தரும் கமழ் 
  

  

* ப வரிவண்டுவாய்சூழும் வளங்கெழுபொய்கை'! (கலி. ௪க.) 

1 எக்9, இசைச்சொல்; (தெலுங்கு) 

1 “புகைபூ, அவியாராதனை யழல்பல வேதந்த" (பரி, சு: ௧௪.) - 

(பி-ம்)- /செய்தாரொளி. $செனனனீவுவீவயித, 9ஆடலின.. 

லிசை,



. மருஅற்க ஷன் 1மலிதந்து த்தம் 
..இ௫ வரு௮ற்க வையை நினக்கு. 

என்பது, காதற்பரத்தையுடன் புனலாடிய கலைமகன் தோழி 

யை வாயில்வேண்ட அவள் புனலாடியவாறுகூறி வாயின்மறுத்தது. 

நல்லழுசியார் பாட்டு. 

நல்லச்சு தனாரிசை. 

பண் ணோதிறம். 
  

  

தறுங்கோதையராயேமகளிரும் மூன் பொருள்களை த*தானம்பண்ணி அதன் 

பயனைகயெடோக த தை pera org மாடோறம் ஆம்தலான் அவர்கையுமை 

யாயே 1பொன்மீன்முதலியவும் ௮ " ரிந்த சாக்தும் மாலை யும் ஈரணிபுலர்த 

தும் பொலிக தபுகையும் நீனக்குச் தரும் உள்டியும்இடையறாமல் மழைமரு 
தொழிக; அம்மழையிஞூயவெள்ளம்பெருச ஈனக்குவரத்ரதொழிக, (௧௨) 

  

  

“தான தீதாத் போகம் தலத்தாத் ஈ௨ர்க்கமாம்"" (சிறுபஞ்ச, ௩4.) 

* இட்புத்தகத்தில் -௦ - ஆம் டக்கத்துக் கீழ்க்கு திப்டைப்பார்க்க. 

(பீ-ம்.)-- 1மலிகது.,



பதினேழாம் பாடல். 
  

சேவ்வேள். 
தேம்படு மலர்குழை பூந்துகில் வடி. மணி 
யேந்திலை சுமந்து சாந்தம் விரைஇ 
விடையரை யசைத்த வேலன் கடி.மரம் 
பரவின ர௬ரையொடு பண்ணிய விசையினர் 

@ விரிமலர் மதுவின் மரஈனை குன்றத்துக் 

கோலெரி கொளைகறை புகைகொடி. யொருங்கெழ 
மாலை மாலை யடியுறை மியைகர் 
மேலோ ருறையுளும் வேண்டுரர் யாஅர் 

ஒருதிறம், பாணர் யாழின் நீங்குரலெழ 

௧௦ ஒருதிறம், யாணர் வண்டி னிமிரிசையெழ 
_ ஒருதிதம், கண்ணூர் குழலின் கரைபெழ 

(பதினேழாம் பாடலுரை.) 
௧-௮, கோலப்படம் எரியும் இசையி.பங்க ரூம் சக்தனமுதலியலிரை 

களும் அ௫த்புகையும் கொடிகளும் ஒருங்கேவரத் தாம் தேன் கிளைக் தமலர் 

களையும் குடைகளையும் பூச்தொழில்களையுடைய து௫ல்களையும் வடி.த்தமணி 

யினையும் ஏந்தப்பம் இமையினையுடைய வேலினையுஞ்சுமச் துவது கடிமர 

    

மாய *கடம்பை உரையாலே ஏத தனராய,1ஆளத் தியாலரீக்கெய இசையின 

ராய் விரிமலர்ம துவா.!: மரக்களகளையுக்குன் நத்து அடியின்கண் உறைதலை 

மாலைகடோ௮ம்டொருந்துவாருள் தேவருலகத்து உறைதலை வேண்டுதா 

ருளரோ? 

௨௦௨௩ சர்தனததைத்தெளிதது அரைக்கண்ணே வேலன் விடை 

யைக்கடடின பூசையையுடைய மாமெனக் கூட்டுக, 

a, கோலெரி - தபம். 

ஷஹூவெனளம் சுமக்தெனவுரி.1் ஐ வினையெச்சங்களும், பரவினர் இசை 

யினரென்னுமுத்றுவினையெர்சங்கரும இயைநரெம்னும் தொழித்பெயருள் 

'இயைதலோடுமுடிம் தீன. 

௧௦. பூக்களா$,ப புதுவருவாயினையுடையவண்டு, 

க்க, BOT see terse es கசா ரா பப பாட 

  
* “தடம்பம 6 sites" (பரி, ௧௯) 

1 இ௱த்தியினியல்பைச் சிலப்பதிகாரத்திற காண்க) (பக், ௮0௫.) இப் 

பெயர் ஆலாபனமென் று வழக்கும், 
(பி) - ம் 1விரைஇய,
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'தருதிறம், பண்ணார் தம்பி பரர்இிசை யூத 
ஒருதிறம், மண்ணார் முழவி னிசையெழ 
'ஒருஇறம், ௮ண்ண னெடுவசை யருவிநீர் ததும்ப 

௧௫ ஒருதிறம்,* 1பாடன்ல் விறலிய ரொல்குபு நுடங்க 
ஒருஇறம், வாடை யுளர்வயிற் பூக்டுகாடி. நுடங்க 

ஒருதிறஜ், பாடினி முரலும் பாலையங் குரலி 

. னீடுகிளர் இழமை கிறைகுறை தோன்ற 

ஒருதிறம், ஆ௫சீர் மஞ்ஜை யரிகுர றோன்ற 
௨௦ மாறுமா அுற்றனபோன் மா 3றெ£ுர் கோடன் 

: மாறட்டான் குன்ற முடைத்து 

பாடல் சான்று பல்புகழ் முற்றிய 

கூடலொடு பரங்குன்றினிடைக் 
கமழ்கறுஞ் சாந்து னவரவர் இளைப்ப 

௨௫ 8 ஈணிஈணித் தாயிஒஞ் சேசய்ச் சேய்த்து 
  

௧௨. ....வபவவவப பயோ துமிசையினை 

௧௫, பாடுதல் கல்ல 'விதலியர், 

லினையது கவ்மை வினைமுதன்மேனின் தது. 

௧௬, உளர்வயின் - ௮சைந்தவிடத்து, 

௧௭-௮. பாலையையுடையஅழியே மிடற்றுட்பாடத்கண் காலுதாக்க 

டையூழேமையும் இரண்டூதாக்குடைய,..... verre seecses GOCY DG goer g 

௧௯, €ருக்கசைய ஆடன்த மயில.து அரிச்தகுரல். 

௨0. கல்லீகளால் மாறுமாளந்்தன்மையுத்தசபோல Bain g pps 

கோடல். 

௯௬-௧௯, 1யாழின்குரலொடுவண் டி.சைக்கும், குழலின் கரைபொ் 

- தும்பியிசைக்கும், முழலிசையொடு அருவீ£ரொலிக்கும், விதலியர் துடக்க/ 
தொடு கொடி துடக்கத் திற்கும் மெமைநீமைகுழைகளின் தோத்ததிதொ 

அரிகுரத்ரோேத்சத் தித்கும்கொள்க. 

— ge -G. பாடு தலமைக்து பலபுகழுல் Yee ப்பெத்த கூட்த்கும்டாா 
  

* பதிற்றுப்பத்து, ௧: ௧டி- ௧௧ பரி, ௧௪: கட - ஈட மது, ௨௧௭ - ௮ 

* “குழலிசை தும்பி கொளுத் இக் காட்ட, மழலை வண்டின சலயாழ் 
செய்ய'', “கொம்பர்தி தும்பி குழலிசை காட்டப்,பொக்கர் வண்டின awe 

யாழ்சசெய்ய"' (மணி, ௪1௩ - ௪, ககூட்டுஎ - ௮) “அருவி, தாழ்ச்,து வீழ்! 

,_ திவை முற்லித்ற தும்பின"', “படுகண் முழலினிமிழருவி"" (சீவக, ௧௫௪௬௦ 

௨௧௪௨), '“உல்லியென்னுமாதராடு மாடகம், கண்டு"' (னா, சிய, ௨௧௬.) 

(பீ. ம் )-* 3பாடல்லி தலியர், Sod peut 8எதிர் தொள்ளன. 

நி சணிச்தனித தாயிலுஞ்,



  

பாடல், J பரிமேலழகருரை. : 

 மடழ்மிகுதேஎம் கோதையர் கூந்தல் குஞ்சியிற் 
1 சோர்ச்தவி hap னியங்குமா நின்று 
வசைரீங்யெ வாய்மையால் வேள்வியாற் 
றிசைகாறிய *குன்றமர்ந் [தாண்டாண் 

௩௦ டாவி யுண்ணு மடில்கெழு கமழ்புகை 
வாய்வாய் மீபோ யும்பரிமை பிறப்ப 

- தேயா மண்டிலங் காணுமா நின்று 
வளைமுன்கை வணங்கிறையா 
சணைமென்றோ ளசைடொத்தார் 

௩௫ தார்மார்பிற் றகையியலா 

ரீரமாலை யியலணியார் 
மனமகிழ் தூங்குரர் பாய்புட டைச் 
சுனைமலர்த் தாதூ.தும் வண்டூத லெய்தா 
வனையபாங் குன்றி னணி 
  

Ga PS BASS இடைநின் நநிலம் மிக அணித்தாயினும் மகளிரும் மைச்த 

ரும் நெருக் விளையாடுதலால் மிகச் சேய்த்தாகாகின்தது, 

௨௬ - ௭. மஇழ்ச்சிமிக்க அவர்கள்கூச் தலினின் றும் குஞ்சியினின் றும் 

வீழ்ச் து ௮லிழ்ச், த மாலையால் தடுக்கப்பட்டு இயங்குகெறி இன்றாகாநின் றது. 

௨௯ - ௩௨. 1 புகழால் இசையெங்கும்பரக்த குன் தின்கண்மேலி உல 

கத்தார் பலவிடத்தும் செய்கன் றபூசைக்கண் முருகன் * ஆவியாகக்கொள் 

ஞூம் அஇற்புகை அவ்விடர்தோறம் மேலே போதலான் உம்பர் இமையா 

நின் று கீங்குவார்; ஆதித்தமண்டிலமும் ஆண்டுக் கானும் இயல்புடைத்' 

தன்று, 

ne. தேயாமண்டிலமெனறார், 8 ஏனைமண்டிலம் தேய்தலின். 

௩ - ௯. ஈரமாலை இயலணியாராய வளைமுன்கை வணக்கறை 

யாரும் ௮வர் அ௮ணைமென்றோளின் கட்டங் அன்பொத தாராகிய தாரமார்பித் 

றகைழியலாரும் மனமூழ் தூற்கு உடனே பாய்க்தாடுதலால், வண்டுகள்: 

வெருவிச் சுனைமலர்த்தாஇனை ஊதட்பெறா; பரங்குன் நினது ௮லம்காசம் ' 

அத தன்மைய. ் 

* “குன் தமர்ச் துறைதலுமுரியன்"' (முரகு, ௭௭) த 
' ஆண்டாண்டுதைதலு மதிக் தவாதே " (முந்து, ௨௪௯.) 

* இசையாற் றிசை போய துண்டே'' (வக, ௩௧) 

ஏனைமண் டிலம் - சக் திரமண்டிலம்। “ மதியித்தேய்வன '? (மதுரை. 

க௬டு -௬), * தேய்தலுண்மையும் '' (புறநா. 2.61.) 

(பீ- ம்ம் சோர்ச்தலிதழின், 

AD
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௪0. ஒழோர், வயல்பாரக்கும் ணர்வெள்ளருவி பரந்தா னா தசோ 
... மேலோர், இங்க்குதலால் வீழ்மணி 1நீலஞ் Gromer 
தெய்வ விழவுந் இருந்து விருந்தயர்வு 
மவ்வள் எருவி யணிபால் குன்றிற்குந் 

தொய்யா விழுச்சீர் வளங்கெழு வையைக்குங் 

௪௫: கொய்யுளை மான்றேர்க் கொடித்தேரான் கூடற்கும் 

கையூழ் தடமொற்ற ஈன்று 

எனவாங்கு 

*மணிரிற மஞ்ஜை யோக்கிய புட்கொடிப் 

பிணிமுக மூர்ந்த வெல்போ ரிறைவ 

Gu 3 பணியொரீஇ நின்புக ழேத்தி 

  

என்றது, முன்னர்ச்சொல்லுஇன் தவத்தை. 

௨௪௦-௩௪௧. மலைக்கண் வார்வெள்ளருவி ஆனாது பரச்து உழவரத 
எயலின் கட்பரக்கும். மேல் விளையாடுமகளிர் இயங்குதலால் அவர் பூணி 

ஸின் றும் விழுச் தமணிநீலம் உழுகிலத்தைச் சிதைக்கும். 

இரண்டு அரோவும் அசை, 

௪௨ - ௬, பிரிச்ததலைவர் வினைமுடி த்துக் கடி Horas g கூடுதற்கு oa) 

வெள்ளருவியணிக் த பரல்குன் நின்கண் தலைவியர்செய்யும் தெய்வவிழாவும் 
௮ல்லனம்கூடியவழிக் கெடாத விழுப்புகழையுடைய வளங்கெழு வையை 

யின்கண்ணும் ஏனையார் கொய்யுளைமான்தேராநத்சூழப்பட்ட கொடி த்தேரை 

ப்டையான்கூடத்கண்ணும் அவர்செய்யும் இருக் துகிருக் தயர்வும் தம்மிற் 
காரணகாரியங்களாய்த் தடுூமாதிவருதல் இல்லதகெதியாதலின் ௮கர்க்கு 

தல்லொழுச்கமாயித்று. 

வையையின்கண் கிருக் தயர்தலாவ.து, அவசோடு புதுப்புனலாடுதல். 

கழ்புடைமகளிரும் தலைவரது அதம்நிமித்தமாகப் பூசைசெய்து அதன் 

பயனுகர்வரென் தலின்) இதுவும் கடவுண்மேலதாயித்.று. 

இவ்வளவும் முருகனது பரங்குன் தத்தைப்புகழ்ச் து, மேல் அவனை 

எதிர் முகமாக்் வாழ்த துன்ரார்:-- 

௪௮ - (௩. மணிகிற மஞ்ஞஜையினையும் உயர்ச்த கோழிக் கொடி 

“மணிமயி துயரிய மாரு வென்றிப், பிணிமுக வூர்தி யொண்செய் 

யேர்லும்'' (புநீநா, ௫௪௬.) 

(பீ - ம்)-- 1சீலஞசேறுழக்கும், நீலஞ்சிதைக்கும், பணியொரிஇய,



i} tampa gat ஸ் 
யணிரெடுல் *குன்றம் பாடுற்ம் தொழுதும் 
“அவை, யாமுமெஞ் சுற்றமும் பரவுது 

'மேம வைகல் பெறுகயா மெனவே, 

கடவுள வாழ்த்து. 

நல்லழுசியார் பாட்டு. 

நல்லச்சுதனாரிசை. 

பண் ணோேதிநம். 

  

பினையும் 1 பிணிமுகத்தையூர்ர் து செய்யப்பட்ட வெல்போரையுஞு டைய 

தீலைவ! மக்கண்மாட்டுப் பணிமொழியையொழிரஆ்் து சின்புகழையேக் இ 
பவட ப யாமும் எம் சுற்றமும் வேண்டி க்கொள்ளாநின்சேம்) பிறவித் தன் 

பம் சாராதவைகலைட் பெறுகவென்று, (௧௭) 

  

* ப பயமலை யேத்தி யகவினம்பாடுவாகாம்'' (கலி. ௪௦), ** தேமுயர் 
௪மையக் குன் தம் பாடும்"! (அகநா. ௨௦ ௮), * நின்னுநின் மலையும் பாட" 

(புறநா, ௧௪௩), 4 தாங்கரு மரபித் ஐன்னு் தந்ைத, வான்பொரு 

நெடுவரை வளனும்பாடி. '" (சிறுபாண், ௧௨௭ - ௮). 

* “ சேவலல் கொடியோன் காப்ப, வேம வைக லெய்தின்றா லுலகே” 

(குறுந். கடவுள்.) 
* பிசசிமுகம் - முருகக்கடவுளுக்கு உரிய யானை; (பரி, ௫: ௨.) 

॥ ஒடாப் பூட்கைப் பிணிமுகம், வாழ்த்தி"! (முநகு. ௨௪௭) ) “ஊர்ந்ததை,... 

'வேழம்"” (பரி, ௨௧; ௧-2 ௨) 'கடுஞ்ெ் விதல் வேள் சளிஜறூர்ச்தாக்கு!? 

(பதிற், ௧௧.) '' மிடல்கெழுவேலவன்களிற்தின் மீது”, * அடர்ச் இடு 

களிற்று வாகனனாய்"'! (இலிங்க, ௭௦ - ௬) ௮௦ - ௭, )



பதினெட்டாம் பாடல், 

சேவ்வேள். 
*போசெுர்ச் தேற்றார் மதுகை மதந்தபக் 
காரெதிர்ந் தேற்ற 1கமஞ்சூ லெழிலிபோ 

னீர்கிரந். தற்ற நிலந்தாங் கழுவத்துச் 

1  சூர்கிரந்து சுற்றிய மாதபுத்த வேலோய்ரின் 
@ தீர்கிரந் தேந்திய குன்றொடு 8சோ்கிசக் 

தேறுமா ॥4றேற்குமிக் குன்று 

ஒள்ளொளி !மணிப்பொறி யான்மஞ்ஞஜை கோக்கித்தன் 
  

(பதினேட்டாம் பாடலுரை,) 
௧-௬, தம்முட்கூடிப் போரையேத்த அவுணர து வலியானுண் டாடிய 

பெருமிதம் கெட, விசும்பிஃ்கட்பரர்து கார்கால த்தையெ இர்க்த நிறைந்த 
சூலையுடைய மேகம்போலிருண்0 நீரைப்பரந்தே த்.2 நிலத் தால் தால்கப்படுப் 

கடதப்ரப்பினுட் பரக்துசுற்றி/ சூர்மாவைத் தபு த்தோய்! நின் னைப்பயக் 
புகழைத் தான் அகன்று ஏத்திய *இமயத்தொடு கேர்நின்று ஏறுமாருதமை 

யேத்கும், இப்பரம்குன் ற. 
மதக்தப மாதபுத்தோயெஃ இயையும், 

௬, *ஏறுமாதென்பது, பகைத்தத்கு ஒருலகவழக்கு, 

நீ விரும்புதலால் இப்பரங்கும் று நிம்னைப்பயர் த. இமயம்போலட் 

புகழ்பெத்தது, ௭௪ று: 

இனி முருகவேளைப் படர்க்கையாக்ள இம்மலைச்சிதப்புக் கூத் 

ரர் :-- 
ஈ.. ௧௩. ஒள்ளொளி மணிபோழும் பொறியினையுடைய ॥! ஆலுமயில் 
  

* இப்பாடலின் முதல்கான்கடி களும், * அணக்குடை யவுண ரேமம் 

புணர்க்குஞ், கருடை முழுமுத தடி6்த பேரிசைக், கடுஞ்சின விதல்வே்" 
(பதிற், ௧௧) என்பதும், அவுணர் 5ல்வல மடங்கக் கலிழிணர், மீ£முச 

திடிக்த...வேதற்சேய்'' (முருகு. ௫௯ - ௬௧) என்பதும், *(அவுணரெல்லாரும் 

தீம்முடனே எதிர்க்தார்வலியிலே பாதி தல்கள் வலியிலே கூடும்படி' மக் 

திரக்கொண்டிருச் து சாதித்த தொருமாயை வெட்டின சேய" என்னும் 
அதன்விசேடவுரையும் இங்கே ஆராய்தற்பாலவை. 

t “மணிப்பொறிக்குடுமிப், அலி மஞ்ஞஜையாதும்"' (நற். ௩௫௪), 

2 “ஸரக்குன் திமயக் குன் ஐ நிகர்க்கும்'' (பரி. ௮: ௪௪,) 

4 “ஏறுமாறாக இருப்... ளே யாமாயின்”' (தனிப்பாடல்,) 

| “இலுமிம்மஞ்ஞை'' (சவக, ௨:௩௪) 

YP - ib) கயஞ்சுழெழிலி, 3மாதபுத்தோய், கீர் சிரச்து, 492 

திருக்குன் று,



க௮ஆம் பாடல்] பரிமேஷழகருரை, Los 

னுள்ளத்து நினைப்பானைக் கண்டன டி.ருஅதலு 
மூள்ளிய அணர்ந்தேனஃ துரையினி ரீயெம்மை 

௧௦ யெள்ளுதன் மறைத்தலோம் பென்பாளைப் பெயர்த்தவன் . 
காதலாய் நின்னியல் களவெண்ணிக் களிம$ழ் | 

பேதுற்ற விதனைக்கண் டி.யானோக்க ரீயெம்மை 
1 யேதிலா கோக்குதி யென்றாக குணர்ப்மித்த 
லாய்தேரான் குன்ற வியஜ்பு 

கட ஐவளம் பூத்த வணிதிகழ் குன்றின்மேன் 

மைவளம் பூத்த மலசேர் மழைக்கண்ணார் 

கைவளம்பூத்த வடிவொடு காணாய்£ 

மொய் *வளம் பூத்த முயக்கம்யாங் கைப்படுத்தே 
மெய்வளம் பூத்த விழைதகு பொன்னணி 

௨௦ நைவளம் பூத்த ஈரம்பியைசீர்ப் பொய்வளம் 

பூத்தன பாணாரின் பாட்டு 
  
நோக், அதனழகையும் களிபபினையும் த ॥ உள்ளத்தாத் குறிக்கொள்ளும் 

கானவனை தீ திரு நு,தலகணடு 6 நினை தத தறிஈதே.௭) இனி, அதனை எமக்கு 

உரை; எம்மை நோக்காது இகழிலை மறைத்தலொழிபெ.ர்று ஊடுவாளை 

அவன் அதனைமாத்நி, யாம் செய்யுங்காதலை யுடையாய்! தன்னாத்களவு 

கொள்ள அரிதாய நின்சா.பலைக் களிமடழாத் களவுகொள்ள எண்ணி அது 

தான்பெறாது வருத்தமுற்ற இதனைக்கணடு யான் அவ்வருமையை கினக்க, 

நீ எம்மை இகழ்கதேமாகக் கருதாரின்றாயென்து அவ்வடலை அட் போழுதே 

யுணர்ப்பித்தல், 
௧௫-௨௧. மெப்்அழகுபூத்தத்கு ஏதுவாயே விழைத்கு Outer 

எணியினை யுடைய பாணா, 85 துவளமும் பொலிஈத பரங்குன் தின்மேல் 

வாழும் மழைக்கண்ணாது இறுக மிகுதியையுடைய முயக்கத்தை அவ 

ரூர் செ.பதவடுவால .பாம் தெளியவறி3$,, வவ விட்பபரிடை 

யென்னும் பண்ணை ததருடன் ற யாழ்கரம்பிரகு இ௰யகத கின் பண்டைப் 

பாட்டு) நின்னை பலலது பாத்தைமை.பானெ.னும் இபலொடு கூடுதலால் 

நின் பொய்ம்மிகு தியையுணர்த இத்று, 

மலைவளமைக தாவன. 1'அரக்தெலி செரதே னணிம௰ிலின் பீலி, திருத் 

தகு சாலியோ டைகது.'' என்பதனான திக. 

வளம் - மிகுதி , ' வினைவள நீதெழ நீறணியம்பலவன்” (திநச்சிழ் 

றம்பலக்கோவையார், ௧௧௮.) ர 

* “இச்செய்யுள், '*அரக்குலண்டு'' என்றபாடபேதத்துடன், காடுபடு 

திரவியத்தித்கு மேத்கோளாக வேறுரைகளில வழங்குசன்5௮- 

(9 - ம்)-- 1ஏ இலானோக்குதி. 3விழைதருமெய்யணி,
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தண்டளிர் தருப்படுத் தெடத்துரைஇ 
மங்குன் மழைமுழக்கெ விறல்வசையாற் 

கண்பொருபு சுடர்ந்தடர்ந்திடக் 

௨௫ திருள்போழுகங் கொடிமின்னால் 

வெண்ீசுடர் வேல்வேள் விரைமயின்மேன் ஞாயிறுகின் 
ஜனொெண்சுட சோடைக் களிநேய்க்கு கின்குன்றத் 
*தெழுதெழி லம்பலங் காமவே எம்பின் 
றொழில்வீற் றிருந்த ஈகர் 

௩௦ ஆர்ததும்பு மயிலம்பு நிறைநாழி 

சூர்ததும்பு வரைய காவாற் 

கார்த தும்பு 1நீர்ததும்புவன சுனை 

3 யேர்ததும்புவன பூவணி செறிவு 
  

  

  

இது, பாணனுக்குத் தலைவன்பரத்ைமை கூறு. ராசொருதலைலி 

கூத்து. 

இதனால அதிதன்மைத்தாயே இஃபத்தென்பத பெறப்பட்டது, 

இனி அவனை எதிர்முகமாக, 

௨௩ - ௯, வேலையுடையகேளே விரைச்ச மமினமேல் வருஞாயிதே | 

மழை முழங்க சிகரமும் ௮2. கட் கொடிமின்னலும், நின் ஓடையை 
யுடைய களித்றையொக்கும்; கின்குன் தத் இின்கண் எழுதிய அழகையுடைய 

அம்பலம் ௮ம்பினது ஏ.த்தொழில் நிலைபெத்்த காமவேள் 1சரமச்சாலையை 

யொக்கும்) 

வ திதுிமின்னும் வழக்கு கோக்... .. 0.90510 gr. AO vex apt, 

ட் மழைக்கு முடக்கம் கூற்னமையால், யானைக்கும் முழக்கம்கொ௱ளப் 
படும். 

௩௦“ ௩.௨ கர் சிறைத் வரையவாக,ப சோ&.களும் மேகத்தால் 

நிறைத்த நீர்.துளும்புவன வாயெ சுனைகளும் பூவணிச்த செதிவால gpg 

அளும்புசன் றவை ஆர்மிக்க கூரிய அம்பு நிறைத்த அவ. நூணியை யொச 

கும், 
* பரிபாடல், ௧௯: ௪௮ - (௫௭. 

ர சிரமச்சாலை - ஆயுதப்பயிற்௪ செய்யுமிடம் , "* சரமதீஇசான் றலா 

(திருவால, 1.46: ௪), 4 சிரமரிலை காண்மின் "" (வி- பாரதம். வாரனா 

ag.” Ge) 
$ “முதல்வரின் யர்னை முழக்கங் கேட்ட, கதியித்தே] காரின் குரல 

(பரி ௮: ௧௭ - ௮) 

(பீ-ம்)-- 3தீர்தயக்குவன, ஏர் தயல்குவன, பேர் தயல்குவன. 

ர
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போர்தோற்றுக் கட்டுண்டார் கைபோல்ள *கார்தோற்றுக் 
௩௫ காந்தள் செறிந்த கவின் 

கவின்முகை கட்டவிழ்ப்ப தும்பிகட் பயாழின் 

புரிகெ௫ழ்ப்பார் போன்றன கை 

அச்சிரக் காலார்த் தணிமழை கோலின்றே 
வச்சிரத் தான்வான வில்லு 

௪௦ வில்லுச்சொரி பகழியின் மென்மலர் தாயின 
வல்லுப்போர் வல்லாய் மலைமேன் மரம் 

வட்டுருட்டு வல்லாய் மலைய நெட்டுருட்டுச் 

சீர்த.தும்பு மரவ முடன்?றந்து 

போர்த.தும்பு மரவம் போலக் 
௪௫ கருவி யார்ட்பக் கருவிரின்றன குன்ற 

மருவி யார்ப்பமுத் தணிந்தன வரை 

  

  
  

  

௩௪-௫, கார் தோன்றுவிக்கும் கார் தட்குலைகள் நெருக்யெ அழ 

காத் போர்தோதறுக் கட்டுண்டார் கையையொக்கும், 

௩௬ - எ. தும்பி கட்டவிழ்ப்பவவாடிய ககினையுடையகார் தண்முகை 

கள் கட்டு தலையுடைய யாழ்கரம்பினது புரியை கெடழ்ப்பார்கையை ஒத்.தன. 

உவமை, மலராது குவியாது இடையதா௫ய நிலைமைபத்தி நின் 

த்து. 
௩௮ - ௯. அழூயமேகம் முன்பனிச்காலத்தின்௧ணீ ஆர்த்து இந்திர 

னது வானவிலலைவளைத்த.து. ச 

ஆர்ச தம்பும் (௩௦) என்பது முதலாய இச்கான்குறப்பித்கும் குன்றத் 

தென்பது அதிகாரத்தால் வருவிக்க. 
௪௦-௪௧. சூ.துப்போர்வல்லகினது மலைமேன்மரங்கள் அவ்லில்லுச் 

சொரியும்கணைகளுளவாயின் ௮வற்றையொக்க மெல்லியம௰ரைப்பரப்பின, 

௪௨ -௫. வட்டுருட்டுதல்வலலஙின்மலைக்கட் குன்தத்துப் போரின் 
கண்மிகும் அரவம்போலத் திரளா8.ப தாளமொலிக்கும் ஒலியொடு Apig 

இயங்களார்ப்ப மேக த்தொகுதியும் ௮ல்வார்ப்பொடு நின் தன. 

ஈண்டு குன் தமென்தது, முருகவேள்கோட்டத்தையும் அதனைச்சூழ்ச்த 

இடத்தையும். 
Pr, மலைக்கட்கெரங்கள் அருவி *யார் ததலால முத தணிக காலொத் 

த்ன, ; 

* ஆர்த்தலால் - ஒலித்து இழிதலால ; "' அருலியார்க்கும் '* (புறநா, 

௧௨௮) என்பதன் உரையைப்பார்க்க, 

(ீ- ம்.)-- 1கார்தோத்தற் கார்தஎஞ்செறிகத. 3௮ணிமணிமழை, 
8வல்லாயமலை செருட்டுருட்செ, 

 



பரிமாடல். (௧௮-ஆம் பாடல்.) 

குருவி யார்ப்பக் கூரல்குவிந்தன இனை 

யெருவை கோப்ப வெழிலணி திருவில் 
வானி *லணித்த வரிபூதும் பன்மலராற் 

௫௦ கூனி வளைத்த சுனை 

புரியுது ஈரம்பு மியலும் புணர்ந்து ' 

சருநிபுல் பூவுஞ் சடருக் கூடி 
யெரியுரு ககலோ டாரமுங் கமழுஞ் 
செருவேற் ருனைச் செல்வரின் னடியுறை 

CG யுரிதினி லுறைபஇச் சேர்ந்தாங்குப் 
பிரியா திருக்கவெஞ் சுற்றமோ டெனே. 

கடவுள் வாழ்த்து. 

குன்றம்பூதீனார் பாட்டூ. 

நல்லச்சு தனா ரிசை. 

பண் காந்தாரம். 

  

௪௭, தஇனைகள், குருவியார்க்குமாறு கதிர்கள்விளைந் தன) 

௪௮ - ௫௦. சுனைகள், கரையினின் நும்சாய்ந்த வேழத்தை முட்டுஉன 

பல கிதத் துமலராத் கூனத்பட்டு எழிலணிக்த 1 இருவில்லைவளைத்த வானை 

யொப்பவா ௨ண்டூதும் அழகுடையஉாயின, 

* இவ்வளவும் மலைச்ரிதப்புக்கூ தி மேல் வாழ்த் திமுடி கன்றார்:-- 

டுக -௬. செருவேத்முனைச்செல்வ! நின்பூசைக்கட் புரிதலுத்த கரம் 

பினது ஒலியும் புலவர்பாடிய இயத்பாட்டுக்களும்பொருக்தி வேதவொலி 

யும் உபசாரமாயெபூவும் இபமுங்கூடி. எரியின்கண் உருகுமடலும் சர். தன 

மூம் தாபமாய்க் கமழாகித்கும் நின் அடி.யின்கணுறைதலை எமக்குஉரித் தாச 

வுறையும் பதியைச்சேர்க்தாத்போல எம்சுத்றதத்தோகூடி. யாம் பிரியா 
இருப்பேமாக, (௪௮) 

  

* அணித்த . அழுகுசெயத, 
ச் 1உரிதமர் துறக்கம்!” (பரி. ௧௩ : ௧௩); 'உரிதஇி னொருதலை யெய்த 

லும்" (கீலி, ௬௨)) “அரிது த்தனையாத்பெரும வுரிதினித், கொண்டாக்குப் 

பெயர்தல்! (அந, ௧.) 

] இருகில் * இச்இரலில் ; (சிலப், கட ; ௪௫௬ ; மணி, ௬ : ௧௦.) 
(பி-ம்.)-- 1செல்வனின்,



பத்தொன்பதாம் Cm. 

  

சேவ்வேள். 
*நீலவரை யழுவத்தான் வானுறை புகு 
புலவசை 'யறியாத புகழ்பூத்த 'கடம்பமர்ந் 
தீருமுனி மரபி *(னான்றவர் அகர்ச்சிம 
னிருகிலத் தோரு மியைகென வீத்தநின் 

௫ றண்பரங் குன்றத் தஇயலணி கின் மருக்கு 

சாறுகொ டுறக்கத் தவளொடு 
மாதுகொள் வதுபோலு மயிந்கொடி வதுவை 
புலத்தினும் போரினும் போர்தோலாக் கூடற் 
கலப்போ டியைந்த விரவுத்தீ ரெல்லை 

௧௦ $யறம்பெரி தாற்றி யபதன்பயன் கொண்மார் 

॥ சிறந்தோ ர௬ுலகம் படருகர் போல 

வுரிமாண் புனைகல மொண்டுகி மழுங்கிப் 

புரிமாண் புசவியர் போக்கமை 0 தரர் 

(பத்(தான்பதாம் பாடலுரை, 9 

௧-௭, வானின்௧ன் உரைதற்கு பதுவாகிய விருப்பத்தை நீ நில 

வெல்லைபிடையுவி சகாண்டு அ.ழி:2:. அலையால் அறி: பபடாத* புகழையுடைய 

Soke மேல், பெறு தறகரிப இறரைமையானமர்ந்த தேயரெய்து 

துகர்ச்சிலய............மக்கரம் எப்துகவெளத்தர்த நகீர்னுடைய பறஹ் 

குன்றத்து இயல்சன்ற அலங்காரத்தையுடைய மயில்போலும் வள்ளியது 

goa அுறக்கத் துத் தெய்யானையது சாற......கொள்வது போலும், 

அலங்காரத்தையுவட.ப (ர.) உழுவை (௭) என இயையும், 

௮ ௧௮, அதிவ்னும் வீரத்திலும் பிதவரப் போர் வெல்லுங் கூடற் 
கண் மகளிரும் மைந்தரும் புணர்ச்சுயொடு ஃத இரவு நீம்யெ வைகசைக் 

கண் இவ்வுலகத் து அறத்தைப் பெரிதாகச் செய்து அதன் பன் நுகர 

வேண்டி தீ தேவருலகததுச் செலவாரைப் டோலத் தமக்கேத்ற மாட்சியை 
எர வககயில் ப a re tm,   

* திலரை மயிறந்த குண்டுக் ப கழி" ( ்' (புறநா. ௨௧,) 

* * கடம்பம ரணி£லை"' (அடி, ௧௦௪.) 

1 ஆன்றவர் - தேவர்; '*அம் யுணவி னா ergs (She aper, San ) 

8 * புண்ணியம் புரிக்தோர் புகுவது gf 765" (கம்ப. 287, &.) 

॥ சிதந்தோர் - தேவர் ; (பரி, ௧௪ - 20 ) 

(பீ-ம்.)- 1அதியாது. 
19



158 பரிபாடல். (௧௯-ஆம் 

தெரிமலர்த் தாசர் தெருவிருள் சீப்பரின் 
௪௫ குன்றொடு கூட லிடையெல்லா மொன்றுபு 

நேர்பூ நிறைபெய் திருகிலம் பூட்டிய 

தார்போலு மாலைத் தலைநிறையாற் றண்மண 
லார்வேலை யாத்திரைசெல் யாறு 
* சடதொடு சூழ்வரு தாரகை மேருப் 

௦ புடைவரு !சூழல் புலமாண் வழுதி 

மடமயி லோரு மனையவ ரோடுங் 

கடனறி காரியக் கண்ணவ ரோடுநின் 

1 சூரூறை குன்றிற் றடவரை யேறிமேற் 
அவ Semaine ene ஸி en 

  

புடைய புனைகலங்களையும் ஈல்ல துஇல்களையும் அணிஈது விருப மாண்ட 

புரலியராய் ஒட்டமமைத தேரராய்த் தெரிமலர்,த தாரராய் விளக்கம் தெரு 

கினகண் இருளை gs sr Gur g Br Gi திற்கு. கூடத்கும் இடை 

யெல்லா கெருல்5, யாத்திரை மெல்கம் த தணமணலாாஈ த கானலபோதும் 
வழி, அவர் மாலைபையுடை.ப தலைகள் இடைவெளியத நி தலால ஓத்த 

பூக்களை நீதைய வைத்துக்க“டி இருகிலத இட்ட மாலை டோலும், 

முதற்கண் போர் என்பதூஉம் கூடலென்பதாஉம் (௮) ௮குபெயர், 

Bis! (௧௪) என்னுமெச்சத்திறகு cpypurBu ‘Cure g' sa w-, 

சொல்வருவிக்கட் பட்டு. 

தாங்இட் (௧9) புரலியராய்த் தேரராய்த் (௧௩) தாரயா.ப் (௧௪) was 

தைக்கட் (௯) டோக்,து கேருல்பெ (கற) படருகர்டோலச் (௧௧) செல்செம் ச 

வழி (௧௮) தார்டோழும் (௧௭) என்க, 

“௧௯-௨௯, படுமணி.பானை கெடியா.!! அதிவு இருக் தி.பவமு.தி, மட 

மயிலனைய மகளீரோடும் காரியகக_ தங்கத் தன் கண்ணாயெ ௮மைசச 

சோடும் கூடி காடும் ககரும் தன்னையடைய வக்து கின்குன் தில தடவரை 

மேலேறி நீமேகி.ப கடிகரைப் 1பாடுணடாக வலச்இரியும் பண்பினாத்ரழ 
தலை உவமை சொலலுகல்கால மதியுடனே... ...... ..மேருகின் பக்கத்துச 

சூழ்வருதலையனைத்.த. 
௨௧. ஒருமென்பது அசை. 

௨௨, Mopn முரைசான்த நாலு மிவையிரண்டிக, og po pus 
மன்னவன் கண்" என்பதனாத் கண்ணவரெயல்மார். 

டர் - சக்இரன்; (புறநா, ௩௨௬௭,) 

“சூர்பு ௯லடுக்கம்!! (மலைபடு, ௨௩௯.) 
பாடு - பெருமை, 

தீதக் ற Ws ௮௧. 

(மீ-சி*- "கழித்,



  

பாடல்.) . ிமேலழகரு $மலழகருரை, 

பாடு வலந்திரி பண்பிற் பழமதிச் 
8 சூடி யசையுஞ் சுவன்மிசைத் தானையிற் 
... பாடிய சாவிற் பரந்த வுவகையி 

சூடு ஈகரு மடைய வடைந்தனைத்தே ' 
-பீநிமணி யானை *நெடி.யாய்ரீ மேய 
கடிஈகர் சூழ்.நுவலுங் கால் 

௩௦ தும்பி தொடர்கதுப்ப தும்பி தொடராட்டி 
வம்பணி பூங்கயிற்று வாங்கு மரனசைப்பார் 

வண்டார்ப் புரவி வழிரீங்க வாங்குவார் 

இண்டேர் வழியிற் செலநிறுப்பார் கண்டக் 
கரும்பு 1கவழ மடுப்பார் நிரந்து 

௩௫ பரிரிமிர் தானையான் பாசறை நீர்த்தே 

குருகெறி வேலோய்ரின் குன்றக்£ழ் நின்ற 
விடைகிலம் யாமேத்து மாறு 
  

௨௪ - ௪. பழைய வரிசையாற் ரூடிச் சுவன்மிசையசையும்பரிவட்டத் 

இனும் ஏத தியகாவினும் பரந்த உவகையிலும் காடும் ஈகரும் அடைய 
வெனக்கூட்டுக. ப 

௩௦-௩௭. மதத்தால் தும்பிகள் தொடரும் கபோலத்தையுடைய 

யானைகளை வழிகின்று வாங்கிக் காலிற்றொடரையாட்டிக் கச்சணிந்த 

1 புசசைக் கயிற்றால் மாங்களிற் கட்டுவார், அவத்றிந்குக் கண்டமாக 

முதித்.தீ கரும்பை மடுப்பார், தார்ப்புரலிகளை வழியினீங்க வாக்குவார், திண் 

டேர்களை லழியினின் நுஞ்செல்ல நிறுத்துவாராக, அவைபரந்து, ,நின் 
குன் தத் இன்£ழ்கின் த இடைநிலம் வழுதியின்பாசறை நீர்மையிளை யுடைத் gi. 

அவை சகூ.டலினின்றும் போச்து குன்றின் மேல் ஏருலாய் இடையே 

நித்தலின் இடைகிலம்.......... 4௮ வ வயச 

௩௬. குருகு, ஆகுபெயர், 

பள டயாம் தவ்கிடை நிலத்தை உயர்ததுக் கூறுமாறு இது, 

என் தது உவமையால் உயர்க்குங்கால் அதுவும் அவன் பாசதையல்லது 

பிதிதில்லையென்லுகினைவித்மு. 
இது என்னுஞ்சொல் வருவிக்கப்பட்டது. 

இனி முருகவேளைப் படர்க்கையாக்க மேல் வழுதியுடன் ஒதியோச.த 
  

  

* “ கெடியாய் நின் குன் தின் மிசை"! என்பர் பின்னும்), (அ%, ௮௪. 3. : 

1 கவழம் - கவளம் | கவழச்! களிப்பியன் மால் winder ——er துகை 

(திணாமா, ௪௨.) 

(பி-ம்)-- புரிசை,
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-கூரங்கருந்து புண்ணியங் கொடுப்போருக் = 
. கரும்பு கருமுகக் கணக்களிப் போருக் 

"௪௦ தெய்வப் பிரமஞ் செய்கு வோருங் 
கைவைத் 1இமிர்புகுழல் காண்கு வோரு 

Bump னிளிகுரல் சமங்கொள் வேரும் 
வேள்விழி னழூயல் விளம்பு வோருங் 
கூர நாண்குரல் கொம்மென வொலிப்:। 

௪௫ ?வூமுற மு.ரசி னொலிசெய் வோரு 

மென்தநூ முறவரு மிருசுடர் நேமி 

யொன்றிய சுடர்கிலை யுள்படு வோரு 

மிரதி காம னிவளிவ னெனா௮ 
  

விசேச: கூறுஙாராப் மலைச்சிதப்புக் கூறன் ஈர்: 

ஈ௮. குரங்கருக்தும் பண்டங்களை த௨ர்றித்குக் கொ?ப்பாரும், 

ரீ ௯,  கருமுகக்கணம் - மூகம் காள், 

Ko. தெய்வத்தை. பையுடைய ST run Saw cous எழுப்புகோரும், 

௫௧, கைவைத்து வாக் குடலினில சய அு௱ப்போரும், 

௪௨, யாழிய்கண் *இனிவாப்ட்பாலையையும் கூரல்வாய்ப்டாலைல; 

யும் வலியம் மெஃ.பவுமாகத்சாக்காது சமகைச்தாக் தனின்பத்தைச் 

கொள்வோரும், 

Pi. வேள்ளி . பூசை, 

௪௪ -. யாழீனது சாண்கூரல் கொம்மென ஒஃித் த அளவிலே ௮௪ 

தாளத்தத்குமத்ட முரசனெலியை எட ட்பவோரும். 

௪௪ - எ, Brembo ia Sr yb தார ககமாயுமுடைய 1சுடர்ச்சக்கரத் 

தைப் டொருந்திய ஆதித்சம். முதலாக,ரூம் கோட்களது ரீலைமைபை 

எழு இயவாச். “ett அறமே ஈரும், 

xa, Dan Or. Qasr amas oo, 

* “குரலா யிரிடாய்க் கேட்டனள் " (ச் லப், உ) என்பதம் 

Hepat ஈண் ஆராய்தத்பானை , 

ர சடர்ச்சத்காம் - அருகசக்கரல்) “உருவமுத் துட. யம்முத் 

லுமித்த்பல் காசு கோளா, . மருவக் காசு ஈழத மாமணி கஇராய்க் சம் 

குல், Carat a pense cro Come’ புசஞ்௩ழ்ச் சாட், துருஉசக் 

கரம்போச் கொக்கை துயல்வர விளங்கச் ட்டி '' (திநவனை, இருமண, 

ame.) 

(பீ-ம்,)_- 1இமிரிக்குழல், ஊேமுறு.
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... விரகியர் வினவ விஞவிறுப் போரு 
டு௦ மிந்திரன் பூசை யிவளக லிகையிவன் 

சென்ற 1கவு. தமன் சினனுறக் கல்லுரு 

வொன்றிய படிமிதென் நுரைசெய் வோரு 
மின்ன பலபல வெழுத்துகிலை மண்டபச் 

இுன்னுரர் சுட்டவுஞ் சட்டறி வுறுத்தவு 

௫௫ கேர்வரை விரியறை' வியலிடத் இழைககச் 

சோபன நிலையது துணிபரங் குன்றத்து 

மா௮ன் மருகன் மாட மருங்கு 

பிறந்த தமரிற் பெயர்ந்தொரு பேதை 

3 பிறங்க லிடைகிடைப் புக்குப் பிறழ்ந்தியான் 

௬௦ வந்த நெறியு மறந்சேன் சிறந்தவ 

சோ௭ யோ வெனவினளி யேற்பிக்க 
  

௪௯, விரய. றதனால், வினவுன்ற மகளிர் 9ரி.பாமைக் குறிப் 

பினராதலும் அவ்வினாவிர்கு இறைசொல்லுவார் கணவராதலும் பெற்றும், 

௫௦ - ௫௦.. இட் *பூசை இம்திரன்; அவ்விடத் இற் சென் த கெளதமனி 

௨; இவன் 1சினன்மிகுதலால் இவள் கல் லுருவெய்திபவாறு இதுவென்று 

1! கொண்டோத் பிழைத்த தண்டம் கூறுவாருமாய், 

௫௩. - ௭, 38 தேரப்படும் பரக்குன்றத்து மான்மருகனது மாடத்தின் 

பக்கம், சென்தவர்கையாற் சுட்டிக் கேட்கவும் கேட்டவற்றை அறிவிக்க 

வும் இத்தன்மைய பலபல 9சித் திரம் நிந்தலையுடைப மண்டபக்களைச் செல் 

விய மூல்கல்களையும் விரிந்த பாறைகளையுமுடைய அகன்த இடத்துச் செய் 

தீலாத் சோபனமான நிலைமையினை யுடைதீ௮. 

௫௮ - ௬௬. ஒரு பேதைப்பருவத்தாள் பிறத்தலானாகய தன் தமரி 

னீங்கக் காண்டல் விருட் (னாத பிதங்வெ கற்களின் இடைபிடைப்புக்கு த் 
Ci en ence a em ஷம,   

* பூசை - பூனை ட * பூசையாய்ப போகலுற்றுன் (கம்ப, அகலி 

கை. ௭௭,) ர 

* சனம் * னன்! என்றும் நூல்களில் வழங்கும்; தினே காமல் 

கழிகண் ணோட்டம் '' (பதிற், ௨௨.) 

1 “கொண்டோற் பிழைத்த தண்ட மஞ்சு” (மாணி, ௧௩ “கழு 

1 சத்திரம் நித்தலையுடையமண் டம், சித்திரசாலை ) *! எழுதேழிலம் 

பக்ஷ! (பரி, க௮ - ௨௮); * வித்தக வினைஞர் பத்திபிழ் குபித்திய, 9த்.திர 
சாலை"! (பேநங்கதை, மகத, ௪ ; ௧௪-டு;) 

(பீ - b)— 1Qseru தன், 3பிதக்கல், தொழப்டமம்,



வேள யோஜவென் றேலா வவ்விளி 
யவ்விசை முழையேற் றழைப்ப வழைத்துழிச் 
செல்குவ எங்குத் கமர்க்கா ணுமை 

௬டு மீட்டுயுல் கூடக்கூட மேவு மடமைத்தே 
வாழ்த். துவப்பான் குன்றின் வகை" 

1 சனிறினி ஈயவரு சாய்ப்பி னாறிணர்ச் 

சினைபோழ் பல்லவந் தீஞ்சனை யுஇர்ப்ப 

வுதிர்த்த சுனையி னெடுத்த தலைய 
௭௦ வலர்முகிமுற வவைகிடப்பக் 

தெரிமலர் 9ஈனையுறுவ 

* வைந்தலை யவிர்பொறி 3யரவ மூத்த 

மைந்த *னருகொன்று மற்றிளம் பார்ப்பென 
5 வாங்கெ மகளிர் மருளப் பாங்கர் 

எ௫ பசும்பிடி யிளமுகிழ் நெடுழ்ந்தவா யாம்பல் 
    

இகைத்து, சிதர் தவரேயெ௨-வும் இிதர்தகரோவெனவும் அவரை கஸிளியேர் 

பிக்க, ஆண்டை முழைகள் அவ்விளியை ஏலாவாய் அவ்விசை தன்னையே 
ஏத்றுத் தாமும் அழைப்ப அதனை அதியாது அவரும் தன்னை அழைக்கின்றா 

சாகக்கரு இதவ்வழைத்தலிடத் துச் செலும் த som ஆண்டுத் தமசைக்கா 

ளது மீளுமிடத் தம் கூவுத லைக் கூவுதலை மேவாகநின்றாள்ட அதனால் அன்ப 

ரது வாழ்த ் தினையுஉட்பான அ குன்றின் இடகேறுபாடு சிரர்க்கு மடமை 

செய்தலை புடைத்து. 

் இனி அவனை எதிர்முகமாக்கக் கூற ன் ரர். 

௬௭-௭௪. மிக கயக்கப்படும் நுன்சாப்ப்பினையுடைய சினையைப் 

போழ்க்து புநப்பட்ட பல்லவங்கள த தாம் விளையாட்டு உகையால் இனிய 

சுனைக்கண்ணே உதிர்ப்ப, அவை வ்வுதிர்த்த சுளையின்௧ண் “எடுத்ச 
தலையவாய் ௮லரையும் முகையையும் உறக்குடட்ப, அவத்றுள் அலையக் 
இடச்த தனை இ.து விரிகரும் 85 தலையினையும் அவிர் டொதியினையுமுடைப 

அாவென்றும் அதனருகு முதிர்ந்த முடழையுறக்டெர்ததனை ௮௬8 
அவதன   

* ஐச் தலையாவு - இிவாயரவம்; *: ஐவாயரலினிடைப்பட்டுகைவாரா'' 

(கலி. ௬8); /ஐவாய கரீகம்'” (திணைமா, ௧௩); ' உடம்பா திரணடித் கும் 

Qe cr Oper Garr J யைவாய, விடம்பா யரவம் விழுங்கு மிசை யொத்த" 

(ழிதவிளை; பன்றிக்குட்டிகளை. ௧௩.) 

(பீ-ம், \— 1சளிதுனி, Ystrupy. Sgiderg மூத்த, 4௮௬9 
லொன்று, மைச்,து.றுமகளிர்.
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*கைபோற் பூத்த கமழ்குலைக் காந்த 
ளெருவை ஈறுக்தோ 1டெரியிணர் வேங்கை 
யுருவமிகு தோன்றி யூழிணர் ஈறவம் 
பருவமில் கோங்கம் பகைமல ரிலவ 

௮0 நிணந்தவை கோத்தலை நெய்தவை தூக்க 
மணந்தவை போல 1வரைமலை யெல்லா 
9 நிறைந்து முறழ்க்து நிமிர்ந்தும் தொடர்ந்தும் 

விடி.யல் வியல்வானம் போலப் பொலியு 
! நெடியாய்நின் குன்றின் மிசை 
  
  

லொன்று அதன் மூதி தமைந்தனென்றும் இளமுடிழை யுறகடெக்தத்னை 
மர்தையதன் இஎம்பார்ப்பென்றும் இளைய மகளிர் மருளாகித்க, . 

சாய்ப்பித் (௬௭) பலலவம் (௬௮) என்க, 

௪௪% பாங்கர் - அதனருகே, 
௭௫. பசும்பிடி இளமூூழ் - பச௪லைய து இசைய கொரழுக்து, மகளிர் 

உ௨ாய்டோல் மஉர்க்த ஆம்பல், ° 

௪௭. எருவை.பது கறுந்தோட்டையுடையபூ. 

॥ எருவை யெனபது, “எருவை செருவிளை மணிப்பூங் seller” 

எனக் கபிலர் டாடிய பேநங்தறிஜ்சியிலும் வநதது, 

௭௮. உருவம் . சிறம், ஊழிணர் - அலர்க்த இணர், 

௪௯. காலங்குதியாது பூக்கும் கோங்கு, அக்கோல்கம்போதொடு 
நிதத்தாற்பல.கதத மலரையுடைய இலயம். 6 

௮0-௮௪. இவை யெலலாம் தெத்றினமாலைகள்போல மலர்நிறைக் 

தும் கோத்தமாலைகள் போல 9ம் மாறபட்டும் தொடுத்த மாலைகள்   
  

* “கோடத் குலிமுகை யங்கை பவிழ”' (முல்லை. ௬௫) ) “கைவிரிச் தன 

கார்தளும்'' (சூளா, சாட், ௧௧.) 
* “ எரிமரு டோன்றல கொண்பூ வேங்கை'' (அகநா, ௨௧௮.) 

$ குமரவேளை இங்கனமே நெடி.பனெனவும் கெடுவேளெனவும் வழல் 

கவ்மதபு ) *“சேவலக் கொடிய னெ டியன்'' (முநகு. ௨௧௦ - ௧௧); * கெடுவேட் 
பேண”, '! வெறிகமழ செடுவேள்"', “ கெடுவேண் மார்பி லாரம் போலச், 

செவ்வாய் வானரச் நிண்டிமீ vot Th Ss பைங்காற் கொக்கு", “ காடுகெழு 

சேடுவேள்'' (அகநா, ௨௨, ௬௮, ௧௨0, 1-92), “ கடம்பமர் நெடுவேள் 

(பேநம்பாண். எரு), “கெடிவேள குன்த மடிவைத் தேஹி” (சிலப் 

௨௩௩ ௧௬௫). 

8 குறிஞ்சிப் பாட்டு, ௭௦. 

॥ எருவை - பஞ்சாய்க்கோரை, கொறுச்கைச்சி, 
* குறிஞ்சிப் பாட்டு, ௬ல். 

2 ~ tb) — lames. IWeott g.
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௮௫ 1 கினயானளைச் சென்னி நிறக்குங்கு மத்தாற் 
புனையாப்பூ ”நீருட்டிப் புனை கவரி சார்த்தாப் 
பொற்பவழப் பூங்காம்பிற் பொற்குடை யேற்றி 

மலிவுடை யுள்ளதீதான் வந்.துசெய் வேள்வியுட் 
பன்மண மன்னு பின்னிருக் கூர்த்லர் 

௯0 *கன்னிமை கனிந்த காலத் தார்நின் 

கொடியேற்று வாணங் கொள்கவழ மிச்சின் 
மறுவற்ற மைந்தர்தோ ளெய்தார் மணந்தார் 

மூறுவற் றலையளி யெய்தார்நின் குன்றங் 

குதுகிச் சிறப்டணாக் கால் 
௯ குறப்பிணாக் கொடியைக் கூடியோய் வாழ்த்துச் 

சிறப்புணாக் ?கேட்டி செவி 
  

போல இடையிட்டம் தூக்க்கட்டின மாலைகள் போல நெருங்கியும் பூத்த 

லால், சீ௦யக்கு ஆலர், நீன்குன்றி1 மிசை (வரைமயெங்கும் விடியத் 

காலததப் பல: றத். து மேகமார்க் ச வானம்போலப் பொலியும், 

பூத்தலாலென்பது வருலிக்கப்பட்டது, 

மலர் பெலியுமெனக. 

அறு - ௯௪, நின்குன் தத்தைக் கு.:௫ 6. கொடியை ஏத்தப்பமம் நின் 

wide. கும்பத்தினிதததைக் GHGosSIV Orgies go பூவோ) 

Fp bol Dol prs A ys OsS6 safaineg சார்ததப் டொலிந்த 
பவளத்தாத் செ.ப்த கலலகாம்பினையுபைய பொத்குடையை மேலெடுத்து 

உவகையுள்ளத தான் வநது செய்யும் பூசைக்கண் அவல்யானை கவழக்கெசள் 

மிச௪லைச் ௪தப்பேடு உணணாதொழயிற் பலமணமும் ரிலைபெத்த பின்னி 

ருக்கூச்தடேய/டை டய மகளீர் தம் காதலர் மு.நுவலொடு கூடிய தலையளியை 

எய்தார், கன்னிமைகனி₹த காலத்தார் குறைவத்சமைந்த மைந்தா தோ 

ஊக் கூடார். 
இவ்வாறு மலைச்சறட்புக் கூற், மேல் வாழ்த்ழுலா..ு. முகம்புகுஇன் 

ரூர்:-- 

௬௫ - ௬, குதப்பெண்ணாகி,ப வள்ளிபை மணக்தோப்! எம்வாழ்த 

இனை நின்செலிக்குச் 6/நப்புணாவாகச் கேட்டல்வேண்டும், 

அன் புடைழமையின். na 4g gost dD எய தினை உன்ரே 7 அதுபோல ௮ 

peor aout i தவவாவாழ்ததும் கேட்டல் வேஷ்டும், எ- ம. 
    

“ சன்னிமை கனிச்ு முத்தி" (ச்வக 2.௬௦.) 

ர் உசைமலை ௩ மலைக்குவடு, 

UG - bj 1கினையானை, ீரினிதுட்டி, கொட்டிசெல், மஹயக்கலா,



பாடல்.] பரிமேல்ழகருரை, 148 
6 

*உடைபு மொலியலுஞ் செய்யைமற் முங்கே 
படையும் பவழக் கொடிரிறங் கொள்ளு 

மருவு முருவத்தி யொத்தி முகனும் 
௧௦௦ விரிகதிர் முற்றா விரிசுட சொத்து 

யெவ்வத் தொவ்வா மாமுத தடிந்து 
தெவ்வுக் குன்றத்துத் இருந்துவே லழுத்தி 
யவ்வரை யுடைத்தோய்நீ மிவ்வரை மருக்கத் 
* கடம்பம ரணிநிலை பகர்ந்தே 

௧௦௫ மூடங்கம ராயமொ டேத்தினர் தொழுதே. 

கடவுள்வாழ்த்து. 
நப்பண்ணனார் பாட்ட. 
மருத்துவனல்லச்சு தனாரிசை. 
பண் காந்தாரம். 

a அவவை. 

  

Ger ஒலியல - கடம்பமாலை, 

செய்யையென உடையதுதொழில உடையான் மேனின் mg. 

௬௮. அ௮லையொழிய நிர்வேலும் அவ்வாதே பவழக்கொடிகிதத்தைக் 

கொள்ளும். 

குருதி தோய்ஈதுழிபலலது அகரி.தம் இயல்பன்மைமித கொள்ளுமென் 

ஸ்ர ௬௯௯. நிதனும் எரின் த தயை ஒபபை. 
பண்பின்றொழில பொருண்மேனின் நது. 

௬௯ - ௧௦0. மூகனும் இளைய ஆதித்த மணடலததை ஓப்பை, 

சினைவினை முதம் மேனின் ஐது. 

௧௦௧. உலூத்கு எவ்வஞ்செய் தலான் நீ திமிதறப்பிய சூர்மா, 

௧௦௨. பகைமை பொருக இய குருகுபெயர்க்குன் ஐது. 

௧ -௫., உடன் மேவிய சுற்றத்தோடு ஏத்திப் பரம்குன் தத்துக் 

கடம்பின்௧ண் அமர்த்த நல்ல நிலையை வாழ்த தினேம் ; எம் ars Og. 

* எம்வாழத்து இது' என்பது சொலலெச்சமாயித்று, (௧௯) 

அவைகளை வவ. 

  

  

* ப குன் தி பேய்க்கு முடுக்கை,. சேவலங்கொடிபே ரன்”? (குந். 5ட 

வள்) ** செய்யன் சிவச வாடையன்'' (முந்து. : 02.) 

t திருப்பரவ்குன் ps; இல மூருகக்கடவு.ஏ கடம்பமர த  இனிடதீதேகழுச் 

தீருளியிருக்தாடென்று இபபாடல ௩ - தம் அடி.பாலும் இதனாதம் தெரி 

சன் த.து; இவ்வுண்மை, “கடம்பமர் மன் தற் ழெங்கற் கந்தனைச் சிந்தை செய், 

யாம்” (திதவால, சடவுள், ௧௮) என்பதனாலும், *கடம்பமர்கெடுவேள்!. 

(பேநம்பாண், ௪௪) என்பதனாலும் விளங்கும்) பத், பச், ௧௪ - பார்க்க, 

$9



இருபதாம் பாட 
  

வையை, 

கடல்குறை படுத்தநீர் கல்குறை படவெறிர் 

துடலே ..நுருமின மார்ப்ப மலைமாலை 

மூற்றுபு மூற்றுபு பெய்துசூன் முதிர்முகில் 
பொருஇகல் புலிடோழ்ந்த பூ.றத லெழிலியானைக் 

௫ குருதிக்கோட் டழிகறை தெளிபெறக் கழீஇமின்று 

காலைக் கடல்படிந்து காய்கதரோன் போயவழி 

மாலை மலைமணந்து.மண்டுயின்ற SH Gores 

வானாற்று மழைதலைஇ மானாற்று மலர்காற்றந் 

தேனாத்று மலர்காற்றஞ் செறுவெயி 1லுறுகால 

௧௦ கானாற்றுங் கார்நாற்றங் கொம்புதர்த்த கனிகாற்றக் 

தானாற்றங் கலந்துடன் றழீஇவந்து தரூஉம் வையை 
—   

(ஒரபதாம்பாட லு, ) 

௧-௫, நல் முதிர்ச்தமுடல் மலையொழும்கைச் சூழ்ர்து Spig 

அதன்கல் துணிபட எ ிம்.து உடலாங்் நத உருமேத்தினம் ஆர்ப்பப் பெய்து 

கடலைக் 1குறைபடுத்த ராலே தன்னொடு பொருது மாறுபடும் புலியைப் 

போழ்ந்த புகர் நுதன் பானைய த குருதிக்கோட்டின்௧கணின் று இகப்பரிப கைத 

யைத் தெள்.ல பெரக் கழுவிற்று, 

மழைத்துளிகளது விசைகூற மார் கைகழுவி. ந்நென்றார், 

௬ - ௧௧, காலைப் பொழுதிஸ் கட் கடலை முகக்து மாலைப் பொழுதின் 
சண் 1ஷெய்போன் போயதிசைக்கண் மலையைச்சேர்ச்து கக்குற்கண் மேக 

தரும்மழை பெய்தலான் வையை மரங்கள தரும் மலர்காத்தமும் தேன் 
த்த மலர் காத்தமும் செற வெயிலையும் மிக்க காத்தையுமுடையவாஏெ 
  

* குறைத்தலென்பது முகத் தலென்னும் பொருளில் வருமென்பதற்கு 

இல்வடி மேத்கோள்; (திநக்குறள், ௧௭ - பரி.) 

1! குரைபடுத்தல் - முகத்தஸ்) இச்சொல்லுக்கு இப்பொருளே இங்குச் 

Api glee vag, “Csrns@ewp படாமையின் முக்8ீ ரனையை"! (பதிற், 

௬௦) என்பதும், :* மழை கொளக் குதையாத புனல்புக மிகாது, கரைபொரு 

இரல்கு முக்நீர் " (மதுரை, ௪௨௪ - ௫) என்பதும் வலியுறுத் தம், 

1 பர் பாடல், ௧௨; ௪ - 

_ (பீ-ம்.)-4 பழசான,
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தன்னாற்ற மீது தடம்பொழி முன்யாறறுப 
1வெற்ளாற்று வேசனை நாற்றங் *கு. துகு2ப்ப 
வூரூர் பறையொலி கொண்டன் துயர்ம திலி 

க௫ 3னீரூ சரவத்தாற நுயிலுணர் பெழிஇத 
இண்டேர்ப் புரவி கம் பூட்டவும் 

வங்கப் பாண்டியிற நிண்டே ரூரவும் 

வயமாப் பண்ணுக மதமாப பண்ணவுக 

கயமாப் பேணிக் கலவா தூரவு 
அவனா nlite வம கை வெய்ட் 

  

காடுகள தரும் 1வெஙகா£ நாததமும மரககோடுக.ந$ா£தத கனிகளது உற 

தீமுமாகெய இஈசாதற௩களை உட sory gre கொணடுவாது பிதாககுக 

கொடாநி௮ தது. 

௧க௩௨-௬ கரைமிய தடமபொழிர ॥ த மமாதறததிர மேலே பாத 

தினது மெமலமயால தோறறுதலையுடைய வேசனை மாறறதததை ஆசைப் 

படாநீிதப ஊாதொறுமாதொறும ;பலந ஒலிததலகொணடத[ அப 

பொழுது, மூலித *சுரட்கையில நீரோ Sar அரவததால துயிலு 

ணாசதெழுகது தேரே_வா£ தி- டோபபுரவிடை_ பளளிடயோடவையத இத 

பூட்டி ௮அதனகளா ஏறவும வஙகமேறுவா£ ௮ஙகப ॥்பாணடிகளைப்பூ_டி.த 

தேரையூரவும குதிரைகளை பனாணும கலனை முத £மினவதறால யானைக 

ளட பணணவும ௪௨ மதபபால பானைகளை அலக௩காரமடையாது டத 

San, 
  

* குதுகுதபப ஆசைடபட) ' தேவாகருய குதுகுதுபப' (காஜ்சி, ௪௧ 

ரேதறு. ௧௪௫ ) 

  

* உழாரி நீஷரா சுமகது வெங்கா மணணிலே சொரிய நிமிராத 

ஆவிபோல சாநுமமேஎல முதலியவததையுடைய இலககணை"' (Fad, ௨௫௩ 

5. உரை) எனபதனால, வெக்காசாததரம இரனதெ (பதை அறிசது 

கெரளக, 

| தனறு மிரலித பதையதையுஞு ஈமமை கேட்டு”! (திநவால, 

௩0 ௫) *எக்கணும பறையறை£ தைதது" (திநவி.எ, ௬௧ ௩) 

4 சுருங்கை - கரச துறை; ஒழுகுரீரபுகுகை ஒருத்தருமறியாதபடி 

மழறைத்துபபடுதத ல்தி வாயத்தலை'' (சலப், BP ௬௫9 எனடடி HH DLS 

வுசையாளிரியா. 

| பாணடி - எருது, பாணடிலெனவும Lp Gio 

(9 - tb.)—1 Gaserps, 98ீரூரவாத, பேணஹுசா,



148 பரிபாடல். (௨௦-ம் 

௨௦ *மகளிர் கோதை மைந்தர் புனையவு 
மைந்தர் தண்டார் மகளிர் பெய்யவும் 
மூக்துறல் விருப்பொடு முறைமறந் தணிந்தவ 

சாவொர் பொய்த ல்ணிவண் டி.மிர்மணற் 
கோடே நெருத்தத் இரும்புன லிற்குறுகி 

௨௫ 1 மாட மறுகின் மருவி மறுகுறக் 

கூடல் விழையுந் தகைத்.துத் தகைவையை 
1 புகைவகை தைஇயினார் பூங்கோதை நல்லார் 

திகைவகை தைஇயினார் தார் 
வகைவகை தைஇயினார் மாலை மிகமிகச் 

௬௦ 48சட்டுங் கண்ணியு மோட்டு வலையமு 

மியலணி யணிஙிற்ப வேறி மமர்பரப்பி 
னயலய லணிகோக்கி யாங்காங்கு வருபவ 

ரிவெளை யாரமோ டீத்தா னுடனாகக் 

'கெடுவளை பூண்டவண் மேனியிற் கண்டு 

௬௫ கொந்தவண் மாற்றா ளிவளென கோக்கத் 

தந்த கள்வன் சமழ்ப்புமுகங் காண்மின் 
  

௨௨ - ௬, தாக்தாம் முற்படுதல விருப்பினல் அணியுமுறதைமையை 

மதக்து மாநியணிச் த௨ரெல்லாம் விளையாம் பரு௨த்து மகளிருடைய இத் 

formes வண்மொலிக்கு மணத்கரையது உயர்ச்த எருத்தத்தை வத்து 
பொருக்தின பெரும்புனலைச் சென்று குறுகவும் ஏனை ௮ணியாதவர் இல்லி 

னின்றும் பு தப்பட்டு மாடமறுனெப் பொரு இச் செல்லுதத்சூ வருக்தா 

கித்கவும் இவவாத்றாத் கூடலிலுள்ளார் விழையுச தகைமையையுடைத் து. 

௨௭ - ௩௬. பூங்கோதைகளைப் புல கச தடகையாலணிச் தாரும் தாசைத் 

தீகைச்தவகையாலணிந்தாரும் மாலைகளை உகைவகையாலணிக்தாரும் சூட் 

டும் கண்ணியும் வயையமுமாய இலவத்ருூன் மிகமிக இயன்த அணிகளை 
புடைய திரளும் வச்தேறி ௮௧ கரைப்பரப்பின்கண்ணே நிற்ப அயலார் 

அயலாரணிச்த அணிகளைப் பார்த்து அல்வவ்விட ங்களின் வருவார் தம். தலைலி 

பூனும் வளைஎயயும் 'நரத்தையும் பரத்தைக்கு ஈத்த தலைவன் அதிதலைலி   
* (பரி, ௬: ௪௬ - ௫௧ உரை); *மைந்தர் கணி மகளிர் சூடவு, மக 

ளிர் கோதை மைந்தர் மலையவும்'' (பட், ௧௦௯ - ௧௦,) 

1 “மாடமதுரையுர் தருகுவல்"" (புறநா. ௩௨), “மாபமலி மறக] 

கூடற் குடஉயின்'' (ழுநது. ௭௧), “மாடக் கூடல்" (திதழகப்பரசுாம்), 

4 மாட மறுஇன் மழை” (பு - வே. பாடாண், ௪௧.) 

1 ப்ரிபாடல், ௬: ௨௭-௮௮, 

$“சூட்டொட கண்ணி wer p" (Faia, ௪௮௪.)
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செருச்செய்த வாளி சற்றத் தவையன்ன 
நேரித முண்கணார் நிறைகா டாக 
வோடி. யொளித்தொய்யப் போவா ணிலைகாண்மின் 

௪௦ எனவாங்கு 

ஒய்யப்போ வாளை யுறழ்ந்தோளிவ் வாணுதல் 

*வையை மடுத்தாற் கடலெனத் தெய்ய 

நெறிமண னேடினர் செல்லச் 1சொல் லேற்று 

செறிரிரைட்பெண் வல்லுறழ் பியாது தொடர்பென்ன 
௪௫ மறலினாண் மாற்றுண்மகள் 

வாய்வாளா நின்றாள் 

செறிககை ித்தந் தகைத்து 

ஆயத் தொருத்தி யவளை யமர்காம 

* மாயப் பொய் கூட்டி மயக்கும் விலைக்கணிகை 
  

யோடு உடனாயிருக்கக் கேட்பஉளையைப் பரத்தை கையின்கட்கண்டு 

அதற்கு சொக்து அவட்கு இவள் மாற்றாளெல ற ஆயத்தார் தம்முட் ௧௬ இப் 

பார்க்க அப்பார்வையைக்க...6 அவற்றை அவட்குக் கொடுத்த ௮க்கள் 

லது... .. பமின், 

௩௭ - ௯, த்றத்தடையாப்ச் செருச்செப்த வாளிகளையொத்த கண் 

ரை துதிரள் மறையுங்காடாக ஓடியொளித்து ௮வ்வா.பம் ௮வத்றைக்காண 

மல் தப்பப்டோடுன் த அப்பரததை.பது நிலையைக் காண்மின், 

௪௦. எனத் தம்முடகாட்டி, ஆங்கு - அவ்விடத்து, 

௪௧ ௭, வையை கடலைமடுததாத்டோல மகளிர் திரளுக்குள்ளேபுக்கு 
அங்கனம் தப்பப்போடு.் த, பர த்தையைக்கண்டு இவ்வாணுதல் மாத்ராளெ 

ன்ற, தெளிர்து நெதிர்தமணற்கண்ணே.... பண மிகமாறுபட்டு அவ 
ரோடு சொல்லுதலையேத்றுப் பெண்சாதி நிரைக்தநிரைக்கணணே நீயிர் என் 

ளை த்தொட்ர்ச.ற்குக்காரணம் யாதெனசசொலலி எதிர்ர்தாள்; எதிர அத் 

sind சித்தர் திகைத்து ஒன்றும் சொலலாது நின்றாள். 

௪௨, தெய்ய, ௮சை. 

அவள் அற்கனகிறபப பரததை ,ஃ.- வை சொல்லுவாள் :_ 

௪௮-௫௪, விரும்பப்படுங் காமத்தை வஞ்சனையையுடைய பொய் 

பொடும்கூட்டிக் கொளவாரை மயக்கும் விலைததொழிலைபுடைய கணிதாய்| 
நின்பெண்மையது பொதுமையால ஒருவராத பேணப்பட தலிவலாதாய்| 

nl 
  

    

* பரிபாடல், ௧௦: ௧-௮. 

* “மூயப் பொய்ம்மொழி சாயினை பயித்தி'' (அகநா. ௬.) 

(பீ-ம்.)--1 செல்லேத்தச். 3மயக்க,
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௫௦ பெண்மைப் பொதுமைப் பிணையிலி யைம்புலத்தைத் 
துற்றுவ துற்றும் துணையிதழ் வாய்த்தொட்டி 
மூற்றா ஈறுஈறரு மொய்புன லட்டிக் 
காரிகை மேர்வயற் காமக் களிநாஞ்சின் 

மூரி தவிர மூடுக்கு மு.துசாடி 
௫௫ மடமத ருண்கண் கயிருக வைத்துத் 

தடமென்றோட் டொட்டுத் தகைத்து மடவிரலா 

லிட்டார்க் கயொழார்த்' தும் பாணியி லெம்மிழையைத் 

தொட்டார்த்து மின்பத் துறைப்பொ.துவி கெட்டதைப் 

பொய்தன் மகளிர்கண் காண விகுத்தகந்திவ் 

௬௦ வையைத் தொழுவத்துத் தந்து வடித்திடித்து 

மத்திகை மாலையா மோதி யவையத்துத் 

தொடர்ந்தே மெருது தொழில் செய்யா தோட 
_ விடுங்கடன் வேளாளர்க் இன்று படர்ந்தியாந் 

வெட வவ மனைவ யவை 

  

peter — seems mere tsar 

  

ஐம்புலத்தையும் _நுகர்வட.. வாட சாமுக *்ராங்கள் துகிரு,,, - டப 

இதழ்உாயையுல டய 1தொட்டி, காரிகைநீர்மையையுடைய உனப்பாடு.ப வய 
லிலே ஈரறாவாசி.ப புனலைவிட்க் காமமா ப களிமாஞ்லா..ஏ எம்மெருத 

தான் மூரிபோகாது உடும் படை சாலே, 

௫௪, பலகாலுபுட்பட தலி. மு.துசாடி பென றர்; சாலென்னும் பெய 

குடைமை.பாற சாடியெனட்பட்ட த, 

நுநு-௮, பொருளீட்டாரைப் போகாமத்சடுத்து...,,., “ப யக் 

கண்ணைக் கயிருக்கொண்டு தோளாகிய தறியொடு பிணித்துக் 1காமமிகு 
தீத்பொருட்டு அவர்க்கு யாழிசையை ஆர்த் துமளவில அ.தனையேயட் தி எம் 

மிழையைப்பூண்ு வளையைத்தொ.ஃ் கி்னழகையும் ஆரத் துமின்பத்திற 

துழைடோலப் பொ துவாயுள்ளாய், 

ஆர்த் தும்பொ துவிபெ.: க 

௫௮-௬௨. முன்னே கெட்ட எம் எருத்தை யாம் தேடி. த்இரி£த 
இங்விளையாட்மெகளிர்கண்காண வணக்டு இவ்வையையாடிய தொழுவத் 

அப்புகுதலிட்டுச் செல்லி யாக ale. Sg er ites உத் இகையாகப் 
cme a i சவவதைக்வை வ வலைவும் அஷ்ட 

* ஏனங்தள் - wer Saar. 

"+ தொட்டி: டத்தர், “பன்றிக்கூழ்ப் பத்தித் ரேமா வடித்தத்றால்" 

(நாலடி, அதிலின்மை, ௪.) 

உ ( “வீணைக்ழெவன் கிருக்தார்கஇச் சென்றவாதும்'', “லீணை வேத்து. 
யும்!* (Fas, ௨௮, ௨௫௯௮) Sit ap Seo உசைகளைப்பார்க்டி,
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தன்மார்பர் தண்டர் SHLOITS Stemrionity 

௬௫ நின்மார்பு மோரொத்த நீர்மையகொ லென்னாமுன் 
1ேடினா ளேசச் சிலமகளிர் மறறதற 

கூடினார் வையை யகத்து 

சிந்திக்கத் தீரும் பிணியாட் செறேறக 
மைந்துறரய் வெஞ்சொன் மடமயிற சாயலை 

௭௦ வந்திக்க வாரென மனததக்க நோயிது 

வேறறாரை வேறறூா தொழுத லிளிவரவு 

போறருய்கா ணன்னை புரையோய் புரையின்று 

மாறருளை மாறறாள் வரவு 

௮.. . ௨... சொ னலலவை காணாமற 

௭௫ றந்து முழவின் வருவாய் 88 வாய்வாளா 

வெந்தையெனக் தத விடுவளை யாரபபூண் 
  

புடைத்.து இவ்உழககுரைசகும அவையத திலே எமமெருதாதல பாருமதியத 
தொடாசதேம, தமமெருதை உழுதறெெ ரழில செ.பயாமல ஓடவிடு முறைமை 

வேளாளாக்கு Qo Soro, 

௬௪ - ௭௦, தனககுரி.ப தலைவனமா£பை நினககுத தணடமாகததரும் 

ஆரததையுடையாள மாபு௰௦ அதனக களவுகொணடுபூணட நினமாரபும் 

ஒரு தனமையவாக ஓததநீரமையலாபலிடடனவோவெனறு வைதுசொல 

லிய அளலீலே, வாகளால தேடபப ட அபட.ரததை ஏனறுகொணடு 

அத்தலைவியைச சிலவெயபவாகசசொலல, அ.ததகுச சிலமு துமகளிவையை 

யகத துவெறுததாராய, கதபுைமையாத €5இதத அளவிலே பாவநீஙகுக 

தி மையாளைச செருதோழிக) நீ வெஞ்சொத சொலலி அறியாமையுதருய, 

௮.து நீக இம்மடமயிதசாய$லை வர தகக *வாரெனறு சொலல, 

மேலபர ததை: 

௭௦% எ௩, இது ம னததகக மோபாமிருததொத தனலுளளே 

சொல்லி, மேல அமமுதுமகளிருள ஒருத தியை கோக, ௮னனாய! பகை 

வரைப் பகைவா தொழுதல் இளிவாவு அதனை நீ அறிக திலைகாண। பெரி 
யோய! அவ்வாதே மாதறாளை மாறறுள வணககுதலும பெருமையினறு 

என, 
Gow gave — த 

௭௪ - ௮, ஈலலவையாடய மெலலிய இனிய சோறகளை காணாீமதடிபல 

அவைககணணுஞ சொலலி ஆடததகு முழவுடலே வருவாய, ஜினமேமபாடு 
  

* வாசெனதறு - வாவென்று) வார டாவுனக யொது தானாதம மகள 

€சகுமோ'! (வி - பாரதம். வேத திர. ௧௨) 

(பீ-ம்)-1 தேடினா, மேனதகச, $நீயவாய;
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வந்த வழிரின்பான் மாயக் களவன்றேற் 

றந்தானைத் தந்தே தருக்கு 
* மாலை யணிய விலைதந்தான் மாதர்நின் 

௮0 கால சிலம்பு கழற்றுவான் சால 

வஇிரலங் சண்ணிரீ யன்பனெற் கன்பன் 
க.துவா வவன்கள்வன் கள்விரா னல்லேன் 
எனவாங்கு 

1வச்சிய மானே மறலினை மாற்றுமக்கு 

௮௫ ஈச்சினா ரீபவை நாடறிய தும்மவே 
  

சொல்லவேண்டா; எந்தை எனக்டட்ட இடுவளையும் ஆரமூமாயே பூண் 

தின்பால் வந்தவழி மாயத்தையுடைய களவ.(யி.ம் நினக்கு இவை தந்த 

வனைக் காட்டித்தக்து பின்னை மேம்படு | என; 

மேல் பரத்தை:-- 

௭௯-௮௨, 1அதிரத் கண்ணியை யுடையாய்! நீ சால அன்பு பூண்ட 

வன் என்மாட்டு அன்புடையனாதலால் இவ்வளையும் ஆரமும் புணர்தத்கு 

லிலையாகத் தச்.தான். அவன் இவையேயன் தி சாளை நின்காலவாயெ tens 
புகளையும் கழத்றுக் தன்மையான்; அதனால் யான் கள்லீயல்லேன்; அவன் 

கள்வன்; அவனைக் க.துவுவாயாக, 

மேல்,தலைமகத்கு வையை கீர் விழவு தான் கூறி, அதனுள் ௮ணிசோக்ே 
வருவார் தம்முள் வர். தவை காட்டிக் கூறியன கொண்டுகூறிய பாணன்; 
பின்னும் ஒய்யப்போவாளை (௪௧) என்பது மூதல் Bama bays 
தவை கூறி, அவ்வளவில் பரத்தையை லெகுளியாத சொல்லியனவும் அத் 

திலைவியைக் கழறியனவும் கொண்டுகூறுனெருன் :-4 

௮௩. என வாக்கு - என்றதப்பர த்தை கூறிய ௮வ்வளகிலே. 

௮௪ - (௫, வசிகரித்தலைபடைய மானே, மறுத்தலையொழிட தும்மை 

சச்சின காமுகர் நமக்குத் தரும்பொருள்கள் சாடதிய நும்மனவே, 
{ என்று பரத்தைபைபத் தணித்துமப் பின் தலைகியை சோக், 

  

பஅவவுவ ரவா தளை:.. அவுமைய மேய வண. சரடு ri hes Reenter ste அதகபனனுவகமவாயமமதிவ. அண Anpath அறவ. வகு tn ein Ra 

* மாலை யணிய' என்பது இடகச்கரடக்கல; *மாலைவால்குகர் சாலுகம் 

கொடிக்கென”' (சிலப், ௩: ௧௬௭), 

1 ௮இரல்£- மோரிமல்லிகை, காடடு ம௰லிசை (சலப், ௧), ; கருள் 

உரை): புஏலி: (முல்லை. ௫:௧), புனலிப்பூ (குறிஞ்சீ. எரு, உரை ) 
' 

1 “இலம்புள கொண்மென”' (சிலப், ௬; ளா.) என்பது இக்கே ௧௬ 

SPs. 
(பீ.ம்,)-- 1பச்சியமானே, ,
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சேக்கை யினியார்பாற் செல்வான் மனையரனாற் 
காக்கை கடிந்தொழுகல் கூடுமோ கூடா , 

தகவுடை மங்கையர் சான்றாண்மை சான்று 

ரிகழினுங் சேள்வரை யேத்தி யிறைஞ்சுவார் 
௯௦0 நிகழ்வ தறியா.து நில்துரீ நல்லாய் 

மகளிசை மைந்துற் றமர்புற்ற மைந்த 
ரகலங் கடிகுவே மென்பவை யார்க்கானு 
மூடிபொரு என்று முனியன் முனியல் 

கடவரை நிற்குமோ காமங் கொடி.யியலாய் 
௬௫ எனவாக்கு 

இன்ன .ுனியும் புலவியு மேற்பிக்குந் 
தென்னவன் வையைச் சிறப்பு 

கொடியியலார் கைபோற் குவிந்த முகை 

யரவுடன் றவைபமோல் விரிந்த குலை 

௧௦௦ குடைவிரிம் தவைபோலக் கோலு மலர் 

சுனைகழிந்து தூங்குவன நீரின் மலர் 
  

௮௬ - ௯, புணர்சச இனிய பரத்தைபர்பாத் சென்று அமர்வானை 

மனையாளாற் செல்லாமற் காத்தலும் சென்றானென்று நீக்யொழுகலும் 

கூடுமோ? அவைகூடா) சாலபுடைமை மிககாராயெ கத்புடைமக்கையர் 

தம்மைக் கேளவரிகழினும் தாம் அவரை ஏ ததாகித்பர், 

௬௦ - ௯௩. தாம் மயக்குற்றுப் டா.த்தையரை விரும்பி அவரைச்சேர்ச் த 

மைந்தரசலத்தை இனித் தோயேமென்நிருத்தல் மங்கையர் யார்க்கும் 

முடிவுபோவதன் று ) முனியத்பாலையல்லை, முனிய ற்பாலையல்லை. 

அடுக்கு, கிசைவுபற்றி வரது. 

௬௪% கா.மம் தக்குழி நித்குமோ? 

௬௫. என - என்று அவ்வணிகோக்வெருவார் செரலல. 
° ௩ 

௯௬, இத் தன்மையவாடயரதுனியினையும் புலவியினையும் ஏத்கப்பண 

. னும். 

௬௮ - ௧௦௭, குவிச்த காந்தள் முகைகளும் *அரவுவெகுண்டு படம் 

விரிர்தவைபோல விரி த காட தட்குலகளும் ௮க்காம்தளாற் கோலப்படூஞ் 

ண ® 

* துனி- முதிர்ந்தகலாம்। புலவி - இளையகலாம்) 1(திநக்குறள், 

௧௩௦௬ 5 பரி.) 

ர பேதம்பாண். ௩௭௧ - ௩. 

90
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சினை விரிந் துஇர்ந்தலீப் புதல்விரி போதொடு 
மருவி சொரிந்த இரையிற் துரந்து 
நெடுமால் *சுருங்கை ஈடுவழிப் போந்து 

௧௦௫ கடுமா களி (றணத்துக் கைவிடுரீர் போலு 
நெடூரீர் மலிபுன னீண்மாடக் கூடற் 
கடிமதில் பெய்யும் பொழுது 
நாம மருடலு நட்புர் தணப்புல் 

காமமுங் கள்ளுக் கலந்துடன் பாராட்டத் 

௧௧௦ தாமமர் காதலசொ டாடப் புணர்வித்தல் 

பூமலி வையைக் இயல்பு. 

என்பது பருவவசவின்௧ண் தலைமகளது ஆற்றாமைகண்டு 
தூதுவிடச் சென்றபாணன் தலைமகற்குக் கார்ப்பருவமும் வையை 

நீர்விழவணியும் கூறியது. 

ஆசிரியனல்லக்தவஞர் பாட்ட, 

  

கல்லச்சுதீனாரிசை. 

பண் காந்தாரம்: 

சுனையினின் றுல் கழிர்,து தழ்விழும் நீரின் மலர்களும்,........... பப்பூக்களு 
மாதிய அருவிசொரிச்தனவத்ரைச் திரையால் தள்ளிக்கொண்டு செடிய 
பெரிய சுருங்கை ஈடுவாடிய வழியைப் போச்து பெருர்தன்மை மிக்க புன 

லைக் கடிமதில்சொரியும்பொழுது அப்புனளல கடுமாவாயெ களிறுகள் 

கையை எடுத் தவிடும் நீர்போலும். 

கல -௧௧. இவ்வாத்றால......... 1புணர்தலும் பிரிதலுமாஏய இக 

காமத்தையும் இதற்குசசெருக்சனை விரைக்கும் கள்ளையும் உடன் விரலி மச 

விர்யாவரும்பாராட்டச் தாம் விரும்பின காதலரொடு பு-லாமோறு 

முன்பிரிச்தவரைக் கொண்டுவக்அ கூட்டுதல் வையைக்கு இயல்பு. (20) 

en ககா சான் 

  

“$ pas FH மருவ்கத் போ?” (சிலப், ௧௪, : ௬௫.) 

அணத்து - மேல் கோகி, 

இத புணர்ச்சி பிரிவென இருவகைப்படும்"! (திநக்தநள், காமத் 

தட்பால், அவதாரிகை.)



இருபத்தொன்றாம் பாடம். 

சேவ்வேள். 
ஊர்ந்ததை, எரிபுரை யோடை மிடையமிமைக்குஞ் சென்னிப் 
பொருசமக் கடந்த புகீழ்சால் வேழம் 
தொட்டதை, தைப்பமை சருமத்திற் ருளியை தாமரை 
துப்பமை துவர்நீர்த் துறைமறை யழுத்திய 

நு வெரிஈத் தோலொடு முழுமகிர் மிடைந்த 
வரிமலி யரவுரி வள்புகண் டன்ன 

புரிமென் பீலிப் போழ்புனை யடையல் 
கையதை, *கொள்ளாத் தெவ்வர்கொண் மாமுத றடிந்து 

புள்ளொடு பெயரிய பொருப்புப்புடை இறந்தவேல் 

௧௦ பூண்டதை, சுருளுடை 1வள்ளி யிடையிடு பிழைத்த 

! வுருளிணர்க் கடம்பி ஜென்றுபடு கமழ்தார் 
அமர்ந்ததை, புரையோர் நாவிற் புகழ்கல முற்றி 
நிரையே ழடுக்கிய £8ீளிலைப் பாலை 

ட (இநபத்தோன்றம் பாடலுரை,) 
௧-௨, விளக்கத்தால் எரியையொத்த தஇடைஈடுவேடைச்து விளக் 

குஞ் சென்னியை யுடைத் தாயவேழம், 

meer, தொட்டது, தாமரைத்தாளிற்கு இயைக் தீ பவழம்போலும் 

துவர்கீர்த் துறையிலே மறைய அழுத்திய சருமத்தால் தைத்தலமைந்த 

முதுெரோலுடனே அதன் முழுமயிர் மிடைக்த பாப்புத் தோலைக் €தின 

வாரையொத்த பீலிப்போழாற் புனைச் த அடையத் செருப்பு, 

தாளியை தைப்பமை யென்பனவும் அடையலென்பதனோடு இயையும், 

அடி நின்னை மதியாத அவுணர் தமக்குச் தணையாகமதித்த மா, 

௯. புள் - அன்றில், புடை - பக்கம், 

&0 - ௧௧, சுருளுதலையுடைய. இடையிட்டுத்தொடுத்த கடம்பம் 

பூவினையுடைய ஒன் றுபட்டு ௮லர்ந்த தார். 

gm, $ ஏழு நிரையாக அடுக்க 8ீண்ட இலையையுடைய பாலை; 

என தது; ஏழிலைப்பாலையை- 

* கொள்ளல் - மதித்தல. பரிபாடல், ௧௪; ௨௨: பரிபாடல், ௫; ௮௧, 
  

  

1 மதகாத்றத்இித்கு உவமை கூறப்படும் பூக்களையுடைய ஏழிலைப்பாலை 

யும் இலசடமும் சூழியும் கூறப்பெத்தமையின், பரங்குன்தம் யானையாக 

உருவகஞ் செய்யப்பெத்தமை புலனாசன்2௮:
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யைவமை மேகலை யணீரீர்ச் சூழித் 
கடி தரைவிசம் புகுந்த தண்பரம் குன்றம் 

*குன்றத் தடியுறை யியைகெனப் பாவு.தும் 
வென்றிக் கொடியணி செல்வரிற் றொழுது 

சடுடொன் ஜெ$ழத்.சு முத்தரிசென் ருர்ப்பத் 
* துடியி னடிபெயர்த்துத் தோளசைத்துத் தூக்க 

௨௦ 1 ய௫ெழு மூழ்தட்ப வாடுவா டகைமைய௰ி 
1 னுனையிலங் கெஃகெனச் சிவந்த கோக்கமொடு 
துணையணை கேள்வனைத் துனிப்பவ ணிலையு 
8 கிழல்காண் மண்டில கோக்க 

யழல்புனை யவிரிழை திருத்.துவாள் குறிப்பும் 

௧௪-௫௫, அதனையுடைய ௮ரைமலையாகய (7) இலகட த்தினையும் ௮௬ 

வியாயெ படாத்தினையுமுடைத்தாய்த தரையின்௧கணின்று விசும்பையுழ 

ஓல்யே பரக்குன் தம். 
௧௪, இக்குன்றத்து அடியின்கனுறைதல் மறபிதப்பிலுமியைகவென 

  

sa. வென்தியாத் கொடியை ௮லலகரிதத செல்வ 1 

௧௮. ஒடவைத்த டொன்னாழ் செய்த ॥ சிலம்பில் மு.த்தாயெ அரி எம் 

குக்கேட்க ஆர்ப்ப. 

௧௯. அடியினைத் துடியொலிக்கு இபைய. 

௨௦. அகரறாவுண்ட .மூழ்ச்சி தடுட்ப ஆடுவாள் அழகுகாரணமாக 

௨௨. துனித்தலாவது, 4இபளபகூ எமக்குங்கூட வியப்பாயிற்ற, 

இனி இவத்குச் சொல்லவேஸ்டுமோலெய உட்கொண்டு கேள்வன் துனை 

யாய் அமசாகித்கவும் ௮௨னை வெகுளிமிக்க சோக்கமொடு தனித்தல், 

௨௩௪. இவள்னும் எக்கு அழகுண் டாயவழி இவளை “கோச்சா 

னென்று கருதக் கண்ணாடியை கோக் அழலபோல் அலிராநின் த இளழஃ 
  

பரிபாடல், ௧௫; ௬௫ - ௬. 

* இப்பாடலின் அடி: ௬௦ -௬௧; பு - வே, கரத்தை, ௮ - பார்க்க, 

1 தீநக்துறள், ௧௦௪௦: 
4 கழல்காண்மண்டிலம் - கண்ணாடி; (அகநா. ௭௧.) 

ll “பசமுடைச்சிலம்பு முத்துடையரியே”' (சிலப், ௨௦: ௬௯.) 

ஏ தீவக, ௫௮௪, ௨௪௫௪; கம்ப, சூர்ப்பசகை. ௬௦. 

(பீ- ம்)-- 1சனையிலல்கெஃடன்.
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உ௫ பொதிர்த்த முலையிடைப் பூசிச் சந்தன 
முதிர்த்துப் பின்னுற வட்வொள் விருப்பும் 

பல்லூ ழிவையிலை நினைப்பின் வல்லோ 

னோவத் தெழுதெழில் போலு மாதடிர் 
இட்டோய்நின் குன்றின் மிசை 

௩௦ மிசைபடு *சாந்தாற்றி போல வெழிலி 
1 மிசைபடு பக்க மிருபாலுல் கோலி 

விடுடொறி மஞ்ஞை பெயர்புட னாட 

வி.ரல்செறி தூம்பின் விடுதுளைக் கேற்ப 

மூரல்குரற் நும்பி யவிழ்மல ரூத 

௩௫ யாணர் வண்டினம் யாழிசை பிறக்கப் 
  

  

௨ - ௬, பொக்கே மூலையிடத்தே சச்தனத்தைட் பூசியுதிர்த் த, 

நாற்றம் நிலைபெத்தவழி என்னை த்சழுவுமென்று சருதி அதனைப் பின்னும் 

பின்னும் ஊட்டுவாள். 

௨௭. மற்றும் இத்தன்மைய இத்தன்மைய பலமுறை நிகழ்கின்ற 

மகளிர் தொழில்களை நினைப்பின், கைவல்லானெழுதிய ஓவியத்து அழகு 

போலும்; 

என்றார், அவ்வொரு தொழித்கண்ணே நித்றலான். 

௯௦ “௯௨, மேல் எடுத்துக் கட்டப்பட்ட சாசர். தரற்திபோல எழிலி 

பிசையொலிக்னெ த இடத்து இரண்டி.ரகையும்விரித்து விளங்கும் பொதி 

யையுடைய மயில்கள் எழுந் தாட, 

௩௩. விரல் செதிஈதுவிடுன்ற வங்டுபத்தின் துளைக்கு இசைய, 

௨௫... யாழினது இசையை மேன்மேலு... கவட சசககக 
se eee Me வனமும் வள் அ கவனகம் 

* பதில ஆலவட்டம் விரித்தாற்2போலத் சன்காலக் கலாவம் கொள 
விரித் த... இளமயிலாடுவது"! (இறை. ரூ - ௨. உரை), தீலவாலவட்டத் இ 

னிதங்கொளக், கோலும் பீலிய கோர் குன் தின்மே, லாலு மாமழை நீண் 

முட லார்த்தொறு, மாலு மாமயி லாதுமொர் பாலெலாம்"' (சூனாமணீ, 
காடு, ௧௫.) 

reer ae யவ வராகன். அ அடை anna   

* “பாடின் னருவிப் பனிகீ சின்னிசை, தோமை முழிலிஷ் poser 

லாகக்,..,ஞூர த் தூம்பொடு, மலைப்பூஞ் சாரல வண்டியா ழரக, விஏப 

“டுக் ளரடுக்கத் இய்லி யாடுமயில்!! 
லிமிழிசை கேட்டுக் கலிரிறச்.து, . .,கழைவள ர0ுக்கத 

(அச்நா, ௮௨.) 

(9 - tb, 1இசைபக்கலிருபாலும்,
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பாணி முழவிசை யருவிகிர் ததும்ப 
வொருங்கு பரந்தவை யெல்லா மொலிக்கு 

மிரங்கு மூரசினான் குன்று 
தாழ்ரீ ரிமிழ்சனை காப்பட் குளித்தவண் 

௪௦ மீகீர் நிவந்த விறலிழை கேள்வனை * 
1 வேய்ட சழுகிதுதன் கையின் விடுகெனப் 

3 பூநீர்பெய் வட்ட மெறியப் புணைபெரு 

தருகிலை 8ீரி னவடுயர் கண்டு 

கொழுசன் மகிழ்தூங்கிக் 3கொய்பூம் புனல்வீழ்க்து 
௪டு தழுவு தகைவகைத்துத் தண்பரங் குன்று 

வண்டார் பிறங்கன் மைந்தர் நீவிய 

தண்கமழ் சாந்தக் *தைஇய வளியுங் 
கயல்புரை கண்ணியர் கமழ்.தூக ளுகுர்த்க 

,பயல்புளை க.துப்பக முளரிய வளியு 

௫௦ முருளிணர்க் கடம். *னெடுவேட் கெடுத்த 

௩௬, 1 பாணியென்னம் தாளத்தையுடைய முழவிசைபோல, 

௩௭, இவ்வாத்மூல் தம்முள் வேறுப ட்டன பலவும் ஒருங்கொலிக்கும், 

௩௯ - ௪௫. நீரொலிக்ற ஆழ்க்த சுனைஈடுவே மூழ்டு அவ்விடத்து 

நீர்மேலெழுக் த விதலிழை கரையினித்டுன் ஐ கேள்வனைப் புணையாயெ வேயை 
தீரில் அழுச் துன்ற தன்கையின்கட் டருகவென அவன் அதனைக்கொடாது 

அரக்குநீர்க£ர்த வட்டை எறிதலாத் புணபெருது அவள் அருகிலையான 

நீரித் படுஇன் த துயரததைக்கண்டு கொழு... இட்புத்றுப் பின் அக்கீரிம் 

கண் வீழ்க் து தழுவும் த.மையினையுடைச் அ. 

௪௬, பிறங்கத்கண். 

௪௫௪௬-௭. சந்தன ததைத்தடலிப் புலர்த் துங் காத்றும், 

௪௮.௯. கமழ்தாதுதிர்த்த கதப்பசுத்தை ஊடுபுக்கு அசைத்த 

காதறும், 

௫௦ ௫௧. கடம்பின், னமேயிய நீனக்குப் பூசைக்கட்காட்டும் பாத் 

இரத்தெடுத்த கமழ்புகையூடு நுழைக்த காற்றும், 
௫௦. செடுவேள், முன்னிலைட்பெயர். 
  

அனால். அவவ கலவமகளைவளைவயகளைவம் 

  

* பரிபாடல், FP: Bo 

* பாணி ஒரு தாளத்தின் முதல் எடுக்கும் காலத்தைத் தன்னி 

டத்தேபுடைய த) (கலி, ௧ட. ௪.) 

“WP - ம)-- 3வேய்கீர்த் தன்கையித் புணையவை விடுகென, Tyee 

செய். $$கொய்பூசீரமபுனல் கீழ்ச், த. *1/தைஇயவளிவளியும்,
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முருகு 'கமழ்புகை அழைந்த் வளியு 
*மசும்பு மருவி யருவிடர்ப் பரந்த 

பசும்பூட் சேஎய்ரின் குன்றஈன் குடைத்து 

கண்ணொளிர் தகழட ரிரடர் படர்கொடி மின்னுப்போ 

௫௫ லொண்ணகை தகைவகை நெறிபெற விடைமிடை யிழைத்தி 

செண்ணிகைக் கோதை கதுப்போ டியல [யாத்த 

மணிமரு டேன்மூழ் தட்ப வொல்டுப் 

பிணிநெடிழப் பைந் துட னோக்கஞ் சிவப்பூரப் 

பூங்கொடி. போல நுடங்குவா எாங்குத்தன் 
௬௦ சீர்தகு கேள்வ ஒருட்டுட் துடிச்€ராற் 

கோடணிந்த முத்தா.ர7 மொல்க வொசிபவளே 

சாடை யசைய வணியசையத் தானசையும் 

வாடை புளர்கொம்பர் போனம் 
 வெவவசைையவதைகதள்சவக் வடிவ வவலுவ்கவையவவத்ன் க ஸவவையவரை. பசையை, ee ம ட ப 

௫௨ - ௩. இடைய றதொழுகும் அருவி அரிய விடரின்சன்ணேபரக்த 

பன்குன்றம் உடைத்து. 

௪௭-௫௩. பலவகை நறுகாற்றமுடைமை கூறினவாறு, 

௫௪ - சு. இடுசுடர் பரக்த கொடிமிப்௮ுப்டோத் கண்ணிற்கு ஒளிர்ந்த 

இகழாகின்ற அடராலே தண் ..... .. ..ர்ழகும் கெறிடிபும் இடையிடை 

பெறச் செய் துயாத்த தொழிலையுடைய, 

மின்னுப்போற் கோதையெஃ-வியையும்.,.. “உ - ௨௨ உ*௨க 

௫௪, ஒளிர்திகழ், வினைத்தொகையடுக்கு, 

௫-௬... அக்கோதை கதுப்போடசைய. 

டு -௮. மாணிக்கத்தையொக்சசமியக்த .. ee SOT ln நுகர்ந்த 

ம௫ழீச்சி தடுப்பப் பசுமையையுடைப துலுடை கெடுழ, 

௫௭-௬௩. களளுணா... பராச்ச நுடங்குவாளாய்த் அடி.ச்சீரின் 

கண்ணே poise fis மூத்தாரமசைய ஆடுவாளது அழகு, 

வாடையா லுளரப்பட்டு ஆடையசையவும் அணியசையவும் அசையுல் 

கொம்பருண்டாயின் அதன பூகையொக்கும். 

௫௯. ஆங்கு - ௮சை; 
  

பரிபாடல், ௮; ௧௨௮ - ௩௦,
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வாளி புரள்பவை போலு துடி. ச்சீர்க்குத் 

௬௫ தோனூழ் பெயர்ப்பவள் கண் 

மாறம சட்டவை மறவேல் பெயர்ப்பவை 
யாறிரு தோளவை யறுமுகம் விரித்தவை 

நன்றம சாயமோ டொருக்குரின் ன்டியுறை 
 மின்றூபோ லியைகெனப் பாவுது 

௪௦ மொன்றுர்த் தேய்த்த செல்வநித் ஜெழுதே. 

கடவுள் வாழத்து. 

நல்லச்சுதனார்பாட்ட. 

கண்ணகனாரிசை, 

பண் காந்தாரம். 

௬௪ - ௫, சீர்க்கு இசையத் தோளைப் பெயர்ப்பவள் கண் அம்பு புடை 
பெயர்வன போறும், 

என் திவ்வாத்றான் மலைச்சிதப்புக்க.. நி மேல்வாழ்த இ முடிக்ளெருர்:.. 

௬௬, மாத்மூரை அமரின்கட்கொள்த படையை ; 

  

  

௬௮ - ௭௦. எமக்கு வ்ருல்பிம சுத்தத்தோடுகூடி கின் அடிக்கவ் 

உழைதல் இன்று போல என்றும் இயைகவென்று பரவுதும். (௨௧) 

கணை mee 

  

(பீ - ,\— i இன் றுபொலிகென,



இருபத் இரண்டாம் பாடல். 

வையை, 

ஓளிலுவாட் பொருப்ப னுடல்சமத் தி றுத்த 

களிறு கிரைத் தவைபோற் கொண்மூ நெரிதா 
*வசுபடக் கடந்த வானாச் சற்றத்தவன் 
* மூரசதிர் பவைபோன் pay wud iri 

௫ யொடுங்கா ௬டன்றவன் முனை. வில்விசை 

! விடுங்கணை யொப்பிற் கதழுறை Ag gre 

கண்ணொளி $ரெஃூற் கடிய மின்னியவன் 

வண்மைபோல் வானம் டொழிந்தநீர் மண்மிசச 
யானாது வந்து தொகுபீண்டி மற்றவன் 

௧௦ முனையி லூழி..... .., தாவூக் கத்தற் 
போன நிலமெல்லாம் போரார் வயல்புகுத 
பபப வவ ட அவக டவ நீக்க பபு............... 

கான மலைத்தரை கொனறு மணல் பினதி 

வான மலைத்த...வ........ ட வ 

கட ......லைத்தவ மணமுர செறிதரத் 
தானைத் தலைத்தலை வந்துமைச் துற்றுப் 

பொறிவி யாற்றுறி துவர்புகை சாந்த 

மெறிவன !வெக்குவ *வீ.ரணிக் கேற்ற 
அவ்தவஷல் படை அவபச்ஸைசலை 

(இநபத்திரண்டாம் பாடலுரை,) 

SH ~ &, லிம் திவி 

*் “அரசுபட."' (மதுரை, ௧௨௮.) 

| உ கைவண் செழிய, னாலங் கா.ஏத் தமர்கடச் துயர்தத, வேலிலும் 

பல்லூழ் மின்னி முரசென, மாயிரு விசும்பிற் கடி.பிடி. பயித்தி" (அகநா, 

௧௭௫) ; * நிடதகா டளிக்கு, மன்னர் மன்னவன் மண்டமர் கடச்தவொள் 

வேலின், மின்னி யாம்கவன் முரசென விண்ணிடை ய திர்ச் த (நைட்தம், 

ம்ட்டு, ௨ 

1 “பெயதுதழக் கணைசததி'' (மதுரை, ௧௮0௨.) 

| செல்வச் கடம்பமர்ர்தான் வேன்மின்னி' (ஜந்திணைஐம்பது, ௧.] 

॥ எக்குதல் : பரிபாடல், ௧௭ : ௪௫, 

ஏஈரணி ;டட.௬ ௨௮). 

21 
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Boece Liege crore Gua Be 

௨௦ பிறதொழின...ம் பின்பின் ரொடாச் 

செறிவினைப் பொலிந்த செம்பூங் கண்ணிய 
ரீரமை வெட்சி யிதழ்புனை கோதையர் 
தாரார் மூடியர் தகைகெழு மார்பினர் 

மாவுங் சளிறு மணியணி வேசரி 

௨௫ காவு நிறையக் கபைகெரி பீண்டி 

வேலாற்று மொய்ம்பனின் விரைமல ஈம்பினோன் 

போலாற்று முன்பிற் புனைகழன் மைந்தரொடு 

தாரணி மைந்தர் தவப்பயன் சான்மெனக் 
காரணி கூந்தல் கயற்கட் கவிரிதழ் 

௧௦ வாரணி கொம்மை வகையமை மேகலை 
யேணி யிலங்கெயிற் றின்னகை யவர் 

,௪சணி வையைக்,கணிகொல்லோ வையைத 

னீ. ரணி £த்க மிவர்க்கணி கொல்லெனத் 

Saori தேருக்காற் தேர் குற் கரிதுகாண் 

௧௬, அணி- ஆபரணம் 

ao. பிட்டே பின். தோய மூதபட் 

௨௧4௧-௨, ம ர், ரொற-த தொடைத்மொழிலாத்போலி62. ..... 

மாலையராப் வாடாமையமை2ஊ வவட ரிக, ட. , ப கோதையராய். 

உட மைக மர், தாரார்த மூட்பராபல் o£ Wy works Cuma bw 

மார்பினராய், 

௨௪. டேசர் - சோமேபகழுய தீ, 

உரு. நெரிய எப்டி. டய பபப Std aa pu. 

௨௬-௭௮, அகைதபோலர் மெய்யும். மொய்ம்பியசயுடையோனாயெ 

Users ஆர்தலொ: கூடிய. வலியினையும் புஃசகடிலையுமுடைய 

மைக்தரும் ஸி ரைமலரம்ந்னோனாகிப காமா டோல். தாரையும் By 

கனையுமுடைய எமக்த, செட்டு டத து பய  பெரிதெ.ப்துகன் டா 

கூர, 

or. oan - முருக்கு, 

ட்டி, {Oar be - இமுவல. வ ௧- ஒக.பாகக் கோக தமேகலை, 

சா.ர்மமன. (௨௮) என்றம் வனைபெச்சம் ,.இனிய கையினையும் (0. 4) 

ட்ஹ்கென இரண்டாவதறளொடு உரிரத பெயரெச்ச யினைகொ:சடறு, 
Stem etna அகவகுவுதுக PA tren tty வசன nee nam nth EIA ee oar 

  

கெ கக. டட லை 

* ருந்த. மாச்தியார் pene போ வணிகொள - (லி, ௩௦) 
 



௩௫ டீரமும் வையையுஞ் சேர்கின்ற கண்கவின் 
மண்கணை முழவி னின்க ணிமிழ்விற் 

கெதர் வ் பொருவி, we LO gent றிமிழ்ப்பக் 

சவர்தொடை ஈல்யா ழிமிழக் காவிற் 
*புகர்வரி வண்டி.னம்!பூஞ்சினை யிமிர 

௪௦ வூதுசீர்த் தீங்குழ லியம்ப மலர்மிசைத் 
தாதூது தும்பி தவிர்பல வியம்ப 

ட இழுச்சீர் நடத்த வளிநடன் 

மெல்லிணர்ப் பூங்கொடி மேவா நுடங்க 

வாங்கவை தத்தர் தொழின்மாறு கொள்ளுக் 
௪௫ தீம்புனல் வையைத் 1 திருமருத முன்றுறையாற் 

கோடுளர் குரற்பொலி யொலிதுய லிருங்கூந்தல் 

இவவ அவ வவ வடக உய வ புைதீர் நெடுமென் 
ஜோடாழ்பு தழைமலர் துவளா வல்லியி 

re ௫, அவலிரு சிதத்சாயாயும் கரையையும் வையையையுஞ் சேர் 

இன்ற கட்புலனாக..: அழகு தேர்தநத்ரு அரிது. 
on ne, Groowe g ழம் உய சை, 

tte 

௩௬௭: எ. மார்ச்சம்ரயையுடைய முகி. இனிய சண்ணின் இமிழ் 

£6 எதிரே மி விணின்கட்டம்மிறி ப பப பப்ப படபட வல மராசனகண் 

RCD.) LOM PW APL tie, 

௩௨௮... கவர்தொடை . பரும்பப்பம் பாலைக்கோவை, 

௩௯, பூக்களையுடைப ச எக்கண்ணே இமிர, 

தாளததி... reece STEM Tc EB 

௪௨, வளியாடி படம். ; 

, இவ்வாத்றான் ஆன்டூள்ள...... .....வனான்றோடொன்று மாறு 

கொள்ள் இ; ப படு 

ex. கொத்துக்களாத் Quidig soi ss goerBup கரிய கூக் 

நிலையுடைய, ் 

௪௭.௮, பொருந்திய விைத..... Ger sypes தீழையும்........ 

டர ரிடமென்பது வாய்த்த OQ Gow Osi gern வினீத்தொகை 

யாமெனப்பொருள் கூறி * புகர்விவண்டு'' என்னும் இப்புகுதிய எடுத் 

திக்காட்டிப் புகர்த்த வரிவண்டெனப் பொருளும் எழு தியிருக்கன் ஐனர் 

திருக்குறள், நுண்போநன்மாலை, ௮2௧) (சேந்தமிம் தொகுதி - எ; பீக்கம், 

௬௪௧.) * பரிபாடல், எ; ௮௩, ௧௧: ௩0, 
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னீடாழ்பு சோஃதை *நித்இல் வரிச்சிலம்பு 

  

  

௪௯௬, நீஷ்டு சாழ்& சதொல்கல் உள்ளிடுநிச் இலத இனையுடைய சிலம்பு. 

வாடாதமாலை, ,,லை ரடாதாரவு, வெளிப்படை, 

ஈதவால் இனிதாக.௦9ழ்5ுது கணணுாராபத் துறின்த தங்கா தலனை, தாம் 
கடாக்கள், தவிராத தீராத, செல்ஓம்புனல் ஈர்த்தீர்த் துக்கொண்டு 
செல்ல மிக ஒழுகுவாளை த்தீன்மார்பத்து அளை த்து நீக்.து தீத்குரிய கைகளுள் 
ஒரு கைதாம்கத் தோண்மேல் வைத்து மத்றைசலகயால்நீரை நீக்கத் தள்ளி 

வருவான்... .. 

௮ பமெடுத்தவன்பனுமென்றுமும்மை இசைநிறை, 

கலைஇ . கலாய்த்த. சேற்று தல - வெகுளி 8ீக்குதல், அக்கங்கைநீர்க்கு 
தகடுவேயென்ததனால், வெகுன்ட துபு...... Wm pp. 

புக்கலம் - ஏறு, இளைப்பி் கட் சேராமைப் பொருடானுடை,.... ss, 
வல்குறத்கலக்காரமாகாத வேரோரழகுடனெ,,, .... வளை ஈர்த துக்கொன 

டாமத்தைப்பொருச்த, எமக்கு ௮௨லததைச்மய்.ப, 

அடுத்தடுத்தென்னு மடக்கு ௮௨ள் து.பரமிகுதியும் அசத்கு Quid ஒரு 
செயலின்தி கின்தமைய.... 

Berens தபொழு ச் எவ்விடத்தும் pO Oe 2 திடியிவது 

ஒலிகெ 1. * 

(௨௨) 

  
பரி, ௨௧௪; ௧௮. சிலப், ௨0; ௭௭ 

1 இக்தட் பகுதியின் பிடபு இருக்கவேண்டிய ஒரேடு பண்டைக்கால 
தீலேயே' சிதைச்துபோ.ப்விட்டமையால, இக்.தப் பாடலின் பித்பகு இயும் 

இதன் உரையின் முத்பசு இயும் தெரிச் துகோள்ளக் கூடகில்லை. 

: எழுபத் பரிபாடில்களுள் தொடர்ச்சியாக எனக்குக் டைதத 

மூலமும் காயும் இ” வளவே,
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மூலமும் உளை யும் தொடர்ச்சியாக இருந்த கையெழுத. ஓய, ல் 

நிரதிகனிற் காணப்படாமல் பண்டையுரையாகிரியர்களாற் காட் ் 
டப்பட்ட மேற்கோள்களிலிருந்தும் புறத்தட்டிலிருந்.தும் தெரிர்த 5 
பரிபாடல்கள், 

திருமால். 

*வானா செழிலி 1மழைவள நந்தத 
தேனார் சிமைய மலையி னிழிதந்து 
* நான்மாடக் கூட லெதிர்கொள்ள வானா 

மருந்தாகும் தீரீர் மலிதுறை மேய 

௫ 1 விருந்தையூ மர்ந்த செல்வரின் 

திருந்தடி. தலையுறப் பரவுது தொழுது (இது தரவு;) 
ஒருசார், ௮ணிமலர் வேங்கை ம.ரா௮ ம௫ழம் 

பிணிரெடழ் பிண்டி 3நிவர் துர் போங்க 

மணிகிறங் கொண்ட மலை 

௧௦ ஒருசார், தண்ணறுகம் தாமரைப் பூவி னிடையிடை 

4 வண்ண வரியிதழ்ப் போதின்வாய் வண்டார்ப்ப 

விண்வீற் நிருக்குங் கயமீன் விரிதகையிற 
கண்வீற் றிருக்குங் கயம் 
ஒருசார், 6சாறுகொ ளோதத் திசையொடு மா.றுற 

௧௫ அுழவி னோதை பயின்றறி விழந்து 

* இப்பாடல், தோல்காப்பியம் செ.பயுனி 5), *, ௧௨௧ - பேராஏரி 
யர், கச்சினார்க்னி.பருரை.3௧க. “டத 

i
 oe
 

பெடி அசை. ge cee Seat 

* எதான்மாடக் கூட உ மக.ரிரு eB HL” (4 72.) crear gid, 
'சான்கு மாடம் கூடலி நா மாடக ஈடடலெ spp, gaa fay 

வாலவா.ப, Poser TH ps RHYL b 08, இருசஈடுவூர் ; இனிக் கன்னி, கரிய 

மால,உ காளி, ஆலவாயெர்றுமாம' எனம ஆதன் விசேட வுரையும், 

* கன்னிதிரு மாலகா-ஏ (8௪ ஈகாககுட கடிமதலநழ மாமதுரை?! (திந 

வால. பயன் முதலிய ,) என்பலும் அறி.பத.தகக்௮ 

1 இருச்தையூ, ஸ்ர் இருகத௨௭ முடையா கோம்லெ ப , (சில: 

௧௮: ௪, அரும்பதவுரை) சஙகப்புலவாகளி | பேயர்களுள, இவ்வூரை 

௮0 தத பெயர்களாக இருகதையூர்ககருமகோழி மாரியா, இருசிதையூர்க் 

கொத்தம் புலலனென இரணபபெபர்கள் காணபபடுஇன் per, . 

(ி-ம்.)-- 1மழைவளனந்ததத தொழுதே, Facog 4வண0ண் 
வரி. யல், கோ.றுகளோத த் திரையென,
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1 இரிஈரு" மார்த்து நடுகரு மீண்டித் 
திருகயத் gee வயல் 

ஒருசார், * அறத்தொடு வேதம் *புணர்தவ முற்றி 
* விறற்புகழ் நிற்ப விளங்கெ கேள்வித் 

௨௦ தறதீதிற் நிரிவில்லா வந்தண ரீண்டி. 

பறத்திழ் 3நிரியா பத 
(இவை நானகும் கோச்சகம்.) 

ஆங்கொருசார், உண்ணுவ பூசுவ பூண்ப வுடிப்பவை 

மண்ணுவ மணிபொன் மலைய கடல 

பண்ணிய மாசறு பயந்தரு காருகப் 

௨௫ புண்ணிய வணிகர் புனைமறு Oar neni 

விளைவதை வினையெவன் மென்புல வன்புலக் 

களம ருழவர் கடிமறுகு பிறசார் 

ஆங்க, அனையவை ஈல்ல ஈனிகூடு மின்ப 

மியல்கொள ஈண்ணி யவை 

(இது கோண்டூநிலை.) 
௩௦ வண்டு பொரேரென வெழ 

வண்டு பொரேரென வெழுங் 
கடிப்புகு வேரிக் $கதவமிற் றோட்டிக் 

கடி.ப்பிகு காதற் கனங்குழை தொட 

6 மிளிர்மின் வாய்ந்த விளங்கொளி 1. நுதலா 

௪௫ ரூர்களிற் றன்ன *செம்ம லோரும் 

வாயிருள் பனிச்சை வரிசிலைப் பருகத் 

தொளியிழை யொ.துங்கிய வொண்ணுத லோரும் 

புலத்தோ டளவிய புகழணிந் தோரு 

sage sn டளவிய 'காணணிர் தோரும் 

பதிற்றுப்பத்து, Pole wage 1] “ (sal, காக. &, 

் * மண்ணைப் புகழ்பரப்பியும்!" ப்புறநா. ௪௨), 

1 ** ஏஞ்ஞான்று மெங்கணவ ரெந்தோன்மேத் சேர்ர்தெழிலு, மஞ் 

ஞான்று கண்டேம்போ ஞணுதுமால்"' (நாலடி. கத்புடை. .) 

ம்.) 1தரிதருமாரித துசகரு, பபெைத௨ம், ரியாப்பர். 

4 ஆங்கு, estate. $மின்மினிவாப்ச்,, 7 துதலாஞூர், 82சம்ம 

லோருமலவ்காய்,



£0 

௪௫ 

&0 
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*விடையோ டி.கலிய விறனடை யோரு 

நடைமட 1மேவிய காணணிகஉ் தோருக் : 
* 1 கடனிரை இரையிம் கருகரை யோருஞ் 
9 1 சுடர்மதிக் கதிரெனத் தூகரை யோரு 
மடையர் குடையர் புகையர்பூ வேந்த 

மிடையொழி வின்றி யடியுறையா ரீண்டி. 

விளைந்தார் வினையின் விமுப்பயன் அய்க்குந் 

துளங்கா விழுச்சீர்த் துறக்கம் *புரையு 

மிருகே முத்தி யணிந்த வெருத்தின் 
வரைகெழு செல்வ னகர் 

வண்டொடு தும்பியும் வண்டொடை, யாழார்ப்ப 
விண்ட 5கடகரி மேகமொ டதிரத் 

தண்டா வருவியோ டி.ருமுழ வார்ப்ப 

வரியுண்ட கண்ணாரோ டாடவர் கூடிப் 

புரிவுண்ட பாடலோ டாடலுநம் தோன்றக் 
கூடு ஈறவொடு "காமமகிழ் விரியக் 

கூடா ௩றவொடு காமம் விரும்ப 

வினைய பிறவு மிவைபோல் வனவு 

மனையவை யெல்லா மியையும் புனையிழைப் 

பூழேடி. நாகர் நகர் 
(இவையும் கோச்சகம்.) 

மணிமரு டகைவகை *நெறிசெறி யொலிபடொலி 

யவிர்நிமிர் புகழ்கூந்தற் 
பிணிகெடழ் * துளையினை தெளியொளி 10இகழ்ஞெகழ் 

_ தெரியரி மதுமகஇழ் பரிமலர் மகிமுண்கண் வாணுதலோர் 

8-மணிமயிற் றொழிலெழி 1!லிகன் மலி திகழ்பிறி 

° இகழ்கடுங் கடாக்களி 1p ற்ண்ண லவரோ   
* “செல்லு மழவிடைபோற் செம்மாமது'' (நளேண், சுயம். ௧௫௬.) 

* பரிபாடல். ௧௦:௨3. 
1 நிலவு தாத்தன பித்தை கெடுந்தவர்!" கூர்ம, அனுக்ளெ, ௩௧) 

$ “ரடைமயிலே !"" எல பததகு | மணிமமிறமறாழில் ' எனபது மேத் 

கோள் : (பிரயோக, ந, 2௦ - உரை,) 

(பி-ம்.)-- 1மேவுசா.னிழந்தோரும்.  *சடனுமை... *தொடர்ழதி, 

! புரைதரவிரு. 8கடதடமேகம் 6ஆ௮மதா.ஈ.ற. 7காமமுடுழ், 8செறிசெதி 

சமொலிபொலி, 9, துணையிணை. 10இகழபு, 11இகலிமலி திகழவிழ,
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டணிமிக வர்இறைஞ்ச 1வல்லிகப்டப் பிணிரீல்க 
நல்லவை யெல்லா 3மியைதருக் தொல்சர் 

விரைவாய் தழுவிய கல்சேர் டககைக் 
குளவா யமர்ந்தா னகர் 

“(இது முககியல்.) 
இகஜொளி முக்நீர் கடைந்தக்கால் வெற்புத் 

௬௫ 3இிகழ்பெழ வாங்கித்தஞ சீர்ச் 4சரத் தேற்றி 
மகர மறிகடல் வைத்து நிறுத்துப் 
புகழ்சால் சிறப்பி னிருதிறத் தோர்க்கு 
மமுது கடைய விருவயி னாணாகி 
மிகா௮ £விருவட மாழியான் வாங்க 

௭௦ வுகா௮ வலியி * 6னொருதோழங் கால 

மறுஅ தணிந்தாருக் தாம் 
மிகா௮ு மறலிய மேவலி யெல்லாம் 
புகானுவெதிர் பூண்டாகுக் தாம் 
மணிபுரை மா 1மலை ஞாறிய ஞால 

௭௫ மணிபோற் பொறுத்தாருக் தா௮ம் பணிவில்சர்ச் 
செல்விடைப் பாகன் நிரிபுரஞ செறதுழிக் 
கல்லுயர் சென்னி 1யிமயவி னாணாகித் 
தொல்புகழ் தந்தாருக் தாம் 

(இவையும கோச்சகம.) 
அணங்குடை யருந்தலை யாயிரம் விரித்த 

௮0 கணங்கொள் சுற்றத் தண்ணலை வணங்கி 
* நல்லடி யேத்திகிற் பரவுது 

! 8மெல்லேம் பிரியற்கெஞ சுறறமொ டொருக்கே, 

(என்பது ஆசிரியச் சுரிதகம்.) 

  

2 ~ 

* தோழம் - ஒருபேரெண , 4 உடணற கரிய ௨ஞசை யுண்டு கொரு 
தோழக்தேவர், பிமாணித் பொலிய வமுத மரித்த விடைசேர் கொடிய. 
ணல்'' (திரப்புறவம், ஞான. தே,) 

* “மலைசாதிய வீயன்ஞாலத்து." (மதுரை, ௮.) 

1 பரிபாடல்,௫ ::௪- உரை கலி, ௨௮, 

Am, ais. 5 

i Boog, Gpaw, Guwt, (,- 92-6, Gew. % 628 - போ 

மேற்கோள். 
* (பீ-ம்)-- 1வல்லலிகப்ப. *$மேயதரும். 8திகழவெழ. ter Oat pp: 

5 லிருபடம். 6தோளஙல்கால, *அப்னவணக்குடை. 8எல்லாம்பிரிய 25 

கெஞ்சத்தம். . 
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வையை. 

*்மூநிலக் தோன்றாமை மலி 1பெய தலைஇ 

யேமநீ செழில்வான மிகுததரும் பொழுதினா 

னாகரீண் மணிவரை நறுமலர் பலவிசைஇக் 

காமரு வையை கடுகின்றே கூடல் 

௫ சீரணி கொண்டன்று வையை யெனவிரும்பிச் 

தா.ரணி கொண்ட வுவகை தலைக்கூடி. 

9 யூரணி கோல மொருவ ரொருவரிற் 

சேரணி கொண்டு கிறமொன்று வெவ்வேறு 

சீரணி கொண்ட ஏிஅிறையணி யங்காடி 

so 3 யேசணி கொண்டா ரியல் 

கைபுனை தாரினர் கண்ணிய 

மையெனு மாவிய சாடையர் 

1 கெய்யணி கூந்தலர் பித்தையர் 

மெய்யணி யானை 5மிசையரா யொய்யெனத 

௧௫ தங்காச் சிறப்பிற் றளிரியலார் ₹செல்லப் 

பொங்கு புரவிப்புடைப் போவோரும் "பொக்குசர் 

வையமுக் தேரு *மமைப்போரு மெவ்வாயும் 

பொய்யாம்!போ யென்னாப் புடை கூட்டிப்போவார் 

மெய்யாப்பு மெய்யா... மூவொர் லையத்துக் 

௨௦ கூவொ ரூட லொழிப்பா ருணர்குவா 

ராடுவார் பாடுவா ரார்ப்பார் நகுவார்கக் 

கோடுவா சோடித் தளர்வார்போ யுற்நவசை த் 

தேடுவா ரூர்க்குத் இரிவா ரிலராகிக் 

தற்றுருங் கல்லா தவருங் கயவரும் 
eee ae A A AA CT A 

. * Qour a, தோல்காப்பியம், செய்யுரயல, 5- 118- இளம்பூரண 

ருசையிறத்கண்டது. இதன் முதலடியின் பொருளும், * நீர்பரக் தொழுகலி 

னிலத்கா ணலரே'" (குறுந், nono) என்பதன்பொர௫ுளும் ஒத் துள்ளன 

  

een mtn eaten else 

  

* இப்பாட்டின் ௮௫ - &ம் அடியைப் பார்க்க, 

ழு. ம்) பயனிலை. வோரணி, போணி, 8தகல், 5்மிஓசக் 

கொண்டொய்யென.. சொல்லப். *பொல்குகீர். 9அமைவோருமெய்காயும், 

9 பெரய்யென்னாப்புனைபடை கூட்டுப் போவார்மெய். 
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௨௫ பெற்முரும் *பெற்றூற் பிழையாத பெண்டிரும் 
பொற்றேசான் முலும் பொலமபுரிசைக கூடலு 

முற்தின்று வையைத் துறை 
துறையாடுக் காதலர் தோள்புணை யாக 
1 மறையாடு வாசை யநியார் மயக்கப் 

௩௦ பிறையேர் ததலிய செல்லாருக் தம்மு 
னிகழு நிகழ்ச்சி யெம்பாலென் மூக்கே 
மிகல்பல செல்வம் விளைத்தவட்கண் டி.ப்பா 
3 லகலல்கும் வையைத் துறை 
காதலான் மார்பிற் கமழ்தார் புனல்வாங்கி 

௧.௫ யேஇலாள் கூந்த லிடைக்கண்டு மற்றது 

தாதாவென் ருளுக்குத் தானே *புறன்றந்து 
வேய்தந்த தென்னை விளைந்தமை மற்றது 

கோதலே *4செய்யே னுணங்கிழையா யிச்செவ்வி 

போதலுண் டாங்கொ லறிந்து புனல் 5புணர்த்த 

௪௦ தோ பெரிதும் வியப்பு 
கயத்தக்க பூப்பெய்த காமக் கிழமை 
கயத்தகு கல்லாளைக் கூடுமா கூடு 
் மூயக்குக்குச் செவ்வி முலையு முயக்கத்து 
8 நீரு மவட்குத் துணைக் "கண்ணி நீர்விட்டோய் 

௪௫ நீயு மவட்குத் துணை 
" பணிவி லுயர்டிறப்பிற் பஞ்சவன் கூடன் 

மணியெழின் மாமேனி முத்த முறுவ 

லணிபவளச் செவ்வா யறங்காவற் 10பெண்டிர் 

மணியணிந்த 11தம்முரிமை மைந்தசோ டாடித் 
இ௦ தணிவின்று வையைப் புனல் 

புனலூடு போவதோர் பூமாலை கொண்டை 
யெனலூழ் வகையெய்திற் றென்றேற்றுக் கொண்ட 

புனலூடு 1கோாடதியப் பூமாலை யப்பி 
ரினைவரரை கெஞ்டுக்கண் செய்யுக் கனல்புடன் 

"தின்மிணி, ௨௪ | திநக்குதன், ௫௮, 
“(பீ -ம்.)-- 1மறைபாவொரை, 4அகலல்குத்பையேய்த்த,து. பு௭ 

tip, 4செய்தே, 5புணர்த்சதொன்தே. 6முயச்சக்கு, 1செல்வல், தீரும்" 

கர சளினீர், 10பெணடா. 11தமமுனிமை, 18காடிய தியப்,
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௫௫ கூடாமு மூடல் கொடியதிறங் கூடினா 
லூடாளோ 1வூர்த்தலர்வக் தூர்ந்து 

எனவாங்கு 

சப்பா *யநெருக் கெரண்டஇவ் யாறெனப் 
1 பார்ப்பா ரொழிந்தார் படிவு 

௬௦ மைந்தர் மகளிர் மணவிரை 3தூவிற்றென் 
றந்தணர் $தோயல ராறு 

வையை? தீ மேவ வழுவமுப் 4புற்றென 
வையர்வாய பூசுரு ராறு 
[ விசைபிரை விரைநுசை கசையழி பிழியூரவூர்தரும்புனல் 

௬௫ கரையொடு கடலிடை வரையொடு கடலிடை நிரைநிசை சீர் 

, (தருஅசை 
அசையுடன் மதகுதொ நிழிதரு புனல் கசைபுரளிய 

[செலுமறிகடச் 
புகுமள *வளவியலிசை சிறைதணி வின்று வெள்ளமிகை 

வசைபலபுசை யுயர்கயிறணி பயிரொழின் 

மணியணி யானைமிசை மைந்தரு மடவாரு 

௭௦ நிரைகிரை குழீஇயின ர௬ுடன்சென்து | 
குருமணி யானை யியறேர்ப் பொருஈகன் 

1 திருமருத முன்றுறை முற்றக் குறுகத் 

தெரிமருதம் பாடுப பிணிகொள்யாழ்ப் பாணர் 

பாடிப் பாடிப் பாய்புன 

ஏ௫ லாடி. யாடி. யருளியவ 

ரூடி. யூடி யுணர்த்தப் புகன்று 
கூடிக் கூடி மகழ்பு மகிழ்பு 

, தேடித் தேடிச் சிதைபு சிதைபு 
சூடிச் சூடித் தொழுது தொழுது 

௮0 * மழுபொடு ன்ற மலிபுனல் வையை 
  

* அரு : பரிபாடல், ௨௧ : ௨0, 

1ழை.௪:௪௪-0ு. 

1ஷே௭:௮௩) கக: ௩௦௨௨; ௪௫, 

(பீ-ம்-- 1ஊர்த்தலர் தார்.த, 3பூசித்தென்று. 9தாவல]ச.து, 

4 உற்றன்றையர், 8வளவயலித்ரிறை. 6குடி.க்கைதொழு. *மிமுதொடு 

சென்ற,
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விமுதகை ஈல்லாரு மைர்தரு மாடி. 
யிமிழ்வது /போன்றதஇந் நீர்குணக்குச் சான்தீர் 
முழுவது மிச்சின் வுண்டு 
சாந்துங் கமழ்தாருங் கோதையுல் சுண்ணமும் 

௮௫ கூந்தலும் பித்தையுஞ் சோர்ந்தன பூவினு மல்லாந் 
சிறிதானு நீர்நிறந் தோன்றாஇவ் வையையாறு 

மழை ரறுகுளத்து வாய்பூசி யாடுங் 

கழுரீர மஞ்சனக் குங்குமக் கலங்கல் 
வழிநீர் விழுரீர வன்று வையை 

௬௦ வெருவரு கொல்யானை வீங்குதோண் மாற 

னுருகெழுகூட லவரோடு வையை 

வருபுன லாடிய தன்மை பொருவுக்கா 

லிருமுக்£ர் வையம் 3படி.த்தென்”* யாஜூர்க் 

கொருகிலையு மாற்ற வியையா வருமாபி 
௯௫ னந்தர வானியாற் ரூயிரங் கண்ணினா 

னிந்தாா னாடுக் தகைத்து. 

  

பி-ம்.-- 1போம் தனனனிகானகுணக்குச், 8பிடித்து.
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மண்ணார்ட் இசைக்கு முழவொடு கொண்டதோள் 
3 கண்ணா துடன்வீழுங் காரிகை கண்டோர்க்குத் 
தம்மொடு நிற்குமோ நெஞ்சு. 

என்பத: பரிபாடல்) “வெண்பாவுறுப்பான் வச்ததற்கு மேத்கோள், 
(தோல். செய், சூ. ௧௨௦ - பேர், ௩, உரை) 

வையை. 

செறுகர் விழையாச் சேறிந்தநங் கேண்மை 

3 மறுமுறை யானு மியைக நெறிமாண்ட 

தண்வ.ரல் வையை யெமக்கு. 

என்பது, பரிபாடல்; வெள்ளைச் சுரிதகத்தானித்றதத்கு மேற்கோள்; 

(தோல், செய். ர. ௧௨௪ - பேர், ச, உரை.) இப்பகுதி, “அதவோருள்ளா ரு 
மதை காப்..." என்னும் பரிபாடலி. இறுதியென்று தெரிரன் த.து. 

மூன்புற் றறியா முதற்புணர்ச்சி மொய்குழலை 

மின்புற் றணிந்த வியலணியும் வன் பணியு 

நாணேலுந் தொல்லை யணியென்ன ஈன்னுதலை 

வடட னிந்து. 

எனபது அணிர்துழ் மாணியது உணர்ந்து செளிலித்தத்கு விதியாகக் 

சாட்டப்பட்டூள்ள.த. 

(நாற்கவி, . ௧௨௯ - உரை.) 
  

(பி-ம்.)-- 1இலசதத. 3௧ ளேடெ.னவிமூஉம், 9அறுமுதை



174 பரிபாடல், 

மதுரை. 

க *உலக மொரு 'நிறையாத் தானோர் நிறையாப் 
புலவர் புலக்கோலாற் நூக்க--வுலகனைத்துந் 
தான்வரீட வாடாத தன்மைத்தே தென்னவ 
னான்மாடக் கூட னகர். 

௨ 1மாயோன் கொப்பூழ் மலர்ந்த தாமரைப் 
பூவொடு புரையுஞ் ?சீரூர் பூவி 

னிதழகத் தனைய தெருவ மிதழகத் 
தரும்பொகுட் $டனைத்தே' யண்ணல் கோயில் 

தாதி 4*னனையர் தண்டமிழ்க் குடிகள் 

, தா௮ண், பறவை யனையர் பரிசில் வாழ்கர் 

பூவின் பிறந்தோ 5னாவினுட் பிறந்த 
எவவ ஆசையும் 
  

  

  
*உலகு மழிசையு முள்ளுணர்ச்து தம்மிற், புலவர் புகழ்க்கோலாத் 

தூக்க - உலகுதனை, வைத்தெடுத்த பக்கத்து மாநீர் மழிசையே, வைத் 

தெடுத்த பக்கம் வலிது,” (திநச்சந்தவிநத்தம், தனியன்) ; * மலரு மித் 
இரு காட்டியல் வாணர்சொதற் கோலா, லுலக ஊைத்தையு நிறுப்பமுன் வாடி. 

டா தோம்கு, மலடல் வண்புக முடையது மதுரையாம் சதனை, யிலக யான்சி 
தி தீதிச்தவா தியம்புவல் கேண்மின்" (திநவால, இருககர. ௧.) ; “கைத்தல 
சான் ரெண்டுடைய மலர்க்கடவுண் மேலொருகாட் கயிலையாதி, யெத்த௪மு 

மொரு தலையிட் டி.த்.தலமு மொரு தஃையிட் டி.ரண்டுந்தூக்க, வுத்தமமாச் 

இருவால வாய்மிகவுங் கனத்ததுகண் டுலகன் மேலா, வைத்ததல மிது 

வென்றா லிதன்பெருமை யாவரே வமுத்ததற் பாலார்!” (திநவிளை, தலலி 

சேட,. ௨0) “கச்சிமா ஈகரோர் தட்டும் கடவுள ௬லகோர் தட்டும், வச் 

சுமுன் னயனார் தாக்ச மத்தது மீது செல்ல, நிச்சய மு.றுஇத் தாழ்ச்.து நில 

மிசை விழுமிவ் தரை, யிச்சகத் தூர்க ளோடு மெண்ணுதன் மடமைப்/ பாத் 

தே"! (கரஜ்சி, இருககர், ௧) என்பவை இதன் கருத்தைத் தழுவிவர் தன, 

: உலக மொரு நிறையா ” என்பது முதலிய இவ்வுறுப்புக்களாறும், 

புறத்திரட்டில், ஈகரென்னும் பகுதிமித் காணப்பெத்தன. 

4 wdalip வுருவி னெடியோன் கொப்பூழ், கான்முக வொருவற் பயக்த 

பல்லிதழ்த், தர்மரைப் பொகுட்டித் காண்வரத் தோன் நிச், சும ணோங்யெ 
கெகெகர் வரைப்பின்” (பேநம்பர்ண், ௪௦௨ - ட.) 

(பீ-ம்,)-- 1துலையாத்தானோர். தலையா. IF grit, 8அனையதே, 
$ அனைய, Seraded p.



பரிபாடல், த 

*நான்மறைக் கேள்வி ஈவில்குர லெடுப்ட* 

Garin sar gud லெழுத லல்லதை 

வாழிய வஞ்சியுங் கோழியும் போலக் 

கோழியி னெழாதெம் 1பேரூர் துயிலே. 

௩ தண்டமிழ் வேலித் தமிழ்காட் டகமெல்லா 
நின்று நிலைஇப் புகழ்பூத்த லல்லது 
குன்றுத லுண்டோ மதுரை கொடித்தேரான் 

குன்றமுண் டாகு மளவு, 

௪ செய்யாட் கிழைத்த தலகம்போற் சீர்க்கொப்ப 

வையம் விளங்கப் புகழ்பூத்த லல்லது 

பொய்யாத லுண்டோ மதுரை புனைதேரான் 
வையையுண் டாகு மளவு 

௫ கார்த்திகை காதிற் கனமகர குண்டலம்போற 

சீர்த்து விளங்கத் திருப்பூத்த லல்லது 

கோத்தையுண் டாமோ மதுரை கொடித்தேரான் 

வார்த்தையுண் டாகு மளவு. 

௬ ஈவாரைக் கொண்டாடி யேற்பாபைப் பார்த்துவக்குஞ் 
சேய்மாடக் கூடலும் செவ்வேள் பரங்குன்றும் 

வாழ்வாரே வாழ்வா ரெனப்படுவார் மறறையார் 

போவாரார் புத்தே ளுலகு. 

  

  

* உத லஈதணர் வேதம்பாட” (மதுரை, ௭௫௭), “கோதி லாதசெஞ் 

சூட்டுடை வாரணங் கூவ, வோத ஞாலத்து மற்றை.ப தலத் துளார் விழிப்ப, 
ரச லேறறலோ டறுதொழ் லிருபிறப் பாளா, வேத காதத தின் விழிப்பதவ் 
லியனகர் மாக்கள்! (திநவாப்பனூர்ப்புராணம், ஆப்பலூர்ச்சருக்கம், ௯) 

'*மிக்குப் புகழெய் இியபெரும் பெயா மதுரை" (மதுரை, ௬௬௭௯) ; 
லில் வணபுக முடையது மதுரை" (திரவால,  திருஈகர, கட, 

(பி- ம்,)-- 1பேரிரும் துயிலே.





a. 

அரும்பத முதலியவற்றின் ௮௧ரஇ: 
ல 

[எண் - பக்க எண்.] 

அக்த்தியனேன்னுமீன், 85. 
அக்காஜூறு, 00, 76, 119, 113, 131, 

அகரச்சுட்டு, 10. 
அகரம் இசைநிதையும் இடைச்சொ 
௮௧௬ - அடுல்மரம், 90, [ல், 89, 
அகலத்தை த்தொழுதல், 106, 106, 
அகலம் - பெருமை, 99) மார்பு, 8, 

101, 125, 153. 
அகலிகை கல்லுருவானமை, 141. 
அகவ - ஆட, 99, 119, 
அகவயல் - மருதம், 60. 

அகவுசர் - பாடுவார், 119, 
அகழ் புழுதி, 107. 
அடல் - ஒரு மரம், 40, 186, 
அூலின் ஆகி, 78 
அ௫த்சார்து, 18, 97. 
அஇத்புகை, 129, 
அ௫த்புகைக்கு வெண்மேகம் உவமை, 
அள்கணேர்வானம், 9. (113. 
௮ல்காடி,, 169, 
௮௧9 - கார்த்திகை, 66 ; 5, 35, 

அச்சிரம் - முன்பனிக்காலம், 135... 
௮ச்சு*- அச்சம், 16, 
அசும்பும் - இடையருதொ கும், 
அசும்புறுசெல்வம், 64, ti 169, 
aot, 18. 

சை: (சதை, அரோ, ws, ag, 
ஆர், ஓ மட தெய ய முதலி 

யன), 19, , 29, 59, “ர 87, 
89, 116, 130, 138, 149, 159. 

அசைப்பார் - கட்டுவார், 199. 
அசைபு - தங்), 129. 
அசைவரூஉம் - ௮சையும், 56. 
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Hora - "இளைப்பாற, 89. 

அஞ்சிய - INGE SHES காரணமா - 
அட்டமூர்த்தம், 19, [u, 118 
அட்டல் - சொரிதல், 150, ட 
அட்டவசுக்கள், 19, 

அட்டவை - கொள் தபடையாய், 160, ் 
அடர் - தகடு, 97, 
அடிக்கடி, 06. 
அடி. சொடுகுன் நு - வணல்கப்படும் 

குன்று, 60. 

அடிதொதல் - (சூளுறுதல்), 09. 
வணங்கப்படுதல், 60, ப 

அடி.ப்படுத்ததை - அடிப்படுத்த 
தொழில், 24, , 

அடி மேலடிமேலொ றும், 108. .. 
அடியின் லன் - பழைய உருவு, 48. 
அடியுறை - அடிபின்சண் உதைதல் 

5, ப்ட் 121, 127, 186, 160, 
அடியுழை மகளிர், 67, 111. 
அடியுறையார், 167. 
அடியுறையோர் - அடியுறை மகளிர், 
௮0க்க - 9065, 110. (57, 
அடுக்கம் - பக்கமலை, 111. ப 
அடுக்கல் - அடுக்குதல், 11, [164, 
அடுக்கு, 11, 18, 80, 69, 104, 109, 

அடுக்கு, ero குதி ச்ச வரு 

அடுக்கு, பன்மை "குறித் மகத் 
௮0க்கு, விரைவுபத்திவரு,தல், 168, 
995508 5,91, 114, 163. 
அடுத்.துவர லுவமை, 

அறா - கள், 166, 171. 
அடை - இலை, 109. 
அடைத்தா - கினைச்த அளகில், 1.



அடைச்தக்கண்ணும் -சேர்ச்த இடத் 
திம், 4 

அடையல் - அடையற் செருப்பு, 156, 
அிடைப் தீ செருப்பு, 166. 
அடை ம்ப வள்ளிதழ்த் தா 
அண்மைவிளி, 2, 99: [மரை, 109. 
அணங்கு, 1, 3, 100, 168. 
அணங்குடை இருந்தல். ஆபிரம்,1686, 

அணங்குடை அருர்இிதல், 3. 
அணக்குதல் - வருத்துதல்; 27, 105, . 
அணங்கும் வேலும் வருத்.துதல், 69, 

அணத்சு. - மேல் கோகு, 154, 
அணர்தலை . இளர்ர்த தலை, 16, 
அணவர - மேல் சோக்க, 1. 
அணி லங்காரம், 60, 89, 195, 

169) திரள், 41, 146;கன்மை,146. 

அ௮ணிகயிறு - அடிக்கபிறு, 69, 
அணிகொள . ஓக்க, 106, 
௮ணித்ச - அழகுடையவாயின, 180, 
அணிக்த - அழகு செய்த, 117, 
அணிமழை, 190, 
அணிவனப்பு, 100, 
அணுச்திணிக் த நிலவுலகம், 18. 
அணை - பஞ்சணை, ௦2. 
அணைக்குப் பாழைட்பரட்பு உஉமை, 
அனைகள் - கரைசள், 60, [102, 
அனைபோறுச்தோள், 52. 

அத்தக - ௮ழகுதக, 99, 
அழ்.தகுமதி - அழகயமத, 8, 
அத்திரி - கோவேறு கமுதை, 79, 
HES அல்வழிக்கண்வரு தல், 6. 

தீர் - வழி, 99. 
அகக் த்கரிய வேதம், ௦0. 

அர்ப்பு - அ.திர்த் தல், 06, 
அதர 27-௮௮ தர, 51. 
௮திரலல்கண்ணி, 162, 
அ.திரத்கண்ணி, 152. 
SE SESS ons ELT D - - மனம்,புத் தி, 

-. அகங்காரமென்பன; 91. (171. 
அக்தணர், 2,.3, 10, 11, 29, 42, 90, 

அக்தணா். அருமறை, 9, 10, 14, '99, 

Hb good அதன் அமர்ச்தோன- முரு 
௮க்தணர் இயல்பு, 166. [கன், 118. 
அச்தணர் கர்க்கும் அதன், 3, 
அந்தணன். வியாழன் ,8ம. 
wi wtb, 172, 

selunipper சிகராதி. 

- அச்தரியாமி, 7, 

  

அந்நிலை - res 35, 
அநாதி, 17 

அரிருத்தன், 2, 
௮ம்பலம், 134, 

அம்பர் - தாய், 90. ' 
அம்பாவாடல் - தைர்நீராடல், 90, 
௮ம்பி - தெப்பம், 46, 
அம்பின்றொழில் - அம்பினது ஏத் 

தொழில், 194, 
அம்பினவை - அம்பினையுடையை, 
அம்ம, 56. 11ல், 
அமர்தல், 106. 
அமர்ந்ததை - விரும்பிய ௮, 196... 

அமர்ச் த, 96. 

அமரர், 14, 6, 
அமார்க்கு 'அமுதருத்தியத, 17. 
௮மரர் செல்வன், 80, 87, 
அமாரருண்டி-ம தியம், 57... 
அமராபதி, 14, ' 
அமளி, 74, 
அமிர்தபானம் - அமிர்தம்போலும் 
அமிர்தம், 11. [காமபானம், 63. 
அமிர் தன நோக்கம், 100, 
அமைதி - தாழ்ச்சி, 99, 
அமைந்த - பொருச் திய, 48. 

அமைந்தது - ஏத்த௫, 88, 
அமைந்தன, 69, 
அமையாப்புணர்ச்சி, 94, 

அயர்ச்து, - owe, 18. 
அயர்பு - செய்து, 8. 
அயரியோர் . கூடாவொழுக்கமுடை 
அயிலம்பு, 194, [போர் a7. 
அரக்கன் பீருக்கு கெய்த்தோர், 12, 
அரக்கு 
நா் 73, 88, 101, 128, 158, 

அரக்குநீர் நிதைர் தவட்டு, 101. 
அரம்கத்தாளம், 69, 
அரல்கு, 129, 125, 
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உண்கோ - உண்ணக்கடவேனோ, 67, 
உண்டி, 10, 16, 
உண்டிகை - திரள் ; ; உண்டையென் 
உண்ணாகறவு, 79, [பதன் இரிபு, 41 
உண்ணுவ, 1 

உண்ணூ௨, 86, 
உண்பது - உண்ணல, 43, 
உணர்த்த உணராமாதர், 51. 
உணர்த்தர - உணர்த்த, 47, 
உணர்த்தல் - ஊடல்தீர்த்தல, 101, 
உணர்ப்பித் தல, 199 
உணர்ப்பூவயின்வாராணடல், 48. 

உணாபு - உணர்ந்து, 47, 
உணரும், 106. 
உத்தி - படப்பொதி, 90. 
உச் தியணிர்த TOES? 167, 

உத்நேச.த்தியாகம், 1 
உதரபந்தம், 27. 

_& Bro - 2 Mite sig, 49 
58 - gn, 99, 109, 122, 
உத்த தல் - சலிப்பித்தல) 86. 
உப்டரல் - அப்பால், 68. 

உட்பாலை, 66. 
உபரித் துக்கூதல், 14, 
உபசாரவழக்கு, 19, 196, 
உபநிடதம், 14, 
உடகிடப் பொருள், 99, 
Gin, 19. 
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உம்மை, 87, 7, 84, 97, 106, 164, ° 

உம்மை இசைநிறை, 975 
உம்மைத்தொகை, 99, 
உம்மை வருவித் தல், 81, 
உம்மை விகாரத்தால் தெரிீகுதல், 71, 
உமை, 94, 87 
உய்ப்ப - கொடுக்க, 68, 92. 
உய்யா - செலுத்தாமல், 92, 
உ.பர்கொடிச் சேவலோய், 16. 

உயர்த் தக்கூறல், 199. 
உயர் இணை, 26, 
உயர்ந்தவர் - தெ.ப்வ coef BB. 
உயர்ச் இழி, 50, os 
உயர்கதோர் - ஞானிகள்; 1,   உயர் நிற்றல் - உச்சமாதல், 86, 
உயர்பு - உயர்க் து, 6, 126, 

பு உயரிய - தோத்றுவித்த; 8, , 
உயிர்க்குணங்கள், 107, 47. 
உயிர்கள் இருமாலின்இடச்சகாதல், 

உயிர்ப்பன்மை, 18, 120, ப 
உயிர்ப்பொருட்கு உணர்தத்பண்டு 

இயற்கை, 7, 
உயிர் முதல்வனை; (முன்னிலை), 4, 
உயிருள்வழி ௮டை, 8. ர 
உரம் - திண்மை, 100. 
உராய்ஃபரச்து, 99, * [திரிசொல் 57. 

, உரிச்சொல்லடியாகப்பிதம் த Sawa 
! உரிதமர்து.தக்கம், 106, 
| உரிதினின், 196. 
உரிமாண்புனைகலம்.ஏ தத மாட்சியை 

யுடைய அணிகலங்கள், 187, , 
உரிமைஈன்குடைத்து, 106. . . 
உரிமை மாக்கள் - மடையர், 83 
உரிமை மைகநதர், 170. 

உரு - வடிவு, 4, 12, ச 
உருகெழு - நிதத்தையுடைய, 16, 
உருங்குதல் - உண்ணுதல, 76, [88 
உருட்டும் அடி ச்சர், 159. 
உருண்டு, 9, 
உருத்திரம், 19. 
உருத் திரர், 1222. | 

உருத் தரர் பதினொருவர், 18, 
உருத்து - கோபித்து, 8, கி, 
உருப்பசி திரைப்பெட்டையான.௮) 
உருட்படியின் மூக்குத் துளைவழி2-..! 
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உரும், 57," 
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உருமினம், 146, 
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உவகை, 169, உவையும், 26. 
உஉண த.துயர்கொடி-கருடககொடி,, 
உவணம், 10, 96. (10. 

உவச்தவை காட்டல, 99, 100, 162. 
உவமப்பொருட்டு, 6, 
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உவவுமதி, 70. 
உவள், 93. 
உவன், 100, 
உவை, 26. 
உழக்கல், 81. 
உழக்குகர், 28. 
உழக்கும் - ஏிதைக்கும், 17. 
apse ஏதணட, &9. 
உழச்சு “உ வரும்இ, &7, 

உழப்பு) 0. 
உழவர்; 60, 166. 

உழவர்க்கு வாளை உவமை, 63. 
உழவர் மறுகு, 166.   

அரும்பத முதலிழவற்றின் அகராதி, 
உழவின் ஓதை, 160. 
உழவு - உடப்பு, 60. 
உழுவை - புலி; 112. 
உழுவை செப்ப, 119. 
உதை குரலாதல, 94. 

உள்படுவோர் . அறிவோர், 140. 
உள்ளம் - மனவெழுச்6) 8, 
உள்ளீடு - உள்ளிட்ப்பட்ட2) 6,66. 

[6. | உள்ளுசர் உரைப்போர் - உட்கொ 
ண்டு உரைப்போர், 8. 

உளம், 41, 
உளர்தல - அசைதல், 128, 
உளர்சர், 00. 
உளரிப . அசைத்த, 168, 
உளையெழ, 77, 
உறபாதம், 84. 
உற்றென - உற்ததென்ன, 60, 
&. ppan- 95 40,108 ; or gua, 
உறழக்தோள், 149, (148, 
உதழ «wor gu, 118. 
a mara, 146, 

உறுத்தா - நெருக்க, 41, 
உறுகறவு - வெம்மைமிக்கக த௮ு, 76, 
உறுவரை, 24. 
உதை - கையுறை; பொன்மீன்முத 

லியன, 199, 101, 
உழைகழிஉளளத.துக்கு முடல்கழி 
ம இ உவமை, 78. 

உதைத்தும் - மிக்கும், 101. 
உறைவது - உறையுமிடம், 19. 
உழைவு - உதைதல், 19. 
ஊக்கம், 77, 101. ° 
ஊங்கு ஐரிடைச்சொல், 99, 
ஊடல, 66, 151, 109. ° 
ஊடலதியா உவகையள், 50, 
ஊடலுணர்ததல், 47. 
ஊடி.பபுலகது, 101, 
ஊடினார் - பவறுத்தார், 161, 
ஊத நுடல்குசகொசி தசுப்பு, 00. 
ஊதல - வணடூதுதல், 02, 
ஊதலெய்தா, 129, 
ஊதுகுழல், 105. 
ஊதும், 111, 
ஊதை - குளிர்வாடை,90 ; எற 
ஊர்களிது; 160, [சாத்.று, 86:
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ann go - ds, 90. 

ஊர்ந்த - பரச்த, 106, 
மார்ச்ததை - ஊர்ச்தது, 156, 
ஊர்பு - இர்ச் து, 4], 

ஊர்பூர்பு, 98. 
ஊரூர் - ஊர்தோறும், 147. 
ஹழ், 67, 
ஊழ்த்து - மலர்ச், 6ம். 
ஊழ்ப்ப - மலா, 66, 
ஊழா. உதிராத, 65, 

ஊழி - கத்பங்கள், 6 - 7) யுகம், 21, 
ஊழிக்கண் நிலமறையும் வெள்ளம், 
ஊழிகள், ௦. 3 

ஊழிணர் - ௮லர்ச்த இணர், 148, 

வழிமுடிவு, 15, 
ஊழியாழி, 16, 

oer ழிவெள்ள த்தை அன்ன சசேவலாய 

த்தருமால் புலர்த்திய ௫, 16, 
ஊழுழ் - முதைமுறை, 5, 6, 73. 
ep pei, 46, 
CSE py 30. 

ஊன்கணார் . மனிதர், 11, 
எஃகினவை - கேலினையுடை.பாய், 

எஸ்கு, 61, 161. [70. 
எல்குள் களிறும், 81. 
எத் - மேலே ஊர்ந்து, 194. 

எக்குவ - தீர்லீசுல்கருகிகளுள் ஒரு 
எக்குவோர், 66, (வகைய, 191, 
எச்ச.த் திரிபு, 61, 96. 

எச்ச த்திற்குமுடிபுவருல் த்.தல,198. 
எச்சில் - புரோடாசம, 96. 
எட்டாம் பக்கம், 87. 
எட்்- மான்; ஒருத,த்.துவம், 81. 
எண்கை, 17, 

எண்ணெய், 79. 
் எணமதி - எட்டாம்பக்கத துமதி; 

எண்ம இநிதையுவா, 87. [87. 
எணமர் - அட்டவசுக்கள், 18, 50. 
எண்வடக்காஞ்சி, 62. 

கம்ப தியாயாச்கையை,,. ் 7. 
எதிர்கழறும்- ஓக்கும்) ட வமபபொரு 
opie pi - oem, 96. (ட்ட, 6. 
எதாகொண்டோர் - ஏத்றுச்கொண 
,டேோ, 97, 
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எதிர்கோடல் - *தறுச்கோடல், 186, 
எதிர்ந்து - கூடி, 199, 
எதிர்ர்தேத்ற - எஇர்ச்த) 199, 
«Bmore, 80. 
எதிர்முகமாக்கல், 64, 664 70, 89, 

130, 184, 143, 
எதர்முகமாக? வாழ்த்தல், 67. 
எ .திர்வரவு - பின்வரு தல், 96, 

எதிர்விருக தயர்தல், 199, 
எ தாழிதல், 88. 
எதிரொலி, 66, 119, 
எய்யாமகளிர் - யாத்கப்பட்ட 

மகளிர், 67, a8 , 

எரிசினம், 16, ‘ 
எரிதிரிர்தன்ன பொன்புனை உடுக் 
கையை, 2. 

எரிசகை - வெட்டி மஜர், 109, 
எரிமலர் - தாமரை, 9, 
எரிமலர் தீ. தாமரை, 0. 
எரியுருகு அலோடு, 196, 
எரி வேங்கையிணர்க்கு உவமை, 148. 
எருத்தம், 149, 

எரு ததின் வரைகெழுசெல்வன், 167, 

எருத்த-கழுத்தடி , 109, பிடரி, 41, 
எருது, பெயர் சொலலி அழைக்கப் 

படுதல, 79, 
எருமை - கூற்றுவன்; யமன், 61, 
எருவை - எருவைப்பூ, 149) வேழம், 
எருவைப்பூ; 149. [ 196. 
எலலா - ஏடா, 61. 

எலலேம், 168, 

எலா௮ - ஏடா, 

எவ்வம், 146. 
எவ்வயின் - எப்பொருளிலன், 10; எல் 
எவனெளிது, 9. [லாஇடம், 19. 
எழ - பரகக, 117; வர, 127. 
எழிலம்பலம், 194, 
எழிலி, 192, 16ம். 
எழீஇ - எமுவி, 119. 

எழுகை, 17. 9 - 

எழுதிதுமிலைமண் டபம்) 141, 
எழுதிய - புனைச்த, 60. 
எழுதிம் - எழுவிப்பேம், 00. 

எழு துளைவங்கியம்) 06, 

எமுதெழிலம்பலம், 134. 
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எழுமுனிவர், 94. ப 
எள்ளீயும் - இகழும், 61. : 

எண்ளுார்ப ட்... 
ape go rds 82, 
o told! 9 96, * 

எ.நிவன - நீர்லீசும்: கருவிகளுள் ஒரு 

என்கோ, 86. ' - [வகைய; 101. 
என்ப - என்பார்கள், 96. 

என்மரும் - என்பாரும், 100. 
என்மார் - என்பார், 08. 
என்வரப்புகுன் 2௮, 59. 
என் தி - என்றாய்; 

என் தூழ் - ஆதித்தன், 140. 
என்னும் -)தி.தும், 46. 
என்னை - என், 09; யாது, 47, 170. 

என்னைவருவ.து - என்வரப்புகுகன் ஐ 

என்னோ, 44. [ த, 59. 
ஏ- இறுமாப்பு, 62. [19. 

ஏஎ-கூப்பீடு, 140, 149; சாமவேதம், | 

ஏக்கமுத்து - இறமார்தசமுத௮, 
ஏகாரம் (ஈற்றசை), 90. [52. 
ஏடா, 58, 69, 01. 
ஏணிப்படுகால் - மேகலை, 72, 

- ஏத்துகம்; 116. , 

.ஏதிதுமவை - ஏத்.துமன்பர்; 106. 
ஏத்தொழில், 194. 
ஏதம், 09. 
ஏதிலர் சா.நு.இி, 58. 

ஏ இலாகோக்கு தி. 199. 

ஏந் இலை - வேல், 121. - 

ஏக் இனவை - ஏச்.தினை, 120. 

| ஏமஞ்செய்தத்றொழில், 25. : 
ஏமத்தை, 20... 
gust, 169. (51, 98. 

ஏமம் - இன்பம், 90, 36, 28; காவல், 
.ஏமமார்க்த - ஏமமுத்த..80. ' 

 ஏமவைகல், 181, :, ° pe 

ஏமாக்க : ஏமாப்பேமாக், 64, 

ஏமூறுரொஞ்ச,ச்தேம், இட்ட 

ஏயவண்டு : - : ஏவப்பட்டுமீண்ட 

ஏர்- எழுச்சி, 14, 38. [ வண்டு, 51. 

ஏர்பு - எழுந்து, 
ட ஏரணியணி - அழகாக அணிச் தஅணி, 

ஏலா- ஏடா 69... a al.   
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ஏவல்-ஓதல், 108. : 

&6. | ஏவலிளையர், 01, ....' 

1ஏவறுள், % 

ஏழ் - அகக்காரம், 91. 
'ஏழ்காறும், 93... 
ஏழ்புழைவக்கயம், 56. 

ஏழலுருபுதொகுதல், 91, 
ஏழாவது வினைசெயிடத்தின்௧ண் 
ஏழிலைப்பாலை, 166. [வருதல், 09, 
ஏழிலைப்பாலை மலைக்குரிய த; 166. 
ஏழுமொன்றாயே ஆழி, 16. , 

ஏழுலகம், 16. —— 
ஏழுலகமாளி - முருகவேள், 59. 
ஏற்பார், 170. 
ஏத்பிக்க, 141. 
ஏத்பிக்கும், 168. 
ஏற்பின்-ஏத்சன்.2 அளவிலே, 08. 
ஏத்தன்று - பெத்து; 108. 
ஏத்றார் - பகைவர், 192, [146. 
ஏறு - இடபரா9, 84 இடி, 67) 101, 
ஏறுமாறென்பது பகைத்தற்கு 

ருலகவழக்கு, 182. : 

ஏறுமாதேந்கும் - ஏறுமாறாதலையேத் 
ஏன்றுகொண்டு, 161, [கும், 194, 
ஏனம் - பன்றி, 150. ' ் 
ஐ- வியப்பு, 02, 
ஐகாரம். பகு திப்பொருள்லிகு தி, 111. 

ஐங்குறு தூறு, 66, 95, 112. 
ஐங்கை, 17. 

ஐச் தலையரவம், 149. | 
ஐச் தலையுயரியஅணங்குடையருச் தி 

தன்மைந்துடையொருவன் - சிவ 
பிரான், 8. ° 

ஐ இணைஐம்பது, 151. 
ஐந்து - ஓசை, ஊறு, ஒளி, சிவை, 

நாத்தம், 106; செலி முதலாகிய 

. இந்திரியம், 28 ; நிலம், 20. 
ஐது கன்மேக்திரியக்கள், 20. 
ஐந்துதளைவங்யெம், 66. ~— 
ஐச் துபூதங்கள், 12, 91. 
ஐம்பால், 97. * 
ஐம்புலம், 150. 

ஐம்புலன்களானும் இன்பறுகர்தல் 

ஐம்பூதனழி, 6. ் 89. 
ஐயமர் - வியக்கத்தக்க அமர், 62. 
ஐயர் - அர்தணர், 171, :
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ஐயிருங்குன் தம், 117, 
ஐயெலுமர்வியர், 169, 
ஐவர் - செவ்வாய் புதன் வியாழன் 

வெள்ளி சனி, 19, 
ஜிவளம் - மலையின் 89 துஷுங்கள், 

ஒக்தம், 45, (133. 
PF ew LI CP MWg ow, 44, 
ஓடம் ஓஒ.ட்ட - சபதஞ செய்ய, 14, 
துடியா - கெடாத, 6, 

ஒடுக்கம் - மீணடுசென் தடங்குதல், 
ஓடுங்கார், 101. (25, 
தண்மை, 3ம். 

ஓத்தன்று - இயைஈதது, 70. 
ஒ.த்.து - தாளம், 99, 
egw, 24. 
ஒப்பனை, 79. 
ஒய்ய - தப்ப, 149, 
ஒய்யென, 169. 

ஓய்வார் ~ ஒழுக்குவார், 80. 

ஒரீஇ ் ஒழிஈ 2,190, 

ஒருக்க - எப்பொழுதும், 43, 
ஒருகுழையொருஉனை, ॥, 
ஒருகூறு, 99, 

ஒருங்கு, 8, 9, al, 197, 

ஒருசார், 90. 
ஒருதலை, 124. 
ஒருதோழங்காலம், 109, 
ஒருகிலைப்பொய்கை - வதரறாப்பொய் 
ஒருநரிழல, 90, [கை, 66. 

ஒருபெயர், 119, 
ஒருபொருட்பன்மொழி, 19. 
ஒருடொருளை ஒ3ரசெய்யளில முன் 

னிலையாகவும் படர்ககையாகவும் 
கூதல், 189. 

ஒருமுறை - ஒருகாலம், 9, 
ஒருமைவினை - காதல, 109. 
ஒருவனை - வகை உள்ளாய, I, 
தருவன - oO eet, 14. [36, 107. 
ஓ௫ரராவொன்று எழுவகைப் பட்ட 

ஞூன் நுலகம், 18. 
ஓலலுவ - பொறுப்பன, 10], 

இலலை - விரைய, 44. 
ஒலி - சொல், 26. 
ஒலிச தல - தழைத்தல், 86, 109. 

ஒலித் சன் நுஒலி,ச,2௮, 41. 
தலிதா-தழைத தமாலை, 38. 
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ஒலியல் - கட்ப்பமாலை, 149, 
ஒவவா வாழ்தத, 144, 
ஒழிதத்பா ந்தன்.று, 9, 
ஒள்ளொளி, :199. * 
ஒளி - கலவி.பால்வர் த௫தம், 9, 97. 
ஒளி லை, 190. 
தள ழிலஉகெல்கு, 83, 
ஒளிறு வாள், 161, 
ஒன்பதித்று த் தடக்கை, 17, 
ஒன் தல Haar sect, 99, 

ஒன் தலூழி- முததூழி, ஆகாயவூழி, 
ஒன்றாதல் - முதலாதல், 26, 6. 

ஒன்றாத்றுப்படு தத, 29. 
ஒன்று - ஆகாயம், 20; ஒசை, 106, 
ஒன்றுதல - ஒத்தல, 126, 
ஓல் அபு, 5, 198. 
ஒன்னார் - பதைவர், 9) 58. 

ஒன்னாருடைபுலம்புக்கத்று, 68 
ஐஒ, 18, 141, 142, 
ஓஓபெரி௫, 110, 
ஓங்குயர்வான், 8. 
ஒங்குவிதத்சேஎய், 86, 
ஓசனை - யோசனையளவு, 98, 
ஓட்டைமல வன் - இளகெஞ்சன், 

ஓடவைத்த பொன், 186, (00. 
ஓடை - ஒருவகைநீர்சிலை, 14, 156, 
ஓதம் - கடல, 60, 165, 
ஓம்பு - ஒழி, 198. ° 
ஓய்கரை - மெலிச் தகரை, 67. 
ஓய த்க - மாருதொழிச, 64, 
ஓர், அசைநிலை, 29, 

ஒர்த் தல . கருதல், 60. 
ஓரன்னோர், 99, 
ஒரும், அசை, 186, 

ஓரொதத - ஒருதலையாகஒத்த, 129, 
ஓசொதது, 06, (161, 
ஓவம், 157. 
ஓவாகோன்மை - ஒழியாவலி, 11, 
கச்சணிந்த புரசைக்கயிறு, 199, 
கட்ம்சை௨கை, 1, “6 
கட்மிவடம் - காலணி, 90% 
கட்டுவிட்டமலர், 108, 
கடகரி, 167. 
சடக்தக்கால் - அளக்க, 18, 

கடதட்ட, 4, (லல், 119, 
கடந்தடல் - கேரேடோரு அுதொல்
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2, 4.) கண் - உடம்பு, 9, 91, 
கடக்து - வஞ்சியாது :எதர்ரின் று, | கண் கயிறாக உருவகம், 150. 
கடம்படுவோர் - பொருள்களை நேர் கண்டக்கரும்பு கவழம், 139. 
கடம்பமர் செல்வன், 64. [வோர், 69. கண்டம் - துண்டு, 95, 189. 

கடம்பமர்ச ச, 137. 
கடம்பமரணிநிலை, 146. 
கடம்பு, 99, 88,111, 137, 158. 
கடல்கடைக் தத, 168. 

கடல்குதைபடுத்தரீர், 140. 
கடல், 
கடலை - கடல், 108. 
கடலைகோக்கி விரையும் யாறு, 194. 
கடலையும் கானலினையும் சொல்லை 

யும் பொருளினையும் போல வேறு 
படாத தொழிலையுடைய மாயோ 
னும் பலதேவனும், 116. 

கடவரை.த்குமோகாமம்; 198. 

கடவுட்கொடி, 20. 
கடவுட்புதல்வ, 84. 
கடவுள்மீன் - 956 5 8, 35. 
கடவுள்வாழ்தது, 5, 11, 22 30, 38, 

64, 71, 110, 121, 181, 136, 
145, 160, 

கடவுளவை - கடவுட்டன்மையை 

உடையாய், 99. 

கடத்கூங்வெரும்யர்று, 124, 
கடற்தலைவன், 87, 
கடத்திரை கருகரைக்கு, 167. 
கடனமுகர்து, 99. 
கடி. - ெப்பு 109 ; புதுமை, 102; 
சடி.ப்பிகுகா ௮, 166. [ pone, 197. 

கடிப்பிுசன் ததடி, 164. 
கடி.மரம் - கடம்பு, 197. 
கடிமலர் - புதுமலர்; 102. 
கடியகரறா, 02. 
Sa Siig - சிதப்பொழிக்தது; 
கடுெ று; 169. [109. 
கடுகவை - கடி.யகுத்தம்; 27. 
கடுட்பு - வெகுளி, 414. 
கடும்பு - ஏத்தம், 11, 
கடும்பீனல், 92. 
கடுமாகளிறு, 154. 
சடுவனிளவெயினனுர், 94, 90, 86... 
கடை - எல்லை 68 : பின், 90. 

கடைமாரி, 90. 

கடைமுறை, 19. 
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டற்று து, 80, 
கம் டீ பாராய் கக், 

யர பச்சூம் காமக்கடவுள் - 

இிழுமால், (கண்டு - காண) 118, 
கண்ணடி, 91. 

கண்ணவர் - அமைச்சர், 1986. 
கண்ணகளுர், 160. 

கண்ணகஞகளுர், 88. 
கண்ணனாகளூர், 98. 
கண்ணாகனார், 98. [148, 162, 169, 
கண்ணி, 27, 61, 66, 99, 109, 125, 
கண்ணிதிருத் இனாள், 109. 

கண்ணியர், 102, 109. 
கண்ணிற்கு செய்தற்பூ உவமை, 02, 
கண்ணின் களி, 77, 

கண் ன - கண்ணையுடையாய், 2. 
கண் நாபிகமலத்தையொத்தல், 199. 
கணலிரி - செவ்வலரி, 11, 
கணிகை, 140, 
கணிச்சி - குக்தாலி, 87, 74. 
கத தரு, 14, 

கத்தாரிக்குழம் பு, 79, 126, 

S spy, 79. 
, கதழ்பெயல், 111, 

| கதமூமருலி, 89. 
கதமுறை spre, 161, 
கதியித் று - இ.பல்பினையுடைத்த, 
கதிர்முத்து - ஆணிமுத்து, 40. ட் 56. 
கதுப்டகம், 158, 
கதுட்பத தும்பி, 189. 

கழுப்பின்குரல் - மயிர்க்க த்தை, 82, 
கதுப்பு - குழல், 97, 124, 159, 
கதுவாய் - கதுவுவாயாக, 159, 
கந்தபுராணம், 69, 
கந்தம் - கழுத்து, 84. [ரர், 19, 149, 
கபிலர் - செக்கிதமுடைய உருத்தி 
கபோலத்திலும் ககத்தினும் செம் 
பஞ்சு எழுதல், 60, 

கபோலம் - கன்னம், 40. 

கம்பராமாயணம், 61, 94, 119, 134, 
141, 156. 

கம்பலை - Hil aiid, 54, 62, 63.
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கம்டலைத்தல்.௮ு - அரவமாக்யெத, 
கமஞ்சூலெழிலி, 189. [ 67. 
கமலத்தையொக்குங்கண், 119, 

கமலம் - தருபேரெண், 6, 1. 
கமலவர்த தனை, 1925. , 
snips gi - (46 gear, 158, 
கயத்தக்கபூ, 170. 
ub si - மெல்லியதலை, மெல்லிய 

தலையினையுடையாய், 99) 98), 
116, 122. 

கயம் - ஓடை, 90; மென்மை, 69, 

199, 166. 
கயம்படு சென்னிக்களிறு, 09. 

கயமலர், 08. 

கயமா, 147. 
கயமீன், 165. | 
கயமுகை - பெரியமுகை, 63, 

கயவர், 109, 
கயஉாய செய்தல், 60, 
கயில் - மூட்டுவாய், 97, 

கயிறு - பாசம், 08, 

கரந்து - அடக், 50. 
௧௬ - கருப்பம், ௦4; பரமாணு, 6. 

கருங்கண்வெள்ளை - சங்கருடணன், 
கருடகருவபல்கக்கதை, 19, 19, lis 
கருடன், 108. இ 18. 

கருடன் அரவை வாய்க்கொண்டது, 

கருடன் ஓஒவென முதையிட்ட.து, 18. 

கருடன் வினதையின் இிறையைநீக்கி 
கருணை; 25. [யது, 14. 
கருத தாகக்கொள்ளல், 14, 15. 

கருகரைக்குக் கடத்திரை, 161. 
கரும்பிள்ளைப்பூதீனார், 34. 
கரும்பு, 58. i, 
கருழேகக்கணம் - முசு.த்திரள், 
கருவயி று றுகென வேண்டுதல், 

கருவல் கர்.தம், 3&. ன சக 

கருவளர்வானம் - வளிமுதித்பூதம் 
களின்பரமாணுக்கள்வளர்ன் 2 

ஆகாயம், 6, 
கருவி - girer, 106, 186: படைக் 

கலம், 41; பொதி, 106. 
கருவிமின்), 106, 

கருவியர், 41, [மை, 98, 

கரை காண்பவரீட்டத தித்கு உவ 

சசைகாப்பார், 40, 72. 

140, 
62.   
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கரைச்சிறை -”கரையாஏயெகாவல், 41, 
கரைபு - ஒலித்து, 129 ; கரைதல், 
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கள்ளின் களிப்பைமறைத்தல் காமக் 

களிப்பைமதைத்தத்கு, 77. 
கள - களவொழுக்கம், 87. 

களமர், 106. 
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காக்தாரப்பண், 145,164, 160. 
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காயாம்பூ, திருமாலின் நிறத்திற்கு, । 
கார் . இருள், 108; கார்காலம், 49; 
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Fb STH By 157. 

சார் தாற்றிமயிலின்விரித்தசிறைக்கு, 
சாந்தி செய்தல், 61. [157. 

சாந்திற்கு அழல், 79, 
சாந்து, 24, 192, 179. 
சாபம் - வில், 97, 

சாம்ப - கெட, 24, [மை, 25. 

சாயல்-அருள், 10; அழகு, 88; மென் 
சார்ச்சார். இடந்தோறம் இட£்$தோ 

சார்த்தா - சார்த்தி, 144, [றும் 194, 
சாரல், 80, 
சாரலாணை, 98. 

சாரிகை - கத, 41, 
சாரியை, 198. 
சால்புடை மங்கையர் 158, 

சால்வ - சால்பிணையுடையாய், 98, 
சாலார் - நிரம்பார், 35, 

சாலினி - அருந்ததி, 35, 

சாலும் - மிகும், 40, [11 
சாவாமரபு - இதவாத மூறைமை, 

சாற்றுமின் - எலலார்க்கும் Hy Bao 

மின், 00, 1197: பூசை, 08, 
சாறு - eo plor i, 42 ; Slwrenrin, 

சாறுகொள் ஓதம், 104, 
 சான்மென - சாலுமென, 162, 
| சான்தவை - அமைந்தனை, 70, 
। சான்றாண்மைசானார், 158, 

| சான்னாளர் - அமைஇயுடையோர், 98, 
சான்று - அமைந்து, 196, 

கரம், 49, 
டிகை - குறை, 53, 

| சுகைமயில, 09. 

 சித்தபரிகருமம்-சித்தத்தைச் சுத்தி 
| செய்யும்கருவி, 28, 
சித்சம் திகைத்து; 149, 
சித்திமண்டபம், 141. 

|  
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சிதறி, 9. 

சதறுபு - சற 9. 
Ag pies 161 

இதைபு, 111. . 
சிதையுங்கலம், 70. [யவள், 151. 
இந் இிக்க.த்தீரும்பிணிபாள் - கற்புடை 

இமை - மலை, 08; மலையுச்சி, 49, 01, 

இமையம், 6% 
இமையமலை, 106. [184 

இரமச்சாலை - ஆயுதப் பயிலுமிடம்; 

ஓலப்பதிகாரம், 21, 49, 51, 79, 94, 

105, 107, 111, 118, 116-117, 123, 
127, 136, 140, 148, 147, 152, 
154, 156, 165 

இலம்ப - எல்லாரும்கேட்க, 116. 
லைம்பாறு, 117. 

லெம்பு - மலைச்சாரல், 80, முழை, 

இலம்பு தல், 119. 
சிவப்பு, 00. 
சிவிகை, 73, . 

Ad J - நீர்லீசுக்துருத் தி, 41. 

இத்தடி. சில், 80 
தத்தில், 146, ட்ட 

A pO pa - பரிபாடலுறுப்புக்களுள் 
@ pair, 16. [ perro, 9, 

இறகு, 40. உட. 
இதந்தன்று - சிதம் ததன௮) 

யுள் விகாரம், 8, 
இறக் தவரே௭, ட் 
திறந்தவரோு, 134. 

தக்தோர் சேவர், 113, 137, 

இறப்பிலக்கணம், 107. 
திறப்பு, 9. . 

இறப்புடைக்குணம்; 107. 
இறப்புணா, 144. 
ஜெப்பும்மை, 106. 
திறப்புமுறை, 7, gl. 

@ pli jane, 116. 

Pat - பிள்னள 13, 142, 

சி Ger 4 8 ச 

றுகஞாநமூலம், 1], 120. 
சிறுபாணுத்றுபபடை 131. 

ApQurapg lit. (41, 

சினீத - கரை, 90, 102% சகு, 37, 
Ren pip 6 sre" 
சனம், 97. 

செய் 

  

(119, 159, 156, 

"அரும்பத முதலியவற்றின் அ௩ராதி. 
| னவல் - கோபியாதே, 47 

Gent eat, 141, 

னை - கருப்பம், 61, 
சனை இய - ஒத்த, 9, 
சினைப்பூ, 154, 
சனை போழ் பல்லவம், 142, 
சினை வளர் வாளை, 51, 

சனைவினை முதன்மேனிற்றல், 9, 
ச்த்தடித்தல், 58, [109, 1465. 
Puy .-F ss gga, 58, 
Fwib - PHarn&, 8b. 
சீர்- அழகு, 117; ஒருவகை த் தாளம், 

02, 81, 99, 128 ; புகழ்; 199. 

சீர்கெழு - அழகு பொருந்திய, 117. 

சீர்தாகட - தாளத்தைத்தூக்க, 99.   சீரில்லோர் - புகழில்லோர், 87, 
சீருடன்கூடிய பாணியென்னுக் தா 

ளம், 81, 

சிவக சிர் தாமணி, 19, 23, 42, 56, 

59, 76, 78, 96-98, 100, 120, 
122, 123, 128, 129, 132, 144, 
147, 148, 150, 156, 

சுட்ட- கையாத் சுட்டி க்கேட்க,141, 
சுட்டறிவுறுத்த - கேட்டவற்றை 
சுட்டுட் பெயர், 26. [ அறிவிக்க, 141,   

| 

  

சுட்டிப் பெயர் செய்யுளில் முத்கூ 
றப்படு தல், 26, 

சுடர் - கோட்கள், 

சுடர்ச்சக்கரம், 140, 

சுடர்நிலை, 140 

சுடர்கேமி - சுடர்ச் சக்கரம், 140, 
சுடர்மணி ஆயிரம் விரித்த கவைநா 

அருக தலை, 107. 

சுடரிய - தோன் நிய, 0. 
சுடுஉன்ற பொன், 9, 

சுடுநீர்வினை, 109, 
சுடுபொன் - ஓடவைத்த பொல, 
சுண்ணம், 172, [156. 
சுணங்கறை - புணர்ச்௪,00. 

சுரத்தல் கொடுக்சக்கொடுக்கப் 
பொருள் வளர்தல், 24, 

சுரபுன்னை, 665, 109, 
சுரிதகம் - பரிபாட்டி நுப்பிலு 

ளொன்் து, &, 6,106, 
சுருங்கை, 129, 147, 154, 

சுருங்கைவழி, 154, 

140; #6 Brea, 
[ 198.



சிரும்பீத முதலியவற்றின் அகராதி. 
ந 

சுருங்கையினின்றும் அகழியில் 
விழும் நீர் வீழ்ச்டிக்கு எடுத்த 
யானைத் து இக்கையின் நீர்வீழ்ச்சி 
உவமை, 154. 

சுர௬ு.த-(இசை) 64, 60. வேதவொலி, 
சுரும்பு, Tos 94, 138. 1196. 

சுவன்மிசை தீதானை, 189. 
சுவைமை, 106. 

சு ற்தமொடுபிரியா இருக்க, 186. 

சுனை, 06, 08, 09, 70, 184. 
சுனைக்குத் தடாகம், 70, 
சுனைநீலம், 66, 
சூட்டு, 27, 111, 148, 
சூடாத நறவு, 104, 

ருடிக்கழித்தமலா, 44, 

சூடு - கெத்சூடு, 50, 
சூதுட்போர், 186. 
சூர் - கடுமை, 59, 182, 
சூர் த தும்பு வரைய கா, 184, 
ஞூர்கரு, 59. [லோய், 199. 

சூர்கிரக்து சுற்திய மா தபுத்த வே 
சூர்மருங்கறு த் த, 112, | 
சூர்மா, 32, 70. [வா, 5௦, 

சூரியர் பிரமனிடத்துத தோன் றிய | 
சூரியன் திருமாலின் பீதாம்பரத தித் | 

கும் ௮வர் முடிக்கும், 100 | 

சூரியனிதம் முருகக் கடவுளினிதத் | 
குருறை குன்று, 188, [தத்கு, | 

    
ரூலினர்- சூற்கொண் டனர், 96. 
சூழ்ப்ப - சுற்ற, 18, 
சூழி - படாம்; 150. 
சூள் - ஆணை, சபதம், 98, 69, 101, 

குள்பொய்ததலான் ஏதம்வரு தல்,69, 
ஞூளாமணி, 112, 119,128,149, 157, 
ஞ்ளின் - சூளுறல்வேண்டின், 60; 
On Lopes, £7. [சூளுறின்,. 59. 
சூளுற்று.- சபதம் செய்து, 40, 

சூளுதல் - சூளுமுதே, 49. 
கூளேல் - சூளூதேல், 59, 
சூன் மு திர்முடில், 140, 
சூன்மேகம், 25. 
சேதுக்கும், 9, 
செங்கட்காரி - வாசுதேவன், Ql. 
செங்கண் - எிவந்தகண், 44.     செஞ்சார்து, 194, 

199. 

செண்ணிகைக்கோதை, 159, 
செத்து - கருதி, 76, 
செர்தித்தோன் நிய ஊழிகள், 6, 
செப்பம் -,செம்மை, 97, 

செப்பு - சொல்லு, 44) விடை, 60, 
செம்பஞ்சைக் கன்னத்தில் எழுது 
செம்புனல், 53, a [தல், 40, 

செம்பூங்கண் ணி, 109, 
செம்பூம்புனல், 60, 
செம்மலோர், 106, 

செம்மத்று - தலைமையையுடையது; 
செம்மை - செப்பம், 97, [50, 
செய் - வயல், 98. 
செய்சன்று -செய்யாகின் தது, 60. 

செய்கு நியீட்டம், 7, 

செய்தெனெச்சமுடிபு, 18. 

செய்டொருள், 80, 62, 
செய்யாள், 174, [21. 
செய்யுள்விகார த் தால் ஈறுகுதை தல், 
செய்யுள்விகாரத தால்உம்மைதொகு 

தல், 16, 93, (87, 

செய்யுள் விகாரம், 8, 10, 8, 9, 37, 

செய்யுளித் சுட்டுட்பெயர் ap pe pu 
மெய்யை, 148, [ படுதல், 20. 
செய்யோள். 8, 
செயப்படுபொருள் வினைமுதல்போ 

லக் கூறப்படல், 82. 
செயலை - அசோகு, 118, 
செயவெனெச்சம் பிதவினைகொள்ள 

செயற்கையழகு, 07. ஸல், 119, 
செயிர்தீர்செங்கண் - கோபத்தா 

லன் றி இயல்பாகவே சிவக தகண், 

செயிர்தரண்ணல், 3, [ 24, 

செரஇ - செருக, 1, 91. 
செரு - ஊடல், 53: போர், 2. 

செருப்பு, 155, 
செருவஞ்செயல் - மாறுபடல், 61, 

செருவுற்முள் - ஊடினாள்;, 09. 
செருவேத்றானைச்செல்வ, 136° 

செல் - உருமேறு, 10% 
செல்குவள்-செல்லுன் தி அவள்?142. 
செல்கென்றாய் - செல்கீஎன்றய், 01, 
செல்லல், 04, 

செல்- சென்று, 74, 

Qe aac, 66, 

செவ்வாயுவணம், 10,
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செவ்விதா - சேராக, 85, 197, 176, 

செவ்லிது, 49:.. 

செவ்வேள், 91, 55, 65, 111, 127, 
Gea, 8. [139, 137, 155. 
Gedissag, 144, 
செவிசார்த் துவோர், 02, 
செவிடுபடு தல், 8 
செவித்தார், 91. 
செவிமு தலாயஇந்திரியம் ஐக் து,98. 
செதல்௨யின்மொழிக்கு வான் முழக் | 

கும் உருமேற்தின் முழக்கும், 18, 
செறா௮ச்செங்கண், 10 
செருதிருக்கச் செய்தே சிவம் தகண், 
செறிச்குந்தோள்வளை, 98, (109. 

செ.றிதவம் - புலன்களை அடக்ூச்செ 

செறியிலை மிட்டி, 97, 
செதிவிளைக்கண்ணி, 162, 
செறு - உழுகிலம், 192, 
Ory sgn - Gage Gin, 101. 

செழறுதீ கேஞ்சம் - செறு இன்த திய 
Oe got, 173. [கெஞ்சம், 97. 
செறுப்ப - வெல்ல, 70. 

செறவுழக்கும், 180, 
செறுவெயில், 140, 
செறேற்க - செருதொழீக, 101, 
சென்மரம் - புணை, 44. 

சென்னி - யானைக்கும்பம், 144, 
சென்னியர் - பாணர், 64, 

சென்வீர் - நீங்கும் நீர்மை, 126, 
சென்னீர்த் தாமரை - இயயல்கும் நீர் 
மையையுடைய அவயவத் தாமரை, 

சஎப்ப - எய்த, 02, [ 63, 
சேஎய், 99, 36, 45. (தம், 45. 

Geow Gorgon, - திருப்பரங்குன் 

சே௭ய்ச் சேஎய்த்து - மிகச்சேய் 

தீது, 128, 

சேக்கை - படுக்கை, 107; புணர் 

சேட்சிமை, 06. [ச்சி, 158. 
சேண்-செடுந்தூரம், 87, 
சேண் - உயர, 100, 
சேப்பு - சிவப்பு, 53. 
சேமத துரை, 74. 

சேம்ம், 75. 

சேமப்டாட்டியர்-காவலாதஇய பாட்டி   சேய்தா - சிவக்க, 120, [யர்; 76, 
ட . € 

அரும்பத் முதலியவற்றின் அகீராதி, 

சேய்மை, 99. 
சேயுயர் பிணிமுகம், 91. 

சேயுற்ற - சிவப்புத்த, 99, 
சேர்பு, 105, 
சேர ற்பாலையல்லை, 87. 
சேரார், 9. 
சேரி, 49, 51, 
சேரியிளையர், 49, 

சேவல் - கருடன், 14, 18, 26, 108, 
Cran கொடி யோரய், Q. 

sea grr, 18. 
சேவலோங்குயர்கொடி, 86, 
சேவலோய், 14, 
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இருபால் வராகமாய து, 108, 
திருமாலிருஞ்சோலைமலை,117. [1046, 
திருமாலில் அகல ததைத்தொழுக்ஷ் 
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இதன் ~ ஒழுக்க முூலடமை, 1, 9-4, 
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திலும் - வரு ததும், 59, 
இனை, 190, 
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தீங்குழல், 108. 
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தீம்புனல், 49, 108, 
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நீதம் - கரை; 105. 

அரும்பத முதலியுவற்றின் 'அகராதி. 
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துஞ்சாக்கம்டலை, 08. 
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அதறு தல் . உண்ணுதல், 150, 

Gi pba 5 தவள் . தெய்வயானை, 197, 
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தூவித்று, 271. 
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தெய்வப்பிரமம், 140, 
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தெய்வமுனிகள் அறுவர், 05, 
தெய்வமுனிகளெழுவர், 86, 
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தெருவம், 174, 
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தெலி - நிறைத்து, 89, 
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' தேவாரம், 11, 15, 18, 190, 168, 
| மதல், 124. 
' தே.நிச்தெளிர்து, 102. 
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கெத்திலிழ் இலகத்துத்கு, 91. 
கெதி ~ வழி) 90. 

செதித்த மலிர்க்கத்தை; 74. 
Qe Seopa, 04, 
செதிமணல், 149, 
நேமி - சக்கரப்படை, *) 106 ; சக் 
சேமிநிழல், 29, [கரவாளம், 116, 
கேமிமால், 10ம். 
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கேமியவை - சக்கர! ப்படை யையுடை 

நேர்சிரக் து; 132. [x mu, 4, 24, 120. 

சேர்பு - TSB, 192.” 
கேர்பூ - ஒத தபூ, 188. “ 
கேர்வரை - செல்லி. மங்கல், 141, 

நேராசக்குஆத படுதல், 87. 
கேரிதழுன்கண், 149. 
நேரிழை - ஏறிக் ஆபரணம், 89, 

“நேரிறை முன்கை, 99, 108. 
நைடதம், 109, 161 1ண், 188, 
நைவளம் - நட்டபாடை யென்னும். 

நோசிப்பு - சமாதி, 34: மனத் இனை 

ஒருஉழிச் செலூத்துதி-ட் 36, 88. 
கொய்க்தூற் சரணத்தர், 72. 

'நோக்க - நினைக்க, 138. 
கோக்கம், 100. ப 
கோக்கு - கரு சாரி.ப்மூய், 198, 

கோதிசம், 110, 114, 12], 126, 
சோம் - அச்சம், 34, 92... | 191. 
கோய்மருக த, 105. 
Ger. மை - பொதை, 9, 05, © oll, 

கோனார் - பகைவர், 94. (11, 
பக்கம் - இதகு, 157; கூற, 77, 
பகர்குழல்.- ௪௬ தியை யுணர்த்து 
பகர, 87... [@. neu, 119, 
Uae - DorGiaw 4. 91. 
பகழி, 190. 
பகு குதிப்போருள்லிகு ௪ », Lil. 

Loe worfos i. 148. fg 101 

பகையில் 7 - பகைத்; தல்க்கெடுத 

பல க வஷைப்பகைவர்பெ சாழுதில் இளி 

பங்கம் - Gs ip, 78. [ வரவு; 191. 

பல்கு - சனி, 86. 
பசலைக் கொழுக், 149, 
பச்சை - காமன், பிரத தியும்கன் 

என்னும் வடமொழித் திரிபு, 91. 
பச்சைக்குவளை, 92. 
ப்சும்பிடி - பச்சிலை, 142. 
ப்சும்பூட்ச்ய், 199. 

- பிசும்பூணவை - பொன்னி சத்தை 

பசும்பொதுலகு,5. |யுபயாய;127, 

பஞ்சவல் 70, (பாக்கு, 98. 
பஞ்சவாச த் திளேடுங்கூட்டியிடி தத 
பட்டினப்பாலை, 49) 148. 
“பட்டினமுத்த காவாய். 179. 
பட - அகப்பட, 18, : 

அரும்பத முதலியவற்றின் அசராத. 
படர்ச்சையாக்கல், 70, 89, 133, 
படரூகர், 187. 

படலைமாலை - இலைமாலை, 40. 
படாகை - கொடி, 70, 
படாம், 156, 
LIL - பகை; பிரதி, 24; 

படி.கால்முறை, 10) : 
படிந்து - முகர்து, 146, 

படிநிலை - படிமுறை, 10. 
படி ரிலைவேள் வி, 10. 

படி.மகள், 86. 
படி.மகன் - செவ்வாய், 84. 
பழுமதம் - பகையின்வலி, 29. 

। பழிமை - வடிவம்; பிரதிமை, li. 

[ிதம், 141. 
பூமி. 8) 

  
a | படியெழ - பூமியின்கட் பரச்சு, 117, 

' படியெ.்பது பாகதச்சதைவு, 24. 
படிவம் - விரதம், 97. 
பம்கன் இழிழ் - படுகின்ற இயங்க 
படுதால், 79, [ளி ஓலி, 129, 

படுத்ததை - படுத்தது; வினைத்திரி 
படுதல் - விஃதல், 127. [ சொல், 24. 

படுபு - பட்டு, 8, 
படும்ணியானை. 199. 
படை, 9, 

படைக்கலம் - ஆயுதம், 41, 

பண், 69, 04, 

பண்டாரம் - நிதியதை, 98. 
பண்ணியம் - பலபண்டம், 140, 166. 
பண்ணியலவிசை, 197. ' [111. 

பண்ணித்கு வண்டின்குரல் உவமை) 
Lists! og, 147, 

பண்ணை - பண்,111, [ தல். 125, 148, 
பண்பின் தொழில் பொருள்மேல் கித் 
பண்பு - அதம், 80, 01. 
பண் 4s 2 கரகைப்புறத் துப்பிறகத 

அன் 'மொழித்தொகை, 99. * 
பண் புறுகதழறதல் - அதத்தொடுபொ 

'ரக்திய-௨று திச்சொல், 00. 
டண்ணோதிதம், 110, 114, 121 126, 

பணிபு - பணிதல், 44, (131. 

பணிமினமே - பணிமின், 116, 
_ணிவில்உயர் தப்பி த்பஞ்சவன்,170. 
பணை - பெரும்புறை, 59) மூல்லெ, 1,   ப.தலு தவர், 42,79, [14], 157. 

 பத்சாரம், 79, 109, 186, 138, 189, 
| பதம் - அளவு; (சமயம்), 70,



அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி: 

பதி - ஊர், 8ம். 

பதிவதமாதர் - கற்புடை மகளிர். 73. 

பதித்றுக்கை, 17. 
பதித்றுப்பத்து, 10, 98, 4y, 76, 

118, 128, 181, 182, 141, 146, பரிரில்வாழ்கர், 174. 
UB ow யிரங்கை, 17, 
பதும த் துப்பாயல், 9௦, 

பதைபதைப்பு - மெலிதல், 77. 
பந்து, 81, 
பயத்தலின் - பயம் தருதலொம், 71. 
பயந்தோள் - பெற்றோள், 14, 96. 

பயம் - இல்பம், 89. 
பயம் பகர - பயம்்பட், 87. 

 [166, 

பயம்பாடி. - பயனைப்பாராட்டி, ௦1, 
பயம்பு - பள்ளம், 50. 
பயன் - இன்பம், 00, 

டயித்றி, 101. [செய்வ னு, 70, 
பயின் - எிதைக்தகப்பலைத் திருச்தஞ் 
பரங்குன் தச்சுனைக்கு இயக்குன் தட் 

பொய்கை உவமை, ௦5 
பரங்குன் தத்தி ன் அடி தொடுதல், 59. 
பரங்குன் ததத எழுதெழிலம்பலம், - 

134, 
பரங்குன்றம், 06, 197, 144, 196, 
பரங்குன் தில் எல்லாத்தேவர்களும் 

வந்திருத தல், 56. 
eG BEE இமயக்குன் து, 58, 

138. [5 Cb Dor 47, 

பரங்குன் றின் தலையைத் தொட்மிச் 

பரங்குன் து, 43,47, 58, 66, 70, 
12:, 

பரங்குன் று இமயக்கு. jr gi Gem 

HELO £ DBs 132. 
UW SEW gi - பரக்க, 01. 

பரத்தை, 66, 99, 161, 
பர.தீலதமை, 194. 
டர ததைமையான்; 133 

UD Pwo Sul, 73, 124. 
பரத்தையா மாவும்பிடியும் ஊர்தல், 
பரத்தையிதபிரிதல், 57. [ 74. 
பரத்தையுள்ள.து - பரததைமை 

யான்வரு௨து,; 74, 
பரந்து - மிக்கு, 47, 89. 
பசம்பொருள, 0, 
பரம்பொருளிலிரும்.து ஆகாயம்முத் 

லியபூதம்கள்தோன் றுமென தல்,0. 

129 190, 158, 158, 173. 
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பரமாணுக்கம் வளர்ச் தவானம், 6 
பர்வல் - பல்லாண்டுகூதல், 81, 
பரவுதும் - வேண்டுதும், 121. 

பரி-செஜவு, 84...” 

ரித்து, 62. 
. பரிதல் - வரும் கீல், 644, 
பரிந்து - ஏற்றுக் காடு, 52. 
ciara’, 09. 
பரிபாட்டாவது இசைப்பா, 5, 
டரிபாடம், 15, 17, 28, 24, 90, 29, 

31, 33, 38, 39, 61, 73, "16, Tas. 
85, 87, 88, 91. 95, 100, 
102, 105, 106, 107, 1117-4, 

116, 118, 119, 126 - 8, 131, 
134, 184, 186, 187, 139, 141, 

145, 146, 148, 149, 185, 156, . 
158, 159, 161, 163, 164, 167- 9, 

171, 178. 
பரிபாடல்காமய்கன் எிவரு தில், 6, 

ட மிமைலழக்மு. og, 82, 

பரிமேல) கரைய: im, 38. 

பரிய - வருந்த, 04, 62. 

பரியூ௨ - பரிக்து, 99. 
பழுக்கோட்டியாழ், 77. 
Lith & asda) ~ BP cow வலப்பக்க த 

பருவம், 105. | தடையாய், 34, 

பழுவய வ) 83,154. 
பருஉக்கமர - Bw ET, 74. ! 

பல்லவ. no 142. 

பல்லா முதலாய பரவுதல், 
பல்லூழ் - பலமுறை, 197 

பஸ்ம! ரில ண்டு, 120. 

Lain Go Le (வகைப்பட்ட இல் பம், 10௩... 

பல தேவன்: மார்பிலணிர்தமராமலர்த் . 
த்ரருக்கு 46%, 116,117. | 

பலலின்பாலுக்குப் பலர்பாலாகப் 

‘pi! பாருள் கூதல், 108. 

பம காம்புக்குடை, 144., 

பவழம் தொன் நிப்பூஷித்கு 

யல் எவன, 2. 
பழத்? Be) செய்த. 

பழம தி - பிழை! யபவரிசை, 

2?- மிர், ட 

டம், * 

உவம, 

105 
தேறும், 144. 

199, 
ப் பழி Dy al. 

பழச்சு தல்-புகழ்தல், மம். 
பழிப்பது போலப் புகழ்தல், 89...
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பள்ளியோட வையம், 147, | 
பளிதம்பல, 78. 

பத்தல் - அடுத்தடுத் துச் செய்தல், | பாங்காயபிடி, 70. 
பத்ராள் - அறியாள், 100, [91. 
பத்து .. இடம், 60. 
பறவாட்பூவை - காயாமரம்) வெளிப் 
பதியா;9. , [டடைரிலை, 20. 
பதியாப்பனை, 9. 
டறை, 60, 79, 147. 
படதையதைய, 79. 
 பழையொலி, 147. 
 பன்மாண் - பலகாலும். 11,61. 110, 
'பன்மாண் நடுக்கஇறைஞ்்னேம், 

104, 110. 

பன்னமகுறிதீதுவரும் அடுக்கு, 11, ' 
பன்னொருவர் - உருத்திரர், 66. 
பனல்குை அவுணர்தலைக்குவமை, 
பனிக்கட:: '- குளிர்ச்யையுடைய 

கடல், 91. 

பனிச்சை, 100, 
பனித்து - பில்இ, 46. 

பனிநீர்க்கொம்பு, 41, 
பனிகீர்மகம், 69. 

பனிகீருக்கு முத்.துஉ௨மை, 79, 
பனிப்ப - லுளிப்ப,ப0, 

பனிப்புலர்பு, 0 
பனிடொதிசாரல், 06, 

  

  
பனியாய் -அஞ்சாய், 46. 
பனியால், 84, 

- பனியும் மழையும்பெய்த காழிகள்,0. ப 
டனிஉளரால், 02. 
பனுவல் . மூல், 99, 

Lau, 
பனைச்கொடி யோம் - பலதே வம், 7. 
பனை நாஞ்ச்ல் யானை முதலியவை , 

எமுதப் பெர்தசொடி. இருமாலு 
க்கு உன்டெல்பறு, 90. 1 

டஃாமிசை மேழ், 1. 

பாஅய், ம... 

பாக்கம் - பத்தததுள்ன ஊர், 50. 

nag Sd, [டி இடித்தல், 96.' 
பாககப்டஞ்சவாசத் தஷேடுக் கூட் | 
பாக்தச் எ௫தவு, 24, 190, 
பாகர் “பாகு, 69. ' 

் 

t 

டாகசூபடுதல், 90. 

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி. 
பாகுபாடு - பகுப்பு, 16, 
பாம்கர் - இருபாலார்க்கும்பாங்காயி 

(னர், 70, 74. 
பாத்காயிஞர், 06. 

' பாசறை, 189, 
பாஞ்சசன்னிய ஒலிக்கு இடியொலி, 
பாட்டியர், 76, (8, 

, பாட்டும் இசையும் மன ததை கெ௫ழ் 
பாடல், 198, 5 
பாடயிந்த முச்நீர், 98, 
பாடத்பயம் - பாடலின்பம், 99, 
டாடி - பாசாட்டி., ௦4. 
பாடினி, 128. 
பாடு - ஓசை, 23. 

பாடு வல திரிபனண் பு, 139. 

பாடுவார், 60, 

0. | பாடுவார் பாடும், 10, 
டபாண - பாண்சாதி, 09, 

| பரண்சாதி, 58, 
டாண்டி - எருது, 17; எருது பூன் 

டமையம் ; இகுபெயர், 74. 
டாண்டிய:்,, 192, 

டான்டியன் அரண்மனைக், (199, 
' பாண்டியன் எகைடையைதீர்வரவுக்கு 

் ci cot gy 

(@ pe, 52. 
பாவ் டியன் எஸ்இபப் ஒட 

க்கு, 101, 

பாண்டியன் சேனை வடயைப்பெருக் 
பனிமிகு 5, 90, பாவ்டியன் தே.விமார் முதலியவர்க 

ளோடு பரங்குன்றைச் Hips ge 
குச் சந்திரப் தார௨.ககளோடு 
மேருவைச் சூழ். தம், 186, 

பாண்டியன் பாசறைச் சதப்பு, 189. 
' பாண்டியப் வண்மை மேகம்மபாழி 
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பெட்பு 11௦, 
பெடையன்னம், 98, - 
பெண்சாதி, 149. 
பெண்மைப்பொ துமை, 150. 
பெய்ய மேகத் இற்கு உடைகுளம்,&9, 
பெயர் புகழ்) 113. பெயரையுடைய 

படும்! ம், 10. 

பெயர்ச் த்து - oe லான் , 76. 

பெயர்த்து - மாத்றி, 13 

பெயர்ப்பவை, 160, 

பெயரிய, 7, 

பெயரெச்சம், 6, 107, 

பெயரெச்சம் செயப்படுடொருட் பெ 
யர் கொள்ளல், 6, 

பெயசொப்புமைப ந நியவினைமுடி.பு, 
பெயல், 111, 169, [ 92. 
பெரிய திருமோழி, 117. 
பெரியாழ்உ௨ார் தீருமொழீ) 117, 1280. 
பெருங்கதை, 41, 78, 141, 
பெருங்கலிஞாலம், 118, 
பெருங்குறிஞ்சு, 143. 
பெருக்தகைமிளி, 144, 

பெரும்பதைகள் 50, [143 154, 174, 
பெரும்பாணுத்றுப்படை, 28, 1.18, 
டெரும்பூசல் - (gre போர்) 74. 
டெரும்பெயர் - பெரும்புகழ் 30, 121. 
பெருவழி), 02. 6 
பெருவாரி - ஆகாப௧௧௨.௪, 06. 

பெருவிதல், 22. 

Cupar, 170. 
பபெத்முத்பிழையாதடெண்டிர் - தற் 

புடைமகளிர், 170, 
பெத்றேம் - அறி EG gir, 01. 

Guer - HF, 33, , 
பேஎநீர் - அச்சச்தைத்தரும் நீர்,04. 
பேண - வழிபட, 64. 

பேணல் உவமச் சொல், 55. 

பேணாது - அறியாது, 53. 
Goss - oboe. 119, 147. 
டே. ணிய - ஒத்தன, 98. 

பேணுதும், 7, 
பே.இிதல் - ans ay ne, 53, 133. 
பேதைப் பருவ்த்தாள், 141, 
பேதைமடகோக்கம், 08. 
பேதையர் விளையாட்டு, 60, 
பேர்ம௫ழ் - மிக்கமூழ்ச்௪, 63, 

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி. 
! டேரணி- இம்புரி,74, 108. [168, 174, 
| பேராசிரியர், 1, 9, 4, 5, 106, 166, 
| பேரெண் பரிபாட்ரி.றுப்பினுள் 

ஒன்று, 8-5. [94. 
பைங்கண் - கோபத்தாத் பசியகண், 
டைங்கண்மாதல் - பசிய உ டம்பினை 

யுடைய அநிருத்தனே, 81. 
யத் ல் - குளிர், 90. 

போகுட்டூ - குமிழி, 86, 174. 
பொகுட்டித் தாமரை, 23. 

பொங்குதல் - இளர்தல், 119, 
பொசிதல் - மார்தல், 103. 
பொதியின் மூனி௰: or 968 Bu 

னென்னுமீன், 88. 
பொதிர் கத - Qume Boor, 157. 

பொதுகாத்தம், 50. 
டொ.துவகை, 115, (150. 
Glut gigi) » பொ துவாயிருப்பவளே, 
பொய்கை, 01, 

டொயச்சுள், 101, [ வருத்துதல், 60. 

| பொய்ச்சூள் புகன்றோரை த் தெய்வம் 
| பொய்தல் - இத்திம், 148) விளையா 
, பொய்தன் மகளிர், 150, [ட்ட, 150. 
' பொய்யாடல் - 'காமக்குதிப்பில்லா 

வளையாட்ம், 91, 

| பொருகளம் பையைத் துறைக்கு, 68, 
பொருட்டு - பொருளையுடையது, 8. 
பொருட் பெயர், 0. 

பொருண்மை, 10, 

பொருந்துங்கூறற, |4, 
பொருகன், 171. 
பொருகை ஆஃ “rot பாருக் த ஆது) 

பொருப்பன் , 161, (96. 
பொருள் - நுகரப்படுபொருள், 38. 

பொருளியல்பு, 60, 
பொருளிலக் சண தீதையுடையதமிழ், 
பொரேோரொன, 160. (67. 

பொலங்கலம், 90. 
டொலகங்கொடியவை, 190 

பொலங்கோதை . பொன்னரிமாலை, 
| பொலத்தார், 112, (89. 
பொலம் - பொன், 7, 68. 
பொலம்படை - யானைக்கருவி, 69. 
பொலம்பனை க்கொடி.யோன் ஃ பலதே 

வன், 7, 

பொலம்புரிசைக் கூடல், 170, 

  

 



அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி. 

பொலம்புரியாடை - பீதாம்பரச்சை 
பொலம்புனை, 108, [யுடையாய், 99, (௫ 
பொலம்புனையவிரிழை - பொன் 
பொலம்பூண், 106. [னணி, 125, 
பொலிபு - பொலிக்து, 107. 
பொழிலாணை, 58, 
பொழித்பாயல், 57. 
பொத்ப - அழகுபெறி, 07, 

Our pb, 97, 
பெர்த்தேரான், 107, 
பொதி- புகர், 8; மட்டுவாய், 69, 
பொறிததல் - எழுதல், 105, [100. 
டொறிப்பிலி, 80, 
பொறை, 99. 
பொறைக்கு கிலம், 9, 
பொன், 88, [யுடைய காமனே, 81, 
பொன்கட்பச்சை-சிவர் த உடம்பினை 
பொன் இருமால்ம .றவுக்கு, 28, 
பொன் புனையுெகையோன், 117, 
பொன்மணியருகவி, 105. [ 112. 
பொன்மர்லை கொன்தைப்பூவிநற்கு, 
பொன்மீன் முதலானவை, 40, 126, 
பொன்னங்கொம்பு, ௦2, 
பொன்ன டர், 97. 

பொன்னணி, 199. 
பொன்னணிகேமி - சக்கரப்படை, 
பொன்னரிமாலை, 89, [4. 
பொன்னாண், 02. 
பொன்னாத்செய்தசம்குகண்டு இறவு 

வாளைகளை ஆத்நில்விடுதல், 79, 
பொன்னித்றோன் நிய புனை௰று, 28. 
பொன்னுடுக்கை, 7, 

பொன்னுடை, 4, 

போக்கமை தேர், 187. 

போத்டு - கட்டி, 52, 
போகம், 88, 196. 
போத்தர்.து- போந்து, 184, 
போர், 86, 192 ; - நெத்போர், 161 ; 

வீரம்; ஆகுபெயர், 188. 
போர்க்கண் - போர்க்களம், 41, 

போர்க்குசர், 76, 
போர்தோத்றுக்கட்டுண்டார்கை,156. 
போரணி - யுச்தத்இந்குரியஅலல் 

காரம், 41, [கொண்டது, 109. 
போசேத்றன்று - மாறுபாட்டினைச் 
போழ்புனையடையல், 109. 

் 28 
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போறாய் .. அதிக் இலை, 151, 
பாதார - பகைவர், 997, 
Gurp m, 124, 
போத்.று5% - கேளிர், 97, 96, [159. 
போனம் - போலும், 76, 77,82,199, 
போனம் போனம், 80, 
போன்மென 5 போலு மென்று, 122, 
பேளாஈணிகட, 35, 
பெளவம் - தடல், 40, 
மக - குரக்குக்குட்டி, 118, 
மகரகுண்டலம், 175, 

, மகரமறிகடல், 108, 
மகரவலயம் . தலைக்கோலம், 78. 
மகளிர்கண் ணித்கு ஈறவம்பூ, 58, 60, 
மகளிர் கணவன் இல்லத்துக்குத் த 

னியேசெல்லுதல் இளிவாவு, 87, 
மகளிர் காதல் சளிர்செருகல், 91, 
மகளிர்கோதையைமைக்தர்புனை கல் , 

148, | வேளைப் பரவுதல், 118, 
மகளிர் தம்கேளிர்வரு தத்கு மூரூக 
மகளிர்தம.துஅழகாற் பிறமகளிரை 

வெல்லுகல், 118, [செருகல், 91, 
மகளிர் தமது செவியித் குவளையைச் 
மகனளிர்தேரை மகளிர்ஒட்டு தல், 88. 
மகளிர்தோள்களுக்கு வேய், 111, 
மகளிர் பிடியை யூர்தல், 75, 96. 
மகளிர் பிண்டித்தளிரைக் காதத 

செருகல், 91. | கல், 102. 
மகளிர் பிண்டிமலரைக் காதித்செரு 
மகளிர் வள்ளத்.து5தவை உண்ணுதற் 

குத் தெய்வமகள் மதியின் அமிழ் 
தையுண்ணுதல், 78. 

மகி - மகளிருடையலா, 98. 
மகளிருமைர்தரும் BOGS gb 

மூத்பேச trey so, 77. 
மகன் நில் பூவிற்றிரிதல், 57. 
மகன் நித்புணர்ச்சி, 87. 

மகான் - மகனே, 58. 
மகிழ்பு, 174, 
ம$இிழ்மிகுதேங்கோையர், 129. 
ம௫ூழம் - மதிழமரம், 169, * 
மகுளி - தாளம், 99, [சூரியன் 105. 
மல்குல்ஞாயிது - இருளைச்கெடுக்குஞ் 

மங்குன்மழை, 134, 5 

மஞ்சனம், 172. (157, 
மஞ்ஞை - மயில், 97, 189, 180,192,
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மட்டு - தேன், 98, 
மடங்கல் .- ஒடுக்கம், 9; யமலுக்கு 

ஏவல் செய்யுங் கூற்றம்; 18, 
மடகஈடைப்பாட்டியர், 76, 
மடகோக்கம், 08, ° 
மடம் - மென்மை, 98, 
மடமா- மெல்லிய கடையை யுடைய 
மடமைத்து, $48, (குதிரை, 98. 
மடல், 9, 108- 

மடத்கம்புரி, 108, 
மடி. -வயிறு, 90, 97. 
மடுப்ப . உண்ண, 78, 
மபை, 40, 90, 
மடையர், 039-107. 
மண் - மண்ணுலகு, 6, 

மண்கணைமுழவு, 108. 
மண்டி. . மிக்கு, 48, 
மண்டிலம், 105, 150. 
மண்ணார்ர் திசைக்குமுழவு, 178, 

மண்ணார்மணி - மண்ணு தலுத்த நீல 
மணி, 79, 

மண்ணிய - மூழ்யெடுத் த, 6, 
மண்ணுவ, 106, 
மண்ணனுறுமணி, 4, 

மண்துமின் த கங்கு *, 140, 
மணமூரசு, 161, , 
மணல் அளறுபட்டது, 108, 
மணலிலெழுதிய பாவை, 60. 
மணன் - கலியாணம், 8, 
மணனயர்பு - மணனயர்தலால், 8, 
மணி - நீலமணி, 4, 87, 02. 79,1086, 

119. மணியாந்தன்மை, 19: மா 
ணிக்கம், 199, 

மணிதிகழுருபு - நீலரிறம்போல விள 
மணிகா,61, [ங்காநின் த நிதம், 4,12, 
மணிநிதங்கொண்டமலை, 166, 
ம்ணிரிரமுரசு, 07. 

மணிநீர், 109. 
மணிப்பொறி மஞ்ஜை, 132, 
மணிபுரைமலை, 108, 
மணிமட த்௫ம்புரி, 108, 
மணிமடத்டேோணி, 108. 
மணிம௰ித்ரொழில், 107, 

அரும்பத முதலியவற்றின் gems. 

'மணிமிடத் தண்ணல், 06. - 
மணிமுரசு - மணிகிதமூரசு, 07. 
மணிமேகலை, 116, 198, 196, 141, 
மணியணிவேச ரி, 108. , 
மணியும் முக்நீரும் சூன்மேகமும் 

இராமாலின் மேனிக்கு; 24, ப 
மணியெழின்மேனீ, 170. 
மணிவரை-ந$ீலவரை, 105,109, [1 93, 
மதத். தகரித் திலம்- தலைக்கோலமுத்து, 

் மத்தரி ~ ஒருவகைவாத் தியம், 99, 

ing Sens, 150. 
மதகு, 111 

மதஈனிவாரணம், 00. 
மதம் - கத்தூரி, 79; கொள்கை, 20; 

பெருமிதம், 198; வலி, 24, 27. 
மதர்கடுக்கி, 17. 

| மதவலி, 17. 
| மதாணி, 8. 
மதி - வரிசை, 81, 189. 
மதி அமரர்க்கு உணவாதல், 91. 
மஇிக்கதிர் தாகரைக்கு, 167. 
மதி 8ழும் நாண்மீன் மேலும் ap 

| மதிசெத்து, 76. [ தல், 84. 
| மதிமறு, 8. 

  

  

மதியம், 5, 

மதியை உணவாகவுடைய அமரர்; 18. 
| மதியையுண் ௮ரமகள், 78, 
ம இலில்நின் நும் அகழில்வீழும்சுருங் 

கைநீர்வீழ்ச்சிக்குச் து.இக்கைநீர் 
மதிலித்சுருங்கை,147,[ வீழ்ச்சி, 1௦4. 
மது, 89, 
மதுகைமதம், 192. 

மதுபானம், 194, 
மதுரை, 489, 68, 174, 176, 
மதுரைக்காஞ்சி, 48, 87, 94, 109, 

128, 129, 146, 161, 168, 19, 
மதுரைமதில், 90, [ணர்தல், 175, 
மதுரையார் மதையோலியால் துயிலு 
மச்தரமலை, 108, 
மந்தி, 118. 
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சீவக - வக் தாமணி, "பெரும்பாண் - பெரும்பாணாத்றப் 
சுந்தர - சுந்தரமூர்த் இராயனார். பேர் - பேராசரியருரை, [படை. 
ஆளா - சூளாமணி, [ காயர், ' மணி - மணிமேகலை. ச் 
ஞான - திருஞானசம்பரதமுர்த்தி (மது, மதுரை - மதுமாக்காஞ்ச, 
தணைமா - தணைமாம்: நூ த்நைம்பது, | மமிலே.றம் - மயிலேறும்பெருமாள் , 
நிருர்சத் - இருச்சித்தம்பலக்கோ '। மயிலை-மயிலைகாதருரை/பிள்ளையுரை, 
லையார், - மலைபடு - மலைபடுகடாம், 

இருவால, திருவாலவாய - திருவால முருகு - திருமுருகாத் றுப்படை, 

வாயுடையார் திருவிளையாடதபுரா | முல்லை - மு? லைப்பஈட்டு, 

ணம் யசோதர - யசோ தரகாலியம், 

தி 5 2ar- இருவிளையாடத்புராணம், |பா, கா. யாப்பருங்கலக்காரிகை, 
இல - திவ்யட்ரபம்தம். யா, வி: யாப்ட ருங்கலவிருத் தி, 
தே 4 தேவாரம். விட, வில்லி - வில்லிபுத்தூரார், 

அமு ஆக



பரிபாடற்சேயயுள் முதற்குறிப்பகராதி, 

CH 

அறவோருள்ஸாரருமறை 
ஆயிரம்விரித்தவணங்குடை 

இருரிலந்துளங்காமை 

ஊர்ந்த, எரிபுரை 

ஐந்திருளறடீக்கொன்கினுட் 

ஒளிறுவாட்பொருப்பன் 

கடல்குறைபடுத்தநீர் 

கையே, கைவண்டோன்றல் 

கார்மலிகதழ்பெயல் 

இரையிரும்பனிப்பெளவம் bee 

தேம்படுமலர்குழை ப ய 

'தொன்முறையியற்கையின் 

நிலவரையமுவத்தான் 

நிறைகடன்முகந்துராய் 

பாயிரும்பனிக்கடல் 

புலவ்ரையறியாப்புகழொடு 

RBs Hive soot 
மண்மிசையவிழ்துழாய் 

மணிவரையூர்ந்தமங்குன் 

மலைனரைமாலை 
மாஅயோயே 

மாரநிலந்தோன்றாமை 
வளிடொருமின்னொடு | ப 

வானாசெழிலி ய வ 
விரிகதிர்மதியமொம ் வ 

பக்கம், 

173 

65 
155 

115 

132 

55 

102 

12 

169 

96 

105 

94



இப்பதிப்பில் எடுத்துக் காட்டிய நாற்பேயர்களின் 
முதிற்குறிப்பகராதி.. 

roo ME, Qy — 

அக்சா - YSOMSON ற, 

அறநெறி - அதகெழ்ச்சாரம், 

இ. கொ- இலக்கணச்கொத்து, 
இலிங்க - இலிங்கபுராணம், 
இ. லி- இலக்கணவிளக்கம், 
இள, இளம் - இளம்பூரணருமை. 
இதை - இதையஞரசப்பொருஞரை. 5 

ஐங்குறு: - ஐம்குறநா.ற, 
கந்த - கந்தபுராணம். 
கம்ப - கம்பராமாயணம், 
கலி, கலித் - கலித்தொகை, 
காஞ்சி - காஞ்ரிப்புராணம், 

குதள் - தீருக்குதள் 
குதிஞ்சி - குதிஞ்சீப்பாட்டு, 

குறும் - GL ர்தொகை, 
கூர்ம - கூர்மபுராணம். 
சலட் - ரிலப்ப இசாம், 
சிறுபஞ்ச - சிறுபஞ்சமூலம், 
சிறுபாண் - சிறுபாணாதறுட்படை 

சிவக - £வகரிர் தாமணி, 
சுந்தர - சுந்தரமூர்த் இநாயனார், 
ளா - சூளாமணி, 
ஞான - திருஞான சம்ப Sept த்த தி 
திணைமா- தணைமாம்: நாத்தைம்பது, 
இருச்ரித் - இருச்ரித்றம்பலக்கோ 

C அவையார், 
“அ 

[சாயனார். 

தொல் - தொல்காப்பியம், 

ந சிறு 'ஷர்க்சனியராரை, 

நளவெண் - ஈளவெண்பா, ' 
நத - Bp cess, 
Boor - சன்லூல், [ens 

6ம் - ஜிருத்தி - சன்னூல்லிருத்தியு 
நாலடி. - நாலடியார். 

| நாத்கவி - மாற்கலிராயநம்பியகப் 
ப பொருள். 

' நான்மணி - சான்மணிக்கடிகை, 
(6806 தி - $ீதிகெநிவிளக்சம், ' 
"கெடுதல் . கெடுசல்வாடை. 

பட் - பட்டினப்பாலை, 
பதிற் - UB pats. 
ud - பரிபாடல், பரிமேலழகருரை, 

பிரயோக - பிரயோகவிவேகம், 

புதரா -புதசாதூறஓ... [மாலை 
'பூ.வெ - புதட்பொருள்வெண்பா 
பெரிய - பெரிய இருமொழி, 

'பெரும்டாண் - பெரும்பாணாத்றுப் 
பேர் - பேராசிரியருரை, (படை, 

' மணி - மணிமேகலை. ச் 
மறு, மதுரை - மதுரைக்காஞ்சி, 

| மமிலே.றும் - மமிலேறும்பெருமாள் 
| ' மயிலை-மயிலைசாதருலர[பிள்? ளையுரை, 

 மலைப€ - மலைபடுகடாம், 

இருவால, திருவாலவாய் - திருவால முருகு - திருமுருகாத்றுப்படை, 
வாயுடையார் திருவிளையாடத்புரா | முல்லை - மு௮லைப்பஈட்டு, 

ணம். யசோதா - யசோதரகாலியம், 

திருவினை- திருவி ளையாடதபுராணம், |யா, கா. யாப்பருங்கலக்காரிகை, 

இவ - இவ்யப்ரபர் தீம். 
ே 22 - தேவாரம். 

யா, வி- யாப்பரும்கலலிருத் தி, 

ப இ, வில்லி - வில்லிபுத்தூரார், 

“PP Hoe



உசைச்சிறப்புப்பாயிசம், 

நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா. 

  

* கண்ணுதற் கடவு எண்ணலங் குறுமுனி 

மூனைவேன் முருக னெனவிவர் முதலிய 

இருந்துமொழிப் புலவ ருந்தமி மாய்ந்த 

சங்க மென்னுந் அங்கமலி கடலு 

௫ ளரிதி னெழுந்த பரிபாட் டமுத 

ம.ரசுநிலை இரீஇய வளப்பருங் காலங் 
கோதில் சொன்மக ணோதைகக் கிடத்தலிற் 
பாடிய சான்றவர் பீடுகன் குணர 
மிகைபடு பொருளை ஈகைபடு புன்சொலிற் 

௧௦ றந்திடை மடுத்த கந்திதன் பிழைப்பு 

மெழுதினர் பிழைப்பு மெழுத்துரு வொக்கும் 

பகுதியின் வந்த பாடகர் பிழைப்பு 
மொருங்குடன் கடந்த லொவ்வாப் பாடக் 

_இருந்திய காட்சியோர் செவிமூதல் வெதுப்பலிற் 
கடு சிற்றறி வினர்க்கும் தெற்றெனத் தோன்ற 

மதியின் றகைப்பு விதியுளி யகற்றி 

யெல்லையில் சிறப்பிற் மொல்லோர் பாடிய 

வணிதிகழ் பாடத்துத் துணிதரு பொருளைச் 

சுருங்கிய வுரையின் விளங்கக் காட்டின் 
௨௦ னீணிலங்' கடந்தோன் முடொழு மாபிற் 

பரிமே லழக .னுரிமையி னுணர்ந்தே. 

கேரிசைவேண்பா. 

விரும்பி யகுணீல வெற்பிமயக் குன்றின் 

ஏருமபரிசு புள்ஞூரு மாலே--சுரும்பு 

வரிபாட லின்சீர் வளர் துளவத் தோளாய் 

பரிபாட லின்சீர்ப் பயன். 
  

* செந்தமிழ், முத.த்றொகுதி பக்கம் ௮௮ - ௯௬,




