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சிவமயம், 

புதுச்சக்கி இக் சக். நாகன் துணை, 

BT 6 Sums. 

வழிபடுகடவுள் வணக்கம். 

  

எழசீர்க்கமி நேடிலடி யாசிரிய விநத்தம். 

மண்ணுல லிஃதென்ன வியப்பென்கா வெங்குமொ ol & 
திருக்குமூரு கருட்டேன் வாய்ந்து 

தண்ணுலவு மளியெல்லா” நிளைத்திவினேத் தாட்கமல 
மெவ்விடத்துந் தய்ங்கா இண்டொர் 

விண்ணுலவு பொழிற்சுலாம் புலோலிககர்ச் சந்நிதியென் 
ற்றிஞர்புகழ் விரிர் ௪ கோயிற் 

கண்ணலரக் சண்டதுபோற் கடுவெளியென் கருச். துவெ 

சுரிக்கணும்மலர்ந்து கதித்த சாலோ, 

“புலவர்க் கேளடத'” மெனு நைடதமா மீது, சொசை 
சிலைச்செய்யுள் இரண்டனுட் பொருட்டொடர்கிலைக செயயுளின் 

பால சாய்ட் பேநங்காப்பிய மெனப்படும், என்னை 1 

“பெருங்காப் பியநிலை பேசுங் காலை 

வாழ்த்து வணக்கம் வரும்பொரு ஸிவற்றினொன் 
மேற்புடைக் தாக முன்வர வியன்று 
நா.ற்பொருள் பயக்கு ஈடைகெறித் சாத் 

pale lows sate wos srw.” 

எனவரூஉம் இலக்கண விளக்கச் ரூச்இரப்படி வருவன 
Overs புசலப் பெற்ற, இடைவிடா௪ எண்வசைச் சுவைபும்,



Tr COT F ip, 

மெய்ப்பாடுங் கேட்போர் மஇக்கப் புனை*்ச சன்மையா னென்ச, 

“ong Bes யெழுச்திய லசைகிலை Ques என்று இசிரியர் 

தோலகாப்பியனுர் விசந்தோதிய செய்யுஞ.றப்பு முப்பாளுன் 

குள் எண்வகை வனப்புள் தோல் என்னும் வனப்பிற்கு இலச்இய 

மாக வுள்ளதிது, : சிலர் தோன்மை வனப்பிற்த இலக்கிய 

மென்ப. “மிதான்மை சானே, உரையொடு புணர்ந்த பழமை 

Co MC m? எனச் சேய்யுளியற் சூத்திரங் இளந்சாங்குப் பழமை 

மெற்ராயினும், பெருந்சேவனார் பாரதம், தகடூர் யாச்திரை 

என்னு நூல்கண் மான உரைவிரவி வரூஉம் பாட்டாகிய சம்பு 

நடையின்றி, ஆரிய விருச்ச யாப்பானே பழைய கதைமேந் 

மருிக்கப்பட்டமையின் அது பொருந்சாசாகளச் சோல்வனப்பிற 

ுயிற்றென்க. 'கதோலென மொழிப மொன் மொழிப் புலவர்” 

என ஒல்காப் பெரும்புகழ்சி தோல்காப்பியனர் அருளி, “சொன் 

மொழி” என்று விசக்தகோதிட் பெறுவான் வைச்மாராகலினது 

ம்றுச்சப்படாமை செற்றெனவுணர்க, 

இங்கனம் அறம் னான்டுற் குறைபாடின் றிப் பெருங்காப் 
பியமாகக் கொள்ளப்படும் புது, கந்தபுராண முசலியவற்றி 

னடைபோரலவும், சங்கதிதுக் காப்பியங்கள் சிவளாவும் நகிற்றலாந் 

புலவர்களாற் பெரிதுங் கொண்டாடப் படிசன்றற. இற்கு 

ம சனூம் ஸ்ரீகர்ஷகவி என்பவராற் செய்யப்பட்ட வடமோழி 

நைஷதமே யாகும். ௮து வடமொழியி லெத்துணைச் சிறப்பாக 

1 இிச்கப்படிகன்றசோ, அதச்தணைச் சரப்பாக இச்சமிழ் மொழி 

யினு மிஃ்செண்ணப் பதின் 5.௱. முவ்வியல் வாய்ந்த காப்பியம் 

இதுபோது நன்ரு பதஇப்பிக்கப் படாமையாற் சீரிய உரையுடன் 

வெளிப் படுச்துவது மிக்க நலமா மென்று கஞ்சு2௪௪ ஈண்பரும், 

பன்னிரு இருமுறைச் இருவருட்பாப் பச்தியினரூம், சைவச் 

தரட்தப் பத்றுடையவரும், பரோபகார சீலரும், இங்கைச் என 

மீத்தி பத்திரிகைப் போஷகரு ளொருவரும், ளொனில் 

பி. டபிள்யு. டி. உச்தியோகச்தரு மாயெ விச்வான் ஸ்ரீமந் கா, 
கந்தையா பின்னை அவர்கள் பன்முறையும் வேண்டிக் கோட 

லாலே யங்களம் புரிவான் புக்கேம், 

வடமொழி கைஷ ச சதையும், Sor வியாக்யொனங்கள் ஆத 

ஊனையும் வைத்து ஒப்பு நோக்கியும், இதுகாறும் ௮ச்சிட்டவற்றிற் 

சிலபாட பேதங்களும், பாடச் குறைவுகளும் . இருச்சலால்,



காந்தியுரை. எ 

அவற்றையுள்ளவாறு பதிப்பிக்கு மெண்ணத்தசாற் நமிழ்மொழி 

நைடச எட்டுப் பிரதிகளை அழைப்பித்துப் பரிசோசனஞ் செய் 
தும், சரிய விருச்தி யுரையுடன் வெளிப்படுச்.து.தல் ௩லமெனச் 

கருதி ரின்றேம். அதுகாலை பகூநாமல்பசாராணாம் சமவாயோ 

துரச்யய:! சகரணைர் விவிதியசே ரச்சுர்ப் பச்தியங்கே மச்சம் 

இர:!'? என்று காளிசாசனா ருரைத்தாங்குச் சென்னைப் புலவர் 

கோனாமையால் மருட்பா விலசாரம் நோந்தது. அது ஒருவருட 

மாக நிகழ்ந் சமையால், அ சன்சட்சென்றுற்ற ஈம்முளம், இந்நூல் 

உரை யாராய்க்சி விடயத்திற் புகாமையானும், புகுங்காலும் கவ 

னிச்தியம்ப் போதுமான மகேரமின்மையாலும் எண்ணியபடி. 

செய்ய முடியாதாயிற்று. 

Qs நைடதச்திற்கு மகாவித்வான் சரவணப் பேதமாள் 
ஐயர் ஒருரை செய்கனரெனச் தெரிகிறது. அதுவே இவ்விடத 

தில் வழங்கிவருவதசாம். அவ்வுரையிலே சிலபொருந்தாச பாகங் 

களை யெடுச றச் காட்டி, நம் யாழ்ப்பாணத்து மகாவித்வான் சர 
வணழுத்துப் புலவர் அவர்கள் மறு த திருக்கின் wert. wean g 

காந்த $பகராய், செந்தமிழ்ப் பரிபாலனராய், சிவபுண்ணியப் 

பேறு உடையராய் விளங்கிய ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுழ கநாவலராம் ஈம்பெ 

ருந்ககையார் ஒருரையியற்றியுளார். இவ்வுரை, அன்னோர்போல 

விசு தியாசாலை சாபிக்சன் மூசவிய சவபண்ணியங்களைச்செய்து, 

ரைவடிச்காக்ச பரிபாலனஞ் செய்யாநிற்கும் யாழ்ப்பாணத்து 

ப்காவித்வான் ஸ்ரீமத் சி. சுவாமிநாத பண்டிதர் அவர்களால் 

வெளிப்பட விருக்கெறசென்று அரினெறேம். இங்கன மிருத்த 

லால் இப்போ வழங்கப்பட்டு உருமுலரையைவைச்துக்கொண்டு, 

அங்காங்குச் இரு ச சவேண்டிய இடங்களிற் நிருத்தியும், விளக் 

இயும், பு. நக்கியும், மேற்கோள்கள் பலப்பல தகக்காட்டியும், 

இலக்கணக் குறிப்புக்கள் சைவரிச்சாந்த வுட்கிடைகளிவை 

சேர்த்தும், நாலாசிரியர் வரலாறு, வடமொழிகைடதம், ௮சலூ 

லாகிரியர் வரலாறு, இட் நூலாசிரியர் இயற்றிய நூல்கள், நளசரிச் 

fra கூறும் நூல்கள், தமயந்தி வமிச வரலாறு, களச் சக்கி 

வாதி வமிச வரலாறு, ௩ளஎன் முன்னைப்பிறவி, நளதியானன் 

காரிய9,ச்தி, நைடத வுள்ளுறைபொருள், கைடத நூற்பயன், 

நிட,சசேச விவரம், நைடதம் என்னும் பெயர் விளச்சம், செய்யு 
ளிற்போதரும் அலங்காரங்கள் என்னு மிவற்றையும் எழுதிப் 

ப.இப்பிச்சேன். உரையைச் சனிச் சனிப் பதங்களாக வெட ge



அவதறிற்குப் பொருள் கூறுவதிலும், பொருண் முடிபுக்ெ 

யப் பதங்களையக்நுவயமாகச் சேர்த்துப் பொருளுரைசத்த னல 

மாகவிருந்தும் ௮சந் தர்ப்பங்க ணோக்க விடுச்சாம். இஃ திரண்டா 

வது பதிச்சப்படுமேல் இன்னமும் பலப்பல இன்றிமையா விட 
பங்கள் சேர்த்துச் செவ்வனே பதிப்பிக்க, வேண்டுவார் வேண்டி 

யாங்கேயும் புதுச்சந்நிதிச் கந்தநாத சுவாமியா மெந்சையார் தம் 

திருவரு டந்துமுற்றுச வெனப் பன் yon aie gu Waris 

இச்சென்றேம், | 

இங்ஙனம் : 

௩. கதிரைவேற்பிள்ளை, 
மெலைப்புலோலி 

யாழ்ப்பாணம்,



இத்_நால் உரையிற் காட்டப்பட்ட நால்கள். 
உரையாசிரியர்கள். 

ஈச்சினார்க் இனியர், 

அடி.யார்க்குறல்லார். 

பரிமேலழகர். 

கூர்மபு. ராணம். பொருநராதற்றுப்.. டை 
ஷே. விருத தியுரை, மதுரைக் காஞ்சி, 
கந்தபுராணம். தணிகைப் புராணம், 
சொல்காப்பீயம், நாடகச் தமிழ் நூலார். 
ஈன்னூல். அ௮மர*ம். 
பதிற்றுப்பத்து. தேவாரத் இருவருட்பா. 
சிறுபாணாற்றுப்படை, நாலடியார். 
இரத்தின ச் இிரயம், திருவருட்பா இருக்கோலையார் 
திருக்கு தள். Gg ers Aeru 
€வக௫ந் சாமணி, பரூர்ப்புராணம், 
காஞ்சிப்புராணம், மதன தந்.இரம். 

ஆச்சுடி, மானவபு ராணம், 
LPG COT wy. மலுஸ்மிரு இ. 
லெப்ப இகாரம், 
இிருவிளையாட ற்பு ராணம், 
நன்னெறி 
© FUG CT FED Be 
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பிங்கலந்ைத. 
நியாயநூல். 
பாகவதபுபாணம், 
சூ. சசங்குை, 
தரிசனோேபறிட சம், 
காசிகாண்டம், 
ஈல்வழி. 
மகாபாரதம், 
சாமுச் திரிசாலக்கணம், 
மதிவாணர் நாடகத்தமிழ் நால், 

துடிூல், 
இசை நூலார். 
வெட்பிரசாசம், 
Soren sé BEF ELD. 
நிமித்த நால், 
திருவருட்பயன், 
பி.ரபுலிங்கலீலை, 
மலைபடுகடாம், 

  

  

சாளிசாசசுலோகம். 
வெண்பாப் பாட்டியல், 
நளவெண்பா. 
வண்டுவிடுதூ து, 
விவாக கற்பம், 
காமர் சகம். 
இலக்கணவிளக்சம். 
சிவசருமோச்சரம், 
பஞ்சபார நீயம். 
பார்க்கவபுராணம், 
பிருகச்சாபாலவுபநிட சல், 
பஸ்மசாபால வுபநிடதம். 

குறிஞ்சிப்பாட்டு, [ருட்பா, 
திருமுருகாந்றுப்படைத் இருவ 
பட்டின தீதுப்பிள்ளையார்பாடல் 
திருவாசகத் திருவருட்பா, 
சைவபுராணம், 
செளந்தரியலகரி. 
இலக்கணவிளச்சம். 
புதப்பொருள்வெண் பாமா, 
செள சம விவாசபத் த தி, 
கல்யாணபஞ்சா தி. [சும் 
,திருவாலவாடடிகள் இர மூ சட்டச் 
யாப்பருங்கலக்காரிசை, 

 



a. 

Geiowip, 

நூலாசிரியா வாலாறு, 
  

அமிழ்தினு மினிய தமிழ் மொழியிற் சொன் னேக்கும், 

பொருணோக்குந் தொடை நோக்கும், நடைகோக்கும் எந்நோக் 

கும் நன்குபொருக்த விருத்த யாப்பான் ,யாச்சப்பட்ட காப்பிய 

மாகயெ டுநீநைடத நாலைச் செய்தவர் அதி வீரராம் பாண்டியனார் 

ஆகும். இப்புலவ ரேராம் ரச குல இலகரைப் பற்றி யிந்நூலிற் 

கூ௰ப்பட்ட வரலாறு, :வலனுயா்ச்ச வண்ண லஞ்சேல் வான் 

ொடுபொற் கோட்டிமய வரையிற் நீட்டி - யலர்சலை மாநிலம் 

புசச்கு மதிவீர ராமனிக லரசரேறே!! என்னுமி துவேயாம், இது 

கொண்டு g AS Tote என்பவர், பாண்டிய குல அசர் என்ப 

தும், கூமரி தொடங்கி இமயமலை சாறும் ஆணைசெலுச்திய மன் 

னா என்ப வம் நன்கு விளங்குகின்றது. இவரால் இயற்ஈப்பட்ட 

கூர்மமகா புராண முதலிய செந்தமிழ் நால்களி ஸிடத்தும் 

இதற்கு மேல் இவர் வரலாறு தெளிவிற் கூறப்பட்டிலது. ஆக 

லின் இவர் வரலாற்௨றச் சிறியனேன் அறிந் சவரையில் எழுது 

வ்றனன். ஈம் தமிழ்நாட்டுப் புலவர்களுட் பலர் சரிதங்களின் 

உண்மை சா.ன்டல் அுரிசாக இருக்கின்றது. காலம், இருப்மபி 

டம், சமயம், அவரியற்றிய நூல்கள், அவர்கால, இருந்ச ஏனைய 

புலவர்கள் முசலாயின ஒருவருரைச்தபடி மற்ரையோ ரரைக்க 

வும் ஒப்பவுங் சண்டிலேம். ஆங்கிலம் படித்துச் றிது தமிழா 

சாய்ச்ரி யுள்ளாரும், அதுதானு மில்லாதாருமாய சிலர், இக் 

சாலச்துவெளிவந்து தத் தமக்கு த்தோன் றியவாறு எழு இிமுரணு 

இன்றனர். ஒளவையார் இருவர் என்றும், ஸ்ரீ சமயாசாறிய தெய் 

வங்களாகிய திடுஜான சம்பந்த மர்த்தி நாயனூர் முதலாயினோர் 

காலம் 1500 ஸூச்குள் என்றும், சைவ சித்தாந்தி யாகிய திநவள் 
ளுவ நாயஞார் சமணர், புத்தர், வைணவர், பொதுநிலையர் என் 

றும், சளவியலுரை ஈக்£ரனார் செய்ததன் றென்றும், ஆரியர் 

நீலகண்டனாரியற்ழினர் என்றும், கல்லாடம் சங்க நாலன் O mer 

லும், திருக் கோவையாருரை பேரா?ரியர் செய்தசென்றும் புச 

ழேந்தி, கம்பர் வைணவர்கள் என்றும், இவ்வாறு ஒருவர்ச் கொரு 

வர் பிறழ்வுறக் கூறுகின் ரனர். முந்து தமிழிற் செய்யப் பட்ட 

சேந்தமிழ் நாவலர் சரிதம் என்னு நால் இன்னும் வெளிவரச் 

கண்டிலேம். ஒருதாலின் மூன்னர் (ஒக யோன் பெயரே 

வழியே யெல்லை” என வரூஉம் பாயிரம் இருத்சல் வேண்டு



நூலாசீரியர் வரலாறு, ச 

மென்பது சமிழ்நூல் விதியாகவிருந்தும், ௮.ஐ செவ்வனே கூறப் 

படாமையால் சரிதம் அறிதல் ௮அருமையாயிற்று, பாவலர் சரித் 

இர இதீபகம், ௮பிசான கோசம், புலவர் புராணம் என்னு தால் 

கள், புலவர்களின் சரிசங்களை யெடுத்து விளச்சப் போந்தும், 

ஒன்றோடொன்று முரணியும், விரிவிற்கூறா தும், விளச்சவேண்டு 

வனவற்றை விளக்காதும், ஒருவாறுசென்றன. இந்நைடதத்தை 
பிகற்குமுன் அச்சிடுவிச்சார் பற் பலராயிருந்தும், அவர் தாமும் 

இவ்வரலாற்றிற் புக்காரல்லர். இக் நூரலாசிரிய ரியற்றிய ஏனைய 

நூல்களைப் பதிப்பித்தார் சாமும் அவ்வாளாயினர், ஆகலின் 

யானும், அவ்வாறு ஒழிச்சனலம் ௮ன் மென்று, கேள்வியானும், 

சாசனங்களானும் தெரிர்தவற்றையெழு இவைப்பிற் பின்ஜோர்க் 
au பெரிதுபகாரமா மென்பதையு முூள்ளிட்டு வரைவான் புச்சே 

னாகலிற் பெரியோர் குறைகூறா Overs. 

அதிவீரராம பாண்டியர் அலர்களின் தந்ைத தாயார் இவர் 

எனச் தெரி இலது. அவர் சமயஞர் வரதுங்க ராம பாண்டியனார் 

என்பது செற்றெனப் புலப்படுகன் ற௮. இவர்களிருவரும் கல்வி, 

கேள்வி, ஒழுக்கம் மு சலியவற்றிற் சிறந்தவர். காகத் இருகண் 

ஸணிற் கொன்றே மண்கலக் தாங்கும், இருவராகச்தும் ஒருயிர 

பெற்ராற்போலு முழுவலன்புடையவ.'. பாண்டிற்கு எஞ்ஞான் 

ஆந் தமிழ் மொழியை வளர்க சல் உரிமையாசல்போல் இன்னே 

CHE சாம் அலர் தலை மாநிலம் புரக்கும் ௮ரசபோறுகளா யிருந் தம், 
அவ் விவகாரச்தினில்லாது ௮சனுடன் செந்தமிழ்ப் பரிபாலன 

மஞ் செய்து வந்சனர். அதுபற்றியே யுலகம் ''பாண்டியி 

லிரஸ்டூ பட்டரிலிரண்டு'” எனப் பழமொழி கூருரின்றது. நால் 

வர் பரமாசாரிய மூர்ச்திகள் தருவவதாரஞ் செய்து, இறைவ 

ஊருளுருவாய் நின்று செந்தமிழ் வேசமாயெ திநவநட்பாத் திந 

மறைகளை யருளிச் தமிழ் மொழியின் பெருஞ்சிறப்பை யுலச 

மஇக்க எவ்வாறு நிலைநாட்டி யருளினரோ, அதுபோல இக்கால் 

வரும் பின்னர்த்தோன் றிச் சத்தமக்கென் றவாறு தமிழ் மங்கை 

தாலிழந்து மடங்காது, அன்னாட்கு மங்கல நாண் நிலைத்து ரமே 

றச் செய்கமைபற்றியுலசம் ௮மிமுதுமொழியை யின் தும்வியந் ௪ 
கழருறிற்கும். என்னை! சங்கமிரீஇய பாண்டியர்க்கும், அவற்தி 

ஸிருக்து சமிழாராய்ந்ச புலவர் பெருமான்களுச்கும் ஒப்பாசச் 

சங்கமிருச்துவோரும், இருந்து அராய்வோருக் சாமாகவேயிருக் ௯ 

தமிழை வளர்ச்தலினென்ச, இங்கே பாண்டியில் இரண்டு”? 
என்து, இங்வஇலவீரராம பாண்டியனாரையும், அன்னவர் தம்



‘er. நைடதம், 

முூன்னவரான வாதுங்க ராம பாண்டியனாரையு மாகும். (பட் 

டரில் இ.ரஸ்டூ?? என்றது மாதவப்பெருந்,சகை யாிிரியராக் இரா 
விட மாபாடியச் சிவஞானயோகிகளையும், அவர் சம்மு. தன்மாணாச் 

கா கவிச்சக்சரவர்ச் இ கச்சியப்ப முனிவரரையும் குறிக்கும். 

ஆகவே அதிவீர ராம பாண்டியனார் -புவிச் சக்ரெவர். தயா 
யிருந்த துபோலக் சவிச் சக்ரெவர்ச்தியாகவும் விளங்கினார். அவ 

தியற்திய நால் வளப்பச்சானே யுயர் வேதம், சிவாகமம், உபாக 

மம், வேதாந்தம், சித்தாநதிம், மிருதி, புராணம், இதிகாசம் மூ 
Wu வடமொழி நூல்களையும், தொல்காப்பியம், புறப்பொருட் 
பன்னிரு படலம், முத்தொள்ளாயிரம், களரியாவிரை, இசை 

WES, சாளசமுச்திரம், வெண்டாளி, ஈம்றிணை, பதிற்றுப் 

பத்து, ஐங்குறு நாறு, இறையனார் அகப்பொருள், பத்துப்பாட்டு, 

சிகாமணி, சலப்ப இகாரம், மணிமேகலை, வளையாபஇ குண்டல 

சேசி முதலாய சங்க நூல்களையும், இருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் 
மே.சலாக ஸ்ரீசேக்கிழார் சுவாமிகள் இறுதியாக வுள்ள் திருவரு 

சாளட் பெருந்தகை யாராற் றிருவாய் மலர்க் சருளப்பட்ட தேவா 

சம் மூ. சலாகப் பெரிய பராண மிறுதியாகவுள்ள பன்னிரு இரு 

மறைச் இருவருட்பாக்களையும் ஏனைய ூித்தாந்த நூல்களையும் 

ஆசிரியமிடம் வமன்முறையிற் கற்றுச் செளிந்த புலமையுடை 

யார என்பது குன்றின்மேலிட்ட தீபம்போற் காணப்படுகின் 

து. இவர் ஆரியர்கள் வேப்பத்தூர் ஈசானமாழனிவர் அவர் 

களும், சுவாமீதாததேவர் அவர்களும், சிதம்பரம் அகோர சிவா 
சாரியார் அவர்களு மாவர். அது குருவணச்கச் செய்யுளாற் கண் 

டாம். குருவணச்சம் புரிந் ச,சனால் இவர் குருபத்தியில் விசேடிச் 

சவர் என்பது வெளிப்படை, அகோர சிவாசாரியர் என்பவர் 

சைவூச்சாந்ச சாபகராய்ப் பதினெண் பச்ததிச் சலைவர்களு 

சொருவராய்ச் ரி சம்பர ச் இவிருக் ச ஆ திசைவப்பிராமணர் ஆவர், 

இவர் இருந்து அரசாண்ட இடம் கோற்கைநகரே யாகுல், 
அது “வெற்றிவேற்கை வீரராமன் - கோற்கையாளி'” என்று 

ஈறுந்தொகையித் கூறப்பட்டசனாற் றெரிகிறது, இலர் பாண்டி. 

மாட்டின்கணுள்ள சென்காசியிவீருந்து ௮ரசு செலுச்தினர் என 
வும், சிலர் மதுரையிலிருந்து ௮ரச௬ு செலுத்தினர் எனவும் புகலா 

சித்பர். மதுரைப் புராணத்தி லுரைச்சாங்கு, பாண்டியர்க 
ணெய் சாலமாகச் கொற்கை என்னும் நகரத்திலே வூத்தார் 

எனப் புலப்படலால், பேரிபிளசு என்னும் மேலைச்சேச வா. 

மார் கூறிய பாண்டியர் பட்டினமாயெ சொல்க, அல்லசேல்



டிஷன்விலலி என்னும் ஐரோப்பியர் சொல்லியசாய, இராமேச் 

சரத்தின் ௮ருடல் இருக்கும் €ழ்க்கரையே பாண்டிய ராச காணி 

என்று பாண்டி த் தேயசரித்திரங் கூறுஇன் ஈது. இவற்றுனும், 

நறுந்தோகைக் கூற்றானும் சந்திர வமிச அரசராகிய இஃநாலா 

சிரியரும் வச்ச இடம் கொற்கை ஈசர் என்பறு வெள் விடை 

மலைபோரற் ரெள்ளிதின் 2 cr rai Berm al. மறுரையையுக் 

சமக்ருஉறைவிடமாகம் கொண்டிருக்சலாம். 

இவர்க்கும் இவர் சமயஞூர்க்கும் டுராமன் என்ன் உ பெயர் 
இருச்சலான், இவரது சாய் சர்தையர்கள் கெடுங்ராலம் மகப் 

பேறின்றி, சேதுசென்று டுராமகாக சுவாமியை வறிபடுஉங் 

காலக்து அவர் இருவருளாலே இரட்டைப்பிள்ளைகளாகக் சோன் 

நின மையால் மூற்பிறர் சார்க்கு வாதுங்கராமன் என்றும், பிற் 
Cupar! word, eXeuriiuesio Cowen é oo Mods 

ராமன் எள் தும் பெயர்வைச்சனர் என்ப, 0) Hare é DY இரட் 

டையர் ௮ண் மகலாய்ப் பிரக் சுமையால் ஓன் ஈர்க்கு இலம்ருவன் 

என நாமகாண மிடவேண்டு மென்று ஜிலர் கூறியும், இம்மா 

ணுடப் பெயரை யெடும்டிலைம்; இெவபெருமானுக்குமிய ,ிரொகாம 
மாச “ஸ்ரீ ராமம் தீரிணே த்தம் சோமார்ச்ச சாரிணம் ரூவிமம்ப 

po! veto gs goose சர்வாங்கம் கபர். தீ ழமுபாஸ்மகே'” என 
அதர்வணவேத இராமரகசியோபநீடதம் உரை சபடி. இராம 
நாமமாகய சி௨ன்பெயரையேயிடிவேம் என் ற இருவர்ச்ராம் இரா 

டன் என்னும் பெயர் பொருக்ச இட்டனர் என்ப, அதிலீர ராம 

பாண்டியன் என்ஸனும் பெயான்றி வலலபதேவன், பிறப் 
பாஷ்டியன், தலசேகான், தேகா லழுதி, தமீட்வளர்த்த 
தேன்னவன் எனனும் பெயர்களும் 5 நாலாசிரியர்கமுப் பெயர்க 

ளாம். 

இஃசாரணத்சானே வாயு ச்ஙகிதை என்னுஞ் சைலபுராண 
பாகத்தை யர சமிழிற் பாடினார் டுவரே யென்று கூறுவர் நல் 

லிரைப்புலவர். சிலர் அதுவேறு பாண்டிய னெனவு முரைப்ப. 

அன்னது பொருந்தாமைச் குரிய வேதுச்களைச் கூறின் விரியு 
மென்று விடுத்தாம். “குட்டிதீர்கோ பிள்ளைப் பாண்டியணில் 
லைக் குதும்பியளவாச் காளைக் குடைந்து சோண்டி -யெட்டின 
மட் டறுப்பச ற்கோ வில்லயில்லை”” என்னுஞ் செய்யுட்படி, பிள் 
ளைப் பாண்டியன் என்னும் பெயருடைய இவர், Yous ar Bors 
கார் பாடிய பாடல்களைச் கண்ணுற்றுப் பியையிருப்பின், பிழை 
வருந்சோறும் அவர் தலைகளித் குட்டிச் குட்டிச் இிருச்சமாகப் 
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௧௪. நைடதம், 

பாடிவருமாறு அஞ்ஞாபித்தும், பின்னர் அங்ஙனம் யாடிவந் 

தாரை மடூழ்$்து உபசரித்து அவர் விழைந் சனவற்றைச் கொடுப் 

பாரென்றம் தெரிகின்றது. தாங்கா ஈல்லிசைத் தண்டமிழ்ப் 

புலவரைக்சண்டக்கால், போசராசன் காளிசாசனைக் சகண்டாங்கு 

மகிழ் மீச்கூடரச் கட்டியணை சது, கல்வி யாராய்ச்ச புரிந்து சக்க 
பாறு பரிிலளிப்பர், விதியா விகோதமே தமக்குப் பெரிய 

சோர் ஆட்சியாச் கொண்டிருந்தார். 

கூர்மபுராணம், இலிங்கடராண மியற்றி யாங்கேற்றுங் 
காலத்திலே அரா ர்குரிய சானங்கள் கூறிய விடகச்து வற்றை 

அ.நபவச்துங் காட்டவேண்டு மென்லும் கருச் தடையராய், 

துலா புருடதானம், இரணிய ஈருப்பசானம், பி! மாண்ட சானம், 

இரணிய க 

ணிய விடபதானம், சுவர்ண கன்னிகாசானளம், இக்குப் பாலக 

ம்பசதானம், ௮அட்டோச்சார கசச்தி கோதானம், இர 

சானம், சுவர்ண ஈசசானம், பஞ்சலாங் கலசாகம், ரணியபூ 

SIMD, சுவர்ண ௪௫. சாகர ஏம், இரச்தின தேனு சானம், 

சுவர்ண கணபதி சானம், Heugags சாளம் மூசலிய sre 

களைச் செய்து காட்டினர் என்ப. தாயர் இறந்ச காலக் லே 

வைதிகச் கிரியைகள் செய்தல் வேண்டு மென்றும், அவற்றைப் 

போலச் சிறந்ச இரியைகள் வேறில வென்றும் பிராமணர் இலர் 

கூறியவிடச்து, ஸ்ரீசிதம்பர சோகள்திரச்தினின்றும் சகலாகம 

பண்டிச சரோமணியாகிய சித்தாந்தபாறு அகோரசிவாசார் 

யார் அவர்களைச் தருவிக் து, சைவாகமக் கிரியைகளைச் செய்வித் 

அக் காட்டி வெட்கமடையப் பண்ணபதன்் றி, அக்கிரியைகளெல் 

லாம் சலொசமங்களி லிருந்து பெறு சல் ந௫ுமை நோக்கிப் பூர்வா 

பரக் இரியாவிதிச ளெல்லாம் பொலி து எவரும் இலரமுவிக்றெரி 

யும்படி அகோர சிவாசாரியரைக்கொண்டு, செளச அசமனமுதல் 

அ.தி. திராபிடேக மீறாகவுள்ள தீரடாவிகி, அந்தியேட்டியா இ 

பிண்ட சம் யோசன மீருக வுள்ள உதர இரியாவிதி, நவசந்தி 

துவசாரோகண உற்சவாதி பிராயச் சச்சாக்சமாகவுள்ள பிரதிட் 

டாவிதி என்னு மூன் நனையும் அடக்கிச் செய்விசீ மையால் ந் 

ope *திரியாக்ரம ஜ்யோதி தில்லது த்யோதி”” என்று பெயர் 

வழங்குப, 

அமயந் தொடங்கிக் சன்னியா குமரி வரைச்கும் உள்ள 

சேயங்களைக் தமச்குச் சுவாேனமாஃகி, மற்றைய அரசர்க டமச் 

குச்திறைகொடிக்க ௮ண்டனர். அரசுசெலுத்துவதிலேயே தங் 

சாலச்சைச் கழித்துவிடாது, சச் துவ அராய்ச்சிபுரில இலும், சவ



நாலாசிரியா வாலாறு, ௧௫ 

பூசை செய்வதிலும், புலவர் சோட்டி கொள்வதிலும், வடமொ 

ழிச்க ணுள்ள நால்களைம் தமிழ்க்குச் சிறப்பாக மொழிபெயர்ப்ப 

திலும் காலங்கழிச்சார். இசனாற் றமிழிலன் றிச் சம்ஸ்இரு தத் இ 
னும் பாண்டிச்திய முடையார் என்பது செற்றெனப் புலப்படு 

இன்றது. வடமொழி நூல்களைச் தமிழிற் பெயர்த்து வருங் 

காலச்து, அவற்றை யவ்வப்போது சமது சமயனாராடிய வர 
வங்க ராம பாண்டியனுக்குச் காட்டி. வருவார். அவரும் இவா 

தமை முச்கப்படுச்தி வருசலுண்டு, அங்கனமாய காலத்து 

* இலிங்க புராணத்தை மொழிபெயர்த்துக் காட்டிய காலச் திலே 
வரதுங்க ராம பாண்டியனார், வெள்ளையாக இருக்கிறது; ஆயி 

னும் பொருளோ மதிக்கத் தச்சது என்னுங் கருத்தைக் குறிப் 
, பாக் காட்வொன் :ழத்துப்போலிநக்கிறது?” என்றார். அதனை 

யறிந்ச பாண்டியனார் முன்னோனைச் இருப் இட்படுச்சல் காரண 

மாகவும் தாசிகண்டத்தை மொழி பெயர்த்துக் காட்டினார், 

அதனைக் கண்ணுற்ற வரதுங்கராம வழுதியார், சோசா! 

“டது கநம்பு போன் நிநக்கிறது?? என்றார். வலிந்து பொருள் 

கொள்ளும் ௮.ச் சகையதோ வென்று, நாலாிரியர், கூரீமமகா 

புராணத்தைச் செக்கமிறிர் செவ்வனே பாடிச் சென்றார். அக 
ததி தத்துவ சாகரமாகிய புராண முற்றையும் அராய்ந்ச பாண் 

டி.யஞர், பாக்கள் இர்சொற்களின்றி பிருச்சலானும், கொண்டு 
al@ முதலிய பொருள்சோ எரிதாயிருசசலானும் சிவகேய 

சிரம்பிய செல்வச்துணேயே ! இது பால்போ லிநக்கிறது?? என் 

மூர். அதுகேட்ட ௮ இவிரராம பாண்டியஞர் அ.தினு ,மூலகை 

யுராமல் நைடதமாகீய இந்நூலைப் பாடத்தொடங்கினர் என்ப. 

ீஹர்ஷ கவி என்பார் வடமொழி நைஷதம் பாடியது திநீ 

தாமணி மந்திர வுபாசனையால் என்று தெரிதலால், தாமுஞ் 

சிவபெருமானை யஇிதேவதையாக வுடைய ிந்தாமணி மந்திர 

வுபாசனைகொண்டு, புகழேந்தி வெண்பா யாப்பில் நளச்ரிதம் 

செய் திருப்பதால் ௮,சனைப் பார்க்கனும் இதுவிழுமிசாக வியற்ற 

நினைந்து விருச்சயாப்பாற் ரொடங்க, மன்மதோ பாலம்பனப் 
  

* தமிழில் இக்காலத்து அ.ச்டெப்பட்டு வெளிப்படுத்திய இலிங்க புரா 

ணம், வடமொழிப் புராணச்திற்குப் பெரிது மொவ்வாது Ca muta 
இன்ற து. திலி ராம பாண் டியர் சம்ஸ்கிருத தீதிதும் வல்லுஈரா யிறாக்கலும் 

அங்களனஞ் செய்வர்சொலோ, செய்யார்! செய்யார்!! அப்பிரதி ஒழிர்சு 

விட்ட தென்றாவ.து, காலித் காரரி னோ வமூஉவென்றாவ௮, ௮ல் 

og வேற்றோர் செய்த தென்றாவ.து அதனைக் கொள்ளுதலே சால்பாசும், |



ஆ
 

2௪௯ நைடதம். 

படலம் வரையும் பாடிமுடிச்துச் சமக்சே யப்பாடல்களின் 

சொற் சுவை பொருட்சுவையாதிகள் வியப்பையும் உவகையை 

யும் விளை த்தல் கண்டு, இன்ன தனை நஞ்சேட்டன் பார்த்து என் 

சொல்லுமோ? அறிகுவமென் றெண்ணி யதுகாறு முள்ள பாக் 

களைக் கொண்டுபோய்ச் காட்டினர். அப்பாடல்களை யெல்லாம் 
பார்த்து மிச்ச இரும்பூதுற்று ஆனந்தச் கூச்சாடிச் சம்பியைச் 

தழுவி மூச்சமிட்டுிசக் சொல்லும். “அச்சோ! பொற்கலத்தி 
னீரப்புசற்குரிய திவ்வியா மிர்சச்சை வாளா நிலக்கமரிற் பெய் 

தனையே” என்றனர். அ௮கேட்ட நைடத ஆரியர் ஈஞ் சந்தி 

வமிசச் சக்கரவர்ச்இ காப்பியக் சலைவனாகவும் இங்கன முரைத் 

தல் என்னென, சிந்தாமணி, சிலப்பதிகார ழதலியவே மான, 
எம்போலும் மானுட அரசனைப் புகழ்ந்து, இச்துணைச் சொற் 

சுவை, பொருட்சுவைப் பாச்களைப் பாடினையே! இவற்றைப் 

பிறச்சலிறச்சல், வேதனைப் படன் மூசலியன இல்லாச முன் 
னைப் பழம்பொருட்கு மூன்னைப் பழம் பொருளாஞ் 'இவபெரு 

மான்மீது கூறப் பூர்வவரும் புண்ணிய நிற்கில்லாதாயிற்றே | 

அதுகொண்டு கவல்இன்றேம்”” என, நூலாசிரியர் உண்மையே 

கூறினிர் ! எனச்தெளிர்து கவன்று, அப்பால் ஊச்கமின்மை 

யால் ஒருவாறு பாடிமுடிச்சனர் என்ப. இவ்வுண்மை யறியாப் 

புலவோர் பலர் !(பலவர்க்கோ ரெளடசமென நைடதமாம்” இச 

னைச் சேன்றுதேய்ந்திறுதலை புடை ச்சென்ப, அவரெலாம் இக் 

கருத சறிவாராயின் அங்ஙனங் கூறாரென்பது தேற்றம்... 

நைடதம் அரங்கேற்றுங் காலதீதில், ஒர் புலவர் எழுந் ஐ, 

அரசேராம் புலவர் பெரும! பாக்களை “வாயுறைவாழ்ச்ேேதேயவை 

யடக்கியலே- செவியறி வுறாஉவென வவையுமன்ன? என்ற 

சூசீகா.ச் சானே சீரியர் தோலகாப்பியனர் மூவகைப் படுத்த 

லான், அவற்றுள் ௮வையடக்இயெலாம் செய்யுள் கூறாமையிழுக் 

கன்றே யென்றார். அதற்குப் பாண்டியனார் செஙவ்வனிறை 

யாவது :--அரசர்ச்குதி சங்குடிகண்மாட்டு என்றும் வழிபாடு 

பெரப்படாமையானும், மூவகைப் படுச் கய தொல்காப்பியனாரே 

தீம் நூற்கு அவையடக்கங் கூறாஸ்மயானும், யாம் புவிராச னாவ 

தன்றிக் சவிராசனாகவு மிருக்தலானும், ஈஞ்சமுகங் சண்டுழி 

யலையடச்சங் காணு மாகலானு மெமக் கஃதெனஞ்ஞான்றும் 

வேண்டப்படாது என்பதாம், புலவர் அதுகேட்டு வியந் திருந்த 

பிந்றைப் பாண்டியன் அப்பாற் பாவையரகங்கேர்றி வருவாளாயி | 

னான். அவ்வாறு அரங்கேற்றி வருஉங்கால், நகரப்படலத்தில்



நூலா.ரீயர வரலாறு, ௧௪ 

வநம் சேய்யுளாகிய “வாய்ந்த மின்னை?” என்னும் பாடலை அரவ் 
கேற்றும்போது ஓர் புலவர் எழுந்து ஆட்சேபிச் ச ஆக்ஷேபத்தை 

யும், ௮,சற்குப் பாண்டியனார் உரைச்ச விடையையும் அச்செய் 

யுளின் குறிப்புரையிற் காண்க, அதுபற்றிப் பாண்டியனாரன் றி 

யவரது மனைவியாரும், முற் காலத்துள்ள உமாபாத பங்கசாட்டி 

யார், ஒளவையார், வாசுஇயார், பாரிமகளிர், பூசப் பாண்டியன் 
சேவியார் பெருங்சோப் பெண்டு, பேய்மகள் இள லெயினி, வெறி 

பாடிய காமம் கண்ணியார், நீலகேசி, கேமை, அஞ்சனாட்டு, வீணா 

கானபுரக் கோணநாயகஇியம்மையார், சண்பகவடிவி, வித்தியா 

குரோசம், சைல எல்லப்ப காவலர் தேவியார் முசலினோர்போல, 
புலமையினும் சிறந்தவர் என்பது வெளியாகின்றது. மொழி 

பெயர்ச்குங் காலத்து இவ்வரசியாருந் தங்கணவஞார்ககுப் பல 

வகையானும் ௨ தவிபுரிம்தார் என்ப, 

பின்னர் வாயுசங்கிதை என்னு நூலையியற்றி யகனைச் தம 

யனுக்குச் சாட்டிய சாலை யவர் மிக்க ம௫ழ்ச்சியுற்றனர் என்ப, 

இவர் இளமையிலே சிற்றின்பப் பிரியராயிருந்து வினைவயச்தால் 

அதனையே மெய்யின்பாக்கரு இ யொழு அ சனியல்களை யுணர்ச் 

தும் சொக்கோக இருடியிளாற் செய்யப்பட்ட கொக்கோகம் 

என்னு நாலை மொழிபெயர்தீது அப்பெயர் சாதீதியும், க்ந்த 

புராண டஇந்திரபுரிப் படலத்திற் கூறப்பட்ட மதனாகமவியல்களை 

மொழிபெயர்த ௪, மதனக்கோவை எனப் பெயர்குட்டியும் வெளி 

யிட்டார் எனவுங் கூறுப, இவற்றுட் கோக்கோகம் அவரது 

சகோதரர் பெயருடன் வெளியாயிருக்றது. இக்நால்கள் செய் 

தழ்குக் காணம், மதமீறிய மங்கையரை யம்முறையானே தம் 

வயப்படிச்தி, அவர்ச் கொண்டு இல்லற மென்னும் தரும சக 

டத்தை யிழுப்பிச்து உலகர் விட்டு நெறிசேரு மியல்பிற்றன் றி, 

அவர்தம் சிற்றின்ப நெருக்கச்சானன் றென்ப செளிக் திசினோர். 

பூர்வ வினை மேலிட்டானே யிவர்க்குத தொழுநோய் பற்றிய 

காலத்துச் இருக்கருவை என்ற க்ஷேத்திரம் சென்று, அகோ. 

சாச்திரம் பெருமானாரை வழிபட்டு வந்தார். அரசியின் தூண்டு 

தலால் திரக்கநுவை வேண்பஈவர்சா இபாடி முடித்தார். இருக் 

களா நீழற் பெருமான் சிவயோகச்துள் அஷிடாங்கயோக வழி 

யைச் இச்சவருக் கொண் டணர்ச்தி யிதுசெய்க, என்று சொப் 

பனத் துணர்த்தி யருள, அது செய்வாராயினார். இங்ஙன் 

இருக்குங் காலத்திற் நங் கணவனார்ச்கு நோய் திராதிருத் தல் 

கண்டு பயமுற்ற அரசியார், தியானஞ் செய்தெழுக்5 சங்கண



சச் . .. நைடதம், 

வர்க் கண்டு, (யாகபலம் எவ்வாறு டநநீதது” என வினாவ, 

அசற்கு விடையாகவும், தியாளனத்து நிகழ்ந்ததை யுணர்ச்துவ 

சாகவும் பாண்டியனார் மேல்வருஞ் செய்யுளைக் கூறினர். 

ஈ அ௮ஞ்சலென்ற கரதல ம் கண்பண கறகணாமு 

மரைக்கசைந்க புலியுடையப மம்புலிச்செஞ் சடையும் 

க்ஞ்சமலா்ச் Gera வடியுஙு கனைசஈழலுஞ் சிலம்பு irl 

கருணைபொப (மி இருமுகமுங் கண்களே. ரு மூன்று 

நஞ்சையண்ட மணிமிடறு முர்.நாலு மார்பு 

நல் இிகழ்வெண் ணீற்ஜொவியு மறிமானு மழுவும் 

ஞசடிச்சிற் நிடையுமையா சொப்பனைப் பாகமுமாய்ப் 

பால்வண்ண னுளத்திருக்கப் பய முண்டே டா வெமக்கே, 

டச் செய்யுட் கரு ச்தையறிந்த அரசியார் ஒருவாறு மெளன 

மாயிருத்தல் கண்டு, சோ ஒருகருச்துற்றம், அதனை ஈம்மாட் 

டிச் சொல்லுதல் கஉூடாசென் றன்றோ வாளா மறுஇிரின்றா 

ளென்று, நாயகன் சொர்படி நடக்கல் மங்கையர் கடனென நங் 

கைநீ யறிவையே, ஆகலின் கின்ஈருக்சைச் தெரிச்தி, அஞ் 

சாசே யெனப் புகல, டச் தணையும் இச்சகுனபாவனையிர்றான் 

நிற்தன்றிரோ? இன்னும் அச்துவிச பாவனையே Cua vienon 

யுள்ள த; யோகபாலம் வேசாந்சஈமூம், அத்துவித பாவம் Dg gre 

சிீமூமாக விளங்குவனவன்ேோ? அகவின் அப்பாவை யைக் குறிப் 

பிற் புகல்வார் போன்று, மேல் வருஞ் செய்யுளை மனைவியார் கூறி 

னா. அதுவருமாறு ;-- 

ஆக்கையெலும் புழுக்குரம்பை யணைர் ரணையாப் பொருளை 

யருளொளியைப் பராபரத்துக் கப்புறமா மறிவை 

நீக்கமற மயிர்முனைக்கு மிடமறவெங் கெங்கு 

நிறைந்து நின்ற முழுமு தலை நினைவிலெழுஞ் சுடரைப் 

பாக்கெங்கள் செய்தனக்தர் தவக்குறைகள் முடிக்கும் 

பழவடியார் தமக்குதவும் பசம்றுணர்க் கற்பகத்தை 

வாக்குமன கிசுற்பத்தா லளவுபடா வொன்றை 
மாசற்ற வெறுவெளியை மனவெளியி லடைப்பாம், 
  

* இ வும் அடகு செய்யுளும் இவர் தமயனார்கமும் ௮வது மனைவி 

யார்க்கும் நிகழ்ஈ்ச பாடல்களாமென்பர் சிலர், சாமதசையிழ் பயந்தசாலை 

மனைவி கேட்டதென்ப, 
|



நாலாகிரியர் வரலாறு, ௧௯ 

இச் செய்யுளில் வேச சரசுகளான யோகதத்வோபநிீட தம், 

தரிசஷேபநீடதம் என்பன வுணர்ச்திய மெய்ப்பொருட் பாவனை 

யிருத்,சல் கண்டு வியப்பும் ம௫ழ்வும் மீக்கூரப்புகழ்ந்து, நம் புண் 

ணியப் பயனன்றொ நின்னுருவாக வந்தடுச்சுது என்று களி 

கொண்டு நிற்ருண பாவனை செய்ய நேர்ஃதார். அச்காலத்இற் 

றோன்று மெய்யன்பு மேலிட்டானே, திநக்கநவைக் கலித்துறை 

யந்தாதி, திநக்கநலைப் பதிற்றுப் ப தந்நாதி என்னும் பாமாலை 
களைச் சாச் இஞ். பரமனருளாலே சகொழுநகோ யகன்று உதய 

ரூரியன்போவிலகினர். சேலியுங் களிப்பெனுங் கடன் முழுகி 

னள், அுந்சாகஇுப்பாச்கள் ஒவ்வொன்றும் கல்லையு மாருக்குக் 

FOI GOLD வாய்ந்தன. 

இவர் செய்ச லேற்றிலவேற்கை என்னும் நறுந்தோகை 
நூலின் ௮றராமை பெருமை நகோக்தியே, அங்கில இராவிட அரிய 

பாடா விஜ்பன்னரான டயிலர் என்னும் ஐரோப்பியர் ஆங்கில 

பாடையில் ௮.சனை மொழி பெயர்ச்சனர். சேதுபுமாணம் செய் 

சீருரிய நிரம்ப வழகிய தேசிகர் இவர்க்கு ஆசிரியரா யிருக் சனர் 
என்றும், ஒருசால் பாண்டியன் அவரை லெகுண்டுநோக்ச), அவர் 

மிக்க ௬0 ரசிறமுடையரா யிரு்கமையால் அதனைச் சுட்டி “துண் 

டங் காக்கசைக்தப் பிழந்தவே?”? என்று அழைக்க, அவர் அர 

சனே ! நீவிே அண்டங் காச்கைகச்குப் பிறர் சவர்; மாமல்லேம்; 

என்ன, பாண்டியனார் பின்னும் வெகுண்டெம, ிச்இியார்ச்கு 

வியாஃயொன க்செய், தார் அறுவருள் ஒருவாரம் அழூியொர், ௮ண் 
டச்கைம் காச்தற்குப் பிறந்சவர் நீவிரோ? யாமோ என்ன, அப் 

பொருளருமை கோச்கிக் கோபக்சணிர் ஏ அவர்மீது மிக்க அன்பு 

வைச்சொழுகனொர் என்றும் உரைப்பாருறுளர். நீரம்ப அழகிய 

தேசிகர் அவர்கள் குருவாக விருப்பரேல், குருவணக்கச் இல் 

வாழ்ச்சன் மூறை பற்றி வாழ் த்தப் படாமையானும், அ௮வ்வகைச் 
சம்வாதம், கந்தபுராணச் சுருச்சம்செய்ச சம்பம் சச ரணாலயசுவாமி 

கட்கும் மைசூர் அரசற்கும் நிகழ்க்க தென்று சிலர் கூறுபவாக 

லானும் ௮ஃ துண்மைக் இடமின்ருயிற்று. அவ்வாறு சம்வாதம் 

புரிந்சார் இவராயின் ௮௫ரியரொனக் காட்டப்பட்டார் மூவருள் 

ஒருவரோ டெனக் கொள்க, 

புவியாஷம் வேந்தற்கு, சவியாளும் நல்லிசைப் புலவர் பல 

ரானும் இன் நியமையா சன வாகச் சிறப்பிச்தோதப்பட்ட பெருங் 

குணங்கள் வீரம், நியாயம், தியாகம் என்பனவாம். இம்மூன் 
மனையும் பலருக்கும் ஓலியானும் புலப்படுத்தற் சன்றோ மும்
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௨௦ நைடகம், 

மேரசங்கள் ஏற்படுச்செர் மன்னர். அது புறநானூறு, அகநா 

லூறு, பதிற்றுப்பத்து, சங்கரசோழனுவா, விக்கிரமசோழனறுலா 
மேதலிய நூல்களாற் பெறப்படும், இம் மூன்று முடையா னிப் 

பாண்டிய னென்பது பெயரானும், இயற்றிய நூல்களானும், 
கொடையானும் விளங்கும். இராமன் என்னும் பதச்துடன், 

அதிவீரன் என்னும் பசஞ்சேர்ச் திருச்தலே மேலான சான்றாம். 

அக்காலத் திருக்க மிலேச்சர், தமையும், குறும்பர்களையும் சமணர் 

புத்தர் மாயாவாதி, உலகாயதர் மு. தலாயினோரையும் சொற்போர, 

விற்போர் என்னும் இருசமச்சானும் வென்றிகொண்டு, இலெள 

Hs gab, வைதிக அரசும் செங்வனே நடத்தினர். 

இக் நூலாசிரியர் இருக் சசாலச்தை யாராயமிடத்து இங்கி 

லந்தின்சணுள்ள அ௮சஸ்போட் ஈகாத் திலிருக் ச சம்ஸ்இரு த பாஷ் 

லிற்பன ராக ஸோமேஸ் ஷோமேன் விலசன் என்னும் ஐரோப் 
பியர் சிலாசாசனங்களைக் சொண்டு அராய்ந்து எழுதிய (இங்டம் 

ஆவ் பாண்டி௰) பாண்டிய அரசர்” என்னும் சரித்திர நூல்லே, 
தமிழ்ச் கல்விபிலே பாண்டியன் என்னும் பேர்தான் ஒரு பிர 

பலமானபெயர், கொற்கையிலிருந்து அரசாண்ட குலசேகரன் 

என்பவனை அரிவீரன், அல்லது அதிவீஜ னெனச் சொல்வது 

மூண்டு, அவன் வடமொழியிலிருந்து அநேக நூல்களைக் தமி 

ழிலே மொழிபெயர்ச்தனன் என்றும், இ-பி-1051-சகச் சமமான 

சாவிவாகன சகாக்தம் ௧௭௩ றோச்திலே அவன் பிரபலமுற்றிருக் 

தான்”? என்றுஞ் சொல்லப்பட்டுள து. ஆகலால் இக் நூலாசிரியர் 

காலம் பதினோராவதுநாற்றஸ்டேல் றே தெளியப்படும். எனவே 

யிற்றைக்கு4் சுமார் ௧௩௦௦றத்துக்குருன் இருந்சனார் எனறு 

கொள்ளு சல்லேண்டும். இஷர் இர் நாற்கு வடமொழி ரைஷ.தமே 

௫ சனூலாகச் கொண்டனர் என்பது அதனை யாராயச்தார்க்கு 

இனிது புலப்பமெ, 

நாலாசிரியா வரலாறு 

ற்றிற்று, 
owen mae



௨ 

திவமயம், 

இத நூல் ஆசிரியர் இயற்றிய 

நூலகள், 

கூர்ம புராணம். பப்டி. கலித்துறை யந்தாதி. 

இலிங்க புராணம். 63109. வெண்பா வக்தாதி. 

சாடி காண்டம். நறுங்தொசை அல்லது வெற்றி 

வாயு சங்கிதை, வேற்கை. 

இருச்கருவைப் பதிற்றுப்பச் ws gio. 
த்ந்தாதி, சணிப்பாடல்கள். 

இவற்றுள் வாயுசங்கீதை குணசேசர பாண்டியர் என்பார் 

இயற்றியசென்றும், திநக்கநுலைப் பழற்றுப்பத்தந்தாதி மிக்க 
உருக்கமும் சொற்சுவை பொருடசுவைச் செறிவுசளுமுடைமை 

யாலும், பதி பசு பாச விலக்கணங்களை விளக்கிச் சித தாட் சவியல் 

சமை விளக்கும் தன்மையானும் குட்டிக் இருவாசகம் என்றுங் 
கூறுவர். அங்ஙகனங் கூறுதல் பொருக்தர், என்னை? இருவா 

சகம் என்னுந் தஇருவருட்பாவிற்கு ஓப்பாகவும் உயர்வாகவும் 

அடுச்சபடியாகவும் ஒர் நூலிருக்கன் ரசென்பது  மாபாவமென் று 

பே௱றிவுடையார் கூறவினென்சஈ. கொச்கோகம் மசனக்கோவை 

என்னு நூல் அதிவிரராரம பாண்டியனார் செய்த, ௪ம.து சமயனா 

ராகிய வர துங்கராம பாண்டியனார் பெயரால் வெளிப்படுச் இன 

ரென்ப, 

நள தமயந்இகளின் சரிதம் உரைத்த நூல்கள். 

கூர்ம புராணம், பிங்கலை த. 

பார்க்கவ புராணம், ரூடாமண் நிகண்டு, 

வியாச பாசம், மைஷதீயப் பிரகாசம். 

வில்விபுச்தூ£ர் பாரசும், சுசாவ போசம், 

நலலாப்பிள்ளை பாரதம், திலகம். 
| 

வடமொழி ஸைஷதம். £ ens. 

நளவெண்பா. சாகித்திய வீச்தியாதரி, 

திவாகாம், Nal SI. 

வடமொழி நைஷதம். 

ஸ்ரீ ஸர்ஷூவி அலர்களா ந்செய்யப்பட்ட வடேமீ நைஷ 
தம் பற்பல அலங்காரச் சொகு இயெ றிந்த இருபது சருச்கங்களை



௨௨, நைடதம், 

யுடையது. இவ்வரிய காப்பியச்திற்கு அறுவர் வியாக்கியானஜ் 

செய்துளார், அவர்சம் பெயர் வருமாற;--நாராயணர், ஜினரா 
சர், சாரிச்தாவாதச்சன சூரி, நரஹரி, விச்யாதரர், மல்லிநாத 

சூரி என்னு மிவரொன்ச. இவர் செய்ச உரைகள், முறையே 

நைஷதியப் பிரகாசம், சுகாவ போதம், திலகம், தீபிகை, 
சாகித்திய வித்தியாதரி, Sarg எனப்பெயர் பெறும், இவ் 
வியாக்கியானம் ஆறனுள்டிளாமலலிநாததரி அவர்களாற் செய்யப் 

பட்ட ஜீவாது வியாக்கியானமே விசேடமாகப் பண்டிதர்களால் 

எடுச்சாளப்படுகின் றது. 

வடமொழி நைஷத ரியர், 

அ.ரசகுல திலகரும் புலவரேறுமாகயெ ௮ இிவீர.ராமபாண்டிய 
ஞார்செய்ச டச் செந்தமிழ் மொழி நைடத நூலுச்கு முதனூல் 

வடமொழி ரைவத மென்க, “நக்நூல் மகாவித்வான் ஸ்ரீ ania 

கவி அவர்களாற் செய்யப்பட்டது. அவர் தந்தையார் wh Sot 

எனப் பெயர்பெறுவர். தாயார்பெயர் மாமலல தேவீயார். மந் 

ரங்கள் பலவற்றினும் மேம்பட்டதாடிச் சிவபெருமானையே 
அதிேலசையாகவுடைய ஸ்ரீ சிந்தாமணி மந்திரத்தை யுபா?த் 

gar. அசன்பலத்தாலே வடமொழிப் பாண்டித்திய மடைந்து 

அதனைச்செய்கனர். இவர்மசம் சைவசித்தாந்த நிலையாகும், 

உபரிஷதச சாற்பரிய சங்கெசம், சிவலிங்க சச்வ போதம், சிவ 

மாதிருகா மந்திர தோத்திரம், வேங்கட குகேசஸ் சல நிரூபணம் 

முதலிய கிரந்தங்கள் செய்து புகழ் புண்ணிய மிரண்டும் பெற்ரூர் 

என்று தெரிகிறது, ப



Ch. 

சிவமயம், 

நளதியானங் காமியசித்தி என்பது, 
  

  

““அரிச்சர்கி னளன் மூசு குந்சன் புரூரவாச் - சகரன் 

கார்்.சச வீரிய னென் றநிவர்-அறுவகைச் சக்ரெவர்ச் தகளொன்ப." 

எனப் பிங்கலந்தை கூறியவாறு, அறுவகைச் சக்கிரவர்ச் இகளுள் 

ஒருவனாய ஈகளச்சக்கிரவர்சுதியை நினைச்சாலும் எல்லாச்காரியங் 

களுங் கைகூடுமென்று இ௩தானே கூறினன். அ தனையிக்நா 

வில், நனன்றூதுப் படல், ௩௪-செய்யுளாற் றெரிக. அன்றி 
wid, “*தரைதிருக்தியசீர் வைனியனென்னும் சணனிக்குடைப் 

பிருதுவேக்சனையும்-விரைமலர்ச்கொடையே மையன் றருகார்ச்ச 

வீரியவருச்சுனன் றனையு - முரைசகுக்கலைபுச் இொானெனும்பரத 
னொட்கெளணையுமொருரெயற்குப் - புரையறச்செல்லும் போழுது 

முன்னினாப் பொருள்பெறீடு வியை ந்துமிள்ளுவரால்'? என்ற 

செய்யுளானு மூணர்க. 

நிடததேச விவரம், 
ரிடசம் என்னும் mune, சேசமே நகிடதசேசம் 

எனட் பபயர் பெறும். நிடசமலை என்ப து, மேருமலையின் மென் 

றிையிடே புள்ள மூவமை மலைகளு பரான் து, மூவகை மலை 

கள் ஆவன: ரிடம், எமகூடம், மந்தாரம் என்பன. இவை 

யொவ் வொன்றும் ௨000-யோசை தூரம் உயர்ந்து அசன்று 

ஆழச்து விளங்கும், இஃ நிடதமலைச்சட் பலவகை நிறத்சன 

வாயெ சரா ்சர் உள்ளன. ஈசான ஈச்சார பார்வதிபதி யென் 

ஜம் பெயர்சஞூள்ள வெலிக்கங்களைச் சேவர்கள் பூசித் துகிற்பர், 

ஈண்டு சொல்லப்பட்ட நிடசம் மந்காரத்புன் €ழ்ச்சையி 

வியூச்கும் பன்முன்று மலை£ளஞூ ளொன்றவறு. பதின்மூன்று 

மலைகளாஉன-- சீ சாந்தம், சாருகுக்தம், குரூடி, சுலோக சமம், 

மணிசணம், Mare Bil, விருக்சவாறு, உருக்குமவிதச் துவா, 

மந்தர வேணுமா, மேககிரி, நிடசம், தேவாகம் என்பனவாம், 

இத சகைய மலைசெறிக்ச நிடசசேயம் அன, பட்டு, பெருங் 

கிராமம், மடப்பம், புரி, என்னு மிவை செறிந்த நாடுகள் பல 

வற்றையுடையகாய், மருவூர்ப்புச்ஈம், பட்டினப் பாக்கம், இராச 

தானி: யிலவவாய்ந்ச நகாச்சை யுடைக்தாய் விளங்கும். இங் 

சிடச தோச நிலே மாலிக்சம் என்னும் நகாமே நளனிருந்த 

படகும், 

் இல நூல்களிலே சகரன் என்பதற்குப் பிரதியாகப் புருகுச்சன் என்பவ 
னேல் கூறப் பட்டி ர. £இன் ஈறு, 

மன
்



டே 

இிவமயம், 

நதைடத நூறுபயன. 

நலலாப்பிள்ளை பாரதம், 
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©. 

சிவமயம், 

நளசீ சக்காரவாத்து வமிச வாலாறு, 

வேளிர், சாமந்தர், மண்டலீகர், பட்டவர் த தனர், மகுடவர் ச் 

தனர், இராசர், மகாராசர், சச்சிரவர். சதிகள் என மன்னவர் எண் 
வகைப்படுவர். இவர் முறையே ஒருவீர்ச் கொருவர் உயாந்தவ 

ராவர், அவருள் மகாராசர் பதினறுவர். அவர் டெயர்களாவன:-- 

கயன், அம்பரீடன், சசிபிந்து, சிபி, பிருது), மருத்துவான், பர 

தீன், சுகோச் தான், இராமன், இலீபன், இரகு, அர்.திதேவன், 
யயாதி, மாந்தாதா, பரன், அநங்கன் என்பனவாம். 

முன்னர்க் காலத்திற் சக்கொவர்ச்இகள் அறுவர் இருந்தனர், 

அவர் அரிச்சக் இன், நளன், புருகுச்சன், புரூரவன், முசுகுந் 

தீன், கார்ச௪ வீரியார்ச்சுனன் எனப்பெயர் பெறுவர். இவ்வறு 

வரும் சவபெருமானாலே அருளப்பட்ட சக்கர தீசைப்பெற்று நில 

வுலக சதைப் பொதுவறப் புரக்சலாலே 8கரவர்சஇக ளெனப் 

பெற்றார்.  இவ்வறுவருள் ஈளச்சக்கிரவர்ச் தி சருசுயுகச் திலே 

நிடச தேயத் திலே மாவிஃ்தம் என்னும் நகர்ச்கண் இருந்து ௮ 

சாண்டவராவர். வீரசேன ராசனின் புதல்வன் என்ப, வள் 

என்மார் மூவகையருள்வரை வின்றி யாவர்க்குவ் கொடுக்கும் 

மூதில் வள்ளல் எழுவருள் ஒருவர். சந்தா ருலச்திலே தோன் 
நிய இர் சக் ரவர்ச தியின் வமிச வரலாற: கூறுவாம். 

    

க. சந்இரன், கடு. சஞ்ஞக்கென். ௩ 0. ஸார்.2.இ, 
௨, புதன், ௧௬. மயிட்மொன், (௩௧. விசங்கு, 

௩. புரூரவன். ௧௪. பத்திரசிரேணி।௩௨,. சித்திராதன். 
௪, . ஆயு, ௧௮. துத்தமன். ௩.௩, ச௫விந்து. 

டு, பிரபை, ௧௯, கருதவீரியன். |௩௪, பிரு இவியச்சு. 
௬. நகுடன்,. ௨௦. கார். ர்சவீரியன் ௩௫, பிருதுகன்மன், 
௭. யயாதி. ௨௧. இட்டிணன், . |௩சு.யாகபார்க்கன். 

920௨௪. ௨௨, மது. ௩௭. பிருது. [aire 
WM eg, ௨௩ , சயஞ்துவசன். |௩௮. பீருது சத்தம 
௯. சகதிஇரடித்து. (௨௪. வீதி கோச்திா (௩௯, உசன், 
௧௦, சதடித்து. உட. அனந்தன்.[ன்.,௪௦, இது, 
௧௧. கேகயன். ௨௬. துர்ச்சயன், ௪௧. கவசன்,. 
௧௨. தருமன். [ன்.|௨௭. சுப்பிரீசன், (௪௨, சாரவிருச்சன், 
௧௩. சர்ம நேச்திர1௨௮. குரோட்டு, ௪௩, உறுவியன். 

eo, @i ¢ §). 26. SOE oo ௪௪, விதர்ப்பன், 

3



2. Sr 

௪௫, உரோமபாதன்.[௪௮,. சர்சன். டுக. இச்சுமந்து வின் 
௪௬. பப்புரு, ௪௯. விச்சுவசமன், (குமாரனே ஈளச் சத் 
௪௭. விருத்தி, டு௦. சுமக்து. கிரவர்ததி என் ௧, 

கூர்மபுராணம். ப 

விழுதுவிட்டொழுகுமுச்சு வெண்ணிலாமாலை தாழு [ cor 

மெழுவுறழ்குவவுச்தண்டோட் சுமக்துவினெழில்கொண்மைகஈ 

கழு துகைகொட்டியால வொன்னலர்க்கடிக் சவாய்வாண் 

முழுதுலகொருகோலோசசு ௩ளஎனெனுமூரிவேலான். 

டு, நளனது குமாரன் கேசன் எனப்படுவான். இந் 

நூலிலே ௩ளன் மகன் இந்திர சேனன் என்றுரைச்சப்பட்ட த. 

கேசிகளுசயெ இந் தாசேனன துமகன் ;-- 

    

௫௩ , சோ இட்மென். [௬௨, சசாருகன்,. ௭௧. சேவான். 
௪, வபுட்மொன். ௬௩. ரோகன், ௭௨. சேவபக்கன். 
௫டு. பிரமமே.தி. KT, Fp FOr. ௭௩, மது, 
௫௬. சீதரன், FO). விரு இ, ௭௪. குரவன், 
Get. San som. ௬௭௬. பலாக்ருவன், | எடு, மனு, 
௫௮. இருது, ௬௭. நவாச்சுவன், (௪௬, புருருச்சன், ம 

௫௯. குணி. ௬௮. தசரதன், றவர் களையும் 
௬௦, all amt" Dans, ௬௯. சுனி. இங்வாறே தா 

௬௧. நிருவிருத்ந். 1௭௦. கரந்த. ண், 

நைடதம் என்னும் பெயர்விளக்கம்,. 
நைஷீசம் என்னும் வடமொழி நைடதம் என ததி.ரிந். து ரின் 

றிது. நிஷதம் என்னும் தேயச்சை யாள்பவன் மைய. சன் 
என்ப. புது வடமொழிச் த்தி இசா்சகாமம் ஆரும். 6) BAL, 
தன் என்னும் ஈளனது சரி த்தியச்ை ச்சி கூறும் தால் றைஷ, சம். 

எனப்படும். BL gio என்பது ஒர் தேயம், நிடசம் என்னும் 
ஓர் மலை இருத்தலால் அக்காட்டிற்கு ரிடதநாடு எனப் பெயர் வக் 
த்து. நிடதமலையா வது மகா மேருவரைக்கா தீ சென் நிசையிலே 
யுள்ள ஏமகூடம், மந, திரம் நிடதம் என்வும் ன்று முக்கிய 

மலைகளுள் ஒன்று. அம்மலை )மண்டாயிரம் யோசனை நீளமும், 
அத்துணை அகலமும் அந்தராந் சுரங்களும் ௨ டையது, இம் 

மலையி னிடததே பலலகை வித்திர சருக்கள் விளங்கும், 
தேவர்கள் ஈசான லிங்ககதை யாராதஇத்து இருப்பார்கள். வட 
மொழியிலே யுள்ள கூர்ம 'மகாடுராணம், பாரதம், கைஷதம் 
என்னு நூல்களையும், செர்.சமிழ்க்கணுள்ள உளவெண்பாவையும் 
மேசீனூலாக்கொல ண்டி (044 செய்யப்பட்டது என்க. (ட தம் 

புலவர்ச் கெளடசம்”” என்னு முதுமொழியினாலே இந்நூலின் 
திறப்பு நன்கு விளங்கும் 
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கடவுள் துணை. 

நைடதமூலமும் 
உரையும். 

த 

  

பரயிரம், 

கடவுள் வணக்கம். 

[இகனால் எடுக்.துகொண்ட காப்பியம் இடை, ரின் மி 

இனி த முடி. கற்பொருட்டு உயர்க்தே ரர் வழல்க ஜ் 

தின்படியே கவி, கடவுள் வணம்கஞ் 

செய்தல் சொல்லப் படுகன் ற.து.] 

தழைவிரிகடுக்கைமாலத் தனிழமுதல்சடையபிற்ளூெ 

குழவிலெண்டிங்களிற்ற கோட்டநுருறையென்றெண்ணிப் 

புழைகெடுங்கரத்தாற்பற்றிப் பொற்பு றவிணை த் துநோக்கு 
மழைம சக்கவிற்றின்செய்ய மலாடிசென்னிவைப்பாம். 

இ-ள். சழை-செழிச்ச, விரி- மலர்ந்த, கடுச்கை-கொன் 

றைமலர்களாலாகிய, மாலை -மாலையையுடைய, சனி- ஒப்பில் 
லாசமுதல் -பரமசிவனால், சடையில் - சடையின்கண், சூடும்- 

ரூடப்பட்டிருக்ற, குழவி- இளமையாகிய, வெள் - வெள்ளிய, 

திங்கள் - சக் தானை, இற்ற-- ஒடிந்த, கோட்டது - (சன்) கொம்பி 
னது, குழறையென்று -சேடமென்று, எண்ணி- நினை த து, புழை- 
துளையையுடைய, நெடு - நெடிய, காத்தால் - து இச்கையினாலே, 

பற்றி - பிடிச்து, பொற்பு - அழகானது, உற - பொருந்த, 

இணைச்து- (அதிற்) பொருத்தி, நோக்கும் - பார்க்கின் ற, மழை- 
மழைபோல்கின் ற, மசம் -மசச்சையுடைய, களிற்றின் - யானை 

wit Bw விகாயகச்சடவுளுடைய,”செய்யமலர் - செக்காமரை மலர் 

போலும், அடி. -- இருவடிகளை, சென்னி - தலைமேல், வைப்பாம்- 
(யாம்) குடிக்கொள்வாம் என்றவாறு, 

soaps is கடுக்கை எனினும் பொருந்தும். சழை-- 

Sopa sg தழை விரி என்கிற பெயரெச்சசத் தசொகைகளடுக்கிச்



2. SY நைடதம். 

கொன்றைமலசென்டிற வினை முதற் பெய்கொண்டன., கடுக்கை- 

 மூதலாகுபெயர். வேசசத் திற்கும் மு.சலாயுள்ள பிரணவப் பொரு 

ளாயுள்ளார் தாமே யென்பசை யுலஇற்கு அறிவுறு தீ துவான் சவ 

' பெருமான், அதுபோலும் வடிவினையுடைய கொன்றைமலர்மாலை 

| யைச்தரிச்சனர் என்க. களிறு -ம சக்களிப்பினையுடையது. எல் 

லா அ௮லயவங்களிலு மு.சன்மையாகிய தலை யானைச் தலையா யிருச் 

தல்பற்றி விநாயகக்கடவுளை யானையென்ரு ரென்னல் பொருந் 
தாது. அமரரிடர் தீர்ச்சவறுமுசக நம்பிக்குச் சானகத்சே வள்ளி 

யங் கொடியைச் சேர்ப்பான் யானை யுருக்சொண்டு சென் றருளி 

னார் ஆகவின் களிதென்ரூுர். ௮,தற்கு மேற்கோள்;-- 

கந்தபுராணம்-வள்ளியம்மை திநமணப்படலம். 

பொன்னே யனையாண்முன் போகுக் தஇறனோக்கி 

யென்னே யினிஃசெய்வ சென் நி.ரங்க யெம்பெருமான் 
ன்னே ரிலாதசொரு தந்திமுகச் செந்தைதளை 

முன்னே வருவாய் முதல்வா வெனகினைக் சான். 

அந்சப் பொழுதி லறுமா முகற்இரங்இ 

முந்திப் படருளெ.ற மொய்குழலாண் முன்பாகத் 

தந்.இிச் கடவுட் டனிவா ரணப்பொருப்பு 

வந்துற்ற தம்மா மறிகடலே போன்முழங்கி, 

பலமலர்களினுந் சாமரை மலர்சிறந்சமைபற்றி மலரெனப் 

பட்டது பூவெனப்படுவது பொறிவாழ்பூவே” என்ப சனால.றிக. 
தந்தைக்கு மூச் சபிள்ளையின் மீ துந் சாய்க்கு இளைய பிள்ளையின் 

மீதும் ௮ன்புமிகுச லுலகியற்கையாகலாற் பரமஏவனிடச்சே : 

விமாயகச் கடவுளுக்கு விளையாட்டுச் சொல்லப்பட்டது. “ம.க 

மசனிட த தார்௨.மீன்றெடுதத பிதாமகற்கு மு.திருமாந்றால்"” என் 

பசனாலு மறிக. பிறையைச் கொம்பின் குறையென்று மயங்கு 

னமையால் மயக்கவணியாம். இது பெரும்பாலு முதற்சரும் 

நான்சாஞ்சீரும் விளச்சீர்களும். மற்றை நான்கு மாச்£ர்களு 

மாய வடிகளால்வந்த ஆசிரிய விருத சம். வைப்பாம் என்றது 

தனிச் தன்மைப் பன்மை வினைமுற்று. இற்ற கோடு - விநாயகக் 
கடவுளால் ஓஒடி.ச்கப்பட்ட கோடு, செயப்பாட்டு வினைப்பொரு 

ஞூணர்,ச்தும் படுவிகு தி சொக்கு நின்றது. (௧) 

அதற்கு மேற்கோள் கந்தபுராணம் கயமுகனுற்பச் திப் பட 

லத்தில் ௨௪௬, ௨௪எம் பாடல்களைச் காண்க. **மழவுங் குழவுமிள 

மைப்பொருள்'?? என்ற தோலகாப்பிய விதிகோண்டு, குழவிஎன்



பாயிரம், ௨௯ 

ரல சக்குழவு என்றதன் நிரிபென் றும், குழவு என்னும் உரிச் 
சொல்லுடன் இ என்னும் ௨ டமைப்பொருள் விகு திசேர்ந் து 
குழவி என்ளாயிற்றென்றும் உரைப்பாருமுளர். ஒன்பதுங் குழ 

யோ டிளமைப்பெயரே” எனச் தோலகரப்பியத்து மரபியவிற் 
கூறப்பட்டதனால் அலை பொருந்தாவென்ச௪, பொற்பு என்னும் 
உரிச்சொல் பொலிவென்னும் பொருட்டு, *பொற்பே பொலிவு 
என்றது தோலகாப்பியவிதி. 

* சிறப்புப்பாயிரம், 
[இகனால் ஆக்கியோன்பெயர் முசலான 

வை (.ரல்லப்படுெ incr, | 

நிலவுபொழி சணிச்சவிசை நிடதர்கோன் புகழ்ச்சரித 
நெடு£ீர் வைப்பிற், புலவர்களி பமிழ்தெ STYLES புதுமொழி 
கூட்டுண க்தமிறாற் புனைகல்செய்தான், வலலுயர்த் த வண் 
ணலஜஞ்சேல் வான்ே Gy Oo om x ற் கோட்டி.மய வரையிற் மீட்டி, 

யலா தலமா நிலம்புரக்கு மதிவிரராமனிக லரசூ ரறே 
இ-ள். இகல் -பகைச்ச, அரசர் -மன்னராடிய (யானை களு 

க்கு), ஏறு ஆண்டிங்கமா யுள்ளவனாஇய, வலன் - வெற்றியினால், 

உயர்த்த. உயர் ச்சப்பட்ட, அண்ணல் - பெருமை பொருந் திய, 

ஓம் - அழகிய, சேல் - மீனக்கொடியை, வான் - காயத்தை, 

தொடு.- அளாவிய, பொன் -பொன்னையுடைய, கோட்டு சிக 

சதிையுடைய, இமயவரையில் - இமய மலையினிடத்தே, இட்டி- 

(தனக்குரியவெல்லைக்கல்லாக) எழுதி, அலர் - பரந்த, சலை- 

இடத்தையுடைய, மா- பெரிய, ரிலம் - பூமியை, புரக்கும் - காக் 

Hear, அதிலீரராமன் - அடுலீரராமனென்சற வியற்பெய 

ருடைய (பாண்டியராசளுனவன்), நிலவு - சந்்திரிகையை, பொழி- 

பொழிகின்ற, சணி-ஒப்பற்ற, ஈவிகை-(மூத்துகி) குடையை 
யுடைய, நிடதர்கோன் - நளமகாராசனது, புகழ் - புகழை 

யுடைய, சரிசம்- சரிச்சொமாயெ, சளி-களிப்பைச் தருகின்ற, 

அமிழ்து - dig gens, நெடுநீர் - கடலாற்கசுழப்பட்ட, வைப் 

பில் - பூமியிலுள்ள, புலவர் - புலவரானவர், கூட்ணெ - கொள்ளை 

கொள்ளும்படியாக, ஒழுகு - (அவ்வமிர்தம்) பெருகுசன் ற, புது 
மொழி - புதியகாப்பியச்ை௪, சமிழால் - தமிழ் மொழியினாலே, 

புனை தல் செய்தான் -- அலங்கரி, கீறுப் பாடினான் எ-று. (௨) 
  

* ப தச்யோள் பெயரே வரியே யெல்லை'” எனவரூஉஞ் குத்திர வியலை 

யூரைத்தலின் ஈெப்புப் பாயிரமாயிற்று. ௮வை யசத்காரெல்லார்க்கும் வழி 
படு இளஙி சொல்லுதல் அவையடக்கமாகலின், அதுகூரறாராயினர். என்னை, 

ore மாநிலம் புரக்கு மிகலரசரேரறு யிருச்தலால், வழிபாடு கொள்ளின் 
மாராமென்க.



௩௦ VUE) wee er — + 

புலவர் - விசேடிச்ச அறிவையுடையவர். செயற்கை யறி 

வுடையவர் என்பர் ஆசிரியர் பரிமேலழகநம். 

புலவரென்பது தேவர்க்கும் வித் துவான்களுக்கும் பெயர், 

இங்கே வானென்றது நீலரிறமுள்ள சாகச்சாணப்பமொகாயமாம். cock 

பின் வருவனவற்றையும் இப்படியேகொள்க. கூட்ணெற்குக் 

கொள்ளையிடற்சென்பது *ஈலமணிமகுடக்தேடிக் கண்டிலர்நீதி 

சிலகண்டிலர் இிரைத்துவாடிச் சிந்தைநோயுழந்திது மாற்றவர் 
கூட்கிண்டோடிப்போயின ஐ” என்பதனாலறிக. மொழியென் 

பது தன் காரியமாகிய காப்பியச்சையுணர்ச்சு, புதுவென்பது 

அக்காப்யியத்தை விகேடிச்து நிற்கையால் இருபெய ரொட்டாகு 

பெயராமென் றறிக. கவிகை--தவித் இருப்பது; குடை. அமிர் 

சம் என்னும் வடமொழி அமிழ்து எனத் இரிந்து நின் ஐது. 

அ.இதிலவீரராமனெனவே ௫£கியோன்பெயரும், நிடர்சகோன் 

புகழ்ச்சரிதம் எனவே ந.கவிய பொருளும், அக்காண சத் தாலே 

கோன்றுகிற நைடசம் என்கிற வடமொமிப்பெயரே இதற்குப் 

பெயரென்பதும், கூட்ணெலெனவே (இக்க நூலுக்குப். பயனும் 

பெறப்பட்டன. தரிழாற் புனைதய் செய்கனெனவே முன்பிது 

தசிழிலின் றி வடமொ நியி ,விருக்கெடுக் அச் தமிழின் மொழி 

பெயர்ச்சப் பட்டசென்பது ர.றிஈமப்படிகின் றத. நெடுநீர்வைப் 

பிற் புலவர்சரி யமிம்சொழுகு என்ற சனால் விண்ணிற் புலவர்க் 
குக் கடலமிர கம் போல மண்ணி புலவர்க்கு இச்சரிச் இராமிர்த 
மமையுமென்னும் உவகையணி சொணிர்சன்ெறது.  “இசலாச 

போது? என்பதில் ௮இவீ: ராறணிடச்சே சிய்கச்சன்மையை ஏற் 

றின தற்கேர்பப் பசைவரிடச்சே யானை ச்சன்மையய Cwm 

ருமையால், ஏகதேச வுரவகவணியாம். இ. பெரும்பாது மீற 

றுச் சீர்களிரண்டு மாச்சீர்களா மற்றை நான்குங் காய்ச் சர்களு 

  

மாகிய வடிகளால்வந$ தச AAs sed, (௧) 

நாட்டுப்படலம், 
[ஈளனாலாளப்பட்ட. சிடஈகாட்டின் வளத்தைச் சொல் of» 21] 

கல்நீலைழ்துறை. 

கருவிமாமழைசலைமகளுருவெனவிஎங்க 

யிருவிசம்பிடைப்படர்ச்துசென்றினமணிகொழிக்கும் 

ப.ரவைவெண்டி.ரைமேய்ச் நுயர்பனிவரையயிர் த் தீ 
வுருவவோடரி த் தடங்கணாளுருக்கொடும் ண்ட,







நாட்டுப் படலம். ௩௩ 

[Ds முதலிரண்டு செய்யுள்களால் மழையின் 

சிறப்புச் சொல்லப் படுகின் ற.து.] 

ட-ள். கருவி - உலகத்திற்குச் துணைக்காணமாஇூய, மா 

பெருமைபொருக்திய, மழை- மேகங்களானவை, கலைமகள் - ௪ 

ரசுவதியின து, உருவென - வடிவம்போல, விளங்க - வெண்மை 

யாச விளங்கி, இரு - பெரிய, விசும்பிடை - gern gs Deol 

ட,ச்சே, படர்ந்து -பரந்து, சென்று போய், இனம் - இனமா 

யெ, மணி-இரச்தினங்களை, கொழிக்கும் - கொழிசக்சன் ற, 

பரவை — சடலின த, வெள் - வெள்ளிய, இரை-அலைகளையுடைய 

நீரை ,மேய்ந்து- குடித்து, உயர் - உயர்ந்த, பனிவரை - மலைய 

சனால், உயிர்சச-புசல்வியாகக் தரப்பட்ட, உருவ-காதுக 

ளுக்கு கேராக, ஓட-ஐூகன்ற, தட- விசாலமாகிய, கணாள்- 

சண்களையுடைய பார்வதியினது, உ௫௬--கரு நிறத்தை, கொடை 
பெத்று, மீண்ட - இரும்பின எ-று. 

மழை ) கருவியால் இருக்குறள் வான்சி௱ப்பிர்காண்க, கருவி 
என்பதற்கு மின்னல் இடி. மு.சலிய are பி யெனல் ஈண்டுச் 
சிறப்பன் ற. கலைமகள்---தலைகளுக்று ச் தலைவி. மண்-அலங்கா 
ரசத்சை யுடையது, வேகடியாற் கழுவப் பலவெரு என்னலு 
மொன்று, 

மூன்னுரு- வடிவு, பின்னுரு - நிறம். உருவேயுட்கும் வடிவு 
மாகும்” என்பதனாலறிக. மழைகலைமகளரு௨ென விவ ங்ட--இ 
தில் கலைமகளுரு உபமானம், மழை உபமேயம், என - உருபு வி 
எங்கல் .பொதுத்சன்மை, இக்கான்காம் விரி து நிற்கையால் 
விரியுலமையணியாம் சடங்கணாராருச் கொடுமீண்ட - இதில் 
மழையாகிய உபமேயத்திலே சடங்கணாளாருலாயெ உபமானச் 
Hear Gam gos யேற்றலாற் பதப்பொரட்சாட்சியணியாம். 
பரவை ப.£ச்சலுடையது. மழை மீண்டவென் றியைச்சு. இது 
(ip sev ப,த்துப்பாட்கெள் வரைக்கும் பெரும்பா » Ys peg bp 
me Eo மாச்சீர்களு மற்றை மூன்றும் விளச்சீர்களுமாகெயெ வடி. 
களால் வந்த சவிரிலைச் துறைகள். 

அன்னங்கண்படண் பணைநிட தீராடவிக்கும் 
மன்னர்மன்னவன்மண்டமர்கடக் த & வொள்வேலின் 
    

* பூடையுங் கொடியுக் குடைய முசும்.. 'பிரவச் தெரிவகொள்செக் 
கோ லரசுர்ச்குரிய'” என்பது தொல்காப்பிய விியாசலின் லேர்படையையும் 

மூரசையும்பிறப்பித்தார். கலிங்கவ் சழுத்தியாத் தக ஈளம்புங் கோம் பொ 
ன்னணிந்த புனிற்றாரி ரையும்சமுகுமு தலியன செற்க்த படப்பை சூழ்ர்தமனை 

யு தண்ணடையுங் சன்னியரும் பிறவுங் கொடுத்தலும், மமூவாணெடியோ 
ஜெப்ப உலமுமுதலியன சொடுக்கலும் போன்ற கொடைத்தொழில் அரசர் 

4௫.ள் சிறந்ததாஈலின் கொடையையம் வ தந்தார். அதனை SELIG தப்பிய 
எனவருஉம் பதிற்றுப் பத்துச் செய்டளிர் காண்க, .



௩௪ நைடதம், 

மின்னியாங்கவன்முரசெனவிண்ணிடையதிர்ஈ் து [ந்த, 
பொன்னங்குன்.றின்மேலவன்கொடைபோன்மெனப்பொழி 

-ன், அன்னம் - அன்னங்களானவை, கண்படு -. தூங்கு 

இன்ற, சண் - குளிர்ச்சி பொருந் திய, பணை - சழனிகளையுடைய, 

கிட சகாடு-சிடசசேசச்றை, அளிக்கும் - காச்சன்ற, மன்னர்- 

அரசர்களுக்கு, மன்னவன் - அரசனாகிய ஈளஎன து, மண்டு -நெ 

ருங்கெய, அமர் -போரை, ௩டந்ச- முடித்த, ஒள்- ஒள்ளிய, வே 

லின் - வேல்போல, மின்னி- மின்னுதல்செய்து, அவன் - அவ 

னத, மு.ரசென- மு. ரசம்போல, விண்ணிடை - ஆகாயச் இணி 

டத்து, ௮திர்ந்து-ஒலிச்து, பொன் - பொன்னையுடைய, ௮ம்- 

அழகய, குன்றின்மேல் - இமயமலையின்மேல், அவன் - அவனது 

கொடை - கையை, போன்மென - ஓக்குமென்று சொல்லும்படி. 

யாக, பொழிம் த-அம்மேகங்கள் நீரைச் சொரிந்கன எ-று, ஆங்கு 

௮சை. 

வேல் - பகைவரை வெல்வது. லேவின். ரமூரசென -டுவற் 

தில்-இன் - என. என்பன உவம வுருபுகள். இங்கேபொன்மலை 

யென்றது இுமயமலையாம். மிடதசேச இற்ருச் சமீபத்இற் சிறந் 

துள்ளது ஐ. நுவேயாசலால். பின்வரும் கங்கையென் நுலகேச் 

இயவென்னும் பாட்டில் அம்மலையிற் பிறக் துவருங் கங்கையே ௮க் 

நாட்டிற்கு ௩தி என்பசனாலுமறிக, நீடசமலை யெனக் கோடலு 

மொன்று, மேகச்திற்கு மின்னுசல்பற்றி லேலும். ஒலித்தல் 

பற்றி முரசமூம், அம்மேசச்இன் பெய்விற்குச் கைம்மாறு நோகச் 

காமைபற்றி ஈகையும் உபமானஞ்செய்யப்படுசலால் உவமையணி 

யாம். ஆகவே டுக்கதைக்கு நாயகனாகிய ஈள.ராசனுடைய வேன் 

மே தலியவற்றி னுயர்வு சகொனிக்கின்றத. முரசென்றாரேனும் 

மும்முரசுங்கொள்க. போனம் -மகரச் குறுக்கம், ணனமுன் 

வகார மிசையுமக்குறுகும்'” என்றதுவிதி யாகலின். (௨) 

விலூவில்லு மிம்விரிசதிர்மணிபலவரன் றிப் 

பொலன்முகட்டுபர்பொன்னெடுக்குன் நின் விழருவி 

குலவுவெண்டிரைக்குரைகடலுடுத் தபார்மடக்தை 

யலர்முலைத்தலைத் துயல்வருமாரமொ த் துள தால். 

[இது முசல் மான்றுபாட்டுச்களால் வெள்ளச் 

சிறப்புச் சொல்லப்படுகின் றத], 

இ-ள். உயர் -மலைகளில் உயர்ந்த, நெடு-நெடிய, பொற் 

குன் தின் - இம௰மலையின்மேல், பொலன் - அழகிய, மூகட்டு-9௧



நாட்டுப் படலம், (A) 

தீ.திலிரு த, விலகி - இடைவிட்டு, வில் - ஒளியை, உமிழ்- வீச 
இன்ற, விரி-விரி*க, சதிர்- இரண ங்களையுடைய, பல. பல 
வகைப்பட்ட, மணி - மு.க துக்களையும், வரன் றி- வாரிக்கொண் டு, 
வீழ் - விழ்கின் ற, அருவி - வெள்ளமான து, குலவு — வளைவாஇயெ, 
வெள் -- வெள்ளிய, இரை - அலைகளையுடைய, குரை - ஓலிக் 
இன்ற, கடல் -சடலாதிய (டையை) உடுத்த - மருங்கிற் சூழக் 
கொண்டிருக், பார்மடந்சை - பூய? சவியினுடைய, அலர் 
அடிபாந்த, முலைச் தலை-( அம்மலையாகிய) மூலையினிடசத, துயல் 
வரும - புரஞரஇின்ற, ஆமம் - சேசிதுமாலையை, ஓச்துளது - ஓதக் 
திருக்கின்றது எ-று, 

“அலர்மூலைக் துயல்வரு மாமொத் தள தால்?! என்றது 

போல, ““மணிமலைப் பணை ச்சோண் மாரிலமடர்சை - யணிமலை த் 

அயல்வரூ௨ மாரம்போல” எனப்ப), ஓப்பாட்டுட் சிறுபாணுந்றுப் 
o @ ச . . க . . படையிற் கூரப்பட்டமையும் ஈண்ணெொத்சக்கது. 

பலவகை முக துஃகளாவன:-. நிஞ்சிக் கருப்பொருளாயெ 
, ட Lae யாலைக்கொம்பு, பன் றிப்பல், ங்கில், இவைமுதலியவற்றிலுண் 

டாகின் மலையாம். பூமியிலே மடர்சை சன்மையையும், கட 
விலே ஆட க்கன்மையையும், மலையிலே மூலைக் சன் மையையும் 
ஆரோரம் 7 சலாகியஉரு வகம் உ ௮ப்பாகவும், நருவியின்கண் ஆரச் 
தன்மையைச் சம்பாலிஈ்சலாய தற்குறிப்பு உறுப்பாகவும், 

6 ரூ ‘ ச ௪ 6 o ° Sys MW wy AYO வரு லால உறுப்புறுப்பிக்கவவையணியாம். () 

௬ ௩ ia) ச ம . * « ° வேமவெ ண்மருப்பெறிந்நுவெண்ணித் திலம்வரன்றிக் 

சாழகிற்றுணிகர்தகொடுகையரிக்கொண்டு 
ட] * . மம். ட் ன அவள கோமரைச்செ (Upp BI (HB) LD cb தடஞ்சினை சாடி. 

. 2 oy ட . aa யாழ்திரைக்கடலகுிண்டொழு? ச.பன்றே, 

இ-ள். வேழம் - யானைகளுடைய, வெள் - வெள்ளிய, 
மருப்பு - கொம்புகளை, எறிந்து - வீடுச்கொண்டும், வெள் - வெள் 
ளிய, ரி.ச்திலம் - மூச் துச்சளை, வரன் றி- வாரிச்கொண்டும், சாழ்- 
வயிரம்பொரும் இய, YARN — அகின்மரங்களுடைய, துணி... துண் 

"டங்களை, சந்தொடு- சந்தன மரங்களோடு, கையரிச்கொண்டு- 
சேர். ச் துச்கொண்டும், கோழ் - வழுவழுப்பாகிய, ௮ரை- அரையை 
யுடைய, செழு- செழிய, குங்குமம் - குங்கும மரங்களுடைய, 
சீட - விசாலமாகிய, சனை - ளைகளை, சாடி - (pt) & தச்கொண் 
ம, ஆழ் - இழ்ந்ச, இிரை- அலைகளையுடைய, சடல் - கடலினது,



௩௪ நைடதம், 

௮௧09- வயிற்றை, £ண்டெ.இழிச்து, ஒழுகியது - (அவ்வெள் 
எம்) சென்றது எ-று. ௮ன்று ஏ- அசை. 

anes லென்பதமற்குக் கையென்பது மூன்னடையாய்ச் 

கூடி அவ்விரண்டும் ஒருசொல்லாம் நின்றன, சைகூடல் கால் €ச் 

கல் என்பனபோல், ஓஒழுங்காச அள்ளிக்கொண்டு என்றுமாம். 

அ,சற்கு, சை ஒழுங்கு மரங்களுக்குச் கோழரை, பொகுட்டரை, 

பொரியரை, முள்ளை, என்று சொல்லப்பட்டவற்றுள்ளே 

கோழரை - சருச்சரையில்லாக அரையாம். பின் *கோழரை- 

யரம்பைசாய்க்குங் குடசநாடாளும் வேந்தே' என்பதனாலுமநிக, 

கங்கையென்றுலகேத்தியகடவுண்மாஈ திவெண் 

F NF QM G கலறியதட.ம்பணை தவழ்ந்து 
கொக்குபிர் ச் சபூக்கடத்துலாய்க்குளம்பலமிரப்பி 

யங்கண்மாகிலக் தமிம் தனப்ப. ரந சதையன்றே, 

-ன. சங்கையென்று கங்கா நதியென்று, உலகு - உயர்ந் 

'கதோரால், எதுதிய - துஇசெய்யப்பட்ட, கடவுள் - செய்வத 

சன்மையொருக்திய, மா௩தி- பெரிய நதியானது, வெள் - வெள் 

ளிய, சங்கு - சங்குகளானவை, சூல் - சூலினாலே, உளைந்து- 

வருந்தி, அலறிய- இரையும்படியாச, தட - விசாலமாகிய, பணை- 

சழனிகளிலே, சவழ்க் து-ஊர்ந்து,கொங்கு வாசனையை, உயிர்ச் த- 

வீசுகின் ஈ£,ப - மலர்களையுடைய, தடச து-தடாகங்களில், உலாய்- 

இரிந்து, பல பலவகைப்பட்ட, குளம் - குளங்களையும், சிரப்பி- 

ஈிறைக்து, அங்கண் - ழக இடத்தையுடைய, மா- பெரிய, 

நிலத்து - பூமிக்கு, அமிழ்சென- அமிர்சமென்று சொல்லும் 

படியாக, பரந்சது-பரவிற்று எ-று, ஐ. சாரியை, அன்று 

GI) அசைகள், 

உலகுக்கு உயர்ந்கோரென்பது *உலகமென்ப அயர்ந்தோர் 

மாட்டே” என்பதனாலறிக, கங்காகதிக்குச் தெய்வச் சன்மை 

ய்வது தன்னின் மூழ்கியோமைப் பரிசு ச, ச.ராக்கலாம். அலறிய 

வென்பது செய்யியவென்வாய்பாட்டு வினையெச்சம், உயிர்த்த 

வென்பது காலவழுவமை தி. பலவகைக்குளமாவன எரி, கயம் 

ஒடை, குட்டம், மடு முதலியன, நிலத்சமிழ் செனவெனவே 

சேவ ருலகுக்குக் கட லமிர்சம்போ லென்னு ழவமையணி 

தொணிக்கஇன் றது. (ட) 

் ஒழுகு$ீம்புனலல்சறைசெயுமோதையு மழுகர் 

குழுவின்சும்மையுமுழத் இபர்குரவையினார்ப் பும்



நாட்டுப் படலம், கூளி 

கழனிவாழ்கெனவான்முளைவித் துரர்சலிப்பு 
மை ழமுழக்கொமமாறுகொண்டொலி திதனமாதோ, 

[இதுமுதல் ஐக் துபாட்டுக்களால் வயல்வளச்ெப்புச் 

சொல்லப்படுனெ ற.து.] 

டன். ஒழுகு -பெருச யோடுன்ற, த - மதுரம் பொருக் 

இய, புனல் -நீரை, சிறைசெயும் - கரைசோவிச் தடுச்தம்ச 

ணுண்டாடின் ற, ஓதையும் - ஓசையும் உழுரர் - ஏருழுகின் நவ 

ருடைய, குழுவின் -கூட்டத் இனத, சும்மையும் - ஓசையும், 

உழச்இயர் - கடைரியாது, கு. ரவையின் - குரவைக்கூத். தின து, 

ஆர்ப்பும் - ஒசையும், கழணி - வயல்களானவை, வாழ்சென - வாழ்ச 
வென்று, வால்- வெள்ளிய, மூளை - (நெல்லு) முளைகளை, வித்து 

நர் - வில தகன் றவருடைய, சலிப்பும் - ஓசையும், மழை-மேகத் 
தின.த, முழக்கொடு- ஒசையுடனே, மாறுகொண்டு - பகமை 

கொண்டு, ஒலித்தன - முழங்க எ-று. மாது - ஒ- அசைகள். 

வாழ்கவென்பது கடை குறைந்தது. ருரவை- கைகோத் 

சாடல், “குரவைக்கூச்ேச கைகோச்தசடல்' என்பதனாலறிக. 

கரைகோலுதற்கணுண்டாகய வோசை முதலியவற்றிற்கு மழை 
முழக்கத்தோடு மாலுகொள்ளுதலாடிய சம்பந்த மில்லா திருக்சச் 

சம்பந்தத்தைக் கற்பித்தால் தோடர்புயர்வு நவிற்சியணியாம். 

இ,சனால் அவ்வொவிகள் மேகவொவியைப்போ விருச்சனெறன 
வென்னு ழவமையணி யொலவிக்செறத. (௬) 

வள்ளவாய்ச்செழுங்கமலத்தில்வண்டுபாண்மிழற்று 

மளளல எகருஞ்சே ற்றநிடையாமைகண்படுக்கும் 

பள்ளநீர்ச்செழும்பணைதொறும்பணிலமுத்துயிர்க்குங் 
கள்ளுலாமலர்ப்பொதும்பரிற்களிமயிலகவும், 

இ-ள், வண்டு - வண்கெளானவை, வள்ளம் - இண்ணம் 

போன்ற, வாய் - வாலஃயயுடைய, செழு- செழிய, கமலத்இல்- 
சாமரைமலர்களிலே, பாண் - இசைகளை, மிழற்றும் - பாடிக் 

கொண்டிருக்கும், ஆமை - கூர்ழங்களானவை, அள்ளல் - குழம் 
பாய, ச௫-- கரிய, சேற்றிடை - சேற்றின்கண், சண்படுக்கும்- 

அங்கிக்கொண்டிருக்கும், பணிலம் - சங்குகளானவை, பள்ளம்- 
அழமாயெ, நீர் - நீரையுடைய, செழு - செழிய, பணைதொறும்- 
சழணிசளிலெல்லாம், முத்து - மு.ச்துக்சளை, உயிர்க்கும் - சொரி 

யும், சளி - சளிப்பையுடைய, மயில்-மயில்களானவை, கள்: சனா 
4



௩௨௮ _ நைடதம், 

னது, உலாம் - பெருகுகின் ற, மலர் - மலர்களையுடைய, பொதும் 
பரில் - சோலைகளிலே, அகவும் - அடிக்கொண்டிருக்கும் எ-று. 
௮ம் - சாரியை, (௪) 

பண்ணை வாய்த்தழ்பணிலங்களுபிர் ச்சவெண்முத்துங் 
கண்ணுடைக்கரும்பின்றவெண்முச்தமுங்கமழுந் 
தண்ணந்தாமரைசெ ரரிர்தவெண்முத்தமுக் சயங்க 
ெண்ணிலாக்கதிர்விபித்தலிற்குமுதம்வாய்விள்ளும், 

டூ-ள். பண்ணை வாய் - கழனிகளிடத்து, தவழ்- சவழ்இன் ற, 

பணிலங்கள் - சங்குகளால், உயிர்ச் ச - தரப்பட்ட, வெள்-வெள் 

ளிய, முத்தும் - முச்துச்களும், கண் - கணுக்களை, உடை- 

உடைய, கரும்பு-கரும்புகளால், ஈன்ற - தரப்பட்ட, வெள்- 
வெள்ளிய, மு.ச,சமூம்- மு.தலுக்களும், கமழும்-பரிமளிச்சன் ற, 

தண் - குளிர்ச்சி பொருந்திய, ௮ம் - அழகிய, சாமரை-தாமரை 
மலர்களால், சொரிந்த- தரப்பட்ட, வெள் -வெள்ளிய, முத்ச 
மூம் - மு.ச்றுச்சளும், சயம் விளங்கி, வெள் - வெள்ளிய, 

நிலா -சந்திரன௮, கதிர்-கஇரணதச்சை, விரிச்சலின் - பரப்பு 

சலிறாலே, முமூதம் - அல்லிமலர்களானவை, வாய்விள்ளும்- 

(சந்திரோதய மில்லாச காலத்திலும்) மலரும் எ-று, 

சங்கு மூதலானவைகளிலே முத்துப் பிறச்சூ மென்பது, 

(( சந்திவராசமருப்பிப்பி பூச்சமைக சவி, நந்து சலஞ்சல மீன் 

றலை கொகச்குநளினமின்னார், கந் தரஞ்சாலிசழை கன்னலாவின் 

பல் கட்செவிகா, ரிந் நவுரம்புகதிர் முச்சமீனுமிருப துமே” என் 

பசனாலறிக. முத்தாகிய வுபமேயத்திலே சர்.இிரனாகிய வுப 

மானத்தின் குணச்சை யாரோபித்தலாற் காட்சியணி. (௮) 

லிழுர் தவஞ்சிறைவண்டி.னமி திப்பமெல்லரும்பு 
இழிந்துவார் தரே தறலுங்கிளர்சனைப்பலவின் 
பழங்களிர் துவிம்ே தறலும்பழனங்கே டாறும் 

வழிர் தபாய் தலின்வானுறவஎர்வனசெ ந்கெல், 

டூ-ள். விழுக்த- (மேல்) விழுந்த, அம் - அழகிய, இறை- 

சிறைகளையுடைய, வண்டு - வண்கெளுடைய, இனம் - கூட்டங்க 

ளானவை, மிஇிப்ப - துவைக்க, மெல் - மெல்லிய, அரும்பு- 

அரும்புகளானவை, இழிந்து - கிழிய, வார்தரு - (அவைகளி 

லிருந்து) ஒழுகுற தேறலும் - தேனும், களர் - விளங்குகன் ற, 

சனை - இளைகளையுடைய, பகலின் - பலாமரங்களுடைய, பழம்- 

பழங்களானவை, சனிந்து-நைய, வீழ் -- ( அவைகளிலிருந்து
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விழுகின்ற, தேறலும் - தேனும், வழிந்து - பெருக்கெடுத்து, பழ 

னங்கடோறும் - கழனிகளிலெல்லாம், பாய்தவின் - பாய்தவி 
னாலே, வான் - அகாயதைைை, உ௰- தொடும்படி, நெக்கெல் - செக் 
நெற் பயிர்களானவை, வளர்வன - வளரும் எ-று. 

இழிய, கனிய என்பன இழிந்து கனிந்து எனச் திரிந்து வந் 

சன. **வானின் நுலகம்வழங்கி'” என்பதில் நிற்பவென்பது நின் 

றென ச்இரிக்தமைபோல, செக்கெற் பயிருக்குக் தேறலுக்குஞ் சம 
பந் தமில்லா இருப்பவும் சம்பந்தத்தைக் கற்பித்சமையால் 

தோடர்புயர்வுநவிற்சியணி. தோறும் என்னும் இடைச்சொல் 
இடப்பன்மை. (௯) 

கூனிரும்பினிற்குறை தீதரிசும்மையிம்கொடுபோய் 

மேனிவந்் துயர்வரையெனப்போர்பலவேய்ந்து 

நீனிறக்கரும்பகட்டினாற்றெழித்்துவைகீத்த 
தூநிறத்தநெற்பண்டியிற்பற்பலர்தொகுப்பார். 

இ-ள். கூனிரும்பினில்-அரிவாளினாஒ, குறைத்து-அறு 2 து, 

அரி- (அவ்வறுச்கப்பட்ட) அரிகளை, சும்மையில் - சுமைகளாககி, 
கொடுபோய் - கொண்டுபோய், மேல் - மேல், சிவந் துயர் - ஒங்கய, 

எஸரயென - மலைகள்போலச் (சோன்ற), பல- பலவாயெ,போர்- 
போர்களை, வேய்ந்து - குவிச்த, நீனிறம் - நீலகிறம்பொருக் இய, 

கர - பெரிய, பகட்டினால் - கடாக்களினாலே, தெழிச்து- துவைப் 
பிச்து,வை- வைக்கோலை, நீச்ச- கழித்த, தூ- பரிசு ச்சமாயெ, 

நிறத் ச- காம்தியையுடைய, நெல் - நெற்களை, பண்டியில் - பண்டி 

களாற் (கொண்டுபோய்), பற்பலர் - பலபல சா.இஇயார்களும், 

தொகுப்பார் - (சகளஞ்சியங்களிலே) நிறைப்பார்கள் ௭-2. 

கூனிரும்பு--இருபெய ரொட்டாகுபெயர், கிவந்துயர்--ஒரு. 
பொருளைக் குறிச்ச இருசொற்கள். இதத்கு ஒருபொருளிரு 
சொற்பிரிவிலவரையார்” என்பது விதி. கீல்-கடைக்குறை. () 

அறுகீர்க் கழிநேடிலழ. மாசிரியவிருத்தம். 

குரும்பைமென்முலையாராடக்கூர்தலினறவர்தோய்ந்த 

விரும்புனலாறுபாயவெறி திரைசுருட்டுந்தெண்ணீர்க் 
கருங்கடற்புலவுரீங்கிகறுமணங்கமமுமென்றான் 

முருந்துதழ்ரூடரலார் தமிகுதியைமொழியலாமோ,



ro நைடசம். 

[இ.அரு.த.் பதிஞூறு பாட்டுக்களால் ௮ர்காட்டி லுள்ளோர் 

செல்வமுதலிய சிறப்புக்கள் சொல்லப்படுசள் றன.] 

இ-ள். குரும்பை -தென்னம்பிஞ்சுபோன் ற, மெல் -மெல் 

லிய, முலையார் - முலைகளையுடையமாதர், ஆட- முழுக, கூந்த 

வில் - (அவர்) சலைமயிரிலுள்ள, ௩ றவம்-சாந் சத்தோடு,தோய்ந் த- 

ச௯ந்ச, இரு -பெரிய, புனல் -ரீரானதட அறு ஃ ஆற்றினாலே 

(போய்), பாய-- விழ, எத வீசுகின் 2, இலர . அலைகளை, சுருட் 

டம் -மடக்குன்ற, செள் - தெளிவுபொருந்திய, நீர் - நீரை 

யுடைய, ௧௬ - கரிய, கடல் -- கடவின து, புலவு - புலானாற்ற தைத, 

தீல்ெெ- நீங்கச்செய் து,,றுமணம் - நல்லமணமான து, கமழுமென் 

ரால் - (௮க்கடலிடத்தே) மணக்குமென்றால், முருந்து - மயிலிஐ 

கஇனடியை, உறழ் -ஒச்சு, கலார் பற்களையுடைய அவரது, 

மிகுதியை -பெருச்கச்ை, மொழியலாமோ - (நான்) சொல்ல 
லாமோ எ-று. தம்சாரியை, ஒ- எதிர்மறை. 

நறவமென்னும் வாசனைப்பெயர் அசனையுடைய மயிர்ச்சாந் 

தீதிசை யுணர்ச சலால் ஆகுபெயர். நீங்கியென்பது பிறவினைப் 

பொருளை ச்தந்சது; “குடிபொன்றிக் குற்றமுமாங்கேதரும்”” என் 

ப இிற்பொன்றி யென்பது போல. அக்கரட்டு மகளிரது செல்வ 

மிகு இியைச் சொல்லு சலால் வீறுகோளணியாம். (ss) 

பூமலிதடங்கடோறும்புனல்குடைமகளிரீ ட்டங் 

காமருகழனி தோறுங்கடைபியர்குரவையிட்டர் 

தேமலர்ச்சோலைதோறுஞ்செழுங்குயிற்றொழு தியிட்டங் 

கோமறுடெங்கே டாறுங்கு ணில்பொருமுரரினீ ட்டம், 

இ-ள். பூ - மலர்களாலே, மலி நிறைந்த, தடங்கடோறும்- 

குளக்களிலெல்லாம், புனல்குடை. - நீர்விளேயாஏின் ற, மசளிர்- 
மாசாரத, ஈட்டம் - கூட்டமும், சாமர் - அழகிய, கழனிசோறும்- 

வயல்களிலெல்லாம், குரவை- கைகேர் த் தாடு தலையுடைய, கடை 

சியர் - பள்ளத் தியர.து, ஈட்டம் - கூட்டமும், தேம் - வாசனை 

பொருந்திய, மலர் - மலர்களையுடய, சோலைதோறும் - சோலை 

களிலெல்லாம், தொழுதி- ஒலிச் சலையுடைய, செழு - செழிய, 
குயில் - குயில்கள2, ஈட்டம் - கூட்டமும், கோ-- ௮ரச.ர.து, 

மறுகு - வீதகளுடைய, இடங்கடோறும் - இடங்களிலெல்லாம், 

குணில் - கு.றுந்தடியால், பொரு - ௮டி.க்கப்படுகின் ற, முரசின் 

பூரசங்களத், ஈட்டம் - கூட்டமும்; (இருக்கும்) எ-று.



நாட்டுப் படலம், ௪௧ 

..... தாமரு- என்பதில், உகரம் சாரியை, சொழுதி-புள்ளொவி, 
கோ-- சாதியொருமை, கடையர் - மரு தகிலமகளிர், (௧௨) 

கறுவொடுமொன்ரோடொன்று கா.ரணமின் றிச் சீறிப், 

பொறியுடைக் * குறும்பூழ்தம்மிற் போர்செ யப்பொருத்து 

மோதை, செ.றிமயிர்த்தகர்கடம்மிற்றீ யெழத்தரக்கனோக்கி, 

யறைகழல்வீரரார்க்கு மமலையையவிக்குமன்றே,. 

இ-ள். பொறியுடை - புள்ளிகளையுஷீடய, குறும்பூழ்- சாடை 

சளானவை, தம்மில் - சம்முள்ளே, ஒன்றொடொன்று .- ஒன் 

அடனொன்று, காரணமின் றி- ஏதுவில்லாமல், க நுவொடும்-கறு 

வுசலுடனே, £றி... £றிக்கொண்டு, போர் - சண்டையை, செய- 

செய்யும்படியாக, பொருத்தும் - (அவற்றைக்) கூட்டுதற்கணுண் 

டாகின்ற, ஒதை - (சிறுவ) மோசையான து, செறி- நெருக்கிய, 

மயிர். மயிர்களையுடைய, தகர்கள் - ஆட்டுக்சடாச்கள், தம்மில்- 

தம்முள்ளே தீ - நெருப்பான த, எழ - தோன்ற, தாக்கல் - (ஒன் 
நையொன் நிடித்தலை, கோக்கி-பார்த்து, ௮றை- ஓலிக்கன் ற, 

கழல் - வீரக்சழலையுடைய, வீரர் - வீ.ரரானவர், ஆர்க்கும் - (அச் 
ச.ரியப்பட்டு) ஓலிக்கின் ௦, அமலையை - ஓசையை, அவிக்கும்- 

அடக்கும் எ-று. . 

தகுதி பற்றிச் சாடைச் சண்டைக்குச் சிறுவரென்பது வரு 

விக்கப்பட்டது. கழல் வீரர்காலணி, *வீரத.இன் வீச்கெசழலே 

யாடவர்கான்மிசை யணிவடம்'” என்ப சனாலறிக, (sa) 

மாதர்மென்முல்லையீன்றவான்டமுகையணையமூரல் 
கோதறுகருணை தீம்பால்கொழுங்கனியிவற் றினேடு 
மா துலர்யாவரென்னவதிர்குரன்முரசிற்சாத்றி இ 

வேதியர்க்கரு த் இிப்பின்னர்விருந்தொடு நகர்வர்மாதோ. . 

இ-ள், ஆதுலர் - யாசகர், யாவரென்ன - யாவரென்று, 
அதிர் - ஒலிக்இன் த, குரல் - ஓசையையுடைய, மூ.ரசன் - மூரி 

னாலே, சாத்றி- வினாவி (வருவித்து), மாதர் - அழக, மெல்- 
மெல்லிய, முல்லை - முல்லைக்சொடியினால், என்ற - தரப்பட்ட, 
வால் வெள்ளிய முசையனையீ- அரும்புகள்போலும், மூரல்- 
  

* இச்செய்யுளால் வாகைத்திணைக்குரிய தகர்வென்றி, குறும்பூழ்வெள்றி 

சூறப்புட்டன., இனழ்பற்றிக் கோழிவென்றி, சொல்வென்றி, பாடல்சவன்.றி, 

கூதிதுவென்றி, சூ.துவென்றி முதலியவுஙவ் கொள்க. இவையெலாம் (அமி 

மாபிற் பொருரர்கட்பாலும்'' என்னும் வாகைத்திணைத் துறையுளடக்குக,



௪௨ GGL GD, 

சோறும், சோதறு- குற்றமற்ற, கருனை - பொரிக்கறியும், தீ- 

இ.ச்திப்பாயெ, பால் -பாலும், கொழு - செழிய, கனி - பழமும், 
இவற்றினோடும் - அய இவற்றோடுமற்றையுணவுகளையும், வேதி 
யர்க்கு- ௮ந்சணரை, அருச்தி- (முன்னே) உண்பித்து, பின் 

னர் -(அ.தன்) பின்பு, விருந்சொடும் - (சற்றச்தார்மு சலியோ 

சோடன்றி) விருக்இினரோடும், ுகர்வர்- (அர்நமாட்டோர்) உண் 

பார் எ-று, 

மாது -ஓ- அசைகள். உம்மை இரண்டும் எச்சம், வேதி 
யர்ச்கு- உருபுமயக்கம். மூரசு - ஈண்டுக் கொடைமுரசு. (௧௪) 

முல்லையங்கோதைகல்லார்முகம திவெயர்வு தோன்ற 
cus of) ண்மருங்குனோவவால்வளைவாய்விட்டார்ப்ப 

மெல்விரற்கார்தள்சேப்பவெண்டயிர்கடையமோகதை 

கொல்ுலிமுழக்கமென்னவயின்றொறுங்குளிறுமாதோ. 

இ-ள். முல்லை - மூல்லை மலர்களைச் சூடிய, அம் - அழூயெ, 

காச - கூர் தலையுடைய, நல்லார் — இடைச்சியர், மூகம.இ- 

(சம) முகமாகிய சந்திரனிடத் து, வெயர்வு - விய/வையான ௪, 

தோன்ற உண்டாகவும், வல்லி - பூங்கொடிபோலும், நுண்- 

ட்பமாகய, மருங்குல் -இடையானது, நோவ வருந்தவும், 

வால் -வெள்ளிய, வளை - சங்கவளையல்களானவை, வாய்விட்டு- 
ஒன்றோடொன் ௮.தாக்குண்டு, ஆர்ப்ப - ஒலிக்கவும், மெல் - மெல் 

விய, விரல் -- விரல்கள், காக்சள் - காந்சண்மலர்போல, சேப்ப- 

இிவக்கவும், வெள் - வெள்ளிய, சயிர் - தயிரை, கடையும் -- கடை 
தலினாலுண்டாசன்.ற, ஓை-ஓசையானத, கொல் - கொல்லு 

இன்ற, புலி-புலியினத, நமுழக்கமென்ன -உறுமுச.ல்போல, 

ஒயின்றொறும் - (அவர்) வீிகோறும், குளிறும்-ஒஓலிக்கும் எ-று. 

மாது -ஓ.- அசைகள். 

கிலைம,ச்இிட்டுச் சயிர்கடைகன்ற இடைச்சகெளுச்கு அப் 

போது உண்டாகின்ற முகம்வெயாததலாதியாகய சுபாவசைசச் 

சொல்லு, சலாகெய தன்மைநவிற்சியணியும், கொல்புலி முழக்க 
மென்னக் குளி௫மென்னும் உவமையணியுஜ் சேர்ந்துவருசலாந் 

சேர்வையணியாம். 

பூங்கரம்புடைர்தலிஞ்சதபுசைபுமலென்றெ ண்ணி 
மாங்குயிற்ெ OS; தியாவும்வாய்விடாதொழிந்தமஞ்ஞை 
அங்கசைவண்டு6ேே தலுஞ்சுரும்பொடுலிமிறும்பாடத் 
ேதங்கமழ்சோலை தோறுஞ்சிறைவிரித்தாடுமாதோ.



நாட்டுப் படலம், ௪௩ 

ஓள். உடைந்த - (அலையிற்) சதைந்ச, பூ-அழகய, கரும்பு- 

கரும்புகளுடைய, இ. இச்இிப்பாய, சாறு-சாற்றை ௮௫- 
காய்ச்சுமிடச்செழுகின் ற, புகை- தூமத்சை, புயலென் து - மேச 

மென்று, எண்ணி. நினைத்து, மா-மாமரங்களிலுள்ள, குயில்- 

குயில்களுடைய, தொகு இியாயும் - கூட்டங்களெல்லாம், வாய் 

விடாசொழிந் ச - கூவாதொழிக்கனவாச, மஞ்ஞை - மயில்களா 

னகை, தூங்கசை --நாட்டியராகச்தை, வண்டும் - கருவண்டு 

களும், சேனும்-ேன் வண்கெளும், சுரும்பொடு - பொறிவண்செ 

ளுடனே, ஞிமிறும் - பொன்வண்டுகளும், பாட - பாடு கல்செய்ய, 

சேம் - தேனானது, கமழ் - மணக்கசன்ற, சோலை தோறும்- 

சோலைகளி லெல்லாம், ரறை-கலாபத்தை, விரித்து விரித 

துக்கொண்டு, ஆடும் - கூத்தாடும் ஏ-று. மாது-ஓ- அசைகள். 

efits வென்பது முற்றெச்சமாய் வந்தத, “பாயுமாரிபோதி 

பகழி தினா, ராயர்மச்செறி தயிரினாயினார்'? இதிற் ரர். தின 

ரென்பது”“சிந் தவென்னும் பொருளைத் சந்சமைபோல. வண்டு, 

தேன், சுரும்பு, ஞிமிறு -- இந்நான்கும் வண்டுகளின் சாதிபேசம். 

““மங்கைஈல்லவர் கண்ணுமனமும்போன்? றெங்குகாடி யிடறுஞ் 

சுரும்புகாள், வண்டுகாண்மடூழ் சேனினங்காண்மது, வுண்டுசேக் 

89 மொண்னிமி நீட்டங்காள்?” என்பசனாலறிக. சேன் தே 

மென ஈறு திரிந்தது. மேகச்சைக் காணும்போது குயில்களுக் 

குத் துன்பமும் * மயில்களுக்கு இன்பமும் உண்டாகுகை சுபா 

வம். புகையைமேகமென் நுமயங்கு சலினாலே மயக்கவணியாதம். 

௮.ரக்கெறிகு( மதச்செவ்வாபலர்முலையந்கலார் தர் 
POSS ர்கமலம்பூ கீதசேயரிக்கண்ணும்வாவி 
யுருக்கிளர்குவளை ப்போதும்வேற்றுமையு ணராதுற்ற 
வரிச்சிறைத் தும்பியோடுவண்டினமருளுமாதோ. 

௫-ள். அரக்கு - வெப்புநிறச்தை, எறி-விசுன் ற, குழு 
சம் - அல்லிமலர்போலும், செம் -செய்ய, வாய் - வாயையும், 

அலர் - அடிபரரந் ச, மூலை - மூலைசளையுமுடைய, அந்நலார் - அக் 

காட்டமொசருடைய, திரு - ௮ழடனொல், களர் - விளங்குகன் ற, கம 

லம் -- தாமரைப்பூவாகய (முகந்களிடதத), பூத்ச - மலர்ந்த, 
  

* மயில்களுக்கு இன்பமுண்டாதல் ''என்னைவர்ச் தருள் சுடர் வடியிலைய 

வேற்பெருமான் - றன்னை நனமரு கெளப்டடைத் தவன்றன தூர்தி - டன்ன 

சாமெலுங் கேண்மையா லளிழமுடற் குலத்தைச் - கன்னிமாமயில் சாண்டொ 
Hit களிசறக்தகவும்'' என்னுங் காஞ்சப்புராணச் செய்யுளாற் காரணங்கூதி 

த முணர்ச,



orga கைடதம்.' 

சேய் -- செய்ய, ௮ரி- இசேகைகளையுடைய, கண்ணும் - சண்ச 

ளுக்கும், (கமலம்) - தாமரைமலர்களிட த்து, உ௬-- அழகினால், 

Gert - விளங்குகின்ற, குவளை போலும் - நீலோற்பல மலர்களுசி 
கும், வாவி-குளஎச்தின்கண், வேற்றுமை-பேசக்ைை, உண 

ராது - அறியமாட்டாமல், உற்ற- (தேனுண்ண ற்காக)அடைக் ச, 
வரி. €ந்றுகளையும், சிறை - றைகளையுமுடைய, தும்பியோடு- 

தும்பிகளுடன், வண்டு - வண்கெளுடைய, இனம் - கூட்டம், 
மருளும் - மயங்கும். எ-று. மாது -ஓ.-௮சைகள். ப 

சமலங் குவளைக்குங் கூட்டப்பட்டது. வாவியிடச் தென்ற 

*னால் அங்கலார் நீர் விளையாடு மகளிரெனச் கொள்க. அவர் 
மூகங்களைர்சேர்ந் ச கண்களுக்கு தாமரை மலர்களைச் சேர்ந்த 

குவளைகளுச்கும் விசேடந் சோன்றாமையைச் சொல்லுதலாத் 

பேோதுமையணியாதம். (ser) 

அ௮ல்லியங்கோதைமா தான்பொடுவளர்த் தழுல்லை 
மெல்லரும்பீன் ததெள்னாவிழாவயர்முழவினனோடு 

மல்லலச் இணி தகோண்மைந்தர்மங்கையர்வ துவையாற்றும் 
* e ச * 5 

புல்லியமுழக்கமார்க்கும்பரவையயோடிகலுமாேதோ. 

இ-ள். அல்லி- அகவிகழ்களாலாகய, அம் -அழயெ, கோ 

௪ - மாலையையுடைய, மாசர் - மகளிரானவர், அன்பொடு. 

அன்புடனே, வளர்த்த. (சம்மால்) வார்க்கப்பட்ட, முல்லை- 

முல்லைக்கொடியானது, மெல் -மெல்லிய, அரும்பு - அரும்புகளை, 

ஈன்றசென்னு - சக்சசென்றுரினைத்த, விழா- (அதற்குச்) திரு 

விழாலை, அயர்- செய்யுமிடச் துண்டாகன் ற, முழவினோடு- 

வாத்திய வொலியோடு, மல் -மற்போரில், உயர் - உயர்ந்த, 

இணி - வவிமைபொருந்திய, தோள் - தோள்களையுடைய, மைந் 

தர் - காளையரானவர், மங்கையர் - மங்கைப்பருவப் பெண்களை, 

வதுவையாற்றும் - விவாகஞ்செய்சற்கணுண்டாகின் ற, பல்வியம்- 

பலவகைவாச் தியங்களது, முழக்கம் - ஒசையான து, ஆர்க்கும்- 

ஒலிக்கச் ற, ப.ரவையோடு - கடலொலியோடு, இகலும் - பகைக் 

கும் எ-று. மாது - ஓ- அசைகள், 

. மங்சைப்பருவமுடைய பெண்களாவார்--ப இனன் றமுத் 

பதின்மூன்று வயதுவரைக்கு முள்ளார். மற்போராவத.-அயு,௪
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மின்றி ௪,ச் சம் உடம்பினாற் செய்யும் போர். ௮௪ * சக்கிபா 

தம்; அவதா தம், பிரக்சேபணம், மூட்டி, Gedung, weer 

பாசம், பாதோச்தா சம், பிரமிருட்டம் என எண்வகைப்படும்; 
கற்புடைய மாதருக்கு முல்லைப்பூ உரிச்சாதலால் அன்பொடு 

aan ss மூல்லையென்றார். இது “முல்லை. யய்சதொடையருந 

தீ.தி முசலெழுமுனிவ - ரில்லறம்புரி துணைவியர்” என்பசனாறு 

மறிச. அதற்கு விழாவாங்து பருவப்பெண்ணுச்கு முதற்பூப் 

பிலே செய்யப்படுஞ் சிறப்பை அசன் மே.தற்பூப்பிலே செய்தல் 
வாச்திய வோசைக்குங் கடலோசைக்கும் பகையில்லாமையிலே 

பகை௯யக் கற்பித்சமையினாலே தோடர்புயர்வு நவிற்சியணி 
wit gt. (௧௮) 

அவிரிழைசுமக்கலா தீரா தந்சலார்பரிந்துநீத்த 
திலசொளிமணியுமுத் அஞ்சிக் தியமுன் நிரோறுங் 
குவிமுல்க்கயவாய்ச்செங்கட்குடம்புரைசெருத்தன்மேதி 
கவையடி பேயர்ப்பமாழ்கிக்கா றளர்ந்தொதுங்குமன்றே, 

ட-ள். அக்கலார்- அச்தேசத்துமாகரால், சுமக்கலாற்றா து 

சுமச்கமாட்டாமல், பரிந்து - வருந்தி, நீஹ்ச - களைந்தெறியப் 
பட்ட, அவிர் - ஒளிசெய்கின்ற இழை - அபரணங்களையுடைய; 
இவள் - அசையாறின் ற, ஒளி- ஒளியையுடைய, மணியும் - பல 
விதமணிகளும், முத்தும் - முத்துக்களும், சந்திய - இதெறிக் 
கிடக்கின்ற, முன் நிரோறும் - வீட்டமுன்னிடந்சோறும், குவி- 
குவிக்ச, மூலை - முலைகளையும், சயம் - பெறரியதாகய, வாய்க 
வாயையும், செம் - செய்ய கண் - கண்களையும், குடம்புறைக : 
குடம்போலும், செருத்சல் - மடியையுமுடைய, மேதி - எருமை 

களானவை, கவை பிளப்பையுடைய, அடி-அடிகளை, பெயர்ப்பஃ 
எடுச் துவைக்க, மாழ்கி - வருந்தி, கால் - கால்க ளானவை, 
தளர்ந்து - சோர்ந்து, ஒதுங்கும் - (பச்சங்களிலே) விலகும் எ-று. 

அன்று-ஏ.- அசைகள். oo 
இன்மூன் முன்றிலென நிலைமாறிப் போலியாய் வந்,௪.து. 

அடி. - €ழ்க்கால், தளர்ந்து என்னுஞ் சனைவினை ஒதுங்கு 
மென்னு முசல்வினையோடு முடிந்தது. இதற்கு “அம்முக்ளெ. 
வியுஞ் னைவினைசோன் நிற் - ரனையொடு முடியாமுதலொடு, 

Aa ee ma ட   

  

* இவைமுறையே மூதலிற்பிடி த.தப் பஞ்சாப்போடுதல், புறக்சையாற் 

கீழே சள்ளுதல். இழூத் துத்தள்ளுதல். சைகுவித்,து இடித்தல் மூழக்கை, 
கணைக்கைகளினால் இடித்தல். கைவிளிம்புசளால் இடித்தல் ஈடூவிரல் oped 
ரல் என்பவற்நினடுவே பெருவிரல் வைத் துக்குத்தல், காலாற்தூக்சியெறிதல், 
ஓ” டம்பெல்லாம் இறுகப்பிடு. தது த தள்ளியுழக்குதல் எனச்கொள்ச, *
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முடியிலும் - வினையோரனைய” என்பதுவிதி. அம்மணிகளு முத 

துக்களுங் குளம்பின் சந்திலேறுண்டால் கோமன் நஞ்ச ஒதுங்கு 

மென்பது கருத்தாயிற்று, செல்வ மிகுதியைச் சொல்லுதலால் 

வீறுகோளணியாம். (௧௯) 
பொரியரைத்தேமாகெற்றிப்பூங்கனியிழிர்ததேனும் 

விரிதலையரம்பையீன் தமென்பழனுகுத்தே தனு 
முருகவிழ்சுளைவாய்விண்டமுட்புறக்கனியின்றேனுங் 
குருகுபாய்தடமும்யாறுங்குறைவறப்பெருகுமன்ேே. 

இ-ள். பொரி- பொருக்குகளைக்கொண்ட, ௮ரை-அரையை 
யுடைய, சேமா-சேமாவினது, பூ- ௮அழயெ, கனி- பழங்களா 

னவை, நெற்றி- முதிர, இழிக்,ச - (அவைகளிவிருக) தொழுகய, 

சேனும் - மதுவும், விரி - விரிந்த, தலை - தலையையுடைய, 

அ. ரம்பை - வாழைகளால், என்ந - தரப்பட்ட, மெல் - மெல் 

விய, பழன் - பழங்கள், உகுதத- சொரிந்த, சேனும்- மதுவும், 

விண்ட- வெடிச்ச, முட்புறச்சனியின்-பலாப்பழங்க ளினுடைய, 

ஒருகு - பரிமளமானது, அவிழ் - விரிஇன் ற, சுளைவாய்- சுளை 

வாயிலிருந (சொழுகிய), தேனும் - மதுவும், குருகு - பறவைச் 
ளானவை, பாய் - பாய்கின்ற, தடமும் - ஏரிகளிலும், யாறும்- 

நதிகளிலும், குறைவர - குறைவுதீர, பெருகும் - பெருடப்பாயும் 

எ-று. 

நெற்றி - வினையெச்சத்திரிபு. முட்புறச்கனி யென்பது 

முள்ளுகளைப் புறத் திலுடைய சனியாம். குறைவு - வேயிலாஇி 
களாலுண்டாவது. மூக்கனிகளின் சாற்றிற்கும் ஏரி இகளுக்குஞ் 

சம்பந்த மில்லா திருப்பவும் சம்பந்தத்தைச் கற்பித் தலினாலே 

தோடர்பயர்வு நவிற்சியணியாம். பழம்-பழன் எனப்போலி.() 

அருமறைக்கிழவருள்ள தீ. தவாக்கெடவன்பினல்கும் 

பெருகி திக்குப்பைே யாடுபெய்புனல்பெருகியோடி. 
வரிவளை யலறியின் மமணியிளநிலவுகாலுக் 
இருவரீள்கழனி தோறுஞ்செரக்நெலைவளர்க்குமாதோ. 

இ-ள். ௮௫௬ - அரிய,'மறைக்கிழவர்-வேசச் இற்குரிய பார்ப் 

பாருடைய, உள்ளத்து - மனத்திலுள்ள, அவா - (பொரு) ளாசை 

யானது, கெட - அழிய, அன்பின் - பத்தியினாலே, நல்கும்ஈ 

கொடுக்கப்படுகின் ற, பெரு - பெரிய, நிதி - பொருள்களுடைய, 

குப்பையோடு - குவியவ்களோடு, பெய் - (விஇப்படி) வார்க்கப் 
.படுஇன்ற, புனல் - நீரானது, பெருகி - பெருக்கெடுத்து, ஓடி- 

விரைந்துபோய், வரி - இரேகைகளையுடைய, வளை-சங்குகளால்,
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அலறி - கூவி, ஈன்ற- தரப்பட்ட, மணி- முத் துச்களானவை, 

இள - இளமைபொருந்திய, நிலவு -. சந்திரிசையை, காலும் - வீசு 

இன்ற, தஇிரு- அழகெ, நீள் - நீண்டிருக்கெ ற, கழனிதோறும்- 

கழணிகளிலெல்லாம், செக்நெலை -- செந்நெற் பயிரை, வளர்க்கும்- 

வளர்விக்கும். எ-று. அகரம் -சாரியை, மாது- ஓ- அசைகள், 
ஆச்சரியப் பட சீ.தக்கசாயும் பொய்யாகியும் இருக்கிறதானப் 

புகழ்ச்சியாகிய JG Seal oF யணியான ௮, சான நீருக்கும் பயி 
ருக்குஞ் சம்பந்தத்தை உண்டாக்குகையாகிய தொடர்புயர்வு 
நவிந்சியணிக்கு ௮ங்கமாசவரு தலால் உறுப்புறுப்பீக்கலவையணி 

யாம், (9-௧) 

நிலவுலெண்முத் தம்பொன்னுமினிறமணியுஞ்சார்துந் 
தலைமயக்குற்றவாற்று த்றண்மதி, ஸ் வழுங்ே காட்டி 
மலைவசாம்பெரிசென்கோாயான்வால்வளை பரச் துமேயு 
மலைவளஎம்பெரிதென்சோயான்யாசதனவறைவன்மாதோ, 

ட-ள். நிலவு - சந்திரிகையையுடைய, வெள் - வெள்ளிய, 

முத்தும் - மூதி துக்களும், பொன்னும் - கணங்களும், நீணிறம்- 

நீலரிற திையுடைய, மணியும் - மணிகளும், சாந்றும் - சந்தனக் 

கட்டைசளும், தலைமயக்கு நறவாற்ளால் - லந்துகிடச்கையால், 

தண் - சண்ணிய, மதி- சம் திரனால், சவழும்-உராய்ந் துசெல்லப் 

படுகின்ற, கோட்டு - சகொத்சையுடைய, மலை - மலையின து, 

வளம் -வளத்தை,யான் -நான், பெரிசென்கோா- ௮தஇகமென்று 

சொல்லுவேனோ, வால் - வெண்மைபொருக்திய, வளை - சங்குக 

ளானவை, பரந்து - பரவி, மேயும் -மேய்கின் ற, அலை-அலைகளை 

யுடைய கடலினது, வளம் -வளச்மசை, யான் -. நான், பெரி 
தென்கோா- ௮.இகமென்று சொல்லுவேனோ, யாதென -.இவற் 

௮ள்ளே எசை ௮.இகமென்று, அறைவல் -யான் சொல்லுவேன் 

எ-று, 
மூத்து முதலியவற்றை விரவிக்கூறினாரேனும் உரிமைபற் 

திக் கடலுக்கு முத்தும் நீலமணியும், மலைக்குப் பொன்னுஞ் சாந் 

அங் கூட்டப்படும். நீலமணி கடவிற் பிதவாதேனுங் கடலகச் 

துள்ள வேறு இவிற்பிறச்தல் பற்றி ௮சன் வளமெனப்பட்ட த, 
மலைக்குங் கடலுக்கும் விசேடணழிகளை மிகு துச்சொன்னமை 

wire gs Warde sod When Dp மலை வளங்களும் பவளமுதவிய மற் 

ைச்கடல்வளங்களுங் கொள்ளப்படும். நானிலங்களின் மா2விய 

வளழுங் கடைநிலவளமுங்கூறவே மற்றை கிலவளங்களுங் கூறா 
சேயமையும். [இதில் ஐயவணியிறருலே அப்பலவளங்களு மிகுந் 
திருச்சின் மன வென்னும் பொருள் சொனிக்சன்றது.] (௨௨)



௪௮ - நைடதம்; 

உளங்களிர்தாயரூதும்வேயிசைசெலியினோந்து .. [7 
அளங்குவெள்ளருவிக்குன் றிற் ரோகைகண்டுஞ்சுந்தெண்ணீ 

வளங்கெழுமரு கவேலிவண்டுதாலாட்டகெய்் த | 

லிளங்களிக்குமரியன்னமின்றுயில்கூறுமாதோ, 

௫-ன். ஆயர் - (முல்லைரிலச் துள்ள) இடையரால், உளங் 

கனிந்து -மனமகிழ்ந்து, ஊதும் -ஊ சங்படுகின் ற, வேய்- புள் 
ளாங்குமல்களுடைய, இசை - இராகச்தை, செவியின் - கா துகளி 

னாலே, ஓர்ந்து - கேட்டு, துளங்கு - அசைகின் ற, வெள் - வெள் 

ளிய, அருவி- வெள்ளங்களையுடைய, குன்றில் - குறிஞ்சி நிலச் 

தில், தோகை - மயில்களானவை, கண்டுஞ்சும் - தூங்கும், செள்- 

தெள்ளிய, நீர் - கீரினது, வளம் - வளமான து, கெழு - பொரும் 

இய, வேலி - வெலியையுடைய, மருதம் - மருதரிலத் இல், வண்டு 

வண்கெளானவை, தாலாட்ட - தாலாட்டிசையைப்பாட, நெய் 

௫ - நெய்சனிலச்தில், இள - இளமை பொருக்இய, களி- 

சளிப்பையுடைய, மூமரியன்னம்'- பெட்டையன்னங்களானவை, 

இன் - இனிய, HII VK. Gib - நிசிதிரைசெய்யும் எ-று, 

மூல்லையோடு குறிஞிக்கும் மருசச்சோடு கெய்தலுக்கும் 

அணிமைசொல்லப்பட்டது. வேயிசை எனகச்கூ நினாேனும்ஆம் 

பழற்குழல், ககொன்றைக்குழல், மூ£ல்லைக்குழல் என்னு மூவகையுங் 

கொள்க. அவற்றுள், மஞ்சத்சாற் குமுசவடிவாக அணைக பண் 

ணிச் செறிச்சுவை தம்பற் ருழலெனப்படும். கொன்றைப்பழ,ச் 

தைத தருவித் தளைச்துஊ துவன கொன்றைக்குழலெனப்படும். 

மூல்லைக் கொடியால் முப்புரியாகச்தெற்றிய வளையைவளைவாய்க் 

கட்செறித்தூ துவன முல்லைக் குழலெனப்படும், இசையாவன- 

சட்சம், ரிடபம், காக்தாரம், மத் இமம், பஞ்சமம், தைவதம், நிடா 

தீம் என்னு மிவ்வேழுமாம். குன்று - அகுபெயராய் நில ச்சை 

Koon it Bg. (2m) 
கொடியனமகவிர் தங்கள்குழையு நுண்மருங்சேவாளா 

படுகொலைபுரிவமா தர்படைநெடுங்குவளைக்கண்ணே 

யடி.மிசைமுறையிட்டென்.றுமரற்றுவசிலம்பேசூழ்க்து 
கடி மதுநுகர்வவன்னோர்கருங்குழற்காமர்வண்டே, 

இ-ள். மகளிர் - மாசருடைய, குழையும் - வாடுசன் ற, நுண்“ 

அண்ணிய, மருங்கே - இடைகளே, கொடியன - கொடுமை யுள் 
எனவாம், அன்னோர் அவருடைய, மாதர் - அழிய, படை- 

வாளும், குவளை - கீலோற்பலமும்போதும், நெடு - நெடிய, சண்



நாட்டுப் படலம், ௪௯ 

ணே - கண்களே, ஊரளா - வீணாக, படு - இறந்தபின் ந, 
கொலை -கொலைத்தொழிலை, புரிவ- செய்வனவாம், சிலம்பே- 

நூபுரங்களே, (அன்னோ) அவருடைய, அடிமிசை- அடிக 

சரின்மேல் விழுந்து, முறையிட்டு - (தங்குறைகளை) முழையிட்டு, 
என்றும் - எக்நாளிலும், அரற்றுவ- புலம்புனவாம், அன்ஜனோர்- 
அவருடைய, ச௫ கரிய, குழல் - கூக்சலிலுள்ள, காமர் - அழ 

இய, வண்டே - வண்கெளே, சூழ்ந்து - சூழ்ந்து, சகடி- (வேதத்தி 

னாலே)விலக்கப்பட்ட, மத - கள்ளை, நக&ர்வுகுடிப்பனவாம் எஃறு. 

மருங்கே கொடியன என்பதற்கு--மருங்கே- இடைகளே, 

சொடியன -கொடிபோல்வன எனவும்) சண்ணே வாளா படு 

கொலைபுரிவ என்பதற்கு--கண் - கண்களே, வாளர் - கர ரணமில் 

லாமல், படு - வருந்துகின் ற, சொலை- வருத்தத்தை, புரிவாசெய் 

வன எனவும் ; சிலம்பே அடிமிசை முறையிட்டென்று மரற்றுவ 

என்பத ற்கு-சிலம்பே-லம்புகளே, அமிசை - அடி.டிகளின் மேல், 
முறை மூதையாக, இட்டு- தரிக்சப்பட்டு, அமற்றுவ - ஒலிப் 
பன எனவும்; வண்டே சூழ்ந்து கடிமது நுகால என்பதற்கு-4 

வண்டே - வண்டுகளே, சூழ்ந்து மொய்த்து, கடி - பரிமளம் 

பொருந்திய, மது - பூந்தேனை, நுகர்வ- குடிப்பன எனவும்கருசி 

தாகச் கொள்க, - 

எனவே அக்காட்டு மனீதர்களிலே கொடியவரும், வீசை 
இறந்து படுகிற கொலைச் தொழிலைச் செய்பவரும், பிறரடிகளின் 

மேலே வீழ்$்து தங்ருறைகளை முரையிட்டுப் புலம்புவோரும், 

வதம் இஞலே விலக்கப்பட்ட கள்ளைக் குடிப்பவரும் இல்லை 

யென்பசாயிற்று. இடை முசலியவைகளை அம்மனிதரிற்பிறச் 

சலால் எகாரங்கணுன்கும் பிரிநிலைகள், கொடுமை முதலான 

வற்றை மணிசர்களினெழிச்து இடை முதலானவற்றிற் காட்ட 

லால் ஓமித்துக்காட்டணியாம். (௨௪) 

கடல்பிமமு துமல்லற்கான்பமெழுதுமோங்குந் 
தடவரபையமு துமொன்றிததலைமயக்குற்றவாற்றா 
௮டைதஇிசையமுதமொன்றேயுடையவிண்ணாடுகொல்லோ 
நிடதராடதற்குகேராகிகழ்த்தலார்ககைமைத்தம்மா, 

௫-ள். ஈடல் - சடலின்சண், படும் - உண்டாலயெ, அழுதும் 
(உப்புமுதலாகய) அமிர்தமும், மல்லல் -- வளம் பொருந்திய, 

கான் - காட்டின்கண், படும் - உண்டாகிய, அமுதும் - (பால்முத 

லாகிய) அமிர் கமும், ஒங்கும் - உயர்ச் ௪, தடம் - பெறிய, வரை 

மலையின்கண், (படும்) - உண்டாயெ, அமுதும் - (சேன்முதலா. 

9



Go நைடதம், 

இய) அமிர்சமூம், ஒன்றி-பொருந்இி, தலைமயக்குற்றஃ கலந்த 

இடந்த, ஆற்றால் -காரணச்சால், உடை - (சபையை) உடைக் 

கின்ற, திரை - அலைகளையுடைய (கடவின்கண்) படும் - உண்டா 

கய, ஒன்றமுதமே.- ஓரமிர்தத்சையே, உடைய-(சன்னிடத தி) 

'லுடைய, விண்ணாடோ - தெய்வமாடோ, கிடசநாடதற்கு-நிட௫ 

தேசத்திற்கு, நேரா - ஒப்பாக, நிகழ்த் சலாம் - சொல்லுதற் 
கா௫ன்ற, சகைமைத்து-- குணச்தையுடையது எ-று. கொல். 
ஐயப்பொருட்சண்வந்த இடைச்சொல், ப 

் அழுது உண்ணுசற்குரிய அறுசுவையுணவுகளுக்கும்,' 'தேவ 
குணவிற்குஞ்ிலேடை. அமுதுபா றேவருண்டி. யார்புனல் 
சுதைசுவைப்போ” என்பதனாவறிக. உபமேயமாகய சிடதகாட் 
ஓூ.த்கு உபமானமாகிய வோபமுதமுடைய தெய்வமாட்டினும் பல 
வமுச முடைமையாகிய விசேடச்சைச் சொல்லுசலால் வேற் 
நூமையணியாம். (௨௫) 

ஈலனுறுகும.ரர்யார்க்குகண்ணியலிருர்ே், காடுண்டும். 
பலகலைகேள்வியாய்ர் தும்பகற்பொழு இனிது: கங்கு” 
மலர்முலையர்சலார்தமலத்ககமலர்தி கரணி விப் 
புலவிகடர் த்துஞ்சேரம்துகள்விருட்பொழுதும்போமால், 

இ-ள், ஈலன் -ஈற்ருணங்களை, உறு -பொருக்திய, குமரர் 

யார்க்கும் - அடவரெல்லாருக்கும், ஈண்ணிய உ (தம்மிடத்து) 

லந்த, விருந்சோடு- விருந்கினரோடு, உண்டும் - (அறுசுவை 

யுண்டிகளை) யுண்ணலாலும், பல--பலவகையாடிய, கலை-- கலை 

stor, கேள்வி- கேள்வியிஞளாலே, ஆய்ந்தும் - ஆராய்ச்சி செய்த 

லாலும், பகற்பொழுது -பகற்காலமானது, இணிது - இனிய 

தாக, நீங்கும் - கழியும், அலர் - அடிபரந்த, முலை - முலைகளை 

யுடைய, அக்கஈலார் - அழகிய மங்கையருடைய, அலத்தகம் - செம். 
பஞ்சூட்டிய, மலர் - தாமமைமலர்போலும், தாள்-அடிகளை, நீவி. 

சடவி, புலவிகள் -ஊடல்களை, தீர்த்தும் - நீக்கு தலாலும், சோக் 
தும் - (அவரைச்) சேர்தலாலும், நள்ளிருட்பொழுதும் - நடுவி 

மாச்காலமும், இனிது - -இணியதாக) போம் - கழியும் எ-று, தம் 

சாரியை, அல - அசை. 

உண்டு, ஆய்ந்து, தீர்த்த, சேர்ந்து இந்நான்கும் வினையெச் 

சீ.ச்இிரிபுகள். பலகளைகளாவன--வேதவேசாங்க மூசலியவும், 

தறுபத்து நாலு கலைகள் மூ.தலியவுமாம். இரவின்மு த ்பங்கு 

உணவாதிகளாலும், கடைப் பங்கு நித திரையினாலும் கழிசல் 

பற்றி நள்ளிருட் பொழுதென்ரார். பலகலைகளையும் கேள்வியை 

யும் ஆராய்ந்தும் என்றும் பொருள். என்னை, !'நூல்பலகல்??



தாட்டுப் படலம், டுக 

என்ற பெரியோர், '*சேள்விமூயல்'”? எனவும் விதந் தோதினா 

சாகலின். (௨௪) 
கொல்லுலைவேற்கணல்லார்கொழுஈசோடூடிநீத்த 

வில்லுமிழ்கலன்கள்யாவுமிளிர்சுடரெறிக்குமாற்றா 

லெல்லியும்பகலுந் தோன்றா தமையவருலகமேய்க்கு 
மல்லன்மாவிஈ்தமென்னும்வளஈகர்கூறலுற்ளும், 

[| இதனால் ௮ரச்கிடத தேசத் துள்ளே களச்சக்ரெவர்'த்திக் Bur ew 
மாவிந்த நசரத்தின சிறப்பைப் புகழத் தொடவ் 

Barn Cle never) படுளெ ற.து.] 

௫-ள். கொல் - கொல்லனது, உலை - உலைச்சள.ச் திலே(காய்ச் 
சப்படட), வேல்-வேல்போலும், சண்-(சிவந் த) கண்களையுடைய, 

நல்லார் -மாத.ரால், கொழுஈரோடு . (சம்முடைய) கணவரோடு, 

ஊடி - பிணங்கு, நீத. களைந்தெறியப்பட்ட, வில் - காந் தியை, 

மிளிர் விளக்குகின்ற, சுடர் - ரணங்களை, எறிக்கும் - வீசு 

இன்ற, ஆஜ்றால் - சாணத்தால், எல்லியும்-இரா (இது) வென் 

றும், பகலும் -பச(லிது) வென்றும், தோன்றா து - அ.நியப்படா 

மல், இமையவர் -தேவரது, உலகம் - உலச, த்தை, ஏய்க்கும்- 

ஒத் இருக்கின் ற, மல்லல் - செல்வ ச்தையுடைய, மாவிந்தமென் 

னும் _மாவிச்சமென்று சொல்லப்படுகின்ற, நகர் -பட்டினதஇ 

னது, வளம் - சிறப்பை, கூறலுற்றாம் - (யாஞ்) சொல்லத் 

தொடங்கனேம் எ-று. ் 

கொழுகர் - கொழுகொம்பு போன் றவர். கொழுசெம்பு-- 

ஊன்று கொம்பு. கலன்களாவன - மகரவாய் மோதிரம், பீவி, 

கான்மோதிரம், பா.சசாலம், சிலம்பு, பாடகம், சதங்கை, காற்சரி, 

குறங்குசெறி, மேகலை, காஞ்சு, பருமம், விரிசிகை, மாணிக்க 

வளை, மு.திதவளை, சூடகம், நவரச தினவளை, சங்கவளை, பவள 

லளை, வெள்ளிவளை, வீரசங்கிலி, நேர்ஞ்சங் இலி, பூண்ஞாண், 
சவடி, ச.ரப்பளி, கு, சம்பை, சசேவி, வலம்புரிச்சங்கு, பூரப்பாளை! 
தசென்பல்லி, வடபல்லி முதலாயின. 

கணவர்மேற் கோபத் தினாலே கண்கள் சிவத் தவிற காய்ச்சப் 

பட்டவேலை யுவமானமாக் னார். இரவும் பகலுக் தோன்றாமை 

யை அபசண காந்தியினாலே *ாதிப்பதாகயெ செய்யுட்குறியை 
அங்கமாகக்கொண்டு இமையவருலக மேய்ச்குமென்னு முவமை 

வரு தலாற் கலவையணி. (௨௭) 

நாட்டுப்படலமுற்றிற்று, 
ete }



நகரப்படலம், 

  

[இது ஈளனது இராசதானியாயெ மாவிர்தாகரத் 
தின் றப்பைச் சொல்ஓூன்றது.] 

கலிநிலைத்துறை. | 

குடவளைக்குலம்வயிறுளே ந் தினமணிகொழிக்கு 

மடுவில்வானகருருவுகாட்டியதுபோன்ம்ம தில்சூழ் 
கடிகொண்மாஈகரர்கிழல்கதுவிடாதகன்ற 
புடைகொணீர்ககருடுத்தலைபொங்குபேரகழி. 

| | [இதனால் மாவிந் தாகர த்தின் சிறப்புச் 
சொல்லப் படுெறது.] 

்”. இ.ள், மதில்-மதல், சூழ்- சூழ்ந் ச, கடி- காவலை, சொள்- 

சொண்டிருக்ெ, மா-பெருமைபொருக்திய, நகர் - (முன்சொல் 

லப்பட்ட) ௩கரமான, குடம் - குடம்போலும், வளை - சங்குக 

சாது, குலம்- குலமான து, வயிறுளைந்து - உயிறுநொக்து, இனம்- 

(ஒன் ஐற்கொன்) நினமாகிய, மணி- முத்துக்களை, கொழிக்கும்- 
சொரி,ச.த்கிடமாகய, மடுவில் - ஒருதடாகத்துள், வானகர் - ௮ம 

ராவிபட்டின த் இனால், காட்டியது-சாட்டப்பட்ட தாகெ, உருவு- 

நிழலை, போன்ம் - போலும், ககர் - அக்கர ச். இனால், உடுதத- 

உடுக்சப்பட்டு, அலை- அலைகளால், பொங்கு - விளங்குகின் 2, 
பேர் - பெரிய, அகழி - அகழியானத, அக்கிழல் - அந்ரிழவினால், 

சதுவிடாஜ- பற்றப்படாமல், அகன் 2- நீங்யெ, புடை - சுற்றுப் 

பக்ச,ச்ைை, கொள் - (சனக்கெமாகச்) கொண்ட, நீர்- நீரை, 

போனம் - போலும் எ-று. 

குடவளைக்குலம் வயிறுளைந் தின மணிசொழிகஅ்கு மடுவில்?! 

என் றதனால் வானகரச்தின் பிரதிவிம்பம் உள்ளடங்குதற்குச் 

த்குந் ச விசாலமுள்ள தென்பதாயிற்று, சங்குகள் மு,ச்துச்சளை 

மிகுதியாகத் தருதல்சோன்ு ஈனுமென்னாது சொழிக்கு மென் 
ரர், போலுமென்னு னுஞ் செய்யுமென் வாய்பாட்டு முற்றுவினை 

iF ww லுகரங்கெட்டு லகரமெர் னகரமெய்யாகத் இரிந்தது. 

இசற்குவிதி “அவற்றுள்செய்யுமென்னும்பெயரெஞ்சு செவிக்கு?” 

என்னுஞ் சூத் திரவுரையிற்காண்க, போன்மென்பது புடைகொ 

ணீர்ச்குங் கூட்டப்பட்டது. உடுத்து, கதுவிடாது என்பவை 

(எழு. திவர்தவோலை” என்றெ விடச்சே எழுதி யென்பதுபோலச் 

செயப்பாட்டு வினைப்பொருளை சசந்தன. ௮௩ சமாவிர்தாகர.த்ைை
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BSN படலம, (ரு 

இமராவதியின் பிரதிவிம்பமாகவும் ௮௪ மாவிந்த நகரைச் 
சூழ்ந்ச அகழியை அங்கிழலைச் சூழ்ந்த நீராகவுங் குறித்தலால் 

கற்தறிப்பணியாதம், | (௧) 

கண்ணகன் றபேகழியிலுழக்யெகரிக 

டண்ணர்தாமரைத்தாளெனத்தடக்கையாற்பிலத்தி 

னண்ணுஞ்சேடனையெடுத்ததன்சுடிகையிஞ றி 

யுண்ணிவக்தொளிர்மணியினாலுற்கையென்றெறியும், 
[இகனால் ௮கழியின்றெப்பு௪ சொல்லப்படுகன் ஐ.து.] 

௫-ள். கண்ணசன்ற - இடம்பரந்ச, பேர் பெரிய, அகழி 

யில் - அசழியின்கண், உழக்கெ.- கலக்யெ, கரிகள் - யானைகள், 

சண் - சுண்ணிய, ௮ம் - அழகிய, தாமரை - சாமரையினுடைய, 

தாளென -. நாளமென்றுநினைதத, தடம் - பெரிய, கையால்- 

அ திக்கையினாலே, பிலச இல் -பாசலச்திலே, நண்ணும்- வாசஞ் 

செய்கின்ற, சேடனை -. சேடனென்னும் பாம்பை, எடுத்து- 

மேலெடுத்த, அதன் - அப்பாம்பினது, சுடிகையில் - உச்சியின் 

கண், உள் (௮௪) னுள்ளிருந்து, நிவந்து - மேலெழும்பி, நாறி- 

காணப்பட்டு, ஒளிர் - விளங்குகின் ற, மணியினால் - இரத்தின த் 

அஇனாலே, உற்கையென்று - கொள்ளியென்றஞ்சி, எறியும்- 
(அதனை) வீசும் எ-று. 

| Boast Bu umn 1G wor meC sr ow oar ofl ab g CoQe 

மும்பிக் கொண்டுவந்து சகுக்சபருவச் இலே உச்சியிற் புறப்பட் 

டெக்காணப்படுசலால் உண்ணிவந்சொளிர் மணியென்ருர். கரிக 

ளென்று பன்மையாற் கூரலால் சனிச்சனி யெடுத்சென்று 

கொள்க. சேடனைச் தாமரை நாளஎமென்றுங் கொள்ளியென் 

றும் மயங்குதலால் மயக்கவணி. யானைக்ருஞ் சேடனுக்குஞ் 

சம்பந்தத்தைக் கற்பித்ததாகய தோடர்புயர்வு நவிற்சியணியி 

னுலே ௮சழி பாசாளவரைக்கும் ஆழ்ந்துள்ள சென்னும் பொரு 

ளொலிக்சன்றது. (a) 

gio pur Pub தரவனுயர்ம இல்கடக்கப் | 

ள் பெத்றிலாமையி ற்பிறங்குபொற்கதவங்கடி.றக்கு' 
மற்றகோக்குவனர்நலாரியல்பு தீவணியக் 

கற்றைவெண்மதிசாஎ.ரத்தாடி.யிற்காட்டும்; - 

4 

[இகனாலே மதிலின_து செப்புச் சொல்லப்படுகன ற_த.] 

9-ள். ஒற்றையாழி - ஒருருளையையுடைய, அம் - அழூய, 

சே£வன் -தேரையுடைய (சூரியனானவன்), உயர் - (தன் வழி



@ar. நைடசம், 

யின்) மேலுமுயர்ந்த, மதில் -மதிலை, கடக்க- தாண்டுதற்கு, 

பெத்றிலாமையின் - (வல்லமை) பெற்றிலாமையால், பிறங்கு- 

விளங்குகின்ற, பொன் - பொன்மயமாகிய, சதவங்கள் - (அம் 

மதில்லழிக்) கசவுகளை, இறக்கும் - இறக்கும், அற்றம் - சம 
யத்தை, நோக்குவன் - பார்த்துக்கொண் டிருப்பான், அக்கலார்- 

அழூயெமகளிரானவர், இயல்புற - தஇருத்தமுண்டாக, அணிய- 

(திலககமுதலானவற்றைச்) தரிதீதுச்கொள்ள, கற்றை - (ஏரணக்) 

சற்றையையுடைய, வெள் - வெள்ளிய, மதி - சந் திரனானவன்) 

சாளரச்து - (அம்மதின்மேற்) பலகணியின்புறத் இருந்து, ஆடி 

யின் - நிலைக்கண்ணாடிபோல, காட்டும் - (அவருக்கு த தன்னைச்) 

காட்டெவொன் எ-று. 

நிலைக்கண்ணாடி - நிலையாக முன்வைக்கப்படுங் கண்ணாடி. 

அ.ந்றஞ் சமயமென்பது ““அற்றமேமறைவுஞ்சோர்வு மவ 

காசந் சானுமாகும்”” என்பசகனாவறிக. கற்றை வெண்மதியென் 

றசனாற் பூரணசந்தானெனக்கொள்க. சந் திரன் சாளரத்துள்ளே 

அழை தற்கடெம்பெருமற் புறத்தே நிற்கைபற்றி ஆஅடியிற்காட்டு 

மென்ருர். சூரியனோடு மதில்வாயிலுக்குஞ் சந் இரனோடு மதிற் 

சாளரத்திற்குஞ் சம்பந்கஞ் சொல்லுதலால் தோடர்புயாவு 

நவிற்சி யணிகளாம். இதனால் அந்ஈகரத்து மதிலுஈ்கு ௮.இச௫ 
உயர்வு சொனிக்கறெது. (௩) 

மறுவிகக்தவெண்ம தியெனவயங்கியபித்து 

செறியுமாடங்கள்வெண்க திர்பரப்பிடுசெவ்வி 

நறவுயிர் தீதபைர் துணர்மலிகற்பகநாட்டை 

வெறுவிசாமெனவெண்ணகைபுரிவதுபோலும், 
[இதுமுதல் முப்பத் துநான்கு பாட்டுக்களால் வீடுகள்முத 

லியவற்றின் சிறப்புச் சொல்லப்படுகன் ஐ ௪.] 

ட-ள். மறு -களங்கச்இினின்றும், இகந்த - நீங்யெ, வெள்- 

வெள்ளிய, மதியென - சந்திரன்போல, வயங்யெ - விளங்கிய, 
பித்தி - (பளிங்குச்) சுவர்களானவை, செறியும் - நெருங்கிய, 

மாடங்கள் - மாளிகைகளானவை, வெள் - வெள்ளிய, கதிர் - இர 

ணங்களை, பரப்பிடு - விரிச்ின்்ற, செவ்வி - அழூனொலே, ௩றவு- 

தேனை, உயிர்த்த - தருகின்ற, பைந்துணர் - பூய Laem gs 

துகளால், மலி - நிறைந்த, கற்பகம் - கற்பகதருக்களையுடைய, 

நாட்டை - சுவர்ச்கத்தைச்குறிச் த, வெறுவிசாமென - வறுமை 

யுடையதென்று, வெள் - வெள்ளிய, ௩கை - சிரிப்பை, புரிலத- 
செய்வதை, போலும் - ஓக்கும் (அந்நகரம்) எ-று. ப



நகரப் படலம், இளி 

. விரும்பப்படுகிற உண்டி அணி ஆடை மூ சலியவற்தைக் கற் 

பிக்தின்ற கற்பக கருவையுடை ச சாய் மர்றெல்லா வுலகங்லாலும் 

புகழப்பகை தோன்றக் கற்பக நாடென்ளார். அப்படியிருக் தம் 
அது சன்பெருவள ச் இற்குச் சிறியகாகக் காணப்படுதலால் மா 

விந்தம் அ தனையிகழ்ச்சசெய்து சரிப்பதென் றதாயிற்று. சிரிப்ப 

சற்குதிதெரு வாயாகவும் மாடவரிசைகள் பல் வரிசைகளாகவுங் 

கொள்க. பளிச்கு மாடங்களின் வெள்ளொளி வீசலாயெ தரும 

சம்பந்த த் தனாலே மாவிஈ க த்தைச் சிரிப்பதாசக் GOs sare, 

போநட்டற்தறிப்பணியாதம். இசனாலே மாவிக்சச் இன் வளஞ் 

சுவர்க்கவள த இனு மிகுந் துள்ளசென்பது சொனிக்கின் தது, (௪) 

'வடிகொள்வெண்சுதைத்நியமாடநீள்கழுத் த்திற் 
படி. யமைம்முடல்க திர்விரிபானிலா க்கு (pai 

முடி.யின்மீ துறத்தவழ்தலான்முழுமெயும்வெள் ளைப் 
பெர்டியணிர் தருள்கறைமிடற் மண்ணலைப்பொருவும்,. 

௫-ள். வடிகொள - வடி.ச இுச்கொள்ளப்பட்ட, வெண்சுதை- 

வெள்ளிய சுண்ணச்சாக்க ௪, தீர்றியமாடம் - பூசி மாளிகையா 

னது, நீள் கழுத்தில் -நீட்சிபொருர்திய, (சன்) கண்டத்தின் 

சண், மை - கறிய மேகமானது படிந திருச்ச, கதிர்விடு - இரணவ் 

களைவீசுஇன் ற, பானிலாக்குழவி- வெண்பிறையான து, மூடியின் 

மீது-(அதன்) முடியின்மேலே, உறச்சவழ்சலால் - பொருந்த 

ஊர் தலால், முழுமெயும் - திருமேனி முழுதிலும், வெள்ளைப் 

பொடி. - விபூ தியை, அணிந்தருள் - பூசியருள்ய, கறைமிட ற்.று- 

(ஈஞ்சக்) கறைபொருந்திய கண்டசதையுடைய, (ரிலாக்குழவி 

முடியின்மீத) : பிறையானது முடியின்மேல், உற-பொருந்ச, 

தவழ் -ஊர்இன்ற, அண்ணலை - பரமிவனை, பொருவும் - os 

இருக்கும் எ-று. 

நிலாக்குழவி முடியின்மீதுறத் சவழ்சல் பரமவனுக்குங் 

கூட்டப்பட்டது. மாளிகையினது வடிவச்திற் பூசிய சுண்ணச் 

சரக்து பரமசிவன துவடிவச்திற்பூசிய விபூ திபோலவும், அதனது 

கழுச் திலேபடிந்ச கரியமேகம் ௮௨ன் கழுச்திலேபடிந்த நஞ்சக் 

கறைபோலவும், அதன் முடிமேஜே தவழ்கின்ற பிறை அவன் 

முடிமேலே சவழ்கன் ந பிறைபோலவும், தோன்று தலாலே அது 

பரமூவனுக்கு ஒப்பாக இருக்குமென்ப சாம். இது உவமையணி. 

இசனால் ௮ம் மாடங்கள் சந்திரமண்டலச்ை யளாவியிருக் 

'இன்றன டென்பது தொனிக்கின்றது. ஒருகலை நின்ற மதியை 

இறையவன் முடிமேற் கோடலின் ''பானிலாக்குழவி” ஏன்ரார்.()



(௮ கசைடதம், 

மழைக்கண்மங்கையா்பயிறரமரக தமணியி 
னிழை,ச்தசெய்குன் றின்பைங்கதிர்பொன்னிலத்தெய்தக் 
குழைத்தவைந் தருநீழலிற்குலவுமானினங்க 
டழைத்தபுல்லெனவிரைவொடுதனித்தனிகறிக்கும். 

(-ள். மழை- குளிர்ச்சிபொருந் திய, சண் - கண்களையுடைய, 

மங்கையர் - மகளிரானவர், பயில்தர - (ஏறி) விளையாடுதந்கு, 

மரக தமணியின் - மரகதமணிகளாலே, இழைத்த - பதித்துச் 

செய்த, செய்குன் றின் - விளையாட்டு மலைகளுடைய, பைங்க இர்- 

பசியகரணங்களானவை, பொன்னிலச்து - சேவலோகத்தின் 

கண், எய். - அடைய, குழைச்ச- சளிர்ச்ச, ஐந்.தரு - பஞ்ச 
தருக்கள து, நீழலில் - கிழலின்கண், குலவும் - உலவுஇன்ற, 

ஆன்-பசுகச்குஞுடைய, இனங்கள் - கூட்டங்களானவை, தழைத் த- 

செழிச்,ச, புல்லென - புற்களென்றுநினை சது, விரைவொ௫ - சக் 

ரமாக, சனித் தணி - ஒவ்வொன்றாச, கறிக்கும் - (௮க்ரணவ் 

களைச்) கெளவும் எ-று, ! 

மற்றை மலைகள்போலப் படைப்புச்காலச் துண்டாய சன் றி 

விளையாடு சற்காகச் செய்யப்பட்டமையாற் செய்குன்றென்றார், 

மரகசமணயின் சரண த்தைப் புல்லென்று மயங்கெலமயான் 

மயக்கலணியாதம். இதற்கு, ௮ச்சுஇருக்குட் தெய்வலோகத்திற் 

குஞ் சம்பட்தத்சைக் கற்பிச்ச சாகிய சொடர்புயர்வு நவிற்சியணி 

௮ங்கமாசலாற் கலவையணியாம். (௬) 

புதுமண த்தமென்மகளிர்சகாளரத் இடைப்பொருந்.து 
ம தியையின்னுயிரப்பாங்யெர்மறைந் தனர்நோக்குவ் 

கதிர்கொள்வாண் மகமென்றுதங்கா தலர்ப்புல்லும் 

பதுமமென்கரநீக்ககீள்படைவிறிபுகைப்பார். 
இ-ள். புத - புதிய, மணச்ச - விவாகச்சையுடைய, மெல்- 

மெல்விய, மகளிக் - மங்கையரானவர், சாளரச்,நஇிடை - (மேல் 

வீட்டின்) பலகணியின்புறச்து, பொருந்து - சேர்ந் ச, மதியை 

சந்திரனை, இன் - இனிய, உயிர் - உயிர்போலச்சிறந்ச, பாங்இ 

யர் - தோழியரானவர், மறைந்தனர் - மறைந் தவரா௫, நோக்கும்- 

பார்க்கின்ற, கதிர் - பெணச்சை, சொள் - கொண்ட, வாள்- 

ஒளியையுடைய, மூகமென்று - முசமென்றுநினைச்.த, தம் - தம் 

முடைய, காதலர் - நாயகரை, புல்லும் - சழுவிக்சொண்டிருக் 

இன்ற, பதுமம் - தாமரைமலர்போலும், மெல் - மெல்லிய, கரம் 

கைகளை, நீக்கி - (அவரிவிருந்து) நீக்க, நீள் - நீண்ட, படை- 

வாள்படோலும்,விழி-கண்களை, புசைப்பார்-மூடிச்கொள்வார் எ-று,



தகரப் படலம, (௯ 

மறைந்தென்னும் வினை யெச்சம் முற்றாய்ச் இரிந்து. 

இசற்கு வி9--“வினையெஞ்சு செவியும் வேறுபல்குறிய!” என்ப 

தனா லறிக. இன்னுயிர்ப் பாங்கர் என் றதனால் அந்தப் புரச் 
செய்கையைப் பார்த சற்கும் உரிமை தோன்றுகின்றது. புது 

மணத்தராசலால் இன்னுயிர்ப்பாங்யெர்க்குங் கண்மூடற் கேது 
வான நாணஞ் சொல்லப்பட்டது. மதியைப் பாங்கியர் மூக 

மென்று மயங்கு தலால் மயக்கவணியாம். இசகனால் அ௮ம்மகளிர் 

se sb Groh சிறந் தசென்பதும் அ௮ம்மாடஞ் சந்திரமண்ட 

லத்தி னுயர்ந் சசென்பதும் ஒலிக்கன் றன. 

வள்ளவாய்மலர்முகத் யொர்வ இயுமேவிலயிற் 

கள்ளமுமலர்நாற்றியகருங்கையிற்கதிர்க 

பிள்ளைவெண்ம தியா தனன்றெனப்பெரி துவக்கும், 
இ-ள். உவா - பருவ காலத்திலே தோன்றுகிற, Qaare 

வெள்ளிய, மதி-சக்திரனானவன், வள்ளவாய்மலர் - தாமரை 

மலர்போலும், முகச்தியர் - மமகசதையுடைய மாசரானவர், வதி 

யும் - 'வாசஞ்செய்கின்ற, மேனிலையில் - "மேல்வீட்டில், கள்- 

சேனானது, அரா - நீங்காச, மலர் - மலர்களை, நாற்றிய - தூங் 

கங்கட்டிய, சுழுங்கையில் - நுழைவாயிலிலே, கதிர்கள் - ரெ 

ணங்களானவை, உள் - உள்ளே, உத - பாய, புகுக்து-நுழைக் ௪, 

மதி - (யாவராலும்) மதிச்கப்படுகிற, உடல் - (சன்பெரிய) வுட 

ம்பு, உரிஞ்சு தலால் - தேய்தலினாலே, பிள்ளையாதல் - குழந்தை 

யாதலே, ௩ன்ென - எனக்கு நல்லசென்று நினைத்து, பெரிது- 

மிசவும, உவக்கும் - (அப்பருவச்தை,) விரும்புவான் எ-று. 

வள்ளவாய் மலா--இண்ணம்போலும் வாயையுடைய மல 

ரென்க. சுருங்கை - இட்டிவாயில், சுருங்கை யென்பது சரம்,ச 

கற்படையு நுழைவாயிலு மென நுவலுமிருபெயர், மகிழ்த 

லென்னும் பொருளைச் தருற வுவச்சலென்பது விருப்பத்ைைத 

யுணர்ச்தலால் ஆகுபெயர். கலை குறைதலாகிய குற்றச் தினாலே 

நன்காகச் சுருங்கையினுள்ளே நுழையுங்குண மிருச்சல்கண்டு 

௮க்குற்றச்சை வேண்டுதகலாலே வேண்டலணியாம். (௮) 

உருவின்மைர் தரில் வேனில்வேட்குடைகுகரில்லை 

பொருளிலார்களித்றன தனைப்பொருவிலாரில்லை 

தெருளின் மாக்களிற்சேடனிற்றாழ்குரரில்லை 

யருளிலார்களிலைந் தருநிகர்க்கலாரில்லை,



a0 ரைடதம், 

ட.ள்., உரு - அழகு, இல் - (தம்மிடதி) இல்லாத, மைந்த 

ரில் - காளையருள், வேனில் - வசந் சகாலச்சையுடைய, வேட்கு- 

மன்மசனுக்கு, உடைகுகா-கதோற்பவர், இல்லை-இலர், பொருள்- 

செல்வப்பொருள், இலார்களில் - (தம்மிடச்) தல்லாதவருள், 

கன தனை - ருபேரனை, பொருவிலார் - ஓவ்வாதவர், இல்லை- 

இலர், செருள் - கல்வியதிவு, இல் - (தம்மிடச்) தில்லாத, மாக் 

சுளில் - மணிசருள், சேடனில்- அ இி£சடனில், தாழ்குகர்-குறை 

பவர், இல்லை - இலர், அருள் -  ௪சையானது, இலார்களில் - (தம் 

மிடத்) இல்லாகவருள், ஐ௩கரு-பஞ்ச தருக்களுக்கு, நிகர்க்கலார்- 

ஒப்பாகாதவர், இல்லை - இலர் எ-று. 

அ5ககரச் திலே மன்மசன்போ லழகுள்ளவர்களை அழகில் 

லாதவர்களென்றும், குபேரன்போலச் செல்வ மூள்ளவர்களைச் 

செல்லமில்லாசவர்களெனறும், ௮ இிசேடன் போலச் கல்வியுள்ள 

வர்களை கஃ்வியில்லா சவர்களென்றும், பஞ்ச சருக்கள்போல ஈகை 

யுள்ளவர்களை ௪சையில்மா ஈவர்களென்றும், கொள்ளு சலால் அம் 

மன்மதன் மூகலான பொருள்களின் மிகு௩ச அழருமு. சலானவை 

யுள்ளவர்களே சார் கலராகக் கொள்ளப்படுவ ரென்பதாயிற்று.() 

பளிக்குமேனில ச தன்பர்பா ற்பபில்வுறுசலவி 

தளை த_ரமார்பிடைத்துயில், வர் முகச் தில்வெண்டிங்கள் 

Bit FE FAM சிர்பரப்பு தல்கி 1/7 தசாளரம்தி 

ஜெளித் தவாண்பழகச்செவ்வியைக்கவரவழொத்துள தால், 

இ-ள. வெள் - வெள்ளிய, ங்கள் - சகஇனான து, பளிக்கு- 

பளில்கினாலாடிய, மேனிலச்து - 2மல்விட்டினுள, அன்பர்பால்- 

நாயகரி..த்.தில், பயில்வுறு - (நாள்தோறும) பழகிய, கலவி- 
புணர்ச்சியை, திளைத்து - அனுபலித் து, மார்பிடை - அவர்மார்பி 

னிடச்சே, தயில்பவர் - தூவகுகிற மகளிரது, மூக,த.ில்- முகத் 

இனிடதசே, களைச்சு - சமைக்க, சண் - சண்ண்ய, கதிர்-இர 

ணங்களை, பரப்புசல் - விரிச்சலினாலே, சளர்ஈத - விளக்கு 

இன்ற, சாளரத்தின் - பலகணியின்புறச்து, ஒளித்து - மறைந்து 

கின்று, வாள் - ஓ6ரிபொருகந் இய, மூகம் - (அவர்) முகச்லுள்ள, 

செவ்வியை - அழகை, சவர்வது - திருடுவதை, ஒ௫சதுளது - ஓச் 

திருக்கும் எ-று, | 

பிறரிடத்துள்ள பொருளைத் இருடுதற்குக் சமயம் தாங்கும் 

வேளை யாதலால் துயில்பவரென்றார். சந்திரனைச் கவர்வதாகச் 
கு.றித் சலினலே பொருட்டம்குறிப்பணி, இசனால் முகத்திழ்



நகர்ப் படலம், ௬௧ 

குச்சந்திரனிலும் ௮.இிசகாக் தியைச் சொல்வியசாகய வேற்றுமை 

west தொனிக்கின்் றது. (௧௦) 

கணங்கொண்மாமணிருயிற் றியொண்கதிர்செ ய்ம்மேனிலையி 

சுணங்குபூத்தணிபருமிக த். துணை முலைமகவிர் [ற் 
மணங்கொடாமரைமுகமமொண்ம தியமுமறியா 
தண ங்கராமஇிமருண்டுபார் த்தையுறவெய்தும். 

இ.ஸ். சணம் - கூட்டத்தை, கொள்-சொண்ட, மா-பெரிய 

மணி - மணிகளானவை, குயிற்றி - பஇப்பி£கப்பட்டு, ஓள் - ஓள் 

ளிய, கஇர்- இரணங்களை, செய் - செய்கன் ற, மேணிலையில்- 

மேல்விட்டில், சுணங்கு - சேமல், பூத்து - படர்ந்து, அணி. 

அலங்கறிச்சப்பட்ட, பருமிகம்ஃபரு ச்ச அளவையுடைய துணை- 

இரண்டாதிய, மூல - மூலைகளையுடைய, மகளிர் - மர்தரது, 

மணம் - வாசனையை, மொள் - கொண்ட, தாமரை - தாமரை 
மலர்போலும், முகமும் - முகச்சையும், ஒள் - ஒள்ளிய, மதிய 

மூம் - சந்திரலோயும், அறியாது - அறியமாட்டாமல்) ௮ணக்கு- 

தெய்வச்சன்மை பொருந்திய அரா - இமாகுவானத, மதிம 

ரண்டு - புச் இிமயங்கி, பார்த்து - Cura, ஐயுறவு ஃ (இவற்றுள் 

மேகம் யாசோ சக்இ.டன் யாதோவென்கிற) சந்தேகத்தை, எய் 

அம் - அடையும் வறு, 

அணங்கு - தெய்வம், ! அணங்குநோயழகுதெய்வம்” என் 

பதாலறிக,. ஒப்புமையிட "ல முகதிதிற்குஞ் சந் திரலுக்கும்விசே 

டம் தோன்றா சதாகிய டொதுமையணி ஜயவணிக்கு அங்கமாச 

லாற் கலவையணி. (:சணால் அம்மேல் வீகெள் சந்தி மண்ட 

லத்தை யளாவிரிர்கின் (னவென்பதும், மாதர் முகங்கள் சந்தி 

மன்போல் விளங்குகின் நனவென்பதுந் தோன்றுகன் றன. சிவ 

வர ச்சால் மதியைக்கொள்வது இமாகுவாசலின் “*அணங்கரா?? 

என விசந்து கூறினார். (௧௧) 

மேனிவர்தொவிர்மாட கீ தின்விழுத்தகரிரைத்த 
பானிலாமணிசத்தசும்பினிற்றண்கதிர்பரப்பக் 
கானறும்புனனிறை தலுங்க திரவன் மடந்தோ 
மானினஙக்குடி த, சயர்வுயிர் த். ஒம்பரின்வாவும், 

(-ன். மேல் - ஆகாயத்தில், நிவந்து - உயர்ந்து) ஒளிர்- 

விளங்குகின்ற, மாடச்தின் - மேல்வீட்டில், விழுத்சக- சிறப் 

புட்பொருக் த) நிரைச்ச - வரிசையாக வைக்கப்பட்ட, பால்- 

வெண்மை பொருந்திய, நிலாமணி - சந்.இர காட் சத தாலாகய, 

தசும்பினில் - ருடங்களிலே, தண் - தண்ணிய, கதிர் இரணவ் 

0



௭௨ நைடதம், 

களை, பரப்ப-- (சந் தரன்) விரிக்க, சால் - சக்சப்பட்ட, ஈறு-நல்ல) 

புனல நீரானது, நிறைதலும்- (௮அவற்றுள்ளே) நிறைசதஜதும், 

ச.திரவன் - சூரியனது, தடம் - விசாலமாகிய, தேர் -தேரினு 

டைய, மான் -கு.ரரைகள து, இனம் - கூட்டமானது, குடி.த்.து- 

(௮க்நீரைக்) குடித்து, அயர்வுயிர்த.து - இளைப்பாற்றிக்கொண்டு, 

உம்பரின் -- அகாயச் திலே, வாவும் - தாவும் எ-று. 

மான்--ன் சரியை, உம்பர்--மேவிடம். 

நிரைச் ச தசும்பாவன--£€சளோப சாரச்இற்குரிய சண் 

ணீர் பெறுவது ௧௬ லவைச்சப்பட்டவையாம். ஆவை சந்திழன் 

மூன்னீர் காலுதல்--சந்திரனெளியிற் உண்ணீர்கால்வது சந் 

இரசாக்தமெனப் பெயர்பெ நுமே?' என்ப தனாலறிக,. அக்நீரைச் 

ருடிச்தவளவிலே வெயிலாலும் இழுச்சலாலும் உண்டான வருச் 

st தீர்தலாற் களிப்படைந்து சாவுமென்க. மேனிலைக்குஞ் 

சூரியமண்டல ச துக்குஞ் சம்பந்தங் கற்பித்சலால் தோடர்புயர்வு 

நவிற்சியணி. சூரியனது இரதச்இந்குக் காயத்திரி, பிருகதி, 
உட்டிணிச, சக, தஇிரிட்டுப்பு, அறுட்டுப்பு, பங்கி என்னும் 

வேசசக்தங்கள் ஏழும் குஇிரைசளா முண்மைபற்றி “த இரவன் 

டங்தேர் மானினம்” என்றார். எழுபுரவியென்பசற்குச் சப்சா 

சுவம் என்னும் வடநூல் வழக்குப்பற்றி யப்பெயர் கொண்ட ஒரு 

ர.திரை எனச்கொள்வார் மகம் மறுக்கப்பட்ட த கூர்மபுராண 

விநத்தியுயையில, சக்கன் லமிசமுைச்ச ௮ச் தியாயம் ௩.௬-வ து 

செய்யு ஞரைக்கண் பரக்க வுரைச்துள்ளாம். அங்குக் சண்டு 

தெளிக. (௧௨) 
(றருகுயிர் த்தவொள்ளஇற்புகைமுகிலொடு முறழக் 
குருமணிச்சுடர்வெயில்விரிமாடமீ. கொடி கள் 

பரி திவானவனடவு தர்ப்பரியினைப்புடைத்தவ் 
வருணனிற்றொழில்புரிர் தவன்கரஞ்சிறிதாற்றும், 

இ-ள். முருகு -பரிமளதைை, உயிர்த்த- தருகின்ற, gare 

ஒள்ளிய, ௮௫ல் - அகிற்கட்டைகளது, புகை -புகையான து, 

முசலொடும் -மேஈத்தோடும், உறம்-ஓஒச்துச்கோன் நூன் ற, 

௮ -அக்த, குரு-நிறமுள்ள, மணி- மணிகளது, சுடர் - ரண 

மானது, வெயில் -வெயில்போல, விரி - விரிகின்ற, மாடம்- 

மாளிகையினுடைய, நீள் - நீட்சிபொருக் திய, கொடிகள்-கொடிச 

சானவை, பரிதிவானவன் - சூரியனாகிய தேவன ஐ, ஈ௩டவு-5டச் 

தலையுடைய, தேர் -தேரினுடைய, பரிய்லை - கு. திரைகளை, 
புடைச்து- அடித்து, அவ்வருணணில் - அ௮வ்வருண:ன்போல,



நக.ரப படலம, ௬௩. 

தொழில் - நடச்துசைச்தொழிலை, புரிந்து - செய்து, அவன்- 

௮வ் ௮ருணனது, கரம் - கைவருத்தத்தை, சிறிது - சற்றே, 

ஆற்றும் - தீர்க்கும் எ-று. 

உதழ என இடைச்சொல்லடியாகப் பிறந்த வினை யெச்ச 
மென்றுவ் கொள்ப. பரிதிவானவன் - இருபெயரோட்டு, ௩நடவு- 
தொழி றபெயர். 

8 byes மேல்வீட்டறைகளுக்கு வாசனைநட்டுசற் பொ 

ரூட்டு மூட்டப்படுவசாம். சூரியனது சேர்ச்செலவிற்கு ஒரு 
கணப்போசேேனு மோய்வில்லாமையாத் சிறிசாற்று மெனப்பட் 
டது. அக்குதிரைகளுக்கும் இக்கொடிகளுக்குஞ் சம்பந்தவ் கற 

பிச், ச,சாய தோடர்புயர்வு நவிற்சி அங்கழம், உவமை அங்கி 
யும் ஆகலாற் கலவையணியாம். பரி - பறிப்பது) குதிரை. 

அருணன் - சூரியன் றேர்ப்பாகன், காெபெமுனிவரின் மனைவிய 
ருள் வி௩ரை என்பாளின்மசன். அது “வினை யருணனணொ 

ஓங் கலுழற்பயந்தா ளோங்கு விறன் முக்கட் - கனியைப்போஜ்றி 
waer met கதிரோற் சருணன் சாரதியாய்ச் - சனிசென்த 
னன்?” என்னுங் கூர்மபுராண விருச்சத் சான றிக. (௧௩) 

வரிவக்குலக்குவையினான்மணிகளான்மணிக 
டெரிதருங்கர2லவனால்வயின்வயிற் ி.ரண்ட 
* விரிகருப்புரிவண்மணற்குன்றினாலொலியாற் 
பொருவிலா வணமறிதிரைக்கடலி னைப்பொருவும், 

இன். வரி - இரேகைகளையுடைய, வளைக்குலம் - சங்குச் 

சாஇகளுடைய, குவையினால் - இராகெளாலும், மணிகளால்- 

இரச தினங்களினாலும், மணிகள் - இரச்இினங்களை, தெரிதரும்- 

எண்ணுகின் ற, கரம் - சைகளாகயயெ, அலவளால் --நண்டுகளாலும், 

வயின் வயின் - இடந்சோறும், திரண்ட - குவிக்க, விரி- விரிந்த, . 

கருப்பு ரம் - கர்ப்பூரங்களாஏயெ, வெள் - வெள்ளிய, மணல்- 
மணல்களுடைய, குன்றினால் - குவியல்களாலும், ஒவியால்- 

ஒசையினாலும், பொரு - ஒன்றையொன் ரொத்திருக்சின் ற, இல்- 
மாடவரிசைகளையுடைய, ௮வணம் -சடைச்செருவான த, மறி- 

மடகங்குகின்ற, திரா - அலைகளையுடைய, கடவினை - சமுத்தி 
ரத்த, பொருவும் - ஒக்கும் orm. 
  

* கருப்பூரவகை யாவன--மலைச் சரக்கு, கலை, அடைவு சரக்கு, மார்பு, 

இளமார்ட, ஆரூர்க்கால், கையொட்டுக்கால், மார்ப்பற்று, வராசான், கும 

டெறிவான், உருக்குருக்கு, வாறோசு, சூடன், சனச்சூடன் என்னு மிவை, 

இவ்வகைப் பாடலானே “பா் 2. என்ருர். 
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வளை - வளைந்திருப்பது, இடம்புரி, வலம்புரி யென்பன 

௪ண்டுள்ள சங்குகள். பொருவில் -- ஒப்பில்லாத என் றலுமாம். 

மணிகளை விரல்களாலே கள்ளி யெண்ணுகெறபோது கைகள் 

நண்டுகள் செல்லுசல்போலச் தோன்றலாற் சஉரவலல னென்ருர். 

வளையென்பதற்குக் கடலிலே சங்கென்றுங்கடை ச்செருவிலே 

வளையலென்றும், மணிகடெரிதருங் கரவலவனென்பதற்குக் கட 
விலே முத்துக்கள்போன்ற வடிவுதெரிஏன்ற கைகளையுடைய 

நண்டென்றும், கடைச்தெருவிலே கரங்களிலே மணிகளைவைத்து 

அவற்றின் குணாகுணக்களை யறி௫ற அவ்வறிவில் வல்லவனென் 

றும் சலேடையாகப் பொருள் கூறினும் அமையும். இது உல 

மையணி. வயின் வயின் என்னு மடுச்கு இடப்பன்மைப் பொரு 

ரில் வந்த. மணிகள் -ஒன்பது வகையிரச் தினங்கள், கருப் 

பூரம் - கருப்புரம் எனக் குறுக்கல். (௧௪) 

இங்கள்வெண்மணிகிலத்்துவாம திச்செழுங்கதிர்க 

டங்வெிழ்புனற்பெருக்கொதெலைப்பெய்துவிசும்பிற் 

கங்கையாழ்கடற்றலைமகன்களிப்புறக்களித்துப் 

பொங்குகற்பு நூலு ரச் சவைபுகரறவிஎக்கும். 

டு-௭, விசும்பில் - அகாயத் திலுள்ள, கங்கை-கங்கையான 

வள், வெள் -வெள்ளிய, இங்கண்மணி- சந் இரகாந்சங்கள் படுத்த, 

சலத்து- (மேல்லீட்) டிடத்சே, உவா-பருவம்திலுண்டாகிற, 

மதி- சந்திரனுடைய, செழு- செழிய, கதிர்கள் - சொணங்கள், 

தங்க - சங்க, வீழ் - (அ இலிருக் த) வீழ்கின் ற, புனல் - நீரின து, 

பெருக்கொடு-வெள்ளத்தோடு, தலைப்பெய்து - கலந்து, ஆழ்க 

அழ்க்த, நிடற்தலைமகன் - கடலாகிய (தன்) கணவனான என், 

சளிப்புற- (அப்போது) களிச்ச, களித்து - (தானுங்) களித் த, 

பொங்கு - விளங்குகின்ற, கற்புநூல் - கற்பிலச்கண நூலினால் 

உரைத் தவை - சொல்லப்பட்ட விஇகளை, புகரற - குற்றமற, 

விளக்கும் - விளக்சூவாள். எ-று. 

சணவன் களிக்கும்போது உடன் களித்தலும், அவன் துய 

ருறும்போது உடன் துயருறுதலுங் கற்பிலக்கணமாதலால், 

ஆகாயசங்கையும் பூரண சந்திரோசய காலத்திலே தன் கணவ 
னாயெ சமுத்திரவரசன் பெருகு தலாலே .௮ப்போது அந்தச் சந் 

இச செணம்பட்டுச் சந் திரகாந் த, தினிருந்து வீழ்கின் ஐ கீர்வெள் 
ளத்தோடு சலந்து சானும்பெருடு அக்கற்பிலக்கணத்தைப் பிற 

ருக்குங்காட்டுமென்பதாம். சங்கியென்பது வினையெச்ச த் இரிபு,



ஈகரப் படலம், ar: 

இங்கே களித்தல்-முன்னையளவின் மிகுதல். கங்கை தன்செய் 
கையினாலே கற்பிலக்கணமாக௫ய நற்பொருளைக் காட்டுதலால் நற் 

போநட் காட்சியணியாம். இதற்குச் சந் இரகாக்த நீருக்குங் கங் 

கைக்குஞ் சம்பந்தவ் கற்பிச்சசாகய தோடர்புயர்வு நவீற்சி ௮ங் 
கமாகலாற் கலலையணி. இதனாலே அக்ககரத்து வீ௫களின் 
மேணிலைகள் ஆகாய கங்கையின் மேலுயர்ந் திருக்கின்ரமை தொ 
ிச்ின்றது. 

தடங்கொடாமரைத்சவிரியலுறையமித்கர 

மிடங்கொள்பூ தலுகரெலாம்வென் நனமினிலா 

னடங்கவெல்லு தமென்னவோர்வள்சனமறையாப் 

படங்கணாற்ரியபோன்றுஎபசியபொற்கொடிகள். 

இ-ள் பிய - பசுமையுள்ள, பொன் - பொன்மயமாகிய, 

கொடிகள் - கொடி॥ளானவை, தடம் - விசாலதீசை, கொள்- 

கொண்ட, * சாமரை - தாமரைப்பூவிலிருக்கின்  , தளிரியல்- 

சளிர்போலு மெல்லியவடி.வுடைய சதேவியானவள், உறையும்- 

வாசஞ்செய்கின் ற, இகரம் - இஃ்கமாவிந்தககரமான து, இடம்- 

இடச்ை, கொள் - கொண்ட, பூதலம் - பூமியிலுள்ள, ஈகரெ 

லாம் - எல்லாககரங்களையும், வென்றனம் - வென்ஹேம், இனி- 
இனிமேல், வான் - தெய்வலோகச்சை, அடங்க- (எமக்குக்) 

&ழ்ப்பட, வெல்லு அம் -வெல்லவோம், என்ன - என்று, ஓர் 

வஞ்சினம் - ஒருசபதத்சை, அறையா- சொல்லி, காற்றிய-(எழு 

இச்) தூங்கவிடப்பட்டன வாகிய, படங்கள் - படங்களை, போன் 
றன - ஓத்தஇிருக்கும் எ-று, 

எல்லா நகரங்களையும் வென்ற ௮ .தனுயர்வுதோன் ற வென் ற 

னம் வெல்லுதும் எனப் பன்மையாற் சொல்லியதாகக் கூறினர். 

திளிரியல் - அன்மொழித் தொகை. தன்பகைவன் அஞ்சுவானா 
யின் வந். து வணங்கவும், அஞ்சிலனாயிற் போர்க்கருவிகளைக் கூட் 
டவுஞ் சமயமூண்டாகவேண்டி முன்னே படமெழுதியறிவித்தல் 

வெல்லக்கருதிய அரசனுக்குக் சகடனாதலாற் படங்கணாற்றிய 
வென்றார். துகத்கொடிகளை அப்படிப்பட்ட படங்களாகக 

குறிச்சலாலே போரநட்டற்நறிப்பணியாதம். (௧௭) 
அகனிலாமணிவட்டகீளரிம தர்மழைக்கண் 
மகளிர்வாண்முகம திகண்டுதீம்புனன்மல்கப் 
புகரிறென் மலைைறுக்கு றடுரிஞ்சுபூர்ேேதய்வை 
பகருபின்னுயிர்ப்பால்வியையூட்டி ன பர்வார். 
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் சக நைடதம், 

டு-ள். நீள் -நீண்ட, ௮ரி- இரேகைகளையும், மதர் - செருக் 

கையும், மழை- குளிர்ச்சியையுமுடைய, கண் - கண்களைபுடைய, 

மகளிர் -மாதரானவர், வட்டம் -- வட்டமாகய, அகல் -பரந்ச, 

நலாமணி - சக் திரகாக் தச்கல்லானது, வாள் - காந்தி பொருந்திய, 

சமஇ.-- (அவர்) முசமாகியசந் இிரனை, கண்டு-காணலால், த- 

மதுரமாயெ, புனல் நீரானது, மல்க--(அதிலே) நிறைய, புக 

ரில் - குற்றதமில்லாச, தென்மலை - பொதிய மலையிலுண்டாகிய, 

நறு நல்ல, குறடு - கட்டைகளை, உரிஞ்சு - (அசனிடத்சே) 

சேய்ச்துண்டாக்கப்பட்ட, பூ - அழகயெ, தேய்வை-சந் தன ததை, 

பகரும் -- புகழப்படுகின் ற, இன் - இனி௰, உயிர்ப்பால் - சுவாசத் 

'இனாலே, விரை -வாசனையை, ஊட்டினர் - ஏற்றினவ.ரா௫), பகர் 

வார் - விற்பார் எ-று, 

சண்டென்பது வினையெச்சத் திரிபு. அச்சந்சனம் விற் 

இன்ற மகளிரிடசசே யியற்கைவாசனை சொல்லுசலால் உச்சம 

சாதியாரென்பது சோன்றுசன்றது. இது “ஒண்மணம் பாட 

லங்குவளை தண்ணரு முூளரிமல்லிகை ௩றுக்சண்சண்பகம் போல் 

வனவாகும்”” என்பதமூலறிக. * விரை எனவே இனம்பற்றிப் 

பச்துவகைச் துவரும் முப்பச்திருவகைக் தாகிய ஓ மாலிகையும் 

பெறப்படும். என்னை? (பத்துச் அவரினு மைந்து விரையினு- 

முப்பத் இருவகை யோமாலியினு - மூறின ஈன்னீ ர௬ரைத்த நெய் 

வாச -நாறிருங்கூட்ச னலம்பெற வாட்டி!” எனச் சி௨ப்பதிகாரங் 

கூறிற்றாகலின். (er) 

கலிவிநந்தம். 

நீங்கரியகூலமணிநீண்மறுகு தாறு 

மாங்குயிலின்மென்கு சலைமாலைபகர்மா தர் 

தேங்கமழுயிர்ப்பின்வீரைசேர்த் தினர்கள்விற்குங் 

கோங்கமலர்சண்பகமென்காதையினுங்கொள்லார். 

௫-ள். நீங்கரிய - ஒதுங்கு சற்டமில்லாச, மணி - நவமணி 

களையுடைய, நீள் - நீட்சிபொருந்திய கூலமறுகுதோறுக்- 

சுடைத்தெருவெல்லாம், மா - மாமர ச்.திலுள்ள, குயிலின் - குயி 

லிசைபோலும், மெல் - மெல்லிய, குதலை -மழலைச் சொற்களையு 

டைய, மாலை -மாலைகளை, பகர் -விற்க்ற, மாதா -- மங்கைய 
  

விரையாவன--- ''கோட்டர் துருக்கர் தகரமகலார - மோட்டிய வைக் 

தும் விரை'' ஏனையவற்றைச் சிலப்பதிசாரங் கடலாடு காதை புரைக்கட் 
காண்க,



நகரப் படலம், ௬௭ 

ரானவர், சேம் -பரிமளமானத, சமழ்-மணக்இன்ற, உயிர்ப் 

பின் - சுவாசத்தால், விரை - வாசனையை, சேர்ச் இனர்சள்- 

சேர் ச்சவராய், விற்கும் - விற்கப்படுகின் ற, கோங்கமலர்-கோவ்ச 

மலர்களாலாயெ, கோசை - மாலையை, மெல் -மெல்லிய, சண்ப 

கம் - சண்பக மலர்களாலாகிய, கோதசையினும் - மாலையினுஞ் 

Rots srs, கொள்வார் - வாங்குவார் எ-று. 

சண்பக மலரிற்றாழக் த கோங்கமலர் அவர் மூச்சுக்காற்றின் 

பரிசத்தால் ௮ச்சண்பகமலர் வாசனையினு மிகுந்த வாசனையைப் 

பெறுதலால் மிகவும் விரும்பப்படு மென்பதாம், இதுமுதவ் 

வழுபாட்கெள் பெரும்பாலும் கடைச்சீர் மாச்சரும், மற்றை 

மூன்று சீர்களும் விளங்காய்ச்சீர்களு மாவந் த அளவடி.க ணான்கு 

கொண்ட சவி விருத்தங்கள். (௪௮) 

அடவரொடூடியெழுமஞ்சொன்மடசல்லார் 

BO net ws gr anh ன்முகங்கோட்டியெ Bid pu 

வாடுமிடையாரெனமருண்டி றைவர்பாவைத் 
தாடொழலுமெய்த்துனி சகைப்பகககசெய்வார், 

௫-ள். அடவரொடு - தங்கணவரோடு, ஊடி - பிணங்கி, 
எழும் - புறப்பட்ட, அஞ்சொல் - அழ சொற்களையுடைய, 

மடம் -பேதைமைபொருந்திய, நல்லார் - மாதரானவர், நீ 

நீட்சி பொருந் திய, ஒளிய - கார்தியையுடைய, தாண் _ (இரதஇ 

னச்) தூணுச்ரு, ௭௫ா-௭இமாக, மூசம்- மூகச்சை, சோட்டி- 

வளை ததுசக்சொண்டு, இல்- அறைவீட்டுள், நிர்ப-ரிற்க, இறை 

வர் - அச்கணவரானவர், பாவை- (அத்தூண்லே தோன்துஇற) 

பாலையைநோக்கி, வாடும் - வாடுகின் ஈ, இடையாரென - இடை 

யையுடைய மாதரென்று, மருண்டு-மயங்கி, தாள் - (அப்பா 

வையின்) பாதங்களை, தொழலும் - வணங்கலும், மெய் -மெய் 

யாகிய, துனி- அப்பிணச்கானத, தகைப்ப- தடுக்கவும், நகை 

செய்வார் - (௮வர்) சிரிப்பார் எ-று, 

நீடொளிய தூணென்றசனால் இரச்தினச் தாணென்பது 

பெறப்பட்டது. இங்கே பாவை பிரதிவிம்பம், கருமணியித் 

பாவாய் நீபோதாயாம் விழுந் - திருற,ச ற்கில்லையிடம்”” என்ப தனா 

லதிக. மெய்த்துனி-காரணத்சா லுண்டாடிய புலவிநீட்டம். 

ஊடிச்சென்ற மகளிரைச் சேடிச்சென்ற ஆடவர் அவர் இல் 

இள்ளே மறைந்து சிற்ப அவரைச் கண்டிலாது தாணிலே 

சோன்றுன்ற அவரது சாயையைச் சண்டாரென்ச. தாணில்-



சுவ நைடதம், 

அதணின்கணென்றம், பாவை-பிரஇலமையென்றும், கூறுவாரு 

சேளர்: பாவைகளை மகளிரென்று மயங்கலால் மயக்கவணி,. () 

வண்ணமுலைமாதர்பகர்வறியசெழுஞ்சாக் தங் 
கண்ணொளிகள்பாயன ரர் தங்கலந் கதென்றும் 
வெண்ணா்கைபாத்தல்கருப்பூரம்விரவிற்றென் 
Gn jan aulusear ஜிகா ஞர்கொள்வார். 

இ-ள். வண்ணம் அழகிய, முலை - முூலைகளையுடைய, 

மாதர் -மல்சையரால், பகர் - விற்கப்படுகின் ற, வறிய - க௯ப் 

பில்லாச, செழு -- செழிய, சாந்தம் - சந்தன ச்தில், கண்ணொளி 

கள் - (அவர்) கண்களி மனொளியான த, பாயல் - பாய் சலினாலே 

ஈரந்தம் - கத. தாரியானத, கலந்ததென்றம் - கூட்டப்பட்ட 

சென்றும், வெள் -வெள்ளிய, ஈகை -பல்லவொளிகள், பரச்சல்- 

பாய்தவினாலே, கருப்பூரம் - பச்சைக் கர்ப்பூமானத, வீரவிற் 

றென்றும் - கூட்டப்பட்டசென்றும், எண்ணி--நினைதச்து, நறு 

நல்ல, கலவையென்று - கூட்சொந்சமென் ற, இளைஞர் - ஆடவர், 

கொள்வார் (௮.சனை விலைக்கு) வாங்குவார் எ-று. 

ஒப்புமையிஞலே' சண்ணொளியையும் பல்லொளியையுங் os 

தூரியென்றும் கருப்பூரமென்றும் மயங்கு கலியலே மயக்கலணி 

யாம், மாதர் என்னும் உரிஈ் சொல் அருபெயராற் பெண்களை 

யுணர்கீதிற்று, மாதர் -காசல் என்னும் பொருட்டு, “மாதா 

காதல?” என்பத தோலகாப்பியவிட். வீற்றுக் தெய்வங் குடி 

கொண் டிருக்கும் கனமென்பார் *வண்ணமுலை”' என்றார். (௨௦) 

LNG BID" (குந்த தனர்கரபாயொளியின்வாயில் 

வெளிப்ப B லின்றிம: நண்டு 2 மவிகிறகத றிக் 
துளக்க pi Dis க் விரை GOI IA HO) HET 

றஜிளை த்துலவுவெள் விடை பின் வாயி male ற்பார். 
டு-ள், பளிக்கு - பளிங்காலாகய, அறை - அரையினுள்ளே, 

புகுந்தனர்கள் -- நழைக் கவர்கள், பாய் - பரந்ச, ஒளியின் - ஒளி 

யினாலே, வாயில் - வாயிலான த, வெளிப்பதெலின் றி- அறியப் 

படுதவில்லாமையால், மருள் -மயக்கத்சை, மேவி- அடைந்து, 

துசச்கறுமிடச்து -பொதிய மலையிலிருந்து, விரை- (சந்தன) 

வாசனையில், தோய்ந்து - படிந்து, வரு- வருகின் ற, சென்றல்- 

சென்றலானது, நிழல் - குளிர்ச்சியோடு, .நாறி - தோன்றி, 

இளைத்து - அசைந்து, உலவு - சஞ்சரிக்கின் ற, வெள்ளிடையின்- 

வெளியினாலே, வாயில் - அந் சவாயிலை, செளிூற்பார்- அறிந்து 
சொள்வார் எ-று,



நக.ரப படலம், ௬௯ 

மலை சலியாமையால் அ௮சலமெனப் படுதல்போலத் தளக் 
கறுமிடமெளப்பட்ட து, குழ்ந்துகின்ற பளிக்குச் சுவரானத 
வாயிலினாகாயம்போலச் தன்புறச்துள்ள பொருள்களைச்சாட்டி 
வெள்ளென த்தோன்றி நிற்கையால் வாயில்காணாது மயங்கின 

ரென்பதாம். ஓப்புமையினாலே பொதுமையடைந்த பளிங்கற் 
கும் வாயில் வெளிக்குந் தென்றலுவலாவுகலாடிய காரணச்தி 
னாலே சிறப்புச்சோன்று சலினாவே சிறப்பணியாதம். (24) 

வில்லுமிழுமாமணிகுயிற்றிமிவிர்மாடத் 
சொல்கிய துகி நிகொடிகளும்பருலகெய்திப் 

பல்லவமுயிர் த துவளர்பைந் தருவின்மேவும் 

வல்லிபடர்கிள்றகொழுகொம்பெனவயங்கும். 

ட-ள். வில் - காந்தியை, உமிழும் - விசுற, மா- பெருமை 

பொருந்திய, மணி மணிகளானவை, குயிற்றி- பதிக்கப்பட்டு, 

மிளிர் - விளீங்காரின்ற, மாடத்து - மாளிகைகளின்மேல், ஒல் 

கிய-அசைடூன்ற, துகற்கொடிகள் - €லைக்சொடிகளானவை, 

உம்பர் தேவரது, உலகு - passes ecg - அடைந்து, 

பை பசிய, தருவில் - சற்பகசருவின்மேல், மேவும் - gol. gp 

குரிய, பல்லவம் - தளிர்களை, உயிர்த்து- என்று, வளர் - வளர் 

இன்ற, வல்லி - கொடிசளானவை, படர்செற .- படர்தற்குக் 

காரணமாயிருக்கின் ற, கொழு கொம்பென - கொழுகொம்புகள் 

போல, வயங்கும் - விளங்கும் எஃறு. 

கற்பக சருவின்டூழ் வளர்கின்ற கொடிகளை அசன்மே Cw» 

ற.தறரு நாட்டப்பட்ட கொழுகொம்பென்ச. அக்கொடிகளை அப் 
படிப்பட்ட கொழு கொம்புகளாசச் குறித்தலால் தற்தறிப்பணி ; 
இதற்குச் தோடர்புயர்வு நவிற்சியணி அங்கம் ஆகலாற் கலவை 
யணி. (௨௨) 

இங்களுரல்லார்முகமுஞ்செவ்விதெரிக்கொண்ணா 

வங்கலுழுமேனியொடுமின்பிரிக்கலாகா 

மங்குறவழ்வெண்கொடியும்வான தியுமணியால் 

வெங்கஇர்செய்மாடமிசைவேறறியலாகா, 

ட-ள். மணியால் - மாணிக்கங்களால், வெங்க திர் - சூரியஇர 

ணத்தை, செய் - செய்கின் ற, மாடமிசை - மாளிகையின் மேலே, 

திங்களும் - சந்திரனும், நல்லார்-மாதரது, முகமும் - மூகமுக், 

செவ்வி - அழகினொலே, செரிச்கொண்ணா - வேறுபடுச்சப்படா



௭௦ OGL. FLD, 

வாம்; ௮ம் - அழூனொலே, கலுழும் - விளங்காநின் ற, மேனி- 

(அவர்) சரீரமும், மின் - மின்ன ற்தொடியும், பிரிக்கலாகா - பிரிச் 

கப்படாவாம், மங்குல் - மேகங்களானவை, சவழ்- மேலே தவழ் 

இன்ற, வெண்கொடியும்-வெள்ளைக்கொடியும், வான இயும்-ஆகாய 

சங்கையும், வேறு-வேறாக, அ௮.றியலாகா- அதியப்படாவாம் எ-று. 

இச்செய்யுளுச்கு யாவராலும் என்னும் வினைமுதல் வருவித் 

தச்சொள்க. சந்திரனோடு மாதர் முகத்துக்கும், மின்ன ற்கொடி 

யோடு மாதர் சரீ.ரத்துக்கும், அகாயகங்கையோடு வெள்ளைக்கொ 

டிக்கும், ஒப்புமையினாலே விசேடம் தோன்றாமையால் போது 

மையணியாதம். தஇங்கள்--இி.த இப்பாகெய மதுவினையுடையது- 

சர் தறுமென்புகைதவழ்க் தநிலமெங்கும் 
பர் அபயில்கோதையர்பசும்பொனணியாவு 

மைக் தருவியன்சினையணிந் தன ரதன் மோ 

வர்துநனிஃயற்பவர்மகிழ்ச்த டவழமங்கும், 

௫-2. சரசம் - சந்சனக்கட்டைகளது, ௩.று - மணமுள்ள, 

மெல் -மெல்விய, புகை-புகையானது, 'சவழ்ந்த - படிந் ச, சில 

மெங்கும் - மேல்வீடெங்கும், பந்து - பந்தாட்டத் இல், பயில்- 

பழகுஇன்ற, கோசையர் - மாதரானவர், பசும்பொன் - பதிய 

பொன்னாலாகிய, அ௮ணி- ஆபரணங்களையும், யாவும் - மற்றெல் 

லாவற்றையும், ஐர௧௬- பஞ்ச சருவினுடைய, வியன் - பெரிய, 

சினை - கிளைகளில், அணிர் சனர் -வேய்ந்தார், அசன்றோ- ௮௪ 

னாலன்றோ, வந்து-(சம்மிடத து) வந்து, ஏற்பவர் - இரப்பவர்க்கு, 

ம௫ழ்ந் திட்ட, - மகிழும்படியாக, நனி - மிகு தியாக, வழங்கும்- 

(அ,ச்தருக்கள் கரவிரும்பப்பட்டவற்றைச்) கொடுக்கும் எ-று, 

ஐந்தர௬ு - சந்தனம், அரிச்சந் சனம், மந் சாரம், பாரிசாதம், 

கற்பகம் என்பன, நிலம் என்பது இடமென்னும் பொருட்டு. 

யாவு மென்றசனாலே அடைமாலை முசலிய வெல்லாங் 

கொள்க. பட். துகளை த் சாவிவீசவும் ஒடிப்பிடிச்சவும் வேண்டு சலால் 

அப்போது வருத்துமென்று களை* சணிந்சாரென்க, அ சன்றோ 

வழங்குமென் ற சனாலே, செல்வப்பெருக்கன் செருக்கினால் மீட் 

நிம் அவற்றை யெடுத்திலரென்றதாயிந்று. கற்பக முதலியவற் 

நின் சொடைக்கு ஏதுவாகாச அவ்வணிமு,சவியவற்றைப் பெற் 
திருச்கையய ஏதுவாகக் குறிச்சலாலே ஏதுத் தற்தறிப்பணியாம்.
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சாரப் படலம், ௪4 

% வாய்ந்தமின்னைமடந்தையராக்கிவிண் 

போர்துடாமலன்2௫மலர்ப்பு ஙகவன் 

சாந்தணிஈத தமனி Gono van 

சேவற் 5 துவெம் லைட் பாரமியற்றினான். 

இன், மலர்- தாமரைப்பூவி லிருச்சன்ற, புங்கவன் - நான் 

மூகச்சகடவுளானவன், விண் -மேசச்தின்சண், வாய்ந்த - பொருந் 

திய, மின்னை -மின்ன றகொடிகளை, மடந்சையராச்)ி - மங்கைய 

ராக்கி, போக் திடாமலன்றோ - (அம்மேகச்தினிடச்சே) போகா 

திருச்ச ற்சன்றோ, சாக்து-சக்சனச்சை, அணிந் த-பூசிய, ஏந்து- 

சுமக்கப்படுகின் ற, வெம் - விருப்பஞ்செய்கின் ற, பாரம் - பாரமா 

சய, முலை - மூலைகளை, சமணியக் குன்றென - பொன்மலையைப் 

போல, இயற்றினான் - (அவருக்கு) உண்டாக்கினான் எ-று, 

புசகழவேண்டியசல்லாச மின்னலைக்சொண்டு படைத் தலைப் 

புகழ்தவ்றாலே புகழவேண்டிய அக்ககரத்து மகளிரது சரீரகாந்தி 

தோன்று சலாற் காரணப்டனைவிலிபுகழ்ச்சி. இது அங்கம் முலை 

களின்பார தை யுண்டாக்னெமைக்குப் பயனாகாச மேகத்தின் 
“கம் போசாமையைப் பயனாமக் குறிச்சலீலே பயன்றற் தறிப் 
பணியாதம். இது அங்கி ௮சலாற் கலவையணி. 

இதுமு ஈர் பதிஞெருபாட்டுக்கள் பெரும்பாலும் sper 
மாச்சீகும் மற்றை மூன்றும் விளச்சீர்சஞுமாகி வக் ச எது 
நான் குகொண்ட கலிவிரு தீதங்கள். (௨௫) 

வெங்க இர் ஈடர்மேறியதோப்பரிதி 

தங் HUE ரம்பிற்றகர்ஈ நிட்டன 
Q தங்கிஷனெண்பழ த்தெள் ளஎமுதத்தினாற் 
பல்கமெ ப்துமறுகின்பரப்பெலாம், 

௫-௮. வெம் - வெவ்விய, கதிர் - கரணங்களையுடைய, சுடர்- 

சூரியன், மேலிய வீற்றிருந்த, தேர் -தேரிற்கட்டப்பட்ட, பரி- 

* இநீநால் அரங்லேற்றுங் காலத்துப் புலவர் ஒருவர் எழுந்து, பாண் 

ஓ.யனாம் நூலாசிரியரை நேோர4இ), புவிக்கும் கவிக்கும் ௮ரசே ! மின்னலக்கும் 
மலைக்கும் சம்பர்க மின்மையால் இவ்வுவமை பொருக்கம் பாலதன் றென்ன, 

யாண்டிபனார் நிறுத்தியிற்சென்று மனங்குவன்று படுக்கைபுக்காராக, தேவி 

கேட்டு இதற்கோ எவல்கின்நீர்) மின்னற்கும் மறைக்கும் சம்பந்த Heard. 

னும், இயைபுண்டாக்கவன்றோ குசுகமாகிய இருப்பு ஆணியை விதியோன் 

அடித்தான் என்றாள். ௮. துகேட்ட பாண்டியனார் ௮ளலிலா உவகையுமு்றுச் 

தழுவி யவையஞ் சென்றுரைத்துத் தன்காள் நிறுவிஞர் எனக் கன்ன டாம் 

பரையாம் றெறி௫ன்் ற.



$72. நைடதம். 

கு.திரைகளுடைய, வல் - வலிமை, தங்கு - தங்கிய, குளம்பின். 

குளம்புகளாலே, சீகர்ட் திட்டன - உடைந் சனவா௫), தெங்கின். 

தென்னமரங்களுடைய, ஒள் - ஒள்ளிய, பழம் - கனிகளின த, 

கெள்--செளிவுபொருந்திய அழு,த.த.இனால் - நீரிஞலே, மறு 

இன் - விதிகளினுடைய, பாரப்பெலாம் - விரிவுகளெல்லாம், பங் 

கம் -சேறா தலை, எய்தும் - அடையும் எ-று, 

சென்னமரச்திற்குஞ் சூரியமண்டலத்திர்குஞ் சம்பந்த தி 

சைச்சற்பிச் ச சனாலே தொடர்புயர்வுநவிற்சியணியாகும். 

நிலவுவெ ணக Bir aT Lb oooh Lo LAG Le 

குலவு. ர திமதியைமென்கொ ம்பணுர் 

RZ வகா al "வரி wa Gow மீ ர், Be இியவாட ou 

ரல! 6 LD ஜ், ஹு விம்மி தி யெ ன்பராரல், 

௫-௱, நிலவு - நிலவைர்கெய்கின் ற, வெண்கதிர் - சந்திரனு 

டய, மணி - மஎரிசகளாலாயெ, நீள்மாடமேல் - நீண்ட வீட்டின் 

மேலே, குலு) - விளங்குகின்ற, பாதிமதியை பாதிர்சம் இரனை, 

மெல் - மெல்லிய, கொம்பனார் - பூங்கொம்பு போல்வார், சிலை- 

வில்வடிவச்சை, கொள் - கொண்ட, வாள் - ஒளிபொருந்திய, 

அசல் -(௪ம) கெற்றியோடு, சேர்ச்திய- கூட்ட, ஐடவர்- 

(அதுகண்ட மாயகரானவர்), உலகம் - உயர்ம்தோரால், ஏத்தும்- 

அ.திக்கப்படுகின் ற, உவாமதஇி- பூரணசந்்இரன், என்பர் - என்று 

சொல்லுவார் எ-று, 

பாதிமதி எட்டாந்திதியிற் சந்திரன். உவாமஇ.-.ப.இனாறு 

கலைகளும் நிறையப்பெற்ற சந்திரன். மதி என்பதற்கு மதுவை 

யுடையது, யாவரானும் மதுிச்கப்பலுவது எனச் கா.ரணங்கொள்க, 

பதினெண் கணனு மேச்சவும் படுமே!” என்றார் புறநானூழ்றி 

னும். சேர் ச வென்னும் விலையெச்சம் சேர்,ச் தியவென ச் இரிர் 
ச. ஆடவபைவஞ்சிதீதுப் பரிசாசஞ் செய்தந்கு அங்கனஞ் 

செய்தாரென்க. ஓஒப்புமையினாலே அம்கெற்றிச்கும் பா.இமதிக்கும் 

விசேடந் தோன்றாமையாற் போதுமையணி. (௨௭) 

௬.௪ ச ௩ டி . 

புலவி$க்கிப்பணர்முலைமா தர் தந் 

நிலவுபூந்துகிலாடவரகீக்கலு 
ஈலம்விளை சீ சனாராணிவெண்டிங்களின் 

ழ். . ட ச . . * o 

கலையைமெல்லக்கலையெனச்சேர்த்துவார்,



BLU LILABLD, 61%. 

டுள். ஆடவர் -கணவரானவர், புலவி-பிணசக்கை, நீச்ச 
இரத்து, புணர் - நெருங்யெ, முலை - முலைகளையுடைய, மா.தர்- 

மசளிர.து, சிலவு - சந்இிரிகைபோல் விளங்குஇன் ற, பூ *- ௮ழகய, 

துல் - ஆடையை, நீச்கலும் - அவிழ்.ச சவளவில், நாணி- வெட் 

கப்பட்டு, நலம் - உசவியை, விளைத்தனர் - (அவர்ச்கு) உண்டாக் 

இன வராக, வெள் - வெள்ளிய, திங்களின் - சந்திரன து, சீலையை 

கிலவை, மெல் -மெல்லிய, அக்கலையென -- அவ்வாடையென்று 

நினை ச்து, சேர்ச் துவார் - (அவர் அறையிலே) சேர்ப்பார் +g. 

பூலவிநீங்கெ பின்னும் நாண மேலிடலால் அவிழ்க்கப்பட்ட. 

கலையை மீட்டுஞ் சேர்ச்துவாராயினார். அது ஆடவர்செயற்குச் 

சடையாகாமையால் நலம் விளைச்தன ரென்றார். சந்திரிகை 

கைக்ககப்படாத தாயிலும் மெல்லிய குணத்தாற் கைக்சகப்பட்ட 

போதும் பரிசந்சோன்றா௪ வாடையென்று மயங்கச் செய்தது. 
கசலை--அ௮கு பெயர், மென்மை, வெண்மை முதலிய பொதுப் 

பண்பி ஜேப்புமையினாலே ஆடையை நிலவென்று மயங்கலால் 

மயக்கவணி (௨௮) 
பொருந்து தனம்பூ ஞ்லைம்பாரவ்பறக் 
கரக் நுதம்றிர்க்கா தலர்பாற்சேல்வார் 
திருக். துவா ண் முகக் இக்களொன் றக்கிலா 
வருக, ஒவர துப. MAT DB Sot gl D por sv, 

Q-N. அனம் -௮ன்னங்களானவை, பொருந்துரு து - (சம். 

மருகி) லடையா திருச்ச, பூ - அழகயெ, சலம்பு - திலம்புகள து, 
ஆப்பு -ஒசையான, அற நீங்கும்படியாக, கரந்து-மறைந்து, 

சம்முயிர் - தம்முயிரம்பாலும், கா.கலர்பால் - அன்பரிடத்த, 

செல்வார் - (மெள்ளச்) செல்லுகின்ற மங்கையரது, திருந்து 

திருத், சமாகிய, வாள் - ஒளிபொருந்திய, முகம் - மூகச்தை, இங் 

களென்று-சக்இரனென்று நினைத்து, அக்கிலா-௮ சன த நிலவை, 
அருந்ச-உண்ண, வந்ச - வந்த, புள் - சகோரங்களானவை, 

ஷர்த்து - ஒலித்து, அலா தூற்றும் - வெளிப்படுத்தும் எ-று. 

சிலம்புகள் ௮ன்னம்போ லொலித் சலாலே அதுகேட்டு அவ் 

வனனங்கள் தம்மினமென்று வயின் மறைந்து செல்லுதல் 
வெளிப்படுமென்று அச் ரிலம்போலியாமல் மெல்ல௩டந்து செல் 

லுவாரென்க. சிலம்பு ௮ன் எம்போ லொலிக்குமென்ப.த பின்னே 

“அனமெனமிழற்றும் டமிபுராமணிக்து” என்பசனாலு மறிக. பெரு 

நாணமுடைமையாற் கணவரிடதச்துங் கரந்து செ ல்லுவாராயி 

ஞா. சகோரம் சிஉலையரு்துசல் *வெண்டிங்க ஈஜிலவ வாயி 

7



orn கைட கம, 

டைப்புகினுஞ் சகோ. ரமெனு மென்புளன் றி 4 யுண்டிங்குவரீழு 
ஈருமுளர் சொல்லோ!” என்பதனாலறிக, முகத்தைச் சந்திர 

னென்று மயங்கு சலால் மயக்கவணி. இது அங்கம், மநைந்து 

செல்லலாயெ விரும்பப்பட்ட பொருளைக்குறிச்.து முயதசசெய்ய, 

௮ வெளிப்படுதலாயெ ௮,சன் பகைப்பொருள் டைத தலால் 
துன்பவணி. இத ௮ங்5. ஆகலாற் கலவையணியாம். (௨௯) 

மலயமா தவலனுண்டமணிக்குவைச் 

குலவுவார்கடனேர்சொலிற்குற்றமே 
யலூல்பல்வளஞ்சேசர்.தீ தியவாவண 
முலக। முண்டருண்மால்வயிரொக்குமே, 
(-ள். மலயம் - பொ தியமலையிலிருக்கின் ற, மாச வன்ஃ௮௧,ச 

இயமுணிவனால், உண்ட - குடிச்சகப்பட்ட, மணி - மணிகளது, 

குவை- கூட்ட ச தயுடைய, குலவு- வளைலாதிய, வார்-நெடிய, 

கடீல் - கடலை, ௮லஇல் - கணக்கில்லாச, பல்வளம் - பலவகை 

யாயெ வளங்களையும், சேர்ச்திய- (சன்னு) எட்ச்வெ,. of WERT LD 

கடைக்கு, கோ. ஓப்பென்று, சொலின் - சொன்னால், கு. ற்றமே- 

(அச்சொல்லுசல்) குற்கமேயாம், உலகம் உலகத்தை, உண்ட, 

ருள் - விழுங்கெருளிய, மால் - இருமாலின த, aul p-awd en p, 

ஒக்கும் - (௮௮) ஓச்திருக்கும் (ஆதலால்.) ௭-ஐ. 
அகச்தியர் கடல்குடி.ச்ச சரிதம் திநவிளையாடற் புராணத் 

திவ் இந்திரன் us Sigs படலச்திற் றெற்றெனசக் காண்க, 

ரனிக்கரசு கையான் முகந்து முழங்கும் - பனிச்சடலு மூண் 

ணப்படும்”' என்றார் நன்னெறியாரும், 

முசி, பவள மு. சலியகடல் வளமேயன் றி நான்குகிலவளங் 

ator ys சன்னிட சச கொண்டிருச்கையாற் கடனேர் சொலிற் 

சுூற்றமென்றார். பிரளஎயத்திலே திருமால் வயித்றுட்சென்ற 

மார்சக்சண்டேயரால் உலசத்துப் பொருள்களெல்லாம் காணப் 

பட்டன் வென்பது புராணகதையாதலால், அப்படியே அக்கடை. 

யிலுங் காணப்படுதல் பற்றி மால்வயி ரொக்குமென்றார். உலக 
முண்டருள் மால் வயிரொக்கு மென்னும் வாக்கயெச் இதனாற் கடலை 

ஒப்புச்சொல்லு சல் கூடாமை சாதித் சலாலே சேய்யுட்தறியணி 

யாம், (௩.௦) 

நீடிமாவணகிச்திலப்பந்தருட் 
கேடில்கம்பலையாலிசைகேட்கிலார் 
பாடல்வண்டொடுகொனம்பகர்ந்திடக் 
கோடல்செய்வர்நிறைகுறைவின்றென,



தக.ரப் படலம், ௪௫ 

் @- நீடும் -நீண்டிருக்கனெ ற, நித்திலப்பந்தருள் - முச் 

துப்பக் சல்களிலுள்ள,, ஆவணம் - கடைகளிலே, பாடல் - பாடு 
தலையுடைய, வண்டொடு . வண்டுகளோடகானம் - கத்தூரியை, 

பசர்ந்திட- (நிறுத்து) விற்க, கேடில் - (எப்போதும்), நீங்கா,ச- 

கம்பலையால் - (௧ளகள) ஒலியினாலே, இசை -- (அப்பாட) 

லொலியை, கேட்டுலார் - கேட்டின் றிலருமாகி, கிறை- இக்கிறுக் 

கப்பட்ட பொருளிலே, குறைவு - யாதொருகுற்றமும், இன் 

நென - இல்லையென்று நினைத்து, கோடல்செய்வர் - (விலைக் 

குக்) கொள்ளுவார் எ-று. 

. இசைகேட்லொ ரென்றசனால் கருநிறத்காறலும் வாசணை 

விருப்பங்கொண்டு மெய்ச்தபடி. ௮சைவின்றிச் டெச்தலாலும் 

வண்டின் வடிவத்தைப் பார்த்தறிந்தில ரென்பது பெறப்பட் 
டது. வண்டொவி சிற்றொலியாகலிற் கடைச்தெருவின் பேரொ 

வியுண் மறைந்த தென்க, இக்சாரணத்தாற் குறையுள தாகவு 

மின்றெனீக் கருதி விலைக்குக் கொள்வாராயினார், ஒப்புமையி 

னாலே கத்தாரிக்கும் வண்டுக்கும் விசேடந் தோன்றாமையினாலே 

பாதுமையணியாதம். (ma) 

குளிர்பளிக்குகிண்மாடங்கொடிகளான் 
- வெளிமுசட்டுயவெண்மதிதோய்வன 
வொளிகொள்வெங்க திர்வெம்மையொழித் இட 
சளிகொடண்சுதைஈக்குவபோலுமே, 

டு-ள், குளிர் - குளிர்ச்சிபொருந்திய, பளிக்கு - பளிங்காலா 
திய, நீள் -நீண்ட, மாடம் உ மாளிகைகளானவை, வெளி ஆகாய 

வெளியின த, முசட்டு- முகட்டின்கண், உயர் - உயர்ந் த, வெண் 

மதி- சந்திரனை, தோய்வன - தடவுவனவாக௫ய, கொடிகளான்- 

கொடிகளினாலே, ஒளி சூரியனிலிருந்து, கொள் - (தம்மேற்) 

கொள்ளப்பட்ட, வெங்கதிர் - உட்டிண இரணத்தா லாகிய, 

வெம்மை - வெப்பச்சை, ஒழித் திட - நீக்கும்படியாக, ௩ளி-பெரு 
மையை, கொள் - கொண்ட, தண்-குளிர்ச்சிபொருந் திய, ச),5- 
(௮ச்சந்திரனிடச்துள்ள) (அமிர்தத்தை), ௩க்குவ - (நாக்களி 
னாலே) நக்குவனவற்றை, போலும் - ஒத்திருக்கும் எ-று. 

ஆகாயமத்தியச் தல்வர் 5 பின்னன் நிச்தோய்தல் கடடாமை 

யால் இவெளிநமுூகட்டெயரென்றார், சந்திரனிடச்தே கலைவளருக் 
சோறும் அமிர்தம் பெருகுமென்பது புராண௫த்சம், பகல்முழமு 

அம் வெயிலால வருந்தியோன் இரவிலே, சளோபசாரஞ் செய்து 

கொள்வானாகலின் மாடங்கள் வெம்மை யொழிச்திடச் sens vs



wt oe நைடதம். 

குவபோலுமென்ருர். கொடிகளாலென் றதனாலும், ஈக்குவவென் 

நிசனாலும் நாச்சளென்பது வருவிக்கப்பட்டது. கொடிகளாளே 
சந் இரனை ச சோயு மாளிகைகளை அப்படிஈக்குவனவாகசக் குறிச்சு 

லாற் போநட்டற்தறிப்பணி. (௨௨) 

பத்திமாடமணிக்கொடிபானுவின் 

மெய்த்தழும்புற தீ தவ. ரல்வெங்க தர 

* கைக சலங்களிற்காளிர் தியைமடி. 

வைத்திருந் துதாலாட்டுதன்மானுமே, 

ட-ள். பத்தி- ஒழுங்காயுள்ள, மாடம் - மாளிகையின த, 

மணிக்கொடி - நீலக்கொடியான, பானுவின்-சூரியன த, மெ்- 

உடம்பிலே, தழும்புற- சழும்புபொருந் ச, சைவரல் - தடவு௪ 

லால், வெங்கதிர் -- அச்சூறரியனான வன், காளிந் தியை - காளிந்தி 

யென்பவளை, கைத தலங்களின் - கைகளினாற்பற்றி, மடி-சனது 

மடியின்மேல், வைத் இருந்து - அவித்துக் கண்டிருக்க தாலாட் 

தல் -- தாலாட்டுதன் றை, மானும் - ஒக்கும் எ-று 

மணி கருமையென்பது “மணிநவமணியே கண்டை வனப் 

பொடு கருமைசெம்மை”' என்பதனாலறிக. காளிந்தி- சூரியன் 

புசல்வி மடிவைச்இிருந் சென்ற தனால் குழந்தைப் பருவமுற் 

றிருந்த காளிந்தி யென்பதாயிற்று. சாளிந்தி சருநிறச் சவளா ச 
லாலே நீலக்சொடி அவள்போலச் தோன்றிற்று. சாலாட்டுசல் 

தொட்டிலிலேனு மடியிலேனுங் டெச்தி மெல்லென வசைத்தும் 

பாடியும் தயில்விச் சலாம். தால்--நாவை, தட்டல்--அசை த்துப் 

பாடுதல். நீலக்கொடி தடவுசலாவே சூரியனைக் காளிந்தியைச் 

தாலாட்டுெவஞனாகச் குறித் சலாலே போநட்டற் தறிப்பணி. () 

யாணர்மேயவிரவியைஈண்பகற் 

காணுந்தோ.றுங்கனன்றுகனலுமிழ் 

கோணைவெம்மணிக்கொம்மையெயிற்புறம் 

வாணனுூரழல்சூழெயின்மானுமே, 

டன், இரவியை - சூரியனை, நண்பகல் - நடுப்பகவிலே, 

காணுந்சோறும் - பார்க்குந் சோறும், கனன்று - எரிந்து, கனல்- 

நெருப்பை, உமிழ் - சொரிகனீ ற, புறம் - புறச்தையுடைய, 

€காணை - அழியா த, வெம்மணி-சூரியகாந்த,ச் சாலாயெ, யாணர்- 

தச்ச.ரால், மேய- விரும்பிச்செய்யப்பட்ட, கொம்மை - வலய 
  

* விவச்சுவான் என்னுஞ் சூரியனுச்கு யமன், காளிந்தி, சனி என்னுழு 
cart குழவிகளா யுதித்கார் என்னு ரு:ண்மை பற்றி யிவ்கன் க தினார்,
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மாகிய, எயில் - மதிலானத, வாணன் - வாணாசுரனது, சூழ்- 

(சோணிசபுரத்சைச்) சூழ்க்ச, ஆரழல் - மிகுந்த கெருப்புமப 

மாகிய, எயில் -மதிலை, மானும் - ஓதச் இருக்கும் எ-று 

் யாணர் சச்சரென்பது யாணரே புதுமைதத்ச ரெய்திய 

வனப்பு ஈன்மை'” என்பதனாலறிக. அழகெனினுமாம். சூரிய 

காந்தம் நெருப்பையுமிழ்வது “சூரியனொளியிற் நீக்கால்சலாகை- 

சூரியகாந்ச மெனப்பெயர் பெறுமே” என்பசனாலறிக. மாவிக் 
சீதீதின் மதில் முன்சொல்லப்படுசலால் இது அரசரரண்மனை 

மதிலென்க. வாணன் என்பான் மாவலிச் சகரவர் த் தியின் 

குமாரர் நூற்றுவருள்கூ.ச்சோன். அவன் அன்புடன் சிவபெரு 

மானை வழிபட்டு அக்கினி மதில் பெற்றிருக் சமை, 

அயிர முளரிநீண் டலர்ந்த நீனிற- மாயிருங் குன்றுறழ் 

வாணன்ருழ்க்செலூ௨, ச் - தீயழற் புரிசையும் இறலு மாக்கமும்- 

பசயமூ வுலகமும் பரிச்குங் கொற்றமும்?” என்பதனால.றிக. (௩.௪) 

உள்ளமொன்றுதங்கா தல2ரா திய 

கள்ள கேயக்கலவியின்வாப்மையை 

வள்ளவாயமுதுண்டுவளர்மடக் 

இள்ளைமெல்லக்கிஎ த்தலுகாணுவார். 
-ள். உள்ளமொன்று - ஒருமனப்பட்ட, தம்- தம்முடைய, 

காதலர் -நாயகரால், ஒதிய- சொல்லப்பட்ட, கள்ளம் - (தம்மிரு 

வருக்குள்ளே) மறைச்கத் சக்க, நேயம் - அன்புபொருந் திய கல 

வியின் - புணர்ச்சியினுடைய, வாய்மையை-சொல்லுகளை, வள்ள 

வாய் - ண்ண த இனிடததேதங்கயெ, அழமுது- பாலை, உண்டு- 

குடித்து, வளர் - வளர்கின்ற, மடம் - இளமை பொருந்திய, 

இள்ளை - கிளிகள், மெல்ல-மெள்ள, இள)த்தலும் - (பிதரறியச்) 

சொல்லு சலும், காணுவார் - (மங்கையர்) வெட்சப்படவொர் எ.று. 

கள்ளகேயமாவரு-பிறர்சக்கு வெளிப்படாமல் மறைக்கப்பட்ட 

வன்பு. கலவியின் வாய்மை-காமவிகார மேவிட்டுத தம்மை மறந்து 

சொல்லப்பட்டவையாம். இசனாலே அங்கேயுள்ள இளிகள் சமச்கு : 

ஒருவர் ஒன்றைப்பல சாஞ்சொல்விவருக் இச் கற்மிச்சவேண்டா த 

சாமே விரைவிற் கற்கன் ரனவென்பது சோன்றுகின் நது.(௧ ௫) 

வாணிலாமணிமாடத்தொளித்தெமைக் 

காணுகென்பவர்மெய்க்கிழல்கண்ணுநீ இப் 

பூணுலாமுலையார்புல்லியின்மையி 

னாணிரின்றுஈகைமுகக்கோட்டுவார்.
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ஓள். பூண் - அபரணங்கள், உலாம்- புரளுகின்ற, மூலை. 
யார் - கொங்கசையுடையமகளிரானவர், வாள் - காம் திபொருந் திய, 

ரிலாமணி - சந் இரகாந் ச,ச்சாலாயெ, மாடச்த- வீட்டினுள்ளே, 

ஒளித்து - மறைந்து, எமை - எங்களை, காணுசென்பவர் - காண் 

பீ.ராகவென்றகணவரது, மெய் - உடம்பின து, நிழல்-சாயையை, 

கண்ணுறீஇ- கண்டு, புல்லி (அச்சாயைச்) தழுவி, இன்மை 
யின் -- கைக்ககப்படாமையினாலே, காணி - வெட்கப்பட்டு, கின் g- 

நின்று, ஈகை -நகையோகடிய, முகம் - முகத்தை, சோட்டு 

வார் 2 வளைப்பார் எ-று, 

காணுகவென்பது சொகுச்சல்விகாரம். மகளிர் நாணிமுகங் 

கோட்வொரென்றசனால் ஒளிச்சவராடவரென்பது பெறப்பட் 

டது. நிழலைக் கணவரென்று மயங்கலால் மயக்கவணி, (௩௪) 

சாந் தமூழ்கிவளர்ர்ததடமுலைக் 

கார்தபன்மணிமேகலைக்காழல்கு 

லேர் திவிண்ணிலியங்கலரிதெனாப் 
போர்தமங்கையரிர்ஈகர்ப்பொன்னனார். 

இ-ள். இக்ககர் - இ சாகர் துள்ள, பொன்னனார் - தேவி 

போல்வார, சாந்சம் - சந்சன தீதுள், மூழ்கி - முழுக, வளரக் ச- 

பருச்.ச, சடம் -மலைபோலும், மூலை - முலைகளையும், srg 

விளங்காரின் ற, பல்மணி--1பலமணிகளாலாகய, மேகலை - மே 

.கலையினுடைய, காழ் - சரங்களையுடைய, அல்குல் - சசனத் 

தையும், ஏந்தி - சுமந்துகொண்டு, விண்ணில் - வானத்திலே, 

இயங்கல் - உலாவுசல், ௮ரிதெனா - (எம்மாலே) முடிவசன் 

றென்றுநினை தத, போந்த- இறங்வெந்ச, மங்கையர் -தெய்வ. 

்களிரே எ-று, 

சாழ்சரமென்பது ''காழென் பமணியின்சாவை'' என்பதனா 

லறிக. மேகலை எண்கோலையுள்ளது. ““எண்கோவை மேசலை 
காஞ்சியிருகோவை - பண்கொள் சலாபமிருபத்சொன்று - கண் 

கொள், பருமம்பதினாலு முப்பத் இரண்டு, விரிசகையென் றுண 

pouring என்பதனாலறிக. இப்பட்டினத்து மங்கையரை அப்: 

பாரத்தைச்சுமந்து ஆகாயத்திலே சஞ்சரிக்கமாட்டாமல் வந்த 

தெய்வமகளிசாசச் குறித சலாலே பொரநட்டற் தறிப்பணி. 

நளச்சச்கிரவர்ச்தி உரசாட்டிசெய் திருந்சகாலங் கரு தயுகமா 

யிருச்ச, இதுவரையிலே நாடகரங்களின் ிறப்புச்கள்பலவ ற்ைச்
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செய்யுமென் வாய்பாட்டு நிகழ்சால வெிர்காலங்களுக் குரிய 

முற்றுவினைகளாலும் எதிர்காலத் திற்கேயுரிய முற்றுவினைகளா 

gH கூறல் வேண்டுவ சென்னையெனின், அவ்வினை நிகழ்ச்சி 

௮ந்.தயு௪,ச்திலே நெடுங்காலம் நிகழ்ந்தன வென்னும் பொருள் 

படுதற்கு ௮ங்கனங் கூறினாரென்க. :*இவர் பண்டிப் பொழி 

லகத்து விளையாடுவர்”? இவள் பண்டிப்பொழிலகத்து விளையா 

டம், என்பனபோல, இவற்றிற்கு “இறப்பே யெதிர்வே யாயிரு 

காலமூஞ் - சிறப்பத்தோன்று மயங்குமொழிச்ளெவி - ஏனைக்: 

காலமு மயங்குதல் வரையார்” என்பது தோலகாப்பிய விதி. 

மேல் வருவனவு மின்ன. (௩௪) 

கலிநிலைத்துறை. 

வளமலியிந்நகர்மன்னர்மன்னவன் 

றளையலிழ்கறுமலர் தீசண்ணர் தாரினான் 

களை கணாயுலகொருமூன்றுங்கா த.தரு 

ணளனேனப்பெயரியரகாமவேலினான். 

[இது மூதலைந் துபாட்டுக்கள் ஒருதொடர். இவ்வைந்து பாட்டுச்ச 

ளாலும் அந்ஈசாத்திரு் து உலகத்கையாண்ட ஈகளச்௪க்ெ 

வர்த்தியினுடைய வியகச. த சக்க பலவகைக் மணங் 

களுஞ் சொல்லப்படுகன் றன.] 

இ-ள். உலகொருமுன்றும் - (தன்னையுச்சரிக்கின்ற) மூன் 

ஓுலகச் சாரையும், களைகணாய் - ஆதாரமாய், காச்து - (அபத்தி 

னின்றுங்) சாத்து, ௮ருள்-(விரும்பப்பட்டவற்றைச்) தருஇன் ற, 
நளனெனப்பெயரிய - ளனெனப்பெயர்பெற்ற, வளம் - செல் 

ug Hen, மலி-நிறைக் ச, இந்நகர் - இம்மாலிந்ச sarah 

ள்ள, மன்னர் மன்னவன் - அரசர்ச்சரசனானவன், சளையவிழ்- 

கட்டவிழ்ம் த, நறு -நல்ல, மலர் - மலர்களாலாகய, சண்-குளிர்ச் 

சிபொருந்திய, சாரினான் - மாலையையுடையவன், காமம் - அச் 

சஞ்செய்கின் ற, வேலினான் - வேற்படையை யுடையவன் எ-று, 

பெயரியமன்னவன், இ௫ஃககர்மன்னவன், மன்னர் மன்ன 

வன் எனக்கூட்டெ, மூன்றுலகம் பூமியும் வானமும் பாதலமு 

மாம். எவ்வுலகத் துள் யாவராயிஐும் நஎனென்கற பெயரை 

யுரைச்கிறு கினைகனொும் அவர்க்கு நினைத்தது முற்று மென்பது 

புராணச் ச மாசலாலே அ௮வ்விசேடணம் அப்பெயர்க்குச் கூறப் 

பட்டத. இதுமகாபாரதத்திலுங் காண்க. இதனால் அவனது, 
uss gaurgu செய்வர், சன்மை விளங்குகின்றது. அவன்.



மாலையைக்கண்டோர் சண்களுக்குல் கருச்துச்கும் மலாச்ியுங் 
குளிர்ச்சியுஞ்செய்யும் ௮.தன் சிறப்புச்சோன்றச் தளையவிழ் நறு 

மலர்ச் தண்ணந்சாரென்றார். பசைவர்ச்குச் கெருகச்குவிளையுந் 

சோறு மச்சஞ்செய்து அதனை யொழித் சலின் நாமவேலென் 

ரூர்... நாமமென்பதில் ௮ம், சாரியை, நாம் அச்சமென்பது 

“பேநாமுருமென வரூ௨ங் செவி - யாமுறை மூன்று மச்சப் 

பொருள்”? என்பசனாலறிச. இதுமுசலைந்து பாட்டுக்கள் பெரும் 

பாலும் மூன்றாஞ்சீர்' மாச்£ீரும் மற்றைமூன்றும் விளச்சீர்களு 

Wives அளவடிகள் கான்குசொண்ட சலிவிரு த். தங்கள். (௧.௮) 

ஒன்னலர்மணிமுடியுரிஞ்சு தாளினான் 

கன்னவிமமுவினான் சமலக்கண்ணினான் 

றன்னுபிராமெனவுலகிற்ற நிய 

மன்இுயிரனை த்தையும்புரக்குமாட்சியான், 

டு-ள், ஒன்னலர் - பசைவருடைய, மணி - ஈவமணிகளை 

யுடைய, முடி - மருடங்கள், உரிஞ்சு - தேய்தற்குக் காரணமா 

கிய, சாளினான் - அடிகளையுடையவன், கல் - மலைபோல, ஈவில்- 

செய்யப்பட்ட, தோளினான் - புயங்களையுடையவன், கமலம்- 

சாமரை மலர்போலும், கண்ண்னான் - நேச்இரங்களை யுடைய 

வன், சன் - தனத, உயிராமென - உயிர்போல சினைச்து, உல 

இல் - உலகத் இன்கண்ணே, சங்கிய - பொருந்திய, மன் - நிலை 

யுள்ள, உயிரனை சதையும் - எல்லாவுயிர்களையும், புரக்கும் - காப் 

பார்றுஇன்் ற, மாட்சியான் - பெருமையையுடையஉன் எ-று. 

பகைவர் சம்மேற் கருணை பிறப்பிக்ச வேண்டிப் பலமுறை 

யாகச் சம்முூடிகள் அவனடிகளிற்பட வணங்கு சலாலே அம்மூடி. 

களுக்குச் தேய்வுகூறப்பட்டது. அவர்கள் வணங்கு தற்குக் சார 

ணமாகச் சொல்லப்பட்ட ஊர்சீ துவ ரேகாஇகளையடைய தாளெ 

ன்பதுங் குறிச்கப்படிரின்றத, இண்மையும் பருமையுந் இரட்ட 

யம் பற்றித் கோள்களுக்கு மலையும், மலர்ச்சியுங் குளிர்ச்சியுங் 

கண்டோரை மகிழ்வித் தலும் பற்றிக் சண்களுக்குத் தாமைமல 

ரும் உபமானமாக்கப்பட்டன. உடம்பழியினும் உயிரழியாு 

வேறுடம்பு பெற்று நிற்குமாலின் மன்னாயிரென்ரூர். அது 

பதி பசு பாச மூன்றும் நிக்தியமென்கிற சைவாகமங்களா 

னுணர்க உயிரனை ச்சையு மென்றசனாற் பறவை விலங்கு மூசு 

லியவுங்கொள்ச. இங்கேபுரச்தல் பகைபிணி முதவியவற்ருற் 

ன்பம் வாராமற் காத்தல். (௩௯)



நகரப் படலம். கு 

டொருசிலைவேனில்வேளஎனையபொற்பின 

னருவரையாமெனவகன் றமார்பினான் 

கரைபொரு.முடைத் திரைக்கடலச் கானையான். 

திருகுவஞ்சினக்களிமனையசற்றத்தான். 

-ள். பொரு -போர்செய்கின்ற, சிலை- (கருப்பு) வில்லை 

யுடைய, வேனில் - வசக்கசாலச் திற்குரிய) வேளனைய- மனம 

வைட்போலும், பொற்பினான் - அழகினையுடையவன், ௮௫-௮ரிய, 

வரையாமென - மலையைப்போலும், அகன்ற - பரந்ச, மார்பி 

னான் -மார்பினையுடையவன், கரை - கரையோடும், பொரு- 

போர்செய்கின் ற, முடை - புலானாற்றம்பொருந் திய, , தஇிரை-அலை 

களையுடைய, கடல் - கடல்போலும், தானையான் - சேனையை 

யுடையவன், இருகு - மாறுபட்ட, வஞ்சினம் - மிச்ககோபச்ைத 

யுடைய, களிறனைய - யானைபோலும், £ற்றத் சான் - கோபச்)ைத 

யுடையவன் எ-று. 

மன்மதனுக்கு வேனிற் சாலகச்திலே போர்த்தொழிற்கண் 

* ணேழூச்சமுங் களிப்புமுண்டாசல்பற்றி அப்போது அவனுடம்பு 

பூரித்து. அழகுசிறக்து விளங்குமாசலாற் பொருசிலைவேனில் 

வேளென்றார், அ௮ருவரையாமென வென்தமையாந் பசைவர் 

படைக்கலங்களா லூறடையாத திட்பமுங் குறிக்கப்படுகின் ௨௮. 

அளவு காணப்படாமையும் பூமிமுழுதுஞ் சூழ் சலும் பற்றிச் சே 

னைக்குச் கடல் உவமையாக்கப்பட்டது. அக்கடலலைகள்போலச் 

சேனையி னணிவகுப்புகள் ஒன்றன்பின் ஜனொன்றாக வெழும்பி 

யிரைந் தகொண்டு பின்வாங்காதுசென்று பகைவரை மோதுத 

லாலும், புலானாத்றம் பகைவரிறைச்சியு முதிரமுந் தோய்ந்த 
படைக்கலங்களின் மாராமையானும் கரைபொரு முடைச் திரை 

யென்னு மடைகள் கடலுக்குச் சேர்க்கப்பட்டன யானைபோல 

மறைச்தற்குரிய சாலத்தே மறைத்து வெளிப்படுத் சற்குறிய 

காலத்தே வெளிப்படுச்சலாற் சற்றச் திற்கு யானை யுவமான 
மாச்சப்பட்ட2. 'பொள்ளென வாங்கே புறம்வேரார்காலம்பார் 2- 

துள் வேர்ப்பரொள் ளியவர்”” என்பூசனாவற்க. யானையின்சணக் 

குணமுண்டென்பது *யானையறிந்தறிந்தும் பாகனையேகொல் 

லும்” என்பதனாலநிக, திருகுவஞ்சினக்களிறு எனவும்பாடம். 

வெங்கலியிருள்கெடவெண்ணிலாவுமிழ் 

திங்கள ங்கஷிகையான்.றிகிரியொன்றினா



2௨. நைட தம, 

லங்கண்மாநிலமுழு தளிக்குமாத்நலான் 

மங்குலினெழுமடங்கு தவும்வண்கையான். 

இ-ன், வெங்கலி - தீயவவமையாகிய, இருள் - இருளான த, 

கெட - அழிய, இங்கள் - சந்திரன்போல, வெள் - வெள்ளிய, 

நிலா - நிலவை, உமிழ் - வீசு்ெற, கவிகையான் - குடையை 

யுடையவன், தஇிரியோன் றினால் - ஏசகசக்கரத்தினாலே, ௮ல் 

கண் - அழகியவிடச்ையுடைய, மா - பெரிய, நிலமுழுது - பூமி 

wider sen gwd, அளிக்கும் - அரசாளுகன் ற,”௮ ற்றலான் - வல்ல 

மையை யுடையவன், மங்குலின் - மேகத்தினும், ஏழுமடங்கு- 

ஏழுபங்கதிசமாக, உ சவும் - கொடுக்கன் ற, வள் - வளம்பொருக் 

இய, கையான் - கையையுடையவன் எ-று, 

நிலாவுமிழ் குடையெனக் குடையின் விளக்கத்தைச் சொல் 

ஓு,தலாலே ௮வனரசாட்? விளங்கு தலுங் கூறப்பட்டதாயிற்று, 

௮வ்வரகாட்டியே யாவரும் வறுமைநோரய் Fri gy 'பெருஞ்செல் 

வச்,ச.ராய் வாழ் தற்குக் காரணமாகையால் வெங்கவி யிருள்செட 

வெண்ணிலாவுமிழ் - இங்களங்கவீகையென்றார். மாரிலமுழு 

தீளிக்கு மாற்றலானென் றதனாற் பல இவுகளையுங் கண்டங்களை 

யும் வென்று தன்னாணையின் £ழ்ப்படுதஇ வாழுஞ் சக்கிரவர் த.இ 

யென்றதாயிற்று. இசனாலே பேராற்றலுடைமையும் விளங்கு 

இன்றது ஏழென்பது ஒருதொசைச்சொல்லாயினும் இங்கே பல 

வென்னும் பொருள தாம். மேகம் நீரொன்றையே ஒரு பருவச் 

திலே சரும்) இவன் கைகளோ வெல்லாப் பொருள்களையு மெல் 

லாப் பருவங்களிலுந் சருமென் றதாயிற்று, கைக்கு வளமாவது 

உ,ச்,சமேகைகள் பொருந்தி முழந்சாளளவு நீண்டிரு,ச்,சல், (௪௧) 

அருளின துறையுணல்லற ச் தின்வேலிசொற் 

தெருளு.றுகல்வியந்தெய்வமாக்கடல் 

குரைகடற்புவிபுகழ்குணக்குன் றஞ்சுட 

ெரிதவழலங்கல்வேலரசரேறனான். 

இ-ள். அருளின து - கருணையினத, உறையுள் - வீடாயுள் 
ள வன், ஈல்லற,ச்.இன் - ஈல்ல,சருமமாகிய (பயி) Aer g, வேலி- 

வேலியாயுள்ளவன், சொல் - “நால்களாலே, செருளுறு - (பல 

வகைப் பொருள்களையும்) அ௮றிர்ச, கல்வி - கல்லிக்கு, செய்வம்- 

செய்வச்சனண்மை பொருந்திய, மாக்கடல் - பெரிய சடலாயுள்ள 

வன், குரை - ஒவிச்கின் ற, கடல் - கடல்போல, புவி-பூமியிலுள் 

ளோரால், புசழ் - புகழப்படுதின் த, குணம் - ௩ற்குணங்களெல்



நகரப் பட்லம், ௮௩ 

லாஞ் சேர்ந்த) குன்றம் - மலையா யுள்ளவன், சுடர் - ஒளியை 

யுடைய, எரி- நெருப்பானது, தவழ் - தவழ்கன் ற, அலங்கல் 

மாலையையுடைய, வேல் -வேலையுடைய, அரசர் - பகசையரசரா 
“திய (யானைகளுக்கு), ஏறனான் - ஆண்டசிங்கம்போல்பவன் எ-று, 

அருளாவது பிறவுயிர்க்கு வந்த வருச்,ச,தைக் காண்டுன்ற 
போது மனம்பொரு இரங்கலாம், ௮தற்கு வீடெனவே அது 

௮ வனிலே நிலையா யிருகச்குமென்றதர்யிற்று, அறமாவது அந் 
தணர் முதலிய வருண ச்தோரும் பிர:௦சாரி மு.சலிய வாச்சிரமத் 

“தோரும் வேத முதலியவற்றில் தச். தமக்கு விதிச்சப்பட்டவற் 

றைச் செய்தலும் வில்க்கப்பட்டவற்றைச் செய்யாமையுமாம். நல் 

லறமென்று ௮டை கொடுத்துக் கூற்லால் அது புறச்சமய நூல் 

களிற் கூறக் தஇயவறங்களை யொழித்து நிற்றல்காண்க. அறத் 
தின் வேலியெனவே அவர்களை அவற்றிற்பிறழாது நடத்துவ 

னென்ற தாயிற்று, கல்வியெனப் பொதுப்படக் கூறலால் 

* வேதம்-௪, * வேதாங்கம்-௬, மீமாஞ்சை-௪, தருக்கம்-க, புரா 

ணம்-௧, தருமநூல்-௧, ஆய பதினான்கு விச்சைகளு மெனச் 

கொள்க. அக்சல்விக்குக் கடலெனவே ௮.௮ யாவராலும் உண 

Touts ஆழமுங் கடக்சப்படாத விரிவு முடைத்தென் றதாம், 

குரைகடற் சவிபுகழென்றதனாலே கடலினலை யொலியபோலப் 

புவியிலே புகழொலி யெப்போது மெழுசல் சொல்லப்பட்டது. 

இங்கே குணமெனப் பட்டவை டுவ்வைக் ௮ பாட்டினுஞ்சொல்லா 

தொழிக் ச உயர்குலப் பிறப்பும் சதுரப்பாடுடைமையும் wp 

புகழ்ச்சி வேண்டாமையும் ஆழ்கருத் துடைமையும் பிறவுங் கொள் 

ளப்படும், எரிதவழலங்கல் வேலரசரென்றசனால் பகையரச 

சென்றதாயிற்ழு, துவரை அங்ஙகனணஞ் சிறப்பிச்சமையால் இவ 

னோடு பகைச்தற்குச் தகுதி யுடையரர் தல் தோன்றுகன்றது, 

புவிபுகழ் குணக்குன்றென்றதனாற் பெருங் €ர்த்தியும் அரசரே 

னா னென் றதனாற் பெரும்பிர தாபமும் விளங்குகன்றன. வள் 

மலியென்னும் பாட்டில் மன்னர் மன்னவனென்னு மெழுவாய் 

நின்று ௮ப்பாட்டுமுச லிப்பாட்டு வரையுமுள்ள பயணனிலைகளை ச் 

தீனிச் சனி கொண்டு முடிந்தது, இவற்றாலே செய்வச்,சன்மை 

-பெருங்கொடை பெருஞ்செல்வம் ஒப்பின்மை கிறைபுலமை உயர். 
  

* பதினான்கு வித்தைகளின் விவரத்தை மேல்௮ருங் கூர்மபுராணச் செய் 
யளானறிக. ''அங்க மாறு மறைகான்கு மீமால்யெமென்றருள் கொழித் து த- 

தங்கு நிதி தூ௮லான்று புராணமொன்று தவறெகிக் து - பொங்குதரும் 
தாலொன்று புகன்ற வீரேழ் விஞ்சையினை - யங்க ஹுலே்ற& னனித்தர் 
வற்றை யுணரர்தா ரறிவடையோர்,”'



ye நைடதம், 

குலப்பிறப்பு விளக்க நூடைமை சதுரப்பாடு அறவழி கிற்றல் 

இவை முதலிய குணங்கள் சொல்லப்படுசலினாலே இவ்வரசன் 

௪. ச்சமநாயகனென்பது பெறப்பட்ட து. (௪௨) ... 

நகரப்படல முற்றிற்று, 

௨ செய்யுள் ௭௧. 

  

e . @ ப e ந 9 

அனனத்தைக கண ணுூ?றபடலம,. 

[னன் பூஞ்சோலையிற் சென்று அதன்வளக்தைக கண்டதை 

யும், ௮ல்வன தி விடையிலுள்ள ஐர்குடாகத்தில் நாச 

aaa gee) பற்றினதையம், அசன் தயாழ் 

சை பண்டு ௮தைவீடு திசையும் இப்பட 

லஞ் சொல்ல கின்ற ஸி. ] 

கலிநிலைத்துறை. 

இன்ன கன்மைய Deu வந்த: நிற்றிணிதோ ணா 
௩ “Oo . க 

மன்னர்மன்னவன்மாி மில்வகைநலங்கேட்டுக் 

கன்னலஞ்சமைகணிந்தசொற்றமபர்தியென்னும் 

பொன்னங்கொம்பனண்மடலொடும்வைகலும்புலம்:ும், 

[Days Cleon ers ot wrt _Aa sorne தீமயந்தியின து சாமவிருப் 

ப் கதைசீ G) ap Han Ho) தூர. _ங்கி (1) க்னால் ally Ba on 4G FO) ரல் 

MULL. rll Ap san பத்து ௮வக்ைசளுள் 

ane AQusdiu (கரி வி.ய்கம உபலம்கணையா த 

லால் ௮வள் ஈன../-தரயர் த்திய இடைய 

உயர்வாகிய குணவ்எளைக்கேட்டு ௮.து 

முதலாகிய ஒன்பது அவத்தை 

களையடை ம வரு துகின் 

மை பொ து கையாற் 

மசால்லப்படு 

இன்ற து.] 

இன். கன்னல் - சர்க்கரைபோல, அஞ்சுவை - மதுரச் 

சுவையினாலே, கனிந்த - முதிர்ந்த, சொல்-சொல்லையுடைய, தம 

யந்தியென்னும் - சமயந்தியென்கிற, பொன்னங் கொம்பனாள்- 

கற்பகப் பூங்கொம்பு போல்பவள், இன்ன - இப்படிப்பட்ட, தன் 

மையனாகிய - குணா இிசயங்களையுடையவனாகிய, ஏந்து - (பூமிபா 

ரச்தைத்) சாங்குசன்ற, எழில் - அழகும், இணி - வலிமையும் 
பொருந்திய கோள் - தோள்களையுடைய, மன்னர் - அரசர் 

ச 9 . ௪ ~) ம் . உ 

களுக்கு, மன்னவன் - அரசனாகிய ஈளனுடைய, மாண் - குணப் 

களையும், எழில் - ௮ழனெ.து, வக - ௨வமையயும், நலம் - செல்
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அன்ன தீதைக் கண்ணுற்றபடலம், எ 

வதையும், கேட்டு - (அறிந்தோர்சொல்லக்) கேட்டு, மயலோ 

டம் - மயங்கு தலோடும், வைகலும் - இனந்தோறும், புலம்பும்- 
'புலம்புவாள் எ-று. 

மயலொட மென்னுமும்மை €ழ்ப்போன வேட்கை முதலர் 
யெ ஏழவச்சைகளையுந் சழுவி நின்றது. ௮வச்ைை பச்தாவனஃ 
காணு சல், பெறவேண்டல், இடைவிடாது நினை ச்தல், உடம்பு 
வாடல், தீன்வருத்தம் பிதர்ச்குச் சொல்லல், காணத இினெல்லை 
கடத்தல், தன்னாற் காணப்படிகன் றெ யெல்லாம் அவ்விரும் 
பப் பட்டவை போலுதல், பிச்சாசல், மூர்ச்சிச்சல், இறச்சல் 

என்பன, இவற்றுட் காட்டி யொழிந்ச வொன்பதும் (வேட்கை 
யொருதலை யுள்ள சன்மெலிச, லாச்கஞ் செப்ப னாணுவரை 

யிறச்ச, னோச்சுவவெல்லாம் வையேபோறன், மறத்தன் மயச் 

கஞ் சாச்காடென் றிச், சிறப்புடை மரபினலைகளவென மொழிப? 

என்பதனாலறிக. வட நூலாருள் ஆக்கஞு செப்பலையும் Wie 

வெல்லாமவையே போறலையும் நீக்க, சாசரமென்சற விழி தயி 

லாமையும், ௮ரதியென்றை வேற்றுப் புலவெறுப்புங்கூட்டிப் பச் 

சென்பாராலெனின், அவ்விரண்டும் உள்ளுதவி லடக்கிச்கொள் 

ளப்படுமென்க. சன்னலஞ்சுவைகனிந்ச , சொல்லாவ.ற - கேட் 

டோரை மூழ்விக்கும் பொருணயமமைக்க மொழியாம். அகவே 

அவளது குறைவற்ற புலமை கூறியவாருயிற்று, வாடாமை 

யாலு மொளியாலும் கண்டோர் சண்களிகூரச் செய்தல் பற்றிப் 

பொன்னங்கொம்பு உபமான மாக்சப்பட்டது. அச்சல்வி யழகு 

களிற்சிறக் ச. தமயக்தியால் விரும்பப்படுதற்கு இப்படிப்பட்ட 

தோள்களே முச்சி சாரணமென்பது தோன் ற ஏந்தெழிற்றிணி 

சோளென்ரார். சல்வி யறிவுடைய மங்கையர் அடவரிட்த்தே் 

முன்னே குணங்களையும் ௮தன்பின்னே அழகையும் ௮தன் 

பின்னே அ௮வ்விரண்டுங்கொண்டு, காமவின்பத்தையனுபவித்தநீ 

குதி துணைக்காணமாகிய செல்வச்தையும் விரும்புவராதலால், 

அம்மூறையே மாணெழில் வகைஈலங் கேட்டாளென்க.. அழகின் 

வகையாவன - கைகால் சண்முசலிய வவயவங்களி னளலையு 

நிறத்தையும் பற்றிய இயற்கை யழன் கூறுபாடும், ஆடையணி 
மு.தலியவற்றா ற் செய்துகொள்ளப்படுஞ் செயற்கையழின் கூறு 
பாமொம், (௧) 

தா.தளைர் தினவண்டுகண்படுகுழற்றைய 
லேதமற்றதன்னெழிற்ணையாமெனவெண்ணி ' 
பாதரத்தின்வேளாணையிற்பயிலுெஞ்ச தனை த் 
தாதுவிட்டனடோன்றல்பாற்றுறந்தனடுயிலை,



AD நைடதம், 

[இதனால் இடைவிடாது நினைத்தலும் ௮தனாஓளதாகும் 
விழி துயிலாமையுஞ் சொல்லப்படுகன் ற௪.] 

௫-ள். இனம் - கூட்டமாயெ, வண்டு வண்கெளானவை, 

தாது -மலர்ப்பொடியை, அளைந்து - பூசிக்கொண்டு, கண்படு- 

தங்கு சற்டெமாயிருச்கன் ற, குழல் - கூந்தலையுடைய, தையல்- 

சமயந்தியானவள், எசமத்த - குத்தமத்த, சன் - சனத, 
எழிற்கு - அழகுக்கு, இணையாமென - (இவனழகு) தகுதியா 

மென்று, எண்ணி - நினைத்து, ஆதரத்தின் - ௮சையினாலே, 
வேள் - மன்மதன து, ஆணையில் - ஆக்கினையிலே, பயிலும் - தங் 

காநின்ற, கெஞ்சதனை - (கன்) மனத்தை, * தூது - ததாக, 
தோன்றல்பால் - அரசனிடச் திலே, விட்டனள் - அனுப்பினவ 

சா, துயிலை -ரிச்திரையை, துறந்தனள் - இழந்தாள் எ-று, 

௮ழகூனொலே தனக்குயர்ந் சவளேயன் றி யொப்பவசொருச் இ 

யிருக்கும் அதுவே சன்னழகுக்குச் குறைவாமென்று கொள்வ 

ளாதலால் அ௮கச்குறைவு மில்லையென்பது தோன் ந எசமற்ற சன் 

னெழிற்கெனச் சொல்லப்பட்டது. டுங்கே யிணையென்பது 

மாற்றுயர்ந்த பொன்னுக்கும் மாசில்லாத மணிக்கும்போலச்சன் 

னழகுக்கு மவனழகு£கு முள்ள சகு.தியாம். வேளாணையிற் பபி 

ஓசல் தன்னுரிமை கெட்டு மன்மதன் எவ்வழியிலே ஈட த 

கின்றனனோ அ௮வ்வழியிலே நடத்தல், நெஞ்சைக் தூதுவிடுதல் 

நளனிட தே மிச்குறச் செலுச்துதலாம்; ௮சாவது இடைவி 

டாது நினை சலென்ச. இனவண்டு தாதளைந்து சண்படுகுழற் 

ஹையல் தயிலைச் துதந்கசனளெனவே தன்னையடுத ௪ ௮ஃ றிணை 

யுயிர்களுக்கும் நி.த்திரைசெய்தற் டெமா யுள்ளவள் சான் அ;சனை 

யிழந்தனளோ வென்னு மிரச்கச்சைச் சோற்றுகன்றது, (௨) 

மின்னிலங்கு * வேனஎன்பெயர்கேட்டிடும்விழைவாற் 
பொன்னின்வார்கழல்லிதர்ப்ப்கோன்பேரவைபோர்து 
மன்னர்யாரினும்வந் தியர்நிட தனே த்தெடுப்ப 
வன்னவன்புகழ்கேட்டலும்புளகமுற்றயரும், 
  

* இதன்சண் ''செஞ்சதனைத் தா துவிட்டனள்'' என்றதனால் வரைந் 
Osi gt கூட்டத்திற்குஏ துவாபெ மெய்ப்பாடு எட்டலுள் தூ.துமூனிவின் 
மை என்னு மெயப்பாடும், அறக்சன டுயில் என்றதனால் கண் டுயின்மறுத் 
தல் என்னு மெய்ப்பாடும் வர்தவா சாண்க, 

ர *'ஈனன் பெயர் கேட்டிடும் வீழைவில்'' எனவும், ௮ன்னவன் புகழ் 
கேட்டலும் ''புளகமுற்றயரும்'' எனவுங் கூறியதனால் உறுபெயர் கேட்டல் 
என்னு மெய்ப்பாடும் போதால் தெளிக, இதனை ''இன்பத்தை வெறுத்தல்'' 
என்னலும் மெயப்பாட்டியற் சூழ்திரக்சா ஓுணாவைத்தார். ஆரியர் கொல் 
காபபியனார்,
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[இ.த மூசன மூன்று பாட்டால் கேள்வி 
விருபபஞ் சொல்லப்படுசன் றது | 

ட-ள். மின் - மின்னல்போல, இலங்கு - விளங்காசின் ற, 

வேல் - வேலையுடைய, ௩ளன் - ௩ளச்சக்ெவர்த்.தியின து, பெயர்- 

நாமத்தை, கேட்டிடும் - கேட்க வேண்டுமென்ற, விழைவால்- 

ஆசையினாலே, பொன்னின் - பொன்னாலாகிய, வார் - நீட்டுபொ 

ரூ௩திய, கழல் - வீரச்கடிலையுடைய, விதர்ப்பர்கோன் - விதர்ப்ப 

சேசச்தாருடைய வாசன த, பேரவை- பெரிய சபையின் கண், 

போந்து - (அவனைச் தொழுதற்குச் செல்கின் றவள்போலச்) 

சென்ற, மன்னர்யாரினும் - அரசர்பலரினும், வந்தியர் - புகழ் 

வோபானவர், நிடசன் - நிடததோசத்தரசனை, ஏத்தெடுப்ப- 

அ.இகமாகப்புகழ, அன்னன் - அப்படிப் புகழ்பெற்ற வரசனு, 

புகழ் - ர்சதியை, கேட்டலும் - கேட்டவளவிலே, புளசம்- 

மெய்ம்மயிர் லீர்ச்தலை, உற்று - அடைந்து, அயரும்-(தமயக் தி) 

வாடுவாள் எ-று. 

நசான்பெயர் சேட்பகென்னாது கேட்டிடும் விழைவா லென் 

ற சனால், போந்து என் றதற்கு,ச் தந்சவைச்சொழச் செல்கின் 

றவள்போலச் சென்றென்று பொருள் கூறப்பட்டது. நற்குல 

மகளிர்க்கு விவாசமளவும் தந்ைசையைச் தொழுதலும் விவாகத் 

இன்பின் கணவனைத்சொழுதலும் நிச். தஇியவிதியாமென்ச. நளன் 

பெயர் கேட்டிடும் விழைலினாலே வந்தியரவனைப் புகழுஞ் சமய 

நோக்கிச் சென்றாளேன்க. ஒருபெரியவரசன் முன்னே பல 

சேசத்தரசர் குணங்களையும் உள்ளவாறு புகழ்ந்துரைத்.தல் வக 

இயர் கடனாதலால் அவர் ஈளன் குணத்தை yur gs திப் புகழ்க் சா 

சென்ச. புளகத்தால் ௮வன்மே லவளுக்காசை மிகுந்தமை 

வெளிப்படுன்றத. புளகித்தல் உவகைச சுவையைப் பதறிய 

விறலாம். இப்படிப்பட்டவனை எனக்குக் கணவஞாகப்பெற்றிலே 

னென்னுமூுள்ள நிகழ்ச்சியே அயர் தற்குக்காரணமாதல்தோன்று 

கின்றது. (௩) 

அனங்கனையொழியாமண்ணிலாடவற்றெரி திசென்னாக் 

கனங்குழையவரான்மன்னர்க்கோரொருகுற்றங்காட்டி 

பினஞ்செய்வண்டிமிருந்தண்டார்நளனல தில்லையென்று 

மனங்களித் துளைப்பக்கேட்டுமம்மர்கோயுழக்குமாதோ. 

ட-ள். அனங்கனை -மன்மதனை, ஒழியா-ஓழிச்து, மண் 

ணில் - பூமியின்௧கண், ஆடவன் - ஒருகாளையை, தெரி.திரென்னா-



௯௦ நைடதம். 

அ.ராய்ந் செடுங்களென்ற சொல்லி, சனம் - சனம்பொருக்திய, 

குழையவரால் - காசணியையுடைய மகளிசால், மன்னர்க்கு-மற் 

ைதயரசர்களுக்கு, ஓரொரு குற்றம் - ஓவ்வொரு குற்றத்தை, 
காட்டி -சொல்விச்துக்கொண்டு, இனஞ்செய் - கூட்டஞ்செய் 

தின் 2, வண்டு -லண்கெளானவை, இமிரும் - ஒலிச்கப்பெறு 

Gorm, தண் - குளிர்ச்சிபொருந் திய, தார்-மாலையையுடைய, ௩ள 

னது-ஈ௩ள.ராசனல்லாமல், இல்லையென்று - (ஒருவனு) மில்லை 
யென்று, மனம் -கெஞ்சச்தில், களித்து - மதிழ்ந்து, உரைப்ப- 

(அவர்)சொல்ல, கேட்டு - (தான்) கேட்டு, மம்மர் - மயச்சமாகயெ, 

கோய் - நேரயிலே, உழக்கும் - (சமய தி) வருந்துவாள் ௪-று. 

மன்மதனுக்கு அழகு நிறைந் இருந்தல் காணச்சச்ச அங்க 
மில்லாச குறையுளசென்பதுதோன்ற அனங்கனளென்றும், 96 

காரண ச தினாலே ௮வன தழகு பயன்படுவ சன்றென்பது கருஇ 
ஒழியாவென்றும், விண்ணவரிற்ெந்த மன்மதனை யொழிக்கவே 

தண்டபூபிக சியாயச்தினாலே மற்றை விண்ணவரும் ஒழிக்கப் 

பட்டமையினாலே மண்ண'லாடவனென்றும், சொல்லினாள். எல் 

லாவவயங்களி னழகுமொருவனுச்சே யமைதலரிதாசலால் ஓவ் 

வோரரசனுச்கு மொவ்வொரு குற்றங்கூறி ஈளனிடத்தெல்லா 

வவயங்களினழகும் இருதீசல்பற்றி நளனைக்கூறி அதனைப் பின் 

னும் வலியுறுக்சர்கு உளனென்னாது அலதில்லை யென்ளுர், 

அவன்குணங்களைச் சொல்லும்போது சொல்கின்றோர்க்கே மன 

ம௫ழெச்சியுண்டாதலால் மனங்களித் துரைப்பவென்ருர். என்னாக் 

காட்டிக் கேட்டுழக்கும் எனமுடிக்க, அனங்களனென்னும் விசேடி 

யம் ௮சன்பொருளாகிய மன்மதனை விலக்குதற்குச் தருங்கருச் 

தையுட்சொண்டிருச்சலாலே கநத்தடைகோளியணி. (௪) 

பாளை வாய்கமு௫ற்றாவிப்பபெழஞ்சி தறிவாளை 

தாளதாமரைபிற்றுஞ்சுரதண்பணைகிட தராட்டி 

னீள்வளங்கேட்பாள்போலத்தாதர்பானிருபன்சீர்கேட் 

டாளிமொய்ம்பினனையெண்ணியணிமுலைநோக்கச்சோரும், 

இ-ள், பாளை- பாளைகளானவை, வாய் -பொருந்திய, கழு 

இல் - பாக்கும.ரத்தின்மேலே, எசாவி - பாய்ந்து, படு - குலைகளி 

லுள்ள, பழம் - கணிகளை, சிசறி-உதிர்ச்.த, வாளை - வாளைமீன் 

களானவை, சாள:4நாள ச்சையுடைய, தாமரையில் - சாமரை 

மலர்களிலே, துஞ்சும் - துயிலப்பெறுன்.ற, சண் - சண்ணிய, 

பணை - கழனிகளையுடைய, நிடச காட்டின் -நிடததேச ச் இனத,



அன்னத்தைக் சண்ணுற்றபடலம், ௯௧ 

நீள்வளம் - பெரியவள ச்சை, சகேட்பாள்போல-கேட்பவள்போல, 

தூ சர்பால் - (2 ங்கிருந்துவந் ச) தாதரிடத்து, நிருபன் - ௮7௪ 

னது, சீர் £ீர்சியை, கேட்டு-கேட்டறிந்து, ஆளி - சிங்கம் 

போல்பவனுடைய, மொய்ம்பு - தோல்களாயெ, இனனை -இன 
ததை, எண்ணி - நினைத்த, அணி - அபரணங்களையுடைய, 

மூலை - (தன்) முலைகளை, கோக்-பார்த்து, சோரும் - (தமயந் 
தியானவள்) வாடுவாள் எ-று, 

௮க்நாட்டின் வளச்சைச் கேட்பாள்போல நளன் ரைக் 

கேட்டலாவது ௩ளனை முக்யெப்பொருளாகச் காட்டாமல் ௮௩ 

காட்டையே முக்கியப் பொருளாகச் காட்டி, அரைத் தொடர்ந்து 
வருகிற அவனது சீரைச்கேட்டலாம். அசைச் கேட்கும்போது 

மற்றைகாட்டு வளங்களினு மிது பெரிதாதலின் அ௮வற்மை 

யொழித்து இதனைக் கேட்டின்ராளென்று தொள்ளு தலால், ௮வ 

ளிடச்சே ஐயமுற்றிலரென்பது தோன்ற நீள்வளமென்ருர், 
இவண் முலைகளோடு சேர்தற்கு அவன்றோள்கள் தகுதியான 
வினமாதலால் இனனெனப்பட்டது. | பொருத்தம் பார்த்தற் 

குச் தோள்கள் காணப்படாமையாலுக் தன் மூலைகள் காணப்டடு 

SOT gy அவற்றை மன சீ சகாலெண்ணி இவ்ற்றைச் கண்களாலே 

பார்ச்சாளென்சு, அல்விரண்டற்கும் பொருச்சமுண்டென் தறி 

தீலாலே அவ்விரண்டுஞ் சேர் சலால் வருமின்பத்தைப் பெற்றி 

லேனென்து வாடினாளென்க. நாட்டுவளங் கேட்சையாகிய கப 

டத தினாலே களன் £€ர்கேட்கையாகிய தன் விருப்பத்தைச் சா இத் 

தலாலே பிறிநீனவிற்சியணி. (௫) 

ஒவியத்துறைகைபோயவொருவனையுருவின்மிக்க 

காவலனொருவன்மற்றோர்கன்னிநீதிட்ிகென்ன த் 

சாவருமெழிலிற்கோட்டத்தானுமர்ளனுமாக 

மேவ.ரவினிதுகோக்கிமெப்ம்மயிர்பொடிக்குமன்றே, 
[சித்திரக்காட்டு கனவிற்காட்சி முதலியவை விரஇஃளுக்கு 

வீனோ காபாயங்க ளாகையாலே இதனாலே சிழ்தி 
ரக்காட்சி விருப்பம் சொல்லப்படுகின் nm gi.|- , 

ட-ள். ஒவியம் - சித் இிரவித்சையின த, தறை - வழியிலே, 

கைபோய -- வல்லவனாகய, ஒருவளை-ஒருவனைப் (பார்த்.த), உரு 

- வின் - அழடூனாலே, மிச்ச - (யாவறினும்) மேற்பட்ட, சாலவல 

ஜனொருவன்-ஐர் ௮.ரசகுமாரனையும், மற்றோர்-வேறொரு, ser ee 
  

* 'எழிலிற்கோட்ட இனிதினோஃக'' என் ச்ததருல், எம்மெம்பாயிறு: 
மொப்புமை கோடல் என்லு மெய்ப்பாடுற்ற,து



௯௨ நைடதம், 

சன்னிகையையும், நீதீட்சிசென்ன-ரீயெழு துகவென் றுசொல்ல, 

தாவரும் - வருத்கஞ் சேர்தலில்லாக, எழிலில் - 92 இிரசாலை 

யிலே, கோட்ட -- (அவ்விருவர்: வடிவங்களையும் அவன்) எழு,௪, 

கானும் - (விரும்பிய) தானும், ௮ந்௩ளனுமாக - (விரும்பப்பட்ட) 

அ௮ந்௩ள.ராசனுமாக, மேவா - பொருக்ச, இனிது - இனிதாக, 
கோக்கு .. பார்த்து, மெய் - உடம்பிலுள்ள, மயிர் - மயிர்க 

ளானவை, பொடிக்கும் - இிலிர்ச்சப்பெறுவாள் ( சமயந் தியான 

வள்) எ-று. 

ஓவிய நாலுள் Ops றல், இருச்சதல், கிடத்தல், இயங்கு சல் 
என்னும் விகந்பங்கள் பலவுள. அவற்றை ஒன்பான் விருத இயு 
ளடக்குவர். “பன்னாள் கழி தபின்னர் முன்னா - ளெண்மெய்ப் 
பாட்டினுளிஈச்கமெய்ஃசிறீறு - யொண் வினை யோவியர் சண்ணிய 
விருத தியுள்”என ௨தயணன்கதை கூறுமாற்றா னுணர்ச. 

ஒருவனை யென்பது பார்த்சென்னுஞ் சொல்வருவித்து 

முடிக்கப்பட்டது; இது சொல்லெச்சம், 'சொல்லெனெச்ச 

மூன்னும்பின்னுஞ் - சொல்லள வல்ல தெஞ்சு சலின்றே.” எழில்- 

வண்ணம்; அழகுமாம். கைபோசல் -சிறுமைபோதல்,. சன் 

சொற்குதிப்பறிந்து சன் விருப்பச் இன்படி யெழுச வேண்ட 

லால் ஒவியத்துறை கைபோயவொருவன் தெரிந் கொள்ளப் 

பட்டான். மன்மதன் முசலியோரையொழிச்து நாற்றிசையி 

னும் புகழ்பெற்ற களனென்று உய்த்துணர்ந்து கொள்ளுசற்கு 

உருவின் மிக்கவனென்னாது உருவின்மிச்ச சாவலனொருவனென் 

௮ம், அதுவரையி லவனோடு சம்பந் ச மில்லா சவஞரங் ஈன்னிகை 

யுமாதிய சன்னைக்குறிப்பிச்சற்கு ஒருச்தி யென்னாதுமற்ஜளோர் 

கன்னியென்றங் கூறினாள். நளனையுந் தன்னையும் வெளிப் 

படையாகச் சொல்லாமைக்குக் காரணம் காணமேயாம். அவ் 

வெழுதுசலீலே அவனுக்கு மனஷூக்க முண்டாதற் பொருட்டு 

வேண்டிக்கோடல் பொருள்படத்தீட்டென்னா௮ு தீட்கெவென் 

ருள். அ௮வ்வெழுதப்பட்டவை விபரீ சப்படாமல் சன் விருப்பத் 

இன்படியே அமைதலால் சானுமக் ஈளனுமாக நோக்கினாளென்ச. 

சன்னுருவங்காணப்பட்டு நிற்றலாலும் ஈகளனுருவஞ் செவிப்புல 

வாணர்ச்சியைச் கொண்டு பார்த் தறியவேண்தெலாலும் முன் 

சொல்லப்பட்ட முறைப்படி அ௮பாளனுந் தானுமாகவன் OS சானு 

மந் ஈளனுமாகக் கண்டாளென்றார். அன்றியும் இப்பாட்டுக்கு 

அழூனொலே மிச்க வொருவனையு மொருச்இியையும் எழுசென்று 

பின்னே அல்வுருவங்களை அழகான் மிக்கவர் சாமிருவருமே 
LIST HUHO OS சாமாசச் சண்டாளெனினும் அமையும்,



அன்ன தைக கண்ணுற்றபடலம், ௯௬௩. 

உண்மையாகவே தாமல்லாதிருந்தாலும் வினோதமாச அவற் 

ons தாமாகப்பாவித்தப் பார்த்து ம௫ழ்க்சாளென்ச. மயிர் 

பொடித்தல் உலகைச் சுவைபற்றிய விரலாம். (௬) 

* வள்ளற்ரு.ரகலர் சன்னில்உனமுலை தளை க்கவெண்ணு 

முள்ளத்தாள்கனவிற்காணாதொழிந்தராளுளதோகங்கு 

னள்ளிற்கூர் துபிலிற்காணண்பொருள் காணுங்கொல்லோ 

மெள்ளத்தான்விதியாற்காட்டுஞ்செயலினை விலக்கலா மோ. 

[இ முதலிரண்டு பாட்டுக்களால் கனவிற்காட்டு 

சொல்லப்படுகன ற.து.] 

௫-ள். வள்ளல் -௩ளச்சக்கிரவர்த் தியின த, தார் - மாலையை, 

யுடைய, அசலந்தன்னில் - மார்பின்கண்ணே, உ௨னம் சத்தி 

ர.தையுடைய, முலை - முலைகளானவை, தஇளைச்ச - அழுந்தா 

நிதீக, எண்ணும் - (அவனை) இடைவிடாது நினைக்கின் ற, உள் 

எத்தாள் - மனத்தை யுடைய தமயக்தியானவள், சனவில்- 

சொப்பன ச்திலே, காணாது - காணா திருக்க, ஒழி தாள் - சழிந்த 
நாளும், உளசோ உண்டோ (இல்லை,) காஸ- (முன்) காணப் 

படாமல், ஈண் - தங்கிய, பொருள் - ஒருபொருளை, கங்குல் - இர 

வின து, ஈள்ளில் -ஈடுவிலே, கூர் - செய்யப்பட்ட, தயிலில்-கிதீ 

இஇிரையினால், காணுங்கொல் - (ஒருவன்) காண்பானோ (வெனின்,) 

விதியால் - ஊழினால், காட்டும் - (அதனைக்) காட்டுஇன் ற, கெய 

வீனை - (அந்ரிதீ திரையின்) செய்கையை, மெள்ள் சீதான் - விரை 

யாமலேனும், விலச்கலாமோ - (௮சம்பவமென்று) விலக்கலாமோ 

(ஆகாது) ௪-று. 

,தஇளைக்கவென்னும் வினையெச்சம் சாணாதென்னு மெதிர் 

மரையின் முசனிலைச் சொழில்சொண்டது, முன்னே தயி 

லைச் துறந்தனளென்ப தனோடு இங்கே பலநாள்களிலும் தயின் ற 

பின் வருவசாயெ கனவுசண்டா ளென்றது மாநன்றோவெனின், 

௮வனை இடைவிடாது இந் இித்இிருடப்பவளுக்கு நெடுங்கால வாச 

னையாற் சிறிது கண்ணுறக்கம் வருவசன்றிப் பழையபடி நித 

Hor Osi Goes நளனைச் சனச்கு இடைவிடாது He 

HéGer nacrGu sour Murcer இனக்சோறுங் sor S Cou 
  

* Wp ள்ளத்தாள் சனவிற் காணாதொழிக்த காளுளதோ'' எனறதி கள 

வொடு மயங்கல் எனது மெய்ப்பாடு, ௮தனை !-இனபத்தை வெறுத்சல்'' 
என்னு௩் தொல்சாப்பிய வீதியானுணர்க, சகரன், காரி, களன், ுக்துமாரி, 
நிருதி, செம்பியன், வீராடன் என்னும் முதல் வள்ளன்மார் எழுவருள் ஒரு ௮ 

எல் பத்தி வள்ளல் என்றார்,



௯௬௪ நைடதம், 

சன்னைப் புணர்சன்றவனாக அவனைக் காண்டின்றா ளென்றும், 

ஒருபோதங் காணப்படலல்லாத ஒரு பொருளை இரவிலே கித் 

திரையினாலே காணு சல் ௮சம்பவமன்றோ வென்ற சங்கைக்கு 

௮ந்த ரித்திரையானது சன்னாலேயன் றி ஊழ்வலியினாலே ௮ப் 

படிப்பட்ட பொருளையுங் காட்டுகலால் அதனை அ௮சம்பவமென்ன 

லாகாதென்றுஞ் சொல்லியசாம். இங்கே சாணுதலுக்குக் கட் 

பொறி மாசி இர த்தாலன்றி மற்றைப் பொறிகளா லனுபவித்ச 

லுவ் கொள்க. மெல்ல என்பது மெள்ள என எதுகை பற்றி வந் 

தீது. விதியாற் காட்டுஞ் செயலினை விலச்சலாமோ வென்னும் 
பொதுப்பொருளாலே ஈளனைக் சண்டிலாச தமயந்தி கனவிலே 

௮வனைக் காணுதலாடிய இறப்புப் பொருளைச் சாதிச் சலால் 

வேற்றுப்போநள் வைப்பணி. (௪) 

கட்புலனென்னுந் தாய தவடைத்திதயமேய 
வுட்பலனொடுங்ககோக்கியுறு துயிலென்னுந்தோழி 
புட்குலஞ்சழலும்வைவேலிறைபெ நிற்பொலிவுகாட்டு 
(pO Busi sr OF iu tpn Moura pss ey Ce, 

டு-ள். தூய- (ரீர்சிதுளிகளைத) தாவிய, கட்புலனென்னும்- 

சண்ணிமைகளென்கிற, சசவு--சுசயூளை, அடைத்து-சாச்இத 

கொண்டு, இயம் - நெஞ்சமாகிய (தன்வீட்டுள்)) மேய- தங் 

இயெ, உட்புலன் -மனமான து, ஒடுங்க- அடங்க, கோக்டி- (அச் 

சமயம்) பார்த்து, உறு-அடைந்ச, தயிலென்னும் -றி.த திரை 

யென்சி2, தோழி- பாங்யொனவள், புட்குலம் - பறவையின 
மானது, சுழலும் - வட்டமிடப்பெறுகின்ற, வை - கூர்மை 

பொருந்திய, வேல் -வேலையுடைய, இறை- ஈளச்சச்கிரவர்ச் இ 

யாய, எழில்- அழனெது, பொலிவு பெருக்கச்), முள்- 

முள்ளுகளாலே, பொதி--நிரைந்௪, பசு -பசிய, தாள் - சண்டை 

யுடைய, செய்ய முளரிபோல் - செந்தாமரை மஉர்போலும், 

முக,ச்தினாட்கு - முக ச்தையுடைய சமயந்திக்கு, காட்டும் - சாண் 
பிப்பாள் ௪-.று, 

அவு,சல் வினைக்கு அவாய் நிலையாலே நீர்த்துளிகளென்ற 
செயப்படுபொருள் வருவிக்கப்பட்டத., பிறர் தனச்கெதிராகா 
திருக்கச் சதவடைச்து வீட்கிள்ளே தனிச்திரு் செண்ணு 

கவோன்போல மனமானது உருவங்கள் தனக்கெ திராசா திருச்சச் 
கட்பொறிவாயிலினிமைக்கசவடை சத்து நெஞ்சமாகய சன இடத் 
சேதங்கி நெடும்பொழு செண்ணியசாற்சேர்ந்சசென்&. உட்புல 
ஜொடுக்க ஜென்ற,கனால் மற்றை மெய் வாய் மூக்குச் செலியென் 
லும் பொழறிசளிற் செல்லாமையும் பெறப்பகென்றது. ஒருச்



ன்ன திதைக்கண்ணுற்ற படலம், ௯ 

திச்கு ௮ரிசான ஒருமறைப்பொருளைப்பிறர நியாமறத்கொணர்ந்து 
சாட்டும் தோழிபோல நிசுஇிரையானது தமயந்திக்கு வள் கண் 

சளும் ௮ந்.சச்சாணமும் அறியாமல் மறைத்து நளனைக்சாட்டிய 

சென்பதாம்,. கனவிற் காட்டியறிவும் மன த. சாலன் நியுண்டாவ 

தில்லையே; அங்ஙகனமிருச்ச ௮சற்கு எவ்வாறு மறைத்துச் காட் 

டூ.யதெனின், இங்கேபொறிசகளோடுகூடிய மன சீ. துக்சேமறைகத்த 

சென்றுகொள்க. எதுசைச்காகவேயன் றிப் பறிக்கப்பட்டு, மலர்ச் 

சியும் அழருங் கெட்டுப் போகாத மலரென்பது தோன்றற்கு 

“Gur பசுந்தா”” சென்னும் ௮டை சொல்லப்பட்டது 

போலும். இஃது உநவகவணி. (௮) 

தாமமைமுகங்கள்வாட்டுந் தண்பனிக்காலந்தன்னிற் 

காமர்வெம்பசனீட்டி தீ சவண்ணாமுங்கணவர் த்தீர்க்தோ 

ேமுறுவேனிற்காலமிரவுகிட்டி ச். தவா.ுர் 

தூமமென்கூம தற்செவ்வாய்த் தடியிடைதுயரவன் றோ, 

[இதனால் கினை 2 காலுண்டாகிய துயிலாமை 

சொல்லப்படுசின் ற.த.] 

இ-2. தாமலா7- சாமரைமலர்களுடைய, முகங்கள் - முகங் 

களை, வாட்டும் - வாடச்செய்கன்ற, சண் சண்ணிய, பனிச்கா 

லம் - பனிக்சாலமான த, சன்னில்-சன்னிலே, காமர் - அழகய, 
லெம்பமல் - வெவ்விய பகலை, நீட்டிச்ச வண்ணமும் - நீள்வித்ச 

படியும், கணவர் - (தம்முடைய) காயகரினின்றும், Bri grr 

நீங்வெமாதர், ஏம் - மையலை,உறு- அடைதற்குச்காரணமா௫ிய, 

வேனிற்காலம் - வெயிற்காலமானது, தன்னில் - தன்னிலே, 

-இரவு-இரவை, நீட்டிச்தவாறும் - நீள்வித்தபடியும், தூமம்- 

புகைபோலும், மெல்-மெல்லிய, கூந்தல்-கூர் தலையும், செம்மைஈ 

கெய்ய, வாய் - வாயையும், துடி.-- உடுக்கைபோலும், இடை- 

இடையையும் உடைய தமயந்தியானவள், தயர- துன்பப்படு 

தீற்கேயாகும், அன்றோ -இது ஆச்சரியம் எ-று, 

- தைமி” முசல்தொடங்கி ஆனிமி” முடிவு வரைக்கும் பகற் 

காலம் ௨.௮-நாழிசையிலிருந்து ௩௨-நாழிகை அளவாக வளர்ந்தும் 
இதற்கேற்க இராச்காலம் ௩௨-மாழிகையிலிருந்து ௨௮-காழிசை 
யளவாகச் தேய்ந்தும் வரும், இவ்வாறே ஆடிமி" மூசல் தொ 

டங்கி மார்கழிமி” முடிவு வரைக்கும் இராக்காலம் ௨௮ - நாழிகை 

யிலிருக் ஐ ௩௨ -காழிகையளவாக வளர்ந்தும் இசற்கேற்பப்பகற் 

காலம் ௩.௨ - நாழிசையிலிருந்து ௨௮- நாழிகை யள.வாசச்



௬௭௬ நைடசம், 

தேய்ந் துவளும்) இது சூரிய சித்தாந்த முசலிய சணித நால்களா 

லும் அனுபவச்சாலும் அறியப்படும். ௨௮ - நாழிகைப் பக 

லுள்ள மார்கழியுந் சையு மாய முன்பனிப் பருவத்சையே சண் 

பனிச்கால மென்ருரென்றும், ௨௮- நாழிகை யிரவுள்ள ஆனி 

யும் ஆடியும் ஆயெ முதுவேனிற் பருவச்ையே வேணிலென்றா 

ென்றுங் கொள்க, சாமரை முசங்கள் வாட்டுமென் றதனாலும் 

கணவர்ச தீரர்சோ ரேமுறுவென் றதனாலும், அவ்விருவகைக் 

காலங்களுக்குங் கொமையே சொல்லப்பட்டதாயிர்று, பணிக் 

காலச்திலே குறைந்ச பகலும் வேனிற்காலச்இமீல குறைக்க 

இரவும் மிகுந்துதோன்றுதல் சாத்திரக் துக்கும் ௮னுபவச்திற் 
கும் விரோச மன்ரோ வெனின் விரசெளுகச்குச் சணப்பொழுது 

நெடுங்காலமா மென்பதசனால் விரோச மிலலை யென்க. (௯) 

மணியெ.ழவனையகதோளார்மனவலியகற்றுக் நத்தப் 

பண வ.ரவல்குற்?சவவாய்ப்பைந்தொடி குணனூலாக 

வணிகிஎர்சரத்திழுத்தங்கோத்தனனைசர்சென்னி 
தணவறவிஎங்குபைம்பொற்றாமரைச்தாளினானே. 

[இதுமுதல் பதினொரு பாட்டுக்களால் நளச்சகடிரவர் த்திய 

னுடைய சாமவி௫பபத்மைச் சொல்லத்தொடங்கி 

அவன் தம 18S giutanBu குண த்தைக் 

கேட்டமையபை இதலனார் சொல்லுலிரா | 

டூ-ள். ௮ரசர்- அரசருடைய, சென்னி - தலைகளிலே, தண 

வற - ஒழிவீல்லாமல், விளங்கு - விளங்குகின் ற, பைம்பொற்றா 

மரை -பரிய பொற்றாமரை மலர்களாகிய, தாளினான் - அடிகளை 
யுடைய ஈளச்சக்ெவர்சுதியானவன், அரவு-பாம்பின து, துத் த- 

கறுப்புவரிகளையுடைய, பணம் - படம்போலும், அல்குல் - அல்கு 

லையும், செவ்வாய் - செவ்வாயையும், பைந்தொடி - பச்சைவளை 

யல்களையும் உடைய சமயந்தியினது, மணி எழுஅனைய- மணிச் 

தூண்போலும், தோளார் - சோள்களையுடைப சாளைய/த, மன 

வவி-தைரியச்சை, அகற்றும் - நீக்குகின்ற, குணன் - குண 

மானது, நூலாக இழையாக, ௮ணி- (சன்) ௮அழடனொாலே, இளச்- 

விஎங்காரின் ற, 8ர்சதி - சே ச்தகளாயெ, முச்தம் - முத்துச் 

களை, கோத்தனன் - (அவ்விடழையிலே) கோ த்தான் எ-று. 

குணம்-குணன் எனப்போலி, சாமரை - அகுபெயர். அரசர் 

sug முடிகளின்மேலே பொற்றாமரை மலரைப்போல மஇழ்ந்து 

Gara ex sara அ௮வா்முடிக்கு இவனடி பொற்ருமரை மலரொனப்



௮ன்னத்தைக்கண்ணுற்ற படலம், ௯௭ 

பட்டது படத்இற் கரும்புள்ளிகள்போல அல்குலுக்கு உரோம 

மென்ச. பைந்தொடிகுணன் - மனவலி யகற்றுவ் குணன்-எனக் 

கூட்செ. மணியெழுவனையதோளார் ௮.ரசளங்காளையர், மன 
வலியகற்றலாவது - கூற்றங்கொதிச்து மேல்வசிலுங் கலங்காச 

வவரது மனரிலையைச் சகேட்சப்பட்டவளவிலே சலங்கச்செய்த 

லாம். குணமெனப் பொதுப்படச் கூறுதலால் அழகுமு தலான 

பலவுங் கொள்ளப்படும். ௮ரசனழூனொ லுண்டாகிய Sis Oe 

ளாயெ முச்துகளுச்கு ௮வள் குணம் நாலாகவெனவே முத்து 

களுக்கு நூல்போல அக்கர்ச்ககளுக்கு ௮வள்குணம் இன்றி 
யமையாத சிறப்புடைச்சென்பது பெறப்பட்டது. சீர்த்திமுத் 

தங்களைச் குண நூலிற் கோச்தல் ௮வள் தனக்குக் டெடைக்கப் 

பெறின் அவள் குணச் இனாலே தன்ூர்சதி விளங்குந் தன்மை 

யைகினை ச்சல். குணச் இடல நூலையும் £€ர்த்திபிலே மு.த்தையும் 

அஆரோபித் தலால் உநவகவணி. 

வனப்பினில்வென் றவேர்ைைத வயங்கொளுங்காலமென் 

னாச், கனைத்துவண்டிவருங்கூக் தல் கர இயவிலக்கந் தப்பா த், 

தனிப்படையாகவேறற்கெண்ணினன் இீறளஞ்டுர் தக், குனிக் 

குமென்கரும்பான்மேரு வில்லியைவெல்லுங்கோளான். 

| இதுமுதல் மூன் றுயாட்டு£களால் நளனை வெல்லுகற்கெண் 

ணி.ப மன்மதன செப்கையைச் கட்டி அவண் 

மேலவனு- ருண்டாகும விருபபம் 

குறிபபிக்கப படு ற_து.| 

௫.ள், தரளம் - மு.த்துக்களானலை, ந். - உ திராரிற்க, 

குனிக்கும் - வளைக்கப்பட்ட, மென்கரும்பால் மெல்லிய கருப்பு 

வில்லினாலே, மேருவில்லியை - மேருவை வில்லாகக்சொண்ட 

சடவுளையும், வெல்லும் - வெல்லுதற்குநினைச்ச, கோளான்- 

(பெருமையையுடைய) மன்மதனானவன், வயம் - வெற்றியை, 

சொளும் - கொள்ளு ற்கேற்கின் ற, காலமென்னா-கால(மி.துவே) 

யென்று, வண்டு-வண்கெளானவை, கனைத்து- ஒவிச்து, இவ 

ரும்- ஏறப்பெறுகன்ற, கூந்தல் - கூக்சலையுடைய சமயந்தியா 

னவள், கருதிய - (தன்னாலே) குஜிச்சப்பட்ட, இலச்சம் - கு.றியி 

னின்றும், தப்பா - தப்பாத, சனி- ஒப்பற்ற, படையாக - ஆயுச 

மாக, வனப்பினில் - அழ௫னால், வென்ற - (சன்னை) வென்ற, 

வேர்தை -நளச்சக்சரவர்ச்தியை, வேறற்கு - (அப்படையால்) 
வெல்லு கர்கு, எண்ணினன் - தலோூச்சான் எ-று. 
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௯௮ நைடதம், 

மூன்னே மேருவில்லியால் வெல்லப்பட்டவ ஸஞாமிலும் 

பின்னே உமாதேவியை மணம்புணரச் செய்சமையினாலே கரும் 

பான் மேருவில்வியை வெல்லுங்கோளானென்ரு ரென்பதுமாம், 

மாதுமை நிமித்தமாக மழுவலா னனங்சனாக்கு-கசோத 

நெஞ் சுடற்றச்£றிச் கொண்கனோ டுமைக்குமேனி, பாதிசெய்த 

வரைத் தண்டம்பண்ணிச் தன்வசமாச்செய்த, நாதனே யுலகுச் 

கெல்லா நாசனென் றேச் துவாமே.” 

என்பதனாலுமறிக, வல்லவனுக்குப் புல்லுமாயுச மென்ற 

படியே மன்மதனாற்றலை மெய்ச்சியவாருயிற்று, வயங்கொளுங் 

காலமென்றது &ர்ச திமுச் சங்களைச் குணநாலிற் சோச்சகாலச் 

சைச் சுட்டிரின்றது. வனப்பினில் வெல்லு சலாவது அழூன் 

மேற்பட்டு நிற்றலாம், தமயந்தி மன்மசனுக்கு அவனாலே குறிக் 

கப்பட்ட அ. ரசனாகெயகுறியிலே சப்பாது சென்றுதாக்கும் ஓப் 

பற்ற படைச்சல மாபினளென்க, தன்னை யழடில்வென்ற ர 

சன்மேல் உள்வயிரங்கொண்டூ அவனை வெல்லு தற்கான காலமும் 

படைச்சலமுக் சேடிச்கொண்டிருக்து அவைூடைச்சப்பெறுதலி 

னாலே வேறற் செண்ணினானென்க. வயங்கொள்ள சினை ச்தற்கு 

எதுவாகாத வனப்பினில் வென்றமையை யேதவாகசச் குறித்த 

லால் ஏதுத்தற்தறிப்பணி. கரும்பான் மேருவில்லியை வெல்லுங் 

கோளானெனச் காரணத்தினத தருமங் குறைவாயிருக்சச் காரி 

யம் பிறத் தலைச் சொப்லு தலால் ௨ - வறு பிறிதாராய்ச்சியணி. 

இவ்விரண்டுஞ் சேர் சலாலே சேர்வையணி. (௧௧) 

அ௮ணங்கிலுக் கணங்குசெய்யு மணி ரஞ்ிலோ௫, 

குணங்கமம் குருதிவைவேற் கொற்றவன் செவியுமுன், 

மணங்கமழ் தென்றற்றேரோன் வாங்குபைங் கழைகிற்பூட் 

Oa, குணஞ்செவிப் பட்டதன்னோன் வன்மையார் குணிக்கற் 

பாலா. 

௫-ள். அணங்கிலுக்கு - தெய்வ மகளிருக்கு, அணங்கு- 

வருச்,ச,ச்சை, செய்யும் - செய்கின்ற ௮ணி - அலங்கரித்த 

லாலே, சளர்- விளங்காறின் ற, ௮ம் - அழயெ, ரில் -பொன்வட் 
டத் தசட்டணியையுடைய, ஓ.இி-கூர் தலையுடைய sous Sul er து, 

Gemd-Gomorer 5, sop-mouGern, 67H -2. Or ges 

யுடைய, வை - கூர்மைபொருந்திய, வேல்-வேலையுடைய, சொற் 

ஐவன் -நளச்சக்ரெவர்ச்தியின த, செவி-காதிலே, உருமுன்- 

அடைவசன்முன்னே, மணம் -மணமானத, சமழ் - மணசக்சப்



அ௮ன்னதகதைக சண்ணுற்றபடலம். ௬௯௯ 

பெற்ற, தென்றல் - சென்றலாகய, தேரோன் - சேரையுடைய 
மன்மதனால், வாங்கு - வளைக்கப்பட்ட, பைங்கழைவில் - பதிய 
கருப்புவில்லீலே, பூட்டும் - - ஏிடப்பட்ட, குணம்- குணமானது, 
செவி- (௮ம்மன்மதன்) காதிலே, பட்டது- அடைந்த, அன் 
னோன் - அப்படிப்பட்ட மன்மசன த, வன்மை - வல்லமையை, 
யார் யாவர், குணிக்கற்பாலார் - அளவுசெய்யவல்லவர் எ-று. 

அணங்கு - சாதியொருமை. !*அணங்குஞ் சூருந்தெய்வப் 

பெண் பொதுப்பெயர்'' என்பதனாலறிக. அணங்கிலுக் கணங்கு 

செய் சல் சன்பேரழகினால் அவர்க்குப் பொறாமை வருத்தஞ் 

செய்தலால்; அல்லாமலும் அழகுக்சழகு செய்னெ றவெனினலு 

மாம். தமயந்தியின் குணம் அழகுமுசலிய பண்பாம், கரும்பு 

விற்குணம் அசன து நாணாம். *(குணமென்ப சயிறும் பண்புவ் 

கும்பம் வின்னாணுநாற்பே்'” என்பது நீகண்டு, தமயந்தியின் 

குணம் ௩என் செவியிலடைவதன் முன்னே சருப்புவில்லின் 

குணம் மன்மசன் செவியிலடைந்த தென்க. ௩ளன் செவியி 

லடைசலாவது கேட்டறியப்படுதல், மன்மதன் செவியிலடை 

தீலாவது இடதுகையால் வில்லைப்பிடித்து நின்று வலதுகையால் 

அம்பைச்தொடுச்து நாரியை யிழுச்கும்போது அக்காரிகாகள 

விற் சென்றுபடுசலாம். தமயந்தியின் குணத்தை sere கேட் 

பதற்கு மூன்னே மன்மசன் அம்பெய்யச் தொடங்குதல் கூடா 

மையாலே செவியுறா முன்னென்பது செவியுற்றளவி லென்னும் 

விரைவைக்காட்டியது. சமயந்தியினழகை யரசன்கேட் ods 

லாய காரணத்துக்குழுன்னே மன்மதன் வில்வளைததலாகிய 

காரியம் பிறத்தலைச் சொல்லுதலால் மீகையுயர்வு நவிற்சியணி 

யாதம், (sa) 
கல்வியின்றுறைகைபோயகாவலன் றன்னையின்னே 
வெல்குவலென்னகெஞ்சின்விழைவுறுகருப்புவில்லான் 
மல்லலம்புவனமூன்றும்வென்றதன்வரம்பில்சீர்த்தி 
யல்கலிலையமென்லுமாழியிலுகு த்.தகின்றான். 

(-ள். கல்வியின்-கல்வியின த, தற - வழியில், கசைபோய- 

வல்லவனாகிய, காவலன் ரன்னை - அரசனை, இன்னே - இப் 

போசே, வெல்குவலென்ன - வெல்வேனென்ழு, கெஞ்சின்- 

(சன்) மனத்தில், விழைவுற - அகேசப்பெருக்க த்சைக்கொண்ட, 

கருப்புவில்லான் -- கருப்பு வில்லையுடைய மன்மசகனானவன், ௮ம்- 

அழிய, புவனமூன்றும் - உலகமூன்றையும், வென்ற - (அ.து 

வரையில்) வென் றுசம்பாஇக்கப்பட்ட, சன் - தனது, மல்லல்- 

வளம்பொருந்திய, வரம்பில் - அளவில்லாத, €ர்ததி - ர்ச்



௧௦0 நைடதம், 

,தஇியை, அல்கலில் - சுருங்கலில்லாத, ஐயமென்னும் - சந்தேச 

மென்இன்ற, அழியில் - கடலுள், உகுத்து - முழுசச்செய்த, 

நின்றான் -(இகைத்து) நின்றான் எ-று. 

சல்வியின் றுழைகைபோய காவல னெனவே வேதாசமங்க 

ளிழ் சொல்லப்பட்ட விஇிவிலக்குகளை யையர் திரிபின் றியதிந்து 

அவ்வறிவினலே மனத்தைத் தன்வசப்படுத்தி கிற்பவனென் 

பது பெறப்பட்டது. அவனைவெல்லுசல் ௮வன் மனஙிலையைக் 

கெடுத்துக் காமச்இிற் சகலங்கச்செய்தல். அக்சல்வியறிவி னுயர்க் 

தோரை யிட்போசே வெல்லுவேனென் ராசை கூர்தல் சாகச 

மாதலாலே மன்மசனுக்கு இவனை வெவ்லமாட்டுவேனோ மாட் 

டேனோ வென்ூற வுள்ளநிகழ்ச்சிபிறந்து ௮சனால் இதுவரை 

யிலே மூன்றுலகங்களையும் வென்று சம்பாதிச்கப்பட்ட சீர்த்த 

களும் நிற்குமோ நீங்குமோவென்று சந்தேக த்சானென்க. புழி 

தாகச் சம்பாதிக்க விரும்பிய ஊஇயச்தைச் குறித்து முயன்று 

அதுவமையிலே சம்பாதித்து வைச் இருச்சப்பட்ட முதலையும் 

இழந்துபோசல் அறிவிலான் செயலாதலால், *(அக்கவ் கருதி 

முத லிழக்குஞ் செய்வீனை யூக்கார.றிவுடையார்” என்ப சனால.றிச. 

கல்வியின் றை றகைபோயவென்லுமடை ௮.ரசன் மன்மசனுச்கு 

ஐயம் சரவல்லனென்னுவ் கருச்சையுட் கொள்ளுதலால் கநத்த 

டையணி அங்கம், மன்மதனுக்குச் சந்தேகமில்லாதிருக்கச் சந் 

தேகத்தைக் கற்பிச்சலால் தோடர்புயர்வு நவிற்சியணி அங்க. 

ஆதலால் உறுப்புறுப்பிக் கலவையணி, (௧௩) 

தண்ணருச்துளிக்குங்கூர்தற்றமயர் திமுலையும்போர்வே 

லண்ணமன்புயமுங்கூட்டும்விதிவலியழூற்றம்மா 

மண்ணமைழமுழவுத்ே தோளான்மனவலிக்கவச மார 

+ னொண்மலர்வாளியாலுமு.ரனறப்பிலந்ததன்றே, 
[இதனால் மன்மதலுக்கு விதித துணையாம் பூவம்பைச் 

காண்டே ஆண்மை பயன் பட்டமை 

சொல்லப் படு ஈ.து.] 

இன். சண் - தண்ணிய, ஈரு - (மலர்,ச) சேனை, துளிக்கும்- 

துளிக்கின் ற, கூக்தல் - கூந்தலையுடைய, சமயந்தி -- தமயந்தியி 

னுடைய, முலையும் - முலைகளையும், போர் - போர்க்குரிய, வேக்- 

வேலையுடைய, ௮ண்ணல்-ஈளச்சக்கிரவர் த திமினுடைய, புயமும்- 
  

* வாளியாவன - தாமரை, மாம்பூ, அசோகம், முல்லை, குவளை என்னு 
மிவ்வைர் தமாம். ''வனசஞ்சூத மசோச முல்லை - குவளை காமன் கொலு 
மைங்கணையே'' எனருர் பிங்கலக்தையாரும்,



அன்னத்தைக் கண்ணுற்றபடலம். EOS 

சோள்களையும், கூட்டும் - சேர்க்கும், விதி - தெய்வச்தினது, 

வலி-சினைப்பானத, அழூற்று - பயனுடைத்தாயிற்று, மண்- 

துடைத்தல், அமை- அமைந்த, முழவு - மத்தளம்போலும், 

தோளான் -சோள்சளையுடைய அ௮வ்வரசனத, மனவவி- தைரி 

யமாகயெ, சவசம்-கவசமானது, மாரன் -மன்மசன த, ஒள்- 

மெல்லிய, மலர்வாளியாலும் - பூவம்பிளாலும், உரனற - உரங் 

கெட, பிளந்தது இழிந்சது எ-று. 

மன வலியில் வலியென்பது தல் விகு குன்றிய சொழிந் 

பெயர். அதுறினை சீ சலென்பது; “உய்ந்தபோமாழே வலிக்குமா 

மாண்டார் மனம்” என்பதனாலறிக. தமயந்தி மூலையும் நளன் 

புயமுங் கூட்டலென்றதற்கு அவளை டுவனுக்கு மனைவியாகச் 

செய்தென்பது பொருள். கொடிய படைக்கலங்களால் ஊறு 

படாமற்காக்குங் கவகசம்போல ௮ரசன துமனவலி காமச் இதனாலே 

ஊறுபடாமற் காச்சலாலே மனவலிக் கவசமென்றுர், அது 

பிள தீதல் நிலைகலங்குசல். தெய்வ சங்கற்பத் தினாலே எந்தக் 

காறியந் சான் முடியா சென் றசாயிற்று. மலர் வாளியாலுங் கவ 

சம் பிளந்தசென்னும் விரோதம் விதிவலிடழாற் பிளந்தசென்றதச 

னாலே அழி,சலால் மூரண்விளைந் தழிவணி. இது மனவலிச் கவச 

மென்னு முருவகச)ச அங்கமாகக் கொண்டுவந்தது. ௮ம்மா- 

வியப்பிடைச்சொல், (௧௪) 

தேங்கமழ் துளவினுனுகான்முகத்ேதவுகாளுந் 

தாங்கருங்காமவெம்மை தரிக்கவெராகுபன்ரோ 
வாங்கு தண்டி ரைபிற்றண்ணென்மலர்வயின் விந் தார்மன்ன 

னீங்கருநிழலிற்றோன்றும தனையெவ்வாறுகீககும், 

|இதனாலே முகற்கடவுளரையமவென ற மனமதனுக்கு வெல்று 

தற்கரிய திபாதென்று சொல்லபபடுகசன ற.து.] 

ட-ள். தேம் - சேனான து, கமழ் - மணக்கப்பெற்ற, துளவி 

னனும்-தளூமாலையையுடைய விட்ொமூர்த்தியும், நான்முகச் 

தேவும் - நான்கு முகங்களையுடைய பிரமாவும், நாளும் - எந்கா 

ளும், தாங்கரு - (யாவராலுந்) தாங்கு சற்கரிய, காமவெம்மை- 

மன்மதனாலுண்டாயெ வெப்பத்தை, தரிக்கலராகி- பொறுக்க 

மாட்டா தவராச, வாங்கு - வளை, சண் திரையில் - குளிர்ச்சி 

பொருந்திய பாற்கடவின் சண்ணும், தண்ணென் - குளிர்ச்சி 

பொருக்இய, மலர்வயின் - சாமரைப்பூலின்ச்ண்ணும், வதிந்தா 

சன்ரோ - வாசஞ்செய்ன் ருரன்றோ, மன்னன்-௮.ரசனான வன், 

ரீங்கரு- நீங்காத, நிழலின் - (சனத) சாயைவடிவமாக, தோன்



௧௦௨ நைடதம், 

றும்-சோன்ராரின் ற, மதனை - மன்மதனினின்றும், எவ்வாறு. 

எவ்வுபாய,ச் இனாலே, நீங்கும் - நீங்கமாட்டுவான் எ-று, 

சாமவெம்மை சிலைமொழியீறு விகாரப்பட்டது, குமர 
கோட்ட மென்பதுபோல. காமனாலாகிய வெப்பம்பொருமல் 

அதைச் தணித்துக்கொள்ளுதற்கு,ச் இருமால் பாற்கடவிலும், 

நான்முகன் தாமரைப்பூவிலும், வாசஞ்செய்கின்றா ரென்ளுர், 

படுச்கையிடமும் ௮சனமும் ஆதல்பற்தியென்க. முதற்கடவு 

எசே மன்மதனைச் கடக்கமாட்டா திருக்கையில் ஒருமனிதனாகய 

அரசன் தன துசாயை வடிவாய்த் தொடர்ந்துநிற்கின்ற அவனை 

யெப்படிக் கடச்சகமாட்வெ னென்றதாயிற்று, நிழலிற்றோன்று 

மென்றசற்கு, மன்னனது காந் இிபோலுங் காக்தியடையனாக ச் 

கோன்று மென்பது நேர்பொருளாசவும் மன்னன து சாயையின் 

வடிவமாய் ச்சோன் மென்பது பயன்படுபொருளாகவுங்கொள்க. 

நிழல் காந் இயுஞ் சாயையுமா மாதலின் காந்தி யென்பது “வாம 

நிழல்சவி வளரொளியாகும்”” என்பசனா லறிக, உடம்பினிழலை 

யொருவருங் கடக்கச் கூடாமையறிக. மன்மதமனாலே கடவுளர் 

படும் பாட்டைச்சொல்லவே ஈளன்படும் பாடு சகோன்றலாலே 
சேய்யுட் போரட்பேறணி. சாந்திபோலுங் காக் இியென்பது 

தோகையுவமை. இத அங்கம், கடக்கமாட்டாமைக்கு எதுவா 

காச நிழலிற்றோன்றுசலை யேதுவாசச் குறிச்சலால் ஏதுத்தற் 

தறிப்பணி. இது ௮ங்கி ஐதலாற் கஷவையணி. (௧௫) 

மானநீரரண ஞ்சூழ்ர் தமன்னவனலுள த A word 

தூநலப்பருவமென்னுந்தோழியன்பொழுகந 0H 

நானமும்புமுகுங்கொட்டிரகைமணிமுக் கஞ்ரூட்டு 

நீனிறமணிக்கட்கொங்கைக்குடனா ச் இனீரஈ் திபுக்காள். 

இதனால் உள்ளுகஓம் நாணவரையிறத் கலும் 
சொல்லப்படு&னறன.] 

இ-ள், மானம் -நாணமாகிய, நீராணம் - அகழியினாலே, 

குழந் த- சூழப்பட்ட, மன்னவன் - ௮ரசனற, உளச்சினூ௦ 

மனச்தினுள்ளே, தூ- குற்றமற்ற, நலப்பருவமென்னும் - மங் 

கைப்பருவமென்கின் ற, சோழி - பாங்கயினாலே, அன்பொழுக- 

(அவண்மே) லன்புபெருக, ஈத - கொடுச்சப்பட்ட, நான மும்- 

கத்தூரியையும், புழுகும் - புமுகையும், சொட்டி - அப்பி, நகை- 

காந்திபொருந்திய, மணி அழகயெ, முச்சம்- மூச்துவடத்தை, 
சூட்டும் - கூட்டப்பெற்ற, நீலமணிரிற - நீலமணிபோலும், சண்- 

ரூசகச்ையுடைய, கொக்கை - முலைகளாகிய, குடச்தினால்-
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குடங்களினாலே, நீக்தி - (அவ்வசழியைச்) கடந்து, புக்காள்- 
சென்றாள் எ-று, 

ஒரு ஈகாச்திலே பகைவர் புசாமற் காக்கும் ௮அசழிபோல 

காணம் அரசனுள்ளத்சே காமம் புசாமற் காத்தலாலே மான 

கீரரணமென்ருர். “மானமும் வெள்கலும் வட்கலுஞ் சமழ்ப்பு- 

மாணமுணர்ச்து நடையல்கும்."” புதியகாமவின்பச்சை யனுப 

விச்சற் ருறிச்சாய் முன்னும் பின்னுமுள்ள பருவங்க எனைச் 
தினுஞ் சிறந்து நிற்கையால் மங்கைப்பருவச்சைச் தூநலப் பருவ 

மென்றார். அது பன்னிரண் டாண்டுகளின் மேல்வருவது, 
௮,தஇிலே பெண்மைக்குச் சிறந்த மூலைகளரும்புசல்பற்றி அதன் 
மேல் அன்பு பிறத்சலால் அன்பொழுகவென்ரூர், மார்பிலே 

குடச்தைச்கொண்டு அழநீரைச் கடந்து அச்சளை சேர்வோர் 

போலச் சமயந்தி தன் முலைகளாலே அரசனது நாணத்சைக் 

sig quem த மனச் இலே புகுந்காளென்க. இப்படி அவள் 

செயலாகக் கூ றப்பட்டதாயினும் அரசன் அவளுடைய முலையழ 

கைக்கேட்டுச் சன்னாணச்தை யிழந்து அவளை சினை ச் இருந்தா 

னென்ப ௮ கருத். சாகக்கொள்க. உயர்வொப்வில்லாச வழகுடைய 
மகளிராயினும் எவ்வனமுூற்று மூலையரும்புசற்கு முன்னே 
௮வரை விரும்புகல் பொருந்சாச் காமமாகலின், விரும்புசற்கு 
முலைகளினியற்கை யழகோடு செயற்கை யழகுங் கா. ரணமாசல் 
சோன்ற 'நானமும் புழுகுங் சொட்டி ஈகைமணிழுச்சஞ் குட்டு 
நீனிறமணிக்கட் கொங்கை” யென்றார். மானம், பருவம், 
சொங்கை, இம்மூன்் றினும் நீரரணம் சோழி. குடம் -இம் 
மூன் ர றின். அபே சங்களை அரோபிச்சலால உநவகவணி. நீலம் 
கடைச்குறை, (௧௬) 

Ran pall oni தூபாடுக்ேே ேமலர்ப்பக। நிமாரி 

நறைவிரிபலங்கன்மார்பிற்றிளை த்தலி % "னையுக்துன்பங் 
ககமைம இவிஎங்குங்கங்குற்கா லையுமணையுமல்லாற் 

பிற ரதியாமலுள்ள தீகடக்கின னன்பிறங்கற்ரோனான். 
[ இதனால் _துயிலாமைச் துன்பஞ் சொல்லப் படுன் ற.த.] 

இ-ள். பிறங்கல் -மலைபோலும், தோளான் - தோள்களை 
யுடைய களச்சக்கரெவர் ததி, கை. சிரையையுடைய, அளி-வண் 
  

* மலர்க்கணைகளால் சையுக் துன்பமெ.ன்றது அவற்றிற் கூரிய செய 
ஓம் அவத்தையுமாம். செயல்களாவன - பெருமயக்கு, சிர தாகுலம், புணர்ச் 

Aa ணெங்குதல். மோகனம் சக்சாபம், ௨£ீசாணம் என்பவாம். ௮வத்தைச 

சாவன - பேசாதொழியாகி3 வேவு, பெருஞூச்செ, D6 GI Bl nb Gi GO, வெதும்பி 
யணவு வெறுத்தல், அழுதல் பிதற்றல், உயீர்சோர்கஓடன் மயங்கு தலாம், 
இவற்றை முறையே வடநூலார் சுப்பிரயோகம், லீப்பிரயோகம், சோகம், 
மோகம், மரணம் என்ப,



௧௦௪ நைடதம், 

டுசளானவை, குடைந்து- துளைத்து, பாடும்-பாடப்பெறுகன் ற, 

தேம் - பரிமளஎம்பொருக்திய, மலர்ப்பகழி - பூவம்புகள து, மாரி 

மழையானது, ௩றை- சேனையுடைய, விரி- மலர்ந்த, அலங்கல்- 

பூமாலையையுடைய, மார்பில் - மார்பின்கண்ணே, இளை ச்தலின்- 

படிசலினாலே, கையும் - இளைச்தலாலுண்டாகின்ற, துன்பம்- 

(சனத) ஐன்பதை, கறைமஇ -- சக்திரஞளாலே, விஎங்கும்- 

விளங்காரின் ற, கங்குற் காலையும் - இமாக்காலமும், (கறைமதி)- 

சம். திரன்போல, (விளங்கும்) - விளங்காறரின்ற, அணையும் - பாய 

லும், அல்லால் - அல்லாமல், பிறர் -மற்றொருவரும், அறியா 

மல்- அறியாதிருச்ச, உள்ளத்து - (தன்) மனத்தின்கண், ௮டக் 

இனன் மறைத்தான் எ-று, 

வெண்மை சண்ணைகளாலே மதி சயனத்திற்கு முபமான 

மாக்கப்பட்டது. இரயும் அணையும் உணர்வில் பொருள்க சாயி 

னும் *(உறுப்புடையதுபோ லுணர்வுடையது போன் -மறுத்தூ 

ரைட்பதுடபோ னெஞ்சொடு புணர்த்துஞ் - சொல்லா மரபினவற் 

ரொ செமீடூச்- செய்யாமரபிற் ரொழிற்படுத் சடக்கியும்” என் 

னும்,போநளியற் ரத்திரவிதியால் உணர் தற்றன்மையை அவற்றி 

Caster. @Qsenla அாசனிரவிலே அனுபலிச்ச துன்பச் 

சைச் சன்னறாயிர்போற் சிறந்ச நட்பாளர்ச்கும் வெளிப்படு தில 

னென்பசாயற்று, காலமு மிடமுமாகய கங்குவிலே படுக்கை 

யிலே வருந் தனமையால் அவை யதி தன வாகச் கூறப்பட்டன.) 

தளர்வொடு மெலிக் தும்வைய்ந் தினிக்குடை ஙிழற்றும் 

பைம்பொற், களரொளிப் பூணூன் வீமன் பாவையைக்கேட். 

டல்செய்யா, னளியென வுயிரையுண்மை யறத்தினையறவிட் 

டாலு, மிளிவென வெண்ணிமானம் பூண்டவ ரிரப்பர்கொல் 

லோ, 

| இதனால் - தமயந்தியைக் தருகவென்று 'இரவாமைக்குக் 

காரணஞ் சொல்லப்படுகின் ற.து.] 

(-ள். வையம் - பூமிக்கு, சனி- ஒப்பற்ற,5$குடை - குடை 

யினாலே, நிழற்றும் - நிழலை தீசருன்ற, பைம்பொன் ... பசும் 

பொன்னாலாயெ, சர் - விஎங்காகின் ற, ஒளி -- ஒளியையுடைய, 

பூணான் - அபரணத்சையுடையவரசன், தளர்வோடு- (உள்ளத்) 

தளர்ச்சியோடு, மெலிந்தும் - (உடம்பு) வாடியும், வீமன்-வீமராச 

னுடைய, பாவையை-(பு,சல்வியாகய) சமயக் இியை, ,அளியென-



௮ன்ன ததைக் கண்ணுற்றபடலம், ௧௦ 

தருகவென்று, கேட்டல் செய்யான் - (அவனை) யாடித்திலன், 

இளிவென - (ஏற்ப) திசழ்ச்சியென்று, எண்ணி-நினைச்த, மா 

னம் -மானமாகய (பூணை), பூண்டவர் - தரி.ச்தவர், உயிரை- 

பிராணனையும், உண்மை -பின்னுள்ள தாகிய, அறச்.இினை - ௪௬ 

மதச்சையும், ௮ற- பற்றற, விட்டாலும் - கைவிட்டாலும், இரப் 

பர்கொல் - இரப்பாரோ (இரவார்) எ-று. ் 

சனிக்குடை நிழற்கணிருந்து விளங்கு மவனரசாட்சியே 

யுலகுயிர்களெல்லாம் இன்புறு சற்குச் காரணமாதலால் வையக் 

சனிக்குடை நிழற்றுமென்றார். பின்மெலிம் தென்றமையால் 

தளர்வு மனத்திற் கேற்றப்பட்டது. அளியினையுயிரை யெனப் 

பாடங் கூறுவாருமுண்டு, அளியும், அறச்நினு, எடங்குமென்க. 

உயிர்-பஞ்சப் பிராணன்கள். பிராணன்களை யிழஈசபின்னு மழி 

யாது நிற்றல்பற்றி உண்மையற மென்ருர். பலதுன்பங்களினு 

மிறததற்றுன்பழும், ௮சனிலும் அ௱ச்சையழிச் சரிறுன்பமும் 

அதனினும் இரப்புச்துன்பமுங் கொடியனலஷென்று கூறியசா 

யிற்று. “ஆவிற்கு நீரென் நிரப்பினு நாவிற-சரவினிளிவா ச இல்” 

என்பதனாலும் இரச்சல் இழிவென்பதறிக. மானம் பூண்டவ 

ரிரவாரென்னும் பொதுப்பொருளால் வீமலை ச் சமய% இயையிர 

வாமை சாஇிச்சப்படுசலால் வேற்றுப் போருள்லைப்பணி,. வை 

யத்தை நிழலைச் செய்கின்ற என்று உரைச்சலு மொன்று, 

குடை--குடைந்ச வடிலாசச் தோன்றுவது, ௮.றம்-(மிபரியோர் 

களால் இதுசெய்க; இத தவிர்க என)வரையறுக்கப்பட்டது ;) பா 

வச்தை யறுப்பது எனச் காரணங் கொள்க. இழிவு என்றது 

எதுகை நோக்இத் இரிந்து நின்றது, (௧௮) 

நிறங்ளெர்வயிரத்தோளானெட்டுயிர்ப்பெறியுக்தோறும் [ன் 

பிழங்குதல்சிறிதுமின்றி வேரொன்ருன்மறைக்கும்பெட்பா 

மழங்கிளர்வேற்கண்மா தினுருவெவிவயத் தனாூக் 

கறங்வெஞ்சுழலவன்னாட்குளைப்ப.துகாக்கமாட்டான். 

[ இதனாற் காமகோயைமறைசருமாறும், ௮௮ உனமத்தத்தா 

லே மறைபடாமை.புஞ் கொல்லபபடுசெறன.] 

டு-ன், நிரம் - காந்தியினாலே, ளர் - விளங்காறின் ற, உயி 

சம் - வச்சிராயுதம்போலும், சகோளான் - சோள்சளையுடைய ௮.ர 
சஞான வன்,டெட்டுயிர்ப்பு - பெருரூச்ளை,எ றியு்தோறும் - விடும் 

போசெல்லாம், பிரங்குசல் - (அவற்றின் கா.ரணமாடிய காமம்



௧௦௭ நைடதம், 

வெளிப்படுதல், சிறிதும் - சிறிதாயினும், இன்றி - இல்லாமல், 

வேறொன்ரால் - வேரொருகாரணச்சால, மறைக்கும் - (பிறருக்கு 

௮,சனை) மறைப்பான், மறம் -கொலைச்தொழில், Sart — arm 

காரின் ற, வேல் - வேல்போலும், சண்-சண்களையுடைய, மா தின்- 

சமயக்தியின த, உருவெளி-(பி.ராந்தியால்) வெளியிலே தோன்று 

Heaps hoe, வயச்சனாகி - வசப்பட்டவனாகி, கறங்கன்- 

காற்றாடிபோல, கெஞ்சு - மனமானது, உழல - சுழல, ௮ன் 

ஞட்கு - அப்பொய்யாகச் தோன்றுகிற தமயந்திக்கு, பெட்பால்- 

ஆசையால், உரைப்பது-சொல்வதைமாத் திரம், காக்கமாட்டான்- 

மறைக்கமாட்டான் GI- gy. 

நெட்டுயிர்ப் பென்னாது நெட்டுயிர்ப்பெறியுந்கோறு மென்த 

தனால் அருகிலுள்ள மந்திரிமுசவியோர்க்கு ஒருகாற் கொன்றாக 

வேறு வேறு காரண௩தோன்ற அபியித்து அவற்றின் காரணமா 

இயெ காமச்சை மறைப்பானென்க. தோறும் - மிகு இப்பொருட் 

டில் வந்தது. கரஙடஇன்-டுன் உவமவுரு பிடைசசொல், சொல் 

வைமாச்இரம் மறைக்சகமாட்டானாயினா னென்க, அவளுக்குச் 

சொல்வசாவது ௮ளழூன் ரறெப்பையும் அதுபற்றிக் தனக் 

குண்டான விருப்பச்சையும் அவ்விருப்பங் காரணமாகக் தான 

படும் வருத்தத்தையும், அவ்வருச்சச்சை யொழிக்க ற்கு அவளி 

ரச்கஞ் செய்யவேண்டுதலையுஞ் சொல்லுதலாம். காமங்காரண 

மாச உண்டாகும் பெருகூமச்சுகளை வேறுகாரணங்களாலேமறைத் 

சமையினாலே வஜ்சநவிற்சியணி. (௧௯) 

பொறிவழியுள்ளம்போக்காப்புரவலன்காமகோயை 

மறைசெயமறையா தாகமம்மரினாணுட்கொள்ளா 

வறைகழலவனிவேந்தர்நெருக்குபேரவையினீங்கி 
நறைகமழ்சோலைசெல்வாலனுளத்தினினயத்தல்செய்தான். 

|இசுமுதலிவற்றால் தன்விருப்பங் கைகூடுதம்கு உதவியாருக் தெய்வ 

உனன ததைக் காணுதற்றாக் காரணமாகிய பொழில் விளையாட் 

OF சொல்லப்படுகின் ற_து ] 

இ.ள். பொறி- ஐம்பொறிகள து, வழி - வழியிலே, உள்ளம்- 

ன, ச்), போக்கா- செலுந$்காத, புரவலன் - அரசனான வன், 

சாமகோயை - காமலியாதியை, மறைசெய - (வேறு காரணவ் 

களால்) மறைக்க, மம்மரின் - மயக்கச்தினாலே, மறையாதாக- 

மறையாமல்வெளிப்பட, நாண் - நாணச்சை, உட்கொள்ளா- 

உள்ளேசொண்டு, ௮றை-ஒலிக்இன் ற, சழல்-வீரக்கழலையுடைய,



அன்ன க்தைக் கண்ணுற்றபடலம், ௧௦௪ 

அவனி - பூமியிலுள்ள, வேந்தர்-௮ரசர்களானவர்கள், நெருங்கு. 

நெருங்கப்பெற்றிருச்செ.ற, பேரவையின் - பெரியசபையினின் 

தும், நீங்கி-நறை-சேனானத, கமழ்-மணச்சப்பெற்ற), சோலை- 

(சனத) சிங்காரவனச்இர்கு, செல்வான் - போகும்படியாக, 

உள த்தினில் -மன ச்தின்சண், ஈயச்சல்செய்தான் - (அவன்) 
விரும்பினான் எ-று, 

பொறிகளாவன -மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்னு 
மைந்துமாம். இவற்றை முறையே துவக்கு, சங்குவை, சட்சு, 
ஆக்ரொணம், சுபோத்திரம் என்ப வடநாலார். இவற்றின் வழி 
யுள்ளம் போகலாவது - பரிசம், இரசம், உருவம், கந்தம் சச்,சம் 
என்னும் விடயங்களை அகர்வான் சேறல், புரவலன் - புரத்ச 
லில் வல்லவன், கழல் -ஙுகுபயர். அவணி--காக்கப்பவெது, 
அவனம்--காக்சல், செல்வான் - வினையெச்சம். பொறிவழி 
யுள்ளம் போக்காமையாவது மனச்சை அது விரும்பியவாறு 
பொறிகளிலே செலுத்தாது ஓயுமாது நிறுத்தலாம். முன்பாட் 
டிலே வேறொன்று ரான் மறைக்கு மென் திசனாலே காமகோயை 
மறைக்கு மாறும், உரைப்பது கரச்சமாட்டா னென்் றசனாலே 
அது வெளிப்படுமாறும் வகுத்துச் சொல்லப்பட்டமையால், இப் 
பாட்டிலே மறைசெய மறையாசாக வெனகச்தொகுத்துச்கூறி 
னார். அணறைகழலவணிமவக்தர் செருங்குபேரவை யாதலின் ௮௪ 
னஈச்சசே சனறு காமகோய் வெளிப்படுதல் சன்னிறைமைச் 
குணங்கறக் இழுக்காமென்று நமாணிஞனென்க. அ௩காணம் 
பிறர்க்கு வெளிப்படாது உள்ளே சானே யடக்கப்பட்ட Oger 
பது தோன்றாரணி என்னாது நமாணுட் கொள்ளா வென்றார். ௮௧ 
நரணச்சால் ஐச்சபையினீங்கிச் சணித் திருச்ச வேண்டிச் சங் 
காரவன த்தும்குச் செல்ல விரும்பினானென் ௪, (௨௦) 

கொட்புறவுலவுக்தோ.றுங்குரக்தடை துகளின்குப்பை 
அட்பமாரணுச்களென்னுநுவலருமன ச்தின் கூட்டங் 

கட்புலன்கதுவல்செல்லாக்கடுப்பினைக்கற்பான்காலைப் [ oor. 

பெட்புறப்பிடித்தல்போலப் பிறங்குமாக்கொணர்மினென்றா 

[இதனால் * இராசபுரலி கொணர்க வென்றமை 

சொல்லபபடுகின் றது. | 

இ-ள். கொட்புற- சுழற்சிபொருந்த, உலவுந்சோறும் - சஞ் 

“ரிக்குக்தா தம், குரச்து - குஎம்புகளினின் அம், அடை - (கால் 
Lenni mA ௭௯. 

“ இரா£புரவியாவது - மங்கையர் மணம்போல மிக்க மணத்ததாய், 
வாழைப் அப்போனில காதுகளை யுடைத்தாய், நான்கு கால்களும பிடரும் 
முகமும் முகும் முற்பக்கமும் வெண்ணிறமுடைத்தாய், எண்பத் திருவிர 
அயர்க்ததா யுள்ளகாம். இதனை !'மாதர்தம்மணமென மிக்கமணக்சழு'' 
எனவரூஉம் சூத்திரக்தானிக, 

 



௧௦௮ COG. FLD, 

களை) யடைன் ற, துகளின் - புழுதியினத, குப்பை ஃ கூட்ட 

மான து, கட்புலன் - கண்ணறிவிற்கு, கதுவல்செல்லா - பற்று 

கீல் கூடா, கடுப்பினை - வேகச்சை, கற்பான் - சற்கும்பொ 

ரட்ட, காலை - கால்களை, பெட்புற- அசைமிக, பிடிச்சல்-பிடி ச் 

தலையுடைய, நுட்பமார் - நுண்மைபொருக்திய, ௮ணுக்களென் 

னும் - அுணுக்களபொென்கித, நுவலரும் - (எண்ணிச்) சொல்லக் 

கூடாத, மனத்தின் - மனங்களது, கூட்டம் - கூட்டத்தை, 

போல ஒச்துச்சோன்ருஙிந்க, பிறங்கு - விளங்குகின்ற, மா- 

கு. திரையை, கொணர்மின் - கொண்வொருங்கள், என்றான்- 

என்றுசொன்னான் (அரசன்) எ-று. | 

கொட்புறவுலவல் - கொள எரிவட்டம் போன்று மண்டவித் 

துச்செல்லு தல். ““இருவகைச்சாரியு மெதிர்ந்துவட்டமாய் - வரு 

aloe, @JCurcr மறுசெலாமொரு, துரக தமேனிலைரின் தோ 

நறமொத்தொருவற௩டத்தினு ரொரு&ணச்தினே” என்பதிற் 

காண்க, நீயாயநூலார்மதம் பற்றி மனச்தையணுவென்றார், 

“இன்பமுசவிய பன்புகத்சரூஉங், கருவியாம்பொறி மனமஃ 

துயிர்தோ, நின் றியமையாது வேண்டவிற்பலவா, யணுவாய்நிற்கு 

மென்மஞார்புலவர்” என்பசனாலறிக. போலுதல் - துகளின்செ 

யல். பிறங்குசல்-கு.இரைச் செயல், அரிரியவைச்சொழுதுகற்ச 

வேண்டுசல் மாணாம்சரது கடனா சலாலே கழற்பான்காலைப் பெட்பு 

றப் பிடித்தலென்றார். ௮க்துகளின் கூட்டச் அப்படிப்பட்ட 

மனச்கூட்டமாகச் குறிச சலாலே போநட்டற்குறிப்பணி. (௨௧) 

பன்னகஞ்சுமர்தவைப்போர்தோளினிற்பரிக்குமன்னர் 

மன்னனைப்பரிப்பல்யானேவருக இரிரலி சன்னை 
யென்னைநீர் தாங்குமாதென்றேழ்பரியினைசக்கென்ன [னே 
மின்னொளிவரிக்கும்வெண்பற் கூர்தன்மாமேற்கொண்டா 

[| இதனால் ௮கருதிரைமேலேமினமை 

சொல்லப்படுகன் றது. | 

௫-ள். பன்னகம்- ௮திசேடனாலே, சுமக்ச- (ஆயிரந் தலைக 

ளாலே) சுமச்கப்படுகன் ற, வைப்பு - பூமியை, ஒர் சோளினில்- 

(சேனது) ஒருதோளினாலே, பரிக்கும் - தாங்குசன்ற, மன்னர் 

மன்னனை - ௮ரசர்ச்சாசனைச யானே - நான் சனியாக, பரிப்பல்- 
சுமக்கவல்லேன், வரு- வருன்ற, கதிர்- பெணங்களையுடைய, 
இரவிதன்னை - குரியனை, நீர்-(பலவாகிய) நீங்கள், தாங்குமாது- 
தாங்குஞ்செய்கை, என்னை - எச்தன்மைத்து, என்றது - என்று 

டழிச்து, எழ்பரியினை - (அச்சுரியன து. சேரினுடைய ஏழுகுதி



௮ன்ன தீகைக் கண்ணுற்றபடலம்; ௧௦௯ 

ரைகளையும் (பார்தது), ஈக்கென்ன - சரிச்சல்போல, வெண்பல்- 
வெள்ளைப் பற்களது, மின் - விள்ங்காரின் த, ஒளி - ஒளியை, 

' விரிக்கும் - பரப்புகின் ந, கூந்தல் - புறமயிரையுடைய, மாஃகு இ 

ரையின்மேல், மேற்கொண்டான் -- (௮.ரச) னே நினான் எ-று. 

பன்னகம்--பத்.-பாதம், ஈ--இன்மை, கம்--சஞ்சரிக் ௪. 

பாதத்தினாற் சஞ்சரிச்ச லில்லாசது, இது சாஇப ற்றியபெயர், 

வைப்பு - ஆகுபெயர். பரிப்பல்-அல்லீற்று தீ சன்மையொருமை 

வினை முற்று. மன்னர்-பெருமையையுடையவர். மன்-பெருமை. 

uments வென்்றவளவிலே ஆயிரமுடிகளாற் சுமக்கப்படு 

தல் விளங்குகலால் அப்படிப்பட்ட பூமிபாரத்ை ஒருதோளாற் 

சுமக்கு மரசனையான் றனியே சுமக்கின்றேனென்று தனது மிக் 

கவலிமையைக்காட்டி, ௮.ச் சசைமையில்லாச சூரியனை நீங்களே 

மாகச் கூடிச் சமக்குமாறென்னென்று அச்சூரியன் கு. தஇிரைக 

ள்ன் வலிமைக் குறைவைச்சொல்லுதற் பொருண்மைதோன்ற 

அவமதித்துச் சிரிச்சல்கொள்க. அரசன் ஓர் தோளிற் பரிச்ச 

லாவது - ஒருதோள் வவியைக் கொண்டு பகைவரை வென்று காப் 

பாற்று சலாம், பரிச்சல்- சுமச்தலுக்குல் ETS சலுக்குஞ்சிலே 

டை. *பரிபரிசுமச் தல் வேகம் பாதுகாச் இடல்” @) sea pes. 

சூரியனது சேர்க்கு திபைகள ஏழென்னுந் கொகையினவென்க. 

ஏழெனப்பெயர்பெற்ற குதிரையொன்றே யென்பாரும், ஏழ் 

கு.தியைசளாள் அவற்றுள் எழெனப் பெயர்பெற்ற சொன்றென் 

பாரும் மறுக்கப்பட்டனர். ஈச்சலென்பது ஈறுகெட்டது. GB 

மையின் பல்லொளி விரிச்சலை அப்படிச் சரிக சலாகச் குறிச்ச 

லாலே தற்தறிப்பணியாதும். (௨௨) 

கொய்யுளைப் பரியிற்செல்லுங் குரிசில்வாண் (pss Bp 

செவ்விச், செய்யபங்கயமென்றெண்ணித் தெரிவையர்முக த் 

துலாய, வையரி பரந்தமைக்க ணாசியினக் தொடர்க துவிழ, 

மையல் களிற்றுவேக்தர் மலரடி பரவச்சென்றான். 
[இனால் வனததிற்குச் செல்லும் சிறப்புச் 

சொல்லப்படுகின் ற_து.] 

இ-ள். கொய் - கொய்யப்பட்ட, உளை - கழுச்துமயிரையு 
டைய, பரியில் - கு. திரையில், செல்லும் - போகான் ௬, குரிசில்- 
அரசனது, வாள் - காந் இபொருந்திய, முகத்தில் - வசனத்தில், 
செல்வி - பருவமுள்ள, செய்யபங்கயமென் து - செக் சாமரைப்பூ 
வென்று, எண்ணி- (அதனை) நினைச். த, செரிவையர் - மல்கைய 
ருடைய, முகச்து - மூகங்களிலே, உலாய- உலாவுகன் ற, ஐயரி- 
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௬௧௦ நைடதம், 

.பஞ்சவரிகள், பரந் -பரவப்பெற்ற, மை - அஞ்சன தைைசயுடைய, 

சன் - கண்களாகய, அளி - வண்குகளளது, இனம் - கூட்டமா 

னத, தொடர்ந்து - சென்று, வீழ - லீழாகிற்கவும், மையலங்க 

ளிற்று - மதயானைபோலும், வேந்தர் - அரசர்களானவர்கள், 

மலர் - தாமரைமலர்போலும், அடி. - பாதங்களை, பரவ - து.இ 

செய்யாகிற்சவும், சென்றான் - அரசன் போயினான் எ-று. 

குரிசில் - பெருமையிற் சிறந்தவன். பிடரியின் மயிர்கள் 

ஒன்றற்கொன் ரளவொச் திருப்பக் சச்சரிச்சப் படுதலாற் சொய் 

யுளையென்றாச். பங்கயம் -. பங்கம்--சேற்றில், யம்--தோன்று 

ag; தாமரை. தெரிவைய/--செரியப்பட்ட ஆபாண ச்சை 

யணிந்தவர். நால்வகைச் சேனைகளுள் யானைச்சேனை இறத்தல் 

பற்றிச் “களிற்நுவேக்தர்'” எனவிதந்தார். அது “தானை யானை 

குதிபையென் த? புறத்திணையியற் சூச்திரச்சானு மூணரப்படும். 

தெரிவையர் - உலாச்சகாணவந்ச அ௮ந்நகரத்து மகளிரென்க. 

நகாணுட்கொண்டு வேக்சர் நெருங்குபோவயையினீங்கிச் சனிச் 

திருச்ச வன த.இற்ருச் செல்வோனோடு வேந்சர் உடன் செல்லு 

சுற்கு இயையுமோ வெனின் ,மன்னர் மன்னனாசலின் வழிகிடச் 

சென்றாரென்சக. அல்லது கள்னுக்கு உயிர்போலச் சிறந்த ஈட் 

பரசென்று கொள்க, கண்ணளியினமென்னும் உறு௮கச்சை 

அக்கமாசச்கொண்டு செய்ய பங்கயமென் றெண்ணி” யென்றும் 

மயக்கலணி வந்தத. (௨௩) 

சுழிகொள்வாம் பரியிழிந் து துன்னலர் மெளலிதேதய்க் 

குங், கழல்களிற் கழல்கள்சேர்த்த காட்சிமுன் வெருவிச் 

கோற்ற, தழனிறத் தளிருஞ்செய்ய காமரைமலருமல்கி, வீ 

ழைவுறு வனமென்றெண்ணி விசிச்சபொற்கவசம்போன்ற, 

[இதனால் வனஞ்சேர்ச்தமை சொல்லப்படுகின் ஐ.து.] 

௫-ள். சழி- சுழியை, கொள் - கொண்ட, வாம் - தாவா 

நின்ற, பரி கு. திரையிலிருந் த, இழிந்து - இறங்கி, தன்னலர்- 

பகைவரது, மெளலி - மகுடத்லச, சேய்க்கும் - தேய்கின் ற, 

சழல்களில் - அடி.சளிலே, சேர்ச். ச - தொடுக்கப்பட்ட, கழல்கள்- 

செருப்புகளானலை, காட்சி. காண்கைக்கு, முன் - முன்னே, 

வெருவி - அஞ், தோத்ற -சோற்றுப்போன, தழல்-தீயின து, 
நிறம் - நிறத்தையுடைய, சளிரும் - சளிர்களும், செய்ய தாமரை 

மலரும் - செக் சாமரைமலர்களும், மல்கி - பெருச்சமடைந்து, 

விழைவுது - (அவற்றாலேசமக்கரணமாக) விரும்பப்பட்ட, வன



அன்னத்தைக் கண்ணுற்றபடலம், ககக 

மென்று - பொழிலென்றும் நீரென்றும், எண்ணி - ஆலோ 

சித்த, விசிதத- (அவ்வடிகளாற்) போர்த.துக் கொள்ளப்பட்ட, 

பொன் -பொன்மயமாஇய, சவசம் - கவசங்களை, போன்ற -ஓத் 

திருந்தன எ-று. 

சுழி--சமு.த் திலுள்ள தேேவமணி மு.தலாயவை, தோற்தவர், 

வன சையடைவராதலால் ௮. ரசனடிகளுக்குச் தோற்ற களிர் 

களுக்குக் சாமசை மலர்களுக்கும்வன வாசங்கூ றப்பட்ட து. சழனி 

றத சளிரென் றசனால் மாந்தளிர் ௮சோசந்தளிர்கொள்க. அலவ, 

நிறமும் மென்மையும்பற்றி யுவமமாயின,. தோற்றொளித்தா 

ரோடு பொருசற்குச் செல்லல் அரரிலைப்போரன்றே யெனின் , 

அவர்தோற்ற நிலையினின்று மீண்டும் பெருக்கலடைந் திருப்ப 

ராயிற்பொருசல் அறஙிலைப்போரேயாம். அவற்றிற்குப் பெருக்க 

மாவது -நிலவளச்தாலும் நீர்வள ச்சாலுஞ் செழுமையு மொளி 

யுங் சொண்டிருச் சலாம். வனஞ்சோலையும் நீரும்; “வனமே நீர் 

மிகுதி சாடு வளர்சோலை”” என்பசனாலறிக. அக்கழல்களை அப் 

படி.ப்பட்ட கவசங்களாகச் குறித் சலாலே போநட்டற்தற்ப்பணி, 

வயிரியாபாடற்றிந்ேன்செலிப்புலத்தினி துமாற் திக் 

கயிரவமனையவாயார்கவரிகாலசைப்பச்காமப் 

பயிரெனப்படரூமா தர்வெள்ளடைபாகுரல்கச் 

செயிரறுவனங்காப்பாளர்செறிவளங்காட்டக்கண்டான். 

[இது முதலியவற்றால் வனங் காண்கசின்றமை 

சொல்லப்படுகின் று.] 

இ-ள், வயிரியா் -பாடகர2, பாடல் - பாடலாஇிய, இச். 

சேன், மது ச்சேனை, செவிப்புல,ச்து - செவியறிவாடிய (வாயி) 

னாலே, இனிது -இனிசாக, மாந்தி- குடிச்து, கயிரவமனைய- 

செவ்வல்லி மலர்போலும், வாயார் - வாயையுடைய மாதர்கள், 

கவரி - சாமர சீ. தினாலே, கால் - வாயுவை, ௮சைப்ப - எழுப்பவும், 

காமப்பயிரென - மன்மசன துபயிர்போல, படரும் - உடன்செல் 

இன்ற, மாதர் -மாதரானவர், வெள்ளடை - வெற்றிலைச் சுருளை 

யும், பாகும் - பாக்குப்பிள வையும், நல்க-தொடுச்கவும், செயிர ற- 

குத்றமற்ற, வனம் - வனச்தை,* காப்பாளர் - காப்பவர், கெ.றி- 

கெருங்கெய, வளம் -(சோலை) வளத்தை, காட்ட காண்பிச்ச, 

சண்டான் - (அரசன்) பார்த்தான் எ-று, 

பாடல்களாவன -௮ற்றுவரி, தானல்வஙி, சார்ச் துவரி, ளெொர் 

வரி, எடுத்துக்சோள்வரி, உள்வரி, புன்புறவரி, இணைநிலவரி,



௧௧௨. நைடதம், 

மூரிவரி, நிலைவரி, சாண்வரி, கண்கூடுவரி, சேசரச்வெறி முதலா 

மின. வரியாவது- அவரவர் பிறந்த நிலச் தன்மையும், சொழிற் 

தன்மையுந் தோன்றப் பாடி ௩டி.த.தல் என்ப, 

காமப்பயிரில் நிலைமொழி ஈறு செட்டது. அ ?வசப்பள்ளி 
யிற்போல. ௮௪ காளையர்க்கு இன்பப்பயன் விளைவித்த தற்குக் 

காமனால் வளர்க்கப்பட்ட பயிரென்சு. வனபாலகரைச்கொண்டே 
வனச் சிறப்புக்களை முறையிற் பார்க்க வேண்டுசலாலே காட்டச் 

சண்டானென்றார். (௨௫) 

கோக்களெமுலைகடாங்கிக்கொடியிடைநுடங்கக்கூவு 

மாங்குயிற்ளெவிதன்னால்வருகெனமுகமன்கூறித் 

தேங்கமழ்வனமான்புன்னைப்பூம்பொரிசி தறிச்செவ்வி 

தாங்குமென்றளிர்க்கைதன்னாற்கனித.ரத் தகவிற்கண்டான். 

இ-ள். தேம் -பரிமளமானது, கமழ் - (தன்சண்) மணக் 

கின்ற, வனமான் - அவ்வனமாயெ மங்கையானவள், கோங்கு- 

சகோங்கரும்புகளாகெய, இளமுலைகள் - இளமைபொருக்திய மூலை 

களை, தாங்கி சுமந்து, கொடி - பூங்கொடியாகிய, இடை-இடை 

யான ௫, நுடங்க-- அசைய, கூவும் - கூவுன்ற, மா-மாமரத்தி 

லிருக்கின் ற, குயில்-கோகலச் தனத, ளெவிதன்னால் - இசை 

யினாலே, வருகென - (௮சசனே) வாவென்று, முசமன் -இன் 

சொல்லை, கூதி- சொல்லி, புன்னை - புன்னையினுடைய, பூ- 

மலர்களாகிய, பொரி- பொரிகளை, சிதறி- இறைத்து, செவ்வி- 

௮ழகை, தாங்கு- தாங்யெ, மென்றளிர் - மெல்லியசளிராகயெ, 

கை சன்னால் - கையினாலே, சனி-பழச்தை, சர- (சனக்குக்) 

கொடுக்க, சசவின் - சகு. தியாக, கண்டான் - (அரசன்) பார்த் 

தான எ-று, 
தன்வரலைக் கண்டவளவிலே மூலைசளின் பாரத்சைச் 

சுமந்து ,இடையசையாறிற்க அன்பிற்கடையாளமாக நல்வார் ச்சை 

சொல்லி மங்கள த தின்பொருட்டுப் பொரியிறைத் துக்காணிச்கை 

யாகச் கனிகொடுத்துச் காண்குற வொரு சுமங்கலைபோல, வன 

மானது கோங்கரும்புகளை தீ தாங்கிக் சொடியசையாகிற்பச் குயிற் 

சொத்களைக் காட்டிப் புன்னைப்புக்களை யிறைச்தச் சளிசிடைத் 

தொங்குற கனியைச் தருன்றது போலச்தோன்ற, அரசன் 

காணுதற்குரிய தகுதியின்படியே சண்டானென்ச. வன முத 

லியவற்றில் மான் முதலியவற்றின் அபேத, யாரோபிதத 
லாலே உநவகவணி, (2a)



அன்ன தகைக் கண்ணுற்றபடலம். ௧௧௩ 

அரும்பிளககைபிற்றோன்றவ நிரருவெயர்வீற்றோன்றச் 

சுரும்பிமிர்முல்லைவி சுந்தன் றலாற்றுவளுந்தோற்றம் 

விரும்பினர்ப்புணர்ந்தமா தர்மெய்யெழில்காட்டக்கண்டு 

பொருக்தலர்வணங்கும்வேலாற்கச்சமுமஇழு LDL} BB. 

[இ.து முதற்பத் துப்பாட்டுச்களால் வனத்தின் மூல்லையாதி 
களின் சிறப்புச் சொல்லப்படுகின் றது. ] 

இ-ள். அரும்பு - அரும்புகளி (னொளி), இளஈகையின் - நு 

நககைபோல, தோன்ற. விளங்கவும், அழிஈர - சிதறிய சேன் 

( ளிகள்), வெயர்வின் - வெயர்வுபோல, தோன் ॥-சோன் றவும், 

விசும்- எறிகின்ற, சென்றலால் - சென்காற்றால், துவளும்- 

அசைகன் ற, தோற்றம் -சோற்றச்சையுடைய, சுரும்பு- வண்டு 

கள், இமிர் - ஒலிக்சப்பெற்ற, முல்லை - முல்லைக் கொடியான து, 

விரும்பினர் - விரும்மிய ஆடவரை, புணர்க்க- கூடிய, மாதர்- 

மாதருடைய, மெய் - வடிவங்கள த, எழில் - அழகை, சாட்ட- 

காண்பிச்ச, சண்டு- (௮சனைப்) பார்த் த, பொருக்தலர் - பகைவ 

சானவர், வணங்கும் - தொழப்பெறுகன் ற, வேலாற்கு -வேலை 

யடைய அரசன்சண், அச்சமும் - CES gyn, மகிழும் - மகிழ் 

தலும், பூசிச- உண்டாயின எ-று. 

அரும்பு அதனொளியையுணர்ச்சலால் ஆகுபெயர். புணாந்்ச 

மங்கையர்க்கு உடனே பிறரைச்காணும்பொழுது தமதுபுணர்ச்சி 

நிகழ்க்கமை குறிகளாலே வெளிப்படுமென்னும் காணத்தாற் புன் 

சிரிப்பும் புணர்ச்சி வருச்சச் சால் வெயர்வும் உடம்பு துவளு 

கீலும் வண்டிசைபோன்று சொல்லிசை பிறச்தலு முளவா 

மென்க. சனது காமச்சை யெழுப்புசலால் அச்சமும் தன் 

காசலி போலுசலால் மகிழும் ௮ரசன் ௮அடைந்சனன். அச்சமு 

மகிழும் ௮கத்தியும் வகுளமும் பூச்சன வென்னும் பொருஞங் 

குறிச்சப்படிகின்றது. முல்லைக்கொடி தன். செய்சையினாலே 

புணர்ந்தமகளிர் வடிவத் சழசைச் காட்டுசலாலே நற்போநட் 

காட்சியணியாதம். இதற்கு இளஈகையிற் ரோன்றுகைமுசவிய 
உவமையங்கம். (௨௭௪) 
விரும்பியகண வர்க்கண்டார்மெய்புளகுற்றவென்ன 
வரும்புகண்டகத்தவாகுமாதுளைபருவத்தன் ஜித் 
தீரும்புகையிடையிற்றோன்றுங்கனிதமயர் தகொங்கைக் | ற. 
குரும்பையைகிகர்ப்பப்பொன்னங் குடந்தவமுயல்வபோன் 

இ-ள். விரும்பிய - (சம்மால்) விரும்பப்பட்ட, சணவர் - நரய 

கரை, கண்டார் - கண்டமகளீருடைய, புளகுற்ற - மயிர்க்குச்



௪௧௪ நைடதம், 

சுற்ற, மெய்யென்ன - உடம்புகள்போல, அரும்பு - அரும்பிய, 

கண்டகத்ச அகும் - முள்ளுகளையுடையனவாகிய, மாதுளை- 

மாதுளை மரங்காரில், பருவச்சன்றி -பழுச்தற்குரிய காலமல் 

லாச காலத்திலே, சரும்- (பழுக்கக்) த.ரப்படுகின் ற, புகை- 

புகையின த, இடை -௩டுவிலே, தோன்றும் - சோன்ராஙின் ற, 

சனி- கனிசளானவை, தமயரச் இ- சமயக் இியினுடைய, கொங்கை- 

மூலைகளாகயெ, குரும்பையை - குரும்பைகளை, கிசர்ப்ப- ஒப்ப 

டைய, சவம் - சவத்சை, முயல்வ- செய்கின் ரனவாடய, பொன் 

னங்குடம் -பொற்குடங்களை, போன்ற - ஓச்துச்தோன் றின 

(௮.ரசனுக்கு) எ-று. 

சண்டகம் - முள். வாகு - அழசெனினுமசம். விரும்பியகண 

வரைச்கண்ட மகளிர் மெய்யிற் புளகரும்பல் உவசையயப்பநற்றி 

யுண்டாவது. மாதுளைக்குரிச்சல்லாச வேறுபருவச் திலே அதிற் 

பயனுண்டாக்கவேண்டி அட்டுச்சோலூற ஸீர்ப்பாய்ச்சி ௮சன் 

மயிர்ப்புகை யூட்டப்படுமென்க. மாதுளங்கனிகள் சமயக் இ மூலை 

களின் சாரூப்பியச்சைப் பெறுதற்குப் புகைச்தீயிடைக் தலை 

$ழாகறின் ஐ தவஞ்செய்யும் பொற்குடம்போன் றிருர் சனசென்ச, 

பெரும்பயன் வேண்டினோர் உக] சவஞ் செய்வரென்னு முறை 

பற்றி யிங்நனுரைச்தார். அம்மாதஅுளங்கணிகளை அப்படிப்பட்ட 

பொற்குடங்களாசச் குறிச் சலாலே தற்தறிப்பணி. (௨௮) 

தண்ணருக்கொழிக்குஞ்செய்யசம்பகரனைகள்வேனி 
லண்ணல்பாசறையவிளக்கம்போன்றனவவை!(2மல்வண்டு 
நண்ணியதூமம்போன்றுசையுகர்ச்சலபங்கொன்் நீட் 

டெண்ணரும்பழிகள்போன்றுந்தனிச் தனியிருக் கமாதோ. 
இ-ள், சண் - குளிர்ச்சிபொருக் திய, ஈரா - சேனை, கொழிக் 

கும் --சொறிகன் ற, செய்ய - சவப்பாகிய, சண்பகம் - சம்பகத்தி 

னுடைய, நனைகள் - அரும்புகளானவை, வேனில் -- வசந் தகாலச் 

இற்குரிய, ௮ண்ணல் - தலைவனது, பாசறை - (சேோலையசஇய) 

படைவீட்டினுள்ளேவைக்சப்பட்ட, விளக்கம்- தீபங்களை, போன் 

றன - ஐத்திருந்தன, அவைமேல் - அவ்வரும்புகளின் மேலே, 

வண்டு - (விழுசன்ற) வண்கெளானவை, ஈண்ணிய - பொருக்்இிய, 

தூமம் - புகையை, போன்றும் - ஒத்.தும், நசையுகர்-காமிகளாகிய, 

சலபம் - விட்டில்களை, கொன்று - கொலைசெய்து, ஈட்டு- (அவ் 
விளச்குசகளாலே) சம்பாதிச்சப்பட்ட, எண்ணரு- எண்ணுதற் 
கரிய, பழிகள் - பாவங்களை, போன்றும் - ஒத்தும், தனிச் சனி- 

வேறுவேருக, இருந்ச - இருந்சன. (அரசனுக்கு) எ-று.



அன்னத்தைக் கண்ணுற்றபடலம, கக௫ி 

சண்பகமும் வேங்கையும் வண்டுணாமலர்மரம் என விருக்கச் 

சண்பகச்தின்மேல் வண்டுசேர்ந்ததாகச் சொல்லிய தென்னை 

யெனின், அதற்கு வண்செசேர்ந்து சதேனையுண்டா விறந்துபடு 

மென்பசே கருத் தாகலின் மற்றை மலர்போல ௮,சன்கண்ணுஞ் 

சேருமென்ச. மன்மசனுக்குப் படைவீடு சோலையே யாதலின் 

வேனிலண்ணல் பாசறையென்றார். * “தொடையிலஞ்சி மஞ்ச 

ளிளஞ்சோலை படைவீடு” என்பதனாலதிக, “*ஈசையுகரதுயர 

வேளீட் டெண்ணரும் பகழிபோன்ற”” மெனப்பாடமுமுண்டு, 

அ௮துமூசனூலோட மாறுபட்டும், வண்செள் அம்புகள்போன் று 

அவற்றின் மேலிருத்தற் 'இயைபின்றி நிற்தலுங்காண்க, பழி 
யைச் கரிதென்பது சேய்யள்வழக்த சம்பக வரும்புகளை அவ் 

விளச்குகளாகவும், அவ்வரும்புகளின்மேல் மொய்ச்ச வண்டுகளை 

அல்விளச்குகளின்மேத் றங்யெ புகைகளாசவும், அப்படிப்பட்ட 

பழிகளாகவுங் குறித்சலாலே தற்தறிப்பணியாதம். பழியாகக் 

குறிச்சற்கு நசையுகர்ச்சலப மென்னும் உரவகம் அங்கம். (௨௯) 

பூங்கழைக்குமானேவாற் புலம்புகொண்டினைவார்துன்ப 

மாங்குயிலுரைப்பமூசும்வரியவி மரல்வவசச தீ 

தேங்கமழ்பொழில்வாய்விட்ிச்கேட்ப துவணக்கூறு 

மாங்கதற்கன்றிலோதையதிசயிக்கரற்றல்போன்ற. 

இ-ள். பூ- அழகிய, கழை - கருப்புவில்லையுடைய, குமரன்- 

மன்மகன து, ஏவால் - அம்பினறாலே, புலம்பு - துன்பச்சை, 

கொண்டு அடைந்து, இனைவார் - இளைக்கன் ஈவாது, தஐன்பம்- 

gouge, மா-மாவிலுள்ள, குயில் - குயில்கள், உரைப்பஃ 

சொல்லாகிம்க, வரிமுரல்வ - இசைபாவெனவாகிய, ஞூசும்- 

மொய்க்கின்ற, அளி-. வண்கெளுக்கு, ” வாசம் -- இருப்பிடமாதிய, 

சேம் - சேளினால், சமழ் -மணக்டின் ற, பொழில் - சோலையா 

னது, வாய்விட்டு- உங்சொடுச்து, கேட்பது வண -சேட்பது 

போன் நிருக்க, கூறும் - சொல்லப்படுகின்ற, அங்கு - அவ்வி 

ட்த்ேே, அசற்கு - அச்செய்திக்கு, அன்றில் - அன் றிற்பறவைக 
௩. 7 

  

ஆலைக் கரும்புடிலை யைங்கணைபூ காண்சரும்பு 
மாலைக் இளிபுரவி மாருதக்தேர் - வேலை 
கடி.முரசங் கங்குல் களிறுகுயில் கா ளம் 

கொடிமகரக் திங்கள் குடை. 
தொடையிலஞ்ச மஞ்சளிளஞ் சோலைபடை வீடு 
படைமங் கையர் கழுகம் பாளை - யிடுகவரி 

காளாஞ்சி மல்லிகையாங் காரிகையீர் மாரலுக்கு 
வாளாமோ இப்பூவு மால்.



௧௧௬ நைடதம, 

ஞடைய, ஒசை - ஒலிகளானவை, அ௮.திசயிக்.து-ஆச்சரியப்பட்டு, 

அரற்றல்போன் த-கூவிசல்போன் றிருந் தன (௮.ரசனுக்கு) எ-று. 

திவண - உவமவுருபிடைச் சொல். குயிலுரைப்ப வென்று 

Cray குயிவின துகூவுசல் ௮சனதுரைச்சல்போலச்சோன்ரா 

சிற்ப வென்பது பொருளாகக்சகொள்க. இடைவிடாது நிகழும் 

வண்டொலி இடைவிட்டு நிகழும் உங்கொடுச்சல் போலுதற் 

தஇியையுமோவெனின், அங்வண்டினது சிற்றொலி குயிலினது 

பேரொலியில் இடையிடை மறைந்து அங்கனந் தோன்றுசலா 

லியையுமென்ச. தஇட்பமில்லாத கருப்புவில்லையுடைய னம்பாவ் 

லருந்து சல் அச்ச Aug Anes காரணமாமென்க. அக்குயில் 

களைச் சொல்லவனவாகவுஞ் சோலையைக் கேட்பசாகவும் அன் றில் 

களினொலிகளை அவற்றி ன தியவொலிகளாகவுங் குறிச்சலாலே 

தற்தறிப்பணி. (௩.௦) 

வெண்மதிக்கவிகைவேந்தன்விழாவயர்வனமான்பைந்தாட் 

டண்மலர்க்கார்தளங்கைமறிச்சளிததைவபோன்ற 

கவொண்மலர்பொதுளுர்தேமா தளிர்விரலசை ததுள்ளூறுங் 

கண்ணுகர்வண்டினார்ப்பாற்காமுகர்ச்சினப்பபோன்ற, 

இ-ற், வெண்மதி- வெள்ளிய சந் இரனை, கவிக - குடை 

யாகவுடைய, வேந்சன் -மன்மசனது, விழா - உற்சவத்தை, 

அயர் - செய் தற்கிடமாகிய, வனமான் - வனமாஇிய மங்கையை, 

EVE SH - சாக்தள்களானவை, பைந்தாள்  பசியகாம்பையடைய, 

சண்மலா்- சண்ணியமலர்களாகியெ, ௮ங்கை- அழகயகைகளாலே, 

மறித்து - (அச்செய்தியைக கேளேலென்று) சடுத்து, அளி- 

கருணையினாலே, ததைவபோன்ற-கிரைகின்றன போன்றன, 

ஒண்மலர் - ஒள்ளியமலர்களாலே, பொதுளும் - நிஷறக்திருக் 

இன்ற, தேமா-தேமாமரங்களானவை, களிர் - தளிராகிய, 

விரல் -விரலை, அசைத்து - ஆட்டி, உள்ளூறும் - உள்ளொழுகு 

இன்ற, கள் - தேனை, நுகர் - உண்கின்ற, வண்டின் - வண்கெ 

சாது, ஆர்ப்பால் - ஒலியினாலே, காமுகர் - காமிகளை, செப்ப 

போன்ற - (உங்காரஞ்செய்து) கோபிச்சன்றன Curer por 

(அரசனுக்கு) எ-று, 
மன்மசனது விழாவாவது ஆடவரு மகளிருஞ் சென்று : 

சோலையின்கண்ணே, பூக்கொய்தும் புனல்விளையாடியுங் காமவின் 

பத்தை யனுபவித்சலாம். அல்லது மன்மதனுச்செடுப்பதோர் 

சிறப்பெனினுமாம். இன்னும் வெண்மதிபோலுங் கவிகையுடைய



a
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௮ன்ன EO FH கண்ணுற்றபடலம். ௧௧௪ 

நளராசனது விழாவெனினுமமையும். முற்பாட்டி ற்குபில் சொல்ல 
வன ச்சாற் கேட்கப்பட்டசெய்தி கொடிதாகலின் ௮வ்வன த்தை 

நோக்கி நீயதைக் கேளற்க வெனச் சாந்தள் மலர்க்கைகளாலே 

விலக்கனெவென்ச. அளிசசைதற்குச் சலேடையாற் கருணை 

கூர் ச லென்றும் வண்டுகணிறைதலென்றும் பொருள்கொள்க, 

இக்காந்சள் விலக்குதலை யிசன்முசனூவிற் சொல்லப்பட்ட 

படியே முற்பாட்டிலே யடசக்காமல் வேறுமுடிபுசெய்தசந்கு ஏது 

வென்னையெனின், ௮ம்முசனூலுளில்லாச அன் றிலின இசயிச் 

தரற்றலை அதிலே மிகுத்துச் சொல்லியவசனாலிதனை வேறு 
மூடிபு செய்சார் போலும், இப்பாட்டிலே காந்தளது தோற்ற 

மும் மாவினது சோற்நமுஞ் கொல்லப்பட்டன, காந்தட்செடி, 

களை அ௮ங்ஙகனமக் சடுப்பனவாசவும் மாமரங்களை அப்படி வெருட் 

பவெனவாகவுங் குறித்சலாலே தற்தறிப்பணியாதம், ௩௧) 

பொன்னிதழ்ச்சண்பகத்திற்புரி.மக்கலிழத்தூங்க 
யின்னரு த் துவியினோடுமகரச் சமிறைப்பவு இத் 
தென்னிடுங்களிகொள்வண்டுசேர்க்தமைகாமவெந்நோய் 

அன்னினர்க்கின்னல்காட்டுக் தூமகேதுவிளைப்போன்ற. 

இ-ன், புரி- கட்டினது, முறுக்கு - முறுக்கானது, அவிழ- 
விரிய, ௬ங்க- ஆடி, இன் - இனிதா௫ய, ௩௫ - தேனினத, 
அளியினோட - தளியுடனே, மகரந்தம் - மகரந்தப்பொடியை, 
இறைப்ப - உதிர்க்க, ஊ.இி- (வாயினா) தூதி, சென்னிடும்-இசை 

பாடகன் ற, களிகொள் - களிப்பைசக் கொண்ட, வண்டு - வண்டு 

ளானவை, பொன் - பொன்னிறம்பொருந்திய, இகழ் - இதழ் 
கலாயுடைய, சண்பகத்தில் - சண்பகப்பூச்சளிலே, சேர்க் தமை- 
சேர்ந் சமையால், (அம்மலர்கள்), காமம் - காமமாக, வெந்நோய்- 
வெப்பகோயை, துன்னீனர்ச்கு - அடைக்தவர்க்கு, இன்னல்- 
(பின்வரும்) துன்பச்தை, சாட்டும் - சகாண்பிக்னெ.ற, தூமகேது 
வினை - வான்மீனை, போன்ற - ஒத்துச் தோன்றின (௮௪ 
னுக்கு) எ-று. | 

வண்டுகள் சண்பகச்திலே சேனுண்டவளவிலே இதக்துபடு 
மாதலால் அப்படி How sev மற்றைமலர்களி லென்றுகொள்க. 

சளிப்பினாலே சம்பகைமை கருதாத சேர்ச்சன வெனினு மமை 
யுமென்பதற்குச் தென்னிடுங் சளிகொள் வண்டென்றார். சேர் 

தில் மாலைபோலொன் ரன்பின்னென்றாச வந் துவீழ்தல். தூம 
கேது உலகத்தார்க்குப் பெருந்தன்பத்தைச் செய்தல்போல வண் 
டொழுங்கோடு கூடிய சண்பகமலர் காமிசளுச்குப் பெருந்தன்



FED நைடதம், 

பச்சைச் செய்தலாலும் வண்டொழுங்கு வால்போலவுஞ் சண்பக 
மலர் ௮சனையுடைய மீன்போலவு நிற்றலாலுக் தூமகேதுவினைப் 
போலுமென்றார். தாமகேது - புகைச்கொடி, அது வட்டம், 

தலை, நுட்பம், தூமம் என நான்குவகைப்படும், வால்வெள்ளி 

யென்பாருமுளர். தூமகேது பின்வரும் பஞ்சமுதலியவற்றிற்கு 

உற்பா தமாகலா ற் பெருந்துன்பத்திற் கேதுவாமென்ச, சண்பக 

மலரோடு சேர்ந்” வண்டொழுங்கை அப்படிப்பட்ட தூமகேது 

வாகக் குறித சாலே தற்தறிப்பணி. தாமச்கோட்கு மேற்கோள் 

வருமாறு--புறநானூறு-௧௧௭. **மைம்மீன் புகையினுக் grin’ 

சோன்றினு௩் தென்றிசை மருங்கின் வெள்ளியோடினும் வயலக 

நிறையப் பு,சற்பூ மலர? (௩௨) 
சிலப்பதிகாரம். 

5 ரியவன் புசையினும் புசைச் கொடி தோன்றினும் 

விரிகதிர் வெள்ளி சென்புலம் UL Aen a 

கால்பொரு நியப்பிற் கடுங்குர லேற்மிறாடு 

குன்மாதிர் கொண்மூப் பெயல்வளஞ் சுரப்ப? 

குளிர்க.றுஞ்சார் தசாற௮ுங்கூவிஎங்களிருள்ளே அண் 

டொலவிர்வனகணிசைமா தர்வரி முலைக்குவமைசான்ற 
தளை யவிம்பாடலச்தின்கவரிணர் சம்பராரி 
யுளை வுறவிருவர்மேலுமுடற்றினப்பசழிபோன்ற, 

இ-ள். முள் - முள்ளினாலே, ஏறுண்டு - ஒழிக்கப்பட்டு, 

ஒளிர்வன - விளங்குகன் றவையாகிய, குளிர் - குளிர்ச்சிபொருந் 

இய, ௩றுஞ்சாந்தம் - கல்லசம்கதனம்போல, காறும் - மணக்இன் ற, 

கூவிளங்கனி - வில்வப்பழங்களானவை, சணிகைமாதர் - பாத் 

தசையருடைய, (சாந்தம்) - சந்தன ச்தினாலே (நாறும்) மணக் 

இன்ற, வரி - ஈசச் குறிகளையுடைய, முலைக்கு - முலைகளுக்கு, 

உவமை - ஒப்புமையில், சான்ற - சிறந்தன ; தளையவிழ் - கட் 

டவிழ்ந் த, பாடல த்தின் - பாதிரி மரங்களுடைய, கவர் - கவர்தற் 
குரிய, இணர் - பூங்கொத்துகளானவை, சம்பராரி - மன்மத 

ஞானவன், உளைவுற - வருக்தும்படியாக, இருவர் மேலும் - நாயக 

நாயகசெ ளிருவர்மேலும், உடற்று - கோபித்தற்கு (வைத்திருக் 
சப்பட்ட) இனப்பகழிபோன்ற - அம்புக்கூட்டம் போன்றன 

(அரசனுக்கு) எ-று, 
சாக் சகாறு சல்முலைக்குங் கூட்டப்பட்ட து. குலமங்கையர்முலை 

களுக்கு ஈசச்குறிவிசேடிச். துச் சொல்லுசல்சகு தியன்றாமாதலிந் 

சணிகசைமாதர் வரிமுூலை மடென்ளூர், அன் றியும்௮வர் பலரையும்



ன்ன த்தைக் கண்ணுற்றபடலம், ௧௧௯ 

புணர்,சலின் நகக்குறி மிக்கு? சோன்றுமென்க. அ௮ல்வில்வக்கனி 
களுக்கு அப்படிப்பட்ட கணிசைமாதர் முலைகளை யுவமி.த் தலால் 

உவமையணியாதம். இனப்பகழியென்றதற்கு ௮தற்டெமாயெ 

- அம்பறாதீதாணியென்பதும், இருவரென் றதற்கு விரும்பிய ஆட 

வரும் மசளிருமென்பதுங் கருச்தாகக்சொள்க. “கவரிதழ்ச்சம்ப 

மாரி யுளைவுறவிருவார்மேலு முடற்நினப் பகழிபோன் நூ” எனப் 
பாடமுமூண்டு, இருபிளப்பாடுய விதழ் அ௮தற்கின்மையாலும் 

இரண்டீம்புகளை யொன்ருகச்சேர்ச்து இருவர்மேற் செலுத்து 
சல் கூடாமையாலும் இசன் முதனூன் முடிபிற்கு வேறுபடசலா 

ம் பொருந்தாமையுணர்க. அப்பாஇரிப்பூங்கொக்துகளை அவ் 

வம்பறாதச் தூணியாசச் குறிச் சலாலே தற்தறிப்பணி. வில்வமும் 

பாஇிரியங் கூறப்பட்டன. சம்பராரி- சம்பரனென்னும் அசுர 

னைக் கொன்றவன்; மன்மதன். அதுசரிதம் கூமர்மபுராணத்தும், 

பாகவத்த்துங் காண்க. (௩௩) 

பாசில்பிடையிற்பூ சதபைந்துடைகத் இதூய 

மாசறுநிலவுகாலு  மதியினைவிழங்குகாவிற் 

GC DF DIGS ள்யாவுக்தின்றுதின்றுமிமுக்லு த் இக் 

காசுறுசுடிகைச்செங்கட்கருகிறப்பார்தளி பொன்ற. 

இ-ள். பாசிலை-பச்சிலைகளையும், இடையில்-நடுவிலே, பூச்.த* 

மலர்ந்த, பைந் துணர் - குளிர்ச்சியொருந் தியமலர்களையுமுடைய, 

அ௮சத்தி- அகத்திமங்களானவை, தாய - பரிசுச்சமாகய, மா 
சறு - குற்றமற்ற, நிலவு - சந் இிரிகையை, காலும் - லீசுசின் த, 

மதியினை - சந்திரனை, விழுங்குநாளில்-உட்கொள்ளுகி நநாளிலே, 

சேசுறு - காந் திபொருந்திய, கலைகள்யாவும் - கலைகளையெல்லாம், 

இன்று இன்று - ஒவ்வொருகலையாகத் இன் ௮, உமிழும்-உமிழ்ந்து 

சொண்டிருக்சின்ற, துச்தி - படப்புள்ளிகளையும், காசுறு - இரச் 

னம்பொருக்திய, சுடிகை - உச்சியையும், செங்கண் - செய்யகண் 

களையும், கருநிறம் - கரியகிறச்தையுமுடைய, Unk rer Coster ps 

பாம்பாகிய இராகுபோன் றன (அரசனுக்கு) எ-று 

துணர்மலரென்பது “போ துவி துணர்மலர்?' இசனாலறிச. 

தூயமாகறு நிலவென்னு மடையை ம்மலர்க்குங் கூட்டுக, மதி 

யினை விழுங்குகாள் அபரபக்கச்,துப் பதினைந்து நாட்களுமென்ச, 
  

* சந்திரனை இராகு பற்றுகலின் காரணத்தைக் கந்தபுராண தில் மா 
சாதீதாப்படலத்திற் பரக்சக. காண்க, கூர்மபுராணம் இராகுவைப் பூமியின் 
சாயையெனக் கூருரின்ற,ஐ. சூத சங்கையும், சாமவேத உபநிட சமாக 
தரிசனோபகிடதமும் இதனுண்மை வேறெ வுரைத்தன,



௧௨௦ சைட்தம், 

அவற்றுள்ளே சந்திரனுக்குத் இனம் ஒவ்வொருகலை Gaps 

இசாகுவினாலே அங்ஙனம் தின்னப்பட்டுக் குறைதலாகக் கத 

பித். து ௮ப்பொருண்மை சோன்றச் தஇின்றுதின்றென்றார். அன் | 

றியும், சந்திரகிரகண காலமெனினுமாம். தேவகாகமாகிய இராகு 

வென்பது தோன்றற்குச் காசுறுசுடிகைச் செங்கணென்னுமடை 

கொடுத்தார்போலும். இராகு கரிசென்பது, :*இராகுக்கோள் 

சரும்பாம்பு'” என்பசனாலறிக. கருமைக்கும் பசுமைக்கும் மிக்ச 

வேற்றுமை சோன்முமையிற் பச்சென்ற சழைகளாற் சூழப் 

பட்ட வகள்.இி சறியவிராகு போலுதலும் அதன் மலர்கள் அவ்வி 

ராகுவால் மென்றுமிழப்பட்ட சந்திர கண்டங்கள் போலுசலுங் 

கொள்க. அ௮வ்வகத்இியை இராகுவாகக் குறித் தலாலே தற்தநிப் 

பணியாம். (௩௪) 

கலி விநந்தம். 

விண்புகுலியன்சினை தீ தருக்கண்மேவிப 

தண்கணிப்பொறையினாற்றலைவணங்கின 

செண்கடற்கலைபுனைசெல்வமாநிலப் 

பெண்கொடி சகாடொழும்பெற்றிபோன்றவே. 
-ள். மேவிய- விரும்பப்பட்ட, சண்- சண்ணிய, சனி- 

பழங்கள, பொறையினால் - பாரத் இதனாலே, தனை- தலைகள், வ 

ணங்ளெ - வளைர்தவையாகிய, விண் -அகாயத்தில், புகு-ு 

ழைந்,ச, வியன் - விசாலமாகிய, சினை - ளைகளையுடைய, தருச் 

கள் -மரங்களானவை, செள்-தெள்ளிய, கடல் - கடலாூிய, 

கலை-ஆடையை, புனை -உடுச்ச, செல்வம் - செல்வதச்தையு 

டைய, மா - பெரிய, கிலப்பெண்கொடி - பூமிேேசேவியின த, தாள்- 

அடியை, தொழும் - வணங்காகின் ற, பெற்றிபோன்ற- தன்மை 

யுடையன போன்ற (௮.ரசனுக்கு) எ-று. 

வியல் என்னும் உரிச்சொல் ஈறு இரிந்து. கடல்--தோண் 

டப்பட்டது. மபெற்றியன வென்பது இறுதிகிலைகெட்டது. தம் 

மைப் பெற்று வளர்ச்ச தாயென்று வணங்குசல்கொள்ச, அவ்வ 

ண்ங்யெ மரங்களைப் பூமிேவியைச் தொழுவனவாசச் குறித்த 

லாலே தற்குறிப்பணியாம். (௩௫) 

அளிமுரலணிம௰ரசேகம்பூ த் சன 

தெளிவருகா.ரணப்பெயரின்செவ்லியா 

லெளி வருகாமுகர் க்கரங்கிவேேளாறுந் 

தளிர்மறையழற்கணை தரித்சபோ ot OS al,



அன்னத்தைக் கண்ணுற்றபடலம், ௪௨௧ 

(-ள், பூச், சன - மலர்க்கனவாகய, அளிஃவண்கெளானவை, 

மூரல் - ஒலிச்சப்பெற்ற, ௮ணி- அழகுபொருந்திய, மலர் - மலர் 

ஊையுடைய' அசோசம்- ௮சோகமரங்களானவை, தெளிவரு£ 
ந னியவர்த, சா.மணப்பெயரின் - காரணப்பெயரின த, செங்வி 

பால் - அழூனொலே, எளி - எளிமையோடு, வரு - (சம்மிடச் 

திலே) வருன்ற, காமுகர்க்கு - காமிகளுக்கு, இரங்க - உள்ளி 

ரங்க, வேள்--மன்மதனது, அழற்கணை - நெருப்பம்புகளை, நறுந் 
தளிர் -ஈல்ல சளர்களிலே, மறை மறைத்து) தரிச்சபோன் ற- 
தரிச்திருக்ன் ரவை போன்றன (அரசனுக்கு) எ-று. 

௮சோசஞ் சோகமில்லாததாம். சோகமில்லாச சாசலால் 

எம்மையுஞ் சோசமில்லாதவ ராக்குமென்று சரணமடைகின்ரூ 

ரென்க,.  தமக்கடைச்ச்ல மாயினோரைச் காவாஅுவிடல் மகா 

பாதகமாசலால் இரங்கெவென்க. அக்கெருப்பம்புகளை யஞ்சி 

ஷனோர்ச்கு அவற்றை வெளிப்படுத்தாம விருக்கை காத்தற்கு 

உபாயமென்பது கருச்து, மலருக்குச் சொல்லப்பட்ட அளி 
போல அழஜற்கணைக்குப் புகைகுறிக்கப்படுகின்றது. அசோக 

மூலர் அழல்போற் செவந்து தோன்றலின் அ௮ழந்தணை யென்றார். 

மறைச்சென்பது மறையென வீறுகெட்டுமின்றது. :*வரிப்புனை 

பந்தொடு பாவைதாங்க”” வென்பதில் வரிந்சென்பதுபோல. 

௮சோகமென்னும் பெயர்க்கு வேறு பொருளைக் கத்பித்தலாற் 
பிர்நிலை நவிற்சியணியாம். இத அங்கம். அவ்வசோகத்சை 

அ௮ங்ஙகனக் தரித்தனவாகமக் குறிச்சலாலே தற்தறிப்பணியாம். 

இது ௮ங்கி. வேள்--விரும்பப்பபெவன், (௩ ௬) 

அறுசீர்க் கமிநேடிலடி யாசிரியவிநத்தம். 

மணக்கமழ்முடவெண்டாழைமலரின்வார்நறவமாந்திக் [ற 

கணங்கொள்வண்டி.னமுர்ே தலுங்களிச் தடைவதிர்ததோற் 

மணங்கரவசை த தோனீத்தவரும்பழிசுமந்ததென்ன 

கிணங்கமழ்வேலான்கண்டுநெஞ்சுறவிதித் தச்சொல்வான். 

[இ.தமுத னானகுபாட்டுக்களால் தாழம்பூவை 

வெறுத்தல் சொல்லப்படுகன் ந.த.] 

இ-ள். சிணம்- (பகைவரது) கொழுப்பான 2, கமழ் - தாறு 

ச.ர்டமாகிய, வேலான் - வேலையுடையவன், கூடம் - முடமா 

கிய, சாழை- சாழையின து, மணங்கமழ் - மணக்கன் ற, வெள்- 
வெண்மை சறொருந்தியு மலரின் - பூவின், வார்- ஒழுகாகின் ற,



௧௨௨௨ நைடதம், 

நறவம் தேனை, மாந்தி- குடித்து, கணம்-கூட்டச்ை ௪, கொள்- 

கொண்ட, வண்டு -கருவண்டுகளின், இனமும் - சாஇகளும், 

தேனும் - சேன்வண்டுகளும், களித்து - -மூழ்ந்து, இடை! 

(௮௪) னடுவில், வஇிந்ச.- தங்கெ, தோற்றம் தோற்றத்தை), 

கண்டு-பார்த் து, அணங்கரவசைச்தோன்-பரமூவனால், நீத்த- 

சிள்ளிவிடப்பட்ட, அரும்பழி - நீச்சச்கூடாச பழியை, சுமந்த 

தென்ன - (இம்மலர்) சுமந்தசென்று, கெஞ்சுற - நினைப்புண் 

டாக, டுழித்து - இகழ்ந்து, சொல்வான் - கூறுவான் எ-று, 

வார் என்னும் உரிச்சொல் ஒழுகல் என்னும் பொருட்டாய் 

மிகுதியைக் குறிக்கரின்றது. நறவம் - இகன்கண் ௮ம் சாரியை, 

அரவு அசைச்சல் - சர்ப்பங்களை ஆப. ரணமாகச்தரிச்சல், அசன் 

சாரணம் காசிகண்டத்திழ் றெரிக,. நான்முகன் அன்ன வடிவங் 
சொண்டு செருப்பு மலையாய்ரின்ற பரமசிவனது இரு முடியை 

நெடுங்காலந் சேடிச்சகண்டிலாதுமீர்கையில், அம்ராடியினின்றும் 

விழ்சன்ற தாழம்பூவைக்கண்டு சான்கண்டாளாகப் பொய்க்கரி 

கூறுதற்கு உடன்பூதலால், அம்மலர் பரமவளுற் கோபிச்து 

இன்றுமுச லெனக்காகாயென் றிகழ்க் ௮ கள்ளப்பட்டசென்பது 

சரிதம். சிறந்தோனுக்குப் பெரியோசால் சள்ளப்படுகலே பழி 

விளைக்கு மென்பது கருத்து, ௮,ச்சாழம்பூவை அப்படிச் சுமந்த 

24 லே தற்குறிப்பணியாம் ( தாகச் கு.ஜித்தலாலே தற்து; ணியாம். ௩௭) 

நாகளவரிவண்டுண்டுஈறவுகொப்பளிக்குங்கை தாய் 
an need en nud ary San ga ne Lim mae pS வளெய்யிதபறிப்பரிதாயுளமோாலி 

யேகமெய்தளர்ந்தோர்கெஞ்ச Et ib BD) 1p ot cirib scr 9 

eT HBA iT LD Foot FOF DS (0p oot UGH 15 GLa திகம்ர்சவாறே, 

இ-ள். நாளெ - இளமைபொருக்திய, வரி(இசைபாடுஇன் ற, 

வண்டு - வண்டகளானவை, நறவு-சகேனை, உண்டு- குடித்து, 

கொப்பளிக்கும் - உமிழ்தற்திடமான, கைதாய் - தாழம்பூவே, 

பாகு -சாருானது, உறு - பொரும் திய, கழை - கருப்புவில்லினால், 

வேள் -மன்மசதனானவன், 'எய்யின் - எய்தால், பறிப்பரிதாம்- 
பிடுங்கப்படாதசாகசி, உர் - உள்ளிருந்து, ஆவி- உயிரான த, 

எக5நீங்க, மெய் - உடம்பு, தளர்க்சோர்-சளர்க் சவிரககளுடைய, 

கெஞ்சம் - மனத்தை, ஈரக்தடும் - HOMERED, முள்ளம் 

பென்றே- முள் அம்பென்று (உன்கொடுமையை நினை ச்தே), 

வாகை -வெற்றிபொருர் இய, வில் - வில்லையுடைய, மசனை-மன்



அன்னத்தைக் கண்ணுற்றபடலம், ° 2M 

மதனை, செற்மறோன் - வென்ற பரம9வன், வனைந்திடாது-சூடா 

மல், இகழ்ந்ச- (உன்னை)யிகழ்ந்சசற்கு, ௮று-கா.ரணமாம் எ-று. 

| நாசளவென்பன வொரு பொருள் குறிச்ச விரு சொற்கள் 

ஒருபொரு ளிருசொற் பிரிவில வரையார்!” என்ற தோலகாப் 

பிய விதியினடக்குக. தாழம்பூவினுடைய நடுமுட்களும் இரு 

புடைமுட்களும் எதிரிட்டடுக்கி நிற்றலால் ௮சனடிநுனிகளில் 

யாசொன்றைப்பற்றியிழுக்கனும் ௮றுக்குமாதலாற் பறிப்பரிதா 

மென்க. வாகைவின்மதனைச்செற்றோ னென்றமையாலே தன் 
பசைவனுச்கு உபகரணமாயிருப்பசே பொறுச்சக் HUIS ET 

யிருச்குமாயிற் கொல்வதாயு மிருந்தாற் சொல்வானேன் என்ற 

சாயிற்று. கடவுளிகழ்சற்கு எதுவாசாச அப்படிப்பட்ட முள் 

ளம்பா யிருக்கையை எரறுவாகக் குறிச்சலாலே எதுத்தற்குறிப் 

பணியாம். கைசாய் என்னுரு சொல் இழிவுப்பொருடோன்ற 

ரின்றது. மதன்- அகங்காரத்தை வீளைப்பவன். () 

ம 4 (2 ட ௩ e 

பியநெட்டிலையகாழைமடலெறுமீர்வாள்பற்றி 

வ்சையறுகாமத் சச்சன்மையலாம்வவியினாக 

மசைவொடுதரர்த் நுகல்வியருக் சழையு ரு ற் துதிற்கு 

நசையுகர்கெஞ்ச ச் தாருகரிவறப்போழமுமாதோ. 

இன். பசிய-பசுமைபொருந்திய, நெடு- நெடிய, இலைய 

இலைகளையுடையன வாகிய, சாழை- தாழம்பூவே, மடலெனும்- 
(உன்) ஸிதழென்கின் ற, ஈர்வாள் -பல்வாளை, பற்றி-பிடித்.௧, 

வசையறு - பழியற்ற, காமத்தச்சன் - மன்மசனாகிய சச்சனூன 

வன், மையலாம் - மயக்கமாகிய, வளியின் - காற்றினாலே, நாளும்- 

பலநாளும், அசைவொடு- ௮சை சலுடனே, சளர்ந்து- வாடி, 

கல்வி- கல்வியறிவாகய, அருந்தழை-அரியசழையை, உகுச்து- 

உதிர்த்து, நிற்கும் -கிற்இன் ற, ஈசையுகர் - காமிகளுடைய, நெஞ் 

சம் -மனமாஇய, சாரு - உலர்ந்தமரதை, நடு - நடுவிலே, உ ற- 

பொருக்ச, போழும் - பிளப்பான் எ-று. 

கல்வி-௮குபெயர், சாழை அண்மைவிளி. காமத்சச்சனென் 

தில் நிலைமொழி யீறுகெட்டது. கர்மமேலிவொர்க்குக் கல்வி 
யறிவு குறையுமாதலால் மையலாம் வளியிற்கல்வி யருந்தழை 

யுகுச்சென்ரார். “Curses som கல்வி போன்றவருங் கால 

மயன் மாதர்மேல் வைப்பார் மனம்?” எனத் தெய்வப்புலமை 
ஒளவைப் பிராட்டியார் அருளியசனாலு முணாக, மடலாதி



௮௨௪ நைட தம், 

களிலே மீர்வாளாஇிகளின் பேதங்களை யாசோபித் தலாலே 

உதவகவணியாம். தர௫- நீட்டல் விகாரம். ஈர்வாள் - அறிவா 

ளுமாம். நசையுநர் - இதில் ந் - பெயரிடைநிலை. (௩௯) 

விழையுஈராவிபோழும்வேனிலானிரதழூறுங் [ன் 

கழைகுழைகத்தவிகாணேற்றிக் கணைமலர்தொடுக்கிற்றீரந்தே 

மழையினிற்கரங்கணாளும்வழுவழு ச் இழுக்காவண்ணந் 

தழைமடற்கைதாய்கின்பொற்றாதுகை இிமிர்ந்தெய்வானால். 

இ-ள். விழையுகர் - விரும்பினவருடைய, ஆவி - உயிரை, 

போழும் - பிளக்கின் ற, வேனிலான் - மன்மசனானவன், இர சம்- 

சாறரான த, ஊறும்-ஒஓழுகுகின் ற, கழை-கருப்புவில்லை, குழைத்து 

வளைத்து, அளி நாண் - வண்கெளாகிய நாரியை, ஏற்றி- பூட்டி, 

கணைமலர் - பூவம்புகளை, தொடுக்இன் - எய்யும்போது, தீம்-மது 

ரம்பொருந்திய, சேன் - சேனினது, மழையினில் - மழையி 

னாலே, கரங்கள் - (தன்) கைகளானவை, நாளும் — தினந்தோ 

அம், வழுவழுத்து - நழுவிகழுவி, இழுச்காவண்ணம் - சப்பிப் 

போசாதபடி, சழை- சமைச்ச, மடல் -இசம்களையுடைய, கை 

தாய்- சாழம்பூவே, நின்-உனது, பொன் -பொன்னிறம்பொ 

ருந்திய, சாது - துகளை, கை - தன்கைகளிலே, திமிர்ந்த - பூசிக் 

கொண்டு, எய்வான் - (அவன் என்மேற்)செலுச்துகிரான் எ-று. 

அ௮.த் தாழம்பூவில் மற்றமலர்களினும் மிக்க தூளிருக்சல் 

பற்றி அங்கனங் கூறப்பட்டது. மன்மசனது கருப்புவில், 

இருப்புவில், பூவில் என்பவற்றுட் கருப்புவில் சிறந்த தாகலின் 

௮ தனையே மீண்டுப் பலவழியும் எடுத்சோதினா. கைதை -கை 

யில்தைப்பது ஆசலின் தாழைக்குக் காரணப்பெயர், வைகை 

என்றாற்போல. : (௪௦) 

குனிசிலை வேனிலான்கைக் குருதிதோய் பிறைவாயம் 

பின், றனியெழில் சவர்ந்துதோன்றித் தணந்தவர் தமை 

யெஞ்ஞான்றும், துனியும் முருக்குகின்ற தொழிலினா லன் 

ரோகின்னை, முனிவுடனுலலல்யாருமுருக்கலரென்கன்ருரே, 

[இதனால் முருக்கம்பூவை வெறுத்தல் 
சொல்லப்படுகின் ௪.து.] 

௫-ள். குனிசிலை - வளைச்சகப்பட்ட வில்லையுடைய, வேனி 

லான்-வசக் சகாலச் இிற்குரியமன்மதன து,கை-கையிலிருக்கின் ற, 

குருதி-உதிர,ச் திலே, சோய் - முழுகிய, பிலைறவாயம்பின்-பிை



அன்னத்தைக் சண்ணுற்றபடலம், க௨௫ 

போன்ற வாயையுடைய அம்பின௪, சனி - ஒப்பற்ற, எழில்- 

அசை, கவர்ந்து - வெளவி, தோன்றி - விளங்கி, sont sear 

ஜ்மை - பிரிந்தவரை, எஞ்ஞான்றும் - எந்நாளிலும், துனியுத- 
துன்பத்ைையடைய, முருக்குஇன் ற- கொல்கன் ற, சொழிலினா 

லன்றரோ - செய்கையினாலன்றோ, கின்னை - (முருக்கம்பூலே) 

உன்னை, மூனிவுடன் - வெறுப்புடனே, உலகில் - உலூன் 

கண்ணே, யாரும் - எவரும், மூருக்கலரென்டுன்ரார் - முருக்கல 

சென்று சொல்லுகின்றார். எ-று. 

பிறைவாயம்பு - அர்ச்சசந்தூபாணம். அதுகிறத்திற்கு 

முவமை யாக்சவேண்டிக குருதிதோயென்றார். முூருச்குதல்- 

சொல்லுதல். முருக்குஇன் ற வலரெனவிரியும். விரககளேயன் றி 

மத்றையோரும் அப்பெயர் கூறுகன்றாரென்பது சோன்றயாரு 

மென்ரூர். பிறைவாயம்பினழமகக் கவர்ந்தென உவமானத் 

தன்மையை யுவமேயச்சி லாரோபித்தலாற் காட்சியணியாம். 

முருச்கலரென்னும் பெயர்க்கு உறுப்பாற்றலான் மற்றொருபொ 

ருளைச் கற்பிச்தலாற் பிரிநிலை நவிற்சியணியாம். வேனிலான்-- 
புச்க்சகாலச்திற்கா ௮.இபன். 

கலிவிநத்தம். 

எனவிவையெடுத்துரைத்தின்ன தன்மைய 

பனிமலர்க்காவினிற்பயிலுமாங்குயில் 

குனிசிலைமாரனைக்கூவக்கேட்டலு 

மனநிலை தளர்வுறம திமயங்கினான். 
[இகளு த் குயில்கூவல் சொல்லப்படுகின் ற.து.] 

இ-ள். என - என்று, இவை- இவைகளை, எடுசது-எடுச் து, 

oor sg சொல்லி, இன்ன சன்மைய - இப்படிப்பட்ட சன் 

மையையுடைய, பனி- குளிர்ச்சிபொருந் திய, மலர் - மலர்களை 

யுடைய, காவினில் - சோலையில், பயிலும்-பழடுயிருக்கன் ற, மா- 

மாமரங்களிலுள்ள, குயில் - குயில்களானவை, குனி - வளைக்கப் 

பட்ட, சிலை - வில்லையுடைய, மாரனை - மன்மதனை, கூவ-௮அழை 

ச்ச, கேட்டலும் - சேட்டவளவிலே, மனநிலை - சைரியமான ௮, 

yor - சோர, மதிமயங்கினான் - (அரசன்) ௮றிவுகலங்க 

“ROT எ-று, ப 

இலையென்றது $ீழ்ப்போன நான்கு பாட்கெகளைச் சுட்டி. 

கின்றது. குயில் கூவல் சன்பகைவனாகிய மாரனை யழைச்சல் 

போலு சலால் தைரியமிழந்து மதிமயங்கஞெ னென்ச. மாரன்-



௧௨௬ CN GL. FLD, 

கொல்லுவோன் ; மன்மசன், கா. - காச்கப்பவெது; சோலை, 

குயில், பூங்கொடி கண்மிடை* த சோலையாகிய பாசறையி விருக் 

குஞ் சின்னமூதியெனப்படலாற் கூவிற்ரென்றார். Ka gar 

னது எம்மரசனாகியகாமன் சேனையா யுள்ளார் யாவரும் சோலங் 

கொண்மினென்னும் 'பொருள்பயப்பதபோலும் அது மகர 

வெல்கொடி மைந்சன் சேனை - புகாறுகோலங் கொள்ளுமென் 

பதுபோற்-- கொடிமிடைசோலைக்குயிலோ னென்னும் - படை, 

யுள் படுவோன் பணிமொழிகூற” எனுஞ் சிலப்பதகாரக் கூற்றா 
னும் பெறு தும். (௪௨) 

வெங்கதிர்ெ தீன்றலிற்குளிர்ர் தும்வீழ்களு த் 

தங்கியமலர்ஈறுந். தவிக்க (mI 7 ுழ்கியும் 

 பொங்குபுங்சைதைவெண்டா அபூெுக் 

இங்களிற்றோன் றலான்மூழ்சறர் திலான். 

[இகஞ்ல் ,ஐங்கே வெயில் நிலவுபோலுதல் 
| சொல்லப்பம்கின் mg. | 

இ-ள். வெங்க இர்-சூரியயாணமானத, தென்றலின்-சென் 

காற்றால், குளிரீந்தும் - தனித்தும், மலர் - மலர்களிலே, தங் 

இய - பொருந்திய, ஈரா - சேனினுடைய, வீழ் - விழுகன்ற, 

ஈறுக் சளிக்குள்-நல்ல துளிகளுள், ஸழ்கியும் - படிந்தும், பொங்கு- 

எழும்புகின் ற, பூ _ துழயெ, சகைசை - சாழை மலரு, வெண் 

காது - வெள்ளைப்பொடியை, பூசியும் - தஇமிர்ந்தும், இங்களின்- 

சந்திரகாரணம்போல, சோன்றலால் - காணப்படலால், மூழ் 

இறந் திலான் - (அரசன்) களி கூர்ந்திலன் எ-று. 

 சேன்றுளிகளும் பொடியும் ௮,ச்தென்் றலால் மலர்களி விரு 

ந்.து கொணாப்பவென. தங்கள் ௮சன் Dream gongs your $s 

லால் ஆகுபெயர், வெயிலானது செண்றலாலே குளிர்ந்தும் 

பனிச்துளிகள்போலுந் தேன்றுளிகளோடு கலந்துக் சாழம்பூப் 

பொடியால் விளர்த்தும் நிலவுபோன்றதென்க. அ௮துமகழ் றத் 

குற்குக் காரணமா யிருச்கவும் அரசன் விரகயொதலால் மகிழ் 

றக் திலனென்க. ம௫ழ்ஏிறந்திலானெனவே துன்பு இறந்தா 
னென்பது கருச். உவமையணி. (௪௩) 

௮லையொலிமுழவெழவளியின்கம்பலை | 

குலவிபசுரு தியாக்குயில்கள்பாண்செய 

நிலவுபூக்தண்டலையரங்கினீடிய 

கலவமாமயில்களித்தாடக்கண்டனன்.



அன்ன த்தைக் கண்ணுற்றபடலம், ௧௨௭ 

[இசனால் மயிலின துகூ க.துச் சொல்லப்படகின் ஈ.ு.] 

ட-ள். அலையொலி- கடலிஜஞெலியாகிய, முழவு -மத்தள 

வோலசையான து, எழ- உண்டாகவும், அளியின் - வண்டுகள த, 

கம்பலை - ஒலியானது, குலவிய- கொண்டாடப்பட்ட, சுர இியா- 

இசையாகவும், குயில்கள் - குயில்களாகிய (பாடகர்), பாண்செய- 

இசைபாடவும், நிலவு - விளங்குகின்ற, பூந்சண்டலை - பூஞ். 

சோலையாதிய, அரங்கில் - சபையில், நீடிய- நீண்ட, கலவம்- 

கலாபதமதையுடைய, மாமயில் - பெரியமயில்களாகய (மகளிர்,) 

களித்து -ம௫ிழ்ந்து, அட- கூச்சாட, சண்டனன் - (அரசன்) 

பார்த்சான் எ-று, ப 

அலையொலி மூசலியவற்றை முழவொலி முதலியவாகக் 
கூறினமைக்கேற்ப, குயில்கள் பாடகமாகவும், மயில்கள் மகளி 

மாகவும் சொல்லப்பட்டன. அலையொவி முதலீயவற்றிலே மூழ 

வொலி முதலியலற்றை யாரோபிச்சலா லுநவக வணியாம். 

இசையாவன - சட்சம், ரிடபம், காந்தாரம், ம,ச.இமம், பஞ்சமம், 

நைவசம், கிடாசம் என்பன, “சரிகம பசநியென் றேழெழுச் 

சாற் ருனம் - வரிபரந்த கண்ணினாய்” வைச்துதி- தெரிவரிய, 

வேழிசையு் தோன்று மிவற்றுள்ளே பண்பிறக்குஞ்- சூழ்முச 

ONES EE glen” என்ரார் இசைநாகலாரும். (௪௪) 

GH wiBiD@ வலினான் சிர் Sb Ban டொறு 

மஞ்சொலார்பயிற்றலாலர் தண்காவினின் 
மஞ்சரிபிடையிடைவ இற் கயூவையும் 

பைஞ்சிறைக்கிளளையும்பாடம்சேட்டனன், 

[இகனால் பூலையுக்கிள!(ும் புகம்சின் மை 

சொல்லப்பம்கம்று.] 

௫-ள். ஈஞ்சு -ஈஞ்சச்ை, உமிழ் - கக்குன் ற,வேலினான்- 

வேலையுடைய ஈளச்சக்கெவர்தஇ, சர்ச்தி-(சன்) ர்ச் தியை, 

நாடொறும் - தினந்தோறும், அஞ்சொலார் - அழ சொஜழ்களை 

யுடைய மகளிசானவர், பயிற்றலால் - கற்பிச்சலாலே, அம் - அழ 

ஓய, தண் - சண்ணிய, காவினில் -சோலையிலே, மஞ்சரி பூங் 

கொச்துகளுடைய, இடை.பிடை - நடுவே நடுவே, வதிந்த. தங் 

இய, பூவையும் - காகணவாய்ப் பாவைகளும், பைஞ்சிறை - பசிய 

இறைகளையுடைய, இள்ளையும் - இளிகளும், பாட -படிக்க, கேட் 

டனன்.. (அரசன்) கேட்டான் எ-று. 
அ. ரசனை மடஒழ்வித்சற் பொருட்டு அவன து புகழைப் பூவை 

களுச்குங் இளிகளுச்குங் கற்பித்து ௮அவ்வன த்.இல் விட்டுவைப்பா:



௧௨௮ oN BLD, 

Qrers, glunmaé Ger pscher ogséeaena C story ௮ஞ் 

சொலாற் பயிற்றலாவென்றார்; காரணத்தின் குணங் காரியம் 

Hay (yer st wr gore. ப (௪௫) 

தேங்கமழ்மலர்நமுவருக் இச் சீர்கெழு 
தூங்கையவிமு.ரல்சுண்ணமாடி மென் 

பூங்கொடி மடந்தையராடப்போர்வள 

மாங்குயிலுரைசெயவசர்தனெய் தினன். 
[இசஞுல் தென்றலின் வாவு சொல்லப்படுகின் ஐ #.| 

இ-ள். சேங்கமழ்- பரிமளிக்கின் ற, மலர்-மலர்கள து, நரு- 

சேனை, அருக்இி- உண்டு, சீர்கெழு - சிறப்புப் பொருந்திய, தூவ 

இசை - நாட்டியராகக்சை, அளி- வண்கெள், மூரல் - பாடும்! 

சுண்ணம் - பரிமளப்பொடியை, அடி-பூசிக்கொண்டு, மென்பூங் 

கொடி - மெல்வியபூங்கொடிகளாகிய, மடக்தையர்-மகளிர், ஆட- 

கூதசகாட, போர்வசம் - போர்க்குரிய வளத்தை, மா-மாவி 

லுள்ள, குயில் - குயிலாயெ (மர இரி), உரைசெய- சொல்ல, வசக் 

சன் - சென்றலாடிய (பஸ்கவன்), எய்தினான் - வந் சான் எ-று. 

மூரல முரல் என விசாரமென்ப துமாம். போர்வளம் - கால 

தேசங்களின் சிறப்பு, இங்கே தமயந்தியை நினைக காலமும் 

பொழிலிடமுமாம். மத வண்டு பரிமளப்பொடி. பூரிக்கொண்டு 

ஆடல் பாடல்களின் ம௫ழ்க்து ௮மைச்ஈரோடெண்ணம் போர் 

செய்தற்கு ௮ரசன்கண் வந்தானென்ச. இப்படிவக்கானெனவே 

௮.ரசனை வெல்லுசுற்கு ௮வனை சஎளியஞாசக் கருசலாலே செருக் 

கோடு வந்கானென்பது தொனிக்கின்் றது. பூங்கொடியாட என் 

ஐதனாலே மெல்லியஈடையும், ஈறாவருந்தி என்றசனாலே தண் 

மைக் குணமும், சுண்ணாமாடி என்றசனாலே நறுகாற்றமும், 

ஆகிய சென்றலுக்குறிய மூன்றுகுணங்களுஞ் சொல்லப்பட்டன. 

மிடைர் இருவசும்புறையமரர்வெற்பினாற் 

கடைந்து சன்வளனெலாங்கவர்வராமெனாக் 

- குடைந்துவண்டிமிர்பொழிலிடையிற்கொள்கட 

லடைர் தனவாவியையண்ணஜேக்கினான். 

[இதனால் ுவ்வனத்திலுள்ள தடாகத்தைக்கண் 

டமை செல்லப்படுனெ ற.து.] 

௫-ள்.. இருவிசும்பு - பெரிய விண்ணுலக சத்தில், மிடைந்த: 

நெருங்கி, உ.-வாசஞ்செய்கின் ற, ௮மரர-தேவரானவர், வெற்



அன்னத்தைக் கண்ணுற்றபடலம், ௧௨௯ 

பினால்-மக் சர௫ரியிஞலே, சடைந்த-(இன்னும்வந்து) கடைக் ஐ, 

தன்வளனெலாம் - சன்செல்வத்சையெல்லாம், சவர்வராமெனா- 

வெளவுவாரென்றெண்ணி, குடைந்து - ண்டி, வண்டு- வண்டு 

களானவை, இமிர் - ஒலிக்கப்பெறுகன் ற, பொழில் - வனத்தி 

னத, இடையில்-௩டுவிலே, அடைந்து-அடைக் 2. சாய, கொள்- 

(அவ்வளங்களைச்சொண்ட), கடலன - பாற்கடல்போல்இன் ற, 

வாவியை - தடாகத்தை, ௮ண்ணல் - அரசன், நோக் இஞான்- 

பார்த்தான் எ-று. 

மூறத்காலச்சே தேவர்கள் கடைந்து ஐராவதாதஇிகளைச்கொ 

ண்டுபோதலாலே மீளவும் வந்து மற்றை வளங்களையுங் கொண்டு 

போடனும் போவாரென் றஞ்சியசென்சக. ஒருகா லோரிடத்தே 

கன் வளங்களை யெல்லாங் கொள்ளை கொடுச்சதோன் அவ்விடம் 

விட்டி வேறிடச்துச் செல்வதுகண்கூடே. அடைந்தது என்பது 

அடைந்து எனவிசாரப்பட்டு ரின்றது, அச்சடாகச்சை அப் 

படி யஞ்சி யடைந்த கடலாசக் குறிச்சலாலே தற்தறிப்பணி. () 

தூவியஞ்சிுழறையனக்.துயிலுசாண்மலர் 

வாவியுட்டாமரைவளையந்ோன்றுவ 

பூவலர்க்கற்பகப்பொ.தும்பர்காட்மிறை 

கோவிளங்களிற்றினக்கோடுபோன்றவே, 

[இதுமுத லேழுபாட்டுக்களால் முற்பாட்டில் வளனெலா மென் 

றன, இவையெனச் சொல்லப் படுகின்றன.] 

-ள். தூவி- இறசையும், அஞ்சிறை - அழயெ சறையையு 

மூடைய, அனம் - அன்னங்களானவை, தயிலும், - தூங்குதற் 

டெமாயயெ, நாள் - அன்றுபூச்.௪, மலர் - மலர்களையுடைய, வாவி 

யுள - தடாகதஇனுள்ளே, தோன்றுவ - தோன்றுன் றழலையா 

இய, சாமரை - தாமரைகளுடைய, வளையம் - சளிர்ச்சுருள்ச 

ளானவை, பூ-அழகூயெ, அலர் - மலரையுடைய, கற்பகப்பொதும் 

பர் - கற்பசச்சோலையையுடைய, நாட்டு - நாட்டின்சண், உரை- 

வாசஞ்செய்கின்ற, கோ - அரசனாடய இக் திரனுடைய, இளங் 

களிற்று -(அ.இனுர்ளிருக்ற) இளமைபொருக் திய யானைகள த; 

இனம் - இனக் தினுடைய, வெண்கோடுபோன்ற - வெள்ளைச் 

கொம்புகள்போன் நிருந்தன எ-று. 

வளையம் “*விரிச்இடுஞ் சுருளினாமம் விசியொடு ௨ளையமா 

கும்” இசனாலறிக ; இரண்டுபிரிவாகிய ௮ச்சுருள்கள் இரட்டைத்



௬௩௦ நைட தம், 

தந். சங்கள் போலு சல் காண்க, “(பூவலர்ச் கற்பகப்பொதும்பர் 

நாட்ணை கோவிளங்களிற?” இவற்றை யொருமொழியாசக் 

கொண்டு சேவுலச ஐராவசமெனப் பொருள்கொள்க. களிறென் 

னும் பொதுப்பெயர் ஐராவசமென்னுஞ் சறப்புப்பெயா்ப்பொரு 

ளைச் தருதற்கு அவ்வலட சேர்க்கப்படுதலாலே, பலஜராவதவ் 

கள் நீருள்ளே மறைக்துகிற்க, கீர் மேலே வெளிப்பட்டுச் சோன் 

துற அவற்றினிரட்டைக் கோகெள்போலுதல்சொள்க. “சாம 

ரைமுளைகடோன்றுவ' வெனப் பாடங்கூறின் இதன் மு.சனூன் 

முடிபையொத்து முடியும். இவ்வளையங்களை அக்கோகெளாகக் 

*றித்தலாலே தற்தறிப்பணி. ௮திலே யோரைராவசம் இதிலே 

பலவைராவதங்கள் தோன்றலாலே வேற்றுமையணியாம். “அலர் 

கற்பகம்” எனவும்பாடம், | (௪௮) 

ஏந்தலோ ட ney Oud, று த்தவெண்ணறுகு 

சுடர Bearer blip, Ol. ழ், Ramee குலாவுவ 

SIG Boii VET bb IND THT LY DI 
வேந்தனம்புரவிபின்வெள்வம் போன்றவே. 

௫-ன். ஏட்ரலோடு -“ரசனோடு, அவ்வதி - அவ்விடத்தே, 

இறுச்ச- அடைச்ச, எண்ணறும் - எண்ணிவ்லா௫, கூர்சல்-மயி 

யுடைய, மா- ருநிரைளாடைய, தடச்திடை - சடாகக்இின் 

கண், குலாவுவ- தோன்றுவன வாதிய, நிழல்-சாயைகளானவை, 
காந்தள் - சாந்கண்மமர்போலும், ௮ம்- துழகய, கரச - கைக 

ளையுடைய, அரமகளர் - தெய்வமங்கையரால், காழுறு - இச்ூச் 

கப்படுகின்ற, வேந்தன் - டுந்திரனுடைய, நல் - நல்ல, புரவி 

யின் - குதிராசநாடைய, வெள்ளம்போன்ற- (அதிலுள்ள) கூட் 

டம் போன்றன ௭-.று. 

சாந்தளங்கா ச. கரமகளிர் காமுறு வேந்சனற்பாவி?” இவற் 

றையும் மூன் ஐராவசத்திற்குச் சொல்லப்பட்டது போலவே 

ஒருமொழியாசச்சொண்டெச்சைச்சிரவமென்று பொருள்சொள்ச. 

குலாவுசல் அச்கிழல்கள் ௮லையினாலே ஒன்றையொன்று சொடர் 

வனவாகச்தோன்றுதல். அக்நிழல்களை அவ்வுச்சைச் சிரவங்க 

ளாகச் குறிச்தலாமீல தற்தறிப்பணி. அச்சடலிலே ஒருச்சைச் 

திரவம்; இதிலே பலசோன்றுசலாலே வேற்றுமையணியாம். 

இசனாலே அரசன் குதிரைச ளெல்லாம் உச்சைச்சிரவம்போ 

லிருக்சன்ரன வென்பது சொனிக்கின் நது. (௪௯) 

ole Pan றைத்தும்பிகளுமுகல்வள்ளவாய் 

விரித்தவெண்டாமரைவிஎங்கித்தோன் றுவ



அன்னத்தைக் கணணுற்றபடலம், + iad 

தரித் திரகளங்கமெய் தயங்கக் சண்ணெலுந் 

இருக்கெர்நிலவுமிழ் திங்கள் போன்றவே 

இ-ள். விளங்க - பிபகாசிச்௪, தோன்றுவ-(சடாகதச் திலே) 

காணப்படுகின் ரவையாகிய, வரிச்சிறை- £ற்றுகள் பொருந்திய 

சிறைகளையுடைய, தும்பிகள் - வண்கெளால், உழு - இண்டப்படு 

இன் ற, நல் -நல்ல, வள்ளவாய் - இண்ணம்போலும் வாயை, விரி 

தீத- இறந்திருக்கின்்ற, வெண்டாமரை -வெண்டாமரை மலர்க 

ளானவை, தரிதஇடு- தாங்கப்பட்ட, களங்கம் - களங்கங்களா 

னவை, மெய்- உடிவங்கள்லே, தயங்க- தோன்ற, சண்ணெ 

னும் - குளிர்க்சயொயிருகஇற, இரு - ஏ ழடகினொலே, களர்- விளங் 

காரின் ந, ரீலவு -சந்தஇிரியையை, உமிழ் -கச்குகின்ற, இங்கள் 

போன்ற - (அதிலுள்ள) சந் திரர்கள்போன் நிரும்தன எ-று. 

வண்டு களங்கமும் வெண்டா மரைமலர் சந்இரனும் போலு 

சல் கொள்க. தண்மையும் திருச்ளர் நிலவும் சாமலாக்குமாம், 

அப்படிப்பட்ட வெண்டாமரைமலர்களேை அ.த்சன்மையையுடைய 

சக் இிரர்களாகக் குறித்தலாலே தங்தறிப்பணியாம். இதிலும் 

வேழுறுமையணிகோள௱்க. (௫௦) 

சேயிதழ்க்குவளை மென்ன சசடெண்டிஷரைத் 

தூயரற்றநடச்கிடைத்தோன்றுின்்றன 

G மயவர்கண்கவர்வனப்பின்மிக்கவாம் ய்ப் 

பாயொளிசிறந்தசெம்பவளம்போன்றவே, இ 

-ஈ. செண்டிரை - தெளிவுள்£॥ வலைகளையுடைய, தாயக 

பறிசுத் சம் பொருந்திய நற்றடத்திடை - ஈல்ல தடாகத்தி 

னுள்ளே, தோன்றுகின்றன - காணப்படுகின் றவையாடிய, சே 
யிசழ்- கிவப்பிசழ்களையுடைய, குவளை - உற்பலங்களுடைய, 

மெல் -மெல்லிய, நனைகள் - அரும்புகளானவை, மேயவர்- 

அடைந் தவருடைய, கண் - பார்வையை, கவர் - வெளவு௫ன் ற, 

வனப்பில் - அழல், மிக்கவாய் - மிகுந்தனவாகி, பாயொளி- 

விரிர்கவொளியால், சிறந்த - விசேஷிச்ச, செம்பவளம்போன் ற- 

(அதிலுள்ள) செம்பவளங்கள்போன் ஜன எ-று. 

அச்செங்குவளை யரும்புகளை ௮ப் பவளங்களாகக் Gas 

லால் தற்தறிப்பணி. (௫௧) 

வெண்ணிற தீ தாமரைமலரும்வேரியக் 
தண்கருங்குவளையுந்கடத்துட்டோன்றுவ



PRO, CO GLH FLD, 

'வெண்ணிருகலைம இிகிலலினீட்டமு 

முண்ணிலவியவிடத்சொளியும்போன்றவே, 

டுள். சடத்துள்- சடாகச்தினுள்ளே, சோன்றுவ-தோன்று 

இன் றவையாகய, வெண்ணிறம் - வெள்ளைநிறம்பொருக் இய, தர 

மரைமலரும் - தாமரைப்பூக்களும், வேரி - தேனையுடைய, சண்- 

கண்ணிய, கருங்குவளையும் - நீலோற்பலமலர்களும், உள் - (அத) 

னுள்ளே, நிலவிய - விளங்குகின் ,, எண்ணிருகலை - ப தினாறுகலை 

களையுமுடைய, மதி - சந்திரனது, நிலவினீட்டமும் - ஒளிச்செ றி 

வும், விடத்து - ஆலாகலத்தினது, ஒளியி (னீட்ட) மும் - ஒளிச் 

செறிவும், போன்ற - ஓத்இருந்கன எ-று, ‘ 

எண்ணிருகலை எட்டாலுறழ்ந்த இரண்கெலை. தோன்றுவ 

வினை முற்றெச்சம். வெண்டாமரை மலரைச் சந் இிரனொளியாக 

வும், கருங்குவளை மலரை நஞ்சொளியாசவுங் குறித் சலாலே தற் 

தறிப்பணியாம். சாமரை குவளைகளை வைக்த முறையே அவற் 

ரோ சம்பந்சமுள்ள மதியொளி ௩ஞ்சொளிகளை வைத்தலால் 

நிரனிறையணி; இவைசேர் தலால் சேர்லையணி. (௫௨) 

குடவளை யினமணிகொ ிக்குர்தண்புனற் 

தடமெறியலைகளினலையு ஜ்சைவலம் 

படர்தருமழற் சகைபப்புஞ்செந்கிற 

வடவையின்புகையெனவயங்கித் தோன்றின, 

௫-ல். குடம் - குடம்போலும், வளை - சங்குகளானவை, 

இனம் - இனமாகிய, மணி- மு.ச்துக்களை, கொழிக்கும் - சொரி 

சற்டெமாயெ, சண் புனல் - சண்ணீரையுடைய, தடம் - சடா 

கத் திலே, எறி - வீசப்படுகிற, அலைகளின் + அலைகளினாலே, 

அலையும் - அலைனெ் த, சைவலம் - கொடிப்பாசிகளானவை, படர் 

தரும் - வளர்கின்ற, அழல் - சூடுள்ள, சிகை - சுவாலைகளை, பரப் 

பும் - பரப்புகின் ற, செந்நிறம் - இவப்புநிறமாயெ, வடலவயின்- 

(அதிலுள்ள) வடவாமுகாக்கினியினத, புரையென - தூமம் 

போல, வயங்9 - விளங்கி, சோன் நின - காணப்பட்டன எடறு, 

வடவை சடலுள்ளே மறைந்து அசனீரை மேற்படாம 

ஓ.நிஞ்ி நித்கின்ற ஊழித் $யாம். படபா என்னும் வடமொழி 

வடவா என்ர, ௮து வடவை எனச் திரிந்துநின் றது. வடவை- 

பெண்குதியைமுகம் போன்றது எனச் காரணங் கொள்க, ளை



் ௮ன்ன்த்தைச் கண்ணுற்றபடலம், ௪௩௩ 

வலம், அஃறிணையியற்பெயர். தடம்--தடுச்சப்படுவது, அப் 
படி யலைஏறெபாசிகளை அப்புகைகளாகச் குறிச்சலாலே தற்தறிப் 

பணியாம். (௫௧௩) 
குருமணியிமைக்குகீள் கூலமேயவான் 
ஐருகிழலலையிடையலைவதண்க த 
சருமணிப்பொலன்குவட்டணிமைகாகமால் 
வரசிறையடிக்கொளுமாட்சிபோன்றவே. 

இன், ஆலையிடை. - அலைகளாலே, ௮லைவ - ௮லைசன் தவை 

யாயெ, குரு - கிறம்பொருக்திய மணி - மணிகளால், இமைக் 
கும் - விளங்குகிற, கீள் - நீளம்பொருந் திய, கூலம் - கரையின் 

கண், மேய - சங்கெ, வான்றரு - பெரியமரங்களுடைய, கிழல்- 

கிழல்களானவை, சிறை - சிறைகளை, அடிச்கொளும் - அடித்துச் 

கொள்ஞ௫ன் ஐ, மாட்டு - அழசையுடைய, தண் - சசளம்பொ 

ருந்திய, கதிர் - கரணங்களையுடைய, அருமணி - அரியமணியை 

யும், பொலன் - பொன்னையும் உடைய, குவடு - சிகரத்தை 

யுடைய, ௮ணி- அழகிய, மைகாகம் - மைநாசகம் என்னும், மால் 

வரை - பெரியமலைகள், போன்ற - ஓச்திருக்கன எ-று, 

மேர்சாலச் இலே யிட் திரன் வச்சிராயு சச இினாலே மலைகளின் 

சிறைகளையறுச்சபோது மைநாகமலை சகடலுளொளிச்ச சென்க. 

௮க்கரையிலுள்ள மணுரிழல்கள் ௮த்தரு சிழல்களேச௦ சேர்ந்து 
சோன்று சலால் அருமணிப்பொலன் குவடென்னும் ௮டைகொ 

டச்சப்பட்ட து. பொன் என்னும் சொல் பொலன் எனச் இரிந்து 

நின்றது. ௮,சனை 'பொன்னென் செவி மீறுகெட முறையின்?” 

என வரூஉம் தோலகாப்பியச் சூச்திர விதியானுணர்க. அடித் 

சென் வினையெச்ச மீறுகெட்டது, அங்கன மசைூன்ற நிழல் 

களை அப்படிப்பட்ட மைநாகங்களாகக் குறிச்சலாலே தற்தறிப் 

பணியாம். இதிலும் வேற்றுமையணி கொள்க. (௫௪) 

ிதாலைவறுபலவளமினையதொக்கவவ் 

வலைதவழ்வாவியிற்பயிலுமாப்பெடை, 

கலவியின்குறிப்புரைகாட்டப்பின்௫ொடர் 

பொலனிறவன்ன த் தின்பொற்புநோக்கினான். 

| இதனால் விரும்பப் படுபொருள் கடை ச்தற்குக Braco won Bly 

JME HOSE TET OD, சொல்ஃப்படுகின் ஐ..] 

(இ... 0, சாலைவறு - ஒழியா ௪, இனைய - இச்சன்மையன 

வாயெ, பல்வள ம்-பலவிசவளங்களும், சொக்க HED OBS 2 Cau 

da



2௩௪ நைடதம், 

அலைகளானலை, சவழ் - சவழப்பெற்ற, அவ்வாவியில் - அச்ச 
டாகச்தில், பயிலும் - வாசஞ்செய்ச் ற, ஆய் - ௮. ராய்ந்துகொள். 

ளப்பட்ட, பெடை --பெட்டையானது, கலவியின் - புணர்ச்சியி 

னது, குறிப்பு -- குறிப்பை, உரை -- சொற்களாலே, காட்ட-காண் 

பிச்ச, பின் - (அதன்)பின்னே, சொடர் -- தொடர்கிற, பொலன்- 

பொன்வடி.வாகய, நிறம் - ஒளியுள்ள, ௮ன்ன சதின் - ௮ன்னததஇி 

னது, பொற்பு-௮ழகை, மநோக்கனொான்-(அரசன்)பார்சீ தான் ௭-ற. 

பொன்னன்ன மென்றதனாற் பொன்னுலகத்தன்னமென்ற 

தீர்பிற்று, இன்னன பலவள மெஞ்ஞான்று முள்ளதென்பார் 

“ொலைவறுபல்வள”' மென்றார். அன்னம் - அம்சம் என்னும் 

வடமொழிச்சிதைவு, ப (௫௫) 

தண்ணறுந்காமரையணையிற்றங்கிெய 
வண்ணலோிமக்துனியகற்றிப்பேடையை 
விண்ணிறச்சிறகராற்றழி இவிருப்பொடு 
முண்மகிழ்-ூர் தரல வந்துபுல்லிற்ேே, 

[(இகனாலே பின்னர்ச்சொல்லப்படுச் தூக்கத்தின் 

காரணஞ் சொல்லப்படுகின் 5.து.] 

இன், சண் - தண்ணிய, நறு -௩றிய, தாமரை - தாமரைப் 

பூவாகிய, அணையில் -- சயன ச்தின்கண்ணே, தங்கிய - வாசஞ் 

செய்கின் ற, அண்ணலோ திமம் - அவ்வாசவன்னமான து, துனி- 

ஊடலை, அகற்றி- நீக்) பேடையை - பெட்டையை, விண்- 

பொன்னுலகத்திறுள்ள, நிறம் - ஒளிபொருந்திய சறகரால்- 
சிறைகளினாலே, தழீஇ - தழுவி, விருப்பொடும் - அசையுடனே, 

உள்-(௮2) னுள்ளச்தே, மகிழ் -ம௫ழ்ச்சியானது, கூர் சர- 

மிகும்படி, உவந்து - (தானும்) மகிழ்ந்து, புல்லிற்று - புணர்ந் 

தீது எ-று. 
முற்பாட்டிலே கலவியின் குறிப்புரை காட்டிற் றென்ற 

பேடைச்கு ஊடலெவ்வா நுண்டாயிற் றென்றால், நாயகனை 

முன்னே தன்னிடச்த விரும்பி வரச்செய்தலும், வந்தபின்பு 

pr @ gs gyi நாயகஇச்குஇயல்பாமென்ச. ஊடலில்லையாயிற்புணச்ச் 

சியின்பஞ் சிறவாதாம், ஊடுதல் காமத்திற் இன்ப மதற்கின் 

பங் - கூடிமுயங்கப்பெறின்?? இசனாலறிக. தழீஇ - சொல்லிசை 
பளபெடை, றகர் - மொழியிறு திப் போவி. (Ge) 

விழைவு.றுகலவியின்மெலிர்தொர்தாளினின் 

தெதிறிகழ்பொன்னிறவெருத்தள்கோட்டுபு



அன்னத்தைக் கண்ணுற்றபடலம், க௩டு 

தழைவுறுசிறகராஞ்மூடி தீதண்ணரு 
வழிமலர்ச்சேக்கையினன்னர் துஞ்சற்றால். 

[இதனால் ௮ரசன் செய்யவிரும்பியது கைகூடல் காரிய 
முகத்தாற் சொல்லப்படுகன் ற.து.] 

இ-ள். விழைவு௮ு - விரும்பப்பட்ட, கலவியின் - புணர்ச்டி 

யால், மெலிந்து- இளைத்த, ஓர் தாளின் - ஒருகாவினால், நின் ற- 
நின்று, எருச்.தம் - பிடரியை, கோட்டுபு - வளைச்.து, சழைவுத- 

SOEs, இறகரால் - சிறையால், மூடி - (தலையை) மறைத்துக் 

கொண்டு, சண் - தண்ணிய, ஈரு - சேனானது, அழி - வழியப் 

பெந்ற, மலர் - தாமரைப்பூவாகிய, சேக்கையில் - சயன த்தில் 

எழில் - அழகினால், திகழ் - விளங்காரின்ற, பொன் - பொன் 

வடி.வமாயெ, நிறம் - காந்தியுள்ள, ௮ன்னம்-௮வ்வன்னமான து, 

துஞ்சிற்று - தூங்கற்று எ-று, 

-.விழைஉறு - இதன்கண் உறு, துணைவினை. கலவி-போசம். 

முயக்னொளைப்பு மிகின், பறவைகள் தந்தலையைச் ஏிறகனுள் 

வைத்து, ஒற்றைக் காவினின்று துயிர ஈன், ம.ரபாமாதலின் அன் 

னந் துஞ்செயசை யங்கன முரைத்தார். “சோட்டுபு - வினையெச் 

சம், அல் -அசை, இங்ஙனம் தாங்குதலாகிய பறவையின் 

சாதித்தன்்ைை சொல்லு சலாலே தன்மை நவிற்சியணி, (Ger) 

ரூழ்வலியுடன்சழல்சருகிற்றோன் றிய 

வூழ்வழிமனஞ்செலலுண்மையன் றுகொ 

ரூழ்புலன்வழிமனஞ்சாரவோ திமம் 

பாழியந்தோளினான்கையிற்பற்றினான். 

[இசனால் அவ்வன்னத்தைப்பிடித் தற்குக் காரணமும் 

பிடி. த் தமையம் சொல்லப்படுகன் றன.] 

இ-ள். சூழ்வளியுடன் - அலைசாற்றுடனே, சுழல் - சுழன்று 
செல்கின் ற, சரன் - சருகுபோல, ஊழ்வழி - விதியின் வதி 

யிலே, தோன்றிய - (அசன்பய) னுண்டாக, மனம்-(உயிர்கள் த) 

மனமான த, செலல் -செல்லுசல், உண்மையன்றுகொல் சச் 

இயமன்றோ, சாழ்புலன்வழி - அற்பவிடயமாகிய (அவ்வன்ன த 

தின்சண்), மனம் -மனமானது, சார - (ஊழினா) லடைய, ஐதி 

மம் - அவ்வன்ன த ௪, பாழி-வலிமைபொருக் திய, சோளினன்- 

தோள்களையுடைய ஈளச்சச்ரெவர் ச்.இ, கையில் - சையினுலே, பற் 

றினான் -பிடிச்சான் எ-று.
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அவ்வன்னம் பெறுதற்கரிய பொருளாயினும் ௮ரசனதது 

பெருந்தன்மைச்கு அசைத்தூங்கும்போது பற்றுசல் சசாச 

செயலென்பதுசோன்ற அதனைச் தாழ்புலமென்றும், அவனைப் 

பாழியந் தோளினானென்றுங் கூறினர். அற்பகாரியச் திலே 

தீரோதாச்சனாயெ அரசனுக்கு மனஞ்செல்லுமோவென்கிற சங் 

கைக்கு, உயிர்களுக்கு மனம் விதிவழிபட்டு கிற்குமாதலாற் செல் 
மென்பது சொல்லப்பட்டது. ஊழ்வழி மனஞ்செல்லுமென் 

னும் பொதுப்பொருளை அவ்வன்னம் பற்றுதற்கு ௮ரசன் மனஞ் 

சென்றதென்னுஞ் இழறப்புப்பொருளாலே சாதித்தலால் வேற் 
றுப்போநள் வைப்பணி. இதில் உவமையுஞ் சேர்தலாற் சேர் 
வையணி. (௫௮) 

கைப்படுசிமையனக்கலங்கிவாய்வெரீ இத் 

அப்புறழ்தோலடி துடிப்பத்துன்பழுற் 
றெய்ப்பொடிசிறையடி தே தகலாமையின் 

மைப்புயலனையசைம்மலரிற்கொத்திற்றால். 

[இதனாத் பிடிபட்ட அன்ன தின் வருத்தச்செயல் 
சால்லப்படுகின் ஐ. 

இ-ள், கை-(அரசனது) கைக்கு, படு - அகப்பட்ட, சிறை- 

சறைகளையுடைய, அனம்-௮அன்னமான த, கலங்இ-௮ றிவழிந்து, 

வாய்வெரீஇ - ௮ச்சவொலிகள்செய்து, துப்புறழ் - பவளம்போ 

லும், தோல் - தோலையுடைய, அடி. - அ௮டிசளானலவை, துடிப்ப-- 

நடுங்க, துன்பமுற்று - துயரமடைந்து, றையடித்து - சிறைக 

ளாலடிச்து, ஏகலாமையின்-போகமாட்டாமையால், எய்ப்பொடு- 

இளைப்புடனே, மைப்புயலனைய - (கொடையாற்) கரியமேகம் 

போலும், கைம்மலரில் - (௮வன்கையாகிய) மலரில், Garg 

திற்று - கொத்தியது எ-று. 

சைப்படல் என்றதை யொருசொல்லாச் அகப்படலெனி 
னுமாம். வவியவன் கையிலகப்பட்டோன் முன்னே தப்பிப் 

போதற்கு முயற்சிசெய்கலும், 99 கூடாசபோது தன்னாலான 

மட்டும் அவனை வருத்து தலுஞ் செய்வானென்க. பிடிபட்ட 

போது கலங்குசலாதியாயெ ௮சன் சாதித்சன்மைகளைச் சொல் 

லு சலால் தன்மை நவீற்சியணியாம். அன்னம் - gerd cer 
இடைச்குறை. | (௫௯) 

இரைச்தயர்புள்வினலுக்கிரங்கிப்புட்குலம் 

விரிச்தெழுசிறைவளிவீ சமெல்லிதழ்க்



அன்னத்தைக் கண்ணுற்றபடலம். GGT 

திருத்தகுதாமரையலைதல்சேர்தடம் 

வருத்தலையென்றுகைம்மறித்தல்போன் மதே, 

|இ.தமு,ச லிரண்டுசெய்யள்களால் அ௮வ்விடத.து 

நிகழ்சி சொல்லப்படுகன் ௪.து.] 

ட-ள். புட்குலம்- பறவைக்கூட்டமான து, விரித் து-பரப்பி, 

எழு - எழும்புகையில், சறை- சிறைகள், வளி - காற்றை, வீச- 

எறிதலால், மெல் - மெல்லிய, இசழ் - இதழ்களையுடைய, தஇிருத் 

தகு - அழகுபொருந்திய தாமரை - தாமரை மலர்களானவை, 

அலைசல் - அசைதலானது, சேர்- சேர்விடமாகய, கடம்-தடாக 

மானது, இரைத்து - கூவி, அயர் - வருந்துகின்ற, புச்ளினுக்கு- 

அவ்வன ச்திற்கு, இரங்கி - இரக்சமுற்று, வருத்தலையென் து- 

(அதனை) வருச்தாதே யென்று, கை- (தன்) கைகளினாலே, 

மறித்சல்போன்றது - (அரசனைத்) தடுத்தல் போன்றது ௪-று. 

இரங்கியென்னும் வினையெச்சம் சைம்மஜிந்த லென்னும் 

வினை சொண்டது தன்னைச் சேர்ந்திருந்த தாசலால் அதற்குத் 

சடாகமிரங்கிற்றென்க. அச்தாமரை மலர்களி னசைதலை ௮௪ 

தடாகத்தின் கைம்மறிச்சலாகச் குறித் சலால் தற்தறிப்பணி, () 

வள்ளவாய்கீ காமரைவதிர் தபோ தரு 

புள்ளெலார்தனித்தனிபுலம்பல்வாவியி 

னுள்ளுறுவறுமைகண்டொறுக்குபூமக 

ளெள்ளரிச்சிலம்புகள்சிலம்பல்போன்றதே, 

இ-ள். வள்ளம் - கண்ணம்போலும், வாய் - வாயையுடைய, 

சாமரை - சாமரைமலர்களில், விந்து - வாசஞ்செய்திருந்து, 
போதரு - (அப்போது) போகின் ற, புள்ளெலாம் -- பறவைக 

ளனைத்தும், சனிச்சனி-வேறுவேருக, புலம்பல் - புலம்புத 

லானது, வாவியினுள் - சடாகச்தினுள்ளே, உறு - நேரிட்ட, 

வறுமை - (அரசவன்ன) மில்லாமையை, கண்டு - பார்தது, 

ஒதுங்கு - விலகுகின் , பூமகள் - திருமாதினுடைய, தெள்- 

தசெள்ளப்பட்ட, அரி- பருக்கைக் கற்களையுடைய, சலம்புகள்- 

பாதச் சிலம்புகளானவை, சிலம்பல் போன்றது - ஒலித்தல் 

போன்றது எ-று. | 

இங்கே விளகச்சத்தைச் இதருமகளென்றா ராசலின் ௮ச்.தடா 

கம் ௮ரசவன்னமில்லாமையினாலே சக் திரனில்லாச இரவுபோல 
விளச்சச)ச இழந்தசென்றதாயிற்று, அஞ்சிப்போெ 5m



Gi. SY . நைட்தம்.. 

னங்களினொலியை ௮ச்லெம்புசளி னொலியாசக் குதித்தலாலே 
தற்தறிப்பணி, (௬௧) 

இன்னபொன்னிறவனங்கண்டி.லேனெலு 

மன்னர்மன்னவன்ம திவதனநோக்கியே 

யன்னவன்கரமலரமர்க்தவோ திம 
சன்னயமொழிசிலநவிறலுற்றதேேே. 

| இகனாலே லெநியாயங்கள் கூறத்தொடங்கெமை 

சொல்லப்படுகின் ற.த.] 

௫-ள். இன்ன - இச்தன்மையதாய, பொன் — பொன்மய 

மாகிய, நிறம் - ஒளிபொருந்திய, ௮னம்- அன்ன ச்சை, கண்டி 

லேனெனும் - (இதுவரையிற்) பார்ச்திலேனென வியக்கின் ஈ, 

மீன்னர்மன்னவன் - ௮. ரசர்க்கரசனத, மதி. சந்திரன்போலும் 

(விளக்கம்பொருக் இய), வசனம் - முகச்), நோக்கி-பார்த்து, 

அன்னவன் - அப்படிப்பட்டவன த, க.ரம்- கையாகிய, மலர்- 

தாமரைப் பூவின்௧கண், அமர்ந்த- சங்கெ, ஓதிமம்- அன்னமா 

னத, ௩ல் - நல்ல, நயம் - நீதி, நூலைப்பற்றிய, ரிலமொழி - சில 

சொற்களை, ஈவிறலுற்ற து -- சொல்லச்சொடங்கிற்று எ-று. 

மஇிவசனமென் றசனாலே ௮. சனைப்பார்க்கையில் அவனோடு 

பேசு தற்கு ஊக்கமுண்டாயிற் றென்றதாயிற்று, கைப்படியி 

னாலே அதற்கொரு வருத சமில்லை யென்பது காமலரென்தத 

ளுற் குறிசக்சப்படுகின்றது, நயம் - நியாயம். **நயமென்பதியாய 

கன்றி” இசனாலறிச. (௬௨) 
சிறையொளிர்பொன்னிறைசெல்வகல்குமோ 
வறைகடல்பனியினினிறைவதாங்கொலோ 
கறைகெழுவேலினாப்கருச் தினுள்ளுற 
நிறை தருவிழைவினைநீ த்தல்வேண்டுமால். 

[இதுமுதல் மூன்றுசெய்யங்களாலே முன்கூறப்பட்ட 

ஈயமொழிகள் சொல்லப்படுளெறன,] 

இ-ள். கறைகெழு- ௨ இரம்படிந் துள்ள, வேலினாய் - வேலை 

படைய நளராசனே, சிறை - (என்) சஇறைகளிலே, ஒளிர் - விளங் 

காரின்ற, பொன் -பொன்னானது, கிறைசெல்லம் - குறைவில் 
லாச செல்வச்ை, ஈல்குமோ- (உனக்குத்) தருமோ, அ௮றை- 

ஒவிச்இன் ஐ, சடல் - (பெரிய) கடலானது, பனியினின் - (அற்ப 

மாய) ப.னியினாலே, நிறைவசாங்கொலோ-நிறையுமோ, சருச்.தி



அன்னத்தைக் கண்ணுற்றபடலம், ௧௩௯ 

னுள் -(உன்) மனத்தினுள்ளே, உற - பொருந்த, கிறைதர௬- 

den mss, விஃழவினை - அப்பொன்னாசையை, நீத தல்வேண்டும்- 

(கீ) ஒழிக்கவேண்டும் எ-று. 

“முற் செய்யுளிலே இன்ன பொன்னிறவனங் சண்டிலே 

ளென்ரானாகச் சொல்லப்பட்டமையால் தன்னைப் பொன்னுக் 

காகக் கொல்வானென்று நினைத்து இவ்வாறு சொல்லியதென்க. 

கறைகெழுவேலினா யென்றசனாலே நீ கொலையிற் கொடியோ 

யென் றதாயிற்று, இச் சிறியபொன்னிலே உன்பேராசை பழிக். 

சப்படச் தச்ச தாகலால் நீத்தல்வேண்டுமென்றது. முன்னி 

ரண்டு வாக்கயெங்களிலுஞ் சாசாரண தருமத்ைசச் சொல்லுச 

லால் தோடர்ழழதுமவையணி. (௬௩) 

கோறல்செய்தாலுயிர்க்கொலையொன்ேேபலாற் 

ஹேறினர்ப்பிழைத்தவன்பதியு ஞ்சேருமாற் 

ருறுபாய்கவுண்மதத்தறுகண்யானையாய் 

மாறுகொள்பகைஞர்க்குமிதுமனங்கொளார் . 

இன், சாறு - முட்கோல்கள், பால் - பாயப் பெறுன் த, 

கவுள் - கதுப்பையும், மசம்-மதசீதையும், சறுகண் கோபக் 

கண்களையும் உடைய, யானையாய - யானைபோல்பவனே, கோதல் 

செய்தால் - (உன்னைவிசுவாசிச் இருந் ச என்னைமீ) கொல்வையே 

யானால், உயிர்க்கொலை ஒன்றேயலால் - உயிரைச் கொல்லுதல் 

பாசச மொன்றே யல்லாமலும், தேறினர் - நம்பினவர்க்கு, 

பிழைத்த - இீங்குசெய்த, வன்பழியும் - கொடிய பாதகமும், 

சேரும் - (உன்னை) யடையும், மாறுகொள் - மாறுபாடுகொண்ட, 

பகைஞர்க்கும்- விரோதஇிகளுக்கும், இது -இல் விசுவாசகாதஞ் 

செய்தலை, மனங்கொளார் -நினையார் எ-று. 

சேறினர்பிழைச்ச வென்ுசனாலே எனக்கு ஒரு தீங்குஞ் 

செய்யாயென நான் உன்னை ஈம்பியிருர்தே னென்றதாயிற்று. 

'ஈன்றாகு மாச்கம் பெரிசெனினுஞ் சான்றோர்ச்குச், கொள்றாகு 

மாச்கக்கடை” என்றவாறே எல்லாப் பாவங்களிலுங் சொலைப் 

பாவங் சொடிது, ௮.தினும் விசுவாசகாசசங் கொடிய சென்பது 

சோன்ற வன்பழியெனப்பட்டது. மதச்செருக்கும் வன்சண் 

மையும் உடையையாதலால் இத்தகாதசெயல் செய்கின்றாயென் 

பது குறிப்பித்சற்கு மசத்தறுசண் யானையா யென்றது. ஈம் 

பினபசைவர்க்குச் தீங்கு நினை த,சலும் பாலமாயிருச்சப் பசைவ,



௧௪௦ நைடதம், 

னல்லாதிருந்து விசுவாசித், ௪ என்னைச் சொலைசெய்யப் பத்த 

லாமோ வென் றதாயிற்று. (௬௪) 

செருக்கள த்தேற்றவர்ச்செகு த்தலன்றியுன் 

னருட்டெனாமெனையடர் த்தனீ தியோ 

முருக்கிசழ்மடந்தையாமுலை இனை த்திமிங் 

குருக்கிளர்மணிபுனைகுவவு த தோளினாய். 

இன், முருக்கு - மூழுக்கம் பூப்போலும், இதழ் - உ தடுகளை 

புடைய, மடந்தையர் -மாதருடைய, முலை - மூலைகளானவை, 

திளைத்திடும் - அழுந்சப்பெறும், குரு - நிறச்தினாலே, கள- 

விளங்காரின்ற, மணி-இரத்தினாபாணச்சால், புனை - அலங் 

கரிக்சப்பட்ட, குவவு -. தரட்சியையுடைய, சோளினய் - தோள் 

களையுடையவனே, செருச்களச்து -போர்ச்சள த்.தில், ஏத்றவர்- 

(உன்னேடே) யெதிர்ச்சவரை, செகுச்சலன் தி-கொல்லுதல் 

(ரீதியா) மன்றி, உன்-உன ௪, அ௮ருட்கு-சருணைக்கு, இடனாம்- 

பாத். இரமாகிய, எனை-(ஒருபுல்வி பறவையாகிய) என்னை, அடர்ச் 

தல் - கொல்லுதல், நீதியோ- நீதியாமோ எ-று. 

எனையென்றது அற்பமாகிய பறவையாயிருக்கிற வென்லுஞ் 

சொல்லை விசேடணமாகவேண்டி நின்றது. நீதியோ வென்னும் 

ஓகாரம் அநீதியே யாமென்னும் பிறிது பொருளைச் தந்தது. 

முலை இளை ச்.திடந் சோளினா யென் தசனாலே பெண்டியோடு கூடி 

வாழு நீ அப்படிப்பட்ட என் வாழ்வைச் குலைச்தற்கு எப்படித் 

துணிந்சா யென்பதைச் குறிப்பித்த தாயிற்று. (சுடு) 

கல்வியினசன் திகருணைவேர் தள த் 
தொல்கலுங்கருணையு முவப்புக் தோன்றிட 
வல்கலின்மொழிசலவறைநதுபின்னரும் 
uae gi Our Puss gino gs. 

[இசனாலே பல.துயர் மொழிஈள் கூ௰ச்தொடங் 

இனெமை சொல்லப்படுகின் ஐ.து.] 

௫-ள். கல்வியின் - கல்வி யறிவுபோல, அகன் நிடு - பெருக் 

கதத யடைந் திருக்கின் ற, கருணை - அருளையுடைய, வேந்த- 

நளராசனது, உளத்து-உள்ளத்தின்௧ண், ஒல்கலும் - நாண. 

மும், கருணையும் - அருளும், உவப்பும் - மஇழ்ச்சியும், தோன் 

திட-ஏககால,ச்திலுண்டாக, ௮ல்கலில் - (பொருளாற்) சுருங் 

குசலில்லாச, சிலமொழி - சிலசொற்களை, அறைந்து - சொல்லி, 

பின்னரும் -(௮,தன்) பின்பும், பல்பல- பலபலவாசெய, அயர்



அன்னத்தைக் கண்ணுற்றபடலம். GPE 

மொழி - (அரசனுக்குத்) துன்பத்தை யுண்டாக்குன்ற சொற் 
களை, பச.ரலுற்றது- (அன்னம்) சொல்லத்தொடங்கெற்று எ-று. 

ஒல்கல்- அசைதல்; ௮து இங்கே நாணச்தை உணர்த்தி 

நின்றது. முன்னிலையிலிருந்து நிந்தித்தலால் நாணமும், அதன் 

வருத்தத்தைக் காணுதலாற் கருணையும், அது கற்றுவல்லோர் 

போலப் பேசு தலால் மஒழ்ச்சியும் அரசனுக்குண்டாயின, தல 

மொழிகளாயினும் நீதி நூலின் பலபொருள்களை த தழுவிச் சருங் 

கச்சொல்லல் விளங்கவைசத்தல் முசலிய அழகமைந்து நிற்கை 

யால் அல்கலின் மொழி சலவென்ளூர். **அல்களனாட் சுருங்கல் 

வைகல்” இ,சனாலறிக. (௬௬) 

பெருகியமூப்பினிற் றளர்ர் துபேதுறு 

மிருமுதுகுரவருமென்செய்கிற்பரோ 

கருவுயிர்த்தயர்வுறுகா கற்பேடையுள் 

ளுருகுமேயென்னமெட்டுயிர்ப்பு விங்கற்றே, 

[இ.துமுத லாறு செய்யுள்களால் முன் கூதப்பட்ட 

அயர்மொழிகள் சொல்லப்படுகின் ௦௭. 

இ-ள். பெருகெ - நிறைந்த, மூப்பினில் - முதுமையால், 

சளர்ந்து - மெவிந்து, பேதுறும்-ம இமயக்கங் கொண்டிருக்இன் ற, 

இருமுதுகுரவரும் - (என்னுடைய) தாயுந் தகப்பனும், என்செய் 

இிற்பரோ-(இனி) யாது செய்வரோ, கரு-கருப்பச்சை, உயிர் த .து- 

ஈன்று, அயர்வுறு - சோர்வடைந் ிருக்கின் ற, காதல் - (என்மே) 

லன்புடைய, பேடை - மனைவியானவள், உள்ளுருகுமே - மன 

முருகுவாளே, என்ன - என்று, நெட்யொப்பு வீங்கிற்று -பெகு 

மூச்சு விட்டது எ-று, 

என்செய்கிற்பரோ வென் றதனால் நான் அவர்களுக்கு ஏச 

பத தரனென்றும், இனி மூப்புச் துன்பத்தோடும் என்னை இழக்்ச 

துன்பமும் இரைகொடுப்பாரில்லாச துன்பமுங்கொண்டு இறட்.து 

விவாரென் நுஞ் சொல்வியதாயித்று. கருவுயிர் ச் தயர்வு மென் 

LOW அவளீன்று ௮.௫௪ காலங்கழிந்த தில்லையென்றும், உள் 

.ளாருகுமே யென் ஐதனால் ௮த்துன்பச்சோடு இரைபெருச துன் 

.பழும் என்னை இழந்த துன்பமுங் கூடுதலால் எங்கனம் பிழைப் 

பாளென்றுங் குறிப்பித் தது. (௬௪௭) 

அன்னைமூப்பழித.சவார்கொலாற்றுவார் 
மன்னனெட்படுச்சலும்வெருவிவாவியிற்



ere. நைடதம், 

அன்னியாககருந்தபுள்சொற்றபோழ்தினி 

லின்னலங்கட லுளாழ்க் திறக்குமேகொலாம். 

இ-ள். ௮ன்னை - (என்னுடைய) தாயானவள், மூப்பு-மு.து 

cowl ena, அ௮ழிதரவு- வருந்து தலை, ஆர் - எவர், ஆ றறுவார்- 

நீக்குவார், மன்னன் - இவ்வாசனானவன், எற்படுச்சலும் - (என் 

னைப்) பிடிச் சவளவிலே, வாவியில்-சடாக ச் இலிருந்து, வெருவி- 

௮ஞ்ப்போய், ௮ங்கு-அவ்விடச்சே, துன்னி-நெருங்இ, இருக் 2- 

தீங்யெ, புள் - பறவைகள், சொற்றபோழ்இனில் - (இச்செய்தி 

யைச்) சொன்னபோது, இன்னல் - துன்பமாயெ, கடலுள்- 

சருசத்.திரச்.தினுள், ஆழ்க்து - அமிழ்ந்து, இறக்குமே - (அவள்) 
இறந்து போவாளே எ-று, ௮ம், கொல், ஆம் - சாரியைகள். 

அங்கசென்றது விண்ணுலசக்தின் மானசசடாசச்சைச் சட் 

ஓரின்றது. ஒருவேளை மூப்புச் துயரச்சைை யாற்றுவார் டைக் 

கினும் புச்திசோகத்சதாற் சாலாதிராளென் றதாயிற்று. (௬௮) 

புல்லுவிட்டஞ்சிறைகெட நினும்பொரு 

தல்லல்கூர்பெடையவர்யாங்குற்றாரெனிற் 

சொல்லரும்புட்குலங்கலுமுக்துன்பமாய்ந் 

செல்லையி றுயரொடுமிறக்குமேகொலாம். 

௫-ள். புல்லுவிட்டு - தழுவு சலைவிட்டு, அஞ்சிறை - (என்) 

pau சிறைகளானவை, மகெகழிலனும் - விலகினாலும், பொரு து- 

மனம்பொருமல், அல்லல்கூர் - துன்ப மிகுகின்ற, பெடை- 

(என்) மனைவியானவள், அவர் - என்கணவர், யாங்கு - எவ்வி 

டத்சே, உற்றாரெனின் - வந்தாரென்று வினாவில், சொல்லரு- 

(அதற்கு உத்தரம்) சொல்லமாட்டாச, புட்குலம் - பறவைக் 

கூட்டமான து, கலுழும் - அழாமித்கும், * துன்பம் - 6 HoT s 
இனாலே, ஆய்ந்து - (என்செய்தியை) ஆலோடச்தறிந்து, எல்லை 

யில் - ௮ளவில்லாச, தயரொடும்- துன்பத் துடனே, இறக்குமே- 

(அவள்) இறந்துபோவாளே ௪-௫. கொல் ௮ம் - அசைகள். 

புல்லு, சல் என்ற சொழிற்பெயர் இறுதி நிலைகெட்டு வந். 
தீது. சிறிதும் பிரியப்பொருத விப்பெடைக்கு இக்கொடிய 

செய்தியைச் சொல்வேமாயின் இறந் துவிடுமென் றுசொல்ல நாவெ 

ழாமல் ௮ழுமென்ச. அ௮வ்வழுகையே ௮ச்செய்தியைச் குறிப்பி 

னுணர்த்துற உச்சரமாம், (௪௯)



வன்ன சத்தைக் கண்ணுற்றபடலம், ௧௪௩ 
ர் 

அ௮னிச்சமென்மலரினுகொய்யவாய்சிறைகத் 
சனிப்பெடைபமைக்குமென் றளிர்க்கையாலயன் 

அுனிப்படுபிரிவெனுஞ்சுடருசொலென்றலை 

நினை த துமுன்னெவவணநிலவக்சோ ட்டி.னான். 

இன். அணிச்சம் என் - ௮னிச்சமென்னப்பட்ட, மலரினும்- 

பூவினும், நொய்ய -மெல்லிய, ஆய் -தேடத்தச்க, ॥றை- சிறை 

களையுடைய, சனி - ஒப்பற்ற, பெடை - (என்) மனைவியை, 

அமைக்கும் - உண்டாக்குவதாகய, மென் றளிர் - மெல்லியதளிர் 

போலும், கையால் - கையினாலே, அயன் - நானமுகச்கடவுள், 

துனிப்படு - துன்பம் விளைத்தற்குக் காரணமாகய, பிரிவெனும்- 

பிரீவென் இன் ற, சுடு- சுடாகின்.ற, சொல்-சொல்லை, நினைத்து- 

கருதி, முன் - முன்னே, என் -எனது, சலை- தலையில், எவ் 

வண்ணம் - எவ்விசமாக, நிலவ- விளங்க, கோட்டினான் - எழுதி 

னான் எ-று, 

“சனிப்பெடையமைத்த'” வெனப் பாடங்கூறிற் பெடை 

யைப் படைத்தபின் அசனைப்படைச்தானென்பது Carer ng, 

லாலே முறைபிறழ்வென்னுங் GD Mb SHE .9 9 os ¢O.WET ae 

ரினு மென்றமையாலு மென்றளிர்க்கையா லென் றமையாலுப் 

காரணமாகிய கைக்கும் காரியமா௫ிய பெடைக்கும் மென்மையும் 

தண்மையுஞ் சொல்லப்பட்டன. மெல்லியதளிர்ச்சையாகயெ கார 

ணத்திலிருந்து சுசொல்லெழுது லாய பகையான காரியம் 

பிற சலைச் சொல்லுதலால். டூது தததியின்மையணி. (௪௦) 

விழுமெற்படுத் தவிக்கொடுஞ்சொன்மென்னிழத் 
தாழ்சிறைமடப்பெடைசெயியிற்சார்தலு 
மாழ்துயர்க்கடலிடையாழ்ர் தியானிலாப் 
பாழ்படுதிசையெலாமருண்டுபார்க்குமே, 

ட-ள். வீழும்- (தன்னால்) இச்ிக்கப்பட்ட, என் - என்னை, 

படுத்ச- பிடிச்ச, இச்கொடுஞ்சொல் - இக்கொடுமையையுணர் ச் 

துற சொல்லானது, செவியில் - (தன்).காதில், சார்தலும்- 

சேர்ந்தவளவிலே, மெல் - மெல்லிய, நிறம் - ஒளிபொருந்திய, 

தாழ் - நீண்ட, சை - றைகளையும், மடம் -பேைமையையு 

முடைய, பெடை - (என்) மனைவியானவள், ஆழ் - அழம்பொருந் 

இய, துயர்ச்சடவிடை-தன்பமாகயெகடலுள்ளே, ஆழ்$து-மூழுகி, 

யான் -நான், இலா - இல்லாமையால், பாழ்படு - பாழடைந்த, 

இசையெலாம் - திக்குகளனை சதையும், மருண்டு - மயங்ஓ), பார்ச் 
குமே--பார்ப்பாளே எ-று.



eee நைடதம், 

இசையெலா மென்றதற்குக் இழக்காதியெட்டும் மேலுங் 

€ழும் ஆகிய பத்துச் திசைகளுவ் கொள்க, இப்பறவை யொன் 

றில்லாமையால் இசைகளெல்லாம் பாழ்படுமோவெனின் அத 

சைகளில் மற்றெல்லாப்பொருள்களுமுள்ள வாயிருந்தும், தன்கை 

யமிழ்ச்தியது சமுச்சொமென்றெபடி உயிர்க்துணைவ ஸனில்லா 

மையினாலே பாழ்பட்டனவாகச் சோன்றுமென்௧, (ers). 

பிரிவெலுமழல்சடப்பெடையி DS Geo ம் 

யரிதினிற்பெற்றவெம்பார்ப்பெலாமயர்ற் 

இரைபெருக்குடம்பையு ont OD Owes Bus 

பரிவினிற்சாமெனப்பதைத்துச்சோர்ர்கே, 

ட-ள். பிரிவெனும் - பிரிவென்இன் ற, அழல் - நெருப்பா 

னது, சட- (சன்னைக்) சட, பெடை - (என்) மனைவியானவள், 

இழக்குமே - இறந்தபோவாளே, அரிதினில் - அரியதவத்தி 

னாலே, பெற்ற -- ஈன் ற, எம்- எம்முடைய, பார்ப்பெலாம் - குஞ் 

சுகளெல்லாம், அயர்ந்து - சளர்ந்து, இளை - இரையை, பெரறா- 

பெருமல், குடம்பையுள் -கூண்டினுள்ளே, அரற்றி- கூவி, எய் 

இய -- (தமக்கு) நேரிட்ட, பரிவினில் - துன்பச்இினாலே, சாம்- 

இறந்துபோம், என - என்று, பதைத்து - துடித்து, சோர்ந்த து- 

(அன்னம்) மர்ச்சுதது எ-று. 

பெடையிறச்குமே யென்றதனால் இனித் தாய்தந்தைகளி 

ரண்டையு மிழக்த அக்குஞ்சுகளுக்கு இபைகொடுப்பா ரில்லை 

யென்பதும், இரைபெராக் குடம்பையிற்கா மென்றதனாலே 

அவைபறக்கமாட்டாத மிகுந்த இளமைப்பருவமுடையன வென் 

பதுஞ் சொல்லப்பட்டன. பு.சுஇரசோக மெல்லாவற்றினுங்கொடி 

தரகலாலும், சந்சதியற்றுப் போங்காலம் கேரிட்டதென்னுந்துய 

மத சாலும் மாரச்சையடந்சதென்க. (௭௨) 

அளிக்கொருகடலனான தனைக்கண்டுகண் 

டுனித்திதெண்புனற்றுவலைவீழ் தலிற் 
ற்விர் த்தமென்ிறையனர் சளர்வுரீங்கயட் 

கலித் ததுகாவலன்கருணைகோக்கியே, 

|இசனால் அவ்வண்ணம் அரசன் கருணையைக் சண்டு 

களி தமை சொல்லப்படுகின்ற ௪.] 

இ-ள். அளிச்கு - அருளுக்கு, ஒரு கடலனான் - ஒருகடல் 
போல்பவன், அதனை - அம்மூர்ச்சை யடைக சமையை, கண்க



We Wah FIO BIO SUT BTS BvD 

அன்ரி தனிதிசிக அகத்தை. ம0.லம், க௪டு 

பார்த்து, கண் -பார்,ச்.5 கண்களால், துளித் திடும் - (அவனாலே) 
சொரியப்படு்று, சண் குளிர்ச்சிபொருக்திய புனல் - நீரி 
னுடைய, துவலை - மழையானது, வீழ்தலின் - (சன்மேல்) வீழ் 

தலினாலே, தளிர்ச்,ச - உணர்வடைந்த, மெல்-மெல்லிய, சிறை 

இறைகளையுடைய, ௮னம் - ௮ன்னமானது, சளர்வுநீங்9-ஆயா 

சச்இனீங்க, காவலன் - அரசனது, கருணை - அருளின் (பெருக் 
கச்தை), நோக்க-பார்ச்து, உள்- (தன்னுள்ளே, களித்த.து- 

ம௫ழந்தது எ-று. 

. அளியென்பதற்கு ௮ன்பெனலேலாது. என்னை? மேல் 

தாவலன் கருணைநோக்கியே” என்னலானுமென்ச. அளியாவது 
எவ்வயிரிடச் தந் தன்பங் சண்ட காலத்துச் கோன்றும் உள்ள 

நெஒழ்ச்சி, எல்லைப் படுத்தற் கரிசாகனோக் ““ஒருகடலனான்!? 

என்றார். அன்ன த்தின் சிறகுகள் மென்மையவாய், அடர்ந்து 
பரந்து செழியவாயிருக்சலான் **சளிர்சத'? என்னும் அடை 
கொடுச்சார். மூர்ச்சை யடைந்தோர்ச்குச் சண்ணிய நீர்த்துளி 

களை மேலே தெளிச்கும்போது அது நீங்குமாசலால் அத்துளிக 
ளாலே ஜூர்ச்சை நீங்கிற்று. கண்ணீர்த்துளிகள் அவலச் சுவை 

யைப் பற்றியவிறலாம். அத்துளிகளால் அவனுள்ளிருக்க கர 

ணையை அதிந்தசென்க. (௪௩) 

HN SE Fl CT OL User Foo BS sn KBB) sor 

சேரு நபொன்னிறச்றேகர்நோக்குறு 

மோகமேபிடிச்சனன்முழுதுகோக்னெ 

னேகுழியேகெனவிறைவிமித்தனன். 

[இதனால் அன்னத்தை விட்டமை சொல்லப்படுனெ ற.து.] 

இ-ள். இறை -ஈ௩ளராசளுூனவன், ஆகுலத்துடன் - துன்பத் 

துடனே, மடம் - இளமை பொருந்திய gor gags - இவ் 

வன்னச்தை, கோக்கு-பார்த் த, நின்- உனத, சேகுறு மாற் 

றுயர்க் 2, பொன் - பொன்மயமாகய, நிதம் - ஒளி பொருந்திய, 
இறகர் - சிறைகளை, கோக்குறும் - பார்க்கவேண்டு மென்ற, 
மோகமே - ஆசையினாலேயே, பிடித்சனன் - (உன்னைப்) பிடி.ச் 

சேன், முழுதும் - முழுசையும், நோக்னென் - பார்த்தேன், 
ஏகுழி- (நீ) போகச்சச்ச விடச்திற்கு, எகென -போவென்று, 
விடுச்சனன் -(௮.தனை) விட்டான் எ-று. 

ஏக என”? என்பது ஏகென அகரக்தொக்குரின்றத. சேகு 
என்பது வைரம் என்னும் பொருட்டாய் மாற்றுக் சாயிற்று, 
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42௬ நைடதம், 

என்னாலே பிடிச்சப்பட்டமையால் இப்பறவைக்கு இப்படிப்பட்ட 
துன்பம் விளைந்தசென்று அரசனுக்கு வியாகுலம் உண்டாயிற் 
றென்ச. நோக்குறு மோசமே பிடித்தன னென்றமையால் உன் 

ளாற் சொல்லப்பட்டபடி பொன்னுக்காக உன்னைக் கொல்லு தற் 

குப் பிடித்திலே னென்றசாயிற்று, மோகமே. ஏ பிரிரிலை, () 

அன்னத்தைக் கண்ணுற்றபடலமுற்றிற்று, 

அட செய்யுள்-௧௪௫, 

  

அன்னத்தைத் BH AAV sve. 

[௮ன்னமான.து ஈளன் தன்னையாதொரு துள்பமுஞ் செய்யாமல் விடுத 

ததைப்பதறி அவணிடத்து aig, தமயர்கியின் அழகு முதலிய 

வற்றைச் சொல்லியதையும், களனிடத் து விடைபெற்று 

தம.பந்தி யிடம் துப்போய் ௮வளை ௮வனும்கு மனைவியாக 

இசையம்படி செய்ததையும் சொல்லுகின்றது] 

எழசீர்க்கழிநேடி லடி யாசிரியவிநத்தம். 

பிறைவடங்கடெந்று சுணங்குபூத்தொவிரும் பேரிள 

வனமுலை இளைப்ப, நறவுகொப்பளிக்கு? தெரியல்சூழ்மார்ப 

ஞண்மலர்பொருவுமென் கரத்திற், அறவுகொண் டெழுந்த 
பொலன்சறை யன்னந் தொல்வினைத் தொடரறுத்தின்ப, 

நிறைகடற்றிளைக்கு மவரினின்புற்று நீடிரைவாவிபுக் கது 

Gar. 

[மூற்படலத்திலே தமயக்தியும் ஈளனும் ஒருவர் குணங்களை 

பொருவர் கேட்டுவருந்தின விதமும், MAT MA dhs so 

பொரா பூங்காவனற்திற் சென்றும், அங்கே தெய்வவன் 

sos Sos gO. லிதமுஞ் சொல்லி இந்தப்படலத் 

தில் ௮வ்வன்னம் ௮ரசனிடத்து வர்.து தமயர்திமினழகைப் 

புகழ்ச்.து அவனால் தா துவிடப் பட்டுப்போய் ௮வளுடன்பாடு 

பெற்றுவர்ச விதத்தை உணர்ச்தத் தொடங்கினார். அவற் 

ner இப்பாட்டால் ௮ன்னச் தன்னிடத்திற் சேர்ந்தமை 

சொல்லப்படுகின் ற.து.] 

௫-ன், நறவு சேனை, கொப்பளிக்கும் - sig Or, தெரி 

யல் - பூமாலையினால், சூழ் - சூழப்பட்ட, மார்பன்-மார்பையுடைய 

நளச்சக்ரெவர்ச்தியொனவன், பிறைவடம் - சந்திர ஆரமானத,
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டந்து - தங்இயும், சுணங்கு - தேமலானது, பூத்து - படர்ம் 
அம், ஒளிரும் - விளங்கப்பெற்று்ள, பேரிளவனம் - பெரு 

மையு மிளமையுமழரும் பொருந்திய மூலை - (சமயந்தியினு 

டைய) முலைகளை, இளைப்ப - ௮னுபவிக்கும்படியாக, நாண்மலர் 

பொருவும் - அன்று பூச்சு சாமரை மலர்போலும், மென்கரத் 
இன் -மெல்லிய (அவன்) கையினின்றும், துறவுகொண்டு - துறச் 

தீல்சொண்டு, (தொல்வினை) - முன்வினைச்செயலத, (தொடர்)- 

சம்பந்தத்தை, (அறுத்து) - ஒழித்து, எழுக்ச - புறப்பட்ட, 
பொலன் -- பொன்மயமாகிய, றை - ரறைகளையுடைய, ௮ன் 

னம்-அன்னமானத, (துறவுகொண்டு)-து றவற த்தைக்கொண்டு, 

சொல்வினை - பழவினையாகிய, சொடர் . சங்கவியை, அறுத்து 

கட்டறுச். த, இன்பறிறைகடல் - பேரின்பச்சடலில், இளைச்கு 

மவரின் - மூழுகியோர்போல, இன்புற்று - இன்பத்தினாலே 

மிகுந்து, நீள் - நீள்கின்ற, இரை - அலைகளையுடைய, வாவி- 

தடாகத்தின்கண், புக்கது - சென்றது எ-று. 

சுணங்ரு -பொன்னுரைபோற் சிறிதும் பெரிதுமாசப்படர் 

வது. பிலாவடங்கிடந்து சுணங்ருபூ ச்தொளிரும் என்றதனால் 

அவற்றால் விளங்பு கிற மற்றைமகளிர் மூலைகள் போலாது தம 

யக்தி மூலைகள் அவற்றை விளஎச்குமென்று அ௮ம்முலைகளி னியற் 

கையழகின் ரறப்பைக் குறிப்பித்ச தாயிற்று, பேரிளவன 

மூலையை அன்மொழிச் சொகசையாக்கி, அப்படிப்பட்ட முலை 

சளையுடையவாகிய gowkrG யெனினுமாம். அங்ஙனமுள்ள 

முலைகளை அனுபவிக்தற் குரியது ௮ரசனது நறவுகொப்பளிக் 

கும் செரியல்குழ் மார்பேயாதலால் அதனை எடுத்துக் கூறினார். 

அவ்வன்னம் விட்டசற்குச் கைம்மாறாகத் தமயந்தியைச் கூட்டு 

தலால் இளைத்தர்குச் துறவு கொள்ளுகல் காரணமாக்கப் பட் 

டது. தஇிளைப்பவென்னுஞ் செயவெனெச்சந் துறவுகொள்ளு ௪ 

லாகிய பிறவினை கொண்டது. துறத்தல் அ௮ன்னத்திற்கு ௮ 
சனைவிட்டு நீங்குசல். வீடடைந்தோர்ச்கு யான் எனது என் 

றெபற்றுச்சளைவிடுதல், தொல்வினைச் சொடரறுச்தல்-௮ன் 

ன,ச்திற்கு முன் பிடிபட்டுப் புலம்பிய செயலின் சம்பந்தத்தை 

யொழித் தல், வீடடைந்தோர்க்கு ௮னாதியாகச் தொடர்ந்த 

தொடரை யொழித்தல், தொடர் என்பது ஈண்டு உவமையாகு 

பெயராய் ஆணவம், மாயை, கன்மம் என்னு மும்மலங்களையு 
முணர்த்இற்று, இம்மூன் னோ? மாயேயம், வைக் தவம் என் 

லும் இரண்டுங் கூட்டி யைந்சென்பதுமாம், ௮,சனை “Core



௬9௦ ட... நைடதம், 

மிச வுயிர்கடொறு முடஞாய்ரிற்கு - மூலவாணவ மொன்றுமுயங் 
கிரின் நு” எனவரூஉம் சிவப்பிரகாசத் இருவிரு,ச் தச்சானறிக.. 

கடவுளுலக, சை மின்ப நிறைகடலென்ரார். உவமையணி, இ௫ு: 
மதல் மூப்பச்செட்டுச் செய்யுள்கள் பெரும்பாலும் முதற்சீரு 

மூன்றாஞ்சரு மைந்சாஞ்சரு மாராஞ்சரும் விளச்சீர்களும், மறி 

இவைமூன்றும் மாச்சீர்களுமாகி வருறெ எழுசீர்ச்கழி நெடிலடி. 

நான்குகொண்ட ஆரியவிருத்சங்கள். (௧). 

பொன்னிறத்தாலிப் பவளவாய்ச்செங்காற் பொற்புறு 
பசியசூட்டரச, வன்னமெய்யுதறிச் றைய ரந தயல்சூ ழ 
னக்குழாத்திடைவஇிதரலுங், சன்னவிறிரடோனிறைகரத் 
தழுந்துஞ் சிறையினைக்காண்டலும்வெருவி, முன்னையதன் 

றென் றிருந்தபுட்குலங்கண் முளரியர்தடத்தகன்றனவே. 

[இதனால் ௮ன்னம்வீடுபட்டபின்பு நிகழ்ச் சமை 
சொல்லப்பென் று | 

௫-ள். பொன் - பொன்வடிவமாஇய, நிறம் - காந்திபொருக் 

திய, தூவி- இ.கையும், பவளம் - பவளம்போலும், வாய்-வாயை 

யும், செம் - வெப்பு நிறம்பொருந்திய, கால் - அடிகளையும், பொற் 

புறு - அழசான் மிகு ௪, பசிய--பசுமைபொரும் திய, சூட்டு - உச் 

சிச் கொண்டையையு முடைய, அரசவன்னம் - அரசவன்ன 

மானது, மெய் -.தன்னுடம்பை, உதறி-(சிலீர்தி) து. சறி, இறை- 

தறைகளை, உளர்ந்து - (மூச்னொலே) &றிச்கொண்டு, அயல்-பகீ 

கத்தில், சூழ்- (சன்னைக்கண்டுவர் த) சூழ்ந்த, அனம்- அன்னங் 
களது, குழாத்து - KUL S Georg, Clow - நடுவில், வதிசர 

லும் - சத்யெவளவில், இருந்த - (அங்) இருந்த, புட்ருலங்கள்- 

அப்பறவைச் கூட்டங்களானவை, ஏல் - மலைபோல, ஈவில்-செய் 

யப்பட்ட, இரள் - குவி$௪, சோள் - தோள்களையுடைய, இறை- 

௮ரசன௮, கரச து-- கையினால், அழுந்தும் - அழுந்திய, இறை 

யினை - (அதன்) சிறைகளை, சாண்டலும் - பார்த் சவளவில், 

முன்னையது - அரசனாற் சகொண்டுபோகப்பட்ட வரசவன்னம், 

௮ன்றென்று - அன்றென்றுநினை சற, வெருவி - அஞ்சு, முளி- 

தாமரையையுடைய, சடதச்து - சடாகச்தினின்றும் - அசன் 

இன - நீங்கப்போயின எ-று, 

். வதிதரல் - இசன்சண் சரல் துணை வினை விகுதி. மெய் 

யு,தறல் புழுதி உதிர் சற்கு ; சிறையுளர்சல் இனவு]தீர்,த.ற்கு. ௮. 
 சவன்னமாதலாற் பறைவைச் கூட்டத்துக்கு நடுவே sau 

சென்ச, முன்னையதன் ழென்றெனவே, இத வேற்றுப்பஜவை.



அன்னத்தைக் தூதுவிட்டபடலம், கடுக 

யென்று நினைத்தனவென் றசாயிற்று, ஆகவே வேற்றுப் பறை 

வையைக் காணும்போது அஞ்சிப் பறந்துபோதல் பறவைகளுகச் 

இயல்பாசலால் வெருவினவென்ச. பறவையின் சாதித்சன்மை 

யைச் Cera gy sora தன்மைநவிற்சியணி,. முன்னையது-இ தில் 

ஐ-சாரியை, இறை - கப்பம் வாங்குவோன். (௨) 

_ புள்ளின்மிரிய மதுக்குடம்வீரிர்தாற் போலுமென்மலர் 

தறும்பொகுட்டி, னுள்ளுறையன்னங். கொலைத்தொழில் 
சிறிது முஞற்றிலனிறையென தே தறிக், கள்ளவிழ்கமலமல 

செனவகன்ற கரத்இனின்மீட்டும்வந்தெய்தி, யள்ளிலைகெடு 

வே லண்ணறனுள த்திலதிசயமிகவிளை த் துரைக்கும். 

[இ.சனால் ௮ன்னம் ௮ரசனிடத் துக்கு மீண்வேர்,து பேசத் 

தொடங்னெமை சொல்லப்படுகின் ஈ.து.] 

இ.ன், புள் -பறவைகள து, இனம் - கூட்டமான து, இரிய- 

௮ஞ்யோட (அதன்பின்), மதுக்குடம் - சேன்குடமானது, 

விரிந்சால் - வாய்மஉரந் தாயின், போலுமென் - ஒச்குமெனப் 

படுகின்ற, மலர்- தாமரைப்பூவின த, ஈம் - பரிமளம்பொருக் 

திய, பொகுட்டினுள் - கொட்டைபின் கண்ணே, உறை-தங்கிய, 

௮ன்னம் - அவ்வன்னமான த, கொலை - சொலையாகிய, தொழில்- 

தொழிலில், சிறிதும் - சிறிதாயினும், இறை - அ௮.ரசனானவன், 

உஞரற்றிலனென - (என்னிடத்தே) செய்திலனென்ற, சேதி- 

தெளிந்து, கள் - தேனையுடைய, அலிழ்-மலர்க் த, கமலமலரென- 

தாமரைப்பூலென்று (மயங்க தபோல), அகன் ர-(முன்னே தா) 

னீங்கட்பெற்ற, கரச்தினில்- சையின்கண்ணே, மீட்டும் - இரும் 

பியும், வகு - வந்து, எய்இி- அடைந்து, அள் - கூர்மைபொருக் 

இய, இலை - இலைபோலும், நெடு - நெடிய, வேல் - வேலையுடைய, 

அண்ணல் -- அவ்வாசனத, உளச்தில் - மனத்தின்கண்ணே, 

௮ இசயம் - அச்ஈரியத்சை, மிக- மிகுதியாக, விளைத்து - உண் 

டாக்கி, உரைக்கும் - சொல்லும் எ-று, 

கமலம்-கம்--ரீரில், அலம்- பிரகாசிப்பது; தாமரை, சொ 

லை ச்சொழில்சிறிதமுஞற்றில னென் ந.தனால் சைப்பிடியினாலும் 

வருச்தில னென்றதாயிற்று, மீட்டுமென்னும் பிறவினை தன் 

வினைப்பொருளில் வந்.சது, *நட்பாடாறேற்றாசவ ரென்பது 
போல” நெநொட்பழகி ஈம்பிச்கை பெற்றதுபோலச் தானாக 

விளரக்து வந் தமையால் அரசனுக்கு ௮ச்சரியமுண்டாயிற் றென் 

பத கருச்து, அன்றியும் கெடுவேலண்ண லென்றதனால் ஆயுச



se. ப “நைடதம், 

பாணியாகயெ வவனிடத்து அப்படிவருசல் Ad gman gar iu 

மாதலால் மிசவிளைத்தென்றார். மதுச்குடத்இிற்கு வாய்மலாத 

லில்லாமையால் டுல்போநளுவமையணி. அ.ரசன் கையை 
யடைதற்கு ஏதுவாகாதச அம்மயங்குதலை யேதுவாசச் குறித்த 

லாலே ஏதுத்தற்தறிப்பணி. ;மயங்கெதுபோலென்னுஞ் சொஜ் 

சள் தொக்குவந்சன. (௩) 

அளியின.முரன்று துளிகருவருர்.து மைங்கணைக்கிுழவ 

ஈன்னெறிக, டெளிவரு நாலோர் வேட்டமன்னவர்தஞ் செ 

ப்தொழி லென்பரெற்படுத்து, மெளிவருமென்ற ஸனயர்வி 

னைநோக்கி விடுத்தலினிரங்குமர்த்தரங்க, ஈளிர்கடலுடுத்த 
புடவியிற்றரும நாட்டியதுன துபோளியே, 

[இ சீனால் தனக்குச் செய்சுவசவியால் ௮ள்னம் ுரசனரு 

சப் புஃழ்தல் சொல்லப்படுகன .து.] 

டூ-ன். அளியினம் - வண்டினமானது, முன்று - ஓலித்து, 

துளி- துளிசக்சன் ற, ௩௫ -தேனை, அருந்தும் - உண்ணப்பெறு 

இன்ற, ஐங்கணை - பழுசபாண ச்திற்கு, இழவ-உரியமன்மதனே, 

நன்னெ றிகள் - நல்ல வழிகளை, தெளிவரு - ஐயந்திரிபின்றி 

யுணர்ந் ச, நாலோர் - கருமநாலையுடையோராகிய, மன்னவா- 

அரசரும், வேட்டம் - வேட்டையை, தம் - தமக்கு, செய் -செய் 

தற்குரிய) கொழில் -சொழமிலாகும், என்பர்- என்றுசொல்லு 

வார், (அப்பரயி.ரக்க) இரங்கு - ஒலிச்ச் ற, நீர்- குணம்பொ 

ந்திய, சரங்கம் - அலைக ளேயுடைய, நவிர் - ரூளிர்ச்சிபொருக் 

இடல் மரங்க ரீ 2காண்ட, புடவியில்- இய, கடப் தடட, உ. ¢ 

fom 

பூமியின்காம் வன்பு!) என்னேப்பிடி த்தும், எளிவரும்- 

எளிதிரவிய்ட ர, வணி எடை, இயர் a at வருத்த தசை, 

நோக டான், விரி பன ப விடிதலால், தருமம் - இந்தத் 

தருமத்ரை, காட்டிய” உண்யிிடதே) நிறுர்தியது, உனது: 
உன, பெர் - பெரிய, உய  கருகொயேகைய)மில்லை எ-று, 

இவன்- தலைவன் முறி ்சிழவனெனல்போல், அளியின 

மேரன்று தயிர் மு௩ற. மமங்கணைக் இழவ - இவற்றை ஒரு 

, மொழியாக கொண்டு மன்மதனென்று பொருள்சொள்க, அவ் 

வடைகள் அப்பொருளை விளக்கு சற்முக் கூடிவருசலால் மன்ன 

வருமென்னும் உயர்வுசிறப்பும்மை தொக்கது. நூலோரை மனு 

மு. சவியோரென்றுகூறி அவர்வேட்டைமன்னவர் தொழிலென்ப 

பனிலுமாம். மிருசங்கள்பயிர்மு சலியவற்றையழி ச, சலாலும்பற
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வைகள் wae s Gor GeciCa பூஞ்சோலை பூந்தடாக முதலிய 

வற்றைக் கெடுச்சலாலும் ௮வற்றைச்கொல்லுதல் குற்றவாளி 

யைச் தண்டிச்சல் போலுமாதலால் ௮ரசர்ச்குரிச்சென்று வற 

நூல் கூறுமென்ச. புடவியில் விடுத்சலின் என் ஈசனால் எனக் 

கொப்பான அரிய பொருள்களை வருந்திச் சம்பாஇப்பாரன் தி 

அவை யெளிதிற் டைப்பிற் கைவியொ ரொருவருமில்லாச 

பூமிபி லென்றதாயிற்று, விடுதலை ௩ாட்டியத, பேரளி 

யென்று எப்படி யறிர் சாயெனில், புகையிஞலே நெருப்பையதி 

சல்போல அறநூல் விதியையு நோச்சாது என்னயர்வை நோக 
விடுசலால் அனுமித்தறிந்தே னென்றசாயிற்று, ஏகாரம்-தேற் 

றப் பொருளில்வந்சது. ௮. ரசனாயெ வுபமேயச்சை ஐங்கணைக். 

கிழவனாகய வுபமானச்சொல்லினா லாகுபெயராகச் சொல்லு 

லால் ௨ரவகவுயர்வு நதவிற்சியணி. அரசனழகை யிங்கே ரெப் 

பிச்சசற்கு ௮வன் வடிவமேயன் நிச் செய்கைய மழஇயசென் 

பழ கருத்தாம். : (௪) 
வருந்தமுன் புகன்ற கொடி.யவென் மொழியின் வருபி 

ழை யனைத்தையுமின்னே, திருக்தலர்& oC sr weap 

மாசெய்து தீர்க்ருவன் நினஞ்செய்வோன் வெய்தா, விரித் 

ததன் சதிரி னலைகடலுடுத்த மேதினி யிடச்த பைங்கூழ் 

கள், கரிந்தன தளிர்ப்ப வெள்ளி மன்ன கணமழை பொ 

ழிவது கடுப்ப, 

[இதனாலே ,நயின்மீண் டிங்சேன்வஈ்தாயென்னும் வினா 

விற்கு உக்தரஞ் சொல்லப்படூகின் உ.த. 

இ-ள். இருந்தலர் - பகைவரை, சடக்தோய் - வென் றவனே, 

மூன் - நான் பிடிபட்டிருந்சபோது, வருக்ச - (நீ) வருந்தும்படி, 

புகன்ற - சொல்லப்பட்ட, என் -என.து, கொடிய- கொடியதா 

இய, மொழின் - சொல்லினால், வரு - வக்.த, Sen yu too gan suid 

குத்றமுழுசையும், மதிழுமா - (வருந்தியநீ) மகிழும்படியாச] 

செய்து - (ஒரு பெரியவுபகார.த்தைச்) செய்து, அலை - அலைகளை 

யுடைய, கடல் - சடலை, உடுத்த -மருங்கர்சொண்ட, மேதினி 

யிடச்ச- பூமியிலுள்ளன வாடிய, பைங்கூழகள்-பயிர்களான லை, 

(வருந்.த) - வருந்தும்படி, இனஞ்செய்வோன் - சூரியனானவன், 

வெய்சா-கொடி.தாக, விரிந்த- விரிக்கப்பட்ட, தன் - தனது, 

கதிரின் - சரன் இனால், (வரு) - வந்த, (பிழையனை தசையும்) 

குத்தமுழுசையும், சரிந்தன - வாடிய அப்பயிர்கள், சளிர்ப்ட4



௫௪௫௪ கைடதம், 

செழிச்கும்படியாக, வெள்ளி வீழன்ன - வெள்ளி விழுதுகள் 
போலும், கணம் - துளிகளையுடைய, மழை -மழையை, பொழி 

வதுகடுப்ப - பொழிவதுபோல, தீர்க்குவன் - (மான்) சர்ட்பேன், 
இன்.னே -- இப்போதே எ-று. 

திருந்தலர் - திருந்து தலில்லாசவர். ஆறு - கடைக்குறை, 

விரிச்சவென்பது எதுகைநோகக மெவிந்து கின்றது. உபமா 
னோபமேயங்களி லொன்றற்கொன் றிணங்கவேண்டுஞ்சொத்கள் 

கூட்டப்பட்டன.. நீர்ச்குவன் - இது சன்மை யொருமைமுதந்று, 

தினகரன் என்னும் வடமொழிநோக்கச் *இனஞ்செய்வோன்?? 

என்றார். எங்வனஞ் சூரியன் தன்சுடுங்கதிரால் வருந்திய பயி 

மைச் தானே மழைபெய்து தளிப்பிப்பானோ அப்படியே என் 
கொடுஞ்சொல்லால் வருந்திய வுன்னை யானோ ருபகாரஞ்செய்து 

மகிழ்விப்பே னென்பது பொருள். குரியரணச்தாற் பூமியி 

அள்ள நீ.ரணுக்கள் வானச்இற் மொண்டுபோகப்பட்டு மேகமாய் 

மழை பெய்யுமாசலிற் சூரியன் மமழைச்கு நிமிச்சகாரணமாச 

லறிக. “நீங்கிய விகாரப்பிரமமாமீச னிகழ்ச்தமோ கொழில் 

பலவென்னிர், பூங்கஇிரிச்சை யின் நியே மாரிடொழிமழைச் கதி 

ரினாற் பொழியா, வாங்ச இனிழலிற் பொரும் இயக்கிழலை யலர்மு.இ 

லான்மறைச் கொழித்துத், தூங்கெகச்சால் வெங்கதிரானீர் 

தொலைத்தசைச்சன்னொடரக்கு சல்போல்?இசனாலறிகவெள்ளி 

வீழன்ன கணமழையென்னு முபமானமூகச் சாலே தன்னாலே 
செய்யப்படு முபகாரம் பெரிசாமென்பதுங் காட்டியது. இசை 
வெளிப்படச் சொல்லின் சற்புகழ்ச்சியொ மாசவின் எப்போது 
செய்யுமோவென்னு மையமொழித்தர்கு இன்னே டென்றது 
இஃ துலமையணி. (6) 

மல்லலம்புவனம் பொதுவறப்புரக்க் மன்னவர்மன்ன 
தின்றனக்கோர், புல்லியயறவை பியற்றுகைம்மாரொன் றில 
தெனலும் புணர்ப்பறிர்தாலு, மொல்லையிற்கைம்மா Bw bo 

தியென்னு மருத்தியென் னுளத்தின தாகு, யல்லலுற் தழுக்த 
வீருமால தனை படி.கள்கேட் டருளியென்றறையும், 

[இதனாலே ௪கரெவர்த்தியாசிய வெளக்கு உள்னாம் செய் 
யப்படும் ரன்றியாதென் வினாவிற்கு உச்தரஞ் 

சொல்லப்படுளெ ற_து.] 

இஸ், மல்லல் - வளம்பொருந்திய புவனம் - பூமியை, 
பொது -பொதுமையினின் றும், ௮.ற-நீங்க, புரச்கும்-காக்இன் ற, 
பன்னவர்மன்ன - அ.ரசர்ச்சாசனே, நின் ரனக்கு - உனக்கு,
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ஒர்புல்லிய பரவை - ஒருசிறிய பநவையால், இவற்று- செய்யச் 

தகும், கைம்மாறொன்று - ஒரெ திர்கன் றி, இலசெனும் - இல்லை 

யென்ன் ற, புணர்ப்பு-- நியாயத்தை, அறிந்தாலும் - (யா)ன றிட் 

இருந்தும், ஒல்லையில் - விரைவிலே, கைம்மாறு - ஓஒரெதிர் நன் 

தியை, இயற்று தியென்னும் - செய்யென் றேவுகன் ற, ௮௬,த.த- 

Ais Pure gs, என் -௭ன௫, உளத்தினசாட- மனதிலுள்ள 

தாகி, அல்லலுற்று - துன்பமிகுக் வு, அழுக த-(௮.இல்) அழுந்தும் 
படியாக, ஈரும் - அமும்கன்றது, அடிகள் - சுவாமீ, ௮சனை-௮ந் 

நன்றியை, கேட்டருடி.யென்று -சேட்டருளென்று, அறையும்- 

(௮ன்னஞ்) சொல்லும் எ-று. 

பொதுவறப் பாச்சலால-பலவரசர்ச்கும் பொதுமையைக் 

செத்துச் தளக்கே ரிறர் ரசாசச் கொண்டாளுசல், நீதியால் 

எல்லா வரசரும்போலன்றி விசேடமாகப் பாச் தலெனினுமாம், 

பறவை3யென்னும் படர்ச்கைப்பெயர் சன்மையில்வக் சது இடவழு 

மை தி. உடம்பு நிலையாமைபற்றி ஒல்லையினென் றத, மற்றறி 

வாகல்லினையா மிளையமென்னாது, கைச்துண்டாம்போழ்தே சர 

வாத ௱ஞ்செய்ம்மின், முற்றியிருக்க சனிியாழியச் தீவளியா, 

னற்காயுதிர்தலுமுண்டு? இதஞலைறிக. இயற்றுதி அருடி என்னு 

முன்னிலை வினைமுற்றுக்கள் ஏவற்பொருளில் வந்தன. ஆர்த்தி 

யென்கிற வடமொழி அருச்தியெனச் தற்பவமாயிற்று, அதா 

வது தன்ஞற்செய்யப்பட்டமைப் பின்னே தீதென்று அறிந்து 

வருந்து சல். புல்லிய பறவை அல்லலுற்றழுக்த ஈரும் என்றவற் 

ரால் அவ்வுபசாரஞ், சிதிதாயிருந்சாலும் என்வருச்த நோக்டுப் 

பெரிசாசப்பாவிச்து ஏற்றுக்கொள்ளுசல் உனக்குக் கடனு 

மென் றதாயிற்று, (௪) 

பொன்னினிற்செய்தவள்ள வாயமுதம்பூவையைக்கள் 

ஊயையருத்திக், கன்னலினமிழ்இற் கனிந்தமென்சொற் 

கள் பயிற்றியுங் கேட்டொங் களிப்பார், மன்னவர்மன்ன 

நின்னுளத்தேரு மடமொழி யாயினுமீதோ, .ரன்னமென் 
சொல்லென் றதிசயஞ்சிறப்ப வகமலர்க்தினிதுகேட் டரு 

ளாய், 
[இதனால் அன்னக் தன்சொல்லை விரும்பிக்கேட்க 

வேண்டுமெனல் செொல்லப்படுகன் ௦.] 

.... இஸ், பொன்னினில் -சனகத்தினாலே, செய்ச - செய்யப் 

பட்ட, வள்ளவாய் - கண்ண த்திலுள்ள,” ௮ழு.தம்-௮மிர்,ச,ச)ச,



sQa நைடசம். 

பூலையை - நாசணவாய்ப்புள்ளையும், இள்ளேயை - இளியையும், 
அருத்தி - ருடிப்பிக்து, கன்னவின் - சர்க்சரையினும், ௮மிழ் 

இன் - அமிர் சச்இனும், கணிக்ச -மதுர்முதிர்க்ச, மெல் - மெல் 

லிய, சொற்கள் - சொற்களை, பயித்றியும் - கற்பித்தும், கேட்டு 

(அவைபேசசக்) கேட்டு, உளங்களிப்பார் - (உலக)்.தார்) மனம 

மூவார் (கையால்), மன்னவர்மன்ன - அ.ரசர்க்கரசனே | எது 

இச்சொல்லான g, Hor yer sg - உன துமனச்தில், எரூ-ஏற 

மாட்டாத, மடம் - அறியாமையோடுகூடிய, மொழியாயினும்- 

'சொல்லாயினும், ஓரன்னம் - ஜன்னத் தனது, மெல்-மெல்லிய, 

சொல்லென்று - மொழியென்று, ௮ இசயம் - ஆச்சரியமான து, 

சிறப்ப - சிறந்துசோன்் ற, அகமலர்ந்து - மனமகிழ்ந்து, இனி து- 

இனிதாக, கேட்டருளாய் - (நீ) சேட்டருளு தி ௪-று, 

பயிற்றியுங் கேட்ளெங்களிப்பா ரென்றசனால் அம்முயற்கி 

செய்யாஇிருச்க அவைசாமாகவே வந்து பேசுமாயின் யார்தான் 

செவிகொடாமொன்பது சோன்று ன்றது. சின்னா ச்சே மட 

மொழியாயினு மென்றசனால் என்சொற் பயனற்றமகச்தோன் 

தினாலும் பூவைர்சளிகளின் சொற்கள்போல உன்செவி யறிவித் 

இன்பஞ்செய்தற் பொருட்டாவது இனிசாகச் கேட்கவேண்டு 

மென்றதாயிற்று. கேட்டருளாய் என்கிற முன்னிலை Ou Sr 

மறைவினை முற்று உடன்பாட்டுப்பொருளில் வந்த ; வேண்டிக் 

கோடல்பொருள் பற்றி, இதற்குவிதி *செய்யாயென்னு முன் 

னிலைவினை ச்சொற் - செய்யென் ளெவியாசடனுடைச்தசே” என் 

பதாம். அப்பறவைகளின் சொல்லிலே தீஞ்சுவை மிகுவித்தற் 

குக்காரணமாகாத பொன்னினிற்செய்ச வள்ளவாயமுதம் ௮௬, 

துதலை அதற்குக் காரணமாகச் சொல்லுதலாற் கற்றேர் நவிற்சி 

யணி: உலகற்றார் பூவைக்களிகளின் சொல்லைக் கேட்கலாகய 

பொதுப்பொருளால் அன்ன ச்.நின் சொல்லையுஙவ் கேட்கலாமென் 
னுஞ் சிறப்புட்பொருளைச் சா.இ.ச்,சலால் வேற்றுப்போரள் வைப் 
பாணி. (er) 

குடவளையினங்கள் வயிறுளைந்தீன்ற குருமணிகருவெ 
னவயிரத்து, மடன்முறுக்கவிழுங் கமலமென் பொகுட்டில் 

வரிச்சிறைக்குருகடை கிடைக்குர், தடநிறைவாளை பகட் 

டினமுகளுர் தண்பணை விதர்ப்பசா டுடையோன், விடுசுடர் 

பரப்பி விளங்குபொற் கழலான் விமனென் அுஏனொரு 
Garé sor.



அன்னத்தைக் தூதுகிட்ட படலம், கடுஏ 

1 இ. தமூதலிய செய்யுட்களால் முன்னே ௮டி.கள் கேட்டருளி 
யென்று சொல்லப்பட்டஇல் ௮தையென்று சுட்டப் 

பட்டத சொல்லப்படுகின் ஈ.து.] 

இ-ள். குடம் - குடம்போலும், வளையினங்கள் - சங்னெங்க 

ளால், வயிறு - (சம்) வயிறு, உளைந்து -நொந்து, ஈன்ற - தரப் 

பட்ட, குரு - நிறம்பொருக் திய, மணி- முத்துக்களை, கருவெனஃ 

மூட்டைகளென்று, அயிர்ச்து - மயங்கி, மடல் - இதழ்களது, 

முறுக்கவிழும் - கட்டவிழ்க் த, சமலம்-சாமரைப்பூவின து, மெல்- 

மெல்லிய, பொகுட்டில் - கொட்டையின்௧கண்ணே, வரி - நீட்டு 
பொருந்திய, றை - சஷற்களையுடைய, குருகு - நாரைகளர் 

னவை, அடைூடைக்கும் - அவயங்காச்சப்பெறுெ ற, தடம்- 
FLAME SCO GUID, MOO MU EB, வாளை- அண்வாளைகளானவை, 

பகட்டு - எருமைக்கடாக்களுடைய, இனம் - இனத்தின்மேல், 

உகளும் - குஇிக்கப்பெறுகின் ற, சண் - சண்ணிய, பணை - கழனி 

சளையும் உடைய, விதர்ப்பகாடு - விதர்ப்பசசேச தச, உடை 
யோன் - உடையவலும், விடு - வீரஈப்படுகின்ற, ஈடர் - இரணங் 

களை, பாப்பி - விரித்து, விளங்கு - விளங்காரின்.ற, பொன்- 
பொன்னாலாகிய, கழலான் - வீரக்கழலை யுடையவனும் ஆய, 

ஒருவேக் சன் - ஓாரசனானவன், வீமனென்று - வீமனென்று 

சொல்லப்பட்டு, உளன் -- இருக்கின்றான் எ-று, 

விதர்ப்பகாட்டி, னிலவள நீர்வளங்களைப் புகழ்சலால் வீம 

னது செல்வச்டிறப்பும், அவன் விரச்கழலின் விளச்சச்சைச் 

சொல்லு தலால் அ௮வனரசாட்டிக் சதப்புஞ் சொல்லியவாரும். 

அகவே பின் அவன்மசளைச் குறித்துச் சொல்லப்படுஞ் சம்பந் 

சத்திற்கு அவனைச் தனக்குத் தகுந்தவனாகக் சொள்ளுதற்கு 
அடிப்படை செய்ததாயிற்று. குருகு-நாரையென்பது குருகு 

வண்டான மென்ப சொய்யடிநாரையின்பேர்."” இசனாலறிக,. அங் 

நாரைகள் முத்துகளைச் சம்முட்டைகளென் று மயங்கலால் மயக் 

கவணி ச (௮) 

அருந்தவத் தமன முனியருள்வரத்தா லாயிழையரம் 
பையர் தம்மின், முழுந்திளமுறுவ னாகமங்கையரின் முூழ் 
"முலைப்புவிமடைர் தையரின், வருந்தியுமுவமை கூறு த.ற்கரி 

தா வனப்பொரு வடிவெடுத்தளைய, கருர் தடகெடுங்கட்க தர் 
. முலைத்துவர்வாய்க் சன்னியையரிதினிற் பயந்தான். 

இ-ள், அரு - அரிய, தவம் - சவச்தையுடைய, சமன முனி- 
தமனமுனியினின்றும், அருள் - அருளாற் பெறப்பட்ட, வரத் 

14



சட கைடதம். 

தால் - வரத்தினாலே, ம் - ஆராய்ந்செசெ்சப்பட்ட,, இழை-ஆப 
சணங்களையுடைய, அரம்பையர் சம்மின் - செய்வமங்கையருள் 
ளம், முருந்து - மயிலிறனெடிபோலும், இளமுறுவல் - சிறிய 
ப.தீகளையுடைய, நரசமங்கையரின் - நாசலோச மங்கையருள்! 
ளும், ர2இழ் - சாமரை யரும்புபோலும், முலை-முலைகளையுடைய, 
டுவிமடந்சையரின் - பூலோகத்து மங்கையருள்ளும், வருந் இயும்- 

வருத்தமுற்றும், கூறுசற்கு-சொல்லுசற்கு, உவமை- உபமா 

னம், ௮ரிதா- இல்லாததாக, வனப்பு - அழகானது, ஒருவடிவு- 

ஒரு (மங்கை) வடிவதை, எடுச்சனைய - எடுத்தாற்போலும், 

கர - கரிய, தடம் - விசாலம் பொருந்இய, நெடு - நெடிய, சண்- 

. கண்களையும், ௧இர் - காந்திபொருந்திய, முலை - முலைகளையும், 

அவர் - பலளம்போலும், வாய் - வாயையுமுடைய, கன்னியை- 

ஒருபெண்ணை, அரிதினில் - அரியசெயலால், பயந்தான் - (அவ் 

வீமராசன்) பெற்றான் எ-று. 

அருந் சவச் சமன முனி யென் றதனால் ௮லன் மேலானவரச் 

சைச் சருவதற்கு வல்லவனென்பது குறிச்சப்படுகின்றது. சம 

னமூனிலவரமென்னாது சமன முனியருள் வாச்சாலென் றசனாலே 

அ௮ம்முனி சனகச்குச்செய்த வழிபாட்டின் மிகுதியால் வீமன்மேற் 

கருணைகூர்ந்து கொடுக்கப் பெற்றசென்றதாயிற்று. அரம்பை 

யர்ச்கு ஆயிழையென்றும், நாகமங்கையர்க்கு முருந்திள முறுவ 

லென்றும், புவிமடந்ன சயர்க்கு மூகிம்முலை யென்றும், அடை 

கள் கொடுச்சப்படுசலால் அவ்வவ் வுலகச்இிம் சரஈ்௪ அரசமகளி 

ரென்றுகொள்க, வருந்தியு.முவமை கூரலாவது அவர் குணங் 

களை யெல்லா மாராய்ந்து ஒருபுடை யொப்பாசக் கூறுதல், 

இங்கே அறரிசென்றது இன்மைப்பொருளில் வந்தது. வடிவெ 

ச்சா லென்பது ஈறு கெட்டுவந்சது, மூன்றுலகங்களினும் உப 

மானமில்லாமையால் வனப்பொருவடி வெடுச்சாலென்றது.கண் 

களு மலைகளும் வாயும் போகத்திற் சிறந்சவையாசலால் அவை 

சிறப்பித்துச் சொல்லப்பட்டன, அரசனுக்கு. நுவள்மேலாசை 

Imi ss OG Cer sy விவாகமில்லையென்பது Cerer ps ser 

னியென்றது. அரிதினிற்பயத்தல் - நெடுங்காலம் மசவில்லை 

யென்று வருந்தி நகோற்றமையாம். (௯). 

களை கடி ந்தொ துங்குங் கடையயர்நெடும்கண் காவிமென் 
மலசெனக்கருதி, விஎரிவண்டினங்க எலமருங்கழனி விதர்ப் 
பர்கோன் றவ த்தினிற்றோன்றி, முளரியர் தவி9 லினி தவிற 
திருக்கு முகிழ்முலைதர்விசித் திருவே, தளிர்சலங்க்வற்று 
மலத்தகமலர்த்தாட் டமயர் தியெலும்பெயர் தரித்தாள்.



அன்னத்தைத் காதுகிட்ட படலம், சடு௯ 

டன். முளரி- சாமரைப்பூவாயெ, அம்-அழமெ, தவிடில்- 

ஆசனத்தில், இனிது-இனிதாக, வீற்றிருக்கும் - எழுந் தருளி 
யிருச்கின் ற, முகிழ் - தாமரை யரும்புபோலும், முலை-முலைகளை 

யும், மதர் -மதர்தச்த, விழி-- கண்களையுமுடைய, திருவே- €தத 

வியே, களை (பயிர்ச்) களையை, கடிந்து - பிடுங்கி, ஒ.துங்கும்- 

நடச்கின் ற, கடைசியர் - உழச் தியருடைய, நெடூங்கண் - நெடிய 

சண்களை, காவி - நீலோற்பலங்களுடைய, மென்மலரென-மெல் 

லிய மலர்களென்று, கருதி-நினைத்து, விளரி- விளரி ரரசச் 

தைப் பாடுகின் ற, வண்டு - வண்டுகளுடைய, இனங்சள்-இனக்ச 
ளானவை, அலமரும் - சுழலுகன்் ற, கழனி- கழனிகளுடைய, 

விசர்ப்ப- விசாப்ப தேசத்தாருக்கு, கோன் - அரசனாகிய வீம 

னது, ,சவத்தினில் - சவக் தினாலே, சோன்றி - பிறந்து, தளிர் 

நலம் - தளிர்களிற்கிறந்தசை, கவற்றும் -வருச்துகன் ற, அல் 

தகம் - செம்பஞ்சுக்குழம்பையுடைய, மலர் - செந்தாமரை மலர் 

கள்போலும், தாள் - பாதங்களையுடைப், சமயந்தியெனும் - ௪ம 

யந்்தியென்கின்ற, பெயர் -பெயரை, தரித்தாள் - தரி திருக் 

இன்றாள் எ-று. ( 

கடைசியர் நெடுங்கண் காவிமென்மலீரெனச் கரு.தியென் று' 

அக்நாட்டிலுள்ள சாசாரணமான மகளிரழகைச் றப்பிக்ஈவே 

௮.ரசன் மகளாகிய சமயந்தியினழகு இத்கன்மையதென்று 

விசங்குமாறறிக. இருவேயென்னுந் சேற்றேகாரத்சால் பெயர் 

மாத்திரமே வேறு மற்றைக்குணங்களிற் சிறிதும் வேறுபாடில்லை 

யென்ற தாபிற்று. கண்களைச் காவிமலரென மயங்கு சவால் மயக் 

கலணி. தமயந்தியென்னும் பெயரினாலே புகழ் பொருளினது 

தன்மையை ஒழித்து ௮ல்பொருளினது தன்மையை ஆரோபித் 
தலால் வஜ்சகலோழிப்பணி. ள் (4) 

நீனிறமுகிலோ பசியசைவலமோ நெடுந் திரைகொழிச் 
60 gar ளற்லோ, பானலங்கொண்ட பணிமொழித் துவர் 
வாய்ப் பைந்தொடி சரியமென் கூர்த, ஜேவினமுாரன்று து 
தைந்துதா தாடுஞ் சினைமலர் த்ததொடையொடும் வேய்ந்து, 
நானமும்புழுருங் கமழ்த.ரரீவி ஈள்ளிருள்குடியிருக் ததுவே. 

|இதுமுதற் பதினைஈ்து செய்யுட்களால் ௮ன்னம் அவ்வுபகர 
ரப்பொருளாகிய தீமயர்தியின.து தலைமயிர் முதல் அடி. 

பளவும் புகழ்கலால், இதனாற் கூந்தற் சிறப்புச் 
சொல்லப்படுகின் ௦_த.] 

ள், பால்ஃபாலின ௮, ஈலம் - திச திப்பை, சொண்ட-(தன் 

னிடச்சே) கொண்ட, பணி - வணகச்சம் பொருந்திய, மொழி-



௧௬௦ கைடதம், 

, சொல்லையும், தவர் - பவளம்போலும், வாய்-லாயையும் உடைய, 

' பைந்தொடி - சமயந்தியின து, சரிய-சருமைபொருந்திய, மெல்- 

மெல்லிய, கூந்சல் - கந்தலென்று சொல்லப்படுற பொருள், 

தீனிறம் - நீலகிறம்பொருக் திய, மூசிலோ - மேகமோ, ப௫ிய-- பசு 

மைபொருந்திய, சைவலமோ - சொடிப்பாசுயோ, நெடுந் இிரை- 

நெடிய கடலலைகளாலே, சொழிச்,ச - கொழிச்சப்பட்ட, தெள்ள 

றலோ-செள்ளிய கருமணலோ, சேன் - வண்டுகள த, இனம்- 

கூட்டமான, மூரன்று - ஒவித்து, துதைந்து-நெருங்க, தா.து- 

மக.ரந் தத்தில், ஆடும் - விளையாடப்பெறுன்ற, சனைமலா-கோட் 

டப் பூக்கசாலாயெ, சகொடையொடும் - மாலையயயும், வேய்ந்து- 

சூடட்பெற்று, நானமும் -- ச,ச்தூரியையும், புழுகும் - புழுகையும், 

சமழ்த.ர- பரிமளிக்ச, நீவி- சடவப்பெற்று, நள்ளிருள் -பாதி 

யிரவி னிருளான து, குடியிருந்தது - குடியிருச்சப்பெற்றுளது 

(அப்பொருள்) எ-று. 

வெள்ளைமேகச்சை ஒழிச்தற்கு ரீனிறமுகலென்ருர். பசிய 

சைவலம் - முற்றிய கொடிப்பாசி. கெடும் திரையென் ததனால் 

கடகலையென்பது பெறப்பட்டது. தசெள்ளற Gor ose 

அ தீனால் மாசொழித்து.ச் தூய்சாச்சப்பட்டமை தோன்றுசன் 

றது. *கொண்டறுங் கூந்தற்கமுருங் சொன்றைசக்காயும் மிரு 

ளுக், சண்டலையுங் கார்மணலுஞ் சைவலமும் - வண்டினமுக், 

சண்குழலையொப்பாம்.'? என்று ௨உவமான சங்கீரக ழரைத்த 

வாறே உபமானங்களாவெ முகில்முகலியவற்றில் ஐயக்தோன் 

திற்றென்ச. கூந்தலென் றஐறிந்சதபின் ௮சனிடததே சந்தேகம் 

பிறக்குமோவெனின் இங்கே பெயர்மாச்திரங் கூர்சலெனப் படு 

வகன்் திப் பொருள் அம்மேசமு.தலிய மூன்று சொன்றென்பதே 

கரு.ச்சாமென்க. இவ்வுரை பின்வருவன வற்திற்குங் கொள்க, 

கோட்டுப்பூ, கொடிப்பூ, நீர்ப்பூ, பு,சற்பூ என்னு கான்சனுள்ளே 
கோட்டுப்பூச் சிறந்சதாகலிற் சனைமலபென்ருர். ௮வைசண் பகம், 

ம௫ழ், புன்னாகமு சலியவாம். சொடையொடு என் றில் ஒடுவுருபு 

செயப்படுபொருளில் வர்சது உருபு மயக்கம், *யாதனுருபிற் 

கூதிற்றாயினும் பொருள்சென்மருங்கின் வேற்றுமைசாரும்” 

பது தோலகாப்பிய விதி. சொடையொடுமென்னும் உம்மையால் 
மற்றைக் கொடிப்பூ மு. சலியனவுங் கொள்ளப்படும், ஈள்ளிரு 
ளென்றது சந்திரனது தேய்வுக்கும் வளர்ச்சிக்கும் நநொளாகய 
yoann Bus னிருளெனிலுமாம். ஒளிக்கு முன்னீங்காது விளங் 
களாற் குடியிருந்த சென்றது. இருக் சதுவே யெனக் குற் 
Busses 6 Ser முன் வசரவுடம்படுமெய் வந்தது. கூந்தலின்



அன்னத்தைத் தூதுவீட்ட படலம், . SHB 

கருமை யொளியைச் தன்மைவாய்ந்த இருளாசச் குறிச்சலாலே 

தற்தறிப்பணியாம். தேதல்வாக்கிய த்தில்லக் ஐயலணியும் இது 
'வுஞ்சேர். சலாற் சேர்வையணி. (௧௧) 

கண்கவர்வனப்பிற் இர்.துரற்றிட்டிக் கவின்செய்பொன் 

னிறத்தகாய்ச் இறந்த, தண்பிறைக்கொழுந்தொன் நுள 

தெனிற்றிலகக் தையல்வாணுதலினை சிகர்க்குர், தெண்கட 

லமிழ் திற் கனிர் துவர்$ீஞ்சொற் சேயிழைமுகத்தொவிர் பு 

(Rab, வெண்கதிர்க்குடையி லி.ரதியுமகலும் வைத்தகை 

வில்லிணைபொருவும் 

[இகனால் கெற்றிச்ெப்பும் புருவங்களின் ரறப்புஞ் 

சொல்லப்படுகின் ரன.] 

இ-ள். கண் - கண்களின்பார்வையை, கவர் - தன்னீடச்சே 

யிழுச்துச்கொள்ளுகின் ற, வனப்பின் - அழகையுடைய, இந்து 

ரம் - சிந்துர திலகக்சை, நீட்டி - எழுசப்பெற்று, கவின்செய்- 

அழகைச்செய்கின் ) பொன்னிறத்தசாய் - பொன்னிறத்சை 

யுடையதாகி, சிறந் ச- உயர்ந்த, தண் குளிர்ச்சி பொருந்திய, 

பிறைக்கொழுந்சொன்று - ஒரிளம்பிறையான து, உளசெனின்- 

உள தாயின், சையல் - தமயந்தியின ஐ, இலகம் - Fb gs Moss 

தசையு-டய, வாள் - ஒளிபொருந்திய நுதவினை - நெற்றியை, 

நிகர்க்கும் - (௮.ஐ.) ஓக்கும், தெள் - செள்ளிய, கடல் - பாற்கட 

லின த, அ௮.நிழ்தின் - அ௮மிர்சம்போல, கனிந்த - முதிர்ந்ச, ௮ம்- 

அழகிய, தீம் - மதுரம் பொருந்திய சொல் - சொற்களையும் 

உடைய, சேயிமை- சமயந்தியின2த, மூகத்து- முகத்திடச்சே, 

ஒளிர் - விளங்காறின் £, யூருவம் - இரண்டு புருவங்களும், இ£தி 

யும் - இரஇிசேவியாலும், மதனும் - மன்மதனாலும், வெண்ச திர்- 

சந் தரனாகிய, குடையில் - குடையின்கண்ணே, வைத ச- வைக் 

கப்பட்ட, கைவில்லிணை - (அவர்) கைவில்லிரண்டையும், பொரு 

வும்- ஒத் இருக்கும் எ-று 

சிந்து ரம் ௮சனாலே செய்யப்பட்ட இலசச்தை யுணர்ச்த 

லால் அகுபெயர். உளதெனினிகர்க்கு மென்றசனால் இப்போ 
துள்ள பிறைக்கு அவ்வாராய திலகமும் பொன்னிறமு மில்லா 

மையால் ஒவ்வாதென்றதாயிற்று, ௮ங்ஙனந் தோன்றும் பிறை 

ஒன் ௮ள சாயி னென்றதனாலும் நுதலினை நிகர்ச்குமென உபமே 

யத்தை உபமானமாக்குதலாலும் இல்பொந ளேதிீர்நீலையணி. 

மன்மதலுக்குச் சந்திரன் குடையாகலால் வெண்ச இர்ச்குடையி



hare: நைடதம், 

'லென்றது. சமயந்தியின் முகதிசைச்சேர்ந்ச விரண்டு புருவங் 

'களையும் அக்குடையைச்சேர்க் ச அவ்விரண்டுவிற்களாசக்குறிச்த 

ஸ்ர்லே தற்தறிப்பணியாம். (௧௨) 

| குமிழ்மிசைமறிர்து குழையெதிர்ஈட்ச்துகொலைத்தொ 

ழின்மறலியைப் பயிற்றி, யமிழ்தினின்விளர்த். து ணஞ்சி. 
.னிற்கரு யையரிசிதறிமை தோய்ந்து, கமலமென்மலரை 
வனம்புகுத்தியவேற் கண்ணிணைமான்மரு ஹேக்கர், தம 
'செனக்கவார்து கொண்டவோமடமான் றடங்கணின்செ 
யல்கவர்ந் தனவோ. 

[| இதனால் கண்களின் செப்புச் சொல்லப்படூகின் ற.த.] 

இ-ள். குமிழ் - குமிழம்பூவினது, மிசை -மேற்பச்ச த் தில், 

மறிந்து - மீண்டு, குழை - குஸமழயெனப்படுகின் 2 காசணிக்கு, 

எதிர் - முன்பாக, ஈடந்து--சென்று, கொலை - கொல்லு சலாகிய, 

தொழில் - தொழிலை, மறலியை - யமனுக்கு, பயித்றி- கற் 

பித்து, அமிழ்தினில் - அமிர்சச்தினும், விளர்த்து - சுற்றிடம் 
விளர்ச்து, உள்-ஈ0வில், கஞ்சினில்-விட த தினும், ௧௫௬௫-௧௮ 2.த, 

ஐயரி- அழயெரேசைகள், தெறி - சசெறப்பெற்ற, மை - அஞ்ச 

னத்திலே, சோய்ந்து - முழுகி, சமலமென் - தாமரையெனப்படு 

இற, மலரை - பூவை, வனம் - காட்டிலே (நீரிலே,) புகுத திய- 

அடைவிச்ச, வேல் -வேல்போலும், சண்ணிணை-(சமயக்தியின்) 
சண்களிரண்டும், மான் -மானினது, மருள் - மருட்சிபொரு&் 

இய, நோக்கம் - பார்வையை, தமசென - சம்முடையசென் று, 

srg கொண்டவோ - வெளவிச் கொண்டனவோ, மடமான்- 

தமயக் தியினுடைய, சடம் - விசாலம்பொருக்திய, கணின் - சண் 

சளின த, செயல் - செய்கையை, கவர்நக்கனவோ - (அம்மான் 
சண்கள்) வெளவிக கொண்டனவோ எ-று, 

குமிழென்னு முபமானச் சொல்லால் மூச்சென்னு முபமே 

யஞ் சொல்லப்படுதலால் உநவகவுயர்வு நவிற்சியணி. மேன் 
மூக்சிரு பச்சத் திலும் சடையுண்டு சொல்லமாட்டாமையால் 

மதிந்தென்ற து. எதிர் நடந்தென் தசனால் குழை காசைச்சூழ 
விடப்பட்ட வொரு சாசணியென்ச. அ௮ன்றெனின் அகுபெய 

ராச்சு அசனையுடைய காசென்றுகொள்க; மறிதலும். எதிர்௩டச் 

சலுங் சண்களுக்குச் சுபாவமாசலால் தன்மை நவிற்சியணி, 

கொலை,ச்சொழில் மறவியைப் பமிந்று,சவில்லா திருக்கப் பயிற்று 

தீதி சம்பக சச்சைச் கற்பித் சலால் தொடர்புயர்வு நவிற்சியணி,



அ௮ன்னத்தைச் தூதுவிட்ட படலம், ௧௬௩. 

இசனாலே கொலை செய்தவில் யம்னிலும் வவியன வென்னும் 
பொருள் தொனிக்கின்றது. அமிழ்தும் நஞ்சுஞ் சேர்த்துச் 
சொல்லப்படுதலால் அவை பாத்சடலிதி பிறந் ச. சேவாமிர்சமும் 
ஆலாகலமுமாம். கமலத்தை வனத்திலே புகுத சலாகிய சம்பக் 
த.த்ைக் கற்பிச்சலால் தோடர்புயர்வு நவற்சியணி. இது 
சிலேடையை அங்கமாகக் கொண்வெக்த.து. வேற்கண் உவலைத் 
தோகையணி. மருணோக்கம் - அஞ்சியனபோற் பார்த்தல், 
கொண்டவோ? சவர்ந்தனவோ எனச் சந்தேகச்சைச் சொல்லு 
தலால் ஐயவணி. இக்ஙகனம் பலவணிகளுஞ்சேர்தலாற் சேர்வை 
யணியாம். (௪௩) 

வேனில்வேள்வனப்பு கோக்குதற்சமைகத்த விளங்கு 
கண்ணாடி யோவொளிரும், பானலங்கண்வா டீட்டியகிடந்த 
சாணையின்படி.வமோகயபோலங்,சான்வழிந்கொழுகுஞ் ௪ண் 
பகமலரைக் கடி. *துமென்குமிழினை ச் நுரர்துள், ஞூனையுமு 
ருக்கு மொழுகுபொற்கொடிஞூக் ருவமையா முரைக்குமா 

pag s. 
| இதனாலே கபோலங்கள் மூக்கு இவற்றின் சிறப் 

புச் சொல்லப்படுடுள் ற ௪.], 

டன். ஒழுகு - நேர்மைபொருந்திய, பொன் - பொன்மயமா 

இய, சொடி - பூங்கொடிபோல்பவள த, கபோலம் - கதுப்பென்று 

சொல்லப்படுகிற பொருள்களானவை, வேனில் - வசந்தகாலத் 

திற்குரிய, வேள் -மன்மசனானவன், வனப்பு - அழகை, கோக்கு 

சற்கு-பார்ச்சற்சாக, அமைச்ச - (நான்முகனால்) உண்டாக்கப் 

பட்ட, விளங்கு - விளங்காரின் ற, கண்ணாடியோ - கண்ணாடிக 

ளோ, ஒளிரும் - விளங்காரின் ற) பானலம் - கருங்குவளை மலர் 
போலும், கண் - சண்களாகிய, வாள் - (அவனுடைய) வாள்களை, 

திட்டிய - இட்டுதற்பொருட்டு, இடக் - தங்கயெ, சாணையின்- 
சாணைக்கல்லினுடைய, படி.வமோ - வடிவங்களோ, கான் - வாச 

ஊையானது, வழிந்து - பெருகப்பெற்று, ஒழுகும் - நீண்ட, சண் 

பகமலரை - சண்பகப்பூவை, கடிந்து - கோபித்து, மென்குமி 

ழினை - மெல்லியகுமிழம்பூவை, துரந்து - துரத்தி, உள் - (சண் 

டோ) ரூள்ள த்தையும், ஊனையும் - உடம்பையும், உருக்கும்- 

உருக்காகின் ற, மூக்கு - (அவளத). மூக்குக்கு, உவமை - உப்மா 

ன ச்சை, யாம் - நாம், உரைக்குமாறு - - சொல்லும்வழி, ௮ரித- 

தில்லை எ-று, 

ஒழுகுபொன்--மாற்றுயாந் இளகிய பொன்னெனிலுமாம். 
மன்மதன ழ் இறந் தவனாதலால்-உனப்பு கோக்கு ச த்சென் ௮ம்,



௧௬௪ நைடதம், 

சண்ணினருகே யிருச்கையால் சண்வாடீட்டியவென்றும் சொல் 

லித்து. சாமன் சம்பந்தமான பொருள்சளெல்லாங் காமகோயை 

வளர்க்குமாசலால் ௮வன் சம்பந்தமான கண்ணாடியுஞ் சாணைக் 

கல்லுமென்றது. சகபோலங்களை அப்படிப்பட்ட சண்ணாடிகளுஞ் 

சாணைக்சற்கரரமாகச் குறிச்சலாலே தற்நறிப்பணி. இதனை 

யுறுப்பாகக்கொலர்டு ஐயவணி வந்தது. சண்பகமணம் மூக்கன்: 

சுவாசச் திருக்கன்ே ரமையால் அதற்குக் சான்வழிர்தென்குற 

அடைகொக௫ுக்கப்பட்டத. சண்பகச்தைக் கடிதலுங் குமிழைத் 

இரத்தலு மில்லாதிருக்க அவைகளைச் கற்பிச்சலால் தோடர் 

புயர்வு நலிற்சியணி. உவமை டுல்லையென் நசனால் உபமானந் 

தொக்க தோகையுவமையணி. இவைபலவுஞ் சேர்தலாற் சேர் 

லையணியாம். (௧௪) 

வள்ளைவார்காது கோக்னெருள்ள மகிழ்ந் இனிதாடு 

பொன்னூசல், கள்ளவிழாம்பற் செய்யவாய்பவளக் கடி 

கைவாணகையொளிர்தரர், தெரள்ளிதிறிகோத்துப் பவ 

ளவள்ளதீஇற் சேர்த்தியதாகு மஞ்செறிசொல், sit Com wel 

கிளவி குபின்மொழியலதி யாதெனக்கிரக்கலாவ.துவே, 

[இசனாற் சா.துசள், லாய், பல்வரிறரைகள், சொல் இவற் 

றின் செப்புச் சொல்லப்படுசின் ஈ.து.] 

இ-ள். வள்ளை - வள்ளேயிலைபோல்கின் ற, வார் - நீட்சிபொ 

ருந்திய, காது - (அவள்) காதுகளானவை, கோச்னெர் -பார்ச்த 

வருடைய, உள்ளம் - உள்ளங்களானவை, மகிழந்து -களிச் த, 

இனிது -இனிதாக, ஆடு - அடப்பெழுகின்ற, பொன்னூசல்- 

பொன்னூஞ்சல்களாயும், கள்- தேவையுடைய, அவிழ்- மலர்ச்த, 

ஆம்பல் - அல்லிமலர்போலும், செய்ய - சிவப்புகி ம்பொருக் திய, 

வாய் - (அவள்) உகடான ற, பவளக்கடிகை - பவளத்துண்டா 

கும், வாள் - கா இிபொருக் இய, நகை - (௮.வள் வாயைச் சேர்ந்த) 

பல்வரிசையான து, ஒளிர்-விளங்குகன் ற, ,சரளம்-மு.ச்துச்சகளை, 

பலள வள்ள த்தில் - பவளச் கண்ணச் இதனுள்ளே, தெள்ளிதின்- 

செளிவுடையசாக, கோச்த-கோச்தல்செய்த, சேர்ச்தியசா 

கும் - சேர்க்கப்பட்ட கோவையாகும், அஞ்செறி - அழகானி 

wns, சொல் - (அவள்) சொல்லுக்கு, இள்ளை - இளியினத, 

கிளவி- சொல்லும், குயில் -குயிலினது, மொழி - சொல்லும், 
௮லது-(உபமானங்க)ளல்லாமல், யாசென-(வேறே)யாசென்று, 

இளச்சல் - சொல்லு,சல், ஆவது - ஆகும் எ-று,



அன்னத்தைத் தூதுவிட்ட படலம், ௧௬௫ 

வள்ளைவார்காது - உவமையணி. சாதுகள் தோள்கரினஎ. 

வு் தொங்கி ஊசல்போல அசைவுற்றுச் கண்டோர்மனக் தம் 

மைச்சேர்ந்து களிகூர திருக்கப் பெறு தலாலே கோக்னெருள்ள 

ம௫ிழ்ந் தினி சாடுபொன்் லூசலென் ஈ1. காதினை ஓப்படிப்பட்ட, 

ஊசலாசச் குறிச் சலாலே தற்தறிப்பணி, கள்ளவிழாம்பலென் 

றசனால் ஆம்பலிலே சேன்போல வாயிலே தீஞ்சுவை நீர்சகொள் 

எப்படும். உதட்டிலே பவளச் துண்டையும், வாயைச்சேர்ந்ச 

பல்வரிசையிலே பவளக்கிண்ணச்சைச் சேர்ந்த முத்துக்கோவை 

யையும், ரோபி சலால் அவ்விரண்டும் உநவகவணிகள், உப 

மான்இற் கேற்கப் பல்வரிசைச்கு வாயைச் சேர்ந்தவென்னுஞ் 

சொல் வருவிச்கப்பட்டது. சொல்லுச்கழகு சுருங்கச்சொல்லன் 

முதலியன. இள்ளையங்கெவி சுரம்பற்றியுஞ் சொற்பற்றியும் 

உபமானமாசலாலுங் குபின்மொழிசா மொன்றையே பற்றி உப 

மானமாதலாலும் அதுமுன்னும் இத:பின்னும் வைக்கப்பட்டன. 

ஒழுகொளிவிரிர்த கதிரமணரிவண்ண ஸனுந்தியந்தாம 

ரையுறைவோன், முழுமஇச்சலையு ஹிறைந்தபேழகை 

மொண்டுகொண் டரிபரர்ஈஈன்ற, மழைமதர்நேடுங்கட் 

டமயந்திவதனம் வருத்தனன் கரத்தினாலெடித்த, புழை 

வமிச்தோன்றும் விசும்பினையன்ோ களகவ்கமென்றின்ன A & ர 
மும்புகல்வார். 

[இதனாலே முக்தின்ிெப்புச் சொல்லப்படுன் ற.௮.] 

௫-ள். ஒழுகு -நீள்கின் ற, ஒளி-காந்தியையுடைய, விரிந் த- 

பரக்ச, கஇர்- இரணங்களையுடைய, மணிவண்ணன் - நீலமணி 

போலும் நிறச்சையுடைய தருமாலத, உந்தி - நாபியிலுண்டா 

இய, ௮ம் - அடிய, சாமரை - தாமரைப்பூவில், உஜழைவோன்- 

வாசஞ்செய்ன்ற நான்முசச்சடவுள், முழுமஇச்கலையுள் - பதி 

னாறுகலைகளாலு நிறைந்ச சந்திரனிடச்சே, சிறைந்த - நிரம்பிய, 

பேரழகை - உயர்வாடுயசாரச்சை, மொண்டுகொண்டு - (லசயி 

னாலே) மொண்டுகொண்டு, அரி- இரேகைகள், பரந்து - படரப் 

பெற்று, ௮சன்ற- விசாலமாயெ, மழை குளிர்ச்சிபொருந்திய, 
மதர் -களித்திருக்கன் ற, நெடு - நெடிய, சண்-கண்களையுடைய, 

சமயந் தி- சமயந்தியின து, வசனம் - முகத்தை, வகுத்சனன்- 

படைச்சான், கரத் இஞல் - கையினால், எடுத்,ச-எடுக்கப்பெற்த, 

புழைவழி - துவார ச்இன் வழியிலே, சோன்றும் - காணப்படுகிற,



2௬௬ ப நைடதம், 

விசும்பினையன்றோ - (நீலநிறமுள்ள) ஆகாய ச்சையன்றோ, சஎங் 

கமென்று -சளங்கமென்று, இன்னமும் - இப்போதும், புகல் 

வார் - சொல்லுவார் (உலகத்தார்) எ-று. , | 

மணியென்பது நஈவமணிகளுச்குப் பொதுப்பெயராகியும் சில 

விடங்களிலே நீலமணிக்குச் இறப்புப்பெயராகியும் வருதலாலே 
நீலமணியெனப் பொருள் கூறப்பட்டது. ஒரு பிரளய முடி 

விலே நான்மூகச்கடவுள், இருமால் வயிற்றுட் சென்று அவனது 

நாபியிலேதோன் நிய கமலத்தின் வழியாக வெளிப்பட்டு ௮ திலி 
ருக்சன்றா னென்பது * புராணச் துண்மை. பேரழகசென்றது 

இங்கே சந்திரனது றந்த பங்கு, அரிபரர் சகன்ற மழைமதர் 

நெடுங்கணென்னும் அடையை முகத்துக்குக் சொள்ளாது தம 

யந் திக்குக் கொள்ச. காரணமாகச் சொல்லப்பட்ட. சந்திர சார் 

இினாலே உயர்வுடைய முக ீசழகாகிய காரியக் சோன் றலாலே 

காரணப்பு?னவீலி பகழ்ச்சியணி. “புழைவழிக் தோன்றும் 
விசும்பினை யன்றோ களங்கமென் தின்னமும் பு£ல்வார்” எனவே 

அது களங்கமன்று ௮ப்பங்கு எடிபட்டபள்ளத்தே தோன்றுகிற 

நீலவாகாயமென் றசாயிற்று, சளங்கத திலே அவ்வாகாயத்சா. 

மையை ரூரோபித்தர்கு ௮சனது சன்மையை ஓழி,த்கலா( 1. 

ஓழிப்பணி. பஇவைபலவுஞ் சேர்ந்து வருசலாக் சேர்வையணி 

யாம், (se) 

செய்யுநுமமுதப் பசங்கரும்பேய்ப்பத் தாண்டழகொ 
மூகுமென் றடர்தோள், பெய்வளைமுன்கைக் கணையயன் 
வகுத்த பொருள்கவிற் பேசுவதெவனோ, வெப்யவன்கதிர்க 

ளலர்த்துசெங்கமல மெல்லடிக் குடைக்தனவென்றாழ், கை 
பிணை மலரக் கணெையெனவுரைததல் கழிமடனலதுவே றி 
லையே, 

[இகனால் தோள்கள் மூன்னங்கைகள் இவற்றின் 

.. இறப்புச் சொல்லப்படுனெற_து.] 

இ-ள். மெல்-மெல்லிய, சடம் - பெரிய, தோள் - (சமயந்தி 

பினுடைய) சோள்சளானலவை, செய்யுறும் - கழனியிலிருச்றெ, 

அுதம்-அ௮மிர்சச்ைசயுடைய, பசுங்கரும்பேய்ப்ப - பசியகரும்பு 
  

கூர்மபுராணம் - ௮ரியயன் வரம்பெற்ற அத்தியாயம் ''என்னம் வ . 

யித்மிம் புகுந்தெமுகடலு மெழுபெருக்இவு மேழுலகு-மன்னிய புவனமனைக் . 
தைய ரேரக்கி மனத்திறும் பூதுறுங்காலைத் - துன்னியவாயி லொள்பது மா 

போன் சுருக்சலும் வரும்வழி யுணராள் பொன்னிதழ்க்சமல சாளமென் நள 

பித் போர்துயர் பொருட்டில் வர் சனனால்,"" |



அ௮ன்னக்தைத தூதுவிட்ட படலம், ௧௬௪7 

போல, இரண்டு - இரட்டுபொருந்தி, அழகொழுகும் - அழரு 
பெருகப் பெற்றிருக்கும், பெய்வளை - இடப்பட்ட வளையல்களை 

யுடைய, மூன்கைக்கு - (அவள்) முன்னங்சைகளுச்கு, இனை-உப 

மானம், அயன் - நான்முகக்சடவுளால், வகுத்த-படைக்கப் 

பட்ட, பொருள்களில் - பொருள்சகளுள்ளே, பேசுவது - சொல் 

லச சகுவது, எவன் -யாத, வெய்யவன் - சூரியனுடைய, கதிர் 

கள்.- செணங்களால், அலர்ச்து - மலர்ச்சப்படஇன் ற, செங்க 

மலம் - செந்தாமரை மலர்களானவை, மெல்லடிக்கு - மெல்லிய 

வடிகளுக்கு, உடைந்தனவென்றால்-தோற்றனவென்று சொன் 

னால், இணை -இரண்டாகிய, கை - சைகளாகிய, மலருக்கு. 

மலர்களுக்கு, இணையென-உபமானமென்று, உரைத்தல்-சொல் 

லுதற்குச்காரணம், கழி -NGigs, மடனலது - அறியாமையல் 

லாமல், வேறு -மற்றொருகாரணம், இலை - இல்லை எ-று, 

௮யன் - பிறத்சலில்லாதவன்; இது உபசாரவழக்கு, செழு 

மையும் இளர்ச்டியும் ஈல்லகிறமும் உபமேயச்துலே குறிப்பித தற் 

குச் செய்யுறு மமுசப் பசங்கரும் பென்றது. பசுங்கரும்பேய்ப்ப- 

உவமையணி. எவனென்பது இன்மைப்பொருளில் வந்தது. 

gqusas ss பொருள்களில் ஒருபமானந் தோன்றாமையால் 

தொோகையுவமையணி. செங்கமலத்திற்கு வெய்யவன் கதிர்க 

எலர்ச்ததென்றறடை அது தம்மியல்பின் மலர்ச்சியையுடைய 

மெல்லடிகளுக்குச் தோற்றற்குரிய குணச்தையுடையன வெள 

னுங் கருத்தை யுட்கொண்டிருத்சலாலே கநத்தடையணி. இச 

னாலே உபமேயமாகிய அவ்வடிகளுக்கு விசேஷந் தோன்றுவ தா 

இய வேற்றுமையணி தொனிச்கின்றது. கமலம் £ழ்ப்பட்ட வடி 

களுக்குச் சோற்றகமயைச் கொல்லவே மேற்பட்ட கைகளுக் 

இணையாகாமை சதோன்றுதலாலே சேய்யுட் பேஈரட்பேறணி. 

இவை பலவுஞ் சேர்சலாலே சேர்லையணியாம். 

இழையிடைபுகாது மார்பிடங்கொண்ட வேரிளவன 

முலைவள்ளைக், குழைபொருங்கண்ணி யெழிற்கடற்பிறந்த 
- குமிமியோவதனிடை$ஈத, விழைவுறுமதனும் பருவமும 

-மைதீது விளங்குபொற் குடங்கொலோவதனிற், றழை? 
ஹைகேமிப் புட்கொலோகமல முகைகொலோவென்கொல் 

சாற்றுவதே,



கரவ நைடதம். 

| இதனால் மூலைகளின் சிறப்புச் சொல்லப்படுன் ஐ.து.] 

இ-ள், இழை- நூலும், இடை நடுவிலே, புகாது - ழை 

பாதிருக்கும்படி, மார்பு - மார்பை, இடம் -(தமக்) இடமாக, 

கொண்ட - கவர்ச் ச, ஏறிளவனம் - அழகும் இளமையும் சந்தனக் 

கோலமும்பொருக்திய, முலை - முலைகளென்று சொல்லப்படுகிற 

பொருள்கள( னவை வள்ளை - வள்ளைபோலுங் சாதுகளைச்சூழக் ௪, 

குழை- குழைகளோடு, பொரும் - போர்செய்கின் 2) கண்ணி: 

சண்களையுடையவளது, எழில் - அழகாகிய, கடல் - கடலின் 

சண்ணே, பிறந் ச- உண்டாகிய, குமிழியோ - குமிழிகளோ, ௮ 

சனிடை - அக்கடலின்சண்ணே, நீந்த - நீந்து தற்கு, விழைவு ந- 

ஆசைசொண்ட, மசனும் -மன்மதனாலும், பருவமும் - மங்கைப் 

பருவச்தினாலும், ௮மைச்து - உண்டாக்கப்பட்டு, விளங்கு - வி 

ளங்காரின்ற, பொற்குடங்கொல் - பொர்குடங்களோ, அ.சனில்- 

அக்கடலி லிருக்சன்ற, தழை- சமைந்த, றை. ஏறைசளையு 

டைய, நகேமிப்புட்கொல் - சக்கரவாகப்பறவைகளோ, (௮சனில்) 

அக்சடலிலேசோன் நிய, சமலமுகைகொல் - தாமரையரும்பு 

களோ, என் - (இிவத்துள்ளே) யாது, சாற்றுவது - (என்னாற் 

சொல்லப்படுவது) எ-று, 

இழையிடை புசாஅ மார்பிடங்கொண்டவேன் pte Gen ௮ம் 
முலைகள் அடிபரச் துயரக், உன்றோடொன்ற நெருங்கி விளங்கு 
இன்றமை சொல்லப்பட்டசாயிற்று. நீந்துதல் - புனல்விளை 
யாட்டைக்குறிச்சென்ச பராுவமெனப் பொசுப்படக்கூறினும் 
எல்லாப் பருவங்களினும் றந். ச மங்கைப் பருவமென் றுகொள்க. 
ஆழகீரிவிறங்கவஞ்சி யோர்குடமுதலியவற்மைப்பற்றி யிறங்கு 
தில் உலகவழக்கம். முலைகளை அச்குமிழி முசலியனவாகச் குறி 
ச். சலாலே தற்தறிப்பணிகள். இ௫நான்கு தற்குறிப்புகளையும் 
அங்கமாகக் கொண்டு ஐயலணிலம்கத. இச்சற்குறிப்புகள் எழிற் 
கடலென் த வுருவசச் சாலே பிழப்பிச்கப்பட்டன. (௧௮) 

மால்புரிமுலைமென் கமலகாண்முகையில் வண்டுவிப் 
மாலையோபசும்பொற், சேலைமீதணிர்த மமேகலைமணியி னொ 

ருசுடர்செல்வனின்ற துவோ, St Aap pa மருங்கறா 
தீனங்க னுண்ணிதிற்சலாகைசேர்ச்தியதோ, வாலிளந்தளி 
ரி னழகுவீற்றிருர் ச வவ்வயிறணிமயி ரொழுங்கே, 

[இதனால் வயிற்று மமிரொழுங்க் றப்புச் 

சொல்லப்படுகின் றது. 

இ-ள். ஆல் - ஆலினத, இளர்சளிரின் - று தளிரின த, 
அழகு - அழகானது, வீற்றிரு$ ச-டொலுவிருச்சப்பெற்ற, அவ்வ



அன்னத்தைக் தூதுவிட்ட படலம், ௧௬௯ 

பிறு - அச்சமயந்தி வயிற்றை, அணி௮லங்கரித்துச்கொண்டிருக் 

இற, மயி3ரரொழுங்கு - மயிரொழுங்கென்று சொல்லப்படுகிற 
பொருளானது, மால் - இசையை, புரி-செய்சன் ற, முலை-முலைக 
ளாூயெ, நாள் - மலரும்பருவத்சையுடைய, மெல் -௫மெல்லிய, 

கமலம் - சாமரையினுடைய, முகையில் - அரும்புகளில், வீழ்- 

(வந்து) விழுகிற, வண்டு -வண்கெளது, மாலையோ - வரிசை 

யோ, பசும்பொன் - பசியபொன்மயமாடய, சேஃலைமீது - புடவை 

யின்மேல், ௮ணி* ச - சரிக்சப்பட்டிருக்ற), மேசலை- மேகலா 

பரணச்தினது, மணியின் - நீலமணயின து, செல்உன் - நேராக, 

கின்றது -மமலெழுக்து நின், சாசய, ஒருசுடரோ-ஒருச திரோ, 

நூலினும் - இழையினு மதிகமாக, நுடங்கும் - அசைகன்ற, 

மருங்கு-இடையானத, இருது- ஓடியாதிருக்க, அ௮னங்கன்- 

மன்மதனால், நுண்ணிதின் - நுண்ணிதாக, சேர் தியது- சேர்ச் 
சப்பட்டசதாகிப, சலாகையோ - இருப்புக்சம்பியோ எ-று, 

ஆடவர்க்கு மந்றை யவயவங்களினும் ௮. விருப்பஞ்செய் 

gaurd மால்புரி மூலயென்றது. மணமுந்தேனும் வெளிப் 

படாமையால் வண்டுலீழ்தற் இயைபில்லாச இளமுகைகளை 

யொழிச்சற்கு நாண்முகையென்றது. ௮ சாவது அன்றைக்கு 

மலரும் பருவமுடையக ௬.௰பாம். வண்டு மாலையாவது வண்கெள் 

இடைவிட்டுப்போகாம லொன்றன்பின்னொன்றாகச் சொடருக் 

சொடர்ச்சி. செவ்வனிற்றலாவது- சாய்வின்றி மேலே நிவக் 
இருத்தல். நாலினு நுடங்கு நூண்ணியவிடைக்குத் தகுதியாக 

அ௮ண்ணிதிற் சலாகையென்றது. செவிமுதலிய வுறுப்புகளுச்குக் 

குழைமுசலியன போல வயிற்றிற் கணியாயழகு செய்தலின் 

௮ணிமயிரென்றது. வயிற்று மயிமிராழுங்கை அவ்வண்டுமாலை 

மூசலியனவாகச் குறிச்சலாலே தற்தறிப்பணி. இசனை அங்க 

மாகச்சகொண்டு ஐயவணி வந்தது. உபமானமாகிய ஆலக்தளிரி 

னது தன்மையை உபமேயமாகிய வயிற்றிலே ௮ரோபிச சலாலே 

காட்சியணி. இதனாலே ௮ம்மயிரொழுங்குச் டன் சொல்வது 
போன்று வயிற்றச்சிறப்புஞ் சொல்லியசதாயிற்று, (௧௯) 

படைப்புழிவேசன் கமலமென்மலமைப் பழிக்குமென் 

கரத்தினு னடுவைப், பிடித்தலும்விரல்க எழும் இயவரை 
யோ பெட்புறுமங்கையம் பருவ, மடி.ச்தலஞ்சேர் த்தியேறு 
தற்கமைக், ௪ படிகொலோவவவயி றணிந்த, மடிப்புறுவை 
யி னழூலுக்குவமை மற்றுநாமுரைக்குமா றெவனோ, 

1d



௧௭௦ நைடதம், 

[இனால் வயிற்று மடிப்புகளின் ஈறப்புச் சொல்லப்படுளெ ற_௪.] 

ட-ள், gaa gy - 9 6 sous தியின் வயி ற்றினால், அணிக் ,5- 

தரிக்கப்பட்டிருக்க, மடிப்பு - மடிப்புகளென்று சொல்லப்படு 

க௦ பொருள்களானவை, படைப்புழி - (அவளைப்) படைத்ச 

போது, வேசன் -நான்முகக் கடவுளானவன், கமலமென்-சாம 

ரை யெனப்படுகிற, மலரை - பூவை, பழிக்கும் - சிந்திக்கின்ற, 

மெல் - மெல்லிய, சரத் இினால் - கையினாலே, ந௩டுவை-இடையை, 

பிடித் சலும் - பிடிச்தவளவிலே, விரல்கள் - (௮வன்கை) விரல்ச 

ளானவை, அழுந்திய - அழுந்துதலாலுண்டாகய, வரையோ- 

மடிப்புகளோ, பெட்புறு - விரும்பப்ப௫ிகின் ற, மங்கையம் பரு 

வம் - மங்கைப்பருவமாகிய (பெண்), அடி த சலம் - 905 Soe 

களை, சேர்சீதி-ஊன்றி, ஏறுதற்கு-ஏறுசற்கசாக, அமைத்த- 

(அவனாலே) உண்டாக்கப்பட்ட, படிகொல் - சோபானங்களோ, 

வரையின் - அம்மடிப்புகளது, உறு - மிகும், அழஇனுக்கு- 

செளந்தரியச்துக்கு, உவமை - உபமானம், நாம்-நாம், உரைக்கு 
மாறு -சொல்லுமாஸு, எவன் -யாது எ-று, 

சமலமென் மலரைப் பழிக்குமென் சரமென் றசனால் அவண் - 
மெல்லிய இடையைப் பிடி த்தற்கு அக்கரம் சகுதியடைசசென்ற 
தாயிற்று, நடுவைப்பிடி, தல் ௮தனளவையறிதற்சென்க. விரல்க 
ளழுந்திய வரையென்றசனால் அழுச்திப் பிடிச்சானென்பதும், 
௮ங்கனம் பிடிச்சபோது ௮ங்குட்டம் பின்புறத கிர் செல்ல மற் 
றைச்சுட்பெவிரல்மு சவிய நான்குவிரல்களும் முன்புறத்துச் சென் 
ழுக்சலால் அவற்று ளொன்றற் கொன்றிடை வெளிகளி 
லெழும்பி மூன் நுவரைக ஞண்டாயினவென்பதும் சோன்றுகின். 
றன. வயிற்று மடிப்புகளை அவ்விரல்க எழுந்திய வரைகளாகவும். 
௮ப்படிகளாகவுங் குறிச சலால் தற்தறிப்பணிகள். இவை ஐய 
வணிக்கங்கம். இய்ஙகனஞ் சறப்பிக்சகப்பட்டது வரையின் வடி 
வமேயாசலால் வரையினழகனுக் குவமையென்று பின்வேறு 
கூறப்பட்டது. மற்றும் - அசைநிலை. எவனென்பது இன்மைப் 
பொருளில் வந்தது. அழகினுக்குவமையில்லை யெனலால் உப 
மானங். சொச்ச தொகையுவமையணி. (2.0) 

சுணங்குபூத்தொருகாம் wala ae 5a துணையிஎ 
வனமுலை சுமந்து, வணங்கிராடோறுக் தேய்ர்ததோபெரு 
தம் வனப்பெனுங்கடலுளாழ்ர் ததுவோ, கனங்கொள் வ 

ண்டார்க்குங் கணைமதன்சண்ணே 'றெய்தலுங்கறிர்ததோ 
வன்றி, யணங்கரவல்குற் ஹேர்மிசைவதியு மனங்கனோ வி 
டையறி சலேமால்,



அன்னத்தைத் தாதுலிட்ட படலம், ௧௭௧ 

[இனால் இடையின் சிறப்புச்சொல்லப் படின் ற..] 

_ூ.ள். இடை- (௮ச்சமயந்தியின௫த) இடையென்று சொல் 

ஒப்படுகிற பொருளானது, சுணங்கு - தேமல், பூச்து - படரப் 

பெற்று, ஒருகாழ்- ஒரளவாகய சரக்களையுடைய, மணிவடம்- 

இர,ச்தினமாலை, இடக்த - இடச்சப்பெற்ற, துணை-இரண்டாகிய, 

இள னம் -- இளமையுஞ் சந் தனக்கோலமும் பொருந்திய, முலை- 

முலைகளை, சுமந்து - சுமத் தலால், வணங்கி - வளைந்து, நாடோ 

றும் - இனந்தோறும்,சேய்ந்ததோ- (சிறிதுரிறிதாகச்) தேய்ந்து 

போயிற்றோ, பெருகும் - பொங்குகின்ற, வனப்பெலும் - அழ 

சென்ற, கடலுள் - கடலுள்ளே, ஆழ்ந்ததுவோ - முழுப் 

டோயித்ரோ, சணம்- கூட்டத்தை, கொள் -கொண்ட, வண்ட- 

வண்கெளானவை, ஆர்க்கும்-ஒலிக்கப்பெறுகன் ற,கணை-பூவம்பை 

யுடைய, மதன் -மன்மசனது - கண்ணேறு - பார்வைக் Gop 

மானது, எய்தலும் - அடைக்தமாச்திரச்திலே, கழிக்ததோ- 

இறந்துபோயிற்றோ, ௮ன்றி- அல்லாமல், அணங்கு - அழகாகிய. 

அரவு -பாம்பின் படம்போலும், அல்குல் - ager Bus, தேர் 

மிசை-தேமின்மேலே, வஇயும் - இருக் இன்ற அனங்களே-அங்க 

மில்லாச மன்மதனோ, அறிடிலேம் - (யாம்) அறிகிலேயம் எ-று. 

௮ஈங்கன்--அங்கமில்லாசவன், இடையானது நண்ணி 
சாய்ச்காணச் கூடாதிருத்தல்பற்றி- அசன்மேலேசகணங்கொண் 
டிருச்கிற விரண்டு முலைகளாலும் அழுதப்பட்டுச் சேய்தற்கு 
வினை முதலாகவும். அளவிற்றிருச்கையால் அழகைக்கடலாக ௨௫ 
வகஞ்செய்து அகச்கடவிலே மூழ்கு தற்குவினை முதலாகவும், ஒருவ 
னொருபொருளை வியந்துற்றுப்பார் த்தால் அப்பொருள் அப்பார் 
வைக்கு ற்றந்சாங்கெழிதல் உல௫ூயல்பாகலால் மன்மசனது அப் 
படிப்பட்ட பார்வைக்குற்றந்தாங்க அழி சற்குவினை மு. சலாகவும், 
௮.ரசனுச்கு ச்ததோபோல மன்மதனுச்குப் பகைவெல்லுதற்குத் 
தணைக்கருவி யாகையால் அல்குலைச்தேராக வுருவகஞ்செய்து 
அ தன்மேலிருக்சிுற உருவமில்லாத மன்மசனாகவும், குறிசத்ச 
லாலே இக்நான்குந் தற்தறிப்புணிகள். இவற்றை அங்கமாகக் 
கொண்டு ஐயவணிவந்சது. இவற்றுள்முன்னையமூன்றும் வீனைப் 

போநட் டற்தறிப்பணி, பின்னது வடிவப்போரட்டற்தறிப்பு. 
இவ்வேறுபா டழிசற்கு அவற்றிடை அன்றியென் னுஞ்சொல் 
வைச்சப்பட்டது. இரண்டாவது தற்த்றிப்பு உருவசச்சாலுய் 
விக்சப்பட்ட த. (28) 

லெங்க திர்க்கடவுள கொடிஞ்சியர் தேர்க்கு வியப்புற 
லாழியொன்றமைத்த, பங்சமிறொழிலின் பயிற்சியானைக்



௪௭௨ கை. தீம், 

கன் பைங்கெரிக்கூர்தன்மான் றேர்க்குச், செங்கரம்வருர்.த 
மல. ரயன்ஒகு தத திகிரியோசெய்யபொற் றட்டோ, வங்கர 

வல்கு லதனளவுரைக் னாடவ.ரவாவின தளவே. 

[இதனால் அல்குற்கிறப்புச் சொல்லப்படுகின்று.] 

௫.ள். அங்கு - அவ்வரையிட சசைச்சேர்க் ச, அரவு- பாம் 

பீன்படம்போலும், அல்குல் - அல்குலென்றுசொல்லப்படுகின் ஐ 
பொருளானது, மலர் - சாமரைப்பூவிலிருக்கின் ற, ௮யன் - நான் 

முகக் சடவுளானவன், வெங்க திர்ச்கடவுள் - சூரிய வன து, 

கொடிஞ்சி- மேன்மொட்டையுடைய, தேர்க்கு-இர,ச்ிற்கு, 

வியப்புற-ஆச்சரியப்பட, ஆழியொன் று-ஒருருளையை-அ௮மை ச ௪, 

அமைவிச்ச, பங்கமில் -பழுதில்லாக, சொழிலின் - சொழிலி 

ன, பயிற்சியால் - பழக்க தினாலே, அனங்கன் -மன்மதன து, 

பைங்களி- பச்சைக்சளியாயெ, கூந்தன்மான் - குதிரையை 
யுடைய, சேர்ச்கு - இரதத்திற்கு, செங்கரம் - செய்யகைக 

ளானவை, வருந்த- வருச சமுற, வகு.த்,ச- (அவனாலே) படைக் 

கப்பட்ட, இூரியோ - ஒருருளையோ, செய்யபொற்றட்டோ. 

(அச்சகடவுளாலே ௮ம் மன்மதனுக்குப் படைக்கப்பட்ட) செம்் 

பொன்னினாற்செய்சசட்டோ, ௮தன்-அவ்வல்குவின து, அளவு- 

(பரப்பி) னளல்வ, உரைக்கின் - சொன்னால், ஆடவர் - காளையர் 

சம், அவாவினத - (௮ தன்மேலுள தாகய)ஆசையின ௫,௮௭௪ வே- 

அள வேயாகும், (௮.௮) எ-று, 

சொடிஞ்சி- சேர்மேன்மொட்டு, 'கூவிரங்கொடிஞ்? கூம்பு 

தேர் மொட்டே” இதனாலறிக. பலவுருளைச ளின் Sueur gs 

தேர்க்கு ஒருருளை அமையும்படியாகச் செய்தல் ௮ரியசெயலா ௪ 

லால் வியப்புறவென்றும், ௮ங்கனஞ் செய்யப்பட்ட துநெடுங்கால 

மாச நிலைபெறு சலாலேபங்கமிரொழி லென்றும், கூறிற்று, பின் 

செய்யப்பட்ட விதற்குச்செங்கரம் வருந்தவெனலால்௮ தினுமிது 

சிறந்ததாசச் செய்யப்பட்டமை சோன்றுகன்றது. அல்குலை 

அப்படிப்பட்ட உருளையும் பொற்றட்மொகச் குறிச்தலாலே தந் 

தறிப்பணீகள், இவற்றையுதப்பாசக்கொண்டு ஐயலணி வந்தத, 

௮,சனளவு ௮டவரவாவின களவெனவே அவ்வவாவினஎவைப் 

போலவே அ௮ல்குற் பரப்பினளவைக் காணக்கூடா சென்ற 

தாயிற்று, ““ஐயோவகலல்குல் சூழ்வரு,த.ற் காழித்சேர் - வெய் 
யோர்ச்சனேச நாள்வேண்டுமே'” என்றார் பிறரும், gaged 
னளவுயாது ? ௮துஆடவரவாவின,௪௭ வென்பதுபடச்தோன்று



அனனததைத தூதுவீட்ட பட்லம, SGT i. 

Bred 7 cir lars PwiQurcg sense geGusase Osro gy s 

லாலே காட்சியணி. (௨௨) 

மார்தளிரமேனி யரம்பையைவனப்பின் வென்றமான் 

றிரண்மணிக்குரங்கு, கூந்தலம்பிடியின் கொழுங்கரந்துரர் 

அ குலவியகவின்குடியிருந்து, சேந்தறுண்பஞ்டன் மென் 

மையவாடூச் செழுமணிமேகலைதாங்5, யேந்தெழிற்கன்னி 

ய.ரம்பையின்குலங்க ளியாவையுமெளிதென்வென் றனவே, 

[இதனால் தொடைகளின் சிறப்புச் சொல்லப்படுளே ழ்.து.] 

இ-ள். மா-மாவினது, தளிர் - தளிர்போலும், மேனி- வடி. 

வச்தையுடைய, அரம்பையை - அரம்பையென்பவளை, வனப் 

பின் - ௮ழகினொலே, வென்ற- வென்ற, மான் - தமயந்தியினு 

டைய, இரண்மணி- இரட்சியும் அழகும்பொருக் திய, குறங்கு- 

சொடைகளானவை, கூந்தல் - கூக் தலையுடைய, பிடியின்-பெண் 

யானையினது, கொழுங்கரம் - செழிய துதிக்கையை, துரந்து 

துரத்தி, குலவிய- விளங்குகின்ற, கவின் - காந் தியான. து, குடி. 

யிருந்து - குடியிருக்சகப்பெற்று, சேர்ந்த- இஓந்த, நண் -றுண் 

ணிய, பஞ்சின் - பஞ்சினுமதிசமான, மென்மையவாட - மெல் 

லியகுண சையுடையனவா௫, செழுமணி - செழிய ஈவமணிசளா 

லாகிய, மேகலை -மேகலையை, தாங்கி. சுமந்து, ஏந் ச - ஏந்தப் 

பட்ட, எழில் - அழகையுடைய, சன்னியரம்பையின் -- இளவா 

ழைகஞடைய, குலங்கள் யாவையும் - குலங்களையெல்லாம், எளி 

இன் - வருத சமில்லாமல், வென்றன - வென்றன எ-று, 

மாந்தளிர் மேனியரம்பை யென் றதனாலே ௮வளழூற் Gps 

தவளென்றதாயிற்று. அ.ரம்பை-சேவ கன்னிசையருசொருச்,இ. 

வென் றவென்னும் பெயரெச்சங் குறங்கசென்னும் பெயர்கொண் 

டது. அரம்பையை வனப்பின்வென்றத குறங்கெனவே அவளு 

டைய வெல்லாவவயங்களினழகுங்கூடி இவளது சொடையழகுக் 
குங் குறைந்ததென்றதாயிற்று, அரம்பைக்கு அவ்விருபொருள் 

களும் “அரம்பை செய்வப்பெண்வாழை” இதனாலறிக, அவ்வி 

ரண்டரம்பைகளையும் வெல்லுதலும் பிடியின்சரத்தைச் து.ரத்ச 

லும் இல்லாதிருக்க அவற்றின் சம்பந்தத்தைச் கற்பித்சலாலே 

தோடர்புயர்வுநவிற்சியணி. (௨௧) 
பூங்கழைகுழைக்கும் வேனில்வேள்பகழி பொதிக்த 

பொன்னாவம்வெர் கொடுப்ப, வாங்கவன்வெற்றி குறித்திட



௧4௪௪ ப நகைடதம், 

விரிஞ்ச னமைத்தகாகளம்வெரீஇ யரற்றத், தேங்கமழ்வா 
யி நீரிடைக்குளித்துச் இனைவரான்மறைந்திட வரையிற், 

னூங்குதேன்பெய்த பச்சளங்கழையைச் தோழமைகொண் 

டன கணைக்கால். 

[இதனால் கணைக்கால்களின் சிறப்புச் சொல்லப்படுசன் ற_அ.] 

ட-ள். கணைக்கால் - (தமயந்தியினுடைய) கணைக்கால்களா 
னவை, பூங்கழை- அழகிய கருப்புவில்லை, குழைக்கும் - வளைச் 

இன் ற, வேனில் - வசந்தகாலம் இற்குரிய, வேள் - மன்மதன து, 

பகழி-- பூவம்புகளால், பொதிந்ச - நிறைந் ச, பொன் - பொன் 
மயமாகய, ஆவம் - அம்புக்கூடானது, வெக்சொடுப்ப - (தோற் 

௮ப்) புறங்சொடுக்சவும், ஆங்கு - அந். சக்காலச்இல், அவன் - ௮ம் 

மன்மதனது, அவெற்றி- வென்றியை, குறிச்திட - குறிக்கும்படி 
யாக, விரிஞ்சன் -நான்முகனால், அமைச்ச - படைக்கப்பட்ட, 

காகளம் -காளமானது, வெரீஇ அரற்ற - அஞ்சியொலிக்கவும், 

தேங்கமழ் -சேன்மணக்கப்பெற்றிருக்கன் ற, வாவி- தடாகத்தி 

லுள்ள, நீரிடை - நீரின்சண்ணே, குளித்து - ஞூழ்கி, சனை - ௧௫ 

வையுடைய, வரால் - வராலான த, மறைக்இிட-ஒளித் துக்கொள் 

ளவும்(செய்து), வரையில் - மலையின்கண்ணே, தூங்கு - தங்கெ, 

சேன் - தேனை, பெய்த - வார்த்துவளர்ச்கப்பட்ட, பச்சிளங் 

கழையை - பசுமையு மிளமையும் பொருந்திய மூல்கலோடு, 

கோழமை - நட்பை, சொண்டன - கொண்டிருந்தன எ-று, 

- ஆவச்டிற்குப் பசழிபொதிர்தவென்றம் பொன்னென்றும் 

அடைகள் சேர்ச் சமையாற் கணைக்காலில் அடவரது மனவலி 

யைக் கெடுக்கின்றகுணமும் பொன்னிறமுங்கொள்க. மன்மதன் 

காகளமெனப்பட்டது குயிலாம். 'கடிமுரசங் கங்குல் களிறு 

குயில் காளங்-கொடிமக.ர௩் தங்கள் குடை” இசனாலறிக. குயில் 

வடிவச்திற்குங் காமுகரைவருச்துற்குங் கொள்ளப்படும். சனை 

வராலுச்கு வயிறுபோலச் சகணைச்காவிற்குப் பின்புறமேற்பங்கு 

பருத்.இிரு, ச சல்கொள்க, வெர் கொடுப்ப-வெரீஇயர ற்ற - மறைந் 
தஇிட-இவ்வினையெச்சவடுக்கை முடித்தற்குச் செய்து என்னுஞ் 

சொல் வருவிக்கப்பட்டது. ஆவ முதலியவை வெந் கொடுக்கச் 

செய்கை முதலியவற்றின் சம்பந்தத்ைச் கற்பித்தலாலே தோ 

டர்புயர்வுநவிற்சியணி. மூங்கிலுக்குக் சண்டோரால் விரும்பப் 
பற ௮,சன் செழுமைமுதலிய குணங்கள் சோன் றற்கு வரை 

யிற்தாங்கு தேன் டபெய்சவென்னு மடை கொடுச்சப்பட்டதுபோ
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லும். தோழமை கொண்டனவென்றதற்கு அவைகளை யொத்தி 

ருக்கின்றன வென்பது கருத்து. (௨௪) 

முருகவிழ்செய்ய கமல முண்ணெஒஓழ்க்து முகமலர்ந்து 

றுகணீர்சிர் தி, யொருபசுந்தாலின் வனத்தினின்றரிதி லுஞ 

திறியதவத்தினாலன்ரோ, விரிமவரசோகின் றளிர்கலங்கவற் 
றி மென்சிறையனமெனமிழமற்றும், பரிபுரமணிந்து பஞ்சியூ 

ட்டியபொற் பதத்திறைச்சிரிதுபோன்றனவே, 

[இகனால் அடிகளின் சிறப்புச் சொல்லப்படுசன் ஈ.து.] 

இன். முருகு -பரிமளமான ௪, அவிழ் - விரியப்பெத்றிருக் 

இன் ற, செய்யசமலம் - செந்சாமரை மலர்களானவை, உண்ணெ 

இிம்ந்து-மனமாருக), (உட்கட்டுவிட்டு) முகமலர்ந்து - முகச் 

இர்ச்சிமொண்டு- (நுனிவிரி௩த) உறு - மிகுந்த, சணீர்-அனக் 

தீக் கண்ணீரை, (தேனாகியரீரை) டெதி- பொழிந்து, ஒருபசுக் 

தாளின் - பரிய ஒருகாலினாலே, (ஒருகாள ச.இனாலே) வன ச்.இல்- 

காட்டிலே, (நீரிலே) நின்று - நின்று, அரிதின் - அரிதாக, 

உஞற்றிய- செய்த, சவச்தினாலன் ரோ - மயாகச்தினாலன்றோ, 

விரி-- விரி ச, மலர் - மலர்களையும், ௮அசோடூன் - ௮அசோகத்தி 

னது, சளிர்ஈலம் - களிர்களிலுயர்ம் சையும், சவற்றி- துன்பப் 

படுசதி, மென்சிறை- மெல்லியசிறைகளையுடைய, ௮னமென- 

௮ன்னம்போல, மிழற்றும் - ஓலிக்கின் ற, பரிபுரம் - சிலம்பை, 

HO’ 5 தறித்து, பஞ்ரி- செம்பஞ்சை, ஊட்டிய- அப்பப் 

பெற்ற, பொன் - பொன்னிறம்பொருந்திய, பதத தினை - அடி 

களை, சிறிது போன்றன - ஒருசிறிது ஒத்தன. எ-று, 

சாமரைச்கு முகமலர்தல் சூரியன்முன்னே யாசலால் ௮து 

தவச் இற்குங்கொள். வன த் இற்சென்றொருசாளானின் று மனவ் 

குழைந்து சூரியனை நோக்கி யானக்சக்கண்ணீர் பொழிந்து செய் 

யப்பற யோகம் தாமரைக்குச் சலேடையாற் சொல்லப்பட் 

டது. பசச்இனைச் சிறிதபோன்றன வென் றதற்கு ௮௩ சயோசசச 

திற்குப் பயனாக தமயந்தியின் பசசாருப்பியத்திற் சதிதபெத் 

றனவென்பதுபொருள், சரியை - சரியை - யோசம் - ஞானம்- 

இவத்றிற்கு மூறையே- சாலோக்கியம் - சாமீப்பியம் - சாரப் 

மியம் - சாயுச்சியம் இவை பயன்களாமென்பது சைவாகமத்தீற் 

காண்க, பதத்தினைச் சிறிதபோலுதற் கேதுவாகாச ௮ச். தாம 

ரையினது அப்படிப்பட்ட நிலைமையாகிய சவத்ை யேதுவாசச் 

குறித் சலாலே ஏதுத்தற்தறிப்பணி. சாமரை சன்னாலே விரும்



௧௪௬ நைடதம், 

பப்பட்ட ம். தசாரூப்பிய முழுதுமடையாமையைச் சொல்லு ச 

லால் தததியின்மையணி, இவை சேர்சலாழ் சேர்வையணி. () 

இத்தகைவனப்பின் மடவரறன்னை யெவவுழிச்கண்ட 

னையென்னிற், பைத்தபாம்பல்கு லரம்பையர்வதியும் பதிது 
தந்திம்பரிற்போந்து, மொய்த்தபூம்பொய்கை காணியதேய 

முழுவதுங்குறுனெனவற்றுட், கைத் தலமமர்ந்த ரெல்லியவ் 

சுனியிற் கண்டனன்விதாப்பர்கோனகரில், 

[இ,கனால் நீ ௮வளை எங்கேகண்டாய் என்கிற விஞூவோடு 

கூடிய வுத்தரஞ் சொல்லப்படுகன் ற_த.] 

௫-ள். இச்சகை- இப்படிப்பட்ட, வனப்பின் - அழடளை 

யுடைய, மடவரல்தன்னை - மங்சையை, எவ்வுழி-எவ்விட ச்சே, 

சண்டனைஎன்னின் - பார்த்தாயென்று வினாவினால், muss 

பாம்பு-படம்விரித்த பாம்புபோலும், அல்குல்-௮ல்குலையுடைய, 

அ.ரம்பையர் - தெய்வமாதர், வதியும் - தங்கப்பெர்றிருக்கன் ஈ, 

பதி-ந௩சரத்சை, தற ஐ- விட்டுநீங்க, இம்பரில் - இவ்வுலகத் 

இன்சண், போந்து -வந்து, மொய்ச்ச - நெருங்கி, பூமலர் 

களையுடைய, பொய்கை - தடாகங்களை, காணிய - பார்க்கும்படி 

யாக, சேயமுழுவதும் - சேசங்களனை த்தையும், குறுகனன்- 

௮டைந்சேனாக, அவற்றுள் - அச்ேசங்களுள்ளே, கைச் தலம்- 

உள்ளங்கையில், அமர்ந்த - தங்யெ, நெல்லியங்கனியின் - நெல் 

விப்பழச்ைப்போல, விதர்ப்பர்கோன் - வீமராசன து, நகரில்- 

பட்டின இல், கண்டனன் - (அவளைப்) பார். த்ேதன் எ-று. 

பூம்பொய்சை காணுதல் விளையாகெற் பொருட்டென்ச, 

su ses சிலகுறைவுகள் உன்னாலறியப்படா தஇருக்கலாகா 

தாவெனின் அப்படிச்கில்லை யெனற்ருக் கைச்தலமமர்க் ச நெல் 

வியங்கனியென்றது. நெல்லிக்கனியை யுள்ளங்கையில் வைத் 

துப் பார்ப்போருக்கு ௮ சனுருவமுழுவதும் ஈன்றாய்க்காணப்படுத 

லறிக. அன்றியும் அச்சனியின் புறவரைகளாலே உட்கொட்டை 

யின் வளைகளையும் வறிசல்போல அவள்புறத் துச் குணங்சகளாலே 

அகசச்துச்கருத்தின் குணங்களையும் அளவறிதற்கும் சொல்லப் 

பட்ட தெனினுமாம். (௨௪௬) 

காண்டலுமவட்கு நிகரரமகளிர்தம்மிலுங் கண்டிலே 

ன்கஇித்தப், பூண்டபங்ளைய வனமுலைகிகாக்கும் புயமு 

டையிளைஞன்யாரென்னாத், தேண்டினன்மும்மை யுலகிலு
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ல்காணேன் நிருந்தலர்க்கசனியேறன்ன, வாண்டகாய்கின் 
னைக் .காண்டலுநினை$*ேேத னவ்வளை த்தோஎணங்கையே, 

[இசனாலே ௮ப்படிகின்னாற் காணப்பட்டவளை இங்கே 
நினை த்தற்குக் சாணம் டாதென்றெ வீனாவிற்கு 

விடைசொல்லப்படுஇன் ற_து. 

இ-ள். இருக் தலர்க்கு - பகைவருக்கு, அசனியேறன்ன-இடி. 

யேற்றைப்போலும், ஆண்டகாய் - ஆண்மையுடையவனே ! காண் 

டலும் - கண்டவளவிலே, அவட்கு - அவளுக்கு, நிகர் 5 நிகர் 

வாரை, அரமகளிர்தம்மிலும் - தெய்வமங்கையருள்ளும், கண்டி 

லேன் - பார்த்திலேன், கதித்து - பருத்து, பூண் - அப.ரணங்க 

ளால், தயங்கு - விளங்காநின் , இளைய - இளமைபொருந் திய, 

வனம் - சந்தசனசக்சோலச்தையுடைய, மூலை - முலைகளை, இளைக் 

கும் - தழுவுவதற்குச்சகு தியள்ள, புயம்- தோள்களை, உடை- 

உடைய, இளைஞன் -காளை, யாரென்னா- எவரென்று, சேண்டி. 

னன் -சேடினேன், மும்மையுலகிலும் - மூன்றுலகங்களிலும், 

காணேன் -- கண்டிலேன், நின்னை - உன்னை, காண்டலும்-பார்ச் 

தவளவிலே, ௮- அகத, வளை - வளையலையுடைய, தோள் -கை 

சளையுடைய, ௮ணங்கை - கன்னியை, நினைந்சேன் நினைத் 

தேன் எ-று, 

மேற்பாட்டிலே அரம்பையர் வதியும் பதிதுறர் சென்றத 

னாலே தனகச்டெந் தேவலோகமென்பதும், சேவமகளிரையெல் 

லாம் தானறிந்திருக்கையும், குறிப்பிச்சலினாலே காண்டலு 

மவட்கு நிகராமகளிர்தம்மிலும் கண்டிலேனென்றது. நிகர்வா 

ளென்பத னீறுகெட்டு நின்றது. அரமகளிர்தம்மிலு மென்ற 

வும்மையுயர்வுரிறப்பு, தேடினனென்னும் வினை எதுகைத் தொ 

டைகோக்ட விரிச்சல் விகாரமாய்வந்ச ணகரம்பெற்று நின்றது, 

யானென்னுமெழுவாய்வருவிக்க. மும்மையுலகிலுங்காோணேனென் 

தசனால்-சேவர்-உரகர்-மணிதர்-இம் மு.ச்திரத சாருள்ளுந் சக்கல 

னில்லையென் றதாயிற்று, நின்னைக்சாண்டலு கினைந்தேனென்ற 

தனால் நெடுங்காலத்தின் முன்னே அவளைக்கண்டு இன் நளவும் 

அவளுக்கு ச் சச்கவனைக் காணாமையால் அவளை மறந்திருந்து இப் 

போது உனதுபேோழகு அவளை நினைப்பிக்ச நினை ச்தேனென்ற 
தாயிற்று, அழகொப்புமையால் நளனைக்கண்டு சமயக்தியை நி 

னைச்சலால் நினப்பணி. (௨௭) 

கேழ்ளொதரள லடமிளமுலையிற் கஇிடப்பினன்றோசிற 
ப்பெய்து, மாழையொண்கண்ணி மார்பிடங்கொண்டு வள
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ரிளவன்முலைநின௫, பாழியந்தடர்தோட் குவட்டினைஜஞெமு 
ங்கப் புல்லினன்ரோபயன்பயக்கு, மாழியாய்நினச்கு வனப் 

பவளிலளே லலர்ந்தபாடலநிகராமால். 

[இசனாலேரீ அவளூக்கு இன்தியமையாச் சிறப்பினையென் 

பதும் ௮வளும் உனக்கு இன்றியமையாச் சிறப்பின 

ளென்பதுஞ் சொல்லப்படுகன் றன.] 

௫-ள். ஆழியாய் - சக்கரவர்ச் தியே ! கேழ் - நிறத். தினாலே, 

இளர்- விளங்காரின்ற, தரளவடம் - முூத்துமாலையானது, இள 

மூலையில் - இளமைபொருக்திய முலையின்கண்ணே, கிடப்பி 

னன்றோ - டெந்சாலன்றோ, சிறப்பெய்தும் - விளங்கும், மாழை- 

வாவடுப்போலும், ஒள் - ஒளிபொருந்திய, கண்ணி- கண்கனையு 

டையவளது, மார்பு - மார்பை, இடங்கொண்டு - இடமாகக் 

கொண்டு, வளர்- வளானெ்ற, இளவன முலை -இளமையுஞ் சந்த 

னக்கோலமும் பொருந்திய முூலைகளானவை, நினற -உன்னு 

டைய, பாழியந் தடந்தோள் - வலிமையும் விசாலமும்பொருக்இய 

தோள்களாகய, குவட்டினை - மலைகளை, ஜெழுங்க- அழுக்ச, 

புல்லினன் ரோ - சேர்ந்தாலன்றோ, பயன்பயக்கும் - விளங்கும், 

நினக்கு - உனச்கு, வனப்பு- அழகானது, அவள் - அச்சமயந் இ, 

இலளேல் - இலளாயின், அலர்ந்த - மலர்ந்ச், பாடலம் - பாஇரிப் 

பூவிற்கு, நிகராம் - ஒப்பாகும் எ-று. 

இள முலையி ற்சிறப்பெய் து மென் றும் தோட்குவட்டினைப்்புல் 

விற் பயன்பயக்கு மென்றுங்கூ றவே மற்றையிடங்களிலே வீணா 

மென் றதாயிற்று. இசனாலே நீ அவளுக்கு இன் றியமையாச்சறப் 

பினை யென்பது காட்டப்பட்டது. அன்றோ விரண்டும்-உலக.றி 

தேற்றத் இில்வந் சன. இங்கே தரளவடமும் வனமுலையுமாகிய. 

உபமானோபமேயங்களையுடைய விரண்டு வாச்யெங்களிலே இள 

மூலைக்கும் அரசனுக்கும் விம்பப்பிர திவிம்ப பாவத்தைச் சொல் 

லு தலாலே எடத்துக்காட்டுவமையணி, பாதிரிமலரிலே seis 

சாயுண்டாகாமைபற்றி அலர்க்தபாடலகிகராமென்றத, இதன் 
மே. சலூவிலே அவசேசியென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற து. அது, 

அ.த்.திமுகவிய பூவா துகாய்க்குமரங்சகளுச்கெல்லாங் கோளியென் 
பதுபோலப்பூ,த. துக் காயா சமரங்களுச் செல்லாம் பொதுப்பெய 

சாம். இங்கே அ௮வற்றுளொன்றாகிய பாதிரி சொல்லப்பட்ட த 

அல் இயுந் தீங்கனிமிச்காச்கும் பலவினலர், பல்இயும்பாடலப்பூப் 
பாழாகு-5ல௫சை கூர், நல்லோர்பா ற்செல்வஞ்சிறி துகலம்பயச்கு,
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மல்லோர்பேராச்சமும்வீணாம்'” என்பசனாலுமறிச. சற்ெமைப் 

பொருளாகிய அழகைச்கூறவே பிறிதின் ழமைப்பொருளாயெ 

அ.ரசாட்சிசெல்வமு சலியவையும்வீணாமென்பத! சானேகோன்று 

மென்ச. இசனாலே௮வள் உனக்குக்டைப்பாளாயின்உன்னழகு 

மூ. சலியனயாவும்'பயன்படுமென்பது தோன்றலால் ௮வள்உனச் 

இன் நியமையாச் சஏிறப்பினளென்பதங் காட்டப்பட்டது. ௮ர௪ 

னாயெ புகழ்பொருளைக் சமயந் தியாகி ஒருபொருளில்லாமையி 

னாலே தாழ்வடைவகதாகக் கூரலால் இன்மைநவற்சியணி, இது 

வும்பாடல சிகராமென்ற உவமையணியுஞ் சேரந்து'வருசலால் 

சேர்வையணியாம். (௨௮) 

கரும்புயன்மறைக்கு ம௫ிர்கடு!2வட்டல் கைரவமலர் 
பெருததபோ, லரும்பிளமுறுவ லிளமுலைப்போக மையகீ 
யெய்துதற்கரிதால், விரும்பினராகியமாருமிருர் கார் விண் 
ணவரிடதசவளார்வம், புரிர்திடா தனது பேரெழிலவடனு 

ள த்திடைப்பொறிப்பல்காணு இயால். 

[இசனால் சன்ன தவி வேண்டுமென்பதைக் சாட்டுத த்ர 

அவளருமைகூ௱இம் தனால் எப்படி. ௮வளை 

அ௮டையலாமென்றற்கு உக்காமுஞ் 

சொல்லப்படுகின் றன.] 

இ-ள். ஐய- ,ஐரசனே ! அமரரும் - தேவர்களும், விரும்பின 

ராகி இருந்தார் - (௮.௪ சமயக் தியை) விரும்பியிருஈ சார், கைரவம 
லர்- அல்லிமல.ரான ௮, கரும்புயல் - கரியமேகச் தினாலே,மறைக் 

கும் - மறைக்கப்பட்டிறுக்கின்ற, மதி- சந்திரனது, கதிர் - இர 

ண தசை, வேட்டல் - அனுடவிச்சலை, பெறாது-பெறமாட்டாது, 

அதுபோல் - அம்மலர்போல, அரும்பிள ருறுவல் - அரும்பு் ற 

புன்சிரிப்பையுடையவளாகய (அச்தேவரால் விரும்பப்பட்டிருக் 

இன்ற தமயக்தியின த), இளமுலை - இளமுலையின து, சோகம்- 

அனுபவமானது, நீ - நீ, எய்துசற்கு - அடைதற்கு, ௮ரிது-அரி 

தாயிருக்கும், விண்ணவரிடத்து - y9SC sages, அ௮வள்- 

அம்மங்கையானவள், ஆர்வம் - ஆசையை, புரிந்திடாது-செய்யா 

இருச்கும்படியாக, உன - நினது, பேரெழில் - ஒப்புயர் வில் 

லா. சவழகை, அவள் - அவளது உள,ச்திடை-மன ச்தின்சண்ணே, 

பொறிப்பல் - (யான்) எழுதிவைப்பேன், காணு இ - (நீ என்வல் 

லமையைப்) பார் எ-று, 

அமரர் - இந்திரன்முதலியோர். ௮மரருமென்னும் உம்மை 

வுயர்வுசிரப்பு.சான் முன்ன நிந்தமையைச் சொல்லு லால் இருள்
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கின்றாரென்னாது இருந்சாரென்றி நந்தகாலச்சாற் கூறிற்று, 

விரும்பின ராசி ௮மரரு மிருக்காரென்னும் பதப்பொருளால் எய் 

து சலரிதெனப் பட்டதைச் சாகி தலாலே சேய்யுட்தறியணி. 

இதச்னை அங்கமாகக்கொண்டு உவமையணி வர்சது. உனது 

பேெழி லவடனுஎச்திடைப் பொறிப்பஜெனவே உனதுயர் 

வொப்பில்லாச வழகைக்குறிச்து அவளிடச்சே பலவிச த்தாலும் 

புகழ்ந்து அவளது நினைப்பைவிட்டு நீங்காஇருக்கச் செய்வே 

னென்றதாபிற்று, இங்கனஞ்செய்தல் அரிதாசலாலே' தகுதி 
பதந்றிப் பாரென்றதற்கு வல்லமையென்னுஞ் செயப்படுபொருள் 

வருவிக்சப்பட்டது. (௬௯) 

செய்தொழில்பயனா லுரைப்பமேயன்றிக் கெளிகுக 

ர௬ுரையினா லுரையா, ரைய முற்றுடன்பா டெப்துவான்முன் 

ன ரறைர்தனனெனமடவன்னம், பெய்தசொல்லமுத முள் 

'ெொலாம்பரந்து பெ.நகிமேல்வ ரிதல்போ னகையாக், கையி 

ஞற்பசும்பொ.ற் சிறகர்தைவர்து காதல்கூர்மொழிசிலபுகன் 

மூன், 
[இசுனால் அப்படியே செய்யலாமே என்னோடு சொல்லுத 

ஷாம் பயனென் னென்றற்கு உக்தாமும் றாசன் 

EDGE காதல் கூர்மொழி சல சொன்னமை 

Ly 6 சொல்லப்படுகின்றன. 

-ள். ஐய - அரசனே! செளிகுகர் - விவேகெள், செய்தொ 

ழில் - (தம்மாற்) செய்யப்படு மூபகார,ச்சை, பயனால் - (அசன்) 

காரியத் தினாஷே, உரைப்பரேயன் றி - சொல்லுவரேயல்லாமல், 

உரையினால் - வாக்கினால், உரையார் - சொல்லார், முற்று-முழு 

தும், உடன்பாடு - (உன்) சம்மதியை, எய்துவான் - அடையும் 

பொருட்டாகவே, முன்னர்-முன்னாக, அறைந்தனனென-சொல் 

வினனென்று சொல்வியதாக, மடவன்னம் - இளமைபொருக் 

திய அன்ன சதினாலே, பெய்த - பெய்யப்பட்ட, சொல்லமுசம்- 

சொல்லாகிய அமிர் சமான த, உள்ளெலாம் - உள்ளிடமெல்லாம், 

பரந்து - பரவி, பெரு, - பெருக்கெடுத்து, மேல் - மேலே, வழி 
தல்போல் - (வாய்வழியால்) வெளிப்படுதல்போலும், நகையா- 

நசைசெய்து, கையினால் - கரச்தினாலே, பசும்பொன் - பசிய 
பொன் வடிவமாகயெ, சிறகர்-சிறகுகளை, சைவந்து- சடவி, காதல் 
சடர்மொழிசில - ஆசைமிகுந்த சலமொழிகளை, புகன்றான்-(௮.7 

சன்) சொன்னான் எ-று.
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மூற்றுமென்பகனும்மைதொச்கது. GO Owner ey Gg 

சொல்ிறிதும் பிறிதொன்றைச் குறிக, தசன்றென்னும் பொருள் 

பட நின்றது. உடன்பாடெய்தாமற்செய்தால் அங்ஙகனஞ் செய் 
பப்பட்டை? நீ ௮ங்கோரஞ் செய்யாமம் போவாயாயின் என் 

மூயற்டி வீணாய்ச் தீராப் பழிசருமென்னும் பொருளைக் காட்டு 

தற்கு உடன்பாடெய்துவான் முன்னரறைந்சனனென்றது.இச 

னாலே பின்செய்யப்படு முபசாரக்தை முன்னே சொல்லுசல் 

சகாசென்ற தாயிற்று. ''செய்தொழித் பயனே யுரைப்பதை 
யன்றி--ஐயமுற்றிடுதி யென்பதான் முன்னர்'' எனவும் பாட 

மூண்டு; அப்பாடச்திற்கு இப்பொருள் அமையாமை காண்க. ' 

அன்றியும் ஐயமுற்றிடுதி என நிறுவி நீ அங்கோரஞ்செய்வாயோ 

செய்யாயோ வென்று நான் சந்தேகமுற்று எனப்பொருள் கூறி 

லும் அமையும். முதலடியிற் சொல்லப்பட்ட பொதுப்பொரு 

ளாலே இரண்டாமடியிற் சொல்லப்பட்ட முூன்னரறைதல் தகா. 

சென்னுஞ் செப்புப்பபாருளைச் சாஇத்தலாலே வேழ்றுப்போ 
நள்வைப்பணி “மபய்சசொல்லமுசம்'? குடவளையினங்கள் வயி 

௮ளைந்சென்னும் பாட்டு முதவியவற்றாற் இசொால்லப் பட்டவை. 

சொல்லமுதம் - உநவகவணி. செள்ளமுதமெனப் பாடங்கூறின் 

உநலகவுயர்வு நவிற்சியணியாம். ௮௬2௪, ச,௪ ௮ இசமாசக்குடி ச் 
தவலுச்கு எதிர்ததுச் சிறி வெளிப்பமமொாசவின் வெண்மை 

பற்றி அவனது ஈசையை அவங்யவெளிப்படு மமுசமாகச் குறிச்ச 

லாலே தற்தறிப்பணி. இத அல்வுருவகச்சா லுய்விச்சப்பட்ட து, 
காதல் கூர்மொழி சலவென்ற,தற்கு அன்ன ச இனொாலே விரும்பப் 

படுற ஏலமொழியெனவும் தனது அ௮சைமிகு தியை வெளிப் 

usw» Fla மொழியெனவு மிருபொருள் கொள்க. (௩௦). 

பொலன்சிறைப்பவளக் கடிகைவாயனநின் பொற்பினு 

க்குவமைவே றின்று, ஈலங்கெழாகுணனு முரைப்பதற்கரிது 

நல்லெழில்பகருமுன் ஹாலோ, ரிலங்கெழிலாவு குணமென 
வுரைப்ப ரிதற்குமேற்கோளென நின்னை த், அுலங்குறக்கண் 

டேன் விரகநோய்தீர்ச்கு மருந்துகின் சொல்லின்வே று 

ளதேோ. ப 

[இதமுதலி.ப லெபாட்டுக்களாலே மூன்காதல்கூர்மொழி 

சிலவென்னப் பட்டவை சொல்லப்படுசன் றன.] 

இ-ள். பொலன் - பொன்வடிவாகய, றை - சிறைகளையும், 

பவளச்கடிகை - பவளச்துண்டு போலும், வாய் -- வாயையும் 
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€ 5/2. NGL. GD, 

உடைய, ௮னம் - அன்னமே, நின் -உனது, பொற்பினுக்கு- 

௮ழகுச்கு, உவமைவேறு -வேறுவமை, இன்று - இல்லை, நலம் 

கெழு -ஈன்மைபொருக்திய, குணனும் - உன்குணமும், உரைப் 

பசற்கு - சொல்லுதற்கு, அரிது -- ௮ரிசாகும், நல்லெழில்-5ல்ல 
வழடெனிலச்சணத்தை, பகரும் - சொல்லுகின் ற, முக் நூலோர். 

பழைய நூலோர், இலங்கு - (ஒருபொருளிலே) விளங்காரின் ற, 

எழிலளவு - அழளெளவாகவே, குணமென - குணமும் (அதி 

லிருச்கு) மென்று, உரைப்பர் - சொல்லுவார், இதற்கு - இந்தச் 

சச்சாந்கச்திற்க, மேற்கோளென -உசாரணமாக, துலங்கு த- 

'விளங்காரிற்க, சின்னை- உன்னை, கண்டேன் - (மான்) பார்த் 

சேன், விரகம் -விரகச்சாலாகயெ, நோய் - சாமவியாதியை, தீர்க 

கும் -- நீக்குசென்ற, மருந்து - ஒளடசம், நின்சொல்லின்-உன து 

சொல்லைப்பார்ச்சலும், வேற--உளஎகோ- (எனக்கு) இருக்கின் 

றகதோ எ-று, 

உ.வமைவேறின் ரென்௱சனால் ௮கற்கு அதுவே ஒப்பென் ற 

காயிற்று, எழிலளவுகுணமெனல் எதிலேயெவ்வள வழூருக 

.குமோ அதிலே யவ் சாவு குணமிருக்குமென் றல். நின்னைமேற் 

கோளெனகச் கண்டேனெனலால் ஒப்பில்லாத அவ்விரண்டி ந்கும் 

ரீ இடமாயிருக்கின்றாயென் ற தாயிற்று. எழிலளவுகுணமெனப் 

பட்டசைச் சாதிததற்கு முன்வாக்கெயப்பொருள் ஏதுவாகையால் 

சேய்யுட்தறியணி. விரகநோய் தீர்க்குமருர் து நின்சொல்லின் 

வேற்ளசோ என்றதற்கு அவளைச் கூட்டுதல் உன்னாலன் மி 

மூடியாசென்பது கருக. (௧௧) 

வெண்ணகைக்தறுவர்வா யணங்கெழில்பலரும் விளம் 

பினர்கின்மொழி யவளென், கண்ணெதிர்ப்பட்டாள் போ 

௮மெய்த்துணையாற் கருத்தினற்காண்டலேசாண்ட, னண் 

ணிமுற்றோன்றும் பொருளு து ண்ணியதே னாடுதற்கரியலா 

முகத்திற், பண்ணியதோக்க நோக்குகர்க்கழரு பயப்பதை 

யன்றிவே நுளதோ, 

இ-ன். வெண்ணகை- வெள்ளியபற்களையும், துவர்வாய்-பவ 

ளம்போலும் வாயையுமுடைய, அணங்கு - தமயந்தியின து, 

எழில் - அழகை, பலரும் -- (விதர்ப்பதேச ததி லிருந்துவந் ச) பல 

ரும், விளம்பினர்-(எனக்குச்)சொன்னார் (ஆயினும்), ரின்மொழி- 

உன்சொற்சளாலே, அவள்-அம்மங்கை, என்- எனது, கண்ணெ 

தர்ப்பட்டாள்போலும் - கண்முன் பார்ச்சப்பட்டவள் போல்கன்



அன்னத்தைத் தூதுவிட்ட படலம், ௧௮௩ 

றாள், மெய் - மெய்ம்மையாக, துணையால் - ஈட்பாளனாலும், கருத 

இனால் - (சன்)மன ச்.தினாலும், சகாண்டலே - (எல்லாவற்றையும்) 

காணுதலே, காண்டல் - காட்யோகும், முன் - எதிரிடத்சே, 

நண்ணி- பொருந்தி, தோன்றும் - தோன்றுகின் ற, பொருளும்- 

பொருளையும், நண்ணியசேல் - நுட்பமான தாயிருக்கின், நாடு 

தற்கரிலா-காணுதற்குச்சான்றாகாத, முசத்தில்-முகத் திடச்சே, 
பண்ணிய - உண்டாக்கப்பட்ட, நமோச்சம் - கண்ணானது, நோக்கு 

கர்க்கு-(அப்படி த் துணைவனாலுங் கருச்தினாலுங்) சாண்டின் nag 
வுடையோர்க்கு, அழகு-அழசை, பயப்பதையன் றி- (௮ம்மூகச் 

துக்குச்) செய்வ சல்லாமல், வேறு-மற்றொருபயனைச்(செய்த ற்கு), 

உளதோ-- இருக்கின்றதோ எ-று. 

ஆப் சவாச்சியப் பிரமாணச்இனாலே நின்மொழியவ Oar ear 

கண்ணெ திர்ப்பட்டாள்போலு மென்றானென்க. மெய்யெனலாநற் 

சந்தேகலிபரீ சங்க ளொழிகச்கப்பட்டன) துணையென்னும்பெயர்- 

அமைக்சு-வேந்து-என்பவைபோலப் பண்பிக்சாயிற்று, சன்மனம் 

போலவே தநுணைவனுமென்று அவணிடத்துள்ள நம்பிக்கையை 

வெளிப்படுத் து சற்குக் கருச்தனாலென்ப தர சொல்லப்பட்டது. 

இசனாலே தன்காட்சியினும் துணைவன் காட்டியே உயர்வின 

தென்றதாயிற்று. எங்குமுள்ள வெல்லாவற்றையுந் துணைவன் 

வாய் மொழியையும் சன்கரு ச்சையுங்கொண்டு காணச்கூமோத 

லால் அவற்றாற் காணு சலே காட்சியென்றும் தூரச்திலுள்ளவற் 

றையேயன் றிச் சமீபத்திலுள்ள ௮ணுமுதலிய நுண்ணியபொ 

ருள்களையுங் சண்ணைக்கொண்டு காணக்கூடாமையால் அவற்று ற் 

காண்பார்க்கு இக்கண்ணாறத் பயனில்லை யென்றுஞ் சொல்லப்பட் 

டன. “நண்ணிமுற்றோன்றும் பொருளுளம்பிரியி னாடுதற்கரிய 

வாண்முகச்திற் பண்ணியநோக்கம்'” எனப் பாடங்கூறி அதற்கு 
எதிரேயுள்ள பொருளை மனந்தன்னைவிட்டுப் பிரிந்தாற் சாண 

மாட்டாத கண்ணெனப் பொருள்கூறுவாருமுண்டு, ௮த இசன் 

முசனூன் முடிபின்வேறுபட்டும் அச்துணைச் சிறப்பின்றி 

நிற்றலறிக. (௨௨) 

முருச்திளமுறுவ ல்ழகுளைத்தெவரு மூட்டியகாமவெ 

ந்தயிற், சொரிக் திடுநெய்யிற் குணலெலாமுரைத்தி சொல் 

லமவ்வழலிடைப் பெய்து, கரிர்தபைந்தளிரின் வாடுமெற் 

குறித்துக் சனன்றுகூற்றுறுதிசை யமர்ந்தூ, வருஞ்சிறுதெ 

ன்றன் மலயவெவ்விடங்கால் வாள.ராவுயிர்ப்பென லாமால்,



BP நைடதம். 

௫-ள். முருந் ஐ - மயிலிறனெடிபோலும், இளமுறுவல்-சதி 

யபற்களை யுடையவளது, அ௮ழகு- அழகை, உரைத்து - (எனக் 

குச்) சொல்லி, எவரும் - (விதர்ப்பேேசச ச் திருக் துவம்) பலரா 

லும், மூட்டிய-(அச்சொற்களாகிய விறகிலே) மூட்டப்பட்ட, 

காமம்-சாமமாயெ, வெந்தீயில்-வெப்பம்பொருந் திய நெருப்பிலே, 

சொரிக் திர - சொரியப்பட்ட, கெய்யின் - நெய்யாக, குணனெ 

லாம் - (௮வ) எழகை யெல்லாம், உரைச்தி-- சொல்லினை, சொல் 

லும் - சொல்லப்பட்ட, அழவிடை - ௮க்காமரெருப்பில், பெய்.து- 

இடப்பட்டு, கறிந்ச,--கருனெ, பைக்தளிரின் - பரியதளிராக, 

வாடும் - வாடுகின் ற, என்குறிச்து- என்னைக்குறித்து, சனன் று- 

சுட்டுக்சொண்டு, கூற்று-யமனானவன். உறு வாசஞ்செய்யப் 

பெற்ற, திசை -சென் திசையில், அமர்ந்து - பொருந்தி, வரும் - 

வருகின்ற, சிறுதென்றல்- இளந்சென்றலை, மலயம் -பொதிய 

மலையிலுள்ள, வாள் - ஒளிபொருந்திய, அரா-பாம்புகள ஐ, வெவ் 

விடம் - கொடியநஞ்சை, கால் - பொழிகன் ற, உயிர்ப்பெனலாம்- 

ஊதுகாற்றென்று சொல்லலாம் ௭-3. 

கூற்று--(உயிக்சளை யுடலினின்றும்) பிரிப்பவன் : யமன். 
அவர்போலச் தமயக்தியி னழமுமாதக்இரமே யன்றி நீ ௮வள் 

பிறப்பு முூசலியவற்றையுஞ் சொன்னாயென் நற்குக் குணனென் 
றும், அவற்றுளினியறியவேண்டுவது சிறிது மில்லை யென்றற்கு 
எலாமென்றுல் கூறினனென்க. கூற்றுறு இசையமர்ந்து வளு 
சிறு சென்றதசென்றது சகவாசகுணம் பற்றி உயிர்ச்கொலைசெய் 
யுந் தன்மைச் தென்பது சோன்றற்சென்க. பொதியமலையிலே 
சந் தனமரங்களின் மணம்பற்றிப் பாம்புகள் ௮அதிசமாயிரு ச srw 
மலய வெவ்விடங்கால் வாளரா வென்றான். விறஇலே நெருப்பு 
மூட்டி கெய்வார்த்து அதனை யெரிவிச்தற்கு ஊதுதல் உலக 
வழக்கமா தலால் அங்ஙகனஞ் சொல்லப்பட்டது. தென்றலை அவ் 
வூதுகாதறாசச் குறித தலாலே தற்தறிப்பணி. இது உருவகதைச 
அங்கமாகச் கொண்டுவர தத. (௩௩) 

வெங்சுதிர்பரப்பித் தணநர்தவரிவய மெழுசெனவுருக் 
கும் & வெண்டிங்கள், கண்கவர்வனப்பி னணங்கினைநினைந் 
  

* வெண்மை என்னும் பண்புமொழி இனம் பற்றியும், இனம்பற்றாம 
௮ம், தனக்குரிய னையை விட்டுஉரிமையில்லா ௪ மு.தலைப்பற்றியும், வெதிர்த 
பற்றியும், இழிபு பத்றியும், சாதி, பொய், புதுமை, உள்ளீடி.ன்மை, இயல்பு, 
கலப்பின்மை, தனிமை, திறம், நிறமின்மை, மந்தம், பண்புப்போலி என்னு 
மிவை மூ,தலாய பல்வகைப்பத்றியும் பயிலும். ௮வற்றுள் ''வெண்டிங்கள்'' 
என ஈண்டு இனம்பற்றாமே வக்ததென்க. அதனை !* இனச்சுட்டில்லாப்பண்பு 
கொள் பெயர்க்கொடை-வழக்காறல்ல செய்யுளாறே'' என்லுந்தொல்காப் 
பிய விதியி எடக்கு,



அன்னத்தைத் தூதுவிட்ட படலம், கடு 

அ கவலுமென்னுஎ தனைக் கனற்றத், தண்கதிர்பெராவெ 
ன் ழறற்றுவெங்கஇிர்க டனித்தனிக்கவர்தற் கன்றோ, வொ 

ண்சுடரிரலி யிடத்தினிற்றிங்க டொறுமினிதுறவு செய்கு 

வதே. 

௫-2. வெண்க£இர்-வெள்ளிய ரணங்களை, பரப்பி-விரிச்.த, 
தணந்தவர் - பிரிரந்தவாது, இசயம் - மனச்சை, மழுகென- 

(தீபிற்பட்ட) மெழுகென்னும்படி, உருக்கும் - உருக்காறின்ற, 

வெண்டிங்கள் - சஈதினான த, ஒண்சுடர் - ஒள்ளிய ரணங்களை 

யுடைய, இரவியிடச் இினில் - சூரியனிடததே, தஇங்கடொறும்- 

மாதந்தோறும், இனி த - இனிதாக, உ றவு - ஈட்பை,செய்கு வது 

செய்துவருகிறது, கண் - கண்களை, கவர் - சவர்கின் ற, வனப்பின்- 

அழகையுடைய, அணங்கனை - அச்சமயந்தியை, நினைக் து- 

எண்ணி, கவலும் - துன்பப்படுகின் ற, என்னுளத் இனை - எனது 

மனச்சை, சனற்ற-சுதெற்கு, சண்கதிர்- €சளகிரணங்கள், 

பெறாவென் று - (வல்லமை) பெறுவனவல்லவென்று, அழற்று- 

சுடின்ற, வெங்க இர்சள் - வெவ்விய சொணங்களை, த்னிச்சனி- 

ஒவ்வொன்றாக; கவர்வச ற்கன்றரோ - வெளவுதற்கன்றோ எ-று. 

ச சள ரண ததினாலே சணந்ச பலரையுஞ்சுடாகின்்ற சக் 

தரன் சன்னுள்ளத்தைச் சுெெற்கு அக்சரணமுசவாசென்று 

சூரியரொணதசகசை வாங்குகிற தாகச் சொல்லலால் சன்னை அவ 

ரின்மேற்பட்ட மனவவியை யுடையவனென்று அங்ஙனஞ்செய்் 

Gorm னென்பது குறிப்பிக்கப் பட்டதாயிற்று, ஹிர்சயம்என் 

னும் வடமொழி இதயம் எனச்சிசைந்து நின்றது, மெழுகென- 
இசன்சண் என - உவமவுருபு. சந்திரன் அமாவாச தோறுஞ் 

சூரியனோடிறவுசெய்ச ந்குப் பயனாகா த௮ழற்றுவெங்க தர்கடனிச் 

சனிச்சவர் சலைப்பயஞகக் குரிச்தலாலே பயன்றற்தறிப்பணி. 

காதலங்கடலின் கரைபெறற்கயனாற் காரணமின்றியே 
காட்டப், போ தரும்புணைய தா தியென்லுள்ளம்புலம்புகொ 
ண்டினைவது தவிர்ப்பான், றாதுநீபோய்முன் னுரைத்தவா 
முடித்த ரோமறுபுகழ்கினக் கென்ன, வாதரம்பெருக ஈன் 

மாழிபுகன்றவ வனத்தனைமடச்சைபால் விரித்தான், 

[இசனால் ௮ன்னச்தைகத் தூ.துவிடுதல் 

சொல்லப்படுகின் 2.2. 

இ-ள், சாதல் - ஆசையாகிய, அ௮ம்கடலின் - ௮ழகியகடலி 

ன, கரை -சமையை, பெறற்கு- (கான்) பெறுதற்கு, சாரண,



௧௮௬. நைடதம், 

மின்றி. ஏ.துவில்லாமல், காட்ட-- (அதனைக்) காண்பிக்க, அய 
னால்-விதியினால், போசரும் - வந்த, புணையதா இ-தெப்பமாகு இ, 

என்னுள்ளம் - என்மனமான த,புலம்புகொண்டு- துன்பத்ைக் 

கொண்டு, இணைவது - வருந்து தலை, சவிர்ப்பான் - தீர்ச்கும்படி. 

யாக, தூது-தூசாக, நீ-நீ, போய் - சென்று, முன் - முன்னே, 

உரைத்தவா- (உன்னாற்) சொல்லப்பட்டவாறு, முடித் தல்-கிறை 

வேற்றல், நினக்கு-உனக்கு, சோமறு - குற்றமற்ற, புகழ்-£ர்த.இ 

யாகும், என்ன -- என்று, ௮ சரம் - அன்பானது, பெருக - வளர, 

ஈன்மொழி- முகமன்சொச்களை, புகன்று - சொல்லி, அவ்வன ச் 

தினை - அர் சவன்ன தை, மடந்சைபால் - தமயந்தியிடத் து, 

விடுச்சான் - அனுப்பினான் எ-று. 

காதல் - தமயர் திமேலாசை. கரைபெறுதல் - அவளையடை 

தல். இங்கே காணமின்மை - சன்,முயற்சி யில்லாமை, காரண 

மின்றி ௮யனாற்போதரும் புணையெனவே என்முயற்சியாலன் றி 

முன்னை நல்வினையாற்டைச்ச புணையென்றசாயிற்று, 'இம் 

மு.தல் வாக்கியம் உநவகவணி, முன்னுரைத்தவா முடித்த 

யெனவே நீ தானேடுதகாரியச்திலே முயலாறிற்க நான்உன்னை 

மூயல்விதீதல் பிசைபட்ட மாவைப்பீசைதல் போலுமா மென்ற 

தாயித்று. முடித்தல் புழெனக்காரணகாரியங்களுக்குஒற்நுமை 

யைச் சொல்லு தலால் ஏதுவணி. ,சோமறுபுகழ் - உலகமுள்ளள 

வும் அழியாது நிற்கும் புகழ், (௩௫) 
போதருநெறியி னன்மைகள்பயக்கப் பொறுந் துரு 

dar Our புல்லி, யாதரம்பெறுகு மவியஊணமறவேலாயிழை 
யருண்முகம் பெற்றுத், தீதறவிரைவில் வருசியென்றுரை 
bas இங்களினருஜ்: சுதை இற்று, தாதவிழ், தாம. மாடமே 
POF Bt தனியுமாயிருக்துட Dal ir Stew. 

[ இகனால் போம்போது அதற்குச் சொல்லப் பட்டவையும் பின் 

வருந்தி யிருக்க றபடியுஞ் சொல்லப்படுசன்றன.] 

ள். போதரும் - போடன் ற, நெறியில் - வழியில், கன்மை 

கள் - சுபங்களானவை, பயச்ச- (உனக்கு) உண்டாகுக, பொருக் 

துறு - பொருந்திய, களையொடு- (உன்) சுற்றச்துடனே, புல்லி 

கூடி, அதரம்-அசையானது, பெருகும் -- வளரப் பெற்றிருக் 

இன்ற, அளியனை - எளியேனை, லறறவல் - மறவாதே, ஆயிழை- 

சமயந்தியின து, ௮ருள்முகம்-௮ருளோகெடறியவாச்கை,பெற்று- 

அடைந்து, நீ,தற - குற்றமற, விரவில் - சீச்சிரத்தில்,



அன்னச்தைக் தூதுவிட்ட படலம், ௧௮௪ 

வருதியென்று - வாவென்று, உரைத்து - சொல்லி, இங்களின்- 

சந் திரன்போலும், அருஞ்சுலத-அரியசுண்ணச்சாந்தை, இ ற்.று- 

இற்றப்பெற்றுள்ள, தாது - பொடியையுடைய, ௮விழ்-மலாந் ௪, 

சாமம்-பூமாலைகளையுடைய, மாடமேல்-மேல்வீட்டிலே, ,தானும்- 

தானும், சனியுமாய் .- ஒருவருமுட னில்லாமையுமாக, இருந்து 

இருந்து, உடல் - உடம்பு, தளர்ந்தான் - தளரப் பெற்றீருந் 
தான் எ-று, 

நன்மைகள் பயக்கவென்றது- வாழ்த்து. மதவேலென் நது- 
வேண்டிககோடல். வருதியென்ற- விதி, மூகம் - ஆகுபெயர், 
நீமீண்வெருசற்காக் காலநீட்சியுண்டாமாயின் இ தவவையில் என் 
னுயிர் நிற்கமாட்டாது உன்முயற்சி வீணாய்ப்பழிபடுமென்ப து 
மொன் றத்குத் திதறவிரைவில் வருதியென்றானென்ச. விடுத்த 

ன் னுளைக்தல் பொருந்துமோவெனின் போகச் தொடங்குகை 
யில் ௮சைமிகுதியாற் சொல்லுதலும் உலகவழச்சக மாதலாலே 
பொருந்துமென்றறிக. தானுக் சனீயுமா யிருர்தென்ற தனால் 
உயிர்போற் சிறந்த நட்பாளரையும் விலக்கியிருந்தா னென்ற 
தாயிற்று. (௩௬) 

ஈங்கிவன்மாழார் தன்னமென்சொல்லா லின்னுயிர்தா 
ங்கெனிருப்பத், இங்கரும்பனுக்கு மாகிகுமித்ளெலி செவ் 
விசண் கனிப்புறகோக்கி, யாங்சணுற்றிற்றைப் பசலைகற்பக 

ல தாக்குவலென மனம்வலியாப், பூங்கனிகிறைகீர்ப பொற் 
குடமெதுரப் போயதுபொலன்ிறையன்னம், 

[இ.துமுகலிரண்டு பாட்டுக்களால் அன்னத்தின் 

செல்வ சொல்லப்ப நசன் ற.து.] 

இன், ஈங்கு-டுவ்விடச்சே, இவன்-ிவ்வாசன், மாழாந்து- 

அறிவுசலங்க, அன்னம் - அன்னச்தினது, மென்சொல்லால்- 

மெல்லியசொல்லால், இன்னுயிர் - இணியதாகியவுயிரை, தாங்க 

னன் -- தாங்கினவவனாக, இருப்ப- இருக்சக, தீங்கரும்பு-மதுர 

மாய சன்னலை, அனுக்கும் - கெடுக்கன் ற, மாங்குயில் - மாங் 

குயிலிசைபோலும், ளெவி - சொல்லையுடையவளது, செவ்வி- 

அழகை, அ௮ங்கண்-அவளிருச்கின்றவிடக்சை, உற்று-அடைந்து, 

சண்களிப்புற- (என்) கண்களிகூர, கோக்கு - பார்த்து, இற் 

றைப்பசலை-இச்இின சச, ௩ற்பகலதாச்குவலென -.ஈவ்லதின 

மாச்குவனென்று, மனம்வலியா -மன த நிலெண்ணி, பூங்கனி- 

அழகியபழமும், நிறைநீர் -நிறைக் ச நீரையுடைய, பொற்குடம்- 
பொற்குடமும், எதிர-சனக்கெதிர்ப்பட, பொலன் றை-பொற் 

சிறைகளை யுடைய, அன்னம் - அன்ன மானது, போயதுு 

போயிற்று எ-று,



55) நைடதம். 

மென்சொல் எனவே காதுக்கு இனியமொழி யென்பது 

பெழதப்படும், சாங்கென் - வினைமுற்று எச்சப்பொருளில் வக் 

தீது. அன்னமென்சொல்லா லின்னாயிர்தாங்குதல் அது. தன் 

விருப்பப்பொருளைப் பெறு சற்கு உபாயமாகையாலே தைரியங் 

கொண் டிருச்தல். பூங்கனி- அவ்வன ச் தினோர் மாச்தின் பழம், 

பழமும் கிறைகீர்ச்குடமும் எ இர்ப்படின் அவை விரும்பப்பட்ட 

காரியங் சைகூடுமமென்பசை முன்ன றிவிக்கின்ற நல்லரிமிச் தங் 

களாம். இத நீமீந்தநாலிலே சொல்லப்படுவது. (௩௪) 

கட்புலன்ச.துவா ூயர்ர்துபின்னெங்ருக் காண்வரவெ 

ள்ளிடைப்பறக் , புட்செறிவாவி புகா தகல்வீசம்பிற் பொ 

ன்னுரைத்தாலெனப்2பாலி, நுட்பமாய்குகர்க்கு மதிசயம் 

பயப்ப நொடி. வரைப் புகும் கதல்வன்னம், வட்டிவெண்ம திய 

ஞ் சவிசெடவொளி*ு மாடமார்ரு ண்டினபு ரமே, 

இ-ள். அல்மன்னம்- அவ்வன்னமான து, சண் -கட்பொறி. 

களுக்கு, புலன்-விஷயமாக, கதுவாது-பற்றப்படாமல், உயர து- 

மேலெமும்பி, பின் - (அசன்) பின்பு, எவரும் -யாவரும், காண் 

வர- (சன்னைச்) காண, வெள்ளிடை - ஆகாயச்தில், பறந்து- 

பறந்து, புள் - பறவைகளானவை, செறி - நெருங்கப்பெற்ற, 

வாவி- சடாலஃங்களிலே, புசகாஐ.- செல்லாமல், அகல்விசும்பில்- 

விரிவுள்ள வாகாயமாகய (உலரசல்லில்)) பொன் -(தன்சிறை 

களின்) பொன்னை, உரைச்சாலென-உரைச்ச துபோல, போகி- 

சென்று, நுட்பம் - தாலநுட்பத்தில், ஆய்முகர்க்கும் - HoT Boor 

வருக்கும், ௮ இயம் பயப்ப- ௮ச்சரியமுண்டாருமாறு, நொடி 

வரை - நொடியளவில், வெண்மதஇியம் - வெள்ளைச்சந் தானான து, 

வட்டு - நாணி, சவிகெட - அழகுகசெட, ஒளிரும்-விளங்காரின் ற, 

மாடம் - மாளிகைகளால், ஆர் - நிறைந்த, குண்டினபுரம் - குண் 

டினபரத்திலே, புகுந்தது - சென்றது எ-று. | 

மேலெழும்புறெெ விசையாற் காணப்படாமையாற் கட்புலன் 

சதுவாதுயாந்சென்றும், பின்மேவிரு௩து afd srof s ge செல் 

அஞ் சிறிதுகாலச்நிலே யாவராலுங் கண்களிகூரக் காணப்படுத 

லால் எவருங்காண்வர (வெள்ளிடைப் பறந்சென்றும், சுற்றத் 

சோகெடி யின்புறு தலையும் வழியிடையிற் சற்றே தங்கஇளைப்பா 

௮ சலையும்விட்டு ௮ ரசன்காரியதைசயேபெரிதாககினை ச துப்போ 

திலாற்புட்செறிவாவி புகாதென் றும்சொல்லப்பட்டன. உரைச் ச



அன்னத்தைக் தூதுவிட்ட படலம், ௧௪௮௯ 

சென்னும் வினைமுத்று உரைத்தா லெனச்திரிந்சது. பறத்தல் 

வேக த தினாலே ௮சன் பொன்னொளி சாயையாகவிழு சல்பற்றிப் 

பொன் ஸனுசைச்சசெனக்குறிச்சலால் சற்குறிப்பணி. நுட்ப 

மாய்குஈகர் ழே அங்சிலைப்பார்த்து ௮க்கண த திற்றானே மேலே 

பார்ட்பவச், (௧௮) 

கலி விநத்தம். 

மன்னுமாசகர்மேயவளனெலா 

மன்னங்கணுற்ற திசயித்ேேசகலு 

முன்னங்கண்டதுமூசுவண்டார்த்தெழப் 

பொன்னந்தா தவிழ்பூர்அுணர்ச்சோலையே,. 

| இகனால் வனககாட்ரி சொல்லப்படூசன் ற.து.] 

-ள். அன்னம் - அன்னமானது, மன்னும் -கிலைபெற்ற, 

மா-பெருமைபொருந்திய, நகர் - குண்டினபு॥.சீ.தில், மேய-தங் 

இய, வளனெலாம்-டறப்புச்களையெல்லாம், சண்ணுற்று-பார்த து, 

அ௮.இசயித்து- ஆச்சரியப்பட்டு, ஏகலும்-போமளவிலே, முன் 

னம் - (சன்) னெ திர ஷு - மொய்ககிண்ற, வண்டு - வண்டுக 
ளானவை, ஆர்த்து - ஒவிசெய்து, எழ- எழும்பாகிற்க, பொன்- 

பொன்னிறம்பொருந்திய, சாது பொடியடனே, அவிழ் விரி 

இன்ற, பூ-மலர்களையுடைய, துன் -கொசத்துச்சசாயுடைய, 

சோலை-(தமயந்தியின 2) வனத்சை, கண்டது-பார்த்சது எ-று, 

.... மூன் என்னும் இடப்பொருளிடைச்சொல் சாரியைபெற்று 

த் அரும்புசளாயிருக்குங்காலக்து மொய்ச் சவண்டுகள் விர 

ள்போாது அஞ்சியெழுமா தலால்ஆர். ததெழவென்னும் வினையெச் 

fe - Mopar au Str Osram Ogsers. gor gon Glenna 

ிவேடம், அஞ்சியெழச்சண்டது என முடிச்சு மமையும், (௩.௯) 

யந்தியின தஏரயிற்குடருகிலா மணி 

யால?/ரல.த்தவிர்ம இயாற்புனல் 

சாலவாய்ந் தக இர்மணிமுல்லையின் 

கோலகாண்மலர்கொய்வ தற்கெப் இனா 

[இதனால் ௮*சமயத்திலே தமயந்தி அக்கேவருசற்க 

நிமித்தஞ் சொல்லப்பட்கின் ற.து.] 

இ-ள், சேோலைவாயில் -- ௮ச்சோலையின்௧ண்ணே, ஆலவால 

தீது -பாத இகளில், சுடரும் - விளங்குகின் ற, நிலாமண்-சந்இர 

சாந்தங்கள், அவிர் - விளங்காரின்ற, மதியால் - இரணச்தி



௧௯௦ நைடதம், 

னாலே, புனல் -நீரை, கால--சச்ச, வாய்ந்த-(அசனா) னிலை 
பெற்ற, முல்லையின் - முல்லைச்சொடிகளுடைய, கதிர் - ரெ 

ணச்தையுடைய, மணி- மு.த்துப்போலும், கோலம் - அழூய, 
நாள் - அன்றுபூச்.ச, மலர்- மலர்களை, கொய்வதற்கு - பறிப்ப 
சீற்கு, எழுதினாள் - (தமயந்தி) வந்தாள் எ-று. 

இப்பாட்டின் பொருள் செல்வ மிகுதியைச் சொல்லு 
லென்னு மிலக்கண த்தால் வீறுகோளணியும், சந்இிரகாக்தத்தின் 
அவ்வளவு நீர்ப்பெருக்குக்கு மூல்லைக்குஞ் சம்பந்த மில்லாமை 
யிலே சம்பந் சச்தைச் கற்பிச்சலென்னு மிலக்சணச்சால் தோ 
டர்புயர்வுநவீற்சீயணியும், ௮,சலால் ஒரதோடர்ப்போநட்கல 
வையணியாம். | (#0) 

மீதுலாயவெண்டா ரகைநாப்பணிற் 

சிதவொண்கதிர்த்திங்கள்கண்டாலென 
மாதார்கோக்கின்மடக்கையாநாப்பணிற் 

 காதல்கூர் தமயற்தியைக்கண்டே த. 

[இசனாலே காட்சிசொல்லப் படூகின் ௪.து.] 

௫-ள், மீது-நுசாயத்திலே, உலாய - இரிகின் று, வெண்டா 

ரகை -௩ட்சத்திரங்கள த, நாப்பணில் - நடுவில், 8 சம்-குளிர்ச்ச | 
பொருந்திய, ஒள்- ஒள்ளிய, கதிர்- தரணங்களையுடைய, இங் 

கள் - சந்திரனை, கண்டாலென - கண்டதுபோல, மாதர் - விரும் 

பப்படும், கோச்கின் -பார்வையையுடைய, மடந்தையர் மாத 

மது, நாப்பணில் - நடுவில், காதல்கூர் - விரும்பப்படுகி, தமயக 

தியை - தமயந்தியென்பவளை, சண்டது - (௮வ்வன்னமான ௧) 
பி உ ட 4 பாத்தது எ-று, வி 

இவ்வுவமையினாலே சமயக் தியினுடைய சோழிகஜெ, sig 
ரும் ஒருகிகரான வழகுடையவர்களாய் விளங்கலும் அவச ன 5 
களுக்குள்ளே நடுநாயகமாய் விளங்கலுங்காண்க. தரா. By TK 

லைக் சடத்சற்குச் கருவியாயுள்ளது; விண்மீன். த ங்காரின் ற, afl 

தல். பீரணவத்திற்கும் இதுபோலும் பொருள் ஈபுரம் -_ படல் 
SA OS. (௪௧) 

கண்ணுங்கையுமுகருங்கமலமா 
நண்ணுஞ்சண்பகநாண்மலாமேனியா 
வண்ணல் வேளை வழிபடறகாற்றிய 
வண்ணமாலைகொலென்றுமருண்டதே. 

[இ,கனால் ௮வளைவியக் தமை சொல்லப்படுனெ ற.து.] 

௫-ள். கண்ணும் - சண்களும், சையும் - கைகளும், முகமும்- 

வதனமும், கமலமா - சாமரைமலர்களாகவும், மேனி - வடிவ



அன்னத்தைத் தூதுவிட்ட படலம், ௧௯௯. 

மானத, ஈண்ணும் -பொருந்திய, நாள் - அன்றுபூச்ச, சண்ப 

கம் -கச்தினுடைய, மலரா - மலர்களாகவுரினை ச்.து, Lj CH Com ev 
தலைவனாயெ, வேளை - மன்மதனை, வழிபடற்கு - பூசித்தற் 
பொருட்டு, ஆற்றிய - செய்யப்பட்ட, வண்ணம - அழகிய, மாலை 

யென்று -தொடையென்று, மருண்டது - மயங்கிற்று (அன் 

னம்) எற். 

கமலமாக மலராக வென்ற செயவென் வாய்பாட்டு வினை 
யெச்சங்க ளீறுகெட்டுவந்சன. அவற்றை முடிச்சம்குச் தோன்ற 

லாலென்னுஞ் சொல் வருவிக்கப்பட்டது. நான்குசா திகளினுஞ் 

சிறந்ச பதுமினிசாதிக்கு- * சண்பசகமலரெனச் இலக்ச மேனி 

யாள்”? என்று சொல்லப்பட்டமையால் ப துரினி சாதியளென்ற 

காயி. தமயக் இயை அப்படிப்பட்ட மாலையென்று மயங்குது 
லால் மயக்கவணியாம். (௪௨) 

வழிர்துதெள்ளமுதூறவளாந் துமா 

சொழிந்சஇிங்களையூர்வளைஈ்சாலெனச் 

செழுக்கண்கோதை திருமுக pat my F 

சுழன்றுதாழ்ர்ததுதூச்சிறைபன்னமே, 

[இது முதன் மூன்று செய்யுள்களால் பின் ௮ன்னத் 

தின்செயல் சொல்லப்படுகின் ஐது. | 

இ.ள், தா-பரிசுத்தமாயெ, சறை-சிறைகளையுடைய, ௮ன் 

னம் - அன்னமானது, வழிந்து - பெருக்கெடுச் து, செள்ளமு.து- 

தெள்ளியவமிர்சமானத, ஊற. சுரக்க, வளர்ந்து - நிறைந்து, 

மாசு -குற்றதஇன், ஒழிக் த-நீங்கெ, இங்களை - சந் இரனை, ஊர் - 

பரிவேடமான து, வளைக்சகாலென - சூழ்ந்கதுபோல, கோதை - 

sous Ruler gs, செழுக்சண்-செழுமையுங் குளிர்ச்சியும் பொரும் 

இய, இிரு- அழூய, முகம் - முகமானது, உள் -ஈடுவில், உற - 

பொருந்த, சுழன்று-சுற்றிவந்து, தாழ்ந்தது-இறங்கிற்று எ-று. 

மாசொழிந்த தங்களை யென்றதற்குக் சளங்கமில்லாத சந்தி 

ரன் ஒன்றுண்டாயின் அதனை யெனப்பொருள்கூறி டுல்போந 

ரூவமை யாக்இனுவமையும், சந்.இ.ரனுக்கு அமிர்தம்போல முகத் 

திற்கு மதுரலாக்குச்கொள்க. ஊர்வளைந்தாலெனச் சுழன்றெ 

னவே சுழற்சவேகச்தினாலே அதன் பொன்னொளி வலயமாக 

வீழந்தசென்பது தோன்றுசலஜிக, பறவைக்கு ஆகாயத்தி 

லிருந்து €ழேயிறங்கும்போது சங்கு தற்குச் தகுந்த விடச்சைச்



௧௬௨ நைட.தம், 

சுழன்றுகொண்டே பார்ச்தல் சுபாவம். உவமையும் தன்மை 

தவீற்சியுஷ் சேர் தலால் சேர்வையணி. (௪௩.) 

தெய்வத்தாமரைப்போதுறைசெல்லியுங 

கொவ்வையாயயிராணியுங்கூறுமிர் 

நவ்விகோசக்கிக்கணையெனகாட்டுத 

லெவ்வமென்னவிகழ்க் நுவியர் தேத. 

ட-௭. செய்வம் - செய்வத தன்மைபொருந்திய தாமரைப் 

போது - தாமரைப்பூவின்சண், உறை- வாசஞ்செய்இன் ற, செல் 

வியும் - இருமாதும், கொவ்வை - கோலைப்பழம்போலும், auf we 

வாயையுடைய, அயிராணியும் - இர் திராணியும், கூறும்-சொல்லப் 

பட்ட, இஃ3ஈவ்விகோக்டிக்கு - மான்சண்போலுங் கண்களையுடைய 

இவளுக்கு, இணையென - உபமானமாவரென்து, நாட்டுதல்- 

சிறுத் து.சல், எவ்வமென்ன - குற்றமென்று, இகழ்ந்து - (அவ்வி 

ருவரையு) மி£ழ்ந்து, வியந்தது -(இவளழகைக்குதிதது) ஆச்சரி 

யப்பட்டது (அன்னம்) எ-று. 

உபமானங்களும்குக் குறைவைச் சொல்லுசலால் எதீர்நீலை 

யுவமையணி, ப (௪௪) 

வேறு, 

சுலவுற்றெ தர்போகியதாவியன௫ 

குலவு £$நபொலன்சிறையைக்குவியா 

நிலனுற்றெறிரீள்சறைமெல்வளியா 

லலைவுற்றமருங்னெளஞ்செனளால். 

இ-ள். சுலவுற்று- சூழ்ந்து, எ.திர்- (சமயந்தி) முன்பு, 

போகிய-சென்ற, தூவி- இறகுகளையுடைய, அ௮னம் - அன்ன 

மானது, குலவுற்ற - வளைவுபொருக்திய பொலன் - பொன்மய 

மாகிய, சிறையை - சிறைகளை, குவியா - குவித்து, நிலன் - பூமி 

யின்சண், உற்று - பொருந்தி, எறி- (அப்போது) உதறப்பட்ட,' 

நீள் - விரிந்த) றை - (அதன்) ஏறைகளது, மெல்வளியால்- 

மெல்லியகாந்றோசையால், அலைவுற்ற மருங்கெள் - அசைவுற்ற 
விடையையுடைய சமயந்தியானவள், அஞ்செள் - அச்சமுற் 

ருள் எ-று, 

வேறொன்றிற் கருத்து வைச்திருச்செறவளுக்கு முன்னே 

௮ன்னஞ் சரேலென் நிறங்குஞ் சமயச்தில் விரிச் சடிச் துச்கொள் 

ஞஞ் சிழைசளின் காத்றோசை இஆகல்பிகமாகவுண்டாதலால் அச்



அன்னத்தைத் தர்துகிட்ட படலம். ௧௯௩ 

சமூண்டாயிற்றென்ச. அன்றியும் அலைவு ற்றமருங்கனெ வொன 

லால் காற்றால் இடைமுரியு மென் தஞ்சன ளெனினுமாம். இத 

தன்மைநஈவிந்சியணி, இதுமுசற் பத்சொன்பது செய்யுள்கள் 

பெரும்பாலும் முதற்சீர் புளிமாச்ரேனும் தேமாச்சீரேனும் 

பெற்று மற்றைமூன்றும் புளிமாச்சீர்ச ளாவருற அளவடி. 

கான்குகொண்ட கலிவிநத்தங்கள்” (௪௫) 

பொறியின்வழிகநெஞ்சுபுகு த்தியிடா 
மறிவின்னறிவாயவரும்பொருளைப் 
பிறிதொன்றறகோக்கு தல்போற்பிறமு 

மறியுண்கணின்மங்கையர்நோக்கெ ரால். 

[ இதனால் மங்கையர்க்கு ௮ சனிடத்துண்டான விருப்ப 

மிகுதி சொல்லப்படுகின் ஐ.ஓு.] 

ட.ஸ். பொறியின் வறி - ஐம்பொறிகளின் வழியிலே, கெஞ்ச- 

மனத்மசை, புகுகதியிடார்-செலுதகாசயோடிகள், அ௮றிவின்- 

ஞானச்கண்ணினாலே, அதிவாய - அரிவுருவீயெ, அரும்பொரு 

ளை-பரிவனை, பிரிசொன்று-மற்றொருவிடயசம்பற் சம், அற: 

நீங்க, கோக்கு சல்போல் - பாட் ச சல்போல், மங்கையர் -சோழிக 

ளானவர், பிறிதொன்று - மற்றொறு விடயசம்பந்சம், அற. 

தீங்கு, பிறழும் -புரளாடன்ற, மறி-மான்சண்போலும், உண்- 
மையுண்ட, கணின் - முகக்கண்களாலே, அறிவாய - அறிவை 
யுடையதாசய, அரும்பொருளை - அபூர்வமாகய அன்னத்தை, 

கோக்கசெொர் - பார்த்தார் எ-று, 

அறிவின றிவாயவென ஒற்றிரட்டலேண்டா விடததுச்.சந்த 
நோக்கியிரட்டிச௪2. உலகம் அஞ்ஞான மயமாகியும் பிரமம் 

ஞானமயமாூயு நிற்றலின் ௮றிவாயவென்ரார். '*அகரவுயிர்போ 

லதிவாகியெங்கு, கிகரிலிறைஙிற்கு நிறைந்தது” எனச் திநலநட் 

பயன் கூறுவசனாலுமறிக. பிறிசொன்றற அப்பிரமமன் றியிரண் 
டாவதொரு பொருளில்லையாக வெனினுமாம். இது உவமை 

யணி. (௪௬) 

அணித்தாயரிதாயவரும்பொருளைப் 

பிணிப்பானசைவைத்தமாபெற்றிய/போ 

லணித்சாயவனங்கவர்வானசையான் 

மணிப்பூணசையாதுவ இர்சனளால். 
17



௧௬௪ நைடசம், 

[இதனால் சமயந்தி அதனை கிரும்பிப்பிடிச்சச் தொடக் 
BT CBD சொல்லப்படுகின் ற.து.] 

ள், அ௮ணிச்தாய் -சேகத்தினு எிருச்சின்றதாய், அரி 

சாரய- (பெறுசற்) கரிதாகெ, அ௮ரும்பொருளை - பிரமச்தை, 

பிணிப்பான் - சண்டுபிடிததற்பொருட்டு, நசைவைத்து- (௮௪ 

னிடச்தே) ௮சைவைச்து, அமர் - ௮சைவற்றுகிற்கின் ற, பெற் 
தியாபோல் - மனச்செய்கையையுடைய முணிவாபோல், அணிச் 

சாய. சமீபச்திலேவந்ச, அ௮னம்--அ௮ன்னப்பறவையை தவர் 

வான் - பிடிச்சற்பொருட்டு, ஈசையால் - (அதன்மேல் வைக்கப் 

பட்ட) ஆசையினாலே, மணி--ஈவமணிகளாலாகிய, பூண் - ஆப 

ரணமானது, அசையாது- அசையா ிருக்கும்படி, வஇரர் சனள்- 

(சமயந்தி) சங்கள் எ-று, 

தீற்ப.ரசிவம் உடம்புதோழும் உயிர்க்ருபிராய்க் கலந்துநித்ற 

வின் ௮ணித்தா யென்றதற்குச் சேகத்கினு எிருச்சன்றசா 

யென்ப் பொருள்கூறப்பட்டது. பூணசையாசெனவே வடிவ 

மசையாமை கூறப்பட்டதாயிற்று, யோகிகள் மனமசையாமல் 

வைச்துப் பிரமச்தைக்காணுமாறு :*வாயுகிற்பமனசின்று மனக் 

சானிற்பப் பொறிரின்று, பாயபொறிக ஸணிற்பவிடர் படுபுன் 

புலன்சணின் நனவா, லாயபுலன்சணின் றமையாலகிலக்சோன்றா 

அள்ள தேச, தூயபரமா னந்சபாஞ்சோ இசோன்றக் சண்டிருக் 

சார்!” என்னும் பிரபுலிங்கலீலைச் செய்யுளினாலதிக உவமை.) 

AT LO ி/ணுவியாமலடக்கெனளாய்க் 
கவர்வான் வரல்கண்டுமகன் நிலதாய்த் 
அவர்வாப்மயிஜெட்டிடலாகுமெலு 

. நவைதீரன மெல்லாடந்த துவே, 

[இதனால் அப்போது ௮ன்னத்தின்செயல் 

சொல்லப்படுகின் ற_து.] 

டு-ள், ௮னம் வ அன்னமான து, அவிர் - விளங்காரின் ஐ- 

பூண் - பூண்களை, ஒலியாமல் - ஓவியா திருக்க, அடக்னெளாய்- 

௮டங்கவளாகி, கவர்வான் - (தன்னைப்) பிடிக்கும் படியாக, 
வரல் - வருதலை, சுண்டும் - பார்த்தும், அசன் நிலதாய் - (தைரி 

யத்தின்) லோடிப்போகாத தாக, துவர் - பவளம்போலும், வாய்- 

வாயையுடைய, மயில் - மயில்போல்பவளாலே, சொட்டிடலாகு 

மெனும் - பிடிசக்கக்கூடுமென்டின் ற, ௩வை-இகழ்ச்சியான த, 2ர- 

இர, மெல்ல ஈடக்தது - மெள்ள நடந்தது எ-று,



அன்ன த்தை த் தூதுவிட்ட படலம், ௧௯௫ 

சொட்டிலிடலாகுமெனு நவை$ரென் றவிற் பிடித். த.ற்கெளி 

சென்னு மெண்ணச்தை அவளுக்குண்டாச்கி ௮வள்கை தன் 

மேல் விழவருந்சோறும் சன் கு.இப்பினாலே சப்பிச். துக்கொண்டு 
அவண் முயற்சியை Sense pOpers. நஇிரவென்வினை. யெச் 

சம் ஈறுகெட்டது. விரைந்து நடப்பித் பிடிபடாசென்று தொட 

ராளென நினைச்து அவணடைகச்கேற்ப மெல்ல ஈடக்ததென்ச. () 

புவினத்தடமேவியபோகுமன 

மெளிதிற்றனகைம்மலசெய்துறுமோ 
வுளம்வைத்தமையென்னெனவொண்ணுதலார் 

நளினச்கைபுடைத்துநகைத்தனரால். 

[இதனால் மங்சையர் தமயர்தியைத் தடுத்தமை 

சொல்லப்படுசின் ஈ.து.] 

இ-ள். ஒள் - காந்திபொருந்திய நதலார் - நெற்றியை 

யுடையதோழிகள், புளினம் - மணற்குன்றுகளையுடைய, தடம்- 

திடாகச்திலே, மேவிய - வாசஞ்செய்யும்படியாக, போகும் -போ 

இன்ற, ௮னம் - அன்னமானது, எளிதில்? எளிதிலே, சன- 

தன்னுடைய, கை -கைகளாகய, மலர் - தாமரை மலர்களிலே, 

எய்துறுமோ- அடையுமோ, உளம்வைத்சமை - (எம்.பிராட்டி. 

அதனிடச்சே) மனம் வைத் ஈமைக்குக் சாரணம், என்னென- 

யாசென்று, ஈளினம்-தாமரைமலர்போலும், கை-(தங்) கைகளை, 

புடைச்து- சட்டி, நகைத்சனர்- சிரித்தார் எ-று. 

புள்னமென்றதற்குப் பறவைகளி னின தையுடையவெனி 

னுமாம். தமயந்தியின் முயற்சி வீணாதலைக்கண்டு இங்கனம் 

பரிசாசஞ்செய்தாரென் ௧. (௪௯) 

புனைமேகலையீர்கைபுடைத்துககைத் 

தனமேகவியற்றுதலன்புகொலோ 
தனியேகுவவின்மினெனத்தகையா த் 
துனியோடுரைசெய்துதொடர்ந்தனளே. 

[இ.தருச ஞன்குசெய்யுள்களாலே பிடி.த்தற்குச் செய்யு முயற்சி 
சொல்லப்படுகன் ௰.து.] 

இ.ள், புனை - அலங்கரிச்சப்பட்ட, மேக£லைமீர் - மேகலா ப.ர 

ண ச்சையுடையவரே, கைபுடைத்து - கைதட்டி, நகைத்து: 

Ass, ௮னம் - அன்னத்தை, ஏக- ஒடிப்போக, இயற்று,சல்-



௧௬௯௬ OGL. FLD, 

GsiisH@éserremn, geGur — (aarGugyerar) அன்போ, 
so — சனியாக, ஏகுவன் - (நான்) போவேன், கின்மினென- 

(ரீர்).நில்லுமென்று, துணியோடு - கோபத்தோடு, உரைசெய்து- 

சொல்லி, சகையா- ௮ணையிட்டு, தொடர்ந்தனள் - (தமயந்தி 

யானவள்) ௮,தன் பின் போயினாள் எ-று. 

கைபுடைச், ச, லொலியோடு மேகலையொலியு மெழுதல் 

சோன்றப் புனைமேகலைமீ ரென்றாளென்க. அன்புகொலோவெ 

னலால் என்மேல் அன்பிலீ ராதலால் இங்கனஞ் செய்கன் றீ 

ரென்ததாயிற்று, சகசைசல் என்பின்னே சொடருவீராயின் 

எனக்குச் துரோகஞ்செய்தவராகக் கடவீரென்றாணை கூறல், () 

மு௫ழ்மென்முலைவாணுதன்மொய்குழலார் 
தகைசெய்வதுகண்எளெநகாணினளா 
யகல்கின்றபொலன்சிறையன்னநிழ 
னிகரென்னவொ துங்கெவணேரிழையே, 

- இ-ள், நேரிழை - தகுந்ச வணியையுடைய தமயக் தியான 

வள், முதிழ் - தாமரையரும்புபோலும், மென்முலை - மெல்லிய 

முலைகளையும், வாணுதல் - ஒளிபொருக்் திய நெற்றியையும், மொய் 

குழலார் - நெருங்கெயெ கூந்தலையும் உடைய தோழிகள், நகை 

செய்வது - பரிகாசஞ்செய் தலை, கண்டு - பார்த, உளம்-மனத் 

இலே, காணினளாய் - வெட்கமுற்றவளா9, அகல்சன்ற- நீங்கு 

இன்ற, பொலன் - பொன்மயமாகிய, றை - Ren rater yeni, 

௮ன்னம் -அன்னத்தினது, நிழல் - நிழலானது, நிகரென்ன- 

(சனக்கு) நிகராமென, ஓதுங்கெள் - நடந்தாள் எ-று, 

சகையப்பட்ட தோழிகள் சனத பிடிச்ச மாட்டாமையைக் 

க்ண்டு ரிசசலால் நாணங்கொண்டாளென்ச. அன்ன நிழனிச 

சென்ன வொதுங்னெளெனவே ௮கந்௩சணம் ௮வளதுழமுயற்சியை 

எழுப்பலால் ௮சன்சாயைபோல விடாதுசென் ரூளென்ச. இஃ த 

உவமையணி. (௫௧) 
* வடியண்கணிமாமுலைதாக்யெதா 

லிடுகும் மிடையென்படுமேகலெனப் 
  
ட டக 1'வடியுண்கணி-(மாவின் ) வடுவையும் வென் கண்ணையடையவளே 

என்றுரைத்தல் சிறப்பு, வடி. ௮ப்பொருட்டாதல், கஞ்சக ஈறு மு.றியளை இப் 

பைக் துணர்-நெடுமாக் கொக் னறுவடி விதிரத்த'' என்னலும் பெரும்பாணாற் 

றுப்படைச் செயயுளாளும், ''மிடி.க்கலப் பன்ன ஈறுவடி. மாவின்-வடி.ச்சேறு 

விளை*்ச இம்பழத் தாரர்- தூவற்கலிக்த'' என்லும் மலைபடுகடாச்.துச் செய்யு 
ளாலும் பெறுதும்.



அன்னத்தைக் தூதுவிட்ட படலம், ௧௯௭ 

பிடிமென்னடைமங்கைபாரபேசமறுத் 

தடிமென்மலர்பேர் ததனளாயிழையே. 

இ-ள். வடி -கூர்மைபொருந்திய, உண் - (மை) யுண்ட, 

கணி- சண்களையுடையவளே, மாமுலை - பெரியமுலைகளை, தாங் 

இயதால் - சுமத்தலால், இடகும் - துவளுனெ ற, இடை - (உன்) 

னிடையான த, என்படும் - (நடத் சலாலே) என்னபரபெடும், 

ஏகலென -போகாதேயென் று, பிடி - பெண்யானையபோல், மெல் 

ஈடை -- மெல்வியடையையுடைய, மங்கையார்-தோழிகள், பேச- 

சொல்ல, மறுத்து- (அதை) மறுத்து, ஆயிழை-அராய்க் துகொள் 

எப்பட்ட வணியையுடையவளாகிய சமயக் தயான வள், அடி- அடி 

யுருக்கொண்ட, மென்மலர் - மெல்லியகாமரை மலர்களை, பேர்த் 

தனள் - எடுத்தாள் எ-று. 

கணி- ௮ன்மைவிளி. என்படுமென்றதற்கு இப்படி.பிருக் 

இறவிது யான் ௩டந்நுசெல்லின் மிகவருந்து மென்று நீதானே 

அ.திவாயென்பது பொருள். முன்னே எளிதிற் றன்கைம்மல 

ரெய் ததுமோ என்று பிடிபடாமைகூறிக சேளாமற் போகை 

யாலே பின்னும் வரு த்சங்கூறி மறத் சாரென்ச. தகாசதொழில் 

செய்யும்போது விலக்கல் தோழியர்கடனா சலின் நகு சற்பொருட் 

டன்று ௩ட்டன்மிகுதிக்கண், மேற்சென்றிடித்தற் பொருட்டு? 

என்னுந் திநக்தறனானு மறிக. அடி மென்மல ரெனலால் - அழி. 

வருக. சலுங்கொள்க. ஏகல் - மூன்னிலையேவ லொருமை யெதிர் 

மறைவினைமுற்று. மலராசய வுபமானம் ௩டச் சற்செய்கையிலே, 

உபயோ௫ூத்சற்கு அடியாயெே உபமேயத்தி னுருவங்சொண்டு 

வேறு பட்டதாகச்சொல்லலால் திரிபணி. (௫௨) 

செய்ப்பட்டசெழுங்கமல த் திலனங் 

கைப்பட்டதுபட்டதெனக்கருதா 

மைப்பட்டமலர்ப்பொழின்மா தலிவாய்ப் 

பொய்ப்பட்டமருங்கெள்புக்கனளே. 

இ-ள், பொய்ப்பட்ட--பொய்கூறு தற் டெமாகிய, மருக்கி 

னள் - இடையையுடைய தமயந்தியானவள், செய்ப்பட்ட - கழ 

னியிதுண்டாயெ, செழுங்கமலச்தில் - செழியதாமரைப் பூவி 

விருக்சனெற, ௮ னம் - அன்னமானது, கை- (என்) கையிலே, 

பட்ட துபட்டதென - ௮சப்பட்டது அசப்பட்டதென்று, ௧௬,சா- 

சினை ச்துக்கொண்டு, மைப்பட்ட - மேகத்ையளாவிய, மலர்*



௧௯௮ நைடதம், 

மலர்களையுடைய, பொழில் - சோலையிலே, மாதவிவாய் - குருச் 

கச்தினிடம்ேேே, புச்கனள் சென்றாள் எ-று. 

இருந்துஞ் சிறு த.துச் சாணப்படாமை பற்றி இல்லையென்று 
கொள்ளப்பட சலாலே பொய்ப்பட்ட மருங்கென்று சொல்லப்பட 
டது. கருசாப்புச்கன ளென்றதனால் அடிபெயர்க்குந் தோறும் 
௮ப்படி நினைச்சா ளென்க. பட்டசென்பது விரைவு பற்றி 
98h இதர்ச கால,ச்.திலே வந்தது. புக்சன ளென்றதற்கு 
அன்னம் அவளை அப்படி நகினைக்சச்செய்து வஞ்சித்துக் கருக் 
சத்தியின்€ழ்ச் சனிப்படர்கொண்டு போயிற்றென்பதே கருச் 
சாகக்கொள்க, (௫௩) 

தொடர்க்தாள்கலுழ்தாமுகம்வேரொழமுக 
டர் உ தாயிழையெய்த்தனளென்னகஈயந் 
இடந்தோந் தவளின்புறுன்மொழிசண் 
மடர்் தாழிளவன்னம்வழங்கிய்ே த, 

| இசனால் ௮ன்னம் ஈன்மொழிகள் பேசத்தொடங்கெமை 

கொல்லப்படுகின் ற_த.] 

ட-ள்.-: மடந்தாழ் - அறியாமைபோகய, இளவன்னம் - இள 

மைபொருக்திய அன்்னமானது, சொடர்ந்சாள் - (என்பின்னே) 

தொடர்ந்தவளாக, கலுழ் - விளங்குகின் ற, தூ - பரிசு த தமாதிய, 

முகம் - முக,ச்தினின்றும், வேர் - விய/வையான த, ஒழுக - ஒழு 

காரிற்க. நடந்து - நடந்து, ௮அயிழை - சமயந்தியானவள், எய்த 

தனளென்ன - இளைச்தாளென்று, நயந்து - விரும்பி, இடம்- 

(சகுதியான) இடச்சை, தேர்ந்து - அறிந்து, அவள் - ௮த,௪ம 

யந்தியானவள், இன்பு - இன்பத்தை, உங - அடைதற்குச் கார 

ணமாவன வாடிய, நன்மொழிகள் - நல்லசொற்களை, வழங்யெது- 

சொல்லிற்று எ-று. 

ஏனைய அன்னங்கள் போலாது பகுச் துணர்வுடைய அன்ன 

மென்பார் *'மடக்சாழிளவன்னம்” என்றார்.  இடக்சேர்தல் 

சனித்துப் பேசுசற்கா மிடச்சையறிசல், தூமுகம் - தசை 

பொருந்திய முகமுமாம் '*தூவொடு மலிந்த காய கானவர்” என 

வரூஉம் மலைபடகடா அத்துச் செய்யுளானுமறிக. (௫௪) 
  

* பதயிழை'' என்பதற்கு ஆராய்க்தெடுத.த ஆபரணத்தை யுடையாள் 
என்பதன்றி, அழகிய அணிையுடையாளென்ன இமாம், .தய்- -அழகெள் லும் 
பொருட்கண் வருதல் மாயோன் முன்கை யாய்தொடி. சடுக்கும்- கண்கூடி. 

ருச்கைத் திண்பிணித்.. திவலி - ஞாய்தினை யரிச௪ யவையலன்ன'' என்னும் 
பொருரராற்றுப்படைச் செய்யுளுரையிலும், 'சீர்திரண் டன்ன கோசை 
பிறச்ட்டாய்கோ லவிர்தொடி விளங்க வீச'', என்லும் மதுரைக் காஞ்சச் 
செய்யஞரையலுங்கண்டம்,



அன்னத்தைத் தூதுவிட்ட படலம், ௧௯௯ 

கோடுந் இயகொம்மைமுலைப்பொறையால் 

வாடும்மிடைமாமயில்வா.ரலென த் 

தகோடுண்குழன்மங்கையரிற்றுணாமா 

வாடுந்தளிரங்கைமறித் தனபார். 

[இ.துமுதலிரண்டு செய்யுள்களாலே முன்சொல்லப்பட்ட ஈன்மொழி 

கள் இவையென்று சொல்லப்படுகின் றன.] 

இ-ள். துணர் -பூங்கொத்துகளை யுடைய, மா-மாமரங்க 

சானவை, கோடு - யானைக்கொம்புகளை, உந்திய-£ழ்ப்படுச் திய, 

கொம்மை - இரட்டி பொருந்திய முலை- முலைகள து, பொறை 

யால் -பாரத் இதனாலே, வாடும் - வாடுகின் ற) இடை - இடையை 

யுடைய, மாமயில் - பெருமைபொருட்திய மயிமீல 1 வாரலென- 

(நடந்த) வராதேயென்௮, சோடு -மலரிகழ்களை, உண் -உட் 

கொண்ட, குழல் - கூந்தலையுடைய, மங்கையரின் - (உன்னு 

டைய) சோழிகள்போல், ஆம்- அசைகின் த, தளிர் - தளிர்க 

ளாசய, அங்கை - அழ கைகளாலே, மறித்தன - (உன்னை) 

விலக்குசன்றன, பார் - (நீ அவற்றைப்) பார் எ-று. 

கொம்மை என்னுஞ்சொல் இரட்டுப் பொருட்டாதல், “மும் 

oss aCorar ரொருபெயர் சனச்கு மொய்கூக்சற் கொம்மை 

வெம்முலைச் சோற்றொடிக் கொடிச்சியை யிலைவேல்'' எனும் தணி 

மைப்புராணச் செயயுளானு முூணர்ச. வடியுண்சணியென்ற 

பாட்டிவே மங்கையர் மறு*தமைபைச்சுட்டி இதிலே மங்கையரி 

னென் றுவமிக்சப்பட்டது மாமரங்களை அங்கன மறிக்ன்றன 

வாகக் குறிச்சலினாலே தற்தறிப்பணி, இதற்கு மங்கையரி 

னென்னு ழவமையும் தளிரங்கையென்னு ழரநவகழம் ௮ங் 

கங்கள். (@@) 
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மண்ணின்னடர்தெவ்வணம்வெளவுதியா 

லெண்ணின்னி தசண்டவர்யாரஈகையார் 

பெண்ணின்னமுதேவரல்பேதைமையே, 

| இதனால் பிடிபடாமைக்குக் காரணஞ் சொல்லப்படுகன் ௦.௪.] 

ட-ள் பெண் -பெண்களிலே, இன்னமுதே -- இனியவமிர் 

தம்போல் விஎங்குன்றவளே ! விண்ணின் - ஆகாயத்திலும், 

இயங்கும் - இரி௫ன்ற, எனை - என்னை, மேவர- அடைதற்கு, 

நீ- ரீ, மண்ணில் - பூமியின்மேல், நடந்து - நடந்துவந்து, எவ்.



2.00 நைட தம், 

வணம் - எவ்விதத் னாலே, வெளவுதி- பிடிச்சமாட்டுவாய், ௪ண் 

ணின் - அலோிச்குமிடத்து, இந-இச்செய்கசையை, கண்டவா்- 

பார். ச்தவருள், யார் -யாவர், நகையார் - சிரியார், வரல் - (மங் 

கைப்பருவமடைந்ச வுனது) வருகை, பேலதமை - பேசைப்பரு 

வச்தின் செயலாயிருக்கின் ஐது எ-று. 

விண்ணி னியங்கு மெனையென் றதந்குப் பூமியிலன் றி ஆகா 

யச்திலுஞ் சஞ்சரிக்க வல்லவென்னை யென்றும், மண்ணினடக் 

சென்றதற்குப் பூமியொன்றிலே மாத்திரஞ் சஞ்சரிக்கின்ற 

நீ ௮ப்பூமியிலே ஈடர்சென்றும், விரித் துரைச்துக் கொள்க. 

பெண்ணின் னழூதே யெனலாலும் வால்பேசைமை யெனலா 

லும் மங்கைப்பருவ முடைமை சொல்லப்பட்டது. விண்ணினி 

யங்கு மென்னும் பசப்பொருளாலும் மண்ணினடந்சென்னும் 

ப சப்பொருளாலும் வெளவச்கூடாமையும் இம்முதல் வாக்கியப் 

பொருளாலே வரல் பேதைமை யென்றசையுஞ் சாதித்சலாலே 

இவ்விரண்டு சேய்யுட் தறியணிகள் sos geass கலவையணி. () 

என்றின்மரபோ ௫மிவட்கியையப் 

பின்னம்மொழியபேசுவலென்றயனூ. 

ரன்னர்கனதன்புறுசுற்றமியாம் 

பொன்னின்னகர்யாங்கள்பொருர் திடமே. 

[இதனால் .ஜாசன் காரியம் துக்கு உபயோ௫ியாகயெ தன் வரலாஜ்திள் 

சிறப்பை யுணர்த்தத்தொடங்கள் சுற்றமுமிடமு 

முணர்ததல் சொல்லப்படுூகின் ௨து.] 

௫-ள். என்று - என்று சொல்லி, இவட்கு - இவளுக்கு, 

இசைய - பொருந்த, பின் - பின்பு, அம்மொழி - அவ்வரசன் காரி 

யத், பேசுவலென்று - சொல்வேனென் றெண்ணிச்கொண்டு, 

இன்மரபு-இனிசாகயெ (கன்) வரலாற்றை, ஓதும் -சொல்லு 

இன்றது, யாம் - யாங்கள், அயன் - நான் மூகச்சடவுளால், ஊர்- 

செலு ச் சப்படுஇின் ற, ௮ன்னர்தனத- அன்னவாகன ச இன த, 

அன்புறு - அன்புமிகுக்த, சுற்றம்- உறவினேம், யாங்கள் - யாங் 

கள், பொருந்து - தங்கப்பெற்ற, இடம் இடமானது, பொன் 

னின்னகர் -சேவாகரமாகும் எ-று. 

என்றென்றது முன்னிரண்டு பாட்டையுஞ் சுட்டிரின்றது. 

பின்சொல்லப்பவெசாகயெ ௮.ரசன் காரியத்திற்கு உபயோூயொச 

கால் இன்மரபென்றது. அன்புறுசு ற்றமென் 2,சனால் நெருங்யெ



அன்னத்தைக் தூதுவிட்ட படலம், ௨௦௧ 

சம்பந்தநுடைமை சொல்லப்பட்டதாயிற்ற, பொன்னின்னகர் 

பொருந்திடமெனலால் எம்மோபெயிலுசல் மனிதர்க்கு அரி 

சென்ற தாயிற்று. சன்னின ததையுக் தழுவிக்கொண்டு யாமென் 
௮ம் யாங்களென்றும் கூறிற்று. (௫௭) 

மலாமேலயன்மான தவாலியினுட 
பொலன்மெல்லிதழ்பூத்தசெழுங்கமல 
நலனார்வளை யம்பலகாளுமயின் 

௮லவாதொளிரபொன்னிறமுற்றனமால், 

[இதனால் தன்வடி.௨ம் பொன்மயமா யிருக்கைக்குக் காண 

முணர் த்தல் சொல்லப்படுகின் ஐ.து.] 

இ-ள். மலர்மேல் - தாமரைப்பூமேலுள்ள, அயன் - கான் 

முகனது, மான தவாவியினுள்-மானச தடாகத் திலுள்ள, பொலன்- 

பொன்மயமாகிய, மெல் -மெல்லிய, இசழ் - இசழ்கள், பூச்.த- 

விரியப்பெற்ற, செழுங்கமலம் - செழியதாமரை மலர்களையும், 

நலஞர் -௩லம்பொருக்திய, வளையும் - இளவிலைச்சு ருள் களையும், 

பலகாளும் -பலஇனமும், ஆயின்று - இன்று, உலவாது- அழி 

யாமல், ஒளிர் - விளங்குகின்ற, பொன்னிறம் - பொன்னுரு 

வச்சை, உற்றனம் - அடைந்சோம் எ-று. 

மானசவாவி அ௮ண்டமுகட்டின்கணுள்ள சத்தியலோகத்தி 

ள்ளது. இது யாற்றைப்போல வீழ்ந்சொழுகுச௪ லுடைய 

தாய், சீதை “சக்குசை' அளகநந்தை, பத்திரை என நான்கு 

வகைப்படும். உயர் தரு மண்ட முகட்டின் மானவநீ ரூறிருக் 

தொழு கங்கை - முயலடை_உடக்குந் இங்களஞ் செல்வன் 
மூழுமையு ஈனைக் குவார்க் தொழுகி - வெயில்கெட விமைச்குஞ் 

சத் தஇியவுலகன் விரிதலை யருவியின்வீழ்ந்து - தயரறு தை 

சக்குசையள கந்தை பத் திரையென சதரியும்? என்னுங் கூர்ம 

புராணச் செய்யுளானறிக. காரணகுணம் காரிய இல் உளதா 

மென்பது பற்றிப் பொற்கமலமாகய சம்முணவின்குணந் தமச் 

குண்டானமை சொல்லிற்று, (6௮) 

களிமாமயிலன்னவர்கா தலுறு 

'மளிகாண்மலரைங்கணைவே௱னையா 
னளன்மாககர்காண்மலர்வாவியினல் 

வளதோக்குறமண்ணிடைவந்தனமால். 
  

* நாள்ழலர்-சாட்காலற்திற் ப்ரத்தமலர், ௮ தனைப் பூவெனப் டொலிக்த 
வோதியோதி- நளிச*னை வேங்கை நாண்மலர் ஈ௪'' என்னுஞ் "றுபாளாத் 
இப்படைச் செய்யபுளுறையிம்சாண்க,



௨௦௨ நைடசம், 

(இதனால் பூமியில் வக் தமைக்குக் காரணமுணர்த்தல் 
சொல்லப்படுகின் ற.து. ) 

இன், சளி- சளிப்பைத்தருகன் ற, மா - பெருமைபொருந் 

இய, மயிலன்னவர் - மயில்போலுஞ் சாயலுடையவராகிய மகளி 

ரால், காதலுறும் - விரும்பப்படுகின் ற, அளிகாண் - வண்டுகளி 

னொழுங்காகியகாரியையும், மலரைங்கணை - மலர்களாயெ பஞ்ச 

பாண ச்தையுமுடைய, வேளனையான் - மன்மதன்போ லழகின 

னாகிய, ௩ளன் -ஈ௩ளச்சக்சரவர்,ச்தியினது, மாநகர் - பெரியப்பட் 

டின ச் திலேயுள்ள, காள் - அன்றுபூச்ச, மலர-மலர்களையுடைய, 

வாவியின் - சடாகத் னத, நல்வளம் - நல்லவள ச்சை, நோக் 

கு2- பார் தற்பொருட்டு, மண்ணிடை-பூமியினிட த்துக்கு, வந் 

சனம் - (யாம்வானுலகத்சைவிட்டு) வந்தோம் எ-று. 

நளன்மேல் அவளுக்கு ஆசையையெழுப்புசற்கு அவனழ 

கைஇங்ஙன ஞ் சிறப்பித்துச் சொல்லியது. வளகோக்குற வென் 

நி.சற்கு ௮.தில் விளையாடுசற்பொருட் டென்பதுகரு தது. (௫௯) 

லிண்ணம்புவியா தலமேவுகினு 

நண்ணுந்துயரின்றெனகல்வரமுன் 

றண்ணங்கமலத்திறை தந்தனன்மைக் 
கண்ணொன்றயில்கொண்டகனங்குழையே. 

(உலகமெங்கு மொழிவில்லாத திரிவீலேயம் தளர்வு தோன்௬மைக்குக் 

காடணமுணர்த்தல் சொல்லப்படும் றது.) 

ட-ள், மை-மையெழுசப்பெற்ற, சண்ணென்று - சண்க 

ளென்று (பெயர்வைக்து), அயில் - (கஞ்சுபூசப்பெற்ற,) வேல் 

களை, கொண்ட - கொண்டிருக்கற, சனங்குழையே- கனம்பொ 

ருந்திய சாசணியையுடையவளே ! சண்ணங்கமலத்து- குளிர்ச் 

சிபொருந்திய சாமரைப்பூவி விருக்கன்ற, இறை - தலைவன், 

விண்ணம்புவிடா சலம் - சேவலோகம் பூலோகம் பாரசலலோகம் 
இவ்வனை ததையும், மேவுஇனும் - ஒழிவின்றி யடைந்து இரியி 
னும், ஈண்ணும் - (உன்னை) யடையக்கடவதாகயெ, துயர்-(தளர்ச் 

சிசி) துயமானது, இன்றென - இல்லையென்று, ௩ல்வரம் - நல் 

லவரத்தை, முன் - முன்பு, தந்தனன் - (எனக்குக்) கொத 

தான் எ-று. 

.... ஒருகாலத்தில் கான்முகனுச்கு வாசனமாயிருந்ததற்காகக் 
சொுச்சானென்ச. இவ்வாத்தால் தளர்ச்சியின் றி இப்பூமியி



அன்னத்தைக் தூதுவிட்ட படலம், ௨.0௩, 

லுள்ள ேசசங்களையெல்லாம் ஒழிவின்றி கோச்சி திரிசன்றே 

னென்பது இசையெச்சம். கண்ணிற்கு மைபோல வேலிற்கு 

நஞ்சம் வருவிச்கப்பட்ட து. (௬௦) 

கெளவைக்கடல்சூழ் தருசாசனியிற் 
றெய்வத்திறமேலிய?ர்ஈளனே 
வெளவுற்றிடினன்றியிம்மானிடர்தா 
மெவ்வெப்படிவெள விலுமெய் துவனோ, 

[ இசனால் வேட்டை காரர் மு.சலானவர் பிடிப்பரென்னுமச்சம் 

எனககில்லையெனல் சொல்லப்படுகின் றது. ] 

-ள். கெளவை - ஒவியையுடைய, கடல் - கடலாலே, சூழ் 

கரு - சூழப்பட்ட, சாசினியில் - பூமியிலே, தெய்வச் தஇிறம்-தேதவ 
போகத்தை, மேவிய-பொருநதிய, சீர் - பாக்யெச/தையுடைய, 

களன் -நளமகசாராஜன்,  வெளவிற்றிடினன்றி- பிடிச் காலன் றி, 

இம்மானிடர்காம் - இம்மனிதர் தாம், எவ்வெப்படி - எந்தெந்த 

விதமாக, வெளவினும் - பிடிச்சாலும், எய்துவனோ - அகப்படு 

வனே எ-று, 

காசினி - காடெபமுனிவராற் பரசுராம மிடச்திற் ரூனமாச 

வாங்கப் பட்டது, ௩ளன் பிறப்பினாலே மானிடன் யிருந்தும் 

போக ச தினாலே சேவனாகச்சோன் ஈவின் ௮வனிடதச்ேே மாத்தி 

சம் என்னைப் பிடி சற்ரு வல்லமையுண்டென்று கூடிற்றென் 

பது கருத்து, மானுடரெனப் பொதுப்படக் கூறினாரேனும் 

தருதிபற்றி வேட்டைச்சாரர் முதல்யோரென்றுகொள்ச. வளை 

கண்ணிபடைக்கலமுதலியவற்றைச்கொண்டு பறவைகளைவெளவு 

மாறு பலவு மடங்குதற்கு எல்வெப்படி வெளவினு மென்தது. () 

ஒளிர்பொன்னுலக்த் துறையும்பர்பிரா 
னளியாற்புகலேவலுமா/ நுகிலேம் 
வளர்பூவுறைவானவனே வலுமிக் 
நளனேவலுமேஈனிசெய்குவமால், 

(இதுமுச லிரண்டுபாட்டுக்களாலே ௮.த்தெய்வபோகம் இது 

வெளல் சொல்லப்படுகின் உ.த.) 

இ-ள், ஒளிர் -விளங்குன்ற, பொன்னுலகத்து - தெய்வ 

லோக த தின்கண், உமை - வாசஞ்செய்கின் ற, உம்பர்பிரான்-இந் 

இரனது, அளியால் - அன்பினாலே, புகல் - சொல்லப்பட்ட, ஏவ 

லும் - ஏவலையும், ஆற்றுகிலேம் - (யாஞ்) செய்யோம், வளர்-வளர் 

கின்ற, பூ - சாமரைப்பூவின்சண், உழை - இருக்கின்ற, வான



௨௦௪ நைடதம், 

வன் - நான் முசக்கடவுள த, ஏவலும்-ஏவ$லையும், இந்களன்-இங்ச 

தளனது, ஏவலுமே - ஏவலையுமே, ஈனி - மிகுதியாக, செய்கு வம்- 

(யாஞ்) செய்வோம் எ-று, 

தனக்கடங்கெ வென்றேவும் வல்லமையில்லாமையால் அளி 

யாற்புகலேவறு மென்றது. நனிசெய்தல் - அவர்சொன்ன வள 

வினு மதிகமாகச் செய்துமுடித் சல், இங்ஙன் கூறலால் இந்திர 

னைச் சாட்டிலுஞ் சிற் சவன் நஎனென்று குறிப்பிச் த தாயிற்று, 

துளிதூங்யெவான இல தாய்ச் து றுங் 

குளிர் தூங்குகுறுக்துளிமென்ரிறையா தி 
களி தாங்கியகாமவிடாயகல 

சளன்மேனியில்வீசுவான்கு வே. 

இ-ள். துளி- துளிச்சலோூ, தூங்கி - தங்கெய, வான தி. 

ஆசாயகங்கையிலே, சோரய்ந்து - முழுகி, நறுங்குளிர் - நல்ல 

குளிர்ச்சியானத, தூங்கு -நிலையு ப்பெற்ற, குறந்துளி- சிறிய 

துளிகளை, மென்சிறையால் - மெல்லிய றைகளினாலே, களி- 

களிப்பான ௮, தூங்கிய - சங்கும்படியாகவும், காமம் - காமத்தா 

லாயெ, விடாய் - சளர்ச்சியான து, அகல - நீங்கும்படியாகவும், 

நளன் - எனத, மெணிய௰ில் - உடம்பில், நன்குற - ன்றாகப் 

பட, வீசுவம் - (யாம்) வீசுவேம் எ-று. 

லீசுவமென் ஐதூ எதிர்காலமுற்றாயினும், எதிர்கால ழே, ற்று 

கள், இப்படிப்பட்டவிடங்களிலே செயலைமாச்இரமே யுணாத்து 

மென்க, நளனுக்கு வேறுமகளிரோடு கூட்டவும் இவை அப்படி. 

வீசுதலும் அபொாய்யாதவிற்கு ற்றமன்றோவெனின்அன்று. பொய் 

மையும் வாய்மையிடச்ச புரைதீர்ந்த, நன்மை பயச்குமெணின்” 

என்று சொல்லப்பட்டமையின், புரைதீர்ந்த நன்மையாவது இத 

னால் ௮வளைவசப்படி2இ.ச் சகுக்.ச நாயகனோடு சோத்சலாம். () 

கலித்துறை, 
தெள்ளா.ரமுதத்தெளிவொத் ச் சவர்$ீஞ்சொனல்லாய் 
OUST UT LPI ங்கறங்கும்மணிமுன் Dw ars gam 
கள்வாயுமிழ்பூங்கணையேர் தியகாமனன்னா 
னளளார்வணங்குகளனென்னுமோர்காமவேலான். 

(இனி ஈளலுடைய பலவகைப்பட்ட குணங்களையுஞ் சொல்லத் 
தொடங்கி இசனாலே செல்வமும் ௮ழஞம் வேலின் 

சிறப்பும் உணர்த்தல் சொல்லப்படுகின் ஐது.) 

ள். தெள்ளார் - செளிவுபொருந்திய அழு£சம் -சேவா 

விர் சச தின, செளிவொச் 5-சாரம்போன் ற, ௮ம்-௮ழூய, £-



LMM GOES BH FB LIL, ௨௦டு 

இத் தப்பாலய, சொல் - வாச்கையுடைய, நல்லாய் - தமயக் இயே, 

வள்வார் - வவிபொருந்திய வாரினாலிறுக்கப்பட்ட, மூ.ர்சம்-முரச 

வாத்தியமானது, கறங்கும் - ஒவிச்சப் பெற்றிருக்கின் ற, மணி 

ஈவமணிகளையுடைய, முன்றில் - வீட்டின் முன்னிடச்சையும், 

நளனென்னும் - களஎனென்று சொல்லப்படுகிற, ஓர்நாமம் - ஒப் 
பற்ற நாமதேயச்சைபும் உடைய, வேந்சன்-௮ரச (னொருவன்), 

கள் - தேனை, வாய் - இதழ்வாயினால், உமிழ் - கக்குன்ற, பூங் 

கணை - மலாம்புகளை, ஏம்திய - சாங்குகின்ற, காமனன்னான்- 

மன்மசன்போ லழகுடையவன், ஈ.ரளார் - பகைவர், வணங்கும்- 

(தன்னை) வணங்குதர்குக் காரணமாயிருச்கின்ற. வேலான் -வேற் 
படையை யுடையவன் எ-று. 

வள்வார் முரசம் - மயிர்ச்கண மாசம் என்னலுமாம், ௮ஃ 

தாவது புலியைப் பபொருது கொன்றுமின்று சஇலைத்துக் சோட்டு 

மண்கொண்ட எருது இறக்தழி அசன்றோலை மயிர்வோமற் 

Curt sapiens. புனை மருப்பழுக்கக் குத்திப் புலியொடு 
பொருதுவென்ற - ॥னைகுரலுருமமச் சீழ்றச் சசழ்விடையுரிவை 

போர்க்ச- துனைகுரன் reg antag Coro mee” என்ளுர் 

பிறரும், மணிமுன்றில் வேந்தன் - தாமனன்னான் - கள்ளார் 

வணங்குவேலான் - ஏனம௯றயே செல்வம்-அழகு-வேற்படை- 

இவர்றின்கிரப்பும் கூறியவாறு சாண்க. மணி-பலசேசத்சா 

சாலு Be MWe: b44 குவிக்சப்பட்டவை. இல்முன்  முன்றி 

லென நிலைமாறிய இலக்கணப்போலவி இதுமுதல். கச௬-பாட்டுக் 
கள் பெரும்பாலும் இடையிபிலொரு புளிமாங் கனிச்€ரும் ஏனை 

நான்கும் மாச்சர்களுமாகிவர் ௪ நெடிலடி நான்குகொண்ட கலிச் 

துறைகள். (௬௪) 

வண்டார்வஞ்செய் தும தூவு ண்டுமிழ்மாலைமார்பன் 

றிண்டோபொமில்கேட்டவரம்பையச்செம்மனமார்பர் 

தண்டாதுபுல்லப்பெரு சா ற்பெயர்ச்சார்புகாடி 

(யொண்டார்புனையுகளகூபரன்றன்னையுற்றாள். 

(இதனாலே பினலும் ௮ழனெபுகழ்ச்சி சொல்லப்படுஇன் றத. ) 

இ-ள். வண்டு - வண்டுகளானவை, ஆர்வஞ்செய் து-விரும்பி, 

மத- சேனை, உண்டு-குடி*த, உமிழ்-உமிழப்பெறுற, மாலை 

பூமாலையையுடைய, மார்பன் -மார்பையுடைய ௩ளஎனது, இண் 

டோள் - வலிய சோள்களத, எழில் - அழகை, கேட்டு (எம் 
மிடத்திற்) சேட்டு, ௮ அரம்பை - அக சவரம்பையான வள், அச் 

13
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செம்மல் - அவ்வாசன ௮, மார்பம் - மார்பத்தை, சண்டாது-நீங் 

காமல், புல்ல-- தழுவுதற்கு, பெறாசால் - பெறா சகாரணச்சால், 

பெயர் -(அவன்) பெயரினது, சார்பு- சம்பந்சச்ைை, காடி 

ஆராய்ந் து, ஒண்டார - ஒள்ளிய பொன்னரிமாலையை, புனையும்- 

சூன் ற, களகூபரன் றன்னை -௩ளகூபரனை, உற்முள்- அடைக் 

காள் எ-று. 

௮. ரம்பைக்கு நுகரச்சுட்டு அழகிற்ரிற கவளென்று பெயர் 

பெற்று விளங்குகின் ஈமையைக் காட்ககின்றது. சண்டாதுபுல் 

லல் - தனக்குச்கணவனாசப்பெற்று எந்காளும் புணர்தல், சண் 

டாமை நீங்காமை. இது அனாமை சண்டாமையாயிரண்டு நீங் 

காமை” என்பசனாலறிக * ௩ளசடபரன் - குபேரன்மகன். ஈளகூ 

பரனைச் சேர்சற்கு ஏறுவாகாச ௩களனது பெயர்ச்சார்பு நாடு தலை 

௭ ஆவாகச் குறிச்சலாலே ஏதுத்தற்தறிப்பணி. இசனாலே ga 

னழகுக்கு ஒப்பு இல்லையென்பது குறிப்பிக்சப்படுகின்றது.(௬௫) 

எகாவிசும்பினளன்பாடலையா mm a a. 19 
மாகா திபனிவ்வரிப்பாடல்வ, Hw நாலென் ர! 

பாகூறவிணைபம லக வான் | முகம்பார், B ட் mar. ப 

வாகாவெனலாலவர்க்கப்பெயர்சேர்த் நினா மர, 

( இகளாலே இசை பாட myer Ips i) சொல்க பபடூசின் ஈறு.) 

௫-௮. யாங்கள் -யாம், விசும்பின் - பொன்னுலகதீ திற்கு, 

எகா. (இவ்வுலகச் இருந்து) போய், ஈளன் -நளரரசன து, பாட 

லை -இசைபாடுதந் ஏநப்பை, கூற..சொல்ல, மாகாதிபன்- 

சேெலேட்இிரன், 6.வ்வரிபாடல் - இப்பாட்டுப்பாடுசல், வருங்கொ 

ிலன் ஐ -உன௰குவருமோவென் ற, பாகு-பாகின் சுவை(போலுஞ் 

சுவை) ஊற- பெருக, வீணைடயில்வோன் - விணைபாடுதிற ஒரு 
கந்தர்வன து, முகம் - முகச்தை, பார்து கோக்கு, உரைப்ப 

சொல் "ல, ஆகாவெனலால் - (யாம்) § ஊாஹாவென் ௮ இகழ் தலால், 
  

* கூர்மபுராணம் - இராவணன். ம். புறா ர்த ச்தியாயம், 

என்னலுநின் முன்பாவ விதிகமவ :சீன்ற 

மன்னனள கூபா ெம்ச கனி வரிஈதா 

ுன்னுடன் மணப்பது Ban வுரைக்துக் 

கன்னல்புலித ெ தன்னானி at. Benn புகன்றாள், 

அங்கவன் வீடுத்திடலு மாாமுக மன்ன 

கோவங்ாமுலை மாதுகள கூபாளை ஈண்ணி 

யீங்கிவை யியழ்பவவ Mor go g Cun aye 

Big@ed act nan தெறிஃ்கவெள வைகான்.



அன்னத்தைத் தூதுவிட்ட படலம், ௨௦௭ 

அவற்கு - அச்கக் சர்வனுக்கு, அ௮ப்டெயர் - அந்தஹாஹா என்ற 
பெயரை, சேர்ச் இனார்-வைச்தார். எ-று, 

மாகமென்னும் ஆகாயத் தன்பெயர் ஆருபெயராய்ச் தேவ 

லோகச்தை யுணர்ச்திரின்றது. அதுவருமொழியோடு மரம்-- 

அ௮டி--மராடி என்பதுபோலப் புணர்ந் தின் றது. கொல் வினாப் 

பொருவில் வந்தது. வரியாவது. அவாவர் பிறந்த நிலத்தன் 

மையும் பிறப்பிற்கேற்ற தொழிற்றன்மையும் தோன்ற ௩டிக்கும் 

பாடல், வரியெனப்படுவது வகுக்குங் காலைப் - பிறந்த நில 

னுஞ் றந்ச தொழிலு-மறியச் கூறியாற்றுழி வழங்கல்!” என் 

ரர் நாடகத்தமீம்நூலாரர், ஆகாவெனலாலென் நதற்கு அக்க 

தருவன் என்னாலாகாவெனலா வலெனப்பொருள் கூறுவாரு 

மூண்டு. கந்தருவர் பன்னிருவருள் இவன் சிறந்தோன். பன் 

னிருவா£வார் - அகா, ஊக, தும்புரு, நாரசன் - விசுவாவசு, 

அசிதிரசேவான், வூர், சருவாசு, சிச்இரசேனன், ஈஊளளாகன், 

இருதா£ட்டரன், குியவாசன் பன்னுமிவராம். அவணுக்கு இப் 

பெயர் ஒங்கனந் சற்பவமாய் ல்த வடமொழிப்பெயாதல் அம 

ரந்திவங் சாண்க. அகரவென்னும் பெயர்க்மு வேறுகாரண த. 

தைக்கற்பிச் ஈலால் பிறிதுநிலை நவீற்சியணி. இ௫சனால் நளன் 

இசைப்பாடவில் அக்கக் சருவனிலும் வல்லவனென்னும்பொருள் 

தோன்று நின்ஈது, (௬௬) 

உலனூறுெப்த வுயர்மாமணிச்தூண்செய்கோளா 

GIT GV SOT LIT I ரைப் பசை கூ.ரபிராணிகொம்மை 

முல் மற்பொடித் இருளன், தினைமொய்த்தசெங்கண் 
Lori ?ரரம்புவ இத் கண்டி. ல ன்வானவேற் ரதன. 

[இதனால் ஈற்ருணப் புகழ்ச்சி சொல்லப்படுகின் ற.து.] 

இ-ள். உலன் - இிரண்டசல்லை, நாறுசெய்ச- பொடிசெய்து, 
உயா-உயாவாகிய, மா-பெரிய, ௰ணித்தூண் - வச்சிரச்தூண் 

கள்போல, செய் - செய்யப்பட்ட, தோளான் -கதோள்களையுடைய 

௩ளமசாராஜன து, நலன்-5ற்குணசதை, யாம்-யாங்கள், உலரப்ப- 

சொல்லக் (சேட்டு) ஈனைகூர் - (அவன்மே) லாசைமிக்க, அயி 

ராணி- இர திராணீயினுடைய, கொம்மை - இளமைபொருந்திய, 

முலைமேல் - முலைகளின்மேவே, பொடித்த - உண்டாகய, புள 

கத தினை - மயிர் சிலீர்ச்தலை, மொய்ச் ச - (தன்வடிவச் திலே) 

நெருங்கிய, செம் - செவ்விய, கண்மலர் நேச இிராரவிந் தங்களில், 

- அனந்தநீரானது, அரும்புவதின் - சோன்றலால், வான 

வேந்தன் - தேவேந் தரனான வன், கண்டிலன்-பார் த் திலன் எ-று"



௨௦௮௮ நைடதம், 

வச்ரமணிமற்றைப் பலமணிகளையும் பேதிக்கு Yo px 

டைய தாசகலின் உயர்மாமணி யெனப்பட்டது. நலன் - அவன் 

பலகுணங்கள். புளகம் உவகைச் சுலையைப் பற்றிய விறல. 

இந்திரனுக்கு ஆயிரங்கண்களா ,சலீன் மொய்ச்௪. செங்கணென் 

றது. புளகத்மைச்கண்டால் உள்ளப்புணர்ச்சியின் குற்நநோக்கி 

மனைவியைச் சண்டிப்பனென்பது கருத்து. (௬௪) 

முருகுண்வெண்பெயிருர்களன்வாண்முகத்தைப் 
பெருவெண்ம இயநிகசெய்தப்பெறாமையன்றோ 

கரு துங்கமல த். துறைசானமுகன்கைவருஈத 
வருதங்கடோறும்பு இிதாகவகுத்தல்செ ய்வான், 

[இதமுத லிரண்டுசெய்யுள்களாலே மாகப்புகழ்சடி 

சொல்லப்படுகின் ௪._து.] 

இ-ள். கருதும் - நினைக்கின் ற, சமலச் து - STEN TUL, OF ax 

கண், உறை - இருக்கின்ற, நான்முகன் - நான் முசச்கடவுள், 

வண்டு - வண்டுகளானவை, முருகு -சேனை, உண்டு- குடித்து, 

பயில் - வாசஞ்செய்யப்பெற்ற, தார் - மாலையையுடைய, ஈ௭என்- 

௩ளராசனத - வாண்முகச்ை-காக் இபொருந்திய வசன ச் திற்கு, 

பெருவெண் மதியம் - கலைகிறைக் சசந்இரன், நிகா-ஓப்பை, எய் த- 

அடைய, பெராமையன்றோ -பெறாமையாலன்றோ, கை- (சன்) 

கைகள், வருந்த -நோவ, வரு - வருகின்ற, இங்கடோறும்-மா தந் 
தோறும், புதிகாக- நூசனமாக, வகுச்சல் செய்வான் - உண் 

டாக்குகிறான் எ-று. 

கருசல்-௩ளன் முகத்துக் கொப்பாவதொரு சந்திரனைச் 
செய்யகினை த.தல். வல்லவனொருவன் தன்னாவேதசொடங்கப்பட் 
டது பலமுறைகெமோயினும் ௮துசெவ்வையாக ஞுாற்றுப்பெறு 
மளவும் அதன முயற்சியை விடானாசலால் வருதிங்கடோறும் 
புதிசாக வகுச்கின்றானென்க. நான் மூகன் மாதந்தோறுஞ் சட 
இரனைப் புதிசாகப் படைச்சற்கு எதுவாகாச அக்நிகரெய்சப் 
பெறாமையை ஏதுவாசக் குறிச்சவினாலே ஏதுத்தற்தறிப்பணி, 
இ.சனாலே ஈன் முசஞ் சந்திரனைப் பார்க்லெஞ் ரறந்து விளங் 
குகன்தமை சோன்றுஇன் றற. (௬௮) 

கோணைக்களிற்றுநமான்வாண். Ip BB. DIO gear) 
யாணர்த்திருமாலருள்செ ய்கலும்யாங்கள் கூற 
நாணிக்கமலமயனோடுமுகம்ப்பகாடிப் 

பூணிற்பொ லிந்தமுல்ப்பூமகட்புல்லுமன்னோ. 

௫-ள். கோணை-மாறுபாடுபொருக் திய, களித்று- யானைகளை 
யுடைய, ஈளன் -௩ளச்சச்ரவர்ச்தியினத, வாள்-தார் இிபொருக்



அன்னத்தைக் Bi Pt Lisp, ௨௦௯ 

திய, மூகம் - மூகச்சிாப்பை, கூறுகென்னா - சொல்லக்கடவி 

சென்ற, யாணர் - அழூயெ, இருமால் - விட்டுணு, அருள்செய்த 

லும் - சொல்லிய வளவிலே, யாங்கள் - யாம், கூ.ற- சொல்ல, 

நாணி - வெட்டு, கமலம் - காபிக்சமலமான து, அயனோடி - நான் 

சேகனோட, முடிழ்ப்ப- குவிய, மாடி - (அச்சருணம்) பார்தது, 

பூணன் - ஆபரள ச்தினாலே, பொலிந்த - விளங்குகின் ற, முலை 
0) முலைசளையுடைய, பூமகள் - திருமாதை, புல்லும் - (அக்கடவுள்) 

கூடுவான் எ-று. ஐ.- சாரியை, 

இரு மால் நளன் (PESO, சுப் புகழ்வித, சலாகிப சபடத்தி 
னாலே நாபிம்சமலச்சைச் குவிலித்து. நான்முகனை மறைக்து 
மனைவியைப் புணர் கலாயெ விருட ப்பச்தை முழு, ச சலால் பற் 

னவீற்ரியணி. இசஞலே ளன முகம் அக்கமலச்தினுஞ் றந் 
சுமை சோன்றுஇன் றது. (௪) 

சிறைவண்டு ரண்ணென் பாகை IPF *.ஐபைக்ே கறன்மாந்டு 
பறைரின்றரு ண்டார். [னையும் ெலாடல்வேச் கன். 
பொல றே தரினங்கட் புவிமா இனைப்பொய்ு குசெஞ்ரூ ரூட் 
LY. 6D aur sat ! ரலைகெரென்னலியம்பலாமே ம. 

[இஈறைலே பொறுமை பூபராற்தாங்கு தல்களின் புகழ்ச் 

சொல்லப்படுின றது. 

ள். சரை-சிறைகளையுடைய, வண்டு- வண்செளானவை, 

தண்ணென் - கூளீர்ச்சி பொருக்திய முகை - அரும்புகளை, 

சூழ்ந்வ- சுர்றிச்கொண்டு, பைம் நல் - பசியதேனை, மாக் இ- 

குடிக்கு, அமைகின்ற - ஒலிச்சப்பெற்ற, சண் - குளிர்ச்சி 

பொரும் நிய |, தார் - மாலையை, புனையும்-கரித் இருக்கின் ற, இறல்- 

வலிமையாவுண்டாகயே, ஆடல் -லெற்றியையுடைய, வேந்தன்- 

நளச்சக்ெொவர்ச்தியின த, பொறை-குற்றம் பொறுத் தலையும், 

பூபாரக் தாங்கு தலையும், தேரின் - அராய்ந்தால், அங்கண் - அழ 

இியவிட க) தயடைய, புவிமா தினை - பூமிசேவியையும், பொங்கு- 

விளங்காரின் ற, செஞ்ருட்ட - திவப்பாடியருட்டையுடைய, வாள்- 

சாக்திபொருக்கிய, இ இறை - (பாம்புகளுக்கெல்லாந்) தலைவனாகிய, 

அ.ரவை- அ திசேஷனையும் நிகரென்ன - (அவனுக்கு) உபமானங் 

களாக, இயம்பலாம் - (அறிவுலடயோருக்குச்) சொல்லுதல் 

கூடும் எ-று, 

குற்றம் பொறுக்குங் குண த்துக்குப் பூமியும் பூ பூபாரந்தாங்கு 

SHES gors say மென்றுசொள்க. மூன்னதற்கு '*அகழ்வா 

ரைச் சாங்குரிலம்போலச், சம்மை யிகழ்வார்ப் பொறுச்சறலை!?



240: "“நைடகம், 

என திநக்தறள் உரை ச்சலாலும், பின்ன சற்கு டூ௩நூலிலே 
“பன்னகனஞ் சுமந்த, வைப்போர் தோளினிற்பரிச்கு மன்னர்மன் 

னவை” என்று வருசலாலும், ௮வை உபமானமாதற் Ca pnw 

காண்க, பொறையி னிருபொருளும் புசழ்பொருளாதவித் புகழ் 

ேபோழட் சிலேடையணி. (௭௦) 

புதிருருமாவமுறைவாளிப்புயங்கமுண்ணச் 
செற்றார் தமாவி நுகர்விக்குஞ்சிலைக்கையா ற்குக் 

குற்றேவல்செய்யுக்கொடி.யன்னவர்பானடக்கக் 

கற்ராடரம்பைபயில்வானடைகாட்டுடுற்பேன், 

[இகனால் நனராசனிடற்௫ு உதஈம மங்சையரிருக்கையைக 

குறிப்பித்கல் சொல்லப்படுகின் ற ௮.] 

டு-ள், அவம்அகும் - தூணியாகயெ, புற்று - புற்றினுள், 

உறை --டுருக்கிற வாரி- அம்புகளாகயெ, புயங்கம் - பாம்புக 

ளானவை, உண்ண - உண்ணும்படியாச, செர்ருர்- பகைவரது, 

ஆவி- பிராணவாயுவை, நுகர்விக்கும் - உண் பிஃகின் ற, ரிலை-வில் 

லையுடைய, மை பாறந்கு - கையையுடையவனாயெ களனுக்கு, குற் 

ஹேவல் - சிறிய வேவல்களை, செய்யும் - செய்கின் , கொடியன் 

னவர்பால் - பூங்கொடிபோல்பவரிடேச௪, ௩டக்ச-௩டத்தற்கு, 

கற்று - (யான்) கற்றுக்சொண்டு, ஆ9- (தெய்வச்சபையி) லாடு 

இன்ற, அரம்பை - அரம்பையானவள், பயில்லான் - கற்கும்படி 

யாக, ௩டை - அடையை, காட்டுகி்பேன்-ஈற்பிப்பேன் எ-று. 

இல் - அ Pooler. வாயு அருலமாயினும் அதனை யுண் 

ணுதல் பாம்பிற்கு இயல்பாதலால் அ.விறுகர் விக்குமென்றது, 

ஆவ முசலியவற்றிலே புற்று முசலியவற்றி ஜனொற்றுமையை 

ஆரோபித்்தலாலே உநவகவணி. சறறுக்சாட்டுகிற்பே னென்ற 

தனால் எனது ஈடையினும் அரம்பை நடையினும் சறந்தளது 

நளன் குற்றேவல் செய்யு மசளிர் நடை யென்றதாயிற்று, குற் 

றேவல் - சாமரம் விசுதல், அடைப்பையேம்துசல் மூதவியன, 

இங்மே நளனுக்குச் சொல்லப்பட்ட விசேடணச்தால் அவன் 

யுத்த பராச்ரெமமுஞ் சொல்லப்பட்ட தாயிற்று, (எக) 

அறைபொதிகழற்காலரசன்னகரஞ்சொனல்லார் 

மறைசொற்கள்யாவுமறையாமலெனக்குரைப்பார் 

பொறிமுற்றடக்கப்புலன் போம்வறிபோக்கல்செய்யா 

நெறியிற், றர்க்குப்புகலாெனகெஞ்சிலெண்ணி,



அன்னச்தைச் தூதுவிட்ட படலம், ௨௧௧ 

[இகனால் ஈளனச்சப்புரததிலே கனகுப் பழக்கருண்டெனல் 

சொல்லப்படுகின் ஈ.று.] 

இ-ள். அறை-ஒலிக்கின் ஈ, பொன்-பொன்னாலாகய, கழல்- 

வீரச்சழலையுடைய, கால்-பாசச்சை யுடைய, அரசன் -௩ளச் 

சக்கொவர்ச்தியினது, ஈகர்-அரண்மனையிலுள்ள, அஞ்சொல்-அழ 

சியசொல்லையுடைய, நல்லார் -மாசரானவர், பொதிமுற்று - ஐம் 

பொறிகளையும், ௮டக்- அடக்கி, புலன் -ஐம்புலன்களிலும், 

போம்வழி - செல்லும்வழியில், போச்கல்செய்யா - (அவற்றைச்) 

செலுச்சாச, நெறியின் - ஒழுச்கச் இறாலே, மிதர்க்கு - இய 

லாருக்கு, புகலாசென -சொல்லாசென்று, கெஞ்சில்-மன திலே, 

எண்ணி--நினைசஐ, மறை-மறைக்சச்சச்ச, சொற்கள்யாவும்- 

எல்லாச் சொற்களையும், மறையாமல் - ஒளிக்சாமல், எனக்கு 

எனக்கு, உரைப்பார் - சொல்லுவார் எ-று. 

அந்தப்புரமாசர் சொல்லுவாரொன்னும் பொ துப்பொருளினா 

லே உன்க௱ராச்தைச் சொல்லென்னுல் சி௱ப்புப்பொருள் சோன் 
4, க © wd c Ly கு 

௮சலாற் போதப்புனைவிலி புகம்ர்சியணி. (௭௨) 

இங்கட்கலைபின்செழும்பூங்ககர்செவ்விவாப்ப்பக் 

கங்குற்கமலமலர்தோய்க்டு துகளிப்। (ரூம் 

பைங்கட்கு De. முூறல்போ இ! நிபார் ம். வன் ன் 

Omnis x DIfUGO & தா ப்ந், BIA? LD றிபிறமா. த் நப், ப றல், 

[இகணால் அவளுக்கு ஈளன்மேற் காதலை ெழுப்புஈல் 

Olea ல்லப்படிடி் அதி. | 

இ-ள். தஇிங்கட்சலையின் - சந் திரகலையின ஈ, செழு-செழிய, 

பூ-அழகிய, கதிர்- அமுசுகிரணத்தை, செய்வி- அழகான து, 

வாய்ப்ப- பொருக்௪, கங்குல்-இரவின்சண், சலமலர்- தாமரை 

மலரான, சோய்ந்து சேர்ந்து, களிப்ப- மகிழ்ச்சியை, உரு 

மல் - அனுபவியாதருக்க, பைங்கள் -பசியசேனையுடைய, குழு 

சம் - (அ.ச சாமரை மலரிற்குறைந்க) அல்லிமலான த, உறல் 

போலும் - (அப்படி அம்மகழ்ச்சியை) அனுபவி தல் போலும், 

நீ -நீயானவள், பார்ச்திவன்றன் - ஏாசனது, தொங்கல்-மாலை 

யையுடைய, புயம் - தோள்களை, செவ்வி - அழகானது, வாய்ப்பு 

பொரும்ச, சோய்ந்து சேர்ந்து, களிப்பு- மகிழ்ச்சியை, உரு 

மல்- ௮னுபவியா திருக்க, பிறமாது - (உன்னிற்குறைக்ச) மற் 

ஜொருத்தி, துய்த்தல் - (அப்படி அம்மகிழ்ச்சியை) அனுபவீச் 
தல் எ-று,



a G2. நைடதம், 

தாமல[மலர்களிலுஞ் சிற் சழகாய் நிற்றவிற்செவ்விவாய்ப்ப 

வென்ற. பூவினுச்சகருங்கலம் பெரங்கு தாமரை?' என்பசனாலு 
மறிக. கலமலர்களிப்புறு சல் - மலர்ச்செறு சல், நீமகளிர் பல 
ரினுஞ் சிறந்த அழகுடையவளாயிருக்தும் உனக்குத்தகுந்கது நள 
னைப் பெறுதற்கு முயற்சிசெய்யாது உன்னிற்குறைந்தவள் அவ 
னைச்சேர்௩ இன்புறவிட்டிருச்சல் மடமையென்பது கருத்து. 
“பைஙகட் குமுதமுறல் போலுரின்பாலுறாமற் ஜொங்கற்புயச் 
தான் பிமமாசரைக் தோய்கன்மாதோ”? எனப் பாடங்கூ றி-௨ந் 

திரரணங் சமல ம்சைச் சேர்ந்து களிப்புளுமல் அல்லியைச் 

சேர்ந்து களிப்புறு சல் போலும் நளன் உன்னை ச்சேர்ட்து களிப் 
புராமற் பிறரமாதரைச் சேர்ந்து களிப்புமுதல் எனப் பொரு 
ளுரைப்பாருமுண்டி, களிப்புநுதல் மலாகஞக்கன் றிக் இரணச் 
திற்கு இயையாமையாலும் அரசனுக்கும் குறைவு சோன்ற 
லாலும் அதுமுகனூன் மூடிபின் வேறுபட்டும் பயன்படாமை 
யறிக. (௪௩) 

மயிர்வாய்ச்சிறுகட்பிடி மென்னடைவாய்க் தநல்லாய் 

செயிர்திர்விசிபின்பிறம்பார்கொறெவிம் தரரா 
ப் “65 ௪ ப , oo ௪ ௩ 

ரயில் வனனைானழகுன்னெிலொத்ரவாற்ளுற் 
பயிேயவின்பரினக்சன்றிப்பயன்படா தால். 

)சரல் அல்கு களளைப்பெறுகல்கு அறுக ably De [இச 60 ov ர் பு fT Bath QT! Jvo புற D oh GO) tr OLD Et BMT LILY. 

புணர ரல் சொல்லப்படூக் 2 ற.] 

இ-ன், மயிர்வாய் - மயிர்பொருந்திய, சிறுகண். - இறியகண் 
களையுடைய, பிடி - பெண்யானை ௩டைபோலும், மென்னடை- 
மெல்லிய:டை வாய்க்து - பொருந்திய, நல்லாய் - தமயந்தியே ! 
அயில் - கூர் மமிபொருக இய, வேல் - வேலையுடைய, நசான்-நள 
மரசன்து, அழகு - அழகும், உன் - உனத, எழில் - அழகும், 
ஓதித் - (சம்.மி) லொர்திருக்ெ ற, இ நிறால் - காரண ச் தினால், 
பயில் - ஐங்கயெ. கேயம் - (ஒப்பு) யன்பாலுண்டாரும், இன் 
பம் - இன்பமான ௫, ரினச்கன் றி- உனக்கல்லாமல் (மற்றொருச் 
இிச்கு), பயன்படா து-இடைப்ப தில்லை. (அழகொரச்திருக்காலும் 

விஇிசங்கற்பம் பிர திடலமாயிரு* சாலோவெனின்) செயிர் - குற் 
றசிஇனின்றும், இர் - நீங்கிய, விதியின் - விதியின த, இறம்- 
கருச்தை, தெளிஃ்த - அறிந்த, நீரார் - குண 5), யுடையவர், 
யரர - எவர் எ-று, 

இங்கே அழகும் எழிலும் அண்மைவடிவும் பெண்மைவடிவும் 
பிரழ்ச்சியின் றி பமைஃ* சவனப்பாம், அன் றியும்உயர்குடி ப்பிறப்பு,



அன்னத்தை தாதுவிட்ட படலம், ௨௧௩ 

ஈல்லொழுக்சம் - பருவம் - அறிவு - செல்லம் - என்பவை மூதலி 

யனவும் ஒரோவழி அழசெனவும் பமொசலீன் அவையுமிங்கே 

யடக்கி.ம் கொள்ளப்படும், அம்மிருவருக்கும் அழசொச் சலால் 

அன்புமொத்து இன்பஞ்சிரச்குமென்பது சோன் ந கநேயலின்ப 

மென்றது. இருவர்க்கும் ௮ன்பொச்குமாயி னின்பஞ் சரக்கு 

மென்பது **தாம் வீழ்வார் தம்விழப்பெற்றவர் பெர்ராரே, காமத் 

அக்காழில்கனி” என்பசனாலுமுணர்க.  நினச்கன்றிப் பயன் 

படாசெனவே நீயே அவனுக்கு மனைலியாவை யென் ஈ தாயிற்று, 

விதியென வாளா கூருது செயிர் ரவிதியெனச் ிறப்பிச் தக் 

கூறு கலால் விதி சங்கற்பமும் ந் நற்காரியதீதுச்கு அனு 

கூலித்தே பிருச்குமென்பது குறிப்பிச்சப்பட்டது. யாரென்று 

ஒருவருமில்லையென்னும் பொருளில் வந த. (௪௯) 

விரைசேர்கமலவிதியுர் தகக்கூட்டிமென்க 

திருவோடுசெங்கட்டிருமாலினைச்சேர்த்சலானும் 

வரைமானைமுக்கட்பெ நமானணிடம்வைக் தலா னு 

மிரவோடுத ண்ணென்க இர்த்இங்களி யைக்தலானும், 

[இனால் ௮2கொ த்திரும்கையினாலே SA rane pico ௮னுகூலித் 

இருக்குமென்று துணிகற்று உசாரணமுாண் டோவெணின் 

உண்டெனல் சொல்லப்படுகின் ஈது] 

இ-ன். இருவோடு- இருமாதோடு, செங்கண் - செய்யகண் 

களையுடைய, தஇருமாவினை - விஷ் ணுவை, சேர்க சலானும் - கூட் 

டினமமயாலும், வரைமானை - பார்வதி தேவியை, முக்கண்- 

மூன்றுகண்களையுடைய, பெருமானிடம்-கடவுளிடச்சே, வைத் 

சலானும் - இருத் தினமையாலும், இரவோடு - இராத இிரியோடு, 

கண்ணென் - குளிர்ச்சிபொருந்திய, கதிர் - கரணங்களையுடைய, 

இங்கள் -சந்திரனை, இயைத்தலானும் - பொருத் தினமையா 

லும், விரைசேர் - வாசனைபொருக்தகிய, கமலம் - தாமரைப்பூவி 

லிருக் இன்ற, விதியும் -கான்முசனும், ௪க- தகுதியாக, கூட்டு 

மென்க- (ஒருபொருளோ டொருபொருளைச்) கூட்டுகிரானென் 

றறியக்கடவாய் எ-று. 

ஒருவர்க்கொருவர் தகுந்தவராசக் திருவோடு செங்கட்டிரு 

மாலினைச் சேர்க்கை முதலிய உதாரணங்களால் விதி சங்கற்ப 

மும் இதுகாரியச்திலே ௮னுகூலிச் திருக்குமென்று அறியப்படு 

தின் றதென்பதுகருத்து. “விரைசேர்கமல நறும்போ இனில் லீற் 

திருக்கு”? எனட்பாடங்கூறி இதனைத் இருவுக்கடை யாக்குசலு



௨௧௪ நைடதம, 

மூண்டு, அப்போது இப்பாட்டிற்கு முடிச்குஞ்சொல் இல்லார் 
மையாற் பின்பாட்டோடேனும் முன்பாட்டோடேனுஞ் சேர்த் 

அக் குளகமாச்கி முடிக்கவேண்டும். அங்கன முடித்தரம்குப் 

பொருளியையாமையாற் பொருந் சாமையறிக, (௭௫) 

போர்வேனளன்றின் புனை தாரகன்மார்புபுல்லு 

மேசரார்மகளயாரெனயானயனோடிகேட்பக் 

காரோ திரின்பேர்கழலுற்றனன்போலுமாங்குத் 

சதேரோதைதன்னாற்றெவிவுற் நிடக்கேட்டிலேன்யான். 

[இதனால் ௮வவனுமானமேயன்றி இதற்கு ஆகமபிரமாணமு 

முண்டெனல் சொல்லப்படுனே ஈ.து.] 

இ-ள். கார்-மேகம்போலும், ஓ. கூட் தலையுடையவளே, 

போர் -போர்செய்தற்கு நிய, வேல் -வேலையுடைய, களன் - ௩ள 

மாஜன ௬, புனை - கூடப்பட்ட, சார் -மாலையையுடைய, அகல்: 

பரந, மார்பு-மாரபை, புல்லும் - சழுவத்சஞும், எர்-அ ழ.இனால், 

ஆர் - நிறைக் ௪, மக் மங்கை, யாரென = oT Volt GT MO, WT EET 

நான், அயனோஅ - நான்முகனை, கேட்ப- வினாவ, றின் -நின த, 

பேர் -நாமசேயகமை ௪, சழறும்ரனன்போலும் - (அவன்) சொன் 

னான்போலும், நங்கு அப்போது, சேர் - (அவனத) Can 

௯த, ஓைசன்னால் - ஒவியினாலே, தெளிவுற்றதிட- ஜயந்த, 

யான் --மான், கேட்டிலேன் - (அதைக்) கேட்டறிந் திலேன் எ-று. 

டுஎ -ம் பாட்டில் “அயனூ ரன்னந்தகன சன் புறுசுற்றமி 

யாம்” என்றலின் அயனை வினாவுதற்கு இயைபுடைமை பெறப் 

பட்டது. யாரென்றது பெண்பாவில் வந்தது. அது வுயர் இணை 

முப்பாற்கும் பொதுவாசலின் - இதற்கு “யாஅரென்னும் வினா 

வின் ளெவி- யச் ணை மருங்கின் முப்பயாற்கு முரித்தே” என் 

பது தொல்காப்பிய விதி, ௮யனோடென்பது உருபுமயக்சம், 

இதற்கு *யாதனுருபிற் கூறிற்ளாயினும் பொருள்சென்மருங்கின் 

வேற்றுமைசாரும்? என்பது தோல்காப்பிய விதி. ஒருவேளை 

மற்றொருவன்மே லவளுக்கு வீருப்பருண்டா யிருப்பின் தன் 

சொல்லைப் பொய்யென்று சகொள்வளென்று நின்பேர் கழறுற் 

றனன்போலும், செளிவும்றிடச் கேட்டிலேன் என்றது. (a) 

குயின்மென்குகலைத்தி நவேனினைக்கூடுமின்ப 

மயில்கொண்டவொள்வேன.ஈற்காசவமைத்திலானே



அன்னத்தைத் தூறுவிட்ட படலம், ௨௧௫) 

லீயைபெண்ணியன்றிவிதிஉட்டலனென்னுஞ்சர்தஇி 

பயனின் றிமாறிப்ப தியாகப்பயக்குமன்றே, 

இனால் விதியின் செயலுஞ்சொல்லும் ௮ப்பழழி.யிருக் காலும் 

அன் சுகர்சானாகையால் இப்போது வேறுவிதமாகச் 

செய்யலாமே யென்றால் அதற்கு நடை யணா 

டெனல் சொல்லப்படிகிவ ஈது.) 

இ-ஈ. குயில் - குயிலிசைபோலும், மென்கு சலை - மெல்லிய 

மழலைச் .சாற்களையுடைய, இருவே- சமயக் இமய! நினை -உன்னை, 

கூடும் - அனுபவிச்சடைவதாடிய, டுன்பம்-இன்பச்தை, அயில் 

கொண்ட - கூர்மைகொண்ட, ஒள் வேல் - ஒள் ளியவேலையுடைய, 

bot Nats - ௩ளராஜன்பொருட்டு, அமைச்கிலானேல் - படைத் 

இிலஞளாயின், இயைபு - தகுதியை, எண்ணியன் றி'- நினை ததல் 

_உலாமல், விதி-ரான்ருகனணானவன், கூட்டலனென்னும் - (ஒருவ 

போடொருவரைச்) சேர்ச்சவசென்டன் ற, ர். நஇ - கர்ச்தியா 

னது, பயனின் றி-பயனில்லாமல், மாறி-வேறுபட்டு, பழியாக 

ரிக்தையாக, பயக்கும் - (அலு ந்கு) விளேயும் எ-று. 

இங்கனங்கூசவேரளனை நீ நாபகணாசப்பெறுதற்கு oS Bud 

னாலுக் தடையுண்டாவதில்லை யென்று வலியுறு சதிச் கூறியவாறு 

யிற்று, 

கருந்தாரைவாய்வாள்பொருவுங்கபற்கண்ணிகேண்மோ 

பொருந்தா கனயான்புகன்ேன நுகிற்கபூர்தா ot 
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பரிக்தார்வ முற்றப்புரிவவேனென்பணித்தியென்னா. 

(இ.த.க லீரண்டுபாட்டுகளால் இப்படி. அவளுக்கு ஆசையை 

வளர் தவன்னம் ௮வள்கருசுதை ௮.றிதற்சாக வேறொன் 

றைச்சொல்லி முன்சொல்லப்பட்டலத முடி.த்தமை 

| சொல்லப்படுகின் ௦.து.) 

இ-ள். கருந்சாரைவாய் - கருவிழிபொருக் திய, வாள் - வாளை 

யும், கயல் -கெண்டையையும், பொருவும்-ரிகர்ச்செின் ற, கண்ணி 

கண்களையுடையவளே ! கேள் - (நீ) கேளு, யான்-மான், பொருந் 

சாசன - (இப்போதைக்கு) வேண்டாசசொற்களை, புகன்றேன்- 
சொல்லீனேன், அதுகிற்க - அதுகிற்பதாக, பூ - மலர்போல 

(மெல்லிய, சாள் -(உன்) னடிகளானவை, வருந்தா - வருந்தி)



2. BR நைடதம், 

ஒதுங்க - (என்பின்னே) நடந்துவரும்படியாக, பிழை - குற் 

றத்சை, செய்தனன் - (உனக்குச்) செய்தேன், மாற - (௮) 

ர, உள்ளம் -உள்ளச்தில், பரிந்து - அன்புற்று, ஆர்வம்-(உன) 

விருப்பச்சை, முற்ற -ரிறைவேர, புரிடேன் - செய்வேன், என் - 

(அவ்விருப்பம்) யாத, பணிச்தி - (கி) கொல்லு, என்னா - என்று 

சொல்ல! எ-ழு, மோ. மூன்னிலையசை, 

வருசா வொதுங்க வென்றதற் கேர்பப் பூந்காளென்றது. 

இப்பாட்டும் பின்வரும் பாட்டுங் தகம். குளகம் பலபாட் 

கம் - என்பதுவிதி, (௪௮) 

தோளாமணியைசிரைர் சன்னமென். றாயமுரறி 

டொரு a! doar Oat bi 

கோவார்ம Bas ண், [கத் காரா ட். ஸ், ப [மா i க் 

தாளா ண்மையு வலா. று, சறிப்பிற்றெரிரன்மை2பாரின் 

வாளாவ நிர்தழிப்பொற்சிலறவாப்த வன்னம், 

இ-ள். ௮அணி- அழகயெ, பொன் - பொன்மயமாகெய, இறை- 

சிறைகள், வாய்ந்ச- பொருந்திய அன்மை - அன்னமானது, 

சோளா - தளைக்கூப்படாக, மணியை - முத்துகளை, நிரைச் 

சன்ன - ஒழுங்குபடுச்சு ஐபோலும், மெல் - மெல்லிய, தூய- 

பரிசு திசமாகிய, மூரல் - பல்லொழுங்கையும், கோளார் - பெரு 

மையொருந்திய, மதி - சக்கிரன்போலும், வாள் - காந்திபொருக் 

இய, மூகதிதாள் - மூகச்சையுமுடைய தமயந்தியின௮, உட் 

குறிப்பு - உட்கரு க, நாடி - அராய்ச்சி செய்துக்சொண்டு, 

ஆண்மை-இ ழமாகிய, உள்ளம் - (ஒருவர்) கரு சீ), குறிப்பின்- 

அதிபின், தாள் - (சமத) முயற்சியை, தெரி- (அதன்பின்பு) 

தெரிவிஃரும், தன்மையோரின்-குண முடையவர்போல், வாளா- 

சும்மா, வஇுந்தது - இருந்து எ-று. 

் சோளாமணி, தோண்டப்படாத மத்து என்றதை, தெரி 

வரி சாகிய செளிவே போற்றி-கதோளா முச்சுச் சுடரேபோஜத்றி?? 

எனச் இருவருட்பா எட்டாக் இருமுறைச்சண் உரைக்சசனானு 

Gents. தோளாமணியை கிறைத்தனன் நாய மூரலென்றும், 

கோளார் ம.இிவாண் முகமென் றும், சொல்லப்பட்டமையால், ஈஎன் 

செய் சிகேட்டுச் சமயந்திக்கு ஈகையும் முசக்கிளர்ச்சியு் தோன் 

றஜினமைகுறிப்பிச்கப் பட்டசாயிற்ற, ஆண்மை இங்கே உள் 

எச் கருமை வெளிப்படுத்சா சாளுசற்ரன்மை யாதலின் ஆழ 

மெனப்பொருள் கூரஈப்பட்டது. பெரியோர் அப்படிப்பட்ட 

பீ.றர்சருச்சைச் சாமறிவசன் முன்னே சமது காரியச்தைக்



௮ன்னத்தைச் தூதுவிட்ட படலம். ௨௧௭ 

ங் செடுமென்றுசொல்லாராகலால் அன்னம் அவள்சரு,த்ை 

யறிந்்தபின்னே தன்வரவின் காரியத்தைச் சொல்லு தற்கெண் 

ணிச் சும்மா விருந்தசென்ச. தெரியென்றது தன்வினை பிற 
வினைகளுக்குப் பொதுவா சலின் இங்கே பிறவினைப் பொருளில் 

வந்தது. உட்குறிப்பு நாடிச் தாளாண்மையுள்ளங் குறிப்பிற் 

மெரிசன்மை யோரினென்றசற்கு முயற்சியையுடைய உள்ளச் 

ச முகக்குறிப்பினா லாராயுக்கன்மை யோர்போலச் தமயக்தி 

யுட்கரு ச்சை முகக்கு நிப்பினாலாராய்ந் இருந் தசெனப் பொருள் 

கூறுவாருமுண்டு, அதுமுகனலூற் கருத்தன்றென்க. (cia) 

இவ்வாறுசெங்கான்மடவன்னமிரு க் தலோடு 
மைவ்வாணெடுங்கட்டமயந்திமன சீ இினோர்ர். து 
செவ்வாம்பலூறுஞ்செழுக்ேேதறறுளிதக்தலின் றி 
யொவ்வா ததீஞ்சொல்குயினாணவுரைக்கலுற்றாள். 

[இதனால் சமயர்சிபேச த்தொடங்கெமை 

சொல்லப்படுகின் ஐ.து.] 

இ-ள். இவ்வாறு - இவ்விசமாக, செங்தால்-செய்யகால்களை 

யுடைய, மடம் -இளமையபொருநக்திய, அன்னம்-௮ன்னமான து, 

இரு.ச்சலோடும் - இருக்சவளவில், மை - அஞ்சன மெழுசப் 

பெற்ற, வாள் - வாள்போலும், நெடு- நீட்சிபொருக்திய கண்- 

கண்களையுடைய, தமயந்தி - சமயந்தியானவள், மனத் இன்-. 

மன ச்தின்கண், தர்ந்து- ஆலோசித்து, செவ்வாம்பல் - செவ்வல் 

லிப்பூவிலிருந்து, ஊறும் - சுரக்கின் ற, செழுந்தேறல் செழிய 

தேனானது, துளித்தலின்றி-சிந்துதல் (தன்னிடச்) தில்லா 

மல், ஒவ்வாத - நிகராகமாட்டாத, தீஞ்சொல் - (தன்செவ்வாயி 

விருந்துவருற) மதரவார்த்சையை, குயில் -கோலெமான து, 

காண - அவட்கமுறு) உரைக்கலுற்றாள் - சொல்லச் தொடன் 

செள எ-று. 

செவ்வாம்பலுக் கேற்பச் செவ்வாய் வருவிக்சப்பட்டது. ஆம் 
பதூறுஞ் செழுந்தேறறுளித் சலின் றி யொவ்வாச தீஞ்சொலென 

வே அல்லிமலரிலிருந்து வெளிப்படும் சேன்போல் வாயிலிருக் தூ 

வெளிப்படு சலுந் தீஞ்சுவையுமுடைய சொல்லென் ற சாயிற்று 

உவமையணி. (௮0). 
கஸி விநத்தம். 

பேதைகீர்மையிற்பெட்புறினயாக்கனு 
மேதமெய்துறுமென்பர்ச7தமே 
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@. FH நைடதம், 

யாதலானிற்ரொடர்ந்தஞரெய்துற த் 
திதிழைக்தனன்யானுன்றிறத்தினே, 
[இ.துமுத லிரண்டுபாட்டுகளாற் பூக்தாள் வருக்சா வொ.தங்கப் 

பிழைசெய்கன னென்றதற்கு மாறான உத்தரஞ் 

சொல்லப்படி௫ன் ற.து.] 

இன், பேதைநீர்மையில் - பேரைமைச் குணத் இனாலே, 
யாங்கணும் - எல்லாவிடங்களிலும், பெட்புறின் - விரும்பினால், 

எதம் - குற்றமும் (அசனால் விளைவதாக.) துன்பமும், எய் 

துறும் - அடையும், என்பா - என்றுசொல்வார் (பெரியோர்), ௪ர 

சமே- (அது) சக்தயமே, ஆகலால்- இசையால், கின்-உன்னை, 

தொடர்ந்து - பின்சென்று, அஞர் - துன்பமானது, எய்துற- 

(என்னை) அடைய, யான்-நான், உன்றிறச்இன்-உன்னிடச்தே, 

தீது -குற்றச்சை, இமைக்கனன் செய்தேன் எ-று, 

பேதைநீர்மையாவது -செயச்சகுவதந் சசாததும் பகுத் 

சுறிய மாட்டாதகுணம், அது பெண்மைகறாச் ரசறந்கதகுணமாய் 

நிற்றலிற் பேதைநீர்மையிற் பெற்புறினென்றாள். அது பெண் 

மைக்குச் ரிறந்ததென்பது. **நுண்ணறிவுடையோர் நாலலொடு 

பழகதினும் பெண்ணா றிவென்பது பெரும்பேதைமைச்தே”? என் 

ப, சனாலறிக. இரட்டுற மொழிசலென்னு முத இயொல் எதததிற் 

குக் குற்றமும் அதனால் வருந்துன்பமு£ முரைக்சப்பட்டன. அவ் 

விருபொருளும் '“ஏதந்துன்பங் குற்றப்போ”” என்பசனாலறிக. 

என்பர்சரதமே யென்றாள். பேைமைபுளெல்லாம் பேதை 

மை காதன்மை கையல்ல சன்கட்செயல்'' என்பவாகவின்,. 

பேடைமையினாலே விஷியரநியமமில்லாமல் எல்லாப்பொருள்களி 

லும் விருப்பம் வைத சால் அசனாலே தான் பிறருக்கு அபகாரஞ் 

செய்யவும் பின்பு ௮தைக்குறித்துச் சான் மனம் வருந்தவு கேரி 

மம், அசை யென்னிடத்துச் தசானேகாணலாமென்பது கருத்து, 

மூன் வாக்கெயத்தின் பொதுப்பொருளாற் பின்வாக்கியத்தின் 

இிறப்புப்பொருள் சாதிக்கப்படுதலால் வேற்றுப் போநள் வைப் 

பணி... (௮௧) 

பளிங்கிற்றுன்னிபபல்பொருண்மற்த இல் 
விளங்கித்தோன்றல்போல்யான்செய் தவெம்பிழை 
சாங்கமற்றவுன்னுள்ள தீதித்கண்டுகொ 
லு எங்கயான்பிழைத்ேேதனென்றுசொற்றதே, 

இ-ன். (களங்கமற்ற) - மாசற்ற, பளிங்கில் - கண்ணாடியிட ச 
து, துன்னிய - கட்டியிருக்கின் ற, பல்பொருள் - பலபொருளும்,



HOM FOS S தாதுவட்ட படலம், ௨௧௯ 

அதில் - அ,சனுள், விளங்கெச்சோன்றல்போல் - பிரதிபிம்பிச் 

தச் சோன்றுதல்போல், (துன்னிய)-(உன்னிடத்துக்) கட்டி 

யிருக்கன் ற, யான் -நான், செய்த- (உனக்குச்) செய்த, வெம் 

பிழை- கொடிய பிழையானது, சகளங்கமற்ற- மாசற்ற, உன் - 

உனது, உள்ளத்தில் - நெஞ்சுள், சண்டுசொல் - பிர இபிம்பித 

து.ச் சோன்றியோ, யான் -நான், துளங்க - நடுங்கும்படியா௨, 

பிழைத்சேனென்று - (உனக்குக்) குற்றஞ் செட்சேனென்ழ, 

சொற்றது- (ந) சொல்லியது எ-று, 

பெரியோர் தமக்கொருவனொரு பிழை செய்சவிடத்து 

அவனை நோக்க? நான்றா னுனச்குப் பிழைசெய்தேனென்று கண் 

ணாடியானது தன்முன்னுள்ள பொருளைத் தன்னிடத்தே காட் 

மி சல்போல் அவனிடச்துள்ள பிழையைத் தம்மிடச்தே காட் 

ிவாராசலால் அவர் சண்ணாடிபோற் களங்கமின் நி விளங்குவர் 

நீயவர்சளிற் சேர்க் களாயாதலால் அங்ஙனஞ்சொன்னாமென்ப த 
கருத்து. கண்டுகொல் -கசோன் றலைச்சகண்டோ வெணிஜனுமாம். 

சொற்றதென்றது-இறக்சகாலம் பற்றிவந்சத சொழிற்பெயர். 

இதுவுவமையணி. (௮௩) 

வேண்டல்செய்வலென்ருப்விழைலானினைக் 

காண்டலன்றியென்வேண்டுங்கதிர்மதி 

யீண்டுகோக்குகற்கண்களிப்பெய்றுறச் 

சேண்டயங்குவதன்றியென்செய்யுமால், 

[இதனால்மாறவுள்னம் பரிக்கார்வமுற்றுப் புரிவேளென்றதற்கு 

உ ச்காஞ்சொல்லப்பகன் ற.று.] 

௫-ள். வேண்டல் - வேண்டப்பட்ட, செய்வலென்ரும்- 

செய்வேனென் நசொன்னாய், விழைவால் - அசையினாலே, நினை- 

(அழகிய) வுன்னை, (சண்களிப்பு) நேச்இிரானம்ச,த,௧, எய்து ற- 

௮டைய, காண்டலன்றி - காணுதலல்லாமல், என் - யாத;, 

வேண்டும் - (எனச்கு) வேண்டும், கதிர்- ரண த்தையுடைய, 

மதி- சந்தினானவன், ஈண்டு - இவ்விடத் திருந்து, நோக்குகர்- 

பார்ப்பவர், கண்களிப்பு-நேச்திரானந்தச்ை, எய்துற-௮அடய, 

சேண் - அகாயச் திலிருந்து, தயங்குவதன் றி- விளங்குவதல்லா 

மல், என் -யாதுபயனை, செய்யும்-(அவர்க்குச்) செய்வான் எ-று. 

வேண்டல் - வேண்டப்படுபொருளை யுணர்ச் சலால் அகுபெ 

யர். அவ்வன்னச்மைக் exon sec, சிறந்சபொருள் தனக் 

இல்லையென்பது தோன்ற நினைச்சாண்டலன் றி யென் வேண்டு



௨௨0 நைடதம். 

மென்றாள். சந்திரன் இங்கேயிருந்து பார்ப்பவர்க்குச் சண்களிப் 

பைச் செய்வதன் றி வேறே விசேடமாசச் செய்யக்கிடர் ச சொன் 
றில்லை ௮துபோல நீயும் எனக்குக் கண்களிப்பைச் செய்வதன் நீ 

வேறே சாலவுஞ்செய்யச் கடக் சதொன் றில்லை என்பது கருத்து. 

அன்னத்தையுஞ் சந்திரனையுங் குறித்துச் சொல்லப்பட்ட 
விரண்டுவாகயெல்களுக்கு விம்பப்பிரதி விம்பபாவந் தோன்ற 

லால் எடூத்துக்காட்ட்வமையணி. (௮௩) 

கோச்சகக்கலிப்பா. 

விழையுமனத்ததுமன த்தைவிட்டகல்வதெவினன்றோ 

தழையவுரை தருகாவாற்சாற்றலாந்தகைமைத்தா 

மெழுபுவிவாழ்கன்னியரிலிருவிசும்பிற்றருவினறுங் 

கொழுகஈனைகல்கு இயென்றுகூ. றுகளுமுளல்கொல்லோ. 

[இதனால் வீரும்பப்பட்ட பொருள் எப்படிப்பட்ட தாயிலுஞ் 

சொல்லலாமெனின் ௮.துகூடாதெனல் 

சொல்லப்படுகின் நது.] 

௫-ள். விழையுல் - விரும்பப்படுதின்று,ிமனச்சது-மனதஇ 

லுள்ளசொன்று, மனததை- ௮ம்மனத்தை, விட்டசல்வசெனி 

னன்றோ - விட்டுவெளிப்படுவசாயினன்றோ, தழைய - பெருக, 

உரைதரும் - பேசுகன் ற, நாவால் - நாவினாலே, சாற்றலசந் தகை 

மைச்சாம் - சொல்லப்படுக் தகு தியுடையசாகும், எழுபுவி - ஏழு 

நீவுகளிலேயும், வாழ் - வாழ்கன் ற, கன்னியரில் - பெண்களுள், 

இருவிசும்பில் - பெரியவானுலகத்துள்ள, தருவின் - கற்பகதரு 

வினு, ௩று-பரிமளம்பொருக் இய, கொழுஈகனை-செழியவரும்பை, 

நல்கு தியென்று - (கொணர்ந்து) கொடுவென்று, கூறுகளும் - 

சொல்வாளும், உளல்கொல் - இருக்கன்றாளோ, (அப்படியே) 

தீருவின் - கற்பக தருப்போலும், ஈறு - நற்குணம்பொருந்திய, 

கொழுகனை -௩ள. ராஜனை, நல்குதியென்று கொணர்ந்து கொடு 

வென்று, கூறுகளும் - சொல்வாளும், உளல்கொல் - இருக்கன் 

ரூளோ எ-று. 

மன தசைவிட் டகலாமைக்குக் காரணம் -மனம் அதனை 

யுலு தியாகப் பிடி.த.திருததலே யாம். கொழுகனையெனலே மல 

ரும் பருவத்துப் பேரரும்பென் ற தாயிற்று. மலர்மேல் விருப்ப 

மசளிர்ச் யெல்பாசலால் ௮,தனை யெடுத்துச்சாட்டினாள். கொழு 

நன்-தலைவன். “பிரானே கொழுகன ரசனாதியெனப் பதினைந்து 

நுரை செயப்பொருட்கு Bena caGw £C p” TET 56) o Da,



அன்னத்தைத் தாதுகிட்ட படலம், ௨௨௪ 

அது றெப்புப்பத்றி நளனை யுணர்த்திற்று,. கணவனென்பாரு 

ளர். இடைச்சற்கரியவொருவனைப் பெறவேண்டுதல் டைச் 

ச.ற்கரிய சற்பசவரும்பைப் பெறவேண்டற் கொப்பா தலா ற்பழிப் 

புச்சிடமாதல் பற்றி நாணமுூடையவ எெப்படிக் கூறுவளென் 

பத கருத்து, சலேடையி ஸிருபொருளுக்கும் விம்ப பிரதி 
விம்ப பாவத்தால் எடூத்துக்காட்டுவமையணி. இதுமுத் லிரு 

பத்துகாலுபாட்டுகள் பெரும்பாலுக் சாய்ச்சர் கான்குபெற்றுக் 

சலி, சளைமிச்கு வருற ௮ளவடிரசன்கு கொண்ட தரவுகோச் 

சகக்கலிப்பாக்கள், (௮௪) 

தழைசழறையமடவனமேசாற்றுதயென்றிவ்வாறு 

குழை? திக்கும தர்நெடுங்கட்கொம்பர்மசழ்சாணினொடு 

மொ சிவதுகேட்டையுற் றுமுடழ்சகைவாணுதலுள த்தில் 

விழைவுறுநன்மொழிகள்்லமடவன்னம்விளம்புமால், 

[இதனாலே தமயந்தி யினிச்சசொால்லைககேட்டு ௮ன்னம் பேசத் 

தொடகங்ளெமை சொல்லப்படுகின் ற.து.] 

இ-ள். தழை- தழைச் ௪, இறைய-சறைகளையுடைய, மடம் 

இளமைபொருந்திய, ௮னமே - அன்னமே! சாற்று தியென் று- 

சொல்லென்று, இவ்வாறு - இவ்விசமாக, குழை - குழையை 

யுடைய (சாதை), இழிக்கும் - இழிச்ச்ற, மசர்-மதர்ச்.த, நெ 

நீட்சிபொருந்திய, சண் - கண்களையுடைய, கொம்பர் - பூங்கொம் 

புபோல்பவள், மூழ் - மஇழ்ச்சியோடும், நாணிலனொடும்-வெட்கச் 

தோடும், மொழிவது - சொல்வதை, கேட்டு - (தான்) கேட்டு, 

ஐயுற்று - சந்தேகித்து, முகிழ் - (முல்லை) யரும்புபோலும், ௩கை- 
பற்களையும், வாள் - காந்திபொருந்திய, நுதல் - நெற்றியையுமு 

டையவளது, உளத்தில் - உள்ளச் தின்கண்ணே, விழைவு g- 

விரும்பப்படும், ஈகன்மொழிகள் சல - சிலல்லசொற்களை, மட 

வன்னம் - இளமைபொருந்திய அ௮ன்னமானது, விளம்பும்-(அ௮வ 

ஞக்குச்) சொல்லும் எ-று. 

சொம்பு கொம்பரென ஈறுதிரிந்தது. மூழ்--தன்விருப் 

பச்சை முடித்சற்கு உபாயக்டைச்சசென். றுண்டாகியது. 

ஐயமுற்றென்பது விகாரப்பட்டது. ஐயம்--ஈளன்மே விவளுக்கு 

விருட்பமுண்டோ வில்லையோவென்னுஞ் சந்தேகம். (௮) 

தீருவினறுங்கொழுகனையார்தருகவெனவுரைப்பளெனு 

மரிபமமைப்பொருளதனைபான்கேட்கலாகாதோ



௨௨௨ நைடதம், 

தெரியவருமறைப்பொருளை ச்செவிப்புலக்திலுறகான்காம் 

வருணமுடையவர்கேட்கலாகா தவாழேபோல், 

[இதனால் ௮.து கான் கேட்சுத்தக்கதுசானெனல் 

சொல்லப்படுனெ ந.து.] 

௫-ள், தருவின் - சற்பசசருவின ஐ, ௩று - பரிமள ம்பொருக் 

,தஇிய, சொழுகனை - செழியவரும்பை, யார் - எவள், சருகவென- 

கொடுவென்று, உரைப்பளெனும் - சொல்வாளென்று சொல்லப் 

பட்ட, அரிய - அரிதாயெ, மறைப்பொருள தனை - இரசசியப் 

பொருளை, யான் - நான், சேட்கலாகாசோ - கேட்கச்தகாதா, 

தசெரியவரு- ௮றிதற்கரிய, மறைப்பொருளை - வேசப்பொருளை, 

செவிப்புலத்தில்- காநினாலே, உ£ - பொருக்ச, நான்காம் வரு 

ணமுடையவர் - சூத் இரர், கேட்கலாசாசவாறேபோல் -கேட்கத் 

சசாசவிசம்போல் எ-று. 

அம்மறைப்பொருளைச் கேட்டதற்குச் சூசி தார்போல் இம் 

மழைப்பொருளைச் மேட்டற்கு யான் ௮ன இகாரியல்லேன், ௮ 

காரியே அதனை நன்றாசச்சொல்லென்பது கருத்து. பின்ம 

ஹறைப்பொருள் - வேதவாக்கியம்) ௮ன்றி-வேசச்தினது அர்த் 

சமெனினுமாம், (௮௬) 

மனமுறுமோர்பொருளஎடைதலரியதோமனத்தாலு 

நினைவரியபொருளினையுநிறையுடையோரடைகுவராற் 

புனைமணிமேகலை தாங்கிப்புடையகன் றவகலல்குற் 

கனியனையவக் £ஞ்சொற்கற்பகப்பூங்கொம்பன்னாய், 

[இதனால் அப்பொருள் பெறுதற்கரியதாகையாற் சொல்ஓதற்கு 

நானுகின்றேனெனின் அதற்குத்தரு முத்தரஞ் 

சொல்லப்படுகின் ற_து.] ப 

ட-ள். புனை - அலங்கரிச்சப்பட்ட, மணிமேகலை-இரச் இன 

மேகலையை, தாங் - சுமந்து, புடையகன்ற - புடைபரந்ச, 

௮ல் - பரப்பையுடைய, அல்குல் - அரைச்கழிட சதையும், 

கனியனைய - முச்சனிபோலும், ௮ம்- அழகிய, தீ -மதுரம்பொ 

ருக்.திய, சொல்-சொல்லையுமுடைய, கற்பகப் பூங்கொம்பன்னாய்- 

சற்பச,தஇின் மலர்க்சொம்புபோல்பவளே ! மனம் - மனத்தின் 

சண், உறும் - இருக்கன் ற, ஒர்பொருள் - ஒருபொருளை, அடை 

தல்-பெறு தல், அரியசோ-(ச ற்பசவரும்பையடை சல்போல்) அரி



அன்னத்தைக் தாறுவிட்ட படலம், ௨௨௩ 

யதோ, (அறியசன்ற) (அரியசென்றேன் சொல்லகச்கூடாசெ 

னின்) ரிறையடையோர் -யோ௫ெள், மன த்தாலும்-அம்மன ததி 

னாலும், ினைவரிய- நினை தீ சற்கெட்டாச, பொருளினையும்-பரப் 

பிரமத்சையும், அடைகுவர் -பெறுவார் எ-று. 

மன முறுமோர் பொருளடைதலரியதோ வென்றதறந்கு ஒப் 

பொருள் கட்பொறி முதலியவர்றிற்ருப் புலனாகா இருப்பினும் 

மனமொன்றர்காவது Yue யிருச்கையால் உனக்கு அதனை 

யடைசலரிதன்றென்பது கருக்து. ஆணவமலந் சடையா யுயி 

ரைச்செறிந்து நிந்கையாற் சச்சிசானட் சசொரூபமாகிய பரப்பிர 

மத்தை நினைச்தல் மனத்திர்குக் கூடாமையறிக, நிறை - ௮ம் 

மனச்சைப் பொறிஈளிற்செலுச்சாது சமாதியினிறு ச சல், நில் 

லென்மூ தநிலை ஙிலைவெனப் பிறவினையாய்ப் பின்பு நிறையெனச் 

செகழிற்பெயராயிற்று. மனச்திற் கெட்டாசசையும் அடைவ 

சென்னு மொருபொருளைச் சொல்லச் சண்டாபூமிச நியாய்இ 

னாலே மனச்திற் கெட்டியபொருளை யடைசல் சொல்லவேண் 

வெதில்லை என்னு மற்றொரு பொருள் தோன்றலால் செய்யுட் 

பொருட்பேறண் ணி (௮௪) 

பொய்ம்மைமொ திபுகன்றரியேம்புகுலமனமெண்ணுகினு 

மெய்ம்மையல நூளையாநாே வகநவில்பயிற்கிபாற் 
கொம்மைவரு. முசைவாய்மையுடைய யாரைக்கு, றி கீறுரைப்பி 

னெம்மைமுதகலெூித் துரைப்பரீர்ங்கமல te Bion pen gut, 

[இ.சளுல் இிநுபொய்ெ trea) ar ny சொல்லாதிராதே 
பெளல் சொரல்லப்படுடின் ரி. 

டூ-ள், சொம்மை - இளமைபொருக்திய, வரு- வளர்இன் ற, 

மூலை - மூலைகளை யுடையவளே ! பொய்மமைமொழி - அச ச்திய 

வார் ச்சையை, புகன் தறியேம் - சொல்லியறியேம், புகல - (ஒரு 

சமயத்திலே) சொல்லுதற்கு, மனம் - மனமானது, எண்ணு 

இனும் - நினைச்சாலும், ௩ா- (எம்முடைய) நாக்களானவை, 

வேசம் -வேசத்ல த, ஈவில் -ஓ வருவன் ற, பயிந்தியால் - பழக் 

கச தினாலே, மெய்ம்மை (மொழி) யலது- சத்தியவார்த்ையை 

யல்லாமல், உரையா - சொல்லாவாம், ஈர்ங்கமலச்து - குளிர்ச்சி 

பொருந்திய சாமரைப்பூவிலுள்ள, இறைமுன்னும் - நான்முகச் 

கடவுண் முன்னும், வாய்மையுடையோஸை - சத்தியத்தை யுடை 

பவரை, குறித்து -௧௬ இ, உரைப்பின் - பேசின், எம்மை எம் 

மையே, முதல் - முதலில், எடுதது-குறிச் ௪, உரைப்பர்-சொல் 

வார் எ-று,



௨௨௪ நைடதம, 

.... தனனினச்சையுந் தழுவிப் புகன்தறியேம் எம்மை என் 
தது. புகமனமெண்ணுடனு மென்னு மும்மை மனமும் அப்படி 

எண்ணுகின் றதில்லை என்னும் பொருளைப் பயத்தலால் எதா 

மறை, சத்தியச்சைச் சொல்லுகிற வேதத்சோடு பழகலால் 

நாவிற்கு ௮ப்பழச்கக்குணம் விடாதென்க, “பழக்கங்கொடியது 

பார்பாறையிலுங்கோழி, இழிக்கும் பொலியைக் ளெறும் - விழிச் 

தங், குருடர்ச்கொளிபகையாக் கூரிக்கோல்போடா, ரருளைப் 

பருக்குமான்மா”” என்பசனாலுமறிக. சேவலோகத்துப் பறவை 

யாசலின் வேதமோதுதற் குரித்தாயிற்றென்ச, கமலத்திறை 

முன்னு மென்னு மெச்சப்பொருளில் வந்சவுயர்வு சிறப்பும்மை 

யால் இந்திரன் முதவியோரிடத்து மூரைப்பரென்பது தோன் 

௮ல் காண்க, (௮௮) 

பாட்வெரிச்சுரும்புமுரல்பங்கயமெல்லரும்பேய்க்கு 
மோட்டிளவெம் மலையெனக்கு முடியா தபொருளு atl தோ 

ட்டரவின்மேற்கடர் ததொடுகடன் ஞாலத் திடைகீ 
வட்டதுகூறு கிகொணர்வல்விரைவினெனக்கூ றியதால், 

[இதனால் ஆனால் நீ£€என்ன செய்யமாட்டுவா யெனின் அதற்குத் தர 
மூ£தரஞ் சொல்லப்பம்னெற.து.] 

இ-ள். வரி- இரேகைகளையுடைய, சுரும்பு - வண்டுகளான 

வை, பாட்டு- பாட்டை, முரல் -பாடப்பெற்றிருக்கின் ற, பங் 

சயம் - சாமரையின து, மெல்லரும்பு - மெல்லியவரும்பை, ஏய்க் 

கும் - நிகர்க்சன்ற௦ு, மோட்டிளவெம் - உயர்ச்சியும் இளமையும் 

லிரும்பப்படுங் குணமும்பொருந் திய மூலை - முலைகளை யுடை 

யவளே ! எனக்கு-என்னால், முடியா த-முடிவுபெறு ௪, பொருள்- 

காரியமானது, உளதோ - (ஒன்) றிருக்கன்றதோ, சூட்டு - உச் 

சச்கொண்டையை யுடைய, அரவின்மேல் - ஆதிசேஷன்மேல், 

இடந்த - தங்க, தொடு - சோண்டப்பட்ட, கடல் - கடவாற் 

சூழப்பட்ட, ஞாலத் திடை-பூமியின்கண், வேட்டது - (உன்னால்) 

விரும்பப்பட்ட பொருளை, நீ - நீ, கூறுதி- சொல்லு, விரைவில்- 

சீச்பெ,த்தில், கொணர்வல் (யான் அதனைச்) சொண்வெருவேன், 

என - என்று, கூறியது - (அன்னம் தமயந்திச்குச்) சொல்லி 
யது எ-று, 

சுரும்பு மு.ரலு தலைப் பங்கயவரும்பிற்கு அடையாக்கயெது 

மலரும்பருவத்துப் பெரியவரும்பென்று தோன்றுதற் கென்௧க, 

எனக்கு முடியாசபொரு ஞளசோவெனவே அற்பமான பறவை 

யென்று நினையாதே சிறியலவச்சாணி பெரியசேரை நடத்துதல்



அன்னத்தைக் தூதுவீட்ட படலம். ௨௨௫ 

போல் எப்படிப்பட்ட பெரியகாரியத்தையு முடிக்கனெற வல் 

லமை யெனச்குண்டென்ற தாபிற்ழு, (௮௯) 

மருவுபுரிஈரம்பிசைக்குமாடக, 5ல்லியாமிசை கேட் 
ருனெஎன்பால்வேட்கையுற் 5 றனளெொன்ற நில்லா 

யரியபசும்பொன்னிறத்தவாய்தூவிமடவனமே 
தெரும.ரலுற்ேன் விழைவுசெப்புமாதெவனென்றான். 

[இதளுல் வேட்டது கூறுதியென்றதற்குத் தரும் 
உத்தாஞ் சொல்லபபடுகி ற.து.] 

இ.ள். அரிய-பெறுதற்கரிய, பசும்பொன் -பரிய பொன் 

னினது, நிறச்,ச- உருவமுள்ள, ஆய்- சேடச்தச்ச, தூவி-இறகு 
களையுடைய, மடம் - இளமையபொருந்திய, ௮னமே- அன்னமே! 

மருவு - சேர்ந்த, புரி- வலிக்கட்டுகளையும், ௩ரம்பு தந் திகளை, 

இசைக்கும் - இசைவிக்கின்்ற, மாடகம் - மூறுக்காணிகளையும் 

உடைய, நல்யாழ் -நல்ல வீணையிசைபோல்கின் ற, இசை - (என்) 

சொல்லை, கேட்டு- (இவள்) கேட்டு, உருகினள் - மனக் குழைந் 
தவளா௫, அன்பால் - அசையினாலே, லேட்கையுத்தனளென்த.- 
(அச்சொல்லையே) கேட்க வேண்டுதலுற்றா ளென்று, இன்னுஞ் 

சிலேஷையால்) உருகு - உளமுருகறின்ற, இன் - இனிமை 
பொருக்திய நளன்பால் - களனிடச்சே, வேட்கையுற்றன 
ளென்று-- அசைமிகுந்சாளென்று, அறிடில்லாய் - அறியாயா, 

செருமரலுற்றேன் - மனச்சுழற்சியை யடைந்ச நான், விழைவு- 

அவ்வாசையை, செப்புமாறு - (வெளிப்படையாகச்) சொல்றும் 

விதம், எவன் - யாது, என்றாள் - என்றுசொல்லினாள் (5ம 

பந்தி) எ-று. 

வீணையிசைபோல்கன்ற என்சொல்லை யிவள் கேட்டு மனங் 

குழைந்சவளாூ, ஆசையினாலே ,இன்னுமச் சொல்லையே கேட்க 

வேண்டுகின்றா ளென் நறியாயாவெனலால், உன் சொல்சேட்குக 

சோறுஞ் செவிக்கன்பஞ்செய்சலால் கான் இன்னும் ௮. தனையே 

கேட்கவேண்டுகின் ரேனல்லது பிறிசொன்றை வேண்டுதன்றி 

லேன் என்றாளென்பதாயிற்று, இப்பொருளிலே வேட்சைப்: 

பெறல்வேண்டுதல். வீணையிசைபோலு மென்சொல்லை இவள் 

கேட்டு உளமுருக நின்ற வினிமை பொருந்திய ஈகளனிடத்ேே 

விருப்பமுற்ருளென் ஐநறியாயாடெனலால், உன்சொல்லீனாலே 

நளனுடைய குணங்களை நன்றாகவறிக்து அவனிடச்சே விருப்பு 
ரூ.ற்ரேன் என்றா ளென்பதாயிற்று. இப்பொருளில் தமயக் 

தியை வினைமு சலர்கவுடைய உருசென் வினை ச்சொகை ௩ள



௩௨௨௬ நைடதம், 

னென்பெயர் சொண்டுமுடிந்சது. உற்றேனென்றது விளையா 

லணையும்பெயர். (௯௦) 

வேட்கைதன தள த் தடக்கமெ ய்காணான்மறைத்திகலும் 

வாட்படைபோனெடுங்கண்ணாள் வ.ழங்கயெசொற்பொருடே 

நாட்கமலவள்ளவாய்கறும்போ திலமர்செய்ய [tog 

தாடபவளக்கடிகைவாய்மடவன்னஞ்சா ற்றுமால், 

|இ,சளால் ௮ன்னம் பேசத்தொடங்கெமை 

சொல்லப்ட்டுகின் gi. ) 

இ-ள். நான் - ge DY Ss, கமலம் - தாமரையினத, வள் 

சாம் குண்ணம்போலும், வாய் - வாயையுடைய, நறும்போஇல்- 

நல்லமலரில், அமர் - வாசஞ்செய்கின் ற, செய்ய - இவப்புகிறம் 

பொருந்திய, சாள் - அடிஈளையும், பலவளக்கடிகை- லள ச் அண் 

டம்போலும், வாய்- வாயையும் உடைய, மடம் - இளமைபொருக் 
இய, ௮ன்னம் - அன்னமான, புகலும் - போர்செய்தற்குரிய, 

வாட்படை. போல் - வாளாயுசம்போலும், நெடுங்கண்ணாள்-கெடிய 

கண்களை யுடையவள், வேட்கை - (ஈளன்மே லுண்டாகிய) 

ஆசையை, சனது- தன்னுடைய, உளச்து - மனத்தின்கண், 

அடக்கி- வெளிப்படாமல் லவைச்து, நாணால் - வெட்கத்தினால், 

மெய் - அவ்வாசைசொள்ளப்பட்ட பொருளை, மறைத்து - (சிலே 

ஷையால்) மறைத்து, வழங்கிய - சொல்லிய, சொற்பொருள் - 

வாக்கயொர்த்தத்சை, !தேர்ட்து- அறிந்து, சாற்றும் - சொல்லும் 
எ-று, (௬௧) 

தீருவின.றுங்சொழுஈனையார் தருசென்பாரென்ற துவு 

மருவுபுரிஈரம்பிசைக்குமாடகநல்லியாழிசை கேட் 

டுருகெஎன்பால்வேட்கையுற்றனளென்றுளைத்ததும்யான் 

கரு தினனாற்பலகலையும்கற்றுணர்ச் ததெளிவினால். 

(இதனால் ரி என்னாலே மறைத்.துச் சொல்லப்பட்டபொருளை 

யறிந்திலை.பா வென்பாயாயின் அறிக் துளோனெனல் 

சொல்லப்படுகின் றது, ) 

இ-ள். தருவின் - கற்பகதருவினது, ௩றும்-வாசனைபொருக் 

திய, கொழுகனை - செழியவரும்பை, யாவர் -யார், தருகென் 

பார் - தருகவென்று சொல்லுவார்,என் றதவும்- என்று சொன் 

னதும், மருவு - சேர்ந்த, புரி - வவிச்கட்கெளையும், நரம்பு-



HOOT BOSS BT GALL. iL, 2.2. 6h 

தீந்திகளை, இசைக்கும் - இசைவிகெ் ஈ, மாடகம் - மூறுச்காணி 

களையுமுடைய, ௩ல் -ல்ல, யாழிசைகேட்டு - வீணையின் இசை 

யைக்கேட்டு, உருளனெள் அன்பால் - ஆசையால் மனங்குழைந்த 

வளாக, (மனமுருக நின்ற நளனிடச்சே) வேட்கையுற்றன 

ளென்று - அசைமிகுந்தாளென்று, உபைச்சதும் - சொன்ன 

தும், யான் -நான், பலகலையும் - பலவகை நூல்களையும், கற்று 

ணர்ந்ச - கற்று (அவற்றின்பொருளை) யறிஈ௪, செளிவினால்- 

செளிலைக்கொண்டு, கரூதினன் - (நளனைக்குறித்துச் சொல் 

லப்பட்டவையென் று) அறிம்தேன் எ-று, 

நளனைக்குறிச்துச் சொல்லப்பட்டவைசளென்பது இசை 

யெச்சம். கருசல்-டுங்கே அறிசற் பொருளைப் பயக்துகின் றது, 
பலகலை--வியாசாணம் - தருக்கம் - மு. சலியன. (௯௨) 

மறங்ளெருமதரநெடுங்கட்கன்னியர் தமனமொன் 99 0 

செ. ந துயுடன்பிரியுமென த்தெவிவுடையோர்செப்புதலா 

aro நுணரொண்டில்லோ இெயப்புறு.ி ன்குறிப்புரைக 

ள றிக் மறி யன்போலவையுறவுற்றி நஈ,சனன்யான். 

( இ.கணால் இருவிசம்பிற் MCA Gm MY) BI கொழு மாகலிய ara Bui 

பொருளை ? oy S6B nF 208 அறியாப்பேோம் சொல்லியதற்குகி 

GN OT LD ro) னின் ௮2 ந் Wp SOOT IT ab ல் 

சொல்லப்படுகின் றது, ) 

இ-ள் ஈறுந்தூணர் - ௩ஈறியமலர்களையும், ஓண்டில்- ஒள்ளிய 

பொன் வட்டத் சகட்டணியையுமுடைய, ஒதி - கூக்சலையுடை 

யவளே ! மறம் -கொவைத்தொழிலால், செொரும்-விளங்காறின் ற, 

மதர் -மதரச்ச, நெடு- மெடிய, கண் - கண்களையுடைய கன்னி 

யர்தம் - சன்னியர்களுடைய, மனம் - மனங்களானவை, ஒன் 

நில் - ஒருபொருளில், செறிந்தும் - அழுக்தியும், உடன் - விரை 

வில், பிரியுமென - (அக்மிவையி) னீங்குமென்று, செளிவுடை 

யோர் - அறிவுடையோர், செப்புகலால் - சொல்லு சலினாலே, 

நயப்புறு - விரும்பப்படுடின்ற, நின் - உன்னுடைய, குறிப்புலர 
கள் - குறிப்புச்சொர்களின் பொருளை, யான் - நான், அறிந்தும்- 

தெரிந்தும், அறியேன்போல - அறிக் திலேன்போல, ஐயுறவு pg- 

சந் சேகமடைந்து, இருந்தனன் - இருந்தேன் எ-று. 

மனமொன் றில் அழுக்தல் - ஒருபொருளைப் பெறல்வேண்டு 

மென்று மிகவிரும்பி ௮சனையே நினை த்திருச் தல். தெளிவுடை



22. நைடதம், 

யோர் செப்புசல் ''இனம்போன் நினமல்லார் கேண்மை மகளிர் 
மனம்போல வேறுபடும்.” என்பதனாலறிக, கன்னியர் மன, 

மொன் திலழுக்தியம் உடனே நீங்குமெனச் சொல்லு சலாலே 

உன்மனமும் ஈளனிடத்தே இப்போது அழுக்தி மிற்பினும் இன் 

னுஞ் சிறிதுபொழுதிலே விட்டு நீங்கும் ஆகலால் உனது நிச்ச 

யம் ௮றியப்படாமைபத்றி அறியேன்போலச் சந்தேகக் இரங் 

சேனென்றசாயிழற்று, (௬௩) 

உலகமெலாம்பொ துநீக்கியயா ராழிதனையுருட்டி 
பலகில்புகழ்ப்படாம்போர்தீதவரசர்பிரான் றிரு.முன்னர் 
மலர்பொதுஞ்ூல்லோ தியையுற்றுமடரசாணாற் 
சிலமொழதிசொறறனெொன்னாச்செப்புவதுஞ் சரமைத்தோ, 

(இதனால் அன்றியும் ஈளன் ராசர்க்கரசனா யிருக்கையால் 
Jaggi கிச்சயமல்லாத செய்தியைச் சொல்ல 

லாகாதெயால் கூறப்படுகின் றத.) 

௫-ள். உலகமெலாம் - பூமிமுழுதையும், பொது - (பலவர 
சர்க்கும், பொதுமையினின் றும், ீச்ி-நீங்குவித் து, உராழி தனை- 

ஒருசக்கரத்ை, உருட்டி - செலுச்இு, லில் - அளவில்லாச, 

புகழ் -புசழாகிெய, படாம்- ஆடையை, போர்த்த - (அந்தப்பூமி 

பின்மேற்) போர்த்திய அரசர்பிரான் - அரசர்ச்சரசனது, இரு 

- முன்னர் - சம்நிதான ச் இல், மலர் - மலர்கள், பொதுள் - நெருங் 

சப்பெற்ற, ௮ம்- ௮ழயெ, சில் - பொன்வட்டச் தகட்டணியை 

யுடைய, ஒ.இி-கூட் தலையுடையவள், ஐயுற்று-சந்தே௫்.து, மடம்- 

அதியாமையோடுகூடிய, காணால் - வெட்ச த தினாலே, சிலமொழி- 

(உன்னைக்குறிச் துச்) சிலகொற்களை, சொற்றனளென்ஞு-சொல் 

லினாளென்ற, செப்புவதும் - சொல்லுவதும், சீர்மைச்தோ- 

சிறப்புடைச்சாமோ எ.று, 

எலாமென்பது எஞ்சாப் பொருளில்வந் தது, மேனியெலாம் 

பசலையாயிற் றென்பதிற்போல், அணையயச் சக்கரமாசச் சொல் 
வது செய்யுள்வழக்கு, புகழ்ப்படாம் போர், சவெனவே அவன் 

புகழ் பூமியெங்கும் வியாபித் இருக்கின்ற தென் றசாயிற்று, பெண் 

களுச்கு விவாகமளவும் சகப்பனுடைமையா யிருக்சவேண்டு சவிற்” 

கரு,ச்தின்படி. முடியுமோ முடியாதோவென்ற சந்தேகச் 26, 

சர்மைத்தோவெனவே ஐயம் - மடம் - நாணம் - சொற்குறைவு 

இலற்றுளொன்றே சொல்லுதற்குத் தடையாமெனின் இக்கான் . 

குஞ் சேர்ந்த இக்காரியதைச நான் ௮ தனால்வரும் பழிச்கஞ்சாது 

எப்படிச் சொல்லமாட்டுவேனென் ற சாயிர.ற, (௬௪)



அன்னத்தைத் தூதுவிட்ட படலம், ௨௨௯ 

கந் தடுகிம்புரிக்கோட்டுக்கழைகளியுக்கடாயானை 

மந்தரத் தாற்பகைக்கடலைம திக்தடையும்வயவேர் தன் 

சிர்தையைநின்பாற்பிணிப்பிற்றெள்ளமுதச் திருவேயுன் 

றந்தைபிறற்களித் இடினென்வாய்மைத வருகாசோ. 

| இகஞால் oD) Bl BIN கான சொல்லினால் குற்றம் யாதெனின் அதற்குத் 

தரு முக்சாஞ் சொல்லப்படுசின் ஐ.து.] 

௫-ள். செள்ளமு.சம்-செள்ளியபா ந்கடலிய்பிறக் த, இருவே- 

இருமாதே ! கந்து -கட்டுக்கறியை, அடு - ஒடி.க்இன் ந, இம்புரி- 

பூணையடைய, கோட்டு - கொம்புகளையுடைய, சழை- கரும்பு 

சளை, சுரியும் - முறிக்தின்ற, கடாயானை -மதசயானையாகய, மக் 
சரச்சால் - மந்தரஇரியினாலே, பகை-பகைவார த, கடலை-(சேனை 

ராகிய) பாற்கடலை, மதிச்து-கடைந் ௪, அடையும் - அடையப் 

பட்ட, ஈயம் - வெற்றிச் (திருவை) யுடைய, வேந்தன் -நளராச 

னக, தையை-மனச்சை, நின்பால்-உன்னிட 2௪, பிணிப் 

பின் - (யான்) கட்டிவைச்சால், உன் - உன்னுடைய, தந் த- 

தசப்பனைவன், பிறற்கு -மற்மொருவனுக்கு, அளித்திடின்- 
(உன்னைச்) கொடுப்பானேயானால், என் - எனது, வாய்மை 

வாய்ச்கொல்வின் ஈன்மையானது, சவறாகாசோ- வழுவாகா 

சோ Gl- Dy 

பகையென்னும் பண்புப்பெயர் பண்பிக்காயிற்று, பகைக்கட 

லோடு ஆரோபிச் சுந்ிடமாகிய சேனையும், வயத்ேதோடு ஆரோ 

பிச்சப் பலிபொருளாகிய திருவும், வருவித்துக் கூட்டப்பட்டன. 

ஈளனுர்குன்மேலாசை பிறத் சலெளிசன்பெறன்பதுதோன்ற இப் 

படிய்பட்ட வெற்றிச்சிறப்பை யடையாக்கியத. உன்னைக்குறிச் 

ஆப் பலவாறு புகழ்ந்சன்றி அவன்மனச்தை உன்னிடச்சே 

இருப்புசல் கூடாசென்பது படப்பிணிப்பினென்றது. அரசன் 

மனச்மை யுன்னிடச்சே திருப்பியபின்பு உன்றந்சை யுன்னை 

மற்றொருவனுக்குக் கொடுத்தால் அவனுக்கு சம்ப வைத்து 

மோசஞ்செய்தவ னாவேனென்பது தோன்ற என்வாய்மை சவ 

ரூகாசோவென்றது. சந்தேகத்தில் கிடமில்லாச பொருளையே 

சொல்லவேண்டுமென்பது கருத்து. யானைமுூசலியவற்றிலே மக் 

சாமா சலியவற்றை யாரோபிச் சலால் உநலகவணி. (௯௫) 

என்னுள த் இலையுறல்போல்யார்க்களிப்பான்றகை தயென 

வன்னுளதீதுமையமுள தாதலா லிஃகொழிக 
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௨௩௦ நைடதம், 

பின்னரெவையுசைத் இடி லுமுடிப்பலெனப்பேரெ Led Fe. 

ரன்னமடவரலுள்ளமறியுமாறுரைத்த துவே. 

[|இசனால் ௮து சந்தேகத்திற் கஇடமாகையால் ௮ சனைவிட்டு 

என்பிரதிக்கனை வழுவாமல் வேறுபகாரஞ் செய்வே 

னெனல் சொல்லப்படுகெ ற_௮.] 

இ-ள், பேரெழில் - பெரியஅழக௫னால், கூர் மிகுந்த, அன் 

னம் - அன்னப்பறவையான து, : என்னுளசதில்-எனது மனசு 

இல், ஐயுறல்போல் - சந்தேகமிருச்சல்போல, சர்தை- தகப்ப 

னைவன், யார்க்கு யாருக்கு, அளிப்பானென - சொடுப்பானோ 

வென்று, உன்னுளத்தும் - உனதுமனக்திலும், ஐயம் - சந்தேக 

மானது, உளது-டுருக்இன்றது, ஆசவால் - கையினாலே, 

இஃ த - இச்காரியம், ஒழிக - நீங்கக்கடவக), பின்னர் - அது 

வன் தி, எவை- எந்தக்காரியங்களை, உ தீதிடிறும்-(நீயெனக் 

குச்) சொல்லினாலும், முடிப்பலென - (யால!) முடிப்பேனென்று, 

மடவரல் - தமயக்தியினது, உள்ளம் -சருை, அுறியுமாறு- 

உ ணரும்படியாக, உடைச்சுது - சொல்லிற்று எ-மு. 

யார்ச்களிப்பானோ வென்னும் ஒகாரந்தொம்குவ௩ த. உனக் 

சே சந்தேகதிற் இடமாகிய விக்காரியச்து லென்ளைக் தூண்டு 

சல் நன் உன்தென்பதுசோன்ற இஃசொழிச வென்ரது. இக் 

சொன் நுநீங்கலாக வேறே பலகாரியங்க ஞளவாயினும் உனக்கு 

மூடிப்பேனெனற்கு எவைபமெனப்  என்மையாற்கூ.றியது. (௯௬) 

கன்னிமனஞ்சூழ்டெர்தநாணென்லும்கடி.ய.ரண 

மன்னமொழியெனும்படைகள்வழங்கு தலுமழிர்சதான் 

முன்னியுளந்தனிற்சிறிதுமுறுவலித் அமுகங்கோட்டி 

யின்னமுதமுகுப்பதுபோல்வெளிப்பல டயினியம் புமால். 

[இதனால் தமயந்தி சாணமவீட்டுப் பேச த தொடங்க மை 

சொல்லப்படுசின் ற.து,] 

இ-ள். சன்னி - சமயக் தியானவள், மனம் - மன த்தை, சூழ் 

கிடந் ச - சூழ்ந்துெந்ச, காணென்றலும் ~ sromQuex Ger p, 
கடி. -- காவலாகிய, அரணம் -மதிலானது, அன்னம் - SY OT CT 

தினது, மொழியெனும் ௮ சொற்களென் ற, படைகள் - ஆயு 

தங்கள, வழங்குசலும் _ மேற்சென் றவளவில், அழிந்த சால்- 

கெட்டமையால், சிறிது - "றிதுபொழுது, உளந்சனில் - (சன்)



அன்னத்தைக் தூதுவிட்ட படலம், ௨௩௧௪ 

மனத்திலே, முன்னி- அலோூத்து, முறுவலித்து - சரித்து, 

மூகங்கோட்டி - முசங்கவிழ்த்து, இன்னமுதம் - இனியவமிர் 

சீதை, உகுப்பதுபோல் - சொரிவதுபோல், வெளிப்படையின்- 

வெளிப்படையினாலே, இயம்பும் - சொல்லுவாள் எ-று. 

மன ச்திலுள்ள பொருள்களை வெளிப்படாமற் காத்து நிற 

லால் காணென்னுங் கடியாணமெனப்பட்டது. முன்னுதல் 

௮, இரகியமாகிய விக்கருச்சை யெப்படி வெளிப்படையாற் 

கொல்வசென் ராலோடித்தல். நாணமழியினும் அதன்பழக்க 

வாசனை சிறிது நிற்கையாத் சிரிப்பும் முசங்கோட்டலும், உண் 

டாயின. நாணமுதலியவற்றிலே அரணமுசலியவற்றை யாரோ 

பிச்சலால் உருவகவணி. (௯௭) 

விரையுபிர் சக்ர ச 5 TP மரைக்காவெய்பவ ஒஞ்சே தாம்பன் 

மருவுபிர்க்குமா ண்மலர் க்ருமாம தியுமல்லாம 
gang Oss MH ர் newer ற.நளர்கொல்ே arian av Aan | pu 

வரசம்டவன மெனையுமன்னள ரயெண்ணு நஇியால், 

[னால் ஈ௱னே சனசருழ் சலைவனென்று நிச்சய 

மறு களல் சொல்லப்படுஇன் உ.த. 

இ-ள். பொலன் -பொன்மயமாகிய, சைய - இறைகளையு 

டைய, மடம்” இளமைபொருர் திய, ௮ரசவனம் - ௮.ரசவன் 
னமே! விரை-வாசனையை, உயிர்க்கும்-வீசுகன் ற), தாமரைச்கு- 

தாமரைப்பூவிர்ர௬, வெய்யவனும் - சூரியனும், சே சாம்பல்-செவ் 

வல்ல்யின ந, மரு- வாசனையை, உயிர்க்கும் - வீசுகின்ற, நாள்- 

பருவருள்ள, மலர்க - பூலிற்கு, மாமியும் - பெரியசக் இரனும், 

அல்லாமல் - ஒன் றி, பிறர் - நுன்னியர்களாகிய, உரைபெறு- 

புகழ்பெற்ற, ௩ற்றலைவர் - நல்லகாயகர், உளர்கொல்லோ- இருக் 

கின்றாரோ - (இல்லை), எனையும் - என்னையும், அன்னளாய்- 

அப்படிப்பட்டவளாய், எண்ணுதி - (௩எனன் றி நாயகனில்லை 

யென்று) எண்ணக்கடவாய் எ-று. 

எப்படித் சாமரைமலர்க்குச் சூரியனும் அ௮ல்லிமலர்க்குச் சக் 

Brave Dd வேறுநாயகரில்லையோ அப்படியே எனக்கு ber 

னன்றி வேறுமாயச னில்லையென்று சன்னிச்சயத்தைக் கூறிய 

வாறாயிற்று. (௬௮) 
ஐயமுேனளன்மார்பிலணியலணிகுவனன்் றி 
மையல்புரிவேள்வரினுமன் தலக்தார்சூட்டுவனோ 
நெய்யொழுகுவேற்றாதைபிற ற்களிப்பகேர்குவனேல் 
வெய்யதழற்புகுர் தாவிவிட்டுனுரைநி.று ச துவனால்,



௨௩௨. நைடதம், 

[இசனால் வீபரீதம்-பிரமாதம்-சா.சனக்குறைபாடு-வஞ்ச 

விருப்பு- இவற்றுளொன்றுல் பிறனைச் தான் கண, 
வனாகச் கொள்ளாமையை வலியறுத்தித் தன் 

பிதாவினாலும் ௮ துழுடியாமையை யுணர் 

ச்.து;தல் சொல்லப்படுகின் ற_து.] 

டன், ஐயமுறேல்-(அன்னமேநீ) சக்ேே சகப்படாதே, ௩ என்- 

கள ராசனது, மார்பில் - மார்பின்கண், அ௮ணியல் - மாலையை, 

அ௮ணிகுவனன்றி - சூட்டுவனல்லாமல், மையல்புரி - மயக்கத் 

தைச் செய்கின்ற, வேள் -மன்மதனானவன், வரினும் - வந்தா 

ஞயினும், மன்றல் - வாசனைபொருக்தய, ௮ம் - அழகிய, தார். 

மாலையை, சூட்டெவனோ - (யான்) சூட்டிவேனோ, கெய் - நெய்யா 

னது, ஒழுகு - ஓழுசப்பெற்ற, வேல் -- வேலையுடைய, சாதை- 

(என்) தகப்பனானவன், பிஈற்கு - மற்றொருவனுக்கு, அளிப்ப- 

(என்னைச்) சொடுக்க, நேர்குவனேல்-உடன்பவொளாயின், வெய் 

ய சழல் - லெப்பம்பொருந்திய நெருப்பினுள், புகுந்து - மூழுகி, 

ஆவிவிட்டு- உயிரைவிட்டு, உன் - உனது, உரை - சொல்லை, 

கிறுச் தவன் -(௩ளனிடச்தி) னிலைபெறுவிப்பேன் எ-று. 

மூன்றுலகச்திலும் அழகா த்டிறக்க மன்மதனை யொழிச்கவே 

மற்றை யாடவர்களையு மொழிச்சதாயிற்று. வெய்யதழற்புகுந் 
சாவிவிட்டென் றசனால் சொடுந்துயர் விளைக்கு மரணமே ௩ளனை 

யன்றி மற்றொருவனை மணச்தலினும் இனிசென் றசதாயிற்று. 

அரசனுக்குத் தன்னைக்குறித்து அன்னச்சாற் சொல்லப்படுஞ் 

சொல்லை யுன்னுரையென்றார். (௯௯) 

ஊழியஞ்செய் திறம்வேர்தைவேட்டுள்ளமுருகுமெனை 

வாழிமடவனங்கூட்டலரிதென்னைம இத் திடேல் 

கேழ்செர் தாமரையின்முகைகிளசொளித் தண்ணோற்கல.ரா 

தேழ்பரித்தே.ரவர்க்காணினலார் திடுதலியல்பன்றே, 

[இ,சனால் தனக்குள்ள நிச்சயத்தை யுணர்த்தல் 
சொல்லப்படுகன்றது.] ” 

இ-ள். மடம் - இளமைபொருக்இய, அனம் - அன்னமே ! 

வாழி - வாழக்கடவாய், ஊழியஞ்செய் திறம் - அடிமைத்தசொழில் 

செய்யும்படிக்கு, வேர்)ச- நளமகாராசனை, வேட்டு - விரும்பி, 

உள்ள முருகும் - மனமுூருகாரின் ற) எனை - என்னை, கூட் 
டல்-அவனுக்கு மனைவியாச்குதல், அரிது-பெரியவுபகாரமாகும்,



அன்னத்தைத் தூதுவிட்ட படலம், ௨௩௩. 

என்னை - (இனி) யென்னை, மதிச்திடேல் - விசாரியாதே, (இப் 

படிப்பட்ட பிடிவாசமேன் ? குணமுள்ள மற்றொரு நாயகனைப் 

Gulp «hoo யாசென்ரால்), கேழ்-நிஐ.த் இினாலே, கெளர்-விஎங் 

காறின்ற, தாமரையின் - சாமரையினது, மூகை- இரும்புகள், 

களர் - விளங்காறின் ஈ, ஒளித் சண்ணோர்ச்கு - 2 சளகரண ச்தை 

யுடைய ௩ திரனால், அலராது- மலராமல், ஏழ்பரிசத்ேேேமவன்- 
சூரியனை, காணர்ன் - கண்டால், அலர்ந்திதெல் - மலர்தல், இயல் 

பன்றே-.சுபாவமன் ரோ எ-று. 

வாபியலவென்னும் வியங்கோளினீற்றின் யகர வுயுர்மெய் 

கெட்டு வாழியெனரின் ஈது. ஊழியஞ்செய் திறம் வேந்தைவேட் 

பிள்ள மூருகுமெனைவாழிமட வனங்கூட்டலரிசதெனவெ, தனக்கு 

நானூழியக் காரியாம் பச ச்சைப் பெறவிரும்பும்படி யிருக்கின்ற 

அப்படிப்பட்ட நளனுக்கு மனைவியாம்பசம் எனக்குச் இடைக் 

தால் ஒது எப்படிப்பட்ட பெரும்பேறா யிராதென்றதாயிற்று, 

என்னை ௦ இம நஇிடேலெனவே இப்படிப்பட்ட நிச்சயகசை அறி 

விச்சப்பட்ட நீ என்னை யினிச்சோதிச்சல் அரைபட்டமாவை 

யை கீகல்போலுமாம்: ற சலால் கூட்டுதந்கு வேண்டுமுயற்சி 

செய்யென் ஈசாயிற்று. சாமரையைக் குறித்துச் சொல்லப் 

பட்ட வுபமான வாக்இியத்தசால், எப்படிச் சாமரையரும்பு சூரி 

பனையன்றிச் சீதளகொாணச்தை யுடையளாயிருந்சாலுஞ் சந்தி 

ரனை வீரும்புகிறதில்லையோ அப்படியே நான் ௩ளனையன் றிக் 

குணமுடையவளா யிருந்தாலும் மற்றொருவனை விரும்பேனென் 

னும் பொருள் பெறப்பட்டது. நளனிற்சிறக்த குணமுடையவ 

ஷொருவனில்லா திருக்கவுக் தனது நிச்சயத்தை நம்பவித்தற்கு 

இங்கனங்கூறிஞள்.  தாமலாச் செய்தியாக அல்பொருளி 

ஜெப்புமையின் சம்பந்தத்சால் சமயந்தி செய்தியாகிய புகழ் 

பொருள் தோன்று சலால் ஓப்புமைப்புனைவிலி புகழ்ச்சியணி. 

'ஊழியல்பிற்றிறல்வேர்தை வேட்டுள்ள முருகுமெனை வாழிமட 

வனங்கூட்டலரி சென்னமதித்திடேல் - கேழ்கிளஎர் தாமரை 
யின்முகை சளெரளிசண் டேனுகர” என வழங்குகின்ற பாடம் 

இதன்முசனூல் முடிபித்குச் சிறிதும் ஒவ்வாமற் பொருட்சிறப்பு 
We gr நிற்கின்றது. (௪௦௦) 

வாட்டி றல்சேர்வயவேர்தின்மணிப்புயத்சென்முலை திளைப்ப 

கூட்டு தியேலுயிர்வாழ்வல்கூட்டாயேலுலகறிய [க் 

மூட்டழலிற்புகுர் தாவிமுடி தீ திரிவலொளிகெழுசெஞ் 
ரசூட்டுமடவன மிவற்றுளென்செய்வரன்றுணிரக் தனையால்,



one நைடதம், 

[இ,சளால் சனதுசிச்சயக்தை யறிவித து ௮ன்னத்தினறு 

நிச்சயத்தை வினாவுதல் சொல்லப்படூன் ஐ.த.] 

௫-ள். ஒளிகெழு - காந் திபொருந் திய, செஞ்சூட்டு - செய்ய 

வுச்சிச் கொண்டையையுடைய, மடம் - இளமைபொருநக்திய, 

அ௮னம்- அன்னமே ! வாள் -வாளினதா, திறல் - போரினாலே, 

சேர் -சேர்ந்ச, வயம் -வெற்றியையுடைய, வேந்தின் -ஈளமசா 

ராசனுடைய, மணி- அழ$ூய, புயச்து-சோள்களிடசத்து, என்- 

என்னுடைய, மூலை - முலைகளானவை, தஇளைப்ப- அழுக்தும்படி. 

யாக, கூட்டுதியேல் - (என்னை அவனோ) சேர்ப்பாயானால், 

உயிர்வாழ்வல் - உயிர்வைச் இருப்பேன்; கூட்டாயேல் -சேர்க்கா 

யானால், உலகறிய- உலக ச்தாரறிய, மூட்ட-மூட்டப்பட்ட, அழ 

வில் - நெருப்பினுள், புருக்து - மூழ்கி, ஆவி- உயிரை, முடித்.இடு 

வல் - விட்டுவியிவேன் ;) இவற்றுள் - (கூட்...லுங் கூட்டாமையு 

மாயே) இவ்விரண்டனுள், என் செய்வான் - எதுசெய்யும்படியாக, 

துணிந்தனை - (நீ) நிச்சயிதீ சாய் எ-று, 

கூட்டுதியே ஓயிர்வாழ்வலென்றும், கூட்டாயேலுலகறிய 

மூட்டழலீற் புகுந்தாவி முடித் திவெலென் றம், கூறு சுலாலே 

econ பிழைப்பிச்சவும், கூட்டாமலிறப்பிச்சவம், வல்லமை 

உனக்குண்டாயிருச் தலால் உன்னையே சஞ்சமாக நம்பிபிருக்கி௱ 

வென்னைப் பிழைப்பிச்சாற் புகழும் புண்ணியமும் உண்டா 

மென்றும், ௮.து செய்யாயாகிற் பழியும் பாவமும் உண்டாமென்் 

அம், குறிப்பிச்சவாறாயிற்று, சனது இப்பாய்தலை யாவரும் 

புகழ்சற்பொருட்டுச் சன்னுக்சம சிந்சையை வெளிப்படுத்த 

வேண்சிமென்பது பற்றி உலஈறியவென் ருள். (௧௦௧) 

உயிரு தவிசெய்கவர்க்கொள்றுற்றக்காலுணர்வுடையோர் 
செயிரறுதம்முயிரளித்அுச்செய்கன்றிக்கடன் BO CLIT 

மயர்வறவென்னுபிரினுஞ்சவாய்ந்ததளன் நனையளிப்பி 

னயர்வறமோ திமம தற்குக்கைம்மாஜே தறிகிலன்யான். 

[இசனால் அக்கூட்ட ஓ.சவியின் பெருமைகூ றல் 

சொல்லப்படுகின் ஐ.து.] 

இ-ள். ௮யர்வது - (மனச்) சோர்வற்ற, ஓதிமம்-௮அன்னமே! 

உணர்வுடையோர் - அறிவுடையோர், உயிரு தவி செய்சவர்க்கு- 

(அபச்துவந்சபோது தம) முயிரைக்காப்பா ற்றினவர்க்கு. ஒன் ye



அன்னத்தைக் தா துவிட்ட படலம், ௨௩டு 

தராபத்த. உற்றக்கால்- வந்தசாயின், செயிரறு.- குற்றமற்ற, 

_தம்-தம்முடைய, உயிர் - உயிரை, அளித். த - கொடுத்து, Ooi 

(அவராற்) செய்யப்பட்ட, நன்றி- உபகாரமாயெ, சடன்-சடனை, 

கழிப்பார் - தீர்ப்பார், மயர்வு-மயச்சமானது, ௮2. நீங்க, என்- 

எனது, உயிரினும் - உயிரைக்காட்டிலும், €ர்வாய்ந்த - இறப்புப் 

பொருந்திய, நளன்றனை -௩ளராஜனை, அளிப்பின் - கொடுப்பா 

யானால், அதற்கு - அவ்வுபகாரச் இற்கு, கைம்மாறு - எதிருப 

காரம், எது -யாது, யான் -நான், அறிலென் - (அதனை) யறி 

யேன் எ-று. 

யாது அ௮அறியேனேனவே யில்லையென்ற தாயிற்று. கடன் 

கழழிப்பாரொன உலகத்தின்மேல் வைத்துக்கூறினும் & எனக்கு 

உயிரு சவிசெய்யின் உன்பொருட்டென்ஞயிைக்கொடுத்து ௮௧ 

கடனை 4 தாரப்பேன் என்டதே கருதிகாகக்கொள்க, அதற்குக் 

கைம்மாறே தறிகிலன் யான் என்றதற்கு உயிர்க்குயிரே Sur 
மாசலின் என்னுயிரின்மேற்பட்ட நளனுக்£டோக ௩எனிற்$ழ்ப் 

பட்ட வென்னாுயிரைச்கொடுச்து அக்கடனை ச£ர்ச்சக் கூடாமை 

யால் நீ அவனை எனக்குச் கொடுச்து எஷ்னை உனக்கு இனி 

யென்றென்றைக்குக் தீர்ச்கமாட்டா உ கடன்பட்டவளாக் கென் 

பது கருச். (௧௦௨) 
கைம்மாறுகினக்காற்றலரிசெனிலுங்களிப்பினுளஞ் 

செம்மாம் நுன்்செயிரறு?”ரோவாறுசெப்புவல்யா 

னெம்மாவியிறந் துபடா திருக்குங்கொல்விரைவினிம்போய்ச் 

தெம்மாறுசடர்வேலான் நிருவ.ரள்பெற்றிடாயெனிமேன. 

[இகனால் ஈடில்லாசுவுதவி செய்தலாற் பயன்யாதெனின் 

௮சுந்ருத்தரு மு.ந்தாஞ் சொல்லப்படுகின்ற ௪.] 

இ-ள். கைம்மாறு - பிரஇியுபசாரச்சை, நினக்கு - உனக்கு, 

ஆ நீறல் - செய்தல், அரிசதெனினும்-ல்லையாயினும், களிப்பின்- 

மகிழ்ச்சியினாலே, உளம் - உள்ள த்தில், செம்மாந்து-இறுமாக்து, 

உன் உனது, செயிரறு- முற்றமற்ற, சீர்-குணச்தை, ஓவாது- 

இடைவிடாமல், யான் - நான், செப்புவல் - சொல்லுவேன், 

(அனால்) அசை ஈன்ருசவாலோ?ிசது விரையாமர்செய்வேனென் 

பாயாயின்) விரைவினில் - £க்ரச்தில, போய்-சென்று, செம்- 

பகைவரும், மாறு - (ட்பினராய்) வேறுபடுசற்குக்காரணமாயெ, 

சுடர் - ஒளியையுடைய, வேலான் -வேலையுடையவன து, இருக 

அழகிய, அருள் - அருளை, பெற்றிடாயெனின் - பெருயாயின்,



௨.௩.௭ நைடதம, 

எம் - எம்முடைய, ஆவி - உயிர்களானவை, இறக் துபடா நுஃநீங் 

இப்போகாமல், இருச்குங்கொல் - இருக்குமோ எ-று. 

ஈடில்லாத வுபகார.ர்தைச் செய்யுஞ் £ீராதலாற் செயிரறு 

சீரென்றாள். உன்செயிரறு €ரோவாத: செப்புவலெனவே என் 

னாலே யுலசக க் திலே பெரும்புகழுண்டா சலேயுனக்குப்பயனென்ற 

sr po. gor Hyd, “riser DOEeren pias முய்வுண்டாமுய் 

வில்லை, செய்ச்கன் றிகொன் றமகற்கு”” என்றிருக்கையால் பின் 

னே சான்செய்யக்கடவதா௫யெ ஈன் நிபாராட்டலைக்காட்டித் சான் 

அவ்வுபகாரத் ற்குப் பாத்திரமாயிருக்கையைச் குறிப்பிக்சவா 

யிற்று. சானிறக்கும்போது அதுபொரு ஙு தாயர்பாங்கியரும் 

இறப்பரென்பதுகருதி அவரையுக்சழுவி எம்மாவியெனப்பன்மை 

யாற் கூறிஞள். பகைமைப்பொருளை யுணர்க்து் தெவ்வென் 

பதின் வசரமெய்வருமொழிமகா ச்தைகோச்ிமகரமெய்யாயி ஈறு, 

தாங்குக தூங்கிரமெயற்பால hers, தூங்காது செய்யும் 

விளை.” என் றிருக்கையால் விரைந் அசெய்ய தி தகுவதாகிய இக் 

காரிய முயற்சியில் இலியஞ்செய்யாதே யென்னுங் கருத்தால் 

விரைவினி ரபாய் அருள்பெற்றிடாயெனின் எம்மாவியிறக்து 

9 படா இருக்குங்கொஃ்”' என்றாள். (௧௦௩) 
ச ட) டர . . ௬ . » 

CVE (HO DH MIS MH HM தியம் ]இயேேல்வடங் கிடக் நூ 

பொன்பிதிர்மின்-ணங்கார்ந்தபொம்மலி ஈழுலையினர்பா 
° : [ஆடை " - ரா ey 

லன பறுகலல ப்பம் திலறையற்கவறை கு இய J 
ச “Ty ச . ச . 

GO HT (HOT ni BT OUTLAT OM LILLY YM bast LING, 

( இ அருக (DoT TL Tot Pe eM OD பின்பு அண்னா ர ய்யத ih Loa ற்றை 

LDS FO OE Tar LIB se Deh, ) 

இ-ள். என் - எனது, குறை - ௬றையை, நீ-நீ, வயம்-வெற் 

ஹறியையுடைய, வேந்தற்கு - களமசாராசனுக்கு, இயம்பு தியேல்- 

சொல்வாயாயின், வடம் - முச்துவடமானத, கிடந்து - தங்கப் 
° . . or Dd 6 ட் . ம 

பெற்று, பொன்பிதிர்-பொற்பொடிபோல், மின்-விஎங்குகின் ற, 

சுணங்கு - தேமலால், ஆர்க்.த - நிறைக்க, பொம்மல்-பொலிவும், 
இள ன இளமையும் பொருக் இய, முூலையினர்பால் - மூலையின 

ரிடச்து, அன்புறு - அன்பு th றிரு£பின் ற, கல் அமயம தில்-நல்ல 

சமயத்தில், அறையற்க - (ஒ.கனைச்) சொல்லாதே, அறைகுதி 

யேல் - (அப்போது) சொல்லையேயானால், அவர்பால்- அவரிடச் 

சே, ஈயப்புற்ற- இன்பமுத்ற, சன்மையினால் - குணச் தினாலே, 
கன்குரை - (உனது) ௩ல்லசொல்லும், Ewan - (அவனுக்குக்) 

 ச்றமுள்ள சாகும் எ-று, ்



அன்னத்தைத் தா துவிட்ட படலம். 2 or 

பொம்மலுக்கு அப்பொருள், பொம்மலே பெசலிவுஞ்சோ 

றும்” என்பதனாலறிக. எப்படி நீரைச்குடிச்து ௮ சனாலே திருப் இ 

யடைக்திருக்கிறவருக்கு அப்போது தெளிவுக் திஞ்சுவையும் பரி 

மளமுஞ் சசளமுமுடையசாயிருக்சாலும் வேறுநீர் விரும்பப் 

படாசோ அப்படியே ஒருச் தியைப்புணர்௩்து அவளாலே இருப் தி 

யடைந் இருச்சிறவனுக்கு அப்போது பலகுணங்களு மூடைய 

வளா யிருந்தாலும் வேரொருத்தி விரும்பப்படா ளாதலால் ஈன் 

குரைதீட்காமவர்பா னயப்புற்றதன்மையினால் என்றாள். (௧௦௪) 

வேற்ற ரசர்திறைகொணரும்வேலையிலுஞ்சொல்லற்க 

மாத்றசசர்பால்வெகுளுமமயத்தும்வருக்துசையே 

மேற்றமுடைம திவல்2லார்ேேதர்ச்சியிலுந்தெரிர் துரையேல் 

சாற்றினுரைத்தனவெல்லாந் தவறா தலறிதியே, 

டு-ன். வேற்றரசர் - பிறவரசருடைய, திறை - இறைப்பொ 

ருளை, கொணரும் - வருவிக்கின் ற, வேலையிலும் - சாலத்திலும், 

சொல்லற்க -சொல்லாதொழிக ; மாத் நரசர்பால் - பகையரசரி 

டச்து, வெருளும் - கோபஞ்செய்கின் ற, அடல் தும் - காலத் 

இலும், வகு.சுஅரையேல் - சொல்லாதே ; தேற்றம் - தெளிவை, 

உடை - உடைய, மஇவல்லோர் - மந் திரிகளோடு, தேர்ச்சியிலும்- 

அலோசனை செய்யுங்கால் இலும், செரிந்துரையேல் - சொல் 

லாசே; சாற்றின் - (நீ) சொல்லின், உரைத் சனவெல்லாம்- 

(உன்னாற்) சொல்லப்பட்டனவெல்லாம், தவரு தல்-கு ற்றமுடை 

யனவாதலை, நறிதி- (௩) அறிவாய் எ-று. 

செல்வப்பொருளிலே சென் நிருக்சி மனமானது சத் துவப் 

பொருளிலே சென்றிருக்சிற யோமெனம்போற் பிறிதொன் 

றிலே விரைந்து திரும்பாசாசலாலும், கோபத்தாற் கலங்கிய 

மனத்திற்கு நற்செய்தியும் பித்சத்தார்குணம் வேறுபட்டவாய்க் 

குச் சர்ச்சரைபோற் சசச்கு மாதலாலும், மந்திரிகளோடு செய் 

யும் லோசனை வேளையிலே சொல்வது கனவுவேளையிலே சொல் 

வதுபோற் செவியிலே நுழையாதாசலாலும், அப்படிப்பட்ட சம 

யங்களிலே சொல்லலாகாசென்ராள். வகுக்துரை, தெரிந்துரை, 

ஒருசொற்றன்மைப்பட்வெந்சன. பிறவரசர் இறைகொண்டுவு 

ருங் சாலச்திலுஞ் சொல்லற்க என் நு முதலாம் அடிக்குப் பொரு 

ஞரைச்சலு மொன்று, கொண்டுவரும் என்னுஞ் சொர்கள் 

கொணரும் என மரூஉ விற்று, (௧௦௫)



௨௩௮ நைடதம், 

பொறிசெறித்தமாண்பின.ரா ப்ப்பொருர் கலர்ச்செற்றிருகிதி 

செ.றிதருமாதீட்டியருவினைவாங்குசெ யலினரு [ wes 

முறுபிழையுட்சிறிதிய்ற் றினொுத் திடுவர்வயவேர்.த 

று தபெறநீமொழியுமமயமறிந் தரைத் தியாக. 

இ-ள். பொறி-* ஐம்பொறிகளையும், செறிச்ச - அடக்கிய, 

மாண் பின ராய் - நந்குணமுடையவராகி, பொருகந்சலா - பகை 

வரை, செற்று - வென்று, இருநிதியம் - ௮.இகதிரவியச்தை, 

செறிசருமாறு - நெருங்குமாறு, எட்டி - சேர்த்து, அருவினை- 

பெரியதொழில்களை, வாங்கு - (தம்மிடத் து) வாங்கிய, செயலி 

னரும் -செய்கையை யுடையவரும், உறு - (பலவா) யுறுகின்ற, 

பிழையுள் - குற்றங்களுள், ஏிறிது - சிறியவொருகுறறததை, 

இயற்றின் -செய்தாலும், வயம் - வெற்றியையுடைய, வெக்தர்- 

௮.ரச.ராயினோ, அறு தி —(guu!) னொழிலை, பெற - அடைய, 

ஒறு ச் இடுவர்-( அப்படிப்பட்டவரை பும்) சண்டிப்பார்; (அ.சலால்) 

ரீ - (விவேடியாகிய) நீ, மொழியும் - சொல்ற சற்குரிய, அமயம்- 

காலத்தை, அறிட்நு தெரிந்து, உடைத் தி-சொல்லுவாய் எ-று, 

பொறிசெறித்சலாவது அரசனொருவரோடு இரகசியம் பேசும் 

போது சான்செவிசொடுத்துக் கேளாமையும், ஈணணாற் பாரா 

மையும் மூசலியன, 1 ““எட்பொருளமோரார் சொடரார் மற் 

றப்பொருளை, விட்டக்காற் கேட்கமஷற” என்பதலுாலுமறிக. 

நல்லகுண த்தையும் பகைவெல்லு முபாயத்சையும் பொருள் 
சேர்ச்கு மூத்தியையும் எவரிடத்ேதேத காண்கின்ராரோ அவரை 

அரசர் பெரிய வுச்தியோகச்தில் வைப்பரென்ச. பேரியதோ 

மில்களாவன - மந்திரித துவம் - சேனா இபச்தியம் - நியாயாதி 
பத். தியம் முதவியனவாம். அ௮ங்ஙகனம்பலவிதகத் தாலும் தமக்கு 

உ சவிசெய்சவரையே சிறிதுபிழையாலொறுத்தல் அரசர்க்குச் 

சுபாவகுணமாதலால் அ௮சமயத் இலே சொன்னால் ஈமதுகாரியம் 

எப்படிமுடியும் என்பது கருத்து. “குறிப்பறிந்து காலங்கரு இ 

வெறுப்பில் - வேண்பெ வேட்பச்சொலல்” என்னுங் திநக்தறட் 

படி சொல்லுதற் கேற்ற காலம் வேண்மொகலின் '*நீமொழியும 

மயமறிந் துரைச் தியால்'” என்றதாம். (cos) 

உளத்தனவான்மகக்கனவாயு இக்குமவை குறிப்பினாற் 

ஜெளிததுரைத்தல்சீர்மைத்ேே.தூ தர்செயலித்ராகும் 
  

கடமைகளை. 

* ஐம்பொறிகளாவன-- மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி, 

1 தருச்குறள் ௭0.ுதிகாரம் ௫-செய்யுள்,



Motor GOSS ST gM. UL, ௨௩௯ 

விளக்கமூ.றநீயலதா..ர நிவரிவைமெலியுமெனை 
யளித் இடு தவிரைவினிற்போயாய்தாவிமட.வனமே 

இ-ள். ஆய் - மிகமெல்லிய, சாலி -இறசையுடைய, மடம் 

இளமைபொருக்திய அனமே- அன்னமே! உளத்தன.- (ஒரு 

ar) wes Sera குணங்களானவை, மு.கச்சனவாய் - முகச் 

இடத் சனவாகி, உ இக்கும்-கசோன்று॥்; அவை-அக்குணங்களை, 

குறிப்பினால் - (அம்முகக) குறிப்பிரலே, செளிச்து - அறிந்து, 

உரைத்தல் - சொல்லுதல், சாரமைசேேச- சிறப்புடைச்தாகும் ) 

fi BT — St 69 8), செயல் - சொழிலான த, இதருாகும் - இதி 

தன்மை தாகும்; இவை- (ஈஎன்மனச்திவுள்ள) விவற்கை, 

விளச்சடற- விளங்கு சறுற, நீயலச -நீயல்லாமல், அர்-(வேறே) 

யாவர், அறிவர் - அறியவல்லவர்) விலைவினில் - சீக்இரத்இல், 

போய் - (ஈளமகாராஜனிட சீதப்) போய், மெலியும் - வருந்து 

இன்ற, எனை- என்னை, அளித திடுகி- காப்பாற்று எ-று, ஆய்- 

கோதுடின்ற எனவும் பொருள். 

ear a, சன - விருப்பு வெறுப்பு முதலியன. அவை முக்த 
சனலா புதிக்குமென்ற து, “99 6 & gst Ow பளிங்கு 
போனெஞ்சல் கடக ௪.காட்டி மூகம்” என்பகனாலும், அவை 
குறிட்பிஞற் றெளிச்துரைச்சல் சர்மைசசென்றது, T குதிப் 

பிற் ரு நிப்புணர்வாரை புறுப்பிறுள், யாதுகொடுத் துங்கொளல்?' 
என்ப சணாலும், அறிக. செயிதெனற்பாலது தொடை நோக் 
இச் சதெளித்தென விகாரப்பட்ட ௮. விளக்கமுறல் - ஐய் இரி 
Ser Ju dud ope. நீயலசாஈறிவரெனவே விவேகியாகிய நீயே 
யஜியவல்லா யென் றதாயிற்று யாவர் என்னுஞ் சொல் யா என் 
78, 9g) Of என விகாரப்பட்டது. (௧௦௭) 

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி மாசிரியவிநத்தம். 

என்னவாங்கு வெவிப்படையிற் ௫ குயிலுகாணவின்னமி 
ழ்திற், கன்ன தபற கோற்ே > pool கனிபிற்கனிக்த மொ 

மிஈவிலும், பொன்னம்பாவை யன்னாடன் னுள்ளக்ே Fi 5 Hl 

மகிழ் புரியா, வ வன்னங்கண்ணா லருந்துதல்போ னோக்கச்சில. 

சாலலறையுமால். 

(இதனாற் பின்பு ௮ன்னஞ் ல சொற்கள் பேச 
தொடங்னெமை சொல்லப்படுெ ஐ_து.) 

இ-ள். என்ன --என்று, ௮ன்னம் - அன்னமான து, ஆங்கு- 

௮௩ சச் சோஷையினிடச். ௮, வெளிப்படையின் - வெளிப்படையி 
  

* திருக்குறள் எக-அ௮திகாரம் ௬- செய்யுள், 
t ” n க செய்யள்,
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னாலே, குயிலும் - கோகிலமும், நாண - வெட்கமூற, இன்னமிழ் 

இன் - இனிதாயெவமிர் த தீ.தினும், கன்ன ற்பாடகின் - சர்க்கஸரக் 

குழம்பினும், சோற்றேனின் - கொம்பு தேனினும், கனியின்- 

முச்கனியினும், சனிர்த - சுவைமிகுக்.த, மொழி - இந்தச்சொற் 

களை, நவிலும் சொல்லிய, பொன் - பொன்மயமாஇய, அம்-அழ 

யெ, பாவையன்னாள் - பரவைபோல்பவள த, உள்ளம்-கரு ச்சை, 

தேர்ந்து - றிந்து, மகிழ்புரியா - ம௫இழ்ந்து, கண்ணாலருந்து தல் 

போல் - கண்களால் ஸிழுங்குசல்போல், நோக்கி - (அவளைப்) 

பரர்த்து, சிலசொல் - வசொம்களை, அறையும்-சொல்லும் எ-று. 

பொன்னம்பாலை யன்னாடன்னுள்ளம் - நளனிடத்துப் பற் 

ஜிய தவளறு மணோக்சயம், தன்னைத் தாதனுப்பிய வரசன் 
- 
\ காரியங்கை கூடுசலால் ம௫ழ்க்கசென்ஈ.  கண்ணாலவருந்துதல் 

போனேச்கல் -அஇக விருப்பக்சோடு பார்ச்சல்) இது உலக 

வழக்சச் சொல்லாசலால் உலகவமக்தநவ்ற்ரியணி. இதுமுக 

விருபச்சாறு பாட்டுகள் பெரும்பாலும் மூன்றாக சீரும் 2 (OP GB 

ரூம் காய்ச் சீர்களும் மற்றை நான் ரு சீர்கணாம் மாக்சீர்களும் ஆகி 

வருகிற கழிமெடிலமி. கான்குகொண்ட ஆசிரியவிருச் சங்கள். () 

Sh GON BIT) hep, sb D1 முலிகச்செப் பெனலாய்ச்சுருங்கி fl 
. உரு B/D a). . . 

மைறுசுப்பு, eu nvm ri BG cb LDU வருமுலயா யுரைத்தமாற்ற 
0 உ ம வி தனது . os 80. உரு ப உ p உட 

மயயாமம, ல ROT (BI 5) 7 Wh OO WHT NSO AI ad I Ml Ay Go BF 
. க . “ப் ’ ° . கு ந ௩ 

மிதயதது, எணங்குகோய்செய் தலர் நாற்று Lo phi Biol ea Th el 
a CM] HEBO OI, 

( இதனால் நிர்சயமிருக்காற் காரியம் எளிதின் முடியு 

மெனல் சொல்வபைபடு&ள் றது.) 

(ள். சுணங்கு - சேமலானது, பூச்து - படரப்பெற்று, 

குலிசச்செப்பெனலாய் - இங்குலிகச் தினாலாயெ செப்புகளெனற் 
சாகி, நுழை- நுண்ணிய, நுசுப்பு - இடையான ஐ, சுருங்இ - 
இளைச்து, வணங் - வளைந்து, சேம்ப - வருந்த, வரு - வளர் 
இன்ற, முலையாய் - ருூலைகமாயுடையவசே! உரைத்த - (உன் 
னார்) சொல்லப்பட்ட, மாற்றம் - சொல்லான, மெய்யாமேல்- 
ச.த.தியமாயின், ௩ளற்கும் - களராசனுக்கும், நினக்கும் -உனக் 
கும், இதயத்துள் - மன த்தின்சண், அணங்கு - வருச்சஞ்செய் 
இன் ற, நோய் - (காம) நோயை, செய்து- உண்டாக் இ, அவர்தூற் 
லம் - பழிமொழியைப் பரப்புடின் x, அ₹ங்கனொருவன்-மன்மத



tT S55 ST ML lav, ௨௪௪ 

ஜனொருவன், இருச்ச - உளனாகஈ, இணங்கு - (உம்மிருவரையும்) 

பொருசத்துசற்கு, வாயில் - சம்இிசெய்வோர், யார்-எவர், வேண் 

Qin ew, 

அஈங்கன்--அகங்கமில்லாசவன், மன்மதன். இங்குலிகமெ 

னற்பாலது குலிகமென முசற்குறைந்சது. இங்குவிகச்செப்பை 

உபமானமாக்கயெது செற்றிறமும் ஒளியும் பற்றியென்க. அங்க 

ஹஞொருவனிருக்க இணங்குலாபில் யார்வேண்டும் எனவே ௨ம் 

மிருவரையுங் கூட்டுக்கு மன்மகனொெருவனே போதுமாசை 

யால் டுதுகாரியக் திலே யான்செய்யக் டந்த வுபகாரமொன் 

ga சண்டிலேனென் றசாயிற்று. இணக்கென்னும் பிரவினை 

தொடைகோக்கி இணங்கென விகாரமாயிற்று, (௧௦௯) 

கடல்சூழ் புவியிற்பாதல ச லமரருலூற்கவின் றிகழு 
ங், கொடிநேரிடையார்யாரென்ன நின்னையாங்கள் கூறுதலு 

உ உ டு ட்ட a0: ம், படி யேழ்புரக்கும்வேர்துளத்துப் படைவே.ர்பகழிபுகு 
“5 * ro ச ஐ . ச ச ச 

வ திபோய், மடமாமனாக்கிசியுறைதன் மறர்சாப்கொல்லோ 
. TO 

மறை த்தனை2பா, 

|இ.துமுசு லொன்ப தபாட்டிக்களால் அன்னம் ஈளனுடைய 

காட்கிமுக லிபா ற வசன தகளைய/ாணர oh A | BO) ain டங்கி 

இகனாலே செலிப்புலலக்காட்டு யணம் BH 

சொல் லப்படுசின் றது | 

௫-ன். மடம்- இளமைபொருக்திய, மான் - மான் (கண்) 

போலும், கோக்க - கண்களையுடையவளே ! படியேழ்- ஏழுதீவு 

களையும், புரச்கும் - காக்கின்ற, வேந்து -ளமகாராசனானவன், 

கடல் கடலான), சூம் சூழப்பெற்ற, புவியில் - பூலோகத் 
திலும், பாசலத்இில்- நாகலோகத்திலும், அமரருலடல் -தேவ 

லோகத்திலும், கவின் - அழசினாலே, திகழும் - விளங்காநின் ற, 

கொடிகநேரிடையாள் - கொடிபோலிமடையை யுடைய மங்கை, 

யாரென்ன - எவளென்றுவினாவ, யாங்கள் -யாங்கள், ரின்னை- 

உன்னை, கூறுதலும் - சொல்லு சலும், படை-படையையுடைய, 

வேள் -மன்மசனது, பகழி - பாணமானது, புகு - சென்ற, 

வழி - வழியால், போய் - சென்று, உளச்து- (அவன்) மனச் 

. இன்சண், நீ- நீ, உறைசல் -இருச்கைஒய, மறந்தாய்கொல்- 

மறந்தாயோ, மறைச்சனையோ-(எனக்கு)ஒளிச் சனையோ எ-று, 

.... நாங்கள் உன்னுடைய குணாதிசயங்களைச் சொல்ல என்று 

கேட்டறி்தானோ அன்றுமுசலாக வுன் மேலாசைகொண்டு மன் 
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௨௪௨ | COG Lm GD, 

மதபரணங்களினாலே வருக் இ உன்னைநினை ச் திருக்னெறானென் 

பது கருத்து. மறத், சற்குப்பேடைமையும், மறைத்சற்கு நாண 

மும், காரணங்களாகும். கேட்டறிதலும்' பார்த், தறிதலோடொச் 

sO) 6 am Aur se pa. (௧௧௦) 

ஈட்டுமணிகள்பலதெளித்துன் னெழு தற்கரியதிருவுர 

வம், கோட்டுங்ழிதான்முலைசோட்டப் பரப்பின்றென்னுங் 

கொடி. மருங்கு, தீட்டவனைகோனு திநுண்மை யிலதென்றெ 

ண்ணித்இிகைக்குமுளம், வேட்டுநெடுங்கண்ணிமையா மனோ 

க்கித்தளரும்வேல்வேர்ே த. 

[இதனாற் சத்திரக்காட்டி சொல்லப்படுன் ௨.து.] 

(-ள். வேல்- வேறத்படையையுடைய, வேந்து-ஈளமகாராச 

னானவன், உன்-உனது, எழுசற்கரிய-(௪.,௪ இரக்கார.ரா)லெழுது 

தற்கரியதாகயெ, இரு - அழகிய, உருவம் - (உன த;) வடிவதை ௪, 

ஈட்டு- (சன்னாற்) சம்பா க்கப்பட்ட, பல - பலவகையாகிய, 

மணிகள் -மணிகளை, செளித்து-பதிச்து, கோட்டும்- எழுது 

இரான், மூலை- (உனி) முலைகளை, கோட்ட-எழுதுதற்கு, இழி- 

படத இல், பரப்பு - அகலம், இன்றென்னும் - இல்லையென் 

கிறான், கொடி - பூங்கொடிபோலும், மருங்குல்-((உன த) இடை 

யை, தீட்ட- எழுது தற்கு, வனைகோல் - தூலிசைச்கோலின ௪, 

௮.இி- நுனியின்௧ண், அண்மை- கூர்மையான து, இலசென் று- 

இல்லையென் ற, எண்ணி- நினை சத, இசைக்கும்- இிகைக்கிருன்,, 
உளம் -மனச்தில், வேட்டு- விரும்பி, நெடுங்கண்-ரெடியகண்ச 

ளானவை, இமையாமல் - இமையா இருக்க, நோக்கி - (அவ்வடி. 
வச்சைப்) பார்ச்து, சளரும் - வருந்துறொன் எ-று, 

மணிகள் பலதெளிச்சலாவது ஒன்பதுவகை மணிகளிலே 
எவ்வெம்மணி யெவ்வெவ்வுறுப்பிற்கு ஒத் இருக்குமோ அவ்வம் 
மணியை அவ்வவ்வுறுப்பைச் செய்யு மிடத்துப் பதித சலாம், 
அவையாவன கண்ணுக்கு நீலமும், பல்லுக்கு மத்தமும், HS 
7,சிதுச்குப் பவளமும் போல்வனவாம். வினோதோபாயமாக த் 
சமயந்திக்குச் சமானமாக வெழு ப்பட்ட சிச்திரமாதலால் ௮௪ 
னைப் பார்த்தலுங் சாட்டியாமென்ச, (௪௧௪) 

பரு துங்கழுகுங்கொடி.யினமு மருக் தீப்பகைஞருடற 
டந்து, விருந்துசெய்யுஞ்சுடர்வடிவேல் வேர்தனுயிருரீயெ



அன்னத்தைத் ST HALL. Lied. ௨௪௩ 

ன்னும், பொருந்துங்காமப்பிணிநீக்குப் புலம்புதிர்த்தின்னு 
யிரளிக்கு, மருந்துநியேயென்றெண்ணி மகழ்தூங்குளத் 
தோடி.ருந்தயரும். 

[இதனால் வேட்கையும் உள்ளு தறஞ்சொல்லப்படுகன் 5.து.] 

இ-ள். பருந்தும் - சேனங்களும், கழுகும் - எருவைகளும், 

கொடியினமும் - காச்சைக்கூட்டங்களும், அருந்த-தின்னும்படி 

யாக, பகைஞர் - பகைவருடைய, உடல் - உடம்புகளை, தடிந்.து- 

துணித்து, விருந்துசெய்யும் - (அவற்றிற்கு) விருந் துசெய்கன் ற, 
சுடர் - ஒளியும், வடி - கூர்மையும் பொருந்திய, வேல் - வேலை 

யுடைய, வேந்தன் -௩ளமகாராசனானவன், உயிரும் - (ser) aul 

ரும், நீயென்னும் - நீயாக வேண்டுகிருன், பொருந்தும் - (தன் 

னைப்) பற்றிய, காமப்பிணி - காமகோயை, நீச்ச - ஒழித்து, 

புலம்பு -(அசனாலாகின்ற) துன்பத்தை, நீர்த்து - நீர்வித்து, 
இன் - இனிதாகய, உயிர் -(சன்) னுயிரை, அளிக்கும் - சாப் 

பாற்றும், மருந்தும் - ஒளடதமும், நீயேயென்று - நீயேயாக, 

எண்ணி - (இடைவிடாத) நினைத்து, மகிழ் - மஇழ்ச்சியில், 

தூங்கு - பரவசப்பட்டிருக்கின் ற, உளத்தேடடு- மனத்துடனே, 

இருந்து - தங்கி, அயரும் - வருந்துகிறான் எ.று. 

௮.ரசனுக்குச் சொல்லப்பட்ட வெகுளிச் சுவையைப்பற்றிய 

விசேடணம் உவகைச்சுவை சொல்லப்படு மிவ்விடத் திற்குப் 

பொருக்துமோ வெனின் அரசனது நிகரற்றபராக்ரம தைரி 
யத்சைக்காட்டி இப்படிப்பட்டைரியமும் உன் பொருட்டு இப் 

போது அழிந்ததென்று அறிவித்தற்கு ௮வ்விசேடணஞ் செய்த 

லாற் பொருந்துமென்க. இதுபோல் வருவன பிறவும் இப்ப 

டியே யமைத்துச்சகொள்க, அவளைச் தன்னுயிர்போற் Apes 

பொருளாகப் பெறல்வேண்டுதலால் வேட்கையும், ௮வளாலன் 

ஜிச் தன்காமநோய் தீராதென்று அதற்கு மருந்தாக இடை 

விடாது நினை ச இருத். தலால் உள்ளு லும் ஆயின. (௧௧௨) 

தேற்ராரொளிருமணிமெள ஏியிடறித்தேய்ர் துவிளங்குககக் 
கூற்றாமென்னுமால்யாளைப்பிடறிற்றோன் HOW Poe Hue 
வாற்றாராகியாடவரும்பெண்மைவிரும்புமடல்வேர்தன் 
வேற்றோர்பொருவிலைம்புலலும்விழையாவாகமெலியுமால், 

[இதனால் உள்ளு தலாலாபெ வேற்றுப்புலவெறுப்புச் 
சொல்லப்படுகனெ £.து.] 

இ-ள். தேற்றார் - பகைவரது, ஒளிரும் - விளங்காகின் ற, 
மணி- நலமணிசளாலாயெ, மெளலி- மகுடத்தில், இடறி-தாச்



௨௪௪ நைட தம, 

குண்டு, தேய்ந்து - தேய் தலால், விளங்கு - விளங்காகின் ற, நகம்- 

நகங்களையுடைய, கூற்றாமென்னும் - (கொலையிலே) யமனெனப் 

படுகின்ற, மால் -பெரிய, யானை -யானையின து, பிடரில்-எரு,ச 

ச.தி.இல், தோன்றும் - காணப்படுஇன் ற, எழில் - (சன) சழகை, 

குறியா-ரினைத்து, ஆடவரும் - புருடரும், நற்றாராக- பொறுக்க 

மாட்டாசவராக, பெண்மை - பெண்வடிவச்மை, விரும்பும்- 

விரும்பப்பெறுஇன் ற, அடல்வேந் சன் - வெற்றிவேந்தனான வன், 

வேற்றோர்பொருளில் - (உன்னிடத் சன்றி) வேரொருபொருளி 

டதத, ஐம்புலனும் - பஞ்சவிடயங்களும், விழைவாயாக - விரும் 

பப்படாதனவாக, மெலியும் - தளர்கின்றான் எ-று. 

ஆடவருமென்னு மும்மையுயர்வுஏிறப்பு, தமசாண்வடிவத் 

இற்றாழ்ர் த பெண்வடிவமாயயெ குற்றத்தால் ௩களனைப் புணா்சலா 

இயகுணம் உண்டாதல்கண்டு அதனைப்பெறல் வேண்டுசலால் 

வேண்டவணி. வேற்றோர் பொருளிலைம்புலனும் விழையாவாக 

மெலியுமெனவே உணவுமுதலியவற்றையும் வெறுச்து உன் 

னையே விரும்புகின்றன னென்றதாயிற்று. ஐம்புலன்---சுை- 

ஒளி-ஊழு - தசை நாத்த றம் என்பண் ஐம்புலன்களும் ஒருச் 

DIL gC gs wor@acrus * ‘soon OC aL Gow Cult Fg) தறியு 

மைம்புலனு - மொண்டொடிகண்ணேயுள”' என்பசனாலறிச. 

விழையாவென்னுஞ் செய்விலை செயப்பாட்ட்வினைப்பொருளிலே 

வந்தது. (௪௪௩ ) 

கார்க்கும்வென்மையலித்திருண்ட கரியகூந்தற்கனம் 

குழையா, யாரக்குஞ்சரும்புமிசை , தேனும் வண்டுஞ்சுழ 
லுமைங்கணை வேள், போர்க்க குமெலிக்தோ வெண்டிங்கள் 
பொழியுகிலவிற்ே றம்பிே யா, பார்க்குந்தோறும்பு திதாக வு 
டலமெலியும்பார்வேக்தே, 

[இகனால் மெலிதல் சொல்லப்பட$ன் ற._த.] 

இன். கார்க்கும் - மேகத்திற்கும், வெண்மை - வெள்ளை 

நிறச்தை, அளித்து - கொடுத து, இருண்ட - கறுத4, கறிய 
பெரிய, கூந்தல் - கூந்தலையும், கனம் -கனம்பொருந்திய, குழை 
யாய - குண்டலத்தையுமுடையவளே ! பார் - பூமியையுடைய, 

வேந்து -நளமகாரரசன், ஆர்க்கும் - ஒவிசெய்கின் ற, சுரும்பும்- 
பொதி வண்களும், இசை - இசைபாின்ற, சேனும் சேன் 
வண்டுகளும், வண்டும் - கருவண்டுக ரம், சுழலும் - சுழலப் 
பெதறுகன் ற, ஐங்கணை - - பஞ்சபாண ச்சையுடைய, வேள் - மன் 

ம,சனது, போர்ச்கு - சண் டையினால், மெலிந்சோ - இளைத்சோ,.



அன்னத்தைக் தூதுவிட்ட படலம், ௨௪௫ 

வெண்டிங்கள் - வெள்ளிய சக்தரனத, பொழியும் - சொரியப் 

பட்ட, ரிலவின் - நிலாவினாலே, சேம்பியோ - வருக்தியோ,பார்க் 
குக்சோறும் - காணுக்கோறும், புதிசாக-நாசனமான தாக, உட 

உடம்பு, மெலியும் - இளைச்சப்பெறுஇன்றான் எ-று. 

கார்க்கும்வெண்மை யளித்திருண்ட வென்றதற்கு மேகச் 

தைப் பார்ச்லு மிகச்கறுத்த வென்பதுபொருள். பார்க்குக் 

கோறும் புதிதாக வுடல்மெலிசலாவது மூன்பார்க்கப்பட்ட வள 

விற் பின்பார்ச்கப்படிசிற வளவுகுறைந்து போதலாலே வேறு 

பட்டு சோன்றல். சுரும்பு எல்லாமனத்தினுஞ் செல்வது. 

சேன்-1ல்லமணச்சே செல்வது. இதனைச் தணமாலையாரிலம் 

பகத்து “மங்கை நல்லவர்கண்ணுமனமும்போன்”” என்வரூஉஞ் 

செய்யு கு ஆசிரியர்நச்சினுர்க்கினியர் உலா த சசனாலுமுணர்க. 

அலர்வார் பக பிதுர். து.துர%் தாகமெலிவித் திரிதலன் மி 

ச், சலைள்வேக்தனிய ல்பனை த்துங் கவர்ந் கான்போலுந் 

திங்கிழைத்துன், முலைமேற் கூடப்பெறுமெ aS ar al GIO} 

மியதி.றுமு.வக்குறைவற், றுலையாக்காமங்கொடுன்றொழும்பு 

முழப்பராணு மிழக்குமால். 

|இகனால் நாணுவரையிறத்தல் சொல்லப்படுகின் ஐ.து.] 

-ள். சிலை -கருப்புவில்லையுடைய, வேள் - மன்மசனான 

வன், வார் - நெடிய, அலர் -மலர்களாஇயெ, பகழி- பாணங்களை, 

இரர்துதரந்து-செலுச் இச்செலுச்தி, ௮சம் - உடம்பை, மெவி 

வித்திசதலன்றி - இளைப்பிததலல்லாமலும், வேர்சன் - அரச 

னுடைய, இயல்பனைச்தும் - (பாவச்சையஞ்சு தல் இழிதசொழி 

Gnome மூதலாகிய) சுபாவகுணமுழுதையும், சவர்ந்தான்போ 

லும்-வெளவிச்கொண்டானோ, (எனென்றால்) தீங்கு-பாவத்தை, 

இழைச்- செய்து (௮அசனாலே), உன் முலைமேல் - உன்சொங் 

கைகளின் மேலே, கூடப்பெறுமெனிலோ - கூடப்பெறலாமென் 

ருலோ, அருவும் - அப்பாவத்தையும், இயற்றும் - (அஞ்சாது) 
செய்வான், முதுக்குறைவற்று -பேரறிவற்று, உலையா-கெடாத, 

சாமம் - காமச்சை, கொடு-கொண்டு, உன் -. உன் னிடச்சே 

(செய்யப்படுவதாகிய), தொமும்பும் - அடிமை ச்சொழிலிலும், 

உழப்ப- முயலு ற்கு, நாணும் - நாணத்தையும், இழக்கும்- 

விட்டுவிிவான் எ-று, 

பாவம் கொலை சலியன. பெண்ணேவல் இழிசொழிலா 

தல் பெண்ணேவல் செய்தொழுகு மாண்மையி னாலுடைப்



௨.௪௬ நைடதம். 

பெண்ணே பெருமையுடைச்து”' SET FE) vps. ஆயினும் 

அதுசாமமிச்சவாடவர்க்குரித்சாதல் மடுக்கோகடலின் விடுதி 

மிலன்றி மறிதிரைமீன், படுக்கோபணிலம் பலகுவிக்கோபரன் 

நில்லைமூன் நிற், கொடுக்கோவளை மற்று நும்மையர்க்காய குற் 

றேவல்செய்கோ, தொடுக்கோபணி மீரணியீர் மலர் geet 

குழற்கே?' என்னுங் திரலநட்பா வானு மறிச. மன்மதனை வேந்ச 

னீயல்பனை த துங் சவர்ந்தவனாகச் குறிச்சலால் தற்தறிப்பணி. 

உலையாச் சாமக்கொடுந் துயரமூழந்து என்றும் பாடமுண்டு, 

ஆக்கஞ் செப்பற்குத் தடையாகயெ காண ச் தினிழப்பை யிங்ங 

னங்கூறவே அதுவுந் தோன்று லறிக. (௧௧௫) 

நின்சிருருவு வெளிப்படுத னோக்ிநோக்க நிலைதளரு, 
மென்பூடுருக விளமுலைமேற் புல்லுமுனிந் தா யெனவருச்.து, 
மன்போடூட நீர்த்தனன்போ னகைச்குமகன்றா யெனவெ 
வியிற், பின்போதருஈல் லுணர்கிழர்த பித்தாபோலப் பே 
அஹுமால், 

[இதனால் மறத்தல் சொல்லப்படுகின்ற.து 

௫-ள், ரின்-உனது, சீர் -சிறப்பும்பொருந்திய உருவு- 

வடிவமான த, வெளிப்படுசல் தோன்று சலை, நகோச்சநோச்- 

பார்த்துப்பார்த்து, நிலை- (தன்னறிவு) நலை, தளரும் - தளரு 

இன்ரறான், என்பு - எலும்பும், ஊடுருக-உள்ளுருக, இள-இளமை 

பொருந்திய, முலைமேல் - (அவ்வடிவத் தின்) முலைகளின்மேல், 

புல்லும் - சழுவுகின்றான், முனிந்சாயென - ஊடிஞாயென்று, 

வருந்தும் - வருந்துகென்றான், அன்போடு - ஆசையினால், ஊடல்- 

அவ்வூடலை, தீர்ச்தனன்போல் - நீக்ெவன் போல், ஈசைக்கும்- 

சிரிக்கின்றான், அ௮கன்றாயென - நீங்கனுயென்று, வெளியில்- 
வெறுவெளியில், பின் - (அவ்வடிவச்தின்) பின்னே, போதரும்- 
போகின்றான், ஈல்லுணா்வு -ஈல்லறிவை, இழந் ச- துறந்த, பித் 
தர்போல - பித்தம் பிடிச்சவர்போல், பேதுறும் - மறவியுற் 
இிருசக்சன்றான் எ-று. 

— உருவு வெளிப்பதெல் - விருப்பச் சாவிடைவிடாது “சிந் இச் 
கப்பட்ட வுருவுபோல்வதுபு 2 இ விகாரச் இதனாலே வெளியிலே 
Csrag se. பகையில்லாமையால் ஒரு காலத்திலே கூடச் 
தக்க இ௫்தளர்தல் -புல்லு,சல் - வருந்தல் - நகைத்தல் - பின் 
போதரல் - என்றெ UNM OM HEE FLL gen ss சொல்லு சலி 
னாலே கூட்டவணி. வெறு வெளியிலே அவ்வுருவு தோன்று 

கலைச் சொல்லவே நோச்குவ வெல்லாமவையே போலுஞ் சொல் 
ஐப்பட்ட தாயிற்று, (௧௪௯)



HOM SOSH ST GML i. LiL, ௨௪௭ 

புலவுகான௮ும்வேல்வேர்தர் சேனைப்புணரிகடந்தெதிர 

ற், நுலவுநிடதக்கடாயானை யுனதுவிரகப்பேராற்றி, னலையி 
னிலைகாண்பரிதாகி யந்தோவாழ்ர் துமயங்கயெதாற், இலை 

சொணுதலாய்பின்னர்வரு மவத்தைச்சேரா தருள்புரியாய், 

[இதனால் மயச்கஞ் சொல்லப்படுகின் ஐ.து.] 

இ-ள், லை - வில்வடிவத்ை, கொள் -கொண்ட,ந தலாய்- 

நெற்றியையுடையவளே ! புலவு -(பகசைவ) ரூனால், நாறும்-நாறு 

இன் ற, வேல் - வேலையுடைய,வேந்தர் - ௮ரசரது, சேனை-சேனை 

யாயெ, புணரி- கடலை, சடக்து- சாண்டி,எ.இரற்று - எ திரியில் 

லாமல், உலவும் - இிரி௫ன் ற, ரிடசச்சடாயானை -நளனாயெ களி 

ரூனது, உனது- உன்சம்பந்தமாயெ, விரகம் - விரகமென்ற, 

பேர் - பெயலரயுடைய, ஆற்தின் - ஆற்றினது, அலையின் - அலை 
யில், நிலை நிலையை, சாண்பதரிதாக - காணமாட்டாததாூ, 

அழ்ந்து - முழுகி, மயங்கெது - மூர்ச்சிச்ச த, அந்தோ - ஐயோ, 

பின்னர்வரும் - (அ௮ம்மயக்கச் இதன்பின்) வருவசாகயெ, ௮வ.த்ைத- 

(சாச்காடாகய) ௮வஸ்ைைசபை,சேராது - அடையாமல், அருள் 

புரியாய் - அருள்செய்வாயாக எ-று. 

நிடசன் கடாயானை - நிடசக்சடா யானையென விகாரப் 

புணர்ச்சியாயிற்று, பல்லாயிரவர் கூட்டத்சாற்மேன் நியதென் 

னும் பெருமைபற்றிச் சேனையை ஆறென்னாது சடலென்றும், 

ஒருச்தியாற் ரோன் நியசென்னுஞ் சிறமைபற்றி வி. ரகச்சைகச் 

கடலென்னாது அறென்றும், உருவசஞ்செய்சசென்க, அற்றள 

வாடிய காரணச்திற்குப் பெருமையாகய தருமங்குறைவாயிருப் 

பக் கடலைக் கடந்தயானை முழுகு லாகிய காரியம் பிறத் தலைக் 

சொல்லுதலாலே பீரிதாராய்ச்சியணி. இதற்கு உருவகம் அங் 

கம். கொடுமை பற்றிக்கூற நாவெழாமையாற் சாக்சாட்டைப் 

பின்னர் வருமவச்சையென்று கூறிற்று, (௧௧௭) 

குடங்கையணையிற்பகைவேர்தர் துயிலுங்கொற்றமுற் 

றத்து, மடங்கலனையபோர்மீளி யின்னவாறும திமயங்கித், 

தடங்கொண்முலையாயெனைத்தாது நின்பால்விடுத்தான்றள 

ர்்திடேன், முடிந்தததுவுமிருவிறு முன்னர்ச்செய்ததவப் 

பேற்றுல். 

(-ள். தடம் - மலைவடிவதை5, கொள் - கொண்ட, மூலை 

யாய் - முலைகளையுடையவளே ! பசை - தன்னே பகைத்து,



வேதர்- அரச.ரானவர், குடங்கை - உள்ளங்கையாகயெ, அணை 

யில் - தலையணையில், துயிலும் -நிச்தியைசெய்யப்பெற்ற, கொற 

றம் - - வெற்றிபொருந்திய மு முறிறத்து - முற்றத்தையும், மடங்க 

லனைய-ஆண் சங்கம்போலும், போர்-போர் சீ கொழிலையுமுடைய, 

மீளி- ௮ச்சாளைமானஉன், டன்னவாறு - இப்படிப்பட்ட வித 

மாகு, மதிமயங்கி - அறிவுகலங்கி, நின்பால்-உன்னிட தது, தா த 

தூதாக, எனை - என்னை, விடுத்தான் - அனுப்பினான், சளர்க்இ 

டேல் - (ரீ) வருந்தாசே, இருவீரும் - நீங்களிருவரும், முன்னர்- 

ற்பிறப்பிலே, செய்ச சவப்பேற்றால் - செய்த தவத்தின்பய 

லே அதவும் அச்சாரியமும், முடிந்தது-முடிவுபெற்றது எ-று 

ஒருவர்க்கொருவர் பெறு தற்தரியபொருளாக நிற்றலால் இரு 

வீரு முன்னர்ச்செய்கத சலப்பேற்றாலென் ஈது, அதுவென்றது 

தூ திற்குப்பயனாகிய லிலாகச்சைச் சுட்டிரின் றத. விரைவுபற்றி 

மேடியுமென் றதுமுடிட்கசென விரட் சகாலம்தாற் கூறப்பட்டது. 

முருகன்வே லு. முக்கண்ணான் முடித்தபுனிற்றுப்பிறை 
ச்கொழுர், துரு, இரு நவி; sor lene (UY ஈன்பாய. லுங்கண் டூ.கல.து கல 

பேசகலல்கு, 6 ஒருவமாக ச தணிக்கவர்ர், த வுனக் GDH Peo 
தமொயு ழஞும், கரடக்களிம்றுகளனுள்ளங். கவுமாதுவியப் 

பாமோ, 

[ Bar (LPL a Uwe Lemp Hf) GO EH ILY ILL GOW 

சொல்லப்ப நி! கின்றது | 

இ-ள். முருகன் - சுப்பிரமவரியன ஐ, வேலும் - வேலையும், 

முச்கண்ணான்-பாம௫ிவன த, முடிச்சூராடியிறறிக் ௪, புனிற்று 

புதிய, பிறைச்சொழுந்தம் - பிறைச்சுஇரணையும், இருவின் 

கொழுநன் - இருமாலின ஐ, பாயலும் - (பாம்பாகிய) சயன ச்சை 

யும், கண் - கண்ணின தும், திலகம் - பொட்டையுடைய, நுதல்- 

நெற்றியின தும், பேர் - பெரிய, அமல் - பாந்த, அல்குல் - அல் 

குலின தும், உருவமாக - வடிவங்களாக, சனி-சனிச் து, சவர்ந் த- 

வெளலிய, உனசக்கு - நினச்சு, குதி - சான்யாறுபோல், மதம் 

மதநீரான த, ஒழுகும்-இழியப்பெற்ற, கரடம்-கதுப்பையுடைய, 

களிற்த - சளிறுபோலும், கான் - களமகாராசன ௪, உள்ளம்- 

உள்ளத்தை, கவருமாறு - வெளவுமாறு, வியப்பாமோ - ஆச்சரிய 
மாமோ எ-று, 

மருகன் முதலிய மூவர்களுந் சலைமைச்சகடவுள ராசலாலே 
யன்,மிழுருகனெனவே சட்டிள மையோ னென்பதுதோன் றலால்



அன்னத்தைத் தூதுவிட்ட படலம், ௨௪௧ 

அவன் பெரும்போர்ச்குரிய கைப்படையையும், முச்சண்ணனெ 

னவே பகையையெரிக்கு கெற்றிச்கண்ண னென்பதுதோன்ற 

லால் ௮வன் முடிக்கணிசலமாகச் சூடப்பட்ட பிறையையும், இரு 

வின்கொழுகனெனவே பெருஞ்செல்வச் சிறப்பின னென்பது 

கோன் றலால் அவன றிதுயிற்குரிய பாயலையும், கவர் சலரிதாதல் 

காட்டட்பட்டமை யறிக, அவர்பன்மையும் இவளொருமையுக் 

தோன்றத் தனிச்சவர்க்சலென்றது. கடவுளராகய அம்மூவாக 

ளுடைய அப்பொருள்களைக் கவர்சலாகிய வொரு பொருளைச் 

சொல்லச் தண்டாபூபிக நீியாயத்திற2ல ஒருமனிசனாகிய நளஎன 

துள்ள சைக் கவர்சல் சொல்லவேண்டிய தில்லையென்னு மத் 

றொருபொருள் தோன் று சலால் சேய்யுட்போரப்பேறணி. இங் 
ஙவனங்கூறவே அ௮வ்வேற்படை முதல்யவைபோற் இறந்து விளங் 

குங் கண் முதலியவற்றை யுடையையாதலின் அரசன் உன்னழ 

குக்கு எளிதிலே மயங்குவானென் றசாயித்று. (௪௧௯) 

பொன்னேயமுதேமொழிக்கரும்பே பூந்தாமரையிற் 

றிருவேநின், மின்னெரிடைதேய்ந்தறவருந்த விம்முமுலையி 

லல்லாம, லென்னேதொய்யிற்றொழிலனை க் துமெழு தலாமே 

யென்றெண்ணி, மன்னேயுரைக்குமெங்களுடன் மறுலார் 

பொழிலினிடையிருக்ே த, 

[இ.துமுத லாண்டுபாட்டுச்களால் ஈர. ரியமுடி.வை 

அதன்பின் விளைவைக் காட்டி வலியுறுத் 

தில் சொல்லப்படுதின் ஈ_து, 

(௫-ள். பொன்னே-த௫கமே ! அமுதே-அமிர் சமே ! மொழி: 
சொல்லாகிய (சாரச்தை) யுடைய, கரும்பே-மன்னலே ! பூ-அழ 
ஓய, சாமரையில் - சாமரைமலரிடச்தள்ள, இருவே- €தேவி 

யே! நின் -உனது, மின்னேர்-மின்போலும், இடை - இடை 
யானது, தேயந்து-இளைச்து, அற- மிகவும், வருந்த- நோவ, 
விம்மும் - பருக்கின் ற, முலையிலல்லாமல் - முலைகளிடத்தல்லா 
மல், தொய்யில் -பத்திக்க ற்று 'தஇய, சொழிலனை சதம் - வேலை 
முழுவதும், என்னே - என்னாகும், எழு பாமே யென்று - (ம மற் 
றொன் நி) லெழுசலாமோவென்று, எண்ணி ஆலோச, மன் 
னே -௩ளமகாராசனே, மது -வண்டுகளானவை, ஆர் - ஒலிசெய் 
யப்பெற்றிரு£இன் ற, பொழிலினிடை-சோலையின் சண், இருக்கது 
தங்கி, எங்களுடன் - எங்களோடு, உரைக்கும் - (இனிச்) சொல் 
லுவான் எ-று, 

இனிவிரைவிலே யுன்னைமணந்து உன் மூலையிலே தொர்யி 

லெழுதிப் பார்த்து அல்விரண்டிர்குக் சீகுந்திருச்ெற படியை



2(Ro நைடதம், 

யாலோடித்து ௮தனைவியந்து சொல்வானென்ற.து. தொய்யிலா 

வது சந்சனத்தாற் Ug Bulg றிக் கோலஞ்செய்் தல். “ Bay 

முலைத் தடச்இிடைத்தொய்யி லன் றியும்” எனவரூஉம் சில 

பதிகாரச் செய்யுளுறைச்சண் தொய்யிலென்பது பத்திச் © Pp. 

என்றார் அடியார்க்தநல்லார் கட்னெிமையாற் பொன்னென்றும், 

கொண்டமாத் துரையே நோய்நீக்சியின்பம் பயத்தலின் அமுதே 

யென்றும், சுவையினிமையாற் கரும்பே என்றும் கூறியதென்க. 

இன்பக்கலவிக்கரணங்க வியாவுமியற்றியிருவிறு, மன் 
புற்றவசமுறுவேனி யயர் தீர்வதற்கெம் பொலன்சிறையான்; 

முன்புற்றுயர்வா னஇப்புனலின் மூழ்குத்தண்ணென் குறுந் 
இவலை, கன்கிற்றெறிப்பவிசுதற்குக் காலமணித்தாய் ஈண் 

ணியதே. 
௫-ள், இருவீரும்-ஈளமகாராசனுநீயும், இன்பம் - சுகத்தைக் 

தருகின்ற, கலவி - புணர்ச்சியினுடைய, சரணங்கள்யாவும் - கர 

ணங்கள் யாவற்றையும், டயற்றி - செய்து, அன்புற்று - (ஒருவர் 

மேலொருவ) ரன்புமிகுந்து, அவலசமுறும் - பரவசப்படுமாறுண் 

டாகும், மேனி - (உங்) ஞடம்பினுடைய, இயர் - தஎர்ச்சியா 

னது, தீர்வதற்கு ° நீங்குதற்பொருட்டு, உயர் - உயர்வாகிய, 

வான இ- ஆகாயகங்கையின ௪, புனலில் - நீரின்சண், மூழ்கி- 

மூழுவவெந்து, முன்புற்று - முன்னிருந்து, எம் - எமது, பொலம்- 
பொன்னுருவமாகிய, றையால் - சிறைகளினாலே, தண்ணென் - 

குளிர்ச்சிபொருந்திய, குறுந் திவலை - சிறியதுளிகள், நன்இன்- 

ஈன்றாக, செறிப்ப - டட, வீசு தற்கு - வீசு சல்செய்தற்கு, காலம்- 

காலமானது, அணித சாய்-சமீபிசது, கண்ணியது-வந் தது எ-று, 

கலவிக்கரணங்களாலன-அலிங்கனம் (ட), சும்பனம் (௧௧), 

அமிர் சரிலை(௧௬), ஈசக்குறி(௮), பற்குறி(௮), குரல்(௮), சாடனம் 
. இவைவேறுவகையாகவுங்கூறப்படும், கந்தபுராணம் இக்திரபுரிப்பட ல த்தில், 

உறுத்தலேநெருக்கள்மெல்லவுரோச கலுறுதன் முன்னா ் 
மறுத்தவிர் தருவஞ்சூம்க் தவல்லியேமரமேல்கோடல் 

செறித்தவெள்ளரிஏபாலார் தீம்புனல்செயிர் இர்கா டப் 

புறத்திலோருறுப்புறுத்தல்புணர்ச்சியிற்புல்லற்பால, 

வைதகலேதுடித்தலொமல்றுமாபொப்புவிலங்குசற்றே 

யத்தரமதுககலுள்ளீடோங்குசம்புடாதிதன்னாற் 

பத்,.துடஸென் றுமேனைப்பல்வகையறுப்புகாடி 

முத்திரத்தமிர்தமுண்டனமுன்மொழிசவை ததலாமே, 
சுரிதசகமெண்ணாட்டிங்கயேமண்டலமேமஞ்௭ை 
கிரலடி.முயலின்புன்சானெய்தலினிசழேவேக்கை 

எனவரூுஉஞ் செய்யுள்களாற் காண்க, 

 



அன்னத்தைச் தாதுகிட்ட படலம், உட 

(௮), ஆ ௪௪. இவை, :**அலிங்கனமைந்தும் மிதழ்ப்பானம் 

ப.தினொன் று-மமிர் சம் பதினாறும் முசரெழுதுங் குறியெட்டுங்- 

கோலம்புனை தந்தக்குறி 9யெட்டுங் குரலெட்டுங் குவிசாடனமிரு 

நான்கொடு கூடுங்கலவிக்கே.” என்ப சனாலறிக. இவற்றினியல்பு 

கோக்கோகம் மதனதந்திரம் மு.சலிய நூல்களிற்காண்ச. (௧௨௧) 
சொல்லும்வேலுங்கூர்வாளும் கூற்றுங்கொடியகடல்லி 

டமும், வெல்லுநெடியகருங்கண்ணாய் வேல்வேக் திடத்தியா 

ன்விரையிற், செல்லுமளவுகீவருந்தேல் செல்லிற்றிகழ்பூண் 

வனமுலைகள், புல்ஓும்வேட்கைத்தேரூர்க்து வேந்துன்ன௪ 

மம்புகுவானால், 

[இதனால் ஆற்றுதல் சொல்லப்படுின் ௦ு.] 

இ-ள், கொல்லும் - கொவைசெய்இன் ற, வேலும் - வேலையும், 

கூர் - கூரிய, வாளும் - வாளையும், கூற்றும் - யமனையும், கடல்- 

கடலிற்பிறந்ச, கொடிய - தய, விடமும் - garages, 

வெல்லும்-வெல்லுஇன் ற, நெடிய - நீட்சிபொருந்திய, கர௬- கரிய) 

கண்ணாய் - கண்களையுடையவளே | நான், வேல் -- வேலையுடைய, 

வேந்திடச்து- அரசனிடத்சே, விரைவில் -874இ॥ ச.இில், செல் 

ஓுமளவும் - போமளவும், நீ - நீ, வருக்தேல் - வருந்தாசே, செல் 

லின் - போனால், இகழ் - விளங்காகின் ற, பூண் - அபரணத்சை 

யும், வனம் - சந்தனக்கோலச்சையுமுடைய, முலைகள் - முலை 

களை, புல்லும் - தழுவுதலைக் குறித் துண்டாகிய, வேட்கை 

ஆசையினாலே, வேந்து - அரசனானவன், தேோர்-ேரை, ஊர்ந் து- 

செலுத்தி, உன் உனது, நகரம் - பட்டினத்தில், புசுவான்- 

வருவான் எஈறு, 

வேந்துன்னகரம் புகுமளவும் வருந் சாசென்னாது வேல்வேந் 

இடத்தி யான்விரைவிற் செல்லுமளவும் வருந்தேலென் றமை 
யால் கேட்டவளவிலே வருவானென் றதாயிற்று. (௧௨௨) 

மடைவாய்த்தவழுஞ்சூற்சங்கம் வனசப்பொகுட்டின் 

மணியுயிர்ப்பப், பெடைராரைகடங்கருவென்னா வடைசேர் 

நிடதப்பெருமான்பால், விடைதாவென்னமடவன்னஞ் சற 

 கர்டீவிலிருப்பினொடும், படைவாணெடுங்கட்பசுந்தோகைமு 

ர கமனுரைகள்பணித்தனளால். 
(இதனால் அன்னம் விடைபெருமாறு சொல்லப்படுனெ ஐ.து.) 

இ-ள். மடைவாய் - மடையின்கண், தவழும் — ஊர்இன்ற, 

_ ரூல் - கருப்பத்தையுடைய, சங்கம் - சங்குகளானவை, வனசம்-



@ (5) 2- நைடதம், 

5 4 + ௪ * 

தாமரைமலர்களுடைய, பொகுட்டில் - கர்ணிகையில், !௦ணி-முதீ 

துக்களை, உயிர்ப்ப - ஈன்றிட, பெடைராரைகள் - பெண்ணாரை 

களானவை, தம் - தம்முடைய, கருவென்னா-முட்டைகளென்று, 

அடைசெேர் - அவயவங்காக்கின்ற, ரிடசம் - நிடததேசச்சை 

யுடைய, பெருமான்பால் - அரசன்கட் (செல்ல), விடை - உதி 

தரவை, மடம் - இளமைபொருந்திய அன்னம்-அன்னமான ௬) 

சாவென்ன - கொடுவென்றுசொல்ல, 8ிறகர் - (௮௪) னிறகை, 

தீவி - தடவி, விருப்பினொடும் - ஆகையோடும், படைவாள்-வாட் 

படைபோலும், நெடுங்கண் - நெடிய சண்களையுடைய, பசுக் 

தோகை - பச்சைமயில்போல்பவள், மூகாணுறரைகள் - உபசார 

வார்தைகளை, பணர் க்சனள் - சொல்லவியடள் எது, 

வனசம் - நீரிற்றோன்றுவது, சாமமை.  உபசாரவார்த்தை 

சளாவன - அன்ன ச இறுடைய ௩ர்குண ௩றமெய்கைகளைப் புக 

முஞ்சொற்களும் அதர்குச்சன்வணாக்கசதைக் காட்டுஞ்சொற் 

களுமாம். (௧௨௩) 

9 YOM MT TH BI நன்மொழிக விபம் 8 வல் Ws Lp. SMT 

ஞ், செல்வாய்மடந்றை சீறடியின் சவகாக்கிச்லெஇபரு, 

மைவாணெடுங்கட் டோ ியரும் வரக்கண்டயிர்ப்ப ரிலசெ 

ன்னா, வெல்வாய்வடி.வேல் வேர ஈன்பா லன்னம்விலரவில 

தியதே. 

(இதனால் ௮ன்னஞ் சென்றவாறு சொல்ஃப்டடிதன் ஈது.) 

ட-ள், இவ்வாறிருக ஐ - இல்விசமாயிருக் ஐ, உன்மொழிகள்- 

ஈல்லவார் தசைகளை, இயம்புவேலை - சொல்லிமூடிச்ச சமயச் 

தில், அமுது - அமிர்கமானது, ஊறும் - சுரகீஇன் 2, செவ்லாய்- 

செய்யவாயையுடய, மடந்தை - சமயர்தியினத, சறடியின்- 
சிறியவடிகள் த, சுவடு - சுவட்டை, நோக்இ - பார்த்துக்கொண்டு, 
சில தியரும் - தாஇிகளும், மை - அஞ்சனம் பொருந்திய வாள்- 
வாள்போலும், நெடு - நெடிய, கண் - கண்களையுடைய, சோழிய 
ரும் - பாங்கிகளும், வர - (சேடிச்கொண்டு) வர, கண்டு - (அவர் 
களைப்) பார்த்து, இவர் - இம்மங்கையர், அயிர்ப்பரென்னா - சந் 
சேடுப்பாரென்று ஈனைச்2, வெவ்வாய் - வெவ்வியவாயின் சண், 
வடி - கூர்மையையுடைய, வேல் - வேலையுடைய, Cat gerund. 
அரசனிடத்து, அன்னம் - அன்னமானக, விரைவில் - விரை 
விலே, ஏகியது - போயிற்று எ-று,



அன்னத்தைத் தூதுவிட்ட படலம், ௨௫௩. 

இவ்வாறிருந்சென்றது அன்ன ச்இன்டிறகு நீவிச்சொண்டி 

ரூந்தபடியைச்சுட்டிகின்றது. அயிர்க்தல் - இவ்வன்ன மிதுவ 

ஊ௯ரச்குமிவளிடத்சே சனியாகவிருக்துகொண்டு என்னகாரியச் 

தைப் பேரிெயசோ வென்றுசந்தேடித்தல். (௧௨௪) 

அன்னமுளரைத்தமொழியமுத மருந்தித்தெவிட்டாவா 
ர.முதக், கன்னற்கு தலையிருகண்ணுங் கருத்துமதன்பின்றொ 

டர்ந்கேகப், பொன்னம்பாவைதழற்பெய்தா லென்னவு௬இ 

ப்புலம்புகொண்டாக், கின்னற்கடலின்கரைகாணா இருந்தா 

விருக் கவேலை தனில், | 

[இகனால் அதன்பின் தமயந்தி நிலை சொல்லப்படுகன் ஐு.] 

இற், அன்னம் - அன்னச்தினால், உரைச்ச - சொல்லப் 

பட்ட, மொழி - சொல்லாசய, அமுதம்-அமிர் தத) ௪, அருந் இ- 

உட்கொண்டு, செவிட்டா - வெறுக்காத, ஆர் - உண்டற்குரிய, 

அமுதம் - அமிர்சமும் கன்னல் - சர்ச்சரைபோலும், கு. தலை- 

மழலை*சொர்சளையுடையவள், இருகண்ணும் - (சன்) னிருசட் 

பார்வையும், கருச்றும் - மனமும், அதன்வின் - அவ்வன்னச் 

இதன்பின், சொடர்ந்து- பற்றிக்கொண்டு, ஏக - போக, பொன் 

னம்பாவை - பொன்மயமாகிய பாவையை, தழல் - நெருப்பின் 

கண், பெய்காலென்ன - இட்டா (லது) போல, உருகி-கரைக் த, 

புலம்புகொண்டு . இரங்கி, அங்கு- அவ்விடச், இன்னல்- துன் 

பமாசய, ஈடவீன் - கடவின து, கரை - கரையை, சாணாது- 

காணாமல், இருக்காள் - இருந்தனள், இருக் சவேலை சனில் - (அப் 

படி) யிருந்சசமயத் தில் எ-று. 

அன்னத்தின் வாக்ரு ௮மிர்சம்போல மதுரிச்து எவ்வளவு 
கேட்பினும் போதுமென்னு மமைதியைச் தாராசதா யிருச்கை 

யால் ௮ன்னமுரைத ச மொழியமூச மருந்திச்தெவிட்டா வெனப் 

பட்டது. இன்னல் அன்னத்தால் வளர்க்கப்பட்ட ௩௭ளனாசை 

யைப் பற்றியுண்டாகிய அன்பம், இன்ன ற்கடவலின் கரைசா 

ணாமை அ௮க்கடலினுட்பட்டிருச்தல். (௪௨௫) 

ஆயவெள்ளம்புடையெய்தி யனிச்சமலரின்றா துறைப் 
பச், Geum pure? pyar கன்றச்செங்காலனக்கொடர்க் 

அ, மேயதசென்னம இகொல்லோ முருகுவிம்மகறவுமிமுர், 

தூயமலர்ப்பங்கயப்போதைத் துறந்தெம்மனையிற்புகுந்தி 

CHG av, 
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௨௫௪ நைடதம், 

[இ தமத லிரண்டுபாட்டுக்களான் மகளிர் தளாச்சியை/குதித்.து 

வினாவுமாறு சொல்லப்படுகன் ௦ஜ.] 

இ-ள். ஆயவெள்ளம் - வெள்ளம்போலு மங்கையர் கூட்ட 

மானது, புடை-பச்கத்.இல், எய்தி- அடைந்து, மூருகு-வாசளே 
யானது, விம்ம- பெருக, நறவு-தேனை, உமிழும் - கக்குகின்ற, 
தூயமலர் - பரிசு த்சமலராகஇய, பங்கயப்போசை - தாமரைப் 
பூலை, துறந்து - விட்டு, எம்மனையில் - எமது வீட்டின்கண், 

புகும் - வச, திருவே- €தேவியே! ஒனிர்சமலரின் - அனிச் 

சப் பூவின து, தாது 4 மகரஈ்சமான KI, உரைப்ப ” உறுத்த, 

சேயநிறமாம் - இவப்புநிறமாஇன் ற, €ரடிஈள் - சிறியவடிகள், 

கன்ற- வாட, செங்கால் - செய்யகால்களையுடைய, அனம் - அன் 

ன ச்சை, சொடர்ந்து-(பிடிச்கும்படியாகப்) பன்சென் று, மேய து- 

(இங்கே) யடைக்சசற்குச்சாரணமாயது, என்னமி - என்ன 

அறிவு எ-று. 
மூன்பாட்டிலே இருந்த வேலைசனி லென் றசனோடு ஆய 

- வெள்ளம்புடையெய்தி என்றசைச் கூட்டுக, எய் இமயென் வினை 

யெச்சம் பின்வரு, சச கமழுமென்னும்பாட்டில் என்னவென் 

வினைசொண்டது. என்னமதியெனவே ஈல்லறிவன்மென்றதா 

ul) © my. (௧௨௬) 

அ௮ன்னந்தொடருமயர்வதுவோ வய்லாரவ் நியுறடைந் 
தீதுவோ, பன்னும்பொழில்வாய்ப்பலவலகை யெதிர்ந்தே 
மருட்டப்பயந்ததுவோ, பொன்னங்கிளியேமடமயிலே புக 

ல்வாய்க்குயிலேபூங்கமல, மன்னுந் இருமானேயன்ன வண 
ங்குவாய்க் தம.ரகதமே, 

ஓன். பொன்னங்கிளியே - அழிய பொத்டிளியே, மட 

மயிலே - இளமயிலே, புசல் - கூவும், வாய் - வாயையுடைய, 
குயிலே - குபில்போல்வாளே, பூ - அழகிய, கமலம் - தாமரை 

-யில், மன்னும் - நிலைபெற்றிருக்கும், திருமானேயன்ன - இலக் 
குமிச் கொப்பான, ௮ணங்கு - அழகு, வாய்க்த - பொருந்திய, 
மரசசமே- மரகதம் போல்பவளே, அன்னம் - அன்னப்பறலை 
யைப்பற்றி, தொடரும் - தொடர்க்ச, அயர்வதுவோ - வருச் 
தீமோ, ௮யலார்-௮யலவர்கள து, விழியூறு- கண்ணேறு, அடைக் 
சஅவோ - சேர்ந்சதுவோ, பன்னும் - சொல்லும், பொழில்- 
சோலையின், லாய் - இடத து, பலஅலஸைக-பலபேய்கள், ௪ திர்க் து- 

எதிர்ப்பட்டு, மருட்ட - வெருட்ட, பயந்சதுவோ - பயமடைக் 
ததுவோ (௮ம்மேனி), எ-று, (௧௨௭)



அன்னத்தைக் தூதுவிட்ட படலம், ௨டுடு 

மையன்மதவெங்களியானை வீமன்வரத்தால்வருக் திரு 

வே, கையுமுகமுமரிப.ரக்சத சகண்ணுழுருகுகொப்புளிக்குஞ், 
செய்யகமலமெனவீழு மளிகளோச்சுர்இ௦த்தானோ, தொ 

ய்யிலெழு. த தட.முலைகள் சுமக்ே தோமேனி தவண்டதுவே, 

௫-ள். மையல் - மயக்கஞ்செய்இன் த, மதம் -மதச்சாலுண் 

டாய, வெங்களி - வெவ்விய செருக்கையுடைய, யானை - யானை 

யையுடைய, வீமன் - வீமராசன௫, வரத்தால் - வரத் தினாலே, 

வரும் - (மகளாய்ப்) பிறந் ச, தருவே - இருமாதே ! சையும்-(உன் 

கைகளையும், முகமும் - முகச்சையும், ௮ரி- இபேகையான து, 

பரந் ச படரப்பெற்ற, சண்ணும் - கண்களையும், முருகு-தேனை, 

கொப்புளிக்கும் - உமிழ்சன் ற, செய்யகமலமென - செக் சாமரை 

மலர்களென்றுமயங்கி, வீழும் - (வந்து) வீழ்னெற, அளிகள்- 

வண்கெளை, ஓச்சுந்திறச் சானோ - ஓட்கிஞ்செயலாலோ, தொய் 

யில் - சக்சனச்சோலத்ை, எழுது - எழுசப்பெற்ற, சடம்-மலை 

போலும், மூலைகள் - முலைகளை, சுமந்தோ, தாங்கயோ, மேனி- 

உடம்பானது, துவண்டது- வாடியது எ-று, 

ஒரு தொழிலை யிடைவிடாது செய்வோர்க்கும் ௮ .இிபாரஞ் 

சுமப்போர்கரும் உடம்பு வாடியிளைச்குமாதலால் அங்களம் வினா 

வினர். (௧௨௮) 

தாதுகமழுமலர்த்திருவே யென்னச்செவிலித்தாயர்ப 

or, பூதியணிந்தாங்கயினிகீர் சுழற்றித்தெய்வம்பராய்ப் 

போற்றிக், காதன்மயிலைக்கொடுவந்து கடி.மாமனையிற்பசுந் 

தேறற், ”தமலர்மெல்லணைமீது சேர்த்தாரவளுஞ்செயலி 
ந்தாள். 

[இதளுல் ௮வள்மனையிற் சேர்க்கப்பட்டகாறு 

சொல்லப்படுகின்ற.] 

இ-ள். தாது -மகரந்தமானது, கமழும் -மணக்சப்பெத்ற, 

மலர்-சாமரைப்பூவிலுள்ள, , திருவே-திருமாசே ! என்ன-என்று 

சொல்ல, பலர் -பலராகய, செவிலித்சாயர்- வளர்ச்ச சரய்மா 

ரானவர், பூதி-இருநீத்றை, அணி*து-(கெந்றியி) விட்டு, அயினி 

நீர் - துலத்தியை, சுழற்றி- சுற்றி, செய்வம் - குலதெய்வச்சை, 

பராய் -பிரார்ச்திச்து, போற்றி- துதிசெய்து, காசல் - ஆசை 

யைத் தருஇன் ஐ, மயிலை-மயில்போல்பவளை,கொடவந்து-கொண்டு. 

வந்து, கடி. - காவலையுடைய, மா - பெரிய, மனையில்-மாடச்தின்



௨௫௯ EL BLD, 

கண், பசுந்தேறல் - பசியே ேனையும், சதம் - குளிர்ச்சியையு 

மூடைய, மலர் - மலர்களாலாகிய, மெல் - மெல்லிய, அணைமீ து- 

சயன ச்தின்மேல், சேர்த்தார் - டெத். தினார், அவளும் - ௮,2,2ம 

wi Gud, செயல் - (தன்) செய்கைகளை, இழந்தாள் - இழக் 

தன்ள் எ-று, 

| செவிலிசசாபர் - அவஞச்குஈல்லறிவும் நல்லொழுக்கமும் 

கற்பித்து வளர்ச் சமாதர்கள். செயலிழச்சல்--உண்ணல-உடு 2 

தல்-௮ணிதல்-மு.சலிய செயல்களைமறத் சலாம். பூதியணிசலும் 

அயினி நீர்சுழற்றலும் அச்சமுதலியவற்றா லுண்டாகிய குற்றங் 

களைதற்சென்க. * பூதி -ஐசுவரிய சதைக் கொடுப்பது; இருரீறு. 

௮து “பூ தியெனப்படுஞ் செல்வவேதுவினால்'' எனச் சித்தாந்த 

சிகாமணியும், 'ரீடலுறுந்தீவினையனை ச்.த.நீ ற்நிவிடலானீறென் 

நும் - வீடில் வெறுக்கை சருதலினால் விபூதியென்றும்”” எனப் 

பேநர்ப்புராணழம் கூறுவசனாற் சாண்க. சச்தியோசாத முகச் 
இற்றோன்றிய நந்தையென்னும் பசுவிற்ரோன் நிய நீறுவிபூ த 

யெனப்படுமென்று பிருகச்சாபால உபநிடத முரைக்கின் ஐது. 

குலதெய்வம் - பரம்பரையாக வழிபடப் பெறுங்கடவுள். பூதி 

யணிதன் மு. சலிய செய்கைகளானே ருலதெய்வம் பரசிவனென்க. 

ஈங்கிவ்வானுமயில்வருர் தி யிருப்பவினவண்டிசைமிழ 
por, தேங்கொள்பொழில்வாய்முகையவிழ்ந்து செந்தே 
னிறைக்குமலர்வாவிப், பாங்கரமனிமிசைவிரித்த பனிமென் 
போதுகரியவ, ரோங்கற்றிணிதோள்வயவேந்தை யன்ன 
ஙகண்ணுற்றுவர்ததால். 

[இதனால் அன்னம் ௮ரசனைக கண்டமை 

சொல்லப்படுகன் ஐ.து.] 

இ-ள். மயில் - மயில்போல்பவள், ஈங்கு - இக்குண்டினபுர் 
தின்கண், இவ்வாறு - இவ்வண்ணமாக, வருந்தி - (காமகோயால்) 

வருந்தி, இருப்ப - இருக்சு, ௮ன்னம்- அன்னமானது, இனம்- 
கூட்டமாகிய, வண்டு - வண்டுகளானவை, இசை - இராகச்சை, 

மிழற்றும் - பாடப் பெற்ற, தேம் - வாசனையை, சொள்- 

கொண்ட, பொழில்வாய் - கேரலையின்கண், மூகை- அரும்புகளா 
னவை, அவிழ்ந்து - விரிந்து, செந்தேன் - செய்யசேனினாலே, 

* பூதப்பிரேத இராக்கதர்கள் பூதியைக் கண்டமாத்திரையே அலறி ஒடு 
வாரென்பது ''தரிபுண்டர தாரணம் தருஷ்ட்வாபூதப்சேதபுரல்ஸார'" எனவரூ 

உம் மானவபுராண சுலோகத்தாலும், ''யோகோரராக்சா'' எனவரூஉம்மலு 
ஸ்மிருதி வாக்கிெயத்தாலும் ஈன்குரைப்படுமெள்க,



அன்னத்தைக் தூதுவிட்ட படலம். 2. (ar 

ரிறைக்கும் - நிறைக்கப்பெறுன்ற, மலர் - மலர்களையுடைய, 

வாவி - சடாசத்னெத, பாங்கர் - பக்கத்தில், அமிளியிசை- 

சயன ச்தின்மேல், விரிச்ச- பரப்பப்பட்ட, பணி - குளிர்ச்சி 

பொருந்திய, மெல் -மெல்லிய, போது - மலர்களும், கரிய - ௧௫௬ 

கும்படியாக, வளர் - படுத் திருச்சின் ற, ஓங்கல் - மலைபோலும், 

திணி - இிடமுற்ற, தோள் - தோள்களையும், வயம்-வெத்றியையு 

மூடைய, வேர்சை-நளமகாராசனை, கண்ணுற்று - பார்த்து, 

உவந்து - மகிழ்ந்தது எ-று. 

பனி மென்போது கரியவள ரெனவே ௮௪ காமவெப்பங் 

கொண்டிருந்சபடி. சொல்லப்பட்டதாயிற்று, அரசன் காமகோ 
யாத்படும் பாட்டைடைகோக்கி அவன் தான் வருமளவு முயிர்பொறுச் 

திருந்கமையைக் குறித்து ம௫ழ்தலால் ௮ன்னங் கண்ணுற்று 

வர். ததென்ளார். (௧௩௦) 

பொன்னஞ்சிறையமடவன்னம் போ துமுன்னர்வேல் 
வேர், தன்னர்சனியோதுணையென்னுக் தடங்கண்பொரு 
ந்தா தோவென்னு, மின்னுக் தா் தகயெவன்ன மீளாதிருந்த 
சென்னென்னு, மின்னிலுருவுவெளிப்பதித னோக்கிநோக்கி 
வெய் யிர்க்கும். 

[இதமாக லிரண்டுபாட்டுக்களால் ௮ப்போது மாச 

னிருப்புச் சொல்லப்படுகின் ற.து.] 

இ-ன், வேல் - வேலையுடைய, வேந்து - ௩ளமகாராசனான. 

வன், பொன் -பொன்மயமாயெ, ௮ம் - அழகிய, சிறைய- சிறை 

களையுடைய, மடம் -இளமைபொருந்திய அன்னம் - அன்ன. 

மானது, போதுமுன்னா-செல்லுதற்குமுன், சன்னக் தனியோ- 
தன்னக்கனியாசவிருக்கையோ, துணையென்னும் - எனக்குத் 

துணையென்று சொல்லுவான், தடங்கண் - விலாசம்பொருந் திய 

கண்கசோயுடையவள், பொருந் தாதோவென்னும்,- உடன்டடா 

ளோவென்று சொல்லுவான், தூது -தூசாக, ஏ௫ய-சென்ற, 

அன்னம் -௮ன்னமானது, இன்னும் - இதுவரையிலும், மீளா. 

இருந்தது - திரும்பி வாராமைக்குக்கா ரணம், என்னென்னும்- 

யாசென்று சொல்லுவான், மின்னின் -மின்னல்போல்பலள து,, 

உருவு - வடிவமானது, வெளிப்படுசல் - வெளியிலே சோன்று 

தலை, நோக்கிநோக்கி- பார்த்துப்பார்தது, வெய்துயிரக்கும் - சுடு: 

மூச்செறிலான் எ-று. 

தனியென்பது சிறப்புப்பற்றிச் தன்னந் சனியென வந்.௪.து. 

தடங்கண் சொன்னேசக்கத்தால் அஃறிணை முடிபேற்றது, ௮ன்..



௨௫௮ நைடதம், 

னம் விரைவிலேசானே தஇிரும்பியசாயினும் அரசனுக்குக் கண 

் மூம் நெடுங்காலமாகச் தோன் றலால் இன்னுமென்னான். (௪௩ ௧) 

மீண்டதன்னமெனவெண்ணி வினவுமொருகாழ்மணி 

முத்தம், பூண்டபொம்மன்முலையென்னோ புகன்றதென்னு 

மருர்தாமற, காண்டல்செயினுங்கேட்பினுமென் Sor nlp 
பக்குங்கவிஈறவைச், தாண்டல்செய்யாமணிவிளக்கைக் சொ 

ணர்ர்தாய்கொல்லோவெனச்சோரும். 

௫-ல். அன்னம் - அன்னமானத, மீண்டதென - திரும்பி 

வந்ததென்று, எண்ணி - நினைக், வினவும் - வினாவுவான், 

ம்ணி- அழகிய, முத்தம் - முத்துசளையுடைய, ஒருகாழ் - ஒரு 
சரத்தை, பூண்ட-மேற்கொண்ட, பொம்மல் - பொலிவுபொருக் 

இய, மூலை- முலைகளையுடையவள், என்னே - என்னசெய்தி 

யையோ, புகன்றது -சொல்லினாள், என்னும் - என்றுசொல் 

வான், அருந்தாமல் - உண்ணப்படாமல், காண்டல்செயினும்- 
சண்டாலும், கேட்பினும் - கேட்டாலும், என்- எனத, உள்ளம்- 

மன த),௪, மயக்கும்-மயக்காநின் ற, களி௩றவை-தேன் குழம்பை, 

தூண்டல்செய்யா- தண்டப்படாத, மணவிஎச்சை-இரத் இன 

தீப, கொணர்ட் தாய் கொல்லோவென -கொண்ெக்சாயோ 

மென்று, சோரும் - தளறாவான் எ-று. 

Aesop காண்டல் செயினுங் கேட்பினு மென்னுள்ள 

மயக்குங்களி நநவையெனவே அருந்துங்கால் உள்ளஎமயக்குதல் 

சொல்லவேண்டாவாருயித்று, இவ்வாதே :'உள்ளங்களிச்சலுங் 

காணமகிழ்சலுங் - கள்ளுக்கில் காமத்திற்குண்டு” என்றமை 

திச. மணிவிளச்செனவே மற்றைச் தீவிளக்குப்போல் மழுங் 

குதலன்றி யெப்போதும் விளங்கு சல்கொள்க. பொம்மன் முலை 
௮ன்மொழிச்சொகை. என்னும் செய்யுமென்னும் வாய்பாட்டு 

உயர் திணையாண்பாற் படர்க்கைவினைமூற்று, உண்டக்கால் உள் 

ளத) மயக்கு மேனைய ஈரவு போலாது ee may ( சமயக்தி) 

காணல் கேட்டல் செய்தவழி மயக்கும் வன்மையுடைய Oger 

பான் “காண்டல் செயினுங் கேட்பினு மென்னுள்ள மயக்குங் 

சளிநறவை?” என்றதாம். (௧௩௨) 

திருக சார்மெளலிமணியுரிஞ்சித் இகழுங்கழற்காற்தே 
ர்வேர்தே, வருக்தேல்வருக்ே தனீவேண்டி.ன் வா.ரா.தனவு 
ளகொல்லோ, முருந்தேர்முறுவன்முகம்பெற்று வந்தே 
னனலுமர்ச்சைதெளிக்,- தருந்காவமுதமருக் இனன்போ 

நிபலகர ற்கேட்குமகம௫ழும்,



அன்னத்தைக் தூதுவிட்ட படலம், ௨௫௯ 

[இதனால் ௮ன்னஞ் சொல்லுதலும் ௮ர௪சன் மூமழ்.தலும் 

சொல்லப்படுகின் ற_து.] 

இள். இருந்சார் - பகைவருடைய, மெளலி - மகுடத்தி 

லுள்ள, மணி-ஈவமணிகளை, உரிஞ்சி - தேய்த்து, இசழும்- 

விளங்கார்ன் ற, கழல் - வீரக்கழலையுடைய, கால்-பா சத்தையும், 

தேர் - மகார தச்தையுமுடைய, வேந்தே-௮.ரசனே ! வருந்சேல் 
வருந்தேல் - வருந்தாதே வருந்தாதே, நீ- (இப்படிப்பட்ட) நீ, 

வேண்டின் - பெற விரும்பினால், வாராசதனவும் - (உனக்குக்) 

இடையா,ச பொருள்களும், உளகொல் - (உலசத்தில்) உண்டோ; 

தேருந்தேர் - மமிலிறனெடிபோலும், முறுவல் - பற்களையுடைய 

தமயந்தியின, !முகம்- முகக்தை, பெற்று- அடைந்து, வந்தே 

னெனலும் - வக்சேனென்றஅளவில், அருக்கா- (முன்) உண் 

ணப்பட்டிலாத, ௮ரு£தம்-தேவாமிர் சத்சை, அருந் தினன்போல்- 

உண்டவன்போல், மூர்ச்சைசெளிந்து- மூர்ச்சை தீர்ந்து, பல 

கால் -பலதரம், கேட்டாம் - கேட்பான், அகம் - உள்ளத்தின் 

கண், மடூழும் = களிப்பான் எ-று. 

“ice ன தொப்பற்ற மனவவிமை&ய மறந்து வருந்து 

கலை நோக்குசலால் அதனை நினைப்பிசதற்குத் இருந்தார் 

மெளலி மணியுரிஞ்சித் திசழுங்கழற்காலென்னும்”” விசேடணங் 

கொடுத்துச் கூறியது. வருக்சேலென்பது ஆற்றுதற் பொருளி 

லடுக்கிவந் சத, இதற்கு “இசைநிறையசைகிலை பொருளொடு 
புணர் சலென் - றவைமூன்றென்ப வொருசொல்லடுச்கே” என் 

பதுவிஇ. மேற்சொல்லப்பட்ட மனவலிமையுடையவனுக்கு எண் 

ணப்பட்ட பொருள்கள் யாவும் எளிதிற் கைகூடுமென்தற்கு 

நீவேண்டின் வாபாசனவு முளகொல்லோ” என்றது. “எண் 

ணிய வெண்ணியாங்செய்துப வெண்ணியார் இண்ணியசாகப் 

பெறின்? என்றாராகலின். ௮ சனாலே அவளுடன்பட்டமைகு றிப் 

பிச்சப்பட்ட தாயினும் பின்னும் ௮தனை ஈன்றாக .அறிவித்தற்கு 

*மூருந்தேர் முறுவன் முகம்பெற்றுவங்தேன்?? என்றது. மூசம் 

பெறல் ஒருவர், சஞ்சொல்லை மற்றொருவர் முகச் திருப்பமின் றி 

விருப்ப ச்தோடுசேட் டெடென்படப்பெறலாம். (௪௨௩) 

௮ன்னமுரைத்தவின்சொல்லி னாவிதாங்கியகனோடு, 
பின்னுமடமான்பேசழகும் பெருகுதுயரும்விஈம்பியது, மி 
ன்லுமுரைத்தியரைத் தியெனாக, கேட்டி ங்கிவவர றிவனிரு 
ப்ப, மின்னுண் மருக்குறு.பரமுமேல் விளைந்சவாறும்விஏம் 

புவாம்,



உ௬( நைட தம், 

_ [திதனால் ௮ சன து செய்தியை நிறுத்திப் பின்வருங் மைக்கேெப் 

படல முதலிபவற்றால் தமயச்திக்கு கேரிட்ட காம 

நோய்க் துன்பமும் அதுபற்றிப் பின்னடந்த 

செய்தியும் சொல்லப்படுசின்றன.] 

௫-ள், அன்னம் - அன்னத்தினால், உரைகத்ச - சொல்லப் 

பட்ட, இன்சொல்லின் - இணனியசொற்களால், ஆவி - உயிரை, 

தாங்க - பொறுத்திருந்து, பின்னும் - (அதற்குப்) பின்னும், மட 

மான் - இளமை பொருந்திய மான்போல்பவளது, பேரழகும், 

பெரியவழகையும், பெருகு துயரும் - (காம,ஈ்தா லவளிடத்தே) 

வளர்சன்ற தன்பச்சையும், விளம்பியதும் - (சன்னைக்குறித்து 

அவளாற்) சொல்லப்பட்ட செய்தியையும், இன்னும் - இன்ன 

மும், உரைத்தியுரை ச தியென-சொல்லுசொல்லென்் ற, கேட்டு- 

வினாவிக்கொண்டு, அதனோடு - அவ்வன்ன தமேதாடு, இங்கு - இங் 

விடச்சே, இவ்வாறு - இவ்விசமாக, இவன்-டு௩ஈளன், இருப்ப- 

இருக்கும்போது (உண்டாகிய), மின்-மின்போலும், நுண்-நுண் 

ணிய, மருங்குல் - இடையை யுடையவளாயயெ தமயந்தியின த, 

துயாமும் - தன்பதீசையும், மேல் - பின்பு, விளைந்சவாறும்- 

நடந்ச செய்தியையும், விளம்புவாம்-(யாம்) சொல்லுவாம் எ-று, 

௮ன்ன தின் சொல்லைச்சேட்டு அரசன் இணி எப்படியும் 

அவளைப் பெரலாமென்று நிச்சயவ்சொண்டு உயிர் பொறுத் திருத் 

தலால் *அன்னமுலாச்ச வின்சொல்லினாவிதாங்க” யென்ரூர், 

கேட்கப்பட்ட தொருபொருள் தம்மால் விரும்பப்பட்டதா யிருப் 

பின் அவ்விருப்ப மி.த.இியாற் பின்னும் பின்னுங் கேட்பா£ச 

லால் பின்னும் “இன்னு மூரைச்தியுரைத்தி” யென்றானென்க. 

அன் றியுங் கேட்குந் சோறும் தன் காமகோய்க்கு மருந்தாய் நிற்ற 
லின், அங்கனங்கேட்டானெனிலுமாம், (௧௩௪) 

அன்னத்தைத் தூதுவிட்டபடலமுற் மிற்று, 

அட செய்யுள்-5.௭௮,



கைகளெப் படலம். 

  

[கைக்களை யென்பது ஒருதலைச்சாமம் - ௮.து ஆண்பாற் 
கைக்ளொயம் பெண்பாற் கைச்ளையும் என 

விருவசைப்படும். அவற்றுள் இது 

பெண்பாற்சைக்களயாம்.] 

எழசீர்க்கழிநெடிலடி யாசிரியவிநத்தம். 

கொங்குவிம்முகோ தயோடுகோதைதாழவாண்முகம் 

பங்கயத்தைமற்றொர்பங்கயத்துவைத்தபான்மைபோ 

லங்கைசேர் த் திமைக்கணீலவாலிசர் தவைகய 

மங்கைமென்முலத்தடத்துமாரன்வாளியேவிஞன். 
[| இப்படலத்தில் இ துமுதலிய பாட்டுச்களால் தமயந்தி தக்தை 

யாற் பின் செய்யப்படும் சயம்வா ததிம்குச் காரண 

மாக ௮வள காமகோயிற் படும்பாடு 
சொல்லப்படுகின்ற து.] 

ட-ள். கொங்கு- வாசனையான து, விம்மு- விரியப்பெத்ற, 

கோகடையோடு- பூமாலையோடு, கோதை - கூக்சலானது, தாழ- 

௮ விழ்ந்து தொங்கவும், பங்கயத்தை - ஒரு தாமரைப்பூவை, 

மற்றொர் பங்கயத்து - மற்றொரு சாமரைப்பூவிலே, வைத்த 

பான்மைபோல் -வைச்,ச சன்மைபோல், வாள் - ஒளிபொருக் 

இய, முகம் - முகத்), அங்கை - உள்ளங்கையிலே, சேர்ச் இ. 
வைத்து, மை -மையெழுசப் பெற்ற, கண் - கண்களிலிருந்து, 

நீலம் - சரிய, லி - நீர்ச்துளிகளானவை, சிந்த — 2 Hoo, 

வையெ - இருக்கின் ந, மங்கை - தமயந்தியினுடைய, மெல் 

முலைச் தடச்து- மெல்லிய முலைகளிடத்து, மாரன் - மன்மத 

னானவன், வாளி- பூவம்புகளை, ஏவினான் - செலுத்தினான் எ-று. 

முகமுங்கையுக் சாமரை மலர்போலுசலால் “பங்கயத்தை 

மத்ரொர் பங்சயத்து வைத்த பான்மைபோ” 1 லென்ருர். சண் 
  

* கை--ஒருபக்கத்தில், களை-- உண்டாவது, எனவே ஒருதலைக் காமம். 
கை--சிறுமை, கள௭--உறவெனப் பொருளுரைப்பாருமுளர் களவியலுட்கி 
றுஞ் ச றப்பில்லாச்கைகளைபோலன்றி, இது காமஞ்சாலா விளமையளாம் 
தமயந்திமாட்டுத் தோன்றியதாகலில் சிறப்புடைத்தென்க, இது தலைவியின் 
வேட்கைக்குறிப்புத் தன்மேனிகழ்ககனைச் தலைவனை அறிதற்கு மூனனே தன் 
காதன் மிகுதியாற் கூறுவதாகலிற் கை களையாயிற்று, ] ''பங்கயத்தைமற் 
ளொர் பங்கய துவைத்த பான்மைபோல்'' என்றது, ''தாமரை ழலரிற் ரம 
ரைமலர் உற்பத்தியானமை காணப்படுசன்றது என்னுங் கருத்துள்ள. குல் 
மோ குல்மோற்பத்தி- தீருல்யதே தவத்ருல்பதே'' என்னுஞ் சுலோகத்திலுவு 

காண்க,



௨௬௨ நைடசம், 

ணிர்மையைச் சரைத்துச்கொண் டிழிதலின் நீல வாலியென்ப் 

பட்டத. வையெ வென்பசைச் செய்யிய வென்னும் வினையெச் 

சமாக இருக்கும்படியாக வெனப் பொருள்கூறினு மமையும். 

[இப்படலச்துப் பாட்டுக்களெல்லாம் - பெரும்பாலும் ஈ.்றுச்சீர் 

விளச்சீரும், ஏனைச்£ர்கள் மாச்£ீர்களுமாடு வந்ச எழுசீர்க் கழி 

கெடிலடி நான்குகொண்ட ஆூரியவிரு ச் தங்கள்.] (௧) 

செப்புநோர்முலைக்கண்வேனில்வேடொடுத்தேே தமல 

சப்புமாரிகாமவெம்மையெய்யவாற்றலாமையா 

லெப்புவிக்கும்வேர்தெ.ிற்கடற்படிர் துமீண்மொல் 

வெப்புநோயர்நீரின்மூழ்னெவெம்மையாறுமேகொலாம். 

ட-ள். வேனில் - வசந்தகாலத் இிற்குரிய, வேள் - மன்மத 

னால், தொடுச்ச - எய்யங்பட்ட, சேமலர் - வாசனைபொருக்திய 

மலராகிய, அப்பு - அம்பாகிய (ரீரினற) மாரி - மழையானது, 

செப்புகோர் - செப்புப்போலும், முலைக்கண் - முலைகளை புடையவ 

எ்ரகய தமயக்தியிடச் து, காமவெம்மை - காமசுரத்ைை, செய்ய- 

உண்டாக்க, அற்றலாமையால் - பொறுச்சமாட்டாமையால், எப் 

புவிச்கும் - எல்லாச் தேசங்களுக்கும், வேந்து - அுரசனாயுள்ள 

நன, எழில் - அழசாகிய, கடல் - கடலுள்ளே, படிந்தும்- 

மூழுஇியும், ஈண்டும் - (அக்காமசுரமானது அவளுக்கு) மிகும்) 

வெப்புகோயர் - சுரவியாதியை யுடையவர், நீரில்- நீரினுள், மூழ் 

இன் - FESO வெம்மை - அச்சுரமான து, *.றமேகசொல்- 

தீருமோ எ-று 

மெல்லொத்றுச் சசொடர்மொழி மெல்லொற்றெல்லாம் வல் 

லொற்றிறு திக்ளையெழு ச்தாகும்'” என்ப,சனால் அம்புஅப்புஎன 

விகாரப்பட்டது. அப்பென்பது நீருக்குப்பெயராதலால் அம்பா 

இய நீரென விருபொருள் கூறப்பட்டது. மழையிலே ௩னைக்சவர் 

கரக்குச் சுரமுண்டாமாசலால் அப்புமாரி காமவெம்மை செய்ய 

வென்ருர். அழகாகிய கடலிலே படி தலாவது அவ்வழகையிடை 

விடாது நினைத்தல். காய்ச்சனோயாளிகள் நீரிலே முழுகினால் 

௮துபின்னும் ௮ இகமாச விஷமிப்பது வைத்தியநூலிற் சொல் 

லட்பட்டபடி அனுபவச் சமாகலின் வெம்மையாறுமே கொலென் 

ரூர். ஈற்றடியின் பொதுப்பொருளால் முன் மூன் ஈடியின் றப் 

புப்பொருளைச் சாதிச்சலால் லேழ்றுப்போநள் வைப்பணியாம், 

இ,சற்கு எழிலாக கடல், அம்பாகிய நீர் என் றஉருவகங்களும், 
கடற்படி சலாலே வெப்பக் £ர் சலாகய விருப்பச்சைப் பெறாமல்



௪
 

சைக்ளொப் படலம். ௨௬௩ 

அவ்வெப்ப மிகு சலைப் பெறுவ தாகிய தததியின் மையணியும் ௮௦ 

கங்கள் ஆதலால் உறுப்புறுப்பிக்கவலையணி, (௨) 

அல்லலுறழுங்கும்வாமொவிசோருமெல்லிதழ்ப் 

பல்லவங்க ௨ீயமாறுபா யலித்படுத்திடு 

மெ £ல்லைபிற்பதைக்குகெட்டுபிர்ப்புவிங்கும்வார்கதை 

வில்லிவா ஏிதன்னையார்விலக்குலார்கொலென்லுமால். 

ஓ-ள். அல்லலுற்று- தன்பமுற்று, அழுங்கும் - வருந்து 
வாள், வாடும் - வாடவாள், ஆவிசோரும- உயிர்சோர்வாள், மெல் 

விதழ் - மெல்லிய பூவிஈழ்களும், பல்லவங்கள் - தளிர்களும், தீயு 

மாறு - (சன்னுடல் வெப்பத்தாற்) கருகும்படியாக, பாயலில்- 

சயன த்தின்சண், படுத்திமிம் - படிப்பாள், ஒல்லையில்-விரைவில், 

பதைக்கும் - துடிப்பாள், கெட்டுயிர்ப்பு வீங்கும் - பெருமூச்செ தி 

வாள், வார்கழைவில்லி - நெடிய கருப்புவில்லையுடைய மன்மத 

னது, வாளிதன்னை - அம்பை, யாா-யாவர், விலக்குவார்-விலக்க 

வல்லவர், என்னும் - என்றுசொல்லுவாள் எ-று, 

ஒன்றற்கொன்று பசையில்லாமையால் ஒருகாலச்திற்கூடச் 

தக்க அமுங்கு சல், வாடல், ஆவிசோர்தல், படுத் திடல், கெட்டு 

யிர்ப்பு வீங்கல், மன்மசனம்பை யார் விலக்குவாரென்று சொல் 

லு.தல் என்கின்உ பலபொருள்களுக்குச் கூடுதலைச் சொல்லுச 

லாற் கூட்டவணியாதம், அ௮ச்சுரத்சாற் படும்பாடு சொல்லப் 

பட்டத. (௩) 

மைம்மறந்தீலவொண்கண்வார்புனற்சொரிந்தியாம் 

கைம்மறநர் தகூடலெண்ணிமெல்விரல்கள்கன் ஜின 

பொம்மல்வெம்முலை த் தடங்கலந்துறக்தபூமறந் 

தம்மெலோதிசோர்ந்தஅள்ளமார்வமோடழிந்ததே. 

இ-ள். நீலம் - கருங்குவளை மலர்யோலும், ஒள் - ஒள்ளிய, 

சண் - சண்களானவை, வார் - சாரையாயிழிகின் ற, புனல்-நீரை, 

சொரிந்து - பொழிந்து, மை - அஞ்சன தல, மறந்த-மறந் தன, 

கை - கைகளானவை, யாழ் - வீணை (வா௫த்தலை,) மறந்த - மறக் 

தன, கூடல் - கூடத் (சுழிகளை), எண்ணி - (சொட்) டெண்ணி, 

மெல்- மெல்லிய, விரல்கள்-விரல்களானலை, கன் நின-வாடின, 

பொம்மல் - பொலிவுபொருக்திய வெம் -விருப்பச்சைச் தர 

ன்ற, முலைச்சடம் - முலைகளினிடங்களானவை, கலம் - ஆப 

ரணங்களை, துறந்ச-நீத்சன, ௮ம் - அழகிய, மெல்-மெல்லிய,



wae நைடதம், 

of - சடந்தலான த, பூ - மலரை, மறந்து - [D DBS, Gents og 

sorts sg, corer - கெஞ்சமான து, ஆர்வமோடு - ஆசையோடு 

கூடி, அழிந்தது - நிலைகெட்டது எ-று. 

மறத்தற்கு-ஒழிந்து நிற்றலென்பது கருத்து, கூடல்--௮ கு 

பெயர். கூடற்சுமியாவது, சலையோகெடைவக்து கூடமாயின் 

சம்மெண்ணங் கைகூடுமென்று குறிபார்ச்கற்கு மகளிராற் கண் 

மூடி விரலாலே நிலத்திலே வலயமாகச் செயப்பவெது. அதுபல 

செய்து அவற்றைக் கூட்டி இதச்தனையென் நறிசற்கு விரலா 

லொவ்வொன்றாகத் சொட்டெண்ணினாளென்க.  *துழிதிருச் 

தும் புலியூரூடையா னருளினளித், சாழி திருத்து மணற்குன்றி 

னித்தகன் முர்வருகென், ரூழிதிருக் தச் சுழிக்கணச்கோ திகையா 

மலைய, வாழிதிருச்திச் தாக்கிந்றியோவுள்ளம் வள்ள லையே? 

என்னுந் திரக்கோலையார்த் இருவாச்சாறுமறிக அவை செய் 

தற்குப் பொரறாமற் பலவிரல்களுங் கொள்ளப்பட்டமை தோன் 

me விரலென்னாது மென்மையும் பன்மையுங் கூட்டி மெல் 

விரல்களென்றுர். (௪) 

மழைம தர்க்கண்டுலைகர்செ ப்யமார்பனை த்துமென்மைகே 

ரிழை புகப்பெரு.நு விம்மியோபெறக்கவரக்ததகாற் 

கழைகுழைக்்துமாரனெ ப்தகணையினுள்ள மெியபோய் 
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இ-. மழை - குளிர்ச்சிபொருஈ இய, மதா - செருச்சை 

யுடைய, கண்-கண்களையுடைவளது, முலைகள்-முலைகளானவை, 

செய்ய - செவப்பா, மார்பனைச்தும் - மார்பிட முழுதையும், 

மென்மைகேர் - மென்மையு கேர்மையும்பொருந் திய, இழை-ஒரு 

நாலும், புக- நுழைதற்கு, பெறாது - சம்தில்லையாக, விம்மி- 

பருத்து, ஏர்பெற- அழமுபெற, சகவர்க்சதால் - வெளவின தால், 

கழை - கருப்பு (வில்லை), குழைச்து- வளைச்து, மாரன்-மன்மத 

னால், எய்த - செலுச்தப்பட்ட, கணையின் - அம்புகளால், உள் 

ளம் - கெஞ்சமானது, ஊடுபோய் - உள்ளுடைந்து, துழைவ 
தற்கு - (௮ல்விருமுலைகளுக்கும் BAC a), புகுக் து - வெளிப்படு 

திற்கு, இடம்பெரு ந-வழிபெருமல், நொய்து-சிறித, உதைத்து. 

(அவற்றினடியை) யுசைதச்து, மீளும் - இரும்பிவிடும் எ-று, 

ஒரிடச் கொருவனுக்குப் பசைவன் அம்புகளால் வரு ச்ச 
மூண்டாம்போது அவ்விடம்விட் டோடிப்போகா இரானா தவின்: 

மார்பினுள்ளே மனமதபாணம்பட்டு வருந் இய கெஞ்சம் அவ்விடம்



கைக்கொப் படலம், உ௬டு 

விட்டுப் பலமுறையோடி முலைகளினடியை: மூட்டிக் இரும்பிய 
சென்க. கெஞ்சம் படபடவென்று அடிச்துச்கொள்வசை அங் 

கனங்கூறினார். இங்கே அம்புகள்பட்டும், நெஞ்சம் வெளிப்பட் 
டுப் போகாமைக்கு அயுண்மிகுஇி யேதுவாயிருப்ப முலைகளிண் 

செறிவை யேதுவாகக் குறித்தமையால் ஏதுத்தற்தறிப்பணி. 

கணைகளுள் எமூடுபோய் நுழைவதற்டெம்பெருது நொய்துதை,ச் 

த மீளுமெனப்பாடங்கூ றி முலைகநெறுச்க த்தால் மார்பிலே நுழை 

யமாட்டாமல் மன்மசபாணஞ் சிறிறுகதைத்துச் திரும்பிவிட 

மென்று பொருள் கூ.றுவாருமூண்டு, அல முூதனூகச்கருத்துக் 

குச் சிறிதும் ஒவ்வாமற் போவதுமன் றிக் காமகோயை மிகு தியாக 

வுநறிலளென்னுங் கருச்சையுட்கொண் டிருத்சலாற் பொருந்தா 

தென்க. மூசனூன் முடிபுக்கு முழுதுமொத் திருக்கவேண்டின் 

'தழைசலுற்ற காமலெம்மை சார்சலாற் பிளப்புநிஇ- விழைச 

லு ந்தகெஞ்சகம் வெளிப்படா தஇிருந்சதே” எனப் பாடங்கூறல் 

வேண்டுமென்க௧. (௫) 

சமித்தகூ டல் கூடு துரீர்செரிர் துகாடொறு 

மதித்தகண்ியிலும்வேலையணிதயங்குமார்பகத் 

திழைச்தவாரமுலை தளை ப்பவெய்.நுபோம் திலியைவனை 

விதித்து ரடக்குமாயமென்கொலென்றுமெலியுமால், 

இ-ள். சுழிச்ச- சுழிக்கப்பட்ட, கூடல் - கூடற் (சுழியான 

வை) கூடுராது- கூடாமற்போக, கீர்-நீரை, சொரிந் து-பொழிக் 

து, நாடொறும் - இனந்தோறும், அழித் த- கெடுச்துக்கொண்டு 

ats, கண்கள்-சண்களே, துயிலும்- தாங்கப்பெறுசெ்ற, வேலை- 

காலச். திலே, ௮அணி- அபரணங்களாலே, தயங்கும் - விளங்கா 

நின்ற, மார்பகத்து- (என்) மார்பிலுள்ள, இழைக்ச-தசேய்க்கப் 

பட்ட, ஆரம் -சந்கன ச்தையுடைய, மூலை- (என்) முலைகளை, 
திளைப்ப- தழுவ, எய்துபோழ்தில் - அடைகின்ற சமயத்தில், 

விழிச்து- இமைகளைத் இறந்து, நீர் - நீங்கள், இறைவனை-(என் 

னுடைய) தலைவனாகிய ௩ளராசனை, அடக்கும் - மறைக்னெற 

காடிய, மாயம் - வஞ்சவிக்சையானது, என்னென்ன - எத்தன் 

ஸமத் தாகுமென்றுசொல்லி, மெலியும் - சளர்வாள் எ-று. 

கண்கள் கூடற்சுழிகளை யழித்கற்சன்றித் தன் வருத்தத் 

திற்காகவே தீர்சொரியினும் அக்ரீரால் அச்சுழிகள் குலைதல்பற் 

திப் பின்னும் வரு*சமிகுசலால் சனக்குச்$ங்குசெய்சனவாசக் 

சொண்டு அவற்றிற்கு நிந்சைசோன்றச் சுழிச்சகூடல் கூடுறாது 
பம் 93 ,



௨௬௭௬ நைடதம், 

நீர்சொரிந்து நாடொறுமழிச்்ச கண்களென் றாள். சான்காணுதற் 

குச் கருவியாயுள்ள கண்கள் ௮வற்றாலன்றிச் சானாகவே சாணப் 

பெற்ற தலைவனைவிழிச்து மறைத்தல் பெரியதோர் மாயவித்தை 

யாசலின் மாயமென்னென்றாள். அன்றிச் சான் தலைவனைக் 

காணாது துயருறும்போது தன் மேலன்புடையனபோன்றுஅழு.து 

நீர்சொரிந்து அவனைச்சண்டபோது பகையுடையன போன்று 

விழிச் மறைத்தவின் ௮ங்ஙனங் கூறினாளெனினுமாம். ““துஞ் 

சுங்காற் ரோண்மேலராடஒ விழிக்குங்கா - னெஞ்சச்ச ராவர் 

விரைந்து” என்றவாறே இது கனவுநிலை. (ச) 

வாட்டடங்கண்மானையாவிவாட்டமா ரன்வார்சிலை 

பூட்டியெய் தபகறிதைத்தபுழைநுழைநர் ஓதென்றல்போ 

($ீட்டிகின் றகாமவெர் தழற்பிழம்பையெரியெழ 

முட்டிமேலெழுக் ததாகுரெட்டுயிர்ப்புமுடிவினே. 

டூ-ள், கெட்டுயிர்ப்பு- பெருமூச்சான த, மாரன் -மன்மச 

னாகிய வேடனான, வன், வாள் - வாள்போலும், சடம் - விசாலம் 

பொருந்திய, கண் - கண்களை யுடையவளாகிய, மானை - மானை, 

ஆவி- உயிரின்சண், வாட்ட- வருச்துகற்கு, வார்சிலை - நெடிய 

வில்லிலே, பூட்டி - தொடுழ்து, எய்.5-செலுச்சப்பெற்ற, பகழி- 

௮ம்புகளானலை, சைச்த-தைச்சலாலாகய, புழை-துளைகளில், 

அழைந்து - (ஒருவருமறியாமற்) புகுந்து, போய் - சென்று, ஈட்டு 

இன்ற. (ஈட்பாகச்) சேர்க்கப்படுகின் ற, காமம்-சாமமாகயெ,வெம்- 

வெப்பம்பொருந்திய, spa - கெருப்பின த, பிழம்பை செறி 
வை, எரியெழ - எறிய, மூட்டி _ மூள்விச் து, ம்டிவின் ன (௮ச் 

செய்கை) முடிவில், மேல் -புறத்தே, எழுந்தது - புறப்பட்ட 

தாகிய, தென்றல் - சென்காதீறே, ஆகும் - ஆரும் எ-று, 
மானையென முதற்பொருளில் - ஐயுருபு வந் சமையால்ஆவிக் 

குக் கண்ணுருபு விரிக்கப்பட்டது. இதற்கு “மு சன்முனைவரிற் 

கண்ணென் வேற்றுமை - சனைமுன்வருத றெள்ளிதென்ப?? 

என்பது தோலகாப்பிய விதி. தீ.பிடவோர் பிறரதியாமற் கள்ள 

வழியாற் செல்வராகவின் புழைநழைக்சசென்க. காற்றிற்கு 

நெருப்பு நட்பாசலால் மூட்டியது. நட்பாசல் “ashe AA@Ce 

யாரலிறைவன் காற்றின்சசாயன்'” என்பகனாலறிக. அக்காற் 

றுப் பின்பு சனச்குரிய வழியாகயெ மூக்கினாற் புறப்படுசலால் 

முன் பிறரறியாமற் புழைவழியாற்சென்றமை அனுமிிச்சப்பட் 

டது, தமயந்தியை மானாக வுருவகஞ் செய்சசற்கேற்ப மாரனை



கைக்கிளைப் படலம். ௨௬௭ 

வேடனாக வுருவகஞ் செய்யலாயித்து. பெருமூச்சை அப்படிப் 

பட்டசென்றலாகக் குறிச்சலால்போநட்டற் தறிப்பணியாம்.(௭) 

செயிர்ப்பின்மாரனெய்யவாவியில்லையுண்டுசி றிதெனா 
வயிர்ப்பவாடிவிரகவெம்மையழலின் மூழ்யெஞருறும் 
பயிர்ப்பில்கோைநெஞ்சுணோேய்கள்பரிவினோடுமழலுநெட் 
டுயிர்ப்புரைத்ததோகடுக்கமுற்ற துத் தரியமேல், 

௫-ள். மாரன் -மன்மதனானவன், செயிர்ப்பின் - சோபத்தி 
னால், எய்ய- (அம்புகளைச்) செலுச்ச, அவி-உயிரான.து, இல்லை- 

இல்லை யெனவும், உண்டுசிறிதெனா - ிறிதுண்டெனவும், 

அயிர்ப்ப - ஐயங்கொள்ள, வாடி. - சளர்ந்து, வி.ரகம்-விரகமாகிய, 

வெம்மை - வெப்பம் பொருந்திய அழலின் - நெருப்பினுள், 

மூழ்- முழுக, அஞர் - வருத்தத்சை, உறும்-அடைந்த, பயிர்ப் 

பில் - அருவருப்புக் குணமிழக் இருக்கின்ற, கோதை - மங்கையி 

னது, கெஞ்சுள் - நெஞ்ச ச்தினுளுண்டாடிய, நோய்கள் - நோய் 

களை, பரிவினோடும்- இரக்கச் இனாலே, அழலும் - சூடுபொருக் 

திய, கெட்டுயிர்ப்பு- பெறாமூச்சானது, உரைச்தது - சொல்லிய 

தனால், மேல் - (அக்கெஞ்சச்தின்) மேலிட ச்துள்ள, உச். தரீயம்- 

உச்சரியமான ற, நடுச்கம் -நடிக்கச்சை, உற்றதோ- அடைக் 

தீசோ, எ-று. [ஓகாரம் - உற்றஇிற்கூட்டப்பட்ட து.] 

இல்லையோ வுண்டோ வென வருகிற ஐயவோசாரங்கள் 

சொக்கு வந்சன. அறும் என்ற பெயரெச்சவினை கெஞ்சென் 

னும் வினைமுசற் பெயர்கொண்டது. கெஞ்சென்பது மனத்திற் 

கும் அ௮அம்மனத்இற் இடெமாயெ மார்பிற்கும் பெயராதலால் அவ் 

வொற்றுமைபற்றி நெஞ்சுணோய்களென்ருர் “*கெஞ்சென்ப மன 

மார்பின்போ'' இசனாலறிச, அரசமகளிர் ௮அரையிற் பாவாடை 

யுடுத்து மார்பின்மே லுத்தரீயஞ் சேர்ப்பது வழக்கம், ஒருவ 

ரிட் திற்கு இடையூறு நேரிடச் சண்டோர்ச்கு இரச்கமுண்டா 

மாகவின் பரிவினோடுமென்ருர். சனச்சாசாரமாயெ நெஞ்சிற்கு 

கோயுண்டானமையால் ஆசேயமாஇய வுத்தரீயம் அஞ்செங்கெ 

தென்க. உத்தரீயத்தினத நடுக்கச்திற்கு ஏதுவாசாத பெரு 

மூச்சுரைத்தலை யேதுவாகக் குறிச்சலாலும் உரைச்தலாடகிய 

விடயம் இல்லாமையாலும் டல்புலவேதுத்தற்துறிப்பணி, பயிர்ப் 

அபில் கோதை காமநேோரய்களெனவும் பாடமுண்டு, (௮) 

மையரிக்கண்வ தனமங்கைவடிவமைந்தறடிச் 

செ ப்யபங்கயங்களுண்டுமிழ்ச் தசெ ய்யகதிர்கொலே



௨௬.௮ நைடதம், 

தொய்யில்லெம்முலைத்தடஞ்சுமச் துநொர்துவாடி ய 

வையதுண்மருங்குன்மெய்யழன்றெழுர் தவெம்மையே, 

ட-ள், தொய்யில் - சந்தனக்கோலச்தினையுடைய, வெம் 

விருப்பஞ்செய்கன்ற, முலை - முலைகளாகிய, தடம் - மலைகளை, 

சுமந்து - தாங், நொந்து - வருதி, வாடிய-இளைச்த, ஐயம்- 

(உண்டோவில்லையோவென்னும்) சந்தேகத்தைத் தருகன் ற, 

துண் - நுண்ணிய, மருங்குல் - இடையையுடையவள து, மெய்- 

உடம்பிவிருந்து, அழன்று - சுட்டுக்கொண்டு, எழுந்ச - புறப்படு 

இன்ற, வெம்மை-வெப்பமானது, மை - அஞ்சன ச்சையும், 

அரி- இரேகைகளையும் உடைய, சண் - சண்களும், வதனமும்- 

முகமும், அங்கை-உள்ளங்கைகளும், வடிவு-௮ழகால், அமைக் த- 

நிறைந்த, சிறு-ரறிய, ௮டி- அடிகளுமாகய, செய்யபங்கயவ் 

கள் - செக்சாமரை மலர்களாலே, உண்டு- (அசற்குமுன்) உட் 

கொண்டு, உமிழ்ம்ச- (அப்போது) கக்கப்படுின் ற, செய்யக இர் 

கொல் - சூரியகரணமோ எ-று. 

செய்யகதிரெனவே சூரியகரணமென்ப.து பெதப்பட்ட த. 
அ௮க்கரணத்சைச் தங்களுக்கு ஈர்யகனாகிய சூரியனாலே சரப்பட் 
டசென்டிற விரு்பத்சாலுண்டனவென்க. காம வெம்மையை 
அப்படிப்பட்ட கிரணமாகக் குறித்தலாலே போநட்டீற் ததிட 

பணி. இதற்கு உருவகம் அங்கம். ஆதலால் உறுப்புறுப்பிக் 
கலவையணி. (௬) 

அ௮ல்த்தடங்கணருவிபாயவாரவண்டலழியுமென் 
முலத்தடத்தினூட? தான்௮ முகமுநீலவொண்கணுஞ் 
சிலைத்தடக்சைமாரன்மா துசிந்தைமீதமுச் தட 
வுலைத் துவிட்டகலம்வெய்யவுற்பல க்தையொ த்தவே, 

இ-ள். சட-- விசாலம்பொருந்திய, சண் - கண்களிலிருக் த, 
அலை - அலையையுடைய, அருவி--வெள்ளமானது, பாய பாய் 
சலினாலே, ஆரம் -சந்தனத்தினது, வண்டல் - குழம்பான ௮, 
அழியும் - அழியப்பெற்ற, மெல் - மெல்லிய, முலைச்தடத்தி 
ஜாடு- முலைட்பரப்பினுள்ளே, சோன்று .. காணப்பட்ட, முச 
மூம்முகத்தினது (நிழலும்),நீலம்-கருமைபொருந் திய, ஒள்-ஒள் 
ளிய,கணும்-கண்ணினது (நிழலும்),சிலை-(கருப்பு)வில்லையுடைய, 
தடம் - பெருமைபொருந்திய கை - கைலஓயயுடைய, மாரன்- 
மன்ம,சனால், மாது-மங்கைபினது, சிந்சைமீது - நெஞ்சின் 
கண், அழுக்திட- அழுந்த, உலைச்து-இழுச்து, விட்ட - டத் 
பட்ட, கமலம் - தாமரைப்பூ (அம்பையும்), வெய்ய-தொடிய, உற் 
பலத்தை - நீலோற்பலப்பூ (அம்பையும்), ஒச்ச - g8 Bai 

தன எ-று, | |



சைக்கிளைப் படலம், ௨௬௯ 

மூகழுங் கண்ணும் அவற்றி னிழல்களுச்காகலால் ஆகுபெயர் 

கள். நீலோற்பலங்கொல்லுன்ற பாணமாதலால் வெய்யவுற் 

பலமென்ரூர். முல்லை டைகாட்டுமாதே முழுநீலங் கொல்லு 

மதனம் பின்குணம்'' என்பதனாலறிக. அவள் தலைவளை ச் திருக் 

கும்போது முகமுங் கண்களும் முலைமேற் பாய்க்ச சண்ணீரிலே 

பிர திபிம்பித்சனவென்க. அக்நிழல்களை அப்படிப்பட்ட மன்ம 

சபாணங்களாகக் குறிச்சலாற் போநட்டற்துறிப்பணி. முகச் 

தையுங் கண்களையும் வைக்ச மூரையே கமலத்தையு முற்பலதி 

சையும் வைச்சலால் நீரனிறையணி, இவ்விரண்டுஞ் சேர்த 

லாற் சேர்வையணி. (௧௦) 

வேயைவென்றபசியதோளணங்குகாமவெம்மையா ற் 

நியின்மேய தளிரின்வாடியழி தல்கண்டுசிக் தயா 

சேயநெஞ்சமழியமைக்கணீரிறைப்பகிலை தளர்க் 

தாயவெள்ளம்விரகவெம்மையாற்றுவான்றுணிர ததத. 

இ-ள். அயவெள்ளம் - மகளிர்கூட்டமான து, வேயை - மூங் 

இலை, வென்ற - சயித்த, பசிய - பசுமைமொருந்திய, சோள்- 

தோள்களையுடைய, அணங்கு - தெய்வப்பெண் போல்பவள், 

சாமம் - காமத்தினது, வெம்மையால் - வெப்பத்தால், தீயில்- 

நெருப்பில், மேய - விழுந்த, சளிரின் - களிர்போல், வாடி- 

மெலிந்து, அழிதல் - வகுந்துதலை, சண்டு - பார்த்து, சந். தியா- 

(இசற்குகாஞ்செய்யச்கடவதியாதென்று) ஆலோூத்து, நேயம்- 

அன்பையுடைய, நெஞ்சம் -மனமானது, அழிய - வருந்தவும், 

மை - மையையுடைய, சண் - சண்களானவை, நீர் - நீரை, 

இறைப்ப - பொழியவும், நிலை சளர்ச் து ல் நிலேசோர்ந்து, விரக 

வெம்மை - விரகச்தாலாகிய (அக்சாம) வெப்பத்தை, ஆற்று 

வான் - சணிக்கும்படியாக, துணிந்கது-நிச்சயிச்சது எ-று. () 

மதப்பிலிற்றுசோலைவாயின்மணிதெளித்தநீரதாம் 
பு துப்புனற்றடத் இலிர் அகாக்தவேதிகைப்புறத் 

அதித்ததிங்கள்வாண்முகத் தணங்கைமாரனொண்கணை 
வெ.அப்புசின்றகொழிய * வாசமெல்லணைக்கிடத்தினார். 
  

|! * தன் சேவலோடுபுணர்க்த அன்ன்ப்பேட்டை யப்புணர்ச்சியாலு௬௦ யதி 
[தச வயிற்சின்மயினா யெக்கராகப்பெய்ச தூவியணைமு தலிய ஏனையபடுச்கை 
கூருரரயினர். என்னை? அவை மேலும் வெம்மையை விளைத்தலாலென்க,. 
இ.அவுமன்றி வேனிற்காலத்திம்குரிய ௮ணை பூவணையேயாகலின். பூஞ்சேக்கை 
யாவ.து-குவளை, செங்கழூரர், தாமரைமு தலியவம்றின் குவிர்6ச மலர்களோடு 
பச்ிலையாதியவுங் கலந்து பரவப்பட்டதாம்.



௨௪௦ நைடதம், 

டுள். மத-தேனை, பிலிற்று - துளிச்சன் ற, சோலைவாயில்- 

பொழிலின்சண், மணி- முத்துக்களை, செளிச்த-தெளித்தலா 

லாயெ, நீரசாம் -குணமுடையதுபோல்வதாகிய, புது - பு. திய, 

புனல் - நீரையுடைய, தடச்இல் - குளக் (கரை) யில், இந்துகாக் 

சம் - சந்திரகாக்தத்தாலாகிய, வேதிசைப்பறத்து - மேடையின் 

மேல், வாசம் - பரிமளம்பொருக்திய, மெல் - மெல்லிய, அணை- 
(பூ) அணையின்மேல், உதிச்ச - உகயமாகய, திங்கள் - சந்திரன் 
போலும், வாள் - காந்திபொருந்திய, முகத.து-முக சையுடைய, 
அணங்கை -தெய்வமாதபோல்பவளை, மாரன் - மன்மதனது, 

ஒள் - ஒள்ளிய, கணை - அம்பானத, வெதுப்புகின்றது - ௬0 

ன்றது, ஒழிய - நீங்கும்படியாக, இெத்.இஞர் - படுக்கவைத்தார் 

கள் எ-று. 

இங்கள் வாண்முகச் தணங்கென் றஈனால் தஇிங்கள்போல் 

Nor agen guar முகச்தொளியைச் சேர்க்து சண்ணீர் சொ 

ரிந்து வெப்பமொழிக்கு மென்பதுபற்றிப் பகற்காலத்திலே சந் 

இரகாந்ச மேடையிலே சேர்த்தினாரென்ச. பகலென்பது பின் 

கு. ரவவிழ்க்ச வென்னும் பாட்டாலறிக, வாசமெல்லணையென 

லற பூவணையென்ப பெறப்பட்டது. (se) 

* மலயவெற்புயிர்த்தொர்கா தம்வாசநாறுமாரமு 

மலைசடற்பிறர் திலங்குமணிகொள்கோலவையா.ரமு 

முலையின்வெப்பினீற தாகிமுழுமெயும்புலை தத்தலாற் 
சிலைம தற்குவெருவியிச னுருவெடி* தல்சி au eo LD, 

௫-ள். மலயவெற்பு-பொதியமலையினால், உயிர்த்து - தரப் 

பட்டு, ஓர்காதம் - ஒருகாசமளவாக, வாசகாறும் - வாசனைவீசு 

இன்ற, ஆரமும் சந்தனமும், அலை - அலைகளையுடைய, கடல்- 

கடலின்கண், பிறந்து - உண்டா, இலங்கு - விளங்காறின் ற, 

‘9001 ~ அழகை, கொள் -கொண்ட, கோவை-வடங்களிலுள்ள, 

ஆரமும் - முத்துக்களும், முலையின் - முலைகள ௫, வெப்பின்- 

(காமசர) லெப்பச் இனால், நீற,சாடு - சாம்பலாக, முழுமெயும்- 

(தமயந்தியின்) உடம்புமுழுசையும், புசைச்தலால் - மறைத்த 

லால், (தமயந்தியானவள்) சிலை - வில்லையுடைய, மதரற்கு -மன் 

ம,சனுக்கு, வெருவி- அஞ்சி, ஈசன் - பரமசவன து, உருவு - வடி 

வச்ச, எடுச்சல் சிவணும் - எடுச்சவள்போலும் எ-று. 
  

* பொதியமலை்ச்கட்டோன்றிய சந்தனமும் இலங்கைக் GLC (GT OILY wp 

தழும் A ph gain god சிலப்பதிகார த்திலும், பட்டினப்பாலையினுஈ் கெற்றெனக் 
காண்க. இசெயடட்கருத்ே தீ 'மலயத்தாரமு மணிருக் தாரமு-மகர்முலையா 
EG SOL GAH GS ' எனவருஉம் வுந்திமாலைச் சிறப்புச்செய் காகையி 
லுங் கூறப்பட்டதறிக,



கைக்கேப் படலம், ௨௭௪ 

ச௩்கனமும் முச்தும் மூலைகளின்மேலே தரிக்சப்பட்டு அவற் 
நின் வெப்பச்சால் அவ்விடங்களிலே நீராயினும் அந்நீறு ௮வள் 

இடைபொருக்காத புரளும்போ௪ சரீ ரமுழுதும்படி தலால் முலை 
யின் வெப்பினீறதாகி மழுமையும் புசைத்சலாலென்றார். பரம 
சிவன் முன்னொருகாலச்திலே மன்மதனை யெரித்சலால் சன் 
ஒடிவமுழுதுமுள்ள நீற்றைச்சாணின் சன்னை ௮வனென்னா வஞ் 

சுவானென்று அப்பரமசவ ஸுருவெடுச் தாளாகக் கூறினார், 

எெச்சலென்னும் செரழிற்பெயர் அகுபெயராய் வினைமுதலுக் 

காயிற்று. ௮ச்காரண ச. இனாலே தமயந்தியை ஈசனுருவெடுச்சா 

ளாகக் குறிச்சலால் தற்தறிப்பணி. வண - உவம வுருபிடைச் 

சொல். (௧௩) 

வளை தீ தடக்சைவெம்மை £ரவாரமேல்வளை த்ததிற் 
றெளித்தவாசகீர்கிறைக்தமுத்கணிர்சசெவ்வியான் 
முளை தீததிங்கடா ரகைக்குல ங்ளோடுமொய்தீதுமா 
துள ச்தவேளையார்வமோடுகாணவர்ததொக்ததே, 

இ-ள். வளை - வளையல்களையடைய, தடம் -பெரிய, சை 

சைகளையுடையவள ௧, வெம்மை - (காமசள) ஜெப்பானது, தீர- 

நீங்க, ஆரம் - சந்கன ததால், மேல் - (மார்பின்) மேல், வளை தது 

(கரை) கோவி, அ௮.தில்- அசனடுவில், செளிச்த-செளிந்ச, வாச 

நீர-பனிரீரால், நிறைச்து . நிறைவித்து, முர்து- முத்துக் 

களை, அணிந்சசெவ்வி- (சு நீறிலும்) அணிர் சமையாலுண்டாகிய 

அழகானது, மாறு தமயந்தியினது, உளறு - கெஞ்சிவிருக 

இன்ற, வேளை - மன்மதனை, காண-பார்ச்சு, வான் -அகாயச் 

திலே, மூளைச்ச- தோன்றுகின்ற, தங்கள் - சந்திரனான வன், 

சாரசைச் குலங்களோடு - உுக்கூட்டங்களுடனே, மொய்த்து 

நெருங்கு, வக்தது-(அங்கே) வந்திருச்சலாலுண்டாகய அழகை, 

ஒச்சுது-ஙிகர்திக து எ-று. 

இங்கள் - தீம்--இனிமையாயெ, கள் -மணவை (அமிர் தத் 
ை) உடையது. தாரகை-- கடச்சற்குச் சருவியா யுள்ளது. 

மாலுமிகள் கடலைச் சடத்தற்குசி 'இசையறிவிக்குங் கருவியாக 

நிற்றலின் ௩ட்சச் இரங்கட்கு இப்பெயர்போக்தசென்ப. செளிக்ச 
வென்பது! எதுமைகோக்கி வலிக்சல் விகாரமாயிற்று. அப்பனி 

நீர் சந்துின்போன்றும், அசனைச்சூழ்க்கு முச்துச்சள் சக்தி 

னைச் சூழ்ந்த வுடுச்கள்போன்றும், தோன். றினவென்க. சந்திரன் 
உடுக்களுக்கு ச் தலைவனா லால் சாரகைக் குலங்களோடென் 

றார். 'வீபத்துபெதி யமு,சரணன்” என்ப, சனாலுமறிச. சந்திர 

லுச்கு மன்மசனட்பாளனாசலால் ஆர்வமோடு காணவந்த தென்



௨௭௨ நைடதம், 

ரூர். அவ்வணிர் சவழகை அப்படிச் சக்.இிரன் வர் தவழகாகச் குறி 

மையால் தற்தறிப்பணியாம். (௧௪) 

பூசுசாந்தமெய்யினிற்பொருக்கெழுக்துதி் தன 
விசுமாலவட்டகெஞ்சில்விரகவெம்மைமூட்டின 

வாசம்விசுரெட்டுயிர்ப்பின்மாலை ர் துவாடன 

வாசைகோயின்வெம்மைதன்னையாற்றலாகுமேகொலாம். 

௫-ள். பூசும் - பூசப்பட்ட, சாக்தம் - சம்சனமானது, மெய் 

யிணில் - உடம்பின்௧ண், பொருக்கு - பொருக்காச, எழுந்து 

எழும்பி, தீந்சன-- கரி கன) வீசும் - வீசப்பட்ட, ஆலவட்டம்- 

சிவிறிகளானவை, கெஞ்சில் - கெஞ்சிலுள்ள, விரகம் - விரசத்தா 

லாகிய, வெம்மை - நெருப்பை, மூட்டின - மூள்விச் சன; மாலை- 

மாலைகளானவை, வாசம் - வாசனையை, வீசும் - வீசுகின்ற, நெட் 

டுயிர்ப்பின் - பெருமூச்சினாலே, தீந்து -௧௫௫, வாடின - புலாக் 

தன); அசைகோயின் - சாமகோயின த, வெம்மைசன்னை - வெப் 

பச்தை, நற்றலாகுமேகொல் - (ஒருவரா) லாற்றலாமோ எ-று. 

வெம்மையென்னும் பண்புப்பெயர் பண் பியாகிய கெருப்பிற் 

ar sore அகுபெயர். சிவிறியின் காற்றுப் படுர்சோறும் நெருப்பு 

மூளுசல்போல் இவள்காமராளூ சலால் மூட்டினவென்றார். சம 

யக்தி பதுமினியாசலால் அவள்மூச்சிற்கு வாசனை சொல்லப்பட் 

டது. மகெட்டுயிரப்பின் மாலைதீ%து வாடினவெனவே இப்பெரு 

மூச்சு மிகவும் வெப்பமுடைச்சென் ஈதாயிற்று. (௪௫) 

23பரிர்கண்மா தின்மெய்யழன்றவெம்மையாற்றலாத் 

தொய்பில்வெம்முலைப்புதைத் தே தாடி றந்ததாமரை 

மையன்மாமதத்தபானைகளன்மணற் இவ்வாறு தன் 
கையினாற்பிடிப்பனென்றுகாட்டொறுபோன்றதே, 

ட-ள். ஐயரி- பஞ்சவரிகளையுடைய, கண் - கண்களையுடை 
ய, மாதின் -மங்கையின து, மெய் - உடம்பின்சண், அழன் ற- 
சுின்ற, வெம்மை - (காம) வெப்பத்தை, ஆற்றலா-பொறுகச்ச 
மாட்டாமல், தொய்யில் - சந்சனக் கோலத்தை யுடைய, 
வெம் விருப்பஞ்செய்கி ற, முலை-முலைகளை, புதைத் ச-சுருங்கெ 
  

  

மங்கை.டர் தோள்களில் எழுதிபலங்ஈரிப்ப து கரும்பு, வல்லி என்பன 
வாம். கொங்கைக்கணெழு.துங்கோலம் தொய்யில் என்னு மொன்றேயாம். 
இவற்றை, **சுரும்புணகடெர்த ஈறும்பூஞ்சேக்கைக-கரும்பும்வல்லியும் பெ 
ருந்சோளெழுதி'' என்னுஞ் செய்யுளின் குமிப்புரைக்கண் ஆரியர் அழு.யார் 
ககுநலலார உரைததவம்றாலுணர்க..



கைக்கெப் படலம். ௨௪௩. 

முக்குஇன் றனவும், சோடு- இசழ்களானவை, ௮விழ்ந்ச - விரி 

யப்பெற்றனவும் ஆகய, சாமரை - சாமரைமலர்கள், மையல்- 
மயச்கச்தைச் சருகின்ற, மா-பெரிய, மசச்ச-மசத்தையுடைய, 

யானை -யானையையுடைய, களன் -௩எராசனானவன், மணகந்த- 
(உன்னை) விவாகஞ்செய்த, இவ்வாறு - இவ்வண்ணமாக, சன்- 

சன்னுடைய, கையினால் - கைகளாலே, பிடிப்பனென்று - பற் 

௮வானென்று, காட்மொறு போன்ற - சகாட்டுந்கன்மையன 

போன்றன எ-று. 

௮.ச்.சாமணர மலர்கள் ஈன் கைகள் போன்றும், அ௮ம்மலர் 

களிணனிதழ்கள் ௮ச்கைகளின் விரல்கள்போன்றும், இருச்சலால் 

அவைகாமசு.ர வெப்பத்தால் சுருங்கி முலைகளை யழுத்துதல் 

கையினாற்பிடிச்சல் போன்றதென்க. வெம்மையாற்றுவானெ 

னவும் பாடமூண்டு, அத்சாமரைகளை அப்படிக்காட்ட்வனவா 

கக் குறிச்சலால் போநட்டற்தறிப்பணி. (௧௬) 

கு£வவிழ்ர்தகோதைவாண்முகங்குளிர்ர் ததிங்களென் 
றுருஇயிந்துகார் தநீருகுப்பவெம்பியுரைசெ.ப்வா 

வி.ரவு திங்களென்றுபேர்மறை த்தெழுக் தலிரலியும் 

வருகலின்றியிரவிகார் தமழல்வகென்னவாறெனா. 

இஸ், அவிழ்ந்த - மலர்ந்த, குரவு - குராமலர்களைக் 

கொண்ட, கோதை - கூந்தலையுடையவள த, வாள் - காந்திபொ 

ருக். திய, முகம் - முகச்சை, குளிர்ந்த - சீ சளம்பொருக்திய, திங் 

களென்று - சந்கரனென்று மயங்க, இந்்துகாக் சம் - (தனக்கட 

மாகிய) சந்திரகாந்சமான, உருக ௨௫௫), நீர்-நீரை, உகுப்பா 
பொழிய, வெம்பி - வெந்து, இரவு - இரவில், திங்களென் று 

சந்்தரனென்று சொல்லப்பட்டு, பேர்மறைச்து (சூரியனென் 

இறசன்னியற்) பெயரைமறைத்து, எழுந்த - உ தயமாகிக்கொண் 

டி.ருக்.௪, இரவியும் - சூரியனும், வருதலின்றி - வாராதிருக்ச, 

இரவிகாந்தம் - இச்சூரியகாந்தமானது, அழல்வது - தீயைப் 

பொழிவத, என்னவாறெனா - என்னகாரண த்தாலென்று, உ௯ர 

செய்வாள் - சொல்லுவாளானாள் எ-று, 

தனது தாபமிகு இக்குச் காரணமாதல்பற்றிச் சக். திரனைச் 
சூரியனென்றும், சந். இரகாக்ச த்தைச் சூரியகாந்தமென்றும், நீர் 
பொழிதலைச் நீப்பொழிசலென்றும், கூறினாளென்க. முகச் 
தைச் சந்தினென்று மயங்குசலால் மயக்கவணி. பேரென் 
இற சொல்லீளனுலே சந்திரன் சந்.திரகாக்சம் இவற்றின் றன் 
மையை மொழிச்சலாலே வஜ்சகவோழிப்பணி. (aor)



௨௭௪ நைடதம், 

உருவிலானெதிர்ந் து * வெய்யகன்னல்விற்குனித் இட 
னருணவொண்ணிமத்தசோகவனலவம்பிறைத்தலும் 
புரிஉரம்பிரங்குசொல்லிபுருவவிற்குஸித் தேர் 
வருணவாளிவீடுதல்போன்மழைக்கணம்பிறைக்குமே, 

[இதமுத லிரண்டுபாட்டுககளால் மன்மதன் போர் 

சொல்லப்படுகனெ ற.து.] 

இ-ள். உருவிலான் - மன்மதனானவன், எதிர்ந்து - முன் 

னுற்று, வெய்ய-கொடிய, கன்ன ல்வில்-கருப்புவில்லை, (குனிச் த- 

களைச்து, உடன் - உடனே, ௮அருணவொண்ணிறத்து - சிவப்பா 

இயெவொள்ளிய நிறத்தையுடைய, அசோகம் - அசோகமலர்களா 

திய, ௮னலவம்பு - அக்கனேயாத்திரச்தை, இழைத்தலும்- 

செலுச்தியவளவில், புரி - கட்டையுடைய, நரம்பு - (வீணையி 

னத) சந்தியானத, இரங்கு - இரங்கப்பெறுகின் ற, சொல்லி- 

சொல்லையுடையவள், புருவவில் - (சன்) புருவமாஇயெ வில்லை, 

குனிச்து-வளைத்து, கேர்- (அவ்வாக்கனேயாத்திரத்துச்) கெதி 

ராக, வருணவாளி- வருணாச்திரச்சை, விடு£ல்போல் -செலுச் 

அ.தல்போல், மழை- குளிர்ச்சி பொருந்திய, கண் - கண்களால், 

அம்பு - நீரை, இரைக்கும் - பொழிவாளாயினாள் எ-று. 

ஆக்னனேயாச்திரம் - அச்கினியைச் தெய்வமாகச்கொண் 

டது. வருணாச்திரம் வாய்வாச்இரம் என்பவற்றுக்கும் அப்ப 

டியே பொருள்கொள்க,. அனலையவிப்பது நீராதலாலே ௮௧8 

னேயாத்திரச்துக்கு எதிர் வருணாச்இிரம் சொல்லப்பட்டது. 

அசோகமலராகிய அக்கினேயா,ச் இர் சாக்சப்பெறராது தமயந்தி 

சண்ணீர்பொழிதலை ௮சற்கு எதிர் வருணாத்திரஞ் செலுத்து த 

லாகச் குறித் சலாலே தற்குறிப்பணி. இசன் முதனூலிலே சந் 

திரன் ஆச்மன யாத் இிரமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின் றத. 

இதிலே நிலாச்சோற்றம் பின் சொல்லப்படு லால் ௮துபொருக் 

தாதாயிற்று. (௧௮) 
தூயஇிங்கள்வெண்குடைக்கருப்புவில்லிதொடுமலர்ச் 
சேயே தறல்வருணவாவிமுனிவினிற்செலுத்தலும் 
வேயைவென்றதோலினாவெதும்பியள்ள ம்விம்முரு 

வாயுவாளவிபோலகெட்டுயிர்ப்பெறிச் துவாடுமே, 
  

* மன்மதனுக்கு விற்கள்மூன்றுள. அ௮வையாவன:--கருப்புவில், பூவில், 
இருப்பு வில் என்பனவாம். 3.9 *'கயச்கணின்ற பூவின் மீக்க சாமகாண்டக். 
கன்னலில்-லியக்கமான பாரவில்லெடுத_து மொய்ம்பிலேந்தியே- தயககழுத்று 
லாயசெய்ய தண்ணென் மாவிளந்தளிர்-வயக்கடுக்கண் வாளமொன்று மாழ 
ருக்குனைவத்தரோ'' என்னுங் கந்தபுராண திருலீருக்சுக்கா லஓுணரப்படுழ்,



கைக்கிளை ப் படலம், ௨௪௫ 

(-ள், தூய - பரிசு ததமாகிய, திங்கள் - சந் இரனாயெ, 

வெண்குடை -வெள்ளைக்குடையையும், கருப்புவில்லி- கருப்பு 

வில்வையமுடைய மன்மதனால், தொடு -தொடப்பட்ட, மலர்- 

மலர்கள த, சேயதேதறல் - செந்சேனாகிய, வருணவாளி-வருணாச் 

ரச்), முனிவினல்-கோபத்தால், செலுத்தலும்-செலுச் திய 
வளவில், வேயை- மூங்கிலை, வென்ற - சயித்த, சோளிஞள்- 

சோள்களையுடையவள், வெதும்பி - வெம்பி, உள்ளம் - உள்ளத் 

தில், விம்முரா - வருந்தி, வாயுவாளிபோல் - வாயுவாஸ்இர ச்தைச் 

(செலுத்து கல்) போல், மெட்டுயிர்ப்பு -பெருமூச்சை, எறிக்.து- 

விட்டு, வாடும் - சோர்வாளானாள் எ-று. 

மழையைக் துரப்பது சார்ராசலால் வருணாத்திரதீதுக்கு 

வாயுவாத்திரம் பகையாசலறிச, பூ௩்சேனாகிய உஊருணாச்திரம் 

பொருமல் சமயந்தி பெருமார்சுவிடுசலை அகற்கு எதிர்வாயுவாச் 

இரஞ் செலுச்சலாகக் குறிச்சலாலே தற்தறிப்பணி (௧௧) 

கூறுமங்கையிருளங்கொதிச துவெம்புகாமநோய் 

ேறுசின் நிலீரிதென்சொறேவியைப்பிரிர்ததா 

லா௱ணிந் தும்விரசவெம்மையழல்வெடி த தஏன்றுகொ 

னீ.ரணிர் ஈட வுளுக்குநெ ற்றியிற்க னை, த, 

(இ. அழுக லிரண்டுபாட்டுஃகளாலே தமயந்தி காமகோயின் 

கொடுமையை மகனளிர்களுக் கூறுமாறு 

சொல்லப்பமி இன் றி. ] 

டூ.ள். கூறு - (என்னிடத்சே குறையைச்) சொல்லுகின் ற, 

மங்கையீர் -மாதரே! உளம் - (என்) உள்ளமானது, கொதித து 

கொதிப்புற்று, வெம்பு - வெம்புதற்குக் காரணமாகிய, காம 
கோய் - காமகோயின் (கொடுமையை), தேறுகின் றிலீர் - அறி 

இன் நீரில்லை, இது-இது, சன் - என்னபேதைமை, நீறு - விபூ 
  

* ஒர்காலத்திலே உமாதேவியார் சிவபெருமானுடன் திருக்கயிலாயமலைச்ச 

ணுள்ள சோலையினிடச்தே வீநற்றிருக்க௱ளினர். துகாலை அம்மையார் ஓர் 
திருவிளயாடலாக எம்பெருமானது இருதிருக்கண்களையம் தம.துதிருக்கைக 
ளாற் பொத்தியருள, உலகமெல்லாம் ௮ச்தசாரஞ்செறிர்த.த. மூடிய ஒருக 
ணப்பொழுது உலகத்திற்கு அளவிற் தவூழிக்காலமா தலின் அவையெல்லாம் 
மயகங்கிச்ிடக்கன. இறைவன் அ௮வ்வின்னலை சககுவான் நிருவுளங்கொண்டு 
தம.து நெற்றியிலே ஒர்விழியையுண்டாக்ி ௮தனொளியால் முன்னதுபோற் 
செய்தனர். இவ்ஃ&னம்।''ஒங்குதன்னு தலினாப்பணொருதனிகாட்டகல்இ-.டாங் 
க துகொண்டுகாதனருள்கொடுகோக்கயாண்டு -கீவ்கருகிலைமை த் தாகிகிள்றபே 

ரிருளைமா bAs-E ங்கதிர்முதலா னோர்ச்குசசிறச்தபேரொளியையீஃதான்'' என் 
னுங் கந்தபுராண த் திருலிருக்த,த்கானுணர்க, இவ்வாராய சரிதத்தை யிங் 
வனம் வேறுகாரணங் கற்பித துக்கூறினார்,



௨௭௬ நைடதம். 

Bau, ௮ணி£த- பூசிய, கடவுளுக்கு -பரமசிவனுக்கு, நெற்றி 

யில் -நெற்றியினிடத்து, சகண்ணானது - (நெருப்புச்) கண்ணா 

னது, சேவியை- (சன்) மனைவியை, பிரிக்சசால் - நீங்கெதால், 

ஆறு - கங்கையை, அணிந்தும் - (முடிமின்மேலே) தரித்தும், 

வெடிச்சது - (அக்நெத்றியைப்) பிளந்து தோன்றியசான, விர 

சம் - காமமாயெ, வெம்மை - லெப்பச்சையுடைய, அழலன்று 

கொல் - நெருப்பன்றோ எ-று. 

தேவியை யென்னும் ஐயுருபு நீக்கட்பொருளில்வந்தது, தக் 

சன் கடவுளை யிகழ்ந்து வேள்விசெய்கபோது அவன்மகளென்னு 

முறைபற்றிவந்த சாக்ஷ£யணியென்கற பேரை யொழித்துப் 

பார்வதியென்ற பெயரைச்கொள்ள மலையரசனிடச்து வளர்ந்த 

போது அவளைப் பிரிக்திரு்கமைகொள்க, தலைமேற் கங்கை 

யிருக்கவும் காமச் தீ யடங்காமல் உள்ளேபொங்கி யெழுந்து நெற் 

றியளவுஞ் சென்று அச்கங்கைச் சடையா லுச்சியைப் பிளந்து 

செல்லமாட்டாமல் கெற்றியைப்பிளந்து வெளிப்பட்டசென்க. 

கடவுளுக்கே அப்படி நேரிட்டதாயின் மெல்லிய வொரு சிறு 

பெண்பாலூயெ எனச்கு எப்படி யிராசென்றதாயிற்று. கட 

வுள் சாமச்சாற் படும்பாட்டைச் சொல்லிச் தண்டாபூபிக நீயர 

யத்தினலே தான்படும் பாடு தோன்றச்செய்தலாந் செய்புட் 
போநட்பேறணி. (௨௦) 

பண்ணமைந்ததீஞ்சொலீர்பமிப்பதென்னைமாநிலத் 
துண்ணயந்ததலைவர்விபினுயிரையன்னமாதரா 
ரெண்ணுகின்றகாமமென்லுமெரியழத்குவெக்தழ 
றண்ணிதென்றுமழ்கியந்தவெம்மையைச் சணிப்பரால், 

இ-ள். பண் - பாட்டிசைபோல், அமைந்த நிறைந்த, §- 

௦துரம்பொருக்திய, சொலீர் - சொற்களை யுடையவரே, பழிப் 

பது - பழிப்பதற்குச் காரணம், என்னை-யாது, மாநிலத்து 

பெரிய பூமியின்௧கண், உள் - உள்ளத்தில், ௩யந்த - விரும்பப் 

பட்ட, தலைவர் - (சங்) கணவரானவர், வீயின் - இறந்துபோனால், 

உயிரையன்ன - (அக்கணவர்) உயிர்போலும், மாதரார் - மங்கை 

யரானவர், எண்ணுகின் ற - சந் திச்கப்படகின் ற, காமமென்னும்- 

காமமாகிய, எரியழற்கு - நெருப்புக்கு, வெந்தழல் - வெப்பம். 

பொருந்திய நெருப்பானது, தண்ணிசென்று - குளிர்ச்சியதா 

யிருக்செற சென்று நினைத்து, app - (இக்கெருப்பினுள்ளே) 

மூழ்கி, ௮௩.௪ வெம்மையை - அச்காமகெருப்பின் வெப்பத்தை, 

தணிப்பர் - நீச்குவார்கள் எ-று.
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உயிரையன்ன மாசரெனவே - கற்புடைமகளி ரென்றதா 

யிற்று. வெந்சழ றண்ணிதென்று மூழ்கல்--உடன் கட்டை 

யேறல், அல்லது தப்பாய் சல். கணவருடனிறந்தவர் வானுல 
சச்திலே பழையபடியே அவருக்கு மனைவியராயிருந்து காம 

சுகச்சை யனுபவிப்பரென்பது அற நாலித்சொல்லப்படு சலாலே 

அவ்வெம்மையைத் சணிப்பரென்றாள். காமகோய் பொருமை 

மகளிர்க்செல்லாம் இயல்பா யிருக்க நீங்கள் பேை சமையால் என் 

னைப் பழிச்சின்றிபென் றசாயிற்று. அப்படி மரணமடைதற்கு 

ஏதுவாகாத அ௮ச்சண்ண்சென்று முழுகலை யேதுவாசக் குறித்ச 

லால் ஏதுத்தழ்துறிப்பணி. (௨௧) 
என்றுகூறிநுழைநசுப்பிறுங்கொலென் னவினமணிக் 

குன்றுபோலெழுக் துவீங்குகொம்மைவெம்முலை த தடம் 

lism or Dus RUF லைபோர்ப்பமம்மர்தோய்பொறுக்கலா 

மன்றலோதிதுயருழக்தும திமயங்குகாலையில், 

௫-ள். என்றுகூறி- என்றுசொல்லி, நழை- நுண்ணிய, 

துசுப்பு-டுடையானத), இறுமென்ன - ஓடியுமென, இனம்- 

இனமாகிய, மணி- மணிகளின் மயமாகய, கேன்றுபோல் - மலை 

போல், எழுக்து - உயர்ந்து, வீங்கு-பருத திருக்கின் ற, கொம்மை- 

இளமைடொருக்திய, வெம் - விருப்பக்தைச் சருன்ற, முலைச் 

சடம் - முலைகளினணிடங்கள், பொன் - பொன்போல், தயங்கு- 

விளங்காரின் ஐ, பசலை - பசப்புரிறத இனால், போர்ப்ப - ( சம்மை) 

மூடிக்கொள்ள, மம்மர்கோய் - காமகோலய, பொறுக்கலா-பொரு 

மல், மன்றல் - வாடனைபொருக்் இய, ஒ.தி- கூந்தலையுடையவள், 

துயர் - துன்பத் இல், உழக்கு - வருந்த, மஇமயங்கு-அறிவு கல் 

கப்பெறுவென் ற, காலையில் - காலத்திலே எ-று. | 

இப்பாட்டும் பின்பாட்டும் குளகம். (௨௨) 

நையுநுண்மருங்குல்காமவெம்மைபற்றுநாண்மலர் 

கையிலங்குவா ண்மூகங்கருர் தடங்கண்மெல்லடி த். 

துய்யபக்கயந்தொடி ற்சடுங்கொலென்னவெண்ணியோ 

வெய்யவன்கரஞ்சுருக்கிவேலைபுக்கொளித்தேே, 
இ-ள். கையும் -தேய்கின்ற, நண் - றண்ணிய, மருங்குல்- 

இடையையுடையவள த, காமம் - காமத்தீயினது, வெம்மை 

வெட்பத்சை,' பற்று -கொண்டிருக்ன்ற) கை - சைகளும், 

இலங்கு - விளங்காரின் ஈ, வாள் - ஒளிபொருந்திய, முகம் - மூக 
மேம், கரு - கரிய, சடம் - விசாலம்பொருந்திய சண்ஈகண்களும், 

od



௨௮ கைடசம், 

மெல் -மெல்லிய, ௮டி.- அடிகளுமாயெ, நாண்மலர் - அன்று 

Wyss, துய்ய- பரிசு சதம் பொருந்திய, பங்கயம் - தாமரைமலர் 

களை, தொடின் - தொட்டால், சுடுமென்ன - சுடுமென்று, எண் 

ணி்யோ-ரினை ச்சோ, வெய்யவன் - சூரியனான௮, க.ரம்-- (தன்) 

இாரணமாகிய சைகளை, சுருக்கி- சுருக்கக்கொண்டு, வேலை-மேற் 

சடலுள்ளே, புக்கு - முழுகி, ஒளிச்சது - மறைந்தது எ-று. 
சூரியன் தாமரைக்கு நாயகனாசலால் அவற்றைச் தொடு 

தல் அவனுக் குரித்தாயிற்று, சூரியன் எல்லாவற்றுக்கும் வெப் 

பஞ் செய்பவனா யிருக்தும் தமயந்தியின் காமவெப்பச் துக்கு அஞ் 

சினாுனெனவே அவ்வெப்பச்தின் கொடுமைசொல்ல வேண்டா 

வாயிற்று, காஞ்சுருக்குசற்கு எதுவாகாச அவ்வெண்ண ச்சை 

யேதுவாசகச் குறிச்சலாலே ஏதுத்தற்தறிப்பணி. (௨௩) 

கைக்களைப்படல முற்றிற்று, 

அட செய்யுள் :௩௦௧. 

மாலைப்படலம், 

  

[இப்படலக கால் முன்சொல்லப்பஃ._ தமயந்தியின் காம 

கோய் மிருகற்ரும் கராணமாயெ மால்யின் 

வாவு சொல்லப்படிசின் றது. 

கலிநீலை த்துறை. 

op Dap DUI தியான்படமெனவு௮ு. % பகற்கிறுவன் 

கற்றைவார்கஇர க்கயிற் றினால்விரிதலுங்கதித்.நு 
(ip D Dp Lp ட்டியிர்ப்பெ ழி திலான் மொத். நுண் 

ட்ற்துவீழ்ச்தே பாற்ருடஇசைக்கடலுள ரழ்ச் ததுவே, 

இஸ், ஒற்றையாழியான் - சூரியனானது, படமென (தனக் 

குச்) காறருடியாச, உறு. உறப்பெற்ற, பகல் - பகலாஇிய, திறு 

வன்- சிறியோனைவன், சட்றை- இரளாஇய, வார்-நெடிய, க.திர்- 
  

த் ஒற்றையாழியான் La Kammer என்பன, திங்களஞ் செல்வன் என்றாற் 

போலவந்தன. !'காலமூலகம்'' oa gis தொல்காப்பியச் சூத்திரத்துள் 
ஞாயிறு, காலம் என்பன உயர்திணை மேலனவாய்ப் பால்பிரிர்திசையா வென 

வல், !நின்றாங் சைக்க லிவணியல்பின்றே'' எனவே நின்நமுழையானே 
ஈறுபெற்று கின்று உயர்திணையா மிசைத்தல் இவணியல்பின் றெனவுங்கூறிய 
ஆூரியர் இசை ததலுமூரிய வேரிடத்தான'' எனச்சாலமூதலாகிய சொல் 
உயர் திணைபா யிசைத்தலு மூரிய; ஈறுதிரிர்து வாய்பாடு வேறுபட்டவழி 
யெனருராகலின் உயர்திணையாய்கின்றது. உருவகமென்பாருமுளர், 
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இரணமாகய, சயிற்றினால் - கயிற்றைக்சொண்டு, விதெலும்- 
(நகாயச்தின்சண்) விட்டவளவில், கதிச்த - பருத்து, மூற்றுறா- 
மே.தீறாத, மூலை - மூலைகளையுடைய தமயக்தியானவள், நெட்டு 

யிர்ப்பு- பெருமூச்சை, எறிதலான்-விடு சவினால், மொச்துண்டு- 
தாக்குண்டு, அற்று -(அச்சயிறு) அற்று, வீழ சபோல் - வீழ்ந் 
சதுபோல, குடதிசை -மேற்குச்இசையிலுள்ள, கடலுள்-சமுத் 

திர,ச்தினுள், ஆழ்ந்தது -(௮.த)) மூழ்கற்று எ-று. 
வீழந்கசென்பது வீழ்ந்கவென ச் துவ்விகு தி குறைக்துகின் 

ஐது. இதனால் மாலைப்பொழுது வருதற்குக் காரணமும் அப் 

பொழுது உளசாகும் தமயந்தி வருத்தமுஞ் சொல்லப்பட்டன, 

பிரிந்தோரை மாலை வருச்துமென்பது *சாசலரில்லழி மாலை 
சொலைக்கள ச், தே இிலர்போலவரும்? என்பதனா லுணர்க. சூரி 
யணிற் படமும் பசவிற்சிறுவனும் சதிறிற் கயிறும் அரோபித்த 
லால் உநவகவணி. சூரிடன்மேற் கடலுள் இயல்பாய் வீழ்தலைக் 

கதிர்ச்சயிர ற்று வீழ்வகாகச் குறி சமையால் முன்னுருவக தைச 
யுறப்பாகச்சொண்ட போநட்டற் நறிப்பணி. (௧) 

oR சகாரிருட்படமொழிம் ர நுணைப்போது 

(Lp BS a2 ip % Bon சமகட்புணார்ற்கா யெனவூ உக 

கொதித்துமேற்றிசையணங்கல ம். ரகப்பதங்கொடுமே 
௮கைத்ககாலென ச்சிவர் உ நவெய்யவறுடலம், 

டூ-ள். புதைக் ச -மறைச்ச, காரிருள் - கரியவிருளாகிய, 
படம் - போர்வையை, ஒழித்து - களைந்து, இச் துணைப்போதும்- 
இவ்வளவுசாலமும், உதிச்த- (நீ) உசயஞ்செய்யப்பெற்ற, Gps 
திசை - கிழக்குத் திக்காயெ, மகள் - மாதை, புணர்ந்தாயென- 
கூடிக்கொண்டிருந்சாயென்று, மேற்றிசை -மேற்குத்இிக்காயெ, 
HOH -மாதானவ.ர், ஊடி - பிணங்கி, கொதித்து - வெப்ப 
மூ2௮, அலத்தகம் - செம்பஞ்சூட்டப்பெற்ற, பதங்கொடு - அடி 
களைச்கொண்டு, மேல் - வடிவத்தின்மேல், உசைச் சசாமென- 
உசைச்கப்பெற்றதுபோல், வெய்யவன் - சூரியனது, உடலம்- 
வடிவம், சிவந்தது - 9வப்மயையடைந்தது எ-று, 

சூரியனுக்குச் செக்கிறம் இயற்சையாயினும் சாலையினுமாலை 
யினும் மிகுந்து தோன்றுமென்ச. மாலையிற் சிவத்தற்குக் கார 
ணமேற்றிசைமா தினுடைய அலச்தகப் பதச்துதையெனவே 

காலையிற் சவச்தர்குச் தீழ்ச்சகிசைமா துதையாமெனகச்கொள்ச,



௨௮௦ நைடதம், 

தலைவனோடூடு ற்குப் பலகாரணங்க ஞளவேனும் பிறமாசரை 

ஈயக்சானெனப் பிணங்குவதே மகளிர்க்கு இயல்பாமென்பது 

சோன்றக் £ழ். த திசைமகட் புணர்ந்சாயென வூடியென்றார். 

Stew புணர்ந்கோனென்பதுசதோன்ற உதித்த ys Dans 

மகட்புணர்ந் தாயென்ரார். அவனைக்சண்டுழி ஊசெல் மாத்தி 

ரதி இனடங்காது அழற்சினமு மிகுமாதலால் ஊடியென்ரொழி 

யாது கொதித்சென்றார். இசைகளை மாதராகச்சொல்லியது ௨௫ 

வகம், சூரியன் அப்போ சடைந்த சிவப்பை அவ்வுசையின் 

சவட்பாசச் குறித் சலால் போநட்டற்குறிப்பணி. (௨) 

* சகரர்தொட்டவெண்டிரையெறிதடங்கடற்புகுதும் 

புகரில்வெங்க திர்க்கடவுண்டுன்போக்கியகதிர்க 
னிகரினித் திலங்குளிப்பவனீர்நிலையறிவா 
னகனெடுங்கடல்விடுத்தபொற்கழையெனலாமால், 

இ-ள். சகரர்-சகரரென்னப்பட்ட வரசர்களாலே, தொட்ட- 

சோண்டப்பட்டிருக்ற, வெள் - வெள்ளிய, திரை - அலைகளை, 

எறி- வீசுகின் ற, தடம் - விசாலம்பொருந்திய, கடல் - கடலின் 

கண், புகுதும் - பு”ஸ”ுகன் ற, புகரில் - குற்றமில்லாச, வெங்கதிர்க் 

கடவுள் - சூரியதேேவனாலே, முன் - முன்னே, போக்கிய-செலுச் 

தப்பட்ட, ச திர்கள் - சபருணங்களானவை, நிகரில் - ஒப்பில்லாத, 

சிச்திலம் - முத்துக்களைக் (குறித்து), குளிப்பவன் - (அக்கட 

லிலே) மூழ்குவோன், நீர்ரிலை -நீராழச்சை, அறிவான் - அறி 

யும்பொருட்டு, அகல் - விரிந் ௪, நெடுங்கடல் - நெடியகடவீலே, 

விடுச்ச - விடப்பட்ட, பொற்கமை யெனலாம் - பொன் மூல்கில் 

சளென்றுசொல்லலாம் எ-று, 

சக. ரவரசனால் வேள்வியின்பொருட்டு விடப்பட்ட குதிரை 
பை இக்திரன்ப த்றிப் பாசாளஎலோகச்திற் றவஞ்செய்திருந் த 
கபிலமுனிவன் புறத்துக் கட்டுதல்செய்ய அதைச் தேடும் 
பொருட்டு அவனுடைய புசல்வராகிய சாகரர் அறுப தினாயிரவரா 
லும் தோண்டப்பட்டபடியால் சகரார்சொட்ட சடலென்றார். கட 
லைச் சாசாமென்பதும் இசனாலெனவறிக. இரவியின் மூன்சொல் 
ஓுஇின்ற கதிர்களில் நீராழம்பார்ச்கும் மூங்கலே ஆரோபிச்,௪ 
லால் உநலகவணி. (௩) 
  

* சகார் கடலினைத் தோண்டிய சரிதத்தை மேல்வருஞ் செய்யளா லமிக, 

கூர்மபுராணம் இராமனவதரித்த அத்தியாயம் - ௪௬-செய்யுள், 
தள்ளரும்பெரும்புகழ்ச்சகரர்வாம்பரி 
ெள்ளரும்பெரும்புலியெல்குக்காண்லொர் 
பள்ளரீர்வேலையைத்தொட்டுப்பா தலத் 
அள்ளுறைகபிலன்மாட்டுறைதல்சண் ுற்ரார்,



மாலைப் படலம், ௨௮௧ 

மையுண்கண்ணியைம இவரின்வருத்துமென்றிரக்கி 

யையபோகலென்ராம்பல்வாய்மலர்ச் தனவாவி 

வெய்யவன்செ.ழுங்கரங்களைவிழைவொடுந்தம தூ 

கையினாலுறப்பிடி த்தெனக்குவிஈ் தன கமலம், 

இ-ள். மையுண்கண்ணியை - அஞ்சன சசைக்கொண்ட கண் 

களை யுடையவளாகிய சமயக்தியை, ம.இி-சந் தானான வன், வரின்- 

வந் சால், வருத்துமென்று -வருச்துவானென்று, இரங்கி-உள் 

ளிரங்கி, ஐய-சாமி, போகலென்று - (இவளைச் கைவிட்டுப்) 

போகாதேயென்று (சொல்வனபோல்), வாவி - குளங்களிலே, 

ஆம்பல் - அல்லிமுசைகள், வாய்மலர்க் தன-முகமலர்க் சன, வெய் 

யவன் - சூரியன த, செழு -செழிய, கரங்களை -(சொணங்களா 

இய) கைகளை, விழைவொடும்-௮சையோடும், சமது- தம்முடைய, 

கையினால் -கைசளால், உற பொருக்ச, பிடிச்தென-பிடிக் சன 

போல, கமலம் -- சாமரைமலர்கள், குவிக்சன - கூம்பின எ-று. 

வாவியில் ஆம்பல் வாய்மலர்ந் சன தாமரை குவிந்தனவெனக் 

கூட்ட. 

சூரியனது இருச்சல் தன்னாயசன் வரவிற்கு தடையாயி 

னும் தமயந்தியின் வருச்சச் இற்டரங்கு யிருச்கலேண்டிக்கொண் 

FOr 

னாயகனென்னுளூ சு சட் தரம்பற்றிச் கையினாற்பிடிக் தச் தடுக்சா 

ளென்பது சோன்றக் சமலம் பிடித்சனவென்றும், சொல்லிஞார். 

டாளென்பது தோன்ற அம்பல் வாய்மலர்ந் சன வென்றும், 

மாலைப்பொழுதின் அல்லிசாமரைகட்கு இயல்பாகிய மலர்தலை 

யுங் குலிசலையும் சொல்லுதலும் பிடித்தலுமாகக் குறிச் சமை 

யால் போநட்டற்குறிப்பணி. (௪) 

% பொருவிலாழியொன் ுருட்டியெப்புவனமும்விளக்கு 

'மிரவிமன்னவனிறத்தலுமெதிர்ந்தபுன்மாலை 

ப.ரவைமாகில முருவ தும்பரிப்பவனிறப்ப 

விரவுவெர்தொழிற்குறுநிலவேர் துபோன்றுளதே, 

இ-ள். பொருவில் - ஒப்பில்லாச, ஆழியொன்று - ஒருசக்க 

ரத்தை, உருட்டி - செலுத்தி, எப்புவன மும்-எல்லா வுலகங்களை 
  

* பொருவிலாழியொன்றுருட்டி'' என்றதுதேருருளைக்கும், ௪க்கரத்திற் 

ரும் ' பொருள் கொள்ளப்படலாம் ஈலேடையாம். விரிகதிர் பாப்பி யுலகமுமூ 

காண்ட் -வொருதனித் தி௫ரியரவோன்'' என்றார் பிறரும், சூரியன் ஒராழியா 

னேழுலகைய மாண்டு விளக்குவோனெனம் ௫இங்களுரை சக்தார்.



௨௮௨ நைடதம், 

யும், விளக்கும்-ஒளிர்விக்கின் ற, இரவிமன்னவன் - சூரியனாகிய 

அரசன், இறச்சலும் - இறக்சவளவில் (அச்சமிச் சவுடனே), 
எ.திர்ந்த- தோன்றிய, புன்மாலை - புல்லிய மாலைச்காலமான து, 

பாவை- கடலையுடைய, மாகிலமுழுவதும் - பெரியவுலகமுழு 

சையும், பரிப்பவன் - காப்பாற்றுகன்ற அரசன், இறப்ப- இறந் 

போக, விரவு- அச்சுருணத்திலே வியாபிக்கின் ௦, வெந்சொ 

ழில்-கொடிய செய்கையையுடைய, குறுநிலவேந்துபோன்றுள து 

சிறியரில தைசையாளு மரசன்போ விருந்தது எ-று, 

இறப்பே சாமிகு திபோக்காம்'” என்ற சனால் ஈண்டு சூரி 

யன் இறத்தல் - போதலும் - அரசனிறச்சல், சாதலுமாகப் 

பொருள்கொள்க. உலக முழுவதும் புரச்சல்செய்ச அரசனீங் 

இய வளவிற்றோன்் றி ஏழைகளை வருத்து தலால் வெக்தொழி நற் 

கு௮நில வேந்தனென்றும் சூரியனீங்கிச் சக்இரன் ரோன்றுசற் 

இடையே தோன்றிச் சிறிதுபொழுதுறின் றழிவதாதலிற் புன் 

மாலையென்றும் சொல்லினார். மாலைக்ருக் கு.றுநிலமன்னரை ஒப் 

புமைசொல்லலால் உவமையணி. (௫) 

காலமென்னுமோர்வணிகன்மேலகன்றவான்கல்லின் 
ஞாலநீவிருள் சீப்பவனலங்கொள்பொன்னாக 
வேலுமாறுரைந்தெனவொலிசெக்கர்வானிருண்ட 

நீலவார்குழலு பிர்சடவெழுர் தசெர்நெருப்பே. 

இ-ள். காலமென்னு மோர்வணிகன் - காலமாகிய வொரு 

வைடூியனானவன், மேல் -மேலாக, அசன்ற-- பரந்த, வான்கல் 

லின் - அகாயமாஇய (உரை) கல்லிலே, ஞாலம் - பூமியினிட 5.௫, 

நீளிருள் - மிச்சவிருளை, சீப்பவன் - கெடுப்பவனாகய சூரியனை, 

நலங்கொள் -ஈ௩ர்குணச்சைச்கொண்ட, பொன்னாக - சனகமாக, 

எலுமாறு பொருந்துமாறு, உரைச்சென-உரைத்ததுபோல், 

ஒளிர் - விளங்குன்ற, செக்கர்வான் - செவ்வான மானது, 

இருண்ட - இருளுற்ற, நீலம்-நீலரிறம்பொருக் திய, வார்-நெடிய, 

குழல் - கூந்தலையுடைய சமயக்இயின து, உயிர் - அவியை, சுட- 

சுடுசற்பொருட்டு, எழுந்ச - சோன்றிய, செக்நெருப்பு - செந் 

தியே (அம்) எ-று. 

கால,த்இில் வணிகனையும் ஆகாயத்தில் உரைகல்லையும் சூரி 

மனிற் பொன்னையும், அரோபிச்சலால் உநவகவணி, செவ் 

வான ச்திந் பொன்னுரைச்சாலென்னுக் தற்தறிப்பணி. மேற் 

சொல்லிய உருவகவணியை உறுப்பாகக் கொள்ளுதலால் உறுப் 

புறுப்புக் கவவையணி, செவ்வானச்திற் செந்தீச் குறிச்சப்பட்



மாலைப் படலம், ௨௮௩ 

டமையால் போதட்டற்தறிப்பணி. இதனுள் இரண்டணிகள் 

சேர்ந்து வருகலாற் சேர்வையணி. (௬) 

செய்யவெங்கதிரிறத்தலுமவனுழைச்சிறக்த 

மொய்கொள்பேரொவிவஷிை தக்குமூட்டுசெர்கழலின் 

வெய்யகீரதாய்ப்பரர்கெழுசெக்கர்வான்மெலிக்த 
வையநுண்ணிடையணங்கினுக்கென்கொலாயமையும், 

இ-ள். செய்ய - செந்நிறம்பொருந்திய, வெங்கதிர் - சூரிய 

னைவன, இறத்தலும் -இுறந்தவளவில், அவனுழை-அலனிடச் 

சே, சிறந்ச - இறப்புற்றிரு/த, மொய்கொள் - மொய்த்தல் 

கொண்ட, பேர் பெரிய, ஒளிவனிகைக்கு -- சாயாதேவிக்கு, 

மூட்டு - மூட்டப்பட்ட, செந்சழலன் - செக்கெருப்புப்போல், 

வெய்யநீர சாய்-கொடியமுண ச்சதாய், பாக்து - விரிந்து, ஒளிர்- 

விளங்காரின்ற, செக்கர்வான் - செவ்வானமான ௮, மெலிந்்த- 

சாமகோயாவிளைத௪, ஐயம் -ஐயத் நுக்கிடமாகிய, நுண்ணிடை- 

அண்ணிய விடையையுடைய, அணங்கினுச்கு - தமயக் இக்கு, 

என்கொலாய் அமையும் - எப்படிப்பட்ட தாயிருக்கும் எ-று, 

இருவமைப் புணர்ச்சியுள் உள் எப்புணர்ச்டியின் வழி,சி சாக 

மெய்யுறுபுணர்ச்சி யுந்ரோர்க்கு விருப்பின் இண்மைசிறிதொழிக் 

துநிந்குமாயினுந் தலைவனிங்கிய வளலிவிவர்சளூம் பொருது 

சககமனஞ்செய்வரென்பது சோன்ற ஒளிவனிகைக்கு மூட்டு 

செர்சழலினென்ரார். *மருவுகாசலாாருயிர் wombs Se, லெரி 

யின் மூழ்கியிறக்து பலவகற, கருெறிததலைவைச்கு மடிக்சடி, 

புரவிஈன்மகப்பேறு பொருந்துவார்'” செச்சர்வான தீைதைஒளிவனி 

தைக்கு மூட்டுசெம் தழலாகச் குறிச்சமையாதள் தற்தறிப்பணி.() 

தணத்தலெண்ணிமெய்தளர்வு. றுசேமியம்பறவை 

புனர் தீதவஞ்சிறைப்புல்லுவிட்டொழியமெட்டுயிர்ப்பா ற் 

றுணர் தீதமெளவல்வண்ூ தரி.ர்கங்குன்முன்றோன் திற 

பணை த்தவெம்முலைப்பாசிழையல் குலென்பகிமே, 

இ-ள். சணச்தல் - பிரிவை, எண்ணி-நிளேச்து, மெய்- 

உடம்பு, தளர்வுறு - தளர்ச்சியடைஇன் ற, கேமியம்பறவை- சக் 

கரவாகப் பறலவகள், நெட்டுயிர்ப்பால்-பருமூச்சோடு,புணர்த் த- 
கலந்த, ௮ம் - ௮ழயெ, சிறை - சிறைகளின், புல்லு- தழுவு தலை, 

விட்டு - விடுத்து, ஒழிய - நீங்கவும், வண்டு - வண்டுகளானவை, 

தணர்ச்ச- கொசத்துகளாகப்பூச்.த, மெள வல்-முல்லைமலரிலே,



உ௮௪ நைடதம், 

ஊச - ஆரவாரிக்கவும், நீள் - நெடிய, சங்குல்முன் - மாலையான 

த, தோன்றின் - உதிக்குமாயின், பணைச்ச - பருச்த, வெம்- 
விருப்பஞ்செய்கின் ற, மூலை - முலைகளையும், பாுழை-பசயவாபர 
ணசத்மைம்கொண்ட, அல்குல்-அல்குலையுமுடைய சமயந்தியான 
வள்: என்படுிம் - என்படுவாள் எ-று. 

ஒழிய ஊ சவென்னும் வினையெச்சங்கள் சோன்றினென் 
னும் வினைகொண்டு முடிந்சன. புணர்ந்ச புணர்ச்சவென எது 

கைகோக்கி விகாரமாயிற்று. இடைவிடாமஜ் கூடுகலுற்ற பகுப் 

பறிவில்லாச சக்கரவாகப் பறலவகள்பிரியவும் மன்மதன து ௮ம் 

பாய்ப் பிரி தவர்க்குச் இடைகாட்டும் முல்லைமலரில் வண்டுக 
ளாகிய ஜின்னாண்போர்ச்கு றியாயெ ஒலியைச்செய்யவும் மாலைப் 

பொழு துண்டாகுமளவில் இவள்படுக்துன்பம் அளவிறந்த தாக 

வின் என்படுமென்ருர். மாலையித்காமகோய்மிகுமென்பது *காலை 

யரும்பிப் பசலெல்லாம்போகா௫, மாலைமலருமிஈ்நோய்? என்பத 

CO) MEN GON . (௮) 

அங்கண்வானகமமுவதுமவிரொளிபரப்பிக் 
கங்குல்வாபடர் காரகையெழுக் தனகடலுட் 
பொங்குவெங்க திர்மணிவிழுக்தென க திசைபுரப்போ 
ரெங்குராடுதற்கெடு தவஞ் சடரெனவியையும், 

இன். சங்குல்வாய் - இரவின்கண், அங்கண்-அழகய விடச் 
தையுடைய, ,வானகமுழுவதும்-ஆசாயச் இனிடமெயங்காம், அவிர்- 

விளங்காரகின்ற, ஒளி - ஒளியை, பரப்பி - விரிச் துக்கொண்டு, 
எழுந்தன - தோன் றினயையாகிய, அடர் - நெருங்கெ, சாரகை- 
உடுச்சளானவை, கடலுள்-சமு,ச இரச்தினுள், பொங்கு-விளங்கா 
கின்ற, வெங்கதிர் - சூரியனாகிய மணி - மணியானது, விழுந் 

தென - விழுக்சசென்று, திசைபுரப்போர் - இக்குப்பாலகர், எங் 

கும்-எவ்விடங்களிலும், காடுதற்கு-தேடு கற்பொருட்டு, எடுத்த- 

எக்திய, அஞ்சுடரென - அழகிய தீபங்கள்போல், இயையும்- 

பொருந்தும் எ-று, | 

இிச்குப்பாலகரது காப்புப் பெரும்பாலுஞ் சந்இரசூரியர் 

பொருட்டாதலால் அவருக்கு ச்சேடல் சொல்லப்பட்டது, கங் 

குல்லாயடர் தாரகையெனலால்பகலிற்சூரியஞெளியால் மழுங்கி 

கிற்கு மென்க. வெங்கதிர் மணியென்பது உநவகவணி. தாரகை 

களில் தீபங்களைச் குறித்தலால் தற்தறிப்பணி. (௯) 

கர த்திதூடெழுகாமமென்கொடுங்கனல்கனற்ற | 
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மாலைப் படலம், ௨௮௫ 

னுருத்துவெங்கதிர்ப்பாகெறிந் துடுப்புகர்முகத்த 

விருட்கடாக்களிறிருகிலக் திறுத்ததையன் றே. 

இ-ள், உடுப்புகர்- சாரசைகளாயெ புள்ளிகளையுடைய, மூக 

தீ.5- முகச்தினையுடைய, டுருள் கடாச்சளிறு - இருளாகிய மத 

யானை, உருச்து-கோபித து, வெங்கதிர்ப்பாகு - குரியனாகிய 

பாகனை, எறிந்து - வீசி, கருச் தினூடு - நெஞ்சினுள், எழு - வளர் 

இன் ற, காமமென் -- காமமென்சிற, கொடுங்கனல் - சொடியதீயா 

னது, கனற்ற - சுடாரிற்க, அருத்தி - அசையை, உற்றவர் 

பொருந்தினவருடைய, ஆர் -கிறைந்ச, உயிர்க்குளஇனை - உயி 

ராய தழையை, .தயில்வான் - உண்ண, இருகிலத்து - பெரிய 

பூமியினிடத்து, இறுத்சது- தங்கியது எ-று. 
பாகன் என்பது வேந்து என்னாற்போல நின்றது. ஆருயிர்க் 

குளகினை யயில்வானென்ப சனால், இருள் பிரிந்தவாக்கு மரண 

வேதனை யொச்ச வேதனையை விளைச்குமென்க. குளகு விலங் 

Sem am gop. (இலைநுசர்விலங்கி னுணவுகுளசென்ப.”' 

உயிரிற்குளசையும், வெங்க இரிற் பாகனையும், உடுவிற்புகரையும், 

இருளிற் சளிற்றையும் அரோபித்தலால் 8நவகவணி. (40) 

சகோட்டுமென்மலர்ப்பூங்கணை த.ரப்பமெல்லளிகாண் 

பூட்டிபைங்கழைகுழைத்தெ திர்வேனிலான்புகழை க் 

திட்டுதா.ரகையெழு ச்தொளிசிறர் திடவணிவான் 

கூட்டிமையெனச்செ றிநததுகூரிருட்பிழம்பே. 

இ-ள். சோட்டு- இதழ்களையுடைய, மெல்-மெல்லிய, மலர்- 

பூச்சளாகய, பூங்கணை - அழகயெவம்புகளை, துரப்ப- செலுத்த, 
மெல் -மெல்லிய, அளிகாண் - வண்டகெளாகிய காரியை, பூட்ட 

பூட்டிய, பைங்கழை- பசியகருப்புவில்லை, குழைச்து-வளைசத்து, 

எதிர் - எ.இிர்க்சின் ற, வேனிலான் - மன்மதன த, புகழை -£ர்ச் 

தியை, தீட்டு- எழுதப்பட்ட, சாரகை-உடுச்களாகிய, எழுத்த 

எழு த்துக்களினது, ஒளிசஏறந்திட - ஓளிவிளங்கு,சற்கு, அணி 

வான் - அழயெ வாசாயமான து, கூட்டு- கூட்டிய மையென- 

மைபோல், கூர் -மிருந்த, இருள் - இருளின து, பிழம்பு-இ.யட்சி, 
செறிந்தது - நெருங்கெயது எ-று. 

வேனிலானை எழுவாயாக்கி அவன் சனத புகழைச் தீட்டிய 

தாரகையாகிய எழுச்சொளி௫றக்திட ௮ணிவதற்குச் கூட்டுமை 

யெனப் பொருள்கொள்ளினு மமையும். ச்தியை வைகாடி



௨௮௬ நைடதம், 

மாதங்கள் காமச்சை மிசவும் விளைக்கும் உரிமைநோக்கி “வேணி 

லான்” என்றார். தாரசையிலெழுச்சை யாரோபித்தலா லுறு 

வகலணி இருளில் மையைக் குறித்தலால் தற்தறிப்பணி. இச 
முன்னுருவகச்தை யுறுப்பாகக் கொண்டமையாளம் கலவையணி. 

பட்டகாரிருட்கங்குல்போ தரப்படர் இசைக 
ளெட்டிலுள்ளனபொருள்கவர்க்ே தூலனென்னா 

விட்டிலங்கொவிவெய்யவன்் றன துமெல்விரலாற் 
சுட்டியெங்கணுங்காட்டல்போற்சுடர்வனசு டர்கள், 

ட-ள். பட்ட-- உண்டாகிய, கார் - கரிய, இருள் - இருளை 

யுடைய, கங்குல்-இரவானது, போதர- வர, படர் -பரந்த, 

திசைகளெட்டின் - எட்டுத் இக்குகளிலும், உள்ளன - இருக்கன் 

றனவாகிய, பொருள் பொருள்களை, கவர்ந்து - அபகரித்துச் 

கொண்டு, ஏ௫வனென்னா -நான் போகவில்லையென்று, ஒளி-காக் 

தியை, விட்டு - வீடு, இலங்கு - விளங்காறின் 2, வெய்யவன்- 

ரூரியளானவன், சனநு.- சன்னுடைய, மெல்லிரலால் -மெல் 

வியவிரலீனால், சுட்டி- குறிக் த, எங்கணும்-எவ்விடங்களிலும், 

சாட்டல்போல் -- சாட்டுதல்போல், சுடர்சள் - தீபங்கள், சுடர் 
வன - விளங்குவன எ-று, 

பிரர்பொருளைப் பாதுசாப்போர் அல் விடர்சைவிட்டு நீங்கு 
மிடத்துப் பின்காப்பவர்க்குத் சங்காப்பினுள்ள பொருள்களை 
யொப்பித சல் உலகவழக்கமாகலிக் பகலிற்காச்சு சூரியனீங்கு 
மிடத்து இரவிற்காக்குஞ் சந்தான்வருசற்குப் பொழுது நீட்டித் 
சீலால் அவ்வுடைமையைச் காச்சற்குரிய அவன் மனைவியாகிய 
இராமடர்சைக்மு ஒப்பிச்கு மிடச்துச் சொன்மாச்திச்தாற் 
புலப்படாசென்பது சோன்ற வெய்யவன் சனது Gnade rer 
சுட்டிசக்சாட்டலென்றார். அம்மாலைக் காலச்திலே உண்டாகிய 
தீபங்களிற் சூரியன் விரலை யாரோபிசசலால் தற்தறிப்பணி. () 

நடமா லப்படல முற்றிற்று, 

ஆட செய்யுள் -௩ ௧௩, 

  

  

* மாலைச்காலக்தை லீயந்த தெற்றுக்கோ வெனின், மாவும் புள்ளு துணை 

யோடின்புற்று வீளையாடுவ சனாலும், ௮.துகண்டு ஒரு சலைர் சாமமுற்ருர்ச்கும் 
காமக்குறிப்புச்சிச்தலானும், தீங்முழலிசை த்தல், பந்தர் முல்லைவஈ் துமணவ் 
சஞற்றல் மு.தலியனமேனமேலும் விரகத்தைப் பெருக்கலானு மென்க, 

மல்லிகையே வெண்சங்கா வண்தே வான்சருப்பு 

வில்லிசணைதெரிர்_து மெய்காப்ப--முல்லைமலர் 
மென்மாலை தோளசைய மெல்லநடந்ததே 

புன்மாலை.பந்திப்பொழுு. 
என்றார் ரசளவெண்பாவாரும்,



மகாமகோபாதீாய, டாகடர் 
உ. வே, சாமிநாதையர் நூல் நிலையம் 

அடையாறு. சேன்னை.20. 
நிலாத்தோற்றுபடலம், 

  

[இப்பட ததால் அம்மாலைககுப் பின்வரும் கிலவீனு 

தோற்றஞ் சொல்லப்பமிகின் ற.து.] 

கலிந்லைத்துறை. 

வெவ்வராவினைவிண்டொடாமச்தரம்பிணித்துக் 

கெளவைமிக்கெழக்கடவு .ஈர்கடைந் திடுங்காலைப் 

பெ வவெண்டி.சைய பிர்த்.5 செம்ப ுமைவாண் டு கம்போறி 

ஹெ.ப்விிவா ண்கஇிர்பரப்பிம் DG Lp BID WBA 

இ-ள். கடவுளர் - தேவர்கள், வெம் - வெவ்விய, அராவினை- 

வாசுகியென்னும் பாம்பை, விண் - முகாயமுகட்டை, தொடர்- 

அளாவிய, ம சரம் - மக்க. ரமலையின் ண், பிணிக்கு - கயிறாகச் 

கட்டி, செளவை - ஒலியான த, மிக்கெழ - ௮.இகரிக்க, கடைந் 
இடிங்காலை - மதீஇச்குங்கால,2 தில், வெண்டி௰ர - வெள்ளிய 
அலைகளையுடைய, பெளவம் -பாற்கடலானது, உயிர்த்த-ஈன் த, 

செம்பதுமை - செர்சாமமையிவிருக்கின் ௬ இடலக்குமியின த, 

வாள் - காந்திபொருந்இிய, முகம்போல்-முகச்ைப்போல, தெய் 

வம் -செய்வச்தன்மையுள்ள, ஒண்கஇர் - ஒளிபொருந்திய இர 

ணங்களை, பரப்பி விரித்து, இங்கள் - நிலவான, மீது - ஆகா 

யத்தின்கண், எழுந்தது -௨ இத்தது எ-று. 
கடவுளரு முடிவுகாலம் ௮லடந்சதென்று நடுடுங்கக் கொடி. 

யகடலவைச் சந்ததென்பார் வெவ்வமாவென்றும், பெரியமலையென் 

பார் விண்டொடர் மக்சாமென்றும், மற்றையராழ் கடைதற் கரி 

தென்யார் கடவுளர் கடைந்திடுமென் றும், ஒருவர் கருப்பத்திறி 

ரோன் றினளல்லளென்பார் பெளவவெண்டிரை யுயிர் ச்சவென் 

௮ம், மாசர் மூகச்துச்கு உபமானமாகு மதி Gar was ges 

உவமேய மாகுமென்பார் பதுமை வாண்முகம்போலென் றும், 
நெடுந்தாரத்துற்றும் இருளையோட்டுமென்பார் , தெய்வவொண் 

கதிர் பரப்பியென்றும், இவ்விடத்தி லுதிச்சசென்பார் மீசெ 

முந்தசென்றும் சொல்லிஞார், 

இருவின்முகச்ை உபமானமாகவும், சந்திரனை உபமேய 

மாகவும் சொல்லு சலால் உவமையணி, (௧) 

செறி தவாழ்கடற்செல்வனுமவனுழைச்சிறந்தாங் 

 குறைக்தவாருயிர் த தனேலிபர்பலருடள்ளுவக்த



உலவு CH5L.~ 5D, 

நிறைந் தண்டி ரைநீர்குடைர் தாடலினிகலி 

யெறிக்சமென்மலர்ப்பர்தெனவெழுந்தது இங்கள், 

ட-ன். செறிந்த மிகுந்த, ஆம்- அழ்ந்த, சடற்செல்வறும்- 

சழமுச்.திர.ராசனும், அவனுழை - அவனிடத்து, சிறந்று - இறப் 

பையடைந்து, ஆங்கு - அச்சமுச்திரச் தன்கண், உரறைந்த- சங் 

இய, ஆர் - நிறைந்த, உயிர் - உயிர்போன் த, துணை வியர்பலரும்- 

மனைவியரனை வரும், உள்ளுவந்து - மனமகிழ்ந்து, நிறைந் ச-நிறை 

வையடைந்ச, செண்டிரை-தெளிகந்தவலைகளையுடைய, நீரீ-நீரில், 

குடைந்து - குளிச்து, அடலின் - விளையாடற்கண், இகவி- 

பகைத்து, எறிந்சு- வீசிய, மெல் - மெல்லிய, மலர்ப்பந்தென- 

பூச்செண்டுபோல, இங்கள் - நிலவான, எழுக்க.து - தோன் 

திற்று எ-று, இசலியென்பசை வலிந்செனினுமொக்கும். 

கடல்வேந்தனென் றமையால் அவனுயிர்த் துணைவியர் ௩இமா 

சரெனக்கொள்க. உஈயமாடிய சந்திரனிடது மலர்ப்பந்ைக் 

குறிச்சமையால் தற்நறிப்பணி. (௨) 

குதிர்செய்கித் திலங்கறங்கு நண்டி ரைக்கரத்தெறியு 

முதிர்பனிக்கடன்முகட்டினின்முமா த்தொவிர் தங்கள் 

விதியின்மாலைபாந் துணைவியைவிங்கிருட்டலைவன் 

வதுவையா நிறுவான்வைச் தபொற்ருடமெனவயக்கும், 

இ-ள். கதிர்செய் - சரண ச்சைச்செய்கன் ற, ரிச் திலம்-மு.த் 

க்களை, கறங்கு - ஓலிக்கின் ற) செண்டிரை - தெளிந்த அலைச 

ளாகிய, கரச்து-கைகளால், எறியும்-வீசுசென் ற, மு.இர்-மு.இர்ந த, 

பனிக்கடல் - குளிர்ச்சியையுடைய கடவின ௮, முகட்டினில்-உச் 

சியில், முளைத்து - தோன் நி, ஒளிர் - விளங்காநின் ற, இங்கள்- 

நிலவானது, விதியின் - விதியினால், மாலையாம் - மாலைச்காலமா 
யெ, துணைவியை - மனையாட்டியை, வீங்கு - மிகுந்த, இருள்- 

இருளாசயெ தலைவன் - காயகன், வதுவையாற்றுவான் - மணஞ் 

செய்யும்பொருட்டு, வைச்ச - வைக்சப்பெற்ற, பொற்குடமென- 

பொன்னாலாகிய குடச்ைப்போல், வயங்கும்-விளங்கும் எ-று, 

விவாகச் தில் கரணம் பிழைச்கின் மரணந் கருமென்பது அற 

நூலிற் சொல்லப்பட்ட தாகவின் விரியின்வைச்ச பொற்குட 

மென்ருர், மாலைப்பொழுஇற் றணைவியையும் இருளிற் நலைவ 

னையும் ஆரோபிச் தலால் ௨உநவகவணி, சந்திரனிடச்துப் பொற்



நிலாத் தோற்று படலம், ௨௮௯ 

குடத்சைச் குறித் சலால் தற்தறிப்பணி. இச்சற்குறிப்பு உரு 
வகை அங்கமாகவுடைமையின் உறுப்புறுப்பிக் கலவையணி, 

தெள்ளுசெண்டிரைக்கருங்கடலெழுர் தவெண்டிங்கள் 
புள்ள வாங்கணைம தனனைப்பூம் ப னலாட்ட 
வள்ளிகழ்க்கருங்குவளை பெய ய் திரவெனுமடச்தை 
வெள்ளிவெண்குடமேக் தின ரமென்விளா ங்கும், 

டு-ள். செள்ளு-சொழிச்சன்ற, செண்டிலை - 9தளிர்ச 

வலைகளையுடைய, கருங்கடல் - கரியகடற்கண், எழுக்ச-சோன் 

றிய, வெண்டிங்கள் - வெள்ளிய சந்தினானது, புள் வண்டு 

சானவை, அலாம் - விரும்புகின்ற, கணை - மலர்ச்கணைகளை 
யுடைய, மசனனை-மன்மதனுக்கு, பூம்புனல் - அழகியரீரினாலே, 

ஆட்ட - அபிடேசஞ்செய்ய, இ॥ரவெனுமடர்ை த-இ.ர வாடிய மடக் 

ையானவள், வள்.இதழ்-கூரிய விஈழ்களையுடைய கருங்கு வளை- 

கீலோற்பலப்புலை, பெய்து -மேலெரூட்டி, வெள்ளி- வெள்ளி 

யினாலாகய, வெண்குடம் - வெள்ளியகுடக்சை, ஏந்தினளா 

மென -ஏந்தினாளென்று சொல்லும்படியாக, விளங்கும் - (களங் 

சச்தோடு) விளங்காம் எ-று, 

புள் -வண்டு. “புள்ளவண் டலிட்டம்புட்பேர்”” என்ப தனா 

OAS. அவாவும் என்பது அவாமென உசாங் முறைந்தது. இரவு 
மன்மசனரசுக்குரிய காலமாசலால் பட்டாபிடேகமில்லாமல் அர 

சுசெய்யச்கூடாமையின், புனலாட்ட இ.ரவெனறுமடர்றைச வெள்ளி 

வெண்குட மேக்இினளென்றார். மடர்சையர் அவன்றொழிக்குக் 

காரணமாகையால் இராமடக்தைக்கு ஈபிடேசஞ்செய்யும் உயர்வு 

சொல்லப்பட்டது, இரலெலுமடஈ்லச யென்றது உநவக்வணி. 

களங்கமென்னும் உவமேயச்சைவிட்டும் சருங்குவளையென்னும் 

உவமானமாச்திரைக் கூறுகல் உயர்வு நவிற்சியணி. சக்.தர 

னிடத்திலே வெள்ளிக்குடத்தைச் குறித sor தற்குறிப்பணி.() 

புலவுசாறுவெஞ்சுறெ டிபொரு திசை மாட்டி 
னிலவுகொப் அளித் துபரியகிக ரில்வெண்ம திப 
மலரு ரகைமின்ப:/லாரி நட்கட லி 

4 இுலகமாழ்தலஓு? பம் தபுற்புதமெனவொவிரும், 

இ.ள். புவ று - புலானாற்றம் நாறுசின்ற, வெம் -வெவ் 

விய, சுறவு--௬%. எம் Suir, எறி- எறியும், பொரு கரையின் 

  

அன tet 
  

* கடலில் ம ப றல் மப Vari GO) waar, அதிகாலை ஷ்ட்டுனு ச 

வேதவராகமா ay asi உலகை மேலலெமித்து கிறுவவர் என்று 
வேகதோபப்பி ia (. ஈணங்கள் கூறுகிக்றாம்,



௨௦ நைடதம், 

Cot gGer p, தில.ர - அலைசளையுடைய கடவின த, முசட்டின்- 

உச்சியில், நிலவு - சந்திரிகையை, கொப்புளித்து - உமிழ்ந்து, 
உயரிய - எழுக்,த, நிகரில் - ஒப்பில்லாச, வெண்மதியம் - வெள் 

ளியசந்திரனானத, அலகில் - கணக்சில்லாச, சாரகை- உடுச்ச 

ளாகிய, மீன் - மீன்களானவை, பயில்-சஞ்சரிக்கன் ற, ஆரிருள்- 

நிறைந்தவர் சசாரமாகிய, சடவில் - சமுத்திரத் இல், உலசமாழ் 

தலும் - உலகமுழுகப்போதலும், எழுந்ச- ௮ திலிருந்து மேலெ 

முக்.௪, புற்புதசமென - குமிழியைப்போல, ஒளிரும் - விளங் 
கும் எ-று, 

வான்மீனில் மீனையும் இருளித் சடலையும் அரேசபித் சலால் 
உநவகவணி. சந்திரனில் நீர்க்குமிழியைச் குறிக் தலால் போநட் 
டற் தறிப்பணி. இச்தற்கு றிட்பு உருவகத்தை அங்கமாச வுடை 
மையாற் கலவையணி. (டு) 

% திரைநெடுங்கடல்வயிறுளைந் தீன்றவெண்டிங்க 
ணிரைசெமழுங்கதிர்க்கரங்களாலம்ப.ரநீவ 
விரவுகன்றபுன்மாலையாந்தெரிவையுள்வெள்கி 
யருணவெங்கதிர்ச்சுடரினையொவியறவவிக்தாள். 

௫-ள்.. திரை - தலைகளையுடைய, கெடுங்கடல் - நெடிய கட. 

லான து, வயிறுளைந்து - வயிறுநொந்து, ஈன்ற-பெம்ற, வெண் 

டிங்கள்-வெள்ளிய சந் இரனணானவன், நிரை-வரிசையாகிய, செழுங் 

கதிர் - செழுமையுள்ள க.ரணங்களாகிய, கரங்களால்-கைகளால், 

அம்பரம் - காயமென்னுந் தன தாடையை, நீவ- ச௪டவ, விரவு 

இன்ற --கலச்சன்ற, புல்-புல்லிய, மாலையாம்-மாலைச்காலமாகிய, 

செறிவை பெண்ணானவள், உள் - உள்ள ச்.தில், வெள்௫-நாணி, 

அருணம் - சவப்பாகிய, வெங்கதிர் - சூரியனாகிய, சுடரினை- 

தீபத்தை, ஒளியற - ஒளிநீங்க, அவிச்சாள்-அவிச்சனள் எ-று. 

அம்ப ரமென்பது ஆகாயமும் ஆடையும், “£அம்பரங்கடல் 

விண்சோம்'' என்பதனாற்காண்க, தஇனமுங்கலந்து நீங்கும் தன் 

புருடனாயினும் காணிற்கெடாது என்றும் ஒரு சன்மைச்தாய்ப் 

பழகுங்குணமுள்ளகுலமடந்தைபோல்சகச் இரன் க.தாக்கரங்களால் 

ஆகாயமாகிய கலையைச்தடவ மாலைமாது நாணந்சலைச்கொண்டு 

குரியணுயெ இபேச்தை யவித்தா ளென்றார். கதிரிழ் sre 

* பதர்க்கோலைசங்க மொளிர்பவள மொண்டு த-ரீர்ப்படு முப்பினோடை. 
bg? என்று கடற்படும்பொருள் கூதப்படலால் ''திரைநெடுங்கடல்”' எனச் 
Gods grt. அமிர்தங்கடையுவ் காலத்திற் Copa mec 'ஈன்றவெண்டி.் 

sor” எனப்பட்டது. வெண்டிங்கள் என்ற த ''இனச்சுட்டில்லாப் very” 
என்னுர்தொல்காப்பிப விதியினடங்கும.



Aor SC sr Hm ute, ௨௯௪ 

களையும் மாலைப்பொழுஇற் றெரினையையும் வெங்கதிரிற் சட 
ரினையும் ஆரோபித் சலால் உருவசவணி. அம்பரமென்றது முன் 

சொல்வப்பட்ட உருவகம் ஏதுவாகச்கொண்டு அம்பரமென்னும் 

அம்பரமெனப் பொருள் கொள்ளு சலிந் றேடர்புநுவகவணி. (௬) 

குறைவில்வெண்மதி தோன் றமென்குமு தராண்முகையிற் 

சிறகர்வண்டுபாண்முரலனும்முயிரினிற்சிறர் த 

விறைவன்வார் திரைக்கடன்முகட்டெழுர் தனனென்னா 

வறையவந்ததூதர்கள்சொலிற்றோன் நியதன்றே, 

இ-ள். குறைவில் - கலைகணிரம்பிய, வெண்மதி வெள்ளிய 

சக் தரனானவன், கோன்ற- உதயமாக, மெல் - மெல்லிய, குழு 

தீம் - அல்லிகளுடைய, காள் -பு.இிய, மூகையில் - அரும்புகளில், 

இறகர் - இறகுகளையுடைய, வண்டு- வண்டுகள், பாண் - இசை 

சளை, முரவல் - ஒளிசெய்தல், ஐம்- உம்முடைய, உயிரினில்- 

உயிரைக்காட்டிலும், சிறக்க. இறந் இருக்கின் ற), இறைவன்-நாய 

கனைவன், வார் - நெடிய, இரை - அலைகளையுடைய, கடல-கட 

வினத, முகட்டு - உச்சியில், எழுர்சனனென்னா.- புறப்பட்டா 

னென்று, அறையவர் ௪ - சொல்லவர்ச, தாதர்-தூ தர்களுடைய, 

சொலில் - சொல்லைப்போல், தோன் மியத-சோன் றியது எ.று. 

ஒருவர்பால் நாடோறும் பயன்பெற்று வருபவர் சம்மாலடுக் 

சப்பட்டவர் உயிரிற் சிறந்தபொரு எடைவது தாமுன்னர்ச் 

தெரிந்து ௮சை அவர்க்கு விரைந்து சொல்லி அவ்வின்பதை சச் 

தாமுமடைவர், அதுபோல் என்றும் அல்லிமலரிற் ேனுண்டு 

வண்டினம் பாடல் அவற்றிற்கு. தலைவன் வரவுகூறுந் தூதர் 

சொல்லிற் ரோன்றியசென்றார்., எந்தச் தாதுகளினும் வண்டு 

தூ இதற்குச் சிறம்சதென்பது வண்டூவடுதூதிற்காண்க, வண்டி 

னிசையிற் நாதர்கள் சொல்லைக் குறிச்ச௯மயால் தற்தறிப்பணி. 

சிறகர் - போலி, (௪) 

தெண்பனிக்கடற்றிரையிவி தயிர் ச் தவெண்டிங்க 
டண்புனற்றடத்தாம்பன்மெல்லிதழ்த் துகிறைவந் 
தொண்காரத்தினனெடூழ்ச்கலுநாணமீதூ ரக் 
சண்புதைத்செனக்குவிச் தனகடிகமழ்கமலம், 

௫-ள். தெள் -செள்ளிய, பனி - குளிர்ச்சி பொருந்திய, 

திரை. அலைகளையுடைய, கடல் - கடலானது, இனிது. இனி 

சாக, உயிர்த்த - ஈன்ற, வெண்டிங்கள் - வெள்ளியசந்திரன், 

தீண் - தண்ணிய, புனல் - நீரையுடைய, தட்ச்து- தடாகச்தி



௨௯௨ OGL BLD, 

அள்ள, ஆம்பல் - அல்லியினுடைய, மெல் - மெல்லிய, இதழ்- 

இதழ்களாயெ, தல் - அடையை, ஒள் - ஒள்ளிய, கரத் தினால்- 

இரணமாடிய கையினால், சைவந்து- தடவி, நெஒூழ்த்தலும்- 

அ௮விழ்தி சவளவிலே, கடி - வாசனை, கமழ் - மணக்கின்ற, கமலம்- 

தரமரை, நாணம் - (அச்செய்கையைச் சண்டுண்டாகய) நாணம், 

மீதார-- அதிகரிச்ச, கண்புசைச்தென - கண்களை மூடிக்கொண் 

டனபோல், குவிட்சன- முட௫ழ்ச்சன எ-று, 

புலவர் சொன்றுதொட்டுரைக்கு முறைப்படி சந்திரன் ௮ல் 

லிமனைவியினது இசழ்திதுே நெட௫ழ்ச்சலு மென்றதற்கேற்க 

சூரியன் மனைவியாகிய சாமரைகுவிதலை நாணிக்கண்களை மூடிக் 

கொண்டனபோல் மூ௫ழ்ச்சன வெனச்சொள்க. இதழ்த்துகி 

லென்றது உநவக&வணி. .கரச்தினால் என்தலிற் சரமாகிய கர 
மென்று முன்னுருவக வேதுவாகப் பொருள்சொஎல் வேண்ட 

லில் தோடர்புரவகவணி; கமலம் சண்புசைத்தெனவென்றல் 

தற்தறிப்பணியாம். (௮) 

களிசெய்காமகோய்விளை £80890 வனுங்கன்னி 
ஈளிகொள்வெண்ம இரலங்கிளர்வாண்முகம தனாற் 
றெவிநிலாக்க இர் த் சறல்கொப்புளித்தலுஞ்றைக்த 
வொளீகொள்வான்ம௫ழ்பூ த்தெனவிளங்கினவுடுக்கள், 

டு-ள். களிசெய்- களிப்பினைச் செய்கன் ற, காமநோய்-சாம 

மாயெகோயை,விளை ததிடும் - உண்டாக்கும், இரவெலுங்கன் னி- 

இரவென்னு மங்கசயானவள், ௩ளிகொள் - குளிர்ச்சியைக் 

கொண்ட, வெள் வெள்ளிய, மதி- சந்தினாகயெ, நலங்க- 

நன்மை விளங்காரின் ற, வாள் - காம் நிபொருந் திய, முகமதனால்- 

மூக ச்சைக்கொண்டு, தெளி தெளிக்ச, நிலா - ஒளிபொருந்திய, 

சதிர் - இரணமாகிய, தேறல் - மதுவை, கொப்புளிச்சலும்- 

'உமிழ்தலும், றந்த - சிறச்கப்பெற்ற ஒளிகொள் - ஒளியைக் 

கொண்ட, வான் -அகாயமாகிய, மகிழ் மகிழமரமானது, பூத் 

சென - மலர்ந்ததுபோல, உடுக்கள் - தாரகைகள், விளங்னெ- 

ஒளிசெய்வன எ-று, 

மாதர் சுவைச்ச மகிழமர மலர்வதென்பதுபற்றி இரவென் 
னுவ் சன்னி மதிமுகத்சாற் சுவைச்ச வான்மஇழிற் ர ரகைமலர் 

தீ சன வென்ருூர். இது உருவசத்தை அங்கமாசக்சொண்ட 
பேசட்டற்தறிப்பணி, (௯) 

கள்ளிருட்குறும்பெறிர்தெழுகளிர்ம இச்செல்வன் 
கிள்ளுமாம்பல்வாய்க்கங்குலாந்தெரிவையைவேட்பு



1 

நிலாத்தோற்று படலம், ௨௬௩. 

வ்ளவிவான்மகள் சி தீறுவெண்பொரியெனவமைந்த 
புள்விமீனினமகலிருவிஈம்பினிற்பொடி த், 

இ-ள். அமைந்த-நிலறக்ச, புள்ளி - பொதிசளாய, மீனி 
ஊம்-சாரசைகளுடைய கூட்டங்களானவை, நள் - மிக்க, இருள்- 
இருளாயயெ, குலம்பு - குறுநிலமன்னனை, எறிந்து - HP ES, 
Gp -~Csrem Du, seflt — குளிர்ச்சிபொருந்திய, மதி - சந்திர ' 
னாகிய, செல்வன் _ அ.ரசிளங்குமரனானவன், விள்ளும் - மலச் 
இன்ற, ஆம்பல் - செவ்வல்லிப்பூவாயெ, வாய் - வாயையுடைய, 
கங்குலாம் - இரவாயெ, தெரிவையை — மங்கையை, வேட்ப 
மணஞ்செய்ய, வான-ஆகாயமாகயெ, மகள்-மாதானவள், ௮ள்ளி- 
கைகளாலள்ளி, சகறு- இறைச்ச, வெண்பொரியென - வெள் 
ளிய பொரிகளைப்போல, அகல் - அகன்ற, இருவிசும்பினில்- 
பெரிய வாகாயத்தின்கண், பொடிச்ச-சோன் றின எ-று. 

மணமுதலிய செய்யும்போது பொரியிறைச்தல் விதியென் 
பது விவாக கற்பத்திற் சொல்லப்பட்டது. இதுவும் அவ்லணி, 
திங்கள்வேர்அுவெண்டாரகைத் அணைலிபர்செ றிய 
வஙகண்வானகத்தெழுத ஓமாரமு துகுக்கும் 
பொங்குவெண்க இிர்வெள்ளியம்பிரம்புபா போர்த்த 
அங்கவல்லிருட்குருகிலவேத் இனை ததுரந்து, 

இ-ள். திங்கள் - சந் திரனாகயெ, வேந்து - ௮.ரசனானவன், 
வெண் சாரசை - வெள்ளியவுடுக்களாயெ, துணைவியர் - மனைவி 
யர், செறிய - சன்னோடுகெருக்வொ, அங்கண் - அழிய இடச் 
தையுடைய, வானகத்து- அகாயத்தின்சண், எழுசலும்-சோன் 
றியவளவில், ஆர் -ரிறைக்த, அமுது- அமிர் ச்சை, உருக்கும் 
சிந்துகின் ற, பொங்கு - மிகுக்ச, வெள் “வெள்ளிய, கதர் - இர 
ணங்களாகிய, வெள்ளியம்பிரம்பு - வெள்ளிப் பிரம்புகளானவை, 
பார். பூமியை, போர்த்த - மூடிய, ங்கம் - உயர்வுள்ள, வல்- 
வலிய, இருள் - இருளாகிய, குறுகிலவேக் இனை _ கு௮ரிலமன் 
னனை, துரந்ச- துரத்தின எ-று, அம் - சாரியை, 

திங்களெழ அவன துகரணச்சால் இருணீங்னெசென்பார் 
கதிர் வெள்ளிப்பிரம்பு இருளைத் துர் சவென்ரூர், Fb A ooh eo 

See A eet 
    

* ௧௭ வெண்பாச்சாரர் ஆன புகழேந்திப்புலவர் லிண்மின்றோற்றத்தை 
**'செப்பிளங்கொங்கையீர் திங்கட்சுடர்பட்டுக் - கொப்புளஎங்கொண்ட குளிர் 
வாளை . யிப்பொழு தம், மீன்பொதிர்துகின்ற விசம்பென்ப தென்கொலோ- ே தின்பொதிஃத வாயாற்றெரிர்மு'' எனவருணி த்தனர்,



௨௭௬௪ நைட தீம், 

வேந்தனையும் ொணச்திற் பிரம்பினையும், இருளித் குறுநில 
வேர் சனையும் அரோபிச் சலால் உநவதவணி. (ss) 

தாமும்வண்டிமிர் தண்மலா த்தடஞ்சனை த்தருவி 

னீ ழலெங்கணுர் துயல்வருன் றனகெடுநீ 

சாழிவெண்டி_ரைமுகட்டெறினவிர்ம இக்க இிர்வாள் 

போழும்வல்லிருட்ட்ணிபலபதைப்பன போலும். 

ட-ள். வண்டிமிர் - வண்டுகளொலிக்கன் ற, சண்-குளிர்ச்?ி 

பொருக்இய, மலர் - மலர்களையுடைய, தாழும் - தாழக், சடம்- 

விசாலம்பொருந்திய, னை - இளைகளையுடைய, தருவின்-மரததி 

னுடைய, நீழல் -நிழல்களானவை, எங்கணும் - எவ்விடத்தும், 

துயல்வருகன்றன - அசைகின்றன, நெடநீர் -- நெடியநீரையு 

டைய, ௮ழி- கடலின3ு, வெண்டிரைமுகட்டு - வெள்ளிய வலை 

களினுடைய வுச்சியில், எழும் -சோன்றும், அவிர் - காந்திபொ 

ருந்திய, மதி - சந்திரனானவன், கதிர்வாள் - இரணங்களாகிய 

வாளினாலே, போழும் - பிளக்கப்பட்ட, வல் - வலிய, இருள்- 

இருளினத, துணி. அண்டங்கள், பல- அனேகம், பதைப்பன 

போலும் - பழைப்பனவற்றை யொக்கும் எ-று. 

தாழுஞ் சனையெனமுடிக்க. கிலவினிற் காற்றினாலலைசன் 

ஐமரச்இினீழல் நிலச் இிலசைவ தில் லவெட்டுப்பட்டுயிரிறக்கும் இரு 

ளின்பதைப்பைச் குறிச்சலால் தற்தறிப்பணி. (௪௨) 

செருவின்மாண்டவரரம்பையர்ச்சேர்குவான்றே, 

பொருவில்வெண்ம இபொழிகதிர்வாளினாற்போழ்ர்த 

விருளுமின்னகிற்கொழும்புசையுருவெடுத்தெழில்சே 

ரரமடர்தையர்கருங்குழற்கற்றைசென்றடைந்த. 

டு-ள். செருவில் - போரின்கண், மாண்டவர் - இறக் சவர், 

அ.ரம்பையா - ௮ரம்பையரை, சேர்குவர் - அடைகுவர், ௮ன்றே- 

அன்றோ, பொருவில் - ஒப்பில்லாச, வெண்மதி - வெள்ளிய சந் 

இரனானவன், பொழி - பொழி௫ன் ற, ௪இர் - தரணமா$ய, வாளி 
னால் - ௪,த்.தியினால், போழ்ந்த - வெட்டப்பட்ட, இருளும் - ௮. 

காரமும், இன் - இனிய, ௮.ல்-அஇ௫.ற்கட்டைசளின த, கொழும் 

புகை - கொழுவிய தாமச்தினது, உருவெடுத்து - வடிவெடு 22, 

எழில்சேர் - அழகு பொருந்திய, ௮ ரமடந்சையர் - தெய்வ மங் 
சையருடைய, ௧௬ - கரிய, குழற்கற்றை-மயிர்முடியை, சென்று: 
போய், அடைந்த -சேர்ந்சன எ-று,



நிலாத்தோற்று படலம், உகூடு 

போர்க்கள த்கிற்பகைவரோடெ.திர்ச.து இறக்சவர்கள் தேவ 
ருபசரிக்கச் சுமக்க ரிய அரம்பையரோகொடி, வீரசுவர்ச்கத் இல் 

மகிழ்ந் திருப்பாராசையால் அவ்வாறு மதியோடு எதிர்த இறந்த 

விருஞூம் தனச்குரிய அவர் குழற்கற்றையை யடைக்ததென்ச. 

மூற்கூறப்பட்ட பொதுப்பொருளாம் பிற்கூறப்பட்ட இறப்புப் 

பொருள் சா இஃசப்படு தலால் வேற்றுப்போநள் வைப்பணி.(௧௩ ) 

solder roars cron bua ¢ ti இசைபயில்காட்ட 

யொளிரும்வெண்மதிதுரத் தலுமுடைந் தகாரிரு போ 

யளியின்மெல்லுருவெடுத் தவனருர்.துணைவியர்பா 

லெளிமையின் னுபிரையிரக்கவிழ்ர் தசைப்பனவியையும், 

இ-ள், கரிகொள் - மகிழ்ச்சியைக் கொண்ட, வண்டினம்- 

வண்டுக்கூட்டங்கள், அம்பல் சேர்ந்து-றுல்லிமலர்களை யடுச் த, 

இசைபயில் - ரகச்சைப் பாடுகின் ற, காட்ச-தோற்றமான து, 

ஒளிரும் - விளங்காகின் , வெண்மதி - வெள்ளிய சந்திரனான 

வன், தரச்சலும் - தாரச்தியவளவிலே, உடைந்த இசைந்த, 

காரிருள் - கரியவிருளான து, போய் - (சஷ்னுருவ) நீங்க, அளி 
யின் - வண்செளுடைய, மெல்லுருவெடுத்து - மெல்வியவுருவங் 

கொண்டு, அவன் - அச்சந்திரனுடைய, ௮௫ - அருமையாயெ, 
துணைவியர்பால் - மனைவியரிடதச்நு, எளிமை - எளிமையாஇயெ, 
இன்னுரை - இனியசொழ்களை, இரங். புலம்பி, வீழ்க து-அடி. 
பணிந்து, இசைப்பன வியையும் - சொல்வனவற்றை யொர் 
கும் எ-று, 

ஒருவரா லிடுக்கணுற்றவர் சங்குறை முடி.த்தற்ரு நினைத்து 
அவன் நட்பாளர் மூதலியோரினும் அவனுயிர்ச் துணைவியரை 
யடுதது எளிதின் முடிப்பரென்பது சோன்ற அவனருந்துணை 

வியர் பாலெளிமையின் னுயிரையிரங்கி வீழ்க இசைப்பன வியையு 

மென்றார். வண்டினிசையும் இருளின் வேண்டுசோளாகக் குறித் 
தலால் தற்தறிப்பணி. (௧௪) 

முள்ளரைச்செழுமுள; ரிடுமுருகுகொப்புளிக்கு 
மள்ளலம்சயத்தாம்பலுமுறவெனல, 36 wa 

Seon PRES த் தவக்கடி மலர்க்சமலப் 
பிள்ளைவண்டிலுக்கூறுேேதன்பெரிதளித் த.தனால், 

@-cn, கள்ளுலாம் - தேனொழுகுடன் ற, மலர் - அல்லிப்பூ 
வானது, முகிழ்ச்ச- குவி, அச் சடிமலர்ச்சமலம் - அப்படிப் 
பட்ட வாசனையுள்ள சாமரைமலரினத, பிள்ளைவண்டிலுக்கு-



௨௬௯௬ 6D Gl. தம், 

பிள்ளையாயெ வண்டுக்கு, ஊறு- சுரச்சன்ற, தேன் - தேனை, 

பெரிது - மிகவும், ௮ளிச்சசனால்- கொடுத்த தனால், அள்ளல்- 

சேற்றையுடைய, அம்- அழகிய, கயத்து - தடாகத்திலுள்ள, 

மூள் - முட்களையுடைய, ௮ரை - தாளையுடைய, செழு - செழிய, 

முளரியும் - சாமரைப்பூவும், முருகு - சேனை, சகொப்புளிக்கும்- 

உமிழ்்ற, ஆம்பலும் - அல்லிப்பூவும், உறவென - தம்மு 

ளுறவுடையன வென்று, (நாம்) அறிர்சேம் - அ.றிந்துகொண் 

டோம் எ-று, 

சாமரையின் பிள்ளையாகிய வண்டினுக்கு அல்லி சேனைக் 

கொடுச்சலால் மலர்கின்ற காலவேற்றுமைபற்றிப் புறக்தேபகை 

யுடையனபோலச் தோன்றினும் அகத்தே ௩ட்புடையனவென் 

பார் உறவென வறிந்தேமென்றூர். மூளரியும் ஆம்பலும் உற 

'வெனவறிந்சே மென்றது தற்தநிப்பணி. இல்வாக்கியப்பொருள் 

கமலப் பிள்ளைவண்டினுச்கு அல்வி சேனளிச்சு சேன்னும் பின் 

வாக்யெட்பொருளாற் சாஇிக்கப்படுதலாற் சேய்யுட்தறிப்பணி.() 

கங்குலெய் தியகாரிருட்கருங்கடறெளியத் 

-இங்களென்சுடர்க்தேற்றினாற்றேதறலுஞ்சிறந்து 

பொங்குவெண்ணிலாத்தெளிக் தகன்னீரெனப்பொலிக்த 
பங்கமென்னநீடருகிழல்படியினிற்படிக் த, 

ட-ள். கங்குல் - இரவில், எய்்திய- அடைந்சு, சார் - கரிய, 

இருள் - இருளாகிய, கருங்கடல்-கரியகடலான து, செளிய-கலக் 

கந்தா, இங்களென்-சந்திாரனென்னும், சுடர்-காந் தியையுடைய, 

தேற்றினாம் - சேற்னாம்விச் தினாலே, சேத்தலும் - உரைத்து ச் 
செளிவிச் சவளவில், ிறந்து-ரிறப்புப்பெற்று, பொங்கு-விஎங்கு 

இன் ற, வெள். ணிலா-வெள்ளிய சந். இரிகைகள், செளிந்ச-தெளி 

வையடைந்த, நன்னீரென - நல்லநீர்போல், பொலிர்ச - பொலி 

வையடைர் சன, கீள் - நெடிய, தருநிழல்-மரங்களுடைய நிழல்ச 

ளானவை, படி.பினில் - பூமியின்மேல், பங்கமென்ன - சேறு 

போல், படிந்ச.- படிந்கன எ-று, 

இருளிற் கடலையும், இங்களில் சேற்றுவிச்தையும் ஆரோ 
பி.த தலால் ௨உநவகவணி. நிலா நன்னீரென, தருரிழல் பங்க 

மென்ன என் றலால் உவமையணி. (se) 

அகல்விசம்பெலுமாவின்மென்மடியெனத்சோன்றித் 

திசமும்வெண்ம தியமிழ் தருசெழுங்கதிர் த்தீம்பான்



நிலாத்தோற்று படலம், ௨௯௭ 

முகைரெகிழ்க்துதேன்பிலிற்றியமுல்லையம்புறவி 

னுகள்புனிற்றிளங்கன்றெனச்சகோரநின்றுண்ணும், 

இ-ள், ௮கல்- அசன் ற, விசும்பெனும் - ஆசாயமென்ூற, 

அவின் - பசுவினத, மெல் - மெல்லிய, மடிடயென - மடியைப் 

போல், சோன்றி- உண்டாக, இகழும் - விளங்காகின்ற, வெண் 

ம.தி-வெள்ளியசந் தரன், உமிழ்தரு-சொரி௫ன் ற, செழு-செழிய, 

கதிர் -கிலவாகய, தீம் -மதுரம்பொருந்திய, பால்-பாலை, முகை- 

௮ும்புகள், கெகிழ்ந்து- விரிந்த, தேன் - தேனை, பிலித்றிய- 

தளித்த, முல்லை - முல்லைக் கொடியையுடைய, ௮ம் - அழகூயெ, 

புறவின் - முல்லைரிலச்தின்சகன், ககோரம் - சகோரப்பறவை 

யானது, உகள் - துள்ளுகின் ற, புனிறுஇளம் - மிகுந்த இளமை 

யையுடைய, சன்றென - சகன்றுபோல், நின்று .- நிலைபெற்று, 

உண்ணும் - குடிக்கும் எ-று, 

அகாயத்திற் பசுவினையும், சந்திரனில் மடியையும், கிலவி 

னிற் பாலையும் அரோபித்சலால் உநவகவணி, சகோரங் கன் 

றெனவென் றலால் உவமையணி. (௧௭) 

ஈன்கமைந்தசாளரத் துறுநகைநிலாக்கொழுந்தை 

யன்பினீடுகூர்வாயினாற்சகோ.ரங்களருந்தன் 

மின்செய்வெள்ளிவெண்கம்பியைவிளங்கு நாலச்சிற் 

பொன்செய்கம்மியர்குறட்டினால்வாங்குதல்போலும், 

(-ள். நன்சமைந்த-- அழகுபொருந்திய, சாளரச்து - பல 

கணியினுள், உறு - அடைடன் ற, ஈகை - ஒளிபொருந்திய, நிலாச் 

கொழுந்தை - சந்திரனுடைய இளங்கிரணங்களை, அன்பின்- 

ஆசையோடு, நீடு - நீண்ட, கூர்வாயினால்-கூ ரியவாயினால், சகோ 

ரங்கள் - சகோரப்ப௱வைகள், அருந்தல்- உண்ணு தல், மின்செய்- 

காந் தியைச்செய்கன் ற, வெள்ளி ,- வெள்ளியினாலாகயெ, வெண் 

கம்பியை - வெள்ளியகம்பியை (மாட்டி), விளங்கு - விளங்கா 

நின்ற, நூலச்சில் - சம்பியச்சென்னுங் கருவியில், பொன்செய் 

சம்மியர் - பொன்வேலைசெய்யுங்சொல்லர், குறட்டினால் - குதட் 

டினாற்பற்றி, வாங்கு சல்போலும் - இழுத்தலை யொக்கும் எ-று, 

நூல்போல் வெள்ளிச்சம்பியைச் செய்தலாற் கம்பியச்சை 
தூலச்சென்ருர். சாளரமிடமாகச் சசோரப்புள் சக் இரிகையை 

யுண்ணல் அக்சம்மியர் கம்பியச்சில் வெள்ளிக்கம்பி யிழுப்பது 

போலெனலால் உவமையணி, (௧௮)



2 df நைடதம், 

துலங்குவெண்ம தித்தூநிலாக்க திரினின் நிலங்கு 

பொலங்கொண்மாடமேற்பு துகிலாமணிபுனல்பொழி த 

னலம்பெய்கேமியம்புட்குலம்பிரிவுளநலியப் 

புலம்புமாறுகண்டுள்ள செக்குருகுகல்போலும், 

௫-ள். துலங்கு - விளங்குகின்ற, வெண்மதி - வெள்ளிய 

சந்திரனது, தூ - பரிசு ச்தமாகயெ, நிலாக்க திரில் - சந்திரிகை 

யில், நின் று-நிலைபெற்று, இலங்கு-ஒளிர்கின்  , பொலங்கொள்- 

௮ ழசனைச்சகொண்ட, மாடமேல் - உப்பரிகைமேற்பதிச்த, பு.து- 
புதிய, ரிலாமணி - சந் இிரகாந் தங்கள், புனல் - நீரை, பொழிதல்- 

சொரிசலானது, ஈலம்பெய் - சுகச்தைத் தருஇன் ற, கேமியம் 

புள் - சக்கரலாசப் பவைசளது, குலம்-கூட்ட ச. தின, பிரிவு- 

அண்பெண்களின் பிரிவானது, உளம் - அவற்றின்மனச்தை, 

நலிய - வருத்ச, புலம்புமாறு - அவை வருந் தும் சன்மையை, 

கண்டு - (அச்சந் இரகாந்தங்கள்) கண்டு, உள்ளம் - சமதுள்ளஎம், 

கெக்குருகுசல்போலும் - கரைந்துருரு சல்போலும் எ-று, 

நிலாமணி பனல் சொரிதலில் உள்௬ நெக்குருகு தலைக் குறிச் 

தலால் தற்தறீப்பணி, | (௧௯) 

இன்னகாரிருட்கங்கு லுக்கெல்லைகாண்கிலளாய்க் 

சன்னலஞ்ெழுங்கழனிரூம்விதர்ப்பகாடவிக்கு 

மன்னர்மன்னவனருந்தவப்2பற்றினால்வர் த 

பொன்னவாஞ்சுணங்கணிமுலைப்பூங்கொடிபுலம்பும், 

இ-ள். சன்னல் - கரும்புகளையுடைய, அம்-அழகயெ, செழு- 

செழுமையுள்ள, கழனிசூழ் - வயல்கள்சூழ்க்ச, விதர்ப்பநாடு- 

விதர்ப்பதேசச்சை, அளிக்கும் - காக்கின் ற, மன்னர்மன்ன வண்- 

அ.ரசர்க்சரசனாயெ வீமனது, அருந் தவப்பேற்றினால் - அரிய சவ 

பல,ச்தினால், வந்த - தோன்றிய, பொன் ௮வாம் .- பொன்விரும் 

புன்ற, சுணங்கணி - சேமலணிட் ௪, முலை-கன ச் இனையுடைய, 

பூங்கொடி - மலர்க்கொடிபோல்பவளாகிய தமயந்தி, இன்ன- 

இச்சன்மைச் தாகிய, காரிருள்-கரியவிருளையுடைய, சங்குலுக்கு- 

இரவிற்கு, எல்லைசாண் லெளாய் - அளவு காணாசவளா௫இ, புலம் 

பும் - புலம்புவாள் எ-று, 

இன்ன-இஎன்னுஞ் சுட்டிடைச்சொல்லடியாகப்பிறக் ௪ பெய 

செச்சம். காரிருட்கங்குல் - இன்சசுட்டில்லாப்பண்புகொளடை 

மொழிபெற்றுவந்தது. களம் என்னுஞ்சொல் ழளவொற்றதுமை



சந்நிசோபாலம்பனப் படலம், ௨௯௯. 

பற்றிச்சகழம் என்றா, ௮து இறுஇிப்போலியாய் உடைமைப் 
பொருள் விகுதிபெற்று வந்ததென்ப, களத்தை யுடையது ) 

வயல். பொன் என்பதன்கண் உயர்வுசிறப்பும்மை தொக்கது. 

அவாவும் என்பது அவாம் எனரின் றது, (௨௦) 

நிலாத்தோற்றுபடலமுற்றிறறு, 
MH, செய்யுள்-௩௩௩ , 

  

சந்திரோபாலம்பனப்படலம், 
  

  

சந்திர-- சந் இிரனை, உபாலம்பனம் பழித்தல், 

இது வட நூனமுடி.பு, 

[இப்படலதச்தானே மேஓுதிக்த சந்தானை விரககோய 

கொண்ட. தமயர்தியானவள் நிந்திந்தல் 

சொல்லப்பககின் ற.து.] 

அறு$ர்க் கழிநெடிலடி யாசிரியவிநத்தம். 

விரிதெண்டிரைகீர்க் கருங்கடல்வான் முகட்டி லெழுர் ௪ 

வெண்டிங்காண், மருவுதிரைமீரச் சவற்றுசிகை மடவையி 
டத்தோ மைவிளர்ப்பக், ஈருமுங்கொடிய வெவ்விடத்தின் 
கண்ணோதகணர்தா IHS, வெரிவெங்க திரா லுடல்வெ 

துப்ப யாண்டுக்கற்ரா யறியேமால். 

இ-ள். விரி- விரிந்ச, கெள்-செள்ளிய, இரை - அலைகளை 

யுடைய, நீர் -நீரைக்கொண்ட, கருங்கடல் - கரியகடலின து, 

வான் - உயர்ந்த, முகட்டில் - உச்சியில், எழுந் ௧-௨ சயஞ்செய் ௪, 

வெண் இங்காள் - வெள்ளியசந்திரனே, சகணந்சார் - பிரிந்தவர்ச 

ஞடைய, உயிர்பருக- உயிரைக்குடிக்க, எரி- எரிகின்ற, வெங் 

கதிரால் -வெவ்விய இரணத்தினால், உடல்வெதுப்ப - உடலைச் 

சுட, மருவு - பொருந்துகின்ற, இரைநீர் - அலையையுடைய 

நீரினை, சுவற்று - சுவறச்செய்கின் ற) கை - கொழுந்தினை 

யுடைய, வடலையிடச்சோ-வடவைச்தீயிடச்தோ, மைவிளர்ப்ப- 

௮ஞ்சனமும் வெள்ளிதாக, கருகும் -கருகிய, வெவ்விடத்தின். 
கண்ணோ - வெவ்விய விடச்தினிடத்தோ, யாண்டுக்க ற்ருய்- 

(இவ்விரண்டினுள்) எசனிடத்துச் கற்றுக்கொண்டாய், அறி 

யேம் - (யாம் தனை) அறிந் திலேம் எ-று. 

ஆல் -௮அசை. இங்களென்பது உயர் இணைப் பெயராசலில் 

அஇங்காளென விளிச்சற்க ணீயற்றனீண்டத, மைவிளர்ப்ப.



௩௦௦ ப நைடதம், 

வென்ப.இல் உயர்வு சிறப்பும்மை தொச்கது. கடலினிடதத 

வடவைசச் தீயும் விடமும் சோன்றுசல் பற்றி ௮இத்ளோன் றிய 

சந்திரனுக்கு அவற்றினிடச்இிற் கற்றுக்கொள்ளுசல் சொல்லப் 

பட்டது. அவனதுகதிர் சண்ணியவாயிருக்தும் பிரி சவரைச் 

சுடுசல்பற்றி எரிலெங்ககிரெனப்பட்டது. அறியே மென்பது 

தன்போலியோரையுந் தன்னுடன் படுத்துக்கூறிய உளப்பாட் 

டிச் தன்மைப் பன்மைஞமுற்று. வடவையிடத்தோ விடத்தின் 

கண்ணேவென்றத ஐயவணி. அறியேமென்றது தற்தறிப்பணி. 

செய்யகமல மலர் -ூம்பச் சேர்ந்தகொடிய வெண்டிங் 
காள், வெய்யகதிர்வாள் விதியுயிர் வீட்டியதனாற் புகழ்பெ 
க, பொய்யிறவம்தி ஸூறபயக்த புணரிவேச் இன் குலம்வா 
PS, மையல் க.ரென் ஈனைநாளும் வருச்தா தொழிதல் வே 

ண்டுமால், 

இ-ன், செய்ய - சிவந்த, கமலமலார- தாமரைப்பூச்சளானலை, 

கூம்ப - குவிய, சேர்ந்த - அடைந்த, கொடிய - கொடுமை 

பொருந் இய, வெண்டிங்காள் - வெள்ளியசக் திரனே, மையல்கூர்- 

மயக்கமிகுந் ச, என்பானை - என்னை, நாரம் - எக்நாளும், வருத 

தாது - வரு2 சள்செய்யாமல், ஒழிசல்வேண்டும் - சவிரல்வேண் 

டம், வெய்ய - வெவ்விய, சதிர்வாள்வீசி - சொணமாஇியவாளை வீச, 

உயிர் வீட்டி - என்னுயிரைக்கொன்று, அசனால் -அ௮க்கொலைத் 

தொழிலினாலே, புகழ் -£ர்ககியை, பெறுக- பெறக்கடவாய், 

பொய்யில் - பொய்சவிர்ந்க, தவத்தின்-சவச் இனால், நின் பயக் த- 

உன்னைப்பெற்ற, புணரிவேந்தின் - கடற்கரசனுடைய, குலம்- 

மரபு, வாழ்க- வாழக்கடவது எ-று. 

பலநாளுக் Mauda தலில் இறத்சல் ஒருமாளைத் துன்ப 
சாத 

லொருகா ளொருபொழுசைச் துன்பமவையபோ, லருவையாத் 

மென்பாள் உயிர்விட்டியதினாற் புகழ்பெறுகவென் ருள், 

௮ சலின்.ற.!? நீ புகழ்பெறுக மின்குலம் வாழ்கவென் ரூளேனும் 

கீ ரிர்சையடைக ரின்குலங் சேடடைகவென்பதுகருத்து, வருச் 

தாது உயிர்மீட்டிப் புகழ்பெறுகவெனப் பொருள்படலால் வஜஷ் 

சப்புகழ்ச்சியணி. (௨) 
விரவுகரிய கூரிருழ்வாய் வெய்யோ னென்னசக் கதிர்ப 

ரப்பி, மருவு சொழுரர்ப் பிரிக்காரை வருத்தா நிற்கு மாம 
இியே, இன.ரசெய் சடல்பொன் லுருக்பெபோம் செங்கே 
ழெய்தப் புலயெழு, மிரலிகஇராற் சவிமமுங்கி யிருத்தல் 
யானே காண்ருவனால்,



சந திரோபாலம்பனப் படலம். ௩௦௪ 

ள். விரவு - (உலகமெங்கணும்) கலந்த, கரிய - snes, 

கூரிருள்வாய் - மிச்கவிருளினிட ச.தில், வெய்யோனென்ன-சூரி 
யனென்றுசொல்ல, கதிர் - ரணங்களை, பரப்பி - விரித்து, 
மருவு - தம்மைமணந்ச, கொழுகர்ப்பிரிந் சாகர ஃ தலைவரைப் 

பிரிந்த மாசரை, வருத்தாறித்கும் - வருத்துகின்ற, மாமதியே 

பெரியசந்சொரனே, இரைசெய் - அலைசளை யுண்டாக்குஇன் ந, 

கடல் -சடவானது, பொன்னுருகெயெபோல் - பொன்னை யுருச்ட 

யதுபோல், செங்கேழெய்த - செந்கிறமடைய, புலரி - விடியத்: 

காலத்தில், எழும் - எழுகின்ற, இரவிகதஇிரால் - சூரியரரண 2.௫ 

னால், சவிமழுங்ெ - ஒளிகெட்டு, இருத்தல் - இருக்சையை, 

யானே -நானே, காண்குவன் -- பார்ப்பேன் எ-று, 

உருக்கெது உருக்சயெவெனக் SOL GONE SS. ஒருவர்ச் 
ரூத் தீங்கழைப்பவர் அவர் கண்முன்னே கேடுறநுவரென்பது 

கரு ச்து. வெய்யோனென்னவென்றது உவமையணி. சடல் 

பொன்னுருக்கயெபோலென் த.து தற்குறிப்பணி. (௩) 

% கன்றுகுணிலாக் கனிடிருத்தோன் கடலினமுதம் 
கடைந்தெடுப்பக், குன்றமிடலுங் கலையை க்ஐ் தகரந் துள் 
ளாவி குறைந்திலையே, துன்றுகதிர்வெண் கலை௰தியே சுல 
வு இிசை£ர்க் சடல்குடித்,ச, வன்றுகல௪ முணிவயிற்றி லற்றா 
யென்னிலழலாயே,. 

இ-ள். துன்று - நெருங்கிய) கதிர் - கிரணங்களையுடைய, 

வெள் - வெள்ளிய, கலைமதியே - க$லைகளையடைய சந்திரனே, 

சன்று - பசுவின்சன்றை, குணிலா - குறுந் சடியாகச்சொண்டு, 
சனி - விளங்கனியை, உகுச்தோன்-௨திர்த்சத சாரணனானவன், 

கடலின் - பாற்கடலிலே, கடைந்து -மத்இத்து, அழமுதம்-அமிர் 

ச.ச்ை, எடுப்ப - எடுத்சல்வேண்டி, குன்றம் - மந்தரமலையை, 

இடலும் - இட்டவளவில், கலையனை ததும் - பதினாறு£லைகளும், 
தகர்ந்து - உடைந்து, உள்ளாவி - உள்ளே யிருக்கன் ஐ வயிர், 

குறைந்திலை - நீ குறைக் தாயில்லை, உடல்-கடவினுடைய, சுலவு- 

குழல்ச் 2, இமை - அலைகசோயுடைய), நீர் - நீர்ருழுவதையும், 

ஒுடி,ச்,௪ -- பானம்பண்ணின, அன்று - அந்காளில், சலச மூணி- 

அகச்இியமுனிவனுடைய, வயிற்றில் -வயிற்ி ஸிடச் இல், அற் 

* இங்கனம் ''கன்று குணிலாக் கனியகுத்க மாயவ - னின்று ஈம்மானுள் 
வருமேலவன் வாயிற் - சொன்றையம் இ. ஈழல் கேளாமோ சோழீ'' எனச் 
சிலப்பதிராரந்தில் ஆய்.ச்ியர் குரவையிற் கூறப்பட்ட ௮ மூணர்க, கடல் குடி 

தீதசரிதம் திருவிளையாடற் புராணம் இந்திரன் டழி.தீர்ச்ச படலத்திம் பரக்கக் 
காண்2, 
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8௦௨ "நைடதம், 

ருபென்னில் - நீ £ரணிச்சாயானால், அழலாய் - (இன்று) சுட் ' 
மாட்டாய் எ-று. 

கண்ணன் சன்றுமேய்ச்துக்கொண் டிருந்கபோது அவனை 

வஞ்சித்துக் கொல்றும்படி கன் றினுருச் கொண்டெந்ச தேனுகா 

ச. ரனென்பவனைக் குறுந்தடியாக்கொண்டு விளவினுருவாயிருந்த 

அசுரனை விளங்கனியெறிதல்போல வடித்து அவ்விருவரையுங் 

கொன்றானெனப் பாகவத்த்திற் சொல்லப்பட்டது. உருமாதி 

ass பகைவரையுங்கொன் ற சூழ்ச்சியுடைய நாரணன் கடலிலே 
மந் தரமலையிட்டுச் கடைந்தும், தனது ௨ த.ராக்இனியில் வாதாவி 

யைச் சரணிக்சச்செய்த அகச்தியமுனி கடனிரோடுண்டும் நீ 

நியாமலிருப்பது எனது தவக்குறையென்பது கருத்தாகக் 

கொள்க. (௪) 

மட்டுவிரியு மலர்வாளி வருர்துந்தமியேனுயிர்சோரப், 

பட்டபுழையி லழலுமிமுங் கதிர்கள்சுருக்கிப் பார்வேந்தி, 
னெட்டுவரையு மிகழ்ர்துபொலங் கிரியோடிகலு மிருதடந் 

தோ, டொட்டகதிர்மென் கரத்தாலென் னுடலந்தொவொ 

ய் சுடாத்திங்காள்: 

டு-ன், சுடர் த்திங்காள் - ஒளியையுடைய சக்இரனே, (கீ) 

வருந்தும் - (விரக,ச் தினால்) வருந்துகின் ற, சமியேன் - தனியே 

னாயெவென்னுடைய, உயிர்சோர - ஆவிசோர, மட்டுவிறியும்- 

தேனொழுகுகன் ற, மலர்வாளி-மலர்ப்பாணங்கள், பட்ட-சை ச்ச, 

புழையில் - துவாரத்தில், அழலுமிழும் - அக்கினியை யுமிழ் 

இன்ற, சுதிர்கள் - ரெணங்களை, சுருக்கி - அடக்கிக்கொண்டு, 
பார்வேந்தின் - புவிக்கரசனாகிய ஈளமகாராசனுடைய, எட்டுவ 

ரையும் - அட்டகுலகிரிகளையும், இகழ்ந்து - இகழ்ச்சிசெய்து, 

பொலங்கரியோடு - மேருமலையுடனே, இகலும் - பகைக்ன் த, 
இரு-இரண்டாகிய, தடந்தோள் - பெரியபுயங்களை, சொட்ட- 

இண்டிய, கதிர்- பெணவ்களாயெ, மென்கரச்தால் - மெல்லிய 

கரங்களால், என்னுடலம் -- என்னுடைய தேகமுழுவதையும், 

தொவோய் - தீண்வொயாக எ-று, 

மேருமலை எல்லாமலைகளினும் பெரிதாயும் அட்டகுலலரை 

கள் ௮,சணிற் சறியவாயும் நிற்றலால் ஈளன்புயங்கள் இகலுமென் 

றும் இகழ்ந்சென்றுஞ் சொல்லப்பட்டன. எட்டூமலேகள்[வன- 

இமயம், மக்தரம், கயிலை, விந்தம், கிடதம், எமகூடம், நீலம், கந் 

சமாதனம் என்பனவாம், பார் - பார்க்கப்பவெ.து ) பருமையை
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யுடையது, பூமி. உயிர்- (உடற்கு) உய் தலைச்செய்வது உயிர்த் 

தலையுடையது; ௮சாவது சீவிப்பது, அழலுமிழு சின்கதிர்கள் 

நளன்றரோட்பரிசத்சால் சண்ணியவாகுமென்பாள் தொட்டக இர் 

மென்க£ச் சாலென் னுடலந் தொவொயென்றாள், கதிர் மென் 

கரமென்றது உநவகவணி, இருதடந்தோள் தொட்டமென் சரச 
தால் என்னுடலம்சொடுவாயென்பது அச்செய்கையால் குளிர்ச்சி 

பெறுமென்பது கருச் சாசலின் வல்லோர் நவிற்சியணி. (௫) 

அல்லினிருண்மாக் கடல்சுவற்றி யளியன்முலைமே லழ 
அரற்றிக, கொல்லுங்கொடிய வெண்டி.ங்காள் சொழிக்கு நி 
னது கஇர்டிறித, புல்லும்பொழுதி லொழியாது புனல்கா 
ன்றிந்து காந்தமெலுங், சல்லுமுருகு மெனிலுலட லெவரே 
யாவி சகரையாதார். 

(-ள். அல்லின் - இரவின்கண், இருள் - இருளா, மா- 

பெரிய, சடல் -கடனீரை, சுவற்றி- சுவறச்செய்து, அளியன்- 

எளியஸாஏயெ வென்னுடைய, முலைமேல் - சன ச்தின்சண், அழ 

லூற்றி- ௮ம் னியைச்சொரிந்து, கொல்லும் - கொல்லாகின் ற, 

கொடிய - கொரிமைபொருக்ய, வெண்டிங்கசள் - வெள்ளிய சக் 

கரனே, கொழிக்கும் - சொப்புளிக்கின் ற, கினதுகதிர் - உன்னு 
டைய ரெணங்கள், சிறிது - கொஞ்சம், புல்லும்பொழு தில்- 

பொருக்தும்பொழு தில், ஒழியா து-ஒயாமல், இங்துகாச் தமெனுவ் 

சல்லும் - சந் இரகாக்சமென்னுங் கல்லும், புனல்கான்று- நீரைக் 

கக, உருகுமெனில் - கரையுமேயானால், உல$ூல் - உலகத்தில், 

ஆவிகரையாசார் - (மென்மையாகிய) உயிர்கரையாதவர், எவர் -. 

பாவர் எ-று, 

உலகமூடிவி லாயிரங் சரணங்களோடு தோன்றிக் கடனீ 
ரனை ச்சையுஞ் சுவற்றி மலைகளையுருக்கிச் சவகோடிகளையெல்லா 
மழிக்செற சண்டபானுவின் விர்த்தாந்தந் சொனிக்சச் சந்திர 
னுக்கு இருட்சடலைச் சுவறச்செய்தலும் மலைச் கொப்பாகய 
முலைமே லழலூற்றுதலும் காமிகளைக் கொல்லுசலும் கூறப்பட் 
டன. நெருப்புழு சலியவதற்ரா ஐருகப்பெரு 2” வன்மைபொருக் 
திய கல்லுஞ் சந்தூிரெணத்சா லுருகுமெனில் மெல்லிய மக்க 
ளுயிருருகு தல் வியப்போவென்பாள் எவரேயாவிகரையா தாரென் 
முள். வன்மையுள்ள சல்லேயுருகுமளவில் மென்மையுள்ள உயி 
ஒருகு மென்னும் பொருள் வினாவின்றிப் பெறப் படுதலால் 

2 தரடர்நிலைச்செய்யுட் போரட்பேறணி, (a) 

பணந்தாழரவுண் டுமிழ்மதியே யமிழ்தினோடும் பல 
தேவ, கணந்தாம்வெருவும் விடத்தொடும்வந் ததனாலன்
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ஜோகணவர்புய, மணந்தாருள்ளக் குளிர்ப்பேறத் தண்ணெ 
ன்கதிர்கள் வழங்குவதுர், தணந்தாருள்ள மிகவெதும்பத் 
தழல்போலுருச்குர் தன்மையுமே, 

இ-ள். தாழ் - வளைந்த, "பணம் = படத்சையுடைய, அரவு- 

சர்ப்பமானது, உண்டு- விழுங்கி, உமிழ்மதியே - உமிழ்சன்ற 

சந்கொரனே, கணவர்புயம் - தலைவருடையபுயச்ைத, மணந்தார். 
சேர்ந் சவர்களுடைய, உள்ளம்-॥னமான 2, குளிர்ப்பேற-குளிர்ச் 

எயையடைய, தண்ணென்கதிர்கள் - குளிர்ச்சயொயிருக்கின்ற சர 

ணங்களை, வழங்குவதும் - கொடுப்பதும், சணந்தார் - பிரிந் தவர்க 

ளுடைய, உள்ளம் -மனமானது, மிகவெதும்ப - மிகவும் வாட, 

தழல்போல் - அக்இனியைப்போல், உருக்கும் - உருச்குனெற, 

தன்மையும் - குணமும், அமிழ் தினோடும்-அமிர் சச துடனேயும், 

பலசேசலகணம் - பலவாயெ சேவகூட்டங்கள், வெருவும் - பயப் 

படுகன் ற, விடத்தொடும் -ஈஞ்சுடனும், வந். சசனாலன்றோ - வந் 

சீ.தனாலன்றோ ௭-.ஐ. 

மனாந்தார்க்குந் சணந்சார்க்கும் ஒரு சன்மையவாகச் செய் 
wren ரின்குற்றமின்று) நீ பழகு சற்டெமாக நின்னுடன் லந்த 
வைகளுடைய குத்றமென்பது கருத்து, அமிழ்தினோடும் விடத் 
தோடும் என்றமுறையே, குளிர்ப்பேற மிசவெதும்ப வென்றமை 
யால் நீரனிறையணி, (er) 

வடவானலத்தி லுடன்பிறந்தாய் வளர்பூங் உ கலையொ 
ன் றெய்தியபின், படர்வார்சடையோ னழல்பரப்பு JBI DS 
னோடு பயின் திருந்தாய், சுடர்கால்கலைக ணிறைந்துமுழு ம 
தியாங்காலத் தொடசாகின், விடவாயுறைந்தாய் ம தியேகீ 
வெம்மைகால்வ தீரிதேயோ, 

இன். மதியே. சந்திரனே, வடவானலச்இனுடன்-வடவா 
மூகாச்ொியுடனே, பிதந்தாய் af seri, வளர் - வளர்இன் ற, 

௮த்திரிரானிவர் பு.த்திரனாயெ சந்திரனுக்கு தக்கன் றன புத்திரிகளா ல அசுவினிமு தலாஏய இருபத்தெழுவரையும் விவாகம் பண்ணுவிததனன். 
சந்திரன் கார் த்திகை, உரோ எனலும் இருவர் மாட்டுமே காதலித்து ஒழுக, ௮ தனையறிர் கீ தக்கன் வெருளிகொண்டு நின்க௧லையளை ௪.தர் தேய்கவெ 
ன்று சபித்தான், ௮ங்கனே ே திய்பெற்று ஒருகலை நின்றகாலத்.து இறைவ 
யடுத் தானாக) அவணிக்கல் யொன்று எஞ்ஞான் றுக்தேயா தாக; ஏனையனவளர். 
நம் தேய்ந்தும் விளங்கிடுக என்றருளித் தன்சடைமுடியிற் மரித்தானென் து கர்தபுசாணக் கூறிற்று, I. Bie sree Cu திங்கடன்னிடை-யார் 
க்திகெலையிளை ய்ங்கையாற்கொளா-வார்ந்திடுசடைமிசை வயக்கச்சேர்த்தினா 
ன-சார்்திலதல்வழிச் தக்சன்சாபமே' என்றதனாலு முணர்ச,
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பூ- அழிய, ச$லயொன்று - கலையொன்றனை, எய்இயபின்* 

அடைந் தபின்பு, படர்-படர்இன் ற, வார் - நெடிய சடையோன்- 
சடையினையுடைய பரமஏவனது, அழல் - அக்னியை, பரப்பும்- 

விரிச்செ ற, த. தற்கணோட - நெற்றிக்கண்ணுடனே, பயின் ிருக் 
சாய் - பழகிச்கொண்டிருந் சாய், சுடர்-ெணங்களை, கால்-உமிழ் 

கின்ற, கலைகணிஸறக்து-ப இனொாறுகலையு கிறைந்து, முூழுமதியாங் 
காலை -பூரணசந் தரீனானபொழு௮, தொடர் - தொடருகின் த, 

அரவின் - பாம்பினுடைய, விடவாய்-விடமுள்ளவாயிலே, உறைக் 
தாய் - தங்கினாய், (கையால்) நீ - நீ, வெம்மைகால்வது - வெப் 

பச்தைச் தருவது, அரிதேயோ - அரிதாகுமோ எ-று. 

ஒருவனுக்குப் பிறக்குமிடமும் பழகுமிடமும் உறையுமிட 

மூம் ஈல்விடமாயிருக்கில் நற்குணமும், தீயிடமாயிருக்கில் க 

குணமு மூண்டாகும். ஆசலால் இம்மூவிடமும் உனக்குச் தீய 

வாயிருச சலினால் பிதர்ச்குச் தன்பஞ்செய்கின்றா பென்றாள். 

பிரக்குமிடம் பழகுமிடம் உறையு மிடமென்னு மூன்றனுள் 

ன்று கொடி சாயிருந் காலும் அவன் செய்யுங் கொடுமை யள வற் 
து தாயிரு: க அம்மூன் நிடமுங் கொடியனவாக” வுடைய நீ செய் 

யுந்தமை கூ ஈவேண்டாவென்பது தோன்ற வெம்மைகால்வதரி 

சே. யென்னப்பட்ட ௧. சக்இரனுக்குப் பிறத்தல் பழகல் உறைச 

லென்பவைகள் முறையாகச் சொல்லப்பட்டமையால் முறையிற் 
படர்ச்சியணி. (௮) 

கதொய்யின்முலைகள் பசப்பூரத் துணைவர்ப்பிரிந்து து 

யிறுறந்த, மையன்மடவா ருயிர்கவர்வான் கூற்றம்போல 

வருமதி?ய, யையமிலையுன் னுடற்களங்க மழலுங்கொடிய 

விடமன்ேேற, வெய்யபகுவாய்க் கரும்பாந்தள் விழுங்கியாற் 
ரு துமிழ்ர்ததுவே, 

இ-ள். துணைவர்ப்பிரிந்து-கணவரைப்பிரிதலினாலே, தொய் 

யில் - சந்தனக்கோலக்சை யெழுசப்பெற்ற, முலைகள் - சனங்க 

ளானவை, பசப்பூ.ர-வேறுபட்ட கிறதையடைய, துயிறுறக் த. 

கித்திரையையொழிக் ௪, மையல் - மயக்கச்ையுடைய, மடவார்- 

மங்சையரது, உயிர் - ஆவியை, சவர்வான் - கொள்ளையிடும் 

பொருட்டு, கூற்றம்போல - கூ ற்றுவனைப்போல, வரும தியே- 

வருகன் ற சந்திரனே, ஐயமிலை-(அ,தற்குச்) சம் தகமில்லை,உன்- 

உன்னுடைய, உடற்சளங்கம் - உடலிலுள்ள சரையான து, அழ 
லும் - சுடாறின் ௦, கொடிய -கொடுமைபொருந்திய, விடமன்ஜே-



௬௦௬: நைடதம், 

ஈஞ்சமன்றோ, வெய்ய - வெவ்விய, பகுவாய் - or cum Bis eure ws 

யுடைய, கரும்பார் சள்-இராகுவென்னும் பாம்பான த, விழுங்க 

உண்டு, ம்முது - தாங்கமாட்டாமல், உமிழ்ந்தது - சச்சி 

யது எ-று, 
* இராகு கரும்பாம்பு வடிவினையுடையத. துணைவரைப் 

பிரிந்து ஊணுறக்கமற்ற மாதருக்கு மாணவேசதனையொத்சத துன் 

பஞ்செய்தல்பற்றிச் சந் திரனுக்குக் கூற்றுவனையுவமை கூறப் 

பட்டது. சந்திரனுடைய களங்கத்தை விடமாகச் குறித்தமை. 

யால் தற்தறிப்பணி. (௬) 

சுடர்கான்றெழுர்த வெண்டிங்சா ளென்னேசுடுதி யா 
ரு தத், துடனீபிறர்ச பாற்கடலின் றஐன்மையுணரா யானா 
அ), மடலார்கமலப் பொருட்டிறை பூம் பு.த்ேல்காணா மறை 
க்கொழுந்மின், படர்வார்சடையில் வீற்றிருக்கும் பான்மை 

யேனு மறிர் இலையே. 

இ-ள். சுடர் - கதிர்களை, சான்று - வீடுக்கொண்டு, எழுந்.த- 

உறிச்ச, வெண்டிங்காள் - வெள்ளியசந்திரனே, சுடுஇி- சுடுகின் 

ராய், என்னே - (இத!) யாசாகவிருக்க, அர் -கிறைந்த, அழு 

தீதிறடன் -அமிர்திவடனே, நீபிறந்த-நீ பிறச்சப்பெற்ற, பாற் 

கடலின் -பாற்ரடலினுடைய தன்மை-குணத்தை, உணரச் 

யானாலும் - அறியாயெவ்னினும், மடல் அர் - இசழ்கணிறைக் ௪, 

சமலப்பொகுட்டு' - தாமரைமலர்க் சொட்டையில், உறழையும்- 

தங்குகெளன் ற, புச்சேள் - பிரமன், காணா-காணக்கூடா ௪, மறைக் 

கொழுக்தின் -வேதக£ துச்சியிலிருச்கும் பரமசிவனுடைய, படர்- 
படர்க்ச, வார்- நெடிய, சடையில் -சடாபாரசத்தில், வீற்றிருக் 

கும்-வீறுடனே யிருர்சின்ற, பான்மையேனும் - தன்மையை 

யானாலும், அறிந்திலை - அறிந் சாயில்லை எ-று. 

௩ற்குலச்தில் நல்லோருடன் பிறந்து பெரியோரைச் சேர்ந் 

௮ பெருமைபெற்றிருச்சின் ந நீ யாசொரு பயனுமின் றி இத்தீச் 

செய்கைசெய்வது தகாதென்பது கருச்து. பாற்கடலமுது பம 

சிவன் இவைசரி னுறவுண்டாயெஞ் சந்திரனுக்கு அக்குணமுண் 

டாகாமை சொல்லப்பட்டமையால் டுகழ்ச்சியணி. (௧௦) 
  

* இராகு கரும்பார்த ளென்பறும் மமியைமறைக்கும் என்பதும் மேவ 

ருஞ் செய்யளாணுணர்க, வருமாறு:--பன்னாககாகமணிவானடிபோற்றி கோ 
த்றுச்-செர்நாகமே டிகருகாசத்தின் செய்கைபெற்றுப்-பின்ஞுகமுன்னர் தமை 
க்காட்டிய பெற்றிபோரை-யற்காகமீ துமறைப்பா ரமு.துண்டகள்வர் - கெழிய 
ராகுவுங் கே துவமேயென -மொழியகின்ற முதற்பெயர்தாவ்கே ய-வீழுமிகாபெ 
வெயயவனாதியா-மெழுவர் சம்மொடிருவருமீண் பூ.னார், ,



சர்திரோபாலம்பனப் படலம், ௩௦௪. 

தருவுமணியு மிருநிதியு் சண்ணங்கமல மலர்த்தவிசி 
த், நிருவுமுயிர்த்த பாற்கடலிற் றெள்ளாரமுதத் துடன்பி 

றந்தாய், பெருவெண்மதியே நியுறைதல் பெம்மான்மெளலி. 

கஇரமிழ்ட, னுருவமகங்க னுறவொன்றும் விடுக்தியேன்ம 

ற்துனைநிகரார். | 

இ-ள். பெரு - பெரிய, வெண்மதியே-வெள்ளியசநர் தரனே, 

தீருவும் - ஐ௩ கருவையும், மணியும் - சந தாமணியையும், இருகிஇ 

யும்-சங்கநிதி பதுமரிதி யென்னு மிரண்டினையும், சண்-குளிர்ச் ச, 

௮ம் - அழகிய, சமலமலர் - சாமரைமலராகிய, தவிசில் - ஆ௪ 

ன ச் இிவிருக்கின்ற, திருவும் - இருமகளையும், உயிர்த்ச- பெற்ற, 

பாற்கடலில் - பாற்கடலினிடச்சே, செள் - தெள்ளிய, ஆர்* 

நிறைந்ச, அமுகச்துடன்-அமிர் சத் துடனே, பிறந்தாய்-ோன் 

றினாய், நீபுைசல் - நீ வாசம்பண்ணுமிடம், பெம்மான் - பரம 

சிவனுடைய, மெளலி - சடைமுடி, ௧இர் - உன்னுடைய சர 

ணங்கள், ௮மிம்தினுருவம்-அமிர்ச.ச் னுடைய வடிவம், (அசை 

யால்) அரங்கன் - மன்மசனுடைய, உறவொன்றும் - சம்பந்த 

மொன் ஜனையும், விடுத்தியேல்-விடப்பெத்ருயானால், உனைநிகர்- 
உன்னை நிடீராவார், ஆர் -யாவர் எ-று. 

ரிகர்வாிரொன்னு முற்றுவிகுதி ரிசெனச் சொகச்குநின் ஐது. 

பிறப்பிடச் தினாலும் உறையுமிடச் இதனாலும் உனக்குண்டாயிருச் 

இன்ற மேன்மையை விரஇகெ)ளைச் துன்பஞ்செய்வசற் கேதுவா 

யிருச்சு பழகுமிட மொன்றா லிழக்கின்றாயென்பாள், அங்க 

னுறவொன்றும் விடுத்தியென்றாள். ஒருவனுக்குக் குடிப்பிறப்பு 

மூதலியவற்றா லுளசாகுங் குணச்தினும் பழகுமினச்சா லுள: 

சாகுங்குணமே பெரும்பாலென்பது :*நிலச் தியல்பா ஸீர்இரிக் 

தற்றாகு மாந்தர்க், கன த இயல்பதாகு ofa.” என்பசனாலறிக, 

௮ஈங்கனுற வொன் றினைவிடுகையிற் சந் இரனுக்குச் சிறப்புச்சொல் 

லப்படகையால் இன்மைநவிற்சியணி, அகங்கன்--அங்கமில்லா 

தவன், (ee) 

திங்கட்புலியை விழ்த்தியுயிர் செகுப்பமடவி ரரமிய் 

தீதிற், றங்கப்படிமக் கலஞ்சோமி னதனுட்புகுதுர் தாழா 

மே, துங்கக்கருந்தா அுகப்புடைக்கும் தொழிலோர்க்கூவிக் 

கூடமெத, தங்கைச்தலச்.சா லறைதிரெனப் பணிப்பி.ரா 
வி யளிப்பிரே.



௩௦௮ நைடதம், 

௫-ன். மடவீர் - தோழியரே, திங்கட்புவியை - சந் திரனாயெ 

புலியை, வீழ்ச் நி- வீழச்செய்து, உயிர் ரெகுப்ப-- உயிரைநீச்௪ 

அ.ரமியச்இல் -நிலாமுற்றச்.இில், தங்கப்படிமக்கலம் - தங்க 2.இ 

னால் வரம்புசெய்யப்பட்ட கண்ணாடியை, சேர்மின் - வையுங்கள், 

அ௮,சனுள் - அக்கண்ணாடியினுள், புகுதும் - இங்கட்புலி நுழை 
யும், சாழாமே -- தாமதியாமல், துங்கம் - உயர்ச்சிபொருக்் திய, 

சருந்சாது- இரும்பை, உ௧-௨ இர, புடைக்கும் - அடியாகின் ற, 

சொழிலோர் - சொழில் செய்வோராகிய சொல்லரை, கூவி” 

அழை, கூடமெடுச௫ - சம்மட்டியெடுத்து, அங்கைச் தலச் 

தால் - அழகிய கையினாலே, ௮ைதிரென - அடியுங்களென் று, 

பணிப்பீர் - சொல்லுவீர்களானால், ஐவி - எனதுயிரை, அளிப் 

பீர் - தாப்பலராவீர் எ-று, 

எஇிர்ரின்று கொல்லுதற்குக்கூடாச புலியைப் பொறியுட்ப 

டுச்இிக் கொல்லுதல்போல அம்புவியையுஞ் செய்கவென்பாள், 

தீங்கப்படிமச்கலஞ் சோமினென்றாள். கற்றுணர்ர்ச தமயந்தி 

யானவள் இங்களைச் கொல்லுசற்கு இவ்வளவு உபாயஞ்சொல்வி 

யது வண்டுமுதலியவற்றைச் தாது அனுப்புதல் போலக் காம 

மயக்கத்தாற் கூறியசெனக் கொள்க, தஇங்களைப்புலியென்று 

உருவாஞ் செய்து கண்ணாடியைப்பொறியென உருவகஞ் செய் 

யாமையால் ஏகதேசவுரவகவணி. அகம் கை எனப்பிரித் துக் 

கோடலுமாம், (௧௨) 

சுடமும்வடவை யுலகமலக் தோன்ருகமைத்த திரை 
யாறி, யடருமமன்மா மதியதனை யாற்ருதரற்றி விரித்த 
தெனிற், படருமித திப் புரிசடையெம் ப. ரமனமச ருயிர்புர 
ப்பான், கொடியவிடமுண் டதுபோல வுண்டாலதனாற் கு 
ஹையுண்டோ, 

இ-ள். சுடரும் - பிரகாரியாரின்ற, வடவை - வடவைதச் 
யானது, உலகு - உலகச்சை, அழல - சுட, சோன்றா து-வெளிப் 

படாமல், அமைத்த - (அதைத்) சன்னுளடக்யெ, இரை - அலை 

களையுடைய, ஆழி - கடலானத;, அடரும் - கெருங்கயெ, அழல்- 

சுடாரின்ற, மா - பெரிய, மதியதனை - சக்இரனை, ஆற்றாது. 

பொறுக்காமல், அரற்றி - அழு, விடுச்சசெனில் - விட்டதா 

னால், படரும்-படராரின் ற, இகழி-கொன்றை மாலையையணிரஆ் 2, 

புரி-கட்டப்பட்ட, சடை-சடாபாரசை யுடைய, எம்பரமன்-எம் 

மூடைய கடவுள், அமரர் - தேவர்களினுடைய, உயிர் - ஆவியை, 
புரப்பான் - காச்கும்பொருட்டு, கொடிய - கொடுமைபொருக் இய,



௪ திரோபாலம்பனப் படலம். ௩௦௯. 

விடம்-விடதைச, உண்டதுபோல -ப்9ிச்சதுபோல, உண்டா ல்- 
இசனையும் புசிச்தால், அதனால் - அச்செய்கையால், குறை 
யுண்டோ-குறைபாளெதோ எ-று. 

௮.ர ந்றலாவது அழுதலும் ஒலிச் சலுமாம் அ. ரற்றலே யழு 
கையோசை”' யென்பதனாலதிக. சந்தரனுதிக்குங் காலச்தித் 
கடன்மிகவொலித்தலின் அங்கனங்கூறப்பட்டது. வடவைத் 
தியைச் தன்னுளடச்யெ கடலானது திங்களை விடுச்சசென்பத 
னால் அ௮தனினுமிது பெருந்தீயெனச்கொள்ச. தேவருயிரைப் 

பரக்கக் காளகூட ச்சையுண்ட பேரருளையுடைய ரவபெருமான், 

விரககளுடைய வுயிரைப்புரக்க இதனை யுண்ணாதது அவர்கள் 

ச வச்குறை யென்பது கருத்து. (௧௩) 

விரிந்ததிரைப்பாற் சடற்பிறந்த விடமோரிரண்டிலோ 
rear, os A meres கரியவிட மீட்டுமுலகல் வந்தது 
வே, பரந்துகனலு மதிக்கலையாம் வெள்ளைவிடத்கைச் தே 
VIN, IFA SUS காணாளும் வளர்வதெவன்கொ லறி 
ய்மால, 

இ-ள். விரிந்ச- விரியப்பெற்ற, திரை - அலைகளையுடைய, 

பாற்கடல் - பாற்கடலிலே, பிறந் ச சோன் நிய, விடம்-ஒரிரண் 

டில் - விடமிரண்டில், ஓர்தடவுள் - ஒப்பற்ற பரமசவஞானவர், 

மருக தின் - ௮மிர்.ச,சசைப்போல், அகர்ர்த-பு2 ௪, சறியவிடம்- 

கறு ச் சவிடமான ௮௪, மீட்டும் . மீளவும், உலூல் - உலகச் லே, 

வந்சசோ-சோன்றியதோ, பரந்து-பரவி, சனலும் . சடா 

நின்ற, மதிக்கலையாம் - சந்திரனது கலையாயெ, வெள்ளைவிடச் 

நை -வெண்ணிறத்சையுடைய விடத்தை, சேவர்பலர்-தேவர்க 

ளனேகர், அருந்தஅருந்ச - புசிக்கப்புசிக்ச, நாணாளூம் - நாடோ 

றும், வளர்வது - வருகின்றது, எவன்கொல் என்னகாரணமோ, 

(யாம்) ௮.நியேம் - ௮.றி௫லேம் எ-று. ஆல் - அசை. 

கடலிலுண்டாகய இரண்டு விடங்களுள் கரியவிடம் ஒருவ 

னுண்ண நக்க இவ்வெள்ளைவிடம் சேவர் பலருண்ண நூத்தும் 

பின்னும் வளர்வதனால் ௮,சனிதுமிது சொடிசென்ச, ஒருவன் 
செய்கை முற்றுப்பெறு லும் பலர்செய்கை முற்றுப்பெராமை 

யும் ஆச்சரியத்திற் சேதுவாகலின் எவனெனப்பட்டது. அறி 
போமென்பது விரககளுடைய வூழ்வினையின் கொக்ம இவ்வள 
வென வறியேமெனக்கொள்க, மதிக்சலையாம் வெள்ளைவிடமென் 

றது உநவகவணி. வெள்ளைவிடச்திக்கு மீட்டந் தோன்றுதல் 

/இசமாகச் சொல்லப்பட்டமையால் வேற்றுமை யணி, (௪௪)



௩௧௦ நைட தம், 

நிரைத்தண்டாளக் கோவையென நிலவுகாலும் வெண் 

ணகையீர், விரைத்தண்கலவைச் செழுஞ்சேறென் pipe 
யிறைத்து மெய்வெதுப்பிற், நிருத் துமலர்ப்பூஞ் சேக்கை 

யென வில்வேள்பிரிக்தா ரூயிர்செகுக்கு, ம.ரத்தந்தோய்ர்த 

வாளியணை டெத்தலென்மே லன்பேயோ, 

-ள். நிரை -வரிசையாக விருக்கின்ற, சண் - சண்ணிய, 

தீரளக்கோவையென - மு.ச்.௮ுக் சோவையைப்போல, கிலவு-ஒளி 
யை, சாலும் - தருகின்ற, வெள் - வெள்ளிய, ஈகைமீர் - பற்களை 

யடைய மங்கையரே, விரை - வாசனைபொருந்திய சண் - தண் 

ணீய, செழு - செழிய, கலவைச்சேறென்று - கூட்டுவருச்கஞ் 

சேர்ந்த சந்தனக்குழம்பென்று, அழலையிறைத்து - தீயைவீ௫, 

மெய் -தேகச்தை, வெதுப்பி-- சுட்டு, இருத்தும் - காம்பு களை 

யப்பெற்ற, மலர் - மலரினாற்செய்யப்பட்ட, பூ-௮ழகய, சேக்கை 

யென -டுமக்சையென்று, வில்வேள் - மன்மதனானவன், பிரிக் 

தரர் - பிரிந்சவர்களுடைய, உயி/ - வியை, செகுக்கும்-போக்கு 

இன்ற, ௮ச்சந்சோய்ந்த-௨ இரஈசோய்ந்த, வாளிறணை-பாண 

மெச்சையின்மேல், டெத் சல் - படு£ககைச்சல், என்மேல்-என் 

னிடசது, ௮அன்பேயோ.- அன்புகானோ எ-று, 

நேரயொன் றிருக்க மருங்கொன்று கொடுப்போரைப் போல 

விரககோயைச் தீர்ப்பசற் கேற்றவைகளைச் செய்யாமல் ௮௯, 

விர். த தசெய்வசற் கேற்றவைகளைச் செய்வது அன்புடையார் 

செயலன்றென்பது தோன்ற அ௮ன்பேயோ வென்னப்பட்டது,. 
சேறென்றழலையிறைச்து என்றதும், மலர்ச்சேக்கையென வாளி 
பணை கடெச்தலென் றதும் ஒழிப்பணி. (கடு) 

பணந்தாழல்குற் பைந்தொடியீர் பதுமத்திறைக்கும் 

வானவர்ச்குங், கணஞ்சேருலகன் மன்பதைக்குங் காலங்க 

oss கலைவல்லோர், மணந்தார் தமக்கோ ரிமைப்பொழு 

௮ மாறுக்காதன் மகிழ்கர்புயந், தணந்தார்க்கூழி யாகுமெ 

னச் சாற்றாஇிருந்த தகையென்னே, 

ட-ள். பணம் - பாம்பின்படம், சாழ் - வணக்குஇன் ற, அல் 

குல் - அல்குலையடைய, பைந்தொடியீர் - பசியபொன்னாந்செய்ச 
வளையலையுடைய மங்கையே, பதுமச்திலறக்கும்-சாமமைமலரி 
லிருக் கன் ற பிரமனுக்கும், வானவர்க்கும் - தேவர்களுக்கும், உல 
சின் - மண்ணுலூன், சணம் - கூட்டமாக, சேர் - சேரப்பெழற்ற,



சந்திரோபாலம்பனப் படலம், கக 

மன்பசைச்கும் - மனிதர்ச்கும், காலம் - வாழ்நாளை, கணித் த.நிச் 

சயித்,௪, கலைலல்லோர் - சோதிடநூல்வல்லோர், மாருச்காதல்- 

நீங்காதவிருப்புள்ள, மடழ்கர்புயம் - தலைவர்புயங்களை, மணம் 

தார்க்கு - கூடினவர்களுக்கு, ஒரிமைப்பொழுது - ஒருமாத்திரை 

யாயிருக் சகாலம், சணந்தார்க்கு - (அப்புயங்களைப்) பி.ரி5 தவர்க்கு, 

ஊழியாகுமென - ஊழிச்காலமாகுமென்று, சாற்றா இருக், ச,சகை 

பென்னே - சொல்லாதிருந்த முூமையென்ன காரணம் எ-று, : 

* பிரமாவுக்கு ஒருநாள் மனிதர்ச்குப் பிரளயமும், தேவர்க் 

கொருகாள் மனிதர்ச்கோர் வருடமுமாயிருக்குங் சால வேறுபாடு 
களைக் கணித்துச் சொல்லியகணிதர், இதனைச்சொல்லாதது We 

யாமையே யென்பதுதோன் ற என்னெனப்பட்ட த. (ee) 

குதலைமொழியிர் மமெய்டு வறுப்புங கொ Oi Sur p pCa 

ண்டுதிேற், பொதியவரையி னறுஞ்சாந்தம் பூசி ழுலைமேற் 

புகைந்தழலக், கலம் meg C.F A BO PAGRS & 

or 0 pia நன், மியி ன் Pips 250 யவர் IB DS கார் மருந்து துண் 

LA pode wa? So, 

இ-ள். கு சலைமொழிமீர் - மழலைச்சொற்களையுடைய மங்கை 

யே! மெய்-உடலக்ை, வெறுப்பும் - சுடுகின் ற, கொத. 

கொடியவெப்பச்சை, நற்ற- அணிக்கு, வேண்டு பேல் - விரும்பு 

வீர்சளானால், பொ தியவரையின் - பொஇயமலையிற்பிறந்த, நறு- 

பரிமளம்பொருந்திய, சாட்சம் - சந்தனத்தை, பூசி- பூசுதல் 

செய் ௯, முலைமேல் - கன ச இின்மேல், புகைந்சழல - புசைவிட் 
டெரிய, சதலி - வாழையினுடைய, இனம்பூங்குருத௪ சனால்- 

அழூெ இளங்குருத்தால், வீசிவீசி - இடைவிடாமல் வீசுதல் 

செய் ௬, சனற்றுவது- சுடும்படி மூள்விப்பத, என்-என்னகார 

ஊம், மதியின் சழலை - சந்திரொணமாகய கெருப்பை, அவிப் 

ப,தற்கு- சணிப்பதற்கு, ஓர்மருந்து- ஒருமருந்து, உண்டு - உள் 

ளது, ௮௫ல் - உம்மாற்செய்யக்கூமொனால், செய்வீர்-(அ சனைச்) 

செய்வீர்களாக எ-று. 

மொழியாலன் றிச் செயலாற் பயனிலிசென்பது சகோன்றக் 

குசலைமொழிமீரென்றும், விரசாக்கினியைச் சணிப்பதற்கு த் 
தக்கவாது செய்யுக் இறச்தி ரல்லீரென்பதுசோன் உ வேண்டு தரே 
  

* பிரமதேவன், வானவர், மன்பதை என்னுமிவர்கரு ஆயுள் வரையறுத்த 

சவிடயம் விண்டுபுராண த்.தும், கூர்மபுராணத்திலே காலவளவையுரைத்த அத் 

தியாயக்கண் யாம் இயற்மியவிசேட உரையிலும் கண்டு தெளிச,



1.2௨ நைடசம், 

லென்றும், எண்ணியபயனெய்சதப் பெருதமுயற்சியான் மெய் 

வ்ரூந்துவது வீணென்பது தோன்ற என்னென்றும், இச்£ su 

னீர்மு சலியவற்றா லவிக்சப்பெரு,ச பெருந்தீயென்பது தோன்ற 

நெருப்பவிப்பசந்குச் சாசனமாகயெ நீரைச்கூறாது மருந்தென் 

௮ம், தலைவனைப்பொரு,க சலன்றிப் பிறிது மருந்தின்றென்பது 

சோன்ற உண்டாூற் செய்வீரென்றுவ் கூறினாள். ஓர்மருக் துண் 

டென்று குறிப்பிச்கவேண்டியசைக் குறிக தலால் தறிந்லையணி, 

அந்தாமரையின் மடரல்லீர் மலய(மயிர்ப்ப வலர்பொ 
அளுஞ், சக்காடவியிற் றவழ்ச்துகறு் தண்ணெனறுவிதோ 
யந்துமல/ப், பைக்தா தாடி. முருகுயிர்சீ ஏப் பசும்பொற்சிறு 
சாள.ரநுழையு, மரதாகிலமின் ஐழல்வசெல்லார் தமியேனி 
மைக்க வல்வினையே. 

இ-ள். ௮ம்- அழகயெ, தாமரையின் - தாம௯ரமலரி al ans 
இன்ற, படகல்லிர் — திருமகளையொக்ச மங்கையரே |! மலயம்- 
பொ தியமலையான த, உயிர்ப்ப “பெர, அலர் -மலர்கள், பொது 
ளும் - நிறைந் திருச்ச்ற, சக தஅடவியில் - சந் தனக்சாட்டிலே, 
சவழந்து -ஊர்ஈது,ருறு - நல்ல, தண்ணெனருவி- குளிர்ச்சியா 
யிருக்னெ.ற அருவிரீரில், சோயாது - படிக், மலர் -மலர்சளி 
னுடைய, பந்தா தாடி - பசியமகரக் சஙகளை யளைக்துசொண்டு, 
ஒூருகு-வாசனையை, உயி£ச்த - வீச, பசும்பொன்-படயபொன் 
ஞற்செய்த, சிறு - 8றிய, சாள.ரம்-பலகணிவழியால், நழையும்- 
அழைகின் ற, மந். துமிலம் - தென்றற்காற்றானது, இன்று-இன் 
௮, அழல்வதெல்லாம் - சுடுவசெல்லாம், தமியேன் - தனிமை 
யுடையேனாயெ யான், இழைச்ச - செய்த, வல்வினையே- இவி 
னையெ எறு, 

பிறப்பு மு. சலியவத்றால் தண்மையே யியல்பாக வுடைய 
சென்றலானது என்னளவிழ்ஈடுதல் அசன்குற்றமன்று; என் 
குற்றமென்பாள் தமியேனிழைச்ச வல்வினையே யென்ருள், 
சென் ஐற்குப் பிறச்சல் says நீசாட்டுப் புழு சதியாட்டு என் 
னும் பிள்ளைப்பருவச்செயல் கோன்றச் சொல்லு தலால் சுநங்கச் 
சொல்லணி. 

(௧௮) 
கொங்குலிரியு மலாக்குழலீர் கொழுரர்ப்பிரிந்தார் வரு 

நீதுறவா, னெங்குங்குருஇி யிறைத்ததுபோற் குட்பாற்றி 
சையி னெழுஞ்செக்கர், பொங்குவடவைக் கொழுக்தியே ய 
SOT CY Yaris, ள்கைகிறையப் புனல்வாரி யிறைத் 
துராளு மவிப்பதுவே,



சச்திசோபாலம்பனப் படலம், RSs 

ன். கொங்கு - வாசனையான து, விரியும் - af AiO fp, 

மலர் -மலசையணிந்ச, குழலிர் - கூக்சலையுடைய மங்கையே) 

சொழுகர் - கணவரை, பிரிட்சார் - நீங்னெவர்கள்) ag’ gm 
வருச்சச்சையடைய, வானெங்கும் - அகாயமுழுவதும், குரு இ. 

உதிரத்தை, டஇறைச்ததுபோல் - வீசப்பெற்றதுபோல், குடபாற். 

ஜிசையின் - மேற்குச் திசையிலே, எழு - எழுகின்ற, செக்கர்- 
செக்வானமான ஐ. பொங்கு - மிகுந்து) வடவை- வடவையென்் 

னும் பெயரையுடைய, சொழு செழிய, தீயே அம்சினியே, 

அசனாவன்றோ - அசனாலவன்றோ, பூகூரர்கள் - பிராமணர்கள், 

அங்கைரிறைய- அழகியகைரகிறைய, புனல் - சலத்தை, eur fle 

அள்ளி, இறைச்து- சொரிந்த, காரம் - நாடோறும், அறிவிப் 

பது- அத்தியையணைப்பது எ-று, 

பூமிச்குச் சுரர்களாகவிருப்பவர்கள் ”வகாருண்ணியமூடைய 

அ௮க்சணாாசலால் அவரே “விரசசளைச் சுடவெழுக்ச௪ சீயையும் 

அவிச்கவேண்டுதலின் * பூசுராச்கு அத்தியவிப்பது கடறப்பட் 

டது. செருப்பை யவிப்பசற்ருச்சாசனம் நீரின்றிப் பிபிசொன் 

மன்றென்பது தோன்றப் புனலை வாரியெனப்பட்டது. aA 
wlan me அபேர் (lent (1p GF IF ESO OT M 451 தற்தறிப்பணி. Oe 

sar sgoua nn ysiten khoms a g NOU Se) Dp சாதிக் 

கய்படுசலால் தோடர்நிலைச் சேய்யுட் தறிப்பணி. (௧௩) 

புனை மென்சகொடியிர் நிலவருக்தென் புள்ளின்பார்ப்பை 

யருட்கல௪, முனிவன்தன்பா லலைபுரட்டு முக்கிர்குடிக்கும் 

விஞ்சையினை, பினிதிறனுணர வைத்திடுமின் வைத்தாற்கு 

ணபா லெழுக்நுவெய்தாய்க், கனலுங்கொடிய வெண்டிங்கட் 

கதிர்வெங்கடலை யருந்தாதோ, 

இ-ள். புனை - அலங்கரிச்சப்பட்ட, மெல்'- மெல்லிய, கொடி 

மீர் - மலர்ச்சொடிபோன் ற மங்கையரே, நிலவு - சந் இிரிகையை, 

அருந்து - பசிக்இன்ற, என் - என்னுடைய, புள்ளின் பார்ப்பை- 
சகோரக்குஞ்சினை, அருள்-இருபையுடைய, சகலசமூனிவன்பால்- 

கும்பத்திற்பிற ௪ ௮௧௪ இியமாணிவனிட ச்.ஐ, அலைபுரட்டும்- அலை 
  

௮ர்மணர் ஈாலையிலை பிராமி Fh POLIO, உள்சில். காலத்திலே 
வைணவி ஈத்ியையும், அரிக்கால்கிதிடே ு இரெள தூரி ௪ ததியையம் வழி 
படுவார்கள். இம் ன்று சத்திளுள் !இர்தியண் மத்தி கஞ்செழு,£ துமே” 
என்ற திருவ. பாத். மி; ுவாச்னெபடியுஞ்சாயல்காலசக்தியாவக்தசேயே விகே 
£0. த்தது wall Sl LIED YO sort ரீ Os LNG தர்ப்பணஞ்செப்தல் வ் காச 

லின் ayo உண றயப் புனல்வாரியிறைத்.த நாளுமலிப்ப துவே”' என்றுச், 
ayia 

‘



oe CNL. FLD, 

களை புரட்டுகின் n, thi - 5. HFN SHS, GPEGWO — wer 
பண்ணு கன் ற, விஞ்சையினை - கல்வியை, இணிதின்-இனிதாக, 

உணர -- அறிய, வைச் இடுமின் - வையுங்கள், வைத்தால் -வைக் 

சப்பெற்றால், குணபால் - £ழ். ச திசையில், எழுந்து - உதயமாக), 

வெய்தாய் - வெவ்விதாய், கனலும் - சுடுசன் ற, கொடிய - கொடு 

௯மபொருந்திய, வெண்டிங்கள்-வெள்ளியசந் இரனுடைய, க திர். 

ரண்மாகெய, வெம் -வெய்ய, கடலை. சமுத்திரத், அருகம் 

தாகோ- (அது) குடியாதோ எ-று, 

யாதொன் றனைச் கற்சவேண்டுவது இளமைப்பருவச் சாத 

லால் புள்ளின்பாரப்பெனப்பட்ட. காமந்தகமென்னும் பொரு 

ணூலில் விஷத்சைக் கண்டவளவிற் சகண்டுவக்கு மியல்பினை 

யுடைய சகோரத்தைவிஷசோ சனையின் பொருட்டு அரசர்வளர்க்க் 

வேண்டுமென்று சொல்லப்பட்டபடி. சன்வீட்டில்வளர்க்சப்பட்ட 

தாகலின் என்புள்ளின் பார்ப்பெனப்பட்டது. கடனீரைக் குடிச் 

சச்கீற்ற சகோரப்பறவைச்குச் தஷ்டா பூபிக நீயாயத்தால் சக் 

'இர௫ரண்ச்சைக் குடிப்பது எளிதிற் 9செதிப்பளாகச் சொல்லப் 

பட்டமையால் தோடர்நீலைச் செய்யுட் போரட்பேறணி. (௨0) 

ப.துமமலர்மெல் லணைகிடத்திப் பனிகீர் தெளித்துச் 

சாந்தணிந்து, முதிர்வெங்காமக் சனலவிப்பாள் முயலாகின் 

ற மொய்குழலீ, ர திருங்கடல்வான் முகட்டியெழுர் spp 

றுங்கொடிய கதிர்பரப்பு, மதியங்குவிர மருக சறிவீர் வட 

வைத்தழலு மவிப்பீரே, 

இன், பதமமலர் - தாமரைமலரிசழ்பரப்பிய, மெல்லணை- 

மெல்லிய மெச்தையில், இடத்தி- படுக்கவைச்து, பனிரீர்-பனி 

நீரைச்செளிசத்து-இறைகத்து, சாந்து-சந்சன த), அணிந்து: 

பூசி, ௫.திர் - மூ.திர்ந் திருச்கின் ற, வெம் - வெவ்விய, காமக்சனல்- 
சாமத்தியை, அ௮விப்பான் - சணிக்கும்பொருட்டு, முயலாரின் ற- 

முயலுகின்ற, மொய்குழலீர் - மங்கையரே, அதிரும் - ஒவிக் 

இன்ற, கடல் -கட.ினது, வான் - மேலாகிய, முகட்டில் - உச்ட 

யிலே, எழுந்து- உதித்து, அழற்றும்-சுடுகின் ற, கொடிய-சொடு 

ழபொருந்திய, கர் - கரணங்களை, பரப்பும்-விரிக்கின்ற, மதி 

யம் - சந்திரன், குளிர் - குளிர்ச்சிபெற, மருந்து - மருந்தை, அறி 

வீர் - அறிவீர்கள், வடவைச் தழலும் - வடவாமுகாக்ணெயையும், 

அவிப்பீர் - சணியச்செய்வீர் எ-று,



சர்திரோபாலம்பனப் படலம், ௩௧௫ 

ஒருகரும முடித்தத்கேற்ற கருவிஇதுவென் றும் இதுவன் 
றென்று முணராது செய்பவர்களைப்போல், விரகத்தீயை யவிப் 
பதற்கு ஏற்ற தலைவற்கூட்டத்தைவிட்டு அ சனைமிகுவிக்க் ஐ 

மலர்ச்சேச்கை டெத்தல்முதலிய ஏலாதவைகளைச் செய்கனெ நீ 

ரென்பது தோன்ற, காமக் சனலவிப்பான் முயலாநின் ஐ மொய் 

குழலீரென்றாள். யாவரு மனுபவ௫த்தமா யறியப்படுகின்ற மதி 

யைச் குளிர்விக்கும் இறைவற்கூட்டமாகய மருந்தை (eres gS 

யீர்களென்பாள், அறிவீரென்றாள். இதனை முன்னரரறிக்தால் 

பின்னர் வடவைச்சழலையவிக்கும், அரியவகையையு மஜிவீர்க 
ளென்பாள், வடவைத்் தழலு மவிப்பீரென்றாள். இவணோயைச் 

காமச் இன தாக வறியாது சணித்தற்குமூயலு மங்கையரை மதி 

யங்குளிர மருந்சறிவீர் வடவைச்தீயு மவிப்பரென்று வஞ்சகமா 

சப் புகழ்சலால் வஜ்சப் புகழ்ச்சியணி. (௨௧) 

துணர்த்தாரளக மடால்லீர் சுரிவெங்காமக் கொடுத்த 

யைத், தணிப்பா னெண்ணிக் கொடுவந்ச தண்ணென் கதிர் 
கால் லெண்டரள, மணித்தாழ் வடமும் வியன்சனை த்தேதேமா 

வின்றவிரு மெஞ்ஞான்று, மணித்தாயிருர் தவடவையும்வெ 

ங் கரவிற்றியு மமைத்தனவேே. 

டு-ள். துணர் - பூங்கொச்துகளையுடைய, தார் - மாலையை 

யணிந் த, அளகம் - கூந்தலையுடைய, மடம்-இளமைபொருக்திய, 

நல்லீர்- மங்கையரே ! சுடு - சுடுகின் 2; வெம்-வெவ்விய, சாமம்- 

அசையாகய, கொடுந் தீயை -- கொடியத$ீயை, தணிப்பான்-சணிச் 

கும்பொருட்டு, எண்ணி - கருதி, கொடுவந்த-- கொண்டுவந்த, 

தண்ணென் - குளிர்ச்சிபொருந்திய, சதிர்- ரணங்களை, கால்- 

வீசுகன்ற, வெள் -வெள்ளிய, தாளமணி- முத்துக்களாலாகயெ, 

சாழ் -தொங்யெ, வடமும் - கோவையும், வியன்-பருத். த, இனை- 

இளைகளையுடைய, சேம் - வாசனைபொருக்திய, மாவின் சளிரும்- 

மாங்கொழுந்தும், எஞ்ஞான் றும் - எந்நாளும், அணிச் சாயிருக் ௪- 

சமீபமாயிருக்கப்பெற்ற, வடவையும்-வடவாமுகாக்கினியாசவும், 

வெம் - வெவ்விய, கானீ ற்றியும்-சாட்டு ச தயாகவும், அமைந் தன- 

ஆயின எ-று. | 

சைத்திய வுபசாரத்தின் பொருட்டு மேலே அணிவதறத்குவ் 

சீழே பரப்புசற்குமான மணித் சாழ்வடமும் மாவின் றளிருஞ் சமீ 

ப,ச் திலே கொண்டு வரும்பொழுசே அவைகள் தமயந்திக்குப் 

பெருக்தீப்போன் நிரு சன வென்க, அவைகள் அப்போது



௩௧௭௬ நைடதம், 

கொண்டுவரப் பட்டனவாயினும் மிகுந்சதுன்பச்தை விளை ச 

லால் எஞ்ஞான் றமெனப்பட்டது. தமயந்தி விரகவெட்பச்ை த் 

சணிச்ச வெண்ணிச்கொண்டுவட் த சரளவடமும் மாவின் றளிரும் 

௮சைச்செய்யாவிடினும் வீணாகாது வெப்பத்தை மிகச்செய்த 

லாகயெ அ௮நிட்டம் இடை.த்தலால் தததி யின்மையணி, (௨௨) 

மழலைத்தீஞ்சொன் மதர்நெடுங்கண் மடவீர்கொடுந்தீ 
க் கடவுளும்வெஞ், சுழல்கட்பகுவாய் நிருதியுங்கா ரிருள் 
போனிறத்த சுடர்க்கஞ்சு, யழல்கட்கூற்று முவந் துறையும் 
தென்பாற்றிசைநின் றசைந்துவரும், குழவித்தென்ம லாரு 
யிரைக் குடியாதன்பு கூராதே, 

இ.ள். தீ -மதுரம்பொருந்திய, மழலைச்சொல் - குதலைச் 

சொல்லையும், மதர் - களிப்புப்பொருந் திய, கெடிங்கண் - நெடிய 

சண்களையுமுடைய, மடவீர்-மங்கையரே ! கொடுந் தீக்கடவுளும்- 

கொடிய அச்௫னிதேவனும், வெம் - வெல்விய, சுழல்கண் - சுழல் 

இன்ற கண்களையும், பகுவாய் -- பிளப்பாடுய வாயினையுமுடைய, 

நிரு இியும் -நிருதியென்னுமரக்கனும், கார் - கரிய, இருள்போல்- 

இருளைப்போன் ற, ரிறச்த-- நிறச் தினையும், சுடர்க்குஞ்சி - செந் 

நிறச் கையையும், அழல் - அழலைச்செய்்கன்் ற, கண்-சண்களையு 

முடைய, கூற்றும் - யமனும், உவந்து - மஇழ்ந்து, உறையும் 

வ௫க்கின் ற) சென்பாற்றிசைரின்று - சென்றிசையி லிருந்து, 

அசைந்துவரும் - உலாவிவருடுன் ற, குழவித்சென்றல் - இளந் 

சென்றலானது, ஆர் நிறைந் ச, உயிரை - விரகெளுடையவுயி 

ரை, குடியாது - பானம்பண்ணாமல், அன்புகூராது - அன்பு 

மிகாது எ-று, 

தன்னைச் சேர்க தவர்களைக் கொல்லு சல்பற்றித் தீக்கடவுட். 

குக் கொடிய$யென்றும், தன்னைக்கண்டோர்கள் சலங்யெஞ்சும் 

படி அ.ரச்சனா யிருத தல்பற்றிச் சுழல்கட் பகுவாயென்றும், எவ் 

வளவு மனவலிமையை யுடையோர்களையும் உயிரைப்பிரிக்குங். 

காலத்து நடுங்கச்செய்யும் உருவினனாய் நிற்பனென்பது பற்றிக். 

கூற்றுவனுச்குச் சுடர்க்குஞ்சி யழல் கண்ணென்றும் ௮டை, 

கொடுச்சார், பாம்பு குட்டியாயிருப்பினுங் கொல்லு தல்போலக் 

காற்று குழவிச்சென்றலா யிருப்பினுங் கொல்லுமென்பதுபட 

ஆருயிரைக் குடியாதன்பு கூராசதெனப்பட்டது, சணந்தாரை 

வருத்துந் சென்றலின் கொடுமைக் கேதுவாகாச இ£, கூற்று 

சிருதியுறைகசின் ற தென்றிசை என்னுமிவற்றை யேதுவாக்குக் 

கூறுதலாற் கற்றேர்நவிற்சியணி. (௨௩ )



சந்தி ராபாலம்பனப் படலம், ௩௪௭ 

'வி௱ரிச்சுரும்பர் பாண்முரல விரிகண்படலைக் துழாய் 
மார்ப, னொளிருந்இதிரிச் சடரப்படையொன் றோராதுள்ள 
ம்வெருவியதோ, குளிர்வெண்ம இயைகஞ்சுயிர்க்குங் கூர்மு 
ள்ளெயிற்றுக், கரும்பார்த, ளெவிதிற்கவர்ந் தும்விழுங்காம 

லென்னேவாளா வுமிழ்ர் ததுவே. 

இ-ள். விளரி- விளரிராககைப்பாடுஇன் ற, சுரும்பா-வண் 

டுகளானவை, பாண்முரல - இசையைப்பாட, விரி - விரிந்த, 

தண் - சண்ணிய, துழாய்ப்படலை - துளபமாலையையணிகஉ் ௪, மார் 

பன் -மார்பினையுடைய நாரணன ௮, ஒளிரும் - பிரகாசியொறின் ற, 

திகிரி -- சக்காமாகிய, சுடர் - காந் திபொருக் திய, படையென் று- 

ஆயுசமென்றெண்ணி, ஓராது - இன்னதென் ஈறியாமல், உள் 

ளம் -மனம், வெருவியகதோ - பயந்சசோ குளிர் - குளிர்க்சிபொ 

ரு௩்திய, வெண் மதியை - வெள்ளிய சக் இரனை, நஞ்சுயிர்க்கும்- 

விடச்சைக்சருகின் ற, கூர்முள்-கூரியமுட்கள்போன் ற, எயி.று- 

பதிகளையுடைய, கரும்பாந்தள் - இராகுவென்னும் பாம்பான து, 

எளிதில் - இலேசாக, சவாக்தும் - பற்றியும், விழுங்காமல் - உட் 

கொள்ளாமல், என்ன - என்னகாரணம், வசளா- வீணா, உமிழ் 

சீது- உமிம்ுநுவிட்டது எ-று, 

வாளா என்ப பயனின்மைப் பொருளைக்சரும் இடைச் 

சொல். இராகுவானது தனதுபகைவனாகிய இருமாஜஐுடைய சக் 

கரப்படையானது வி௫ிக்கப்பட்டவர்களைச் சேதியாமல் விடா 

சென்படை யனுபவ க சாலறிட் தள தாசலின் வெருவியென் றும், 

சந்தின் ௮.௪ன் வடி.வாயிருப்பினுந் சன் வாய்க்குட்பட்டபின்டு 

சந்தினென்னு மூணர்ச்சி யுண்டாகவேண்டி யிருச்கவும் பண் 

டைப்பயத்தா னுண்மையுணராது உமிழ்ந்சபடியால் வாளாவெ 

னப்பட்டது. தங்களைத் இஇரிப்படையாகமயங்கு சவின் மயக்க 

வணி. (௨௪) 

... முழைவாய்திறந்து தெழறித்தடரு மூரியெருமைப் 
பெரும்பகடூர்ர், தொழியா துவரி சூழ்கிடர் தவுலகில்வாழ்பல் 
லுயிர்கவர்க்து, பழிகூர்வெய்ய கஞுங்கூற்றைத் தருமனென 
ப்பேர் பகர்ந்திடுவோர்ச், கழன்மாமதியைத் தண்மதியென் 
அரைக்குமாற்ற மரிதேயோ. 
  

* தணணெருமையை அதற்குவிதித்த கண்டி என்னுஞ் சொல்லாற் 
கூர, பகடுஎன்னுஞ் சொல்லாத் இளந்த.து ''எருமைய ளாணிணைக் கண் 
டியென்றலஓ - முழூ.பவர்த வவ்வழச் குண்மையிம்-கடிய லாகா கடனறிச் 
சோர்க்கே'' என்ற தொல்காப்பிபத் துமரபியல்விதியானமைக்கப்படும்,



Bad நைட்தம், 

ச-ள். ரூழை- குகையையொத்த, வாய்திறந்து - வாயைச் 
இறந்த, தெழிச்து-பேரொலிசெய்து, அடரும் - போர்செய் 
கின்ற, மூரி.-- வலிமைபொருந்திய, பெரு-பெரிய, எருமைப்பகச 
எருமைச்சடாவை, ஊர்ந்து - செலுச்தி, ஒழியாது - நீங்காமல், 
உவரி- கடலானது, சூழ்கிடந் ச - சூழப்பெற்றிருக்சன் ற, உல 
இல் - உலகத் திலே, வாழ்- வாழ்இன்ற, பல்ஓயிர் - பலவாதிய 
வுயிர்களை, கவர்ந்து - வெளவி, பழிகூர் - நிந்சைமிகுக் ௪, வெய்ய- 
வெவ்விய, கருங்கூற்றை - கரியயமனை, தருமனென - தருமராச 
னென்று, பேர் பகர்ந் திடுவோர்க்கு - பேர் சொல்லுவகோர்க்கு, 

௮ழல் - வெம்மையைச்செய்்இன் ற, மரமஇியை-பெரியசந் இரனை, 
சண்மதியென்று-குளிர்க்சசந்தரனென் று, உரைக்கும்-சொல்லு 
இன்ற, மாற்றம்-சொல்லானது, அரிதோ- அஙிதோ எ-று. 

மூழைவாய் மற்றவாய்களிலும் பெருவாயாம். மூழைவாய 
திறந்து செழிச்சடரு மூரியெருமை யென்றசனால் சன்னொலி 
யினாலும் பகைவஸரக் கொல்லுகின்ற கொடிய சென்றசாயிற்று, 
வாழ்பல்லுயிர் கவர்ந்துபழிகூர் வெய்யகருங்கூற் றென்ற னால் 
எத்துணையுங் சண்ணோட்டமின் நி யாவரையுங் கொல்லுங் கொடி. 
யோனென்றசாயிற்று, பிராரச்சானுபவ அக்சச்தி லுயிரைப் 
பிரிப்பவனும் அலரவர்கள்செய்க புண்ணியபாவங்கட்€டாகநீ இக் 
கியைய் சண்டிப்பஉனுமாயிருப்பினுங் சொல்லுந்சொழிலே சன் 
மொழிலாசவுடையனாதலால் அவனுக்கு அப்பெயர் கூறலாகா 
தென்பாள் கூற்றைச் தருமனெனப் பேர் பகர்ட்திடுவோரென் 
றாள். எவ்விடச். திலுள்ள வெல்லாவுயிரையுங் கொல்லுகன் ஐ யம 
ளைச் தருமனென்று சொல்லுவோர்ச்குச் தண்டாபூபிக நியாயத் 
தால தனச் கெிர்ப்பட்டவைகளை மாச்இரங் கொல்லுகின்ற 
அழன்மதியைசக் சண்மதியெனல் எளிசென்பது தோன்றுத 
லால் தோடர் நீலைச்சேய்யுட் போநட்பேரணி. (௨௫) 

௮றுகான்முரலு நறுங்கூர்தற் சதையொருத்தி யாவி 
யுய்யப், பெறுவான்வரைக எனை த்துநெடுங் கடல்வாய்ப்பெ 
ய் சு பெருங்கவிகள், றுகாலுயிர்க்குர் தமிழ்வளையை % மு 
ந்நீரகத்துற் சேர்த்தியவே, லுறுகா கலரைதக்கணந் துறையு 
மடவார்பலரு முயவாமர. 
  

* முற்ிர் என்பது தகுபெயராளே கட௰ினை யுணர்த தும் அசந்கு 
Hones, ஊற்றுிர், மேனீரென்றும்மூன்று நீர்களை யடையதெனப் பொரு 
ளுரைப்பாரு முளர், ௮.ற்றன்று ; தத்று£ர் மேனீராஃலானும், இவ்விரண்டு 

மில்வழி ஊற்றுறீரும் இன்றாமாகலாலும் பொருக்தாதென்க. முதிய நிரெனப் 
பொருள்கோடறும் ''நெடுங்கடலுர் தன்னீர்மைகுன்றும்'' என்று சைவத் 
காந்தப் பெரியோர் உரைதததனால் ௮.துவும் மேனீரென்பது அமையாது, 
ஆனால் அதற்குப் டொருளியாதோவெனின் முசச்செய்கையையடையு நிரை 
யுடையம் என்பதாம் ; முச்செய்கையாவ.து-மண்ணைப்படைத்தலும் காத்த 
அம் அழித் தலு மென்பன, எனவேமூன்றுரீர்மை (குணங்களை) உடைய 
முர்ரீரென்தவாறு.



சந்திரோபாலம்பனப் படலம், ௩௨௧௯ 

இ-ள். ௮துகால் - வண்டுகளானவை, முரலும் - ஒவிக்கப் 

பெற்ற, நறு - வாசனைபொருந்திய, கூந்தல்-௮அளகத்தையுடைய, 

சையொருத்தி- €தையென்னுமொரு மங்கையானவள், ஆவி 

யுய்யப்பெறுவான் - உயிர்பிழைக்கப் பெறும்பொருட்டு, வரைகள 

னைத்தும் - மலைகள்யாவையும், நெடுங்கடல்வாய் - நெடிய கடலி 

னிடத்ேே, பெய்ச- இட்ட, பெருங்கவிகள்-பெரியவான ரங்கள், 

சிறுகால் -சென்றற்காற்றை, உயிர்க்கும்- பெறுகின் ற, தமிழ் 

வரையை - பொதியமலையை, முக்நீரகத் இல்-௮க்சகடலினிடத த, 

சேர்த் தியவேல்-சேர் ச்சனவாஇல், உறு - பொருந்தப்பெற்ற, 

காசலரை- துணைவரை, சணந்து - நீங்க, உறையும் - வூச் 

இன்ற, மடவார்பலரும் - பலராயுள்ள மாதர்களும், உய்வார்- 

பிழைப்பார்கள் எ-று. 

வரைசளனைசத்தும் கெடுங்கடல் வாய்ப்பெய்,ச பெருங்கவிச 
ளென்றசனால் இவ்வுலஇல்வாழும் வானரங்களைப் போல்வன 
வல்ல; செய்வச்சன்மையுள்ள வானரங்க ளென்றதாயிற்று. 
அவையெவ்வளவு உயர்ந் தவைகளர்யினும் குரங்கனினமாசலால் 
ஒரு,ச்இியுயிர் பிழை தச ற்பொருட்டு ௮னே கமலைகளைச் கடலினி 
ட,சசேபோட்டு அனேகருயிர் பிழை தற்மொருட்டு இவ்வொரு 
மலையை அசனிடச்திற் போடாது விட்டவென்க. வானரங்கள் 
சிறுகாலுயிர்க்குந் சமிழ்வரையையுங் கடலினிடத்துப் போட் 
டால் மடவார் பலர்க்கும் உய்தல்கூடுமென யூதிசசலால் உய்த் 
துணர்வணி. (௨௬) 

சீதையொருத்தி காதலரைக் தணகச்துளாரிற் இறப் 
புடைய, ளாதலுணாந்ேேத மருருந்தோ ராக்சமாத ராதலி 
ஞாற், காதலுளர்போற் ரோறியர்சூழ்ச் திவவாறியற்றிற் ௪ 
ழிதுயரா, லேதமுழந்துள் ளூயிர்சோரு மென்போ லயர்வு 
த்றிருப்பாளே. 

(ள், சசையொருச்தி- சையென்னு மொருத்திமாச்தி 

மம், காதலரை - கணவரை, தணர்ந்துளாரில் -நீங்வெ வர்களில், 

சிறப்புடையளாதல் - றப்புடையளாதலை, உணர்ந்தேம் - அறிக் 
  

* சகோஎன்லும் வடமொழி னத என்றாயிற்று, 2தா--உழவுசால், ௮ 
தனிடதே; தோன்றுதலால் றமுப்பெயர் 1பொருந்திற்றென்க, குசத.துவ௫ 
முனிவர் புத்திரிவேதவதியென்பாள் இராவணன் றன்னைப்புணர்வான் பற்றி 
னமையின், நினக்குமகளாய் நின்னையமூரைய மழிப்பிப்பல், எனச்சாபக்கூறி, 
வன் மனைவிமண்டோ தரிவயிற்றிற்பிறக்க, சோதிடர் துர்நிமித்தஞ்சொல்ல, 
கடல்வாய்ட் பேழையிலிட்டு எ.நிநதமையால் மிதிலைக்கரையில் ௮டைபட்டுச் 
சனகலுழுத சாலிற்ரோன்றினள்என்றுடராணமுரைத்து, தமயர்தி£தைக்கு 
மூத்பட்டாளாயிலும் நூல்புனைக்த ஆரியர் பிற்பட்டாராகலின் தனை 
யிணடுக்கூ௰ல் பிழையன்றென்ப,



2.0 நைடதம், 

செம்) அருஇருந்தோர் - பக்கச் திலிருக் கவர்கள், அரக்கமாதராசு 

லினால் -டராச்சச மங்கையராகையினாலே, தோழியர் - தாதியர் 

கள், காசலுளர்போல்- அசையையுடையவர்களைப்போல், சூழ்ந் து- 

சுற்றிக்கொண்டு, இவ்வாறு - இட்தப்பிரகாரம், இயற்றில் - செய் 

சால், கழி- மிகுந்ச, துயரால் - துன்பச் இதனாலே, எ,சமுழக் து- 

வரு சி சமிசப்பொருக்தி, உள் - உள்ளெயிருக்கின் ஈ, உயிர் - அவி, 

சோரும் - சோர்வையடைந் திருக்கன் ற, என்போல் - என்னைப் 

போல, அயர்வுற்று - துன்பச்சைப்பொருக்தி, இருப்பாள்-இருப் 

பாள் எ-று, 

விர௫கெளுச்குச் செய்யப்படுஞ் சைச் தியவுபசாரங்கள் கெருப் 
பிந்பெய்ச மெட்போல் அவர்சளுர் நோயை மேன்மேலும் வள 
ரச் செய்வனவாசலவின் அவ்வாறுசெய்யு மியல்பிலராகிய அரக்க 
மாதராற் சூழப்பட்டிரு௩௪ சசைக்கு அத்துயாமுள்ளவளவின் 
அதிகரியாதிருசுதலாற் சீசைமயாருச்தி சாசலரைச் Fore gl 
ளாரிற் சிறப்புடையமென்ராள். அரக்கர் தேசதேவரை மானிடமைக் 
கொன்று தின்ன விரும்புவசன்றி அவர்களுக் குபசாரஞ்செய்யா 
சென்பது ஈருத்து. மகொடுஞ்செயலையுடைய அரச்கமாசகர் சூழ்த 
லாலுண்டாடு. சீசயின் வருச்சச்தைக் குற்றமாகவுஞ் சொல் 
லுதலால் டுலச்வணி. (௨௪) 

கொங்கிற்பொலிந்து நறவுயி/ EG, fi Caroran $0 a9 

டைய லணிகு மகன், லிங்ரட்கலைசஉ எனைக் ரமொவிர் செம் 
பொற் சடைபிற் கரந்தனனே, வெங்கட்டோவா Coral bp 

ரவம் விழங்கியுமி றா திருந்ரதோ, கங்குற்பொழு துச் தனி 
யாழி செலுத்தாகிற்குங் சிரா னே. 

ட-ள், சொங்கில்- வாசனை பிள, பொலிட்று-பிரகாசித் த, 

நறவு தேனை, உயிர்க்கும் - துளிச்சின்ற, கொள்றைச்தொடை 
யல் -கொன்றைமலராம்செய் சமாலையை, ௮அண்- சரிக்கப்பெற்ற, 

குழகன் - பரம௫ிவன், இங்கட்கலைகளனை சதம் -சக்கினுடைய 

ப இனாறு கலையையும், ஒளிர் - பிரசாரியாரின் ற, செம்பொன்- 

சிவந்சபொன் வடிவமாயிருச்சன் ற, சடையில் - சடாபாரத்தில், 

கரந்சன்னோ - ஒளிச் துவைச் சானோ? வெங்கண் - வெவ்வியகண் 

சளையும், வாள் -ஓளிபொருந்திய துளை - துளையையுடைய, 

எயிறு - பற்தளையுமுடைய, அரவம் - பாம்பான த, விழுங்இ-உட் 

கொண்டு, உமிழாதிருக்கசோ - சக்காமலிருந்துவிட்டதோ? கங் 

குற்பொழுதும் - இராச்.இரிகாலத்திலும், சனீ - ஒப்பற்ற, அழி- 
சக்கர தைச, கதிரோன் - சூறியனானவன், செலுத்தாகிற்கும்- 

செலுத்துகன்றான் எ-று.



சர் திரோபா லம்பனப் படலம். ௩௨௧ 

பிரணவ ரூபங்காணப்படும் கொன்றைப்பூமாலையை யிறை 

வன் தரித்சமை அவ்வடிவையும் அதற்குச் சலேைமைப்பொருளாம் 

தன்மையையுநமுடையன் ரனென்றுணர்ச்கம் சென்க. அது 

ஒருமொழி யுருவந்தோன்று மிதழித் சார் கோடகொப்பி - லரு 

மொழி வடிவுமற்றின்பொருளும் யானென்றற் கன்றோ” என் 

றதனா லறியப்டடும். ஆழி- வட்டவடிவுடையது. இரவிற்மேன் 

றி வெப்பத்சைச்செய்கன்ற சந்திரன் சடையினிடச்திற் கரக் 

*னனோ உயிழாதிரு்கசோவென எஏதுவைக்கூறி அவன்றன் 

மையை யொழித்து இரவியின்றன்மை கூறு தலால் ஒழிப்பணி,() 

வடுக்கண்டுயிலா தறவருந்.து மடவார் தமையும்படைத் 
தரைக், துடைச்கும்படி. வெவ் விடங்காலுஞ் சுடர்மாமதி 
யுமமை த்தழலின், MDH HES | Bt Oa; ற்கனற்றும் வெம் 
மைக்காற்றா இிகழ்க்க தவ, மடைக்கு ங்கமலத் இடையொளி 
க்கு மருமாமறையோன் வாழியவே, 

இ-ள். வடு -- மாவடுபோன் ற, சண் - கண்கள், தயிலா து-நித் 

இரைசெய்யாமல், ௮ற - மிகவும், வருந் தும் - வருந்தப்பெற்ற, 

மடவார் சமையும் - மகளிரையும், படைசீது- உண்டாக்கி, geal 

ரைத் துடைக்கும்படி - அ௮ம்மகளிளை யழிக்கும்படி, வெவ்விடம்- 

வெவ்வியவிடச்ை த, காலும்-கச்கப்பெற்ற, கூடர் - காந்தியொருக் 

திய, மாமதியுமமைத்து - பெரியசந் இரனையும் படைசத, அழ 

வின் - தயைப்போல், விடுக்கும் - (அவனால்) விடப்பட்ட, கதிர் 

கள் - ரணங்களை, கொடில்-தொட்டால், சனற்றும்-சூடுதின் ற, 

வெம்மைக்கு- வெப்பத்திற்கு, ஆற்றாது - தரிச்காமல், இதழ்க் 

சசவம்- இசழாகய கசவுகளை, அடைக்கும் - அடைக்சப்பெற்ற, 

கமலச்திடை - சாமரைவீட்டில், ஒளிக்கும் - ஒளித்துச்கொள் 

ளும், ௮௬ -- அரிய, மா-பெரிய, மறையோன்-லேசத் இிச்குரிய 

பிரமன், வாழிய- வாழச்கடவன் எ-று. 

நான் முகனானவன் மடவாரையும் படை FH அவரை ans 

தும்படி சக் இரனையும்படைச்து அச்சந்திரன் தன்னையும்வருச்து 

மென்று கமலத்திடை யொளித்சா ென் ந,தனால் பிறருக்குச் 

கேடுவிளைப்பவைகளை யமைத்தவன், அவைசளே சனக்குங் 

கேட்டை விளைச்குமென்று அஞ்சுவ னென்பதும், இன்னது 

செய்யி னின்னதுபயக்குமென்னும் அறிவிலியென்பதும் பெறப் 

பட்டன. இப்படிச்செய்சோனாசமடைசவென் பாள் மழறயோன் 

லாழியவென் ஈசனால் வஜ்சப் புகழ் ச்சியணி. (eae)



௩௨௨௨ சைட தம், 

தண்ணங்கதிவெண் மதியென்பார் தழலாய்முடிந்த 

தென்னளவும், வண்ணவரிவின் மதன்பகழி மலராமென்யா 

ரவையுமுயி, ர௬ுண்ணுமரவக் கணைபோல வுடற்றாநின்ற 

வொருபாலிப், பெண்ணென்றயறுற் நிடப்பிறந்தேற் கன் 

னுமேதாம் பேருலசே. 

இஸ். (சந்திரனை) சண் - சண்ணிய, ௮ம் - அழகயெ, «Hire 

சரணவ்சளையுடைய, வெண்மதியென்பார் - வெள்ளிய சந்திச 

னென்றுசொல்லுவார், தழலாய்முடிக்தது - அது அக்கினியாய் 

விட்டது, என்னளவும் - என்மட்டும், வண்ணம் - அழக, வரி- 

நெடிய, வில்-கருப்புவில்லையுடைய, மசன்பகழி-மன்மசனுடைய 

பாணங்கள், மலராமென்பார்-மலொன்றுசொல்லுவார்கள், ௮வை 

யும் - ௮ம்மலர்களும், உயிருண்ணும் - உயிரையுண்குன்ற. ௮ர 

வச்கணைபோல -- சர்ப்பபாணங்கள்போல, உடர்றாரின் ற- கொல் 

Ger per; oq -guu ps, பாவிப்பெண்ணென் று-பாவியாகிய 

பெண்ணென்று, அயல் காற்மிட- அயலார் தூற்ற, பிறந்தே ற்கு- 

பிறந்தவெனக்கு, பேருலகு - பெரியவிவ்வுலகி லுள்ள வைகளில் , 

இன்னுமேதாம் - இனி எத வெதுவாமோ(யான்) 3 யேன் எ-று. 

௮றியேனென்பல சொல்லெச்சம். மணிசர்பிறவியிற் பெண் 

பிறப் பிழிட்தசென்பாள், பாவிப்பெண்ணென்று பிறந்சேற்சென் 

௮ம் இவ்வுலகோர் சண்ண்யவென்பமைகள் வெச்செனவாயிருக் 

இன் வெச்செனவாயிருப்பவைகள் எப்படியிருச்குமோ வென்பாள் 

இனனுமேதாம் பேருலசென்றுஞ் சொல்லிளை. (௩9) 

திரைசெய்கரிய கடற்பிறந்த திங்கட்கொழுச்துந் தமி 

ழ்ப்பொதிய, வரையில்வளர்ந்த நறுஞ்சாஈதும் வயவாள் 

வேந்தர் மார்பேற்குர், தரளவடமு முருகுயிர்ர்கு் தண் 

ணென்மலரும் பைந்தொடி தன், விரசவனலை மேன்மேலு 

மூட்டும்விறகு போன்றனவே. 

இ-ள். திரைசெய் - அலைகளைச்செய்இன்ற, கரிய - கருமை 

பொருக்திய, கடற்பிறக் த - கடலினிடச்சே தோன் நிய, திங்கட் 

கொழுக்தும் - பாலசந் திரனும், தமிழ் - தமிழ்தோன் நிய, பொதி. 

யவரையில் - பொதியமஃையில், வளர்ந்த - வளரப்பெற்ற, நறுஞ் 

சாந்தும் - ஈறியசர் தனமும், வயம் - வலிமைபொருக்திய, வாள்- 

வாட்படையை யுடைய, வேந்தர் - ௮. ரசர்களுடைய, மார்பு-



சரத ரோபாலம்பனப் படலம், ௩௨௩ 

மார்புகள்) ஏற்கும் -ஏற்றற்குரிய சரளவடமும் - மூ.ச் மாலை 

யும், முருகுயிர்க்கும்- வாசனையைச்தருகன் ற, சண்ணென்மல 

ரும் - குளிர்ச்சியாயிருக்சின் றமலரும், பைந்தொடி சன் - ப$ 

யவளையவணிக் ச தமயந்தியினுடைய, விரக௮அனலை - விரகத்தா 

லாகயெதீயை, மேன்மேலும் - மேலுமேலும், மூட்டும் - மூஎச் 

செய்கின் ற, விறரகுபோன்றன - விறகுமளைப்போலிருந்தன எ-று, 

சந்இரன் சர் சனம் சரளவடம் மலர் அடைமொழிகளோடு 

கூறப்பட்டமையால் மிகவுங் குளிர்ச்சிசெய்வனவெனக் காட்டு 

இன் றன. இப்படிப்பட்டவைகளாயினும் விறகுகள் நெருப்பை 

விர் த திசெயவனயோல இவைகள் விரசச்துன்பச்தை விர்த இ 

செய்வனவெனக்கொள்க. எப்படியென்னில் தலைவனைக்கூடுமின் 

பச்திற்கு ச் தணையாயுள்ள இக்கான் குமிருக்சனெறனவே அவனில் 

லையேயென்ன நினைப்பையுண்டாக்கி அச்துயரச்சை மிகுவிச்ச 

லாம். சந்திரன் முசலியவற்தில் விரகாக்சியை விர்த் இசெய்யும் 

விறனெைச் குறித்சமையால் தற்தறிப்பணி, (a ௪) 

ஈறைகொப்புளிக்கு மலர்வாளி ஈலியவாற்றா துயிர்ப் 

பொறைகொண், டுறைதற்கரிதென் நிகலீ உ வேழ முண்ட 
கனிபோ லுள்ளுடைந் ஐ, மறுவற்றொளிரு மதிமுகத்து 

னேர்நோக்க லிடுத்திடவும், பெதுதற்கரியவுவிதெனட மாமனாம காக BF BLO, OUD GMM UA) ato Boru 

பிரியா திருந்த தின்னுயிமே. 

௫.ள், நறை தேனை, கொப்புளிக்கும் - உமிழ்கின்ற, மலர் 

வாளி- மலர்க்கணைகளானவை, நவிய- வருந்து சல்செய்ய, ஆற் 

ருது பொரு தவளா௫, உயிர்ப்பொறைகொண்டு - உயிர்ப்பாரஞ் 

சுமந்து, உறைதற்கு - தங்குதற்கு, அரிசென்று - அருமைய 
தென்று, இசல் - பலகமைபொருக்திய, வேழமுண்டகனிபோல்- 

யானையுண்டவிளங்கனிபோல், உள்ளுடைந்து - மனக் தளர்ந்து, 

மறுவற்று - களங்கமற்று, ஒளிரும் - விளங்காநின் ற, மதி- சந்தி 

ரன்போன்ற, முகச்து- முகச்தையுடைய, மான்நேர் - மானை 

யொத்ச, நோச்ச பாவையையுடையதமயந்தி, விடுச்நிடவும்- 

சன்னைவிட்டுவிடவும், பெறுதற்கு - பெற்றியெெதற்கு, அரிய 
  

* வேழமுண்ட கனியென்றதற்கு யானையினால் உண்ணப்பட்ட விளம் 
பழம், என்று உரைப்பாருமுனர். ௮ன்னது வழுவென்க, என்னை, ஆரியர் 

£ீச்சினார்க்ினியர் வக 9௩ சாமணி யுரைக்கண் வேழமூண்டகனி என்பதற்கு 
யானை த யேண்ட கனியெனவுரைத_து, யானையென்பது யானைத என்னும் ஒர் 

வகைகோயென்று விளக்கினாராகலின்,



௩௨௪ நைடதம், 

வுருவிசென -இஃ தரியவடிவமென்று, இன்னுயிர் - அவளினிய 
வுயிரானது, பீரியாதிருந்சது - விட்ட நீங்காமலிருந்சது எ௨று 

உள்ளுடைந்தும் லிடுச் இடவும் என்னும் உம்மைகள் $ழ்ப் 

போன வேட்கைமுசலிய எட்டவத்மைகளையுக் தழுவிரின் றன, 

உள்ளு தல் -ழர்ச்சித்தலாம். விலச்திடல் - சாக்காடாம். இவ்வ 

வதைகள் பச்தும் இவளடைதசலால் இனி மெய்யுறுபுணர்£சிரிச 

ழாாவிட்டால் இவளூயிர் பிரியா திராசென்பார், பெறு த ந்கரியவுரு 

விதசெனப் பிரியாகிரும்ச தின்னுயியேன்றார். தமிழ்நூலிற் பச் 

சவதைகளில் தலைமஈட்குச் சிலவவச்சை மாச் திரம் கொல்லி 

யிருக்கின்றன வென்னில் இர நால் வடநாலினின்று மொழிபெ 

யர்க்கப்பட்ட சாகலன் அர்ஈயம்பர்றிச் கூறிஞரென்க,. (m2) 

கா am ipa ஓ மினவண்டின் இறைமெல்வளியா வி 

டைதவார்ச By டூ சார்வாடி தலை பரந கழுலைத் துணையினாப்ப 

‘got ano po ய்ந், Ds Fr. fh QUITO! ணெடுங்க ணீ வா தில் கொற்றமா 

ரன் விரகமெனு, பீரவாள்சைக்கொண் டுயிர்போழ்தற்கெற் 

று. நூல்போன் றிருக் துவ, 

இ-ள், தார்வாய் - மலர்மாலையினிட ச்இில், முரலும் - ஒலிக் 

இன்ற, இனம்- கூட்டமாயுள்ள, வண்டின் - வண்டுகளுடைய, 

சிறை - இறகஇனறுடைய, மெல்வளியால் - மெல்லிய காற்றால், 

இடை தளாந்து - இடைவருக்இ, சோர்வாள் - சோர்பவளாசய தம 

யந்தியானவள், இதலைபரந்த- வேறுபட்ட நிரத்சையடைந்த, 

முலைத் துணையின் -- இரண்டுதனங்களின், நாப்பண் - நடுவேமை 

அஞ்சனமானது, தோய்ந்த- கலந்த, கூர்வாள் - கூறிய வாட் 

படையை3யாத் ௪, நெடுங்கண் - நெடியகண்களி ஸனின்றும், நீர் 

வார்தல் -நீரொழுகு தல், கொற்றம்-வெற்றிபொருந்திய, மாரன். 

மன்மத னானவன், விரகமெனும் - பிரிவென்கடுன் ற, ஈர்வாள்- 

அரிவாளை, மசைக்கொண்டு - கையிற்கொண்டு, “யிர் உமரை, 

போழ்தற்கு-பிளத்தற்கு, எற்று நூால்போன்று - ௭ ற்தியதூ 

யொச்து, இருகசது- இருந்தது, எ-று, 

சிறைமெல் வியா விட தளர்ந்து சோர்வா ளென்'ற தனால், 

மிகவு மெல்விய விடையினளென்ருயிற்று, எற்று நூலாவது-ம.ர 

மறுப்போர் கோணுசவின்றிச் செவ்விசா யறுச் ச ந்பொருட்டுச் 

செய்யப்பட்ட கரிச்கோடாம். மைசோய்க்தொழுகய கண்ணீரில் 

மன்ம தனது எற்று நூல் குறிக்கப்பட்டமையால் தற்தறிப்பணி.



௪% இரோபாலம்ப னப் படலம, oC 

புலவுத்திசைசூம் நிலவலயம் Lys HOC aan யிப்பி 

pou, னலமுற்றுறவீண் டணைவகுற்கு ஈவைதிர் தவ.முன் 

னியற்றாதே, னிலவச்துலாவாய் மடரல்லி ரின்னும்பிறந்து 

புணா்வனென, நில௮த்துழலிற் புகுர் திறப்ப கினையாகிற்கு 

சகேரிழையே. 

இஸ. புலவ -புலால்காந்றத்தையுடைய, திரைசூம் - கடல் 

சூழ்ந்த, நிலவலயம் - பூமண்டலத்தை, பாக்கும் - காக்கின் ற, 
வேந்தை -௩ளராசனை, இப்பிறப்பில் - இக்சப்பிறப்பில், நலம்- 

இன்பமானது, முற்நுற- சிறைவுபெற, ஈண்டு - இங்விட.ச் இல், 

அணைவசற்கு- சழுவுகற்கு, நவைதீர - குற்றநீங்கெ, தவம்- 
சவசிை, மூன் - மறம் ப்பில், இயற்றாசேன்-செய்யாதயான், 

இலவம் - இஉவிசுழ்போன்ற, துவர் - தவந்௪, வாய் - வாயை 
யுடைய, மடம் இளமையபொருக்திய, நல்லிர் -மடவீர், இன் 

னும், - இன்னமும், பிறந்து-உஇத்சாவது, புணர்வனென-கூடு 

வேனென்ற, நிலவு - சக் இ.ரிகையாகிய, சழலிற்புகுந்து- தீயின் 
en 8, இறப்ப உயிரைகீக்க, கேரிழை ட சமயந் தியான வள், 

கினையாங்ற்கும் - கனைக்கின்றாள் எ-று, ப 

நெருப்பு முதலியவற்றில் சாமாயிறப்பவர்கள் அப்பொழுது 

கருதியபடி. மழமையி வடைவரென்பது புராணசித்தமாகலின், 

இன்னும் பிறந்து டணர்வளனன சிலவுச்சழிவிர், புகுந் திறப்ப 

நினையாரிற்கு கேரிையென் ரா. இலவம் - பொருளாகுபெயர்.() 

மன்றற்குறலா வளிவிலக்கி வயங்குசுடர்காத் தென 

மாரன், வென் றி50கொடி பி னுருவமைந்ச மடமான் முலையில் 

Pero pf, GIVI pis sr soos குளிர்தாங்கருவி 

CS grat gi6 5, ென்றற்குழவி நுழைந்துவருஞ் ுசாள 

மக டாள்செறித்தார். 

இ-ள். மன்றல் - பரிமளம்பொருந்திய, குழலார் - கூந்தலை 

ய௯டயமகளிர், வளிவிலககி- காற்றினாலுண்டாகு மிடையூற்றை 
நீக்இ, வயங்கு - பிரகாசியாகின் ஈ, சடம் -- விளக்கை, காச்்சன- 

காச்சாற்போல, மாரன் -மன்மசனுடைய, வென்றி வெற்றி 

பொருந்திய, கொடியின் - கொடியைப்போல, உருவு-வடிவமான 

து, அமைர்க- அமையப்பெர் கு, மடமான் - தமயந் தியினுடைய, 

முலையில் - சன ர்இல், வீசாமல் மோதாமல், குன்றில்-பொதி 
அவலில் ப 

ஷ்
 ற மி ாவ றி, தாது-மலர்ப்பொடியை, அளேந்து- 

ந் 3 bo
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பூசிக்கொண்டு, குளிர்தாங்கு - குளிர்ச்சிபொருக்திய, ௮ருவி- அரு 
விநீரில், தோய்ந்து - முழுகி, நறு - கறிய, தென் தற்குழவி-இளங் 

சென்றல், நுழைந்து - புகுந்து, வரும் - வருசெ்ற, சிறு - றிய, 

சாளரங்கள் - பலகணிகளினுடைய, தாள் - பூட்டை, செழிச் 

தார் - பந்தித்தார்கள் எ-று, 

வளிவிலச்கச் சுடர்சாச்சலாவத - விளச்கு சிலைபெறும்படி 

திரைமுசலிய செய்தலாம், இவளஞருவைக் கண்டளவில் துற 

வியாமு,சவிய பகைவரும் மன்மசனுக் ணெங்கலின் மாரன் 

வென் றிச்கொடிபி னுருவமைந் த மடமானென்றார். (௩௫) 

லெந்தியதனிற் பெய்தவிரபோன் மெலிக்கது விளையாட் 

டயர்செழும்பூம், பர்தோடரிய கழங்கணிகள் பலவுந்றுற 

ந் மலர்மகளை, யர்தாரகலக்திருச்)ிபபோர் வேர்தன் பெ 

பே யறைகுதலாற், செந்தார்ப்பசிய கிய்ளையொன்றும் து 

றவாதிருக்தாள் சேயிழையே. 

இ-ம். வெந்தீயகனில் - வெவ்விய கெருப்பினில், பெய். , 

போடப்பட்ட, சளிர்போல்- சளிரைப்போல, மெலிஈது- விர 

சாக்னியால்வாடி, விளையாட்டயர்-விளையாடுவத ந்குரிய, செழு- 

செழிய, பூ- அழகிய, பந்தோடு-பந்துடனே, அரிய- அறிய 

வாயயெ, சழங்கு - அம்மனைகளையும், ௮ணிகள் பலவும் - பலவாபச 

ணங்களையும், துறந்து - நீக்கு, மலர்மகளை - இருமாதை, ௮ம்- 

அழிய, தார் - மாலையணிந்த, அகலத்து - மார்பினிட ச திலே, 

இருத்திய - இருக்கச்செய்ச, போர் - போரைவிரும்பிய, வேம் 

சன் -நசராசனது, பெயரே - பெயரினையே, அறைகு தலால்- 

சொல்லு தலால், செம் - வந்த, தார-இரேகையையுடைய, பய- 

பசுமைநிததமைப்பொருக்திய கள்ளையொன்றும் - இிளியொன் 

னையும், சேயிழை - தமயந்தியானவள், துறவாது - நீக்காமல், 

இருக்தாள் - இருக்சனள் எ-று, 

செம்மை இழை -சேயிழையெனப்புணாந்தது. தீயசனிந் 

பெய்தளிரென் தமையால் மெலிதற்கு விரகாக்கனியும், மெலிந் 

சென்றமையால், சளிருக்கு வாடுதலும், வருவிச்கப்பட்டன. 
மலர்மகளை யர் சாரசலச் திருச் நிய போர்வேர்தனென் றமையால் 

பெருஞ் செல்வத்தையும் பெருவிறலையு முடையோ னென்ற 
தாயிற்று. (௩௬)



சந்தி ரோபாலம்பனப் படலம், ௩௨௭௪ 

அலைவாய்லிடற்தி லுடன்றோன்றி யாவிகவரும் வெண் 

ணெருபபே, * யுலையாப்புவன மனை த்துமழ லொருங்குகொ 

ளுத்து நுதற்கண்ணான், றலைமேலுனது கலையொன்றே தரி 

தீதானென்ருன் மிகவு.முயிர்க், கொலைசூழ்குரினின்போலு 

ங் கொடியாருளரோ கூறென்றாள், . 

ட-ள். அலைவாய்-கடலினிடத்சே, விடச் தினுடன்றோன் தி- 
கஞ்னுடனேபிறந்து, ஆவி- உயிரை, சவரும் - வெளவுகன் 2, 
'வெண்ணெருப்பே - (சந்தாினென்னப்பட்ட) வெள்ளிய நெருப் 
பே, உலையா-செடாத, புவனமனைத்தும் - உலகம் யாவையும், 
அழல் - தீயால், ஒருங்கு - ஒன்றாய், சொளுச்தும் - கொளுத்து 
இன்ற, நுதற்கண்ணான் - நெற்றிச்கண்ணையுடைய பரமூவன், 
தலைமேல் - தலைமீது, உன துகலையொன்தே- உன்னுடைய பங் 
கொன் நனையே, தரித்சானென்றால்- தரிக்கப்பெத்றானேயாகில், 
மிகவும் - ௮ திகமாக, உயிர் - உயிஸா, கொலைசூழ்குஈரில் - கொல் 
லச் கருதுவோர்சளில், நின்போலும் - உன்னைப்போலும், கொடி 
யார்- கொடுமையை யுடையவர்கள், உளரோ - இருக்கின்றார் 
களோ, கூரென்றாள் - சொல்லென்றாள் எ-று. 

உலகமனை ததையு மொருங்குசொளுத்தும் ஊழித்தியைச் 
அசன்சண்ணித் நரிச்சு பயமரிவனுக்கு உடலல்லாச தலையினிடச் 
தில் உன்பதினாறுபங்க லொருபங்கன்றி அதிகமாகத் தரிக்கச் 
கூடாதாயின் உன்முன் மெல்லியராஇய மாதருயிர்வாழ்சல்கூடா 
தென்பதுகருத்து. வாய்- ஏழனுருபு. அலை- ஆகுபெயர் நெருப் 
புச் செந்றிறமாகலின், சந்திரனை ரிநம்நோக்கது வெண்ணெருப் 
பென்னள். கலை-பதினாறிலொருபங்கு. உளரோஎன்றதன் சண் 
ஒகாரவிடைச்சொல் எதிர்மறைப் பொருட்டில்வகந்த து. (a ௪) 

சந்தி ரோபாலம்பனப்படலம் முற்றிற்று, 

ஆட செய்யுள்-௩௭௦, 

  

  

அ” சென்றல் சந்தனம், முத்தாரம், உடல்,பூவணை,இருள், 
பிரமன், கலைவலோர், குளிர்பொருள் செக்கர் மு. சவியவற்றை 
வெறுப்பன வாகச் சிலசெய்யுளிருப்பினும் சந் இரனை dé bossa 
பெரும்பான்மைபந்றி 'கமுகச்சோட்ட” மென்றாற்போல இப் 
படத திற்கு ௮ப்பெயரிடப்பட்ட ௮௫. 

நித்தியப் பிரளயம், நைமித்திசப் பிரளயம், பிராஇருதப்பிரளஎயம், ஆச் 
பயைக்தப்பிரனயம் என்னு நான்களுட் பிராகிருதப் பாளயத்திலே உருத்திரர_து 
நெற்திச்கணின்றுல் ஒர்பொதிதோன்றிப் பரக் துலசையழிக்கும். ௮.து உரை 
பெறு ரைமித்திகப் பிரளய தைஈவின்றன முயர்பிராஇருகப் - பிரளயமுரைப் 
பன் கேண்மினீர் பார்ததமிரண்டு சென்ரு றுயிர்பிரம-லுருகெழு €ற்றக் துருத் 
திரன் பாதத்தொடுங்குமவ்வுருத்திரன்கோடி-யிரலிநல் ஓருவாயுயர் பிரமாண்ட 
மெரிபட௮,தற் சணாலெரிக்குச்.'' என்லுவ் கூர்மபுராணச் செய்யுளாம் 
BICUE.



மன்மதோபாலம்பனப் படலம். 
  

மன்மச--உபாலம்பனம் என்னும் வடமொழிகள் ௮ந்தான் 

மூடிபுபற்றி மன்மதோ பாலம்பனம் எனப் புணர்ந்தது, மக் 

கினைப்பவனை, மதன்--கொல்லுகோன் (வரு,த்துவோன்) என்று 

கா. ரணங்கொள்க. உபாலம்பனம்--பழிசசல். எனவே தன்னை 

கினைப்பாரைக் காவாது மாறாக வருச்தும் சொழிலையுடைய மன் 

மதனைப்பழித்தல் என்பதுபொருள். படலம் என்றதன் இயலை 

((ஒருநெறியின் றி விவிய பொருளாற்- பொதுமொழி தொடரி 

னது படலமாகும்” என்னுஞ் சூச்திரத்தா னுணாக. 

[௮ஃ சால. த சந்திரளை நிந்தி2.க சமயற்தியானவன் 

இப்படல)க்தால் மன்மதம நிந்திழ்தல் 

சொல்லப்ப டின் ஈட: 

கலிவிநத்தம். 

மங்குலூடுமறைந்துயிர்வாட்டுமித் 
திங்கடன்னைவெறுத்த ஐு$ங்கெனா 

வங்கமூடொளி த்தாருபிர்கூட்டுணுந் 

துங்கவேளை வெறுக்க த்தொடங்கினாள். 

இ-ள். (சமயந்தியானவள்) மங்குலூடு - மேசத்தினிடதி 

திலே, மறைந்து - ஒளித்திருந்து, உயிர் - அவியை, வாட்டும்- 

வாட்டுகின் ற, இ்திங்கள் சன்னை - இந்சச்சந்திரனை, வெறுத் 

தீது-வெறுத்தப்பேசின து, தீங்கெனு-கு த்றமென் நுகினை சது, 
அ௮ங்கமூடு-சேகத்தினுள்ளே, ஒளித்து - மறைந்துகின் று, T+ 

நிறைந்த, உயிர் - ஆவியை, கூட்ணொம் -கொள்ளைகொள்னெ ற, 

துங்கம் - உயர்வுபொருந்திய வேளை - மன்மதனை, வெறுக்க- 

வெறுச்தல்செய்ய, சொடங்கொர் - நம்பிச் சாள் எ-று, 

மங்குலூடு மறைந்துயிர் வாட்டுமித் இங்கடன்னை வெறுத 

தீது தீங்கென்றது- தூர இலிருந்து துன்பஞ்செய்டுன் றவனை 

வெறுப்பது காட்டிலழுவதுபோலப் பயனின்றென்றும், புறப் 

பகைக்கு மிகவும் ௮ஞ்சவேண்டுவதின் ஜென்றுமாயிற்று, அங்க 
மூடொளித் தாருயிர் கூட்டுணுந் துங்கவேளை வெறுச்கலவென் ௦5 

னால் - அச,ச்இலிருந்து துன்பஞ்செய்கி வனை வெறுப்பசனாலே 

திறிதுபயலுண்டென்றும் உட்பசைச்கே அஞ்சவேண்டுமென் று



மன்மசோபாலம்பனப் படலம், ௩௨௯ 

மாயிற்று, அது, *வாள்போற்பகைவரை யஞ்ச ற்கவஞ்சுக, கேள் 
போற் பகைவர் சொடர்பு.”” என்னுங் திநக்தறளானுணர்ச. (௧) 

நையுபென்னுயிர்காமறப்பூங்கணை 

யெய்யும்வேளொன்றியம்புவல்கேட்டியால் 
லெய்யசெ ந் தமலேர் திவெண்ணீ றணி 

யையனமுன்னுஜிலா ண்டொழில்கா ண்பனால். 

இஸ், கையும் - லாடுஇன் ற, என்னுயிர் - என்னுடைய வுயி 

ரின2, நாமற-பேரற, பூம்கணையெய்யும்-பூ வம்பை யெய்கின் ற, 

வேள் -மன்மசனே ! ஒன்றியம்புவல் - ஓன்று சொல்லுவேன், 

கேட்டி - கேட்பாயாக, வெய்ய- வெவ்விய, செந்தழல் - சிவந்த 

தீயை, ஏக்தி- தாங்கி, வெள் -வெள்ளிய, நீறணி- விபூதியைச் 

திச்திருக்சன்ற, ஐயன் முன் - பரமசிவனெ இரே, உறில் - அம் 

பெய்யப்பபொரு$ துவையானால், ஆண்டொழில் - கின்னாண்மைச் 

சேவகதை த, காண்பன் - காணுவேன் எ-று. 

'குடிசையிற்் குதிரை நடச்துவோனைப் போலத்” தன்£€ழ் 

வாழும் விரகெ ளிடசத்சே தன்னாண்மைழைக் காட்டுகின் றவ 

னென்பதுகதோன் ற, கையுமென்னுயிர நாமறப் பூங்கணை யெய் 

யும்வேளென்றாள். சன் பகைவர்முன்னே நிற்க அ௮ஞ்சுகின்றவ 

னென்பது சோன்ற-ஐயன்முன்னுறி லாண்டொழில் காண்ப 

னென்றாள். ஆண்டொழில் - அஞ்சாமை, வீரம், ஊக்கமுதவிய 

வாம். அவர்முன் ண்மைசெல்லா தென்பதாம். அக்கடவுளை 

பொழிர்்சவாமுன் செல்லுமென்பதுங் கருத்து, நரமமென்பது 

நாம் எனம் கடைகுறைந்தது. (2) 

அலரின்மீ துறைபபற் ஐ ணனெய் இட. 

மலரசையன்றிவடி.க்கணைால்குமேற் 

சிலையெனக்கழைகொண்டதிறலினே 

யுலில்யாவருபிர்கொண்டிருப்பே. 

இ-ள். அலரின்மீது - சாமரை மலரின்மேல், உறை வக் 

சன்ெத, ௮ந்சணன் - பிரமனானவன், எய்இட - எய்யும்படி, மல 

ரையன்றி- பூங்கணையல்லாமல், வடி- வடிக்சப்பெற்ற, கணை- 

(இரும்புமுகலியவற்றாலாகிய) பாணங்களை, ஈல்குமேல் - கொடுப் 

பானேயானால், கழை- கரும்பினை, ஏிலையெனச்கொண்ட - வில் 

லாகக்கொண்ட, இரலீனோய் - வலிமைபொருக்திய மன்மதனே ! 

உலகல் -உலகச்தில், யாவர் - எவர்கள், உயிர்கொண்டு - ஆவி 

யைக்சொண்டு, இருப்பர் - இருப்பார்சள் எ-று,



௬௩.௦ கைட. தீம், 

உனத துன்மார்ச்சத்சையதிக்தசே நான்முகன் இப்படிச் 

செய்கானென்பது கருத்து. இங்ஙகனமுள்ள நினக்கு அக்கணை 

கானு மீந்சகனா வன்றோ அலரி விருக்சன்றரு Owen gu 

சொனிச்சல் காண்க, ஆயினுவ்கணையளவி ஸீக்தவவன் உயிர் 

-கண்மீது கருணையுடையனேயென்பாள் அர் சணனென்றாள். (௨) 

அருவமாயணுவாயமனத்தையும் 

விரைகொள்வாளிவிடுத் அப்பிஎ த்தலாற் 

பொருவில்வேள்கட்புலனிற்புலப்படு 

முருவுபோழ்தலுனக்கரிதன்றரோ. 

ஓள். அருவமாய் - அரூபமாஇியும், அணுவாய் - அணுவடி 

வாயுமிருச்ன்ற, மன ச்தையும் -மனழ்தினையும், வியைகொள்- 

வாசனையைக்கொண்ட, வாளி-மலரமப்புகள, விசெ.து- எய்து, 

பிளச்சலால் - பிளக்கின்றபடியால், பொருவில் - ஒப்பில்லாத, 

வேள் - மன்மதனே ! கட்புலனில் - Cig HCrb Glu gs Doe, 
புலப்படும் - விடயப்படுின் ற, உருவு - வடிவங்களை, போழ்தல்- 
பிளத்தல், உனக்கா அரிசன்று - உனச்கெளிதாம் எ-று. 

அமோ அசை. பொருவில்வேள் - ௮ண்மை விளியா சலின் 
இயல்பு. மனத்சையு மென்தத: உயர்வு இறப்பும்மை. சட்புல 

னுக்கு விடயப்படாச மனச்சையும் பிளத்சலால் என்னுடலைப் 
பிஎ த தலெளிசென்பாள் - சட்புலவிற் புலப்படு முருவுபோழ்,த 

அனக்கரிதன்நென்றாள். உருவைப்பிள ச்சல் மனச்சைப் பிளத் 
திலாலெனச் சாதிச்கப்படுதலாந் சேய்யுட்தறிப்பணி, (௪) 

மன்றனாறுமதுமலாவாளிகொண் 

டின்றெனாருபிரீருந்தகைமையர ற் 

குன்றவில்லிகொடுநதழற்கண்ணில்வேள் 
பொன் றினானெனல்பொய்யெனவேண்டுமால், 

இ-ள். மன்றல் - வாசனையான ௪, காறும் - மணக்ன் ற, 

மது-தேனையுடைய, மலர்வாளிசொண்டு-மலரம்புகளைக்கொண்டு, 
இனறு இப்பொழுது, என் -என்னுடைய, ஆர் - நிறைந்ச, 
உயிர் - ஆவியை, ஈருந் சகைமையால் - அதுக்கன் ற முறைமையி 
னாலே, குன்றவில்லி - மேருவில் லேந்திய பரமசிவனுடைய, 
கொடு - கொடிய, சழற்கண்ணில் - இீவிழியில், வேள் - மன்மத 
னனைவன், பொன் நிஞனெனல் - இறந்சானென்று சொல்வது, 
பொய்யெனவேண்டும்-பொய்யென்று சொல்லவேண்டும் எஃற,



மன்மதோபாலம்பனப் படலம், ௩௩௧ 

பொய்யென்றொழியாது எனவேண்டு மென்றதனால் இதி 
காச புராணங்கள் பொன்றினானெனக் கூறுசலாற் பொய்யென் 
லாகாது மெய்யென வேண்டுமென்தும், ஆயின் அவமிர்த் துவை 

யடைந்சபடியாற் பசாசனாஇு யென்னை வருச்துன்ரானென 
வேண்டுமென் தும், சகத்துற்பத் இக்குக் காரணனாசய சாமதேவ 

CSUN OD பசாசனாதல் கூடாதென்றும், பாமஏவனது தழற்கண் 
ணால் மடிட் சவன் மறுபடியும் பிழைத்தகானெனல் அசம்பவமென் 
றும், அவன்பிழைச்.து என்னை வருச்துவது அவருடைய ஆற்றற் 

குறைவாலன று) விரககளுடைய பாவச் இனாலாகலின் அ௮சம்பவ 

மன்றெனவேண்டுமென்றும் பொருள்படுசல்காண்க. வேளிற 
வாமையை யருந்தசைமையாத் சாதிச்தலாற் செய்யுட் தறியணி. 

கூற்றமென்னக்கொலைபுரிவேனிலா 
னதூற்றிதழ்க்கமலக்நிறைகநோன்மைய 

வாற்றல்சான் தமலர்க்கணையைந் தல 

சேற்றநல்னொுலையென்செயான். 

இ-ள். கூ.த்றமென்ன - யமனென்லும்படி, கொலைபுரி- 
கொலை ச்தொழிலைச் செய்கின் ற, வேனிலான் - வசந் சகாலச் இதி 
குரிய மன்மசன், தாற்றிதழ்ச்கமலச்திறை - நூறிதழ்களையு 
டைய சாமரைமலரி விருக்கின்ற பிரமனானவன், கோன்மைய- 
துட்பமாகிய, ஐ த்றல்சான் ஐ - வலிமையுள்ள, மலர்க்சணை - பூவம் 

புகளை, ஐந்சலது - ஐந்தன்றி, ஏற்றம் - அதிகமாக, நல்இன்- 
கொடுத்தால், உலகினை - உலகத்தை, என்செயான் - என்ன 

துன்பஞ் செய்யமாட்.டான் எ-று, 

எல்லாவற்றையும் நியதி செய்கின்ற பிரமனானவன் மன்ம 
சன் கொடுமையைக்கண்டு உலகத்திற் இரங் மெல்லிய பூவைச் 

கணையாசச்செய்து அவையும் ஜக்தன்றி அதிகமாகக் கொடுத்தில 

ளென்பது கருத்து. என்ன - உவம வுருபிடைச்சொல், (௬) 

அருவமாயுமென்னாவிபதைத்துளம் | 
வெருவுமாறுவினைசெயும்வேனிலான் 

கருமிடற்றிறைகண்ணிலெரிர் திடா 

துருவமெய்தினுலகமுழுய்புமே. 

* நாறு இதழ்களை யுடைய தாமரை மலரைக் கமலம் என் றும், ஆயிரம் 
  

இ,தற்களையடைய தாமரைமலரைக் குசேசயம் என்றும் கூறல் வழக்கு 
இதனைமா்ியமுரைப்ப,



2. COG L- BLD, 

இ-ள், அருவமாயும் - அருவமடைக்தும், என்-என்னுடைய, 

தவிபதைச்து - உயிர்பசைச்து, உளம் - மனம், வெருவுமாநு* 

பயங்கொள்ளும்படி, வினைசெயும் - மலர்ச்கணைகளைச் தொடுக் 

இன்ற, வேனிலான் - வசந்சகாலச்திற்குரிய மன்மசனானவன், 

கருமிடற்றிறை - நீலகண்ட ச்தையுடைய பரமசிவனத, கண் 

ணில் - நெற்றிக்கண்ணில், எரிந்திடாது - எரிக் இடாமல், உருவ 

மெய்தில் வடிவத்தைப்பெற்றிருப்பானானால், உலகமும் - உலச 

மும், உய்யுமே- பிழைக்குமா எ-று. 

உலகமென்ப துயாக்தோர் மாட்டே?” யென்பவாசவின், 

இங்சே உலகமென்றது சிதேட்திரியயாகிய முனிவரையெனக் 

சொ்ள்க. சரிரமில்லா இருச்கும்போதும் இவ்வளவு துன்பஞ் 

செய்கின்றவன் மற்றலீரர்சள்போலச் சரீ ரமுடையனா யிருக்கு 

மாயின் சடக் இிரியசென்ப இல்லாமற் போய்விகிமென்பாள் உரு 

வமெய்தி னுலகமுமுய்யுமேயென்றாள். பிரமன் மூசவிய தேவர் 

களின் ஏவுகலாற் றிருக்கயிவே சென்று பிரமன்மீது மலரம்பெய்து 
கெந்றித சனிவியியானீராய மன்மதன், இர திசேவியின் வேண்டு 

கோளுக் யைவ, வெபெருமான் தஇருமணக்சாலச்திர் றமது 

இருவுள்ள த்தில் ஈலோத்கருளச் சொம்மெனச் தோன் றினான். 

அதுகாலை யினறவன் “இரதிக்கு உருவாயிருகீ.தி; மநர்தறை 

யோர்ச்கு அருவாயிரு$ ௮ boron: Bue புரிதியென்று பணித்ச 

ருளவின் உ௱வமெட்டு னுலகமுழுய்யுமே'” என்றாள். அது 

“வேண்டின ரஇயின்னாட் - குருலமா யிருச்ீதியேனை யும்பரோ 

ழூம்பர்க்கெல்லா - மருவினையாகி யுன்ரனரடூியல் புறிதியென் 

ரன்” என்னும் திருவிருதசர்தாற் கண்டாம். (er) 

oft i; 3G வணிவிமலன் AU yall யா 

லெரிசஈ்ுூளாரிற்பிழைக் ரவர்யாவரே 

கரிந்த்வள்பிழை ர)ிதய்வதுகன்னியர் 

பு ரிச். த வினை பின்பு ணர்ப்பாருமே, 

இ-ள். விரிந்ச- விரியப்பெற்ற, வேணி- சடை௯யயுடைய, 

விமலன் - பரமசிவனுடைய, வெகுளியால்-சோபத்தினால், எசிக் 

அளாரில் - எரிச்சப்பட்ட வர்களிலே, பிழைத்தவர் - பின்னும் 

பிழை ச ,சவர்கள், யாவர் - எவர், சரிந்சவேள்-கரிம் தபோன மன் 
மசன், பிழைத்து - பின்னும் பிழைத்து, எய்வது - பாணங்களை 
யெய்வது, கன்னியர் - மாதர்கள், புரிந் ச - Geis, தீவினையின் 
பாவச்தினுடைய, புணர்ப்பாகும் - சப்பக் சமாகும் எஃறு,



மன்மகோபாலம்பனப் படலம், MO, 

பரமசிவனுடைய வெகுளியால் எரிக்த திரிபூரர் மு.சலியோர் 
பின்னும் பிழைச்திலரென்ச. கன்னியர்புரி$்ச வினையின் 
புணர்ப்பென்று மாதரைப்பழித் கலில் மிதவுங் சொடியனென 
மன்மசன் பழிட்புக் தோன் று. தலால் வஜ்சப்பழிப்பணி, (௮) 

சடிலமன்றுபைநதார்குழல்பின்னல்கார் 
மிடறு தோன்றல்லிடமன்றுநானமே 
யடல்விளர்ப்புவெண்ணீ றன் ௮ருவிலா 
யடரவதென்னையரனலன்காண்டியால், 

இ-ள். உருவிலாய் - வடி.வமில்லாச மன்மதனே ! அடர்வ 
சென்னை - என்னுடன் போர்செய்வசென்ன ? சடிலமன் ற- 
சடையனறு, பைந்சார் - பதிய பூமாலையையணிந் த, குழல் - கூக் 
தில்னது, பின்னல் - வேணி; கார்- கருமை, மிடறு - கழுத்தி 
னிட த் தில், தோன்றல் -சோன்றுதல், விடமன் நு-ஈஞ்சமன் ஐ, : 

நகானமே--கச்தூரியாம் ) வெள் - வெள்ளிய, நீரன்று - விபூதி 
யன்று, உடல்விளர்ப்பு-சரீரக்தினது வெண்ணிறமாம் ; அசன 
லன் — (அ தலால்யான்) பீ. ரமசிவன ல்லன், காண்டி - (நீ) காண் 

பாயாக எ.று, 

மன்மசனுக்கும் சனக்கும் பசையின்மையா லவன் தன்னை 
வருத்து தத்குச்காரணம் சன்னுடர்குறியால் தனது பகைவனா 
கிய பரமசிவனென்னு நினைப்பேயாகு மென்றெண்ணி அதனைச் 
சொல்லி யொழிந்சாளென்க, கூந்தன் முசீவியவற்றிற் சடில 

மூ.தலிய பிராந்தியைக் சற்பித்சொழிச்சலால் மயக்கவோழிப் 
பணி, (௪) 

கொன்செய்வாளிகுளித்தசெம்புண்ணிடைத் 
அன்பமெய்தத்தழல்சொரிக்தாலென 
வன்பர்போலநின்றாரமிறைப்பரா 
லென்செயாருயிர் த தோழியருன்னுமே, 

(-ள். உயிர் த்தோழியர் - உயிரையன்ன சோழியரா யிரு& 

தவர்கள், அன்பாபோல - இப்பொழுசென்னிடச் தன்புடைய 
வர்போல, நின்று - எனைச்சூழ்க் தநின்று, கொன்செய் - அச்சத் 
சைச்செய்சன் ற, வாளி -மன்மசபாணங்கள், குளித்ததைச்ச, 

செம் - Fats, புண்ணிடை-புண்ணினிட ச திலே, தன்பமெய் த- 
யான் நுன்பச்)சயடைய, தழல் சொரிக் சாலென - நெருப்பைச் 

சொரிர்சதபோல, ஆரம் - சந்தனச்குழம்பை, இறைப்பர் - வீசு 

லார்கள், இன்னும் - இன்னமும், என்செயார் - யாதுசெய்யார் 

சள் எ௨று,



௪ 

நாசா OGL. BLD, 

இருக் சவரென்றும் இப்பொழுசென்றும் பொருளுக்கேற்பக் 

கூட்டப்பட்டன, தோழியர் செய்யு முபசாரமாகிய Geom ge0 ss 

குற்றமாகக் கூ.றலால் இலேசவணி. (௪9) 

தேற்றுவார்சிலாேேதங்கமழ்வாச நீர் 
தூற்றுவார்லர்தொல்குலதெய்வதம் 

போற்றுவார்சிலர்பூண்முலைச்சார் இனா 

லாற்றுலாரினழற்.றுகின்றார்சிலர். 

டூ-ள், லர் -தோழிகளுள்ளே சிலவர், தேத்றுவார்-தேறச் 

சொல்லுவார்கள், சிலர் சலரானவர், தேம் - லாசனையானது, 

சமழ் -மணக்இன்ற, வாசநீர்- பணிரீரை, தூற்றுவார் - வீசுவார் 

ள், சிலர் - சிலரானவர், கொல் - தொன்துதொட்டாராதஇித.து 

் வருகின்ற, குலசெய்வசம் - குலசெய்வச்சை, போதறுவார்- 

பிரார் சீசனை செய்வார்கள், சிலர் - சிலர், பூண் - அபரணங்களை 

யணிந்ச, மூலை- தனச்தின்வெப்பச்சை, சாரக் திறல் - சந்தனக் 

குழம்பினால், ஆற்றுவாரின் - சணிப்பவர்களைப்போல, அழத்று 

இன் ரர் - வெப்பமிசச்செய்வார்கள் எ-று. 

சேற்று சலாவ.து நின்னால் விரும்பப்பட்ட நாயகனை நீபெ 

வை, உன்றந்தையும் உன் விருப்பிற்கு மாறாகச் செய்யான் 

என்பனசொல்லி அவளுள்ள வருச சச்சைப் போசால். தெய்வ 

தம் போற்று சலாவது தாம் வழிபடுங் கடவுளைநோச்கி இவளுக 

இிஷ்டஞ் சித தியாகவும் ன்பம் நீங்கவும் அருள்செய்கவென்று 

வேண்டிச்சோடல். குலசெய்வம்- சிவனெனச்செளிக. (௪௪) 

இன்னவாஅுமகளிரியற்றவுங் 

கன்னன்மாரன்சணையுயிர் ரவும் 

பொன்னின்வார்முலைமுத்கம்பொரிர்திடத் 

தீன்னையும்மறம் காடமயந் தியே, 

இன், இன்னவாற - இவ்விதமாய், மகளிர் - சோழிகள், 

இயற்றவும் - உபசாரஞ்செய்யவும், சன்னல் - கருப்புவில்லேக் 

திய, மாரன்-பன்மசனுடைய, கணை-பாணக்கள், உயிர்-௮அவியை, 

தீரவும் - பிளகீகவும், பொன்னின் - பொன்னினார்செய்த, வார்- 

கச்சையணிகர் த, முலை - சனங்களின்மீசணிந்ச, முத்தம் - மத் 

து.ச்சள், பொரிக்திட - நீறாசவும், தமயந்தி - தமயந் தயான வள், 

தின்னையுமறக்தாள் - தன்னையு மறந்துவிட்டாள் எ-று.



மன்மதோபாலம்பனப் படலம். ௩௩டு 

மன்மசபாணஞ் செய்னெற வெம்மையானது சோழியர்கள் 

செய்கின்ற சைத்திய வுபசாரச்தினாலுந் தணியாமல் மூர்ச்சித் சா 

ளென்ச. இயத்றவும் ஈபவும் பொரியவும் என்னுமெச்சங்கள் 

மதந்சாளென்னும் வினைகொண்டன. (௧௨) 

நாவிமென்குழனன்னு தற்ரோழியர் 

காவியங்கட்க தர்முலைச்கன்னியைப் 

பூவின்மெல்லணைசேர்த்திப்புடையிருக் 

தாவியுண்க்கொலோவென்்£ழுங்குவார். | 

இ-ள். நாவி - கத்தூரியணிர்ச, மெல் - மெல்லிய, குழல்* 

கூ* தலையும், ஈன்னு தல் - ஈல்லநெற்றியையுநுடைய, தோழியர்: 

தோழிகள், சாவி - கருங்குவளைபோன ற, ௮ம் - அழஇய, ௧இர்- 

சாந்திபொருக் திய, மூலை - சனங்களையுடைய, சன்னியை - தம 

யந் தியை, பூவின் - மலரினாற்செய்யப்பட்ட, ,மெல் - மெல்லிய, 

அணை - மெத்தையின்மேல், சேர்த்தி - சேர்தது, புடையிருக் து- 

பக்கத் இலிருந்து, ஆவி - உயிரானது, உண்டுசொலோவென் 2- 

உண்டோ இல்வையோவென்று, ஆழுங்குவா7-வருந்துவார் எ-று. 

மூர்ச்சையுஞ் சாக்காடோ டொக்குமாசவின் அவளுயிரைக் 

குறித்துச் சந்தேகிச்தற் டெமுண்டாயிற்றென்ச. கைக்கிளைப் 

படலத்திலே மதுப்பிலிந்ரறென்னுஞ் செய்யுளில் மெல்லணைக் 

டெத்திஞஷுரன்றும், சந்திரோபாலம்பனப்படலத்திலே பதும 

மலர் மெல்லணைக்டெத் தியென் றுங்கூ றி மீண்டுப் பூவின்மெல் 

லணைசேர்ச்ி பென்றுங்க.றல் கூறியது கூறலாமெனின் 

பெருஞ்செல்லர்க்குப் பலவணை கள் பரப்பப்பட்டிருதிசலும் ஒவ் 

வொன்றும் ரிறிதுசிறிதுகாலம் படுக்தலால் வாடிக்கழிபடுத லு 

மியல்பாதலால் கூறியது கூறலாகாது, அன்றியும் முன்னுள்ள 

வணையினும் மெல்லியவணையிற் படெத்திஞாொன்றுமாம். ஆவி 

யுண்க்கொலோ வென்றதனால் இல்லையோ வென்பது வருவிககப் 

wit gy. (sm ) 

எண்ணியெண்ணியிரங்குவதென்னுயிரப் 

புண்ணிகழ்ர்ததுயிரதுறர் சாளலள் 

வண்ணமென்றுவர்வாய்துடிக்கின்றது 

கண்ணிமை த்தனகாணுமென்பார்சிலர், 

இ-ள், இலர் - அத்தோழிகளிற் சிலர், எண்ணியெண்ணி- 

சினை த்துநினை சது, இரங்குவதென் - புலம்புவசென்ன, உள்-



௩௩௬ நைடதம், 

உள்ளே, உயிர்ப்பு உ மூச்சு, நிகழ்ந்தது - அசைந்தது, உயிர்-அ.வி, 

கறந்காளலள் - நீங்னெவளல்லள், வண்ணம் - அழகயெ, மெல் 

மெல்லிய, துவர் - பவளம்போன் ற, வாய்-வாயானது, துடிக்கன் 

றது - துடியாரின்றது, கண் - கண்களானவை, இமைத சன 

இமைச்,சல் செய்ன் நன, காணுமென்பார் - பாருமென்யார்கள். 

_ இங்கிசழ்ச்செளால் அம்மூர்ச்சை ெளிர்சன வெனவறிசல் 

இசனாற் கூறப்பட்டது. எண்ணி யெண்ணி யிரங்கலாவது இவள் 

சாக்சாடுறின் இவளாற் செய்யப்பெற்ற சிறப்பு முசுவியவெல் 

லாம் இழக்சப்படுவோ மென் நிரங்கலால் தன்மைநவிற்சியணி. () 

மைத் சடங்கணிர் மாறி லுமி ன்ம்சார் ந்துவி 

(Lp றீ த்ரீ யு warp OS FT Lh ot 

கொச்துகாண்மலமரா மிங்குலைர துசோர 

மொய்த்தகூந்தன்;டமினன்பார்சிலர். 

௫-ன். லர் - சோழிகளிற் கலெரானவர், மை - அஞ்சனக் 

இட்டிய, சடம் - விசாலம்பொரு* இய, கண்டீர் - சண்களினீரை, 

மாற்றுமின் - மாற்றுங்கள் ; சோர்ச்து - சோர்வையடைந்து, வீழ்- 

வீழ்ெற, உச் சரீயம் - மேற்போர்வையை, உயர் - உயர்ந்து, 

முலை - சனத்இன்மேல், செர்ச்துமின் - சேருங்கள், கொத்து 

கொத்தாகிய, காள் - அன்றலர்ந்த, மலமோமிம் - பூக்குசூடனே, 

குலைந்து - அவிழ்ந்து, சோ - சோர்கின்ற, மொய்த்த - நெருல் 

கிய, கூந்தல் - குழலை, முடிமினென்பார் - முடியுக்களென்று 

சொல்லுவார் எ.ஃறு, 

இனி எற்பாடி ௮ணிச்தரகலின் இவளுடைய சநத முசு 

லியோ வருதற்குமுன்னமே முன்போல ஆடையணி முதலிய 
வற்றைத்திருக்சக முயல்கின்றாரென்பது கருத்து. ॥இறுவும் 

அவ்லணி. நீர் என்றது சந்தகோக்டு நிர்எனச் குறுற்று உச் 

,தரீயம் என்பது இக்காலத்து தாலணி எனவும் தொங்கல் என 
வும் வழங்கப்படும், (௧௫) 

சுடரும்லெண்மதிதாற் றந் தழல்கட 
விடரின்மூழ்கியிறந்துபரி முன 
மடவரற்கிடர்மாற்றுவன்யானெனக் 

ப கடன் முகட்டி ற்கதிரவன்ரோன் றினான். 

௫-ள். சுடரும் - பிரசாரியொறின் ற, வெள் - வெள்ளிய, மதி. 

சந் திரனானவன், தூந்றும்-தூத்றுகன்ற, அழல்-தியானத, சட- 
சுட சல்செய்ய, இடரில் - துன்ப.ச்இல், மூழ்ெெ- முழுகி, இரந்து
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இக் இசப் படலம், ௩௩௯ 

படுமூனம் - உயிர்நீங்குமுன்னே, மடவரற்கு - தமயந்திக்கு, 
இடர்- துன்பத்சை, யான் -நானே, மாற்றுவன் - நீக்குவன், 

என -- என்பவன் போல், கடல்முகட்டில் - சடவின துச்சியில், கந 

மவன் - சூரியன், தோன் றினான் - உ தயமானான் எ-று. 

சம் இானாலும் மன்மதனாலும் இரவின் மிகுகின்ற சமயந்தி 

யின் றுயரம் பகல்வர வொருபுடை நீங்குமென்பார், இடர் மாற் 

றுவன். யானெனச் கடன்முகட்டிற் கதிரவன் ரோன் றினானென். 

றார். இரவியுசயத்தில் தமயந்தி வருச நீக்குவிப்போன் நன் 
மையைச் குறித தாகலால் தற்தறிப்பணி. (so) 

மன்ம கோபாலம்பனப்படல முற்றிற்று, 

் உட செய்யுள் -௩௮௬. 

  

இத்திரப்படலம், 
இந் இரான் -ஐகவரிய தன ச யுடையவன், இ.௫--ஐச வரியம், 

இந்தொான.து வருகையைக் கூ.றும்படலம் என விரிசலின் ஆரும் 

வேற்றுமைச் கொசைப்புறச்துப் பிறக்ச அன்மொழித்சொசை, 

[அஃ சாவது சம.யக்கியின் ச.பம்வர த்திற்கு இந்திரன் 

முதலிய 8 சவர்வாவு சொல்லப்படுகின் ற.து.] 

கலி விநத்தம். 

இடுக்கணெய்தவிகக்றுகளித்துளார் 

தடுக்கமெய் தநலி தருவேக் தரின் 

விடித்தகண்கதிர்த் இங்கள்விளங்கொளி 

கெடுத் துவெய்யவன்£ம்த் திசை த் தோன்றினான். 

இ-ள், இடுக்கண்-துன்பத்ைத, எய்த-(அக்காட்டி லுள்ளோ) 

ரடைய இகந்து - ௮ இக்ரெமித் து, களிச்துளார்-செருக்கடைந் த 

குறகிலமன்னர், நடுக்கம் -ஈடுக்கசிசை, எய்ச = gentw, sel 

தரு - வருச்துகன்ற, வேந்தரின் - அரசரைப்போல, விடுத த- 

(சமயக் இவருக்தும்படி) விடுக்கப்பெற்ற, தண் - குளிர்ச்சிபொருக் 

இய, கதிர் - இரணங்களையுடைய, திங்கள் - சந்திரனுடைய, 

விளங்கு - விளங்குடின் ற, ஒளி- காந்தியை, கெடுச்து-அழிச்.த, 

வெய்யவன் - சூரியனானவன், $€ழ்ச்இிசை - €ழ் ச இசையில், 
தோன்றினான் - ௨ இிச்சான்' எ-.ற, 

இடுங்குகண் என்னுஞ் சொல் இடுக்சண் என மரு௨உவித்று, 

அன்பருற்றார்ச்குச் கண்கள் அழ்ந்த சிறுத்துக் காணப்படல்



௩௪௦ நைடதம், 

வழக்காசவின் இதுசாரணப் பெயரென்ச, ஈலிசர௬ு - இசன் சண் 

சா- துணைவினை. இன் - உவமவுருபு, ஏழையரை வருத்திய 

வர்க்சுச்கேடு சாமே வருமா தலில் தமயந்தியைவருச்திய சந் திச 

னும் ஒளியிழந்சானென்க. கேசொமே வருசல்--பிறர்க்இன்னா 

ழூற்பகற் செய்யித் றமக்கின்னா பிற்பகற்றாமேவரும்'' என்னுக் 

திரக்தறளா னுணரப்படும் வேர் சரைப்போல வெய்யவன் £ழ்,ச 
திசைச் சோன் றினானென் றமையால் உவமையணி. (a) 

* வையமேழுடைமன்னனிறுத்தலும் | 

வெய்யபா சறைவிட்டகல்வேவளிரி 

னையசெங்க இரா தவன்றோன் றுமுன் 

செய்யவான்விட்டகன்ற து இங்களே. 

௫-ள். வையமேழுடை-ஏழு தவுகளையுமுடைய, மன்னன் - 

அரசனானவன், இறச்தலும் - வந்து தங்னெமாச்திரத்தில் , 

வெய்ய - வெவ்விய, பாசரைவிட்டு - படைவீட்டைவிட்டு, அகல்- 

தீங்குஇன் ற, வேவிரின் - குறுநிலவேர் சரைப்போல், ஐய - அழ 

இய, செங்கதிர் - சவந்ச இரணங்களையுடைய, ஆதவன் - சூரிய 

ஞைவன், தோன்றுமுன் -௨ இிக்குமுன்னே, செய்ய - Rass, 

வான் விட்டு- அசாயச்சைவிட்டு, திங்கள்-சஈ்இரனானத, ௮கன் 

ஐது -நீங்கெது எ-று, இதுவும் உவமையணி. (௨) 

அன்னகாலையிலாய்வளை த் தோழியர் 

கென்னல்வாட்டுநிலவுக்க தர்ம இ 

பின்னுமெய் திலிறர் துபமிமென 

வுன்னியன்னையொடுற்றவைகூ றிஞர், 

இ-ள். அன்னகாலையில் - அப்பொழுதில், ஆய் - இராய்ந் 

செடுக்சப்பட்ட, வளை - வளையலையணிர் ச, சோழியர் - சோழி 

கள், நென்னல் -நேற்றைப்பொழுதில், வாட்டவாட்டிய, நிலவு- 

பிரகாசம்பொருந் இய, ௧இர் - இரணங்களையுடைய, மஇ--சந்இர 

னானவன, இன்னும் _ இன்னமும், எய்தில் வ வந்சால், இறந்து 

படுமென - தமயந்தி மாணச்சையடைவாளென்று, உன்னி 
  

* வையம் ஏழாவன-சம்பு2்8வு, சாகத், குசைத் வு, ரெவுஞ்சத் 
இவு, சான்மலிச வு, கோமேதகத் இவ, புட்காத் கவு என்பன. இவை மூமை 
யே காலல்மாம்(சம்பு) தேக்கமாம் (சாகம்), பொன்மயமானதர்ப்பை (குகை) 
இலவமாம் (சான்மலி), பசுக்களின் நிணம் (கோமேதம்) பொற்றுமரைமலர் 
(புட்கரம்) அன்றில்வடிவாய அசாமலை (இரவுஞ்சம்) என்னுமிவையிருத்த 
லால் அப்பெயர் பெற்றன. இவற்றைமுறையே எழுகடுஞ் சூழ்ந்திருக்கும் 
இனலும அ மியவேண்டுவன சிவதருமோத்திரத்திற் காண்க, ்



இ தரப் படலம், ௩௪௧ 

சினை தத, ௮ன்னையொடு - சாயுடனே, உற்றவை- அடைந்ச 

காரியங்களை, கூ றினார் - சொல்லினார்கள் எ-று. 

கோழியரென்றது உயிர்ச்கோழியசை ; செவிவியும் நற்ரு 

யும் அன்னையராதலின் ஈண்டு அுன்னையென்றது செவிலியை 

யெனச்சொள்க. :நலைவி பாங்கிச்கறச்தொடுறிற்றலும் - பாங்கி 

செவிலிக்சறத்சொடு நிற்றலுஞ்- செவிலி கற்ரூய்ச் கறத்தொடு 
சிற்றலும் -நற்றாய் தந் த தன்னையர்ச்கதறத்தொடு நிற்றலும் 
விதியென்ப மெறியுணர்ச்தோோ?? என்பது விதி. (௩) 

அத்திறத்தெரிர் தாய்மலர்க்கோைவெண் 

(PES (lp Taw Lp 415 G5 0% GTO a oor 

வுப்க்துரைக்கனளோடைப்புகர்முக 

மத்தசமால்கரிமன்னவர்மன்னற்கே, 

௫.ள், அச்திறந்தெரிந்து - அுச்செவிலிசொல்லிய திறக் 

ass Ashi g@srar®, ஆய் - அராய்க்செடுக்கப்பட்ட, மலா- 

மலர்களையணிஈ க, கோதை - கூந்தலையுடைய நற்றாயானவள், 

வெள் -வெள்ளிய, முச்சதம் - மூச்துசக்களையொச்த, மரல் -பற் 

களையுடைய சமயந்தியானவள், முூ.றுக்குறைந்சாளென -பேரறி 

வடைக்சாளென்று, ஓடை- பட்டமணிந்த, புகர்முசம் - புள்ளி 

பெற்ற முகத்தையுடைய, மச்தம்-மசங்கொண்ட, மால்-பெரிய, 

கரி -யானையையொக்ச மன்னவர் மன்னற்கு- வீமராசனுக்கு, 

உய்ச்து- அவ்விடத்திற் சருர்சைச்செலுச்தி, உசைச்தனள்- 

சொல்லினாள் எ-று. (௪) 

தடங்கொள்வெம்முலைசாற்றியமாற்றமு 
அணங்குகிற்றிடைபாக்க மகோக்கிய 

மடங்கலேறனையான் ॥ணநாட்டிய 
முடங்கல்போக்கெனன்மொய்கழல்?? வந்தர்க்கே, 

(-ள். சடங்கொள் - பருமையைச்கொண்ட, வெம் - விருப் 

பத்தைத்தருகன் ற, மூலை - சன்தையுடயப துணைவியான 

வள், சாற்றிய- சொல்லிய, மாற்றமும் - சொல்லையும், துடங்கு- 

வளையாகின் ற, சிற்றிடை - சிறியவிடையையுடைய sows Bul 

ன, ஆச்கமும் - பருவத்தையும், நோக்கெ - சண்ட, மடங்க 

லேறனையான் - ஆண்சிங்கச்சை யொத்த வீமராசனானவன், 

மணம் - விவாகநாளை, நாட்டிய - குறிசக்சப்பெற்ற, முடங்கல்-ஒலை 

யை, மொய் - நெருங்கெ, கழல் - வீரச்கழலினையுடைய, வேக் 

தீர்க்கு - அ.ரசர்ச்கு, போக்னென் -செலுச்இனான் எ-று,



௩௩௪௨ நைடதம், 

தலைவியின் சொற்குறியாலும், சமயக்தஇயின் மெய்க்குறியா 

லும், அங்சப்புரச் இினிசழ்ந்ச ஆரவார இினாலும் இக்கோய்க்குச் 

சா. ரணங்கண்ட வீமராசன், வடிவும் அழகும் ஈற்குணமும் நற் 

செய்கையும் நிறைந்த தன்மகளின் கருச்துச்சசைந்த அரசன் 

அன்னானென்பது செளியக்கூடாமையால் சுயம்வரம் நாட்டிய 

விவாகவோலையை அ௮ரசர்யாவருக்கும் விச சானென்க, (இ) 

ேலைரசூழ்புவிமன்னர்க்ருவேந்தர்கோ 
னோலைபோக்யெதோர்ந்துயர்கற்பக 

மாலைதாழ்முடி வாசவற்கோதுவான் 

ஞாலமேத்திசைகாரதன்போயினான். 

(-ள், வேர் சர்கோன் - வீமராசனானவன், வேலைகுழ்-கடல் 

சூழ்ந் ச, புவிமன்னர்க்கு-பூமண்டலச்)ைக யாளாகின் உ வரசர்ச்கு, 
ஒலை - ஓலையை, போச்யது - செலுத்திய, ஐர்௩் து-அ திஈ.து, 

"உயர் - உயர்ந்த, கற்பகமாலை-சற்பகத்தினுடைய மலாமாலை, 

தாழ் - தாழ்கின் ற, முடி -மருடமணிக்ச, வாகவற்கு - இந்திர 

னுக்கு, ஒதுவான் -சொல்லும்பொருட்டு, ஞாலம் - உலகச்தார், 
எத்து- துஇக்கின் றர இசை புகழையுடைய, நாரதன் -நாரத 

முனிவன், போயினான் - போனான் எ-று, 

,திரிலோச சஞ்சாரியாகயெ நார தமுணிவன் இச்சுயம்வர அ.தி 

சய இந் தரனுக்குச்சொல்லி அவனையும் இதற்கு ages 

சல் சிறப்பென்று கினைச்துப் பொன்னுலகக்இற்றாச் சென்றா 

னென்க. ஞாலம் எத்து இசை காரசன் என்பசற்கு உலகம் புக 

மும் இசையில்வல்ல நாரதன் எனவும், உயர்ந்சோசாற் புகழப் 

படும் * இசை நால்செய்ச நாரதன் எனவும் பொருளுரைச்சலு 

மாம், (௬) 
    

நாரதர் இசை வல்லா ரென்பது - ''இன்னிசைனன்முழுதுணார்த 

யாழ்வல்லோனே'' என இப்படலத்திலும் !'காரதன் வீணை ஈயக்தெரிபாட 

அம்'' எனச்சிலப்பதிகார த.தும், ''தலரு5 ழியிற்றானவர் தருக்கறப் - புல 
மகளாளர் - புரிநரப்பாயிரம் - வலிபெறத் தொடுத்தலாக்கமை பேரிடாழ்ச்- 

செலவு மூதையெல்லாஞ் செல்கையிந்தெரிர்து-மற்றையாழுங் கற்று முறை 

பிறையான் - நாரத சேதேக்கேள்வி அனித்து'' என உதயணகாவியவத் தவ 
காண்டத்துங் கூறப்படுவ சனானறிக, 

நாரதர் இசைழால் செய்தாரென்பது !( தவவிருடி. காரதள்செய்தபஞ்ச௪ 

பார இயரு.தலாயள்ள தெரன்னூல்களு மிதக்தன'' என்று அடியார்க்கு ஈல் 
லார் உரைக்க உரையாற்பெறுதும்.



இக் நிரப் படலம், POL, 

அறுகர்க்கழிநேடிலடி லாசிரியவிநத்தம். 

வானவரொண் சுடரெறிக்கு முடி.தாழ்த்து வனைகழற் 

கால் வணங்கயேத்தத், தேனிமிருங் கற்பகராண் முகையு 

டைந்து பரியாறுர் தேறலூற்ற, மேனகைசா மரையிரட்ட 

வுருப்பசிவெள் எடையு தவ விரரித் 8ீஞ்சொற்,பானலக்க 

ட் டிலோத்சமைமென் சதிமுறையிற் பதம்பெயர்க்கும் பா 

oo ET BIG. 
[Days லைக் துபாட்டுகள் ஒருசொடர், இவ்வைக 

அ பாட்டுகளாலும் இந்திரலோகத்தின் இறப் 

புஃகள் சொல்லப்பமிகின் றன] 

- இஸ், வானவர் - சேவர்களுடைய, ஒள் - ஒள்ளிய, சுடர்- 

காந்தியை, எறிக்கும் - வீசுகின்ற, முூடி-மகுடங்களை, STS yl 

சாழச்செய்து, வனைகழற்கால் - வீரக்கழலையணிந்தபா சச, 

வணங்கி தாழ்ந்து, எச்ச- புகழவும், சேன் - வண்டுகளான 

வை, இமிரும் - ஒலிக்கின் ற, கற்பகம்-கற்பகச் தணுடைய, நாள்- 

அன்றலர்ந்த, முகை-அரும்புகள் உடைந்து- உடைபட்டு, பசிய 

பசுமைபொருக்கிய, நறும் -நறிய, தேறப் - தேனை, ஊற்ற- 

சொரியவும், மேனகை -மேனகையான வள், சாமரை-கவரிகளை, 

இட்ட- அசைக்கவும், உருப்பசி - உரறுப்பசியானவள், வெள் 

ளடை - சாம்பலச்சை, உதவ- கொடுக்கவும், விளரி- விளரி 

யென்னு மிசையொச்க, த -மதுரம்பொரும் திய, சொல்-சொல் 

லையும், பானல் - நீலோற்பலம்போன்ற, அம் - அழகிய, கண்ஃ 

கண்களையுமுடைய, இமலாச்தமை - இலோச்சமை யானவள், 

மெல் - மெல்லிய, ச இிமுறையில் - சாளவொத்தின் முறைப்படி, 

பதம்பெயர்க்கும் - பதம்பெயத்தற்குரிய, பாணிதூங்க - os ged 

நயஞ்செய்யவும். 

பாணி என்பதற்குச் சாளங்க ளெனவும், பாட்டுக்களெனவு 

மேரைச்சலு மொன்று. என்னை, “கொட்டுமசையுக் தூச்குமளவு- 

மொட்டப்புணர்ப்பது பாணியாகும்?” என்றார் இசைநாூலார் இக 

லின். கொட்டு அுரைமாச்இறை, அதற்கு வடிவு-க-௮சை ஒரு 

மாத்திரை. ௮தற்குவடிவு எ. தாக்கு இரண்மொத்திரை அதற்கு 

வடிவு௨, அளவு மூன்றுமாச்திரை. அதற்கு வடிவு ஃ எனக் 

கொள்க, இதனை '*சகரங்கொட்டே யெகரமிசையே. யுகரந்தூச் 

கே யளவேயாய்சம்'” என்னு மீசைநூற் சூத்திரத்சானுணர்ச. 

சதிஎனவே அரைமாச் திரையுடைய ஏகசாளமுசலாகப் பதினாறு 

மாத் இிரையுடைய பார்வதி லோசனம் ஈருகச்சொன்ன நாற்பதீ



ad CHL. BLD, 

தொரு,சாளமும், ஆறன்மட்டம், எட்டன்மட்டம், சாளகவொரி 
யல், சணிரிலை யொரியல், பாணிவிகற்பங்க ளென்பவுய் கொள்ச, 
பதம்பெயர்க்கும் எனவே * கால்வகைகளும் உடலவாச்சனை 
களும் கை, அவிநயம் எனவே ஆண்கை முசலியவும் அவியல் 
சளும் கொள்ளப்படும். (௪) 

தண்டாள மணிமுறுவ லயிராணி வரிபரந்த தடங்க 
ட்காமர், வண்பெகட்டெ.தின்மார்பின்மக் தாரகறுக0, குரியன் 
மலரின் விழப், புண்டரிசச் செழமுஈ்காடு பூச்ததென ol Sip 

லர்சள் பொலிர்து தோன்றத், ஜெ. ண்டிரைவாயமிழ், தமென 
é ©, தெள்விவித்தே னரமகளிர் செலிபி LOM ff. 

* காலலகைகள் இவன ே தூக் க ரிய. கால்கள், வடஇற்குரிய 

கால்கள்என இருஙகைப்படும். தேசித்தரியகால்களாவன-£ ற்ற, 

சடிசரி, மண்டலம், வர்.ச்தனை, சரணம், அலிடம், குஞ்டிப்பு, சட் 

டுப்புரியம், களிய௦, உள்ளாளம், சட்டுசல், கம்பிக் தல், ஊர்தல், 

ஈடுச்கல், வாங்கு சல், அப்புசல், அனுக்குசல், வாடப்பு, குச்சு 

தில், கெளிசல், மாறுகால், இட்டுப்புகுதல், சு.ற்றிவாங்கு தல், 

உடற்புரிவு என்னும் இருபச்௮ான் குமாம். வீடூகிற்தரிய கால்க 

ளாவன. ருற்றுசல், எறிதல், உடைத்தல், ஒட்டுதல், கட்டுசல், 

வெட்டுதல், போக்கல், நீக்கல், மூறுர்கல், அணுக்கல், வீசல், 

குடுப்புக்கால், கச்தரிகைச்சால், கூட்டுசல் என்னும் பதினான்கு 

    

மாம். 
உடலவர்த்தனைகளாவன -- மெய்சாய்ச்சல், இடைநெரித் 

தல், சுழிச்சல், அணை ச்சல், தூச்ஞுசல், அசைச் சல், பற்று தல், 

விரிச்சல், முூவிச்சலென்னும் ௨ன்பதுமாம். மெய் சாய்விடை 

கெரிவு மேற்சுழிவோ டாங்கணைச்சல்-ரை தாம் கசைச்சல் கலை 

பற்தல் -கைகள், விரித்சல் குவிச்சலிலை சிங்களமாமென் ற- 
‘ . ச 6 ’ ee ௩ உ * ° 

QsAs sant sarICpr சேர்ந்து? என்னுஞ் சுத்தானந்தப் 

பிரகாசபாதச் செய்யுளானுணர்க. 

ஆண்தகை, பெண்கை, அவிஈ்கை, பொறுக்கை என நான்கு 

வகைப்படும், இவற்றுடன் இணையாவினைச்கை, இணைச்கை என் 

னும் இரண்டுங் கூட்டி அரென்றுங் கூறும் ஆண்கை முசலிய 

வற்றின் வகைகள் “முட்டி சிகசமலர்பதுமஞ் சந்தஞ்சம்'” என 

வரூஉஞ் சு ததானந்தப்பிரகாச வெண்டாக்கள் கொண்டு அதி 

யப்படும், 

அவிஈயம் என்பது பாவகம் -௮.து: வெகுண்டோன் அவி 
கயம்மு,சல், ௩ஞ்சுண்டோன விநயம் இறுதியாக இருபச் தநான்கு 
வகையாம்,



இர் திரப் படலம். ௩௪௫ 

இ.ள். தண் - குளிர்க் ச, சரளம் - முத்துச்கள்போன்்ற, 

மணி அழகிய, மூறுவல்- பற்களையுடைய, தயிராணி - இந்தி 

ராணியினுடைய, வரி - இரேகைகளானவை, பரந்த - பரவப்: 
பெற்ற, தடம் - விசாலம்பொருந்திய, சண் - கண்களெனனும், 

காமர் - அழகிய, வண்டு - வண்சகெளானவை, பக - பெருமை 

பொருக்திய, எழில் - அழகிய, மார்பின் - மார்பிலணிந்த, மந்தர் 

ரம் -மக்தாரச்தினுடைய, ஈறும் -௩ல்ல, தெரியல் - மாலையினு 

டைய, மலரில் - பூவில், வீழ- மொய்க்கவும், புண்டரிகம் - தரம 

ரையின், செழுங்காடு - செழுமையுள்ளவனம், பூச்ததென-பூதி 

ததென்னும்படி, விழிமலர்கள் - நேச்இரகமலங்கள், பொலிந்து. 

மிரகாசிதத, தோன்ற. விளங்கவும், செள் - தெள்ளிய, இரை 

வாய் - கடலிடச் துண்டாய, அ௮மிழ்சமென“- அமிர்சமென்று 
சொல்ல, தெள்விளிச்சேன்-செள்விளியென்னு மிசைத்தேனை, 

௮ ரமகளிர் - அ ரம்பையரானவர்கள், செவியின் - காஇனிடதி 

இலே, ஊற்ற-- சொரியவும் எ-று. (௮) 

மருவுயிர்க்கு நறுந் துணர்மென் மலர்பொ.துளும் பொ 

லந்தருவு மணியுமானு, மிருகிதியும் விழிக்கடையினருணோ 
க்கு முறைமுறைகின் ஜறேவல்கேட்பக், கரு தினர்கண் கவர்வ 

னப்பிற் BH Shou மடமகளிர கனிரந் தபாடற், சருதிமுறை 

பிறமழாமன் மாடகயாழ் ஈரம்புளருர் துழனியார்ப்ப, 

இ-ள். மரு-வாசனையை, உயிர்க்கும் - வீசுகன்ற, நறும்- 

நறிய, துணர் -கொச்சாயெ, மெல் மெல்லிய, மலர் - மலர்க 

ளானவை, பொதுளும் - நெருங்கிய, பொலம் - பொன்மயமாூயெ, 

தீருவும் - ஐந் கருவும், மணியும் - சிந்தாமணியும், ஆனும் - காம 

சேசனுவும், இருசிதியும்-சங்கரிதி பதுமரிதியென்னு நகிதிகளிரண் 

டும், விழிக்கடையின் - கடைக்கண்களினுடைய, அருள்-அருளை, 

நோக்கி - பார்த்து, முறைமுறைரின்று - வரிசைவரிசையாக 

கின்று, ஏவல் - ஏவலை, கேட்ப- கேட்கவும், கருதினர் - நினை ச் 

தவர்களுடைய, சண் - கண்களை, சவர்-பத்றிகொள்இன் ற, வனப் 

பின் - அழகனை யுடைய, கந்தருவர் - சந்சருவருடைய, மடம்ஃ 

இளமையபொரும் திய, மகளிர் - மாதர்கள், தனிக்க - முதிர்ந்ச, 

பாடல் - பாடல்களாலே, சுருஇி- ஒலியினுடைய, முறை - eat 

சைகள், பிறழாமல் - வேறுபடாமல், மாடகம் - முறுக்காணியோ 

மங்கூடிய, யாழ் - வீணையினுடைய, ஈரம்பு - ௩ரம்பினை, உளரும்- 

தீட்வுகன் ற, அழனி - ஒலியான த, ஆர்ப்ப - ஒலிச்கவும் எ-று.



௩௪௭௬ நைடதம், 

யாழை மூரையிற் பாடலாவது ஒன்பது வகைப்பட்ட இருப் 

பினுள் முசற்கண்ணசாகய பதுமாசனமென்னும் ஆசனச்தி 

ருந்து கோலைகலங்கா மரபினையுடைய யாழைச் சி திரப்படத் 

இனின்று மெடுத்துக் கோட்டுறுப்பினிடச் திலே மலர்மாலை 

புனைந்து, பத்தர், கோடு, ஆணி, ௩.ரம்பு என்னும் உறுப்புச்களிற் 

குற்றந்திர்ந்த ௮ தனைச் சாங்கும்போதே மாதங்கி என்னுந்தெய் 

வச்தை வாழ்ச்தி, கண்டச்சால் முந்துறப்பாடிக் கலக் தபின்பா 

டச் தொடங்கி, வலச்கையைப் பதாகையாசக் சோட்டொடு 

சேர்த்தி, இடச்கை நகால்விரலான் மாடசச்சைச்சழுவி, * பசை 

நரம்பு புகாமல் நீக்கும்வகையறிந்து, சைக்சளே தாரமாக்காட்டி, 

குறிரிலேபொருந்சகோச்ட, சலைச்சொழிலெட்டானும் இசைக் 

க.ரணமெட்டானும் குரல்முகலாக இளிகுரலாக எடுத்து ஏழு 

உரம்புஞ் சுரு திரிலமையிலே நிறுத்தி வாடுச் சலாம். (௯) 

மருக்கனொருபுடை. விசித்தகுற்றுடைவாள் வட்டுடை 

யின்வயங்கவோம்பால், பொருங்குலிசப் படைகமஞ்சூன் 

முகிலினிடைவிஎ ங்கு மின் னிற்பொலிவுகா ட்டச், சுரும்பி 
  

* பகை5ரம்பாவன--செம்பகை, ஆர்ப்பு, அதிர்வு, கூடம் 

என்னும் கான்குமாம். செம்பகை - தாழ்ந்சவிசை. ௮தாவது 

இனபமின்றியிசைத்தல் - அர்ப்பு-மாத்நதிரைகடர் ச ஓசை ௮தா 

வது ஒங்க இசைத்தல். ௮.திர்வு, நயம்பைச் ஏிதறவுக சல், கூடம்- 

இசைகிறவாசது. ௮ஃ தாவது சன்பசையாகிய ஆருகரம்பி னிசை 

யிற்குன் நிச் சன்னோசை மழுங்கலாம். இதனை, 

இன்னிசை வழிய தின் நி யிசை ச சல்செம்பகையசதாகுஞ் 

சொன்னமாத் திரையினோங்க விசை த் இிடுஞ்சுரு தியார்ப்பே 
மன்னியவிசைவராது மழுங்கு தல்கூடமாகு 

நன்னுதால்ஏிசறவுந் த லதிர்வவெனநாட்டினாரே. 

என்னும் பஜ்சபாரதீயநூற் செய்யுளாற் சாண்க, குறிசிலை 

பொருர்.ச கோச்கல்-இணை, களை, பகை, ௩ட்புஎன்னு நான்க 

னுட் செறித்தல். ௮௫ *இணைகளே பகைகட்பென் றிக் நான் இ- 

னிசைபுணர் குறிரிலையெய்ச கோக்? என்ற சிலப்பதிகாரக் 
கூற்றாற் பெறப்படும், 

கலைத்தோழில் எட்டாவன - பண்ணல்,பரிவட்டணை, ஆராய் 

தல், )_ சவால், செலவு, குறும்போக்கு, விளையாட்டு, கையூழ் 

என்பனவாம், 

இசைச்சரண மெட்டாவன - வார்தல், வடி.க்சல், உந்தல்,



இர்திரப் படலம், ௩௪௭ 

மிரஞ்சில்லோதிப்புலோமசைசெம் பஞ்சடிமென்சுவடு? தா 

ய்ந்து, விரிர்ததடம்புயம்பவளக் கொடிபடார்த குலவரையி 

ன்விளங்கிக் தோன்ற, 

இ-ள். மருங்கின் - இடையில், ஒருபுடை - ஒருபக்க ச இல், 

விசிச்ச- கட்டிய, குற்றுடைவாள் - குறியவாளான து, வட்டுடை 

யின் -- ௮ரக்கவச ச தன்மீது, வயங்க - பிரசாடிக்கவும், ஓா்பால்- 

ஒருபக்ச,ச் தில், பொரு - போர்செய்கின் ற, குலிசம்படை - வச்சி 

ராயுதமானது, கமம் -ரிறைவுபொருந்திய, சூல- சருப்பச்ைை 

யுடைய, மூகிவினிடை - மேகத் தினிடச திலே, விளங்கு - பிரகா 

2௫ன் ற, மின்னின் - மின்ன?லப்போல், பொலிவு - காக் தியை, 

சாட்ட - காண்பிக்கவும், சுரும்பு - வண்கெளானவை, இமிர்- 

ஒலிக்கின்ற, அம் - அழிய, ரில் -பொன்வட்டச் தகட்டினை 

யணிந்ச, .ஓ.இி.- கூந்தலையுடைய, புலோமசை - இந் திராணியினு 

டைய, செம்பஞ்சு - செம்பஞ்சுச்குழம்பணிக்ச, அடி - பாதங்களி 

னுடைய, மெல் - மெல்லிய, சுவடு - தழும்பு, தோய்ந்து 

பொருக்கி, விரிர்க- விரியப்பெற்ற, சடம் - விசாலம்பொருந் திய, 

புயம் - தோள்களானவை, பவளம்சொடி 8 பவளச்கொடிகள், 

படர்ந்ச-படரப்பெற்ற, குலவரையின் - குலகிரிகளைப்போல, 

விளங்கசேசோன்ற-பிரகாரிச்துச் தோன்றவும் எ-று. (௧௦) 

உ விஞ்சையர்கின் னரரூவண ருரகர்புவி முழுதாளும் 

வேர்தர்யாரு, மஞ்சலிசெய் திருமருங்கும் புடைசூழ முனி 

வா்குழா மாசிகூற, வெஞ்சலில்பல் வஎஞ்சிறப்ப வரியணை 

பில் விழ்றிருக்கு மிமையோர் வேக்தைக், கஞ்சமல ரயன 

of 55 மறைபயினா ரதவிருகண் களிப்பக்சண்டான். 

இ-ள், விஞ்சையர் - விச்சா தார்களும், கன்னார் - இன்னரர் 

களும், உவணர் -கருடரும், உரகர் - நாகரும், புவிமுழு தாளும்- 

பூலோகமுூழுசையும் ஆட்டிசெய்கின் ற, வேந்தர்யாரும் - அரசர் 

கள் யாவரும், அஞ்சலவிசெய்து - வணக்கஞ்செய்து, இருமருல் 

கும்-இரண்பெக்கத்திலும், புடைசூழ - நெருங்கச் சூழவும், 

* பிரமதேவா.து மனத்தினின்றுக் தோன்றியவராகலின் கார தரைப் பிரம 
  

பு.த்திரென்றார். விஞ்சையர் - (மாலிகாஞ்சனமு£தலிய) வித தயையடையவர் 

இன்னரர்-னெனரமி துனமென்னும் வாத்தியததையடையவர். உவணர் - பற 

வைபோல வாலுஞ் சறகும மூக்கும்பெற்று பற்றையுறுப்புச்கள் தேவவடிவ 

மாகவுள்ளவர். உரகர் - பாம்புபோலப்படமும் வாலுமுடையராரய் ஏனையுறுப் 

புக்களைத் தேவடி.வாகப்பெற்றவர்.



ae CHL. SLD, 

முனிவர்குழாம் - மூனிவர் கூட்டங்கள், கூற - அசரவதிச்ச 
வும், எஞ்சலில் - குறைவில்லா௪, பல் - பலவாடிய, லளஞ்சிறப்ப- 

வளங்களானவை மிக, அரியணையில் - சிங்கதசன த்தில், வீற்றி 

ருக்கும் - விற்றிருக்கன்ற, இகையோர்வேந்தை - இ௩இரனை, 

கஞ்சமலர் - தாமரைமலரிவிருக்கின் ற, அயன் - பிரமனானவன், 

அளித்த - பெற்ற, மறை -வேதச்சை, பயில் - பயிற்சிசெய் 

இன்ற, நாரசன் -நாரசமுனிவன், இருகண் - சன்னிருசண்ச 

சூம், களிப்ப - சளிப்பையடைய, கண்டான் -பார்.ச சான் எ-று, 

வானவான்னும் பா்டிறு கலைக் ஐ பாட்டினும் வந்ச எத்த 

வென்ப துமுதவிய வினையெச்சங்கள் வீற்றிருக்ருமென்னும்பெய 

செச்சவினையையும், அத. இமையோர் வேர்சென்னும் பெயரை 

புவ்சொண்டுமூடிந்தன. “இன்ன !ரவுணர் எனவும்” பாடபேதம், 

பொன்னகரந் தலிபுரக்கும் புரந்ரரனாரகழனிவன் பு 

கு eCard, முன்னரியற்றியதவ த் A னெய்துபயனிப்பிறப் 

பின் முடிந்தகாமென், றன்னமுனிவரனுவப்ப வருக்கியபா 

தீதியமு தலாவனைத் நல், பின்னமு5 முகுவனபோ லினி 

துரைக்கு. மகமனொ மிருக்கையித் தான். 

இ-ன், பொன்னகரம்- அமராவதியை, சனி- ஒப்பற, புரக்கு 

ம் - அளிக்கப்பெத்ற, புரக்சகரன் - இக் நானானவன், நாரதமுனி 

வன் -நாரசமுனிவன், புகு சலோடும் - அடைந்தமாத் இரத தில், 
மூன்னர் - முற்பிறப்பில், இயற்றிய-யான்செய்ச, சவச் இன்- 

தவச்தினாலே, எய் து- அடையவேண்டிய, பயன் - பிரயோச 

னம், இப்பிறப்பில்-இர் தப்பிறப்பில், முடிந்சசாமென்ற - முற்று 

பெற்றதாமென்று, அன்னமுனிவரன் - அக்தகார சமுனிவன், 

உவப்ப - மகிழ்ச்சியடைய, அருக்யெபாத் இயமுசலா- 976 Su 

பாத் தியமு. தலாக, அனைத்தும் - யாவையும், ஈல்-கொடுத்து, 
இன்னமு,சம் - இனியவமிர் தமானவை, உகுவனபோல் - சொரி 

வனபோல, இனிது--இனிதாக, உரைக்கும் - சொல்லு?ன் ற, 

மூகமனொடும் - உபசாரத்துடன், இருக்கை - ஆசனச்சை, எந் 
தான் -கொடுத்சான் எ-று. 

புரந்தரன் - பகைவருடலங்களை அழிப்பவன், ச,ச்துருக்க 
ளின் நகரங்களை யழிப்பவன், புரம்--உடலம், நகரம், தரன். 
அழிப்பவன் பாத்திய மு.சலா எனவே பதினாறு உபசாரங்களை 
யுஞ் செய்தான் என்க, (௧5)



இக் திர்ப் படலம். ௩௪௯ 

உருகியுஎங்களிகிறப்ப வாயிரங்கண்மலராலு மொருங் 

குநோக்கி, யருமறையோயிவணீங்கி நெடுங்காலமெவ்வுலகி 

லடைந்தாயென்னப், பொருவரிய தவழுனிவன் வானவர் 
கோன்முகநோக்கிப் புணரிசூழ்ர்க, விருகிலத்திற்கடவுணி 

திப புனலாடியித்துணைரா விறந்ததென்றான். 

இன், உருயெளம் -மனமூரு, களிப்ப களிப்புமிச, 

அயிரங்கண்மலராலும் - அயிரங்கண்களாகிய சாமரைமலராலும், 

ஒருங்கு - ஒருமிக்ச, நோக்கி-பார்தீது, அருமறையோய் நாரத 
மூனியே ! இவண்றீங்க- இவ்விடம்விட்டு, நெடுங்காலம் - நெடு 

நாளாக, எவ்வுலகில் - எந்தவுலசச்தில், அடைநக்சாய் என்ன* 

போயினாயென் றுகேட்ச, பொருஅரிய- ஒப்பில்லாத, தவமுனி 

வன் - சவச்தையுடைய காரதமுனிவன், வானவர்கோன் - இக் 

கிரனுடைய, முககோச்- முகச்சைப்பார்தது, புணரிசூழ்ந் து 
சமுத்தியஞ்சூழ்க்ச, இருநிலச்இல் - பெரியபூமியினிட ச் இல், கட. 

வுள் - தெய்வச் சன்மையுள்ள, ௩ஈதிப்புனலாடி.-௩இிதீர்த சங்களி 

லே சோய்தல் செயது, இத துணைகாள் - இவ்வளவுநாள், இறந்த 

சென்றான் - கழி சசென்ளுர். எ-று, (sn) 

என்று மனிவரனுரைப்பக் கடல்புடைரூழ் நிலவலயதீ 

இகல் வன்மன்னர், துன்றுசமர்துறக் சனர்கொல் சுடர்க் 
சுதிரபோற்க்தரமகளிர் துணைமென்சொங்கை, மன்றல்வி 

ச 7 னா உட்டு . 4 ர ச ‘ 1 

ழைக் இங்செமக்கோர் நல்லிருற் சாப் வாலொழிச்த வாறே 

தென்றான், ருன்றினிருஞ் சிறையரிர்க சுடாவபிரப் படை 
. உரு ௪ 

FLD iB Db (Fy asa 5 oO cot பாரின், 

௫-ள். என்று -இப்படியென்று, மூணிவரன் -நாரதரமானி 

லர், உரைப்ப-சோல்ல, குன்றின் -பர்வசங்களாடைய, இரும்- 

பெரிய, எறை-டுறகுசளை, ௮ரிர்ச--௮று௪௪, சடர்-பிரசாகசம் 

பொருக்திய, வயிரப்படை - வச்சிராபுகுக்ை சுமந்த. தாங்கிய, 

குவவு - இரட்சிபொருந்நிய, சோலான் - புயங்கள் யுடையவ 

னாகிய இிரன, சடல்புடைசூம் - சடலாரற் புடைசூழப்பட்ட, 

ரிலவலயததா - பூமண்டல க் இல், இ.ல்-போர்ெய்கன் ற, வேல்- 

வேற்படையேக் இய, மன்னர் - ஏர பானவர், இன் நூல கெருங் 

சய, ஈமர் போரை, அற சனம் பால் விசெதனரேோ, சுடர்க் 

கதிர்போழ்ம்து - மூரியமல்டல 2 தக் எழி ச் துக்சொண்டு, அர 
4 

மகளிர் - அராமங்கையருடைய இணை . இமயாயாரயெ மேல்



௩.௫௦ | OGL. GD, 

மெல்லிய, கொங்கை- சனச்தினுடைய, மன்நல்- மணச்சை, 

விழைந்து - விரும்பி, இங்கு - இவ்விடத்தில், எமக்கு - எமக்கு, 

ர் - ஒப்பற்ற, நல்விருந் சாய் - நல்லவிருக்தாகி, வரல்-வரு சலை, 

ஒழிந்சவாறு - நீங்யெவிசம், ஏசென்றான் - என்னசாரணமென் 

ரன் எ-று. 

புண்ணியச்தினாற் இடைச்ச சம்பத்துச் குறைவுபடாறு சழ் 
பாத்திரமாயிருந்து வளர்ப்பவரா தலால் விருக்தென் ரொழியாது 
ஈல்விருந்தென்றார். பொய்சொல்வோனை யொருவருஞ் சேராசது 
போல் பூலோகச்.தில் ௮ாசர்கள் போர்செய்து மனிசசேசம்விடுச் 
அச் திவ்வியேகம்பெற்று விருக்சாய் வாராமல் தன்னுடைய 
சம்பத்தைத் தானேயனுபவிச்சழிச்கும்படி நிற்றலால் வாலொ 

ழிந்த லாறேதென்ரான். தானேயனுபவிச்தல் இன்னாசென்பது 

இரச்சலினின்னாது மன்ற ரிரப்பிய-காமே தமியருணல்'” என் 

னுந் திரநக்தறளாலறிக. (சச) 

BOT GT VE: tp கெழில்காட்டுந தண்பனைரூழ் விதர்ப்ப 

கர் காவல்பூண்ட, 'மன்னனருர் தவப்பேற்றா ஒலசில்வனப் 

பனைத்துமொரு வடிவமாக, %யன்னஈடை வாய்ந்துமதர் 
  

* HM GM BOL auirils Fe Ol tenet iia, cpt Bus விலச்கணமாகலிற் கூறி 

ஞர். அது, ''மென்ரிறை யெகினம்போற் - மாயகன்னடையில்லவர்”” 2. 5 
வாரென்று மிருசகண்யேமுனிவர் உளை தீசுன னும் பெறப்படும். 

கால்களின் இயலாவ.து - விரல்கள் யாவும் Ao bE HG play BL FEU 

பெற்று, சின்மயிர் பரக்கப்பெருசனவாகி, உள்ளடி. வ ௮, வெயர் வில்லா 
தனவாய், பெருத்தல், அறச்சுருங்கு தலின்றி, அணிச்சப்பூவி னடப்பிலுங் 
குழைவறு மியல்பினவாய், ௨ சாளடியினிட க்கே பருப்பசம், கொடி, மற்சம், 
ஈக்காம், குடை என்னு ம்ரேோனைாள் பொருர்ஜப்பெற்று, நடுு/தொட க்கி 
மெல்லவீரல்காறும் ஐர்வரைசெறிர் தம், பாம்பு, எலி, ih oar go Wena 
போன்ற இரேகைகள் செதியாதும், பெருகிரல்தாண்டும், மெல்லிர லகலா 

திம் நிளாதும் ஏனையவிரல்கள் ௮ம் சேரும், நிளா.ும், கெருக்குறு 

௮ம், ஒன்றின்மேல் ஒன்று பொருக்சாறும், சரம்பெழுகலின் சியும், ௮றவும் 
வளையாதும், கோலைப்போல் வபராறும், நகங்கள் வட்டமுஞ் இறிது சிவப்பு 
முறாதும், ஈரம்பெழுக் துயர்க்த மென்பா டின்றியம், மயிர்கனத்து மேல்வா 
வாப்பருத்து ஒப்பனவாய் ஒளிவாயக்து ஈரம்பின்றியுமுள்ள கணைக்கால்களை 

யுடையனவாக, சம்காம்போற் றிாண்ட முழந்தாள் &£ப்பெற்றும் இருக்கும் 

என்க. மற்றைய கண்களின் இல£கணம் மேலுரை குதறும். அங்குக் கண்டு 
தெளிக,



Qs Bac wie, ௩டுக 

வி.யெ யனவாண் முகத்தினிரண் டயில்வேறாக்கிப், பொன் 

னவீர்பூண்முலேயென்னப் பொருப்பேர் என்ரு த்திற்பொ 

லிந்ததன்ே. 

இ-ள். சன்னல் - கரும்புகளானவை, கமுகு - கமுகைப்போ 

லும், எழில்காட்டும் - அழகுடையதாய் வளர்ந்து காட்டுகின் £, 

தண் - தண்ணிய, பணைகுழ்- லவயல்களார்சுழப்பட்ட, விதர்ப்ப 

நகர் - விசர்ப்பதேசச்ை, காவல்பூண்ட - காக்கும் தொழிலை 

யடைந்ச, மன்னன் - வீமராசனுடைய, அருக்தவப்பேற்றால்- 

அரிய தவப்பேற்றினாலே, உலகல்-உலகச் இலிருக்கின் ற, வனப் 

டனை தீ.தும்- அழகெல்லாம், ஒருவடிவமாகி - ஒருருவாகி, ௮ன்ன 

நடை-அன்ன ச் தடையை, வாய்ந்து-பொருந்தி, மதர்-மதர்த் ௪, 

விழியென - சண்சளென்று சொல்லும்படி, வாள் - ஒளிபொருக் 
இய, மூகதிஇின் - முகச் தினிட ச திலே, இரண்டயில்வேல்-கூ ரிய 

விரண்டுவேற்படைகளை, சாங்கி - தாங்கிக்கொண்டு, பொன்- 

பொன்னிஞ்செய்யப்பட்டு, அவிர் - பிரகாசிக்கின்ற, பூண் - 

ஆபரணங்களை யணிந்ச, மூலையென்ன - தனங்களென்று சொல் 

லும்படி, பொருப்பு - இரண் மெலைகளை, எக்.இ-தாங்க, இருநில ச் 

தில்- பெரியபூவுலகல், பொலிந்தது - பிரகாரிச்சது எ-று. 

மருதரிலக் கருப்பொருள்களுட் கன்னலுங் கமுகுஞ் சறக்ச 

வாகலின் அவை கூறப்பட்டன. அன்னாடையும், விழிபினிய 

லும் சாழத்திரி காலக்கணம் விசந் துபேசலின் அவற்றை விதக் 

தார். நடையெனவே காலினியலுங் சொள்க. வேற்படை - முரு 

கன்வேல். ௮தனைவடிவானுந் தொழிலாலும் கிறத்தானும் உவ 

மையாகப் பெற்ற சண்களென்றவாறு, (௧௫) 

ஆங்கவண்மேல் விழைவினராய் நின்னுலகற் போகமு 

மின் னமிர் துமன்னாண், மாங்குயிலின்றிங்குதலை மொழிக் 

கிணையாச்சிறிேேனு மதிக்ககில்லார், பூங்கமலமுகையனைய 
பொறிச்சுணங்கா ரிளமுலையின் பூசல்வேட்டு, விங்குதடம் 

புயமெலிய விளை த்திடும்வாளமர் துறக் கார்வேர் தரெல்லாம், 

இ-ள். ஆங்கு - அவ்விடத்தில், அவள்மேல் - அச்தமயந்தஇி 

யென்னுமா தன்மேல், விழைவின ராய்-லிருப்பை யுடையவரா$, 
ரின்உலகில் - உன்னுடைய வுலசத்தில், போகமும் -போகச் 

சையும், இன்அமிர்தும் - இனியலமிர் சச்சையும், அன்னாள்ஈ



௩௩௫௨. கைடதம், 

அவஞ்டைய, மாங்குயிலின் - மாமரத்திலுள்ள குயின்மொழியை 

யொச்ச, தீ -மதுரம்பொருந்திய, குகலைமொழிக்கு - மழலைச் 

சொல்லுக்கு, இணையா - ஒப்பாக, சிறிதேனும் - ௮ ற்பமாயினும், 

மஇக்கடில்லார் _ மதியாதவர்களாய், பூ - அழடிய, சமலமுகை 

யனைய- சாமரை யரும்பையொச்ச, பொறி- புள்ளிசள்சொண்ட, 

சுணங்கு - தேமல், ௮ர்-ரிறைக் ச, இள மூலையின்-டஇளமைபொருக் 
திய சனங்களினுடைய, பூசல் *- போஸஷர, வேட்டு - விரும்பி, 

வீங்கு -பருச,௪, சடம் - விசாலம் பொருக்திய, புயம் -தோள் 

சள், மெலிய- வாட, விளைத்திடும் - செய்கனெ ற. வாள் ஆமர்- 

வாட்படையாற்செய்யும் போரை, வேந்தர் எல்லாம் - அரசர்யாவ 

ரும், துறந்தார் - விட்டனர் ௪-.று., | (௧௬) 

அத்தகையமடவரலோ ராண்டகையை யுத்தமைத் 

தா ளவளையீன்ற, முத்தநெடுங் குடைவேர்க னிலவலய மி 

னிதளிக்கு முதல்வர்க்கெல்லா, முய்கிதுணரச் சுயம்வ.ரமெ 

ன் ஜரோலைபோக்கெனதனை யுரைப்பானெண்ணி, யித்தலை 

யெய்தினனென்றா னின்னிசை நான் முழு துணர்ந்த யாழ்வ 

ல்லோனே, 
டு-ள். அச் சகைய-அப்படிப்பட்ட குணத்தையுடைய, மட 

வரல் - சமயக் தியானவள், ஓர் - ஒரு, ஆண்டகையை - ஆண்ம௫ 

ஸிந்தெதெந்தவனை, உளச்து-மன ச்தின்கண், அமைத்தாள்-வைச் 

காள், அவளை ஈன்ற — அவளைப்பெற்ற, முத்தம் - முத்தினாத் 
செய்த, நெடுங்குடை - நெடியகுடையையுடைய, வேக்தன்-வீம 

ராசனானவன், ரிலவலயம் - பூமண்டலச்சை, இனிது-இனிதாக, 

அளிக்கும் - புரச்இன்ற, மு தல்வர்க்சகெல்லாம் ௨ தலைமைபூண்ட 

லரசரனைவர்க்கம், உய்ச்து-கருத்சைச்செலுச்தி, உணர-௮ றிய, 

சுயம்வரமென்று - சுயம்வரநாளிர்நாளென்று, ஒலைபோக்கினன்-. 

எழு தப்பட்ட வோலையைச் செலுத்தினான், அதனை - அச்செய் 

Bou, உரைப்பான் - உரைக்கும்படிக்கு, எண்ணி- நினைக் த; 

இத்சலை- இவ்வி... தீதில், எய்தினன் என்றான் - வந்தேனென் 

௮ சொன்னான், இன்னிசை நூல் - இணியவிசை நால், முழு.து- 

முழுவதையும், உணர்ந்த - அறிந்ச, யாழ்வல்லோன் - யாழில் 

வலல நாரதசமுணிவன் எ-று. 

மனம் பரமாணுரூபமாகையால் அசனுளடக்கய புருடனை 

நாணால் ௮வளே வெளியிற் சொல்லாமையால் ஒராண்டகையென் 

௮ம், யோகியரும் அணுமாத்திரமன்றி ௮தனுள்ளீடறியாராக



இக் தரப் படலம், ௩௫௩ 

லால் அவராலும் அறியக்கூடாமையால் சந்தேகித்து வீமராசன் 

சுயம்வர நாட்டியவோலை போக்கினா னென்றும் சொல்லீனார். 

யாவராலும் ௮றியச்கூடாமை அ.ச இமலரு மருங்காகச்கை வெண் 

ணிறமுங், சச்துபுனன் மீன்பதமுங் சண்டாலும் - பித்தரே, 

கானார் தெரியற் கடவுஎருங்காண்பரோ, மானார் விழியார் மனம்”? 

இசனாற்காண்க. (௧௪) 

விண்ணகத்தும் பெறற்கரிய விழுப்பொருஃனி பெறவே 

ண்டின் விிநீர்சூழ்ந்த, மண்ணகச்று வரு தியென மகபதி 

வாண் முகநோக்கி ம௫ழ்ந்துகூறிப், பண்ணமைந்த திங்குத 

லைச் தமயந்தி சுயம்வரத்திற் பாரில்வேக்தர், நண்ணியமர் 

விளைப்பரறு காண்றுவலென் மூசிபல ஈவின் றுபோனான். 

இ-ள். விண்ணகச்தும் - தேவருலகத்தும், பெறற்கரிய- 

பெறுதற் கருமையாகயெ, விழுப்பொருள் - சறப்புப்பொருளை, 

நீபெறவேண்டின் - நீபெற விரும்பினையாயின், விரிநீர்சூழ்க் த- 

கடலாந் சூழப்பட்ட, மண்ணசச்து - பூவுலக த் தில், வரு தியென- 

வருவாயென்று, மகபதஇ.- இந்திரனுடைய, வாள் - ஒளிபொருக் 

இய, மூககநோகஇ - 'முகச்சைப்பார்சது, மகிழ்ந்து - மஇழ்ச்டு 

யடைந்ஐ, கூறி - சொல்லி, பண் அ௮மைக்ச - பண்பொருக்திய, 

தீம் - இத்இப்புள்ள, கு சலை-மழலைச்சொல்லையுடைய, சமயந் இ- 

sous swear த, சுயம்வர தீ தில் - சுயம்வரநாளில், பாரில்-பூமியி 

விருக்கின்ற, வேந்தர் - அரசரானவர்கள், கண்ணி - அடைந்து, 

அமர் - போர்த்கொழிலை, விளைப்பர் - செய்வார்கள், அது - அப் 

போரை, காண்குவல்என் ற-பார்ப்பேனென்று, பலஆ9-௮னேக 

ஆ?ீர்வாசங்களை, ஈவின்று - சொல்லி, போனான் - நாரசமுனி 

வன் போயினான் எ-று, அன்று - ஏ- அசைகள், (௧௮) 

அருந்சவனே கலுமிறைவ னடன்மா.ரன் பகறிபொர 

bun Daye DS, கரக் தடங்கட் டமயந்தி கதிர்முலையும் வார் 

காதுங் கழைமென்றோளு, முருர்தினிஎ முறுவலும்வாண் 

முகமதிய முருவெளியாய் முன்னர்த்தோன்ற, வருந்தியயி 

ராணிமு௪ லரம்பையர்பா லுறுநலனு மறந்தானன்றே, 

(ன். அருக தவன் - காரதமூனிவன், ஏகலும் - போனவள 

வில், இறைவன் - இம் கிரனானவன், ௮டல்-வலிமைபொருந்திய, 

மகன் - மன்மதனுடைய, பகழி- பாணங்கள், பொர - போர் 

செய்ய, ஆற்றானாக-பொறுச்சமாட்டா தவனாய், கரு-கரிய, சடம்-



mae நைடதம், 

'விசாலம்பொருக்திய, சண் - கண்களையுடைய, தமயந்தி - சமயக் 

இியினுடைய, கதிர்முலையும்-காந் திபொருக் திய சனங்களும், வார் 

சாதும் - நெடியசெவிகளும், சழை - மூங்கில்போன் ற, மெல்தோ 

ளும் - மெல்வியசதோளும், மூருக்இின் - மயிவிறகின் முசன் முள் 

போன்ற, இளமுறுவலும் - சிறியப ங்களும், வாள் - ஒளிபொருக் 

“இய, முகமதியும் - மூகமாகியசந் இரனும், உருவெளியாய் - உரு 

வெளிச் தோற்றமாய், முன்னர் - எதிரே, சோன்ற - தெரிய, 

வருந் இ-வரு ச்தப்பட்டு, அயிராணிமு சல்-இம் கஇிராணிமு சலாகிய, 

அரம்பையர்பால் - அரமகளிரிடத்தில், உறு - மிகுந்த, ௩லனும்- 

BA EO SYD, ONE STO - மறந்துவிட்டான் ௭-.று. (௧௯) 

மண்ணாலகின் மடவரலை விழைந்தனனம் பிறைவனெ 
ன வருந்திமாழார், தெண்ணினம தெதினலனு மிரமையுக 
ன்ராயவென விகழ்ந் து.கூ றி, வெண்ணிலவு பொழிகரள (Lp 
அவலயி ராணிமுதல் விண்ணில்வாமு, மொண்ணுதன்மன் 

கையர்மடசாண் மீதாரவோவியம்போன் அுணர்வுகர்க்தார். 

-ள். மண்ணுலகின் - பூவுலகச் இிலிருக்கின் ற, மடவரலை- 

ஒருபெண்ணாகய தம;ப.௩ நஇியை, விழைந்தனன் - விரும்பினான், ஈம், 

இறைவனென - நம்முடைய அரசனென்று, வருந்தி - வருத்தப் 

படுத்தி, மாழாந்து - மயக்கமடைந்து, எண்ணின்-எண்ணுமிட த் 

இல், நமது - நம்முடைய, எழில்௩லனும் - அழகினுடையஈன் மை 

யும், இளமையும் - இளமைப்பருவமும், ஈன்ருயவென-5ல்ல தாய 

வென்று, இகழ்க்துசு..ஜி- பழிச்துச்சொல்லி, வெள் - வெள்ளிய, 

நிலவு - பிரகாசத்சை, பொழி - பொழிதன் ற, சரளம்-மு.ச் இனை 

யொச்த, மூறுவல் - பற்களையுடைய, அயிராணிழமுதல் - இந்தி 

ராணிரு சலாகய, விண்ணின் வாழும் - தெய்வலோகச்தில் வாழ் 

இன்ற, ஒள் - ஒள்ளிய, நூசல் - நெற்றியையுடைய மங்கையர்- 

மாதர்சள், மடம் - அறியாமையும், காண்-நாணும், மீதூர - ௮ இ 

கரிச்சு, ஓவியம்போன்று - சச் இ ரத்சையொச்து, உணர்வுதர்ந் 

தார் - அறிவு நீங்கனொர்கள் எ-று. 

அயிராணிமுகல் விண்மாச ரென்றமையால் அச்சபையி 

லிருந்த மேனகை உருப்பசி திலோச்சமை அரம்பை முதலிய 

செய்வமங்கையராம். இவர்கள் அழகுமுசலியவற்றில் மிக்கவ 

ரென்று மதிச்இருந்சதம்மைச்சாமே வெறுச் துக்கொண்டு மான 

மேடையல ராகையால் புறத்திற் சொல்லாமல் சித் தரம்போல 

அசைவற்றிருந்கனரென்க. ஒவியம்போலென் றமையால் உவமை 

ய்ணி. (௨௦)
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ஈளன்..நாதுப் படலம், ௩௫௭ 

மதர்நெடங்கணரமகளி ரிவவாறுதுயருழப்ப மனத்தி 

ஷோராத், ததைமலர்க்கற்பகநறுந்தார் மணிமார்பன்றுயர் 

கூர்ந்து தருமன்வெய்ய, கதழெரிப்புக்கேர்வருண ஓட 

னேகக் கொடிஞ்சியர்தேர் கடி.இிற்றாண்டி, யதிருகெடுந் 

இசையாமி சூழ்புவியினொல்லையில்வர் தடைந்தான்மன்னோ, 

இ-ள். மதர் -மதர்ச௪, கெடுங்கண் - நெடிய கண்களையு 

டைய, ௮ரமகளிர் - ௮ரம்பையரானவர்கள், இவ்வாறு - இந்தப் 

பிரகாரம், துயருழப்ப- துன்பப்பட, மனத்தின் - மனத்தினி 

டத்திலே, ௨ரா- எண்ணாமல், சதை - நெருங்கிய, மலர-மலரை 

யுடைய, கற்பகநறுந்தார் - நறிய சற்பகமாலையணிங் த, மணிமார் 

பன் - அழகியமார்பையுடைய இந்திரன், துயர்கூர்ந்து - தயர 

மிகுந்து, சருமன் - யமனும், வெய்ய - வெல்விய, கதழ் - வேகம் 

பொருந்திய, எரிப்புத்தேள் - அச்சி வனும், வருணன்-வ௬ 
ணனும், உடனேக- உடனாகவா, கொடிஞ்சி - மேன்மோட்டை 

யுடைய, அம் - அழகயெ, தோ-இரசதம்சை, ஈடிஇல் - சீக்கிொத் 

திலே, தூண்டி --செலுத்இ, ௮ .இரும்-௮.திர்கின் ற, நெடுந் திரை- 

நெடிய அலைகளையுடைய, அழிசூம் - கடலா£ற் சூழப்பட்ட, புவி 
யின் - பூவுலகில், எல்லையில் - விரைவில், வந்து அடைக்தான்- 

லந்து சேர்ந்தான் எ-று, மன் -ஒ.- ௮சை, (௨௧) 

இர் திரப்படலம் முற்றிற்று, 

ஆஉ செய்யுள்-௪௦௭, 

  

நளன்_றா துப்படலம், 
| இப்படலத்தால் இந்திரன் முதலிய நால்வர் பொருட்டுத் 

தமயந்தியினிடத்து ஈளன் தூ.துசென்றமை 

சொல்ஃப்படுகன் ற.து.] 

கலிந்லைத்துறை. 

அண்டருலகத் திமைவனவவுழியிறுப்ப 

மண்டுபுனல்வாளை வளர்பூகமடல்கறுந் 

தண்டலையுத தரிட தர் தனிபாக்கு 

மொண்டிறலுடைக்குரிசில்செய்திறமுரைப்பாம். 

(-ள். ௮ண்டர் உலகத்து - தேவருலகச்ை யாளுகின் ற, 

இறைவன் - இக்இரன், ௮வ்வுழி - அவ்விட தீதில், இறுட்ப-தங்க, 

மண்டு நெருங்யெ, புனல் - நீரிலிருக்கின் ஐ, வாளை - வாளைமீன்



௩௫௮ நைடதம், 

களானவை, வளர் - வளர்கின் ந, பூகம் - கமுகினுடைய, மடல்- 

பாளைகளை, £ழறும்- இழிக்கின் ற, தண்டலை-சோலைகளை, உடு த- 

உடுச்சப்பெற்ற, நிடசம்-சிடதசேசச்தை, சனி- ஒப்பற, புரக 

கும் - காக்கின்ற, ஒள் - ஒள்ளிய, திறலுடை - வலிமையை 

யுடைய, குரிரில்-ஈளமகாராசன், செய் இிறம்-செய்தசாரியசசை, 

உரைப்பாம் -. (யாம்) சொல்லுவோம் எ-று. 

அண்டர் -அகாயத்திற் சஞ்சரிப்பவர்; தேவர். ௮-பண் 

டதிசட்டு, சண்டலை--குளிரக்ச இடமாயுள்ளது, சோலை. துள் 

ளிமேலெழுசன் மிச்குளவாகவின் வாளையின ச்சை விதந்சார். 

தனிபுரச்சல் எனவே ஏசாச்சரொதிபதி யென்பது பெரப்படும், 

குரிரில் - பெருமையிற் சிறந்தவன். தான்விரும்பிய அரும் 

பொருளைப் பிறர்பெறுவான் விரும்பிச் சன்னைத் தா சாகப்பணிக் 

கவும் வள்ள ற்றன்மைகெடாதொப்பிச் சென்றுமுடிக்கும் பெரு 

-- -ழிற் திறந்தோனாசலின் குரிசில் என்ற பெயராந் கூறினர் () 

அன்னமுரைசெய்.த Bola PavrauIon penusois Gh F ; தீ 

Her mug Cour, புயிருண்டி லகொலென்னக் 
HOO GOT GOT LD தனைங்கணை கரு, சு திடைகுவிப்ப 
மன்னவர்கண்மன்னன்ம திமாழ்பெயர்காலை, 

டுள், அன்னம்-இன்னப்புள்ளானது, உரைசெய்த-சொல் 

லிய, எழில் - அழகிய, ஆயிழையை - தமயந்தியை, கெஞ்ச ச்.த.- 

மனத்தினிடத்து, உன்னி - நினைக் த, அயர்வோடும் - சோர் 

வுடனே, உயிர் - உயிரானத:, உண்டிலைகொலென்ன-உண்டோ 

வில்லயோவென் நுசொல்ல, சன்னல் - கருப்புவில்லேக் இய, 

மசன் -மன்மசனுடைய, ஐங்கணை - பஞ்சபாணங்களும், கருத் 

கிடை - கருசிதினிடச்து, குளிப்ப-சைக்க, மன்னவர்கள் மன் 

னன் - நளனானவன், மதிமாழ் - அறிவுமயங்கி, அயர்காலை- 

துன்பப்படுஞ் சமயத்தில் எ-று. 

மன்மசபாணம் பிரயோடுக்குமிடம் வெவ்வேராயுள சேனும் 

துன்பப்பலவெ.ஐ கருக்தொன்றே யாகலாற் கருச்திடை குளிப்ப 

வென்ளுர். “கெஞ்சி லாவிந்ச நீள்சூ.சங் கொங்கையின் மே, லஞ் 

சும் விழியிலசோசமாம் - வஞ்சியரே, சென்னிமிசை மூல்லைதஇிகழ் 

நீல மல்குவிலே, யின் னிலைவே ளெய்வா னிவை: இசனால் அல் 

விடங்கள்காண்ச, (௨) 

பூசமடல்கீறியிள வாளை புனல்சாலு 
மமேகமிசை காவிடும்விதர்ட் /பரகர்மன்ன



நீளன்றா துப் படலம், ௩௯ 

னேகையொடளித்தவுயிரோவியகிகர்க்குர் 

கோகைமணவோலைசொடுதா துவரடைந்தார், 

இ-ள். பூகமடல் -சமுகம்பாளையை, £€தி - இழித்து, இள 

வாளை-இளமைபொருக்திய வாளைமீன்களானவை, புனல்காலும்- 

நீரைச்சொரி௫ன் ற, மேகமிசை - மேகச்தின்மீ து, தாவிடும்- சாவு 
இன்ற, விதாட்பாகர் - விதர்ப்பதே'ச தைையாளுகின் ற, மன்னன்- 

வீமராசனானவன், ஓகையொடு - மூழ்ச்சியடனே, அளிகச்,த- 

பெற்ற, உயிர் - உயிரையுடைய, ஓவியம் - சஇச்இிரச்சை, நிசர்ச் 

கும்- ஓப்பாயிருகஇன்ற) சோகை - சமயந்தியினுடைய, மண 

வோலைசொடு -கவியாணவோலையைக்கொண்டு, தூதுவர் - தாசர் 

கள், அடைந்தார் - சோமர் சார்கள் எ-று. (௩.) 

முடங்கலின்வரைந்தவுளை மற்றுமுணராமுன் 

றடம்புயம்வாாரஈ் தனவரைக்குவமைசாலக் 

குடங்கையினகன் றவி.நிகோஈகரிசெல்வான் 

மடங்கலனையானுளமகழ்ச்சியொடெமுர் தான், 

ட-னள். முடங்கவின் - ஜலைச்சுருவில், ஙவரைந்சு - எழுதப் 

ட்ட, உரை - சொல்லுகளை, முற்றும் - முழுவதும், உணரர 

முன் - அறியாமுன்னே, கடம் - பெரிய, புயம் - சோள்களா 

னவை, வரைக்கு - பாவதங்கருர்ககு, உவமைசாவ - உவமை 

பொருந்த, வளர்ந்தன -பருச் சன ; குடங்கையின் - உள்ளங்கை 

போல, அகன்ற - பரந்த, விழ! - கண்களையுடைய gown Gul 

னத, கோககரி- குண்டினபுர த்துக்கு, செல்வான் - செல்லும் 

பொருட்டு, மடங்கலனையான் - சங்கவேர்றினையொச்ச ௩ளமசா 

ராசன், உளமூழ்ச்சியொடு -மனக்களிப்பினுடனே, எழுந்தான்- 

எழுந்தனன் எ-று, 

மூடங்கல் - மூடங்குதல். சொழிலாகுபெயராய் ஒலைக்கு 

ஆயிற்று. மடங்கல் என்றாற்போல. வரைந்ச என்னும் பலபொ 

ருளொருசொல் ஈண்டு எழுதிய என்னும் பொருட்டு, விரும்பிய 

பொருட்பேறு நறுமெனநினைந்ச வுவகை மிகுதியானே புயமும் 

விழியும் வளர்ந் து௮அகன் ஈவென்ச, (௪) 

கொய்யுளை வயப்புரவிகோடியுழைபோத 

மையன்மதவா.ரணமருங்குறநெருங்க 

லெப்ப திறல்வாளுழவர்வேலைபுடைரூழ 

மொய்திரையள க்கரினியம்பலநமுழங்க,



௦௦ நைட தம், 

டு-ள். சொய் - கொய்துகட்டிய, உளை - புறம்யிரையுடைய, 

வயம் - வலிமைபொருக்திய, புரவிகோடி. - கோடிகு திரைகள், 

உழைபோச - பக்சங்களிலேவரவும், மையல் - மயக்கம்பொருக் 

திய, மதவாரணம் - மசயானைகள், மருங்குற - பக்கத்திலே, 
கெருங்க -நெருங்கிவரவும், வெய்ய - வெவ்விய, இதல் - வலிமை 
பொருக்திய, வாள்-வாட்படையையுடைய, உழவர்வேலை-சாலாட் 

களாயெ கடலானது, புடைசூழ - பச்சங்களிலே சூழ்க துவரவும், 

மொய் -மொய்ச்சப்பெற்ற, இரை - அலைசளையுடைய, அளச்ச 

ரின் - கடல்போல, பலஇயம் - * பலவாச்தியங்கள், முழங்க- 

ஒலிக்கவும் எ-று, 

இப்பாட்டில் போதவென்பது முதவிய வினையெச்சங்கள் 

மேற்பாட்டிற் போனானென்னு முற்றுவினையைக் கொண்டு 

முடிந் சன, (௫) 

விரிஈதிெறிக்குமதியவெண்ருடைகிழற்ற த் 
BT MHD GOT தர்பலர்சாமரையிரட்ட 
வெரிமணிபிவை மக்கு மடிமன்னவரிறைஞ்ச த 
இருவ வருமாம் ud af ou] | mute அ! flasr நிரை 769) ஜி 

இ-ன், விரி-விரியப்பெற்ற, கதிர்-பெணங்களை, எறிச்கும்- 

வீசுகின் ஈ, மதஇி-சந்திரனையொச்ச,வெண்குடை-வெள்ளியகுடை. 
  

* அரசர்க் கூரி.ப முக்ய வாத்தியங்களாவன;-- 

பேரிகை, படசம், இடச்கை, உடுக்கை, மத்தளம், சல்லிகை, கா 

பூகை, திமிலை, குடமுமா, தகுரதை, கணப்பறை, தமருசம், தண்ணுமை, 

தடாரி, அந்தரி, முழவு, சந்திர வளையம், மொந்தை முரசு, கண்விமி தூம்பு, 

நிசாளம், துடுமை. சிறுபறை, அடக்கம், தகு குணிசாம், விரவேறு, பாக், 

உபாங்கம், காழிளைப்பறை, துடி, பெரும்பறை, சங்கு, நாகசனனம, 

கொம்புமுதலாயி.ா, இவற்றைப் பின்வருஞ் செய்யுளா னுணர்க 

பேரிகை படச மிடச்சை யடுச்கை 

சர்மிரு மத்தளஞ் சல்லியை கரடி 

திமிலை குடமுழாஜ் தகரை சணப்பறை 

கமருகர் தண்ணுமை gral poll 

யர்தரி முழவொடு சந்தி வமாய 

மொக்கை முரசே சண்கீடு நூம்பு 

நிசாளச் துறின.ம சிர பறை யடக்க 

மார றகுணிச்சம் விலேறு பார் 

சொக்க வுபாய்ஈர் ஈிபபெம் பரந யன 

மிச்ச நூலோர் Lily 3 ரனரே,





  
  

    

     



தளன்றா துப் படலம், ௨௭௩. 

ள், நிழற்ற- நிழலைச்செய்யவும், தரளம் - முத்தினையொத்ச, 

நகை - பற்களையுடைய, மாதர்பலர் - அரேகமகளிர்கள், சாமசை 

இரட்ட - கவரிகள் வீசவும், எரிமணி - காந் தியையுடையமணிகள் , 
இமைக்கும் -பிரகாடக்இன் ற, முடி - மகுடத்தையுடைய, மன் 

னவர் - அ௮.ரசர்கள், இறைஞ்ச - வணங்கவும், திரு- திருமாதான 

வள், வளரும் - துஞ்சுகன் ற, மார்பன் - மார்பையுடையவனாகிய 

களமகாராசன், உயர் - உயர்ந் ௪, தேரின்மிசை - தேரின் மேல், 

போனான் - போயினான் எ-று 

 தேர்ரடவுகம்பலைசெலிட்புகுதலோடும் 
| வார்கடன்முழக்கொலிகொலோமழைமுழக்கோ 
சார்வதெனவையமுறும்வானவர்கடம்மு 

னேர்கெழுமுமாடநிடதத் திறையெகிர்ந்தான். 

இ-ள். சேர் -தேேரை, நடவு - செலுத்துகன் ற, கம்பலை- 

ஒலியான து, செவி-காதினிடச்து, புகுகலோடும் - நுழைந்த 

மாதிதிரச் இல், வார்- நெடிய, சடல்முழக்கு ஓஒவிகொலோ - சட 

லொலியோ, மழை முூழக்சோ-மேகச் இனொவீயோ, சார்வசென-- 

அடைவதசென்று, ஐயமுறும் - சந்தேதேகமுற்ஐ, வானவர்கள் முன் - 

சேவர்களுக்குமுன்னே, ஏர்- அழகானது, கெழுமு - பொருக் 

திய, மாடம் - மாளிகைகளையுடைய, கிடதச்திறை- கிடதசேசச் 

தரசன், எதரந்தான் - எதஇர்ப்பட்டான் எ-று, கொல் -- ஐயப் 

பொருள், (a) 

பொற்றடந்தோமிசைப்பொலிக் து தோன்றிய 
மற்றடந்தோவினான்்வனப்புகோக்கனா 
ருற்றதோர்வியப்பினுக்குள்ளமீந்துதாம் 
வெற்றுடம்பாயினாவிண்ணுளோசெலாம். 

இ-ள். பொன் - அழகிய, தடம் - பெரிய, சேர்மிசை- 

தேரின்மீது, பொலிந்து - பிபகாரித்து, சோன் றிய - வந்த, மல்- 

மற்போர்செய்கின் ற, தடம் -பெரிய, தோளினான் - தோள்களை 

யுடைய நளமகாராசனது, வனப்பு- அழகை, நோக்கினொ-பார்த் 

சார், உற்றது - துதனாலடைக்ததாகிய, ஓர் - ஒப்பற்ற, வியப்பி 

னுச்கு - ௮ச்சமியச் துக்கு, உள்ளம் ஈந்து-மன தைச்கொடுத் த, 

விண்ணுளோர் எலாம்-இந் திரன் மூ. தவியநால்வரும், வெறு உடம்பு 

ஆயினார் - உயிர்நீங்கிய வுடம்புபோலானார் எ-று. 

ஆச்சரியத்தால் அபகரிச்சப்பட்ட மன தை யுடையவரா 

பினாரென்பது கருத்து, fa)



௧.௬௪ கைடதம், 

. மாயிருஞாலதீ.துவர்துமன்னர்கோ 

னேயபே ரழகுக்ண்டிமைப்பினாட்டமோ 
சாயிரம்பெற்றவபேறடைர்துளேனெனச் 

சேயுயாவிசும்பிலுக்கிறைவன் செப்பினான். 

இன், மா - மகச்தாகயெ, இரு - பெரிய, ஞாலத் துவக்.து- 

பூமியில்லந் த, மன்னர்கோன் -௩ளனுடைய, ஏய பொருக் இய, 

பேரழகு - பெரிய அழூனை, சண்ட - பார்தது, இமைப்பில்- 
இமை,ச்சலில்லாத, காட்டம் ஓ.ராயிரம் - ஆயிரங்கண்சளை, பெதி 

தபேது - பெற்றபேந்றினை, அடைந்துளேனென - இன்று 
அடையப் பெற்றேனென்று, சேய் - தூரமாக, உயர் - உயரக் 2, 

விசும்பினுக்ெவன் - சுவர்க்கத் துக்சரசனாயெ இந்திரன், செப் 

பினான் - சொல்லினான் எ-று. 

இப்படிப்பட்ட அழகுள்ள ஆடவனை சண்ட தில்லை யென் 

பதுகருச்து. (௧) 
மண்டமர்கடர் தவேன்மன்னாமன்னனைக் 
கண்டுமற்றொருவாதோள்காமுற்தீர்்தொடை 

தொண்டைவாய்மடமயில்சூட்டுமோவெனாத் 

தெண்டிரைக்கனைகடற்செல்வன் கூறினான். 

இ.ள், மண்டு-நெருங்யெ, ௮மர்-போரை, கடக்த-செயிச் ச, 

வேல் - வேத்படையையுடைய,' மன்னர் மன்னனை - நளனை, 

சண்டு-- பார்த்து, மற்றொருவர் தோள் - வேளருச்சர் புயல் 

களை, சாமுற்று - ஆசைப்பட்டு, தொண்டை - கோலைக்கணி 

போன்ற, வாய் - வாயையுடைய, மடமயில் - சமயந் தியானவள், 

ஈர்ந்தொடை -- குளிர்ச்சிபொருந் தியமாலையை, சூட்டுமோ எனா 

சீரிப்பாளோவென்று, தெள் - தெள்ளிய திரை - அலைகளை 

யுடைய, கனை - ஒலிக்இின் ந, சடல்செல்வன் -- கடலுக்க.ரசனாகெ 
வருணன், கூறினான் - சொல்லினான் எ-று. 

பாந்தண்மேற்கிடந்தபார்பரிக்குக் இண்டிறல் 
வேந்தலுக்கேதொடைவேய்ந்திலாளெனி 
லேசர் தழையெழினலமென்கொலாமெனக் 
கார் அுவெங்கதழெரிக்கடவுள்சாற்றினான். 

இ.ள், பாந்தள்மேல் - ஆ திசேடன்மீது, டெந்த - இருந்த, 
பார் - பூமியை, பரிக்கும் - சுமக்க்ற, இண்- திண்ணிய, இறல்- 

செளரியதசையுடைய, வேந்தலுச்சே - நளஎமகாராசனுச்சே,
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சொடை - மாலையை, வேய்ர் திலாள் எனில் - குட்டாளேயானால், 

ஏந்திழை- சமயக் தியினுடைய, எழில்- அழகன ஐ, ஈலம்-ஈன்மை, 

என்கொலாமென - என்னபிரயோசன மாகுமென்று, கார்.து- 
காந்துஇன் ற, வெம் -வெவ்விய, கதழ் வேச ததையுடைய, எரிக் 

கடவுள் - அக்கனிதேேவன், சாற்றினான் - சொல்லினான் ௭-௮. 

கொல் - ௮அசைகிலை. 

கழைசுசரிபுகர்முகக்களிஈல்யானையா 

னிழைசடரெறிப்பவர் இிறுத் தேத தஇிழை 

விழவிலுக்காயின்யாமீண்டுபோ தலே 

யழகதென்றந்தகனறைந்திட்டானரோ. 

இ-ள். கழை- சரும்புகளை, சுளி- மூறிக்கன் ற, புகாமுகம்- 

புள்ளிபெற்த முசச்சையுடைய, களி-களிப்புப்பொருந்திய, நல்- 

நல்ல, யானையான் - யானையையுடைய ௩நளமகாராசன், இழை- 

ஆபரணங்கள், சுடர் -- காந்தியை, எறிப்ப - வீச, வந்திறு தத. த- 

வந்து சவ்யெது, ஏந்திழை - சமயக்தியினுடைய, விழவினுக்கா 

யின் - விவாக? துச்கானால், யாம் -நாம், &ீண்டுபோ சலே-திரும் 

பிச் செல்லு சலே, ௮அழஇதென்று - அழகையுடையதென்று, அக் 

சகன் - யமனானவன், அறைக்திட்டான் - சொல்லினான் எ-று. 

போர்த்தொழில்வைரவாட்பொருவிலண்ணல்செக் 
தார்ப்பசுங்கிளியஞடார்பெறாதுபோய்க் 

கார்க்குழலரம்பையர்கமலவாண்முகம் 

பார்ப்பதெவ்வாறெனப்பரிவிற்கூ றினான். 

இ-ள், போர் - போர்செய்கன்ற, தொழில் - சொழிலை 

யுடைய, வைரவாள் - வச்சிராயுசமேக் திய, பொருவில் - ஒப்பில் 

லாச, ௮ண்ணல் - இர் இரனான வன், செம் -- சிவந்த, தார்.- இசே 

கையையுடைய, பசு - பசுமைபொருக்திய, இளியனான் - இளியை 

நிகர், ச சவளாகெ தமயந்தியினுடைய, சர்ர் - மாலையை, வெரு து- 

பெற்றுக்கொள்ளாமல், போய் - சென்று, கார் - சரிய, குழல்- 

கூர் தலையுடைய, அரம்பையர் - அரமாதருடைய, கமலம் - சாம 

ரைமலர்போன் ற, வாள் - ஒளிபொருந்திய, முசம் - முகத்தை, 

பார்ப்பது - நோக்குவது, எவ்வாஹறென-எவ்வாரென்று, பரிவில்- 
துன்ப தினால், கூறினான் - சொல்லினான் எ-று, 

சந்தேகத்தா விந்தி னிவ்வாறு & Pend. (௪௩)
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அரத்தமண்டெ ரளிரும்வாளவுணர்ச்செற்றுகக் 

திருத்தகுசெல்லமுஞ்சிறப்புகல்வெ 
விரைக் துணரலங்கலான்வி.ரசேனன்போன் 
றிருத்தலாலிவனளனென்னவேண்டுமால். 

இ-ள். அரச்தம் - உதிரச்தை, உண்டு -. பானம்பண்ணி, 

ஒளிரும் - பிரகாசிக்கின்ற, வாள் - வாட்படையையுடைய, வு 

ணர் - அசுரர்களை, செற்று-கொன்று, ஈம் -நம்முடைய, தஇிருச் 

சிரு - இருவிற்குச் சக்க, செல்வமும் - செல்வச்சையும், சிறப் 

பும் - சிறப்பையும், நல்யெ-- தொடுச்ச, விரை - வாசனைபொருக் 

திய, ணர் - பூங்கொச் துகளையுடைய, அலங்கலான் - மாலையை 

யுடையவனாகய, வீரசேனன்போன்று- வீரசேனராசனை யொத் 

தவனாகு, இருச்சுலால் - இருந்திடலால், இவன் - இவனை, sor 

னென்ன வேண்டும்--ளமகாராசனென்று சொல்லவேண்டும் எ-று. 

தந்தையின் பெயர்வேறுங்கூ றுப, 

மிகுந்த வலிமையுடைய ரென்பதுதோன்ற அரச சமுண் 

டொளிரும் வாளவுணசென்றும், அவர்களால் முழுவது மிழக்ச 

மைதோன் ஐத்திருச்சகு செல்வமுஞ் சறப்புநல்கெவென் றும், 

வெற்றிமாலை யணிக் சோனென்பதுதோன்ு விரைச்துண ரலங் 

கலா னென்றும் சொல்லினார். முன்னொரு காலத்திலே தன் 

னைப்புறங்சண்ட அசுரர்களைவென்் ஐ தெய்வலோகசஸ ச நிலைகி 

றுச்தி இழந்தசெல்வச்தையுஞ் சிறப்பையுக் கந் ச வீரசேனனைப் 

போலு சலால் ௮வன் குமாரனாகிய ௩ளனென்று இஙந்இரன் நிச்ச 

Wester, தந் தயபோலும் புதல்வரென்பது - “(செந்நெலாலாய 

செழுமுனை மற்றுமச், செந்நெலேயாகிவிளை தலா - லக்நெல், வய 

னிறையக் காய்க்கும்வளவயலூ ர, மகன றிவு தந்தையறிவு.”'--இச 

னாற்காண்க. (௧௪) 

சேற்றிதம்த்தாமரைமலரக்தெண்கட 
ரோற்றுசெங்கதிரெனத்தோன்றுநின்னையா 
மேற்றஈல்லோரையிலெழுக் ச சாலன்றோ 
வாற்றெதிர்ப்பட்டனமலங்கல்வேலினாய், 
இ-ன். அலங்கல் - வெற்றிமாலையணிந் ௪, வேலினாய் - வேற் 

படையேக்் திய ஈளமகாராசனே ! சேறு -- சேற்றிலிருக்இன் ஐ, 

இசழ் - இசழ்களையுடைய, சாமரை -- தாமரைகள், மல.-விரிய, 

செள் - தெள்ளிய, கடல் -கடலினிடத்து, தோற்று தோன்று 

இன்ற, செங்கதிரென - சூறியனைப்போல, தோன் துநின்னை- 

வந்தவுன்னை, யாம் -யாங்கள், ஏற்ற- தக்க, நல் - நலல, ஓழை
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யில் - இரா௫யில், எழுக் ச,தாலன்றரோ - புறப்பட்டபடியாலல்லவா, 

ஆறு - வழியில், எதிர்ப்பட்டனம் -- எ திர்ப்பட்டோம் எ-று, 

ஓரை - இராசி - **ஒரையேமாசர்கூடி விளையாடலுடனி 

ராசி? என்றது நீகண்டு டுச்சேய்யுள் உவமையணி, (௧௫) 

இவனழற்கடவுண்மற்றிவன்வெங்கூ ற்றுவ 

னுவனெறிகடற்திறையொமிந்துநின்றயான் 

கவனவாம்பரியுளமுணருங்காவல 

வவிரொளிமணி.முடி யமரர்ேேர் தமன. 

இ-ள். கவனம் - வேக ச்சையுடைய, வாம் - சாவுஇன் ற, பரி 

யுளம் -குதிரையினுடையகரு ச்), உணருங்காவல - அறியும் 

ஈளமகாராசனே ! இவன் அழர்கடவுள் - இவன ச்இனிதேேவன், 

இவன்வெம் கூற்றுவன் - இவன் வெப்பம்பொருந் திய யமன், 

உவன் - அவன், எறிகடற்கிறை அலையைவீசுகின் ற கடற்கரச 

னணாகயெவருணன், ஒழிகந் துரின் -இவரொழியஙின் ற, யான்-யானோ 

வெனில், அவிர் - பிரகாசிக்இன் ற, ஒளி - காந் தியையுடைய, 

௦ணி - மணிசளாலிழைச்சப்பட்ட, மூடி - கிரீடததையுடைய, 

அமராவேர்சன் -தேவர்க்கரசனாதிய இந்தாரன் எ-று. 

ஒழியவென்னுஞ் செயவெனெச்சம் செய்செனெச்சப்பொ 

ருளில்லக் சது. அசுவபரீட்சையில் வல்லானென்பது சோன்ற 

““வாம்பரியுளமுணரும்” என்றான். (sa) 

por aon pS ov ain Garo wr oor gi nom ot & $I 

பின்னர்யாங்கூறு துமென்றுபெட்புறும் 

பொன்னகர்க்கிறையவனி நந கபோதினின் 

மன்னவனவரடிவணங்கனொனரோ, 

ள், உன்னுழை- உன்னிடத்தில், வேண்டுவது - யாம் 

விரும்புவது, ஒன்றுண்டு - ஒருகாரியமுண்டு, ௮து - அதனை, 

பின்னர-பின்பு, யாங்கூறு தமென் று - யாம்சொல்லுவேமென் று, 

பெட்புறும் - விருப்பமடைர் ச, பொன்னகர்க்இறையவன் - இக் 

த.ரனானவன், இருந்தபோ தினில் - இருந்தபொழுதில், மன்ன 

வன -௩ளமகாராசன், அவர் அடி - இந் திரன்முதவிய அந்நால்வர் 

பாதங்களையும், வணங்கினான் - வணங்கு தல்செய் சான் எ-று. () 

உண்ணெகிழ்ர் திறைஞ்செயவுலங்கொடோளினான் 

விண்ணுலகாள்பவர்க்கரியமேம்பொருள்



௬௬௮௮ கைட்தம், 

மண்ணுலகாளபவர்மாட்டுவைகுமோ 
வெண்ணின்மற்றிவருமம்யாவதாங்கலோ. 

[இனி ஆறுசெய்யுட்களால் கனலுடைய ர்நப்புச 

சொல்லப்படுூகன் ற.த.] 

இ-ள். உள் -- உள்ளம், நெ௫ிழ்ந்து - குழைந்து, இைங்யெ- 

வணங்யெ, உலங்கொள் - இரள்கல்லினுடைய வவிமையைக் 

கொண்ட, தோளினான் - தோள்களையுடையகளமகாராசன், விண் 

ணுல காள்பவர்க்கு - தெய்வலோகத்ைை யாளுஇன் றவர்க்கு, 

அரிய- அருமையாகய, மேம்பொருள் - மேன்மைப்பட்டபொ 

ருள், மண்ணுலகாள்பவர் மாட்டு - மண்ணுலகாள்பவரிடத்.து, 

ல வகுமோ-- இருக்குமோ, எண்ணில் - எண்ணுமிட த.தில், இவா 

உளம் - இவருடையமனம், யாவதாங்கொலோ -- யாதாகுமோ 

எ-று. கொல் - ஐயம். 

மண்ணுலகச்சோர் வருந்திச் தவஞ்செய்து பெறற்குரியது 

பெசன்னுலகம்); அதனையாளுடன்ற தலைமைபெற்ற இங்திரனுச் 

கும் அரியபொருளுண்டோ,” ஆயின் ௮.ஐ நம்பாலுளதாகுமோ 

இ.சவின் இஃதியாசோவென ஐயுற்நனனென்க. மண்ணுல 

சென்ற, சனால் விண்ணுலகைப் பொன்னுலகெனச் கொள்ளப் 

பட்டத. (௪௮) 

குறிப்பறிர்சீசலேசகொடைமற்றின்றென 

மறுத்தலேகேட்டபின்வழங்கலா தலிற் 

பெறற்கருமாவியும்பெட்பினீகுவன் 

றிறப்படவிவருளந்தெரிக் த தில்லையால். 

இடன், குறிப்பறிக்து - ஒருவர் குறிப்பினை த்செரிக்து, rs 
லே--கொடுத்தலே, கொடை - கொடுச்சலாகும், கேட்டபின்- 

கேட்டபின்பு, வழங்கல்-சகொடுச் சல், இன்றென-இல்லையென் று, 

மறுத்தலே.- தடுத தலேயாகும், ஆகலின்-அஆகையினாலே, பெறற் 

கரும் - பெறுதற்கரிய, அவியும் - உயிரையும், பெட்பின் - அன் 

பினுலே, ஈகுவன் - கொடுப்பேன், இறப்பட நிச்சயமாக, இவ 

ரம் - இவருடையமனம், செரிந் ச தில்லை-தெரியவில்லை ஏ-று. 

.... உம்மை-உயர்வுிறப்பு. குறிப்பறிசலாவது சன்னிடத் 

'தொன்றை விரும்பிவருபவன து முசக்குறிகளா லவன் கருத 

யறி,சல். அது '*உயிர்ச்சொலை புரிந்தவர் முகக்குறி யுரைக்கும்?? 
என்பதனாலறிக. அஃ தறிந்திதலாவது **இலனென்னு மெவ்வ 

பூரையாமை௰ீ£ சல். குலனுடையான்சண்ணேபுள”'' இசனாலதிக,



GEN GT IT SILI படலம், ௩௬௯ 

கேட்குமிடத் துண்டாம் மானமிழத்தல் அச்சப்படுசல் மூ.தவிய 

வருத சம். இல்லையென்லும்போ துண்டாகும் வருத்தத்தோ 

டொப்பாதலின் இன்றெனமறுத்தலே கேட்டபின் வழங்கலென் 

ரூர். தொடுக்கும் பொருளின் முடிவாஓெயெ ஆவியெனிலும் அன் 

போடுகொடுப்பேனென்றசாம். (em) 

ஒளிமுகமிழப்பவக் தற்றநாணமீக் 
கிளர் தரவில்லெனக்கிஎக்குமூர்ச் சனை 
தெளி தரமுகத்தினிற்றெளித்தற்கன்றுகொ 
னவிபுனல்பொருளொடுகல்குகின்றே த. 

டூ-ள். முசம்- முகமானது, ஒளியிழப்ப - ஒளிரீங்க, வக்த:- 
வந்து, உத்ந- மிகுந்த, நாணம் - நாணமானது, மீக்கிர்தர- 

Hates, இல்லென எளக்கும் - இல்லையென்று சொல்லும், 

மூர்ச்சனை - மூர்ச்சையானது, செளிதர -தெளியும்படி, முகச் 

'இனில் - முகச்தினிடச் இல், செளித்சற்சன் றுகொல் -தெளித் 

த.ரிகல்லவா, களி குளிர்க்ச, புனல் - நீரை, பொருளொடு - இர 

வியச் துடனே, கல்குன்றது-கொடுச்சன்ெறது எ.று. 

காணக் தலைக்கொண்டு எனகஇல்லையெனீறு சொல்லும்பொ 

முதுண்டாகு மூர்ச்சைசெளிசற்கு முகச்திற்றெறிப்பச் சண்ணீ 

ரைப் பொருளொடுகொடுப்பசென்ச. விதிப்படிகொடுக்கு நீரில் 

மார்ச்சைசெளிசற்பொருட்டினெனக்கு றி? சவால் தற்தறிப்பணி 

ஐ்தரு$ழலின.ரசுவைகய 
விர் திரன்மு தலினோகென்றென்னுழை 
வந்துயர்பெரும்புகழ்வழங்கினாரிவர் 
சிந்தனைமகழ்வுறவென்கொல்செய்வதே, 

இ-ள். ஐந்.தருநீழலின் - பஞ்ச சருவினிழவிடச்து, அசசுவை 

இய - ௮.ரசிருக்இன் ற, இந்திரன் மு.சவினோர் - இந்இிரனாதியோ 

சாயெ நால்வரும், ஈகென்று - சருவாயென்று, என்னுழைவந்த - 

என்னிட ச் இல்வந்து, உயர் - உயர்ந் ௪, பெரும்புகழ் - பெரியு 

தர். த்தியை, வழங்கினார் - கொடுத்தார்கள், இவர்-இவர்சளு£டைய, 

தந் தனை - மனங்கள், மடுழ்வுற - ம௫டழ்சசிபொருந்ச, என்செய் 
வது -யாதுசெய்வது எற. 

யாதுவிரும்பினும் இர இரனுச் கொருகுறையில்லையென்பது 
தோன்ற [ஐந் சருகீழலின ரசுவைகய'வென்ருர். யாசகர்கள் எச 

கேட்ச நினை ச. சார்களோ ௮ைசக்கொடுச்சாலல்லாமல் வராற் 

தரப்பட்ட புசழ் நில்லாசென்பது சருத்து, (௨௪)



௩௭௦ . நைடதம், 

உரவுநீர்க்கருங்கடலுடுத் சமாகிலத் 

தீருளுட னிம்மையினவித்தவான்பொருண் 

மருவியமறுமையில்வழங்குபான்மையா 

லிரவலர் தமரினுமினிய. ராவே, 

டு-ள். உரவு - ஒலிக்கின் ற, நீர் - நீரையுடைய, கருங்கடல்- 

கரியகடலை, உடதத - ஆடையாகசத்தரிச்ச, மாரிலத்து-மகத் 

சாகயெபூமியில், அருளுடன் - கருணையுடனே, இம்மையில் - இப் 

பிறப்பில், ௮ளிதத-கொடுச்ச, வான்பொருள் - மேலாகயபொ 

ரளை, மருவிய -- பொருந்திய மறுமையில் - மறுபிறப்பில், 

வழங்கு பான்மையால் - சொகெடன் ற சன்மையால், இரவலர்- 

யாசகாகள், தமரினும் - தம்மவரினும், இனியராவர் - இனிமை 

யுடையவராவர் எ-று. 

தம்மவர்-உ ஈவோர், இப்பிறப்பிற் கொடுப்பதை மறுபிதப்பி 

லவரிருக்கு மிடத்திற்குச்சென்று தருபலவராதலால் யாசகரைசத் 

தம்மவரினும் இனியபென்றார். :*அற்றாரழிபடிதீர்் கச லஃ்சொ 

ருவன், பெற்றான் பொருள்வைப் புழி?” ௮.து கொடுப்பவருக்கு 

ஆஸ்.தியென்பது இசனாலறிக. (2 2) 
உடைப்பெரும்பொருவினையுலகிலா Blu) 

கிடைப்பதற்களித் தலிற்கொர்நிரப்பினா 

லடுத் தூவர்ேேதற்குகர்க்கார்வம் துறக் 

கொடுக்கலொன்ேபலகோடியாகுமால். 

(-ள். உடை - தமதசகவுடைய, பெரும்பொருளினை -பெ 

ரியதிரவியச்ை, உலகில் - உலகத்தில், ஊதியம் - இலாபம், 

சடைப்பதற்கு - இடைக்கும்பொருட்டு, அளித சலில் - கொடுப் 

பதிலும், ர் -மிகுந்ச, நிரப்பினால் - வறுமையினால், அடு த.து 
வந்து- அனுசரித்துவந்து, ஏற்குகர்ச்கு - யாடப்பவர்க்கு, தர் 

வம்- ஆசை, மீதுற - ௮ .தஇிசறிக்க, கொகெ௫இல் - கொடுச்தால், 

ஒன்றே- ஒருபொருளே, பலகோடியாகும் - பலகோடிப்பொரு 

ளாகும் எ-று. 

உலகத்திலே ஒருவருக்கு இலாபச் இற்குக் செரடுப்பசைக் 

காட்டிலும் யாசகர்ச்குச் கொடுப்பதில் ௮னேகங்கோடி இலாபம் 

உண்டென்பதாம். (௨௩) 

என்றுமற்றினையனவெண்ணிவண்ணவான் 

குன்றெனப்பணை த துயர்குவவு த் தோளினான்



Rat oor OT Ges படலம், 61 & 

வன றிறல்வாசலன்வதனகோக்கிமற் 

றொன்றுநீ கேட்டியென்றுரை த்சன்மேயினான். 

[ஈளன்சொல்லுதல்.] 

௫.ள். என்று - இப்படியென்று, இனையன - இத்தன்் மைய 

வாக,|எண்ணி ஃ நினைந்து, வண்ணம் - அழகிய, வான் - மேலா 

இய, குன்றென -மலையைப்போல, பணைத்து--பரு த்து, உயர்- 

உயர்ந்த, குவவு- இரட்சிபொருக்திய சோளினான் - சோனை 

யுடைய நளமகாராசன், வன் றிறல் - மிகுந்ச வலிமைபடைசத்த, 

வாசவன் - இக்தூானுடைய வசனகோக்கி- முகத்தைப்பார்த் து, 

ஒன்று ஒருசெய்தி, நீகேட்டியென் று - நீ கேட்பாயாகவென் று, 

உரைச்தல் மேயினான் - சொல்லச் தொடங்கினான் எ-று. மற் 

இரண்டும் அசைகிலைகள். (௨௪) 

என்னருர் தவத் தினன்றென துதொல்குல 
முன்னையோரருந்தவமயன் றபான்மையாற் 
பொன்னகர்துறிந்துரீர்போதப்பெற்றனன் 
சொன்னவைமறுக்கிலன்சொல்கவென்றனன், 

-ள். என்-என்னா த்செய்யப்பட்ட, அரு சவத தின்-அரிய 

தவத்தினாலே, அன்று - அன்றாகும், எனது - என்னுடைய, 
தொல்குலம் - பழையகுலச்இிந்ரோன் திய, முன்னையோர்-பெரி 

யோர்கள், அருந் சவம் - அரியதவச்ை_ 2, முயன் றபான்மையால்- 

மயன் றுசெய் சபடியினாலே, பொன்னகர் - செய்வலோக த்தை, 

துறத்து- நீங்கி, நீர்போசப்பெற்றனன் - நீவிர் இங்கே வரப் 
Qu mG rer, சொன் னவைமறுக்கிலன் - சொல்லிய செய்திகளை 

மறுக்கமாட்டேன், சொல்கவென்றனன் -சொல்லச்கடவீ சென் 

ரன் எ-று. 

மேன்மையுள்ள நீவிர்வருதற்கு ஏற்றதவம் யானொருவன் 

செய்தது போதாசாதலால் எனக்கு முற்பட்டவர் செய்சதவ 

மாகு மென்ருன். (௨௫) 

அங்கதுகேட்டவானரச ன்பொஜற்பினால் 
விங்குதோண்மாரனைவென்்றநீயலால் 
யாக்குளரவன்றொடுக்தெய்யுமின்னருப் 
பூங்கணையால்வருர் துயரம்போக்குவார். 

[நளனுக்கு இந்திரன்சொல்லுதல், | 

இ-ள், ஆங்கு - அவ்வீடத்தில், ௮து - அம்மொழியை, 
கேட்ட - கேள்விப்பட்ட, வானரசன் - இந்தரனானவன், பொற்



Kora. OGL. BD, 

பினால் - 9 plea, She -Weis, தோள் - தோளையுடைய, 
மாரனை - மன்மதனை, வென்ற - வெற்றிகொண்ட, நீயலால் - நீ 

யொருவனல்லாமல், அவன் -- அம்மன்மசனானவன், தொடுத்து 

காரியிற்றொடுச் த, எய்யும்-பிரயோகஞ்செய்கசன் ற, இன்-இனிய, 

நர -ேனொழுகுன் ற, பூங்கணையால் - மலரம்பால், வரும்- 

வருஇன்ற, துயரம் - துயரத்ை, பேீச்குவாம் - நீச்குவார், யாங் 

குர் -- எவ்விடத்இிலுளர் எற, 

அழூனொல்மிகுர் ச தோளையுடைய மன்மசனைச் செயித்ச நீ 

யல்லாமல் அவன் வாளியால் வருந்துன்பகசை நீக்குவோர் பிறர் 

யார்1 அழூஏனொாலென்றசை வீங்குதலோடுங் கூட்கெ., அன்றி 

வென் ஐ வென்பதோடுங் கூட்டிப் பொருள்கொளின்மிகுநர் ச வழ 

“குள்ளவனென்னும் பொருள்படுசலால் துன்பம்நீக்கு சற்குவல்ல 

ஏதுவில்லையாயிற்று. மு.ற்படியாயின் காமனைவென்றவ னென்ற 

லிற் சிதேந்திரியன் என்னும் பொருள்படலால் ௮.த் துன்பம் நீங் 

யவன் பிறர்க்கும்௮த துன்பச்ைநீக்குவானென்பதும்பெற்றாம் 

வெயில்லிரிமணி முடி. வி.மனல்கயெ 

மயிலியன்மதர்வி நிவளைக்கைமங்கைபா ற் 

செயிரறுதா துநிசெல்லவே.ன்டுமென் 
௮யிரிசப்போரினுமுளையக்கூ நினான். 

(.ள். வெயில் - பிரகாசம், விரி- விரினெ.ற, மணி- மணி 

கள்பதித்த, முடி- மூடியையுடைய, வீமனல்கய - வீமராசன் 

பெற்ற, மயில் - மமிலையொதத, இயல் - சாயலும், மதர் - களிப்பு 

மிக்க, விழி - கண்களும், வளைக்கை - வளையலையணிக் சசைகளையு 

முடைய, மங்கைபால் - தமயக்தியிடத்தில், செயிரறு - குற்ற 

மற்ற, தூதுநீ செல்லவேண்டுமென்று - நீ தாதுபோக வேண்டு 

மென்று, உயிரிரப்போரினும் - உயிரைச் கொடுவென் தநிரப்பவ 

ரைப்பார்க்இலும், உளைய - வருந்த, கூறினான் - சொல்லினான் 

எ-று, 

ஈளனால் விரும்பப்பட்ட உயிரினுஞ்சிறம் த தமயந்தியினி 

னிடத்து அவனே தூதுசெல்லுதலில் ஒருவருயிரிரத்தற்கணுள 

தா் துன்பத் தினும் ௮.இி௧ வருச்தமிராச் தலால் 'உயிரிரப்போ 

ரினு முளையச்கூறினா” னென்ரார். (௨௪) 

திருத்தகுசெவியபிடைச்சிவையினூடுற 

வருக்யெசெ ம்பினையூ ற் நினாலென



ன்றர் துப் படலம், ௩௪௩ 

மருத்துவன்திமொ திகேட்டுமன்னர்கோன் 

கருத்த திர் சாருயிர்கலங்கனொன்ரோ, 
[சளன் வருத சமடை.. சல்.] 

டன். இருச்சகு - அழகுயொருந்திய, செலியிடை. - கா.இ 
னிடச் திலே, சைையிஞலூடு -- உலைமூச்சல், உற*பொருந்த, உருச் 
@u - உருச்சப்பெற்ற, செம்பினை - செம்பை, ஊ ற்றினாலென. 
ஊத்றியதுபோல, மருத்துவன் - இக் ரனுடைய, தமொழி. 

இயையொத்தசொல்லை, கேட்டு-கேள்விப்பட்டு, மன்னர்கோன்- 

நளனானவன், கருச். அழி$து - கினைவுமறக்து, ஆர் - நிறைந்) 
உயிர் - ஆவி, கலங்இளனொான் - சலக்கமுற்றான் எ௨று. 

தான்விரும்மிய சமயந்இியை யபகரிக்கச் தன்னையே ௮௪ 

செல்லச் சொன்ன சாதலால் ௩௭னுக்கு இந்.இரன் சொல்லியது 

தீ மொழியாயிற்று, செம்பை யூற்றினாலென வெனலால் உவமை 

wet. (௨௮) 
குருமணிமேசலைக்குவளைக்கண்கொலோ 

பொருமதன்பக நியோபொ ய்ம்மைத$ீதெலுர் 

தருமமோவுயிர்கிலை தளர்ர்துவாடுமேன் 

மருமமீதூன் றியவாவிற்போழ்வதே, | 

இன். குரு -நிறம்பொருந்திய மணி:இரச் இன்ங்கள்.ப.இச் 

கப்பெற்ற, மேசலை - மேகலாபரணமணிர்ச சமயந்தியின த) 

குவளை - நீலோற்பலம்போன் ற, கண்கொலோ-கண்ணோ, பொருக 

போர்செய்சன்ற, மதன் -மன்மசனுடைய, பகழியோ. பாண 

மோ, பொய்ம்மை - மொய்யுளா, தீதெனும்-கு நறமென் துசொல் 
லும், தருமமோ-௮ தமோ, உயிர்நிலைஃ-ச€ீவரிலையான a, sort ge 

தளர்ச்செயெடைந் து, வர்டுமென் - மெவிவேனாயெ வென்னுடைய, 
மருமமீ து-மார்பினிட த இல், ஊன் றிய-)ைச்கச்செய்ச, வர்ளில்ஈ 

வாளாயு,ச,ச்சைப்போல், போழ்வது - பிளக்சன்ற து omy, 

மேகலை - எட்டுச்சரமுள்ளு. தமயந்தி சண்ணோ மன்மத 

பாணமோ பொய்யுரை சென்னும் தருமமோ என்மார்பினிட. ச 

தில் வாட்படையோலும் பிளப்பதெனக்கூட்கெ. சகண்செொலோ 

பகழியா தருமமோவெனலால் ஐயவணி,. வாளித்போழ்வேேேயெ 
னலால் உவமையணி. இவ்விரணடிங்கலந்து வருதலால் கவவை 

பணி, ப 7 (௨௯) 

என்னும்விள்ளா சபர் இருக்குமேழு௮ர் | 
சன்னைய 0 க் மெய்தி த நுமன்றெனுப் 

9௮



ware” OAL. BLO, 

புன்னகைகோட்டுமெய்புழுங்கும்வெய் தயிர் த் 
தன்னமுன்னுரைத்தவையனை ததுமெண்ணுமால். 

(-ள். என்னும்-இப்படியென் றசொல்லுவான், விள்ளாது- 

பேசாமல், அயர்ந் இருக்கும் - துன்பப்படுவான், ஏமுறும்-மயங்கு 

வான், சன்னையுமறக்கும் - தன்னையுமறப்பான், மெய்-உண்மை 

பொருந்திய, தருமம் - அறம், ஈன்றெனா-ஈல்லதென்று, புன் 
னகைகோட்டும் - புன்சிரிப்புக்கொள்ளுவான், மெய்புழுங்கும்- 

உடல்வெதம்புவான், வெய்துயிர்த்து-௮ச்சமடைந்து, ௮ன்னம்- 

௮ன்னப்புள்ளானத, முன்னுரைத்தவையனைததம் - (தாதா 

போய்வந்து) மூனசொல்லியசெய்இ யாவைனயயும், எண்ணும்- 

நினைப்பான் எ-று. 

காம்பீர நடையுடையவ ஸாதலால் விள்ளாசயர்ந் திருக்கு 

மென்றும், செய்வதும் சலிர்வதுந் தோன்றாமையால் ஏழமுறு 

மென்றும், இப்படிப்பட்ட சிந்சையுடையவனாசவின் சன்னையு 

ம்றச்குமென்றும் சத்இியமில்வாலு வருச்துவசாகலின் வஞ்சப் 

புகழ்ச்சியாச் சருமன்றெனாப் புன்னகைகோட்டுமென்றும், இச 

னால் அகத்தில் ௮இச சாபமுண்டாகையால் மெய்புழுங்குமென் 

றும், தருமத்திற் குடன்பட்டவனாகையால் இனிசனக்குக்டை 

யாளென்னு நிச்சயத்சால் வெய்துயிர் ச்தென் றும், பெறா சபொரு 

வின்மேல் ஸிருப்பம் ௮.இகரித்தலால் (அன்ன முன்னுளரைத் 

தவையனை ததுமெண்ணு” மென்றுஞ்சொல்லினார் - வரு த தமிகு 

இியின் நகைசெய்வது. “இடுக்கண் வருங்கானகுகவசனை, யடுத் 

தூர்வ தஃதொப் பதில்” இசனாஉறிக. பகையில்லாமல்ஒருகாலச் 

இலே கூடச்தக்க என்னும் அயர்க் இருக்கு மூசவிய பலவற்றிற் 

குச் கூட்டச்தைச்சொல்லு தலிளாலே கூட்டவணி. (m0) 

முற்திழைவனமுலைமுயங்குகன்னலம் 
பெத்றிலனெனினும்வேள்பெய்யும்வாவியான் 
மற்றுயிரிறப்பினும்வானவேந்தெரடு 
சொற்ற துமறுக்கிலனென்றுசொல்லுவான். 

இ-ள். முற்று - முற்திய, இழை - ஆபரணங்களையணிகர் ச 
சமயக் தியின து, வனம் - அழகிய, முலை - தனங்களை, மூயங்கும்- 
தழுவுகன் ற, நன்னலம் - நல்லசுக,ச)௫, பெந்றிலனெனினும்- 
பெருமற்போனேனாயினும், வேள் - மன்மசனானவன், பெய்யும்- 
சொரிகன். ற, வாளியால் - பாணங்களினாலே, உயிரிறப்பினும்- 
ஆவிமாயினும், வானவேந்தொடு -- இந் தானுடன், சொஜற்றது- 
சொல்லியதை, மறுக்கலென் -- சடுக்கசமாட்டேனென்று நிச்சயித் 
துச்கொண்டு, சொல்லுவான் - சொல்லுனெரறான் எ-று.



தளன்றா துப் படலம், உ௭எடு 

மூற்றுதல்- வளைத்தல், மற்று - அசைநிலை. இம்மைப்பய 

னை ச் துரும்பெனரினைத்து மறுமைப்பயனை விரும்பிய காம்பீர 

நடையை யுடைய சத்தியசந்தனாகையால் இவ்வாறு கூறினா 

னென்க. (௩௧) 

எப்பொருளாயினும்யாவருள்ளமுகங் 

கைப்படுநெல்லியங்கனியிற்காணுநீர் 

துப்பிதழ்மடர்தைபாற் றா தபோகெனச் 

செப்பியதெவன்கொலெஞ்சிக்தையோர்ர் துமே. 

|,தா.துபோகச்சொல்லிய இக்திரனைக்சுதித் த ஈளன்சொல்லல்.] 

௫-ள். எப்பொருளாயினும் - எந்தப்பொருளானாலும், யாவ 

ருள்ளமும் - எவர்களுடையமனமும், கைப்படு - உள்ளங்கையிற் 

பட்ட, நெல்லியங்கனியின் - நெல்லிப்பழத்ைதட்போல, காணும்- 

அறி௫ன் ற, கீர் - நீவிர், துப்பு உபவளம்போன் ற, இதழ்- அதச் 

சையுைய, மடந்தைபால் - சமயந்தியினிடச் ௪, தாதுபோக 

என - தூதுபோவென்று, எம்- எங்களுடைய, சிந்ைை-மனச் 

ச, ஓர்ந்தும்- தெரிந்தும், செப்பியது - சொல்லியது, எவன் 

கொல் -யாதுகொல். எ-று, | 

என்னுள்ளம் அவளிடத்தும் ௮அவளுள்ளம் என்னிடத்தும் 

ஒருமித்து ரின் றசென்பத தோன்ற எஞ்சி யோர்ந்துமென ச் 

தன்மைப்பன்மையாகச் சொல்லினார். “ஒரு தலையா னின்னாது 

காமங்காப்போல - விருதலையானு மினித” எனவிருத்தலால் 

ஒ.ச்சுசாமமுள்ள வெனக்கன்றி ஒருதலைக்காமமுூள்ள வுனக்குச் 

சந் துபொருந்தாதென்பது கருத்து. நெல்வியங்கனிபிலென் நமை 

யால் உவமையணி, போக என்பதில் ௮அகரக்தொகுசத்தல்,. (௩௨) 

வழங்கெ.நும்முரைமறாதுசென்றியான் 

மொழிக் தனனாயினுமுன்னேோரயெனை 

விழைந்தவத்தளிரியல்வெள்குரறாதுளங் 

குழைர்துநும்பான்மணம்பொருரக் தல்கூடுமோ. 

[சீயேசெல்கென்ற இச்திரனுக்கு உளன்சொல்லல்.] 

இ-ள், வழங்கயெ - சொல்லிய, நம்முரை -- உம்முடைய 

சொல்லை, மறாது -மறுச்சாமல், யான்சென்று -- யான்போய், 

மொழிக்தனனாயினும் - சொன்னேனானாலும், முன்னரே - முன் 

னமே, எனைவிழைம்த - என்னைவிரும்பிய, ௮தளிர்இயல் - அச் 

சமயந்தி, வெள்குறாது - காணாமல், உளம்குழைந்து - மனவ்



௩௭௭ OGL. தம், 

சனரகந்து, மம்பால்- உம்மிடத் இல், மணம் - விவாகத்தத்கு, 

பொருந்தல்கூடுமோ - சம்மதிப்பாளோ எ-று. 

மூன் - காலப்பொருளில் வந்.ச இடைச்சொல் ௮ர் என்னுஞ் 

சாரியை பெற்று நின்றது. தளிர் இயல்- உவமத் தொகைப் 

புறத்துப்பிறக் ச அன்மொழிச்சொகை. சளிர்போலும் இயவினை 

யுடையாள் என்பது பொருள். யான்விழைந்தவென்னில் சன் 
னறிவுச் சேலாசென்பதுபற்றி எனை விழைந்த வென்றான. 

விழைச் சவனாசலால் யான்சொல்லுவசற்கு எஇர்மொழிகொடுச் 
சற்சே காணும். ௮ல்ஙனீம் நாணுபவள் எவ்வாறு கின் விவாகச் 

அற்குச் சம்மதிப்பாளென்பது கருத்து. (௩ ௩.) 

என்னவேந்துரைத்கலுமிசை த்தசொன்மரு 

நின்னைமெய்ப்பர தனைநிகரில்பார் த் தனை 

முன்னினுகினை த் தவையனை த்துமுற்றுமா 

லன்னரீயேடுனே தரியதாகுமே. 

[என்னால் நுற்றுமோவென்ற ஈஎலுக்கு 

__ இந்திரன் சொல்லிய _து.] 

-ள். என்ன - இப்படியென்று, வேந்து - நளமகாராசனான 

வன், உஸரச்சலும்-சொல்லலும், இசைச் -சொல்விய, சொல்- 

சொல்லினை, மரு -மறுக்காச, கின்னை-உன்னையும், மெய்-உண் 

மையையுடைய, ப.ரதனை - பர தனையும், நிகரில் - ஒப்பில்லாத, 

பார்த்தனை - ருச்சுனனையும், முன்னினும் - கினைத்சாலும், 

சினைச்சவையனை ததும். நினை த தகாரியங்கள்யாவும், முற்றும்- 

முடியும், ௮ன்ன - அதி தன்மையையுடைய, நீ - நீயே, ஏ௫ல்- 

போனால், எது - எந்தக்காரியம், ௮ரியதாகும் - அருமையை 

யுடையதாரும் எ-று. ஆல் -- ௮சைகிலை, 

வேந்து - விகுதி செட்டுஙின் ந உயர்திணைப்பெயர், கார்த்த 

வீரியன் பிரசையின் புச் இரனல்லாஞசைவும் பார்ச்சனெனகம் 

கூறியது, அர்ச்சுனன் என்னும் பெயருண்மை பற்றியென்க, 

பரதன் அர்ச்சுனன் எனப் பொதுப்படக்கூறினும் சகுந்தலை புச் 

திரனாகய பா,சனும், ஏகையபுச்்இரனாஇய கார்த்தவீரிய அர்ச் 
சுணனுமெளச்சொள்க. பரசனை இராமற்ளெவவென்றும், பார்த் 

தீனை வீமற்ளெவலென்றும், பொருள்கொள்வாரு முண்டு, அவ் 

வா கொள்ளிற் சாலவேற் துமைப்படலானும் வட நூலுரையுடன் 
மாறுபடலாலும் சான்றோ ராட்டியல்லாமையாலும் மாபுவழுவாக 
லானும் இழுச்சாமென்௪,



Sorex MT HL படலம், ௩௭௭ 

'தரைதிருச் திய€ர வைனீய னென்னுந் சனிக்குடைப் 

பிருது வேந்தனையும், விரைமலர்ச் தொடை *யே கையன் றரு 
கார்த் சவீரிய வருச்சுனன் ரனையு, முரைசகுட் தலைபுச் தரனெ 

னும் பரதனொநெள ஊளையுமொரு செயற்குப், புரையறச் செல் 

ஓம் பொழுது துன்றின. ரப் பொருள்பெறீடு விரைந்துமீள் 
குவரால.? ் 

இச்செய்யுள் வடநூலுளை மேற்சோளின்படி. மொழிபெயர் 

க்கப்பட்டது. பிறர்க்கும் உன்னினைப்பால் மூடியுங்காரியம் நீயே 

சென்றால் மூடிதற்குச் சந்தேகமில்லை யென்றலாற் செய்யுட் 

(பாநட்பேறணி. (௩ ௪) 

இனையனவாசவனிபம்புமெல்லையின் 
வனைமலர்க்கோதைதன்வயத்தனாகயுக் 
தனியறனிழுக்குறா ச் தகையனா தலி 
னனையதற்கியைந் தனனலங்கல்வேலினான். 

[களன் தாதுசெல்லச் சம்மதித௪.த.] 

இ-ள். வாசவன் - இக் தானானவன், இனையன - இச்சன் 

மையவாயெ சொற்களை, இயம்பும் எல்£லழின் - சொல்லுகின் ற 

பொழுதில், வனை -கட்டன்ற, மலர்க்கோசைதன் - மலரை 

பணிக் ௪ கூக் தலையுடைய தமயந்தியின த, வயத்தனாகியும்-வசப் 

பட்டவனாயிருந்தும், தனி - ஒப்பற்ற, அறன் - தருமத்தினின் 
தும், இழுக்குறா - கெடுசலடையா ௪, சகையனாசலின் - குண் 

சையுடையவனா சலால், அ௮னையதத்கு - அவ்விந்திரன்சொன் 

ன தற்கு, அலங்கல் - வெற்றிமாலையைத் தரித் ச, வேலினான்- 
வேற்படையேந்திய ௩ளஎமகாராசன், இயைந்தனன் - உடன்பட் 

டான் எ-று, (௩௫) 

பொருந்தியமன்னர்கோன்பொம்மல்வெம்முலைத் 

திருந் திழைகடி நகர்ச்சேமமாகிய 
வருர் இறல்வாயிலோரறிவுறாு துபோய் 
வருந் திழன்யாதெனமறித்துங்கூ நினான், 

* ஏகையன் புதல்வன் கார்த்தவீரியாச்சுனன் என ஈண்டுப் பேசப்பட் 
டது. பார்ச்சவ புராணத்திலே இரு தவீரியன் புசல்லள் ஆசலிற் கார்த்த வீரி 
யன் எனப் பெயர் Curbs தென்று கூறப்பட்டுள ௮. அதனைக் இரு தவீரியன் 
மகப்பெறுபடலத்திற் காண்க. அன்றியும் கூர்மபுராணம்சரிதரவம்சமுரை 5௧ 
அத்தியாயத்தில், ''கன்னலின் நுயர்ர்த திண்டோட் wash mare naar 

கை - யெந்நிலத்தரசும் போற்றுங் கிறாதகீரிய ளென்பாரால், (௨௧) எத்.தம 
வார்புக மங்கவன் மகனிராவணனை - யார்த் தவன்சிறைப்புருத்தி டெவ்வுல 
கமு மடர்த்த - கரர்த்தலீரியனாகும் (௨௨) என்லு மிச்செய்யுள்சளாறு 
(ுணர்க,



RV Dy நைட தம, 

[8 செல்லத் தடைய/ுளதோ வென்ற இந்திரனுக்கு 
நளன் சொல்லிய.து.] 

௫-ள். பொருந்திய - சம்மதிட்பட்ட, மன்னர்கோன-நளன், 

பொம்மல் - பொலிவுபொருந்திய, வெம் - விருப்ப,ச்சசத ௬ 

இன்ற, மூலை - தனங்களையும், இருந் திழை - இருச்,சமாகிய ஆப 

ரணங்களையு மணிந்ச சமயந்தியினுடைய, கடிநகர் — புதுமை 

பெற்றநசர்க்கு, சேமமாகிய - காவலாஏய, அருந்திறல் - அரிய 

வல்லமையையுடைய, வாயிலோர் - வாயில்காப்பவர், அறிவுரு.து 

போய் - அறியாமற்புகுந்து, வருந் திறன்-வருன் விசம், யாசெ 

ன - எப்படியென்று, மறித்தும் - மறுபடியும், கூ.றினான்-சொல் 

லினான் எ-று. (௨௪) 

வ்ட்புலர் தனிபு ரர் தருளும்வேர்தர்கோ 
னட்பொடுமினியனகவின் நியாவர்க்குங் 

கட்புலனாலுருக்காண்கிலா ததோர் 

* நுட்பநூல்விஞ்சையைந தன்.றிட்டானரோ. 

[மறைந் துசெல்வதற்கு உபாயமுளதோவென்ற 
Fa MEG இந்திரனருளியது.] 

௫-ள். விட்புலம் - விண்ணுலகச்சை, சனி - ஒப்பற, புரக் 

சீருளும்-காக்கன் ற, வேந்தர்கோன்-இக்திரனான வன், நட்பொ 

டும் - சனேகச்துடனே, இனியன - இன்சொற்களை, ஈவின் நு- 

சொல்லி, யாவர்க்கும் - எவர்களுக்கும், கட்புலனால் - கண்ண றிவி 

னால், உரு - வடிவச்சை, காண்டுலாது - அறியப்படாத, தாகிய, 

ஓர் - ஒரு, நுட்பநால் - நுண்ணிய நாலித் சொல்லும், விஞ்சை 

யை - மந்திரத்தை, நுவன்றிட்டான் - சொல்வீிஞன் எ-று. 

விஞ்சை--மந்திரத்துக்கா தலால் ஆகுபெயர். (௩௭) 

பெறலரும்விஞ்சையும்பெற்றுவானவர்க் 

இறையவனிணையடி யிறைஞ்வெண்டிமிர் 

நறைமலர்க்கூர்தலாணகரிகண்ணுவா 

னறைகழலிலங்கு காள.ரசனேகினான். 

இ-ள். பெறலரும் - பெறுதற்கரிய, விஞ்சையும் - மந்திரத் 

தையும், பெற்று - பெற்றுக்கொண்டு, வானவர்க்றையவன்-இக் 

gt agra விஞ்சை என்றது அதர்வண பாகத்துட்கூறப்பட்ட மாலி 
சாஞ்சனம் என்னும் மந்திரத்தை என்க, மாலிகாஞ்சனமாவ.து - தன்லுருத் 
செரியாமல் எங்கனுஞ்செல்ல விழைவோற்கு அங்கனஞ் செய்யும் வன் 
மையை.புடைய மந்திரம், இவ்விஞ்சையைக் கொண்டவரே விஞ்சையர், 
வித்தியாதரர் எனப்பட்டார்,



நளன்றா துப் படலம், ௩௭௯ 

தரனுடைய, இணையடி - இரண்பொதங்களையும், இறைஞ்ச9- 

வணங்கி, வண்டு - வண்டுகள், இமிர்-ஒவிக்இன் ற, நறை-தேனொ 

முகுகன்.ற, மலர் - மலரையணிக்ச, கூரக்சலாள் - அளகபாரச் 

தையுடைய சமயக்தியின து, நகரி - குண்டின புரத திலே, கண் 

ணுவான் - சேரும்பொருட்டு, அறை - ஓலிக்சன் ற, கழல் - வீரக் 

கழலானது, இலங்கு-பிரகாசிக்இன் ற, தாள் - பாத, ச்ையுடைய, 

அரசன் -௩௭என், ஏ௫னொன் -போனான் எ-று. 

கெடுகொள் தவஞ்செய்து யோசெளும் அடைதற் கரிதாகலிற் 

பெறலரும் விஞ்சையெனப்பட்டது. எடுக்தகருமம் இடையூ 

றின்றியினிது முடியும்பொருட்டு உலகவழச்கப்படி கடவுளரை 

வணங்குவது முறைமையாசலின் *வானவர்க்கறையவ ணிணையடி 

யிறைஞ்ச' மெனப்பட்டத. இதுமுசல் ௩-பாட்டுக்களாற் குண் 

டினபுரதஇரங்குச்செல்லுசல் சொல்லப்படுகின் நன. (௩௮) 

பண்ணமை உந்தன்மான்றேரிற்பார்புக 

முண்ணலுமிமையவராரவம்பின்செல 

மண்ணிடைவானவர்மகளிர் கம்மெசடிம் 

விண்ணிிந் இருர் தனஈசரமேயினான். 

-ள். பண்ணமை - சல்லணையமைச் த, கூக்தல்-புறமயிரை 
யுடைய, மான் - குதிரைசட்டிய, தேரில் - இரதத்தில், பார்- 

பூமியிலுள்ளார், புகழ்-புகழ்னெற, அண்ணலும் - நளமகாராச 

னும், இமையவர் - தேவர்களுடைய, ஆர்வம் - அசையான து, 

பின்செல- பின்னோமெதாடா, மண்ணிடை - மண்ணுலகத் தில், 

வானவர் மகளிமொடும் - அரம்பையருடன், விண் - சுவர்க்கமா 

னது, இழிர்் திரு சன - இழிர்திருந்கதையொச் த, ஈகரம் - குண் 

டினபுர.தைத, மேயினான் - பொருந் இனான் எ-று, 

இது குண்டினபுரலென்னும் பெயரினாலே மாத்திரம் வேற் 

௮ஈகராகச் சோன றுவசன் றிச் சசகலசம்பத தும் நிறைந் திருக்கன் 

படியால் அம.மாவதஇியென்பதற்குச் சந்தேகமில்லை யென்பது 

கருச்து. ஆர்வம் பின்செல வென்றது உடனிகம்ச்சியணி. மண் 

ணுலகத்துள்ள இர்கசரை வானவர் மகளிரொட மண்ணினிழிக் ச 

விண்ணெனக்குறிச்தமையால் தற்தறிப்பணி. மான்-ன், சாரியை. 

வாம்பரித்தேரினின் றிழிர் துவண்டுளா 

தேம்பொ திரறுமலர் த்தெரியன்மார்பினான்.



' £0 ப "நைடதம், 

காம்புறழ்தோளினாள்செவ்விகாண்குறு 

மேம்பலிதகோரகரெய்தினனைரோ. 

இ-ள். வாம் தாவுகன்ற, பரி கு திரையையுடைய, தேரி 

னின் நிழிர் ௫ - தேரினின்றுமிறங், வண்டு-வண்கெளானவை, 

உளர் - ஒவிக்கின் ற, சேம் - வாசனை, பொதி-நெருங்கிய, 5௮ம்- 

பரிமளம்பொருந்திய, மலர் -மலராற்றொடுச்ச, தெரியல் - மாலை 

யணிம் ௪, மார்பினன் - மார்பையுடையவனாகிய களமகாராசன், 

காம்பு - மூங்கிலை, உறழ் -ஒத் ச, தோளினாள் - சோளினையுடை 

யவளாகிய சமயந் தியின ௮, செவ்வி - அழகை, காண்குறும்-காண 

வேண்டுமென்ற, எம்பலின் - ஆசையினாலே, கோககர் - குண் 

WOT UT FOO S, TH Senor — அடைந்தான் எ-று. (௪௦) 

உருகுதங்கொழுகர்பாலூடிநீத் தநல் 

விரைகமழ்தெரியலுமின்செயா. ரங் 

குருமணிக்கலன் களுங்குலவு வ இவா 

யெரிமணிப்பூணினானிடறியேகனான். 

[இது முதல் ௨௫-பாட்டுக்களால் இவன ெல்லுகையி 

னிகழ்ந்தவை சொல்லப்படுகின் ற.து.] 

இன். உருகு - விருப்பத்தால் தளர், தம் - தம்முடைய, 

கொழுநர்பால் -கணவரிடசத, ஊடி- பிணங்கு, நீத.த- நீக்யெ, 

நல் -நல்ல, விரை - வாசனை, சமழ் - வீசுகின்ற, தெரியலும்- 

மாலையும், மின்செய் - பிரகாச தசைச்செய்கின் ஈ, ஆரமும்-பசக்க 

மும், குரு- நிறம்பொருக்திய, மணிச்சலன்களும் - இரச் இனாபச 

ஊணமும், குலவு - பிரகாசிச்சன் ற, லீ.திவாய் - வீதியினிட சதல, 

எரி- ஒளியையுடைய, .மணி- மணிகள்பதிச்2, பூணினான் - ௮ப 

ராணத்சதையுடைய நளமகாராசன், இடறி - காலீனாலிடறிக் 

கொண்டு, ஏஏனொன் - போனான் ஏ-று, 

மிகுந்த அன்புடையோரென்பசதரற்கு உருகுதங் சொழுக 

சென்றும், அவரிடத தும் ஊடினாலன் றி இன்பம் பயவாமையால் 

ஊடியென றம், ஊடவில் தம்மெய்யிலணிவன வற்றில் வெறுப் 

புண்டாதவில் நீச வென்றும், செல்வச்செருக்கனால் நாடோறுங் 

கழிச்செறிவசாசவிற் குலவுவீதிவாயென்றும், காலால் நடந்து 

செல்வோனாசவில் இடறியேனொனென்றும் சொல்லினார். செல்வ 
மிகு இியைச் சொல்லு தலால் வீறுகோளணி, (௪௪)



நளன LOT துப படலம், ௩.௯ 

மனங்கவர்வனப்பமைவடி.வினன் றியுங் 
கனம்பயில்வாயிலோர்காண்குறாவகை 

சிெனங்கொள்கூரிலையவேற்செம்மல் போதலா 

லனங்கனென்றுரைப்பதற்கையமில்லையே. 
ள். மனம் -மன த்தை, கவர் - கவர்ந்துகொள்ளுகன் ர, 

- வனப்பு- அழகு, அமை - அமைநக்ச, வடிலின் - வடிவினாலும், 

அன் றியும் - அல்லாமலும், சனம் - மேகங்கள், பயில் - சஞ்சரிக 

இன் ற, வாயிலோர் - வழியிலிருக்குங் சாவலாளர்கள், காண்குரு 
வசை - சாணாசவிதம், னெங்கொள் - கோபங்சொண்ட, கூர்-கூர். 

மைபொருக்திய, இலைய - இலையையுடைய, வேல் - வேற்படை 
யேந் திய, செம்மல் -எமகாராசன், போ சலால் - செல்கறெபடி 

யால், ௮னங்களனென்து - அருவத்தையுடையவனாயெ மன்மத 

னென்று, உரைப்பதந்கு - சொல்வதற்கு, ஐயம் - சந்தேசம், 

இல்லை - இல்லை எ-று. இது தற்தறிப்பணி. (௪௨) 

கண்ணகன்மணிக்கடைக்காவலாளர்தா 

ஈண்ணினரெவரெனவெவசைகாடினுக் 

தண்ணறுந்தெரியலான்றன்னையாமென 

வெண்ணிவெம்மடங்கலினெருத்தங்கோட்டுமால். 

௫-ன். கண்ணகல் - இடமசன் ற, மணி - அழூயெ, கடை- 

வாயிலிலிருச்செ் ற, காவலாளர்தாம் - காவல்செய்வோர், நண்ணி 

னர் - வந்தவர்கள், எவரென - யாவமரென்று, எவமபைநாடினும்- 

யாரைகாடிப்பாச்ச்இனும், சண் - தண்ணிய, நறும் - பரிமளம் 

பொருந்திய, தெரியலான் - மாலையையுடையவனாயெ நளமகாரா. 

சன், தன்னையாமென-தன்னையாகுமென்று, எண்ணி-மினை தத, 

வெம் - வெவ்விய, மடங்கலின் - சிங்கச்தைப்போல, எருத்தங் 

கோட்டும் - இரும்பிப்பார்ப்பன் எ-று. | 

இவர்கள் நம்மை எவ்வாறு பார்த தார்களென்டற ஆச்சரியத்: 

தினாலே திரும்பிப் பார், சானென்ச, சிங்கச்துச்கு.ச் சான்வந்: 
சவழியைச் தஇரும்பிப்பார்தச வியற்கையென்ச. மடங்கலினென் 

மையால் உவமையணி. மறைக்துசெல்றலு மவனியல்பு கூறு௪ 

லால் தன்மைநல்ற்சியணி, இவ்விரண்டுங் சலச்தலாற் கல 

வையணி. (௪௩) 

மலாபயில்வாவிதோய்மா தர்.நுண்டுகி | 

லலைபுனனனை தலுமல்குனோன்றலாற்



Pi 0/2. நைடதம், 

கலைவலான்கண்முகழ்தே தகக்காண்குருண் 

முலைமுகடமுர் துறவொருக்திமுட்டினாள். 
இ-ள், மலர்பயில் - மலர்கள்கெருங்கெ, வாவி-தடாகச இல், 

சோய் - முழுகயெ, மாதர்- மடவாருடைய, நுண் - நுண்ணிய, 

துல் - அடையானது, அலை- அலைவீசுகன் ற, புனல் - நீரிலே, 

நனை தலும் -- நனைந்தவளவில், அல்குல் - நிசம்பமான த, தோன் 

தலால் -தெரிசலால், கலைவலான் - அற நூலில் வல்லவனாகய 

நளமகாராசன், சண்முடழ்த்தேக - சண்களை மூடிக்கொண்டு 

போக, காண்குரறாள் - சாணாளாக, முலை - சனங்களினுடைய, 

மூகடு-உச்சி, அழுந்துற - அழுக்தும்படி, ஒரு,த்.தி - எதிர்ப் 
பட்ட வொருஈங்கை, முட்டினாள் - மூட்டினாள் எ௩று. 

அறச் தின்வழி நித்போனாசலாற் பிறமாதர்களுடைய மறைச் 

சீத்குரிய உறுப்புக்களை நகோச்குசலிற் பாவம் உண்டாகுமென் 

இஞ்சிச் கண்களை மூடிச்கொண்டான். பின்பு எதிர்ப்பட்டவ 

ளுச்கு இவனுருச் தெரியாமையாலும் இவன் கண்களை மூடிக் 

கொள்ளு லாலும் அவள்வருவது தெரியாமல் முட்டிக் கொண் 

Lon Gem ors. | (௪௪) 

காமுறுமொருத்்தஇிதன்வதனங்கண்டகண் 

கோமகன்முகிழ்தீதலாற்கோதைமார்முக 

மாமதியென்பதுமன்னன்்செய்யசண் 

டாமரையென்ப துர் தககவாயவே. 

இ-ள். காமுது - விரும்புதற்குரிய, ஒருத.இி - ஒருமங்கையி 

னுடைய, வதனம் - முகதைச, கண்டகண்-பார்த்ச கண்களை, 

சோமகன் - ௩எமகா.ராசன், முகிழ்ச்.சலால் - மூடிக்கொள்ளு த 

லால், கோசைமார்முகம் - மாதருடையமுகம், மா - பெரிய, 

மதியென்பதும் - சந்திரனென்று சொல்வதும், மன்னன்-இக்ச 

களம்காராசனுடைய, செய்ய- சிவந்ச, கண் - கண்கள், தாமலா 

யென்பதும் - தாமரைமலென்று ரொல்வதும், தச்கவாய - சகு 

இயாயின எ-று. தன் -அசை, 

இவன் விரகமூடையோனாசலால் ௮நக்ச மங்கையர் முகச் 

ைைக்கண்டு மனமயங்கிற் பாவமுண்டென்றுமூடிக்கொண்டான். 

அது அவர்முக தைச் சந்தானென்பதையும் இவன்கண்சளைச் 

தாமரையென்பசையும் நிச்சயப்படுச் தியது, தச்சசாய வென 

லால் தததியணி. (௪



நளன்மாதுப் படலம், ௩௮௩ 

Osiusm paps sod J 5550 5@) 
' வையனுங்கடைக்கணானோக்கவன்பிெ தன் 
ஜெய்யும்வேள்கணை மலரிதயமோர்ந்துமால் 
பொய்யெனவருச்சனைபுரிதல்போன்றதே. 

௫-ள். செய்ய- வந்த, சண் - கண்களை, மூகழச்திடல்- 

மூடிச்கொள்வதும், விழித்தல் - விழிப்பதும், தீசெனா - குற்ற 
மென்றுகினை தது, ஐயனும்-5ளமகாராசலும், கடைச்கணானோக்க- 

கடைக்சகண்ணினாலே பார்க்க, அன்பிசென்று - இது ஆசையி 

னாலே பார்ப்பசென்று, எய்யும் - பிரயோகஞ்செய்கன் ற, வேள்- 

மன்மசனுடைய, கணைமலா்-பாணமலர்கள், இதயம் - கருச்சை, 

ஓர்ந்து - அறிந்து, மால் -மயக்கமானது;, பொய்யென - பொய் 

யென்று, அருச்சனை - பூசை, புரிசல்போன்றது - செய்வது 

போலுமாயிற்று. எ-று. 

சண்களைமூடில் ௪ திர்ப்படுமா சாதெரியாமல் முட்டிக்கொள் 

தாலும், திறக்ல் அவர்களது அழிய வடிவநோக்கு தவிற பாவ 

முண்டாதலானும் இப்படியன் நிக் கடைக்கண்ணால்கோச்கஇினான் , 

௮ங்ஙகனகோச்குவசை அன்பு நோச்சென்றுலினைச்து மன்மதன் 

ரொ ௪ மல.ரம்புகள் ௮வன் மன ச்தையழிந்து மயக்கமில்லா 

மையால் வீணாகாது அர்ச்சனை செய்வதாயிற் றென்ச. (௪௬) 

தெரிவையென்றுருவெளியோசசெப்பிய 
வரசனதுரையசரீரியாமென 

வெருவியமா தர்சொற்கேட்டுவெள்குரு 
வு ருவெளியி துவெனவு்ளக்ேே தறினான். 
இ-ள், தெரிவையென்று - சமயந்தியென்று, உருவெளி 

யோடு உருவெளிச் தோற்றச் துடனே, செப்பிய - சொல்விய, 

அரசனது - நளமகாராசனுடைய, உரை - சொல்லை, ge Aur 

மென - ஆகர்யவாணியாகுமென்று, வெருவிய - பயந்த, மாதர்- 

மாதருடைய, சொல்கேட்டு-சொல்லைச்கேட்டு, (அந்களனான வன்) 

வெள்குறு - காணி, உருவெளியிதுவென - உருவெளிச்தோற்ற 

மிதுவென்று, உள்ளம் -மனம், தேறினான் - தெளிவையடைந் 

சான எ-று, 

உருவெளிச்சோத்றமாவது சன்னால் விரும்பப்பட்ட பொருள் 

போல் எதிரேசோன்று சல் செப்பியவுரையென்பது இந்திரா 

,தஇகள் சமயந் திக்குச்சொல்லும்படி சன்னொடு சொல்லிய செய்தி 

சளாம். அவளைகச்சண்டுட் சன் விருப்புச்குரியவற்றைப் பேசா 

மல் இவ்வாறு சொன்னானென்று பொருள்சொள்வானென்னில்



௩௮௪ CHL. SLD, 

௮றத்தின்்வழிச் தூ.துசெல்வோர்க்கு வழுவாசலாலும், இதற்கு 

முன்னூலாகிய வடமொழியு எிருத்தலானு மெனச்கொள்க, 

மார்க்கு ௮ச்ச மியற்கை யாதலின் இதுசெய்வமோ மர்யமோ 

வென அசரீரிச்கு வெருவினாரென்ச. அவர்களுரையால் ௨௫௬ 

வெளிச் தோற்றச்தோடு சொன்ன இரசசயமான தன்சொல் 

வெளிப்பட்டசென்று தெளிந்து நாணுற்றானென்௧, (௪௭) 

விழைவெலும்பாகெறிர் தமரர்விஞ்சையார் 
தழைமுகபடா ததமை தறுகண்வாசணங 

கழைம தனியற்றியகருங்கண்மங்கைய 

ripe gp ம்படுகு தி யாழ்ற் த தில்லையால், 

௫-ள். விழைவெனும் - இுசையென்டுற, பர்கு - பாச்னை, 

எறிந்து - தள்ளி, அமரர் - தேவர்களுடைய, விஞ்சையாம் - மந் 

இரமாகிய, தழை- சழைக்க) முகபடாத்து - முகப்போர்வையி 

னாலே, அமை- பொருந்திய, சறுகண் - அஞ்சாமையையுடைய, 

வாரணம் 5 யானையானது, கழைமசன் ௩ கருப்பு வில்லேந்திய 

மன்மதன், இயற்றிய - செய்ச, கருங்கண்ஃதரியகன்களையுடைய, 

மங்கையர் - மாதருடைய, அழசெனும் - அழகென்் துசொல்றும், 

படுகுழி - பள்ள த.இல், ஆழ் சது இல்லை-அழுக் திய தில்லை எ-று, 

ஆல் ~ Dowd, 

நளனை யானையர்சவும், விழைவைப் பாகனாகவும், விஞ்சை 

யைமுகபடர்மாகவும், ஆரோபித்தலால் உநவகவணி. தாது 

செல்லுமிடத்து ௮ற,ச். தன்வழி மகளிர்விழைவை நீக்கியோனாக 

வில் அவர்கள் அழல் மயங்கவில்லை யென்பது கருத்து. (௪௮) 

அங்கலுழ்மேனியவணங்கைராடொறு 

மெங்கனுங்காண்குறுமயக்கமேனைய 

பங்கயவாண்முகப்பாவைமாரையம் 

மங்கையென்றெண்ணுறுமயக்சர் தத்ததே. 

_. இ.ள், ௮ம் - அழசானது, கலுழ் - ஒழுகுகின்ற, மேனிய 

மேணியையுடைய, அணங்கை - தமயந்தியை, நாடொறும் - எந் 

நாளும், எங்கணும் - எவ்விடத்திலும், காண்குறும் - உருவெளிச் 

சோற்றமாகக் காணுகின் ற, மயக்கம் - மயக்கமானது, ஏனைய- 

மற்றைய, பங்கயம் - தாமரைமலர்போன் ற, வாள் - ஒளிபொருக் 

இய, முகம் உ முகச்தையுடைய, பாவைமாரை ஃ மகளிரை, அம் 

மல்கசையென்று - ௮ந்2.ச் சமயந்தியென்ற, எண்ணுறும்-நினைச் 

சின்ற, மயச்கம் -மயக்சத்சை, தர்த்சது - நீச்யெது எ-று,
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அழகுமிகுதிபற்றிச் சலுழெனப்பட்டது. உருவெளித்சோற் 

றத்துக்கு நிகராயெ அக்சப்புரச் துமங்கையர் வடிவங்களில் ௩ள 
னுக்குச் தமயந்தியென்னு மயச்சம் ஏலனுண்டாகவில்லையெனில் 
அதனுறு தியாலென்க, (௪௯) 

க் ணங்குழைமுகத்இபர்கதர்த் துவிம்மிய 
சுண்ங்கவிரி எழமுலைச்சுவடுதாக்கயு 
மணிக்தகுங்குமமெழிலகலமூழ்கியு 
மணிர்தனர்போன்றனன்மன்னேோறனான். 

இ.ன், மன்னர் - அரசர்களுக்கு, ஏறனான்-ஆண்டுங்க தத் 
யெர்ச்ச ௩என், கணம்-கூட்டமாகய மணிபதிச்ச, குழை-குண் 

டலந்தரிச்ச௪, மூக்க்தியர் - முகச்தையுடையவராகிய, மாதர், 
கதிர்சது - காந்திபொருக்தஇ, விம்மிய-பருச்ச, சுணங்கு “ தேம 

லான்து, அவிர் - பிரசாசியாரின்ற, இளமுலை - இளமைபொருநக் 

Bu தனங்களுடைய, சுவடு - தழும்புகள், சர்ககியும் - மோதப் 

பெற்றும், ௮ணிந்த- தரித்த, குங்குமம் - குங்குமக்குழம்புகள், 

எழில் - அழகிய, அசலம் - மார்பினிடத்து, மூழ்கியும் - மூழ்கப் 
பெற்றும், மணந்தனர் - கூடினவர்களை, போன்றனன் — ஒச்ச 

னன் எஃறு., 

கூடினவர்க்கு உள்ள் குணம் இவனிடச் அண்டா சலின் 
மணக்கனர்போன்றன னென்ளுர். இது உவமையலங்காரம௩ 

கும், (௫௦) 

விளங்கிழையொருத் திபேரணியில்வேந்தெ.தி 
அளங்கலுமதிசபர்ேதோன்றநோக்இனாள் 
வளங்கெழுபுகழினான்மறையக்காண்கிலா 
ளுளம்புகுந்தொளித்தத வ்வுருவென்றெ ண்ணிஞள், 

ட-ள். விளங்கு - பிரகா௫ியாரின் த; இழை- அபரண ச்சை 

யணிந்த, ஒருத்தி- ஒருமா தானவள், பேர் - பெரிய, ௮ணியில்- 

சன்னாபர்ணத்தில், வேந்து - அரசனுடைய, எழில்- அழகான த, 

துளங்கலும் - பிரகாசிச்சலும், ௮ திசயம்-இச்ச ரியம், தோன் ற- 

உண்டாக, நோச்இனாள் - பார்த சாள், வளங்கெழு - வள்ம்பொ 

ருக் இய, புகழினான் - €ர்.ச் இயையுடைய நளன், மைய - மறைந் 

அதுபோக, காண்டுலாள்-சகாணா வளாக, உளஎம்-மன ச்சினிடத் த, 

புகுந்து - நுழைந்து, ஒளிச்சது - ஒளித்துச்சொண்டது, அவ்வு 

ருவென்று அவ்வடிவமென்று, எண்ணினாள் - நினை சதாள் எ-று, 

உளம் புகுந்தொளித் சதெனலால் ஈளனுடைய நிழன்மாச் 

தரம் அவளுடைய அணிமினின்றும் ரீவ்யெதல்லது ௮க்நளன் 
வியி



௩.௮௬ நைடதம், 

அவள் மனச்சைவிட்டு நீங்க வில்லை யென்பது ௧௫,௫௪2. மறை 
சீலில் உள்ளம் புகு சலைக் குறித் சலால் தற்தறிப்பணி, (டக) 

வாட்டிறன்மன்னவன்வனிதையபேரெமி 

திட்டியொண்க திருமிழ்செய்யவார்வடீஞ் 

சூட்டினனகலவிவவுருவு தோன்றயார் 

சகோட்டினென ச்சிலாகுறிப்பினாரிவார். 

இ-ள், வாள் - வாளாயுத.த் இலே, இறல் - வல்லமைபெற்ற, 

ம்ன்னவன் -. களமகாராசனானவன், வனிசை - சமயக்இயினு 

டைய, பேர் - பெரிய, எழில் - அழகை, தீட்டி - எழுதி, ஒள்- 

ஒள்ளிய, கதிர் - இரணங்களை, உமிழ் - உமிழ்செனெற, செய்ய- 

சிவந்த, வார் - நெடிய, வடம் - இர தகமாலைகளை, சுட்டினன் - 

சரிச்தனனாகி, அகல - நீங்க, இவ்வுருவுசோன் ற- டுக் தவடி.வந் 

தெரிய, யார் - எவர்கள், கோட்டினரென - செய்சாரென்று, 

சிலர் - இலர்கள், குறிப்பின் - குறிப்பினாலே, நாடுவார் - தேடு 
வார்கள் எ-று. 

ஸிஞ்சையைலிட்டு உரு ச்ெரியநிற்பினும் ஒருவராலும் வெல் 

லச்கூடாமைதோன் ற வாட்டிறன் மன்னவனென்றும், உருவெ 

முதுவதிலுங் சைபோயலனென்பதுசோன் ற வனிசைபேோழி 

நிட்டியென்றும், அவளிடத்தில் மிகுச அன்புள்ளவனென்பது 

சோன்ற வடஞ்சூட்டினனென்றும், அறிவினால் ௮வ்வன்பையும் 

நீசக்னொனென்பதுசோன்ற அகலவென்றும், இப்படிப்பட்ட உரு 
வமெழு இனரைக்கரணவேண்டுமென்கிற அவாவினாலும் இவனு 

ரு.ச் தெரியாமையினாலுஞ்சிலர் குறிப்பினாரவொரென் றுஞ் சொல் 

லினார். ஒருநாளுவ்காணா தவடிவை இவன் எவ்வாதெழுஇனனெ 

வில் 'முன்னேவெண்ணகைச் துவர்வாயணங்கெழில் பலரும் 

விளம்பினர் நின்மொழியவளென் கண்ணெதிரப்பட்டா”” ளென் 

றிருப்பசாலும், அன்னப்புள்ளானது காமரையிலையி லெழுதிக் 

சாட்டியசென்று வடநாலி விருச்சலாலு மென்க. (இ௨) 

பூர்துகள்செ திர தகோமறுகற்போகயய 

வேர் தருளழுர்துமவ்விடங்கணீூக்குறா 

மாந்தவிர்மேனியாவையங்காவல்செய் 

வேந்தா தாஸிலக்கணமேயதென்னென்பார். 

இ.ள். பூந்துகள் - மகரந்சப்பொடிகள், செறிந்த - கெருங் 

இய, கோமறுகில் - அரசவீதியில், போகிய - சென்ற, ஏந்தல்- 

களமகாராசனுடைய, தாள் -பாதங்கள், அழுந்தும் - அழுந்து
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இன்ற, அவ்விடங்கள் - gb gai meter, Cores - பார்த்த 

மாந்தளிர் - மாந்தளிர்போன்ற, மேனியர் - வடிவத்தையுடைய. 

மங்கையர், வையம் - உலசத்சை, காவல்செய் - காத்தல்செய் 

இன்ற, வேந்சர் - அரசருடைய, தாள் - பாதங்களிலிருக்கும், 

இலச்சணம் - இலக்கணங்கள், மேயது - இவ்வடிச்சுவட்டிற் 

பொருந்தியது, என்னென்பார் - என்ன ஆச்சரிய மென்பார்கள். 

வேந்தர் தாளிஎச்கணமென்பது சச்ரரேகை முதலிய 

வாம். ௮ம்மாதர் சாழத்திரிகநூலிலும் வல்லவராகையால் இது 

அ௮றிந்சனரென்௧க. (௫௩ ) 

கள்ளவிழ்கோதையரெறிர் தகக துகம் 

வள்ளன்மார்புறழெ திர்மறிக் அவிழ் தலுந் 
தள்ளருமதிசயமெய்தித்தத்தமில் 

வெள்ளிடைப்பட்டி வண்மீண்டதென்னென்பார். 

௫-ள். கள்ளவிழ்- தேனொழுகுகன் ற, கோதையர் - மாலை 

யையணிர்ச மாதர், எறிக்சு - வீதிய, சந்துகம் - பந்துகள், வள் 

சால்-ஈ௩ளமகாராசனுடைய, மார்பு - மார்பினிடச் திலே, உற்ற- 

- பொருந்தி, எதிர் - எதிராக, மறிந்து - மீறிபட்டு, வீழ்சலும்- 
வீழ்ந்தவளவில், தள்ளரும் - கள்ளு சற்கரிய, ௮ இசயம் - அச்சரி 

யத்தை, எய்.இ-அடைந்து, சத்தமில்- சங்கள் சங்களுக்குள்ளே, 

வெள்ளிடைப்பட்டு - வெளியிடச் இற்பட்டு, இவண் - இங்விட சி 

இல், மீண்டது இரும்பியது, என்னென்பார் - என்னவென்று 

சொல்லுவார்கள் எ-று, (௫௪) 

Gr தர்முகமாயிருக் திருவர் பைந்துணாப் 

பு துமலர்தொடுத்தலுநடிவட்புக்கவன் 

கதுமெனவவேகலுமறைப்பக்கன்னியர் 

ம திமயக்குறமுகமறை தீததென்னென்பார். 
ட-ள். எதிர்முசமாயிருக்து - அபிமுகமாகவிருந் த, இருவர்- 

இரண்டுபேர், பைந்துணர் - பசிய பூங்கொச்அகளிவிருக்கன் ற, 
  

* அரசர் தாளினிலக்கணமாவ.து சிவந்த, சறுவிரலினின்றும் மெல் 
விரல் காறும் ஒர்வரையிருக்கப்பெற்று, FBG, DFAT கம், பதுமம், சக் 
ஈரம், வில் மகரம் என்னு மிவைபோலும் இரேகைகள் பொருக்கி, ஒப்புடை 

waare, ஈரம்பெழாது தசைக், பாடுகள் நி௨ச்சிந்ரோயப் பெற்றுள்ளன 

வாய் வினங்கும் என். இது “Ones றன்னினின்றுக் தர்ச்சனியளவும் 
திரா - வுறுவரை இடந்த வாற்றா லொழிவறுமாயுளெய்து ஈறுமலர்ச் சாள்க 
ளொக்.துத் தசைந்து வேர்வெழா.து நன்கா-யுறுபா டொத் துவாற்று ஓலப் 
,பறு திருவ னாவான்'' எனவும், ''துணைப்பொற்றாளி - னுற்றுமே னோ sh 

ரேகை ெத்தலால்'' எனவும் வரூஉங் காரிகாண்டச் செயயுள்களானதிக,



௩.௮௮ நைடதம், 

புதுமலர் - அன்றலர்ந்த மலரை, தொடுச்சலும் - கட்டலும், 

நடுவண் - ௮வருக்கிடையில், புக்கவன்-புகுந்சகளன், கதுமென- 
விரைந்து, ஏகலும் - போனவளவில், மறைப்ப. - மறைக்க, கன் 

னியர் - அம்மாலை தொடுச்தமாதர்கள், மதி - புத.இ, மயக்கு ற- 

மயச்கச்தைப்பொருந் ச, முகமறைச்சது- முசச்தை மறைத்து 

விட்டது, என்னென்பார் - என்ன் ஆச்சரியமென்று சொல்லு 

வார்கள் எ௨று, 

கதுமென - விழைவுக் குறிப்பிடைச்சொல். ot At pe 
உன்முகமென்பர் வடநாலார். மரைத்தற்குச் காரணமில்லா இ 

ருக்க மறைப்பைச் சொல்லுதலால் பிறிதாராய்ச்சியணி. (௫௫) 

அ௮ண்ணைறன்மார்பகத்தணிர் தபேரணி 
மண்ணியமணிலயின்வடிவு தோன்றலும் 
கண்ணுறகோக்குவாள்சன்னிமாரொடும் 
விண்ணிடையென துருவிளங்கலென்னென்பாள். 

ள். ௮ண்ணல்சன் - நளமகாராசனுடைய, மார்பகத் .து- 
மாரபினிடதத, ௮ணிந்ச- தரிச்ச, பேர் பெரிய, அணி. அப 

ரணங்களிலுள்ள, மண்ணிய - தெளிந்த, மணிவயின் - மணியி 
னிடச்தில், வடிவு  உருவமானது, தோன்றலும் - தெரிதலும், 

கண்ணுற- கண்ணினாற்பொருக்ச, நோக்குவாள் - பார்ப்பாளா 

கிய வொருச்ி, சன்னிமாரொடும்-மா சர்களுடன், விண்ணிடை- 

ஆகாயத்தினிடத து, என௫௬- என தவடிவம், விளங்கல் - பி.ர 

காசிச்சல், என்னென்பாள் - என்ன ௮ச்சரியமென்று சொல்லு 

வாள எ-று, 

மண்ணுசல் - கழுவுதல், வடிவுசோன்ற த்கு உரியகண்ணாடி 
மூ.சலியவை யின் றிநிழலின்றோற்றஞ் சொல்லப்படு சலாற் சிறப் 
புந்லையணி, (௫௬) 

வெற்பினதெ.ில்கெடவிளங்குதோளினான் 
பொற்பொவிர்பித்திகைப்புறத்திற்றோன்.றலு 
மற்பு சமிதுவெனநோக்கூியன் பினர் 
* கற்புடைபகளிருகில்கலக்கினார். 

இ-ள். வெற்பினது - மலையினத, எழில் - அழகு, கெடஃ 
கெடும்படி, விளங்கு - பிரகாசச்இன் ற, சானின் மதா வினைய 
  

* gs pura go ''கற்பெனப்படுல.து சொற்றிரம் பாமை'' என ஒளவை 
யார் சுருங்கச்சொல்லல் என்னும் அழகுபற்றிக் கூறினாரேனும் கதின்ன 
வெள்பதை'' கொழுகலுண்ட பின்ரானுகர் கொள்கையும் - விழி.துமின்ற 

பின் றுஞ்சஓமென்றுயி - லெழுதன்முன்ன மெழுத.லுமேயன்றோ - பழுதில் 
அற்புடைப் பாவையர் செய்கையே ''எனவராஉங் சம்பிலச்கணங்கூறிய as 

தியாயச் செய்யள்சளாத் ஜெரிக. *கரகொண்டம்)



தளனறாதுப் படலம, ௩௮௯ 

டைய ஈளமகாராசன2, பொற்பு- அழகானது, ஒளிர் - பிரகா 

திக்கின் ற, பிச் திகைப்புறச்இல்-சுவர் ச்சலச்தினிடச்த, தோன் 

தலும்-தோன் றலும், அற்புசமிதுவெனஃஆச்சரிய மிதுவென்று,' 

நோக்கி பார்த்து, அன்பினால் - ஆசையினால், கற்புடைமகளி 

ரும் - கற்புடைய மாதர்களும், நிலைகலங்இஞார் - மயங்இஞனார்கள். 

உம்மை - உயர்வுசிறப்பு. கற்புடை மகளிர்கசிலை : கலங்க : 

லுண்டோவெனின் அழகிற்ரிறந்த ௮ண்மக்களைச் காணின் உண் 

டாம். அது :(தந்தையாயினும் விழைவிர் றன்னுடனே யொரு 

வயிற்றிற் சார்ந்தாரேனு, மைந்த ராபினு மிகவும் வனப்புடைய 

செணனிலவாமேன் மடகல்லார்சஞ், சந்தைகலங் இடுமகனாற் சாம் 

பன் மலர்ச் சணைவேளிற் செவ்விவாய்ந்சோர், பைந்தொடியாரினி 

தமரு மூவளகச்திற் றனிப்போதல் பான்மைத்சன்றே” என் 

னுவ் காசிகாண்டச் செய்யுளாலறி௫௪. (௫௭) 

Qian ipa at rp லையினாசொருவனேர்பெறு 

கீழலிவோக்கினனெனவுகீனிடை 

மொழிவனசகேட்டனனெனவுமொவ்ம் ற த் 

கழுவ்னனென்னவுந்தம்மிற்கூறுவார். 

இ-ள். இமை-அ௮பரண ச்தோகடிய, வளர் - வளர்கின் ற, 

மூலையினார் - மு£லையையுடைய மாதர்கள், ஒருவன் - ஒரு ஆண் 

மகனுடைய, ஏர்பெறு- அழகைப்பெற்ற, நிழல்-ரிழலை, இவண்- 

இவ்விடசதில், கோக்கனன் எனவும் - பார்த்தேனென்றும், 

நீளிடை - இந்நீண்ட இடச் இல், மொழிவன - பேசுவனவற்றை, 

கேட்டனனெனவும்- கேட்டேனென்றம், மொய்ம்புற- தோள் 

சள் பொருட்த, சழுவினன் என்னவும் - தழுவினேனென்றும், 

தம்மில் - தங்களுக்குள்ளே, கூறுவார் - பேசிக்கொள்ளுவார்கள். . 

இன்னிசையளிபபில்பொழிலிசேந்தன்முன் 

பொன்னவிர்.முலைத்தமயந் தபோ தலு 

மன்னமுன்கூறியவற்றைநான்முதன் 

முன்னுறுமுருவெனமுன்னினானரோ. 

[இதுமுதல் ஐக் துபாட்டால் வழியிற்கண்ட தமயக்தி 

யோடு ஈளளுக்குண்டாகிய செய்கை சொல் 

லப்படுகின் ற.து.] 

இ-ள். இன் - இனிய, இசை-இசையைப்பாடும், அளி-வண் 

Osa, பயில் - சஞ்சரிக்சின் ற, பொழிலின் - சோலையிட ச் இல்,



௩௯௦ ் நைடதம். | 

எக்சல் -நளமகாராசன், மூன் - சன்னெஇரே, பொன் - பொன் 

னையொச்ச; அவிர் - பிரகாசியாநின் ற, மூலை - மூலையையுடைய, 

சமயந்தி - gous Durer eer, போசலும்-வருதலும், அன்னம்- 

அனனப்புள்ளானது, முன்கூ றிய-முற்சொல்லிய, அற்றைநாண் 

மூசல் - அன்றையகாள்முகலாச, மூன்னுறும் - எதிரேதோன் 

அ.இ௱, உருஎன - உருவெளிச் சோற்றமென்று, முன்னினான்- 

ரினை த்சான் எ-று. அரோ - அசை, 

அன்ன ச்தின்சொல்லால் நாடோறும் காண்டுன்ற தமயந்இ 

யினுருவெளிச் தோற்றத் இற்கும், மெய்யாகக்கண்ட. தமயக்இக் 
கும் அங்ஙனம் வேற்றுமைசோற்றாமை கூறப்படுசலால் மறை 

வணி, நாடோறுங் சண்ட துபொய்யாகவே யிக்காட்சியிலு da 

வாறு மதியுண்டாயிற்றென்௧. (௫௯) 

மடவ. ரலுருவெளிமன்னன் ரோண்மிசை 

யிடையமுவிழைவுடனென்றுஞ்சூட்டல்போன் 

மிடைமலர்ப்பூர்தொடைசூட்டமேவிய 

சுடரில்வேலினான்றரோளில்வீழ்ந்தே ௪, 

௫-ள். மடவால் - சமயந்தியானவள், உருவெளி-உ ர௬ுவெளி 
யாய்ச்சோன்றிய, மன்னன் - நளஎமசாராஜனுடைய, தோண் 

பிசை - கோளின்மேல், இடையறா-இடைவிடா த, விழைவுடன் - 

ROFL Cor, cer Mid — என்றைக்கும், சூட்டல்போல - சூட்டு 

தல்போல, மிடை - நெருங்கெ, மலர் - மலராற்றொடுத்த, பூ5 

சொடை - பூமாலையை, சூட்ட - தரிக்க, மேவிய - அங்கிருக் 

சன் ற, சுடர் - காந்திபொருந்திய இலைவேவினான்-இலைபோன் ற 

வேற்படையையுடைய ௩ளஎமகாராசனுடைய, தோளில் - புயங்க 

ளில், வீழ்ந்தது - விழுந்தது எ-று. (௬௦) 

உருவெளியாசயான்கண்டவொண்ணுதன் 

மருமலர்மாலிகைவனைந் ததென்னென 

வரசனுமெண்ணினானவளுஞ்சூட்டிய 

தெரியல்காண்கெலனெனத்தெருமக்தாளரோ. 

இ.ள். உருவெளியாக - உருவெளிச்தோற்றமாக, யான் 

சண்ட. என்னாழ் காணப்பட்ட, ஒண்ணுதல் - ஒள்ளிய நெற்றி 

யையுடைய தமயக்தியானவள், மருமலர்மாலிகை - வாசனைபொ 

ருந்திய பூமாலையை, வனைந்தசென்னென - சூட்டியென்ன 

சாரணமென்று, அரசனும் - நளமகாராசலும், எண்ணினான-



நளன்றா துப் படலம், ௩௯௪ 

நினை த்தான், அவளும்-௮ 2 சமயந் இயும், சூட்டிய-தரித், ச, தெரி 

யல்-மாலையை, சாண்கதலனென -கண்டிலேனென்று, தெருமக் 

சாள் - மனஞ்சுழன்றாள் எ-று. 

நளன் நாள்சோறும் சண்டவிடத்தில்லாம லிப்போது குடி 

யத புதுமையாதலால் இது என்னவென வியந்தான். சமயக்தி 

யும் நாடோறுஞ்சூடிய மாலைதெரிய இதுமாத்திர மறைதலால் 

என்னமாயமென்று இூகச்கிட்டாளென்க. காண்டுலன் - எண்டு 

அன் விகுதி சன்மையொருமை வினைமுற்றில்வக்சது புதியன 

புததல் என்னும் உத்தி. (௬௧) 

முருகவிழ்குழலினாடனையுமுன் ஓ.று 
முருவெலவியென விறையுவர்.துபுல்லினா 

னரிவையுமன்னலாறெண்ணிபாங்கெ திர் 

பு றவலன்மார்புறப்புல்லினா ரோ. 

இ-ள். முருகு அவிழ் - வாசனை வீசு௫ன் ற, குழலினாள் தனை 
யும்- கூக்சலையுடைய சமயந்தியையும், முள்னுறும் - முன்னே 

சோன்றுகின் ற) உருவெளியென-உருவெளிச்தோற்றமென்று, 

இறை- மகாராசன், உலந்து- மஇழ்ச்சியையடைந்து, புல்லி 

னான் - கழுவினான், அரிவையும் - தமயந்தியும், அன்னவாறு- 

அக்சப்பிரகாரம், எண்ணி- நினைச்சு, அங்கு - அவ்விடச் இலே, 

எதிர்- எதிரேவக்க, புரவலன் - அரசனுடைய, மார்புற- மார்பு 

பொருந்த, புல்லினாள் - தழுவினாள் எ-று, 

சமயக்தியை யுண்மையாகக் சண்ட நளன் உருவெளியென 

மயங்கினானென்றும், அவ்வாறின்றி உருவெளியாசக்சண்ட சம 

யந்தியானவள் நளனை உண்மையென்றுன்னிப் புல்லினாளென் 

றங் கொள்க. செய்வவரச்தினு லிவனுருவை யறியாளாகலின் 
ஒருவாக்கொருவர் மயக்கஞ்சொல்லப்பட்டமையால் மயக்கலணி. 

சொல்லருமின்பமீதாரத்தோன்றலும் 

புல்லுவிட்டவவுருப்பொலிவுகோக்கினான் 

மெல்லியலவ்வுருவிழியிற்காண்குரா 

தல்லலுற்றணிவளை யங்கைகீக்கினாள. 

௫-ள். சொல்லரும் - சொல்லு தற்கரிய, இன்பம் - இன்ப 

மானது, மீதூர- அ.இகரிக்த, சோன்றலும்-௩ளனும், புல்லு 
விட்டு தழுவு தலைரீக்கி, அவ்வுரு-அந். சவடிவினுடைய, பொலிவு.



௩ ௯௨. நைடதம், 

காந்தியை, நோக்இனான் - பார்த்தான், மெல்லியல் - சமயக்தி 

யானவள், அவ்வுரு- அக். சவடிவ.த்ை, விழியில் - கண்ணினால், 

காண்குறாது - காணா சவளா௫, அல்லலுற்று-பயதைசையடைந்து, 

அணிகளை -- அழக வளையலையணிக் ச, ௮ங்கை-௮அழகியகையை, 

நீக்கனொள் - விடுச்சாள் எ-று. 

மாசர்சட்கு அச்சம் உரியகுணமாகலின் உருவு கண்ணிற் 

ரோன்றாது கையிலகப்படலாலிவ்வாறுவெருவிவிடுத்தனளென்க. 

பொன்னடி பூஞ்லெம்பொலிப்பமேகலை 

யின்னரிக்கிண்கிணியிகலியார்ப்பெழ 

மின்னடைகற்பதுபோன்றுமெல்லென த் 

கன்னமர்கோயிலுட்டையலெய்் இனா. 

[இனி ஒவ் ௮லாறுபாட்டா லவ்விருவர்செய்கையம் 

வெவ்வேறுசொல்லல்,] 

இ-ன். பொன்-பொன்னினாற்செய்ச, அடிப்பூசிலம்பு-பா ச.ச 

இலணிந்ச அழகயெ!: சிலம்புகள், ஒலிப்ப - ஒலிச் சலைச்செய்ய, 

மேகலை - மேசலையிலிரு£சன் ற, இன் -இனிய, அரி-பருக்சைக் 

கல்லையுடைய, இண்குிண்ி - சதங்கைகள், இகலி-ஒன் ரோடொன் 

அதாச்சப்பட்டு, அர்ப்பு எழ- ஒலியெழும்ப, மின் -மின்னல், 

ஈடைகற்பதுபோன்று - நடச் தலைக் கற்பதொச்து, மெல்லென- 

மிருதுவாக, தன் - தன்னுடைய, அமர் - அமர்கின் ற) கோயி 

லுள் -கன்னிமாடத்தில், சையல் - தமயக்தியானவள், எய்தி 

னாள் - அடைந்சாள் எ-று. பூ என்னும் சொல் பொலிவு என் 

னும் பொருட்டு ண்்டணி-இண் இண் என் றுஒலிப்பது, )சையல்- 

என்னும் உரிச்சொல் அுழகென்னும் பொருட்டு, அகுபெராய்ப் 

பெண்ணுக்கு ஆயிற்று, இது தற்தறிப்1ணி. (௬௪) 

கருர்தடங்கண்ணியைக்கையிற்புலலியும் 

பொருக்தியவுர௦ வவியென் றுபோ க்கிகல் 

லருந்தனம்பெற்றிழச் தாரிலையனும் 

வரச் திவெஈ துயரொமம திமயங்கினான், 

இ-ள், கரும் - கரிய, தடம் - விசாலம்பொருந்திய, கண்ணி 

யை - சண்களையுடைய தமயந்தியை, சையிற்புல்லியும் - கையி 
னாலேசழுவியும், பொருந்திய - பொருந்தப்பெற்ற, உருவெளி 
யென்று - உருவெளிச்சோற்றமென்று, போக்- விட்டு, நல்-



நளன்றா துப் படலம். ௩௯௩. 

நல்ல, அருக் சனம் - அரிய இிரவியத்சை, பெற்று எளிதிற் 

பெற்று, இழக்சாரில் - இழந்தவர்களைப்போல, ஐயனும் -௩ள 

மகாராசனும், வருந்தி- வருச சமடைந் த, வெம் துயரொடு-வெவ் 

வியதுன்பத்து_ன், மதிமயங்கிளுன் - புத இமயங்கினொன் ௭-ழ. 

பின் ௩டக்கைகளால் நளன் மெப்த் சமயந்திடென் றிந்து 

வருந்தினானென்க. அருக்சனம் பெற்றிழந் சாரில் என் தமையால் 

இது உவமையணி, . (௬௫) 

பாணிகர்வண்டினம்பாடுஞ்சோலையுஞ் 

சேணுறடிவர்தசெய்குன்றுநே தடியுங் 

காணலனாகியகளிரல்யானையான் 

மாணிழையுறை தருமாடமெய் இனான். 

[களன் கன்னிமாடத் தடைதல்.] 

இ-ள். பாண்-இசைப்பாட்டுக்கு, நிகர-ரிகராக, வண்டினம்- 

வண்டுக்கூட்டங்கள், பாடும் -பாடுஇன்ற, சோலையும் - சோலை 

யிடச்திலம், சேண் -அகாயச்தில், உற-பொருந்த, நிவந்த- 

உயர்ந்த, 'செய்குன்றும் - கட்டுமலையினிபீத் திலும், தேடியும்- 

தேடுதல் செய்தும், காணலனாகய -- காணாசவனாகிய, களி நல் 

யானையான் -நளமகாராசனானவன், மாண் இழை - சமயக்தி, 

உறைதரும்-வூக்கின் ற, மாடம்-கன்னிமாட. ௪), எய் தினான்- 

அடைந்தான் எ-று. 

இவ்வளவுகால மிவ்விடந்தோறும் தேடியறியாச ஈளன் சம 

யந்திசென்ற நெறிபற்றி யவளுறையுமிடத்துச் சென் ரனென்ச. 

மாணிழை - பண்புச்தொகைப் புறத்துப்பிறந்ச அன்மொழிச் 

தொகை. (௬௪) 

மின்னிடைய.ரம்பையர்குழா த் அண்மேவிய 

வன்னமென்னடையயிராணியாமென 

ஈன்னு கன்மடர்தையர்காப்பணின்னகைக 

கன்னிவிற்றிருச்கல்கண்கரிப்பகோக்னொன். 

[ சமயர்தி காட்டி. 

டூ-ள். மின் -மின்னலையொச்,ச, இடை-இடையையுடைய, 

௮.ரம்பையர் குழாத்துள் - தெய்வமாதருடைய கூட்டத்துள், 

மேவிய - பொருந்திய, அன்னம் - அ௮ன்னநடைபோன் ற, மெல்ஃ 

மெல்லிய, ௩டை - நடையையுடைய, ௮.பிராணியாமென - இந்தி 

ராணியாழென் ற சொல்லும்படி, ஷ் -நல்ல, நுதல்ஃ-புருவச்சை'



௩.௯௪ நைடதம், 

யுடைய, மடந்தையர் - மாதர்களுமடைய, காப்பண்-5டுவே, இன்: 

இனிய, ஈகை- புன்டிரிப்பையுடைய, சன்னி- சமயந்தியான வள், 

வீற்றிருச் சல் - வீறுடனிருத சலை, கண்களிப்ப - சண்களிக்க, 

நோக்கினான் -பார்ச்தான் எ-று. 

அயிராணியாமெனவென் றமையால் உவமையணி. (௬௭௪) 

மண்டமர்கடர்தவேனளன்வந்தானெனத் 
தொண்டைவாய்மடக்தையர்காளுஞ்சொல்வன 

பண்டருமொழிக்கெரிபயின் றுகூ றலுங் 

கண்டதோவிஃதெனக்காளை யெண்ணினான். 

[கன் னைத் தையுதல்] 
ட-ள். மண்டு- நெருங்கிய, அமர்-போரை, சடக் ச-வென் ற, 

பேல் - வேற்படையையுடைய, ஈளன் வக்கானென - ௩களமகா 

ராசன்வந்சானென்று,சொண்டைவாய்-கொவ்வைக்கனிபோன் ற 

வாயையுடைய, மடர்சையர் -மாசகராள், நாளாம் - நாடோறும், 

சொல்வன - சொல்வனவரற்றை, பண் தரும் மொழி-இசையோடு 

பொருந்திய மொழிாளைப் பேசுகின் ற, இளி - இளிப்பிள்ளை, 

பயின்று - பழகி, கூறலும் -சொன்னவளவில், இஃது - இந்தக் 

இளிப்பிள்ளை, கண்டசோவென -பார்த சதசோவென்று, காளை- 

நளமசாராசன், எண்ண்னான் நினைக சான் எ-று. 

சமயந்இ வருக்துங்காலச்து அது தீர்ந்துமனங்களிக்க war or 

வந்சானென்று தோழிகள் சொல்லுஞ் சொல்லைச்சேட்டு அவள் 

கையிலிருக்குங் இளிப்பிள்ளே சொல்லுவ தாகலி ஸிவ்வாறு 

சூறிற்று. தெய்வவாத்தால் மறைந்துவந்த நம்மையிது எவ்வாறு 

கண்டசென்று ிந்திச்சானென்ச, யார் எசை யுரைப்பினும் 

குற்றமுடையோர் தம்மையாமென்று எண்ணுவரென்பது கருச் 

இ. இங்கன் உரைச்சலால் தன்மைநவிற்சியணி. (௬௮) 

ஒருதிதியானளனெனவிருப்பவுள் ளுறும் 

விருப்பினாலொருதக்தியான்வீமன்மாதென 

மருக்கமழ்பூர்கொடைரூட்டமன்னவன் 

பொருப்புறழ்தடம்புயம்புள கம்பூத்தவே. 

|இனி இரண்டபோட்டால் ஈளன் மகிழ்ச்சியடை தல் 

சொல்லப்படூகின் ற.த.] 

இ-ள். உள்ளுறும்-உள்ளேயிருக்கின் ற, விருப்பினால்-௮சை 

மினால், யானளஎனென - கான் ௩எமகாராசனென்று, ஒருத்தி



ஈளன்றாதுப் படலம், ௩.௯௫ 

பிருப்ப - ஒருமங்சையிருக்ச, ஒருச்தி - ஒருமங்சை யானவள், 

யான் - நான், வீமன்மாசென - தமயந்தி யென்றுசொல்லி, மரு 
கமழ் - வாசனைகமழ்கின் ற, பூர்சொடை-மலர்மாலையை, சூட்ட.- 

தரிக்க, மன்னவன் - நளமகாராசனுடைய, பொருப்பு உறழ்- 

மலையையொச்ச, சடம் - பருத்த, புயம் -தோள்களானவை, 

yar soy 6 மயிர்க்குச்செறிநதன எ-று. 

நளனுக்கே தமயந்தி மாலைரூடுச ற்குச் சந்ேகமில்லை யென் 

னுஈ் தெளிவாலும் அவனுக்கே ரூட்டவேண்டுபென் ற ஆர்வ ள் 

சிரீலும் அவ்வார்வ முற்றும்பெறுஈ துணையும் பொறுக்சமாட்டா ௪ 

மங்கையர் சுமச்குள்ளே அவ்லாறுசெய்சேனு நோக்குவோமெனு 

மனபால் நாடோறஞ் செய்துவருகையில் அன்றுஞ் செய்சன 

ராச, அதுகண்ட அவனுக்குச் சன்னிடச்து ஒர்வம்ளவக் சமை 

தெரிந்து சனச்சே மாலைசூட்வொளென்னுக் தோர்றத்தால் 

தோள்கள் புளகம் பூச்சனவென்க. சொடை - தொடுக்கப்பட் 

டதா மாலை, (௬௯) 
மலர்ர்தசெர்காழைமென்மடலின்மேற்றனக் 

இலங்கிழையுசரினாலெழுதுபாசுர 

தலம்பெறக்சாண்டலுகண்ணலார்புக 

முலம்பொ ரு தோளினா னு வகையெய் இன 9, 

இ.ஸ. மலர்ந்த- விரிந்ஈ, செந்தாழை மெல் மடலின்மேல்- 

சிவரத தாழையினுடைய மெல்லிய இசழின்மேல், தனக்கு- 

சனக்கு, இலங்கிழை - தமயந்தியானவள், உகிரினால் -நகத்தி 

னாலே, எழுது - எழுதப்பட்ட, பாசுரம் - செய்யுளை, நலம்பெ ற- 

நன்மைபெற, காண்டலும் - பார்த்கவளவில், நஈண்ணலார்-பகை 

வரால், புகழ் -- புகழப்பட்ட, உலம் - இரள்கல்லை, பொரு-ஓத் த, 

கோளினான் - தோள்களையுடைய களமகாராசன், உவகை - சக் 

சோவத்சை, எய்தினான் - அடைந்தான் எ-று. 

தமயந்தி நாடோறும் சன்னுடைய வருத சச்சை எழுதிச் 

கொள்ளவேண்டுமென்இுற ௮ன்புடையவளாயிருந்துஞ் சிலஇடை, 
யூறுகளால் ஒக்துக்கொள்ளாமையால் அவ்வன்பை யொருவாறு 

ரிறைவேற்றற் பொருட்டுச் தாழைமடவீலே தனக் கெழுஇக் 

டெர்ச செய்யுளைச்சண்டு களன் மகிழ்ச்சியடைந்தனனென்ச, () 

செழுமணிப்மித்திகைத்தலத்திற் மீ ௪. 
மழவிடைபனையவன்வடிவந்தோன்றலுங



ys Fa de CD Gln BLD, 

கழைபமைதோளினார்காளை பேரெ நி 

லெடுஇிபவுரவிரலான்றென்னவெண்ணிஞா. 
[சனனிழல்வடிவால் மாதர்மனம் பேதியாமை,] 

இ.ஸ், செழுமணி- செழுமையுள்ள மணிகள்பதித்த, பித்த 

கைத்தலத் இல் -சுவர்ச்சலத்தில், தீசறு - குற்றமற்ற, மழு 
இளமைபொருந்திய, விடை அனையவன் - இடபச்சையொகத்ச 

களமகாராசனுடைய, வடிவம் - உருவம், தோன்றலும் - தெரிந்த 

வளவில், கழை - மூங்கல்போல, அமை - பொருந்திய சோளி 

ஞர் - தோளையுடைய மாதர்கள், காளை - ஈளமசாராசனுடைய, 

பேர் - பெரிய, எழில் - அழகை, எழு திய சம்மாலெழுசப்பட்ட, 

உருவில் -வடிவதில், ஒன்ொன்ன - ஒருவடிவென்று, எண்ணி 

னா -ரினைச்தார்கள் எ-று, 

மந்திரத்தால் ஈளன் மறைந்திருப்பினும் அவன் வழ.வர் 

சோன்ழுமாகையால் அசைச் சுவர்சதலச் இர்கண்ட மங்கையர் 

அந்சப்புரத்தில் ஒருவன் வர்சனமனென்னு நினைப்பு அணுச் 
en 

துணையுமின்றித் சமய திமு தவிய தாங்கள் பார்க்கும் பொருட் 

டிச் இத்இரிச திரக்றாம் நளவடிவங்களிலே இவனையும் ஒன்றென 

மதித்திரு்சன Cras. அ.சலால் ஈளன்வடிவு கட்டழகுள்ள 

சன்றி அவ்வாறு சித்இிரிசசலும் அருமையென்பது கருச்து, 

அவ்விடத்துச் ரக்கிரச்சோடு ௩களனுடைய நிழலுக்கு வேற் 

௮மையின்மை கூறப்பட்டமையால் போதுமையணி. (௭௧) 

நாமவேல்வலனுயர்ஈளனுக்காங்கமர் 

வாமமேசலையினர்கடுவண்வைகுவா 

டாமமார்குழற்றமயந்தியென்றவள் 

காமருபேசெ.தில்காட்டுகன்றதே, 

[(அழூஞத்தமய்சி தன்னைச் தெரிததல்.] 
முள். நாமம் - அச்சச்தைத்தருகன் ற, வேல் - வேற்படை, 

யால், வலனுயர் - வெற்றிமிகுக் ௪, நளனுக்கு-*ளமகாராசனுக்கு, 

ஆங்கு - அவ்விடத்தில், Hor gos, வரமம்- அழிய, மேகலை 

யீனர் - மேகலாபரண ததையுடைய மகளிருடைய, நடுவண்-௩டு 

வே, லைகுவாள் - இருப்பவள், சர்மம்-மாலைகள், ஆர்-நிறைக் 2, 

குழல் - கூந்தலையுடைய, தமயக்தியென்று - சமயந்தியென்னும் 

பெயரையுடையவளென்று, அவள் - அவளுடைய, காமர் - ஒளி 

பொருந்திய, பேர் - பெரிய, எழில் - இழசானது, சாட்டுகின் 

ற்து - காண்பிக்க்றது ஏறு, : (௪௨)



களனறாதுப படலம், கடசி st 

ஏதமில்குணத்தினனினைபனாக நுண் 
டா தலிழ்பூங்குழற்றையல்பா ற்றம 

தாதரம்பெருகியவமரேவிய 

தாதியாசெய் திறஞ்சொல்லுவாமரோ, 

[இ.த கவி கூற்று.] 

௫-ள்.: ஏதமில் -குற்றமற்ற, குணத்தினான் - குணச்சை 
புடைய நளமகாராசன், இனையனாக- இத்சன்மையை யுடையவ 
னாக, நண் - நுட்பமாகயெ, சாது - மகரக் சப்பொடிகள், அவிழ் 

உ இர்கின் ற, பு-மலரையணிந்ச, குழல்-கூக் தலையுடைய, சையல் 
பால் - சமயந்தியிடத் தில், 2மத - தம்முடைய, ௮ ச.ரம்- ஆசை 

யானது, பெருயெ-மிகுக்ச, அமரர்-தேவர்களால், எவிய-ஏவப் 

பட்ட, நூதியர் - தாஇகள், செய்இிறம் - செய்சவகையை, சொல் 

லுவாம் - சொல்லுவாம் எ-று. அரோ - அசை. (௭௩) 

அறுசர்க்கழிநேடிலடி யாசிரியவிநத்தம். 

கானம.ரலங்கன்மாலைக்கடவுஎர்விரிப்பஷர்த 

பானலங்கடக்ததீஞ்சொற்பணை மூலைப்பாவைகல்லா 

ரூனொ?ிபழூகெய்த்ே ar ipa துவெம்புலவுதாறு 

WUT SMA A Wat or Darah தையையினிதுகண்டார். 

[ இனிப்பதினொருபாட்டால் இந்திரன்மு தலிய கால்வரா 

லேவபபட்ட தூதிகள் தம.பர்தியோடுபேசி 

மீளுதல் சொல்லப்படுகின் றன.] 

இன். கான் வாசனை, அமர் ௨ பொருந்திய அலங்கல்- 

அசையாறரின் ஈ, மாலை - மாலையையுடைய, கடவுளர் -தேவர் 

சளால், விடுப்ப- அனுப்பப்பட்டு, வந்த-- வந்த, பால் - பாலி 

னுடைய, கலம் -௩ன்மையை, கடந்த- வென்ற, F$~ Hse Hoy 

பொருந்திய, சொல் - சொல்லையும், பணை-பருச,ச, மூலை-முலை 

யையுமுடைய, பாவைகல்லார் - பாவைபோலுமிருக்இன் றமாதர், 

ஊனொடு-மாமிசத்துடன், பழகி - பழகுசல்செய்து, மெய்ச் 

சோர்உமிழ்க்து - உ இர த்தையுமிழ்க் து, வெம் - வெம்மைபொருக் 

திய, புலவு - புலானாற்றம், நாறு -நாறுசன் ற, மான - ஒப்பற்ற, 

வேல் - வேற்படையையுடைய, வீமன் ஈன் ற - வீமராசன்பெற்ற, 

வனிையை - தமயந்தியை, இனித - இனிதாச, சண்டார்-சண் 

டார்கள் எஃறு, ் (௭௫௪) 

க



௨௯௮ GGL. BLD, 

பொருவருவனப்பின்மிக்கபுலோமசைமு தல்வ.ராய 

வரிவி திக்குமுகச்செவ்வாய்வானவர்மகளிர் தாமித் [று 
தெரிபிழைசெவ்விராக்கற் சேணிடைப்பொலிர்துதோன் 
(நிரவி. யுன்ம இயமா வரெனவு ௭ த்தெண்ணினாரால், 

இ-ள். பொருவரு - ப ச்சொல்லு ௪ mei, வனப்பின்- 

அழகினாலே, மிச்க-மிகுக்ச, புலோமசைமுசல்வராய - இந்தி 
ராணிமுதலின ராகிய, வரி- இரேகைகளையுடைய, விழி-கண் 

களையும், குமு£சச்செவ்வாய் - அ௮ல்லிமலர்போன்ற இவந்த வாயி 

ணையுமுடைய, வானவர்மகளிர் - செய்வமாதர், இச்தெரிஇழை- 

இந்த த சமயந் தியினுடைய, செவ்வி - அழகை, நோக்கில் - பார்த் 

கால், சேணிடை - ஆகாயத் இணிடச்து, பொலிட் து-பிரகாஏித் த. 

சோன்றும்- தோன்றுகின்ற, இரவிமுன் - சூரியன்முன்னே, 

2 தியம்ஆவபெனா - ஈம் நரன்போலாவபென்று, உளச்து-மனத் 

இலே, எண்ணினார் - (தூ இயர்) சட் இி.க தார்கள் எ-ழு, தாம்-ஆல்- 

WOOF Bat 

செய்வமாதரிற்ரிறக்க இ௩்திராணி மூசலான மங்கையரும் 

இவளழகை நோச்சிஷ் தாமமகுடையோமென்னுஞ் செருக்கை 

மியாழிவார்களென்பது கருச். (௭௫) 

பய் இயமகளி ர் தம்மிலிமையவர் கலன் / தி 

யையரிநெடுங்கட்செல்வாயணங்டு நிருமணங்குபோல்வாய் 
Oar) Gon Tr SBM Lp OC Br WSs பணியாத பார்த 

Og DF Cary GQusir aap றடி வணங்கிச்சொல்வாள். 

இ-ள். எய்திய-அடைக்ச, மகளிர் சம்மில் - தூதியர் நால் 

வருள், இமையவர் தலைவன் - இந்தானுடைய, தூதி- தாதியான 

வள், ஐ- அழகிய, அரி - இசோகைகளை யுடைய, நெடுங்கண்- 

நெடியகண்களையும், செவ்வாய்-சிவக தவாயினையுமுடைய அணங் 

இற்கும் - செய்வமங்கைக்கும், அணங்குபோல்வாய் - தெய்வ 

மாதையொச்ச தமயந்தியே ! கொய் - கொய்கின் ற, அணர்-பூங் 

கொத்துக்களை யுடைய, தருவினீழல் - ஐந்தருவி னிழலிவிருக் 

இன்ற, கோமகன் - இக்திரனுடைய, பணியால் - ஏவலினாலே, 

மபாந்சு- வந்த, செய்தி- செய்தியை, நீசேட்டியென்று- நீகேட் 

பாயாகவென்று, சீறடி - இறியபாசங்களை, வணங்கி - வணங் 

குசல்செய்து, சொல்வாள் - சொல்வாள் எ-று, 

சான்செய்வமங்கையாயினும் தன்னிறைவனுக்குச் தலைவி 

யாச்குவிக்கச் தூ இியாகவந்சமையால் சமயக்இபினிடச்து ௮வ 

ளுக்கு வணக்கஞ் சொல்லப்பட்ட து, (௭௬)



GM ot OT துப படலம், ௩௯௭ 

இருவிஈும்பொருகோலோச்டுயேதிலர்க்க டந்துேேதவர் 
ப.ரவிநின்றிறைஞ்சராளும்பனிமல௰ர் த் 5 நவினீழ 
லரியணைப்புற தீ துவைகுமண்ணலுக்கமிர் தமன்னா 

யுருலிலானொருவன்செய்யு முறுபகைகா த.தல்வேண்டும், 

இ-ள். இரு-பெரிய, வீசும்பு - வானுலசை, ஒருகோலோக்9- 

ஒருசெங்கோல்செலுத்தி, ஏதிலர் - சச் துருக்களை, சடக் து-வென் 

௮, தேவர்-தேதவர்கள், பாவிரின் ற- து இிசெய்துகின் ற,இறைஞ்ச- 

வணங்க, நாளும் -நாடோறும், பனி - குளிர்ச்சி பொருந் திய, 

மலர் - மலரானிறைந்ச, தருவினீழல் - ஐ தருவினிழவில், அரி 

யணைப்புறத்து - சங்காசனத்தினிடச். ௫, வைகும் - தங்கிய, 

௮ண்ணலுக்கு - புந்இரனுக்கு, அமிர்தமன்னாய் - அமிர்சத்துக் 

கொப்பானவளே ! உருவிலான்-வடிவமில்லா சவனாஇய, ஒருவன்- 

மன்மதனானவன், செய்யும் - செய்கின்ற, உறு-மிகுக்ச, பசை- 

பகையைநீச்சு, காச சல்வேண்டும்- (நீ) காக்கவேண்டும் எ-று. 

இதுமுசலைஃ நுபாட்டால் தாதி தமயந்தியை வேண்டிக்கோ 

டல். இருவிசும்பென்றசளுற் பொன்னுல் சகென்பதும், ஒரு 
கோலோக்சி யென்றசனாற் பொது வரப் பாப்பவனென்பதும், 

எ. திலாக் கடந்சென்றசனணால் வீரனென்பதும், தேவரிறைஞ்ச 

வென்றசனால் அவரிலுஞ் சிறந்சோனென்பதும், தருவினீழு 

லென்றதனால் மிருந்ச செல்லமுடையோ னென்பதும், அரி! 

யணைப்புறச்சென்றசணால் அாசுசெய்பவனென்பதும், அண்ணா 

லென்றசனாற் பெருமையிற் சிந்தோனென்பதும் கருத்சாசப் 

பெற்றாம். இந்திரனை மணம்புரிவாயென்பது உருவிலான்செய 

யும் பகையொழிச்சல் வேண்டும் என்னும் வாக்கயத்தாற் பெறப் 

பலாத் பிறிது நவிற்சியணி. (௭௪) 
எம்மிறையிளவற்காகவிருங்கழல்கடைரநதுவாசச் 

செம்மலர் ச் திருவையிச் சே தவர்வாசவற்குமின்னுங் 

கைம்மலர்வருர் தவிக்குக்கடல்கடைந்துழலாவண்ணம் [ம், 

பொம்மல்வெம்முலையாயன்னோற் சன்னருள்புரி தல்வேண்டு 

இ-ள். எம்மிறை - எங்களரசனுடைய, இளவற்காக-உபேக் 

திரனுச்சாச, இரு - பெரிய, கடல்கடைந்து - பாற்கடலைச்கடைக் 

௮, வாசம் - வாசனைபொருக்திய, செம்மலர்த் திருவை - செந்தா 

மரைமலரிவிருக்கின்ற இருமகளை, ஈந்த- தநத, தேவர் -தேவ 

தைகள், வாசவற்கும் - இந்திரனுக்கும், இன்னும் - இன்னமும்,



800 நைடதம், 

கைம்மலர்வருந் ச - சைகளாகிய மலர்கள்வருந்5, இக்குக்கடல் 

கடைந்த - கருப்பி தச்கடலைக்கடை$ த, உழலாவண்ணம்-அலை 

யாசவிசம், பொம்மல் -பொலிவினையுடைய, வெம் - விரும்பத் 

,சக்கவாஓய, முலையாய் - முலைகளையுடைய தமயக்இியே ! ௮ன் 

னோன்கு - அல்விந்திரனுக்கு, இன் ௮ருள்-இணிய அருளை, புரி 

சில்வேண்டும் - (நீ) செய்தல் வேண்டும் எ-று, 
இங்கு இளவலென்பது, இந்திரனுக்குச் சயந்சருவசற்காச 

அவன் தம்பியாயவதரித்து உபேர் இரனா? யுடனிருக்கின் ற இரு 

மாலையெனக்கொள்ச. சேவர்ச்கு இம்மூயற்கி யில்லாதிருக்கவும் 

அவர்க்குள தாகக் கூ றலால் உயர்வு நவிற்சியணி. (௭௮) 

மாயிருஞா லந்தன்னின்மகம்பலலியற்றிப்பெற்ற 
மீயுய்பசும்பொன்னாட்டின் மே தகுசெல்வமெல்லா 
மேயினநின்பாலன்ரோவிமையவர்க்கிறைவன்பானின் 
சேயரிச்கடைக்கணோக்கஞ்சறி தருள்புரியின்மாதோ. 

இ.ஸ்,.மா-மசச்சாயெ, இரு - பெரிய, ஞாலந்சன்னில்- 

பூமியிலே, பலமகம் இயந்தி-நூறுவேள் விசெய்து, பெற்த-பெத் 

றுக்கொண்ட, மீ -மேலாக, உயர் உயர்ந்த, பசு -பசுமைபொ 

ருந்திய, பொன்னாட்டின் - பொன்னுலகச்தில், மேசகு -மேன் 

மைபொருந்திய, செல்வமெல்லாம்-பாக்ியமெல்லாம், நின்பால்- 

உன்னிடத்தில், ஏயினஅன்றோ-பொ௫ுந்தியனவல்லவா, இமை 

யலவாச்றைவன்பால் - இர் திரனிடச்தில், நின - உன்னுடைய, 

சேயரி-- செவ்வரிபரந்ச, கடைச்சண் நோக்கம் - கடைக்கண் பார் 

வையானது, றிது - கொஞ்சம், அருள்புரியின் - அருள்செய் 

கால் ஏறு, 
மா--சருமை, இருமை--பெருமை எனப் பொருளுரைப்பர் 

அடியார்க்கு நலலார். மா--இரும் என்னுஞ் சொற்கள் மாவிரு 

மெனப் புணராது மாயிரு மெனப்புணர்ந்தது அதிகாரப்பற 

னடை விதியானென்க. செல்வமாவுன - மூவுலகாட்சி, கற்பக 

மூ.தலிய ஐந்.தருக்கள், காமதேனு, சிந்தாமணி, சங்ககிதி, பதும 

நிதி, பொன்னுலகம், ௮மராவதி, வசந் சமாளிகை,ஐராவ, யானை, 

உச்சைச் சரவக் கு.இரை, சு சர்மசபை, நந்சனவனம், அமிர்தம், 

தேவர், அரம்பையர் இவைமுதவியனவாம், செல்வத்திற்கும் 

அருட்கும் மாதறிக்கோடல் சொல்லப்பட்டமையால் மாற்றுநிலை 

யணி. (௭௯) 

மண்ணினிற்ிறக்துவாழுமன்பதைத்தொகு திதன்னி 
லெண்ணிடிற்றக் தாரன்றோலியக்கரவ்லியக்கர் தம்மில்



தளன்றாதுப் படலம். ௪௦௧ 

விண்ணவர்சிற  தாரன்றோவிண்ணவர் சமையுமாளு 
மண்ணனின்னேவல்கேட்பின தனிலுஞ்றந்ததுண்டோ. 

டு-ள். மண்ணினில் - பூவுலகத்தில், செந்து - சிறப்பைப் 

பொருந்தி, வாழும் - வாழ்ின் ற, மன்பதைத்தொகு திதன்னில்- 

மக்கட்கூட்டச்துக்குள், எண்ணிடில் - கினைச்குமிட த .இில், இயக் 

கர் - இயக்கரானவர்கள், இறந்தார் அன்றோ - சிறந்தவர்களாவர், 

௮ இயக்கர் தம்மில் - அந்த டயக்கருச்குள்ளே, விண்ணவர்- 

சேவர்கள், சற சாரன்றோ - சறப்பைப்பொருக் இன வர்களாவர், 

விண்ணவர் தமையுமாளும் - ௮ திதேவர்களையு மாட்ரிசெய்கின் ற, 

அண்ணல் - இந்தானானவன், நின் ஏவல் கேட்பின் - உன்னு 

டைய எவற்ரொழிலைச் கேட்பானாயினான், ௮சனினும் - அசைக் 

காட்டிலும், சிறர்சது - சிறப்பையுடையது, உண்டோ - ஒருபொ 

ருஞண்டோ (இல்லை,) எ-று. 
இல் என்னும் ஐ சனுருபுகள் உறழ்ச்சிப் பொருவில் வக 

தன. யக்ஷிர் என்னுஞ்சொல் இயக்கர் எனச் இரிந்து நின்றது. 

சிறக்காதுவாழும் உயிர்களை நீக்க *திறந்துவாழுமன்பதை”' என 

விசேடிச்சார். தொகுதி என்பது சொல்லாற்றலானே ஒருமை 

யாகலின் **சன்னில்”” என்று ஒருமைச் சாரியை வைத்தார். 

மேன்மேலும் சிறப்பைச் சொல்லுசலால் மேன்மே லுயர்ச்சி 

யணி. (௮6) 
காதொ௫ிரறவுதாற்றுந்தருநிழலினி வைகு 
மேதகுகிதியுமா னும்வேட்டனவு MG GIGS 

வே சமிலரம்பைமா தர் முறைமுறையேவல்கேட்ப 
Bo சொாழுமமர/ யாருகிற்றொழப்பணித் தியென்றாள். 

-ள். சாதுஒடு - மகரக் சப்பொடியோடு, நறவு தனையும், 

தூநறும் - தூற்றுகின் ற, தருறிழல் - ஐந் தருநிழலில், இனித- 
இனிசாக, வைகும் - சங்யெ, மேதகு -மேன்மைபொருக்திய, 

நி.தியும் - சங்கரி இப துமநி திளும், ஆனும்-காமசேனுவும், வேட் 

டன - விரும்பியவைகளை, உவந்து - மஇழ்ந் த, நல்க - கொடுக்க, 

ஏதமில் - குற்றமில்லாக, அரம்பைமாதர் - தெய்வமடவார்கள், 

முறைமுறை - வரிசைவரிசையாக, ஏவல்கேட்ப - ஏவத்றொழி 

லைச்கேட்க, நீதொழும் - நீவணங்குளெ் ற, அமரர்யாரும்-தேவர் 

கள்யாரும், சின்றொழ - நின்னைவணங்க, பணித்தி என்றாள்- 

சொல்லென்றாள் எ-று, (௮௧) 

இனையனவுரைத்தலோடுமியாவர் தமுளமுந்தேரும் 
பனியிருவிசும்பிற்றேவா்பரவவிற்றிருக்கும்வேத்தென்



ary. COG L. தம, 

பனகிலையுணரான்போலுமழைம தாரகநெடுங்கணல்லா 
புனைவிரைதிக்ஙன்.றா அுலிித்ததென்னுரைத் தியென்னா. 

[இனி யிரண்டுபாட்டால் தமயக்தி இர்திரன் தூதிக்கு 
விடைகொடுத்தல் சொல்லப்படுகின் ற_த.] 

நு.6், இனையன-இச்சன்மையவாகியசொழற்களை, உரைத்த 

லோடும் - சொன்ன மாச்திரச்தில், யாவாசம் - எவர்களுடைய, 

உளரும் - மனமும், சேரும் - தெரியாரின் ற, பனி - குளிர்ச்சி 

பொருந்திய, இரு - பெரிய, விசும்பில் - தெய்வலோகத்தி விருக் 

ன் ற, தேவர் - சேவர்கள், பாவ- வணங்க, வீற்றிருக்கும் - ௮ர 
சிருச்சின்ற, வேந்து - இக்இானானவன், என் மனநிலை - என் 

பன தீதினிலையை, உணரான்போலும் - தெரியாசவன்போல, 

மமை - குளிர்ச்சிபொருந் திய, மசர்-மதர்ச்௪, கெடுங்கண்-நெடிய 

சண் சளையுடைய, நல்லாய்-தா தியே ! உனை-உன்னை, விரைக்து- 

சிக்கொமாக, இங்ஙன் - இவ்விட.ச்தில், தூதுவிடுச்தது - தூதாக 

லனுப்பியது, என் - யாதுகாரணமாக, உரைச்தி என்னா-சொல்் 

லென்று எ-று... ப 

இனையன - சுட்டிடைச் சொல்லடியாகப் பிறந்த பலவின் 

பால் வினையாலணையும்பெயர், விசும்பு - ஆகுபெயர், இங்களன்- 

என்பசன்சண் நனம்என்௱து கடைக்குறைந்தது. அறியான் 

போலு மென்றமையால் இது தற்குறிப்பணி. (௮௨) 

வன்னுளத்தென்றுநீங்கா திருப்பவனளனேயாகும் [தூக் 

பொன்னகர்க்கறைவன்மன்பாற் பொருந்துதியென்னுந்தூ 

சன்னவனியையுங்கொல்லோவெனமறைந்தயலேகிற்கு 

மன்னவன்மகழ்ச்சிகூ.ரமடவரலினிதுசொன்னாள். 

இ-ள். என் உளச்து - என்னுடைய மனச்தில், என்றும்- 
எந்நாளும், நீங்கா திருப்பவன் - பிரியாமணிலைகிற்பவன், நளனே 
ஆகும் - நளமகாராசனேயாகும்) பொன்னகர்ச்சிறையவன் தன் 
பால் - இந்.இரனிடச்ுு, பொருக்லுதி - ரீபொருந்சச்கடவாய், 
என்னும்தாதுக்கு - என்றுசொல்லுக் காதுக்கு, அன்னவன்- 
அக்க நளமகாராசன, புியையுங் கொல்லோ என-சம்ம இிப்பானோ 
வென்று, மறைந்து - ஒளிச்து, அயலேகிற்கும் - பக்கத்திலேநிற் 
கின்ற, மன்னவன் - அரசன், மடிழ்ச்சர - மகிழ்ச்சிமிச, மட 
வரல் - சமயந்தி, இனிது - இனிகாக, சொன்னாள் - சொல்லி 
னாள் எ-று,



சளன்றா துப படலம. ௪௦௯. 

அ௮ன்னவ ஸீயைதலாவது--சான் சாணியாகக்கொண்ட 

மன ச்தைவிட்டு நீங்குதல். அவ்வரசனாலது என்னிடத்துவெ 

அத்து நீங்கல்வேண்டும். யானாவது அவனைவெறுத்து நீச்சல் 

வேண்டும், இருவரும் ஓச்இருக்கும்போது அவ்விடச்சை விரும் 

பத் சகா சதென்றதாயிற்று, ஆயின் ஒரிடத்தில் இருவர் எப்படி 
யிருக்கலா மென்பது கருச்து. சுபாவத்திற் சொல்லுக் சமயக் 

தியி னுபையைசக்சேட்டமையால் ஈளனுக்கு மிகவு மஇழ்ச்சியுண் 

டாயிற்றென்௧. | (௮௩) 

கோற்றொடிகளன்மேலுற்றகா தலைக்குறிச்துநோக்கி 
மாற்றுதலரிதென்றெண்ணிவாசவன் நு ியேச 
'வரற்றல்லாசவற்குகேராவணங்கெவற்கியையுமென்னுர் 
தேற்றமோடுரையார்மற்றைத்தேவர்.தா தியரும்போனா. 

இ-ள். கோல்சொடி - தமயந்தியானவள், ஈ௩ளன்மேல் -௩ள 

னிடத்தில், உற்ற - ous Ss, argv - நுரையை, குறித்து 

நோக்கி - குறித்துப்பார் சத, மாற்றுசல் - அதனை நீக்குதல், 

அரிதென்று அரிசாகுமென்று, எண்ணி - நினைத்து, வாசவன் 

தூதி-இந்தினுடையதாகி, ௨௧- தன்னிடச்துச் செல்ல, ஆற் 

றல் - வலிமைபெற்ற, வாசவற்கும் - இந்இரனுச்கும், தேமா- 

உடன்படாச, அணங்கு - சமயந்தி, எவர்ம்கு - யாவர்கட்கு, 

இயையும் எனனும்- சம்மதிப்பா (ளொருவருக்குஞ் சம்மதியா) 

Oar er Gar m, சேற்றமோடு-தெளிவுடனே, உரையார் - பேசா 

தவர்களாய், மற்றைத்சேவர் தூதியரும்-மற்றைச் தேவர்கள் 

விசிச்ச தூ. இசளும், போஞார் -சென்றார்கள் எ-று, 

கோல் - வளைவு, *கோற்றொடிக் கொடிச்சியை'” என்றார் 

தணிகைப்புராணத்தாறும். உம்மை இறந்தது சழீஇுயவெச்சம், 

தமயந்தி பூவுலகமடந்சையாயினும் நம்மினுமிக்க கலைகளின் 

பயிற்சியுடையவளாகையால் அவளை நமது சொல்லால் மடக்கி 

இந் திரனுச்கு ச துணைவியாச்குவது அசா,ச் தியமென் று இட்திரன் 

தூது நீங்கினாளென் ௧. அப்படிப்பட்ட சம்பத் துக்களையும் போகதி 

தையும் வலிமையையும் சிறப்பையுமுடைய இந்திரனுக்குச் சம் 

மதியாசவள் ஈம்மிறைவர்க்குஞ் சம்மதப்படாளென்பது கரஃலா 

மலகம்போற் றெறிசலால் மற்றைத்தா திளஞுமவளஞடன் உர 
யாடி. அவமான மடையாமையே ஈமச்கு மேன்மையென் ஜொழி5 

sor Overs. (௮௪) 

தூ தியேசச்கண்டதோன்றல்செங்கமலக்கண்கண் ப 

மேதகுசெல்வமிக்கவிதர்ப்ப்கோன் தவத் திற்மோன்று



௪௦௪ கைடதம், 

மாதர்மென்னோஃ்கனொடன்வடி.வினிலமுக் திப்பின்னு 
மா தரம்பெருகியின்பவாரியினாழ்ர் தவன்றே, 

9-ள். தாதியர் - தேவதாஇகள், ஏக - சம்மிடத்துக்குப் 
போதலை, கண்ட- பார்த் ச, தோன்றல் - நளமகாராசனுடைய, 
செங்கமலச்சண்கள் - செந்தாமரைமலர்போன் ற நேச்திரங்கள், 

மேதகு -மேம்பட்ட, செல்வம்-செல்வச்தினாலே, மிக்சுமிகுந் ௪, 
விதார்ப்பர்கோன் - வீமராசனுடைய, தவத்திற்றோன்றும் - தவத் 

தினாலவசரிதத, மாதர் - அழகிய, மெல்-மெல்லிய, நோக்கஇிஞள் 

சன் - பார்வையையுடையதமயந்தியின த, வடிவினில் - உருவத் 

தில், அழுந்தி- ஆழ்ந்து, பின்னும் - பின்னும், ௮ தரம்பெருக- 

ஆசைமிகுந்து, இன்பவாரியின் - இன்பச்சடலிலே, ஆழ்க்,த- 

அழுந்தின எ-று, 
க.ரவினி லொருமங்கையின் அழகைகோச்கும் ஆடவர்க்கு 

மத்ஜொருவர் அங்கல்லா இிருக்சால் மாச்நிரஞ் சசக்குமாதலால் 

தா தியரேகக்கண்ட சோன்றலென்றூர். அங்குள்ள தோழிச 
ளோவெனில் அவர்களுச்வெனிருப்பது தெரியாதென்ச, அவ 

ளவயவங்களைத்தனிதனிகோக்கன் அக்கோக்குதற் எடையூற 
டையின் மற்றவைகளெப்படி யுளவோவென் று கருச்சலையுமாச 

லால் முழுவதும் தன்சச் இியாலொருங்குகோசக்கு சலால் வடிவினி 

லழுந்தியென்றும், அதில் அசைமிகுதலா வின்பசர்கரத். தி லழுக் 

திஞு னென்றுஞ் சொல்லினர். (௮௫) 

பாசிழைபரர் தவல்குற்பனிமொதிக்கு மழதச்செவ்வாய் 
மாகறுமதியமன்னவாண்முகத்கணங்கைநோக்கி 
யாசையக்கடலுளாழ்கதுகபைபெருவரசஜனக்கு 

* மேசுவதொன்.றுமில்லாமுலைவரையிவர்ந்தவன்றே, 
இ-ள். பசு இழை-பசும் பொன்னாற் செய்க வாபரணங்கள், 

பரக்ச - பரலப்பெற்ற, அல்குல் - அல்குலையும், பனிமொழி- 

குளிர்ச்சிபொருந்திய சொற்களையும், குமுதம் - அல்லிமலர் 

போன் ற, செல்வாய் . சிவந்த வாயினையும், மாசு அறு - குற்ற 
  

* தனங்களின் இலச்சகணமாவழு பருக, ௮டிகனத்,து இண்டுமொத 
தனவாய, இடைவெளியின்றி, கடைந்த செப்புக்களைப்போலப் புடைபர௩_து 
தேமல்செரிக்அு, திரண்டு (ஒங்கி' கோலமுற்று கண்கள் கறுக்கப்பெற்று 
விளங்குதலாம், வலததனம் உயரின் சுமரரைப்பெருவாள், இடக்கொக்கை 
யங்ஙனமிருப்பிற் பேதையரையுயிர்ப்பாள். அுடிகனத்து மேலேவரவர கேர் 
மையனவாயின், சிறிதுகாலம் ௮ழகெய் துவள். ௮வ்வாறின்றித் திரிகையைப் 

கோலப் பதியின் வசைக்குணமுடையளாவள், சூசுகங்கள் பெருத்தா ம், 
சீண்டாலும், உயர்ந்திடி.லும், தனியாழ்ச்தாலும், இடைவெளிமிகவும் சிங்க 
அம் ௮.வற்றைக் கனவிலுர் தொடலாகா தென்பர் கற்றுணர்ச்தோர்.



Ban eT OM ZL) LIL.GOLD, ௪௦௫ 

மற்ற, மதியம் ௮ன்ன -சந்திரவையொத்த, வாள் - ஒளிபொருக் 
இய, முகத்து - முகச்தையுமூடைய, ௮ணங்கை - சமயக் தியை, 

கோக்க - பார்த்து, ஆசையங்கடலுள் - அசையாகிய கடலி.ரி 

டத்து, ஆழ்ந்து - முழுகி, கரைபெறா - கரையைப்பெறா ச, ௮ 

சன் நோக்கம் - நகளனுடைய பார்வை, ஏசுவது ஒன்றுமில்லா- 

பழிப்பதொன்றுமில்லாச, மூலைவரை - முலைகளாகிய மலையின் 

மேல், இவர்ந்,- ஏறின எ-று. ன தோட 

அல்கு ந்பாம்பையும் வாய்ச் குமுதததையும் முகமதியக த 

யுமுடைய மங்கையின து அசைகச்கடலில் வீழ்ந்து ௮வைகளூ.று 

படுத்தவருந்தி ஒரு துறையுங் காணாது தமொறும் ௮ரசனோக்கங் 

கள் அங்குமுலைகளென்னு மலைகளைக்கண்டேறின வென்க. கச் 

சறுத்தல், களபச்சேறணிதல், முத்துவடமணிதல், இழமாந்து 

மேனோக்கல், சண்கறு ச்சல், ௮டிகன தல், திசலைபூத்தல், பூரித 

தல்,புளஇச்சல், இழைநழையா துகநெருங்கல், வெச்செனல், சண் 

ணெனல், இடையைவாட்டல் மூசலிய ௩ற்குணங்களிற் குறை 

வின்றியிருத்தலால் '(ஏசுவசொன் றுமில்லா முலை! டென்றார். 

மிகுந்த ஆசையோடும் தனங்களை கோக்னெனென்பது கருத்து. 

அலசையங்கடலென்றதும் முலைவரையென்றதும் உநவகங்கள். 

தமயந் தியைச்கண்டகண்கள் மிகுந்த அசையுடையதாய் முலை 

யைப்பார். ச்தன என்னும் பொருள்பெறச்சொல்லியகோகச்சம் சட. 

லுளாழ்ந்து மலையிவிவர்ச் 2 சென்றலிற், சடலில் கூழ்கிஞோர் 

கரையிலேறுவதாகசய உலகர்செய்சை சோன்றுசலால் முன்னுரு 

வச ச்சை யங்கமாசக்கொண்ட சுநங்கச்சோல்லலணி. (௮௬) 

போர்க்களிறனையவீமன்புரிந்தமெய்த்தவத் தித்ரோன்றுங் 

கார்க்கருங்கூந்தலாண்மைக்கண்வலையதனுட்பட்டோ 

விர்க்டைபுகா தபொம்மலிளமுலைகெருக்கிற்புக்கோ 

பார்த்தசெங்கமலக்கண்கள்பறிப்பரியன வாய்நின் ற, 

இ-ள். போர் - போர்செய்கின்ற, களிறனைய - யானையை 

யொத்ச, வீமன் - வீமராசன், புரிந் ச-செய்த, மெய்த்தவத் இல்- 

உண்மையான சவச்தினாலே, தோன்றும் - அவசரித்த, கார்- 

மேகம்போன் ற, கருங்கூட் சலாள் - கரிய அளசபாரசதையுடைய 

சமயந்தியினது, மை - மையையணிந்ச, கண்வலை அதனுட் 

பட்டோ -- கண்ணா௫ய வலையி லகப்பட்டோ, ஈர்ச்கு-ஈர்ச்சான த, 

இடை -மச்தியத் திலே, புகாச-றழையாச, பொம்மல்-பொவி 

வுபெற்ற, இள முலை-இளமைபொருக்திய சனபாரங்களிலுடைய,



௪௦௬ நைடதம, 

கெருக்இல் - நெருச்கத் தில், புக்கோ - புகுந்தோ, பார்த்த - நோகச் 

இய, செங்கமலக்கண்கள் - செந்தாமமைமலர்போன்ற நேத்திரங் 

கள், பறிப்பரியன வாய் - பறிப்பதற்கரியலா௫, ரின்ற-ரின்ரன. 

குழூஉப்புறந் தரு சல் குஞ்சர தியல்பே யென்றலின் ga 

வாறுலனெரைக் காப்பவனாகையாற் போர்ச்சளிநனைய வீமனென் 

றும் பொய்ததவத்திற் ரோன் நினாளன் நென்பதற்கு மெய்த்த 

வத்திற் ரோன் றினாளென்றுங் கொள்க, எஈர்க்கிடைபுகாமல் விம் 

Ysoran மூத்தனவோடென்னும் ஐயரிகழாமைக்கு இளமுலை 

யென்ருர். கண்கள் அழகுமுழுவது நோக்க முற்ராமையாற் 
பறிப்பரியன வாய் நின் ரனென்க. இது ஐயலணி. (௮௪) 

விண்ணவர்மகளிர்யாரும்வெள் குஜவனப்புவாய்ந து 

பெண்ணலங்கனியநிஷ் பே தபே.ரழகுருற்றுங் 

கண்ணொடுபிணித்தா லென்னவியப்றகளி ந்துநோ க்கும் 

புண்ணுறுபுலவுவேலாலு ததோ 2. [FOU GY Day oor. 

இ-ள், விண்ணவர் - சேவர்களுடைய, மகஸிர்யாரும் - மங் 
சையரெல்லாம், வெள்குற- ராணமடைய, வனப்புவாய்ந்து-அழ 
கைப்பெற்று, பெண் - ~ Quai cond 5 Ou, நலம் -நற்குணக்கள், 
கனிய- மூ.இர, நின்ற-ரிற்கப்பெற்ற பேசை- - தமயந் தியின த, 

பேர் -- பெரிய, அழகுமு ற்றும் - அழகுமுழுவதும், கண்ணொடு- 

கண்களஞடனே, பிணிச்தாலென்ன - கட்டினையொப்ப, வியப் 

புற - ஆச்சரியமிக, களித்து - களிப்பையடைந் ௮, நோக்கும்- 

பார்க்சொ ற, புண்ணுறு - மாமிசச்தையுற்ற, புலவு-௩ுரற்ற த்தை 

யுடைய, வேலான் - வேற்படையேக்திய நளமகாராசன், உளச் 

தொடு -மனச்துடனே, புகலலுற்றான் - சொல்லச்சொடங்கி 

ஞன் எ-று, உளச்சொடுபுகலல் - இந்இச்தல். 

பெண்ணலமாவன நாணம் மடம் அச்சம் பயிர்ப்பு மு.சலிய 

குணங்களும் பிறவுமெனக்கொள்க, அவ்வழஇன்கடலை யொரு . 

வாற்றாற் சடந்தாளன் தன்மன ச்துக்கசைந்கவர் வேருருவ 

ரூம் அங்கில்லாமையால் தான்கண்டவியட்பை மனச்துடன் 

சொல்லச் சொடங்கெளனென்க., பிணித்சா லென்றமையால் 

தற்தறிப்பணி. (௮௮) 
வடிவமை நாலிற்சொல்லும்வனப்பெலாமமைத்துவேதன் 

கடி.மலர்ச்செங்கைவண்ணங்காட்டியவுடுவுகொல்லோ 

வடுகணை வேளிலா னின்னழுதுகோறோப்ச் அத்திட்டும் 

படிவமோயுயிரைவாட்டும்பாவைதன்வடி வந்தானே,



நன்..றாதுப் படலம், PO st. 

[இதுமுதற் பத .துச்செப்புட்களால் ஈசளனது செப்புச் 

சொல்லப்படுகனெ ற .ு.] 

இ-ள். உயிரைவாட்டும் - என்னுயிஸரவாட்டுகின் ற, பாவை 

இப்பாவைபோல்வாளுடைய, வடிவம் - உருவமான த, வேசன்- 

பிரமனானவன், வடிவமை நூலில் - சாமுச் திரிக நூலிலே, சொல் 

லும்-சொல்லாறின் ற, வனப்புஎலாம்-அழகனை ச.தும், ௮மைச்து- 

௮மையச்செய்து, கடி. - புதுமைபெற்ற, மலர் - சாமரைமவர் 

போன் ற, செங்கைவண்ணம் - தனது சிவந்சுசைகளின் குணச் 

சை, காட்டிய - காண்பித்த, உருவுகொல்லோ - உருவமோ, 

அடு - கொல்லாகின் ற, கணை-பூங்கணைகளையுடைய, வேணிலான்- 

மன்மசனானவன், டன் -டுனிய, அழுது-றுமிர்சசஇல், கோல்- 

தூரியக்கோலை, தொய்த்து-ஈனைச்து, தீட்டும் - எழு சப்பட்ட, 

படிவமோ.- உருவமோ எ-று. 

வடிவமை நாலாவது சாமுத் இரிகா லச்சகணம். நால் - ஆகு 

பெயர். வேதன் -விதிச்சலைச்செய்பவன், வேசச்தை யுடைய 

வன். உருவு-உகரம் சாரியை, கொல் - ஐயப்பொருட்டு வேசன் 

செங்கைவண்ணங் கொல்லோஎன்றவன், பின் வேனிலான் திட் 

மம்படிவமோவெனச் கூறியது ௮வன்படைப்பி லிவ்வழமுகண்டி. 

Cod; ௮அழகனொல் உலகச்தை மயக்குங்காமனே படைக்கிலிவ் 

வழகுண்டாகலாமெனுங் கருச்சாலெனகச்கொள்க, வேதன்சை 

வண்ணங் காட்டியவுருவோ வேனிலான் நீட்டும்படிவமோ வெனச் 

குறித் சலால் தற்தறிப்பணி. (௮௯) 

குழையெதிர்ஈடச் துபைம்பொ ந்குமிழ்மிசைமறிரந் துண்ட 

வுழைபொருநெடுங்கணைடைலுறுப்பினுக்குவமையாகச் 

செழுமலாமுதலவாயபொருள்களை தததரிக் துகூறி 

னழகினுக்குவமைதீர்ந்தவவற்றினுக்கெழ்ச்யோமே, 

(-ள். குழை- குழையென்னுங் காணிக்கு, எதிர்நடந் து- 

முன்பாசச்சென்று, பைம்பொன் - பசியபொன்போன் ற, குமிழ்-. 

குமிழம்பூவினத, மிசை -மேற்பக்கச்தில், மறிந்து -மறிபட்டு, 

நீண்ட - நீட்சியையடைர் த, உழைபொரு-மான்போன் ற, கெடுவ் 

கணாள் தன் - நெடியகண்களையுடைய சமயந்தியினது, உறுப்பி 

னுக்கு - அவயவத்துச்கு, உவமையாக - உவமானமாக செழும். 

செழுமைபெற்ற, மலர் முதலவாய - சாமரைமலர்மு சலாகயெ, 

பொருள்களை - வத்துக்களை, செரிநதுகூறின் - தெரிந்துசொல் 

வின், அழூனும்கு - அழகுக்கு, உவமை தீரர் 5 உவமைநீங்கிய,



67042) நைடதம், 

அவற்றினுக்கு - அல்வுறுப்புச்சளுக்கு, இகழ்சசியாம் - பழிப்பா£ 

கும் எ-று, குமி?ழென்பது அதுபோன்ற மூக்கெனச் கொள்ச, 

மலர்மு, சலவாயபொருள்களாவன - மேகம் காகம், பிறை 

நறை, குவளை குமிழ், குமுதம் அமிர்தம், கா௩தள் பாகதள், 

அரும்பு கரும்பு சுரும்பு முசலியவாம். உவமையில்லாக ga 

யவஙகட்கு அவைகளைச்சொல்லுவது இகழ்வாமென்க. உயர்ஈத 

வசட்கு இழிஈ தவைக்ளையுவமிச்துக் கூறு தலின் மிக்க அவமா 

னமில்லையயென்பது கருச்து. உவமானமாகிய தாமரைமலர் முத 

லியவற்றை இவளுறுப்புக்கு உவமையாகச் கூறின் இழிவென 

உவமேயததைச சிறப்பிச்சலால் எதிர்ந்லேயணி. (௯௦) 

குடைந்துவண்டிமிநஞ்செப்யகொழுமலர் த் திருவினோ௫க 
தடஞ்சனைபொதுளுமென்பூர் தருகிழலுறையு தெய்வ 

மடாதைபா தம்மையெல்லாமவைகலும்படைத்துச்செங்கை 

படிந்தபினிர்சமாதைப்படைக்தனன்கமலத் தோனே. 

இ-ள். வண்டு - வண்கெளானவை, குடைஈது - மூக்கனொலே 

சண்டி, இமிரும் - ஒலிககின்ற, செயய-௫வச, கொழு-செழு 

மைபெற்ற, மலர் - தாமழமைமலரிவிருகடின் ற), இருவினோடும- 

இலக்குமியுடனே, கடம் -பருச்த, லை-இளைகள், பொருளும்- 

'நெருங்யெ, மெல் - மெல்லிய, பூ - மலர்களையுடைய, தருகிழல்- 

ஐு,கருகிழவில், உறையும் - வ௫க்சன் ற செய்வமடைகையர் தம 

மை எல்லாம் - தெய்வமங்கைய ரனைவரையும், வைகலும் - நாள் 

சோறும், படைச்து- ரருட்டிதத, செங்கைபடிந்தபின் - தன் 

னுடைய சிவர சகைகள் பழகியபின்பு, இகதமாசை-இசச்சம 

யா தியை ; கமலத்சோன்-பிரமனான வன், படைத்தனன் - இருட் 

டூ.ச்தான் எ-று, ஏ- அசைநிலை. 

அழடூற்சிறநட்ச இலக்குமி இக திராணிமுதலிய தெய்வ மவ 

சையராலும் விரும்பக் சச்க அழகுடையவளா மீருச்சலா லிவ்வா 
று சொல்லினான். இப்படிப்பட்ட படைப்பின் முயற்சி பிரமனுக்கு 

இல்லாஇருநதும் உள்ள தாகக் கூறலின் உயர்வு நவிற்சியணி. () 

விரிர்தசெங் கமலத்தண்பூம் பொகுட்டில்விற் றிருக்கு 
மேலோன், முருந்திஎமுறுவற்செவ்வாய் முகிழ் முல்க்கரிய 

கூந்தற், நிருந்திழைபழ கவாய்ஈச இரழமகந்திக்களாகப, 

புரிக்தனன்க.ஈங்கமன்ரோே புருவமாவிபற்றினானே.
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இ.ஸஈு, விரிக்ச- விரியப்பெர்ற, செங்கமலம் - செந்தாமரை 
பினுடைய, தண்-குளிர்ச்சிபொருந்திய, பூம் பெர்குட்டில்-மலர்ச் 

கொட்டையின்மேல், வீற்திருக்கு.ம்-அ.ரஇருக்செ ற, மேலோன்- 

பிரமனானவன், முருந் து-மயிலிரசின் முசன்முள்போன் ற,இள* 

இளமைபொருக் திய, முறுவல்- சந் தங்களையும், செல்வாய்ஈஇிவந் த 

வாயினையும், மு௫ழ்- அரும்பையொசத்சு, முலை - முலைகளையும், 

கரிய-கறுத்ச, கூக்தல்-அளசுபார ச்தையுமுடைய, இருந் இிழை- 

சமயக் இியின த, அழகுவாய்ர் த-அழகுபெர்ருக் இய, இருமூகமாக-* 

இருநூகமாக, இங்கள் - சந்இரனை, புரிந்தனன் - செய்தான், 

சகளங்கமன்றோ - அசன் களங்கச்)த யல்ல்வா, 'புருவமாஃபுருவ 

மாக) இய ற்றினான் - செய்சான் எஃறு, 

‘shud pre ஈல்வஃடமா யெழிறிசழுவாமதி யெனத் 

சோன்றி - நளினமென்மணம் வீசும்வாண் முசமெனினன் நூ 

சதி சழ்சேநகது - வளர்செழுந்துசர்ச் சடிசைபோற் றிரண்ட இ 

ன வெனோர் வரையேரிற் - களைசணா யுலகளித்திமெரசரிற் சழக 
இயாய்ச் களிகூறும்'! என்பவாகலின், இங்ஙனம் bor ITs DOI SF 

FOO Yasogs. இவள் முகம் சகஇரணனென்பதற்குச் சந்தேக 
ரில்லை யென்டது கருத்து, இது உயர்வுநவிற்சியணி. (௯௨) 

iD ணி முடிய தனைக்கொம்மைமுலையெனவமைத்துமா..ந 

னணிமலர்க்கணை களை நதிலா னறிமூவுலகுமூன்று 

கணை களால்வென்றுமற்றைக்கணைகளுக்கெ திரில்லாமை 

பிணைலி தியென்று3பரிட்டு வண் முகத்திருச் தனனே. 

இ-ள், மாரன் -மன்மசனானவன், மணிமுடியதனை .. தன் 

னுடைய மணிகள்பதித்த கரீடச்சை, கொம்மை - இளமைபொ 

ரு5திப, மூலையென - சனங்களென்று சொல்ல, அமைத்து 
பொருத்தி, ௮ணி- அழகிய, மலர்ச்கணைகளைக் இல் - பூவம்புக 
சோர்சனுள், ஆன்ற. நிறைந்த, மூவுலகும்- இரிலோகங்கள*ளயும், 

மூன்றுகணைகளால் - மூன்றுபாணங்களால், வென்று வெற்றி 

சொண்டு, மற்றைக் கணைகளுக்கு-மற்ரையிரண்டு பாணங்களுச் 

கு, எ.திரில்லா- எதிரில்லாத, மை-அஞ்சனர் தீட்டிய இணை 

விழியென்று - இரண்டு சண்களென்று, பேரிட்டு- பேர்வைத்த, 
ரவள்முகச்து-இந்தத் சமய திபினுடைய முக ச்தில், இருத்தி 
னான் -இருச்திவைக் சான் ௭-௮, 

கொம்மை - இரட்ட, “மும்மச ச்சனென்றொருபெயர்சனச் 

குொய்கூர் சற் கொம்மை வெம்மு%்” என்றார் தணிகைப் 
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௪௪௦ நைட தம், 

| ராணத்தாநம், இவளுடையசண்கள் மாரன்சணைக மாயினவாற் 
றால் ஆடவளரைமயககின; அ௮ல்லவாயின் எவ்வாறு மயக்குமென் 

பது கருச்து. தமயந்தியின் வி.திக்கண் மாரன்கணையை ஆரோ 

பிச்சற் பொருட்டு விழியின்பேரிட்டென்று ௮௪ சன்மையை 

யொழி ச் சலால் ஒழிப்பணி. (௯௩ ) 

வெதிர்புரைபசியமென்றோ ர்வேனெடுங்கண்ணினாடன் 
றி.தலைவெம். peo La oor ip FAO தரிதரவணிக்திடாமன் 
ம.தமழைகொரழிக்கும்ே வழமருப்பிணை au tha isco ap 
ச திர்மணிமுத்கமுள்ளேகரச்துவைச் திருக்குமாறே, 

இ-ள். வெதிர்புறை - மூங்கலேயொதச்த, பசிய-பசுமைபொ 

ருந்திய, மெல் -மெல்லிய, தோள் - கோளையும், வேல் -வேற் 

படைபோன் ற, நெடு -கெடிய, கண்ணினாள் சன் - சண்சளையு 

முடைய தமயக்தியினது, இசலை- தேமலையுடைய, வெம்-விருப் 

பத்ைசச்சருசெ ற, முலைபோல் - சனங்களைப்போல், மூச்தம்- 

முத்துச்களை, தெரிசார- தெரியும்படி, அண்ந்திடாமல் - தறித் 

துச்சொள்ளாமல், மசமழை-ம கமாகிய மழையை, அசாழிக்கும்- 

சொழிச்இன் ற, வேழம்,- யானையிறுடைய, மருப்பு இணை-சொம் 

பிரண்டும், வெருவியன்றோ - பயந்தல்லவலா, கதிர் - B vem sie an 

யடைய, மணி- அுழலயெ, முூச்சம் - முத்துக்களை, உள்ளே-சமக் 

குள்ளே, சரந்து-ஓளிச்த, வைச்திருச்குமாறு வைச்திருக்கும் 

விசம் எ-று, கொழிச்சல் - பெருக்கு தல். 

முதச்துச்கள்* சம்மிடத்திற் பிறக்சனவாயிருந்தும் தனங் 
சளால் வெல்லப்பட்டபடியால் அவ்வெற்றிதோன்ற அம்முத்துக் 
சளையணிந்ச அச்சனங்கள்போல் சந்தங்கள் வெளிப்பட வணி 
தற்கு வெருவினமையாற்' கரந்துவைச்சனவென்க, அரசனால் 
௮பகரிச்சப்பட்ட பொருளையுடையவ ன் தப்பிரின் ற திரவிய 
சச் தனக்குள் ளடக்கிவைப்பனென்பது FG SS! சந்தங்கள் 
சமக்குள்ளியற்கையின் முத அுச்சகளாுடைமையில் வெருவி, காக்து 
வை ச ததெனச் குறிச்சலால் தற்தறிப்பணி இவ்வாறு கூறலால் 
ர்ணியமாயெ தமயந்தியின் சனச்சிறப்புச் சோற்றுனெ.றமை 
டால் புனைவிலி புகழ்ச்சியணி, (௬௪) 

மடலலிழ்கமலப்பு தம தள்வடிவினையமை த் துவெய்ப 
தீடமுலயமைப்பமா தினுறுப்பலா ற்றரமின்றெ. ள்னா 
விடைபினுக்கமை த் தக. ற்றையெடுதுி தீ9ிதீசமைம் தலாலோ 
கொடியென த்தேய்க துதேய்ர் துகுறைக்க துமருங்குருனே 
  

* இடையி னிலக்கணமாவது-- --*' இரகு ச௮ண்ணிடை வறுமையெய்திடி. 
திதிருவெய்திடும்பெரிதாகிற் படருழக்திம்ம்" © oor got காரிகொண்டச் செய் 
of OT ற்றெரிக,



நன்றா அப் படலம், ௪௧௧ 

ள், மடல் -இசழ்களானவை, அவிழ் - விரி்த, கமலப் 

ys gar - சாமரைமலரிவிருக்கும் பிரமனானவன், வடிவினை- 

உருவச்சை, அமைத்து - முன்புசெய்து, வெய்ய - வெவ்விய, 
தடம் -பருச்ச, முலை- சனங்களை, அமைப்ப - பின்பு செய்ய, 

மாதின் - தமயர்தியினுடைய, உறுப்பு அலால் - அவயவமல்லா 

மல், ச.ரமின்றென்னா - தகு௩்த பொருளில்லையென்று, இடையி 

னுக்கு - மருங்குந்கு, அமைச்தகூற்றை- வைச் சபங்கை, எடு 
தெடுத்து சிறிது றிது ஆச வெடுத்துக்சொண்டு, அமைத்த 

லாலோ-செய்சபடியாலோ, கொடியென -கொடியென்றுசெரல்ல, 

தேய்ந்து தேய்ந்து - தேய்பட்டுத் தேய்பட்டு, மருங்குல்-இடை, 

யானது, குறைந்தது-குறைபட்டது எ-று, 

தமயந்தியின் சனங்கள் நாடோறும்பருத்து இடை Ape 

கையால் அவைகளைக6ண்டவரசன் மற்றை மாதரைப்போலாது 

முன்பு இவளைப்படைக்க பிரமன் வேொரு கருவிச்கூறு தர 

மன்றென்று கருதி டுவளூறுப்புகளுள் இடையில்வைச்ச கூற் 

றைச் தனச்திற் சமை பிருத்கலாகுமெனக் கருதினனென்ச. 

இயல்பிர குறை$ச இடையினைச் தனச்திற் கமைத்தமையிற் 

குறைந்சசெனச் குறிச்சலால் SVM. (கட) 

மெளவலக்தெரியல்வே.ப்கதுமணங்கமழ்கரிய கூந்தற் 

கொவவையங்கணிவாய்ப்பேதைகுவி மலைக்கவிரல்யானை 

செவ்விதிற்பிணித் தநீலச்செழுமணிவல்லிபோலு 

மவவயிறணிர் தகோலவ.ணிமயிரொழ்ுுக்கர் தானே. 

ட-ள். மெளவல் - முல்லையினுடைய, ௮ம் - அழகிய, தெரி 

யல்வேய்ந்து - மாலையைச்தரித் த, மணம் - வாசனை, கமழ்-கமழ் 

இன்ற, கரிய-கறுத்த, கூர சல் - அளகபாரத்ைதயும், கொவ்வை 

அம் சணிவாய்ப்பேதை - கொவ்வைக் கனிபோன்ற வாயையு 

மூடைய தமயந்தியின த, குவி- குவிக் த, மூலை - தனங்களாயெ, 

களி - களிப்பையுடைய, ஈல்யானை-5ல்லயானையை, செவ்விதின் 

நேராக, பிணிச்த-சட்டிய, நீலச்செழுமணி வல்விபோலும்-செழு 

மையுள்ள கீலரத தி கொடிபோலும், அவ்வயிறு - அக் mew 

* மயிரொழுங்கி னிலச்சணத்தை உரையிற்காட்டப்பட்ட செயயுளாற் 
தெரிக, அ.வ்வொழுங்கைப்பத்தி யின் ஒஞ்செய்புளொன்று SOB. ௮௮ 

வருமாறு ''மயி.சிராழுக்க முள்வளைந்திபூ.ற்கைம்மையா மம்மயிர்சிவப்பேதிற்- 

செயிருறுங்குண மெய்திடுமிடையிடை சிதைந்திடி.ற் Doe ag ் மியல்பொ 

டுஞ் சமமாய் மயிரின்றிரல்லிதப மாழ்க்திடாதா? - லுமிரிலுஞ் ஈந்தின் 
ுயிர்க்காதல னுவப்புறச் ிறப்பாமால்,



€ 52. OGL. BLD, 

eg, goss - தரி.ச்.௪, கோலம் - ஒப்பனையமைக் ௪, ௮ணி- 

அழகிய, மயிரொழுக்கம் - மயிரொழுங்கு எ-று. தான்-ஏ-அசை 

ச்ள், . . 

பொருந்து நன்மயி ரொழுச்சகற மென்மையாய்ப் பொழிசதி 

ருமிழ்ரீல,ச்- திருந்து கோலெனக் இடக் இடின் மலருறை திருவி 

னுஞ் ஈறப்பெய்தும்?? **இகலின் அணிமயி ரொழுச்சம்”” என் 

றார். சமயந்தியினுடைய சனங்களென்னும் யானைகள் கட்டா 

விட்டால் எதிர்ப்பட்ட ஆடவரைக் கொல்லுமென்பது கருத்து. 

மமீரொழுக்க ச்சை நீலச்செழுமணி வல்லிபோலுமெனக்குறித் த 

லால் தற்தறிப்பணி, (௯௬) 

ஐஙகணைக்கிழவன்வைகுமணியூருச்கைப்பாங்கர் த் 

தங்குறவமைத்தவாழைத்கண்டுகொறறுசட்சீற்றத் 

அங்கவெம்பருமயானை த்தடக்சைகொறுணிதறேற்றுஞ் 

செங்கயற்கருங்கட்செவ்வாய்த்திருக் இழைகுறங்குதாமே. 

இ-ள், செம் கயல் - ஏவக்ச கயல்போன் ற, 'கருங்கண்-கரிய 

, சண்களையும், செவ்வாய்-ரிவர் ச வாயினையும், இருக் தழை-இரு ச த 

மாகிய அப.ரணச்சைய் மூடைய சமயந்தியின ஐ, குறங்கு- 

தொடைகள், ஐங்கணைச்சிழவன் - மன்மதன், வைகும் - சங்கு 

ன்ற, ௮ணி- அழகிய; அரடிருச்கை - அத்தாணியிடத்தின், 

பாங்கர் பக்கத்தில், தங்குற- தங்கும்படி, அமைச்ச- செய் த, 

வாழைத்தண்டுகொல் - வாழைச்சண்டோ, தறுகண் - அஞ்சா, 

சீற்றம் - கோபச்தையுடைய, துங்கம் - உயர்ச்சி பொருந்திய, 

வெம் - வெவ்விய, பருமம் - ஒப்பனையமைந்த, யானை - யாயி 

னுடைய, தடம் பருத்த, கைகொல்- துதிக்கையோ, துணி 

தல்-இன்னசென்றுதுணிதலை, தேற்றாம்-(யாம்) சேரும் எ-று 

மாதரது அல்குல் மாரனுக்கு ௮.ர௫ரு.ச்கை மண்டபமாகை 

பால் ௮தற்கு அலங்கா, வாழைச் சண்டோவென்ருர்...-தே ற் 

ரம் எனச் தன்வினைப்பொருள் பிறவிளையில்வக் சத. குறங்கை- 

வாழைச்சண்டுகொல், யானைச் சடச்கைசொலென ஐயுறலால் 
ஜனா (௬௭) 

பைக்தருகிழல்வைகும்பாவையர்பதுமபிடத் 
சிர்திரைச்கணங்குசெய்புமேந்திழையெழிர்குத்தோ ற்று 
வந்தடிபணியுக்கோறும்வாணு தல்கவின த்திட்டுசூ 

சீர்த் திலகந்தோய்ந்தோ சிறடிவந்கவாகே



நன்றா தப் படலம், ௪௧௩ 

௫-8, பைர்தருநீழல் - டசிய ஐந்தருநீழலில், வைகும் - தங் 
கிய, பாவையர் -- அரம்பையர்கள், பதும.$ட சது - தாமரைமலரி 
லிருச்இன் ற, இர் திரைக்கு - தஇருமாதுச்கு, ௮ணங்குசெய்யும்- 

வரு,ச்,௪,ச்ைசச்செய்கன் ற, ஏந்திழை - சமயந்திபினது, எழிற்கு- 

அழகிற்கு, தோற்றுவந்த.- சோல்விபெற்றுவந்து, அடிபணியும் 

சோறும் - அடிகளில் வணங்குந்தோறும், வாள் - ஓளிபொருக் 
இய, அதல் - நெற்றியானது, கவின - அழகுபெற, தீட்டும்-எழு 

தப்பட்ட, சிந்துரச். திலகம் - இந் துரப்பொட்டு, தோய்ந்தோ- 

சோயப்பெந்ரோ, டி -ஈஏறியபாதங்கள், வந்தவாறு - Pass 

விசம் எ-று, 

அரம்பையர் மேத்பிறப்பிலாவது நின்போலழரகுபெற விரும் 

பினம், நீ முற்பிறப்பிலே யாதுசெய்து இவ்வழகு பெற்றனை; 
அரைச் சொல்லுவாயாடல் யாமும் அவ்வாறு செய்துமெனப் 

போற்று சலால், வந்சடி பணியுக்தோறு மென்றார். பாதத்தி 

னியற்கைச் சவப்பினில் அடிபணியுந் சேவமாதர் இந்துத் இல 

சீசிதோய்வைக் குறித்கலால் தற்தறிப்பணி.. (௯௬௮) 

இன்னவாறுள தீதினெண்ணியெறுழ்வலிமடங்கலன்னான் 

மின்னவிர்குலிசவேர்தன்விஞ் சையின்புணர்ப்பினீங்பப் 

பொன்னவீர்சுணங்குபூத்த பொம்மல்வெம்முலையினாண்முன் 

கன்னலஞ்சிலை?வளென்னக்கட்புலன்க.துவநின்றான். 
இ-ள். இன்னஆறு - இந்தப்பிரசாரம், உளச்தின் - மனத் 

திலே, எண்ணி- சிர்திச்து, எறுழ்வலி- மிகுந்த வலிமைபெற்ற, 

மடங்கலன்னான் -சிங்கத்சையொக்த நளன், மின் அவிர் - ஒளி 

விளங்குகின்ற, குவிசவேக்தன் - வச்சிரப்படையையுடைய இம் 

இரனது, விஞ்சையின் - வித்தையினுடைய, புணர்ப்பினீங்கி- 

ச்ம்பட்சச்தினின் நுநீங்கு, பொன் - பொன்போலும், அவிர் - பிர 

காசிச்கின்ற, சுணங்கு - தேமல், பூத்த-உண்டாகய, பொம்மல்- 

பொலிவினையுடைய, வெம் - விருப்பச்சைச்.தருஇன் ற, prev! 

Char (Yor - சனங்களையுடைய தமயக்இக்கு முன்னாக, சன்னல் 

அம்சிலைவேளென்ன - கருப்பு வில்லேந்திய மன்மசன்போல, 

கட்புலன் - கண்ணஜிவு, கதுவ- பற்றும்படி, நின்றான் - சின் 

னன் எ-று, 
நளன் இவ்வாறு இந்.இத் துப் பின்பு சான்வக்சகாரிய முடித் 

தற்காக உருவின்றி யுரைச்கின் வெருவுவரென ஒளிச் சலைவிட்டு 

வெளிப்பட சின்றனனென்ச. சிலைவேளென்ன வெனலால் ௨வ 
மையணி, (௧௯)



௪௧௪ நைடதம், 

விரைகமழ்ஈறியதண்டார்விதர்ப்ப்கோனளித்தபாவை 

யசசிளங்குமரன்றன்னையார்வமோடினிதுகண்டா 
ளுருவெளிசண்தொளுமுவர்துளமயர் QUIT BT LP OOF GWT Mi 

செருளுறக்காணிலெய் துமுவகையார்தெரிக்கற்பாலார். 

இஸ். விரை - வாசனை, கமழ் - கமழ்கின்ற, நறிய- நல்ல, 

சண் - குளிர்ச் பொருந்திய, தார் - மாலையணிந்த, விதர்ப்பர் 

கோன் - வீமராசன், ௮ளிச்ச-பெற்ற, பாவை தமயச் தியான 

வள், அரசிளங்குமான் சன்னை - ௩ளமகாராசனை, ஆர்வமோடு- 

௮சையுடன், இனிது -இணனிசாக, சண்டாள் -பார்ச்சாள், உரு 

வெளிகண்டு - உருவெளிச்சோற்றச்சைக்சண்டு, காளும்-சாடோ 

றும், உவந்து - உவப்படைந்து, உளம் - மனம், ௮யாவாள-வருந் 

துன் றவள், முன்னம் - முன்னாக, செருளூற - செளிவுபொ 

GSS, காணில் - கண்டால், எய்தும் - அப்போசடைகின் ற, உவ 

கை - மடழ்ச்சியை, யார் - எவர்கள், தெரிக்க ற்பாலார் - தெரியப் 

படுச்,ச வல்லவர்கள் (ஒருவருமில்லை) எ-று, 

அந்தப்புர திலேவக் ச புரூடனை நோக்குக் சமயந் இ வெருட்டி 
வெகுட்செளின்றி மகழ்ந்சனளென்பது, நாடோறும் பொய்வடி 

வங்கண்டு மகிழ்பவளுக்கு மெய்வ்டிவங் காணப்பெறில் உண்டா 

மின்பம்சொல்லி முடியாசென்னும் வாக்தியப்பொருளால் நிறுத் 

சப்படலால் சேய்யுட்தறியணி. (500) 

அங்கண்மாஞாலங்காக்ருமண்ணன் மேலணங்கனாடன் 

9 நுசென்றமுந்தாமுன்னம் செங்கயற்கருங்கண்வாளி௫ா 

பைங்கழைதாங்கியொவம்பரித் இடம்பார் த்.துநின்ற 

அங்கவேள்விகித்தவாளிதூவன்மட்டாழ்ர் தவன், 

ட-ன். ௮ம் - அழகிய, கண் - இடமகன் ற, மா-மசத் தாகிய, 

ஞாலம் - பூ1மியை, காக்கும் - அளிக்கின்ற, ௮ண்ணல்மேல்-5ள 

மகாராசன்மீது, ௮ணங்கனாடன்-தமயந் தியினுடைய, செம்கயல்- 

சவர் சசயல்போன்ற, கருங்கண்-கரியசகண்ணாயெ, வாளி-பாணங் 

கள், சிறிதுசென்று - சிறிதுபோய், அழுக்சாமுன்னம்- அழுக து 

வசற்குழுன்னரே, பைங்கலழை-பரியகருப்புவில்லை, சாக்-சம$ 

துசொண்டு, அவம்பரித்து - அம்பறாச் தூாணியயச் grabs 

கொண்டு, இடம்பார்த்துநின் ஐ '- இடகோச்இயிருந்ச, துங்கம்- 
உயர்ச்சிபொருந்திய, வேள் - மன்மசனானவன், விடுசச௪ - பிர



நளன்றா துப் படலம், ௪கடு 

யோகஞ்செய்ச, வாளி -பாணம், தூவன்மட்டு - குைசவரையும், 

அழ்ர்,ச- அழுந்தின எ-று. 

சம்மரசன் ஒருதொழில் செய்யச் தொடங்கு, னோக்கிய 

ஏவலர் ௮வன்றொடங்குமுன்னமே விரைந்துசெய்து முடித்தல் 
போல் தமயந்தியின் கண்களாகிய பாணங்கள் சிறிதுபோய்களன் 

மேலழு௩து முன்னமே மன்மசபாணங் குதைவரையும் அழு 

,தின. ௮யின் அ௮ச்சாமன் இவள் சண் குறிப்பினிற்கும் ஏவலனா 

சஇனெனென்ச. இவள கோகச்டியபின் செல்லுங் சாமபாணச்திற்கு 

கோக்ன் முற்காலஞ் சொல்லப்பட்டமையால் உயர்வு நவிற்சி 

யணி. (௧௦௧) 

கதிபெருங்கா தலாள்கட்கருவிளை மலர்கள்வெய்ய 

மழவிடையனையான்செ ய்யமணிப்புயவரையிற்பூத்த [ண் 

விழைவொடு மகிழ்ச்கூரும் வேனில்வே௱னையான் செக 

முழுநெறிக்கசமலமன்னாண்முலிச்தட ச் சலர்ர்சமாோ. 

-ள். கழி- மிகுக்ச, பெருங் காசசாள் -பேராசையுடைய 

சமயர்இபின த, கண் - கண்ணாகிய, கருவிளைமலர்கள்-காக்கணம் 

பூக்கள், வெய்ய - வெவ்விய, மழவிடை அனையான் - இளவெற் 

ஹையொகத்த ௩ளஎமகாராசனது, செய்ய- சிவந்த, மணி. அழகிய, 

புயவரையில் - தோளாகியமஃையில், பூச்ச மலர்ந்தன, விழை 

வொடும் - அன்புடனே, மகிழ்ச்சிகூரும் - மகிம்ச்சியடைஇன் ற, 

வேனில்வேளனையான் -ஈ௩ளமகாராசனுடைய, செம்கண் - வக,௪ 

கண்ணாூயெ, மூழுகெறி- முழுநெறிப்பையுடைய், கமலம் - தாம 

ரைகள்) அன்னாள் - அத்சமயக்கியினுடைய, முலைச்சடச்து- 

தனச்தடமாயெ குளச்தினிடத் த, அலர்க்த-பூச்சன எ-று, 

சடமென்பது மலையும், குளமும். மாது, ஓ- அசைகள், 

தமயக் தியின் கண்கள் ௩ளன் புயங்களிலும், அவன் கண்கள் 

௮ வள் சனங்களிலும், பூச் சவென் ஈமையால் மாதர்க்கு ஆடவர் 

புயங்கள்போலும் ௮டவர்ச்கு மாதர் முலைகள்போலும் சாட்டப் 

பிரமாணசத் இன் முற்பட்டு விரைர்தின்பஞ்செய்யும் அவயவங்கள் 

வேறொன் றில்லையென் ௧. இவர்கள் எல்லையற்ற அசையுடையவ 

பென்பதற்குப் பெருங்காத லென்றொழியாது, சழியென்று..், 

மஇழ்ச்சியென்றொழியாது விழைவோடென்றும் கூட்டிச் சொல் 

லப்பட்டன. கட்சருவிளைமலர்கள்புயவரை என் ற.தும், செங்கண் 

Cp கெறிச்சமலம் - முலைச்.சடம் என் ஐதும் ௨நவகவணிகள்,



௪௧௬ நைடதம், 

முலை ச்சடமென் றலில்-மூலைத் சடமாகிய சடம் எனப்படலால் 

உநவகம். (௧௦௨) 

படவரவல்குற்செவ்வாய்ப்பனிமொழிக்கொடி யன்னாளை 

மடலகவிழ்கமலப்போ தின்மடர்ையென்ப தற்குவெற்றிக் 

கடகளிறென்னகின்றகாமருகாளை தன்னை 

பிடையரறு தினி தகோக்டியிமைப்புறுகுறையுந்தீரக் காள். 

-ள். ௮ரவுபடவல்குல்-அராப்படம்போன் ந அல்குலையும, 

கெம்வாய் - இவஈ தவாயையும், பனிமொழி - குளிர்ஈ ச சொல்லையு 

முடைய, சொடி ுன்னாளை - தமயந்தியை, மடல் அவிழ் - இதம் 

விரி௩௪, கமலமபோதஇன் - தாமரைமலரிலிருககின் ற, மடை 

யென்பதற்கு - இலச்குமியென் நுசொல்வசற்கு, வெற்றி-சயச 

தசைப்பெற்ற, சடசளிறு என்ன -மசயானையைப்போல, நின ஈ- 

அருஇலிரு௩௪, காமர் - அழகிய, காளை சன்னை - களமகாராசனை, 

இடையருது - இடைவிடாமல், இணனிதுநோகஇ -- இனிசாகப் 

பார்த்து, இமைப்புறு - (இதுவரையும்) இமைப்பினையடை.௩ த, 

குறையும் - குறையையும், தீர்ஈ தாள் - நீஙஇனாள் எ-று, 

சமயக்தி கண்ணிமைப்பினாலன் றி மற்றைக் குணங்களால் 

இலச்குமியை யொச்சவளென்ச. (௧௦௩) 

உண்ணிறைவடையசாமமுருவெடுத்தென்ன நின்ற 

வண்ணலுமரைககன்னாளும ழுகெறுமினியேற 

On ait ணருங்காதல்கூரவினிதினின்மாறிமாறிக் 

கண்ணினாற்ப நூ பின்பக்களிபபெனுங்கடலுளாழ்ந தார். 

இ-ள். உள் -உள்ளே, நிரைவுடைய - நிறைவினையுடைய, 

காமம் -ஆசையானது, உருவெடுச்சென்ன - ஒருவடிவு சொண 

டதுபோல, நின்ற அண்ணலும் -ரின்ற களனும், அணகசன்னா 

ளாம் - சமயந்தஇயும், அழசெனும் - அழகென் றுசொல்லும், இனிய 

ம் சறல் - இணிப்பையுடையசேச்னை, எண்ணரும் - எண்ணுசற் 

கரிய, காசல்கூ.ர -- அசைமிக, இனிதினின் - இனிமையினாலே, 

மாறிமாறி- ஒருவர்ச்சொருவாடிச்சடி மாறிக்கொண்டு, கண்ணி 

னால் -கேத்திர இ£திரியச் தினால், பருக - உண்டு, இன்பம்-இன் 

பசசைச்தரும், சளிப்பெனும் - களிப்பென்று, கடலுள் - கட 

வின்சண், ஆழ்ந்தார் - அழுக் தினார்கள் எ-று,



நளன்றா துப் படலம், ௪௧௭ 

மாறிமாறிடயென்றது ஒத்த காமமுள்ளவர் காணச்சால் ஒரு 

வர் நோக்குங்காலத் சொருவர் கோச்சாமையா லென்க. அது 
'யானோக்குங்கால நிவனோக்கு நோச்சாச்காற், ருனோக்கமெல்ல 

நகும்”? இசனாலறிக, காமமூருவெடுச் சென்னவெனலால தய 
துறிப்பணி. இன்பக்கடலென்றது உநவகவணி. இலையிரண் 6௫ 

சேர்சலாற் சேர்வையணி. (291) 

இருதடம்புயமுமந் தா ரசலமுமியைர் ததாலென் 

றெரிவருமாவியென்றாடெரிவையுமண்ணருனு 
முருகவீழ்குழலும்வெய்யமுகிழ் முலைத் துணையு தாங்கு 

முருவுடைத்தாங்கொலென்றனலுயிரெனவியந்துகின்றான். 

-ள். செரியையும் - தமயந்தியும், என் - என்னுடைய, 

செரிவரும் - தெரிதற்கரிய, அவி - உயிரானது, இரு சடம்புய 

மும் - பருத்ததோள்களிரண்டையும், அம் - அழகிய, தார்-மாலை 

யணிர் ௪, அகலமும் - மார்பையும், இயைந்தது என்றாள் -பொ 

ருக்தியசென்றாள், அண்ணல் சானும் - நளனும், என் றணுயிர்- 

என்னுடைய உயிரான த, முருகவிழ் - சேனெழுகப்பெற்ற, குழ 

லும் - கூட். தலையும், வெய்ய - வெவ்விய, மு௫ழ் - இரும்பை 

Ours 5, முூலைச்துணையும் - இரண்டு சனங்களையும், தாங்கும்- 

சுமக்கப்பெற்ற, உருவுடைக்தாம் என - உருவுடைய சாமென் ற, 

வியந்து - அதிசயிச்து, நின்றான் -ரின்றனன் எ-று, 

முன்பு நளன் புயங்களைச்கண்ட சமயங் திக்கு இப்பொழு து 

அப்புயங்களுடன் மார்புந் தோன்றியது. அப்பொழுது சமயக்தி 

தனங்களைச்சண்ட நளனுக்கு இப்பொழுது அச சனங்களுடன் 

கூந்தலும் தசோன்றியசென்ச, ௩ளனிடத்து 'இருதடம்புயமு 

மந்தா. ரகலமுமியைக் தாவி” யெனக் குறித்தலாலும், தமயந்தியி 

னிடத்துக் “குழலும் முலைச்துணையுக் சாங்குமுமி” ரெனச் 
குறிச்சலாலும், தற்குறிப்பணிகள், (௧௦௫) 

மாதுபால்விழைவினேகுமன த் தினையல்லசெய்த, மாதி 

னுக்யெல்பன்றென்னாத் தோன்றல்பேரறிவின்மீட்பக், கர த 
லினவன்பாற்செல்லுங் கருத் தினைக்கமலத்தண்பூம், போது 

றஹைமடந்தையனனாட் பொருந்துகாண்டடுத்கதன்றே, 

௫-௬, அல்லசெய்சல் - தூதுக்குரிய அல்லவைசளைச் செய் 

சீல், தூதிலுக்கு - தூதக்கு, இயல்பு அன்று என்ன - இயர்



சுக நைடதம், 

யன்நென்று, சோன் றல் -நளமகாராசனான௨ன், மாதுபால்- தம 
யந் திபினிட க். த, விழைவின் - அசையினாலே, எகும் - செல்லு 

இன்ற, மனச்நினை - மனச்சை, பேோரறிவின் - பேரறிவினால், 

மீட்ப -- மீட்க, கமலம் சண்பூ போதுறை-குளிர்ச்சி பொருர் இய 

சாமை மலரிலிருக்கின் ற, மட) ச அன்னாள் - இலக்குமி 

யொ ச சமயந்தியை, பொருந்தும் நாண் - பொருந்திய நாண 

மானது, காதலன் - ஆசையினால், அவன்பால் செல்லுங் கருத் 

தினை - ௮ந்௩ளமகாராசனிடச்சிர்சென்ற மனத்தை, தடுத்தது: 

சட த்துவிட்டற எ-று, 

அல்லல் செய்க வென்பசர்கு அல்லவை சேய வென்பசற் 
குப்போல் எ இர்மறைப் பொருளாகக்மிகாள்க. ஆடவர்ச்குப் பேர 

றஜிவுபோலும் மாசர்க்கு காணம் போலும்" தருணத்தில் ஈன்மை 

விளைட்பதொன் றில்லை யென்பது கருத்து. (௨௦௯) 

நாணமீதாரகின் றரகைம தி பகி BO) OD 

பூணினுக்கம. தெ ப்யூம்புணர், மூலை, BOS தாழிமாரு 

நிரைகர்க்கடிகொ.ர் வாயி 0 ய்கிவந்தருகுகின்றான் 

சேணுமையமரன்கொல்லோ மிருந்தெதிலியக்கனேயோ. 

[இதுமுதல் அறுபாட்கெசளால் கசானைச்சண்ட தமயந்தியக் 

தோழிமா/சளுரு சர்தி2தல் சொல்லப்படுகின் ஈ._து.] 

இ-ள். நாணம் -நாணமான, மீதாரகின்ற - அதிகரிச்ச 

விருந் ச, ஈகை - ஒளிபொருஃதிய, மதி- திங்கள்போன்ற, முகத் 
AOC - முகத்தையுடைய தமயக்தியும், பூணினுச்கு - அபர 

ணங்களுக்கு, அழகுசெய்யும் - அழகைச் செய்கின் ற, புணா்- 

கெருவ்கய, மூலை - தனங்களையுடைய, தோழிமாரும் - சோழிச 

ளும், நீள் -நீண்ட, ஈகர் - இஃககரச் இனத, கடிகொள் - சாவ 

லைக்கொண்ட, வாயில் - வாயிலை, நீங்கவந்து - கடந்துவர் த, 

௮ருகு நின்றான் - ஈம்மருகேகின் உவன், சேண் உறை - அ௮சாயச் 

திலிருக்கன் ற, அமரன் கொல்லோ — சேவனோ, திருந்து - திருக் 

தப்பெற்ற, எழில்-அழகையுடைய, இயச்கனேயோ - இயச்சனோ. 

இப்பாட்டில் மதிமுகச் தனாளும் தோழிமாருமென்னும் எழு 

வாய்கள், யாவனோ வென்னும் பாட்டில் உரைக்கலுற்றார் என் 

னும் பயனிலை கொண்டு முடிந்தன. (௧௦௪) 

கடிகமழ்கமலச்செல்வி சுண்கவர்வனப் வாய்ந்த, வடி. 

௮றுகுவவ,ச்தண்டோள் வண்டுழாய்மாயன்கொல்லோ, மிட 

 



நளன.றா ப் படலம், ௪௧௯. 

ல்கெழுவெள்ளிவெற்பின் விஜ்சையர்ச்சிறைவன்கொல்லோ, 
முடியுடையமரர்போற்று மொய்கழற்குமரன்கொல்?லா,. 

டி * * . ட * 

இ-ள். கடி -வாசனை, கமழ் - ஈமழ்ன்ற, கமலச்செல்வி- 

தாமரைமலரிலவிருக்கின் ற திருமாதினுடைய, கண் - கண்களை, 

கவர் - கவர்கின்ற, ௨னப்பு வாய்ந்த - அமகுபெற்ற, வடிவுறு- 

வடிவின்மிக்க, குவவு- இரட்டிசபாருக்திய, திண்தோள் - இண் 

ணிய புயங்களையுடைய, வண் - அழிப, துழாய் - துளபமாலை 

யணிநக, மாயனமகால்மேலோ- நஇிருமாமலா, மிடல்கெழு - வவிமை 

பொருந்திய, வெள்ளிவெற்பின் - மெள்விமலைக்கணுற்ற, விஞ் 

சையர்க்கு இறைவன்மிகால்லோ - விஞ்மையர்ச் கரசனோ, முடி 

யடை -மருடததையுடைய, அமர் போற்றும் - தேவர்களால் 

வணங்கப்பட்ட, மொய் - மெருய்வி/ய, கழல மீ ரக்கழலையணிந் த), 

குமரன் மிகொல்லோ - குமாரக்மடவு சீளா எ-று, 

பகைவரைக் துரச்சல், மாதமால் வ/மம்பப்படல், சராசரங் 

களைப்பாதுகாச்சல் வீரமிறாதி மசவிய குணத்தால் மரயனோ 

. வென்றும், இசை நூல்வல்லமை, இங்கி தநீர்மை, இறுமாப்பு 

டைமை முூசலியமுண ச்சால் விஞ்மாயர்க் இறைவனோ வென் 

றும், அபயக்சருசல், அசுரணைமாட்டல், அருளுடைமை, அசங்க 

னும் விரும்புங் கட்டழகுடைமை, ஆற்றலுடையமை, கட்டிளமை 

Wf GL. GW LD முதலியகுணச்சாற் குமரமோ சிவன் நும சொல்லினர். 

சூரன் முசலிய ௮சுரரைச்கொன்று இஃ திரன்மு.சவிய சசேவரைக 

காத்சலால் அமார்போற்றுங்குமர னெனப்பட்டறு. (௧0௮) 

விநம்பிய வனை க்துநல்குமேதரு ந வர்இின்மாப்ந்தோர் 

இருந்தெரில்யாக்கைபெற்றுத் திகழ்விரன்றுரைக்குகிராற் 

கரும்புறழ்களவிபாகன்கட்டழற்பாய்க் து.துஞ்சி 

யரும்பெறல்யாக்கைபெற்றகாமனோவறிகிேமால், 

இ-ள். விரும்பிய ஆனைச்தும் - இச்சிச்சவைசளெல்லாம், 

நல்கும் - தருஇன் ற, மேசகு -மேம்பட்ட, தவச்இன் - சவச்தி 

னால், மாய்ந்சோர் - இறக்தவர்கள், இருந்து - திருக் சமாக, 

எழில் - அழகுபொருக்திய, யாக்சைபெற்ற-சேகத்தைப்பெற்று, 

இகழ்வர் என்று - விளங்குவர்களென்று, உரைக்கும் ரீரால்- 

சொல்லுஇன்ற தன்மையால், கரும்புறழ் - சரும்மின் இரச சச 

யொத்த, கஎவி- சொல்லையுடைய உமாசேவியை, .பாகன்-2ன 

திடப்பாகச்தில் வைச்ச கடவுளது, சண் - நெற்றிச் சண்ணினு



௪௨.௦ நைடதம். 

டைய, சழல் - நெருப்பிலே, பாய்ந்து - புகுத, துஞ்சி-இறர் ௫, 
அரும்பெறல் - பெறு சற்சரிய, யாக்கை பெற்ற - (அழகுள்ள) 

சேகச்சைப்பெற்ற, காமனோ-மன்மசனோ, அ.றி௫லேம் - (யாம்) 

அ றியேம் எ-று, 

மேற்பிறநப்பிலே ஒன்றை விரும்பி அசன்பொருட்டு அக்கி 

னிப்பிரவேசம், வரைபாய் சல, புண்ணிய தீர்ச்சங்களில் விழு 

சல் முதவியவற்ரு லுடலை நீத சுவர்கள் மறுபிறப்பிலே ௮ தனைப் 

பெறுவர்சளென்பது :*முற்பவ முச்சியி னின்று மிழந் தயிர் 

முற்றுற்றோர், பிற்பயமெண்ணிய வாறுபெறத்சரு பேரோங்கல்”' 

இசனாற்காண்க. இங்கனம் நளனை உவமிதச்தசற்கரிய வடிவம் 

வேண்டி. ஈசுரன் விழிகெருப்பிலுடலை நீச்து இங்வடிவைப்பெற்ற 

மன்மசனோவெனக் கருஇனார்கள். நாணமீதா£ வென்னும்பாஃ 

மிமுசல் மூன்றுபாட்டாலும் ஈளனை மானோ, இயக்சனோ, மாய 

னே விஞ்சையர்க் இறைவனோ, குமரனே காமனோவென ஐயுற 

லால் ஐபயவணி. (20௯) 

மந்கையர்நிறையுமாணுங்கவரர் இடெவனப்புவாப்ந்த 
விங்கிவன்றன்னைஞாலமின்புறப்படைத்திலானேற் 

றிங்களங்கண்ணிவேப்ந்தசெஞ்சடைக்கடவுவெல்கள் 
பைங்கழைம தனைக்கொன்றபடுப.நி2 நமா றே, 

இ-ள். மங்கையர - மாசருடைய, நிறையும் - சற்பையும், 

நாணும் - நாணையும், கவர்க்திட - கொள்ளையிடத்தக்க, வனப்பு 

வாய்ந்த - அழகுபெற்ற, இங்கு - இவ்விடத்து, இவன் தன்னை - 

இப்புருடனை, ஞாலம் - உலகம், இன்புற-டுன்பசையடைய, 

படை த திலானேல் - இருட்டியா இருப்பானேல், இங்கள ங்கள் ணி 

Causes - மூன்றாம் பிறையைத்தரிச்ச, செம்சடைக்கடவுள்- 

சிவ௩,௪ சடாபாரசசையுடைய பரமசிவன், பைங்கழை - பூய 

கருப்புவில்லேந்திய/ மதனைக்கொன்ற - மன்மதனைக்சொன்ற, 

படுபழி - கொலைப்பழி, தருமாறு - இீரும்விசம், எங்ஙன் - எப் 

படி. எ-று. உலகமென்பது - அதிலிருக்கும் உயிருச்சாதலால் 

ஆகுபெயர். 

ஈசுரகும் இவன த படைப்பால் காமனை எரிச்சு பழியைச் 

தீர்ந்கா ரெனலால் அச்காமனிலு மிக்க அழகுள்ளவ னென்பது 

பெறப்பட்டது. கல்லோ ரொருவருக்குந் தீங்குசெய்யார், ஒரு 
காரணம் பற்றிச் செய்யினும் ௮ சனினுமிக்க ஈன்மைசெய்து 
அ.ச்தீங்கை யொழிப்பரென்பது ஈரு.த.த. பழிதீரா னென்பது 
இவன்றனை படைத்திலானே லென யூகிச்சலால் உய்த்துஸர் 
வணி, ் ் (௧௧௦)



ஈகளன்றாதுப் படலம், ௪௨௪ 

மாயிருஞாலத்சதானேன்மண்ணினிற்பொலிர்த தில்லை 

மீடியர்விசும்புளானேல்விசும்பினிற்சிறக் த.தண்டோ 

பாயொளிப்பரி தே வலா ன்பாதலத்துள்ளானாயின் 

மேயசமுலகேயெல்லாவுலகினுமேலதாமால், 

இ-ள். பாய் - தாவுகின்ற, ஒளி- காக் தியையுடைய, பரிதி- 
சூரியனையொச்சு, வேலான் -வேற்படையை யுடைய இப்புரு 

டன், மா-மகத்தாயெ, இரு -பெரிய, ஞாலச்தானேல் - பூவுல 

இலிருப்பவனாசல், மண்ணினில் - அப்பூவுலசைவிட, பொலிக் 

சது - பிரகாசமூள்ள தா௫ய உலசம், இல்லை-இல்லை, மீ-மேலாக, 

உயர் -உயர்க்௪, விசும்புளானேல் - தெய்வலோகச்் தானால், 

விசும்பினில் - அ த்செய்வலோகச்சைச் சாட்டிலும், ரிறந்தது- 

இறப்புடையதாடிய வுலசம், உண்டோ. இல்லை, பாதலத்துள் 

ளான் ஆயின் - €ழுலகச்இருப்பவனாகில், மேய பொருந்திய, 

முலகே- பாசாளவுலகமே, எல்லா உல௫னும்-உலசங்களனை ச் 

தினுக்கும், மேலதாம் - மேற்பட்டதாகும் எ-று, 

இவணிருக்கு மூலகம் எதுவோ ௮.துவே, எவ்வுலகனுஞ் 

சிறந்சசென்பது கருத்து, இதுவும் அவ்வணி, (௧௧௧) 

யாவனோவிவனென்றெண்ணியிருகிலச் திலங்குபைம்பொற் 

சேவடிபொருந்நுகீராற்2றவரினொருவனல்லன் 

அதாவியஞ்சிறையவன்ன ந்சொல்லியவனப் வாய்ந்த 

காவலனாங்கொலென்னக்கரு தியொன்றுரைக்கலுற்றுர், 

௫-ள். யாவனோ இவனென்று - இவனெவனோ வென்று, 

எண்ணி- 95இச்து, இருரிலச்து-பபெரியபூமியிட சத, இலங்கு- 
பிரகாசிக்கின் ற, பைம்பொன் - பரிய பொழற்கழலணிக் ௪, சேவடி 

சிவக் சபா சங்கள், பொருந்துநீரால் - பொருந்துசன்ற தன்மை 
யால், சேவரின் -சேவர்கூட்டத்துள், ஒருவன்்அல்லன் - ஒருச் 

சனல்லனாகும், தூவி- தூவியென்லும் பெயரையுடைய, ௮ம் 

அழகசெய, சறை- சிரனையுடைய, அன்னம் - அன்னப்புள்ளா 

னது, சொல்லிய- முன்பு சொல்லிய, வனப்பு வாய்ந்ச - அழகு 

பெற்ற, காவலன் ஆங்கொல் என்ன - அரசனாகுமென்று, ௧௬ இ- 
நினை ச்து, ஒன்று - ஒருவார்சைச, உரைக்கதுற்றார் 4 (தோழி. 

ser) சொல்ல, சொடங்ொர்கள் எ-று, 

பூமியித்பாதம் சிபாருஈ தலாலே ே சவரினொருவனல்லனென். 

Stes ss, மாதர்க்கு, £முலகத் தானோ வென்லும் ஐயகிகழ 

Bo ப



P24. நைடதம், 

லில்லை. ௮வ்வன்னஞ் சொல்லிய அழகுள்ள ஈளமகாராசனெனச் 

குறிச்சலாலென்க, (௧௧௨) 

கலைநிலாச்தவழுமாடக்கடிஈகர்கடர் துபோர் ௪ 
சிலைவலாப்$யிங்கெய்தச்சிறப்புடைப்புவனந்தம்மிற் 

பொலிலிழக் இருந் ததெர்தப்புவனரிபொருளதாக 

ஈலலுறுபுனி சமாயதெப்பெயர்கவிற்றுகென்றார். 

இ-ள். சலைநிலா - கலைகணிறைந்ச சந்திரன், சவழும்- தவழ் 

இன் ற, மாடம் - உப்பரிகைகளுடை.ய, கடிஈகர் - காவலைப்பெற்ற 

ஈ௧.ரதை ௪, கடந்து போக்த- கடந்து வந், சலைவலாய்-விற்றொ 

ழிலில் வல்லவனே, நீஇங்குஎக்.ச - நீயிங்கேலர (௮, சனாலே)9றப் 
புடை - திறப்பினையுடைய, புவனக்சம்மில் - சேசங்களுக்குள் 

ளே, பொலிவுஇழக்து - அழ௫ிழந்து, இருந்தது - இருக்கப்பெற் 
றது, எந்தப்புவனம் - எந்ததசேசம், நீ பொருள சாக- நின்னைப் 

பொருள சாகவுடைய, நலனுறு - நன்மைபொருந்திய, புனித 

மாயது-- பரிசுத்தமானது, எப்பெயர் - எந்தப்பெயர், BS Ope 

என்றார் - தோழிகள்) சொல்லென்றார்கள் எ-று. 

உன்பேர் யாது! உன்சேசம் யாதென்னும் வினாக்கள் 

நீபோதலாற் பொலிவிழக் இருந்த செப்புவனமெனலாலும் நீபொ 

ரூளாச நலனுறு புனிசமாய தெப்பெயரெனலாலும் பெறப்படு ௪ 

லாற் பிறிதினவிற்சியணிகள். இவ்விரண்டுஞ் சேர்தலாற் சேர் 

வையணி, (௧௧௩) 

கானமர்கரியகூந்தற்கன்னியரிவ்வாறோகத் 

தேனிமிர்தெரியல்வேய்ச்துசிலைக்தழும்பிருந்ததோளான் 

பானலங்கடர் ததிஞ்சொற்பைக்தொடிவ துவை வட்டு 

வானவர்விடுக்ததூ கன்யானெனவழங்கலுற்றான். 

இ-ள். கான் ௮மர்-வாசனைபொருந்திய, கரியகூக்சல்-கறு ச் ச 

குழலையுடைய, கன்னியா -மாதர்கள், இவ்வாறுஓத - இப்படிச் 
சொல்ல, தேன் - வண்டுகள், இமிர் - ஒலிக்கின் ற) தெரியள்- 

மாலையை, வேய்ந்து- தரித்து, சிலைச்சழும்பு - விற்றழும்பு, 

இருக், ச- தங்க, சோளான் - சோள்சளை யுடையாளன், பால்- 

பாலின து, நலங்கடக் ச -௩லச்சைச் செயி*,ச, தீம்சொல்-இணிய 

சொல்லையுடைய, பைந்தொடி - தமயந்தியே, வதுவைவேட்டு- 

நின்விவாசச்தை யிச்சித்து, வானவர் -தேவர்களால், விடுச்த- 

விடுக்கப்பட்ட, தூசன் யானென-தாதுவன் யானென்று, வழங்க 

லுற்றான் - சொல்லக்சொடங்கினொன் எ-று,



நளன்றா துப் படலம், ௪௨௩ 

ஊர் பேர் மு. சவியவற்றை யுரைக்ல் முன்னரே விழைக்ச 

தமயந்தியால் நந்தா திற்கு வழுவுண்டா மென்றெண்ணி அவை 

யுரையாது தனது சொழிற்குறிய பெயரால் கூறினாளென்ச. () 

ஐந் தருரீழல்வேர் தனார்கலிக்கிறைவன்வெய்ய 

செந்தழற்கடவுடென்பாற்றிசையுறை தருமனின்ஜோர் 

பைந்தொடிநின்னைவேட்டுப்படைம தன்பகழிபாயச் 

சிர்தனைபிறி தாய்மாழ்கிக்தெருமரலெய் துின்றார். 

[இதுமுதல் நறுபாட்டுக்கனால் களனபேசு தல் 

சொல்லப்படுஇன் ற.து.] 

(-ள். ஐக் தருநீழல் வேந்தன் -இந்தஇான், அர்கவிக்சை 

வன் - வருணன், வெய்ய - கொடிய, செந்தழற்சடவுள் - ௮ச்னி 

பசவான், சென்பால் இசையுறை - தெற்குச் திச்லிருக்இன் ௪, 

தருமன் -யமன், இன்னோர் - ஆடிய இக்நால்வரும், பைந்தொடி- 

தமயந்தி ! ரின்னைவேட்டு- உன்மேல்விருப்புற்ற, படை-சேனை 

களையுடைய, மசன்பகழி - மன்மதன்பாணங்கள், பாய - தங்கண் 

மேற்றைக்க, (அதனால்) சந் தனை - மனம்; பிறிசாய்-வேறுபட்டு, 

மாழ்கி - மயங்கி, தெருமரல் - சுழற்சியை, எய்.துகின் றார்- அடை 

இன்றார்கள் எ-று. (௧௧௫) 

இங்கவர் தம்மையாசைக்கிறைவரென்றறைவதெல்லாந் 

தங்யெதிசையின்பேராற்சாற்றியமாற்றமன்றே 

கொங்கவிழ்குழையிற்றாவிக்குமிழ்மிசை மறியும்வேற்க 

ணங்கலுழ்மேனியாய்நின்னாசையால்வந்ததாமால், 

இ-ள். இங்கு - இவ்விடத் தில், இவர் தம்மை - இந்கால்வலை 

யும், ஆசைக்கிறைவரென்் று - ஆசைக்கரசரென்று, அறைவதெல் 

லாம் - சொல்லுவதனை ததும், தங்கயெ- இவர்களிருக்ற, இசை 

பின்பே.ரால் - இச்னெதுபெயரினாலே, சாற்றிய - சொல்லப் 

பட்ட, மாற்றமன்று - சொல்லன்றாகும், கொங்கு - வாசனை, 

அவிழ் - விரிகின்ற, குழையில் - தாதணியில், தாவி பாய்க் த, 

குமிழ் - குமிழம்பூவினது, மிசை - மேற்பக்கத்தில், மறியும்- 

மீளுன்ெற, வேற்கண் - வேல்போன் ந கண்களையுடைய, ௮ம்- 
அழகானது, கலுழ்- ஒழுகுஇன் ற, மேனியாய் - வடிலையுடைய 

தமயந்தியே ! நின் - உன்மேல்வைசத்.2, ஆசையால் - ஆசையி 

னால், வந் சசாம்- வந்ததாகும் எ-று,



௪௨௭ கைட்டதும், 

ஆசையென்பது - இசைக்கும், அன்புச்கும்பெயர். அது 

('அசையேதிசைபொன் னன்பாம்'' என்பதாற்காண்க. இசைச் 

இறைமையால்வக் ச ஆசைக்றைவ்ரென்னும் பெயர்ச்கு geal 

னால்வந்ததெனப் பொருள்கூறு தலால் பிரிநீலை நவிற்சியணி. () 

பற்றியசர்மத்தியாம் பைம்பொனாட்டமரர்க்கெல்லாக், 

கொழற்றவன்வருர்சாவண்ணங் கொய்துகொய்தணையிற்சேர் 

தீதே, யுற்றவர்வறுமைதீர்க்கு முயர்சனைத்தருக்களைந் த, 

தற்றளிரின்மையாகி ஈல்குரவடைர் தமாதோ.. 

[இகனால் இக்திரனது வருத்தஞ் சொல்லப்படுன்ற.து.] 

இ-ள். பை -பூய, பொன்னாடு-பொன்னுலகச் திருக்இன் ற, 

௮மரர்ச்கெல்லாம் - ேவரனை வர்க்கும், கொற்றவன்- அரசனாகிய 

இந்திரன், பற்றிய - சன்னைப்பற்றிய, காமச்தியால் - காமாச் 
.இனியால், வருந்காவண்ணம் - வருச்சப்படா விதம், உற்றவர்- 

தம்மையடைந் சவாகளுடைய, வறுமை இல்லாமையை, தீர்க 

கும் - நீக்கும், உயர் - உயர்ந்த, இனை - களைகளையுடைய, தருச் 

களைந்தும் - பஞ்ச தருஃகளும், கொய்துகொய்து--பறித் துப்பறித் 

து, அணையிற்சேர்த்து -படுக்கு மெத்தையிற் சேர்த்து, (௮௪ 

னால்) நல் -நல்ல, சளிர்- தளிர்களை, இன்மையாகி- இல்லாமை 

யாய், நல்குரவு - வறுமையை, அடைந்த - சேர்ந்தன எ-று. 

இர்.இிரன் உன்னிடத்துற்ற ஆசையினாலே அளவற்ற தாபத் 

மையடைந்தானென்பது கருத்து. கற்பகத்தருவுக்கு இசனால் 
நல்குரவில்லா இருந்தும் உள தாகக்கூ றலின் உயர்வுநவிற்சியணி. 

கடிமலாக்கூர்தனின்மேற்கா தன்மீது ரநின்ற 

வடுதொழிற்கூற்றுமஞ்சவடரகசன்றானனங்கன்வெய்ய 
வடவையோடிகலுமுநடீர்க்கிறையையும்வரு த் தியாவுஞ் 
சுரிதழற்கடவுண்மீ துஞ்சுட்ட துகாமத்் தீயே. 

[இசனால் மற்றைமூவர் வருத்தமுஞ் சொல்லப்படுகன் £.த.] 

இ-ள். கடி-வாசனைபொருந்திய, மலர் - மலரையணிஆ் ௪, 

கூர் சல்- அளகபாரததையுடைய தமயந்தி ! நின்மேல் - உன் 

னிடச்தில், சாசல்-ஆசை, மீதூரகின்ற- ௮ இகரிச்கவிருக் ௪, 
அடுசொழில் - கொல்லும் தொழிலையுடைய, கூற்றும் - யமனும், 

௮ஞ்ச - பயங்கொள்ள, அனங்கன் ஃமூன்மசனானவன், டர்ன்
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ரன் - நெருங்குன்றான்; வெய்ய - கொடிய, வடவையோடு- 

வடவைச்தீயுடனே; இகலும் - பசைகொள்ளும், முர்நீர்க்கிறை 

யையும் -கடற்கரசளாய வருணனையும், வருத்தி - வருச்தப் 

படுத்.இி, யாவும் - எவற்றையும், சுடு-சுடுகன்ற, தழற்கடவுண் 

மீதம் - அச்னிபகவான்மேலும், சாம்” - காமாக்கினி, சுட் 
டது - சுட்டது எ-று. | 

சொல்லுக் தொழிலையுடைய கூற்றையும் அஞ்சச்செய்து 
வடவக தீயையும் ௮அடக்குங் கடல ரசனையும் வருத்தி எல்லாவற் 

றையுஞ் சுடுகின்ற தக்சடவுளையுஞ் சுடுதலாற் காமத்தீயை ஒருவ 

ராலும் வெல்லக்கூடாசென்றதாயிந்று, ஊருளெழுக்க வரு 
கெழு செந்திக்கு, நீருட்குளித்து முயலாகு-நீருட், குளிப்பினுங் 

காமஞ்சுடுமே குன்றேறி, யொளிப்பினுங் காமஞ்சுடும்' என 

வும், “உள்ளினுஞ் சுட்டிடு மூணருங் கேள்வியிற்-கொள்ளினுஞ் 
சுட்டிடுல் குறுகமற்றசைத் - தள்ளினுஞ் சுட்டிடுக்சன்மை மீதி 

னாற் -கள்ளினுங் கொடியது காமத்தீயதே'” எனவும் வருவன 

வற்றால் தூத் தீயினுங்காமச கொடிசென்ப தணர்க. (௧௧௮) 

முருக்கிகழணங்களு ப்கின்முகிழ் மலைவேட்டஞான்றே 
செருக்கரரனங்கன்வாளிச்செழுமலர்வருத்தவாடி 
யிருச்சலாத்பறி ச்சகின்றரோேபேடவீழ்ஈறியபோதா 
லருச்சனைபுரியுந் சோதுமஞ்சுவரமரர்மாதோ, 

இ-ள். முருக்கு - முருக்ககரையொச்ச, இசழ்-௮,சர.த்சை 
யுடைய, ௮ணங்கனாய் - தமயந்இயே, நின்- உன்னுடைய, மூூழ்- 
அரும்பையொச்த, முலை- தனங்களை, வேட்டஞான்றே-விரும் 
பியபொழுசே, செரு - போர் ச்தொழிலில், ெர்- ளெர்ச்சியை 

யுடைய, அனங்கன் -மன்மசனுடைய, வாளி - பாணங்களாகய, 
செழுமலர் - செழுமையுள்ளமலர்கள், வருத த-வரு ச் சஞ்செய்ய, 
வாடி - அவைகளால் வாட்டமுற்று, இருச்சலால் - இருக்கையி 
ளால், பழிச்சுகன்றோர் - பரவு றவர்கள், ஏழெவிழ் - இதழ் 
கள்விரிக் ச, ஈறியபோசால் -ஈல்லமணமுள்ள மலரால், அருச் 
சனைபுரியுந்தோறும் - பூசைசெய்யுந்கோறும், அமரர் - (௮௬௫ 
லிருக்கும்) தேவர்கள், அஞ்சுவர் - பயங்கொள்ளுவார்கள் எ-று. 

இக்திரன் சமயக் தியை விரும்பிய நாள்மு,சலாக இன்றள 
வும் மன்மச பாணங்கள் வருச்சஞ் செய்ய வாடி யிருச்சலால் 
காணவருபவர் முறைமைப்படி ஈறியமலர்களைக் சொண்டு அவனை



௪௨௭௬ நைடதம், 

அ௮ருச்சிக்குந்சோறுந் தேவர்கள் இவையும் ௮ப்பாணங்களென் 

றஞ்சு சலாலே அஞ்சுவ ரமாரென்றார். (௧௧௧) 

இன்னணந்தேவர்மாழாந் திருகிலவரைப்பிற்போந்து 

ன், பொன்னவிர் திதலையார்க்த புணர்முலைப்போகம்வேட்ப, 

முன்னமெத்தவஞ்செய்தாய்கொ லியைவதேமுறைமையெ 

omer, கன்னல்வில் லொவித்துநின்ம காமனேயனையநீ 

ரான், 

ஒ-ள். இன்னணம் - இவ்விதம், சேவர்-தேவர்கள், மாழாக் 

௮ -மயக்இ, இரு -பெரிய, நிலவரைப்பில் போந்து - பூவுலகில் 

வந்து, உன் -உன்னுடைய, பொன் -பொன்போலும், அவிர்- 

விளங்குகன் ற, திசலையார்ந் -ேேசமலா னிறையப்பெற்ற, புணர்- 

ஒன்றோடொன்று நெருங்கிய மூலை - சனங்களினுடைய, 

போகம் போகத்தை, வேட்ப- விரும்ப, முன்னம் - முற்பிறப் 

பில், எச் சவஞ்செய்சாய்கொல் - என்ன தவஞ் செய்தனையோ, 

இயைவசே - சம்மஇப்ப துவே, மூறைமையென்ருன்-ரமமென் 

ரன், கன்னல்வில் - கருப்புவில்லை, ஒளித்துகின்ற-மறைசத்து 

வைச்துறின் ற, சாமனேயலைய-மன்மதனையே யொத்த, நீரான் - 

சன்மையையுடைய நளமகாராசன் எ-று. 

சேவரித்சிறந்த இந்திரன் முதலியோரை தலைவராகப் 

பெறுவது முற்பிறப்பிலே அருந்தவஞ் செய்தவர்ச்சன் ஜி மற்றை 

யோர்க்கு எளிதன்றென்பது கருச்து, ... (௧௨௦) 

என்றிவன்மொழிதலோெ மினையனேகளனென்றெண் 

ணி, மன்றலங்குழலாணாணி வருத்தமோடெருத்தங்கோட் 

டி, நின்றனண்மருங்குசூழ்ந்த தோழியர்கிடதங்காக்கும், 

வென்றிகொள்சுடர்வேல்வேர்தற் கெதிர்மொழிவிளம்பலு 

ற்ராா். 

டு-ள். என்று-இப்படியென் று, இவன்-இந*தநளன், “மொழி 

தலோடும் - சொல்லியவளவில், இனையனே - இவனே, நள 

னென்று எண்ணி- ௩ளனென்று நினைச்து, மன்றலம்குழலாள்- 

சம்யந்தி, நாணி-நாணமடைந்து, வருச்சமோடு - வருச்சத் 

துடனே, எருத்தம் கோட்டி-தலையை வளைத்துக்கொண்டு, நின் 

றனள் -கின்றாள், மருங்கு - பக்கத்தில், சூழக் ச - சுற்றியிருக் 

இன் ற, சோழியா-சோழிகள், நிடதம்காக்கும்-ரிடதேேசச சைப்



தனமா துப் படலம், ௪௨௭ 

புரக்ன் ற, வென்.றிசொள் -வெற்றியைக்கொண்ட, சுடர் -இர 

ணங்களையுடைய, வேல் - வேற்படையையேக்திய, வேக்தனுக்கு- 

ஈனமசாராசனுச்கு, எதிர்மொழி - எதி ருத்சரச்தை, விளம்ப 

லுற்றார் - சொல்லத் சொடங்இஞார்கள் எ-று. | 

நளன் இவனேயென்று நிச்சயித்த சமயந்திச்கு இனி ஈமக் 

கு,ச்சலைவனாக வருபவனென்னுகந் துணிவினாலே காணமும், நாம் 

இவனைவிரும்பியிருக்சக இவன் சேவர் பொருட்டுத் தூது வந்தா 

னென்பதால் வருத்தமும், உண்டாயினவாற்றால் வாளாவிருந்த 

னள். உயிர்ச் சோழிகள் ௮வள் கருச்து முழுவதும் அறிந்தவ 

ராசலால் அவ்விறைக்கு இறைகொடுக்கச் தொடங்னெ ரென்க. 

ஆற்றல்சானளனேயன்றியாருயிர்பிறி தின்றென்னும் 

வேற்றடங்கண்ணினாடன்மெய்பதைத்தாவிசாரச் 

சாற்றியமா த்றக்தன்னாற்றழலுமிழ் தறுகட்பேற்வாய்க் 

கூற்றுவன் றா தனென்றுகூறியஇயற்கையாமே. 

[இதுமுத லிரண்டு பாடல் களனுக்குத் தூதியர் 
விடைகொடுக்கின் றனர்.] 

இ-ள். ஆற்றல்சால் - வலிமைமிக்க, நளனேயன் நி -௩ளமகா 

ராசனையல்லாமல், ஆருயிர் - கிறைந்ச அவியானது, பிறிதின் 

றென்னும்-வேளொன் றநில்லையென் கற, வேல் சடங்கண்ணினள் 

தீன் - சமயந்தியினுடைய, மெய் பசைச்து-சேச ஈடுங்கி, அவி- 

உயிரானது, சோர- சோர்வையடைய, சாற்றிய - நீ சொல்லிய, 

மாற்றந்தன்னால் - சொல்லினால், கழலுமிழ் - கெருப்பையுமிழ் 

இன்ற, சறகண் - கொடிய கண்களையும், பேழ்வாய் - பெருவா 

யையுமுடைய, கூற்றுவன் தூசனென்று - யமதாதனென்று, 

கூறியது - (முன்) சொல்வியது, இயற்சையாம் - (உனக்குத்) 

தகுதியாகும் எ-று. 

நளனையே உயிமொென்று நிச்சயித் இருக்கும் sows Hu gy 

அ௮பிப்பிராயத் திற்கு விரோசமாகய செய் தியச் சொல்லி இவ 

ளூயிர் பிரிசற்கு நீ யேதுவாசையால் முன்பு யமதாசனென்று 

சொல்லியது உனக்குச் தகுமென்றார்கள். சழலுமிழ் சறுகட் 

பேழ்வாயென்னும் அடைமொழிகள் கூத்றுவனது கொடுமையை 

விளகரின்றன. கூற்றுவன் நூசாவெந்ச ௩ளனைச் கூற்றுவன் 

ழமாசனென விதிச்தலால் விதியணி,. (௧௨௨) 

வையகமொருகோலோச்சிவான்புகழ்கிடதங்காக்கு 

மையனைமணப்பதன் றியரிமதரநெடுக்கட்செவ்வாய் த்



2.5 நைடதம், 

தையல்வேஜொருவர்காமஞ்சாற்றினுமாதருளாகி 

வெய்யசெர் தழலின் மூழ்கிவிளிவ தற்கையமின்றே, 

இ-ள். வையகம் - பூவுலக, தன,ச, ஒருகோல் ஒச்ச - சனிச் 

செங்கோல் செறுத்டு, வான்புகழ் - மிகுந்த புகழையுடைய, நிட 

தங்காச்கும்-ரிடச சேச சதைப் புரக்கும், ஐயனை - நளமகாரா 

சனை, மணப்பசன் றி-விலாகஞ் செய்து கொள்வசல்லாமல், அரி- 

செவ்வரிபாரந்த, மதர் - களிப்பையுடைய, நெடுங் ௨ண் - நெடிய 

சண்களையும், செம் வாய் - வந்த வாயினையுமுடைய, தையல்- 

தீமயந்தியானவள், வேரொருவர் காமம் - வேரொருவர் பெயரை, 

சாற்றினும் - சொல்லினாலும், தத்றாளாகசி- பொறுகச்சமாட்டா த 

வளாய், வெய்ய - கொடிய, செர்.தழவில் - நெருப்பினில், மூழ்கி- 

மேழுகி, விளிவதற்கு-இறப்பகற்கு, ஐயமின் று-ஐயமில்லை எ-று. 

நளனை மணப்பசற்கு முன்புசெய்த தவம்போதாமையால் 

இப்படியாயிற்ற, இப்பொழுதாவது விதிப்படி வளர்ச் த அதில் 

விழுந்து நினைச்சசை மறுபிறப்பில் முடிப்பாளென்னுங் கருத்து 

சோன் றவெய்ய செந் சழலின் மூழ்கு விளிவதற் சையமின்ென் 

ரர். (௧௨௩) 

என்றிவர் மொழியவேக்த னி௰ம்புவா னெரியின்வீழ்ச் 

௮, பொன்றில்வெங் கனலிதன்னைப் புணர்க்ததாம் புகன்ற 

செந்தீ, யன்றிவார் புனலின்விழ்ந்துள் ளாருயிர்விடுத்தா 

Con ms, துன்றுசீர் வருணன்றன்னைச் தோய்ந்ததாய் விளை 

யுமன்றே, 

[Day go நாஓபாட்டால் ஈளள் தமயந்தியை 

வற்புறுத்திக்கூறல் | 

இ-ள். என்று -இப்படியென்று, ௮அவர்மொழிய - அந்தத் 

சோழிகள் சொல்ல, வேர் சன் - நளமகாராசன், இயம்புவான்-. 

சொல்லுவான், எரியின் வீழ்ந்து பொன்றில் - நெருப்பில் வீழ்க் 

இறந்தால், வெங்கனலி தன்னை - அக்கினிபகவானை, புணர்க்த 

தாம் - கூடியதாகும், புகன்ற- (இப்பொழுது) சொல்லிய, செந்தி 

அ௮ன்றி- ௮ச்சினியல்லாமல், வார் - கெடிய, புனவின் வீழ்க.து- 

நீரிலே விழுந்து, உள் - உள்ளே, ஆர் -ரிறைந்ச, உயிர் விடுச்சா 

ளேனும் - உயிரை விட்டாளானாலும், துன்று - நெருங்யெ, சர்- 

திறப்பையுடைய, வருணன் தன்னை - சகடலரசனை, தோய்ந்ததாய் 

விளையும் - சலந் ததா௫விளையும் எ-று.
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நெருப்பில் வீழினும் நீரில் வீழினும் தீக்கடவுளையும் கடற் 

கரசனையும் புணர்க்சசாக முடி சலாலும், இவள் நினைப்பு இப்பி 

றப்பில் முற்றாமையாலும் மறுமைப்பய னிம்மையிற் பயவாமை 

யாலும் அ௮வர்களேவந்து பிபார்ச்இச்கும்போது இசைசக்தால் மிக்க 

நன்மையுண்டாமென்பது கருத்து, (௧௨௪) 

அன்றியுங்கனலிசான்ராயல்லதுவதுவையாற்றற் 

கொன்றுமோவருணனெவ்வா துதகமோடலவிக்குந்தூய 

மன்றலெவ்வாறுழமுற்றும்வானவரருளில்லாமற் 

றுன்றுநீர்ப்புவியில்யார்க்குஞ்சூழ்வினை pig. Swarr wo, 

இ-ள். அன்றியும் - அப்படியல்லாமலும், கனலி சான்ராயல் 

லது- அச்னொசாட்சியாயல்லாமல், வதுவை ஆற்றற்கு - விவா 

கஞ்செய்தற்கு, ஒன்றுமோ-பொருந்துமோ, வருணன் - கடல 

சன், ஒவ்வாது - சம்மதியாமல், ௨ சகமோடளிக்கும்” - நீரோடு 

கொடுப்பசாகயெ, தூய - சுத்தமாகய, மன்றல் - விவாகம், எவ் 

வாறு முற்றும் - எவ்வழிமுடியும், (ஆதலால்) வானவர் - தேவர்க 

ஞடைய, ௮ருளில்லாமல் - இருபையில்லாமல், துன்றுகீர் - கடல் 

சூழ்ர் ச, புவியில் - பூமியிலே, யார்க்கும் - சப்படிப்பட்டவர்களுக் 

கும், சூழ்வினை - நினைக்கப்பட்ட கருமங்களை, முடிக்கலாமே- 

முடிக்கச்கூடுமோ எ-று, 
பூமியிலே எப்படிப்பட்டவர்களுக்கும் தீயும் நீருமன் றிவிவா 

சழுற்றாசாதலால் ௮சற்கு அதிதேவதைகளாகிய இவர்கள் 

அருள்வேண்டுமென்பது கருத்து, (௧௨௫) 

வேயினைப்பறித்தமென்றோள்வேற்றடக்கண்ணிடை 

னேயபேழகுமாந் தரிருகணானோக்கவற்றோ 
தியுமிழ்வைரவொள்வாளேகர்தியேதவர்கோமா 
ஞாயிரங்கண்களாலுகோக்கு சற்கமைர்ததன்றே, 

இ-ள். வேயினை -- மூங்கலை, பழிதத-ரிந்இிச.௪, மெல்-மெல் 

லிய, சோள் - சோளையுடைய, வேல் தடங்கண்ணினாடன் - தம 

யக்தியிட தீ.த, ஏய -- பொருந்திய, பேரழகு-மிகுந்த அழகான் த, 

மாந்தர் - மனிசருடைய, இருகணால் - இரண்டு விழிகளால், 

கோச்கவற்றோ - பார்க்கவகல்லசோ, £ீ உமிழ் - நெருப்பை யுமிழ் 

இன்ற, ஸஉரம் ஒள்வாள் - வச்சிராயுச,ச)ச, ஏந்திய. சாங்கிய, 

சேவர் கோமான் - இந் இரனானவ௨ன், அயிரங் சண்களாலும்-ஆயி 

ரம் விழிகளாலும், கோக்கு.தற்கு - பார்ச்கும்பொருட்டு, அமைக் 

தது - பொருந் தியசாகும் எ-று,
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உடர்பிறப்பையுடைய தேவர்ச்சரசளாூகயெ இந்திரன் ஆயிரங் 

சண்தளாலும் பார்த்தற்கமைந்த சமயக் தியின ழகை இழிபிறப்பு 

டைய மனிதர் இரண்கெண்களாற் பார்க்கும்படி விரும்புவதில் 
௮வ்வழகு பயன்படா சென்பதாம், (௧2.௬) 

வெக் திறற்சுஸிநல்யானைவிதர்ப்பாகோனளித்தமாதைத் 

தீர் துயிரவித் தியென்ன த்தனியிருவிசும்புகாக்கு 

மிந்திரன்கேட்டபோ திலெண்ணியவனை த் துகல்கு 

மைந் தருவழங்கும்மாலன்றெனமறுக்கலாமோ. 

ஓ-ள். தனி - ஒப்பற்ற, இருவிசும்பு - பெரிய விண்ணுல 

கச, காக்கும் - காக்கின் ற, இர .இரன்-இர் தரனான வன், வெக் 

திறல் - வெவ்வியவவிமைபெற்ற, களி - களிப்பையுடைய, ஈல்- 

கல்ல, யானை -யானையையுடைய, விதர்ப்பர்கோன் - வீமனான 
வன், அளிசத-பெற்ற, மாதை-தமயக் தியை, தந் து-கொடுத்து, 

உயிர் - என்றாயிரை, அளித்தி என்ன - சாப்பாற்றென்று, கேட் 

டபோ தில்-சேட்டாலப்பொழு த, எண்ணிய அனைத்தும்-நினை ச 

ச வைகளை யெல்லாம், ஈல்கும் - சருகின்ற, ஐந் தர௬- பஞ்ச தருக் 

கள், வழங்கன் - கொடுச்சால், தம்மால்-உங்களால், அன்றென- 

அன்றென்று, மறுச்கலாமோ -மறுச்சக்கூடுமோ எ-று. 

இந்திரன் தருமரினைப்பை யுடையவனாசலால் தன்னுயிர் 

போசவந்சவிடத்தும் அவ்வாறு செய்யாது சம்மஇப்படுத்த நினை த் 

தனனென்க. தனியிருவிசும்பு காக்குமென்றலால் ௮வனுடைய 

௮ணைசொல்லப்பட்டது. பிநர் எண்ணியவனைத்தங் குறிப்ப 

றிந்துகொடுக்கும் பஞ்ச தருக்கள் சமச்சரசனாகய இக்திரன் வாய் 

திறந்து கேட்டில் ௮2 எப்படி யில்லையென்று சொல்லும், “எல் 

லாமெர் நுச்கு மதுகையுரனுடையான் -பொறுக்கும் பொறையே 

பொழை” என்றிரு தலால் இந்தின் பொறுமையுள்ளவனென் 

பது பெறப்பட்டது. ஐந்சரு சிருட்டிச்துக்கொடுகனெனப் 

பொருள்கொள்ளில் உலகச்தில் உவமையற்த இவள்போற் பல 

ருண்டாயின் இவளுக்குச் சிறப்பில்லையென்பது கருச்து. (௧௨௭௪) 

என்றிவன்புகன்றமாற்றமிருசெவிவெதுப்பக்கேட்டு 

நின்றுளம்பதைப்பவாடிநெட்டுயிப்போடுஞ்சோரு 

மன்.றலங்குழலினாடன்ம தர்நெடுங்கயற்கணாலி 

குன்றெனப்பணை த்துவிங்குங்குவிமுலைவார்ர்தவன்ேே,
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(-ள் என்று -இப்படியென்று, இவன் - இர்௩எனான வன், 
புசன்றமாற்தம் - சொன்ன சொற்கள், இருசெவி-இரண்டுதோது 

களையும், வெதுப்ப-சுடுதலைச்செய்ய, கேட்டு - அவைகளைகச்கேள் 

விப்பட்டு, ரின்று-ரின்று, உளம்- மனமான ஐ, பதைப்ப 5 பைப் 

படைய, வாடி- வாட்டமுற்று, நெட்டுயிர்ப்போடும் - பெருமூச் 
சுடனே, சோரும் - சோர்வையடைஇன் ற, மன்றலங்குழவினா 

டன் - தமயந்தியினுடைய, மதர் - களிப்பையுடைய, நெடுங்கயற் 

கண் - நெடிய கயல்போன்த கண்களினின் தும், அவி - நீர்த்துளி 

கள், குன்றென - மலைகளென்றுசொல்ல, பணைதச்து - பருத்து, 

வீங்கும்-வீங்யெ, குவிமுலை-குவிந்ச சனங்களின்மேல், வாரந்த 

ஒழுகின எ-று, 

ஆடவர் ஒருபொருளைக்குறிதது வினாவும்பொழுது ௮,தற்கு 

விடைகூறத் சடைபடின் அழுவது மாதாரக்குச் சுபாவமாதலால் 

தமயந்திக்குக் கயற்கணாவிகுவிமுலை வார்ட் சவென்றார், மிச்ச 

கல்விப்பயிற்சியுள்ள Sales தடைபடுவதேனெனில் சான் 

பேசுவதற்குக் கூடாமையானும், இவன்பேசுவதில் சோழிசட் 

கும் வருத சமிகுசலானு மென்க, எப்படிப்பட்டவர்ச்கும் மன் 

வரு, ச்சமேலிடில் ஒன்றும் தோன்றா சென்பசாம், (௧௨௮) 

மாதுகண்பனிப்பநோக்கித்தோழியாமாழாந்துள்ளம் 

பேதுறவெய் இநின்றபெய்வளை ச துயரமெல்லாம் 

த துராம்வீடுத்தவன்னஞ்சொல்லியதென்னிற்ச ற்.நு 

மா தரமின்றியிவ்வாறுரைக்குமோவரசனென்றார். 

-ள். மாது - தமயந்தியினுடைய, கண்ஃ-கண்கள், பனிப்ப- 

நீரைச்சொரிய, கோக - பார்த்து, சோழியா-தோழிகள், மாழா 

ஈது - மயங்ஒ, உள்ளம் - மனமானது, பேதுறவெய்தி - தவலை 

யடைந்து, நின்ற பெய்வளை - நிற்ன்ற சமயந்தியமினுடைய, 

துயரமெல்லாம் - துன்பமனைத்தையும், தூது - தூதாக, நாம் 

விெெ.த - நம்மால் விடுக்கப்பட்ட, அன்னம் - அன்னப் பறவை 

யானது, சொல்லியசென்னில்-சொல்லியிருக் ச தானால், சற்றும்- 

கொஞ்சமும், அசரமின்றி - அசையில்லாமல், இவ்வாறு - இப் 

படி, அரசன் - நளனானவன், உரைச்குமோ வென்ருர்-சொல்லு 

வானோ வென்றார்கள் எ-று, 

இவன் நளனோ அல்லனோ நஎனேயாயினும் நாம் மூன்னர்ச் 
தூசாசவிடுதத அன்னம் நமது குறைகளைச் சொல்ல வில்லையோ 

சொன்ன சாயின் தமயந்தியிடச்.து முன்னரே விழைக்துள்ள ௮7



௬௩௨ கைடதம். 

சன் அவளை எ.இரிலேசகண்டும் ஈம்முரைகேட்டும் சிறிதேனும் 

அன்.பின்றி இவ்வாறு கூரானாகலின் யாவனோவென விடை. கொ 

டுத்தற்கு ஐயுற்றுந் சோழிகள் வரு.த்தமுற் றிருந்கனரென்ச. () 

இன்னணமணங்கனாளுமாயமுமிர.ங்கனோக்கி 
மன்னனுமறிவு ரர் துமனஞ்சிறிதயரும்ே வலைப் 

பொன்னிறப்பவளச்செவ்வாய்ப்பொற்புறுபசியமென்சூட் 

ற்கு ககியவ்வுமியடைந்த தன்றே. 

ள். இன்னணம் - இப்படி, அனங்களாளும்-சமயந்தியும், 

aug - : சோழிகளும், இரங்கனோக்க-வருந் துவதைப் பார் த. த, 

மன்னனும் - நளனும், அறிவு தர்ட்து - மதி மயங்கி, மனம்-மன 

மானது, சிறிது - கொஞ்சம்) அயரும்வேலை - தளர்வடையும் 

போது, பொன்னிறம் - பொன்போன்ற நிறத்தையும், பவளம்- 

பவளம்போன் ற, செவ்வாய் - சவந்ச வாயையும், பொற்புறு-அழ 

கான்மிகுக் ச, பசிய - பசுமைபொருக்இய, மென் சூட்டு - மெல் 

லிய வுச்சச்கொண்டையையுமுடைய, அன்னமும் - அன்னப் 

பறவையும், விசும்பினீங்கி - அகாயச்தினின் நு நீங்கி, இவ்வுழி- 

௮ந்சவிடத்தில், அடைந்தது - வந்தது எ-று, 
ததுவந்த நளனை இன்னானென்று செளியக் கூடாமை 

யால் தமயந்தியும் தோழிகளும் வருந் இனார்கள்) ௩ளனும் அறவழி 

யிற் செல்பவனாசலால் தன்னுடைய வேட்கையை அவர்கள் 

மூன்பு வெளிப்படுச்தச் கூடாமையால் வருந்கினனென்க, (௧௩ ௦) 

எய்தியதூலியன்னமின்னகைப்பவளச்செ வவாய் 

மையவாங்கரியகூர்தல்வாண்முகமினிதுநோக்கி 

கெய்தவழ்புலவுவைவேனிடதர்கோனிவனேயுள்ளத் 
ஸ் தயுேல்கமலப்போ திலணங்கிற்குமணங்குபோல்வாய். 

இ-ள். எய்திய - அங்குவந்ச, தூவி - இறகையுடைய, அன் 

னம்.- அன்னப்பறவை, இன் ஈகை-இணனிய நகையையும், பவளச் 

செம் வாய் - பவளம்போன்ற செவ்வாயையும், மை - மேகங்கள், 

HUD ~ J Go ar p, கரிய கூம்தல்-கறுத்.ச குழலையுமுடைய 

தமயக்தியினது, வாள் - ஒளி பொருக்இய, முகம்- இருமுக ச்சை, ' 

இனிதகோச்ெடஇுனிதாசப்பார் ச. து, கமலப்போஇலணக்ூற்கும்- 

தாமரைமலரிலிருக்குந் திருமாதுச்கும், அணங்குபோல்வாய்- திரு 

மாதுபோன்ற சமயக் தியே! கெய்சவழ்-சிணந் சவழ்் ற, புலவு-



க ான.றாதுப் படலம், PK h. 

புல்னாத்றம் பொரூ$ திய, வைவேல் - கூரியவேலையுடைய, நிட 
சர்கோன்இுவனே - இவனே௩எமகாராஜன், உள்ளத்து-மனத் 
இல், ஐயுழேல் - ஐயப்படவேண்டாம் எ-று, 

செய்வச்சன்மையுள்ள அன்னமாதலர்ல் தான்எடு்௪ ௧௫ 

மத்திற்கு இடையூறுவாராது நளன்றூதுவக்தது செரிந்து இவ 

னே நளனென்று சமய திச்குச் சொல்வியசென் ௧, (௧௩௧) 

மழைமதர்நெடுக்கட்செவ்வாய் வளர்முலைமடந்தாய்கி 

ன மேல், விழையிகச்ஓுரைத்தானல்லன் விண்ணவர்க்கியைர் 

BOT DOD, பழுதுறமென்னுமாற்றுற் பகார்சனன்பரிதி 

மேலா, னழுதகங்குழைர்சிமடலென் றன்பினலைறைந்தச 

ன்ற, 

இ-ள். மழை-குளிர்ச்சி பொருந்திய, மதர்-சளிப்பையுடைய, 

செங்கண் - நெடியசண்களையும், செவ்வாய் - சவர் சவாயையும், 

வளர்முலை- வளர்கின்ஐ சனங்களையு முடைய, மடந்தாய் - தம 

யந்தியய ! பரிதிவேலான் - நளமகர்ரர்ஜன், நின்மேல்- உன்னி 

டத்தில், விழைவு இகந்து- ஆசைரீங்த; உரை தானல்லன்* 

மொன்னவனல்லனாகும்,விண்ணவர்க்கு-ேேேவர்களுக்கு, இயைந்த 

தூதின்பொருட்டுச் சம்மதிதீச, மாற்தம்-சொல், பழுதுறும் 

என்னுமாற்றால் -பழுதாகு மென் செ்றபடியால், பகர்ந் சனன்க 

(இக்லாறு) பேசினான், (அதனால்) அழுது -நீயமழுது, அங்கு 
ழை* திட. லென்று -மனங்குழைய வேண்டாமென்று, அன்பி 

னால் - விருப்பத்தினால், (அன்னம்) அறைக்சது - சொல்லி 

யது எலு. 

களமகாராசனானவன் சேவர்பொருட்டுச் சம்மதித்த கருமத் 

துக்சோர் பழு சடையின் இம்மைக்குப் பழியன் றி மறுமைக்குப் 

பாவமும் உண்டாம் ஆதலின் இவ்வாறுபே௫னொென், அதனால் 

ரீ வருத்தப்பட வேண்டாமென்று ௮ன்னஞ் சொல்லியதென்க.() 

வூவூரனையவுன்கண்மடர்சையோடிவ்வாரோ திக் 
சடகளிறென்னகின்றகாளை தன்முகக்தைநோக்கா 

வுடையபேசறிவாற்காம.ழள்ளமைக்தின்ன கூறிற் 

கொடிநெடுந் தானைவேர்தேதே சோற்றொடியாற்றுங்கொல்லோ 

இ-ள், வடு-மாவடுவினுடைய, வ௫ரனைய-பிளப்பையொச்ச, 

உண்கண் - மையுண்ட கண்களையுடைய, மடந்தையோகி ... தம 

யந்தியடன், இவ்வாறோசி - இவ்விசமாசச்சொல்லி, சட்சளி 
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சச | OGL. HD, 

ஹென்னநின் ற -மசயானையென்னும்படிரின் ற, காளை சன் மு௫ச் 

சை-அரசனதுமுகச்சை, நோக்கா - பார்த்து, கொடிடெடுக் 
சானை வேந்தே -௩ளமகாசாசனே | உடையபேரறிவால் -பேயறி 

வடைமையால், சாமம் - அசைய, உள்ளமைச்து - உள்ளே 

wide, இன்னகூ.றில் - இப்படிப்பட்ட வார் சசைகளைப் பேச 

னால், கோல்தொடி - சமயந்தி, ஆற்றுங்கொல்லோ - பொறுப் 

பாளோ எ-று, 

வடு, மடநத, காளை என்பன ஆகுபெயர்கள், களிது-மதக் 

சளிப்பினையுடையது. நோக்கா- செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு 

உடன்பாட்டு வினையெச்சம், நின்போல்வார்ச்கன்றிக் காமத் 

பைப் போறிவாலுள்ளடக்இப் பேசுதல் மற்றையோர்க் கரி 

தென்றதாயிற்று, நின்னை விலஜழக்சவ ளாசலால் நீயேபே௫ில் 

சமயந்தி யாற்றுவசரிசென்றதென்க. (௧௩௩) 

மாங்குயீற்கு தலைப்பே தமனமுநீயியைந்தவண்ணக் 

தஇீங்கறவுரைத்சவாறுந்ேேேவர்மற்றுண ரா ரல்ல 

ரீவ்கினியுரைப்பதென்னையிவ்லயினிகழ்க் தவெல்லா 

மாங்கவர் தம்பாலேகியறை தியென்றறைச் த சன்னம், 

இன். மாங்குயில் - மாமரச்திலிருக்குங் குயிற் சொல்லை 

யொச்ச, குதலை - மழகைச்சொல்லையுடைய, பேல தமனமும்- 

தமயந்திமினது மனமும், நீயியைந்தவண்ணம் -நீ சம்மஇத்து 

வந்தபடி, தீங்கற- தங்குநீங்க, உரைத்தவாறும்-சொல்லியவி g 

மும், தேவர் -சேவர்கள், உணராரல்லர் - அறியா சவர்களல்லர், 
ஈங்கு இவ்விடத்தில், இணியுரைப்பது என்லை - இனிப்பேச 

லேண்டுவதென்ன, இவ்உயின் - இவ்விடச் திலே, நிகழ்ந் சவெல் 

லாம் - நடந்தவையனைத்தும், ஆங்கவர் தம்பால் - அச்சேவரிடச் 

£865, ஏச-போய்- அறை இியென் று-நீ சொல்லுவாயாகவென் ற, 

௮ன்னம் - இுன்னப்பறவை, ௮றைக்கது - சொல்லியது எ-று, 

சமயத்தியினத கருத்தும் நீதாதுக்குச் சம்மதித்து வந்த 

படிபேசியதும் சர்வக்கியச்துவமுள்ள சேவர்களுக்கு நீபோய்ச் 

சொல்லுமுன்னமே செரியுமென் ௪. (௧௩ ௪) 

அவ்வுரைகேட்டலோடுமடையலர்ச்செகுக்கும்வேலான் 

மவ்வலங்குழலினாடன்மனவலியினி தினோர்க் து 

செவ்விதின்மனமுங்கண்ணுக்தெரிவைமேற்டெப்பமாரறாக் 

கவ்வைகொள்வாயினீங்வெஞ்சையிற்கரர்துபோனான்,



நளன்றாதுப் படலம். on. 

௫-ள். அவ்வுரை - அந்தவார்த்ைசயை, கேட்டலோடும்- 

கேட்டவளவில், அடையலர் - சத்துருக்களை, செருக்கும்-கொல் 

லுளெ்ற, வேலான் -வேற்படையையுடைய ௩ளன், மவ்வலங் 

குழவினாள் சன் - தமயந்தியினது, மனவலி - கெஞ்சினது வவி 

மையை, இனிதிஜோர்ந்து - இனிதின றிந்து, செவ்விதின் - செம் 

மையையுடைய, மனமும் - தன்மன த்தையும், கண்ணும் -கண் 

களையும், தெரிவைமேல்டெப்ப- அத தமயக் தியின்மே விருக்க 
வைத்து, மாரு - நீங்காத, கவ்வைசொள் - ஒலித்தலைக்கொண்ட, 

வாயில்நீங்9ெ - வாயிலைக்கடக்து, விஞ்சையின் - மந்திரத் இனால், 

கரந்து போனான் - ஒளிச்துச் சென்றான் எ-று, 

இக்திரன்மேல் சமயந்இக்குச் காசவில்லாமையை யறிந்தவ 

தலால் தன்மனமுங் கண்ணும் அவள்மேற் இடப்ப விஞ்சை 

யிந்கரந்து நீங்கனெ னென்ளுூர், (௧௧ டு) 

காரிகையுஎமுகாணுங்கவர்ர் சனனக.ரந்துபோய 

முரிவெஞ்சலெக்கைவி ரன்சடவுளாமுன்னயோடு 

கேரிழைதன்பாத்றாதுபோயபினிகழ்க் தவெல்லாஞ் [ந்தார். 

-சோர்வுருதுரைத்கான்றேவர் தோன்றல்பான்மகழ்ச்சகூர் 

(-ள். காரிகை- தமயந்தியினுடைய, உளமும் -மனச்சை 
யும், நாணும் - நாணையும், கவர்ந்தனன் - சொள்ளைகொண்டன 

னா, சரந்துபோய --மறைந்துசென்ற, மூரி- வவிமைபெத்ற, 

வெஞ்சிலைச்சைவீரன்-5ளமகாராசன், கடவுளர்முன்னர்-ேேசவர்க 

ளெதிரே, ஏ௫-சென்று, நேரிழைசன்பால்- சமயக் தியினிட த் த, 

தூதுபோயபின் -- தூதுபோனபின்பு, நிகழ்ந்த எல்லாம் - நடந் 

தவைகளனை த்தையும், சோர்வுராது - குறைவுபடாமல், உரைச் 
தான் - சொல்லினான், தேவர் -தேவர்கள், தோன்றல்பால்-௮க்.த 

நளமகாராசனிட தீதில், மஇழ்ச்சிகூர்க்தார் - உவகை யடைந்தார் 

கள். ப 

சாரிகை- அழகு, ௮ஃ சதனை யுடையாளுக் காதலால் ஆகு 

பெயர். கவரக்தனன் - வினைமுற்றெச்சம். கடவுளர் — உபசார 

மொழி. அது ஈண்டுச்தொகைச் குறிப்புச்சொல், தேவர் என் 

றது மது. நேரிழை அன்மொழிச்தொகை. பின் என்னும் 

இடைச்சொல் காலப்பொருளில் வந்தது. சதோன்றல்-அல்லீ ற்.று 

ஆண்பாற்பெயர். முன்னர், இடட்பொருட்டாய் நின்றது. உள. 

மும் நாணும் - உம்மைகள் ஏண்ணுப்பொருளன. பால் - ஏழ.



௪௩௯ .. நைடதம், 

னுருபுகள். தான் விரும்பிய மாதிடத் தில் ஈம்முரை தவரு து 

தூதுசென்று உள்ளபடி பேவெந்சானென்று ஈளனிடச்தில் இக் 

திரன் மு. சலிய நால்வரும் ம௫ுழ்கூர்ட்சனரென்ச. (௧௨௩௪) 

நன்றா துப்படலம் முற்றிற்று. 

ஆ. செய்யுள்-டுச௩ , 

  

சுயம் வரப்படலம். 

சுயம்--சானே, வரம்--வரிச் தக்கொள்ளு தல், ௮ஃ தாவது 

அரசமங்கையானவள் சனச்கு மூச்தோர்கள் சனை விழைக்து 

ரின்ற அரேசக அரசர்களை ஒரேகாலத்தில் வருவிக்க, ௮வரிற் 

றனக்சைந்சடொருவனுக்குச் சானே மாலையிட்டு தலைவனாகக் 

கொள்ளு தலாம், 

அறுசீர்க்ச மிநேடிலடி யாசிரியவீநத்தம். 

இன்னவைநிகழும்வேலையெழுகடல்வரைப்பின் மேவு 

மன்னவர்குழாமும்விண்ணோர் தொகுதியுமணிச்செஞ்சூட் 

பன்னகமாட்டுவேர் தர்வெள்ளமும்பரித்தேர் விமன் [டுப் 

கன்னியம்புரிசைசூழ்ர் தகடி நகர்க்கெழுந் தவன் றே, 

[| இப்படலச்தால் தமயந்தியானவள் களமசாராசணைத் 

சலைவனாகத் கானே வரிசதாளெனறு சொல்லத் 

“தொடக்கி இப்பாட்டால் தமயக்தியின் சயம் 

வாச்திற்குத் திரிலோச த்திலு மூள்ளலர் 

வரவு சொல்லப்படுகின் ற_௪.] 

இ-ள், இன்னவை- இப்படிப்பட்டவைகள், நிசழும் வேலை- 

ஈடக்இன் றபொழுது, எழுகடல் வரைப்பின் மேவும் - எழுகடல் 

சூழ்ந் த தீவுகளிலிருக்ச் ற, மன்னவர் குழாமும் - அரசர்கூட் 

டமும், விண்ணோர்தொகு தஇியும்-ே சவர் கூட்டமும், மணி- இரச 

தினங்களாயெ, செம்சூட்டு - சிவந்த சுட்டையுடைய, பன்னக 

நாட்டு . நாகலோகத்துள்ள, வேந்தர்வெள்ளமும் - அரசர்கள்' 

கூட்டமும், பரித்சேர் - குதிரைகட்டியசேரையடைய, வீமன்- 

வீமராசன௫, சன்னி - புதுமைப்பாட்டையுடைய, அம்- அழ. 

இய, புரிசைசூழ்ந் ச. -மதிலாற் சூழப்பட்ட, சடிஈகரக்கு . காவலை 

யுடைய குண்டினபுரச்தச்கு, எழு*ச - எழுந்தன. எ-று,
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சுயம்வரப் படலம், ௪௩௯ 

வீமன் பூமியிலுள்ள அரசர்ச்ருமாச் இரம்சுயம்வரஒலைசெலு த 

தியிருக்க, மற்றை யுலகச்சாரு மெழுந்தனரென இப்பொழுது 

சொல்லியதற்குச் காரணமென்னெனில், முன்பு காரசமுனி Qe 

இரனுக்கு,ச் தமயந்தியின் செய்தி சொல்லும்போது, விஞ்சையர் 

இன்ன. ரவுண ருரகர் புவிமுழு தாளும் வேர் சர்யாரு மஞ்சலிசெய் 

இருமருங்கும் புடைசூழ முனிவர்குமா மாகூற வென்னும் பாட் 

டில் ௮ங்கிருந்சாரெனச் சொல்லிய மேலுலசச்தசாருங் சழுலகச் 

சாருந் தீவிலுள்ளவரும் அவாவின் மிஈ்கவராய், அசைச் தமக 
கும் வந்௪ செய் இயாகக் கொண்டு ஈல்தூழிருக்குமாயின் அம்மா 

HEB wt மமக்குக் இடைப்பிறுங் இடைச்குமென வெழுக் 

சீன ரெனச் கொள்ளல்வேண்டுமென்ச. (a) 

பண்ணாமை கலினப்பாய்மா பசியபொற் கொடி.ஞ்சித் 

திண்டேர், கண்ணழற் சிற்றத்றுப்பிற் கடாம்பொமி களி 

நல்யானை, மண்ணமை முழவுச் திண்டோள் வாகைவேளலு 

ழவரீட்ட, மெண்ணிட விடமொன் றின்றி யெங்கணும் 

LIT வன்றே. 

| இதனால் மேற்சொல்லிய அரசர்களுடைய நால்வகைச் 

சேனைகளின் வாவு சொல்லப்படுசின் ற.ஐ. | 

(-ள். பண்ணமை - கல்லணையமைந்த, கலினம்-கடிவாள ச் 

சையுடைய, பாய் - சாவுகன்் ற, மா-கு திரைகளும், பசியபொன்- 

பசிய பொன்னாற் செய், கொடிஞ்சி - மேன்மொட்டையுடைய, 

திண் - வலிமைபெற்ற, தேர் - தேர்களும், கண் - கண்களில், 

௮ழல் - தீயையும், £ற்றம் துப்பின் - மிகுந்த கோபத்தையுமு 

டைய, கடாம்பொழி - மதம்பொழிகன் ற, களிஈல்யானை - களிப் 

பையுடைய ஈல்லயானைகளும், மண்ணமை - ஒப்பனையமைக்த, 

மூழவு -மச்சளம்போன் த, திண்டோள் - வலிமைபெற்ற புயங் 

களையும், வாகைவேல் - வெற்றிபெற்ற வேலையுமுடைய, உழவ 

ரீட்டம் - சாலாள்கள் கூட்டமும், எண் இட - எள்ளையிடுதற்கு, 

இடமொன்று இன்றி - வெற்றிடமொன்று: மில்லாமல், எங்க 

ணும் - எவ்விடங்களிலும், பரந்த -பரவின எ௩று, 

ஒவ்வொரு சேசத் தரசரது சேனைகளே அனேகமா யிருப் 

பின் அனேகசேசச்சரசர் நால்வகசைச்சேனைகளும் ஒரேசாலச் 
தில் ஓரிட 5 இற்குவருமாயின் இங்வளவென்று Piss aur



௮௪௦ நைடதம், 

தென்பார் எண்ணிட இடமொன் றின் நி யெங்கணும்ப.ரந் ச வென் 
ரூரென்சு, எண் -எள்; அது ''எண்ணுந்திலமுமெள்ளெனவி 

சைப்பர்'' என்பசாலறிக, 

கொய்யுளை க் கலினமாவின் குரத்துக ளெழுக்தவிம்மி, 

வையக முழுதுஞ் சூம்போய் மறிகடற இடங்கு தூர்த து, 

மொய்பெரு தசலத்தோடு மு.ரணியெண் டிசையுங்காக்குந், 
தொய்யின்மா முகத்தயானைச் சவுட்குதி தூர்த்தவன்றே, 

[இதனாற் குதிரைக் குளம்புகளிசனழுக்த புழுதியின் 

தோற்றஞ் சொல்லப்படுகின் ற.த.] 

௫-ள். கொய் - கொய்யப்பட்ட, உளை - புறமயிரையுடைய, 

கவினமாவின் - கடிவாளம் பூண்ட குதிரைகளுடைய, குரத்து 

கள்-குளம்புபட்டுண்டாகும் புழுஇகள், எழுந்து-எழும்பி, விம்மி- 

பரவி, வையகமுழுதும் - பூவுலகமுழுதும், சூழ்போய் - வளைத் 

துக்கொண்டு, மறிசடல் - மடங்குகின் ற அலைகளையுடைய கடலா 

இய, கிடங்கு - அசழை, தார்ச்து-தார்த்துவிட்டு, மொய்பெரறா து- 

போர்பொருமல், ௮சலச்சோடு மூரணி - குலஇிரியுடன் மாறு 
கொண்டு, எண் திசையுங்காக்கும் - இசைகளெட்டையும் புரச் 

இன் ற, சொய்யில் - சிந் துரமெழுசப்பெற்ற, மா - மகத்தாகிய, 

மேசச்ச யானை-முகச்சையுடைய யானைகளின், கசவுள்குழி-க துப் 

புச்துணைகளை, தாச்ச- சர்ச்சன எ-று, 

குலகரி இன்னவென வுரைச்துள்ளாம். ஆங்குக் காண்ச, 

அசலம் சலித்தல் இல்லாதது; மலை, அ௮ஃடதஇக்கு யானைகள் 

இவையென்பதும் முன்னர் விளக்கி யுள்ளாம். பூவுலக முழுவ 

அஞ் சூழ்ந்து சகடல்களைத் தார்க்து.த் இக்கயங்களினுடைய கன் 

னச் துளைகளையும் தூர்ச்சபுழுதி அப்புறம் போதற் கடெமில்லா 

மையாத் நடைபட்டதன்றி ௮.தற்களவில்லை யென்க. புமுஇி 

யிப்படிப்பட்டதாயின் அக்கு திரைகளின் ௮ரவாரஞ் சொல்ல 

வேண்டுவதில்லை. இது உயர்வு நவிற்சியணி. (௩) 

மண்ணக வரைப்பின் வேந்தர் வரைப்புயத் தெழுது 

காந்தம், விண்ணகத் தமரர் மார்பங் கமழ்ந்தன விண்ணோர் 

வேய்ந்த, தண்ணற வொழுகு மன்றற் றருமலர்ப் பசும் 
மிபாற்றாது, கண்ணசன் ஞாலங்காக்கும் வேந்தர் மெய் 

சமழ்ர்த மாதோ,



சுயமவரப் படலம, PF & 

[இ.தஞல் தேவர்கட்டும் ௮ரசர்சளுக்கு மிருக்கும் 

கலப்புச் சொல்லப்படூன்ற.து.] 

இ-ள். மண் அகவரைப்பின்-பூவுலகச் இனிட.த்.திருக்கன் £, 

வேக்தர் - அ ரசர்களாடைய, வரைப்புயச்து - மலைகளையொச் ௪ 

சோள்களில், எழுது - தூரியச்கோனாற்றீட்டிய, சாந்தம் - சக் 

சதனமானத, விண்ணகச்து-றகாயச்திடச் திருக்கன் , அமரர்- 

சேவர்களுடைய, மார்பம் - மார்பிலே, கமழக்சன -மண சன ; 

விண்ணோர் -தேவர்கள், வேய்க்ச - தரிச்சு, தண் - குளிர்ச்சி 

பொருந்திய, நறவு ஒழுகு - தேனொழுகுகின் ர, மன்றல் - வாச 

னையையுடைய, தருமலர் - பஞ்சதருவினுடைய மலர்களின், 

பசும் பொன் தாது பசும் பொன்போன் ற மகரந்தப் பொடிகள், 

சண்ணகல் - இடமகன் ற, ஞாலம் காக்கும்-பூமியைப் புரக்இன் ற, 

வேந்தர் மெய் - அரசர்களுடைய தேகச்.இல், கமழ்ந்த - மணத் 

தன எ-று. 

ஒருவர்க்கொருவர் நெருங்கி பிருச்சலால் மனிதர் புயங்க 

ளிற் பூசிய சாந்தம் தேவர்கள் மார்ப்னும், ேவர்களணரக்ச மால 

மலரின் மகரந்தம் அரசர் சேசங்களினுவ் கமழ்க்தனவென் ௪. 

அயின் சேவர்களை மனிதர்கள் அப்படி. நெருங்கலாமோ வென் 

னில் அரசரால் விரும்பப்படுந் சமயந்தியையே அவர்களும். 

விரும்பி வரு தலாலும் ௮, இககெருச்சமுள்ள விடத்தில் எவர்களும் 

௮.இ௫ மரியாதையை விரும்பாமையாலும் ஆகுமென௧. (௪) 

காக்தெரிகதுவுஞ்செங்கட்கரிம தக்கலுழியாறுக 

கூர் தன்மாவுமிழ்விலாழிப்பெருக்கும்வேற்குமானன்ன 

வேந்தர் இண்புயத்தில்வார்ர்தவிரைகமழ்கானச்சேறும் 

பார்தண்மேற்டெர்தஞாலமெங்கனும்பரக் தவன்றே 

[இதனால் மதகீர் முதலியவற்றின் பெருக்கஞ். 

சொல்லப்படுகின் ற.த.] 

௫-ன். காந்து - மூதிர்கின் ற, எரி-.தீயானது, கதுவும்- பறற 

இன்ற, செங்கண் - சிவந்த கண்களையுடைய, கரி - யானையினு 

டைய, மதம் -மதநீராகிய, கலுழியாறும் - சானாறும், கூந்தல்- 

புறமயிரினையுடைய, மா - கு. இரைகள், உமிழ் - சொரிூன்் ர, 

விலாழிப்பெருக்கும் - நீர்ப்பெருக்கும், வேல் - வேற்படையை 

யுடைய, குமானன்ன -குமாரக்சடவுளையொச்ச, வேந்தர் - oy 

சர்களுடைய, இண் புய,ச் இல்-வலிமையுள்ள சோள்சளில், வார் ச- 

ஒழுக, விரைகமழ்- வாசனை வீசுன் ர, நானச்சேறும் - தஸ்.தூ.



௪௪௨ நைடதம், 

ரி சேறும், பார்சள்மேல் - ௮ திசேடன்மேல், கிடந் ச - இருந்த, 

ஞாலம் எங்சணும் - பூமியெங்கும், பர். த -ப.ரவின எ-று. 

ம.தநதியும் விலாழிப்பெருக்கும் சத தாரிச்சேறும் பூமி முழு 

வதும் பரந்தவெனலால் அவைகளையடைய யானைகளும் குதிரை 

களும் அ.ரசர்சளும் அளவில்லை யென்பது கருச்தாகச் கொள்க.() 

வெள்ளியங்கிரியின்மேயவிஞ்சையரியக்கர்விண்ணோ [ந்தர் 

சொள்ளொரர்யெறிக்கும்பைம்பொன் விமானமுமுலகில்ே வ 

நள்விருள் சீக்குஞ்செய்யயகைமணிககொடி ஞ்சிதே தருக 

கெள்ளிதினுணார் துளோர்க்குநெெரிவிலமயங்குமன்4 ற, 

[இசனால் தேவராதியர் ஊர்திசளின் பெருகஎஞ் 

சொல்லப்படூகன் ற.து.] 

(-ள். வெள்ளியங்கிரியின்-கயிலாயமலையில், மேய-பொருநக் 

இய, விஞ்சையர் - விச்சாதரரும், இயக்கர் - இயக்கர்களும், விண் 

ஷணோர் - தேவர்களும் ஆகிய இவர்களுடைய, ஒள் ஒளி- மிகுக்கு 

வொளியை, எறிக்கும் -வீசுகன்ற, பைம்பொன் - பசும்பொன் 

ஞாந்செய்ச, விமானமும் - விமானங்களும், உலகில் - பூவுலக 

வீருக்கும், வேந்சர் - அரசர்களுடைய, ௩ள் இருள் சீக்கும்- 

மிகுந்ச இருளினை யோட்டுகின் ற, செய்ய - சிவந்.ச, நகை- ஒளி 

யையுடைய, மணி- இரத்தினங்கள்பதித்ச, கொடிஞ்ி- மேன் 

மொட்டையுடைய, தேரும் - தேர்களும், தெள்ளிதின் -செளி 

லாக, உணர்ந்துளோர்க்கும் - அறிந் தவர்களுக்கும், தெரிவில் 

தெரிக்துகொள்ளக் கூடாசனவாகி, மயங்கும் - ஒன்றோடொன் 

று மயங்கும் எ-று, 

ஒவ்வொரு விதத்தில் ௮கேக விமானங்களும் அரகேசந் சேர் 

சளுமாகலால் நுண்ண றிவுடையராயிலும் சேசவர்சளுக்கும் அரசர் 

களுக்கும் நமது அதுவோ இதுவோ வென்னத் தலைமயங்கச் 

.இடச்குமென்௧. (௬) 

சிற்பதூல்கழியக்கற்றோர்சித் திரித்தென்னவாய்ந்த 
பொற்புறுகெடியவேற்கட்பூங்கொடிவ துவைவேட்டுப் 
பற்பல தயவேர் தர்தோகு தலிற்பாடைதேர்வா 
னற்புடனெவருஈதேவபாடையினறைவர்மாதோ, 

[இகனா லாசரனைவருங் கலந்துபேசல் 

சொல்உப்படுகன் gi. 

இ-ள். சிற்ப நூல் -ஏற்பசாச்இிரச்ச, சழிய-மிசவும், கற் 

ரோர் - படித் சவர்கள், சிச்திரிச்சென்ன - சித திரித்ச தபோல,



சுயம்வரப் படலம், ௪௪௩ 

வாய்ந்த -- பொருந்திய, பொழ்புறு - அழகாீன்மிச்ச, நெடியஃநீட் 

சயையுடைய, வேல்கண் - வேல்போன்ற சண்களையுடைய, பூங் 

கொடி - சமயந்திமீன த, வத வைவேட்டு - விவாக ச்சைவிரும்பி, 

பல்பல-- ௮னேசகமாகய, தேயவேந்தர்-ேேசசங்களிலிருக்கும் ௮7 

சர்கள், தொகு சலில்-கூட்டங்கொண்டிருச்சலால், பாடைசேர் 

வான் - (எல்லோர்ச்குஞ், சொற்பொருள் செரியும்பொருட்டு, 

அற்புடன் - அன்புடனே, எவரும்-எவர்களும்,  சேவபாடையின் - 

தாவாணபாஷையால், ுறைவர் - பேசிக்கொள்வார்கள் ௭-௮, 

மாதோ அசை, 

மிக்க அழகினையுடைய சமயந்தியின து Sars gon sal po 

அனேகதேசத்து அரசர்கள் கூடியபடியால் தேசங்கள் தோறும் 

பாஹைகள் வேருாசலின் அவைகளாழ்பேசினால் ஒருவர்க்கொரு 

வா உரைக்கும் வா ச்சைகட்குப் பொருள றியக் கூடாதென்று 

€ர்வாணபாஷையாற் பேசினாரென்ச. ஆதலாலே௮துவேபாஷை 

களுக்கு மூலமும் எந்சத்சேசங்களுக்கும் பொதுவுமென்ப.து 

பெற்றாம். ன்பு -அுற்பெனத் தஇரிந்தது. (௭) 

கழைசுளிகளிரல்யானைபிளிரொலிகமஞ்ருல்வான 

மழையொலியலியப்பம்பும்வார்முரமீசாைதம தவர் 

முழவொலிதடர்தேதர்ச்சவலி.மழ soared jp MUTT gS 

வெழுகடலொலியுமெஞ்சவெங்கனுமொலிச்சவன்்ேே. 

(இதனால் அ௮ங்குண்டாகயே ஒலியின்றோற்றஞ் 

சொல்லப்படுகின் ற ௮.] 

இன், கழை- கரும்புகளை, சுளி- முரிககின் ற, களி- களிப் 

பையுடைய, நல் -௩ல்ல, யானை -யானைகளினது, பிளிறு - ஆர 

வாரமாகிய, ஒவி- சத்தமும், கமம் -நிஸறக்த, சூல் - கருப்பச் 

ையுடைய, வானம் - அகாயச் திற் சஞ்சரிக்கும், மழை- மேகத் 

இனுடைய, ஒவி-சத்சமானது, அவிய - கெடும்படி, பம்பும்- 

நெருங்கிய, வார் - வாரையுடைய, முரசோதை -பேரிகைகளின் 

சச்.தமும், தேவா்முழவொலி - தேவதுந்துபிகளின் சத்தமும், 

தடம் -பருத்த, சேர் -தேரினுடைய, சில்லி-உருளைகள், மூழக் 

கொலி- முழக்குகின்ற சத்தமும், புடவிபோர்த்த - பூமியைச் 

சூழ்ந் ச, எழுகடலொலியும் - ஏழுகடவினோகசையும், எஞ்ச-குற 

யும்படி, எங்கணும் - எவ்விடத்தும், ஒவிச்த-௪ச்இச்சன எ-று, 

யானைமூதலியவற்றின் பேரொலியைச் சொல்லவே “og 

மொழியொழிதன் னினங்கொளற் குரித்தே? யென்பதனால்



ene நைடதம், 

௮ளவற்ற மற்றைச் சிற்றொலிகளுங் கொள்க. இவ் வொலி எவ் 

விடத்து மிருச்,சலாற் கரையருஇன் மாதீதிரம் ஒவிக்கும் எழு 

கடலொலிகள் எஞ்சவென்ருர், ட... (௮) 

௮கலிருவிசும்புபோர்த் தவணிம இக்கவிகைமீட்டம் 

பகலொளிக ரப்பவெங்கும்பாயிரு ஈபரப்புமன்னா 

ஈகைமணிமகுடகோடிகள்ளிருட்பிழம்பைகக்கி 

யிகலிவானிரகியோடவிஎவெயிலெறிக்குமாதோ. 

[இதனால் ௮ங்குண்டான இருளும் ஒளியுஞ் 
சொல்லப்படுகின்ற த.] 

இ-ள். ௮சல்- அசன்ற, இரு- பெரிய, விசும்பு- காயத் 

சை, போர்த்தி - மூடிய, ௮ணி- அழகிய, மதிச்கவிகை - சக் இர 

வட்ட.க் குடைகளினுடைய, ஈட்டம் - கூட்டங்கள், பகல் ஒளி- 

சூரியப்பிரகாசம், கரப்ப - மறைய, எங்கும்-எவ்விடததும், பாய்- 

பரவிய, இருள் - இருளை, பரப்பும் - பரவச்செய்யும், மன்னர்- 

அரசர்களுடைய, நகை - ஒளியையுடைய, மணி- இரச்தினங் 

கள்பதிச் த, மகுடடோடி- அநேகமகுடங்கள், ஈள்ளிருட்பிழம் - 

பை - மிகுந்த விருட்பிழம்பை, ஈச்கி- உண்டு, இகலி-பகை த் ௮, 

வான் - ஆகாயத் இதிலிருக்கும், இரவிஓட - சூரியனானவ னோடும் 

படி, இளவெயில் - இளங்கதிரை, எறிக்கும் - வீசும் எ-று. 

அகல், இருஎன்னும் அடைமொழிகளால் விசும்பின் அகற் 

Aud பெருமையும் தோன்றின. அப்படிப்பட்ட விசும்பையுங் 

குடைகள் மறைக்க, ௮சனாலுள தாம் இருளையோட்டற்கு அரசர் 

மகுடங்களிற்பதிச் ச மணிகளில் ஒவ்வொன்றே போதுமானதா 

யிருக்க, ௮. த தன்மைவாய்ந் த மணிகள்பலவற்றையுடைய 9 Cers 

பமகுடகோடிகளுக்கு .இங்விருள் போசாசென்பது தோன்ற, 

,விழுங்கியென்னாது ஈச்சியென்றார். (௯) 

வெய்கதஇர்கெற்றிதோய்க்து விளங்குபொற்கொடியினீட்ட 

மங்குல்வானி தியுந்தெய்வ மடர்தையர்வடிவுகாட்டக் 
கொரங்சலர் த்தெரியல்வேக்தர் கொற்றவெண் கவிகையீட்டர் 

கிங்களினழகுகாட்டத் இருககர்பொலிர்ததன்றே, 

[இதனால் சொடிகளும் குடைகளுஞ் சொல்லப்பட்ட. து.] 

டு-ள். வெங்கதிர் - சூரியனுடைய, நெற்தி தோய்ந்து-நெந் 
தியிற்படி*து, விளங்கு - பிரகாரிச்சின்று) பொன்கொடியின்-
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பொன்னாற்செய்ச கொடிகளினுடைய, ஈட்டம் - கூட்டங்கள்) 

மங்குல் -மேகக்களையுடைய, வானிழியும் - ஆகாயத் Sater றிழி 

இன்ற, தெய்வமடந்தையர் - செய்வ மாதருடைய, வடிவுகாட்டஈ 

வடிவினை ச் தெரிவிச்ச, கொங்கு-வாசமிகுந்ச, அலர் த்தெரியல்- 

மலர்மாலையணிக்த, வேந்தர் - அரசர்களத), கொற்றம் - வெற்றி 

யையுடைய, வெண்கவிகை- வெள்ளிய குடைகளினுடைய, ஈட் 

டம் - கூட்டங்கள், திங்களின் - சந்திரன த, அழகுகாட்ட - அழி 

கைச்தெரிக்க, இருஈகர் - குண்டின புரமானது, பொலிந்தது- 

பொலிவை யடைந்தது எ-று. அன்று -ஏ- அசைகள், 

கொடிகள் அநேக அரம்பையர் வடிவங்களையும் குடைகள் 

அகேகசந்இரர் வடிவங்களையும் காட்டுகலால் விவாகத்இற்குச் 

திறப்பு மங்கையராலன் றி வேறில்லை யாகலாலும், ஒரு சக்.இரனா 

லுலசம் மூழ்ச்சி யடையும்போது அனேசசந்திரர் ஏககாலசத் தில் 

ஒரு ஈகரிற் ரோன் றினா லெவ்வளவு சிறப்புண்டாகலா மாதலா 

லும் இருகர் பொலிந்ததென்றார், (௧௦) 

குருமணியிமைக்கும்பைம்பொற்குடைகிழல்வெயிலையோட் 

மருமலிஈதியமென்பூமாலைவாடாமையானுக் [ட 

இருககர்ச்செவ்விநோக்கியிமைப்பிலர்இிரிதலாலு 

மசசரோடமரர் தம்மையறிவரிசாயதன்றே, 

[இதனால் அரசர்ககுர் தேவர்க்கும் வேற்றுமை தோன் 

ருமை சொல்லப்படுனெ த.து.] 

இ.ள். குரு - சிறம்பொருந்திய, மணி - இரத்தினங்கள், 

இமைக்கும் - பிரசாடிக்செ.ற, பைம்பொன் - ப௫ியபொன்னாற் 
செய்த, குடைறிழல் - குடைகளினுடைய நிழல்கள், வெயிலை 

ஓட்ட -வெயிலைத்துரச்த, (அதனால்) மருமலி - வாசம்பொருக் 

திய, கறிய -- நறியவாகிய, மெல்பூமாலை - மெல்லிய பூமாலைகள், 

வாடாமையானும் - வாடாமையாலும், இரு௩கர் - குண்டினபுர் 

தினுடைய, செவ்வி கோக் அழகைப் பார்தது, இமைப்பிலா- 

சண்களிமையா சவர்களாய், இரிதலானும் - இிரிகின் றபடியாலும், 

௮ரசரோடு - ௮. ரசர்களுடனே, அமரர், சம்மை - சேவர்களை, ௮ றி 
வரிதாயது-பகுத்தறிதலரிதாயது எ-று. 

மாலைவாடுதல், கண்ணிமைச், சல் ஆசய இரண்டு செய்சை 
யால் தேவர்க்கு வேற்றுமைப் பட்டிருந்த அரசர் இப்பொழுது 

3g



OF os நைடதம், 

அவ்விரண்டுமில்லாமையால் வேற்றுனம சோன் நிலரென்௧. அரீ 

சர்க்கு மமரர்ச்கும் வேற்றுமை தோன்றாமையால்  மறைவணி: () 

மாங்குபிலனையதிஞ்சொல்வடிவகிரபொருவும் 2 வற்கட் 

பூங்கொடிவநுவைகேட்டுப்புவிபினில்வேர் தரெல்லாக் 

தேங்கமழ்தெரியல்விமன்றிருகரிர த் தறன்னா 

லாங்கவர்ேேதயம்யாவுமரும்பொழையுபிர் த்தவன்ே. 

| இதனால் மற்றை்தேயங்களின் Chr en muse of ay 

சொல்லப்படுகின் ற_து.] 

இ-ள், மாங்குயி லனைய - மாங்குயிலி ஸணிசையொச்ச, தஞ் 

சொல் - இச் இகஇன்ற சொல்லையும், வவரபொருவும் - மாவடி 

வின் பிளப்பையொச்ச, வேல்கண் - வேல்போன்ற சண்களையு 

மூடைய, பூங்கொடி - தமயக்தியின து, வதுவைவேட்டு - விவா 

கத்சைவிரும்பி, புவியினில் வேந்தரெல்லாம் - பூவுலகத் இருக் 

கும் அரகர்களெல்லாரும், சேங்கமழ் - வாசங்கமழ்கின் ற, தெரி 

யல் - மலர்மாலையையணிக்க, வீமன் - வீமராசனது, இருநகர்- 

குண்டினபுரச்தில், இ.௱ச்சல் சன்னால் - வந்து சங்கியபடியால், 

௮ வர்தேயம் யாவும் - அவர்கள் சமெல்லாம், அரும்பொறை- 

மபாறுசசற்கரிய சுமையை, உயிர்ச்ச- நீங்க எ-று. 

வீமன் அநேகர் வரு ச்சங்களுக்கு இடங்கொடுத்து அவர் 

களை மடழ்வுறச் செய்வதுபோல் அவன்தேசமும் ௮கேக சேசத் 

திலு முள்ளவர்ச்கு இடங்கொடுச்து அவைகள் இளைப்பாறி மகிழ் 

வுறச்செய்தசென்பது கருத்து, (௧௨) 

இழைப ரர் திமைக்குமல்குலின்கனித் துயர்வாயேழை 

மழைம தர்நோக்கிற்கஞ்சிமறியுமானேறுமா தின் 

விழைதருககரிற்றாண்டவெருவிமீண்டேகுமா ற்ருற் 

சழிபெருங்கா தல்கூர்ர் துங்கா ற்றிழறைவரவுர்ஈதான். 

[இதுமுதல் காஓபாட்டுச்களால் தமயந்தி சுயம்வர த்திற்கு 

வாயமுதலிய சால்வரும் வாராமைக்குக் காரணஞ் 

சொல்லத்தொடங்கி இப்பாட்டால் வாயு 

வாராமைக்குக் காரணஞ் சொல்லப் 

படுகின் ற.து.] 

. இ.ஸ், இழை- அபரணங்கள், பரந்து- பாவி, இமைக்கும்- 

விளங்கும், அல்குல்- அல்குலையும், இன்-இணிய, கனி-(கோவைக்)
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சனிபோன்ற, துவர் வாய் ஏழை - செல்வாயையு முடைய சம 

யந் தியது, மழை- குளிர்ச்சிபொருந்திய, மதர்-களிப்பையுடைய, 

கோக்கிற்கஞ்சி - பார்வைக்குப்பயக் து, மறியும் - மடங்குஇன் ற- 

மானேறும் - அண்மானும், மாதின் - அம்மங்கையின த, விழை 

சர - விரும்புகின் ற, ஈகரில்தூண்ட - குண்டினபுரத்திற்குச் 

செலுச்ச, வெருவி-பயந்த, மீண்டு - இரும்பி, ஏகுமாற்றால்- 

போகின் றபடியால், சழி - மிகச, பெருங்காதல் கூர்ந்தும்- 

பேராசையை யடைக்கம், சாற்றி - வாயுவானவன், வரவு- 

வருதலை, தீர்க்சான் - ரீங்கனொன் எ-று. 

காற்றிறை காற்றுச்சரூக்கு த சலைவன். நாம் விவாகத்இற் 

குச்செல்லவெழுக்கசர்ரு அரங்ாளமாச mio are Mew சடைசெய் 
  

ர் ௮, ர், ற்று ் ர வெய் எ மினி ayy thy டி வால் ன், பி) சன ஸ், செசன், 

ன் ட் r Ce ty ‘ ச . ச . ; 
அசேசரி, மமாம், விம (மாம், னாரா ங்ச்ன், வதும், இரைவத 

கன், TEMA HOT, லிடம வர்ர்கன் என்ற வையம். இவற்றுள் (2) 

ன்வாயவான ௮ பூமியிகழேல் மழப் தயோனனை நாம்வனாயம் நிறைந் று fee OUT fat] டி kw Le HOF as de ray hh? I dub nf * ஸி பட்கர் 7 ‘ 2 aa! 

Li chet அறுள்ன எஸ்லா ஓடஇிஈவ்யும் வளர்ம்காக்ற்கும் (௨) திவாக ளெள் 
. ‘ . . roe 7 . - ட 0 க் . > . . 

SDD EL OM CM Bi Se (பூரீ Lu) லபா பித்து லலா வயர் எட்டும் Puan Ch) at gy 

LIL IB LILI LD தாமாக ஷீளங்கும், (௬) பி! மனன் என்னுங் 

ட டதத ரன் உட்டு. கடட oy 7 

காற்றான த சுழல்மார்றாக அடி த மாங்களை முறித்து ௮ர்கினியை யெழுப் 

பி் கரமங்கசால் தித்று வடவார்கினியைச் சொலிப்பி/கும். (௪) செசன் 

என்லும் சார்று ஆனு ஐர்ரிற மோர்தால் சருத்திர ரீமைப் பருகுவித அப் 

பூமிக்ுமேல் ஈடு யோசனை தூார்திற் றெப்பம்போல மிதச்கச்செய்து, 

அதிலுள்ள எலக்கை மல், வனம், காமி இவைகளிற் ஈல்லடை. கொண்டு 

௮ரிப்பதுபோற் எல்லி, மனமயாகப் பொழிவிக்ரும், (௫) Acree பென 

பது அதற்குமேல் ௪௫௰ காத தூரத்தில் மேகங்களாற் பெயயப்படும் மழை 

யினில் யாமை, மின், தவச யிவை சகலர் துவிழர்செய்யும். (௬) மேசம் என் 

பது அதற்குமேல் (௫௦) யோசமயினின்று சனங்களுக்கு மழைநீர்ப்பானத் 

சாற் றுச்கங்கொடு£ரம், (௭) அமோகம் என்னும் சாற்றான.து ௫௰ மோச 

ணயினின்று மழைகீரால் உயிர்க்கு மரணத்தை வீளைவிக்கும, (௮) வைச்ச 

ராங்கன் என்பது (௫௦) யோசனையி னின்று மழைநீரால் மரங்களைத் தளிர்ப் 

பித்தல், பூக்கச்செய்தல், காய்ப்பித்தல், பழுப்பித்தல் என்னுமிவற்றைச் 

செய்யம், (௬) வத்துதம் என்பது ௫௰ யோசனையதாய் இழியிடிப்பித்து 

மழைபெய்விக்(ம். (0) இரைவதகள் என்பது ஒுத்துணைத் தூரமதாய் 

மழைரிராலுயிர்கட்குப் புஷ்டியைவீளைகரும், (௧௧) சங்கவர்தீதன் என்பது, 

ஐம்பது யோசனையதாய் வீயாதியை விளைக்கும், (௧௬) விடமவர்த்தன் என் 

னுங் காற்றானது குரோதன் எனப்பெயருள்ள மேகங்களாற் சோனைமழை 

டெப்வித் த, ௮தையயிர்களைக்குடிப்பித் துக் குரோதத்தை விராவிக்கும்,



௪௪௮ OGL. FLD, 

தலால் நமக்கு ௮.த்சமயந்தி மாலையிடுவதும் ௮வ்வாருமென்று 

வாயுவானவனின் றனனென்ச. (௧௩) 

ஐயரிப.ரந்துமைதோய்ந்தம்பலைத் திகலும்வேற்கட் 
டையலோர்பா தியாயதன்மையா ற்மனதுபைம்பொற் 

செய்யதாள்பெயர்ப்பவன்னாள் 2 றடி.யெழாமையாலே 

மையணிகண்டத்தோனுமன்றலுக்கெழுர் திலானே. 
[ இப்பாட்டால் ஈசானருத்திரர் வாராமைக்குக 

காரணஞ் சொல்லப்படுனெ ற.து.] 

(-ள், ஐ- அழகூய, அ௮ரிபரக் து-வெல்வரிபரக் ௪, மைசோய் 

BLN ~ அஞ்சனமணிந்து, ௮ம்பலைத்து - அம்புகளை யலைவுசெய் து, 

இகலும் - பொருவுகன் ற, வேற்கண் - வேல்போன் ற கண்களையு 

டைய, மையல் - உமைமாதானவள், தர்பாதியாயசன் மையால்- 

வாமபாக த் திலிருக்கின் றபடியால், தனது - தன்னுடைய, பைம் 

பொன் - பசயபொன்போன் ற, செய்யதாள் - சவந்தபா சங்களை, 

பெயர்ப்ப - தாக்க, அன்னாள் - அவ்வுமாசேவியினது, £றடி- 

சிறியபா சங்கள், எழாமையாலே - எழு, சலில்லாமையால், மைய 

ணிகண்டததோனும் - - FF BOND, மன்றலுக்கு ~ (snows Ser ) 

விவாகத்திற்கு, எழுக்திலான் - புறப்பட்டிலன் எ-று. 

சிவன் மன்மதனையெரிப்பினும் காமமூள்ளவ னென்பது 

சோன்றச் சையலோர் பாதியாய தன்மையாலென்றும், உமா 

சேவியைச் சமயந்தி விவாகச்இிற்குச் செல்லல்வேண்டும் நீயும் 

வாவென வாய்இறந்துரைச்கின் முனியுமென்று குறிப்பித் தமை 

சோன்றத்தனதுதாள் பெயர்ப்பவென்றும், மாற்றவள் வருதற் 

கொருவரு முடன்படாரென்பதுசோன்ற அன்னாள் €றடியெழா 

மையா லென்றும், விடத்சமசையுண்டு தேவரைப் புரந்தவல்லமை 

யு ந்ரோனாயினுக் சன்மனைவிக்குச் சமாசானஞ்சொல்லிப்போத ற் 

சரி சாய் ரின்றன னென்பதுதோன்ற :'மையணி கண்டச்தோனு 

மன்றலுக்கெழுந்திலா'' னென்றும் சொல்லினார். உச்.தம நாயக 

ஞனைவன் தனக்கொரு பொருளில் அ .திசவிழைவிருக்,ச தாயினும் 

தலைவிக்கு அதிலே வெறுப்புள்ளசாகச் சோன்றுமாயின் விடுப் 

பனென்பது கருத்து. ஈண்டுக் கூறியது பரசிவனையன்று. எண் 

டி சைப் பாவருள் ஒருவராய ஈசானரை யென்ச. என்னை? ஏனைய 

இசைப்பாலர் வருகையும் வாராமையுங் கூறியதனாலும், சிவன் 

போலுருவும் ஊர்தியுக் சவத சா லீசானியர் பெற்றுளாராகலானு 

மென்ச, இவ்வொப்புமைபற்றி மீச்சுரன் நன்மையை மீண் 
Gu phe a Dene. (௧௪)



சுயமவரப் படலம், ௪௪௯ 

உ உருவுகண்டுவப்பதன் றியோடரித்தடங்கணல்லார் 
திருவிலுங்குலக் தினுலுஞ்செய்கிலரார்வமென்னா 
மருவு தன்வடி.வின்குற்றமனக்கொ ளாவயங்குபைம்பொற் 

குரைகழலிலங்குகோன்றாட்குபேரலும்வக் திலானே. 
[இப்பாட்டால் ர௬போன் வாராமைக்குக் காரணஞ் 

சொல்லப்படுகின் ற._து.] 

௫-ள், உருவு சண்டு-அழகுள்ள வடிவைப் பார்த்து, உவப்ப 

தன்றி--மடம்வதல்லாமல், 96-900 ற, ௮ரி-செல்வரிபரச்,௪, 

கட -- விசாலம்பொருந்திய, கண் - கண்களையுடைய, நல்லார்-மவ் 

கையர்கள், இருவினும் - செல்வச்தினாலும், குலச்தினானும்- 

உயாக்சகுலச் தினானும், ஆர்வஞ் செய்வலெர் என்னா - ஆசைசெய் 

யமாட்டார்களென்று, சன்வடிவின் - தன்னுடையசேக த்தில், 

மருவு - பொருந்திய, குற்றம்-குற்றச்சை, மனம் கொளா-மன ச் 

திலே கொண்டு, வயங்கு - பிரசாரிக்கின் ற, பைம்பொன் -பசம் 

பொன்னாரற்செய்த, குரை-சச்ததசையுடைய, கழல் - வீரக்க 

ழல்கள், இலங்கு - விளங்குஇன். த, நோன் - பெருமை பொருக் 

திய, சாள் - பாதங்களையுடைய, குபேரனும் - குபோனும், வந்.இ 

ஷான் - வந்இலன் எஃறு, 

தான் செல்வத் திலுங் குலத் திலு மிச்சவனாயிருப்பினும் மங் 

கையர் அழகுள்ளவரை விரும்புவசன்றி மர்றையரை விரும்பா 

மாகையால் தன் வடிவின் குற்றமாகயெ கண் தெரியாமை மறைக் 
கக்கூடாத குற்றமாகையால் அதுகண்டு நம்மை விழையாளென்று 

குபேரன் தமயந்தி சுயம்வரத்திற்கு வந்திலனென்ச. மன்றி 

யும் குபேரன் என்னும் பெயரே தனது விகாரமான வடிவச் 

சைச் பெரித்தலின் வர்திலனென்பதாஉ மொன்று, (௧௫) 

விரைகமழ் தருவினீழல் விண்ணவ ரிடத்து மார்வம், 

புரிகல ணஎன்மே லன்பு பூண்டனள் புலம்பு கொண்ட, 
  

உருவுகண்டு உவத்தலாவ.து - பெண்கள் ௮ழகூன்மிக்க புருடரைக் 

சண்டு இச்சத்தலாம்; ௮து பெண்களுக்கு இயல்பே. அதனை !(குலம் 

வேண்டு மென்நிருப்பார் குலத் துள்ளார் கல்வியினாற் குறையாஞான - பலம் 
வேண்டுமென் திருப்பார் த௫தைமார்பரக்தபெருஞ்செல்வமுள்ள- தலம்வேண் 

டுமென்றிருப்பார் தாய்மார்கள் யெளவனமு மழசுஞ் சான்ற - ஈலம் வேண்டு 

மென்திருப்பார் காறுகுழன் மங்கைமார் நலத்தின்மிககோர்'' என்னுஞ்செய்யு 

ளானும், ''பெண்ணுதவுங்காலைப் பிதாவிரும்பும் விததையே-யெண்ணிறனம 

விரும்பு மீன்றதாய்-ஈண்ணிடையிற், கூதிய கற்சுற்தங் ரலம்விரும்புல் காக் 

தனது - போழகுகான் விரும்பும்பெண், ' என்லுஞ் செயயுளாலு முூணர்க,



௪௫௦ நைடதம், 

முருகவிழ் ஈறுமென் Kiger முகழ்முலைத் துவர்வாய்ப் 
பேதை, நிருதரை விழையா ளென்ன நிருதியும் போந்தி 
லானே. 

[இப்பாட்டால் மிருதிவாராமைக்குச் சாரணஞ் 

சொல்லப்படுெ ற.து.] 

இ-ள். விரைசமழ் - வாசங் கமழ்இன் ற, தருவினீழல் - ஐந்த 

ருவினிழவிலிருக்கின் ற, விண்ணவரிடச்தும் - தேவர்களிடச்தி 

னும், ஆர்வம் புரிலள் - ஆசை செய்கிலள், ஈளன்மேல் -ஈ௩ளனி 

டத.தில், அன்பு பூண்டனள் - அன்பு வைச்சவளா௫, புலம்பு 

கொண்ட - இரங்கு தலைக்கொண்ட, முருகு அவிழ் - சேனொழுகு 

இன்ற, ஈறு -நறிய, மெல் கூந்தல் - மெல்லியகுழலையும், மூடம் 

மூலை - அரும்பையொச் ச மூவையையும், துவர்வாய் - செவ்வா 
யையுமுடைய, பேசை- சமயக்தியானவள், நிருகரை - இராக் 

க சரை, விழையாளென்ன - இச்டிக்கமாட்டாளென்று, நிரு இயும்- 

நிரு தியென்பவனும், போக் இலான் - வ௩்.திலன் எ-று, 

முன் சொல்லப்பட்ட மூவருக்கு மூண்டாடுய சடை இவ 

னுக்கில்லா இருந்தும் இவன்வாராச.து அகச் துக்குணம் பலவிருப் 

பினும் மாதாமுசற்கண் வடிவமகையே விரும்புலராதலின் அவ் 

-வழகுள்ள இந்இான் முசல்யோரை யிகழ்ந்து நளனை விழைக் 

துள்ள சமயந்தி அரச்கரென்னுங் முலம்பற்றி மாலைரசூட்டாள 

ஆயின், அதுபெரறாதுவரின் அதின்மிச்க அவமான மில்லை 

யென்று தன்போறிவாற் குறித்து நிருதிவ௩்இலனென்க, விவே 

இகள் சிறந் சசாயினும் அவமானப்படுங் காரியத்தைச் குறிச்துச் 

செல்லாரென்பது கருத்து, (sa) 

பொன்னகர்பு.ரக்கும் வேர் தும்பொங்கமுற்கிறையு முக்கீர் 

மன்னனுர்தறுகட்பேழ்வாய்மறலியுமடமானோக்கி 

னன்னுதனஎலுச்கன் றிகறு்மொடைசூ!் டாளென்ன 

வன்னவலுருவு தாங்கியணிரககாமேயினா3 ர, 

[ இகனால் இந்திரன்மு தலிய நால்வரும் வருதல் 

சொல்லப்பக்சென்றது.] 

இ-ள். பொன்னகர் புரக்கும் வேந்தும்-டுந் கரனும், பொங்க 

ழ்ற்இிறையும்-௮க்னிபகவாலும், முக்கநீர்மன்னனும்-வருணனும், 

தறுகண்பேழ்வாய்ம றவியும்-யமனும், மடமானோக்கின்-இளமான் 

பார்வையையொக்த பார்வவையையுடைய, ஈன்னுசல்-)சமயந் தியா



சுயம்வரப் படலம், ௪டுக 

ன்வள், நளனுக்கன் நி-௩ளனுச்சல்லாமல், ௩றுந்சொடை-5றிய 

மலர்மாலையை, சூட்டாள் என்ன - தரிக்சமாட்டாளென்று, அன் 

னவன் - ௮௫.5 ஈளனுடைய, உருவு சாங்க - (வடிவையொத்த) 

வடிவச்)ைக்கொண்டு, அணிரகர் - அழகியககர ச்.இல், மேயினார்- 

பொருந்திஞர் எ-று. 

சறுகண் - அஞ்சாமை; பேழ்வாய் - பெரியவாய், 

நியாயமாகத் தம்முடைய பெருமைகளைச் தாசர்கள் மூலச் 

இல் விரும்பாத தமயந்தியை வஞ்டிச்தாவது பெறல்லேண்டு 

மென்னுஙவ் கருத்சால் மனிசவடிவங்கொள்ளல் தமக்கி.றிவேனும் 

இ இரன் முதலிய நால்வரும் களன் வழடிவுசொண்டு வம் சன 

பென்ச. reper eran oe ௮ தன்விஷயதக்இில் எசையுஞ் செய் 

வார்களென்பது கரு (wer) 

கூறறெனக் த வேழங் கொடியணி கொடி.ஸ் 

இத் இண்டேர், பாற்றிரைக் கவரிதெற்றிப் பண்ணமை கலி 
உ ட கூ ~ ரூ 

னப்பாய்மா, மாற்ற ௩.6 em ழ் வ்ப்பின் anil Fae Lp Dp oui Lo 7 c ‘ ore: 
௪ ர 4 ° . 2 ட ரு 5 . . ச 

ட, நாறடிசைப பரப. ம மபராபப அ மேனனும் வந் 

கான், 
[ BD Em ஸ் ஈளன்வருகுல் சொல்ல பண்ற S) | 

om ரூ .* ச « ச ௪ 

இஸ், கூற்றென-யமனென்று சொல்லும்படியாக, கொல் 

லும் -கொலைசெய்கின்ற, மீவழர் வ யார்க், மொடியனர்- 

கொடிகளண்௩்க௪, கொடிஞ்சி- மேன்பொட்டையுடைய இண்” 
’ vy ௪ . * ் பணி 

வலிமைபெற்ற, சேர் -மேோர்லஞம், பால் - பாலறுடைய இரை 
ர » ர் oN * 

அலைகள் ே பான்ற, சவரி சாசன கட் ய, ‘of 0) ~ (ois hp) 

யையுகடய, பண் அமை -கல்லம்னயை* எ, சலனம் - நடிவா 

ளம்பூண்ட, பாய் - சாவுகன்ற, மா ரா இிரைககரம், மாற்றரும்- 

bEG EMS ரிய _சீற்நம்துப்பின் - கோப.மிமுச ௪, வரிசிலை: செடிய 

வில்லையுடைய, உழவரீட்டம் -காலாட்சகள் கூட்டமும், (அகிய 

இஈ்கால்வசைச் சேனைகளும்) கால் இிசைப்பரப்பும் - நாலு இசை 

களின் பரப்பெல்லாம், போர்ப்ப- மூடிக்கொண்வெர, நாமம்- 

அச்சத்தைக் சருகன்ற, வேல் - வேற்படையையுடைப, sar 

னும் -களமகாராசனும், வந்தான் -வந்தனன் எ-று, 

இந் திரன் முதலிய சேவர்களே சமயக்கியை விரும்பிய சன் 

னைத் தூ தாகவிடுச்தும் வேறு தூ திசளையனுப்பியும் தடைசெய் 

தீதுமன்றி, பின்னு$ சன துருவங்கொண்டு வஞ்டசிப்பதற்கு வரு



G2 நைடதம், 

வசையறிந்தும் சரஎனானவன் *ஊழையு முப்பக்கல் காண்ப ௬லை 

வின்றித், தாழா தஞற்றுபவர்'' என்பதால் சாழாது செல்லும் 

திற .திதினனாசலின் களனுமென உயர்வு சிறப்பும்மை சொடுச்சப் 

பட்டது, (௧௮) 

உலகொருமூன்றினுள்ள கொளிமுடி. மன்னரெல்லா, 

மிலகுபொற்குடுமிவான்றோ யெயிற்புறத்திறுத்தாராக, வல 

கில்வெஞ்சேனைசூழ வரும்பெறற் சுற்றக்தோடும், விலகி 

வில்லுமிமும்பைம்பூ ண்விதர்ப்பகோனெதிர்சொண்டானே 

[ இதனால் சுயம்வரத்திற்கு வர் தவரை வீமன் எதிர் 

கொள்ளல் சொல்லப்படுஇன் ற_த.] 

இ-ள். உலகொரு மூன் நினுள்ள- திரிலோகங்களிலுமுள்ள, 

ஒளி - காந்தியையுடைய, முடிமன்னமெல்லாம் - மகுடத்தை 

யணிக்ச அரசர்களெல்லாரும், இலகு - பிரகாசிக்கன்ற, பொன் 

குடிமி-பொன்னாலாடிய சிகரம், வான்றோய் -- ஆகாயமளாவிய, 

எயில் புறச்து -மதிற் yng Ha, இறுச்தாராக- தங்கராசு, 

(அதுகேட்டு, ௮லூல் - அளவற்ற, வெம் - வெவ்விய, சேனை 

சூழ- சேனைகள் சூழ்ந்துவர, அரும்பெறல் - பெறுதற்கரிய, சற 

ஐத்தோடும் - இளைஞருடன், விலச- வீசி, வில்- ஒளியை, உமி 

மும் - உமிழ்சென்ற, பைம்பூண் - பசிய ஆபரண ததையுடைய, 

விசர்ப்பர்கோன் - வீமராசன், எதிர்சொண்டான் - ௭ திர்கொண் 

டனன் எ-று, 

பலவிச உபசாரங்களினும் எதிர்கொள்ளுசல் முற்பட்ட 

தாகலின் அங்குவந்த அரசர்களுக்கு வீமாசன் அதனைச் செய் 

சனனென்க. (௧௯) 

விரைசெ நியலங்கன்மாலைவிண்ணவாவிஞ்சைமன்ன 

ருருகெழு.முரகவேர்தோக்குகீருடுத்சஞாலச் 

தி.ரசிளங்குமர் ராமும௱வளாய். முகமன் கூறி 

வரிசையின்வழாமைகோக்கவொன்கிறப்பியற் நினானே. 

[இ.களால் வீமன் அவர்களுக்குச் சறப்புசசெய்தல் 

சொல்லப்ப )கன் .து.] 

௫-ள். விரைசெறி - வாசமிகுந்ச, அலங்கன்மாலை - மலர் 

மாலையையணிந்த, விண்ணவர் - தேவர்கள், விஞ்சைமன்னர்.- 

விச் தியாகரவேந்தர், உருகெழும் - வடிவுள்ள, உரகவேந்தர்-நாக 

“வேந்தர், ஒங்கு - உயர்ந்த, நீருடுச்ச ஞாலத்து - கடலாற் சூழப்



சுயமவரப் படலம், ௪௩ 

பட்ட பூமியிலுள்ள, ௮ர9ிளக் குமரரோடும் - இராசகுமாரரோ 

டும், ௮ளவளாய் - கலந்து, முகமன்கூறி - உபசாரவார் சச 

களைச்சொல்லி, வரிசையின் - இரமச் தனில், வழாமை-தப்பாமல், 

கோக்க அலோ?ிச்து, வான் -மேலாயெ, செப்பு - சிறப்பை, 

இய ற்றினான் - செய்தான் எ-று, 

சன்னின் மிக்கோர்க்குச் செய்யும் எழுவகை மரியாசைச 

ளுள் பிரியினுடக்கு சேறலொழித் து, இருப்பெழுகை, விரைந்து 

போதல், எதிர்கொள்சையென்னு மூன்றும் முற்பாட்டிலும், 

சவிரினிடையிரு,ச் சல், பூசைசெய்சல், இன்சொலாதியா லுவப் 

புச்செயல் என்னுமூன்றும் இப்பாட்டிலும் அடங்கு தல்காண்ச,. 

அளவளாவல் - கலத்தல், ''அட்டாலும் பால்குவையிற் குன்றா 

தளவளாய்”” என்ற ஒளவையார் திருவாச்கானு மூணர்க, உ௫- 
உட்குமாம், (௨௦) 

தகோட்டலர்மாலைராற்றித் தமக்கமோடுறழச்செய்த 

விட்டகந்ேதோறும்பைம்பொன் வீள BAe pols aa aur Wins 

தீட்டியவுருவுகோக்கித்ேேதறல்கொப்புளித் துமாந்தம் [4 

பாட்டவித்தர் மவேர்தாபகற்பொழு ar D Heya, 

[Dsew அரசர்கள் புபற்டொழுது போக்கல் 

சொல்வப்படுவன் றது. | 

௫-ள். சோடு இசழ்களையுடைய, அலர்-மலரா.த்றொடுத்ச, 
மாலை - மாலைகளை, நாற்றி-தொங்கக்கட்டி, தறச்கமோடு-செம்வ 

லோக ச்துடனே, உறழ-- ஓக்கும்படி, செய்த - செய்யப்பெற்ற, 

வீட்டகந்தோறும் - வீகெளினிடந்சோறும், பைம்பொன் - பசிய 

பொன்னினால், விளங்வை- தமயக் தியின த, செவ்விவாய்ப்ப- 

அழகுபொருக்ச, தீட்டிய - எழுதிய, உருவுகோக்கி-பதுமை 

சளின் வடிவங்களைப்பார்ச்து, தேறல் தேனை, சொப்புளித் த- 

கொப்புளித்து, மாந்தும்- உண்ணுடன் ற, பாட்டு - இசைகளைப் 

பாடுகின்ற, ௮ளி- வண்டுகள் மொய்த ச, தாமவேக்சர்-மாலையை 

யணிந்ச ௮.ரசர்கள் பகற்பொழுது - பகற்கால,த் தில், ஆ ற். றினா.- 

சாமகோயைப் பொறுச்திருந்தார்கள் ௭-௮. 

இவ்வரசர்கள் காமந்தலைக்சொண்டவர்க ளாகலால் அழக 

னால் சாம்விழைந் ச தமயநர் திசக்கொப்பாகிெய பதுமைகளைப் பார்த் 

அப் பகற்பொழுதில் சமது காமகோயைச் சடித் துக்கொண்டிருஃ 

தீன ரென்ச, ஒப்புமை நோக்கல், சித இிரந்தீட்டல், சனவிற் 

காண்டல், அலர் மெய்யுற்றதைத்தீண்டல் இங்கான்கும் காடி



FH)? நைடதம், 

கோய்ச்குப் பரிசாரமாம், “*கூடும்பிரிவினிலுங் கூடாப்பிரிவினி 

லு -மோடுமன்பர் கேர்காட்சியோவியச்தி, னாடல்-கணவர்மெய்ப் 

பூண்டவற்றைச் தீண்டவென்பர் காமத் - இனையுமவர்ச் குற்ற 

மருக் சே” இசனாலறிக கூடும்பிரிவு - ஒரு நிமிச தம் பற்றிப் பிரி 

சல்; கூடாப்பிரிவு- இறத்தல்; இது வடநாலிற்கஸ்டு மொழி 

பெயர்ச்கப்பட்டது விளங்கிழை செவ்விலாய்ப்பச் இட்டியவுரு 

வென்பதற்கு, பிரகாரிச்சின்்ற ஆபரணங்கள் அழகுபொருந் த 

எழுதப்பட்ட சச இரமென்பாரு முளர், விளங்கிழை செவ்வி 

வாய்ப்பவென உவமானமாகிய தீட்டிய வுருவங்களை உவமேய 

மாகச் கூறலால் எதீர்நிலயணி. அப 

ேசயுயர்விசும்பிற்ோறவர்கெண்டி ரைப்பரவைசூழ்ந் த 

பாயிருஞாலங்காக் மன்னவ நரக ருற்ற 

காயழற்காமவெர் கன் மமென்றஞ்சனான் போற் 
் உ அ oe - ‘ . : உ. ° 

LAT யிருளுலகம்ே பார்ப்பப் பகல் செய்வான் FL BNA LD DT or 

[| இசனுல் Ain, vouergs சொல்லப்படுகின் ஈத] 

இன், கேயுயர் - மிகபுறாயர்ஈச, விசும்பில் - செய்வலோகச் 

இலிருர்மும், சேவர் - சேஉர்-ளாம், செண் இதிபைப்பரலைசூழ்க் த- 

தெள்ளிய அலைகளையுடைய ௨உடலாஜ்சுமப்பெற்ற, மாஇருஞாலங் 

காக்கும் -மச ச சாய பெரிய பூமியைப் புரக்கின்ற, மன்னவர்- 
. க பச ட உட ச . ~ e 

அரசர்களும், உரகர்- நரசவேர்சர்சளும், உற்ற- (நிய இவர்க) 

எள டைந்த, காய் - சுக்கின் உ, அழல் - வெப்பம் பொருந்திய, சாம 

லெம்தீ.காமாக்கிளி,கன்ன ரறும்என்று - தன்னைச் சுடுமென்று, 

அஞ்சினான் போல் - பயந் தவ௨ன்போல், பாய் - பரவிய, இருள்- 

இருளானது, உலகம்போர்ப்ப - உலக்சைமூடிச்கொள்ள, பகல் 

செய்வான் - சூரியனானவன், கடலுள் - மேற்றிசைச்சடலுள், 

இழ்க்தான் - அழுக்தின் எ-று. 
வெப்பச்சை யுடைய சூரியனையும் அஞ்சச் செய்சலால் 

காமத்தி அவணிலும் மிச்கசென்பது கருத்து அஞ்சினான் போ 

லெனச் குறித்தலால் தற்நறிப்பணி, (௨௨) 

விரிகதர்மெளலிவிண்ணோமெப்யொளிபாரத்தலானு 

மரசிளங்குமரர்மார்பிலணிவெயிலுமிழ் தலானு 

மு.ரசர் தஞ்சுடிசையுச்சியொளிர்மணியிமைச்தலானும் 

பரிதிமேற்கடலஓுளாழ்ந்தும்பாயிருள்பரர் தின்றே,



ஆ 

FILO MILI படலம், ௪டுடு 

[இதனை இ-ரள்பாவாமைக்குச் சாரணஞ் 

சொல்லப்படுகின் .து.] 

இ-ள். விரி- விரியப்பெற்ற, ௧இர்- தொணங்களை யுடைய, 

மெளலி-மகுடங்களைத்சரித்ச, விண்ணோர் - தேவர்களுடைய, 

மெய்யொளி- சேசகார்திகள், பாச்சலானும் - பரவுசலாஜலும், 

அரசிளங்குமரர்மார்பில்-டஇுராசகுமாமர்கள்மார்பிலிருக்கும், இணி 

ஆபரணங்கள், வெயில் - ஒளியை, உமிழ்சலானும்-கொப்புள் ௪௪ 

லாலும், உரகர் - காசலரசர்களுடைய, சுடிகையுச்சி - முடியின் 

மேல், ஒளிர் - விளங்குகன் ஈ, மணி தங்கள், இமைக்சலா 

னம் -பிரகாசித்சலாலும், பரிதி - சூரியனானவன், மேற்கட 

லுள் அழ்ந்தும்-மேற்கடலுளமுர்தியும், பாய்-பாய்கின் ற, இருள்-' 

இருளான, பரந்தது இன்று -பரக்சு தில்லை எ-று. 

மெய்யொளி பரச்தல் அணிவெயி லுமிழ்சல் ஒளிர்மணி 

யிமைச்சல் ஆதிய பிரகாசங்கள் சூரியன் பிரகாச சல்போ விரும் 

சனவென்பறு ஈருத்து. மெய்யணி மணிகளை இருள் பாவாமைக் 

ரும் காரணமாகச் சொல்லப்பட்டமையால் கூட்டவணி, (௨௩) 

மையவாங்கரியகூற்தல்வாள்கிடர் தனை£பவுண்கட் 

பையசவல்குற்செவ்வாப்ப்பனி9மா. நிவ நுவைவே ட்டு 

பெய்யெங்கு திரினோமிம்வெ ண்ம By றை க.றன்னா 

லெய்துமிக்காலக்தன்னையிரவென்காபகலென்கேனோ. 

இ-ள். மை- அஞ்சனமானது, அவாம்-விரும்புசன்.ற, கரிய 

கூர்கல் - கருமையுள்ள கூந்தலையும், வாள் இடந் தனைய - வாளா 

யுசங்கெடந்கசையொச்ச, உன்கண் - மையுண்ட. கண்களையும், 

பையரவல்கருல் - அராப்படம்போன்ற அல்குலையும், செம்வாய்- 

சிவ் தவாயையும், பனிமமாழி - குளிர்ச்சிபொருக் திய சொல்லையு 

மேடைய சமயநக்தியின த, வதுவைவேட்டெவிவாகதச்சை விரும்பி, 

வெய்ய - வெவ்விய, செங்கதிரினோடும் - சூரியனோடும், வெண் 

மதி-- சந்திரன், உறைதல்சன்னால் (அந்நகரத்தில்) தங்குகின்ற 

படியால், எய்தும் பொருந்திய, இச்சாலந்் சன்னை - இக்காலத் 

தை, இரவுஎன்கோா- இரவென்று சொல்லுவேனோ, பகலென் 
கேனே - பகலென்று சொல்லுவேனோ, [இன்னதென்று சொல் 

லேன் | எ-று. (௨௪) 

தைமலர்தீதெரியங்வேந்தாத எர்ர்துமெய்பதைத்துவாடப் 

புதையிருட்போர்வைமெய்யிற்பொலிவுறப்போர்த்தவெய்ய



Qa கைடசம். 

கதழேரிச்செக்கர்ப்பேழ்வாய் இற் தவெண்க திர்குலாய 

மதிலகிரெயிறு தோன்றவக்ததுமாலைக்கூ ற்றம். 

| இப்பாட்டால் மாலைப்பொழுதின் வரவுசொல்லப் 

படுசின் 2.2. 

(-ள். சதை - நெருங்கெ, மலர் த்தெரியல் - மலர்மாலையை 

யணிந்ச, வேந்தர் - அரசர்கள், தளர்ந்து - தளர்ச்டி யடைந்து, 

மெய்பசைத்து - தேகம்பலதச்த, வாட- வாடும்படி, புத 

(உலகத்தை) மூடுகின்ற, இருள்போர்வை- இருளாகிய போர் 

வையை, மெய்யில் - (தன) துடம்பில், பொலிவுற- விளக்கமிக, 

போர்த்து -போர்த துக்கொண்டு, வெய்யகொடிய, கதழ்-வேசச் 

சையுடைய, எரி - நெருப்பையொச்,௪, செக்கர் - செவ்வான 

மாயெ, பேழ்வாய் இறந்து - பெரியவாயைச் இற%து, வெண்க தஇர்ஃ 

வெள்ளிய சரணங்கள், குலாய- விளங்கப்பெற்ற, மதி- சந் திர 

னாயெ, வூர் -பிளப்பையுடைய, எயிழு - கோரப்பல்லான து, 

தோன்ற சோன்றும்படி, மாலை -மாலைப்பொழுசாடய, கூற் 

தம் -யமனானது வந்தது - தோன் நிற்று எ-று, 

மாலைட்பொழுசாவ் து விரககளைச் சொல்லப்பட்ட தர்கலின் 

௮.தற்கேற்சக அதைக்கூற்றுவனாகவும், இருளை மறைக்கும் போர் 

வையாகவும், செவ்வானத்சைப் பேழ்வாயாசவும், பிறையைப் 

பல்லாகவும் உருவகஞ்செய்தார், ஆதலால் அக்கூற்றுவன் தான் 

கொல்வதே யன்றிச் சன்போர்வையால் மறைத்தும் வாயால் 

விழுவ்கயும் பல்லாற்கறித்தும்கொல்வானென்பதாயிற்று. இஃது 

உரப்புடை பயுரலகவணி. (2௫) 

வ்ரிகதிர்பாப்பிவானமீதெழுகுழவித்திங்க 

ளெரிமணிப்பூண்செய் தண்டோளெழுபுலிவேக்தர்மேலும் 

வரிசில்குழையவாங்கிமண்டமர்தொடங்குமாரன் 

குரைகடன்மு.ரசமெழ்.றுங்குணிலெனச்9ிறக் த தன்றே, 

[இதுமுதல் ஏழுபாட்டால் வளர்பிறையின் 

ரோ.ற்றஞ் சொல்லப்படுகன் றது. | 

இ-ள், விரிகதிர் - விரிந்த ரெணங்களை, பரப்பி - பரவச் 

செய்து, வான்மீது-அசாயச்.இில், எழு-எழுக்த, குழவித் இங்கள்- 

இளம்பிறை, எரி-விளங்குகின் ற, மணி-இரத தினங்கள் பதித ௪, 

பூண்செய் - அபரணங்களையணிட் ௪, இ.ண்தோள் - வலிலமயுள்ள 

சோளையுடைய, எழுபுவிவேந்தர்மேலும் - ஏ்ழுதீவிலுள்ள அரசர்
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கள்மேலும், வரி- நெடிய, லை 2 வில்லை, குழையவாங்வெவளைய 
வளைத்து, மண்டு -நெருங்யெ, அமர் - போரை, தொடக்குமர் 

ரன் - ஆரம்பிக்கு மன்மசனது, குரை - ஒலிக்கஇன் ற, கடல்முர் 
சம் - கடலா௫யெ பேரிகையை, எற்றும் - அடிகனெ ற, குணில் 

என - குறுக்கடிபோல், சிறந்தது - இறந்திருந்தது எ.து, 

அழூற் சிறந்த தமயந்தியை விழைந்து லந்.௪ அ.ரசர்களனை 

வரும் அங்விரவில் அளவற்ற காமவருச்சதச அடைவதற்கு 

மன்மதன் காரணமாகலால் இதுகாறும் போலன்றி ௮ இிசமுய ந் 
யோடு படையெடுச்து வருவதற்குக் குறியாக அக்கால ச்இல் 

ஒலிக்குங்கடலை முரசமாக்கி அங்கணுண்டாஓய பிறையை அசை 
எற்றுங் குணிலாகச்கூறினாரென்க, (௨௪) 

எர்குடியிருக் ததங்கையிளமுலைப்போகம்வேட்ட. 
சர்மலிகடலர் சானைகெடுகிலவேக் தர் தம்மேல் 

வார்சிலைத்தடக்கைமா ரன்மண்டமர்புரியத் தூண்டு 

கூரிருள்வேழக்கோட்டினெழுச் சதுகுழவித் இங்கள், 

இ-ன், குழவித்திங்கள் - இளம்பிறையான து, ஏர். அழகுகி 
ளானவை, குடியிருக்க - ஒருங்குபா...த்.தங்டு யிருக்சப்பெற்ற, 
ஈங்கை - சமயக் தியினது, இள - இளமையாயெ, முலை -ஸ்சனங் 

களின து, போகம் - அணை தலை, வேட்ட - விரும்பிய, நீர்மவி- 

தீர்மிகுந் த, கடல் - கடலாஇய, அம் - அழிய, தானை — ஆடை 

யையுடைய, கெடுகிலம் - நெடிய பூமியிலுள்ள, வேந்சர் தம்மேல்ஃ 

அரசர்கள் மீ து, வார்ரிலே - நீண்டவில்லையேந் இய, தடக்கைஃவிசா 

லமாகிய கையையுடைய, மாரன்-மன்மசன், மண்டு அமர்புரிய- 

கெருங்கெயுச்சச்சைச்செய்ய, தண்டும் - நடத்தப்பட்ட, கூரி 

ருள் - மிகுந்த இருளாகிய, வேழம் -யானையின த, கோட்டின் 
கொம்புபோல், எழுக்சது-உஇதச்சது எஃறு, 

மீழ்க்திசைச் தோன்றிவரும் இருளே அச்சாலச்.இல் வரூ 

மன்மசனது யானையர்கக்கூறி மேற்றிசைச சோன் தியபிறை 

யையும் அசற்குக் கொம்பாகச் சொல்லப்பட்டது. இனால் 

இவ்விரண்டும் காமனைப்போலும் விரகிகளுக்குக் காமத்சை 

விளைச்து வருச்துமென்பது கருத்து இருள்வேழமென்பத உரு 

வகம். கோட்டினெழுந்ச சென்பது தற்தகறிப்பணி, இத மூன் 
னுருவசத்சை அங்கமாகக்கொண்டது. (௨௭) 
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௪௫.௮ ரைடசம், 

கள்ளுயிர்த் தினவண்டார்க்குங் கமலம்வாய் முடழ்ப் 

பச்செய்ய, வள்ளலங் கயத்து ளாம்ப லலர்சூதிய குழலித் 

திங்க, டெள்ளுசெங் சதிரோன்மாலைத் தெரிவைவெம் முலை 

யிற் கோட்டும், வள்ளுர்ச் குறியிற் ரோன்றிப் பொலிவுற 

வயங்கிற் றன்றே, 

ள். கள் சேனை, உயிரச்து - சந்து, இனம் - கூட்டமரீ 

இய, வண்டு - வண்கெள், ஆர்ச்கும்-ஒலிச்சின் ற, கமலம்- தாமரை 

மலர்கள், வாய்முடிழ்ப்ப - குவிய, செய்ய - சிவந்ச, ௮ள்ளல்- 

குழைசே ற்றையுடைய, ௮ம் - அழகிய, கயச்துள்-சடாகத் துள், 

ஆம்பல் - அல்லிகளை, அலர்ச்திய - மலாச்செய்ச, குழவித்திங் 

கள் - இளம்பிறைய(ன து, செள்ளு - தெளிந்ச, செம்க திரோன் - 

சிவந்த ச திரையுடைய சூரியனான வன், மாலை - மாலைப்பொழுதா 

யெ, தெரிவை - மங்சையினுடைய, வெம்முலையில் - விருப்பத் 

சைச் செய்யுங் கொங்கைகளில், கோட்டும் - ஊன்றிய, வள்- 

கூரிய, உ௫ர்ச்குறியின் - ஈகக்கு நியைட்போல், சொன்றி-உண் 

டாய், பொலிவுற- அழகுபொருந்ச, வயங்கிற்று - விளங்கிற்று, 

சூரியனோூகூடிப்"பிரிந்து நின்ற மாலைப்பொழுதிழ் காணப் 

படுகின்ற பிறையினை அவன்செய்த நகக்குறியாகச் கூறினார். 

புணருமிடத்து நகக்குறி யுண்டாதல். *பற்குறி நகக்குறிகள் 

பாணிசொடுதட்ட, ன ற்கமிழ் த துய்த்சல்களிஈன்றெழவணை ௪, 

லற்குகரணங்களறி யாருமெளிதாசக், கற்கும்வகை நின்றன 

கதிர் ச, சமணியோவம்'” இசனாலறிக, மாலைட்பொழுதி லுண்டா 

இய பிரையினைச் சூரியனோடு ச.டி.ப்பிரிந்த மாலைப்பெண்ணின் 
மூலைக்குறியாகச் குறித்தலால் இத: தற்தறிப்பணி. (௨௮) 

சேட்டிளம்பரிதிமார்பினளலுக்குத்தெரியனாளை ச் 

சூட்டுவடெரிவையென்ன த்துலங்கு£ழ்த் திசைமாதன்பிற் 

காட்டி யநிருத்தக்கையிற்க இர்நிலவுமிழுந் தண்ணென் 

கோட்டி எக்குழலிச்திங்கள்குடபுலக்தெழுர் தசன்றே, 

டூ-ள், சேடுஇசம்-மிகுக்ச இளமையை யுடைய, பரிதஇி-சூரி 

யன்போன் ற, மார்பின் - மார்பினிடச்தில், ஈளனுக்கு - நளமகா 

ராசனுக்கு, நாளை - நாளைப்பொழுதில், செரிவை - sinus Mur 

னவள்,, தெரியல் சூட்டுிவளென்ன-மாலையச் தரிப்பாளென்று, 

துலங்கு - விளங்கு் ற, £ழ்தசைமாது - ழெக்கு,ச் இக்காயெ 

மக்சையானவள், அன்பின் - அன்பினாலே, காட்டிய - சாட்டப்
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பட்ட, நிரு சக்சையில் - அவிகயக்கைபோல், கதிர் - கதிர்களா 
ஓய, நிலவுமிழும் - ஒளியைச் கொப்புளிச்கின் 2, சண்ணென்- 

குளிர்ச்சிபொருந் திய, கோடி - வளைக்ச, இளங்குழவிச் இங்கள்- 

மிகுந்த விளமைபொருந்திய பிறையானது, குட்புலத்து- மேற் 

கு,ச்திசையில், எழுக் சது - உ சயமாயிற்று எ-று. 

நாடகக்கணிகையர் தமது கருச்தினுள்ளசை ௮விநயத்தால் 
அபிரமுகச்திற் காட்டுசவியல்பாசலின் அவ்வாறு Sys Moe 

மாது தமயந்தி ௩ளனுக்கு மாலைசூட்டலைச் காட்டிய நிரு த சக்கை 

போல் இளம்பிறையெழுக்சசென்றார். அவிுயக்கையாகயெ,”இணை 

யாவினைக்சை முப்பத்து மூன்றுள் இஎம்பிறைக்கை என்று 

மொன்றுள சாசலின் இளம்பிறை யெழுகலை கிருத தக்கையென் 

ரர். இளம்பிறை என்னுங்கையாவது - சுட்டுவிரல், நடுவிரல், 

uss Hise, சிறுவிரல் என்னு நான்கும் உள்ளேவளைய, 

பெருவிரல் நிமிர்ந்து நிற்பது ௮2, “சுட்டபேடு மநாமிகை ஈறு 

வி.ர- லொட்டியசம்வளையவொடச்ச பெருவிரல் - விட்டு நீங்கும் 

விதியிற்றென்ப”” என்னும் நாடகநூல விதியாலுணர்க. பிறை 

யில் சிருத்,தச்கையைக் குறிச்தமையால் தற்தறிப்பணி. (௨.௯) 

கூன்பயில்குழவித் திங்களகொள்ளைவண்டிருக் துபாடக் 
கான்பயின்மலரம்பேர் தங்கன்னலஞ்சிலைககைவேட 
னூன்பயில்குரு திவேற்கணொண்ணுதன்மடவாருள்ள 
மீன்கவர் தூண்டிலென்னவிசும்பிடைவிளங்கற்றன்தே, 

௫-ள். கூன்பயில் - வளைவுபொருந்திய குழவித் இிங்கள்- 

இளம்பிறையானது, கொள்ளை - மிகுதியாக, வண்டிருந்து-வண் 

டுகளிருக் து, பாட - பாடலைச்செய்ய, கான்பயில் - வாசம்பொருக் 

திய, மலரம்பேந்தும் - மலர்க்கணைகளையேந் திய, கன்னலஞ் சிலை 

கைவேடன்-மன்மசனது, ஊன்பயில்-தசைபொருந்திய, குருதி- 

உதிரதைசயுடைய, வேல்கண் - வேல்போன்ற கண்களையும், 

ஒள்று,தல் - ஒளிபொருந்திய நெற்றியையுமுடைய, மடவார்-மா ச 

ரது, உள்ளம் -மனமாூயெ, மீன் -மீனை, கவர் - அபகரிப்பதற் 

குப் போடப்பட்ட, தூண்டில் என்ன-தாண்டிலைப்போல், விசும் 

பிடை - ஆகாயத்தினிடச்த, விளங்கிற்று - பிரகாசித்தது எ-று, 
  

இணையாவினைககை முப்பத் துமூன்று லகையாவன--பதாகை, HA 
பதசை, கத்திரிகை, தாபம், ௮ராளம், இளம்பிறை, சுகதுண்டம், முட்டி, 
கடகம், சூசி, கமலகோ௫ிகம், காங்கூலம், கபித்தம், விற்பிடி, குடங்கை, 
அலாபத்திரம், பிரமரம், தாம்பிசூடம, பசாசம், முகுளம், பிண்டி, தெரி 
நிலை, மெய்க்கிலை, உள்ளம், மண்டலம், ௪,துரம, மான்றலை, சங்கு, வண்டு, 
கல கசை, கடோசம், மகரமுகழ், வலம்புரி என்பனவாம்,



PaO நைடதம், 

மாமிசத்தை விரும்பிப் பற்றிய மீன்களைச் தூண்டில் இறக் 

கும்படி. செய்வதுபோல், .இப்பிறையும் காமவிடாய் தீரத் தன் 

னைப்பார்க்கின்ற பிரிந்தவரை வருச் தவசாசலின் இவ்வாது கூறி 

னார். பிறையைச் தலூண்டின்முள்ளாகக் குறிச்தமையால் தற் 

தறிப்பணி. (௩0) 

நீனிறத்தங்கண்வானநீள்கடற்பரப்பிற்.றாய 

வானிலாக்கதிர்கள் வீசிவயின்வயின்விளங்குகின்ற [அங் 

மீனெனுங்கதரகொண்முத்த வெண்மணியுயிர்த்துத்தோன் 

கூன்முதுப்பியென்னவெழுந்ததுகுழலித் இக்கள். 

-(-ள். குழவித் திங்கள் - இளம்பிறையானது, நீனீறத்த- 

நீலரிறத்தையடைய, அம்சகண் - அழகிய இடத்தையுடைய, 

வானம் - அகாயமாயெ, நீள் -நீண்ட, கடற்பரப்பில்-கடலின து 

பரப்பிலே, தூய - பரிசு த்தமாகயே, வால் - வெள்ளிய, நிலாக்க 

தர்கள் - பிரகாசத்தையுடைய இரணங்களை, வீசி - எறிந்து, 

வயின்வயின் - இடங்கள் சோறும், விளங்குஇன்ற - பிரகா?க் 

கின்ற, மீனெனும் -மீனென்கிற, கதிர்கொள் * இரணங்களைக் 

கொண்ட, முச்சவெண்ம௦ணி-வெள்ளிய மூச் சங்களை, உயிர்ச் து- 

ஈன்று, சோன்றும் - விளங்கும், கூன்முதுகு இப்பியென்ன- 

வளைர்ச முதுகையுடைய இப்பியைப்போல், எழுந்தது - எழுக் 

தீது எ-று, 
மீனெனு மு.ச்சமென்றது - உருவசம் கூன்முதுஇப்பியென் 

னவெனக் குறித் தலால் தற்தறிப்பணி, அங்கண் - இடமகன் ஐ. 

ஓங்குயர்விசம்புபூ த்தவுடுப்புகர்முகத்தகாய 
வாங்குயிற்றடக்கைமா.ரன்மலர் தலையுலகிற்றாண்டுக் 

தூங்கருட்கவிநல்யானை த.ரத்திடு்தகோட்டிபோலக் 

திங்க திர்க்குழவித்திங்களசேணிடைத்திகழ்ர்கதன்தே, 
இள். தீம்கதிர் - இச் இப்புப்பொருந்திய இரணங்களையு 

டைய, குழவி திங்கள் - இஎம்பிறையானத, வாங்கு - வளக் 

கப்பட்ட, வில் - கருப்புவில்லேர் திய தடகை - விசாலம்பொருக் 

திய கையையுடைய, மாரன் -மன்மதனானவன், மலர்தலை உல 

இல் -பரந்ச இடச்தையுடைய வுலகத்தில், தூண்டும் - செலுதி 

துன் ற, ஒங்குயர்ஃமிகவுமுயர்க் ச, விகம்பு-௮சாயச்தில், பூச்,சா 

உண்டாகிய, உடு சசரகசைசளசகிய, புகச்முகச்சதாய - புள்ளி 

பெற்ற முகத்தையுடையசாகிய, தூக்கு - தங்கெய, இருள் - இரு 

ளாடயெ, களிகல்யானை - களிப்பையுடைய நல்ல யானையை, ௪ -ஈ



சுயம்வரப் ப.டலம், ௪௬௧ 

திலம்-ஓட்டுஇன் ற, சோட்டிபோல-அங்குசம்போல், சேணிடை- 

ஆகாயத்தினிடத்த, இகழ்க்தது - பிரகாசித்தது எ-று, 

இதுவும் அவ்வணி. (௩௨) 

பிள்ளைமாம இியங்கான் தநிலவழற்பிழம்புபற்ற 

வுள்ளகெக்குருமாழார் துலம்பொருவபிரத் தண்டோ 

ளள்ளிலைவடி வேலேந்துமரசிஎங்குமரர்பூண்ட 

தள்ளருங்காதலெம்மாற்சாற்றலாந்தகைமைக்தன்ே. 

இ-ன், பிள்ளே மாமதியம் - இளம்பிறையான து, கான் £- 

வீதிய, நிலவு - சந்இிரிசையாயெ, அழல்பிழம்பு - அக்கினித் தட் 

சியானது, பற்ற - பிடிக்க, (அதனால்) உள்ளம் - மனமானது, 
கெக்குரு - மிசவுமுரு௪, மாழாந்து - மயங்க, உலம்பொரு- 

இிரள்சல்லையொச்ச, வயிரம் இண்கசோள் - வச்சாம்போன்ற 

,திண்ணியசோளையுடைய, அள் இலை-- தசையை யள்ளிக்கொள் 

ஞூகின்ற இலையையுடைய, வடிவேல் ஏந்தும் - வடி.ச் தவேலையேந் 

துன் ற, ௮.ரசிளங்குமார்-இராசகுமாரர்கள், பூண்ட-அடைந்த, 

சள்ளஅருங்சாதல் - சள்ளுசற்தரிய ஆசை, எம்மால் - எம்மால், 
ஈரற்றலாம் - சொல்லலாமாஏயெ, தகைமைத்கன்று - தகைமை 

யையுடைய தன்று எ-று, 

காமமான து எப்படிப்பட்டவர்களாலும் 'விலச்குதற் சரிதா 

கையால் தள்ளருங் காதலென்றார். சள்ள என்பசன்௧கண் 9S 

16 Ogre gga விகாரம். இதுவும் வரும்பாட்டும் ஆ௫ரியர் கூற் 

Onaé கொள்ச. இலை- இலைத்தொழிலுமாம். வடி-கூர்மை, 

ஏற்றுரிமுரசக்துஞ்சாவிதர்ப்பகோனினிதினீன்ற 

கோற்றொடி.வதுவைவேட்டுக்கூரிருட்கங்குற்போ திற் 

முற்றிளம்பூக?வலிச்தண்பணைநிடதங்காக்கு 

மாதீறல்சானளனுக்குற்றவருந்துயருரைக்கலுற்றாம், 

இ-ள். ஏறுஉரி - இடபத்தின் றோலாற்செய்த, முரசம்- 

பேரிசையானத, துஞ்சா - உறங்காத வாயிலையுடைய, விதர்ப் 

பர்கோன் - வீமன், இனிதினீன்ற-இளமையினாற்பெற்ற, கோற் 

றஜொடி - சமயக் தியின து, வதுவைகேட்டு - விவாக த்தை விரும்பி! 

கூரிருள் - மிகுந்த இருளையுடைய, கங்குல்டோதிர் - இராப் 
பொழுதில், தாறு - குலைகளையுடைய, இளம்பூகவேவி - இளமை 

பொருந்திய சமுசவேலிசூழ்$,௪, சண் - குளிர்ச்சி பொருந்திய,



ao Fr 2. நைடதம், 

பணை - வயல்களையுடைய, நகிடதக்சாக்கும் - கிடததேச சதைப் 
புரச்செ.ற, அற்றல்சால் - வலிமைமிக்க, நளனுக்கு - நளமகாரா 

ஜனுக்கு, உற்ற - பொருந்திய, அருந்துயர் - பொறுத்தற்கறிய 

துயரை, உரைக்கலுற்றாம் - சொல்லத்தொடங்குனாம் எ-று. 

வலிமை மிக்க நளனாலும் பொருச்தற்கரிய தயரென்ற.து 
அசன் அருமையைக குறிப்பித்து நின்றது. ஆற்றல்-பொறை 
யுமாம். (௩ ௪) 

கலி விநத்தம். 

பனிமைக்கட்லிற்பமொ ரமிர்தோ 

டினிதிற்றிருவோடுமெழுந்தனையென் 
மனனுற்றவள்வாணுதல்போலுதியாற் 
கனலத்தகுமோகலைவெண்மதியே. 

[இதனால் ஈளன் பிறையை வெறுத்தல் 

சொல்லப்படுசன் ற.து.] 

இ-ள், கலை - கலையையுடைய, வெண்மதியே - வெள்ளியசந் 
இரனே, பனி- குளிர்ச்சிபொருந் திய, மை - கரிய, கடலிற்படும்- 
கடலிற்றோன்றிய, ஆர் ௩ நிறைந்த, அமிர்தோடு - அமிர்தத்து 
டன், இனிதின் - இனிமையுடைய, இருவோடும் - இலக்குமியு 
டன், எழுந்தனை - சோன்றினாய், என்மனனுற்தவள் - என் 

மனத்தி லிருப்பவளாயெ தமயந்தியின து, வாள் - ஒளிபொருந் 

திய, நூதல்போலுதியால் - நெற்றிபோலிருக்கன்றாய், கனலத் 
ச்ருமோ - (ரீ) (என்னைச்) சுடத் தகுமா? எ-று. 

நீ தோன்றிய இடச்தின் குணச்சையும் உடன்பிறந்தோர் 
தன்மையையும், உணராவிடினும், தமயந்தியினது நிகரில்லாத 

நெற்றிச்குசிசரானாய்; இப்பொழுது ௮.த ற்குரியமகழ்ச்சி செய்வ 

சைவிட்டு வெப்பஞ் செய்யின் அ௮ப்பெருமை உனச்குச் தகா 

சென்பது கருத்து, மனன் - போலி, ஆல் -அ௮சை, . (௩௫) 

கொக்தார்குவளைக்குளிர்மென்மலரிற் 
பைச்தாதுதுைந்துபடிர் துநறுஞ் 

சர் தாடவியூதெவழ்க் துவரு 

மக்தாநிலமேயுயிர்வெளவு தியோ. 

[இதனால் தென்றலை வெறுத்தல் சொல்லப்படுசன் ற_த] 

டுள், சொக்தார் - திரளாக ரிறையப்பெற்ற, குவளை - உத் 
பலச்தின து, குளிர் - குளிர்ச்சபொருந் திய, மென்மலரில்-மமெல்



சுயமவரப படலம், ௪௬௨௩ 

வியமலர்களி லிருக்கும், பைந்தாது - பிய மகரந்தங்களில், 

துசைக்து- நெருங்கி, படிந்து - முழு), நறும் -நறிய, சந்சா 

டவிபூடு - சட்சனச் சாட்டினிடத் இல், சவழ்ந் துவரும்-,ச வழ்ந்து 

வருகின் ற, மந்தாரிலமே- இளந்சென்றலே, (க) உயிர் - என் 
னுயிரை, வெளவுதியோ - அபகரிச்சன் றனையோ? எ-று. 

சென் நலுக்குச் குளிர்ச்சியும் மணமும் மென்மையும் சிறந் 

சனவாயினும் பிரிந்கவரை வருத்துதலால் இவ்வாறுகூறினான். 

இச்சரு சைச் கொண்டமையால் கநத்துடையடை கோளியணி, 

அயில்வாளிதுரந்தடல்2வள்பொரலாற் 

செயலேதுமிலாது திகைத் தயர்வே 

னுயிர்போல்பவளின்சொலுணர் த் .இவரிக் 

குயிலேயென் தாருயிர்கொல்லு தயோ. 

[இதனாற் குயிலைவெறுத்கல் சொல்லப்படுகின் ஈ.து.] 

இ-ள். ௮டல்-கொலைசெய்கின் ற, வேள் - மன்மதனானவன், 

௮மீல்-கூடர்மைபொருந்திய, வாளி-அம்புகளை, துரந்து-செலுத் தி, 

பொரலால் - பொரு ,சலால், செயல் ஏதுமிலாது - ஒருசெய்கையு 

மில்லாமல், இகைச்து - மயங்கி, அயர்வேன் - வருந்துவேனாகய 

எனது, உயிர்போல்பவள் - உயிரையொப்பவளாஇய தமயக் இயி 

ன, இன்சொல் -இனியமொழியை, உணர்ச்தி- அறிவித்த, 

வரிக்குயிலே - இசையையுடைய குயிலே, எனத-என்னுடைய, 

ஆர் -கிறைந்த, உயிர் - உயிரை, கொல்லுதியோ - கொல்லுகின் 

றஐனையோ! எ-று, 

ஒருவரோடு பொருது இளை ச சவரை, வேறொருவன்வெல்ல 

வருவது சகாசென்பது கருத்து, இவ்விரண்டு பாட்டாலும் 

சுயம்வரம் வேனிற்காலத்தி லென்பத பெற்ராம். (௩௭) 

விண்ணோர்விடுதூஅவிஎம்பு தலாற் 

பெண்ணாரமிர்தேபிழைசெய்கனனோ 
வெண்ணா துறுமிக்திரசாலமெனக் 

கண்ணாடுபுகுக் துக.ரர் தனைே ய, 

[இத உருவெளித்தோற்றத் தமயந்தியைக் குறித்துச் 

சொல்லியது.] 

இ-ள், விண்ணோர் - தேவர்களால், விடு -- விடுபட்ட, தா.து- 

தூ தினை, : விஎம்புசலால் - சொல்லு சலால், பெண்ணாரமிர்ேேே



௪௬௪ OGL GID, 

அமயந்தியே | பிழைசெய்சனனோ - குற்றஞ்செய்தேனோ, எண் 

ணாத நினைக்கப்படாத, (அனைத்தும்) உறும்-பொருந்துகன் ஐ, 

இர் இரசாலமென - இந் திரசால விச்சைபோல், கண்ணூடு - என் 

கண்ணிடத்தில், புகுக்து-நுழைந்து, கரந்தனை-ஒளிச் தாய் எ-று. 

தூதாச வந்தவிடத்து யான்சொல்லியது குற்றமாகக் சொள் 

ளின் ௮து எனதன் று; தேவர்கள் செய்தது; ௮ தலின் நீ என் 

சண்ணெ திர்வந்து நில்லாது மறைவதற்கு யானொரு குற்றமுஞ் 

செய்்திலனென்பசாம். எண்ணாக தொகுத்தல் விகாரம், (௩ ௮) 

அஞ்சா தயர்வோடுயிரே சார தரவெர், 

ஈஞ்சார்வி சிவேலெறிகன்னு தலாம் 

லஞ்சேரடியாயிழைபாலுறையு 

கெஞ்சேயெனை $யுனைந் திலைஃய. 

[இ.து தன்னெஞ்சைக்குறித் ௮4 சொல்லி.ப_து.] 

இ-ள். துஞ்சாது-உ றங்காமல், அயர்வோடு- துன்பத்தோடு, 

உபிர்- ஆவியானது, சோரசர- தளர்ச்சியடைய, வெம் -வெப் 

பம்பொருந்திய, ஈஞ்சார் - விடகிறைக் க, விழிவேல் - கண்ணாக 

வேலை, எறி- எறிகசன் ற, ஈன்னுதலாம் - நல்ல புருவச்தையுடை 

யவளாகிய, பஞ்சு - செம்பஞ்சுக் குழம்பணிந்த, ஏர்- அழகிய, 

அடி - பாசங்களையுடைய, ஆயிழைபால்-தமயக்இியிடத்து, உறை 

யும் - தங்குகன்.ற, நெஞ்சே - என்மனமே, எனை-என்னை, நீயும்- 

நீயும், நினைந் இலே - நினைந் சாயில்லை எ-று, 

இடக்சண் வரும்போது சனக்கு உயிர்போலிருப்பவரும் உ௪ 
வாரென்பது கருத்து. (௩௧) 

என்ரார்வமொடின்னபுலம்பிமணிக் 

குன்ருர்புயன்மெய்த்துயர்கூர்தரலும் 

பொன்றாழ்பி திர்௪ர் தியபொம்மன்முலைப் 

பின்றாழ்குழலுற்ற துபேசவாம், 

[Ds oS san now haps sone கூறல்,] 

௫-ல். என்று - இப்படியென்று, ஆர்வமொடு - அசையோடு, 

இன்ன - இத சன்மையவாக, புலம்பி- இரங்க, மணி- அழழயெ, 

குன்முர்புயன் -நளமசாராசன், மெய் - உண்மையாசிய, யர் 

கூர சாரலும் - ௮௫௪ துன்பங்கொண்ட ௮ளவில், பொன்-பொன்



சுயம்வரப் படலம், ௬௬௫: 

னானது, சாழ்- தாழும்படி, பிதிர் - தேமல், சிந்திய- சத நிய, 
பொம்மல் - பொலிவுபெற்ற, மூலை - முலைகளையும், பின் -பித் 

பக்கத்தில், சாழ்- தாழ்சென்.ற, குழல் - கூந்தலையுமுடைய சம 

wi, உற்றது- அடைந்ததுயாச்தை, பேசிவொம் - சொல்லு 
வாம் எ-று, . (௪0) 

கணை வேணிகர்காமருகாளைபுயத் 

தணையாமலென்மார்பகலங்கவரா 

விணைமால்வளையென்னவளர்க்தனிசாற் 
பணைமாமுலைகாள்பயனென்னைசகொலாம். 

| [இது தமயந்தி ரன் கொங்லைகளைப் பார்தது 

சொல்லிய ௮. 

இ-ள். கணை - மலர்க்கணைகளையுடைய, வேள்ரிகர் -மன் பாக 
னையொச்த, காமர் - ஐழடிய, காளைபுயக் க-௩ளமகாராசனுடைய 
சோள்களில், அணையாமல் - அழுக்தாமல், என் - என்னுடைய, 
மார்பகலம் - மார்பினிடமெல்லாம், கவரா - கவர்ந்துகொண்டு, 

இணை - இரண்டாகிய, மால் - பெரிய, வளையென்ன-பர்வதங்க 

ளென் ஐசொல்லும்படி, வளரந்தணிர் -வளர்வுற்றீர்கள், பணை- 

பருதச, மா-மகத்தாகய, முலைசாள் - சனங்களே, பயன்- 

(உமச்கு நமக்கும்) பயன், என்னைகொல் யாது? எ-று, 

பணைமா முலைசாள் எனவிளித்துப் பொதப்படப்பயனென் 

னைகொல் எனலால் மலைபோல் வளர்ந்து பெரிய மார்பகலங் 

கவாந்த நம்மைச் சுமந்த எனக்கு நன்மைசெய்யரினைத்து ஈளன் 

மார்பகத்துப் புல்லாவிடினும் நீர் பிறக்க தற்காவது பயன் கருதி 

யணைந்திரில்லை; ஆ,சலால் தனக்கும் பிறர்க்கும் பயன்படா ச 
four gy Sao Ae யென்பசாம், (௪௧) 

முனம்வானவர்தா துமொழிரதிடிநாட் 

புனை தா.ரவன்மார்பிடைபுல்லியு£ 

நினையா அவிடுத் தனைநின் றருகு 
மனனேயினியென்சொல்வருர் துவதே, 

[இ௮. மனதைச்குறித்துச் சொல்லிய .து.] 

இ-ள். முனம்-முன்னே, வானவர்-சேவர்களுடைய, தூத: 

தூதை, மொழிக் இடு நாள் - சொல்லியகாளில், புனை தார வன் -5ன 
மகாராசனுடைய, மார்பிடை - மார்பினிடச் இலே, புல்வியும்- 

சீழுவியும், நீ ரினையாது-நீ எவ்வளவுஞ் சிந் தியாமல், வீடு? தனை



#5 Fe ... நைடதம், 

அவனைவிட்டு, ரின்று- தஇகைத்தரின்று, உருகும் - கரைகின் ற, 

மனனே - நெஞ்சமே, இனி என்கொல் -இப்போது என்னகார 

ணமாக, வருந்துவது - வருத தமடைவது? எ-று. 

சமயம் வந் தகால,ச்.இற் பெறவேண்டுவசைப் பெருமல்விடுத் 

துப் பின் வரூந்துவதிற் பயணில்லையாயிலனும் பிறரானகைக்கப்படு 

வாயென்பது கருச்து. முன் என்னுமிடைச்சொல் ௮ம் சாரியை 

பெற்றுரின் றது; காலப்பொருட்டு, மனம் -மனன் எனப்போலஸி. 

Qe என்னுமிடைச்சொல் எதிர்காலப் பொருட்டது. கொல்- 

அசைநிலை. (௪௨) 

ஈண்ணார்கொழுவேனஎன்மார்பகலக் 

திண்ணாரணையிற்றமுவுங்கனவி 

லெண்ணுதுவி தித் துவிடுத் திமிமென் 

கண்ணேயிஃதென்கொல்கலுழ்வ தேவ, 
[இ கண்களைக்குறித் துச் சொல்லியது] 

இ-ள். ஈண்ணார் -பகைவர், தொழு- துதிக்கின் ற, வேல்- 

வே$லையேந்திய, நளன் -*ளமகாராசனுடைய, மார்பசலம் -மார் 

பினை, தண்ணார் - குளிர்ச்சிபொருக் நிய, அணையில் - மெத்தை 

யில், தழுவும் - சழுவுகின் ற, கனவில் - சொப்பன த்தில், எண் 

னணாது-- அலோயாமல், விழித்து விழித் தக்கொண்டு, விடுச் 

,இடம்-விட்டுவிடுகின் ற, என்கண்ணே-என்சண்களே, இஃசென் 

சொல் -இது என்னகாரணமாக, கலுழ்வது - கலங்குவது எ-று. 

பிறராலன் றி நின்னாற்செய்யப்பட்ட குற்றத்துக்கு நீயே 

வருந்துவது பேதமையென்பது கருத்து, இடு-பகுதிப்பொ 

குள் விகுதி. (௪௩) 
துதைநாண்மலர்வாளிதுரந்துது.ரத் 

தெதிர்வேளுயிர்கொல்லு தலெண்ணிலைநீள் 

கதிர்வாணிலவா.ரழல்கான்றெழுதெண் 
மதியேயெனைநீயும்வருத்துதியோ, 

[இதளுற் சந்திரனை வெறுத்தல் சொல்லப் 

படுன்ற.து.] 

6-ள். ததை- நெருங்யெ, காண் மலர் - புதிய மலராகிய, 

வாளி- பாணங்களை, துரந்து துரந்து - விடுத்து விடுத்த, ௭.திர- 

எ.திர்க்்ற, வேள் - மன்மசனானவன், உயிர்கொல்லுசல்-உயி 

ரைச்சொல்லுகலை, எண்ணிலை - நினை ச தாயில்லை, ரீள் - நீண்ட, 

சதிர்- சரெணங்களினுடைய, வாள் - ஒளியுள, சிலவு - சக் திரிகை



சயமவரப் படலம், ௪௬௪௪ 

யாய தழல் - மிகுந்த தியை, கான்று - வீரிச்கொண்டு, எழு* 
சோன்றுகன்ற, வெண் மதியே-வெள்ளிய சந்தானே, எனை 

என்னை, நீயும் -நீயும், வருத்துதியோ - வருச துன் றனையோ! 

எ.து, 

திரர்.து.ரந்து என்ற அடுக்கு மிகுஇப் பொருளில் வந்,௪.து, 

அ௮ச்சப்பொருட்டென்பர் ஓர்சாரார். என்னுயிறை வருத்துவதற 

கு மன்மசனொருவனே போதும்; அப்படியிருக்க நீயும் ௮ததொ 

மிலின் மூயல்வது அரைக்கப்பட்ட) அரைப்பதுபோழ் பய 

னில்லை யென்பதுகருத்து, நிலவு ஆரழல் - உருவக வலங்காரம், 

வேளாண்மைசெ லு,த்தல்கிலக்கிலையாய் 

வாளாவுறைகின்றதுமன்னறமோ 
தோளாண்மையின்மன்னர்கொழுஞ்சுடர்வெற் 

காளாயென தாருயிர்காவலமீன. 

[இ.து சளனைக்குறித் துச் சொல்லிய _த.] | 

இ-ள், சோளாண்மையின் - புயவலிமையினால், மன்னர்தொ 

மும் - அரசர்களால் வணங்கப்பட்ட, சுடர்வேற்காளாய் - ஒளி 

பொருந்திய வேலைத்தரிச்ச காளையை யொத்தவனே, எனது 

என்னுடைய, ஆர் - நிறைந்த, உயிர்-உயிருக்கு, காவலனே-௮ர௪ 

@GBu ௩ளமகாராசனே ! வேள் - மன்மகனானவன், அண்மை 

செலுத்தல் - (உனை விழைக்ச என்னிடத்துப்) பராக்செமஞ் 

செலுத்துவசை, விலக்கிலையாய் - ஒழிச்கா தவனாய், வாளாஉறை 

கின்றது - சும்மாவிருக்சனெறத, மன் ௮றமோ-அரசரது 2௬ 

மமோ? எ-று, 

வாளா என்பது பயனின்மைப் பொருளைச் சருமிடைச் 

சொல். தன் தேயத்தினுள்ளவர் தீங்குசெய்யின் அசை விலகச் 

இச் காப்பது ௮.ரசர் தருமமாகும்; அங்ஙனமாதலின் நின்னையே 

யடைச்சலமாயுள்ள என்னிடச்து வேளானவன தனது அண் 

மையச் செலுத்தினால் ௮தை நீ விலக்கி அருள்செய்யாயாயின் 

சின்னற மிழுக்குற்றதுமன் றி நினக்கும் பழிப்புண்டாகும் என் 

ற. தாம். ௮றமோ - ஓகாரம் எதிர்மறைப்பொருள், வேளாண்மை 

என்னும் சொல் ஈண்டுச்சார்புபற்றிச் சொடர்மொழியாச் கொள் 

ளப்படும், (௪௫) 

இடசோ தவிரா திரவோவீடியா 
தீடல்வேலவர் சாமருளோபுரியார் 

குடவால்வளை யேகுருகேதிரையே 
கடலேக நியேயிதுவோகடனே.



௪௬௮௮ சைடதம், 

இ-ள். குடவால் வளையே - குடம்போன் ற வெள்ளியகங்கே, 

குருகே -நாரையே, இரையே - அலையே, கடலே - சமு.த். தரமே, 

கழியே - கழிகிலமே, இடரோ - துன்பமோ, தவிராது-நீங்காது, 

இரவோ இராச இரியோ, விடியாத - விடியமாட்டாத, அடல்- 

கொலைச்செய்கின் ற, வேலவர் சாம் - வேற்படையையுடைய ௩ள 

மகாராசர், அருளோ புரியார் - கருணை செய்யார், (அசலால்)இது 
வோ - இப்படிவருந்துவசோ, கடன் - என்சடன் எ-று, 

ஒ- இசச்சப்பொருளிலும், ஏ - எண்ணிலும்வந் தன. வேல 

வர் புரியார் என்பன உயர்வுபற்றி பொருமை பன்மையாசக் 

கூறப்பட்டது, 

இவ்வல௫ில் அனேக ஐமசர் அனேகமங்கையர் வருச்்.௪கைை 

நீச்ச அளித்சனொனச் கேட்டதண்டு, இவர்கொலைசெய்கின் ற 

வேலையுடைய ராலைையால் அங்கனஞ் செய்திலர்போலும். ௮2 

லின் எனதிடர் நீங்இற்றில்லை; அதனோடு போக்குசலின் இர 

வும் நெடுங்காலம்போல விடிஈ்ச தில்லை. நீவிர் இங்ஙனமுற்றுப் 

பிரிர் துவருக் துபவர்ச்கு ஒப்பு£வுசெய்யுங் கடப்பாடுமிப ந்றுடைமீ 

ராகலின் இவ்வரசர்ச்குஞ் சொல்லுவீராக வென்றபடி, நீரால் 

எதிர்ப்புற்ற ஏரியைக்காக்கும்பொருட்டுப் போக்குவிவெதுபோல் 

மிச்ச துன்பமுற்றவர்கள் பிறரோடு ௮சனை உரையாவிடின் ஆற் 

ரூராதலின் இவளும் சன்றன்பதை இங்கனஞ் சொல்லினா 

ளென்க, (+a) 

கழலாவளையுங்கனலாம திய 
முழலாமனலும்பெறுசாளுளதோ 
மழவேறனையான்மருவாவிரகத் 
தழலாலுருகுச் தமியேனினியே. 

இ-ள். மழவு ஏறனையான் -இளவேற்ரையொச்ச ௩ளமகா 
ராசன், மருவா- பொருந்சப்பெறாத, விரகச்சழலால் - விரகாச் 
இனியால், உருகும் -கரைசன் ற, சமியேன் - சனியேனாயெ 
நான், இனி- இனி, கழலாவளையும் - சழலாத வளையல்கலையும், 
கனலாமதியும் - சுடாதசர் திரனையும், உழலாமனனும் - சவலைப் 
படாத மனச்தினையும், பெறுநாள் - பெற்றுக்கொள்ளுகாள், உள 
தோ-- உண்டாகுமோ எ-று. 

கழலா, கனலா, உழலா என்பன ஈ.றுகெட்ட ௭ திர்மறைப் 

பெயசெொச்சங்கள். மழவு, இளமை, “opame yey மிளமைப் 

பொருள? என்றார் அரியர் சொல்காப்பியனாரும். ஒரு ஆடவர் 

மாட்டு விருப்புவைச்ச மடவார்க்கு அக்கினைப்பு முற்றாவிடின் 

௮ன்ன நீர் முசலியவற்றின் விருப்பில்லாமையால் சேசம் வாடும்;



சுயமவரப படலம், ௮௬௯ 

அவவர்ட்டத்தாற் சைவளைமுதலியவுங்கழலும். மதியுங்குளிர்ச்ச 

செய்து புணர்ச்சிகினைப்பை யுண்டாக் அது கடைச்சப் பெரு 

மையாஜ் சுடும். இங்ஙனமாதலின் மனம் விரும்பிய ச weve. 

யப் பெருமையாஜழ் பலகநெறிகளிலுஞ் சென்றுபுகுந்து கழன்றுழ 

லும், இவ்வாறாகலின் ஈகளனைப்பெறு ௪ சமயந்தியும் *கழலாவளை 

ya கனலாமதியு முழலா மனனும் பெறுகாளுளதோ”' வென் 

ரன், நளனைப்பெற்றகாளில் அவ்வாறா மென்பது கருத்து. 

ஒ- இரக்கப்பொருளில் வந்தது. (௪௭) 

அள்ளிக்கொளலாமிருஷடடர்வேள் 

கள்ளத்தென தாருயிரோகவாவான் 

விர்ளற்கரிதாம்விரகர்தமியே 

னுள்ளத்துறைவாயுணர்கிற்றிலையோ. 

இ-ள். விள்ளற்குஅரிதாம் - சொல்லுதற்கரிதாகிய, விர 

கம் விரக த்சையுடைய, தமியேன்- தணியேனாகிய என்னுடைய, 

உள்ள த்துறைவாய் -மன ச் இலிருசக்சின்ற ௩களஎனே, (8) அள்ளிக் 

கொளலாம் (கையால்) அள்ளிக்கொளலாம்படி யிருக்க, இருளூடு- 

இருளினிட ச் தில், அடர்வேள் - ~ 9 Box p மன்மசனானவன், 
கள்ளத்து-கரவினால், எனது - என்னுடைய ஆர்- நிறைந்த, 

உயிர் - ஆவியை, கவர்வான்-அபகரிப்பான், உணர்இற்றிலையோ- 
(அக்களவினை) us (Bf aor ருயில்லையோ எ-று. 

இருளிற் கரவுசெய்பவர்போல் காமனும் என்னுயிரை 

கொள்ளையிட நினை தீ இருக்கன் றனன். காமகோயால்இன் றிரவில் 

என தாவி தரிக்கப்பெராுது ௮து உனதுபொருளாதலால் அதந் 

கொரு தீங்குவாமந் காக்ககச்கடவை, காவாவிடில் அதனாற் பின் 

னர் வருந்துன்பம் உன தாம் என நேரிற்சொல்வத ற்குப் பெரு ௪ 

கமயந்தி சன்னுளத்திருச்கு களனைவிளிச் சு மடமையா விவ் 

வாறு கூறினாளென்க. (௪௮) 

எழசீர்க்கழிநேடிலடி யாசிரியவிநத்தம். 

cor Das அுயருற் றிருகணீர்வார விளமுலைத் துணை 

பசப்பூர, மின்றிகழ்மருக்குற் செய்யவாய்ப்பேதை மெலி 

வொடு வருந்துமேல் வையினின், மன்றலங்கமல முகை 

முறுக் கவிழ்த்து வரிச்சிறைத் தும்பிபாட் டய.ரத், தன் 

ஜிருள் பருகும் விரிகதிர் பரப்பிச் சுடரவன் குணபுலத் செ 

(pb Sr oor. 
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௪௭3 நைடதம், 

[இச் சூரியவுஉயஞ் சொல்லப்படூ் ஈ.௮.] ' 

இ-ள். என்று - இப்படியென்று, வெந்துயருற்று-வெவ்விய 

துன்பச் யடைந்து, இருகணீர்வார - இரண்டு கண்களினின் 

௮ம் நீரொழுக, இளமுலைத துணை - இளமைபொருக்திய இரண்டு 

தனங்களும், பசப்பு - வேறுபட்ட நிறத்சையடைய, மின்- 

மின்னல்போல், இகழ் - பிபகாசிக்கின் ற, மருங்குல-இடையினை 

யும், செவ்வாய் - இவந்தவாயினையுமுடைய, பேதை -. தமயந்தி 

யானவள், மெலிவொடு-- இளைப்போடு, வருந்தும் - வருத்தப்பட 

இன்ற, ஏல்வையினில் - காலத்தில், மன்றல் - வாசனைபொருக் 

திய, அம்- அழகிய, கமலுாகை - சாமரை யரும்பினுடைய, 

முறுச்சவிழ்ந் து-முறுச்சவிழச்செய் து, வரி-டஇரேகைகள் பொருக் 

இய, இறை - 9ிறகையுடைய,. தம்பி - வண்டுகள், பாட்டயர.- 

பாட்டைப்பாட, துன்று - நெருங்கிய, இருள்பருகும் - இருளை 
யுண்ணும், விரிசதிர்பரப்பி- விரிகன்ற ஜொணங்களைப் பாவச் 

செய்து, சுடரவன் - சூரியனானவன், குணபுலத்து- இழக்குச் 

திசையில், எழுந்தான் -உதித்சான் எ-று, 

இப்படி வருச்சமுற்ற தமயங்தி பின்பு அவ்வருச் தங்களை 

யெல்லாம் நீங்கி மஇழ்வுறு தற்கு ரிகழ்வசாகிய சுயம்வரச் சிறப் 

பைச் சொல்லுதற்கு உரியநாளெய்திய தென்பார், பேச வருந் 

துமேல்லையினிற் சுடரவன் குணபுலச் செழுக்சானென்றுர். () 

தணிவருந்துயரிற் கண்படைபெரு.து தளர்வொடு வரு 

ந் திவெய் தயிர்க்கு, மணியெழு வனைப பொற்றடச் திணி 

கோண் மன்னவர் மனமகிழ் கிறப்பப், பணியர வல்குற் 

கதிர்முலைத் துவர்வாய்ப் பைந்தொடி வதுவையின் ஜென்னா, : 

வணிஈக ரணிகென் றரசர்கோன் பணியா லதிர்குரற் கடி. 

(PI FEO DH BIT, 

[இதனால் விவாகமுரசறைதல் சொல்லப்படுெ் ௦௪.] 

இ-ள், சணிவுஅருந்துயரின்-ஆறு சற்கரிய துன்பச் தினால், 
கண்படைபெருது - நித்திரைசெய்யாமல், தளர்வொடு- தளர்ச்சி 

யுடன், வருந்தி- வருச்தப்பட்டு, வெய்துயிர்க்கும் - பெருமூச்சு 

விடுகின்ற, மணி எழு௮னைய- மணித்தூண்போன் ற, பொன்- 

அழகிய, சடம் -பருச் ச, தஇிணி- வலிமைபொருந்திய, ,தோள்- 

“ சாளையுடைய, மன்னவர் - அரசர்கள், மனமூழ்ிறப்ப - மன
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மகிழ்ச்சிமிக, பணியரவல்குல் - அராப்படம்போன்ற அல்குலை 

யும், கதிர்முலை - காந்திபொருந்திய சனங்களையும், துவர்வாம்- 

செவ்வாயையும், பைந்தொடி - பசியவளையலையுமுடைய சமயக் இ 

யின.த, வதுவை-விவாகம், இன்றென்னா-இன் றென் றுசொல்லி, 
அ௮ணி- அழகிய ஈ௪.ரணிக என்று -௩கரை யலக்சரிக்கவென் ற, 
௮.ரசர்சோன்பணியால் - வீமராசனே வலினால், அதிர்குரல்-௮ இர் 
என் றவோசையை யுடைய, கடி- பெருமைபெற்ற, முரசு - பேரி 

கையை, அறைந்தார் - (வள்ளுவர்) அடித். தார்கள் எ-று. 

இராமுழுவதும் நித்திரையின்றி வருந்திய அரசர் மன 

ம௫இழ்ச்சியடைய வீமராசன் ஏவலின்படி வள்ளுவர் முரசறைக் 

தார். மு. ரசறைசல் பார்க்கவபுராணத்தில் 'செள்ளிய வேவ 

லாளர் செப்பலு மகிழ்ந் துபோற்றி, வள்ளூவ னுண்டுபூசி வாலிய 

வணிந்துலீர, வெள்ளிய வேற்றுப்போர்வை விசிமுர செடுத்து 

வல்லே, கள்ளிவர் மாலைநாற்றிச் களிற்றினிட் டேறிச்சொல் 

வான்?” இந்தப்பாட்டு முகல் *இணியன நுகர்ந்துபூசி யெழில் 

கொள வணிந்து மென்றிங், கனியென மொழிந்துளின்பல் களி 

சரவளவளாவிப், புனிதவிண்ணவர்ச்கும்பூசை போற்றுக போற் 

௮சென்னா, ஈணனிபல பொருளுஞ்சொல்வி நளிமுர செருக்கினா 

னே?” யென்னும் இந்தப்பாட்டீறாக வந்த ஐந்துபாட்டுக்களானும் 

அறிக. கண்படை - துயில், (௫௦) 

இமிழ்கடி. முரசங் கறங்குபேரோதை யெழினகர்மாக் 

தர் தஞ்செவியி, னமிழ்துகுத் கென்னத் தவழ்தலு மகிழ் 

வுற் றணிவிழ வருககோ மறுகற், கமழ்நறுந் தாற்றுப் பா 

ஸாவாய்க் கமுகுங் கன்னலுங் கதலியு நடுவா, ருமிழ்கதிரெ 

றிக்கு மணிகநெடுங் கொடிக ளூயர்வீசும் பகடறநிரைப்பார். 

[இதுமுதல் மூன்றுபாட்டுக்களால் ஈகரலவ்கரித்தல் 

சொல்லப்படுகன் ற.து.] 

௫-ள். இமிழ் - இணிமையையுடைய, கடி - புதுமைபெற்ச, 

மரசம்-பேரிகையான து, சறங்கு - ஒலிக்கும், பேரோதை- 

பேரொலியானது, எழினகர்- அழிய நசரத்திலிருக்கும், மாந் 

தீர் சஞ்செவியின்-மனி தர்செவியில், அமிழ்துகு ச்தென்ன-அமிர் 

ச,ச்சையுகுத்சதுபோல், தவழ்தலும் - சவழ்ந்தவளவில், மூழ் 
வுற்று - மடுழ்ச்சியடைந்து, ௮ணி- அழகிய, விழவருத- திரு 

விழா நீங்காச, கோமறுஇல் - இராசவீ தியில், கமழ் - பரிமளிச்



௪௭௨ நைடதம், 

இன்ற, நறு-௩றிய, சாது- குலைகளையுடைய, பாளைவாய்-பாளை 

கள் வாய்ந்ச, கழுகும் - கமுகமரமும், கன்னலும் - கருப்பங்கழி 

யும், க,சவியும் - வாழைமரமும், நடுவார் - நூவொர்கள், உமிழ்- 

கொப்பளிக்கின் ற, கதிரெறிக்கும் - ரெணச்சை விசுஇன்ற, 

மணி- இரத்தினங்கள் பதிச்ச, நெடுங்கொடிகள் - நெடியகொடி 

களை; விசும்பு ௮கடுற- ஆகாச முழுவதுகிறைய, நிரைப்பார்-வரி 

சையாகக் கட்டவொர்கள் எ-று, 

அ௮.ரசன்மகட்குச் சுயம்வரமென்றடித்த முரசோையை 

அவரவருக் சம்முடைய மகட்கு விவாகமென்று W985 gas 

யைக் கேட்டதுபோல் மடழ்ச்சியடைக்தன ரென்பதுதோன் ற, 
செவியிலமிழ்துகுச்தென்னச் ச௨ழ்தலுமென்றார். எப்பொழு 

தும் ௮லங்கரித் இருக்கின்ற வீதியென்பதுசோன்ற அணிவிழ 

வரு சகோமறுலென்ரூர், இப்பாட்டின் மாந்தரென்னும் எழு 

வாய் இதுமுதற் பன்னிரண்டு பாட்டுவரையும் ஈடுவார் நிரைப்பார் 

மு சலிய வெவ்வேறு பயனிலைகளைக் சொண்டுமுடிந்சது. (இக) 

சேணுயர் பரிதி தழும்புற நிவர்த செழுமணித்தோர 
ணடடுவார், வாணில வொழுகு மணிவடம் புனைந்து வயங்கு 

பொற் றசும்புக ணிரைப்பார், பாணிகர் வரிவண் டர்ந்து 

தே லுகரும் பனிமலர்தீ தாமராற் றிவொர், தூணுறை 

சழித்து விரிகதி ரெறிக்குஞ் சுடர்மணிச் செ.றிதுக Sao 

பா. 

இ-ள். சேணுயர் - மிகவுமுயாக்ச, பரி.தஇி- சூரியனான வன், 

தழும்புற- சழும்புபொருந் ச, நிவந்த - உயர்ந்த, செழுமணி.- 

செழுமையுள்ள மணிகள்பதஇிதத, சோரணம்-சோரணங்களை, 

நவொர் --நவொர்கள், வாள் - ஒளிபொருந்திய, நிலவு-சர் இரிகை, 

ஒழுகும் - வீசுன் ற, மணிவடம் - முத்துமாலைகள், புனைந்த- 

தரித்த, வயங்கு - பிரகாடிக்கின் ற, பொன் சசும்புகள் -பொற் 

குடங்களை, நிரைப்பார் - வைப்பார்கள், பாண்நிகர் - பண்ணை 

யொத்த, வரி- பாட்டுகளையுடைய, வண்டு-வண்டுகள், உளர்ந்த:- 
தடவி, சேனுகரும் - தேனுண்ணும், பனிமலர் - குளிர்ச்சி 

பொருக்திய மலராற்றொடுத் த, தாமம்-மாலைகளை, காற்திவொர்- 

தொங்கக்கட்வொர்கள், தூண் - தூண்களில், உழைகழிச்து- 
உறையைநீச்சி, விரிகதிரெறிக்கும் - விரியுவ்கரணவ்களை வீசு 

இன்ற, சுடர் - பிரகாரிச்ன்ற, மணி- இரச் தினங்களில், செறி 

ப்டிந்ச, துகள் -புழுதியை, தடைப்பரா-தடைப்பார்கள் எற,



சுயம்வாப் படலம, Poh. 

பலகாலெறும்பூரக் கற்குழியுமென் நிருப்பதால் அனேச 

சோரணவ்கள் அக்௩கரைக் கடக்கும்வரையும் படுதலாற பரிதி 

சீழும்புறவென்றுர். (௫௨) 

மைந்தரோ டூடி. யக்நலார் பரிந்த மணிவடக் குப்பைக 

ளகற்றிச், சந்தமென் குழம்பா னன்னில மெழுகித் தண்மு 

ளைப் பாலிகை யமைப்பா, ரிர்திர தனுவற் றிகழ்தரச் சாக் 

து மெரிமணிச் சுண்ணமு மிறைப்பார், நந்தலில் விளக்க ம 

ணிசெய்பொற் றகளி நறுநெய்பெய் தொளியுற வெடுப்பார். 

இ-ள். மைந்சரோடு - புருடருடன், ஊடி - பிணக்கு, அக்க 

லார் - அுக்தமகளிர்கள், பரிந்ச - நீக்கிய, மணிவடக் குப்பைகள்- 

மூச் துமாலைகளின் 'குவியல்களை, அகற்றி - நீக்கு, சந்தமென் 

குழம்பால் - சக்சன சீ தினுடைய மெல்லியகுழம்பினால், கன் ளில 

மெழுகி - ஈல்லபூமியைமெழுக௫, சண்மூளை - குளிர்ச்சிபொருக் 

திய மூளைகளையுடைய, பாலிகை- பாலிகைகளை, அமைப்பா£- 

வைப்பார்கள், இ$ திர தனுவில்-இந்.இரவில்லைப்போல், திகழ்.தர- 

பிரகாகிக்க, சாதம் - சந்தன சதையும், எரி - காந்தியையுடைய, 

மணிச்சுண்ணமும் - (அதன்மேல்) இரத்தினப் பொடிகளையும், 

இறைப்பார் - விசுவார்கள், ஈக்தவில் - கெடுசவில்லாத, விளக் 

சும் - தீபங்களை, மணிசெய்பொன் சகளி-இர ச் தினங்களிழைச்த 
பொன்னசல்களில், நறுகெய்பெய்து - நல்லகெய்விட் 6, ஒளியு2- 

ஒளிபொருந்த, எடுப்பார் - ஏற்றுவார்கள் எ-று. 

ஊசெசல் காமச் இர்்பமாதலின், மைநக்தரோ ட€டியென் 

ரார். இந். தார சனுவிலெனப் பலநிறமுள்ளதை உவமானமாகக் 

கூறலால் இங்ஙன மணியென்றதற்கு வெவ்வேறு நிறமுள்ள 5வ 

மணியையும் பொருளாசக்கொள்க. அவை வச்சிரம், வையம், 

கோமேசசகம், புட்பராசம், மரகதம், மாணிக்கம், நீலம், பவளம், 

முத்து என்பன வாம். (௫௩) 

ஐயரி ௪தறு மழைமதர் நெடுங்க ணஞ்சன மெழுது 

வார் சாந்தத், தொய்யில்வெம் முலையி னிலவுகொப் புளிக் 

குக் தூமணிப் பிறைவட மணிவார், மையிருக் கூர்தல் வக 

rage sar மூரலு மட்டுவார் பூர்தொடை புனைவார், நையு 

நுண் மருங்கிற் கதிரொவி பரப்பு ஈகைமணி மேகலை புனை 

வாரா []



௪௪ கைடதம், 

[இமத லிரண்ட்[பாட்டால் மாதர் தங்களை 
அலங்கரித்தல் சொல்லப்படூகன் றது | 

இ-ள். ஐயரிசிதறும் - அழமயெ செவ்வரி பரந்த, மழை 
குளிர்ச்சிபொருந்திய, மதர்-களிப்பையுடைய, நெடுங்கண்-நெடிய 

கண்களில், அஞ்சனம்எழு துவார் - வமமயெழுதுவார்கள், சாந்த் 

தொய்யில் - சந் சனச்கோலம் எழுதப்பெற்ற, வெம்முலையின்- 

விருப்பதை சச்செய்யும் சனங்களில், நிலவு - சந்திரிகையை, 

கொப்புளிக்கும் - உமிழ்சன்ற, தா-பரிச ச், தமாகய, மணி. இர த் 

தினங்களிழைத்ச, பிறைவடம் சந்தி தரச்), அணிவார்- 

அணிவார்கள், மை-கரிய, இரு - பெரிய, கூந்தல்-௮ளசபாரச் 

சை, வகிர்ந்து-கோது, சேன்முரலும் - வண்டுகளொலிக்இன் ற, 

மட்டுவார் - தேதனொழுகுடன் ற, பூந்கொடை-பூமாலைகளை, புனை 

வா - சூடவொர்கள், நையும் - நைகன் ற, நுண் - நண்ணிய, மருங் 

- இடையில், ௧இர் - இரணங்களின து, ஒளிபாப்பும்-ஒஓளிலய 

SAE wero, sens - காந்தியையுடைய, மணி- மணிகளிழைச் ௪, 

மேகலை - மேகலாபாண ச்சை, அணிவார் - அணிவார்கள் எ-று. 

சில்லரிச் சிலம்பு பஞ்சிமேற் பனிக்குஞ் சீறடி கவின் 
செயப் புனைவா, ரெல்வளை இருத்தி யாடமை பணைத்தோ 
ளெழில்பெறத் தொயில்வரைந் இடுவா, ரல்லியங் கமல மெ 
ன்மலர் கவற்று மடியினி லலத்தக மணிவார், வில்லுமிழொ 

Garp முத்தணி யணிவார் விரைகமழ் தெரியல்கை புனை 
வார், 

௫-ள். சல்-அரலாரிச்சின்ற, அரி-பருக்கைசக்கல்லையுடைய, 

சிலம்பு - சிலம்புகளை, பஞ்சிமேல் - பஞ்சின்மேல் மிதிப்பினும், 

பனிக்கும் - வாடுகின்ற, டி - சறியபாதங்களில், கவின்செய- 

அழகுபொருக்ச, புனைவார் - தரிப்பார்கள், எல்- பிரகாச சதை 

யுடைய, வளை வளையல்களை, திருச்தி - ௮ணிந்து, ஆடமை- 

வெற்றியமைந்ச, பணைத்தோள் - பருதச சோள்களில், எழில் 

பெற - அழகுபெறும்படி, சொயில் - சந்தனக்கோலசத்து, வரைந் 

திரிவார் - எழுதுவார்கள், அல்லி - ௮அகவி. தழை யுடைய, ௮ம். 

அழகிய, கமலமென்மலர்- தாமரையின து மெல்லியமலரை, கவற் 

றும் - கவலைப்படுத் தும், அடியினில் - பாதங்களில், அலததகம்- 

செம்பஞ்சுச்குழம்பை, அணிவார் - பூசுவார்கள், வில் - ஒளியை, 

உமிழ் - கொப்புளிச்சின்ற, ஒரு- ஒப்பற்ற, காழ் - வைரித்த, 
Ys Sout - முத்துமாலைகளை, அணிவார் - ௮ணிவார்சள், விஸா 
கமழ் - வாசனைசமழ்இன் ற, தெரியல் - மலர்மாலைகளை, கைபுனை 
வரர் . ௮லங்கரிப்பார்கள் எ-று.



சுயமவரப படலம், ௪௭ 

சில் - சிலவாகிய என்னலு மொன்று ; சிறிய என்பதுமாம். 

எல்வளை எனவே ச் திரத்தொழிலையுடைய சூடகம், செம் 

பொன்வளை, நவரச்தினவளை, சங்கவளை, பவழவளைகளும் ௮ணி 

தல்கொள்க, என்னை? ''புரைதபு ஏச்திரப் பொன்வளைபோக்கி- 

லெரியவிர் பொன்மணி யெல்லென் கடகம் - பரியகம் வால்வளை 

பாத்தில் பவழ- மரிமயிர் மூன்கைச்கமைய aes star” oer ca 

ராகலின், பணை -மூங்கிலுமாம். (௫௫) 

கதிர்மதி தவழு மாடடிண் முகப்பிற் காழகிற் றீம் 
புகை யிிவார், முதுமை வாணர்க் இன்னமு தீடுவார் 

மொய்கதிர் வெயில்கரம் தொதிய, மததில வொழுகு நித்தி 

லப்பர்தர் மாணுற வயின்வயி னிரைப்பார், ச திழுறை தவ 

ரு த்தண்ணுமை கறங்கக் கூத்தியர் தனித்தனி கடிப்பார், 

[இ.தஞுதல் ஆறுபாட்டுக்களால் அுக்ககரிலுள்ளவர் 

செய்யும் பலவிதச்செய்கைகளுஞ் 

சொல்லப்ட்டுகின் ஐன.] 

இ-ள். சதிர்- சொணங்களையுடைய, மதிசவழும் - சந் இரன் 

சிவழ்கன்ற, மாடம் - உபரிகையினுடைய) நீள் முசப்பில்-நீண்ட 

முகப்பினில், காழ் - வயிரம்பொருக்திய, ௮௫ல் தீம்புகை - அகி 

லின இனியபுகையை, இடுவார் - இகிவார்கள், முது மறைவா 

ணர்க்கு-பிராமணர்களுக்கு, இன்னமு சமவொர்- இனிய அமுது 

சமைப்பார்கள், மொய் - மொய்ச்சப்பெற்ற, கதிர் வெயில் - சூரி 

யனது வெப்பமானது, கரந்தொழிய - ஒளித்துநீங்க, மதிரில 

வொழுகும் - சக்திரப்பிரகாசம் வீசுகின்ற, நித தலப் பந்தர-மு.த 

துப் பந்தல்கள், மாணுற - பெராுமைபொருந்த, வயின் வயின்- 

இடங்கடோறும், ரிஷரப்பார் - செய்வார்கள், சஇிமுறை- சாள 

வொத்தின் முறைப்படி, சவரு - சப்பாமல், தண்ணுமை -மத் 

சீளம், கதங்க- ஒலிக்க, கூத்தியர் - நாடகச்சணிகையர், தனிச் 

சனி- வேறுவேருச, நடிப்பார் - கூ ததாவொர்கள் எ-று. 

மறைவாணர்ச் கன்னமுதடுவாரெனப் பொதுட்படக் கூறி 

னும் உரிமையால் அக்ககரச்திலுள்ள ௮ந்தண ரெனச்கொள்ச. 
சண்ணுமைகறங்க வென்றாரோனும் அவ்வவ் நாட்டியங்கட்குரிய 

உறுப்புகள் பலவுங்கொள்க. தனித் சனி ௩டிப்பாரென் றதனால் 

பலவிடங்களினும் பலவிதச்கூத்தும் ஆடுகின்றாரென்பது பெதி 

ரூம். அக்கூத்தாவது, சாந்தி, வினோசம், என, இருவகைத்து. 
சாந்தியாவது, சொச்சம், மெய், ௮விாயம், காடகம், என-௪, அவற்



௪௭௬ நைடதம், 

றுட் சொச்சமாவது சுச்சரிருச்தம்; அது நாற்றெட்டுக் கரண 

மூடைச்து. மெய்ச்கூச் சாவது -59, வடுகு, சிங்களம். இவை 

அகச்சுவையாகிய முக்குணம்பற்றி எடுத்தவின் அகமார்க்கமெ 

னப்படும். அவிநயமாவது -கதைதழுவாது பாட்டுக்களின் பொ 

ருள்சோன் றக் கைகாட்டி வல்லபஞ் செய்யுங்கூச்து. காடகமா 

வது -கதைதழுவிவருங்கூத்து. இணிவினோ சமாவது-குரவை, 

கலிநடம், குடக்கூத்.து, கரணம், நோக்கு, தோற்பாவை என-௬. 

குரவை-கைகோச்தாடுவது -கலிநடம். கழாய்க்கூத்து. குடச் 

கூத்து. மாயனாடல் - கரணம். படிந்தவாடல், நோக்கு - பார 

மும் தண்மையும் ஆயமு முதலாயின. சோற்பாவை, தோலாற் 

பாவைசெய்சாட்டுவது, இன்னும் வசைக்கூத்தோடு ஏமென் 

பாருமுண்டு, இவ்வேழும் இழிகுல௨ச்சோராடற்குறரியன. இவற் 

றின் விகற்பமளைத்தும் இங்கனம் விரிக்கிற் பெருகுமாசலவிற் 

சுருக்கிக்கூ றினாம். (Ga) 

எழிறிகழ் கன்னிக் கமுகமென் மிடற்றி னிசையெழீஇ 
யினிதுபாட் டயாவார், செழுமலர்க் காந்தண் முகிழ்விரல் 

Cetus திவவியா மினனரம் பு.எர்வார், முழுநெறிக்குமுத 
முகைகெரித் செனவாய் முகிழ்சதருங் குரவைகள் புரிவார், 

கொழுமலர் வகாக்கை கொட்டிவே னெடுக்கட் கோகையர் 
கு ரவையாட டயாவார். 

இ-ள். எழில் - அழகான ௮, இகழ்-பிரகாடிக்இன் ற, கன்னி- 

இளமைபொருந்திய, கமுகமென் மிடற்றில் - கமுகையொத்த 

மெல்லிய கண்டச்தில், இசையெழீஇ - இசையை யெழுப்பி, 

இனிது - இனிமையாக, பாட்டயர்வார் - பாட்டைப் பாவொர்சள், 

செழு - வளம்பொருக்இய, மலர்-மலரையுடைய, காந்தள் Bip 

விரல் - காந்களரும்பையொச்ச விரல்கள், சேப்ப-ிவக்க, இவவு- 

கலிச்கட்டையுடைய, யாழ் - வீணையின த, இன் ஈரம்பு - இனிய 

கரம்பை, உளர்வார் - சடவுவார்கள் ; முழுநெறி - முழு நெறிப் 

பையுடைய, குமுசமுகை - செவ்வல்லி யரும்பை, நெரிச்தென- 

கெரித்சதுபோல, வாய் முஇழ்ச்து-வாயைகச் குவிச்துக்கொண்டு, 
௮௬- அரிய, குரவைகள் புரிவார் - குரவைப்பாடலைப் பா௫ிவார 
சள்: கொழு மலர் - செழுமையுள்ள தாமரை மலர்போன்ற, 

களைச்கை கொட்டி-வளையலையணிந் த கைகளைக்கொட்டி, வேனெ 

மிங்கண் - வேல்போன் ற நெடிய கண்களையுடைய, கோதையர்- 

மாதர்கள், குரவையாட்டு அயர்வார் - குரவைக் கூச்சாவொ 

கள் எ-று. | .



சுயமவ, ரப படலம, ௪௪ 

குரவையாவது காமமும் வென்றியும் பொருளாகக் கொண்ட 

பாடலைப் பாடிக்கொண்டு எழுவரேலும் ஒன்பஇன்மபேனும் 

மாதர்கைபிணை த தாடுவதாம். (௫௭) 

வெண்மஇக் கதிர் நாம் றனையவான் கவரி கெற்றிவெ.॥ 

கலினவாம் புரவி, பண்ணுறுத் இடுவார் குரு திதோய்கோட் 
டுப் படுமதக் கலுழிவெஞ் சனத்த, வண்ணன்மால் யானை 

கவிலுறப் பருமித் தணிவிழா மறுகடைக் கொணர்வார், 

மண்ணமை கொடிஞ்சிக் கூந்தன்மான் றடமக்தேர் வானவ 

ent Bub றருவார். 

இ-ள். வெண் மதி-வெள்ளிய சக் தானுடைய, கதிர் - இர 

ணங்களை, நாற்று அனைய- நூற்றதை யொச்சு, வான் -மேலா 

இய, கவரி - சாமரையணிந்த, நெற்றி-நெற்றியையுடைய, வெம்- 

வெய்ய, சலினம் - கடிவாளம்பூண்ட, வாம் - தாவுகின் ஈ, புரவி- 

ச இிரைகளுக்கு, பண் உறுச் இடுவார் - கல்லணை சேர்ப்பார்சள், 

குருதிதோய் - ௨ திரந்தோய்ந் ச, சோட்டு - கொம்பையுடைய, 

படு உண்டாஇன் ற, மதக்கலுழி- மசப்பெருச்கையும், வெஞ்சி 

னத - வெவ்விய கோபச்சையும், ௮ண்ணைல் - பெருமையினை 

யும், மால் - மயக்கச்தினையுமுடைய, யானை - யானையை, கவ 

னுற- அழகுபொருந்த, பருமித்து- அலங்கரிச் த, அணி- அழ 

இய, விழா-திருவிழாவையுடைய, மறுடை- வீதியிலே, கொணர் 

வார் - கொண்டுவருவார்கள், மண் அமை - ஒப்பனையமைந்ச, 

கொடிஞ்சி - மேன்மொட்டையும், கூந்தல் மான் - புறமயிரினை 5 

கொண்ட குதிரைகளையுமூடைய, தடந்தேர் - விசாலம்பொருக் 

திய தேர்களை, வானவ ரூர்தியில் - தேவர் விமானங்கள் போல், 

தருவார் - கொண்டுவருவார்கள் எ-று. (௫௮) 

இருங்கடற் ரோன்று மழகதி ரெய்க்கு மெரிமணிர் 
திவிகையின் வருவார், சுரும்புவிழ்ர்தரற்ற மும்ம தம்பொழி 

யுஞ் சூழிமால் யானையிற் புகுவார், திருந்துமொண் சுழிய 

கூர்தன்மான் நேரிற் சேட்டிஎம் பரிதியிற் செல்வார், பொ 

ருந் தமண் டோயா தகல்லிசும் பகவும் பொங்குளைப் புரவி 

யிற் போவார், 

௫-ள். இருங்கடற்றோன்றும் - பெரிய சடவிலு திச்இன் ர, 

மழக இர் ஏய்க்கும் - இளஞ் சூரியனையொக்கும், எரிமணி - பிரகா 

சிக்ன்ற இர,ச்இனங்கள்பதி,த,ச, சிலிசையின் - சண் டிகையில்,



# oF GGL. BLD, 

வருவார் _ வருவார்கள் ; சுரும்பு - வண்டுகள், வீழ்ந்து - விரும்பி, 

௮.ரற்ற- ஒலிக்க, மும்மசம்பொழியும் - மும்மதங்களையும்பொழி 
இன்ற, சூழி- முசபடாத்ையுடைய, மால் - பெரிய, யானையிற் 

புகுவா- யானையின்மேல் வருவார்கள் ; இருந்தும் - திருந்சப் 

பெற்ற, ஒள் - விஎங்குஇன் ற, சுழிய- சுழிகளையுடைய, கூந்தல் 

மான் - புறமயிரினையுடைய குதிரைசட்டிய, தேரில் - இரதத 

தில், சேடு இளம்பரி.இியில் - மிகுந்த இளமையையுடைய சூரிய 

னைப்போல், செல்வார் - செல்வார்கள் ; பொருந்த - பொருந்தும் 

படி, மண் - பூமியிலே, சோயாது - சோயாமல், அகல் விசும்பு- 

அகன்ற அகாயத்தில், அகவும் - ஆடுகின் ற, பொங்கு - மிகுந்ச, 

உளை - புறமயிரினையுடைய, புரவியில் - குதிமையின்மேல், 

போவார் - போவார் எ-று, 

இருந்து மொண் சுழிசளாவன - கழுச்தி னடுவிலேனும் 

கணைக்காவிலேனும், மேலுதடு, முன்னங்கால், கன்னம், முழங் 

சால் ஆகதய இவைகளிலேனும் இரட்டைச் சுழிகளிருச்சின் ஆகா 

தனவாம். இவைகளின்றிச் சழுத் தில் வலஞ்சுழி,் திருப்பது கவ 

மணியாம். முகம், தலை, மூக்கு, மார்பு இநர்நான்கிடச்திலும் 

இரண்டிரண்டு சுழிகளும் நடுநெற்றி, பிற்பச்சம் இவைகளில் ஒவ் 

வொரு சுழியும் இருக்கின் ஈல்லனவாம். இரீவற்சமென்னுங் 

குதிரைக்கு மார்பிலைந்து சுழியிருக்கும். நெற்றியில் இருசுழி 

யேனும் முச்சுழியேனு மிருக்இனும், நமான்குசுழி வலம்புரியா 

யிருக்சனும் இரண்டுகழி முன்னங்காலடியிலிருக்கினும், ஈல்லன 

வாம். இவற்றின் விகற்பமெல்லாம் ௮யலீலாவதியென்னும் வட 

நூலிற் காண்க. (௫௯) 

நளிர்மதி தவழு மலயவெற் புயிர்த்த நறுங்குற டுரிஞ் 

சுபூர் தேய்வை, தளர்கொடி. மழுங்கு லலம.ரப் பணை த்ததர 
ளமென் முலைமுகட் டணிவா, ரளியின மோச்சி வள்ள 

வாய்த் தேதற லமிரதென நுகர்ந்துளங் களிப்பார், துளிம 

அப்பிலிற்றிக் சாவதங் கமழுந்தூமலர்ச் சிகழிகை புனைவார். 

டு-ள். களிர் - குளிர்ச்சிபொருந்திய, மதிசவழும் - சந் திரன், 

றவழ்இன் ந, மலயவெற்பு - பொதியமலை, உயிர்ச்த - பெற்ற, 

நறுங்குறடு -நறிய சந்தனச் கட்டைகளால், உரிஞ்சு -தேய்.த,௪, 

பூர்தேய்வை- ௮அழயெ குழம்பினை, சளர்-தளரப்பெற்ற, கொடி 

வல்வ்போன் ற, மருங்குல் - இடையானது, அலமர - சுழற் 

யடைய, பணைத்ச-பருத்த, சரளம்-மூத்துவட மணிக்ச, மெல்



சுயமவரப் படலம், & oT ah 

மூலை ராசட்டு - மெல்லிய நூலைகளின்மேல், அணிவார் - பூசுவார் 

கள் ; அளி இனம் ஓ - வண்டுச்கூட்டங்களை யோட்டி, வள்ள 

வாய்த்தேறல் - இண்ண ச திலிருக்குந்தேனை, அமிர்து எனு 

கரந்து - அமிர்தம்போலுண்டு, உளம் களிப்பார் - மனமகஇழ்வார் 

கள்; துளி - துளிசளையுடைய, மதுபிலிற்றி- தேதனையொழுக்கி, 

காவதம் -சாததூ.ரமளவும், கமழும் -மணக்கும், தூ-பரிசுத்த 

மாகிய, மலர் -மலராற் ரொடுக்கப்பெற்ற, சசழிகை - மாலைகளை, 

புனை வார் - தரிப்பார் எ-று. 

காவதம் - தாதம் என்பன ஒருபொருட்சொற்கள். ஒருகா 

வ.சமாவது ஏழரை நாழிகை வழி. எனவே பச்துமைல் தூரம், 

சேய்வை - சொழிலாகுபெயர், குறடு உ கட்டை என்று வழக்கு 

இக்காலச்து கெழிலகை - Carg sore, (௬௦) 

நிழலொடு கறுவிப் பாகெலிர் தான்பெ.ப் Ham GO gr 

பழகுகூன் பிறைக்கோட், டதிகவுட்கடாத்.த தறுகண்மால் 

யானை யகற்றுமி னெயிற்புறத் கென்பார், மழைமதர் நோ 

க்கி மன்றல்செய் காலை வல்லவர் கன்னலிற் றெரிவார், விழை 

வொடு மஇழ்வுற் றளவளாய்ப் புகுந்தோர் வியப்புற விருந் 

தெதிர் கொள்வார். 

இ-ள். நிழலொடு - தங்கணிழலொடு, கறவி - கோபித்து, 

பாகெறிர்து - பாகனைவீ௫, ஊன்பெய் - சசையைப் பெய்இன் ற, 

ரிண ததொடு - ரண ச்சோடு, பழகு - பழகாரின் ற, கூன் பிறைக் 

கோடு-வளைவு பொருந்திய பிறைபோலுங் கொம்பினையும், அழி- 

அழிகன் த, கவுள் - கதுப்பினி லொழுகுகின் ற, கடாச்த - மதத் 

தினையுமுடைய, தறுகண் - அஞ்சாத, மால் யானை - பெரியயா 

னையை, எயில்புறத்து - மதிற் புறத்தின், ௮கற்றுமின் என்பார்- 

நீக்குங்களென்பார்கள் ; மழைமதர் நோக்கி - தமயந்தியின து, 

மன்றல்செய்காலை - விவாகஞ்செய்யும் பொழுதை, வல்லவா- 

(கணித தூலில்) வல்லமை யுடையவர்கள், சன்னவிீல் - நாழிகை 

வட்டிலால், தெரிவார் - தெரி துகொள்வார்கள் ;) விழைவொடு- 

விருப்பொடு, மஇழ்வுற்று - மடிழ்ச்சியையடைந்து, அளவளாய்- 

கலந்த, புகுந்தோர் - அடைந்தவர்கள், வியப்புற ,- wg Hewes, 

விருந்து - 'விருந்தாக, எதிர்கொள் வார்-௪ இர்கொள்வார்கள் எ-று. 

நாழிகை வட்டிலாவது ஆழமுள்ள ஒரு பாச்.திரத். திலே hens 
சிறைச்து, அதிற் பிரமாணப்படிசெய்து அடியிற் நுளையிட்டிருச் 

கும் வெண்கல வட்டிலைவிடுக்சன் அச். துளைவழியே நீர் உள்ளே



௪௮௦ நைடதம், 

ரிரம்பி ௮.நிழ்வது ஒருகாழிகை யெனச்கொண்டு காலச் யச 

விடுத ற்குரிய கருவியயனக்கொள்க. கன்னல் ௮குபெயராய்ச் ௧௫ 

விக்காயிற்று, கன்னலாவது இருப் துநான் கு கிமிடங்கொண்ட 

காலம், இரண்டரைக் சன்னல்கொண்டது ஒருமணி, மூழ்ச்- 

விருப்பின து காரியமாம், நிணம் - கொழுப்பு, (௬௧) 

விரைகமழ் முல்லை முகைகிக ரடிசில் வெள்ளிய இரி 
பெனக் குவிப்பார், கருனையு௨ கன்னஜற் கட்டியுக் தேமாங் 
கனிகளும் வபின்வபி னிரைப்பார், திரைபொரு கடலினறு 
கெயும் பாலுர் தெருத்சொறும் பெருக்கெரிதே தாட, வெரி 

பசும் பொன்னங் கலம்பல பரப்பி யிரவலாக் கன்னம 
த்ளிப்பார், 

[ இதனால ௮ன்னர்சருதல் சொல்லப்படுகின் ற_து | 

ட-ள். விரை - வாசம், கமழ் - மணக்கின் ற, முல்லை முகை 

நிகர் - முல்லையரும்னப யொத்த, அடிசில் - சோற்றை, வெள்ளி 

யங்கெரியென .- வெள்ளிமலையபோல், குவிப்பார் - குலிப்பார்கள்; 

கருனையும் - பொரிக்கறியும், சன்னற் சட்டியும்-சருச்சரைச் கட் 

டியும், தேமாங்கனிகளும் - இத்தஇப்பு மாம்பழங்களும், வயின் 

வயின் - இடங்கள் சோறும், நிரைப்பார் - ஒழுங்குபட வைப்பார் 

ற, கடவின்-சடல்போல், சள் ; திரைபொரு-அலைகள் மோதுகின் 

உறுநெயும் - ௩றிய செய்யும், பாலும் - பாலும், தெருத்தொறும்- 

'செருச்சடோறும், பெருக்கு எடுச்தோட-௮ இகரிச்தோட, எரி- 

பிரகாசிக்செனெற, பசும்பொன்னங்கலம் - பசிய பொரற்கலங்களை, 

பல - அனேகமாக, பரப்பி- வைத்த, இரவலர்க்கு - யாசகர்க்கு, 

இன் அமுது - இனிய சுவையுள்ள அழுசை, அளிப்பார்-கொடுப் 

பார்கள் எ-று, 

அழுதுக்சிமையாவது தகுதியாகக் கலந்து கூட்டிய அறு 

சுவைகளாம். ௮வை இ)அ்திப்பு, புளிப்பு, உவர்ப்பு, கைப்பு, 

துவர்ப்பு, உறைப்பு என ௬. இவை செயற்கையாநற் பலவகைப் 

படும். ௮வை “நெய்விரவன்னஞ் சு ச்சவெண் சொன்றி நிகழ் 

ததியோசனம் பாற்சோ - ஹைவளர் மிளகின் வல்ஏிமென் கடுகி 

னம$லைதண் ணிலவங்கப்பொம்மல், செய்வள ரெள்ளுப் போன 

கங்கட்டிச் செழும்பச மா திரு.ரல்களும்” எனவரளுஉம் பார்க்கவ 

புராணச் செய்யுளாற்காண்க, (௬௨) 

வெள்ளிய இரியில் விஞ்சையர் தொகுவார் விண் 
ணவ ரெண்ணிலர் புகுவா, ரள்விலை நெரி2வ லரசர்வந்திறு 
ப்பா ரந்தண ரளப்பிகர் இரிவா, சொள்ளொளி விரிக்கும்



சுபம வரப பட்லம, ௪௮ 

பருமணிச்செஞ்சூட் டுரகர்வெள்ளிடையறச்செறிவார்,பள 

ளநீர்க்கடல்சூ ழெழுபெருக் தீவி லுறையுகர் பரிவினிற்றொகு 
வா, 

[இதனால் தேவர் மனிதா காகர்செய்கை 

சொல்லப்படுகின் ஐ.து.] 

இ-ள். வெள்ளியங்இரியில் - சேடிமலையி விருகஇன் 2, விஞ் 

சையா- வித்தியாதரர்கள், தொகுவார் - கூவொர்கள், விண்ண 

ant - தேவர்கள், எண்ணிவர் - அளவில்லாதவர், புகுவார் - நுழை 

வார்கள், அள்ளிலை- (மாமிசச்சை) அள்ளிக்கொள்கின் ஐ இலை 

யையுடைய, நெடுவேல் - நெடியவேலையேச்் திய அரகர்- அரசர் 

கள், வந்துஇறுப்பார் - வந்து சங்குவார்கள், அந்தணர் - பிரா 

மணர்கள், அளப்பிலா - அளவற்றவர்கள், இரிவார் - உலாவுவார் 

sar, ஒள்ளொளி- மிகு சவொளியை, விரிக்கும் - விரிச்சின் ற, 

பருமணி - பரியமணியினையுடைய, செம்சூட்டு - சிலந்ச சூட் 

மனையுடைய, உரகர் நாகர்கள், வெள்இடையந - (எங்கும்) 

வெளியிட மில்லாமல், செறிவார் - நெருங்குவார்சள், பள்ளம்- 

அழம்பொருக்தய, நீர் - நீரையுடைய, கடீல்கும் - சடவாற் சூழப் 

பெற்ற, எழுபெருந்தீவில்-௪ச்.௪ தவில், உறையுகர் - வ௫ப்பவர் 

கள், பரிவினில் - அன்பினால், சொகுவார் - கூவொர்கள் a-g.() 

பொன்னவிர் இதலைப் பொம்மல்வெம்முலையார் புணம 

ணிமாடகமுறுக்கி, யின்னரம்புளரும் பாடல்கேட்டுருகி யே 

ழிசைமகரயாழ்பண்ணிக், கின்னரமிறுனம் பாட லுக்குடை 

ந்து 8ழ்ப்பமிமினிவரனோக்கி, மின்னகுசுடர்வேல் விஞ்சை 

யாமகளிர் வியப்பொடுதலைபணித்திிவார். 

[இதனால் மாத ரிரைப்பாட்டின் நெப்புச் 

சொல்லப்படுகின் ற.து.] 

-ள். பொன் -பொன்போல், அவிர் - பிரகாிச்னெ ற, 

திதலை - தேமல்பரந்ச, பொம்மல் - பொலிவினையு_ய, வெம்- 

விருப்பச்சைச் செய்கின் ற, முலையார் - தனங்களையுடைய மாதர 

கள், புனைமணி- இர,ச் இனங்கள்பதிச,௪, மாடகம் - முறுக்காணி 

களை, முறுக்கி- இருகி, இன் கரம்பு- இனியஈரம்பை, உளரும- 

தடவுகின்ற, பாடல்சேட்டு - பாடலைச்கேட்டு, உருக மனங் 
கரந்து ஏழிசை — ஏழிசைகளையுடைய, மகரயாழ் - மகர்யாடை, 

பண்ணி . செய்த, ்னரமிதுனம் - கன்னரமிதுனங்கள, 
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சம. OAL. Gib, 

பாடலுக்குடைந்து - QU OSS SC eI Hy, Pysudn- சாற் 

வுபடுதன் ற, இளிவரல் - இழிவை, நோக்இ-பார்ச் ge, Morns- 

ஒளியை வீசுகின் ற, சுடர்வேல் - காக் இிபொருக் திய வேலையேக் 

திய, விஞ்சையர்மகளிர் - விஞ்சையமா தர்கள், SusOurd-gs 

சரிய தேடு, தலை- தலையை, பணித் இடுவார்-சாய்ப்பார்கள் எ-று, 

இன்ன ரமிதுனம், முலையார் பாடல்கேட்டுர௬௫, யாழ்பண் 

ணி உடைந்து, €ழ்ப்படு மிளிவரனோச்கியெனச் கூட்ட. ஏழி 

சையாவன - குரல், துத்தம், கைக்கிளை, உழை, இலரி, விளரி, 

சாரம் என்பனவாம். இவையிறக்குமிடம் கண்டம், நா, ண் 

ணம், தலை, நெற்றி, மார்பு, மூம்கு என ௭. இவையே எழ்சுரமெ 

னவும் வீணையி லேழ்ஈரம்பெனவுஞ் சொல்லுவர். இவற்றினிசை 

யவமை மயில், இடபம், ஆடு, கொக்கு, குயில், குதிரை, யானை 

என எ. அதிதேவதைகள், விசுவாமித்திரன், சமசக்கனி, சந்தி 

॥ன், சூரியன், கெளதமன், காடிபன், ஈசன் என ௭. யாழாவது 

பேரியாழ், மசரயாழ், செங்கோட்டியாம், சகோடயாழ் என ௪, 

இவற்றுள் பேரியாழிற்கு காம்பு - ௨௧, மகரயாழிற்கு -௧௯௬, 

-கோடயாழிற்கு - ௧௬, செங்கோட்டியாழிற்கு-௪. அவற்றுளிது 

தண்டு, பத்தர், நரம்பு, முறுக்காணி, கொழுவாணிமு தலிய வுறுப் 

பமைக்ச மகரயாழெனக் கொள்க, பண்ணல், பரிவட்டணை, 

ஆசாய்தல், சைவரல், செலவு, விளையாட்டு, கையூழ், குறும் 

போக்கு என்னுங் கலைச்தொழில்க ளெட்டனுள் பண்ணலாவது 

பாட நினைச்சப்பட்ட பண்ணுக்கு இணை, இளைபகை, ௩ட்பான 

நரம்புகள் பெறுந்தன்மை மாச் இிரையறிந்து கட்டுதல், அவ்வா 

௮செய்சலின் மச. ரயாழ் பண்ணியென்ரூர். :'பருந்து மசணிழ 

லும் பாட்டுமெழாலுர், தஇிருந்துதார்ச்சவக ற்கே சோர் சன வென் 

ஜெண்ணி, விருக்சாக யாழ்பண்ணி வீணை சான்றோஜற்பா, ஸிருக் 

தாளிளமயில்போ லேக் திலைவேற்கண்ணாள்” எனப்பிறரும் யாழ் 

பண்ணியென்ருர். 'இன்னரமிதுனமென்பது ஒரு சேவசா தி, 

அது ““முன்னரசிங்கமதாகி யவுணன்முக்யெச்சை முடிப்பான் 

ஹவுலஇன், மன்னரஞ்சுமது சூசனன்வாயிற் குழலினோசை 

செவியைப்பற்றி வாங்க, ஈன்னரம்புடைய தும்புருவோடு eros 

னுநக்தந்சம் வீணைமறந்து, இன்னர மிதுனங்களுக் தந்.தல் இன் 

ன ரம் சொடுலோ மென்றனரே” இசனாலதிக. இசைக்குச் 

தொத்று நாணமடைதலால் தலைபணித்திவொரென்றார். விஞ் 

சையரும் பாடவில்வல்லவரேனும் ஈண் ரெகரமாதருக்கு ௮ம்மா,* 

ரைக் கூறினார். அடவரிசையினும் மாதரிசை விசேடமென2



சுயம வரப படலம், © NK, 

கறு சலுமொன்று, அன்றி விஞ்சைபருமகளிருமெனச் கொள் 
ளினும் அமையும், (ae) 

முகறவழ்குடுமி மாடநீள்கொடி சண் மொய்ம்மணிக்க 
இர்ப.ரப்புதலா, னகர்வயிற்றுவர்வா யரிமதாமழைக்க ணன் 
னுதல்வதுவைவேட்டடைக் த, வகலிருலிசும்பிற் பாயிருள 

பருகு மருக்கர்பன் னிருவருக்தகமது, பகலிடைப்பறக்,து இரி 

யுமின்பினியிற் படரொளிமழுங்கினர் திரிவார். 

[இதனாற்கொடிகளின் சிறப்புச் சொல்லப்பனெ.ற.து.] 

௫-ள். மு௫ல் - மேகங்கள், தலழ்- தவழ்இன் ற, குடுமி -த௧ 

ரச்சையுடைய, மாடம் - உபரிகைகளின், நீள்கொடிகள் - நீண்ட 

கொடிகள், மொய்ம்மணி- நெருங்கிய இர சீ. தெனங்களின து, க திர 

பரப்புசலால் - கதிர்களைவிரிச்சலால், ஈகர்வயின் - அந்ஈசாத் 

இல், துவர்வாய் - செவ்வாயையும், அ௮ரி- செவ்வரிபாந்ச, மதர்- 

களிப்பையுடைய, மழை- குளிர்ச்சிபொருந்திய, சண் - கண்களை 

யடைய, நல் சல் - சமயந்தியினத, வதுவை - விவாகதை, 

வேட்டுஅடைந்த - விரும்பிவக் ச, அகல் - அகன் ற, இரு-பெரிய, 

விசும்பில் - ஆகாயச் இல், பாய் - பரவிய, இருள்பருகும் - இருளே 

யுண்ணும், அருக்கர் பன்னிருவரும் - சூரியர்கள் பன்னிரண்டு 

பேரும், தமது - தம்முடைய, பகவிடை - பகற்பொழு Ha, ups 

த திரியும் - பறந்து இிரிகின் ற, மின்மினியில் - மின்மினிப்பூச்சி 

சள்போல், படர் ஒளி - படர்கின் றகாந் தியை, மழுங்ெர்-ஒழி% 

சவர), இரிவார் - இரிவார்சள் எ-று. 

அருக்கர் பன்னிருவராவார்-தாத் துரு, சக்கென், அரியமன், 

மித் தரன், வருணன், அஞ்சுமான், இரணியன், பகவான், திவேச் 

சுரன், பூடன், சவிச்துரு, துவட்டா எனச்கொள்ச. இவர்சள் 

ஒவ்வொருவரும் மிக்கபிரகாசமுள்ளவர்; அப்படி.பிருக்கஏகசால,த 

திற் பன்னிருவரும் பகலிற்பறக்கு மின்மினிபோல மழுங்கெ 

ரெனில் ௮ந்௩கரிற்கட்டிய கொடிகளின் மணிப்பிரகாசஞ் சொல்வ 

வேண்டுவ தஇில்லையாயிற்று, அருக்கர் மின்மினிமிற் Pharos 
னலால் உவமையணி. (#6) 

விண்ணகத்தமர ரளப்பிலரேன்கா விஞ்சையரளப்பி 
லரென்கா, மண்ணகத்தரச ரளப்பிலரென்கா வனிதைய 
சளப்பிலரென்கோா, பண்ணமைகளிறு கூந்தன்மான்றடஈ



FF DHL. GUL, 

தேர் பதாதிமற்றளப்பிலவென்கா, வெண்ணிமநத்றுரைக்கி 

னித. துணையென்ன வெம்மஜோர்க்கியம்பு மா றரிே த, 

இ-ள். விண்ணகச்சமரர்-விண்ணுலச ச் திருந்துவக்௪ தேவர் 

சள், அளப்பிலர்என்சோா - அளவிலரென்று சொல்லு வேனோ, 

லீஞ்சையர் - விச்தியாதரர்கள், அளப்பிலர்என்்கோ - ger aoa 

ரென்றுசொல்லுவேனோ, மண்ணகச்சாசர்-மண்ணுலசச் இருக் 

துலந்ச அரசர்கள், ௮ளப்பிவரென்கா- அளவிலரென்று சொ 

ல்்லுவேனோ, வனிதையர் - மங்கையர்கள், அளப்பிலர்என்கோ- 

௮ளவிலரென்றுசொல்லுவேனோ, பண் ௮மை-ஒப்பனையமைந்ச, 

சளிறு - யானைகள், கூர் சல்மான் - புறமயிரிலையுடைய கு.இிரை 

கள், சடந்சேர் - விசாலம்பொருக்இய சேர்கள், பதாஇி- சேனை 

சள், (௮௫ இவைகள்) அளப்பிலஎன்கோ - அளவில்லன வென் 

௮ சொல்வேனோ, எண்ணி- சந்திதத, உரைக்கின் - சொல்லு 

மிடத்து, இச் துணையென்ன - இவ்வளவென்று, எம்மஜோர்க்கு- 

எம்போவீயோர்க்கு, இயம்புமாறு - சொல்லுமாறு, அறிது - அரி 

சாரும் எ-று. 

எழைமை யுடையவரும் விவாகத்தஇர்குச் செல்லும்போது 

அனேகருடன் செல்வது வழக்கமாசலின், இடைத்தற் சரிய 

பொருளாகிய தமயந்தியை விரும்பிவர்த செல்வங்களில் ஒரு 

குறைவுமின் நிய தேவர்கள் விஞ்சையர் நாகர் அரசர்மு சவிய 

தலைவர்களையே இச்துணையெனச் குறிக்கக்கூடா தாயிற்று, அவர் 

களில் ஒவ்வொருவருக்கே ௮னேக பரிவார மிருக்குமாதலின் 

அப்படி அனேகருச் கஇருச்சலால் அவற்றையு மளவுபடுதக்சல் 

மற்றைப் புலவீர்க்கு மரிசென்பார், எம்மனோர்க் கயம்புமா நரி 

சென்றார். மற்று - அசைகள், ( a & | 

எரிகதிர்ப்பசும்பொன் முகிமவய்ந்ேதோங்கி யேழிரு 

சாவதமகன்ற, நிரைமணிகுபிற்றி மணலினைக்கமைத்த நித் 

இலவிதானமண்டபத்திற், புரிமுறுக்ககிழ வண்பொண்மு. 

ன்று பூர்.துகள்குடைந்துதேனலுகரும், விரைகமழநறுந் தார் 

துயல்வரு தடர்தோள் விதரப்பாகோ னினிதுவக் தடைர் 

தான், 
| இதனால் வீமன் சுயம்வர மண்டபத் துக்கு 

வருதல் சொல்லப்படுகன்ற.து.] 

இஸ். எரி-ஒளிவிடுஇன் ற, க.திர-ெொணங்களையுடைய, பசும் 

பொன் - பசியபொன்னால், முகடுலேய்ந்து-சிசரங்கூட்டி, ஒங்கி.



சு: /ம்வாப் படலம். ௪௮௫ 

உயர்ந்து, ஏழிருகாவ;கம்.. பதினாலுகாதவழி, ஆகன்ற- பரக்த, 

சிரை - ஒழுங்காக, மணிகுயிர்நி இரத்தினங்கள் பதித்து, மண 

வினைக்கு அமைத் த- விவாசக்கரியைக்குச் செய்த, நிச்திலவிசா 

னம் - முச்தினாற்செய்த மேற்கட்டியை யுடைய, மண்டபச இல்- 
மண்டபத்தின்கண், புரிமுறுக்கவிழ-கட்டினது முறுக்குவிமிய, 

வண்டு- வண்டுகள், பாண்முரன்று * இராகங்களை யிசைச்த, 

பூந்துகள் குடைந்து - :௦கரந் தங்களைச் குடைந்து, சேன்றுகரும்- 
சேனையுண்ணும், விரைஈழழ் - வாசனைகழழ்கின் ற, நறுந்சார்- 
கறிய மலர். பாலையான, தயல்வரு- ௮அசைஇன் ற, தட்டு தாள் - 

பருத்த சோளையுடைய, விசாப்பர்கோன் - வீமராசன், இனிது 

உவந்து - இணிதாமைகிழ்ச்சிகொண்டு, அடைந்தான் - வந்த 

னன எ-று, 

இணித: வச் சல் - மிசமகிழ் கல், இச்சுயம்வாத்திற்குச் தலை 

வன வீமராசனாசலால் இசைசக்குறிதத வந்ததேவர், விஞ்சையர், 

காகா, அரசர் மூ.தலியவர்களுக்கு மரியாதை செய்யும் பொருட்டு 

மனமகிழ்ச்சியுடன் விதிப்படிசெய்து அலங்கரி,் திருக்கும் விவாச 

மண்டபத்சற்குச் சான் மூன்ளே வந்தனனென்க, (௬௭) 

குழகிவெண்டி ங்கண் மணிவடங்கிடந்த குங்குமக்குல 

வரைத்தடந்தோண், மழகவிறனைய விதர்ப்ப்சோன்பணி 

யால் வானகத்தமரர்தங்குழுவ, மொழுசொலிமணிச்சூட் 
டுரகருஞ்சேடி. புறைதருவிஞ்சையாகணப, மெழுகடல்வ 

ரைப்பின் மன்னருர்2? தன்? வட் டிரைத்தெழுசுரும்பின் வ 
குடைந்தார். 
  

* தலைமைபற்றிய இராகங்கள் ௬௨ அவையாவன-- பைரவி, தேவ. 
சரியை மேசரஞ்சு, குறிஞ்சி, பூபாளம், வேளாவளி, மலசரி, பெளளி, ஸ்ரீரா 
கம், இந்தோளம், பல்லதி, சாவேரி, படமஞ்சரி, ததர, இலலிகை, தோடி., 
வந்தம், இராம£டிரியை, வராளி, கெவசிசம், மாளவி, நாராயணி, குண்ட 
இரியை, கூர்ச்சரி, பங்காளம், தந்நியாசி, காம்போதி, கெளளி, காட்டை, 
தேசாகஷரி, காந்தாரி, சாரங்கம் என்பனவாம், இவற்றுள்பைரவி, பூபாளம் 
என்னும் இரண்டும் புருடாகமும் பிராமணசாதியுமாம். ஸ்ரீராம், படமஞ்சரி 
என்னுமிரண்டும் புருடராகமா௫ க்ஷத்திரியராகும். வசர்சம் மாளலி என்னலும் 

புருடராகங்கள் வைசயசாதியெனப்படும். பங்காளம் காட்டைஎன்லுமிரண் 
டூம் ௮வ்கனே புருடராசங்களாய் வேளாள சாதியாஞம், இவர்றை முறை 
யேபடுக்ச ௬, ௬,௬ ர, ௩ ௬, ௬, ௩, இராகங்கள் இவற்றிற்கு மனைவிக 
ளாகுமென்க. கூறப்பட்ட எட்டுப் புருடராகங்களுக்கும், ௮வழ்றின் மனைவி 
களுக்கும் முறையே ஈசானன், திருமால், சரசுவதி, இலக்குமி, சூரியன், நார 

தன், விநாயகர், தும்புருவர் எனலுமிவர் அதிதேவதைகளெொன்பறு ரான 

பு, ர



௪௮௯ நைடதம், 

[இதனால் திரிலோகத்தரசரும் வருதல் 

சொல்லப்பட ற.௮.] 

இ-ள், குழவி - இளமைய தாய, வெண் திங்கள் - வெள்ளிய 
இங்கள்போன் ற, மணிவடம் - சந்திர ஆரம், இடக் ,ச,இருக் ௪, குங் 
குமம் - குங்குமமணிந்த, குலவரை - குலமலைபோன் ற, தடங் 

மீதாள் - பருச்சதோளையுடைய, மழகளிறனைய-இளஎங்களிற்றை 

யொச்ச, விதர்ப்பகோன் பணியால் - வீமராசனேவலினால்,வான 

FH HOUT தங்குழுவும் - விண்ணுலகத்சவர்சள் கூட்டமும், 

ஒழுகொளி- ஒளிவீசுஇன் ற, மணிச்சூட்டு-உச்சிமணியையுடைய, 

உரகரும் - நாகவேர் சரம், சேடிஉறைதர௫.- விஞ்சைய ௬லகச்தி 

விருக்கும், விஞ்சையர்கணமும் - வித்தியாசரர் கூட்டமும் எழு 

கடல்வரைப்பின் - சச்தூவிலுள்ள, மன்னரும் - அரசரும், 

தேன்வேட்டு-தேனைவிரும்பி, இரைத்து - சத்்இத்து, எழு- 

எழுகன் ற, சுரும்பின் - வண்கெள்போல், வந்தடைந்தார் - வந்து 

சோந்சார்கள் எ-று, 

சேனை விடவண்டி ற்கு இனிமைசெய்்துயிர்காப்பதுவேறொரு 

பொருளில்லாமையால், சேன்வேட்டிரைச் செழுசுரும்பினென் 

ஸர். உவமிக்கப்படும் பொருட்கும் இவ்வுரைகொள்க, விதர்ப் 

பர்கோன்பணியால் அடைந்தாசெனச் கூட்கெ. சேடி-விஞ்சைய 

லகம், ௮.து ““சேணியுஞ்சேடியும்விஞ்சையர்சேர்விடம்'” இதனா 

லி. அமரர் குழுவும், உரகரும், விஞ்சையர் கணமும், மன்ன 

ரம் என்னுமெழுவாய்கள் அடைந்தார் என்னும் வினைமுற்றுப் 

பயனிலைகொண்டன. சுரும்பின் வந்சடைந்தாரெனலால் உவ 

மையணி. (௬௮) 

கொய்துணர்த்தருவி னறுநிழலமர்ர் த: குரைகழல்விண் 
ணவர்க்கஞ்சுஞ், செய்யகட்கயவா யெருமையேறுகைக்குக் 

Ose Mors கடவுளுங்கனலும், வெய்யவான்சிகைய செ 

ந் தழற்கிறையும் விரிநிரைக்கனைகடல்வேச்து, நெய் துடை 

தீதொலிரு மள்ளிலைநெடுவே னிடதர்கோலுருவொடுமடை 

ந்தார், 
[இ,தனால் இந்திரன் முதலிப கால்வரும் ஈள.லுருக் 

கொண்டு வருதல் சொல்ஃப்படுசன் றது. 

(-ள். கொய் -பறிக்சன் ற, துணர் - பூங்கொத்துக்களை 

யுடைய, தருவின் - ஐந் தருவினுடைய, நறுரிழல் - ௩ரிய நிழலின்



ச ச ஞி | 
சுயம்வரப் படலம், ௪௮௭ 

கண்ணே, அமர்ச்,௪- தங்கெ, ருரை - ஒலிக்செ ற, கழல் - வீரக் 

கழலையணிந்ச, விண்ணவர்க் கரசும் - இந்திரனும், செட்யகண்- 
சிவக். சகண்களையும், சயவாய் - பெரிய வாயையுமுடைய, எருமை 

யேறு - எருமைக்கடாவை, உகைக்கும் - செலுத்துன்ெற, தென் 

திசைச் கடவுளும் - யமனும், சனலும் - சுடுன்ற, செந்தழற் 
இறையும் - அக்கினிபகவானும், விரிதிரை - விரிகின்ற அலைகளை 

யும், கனை - ஓல்யையுநூடைய, கடல் வேந்தும் -சமுத்திர ராச 

ஞூூய வருணனும், கெய்தடைத்து-உதிரச்சைச் துடைத்த, 
ஒளிரும்-விஎங்குகன்ற, அள்ளிலை - (மாமிசதை2) யள்ளுன் ற 

இலையையுடைய, நெடுவேல் -- நெடிய வேலையுடைய, நிடதர்கோ 

னுருவொடும்-(சாங்கொண்ட) ௩ரஎனத வேடச்துடன், அடைந் 

தீரர் வந்தார்கள் எ-ஐு., 

உருவங்கொண் டடைந்தாரொனப் பாடங்கொள்ளின் முன்னே 

அ௮ன்னவனுருவு தாங்கு யணிககர் மேபினாபென் நிருப்பதால் கூறி 

யது கூறலென்னுங் குற்றமாகலின் உருவொடு மடைந்தாரெ 
னப்டாடங்சொண்டு, முன்கொண்ட உருவோடும் இப்பொழு 

சடைக்சாரெனப் பொருள் கொள்ளப்பட்டது. கெய்-ரிணமெ 

suf soy மமையும். ° (௬௯) 

மோட்டிஎங்கயவாய் நெறிமருப்பெருமை முலைவ 2 

யொழுக$யெதீம்பால், சேட்டி ளங்குருகின் பார்ப்பினமருக் 

அஞ் செழுவயனிடதர்கோன் மருமான், பாட்டிளஞ்சரும் 

பர்பேட்டொடுமுரன்று பாறு முகைவி AGH காண்புழல் லைச், 

சூட்டணிக்தம்பொற் சுடர்முடிகவித்துத் தொகெழன ரல 

விக்கினனால். 

[இ.துமுதலைக அபாட்டால் களன் சுயம்வாமண்ட 

ப.திதுககுப் புறப்படுஞ் செப்புச் 

சொல்லப்படுகன் ந_து.] 

இ-ள், மோடு- உயர்வும், இளமை - இளமையபொருநக்தஇிய, 

கயவாய் - பெரிய வாயையும், நெறிமருப்பு - நெறிதத கொம்புக 

ளையுமுடைய, எருமை - எருமைகரினுடைய, முலைவழி -- முலை 

வழியாக, ஒழுயெ- வழிந்ச, தீம்பால் - இத்திப்புப்பாலை, சேடு 

இளம் -மிகுந்த இளமைபொருந்திய, குருன் - நாரைசளினு 

டைய, பார்ப்பினம் - குஞ்சுச்கூட்டங்கள், அருந்தும் - உண்ணு 
ன்ற, செழுவயல் - செழுமைபொருக் இய வயல்கள் சூழ்ந்த, நீட



௫௪௮/௮ © நைட தம், 

சர்கோன் மருமான் - நிடததேச தசை யாளுன் ற களமசாரா 

௪ன், பாட்டு - பாட்டுக்களை, இளஞ்சுரும்பர் - இளவண்டுசள், 

பேடு ஒடும் - பெட்டைகளுடன், முரன்று - பாடி, பருமுசை 

ப்றிய அரும்புகளை, விரிக்கும் - மலர்த்துகன்ற, நாள் - புதிய, 

முல்லைச்சுட்டணிந்து - முல்லை மாலையை யணிந்து, ௮ம் - அழ 

ஓய், பொன்-பொன்னாரற்செய்ச, சுடர்முடி - இரணங்களையுடைய 

மகுடத்தை, கவிச்து-கவிச்துக்கொண்டு, தொடு - தொடுக்கின் ற, 

சழல் - வீரக்கழலை, ௩ரல- ஒலிக்க, வீக்கெனன்-சட்டினான் எ-று. 

ya garter வயிரு ரமேய்ந் து நீருண்டு உடையவராரற் காக்கப் 

படுதலால் முலைவழி தீம்பாலொழுகிய வெருமையென்றார். பால் 

பரவிய வயலெனக் கொள்ச. மருமான் - வழித்சோன்றல், ௮.௮ 
மருமான் பிறங்கடையும்பல் வழிக்சோன் நல்” இகனால.றிஈ. 

சிடததேசச்தரசன் வழியிற்ரோன் றிய களஎனெனக்கொள்க. (௪௦) 

கூற்றினாவென்னக் குரு திகொப்பளிக்குங் குற்றுடை 
வாண்மருங் கசை தறுப், பாற்றினஞ்சுழல நிணப்புலால்கம 
(ழம் பாயொளிப்பரிதியே 2ல் இ, ாற்றிதழ்க்கசமல மூகை 
புறறுக்கவிழ நொறில்பரித் தேரி ங்கதிரோன், ரோற்றிஞா 
னென்ன நிழலுமிழ்கொடி.ஞ்டிச் சுடர்மணித் தோமிசைப் 

பொலிந்தான். 

இ-ள். கூற்றின் கா என்ன - யமனுடைய நாவைப்போல், 

குருதிசொப்பளிக்கும்-௨ இர ௪ யுமிழ்கின் m. குற்றுடைவாள்- 

குறுகிய சுரிசையை, மருங்கசைச்து - பக்கச்திற்செருக, பாறு 

ஆனம் - பருந் தக்கூட்டங்கள், சுழல- வட்டமிட, நிணப்புலால்- 

௨ திரநாற்றம், கமழும் - நாறுஇின் ற, பாய் -பரவப்பெற்ற, ஒளீ- 

காக்தியையுடைய, பரிதி சூரியன்போன் ற, வேல் ஏந்தி-வேற் 

படையைச் தாங்கு, நூறு இதழ் - தூறிதழ்களையுடைய, சமல 

முகை - சாமரை யரும்புகள், முறுக்சவிழ- கட்டவிழ, நொறில்- 
வேச சசையுடை.ய, பரி மு. ரிரைகட்டிய, தேர்-ேேரையுடைய, 

அளங்கதிரோன் -பால சூரியன், சோற்றினன் என்ன - உதய 

பாஞானேன்றுசொல்ல, மிழலுமிழ் - நிழலைக்கொப்புளிக்கின் ஈ, 

கொடிஞ்ச-மேன் மொட்டையுடைய, சுடர் - கிரணங்களையுடைய, 

பண இரத்இனங்கள் பதுச்த, சேர்மிசை - தேரின்மேல், (௩ள 

மகாராசன்) பொலிந்தான் சோன் றினான் எ-று. 

யமன் நாவினால் ௮கேகரைகச் கொல்றும்படி. சொல்லுதலால் 

௮க்சகோலைச்தொழிலா லுண்டாயெ௨ தரத்துக்கு அவன தாவா '



சுயம்வர... படலம், ௪௮௯ 

னத காரணமாதல்பற்றி அதுபோல் குரு திகொப்புளிக்கும்உ டை 
வாளென்றார். நாவைப்போற் சிவந்து அடிபரந்து முனை கூரிய 

னினும் அமையும். அன்றிச் குருதி கொப்பளித்தலை உடைவா 
ளுக்கு விசேடணமாக்க நாவெனனச் குற்றுடைவாளெனச் கூட் 

டன் அத்துணைச் சறப்பின்றாம். உணவளிப்பவறரை wens 

பெப்போதுஞ் சூழ்வராதலால், ௮தடோல் தமக்கு விருக்து செய் 
பும் வேற்படையைப் பருந்துகள் நீங்காமையால், பாற்றி ஞ் 

சுழல நிணப்புலால் கமழும் வேலென்றார். சூரியனைக்கஸ் 4 

சாமரை மலர்தல்போல், ஈளனைச்சண்டுமாதாமுகம்மலர்ச்சிபெது 

தல் கொள்க. ௩ளன் றேரிற் பொலிதலால் சேரிளங்கதிரோன் 
சோற்றினனென்னவெனச் சூரியனை அவனுக்கு உவமையாக்கி 

னார். இது உவமையணி. (௭௧) 

இன்னகைத்துவர்வா யிளமுலைபகளி செரிமணிப்படிய 

கமேந்தப், பொன்னவிர் திதலைப் பொம்மல்வெம்முலியா ர 

பொழிகதிர்ச் சாமரையிசட்ட, மின்னெனநுடங்கு மருங்கு 

லார்மருங்கின் வெர்ளடையு தவினர்செல்லஆ தென்வரை 

ச்சார்து நானமென்சேசறுந் இசை திசைகாவதங்கமழ, 

ட-ள். இன் ஈகை - இணனியாசையையும், துவர்வாய்-செவ்வா 

யையும், இளமுலை - இளமை பொருந்திய சனங்களையுமுடைய, 

மகளிர்-மா தர்கள், எரிமணி-ஒளிவிளங்குகின் ற மணிகளிழைச் ௪, 

படியமேக்ச- (சம்பலப்) படிக்கம் ஏந்திவர, பொன் ஐ.விர்-பொன் 

போலும் விளங்குகின்ற, திதலை - தேமலையுடைய, பொம்மல்- 

பொலிவுபெற்ற, வெம்ழுலையார் - விருப்பதசைச் சருன் £, 

முலைகளையுடைய மாசர்கள், பொழிக இர்-ரணங்களைவீசுகின் ற, 

சாமரையிரட்ட - சாமரை விரிவர, மின் என -மின்னல்போல், 

நுடங்கும் - ௮சைகன் ற, மருங்குலார் - இடையையுடையமாசர், 

மருங்கின் - அருகிலிருந்த, வெள் அடை - தாம்பூலத்சை, ௨.௮ 

வினர் செல்ல--கொடுச்தச் கொண்டுவா, தென்வரைச்சாந்தும்- 

பொ தியமலையி ச்பிறக் 2 சந் சனக்கட்டையாற் றேய்க்கப்பட்ட ச 

தனமும், நானமென்சேறும் - கத்தூரியின து மெல்வியகுழம்பும், 

இசை இசை - எட்டு ச இக்குகளிலும், காவதம் -சாசதூரமளவ.! 

சமழ - பரிமளிக்க எ-று, 

நகை- பல், புன்சிரிப் பெனினு மொக்கும், துவர்ஃபவள if 
மாம், மகலிர், முலையார், மருங்குலார் எனப்பன்மையாசச்சூ ரன 

மையால் களன் சச்சு ரவர் ச்தியாசலாலும்செல்வமிகு திடா ஓ.46௫



PHO நைடதம், 

தொழிலைப் பலர்செய்தனரன்ச. (ஒருமொழி யொழிசன்னி 
னங்கொளற் குரித்தே' என்பதனால் வெள்ளிலையெனவே துவர்க் 

சாய், சுண்ணம், வாசக்சரு பண்டமு சலியவுங்கொள்க, அலை. 

தக.ரந் சக்கோலங் சோட்டஞ்சா இச்காயிலவங்கமேலங்கச்சோல 

மாஞ்சு, பகரும் வாசந் தரு பண்டப்பெயரே”” இசனாலறிக, இப் 

பாட்டுமு சல்மூன் றுடாட்டும் குளசமாய், களஎனென்னுந்தோன்றா 

வெழுவாய் கமூன்றாம்பாட்டிற் புகு;சானென்னும் வினைமுற்றுப் 

பயனிலை கொண்டுமுடிந்தது. (௭௩௨) 

குளிர்ம திபொருவ நிலவுகொப்பளிக்குங் கொற்றவெ 

ண்கவிகைமேனிழற்ற, வளியினம்புடைக்குர்தழைசெ விப்ப 

ரூ௨த்தா எரஈவாவிருபுடைெருங்க, முளரிமென்மலர்த்தா 
டொழப்புகுமரசர் முடியொடுமுடிபொருதுகுத்த, வொளி 

களர்பசும்பொற் நுகள்பரக்தவனி யும்பர் தம்பதிபினிற்டற 

ப்ப, 

இ-ள். குளிர் மதி பொருவ - குளிர்ச்ச9பொருந் இயசந் இிரனை 

யொப்ப, நிலவுசோப்பளிக்கும்-பிரசாச தசையுமிழ்குன் ற, கொற்ற 

வெண்கவிகை - வெண் கொற்றக்குடை, மேல் -மேலே, நிழூற்த- 

நிழலைச்செய்ய, அளிஇனம் - வண்டினங்களை, புடைக்கும் - ஓட்டி 

இன்ற, தமைசெவி - தழைந்த காதுகளையும், பரூ உத்தாள்- 

பருச் சகால்களையுமுடைய, அரசுவா- உத்தம யானைகள், இரு 

புடை கெருங்க- இரண்பெச்சத்திலு நெருங்கெர, முளரிமென் 

மலா் ச்தாள் - தாமரையின் மெல்லிய மலர்போன்ற பாதங்களை, 

தொழப்புகும்-வணங்கு தற்குவருகன் ற, அரசர்- அரசர்களுடைய, 

முடியொடு முடிபொருத - மகுடங்களோடு மகுடங்கள் தாக்க, 

2665-29168, ஒளி௫ளெர்-ஒஓளிவிளங்குகன் ற, பசும்பொன்- 

படிய பொன்னாலாகய, துகள் பரந்து - தூளிரள் பரவி, ௮வனி- 

பூமியானது, உம்பர் தம்பதியினில் - பொன்னகர்போல், சிறப்ப- 

சிறப்பையடைய எ-று, 

அ.ரசுவாவென் ற.துஏ முறுப்பு கிலக்சோய்ந் தவெள்ளியாக ச 

தாய்ச் சாலாலுல், கையாலும், வாலாலுல், கோட்டாலும் பகை 

யைக் கொல்ல வல்லதாய், ஏழு முழமுயாந்து ஒன்பதுஜூழநீண்டு 

பதின்மூன் துமுழஞ் சுற்றளவுடையசதாய், தீயுமிழ் Ops aye 

செம்புகருமூடைச்சாய் மூன்புயர்ந்து பின் பணிந்திருப்பதாம், 

அது (காலொரு நான்குக் து.இிக்கையுங் கோசமும், வாலுறுப்பொ 

டேழுமாசிலக்சதோய்ந்த, பாலுஞ்சங்கும்போலக்காஓு இர், காலினு



சுயம வரப் படலம, ௪௯௧ 

என்ற மிலொருதனிக்கையினும், வாலினு மருப்பினுங் கோறல் 

வல்லசாயப், பஇன் மூன்று மூழச்சுற் றுடையதாக, யெழுமுழ 

ரூயர்ட் தொன்பது முழ நீண்டு, தீயுமிழ் சிறுகணுஞ் செம்புகரு 

முடைச்தாய், முன்புயாந்து பின்பணிந்த சாயி னவ்யானை, ௮௯ 

வாவென்ன வறையவும்படுமே”' என்னும் பிங்கல நிகண்டூச் செய் 

யுளாலறிக. (erm) 

உரவுீர்த்தரங்கக் கடலுடைந்தென்ன வொலிகெழுப 

ல்விபந் துவைப்ப, மருவலர்க்கடர்த வொளிறுவாள்விசயமா 

ககரினிகினேத்தெ?ப்பத், திருகுவெஞ்சின த 5 வரிசிலையுழ 

வா் சேட்டிஎம்புலியென ச்சூழ, வெரிபசும்பொன்செய் மா 

டநீண்மறுகி னிந் இ.ரகும.ரனிழ் புகுந்தான். 

இ-ள். உரவு - ஓலியையுடைய, நீர் - நீர்நிறைந்ச, தரங்கம்- 

அலைவீசுகன் ற) கடல் உடைந்சென்ன -சமுச்துபமுடைந்தது 

போல், ஒலிகொழு- சத்தமிகும்ச, பல்லியந் துவைப்ப - நானா 

விசவாச்தியங்களை முழக்க, மருவலர் - சத்துருக்களை, கடந்த- 

மிவன்ற, ஒளிறு - பிரகாடுக்கன்ற, வாள் - வாட்படையின து, 

விசயம் - (வீரமுசலிய) வெற்றியை, மாகதர் - வந் இயர்கள், இனி 
தின் - இணிமையினால், ஏத துஎடுப்ப - து இசெய்ய, இருகு-மாறு 

Uda, வெஞ்னெத்த-வெல்விய கோபச்சையுடைய, வரி 

சிலை - நெடிய வில்லேந்திய, உழவர்-காலாள்கள், சேடு இளம்புலி 

யென - மிகுந்த இளமை பொருக் கயபுலிப்போ ச் துப்போல ,சூழ- 

சூழ்ந் துலர,எரி - ஒளிவிடுகின் ற, பசும்பொன்செய் - பசியபொன் 

னாந்செய்த, மாடம் - உபரிகைகளையுடைய, நீண்மறுகில்-நெடிய 

வீதியில், இக்திரகுமானில் - இந்இர குமன்போல், (௩ளமகா 

ராசன்) புகுந்தான் - போயினான் எ-று. 

கடலுடைசதலின் மிக்க வொவியின்றா தலால் ௮சைப் பல்லி 

யத்துச் குவமையாக்இனார். பசைவரைக்கடச்தலின் மிக்கவென் றி 

யின்றென்பதற்கு, மருவலர்க்கடந் த வாள்விசய மெனப்பட்டத. 

வீர த்தொடு பாய்தல்பற்றிச் சிலையுழவர்க்குப் புலியுவமையாய து, 

இட திரகுமரன் - இக் திரனா குமரனாம். அரசாட்சி, செல்வம் 

போகம் மூதலியவற்றிற் குறைவில்லாமையால் இந்திர குமரனை 

யுவமிச்சப்பட்டது. இந்திர குமரன் சயந்தனெனலாகாது இது 

உவமையணி. (௪௪)



Hovagn 48s Carbenscoiuncdss shaw 

(Kiowa நோக்கி, csoagqyu9I 65 cB cCaw SS wa ணங் 

கைபர்பல ரநம்வக் தீண்டி, விலங்கியில்லுமிழு மொருபெருஷ் 

செடிவிஞ்சையர்குமரனோவென்பார், பொலங்குழைமடவா 

ரும் புகுந்துருக்கும் பூங்கணைக்குமரமனாவென்பார், 

[இ தருகற் பதிஞெருபாட்டால் சுயம்வரமண்டபத்திற் 

குச்சசல்னெற நளனைக்கண்ட மங்கையர்கள் தாங் 

Osram விரகத்தால் வேறுவேரறா4.ம் 

கூறுதல் சொல்லப்படுகின்ற து.] 

இ-ள். அலங்கு - அசைகஇன் ற, உளை-பிடர்மயிரினையுடைய, 

பாரவி குதிரைசட்டிய, தேர்மிசை -- சேரின் மல், பொலிந்த. 

விளங்வயெ, அரசிளங் குமமனை-ஈளமகாராசனை, நாக்கி-பார்த த, 

நலர்குடியிருர் ௪ - ஈன்மைதங்கிய, நாகிளவேய் $:2தாள் - மிகுந்த 

அளமையுள்ள அதங்கிலையொச்ச தோள்களையுடைய, நங்கையர் 

பலரும் மா சாகளனைவரும், வந்து ஈண்டி-வந்துசேர்ந்து, விலங்கி- 

தனித்தனியாக, வில் உமிழும் - ஒளியைலீசு்/ன ற, ஒரு- ஒப் 

unr, பெரு- பெரிய, "சேடி - விஞ்சைய ருமகச்திருக்கன் ஈ, 

விஞ்சையர் குமானோ வென்பார் - விஞ்சையர் ருமாரனோே வென் 

பார்கள், பொலங் குழை - பொற்குழைகளையஎரிட்ச செவிகளை 

யுடைய, மடவார் -மங்மையா்சளுடைய, உளம் புகுந்து- உள் 

ள தி தினுழைந்து, உருக்கும் - (அதைக்) கரைக் ற, பூங்கணைக 
குமரஜனே என்பார் - மலரம்புகளையுடையமன் மதனோ வென்பார 

கள் எ-று. 

பெண்களுக்கு வேண்டும்ஈந ற்குண மனை ச்தும் எப்பொழுது! 

நீங்கா இிருச.சலால் நலங்குடியிருந்த வென்றார். நங்கையர் பல 

ரும்இவன் செல்லுதல் ஆரவார சாற்றெரிர்சனரெனக்கொள்ச. 

விஞ்சையர் குமரன் -விஞ்சையாக் கரசன், மடவாருளச்தை 

யுருக்கு,சலால் பூங்கணைக்குமரனோ வென்றார். விலங்கியென் 

பதற்கு இருளை விலக்ிசயென விகாரமாக்கினுமமையும். இது 

ஐயவணி. (எடு) 

லண்மிழாயலங்க றுபல்வரு தடந்தோண் மணிகிறவண் 

ணமீனோ9வன்பார், தெண்டிரைக்கடல்வாய்ச் சூர்முதறடிக்த 

தனவு2வற்குமரனோன்பார், விண்டலத்தியங்கு மக்இர 
றந்து வீழ்ச் தியலி.பக்கனேவென் பார், பெண்டைபத்தடக் ,



சுயமவர்ப படலம், ௪௯௩. 

கண் ய பெத்தபேதின்தே இடைத்தனம் யாமெனக் செப் 

பார். ப 

இ-ள். வண் துழாயலங்சல் - வளம்பெற்றதுளபமாலை, துயல் 

௨௫ - அசை கன் ற, தடந்தோள் -பருச்ச தோள்களையுடைய, 

மணிரிறவண்ணனோ என்பார்.நீலரச்இின நிறச்சையொத்த 

ஈிறச்சையுடைய நாணனோ வென்பார்கள், செண் இறைக் கடல் 

வாய்-செளிந்ச ௮அலைமோதுகின் ற கடலிடத்சதே, குர்மு.5றடிர் ௪- 

கசூரபன்மனாகிய முசல்வனைச்கொன்று, செனவுவேல் - கோபஞ் 

செய்கின்ற வேற்படையையுடைய, குமரனோ என்பார் - குமாரக் 

சடவுளோ வென்பார்கள், விண்தலச்து டுயங்கும் - இகாயச்திற் 

சஞ்சரி சீதுற்குரிய, மந்தரம் - மக்திரச்சை, மறந்து-மறந்து 

விட்டு, வீழ்ந்து - பூமியில்விழ்க் ஐ, இயல் - சஞ்சரிக்கின் ற, இயக்க 

ேைன்பார் - இயச்சனோவென்பார்கள், கெண்டையர் சடங்கண்- 

சேலையொச்ச இமய விசாலம்பொருந்திய கண்களை, பெற்ற 

பேறு - பெற்றச்கசொண்டபேற்றை, இன்றே - இப்பொழுசே, 

யாம் காம், இடைச்சனமென -பெற்றனமென்று, இெப்பார்- 

சொல்லுவார்கள் எ-று. 

இங்ஙனஞ்சொல்விய சேவர்களழகையொத்த அழகும் ௮வர் 

செய்கசையையொச்ச செய்கையும் ஈளனுக்கிரு ச்தலால் மாதர்கள் 

இவ்வாறுகூறினார். சண்களுக்குப் பேராவது அழகுள்ள ஒருபொ 

ருளைச் காண்டலாம். “சூர் மு.சறடிந்த சுடரிலை வேலோன்” என் 
ரூர் சங்கத்துநாலினும். இதுவும் ஐயவணி என்க. (௪௬) 

ஈர்கடைபுகாம லடிபரந்தோங்கு மேரிளவனமுலை த 

துவர்வாய்த், தாக்கணஙகனையார் நாணமுமடனுஞ் சங்க 

முங்கலையு மண் ணிறையும், போக்கினர்புலம்பிக் கண்கவர் 

வனப்பிற் புரவலன்றடம்புயம்புல்லு,மேக்க. ரவ தனா லுள்ளம் 

வீட்டகலு மின்லுயிர் தாக்னெரமெலிவார். 

இ-ள். ஈர்க்கடைபுகாமல் - இடையிலீர்ச்கு நழைசற்டெ 

மில்லாமல், அடிபரந்தோங்கும் - அடிபரந்தோங்கெ, ஏரிளவன 
மூலை - அழகும் இளமையும் சந் தனக்கோலமும்பொருந்தியசனங் 

களையும், துவர்வாம்-செவ்வாயையுமுடைய, தாக்கணங்கனையார்- 

இலக்குமியையொச்ச மடவார்கள், காணமும் -நாணச்சையும், 
மடனும் - மடமையும், சங்கமும் - வளையையும், சலையும் - ஆடை 

யையும், உள்ரிறையும் - உள்ளேயிருச்கின்ற கற்பையும், போச் 
42



௪௯௪ ரைட்தம, 

கினார் - ஓழிச் தவராக, புலம்பி- இரங்கி, கண் -கண்களின் பார் 

வன்ப் 

பின் - அழகையுடைய, புரவலன் -ஈ௩ளமகாராசனுடைய, தடம்- 

லையை, சவா- சன்னிடத்தே யிழுச்துக்கொள்ளெ் ற, 

பருத,ச, புயம் -தோள்களை, புல்லும் - சழுவவேண் டுமென்னும், 

எக்கரவசனால் - எக்கச் இனால், உள்ளம்விட்டகலும் - உள்ளச் 

சைவிட்டு நீங்கும், இன்னுயிர் - இனியவுயிரை, தாங்கனெர்-சுமக் 

சவராக, மெலிவார் - வாடுவார்கள் எ-று, 

நாணமு,சலிய வைந்சையும் போக்கினமாகர் நளனை ச் தழு 

வல்லேண்டுமென் ற ஆசையினால் அக த்தைவிட்டு நீங்குமுயிரை ச் 
சாங்கி வருந்தி மிருந்கனரென்க. ஏச்க£வு தொழிற்பெயர். () 

பாட்டளி துதைந்து பருமுகையவிழ்க்கும் பைந்துண 

ர்த் தெரியங்சூழ் கூந்த, hi வடையுச்ச நாகமங்கையர் 

BH துணைமுலை பசப்பவ, iQ UB, வாட்டி.றற்குரிசில் செயி 

T 08 cies PARES LD வனப்டெ லாம் வந் இய நரைப்ப், கேட்டகண் 

கண்டு னிட ப்புநதநோக்டிம் இடைத் தெம் - தவமெனக்கிளப் 

பார், 

[இ.து சாகமங்கையர் சொல்லிய .து.] 

இ-ள். பாட்டளி - இசையைப்பாடுகின் ந வண்டுகள், தழை 

ந - நெருங்கி, பருமுகை-பரிய அரும்புகளை, அவிழ்க்கும். 

விரிச்சின் ற, பைந் துணர் - பசிய பூங்கொச் ;களாற்செப்ச, தெரி 

யல்குழ் -மாலைசுற்றிய, கூக்சல்-௮ளசபார த்தையும், சூட்டிடை 

யுச்சி- உச்சிக் கொண்டையையுமுடைய, காகமங்கையர் - நாத 

லாகத்துமாகர், தம்- சம்முடைய,தகணைமுலை-டரண்டுதனங் 

சளூம், பசப்ப- வேறுபட்டரிறக்ையடைய, வக்துஎய்தி- வந்து 
சாந்து, வாட்டிறற்குரில் -ஈளமகாராசனது, செயிரற- குற்ற 
மில்லாமல், விளங்கும் - பிரகாடக்இன் ற, வனப்புஎலாம் - அழ 

கனை சதையும், வந் தியருரைப்ப-புகழ்வோர்கள் சொல்ல, சேட்ட- 

கேள்வியுற்றகண் - சண்களானவை, சண்டு பார்த் த, சளிப்புற- 

களிப்பையடைய, நோக்கச் இடைத்தது - பார்ச்சச்சடைச்சத, 

எ சுதவமென - எப்பொழுதுசெய்க தவமென்று, எளப்பார்- 

சொல்லுவார்கள் எ-து. 

களனுடைய அழகை வந்தியராற் கேள்விப்பட்ட சண்களே 
இப்பொழுது சாணக்கடைச்தது எப்பொழுதசெய்த தவமென 
உாகமங்கையா சண்ணையே செவியாகச் கொண்டமையால் இரு



சுயம்வரப் படலம், ௪௯ 

வகையின்பரும் ஒருகாலச்து ஒன் ரனார் பெற்றமையால் வியந்து 

இவ்வாறு கூறினாரென்ச. நகாகமங்கையருக்குக் கண்ணே செவி 

யென்பது. “பணியே கட்செவி பாம்பெனப்படுமே” (பரிச முருச் 

காண்டல் பகர்கேள்வி யோர்பான், மருவுமணிப்பூணினான் வக் 

sre” Banoo ps. (௪௮) 

அ௮மைத்தடமென்றோ ள ரம்பையா இதலை யணிந்தபொ 

ற் றடமுலைப்பாரஞ், சுமக்கலாதொல்கி அழைமருங்கொசி 

த் துகற்கொடிம.றுசன்வக்தெய்திர், சமர்ச்ரலையடன்ே (7 

சாருயிர்பருகுர் சாமவேற்குரிசலையோக்கி,யிமைப்பிலாகாட் 

டம் பெற்றபேறின்றே யெய் இனபெனமிம்க இசை ப் ரா, 

[Ds அ௮ரமங்மையர் சொல்லிய ௮.] 

இ-ள், அமை - மூங்கலேயொச்ச, சடம் - பரு சீ.௪, மென் 

ரோள.ரம்பையர் - மெல்லிய தோள்களையுடைய அ2மங்கையா 

சள், இதலையணிந்த - தமலையணிர ௪, பொன் - அழிய, ௪டம்- 

பருசி.த, முலைப்பாரம் - மூலைகள்னுடைய சுமையை, சுமக்க 

லாது - பொறுக்கமாட்டாமல், ஓல்கி- வண் மி, நுழை நுட்ப 

மாதிய, மருங்கு-இடையானது, ஒரிய- வரும்ச, ¢,& pOany- 

வத திரச்கொடிகளையடைய மறுகின் - வதியிலே, வர்செய்து- 

வந் துசோந்த, சமா த்தலை-யுத்தசகளச்தில், உடன்றோர - பொரு 

சவர்களுடைய, அர் -ரிறைந்ச, உயிர் - ஆவியை, பருகும் - உண் 

இன்ற, சாமம் - வெற்றிமாலைசரிச௪, வேல் - வேற்படையை 

யுடைய, குரிசிலை-௩ளமகாராசனை, நகோக்கி-பார்ச்து, இமைப் 

பிலாகாட்டம் - இமையாவிழிகளை, பெற்றபேறு - ௮டைந்தபேற் 

றை, இன்ேே- இப்பொழுசே, எய்தினமென - அடைந்தன 

மென்று, ம௫ழ்க்து-மஇழ்ச்சியடைந்து, இசைப்பார் - சொல்லு, 

வார்கள் ௪-.று. 

மூலைப்பாரஞ் சுமக்கச்கூடா திருந்தும் நண்ணியஇடை வருக 

தீ௮.ரம்பைய ரெய்தியது தாம் எப்பொழுதும் கேள்விப்பட்டும் 

அறியாச அழகு இவனிடச் திருத்தலாலென்க. இந்திரன் முத 
விய தேவரிடச்து மில்லாது இவனிடத்தள்ள அழகைக்கண்டு 

இமையாவிழிகள் பெற்றபேற்றை யடைந்தனமென்ருரென்க. () 

கலைவலானெஞ்டற் காதன்மீதூர்ர்து கடிமணக்குறித் 
தவண்புகுதப், புலவுசாறழல்வேல் விதர்ப்ப்கோன் மடர் 
தை புரிந்ததெச் தவமெனப் புகல்வா, ரிலைகுலாம்பைம்பூ



௪௯௬ கைட்தம, 

ணரசிளங்கும.ர ரெண்ணிலர் விரம்பிமே விடினுஞ், Fava 
லாற்கன் றிச் செழுமலர் த்தெரியல் சேயிழைபுனையுமோவெ 

னபார். 

இ-ள். கலைவலான் -எமகாராசனானவன், கெஞ்சல் - மன 
தில், காதல் - ஆசை, மீதூர்ந்த-அ இகரிச் த, கடிமணங்கு றி த - 

விவாகச்தைக்குறிச்த, இவண் - இந்ககரில், புகுத. வருதற்கு, 

புலவுநாறு - புலானாற்ற நாறுகன் த, அழல்வேல் - தயையொச்த 

வேற்படையையுடைய, விதர்ப்ப்சோன் - வீமராசன்பெற்ற, 

மடந்தை - தமயந்தியானவள், புரிந்தது -செய்தத, எத்தவ 

மென -- என்ன தவமென்று, புகல்வார் - சொல்லுவார்கள், இலை 

குலாம் - இலைவிளங்குகின் ற, பைம்பூண் -ப௫ிய ஆபரணங்களை 

யுடைய, அரசிளங்குமார் -இராசருமாரர்கள், எண்ணிலர் - ௮௪ 

வற்றபேர், விரும்பி 402.௫, மேவிடினும் - வந்சாலும், சிவே 

வலாற்கு அன் றி-டுவ்வரசனுசஈல்லாமல், செழுமலர் ச சரியல்- 

செழுமைபொருக்இய மலர்மாஉையை, சேயிழை - சமயந்தியான 

வள், புனையுமோவென்பார் - சரிப்பாளோ வென்பார்கள் எ-று. 

இலை - இலைபோலுச் ரி இரிச்கப்பட்ட என்னல் இழப்பு. 

விதர்ப்பகோன் மடநர்சை புரிக்ச செ சவமெனலால், இப்படிப் 

பட்ட அ௮மகுள்ள புருடனை மாலையிடத் தாமும் ௮ச் தவஞ் செய்ய 

லாமென்பது சருக்து இர்ஈளன்குளாம் மற்ற இரசர்களுக் இல் 

லாமையால் அ௮ன்னவர்ககுச் சமயக்இி மாலைசூட்ட மாட்டாளென் 

றார், (20) 

தஇிரைக்கடலுடுத்த மாநிலநிழற்று் திங்களங் கவிகை 

மன்னவரு, மருக்கமழற் தருவி னீழல் வீற்றிருக்கும் வானவர் 

தொகுதியும் வருகென், றரத்தமுண்டொனிரு மள்ளிலையெ 

டு£ேவ லரசர்கோ னழைக்க து குழைக்குங், கருப்புவில்லொ 

ழித்த காமனேயனையான் கவினலக காட்டுதற் கென்பார். 

௫-ள். இரை - ௮அலைமோ த;கன் ற, கடல் -கடலை, உடுச் ச 

அடையாசச்சரிச்ச, மா-பெரிய, நிலம் - பூமிக்கு, ,நிழற்றும்- 

நிழலைச்செய்கன்ற, தஇிங்களங்கவிகை மன்னவரும் - சக். இரவட் 

டக் குடையையுடைய அரசர்களும், மருச்சமழ்- வாசங்கமழ் 

இன்ற, தருவினீழல் - ஐக்சருவினீழவில், வீற்றிருக்கும் - ௮7 
திருக்சன்ற, வானவர்தொகுதியும் - தேவர் கூட்டமும், வரு 

சென்று - வரச்கடவீரென்ற, ௮மரத்தமுண்டு - உதிரச்தைப்
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புசிச்து, ஒளிரும் - விளங்குஇன்ற, அள்இலை- மாமிசத்தை ger 

எரிக்கொள்கின் ற இலையையுடைய, கெடுவேல் -நெடிய Cap 
படையையுடைய, அரசர்கோன் - வீமராசன், அழைத்தது- 

அழைப்பித்து, குழைக்கும் - வளைச்கப்பெற்ற, கருப்புவில் 

லொழிச்ச- கருப்புவில்லைநீக்கய, காமனேழுனையான் - மனம 

தனையொத்த ஈகளனுடைய, கவினலம் - அழயெனல)சை,காட்டு 

தற்கு என்பார் - காண்பித்சற்சென்று சொல்லுவார்கள் ௭-2. 

சுயம்வரமென்று குறித்து, வீமன் சேவர் முதவியவசைத் 

தன்னகரில் அழைப்பிச் சத, ௩ளமகாராசன து DES அழகைக் 

காட்டர்காம். ௮ தில அவறுச்சு அவிய மென்னேனில் அப்ப 

டிப்பட்டலன் சன் மருகனாசல்பட்றிப் போலும். (௮௧) 

மண்ணளவன்றிம் மன்னவனறிணிகதோண் மணிவரை 

ப்பணைப்பென மகிழ்வார், கண்ணளவன்று காவலனகலங் 

காண்பசற்கெனமனங் கலுழ்லார், பண்ணளவன்றே யமிர் 

இனிற்றேனித் பாகினிற்பமுத் தவர் இஞ்சொல், பெண்ணள 

வன்ே யாணவாவுறிமிப் பேரெ.மிலென்றுபே துறுவார். 

(-ன். மண் அளவன்று - பூமியைமாச்இரம் ஆளும் அளவு 

டைய FB wr ab, iby rer aver - இங்வாசனுடைய, இணி 

கோள் - வல் ow dunes 8 திய கோளாஇய, மணர்-அழீகய, வரைப் 

டணைப்புஎன- “பிகு டைய பருமனென்று, ம௫ழ்வார் - மழ்ச்சி 

யடைவார்கள், கண்தஅளவன்று - சண்களா லெட்டும் அளவன் 

ரும், சாலலன் - அரசனுடைய, கலம் - மார்பு, காண்பதற்கு 

என - பார்ப்பசம்கென்று, மனம் - மனமானது, கலுழ்வார்- 

கலங்குவார்சள், பண் அசாவன்று - பண்களினுடைய அளவன் 

ராகும், அமிர்கினின் - அமிர்தம்போலும், தேனின் - சேன 

போலும், பாகினின் - பாகுபோலும், பழுத்த-(சுவை) முதிர்ம் த, 

அம் - அழகிய, தீஞ்சொல் -மது.ரம்பொருந் திய சொல்லென்பார் 

சள், பெண்றுளவன்று -பெண்கள்மாச்திம மயங்கும் ௮ளவின 

தன்றாகும். ஆண் ௮வாவுறும் - அண்மக்களும் விரும்பும், இப்பே 

ெழிவென் து - இப்பெரிய அழகென்று, பேதுஉறுவார் - அறிவு 

மயவ்குவார்கள் எ-று. 

திரிலோகச்தையும் yor sss புயவவிமை இவனுக்சருச் ச 

லால், சோளுக்கு.ச் திணி யென்லும் அடை சொடுச்சப்பட்டது ,



௪௯௮௮ நைடதம், 

இவனமார்புபார் 22 தகெட்டாமற் கண்ணஎவினும் பரம் இருக் ௪ 

சென்க. பண்ணென்பது பாலை, குறிஞ்சி, மருதம், செவ்வழிஎன 

நான்குவகைப்படும். இவன்மொழி ௮வற்றினு மிக்ருத் தலால் 

அமிர்தினிற்மேனிற் பாகினிற் பழுச் சவ் நீஞ்சொலென்ரூர். 

அணவாவுதல், யாமும் பெண்பிறப் பெடுச் இருந்சோமானால் இப் 

படிப்பட்ட அழகுள்ள புருடனைச் சே ரலாமென் று விரும்புதலாம். 

வாசம், என்பது வாது எனவும், சத்தம் என்பது சத்.து எனவும் 

இரிந்து நின்றா ற்போலப் பேதம் என்னு மொழியும் அம்கெட்டுக் 
குற்றுகரவீருய் நின்றது. (௮௨) 

கருணையங்கடல்வாய் மடைதிறந்தொழூகுங் கண்களு 
ங்கதிர்மதி முகம, முருகுகொப்பளிக்குஞ் செழுமலர்த்தொ 
டைதாழ் முழவுறம் திணிதடக்தோளும், பருகுவபோல 
கோக்குவானோற்ற படைகெடுங் கண்கள் போன் முலைகா, 
ளருவரைபகல மின்புறத் தளைப்ப வருந்தவம் புரிந்திலீரென் 
பார், 

இ-ள். கருணையங் சடல்வாய் - அருளாகிய அழூயே கடலி 

லுள்ள, மடை இறந்தொழுகும் - மடை இறந் துவருகின் ற, சண்க 

ளும் -நேத் இரல்களையும், கதிர்மதிமுகமும்-கதிரணங்களையுடைய 

சந்திரன்போன் ற முகத்தையும், முருகுகொப்பளிக்கும் - சேனை 

யுமிழ்கின் ற, செழுமலர் த்சொடைசதாம்- செழுமையுள்ளமலாமா 

லைதாழ்கின் ற, முழவுறழ்-மச்சளசசையொக்க, இணீ-வலிமை 

பொருந்திய, சடந்சோளும்-பருச்ச புயங்களையும், பருகு வபோல- 

உண்பனபோல, கோக்குவான் - பார்ம்கும்படி, நோற்ற - தவஞ் 

செய்த, படை- வாட்படையையொச் ச, கெடுங்கண்கள்போல- 

கெடிய கண்களைப்போல, மூலைகாள் - தனங்களே, அருவரை- 

அரியமலையையொ சத, ௮சலம் - (இ௩்௩ளன்) மார்பை, இன்பு த- 

இன்பமிக, திளைட்ப-அழுர்ச,ச் சழுவுசற்கு, அருக சவம்-செய்த ற் 
  

* இதனானே ஈளச்சகரெவர்த்தியினது வீரம், காமம், ஞானம், ௮02 

கென்னும் ௮ரடிற்குச் சிறந்தன சான்கும் கூறினார். சொல் என்றமையாலே 

வேத சிவாகம விழுமநாலறிவு பெறப்படும் வீரமகள, காமகள், வீற்றுத்ழெ:ப் 
வமென்னும் தெய்வங்கள் குடியிருக்தவாறு புலப்படும். இங்ஙனே ச வக9% 

தாமணியாரும், 

கலையின தகலமுங் காட்சிக் னெபமுஞ் 

சிலையின தகலமும் வீணைச் செல்வமு 

மலையினி னகலிய மார்ப ere Ma 

வலி லிலயென வொருவ ஞாயினான். என்றுகூதினமை காண்ச,
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கரியதவத்தை, புரிந்திலீர் - செய்தீரில்லை, என்பார் - என்பார் 

கன் எ-று, 

மூலைகாள் அரசனுடைய பல அவயவங்களை கோக்டச் களிக் 
குந் தவஞ்செய்யப்பெற்ற கண்கள்போல் ௮வன்மார்பை மாத் திர 

மேனும் பொருந்தும்படியான அருந்தவம் நீங்கள் செய்திலீரென் 

ரர். இதனால் சவஞ்செய்தவர் வேண்டியவை யடைவரென்பது 

கருச்து. அது வேண்டிய வேண்டியாங் செய்சலாற்செய்சவ, 

என்னு திநக்தறளாற் காண்க, (௮௩.) 3 மீண்டு முயலப்படும்” 

பணிமுடிக்கிடர்த பார்பொது$கடிப் ப ரிச்திமிமாசெக் 

குமரன், மணியெழுவனைய மல்லலக்ணிசோள் வனப்பெ 

லாக் கண்டுகண்டுவப்ப, விணர்விரிபசற்தார் துயல்வ.ரத்தொ 

டுத்த வெரிமணிக்கொடி.ஞ்சியம் தோசொண், டணிகெழு 

மறுகின் மெல்லெனச்செல்கென் றலங்குளைப்புரவியைத் 

தொழுார். 

ட-ள். பணிமுடிக்டெந் 2-௮ இசேடன் நலைமேலிருக் த, பார்: 

பூமியை, பொதுகீசக்கி - பலவரசர்க்ரும் பொதுமையாயிருப்பை ச 

நீக்கி, பரித் திடும் - (முழுவது சானொரறாவனே) சுமச்சன்ற, அர 

Berm குமரன் -௩ளணுடைய, மண்யெழு வணைய -மணித் தாணை 

யொத்ச, மல்லல்- வளம் பொருந்திய, ௮ம்-அழய, இணிசோள்- 

வல்மைபெற்ற தோள்சறிவடைய, வனப்பெலாம் - நுழகனை த் 

சையும், ecb comb) - மோம்கி நோக்கி, உவப்ப ௨ மஇழ்ச்ி 

யடைய, பஇுணர்விரி- பூங்மாமாத்றுகள் விரிர்ச, பசுக்சார் - பசிய 

மலர்மாலை, ஓயல் வர - semi, gris mal Luu mer, ofl 

மண் - ஒளியையுடைய மண்சள்பதிசச, Gary ae Gus Csr 

கொண்டு - மேன்மொட்டையுடைய தேரைக்கொண்டு, அணி 

கெழு மறுகின் - அழகுபொருந்திய வீதியில், மெல்லெனச் செல் 

சென்றது -மெள்ளப்போசென்று, அலங்கு - அசைகின் ற, உளை- 

பு றமயிர்சளையுடைய, பு௮ரவியை-கு இிபையை, தொழுவார்-வணவ் 

குவார்கள் எ-று. 

இடையாது டைச்ச நளமகாராசணடைய அழகைப் பார்த ச 

மங்கையர் இன்னுஞ் சிறிதுபொழுது பாத்கறகு இடையூராகச் 

தேரை விரைவிற் கொண்டுபோதலாலே, தம்மாற் ரொழப்படுதற் 

குரியதல்லதா௫யெ விலங்கின் பிறப்புடையகு திரையையும் வணங் 

கஞர்களென்பதாம். இதனால் ஒருவருக்குச் சன்னன்புதெரிவித் 

தற்கு வணச்சம்போல மற்றொன் றில்லை யென்பது கருச்.து.(௮௪)



௫௦௦ நைட தம, 

Cade a Batis gp குமிழ்மிசைமறிக்து மேனிலாற்க 

ரசயலளித்துச், சேலெனப்பிறழ்கது குழையெதிர்கடந்து 

செவ்வரிபரக்துமைதோய்க்து, காலனிற்செனவிக் கொலத் 

தொழில்புரிடிங்கருந்தடங்கண்ணினார் தமது, or gpd ss 

மனத்திடுங்கடிதோ வாவுமான்றேரெனம் தொடாவார். 

இ.ள். வேலென - வேற்படைபோல், மிளிர்ந்து - விஎக்இ, 

குமிழ்மிசை - குமிழம் பூவினையெரச்ச மூக்கின்மேற்பக்க ச் இஞ், 

மதிந்து- தடைபட்டு, வேனிலாற்கு - மன்மதனுக்கு, அரசிய 

லளித்து- அரசாட்டெயைச் கொடுத்து, சேலென - செண்டை 
போல, பிறழ்ந்து - துள்ளிஒடி, குழை - குழையெனப்படுகின் » 

காதணிக்கு, எதிர் - முன்பாக, ௩டந்து-சென் ற, செவ்வரி-ூவக் த 

மேகைகள்,பரந்து - பாவப்பெற்று,மை-௮ஞ்சன த திலே, தோய்ந் 

து- அமிழ்ந்தி, காலனில் - யமன்போல், சினவி-கோபித்து, 

கொலைச்சொழில் - கொல்லுந்தொழிலை, புரியும் - செய்கின் ற, 

கருக் சடங்கண்ணினார்-கரியவிசாலம்பொருந் திய சண்களையுடைய 

"மாதர்கள், தமது - சம்முடைய, மாலுற - மயக்சம்பொருந்த, 

MAES — அனுப்பப்பட்ட, மன ச்இனும்-மன தசைக்காட்டி லும், 

சடிசோ-கமையையுடையதோ, வாவும்- தாவுஇன் ற, மான்- 

குதிரைகட்டிய, சேரென -சேரென்று, சொடர்வார் - அத்தே 

ரின்பின் செல்லுவார்கள் எ-று, 

வேனிலாதற 'கரசியலளித் சலாவ *--இவர்கள் கடைக்கண் 

டார்வைகளானவை இரிலோகச் தரசரையும் விரகங்கொண்டு 

வருக்சச்செய்து மன்மசனுடைய தொழிலைவீிர்ச் தியாக்கு சலாம். 
மனேவேகத்தினுங் கு இிரைவேகஞ் சிறிதாதசலால் மாதர்கள் சம 

த மன் ததினுங் சடிதோவாவு மான்றேரென்றார். (௮௫) 

* கண்கெண்டுருகி பினையராய்மனனுங் கருர் தடங்கண் 

களுங்களிக்கும், வண்டிமிர கூர்தல் வனிதையர்வருந்த மணி 

கெடுவி திவாயகன்று, கொண்ட ல்கண்படுக்கும் வரையினின் 
  

* இப்பாட்டின் கருத் துப்பேரல சீவகந்தாமணியாரும் உனாத்த ஒப் 

பமை புணாச்தச்கது, €வக?ந்நாமணி. கோவிந்தையாரிலம்பகம் - ௬௨. 
செய்பள, 'வாண்முகத் தரைக்கு போலு மழைமலா்த் தடங்கண்கோட்டித- 

தோண்முகம் பசலைிரத் தோன்றப் பருகுவார்போ - னாண்மு£தற்பாசக 

தட்ப நடுங்கனார் நிற்பநில்லான் - கோண்முசப்புலியோடொப்பான் கொழு 
நிதிப் புரிசைபுக்கான்,'' ்



சுயம்வரப் படலம், ௦௧ 

றிழியுங கோளரியேறெனமிவக்க, விண்டொடுகொடிஞ்சித் 

தேரினின்றிழிந்து மெவரும்வேத்தவை.,குர் தான். 

இ-ஈ. இவையராய்-டு ச சன் மையுடையவராம், சண் செண்டு: 

பா ச்துட்பார்த்து, மனனும் மனமும், கரு தடங் கண்களும் 

atu Gu Mase ot a OD, களிக்கும் - sella gear r, Wars — acts 

கள், இம்ர்- ஒல்க்கெற, கூர்மம் - Vas ssuyyeny, aco 

மையா - மங்கையர்கள், உருகி-கரைந்த, வருச தன்பமு£ற, 

மணி முழுகிய, நெடி லவீதிவாய் ore ய மெருவின்கணன்றும், 

அகன்று நீங்க, சொண்டல் - பேசங்கள், கண்படுக்கும் நித 

கிரை செய்கின் ர, உரையினின் நிழியும்-ம க யினின்று மி ங்கு 

கின் ற, சோளரிமீயமான-சிங்கவேறர்றைப்போல்ற்வச் தயரா ச் , 

domo erg — அ சாய தஸ, சயளால்ய, கொடிஞ்சி மேன் மாட் 

டையுடைய  சேரிணிண்றிமி நந. பாதக னின் op ib me, 
? 

Gina - (ஒப்பனை) மிபாரு உ இய, Ue விபி வை ப்ரக்க/யைய வட 

(22 உன) புகுந்தான் புரு விவி எழு, 

ரே ° ன் -௪ல்மை. ஈண்டு கண்டு என்றும் இடக்கு மிருறிப் 

பொருட் 2. உணியையர் - நழிருடையவரீ வளிதா- APO 

Bet or ict éheor oh gs al alien! Lisl» Cg tleohes Ol ay 

அலையிற் புகுந்கானென்ஈ. பெர்ரிவை  மேவேள்சவையென ௪ 

சந்தவின்பசோக்கி விமாரமாயி ra. com Weetler Diy uma men a 

யேரென வென் மையால் உவமையணி. ers 

௮றுசீர்க்கழிரேடிலடி யாசிரியவிநத்தம். 

தெரியல்கூழ் குவவுத் இண்டோட்டிலைவலானினிதினெய்த 

வ.ரசவையிருக் தசெய்வியரசிஎங்குமரரெல்லாங் 

குரைகடன் மகட்டிந்மரா ங்குளிரமதிகாண்டலோமிம் (He ப (Lpd GDS cy om pha ; TG av} 

விரிக இர்மழுங்குவா னின்ம்னினமெ GOT GB GUT GD) IT 

|இசளுல் சபையிலிருக்கு அரசராளுடைய தன்மை 

கூறப்படுசின் றது. 

இன், செரியல்சூழ் - மாலைகள் சூழ்ர் ௪, குவவு இரட்டி 

பொருந்திய, தண் - வலிமைபெற்று, தோள் - புயதையுடைய, 

சிலைவலான் - ஈளமகாராசன், இனிதின் - இனிமையால், எய்ச- 

அடைய, அ௮ரசலையிருந்த-(அப்பொழு ௪) இசாசசபையிலிருக்ச, 

செல்வி - அழகிய, அ.ரசிளங்குமரரெல்லாம் - இராசகுமாரர்ச



@oe. கைடசம், 

எனைவரும், ருரை-ஓலியையுடைய, கடன்முசட்டி ந்றோன்றும்- 

கடலுச்சியிலு இகனெ ற, குளிர்மதி - குளிர்ச்சிபொருக்் திய சங் 

தனை, காண்டலோடும் - சண்டவளவில், விரிகதிர் மழுங்கும்- 
விரிந்சகிரணங்களி னொளிகெடப்பெற்த, வானில் - ஆகாயத்தி 

விருக்சன்ற, மீனினம் என்னலானார் - உடுக்கணமென் நு சொல் 

லும்படி யாயிஞார்கள் எ-று. 

கதிர்மழுங்கொம் உடுக்கண த இற்குச் சந்நிரனிட சத வெறுப் 

பின் றி விருப்புமிகுதல்போல், அழகிற்குறைந்ச அரசர்களுக்கு 

நளனிட சது விருப்புமிகுசல் கொள்க, உடுிக்கணச்திற்றுச் சக் 

இரனிடச்து மடில்ச்டுயுண்டாசல் அவன் உபெதியாதலாலும் 

சலவற்றிற்குச் ஐணைவனாசலாலு மென்ஃ. வடிவினால் மாச்திர 

மின்றி விற்போர்முசவியவற்றினு மி£கவனென்பது தோன் றக் 

குவவுத இண்டோட் சிலைவலானென்ரார் (௮௭) 

குருமணியிமைக்கும்பைம்பொற்சோூியர்குடுமிக்குன்றம் 

பொருவும ண்டபத்திலூடுபூண்சடா சவழப்புக்க 

செருமலி சானைே வதன் நிரு.மாகம் நி களாக 

வ.ரசர்வாண்முகங்களொல்லாமம்புயம்போன் றவன்றே, 

இத:வுமது. 
இ-ள். குரு-நிறம்பொருந்திய மணி - இரச்தினங்கள், 

இமைக்கும் - பிரகாசிக்சன் 2, பைம்பொன் - படியபொன்னாற் 

செய்ச, கோடுயர் - உச்சியுயர்ந்த, குடுமி - இகரங்களையுடைய, 

குன் றம்பொருவும் - மலையையொத் த, மண்டபத்திலூடு-விவாக 

மண்டபத்தில், பூண்-ஆப.ரணங்களின், சுடர் சவழ-ஒளிவிளங்க, 

புக்க - புகும் ச, செருமலி தானைவேட்சன் - களமசாராசனுடைய, 

திருமுகம் - இருமுகமான ஐ, இங்களாக - சந்திரனாக, அ.ரசர்- 

அ.ரசர்களுடைய, வாள் - ஒளிபொருந்திய, மூகங்களெல்லாம்- 

மூகங்களனை ததும், அம்புயம்போன் ற- தாமரைமலரை யொச் 

தீன எ-று. 

அன்று ஏ- இவ்விரண்டும் ௮சைகள். 

இங்களைசக்கண்டஅளவிலே தாமரைமலர்கள் குவிதல்போல், 

நளனைக்கண்ட அளவில் அரசர் முகங்கள் வாடின3வென்க. இச 
னால் ௮ரசர்களழடினும் இவனழகு மேற்பட்டிருந்ச தென்பது 

கருத்.து. திங்களென்னும் உருவகம் அம்புயம் போன் £வென் 

னும் உவமையொடு சலச்சலாற் கலவையணி, (௮௮)



சுயம்வரப் படலம், ௦௩ 

கடிமலர்ப்பச.நி3யக் துங்காமனுகாணும்பொற்பி 

னடல்? sap தவை? வலைபளையினி தினோக்கத் 

தொசிகழலமசர்யாருக்துயரொமேழுக்காறெய்தி 

வடிவினிற்சிறச்ரானேனுமாலுடனலனோவென்றார். 

[இதனால் சேவர்கள் பொறானமை சொல்லப்படுகின்ற. 

இ-ள். ஈடி- வாசனைபொருந்திய, மலர்ப்பகழி யேந்தும்-பூல் 

கணைகளையேக்இிய, சாமனும் - மன்மதனும், நாணும் -நாணத் 

சீக்கு, பொற்பின் - அழகையுடைய, அடல்கெழு-டிவற்றிமிகுஈ த, 

uA S) — சூரியன்போன் ற, Maa — கூரியவேலையுடைய, ஐய 
் ry 

னை--ளமகாராசனை, பஇ.ரிதின்-புனிமமயினல்,கோக்கி-பார் த.து, 

சொ௫கெமல் - கட்டப்பட்ட வ ரக்கழலையுடைய, அமராயாரும்- 

ேவர்களனைவரும், துயரொடிம் - நன்பத்துடன், அழுக்கா 

றெய்தி- பொராமைசொண்டு, வடிவினில்-உருவச்இல், சிறந்தா 

னேனும் -(இச்ஈளன்) அிறக்திருக்கானேனும், மானிடன வனோ 
வென்ருர் - மனணிசப்பிதப்பை யுடையவனவ்லனோ வென்ருர் 

கள் எ-று 

அம.இற்சிறக்தகளனைச் செவர்கள் மீற்றொன் றிலுங் குறைவு 
படு தக௫ கூடாமல் வடிவிஸிர் Fi mb gtCan ay மானணிடனலனோ 

ewer wy Ul mi» ean re Dare gy sone, அப்பொராமைவார்த் 

நை அவனுக்குக் கல்வி, செல்வம், வீரம், தீரம், போகம், அரசு, 

வெற்றி, நற்குணம், நற்செய்கை மூதலியவற்றொன் றிலும் ஒரு 

குறைவுமில்லை யென்பதனைப் புலப்படுச்திரின்றது. அத்தேவர் 

களுக்கு, காம் மானுடரும் ் புண்ணியப்பேற்றாற் பெறுவசாகய 

தெய்வப்பிறப்பிஞல் உயர்ச்திருக்கின்றோ மென்னுஞ் செருச் 

குடையா மென்பது கருத்து. (௮௯௬) 

ஒவியரெழு தவொண்ணாவுலம்பொருவைரத்திண்டோள் 
வாவுமான்றடர்ேே தரண்ணல்வனப்பினைகேசாராகத் 

ெவரில்வையங்காக்குமரசரிற்செ வ்விவாய்ந்த 

காவலர் திருக்தகோக்கார்கடைக்கணானோக்கினாரால். 

[இ.சனால் ஈளளைக்கண்ட தேவர்முதலானவர்காணஞ் 

சொல்லப்படுகன் றது. ] 

இ-ள். ஒவியர் - சச் இரச்காரராலும், எழுசவொண்ணா-எழு 

சக்கூடாத, உலம்பொரு - தஇிரள்கல்லையொத்த, வயிரம் - வச் 
சரம்போன் £, இண்டோள்-வலிமைபெற்ற தோளையும், வாவும்-



Gor நைடதம், 

தாவுஏன்ற, மான் -குதிரைகட்டிய, தடம் - பருச்ச, தேோ- 

சேரையுமுடைய, அண்ணல் -ஈளமகாராசனது, வனப்பினை- 

அழகை, நேராராஇ.- ஒவ்வாதவர்களாய், சேவரில் - தேவருக்குள் 

ளேயும், வையங்சாக்கும் - பூமியைப் பாரக்கன்ற, அரசரில்- அ 

சருக்குள்ளேயும், செவ்விவாய்ந்த - அழகுபொருக் திய, காவலா- 

அரசர்கள், இருந்த - Casta, நோக்கார் - பாராமாகி, கடைச் 

கணால் - சடைச்சண்ணினால், நோக்கினார் - பார்த் தார்கள் எ-று. 

அழ௫ற் சிறந்தவனை ௮ வகுறைந்தவன் நேராசப்பார்க்தால் 

ஈம்மழகிடத இல் இவன் மிக்கவிருப்புள்ளவளாய் சோச்கூகின் ரன 

னென்று எண்ணங்கொள்வானென்னு நாணத்தால் கடைக்கண் 

ணாற் பார்ச்சல் உலகத் இந் சுபாவமென்4. (4.0) 

விரிகதிரெறிக்கும்பைம்பூண்விகர்ப்ப்கோ னினிஇனிட்ட.. 

வரியினஞ்ஈமர் தபைம் பொனணிமணிக் ஈவிசினமீ று 

குரு,  சொப்பளி 'க்கும்வைவேற்கு ற்குமரனிலிருக் தான்வெய்ய 

செருமலிகடலக்தா ber sy Bip வலினானே. 

[| இதனால் களனிருத்தல் eT MULLIS Gar og .| 

(-ள். விரிகதிர் - விரியப்பெற்ற ெணங்களை, எறிக்கும்- 

வீசுகின்ற, பைம்பூண் - பசும்பொன்னார்செய்ச ஆபரணங்களை 

யணிந்த, விசர்ப்பர்கோன் - வீமராசனால், டஇனிதினிட்ட - இனி 

மையினாலிடப்பட்ட, அரியினம் - இங்கக்கூட்டங்கள், சுமந்.த.- 

திரங்கி, பைம்பொன் - பசிய பொன்னாற்செய்த, அணி - அழ 

“இய, மணித சவிரின்மீத - இரச்தினாசன ச்தின்மேல், வெய்ய- 

வெவ்விய, செருமலி - போர்மலிஈ ச, சடலந்தானை - சேனாசமுச் 

. இரத்தையும், நீயுமிழ் - தீயையுமிழ்கின் ற, : வேலினான் - வேற் 

படையையுமுடைய நளமகாராசன், குருதி- உதிரச்சை, கொப் 

பளிக்கும் - உமிழ்கின் ற, வைவேல் - கூரியவேலையுடைய, குமா 

னில் - குமரச்சடவுள்போல், இருந்சான்-இருந்தனன் எ-று. 

ஏகாரம் - ஈற்றசைக்கண்வந்ச து. 

விசர்ப்பகோணிட்ட wats sIO Ns Ser Cor crs KL. 

Qs. Sarswov ug 8 He abs gw Swer wofurags செய் 

சீதும் சேவராதியர்ச்குப் பொதுப்படச் சொல்லி களமகாராச 

னுக்கு மாச்திரம் வேறுபிரித்துச் சொல்லியதும் அவனுக்கு அவ் 

வளவு ிறப்பிருச்சலாலும் சமயந்ி விரும்பி மாலைபிடலாலு 

மென்ச, (௬௧)



சுயம்வரப் படலம், ௦௫ 

கொ ங்கவிழுருவப்பைக் கார்க்கும ரனையினி துநோக்கி 

யிங்கிதன்வனப்.க்கொவ்வா இ கிவரலெப்திடாம 

லைங்கணைக்கிழவன்வெப்யவழற்க லைருவமாக்குக 

திங்களங்கண்ணி மக்கட்டேவி னைவிப:் மன்றே. 

[இதனால் மனமதன் வியத்தல் சொல்லபபடுகின உ_த.] 
: 

@-a, @armgs —anake, oS yal fi germ, உருவம்-உ௬ 

வத்ையுடைய பைர்தார் - பசிய மாலையையணிக்ச, குமானை- 
எண இனி - இனிமையால், சோக்கி- பார்த்து, இல்கு-இவ் 

படத்தி ல், இ இவன ௮ ஜி வக வுடைய, வனப்புக்கு - - 948 ne, 

ஒவ்வாது - Bean gr, நழிவால்-இழி/ கவை, எய் திடாமல்- அடை 

யாமல், Bf dom 4 or -மன்ம எனானவன், வெய்ய வெவ் 

oné Qu, ‘Guana dheaia cof oc yiSonsenug sss, YG 

சட்டேவினை - பாமசிவளை, வியக்கும் _- ௮ இசயிப்பான் எ-று. 

அன்று எ- அசைகள், 

ஐங்கணைச்கிழவன் முக்கட்டேவிளை வியச் சலாவ.து - நாம் 

எல்லாரானும் அழகில் உவமிக்கப்பட்டிருசோம், இதுபொழுது 

ஈம்மை அழகால்வென் ற ஈளஎனால் இவ்வாசர் மூன்னே அவமானப் 

படாமல் ஈசன் அருவமாம்கிய து ஈமக்கு ஈன்மையாயிற்றென்று 

நினைந்து மகிழ் லாம். அருவமாக்கிய குற்றச்ைைசக் குணமாக்கிக் 

சொள்ளுசலால் இலேசவணி. (௬௨) 

ஏழ்கிலவரைப்பில்வானிர்ட ரா தலத்தினிதுவை(தம் 
UT Dub FBS BIS On GID HDG BDA ந் தலாற்றுற் 
Capa ஈர்மணிசெப்மாடங்போ ॥/வெயிலெறி. க்கு ஞ்செய்ப 
வா தியக் கடக்கைமாயனக$2பான், றிருந்ததம்மா, 
  

* ஜக்கணைய் ணை WIR ALOT BE யகாலம்--த த்புருடஈற்பக்திலே வே 

னு என்னும் இக்திரன்காலத்திலே, உத்தராயண ததிலே மாரிமா கத்திலே பூர 
கட்ச த்த த்திலேயென்க, என்னை? அறுமுச்க்கடவுள் ச தாரிவப்பெருமான 

கெற்றிக்கண்களிலினறும் றுபொறிகளாம த் தற்புழு_க்பத்திலே இிருவவ 

தாரஞ்செய்காரெனறு மற்சபுராணத்திலே கூ றஐப்படுவ தாலும், மாசிமகத் 
திலே சனக சனாதன சனந்தன சனந்குமார கிருடிசட்குச் சவஞானபோதன் 
கைவரு முபதேசம் தக்ொருர்த்தியாகவிருக்து செய்தாரென்று வாமன 
மகாபுராணமும், அனலம் எனலும் சிவாகமமும்ிறையமாறறுாலும், அகர்க் 
குச் சவஞானபோ தகிட்டை தெருட்டியகாளிலே காமனட தப போர்புரிய 

பூரமாயெவன்று எரித் து, இனறவியை யீமயக் துமணக்தகாளில் இரதிவேண் 
ட பவ்குணி உத்தரகாளாயெ அ௮னறுமீட்டுந்தோன்றிட அருளரிஞன் என்பச 

Brio தெளிக. 

4 

 



(௦௬ OGL Fd, 

[இ தனால் விவாசமண்டப த்திற்கு உவமைசொல்லப்படுகின் ஐ gi. 

டூ-ள், ஏழ்கிலவரைப்பில் - சச்சு தீவுகளிலும், வாணில்-ேே சவ 

ர௬ுலகத்திலும், பாதலத்து -நாகருலகச் திலும், இணிதவைகும்- 

இனிமையொடுதங்கிய, பாயி- அகலமா கிய, அம்-அழூகிய, தடம்- 

பருத் ச, 'சோள் - தோளையுடைய, வேந்தர் பலரும் - அம்சரலோ 

வரும், வந்தமர்ந்தவாற்றால் - வக் த சங்கெபடியால், சேர்கிளா- 

ஒளிமிகுக்ச, மணிசெய்- இரச இனங்கள் படிச்ச, மாடம்-விவாச 

மண்டபமானது, களர் - பிரகாசிச்சின் ற, வெயி லெ இிக்ரும்-வெயி 

லைவீசப்பெற்ற, செய்ய- சிவந்த, ஆழி-ரக்கரமேந்திய அம்-அழ 

கிய, சடசை _லிசாலம்பொரு$ இய கையையுடைய, மாயன்- இரு 

மாலின த, அகடிபோன்று-வயிற்றையொத் த, இருக் த.ர-இருக் 

ச.து. ஏறு, 

og EEajsentaicr —wraas ga, Ta FE, Henge Sy, 

ரெவுஞ்சச்திவு, சான்மலித்தீவு, CarCwas gay, ப பட்காணிச் 

திவு, என்பனவாம், பிரனியலாலச்இற் சராசரங்களொல்லாம் நா£ 

ராக்கடவுளது வயிர்றில் அடங்கி பிருச்சல்போல் இரக விவாக 

பண்டபகதிஇிலுக் இரிலோகச்சாரசரும் அவர்கள் பரிவாரங்கரும் 

அடங்கி யிருச்சலால் அவ்வயிறு உவமையாயில்நு. இது உவமை 

Wert. (௯௩) 

மாங்குபிற்கு கலைச்செ வ்வாய்வனமுலைப்போகமமவண்டி கி 

தேங்கமழ் தருவினீழ, ற்ேவருகிடதங்காக்கு கூ [னி 

மோங்கெழுவனையயே காளா லுருவுகொண்டடைஈ தாரென் 

லாங்கவன்வனப்புநம்மாலறையலா£தகைமை ததன், 

| இதனால் ஈளஎனழகு சொல்லப்படுகின் ற_து.] 

இ-ள். மாங்குயில் - மாமாச் இவிருக்குங் குயிக்சொல்லை 

யொத்த, குதலை -மழலைச்சோல்லையும், செவ்வாய்-செவ்வரயையு 

முடைய தமயந்தியின து, வன முலை-அழகய சனங்களினுடைய, 

போகம்வேண்டி - போக த்தைவிரும்பி, சேங்கமழ்-வாசனைசமழ் 

இன்ற, தருவினீழல் - ஐந் சருவிளிழலிலிருக்கும், சேவரும் - இந் 

இரன்.மு. லிய 'தேவர்களும், சிடதங்காக்கும் -கிடசதேச த்தை 

யளிச்இன் ற, ஒங்கெழுவனையசோளான் - உயர்ந்த எழுத்தாணை 

யொத்ததோளையுடைய களஎமகாராசனது, உருவுகொண்டு - வடி 

வைக்கொண்டு, அடைந்தாரென்னில் - வந் தாரேயானால், ஆங் 
கவன் - அவ்வரசனுடைய, வனப்பு - அழகு, நம்மால் - நம்மால்,



SWOT LILO, (௦௪ 

அசையலாம்-சொல்லலாம், சகசைமைசத்சன்று-சகைமையுடைய 
தன்று எ-று. ் ‘ 

ஏ- அசை, யாவரும் விரும்பிச் சவஞ்செய்தடைசற்கு ரிய 

பொன்னுவ்க த்தையாளும் இ இக்தான் மு.சலிய நால்வரும் தம்மூரு 

வோடுமிருக சால், தமயக் திமாலை சரிக்கமாட்டாளென்று அழற 

றந்த ௩களமகாராசனுடைய உருவைக் கொள்வாரென்னில், ௮வ 

னழகை ஒருவராலுஞ் சொல்லச்கூடாசென்௧. (௯௪) 

வடுகெடுஙகண்ணிகொம்மைவருமுலை ! Bon cas ou arg 
தொக ம்லரசா (Oana or 6G) தாக் காரு ங்கி ர ததோ pp 

முடல்சின, SHAAN BMG இயங்காலம்பூ, த்ர 
கடவுடன்படைப்பின் விச்கங்காட்டுசல்போன்ற கன்றே, 

| G7 ey Hert 5B QQ Bi dy Ll gs து்கு 

உமை சொல்லப்படூன் ஈ g).| 

இ-ள். வட -மாவக்வையொச்ச, கெடுக்கண்ணி-நெடியகண் 

ணையுடைய தமயந்தியின வ, கொம்மை- இளமையையுடைய, 

வரு-வள.ப்பெற்ற, முலை- தனங்களரில், இளைப்ப- நைய, 

வெண்டி விரும்பி, தொடு - சட்டப்டட்ட, கபூல் - விரக்கழுலே 

யடைய, இசசர்வெள்ளம் - அரசர்கூட்டகிகள், தொக்கு - கூடி, 

ஒருங்கிருர்சு  சோற்ரம்-டிருசொவிருந்த தோற்றமான து,உடல்- 

பெ. ஈன்ற, ஈனம் கோபத்தையுடைய, இஒிரி-சக்கரப்படை. 

யையேக்கஇிய, மாயன் -நாரணனுடைய, உக்இயங் சமலம்பூ தீ.௪- 

Bas Bnei TET 
co! 

Sa Séen~ gers சிருட்டியினுடைய விரிவை, காட்டுதல்- 

தீர்சு, கடவுள் - பிரமேேேதவன், தன்படைப் 

காண்பிச்சலை, போன்௱து- ஓத்இருந்சது எ-று. | 

Qanerc, Gsrog sera, இதரிலோகத்திலுமுள்ள பிரம 

இருட்டியிலடங்யெ அனைவரும் வந்திருந்கன ரென்பது கருத்த. 

இங்க.ஈங்கூடிய வரசலையிற் பிரமன் படைப்பின் வீக்சங்காட் 

சல் போன்ரசெனக் குறிச்தலால் தற்தறிப்பணி. (௬௫) 

தனியுருத்தாங்கயிசன் றழல்விமிப்பட்டேமென்று 

பனிமலர்ப்பக நிமாரன்பலவுருவெடுத் கல்போலக் 

கனிபடுவியாடன்க திரிளமுலையிற்றோய்வான் | 

குனிசிலைக்தடக்கைவேர் தரொருவதிக்குழமுமினாசே. 

[இதனால் அரசர் ஒருங்குசேரக் கூடுகல் சொல்லப்படுகன் ௨_து.] 

௫.ன்- பணி- குளிர்ச்சிபொருக் நிய, மலர்ப்பகழி - பூங்கணை 

களையுடைய, மாரன்-மன்மகனானவன், தனியுருச் தாங்க - ஒரு



௫௦௮ நைடதம், 

வடிவங்கொண்டு, ஈசன் - பரமசிவனுடைய, தழல் விழி - நெருப் 

புக்கண்ணினால், பட்டேமென்று - இறகந்தேமென்று, பலவுரு 
வெடுத் சல்போல - பலவுருவங்கொண்ட துபோல, சனிபடு ளெவி 

யாள் சன் - சமயக்தியின து, கதிர் - கா% இபொருக் திய, இள மூலை 

யில்- இளமைபொருந்திய தன ச்தில், சோய்வான் - சலக்கு 

படி, குனிசிலை - வளைந் சவில்லையேக் திய, தடகை - விசாலம்பொ 

ருந்தியகசையையுடைய, வேர்சர் - அரசரானவர்கள், ஒருவழி- 

ஒரிடத்தில், குழுமினார்- கூடினார்கள் எ-று. 

ஏகாரம் - ஈற்றசைச்சண்வந்தத:. மாரன் - கொல்றுவோன், 

பட்டேம் என்பது உயர்வுபற்றிவந்த தனிச் தன்மைப்பன்மை 

வினைமுற்று. களிப்படு என்றால் பர என்னு முதனிலைத் தொ 

ழிற்பெயர் சாழ்சத லென்னும் பொருட்டு, 

இங்கனஞ் சொல்லுதலால் விவாக த இற்குவந்ச அரசரனை 

வரும் அழகினால் மன்மதனை யொச்திருந்தன ரென்பதுகருக்து. 

இதுவு ழற்கூறியவணி. (௬௬) 

வேவிலானு யர் த்தவெற்றிக்கயலையு ம்வெருட்டி.ந ண்ட 

மானினமருளுகோக்கின்மடவரல்வதுவைகாண்பான் 

பானிறவன்னமாரர்தபழமறைக்தெவனோடு 

நீனிறச்செங்கண்மாயனெடுவி ஸ் ம்படைர்தான்மன்ே (62), 

[இசனாற் பிரமவிட்டுனுக்களின் வரவுசொல்லப்படுசின ஈ.து.] 

இ-ள். வேனிலான் - மன்மதனானவன், உயர்தத- பிடித்த, 

வெற்றி- வெற்றிபொருக் திய, சயலையும் - கொடியாகிய மீனையும், 

வெருட்டி - ௮ச்சமூறுதஇ, 'நீண்ட- நீண்ட, மானினம் மான் 

கூட்டங்கள், மருளும் - மயங்குகின் ற, நோக்கின் - பார்வையை 

யுடைய, மடவரல் - தமயந்தியினது, வதுவை - விவாகச்தை, 

காண்பான் - சாணும்பொருட்டு, பால் -வெள்ளிய, நிறம் - வண் 

ண த்ையுடைய, YOO MPSS — அன்னப்பறவையைச்செலு ச் 

திய, பழமைச் தழெவனோடும்-பிரமேே சவனோடும், நீல்கிறம்-சரிய 

வண்ண த்தையும், செம்சண் - செய்யகண்ணையுமுடைய, மாயன்- 

 நாரணனான வன், மெடுவிசும்பு-நெடிய ஆகாயத் இன்சண், அடைந் 

தான் - வந்தான் எ-று, 

சமயந் தஇியினுடைய கடைக்கண் பார்வையைக் குறித்துத் 

திரிலோகச்,தப சரும் வந் இருச்றபடியால் ௮வள்பார்வைச்கு ஆவ்



சயம்வ ரப UL, (௦௯ 

வளவு சிறப்புச்சொல்லினார். வேனிற்காலத்திற்கு௮ திபனாகவின் 

மன்மதனை வேணிவான் என்றார். வேனிற் காலமாவது சச இரை 

வைகாசிமாசம். இதுபற்றி வசந்தன் என்றுங் கூறுவர். பார்வை 

மாத்திரையானே யின்பநுகருவது மீனாகலின் அதனைச் தன 

னருவ வரடத்கேற்பச் கொடியாக் சொண்டானென்ப. நீலம் என் 

னும் சொல்வில் அம் கடைக்குறைந்து நின்றது. (௬௪) 

அவ்வ.ிநிணம்வாய்ப்பில்கியழலுமிழ்க்கரத்தந்தோயு 

கெய்வ Sul dma ada sic Cora vay ama 

செவ்வதியனைய $ஞ்சொற்றெரிவையர் தம்மைகோக்கி 
ல்ல ண ப லம் மைவ திகரியகூர் தன்மங்கையைக்கொணாமினென்ரான். 

[இகல் வீமன்செ.ப்கை சொல்லப்படுகின் ஈ_ஐ.] 

இன். அவ்வழி - அப்பொழுது, ரிணம் -ரிணச்சை, வாய்ப் 

பில் - வாயாற்கொப்புளர்ச்த, ' அழலுமிழ்ந்து - நெருப்பைக் 

கக்கி, அச். சந்தோயும் - உதிரம்படிகின்்ற, கெய்வழி - நெய் 

யொழுகுசன்£, பரிதி - சூரியனையெரீத௪, வைவேல் - கூரிய 

வேலையுடைய, விதர்ப்பர்சோன் - வீமராசனானவன், நீலம்-கருங் 

குவளை மலர்போன்ற, உண்சண் -மையுண்ட கண்களையுடைய, 

செவ்வழியனைய - செவ்வழிப்பண்ணேயொத்த, தீஞ்சொல் -ம.து 

ரம்பொருக்திய சொல்லையுடைய, தெரிவையர் சம்மைகோக்இ- 

மாதரைப்பார் தத, மைவழி- மயிர்சாந்தொழுகயெ, சரிய கூ௪ 

சல் - கரியகுழலையுடைய, மங்கையை - தமயந்தியை, சொணர் 

மின் என்றான் - அழைத்துக்கொண்வொருங்களென்றான் எ-று. 

சிணம்-கொழுப்பு. கெய்-எண்ணெய். பரிஇ-ஆகுபெயர். 

இப்பொழுது நற்பொழுசா யிருக்கன் றபடியாற் சன்னியை 

யழைத்துக் கொண்டு வரச்சொன்னார்களென்று மங்களவார்த் 

en தசொல்லச் செல்ெறவராசையால், ௮ச்சன்மை தோன்றத் 

இஞ்சொற் ஜெரிவையரென்ற மாத்$ீரத சொழியாத செவ்வழி 
யனையவெனருர், (௬௮) 

உரையதுகேட்டலோடுமோடரித் தடங்கணல்லா 
செரிபரர் திமைக்கும்பைம்பூணின்னரிச்சிலம்பொடேங்கப் 

புரிகுழன்மாலைசோ.ரப்பூசல்வண்டார்த் துப்பொங்க 
விரைவினேேரகப்பைம்பொன்விளங்கழைசேரயில்புச்சார்.



(௫௧௦ நைடதம், 

[ இனிப், பதின்ஞான்றுபாட்டால் சுமயந்திய,து செய்கை 

சொல்லத்தொடங்கி இசனால் மாதர் சென்றமை 

சொல்லப்படுகன் ற _ு.- 

இ-ள். உரையது- அச்சொல்லை, சேட்டலோடும் - கேட்ட 

வளவில், ஒடரி-- செவ்வரிபரந் ச, சடங்கணல்லார் - விசாலம் 

பொருந்திய கண்ணையுடைய மாதர்சள், எரிபரந்து - ஒளிபரவி, 

இமைக்கும் - விளங்குகின் ற, பைம்பூண் -பசிய ஆபரணங்கள், 

இன்னரிச் சிலம்பொடு-டுனிய ணெ்டணியுடைய பாதசாலத 

தோடு, ஏங்க - ஒலிக்க, புரி- கட்டுப்பட்ட, குழல்-கூக் தவிவிருக் 

இன் 2, மாலைசோர - மலர்மாலை சோர்வையடைய, பூசல்-மிகுக் ச 

வொலியையுடைய , வண்டு . வண்டுகள், ஆர்த்து - ஒலித்து, 

பொங்க - எழும்ப, விரைவினர்- விரைவுகொண்டவராகி, எ௫- 

போய், பைம்பொன் ஈபரியபொன்னாற்செய்ச, விளங்கழை-ஒளி 

செய்கின்ற அபரணச்சையுடைய தமயந்தியினது, கோரயில்- 

சகன்னிமாடத்தில், புக்கார் - புகுந்தார்கள் எ-று, 

“அது வுரை' என மாற்றிச்கொள்க. அது -பகுதிப்பொ 

ருள் விகுதியுமாம். குழ்ல்போல் முடிக்கப் பவெதாகலிற் குழ 

லென்றார். ஏங்குசல், சோரல், பொங்குசல் என்னுந் சொழில் 

கள் விரைவுவசைப்பொருளைப் பயந்துகின் உன, நல்லார் உரை 

கேட்ட வளவில் பூணுஞ் லம்பு ஏங்க, மாலைசோர, வண்டார்த் 

‘ow பொங்கவிரைந் தேகக் கோயில் புச்காரெனச் கூட்கெ. 

விரைந்து செல்வோர் தன்மை கூறப்பட்டமையால் தன்மை 

bat DF west. (௯௯) 

வாங்குவிற்றடக்கைவேர்தன் வறுவைமண்ட பத் இன் வல்லே 

கோங்கிளமுலையினாளை க் கொ ணர்கவெள்றுரைச்தகானென்ன 

இங்க இர்க்குழவித்திங்கள்சிறைகடந்தனையகெற்றிப் . [த 

பூங்கொடி தன்னையின்றபொற்றொடிக்குரைத்தாரன்றே. 

[இழ வீமன் மனைலிஃ்குச் சொல்லிய து.] 

௫-ள். வாங்கு - வளைக்கப்பட்ட, வில்-வில்லையுடைய, சடக் 

கை - விசாலம்பொருந் திய கையையடைய, வேந்தன் - வீமராச 

னானைவன், வத வைமண்டபச் சின்-விவாசகமண்டபச் தில்,வல்லே- 

விரைவிலே, கோங்ளெழுலையினாளை - சமயந்தியை, சொணர்க 

வென்று - அழைத்துக்கொண்டு வாருங்களென்று, உசைச்தா 

னென்ன -சொன்னானென்று, தீங்கதிர் - மதுரம்பொருந்திய



சுயம்வரப் படலம், as 

இரணவ்களையுடைய, குழவிச்நிங்கள் - இளம்பிறை யானது, 

திறைூடக் தனைய-சிசையிரு&சதையொச்த, கெற்றி-கெற்றியை 

யுடைய, பூம்கொடிசன்னையீன்் ॥ - தமயநர் இயைப்பெற்ற, பொற் 

ஹெடிக்கு -ஈந்றாயாகிய சாருகாசினிக்கு, உரைத்தார் - சொல்லி 

COT ௭-௮. 

தகோற்றவனை வென்றவன் ஏரையிடுச லியற்கையாசலால் 
நெற்றியால் வெல்லப்பட்ட பிறையைத் தீங்கறிர்க்குழவித் திங்கள் 

சிறைடெந்தனைய நகெர்றியென்ருர். அங்கனஞ்சென்ற மாதர் 

அரசன் சமயந்தியை அழை வரச் சொல்லீனானென்் று ௮வள் 

ஈற்ருயாகிய சாருகாசினிக்குச்சொல்லினமான் ச, வீமன்மனவிக் 

தப்பெயர் சாநகாசிரியேன்பது *வீரவேன் மன்னவன் விழையுக் 

கற்பினாண், மாறோன் ருவகைமு.றுவல் செய்தலாற், சாருகாசினி 

யெனச்சாற்று காமத்தா, ளோறுமா நவமெலாக் இரண்ட,வுள்ள தீ 

தான்” 0) s eon ps. (௧௦௦) 

கலிமகழ் வெய்இயாங்கட் கனை ம்துவண் டி.மிரும்பைக் 

தார்த், துளிமதும் கோழைரன்னைம் தூவரினறும் விரையி 

2) QW, மொளிமணி க ie இயகொப்ப Span sO 1a Bij Bihan ry) 

பொங்கும், கெளிதிரை சுருட்டுயகங்கை நீ நம்புனலாட்டி. 

னாசே, 
| இஈனால் தமயர்திகரு ரிராட்டல் சொல் 

வபைபந்சின றது. ] 

(-ள். சளிமகிழ்வெய்இி- மிருந்த மிழ்ச்சியை யடைந்து, 

அங்கண்-அவ்விடத்தில், கனைத்து — நாவாரித்து, வண் டி.ரிரும்- 

துளிமது-தேன்றுரிக்கின் ற; கோதைதன் னை-கூட் தலையுடைய 

தமயந்தியை, துவரினும் -பத்துத் துவராலும், விசையினானும்- 

வாசனைத் இரவியத்சாலும், ஒளி- ஒளியையுடைய, மணிகழீஇய 

சொப்ப - மணியை யொப்பமிட்டையொப்ப, உவப்பொடும்- 

ம௫ழ்ச்சியுடன், தஇமிர்ந்து- பூசி, பொக்கும் - பொங்குகின்ற, 

செளிதிரை-செளிந்த அலைகளை, சுருட்டும் - மடக்குகின் ற, 

கங்கை - கங்கா இயிலிருந்து கொண்டுவந்த, தீம்புனல் - இனிய 

நீரைக்கொண்டு, (மாதர்கள்) ஆட்டினார் - முழுசச்செய்சார் 

கள் எ-று, 

ஏ-அசை. கோசை ஆகுபெபர். * துவரும், விரையுங்கூ வே 

முப்பத் திருவகை ஓமாலீகையுங் கொள்ளப்படும்,



Gae- நைடதம், 

கங்கையின் களிற்றினுச்சிச் கதிர்மணிச் குடத்திற் றந்ச், 

மங்கல வாசநன்னீர் மணிரிஈங்கழீஇய தொப்ப, ௩கங்கையைகயப்ப 

வெல்லா விரையொடு துவருஞ்சேர்த் தி, யங்கர வல்குலாளை யாட் 

டினா ரம்பையனஞார்.,, எனப்பிறரும் இவ்வாறு கூறுசல்காண்சக, 

வாசனை ச இரவியங்களைப் பஜ்சவாச்மேனவுஷஜ் சொல்வர். அவற் 

றுள் முப்பத் திரண்டுவகை சேர்ந்த ஒமாலிகையும் பஞ்சவாசமும் 

பத்துத்துவரும் மூரையே இவ்விரண்டு பாட்டாலுங் காண்க. 

“புழுகுசட்டங்கோட்டமா ரியக்கோட்ட நாகப் பூமு,ச்தக்காசுசயி 

லேசம்விலாமிச்சம், பழு திலிரு வேரிமலை யிருவேரி மாஞ்சில் பச் 

சிலைகச்சோலமதி மத.ரக்சக்கோலம், வழைமலாஈன் ஞரிதீம் பூ 

வெண்ணெய் கண்டில் வகுளப்பூச் சாவரிசியேலஞ் சாதிக்காய், 

சழைசாள மிலவங்ககாகணமஞ் சட்டி சண்பகமொட் டரச்சை 

ஈறும்பிசின் றரகரங்குக்கல். கூ.றியவோ மாலிசையெண்ணான் கொடு 

கத்தாரி குங்குமங்கர்ப்பூரமகில் சந சனமைவிரையும், வீதியபான 

மரகான்கு இிரிபலைமா நாவன்மிக்சகருங் கால்யெனுக் துவர்ப் 

பத்து ஈல்லோர், சேறுவெள்ளிலோச்திரப்பூம் பொருக்கரைத்த 

சாந்துஞ் 'சேர்ச்து நறுமெய்பூசிச் திமிர்கருவி போல, வூறியமா 

மதக்களிற்றுப்பிடரின் வருகங்கையுவக்தாட்டிக் திருமேனியொற் 
  

* தவர், விரை, ஒமாவலிகை யென்பன மேல்வரும் பாக்களானு முணரப் 

பட:6. ஜர்.துவிரையாவன, 

கோட்டக் துருக்கர் தகர மலரா 

மோட்டிய வைர்.தும் விரை. 

பத்துத் துவராவன :--- 

பூவந்தி திரிபலை புணர்கருங் காலி 

நாவலோடு நாற்பான் மாமே, 

முப்பத்திரு வகையோமாலிகை யாவன;-- 

இலவங்கம் பச்சிலை சச்சோல மேலங் 

குலவிய காகணங் கோட்ட - நிலவிய 

நாக மதாவரிசி தக்சோல ஈன்னாரி 
வேகமில் வெண்கோட்டமேவு£ர் - போகாத 

கத்தூரி வேரி யிலாமிச்சங் கண்டில்வெண்ணெய் 
யொத்தகடு கெல்லி யுயர் தான்றி - அதுத்தமொடு 

வண்ணக்கச் சோல மரேணுக மாஞ்சிடட 
ளெண்ணுஞ் சயிலேக மின்புழுகு - கண்ணுகறும் 

புன்னை நறுக்தா.து புலியகர் பூஞ்சாளம் 
பின்னு தமாலம் பெருவகுளம் - பன்னும்: 

Uggs லுண்ணேலம் பைங்கொடு வேரி 
கதிர் நகை யோமா லிகை.



சுயம் வ.ரப் படலம். ௫௧௩ 

ருடை 'புரிந்தார். '” மரநான்காவன் - தல் ௮ரசு ௮,ததி இத்தி 
என்பனவாம், மணப்பெண்களுக்கு இவ்விரண்டுவகை ச இரவியங் 
சளையும் வெவ்வேறு கேர்த்து அரைத்துப்பூரி மூழுக்காட்டால் 
விவாகநாலிற்சொல்லுகியதியாம். மணிசழீ இய தொப்பவென ல 
லுவமையணி. (4௦௧) 

% புரிகுழல்: லரவாசப்பூம்புகையூட்டி. விண்டு 

முருகுயிர்த்தினவண்டார்க் கு. முல்லைய ஞ்ரூட்டுவேய்கு.து 

வரு. மலை மகட்டி ற் றய்வமலயச்செ ஞ்ச To LDR 
யே. ரிமணிக்கலா। nod aud HON i Pt Jen Bi திருகி Beye a. 

[இதனால் அலங்கரித்தல் சொல்லப்பமிகின் ஈ.து.] 

இ-ள். புரி- கட்டப்பட்ட. குழல் - கூந்தலானது, புலர 
ஈரம்வாட, வாசப்பூமபுகை - வாசனையுள்ள புகையை, உளட்டி- 

ஊட்டுவித்து, விண்டு - விரிந்து, முருகுயிர், சீத -சேனைச்சர்கு, 
இன வண்டு- வண்டுக்கூட்டங்கள், ஆர்க்கும் - ஒலிக்கப்பெற்௪, 
முல்லையஞ்சூட்டு ௫ முல்லைமாலையை, (Pads bg! - ரூடு) வருமுலை 

முகட்டில் - - வளர்ச் ஈகனங்களினுச் யில், கயவர் - தெய்வத் 

சன மையுள்ளா, மலயம்- பொதிய: யிர் (ரீ ன் றிய, செரு சார் த - 

செரி தரமுள்ள சர சனக்குழம்பை, பூச தடவி, எரிமண் -ஓளியை 
யடைய மணிஊணிக்க, கலாபம் -கலாபச்ை, வீக்கி- தரித்த, 

இுழைபல -இன்னும்நனேசறப ரகங்களை, திருச் திஞார-அணர்க 
சாரகள் எ-று, 

ஏசாரம்-ஈற்நளை, 0 மலய இர்குச் தெய்வச் தன்மை 
யாவது - உயர்ந் சோரையுடைமையாம். | 

கலாபம் - பதன றுகோவையுள்ள மணி, இமைதிருச்சலா' 
வது - உரிய விடங்காரில் சக்சவலாரணர்தல்.  ஆபாணங்ககரம் 
அனேகம், அண் கவரும் ௮னேகரென் பது] தோன்ற இழைபவ 

திரு ச்திஷரென்றா (402. ) 
  

4 “pens விரையினு மீந்து ூவரினு 

மாறைக்கின் மேலாண் டோமா லிளாயினு 
காறைங் ஈ.துப்பி ணை ஈண்டனாஇ 
றின saret hak ser ளாட்டி.,”' 

என்றபடி வாசகெய்யுரைத்தமணவ்மழுங் சரியகூர்தலைத.துவா, வினா, 

கமாலிகையெனுமிவை்றிக காயப்பட்ட கனனீராகேக்றம்பெம ஆட்டிப் 

பகையிற் புலர் தீதி _மந்துவகைபெற ௨. த வரைதொறும் மான்மதத்தின 

கொழுலியசேற்றை ஒட்டல் வழக்காதலின ' 'புரிகுழல்புலரவாசப் பூம்புகை 
Sy.” என்றார். | 

0 பொதியத்திற்குச் தெய்வ? தன்மையானது. முனைவலூலின் முடு2.த 
கேள்வியான் எனைத துப்பொருளைய முணார்ர்தபெரியோர். ஆதியிற்றோன்௪ 

சலிப்பின்றி நிலையுற்றதென்று கூறுவான்றி ௮ர்தமுண்டென்றுகூருர். உபர் 
தார் ஆவார்- இருடி.களும் முனிவர்பிரான் அகத்தியனாழுமாம். இதுபற்றி 

யே டொதியம இமயம் புகார் மூன்றும் ஒரேதன்னமமையவென்ருர் சிலப்பதிகார 
த்தார்.



‘Qar நைடதம், 

வேற்றுருக்கொண்டுமா தின்விளங்குவாண்முகத்திற்சேர்ர் த 

கூற்றினை தசடங்கணென்னவஞ்சனங்குலவத்தீட்டிக் 

இற்றிளந்திங்களன்றுகளரொளி.நு தலேயென்று 

தேேற்றுவார்போலச்செய்யதிலகமமெழு தினாசே. 

டதுவுமது. ; 
இ-ள். வேற்றுருக் சொண்டு - வேற்று வடிவங்கொண்டு, 

மாதின் - தமயக்இியின த, விளங்கு - பிரகாசிக்இன் ஐ, வாள்-ஒளி 

பொருந்திய, மூகச்திர்சேோஈ்ச- முகச் திலடைக்க, கூ ற்றினை- 

யமனை, சடங்கணென்ன - விசாலம்பொருந்திய கண்களென்று, 

அஞ்சனம் - மையை, குலவத்திட்டி - விளங்கவெழுதி, & op- 

உற்றாகிய, இளந்திங்களின்று - இளம்பிறையன்று, சொரொளி- 

மிகுந்த ஒளியையுடைய, ஐசவேயென்று - கெற்றியேயென் று, 

சேற்றுவாபோல - தெளிவிப்பாயைப்போல, செய்ய - சிவக்௪, 

திலகமும் - இலகப்பொட்டும், எழு இஞா் - எழு இளுர்கள் எ-று. 

எ இரண்டில் முன்னையது தேற்றம்; பின்னைய ஈற்ரசை, 
கூற்றுவன் விழி வடிவங்கொண்டு இவள் முகச் இருப்ப த௪ ரி 

௮ுக்கெனின், சன் வடிவோடு மிருந்து கொண்டு உலகத்தார் 

நாடோறும் நிந்திச்கச் சானொருவனே சகொலைப்பழியைச் சுமத 

சல்பற்றிப்போலும். இங்கனஞ் சொல்லு சலால் யமன்போலும். 

விழிகள் அடவரைக் கொல்கின் ரனவென்பிக கருச்து. இளக 

திங்களன்று ந.சலேயென்று சேற்றுவார்போ லென் றசனால், 

அதலே இளந்திங்களென் றிருஈ்காற் .படுமிழுக்கென்னெனின் ? 

அதனை விரஇிகள்றிந்திக்சலுண்டு; அக்கிந்சைஇசர்கேறுமென்று 

கருதி அடையாளமாகத் இிலகறாமெழுதினாரெனக்கொள்க, கூற் 

றினை த்சடங்கணென்னும், இங்களன்து ந சலேயென்னும் ஓமிப் 

பணிகள், சேற்றுவார்போலவென் ஐ தற்தறிப்போடூ கலக்துவரு ௪ 

லாத் கலவையணி. (௧௦௩) 

வணங்கிடையிறுவ தோ சாவனமுலைகவார் தகொண்ட 

சுணங்கணியாகமுற்றுஞ்சுக்தரச்சுண்ச ணமாட்டி.க் [சொ 

கணங்குழைமுகத்துச்செவவாய்க் கன்னன்மென் றனைய ஞ் 

லனல்லச்சணிசெய்வார்போலணியிலுக்கழகுசெய்கார். 

இதுவுமது. 
௫-ள். வணீங்கு - வளைசன் த, இடை - இடையான து, இறு 

வது -ஒடிலசை, ஒரா- எண்ணாது, வனமுலை - அழயெமுலைக



சுயம்வரப் படலம், டுகடு 

ென்பலை, குவாம் தகொண்ட - இரஇ்துச்சொண்ட, சுணங்கு 
ர ia ட ந் ௩ பூ] ஏ 

சேமலையுடைய, அணி இபுகிய, அகழமுற்றும்-மார்பு முழுவதும், 
a சுந்சச்சுண்ணமாட்டி - மூழ்கிய பொற்றாளைச் தூவி, குணங் 

குழைமுகத்து- கூட்டமாகியமணிகள்பதில் ௪ குழையையணிக்ச 

முக்சையும், செல்வாய் - வம வாயையும், கன்னன் மென் 

னை - கரும்பைமென் நசையொய்த, தீஞ்கொல்- மதுாவார்த 

தையையு முடைய, அணங் இனுக்கு - தமயர்திக்கு, ௮ணிசெய் 

வார்போல் - அழமுமய்பவாபோல், அளரியினுக்கு - நபரணங் 

களுக்கு, MHS Ls FAT - அற கசைர்மிகய் FTA a எஃறு, 

அ௮அபரணங்கள் சமயநழியின் அவயவங்காரிலே தரிக்சப்பெற் 

துச்சிரப்புப்பெபெறு கலால், அணியிணுக்கமகு . கெய்சாரென்றார். 

இச ௪3) லி அப MMS சீ றியாஸ் iQ ஹூம் 3 வாக்கு அயற்சை யழசே 

போதுமென்பவு சருச்து, (௧௦௪) 

உ ருமினிசாவிக்சமோர் தியையவிர தறிபாத்குற் 

Gla at ர ல் சிணா ௧5 கொல் AW pb தெய்வம்போம் றி 

முயல.று முழு வெண்டிங்கண் கழ் GO an od முது ்முபான 

மயிலியற்றி நவனாளை வலர செய்து சேகோப்புமிட்டார், 

| இதனால் உபசரி2 ல் சொல்லப்படுெ m gi. | 

இ-ள், அயணிரீர்விளச்சம் - நலாச்தியை, ஏச்இி.- o AG r 

யேசு இ, ஓயவி -ஐயவியை - ௪சறி- வீ, முத்தக் அயல்வரும்- 

முத்துவட மசைகின் ற, முலையிஞா - சனங்களையுடைய மாதர் 

தொல்குலத் செய்வம் போ pb p- 

சொன்றதொட்டு வனங்குகன்ற செய்வச்சைதக் துதிச்து, மூய 

கள், தம் - சம்முடைய, 

லது. முயந்கறைநீங்கிய, முழுவெண்் டிங்கள் - வெள்ளிய பூரண 

சந்இரனையொச்சு, முகச் முக ச்.திட த தில், வெண்முச்சமூரல்- 

வெள் ளிய (gs தையொத்த ப் We களையும், மயிலியல்- -மயில்போன் ந 
  
  

* அமினிர்ர் வீ ?எக்சமேர்தல்--மனுடரால்கேறம் கண்ணே My நாவேறு 
என்னுமிவற்றால் துன்பம் வராதபடி சழித்தற் Qacra, தமயக்தியை விதர் 

Luter go சாுசபினியும் பரமரிவன நிருவருளாற் பெதலின், ஈண்டுத் 

'தொல்குலத் தெய்வம்'' என்றது சிவபெரு மானையேயாம். 

0 காப்பு--பூதபிரேத வேதாள சாகினி இடாகனி யாதியவற்றாற் றுள் 
பங்கணேரிடா தபடி சாத்தலை*செய்வது, எனவே ளிபூதி எனப்படும், என் 

னை 9 வைணவழு?தலியமதச்தாராற் கொள்ளப்படும்வெள்ளைமண், குங்குமம், 

மஞ்சள், சந்தனம், சார், துப்பொட்டு என்னுபினள்ஈயினச்குதிகளாகலானும், 
காப்பு என்னும்பெயர் ௮வைகன்மையாலும, திருரிரொன்றையே பிருகச்சா 

பாலம, பலஸ்மசாபால முதலிய வேதசரசுகள்ரக்ஷையென்னலாஓுமென்ச, இத 

ல் சிவனே யவட்குச் குலதெய்வமென்பழு.



௫௧௬ நைடசம், 

சாயலையுமுடைய, இிருவளுளை - சமயந் தியை, வலஞ்செய் த-வல 

மாகச்சுற்றி, சாப்புமிட்டார் - இருநீறுந் தரி,த தார்கள் எ-று, 

அயனிகீர் விளக்கமென்பது - 2ஞ*சணீர்க்கலச்திலே செஞ் 
சோற்றுக் இரளையைவைத்து அ,சன்மேற்றும் விளக்காம். ஐய 

விரிதறியென்பது--வெண்கடுகிறைதசல்; ௮து அலகை நீங்ரும் 

பொருட்டுச் செய்வது, சடுகிற்குச் கடிப்பகைமயன்னும் பெயர் 

வந்தது இசனாலெனக்சொள்க. கடி-௮லகை. இணி டுரட்டூற 

'மோழிதலேன்னும் உத்தியால் வெண்மை, செம்மை, கருமை, 
பொன்மை, பசுமையென்னும் ஐவகை ,வண்ணமுள்ள சோற்றை 

வெவ்வேறு ஐந் தருண்டை செய்து பலியிவெசெனினும் ௮மை 

யும். காப்புமிட்டாரென்னும் எச்சவும்மை இன்னும்செய்யவேண் 

டியவைகளையுஞ் செய்தாரென்பசைக் காட்டிரின்றது. (௧௦௫) 

பந்தொகெழங்கும்பொன்னம்பாவையுங்கிவியும்யாழுஞ் 

இர் துரத்திலகநெற்றிசதெரிவையநடன்கொண்டேக 

விர் தாகுமாரனன்னானெ நின்மணியகலம்பூட்டக் 

'கொந்தளிழலங்கன் மா லைகொண்டனர்மருங்கு சலல, 

[ இ.துரு£தல் நான்குபாட்டுக்களால் சமயக்திச/ம்வா மண்ட 

பத்திற்குப புறப்படல் சொல்லப்படுகின ஐது.] 

இ-ள். பந்தொடு - பந்தையும், கழங்கும் - அம்மனையையும், 

பொன்னம்பாவயையும் - சுவர்ணப்பதுமைகளையும், இளியும்-இளிப் 

பிள்ளைகளையும், யாழும் -யாழையும், இந்துரச் திலகநெற்றி- இந் 

துரப்பொட்டணிந்ச நெற்றியையுடைய, செரிவையர் - மங்சை 

யர்கள், உடன்்கொண்டேக - உடன்கொண்டுசெல்ல, இந்திர 

குமரனன்னான் -௩ளமகாராசனுடைய, எழில் - அழகிய, மணி- 

இரத் தினபரணம்பூண்ட, அகலம் - மார்பினிடச்தில், பூட்ட- 

தரிக்க, கொந்தவிழ்-கொத்துவிரிசன் ற) அலங்கன்மாலை-மலர் 

மாலையை, கொண்டனர் - (ஏந்திக்) கொண்டவர்கள், மருங்கு 
செல்ல - அருகேவர எ-று. 

ஒடு எண்ணொடு, பொன் என்னுஞ் சொல், அம் - சாரியை 

பெற்றுகின்றது. அலங்கன்மாலை என்றது நாகளங்கமுகு என் 
றாற்போலவந்ச.து. 

தமயந்தி அரசமாதாதலால், சனது செல்வ மிகுஇச்கேற்ப 

இதுவரையும் பொழுது போக்கற்குச் சசாயமாயிருக்த பந்து மச 

லியவற்றையும் ஏவன்மாசர் உடன்கொண்டுசென்றனரென்௧,



சு பமஙரப் படலம், ்  நிகள௭ 

சாமொரு சருமத்தின்பொருட்டு4் செல்லுபவர் இவைபொல்வன 
வற்றை உடன்சொண்டு சென்றதுண்டோ வெனின்? உண்டு. 

ae *கைக்கடாச் குரங்கு கோழி இவெல்கவு சாரிபற்றிப், பக்க 

முன் போதுவார்கள் பயின்சிமொழி பயிர்றிச் செல்ல, மிச்சபூம் 

பிடகைக்கொள்வார் விரையடைப் பையோர்சூழ, மைச்சருங்கண் 

ஸணினார்சண் மறுஈநீண் மறுகில்வர்சார்'” இசனணாலறிக. இவள் ஈள 

வுக்கே மாவைரூட்ட வேண்டுமென் நிருக்குர் த்வாலும், இச் 

செய்யுள் பின்பு செய்யப்பட்டமையாலும், மாலையை yh wa his 

னன்னா னெழின்பணி யாலஞ் சூட்டவென்றார் (௪௦௪) 

விரியிருள் சிக்குங்கற்றை வெண்டரிறர் வரி ot 
அவரிமணி யடைப்பைகாற்கி யின்னகை மகிமிபாத 
உ வரிசிலை நாணியாளவா.ர் கேடகம் வளைக்கைபம்றிப் 

புரிகரம் பிரங்கு ஞீசொற் பொன்னன் முன்ன்ேரசு, 

இ-ள். விரியிருள் - விரிந்சவிருளே, சீம்கும்- டிட்டுகின் ற, 

சகர்றை-மயிர்ச்சொகு தியாகிய, டெெண்ணிறக்கவரி - வெண்ணார் 

ஈத்சதையுடைய சாமரைகளை, விச (மாசர்க ளிருபாலும்) வீடி 

வட, எரி- ஒயரிவிக தின் ற, மணி- மணர்கள்பற்்ச ௪, அடைப்பை 

சாங்கி. நடைப்பையைச் சுமக்ர, இன்னகை - இஉரியககையை 

யுடைய, மகளார் -மாசர்கள், போக - செல்ல, வரிசிலை - நெடிய 

வில்லையும், தூண் - அம்புக்கூட்டையும், ஒள்வாள். - ஓளியை 

யுடைய வாளையும், கேடகம் - கேடச தமையும், வயாம்கை- வளை 

யலையணிந்ச கையில், பர்றி-ஏட்இச்சொண்டு, புரியம்பு- (யா 

(நிற்கட்டிய) ஈரம்புகள், இ£ங்கு-வருக் தும்படியாகிய, திஞ்சொல்- 

மது ரவார்ச்சையையுடைய, பொன்னஞூர் மங்கையர்கள், முன் 

னேச- முன்னே செல்ல எ-று. 

மற்தைச் சொழிற் கேற்பத் கவரி வீசுதற்கும் மாதரென் 

ணுஞ்சொல் வருவிக்சப்பட்ட த. அடப்பை - தாம்பூலம் வைக்கும் 

ஒருபாத்திர வீசேடமாம். விற்படை மு. சவியவற்றை மாசரேந்தி 

வா சனரெனலால், அலங்காரப் பொருட்டன்றி ஒருவரெத் ப்பில் 
அங்கத வயங்கு படங்க பறட, யக 

* G2 tp, சலியன ஏந்தி மாத? ரேனமை அலங்காரமெனறும், எதிர்த் 

தாரை வெல்லஓுகற் செனலும் பொருந்தா.--என்னை? Houses hyp weer 

கேர்வதல்ல.த அழகுண்டான் தினமையாலும், சன்னிமாடத்தினின்று சுயம் 

வா மண்டபத்திற்கு வருங்கால் எதிர்கராம வாசருளரேற் சுயம்வரமிமன்பது 

பொய்க்குமாஈலாளனும் பொருக்தாலாத, DB FLO CM EDA LLC VF melt qa 

சின்னங்களை டுற்கொணடுசெல்லும் வழ ச்கப்படி Cwigds g at sree 

£Ce Andy 5 Ol gsaruet yowa. 

AA 
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வெற்றிசொள்வாரோ வெனில்: துர்க்கை காளி wales 

௮சு.ரரைக் கொன்று வென்றிபெற்றனென்றும், கைகேசி முக 
லிய அரசமாதரும் விசயங்கொண்டனரென்றும் சர்ந்திரமீரந்த 

AIX, இவருங்கொள் வாரென்க, (௧௦௪) 

ொல்குலமரபிற்றோன்றிச் சூழ்புலகெறியிற்காத்துக் 

கல்வியினறுறைகையபோய விருத்தர்கஞ்சுசச் தின்மெய்யர் 

வில்லுமிழ்மணி:பிற்செய்த வேத திரக்கர த் தாவேற் தா 

நில்லுமினின்மினென்னா நீக்கினாதொடாந் துசெல்ல. 

இ-ள். சொல்குல மாபிற்றோன் றி. சொன் நுசொட்டு வரு 

இின்ற நல்ல மரபிற்பிறக்து, சூழ்புலம் - ஒன்றைப்பற்றுஇன் ஈபுல 

ணைந்சையும், நெறியிர்காச்து - புறம்போகவொட்டாமலடச்கி, 

கல்வியின் றை - கல்வியின் வழியில், சைபோய - வல்லவாாஇய, 

விருத சா - விருச்சரும், கஞ்சுகத் இன்மெய்யர் - கவசம்பூண்ட 

கேகச்தையுடையவரும், வில்லுமிழ் - ஒளியைச் கொப்புளிக் 

இன்ற, மணியிற்செய்சு - மண்யினா ர்செய் ௪, வேச்தஇரக்கர த சா- 

பிரம்பைக்கைபிலுடையவரும் (அகிய சேவகர்கள்), வேக்இர்- தா 

சர்களே, நில்லுமின் நின்மினென்னா-ரில்லுங்கள் ஈல்லுங்களென் 

நு, நீக்கினர் - அவரைவிலக்கினராகி, கொடர்ந்துசெல்ல-தொ 
டர்ந்துடன்செல்ல எ-று. 

தமயந்தி பெண்பாலாசையால், அசற்கேற்ப அவளருசே 

சன்று உபசரறிக்கமாதரையும் பின்பு அ௮ம்மாசுரைச் சூழ்ந் துவர் 

குணஈற்செய்கையுள்ள விருத்தராகிய சேவகரையங் கூறினா 

பென்க. (௧0௮) 

பாயிருண்மேயும்பைம்பொ உ னிலத்தடைப்பராரைச் 
சார்தத், தேய்வையினமுழுகிநுண்டூ சுடுக்துமேற்றேங் 

கோள்வாசத், தாய்மலரனிச்சப்போகு பரப்பியவணிசொ 

ள வீ தி, வேயுறழ்பசியதோளி மெல்லடிபெயாத்இட்டாளே. 

இ-ள். பாயிருள் - பரவியவிருளை, மேயும் - மேய்ன்ற, 

பைம்பொன்னிலச் திடை ~ பசியபொன்படுத்ச பூமியிலே, பரா 
    

* பமரக்குவிரித்தன்ன பரேரம் புழகுடன்' ் எனக்கு Be A பாட்டினை, 
1இருள்படப் பொதுளிய பராரை wir oS ் எனச் இருமுருகாற்றுப்படை. 

யிலும், பரேரம்புழகு, பராரை எனக் கூறியாக்கு இவரும் பராரைச் சாந்தம் 

எனரர். முற்றியலுகர முயிர்வரிற் கெடுதல் எழுத 5திகாரப் புணரியலிற்கண் 

டமைக, ரை தரை என மிட்டல் யெற்று நின்றது.



சுயமவரப் படலம், (5௧௯ 

ரை -பருக.த அடியையுடைய, சார*சம்- சக்கனமரச்திற்கொண் 

டகட்டையார்சேர்தத, தேய்வையின்-கு ழம்பினால், மெழுக-மெ 

மு௫,நுண்தூசு -மெல்லிய வத்திரச்சை, உடுச்து-பரப்பி,மேல்- 
மேலே, சேம்கொள் - சேனைக்கொண்ட, வாசத்து- வாசனை 

யோடுகூடிய, ஆய் - ஆய்க்செடுக்சப்பட்ட, மலர் - விரிர்௪, அனிச் 

சம்போது - அனிச்சமலரை, பரப்பிய - பரப்பியிருக்இன் ற, அணி 

கொள் - அழகசைசஈ்கொண்ட, வி.தி- வீதியிலே, வேய்உறழ் - eye 
இலையொச்ச, பசியசோளி - படியதோள்களையுடைய சமயக் 

யானவள், மெல்லடி. - மெல்லீயபா ச ச்சை, பெயர் தி இட்டாள்- 

தாக்வைச்த நடந்தாள் எ.று, 

ஏ-ஈர்ரரைக்சண் வந்தது. பாய்சல்--பாதசல், மேய்தல் 

விழுங்கல் -சேய்வை- தேய்க்கப்பட்ட த: குழும்பு 

பொன் நான்இல் மாற்றுயர்ந்த சாம்பூகதப் பொன்னென். 

தற்குப் பாயிருண்மேயும் பைம்பொன்னென்றார். மெல்லியபா,ச 

மாகையால், ௮௪ ாரகேற்பப் பொன்னிலத இற சந்சனக்குழம்பாவ் 

மெழுகி௱ண் தாசுடிச்து அனிச்சப்போ து பரப்பிய வீ தியென் ரர். 

பநர்தொடஎன்னும் பாட்டுமுசல் இந்தப்பாட்டுவரையுங் கக 
டாய், பசியதோளியென்னும் எழுவாய், பெயர்த்திட்டாளென் 

னும் பயணிலையைக்கொண்டு முடிந்தது. (௧௦) 

கலக்தொபெழகுஞ்செம்பொற் கதிர்முலைக்கஃரிநல்யானை 

யுலப்பருமதத்தகாணி லுயி ர்குடி. கதன் ரிநில்லா 

நிலத்தலைகாக்கும்வேர திர *க்குகரிக்குகென்னு 

வலகத்தகமூட்டுஞ்செம்பொ னடிச்சிலம்பரற்றச்சென்றாள். 

|இகனால் சிலம்பொலியின் சிறப்புச் 

சொல்லப்படுஇன றத. | 

இ-ள். கலக்தொடு- அபரணத்தோடு, பழகும்-பழகுகஇன் £, 
செம்பொன் - சிவக் ச பொற்பிரகாசம் பொருந்திய, கஇர்- இ 
ணங்களையுடைய, முலை - தனங்களாகிய, சளி-களிப்பையுடைய, 
ஈல்யானை - ஈல்லயானைகளானவை, உலப்பரும் - செடுதற்கரிய, 
மசசத-மதச்ையுடைய, காணில் - Be OTTO உயிர 
குடித்தன்.றி- உயிரைக் குடிச் சாலல்லாமல், நில்லா - கிற்றலைப் 
பெறமாட்டா, (அதலால்) கிலச்.சலை - -பூமியினிடத்து, காக்கும்- 
புரக்ன்ற, வேந்திர் - அரசர்கள், நீல்குகநீங்குக என்னா. நீங் 
கக்கடவீர் நீவ்சச்கடவீரென்று, அலத்தகமூட்டும் -செம்பஞ்சுக் 
குழம்பூட்டிய, செம்பொன் - வந் சபொன்னார்செய்த, ௮டி-பா
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SEBS HE Ber o, லெம்பு - சிலம்புகள், ௮ரற்ச-சத்திக்ச, சென் 

ரூள் போனாள் எ-று. 

தம்மைமேற்சொண்ட பாசங்கள் மற்ற அவயவங்களைச்சுமக் 

துகாச் சல்போல் பூமியைச் சுமந்து காக்கும் ௮.ரசராகையால், 

அ௮வ்வியைபு பற்றி அவரிறலாசபடி ஒரு தீங்குவருமுன்னர் ச்செ 

ரிப்பவரபோல் நிலச் தலை காக்கும் வேங்திர் மூலைக்களி நல்யானை 

யுலப்பருமதத்சகாணி லுயிர்குடிச்சன்றி ரில்லா நீங்குக நீங்கு 

சென்னா அடிச்சிலம் பாற்றவென்ரர். நீங்குக நீங்குகவென் றத, 

வந்ததுவந்தது கூற்றென் தபோல் விரைவுபந்றி வந்த அடுக்மு 

முலைகளுக்கு யானையை உவமை சொல்லுதல் :*கடாஅக் களிற் 

நினமேற் கட்படாமாசர், படாது முலவைமேற் றுஇல்” என்னும் 

திருக்குறளானும் அறிக. சிலம்பொலிச் தவில் நீக்கு தற்குரியோர் 

சொல்லைச் குறித் சலால், தற்தறிப்பணி. (௧௧௦) 

வரிவளைக்குலமும்வள்வார் மங்கல மாரசசன்னற 

பொருசி லைம சனன்வின்னாண்புடைப்பொடும்பொக்கியார்ப்ப 
வீரிதிரைப்பரவையின்ற விளக்கழையனையநங்கை [தாள், 
இருமணியிமைக்குஞ்செம்பொன் மண்டபஞ்செளறுசேர்க் 

| இகளால் சட்யந்தி சுயமவாமண்1_பஞ் சேர்தல் 

சொல்லப்படுகின் ற.து.] 

இ-ள். வரி- இரேகைசளையுடைய, வளைகச்குலமும் - சங்குக் 

கூட்டமும் வள்வார்- இறுச்தியவாரையுடைய, மங்கலமுரசும்- 

விவாக பேரிகையும், சன்னர்பொருசிலை- பொருஇன் ற சருப்பம் 

வில்லேர் திய, மசனன் - மன்மசனுடைய, வில்காண் புடைப் 

பொடும் - வில்லினது குண த்தொனியோடும், பொங்இ-மிகுந்த!, 

ஆர்ப்ப- ஈத்திக்க, விரி- விரிந்த, திரை - அலைகளையுடைய, பா 

வைமீன் ற- பாற்கடல்பெற்ற, விளங்கிழையனைய - தஇிருமாதை 

யொ, ஈங்கை - சமயந்தி, இருமணி- உயாந்தடரதச் இனங்கள் 

பதிச௫, இமைக்கும் - பிரசாசெடுன் ௫, செம்பொன் மண்டபம்- 

சிவக்” பொன்னாற்செய்த மண்டபத்தில், சென்று-போய், சேர்ட் 

தாள் - சோந்தனள் எ-று, 

சங்கு - எட்டுமங்கலங்களுட் சேரலானும் * மணச்சாலச்தும் 

ஊ சப்படலானுங் கூறினர். சமயந்திமேல் விருப்புற்று விவாகஞ் 
  

* மணக்காலத்தும் ஊதப்படல் ''மூதற்சங் கமு.தூட்டு மொய்சுழலா 

ராசை-நடு*௪ங்க ஈல்விலங்கு பூட்டூக்-௭னடைசசங்க, மாம்போ த.௪வது மம 

மட்டோ விம்மட்டோ-காம் பூமி வாழ்ர்தாலம்'' எனச் திருவெண் சாடராய 
ஞாராயெ பட்டின த் துப்பிள்ளையார் திருவாய் மலர்ந்தருளியசனாலு முணர்க,



சுயமவரப் படலம், (௨௧ 

செய்துகொள்ள வரந்திருச்கின்ஈ அனேக அரசரும் இப்பொழுது 

அ௮வளைக்கண்ட சமயமாகையால், காலம்பார் தீ.திருக்ச மன்மதன் 

எக்காலத்தில் இடைவிடாமல் அவர்மேச் பூங்கம்ன யெய்சல்பற் 

றிச் சங்கபேரிசை யொல்வின்னாண் புடைப்பொடும் பொங்கி 

யார்ப்பவென்ருர். (௧௧௧) 

இழமைசுடசெறித்தலானு மிருவி ௪ம் புறையும்வானோ் 

பொழிமலர்பிடைதலாலும் பூசல்வண்டிவா தலானு 

முழைபொருதடங்கட்பேசையு நவினை ச்தெரியக்காணார் 

வ்ைவொடுநோக்கும்வேர்தர் விதிகெருக்குற்றமமாதோ, 

[இகஷல் தமபக்கயைகாண்ட அாசர்செப்கை 
் . க ர றட 

சொல்லஃப்படுகின் ஐ.து.] 

இ-ள். இமை - ௮பரணங்கள், சுடர் - ஒளியை, எறித்தலா 

னும் - விசு சலாலும், இிருவிசம்பு- பெரிய சுவர்ச்கத்டுல், உறை 

யும் - வசிக்கப்பெற்ற, வானோர் - தேவர்கள், பொழி - பொழி 

இன்ற, மலர் - பூக்கள், மிடைசலானும் - கெருங்கு சுலாலும், 

பூசல்-பூசலையுடைய, வண்டு-வண்டுிகள், இவர் சலானும்-மொய்ப் 

பதனாலும், உழைபொரு - மானையொச்த, சடங்கண்பேதை- 

விசாலம்பொருக்இிய கண்களையுடைய கமயங்இியின நு, உருவினை- 

வடிவை, செரியச்காணார் - தெரியும்படி பாராராக, விழைவொடு- 

விருப்பொடு, நோக்கும் - பார்க்கின் ற, வேந்தர் - நரசருடைய, 

விழி- விழிசசானவை, நெருக்கு ீற- மெருக்கமடைக் சன எ-று. 

இழைசுட ரெறித்தல் முசலிய காரணங்கள் மூன்றும் பொ 

துப்படகச் கூறினும், இழைசட ரெறித்தலாற் பார்ச்சற்குக் கண் 

கூடிவிழி நெருக்குற்ற வென்றும், மலாரமிடைதலானும் வண்டி.வர் 

தலானும் உருவினைச் செரியக்காணாரென்றும் கொள்க. உரு 

வினைச் தெரியக்காணாராயிஞம், வெறுப்பின் றி விழைவினால் 

அனேகர்நோக்குசலால், அவர் விழிகள் நெருக்கமுற்றன வெளி 

னும் அமையும், உழைபொரு தடங்க ணென் றஐதனால், மான்பார் 

வையை மாசர்கண்பார்வைக்கு உவமை சொல்லு சலன் றி மானை 

யே ௮வர்சண்ணிற்கு உவமை சொல்லுசலுமுண்டு, அது “கற் 

றை வார்குழ லாய்ச்சியர் கயல்விழி முகத்தின், பெற்றி யொப் 
புறப் பெருங்குருக் துச்சிமேற் ராவி, யொற்றை மானுடைச் கலை 

மதி யசனிற லுறங்கு, மற்றை மானையும் பற்றுவான் கதிர்ச்சை 

யால் வருடும்.” இசனாலறிக. (௧௧௨)



(௨.௨ | நைடகம், 

அறற்கருங் உந்தற்பேதை யணிகளிற்கரிபசோதி [த 

பெறுக்குன்மணியின்றோற்ற மெறி திரைக்கடலின்மொய்த் 
விறற்ச இர்வடிவேல்வேர்தர் விழைவொடுகோக்குங்கண்கள் 

பபறிப்பரியனவாய்மெய்யிற் பதிர்தனபோலுமாதோ, 

[இதனால் தமயந்தி ஆபரணங்களில் dos shar spar 

விளஃகஞ் சொல்லப்படுகின் ற_து.] 

இ-ள். அதல் - கருமணலையொத்ச, கருங்கூக்சல் - கரியகுழ 

லையுடைய, பேசை - தமயந்தியினது, அணிகளில் - ஆபாணங் 

களுக்குள்ளே, கரியசோ தி-நீலவொளியை, எறிக்கும்-லிசுஇன் ற, 
ஈனண்மணியின்றோற்றம் -நல்ல நீலாச்தினச்தின்காட்சியானலை, 

எறிதிசை - தலையெறிகின் ற, கடலின் - கடல்போல், மொய்த்ச- 

மெருங்கப்பெத்ற, விறல் -பெருமைபொருந்திய, கதிர்- கிரணங் 

களையுடைய, வடிவேல் - வடிச்ச வேலையுடைய, வேந்தர் - அரசர் 

ள், விழைவொடு - விருப்பச்தோடு, கோக்கும் - பார்க்கும், கண் 

சள் - கண்களானவை, பறிப்பரியன வாய் - வாங்கு தற்கரியவா௫, 

மெய்யில் -சேகத்திலே, பதிந்சனபோலும் - அழுக தினபோலு 

iM SOT எ-று. 

மாது ஒ- அசைகள் வடி-கூர்மையென்னலுமாம். மெய்-மங் 

கலமொழி பேசை- பருவமுணர்ச்தாது பெண்ணெனசின் ற.த. 

அணிகளிலேகவமணிகளும்அழு,ச்தியிருக்க நீலமணிச்சதோற் 
சிச்சைச் சொல்லியது சமயக் தியைப்பார்க்ரும் அரசர் கண்களா 

யுவமை யாக்குசர் சென்ச. சமயந்இயி னணிகளிற்பதித்த நீலம 

ணிகளில் அரசர் பார்வையைச் குறித்சலால் தற்குறிப்பணி. () 

வஞ்சமொன்றின்றிவேற லரிதெனவதுவைகாட்டி. 

விஞ்சையின்புணர்ப்பாற்கூற்மை விளங்கிழைவடி.வமாக்கி 

யெஞ்சலிலுலகமன்னர் யாரையுமொருங்குகொல்வான் 

செஞ்சுடர்வயவாள்வேந்தன் மீவினையிழைதக்ததென்பார். 

[ இதனால் ரசர்கூறுதல் சொல்லப்படுகன் og} 

இ-ள். வஞ்சமொன் றின் றி-வஞ்சனையொன் நில்லாமல்,வேசு 

லரிதென - நம்மால் வெல்லப்படுச லரிசென்றெண்ணி, வதுவை 

நாட்டி - சுயம்வரமென் றுகாட்டி, விஞ்சையின் புணர்ப்பால், மந்தி 

ரவிச்தையினுடைய சம்பந்தத்தால், கூற்றை - யமனை, விளங்க 

மை வடிவமாக்கி - தமயந்தியினுருவமாகச் செய்து, எஞ்சவில்- 

குறைவில்லாச,உலசமன் னர்யாரையும் - இரிலோகத்திலுமுள்ள



சுயம்வரப் படலம், ௫௨௩ 

அ ரசரனைவரையம், ஒருங்கு கொல்வான் - ஒருசேரச் கொல்லும் 
படி, செஞ்சுடர் - செய்யகரண சசையுடைய, வயவாள் -வெற்றி 

பொருந்திய வாட்படையையுடைய, வேக்சன் - வீமனானவன், 

இழைச்சது-செய்தது, தீவினையென்பார் - தீவினையாகு மென் 

பார்கள் எ-று, 

லீமன் வஞ்சகஞ்செய்து கொல்லகினைச் சது யாசன்பொருட் 

டெனில் தனக்கு வவமைமிக்கருப்பினும் படையெடுத்து ஈம் 

மைச் தனிச்சணி வெல்வதற்கு நெடுங்காலஞ் செல்லுமென்றும் 

அங்கனஞ்செல்லினுந் தன்னின் மிச்கவரு மிருப்பாரென்னுவ் 

கருச்தால் வெற்றியாகுமோ அகாசோவென்றுங் கருதியென் ௪. 

இதுமுதல் கான்குபாட்டுக்சகள் தமயந் தியைச்சண்ட அரசர்கள் 

சசால்வீயன வென்ச, (௧௧௪) 

தொண்டைவாய் முத்தமா ரற்று,ியிடையறன்மென் கூந்த 

லொண்மடொடி.வனப்புவாய்ந்தவு நவுநங்கண்களாரக் 

கண்டுமிவியந்துநெஞ்சங்களிப்புறவொற்றா கூறப் 
ட ட oO e ச « * ட 4 e ச 

பண்டுசாங்கேட்டவாழ்றிற்ப தின்மடங்காயிற்றெனபார். 

டுத:வுமது. 
இ-ள். தொண்டைவாய்-கோவைக்சனிபோன் ற வாயையும், 

முத்தால் - முதிதையொச்தபவ்லையும், துடியிடை - உடுக்கை 

யையொசத்த இடையையும், அறல்மென் கூந்தல் - கருமணவே 

யொத்த மெல்வியகூந்தலையுமுடைய, ஒண்தொடி - தமயந்இயி 

ன த, வனப்புவாய்ந்ச- அழகுபொருந் திய, உருவு-வடிவை, vio- 

நம்மூடைய, கண்கள் ஆர- கண்கள் BRE Bou pr, கண்டுழி-சண் 

டவிடத் தில், வியந்து - அதிசயித்து, மஞ்சம் - மனமானது, 

களிப்புற - களிப்பையடைய, ஒற்றாக.ற-ஒற்றாசொல்ல, பண்டு- 
முன்னே, காம் - காம், சேட்டவா ந்றில்-கேட்டவகையில், பதின் 

மடங்கு -பத்துமடங்கு, ஆயிற்றென்பார் - மேலாயினசென்பார் 

கள் எ-று. 

வியந்து ப தின்மடங்காயிற் றென்பாரென்ச. மடங்கு-பாகம். 

சமயந்திக்குச் தம்மோடு ஒற்நர்கூ.றிய அழசனும் இப்பொ 

முது பதினமடங்கு அதிகரித் இிருச்சக் சாண்டலால் அரசர்க்கு 

மோகமும் அவ்வள வாயிற்றென்பது கருத்து. (௧௧௫) 

 வள்ளுறைகழித்தவொள்வாண்மாறிவைத்தனையவுண்க[0ரோ 

ணள்ளிக்கொண்டுபிரையின்னே யழுந்திடா தொழியினன்



(௫௨௪ நைடதம். 

தெள்ளமிர் தனையதீஞ்சொற்சேயிழையுக்தரியத் 
துள்ளுறைகொடியகூற்றமுயிர்குடித்திரவென்பார். 

இதுவுமது. 

இ-ள். வள் - கூர்மைபொருந்திய உறைகழிச்ச- உறையி 

னின்று நீக்கயெ, ஒள்வாள் - ஒளிபொருந்கதியவாளை, மாறிவைசத் 

தனைய --மாறிவைச்தால் ( அையொக்சு), உண்கண் - மையுண் 

டகண்களானவை, உயிரை - வியை, அள்ளிக்கொண்டு - கையி 

aver ரிச்கொண்டு, இன்னே-இப்பொழுதே, அருந்திடாது- உண் 

ணாமல், ஒழியினன் மோ - நீங்களொலன்றோ, செள்ளமிர் துஅனைய- 

செளிவுபொருக்திய அமிர்தத்சையொக்க, நீஞ்சொல் -மதுரம் 

பொருந்திய சொல்லையுடைய, சேயிழை- தமயந்இயின து, உத 

ரீயத்துள்ளுறை - மேபற்போர்வைக்குள்ளேயிருக்கும், கொடிய 

கூற்றம் - முலைகளாகிய கொடியகூற்றம், உயிர-அவியை, குடி 

இிசிவசென்பார் - பருருவழென்பார்கள் எ-று. 

வள் - கூர்மைப் பொருடரு முரிச்சொல். வைச்சது என் 
பதில் ௮- என்னுஞ் சரரியையுந் துவ்விகு இயுந் தொக்கு ரின் 

றின... இன்னே என்னும் புடைச்சொல் காலப்பொருளில் வக் 

சது. அன்றோ - என்பசனை அன்று ஓ என அசைகளாகக் 

கொள்வதன்றி, தேற்றப்பொருட்டில்வந ச இடைச்சொல்லாகக் 

கொள்வதுமாம். கூற்று என்னுஞ் சொல் அம் சாரியை பெற்று 

நின்றது. அள்ளிக்கொண்டு உயிரை யருந்துதல்பற்றிக் கண் 

களுக்கு வாளையுவமையாக்கினார். கொல்பவன் மறைந்து வருவ 

னென்பதுசோன்் ற, சனங்களை உச்தரீயச் துள்ளுறை கொடிய 

கூற்றமென்ருர். தமயந்தி சண்களுச்கு உயிர் தப்பாசென்பது 

கருத்து. (sea) 

முருக்துற தினியமூரன் மும் முலைப்பசியவேய்தீ தோட் 

கருந் தடங்கண்ணிசெவவாய்கமழ் திரையமிழ்தமாந்த 

வருக தவம்புரிந் தோமண்ணிலராச ரோவமரரேயோ 

தெரிந் திலமென்னமாழ்௫த் தருமரலெய் இகிற்பார். 

இதுவுமது. 

இன், முருந்து- மயிலிறகனடியை, உறழ் -ஒச்ச, இனிய- 

இணிமையையுடைய, மூரல் - பற்களையும், முூஇழ் - அரும்பை 

யொச்சு, மூலை- தனங்களையும், பசியவேய் - பூய மூங்கே 

மொச்ச, Cara - சோள்களையும், கருக் சடங்சண்ணி- கரிய



சயம்வரப் படலம், ௫௨௫ 

பெரிய கண்களையுமுடையசமயக்்தியினுடைய, மெவ்வாம்-சவக் ௪ 

வாயாகயெ, சமழ் -மணக்கஇன் ற, திமை-பார்கடலிற் றோன் றிய, 

அமிழ்தம் - அமிர்சச்சை, மாந்த-புசிப்பகர்கு, அருக்தவம்புரிட் 

தோர் - அரியசவச்சைச்செய்சவர், மண்ணால் - பூமியிலஞம் 

இன்ற, ௮ரசரோ '- அரசருக்கு ளொழுவமோ, அமரரேயோ- 

சேவர்ச்கு ளோருவபோ, தெரிந்திலமென்ன -யாம் இ.றிந்தில 

மென்று, மாழ்கி-மயங்கி செருமரலெய்தி- சுழற்சியடைந த, 

நிற்பார் - ரிர்பார்கள் எஃறு. 

ஒருவராபினும் அருந்தவம் புரிந்சோராகசையால் அவ்வுயாவு 

பற்றி அவரைப் பன்மை லிகுதியாற கூறினார். சவம் புரிந்கவா 

இன்னாரென்று செரிஈசால் மற்றையவர் மாலைசரிக்கும்போது 

இங்கனமிருக்ு அவமானப்படாமல் சம்மிடங்களித் சோலா 

மென்பது கருத்து. ௮ முன்னே செரியாமையால் மாழ்கித் 

செருமாலெய்தி சிந்பாரென்ளுர். (௪2௪) 

அளிய சீறடி BS OW) a ame a Bind » ர] ந்தர் மர ய்து 

ந . ரூ. . * உர க aD . ட் 

விமாம துத்துளிக் குககிணடார ம வந்த் னே மாக யைன்பார் 

வளர் முலைப்பா.ரங்கண்மிம் வண்டி hi) gfe நட்டி. த 
ர . . an \ aN ச ச ௪ 6 . . 

தளரிடைக்கி௰க்கண்செய் இது யோ கொடி. யென்பார். 

இதுவுமது. 

இ-ள். அளிய- அளிசலையடையவாயெ, சீஈடிகள் றிய 

பாசங்கள், கோவ-கோவையடைய, அணிஈ்சமேல் - அணிச்சபல 

ரின்மேல், ஒதங்கச்செய்ச -௩டக்கச்செய்ச, விளை-வியாஇன் ற, 

மதுத்துளிக்கும்-சேன்றுளிக்கின்்ஈு, தண்- குளிர்ச்॥ிபொருக 

திய, கார் - மாலையையுடைய, வே சனே - வீமராாசனே, கொடிய 

னென்பார் - கொடியவனென்பார்கள், வளர் - வளரப்பெற்ஈ, 

முலை - தனங்களினுடைய, பாரங்கண்டும் - சுமையைக்கண்கிம், 

வண்டு - வண்டுகள், இமிர் - ஓலிக்கப்பெற்ற, தெரியல் சூட்டி- 

மாலையைச்சூட்டி, சளர் - சளரப்பெற்ஈ, இடைக்கு - மருவ் 

குலுக்கு, இடுக்கண்செய்த-வரு தச தமைச்செய்த, சாயரே-தாய் 

மார்களே கொடியர் என்பார் - சொடியரென்பார்கள் எ-று. 

இடுங்குகண் - இசெசண் என மரூஉவிற்று. அனிச்சமலர் 

மென்மையவா யிருப்பினு மாசர் அடிக்கு வருத தஞ்செய்யு மென் 

பதுபற்றி ௮னிச்சமே லொதங்கச்செய்ச வேந்தனே கொடிய 

னென்ளூர். அது “அனிச்சமு மன்னச்தின் நூவியுமாச, ரடிக்கு



௫௨௬ கைடதம். 

ெரிஞ்சிப்பழம்'” இசனாலுணர்க தந்தைக்குப் பெண்கள் வருத் 

சம் தெரியாவிடினும் தாயருக்குந் செரியாதசென்பார், முலைப் 

பாரங்கண்டுந் தெரியல்சூட்டித் சளரிடைச் இடுக்கண் செய்த 

சாயரே கொடியரென்ரூர். சாயரெனப் பன்மையாகக் ROE 

லால் பாரராட்டெந்காய், ஊட்டுந்தாய், மூலைத்தாய், கைத்சாய, 

செவிலிச்சாய் என்னும் ஐவரையுங் கொள்க. (௪௪௮) 

ஏழுறுமன்னாயாரு மினையன ௩உறப்பைம்பொன் 

காமமேசலைகளார்ப்ப மணிச்சிலம்பொலிப்பச்செய்ய 

காமர்வாண்மகையசெவ்விக் காந்தளஞ்செங்கைகூப்பிக 

காமவேற்றடங்கணலலா டாகையைத்தொழு துநின்றாள். 

இன். எழுறும்- இன்பமடைகின் ற, மன்னாயாரும்- அரச 

ரனைவரும், இனையன - இப்படிப்பட்ட வாரச்தைகளை, கூர- 

சொல்ல, பைம்பொன் - பசியபொன்னாரற்செய்ச, வாமம் - அழகு 

பொருக்் திய, மேகலைகள் - மேசலாபாணவக்கள், அர்ப்ப-சத இக்க, 

மணி - ஈவமணிக எளிமைக்கப்பெற்ற, சிலம்பு - பாதசாலங்கள், 

ஒலிப்ப - ஒலிக்க, செய்ய- வந்த, காமர் - அழகு பொருக் திய, 

வாள் - ஒளியையுடைய, முகைய- அரும்பை யுடையன வாஇிய, 

செவ்வி- செவ்வியையுடைய, காந்சளஞ் செங்கைகூப்பி - சாம 

தீண் மலரையொச்த செவக்தகைகளைக்குவிச் த, சாமம் - வெற்றி 

மாலையைத்தரிச்ச, வேல் -வேலையொதச, சடங்கண் - விகாலம் 

பொருந்திய கண்களையுடைய, நல்லாள் - தமயந்தி யானவள, 

சாதையை- தந்சையை, தொழுதுகின்றாள் - வணக்கஞ்செய்து 

நின்றனள் எ-று. 

ஏமமென்பது--ஏம் எனச் கடைகுறைந்து ரின்றது. மன்ன 

ரெனப் பொதுப்படச்கூ றலால் இரிலோகக்கரசரையுங்கொள்ச, 

லீமனுடைய ஆணைப்படி ௩டக்கவேண்டியவைகளாகையால் அக் 

குறிப்புக்சோன்ற அவனை சமயக்தி வணங்கினளென்க. (௧௧௯) 

சேவடிகொழு.துநின்ற தெரிவையைமகஇிழ்ர் துகோக்கி 

மூவுலகாளும்வேக்கத ரொருவ நிஇிரண்டுமெய்த்தார் 
யாவசேயிவசையெண்ணி யினையரென்றுரைப்பாரென்னப் 

பூவைபோன்மேனியானை கினைந்தனன்புலவுவேலான். 

| இதனால் வீமராசன் செய்கை சொல்லப்படுகன் ற.து.] 

- இடன், சேவடி - தன்னுடைய வட் பாதங்களை, தொழுது 

நின்ற வன வ்கிறின் , செ.ரிவையை - சமயம் தியை, ம௫ிழ்க்த-



சயமவரப படலம, (aa. st 

மகிழ்ந்து, நோக்கி - பார் ச்ச மூவுலகாளும்வேர்தா்-இரிலோக ச 

நிலுமுள்ள அரசர்களும், ஒருவழி - ஹரிடச்தில, இரண்டு-கூடி, 

மொய்த்தார் - Dagwialeot vet யாவர் - எவர்கள், இவரை - இங் 

வரசரை, எண்ணிஃகினைத்து, இனையமென்று-இத்சன்மைய 

பென்று, உரைப்பாமான்ன - சொல்லுவாரென்று, பூவைபோன் 

மேணியானை - சகாயாமலனாயொச்த வண்ண சடையுடைய கார 

ணனை, புலவுவேலான் - வீமராசன், சினைததனன் - நினைந் 

தீரன் எ-று, 

எ- லினா. இரிலோகச்்த.சரு நெருங்கியிருக்கின் ஐ படியால் 

இவர் இன்னாரொன்று தெரிந்து சொல்லுசற்குச் சேவராலன் நி 

மனணிசரா லாசாசென்பசைகச்கருஇ வீமன் இருமாலை நினைந்சன 

னென்க. வீமன்தெரிவையைகோக்கி Work go Cer ot Ea LBs: 

மன்னவனினைவையோர்க்து வண்்டுழாயலக்கன் மார்பன் 
ரன்னில் டு அடத ரின். ? ௪ துர, கதம், SC samme ores 

கன்னவிற்களிந்த ரிஞ்சொற ற் கலைமக௱ன்.றுயாரே 

யின்ன Drain Deven a Quran mB UF DO pPEDOsF HHS go. 

| Qa nev இருமா லின.ஐ செய்கைசெல்லப்! (டுகன் 5 ழ், ] 

இ-ள். மன்னவன் - வீமராசனுடைய, நினைவை யோர்ந்து- 
கினைப்பையறிஈது, வண் துழாயலங்கல் - வளம்பொருந்இதிய துளப 

மாலையை யணிந்த, மார்பன் - மார்பினையுடைய நாரணனான வன், 

தன்றுடி - தனதுபாதங்களை, தொழு துரின் ஐ- வணங்கிரின் ற, 

சதுமுகதி சேவைகோக்கி - பிரமசேவனைப்பார்த் து, கன்னவில்- 

கரும்பைகச்காட்டிலும், கனிந்த - சுவைமுதிர்க்ச, திஞ்சொல்-ம.து 

ர வார் தசையையுடைய, கலைமகளன் றி- நாமகளல்லாமல்,இன்ன 

மான்று- இச்சேயச்தெெென்று, இவரை - இவ்வரசரை, எண் 

கி நினைத்து, ஏக் இழைக்கு - தமயந் இக்கு, இசைக்கும்-சொல் 

லுகின் ற, நீரார்- தன்மையையுடையவா, யார் - யாவர் எ-று. 

ஏ- வினா, மற்றையர்ச்கு இவர் இன்னாரென்று தெரியி 

ae சொல்லுசலரிதாதலாற் கலைமகளன் றியாரே பின்னொன் 

றிவரையெண்ணி யேர்திழைக இசைக்கு நீராரென்றார். சொல் 

விற்குக் கன்னலிற்கனிந்சவென்னும் ௮டைகொடுத்ததும் அது 
பற்றியாம். (௧2௪) 
என்தலுமலரின்மேலோனிளகிலாவெதிக்குமேனி 
மன்றலங்கரிய் உர்தல் வாணிவாண் மகத்தைநோக்கிச் 

சென்றுகீயரசர்வெர்ளத் இரளினைவிசாப்பனீன்ற 

பொன்றிகழ் முூலையினாளுக் குரையெனப்பு வியிற்போர்சாள்,



(௨௮ ப OL FLD, 

[இதனால் பிரமன் eri ser ஏவல் சொல்லப்படுகின்ற த.] 

இ-ள். என்றலும் - இப்படியென்று சொன்னவளவில், மல 

ரின்மேலோன் - பிரமசேவனைனைவன், இ௱ரிலா - இளமைபொ 

ருக்திய நிலவிமனொளியை, எறிக்கும் - வீசுகின் ற, மேனி - இரு 

மேணியையுடைய, மன்றல் - வாசனை பொருந்திய, அம்-அழடய, 

கரியகூர்சல் - கறுச் ச கூரசலையுடைய, வாணி - நாமகளுடைய, 

வாள் - ஒளிபொருந்திய, முகச்தைநோக்கி-முகச்சைப்பார் த.ஐ, 
நீசென்று - நீபோய், அரசர்வெள்ளம் இரளினை - டுராசகூட்டத் 

திரட்சியை, விதர்ப்பனின் ற-விமன்மிபற்ஈ, பொன் இகழ்-பொன் 

போன்ற தேமல்விளங்கிய, முலையினாறாக்கு-சமயக்திக்கு, உரை 

யென - சொல்லென்றுசொல்ல, புவியில்-பூமியியல, போர்சாள்- 

வந்தாள் எ-று, 

மனிசப் பிறப்புற்ற விமனேனும் தமயக்இியேணும் அருக் 

சுவம்புரிர்து சும்மை வேண்டா இருப்ப நாரண னேவலாற் பிர 

மன் காமகளைவிடிப்ப அவள் விளரைநக்து மோறவால், தந் ச வார்த் 

சையை மைக்சன் கடவாமையும் கணவன் மொழியைச் அணைவி 

யிகழாமையும் பெறப்பட்டன. உரையென அவள் புவீயிற் போக் 
சாளெனக் கொள்க, (௧௨௨) 

போந்தவள்வண்டுமசாப் பொன்னரிமாலையோடும் 

வார்ந்தசேமாலைதாழ்க்ச வறுவைமண்டபத்தின்மேவி 

யேந்தெ:திலெருத்தங்கோட்டி சாணொடிமிறைஞ்சிகின்ற 

கூர் தலம்பிடிக்குவேர்கர் குலமுறைகொக்கலுற்றுள். 

இ-ள், போந்தவள் - அப்படிவந்ச நாமகள், வண்டு மூசா- 

வண்கெளால் மொய்க்கப் படாச, பொன்னரி மாலையோடம்- 
பொன்னரிமாலையுடனே, வார்ட்ச- நீண்ட, சேகம் - வாசனை 

பொருந்திய, மாலை சாழந்ச - மலர்மாலைகள் தாழப்பெற்ற, வது 

வை மண்டபத்தின் - விவாகமண்டபச்தில், மேவி - பொருந்தி, 

ஏந்து - தாங்கிய, எழில் :- அழகுபொருந்தய, எருச் தங்கோட்டி- 

தலையை வணங்கக் கொண்டு, நாணொடும் - நாணச் சோடும், 

இறைஞ்சிசின்ற - தொழுதுறின் ற, கூக்தலம்பிடிக்கு - சமயக் 

திக்கு, வேக்சர் குலநமுறை - அரசர்மரபினை, களகச்சலுற்றாள்- 

சொல்லத் தொடங்கினாள் எ-று. 

எருத்தங்கோட்டலும் காணுறலும் மாசர்க்குச் சுபாவமாயி 

லும் மாமகள் தஇரிஷூர்.ச திசளில் ஒராஊர் ச தியினடைய சேவியாத



- சுயம்வாப் படலம், ௫௨௯ 

லால், அவளிடச்திலே இரைஞ்சயெனத் சமயந்திக்கு வணகச்ச 

முஞ் சொல்லப்பட்ட. கூந்தலம்பிடி யென்பது அதுபோன்ற 

ஈடையையுடையவளெனத் தமயந்திக் காசலால் உவமையாகு 

பெயர். இணி ௪௨-பாட்டால் ரசர்களை வெவ்வேறு சொல்லச் 

Ogre அ.றபாட்டால் தேவர்களைச் சொல்லு சல்சாண்ச. () 

சேயரிசிரந்திரண்டசெழுங்கடைமழைக்கட்செவ்வாய் 
மாயி, நஞாலம்விற்காம்வரு முலை தத ரிவைகேட்டி 
உ யாயிரங்க Dis J OM FULL) 5 AIT LOG ரலம்போர்த்த 

| ஈயிருள்பருரு ரூசெ ங்கேழ்ப்பரி தியிவவிருந்தேேதவே. 
இ-ள். சேயரி- செவ்வரிகள், ௪௫-௫௧ றப்பெற்று, ரீண்ட- 

கெஃயெ, செழுங்கடை - செழுமைபெற்ச கடையையுடைய, 

மழை - குவிர்ச்சிபொருந்கிய, ஈண் - கண்ணையும், செவ்வாய்- 
சிவச வாயையும், மா - மசத சாகிய, இரு - பெரிய, ஞாலம்-பூமி 

யை, விற்கும் - விலைசெய்யும், வருமுலை - வளர்கின்ற சனங்களை 

யுமுடைய, செறிவை - தமயக்இயே, கேட்டி - நீ கேட்பாயாக, 

ஆயிரங்கதிர்கள் ௮௪- அயிரங் நொணங்களை விர, அங்கண் — அழ 

கிய இடத்தையுடைய, மா ஃ மகத்தாகிய, ஞாலம் - பூமியை, 

போர்கத - மூடிய, டாயிருள் க பாவியவிரளை, பருகும் - குடிச் 

கின்ற, செங்கேழ் - செக்நிறச்சையுடைய, பரிதி- சூரியன், இவ் 

விருந்த தேவு- இருச்சுவேயற்ற இத்சேவன் எ-று, ஏகாரம்-ஈற 

நசை, 

பூமியைவிற்றால் சமயக்திமுலைக்கு விலையாகுமென்பார், ஞா 

லம்விற்கும் வருமுலை யென் ரர். பூமியைவிடப் பெரிதும்வவிதும் 

பொறுமை யுள்ள ௫ம் வளமுள்ள கம் வேறொன்றில்லை யென்ப 

சர்குமாயிருவென்னும் அடைகள் கொடுக்கப்பட்டன. ௮து:'ெரி 
  
  

* யிங் ஈ9ர்களுள் கானூறுஈதிர் மனழபெய்விச்சும், மூர். நாறுவெயில் 

வீர்க்கும், எஞ்யெ முக்நூறு கதிர்கள் பனிமு சலியனவ்றைப் பெய்லிக்கும் 
அது வெய்யவன் கரா ளாயிர மவற்றின் விளங்சொளிக் கதிர்கணஹூ£ று- 

பெய்ம்மழைபொழியம் Sa gop நாறு பிறங்கொளிக்சதிர்வெயில் சிரிது, 

லையகரு£ழு.து மமைவளஞ்சாககும் வயங்குமுக் தாறு வெங்க திர்க-ையசென் 
மல மலர்முகங்கருக வளிபணிக்குறுக் தளி கீசம்'' என்னுக் கூர்மபுராணச் 

செய்யுளிற்கண்டாம். ஆயிரங் ஈதிர்களுள் ஏருரெணஞ்ரதன, வையா 

வன-சுசுமுனை, ,நரிரோசம், விசுவைவீசம், கார்யமம், வசாம, அறுவாவச, 

ச.வராட்டு என்பன, இவையிற்றுள் முதலிஈண்டும் புதனுக்கு ஒளிகொடுக்கும், 

விசுவைவிசம் வெள்ளியை விளர்கும், வசாம், SEDO என்பன பூமியை 
விளக்கம். Gan we ores ce கதிர் வீயாமத்தை LO DIO) 5 gOS LD. Feu 

ராட்டுச் சனிக்மோம்கு ௨ளிசொடுக்கும் என்க, ஆயிரம்என் ஐது சூரியயாணன் 
களுள் விசேடமுடையவற்றை பென்ப.து, என்னை? அவற்றிற்கு மேதுக் கதிர் 

களுளவென்று புராணங்கள் புகலீனாம்.



Chae நைடதம், 

வரூம் பெருமையுந் தண்மையும் பொறையும், பருவமூயற்சி யள 

விற் பய் சலு, மருவிய ஈன்னிலமாண்பா கும்மே.” இசனாலறிச. 

பூமியை மூடிய இருளையோட்டிச் கண்களுச்குச் செரியச்சக்க 

*ரிலரீர் முதலிய வெல்லாப் பொருள்களையும் மாடோறுங் காட்டி 

இன்ற ஈன் றிதோன் றச் சூரியனை ஆயிரங்கதிர்கள் வீசு 'யங்கண் 

மா ஞாலம்போர்தத பாயிருள் பருகுஞ் செங்கேழ்ப் பரிதியென் 

ரூர். (௧௨௪) 

பண்ணமையினியதிஞ்சொற்படாமுலைப்பாவைகேண்மோ 
கண்வழுக்குறுகண்சோ இக்கலைகிலவெறிப்பவல்லான் 
ata woo) DOF Fern or DBRS SC gases 

* விண்ணவர்க்சமிழ் தம்ம தவெண்க இர்க்கடவுராமால், 
இ-ள். பண் -இரசை, அமை - பொருந்திய, இனிய - இனி௰ய 

வாதிய, தீஞ்சொல் -மதுரவார்்ச்சையையுடைய, படா. சாயாத, 

முலை - சனங்களையுடைய, பாவை. சமயக்தியே, சேள் - கேட் 

பாயாக, கண் -ஈண்கள், வழுக்குறு - கூசுகின் ற, சண்-குளிரக்சி 

பொருந்திய, சோதி பிரகாசச்சையுடைய, கலை- சோடசாக$லை 

சுளும், சிலவெறிப்ப - ஒளிவீச, வல்லான் - வல்லவனால், மண் 

ணிய - ஓப்பனையமைந்க மணயிற்செய்ச இர ச் இனங்களாற்செய் 

யப்பட்ட, வான் - பெரிய, சவிசு - ஆசன சஇல், இருக் சசேவன் - 

இருச்சலையுற்தேேசேவனணானவன், விண்ணவர்க்கு - சேவர்களுக்கு, 

அமிர்சமீர்த - அமிர்சத்சைக்கொடுச்ச, வெண்கதிர்க் கடவு 

ளாம் - சந் இரனாரும் எ-று, 

வல்லான் செய்த தவில் கலைரிலவெறிப்ப விருர் சேேசேவனெ 

னச் கூட்டுச. சந்தினுடைய கலைகளை அ௮பரபக்கச் அப் பிரசமை 

மு சலாகச் சொடங்டுப் பஇனைந்து இதியிலும் அகனிமுதலாயி 

னோருண்பர்; பூர்வபச்கத் திலும் அப்படியே கலைகள் வளரும், சே 

வர்களுண்ணும்படி சன்னுடைய கலைகளைச் சந்திரன் சருசலால் 

விண்ணவர்க் கமிழ்சமீ௩்த வெண்ச திர்ச் கடவுளென்ருர். (௧௨௫) 

ஊர்சுணங்கணிர் துவிம்மியொழுகொளியாரஞ்சூடி. 
யேர்கனிந்தொழுகும்பொம்மலிளமுலையணக்குகேட்டி 
கார்புனைமெளலிவேய்ர்.து சணப்பிலா திருக் தேவர் 

மாசனில்வனப்புவாய்ந்தமருத்துவத்தலவர் தாமே, 
  

Bx விண்ணவர்ச்கு ௮மிழ்தமீதல்--!'திங்களஞ்செல்வன் Warn caus 
ீதரிற்றிரிதரு சில்லியோர் மூன்றா-மங்கதிற் பிணித்ச வாம்பரி பத்.துக்குருக் 
தின் மென்மலர் நிறமாகும்-வெங்கதிர்ப்பரிதி சுசுமூனையென்னுக் கதறினால் 
வளரும் வெண்டிகங்கள் - புங்கவாதினமோர் கலையருக் துதலாற் பொழிகதிர் 
மழுங்கமெய்தேயம்'' என்ற, தனாலமிக,



சுயமவரப் படலம், . (நி௩௧ 

இ-ள். ஊர் -பரவுனெ த, சுணங்கணிக் து-ேே சமலையணிகஆ் த, 

விம்மி-பருச்து, ஒழுகொளி- ஒளியை வீசுன் ற, ஆரம்-மூ.த்.து 

வடத்தை, குடி.- சரி. துச்சொண்டு, எர்- அழகானது, கனிந்த- 
தேதிர்ந்து, ஒழுகும் - ஒழுகுகின்ற, பொம்மல் - பொலிவுபெற்ற. 

இளமுலை - இளமைபொருந்திய தனங்களையுடைய, ௮ணங்கு- 

சமயந்தியே, கேட்டி -கேட்பாயாக, தார் - மலர்மாலையை, புனை - 

08 6, மெளலிவேய்ந்து - ரீடச்தை யணிர் த, தணப்பிலாத- 

இணைபிரியாத, இருர்சதேவர் - (இங்) கிருத்தலையுற்ற தேவர் 
கள், மாரனில் -மன்மதனைச்காட்டிலும், வனப்புவாய்க்த - அழகு 

பெற்ற, மருத்துவத் தலைவர் - அுவினிதேவர்கள் எ-று. தாம்- 

ஏ -அசை,. | 

எப்பொழுதும் இருவரும் இணைபிரியா இருசசலால் ௪ணப் 

மிலா திருந்சவென்றும், அழெெ மிச்கோராகலால் மாரனிவ் 

வனப்புவாய்ந்சவென்றும், சேவர்களுச்கு வியாஇ தீர்ப்பவர்களிற் 

நலைமையுடையவாாகையால் மருத்துவத் தலேவரென்றுஞ்சொல் 

வினார். சேவர்களுக்கும் வியாதி யுண்டோவெனில் உண்டு, அது 

வலாரிகோள் வாசுகோயன் வண்மதி ஈயகோயாளன், சுலாவுறு 

வெட்புகோயிற்ரொடச்குண்டான் றக்சடுனன்பா, னுலாவுறுகாவி 

லாச மூடவனே யுரங்சொண் மர்சன், சலோசர நோய்க்கோட் 

பட்டான் றண்புனற் கரையன்மாதோ? பன்னும் சணிகைப்புரா 

ணச் செய்யுளான நிக. (௧2.௬) 

எண்ணமேகலையாய்மற்றுன்வருமுலைப்போகம்வேண்டி 

யெண்ணிலராகியிப்பாலினிதுவிற் ரிருந்தோரெல்லாம் 

விண்ண வ.ரப்பாற்பைம்பொன்வியன் றவிசிருக் தே தவா 

பண்ணமை தஇவவினல்யாழ்பயின்ற & காந்தருவவேக்தர், 

இ-ள். வண்ண மேகலையாய் - அழகுபொருகந்்திய மேசலாபர 

ண,ச்சையணிஈ ச சமயந்தியே! உன் - உன்னுடைய, வரு- வள 

ரப்பெற்ற, மூலை- சனங்களுடைய, போகம் வேண்டி-போகச் 
  

* காந்தருவராவார்- தும்புரு, நாரதன், அஞ்சன், விசுவா, அசேனன், 

சு, ௮ருவாவசு, பார்வசு, தெதிரசேனன், ஊன், ஆய, இரவிவாச்சன்என்னலு 

மிவர் முதலாயிஜனோர். ப 

மன்னுதும்புருயாழ்சாரதனஞ்சன்வழாதிசைகவின் நிடுமகரப் 
பன்னலுசீர்விசுவாவுய/சேனன்சுயெருவாவசப்பழிப்பி 
றுன்னருக்கேள்விப்பார்வசுத் துகடீர்சித்திரசசேன லூரனாயு 
வின்னிசையிரவிவாச்சனென் தவர்களிரு அுவுக்கருவர்பாட்டயர்கார். 

என்ற திருவிருத்தத்திற் காண்க,



(௫௩௨ HEL FD, 
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புறத்தில், இனிது - இனிமையோடு, வீற்றிருந்தோ . ரெல்லாம்- 

வீறுடனிருத அலை யுற்றவர்களெல்லாரும், விண்ணவர் - தேவர் 

கள், அப்பால் - அவர்க்கப்புறத் தில், பைம்பொன் - பசியபொன் 
ஞழற்செய்,த, வியன் - மேலாகிய, சவி௫ருந்ச சேவர் -அசனத்தி 

லிருச்சப்பெற்ற தேவர்கள், பண்ணமை - இசையமைநக் ச, இவ 

வின் -- வலிச்கட்டினையுடைய, நல்யாழ் - நல்லயாழை, பயின் ர- 
வாடிச்ன் ற, காந் சருவவேந்தர்-கந் தருவவரசர்கள் எ-று. மற்ற. 

௮ சைகிலை. 

தேவர்களை இன்ஞனாரின்னாரென்று வெவ்வேறு கூறத்தொ 

டங்கற் சால நீட்டிக்குமென்பது பற்றி எண்ணில ராஇயிப்பா 

லினிதுவீற் றிரு்கோரெல்லாம் விண்ணவரெனப் பொதுப்படக் 

கூறப்பட்டது. யாழின இலக்கண முன் பெழுசப்பட்டது. அங் 

ஙனங்காண்ச. | (௧௨௭௪) 

குழைமுகங் கிழிக்கும் வேற்கட் கொம்மைவெம் முலை 

யாய்கேட்டி, மழவிடை யென்னவாங்கண் மணித் தவி ருக் 

ததேவ, ரிமுமென வருவிச்சார லினமணி வரன்றித் தூங் 

கும், விழைவுறு வெள்ளிவெற்பின் விஞ்சையர்க் இறைவர் 

தாமே, 

இ-ள், குழை முசம்-காசணீயினுடைய முசச்சை, இழிக 

கும் -- இழிக்கின் ௦, வேற்கண்-வேல்போன் ற கண்களையும், கொம் 

மை- இளமையையுடைய, வெம் முலையாய் - விருப்பைச்செய் 
இன்த தனவ்களையுமூடைய தமயக்தியே! கேட்டி - சேட்பாயாக, 

மழவிடையென்ன - இளவேற்றைப்போல், ஆங்கண்-அவ்விட ¢ 

இல், மணிச் சவிச-டுரச்தினசன ச் இலே, இருந்த தேவர்- -இருச் 

தலையுற்ற தேவர்கள், இழுமென - இழுமென்னு மோசையோடு, 

௮ருவி- அருவியானது, சாரல் - மலைப்பக்க2 தினின்றும், இன 

மணி - கூட்டமாகியமணிகளை, வரன்றி - வாரிக்கொண்டு, தூவ் 

கும் - ஒழுகுகின்ற, விழைவுறு - விருப்பமடைகின் ற, வெள்ளி 

வெற்பின் - சைலாயமலையிவிருக்கின் த, al cheng wit é Ben man- 

வித்தியா சாருக் கரசர்கள் எ-று, 

.. இழுமென அருவி தூங்கு மென்பது--இழுமென் றல் விரை 

வினொலிக்கு தியாம். “இழுமென விழிதரு மருவிப் - பழமுதிர் 

சோலை மலைகழவோனே.” எனச் திருவருட்பாக்களுள் ஒன்றாய 

திருமுருகா ர்றுப்படையில் நசேரனார். இவ்வாறு கூறு தல்காண் ௧,
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விரும்புவதாகல்ன், மைவலாய மலையை af ay Oy வெள்ள வெற் 

முயற்கறையொழி/ தசெவ்வியாழும தியகனினாமூ 

மயக்கயுள்ளுபிரையுண்ணும்வாளகிடர் தனையகண்ணாய் 

LIME KH A OLD HS Dot ig wal sor (hb GH CT 

யியக்கர் தம்பெருமா ளீன்றவெழில்புனைகுமரபேறே, 

இ-ள். முயர்சறை- முயலீன த கறுப்பு, ஒழிந்த - நீவ்வயெ, 

செவ்வி - அழி மகுபொரு இய, முழுமதி உசனில-பூரணசக் இரனை 

யொச்ச முசச்தில், நாளாம்- நாடோறும், மயக்கி-மயங்கச்செய்து) 

உள்ளுயிளை - உள்ளேயிருக்கன், உ ௮ வியை, உண்ணும் - உண் 

இன் ா, வாள் இடர் சனைய - வாளிருகசசையொத்த, கண்ணாய். 

சண்ணையடைய தமயக்தியே! பயச்சரு-சோன்ற சற்கரிய, சிறப் 

பில் - ற் சேவர்பரவ- சேவா்கள் வணங்கும்படி, ஈண் 

டிருந்சக -இல்விடச்தி விரு த்தலைப்பெற்ற, காளை-அரசன், இயச் 

கா சம்பெருமான்ளன் ர - குபோனாற் தரப்பட்ட, எழில்புனை- 

அழகுபொருமக்திய, குமரர்ள்று-களகூபர்ன் ௭-று. ஏ- ௮சை, 

இரவியநமூடையவனை யாவருஞ் சூழ்ந் திரு,ச௪ வியல்பா சலின் 

நளகூப.ரன் குபேரன்மச ஞுகல்பற்றித சேவர் பரவ வீண்டிருந்ச 

காளையெனப்பட்ட து. குபோன்டுயக்காவேர்சனென்பது “இயக் 

கரவேக்சன் அளகையாளி?” இசனாலறிக. இனி ஒருபாட்டால்காக 

வேந்தனைச் சொல்லுதல்காண க. ப (௧௨௯) 

காகளவோடிமீண்கெடைசலர் தாவியுண்ணு 

மா தாமென்னோகூனொயிம்மணித்தவிசிருந் தவே தல் 

பூதி.ரவில்லினாணாய்ப்பனி தலுக்கணியமாடுப் 

பா தலத்தின்பநதுய்க்கும்பஃ தலைப்பாக தள்வேர்ே த, 

௫.ள், காசளவோடி -காதுவரையுமோடி, மீண் டு- திரும்பி, 
கடைசிவந் த - சடைக்சண் வெந்து, அவியுண் ணும்-உயிரையுண் 

கின்ற, மாசர்- அழூயெ, மெல்கோக்இஞாய் - மெல்லிய பார்வை 

யையடைய சமயந்தியே, இம்மணித்சவிசருக்த-இந்ச இரத்கா 

சனத்தி விருத தலைப்பெற்ற, ஏந்தல் - ஐ. ரசனானவன், புனித 

னுக்கு - பரமசிவனுக்கு, பூ,தரவில்லின் - மேருவில்லில், நாணாய்- 

நாசியாஇயும், அணியுமா - அபரணமா௫யும், பாதலச்து - நாச



௫௩௪ கைடதம், 

goss Bois, இன்பம் தய்க்குழ் .. சுகத்சையனுபவிச்செ் ந, 
பல்.சலை - பலசலையையுடைய, பாக் சள்வேந்து - சர்ப்பராசன் 

எ-று. ஏ. ௪ற்றசை, 

பரமசிவன் திரிபுரத்தை அழிக்கச் தொடங்கயபோ துமேரு 

வைவில்லாச்திக்கொண்டு ௮ ந்கேற்பச் சர்ப்பராசனை காணாக்கிய 

படியால் பூ சரவில்லி னாணா” யென்றும் சர்ப்பங்களனை ச் தஞ் 
திவபூசைசெய்து எங்களை ஆப.ரணமாக்கிக் கொள்ளல் வேண்டு 

மென வரங்கேட்க அவ்வாறு அச்சிவன் கொடுச்தசலாற் புனித 

னுச்கு அணியமாக” யென்றுஞ் சொல்லினார். இவை சமிழ்வேத 

மாய தேவாரதிருவாசகத் திருவருட்பாவிலும், சிவபுராணத்தி 

லுங்காண்க. இனி ஐந்துபாட்டால் ஐந்துதிவிலு மிருந் துவந்,௪ 

அரசரைச்சொல்லுதல் காண்க, (௧௩௦) 

Qo push இிமைக்குமல்குலின்னகைப்பவள ச்செவ்வாய் 

மழைமதர்கெடுங்கணல்லாய்மலர்க்கணை வேனில்வேளுக் 

தொழு தகுவனப்புவாய்க்து தோன்றுமித்தோன்றல்வெய்ய 

பொழிமதக்களிநல்யானைப்புட்கர 5 FAC UAC w, 

.... இ.ள், இழை-அபாணங்களால், பரந்து - பரவப்பெத்று, 

இமைக்கும்-பிரகாசிக்கின் ற, அல்குல் - அல்குலையும், இன்நசை- 

இனிய நசையையுடைய, பவளம்செவ்வாய் - பவளம்போன் ற 

செவ்வாயையும், மழை- குளிர்ச்சிபொருந் திய, மதர் - களிப்பை 

யுடைய, நெடுங்கண் -- நெடிய கண்களையுமுடைய, நல்லாய் - தம 

யக் இியே, மலர்க்கணை - பூங்கணைசளையுடைய, வேனில் வேளும்- 

மன்மதனும், தொழுசகு-வணங்கச்தக்க, வனப்புவாய்ச் ௮- அழகு 

பெற்று, தோன்றும் -சோன்றுன்ற, இதோன்றல் - இவ்வர 

சன், வெய்ய - வெவ்விய, பொழிமசம்-மும்மதமூம் பொழிஇன் ற, 

களிஈல்யானை - களிப்புமிகுந்த நல்ல யானைகளையுடைய, புட்காசத் 
இீவில்-புட்கரமென்னுக் தீவிலிருக்கின்ற, வேந்து-அரசன் எ-று. 

தேவர்களையும் நாசவேக்கனையுஞ் சொல்லி உடனே நாவல 

திவரசரைக்கூருது மற்றைச் தவரசரைச் சொல்லியசென்பொ 

ருட்டெனில், அவர்கள் சோகம் ௩ரை இரை மூப்பின்றிப் பதினா 
யிரம் வயதுள்ளவாய்ச் சசேவரோடு ஒருபுடை யொச்திரு த சலி 

னென்க. அவர்களுக்கு அக்குணங்கள் *சாகமுத வீருமூன்றிற் 

றங்ளெர்ச டமக்செல்லாஞ், சோசமிலை யெக்ராளுக் துய்ச் திருப் 

பர் சுகமவர்ச, மாகமதி னரைதிரையு மில்லையயு சாயுள்வளர், 

மோசமிலை சலியுகத்துவ் இம்புருடர் முறைபெறுவர்.”” என்பத



சுயமவரப படலம், (௩௫ 

ஞூற் பெறப்படும். இப்பாட்டுமுதலாவரும் பாட்டுச் தோறும் ௮ர 

சர் செல்வச்சிறட்பைச் சொல்லு சலால் வீறுகோளணி சாண்க. () 

ஆற்றல்சான்மன்ன ராவியருந்துவான்ஈ.ரந் தவெய்ய 
கூற்றிருந்தனையவண்கட்கோள்வளையினி துகேட்டி 

வேற்படைக் தானைரூழவியன்றவிகிருக் தகாளை 
Lit DEL GID SF BETES RAS MIN BS overs or. 

இ-ள். ஆற்றல்கால் - வலிமைமிச்சு, மன்னர்ஆவி- அரசர்க 

ஞுயிரை, அருந்துவான் - உண்ணும்படி, கரந்து - மறைந்து, 

வெய்ய - வெவ்விய, கூற்றிரு$ சனைய - யமனிருந்கதையொச்ச, 

உண்சண் - மையுண்டசண்களையுடைய, கோல்வளை - சமயக் 

இயே ! இணிதுகேட்டி - இனிமையொடு கேட்பாயாக, வேற் 

படை -வேற்படையையேக்திய, சானை சேனைகள், சூழ- தன் 

ணைச் சுற்றும்படி, வியன் - அழகிய, சவிசிருந் 2-.றசன ச் இவிருக் 

சப்பெற்ற, காளை- அரசனானவன், பாற்கடலுடுச் ச-பாற்கடலை 

WOS es, சாகச்திவுறை- சாகமென்லுக் தீவிலிருக்கின் ஐ, பரிதி 

வேலான்-ர௬ுரியன்போன் ற வேற்படையையுடையஅ.ரசன் எ-று, 

கடல்களேழினும் உயர்ச்சிபெற்ற கடலாசலாலும், அக்கட 

விற் சட்சாமணியாற்செய்க மண்டபத்தில் உமாசேவி யோகறித் 

இரை கொண்டிரு சலாலும், நாரணச்சடவுள் ஆவிலைமேல் அறி 

ஆயில்கொண்டிரு 2 தலாலும், சேவர்களால் அமிர்சங் கடைக் 

தெடுக்சப்படுதலாலும், இலக்குமிமு தவிய அழடூன்.மிக்க மங்கை 

யரும் செள ச் துவமணி பஞ்ச சருச்கள் ஐஜராவசரூ சவியவும் பிறத் 

தலாலும், அச்சறப்பு விளங்க மற்தைச் தீவுகளுக்கு அவ்வக்சடல் 

களைக்கூறாது இச்திவிற்கு மாச்தாம் பாற்கடலுடுச்ச eras 

திவென்று றப்பிம்சப்பட்ட து. அதனால் அத்தவைப் புரக்கும் 

௮. ரசன் பெருமையுங்கூ நியசாயிற்று. பாற்கடலிலே உமாதேவி 

யோகறித்திலா கொள்ளுசல் “'அரமிர்தின்கடல் வேலிசெழுந் 

தரு வாய்மணிபம்பிய தீஷடே, பாரகடம்படர் கானிலருங்கொ 

டை பாய்மணிமண்டப வீடே, கோரசிவன்பார மேசனுமஞ்ச 

மொர் கூர்பரியங்கமெ னாமேலே, சோரடரும்பர ஞானமுறுங்களி 

தேவரருந்தவர் பூமாதே” எனச் சேளந்தரியவகரிீ யுரைப்பச 

னானும் பெறுதும். (௧௩௨) 

தளரிடைமெலியவிங்கிச்சர்தனத்சேய்வைகொட்டி 
வளரிளமுலையாயிங்ஙன்வைகியமணிசெய்பூணா 
னிளவெயிற்பரிதிமான்றேரிடறுபொற்குடுமியோங்கக் 
இ ரொவிவிரிக்குமா டக்கிரவுஞ்ச த்தீவின்வேந தன்.



௩௬ நைடதம். 

இ-ள். சளரிடை - சளர்ன்ற இடையான த, மெலிய: 

வாட, வீங்இ-பருச்து, சந்தன த்தேய்வை-சந் சனக்குழம்பினை, 

சொட்டி - அப்பி, வளர்- வளரப்பெற்ற, இளமுலையாய் - இள 

மைபொருக்திய சனங்களையுடைய சலயந்தியே இங்ஙன் - இங் 

விட 5.இல், வைகய - தங்யெ, மணிசெய்பூணான் - இரச தினாபர 

ணங்களையுடைய அரசன், இளவெயில் - இளவெயிலையுடைய, 

பரிதிமான்றேர் - சூரியனுடைய கு திரைகட்டிய சேரானது, 

இடறு -இடறுஇன் ற, பொற்குடுமி - பொன்னாந்செய்த சிகர 

மானது, ஒடுங்கி- உயர்ந்து, ளொர் - மிகுந்த, ஒளிவிரிக்கும்-காந் 

இியைப் பரப்புகின் ற, மாடம் - உப்ரிகைகளையுடைய, இரவுஞ்ச ச் 

தீவின் - சரவுஞ்சமென்னுட் தவையாளுகின் ற, வேந்தன் - அர 

சன் எ-று, 

| இங்கன மென்பது--டுங்கனெனக் கடைச் குறைந்தது. 

சூரியனிரச ச் திற்கட்டிய குதிரைகள் ஒளியைநோக்குிக் கண்கூசி 

ஒதுங்கி ௩டச்சப்பெறராமையால் பரிதிமான்றே ரிடறுபொற்குடுமி 

யோங்கெ களெரொளி விரிச்குமாட மெனப்பட்டது. . (௧௧௩௧) 

புரிவடஞ்சுமர் துவிங்கும்புணர்முலயிக்குவைகுக் 

இருகுவெஞ்சீற்ற ச அப்பிற்றிண்களியானையன்னான் 

லிரைம துவுபிர்க்குங்கைதைவேலிவாய்மணியும்பொன்னும் 

வருதிரைகருட்டுங்கானல்வான்குசை ச £வில்வேக் கன். 

இ-ன். புரிவடம் - முத்துவடங்களை, சுமந்து-பொறுத்து, 

வீங்கும் -பருத்௪, புணர்மு£லை - நெருங்கிய தனங்களையுடைய 

சமயந்தியே ! ஈங்கு வைகும் - இங்கேயிருக்கன் ற, இருகு-மாறு 

ப௫ூன்ற, வெம் - வெவ்விய, 8ற்றத்துப்பின் - மிகுந்த கோபத் 

தையும், இண் - வலிமையையுமுடைய, களியானை அன்னான்- 

களிப்புமிக்க யானையையொத்ச அரசனானவன், விரை - வாசனை 

பொருந்திய, மது உயிர்க்கும் - தேனை த சருகின் ற, கைசைவேலி 

வாய் - தாழைவேலியிடத் இல், மணியும்-5வமணிகளையும், பொன் 

லும் - பொன்னையும், வரு திரை - வருகின் றஅலைகள், சுருட்டும்- 

மடச்இவீசுஇன் ற, கானல்-கட ற்கரைச்சோலைகளையுடைய, வான்- 

மேலாய, குசைச்தீவில் - குசையென்னுந் திலிவிருக்கன் த, 

வேந்தன் - அரசன் எ-று, 

எப்போதாயினுந் தன்னைப் பகைச்சவர்மேற் கோபம் வைச் 

சால் அனேகநாள் சழிக்னும் மறவாது அவலைக்கொல்லுதலும் 

வவிமைபெறறும் களிப்புமிகுதலும் யானைச்குள்ள குணமாதல்



FULD UI படஓம், ௫-௭ 

இவ்வரசனுக்கும் ௮க்குணங்களுண்டென்பது தோன்றத் “Ha 

குவெஞ் சீநறச்துப்பிற் ஜின்களி யானையன்ன”' னென்றார். () 

தெண்டிரைப்பரவையின்றதெள்ளமிர் தாறல்போலும் 

பண்டருமினிய ஞ்சொற்படாமுலைப்பா வைகேண்மோ 

விண்டலப்பரி நி பாலவி.ஏ ஙகுமிக்குரிசில்வாச தீ 
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தண்டலையுமித்தகானற்சான்மலித்தீவில் வேந்தன், 

௪-ள். செண்டிரை-செளிக்ச அலைகளையுடைய, பரவை 

மீன்ற- சடலான தீன் ற, செள்-செளிர்க, அமிர் தாரல்போலும்- 

அமிர் ச.ச தஇன் தூறல்போலும், இனீய - இன்பந்சரள்சச்ச, பண் 

டரும்- இசையை தருகின் , தீஞ்சொல் -மதுரம்பொருச் இய 

சொல்லையும், படாமுலை- சாயாததனங்களையுநுடைய, பாவை- 

சமயக் தியே ! கேள் - கேட்பாயாக, விண் சலம்பரி திபோல - gor 

யச் இிலிருக்கன் ற சூரியன்போல், விளங்கும் - பிரகாடிச்கின் ற, 

இக்குரிசில் - இவ்வாசனானவன், வாசசதண்டவையுடித்த - வாச 

மிச்ச மலர்களையுடைய சோலைகளையுடுச் ச, கானல்-கெய்சனில த் 

ையுடைய, சான்மலித் தீவில் - சான்மலித திவிலீருக்கின் த, 

வேந்தன் - அரசன் எ-று. 

பாற்கடலிற்பிறஈத அமிர்தத்இன் மாறுரியம் இவள் சொல் 

லிலைறியலா மென்பசற்குப் பாவையீன்ற ரெள்ளமிர் தூறல் 

போலு மினிய தஞ்சொலெனப்பட்ட௮. சூரியன் இருட்பகை' 

யை யோட்டுதவ்போல் இவன் சன்பகையை யோட்டியவனென்் 

பதுதோன்௱, விண்டலப் பரிதிபோல விளங்குமிக குரிசிலென் 

ரூர். அன்றிப் பரிதிபோல் விளங்கிய ஒளியை யுடையவனெனி 

னும் அமையும். (௪௩) 

தேவர்கண்டுதலாமற்றைத்தீவினில்வனப்புவாய்ஈ்த 

காவலரினையரென்னாவுரைத் துமைக்கரிய கூக் தற் 

பூவையர் £ஞ்சொல்வாட்கட்பொம்மல்வெம்முலையினாட்கு 

நாவலர் தீவின்வேந்தர்யாரையுஈவிலலுற்றா!். 

இ-ள். சேவர்கண் முதலா - தேவர்களாதியாக, மற்றைத்தீவி 

னில் -மற்றைத்தீவுகளில், வனப்புவாய்ந் ச- அழகுபெற்ற, காவ 

லர் - ௮.ரசர்கள், 'இனையர்என்னா-இச்சன்மையரென்ற, உரைச் 

த --சொல்லி, மை- மைபோலும், கரியகூர்தல்-சறுத் சகுழலை 

யும், பூவை௮ந்தீஞ்சொல்-பூவைப்புள்ளி னிசையை யொத்த இ.ச



௫௩௮ நைடதம், 

திச்,சவார் சசையையும், வாள்சண் - வாள்போன் ற கண்களையும், 

பொம்மல் - பொலிவுபெத்ற, வெம்முலையினாட்கு-விருப்பத்தைச் 

செய்கின்ற தனங்களையுமுடைய gous Gee, staan Fades 

வேந்தர் - நாவலந் தீவிலிருக்சன்ற அரசர்கள், யாரையும் - எவர் 

களையும், நவிலல் உற்றாள் - சொல்ல ச்தொடங்கினாள் எ-று, 

திவுகளேழனுள் இப்பொழுது சொல்லிய தீவுகளைந்தும் 

இனி சொல்லப்போஇுந த$வொன் றுமாக ஆறுதீவுகளைச்சொல்லி 

ஒன் றனைச் கூருதொழிஈ்சது, எ௩$சப் பிரஇகளிலு மில்லாமை 

யால் ௮ தீவையாளும் அரசன் வந்திலன்போலும். இணி sire 

லந்தீவி விருக்கின்ற பலதேயச் தாசரையுஞ் சொல்லப்படுசல் 

காண்க, நாவலந் $ீென்று இச்$விற்குப் பெயரானது “em 

வனைய கனியு திரு ஈன்னாவ லெந்காளு, முறுஇயுற வுயிர்ச்கெல் 

லார் சென் றிசையி லோங்குசலாற், பெறுஈவசண் டமும்பெரிய 

நாவலந் வெனும்பெயரை, மறுவறுமச் கணிச்திரீர் மலையதனை 

வலம்வருமே”” இசனாந் காண்க. (௧௩௪) 

கொள்ளை வண்டிமிருங் கூர்தற்கோதையிவ்விருக் கவேக் தல் 

வள்ளவாய்க்கமலவாவிவாளையம்பகடுதாவிக் 

கள்ளுலாம்பசியதாற்றுக்கமுகிளம்பாளை று 

மள்ளலம்பழனஞ்சூழ்ந் தவவக இநாடாளும்வேர்தே, 

இ-ள். கொள்ளை - கூட்டமாகிய, வண்டு - வண்டுகள், இமி 

ரும்- சத்திக்கன் ற, கூக்சல்- அளகச்சதையுடைய, கோதை-௪ம 

யந்தியே, இவ்விரு௩க ஏந்தல் - இங்கிருந்த விவ்வரசன், வள்ள 

வாய் -- இண்ணம்போன் ற வாயையுடைய, கமலவாவி- தாமலாத 

- தடாகத்தினின்றும், வாளைஅம்பகடு - அண்வாளைகள், தாவி- 

பாய்ந்து, கள் உலாம் - தேனொழுகுஇன் ற, ப௫ிய-பசுமைபொருக் 

திய, சாறு - குலேகளையுடைய, கமுகிளம்பாளை' - கமுகமரத்தி 

னிஎம்பாளைகளை, £€றும்- இழிக்கும்படி யிருக்கின்ற, அள்ளல்- 

சே ற்றையுடைய, ௮ம் - அழகிய, பழனஞ்சூழ்ந்த - சழனிகள் 

Geis, அவந்இராடு - அவந்திசசத)௪, ஆளும் - அளுஇன்ற, 

வேந்து - அரசன் எ-று. 

சொள்ளையிடும் வண்டெனப் பொருள்கொண்டு அதற்கேற் 

பச் தேனையென்னுஞ் செயப்படுபொருள் வருவித்துக் கொள் 

ளினும் ௮மையும், அள்ளலம் பழனமென்னுட் சொடர்மொழியி 

லிருக்கும் ௮ம்மென்பது விரிச்தல் விகாரமாய் சின்றது. அது 

**வவிச் சன் மெவிச்தனீட்டல் குறுச்சல், விரிச்ச றொகுச்சதம்



சுயமவரப படலம, (5௩௯ 

வருஞ்செய்யுள் வேண்டுமி."” என்னுஞ் சூச்திச சால் அக். நூலார் 
விரி சல் விகார இற்குக் காட்டிய “தண்னாக் துறைவர் gs 

Was” என்னும் உசாரணச்தாலறிக. டன்னும் இந்நூலித் 

பலவி._ந்தோறும் அழகெனப் பொருள்கொண்டிருச்கும் இது 

போல்வனவற்றையும் இவ்வாறு வீகாரமென்று கொள்ளினும் 

இழுக்சகாவென் ௪. (௧௩௭) 

ஈன்னலங்கனிஈ்தகோ தாயிங்குறைராமவேலான் 

பொன்னவிரோடைகெற்றிப்பொ ழிமதக்கவிறுமாய்க்குஞ் 

செ க்செலங்குலையிற் தூ ங்கு ர்தோடைகறவுகாலுங் 

FM MVHS PAN h (ps S5Yt orc TFC 7S m, 

இ-ள். ஈன்னலம் - மிகுக்தகலமான ந, கனிந்ச - முதிர்க் ௪, 

கோதாய் - சமயந்துயே, ஈங்குஉறை-நஇுங்கே யிருக்சன் த, காமம்- 

YFF GOS SE சருகின் ற) வேலான் -வேலர்யுதத்தையுடைய அர 

சன், பொன்-பொன்னாற்செய்த, அவிர்-பிரகாசிககன் nm, ஒடை- 

முசபடாத்சையணிர்த, நெற்றி- நெற்றியையும், பொழிமசம்- 

பொழிகின்ற மசச்சையுமுடைய, களிநது யானையை, மாய்க் 

கும்-மறைசக்கின் ற, செக்டெல் - செஞ்சடிலிகளுள்ளனவும், அங் 

குலைகின் - அழகிய குலைகள்போல, நூங்கும் - தங்குகின்ற, 

தீ .- இத்நிப்படைய, சொடை - சேன்கூண்டானது, நறவு- 

தேனை, காலும் - துளிச்கினற, கன்னல்-கரும்புள்ளனவுமாஇய, 

அம்கழணி- அழகியகழணிசளால், சூழ்ரந்ச- சூழப்பட்ட, கவட 

நாட - கவுடசேச த்தையாளுகன் ற, அரசர் - மன்னர்க்கு, ஏறு- 

ஆண் சிலங்்-ம்போல்வான் எ-று. 

களிறுமாய்க்குஞ் செக்நெலென்றும் சேன்கூட்டையுடைய 

கன்னலென்றுஞ் சொல்லுதல் கவிகளின் வழக்கம். அது மீன் 

கணி னளவும்வெற் றிடங்க ளின்மையாற், “ேன்கணக் கரும் 

பியல் காடுஞ்செர்கெலின், வான்புகழ் களிறுமாய் கழனியாக்சமு, 

மூன்சணார்ச்குரைப்பரி மொல்லென் சும்மை ச்தே.” இசனால.றிக, 

கஞ்சகாண்மலரைவென்றுகடைக்குழையெறிர் துமீண்ட 

கஞ்செனக்கொடியவாட்கணக்கையிவ்விருந்தம்ளி 

வெஞ்சமங்கா த்தலன்றியணியெனவிஎங்கச்செய்த 

விஞ்சசூழ்மதுரைமூதூரெதுகுலமன்னரேறே, 
டு-ள். கஞ்சம் - சாமரையினுடைய, நகாண்மலரை - புதிய 

மலரை, வென்று - வெற்றிகொண்டு, கடைகுழை - காசணியி 

னுடையகடையை, எறிந்து - வீசி, மீண்ட-இரும்பிய, ஈஞ்சுஎன-
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விடம்போல, கொடிய - கொடியவாகிய, வாட்கண்-வாள்போன்ற 

கண்ணையுடைய,, நங்கை - சமயக்இியே ! இவ்விருந்சமீளி-இரு,ச் 

திலைப்பெற்ற விவ்வரசன், வெம்-வெப்பம்பொருந்திய, சமம் -யுத 

ச.ச. திலேசாச் சலன் றி. சாப்பதற்கல்லாமல், ௮ணியென-அலங் 

காரமாக, விளங்கச்செய்த - பிரகாசிக்கும்படிசெய் ச, இஞ்சிசூம்- 

மதில்சூழ்க்த, மதுரைமூதார் -மதுராபுரியை யாளுடின்ற, எது 

குலமன்னார் - எதுகுலவரசர்க்கு, எறு- அண்டுங்கச்சை Ours 

தவன் எ-று. | 

பெரியோர்களாற் சிறந்தெடுத்துச் சொல்லப்பட்ட அயோ 

தி, மதுரை, மாயை, காள, காஞ்சி, ௮வக்திகை, துவாரகை என் 

னும் ஏழுககரங்களில் ஒருஈகரமாசலாலும், யதுவேக்சன் முத 

விய அனேக அரசர்புரக்கும்படி இராச தானியா யிருந்த தனாலும், 

* “மதுரை 

மூதூர் யாசெனவினவ”' எனச்சிலப்பதிகா ரழங் கூறுமாறுணர்க. 

மதுரைக்கு மூதாரென அடைகொடுக்சப்பட்டது. 

அ௮மிழ்தினைமானிர் நுசா.ரலருவிகாழ்மலயமீன் ற 

தமிழினு மி னிய கீஞ்செ ரற்றை யலீண்டிருக்சகோமா 

னிமிழ்திரைகொழித்க.மத்தமேழைகின்முறுவல்கா ட்டுக் 

கமழலந் துறைரூழ்கெண்ணீர்க்கங்கைகா டாளும்வேக்தன். 

இ-ள். அமிழ்தினை- ௮மிர்ததசைை, மூனிந்து- கோபித்து, 

சாரல் -பக்கங்களிலே, அருவிதாழ்- அருவியான து தாழ்கின் ற, 

மலயம் - பொதியமலையிலிருக்கும் அகச் தியமுனிவளால், ஈன் ற- 

சரப்பட்ட, தமிழினும் - தமிழைச்காட்டிலும், இனிய-இணிமை 

யுள்ள, இஞ்சொல்-மதுரம்பொரும் தியசொல்லையுடைய, சையல்- 

தமயந்தியே ! ஈண்டிருந்த - இவ்வித திருந்ச, கோமான் - அரச 

ஞானவன், இமிழ் - பிரகாரிக்கின்ற) திரை- அலைகளானவை, 

கொழிச்ச- ஒதுக்கிய, மூததம்-மு.தி.துக்கள், ஏழை-,சமயர் இயே, 

கின் முறுவல் - உன்னுடையபல்வரிசையை, காட்டும் - காண்பிக் 
  

* மதுரை யென்னும் பெயர் வந்ததன் காணமாவது - குலசேகர 

பாண்டியன் என்பான் கடம்பவனத்திற் கண்ணுதலிறையன் சிவலிங்கமாக 
விள்வ்குதலை யோர்வணிகனாலறிந்து அதனைத் தரிசித்தாங்கமாப், பெருமா 

னார் சித்தமூர்த்திகளாயச் சொப்பன தி லெழுக்கருளிக் காட்டையழித் து 

நாடாக்குதியென்ன, அங்ஙனே செய்து முற்றிச் சாந்திசெய்யக் கருதிவரும் 

அழி, எம்பெருமானார் தந்திருச எடைக்சணனுள்ள சற்டொகலையின் புச்கமிழ் 
‘ . : { | 

தையுகூகக, ௮ அபாவி ம தாழமயமாம்கிய ஏரண ததால் ம.துரையெனப் பெயர் 

பெற்றதென்று பொன்மயமான ச௪டைமதிக் கலையின் புத்தமுதுசுத்தன, 

என௫௨. மனாற் திருவிண்யாடற்புராணஞ் செப்பிற்று. ஈண்டுக கூறப் 

பட்ட முரை உழுகரமனலுசரைப்கா டடத தென்கூடலன்றென்பாருமூளர்,
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கும், சமழ்- பரிமளிக்இன்ற, அலம்-அமைவினையுடைய, துறை 

சூழ் - துறைகள்குழ்ர்,ச, செள் - செளிவுபொருக்திய, நீர் - நீரை 
யுடைய, கங்கைகாடாளும் வேந்சன் - கங்கைகாடாளும் ௮ர 

சன் எ-று. 

மலயமென்பது, அதிலிருக்கும் அகத தியமுணிக்காதலால் 

ஆகுபெயர். பரமரவன் வடமொழிக்லெக்கணம் பாணினிக்குச் 

சொல்வியருளியதுபோல், தமிழ்மொழிக் இலக்கணம் அசத்திய 

முனிச்குப்போ இித்தருளி உலகத்திலே பரவச்செய்த படியால் 

மலயமீன் ற தமிமிழனப்பட்டது. அது **விடையுகை*சவன் 

பாணினிக இலெக்கணமேனாள், வடமொழிக்குரைச் தாங்யென் 

மயமாமுணிக்குசு, இடமுறுத தியம் மொழிக்கெதிராக்கெ சென் 

சொன், மடமகட்கரங் கென்பது வழுதிநாடன்றரோ.” இசனா 

aps. (௪௪௦) 

வனைமலர்க்குழங்கன்மாலைவணரிருங்கூர் தற்செவவா 

யின வளை மடந்தையிப்பாலெரிமணித்தவிசிற்றரோன்று 
நனைவிரியலங்கன்மார்பனாள்விழவரு தவிதிக் 
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ஒள். வனைமலர் -மலராற்றொடுச்ச, குழங்கன்மாலை-அழ 

இய மாலைலயயணி* த, வணர் - வளைந்த, இரு - பெரிய, கூந்தல்- 

குழலையும், செவ்வாய் - செவ்வாயையும், இனவளை-கூட்டமாயெ 

வளையலையுமுடைய, மடக ௪ - தமயந்தியே ! இப்பால் -இப் 

புறச் து, எரி-ஒளிவிடகன் ற, மணித்தவிசில்-இரத்நாசனச் 

இல், தோன்றும் - சோன்றுகின் ற, நனைவிரி- அரும்புசள் விரிந் த, 

அலங்கல் - மாலையையணிக் ௪, மார்பன் - மார்பையுடையவன், 

நாள் - நாடோறும், விழவரு ௪- தஇிருவிழாநீங்காச, வீ.இி-வீதி 
யிலே, கனை - சத் இச்கின் ற, கூரல்-குரலையுடைய, முூரசம்-பேரி 

கையானது, துஞ்சா - ஒய்வில்லாச, காம்பிலிக் காவல்வேந் தன்- 

காம்பிலிே சச த்ையாளுகன் ஐ அரசன் எ-று. 

விழாஎன்னும் சொல்குறுகி உகரம்பெற்றுகின் றது, எந்கா 

ளுந் தெய்வங்களுக்குச் சிறப்புமிக்க திருவிழாவெடுப்பதுசோன் ற 

நாள்விழவரா,த வீ.தி3ென்றும், எந். தவா இதயங்களிலும் முரசஞ் 

சிறந் சமையால் கனைகுரன் முரசந்துஞ்சா வென்றும் சொல்லி 

னார். முரசம் வாச்தியப் பொதுவுமாகும், (ses) 

அழைகொடமருக்குறேம்பநுண்ணெ ழின்மாமைவாய்ந்த 
விழைவஎர்முலையினாப்மற்றில்ிதிருர்சதோன்றன் 

40
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மழலைவண்டுழலத்தாக்குமழைமதப்புழைக்கைகால்வாய்ச் 
சுழைசுளிகவரிஈலயானைக்கலிங்ககாடாளுமன்னன். 

இன். நழைகொி-மிகுக் ச நுட்ப த்தையுடைய, மருங்குல்- 

இடையானது, சேம்ப-வாட, நுண்-நுட்பம்பொருக் திய, எழில்- 

அழகான, மாமைவாய்க்த - பிரகாசம்பொருக் திய, இழை - ஆப 

மண ச்சையணிகந் த, வளர்முலையினாய் - வளப்பெற்ற முலையினை 

யுடைய தமயந்தியே, இங்கு - இவ்விடச்இல், இனித- இனி 

தாச, இருந்ச- இருச்சப்பெற்ு, சோன்றல் - அ. ரசனானவன், 

மழலை - இனிமைபொருந்் இய வோசையையுடைய, வண்டு - வண் 
Geer, உழல --உழலும்படி, தாங்கும் - சங்யெ, மழைமதம்- 

மழைபோன்ற மதச்சையும், புழைக்கை- துவாரம்பொருக்இய 

து இிச்கையையும், நால்வாய் - சொங்குகின்ற வாயையுமுடைய, 

சமைசளி- சரும்பைமுரிச்சின் ற, களிநல்யானை - களிப்புப்பொ 

ருந்திய நல்லயானைகளையுடைய, கவிங்கநாடாளும் மன்னன்- 

கலிங்ககாட்டை யாளுனெற அரசன் எ-று. 

கலிங்கம்என்பது கொடுந்தமிழ்காடு ப தனெட்டனுசொன் 

று, யானை மதநீரையுண்ண வண்டுழலு தலால், வண்டுழலத்தூங் 

குமழைமதமென்றார். அம்மசநீரை வண்டுண்ணு தல் - “ல்ல 

மதந்கானொண் கவுளின்பா னன்றுண்ணச், செவ்லுசுரும்பே 

வெங்கரியின்ரறாழ் செவியூடே, மெல்லகடந்தேசே போகெனமெல்ல 

விளம்பென்று, சொல்லிமறங்கூர் வேலனகண்ணார் துயர்கின் 

ரூர்” என்பசனாலறிக. (௧௪௨) 

உளங்கனிந்துருசப்பைந்தார்க்காமனுமவக்குஞ்சாய 

நுளங்கொளிமுத்தமுரற்றோகையிங்கிருந்ககதோன்றல் 

விளல்கிழைநினநுகண்போல்வேரியங்குவளை பூத்த 

வளங்கெழுமரு தவேலிவாரணவாசிமன்னன். 

இ-ள். உளம் -மனமான து, கனிந் துருக-இள இயுருகும்படி, 

பைந்தார் - பசியமாலையையணி௰ஈ ௪, சாமனும்-மன்மதனும், உவக் 

கும் - விரும்புகின் ற, சாயல் - சாயலையும், துளங்கு-௮சைஇன் ற, 
  

* சலிங்கம் கொடுந்தமிழ் காடு என்பது, 

சிங்களஞ்சோனகஞ்சாவகஞ்சேர் துளுக்குடகக் . 

கொக்கணங்கன்னடங்கொல்லக்தெலுங்கம்கலிங்கம்வக்கவ் 

கங்கமகதங்கடாரங்கெளடங்கடுக்குசலர் 

தங்கும்புகழ் த் சமிழ்சுழ்பதினேழ்புவிசாமிவையே, 
என்லுஞ்செய்யளாலுணரச,



சுயமவாரப் LIL, Gen. 

ஒளி - ஒளியையுடைய, முச்தமூரல் - மு.ச்தையொத் தபற்களையு 

சேடைய, சோகை - தமயந்தியே ! ஈங்கு -இக்கசே, இருந்த- 

இருச் சலைட்பெற்ற, சோன்றல் - ௮ரசனானவன், விளங்கை- 
விளங்குகின்ற வாபரணச்சையுடையாய், ரினது- உன்னுடைய, 

சண்போல் - கண்ணைப்போல், வேரியங்குவளை - தேனையுடைய 

அழகிய குவகாமலர்கள், பூச்ச- பூச்திருக்ன் ற, வளகங்கெழு- 

வளப்பம்பொருந்திய, மரு சவேவி- மரு சகிலத்ையுடைய, வார 

ணவாமென்னன் - காசசேசச்சரசன் எ-று. 

வாரணாசியென்பது வாரணவாடியென மருவிற்று, சாயலால் 
சதோகைபோன்றவளெனக்கொள்க. மாசர்கண்களுக்கு உவமிக் 

சப்படுங் குவளைமலர்களை இக் சமயக் ககண்களுக்கு உவமேய 

மாகக் கூறுதலால் எதிர்நலையணி. (௧௪௩) 

குவட்டிளமுலையினாய்சின்குமைமுக தீதிங்கணூக்கி 

யுவட்டெடுத்நுவகைவெள்ள மோங்கவிங்கிருக்ததோன்றல் 

கவட்டடிக்கயவாய்மமே நிசன்றுள் விப்பொழி Bo Due 

றெவிட்டவுண்டன்னந்றுஞ்சுஞ் செழும்புன றக் தவேர்ே gs 

இ-ள். குவடு - மலைபோன் ற, இள மூலையினாய் - இளமையபொ 

ருந்திய சனங்களையுடைய தமயக்தியே ! நின்-உன்னுடைய, 

குழை -குண்டலத்சையணிக்த, முக இங்கள்நோக்கு - முகமா 

இய சந்திரனைப்பார்தீத, உவட்டெடுத்து - பெருக்கெடுத்து, 

உவகை -ம.எழ்ச்சியென்னும், வெள்ளம் - கடலானது, ,ஒங்க- 

மிகுந்தொவிக்க, எங்கிருந்த - இங்கருச்தகேயுற்றற, சோன் ஐல்- 

அ.ரசனானவன், ,கவஅடி-பிளப்பாயெ குளம்பையும், சயம்வாய்- 

பெரியவாயையுமுடைய) மேதி- எருமை, கன்றுஉள்ளி- சன் 

கன்றைகினைத்து, பொழிந்ச-- சொரிந்த, இம்பால் - இத்திப்புப் 

பாலை, தெவிட்டவுண்டு - நிறையவுண்டு, அன்னந்துஞ்சும்-அன் 

னப்பறவை துயிலுகின் ற, செழும்புனல் - செழுமையுள்ள ரீலை 

யுடைய, சிந்துவேந்து - சிந்துதேசத்சையாளுகின்ற அரசன் 
எ-று. ஏகாரம் - ஈற்றசை, 

சந் திரனைப்பார்ச் சால் கடல் ௮திசரித்சொலித் தலியல்பா ச 

லால், குழைமுக் இங்கணோக்9 முவட்டெடுச் துவகசைவெள்ள 

மோங்க வீங்கருக்கதோன்ற லெனப்பட்டது “மதியெழக்சடன் 

முழங்குதல்போ? லென்ருர்பிறரும். நீரிலேஎருமைசன்சன்றை



Gere நைட்தம். 

நினை த.துப் பொழிந்சபாலை ௮ன்னம் உண்ணுதல், பாலுநீரும் 

பாற்படப்பிரிச்ச, லன்ன 2 இயல்பென வதிந் சனர்சொளலே” 

இசனாற்காண்க, (௧௪௪) 

'விந்சமலையின் றென்பாரிசத்துள்ள சிந். துதி பொருந்திய 

சேசம் சிந்து ளென்ச. 

பகட்டி.எமுலையாயிங்குப்படு திரைப்பாவைே வலை 

முசட்டெழும்பரி தியேய்ப்பவி ங்குறைமுழவுத் தோளான் 

பொகுட்டுமன்கமலவாலிப்பூம்புன லஓுழக்க்கொண்ட 

லகட்டினில்வாளை தாவுமகன்பணைக்குகு தேற, 

இ.ள், பகடு - யானைமத தகம்போன்,. ற, இளமுலையாய்-இள 

மைபொருந்திய சனங்களைபுடைய தமயந்தியே | ஈங்கு - இவ் 

விடத் தில், படுதிரை - அலைகளையுடைய, பரவை - பரந். 2, வேலை 

மூகட்டெழு- சடலுச்சியிற்றோன் றிய, பரிதி ஏய்ப்ப - சூரியனை 

யொப்ப, ஈங்குறை- இங்கிருக்கின் ற, முழவுத்சோளான் -ம௫் 

தளம்போன் ற தோளையுடையவன், பொகுட்டு - கொட்டையை 

யுடைய, மென்கமலம் - மெல்லிய தாமரைமலரையுடைய, வாவி- 

தடாகச்திலுள்ள, பூம்புன லுழக்கி - அழகுபொருந்திய நீரைச் 

கலச, கொண்டல் அகட்டினில் - மேகங்களுடைய வயிற்றி 

னிடச்தில், வாளைசாவும் - வாளைமீன்கள் தாவுகன்ற, அகன் 

பணை - அகன் றவயலையுடைய, குருதர்ஏறு- குருசசேசத் சாருக 

குச் சிக்கவேற்றை யொத்த அரசன் எ-று. 

முன்பாட்டிலும் இப்பாட்டிலும் குவட, கவட, பகடு, முகடு, 

௮.கடு என்னும் அடியெதுகையாய் வந்ச உயிர்ச்சொடர் மொழிக் 

குற்றிய லுகரங்கள் டகரவொற்றிரட்டித் தல், “ஈரெழுச்துமொ 

ழியு மூயிர்த்தொடர்மொழியும், வேற்றுமையாயி னொற்றிடை 

யின் மிச,த், தோற்றம் வேண்டும் வல்லெழுத்து மிகு தி.? என் 

லுக் தோல்காப்பியச் கூ. திரச்சாலறிக. கொண்ட லகட்டினில் 

வாளை சவுமென்றல், “வெள்ளத்சடங்க ணெூவொளை வேலிக் 

சமு௫ன் மிடறொடியச், துள்ளிமுகலைச் இழிச்துமழைச் தளி 

யோடிறங்கு.”” மென்பதாற்காண்ச, (௧௪௫) 

வேலெனளப்பிழழ்ர் துகூ ற்றைவெல்குவன்வருகவென்னா | 

வகோலைவிட்லெவுங்கண்ணாயிங்குறையுலங்கொடோளான் 

சூலுளைர்தலறிப்பைக்ேேேன்றுளிக்குமென்கமலப்போ தின் 

. இால்வளைமுத்தமீலும்வளவயன்மச்சர்கோவே, '



சுயம்வரப் படலம், டு௪டு 

இ... வேல்எனப்பிறழ்௩ து - வேற்படைபோ லொளியைச் 
செய்து, கூற்றை - யமனை, வெல்குவன் - வெற்றிகொள்ளு 

வேன், வருகஎன்னா - _ நீவரச், கடவாயென்று, ஓலைவிட்டு- அந்த 

யமனுக்கு * ஒலையெழு இவிட்டு, உலவும்ச்- உலாவு௫ன் ற, கண் 

ளுய் - கண்களையுடைய சமயந்தியே, ஈங்கு௨றை - இங்கசேயிருக் 

இன்ற, உலங்கொள்- இரள்கல் வின் வலியைக்கொண்ட, சோளான்- 

புய ச்சையுடையவன், சூலுளைந் து-ரருப்பவாசைப்பட்டு, அல.றி- 

ஒலித்து, பைந்சேன் - பசியசேனை, அளிக்கும் - தெறிக்க ற, 

மென் சமலப்போதின் - மெல்லிய தாமரைமலரில், வால்-வெண் 

மைபொருக்திய, வளை - சங்கங்கள், மூதிதம்ஈனும் - முத்துக் 
களைப் பெறுகின்ற, வளம் - வளம்பொருக்திய, வயல் - கழனிகள் 

சூழ்ந்த, மற்சர்ஏறு -மற்சசேசக்சாருச்கு அரசன் எ-று. 

நீ திப்படி போர்செய்து வெல்லச்கரு.து மரசர்கள் உன்னைப் 

போரில் வெல்லும்படி எச்கணிச்துவந்தேன், நீயும் வருகவென் 

று ஒலையேனு.் தூசேனும்விரக ச் தெரியப்படுத்தல் முறை. 

யாகலின், கற்றை வெல்குவன் வருகவென்னா வோலைவிட்லெ 
வுங்கண்ணாயென்றார். இசனாற் கண்களானவை காமுகாக்குச் 

செய்யுங்கொடுமை கூறியதாயிற்று, (௧௫௪௬) 

குடங்கையினெடியவாட்சட்கொம்பனாபிக்குப்பைம்பொன் 

மடங்கலாசன த நின்மேபமணியெழுவனையதோளான் 

முடங்குவெண்டோட்டுக்கைைமுருகுயிர் த் திரங்குக்கெண் 

தடங்கடற்புலவு2பாக்குக் தண்டுரை ற 0 ஐ்கதநாடன, |: OF FB 

இ-ள். குடங்கையின் - உள்ளங்கைபோல், கெடியவாள்கசண்- 
கீண்ட வாள் “Cun gy கண்களையுடைய, சொம்பனுய் - தமயந்தி 

யே ! ஈங்கு- இங்கே, பைம்பொன் - பசும்பொன்னாற்செய்ச, 

மடங்கலாசன த்தில் - சிங்கா சன ச இல், மேய-பொருக்திய, மணி 
  

* ஏஈமற்கு அச்சத்தைக் கொடுக்க வெழுதிய தாகலிழ் றிருமுக மென் 
Os ஐலை யெனருர். பண்டைக காலத்திலே தத்தங் கருத்தைத் தெரிப்பவ 
ரும், திருமுறைகளாக திருவருட்பாமுதலிய ால்களை யெழுதுவாரும் பளை 
'யோலையில் எழுதுவது மரகரகலின் ௮ங்கனம் கூறப்பட்டது. அது !1இலை 
விரித்து வெண்சோறு கால்கைதைய மெழுதுங் - கவைவிரித்திடு பெண்ணை 
யும்'' எனக் கந்தபுராணத்து ஆற்றுப்படலத்து வரூ௨ஞ் செய்யளாம் கண் 
டாம். 

0 மசதமும் கொடுந்தமிழ் காட்டிலு சொன்று. இத்தேச)் SIF 

Bors jaar, கரிகா த்சோழனோடு பகையாய் பாரா தாக்கமாட்டாது திறை 
யாகப் பட்டிமண்டபம் என்னும் வித்தியா மண்டபசதைக் கொடுச்சாளென் 

று. இர்திரலிழவூ ரெடுத்சகாதை கூறிற்று,



Bre நைடதம், 

-யெழுஅனைய - அழகிய எழுதி சணையொச்ச, கோளான் - புயங் 

களையுடையவன், முடங்கு - வளைவினையுடைய, வெண்தோட்டு- 

வெண்மைபொருந்கெய இசழையுடைய, கசைச- தாழைகளான 

வை, முருகுஉயிர்ச்து,- வாசனையைவீ௫, இரங்கும் - சத்இக் 

இன்ற, செண்ணீர் - தெளிக்சநீரையுடைய, தடம் - விசாலம் 

பொருந்திய, கடல்புலவு-கடலினது புலானாற்ற தை, போக் 

கும்- நீச்குதன்ற, சண்துறை- குளிர்ச்சிபொருந் திய தையை 

யுடைய, மசதநாடன் - மகதசேசச 2 சரசன் எ-று. 

வீர ச்சன்மையும் புயவலிமையுந்சோன் 5 ஆசனமென்றொ 

ழியாது மடங்கலாசன மென்றும், சோளானென் ரொழியாது 

மணியெழு ௮னையசோளானென்றும் சொல்லினார், முருகுயிர்,ச் 

துக் கடற்புலவு போக்குமமென்றமையால், கெய்தற் கருப்பொரு 

ளாகிய சாழை அங்கே அதிசரித் திருச்சி சென்பதுகருத்து. () 

கழையென ச் இரண்டமென்றோட்காமருகுவளையுண்கட் 
பொஜழிகதிர்மு த் தீழூரற்பூக்ே காடியிங்குவைகு 
மழிகவுட்கடாத்தசிற்ற த்தண்ணலங்களிறுபோல்வான் 
மழையகடுரிஞ்சுமாடமலிகுருநாடர்கோவே. 

இ-ள். கழைஎன ௩ மூங்கில்போல், . திரண்ட -- இரண்டிருக் 

இன்ற, மென்றோள் - மெல்லியசோள்களையும், காமரு - அழகு 

பொருந்திய, குவளைஉண்கண் - நீலோற்பலத் சழகையுண்ட சண் 

களையும், பொழிகஇர்-ரெணங்களைப் பொழி௫ன் ற, apg sepra- 

முத்தங்களையொக்ச பற்களையுமுடைய, பூங்கொடி - தமயந்தி 

யே ! ஈங்குவைகும் - இங்கேதங்கயெ, அழி- ஒழுகுஇன் ற, கவுள் 

கடாச்த-மசமொழுகுகின்ற கன்ன ச்சையும், சற்றச்து-கோபச் 

'சையுமுடைய, அண்ணல் -பெரிய, களிதுபோல்வான் - யானை 

யையொச்ச ௮ ரசனானவன், மழைஅகடு.. மேகத்தின் வயிர்றை, 

உரிஞ்சு -தேய்க்கின் ற, மாடமலி- உப்பரிகைகள் நெருங்யெ, 

கு.ருமாடர்சோ - குருகாடர்க்கதிபஇி எ-று 

கழையென்பது - கரும்பெனினும் ஓக்கும், குருவென்னும் 

௮ சசனாற்புரக்சப்படு தலாற்குருநாடாயிற்று, குருக்ஷேச் தரமென் 
றுவ்கூறுவர் * குருக்ஷேச்திரம் புண்ணியபூமியாம். அதுபாரதத் 

ட்ரீ குரு என்னும் அரசனால் திருத்தியாளப் பெற்றமையால் குருகாடு 
என்னும் பெயருந்றது. இது ௮த்தினாபுரம் என்னும் டில்லிககுச் சமீபத்தில் 
உள்ளது. புண்ணியபூமியாய் விசேடி.சச தலமென்பது :!ஸ்ரீபர்வகஞ் சரஸ் 
தாகே கேதாரந்து லலாடகே - வாரணா) மகாபிராகீஞா ப்ர௬ு வோர்க்ரெொணஸ் 
யமக்யமே - குருக்ஷேத்ரம் குசல்கானே பிரயாஹே ஹிருத “ராடும். 
எனவருஉஞ் சாமவேசு மகாவாக்செங்களாற்றெரிக, 

 



ச்யம்வரப் படலம், (௫௪௪ 

திற் சாண்ச, அன்றியும், “நர்சு தமார்சவ காசிதிசழ்குருச், Cas 

திரம்பிரயாகை ளெரலர், பூத்தபுட்கர மாஇிபுனிதர்க, எார்த்த 

கங்கை யலைசடலா தியும்'” இசளுலும்றிச, (௧௪௮) 

வடுநெடுக்கண்ணியிங்குவையெமடக்கலன்னான் | ப 

குடகிகாசெருத்தற்செங்கட்குவி மலையெருமைதெண்ணீர்த் 

தடவயலுழக்கவாளை தாவிமுப்பு டைக்காப் திதெங்கின் 

படுபழமு திர்க்குஞ்ரூழற்பல்லவே தயவேர்தே, 

இ-ள். வடு -மாவடுபோன் ற, நெடுங்சண்ணி - நெடியகண்ச 

ளையுடைய தமயந்தியே! ஈங்கு-டுங்கே, வைகிய - தங்கப்பெற்ற;, 

மடங்கலன்னான் - Figs fon Our ésacr, G Hat — GS 

நையொத்ச, செருக தல் - மடியையும், செம்சண் - இலந்த சண் 
களையும், குவிமுலை - குவிந்த மூலையையுமுடைய, எருமை - எர 

மையான து, தெள்நீர்- தெளி ச நீரையுடைய, தடவயல் - விசா 

லம்பொருக் திய கழணிகளை, உழக்க - கலக்க, வாளை - அசன் 

லெழும்பிய வாளைகள், சாவி- பாய்க் ஐ, முப்புடைச்சாய் - மூன் 

௮பக்சமுள்ள காயையுடைய, செங்லெ்-ென்னமரச்தில், பட 

உண்டாகிய, பழம் - பழங்களை, ௨ இர்கீ௫ும்-௨ தர்கள் ற, சூழல்- 

இட சை: யுடைய, பல்லவசேயவேந்து - பல்லவீதேச சை சயாளு 

இன்ற அரசன் எ-று. ஏகாரம் - ஈற்றசை, 

எருமை செண்ணீர்ச் சடவயலுழச்ச அ சனாலெழுட்ச வாளை 

தாவிச் செங்கின் பழமுதிர்க்சூம் பல்லவசேசமெனக் கூட்டுக. 

இதனால் அந்நாடு நீர்வளமிக்குச் செழித்திறுக்கின்ற தென்பது 

கருத்து, (௪௪௯) 

பிள்ளை மானோக்கியிங்குவையெபிறங்கற்றோளா 

னள்ளிலைக்கமலப்போ இலரசிஎவன்னங்காண 

றத ததக க க க டக்க 

இளெளைபாட்டயமுஞ்சோலைக்கேசயகாட்மிவேர் தன். 

இ-ள். பிள்ளேமான்-இளஎமான் snicoaveousOun J g, Garé @- 

- பார்வையைபுடைய தமயந்தியே! ஈங்கு - இங்கே, வைகய-சங்கப் 

பெற்ற, பிறங்கல் -மலையையொச்ச, தோளான்-தோளையுடைய 

வன், அள்ளிலை - நெருங்கிய இலையையுடைய, சமலப்போ தில்- 

தாமரை மலரிலிருக்கன் ற), ௮பரரள அ௮ன்னம்சாண - இளமை 

பொருந்திய ௮ரச௮ன்னம் பார்க்கும்படி, வள் - வஏம்பொருக்.



BF ty நைடதம், 

இய, உறை துளியை, பிலிற்றும்-துளிக்கன் ற, சண்-குளிர்ச்சி 

பொருந்திய, கார் -மேகங்களினுடைய, 'வரவுஎதிர் - வரவினை 

Cu figs, Waser - மயில்கூச்சாட, இள்ளை-இளிப்பிள்ளை 

கள், பாட்டயரும் - பாட்டைப்பாடும், சோலை-சோலைகள் சூழ்ம் ச, 
சேசயநாட்டு வேந்தன் -சேகயநாட்டரசன் எ-று, 

அரசவன்ன மாவது - மூக்குங் கால்களுஞ் வந்து உடம்பு 

விளர்சத இருப்பது, கார்கண்டு மயிலாடுசல் என்னை யூர்ந்தருள் 

சுடர்வடியிலையவேற் பெருமான், றன்னைஈன்மரு கெனப்படைச் 
சவன்றனதார்தி, யன்னசாமெனுங் கேண்மையா லளிமுூற் 

குலத்தைக், கன்னிமாமயில் காண்டொறுங் களிசறந் தகவும்” 

என்னுங் காஜ்ரிப்புராணச் செய்யுளாற்காண்க. சளெளைபாட்ட 
யரு மென்றலால், “*இள்ளேபாடுவ சேட்பனபூவவகள்'” என்ருர் 
பீறதம். (௧௫௦) 

கொல்லுலைவேற்க ணல்லாயிங்குறைகுவவுச் தோளான் 

'மூல்லையம் புறவிற்சே தாமுலைவ நியொமுகு இம்பா 

லல்லியக்கமலவளள த தரசிளவன்னமார்து 

மல்லலம்பழனஞ்ரூம்ர் சமத்தரதேதேயவேந்தன். 

இ-ள். கொல்லுலை - கொல்லனு௯ையிற் காய்ந் 2, வேல்சண்- 

பேல்போன்ற கண்களை யுடைய, நல்லாய்- தமயந் தியே! ஈங்குளை- 

இங்கே யிரும்கின் ஈ, குவவு-திரட்ிபொருந்திய சோளான்-தோ 

ள்களையுடையவன், முல்லையம்புறவில் - முல்லைகளையுடைய க் 

சில,ச.இில், சே.சா- செவ்விய பசுச்சளினுடைய, மு£லைவழி - மூலை 

யின்வழியே, ஒழுகு தீம்பால் - ஒழுயெ இதக்இப்புப்பாலை, அல்லி 

யவங்சமலவள்ள சது - அசகவிதழையுடைய சாமலர மலராஏயஇண் 

ணத்தில், அரசிளவன்னம் - இளமைபொருந்திய அரசவன்னவ் 

கள், மாந்தும்- உண்ணுகின்ற, மல்லல் - வளம்பொருந்திய பழ 

னஞ்சூழ்ந் த- வயல்களாற் சுற்றப்பட்ட, மத்திரதேய வேந்தன்- 

மச்திரதேயத்சை யாளாடின்ற வரசன் எ-று, 

மூல்லையம் புறவிவிருக்குஞ் சேதாவின் பாலைக் கமலவள் எத் 

சன்னமாந்தும் பழனஞ்சுழ்ந் த சேயமென்னலால், முல்லை bogs 

திற்கும் மரு2 நிலத் திற்கும் தீணைமயக்கங் கூறியகாஜயிற்.து. () 

தாள தாமரையின்மேயதாக்கண௫்கனையாயிங்குக் 

கோளரியென்னவைகுக்குரு திசொப்புளிக்கும்வேலான் 

பான வாய்கமுவற்ருவிப்பலவின்முட்பு றக்காய்டச்.த 

.வாளையம்பகடுதாவும்வங்ககாடாளும்வேர்தே,



சுயமவ ரப் படலம, Gea 

ட-ள், தாள- தாளத்சையடைய, தாமரையின் - தாமரை 

மலரிலே, மேய- இருக்கன் த, தாச்கணங்கனையாய் - இலக்குமி 

யையொச்த தமயந்தியே! ஈங்கு - இங்கே, கோளரியென்ன-9ங் 

சவேற்றைப்போல், வைகும் - தங்கிய, குருதி - உதிரத்சை, 
கொப்புளிச்கும் - சொழிச்சின் ர, வேலான்-ேர்டபடமையஎட 

யன், பாளைவாய் -பாளைகள் வாய்ந்த, கமுகிர்றாவி- சமுகமரதீ 

தின்மேர்ராவி, பலவின் - பலாமர,ச்திந்காய்க் ச, முட்புறச்சாம்- 

முள்ளைப்புறச் திலே யுடைய சாய்கள், ச%,-9,௪ற, வாளையம் 

பகூசாவும் - ஆண் வாளைகள் தாவுகன் ௬, வங்ககாடாளும்வேந் த- 

வங்கதேசச்சை யாளூகின்ற அரசன் எ-று. ஏகாரம் -ஈற்தசை: 

௮ரியென்பதற்குத் திருமாலெனப் பொருள்கொள்ளிலு | 

மமையும். ௮. சசமங்கையர்ச்கு இலச்குமியைச் சொல்லு சலும்,அ.ர 

சலுச்குச் திருமாலைச்சொல்லுசலும், அழகிற்குமாச்.திரமன் றிப் 

பொருள், போகம், காட்பு, பெருமைமுதலீயவற்றிர்குங் கொள்க. 

சமு௫னும் பலாபெரிதாகலால், கமுஇர்ருாவிப் பலவின் முட்பு£சீ* 

காய் சிவர சவாளையம்பகடுசாவுமென் முர். கோள், ங்கத்திற்குக் 

கொசேைம், இருமாலுக்கு, வலிமையு& கொள்க. (௪௫௨) 

காம்புறழ்பசியமென்றோட்கதிர்முலைக துவர்வாய்த்தீஞ்சொ 

பாம்படுமல்குலிங்குவையயெபரி இிவேலான் [ற் 

றஹேம்பொ இககலமேயவால்வளை திங்களென்னா 

வாம்பல்வாய்மலரும்வாவியங்கராடாளும்வேர்ேே, 

இ-ள். காம்புறழ் - மூங்கலையொத்த, பசிய - பசியவாயயெ, 

மென்றோள் - மெல்லிய தோள்களையும், க.திர்முலை - பிரகாசம் 

பொருந்திய முலையையும், துவர்வாய் - ரவந்சவாயையும், தம் 

சொல் --மதுரம்பொருந்திய சொல்லையும், பாம்புஅடும் அல்குல்- 

பாம்பினை யடன்ற அல்குலையுமுடைய சமயக்தியே ! ஈங்குவை 

இய -- இங்சே சங்யெ, பரிதிவேலான் - சூரியன்போன்ற வேலை 
யுடையவன், சேம் -சதேனூனது, பொதி. நிறைந் ச, கமலமேய- 

சாமரைமலரிலீருக்கன் ற, வால்வளை - வெண்சகங்குகளை, இங்க 

ளென்னா-சந்திரனென்று, ஆம்பல் - அல்வமுகைகள், வாய்மல 

ஞம்- விரியும், வாவி- தடாக தைசயுடைய, அங்ககாடாளும்-௮ு.ல் 

கேசத்தை யாளுகின் ற, வேந்து - அரசன் எ-று ஏகாரம் -ஈற் 

pene. 

வளை இங்கள்போல் ஒளிவீசு சலால் ஆம்பல்வாய் மலருமென் 

ரர். “ஏவிழியார்முர லிளசிலாச் கண்கெருங், சாவிமுசையவிழுங்,



@G@o . நைடதம், 

காஞ்சியே.” யென்றார் பிறநம். உமாதேவி இம௰யமலைக்குமகளாய் 

வந்திருந்தபோது பரமசிவன் சனகன் முதலிய நால்வர்க்கும் தக் 

இணாஞார் ததியாயிருந்து அனுக்ரகம் பண்ணிக்கொண்டிருந்தார். 

௮ப்போது அக்கவுரியை மணக்கும்படி செய்யவேண்டி ச் தம்மேல் 

மலரம்புகளை த தொடுச்ச மன்மதனை அக்கடவுள் நெற்றிக்கண் 

ணை த்திறந்தெரிச்சபோது அவனெலும்புவிழுந் த இடமா தலால், 

அதற்கு * ௮ங்கதேச மென்னும் பெயராயிற்று, வால்வளை இக்க 

ளென்னா வாம்பல்வாய் மலருமென, அ௮ம்பன்மலருக்குச் சங்க 

னிடதச் இற் சந்திரனென்னும் மயக்கஞ் சொல்லப்பட்டமையான் 

மயக்கவணி. (௪௫௧ ) 

சி த.ரரிநெடுங்கணல்லா யிங்குறை தணிபொற்றோளான் 

கதிர்பசெழனியூகெனை ச் தனவண்டுகேே தனும் 

பு திதணக்கமலப்போ துபுரிமுஅக்கவிழ்ற் துமாரு 

மதுமடை திறக் அபாயும்வளங்கொள்பாஞ்சாலவேகே த, 

் இ-ள். சிதர் - பரவுகின்ற, அரி - செவ்வரிபரக்ச, நெடுங் 

கணல்லாய் - நெடியசண்களையுடைய சமயக் இயே! ஈங்குை-இங் 

கேயிருக்கின் ௦, இணி - வலிமைபொருந்திய பொற்றோளான், 

அ௮ழூயசோளையுடையவன், ௧ திர்படு-க தர்களானிறையப்பெற்ற, 

கழனியூ- வயல்களிலே, கனைச்து-அரவாரிச்து, இனம்-கூட்ட 

மாகிய, வண்டும் - வண்டுகளும், சேனும் - சேன்வண்டுகளும், 

புதிதண-பு திதாகவுண்ண, கமலப்போது- தாமரைமலர்கள், புரி- 

கட்டுப்பட்ட, முறுக்கவிழ்ந்து- முறுக்குடைந்து, மாறா-நீங்கா ச, 

மது - தேனான த, மடைதஇறந்து - மடையைத்திறந்து, பாயும்- 

'பாய்இன் ற, வளங்கொள்-வள த்தைச்கொண்ட, பாஞ்சாலவேந்து- 

பாஞ்சாலசேசச்.த.ரசன் ௪-து. 

ஏகாரம் - ஈற்றசைக்சண் வந்தது, 

கழனியினிட ச திலே யிருக்கும் தாமரைமலர்கள் வண்டினங் 

களுக்கு நாடோறும் பு திசாகவுண்ணும்படி தேனைச் சருமென்ன 

லால், அவ்வாறு அர்நாட்டிலுள்ளவரனை வரும் விருந் இினர்ச்கு௨ப 

சரிக்க றன மென் பத கருத்து. (௪௫௪) 
  

* அங்கதேசம் அரங்கனாச்ரமம் என்றுங் கூறப்படும், அது ''கெடி 

படு கானினேசுநெறியினோர் சாலை்நோககி. லிடலையீசென்கொகெள்னக் sa\8 
சன்விமலன்முன்ன.மொடிவறுதவஞ்செய்காலை யடற்நியவீல்வேளங்க-மடலை 

யினெரித்ச சாட்டொட் டசங்கனாச்சிரலமென்பார்” ்” என்று dead ghia 
முனிவர் இராமனுக்கு உரைத்தன ரென்று கூறிய கூர்மபுராணச செய்யுளா 

Haru.



உ. வே. சாமிசாதையர் தால் திலையம் 
“கயம்விரத பபன்னை.20. GOs 

இழைபுரைமரு WG லின்னேயிறுமிறுமென்னவி 65 

யழகுவிற்றிருக கபொம்மலணி மலையாங்குவைகுங் 
கொழு திவண்டிமிருந்தாரான்ேகோாணிலைதிரிக்சஞான்று 
மழைவளஎஞ்சுரக்குஞ்செல்வமலிர் தகார் தாரவேக்தே. 

இ-ள். இழைபுறை - நாலிழையையொச்த, மருங்குல்-இடை 
யானது, இன்னே - இப்பொழுதே, இறுமிறுமென்ன - ஓடியு 

மொடியுமென்ன, விங்இ-பருச்து, அழகுவீற்றிருக்சத - அழகா 

னத அரசருக்கு, பொம்மல் - பொலிவுபெற்ு, அணி- ௮பரணங் 
களையணி௩ ச, மூலை - சனங்களையுடைய சமயக்்தியே! அங்குவை 

கும்- அங்கேதங்கெய, கொழுதி- மூச்கினலுழுது, வண்டு- வண் 

கெள், இமிரும் - ஒலிக்கின் ற, காரான் - மாலையை யுடையவன், 

கோள் -ஈவக்கஇரகங்கள், கிலைதிரிநக்ச ஞான்றும் - நிலைமாறியசா 

லத்தும், மழைவளஎஞ்சுரக்கும் - மழைவளங்க ளூண்டாகின்ற, 

செல்வமலிந்ச- செல்வமிகுந்ச,காந்சாரவேகது - காக்காரசேயச் 

கசன் எ-று, 

கோணிலைதிரிதலாவது--கோள்கள்ஈடக்கவேண்டியமுறை 
தப்பி மாறிநடச்சல். அப்படிஈடக்தால் அ௮ந்தச்சேயக்தில் மழை 

பெய்யமாட்டாதென்சு. கோணிலை இரிதீல் - “தாய்சின வெய் 

யோன் மேயோன் முன்செலக் கதிர்கால் வெள்ளிச், தேசன் 

பின்புசென்று ௩டக்குமிச் செயலான் முக்நீர்ச்ு, நாசன வுலஇற் 

பன்னீ ராண் வொன் சுருங்குமென்று, பேசின நால்சண்மாரிபெய் 

விட்டோற் சென்று கேண்மின்.” என்னும் தீரவிளையாடற்புசா 

ணச் செய்யுளாலறிக. (௧௫௫) 

அள்ளிலைவடிவேற்கண்ணாமிங்குறையலக்கற்றோளான் 
முள்ளரைமுளரி?மப்க் அ முழுகெறிக்குவளை மென்று 
வள்ளை வாய்குதட்டி.மேதிவழைநறுரீழற் றுஞ்சும் 
வெள்ளநீர்ப்பழனஞ்சூழ்க் தமி திலகாடாளும்வேர்தேத. 

இ-ள். அள்இலை மாமிசத்தை யள்ளிக்கொள்கன்்.ற இலை 
யையுடைய, வடிவேல் - கூரியவேல்போன் ற, சண்ணாய் - சண் 
  

* கோணிலை திரிதலை மேல்வரு வனவற்றானுர் தெளிக, சிரகங்களிம்கதிர் 
மகனாயெ ௪னி இடபம், வம் மீனமென்னு மி௮்றினோேடு மாறுபடிலும், ககனத்தே, புகைக்கொடி, வட்டம், சிலை. நுட்பம், தாமம் என்னுவ் சர் 
துறை கோட்களுச் தூமம் (வால்வெள்ளி) என்னுவ் & a0 rex De gn, விரிந்த ஒளியையுடைய சுக்ரென் தென்றிசைப்பெயரிலும் மழைபெய்யா 
தென்க, மேற்கோள் வருமாறு:--கறியவன்புகையினும் புகைக்கொடி தோன் றிலும்-விரிகதிர் வெள்ளி தென்புகம்படரினும், என்னும் காடுகாண்காதைச் 
செய்யுளாலும், ''மைம்மீன் புகையிலுக் தூமர் தோன்திலும்-தென்றிசைமரு வ்ள்வெள்ளியோடிலும்' 'எனவருஉம்புறகானூற்றுச் சசய்யுளானுங்காண்க.



(௫௨ GL. FLD, 

களையுடைய சமயந்தியே! ஈங்குறை - இங்கேயிருசனெ் ற, அலல் 

கற்றோளான் - மாலையையணிக்ததோள்களையுடையவன், (முள் ௮ 

ரை-முள்ளுகள் நிறைந் ச தாளையுடைய, மூள ரிமேய்ந் து- சாமரை 

ட்பூலைமேய்க் து, முழுகெதி-முழுநெறிப்பையுடைய,குவளைமென் 

-குவளைமலரைமென்று, வள்ளை-வள்ளையிலையை,வாய்கு சட்டி- 

மென்று, மேதி- எருமைகளானவை, வழை- புன்னைமரச்தினு 

டைய, நறுநீழல் -ஈறிய நிழலிலே, துஞ்சும்-உறங்குஇன் ற, வெள் 

ளகீர்- ௮.இக நீரையுடைய, பழனஞ்சுழ்ந்த - கழனிகளாற் சூழப் 

பட்ட, மிதிலைகாரி ஆளும் - மிதிலாசேச ச்சை 'யாளுஇன் ற, 

வேந்து - அரசன் எ-று, ஏகாரம் - ஈற்றசை, 

மேய்ந்து -மென்று- வாய்குதட்டி யென்னும் வினையெச்ச 

அடுக்குகள் துஞ்சுமென்னும் பெயரெச்ச வினையையும், அதுபழ 

னமென்னும் பெயரையுங்கொண்டு முடிந்தன. அள் - கூர்மையு 

மாம், (௧௫௬) 

வெழிர்புரைபயேமென்றோள்வேல்கடர் தனையகண்ணா 
யதிர்கழலரசர்போற்றவீங்குறையரியேறன்னான் 

கதிர்வெயிற்கற்றைகான்றுகாசுகண்படுக்குமாட 

ம தியகடிரிஞ்சவோங்குமாளவதேயவேக்தே, 

இ-ள், வெதிர்புரை - மூங்கலேயொச்த, பசிய - பயெவாயெ, 

மென்றோள் - டுமல்லிய புயங்களையுடைய, வேல்கிடந் தனைய- 

வேற்படை யிருந்கதையொச்ச, சண்ணாய் - கண்ணையுடைய தம 

யந்தியே! அதிர் - ௮.திர்ச்சியையுடைய, சழலரசர் - வீரக்கழலை 

யணிர் ச அரசர்கள், போற்ற - வணங்க, ஈங்குறை - இங்கேயிருக் 

கின் 9, அரியேறு அன்னான் - சிங்கஏற்றை யொத்தவன், கதர்- 

கதிராகிய, வெயில்கற்றை-வெயிற்றொகு தியை, சான்று - வீ௫, 

காசு-இர.த்தினங்கள், கண்படுக்கும்-பதஇத் இருச்னெ.ற, மாடம்- 

உப்பரிசைகள், மதி- சந்திரனுடைய, அகடு-வயிற்றை, உரிஞ்ச- 
தேய்க்க, ஓங்கும் - உயர்ந் திருக்சன் 2, மாளவதேய வேக்து-மாள 
வசேசச் ௪ரசன் எ-று, 

அகேகமன்னர் இவன்€ழ் அ௮.சு செய்துகொண்டிருச்தல் 
தோன்ற ௮.திர்கதழல.ரசர் போற்றவென் அம், ௮வர்களினுமிகுக்,ச 
தல்லமை யுடையவனென்பது. தோன்ற அரியேறன்னானென் 

றுஞ் சொல்லினார். (௧௫௭) 

வடுவகர்கெடுங்கணல்லாய்மடங்கலாசன ததின்வைகுக் 
தொடுகடலுயிர்த்தமுத்தர் துயல்வருதடந்தோள்விரன்



சுயம்வாப் படலம், ௫0௩. 

கடி.முறுக்கலிழ்ர் தசெவ்விக்கமலமென்பொகுட்டிலேறிக் 
குடவளைமுத்தம்னுங்கோசலத்தரசபேழே. 

இ-ன், வவர - மாவடுவின்பிஏப்பையொ ச் ௪, கெடுக்கண்ஃ 

கெடிய கண்ணையுடைய, கல்லாய் - தமயக்தியே! மடல்சலாசனச் 

தின் -சங்காசனத்திலே, வைகும் - தங்க, தொகெடல் - சகர 

மாற்றோண்டப்பட்ட சடலானது, உயிர்த்ச-பெற்ற, முத்தம்- 

மூ,சீதுவடங்களானவை, துயல்வரு-௮சைகன் ற, சடம்-பருச்.2, 

சோள் -புயக்தையுடைய, வீரன் - அரசனானவன், கடி - வாச 

னைபொருக்திய, முறுக்கவிழ்ந்த- முறுக்குடைந்த, செவ்வி-- அழ 
குபொருக்திய, கமலமென் பொகுட்டில் - தாமரைமலரினுடைய 

மெல்லிய கொட்டைகளின்மேல், எறி-ஏறிச்சொண்டு, குடவ 

ளை- குடம்போன்ற சங்கான, முத்தம்ஈனும் - முத்துக்களைப் 

பெறுகின்ற, கோசலத்து- கோசலசேச ச்தையாளுகன் ற, ௮7௪ 

பேறு - அரசரிற் சங்கவேற்றையொத்ச வரசன் எ-று. 

ஏகாரம் - ஈற்றசைக்கண்வக்த து. 

அணிகள் அ௮னேகசமிருக்க இவ்வரசன் முத்துவடமணிந் ௪ 

,சக்குறிக்கில், சனக்கு இயற்கையிற் செல்வமிகுந் திருப்பினும், 

2@¢ Sor படிகம்போன்றும், உருட்டியும் கனமும், உள்ளன 

வும், பார்வைக்கன்பந் 'தருவனவும், குற்றமில்லனவுமாகிய முச் 

துச்களையணிந்தால் வதுமையுள்ளனவும் போய்ச் செல்வமுண் 

டாகுமென்னும் விஇபற்றிப்போலும், சன்னாட்டில் வச்சிரம் உற் 
பச்தியாயினும் ௮தில் இவ்வளவு விருப்பின்மை காண்க, (௧௫௮) 

மாழைமென்னோக்கியீங்குவைகியமானவேலான் 

முழைமுப்புடைக்கா WL Ds perp Dan ங்கமுகுசெற்று 

விழ்சளை வருக்கைபோழ்க் துவெம்பு லியடியபைங்காய்க் 

கோழசையரம்பைச ரய்க்குங்குடககா டாளும்ே வந்தே, 

(இ-ள். மாழை -மாம்பிஞ்சுபோன் ற, மென்னோக்க - மெல் 

விய பார்வையையுடைய தமயகந்்தியே! ஈங்கு - இங்கே, வைூய- 

தங்யெ, மான பெரிய, வேலான் - வேற்படையையுடையவன்) 

சாழை-செங்குடைய, முப்புடைக்காய் - மூன்றுபக்கங்களை 

யுடைய காயானது, வீழ்க்து - விழுக்து,சாறு - குலகளையுடைய, 

இளங்கமுகு - இளமைபொருக்திய சமுகமரச்சை, செற்று-ஒடிச் 

து, வீழ்சுளே - விரும்பப்பட்ட சுளையையுடைய, வருக்கைபோழ்க் 

அ - பலாவைப்பிளக்து, வெம்புவியடிய - வெப்பம்பொருக் இியபுவி 
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நைடதம், 

,மினதடியையொத்த, பைங்காய்-படியகாயையுடைய, Csr peor 

கொழுமையுள்ள அடி யையுடைய, ௮ ரம்பை - வாழையை, சாய்க் 

கும் - சாயச்செய்யும், குடகநாடு - - குடகதேசத்தை, குளும்-ஆளு 

இன்ற, வேந்து அரசன் எ-று. 

ம.ரங்சளைக் கூறினும் அவ்வவற்றின் சகனிகளையெனக்கொள் 

ஞசல் சிறப்பென்ச. சென்னம்பழம் வீழ்தலால் இவ்வாறாகுமோ 

வெனின் அகும். ௮ “சாய் மாண்டசெங்கின் பழம்வீழக்சமுஇ 

னெற்றிப், பூமாண்டதீந்சேன் ரறொடை$£றி வருச்கை போழ்ந்து, 

சேமாங்களி௫சறி வாழைப்பழங்கள் ௫௫௫, மேமாங்கசமென்றி 

சையாற் றிசைபோயதுண்டே.” என்னுஞ் சிந்தாமணிச் செய்யு 

ளாலறிக. (௧௫௯) 

ஏர்திளமுலயாயிப்பாலினிதுறைகுமரனன்னான் 

ேர் தணரூழ்த்தபோ துந்கெரிவையரிழைக்் தசிற்றிற்' 

கார்தெரிமணியும்பொன்னும்சாழகிற்றுணியும்வாரிப் 

பூர்திரைசுருட்டுந்தெ ண்ணீர்ப்பொன்னிரநாடாளும்வேந்தே, 

இ-ள். ஏந்து - சாங்குஇன் ற, இள முலையாய் - இளமைபொ 

ருக்திய முலைகளையுடைய் சமயக் தியே! இப்பால் - இப்புற த இல், 

இனிதுறை - இனிமையுடனுறைகின் ற, குமானன்னான் - குமா 

மக்கடவுளையொ த தவன், சேம் துணர் - வாசனைபொருர் தியமகரக் 

தங்களை, ஊழ்சச-உதிர்த்ச, போதும் - மலரையும், தெரிவை 

யர் -ரசிறுபெண்கள், இழைச்ச-செய்த, சிற்றில் - திறுவீட்டி 

ன, சார்தெரி- ஓளிமிகுக்ச, மணியும் - மணுகளையும், பொன் 
னும் - பொன்னையும், காழ் - வயிரம்பொருந்திய, ௮இற்றுணியும்- 

அஇற்றுண்டுகளையும், வாரி- வாரிக்கொண்டு, பூ - அழகுபொருந்் 

இய, திரைசுருட்டும் - அலைகளைமடக்குஇன் ற, தெள்கீர் - தெளி 

வுபொருந்்திய நீரையுடைய, பொன்னிநாடு - காவிரிசூழ்ந்ச சோ 

ளுட்டை, அளும்வேந்து - அளும்௮.ரசன் எ-று. 

வான்வறப்பினும் காலந்சப்பாதுவரும் காவேரி ௩.இசூழ்க் ச 

அந்நாட்டுக்கு ஒருகுறைவில்லையென்பது தோன்றப் போதும் 

மணியும் பொன்னும் அ௮.கிற்றுணியும்வாரிப் பூர் திரைசுருட்டுக் 

செண்ணீர்ப்பொன்னிகாடென்ரூர். ௮,சனால் ௮க்நாட்டையாளும் 

ison பெருமை விளங்குகின்றது. பொன்னி - பொன்சொழிச் 

(சோடுவது; காவிரி, (௧௬௦) 

மோட்டி.எ முலையாய் பைம்பொன் மொய்ம்மணித்தவீ 

ப்பட், சேட்டிளம் பரிதிபோல வீங்குறை திணிபொ தற்



சுயம் வரப் படலம், டுடு 

ோளான், பாட்டவி பேட்டினோடும் பருமுகை யவிழ்த் 

தத் தேறற், கூட்டுணுங் கமலவாவிக் கொற்கையம்ப திக்கு 

வேந்தே. 

6-ள் மோடு - உயர்ச்சிபெற்ற, இளமு£லயாம்-இளமைபெச 

குந்திய தனங்களையுடைய தமயந்தியே! பைம்பொன் - பசிய 

பொன்னாரற்செய்ச, மொய்ம்மணி - மணிகள் நெருங்கெ, சவிசஏனப் 

பண் - ஆசனத்தின் மத்தியச் இலே, சேஇளம்பரி தபோல-மிகு 

6,ச இளமைபொருக்திய சூரியன் போல், ஈங்குறை - இங்கேயிருக் 

ன்ற, இணி- வலீமைபெற்ற, பொன்சோளான் - அழகுபொ 

ருக். திய சோளையுடையவன், பாட்டளி - பாட்டையுடைய வண்டு 

கள், பேட்டி€னோடும் - பெட்டைகளுடன், பருமுகை அவிழ்ச்த- 

படிய அரும்புகளைவிரிச் த, சேல் - சேனை, கூட்டுணும்-கொள் 

ளைசொளனளும், கமலவாவி- தாமரைத் தடாகச்தையுடைய,கொழ் 

கையம்ப இக்குவேஈ்து- சேரமான் எ-று. ஏகாரம்-அசைறிலை. 

பாட்டளிபேட்டினேடுந் தேறல் கூட்டுணாமெனலால், உல 

கத்தில் தனியே யுண்பதினும் சமக்கினிய துணைவியுட ஸிருக் 

அுண்ணல்யாவர்க்கு மின்பமென்ப தாயி த்து. (௧௬௧) 

என்னமற்றினையலாழேயெரிமணிம £டஞ்ே சார்ந்த 

மன்னவர்குல மம்பேரும்வரன் ரூஜைவழா துகூறி 

மின்னகுபரி தவைவேன.எலுருக்கொண்டுமேய 

வன்னவர்தமையுமற்றை-னையுமறையலுற்றாள. 

இ-ள். என்ன - இப்படியென்று, இனையவாறு -இச்சண் 

மைப்படி, எரிமணி - ஒளிவீசுகின் ற மணிகள்பதித்,5, WIL. GF 

சேர்ந் த-- உபரிகைகள்சேர்ந் த, மன்னவர் - அரசர்களுடைய,குல 

மும் - மரபும், பேரும் - நாமமும், வரன் முறை - குலமுறைமை 
யில், வழாது - வழுவாமல், கூறி சொல்லி, மின்ஈகு - ஒளிஸைய 

யுடைய, பரிதி சூரியனையொத் த, வைவேல்-கூரிய வேலையுடை 

ப, நளனுருச்கொண்டுமேய - ௩களனுருவவ் சொண்டிருக்கின் ற, 

அன்னவர் சமையும் - இந்திரன்முதலிய அர்கால்வரையும், கள 

னையும் - களமகாராசனையும், அறையலுற்றாள் - சொல்லத்தொ 

டங்கினாள் எ-று. மற்று - அசை, 

வடநாலிற் சொல்லியபடி வெவ்வேறு சொல்லில், இக்.நூல் 

விரியு மென்பதுபற்றி இதசன்மையையுடையகாட்டரசனென்று 

சொல்வியபடி. குலமும் பேருஞ் சொன்னாளென்பத.ற்கு இனைய 

வாறு மன்னவர் குலமும்பேரும் வரன்முறை வழாதுகூ றியென



நைடதம், 

ஈட்டேறிந் தொழகலேன்னும் உத்தியாற் சுருக்க கூறினார். 

இணிகான்குபாட்டால் இந்திரன் முதலிய நால்வர்க்கும் ஈளனுக் 

குஞ் லேடையாசச் சனிச்சனி சொல்லுசல் காண்க. (௪௬௨) 

கலைவளர் இிங்களெனனக்கடிகமழ்கமலம்வாட்டுந் 

திலகவாண்முகத்தாயீங்குவைகயசினவேற்காளை 

வலனுடைவயிரவாளான்கற்பகமலிரந்த தோளான் 

பலபகைவமைமுன்செ ற்றபகட்டெழின்மார்பினானே. 
இந்திரற்தம் நளற்தம் சிலேடை. 

(-ள். கலைவளர் - கலைகள்வளரப்பெற்ற, திங்களென்ன-சந் 

இரன்போல், கடிகமழ் - வாசனைகமழ்கின்ற, கமலம்வாட்டும்-தா 
மரைமலரை வாடச்செய்இன்ற, இலகவாள்முகத்தாய் - இலக 

மிட்ட ஒளிபொருந்திய முகத்தையுடைய தமயந் இயே! எல்குவை 

கய - இங்கேதங்யெ, சினவேற்காளை-கோபம்பொருந்திய வேற் 

படையையுடைய அரசன், வலனுடைவயிரவாளான் - வலனைக் 

கொன்ற வச்ரிரப்படையை யுடையவன், (வெற்றிபொருந் திய கூ 

நியவாளையுடையவன் ) கற்பகமலிக்சசோளான் - கற்பகமலர்மா 

லை நெருங்கப்பெற்ற கோளையுடையவன், (மலையைப் பிளக்கும் 

வலிமைமிகுக் ச தோளையுடையவன்,) பலபகைவரை மன்செற்ந- 

பலவாகிய பகைகொண்ட மலைகளை முன்டிறகறுச்துச் சயங் 

கொண்ட, (பலசத்துருச்களை முன்செயித்ச,) பகட்டெழின்மார் 

பினான்-பெருமைபொருக்திய அழகிய மார்பையுடைய இட் திரன், 

(நளன்) எ-று. 
தமயந்தி மாலைசூட்டாது வந்; மேற்சொன்ன அரசர் மூக 

மலர்கள் வாடுதல்பற்றிச் இங்களென்னச் கமலம்வாட்டுந் திலக 

வாள் முக த்சாயென்றார். இறந்தால் சன்னுடம்பு ஈவமணியாகும் 

படி. வரம்பெற்றிருந் ச வலாசுர$னக் கொன் றபடியால் வலனுடை 

வயிரவாளானென்றும், பறந்து உலகத்தை யழிததுக்கொண்டி 

ருந்த மலைகளின் றகை அறு த்தபடியாற் பல பகைவரை முன் 

செற்றவென்றும், இந்திரனுக்கு அடைகள் சகொடுக்சப்பட்டன. 

இப்பாட்டிற் பின் னீ.ரண்டடியும் இந்திரனுக்கும் நளனுக்கும் 

சிலேடையாதல் காண்ச. இது சிலேடையலங்காாம் அகும், () 

ஈகைமதிமுகத்தாயீங்குவைகியகாமவேலான் 
புசலரும்வெகுளியுள்ள த்தொருவினான்பொங்கியொர்த்த 
பகைபிருட்பிழம்புசீக்கும்பலசுடருமிழும்வாளான் 
றகைமைசால்புலவசேத்.துந்தாலமேழுடையகோவே,



சுயம்வரப் படலம், ‘@@a 

அக்கிறிதேவற்தம் நளறுக்கஜ் சிலேடை. 

டன். நகை - ஒளியையுடைய, மதிமூகத் தாய் - சந்திரன் 

போன் த முகத்தையுடைய சமயந்தியே! ஈங்குவைடய - இங்கே 

தங்கெ, நாமவேலான் - ௮ச்சத்சைசசரும் வேற்படையையுடை 

யவன், புகலரும் - சொல்லு ௪ ற்கரிய, வெகுளிஉள்ளத்து - கோப 

மூள்ள மன ச்சையுடைய, ஒருவினான்-அட்டுக்கடா வாகன.ச்ை 

யுடையவன், [புகலரும் - புகு சற்தரிய, வெகுளி- சின ச்சை,உள் 

ளத்து-மனச்தின்சண், ஒருவினான்-நீக்கனான,] பொங்க -பொ 

விந்து, ஆர்.சச- ஓவித்ச, பகை - டகையரயெ, இருள்பிழம்பு- 

இருட்பிழம்பை, சீக்கும் - ஒட்டுகன் ற, பல - பலவாடூிய, சுடரு 

மிழும் - ஒளியையுமிழ்கின் ஐ, வாளான்-சுவாலையையுடையவன், 

[(பொகல்குதர்.2௪ - மிகுந்து கர்ச்சி2,ச, பகையிருள்-இருளையொத் 

சபகைவாது, பிழம்பு- கூட்டச்சை, சீக்கும் - கெடுக்கின் ற, பல- 

பலவாயெ, சுடருமிழும் - ஒளிவிடுன் ற, வாளான் - வாட்படை 

யையுடையவன், | சகைமைசால் - அழகுமிகுந்த, புலவரே த். தும்- 
சேவரால் துஇச்கப்பட்ட, சாலம்ஏழுடையகோ - ஏழுகாவுடைய 

தீக்தடவுள், [| சகைமைசால் - பெருமைமிகுந் ச, புலவரெத்தும்- 

விச்துவான்களால் த.திக்கப்பட்ட, தாலீம்ஏழுடையகோ - சத்த 

நீவையுடைய ஈளன் ] எ-று. 

ஒருவென்ப௯-ஆடு. வேறிவிலக்கில - “ஒரு ச். திச்கொருவன் 

பகையோ?” வென்ருர் பிறரும். ேேவர்புசிச்சின் உ ௮விப்பாகல்கள் 

அச்சனிமுகமாசப் பெறவேண்டுசலாலும், இதனால் தேவர்கள் 

வாழ்க்கைக்கு அக்னி காரணமாதலாலும், வேதத்தில் தேவர்க 

ளுக்கு அக்கினியை முகமாகச் சொல்லு தலாலும், தமக்குப் புசப் 

us தருபவனை உண்பவர் புகழ்வது இயல்பாசல் பற்றி ௮கனி 

யைப் புலவரே த.து தாலமேழுடைய கோவென்றார். புலவரென் 

பது - பலபொருளொருசொல்லாய்ச் சேவரையும் கற்றவரையும் 

உணர்த்து சலால், ஏச்துதல்- அ௮க்கினிக்குச் தேவரும், ஈளனுக் 

குக் கற்றவருமெனக்கொள்க. இப்பாட்டிற் பின் மூன்றடியும் அக் 

இனிக்கும் நஎனுக்கும் சலேடையாசல் காண்க. இதவுஞ் லே 

டையணி. (௧௬௪) 

௮ஞ்சனமெழுதலாற்றா தம்மவோவென்றுகையும் 

வஞ்ச நுண்ணிடையாயீங்குவைஏயகாமவேலா 

னெஞ்சலிறருமன்றெண்ணீரிருக்கடலுலகமெல்லாஞ் 
செஞ்செவேயோசைபோயததறுசெங்கோல்வேர்தே, '



'டு௫௮ நைடதம், 

யமனுக்தம் நளனுக்தஜ் சிலேடை. 

இ-ள். ௮ஞ்சனம் - மையை, எழுசல் - எழுதுதலை, ஆற்ரு 

து -சகயாது, ஓவென்் ற-ஓவென்ன, நையும் - வருச தமடைகன் 

ற, வஞ்சிறுண் இடையாய் - வஞ்சிக்சொடிபோல் நுட்பமாயெ 

இடையையுடைய தமயர் தியே! ஈங்குவையெ - இங்கேதங்கிய, 

நாமவேலான் - அச்சத்தைக் தருகின்ற வேற்படையை யுடைய 

வன், எஞ்சலில் - குறைவில்லாச, தருமன் - [சருமனென்னும் 

பெயசையுடையவன், ] தருமச்சையுடையவன் தெள்நீர் - தெளி 
வுபொருர்திய நீரையுடைய, இருங்கடல் உலகமெல்லாம் - பெரிய 

கடல்குழ்ந்த உலகமுழுவதும், செஞ்செவே-செவ்வையாக, ஓசை 

போய் - புகழ்பரவப்பெற்ற, தீதறு - குற்றமற்ற, செங்கோல் 

வேந்து - [செவ்விய காலசண்டத்தையுடைய யமன், |செங்கோல் 

செலுத்தும் நளன் எ-று, 

கண்ணுக்கு மையெழுதினால் அநத மையளவு கனமும் பொ 

௮ச்சமாட்டாது நையுமிடையெனக் கொள்க. அம்மவோ - இரக் 

கச் குறிப்பு, 'அனிச்சப்பூங்கோதை சூட்டி னம்மனை யோவென் 

ஐஞ்சிப், பனிச்கு நுண்ணாசுப்பிற் பாவை” என்றார் பீறதம். 

உயிர்கள்செய்த தீவினைக்குச் தகவொறுத சலால் யமனையும், அற 
முூப்பச் திரண்டும்செய்தலால் நளனையும் சருமனென்றார். இப் 

பாம்டிற் பின்னிரண்டடியும் யமனுக்கும் களனுக்கும் சிலேடை 

யாதல் காண்ச௪, (௧௬௫) 

பாற்றிரையமிர் தமூறும்படரொளிப்பவள ச்செவ்வாய்க் 
காற்றொடிமடர்தையீங்குவைகியகுவவுக் தோளான் 

மாற்றருஞ்ஜெப்பின்மிக்கவளங்கெழுபுவனவேர் த 
ஞற்மிசைப்பரப்புஞ்சூழ்போகலங்கெழுரேமிவேக்தேத, 

வரணந்தம் நளற்தஜ் சீலேடை. 

௫-ள், பால்இிரை - பாற்கடலிற் பிறந்த, அமிர் சமூறும் - அ 

மிர்.2 மூறுகின் ற, படர் - பரவப்பெற்ற, ஒளி - ஒளியையுடைய, 

பவளம்செவ்வாம்-பவளம்போன்ற செவ்வாயையும், கோற்றொடி- 

அய வளையலையுமுடைய, மடந்தை - தமயக் தியே! எங்குவை 

ஓய - இங்கேதங்கிய, குவவுச்தோளான் - இரட்டுபொருந்திய 

சோளையுடையவன், மாற்றரும் - ஒருவராலும் நீக்கு. தற்கரிய, 

சிறப்பின்மிக்க - சிறப்பினால் மிகுர். 2, வளங்கெழு-வளம்பொருந் 
திய, புவனவேந்தன் - நீருக்கரசன் பூமிக்கரசன், நாற்றிசைப் 
பரப்பும் - நான்கு தசைகளின் பரப்பினும், சூழ்போம் - சூழ்ந்து 
போன் ற, லங்கெழு - நன்மைபொருந்திய, நேலிவேந்து - [கட 
லரசனானவருணன், ] சச்ெவாச்யொயெ நளன் எ-று.



சுயம்வரப் படலம், டுடு௯ 

புவனமென்பது - நீருக்கும் பூமிக்கும், கேமியென்பது - சட 

லுக்கும் சக்கரத். துக்கும் பலவபொரு ளொருசொல்லாதல் காண்ச. 
இப்பாட்டிற் பின்னிரண்டடியும் வருணனுக்கும் BOF SS GG 
சிலேடையாசல் காண்க. இதவுஞ் சிலேடை யணி, (௧௬௪) 

போ தரிகெடுப்கணல்லாய்பொருசிலைவேனிலானிற் 
கோதையர்மனமுங்கண்ணுங் கூட்டுணும்குவவுத் தோளான் 
ரு.திவிம்கமலப் பா துமலாந் தபூக் கடங்கடோறு 
மாதர்மென் மக.ங்கள்காட்டும்வஈங்கெழுகிடதவேக்தே. 

(இ-ள். Cur ga fl - அரிபரந்த, கெடுங்கண் — கெடிய சண் 

களையுடைய, கல்லாய் - தமயக்தியே ! பொருசிலை - பொருகன் ற 

வில்லையுடைய, வேனிலானின் -மன்மதன் போல், கோதையா- 

மங்கையர்களுடைய, மனமும் - நெஞ்சையும், கண்ணும் - விழி 

களையும், கூட்ணொம் - சொள்ளையிஃ$கின் ற, குவவுத்தோளான்- 

இிரட்டிபொருந்திய சோளையுடையவன், தாதுஅவிழ் - மகரந்தப் 

பொடியுஇர்டஇன்ற, கமலம்போது - தாமரைமலர்கள், மலர்ந்த 

விரிந் ௪, பூந்கடங்கடோறும் - பொலிவுபொருந்திய தடாசங்கள் 

சோறும், மாசர்- மடவார்களுடைய, மென்முசங்கள் காட்டும்- 
மெல்வியமுசங்கசைச்காண் பிக்கன்்ற, வளம்கெழு- வளம்பொருக் 

திய, நிடதவேந்நு -நிடசசேச ச்சையாளும் களமகாராசன் எ-று. 

ஏ- அசை, 

கோதையர் மனமுங்கண்ணுங் கொள்ளைகொண்் Derr sos 

சோளா னெனிறும் அமையும். இப்பாட்டில் தோளான் எழுவாய், 

நிடத வேந்து -பயணிலை. இப்படலச் இற் சேயரி சிந்தியென்னும் 

நாற்றிருபச்து சாலாம்பாட்டுமுசல் இப்பாட்டுவரையும் முதற் 

சண் இத்சன்மையனென்று பொறுப்படச் சுட்டியை எழுவா 

யாசவும் இங்காடனென்பசைப் பயணிலையாகவுங் கொள்க, (௧௬௭) , 

என்றிய லணங்குகூற வினையரி லன்னங்கூறு, மனற 
லர் தெரியற்றிண்டோண் மன்னவன் யார்கொலென்னாப், 
பொன்றிகழ் திதலைபூத்த புணர்முலைப் பாவைபோல்வா, 

ளொன்றிய வையத்தோடு முள்ளகெக் குருகிநின்றாள். 

இ-ள். என்று - இப்படியென் ற, இயலணங்கு - நாமகளான 

வள், கூ.ற-- சொல்லியவளவில், இனையரில் - இத்தன்மையை 

யுடைய அரசர்களில், ௮ன்னம்கூறும்- ௮ன்னப்பறலஒவ முன்பு 

சொல்விய, மன்றல் - வாசனைபொருக்திய, தெரியல் - மாலையை 

யணிர த, இண்சோள் - இண்மைபொருக்திய சோள்சளையுடைய,. 

மன்னவன் -ஈளமசாராசன், யார்கொலென்னா - எவனென்று,



a0 கைடசம், 

பொன் - பொன்போல், இகழ் - விளக்குசன்ர, இதலைபூச்,2- 

சேமல்ப.ரவிய, புணர்முலை - நெருங்யெமுலைகளையுடைய, பாவை 

போல்வாள் - பாகைபோல்பவளாகயெ சமயக்தியானவள், ஒன் 

றிய ஐய,ச்சோடும் - பொருந்திய சந்சேகச்துடனே, உள்ளம்- 

மனமானது, நெக்குஉ௬௫ நின்றாள் - மிகவுங் கரைந்துநின் 

ரூள் எ-று. 

இந்திரன் முதலிய நால்வரும் நளவேடங்் சொண்டிருத்சலா 

லும், அவர்அவ்வாறிரு த தலைச் கேள்விப்படாமையா லும், நாமகள் 

அ௮ந்நால்வரையுஞ் சொன்னசெய்யுளுக்கு ௮2 சவரையன் றி கள 

னென்றும் பொருள்பசெலாலும், ஈநளனைச்சொல்லிய செய்யுளுச் 

கு வேறுபொருள்படாது நிடதவேந்சென்று வெளிப்பட்டிருப் 
பினும் இதற்கும் உளதோவென்றும் நம்மை விரும்பியிருந் ௪ 

சேசவர்நிலேமாறி மாயஞ்செய்யினுஞ் செய்வரென்னு மெண்ண 

முள்ள தமயந் இக்கு ஒருவர்போவிருக்கும் இவ்வைவருள் களன் 

எவனென்று சந்தேசத்துக்டெமுண்டாய் வருத்தந் தோன்றிய 

சென்ச. இது போதுமையணி. (௧௪௮) 

எள்ளூறவேனையோரையிரட்டுறமொழிதலாலும் 

வள்ளன்மார்பணிர்ததாரில்வண்டுவிழ்ர்தரற்றலானு 

முள்ளுறப்பிணித்தவன்பி தூழ்வினை த்தொடர்பினானு 

ஈள்ளிருள் பருகும்பைம்பூணளனையேகளனென்னோர்ந் தாள். 

இ-ள். எள்உற - சந்தேசம்பொருந் 2, ஏனையோரை-மற்றை 

யோரரை, இரட்றெமொழி தலானும்- இரண்டுபொருள்படச் சொல் 

லு தலாலும், வள்ளல்மார்பு அணிந்த தாரில்-5ளன் மார்பிலணிந் ச 

மாலையில், வண்டுவீழ்ந்து அ. ரற்றலானும் - வண்கெள்வீழந் தொ 

விச்சலாலும், உள்ளுறப்பிணித் ச - உள்ளே பொருந்சக்கட்டிய, 

௮ன்பின் - அன் பினாறுண்டாகிய, ஊழ்வினை ச்தொ.ர்பினானும்- 

ஊழ்வினையினுடை சம்பக சச்தினாலும், நள்இருள் - மிகுக்ச 

இருளை, பருகும் - உண்டுன்ற, பைம்பூண் - பரிய பொன்னாற் 

செய், ச ஆபரணங்களையுடைய, ஈகளனையே--நளஎனென்னுமரசனை 

யே, நளனென்று - களமகாராசனென்று, ஓர்ந்தாள் - அறிந் 

தாள் எ-று. 

ேேவர்களணிவது கற்பக தந் சபொற்பூமாலையாகலால்௮ தில் 

வண்டுவீழாமைபற்றி _**வள்ளன்மார் பணிந் ச தாரில் வண்டுவீழ்க் 
தீ.ரற்றலானு” மென்றும், (ஊழி ந்பெருவலியாவுஎமற்றொன்று, 

குழிலுந் சான்முந்துறும்'” என்பதுபற்றி, ஊழ்வினை ச்சொடர்பி



சுயமவ. ரப படலம, @Qas 

னனுமென்றும் சொல்லீனார். பொதமையுச்திருந்த நளனை எது 
வினாற் சிறப்பித்சலால் இது சிறப்பணி. (௧௬௧) 

ஈனோக்கொணிம திமுகஞ்ச றிதுகோட்டிக் 

காதன்மீதூரவுள்ளங்கவிமகழ்தூங்கநின்ற 
கோதையர்மணிசெய்செம்பொற் கோடிகத்தினிதினேந்துர் 
தாதுலாமலங்கன்மாலைதவிரியல்கரத்திற்கொண்டாள். 

  

wr sr Owe 

இ-ள். மாதர் - அழகுபொருக் திய, மெல்நோகக - மெல்லிய 

டார்வையையுடைய தமயந்தியானவள், நாணி- நாணமுற்று, மதி 

முகம் -மதிபோன்றமுசத்சை, சிறிதுசோட்டி- கொஞ்சம்வணக 

இச்சொண்டு, காதல் -- ஆசையானது, மீதூர- அதிகரிக்க, உள் 

எம் - மனமானது, களிமஇழ்தாங்க - களிப்புமிகுந்த மஇழ்ச்டி 

தங்க, நின்ற- அருகேகின்ற, கோதையர் - தோழிகள், மணி 

செய் - நவமணிகள்பதிதத, செம்பொன்கோடிகத்து - செம் 

பொன்னாற்செய்தசட்டில், இனிதின்எந்தும் - இனிமையிற்றாங் 

குன்று, தாதுஉலாம் -மகரந்த மூலாவுசன் ற, ஆலங்கல்மாவை- 

மலாமாலையை, தளிர்இயல் - சளிரினது சாயலையுடைய, கரசி 

தில்கொண்டாள் - கையிலெடு ச துக்கொண்டாள் எ-று, 

சணவனென்னுந் துணிபுடையவ எாகலால், காணிமு£கஞ் 

சிறிதுகோட்டியென்றார். அப்பொழுது தமயந்தி யுவசை என் 

ஞற் சொல்லி முடியாசென்பார், களிமஇழ்க் தூங்கிரின்ற கோடை 

யசெனப் பூந்தட்டேந்திய கோழிகளின் உவகை மாத்திரங் 

கூறினர். , (௧௪௦) 

இன்னரிச்லெம்பு செம்பொற் ண்டிணி யார்ப்பவே 

இ, மன்னவர் மனமுங்கண்ணும் வண்டெனத் தொடாந்து 

விழக், கொன்னுனை வயிரவொள்வா ணிடதர்கோன் குவ 

வுத் தோண்மேற், பொன்னரி மாலரூட்டிப் பூங்கழல் வண 

ங்கிநின்முள். 
[இதனால் தமயந்தி சளனுக்கு மாலசூட்டல் 

சொல்லப்பட ஈ.து.] 

இ-ள். இன் - இனியவோசையைச தருகின் ற, she - பருக் 

கசையையுடைய, லம்பு - சலம்புகளும், செம்பொன் - சிவக்.த 

பொன்னாற்செய்ச, ணெடணி- ச.தங்கைகளும், ஆர்ப்ப - ஒலிக் 

கும்படி, எக - போய், மன்னர-௮.ரசர்களுடைய, மனமும்-கெஞ் 

சும், கண்ணும் - சண்களும், வண்டஎன - வண்டுகள்போல், 

சொடர்ர் துவீழ - சொடர்புகொண்டுவீழ, கொல்-சொல்றுன் ற,



(௬௨ நைடதம், 

னை -. மூனையையுடைய, வயிரம்ஒள்வாள் - கூர்மைபொருக் இய 

ஒளிவீசுனெற வாட்படையையேக் திய, நிடதர்கோன் -௩ளமகா 

ராசனுடைய, குவவு - திரட்சிபொருந்திய தோள்மேல் - புயங் 
களின்மேல், பொன்னரி மாலைசூட்டி - பொனிசரிமாலையை 

யணிந்து, பூங்கழல் - அழகுபொருக்திய அவன்பாதங்களை,வணவ் 

இரின்றாள் - பணிந்துநின் றனள் எ-று. 

இட்பொழு௫ பார்த்தாலன்றி இத தவறின் தமயந்தி நமக் 

குப் பார்ச்கவுங் இடையாளென்னும் நினைப்பு அவள் தமக்கு மாலை 

சூட்டிலளென்னும் பொராமையினு மேற்பட்டிரு த சலால், மன் 

னவர் மனமுங்கண்ணும் வண்டெனசத் தொடர்ந்து வீழவென் 

றும், மாதர்ச்குக் கணவளரச் சொழுசலின் மிக்கதின்மையால் 

பூங்கழல் வணங்க ரின்றாளென் றம் சொல்லினார். போன்னரி 
மாலை யேன்பது - பொன்னையரிர* துசெய்யு மொருமாலை யிருப் 

பினும், முற்பாட்டில் சாதுலாமலங்கன் மாலையெனலால், இங்கு 

அழிகுபோநந்திய வண்டுகள் சூழ்ந்த மாலையேனப் பொருள் 

கொள்க. (௧௭௧) 

வடமலர்நெடுங்கட்செவ்வாய் மடவரலினி துசூட்டுந் 

தொடையல்பொஜ்கிரியில்விழுஞ் சுடர்மணியருவியயப்ப 

விடுக தர்வலயச் தண்டோண் மன்னவன்விழைவுகூர்ந் து 

பிடி சழீஇயுவகைபூக்த பெய்ம்மதக்கவிறுபோன்றான். 

[இதனால் அப்பொழுது களனுககருந்த மகழ்ச்சி 

சொல்லப்படுகன றது. 

இ-ள். வடி -தேனையுடைய, மலர் - குவளை மலரபோன் ஐ, 

நெடுங்கண் - நெடிய கண்களையும், செம்வாய் - செவ்வாயையுமு 

டைய, மடலரல் - தமயக் தியானவள், இனிதுசூட்டும் - இனிமை 

யோடுஞ் சூட்டிய, தொடையல் - மாலையானது, பொன் ரியில்- 

மேருமலையில், வீழும் - ஒழுகுகின்ற, சுடர் - ஒளியையுடைய, 

மணி- இரச்தினங்களோடும் வருகின்ற, அருவிஎய்ப்ப - அருவி 

யையொப்ப, வி௫கெதிர் - கரணங்களைவீசுகின் ற, வலயம் - சேயூர 
மணிர் த, திண் - வலிமையபொருந் திய), சோள் - சோளையுடைய, 

மன்னவன் -ஈ௩ளமகாராசன், விழைவுகூர்ந்து - ஆசைமிகுந்து, 

பிடி சழீஇ- பெட்டையானையைச்தழுவி, உவகைபூ ச். 5-மஇழ்ச்சி 

யுண்டாகய, பெய்மதம்களிறு - மசம்பொழி௫ன் ந யானையை, 

போன்றான் - ஒச்சான் எ-று. 

பிடி - பெண்யானை, க்ளிழு - ஆண்யானை,



சுயம்வரப் படலம், (௫௬௩ 

நளன் பிடியை ச் தழுவி யுவரைபூச,௪ களிழுபோன்றானென் 

ore, garg தமயந்தி சளிறர்றைத்சழுவி யுவகைபூச்,ச பிடி 
போன் op aig க்கொள்க. இது உவமையணி, (௪௪௨) 

  

பூணுலாக்கடர் தவல்குற் பொற்பெலாங்கவிகொள்வண்டின் 

பாணுலாக்கிடாததா.ரான் பருகுவான்போலநோக்க 

நாணமீதுூரப்பைம்பொன் னலத்தபூங்கொடியினொல்கி 

வாணகையுபிர்த்சசெவ்வி மதிழுகங்கோட்டிகின்றாள். 
-ள. பூண் உலாக்கிடக் ச-றபாணங்களசைர்துடெக் ௪, ௮ல் 

குல் - அல்குலையுடைய தமயந்தியின த, பொற்புஎலாம் - அழ 

கனை ச்சையும், களிசகொள் - களிப்பைகமகொாண்ட, வண் டின்-வண் 

சகெளுடைய, பாண் உலாக்கிடக்ச-இசையுலாவிக்கிடக் ச, சாரான்- 

மாலையையணர்ந்ச நளஎனானவன், பருகுவான்்போல -- கண்ணா 

லுண்பவன் போல, நோக்க -பார்ச்சு, (அசனால்) நாணம்மீதூர- 

promi fates, பைம்பொன் - பசியபொன்னாலாடய, sags s- 

நன்மையையடைய, பூகொடியின் - பூங்கொடிபோல், ஓல்இ- 

_ துவண்டு, வாள் - ஒளிபொருந்திய ஈகைஉயிச்த - புன்னகை 

யைச்தந்த, செவ்வி- அழகுபொருக்திய, *மதிமுகம் - சந்திரன் 

போன்றமுகச்தை, கோட்டிரின்றாள் - வணங்கிக்கொண்டு நின் 

MOT ar எ-று, 

தமயந்தி மாலைசூட்டியபடியால் ஈமக்கு எப்படியுந் துணைவி 

யாயினள், இனிகாம்அர்தரங்கச் இல் அவளழகைப்பார்ப்பேமெண் 

றில்லாமற் பொற்பெலாம் பருகுவான்்போல கோச்கவென் றமை 

யால், அவளழகிடதக் இருக அவாவானது அப்பொழுது அவன் 

விவேகத தினு மேற்பட்டிருக்ததுபோலும். அவளுக்கும் அப்படி 

யிருப்பினும் பெண்பாலாகையால் வெளிப்படுச்சா ளென்பது 

சோன்ற நாணமீதூரப் பூங்கொடியிலனொல்கி sensu gs Ora 

வி மதிமுகங்கோட்டி நின்ராளென்றும் சொல்லினர். (sera) 

அலைகடலுயிர்த்தபொன்னம்பாவையையலங்குசே தி, 

நிலவுமிழ்பளிக்கு மாடவேதிகைகொணாரந்துமீம்காச் 

சில தியருயிரையன்னதோ மியர்செவிலித் தாயர் 

விலைவரம்பறியலாகாமென்றுகலெறினிவீழ்த்தார். 
இ-ள். ௮லைகடல்-பாற்சமூச்திரமானது, உயிர்க -பெற்ற, 

பொன்னம்பாவையை - இலச்குமியை Qurgs sous Seow, 

அலங்கு - அசைகின்ற, சோதிரிலஉமிழ் - மிகுக்ச வொளியைச் 

கொட்புளிச்சன் ற, பளிச்குமாடம் வேதிசை - பளிங்கறிர் துசெய்௪



Qar நைடதம், 

உபரிகையிலிருக்குமேடையில், கொணர்ந்து-அழை த் துக்கொண் 
டெவந்துவைத்து, நீங்கா- நீங்காத, சிலதியர் - ஏவல்செய்சோழி 

களும், உயிரைஅன்னதோழியர் - உயிரையொச் ச தாழிகளும், 

செவிலி சாயர் - வளர்ச், சாய்மாறாம், விலைவரம்பு அறியலாகா- 

விலையள வறியக்கூடா,௪, மென் துகில்-மெல்லிய சீலையா செய் ௪, 

எழினி- இலரயை, வீழ்ச்சார் - விடுத்தார்கள் எ-று. 

சில தியரா இயர் எழுவாய், 

௮. ரசரைச் தனித்தனி கண்டுவந் திற் பொழுது ரீட்டிச்ச : 

லால் இளைப்பு ஐமென்று சமயச் தியைப் பளிங்குவேதிகையிற். 

சேர்த.இப் பிறர் அவளையும் பிறலரயவளும்கோச்காமைப் பொருட் 

டுச் சிலஇியாமு சலியோர் திரைவீழ்ச்சனென்க. (௧௪௪) 

தாவருஞ் சீற்றத்துப்பிற் றறுகண்மால் யானையன்ன, 
மவலர்க் கடந்தவொள்வாள் வேர்தர்கோன் முழவுத்தோ 

ண்மேன், மாவ௫ர் நெடுங்கண்சூட்டு மாலையே மாலையாகக், 
காவலர் முகங்கபொல்லாங் கமலமொத் திருர்சமாதோ, 

இ-ள். தாவரும் - தாவு தற்கரிய, சீற்றம் துப்பின் - மிகு ச 

கோப த்சையும், தறுகண் - அஞ்சாமையையுமுடைய, மால்-பெரு 

மைபொருந்திய, யானை௮ன்ன - யானையையொத்த, மேவலா்- 

சத்துருக்களை, கடந் ச -வென் ற, ஒள் - ஒளிபொருந் இய, வாள்- 

வாட்படையையுடைய, வேந்சர்கோன் - நளமகாராசனுடைய, 

முழவு -மத்சளச்சையொச்,ச, தோள்மேல் - "புயங்களின்மீ து, 

மாவூர் - மாவடுவின் பிளப்பையொத்த, நெடுங்கண் - நெடிய 

சண்களையுடைய சமயக் தியானவள், சூட்டும்-சரித் ச, மாலையே 

பூமாலையே, மாலையாக - மாலைப்பொழுதாக, காவலர் - அரச 

ருடைய, முகங்களெல்லாம் - முூகங்களனை த்தும், கமலம் - தாம 

ரபைமலரை, ஒச்திருந்ச- ஒத்திருந்தன எ-று. மாது-ஓ- அசைகள்: 

ணெடுங்கணென்பது-பண்பு தொகை நிலைக்கள ததுப்பிறந் த 

௮ன்மொழிச்சொகை. தமயந்தி நளனுச்கு மாலை சரித, சவளவில் 

மற்றையரசர் முகங்கள் குவிதல்பற்றி அவள்சூட்டிய மாலையை 

மாலைப்பொழுதாசவும், ௮வர்முசங்களை ௮ம்மாலைப் பொழுதிற் 

குவியுந் சாமரைமலராகவும் சொல்லினார். முகங்கள் கமலமொச் 

திருந்தவேன்னும் உவமை மாலையே மாலையாகவென்னும் ௨நவக 
மடியாகவரு சவாற் கலலையணி, (க எடு) 

சுயம்வரப்படலம் முற்றிற்று, 
செய்யுள்-௭௧௮, 
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போர்புரிபடலம், 

[இப்படலததாற் சுயம்வரத்திற்கு வந்த ௮ரசர் தமயந்தி ளானை 

விரும்பி மாலை சூட்டுதலால் தாம் ௮வளைக் கைப்பற்று௦ 

பொருட்டு அவை வெல்லவெண்ணிச் செய்யம் 

யதமம் சொல்லப்படு் ற.து.] 

௮றுகீர்க்கமிநேடிலடி யாசிரியவிநத்தம். 

அழகூனைச்சுமர் சபேறுபெற்றனள ண ங்கின்றென்னா 

வொழுசொளியாரமார்பருவாக்கடன்மெலியவார்ப்பப் 

பொழிகதிவயிரவொள்வாட்புரவலன்புழுங்ககெஞ்சம் 

விழியழல்க துவநோக்கிவேர் தரைவிவி ததுச்சொல்வான். 

[இதனால் அரசர்கள் மகிழ்ச்சியும் இதின் பொரறாமையுஞ் 

சொல்லப்படுிகின் றன] 

இ-ள். அழகினை - செளந்தரியசை, சுமந்சபேறு - சாரங் 

@u@u தறுனை, அணங்கு - தமயக்தியானவள், இன்றுபெற்ற 

னள் என்னா இன்றுதான் பெற்றாளென்று, ஓழுகுஒிளி- ஒளி 

விளங்குக ற, நரம் - மணிவடமணிக் த, மார்பர் - மார்பையுடை 

ய அரசர்களனைஙரும், உவாச்கடல் - பூணைக்காலத்துச் கடலா 

னது, மெலிய - ஒளியிற்குறையும்படி, ஆரப்ப- ஒலிக்க, (அது 

கண்டு,) பொழிகதிர் - பெணங்களை வீசுகன் ற, வயிரம் - ஒள்வா 

ள் - ஒளிபொருந்திய வச்சிரவாளையுடைய, புரவலன் - இந். திரனா 

னவன, மெஞ்சம்புழுங்க- மனம்வெந்து, விழி-கண்களில், அழல் 

கதுவ-கெருப்புப்பர்௱, நோக்கி-பார்த்து, வேந்தரை - ௮ரச 

ரை, விளித்து - அழைத்து, சொல்வான் இவ்வாறு சொல்வான் 

எ-று. 

ஈளனுச்குமாலைசூட்டுசலால் தமயக தி யழகிற்கு அவனன் நிகாம் 

திகு. தியுடையோ மல்லவென்று, மற்றையரசர்நினை ச சமைதேரன் 

ந௮ழடனைச்சும்ந்த பேறுபெற்ரன எணங்கினரென்றும், 98 

லவ்வரசர்ச்கு மஇழ்ச்சியன் றிப் பொறாமை பின்மைதோன் றந ௮ர 

மார்பர் உவாச்சடல் மெவியவார்ப்பவென் றும், இ௩ தரன் தூதுகள் 

விடுச் தம் மளஎவேடங்கொண்டும் தம்மி லொருவர்க்கும் அவளி 

சையாமையால் வந்த அவமானம்பற்றிப் பொழுமையும் வெகுளி 
புங் கொண்டமைதோன்டப் புழுங்க நெஞ்சம் விழியழல் கதுவ 
வென்றும், அதனால் அவ்வரசர்ச்கும் பொறாமை யுண்டாச்செ



Bar நைடதம், 

மைதோன்ற வேந்தரை விளிச்தச் சொல்வானென்றும் சொல் 

லினார். **வெள்ளிலை வேற்கணாளைச் £வகன் விரைந்துவென்றா, 
லெள்ளியனென்றுமாந்,ச ருவாச்கடன் மெலியவார்ப்பச், கள்வ 

ராற் புவியை வேறு காணியகாவன் மன்ன, ஸுள்ளசம் புழுங்கமொ 

சோ வுரைச்சனன் மன்னர்க்செல்லாம்? எனச் சீவகசிந்தாமணி 

யாரம் இவ்வாறு கூறு சல்காண்க.--பூரணைக்கால நில் நிறைமதி 

கண்டால் கடல் மிக்சொவித சலறிச, (௧) 

விரிகதிர்ப்பரிதிமுன்னர்வெண்ம இமழுங்குமல்லா ற் 

பரி தியம தியங்தோன்றிற்படரொலிமழுங்கலுண்டோ 

வ.ரசர்காணீவிர்வெய்யோனருங்குலத்துதித் துர் திங்கண் 
மசபின்மன்னவற்குநுங்கண்மாணெழின்மழுங்கினீ ரால். 

[இதுமுதல் நான்குபாட்டால் இந்திரன் கலக 

மூட்டுதல்சொல்லப்படுகின் ற_து.] 

இ-ள். விரிகதிர் - விரிந்த ொெணங்களையுடைய, பரிதிமுன் 

னர் - சூயியன் முன்னே, வெண்மதி - வெண்மைபொருந்திய சந் 

இரன், மழுங்கும்௮ல்லால் - மழுங்கப்போகு மல்லாமல், பரிதி 

யும் - சூரியனும், மதியங்? தான் றில் - சந்திரனு இச. சால், படர்- 

of AB ex p, ஓளிமழுங்கலுண்டோ- ஒளிகெசெலுண்டோ, (இல் 

லை இவ்வாறிருச்க,) ௮ ரசர்சாள் - அரசர்களே, நீவிர் - நீங்கள், 

வெய்யோன் - சூரியனுடைய, அருங்குலத்து உதித்தும் - இடை 

திீ.தற்கிய மரபினிற்பிறந்தும், இங்கள்மரபின்மன்ன வற்கு - சந் 
திரவம்ச த் திற்பிறந்த அரசனுக்கு, நுங்கள்- உங்களுடைய, மாண்- 

பெருமைபொருக்திய, எழில் - அழகு, மழுங்கினீர் - மழுங்கிப் 

போனீர்கள் எ-று, 

es Grane gs திற் பிறந்தவன் நளன். 

உலகச்தில் யாவருக்குங் குலச்சை யிழிவுபடுத்தவி லுண் 

டாகும் வேற்றுமை மற்றொன் றி லுண்டாகாதென்பது பற்றி௮ர 

சரை நோக இவ்வாறு சொல்லினனென்க. (௨) 

உரிமையிற்புணர்ர்தமாதரூடவுமறுத்திம்மாதின 

வரிமுலைப்போகம்வேண்டி மணவினை துணிக் துவந்தீர் 

குருதிவேல்சுமர்துவாளாவிங்கெகுவவுத்தோளீர் ' 

இருஈகர்க்விநீர்போய்றுந்தெரிவையர்க்கென்சொல்வீே, 

௫-ள். உரிமையில் - இழமையினால், புணர்ந்ச- கூடிய, மா 

சர் - மங்கையர்சள், ஊடவும் - பிணங்கிக்கொள்ளவும், மறு ச்துஈ



போர்புரி படலம், ௫௬௯ 

அதைகீக்இ, இம்மாதின் -இக்ச மங்கையினுடைய, வரி- சந்த 

னச்கோலத்சையுடைய, மூலைப்போகம் வேண்டி - சனத்தினு 

டைய போக ச்சைவிரும்பி, மணவினை - விவாகச்தொழிலை, த 

ணிந்தவந்தீர் - நிச்சயித் துக்கொண்டு வந்தீர்கள், குரு தி- உ திரக் 

தோய்க் ச, வேல்சுமக்து-வேச்படையைச்சுமக்து, வாளா-வீணாக, 

வீங்கெ-பருத ச, குவவுச்தோளீர் - திரட்சிபொருக் திய தோள் 

சளையுடைய அரசரே, தஇிருககர்க்கு - உங்களுடைய ஈகரச்திற்கு, 
இனி - இப்பொழுத, நீர்போய்-நீர்சென்று, நும்தெரிவையர்க்கு- 

உம்முடைய மனைவிகளுக்கு, என்சொல்வீர் - யாதுசொல்வீர் 

கள் எ-று. 

வேறொருமாசரைச் சமது சணவனினைச்சது தெரியினும் 

பொரு சமங்கையர் தமயக்இயின் விவாகச்சைக்குறிச் துவந் ௮.7 

சோடு மிகவும் பிணங்கியிருப்பரென்பது தோன் ந மாதரூடவு 

மென்றும், நீர்விரும்பிவக்ச தமயர் தியைச் கொண்டுபோனநளனை 

வெல்லும் வல்லமை உமச்இல்லையென்பது தோன்றக்குரு இவேல் 

சுமந்து வாளாவீங்கெ குவவுத்தோளீரென்றம், இங்கனமான 

நீர் உம்முடைய மனைவியர் பிணச்கையுக் சணிச்கமாட்டி ரென் 

பதுசோன்ற நுதெரிவையர்ச் சகென்சொல்வீ ரென்றும் சொல் 

லினான். (௩) 

சூதிருஞ்சடைகடாகூச் சடாமுடி துறர்துகான்போய் 
விழ்சருகருக் இரீவிரமெய்க் தவம். புரிதல்வேண்டுக் 
தாதிருங்கூர்தலாளநிடதர்கோன்றழீஇயபோதேே 

யாழிசூழூலகமெல்லாமவனடி.படுக்குமன்ே. 

இ-ள், சுடர்முடி- கரணெங்களையுலடைய இரீட்ங்களை, துறக் 

அ- விடுத்து, சூழ- சுந்றுஇன் ற, இரு-பெரிய, சடைகள் தாங்்க- 

ச௪டை.களைச்சுமந்து, கான்போய்-வன ததிற்சென்று, வீழ்-அங்சே 

யுதிர்தின்ற, சருகு௮ருந்தி - சருகைப்புசித்து, நீவிர்- (அரசர்ச 

ளே) நீர், மெய்ச் சலம்-உண்மையாகய சவத்மை, புரிசல்வேண் 

டம் - செய்தல்வேண்டும், (அஃதசேனெனில்,) தாழ் - தாழ்ந்த, 

இரு- பெரிய, கூந்தலாளை - அளசபா.ரச்தையுடைய தமயந்தி 

யை, கிட சர்கோன் -ஈ௩ளன், சழீஇயபோசே - தழுவியபோசே, 

அழிசூழ்-சடலாற் சூழப்பட்ட, உலகமெல்லாம் - பூவுலகமனை ச் 

தும், அவன் - இவ்வரசனுடைய, அடிபடுக்கும் - அடிபணிந்து 

டெக்கும் எ-று. | 

உம்முடையகுல ச் இற்கும் உமக்கும் இப்பொழுதுவக்ச குதி 

றம்போரில்வென் ற நீக்கல்வேண்டும்; ௮அங்ஙனமின்மையால் இச்



Ce) COL BLD, 

செய்கையா லன்றிச் தீராதென்பான் மெய்ச் சவம்புரிசல்வேண் 

மென்றும், தீமயந்தி இலச்கணமூழுவதும் அமைந்த வுருவுடை 

யவளாசலால் ௮வளைமணக்தவன் பூமண்டலமுழுவதும் ஆள்வ 

ென்பதுசோன்ற, அழிகுழுலசமெல்லா மவனடிபடுச்குமென் 
றும் சொல்லீனான். வட திசைக்குன் ஈமன்னவான் குலமாசுசெய் 

திர், விகெதிர்ப்பரிதிமுன்னர் மின்மினி விளச்கமொத்திர், வடு 

வுரையென்றுமாயும் வாளமரஞ்சினீபரேன், மூடிதுறந் தளிமீர் 

போ? முனிவனம் புகுமினென்றரான்.” “*இிருமச ளிவளைச்சேர்ந் 

தான் றெண்டிரை யாடைவேலி, யிருகில மகட்குஞ் செம்பொ 

னேமிச்கு மிறைவனாகுஞ், செருரிலச் இவனை வென் நீர் Aaa 

னுச் குரியீரென்றான், கருமன நச்சுவெஞ்சொற் கட்டியங் சார 

னன்றே” இல்லாறு திநத்தக்கழேவநங் கூறுதல்காண்க, (4) 

கண்டவர் மனமுங்கண்ணுங் கவர்த்திட வனப்புவாய்ந் 

த, வொண்டொடி மாலைவேய்ந்தோற் குரியளென் றெண் 

ணவேண்டா, இண்டி.ற னிடதர்கோமான் செருவினி லிரி 

யல்போக, மண்டமர் கடந்தவெரள்வேன் மன்னவற் குரிய 

ளென்றான். | 

௫.ள். கண்டவர-தன்னைப் பார். ச தவர்களுடைய, மன மும்- 

மன தசையும், சண்ணும் - கண்சளையும், சவர்ர் இிட-வாரிக்கொள் 

ளும்படி, வனப்புலாய்ந் ச - அழகுபெற்ற, ஒண்தொடி - தமயக் இ 

யானவள், மாலைவேய்ந்தோன்கு - மாலைசூட்டினவனுக்கு, உரி 

யாள்என்று-உரிமையுடையவளென்று, எண்ணவேண்டா-நினைக் 

சவேண்டா, இண்: திறல் - மிகுந்்தவலீமையையுடைய, நிடதர் 

கோமான் -நிடததேச ச்சரசன், செருவினில் - போரில், இரியல் 
போக- ஓடிப்போக, மண்டு -நெருங்யெ, அமர் - யுத்ச த திலே, 

சடக்த-செயித்ச, ஒள்வேல் - ஒளிபொருந்திய வேலையுடைய, 

மன்ன:வற்கு- அரசனுக்கு, உரியள் என்முன் - உரிமையுடை, 

யவ ளாவாளென்றான் எ-று. 

நளனைட்போர்செய்து வெல்லிலும் ௮ரசர்பலராதலால்இவள்' 

எவனுக்கு உரியவளாதலென்னுஞ் சந்சேகமுண்டாகாமைப்பொ 

ட்டு, இக் தானான வன் ரிடதர்கோமான் செருவினிலிரியல்போ 

கமண்டமர் கடந் ச வொள்வேன் மன்னவர்க் குரியளென்ரூ 

னென்க. மேற்படலச்தில் நூற்றறுபச்தைக்தாம் பாட்டிற் காட் 

டிய அனிச்சப் பூங்கோசை யென்னு மேற்கோளால் பிறரும் இவ் 

வாழு கூறுதல் காண்க, (௫)



போர்புரி படலம், ௫௪௭43 

என்ற லுங்கடவுட்டிக்கவிருங்குலமி தித் துக்கூ 2 

னன் .றுஈன்றென்னகக்குகா மவேல்வழு ae A 

யுன்றலைதுணிப்பனென்னாவொளி.றுவாளுறையினீக்கிக் 

குன்மெறிவயிரவொள்வா ட்குரிசின்2ிமற்கனன்றுசென்றான் 

[இதனால் ௮ச்சலகவார்த்ைகேட்டபாண்டியன் வெருளல் 

சொல்லப்படுகின் ற.து.] 

௫-௬. என்றலும் -இப்படியென்று Oi Arar Gener ox wor 
வில், கடவுள்-செய்வச் சன் மையுள்ள, இங்கள் இருங்குலம்-பெரு 

மைபொருந்திய சந் திரவம்சச்சை, இ.ரிச்துச்கூறல்-றி;நிவுபடுத் 

திச்சொல்லல், ஈன்றுகன் றன்ன -%ல்லதுஈல்லசென்று, BEG- 

நகைச்து, நாமம்வேல்- ௮ச்சத்தைக்தருகன் ற வேற்படையை 

யுடைய, வழுதி -பாண்டியராசன், சறி- அதட்டி, உன் தலை 

இப்படிச்சொல்லிய உனதுசிரத தினை, துணிப்பன் என்னா-தறிச் 

துவிடவேனென்.று, ஒளிறு - பிரகாசிக்கின்ற, வாள் - வாளை, 

உறையின்நீக்கு- உரையினின் நுநீக்கி, குன்றுஎறி- மலைகளின் 

சிறகையறு தத, வயிரம்ள்வாள் - ஒளியையுடைய வச்சிரவாளை 

யேந்திய, குரிசில்மேல் - இந்திரன்மேஷ் கனன்று கோபித்து, 

சென்றான் -போனான் எ-று. | 

குன்றென்பது அசன் சிறஇினுச்சாசல் - அகுபெயர், ஈன்று 

நன்று என்னும் அடுக்கு இகழ்ச்சிப் பொருவரில் வந்.த.து. 

உமையவள், பரமசிவன், குமரவேள் என்னுமூவரும்விரும்பி 

வந்த அரசுசெய்திருந்ச குல.மாகலாலும், சந் இிரலைச் சிவன் முடி. 

மேற் கொண்டிருச்தலாலும், அந்தவம்சச்சைக் கடவுட்டிங்களி 

ருங்குலமென்றார். அசனால் அக்குலத்திற்றோன் நிய பாண்டிய 

னுச்கு அசை இழிவுபடுச திய இக்இிரன்மேல் வெகுளியுண்டாயிற் 

றென்ச. (௪) 

வெகு£எலையணங்கிற்காககளனுருக்கொ aor DS Lows 

வகல்லிசும்பவிக்கும்வேக் தனிவனெனவமசராகூ.ற த் 

துகரொழமெளலிபண்டு தோற்றவன் றன்னோடென்கொ 

லிகலெனப்.பகையுமாள்வாளுறைசெ றிதேேதகினானே. 

இதுவுமது. 
இ-ள். வெகுளலை- கோபியாசே, ௮ணங்கிற்குஆக - சமயக் 

திச்காச, நளன் உருக்கொண்டுமேய - நளன் வடிவங்கொண்டுவர் ச, 

அசல்விசும்பு- அகன்ற செய்வலோகச்சை, அளிக்கும்வேக் சன்.



@aa நைடதம், 

காச்குமிந்திரன், இவன்என - இவனென்று, அமரர்கூ 2-சேதவர் 

கள்சொல்ல (அதுகேட்டு), துகள்எழ- தூளியெழும்ப, மெஎலி- 

ஓரீ£டம், பண்டு- முன்னே, தோற்றவன் தன்னோடு- தோற்றுப் 

போன இவனோடு, என்கொல்இகல்என - என்னபோரென்று, 

புகையும் -புசைஏன்ற, ஒள்வாள் - ஒளிபொருந்திய வாட்படை 

யை, உறைசெறித்து-உறையிலிட்டு, ஏஇனான் - போனான் எ-று. 

மது சரையீல் உக்கிரபாண்டியன் அரசுசெய்திருந்த நாளில் 

தீன்னாட்டிலிருக்கும் பொதியமலையின் கண் மேய்ந் திருக் ச மேகங் 

களைப்பிடிதத.ச் தளைசெய்தான். அசைக்கேட்டு அப்பாண்டிய 

னோேடெதிர்த் த யுசசஞ்செய்து * இந்தான் மருடபங்கப்பட்டுச் 

சோற்றோடியபடியால் தோல்வியடைந்தவரோடெதிர்த்தல் தரு 

மமென்றென்பதுபற்றி இவன் அவ்லிந்தினென்று கேட்டவர 

சன், “துகளெழமெளவிபண்டு சோற்றவன் ரன்னோடேன்கொ, 

.விசலெனப்புகையு மொள்வாளு£றைசெ Og Geo” னென்ருர்.() 

கூற்றெனக் சனலியென்னக் குலவரை திரிக்குமூஹிக், 

காத்தன வ:ரநமேறென்னக் ம் முடி யரசுரெல்லா, மாற் 

PGCE Bp SC Sr ww sas தவிசி னின்றும், பாற்றினஞ் 

சுழலும்வைவாட் படையொடு நிலத்திற்பாய்ற்தார். 

|இ௮முதன் கூன்றுபாட்டுக்களால் ௮ரசர்சசய்கை 

கூறப்படுகின் ௱.து.] 

இ-ள். கூற்றுஎன -யமன்போலவும், சனலி என்ன - இக் 

இனிபோலவும், குூலவரை - சச்சகுலடுரிகளையும், திரிக்கும். 

சுழற்றுகென்ற, ஊழிக்காற்றுஎன - முடிவுகாலச் காற்றுப்போல 

வும், உரும்ஏறு என்ன - இடியேற்றைப்போலவும், கதிர்முடி-இர 

ணங்களையுடைய கிரீடமணிர்த, அரசாஎல்லாம்-அ ரச ரனை வரும், 

மாற்றரும் - நீச்கு சற்கரிய, £2ற்றச்சோடு- கோபத்தடன்,மடங் 

கவ்றம் சவிசினின் றும் - சங்காசனத்திலிருந்து, பாறுஇனம்- 

பருந்துக்கூட்டங்கள், சுழலும் - வட்டமிடுகின் ) வை- கூர்மை 

பொருந்திய, வாள்படை ஒடும் -வாளாயுசத்துடன், நிலத் தில்- 

ண் பாய்க் சார் - கு.திச்சார்கள் எ-று, 
  

* இரதிரன் மகுடபங்கப்பட்டுத தோர் ற்றோடிபதைப் பின்வரும் செய்யு 
ளாலும் உணர்க, திருவிளையாடற்புராணம் - இந்திரன்முடிமேல்வளையெ.திஈ ௪ 
படலம், ''கடப்சினமடங்ககன்னான் கைவளைசழற்றிவல்லே-வீசனன் முலிசக் 
தன்னை வீழ்த்த துலிடுத்தான்சென்னித் தேனைன் மகுடந்தள்ளிச் சிதைத்தது 
சிதை த்தலோடுங் - கூனெனஞ்சிப்போனான குன்.றிம கரிந்தலீரன்'' என்பதனா 
awe,



போர்புரி படலம், டு௪௩ 

உயிர்போக்சலால் யமனையும், நீறுசெய்தலால் ௮ச்னெியை 

யும், வேகச்சோடு கள்ளு சலாற் காற்வறயும், கர்ச்சிச் து௩டுக்கஞ் 

செய்தலால் இடியேற்லறயும், பெரும்பான்மைபற்றி அரசர்க்கு 

உலமையாச்கினார். 'என்ன - உவமவுருபிடைச் சொற்கள், (௮) 

கொய்யுளை க்கலினப்பாய்மாகொடி ஞ்சிபநேே தரிற்பூட்டி 

மையன்மாமதத்தயானைபருமித்துமறலி£யலுஞ் 

செய்யக ண்புகைக்குஞ்சிற்ற த் திறல்கெழுவயவர்சூழ 

மொய்கழலரசரெல்லாமுருகுலாக்தும்பைவேய்ந்தார். 

இ-ள. கொய்உளை - கொய்து கட்டிய புறமயிரினையுடைய, 

கலினம் - கடிவாளம்பூண்ட, பாய் - தாவுகினற, மா-கு.திரை 

களை, கொடிஞ்சி௮ும்சேரில் - மேன்மொட்டையுடைய இரதவ் 

களில், பூட்டி - பூட்டுசல்செய்து, மையல் - மயக்கம்பொருக் இய, 

மா பெரிய, மகத்த- மும்மசச்சையுமுடைய, மானை யானை 

களை, பருமிதது- அலங்கரித்து, மாலியேனும் - கூற்றுவனாயி 

னும், செய்யகண்புசைக்கும் - இவர் சசண்களை மூடிக்கொள்ள ச் 

தக்க, சி.ற்றம் - கோப த்ையுடைய, திறல் கெழு - வலிமைபொ 

ருந்திய வயவாசூழ - காலாட்கள் சம்மைச் சூழக் துவரும்படி, 

மொய் - நெருங்யெ, கழல் - வீரச்சழலையணிக் ௪, அபசர்எல்லாம்- 

௮.ரசரனை வரும், முருகுஉலாம் - சேனொழுகுகின்ற, * தும்பை- 

தும்பைமாலையை, வேய்ந்தார் - தரி தார்கள் எ-று. 

தும்பைவேய்தலாவது--(செங்கள சது மறங்கரு இப் - பைந் 

தம்பை தலைமலைக்தன் று.” கார்கரு இரின் ற திருங்கெள வைவிழுப் 

பணையான், சோர்குருதி சூழாநிலானைப்பப் - போர்தருஇி.த, துப் 

புடை த்தும்பைமலைந்தான்றுகள ற£ர், வெப்புடைச் தானையெம் 

வேந்து.” என்னும் புறப்போநள்வேண்பரமாலையால திக.” (௯) 

கொடுங்குணில் பொருதவெற்றிப் போர்ப்பறை குளிற 
வெம்போர்க், கடுந்திறல் வயவர்வின்னாண் புடைப்பொலி 

கடலினார்ப்பச், சுடுக்கனல் குலிர வெய்தாச் atid fs 

ட டு தும்பை - எழுவகைப் புறததிணையள் ஒன்று. நெய்தல் எனலும் 
௮கத்திற்குப் புறனாகவுள்ளது. ''தும்பைதானே மெய்தலதுபுறனே'' என் 
ரர் ஆசிரியர் தொல்காப்பியனாரும், அம்பை என்பத குடும்பூவினால் பெற்ற 

பெயர், அதுபற்றியே, இரழாலாரும் 1! தும்பைவேயந்தார்'' எனறார். தம் 

வலிழையே பொருளாக் கொண்டு பகைத்த வேந்தலுடன் எதிர்பொரச் 
சேறுங்கால் இம்மாலை சூட்டிச் சேறலின் இங்கனம் கூறப்பட்டது. Qs 
தமயந்தி மாலைசூட்டிய களனைகோக்குப் பொருமைகிகழந்த Cae gn He 
Glu nev குறித்துச்சென்ற தும்பையாகலின் வெட்டுப் YO SHS அம்பை 

யனப,



59௪௬ நைடதம், 

இமாக்தப், புழுக்கவெம் பகழிமாரி பொழிந்தமர் முருக்கி 

யாடி, யுழுந்துருள் பொழுதின்மள்வ லுள்ளநீகவலலென் 

மூன். 

[இதனால் களன் தமயக்தியைத்தேற்றல் சொல்லப்படுகன் ற.து.] 

(-ள். செழுமைகடை - செழுமையுள்ள கடையையுடைய ) 

மழைக்சண்ஈல்லாய் - குளிர்ச்சபொருக திய கண்களையுடைய தம 

யந் இியே ! இண்டிலை - வலிமையையுடைய வில்லை, குழைத்து 

ater gg, வெம்போர்க்கு - வெவ்விய யுச்சத இற்கு, எழுகந்,த- 

புறப்பட்ட, இவ்வரசர் மார்பத்து - இவ்வரசர் மார்பினிட ச திலே, 

இழி - இழிகன் த, பெருங்குருதி - அ.திகவுஇிர.த்தை, மாந்த- 
உண்ணும்படி, புழுங்கு - வெம்புகின் ற, வெம்பசழிமாரி - வெவ் 
வியயாணமமழையை, பொழிந்து - சொரிந்து, அமர் -யுத்த தஇ 

லே, முருக்க -கொன்று, அடி-விளையாடி, உழுந்துஉருள் பொழு 

தின் -ஒரு உழுந்துருளுகிற காலத் இலே, மீள்வல் - திரும்பு 

வேன், நீ-நீ, உள்ளம் -மனத்தினிடச்து, கவலல் - கவலைப் 

படவேண்டாம், என்றான் - என்றுகூறினான் எ-று. 

தமயந்தி யாற்றாமையையுங் சவலைப்படுசலையு நோக்கி விரை 

வுசோன்ற உழுந்துருள் பொழுஇன்மீள்வல்என்ருன். உழுக் 

அருள் பொழுதிலென உலக வழக்சச்சொல்லைச் தழுவிச் சொல் 

௮ ,சலால் உலகவழக்க நவிற்சியணி. (௧௩) 

விளை சமர்க்கெழுக் துநின் ற விமனையினி தினோக்கக் 
களிம தக்களிறுக்ே தருங்களப்படுத் இிகலினே ற்ற 

வுளை வயப்பு ரவ ததானையொன்னலர்ச்செகுப்பனீபோய் 

களிகடற்றானைசூழகங்கையைக்கா தீ. தியென்றான். 

[இதனால் ஈளனுக்கு உதவியின்றிய பராகரெமஞ்] 

சொல்லப்படுகன் ஐது.] 

இ-ள். விளை-உண்டாகின் ற, சமர்க்கு - போர்செய்தற்கு, ' 

எழுந்துகின் ற- புறப்பட்டுகின் 9, வீமனை - வீம.ராசனை, இனி 

இன் - இனிமையினால், கோக்கி-பார்ச் ௪, சளி-களிப்பையுடைய, 

மதம்களிறும்-மசயானையையும், தேரும் - தேரையும், களப்படுத் 

து-யுத்.தகள ச திலழிச் து, இகலின்-பகையினால், ஏற்.ற-௭ இர்.த்.௪, 
உளை-புறமயிரினையுடைய, வயம்புரவி - வலிமைபெற்ற குதிரை 

களையும், சானை-சேனையையுமுடைய, ஒன்னலா்-௪ ச் துருக்களை, 

செகுப்பல்-கொல்லுவேன், கீபோய் - நீசென்று, ஈளி - குளிர்ச்சி



போர்புரி படலம், ௫௭௪ 

பொருந்திய, கடல் - கடல்போன்ற, தானைசூழ - சேனைசுழ்ந்தி 
ருக்க, கவ்கையை - சமயந்தியை, காத்தி என்றான்-காப்பாயென் 
GFT eng, 

ஈளன் நங்கையைக் காத்தியென்ரு னென்க. 

. தமயந்தி நமக்கு மாலையிட்ட பின்பு ஆ வளை விரும்பி ஈம்மோ 

டெதிர்க்கும் அரசர் நாம் போர் செய்யும்போது அவளைக்கரந்து 

வெளவவரினும் வருவரென்பது பற்றியும், சன்பொருட்டு வந்த 

பேரை மற்றொருவர் பால்விடில் தனச்சழி வென்பது பற்றியும், 
அவட்குச் தந்தையாகிய வீமனை அவளைக்காச்கும்படி வைத்தன 

னென்க (௪௪) 

உடல்கின வுருமேறன்ன வயவரை யொருங்குநோக் 

இக், கொடியணி கொடிஞ்சித் இண்டேர் கொய்யுளைக் கலி 
னப்பாய்மா, கடன்மடை தஇறகந்ததென்னக் கரடமூற்றிருக் 

அபாயும், பமெதக் களிரல்யானை பண்ணுறுத் HOAs er 

ரன, 
[இதனால் களன் Gumi pus DR செய்தல் 

சொல்லப் டடுசன்றது.] 

இ-ள். உடல் - பொருகின் ற, சனம் - கோபத்தசையுடைய, 

உரும்ஏறுஎன்ன - இடியேற்றையொச்,2, வயவரை - சேவகரை, 
ஒருங்கு நோக்கி - ஒரேதரம் பார்த்து, கொடி௮ணி- கொடிகளை 
யணிந்த, கொடிஞ்சி- மேன்மொட்டையுடைய, இண் - வுலிமை 

பொருக்திய, தேர் - தேரையும், கொய்உளை - கொய்துகட்டியபுற 

மயிரினையுடைய, சலினம் - கடிவாளம்பூண்ட, பாய்மா- கு திரை 

களையும், கடல் - கடலானது, மடை திறந்ததுஎன்ன-மடை இறக் 

சென்று சொல்லும்படி, கரடம் -சுவபெட, ஊற்று இருந்து 
பாயும் - ஊற்றிருந்து பாய்கின் ற, பமமதம் - மதம்படுகின் ற, களி 

கல்யானை - களிப்பையுடைய நல்லயானைகளையும், பண் உற த.இடு 

மின் என்றான் - அலங்கரறியுங்க ளென்றான் எ-று. 

சனிச்சனி உத்த ரவுபண்ணிற் கால நீட்டிச்கு மென்பது 

பற்றி விரைந்து கூ.றினமைதோன்ற வயவரை யொருங்குநோக் 

எச் சேர், பாய்மா, யானை, பண்ணுறுத்திமமி னென்றான். (கடு) 

நீங்கருங்கவசமாரத் துகே.ரலர்மெஎலிதேய்க்கும் 
பூங்கழன.ரலவிக்சகிப்போசெனிற்பொருப்புமஞ்ச 
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௭௮ கசைடதம், 

விங்யெருவவு தே சாளில்வெங்கனைப்புட்டிரூங்ச 
வாங்குவிற்றடக்கையேர் திமறலிகண்புதைப்பநின்றான் 

[இதனால் ஈளன் போர்க்கோலக் கொள்ளுதல் 

சொல்லப் படுகின் ஐ.து.] 

இ-ள், நீங்கரும் - பிரிதற்தரிய, கவசம்தர்த த - கவசந்தரித் 

அ) நேரலர் - சத் துருக்களுடைய, மெளலி-முடியை, சேய்க்கும்- 

சேய்ச்கின் 2, பூகழல் - வீரக்கழலை, ஈபல- ஒவிக்கும்படி, வீச்5- 

கட்டி, போர்எனில் -யு.ச் சமென்றால், பொருப்பும் ' அஞ்ச - மலை 
யுமஞ்சும்படி,, வீங்கெ -பரு,ச்,ச, குவவுத்சோளில் - திரட்சுபொ 

ருந்திய புயத்தின்கண், வெம்கணை - வெவ்விய பாணங்களையுடை 

ய, புட்டில் சாங்க அம்புக்கூட்டைச் சாங், வாங்கு - வளைக் 

கப்பட்ட, வில் - வில்லை, தடகை ஏஎக்.இி- விசாலம்பொருந் தியசை 

யிலேந்தி, மறலி-யமலும், சண்புதைப்ப - கண்களைவூடிக்கொள் 

ஞூம்படி, கின்றான் நின்றனன் எ-று, 

நளன் கவசமார்த்துக் கழல்வீச்இப் புட்டில் சாங்கி வில்லேக் 

திரின்றனனெனச் கூட்கெ. சத் தருக்கள் பணிந்து இடச்சலால் 

நே. ரலர் மெளலி தேய்க்கும் பூங்கழலென்ரர். மறலியென்ப இல் 

உயர்வு சிறப்பும்மை சொக்கு நின்றது. (ae) 

பொருசமர்தொடங்கிகின் தபுரவலர்மடவார்செய்ய 

வ்ரிநெடும்கண்ணுக்தோளும்வலர் அடி.த் தின்னல்காட்டக் 

குருமணிகுயிற்றுஞ்செம்பொற்கோடுயாகொடிஞ்சித்தேரி 

னருவரையிவருஞ்சீழ்றமடங்கலேறென்னவார்ந்தான். 

[இசனால் ஈளன் கேரேறுதல் சொல்லப்படுசன் ற.து.] 

௫-ள். பொரு -பொருகின் ற, சமர் -யு.ச்சசைச, தொடக்கி 

ரின்ற-- ஆரம்பித்து கின் ற, புரவலர் - அரசர்களுடைய, மடவார். 

.மாதர.து, செய்ய- வந்த, வரி- வரிபரர் ச, நெடுங்கண் ணும்-ழெ 

டிய கண்களும், தோளும் - தோள்களும், வலந்துடிக்த - வலப் 
பக்கந்துடி சது, இன்னல்காட்ட - துன்பக்கு றிகாட்ட, குருமணி- 

சிறம்பொருந்திய மணியால், குயிற்றும் - பதிக்கப்பட்ட, செம் 

பொன் - சிவந்த பொன்னாற்செய் 2, கோடுஉயர் - Hers De gy 

wits, கொடிஞ்சித்சேரின் - மேன்மொட்டையுடைய தேரின் 
மேல், அருவரை - அரியமலையின்மேல், இவரும் - ஏறுஇன் ற, 

௪ற்றம்- சோபத்சையுடைய, மடங்கல்ஏறுஎன்ன - ஆண்டிங்கம் 
போல், ஆர்ந் தான் - ஏறினான் எ-று,



போர்புரி படலம், இஎல் 

நளன் சேரிலேறினனெனச் கூட்கெ, 

மாதர்க்கு த துன்பம் வருமானால் வலத்தோள்களும் வலக் 

சண்களும் துடிச்குமென்பத து. நூலிற்காண்க. (௧௭) 

ஊன்பயில்வடி வேலேந்தியுடன்றுவெம்போரிலேற்ற 

தேன்பயிறெரியல்வேந்தர்ஈடுக்குமத் தஇசையினின் ஐ 
கூன்பிறைக்கோட்கொல்வாய்க்குஞ்ச ரம்வெருவியோட 

வான்பொதிரெறியத்தெய்வவலம்புரிமுழக்கியிட்டான். 

[இதனால் ஈளன் சங்கத்தொனிசெய்தல் 

சொல்லப்படுகின் ற._து.] 

௫-ன். ஊன் பயில் - மாமிசந்தங்கெ, ௨டிவேல் ஏந்இி-கூ நிய 

வேற்படையைச் தாங்கி, உடன்று -கோபிதத, வெம்போரில்- 

வெவ்வியயுத்தச்தில், ஏற்ற - எதிர்த்த, தேன் பயில் -தேன் 
தங்குகஇன் ற, தெரியல் -மாலையையுடைய, வேந்தர் - அரசர்கள், 

நடுக்குற - நடுசக்கமடைய, இசையில்கின் ற - எட்டுத் இசையிலும் 

கின்ற, கூன் - வளைவுபொருந்திய, பிறைக்கோட்டு - பிதையை 

யொச்த கொம்பினையும், நால்வாய் - செரங்குகின் ற வாயீனையுமு 

டைய, குஞ்சரம் -யானைகள், வெருவியோட - பயந் தோடம்படி, 

வான் - சாயம், பொதிர் எறிய- ௩டுக்கமடைய, செய்வ வலம் 

புரி - தெய்வச் சங்கம், மூழக்ச இட்டான் - தொனீசெய்சான் 

௭-2, ் 

சங்கத்தொனியினால் தான எது எது எப்படி. ௮ சல்வேண்டு. 

மென்று கினைக்சன்றானோ அது அது அப்படியாக தொனிச் ௪. 

லால் தெய்வ வலம்புரி Quer api. (௪௮0. 

கொன்னவில்பரிதிவைவாட்கூற்றுயிருண்ணுங்கூ ற்றின் 

மின்னகுவரிவிலேக் தும்விடலையைகோக்கயேற்ற | 

மன்னவ. ரளவின்றின்னோன்மணிவரைத்திணிதோள்விக்க 
மென்னினைஈ்தென்செய்தோமென்ஜறிந் தரனடுங்கலுற்றான். 

| இதனால் இக்நரனடுக்கஞ் சொல்லப்படுளெ 5.௮.] 

இ.ள், கொல் -கொலைத்தொழிலை, ஈவில் - சொல்லப்பட்ட, 
பசி.தி-சூுரியன் போன் ற, வைவாள்-கூர்மைபொருக் திய வாட்படை , 

யையும், கூற்றுயிர் - யமனுயிரையும், உண் ணும் - உண்ணகின் ற, 

கூற்றின்-ஒரு யமன்போல், மின் ககு-ஒளியை வீசு ற, வரிவி, 

லேந்தம் - நெடிய வில்லையுமேக் திய, விடலையை-5னமகா.சாசனை,,



Bx நைடசம், 

நோக்இ- பார்த்து, ஏற்ற. எதிர்ச் ச, மன்னவர் - அரசர்சள த, 

அளவன்று- அளவுடையதன் று, இன்னோன் - இவ்வரசனுடை 

ய, மணிவரை - அழகுபொருக்திய மலைபோன்ற, இணி- வலிமை 

பெற்ற, சோள் - புயங்களினுடைய, வீக்கம் - பாரிப்பு, (௮.தலி 

னால்) என் நினைந்து -யாைை நினைந்து, என்செட்சோம் என்ற- 

யாது செய்சோமென்று, இந்திரன் - இக் திரனானவன், ஈடுங்கல் 

உற்றான் -ஈடுங்கனொன் ௭-.று. 

காம் பொறாமையால் மூட்டிவிட்ட சண்டையிற் கொலைப்பழி 

வந்து, ௮திலும் ஈமக்கு ௮வமானமே வருதற்கு ஐயமில்லையென் 

௮ இந்இரன் ஈடுங்கல் உற்றானென்க. (௪௯) 

கார்த் திரண்முழக்கமென்னக் கனைகுரன்மூ.ரசமார் தீத, 

அர்த்தனகடல்களேழுக் அரகதக்குரச்தின்றானி, போர்த் 

தனவீசும்புபைம்பொழ் கொடியொடுகுடையுமோங்கி, யார் 

தீதன வுவகைபொங்கித் துணங்கையிட் டலகையிட்டம், 

[இனி யிரண்டுபாட்டால் சேனைகளின் ஆரவாரஞ் 

சொல்லப்படுகின் 2.௪.] 

இ-ள். கார்சஇ.ரள் - மேகங்களினுடைய, முழக்கம் என்ன- 

சச். சம்போல், கனை - முழங்குஇன் ற, குரல் - குரலையுடைய, மு.ர 

சம் -பேரிகைசள், ஆரத்.த - ஒலித சன, கடல்கள் ஏழும் - ஏழு 

சருதி.இ.ரங்களையும், துரகதம்- குதிரைகளினுடைய, கு.ரத்தின் 

அளி- குஎம்பினின்று மெழுனெற புழுதிகள், துர். த, தன-தர் 2 

துவிட்டன, விசும்பு-அகாயதைச௪, பைம்பொன் கொடிஓட-பசிய 

பொற்கொடிசளோடு, குடையும் - குடைகளும், ஒங்க-உயர்ந்து, 

போர்த்தன - மூடிக்கொண்டன, அலகை ஈட்டம் - பேய்க்கூட் 

டங்கள், உவகை பொங்க - மஇழ்ச்சிமிகுந்து, துணங்கை இட்டு: 

கூத்தாடி, தத தன-ச௪ச்.இிச்சன எ-று. 

துணங்கை - இருகைமுடச்டுப் பழுப்புடை யொச்தியாடல். 

கார்தீதிரண் முழ்க்கமென்ன முரசமார். சத வெனலால்அகேகமு.ர 

சங்களென்றும், கு.ர,த். தின் நூளி கடல்களேழுக் தூர். தனவென 

லால் ௮ரேகங் குதிரைகளென்றும், விசும்பைப் போர்ச்சன வெ 

ன.லால் அரேசங் குலடகள் கொடிகளென்றும், துணங்கையிட் 

டார்த்தன வெனலால் மாமிச முண்ணவந்த பேய்க எநேசமென் 

றும் பெறப்பட்டன. (20)



போர்புரி படலம். @ ya 

கூற்னவுரறியார த் துக்கொல்செவரியேறென்ன 

வேற்றவர்வெருவகெய்த்தோ ரிடையராதொழுகுக்கோ ம்டு 
சற்றமும்மதத்தினூ நித சியையுமவிக்கும்வேகக் [ச் 

காற்றுறழ்களிறுதுண்டி க்கட்கனல்கதுவச்செல்வார். 

இ-ள். கூற்று என -யமனைப்போல், உரறி- ஆரவாரித த, 

கொல் - சொல்னெ்ற, சனம் - கோபத்தையுடைய, அரியேறு 

என்ன - சடங்கவேற்றைப்போல், அர்த்து - சர்ச்சிச் து, ஏற்றவா்- 

எதிர்ததவாசள், வெருவ- ஒஞ்ச, கெய்ச்சதோர் - உதிரமானது, 

இடையரறுதொழுகும் - நீங்கா தொழுகப்பெற்த, கோட்டு-கொம் 

பையும், சீற்றம்-கோபசதையுமுடைய, மும்மத த்தின் - மும் 

மதங்களால், ஊழிச தயையும் - வடவா முகாச்கினியையும், ௮விச் 

கும்- அவிச்கப்பட்ட, வேகம் காற்று ௨ றம்- சண்டமாரு சத்தை 

யொச்ச, களிறு தாண்டி யானையைச் செலுத்தி, கண் - விழி 

களில், கனல் கதுவ- கெருப்புப்பற்ற, செல்வார் - செல்வார்கள் 

எ-று. 

வீரரைச் தன் கோட்டாற் குத்திக் கொல்லுசலால் யானைச் 

கொம்பு நெய்ச்தோ ரிடையரு சொழுருங் கோடெனப்பட்டது. 

வேலாண் முகச்சகளிற?' என்றார் பிறரும். (௨௪) 

ஒள்ளழல்கண்ணிற்காலவுயிர்ப்பலியுண்ணும் கூற்றின் 

வராளுறைவ:;வாேந்திவாய்மடி தீதெயிறு தின்று 

கள௱ளலிழ் தும்பைரூடிக்கமு துகைசொட்டியார்ப்ப 

வள்ளிலைவயிரப்பைம்பூணரசரோடரசழேற்ளார். 

[இதுமு தம் பச்.துப் பாட்டு£களால் இருநிறச் சேனைகளும் 

பொருதல் சொல்லப்படுனெ றது] 

இ-ள். ஒள் - பிரகாசம்பொருந் திய, அழல் - நெருப்பு, சண் 

ணில் -சண்களினின்றும், சால-கொப்புளிச்ச, உயிர்ப்பலி-உ௰ாி 

ராயெ உணவை); உண்ணும் - உண்ணுகின் ற, கூற்றின் - யமன் 

போல், வள் உறை - நெருங்கிய உறழையையுடைய, வடிவாள் 

ஏந்.தி- கூரியவாளை யேந்இிக்சொண்டு, வாய் மடித்து-உ தட்டை 
மடித்தக்கொண்டு, எமிறு தின்று - பல்லைக்கடித்.து, சள் ௮விழ்- 

தேனொழுகுன்ற, தும்பை சூடி - தும்பைமாலையைச் தரிச்து, 

(இதுசண்டு) கழுது - பேய்கள், கை கொட்டி - கைகளைக்கொட் 

டி, ஆர்ப்ப - கர்ச்சிச்கும்படி, ௮ள் இலை - ௮ள்ளிக்கொள்ளும்இலை 

போன்ற, வயிரம்பைம்பூண் - பசிய பொன்னிற்பதித ச வச்சிரர



௫௮௨ நைடதம், 

பரண ச்தையுடைய, ௮.ர2ர் ஓட- அரசருடன், அரசர் - அரசர் 

கள், ஏற்றார்- எ.இர்.ச்தார்கள் எ-று. 

௮சேகரைச் சேதித்து உயிரை யுண்ணுதலால் வாட்படைக் 

குயமனை உவமை சொல்லப்பட்டது. வாய் மடித்தலும் பற்கறித் 

தலும் சினக்குறிப்பை வெளிப்படுத்தி நின்றன. ௮.திரப் பொரு 

சற்குவந்த குறிப்புத்சோன் ற *(கள்ளவிழ் தும்பைசூடி?” யென் 
"ரர். நெடுங்காலம் போரில்லாமையால் உணவுகள் இடையா திருக் 

ச வருத்தம் இப்பொழுது கெடுமென்னும் உவகை மிகுதியால் 

கழுது கைகொட்டி யார்ப்ப வென்றார். போரில்லாமை இந்திரப் 
படல,ச்தில் ஆங்கவண்மேலென்னும் பதினான்காம் பாட்டாலறிக. 

இது சன்மை நவிற்சியணி. (௨௨) 

மண்ணிடைத்திரிபோலமா திரங்கடப்ப தாவி 

விண்ணிடைப்பறப்பே வழமருப்பிடைமி தித் துமீள்வ 

கண்ணிமைபொருக் இற்காணாக்கடுப்பினகலினப்பாய்மா 

வெண்ணிலவயவர்தூண்டியெதிரெதிர்மலைக்துகிற்பார். 

ள். மண் இடை - பூமியின்கண்ணே, ,திரிவபோல.- இரி 

ever Cure, won Bg Wwe திஸ்சகளை, கடப்ப - தாண்டுவன, தாவி- 

"பாய்ந்து, விண்ணிடை - ஆகாயத்திலே, பறப்ப-பறப்பன, வேழ 

"கருப்பு இடை - யானைக்கொம்பின்கண், மிதித்து - மிதிச்து, 

மீள்வ- இிரும்புவன, கண் - கண்கள், இமைபொருந்தில் - இமை 

'கோட்மொனால், காணாக் கடுப்பின - காணச்கூடாத வேகத்தை 

யுடையன, கலினம் பாய்மா - இத் சன்மையுள்ள கடிவாளம்பூண் 

டதாவுன்ற குதிரைகள், எண் இல - அ௮ளவற்றவைகளை, வய 

வர் தூண்டி - காலாட்கள் செலுத்தி, எதிர் எதிர் - நேர் நேராக, 

மலைந்து - போர்செய்து, கிற்பார் - நிற்பார்கள் எ-று, 

கடப்ப, பறப்ப, மீள்வவென்னுங் , சடுப்பினவாலயெ பாய்மா 

வெனச் கூட்டு. வேழமருப்பு இங்கே வெள்ளையானைச் கொம் 

பெனச் கொள்ச டூதுவும் ௮வ்வணி. (௨௩) 

சூழ்சுடாவயிரவாளாலிக்திரன்றுமிக்குமுன்னம் 

பாழியங்குடுமிக்குன்்றஞ்சிமகொபெறப்பவென்னக் 

கேழ்ளெர்பரிதியேய்க்குக்ளெர்ம ணிக்கொடிஞ்சிமான்றே 

சாறியோடாழிதாக்கவருஞ்சமர்தொடங்கிநிற்பார். 
இ.ள். சூழ் சுடர்-ஒளி சூழ்கின் ற, வயி.ரவாளால் - வச்சிராயு 

சச்சால், இந்திரன் லுமிச்கு முன்னம்-இந் தரன றப்ப தற்குமுன்



போர்புரி படலம், டு௮௩ 

னே, பாழி- அகன்ற, குடுமி- செரங்களையுடைய, குன் றம்-ம$ல 
.களானவை, சறகுஒடு- இதகுடனே, பறப்ப என்ன ஃ பறப்பன 

(போல், கேழ்ளெர்- செந்கிறமிகுந் த, பரிதிஏய்ச்கும் - சூரியனை 

யொத்த, கிர்மணி - ஒளிவிஎங்கு மணிகள்பதிசத, கொடிஞ்சி 

மேன்மொட்டையுடைய, மான்தேர் - கு. நிரைசட்டிய சேர்கள், 

ஆழியோடுஆழிசாச்ச - உருளைகளோடுருளைகளமுட்ட, அருஞ் 
சமர் - அரியயுதததைச, தொடங் - ஆரம்பித் த, நிற்பார் -நிற் 

பார்கள் எ-று, 

ஒவ்வொருதேர், ஒவ்வொரு மலைபோல் இரிசலால் ௮வை 

சட்குச் சிறகுடைய மலையுவமை சொல்லப்பட்டன. அநேகந்சே 

ராசலால் நெருக்கம்பற்றி ஆழியோடாழி சாக்கவென்றா, ரச 
சோடாரசரெதிர் ச சலால் ஆழியோடாழி சாக்ெவென்க, (9.௪) 

மோட்டிள(ழலைகள்பாய்ந்தமருமத்தின்மூரியானைக் 

கோட்டிணையழக்கவெம்போர்க்கோளரியென்னச்£றித் 

தோட்டுணேகொட்டியார்த்துச்சுடர்நெடுங்குரு திவாளாற் 

பூட்டியவோடைகெற்றிமத்தசமபோழ்ர் திட்டாசே. 
-ள், மோடு -உயர்ச்சு பொருந்திய இளமுலை -இளமை 

இபாருந்இய சனங்கள், பாப்ந்ச - பாயப்பெற்ற, மருமத் இன்-மாசி. 

பின்சண், மூரி - வலிமையையுடைய, பானைக்கோடுஇணை-யானை . 

யினிரண்டுகொம்புகளும், உழக்கு - மு.ச்இிச்சலச்சு, வெம்போர். 

வெவ்விய போர்செய்இன் ற, கோளரி என்ன - சிங்க வேற்றைப் 
போல், €றி-கோபித த, தோள் துணை - இரண்டுசோள்களையும், 

சொட்டி- சட்டி, ஆர்ச்து-சாசசித த, சுடர் - ஒளியையுடைய, 

கெட - நெடிய, குருதி- உ திரந்தோய்க்ச, வாளால் - வாட்படை 

யால், ஓடைபூ'ட்டிய- முகபடாச்தையணிக்க, நெற்றி நெற்றி 

யையுடைய, மத்தகம் - தலையை, போழ்கந்திட்டார் - பிளந்தார் 

கள் எ-று, 

தமத மார்பிற்கு சீதிய யானைக்குச் சிங்கம் வைரியாதலால், 

௮ 7சரைச் சகோளரியென்னச் சீறியென்ரார். அரசர் £திதரச.த 

வாளால் மச்5கம் போழ்ந்திட்டாரென்க, ' (2 a 

கொலைத்தடங் கண்ணினல்லார் குறக்கன்மேற் குறங் 

குசேர்த்தி, முலைத்தட ஜெ.மங்கப் புல்லிக் கண்டுயின்முழ 

வுச் தோளா, ரலைத்துமிழ்குரு திபொங்க வற்றுவீழ்புழைக் 

சையேற்றி, மலைக்கடாக் களிறுபுல்லி மண்ணிடைத் துஞ்சு 

னெரார்.



xr நைடதம், 

(இ-ள், சொலை- கொலைசெய்கின் ற, சட - விசாலம் பொருக் 

Bw, கண்ணின் - கண்களையுடைய, நல்லார் - மா தர்களுடைய, 

குரங்கெமேல்-தசொடைகளின்மேல், குறங்குசேர். ச. தி- தொடை 

களைச் சேர்ச்துக்கொண்டு, முூலைச்தடம்-சன தடங்களை ஜெழுங் 

சப்புல்வி- அழுக்5.தசழுவிக்கொண்டு, கண்துயில் - நித்திரை 

செய்கின்ற, முழவு - மத்தளம்போன் ற), தோளார் - தோளை 

யுடைய அரசர்கள், ' அலைத்துஉமிழ்-அலை,ச் துமிழுகன் ற, குருதி 

பொங்க-உதிரமொழுக, அற்றுவீழ் - அற்றுவிழுந் த, புழைக் 

கை -- துதிச்கையின்மேல், ஏற்றி-தொடையை ஏற்றிக்கொண்டு, 

மலை -மலையையொச்ச, கடாக்களிறு - மதயானையை, புல்லி- 
தீழுவிச்சொண்டு, மண்ணிடை - பூமியிலே, தஞ்சுகன்றார் - நித 

,திபைசெய்கின்றார்கள் எ-று. 

் மாதர் தொடைக்குச் துதிக்கையும், முலைக்கு யானையும், 

உவமையாதல்பற்றி அரசர் இறந்தும் முன்பு மாதரோடு தயினு 

saCures O76 sor Oy or a. (௨௪) 

கூற்றொடுங் கொம்மைகொட்டிக் .குனிக்கும்வா ளூழ 

வர்வேகக், காறி Dap பெண்ணையின்ற கருங்கனியுகுவதே 

போல், வேற்றிறல் வயவர்சென்னி விழ்க்துவெங் கரிகணா 

றிச், சற்றவெம் மடங்கலேற்றிற் செருக்களத் துழக்கி 

யிட்டார். 

இ-ள். கூற்றுஒடும் - யமனுடனே, கொம்மை கொட்டி- 

கை தட்டிக்கொண்டு, குனிச்கும் - கூத தாடுதஇன் ற, வாள் உழவர்- 

வாட்படையைபுடைய வீரர்கள், வேகம்காற்றினால் - சண்டமாரு 

சத்தில், பெண்ணைன் ற- பனைமரந்தந்த, கருங்கணி-கீரியபழம், 

உகுவசேபோல் -௨ திர்வதுபோல், வேல் இரல் - வேற்படையின் 

திறலையுடைய, வயவர் - படைவீரர்களுடைய, சென்னி- தலை 

களை, வீழ்ச்து- தள்ளி, வெம்கரிகள்-வெவ்வியயானைகளை, நூறி- 

சொன்று, சீற்றம் - கோபத்சையுடைய, வெம்மடங்கல்ஏ ற்றில்- 

வெவ்விய சங்கவேற்றைப்போல், செருக்களசத்து - யு, சகளத: 

இல், உழ இட்டார் - சகலக்னொர்கள் எ-று. 

கொல்லுசவில் அவனோ டொப்பாதலால் ௮வ்வுரிமைபற் 

திச் கூற்றொடுங் கொம்மை கொட்டியென்றார். கோம்மைகோட் 

டலரவது- ௮கங்கை விரித துச் சகொட்டுசலாம். மயிருள்ள சலை 

யாதலால் வயவர் சென்னிக்குப் பனையின் கருங்கனி உவமை :



போர்புரி படலம். இடு 
th 

சொல்லப்பட்டது. மடங்கலேற்றி லுழக் 'இிபிட்டா ரெனலால் 
உவமையணி. (௨௪). 

வயவரோரிருவர் தம்மில்வாள மாவிளை த்தலோடு 

முயிர் துறர் தவற்குமாலைபுனை துமென்றும்பர்ப்போர்த 

கயமலர்க்கண்ணிகாணக்காளையாமாய்க துமண்ணிற் 

புயலுறழ்கூர்தற்காகவானிலும்போர்செய்கின்றார். 

இ-ள், வயவர் - படைவீரர்கள், ஒர்இருவர் - இரண்டுபேர், 

தம்மில் - சமக்குள்ளே, வாள்௮மர் - வாட்போலர, விளைத் ௪ 

லோடும் - செய் தவளவில், உயிர் த:ற௩தவன்கு - அவருளாவி கீங் 

இன வனுக்கு, மாலைபுனைதம் என்று - மாலை தரிப்போமென்ற, 

உம்பாப்போநர்த- சுவர்க்கத்தினின் றும்வந்ச, கயமலர்- தாகத் 

திற்பூச்.ச மலரையொத்ச, கண்ணி- கண்ணையுடைய அரம்பை 

யானவள், காண- காணும்படி, காளையர் - வீரர்கள், மாய்ந்து5 

ஒருசேர இறந்து, மண்ணில் - பூமியிறந்போல், புயல்உறழ்-மேகச் 

தசையொத்த, கூந்சற்குறக- கூந்தலையுடைய பெண்ணிற்காக, 

வானினும் - அகாயச்தின்கண்ணும், போர் -யுஜ் ஈச, செய் 

கிருர்- செய்கிறார்கள் எ-று. ப 

வானினுமென்பதில் உம்மை, இறந் ச துசழமீறுய வெச்சவும் 

மையாம் மண்ணிற் புயலுறழ் கூர்சல்- சமயந்தி, வானிற் yw 

லுறழ்கூந்தல் ௮ரம்பையெனச் கொள்க. இம்மையில் ஒரு பெண் 

ணைப் பலர்விரும்பிப் போர்செய்வதுபோல் மறுமையிலும் gpa 

பையை விரும்பியவர்பலராதலாற் பொருதனரென்ச. எங்கணும் 

ஒருதி.தியைப் பலாவிரும்பிற் போரேமுடியும் என்பது கருத்து, 

மாய்ச்தும் போர்செய்கின்றாரெனலால் தோலலுநப் பேறலணி. 

குரு திகொப்பளிக்கும்ே வலா ன்குங்குமவள .றுமூழ்கு 

மருமத்தில்வாளிமூழ்கமயங்கன்றெளி தலோடும் 

விரைமொய்த்தகூந்தருழவிண்ணினினருர்வத்ணோடு 

முருவத்தார்புனையவஈ் தவொண்டொடிமயங்கிநின்றாள். 

இ-ள். குருதி-உதிரத்சை, கொப்புளிக்கும் - உமிழ்இன் ற, 

வேலான் - வேற்படையையுடைய அரசனானவன், குங்குமஅள 

ல - குங்குமச்சேற்றில், மூழ்கும் - முழுகப்பெற்ற, மருமத் இில்- 
மார்பினிடச்தில், வாளிரூழ்ச - பாணங்கள்புசைய, மயங்வென்- 

மயக்கக்சொண்டவனா, தெளிசலோடும் - செளிந்ச வளவில், 

விரைமொய்தத- வாசனையையுடைய, கூக்தல் சாழ-குழலான 2



@ 5) en GL. 51d, 

அவிழ, வின்ணின்நின் று-தகாயச் தினின் றும், ஆர்வ ததோடும்- 

ஆசையுடன், உருவம்தார்-அழயெமாலையை, புனையவக்த-தரிக்ச 
abs, ஒண்சொடி - ௮.ரமங்கையானவள், மயவ்நின்றாள்-மயல் 

இரின்றனள் எ-று, 

கூர். லவிழவெனலால் கினைப்பின்றி விஷரந்து வந்தன 

ளென்ச. இவன் உயிர் மனிசதேகச்தைவிட்டு நீவ்குமுன் மாலை 

. சூட்டத் தெய்வமங்கைவந்து காச்இிருப்பாளானால் விண்ணின் 

பம் பெறு தற்குப் போரின்மிக்க தில்லையென்பதுகருத்து. (௨௯) 

கான்படுமுருவப்பைந்தார்விதர்ப்ர்கோன்கன்னிவேற்க 

ஹான்படா துளையக்குத் நியு. ர்ளுயிர்பருகலா ற்றேம் 

வான்படாமின்னினோச்சும்வாளினான்மாய் துமென்னாத் 

தேன்படுதெரியல்வேந்தர்செருமலைந் தாவி௰த்தார். 

௫-ள். கான்படும் - வாசனையுண்டாகிய, உருவம் - அழகிய, 

பைந்தார் - படியமாலையையுடைய, விதர்ப்பர்கோன் - வீமனு 

டைய, கன்னி - தமயந்தியினது, வேல்சண் - வேல்போன்ற 

சண்சளானவை, ஊன்படாது - மாமிசம்படாமல், உளைய - வருந் 

தும்படி, குத்தி-கு.ததி, உள்உயிர்-உள்ளாவியை, பருகல்- உண் 

பதை, ௮ற்றேம் -பொறுச்சமாட்டேம், வான்படா--மேகத் திற் 

ரோன்றாத, மின்னின்-மின்போல், ஓச்சும்-எ.திகன் , வாளின- 

வாட்படையால், மாய்தும்என்னா -மாய்வேமென்று, சேன்படு- 

சேனுண்டாஇன் ற, தெரியல் - மலர்மாலையையணிர் ௪, வேந்தர்- 

அரசர்கள், செருமலைந்து - போர்புரிந்து, ஆவி- உயிரை, நீத 

தார் - நீச்கனார்கள் எ-று. 

மாதர்விழி வாளினுங் கொடியதென்பது, “லெய்யகூற்று 

ர,ச்தெ.றி வேல்விலககனு, மெய் தமூழ் வினை ச்சொட ரெண்ணி 

மாற்தினுந், ) சயலார்முழுமதி முகத்திற்றங்யெ, மையசட் கால 

வேன் மாந்றலாகுமே.”” இசனாலநிக, (௩௦) 

முழவுறழ்திணிதோள்விரர்முழுமெயுமிரும்புண்மேய 

வி.ிபெருங்குரு தியாடியிளங்க இர்ப்பரி தியேய்ப்ப 
வழிகவுட்கடா தீ தரால்வாயரசுவாவெருத்திற்றோன்றிப் 
பொழிகணைமாரிசக தியகலிருவிசம்புபோர்த்தார். 

டு-ள், மூழவுஉறழ் - - மத்தள த்தையொச் ௪, இணி-வவிமை 

"பொருந்திய, தோள் - - புயத்சையுடைய, வீரர் - படைலீரர், மூழு



போர்புரி படலம், ௮௭ 

மெயும் -தேசமுழுதம், இரு -பெரிய, புண்மேய - புண்ணிதி 
பொருந்திய, இழி- ஒழுகுகின்ற, பெருங்குருஇி.ஆடி - பெரிய 

வுதிரததில்மூழ்கி, இளங்கதிர் - இளமைபொருக்திய சரணத்சை 
யுடைய, பரிதி ஏய்ப்ப - சூரியனையொப்ப, கவுள் - சவுளினிட ச் 

திலே, ௮ழி-வீணாகின்ற, கடாச்ச - மசத்தையுடைய, கால் 
வாய் -தொங்குளெ ற வாயையுடைய, அரசு உவா அரசயானை 

யினத, எருச்தில் - பிடரியின்மேல், தோன்றி -ஏ.றி, பொழி- 

பொழி௫ன் ற, கணைமாரி- பாணமழைகளை, ச தி-9த நி, அசல். 

அகன்ற, இரு-பெரிய, விசும்பு- ஆகாயத்), போர்த் சா. 

மறைத்தார்கள் எ-று, 

அரசுவாவீற் கிலக்கணம்--சுயம்வரப் படலத்திற் குளிர் 

மதி” என்னும் எழுபத்து மூன்றாம் பாட்டுரையிற் காண்ச, (௩௧) 

HDS SoM wt ot (HO era sare தோளினானைப் 

பொரு திரைப்பு ணரிரூழ்ம் தபுவியினில.ரசரெல்லா 

நிறையுளையரிமானேற்றைநிழல்சுளிதறுகட்சீற்ற 

வரைபுரைசளிஈல்யானைவளைந்தெனவளைந்துகொண்டார். 

[இனி மூன்றுபாட்டால் அரசர் ௩ளணையெதிர்த தல் 

சொல்லப்படுனெ ற.து.] 

இ-ள். அருமருந்து ௮னையாள் - அரிய தேவாமிர்ச ச்சை ' 

யொத்த தமயந். தியான வள், சூட்டும்-கரிதத, அலங்கலநம் தோளி 

னானை - மாலைவிளங்கும் புயத்தையுடையகளனை, பொரு திரை 

மோதுகின்ற ஆலைகளையுடைய, புணரிசூழ்க்ச - கடலாந் சூழப் 

பட்ட, புவியினில் - பூவுலகச்,து, அரசர் எல்லாம் - ௮ரசரனை 

வரும், நிரை - வரிசைபெற்ற, உளை - புறமயிரையுடைய, அரி 

மான் ஏற்றை - சிங்கவேற்றை, கிழல்சுளி - நிழலைக்கோபிக்கன் ஐ, 

சறுசண் - அஞ்சாமையையும், சீற்றம் - சோபச்தையுமுடைய, 

வரைபுரை -மலையையொத்த, சளிகல்யானை - களிப்பையுடைய 

நல்லயானைகள், வளைச்சென் - வளைம்சனபோல், வளைந் கொண்” 

டார் - சூழ்ந்துகொண்டார்கள் எ-று, 

இச், சனையரச ரெதிர்த்தும் ௩ளனுக்கு இணையாக மாட்டா 

ரென்பது தோன்ற :*அரிமானேற்றைக் களிகல்யானை வளைம் 
சென வளைதுகொண்டா” ரென்றார். இது உவமையணி. (௧௨) 

கொறில்பரித்தடர்ேேதருக் தகோன்சில்குழையவாங்கப் 

பொறியழற்பகதிதூலிப்பொங்குளைப்புரலிமான்றேர்



௫௮௮ நைடதம், 

தெறுகதக்கவிரல்யானைசளெவுவாள்வயவரீட்டங் 

குறைபடதா;மிலாட்டிக்கூற்றெனவரசரார்த்தார். 

இ-ள். கொறில் - விரைவினையுடைய, பரி-குதிரைகட்டிய, 

சட-விசாலம்பொருந்திய, தேர்உக்தி-சேரைச்செலுத்தி, நோன் 

சிலை - பெரியவில்லை, குழையவாங்- வளையவளைத்து, பொறி 

அழல் - ௮சனிப்பொறியையுடைய, பகழிதூவி - பாணங்களை ' 

வீச, பொங்குஉளை - மிகுந்த புறமயிரினையுடைய, -பூவி-குதி 

ரைகளும், மான்தேர்-கு இிரைகட்டிய சேர்களும், தெறுகதம் 

களிரல்யானை - மிகுந்கசகோபத்சையுங் களிப்பையுமுடையயானை 

களும், சினவுவாள் வயவர் ஈட்டம் - கோபிக்இன் ற வாட்படையை 

யுடைய படைவீரர்கூட்டமும், குறைபட.- குறையும்படி, நூழில் 

ஆட்டி-அமிர் சமான கொலைசெய்து, கூற்றுஎன -யமன்போல், 

"அரசர் - மன்னர்கள், ஆர்த்தார் - கர்ச்சித தார்கள் எ-று, 

தேருந்தி, லேவாங்கி, பகழிதாவி, நாழிலாட்டி, ஆர்த்தார் 

அ ரசரெனச்கொள்க. நூழிலாட்டாவது-பகைவர் - ஓடும்படி சன் 

மார்பிற்றைசதுக்கெட் ச ஆயு சச்சைப் பிடிங்கயெறிதல். :*சளங் 

கழு*மிய படையிரிய, வுளங்கழிச்ச வேல்பறிச் தோச்சின் ற.” 

மொய்யகத்து வேந்சர் முரணினி யென்னாங்கொல், கையகத்துக் 

கொண்டான் கழல்விடலை, வெய்ய - விடுகடர்சிந் தி விரையகலம் 

போழ்ந்த, பசடரெஃகம் பறித்து. (கைவேல் களிற்ஜெடு 

'போச்கி வருபவன், மெய்வேல் பறியா ஈகும்.”” இவற்றாலறிக. . () 

 தெண்டிரைப் பரவையேழுஞ் சேறுபட் டொழியத் 

தெண்ணீர், மொண்டுகொண் டெழுந்தோர் குன்றின் முக 

த்குழாஞ் சொரிவதே தய்ப்பப், புண்டலை வடி வேன்மன்னர் 
பொறியழற் பகழிமாரி, மண்டமர் கடந்த திண்டோண் 

மன்னன்மேற் பொழிக்திட்டாசே,. 

ட.ள்.'செண் திரை - செளிவுபொருந்திய அலைகளையுடைய, 

பரவை ஏழும் -கடல்களேழும், சேறுபட்டு ஒழிய- சேறுபட்டு 

நீங்க, தெள்நீர் மொண்டுசொண்டே- தெளிவாகயெரீரை மொண்டு 

சொண்டு, ஒர்குன் நில் - ஒருமலையில், மு௫ல்குழாம் - மேசகக்கூட் 

டங்கள், சொரிவதுஏய்ப்ப - டொழிவதை யொப்ப, புண் தலை- 

ஊனை த தலையிலுடைய, வடிவேல்மன்னர்-கூரியவேற்படையை 

யுடைய அரசர்கள், பொறிஅழல் - நெருப்புப்பொறிபறச்சன் ற, 

பசழிமாரி- பாணமழைலய, மண்டு - 9ெருங்கி, அ௮:மர்சட5 த.



போ ர்புரி படலம் 

ys ss Roos ss, தஇண்தோள் - acdeonQun me Mw cyte 

சையுடைய, மன்னன்மேல் - களஎமகாராசன்மேல், பொழிக் இட் 
டார்- சொரிந்தார் எ-று. 

பரவையேழுஞ் செறுபட்டொழிபத் தெண்ணீர் மொண்டு 

கொண்டென்னலால், அரசர்கள் வைப்பாகவைத் இருந்த பாணவ் 
களையும் நளன்மேற் பொழி சனரென்பதாயிற்று. (௩௪) 

கொள்ளைகொண்டோரியுண்ணக்குழாக்கொடுகவக் தமாட 

வொள்ளழற்தறுகட்கூற்றமுயிருண்டுதெவிட்டிநிற்ப 
வெள்ளவெங்கு ௬ இலபார்ப்பவி: பன்பணைபிடதங்காக்கும் 

வள்ளறன்புருவக்தோடும்வரிசிலைகுனிர் ததன் தே. 

[இனி இரண்ம்பாட்டால் ௮வ்வரசரை ஈளனெதிர்த்தல் 

சொல்லப்படுகன் ற.து.] 

இ-ள். சொள்ளைகொண்டு - கொள்ளையாக வாரிச்கொண்டு,. 

ஒரிஉண்ண - ஈரிகுஞாண்ண, குழாங்கொடு - கூட்டங்கொண்டு, 
கலந்சம் ஆட- உடற்குறைகள் கூத்தாட, ஓள் அழல் - ஒளியை 

யுடைய நெருப்புப்பொறி பறக்இன் ற, தீறுகண் - ௮ஞ்சாமையை 
யுடைய, கூற்றம் -யமனானவன், உயிருண்டு - ௨ யிரையுண்டு, 

செவிட்டிகிற்ப - உமிழ்க்துகிற்க, வெள்ளவெம்குருஇி- வெப்பம் 

பொரும்திய உ திரவெள்ளமான௯, போர்ப்ப - மூடிக்கொள்ள, 

வியன் - பெரிய, பணை - வயலையுடைய, கிடசம்காக்கும் -ரிட௪ 
நாட்டைப் புரக்கின்ற, வள்ளல் சன்-௩ளனுடைய, புருவச்தோடு- 

புருவச் துடன், வரிசிலை- அவனது மெடியவில்லான து, குனி; 
சீது- வளைந்தது எ-று. அனறு ஒஃ இவ்விரண்டும் ௮சை 

நிலைகள். ் 

ஒரியுண்ண, கவம்சமாட,, கூற்றமுயிருண்டு தெவிட்டிரிற்ப, 

குரு நிபோர்ப்ப வள்ளல் சிலை குனி ததெனக் கூட்டுக. புருவச் 

தோடும் சலைவளைக்சசெனலால் உடனிகழ்ச் சீயணி. (௩௫) 

கூன்பிறைக் கோட்டுவல்லிற் குழைக்ததுள் குழைக் 

அத்தெவ்வ, ரூன்சுவைகத் துண்ணும்வாளி வி9த்ததுமொ 

soon ga, கான்படு தெரியன்மார்பம் போழ்க்ச.துக்தெ 

ரியக்காணார், வான்படு பிணக்குன்றோங்கி வயின்வயின் வி.எா 

ஙகக்கண்டார். 

இ-ள். கூன் - வளைவுகொண்ட, பிறை - - பிறையையொச்ச, 
சோட்டுவல்வில் - கொம்பினாலாகிய வலியவில்லை, குழைச்சதம்- 

90



Geo நைடதம், 

வளை ச் சதையும், குழைத்து - வளைத்து, தெவ்வர் - பகைவரு 

டய, ஊன்சுவைத்து-மாமிசத்தைமென்று, உண்ணும்-உண் 

ணுின் ற, வாளிவிச்ததும் - பாணங்கள் விட்டதையும், ஒன்ன 

லார் சம் - சச்துருக்களுடைய, கான்படு-பண முண்டாஇிய, தெரி 

யல் - மலர்மரலையையணிகந்ச, மார்பம் - மார்பை, போம்ந்ததும்- 

பிளந் சதையும், செரியக்காணார் - ஒருவருந் தெரியக்சண்டிலர், 

(டா.துகண்டனரொனில்) வான்படு- ஐகாயமளாவிய, பிணம் குன் 

அ. ஒங்கி - பிணமலைகளுயர்ந் து, வயின்வயின் - இடங்கடோழம், 

விளங்க - விளங்கு சலை, கண்டார் - பார்ச்தார்கள் எ-று. , 

புகையினால் நெருப்புண்டென் நறிந்சதபோற் பிணச்குன் 

றினால் நளன் பொரு சனனென் றறிர்சனமொன்ஈ. பிணக்குன் 

ரோங்க வயின் வயின் விளங்கச்கண்டா Over gym anil s 3 

னாற் சாரணமாகிய ஈளஎன௮௫ வில்லாண்மை சோன்றுசலான் 

இத புனைவிலிப் புகழ்ச் சியணி. (௨௪) 

பொருசமத்துடன்ற விரர்பொன்றிடகின் நவேந் தர் 

வெருவலுற்றிரியு மாறும்வேர்சாகோன்வலியசோக்கி 

யெரிமணிப்பொன்செயோடையிரா BBO IED ற. 
ச 9 ௪ “fd ry. . . * 

சரைபொருகடலர் தானைக்கலிங்கர்கோனமரிலேற் ரன், 

[இணி ஈளனொடு கனிச்சனி அரசரெதிர்ம். துப் பொருல் 

சொல்லத் ௮ சாடங்கிக ஃகலிங்கராட்டாச னெதிர் மதல் 

சொல்லப்படுகன் ஈ.து.] 

ட-ள். பொருசமச்து-பொருகின் றபோரில், உடன் ஈவீரர்- 

கோபித்தெதிர்சச வீரர்கள், பொன் நிட- இறந்துவிட, சின்ற 

வேந்தர் -நின் ஈமற்றையரசர்கள், வெருவலு நறு - பயக் து, இரியு 
மாறும் - ஓரந்தன் மையையும், வேக்தர்கோன் - நளமகாராசனு 

டைய, வலியும் - வலிமையினையும், நோச்சி- பார்த்து, எரிமணி- 
ஒளியையுடைய மணிகள்பதிச்ச, பொன்செய் உடை -பொன் 
ளந்செய்ச முகபடாச்சையுடைய, இளங்களிப் பகடிசூழ- இள 

மைபொருந்திய களிப்பையுடைய யானைகள் சூழ்ந்துவர, கரை 

பொரு - கரையோடு மோதுகின் ற, சடலந்தானை - சேனாசமுச் 

திர த்சையுடைய, கலிங்கர்கோன் - கலிங்கதேச தி.2.ரசன், அம 

ரில் -யுத்தச்தில், ஏற்றான் - எதிர்ச் கான் எ-று, 

எதிர் சசவர்க ளிறத் தலையும் மற்றவேக்தரோடுதலையும்களன் 

வலிமையையுவ் கண்ட சகலிங்கதேச,ச்.தரசன் அவனோ டேற்றன



போர்புரி படலம், (இ௯௧ 

னென்க. சேனையிற் குறைவிலனென்பது தோன்றக் கடலக் 
தானைச் கலிங்கர்கோனென்றூர். | (௩௭) 

கர். தடு கறுகட்சிற்றக்கடாம்பொழிகளிரல்யானை 

மந்தரகிரியாற்ுனைவாரி தியழக்கிவான த் 

திந்திரகுமரனென்னவிகல் புரிநிடதாகோமா 

னுக்துமான்றேரின்மேலுமொருகணைதெ ரிர்துவிட்டான். 

இ-ள், சந்து௮டு - சட்டுச்சறியை முரிச்கின்ற, தறசண்- 

அஞ்சாமையையுடைய, சீற்நம் - கோபச்சையுடைய, கடாம் 

பொழி - மசம்பொழிகின் ற களிகல்யானை, களிப்பையுடையநல்ல 

யாளையாகிய, மந்சரஇரியால் - மந் தரமலைபினால், சானைவாரிதி- 

சேனாசமுச் இரசத்தை, உழக்கு -கலச்சி, வானச்து-விண்ணுல 

கதீது, இந்திகுமரன் என்ன - இந். இிரகுபபனைப்போல், இகல் 

புரி-போர்செய்கன் ற, ரிடதர்கோமான்௩சம்சாராசன், உத்து 

செலுத் தகின் ற, மான்சேரின்மேலும்-ரு இபைக்கட்டிய தேரின் 

மேலும், ஒருகணை -ஒருபாணச்சை, தெரிது பார்தது, விட் 

டான் -வி9ிகசனன் எறு, 

இவன் விசிம் பாணங்கமரக்கும் வலிமைக்கும் சனது கோ 

லென்றே ரஈசென்பவன் பா லொருபாணம் விகிச்சனனென்க. 

உம்மை- சிறப்பு, யானையை மட் இரகிரியாகவும் சானையை வாரி 

தியாகவும் உருவகப்பி)2 ச சொல்லு சலால் உநவகவணி. (௩௮) 

பைம்மலைத்தகன் றவல்குறபாவைபர்கிகடங்கனன்ன 
தெம்மலைச்சின2வற்க ளை சிலைவளை ம சொருகோலுந்தக் 
கைம்மலைக்கோட்டில்விழ்க் தகலிங்ககோனமரர்மா தர் 

வெம்மு லைக்கோட்டில்விழ்ந் துவிண்ணிடைவிஎங்கனானே. 

ட-ன், பைம்மலைச்து - பாம்பின்படச்தடன் பொருத, 

அகன்ற- விரிந்த, அல்குல் - அல்குலையுடைய, பாவையர்க்கு- 

மாதர்க்கு, அங்கன்௮ுன்ன -மன்மசனையொச்ச, தெவ்-சத் 

துருச்களை, மலை -பொருகின் ற, ரினவேல்காளை -கோபம்பொ 

ருந்திய வேலையுடைய ௩ள௭னானவன், சிலைவளைத்து - வில்லை 

வளைச்த, ஒருகோல் உந்த- ஒருபாணஞ்செலுத.௪, கைம்மலைச் 

கோட்டில் - யானைக்கொம்பின்மேல், வீழ்ந்ச- விழுந்த, கலிங்கர் 

கோன் - கலிங்கதேச த சரசனானவன், அமரர்மாதர் - அ.ரம்பைய 

ருடைய, வெம் - விருப்பைச்செய்கன் ற, மூலைக்கோட்டில் வீழ்ச்: 

து - மூலையாகிய யானைச்கொம்பின் மேல்விழு௩் த, விண்ணிடை- 

தெய்வலோக ச்இல், விளக்கனொன் - பிரகாசித்சான் எ-று.



(௫௬௨ | Gn HL SLD, 

சவிங்கசேசத்தரசன் அ௮னேகபாணங்கள் பிரயோடித்தம் 
அதனால் ஈளனிறவாமல் இவன்விட்ட ஒருபாணச்சால் அவன் 

இறத்சலால் ௮ப்பலவும் இவ்வெரன்றை கிகராமை Moré aber 

றது. நளனுடைய பாணச்சா லறுபட்டு யானையின் சொம்பில் 

வீழ்ந்சவளவிலேசானே ௮ரம்பையருடைய சனச்தைப் புல்லி 

அசனாற் சிறப்புற்று நின்றரனனென்க. சைம்மலைச் கோட்டில் 
லீழ்ந்சத - மணிதவுடல்; வெம்முலைக்கோட்டில் வீழ்ந்த.து-அவ 

னத செய்வவுடலெனச்கொள்க. விரைவுபற்றி அக்கோட்டில் 

வீழ்ந்து உடனே இகச்கோட்டில் வீழ்க சன னென்ருர். (௩௬) 

கள த்திடைக்கலிங்ககோமான் சலிம் தலுங்கடைக்கண்சேப் 

வுள த்திடைவெகுளிபொங்கவூ திவெங்காலினோடி [ப 

வளை த்தனன்சேனையோடும்வார்சலைவணக்கிவெம்போர் 

விளை ததனன்கூற்றுமஞ்சவெர் திறன்மகதர்கோவே. 

[ இனி மூன்றுபாட்டுக்சளாலே மகததேசத்தரசன் எஇிர்த்திறச்தல் 

செரல்லப்பட்டிருக்கின் ற_த.] 

இ.ள். சளத்திடையுததகள ச்திலே, கலிங்கர் கோமான். 

கலிங்கசேச க சரசன், கவிழ்தலும் - இறக் தவளவில், கடைக்கண் 

சேப்ப -- கடைக்கண்கள் வக்க, உள ச்திடை - மனத்தில், வெகு 
ளிபொங்க - கோபமிச, ஊழிவெம்காலின் - யுகமுடிவிலுண்டா 

- தய வெவ்வியகாற்றுப்போல், ஒடி - ஒடி, வளைத்சனன் - வளைத் 

சனனா௫, சேனையோடும் -சேனையுடனே, வார் நெடிய, சிலை 

வணக்க வில்லைவளைத து, கூற்றதும்அஞ்ச -யமனு மஞ்சும்படி, 
வெம் திறல் - வெவ்விய திறலையுடைய, மகதர்சகோன்-மக தேச ச் 

தரசன், வெம்போர் - வெவ்வியபோஷை, விளைச்சனன் -செய் 

தினன் எ-று. 

மகதர் கோவானவன் கடைச்கண்சேப்ப, வெகுளிபொக்க, 

ஒடிவீளை ச்தனனாக விளைத்சனனெனச் கூட்டுக. (#0) 

முரிதிரைப்பரவைவேலைமுகட்டெழுர தகல்வான் மேய 

விரிகதாமதியரந்தீண்டும்வெள்ளெயிற்றரவமென்னக் [து 

குருதிகொப்பளிக்கும்வேலான் கொற்றவெண்ருடையின்மீ 

வதிதிலைகுழைத் துவெய்யவடிக்கணையொன்றுவிட்டான். 

இ-ள். மூரி- வளைந்த, திரை - அலையையுடைய, ப. ரவை 

ப.ரப்பையுடைய, வேலைமுகட் டெழுந்து - கடலின துச்சயி



போர்புரி படலம், (௫௯௩. 

லூஇிச்து, அகல்வான்மேய - அ௮சன்ற ஆகாயத்தின்கணுள்ள, 

விரக தாமதியம் - விரிகின்ற இரணங்களையுலடய சந்திரனை, 

தீண்டும்- தொன் ற, வெள் எயிறு அரவம்என்ன - வெள்ளிய' 

பல்லையுடைய சர்ப்பம்போல், குரு'திசொப்பளிக்கும்-௨ இர. தை 

யுமிழ்சின் ற, வேலான் - வேற்படையையுடைய நஎனானவன், 

கொற்றம் - சயச்ைத்தருஇன் ற, வெண்குடையின்மீது - தவள 

ச,சஇரச் நின்மேல், வரிசிலைகுழைச௮ - நெடியவில்லை வளை சது, 

வெய்ய - கொடிய, வடிக்கணையொன்று- கூரியகணையொன்றை, 

விட்டான் -விடுக்சனன் எ.று. 

மதியகதீண்டும் வெள்ளெயிற் நரவமென்னல் 'கண்டது 

மன்னுமொருகா ளவர்மன்னுந், தங்களைப் பாம்புகொண்டற்று.” 

இசனாலறி5. வெண்குடைக்கு மதியையும் பாணத்் திற்குச் சர்ப் 

ப சிசையும் ஒப்புச சொல்லுதலால் உவமையணி. (௪௧) 

சுரும்பிமிர் தும்பை வய்க் தச டர் முடிமகதர்கோமான் 
விரும்பலர்செ ருக்கும்வேலான்விற்பழு த்.துமிழும்வெய்ய 
௪ ரமபடவற்றுவிழ்க்ககன்னுடற்குறைநின்றாட 
வரம்பைபரராடு£காக்கியணிமணிமூறுவல்பூ த்தான். 

(௫-௪. சுரும்பு- வண்கெள், இமிர்எ ஒலிக்கின்ற, தும்பை 

Cawis—- தும்பைமாலை சரித்துவந்,ச, சடாமுடி - இரணங்கள் 

வீசுன்ற கிரீட சதையுடைய, மசதர்கோமான் - மகசதேசச் 

தீரானானவன், விரும்பலர் - சத்துருக்களை, செகுக்கும் - கொல் 

ஓுஇன்ற, வேலான் -வேற்படையையுடைய ௩களனது, வில்பழுச் 

கு வில்லானகு பழுத்து, உமிழும் - உமிழுன் ற, வெய்யசரம் 

பட - வெவ்விய பாணங்கள்பட, (அவைகளால்) அற்றுவீழ்ந் த- 

துணிந்துவீழ்ந்ச, சன் - தன்னுடைய, உடல்குறை- கவந்தமா 

னத),ரின்று ஈன்று, ஆட- கூச சாட, அரம்பையரோடு-தெய் 

வமாசரோடு, நோக்கி - பார்த்து, ௮ணி - அழகயெ, மணி- முத் 

சதையொச்த நஈகைதோன்ற, முறுவல் பூத்தான் - நகைத்த 

னன் எ-று, 

மசசசேசதச்தரசன் செய்வவுருப் பெற்றமையால் அதிற் 

குறைம் ச மனிதவுருலை யிகழ்ந்து நகைத்சனனென்ச. தன்னு 

டற்குறை ரின்ராடகோக்டு யென்றலால், தறிபட்ட வுடலாடி 

ங்லத்தின் விழுமுன்னமே செய்வவுருப் பெற்றன னென்னும் 

விரைவு சோன் றியது, நாணமுற்றவர் உடன் சரித் தியவதென் 

Ug இயல்பாகலால் தனக்கு மாலைசூட்டிய " அரம்பையசேசச் 

கோக்கு யணிமணி முறுவல் பூச் சானென்றார். (௪௨)



௫௬௯௪ நைடதம், 

அமைப்பருக்தறுகட்சிற்ற த் தாளரிம் யறுமீபால்லான் 

் சமர்த்தலையிகலினேற்ற தரியலாசென்னிவிழத் 

அமித்திரிங்குரு தியொள்வா ள்சுடரெழவிதிரப்பநோக்கி 

பிமைத்தலும்வள வர்கோனைவெருவனீயேகுகென்றான். 

[இதனாம் சோழனெதிர்த்தல் சொல்லப்படுகின் ஐ.து.] 

இ-ள். அமைப்பரும் - அமைத்தற்கரிய, தறுகண் - அஞ்சா 

மையையும், சற்றச்து - கோபத்தையும், ஆள் - ஆளுகின் ற, அரி 
யேறுபோல்வான் - சங்கவேற்றையொச்ச நளனானவன், சமாதி 

சலை -யுச்சகள த்தில், இகவின்ஏற்ற - பகையினா லெதிர்ச்ச, 

தீரியலர் - சச்துருக்களுடைய, சென்னிவீழ - தலைகள் வீழும் 

படி, தமித் இடும் - சித இடுகின் ற, குரு தி-௨ இர. தையுடைய, 

ஒள்வாள் - ஒள்ளிய வாட்படையை, சுடர்எழ - ஓளிதுளும்ப, 

விதர்ப்ப - அசைக்க, கோக்இ - ௮ குகண்டு, இமைத்கலும்-இமை 

கோட்டுமளவில், வளவர்கோனை - சோழனை, வெருவல் - அஞ் 

சாசே, நீ - நீ, ஏருகஎன்றான் - போவென்றான் எ-று. 

களன் வாளசை சைக் சண்டு சண்ணிமை கோட்டலால் 

நம்மோடு பொருதற்கரு அஞ்ரினன். இவனோடு பொருவது தரும 

மன்றென்று சோழனைப்பார்ச்து அஞ்சாசே ! நீபோவென்ருன்: 

அதுசோல்வியென்பது *'விழிச்சசண்வேல்சொண்டட திய வழிச் 

திமைப்பி, னோேட்டன்றோ ucts amare” இதனாலறிக. (௪௩) 

கொய்யுளைப்புரவி தூண்டி.க்கொமெரங்குழைபவாங்கி 

வெய்யவெம்பக நிமாரிலி ண்ணசம்புகைப்பத் வி 

யையனமெய்க்கவசமீ அமைங்கணைகசிநறியார்க்சான் 

மையதறப்பின்மிக்கவஞ்சியம்பஇிக்குே வந்த, 

[இ,சனால் சேரமான் எதிர் ஈசல் சொல்லப்படுகின் ௨.த.] 

இ-ள். மைஅறு - குற்றமற்ற, சிறப்பின் மிச்ச - இறப்பினா 

லுயர்ந் த, வஞ்சியம்ப இச்கு - வஞ்சியென்னு நகரத்திற்கு, வேக் 

த - அரசனாகிய சேரமான், கொய்உளை - கொய்அகட்டிய புற 

மயிரினையுடைய, புரவி - குதிரையை, தூண்டி-செலுத்தி, கொடு 

மரம் - வில்லை, குழையவாங்இ-வளையவளை ச து, வெய்ய-கொடிய, 

வெம்பகழிமாரி - வெவ்விய பாணமழையை, விண் அகம் - காய 

முழுவதும், புசைப்ப - மூடும்படி, தூவி - இறைத்து, ஐயன்- 

குள்னுடைய, மெய்ச்சவசம்மீதும் - சீராவின்மேலும், ஐங்கணை 

sre - Ri gurerLgsIO, gigs gra -sréAg srom a-g,



போர்புரி படலம், Ga@ 

நஈளன் மேல் ஐங்கணை தூவின னெனலாற் பகழிமாரிவிண்ண 

கம்புதைப்பத் தூவியென்பசைச் சேனைகண்மே லெனக்கொள்க. 

சில்லியந்தடர்தேருர் தித் திண்சில்குழையவாங்இக் 

கொல்லியவெழுந்தகூ.ற்றிற்கொடியவெம்பகழிதூவி 

மல்லசிதோளுமார்பும்வமிபெருங்குரு தே யாடும் 

வில்லவன்வெருவி?2யாடவெஞ்சமழமுடற் றினானே. 

| இ-ள். சில்வி- உருளையையுடைய, ௪ட- விசாலம் பொருக் 

இய, தேர் உந்தி-ேசரைச் செலுத்தி, இண் - வலிமைபொருக் 

இய, சிலை - வில்லை, குழைய வாங்க - வளைய வளைச்த, கொல் 

விய வெழுந்ச - கொல்ல வெழுந்ச, கூற்றின் - யமன்போல், 

கொடிய - கொடியவாஇய, வெம் பசழி - வெவ்விய பாணங்களை, 

தாவி- விட்டு, மல்்௮டு - மற்போர் செய்கன் ற, கோளும் - புயங் 

களிலும், மார்பும் _ மார்பிலும், வழி - வழிகின் ற, பெருங் குருதி 

யோடும் - ௮இக உ திரத்சோடும், வில்லவன்-சேரமான், வெருவி 

ஓட - அஞ்சி யோடும்படி, வெஞ்சமம் - வெவ்விய போரை, உடற் 

றினான் - செய்தான் எ-று. 

வில்லவஞயினும் ௩ளன் வில்லுக்கு.ச் சோற்றோனடிமை 

சோன்றச் சேரமானுக்குப் பலபேரிருக்க வில்லவனென்ளுர் வில் 

லவன் - விற்கொடியையுடையவன், இன் - உவமவுருபிடைச் 

சொல். (௪௫) 
6 ௩ ் ச ச . . rN os . 

நிறங்கிர்வயிரப்பைம்பூணிடதாரகோன்றொடித்தகோலிற் 
கறங்கென தீ திரியும்வெய்யகலினமான்றடர்சேர்விழ 

மறங்கிளர்பரிதிவேலுமானமுக் முத. றுகா ணுற் 

புறங்கொடுச் திரிபல்போனான்புட்கர த மீவின்வவச் தன். 

[இசளும் புட்காத்திவாச னெதிர்த்தல் 

சொல்லப்படுகின் ஈ.து.] 

௫-ள். புட்கரம் தீவின் வேந்தன் - புட்காத் தவையாளு மர 

சனானவன், நிறம் கிளர்-ஒளி விஎங்குகின் ற, வயிரப் பைம்பூண்- 

வச்9சராபரண சசையுடைய, நிடதர் கோன் - நளமகாராசன், 

தொடு ச - பிரயோகஞ் செய், சோலில்-பாண ச்சால், காங்கு 

எனச் இரியும் -காற்றாடிபோற் றிரிஇன்.ற, வெய்ய - வெவ்விய, 

கலினம் மான் - கடிவாளம் பூண்ட குதிரைக£டிய, சட - விசா 

லம்பொருக் திய, தேர்வீழ- இரசம் வீழ, மறம் Beri தமிகுக்த, 

பாரதி வேலும்-சூரியனையொச்ச வேற்படையையும், மானமும். '



(௫௬௯௬ தைட தம். 

அபிமான த்தையும், துறந்து - விட்டு, நாணால் - நாணத்தால், 

புறங் கொடுத்து - முதுகுகாட்டி, இரியல் போனான் - ஓடிப்போ 

னான் எ-று. 

மானமும் ஒரு அபரணம்போ லணிபவளாசவின் புட்கர,ச்£ 
வின் வேந்தை, வேலு மானமும் துறந்துபோனா னென்றுர். 

“மானவருங்கலனீக்க? என்றார் பிறரும். துறச்சப்படா ச தொன் 

ராகலின் “மானமும்” என்று விதந்தது. அது “சூழு தல் வேண் 

ம் சாள்ச டொழுஇடல் வேண்டு மங்கை கானிவற காளா 

வாழு சல் வேண்டுகெஞ்சந் தடுச்சது மானமொன்தே” என வரூ 

உங் சந்தபுராணச செய்யுளானு முணர்க, (௪௪) 

கலி விருத்தம், 

பாகடுவெந் இறற்பருமயானைமேல் 
வேகவெங்கலினமாவெள்ளஞ்சூழ்வசச் 

சாகத்தீவுககிறைச மரினார்ப்பொடு 
சோகையர்கண்ணெனப்பகழிதூவினான். 

[இகஞனால் Frag Bas rar எதிர்த்தல் சொல்லப்படுகின் ற ௮.] 

ட-ன். பாகு -பாகனை, அடு - கொல்லுகின் ற, வெம் இறல்- 

வெவ்விய இறலையுடைய, பரும யானைமேல் - ஒப்பனைசெய்,த 

யபானையின்மேல், வேசம் - வேகச்தையுடைய, வெம் சலினமா 

வெள்ளம் - வெவ்விய கடிவாளம் பூண்ட குதிரைச் கூட்டங்கள், 

சூழ்வ.ர - தன்னைச் சூழ்ந்து வரும்படி, சாசம் தீவுச்கு இறை- 

சாக,ததீவுக் காசனானவன், சமரின் அர்ப்பொடும்-யு.த,௧,ச் தினார 

வாரச். துடன், தசோகையா்கண் என-மாசர் விழிகள்போல், பகழி- 

பாணங்களை, தூவினான் - இந் இனான் எ-று. 

மாசர் கண்கள் பாணங்களினுங் கொடியன வாசலால் தோ 

கையர் கண்ணெனப் பசழிதாவினா'” னென்றார். பாகு என்னும் 

பண்புப்பெயர் பண்பிச்காயிற்று, இத உவமேயமாகிய சண்களை 

உவமானமாயெ பாணங்களுக்கு ஒப்புமை சொல்லலால் எதீர் 

மறையணி. (௪௪) 

துணங்கையிட்டலகைகெளியார்,ததெழ 

வணங்கெயிற்றரவெனவழலும்வாளிகார 

வணங்குவிற்கால்வளை தீதெய்துமா ற்றினா 

னிணங்கமழ்குரு திவேனிடகர்வேக்தனே. 

இ-ன், துணங்கை இட்டு -கையைக் கொட்டி, அலகைகள்- 

பேய்கள், துள்ளி-குதித்து, ஆர்ச்து- ஒலிச்து, எழ- எழும்ப,



போர்புரி படலம், (௯௪ 

அணங்கு-வரு,ச்ச சைச்செய்கின் ற, எயிறு-பல்லையடைய, அரவு 

என - சர்ப்பம்போல், அழலும் - சுடுகின் ற, வாளிகள் - பாணங் 

களை, வணங்கு -- வளைஇன் ற, வில் - வில்லை, சால் வளைச் த-காவி 
லூன்றி வளைத்த, எய்து - பிரயோகஞ்செய்து, மாற்றிஞன்- 

நீச்கனொன், Gord soy - கொழுப்பு மாறுகின்ற, குருதி வேல்- 

௨ இரந்சோய்க்த வேற்படையையுடைய, சிடர் வேர்தன் -௩௭ 

மகாரர்சன் எ-று. ஏகாரம் -ஈற்றசை, 

இப்போரில் ஈமச்கு நல்லவுணவு இடைக்குமென்று 9 Ss 

மஇழ்ச்சயொாற் பேய்கள் சர்ச்சிச்சலால் தணங்கையிட்ட லகைக 

பிள்ளியார்த்தெழ வென்ரார். அரவைப் பாண த்தக்கும் எயிற்றை 

௮ சன் முூனைக்கும் உவமையாகக் கொள்க. (௪௮) 

பாற்றினந்தொடர்வதுபகசைவருன்சுவைத் 

தூற்றிருந்திடையரு அ இரங்கால்வது 

கூற்றொடுந்தோ மமைகசொள்வதாயதோர் 

மாற்றருங்கொடியவேன்மன்னன்வாங்கனொன். 

இ-ள். பாறு இனம் தொடர்வது - பருக்குக் கூட்டங்கள் 

தொடர்வதும், பகைவர்-ச த் துருக்களுடைய, ஊன்-மாமிச தை, 

சுவைச்து-மென்று, ஊற்று இருக் து-ஊ ற்ராகவிருந் த, இடை 

அருது - ஒழியாமல், உதிரம் கால்வது -- உ இரங் கச்குவதம், 

க ற்றொடும் -யமனுடன், தோழமை கொள்வது ஆயது - னே 

கவ் கொள்வசாடியதுமாயெ, ஓர் - ஒரு, மாற்ற அரும் - தடுப்ப 

தற்கரிய, கொடியவேல் - கொடிய வேற்படையை, மன்னன் -௩ள 

னஞானவன், வாங்கினான் ~ கைச்சொண்டான் எ-று. 

ஒருவர் மேல்விட்டால் ௮சன்கொடுமை சொல்லவேண்டுல 

இல்லை யென்பது தோன்ற, சுபாவத்தில் இம் முச்குணங்களையு 

முடையவேலென்ரர். (௪௯) 

அயிலெடுத்தெறிதலுமடர்க்குமொன்னலார். 

வயிறெரிதவழ்ர்ததுவயிரவாட்படை 

செயிரறவேர்தியசாகத் திவிறை 

யுயிர் துறந் தர் தகனுலகம்புச்சதே. ் 

இ-ள். அயில் எடுத்து எறிசலும்-வேர்படையை யெடுச்த 

வீசியவளவில், அடர்ச்கும்- பொருகின் ற, ஒன்னலார் - பசைவ 

ருடைய, வயிறு -வயிறரான த, எரி - நெருப்பினால், சவழ்க் சத



gm « நைடதம், 

தவழ்ந் இடப்பட்ட, வயிரம் வாள்படை - வச்சிரவாளை, செயிர் 

அற -குற்றமற, ஏந்திய - சாங்கப்பெற்ற, சாகத்திவு இறை- 
சாசச் தீவுக்சரசனுடைய, உயிர் - உயிரானது, துறந்து - உடலை 

விட்டு, ௮௩்.சசன் உலகம் - யமலோசத்தில், புச்சது - புகுக் 

தீது எ-று, | 
alan eurgare gt réeOure ra Gra ng, 516s 

திவரசனோடு வந்து எதிர் ச்சவரை யெனக்கொள்க. சிராயுதனாகி 

யிறந்திலனென்பது தோன்ற உயிர வாட்படை செயிரற வேக் 

இய சாகத் தீவிறை” யென்ருர். (௫௦) 

தூம்புடைக்கரபலையெரு ச் திற்ரோன்றபு 

காம்பிலிக்கரச ன்வில்வாங்கிக்காய்கணை 

மேம்பொதிசெழுமலர்க் செரியன்மார் பினான் 

வாம்பரிக்தேர்மிசைமழையிர் றாவினான். 

[Dope லேழுபாட்டுக்களா க் சரம்பிலிதேசத்தாச னெதிர்த் 

கல் சொல்ல ப்பமிகின் ஐ, | 

இ..ள். தாம்பு உடை-நுவாரசையுடைய, சரமலை - கையை 

யுடைய மலைபோன்ற மானையின ௪,, எரு.3.இல்-பிடரியின் மேல், 

சகோன்றுபு-தோன் றி, காம்பிலிச்கு அரசன் - காம்பில! நாட்டுக் 

ச.ரசனணானவன், வில் வாங்கி -வில்?ல வளைக் ௮, காய் - கொல்லா 

நின்ற, கணை - பாணங்களை, சேம்-வாசனை, பொதஇி- நெருங்க, 

செழுமலர்- செழுமையுள்ள மலராற் ரொடுத் ச, தெரியல்-மாலை 

யையணிரஈ த, மார்பினான் -௩ளன து, வாம்-சாவுகன் ற, பரி-கு.தி 

ரைகட்டிய, சேர் மிசை-தேரின் மேல், மழையில்-மேசம்போல், 
அவினான் - பிரயோகிச் சான் எ-று. 

அ திக்கை யொன்று தவிர மற்றையுடல் மலைபோ விருச்சு 

லால் யானையைக் கரமலையென்ளூர். காம்பிலிதேச ச சரசன் நளன் 

சேரின்மேற் பாணந் தூவினனெனச் கூட்ட. (௫௧) 

சிலையுயிர்த் துயிர்ப்பலிகவரநந் இண்கணை 

கொலைவடிவேலினான்றுரப்பக்குஞ்ச ர 

மலைபெனக்கவிம் தலுமடங்கலேறெனப் 

புலவுவர்ளொடுமவன்புவியிற்பாய்ந்தனன். 

இ-ள். சிலை உயிர்க து - வில்லால் விடப்பட்டு, உயிர்ப்பலி 

சுவரும் - உயிராகிய வுனாவை யுண் தின் ஈ, இண்சணை - வலிமை 

பெற்றபாணங்களை, கொலை வடிவேலினான்-5ளஞான உன், துரப்ப



போர்புரி படலம், டு௯௯ 

செலுத்த, குஞ்சரம்-(ஏறிவந்த தன்) யானையான து, மலை எனக் 

கவிழ்தலும் - மலையபோற் கவிழ்ந்து வீழ்ந்தவளவில், மடங்கல் 

ஏறு என - சிங்கவேற்றைப்போல், புலவு - புலானாற்றத்சை 

யுடைய, வாள் ஒடும் - வாட் படையுடன், அவன் - அவ்வரசனான 

வன், புவியில் - பூமியிமில, பாய்க்கனன் - குதித்தனன் ௭-று. 

சன்னைவிட்டுத் சன் சேரின்மேற் பாணம் விடுத்தலால். 

ஈளனும் அவ்வரசனே றிவந்சயானைமேற்பாணம்விடுத்து அசைக் 

கொன்றனனென்ச. “மலையென”? வெனலா லுவமையணி. () 

வார்மயிர்க்கேடகம்பற்றிவாள்விாராத் 

தூர௫னக்களிற்றணியுமக்சியொப்பெனப் 

போர்முகத் து.ரறிவெம்புலியின்போததெனச் 

சா ரிகைதிரிச் தனன் ற. நுகணா மன. 

இ-ள். வார் -நெடிய, மயிர்க் கேடகம்-மயிரையுடையசோற் 

கேடகச்சை, பற்றி-பிடிசது, வாள் வீதித் துவாளை யசைச்து, 

ஊர் - நடச்இன்ற, சனம் - சோபச்சையுடைய, களிறு அணி- 

யானை வகுப்பை, உழக்கி - கலக்கி, ஒய் என - விரைவில், போர் 

முகத்து, யுச்சமுகச்தில், உறி - சர்ச்சித்த, வெம்புலியின் 

போத்து என-வெய்ய புலிப் போசு துப்போல், சாரிகை இரிந்த 

னன் - வட்டமாகத்திரிக் சான், சறுகணாளன் - அஞ்ச சக்கவை 
சட்கு அஞ்சாத காம்பிலிதேசச் சரசு வன் எ-று. 

பாணங்கள் தைப்பினும் அழிவிலாதிரு க சற்கு மயிருள்ள 

சோலினாற் செய்வதுபற்றி “மயிர்ஈகேடக?” மென்றார். ஒரு குற் 

ஞ் செய்தவர்ச்குப் பலகு நறஞ் செய்பவர்போல் தானே றிவந்ச 

ஒருயானையைசக்கொன்ற நளனது களிற்ணியுழச்சச் சாரிகை 

திரிந்சனனென்றூர். புலியின் போச்சென வெனலால் உவ 

மையணி. (௫௩ ) 

பாரினின்றவனமர் புரிபப்பாய்பரித் 

சேரினின் றடிகனை ச்செருவா ததிட 

ரூருடைவயவர்போர் த்தருமமன்றெனக் 

கூர்று திவாளுரீ இக்குப்பு.ற்றானரா. 

இ-ள். பாரில்கின்.று - பூமியிலிருந்து, அவன் அமர்புரிய-அவ் 

வரசன் போர்புரிய, பாய் - gre», uN SCs hex tor று-கு இ 

சைகட்டிய தேரிலிருந்து, அணை - கெொல்லாகின்ற பாணங்க 

ளைச்சொண்டு, செருவிளை த இடல் - யுச்சஞ்செய்தல், சார்உடை-



௬௦௦ நைடதம், 

வெந்திமாலையையணிந்த, வயவர் - படைவீரருடைய, போர்த் 

தருமம் அன்று என-யுச் 2. சதினுடைய தருமமன்றென்று, கூர்- 
கூரிய, தி - நுனியையுடைய, வாள்உரீஇ - வாளையுருவிச் 

சொண்டு, குப்புற்றான் - குதித்தான் எ-று. அரோ - அசை, 

ஈளன் அறகிலைப்போர் செய்பவனாகலால் சன்னோடெ திர்ச.த 

சாம்பிலிதேச ச் சரசனானவன் பூமியிலிருச்சல் பற்றித் தானும் 
பூமியிற் கு.இி.த,சன னென்ரூர். (டு) 

மன்பெருங்கேடகந்இரித்துவானிடை 

மின்பிமழ்ந்தென்னவாள்விதிர்த்துநோக்னெ 

சென்புகெக்குள்ளுடைர் திரியவேற்றனர் 

வென்பிறரறிகிலா த்திறல்கொள்விரசே. 
இ-ள், மன் - நிலைபெற்ற, பெருங்கேடசம் - பெரியபரி 

ரையை, இரித்து - ஈழற்றி, வான்இடை - அகாயச்தின்கண், 

மின் பிறழ்ந்து என்ன-மின்ன லசைந்தாற்போல், வாள் விதிர்ச்.த- 

வாட்பையையசைத்த, நோக்கர் - பார்ச்தவர்களஞுடைய, 

என்பு - எலும்புகள், நெக்கு - கெக்குவிட்டு உள் - உள்ளே, 

உடைந்துஇரிய - உடைஈதுபோகும்படி, வெட் - தம்மூ.துகசை, 

பிதர் - பிறரால், அறிகலொ - அறியப்படா,ச, இறல்கொள் - வவி 

மையைச்கொண்ட, வீரர் - அரசர்கள், ஏற்றனர் - எதிர்த்தனர். 

வெந் - என்பதில் ஈகரவொற்றுப் பகர ச தோடு மயங்காமை 

யின் வழக்கப்படி. எதுகைகோக்கி னக£ரவொற்றெழுசப்பட்ட 

தாம். “வென்பிறரறிலொ” வென்பசனால் ஓரிடத்திலும் இவ் 

விருவரும் சோற்றவரல்லென்பது கருத்து. இது உவமையணி. 

தெறுஞ்னெர் தலைக்கொளீ இச்செங்கண்மீயுகப் 
பிறங்குபொற்கேடகம்பிறழவெற்றியு 

மறங்ளொரவயிரவாள்வாளிற்ஞாக்கயுங் 

கமங்கென த்திரிஈுகனர்காளை விரரே. 
௫-ள். செழும் - அழிக்கின்ற, னம் - கோபமானது, தலை 

கொளீஇ - அதிகரித்து, செம்கண் - சிவந்சகண்களினின் றும், 

நீஉக - நெருப்புஇர, பிறங்கு - உயர்ந், பொன்சேடகம - அழ 

யெ கேடகத்சை, பிறழ - நீங்கும்படி, எற்றியும் - எறிந்தும், 

மறம் ளெர் - கொலைச்தொழில் மிகு$த, வயிரம்வாள் - வச்சிர 

வாளை, வாளித்ராக்இயும் - வாளினாலெறிந்தும், கறங்கு என-காற் 

ரூடிபோல், காளைவீரர் - அரசர்கள், இரி$தனர் - திரிந்சார் 

கள் எ-று,



போர்புரி படலம், HOS 

இங்விரண்டபொட்டானும் ஒருவருக்கொருவ ருயர்வு தாழ்வு 

சொல்லாமையால் வாட்போரில் இவ்விருவரு மொச் தனரென் 
பதாம். (டு) 

கோட்புலிப்போத்தெனநிடதாகோமகன் 
ஞாட்பினுட்காம்பிலிக்கிறைவனாமற 

வாட்படையெறித்துபிர்வெளவினானவன் 

- சேட்புலத்தரம்பையர்தெரியல்சூடி னான். 

௫-ள். கோள் - கொலைசெய்கின் ற, புலிப்போச்துஎன-௮ண் 

புவீபோல், நிடதர்கோமகன் -நளனானவன், ஞாட்பினுள் -யுத் 

தத்தின்கண், சாம்பிலிக்குறுரைவன் - காம்பிலிகாட்டார்ச் ௧௪ 

னுடைய, காமம்௮ற-நாமமறும்படி, வாள்படை-வாளாயு தத்தை, 

எறிந்து - வீசு, உயிர்- அவியை, வெளவினான் - கொண்டான், 

அவன் - றுவ்வரசன், சேஸ்புலச்து - விண்ணுலகச்இின்சண், 

அரம்பையர் - செய்வமங்கையரால், தெரியல் - மாலை, சூடினான்- 

சூடப்பட்டான் எ-று. நாமம் -நாம்எனகச்கடை குறைந்தது, 

தோல்விபின் றி வாட்போரில் எ.திர்ச்.இறக் தவஞகலாழ் காம் 

பிவிதேசச் தரசனுக்கு அரம்பையர் மாலைகுட்டினரென்ருர். () 

அறைகழல்வேர் தர்மேலலங்கல்வேலினா 

னெறுழ்வலிக்களிற்றிடைத்தாவுமெண்ணிலா 

கொறில்பரிதோமிசைப்பாயுநோன்கெழு 

திறையொ௫ந்திரிவதோர்சீயமென்னவே. 

இ-ள், அலங்கல் -வெற்றிமாலை சரிக, வேலினான் -வேற் 

படையையுடைய ஈநளஎனானவன், கோன்கெழு - பெருமைபொருக் 
திய, சிறை ஒடுந்திரிவது - சநகினுடன் றிரிவதாகயெ, ஒர்- ஒரு, 
சீயம்என்ன - சங்கம்போல், அறை - ஓலிக்கின் ற, கழல் - வீரச் 

கழலையணிக் ச, வேக் தர்மேல் - ர ரசர்கள்மேலும், எறுழ்வலி-மிகு 
கத 'வவிமையையுடைய, சளிதநஇடை-யானையின மேலும், தாவும்- 

தாவுவான், எண்இலா- அளவில்லாச௪, கொறில்-ஓலியையுடைய, 

ufl குதிரைமேலும், தேர்மிசை - தேரின்மேலும், பாயும்-பாய் 

வான் எ-று. 

பரிதேர் உம்மைச் சொகையாகலின் இயல்பு. நளன் செய் 

தபோரைச் சனிச்சனி சொல்லின் முடியாதென்பார் தோதத் 
துச்சுட்டலேன்னும் &த்தியால் வேந்தர்மேற் களிற்திடைப்பரி . 
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௬௦௨ நைடதம், 

தேர்மிசை இவ்வாறெதிர்த்து வென் றனனென்றார். நோன்மை- 
பெருமைப்பொருட்டாதல் *உறுநர்ச்சாங்யெ மசனுடை கோன் 

ருள்!” என்னும் திநழநகாற்றுப்படை ச் செய்யுளானு மூணர்க,. () 

.... இன்னணங்கொடுஞ்சமர்முருக்கியேற்றிகன் 

மன்னவர்புறக்சொடைகண்டுமாலைதாம் 

கொன்னவில்குரு திவேற்குவவுத் தோளினான் 

சென்னிவான் தடவுபொற்றேரினே றினான். 

-ள். இன்னணம் - இந்தப்பிரகாரம், கொடுஞ்சமர்-சொடி 

யயுத்த,ச்.தில், முருச்சி- சொன்று, ஏற்று - எதிர்த்து, இகல்- 
பகைக்கின் ற, மன்னவா -- இரசர்கள், புஈம்கொடை சண்டு-மு.து 

குகொடுத்சோடச்செய்து, மாலைசாழ்- மாலை சாழ்சின்ற, கொல் 

நவில் -கொல்லுதலைச் சொல்லுகின் ற, குருஇி-௨ திரந்தோய்ந் ச, 

வேல் - வேற்படையையுடைய, குவவு தோளிஞன் - தஇரட்டுபொ 

ருந்்திய தோள்களையுடைய ஈ௩ளனானவன், சென்னி - தலையினால், 

வான் -காயச்தை, தடவு- சடவுகின்ற, பொன்தேரின்-அழ 

இயதேரின்மேல், எறினான் - ஏறினான் எ-று. 

இன்னவண்ணம் _ என்பது இன்னணம் எனமரூஉவிரின் 

அ. பகைவரைக் கொன்று குவிச்சலால் இரச்சந்தோய்க் ௪ 

வேலாகலால்வேலினைவிசச்தார். கொல்லு சலைச் தெரிந்தவர் வாயி 

னாற் சொல்லாது செய்கையாற் சொல்லுசல்போல் வேற்படை 

கொலைசெய்சலாற் சொல்லுதலின் :'சொன்னவில் குருஇிவே?” 

லென்றார். (டக) 
கோச்சகக் கலிப்பா. 

புலத்தலுமடகல்லார்புலவிதீர் த.ரச்சூட்டு 

மலத்தகமலர்க்குஞ்சியழிகுரு இப்புனலலைப்ப 
மலைத்தடச் தணிதோளார்வடிக்கணைமெயிற்போர்ப்பர் 

கொலைத்தலைமுண்மாப்போற்கொடுஞ்சமத்திற்கிடர் தனரே 

[இனி ஆறு பாட்டுச்களாற் படுகளச்ெப்புச் : 

சொரல்லப்படுகின் ற.து.] 

௫-ள். மடகல்லார் மாதர்கள், புல், சலும்-ஊடியவளவில், 

புலவி- அவ்வூடல், தீர்ச.ர- நீங்கும்படி, சூட்டும்- அணிவிக்கும், 

05 G50 —- அவர்பாதங்களி ஜூட்டப்பெற்ற செம்பஞ்சுபடிக் 2, 

மலர் - பூவையணிந்த, குஞ்சி - குடுமியை, அழி - gif) Ger p, 
குருதிப்புனல் -'உ இரரீரான த, அலைப்ப - ுலைச்ச, மலை - மலை



Curry A படலம், ௬௦௩ 

போல், தட பருத்த, திணி - வலிமையையுடைய, தோளார்- 

தோளையுடையவரசர்கள், வடிக்கணை-க மியபாணங்களை, பெயில் 

போர்ப்ப - சேகத்திலேமூட, கொலைச் தலை - கொல்லுஇன்ற 

தலையையுடைய, முள்மாப்போல்-முள்ளம்பன் றிபோல், கொடுஞ் 

சமததில் -கொடிய யுதசகளத் இல், இடர் சனர்-இடந்தார் எ-று. 

மாதர்க்கு ஊடலுண்டாயின் கணவ்ரையுதைத்சல் மாலைப் 

படலத்து இரண்டாம் பாட்டாலுணர்க, மாதர் புலவியில் ஆடவ 
ரைச்சாமுதைத்சலும் அவரை அஆடபர் பணிதலுமாகியஇரண்டு 

மூண்டு. அது அட்போது அவர்ச்குல டாகும் வேட்கைக்டோய் 

நிந்குமெனக்கொள்க. சேசங்களில் ஐம்புகள் தைத்திருத்தல் 

முள்ளம்பன் றி முட்களைச் சவிர் ச்தல்போன்றிருச்தலால் அதற் 
் கதை யுவமையாக்கிஞனார். (#0) 

இகன்மிகு திறல்ே வந்தபேதியாற்களப்படுத்த 

புகர்முகக்கடாயானைபொழிகுரு திச்செழுஞ்சே ற்றிற் 

றிதரியகொடி.ஞ்சிநெடுர்தேருழக்கத் துகளெழுந்தவ் 

வசலிருவிகம்புபோர்தீதர்தவான்போன்ற துவே. 

இ-ள். இசல்மிகு - பகைமைமிகு௩ச, திறல் - வலிமைபொ 

ருந்திய, வேந்தர் - அரசர்கள், ஏதியால் - வாட்படையால், கம் 

படுச்ச-யுச்சகளசதிற்கொன் ற, புசர்முகம் சகடாயானை - புள்ளி 

பெற்ற முகச்சையு மசச்சையுமுடைய யானைகள், பொழி-௨ ற் 

றிய, செழுகுருதிச்சேற்றில்- செழுமைபொருக்திய வுதிரச்சேற் 

றில், திஇரிய- உருளைகளையுடையவும், கொடிஞ்ச - மேன்மொட் 

டை யுடையவுமாடிய, கெடுந்தேர்-நெடியதேர்கள், உழச்க-கலக்க , 
துகள் - தூளிகள், எழுந்து - எழும்பி, ௮ அகல் இருவிசும்பு- 

௮ர்,.௪ அகற்சியுள்ளபெரிய ஆகாயதச்சை, போர்த்து - மூடிக் 

கொண்டு, ௮ந்திவான் - செவ்வானததை, போன்றது - ஓத 

தீது எ-று. 
குரு,திச்சேராயினும் அகேகந்தரம் சேருருளேச ளோடதலாற் 

புழுதியாயிற்றென்ச. அப்புழுதி மூடசலால் ௮சாயம் செவ்வா 

னம்போன்ற சென்றார். இது உவமையணி. (௬௧) 

ஒளிளெர்மணியோடைசிதைக்தொழியவுடன்றபோர்க் 

களிசினமால்யானைக்க திர்மருப்புமிழ்க் தத 

முளிதடஞ்சைமேயுமுருங்கெரியெனப்பற்றி 

விலி தருவயவருடல்வெர்கொழியப்ப.ரந்ததேத,



௬௦௪ நைடதம், 

(-ள். ஒளிளெர் - பிரகாசமிகுர்,ச, மணி ஓடை - அழகிய 

மூகபடாமான த, சிதைந்து --கெட்டு, ஒழிய - நீங்க, உடன்ற- 

வெகுண்ட, போர் யுத்தத்தில், களி - செருச்கையும், சனம்- 

கோப த்சையுமுடைய, மால் - பெரிய, யானை - யானைசளுடைய, 

கதிர் - பிரகாசம்பொருக்இய, மருப்பு - தந்தங்கள், உமிழ்ந்2- 

சொரிந்த, -நெருப்பானது, முளி- காய்ந்த, தடம் - பருத்த, 

சினை - சளைகளை, மேயும் - சஇச்கின் ற, முருங்கு எரியென-அழி' 

யு தீயைட்போல், பற்றி- பற்றிச்சொண்டு, விளிசர௬ு- இறக் ௪, 

வயவர் உடல் - படைவீரருடைய தேசங்கள், வெந் துஒழிய-வெக் 

அபோகும்படி, பரந்சது - பரவியது எ-று, ஆல் - அசை, 

போர்க்கள தஇல் யானை4 கொம்பிற்பிறந்த தீயே வயவருடல் 

வெநர்சொழியப் பரந்த தெனக்கொள்ச. (௬௨). 

பரிதிவடிவாள்பிடி த் துப்பல்லினாலி தழ துக்கித் 

திருகுசெந்தலைக்கொளீ இச்செங்கண்கடீயுமிழக் 

குருதிபாயடுகளத்திறகுற்றுயிரிற்கிடந் தார்க்கண் 

டருகணையக்கொடு க. ற றுமஞ்சிகின் ஐலறுமால், 
இ-ள். பரிதி- சூரியன்போன் ற, வடி.- கூரிய, வாள் - வாட் 

படையை, பிடித்து -கையிற்பற்றி, பல்லினால் - பற்களினால், 

இசழ் அதுக்- உதட்டைக்கடிச, இருகு-மாறுபட்ட, சினம்- 

கோபம், சலைக்சொளீஇ- ௮.இகரிச்.5, செம்சகண்கள் - சிவந்த 

கண்களானவை, தஇீஉமிழ - நெருப்பைச்சொரிய, குருஇிபாய்- 

உ இரம்பரவிய, அகெளச்தில்-கொலைக்கள த்தில், குற்றுயிரில்- 

குற்றயிருடன், கெடக்தார்ச்சண்டு - கிடந் தவர்களைக்கண்டு, ௮௬ 

குனணைய-அவர்களருகே வருவதற்கும், கொடுங்கூற்றும்-கொடி 

யயமனும், அஞ்சிரின்று - அச்சமுற்றுநின்று, அலறும் - அலறு 

வான் எ-று. அல் -- அசைநிலை. 

குற்றுயிரிற் டெக்கும்போது யமன் அவரைப்பற்றுதற்கும் 

அலறுவானென்னிற் போரி லெதிர்ச்கும்போது அவரைக் கண் 
டவர் அஞ்சு தல் சொல்ல வேண்டுவ இல்லை யாயிற்று. (௬௩) 

சிலைடொரு திணிதடர்தோட்டே்வேந்தர்செருமலைந்து 
கொலைபுரியடுகள த்.திற்குடர்பின்னிக்கிடர் த தனைப் 

புலவுகாறுடற்றசைவேட்டுண்ணவரும்புள்ளினங்கள் 

வலைவளை ந்ததெனவெண்ணிவானினிடைச்சுழலுமால். 

இ-ள். லேபொரு -மலையையொச்ச, திணி- வலிமைபெச 

ருந்திய, தடதோள் - பரு தோள்களையுடைய, சேர்வேந்தம்”



போர்புரி படலம்... ௬௦௫ 

சேரையுடைய அரசர்கள், செருமலைக்து - போர்செய்து, கொலை 

புரி-கொலைசெய்த, அடுகளத்தில் -யுததகள*ச்தில், குடர்-குடர் 

கள், பின்னிக்கெந்ததனை - ஒன்றோடொன்று பின்னிக்டெந் 
ததை, புலவுகாறு - புலானாற்றகாறுகின் ௦, உடல் தசை -தேகத் 

தின் மாமிசத்சை, வேட்டு - விரும்பி, உண்ணவரும் -- உண்ப 

சற்குவந் ௪, புள் இனங்கள் - பறவைக்கூட்டங்களானவை, வலை 

வசைந்சதுஎன-வலையானது வளைந்சதென்று, எண்ணி-கினைந்து, 

வானின் இடை - ஆகாயச்தின்௧கண், சுழலும்-வ!்டமிடும் எ-று. 
ஆல் -- அசை, 

சரைவேட்கையினும் உயிரின்வேட்கை பெரிதாகலானும், 

சசையைவிட்டு நீங்கற்கு மன மெழாமையாலும், குடர் பின்னிக் 

இடந்தை வலைவளைந்ச சென்று சசைவேட்டுண்ண வரும் புள் 

ளினங்கள் வாளினிடைச் சுழலு மென்ளூர். (௬௪) 

சிற்றமிகுங்களியானை க் இிறல்கெழுபோர்வயவேந்தர் 
காற்றரளக்குடைறுணிர்துக கீ தினிடைக்கெடப்பனக 
ளேற்றெருமையுகைத்தடருமிருணிற த்தவெரிகுஞ்9க் 
கூற்மமுயிர்ப்பலியேற்குங்கொள்கலம்போன்றிருர் கனவே; 

இ-ள். சீற்றம்மிகும் - கோபமிகுந் ச, களியானை - செருக்கை 

யுடைய யானைகள் போல், இிறல்கெழு - வலிமைமிக்க, போர்- 

போர்செய்கின் ற, வயம்வேந்சர் - வெற்றிமிகுந்ச வீரர்களுடைய, 

கால் - காலையுடைய, சரஎம்குடை- முத்துச்குடைகளானவை, 

துணிந்து - துண்பெட்டு, களச்தின்இடை-யுச்சகளச்தின்சண், 

இிடப்பனகள்-இருப்பனவாட, ஏறு௪ருமை-எருமைப் போத்தை, 
உகைச்து- செலுத்தி, அடரும் - நெருங்குகன் ற, இருள்கிற த் த- 

இருளையொத்த நிறத்தையுடைய, எரிகுஞ்ச-எரிபோன் ற சிகை 

யையுடைய, கூற்றம் - யமனானவன், உயிர்ப்பலி ஏற்கும்-உயிர்ப் 

பிச்சையேற்னெ ற,கொள்சலம்போன்ற-பாத்திரத்சையொச்த, 

இருந்தன - இருந்தன எ-று. ஏகாரம் -௪ற்றதசை, 

கள் - இங்கே இசைகிறைத்தற் பொருட்டு விகு திமேல் விரகு 

தியாய் வந்,.த. காம்பு துணிந்துடந் ச குடையைப் பலியேந் 

- * பாத்திரமாகக் குறித்தலால் தற்தறிப்பணி. (சுடு) 

கலி விருத்தம். | 

இன்னகள த் இனிரிரந்தவரல்லாற் 

றுன்னின ாவிதுறத்தலும்வெங்கூற் 

றன்னவன்வாளமராற்றலுநோக்காப் 

பொன்னகரத்இறைபுக்தியினோர்க்தான்,



௬௦௬ நைடதம் , 

[இனி இரண்டுபாட்டால் இர்திரனெண்ணுதல் 

சொல்லப்படுகன் ற_து.] 

ட-ள். இன்னகள$ச்தின் - இப்பரடிப்பட்ட யு,தகள த இல், 

இரிய வல்லா ஒடிப்போனவால்லாமஸ், தன்னினர்-எதிர்த்ச 

வர்கள், ஆவிதுறச்.சலும் - உயிர் விடுதலையும், வெம்கூந்று அன் 

ன வன்-வெவ்விய யமனையொசத்த நஎனானவன், வாள் அமர்-வாட் 

போரை, ஆற்றலும் - செய் சலையும், நோச்சா- பார்தது, பொன் 

நகாச்துஇறை - இக்திரனானவன், புந்தியின் - தன்புச்தியில், 

ஒர்ந்சான் ஃடந்தித்தான் எ-று, 

ஒடினவர் பிழைத் தலையும், எதிர்ச் சவ ரிறச் சலையும், களன் 

வாட்போர் ஆற்றலையும் பார்த் தூ, இந்திரன் அலோிதச்சனனென் 

பாம், நோக்கா உடன் பாட்டுவினையெச்சம்,. (௬௪) 

மன்றன்மலர்்த்தொடைமன்னனையெப்தி 

(வென்றிகொள்போரைவிலக்கிலமாயிற்் 

றுன்று திரைக்கடல்ரூழுலகெல்லா 

மின்றுமுடி த் திடுமென்னநினைஈே த, 

இ-ள். மன்றல் - வாசனைபொருக்திய, மலர் தொடை - மலர் 

மாலையையணிக் ௪, மன்னனை -நளனை, எய். தி-அடைந்து, வென் 

றநிகொள் -வெற்றியைச்கொண்ட, போரைஃயுத்சசத்தை, விலக 

இலம் ஆயின் - விலக்காமற் போவோமாகில், துன்.று-நெருவ்யெ, 

திரை - அலையையுடைய, கடல்குழ்-கடலாற் சூழப்பட்ட, உலகு 

எல்லாம் - பூவுலகச்திலுள்ள யாவரையும், இன்று - இன்று, 

முடிச்திடம் என்ன-கொல்லுவானென்று, நினைத்து - (இந்தி 

மன் முதலிய நால்வரும்) கரு.இ எ-று 

இச்செய்யுளு மேற்செய்யுளுங் தஷூகமாதலின், இதில் கினைந் 

சென்னும் வினையெச்சம் மேற்செய்யுளில் மேவியவென்னும் 

பெயரெச்சவினை கொண்டது. இந் தானானவன் நாம் இப்போரை 

விலக்சாது விட்டனமென்னில் ௨'லக முழுவதையும் ஈளன்சொல் 

ஐுூவனென்று நகினைச்தான். அக்கினைப்பு இரக்க மன்றியும், 

போரைச்சான் மூட்டினமையாலு முண்டாயிற் றென்ச. (௬௭) 

மழகளிறன்னவன் மாணுருநீங்கு 

விழைவொ௫ுதம்முருமேவியவிண்ணே 
ரழகுறுகாளையரவ்வுருவிட்டோர் 

இழவுருவெய் தியகேண்மையரொத்தார்.



போர்புரி படலம், ௬௦௭ 

இதனால் இந்திரன் முதலிய கால்வருர் தம்மூருக 

கொளல் சொல்உப்படுகன் ற த.] 

இ-ள், wipsaflgy அன்னவன் - இளசங்களிற்றை யொத்த 

நளன த, மாண் - - பெருமைபொருக்ிய, உரு-வடி.வச்ை, நீங்- 

விட்டரீங்கி, விழைவு ஒடு - விருப்போடு, தம் உருமேவிய - த்ங் 

கள் வடிவைப்பொருக்இய, விண்ணோர் - சேவர்கள், ALG & D- 

அழகின்மிச்க, காளையர் - சாளைப்பருவச்சை யுடையவர், ௮ உரு 

விட்டு - அக்காளைவடிவத்தை விட்டு, ஒர்கழவுரு எய்திய - ஒரு 

இழவடிவச்)சயடைந்த, கேண்மையர் - தன்மையராதலை, ஒச் 

தார் - ஒச்சனர் எ-று. | 

bor Ta Heo Qisrewr முசலிய நால்வருருவிற்கும் ஒப் 
புச்சொல்லில், அழகிய காளையர் வடிவிற்கும், இழவர் வடிவிற்கும் 

ஒப்புச் சொல்லுசல் போலாமென்பது கருத்து. (௬௮) 

முன்னுருமவியமொய்கழல்விண்டோர் 

மன்னனையெய்துபுவாய்மையினானுக் 

துன்னலரைத்தெறுதோள்வலியானு 

நின்னைநிலத் தடைதேர்பவர்யா 6, 

[இனி இரண்டபபோட்டுச்சளால் ஈளன் போரை 

விலக்குதல் சொல்லப்படுகனெ ற.து.] 

இ-ள், மூன் உருமேவிய - பழையவடிவினைப்பெ ற்ற, மொய்- 

நெருங்கிய, கழல் - வீரக்சதழலையணிக் ச, விண்ணோர் - சேவர்கள், 

மன்னனை எய்அபு-௩ளனையடுக் து, வாய்மையினானும்-ச த் இய 

தினாலும், தன்னலரை -சச்துருக்களை, தெறு-சொல்லுகின் ற, 

தோள்வலியானும் - புயபலத் இதனாலும், நின்னை - உன்னை, நேர் 

பவர் - ஒஓப்பவர், ரிலச்து இடை - பூமிமில், யார் - எவர், (ஒருவரு 

மில்லை) எ-று, ஏகாரம் -ஈற்றசைக்கண் வந்தது. 

யாவரும் புகழ்ச்சியில் வயப்படுசல்போல் மற்றொன்திலும் 

வயப்படா ரென்பது தெரிக்ச சேவர்கள், நளனைப் பூமியில் வாய் 

மையிலும் வலிமையிலும் உனக்குச் சமானமானவ ரில்லையென் 

றார். உவமேயமாகிய நளனை உவமானமாகர்கூறி அவனுக்கு மற் 

றையரசரோடு ஒப்பானமை கூ.றலால் எதீர்நீலையணி, (௬௬) 

துன்றுகளத்தெதிர் துன்னலர்யாரும் 

பொன்ற்முருக்யெபோர் த்தொழினீங்கி



௬௦௮ நைடதம். 

வென் மிகொள்வேலவமின்னனையாடன் 

இ-ள். லவென்றிமொள் - வெற்றியைச் கொண்ட, வேலவ 

வேற்படையையுடைய நளஎனே ! துன்று-நெருங்கயெ, சளத்து 

எதிர் -யுச்சகளர் DIO DI Fa, துன்னலர் யாரும் - சத்துருக்க 

ளெல்லாம், பொன் ர-) ஈஃரும்படி, மூருச்யொகொன்ற, போர்த் 

சொழில்நீங்ி - போர் பி சாழிலைவிட்டு, மின் அனையாள் சன்- 

மின்னலையொர்ச ஈமயக் பின, மன்றல்-விவாகத்தை, முடித் 

தினை - செய் துகொரண் டவளுகி, வாழிய GT OO (mp —(#) Qui (peel. 

வை மென்ருர்கள் மு, 

மூடிச்சனை என்ப. வினைமுற்றெச்சம். போரைவிட்டு 

விவாகமுடிச் துக்கொண்டு தமயந்தியடன் நெடுங்கால மிருப்பா 

யாகவென்பார் வாழியவென் றனர். வேலவஎன் றமையால், வேலா 

யு சத்தையுடைய சுப்பிரமணியச்சகடவுளை யொச்தவனே என் நும் 

பொருள்படும். வீமம், பேரறிவு, வெற்றி, புகழ், இனபம் அழகு 
மூ சலியவற்றாற் குகம்பெருமானை யொச்சானென்ச. (௭௦) 

விண்ணவரின்னரளம்வேண்டினர் கூறப் 

புண்ணுறுவெய்யபலால்கமழ்வைவே 

லண்ணலமர் த்தொழிலா ற் உலனாஇப் 

பண்ணமைதே தரினி திர் துபணிந தான், 

[| இதனால் இக்திரன்மு.தலிய நால்வரையும் களன் 

வணங்குதல் சொல்லப்படுகன் ற_௪.] 

௫-ள். விண்ணவர் - தேவர்கள், இன்னணம் -. இர தப்பிர 

காரம், வேண்டினர் - வேண்டினவராக, கூற- சொல்ல, புண் 

உறு - மாமிசந்தங்கெ, வெய்ய - வெவ்விய, புலால்-புலானாற்றம், 

கமழ் - வீசுகின்ற, வைவேல் - கூரிய வேற்படையை யுடைய, 

அண்ணல் -௩எனானவன், அமர்ச்தொழில் - யுத்சச்சை, YD 

நலனா -செய்யாதவனா௫, பண் அமை - அலங்கரிப்பமைந்ச, 

கேரின் இழிந்து - தேரினின் றுமிறங்கி, பணிந்தான் - (அக்கால் 
வரையும்) வணங்கினான், எ-று, 

போர் ததொழிவில் முடுசெனாயினும் ஈளஎனானவன் சேவர் 

சள் வேண்டுகோளுக் குடன்பட்டவஞாய், அமர். ச்தொழில்விட்டுச் 
தனது பொழைசோன்் ந ௮வரைப்பணிந்தன னென்சு, (as)
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இக். இரன் முதலிய நால்வரும் ௩ எனுக்கு வரங்குடுச்தல்



போர்புரி படலம். HS 

க ரணையினெய்தயகாளையைநோக்கி 

யநமகமெவ்வு தியாற்றிலுமாக்க 

ணு ருவொடுவர் தவியுண்குவமென்னா 

மருவ ருகல்வரம்வாசவனீச்தான். 

[இனி ஐக்துபாட்டுக்களால் தேவர்கள் வரவ்கொடுத் 

தல் சொல்லத்தொடஙக்கி, ௮வருள் இந்தரன் 

வாமளிதல் இயம்பல்.] 

இ-ள். வாசவன் - இந். இரனானவன், கருணையின் - அருளி 

னால், எய்்.திப- உடைந்த, காளையை -௩ளனை, கோக்கி-பார்தது, 

அருமகம் - அரியயாகத்தை, ஏ உழி-எவ்விடத் இல், ஆற்றினும்- 

நீசெய்சபோதினும், ஆங்கண் - அவ்விடச் தில், உரு ஒடு- உரு 

வுடனே, வந்து- அடைந்து, அவி-அவிப்பாகச்ை, உண்குவம் 

என்னா -யாமுண்போமென்று, மருவ அரும் - அடைச ற்கரிய, 

நல்வரம் -நல்லவரதை, ஈந்சான் - கொடுத்தனன் எ-று. 

உருவுடனே தேவர்கள்வர்து யாகச்தில் அவிப்பாகங்கொள் 

வது அருமையென்பது சோன் ந மருவரு நல்வாமென் apr. (ee) 

[அனி வரங்கெடடுத்தல் ] 

மிடல்கெழுமே ழகமேற்கொளுமேலோ 

னுடைதிரைவேலையி௨ின்னமுதொப்ப 

மடி தலில்வெங்கனவின்றியும்வாளா 

உடி.லடுந்தொ தில்விஞ்சையளிகத்தகான், 

இ-ள். மிடல்கெழு - வலிமைபொருந் திய, மேழசமேல்கொ 

ளும் - ஆட்டுச்கடாவின் மேலேறும், மேலோன் - அச்கனிதேவ 

னானவன், உடை இதிரைவேலையின்-உடைகன் ற அலைகளையுடைய 

சடலிற்பிறந் த, இன் அமுது ஓப்ப-இனிய அமிர் ச தையொப்ப, 

மடிசல் இல்-கெடாத, வெம்கனல் இன் நியும் - வெவ்விய தீயில் 
லாமலும், வாளா - சும்மா, அடிசில் - உணவை, ௮0ம்சொழில்- 

சமைக்குக்தொழிலாகய, விஞ்சை -விசசையை அளிச்சான்- 

வரமாகக்கொடுச சான் எ-று. 

௮ச்ிேவன் இவ்வரல் கொடுச்சலால் உலகத் இல் இப் 

பொழுதும் நளபாகம் போலென்று உவமைசொல்லும்படி விளங் 

கிற்ரென்ச. கெழு02--ஏழகம் எனப் பிரிப்பாருமுளர், (em)



௬௧௨ C5 FLD, 

[இயமன் வரங்சொடுத்தல்,] 

அல்லலுழர் தஞரெய் தினுகெஞ்சி 

னல்லறமெய்கவுஈண்ணியஞாட்பில் 

வெல்படைவேண்டுவவெய்தவும்வென் றிக் 
கொல்சினவெம்பகூர் திகொடுத்தான். 

இ-ள். வென் றி - - வெற்றியையும், கொல்னெம் - கொல்லா 
கின்ற கோப ச்சையுமுடைய, வெம்பகேளர்இ - வெவ்விய ௪௬ 
மைச்சடா வாசன சசையுடைய யமனானவன், அல்லல் உ ழந்து- 
வரு,ச சப்பட்டு, ௮ஞாஎய் னும் — - தன்பமடையிலனும், கெஞ்சில்- 
மனத்தின்கண், நல்அறம்எய்தவும் - நல்ல தருமமடையவும், 
நண்ணிய-பொருக்திய, ஞாட்பில்-யுச்சச் தில், வெல்படை-வெல் 
லதசக்க ஆயுசங்கள், வேண்டுவ - வேண்டுவனவற்ளை. எய்த 
வும் - அடையவும், கொடுத்தான் - bar seq வரங்கொடுத 
தான் எ-று, 

கா. ரணம் காரியச்துள்ளசென்பது பி.ரசச் சப்படும்படி, யமன் 
சீருமனென்னும் பெயர்ச்கேற்ப நளன் அல்லற்படும்போதம் ௩ல் 

-லறநமெய்தவும், கொலைச்சொழிற்தேற்ப ys song Ja வெல் 
படைகளெய்சவும் வரமாகச் கொடுச்சனனென் ரர். (are) 

. [வருணன் வாமளித்தல்.] ் 
தார்புலராது சயக்கவும்வேண்டி 

னார்கலிவற்றவமைக்கவுமல்லா 

* னீ. ரறுபாலையினெஞ்சினினைப்பின் 

வார்புனலெப்தவும்வரணனளித்தான். 
      

  

* சடுஞ்சுரமாதல் பற்றி *-நிரறு டாலை Tort, கடுஞ்சுரம் எனிலும், 
பாலையெனினும், நடுவுநிலைக்திணை பயெணனினு மொரு பொருட்சொற்கள், ்் 
முக்லையங் குறிஞ்சியு மூறைமையிற் Wile ay - கல்லியல்பஜிந் அ நடுங்கு,துய 

ருறுத்துப் - பாலை யென்பதோர் படி.வங் கொள்ளும்'' என்றாங்கு முதற் 
பொருள் பற்றிப் பாலை நிகம்தலானும், புணர்தல், இருத்தல், ஊடல், இரங் 
கல் என்பவற்றிற்கு இடையே பிரிவு நிகழ்தலானும், ஈடுவண தாயெ ஈண் 
பகம் காலந் தனக்குக் காலமாகலாளும், நடுவுகில கஇினை யெளப்படும். நடு 
வணதொழியப் படுதிரைவையம் பாத்திய பண்பே'' என்று .தூரி.பர் தொல் 
காப்பியனார் உரைக்ச.து மூணாம், 

இத்திணை£ரச் சூரியனே தெய்வமென்பாரும். தர்ச்கையே தெய்வ 
மென்பாரும், அக்கினி, காத்றுஎன்பவே ஈஎடவூனெ பாரும் ,ந௫ப் பலவகைப் 
படுவர், அவற்றையெல்லாம் மறுச்,து, அவ்வ ஈணைத் தெய்வங்களே இப் 
பாலைக்குக் ஹெய்வமாருமென்ரார் - ஆ.ரிப/ நம்எஞர்கனியர்,



போர்புரி படலம், ௬௧௩. 

இ-ள். வருணன் -- வருணனானவன், தார் - மாலைகள், புல 

மாது - வாடாமல், தயங்கவும் - விளங்கவும், வேண்டின்-வேண்டு 
மானால், ஆர்கலி-சமுச்தரமானத, வற்றஅமைக்கவும்-வற்றும் 

படிசெய்யவும், அல்லால் - அவையன் நியும், கீர் ௮றுபாலையில்- 

நீரில்லாத பாலைநிலத்தில், நெஞ்சில்கினைப்பின் - நெஞ்சிலே 

நினை ததால், வார் - நெடிய, புனல் எய்தவும் - நீருண்டாகவும், 

அளித்தான் -௩ளனுக்கு வரங்கொடுத்தான் எ-று. 

இனால் மழையில்லா துவிடினும் இவன் சேசத்துக்கு நீசாற் 

குறைவில்லையாம். . (௪௫) 

ஆண்டகைக்கின்னவளிச் தமி வக்கு 

மாண்டகுகற்பைவரு ச. துவமென்னாசத் 

இண்டின ராவிரிதைந்திடுமாறும் 

வேண்டுருவெய்தவும்விண்ணவரீக் தார். 

[நால்வருர் தமயந்திக்கு வாமீதல்.] 

இ-ள். விண்ணவர் - இந்இரன்மு சலிய சேவர்கள், அண்ட 

கைக்கு-ஈளனுச்கு, இன்னஅளித்து-இவ்வரங்களைக் கொடுத்து, 

அரிவைக்கும் - சமயந்இக்கும், மாண் சீகு - மாட்சிமைபொருக் 

இய, கற்பை-கற்பினை, வருத துவம்என்னா-வருச் துவோமென் று, 

தீண்டினர் - தொட்டவர்களுடைய, ஆவி - உயிர், சதைக்தஇடும் 
ஆறும் - கெமொறும், வேண்டுஉருஎய்தவும் - வேண்டியவடிவங்க 

ளெடுக்சவும், ஈந்தார் - வரங்கொடுச்சனர் எ-று, 

அரிவைக்குமென்பதில் உம்மை, எச்சவும்மை யெனக் 

கொள்க. சாங்கள் பலமுயற்சிசெய்துஞ் சம்மதியாமல் மனித 

னாயெ ௩ளன்மேல் வைத்த கருத்தின்படி சாதித்தலால், தேவர் 

கள் ௮.தில் மிகவும் மகிழ்வுடையவராய்ச் தமயந்தி கற்பை வருத் 

சவலெண்ணின் அவருயிர்மாயும்படி வரர் சந்தனசென்ச. (ea) 

கண்ணகன்ஞாலமளித்தகழற்கா 
லண்ணலையேத்தியருந்த மாலும் 

பெண்ணமுதத்தைவியந்துபெருஞ்சர் 

விண்ணவர் தம்பதிமேவின ரன்றே. 

[இதனால் தேவர் மகிழ்வோடு தம்பதியடை தல் 

சொல்லப்படுனெ ௦_த.] 

இ-ள். சண் ௮கல்-இடமசன் ற, ஞாலம்-பூமியை, அளிச்ச- 

கரத்,௪, சழல் கால் .- வீரச்சழலை யணிர் ௪ காலையுடைய, அண் 

ம



௬௧௪ ரைடதம், 

ணலை-ஈளனை, ஏத்தி- து.இிச்து, அருந்.த.திமாலும் - அருக்,௪,தி 
யையொச்ச, பெண் அமுசச்னக- தமயந்தியை, வியந் து- இ 

சயி தத, பெருஞ்சீா-மிகுர் ச சறப்பையுடைய, விண்ண வா்-சே வர் 

கள், சம்பதி - தம்முடைய நகரங்களை, மேவினர் - அடைந்த 
னர் எ-று. அன்று -ஏ- அசைகள். 

குற்றமில்லாச தன்மே Cosiésats whenpussenr 

விடு ச் சலால் ''ஞாலமளிச சஅண்ணலென்ரூர்.” அருக் ச திமானும் 

என்பது ,பெரும்பாலும் கற்புக் கெனக்கொள்ச. பெண்ணமு 

ச.ச) வியந்தென்பது சமயந்து நற்குண நற்செய்கசையை 

Quew 6. (௭௭) 
அங்கண்வானத்தமரருமாழியிற் 
பொங்கு தானையரசரும்போயபின் 
இங்கவேறனையான்்.றிகழ்மாமணி 
தீங்குபைம்பொனிருக்கையிற்சார்ர் தனன். 

இ-ள். ௮ம்சண் - அழகிய இடத்சையுடைய, வானது- 

தெய்வலோகத் திருந் துவந்த, அமரராம - தேவரும், அழியில்- 

சமச் நிரம்போல், பொங்கு-மிகுந்ச, தானை - சேவையையுடைய, 

அரசரும் - அரசர்களும், போயபின்,- போனபின்பு, இகழ் - பிர 

காசிக்கின் ற, மாமணி- மாணிகச்ச மணிகளிழை௫௫, தங்கு- தங் 
கிய, பைம்பொன் - பசிய பொன்னாற்செய்த, இருக்சையில் - ஓரி 

டத்தில், சிங்சஏறு அனையான் - சங்கவேற்றையொத்த ௩எனான 

வன், சார்ந்சனன் - சேர்ரந்கனன் எ-று, 

சேவரும் அ௮ரசருக் சம்மிடத் திற் சென்றபின்பு ஈளனும் 

தானிருக்க சதக்க ஒரிரு*சையிற் சார்ந்தன னென்பதாம். (௪௮) 

போர்புரிபடலம் முற்றிற்று. 
ஆட செய்யுள்-௪௬௬. 

  

மணம்புரிபடலம். 
  

[களமகாராசன் தமயந்தியை விவாகஞ்செய்தல் 

சொல்லப்படூசன் ற.து.] 

கலி விநத்தம். 

சாக்தமூழ்குதடமுலைசக்கோதையர் 
கார்,துபைம்பொ ற்கவரியிரட்டுற 
வாய்க்தசெவலிமணவினைமாடத்தின் 
வேக்தர்சூழ்வரவீமன் வந்தெய் இனன்.
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மணம்புரி படலம், ௬௧௪௭ 

இன். சாந்தம் - சந்சனக்குழம்பினால், மூழ்கு - மூழுகப் 

பெற்ற, தடமுலை -பருத்த முலையையுடைய, கோதையர்டரா தர் 

கள், காந்து - பிரகாசிக்இன் ற, பைம்பொன் - பரிய பொற்சாம் 
பையுடைய, கவரி - சாமரைகளை, இரட்டுற - வீச, வாய்ந்ச- 

பொருந்திய, செவ்வி - அழகிய, மணவினை - விவாகஞ்செய்யும், 

மாடத்தின் - உபறிகையில், வேந்தர் - அரசர்களனைவரும், சூழ் 

வர -- சூழ்ந்துவாராகிற்க, வீமன் - வீமராசன், வந்து எய் இனான்- 

வந் துசேர்ந்தான் எ-று. 

பார்த் தவர்களுடைய கண்களைக் கவர்ந்து கொள்ளும்படி. 

கைபோயவரால் ௮ணிசெய்த மாடமென்பதற்கு “amis sOs da 

மணவினை மாட” மெனப்பட்டத. விவாகஞ் செய்வித்தற்குப 

மிர சானமானவனாகையால் முன்னே வீமன் வந்தன னென்றார். 

ஆற்றுவேள்வியருக்தவர்சூற்வாப் 

போற்றுசான்மறைக்கோ தமன்போர்கெழு 

வேற்றடங்கண்கிரங்கழைமன்றலுக் 

கேற்றயாவையுங்கொண்டுடனெய் தினான். 

இ-ள். வேள்வி-யாகங்களை, அற்று - செய்கின் ற, அருந்ச 
வர் - முனிவர்கள், சூழ்வர - சூழ்ந்துவர, நால்மறை-நாலு வேசங் 

களையும், போற்று _போற்றுகன்ற, கோதமன் - கெள தமமுனி 

வர், போர்கெழு- போரின் மிக, வேல் சடகண் - வேல்போன் ஐ 

விசாலம்பொருந் திய கண்களையுடைய, விஎங்குஇழை - தமயந்தி 

யினத, மன்றலுக்கு-விலாகத் இற்கு, ஏற்றயாவையும் - ஏற்ற 

இரவியமனை த்தையும், கொண்டு - வருவித்துக்கொண்டு, உடன்- 

அ சனுடனே, எய் தினான் - வந்தான் எ-று. 

கேளதமழனி விவாகபத்ததிப்படி அச்கிரியைக்கு வேண் 

மூயமாவிலை, சமித்து, தருப்பை மூதலியவும் வரவழைத்துக் 

கொண்டு வந்சனனென்பதற்கு மன்றலுச்சேநிற யாவையுங் 

கொண்டெ ஸனெய்தினா னென்ருர். (௨) 

ேரியக்தொடைவீமனும்வேர் தருக் 

தேருகான்மறைச்செல்வருமன்றலுக் 

கோரையெய்தியதென்றுழையொற்றரா 

லா.ரமார்பற்கறியவுண ச் இனார். 

இ-ள். வேரி அம்சொடை - தேனொழுகு மலர்மாலையை 
யணிர் ௪, வீமலும்-வீமராசனும், வேந்தரும்-௮.ரசர்களும், சேரும்



௬௪௮ CPL GID, 

நால்மறைச்செல்வரும் - நான்கு வேதங்களையு மறிந்த பிராம 

ணர்களும், மன்றலுக்கு-விவாகத்திற்கு, ஓரை எய்தியது என்று- 

மூகூர்ச்சகாலம் வந்சதென்று, உழை - அருஇிவிருந் த, ஒற்ற 

சால் -வேவுகா.ரரால், ஆரமார்பன்கு நளமகாராசனுக்கு, ௮.றிய- 

தெரியும்படி, உணர் சஇனார் - தெரிவித் தார்கள் எ-று, 

விவாகககிரியைக்கு முன்பு ஈடச்சவேண்டிய சடங்குகளனை 2 

சையு மூடிச்சவேண்டி, ௩ளமகா.ராசனை 2 தூண்டும் நினைப்புடைய 

வார் ஓரையெய்தியசென்று ஒற்றரால் ௮ரமார்பனுக் குணத் தின 

ரென்னார். சந்து செய்பவராகலின் ஒற்றர் எனப்பட்டார். (௨) 

உற்றர்கூ.றவொளிர்முடிவேர் தனைக் 
FDO MATTE COL HET ALI) HO wet 
Oer Dwarorine 1 oa) & gr wales 
பொற்றசும்பினிற்பூம்புனலாட்டினார். 

இ-ள். ஒற்றர்கூற - ஓற்றர்சொல்ல, (அவ்வளவில்) ஒளிர் 

முடி - விளங்குகின்ற மகுடச்தையுடைய, வேந்தனை - நளனை, 

கற்றை-மயிர்த்தொகு தியாகய, வார்சடை - நெடிய சடையை 

யுடைய, காசிபன் ௮ இியோர் - சாடுபன் முதவிய முனிவர்கள், 

சொற்றகான்மறைநால்வழி - வேச நூலிற்சொல்லிய வழிப்படி, 

தூ -பரிசுத்தமாகெய, மணி-நவமணிகள்பதிச2, பொன் தசும்பி 

னில் -பொற்குடச்திற் கொணர்க்ச, பூம்புனல் - பொலிவையு 

டைய தீர்த தங்களினால், ஆட்டினார் - ஸ்நானஞ் செய்வித்தார் 

Soa Clem. 

. காபென் -பிரமதேவாது புச் இரரு ளொருவன் ; சூரபன் 

மன் சிங்கமுகன் முதலிய அசு.ரவீரர்களின் தந். நூல்- உவ 

மையாகுபெயர், அது, “பஞ்டுசன் சொல்லாப் பனுவ லிழை 

யாக” எனவும், உரத்தின் வளம்பெருக்கி - யுள்ளிய தமை” 

எனவும் வரூஉம் நன்னூற் செய்புள்களா னுணர்க, பூம்புன 

லெனலாற் கங்கையாயெ நீர்ச்சமெனக் கொள்க, தூல்வழிப் 
பூம்புனலாட்டின ரெனலால் முப்பச் திரண்டு வகையுள்ள ஓமாவி 

கையையும், துவர்பத்தையும், விரை ஐந்தையும் பூசிமுழுக்சாட் 

டினரென்ச. இவைகள் சுயம்வரப் படலத்தில் *களிம$ூழ் 
வெய்தி' யென்னும் நூந்றொன்பதாம் பாட்டுமையிற் சாண்௧. (௪) 

புனிற்றிள ம்பிறைக்கண்ணியன்பூங்கழன் 

மன த்தனெண்ணிவ திபட்டுமாமறை 
யனை த். தம்வல்லவததெறியர் தணர் 
 நினைத்தயாவையுநீரொடுநல்கனான்,
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இஸ். புனித இளம் - மிகுர் ச விளமைபொருக் திய, பிறக் 
கண்ணியன் - பாலசந்திரனாயெ மாலையணிக் ச பரமசிவனுடைய, 

பூகழல் - அழடியபாதங்களை, மனத்தின் எண்ணி- இதயத்திலே 

தியானித்து, வழிபட்டு - பூசித்து, மாமறைஅனைத்தும்வல்லஃ 

வேசமுழுதுந்செரிச்ச, அறகநெறி- தருமமார்க்கச்தினின் 0, 9% 

சணர்- பிராமணர்கள், நினை ச் சயாவையும் - நினை த சவையனை ச் 

சையும், நீரோடு - நீருடனே, நல்கினான் - கொடுத்தனன் எ-று. 

இசனாலே ஈளச்சக்சரவர்ச்தி, காரணனை வழிபடும் வண 

வன் எனக்கூறல் மறுக்கப்பட்டு, அவன் முப்பத்தாறு சச். துவங் 

கட்கும் மேலான சற்பரசிவனை வழிப€கம் அத்துவித சைவ சித் 

தாந்தி என்பது நாட்டப்பட்டது. புனிற்றிளம்பிறைக் கண்ணி 

யன் வழிபகெடவுளெனச்கொள்க. வழிபடல் - பூசிச் தலாம். 

குதிப்பறிந் தபவனா சலால் அந்தணர் நினை த்தயாவையு நீரோடு 

சானஞ்செய்தனனென்க. (டு) 

அழகுவாய்ப்பவனைபவரண்ணலைத் 
தொழு துநல்லருள்பூ: ண்டுசடர்லிரி 
மழவுஈன்குதிர்மால்வரைசேர்ஈ் sare 

செழுமணிப்பொஜ்றிகழ் முடி சூட்டினார். 

[இதுமுதல் ஆறுபாட்டுக்களால் ஈளனுக்கு அலங் 

கரித்தல் சொல்லப்பமிகின் ஈ.து.] 

இ-ள், அழகுவாய்ப்ப-.அழகுபொருக் ச, வனைபவர்- அபர 

ணம் அலங்கரிட்பவர்கள், அண்ணாலைச்சொழுது-௩ளனைவணக்இ, 

நல் அருள்பூண்டு- அவனுடைய கிருபைபெந்.று, சுடர்விரி- இர 

ணம்விரி௫ஏன் ற, wopyscra Dt - இளஞ்சூரியனானவன், மால் 

வரைசேர்க் துஎன-உ௨ சயகிரியில் வந்ததுபோல், செழுமணி-செழு. 

மையுள்ள மணிகள்பதித்து, பொன் - பொன்னாத்செய்து, தஇகழ்- 

பிரகாடிச்கின் ற, மூடி-சரீடச்சை, சூட்டினார்- தரித் தார்கள் எ-று. 

௮ணிசவில் வல்லவரென்பதுதோன் ந '(அழகுவாய்ப்பவனை 

பவ” ரென்றும், நளனருள் பெற்றென்பதற்கு “நல்லருள் பூண்” 

டென்றும், அரசர்க்குப் பிரசானமாகையால் முடிசூட்டியென் 

ge சொல்லினார், கதிர்வரை சேர்ட்சனவென்னலால் உவமை 

wie. (௪3. 
புயங்களென் னும்பொலங்கிரிமீ தவான் 

ற்யங்குே சோதிக்க திர்கடவழ்50), தனக் 
சயங்கொள்வள்ளைக்கவின்குவர்கா இனில் 
வயங்குபைம்பொன்மணிக்குழைசேர்த் திர்.



௬௨௦ நைடதம், 

௫-2, புயங்கள் என்னும் -தோள்களென்கின் ற, பொலம் 

இரிமீது - மேருமலையின்மேல், வான் -ஆகாயத்தில், தயங்கு- 

சங்குனெற, சோதி- ஒளியையுடைய, கதிர்கள் - சூரியாகள, 

சவழ்ந் ச தஎன - சவழ்ந்தசைப்போல், கயம்கொள் - சடாசங்கள் 

கொண்ட, வள்ளை - வள்ளையினுடைய, கவின் - அழகை, சகவா- 

கொண்ட, காதினில் - செவிகளில், வயங்கு - பிரகாடிக்கின் ற, 

பைம்பொன் - பசியபொன்னாற்செய்ச, மணிக்குழை - இரச. தின 

குண்டலங்களை, சேர்த் இனார் - தரித் தார்கள் எ-று. 

களன் புயங்களென்னும் 'பொலங்ி யென்றது - ௨நவக 
வணி. சஇிர்கள் சவழ்நக்சென மணிக்குழையென் றது - உவமை 

யணி. வள்ளைச் கவின்சவர்காசென்றது காட்சியணி. இம்மூன் 

௮ங் கலந் துவரு விற் கலலையணி. (er) 

வண்ணாமேகலையார்மனங்கூட்டிண ம 

கண்ணகன்றுகவின்செயுமார்பிடை 

யண்ணன்மால்வரைதாழுமருவீபோற் 

றெண்ணிலாமணியார்வடஞ்சேர்த் இனார், 

இ-ள். வண்ணம்மேமலையார் - அழயெ மேகலையைத்தரிசச 

மங்கையர்களுடைய, மனம் - நெஞ்சை, கூட்டு உண - கொள்ளை 

கொள்ள, கண் அசன்று- இடமகன்று, கவின்செயும் - அழகைச் 

செய்யும், மார்பிடை - மார்பின்கண்ணே, அண்ணல் - பெரிய, 

மால்வரை - மேருமலையில், தாழும் அருவிபோல் - சாழ்ந்கொழு 

குமருவிநீரைப்போல், செள் - தெளிக்ச, சிலா - ஒளியையுடைய, 

மணிஆர்வடம்-முத் துவடங்களை,சேர்த் இனார்- தரி.ச் தார்கள் எ-று. 

மாதர்க்குச் சழுவற்குரிய ஆடவர் மார்பிடத்தில் மிகுந்ச 

மஇழ்ச்சியென்பது சோன்ற, மேகலையார் மனங்கூட்டுணு மார் 

பெனப்பட்டது. மார்பிடை வரைசாழு மருவிபோல் வடஞ் 

'சேர்.ச்தினுரெனலால் உவமையணி. (௮) 

பூமலர்ச்செழுங்கற்பகம்புல்லிய 

காமர்வல்லியெனக்கவின்செய் இடத் 

தூமணிக்சுடர் தாங்குபொலர்தொடி 

தேமலர்த்தொடைிண் புயஞ்சேர்த் இனார், 

இ-ள். பூமலர்-பொலவிவுபொருக் தியமலர்களையுடைய, செழு- 

செழுமையுள்ள, கற்பசம்புல்லிய - கற்பகத் தழுவிய, காமர் 

வல்விஏன-சாமர்வல்லி.யென்னுங் கொடிபோல், சவின்செய் இட-
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அழசைச்செய்ய, சா பரிசு ச்சமாயெ, மணிச்சுடர் - நவமணி 

யின் ரெணங்சள், தூங்கு - சங்கெ, பொலம்சொடி - சோள் வளை 

யை, தேம்மலர்ச்சொடை - வாசனைபொருக்திய மலர்மாலையை 

யணிக்ச, தஇண்புயம்- இண்ணியதோள்களில், சேர்த.இினார் - sigs 

தார்கள் எ-று. 

கற்பகம்புல்விய காமர் வல்வ்போற் பொலக் சொடியைத்: 

திண்புயஞ் சேசு திஞளுரெனலால் உலமையணி. பொலங்கொடி. 

எனவருதல் 'பொன்னென் ளெவி யீறசெட மூரையின்'' என 

ages தோலகாப்பியச் கத்திர விதியானடக்கிக் சொள்க, (௯) 

துளங்குதெண்டிரைரூம்கடல்லையக 

மளந்துகோடற்கருவில்ப் பூர். துகில் 

விளங்குபொன்னங்கிரியினைவெண்டுடுல் 

வளைக் ததென்னமருங்கினிற்சா ர் தினார். 

இ-ள். தளங்கு-அசைூன் த,செண் திரைரூழ்சடல்-செளிக் ௪ 

அலைகளையுடைய கடலாற் சூழப்பட்ட, வையகம் - பூமியை, 

அளந்துகோடற்கு- அளவிட்டுக்சொள்ல்சற்கு, அருவிலை-அரிய 

விலையையுடைய, பூந்துகில் - அழகய ஆடையை, விளங்கு - பிர 

காடிச்சின் ற), பொன் அம்இிரிபினை-மேருமலையை, வெண் முல் 

வெள்ளைமேகமான து, வளை ச தஎன்ன-சூழ்ந்சதுபோல், மருவ: 

இனில் - அரையின்கண், சாத்தினார் சரித தார்கள் எ-று. 

பொன்னங்கிரியினை வெண்முடில் வளைந்தசென்னப் பூந் 

துஇல் மருங்கிற் சேர். ச்தினுரெனலால் உவமையணி. (௧0), 

பார்தளேந்தியபார்பொ துநீக்கிய 

€ேவர்தல்சே வடி.ப்போ தினெ மில்பெற. 

வேர்தர்பொன்முடி.தேய்த் துவிளங்யெ 

கார் துபைம்பொற்கனைகழல்விக்கினார். 

இ-ள். பாந்தள் - ஆ திசேடனால், ஏந்திய - சுமச்சப்பட்ட, 

பார் - பூமியை, பொதுகீக்கெ - யாவருக்கும் பொதுவாதலை நீக். 

யெ, ஏந்தல் -நளனது, சேவடிப்போதின் -.. சிவந்த பாதமலர் 

களில், எழில்பெற-அழகுபெறும்டடி, வேந்தர்-௮ரசர்களுடைய, 

பொன்முடி - சுவர்ணகிரீடங்களால், தேய்த்து - தேய்ச்சப்பட்டு, 

விளவ்யெ.- பிரகாச, காந்து-சொலிக்செற, பைம்பொன்*



௬௨௨ நைடதம், 

பசும்பொன்னாற்செய்,ச, கனைகழல் - ஒவிக்கும் வீ.ரக்கழலை - விக 
இனார் - கட்டினார்கள் எ-று. 

பூமி ௮ரசர்ச்கெல்லாம் பொதுவாயிருப்பை* நீச்ச சன 

சாச்யொளுகையாற் பார்பொது நீக்கெ ஏக்தலென்ருர். வீரத் 

தன்மைதோன்றக் கனைகழல் வீக்கினா ரெனப்பட்டது. (௧௧) 

இன்னபேரணியாவுமெழில்செயத் 

தன்னிவெங்குமுழவர் துவைத் இடப் 

பொன்னஞ்சூழிப்புகாமுகவெற்பின்மேன் 

மன்னர்மன்னன்மகழ்ச்சியொடேடனன். 

_இ-ள், இன்ன - இப்படிப்பட்ட , பேர் ௮ணியாவும் - பெரிய 

விலையுள்ள ஆப.ரணங்களனை ச்தும், எழில்செய - அழனெனைச் 

செய்ய, எங்கும் - எவ்விடத்தும், துன்னி- நெருங்க, முழவம்- 

பேரிகைகள், துவைச்சிட- ஒலிசெய்ய பொன் - பொன்னாற் 

செய்த, ௮ம்- அழகிய, சூழி-முகபடா சதையுடைய, புகர்முகம்- 

புள்ளிபெற்ற முகத்தையுடைய, வெற்பின்மேல் - யானையின் 

மேல், மன்னர்மன்னன் - களனானவன், மகிழ்ச்சியொடு-மஇழ்ச்டி 
யுடன், எய் தினான் -சென்றுன் எ-று. 

௮.சசன் புறப்படல் யாவர்ச்குந் சதெரிவிச்சல்போல் எங்கு 

முழவந் துவைச் திடவென்றும், சக்கிரவர்த்தி பென்பதுதோன்் ந 

மன்னர் மன்னனென்றுஞ் சொல்லினார். இதுமுதல் வீதிப்பவ 
னீவரதல் கூறப்படுகின்றது இருமணக் காலச்இல் யானைமேந் 

பவனிபோ தல், விநாயசச் கடவுள் திருமண ததும், வேவிறையாம் 

புதுச் சந்நீதீக்கோயிலமர் கந்தநாதன் திருமணத்துவ் காண்க, () 

நேமிசூழ்ர் தகெடுநிலமன்ன வர் 
தாமவெண்குடைதாங்கெர்பின்வ.7 

வாமமேகலைமங்கையரங்கையிற் 

காமாசெம்பொற்கவரியிரட்டவே, 

இ-ள். கேமிசூழ்ரந்ச - சமுத்திரஞ்சூழ்க் ச, நெடுகிலமன்ன 

வர் - நெடியபூவுலகச்தரசர், சாமம் - மாலையணிந்த, வெண்கு 

டை - வெண்கொற்றக்குடையை, தாங்கெர்-சுமக்தவராூ, பின் 

வர- பின்னேவரவும், வாமம் - அழகிய, மேகலை - மேகலாபர 

ண ச்தையுடைய, மங்கையர் - மாதர்கள், அம்கையில் - அழிய 

கையினால், காமர் - அழகிய, செம்பொன் -- சவர் சபொற்காம்பை 

யுடைய, சவரி - சாமரைகள், இரட்ட - வீசிவ.ரவும் எ-று.



மணம்புரி படலம், ௬௨௩ 

- வட்டவடிவாகலின் “Call” என்றும், நிலம் வரையறைப் 

படாமையின் *(நெடுநிலம்'” என்றும், சகஇரவர் சஇகட் குரிய 

வெண்டதொற்றக்குடையைத் சால்கு சற்குள்ளார் ௮ரசர் என்பார் 

மன்னவர்... சாங்கர்?” எனவும் கூறினார். கிலம் - நிலே.தி. தலை 

யுடையது எனச்காரணங் கொள்ச. குடை தாங்குதல் அருமை 

யாகலால், ௮,சற்கேற்ட அ. ரசரையும், கவரியிரட்டல் எளிதாக 

லால், அதற்கேற்ப மங்சையரையுஞ் சொல்லினார் என் றலுமாம். 

இதுமு,சலிரண்டு தளகம். தாங்கெர் - வினைமுற்றெச்சம். அங் 

கை - உள்ளங்கை என்பதுமாம். செம்பொன் என்பது அகுபெய 

ராய்க் காம்புக்கு ஆயிற்று. (௪௩) 

தண்ணந்தாமரைத்தாக்கணஙகன்னவர் 

கண்ணுகெஞ் ஈழுவந்துகளிப் ற 

வெண்ணில்வே தியராசயியம்பிட 

வண்ணமாமணிமண்டபத்தெய் இனான். 

[௩ளன் விவாக மண்டபம் வருதல்.] 

இ-ள். தண் ௮ம் சாமரை - குளிர்ச்சி டொருந்திய தாமரை 

மலரிலிருக்கின் ந, தாக்கணங்கு௮ன்னவா-இலக்குமியையொத்த 

மங்கையர், சண்ணும் கெஞ்சும் - கண்ணும் மனமும், மஇழ்ந்து- 

மகிழ்ச்சியடைந்த, களிப்பு உற- களிப்புமிக, எண் இல் வேதி 

யர்- அளவற்ற பிராமணர்கள், ஆச இயம்பிட - ஆசீர்வதிக்க, 

வண்ணம் மாமணி - அழகிய மாணிக்க மணிகள்பஇிச ச, மண் 

ட்பச்து -மண்டபத்தில், எய்தினான் - வந்துசேர்ந் சான் எ-று. 

நினைச்கு Ongar களித்தற்கு கோக்குங் சண் சாரணமாச 

லால் சகண்ணுகெஞ்சு முவந்து களிச்திடவென்றும், மண்டபத் 

செய்துஞ் சமயமா சவில் எண்ணில் வேதியரா) யியம்பிட வென் 

௮ஞ் சொல்லிஞர். தாச்கணங்கு - தீண்டவருத்துந் செய்வம் 

என்பர் ஆசிரியர் நச்சினார்க்சனியர். (௧௪) 

மேனிலைங்கணைவேள்புறங்கா த இடப் 

பானலுண்கட்பனிம திவாணு தற் 

மேனவாங்குழற்றேமொதியைக்கொடு 
மரனினோக்னெமடர்தையசெய் இனர். 

[சமயக்தி மணமண்டபம் வருதல்.] 

௫-ள். வேனில் - வசந்த காலத் இிந்குரிய, ஐல்கணைவேள்- 

பஞ்சபாணங்களையுடைய மன்மசனானவன், புமம்காச்இிட-புறன்



௬௨௪ நடதம, 

OS PUT, பானல் அம் கண் - நீலோற்பலம்போன்் ற சண்களை 

யும், பனிமொழி-குளிர்ச்சிபொருக் திய சொல்லையும், வாள்றுதல்- 

ஒளிபொருந்திய நெற்றியையும், தேன் அ௮வாம் - வண்டுகள்விரும் 

புன்ற, குழல் - கூந்சலையுமுடைய, சே மொழியைக்கொடு- 

தமயந்தியை யழைச் துக்சொண்டு, மானின்கோக்கின் - மான்பார் 

வையையொத்த பார்வையையுடைய, மடந்தையர் 2 மாதர்கள், 

எய்தினா- அடைந்தார் எ-று. 

நளனை வெல்லும்படி வந்தவளாதலால் அதுபற்றி வேள் 

புறங்காச இிடவென்றார், வேள் - விரும்பப்படுவன், கந்தச்கட 

வுளை நீச்சற்கு “ஐங்கணை வேள்” என அடைதொடுச்சார். (௧௫) 

கள்ளருமலர்காற்றியெண்காவத 

முள்ளகன்றவொளிர்மணிமாடத்தின் 

பிள்ளைமாணிகர்கோக்கியைப்பெய்கழல் 

வள்ளலோமெண த்தவிசே ற்றினார். 

[கம்பதிகள் மண த்தலவிசு இருக்தல்.] 

இ-ள். கள்அ௮ர-சேனரறா ௪, மலர்காற்றி-மலாமாவலைதூக்இ, 

எண்காவசம் - எட்டுச்சரச தாரம், உள்அுகன்ற- உள்ளேவிரிர் த, 

ஒளிர் - பிரகாசம்பொருந் திய, மணிமாடச்தின் - மணிகள்ப இத்த 

உபரிகையில், பிள்ளைமான் நிகர் --இளமான் பார்வைபோன் ற 

கோக்சியை - பார்வையையுடைய தமயந் இயை, பெய்கழல் - வீரக் 

கழலையணிந்ச, வள்ளலோடு - நளனுடன், மணிச்தவிச - கல் 

யாணமேடையில், எற்றினார் - ஏற்றினார்கள் எ-று. 

இடமுழுவதும் அலங்கரித்சமை சோன்றக் *கள்ளறாமலர் 

நாற்றியெண் காவத?” மென்றார். ஒருசாவசம் ஆவது - பத்து 

மைல்தாரம் எனக. எட்டுக் சாவகம் எனவே எண்பது மைல் 

அரம் என்பது பெறப்படும். பிள்ளை- இளமைகுறித ௪ பெயர்ச் 

சொல். (sa) 

8. SEHU HEV or on.119500 Foor 

விதியினடிக்கணி தர்விள ம்பலும் 

பதலையார் த்தெழப்பாவையைநல்கய 
Lo ger sO தாடைமன்னெழுச் தானே ரா. 

[சாரைவார்ச்ச வீமனெழுதல்.] _- 

.... இன், உதசம்கல்கும்- தாரைவார்க்சன் ற, கல் Ras — BAH 

கூர்ச்சம், இஃதுஎன-இதவென் ற,விதியினாடி-சோ இிடவிதிப்



மணம்புரி படலம். ௬௨௫ 

படிபார்த்த, சணிசர் - சணித நாலோர், விளம்பலும் - சொன்ன 
வளவில், பசலை - வாத்தியங்கள், ஆர். துஎழ - மிகவொலிக்க, 
பாவையை நல்கிய - தமயந்இியைப்பெற்ற,' மதுமலர்த்தொடை- 

தேனொழுகு மலர்மாலையையணிக்த) மன் - வீமன், எழுக்சான்- 

எழுந்தனன் எ-று, | 

தாரைவார்க்ன் 2 காலமாகலாற் பத$லையார்தேெெழப் பானை 
யைஈல்கய மன்னெழுக்தானென்றருர். பதலை - ஒருகட்பறையு 

மாம், அரோ - அசைகிலை. (ser) 

கமலமீ நுசெங்காந்தளலர்க்தெனக் 

குமரனங்கையிற்கோல்வளைசெங்கைவைத் 

Gower மிறைவனும்போலவாழ்க் 

தமை திரென்னவரும்புனனல்கினான். 

[வீமன் தாரைவார்ததல் சொல்லப்படுெ ற_து.] 

இ-ள். கமலம்மீது - தாமரை மலரின்மேல், செம்காந்தள் 

அலர்ந்துஎன - சிவந்த காந்தண்மலர்பூச்சதுபோல், குமரன் அங் 

கையில் -௩ளனதநு அழூயெகைம்மேல்,: கோல்வளை - தமயந்தியி 

னத, செங்கைவைச்து - சிவந்தகையைவைத்து, இமயம்மாதும்- 
பார்வஇயும், இறரைவனும்போல வாழ்ந்து - பரமசிவனும்போல் 

வாழ்ந்து, அமைகிர் எனன - பொருந்தி யிருமென்று, அரும் 

புனல் - அரியநீரை, கல்கினான் - வார் த்தான் எ-று, 

கமலமலரையும் சாந்சண்மலரையும் ஈ௩ளன் தமயந்தியென் 

னும் இருவர் சரங்களுக்கும், இமயமாதையும் இறையையும் ga 

விருவர்ச்கும் இணை சொல்லு சலால் 'உவமையணி,. :*இமயமாது 

மிலறவனும்போல” எனவாழ்ச திய செற்றாுவோவெனின், மலர் 

மணம், மரவைரம்போல, ஒர்சணமும் பிரியாதுகின்று :எத்திற 

சின்றா னீசனத்திற மவளுகிற்பள்'” என்னுஞ் சேந்தமீழபநீடத் 

மாகிய சிவஜானசித்தியார் உரைச்தபடி, அவன் நிறமாரிற்தலின் 

என்க. அன் றியும் அழிவின்மை, உடைமை, அன்பு,மக்சட்பேறு, 

அறம்வளர், ச சலாதஇிய காரணங்களும் பற்றதியாம். இமயச்செல்வி 

யொருசணம் பிரிந்திருந்தகாலத்து உலகத்தின் படைச்சலாதி 

சொழில்களில்லாமற் போயின என்று கந்தபுரரணம், சேளந் 

தரிய லகரி முதலாயின கூறுமாறுணர்க. ஏனை, தேவர்க்கும் 

சேவிமாச்க்கு மிப்பெருமைக ளொன் றுமில்லையென்பது வெளிப் 

பயை, (௧௮) 
௦௦



௬௨௭௬ OGL G10, 

சாந்தமூழ்குதடம்புயனாரறழ் 
கேய்க்தயாவுமினிதுமுடி ததபி 

னாய்ந்தகான்மறையின்வ சியாயிழை 

காந்தண்மெல்விரற்கைபிடி சீசானரோ., 

டு-ள். சாந்தம் மூழ்கு - சந்சனச்குழம்பால் மூழ்கப்பெற்ற 

ச்டபுயன் - பருத்த புயங்களையுடைய நளனானவன், ஆர்- பொரும் 

திய, அழற்கு எய்ந்த யாவும் - அக்கினி காரியத் துக்குப் பொருக் 

இயவனை ச்சையும், இனிதுமுடிச் பின் - இனிமையோடுசெய் த 

மூடிச்சபின்பு, ஆய்ந்த - அராய்ந்தறிக்ச, நான்மறையின் வழி- 

வேதமார்க்கப்படி, ஆபிழை- சமயச் இயின த, காந்சள் மெல்விரல்- 

காந்தளரும்புபோன்ற மெல்லிய விரல்களை, கை - தன்கையால், 

பற்றினான் -பிடித் சான் எ-று. 

விவாகச் கோலந்சோன்ற CST EAP YF சடம்புய”” exer 

றும், அரசர்க்கும் பாணிக்தொகணமே GE nddueru. சோன்ற 

நான்மறையின் வழி ஆயிழை காக்தண் மெல்விரல் டைப்பிடிச் 

சென்றும், சொல்லினார். (௧௯) 

பொங்குசெர் தழல்சூழ்வர் துபூம்பொரி 

செங்கையாரச்சொரிக்துதி மகள் 

பங்கயப்பதம்பைம்பொனினம்மி. வத் 

தங்கண்வான ததருந்த கொட்டினான். 

[பொரியிறைத்தல், அம்மிமிதித்தல், அருக்ததிமாட்டல்கூ றல்.] 

இ-ள். பொங்கு -மிகுந்ச, செம்சழல் - அக்கினியை, சூழ் 

வக்து - வலம்வந்து, பூ பொ!/-அழகய பொரியை, செங்கைஆர- 

வந் தசகசைகிஹைய, சொரிந்து - அத தீயிலிட்டு, இருமகள் - தம 

யந்தியின து, பங்கயம் பகம் - தாமரைமலர்போன் ற பாதத்தை, 

பைம்பொனின் - பசியடோன்னாற்செய்த, அம்மிவைச்து - ௮ம் 

மிபின்மேற் நூச்சிவைச், அம்சண்வானத்து-- அழகிய இடத் 

தையுடைய ஆகாயச் இவிருக்கின் ற, 9¥@GtsH - 93565 Moe gs 

திரதலை த, காட்டினான் - காண்பிச் சான் எ-று. 

௮ச்னெிவலஞ்செய்து பொரியிறைச்து பாசச்தை அம்மி 

யின்மேல் தாக்கிவைத த அருந்ததி காட்டினனென்க. இப்படி 

செய்தற்கு விதி விவாகப்த்ததியிழ் காண்க. 2629-506 gu 

பேசாதவள் என்பது காரணம், ந--ருந்சதி எனம் பியிச்ச, (௨௦)



மணம்புரி படலம், ௬௨௭ 

ஏனையுள்ளனயாவுமுடி த்தபின் 

மானினோக்கயொர்வல்லியினொல்கிப்போய்த் 

தானையங்கடற்றாதைபொற்றுளினிற் 

தேனவாங்குழற்றேமலாரசூட்டினார். 

[ சமயக்தி தாதையை வணக்குதல்.] 

ட-ள். எனைஉள்ளன - மற்றையகாரியங்கள், யாவும் - எல் 

லாம், முடிச்சபின் - முடிச்சமபின்பு, மானின்கோக் -- சமயந்தி 

யானவள், ஒர்வல்லியின்-ஒருகொடிபோல், ஒல்இப்போய்-அசைக் 

துபோய், சானைகடல் -சேனா-முத இரச யுடைய, தாசை- 

தகப்பனாயெ வீமனலு, பொன் சாளினில் - பொற்பா தங்களில், 

சேன் அவாம் - வண்டுசளால் விரும்பப்படுகின் ற, குழல் - கூந்த 

லாய, தேம்மலர்-வாசனைபொரு5 இியமலரை, சூட்டினாள்-தரி.த் 

தான் எ-று, | 

விவாகறூடிவில் ச%ையை வணங்கி மங்கலலாழ்த்துப் பெ 

ME மகளிர்க்கு மரபு ஆசலின், அவ்வாறு தமய தஇி.பும் தின் 

தாதையாகயெ வீமனை வணங்கினாளைன்ச. gio - சாரியை, (௨௧). 

சென்னிராற்ர் நுவணங்.ப3 தமொழி 

மின்னனா Tair Wy a jel vic கோன் 

பொன்னம் தாமரைப்பூவையுமாலும்போன் 

மன்ன ர்கோணொிம்வாம்கெனவாழ்.ச் இனன். 

[கம்பதிகளை வீமன் வாழ்த் துதல்.] 

் இ-ன். சென்னி- சலையை, தாழ்த்து-சாழச்செய். த, வணங் 

Bui -ueslis, சேம்மொழி-தேன்போன்ற சொல்லையுடைய, 

மின் அனாளை- தமயந்தியை, உவந்து - மஇழ்ந்து, விதர்ப்பர் 

கோன் - வீமனானவன், பொன் அம். சாமரைப்பூவையும் - இலச் 

குமியையும், மாலும்போல் - திரு மாலையும்போல், மன்னர்கோனா 

டம் - களனோடும், வாழ்க என - வாழக்கடவையென்று, வா salad 

ஞான் - வாழ்த் இதனான் எ-று. 

இங்கே காப்பதுகருஇி மாலையம், செல்வமிகு இகருதித் தர 

மகளையும், ௩ளனுக்குந் சமயக் இக்கும் உவமைகூறலாயிற்று, அவ் 

விருவரையும்போல் நெடுங்காலம் வாழ்சவென வாழ்,ச். தினனெனி 

னும் அமையும். செவன் பிராமணனும், தஇருமால் க்ஷச்இரியனும் 

எனமறைகூறியபடி நரச தர்மச் இிற்கேற்பதி இருமாலையும் கூறி 

னான். ''இமயமாதுமிறைவனு ம்போல, என்பதோடு அமையாத”



௬௨௮/ . ரைடதம், 

பொன்னந் தாமரைப் பூவையுமாலும்போல்!” என்று வீமன் கூ றி 

யதுவிதிவய த, சாலென்ப, என்னை ? காட்டின்சட் சானயைப் 

பிரிந்து ஏச்சமுறவிடுச்து, சானுமிரங்குற்றுற்போல, நள தமயந் 

திகளும் ௮வ்வாறுசலிப்பயன் கோடல்வரு மூழாகலின் என்௧. () 

| முருகுவாய்மடுத்துண்டளிஞூசபூர் 
தெரியன்மார்பினன்ஹே௫கர் தாடொழு 

அருகுமன்பினுவந் துவிதாப்பர்கோன் : 

வரைகொண்மார்பமஇழ்வுறப்புல்லினான். 

[களன் குருவை வணங்கலும் மாமனைப் புல்லுததும் 

கூறப்படு ற.து.] 

இ-ள். முருகு -தேனை, வாய்மடுதத - உண்டு, அளி- வண் 

்டுகள், மூசு - மொய்ச்கப்பெற்ற, பூ தெரியல் மார்பினன் - மலர் 

மாரலையையணிக் ச மார்பையுடைய நளனானவன், தே$கர்-ஆ ரிய 

து, தாள் தொழுது-பாத.தைச வணங்கு, உருகும்-கரைஇன் ற: 

அன்பின் -பத்இியினால், உவந்து -மஇூழ்ந்து, விதர்ப்பர்கோன்- 

வீமராசனுடைய, வரைகொள்மார்பம் - மலையின சழகைசக்கொண் 

டமார்பினை, மடுழ்வுஉற - மகிழ்ச்சியடைய, புல்லினான் - சழுவி 

னன் எ-று. 

சேசசெராதலில் தாடொழுசென்றும், தான் சக்ரவர்த்தி 

யாசவின் விதர்ப்ப்கோன் வரைகொண்மார்பம் ம௫ழ்வுறப் புல் 

வினானென் றஞ் சொல்லினர். (௨௧௩) 

.-கோதினுன்மழைக்கோதமனாதியா 

மாதவத் துமுனிவருமன்னருங் 

கா தல்வேலைகரையமிந்ே தாங்கிட 
வாத. ரத்தொமொசியியம்பினார். 

[முனிவர்கள் வாழ்த் ததல்.] 
இ.ள். கோது இல்-குற்றமதற்ற, நான்மறை-நான்குவேசவ் 

சள்ையுடைய, கோதமன் 9 umn — கெளதமமுனிமுதலாூய, 

மாதவச்து - பெரியதவச்சைச்செய்யும், முனிவரும் - தபோ சன 
  

* 113 யியம்பினார் எனவே, 

கவோ ஈவோ பவதி ஜாய மாகோக் காம் சே.துருஷ் லாமேதயகரேபாஹ£ 
சேவேப்யோவித தாத்யாயர் பிரசர்த்ரமாஸ்தி ரதி.இர்க்கமாயு;! ௪.தமாகம் பவதி 
சதாயு; புருஷ்ச் சதெக்திரிய தயு ஷ்யே வேந்தரயே ப்ரதிதிஷ்டதி!! ஈவ: ஏஈவ: 
புதி தரயமா என்றற் ரொடக்கத்தவாய் வரும் சுலோகங்களைக் கூறி வாழ்த் 
தலாம். இது சுவல்தியுபயுக்த வேத பாகமாயெ கல்யாண பஞ்சாதியித் 
காண்.



மணம்புரி படலம், ௬௨௯. 

ரும், மன்னரும் - அரசரும், காசல்.- ஆசையாயெ, வேலை -௧ட 

லானது, கரை அழிந்து - கரைகெட்டு, ஒங்டெ-உயர, ஆதரத்து 

ஒடும்-௮ன் புடனே , ௫9 இயம்பினார் - ஆசீர்வதஇித்சார்கள் எ-று. 

தீவமாதியவற்றித் றலைமையுடைமைபற்றிச் கோ தமனாதியா 

மூனிவரென்ருர். விவாசமுடிவில் ஆசகூறல் பெரியோர் கட் 
னென்பதாம், (௨௪) 

அறுசீர்க்கமீநேடிலடி யாசிரியவிநத்தம். 

இனனவைகிசழ்ர்தபின்னரிறைவனுமணங்களுளும் 

பொன்னரிமாலைநாஜற்றிப்பூம்புகைகமழவூட்டிப் 

பன்னருஞ்சிறப்புவாய்க் துபனியிருவிசும்புபாரின் 

மன்னி பதனையகோலமணவறையெய் தினாரே,. 

(ஈளனுர் கமயக்திடம் மணவறைபுகுதல் சொல்லப்படுகன் ந.த.] 

இ-ள். இன்னவை - இத்சன்மையானவை, நிசழ்க் சபின் 

னர் -நடந்தபின்பு, இறைவனும் - நளனும், அ௮ணங்கு*அன்னா 

ஞம் - தமயக் இயும், பொன் அரிமாலை- பொன்னரிமாலைகளை, 

நாற்றி- சொய்சச்சகட்டி, பூபுகை - அழஇயபுகையை, sip ui 

மளிக்கும்படி, ஊட்டி -ஊட்டுவிச்து” Ver er (5 — Gera gy s P 

கரிய, சரப்புவாய்ந்து - இறப்புப்பொருந்தி, பனி- குளிர்ச்சிபொ 

ருக் திய, இரு - பெரிய, விசும்பு-டுபான்னுலகம், பாரில் - பூமி 

யின்சண், மன்னியதுஅனைய - பொருந்தி யிருக்சால் அசை 

யொச்த, கோலம் - அழயெ, மணஅறை- படுச்சை யறையை, 

எய்.திஞார்- அடைக் சார்கள் எ-று. 

பூவுலகில் அவ்வள வழகுள்ளவிட மொன் றுமில்லரீமையால் 
விசும்புபாரின் மன்னியதனைய கோலமண வறையென்ளுர். (உடு) 

பாயிருட்பிழம்பு£ த துப்பகதிகதிருமிழும்வெய்ய 

காயெரிமணியிற்செய்தகவின்றிகழ்மஞ்சமீது 

தூயமென்பஞ்சியன்ன ததாவியூறினியடசய்யு 

மாய்மயிர்மு சலமூவைர் தடுக்கியவமளிசேர்க்கார். 

(கள தமயக்திகள் பஞ்சசயனமடைசல்.] 

இ-ள். பாய் - பாயாகின் ற, இருள்பிழம்பு-இருளின து இரட் 

சியை, €ச்து போக்க, பகல்கதிர் - குரியசரணங்களை, உமி 

மும் - கொப்பளிக்இன் 2, வெய்ய - வெவ்விய, காய்.- சுடுன்ற, 

எரி- ௮ச்சனிபோன் ற, மணியிற்செய்த - மணிகளாற் செய்யப் 

பெற்ற, சவின் இகழ்- அழகுவிஎங்குனன் ற, மஞ்சம்மீது கட்டி



௯௩௦. நைடதம், 

லின்மீது, தூய- சு,ச,சமாயெ, மெல் - மெல்லிய, பஞ்சி - பஞ்சியி 

னாலும், ௮ன்னம்தூவி- அன்னப்புள்ளினிறசாலும், ஊறு - பரி 

சம், இனிய- இணியவாக, செய்யும் - செய்இன்ற, ஆய் - ஆயா 

நின்ற, மபிர்மு தல் - மயிர்மு தவியவாக,  மூவைந்து-மூவைக்தாக, 

அடுக்கிய - தன்றின்மேலொன் றுசேர்ச்,.ச, அமளி - மெச்சை 

யின் மேல், சேர்ந்தார் - சோம் சார்கள் எ-று, 

பஞ்சியெனப் பொதுப்படக் கூறினமையாற் செம்பஞ்சு 

வெண்பஞ்சு இரண்டுங்கொள்க, **இிறபூளை செம்பஞ்சு வெண் 

பஞ்சு சேணமு£று தூவியோ டைங் து? என்றார் பிறரும். மூவைந் 

து என் நமையால் ஐட் துவகை யொன்ருகச்செய்ச மூன்று மெத் 

சையெனச்கொள்ச.. அம்மூன்றும் ஒன்று போகநுகர்தற்கும், 

இரண்டு இருவரும் 660s soo bd Boos செய்தற்குமாம். (24) 

போயிறுமருங்குலென்னப்புணர்முலைஈமச்சலா ற்ராச் 

சேயிழைபஞ்சயோரந் த6றடி.க்கசமலப்போ இன் 

மியுயாவிசும்புபூ ச் தமின்னுருக்கொ ண்டதன்ன 

வாயிர௩கோடிமாகர.ப்னிரீரசுழற்றிப்போனார். 

[கத்தி சழத்தல்.] 
௫-ள். மருங்குல் - இடையான து, போய் இநுமென்ன-இற 

றஐப்போய்விட மென்னும்படி, :புணர்முலை - நெழருங்கியமுலைகளை, 

சுமக்கல் ஆற்றா - சுமக்கமாட்டா௪, சேய் இழை - சமயக்தியி 

னுடைய, பஞ்சிழர்ந்த - செம்பஞ்சு நிறைக்க, சீறடி - சிறிய 

அ௮டிகளாகய, கமலம்போதின் - சாமரைமலமின்மேல், மீஉயர்- 

மேலாசவுயர்ந்ச, விசும்புபூ தீச-மேகச்திலுண்டாகிய, மின்-மின் 

னல், உருக்சொண்டது ஆன்ன -பெண்வடிவுஎசாண்ட தென் 

னும்படியுள்ள, ஆயிபம்கோடிமாதர் - ரூயிரங்கோடி மங்கையர் 

கள், ௮யினிரீர்- போறிடப்பட்ட மஞ்சள்நீரை, சுழற்றி- சுழற் 

து தல்செய் த, போஞார் - போயிஞனார்கள் எ-று, 

௮னேச மாதரென்பதந்கு ஆயிபங்கோடி மாதரென்றார். 

௮யினிநீரேன்பதற்த முன்னுவர த் தாங்கு உரைக்க. (௨௪) 

அருப்புமென் முலையாரைஞ்ஜாற் றைம்பதிற் றெண் 

மர் பைம்பொற், பொருப்புறம் தோளினாற்கும் பொருகயற் 
கண்ணினாட்கு, முருக்களர் மணியிற்செய்த வொளிகிளர் 

பசும்பொற்றட்டிற், கருப்புரத் தீபமேந்இுக் கண்ணெச்டில் 

சுழித்திட்டாயே...



மணம்புரி படலம், ௬௩௧ 

[சள தமயந்திஎட்ருக் கண்ணூறு சழித்தல்,] 

இ-ள். அரும்பு - சாமபையரும்பையொச்ச, மெல்மூலையார்- 

மெல்லிய மூலைகளையுடைய மங்கையர்கள், ஐஞ்ஞூற்று ஐம்பதிற் 

து எண்மர் - ஐஞுஞாற்றைம்பக்செட்டென்னுந் தொகையை 

யுடையவர்கள், பைம்பொன் - பசிய பொன்மயமாயயெ, பொருப்பு 

உறழ் - மேருமலையையொச்ச, சோளினாற்கும்-புயங்களையுடைய 

களனுக்கும், பொருகயல் கண்ணனுட்கும் - கயற்கெண்டையை 

'யொத்ச சண்கபேயுடைய தமய* திக்கும், உருளெர்- உருவிளன் 

குனெற, மணியின்செய்,ச - ஈவமணிகளிற்செய்ச, ஒளிளெர்-ஒளி 

விளங்குஇன்ற, பசும்பொன் சட்டில் -பசிய பொன்னாற்செய்ச 

சட்டினில், கருப்புமம் தீபம்எ௩்நி - கருப்பூ ர ீபத்தையேந் தி, 

கண் எச்சில் - இருட்டி தோஷ ச்சை, iS இட்டார் - போக்இஞார் 

கள்: எ-று. 

அ௮ரும்பென்பது' எதுகைகோ்டு அருப்பென விகாரகாயி 

ற்று. கண்ணேச்சில்-கஸ்ணுல் வரச சோடம், (௨௮) 

வாசனைகமழுஞ்சுண்ணம்வண்டிமிர்ருழங்கன்மாலை 

யோசனைகாறுஞ்சாந்தமொண்கருப்ந் ரம்பைங்காய் 

காசறுசெப்பினாய்ற் தசமழ்சுவையமிழ் இமனோடுக் 

தூசுலாம்பருமவல்குற்றோகையமேரச் தறாசே. 

[இ.து முதலிரண்டு செய்யுட்களாற் படகை யறையில்வைக் 

ரூம் பொருளை வைக்தல் சொல்லப்படுகின் ஈ.து.] 

இஸ், வாசனை -பரிமளமான த, கமழும் - மணக்கின்ற, 

சுண்ணம் - பொடிகளையும், வஸ் 6.மிரஃலன ெளொலிச்இன் ற, 

குழங்கல்மாலை- அழகிய மாலைகளையும், மோசனை -யோசனைதா 

மம், நாறம் -சமழ்இன் ற, சாந்தம் - சந்தன சதையும், ஒள் - ஒள் 

ளிய, சருப்பூரம் - பச்சைக் கருப்பூர சடையும், பைங்காய்- த.வர்க் 

காயையும், காசுஅற-குற்றமற்ற, செப்பின்-வட்டில்களி, ஆய்க த* 

ஆய்க்தெடுச் ச, கமழ் - பரிமளிக்கின் , சுவை-சுவையையுடைய, 

௮மிழ் தினோடும் - அமிர்த த்தடனே, தூசுஉலாம் - ஆடைமே 

லசை ன்ற, பருமம்- அணிதரிசச, அல்குல் - நிதம்பத்சையு 

முடைய, தோகையர் - மங்கையர்கள், ஏந்தினஞா் - தாங்கஞெர்கள் 

௭-௮. பருமம் - ப தினெண்சரமுள்ள ஓர்மாலை.. 

சுண்ண முதவியவும் போக த்துக்குவேண்டிய பொருள்க 
ளெனச்கொள்க. இரையமிழ்து எனவும்பாடம், (8.௯)



௯௨ OGL FLD, 

- பண்ணமை இிவவினல்யாழ்பருமணியடைப்பைநோக்கற் 
கண்வழுக்குறுசெஞ்சோ திக்கதிர்மணிக்கால்செய்வட்டம் 

வெண்ணிறக்கவரிசெம்பொ ற்படியகமினையவெல்லா [். 

மண்ணியமணிசெய்பைம்பூண் மடந்தையாமருங்குவைத்தா 

-ள. பண் ௮மை-- இசையமைந்த, இவவின் - கட்டுக்களை 

யுடைய, ஈல்யாழ் -நல்லயாழும், பருமணி - பரியமணிகள்கோத் 

ச) ௮அடப்பை - தாம்பூலப்பையும், கோக்கில் -பார்ச் சால், கண்வ 

முக்குஉது - கண்கள் கூசுகின்ற, செம்சோதி- சிவந்.௪ காந்தியை 

யுடைய, கதிர்மணி - இரணங்களையுடைய மணிகள்பஇதத, கால் 

செய்வட்டம் - சாந்சாற்றியும், வெண்ணிறம் - வெள்ளிய நிதத் 

தையுடைய, கவரி -ாமரையும், செம்பொன் - சிவந்த பொன் 

னாற்செய் ச, படியகம்- தம்பலப் படிக்கமும்,இனையஎல்லாம்-ஆ இய 

விவைமுதலிய வனை ச்சையும், மண்ணிய — கழுவிய, மணிசெய்- 

மணிகள் பஇிச.த, பைம்பூண் - பசிய ஆப.ரணங்களையுடைய, மடந் 

தையர் மாதர்கள், மருங்கு- அருகே, வைச்தார்- வைத்தனர் 

எ-று. . 

யாழ்மு தலியவும் பேஈக ச திற்கு வேண்டியனவாசலான் மாதர் 

மருங்கு வைச்சன ரென்ருர். | (௩௦) 

பாம்பினைப்படத்தைமானும்பங்கயப்பருமலல்கு ற் 

 காம்புதழ்பசியமென்றோட்காரிகைவிமைவுநாணு 

மேம்பலோடினிதுசோக்கியின்னுயிர்த்தோழிமார்கள். 

பூம்புகை தவழ் தாலன்னபொருமுகவெழினிவீழ்த்தார். 

[சயனத் திரை லீழ்த்தல் சாற்றப்படுகன ற_த.] 

௫-ள். பாம்பின் - சர்ப்பத்தின து, படச்சை- படச் இனை, 

மானும் - ஒத்த, பங்கயம் - தாமரைமலரையொச்த, பருமம்-பரு 

மத்தையுடைய, அல்குல் - அல்குலையும், காம்புஉ றழ்-. மூங்இலே 

யொச்ச, பசிய - பசுமையாகயெ,மெல்சோள் - மெல்லியதோளையு 

முடைய, காரிகை - தமயந்தியின து, விழைவும் - விருப்பதை 

யும், நாணும் நாண சதையும், ஏம்பலோடு- அகமலர்ச்சியுடன், 

இனிதகோக்கி- இனிமையோடு பார்த த, இன் உயிர் - இனிய 

வுயிரையொத்த, தோழிமார்கள் - தோழிகள், பூ புகை - அழகிய 

புலகசயானது, தவீழ்ந்தால் என்ன - சவழ்ந்தாலதையொத்த,பொ 

குமுக எழினி... பொருமுச வெழினியென்னுந் இரையை, வீழ்ச் 
தார் - விழ்த்சார்கள். எ-று.



மணம்புரி படலம், ௬௩௩ 

பாம்பினைப் படை யென்பதில் ஐ சாரியையாசக்கொண்டு 

பாம்பினது படமெனக்கொள்க. அன்றி உருபு மயக்கமெனினலு 
மமையும். பங்கயததை மாத ரல்குற்கு உவமைசொல்லுதல், 

** இருமுசங்கமல மிணைவிழிசமலஞ் செய்யவாய் கமலநித் தில் 
தாழ், வருமுலைகமலந் துணைக்கரங்கமலம் வலம்புரி புந்திபொற் 

சமலம், பெருகிய வல்குன் மணித் தடக்கமலம் பிடிகடைச் தாள் 

களுங்கமல, முருவவட்கவ்வா ர சலீனன்றேயுயார் சது பூவிலுட் 

கமலம்”, இசனாலறிக. பொருமுச வெழினியென்பத அரங்க ,ச்தி 

விடு நிரையெனக் கொள்ச. அது வழுவில்கேள்வி ஈன்னூலுணர்க் 

தோ, ரெழினிசானே மூன்றெனமொழிப. “அவைதாம், ஒரு 

முகலெழினியும் பொருமுகவெழினியுங், கரந்துவாலெழினியு 

மென மூவகையே.” இராச சானியிலும் அரங்இலும் கோலமை 

தீது வருமிடத்து மிலெதாம். இச்செய்யுள் சர் சாமணியுரையித் 

சாண்க, இது உவமையணி. (ws) 

வரி லை யோடுக்தோன்றி வளர்கொறும் வளர்ந்து 

விங்டப், பெருகுநாண் சுமக்கலாற்றாப் பெய்ம்மலர்க் கொ 

ம்பு போல்வா, டிருமுகஞ் சிறிதுதோட்டி க் கயிற்புற மத 

னிற் ஜேங்கொள், விரிமலர்க் கூந்த்ராழ மின்னென நுடங்க 

நின்றாள். 
| இதுமுதல் ஏழுசெயயுட்களால் OT GBB தமயந்தியுங் 

கலத்தல் கழறியதாம.] . 

இ-ள். வரிநுலை ஒடுந்தோன் றி-சந் சனக்கோலச்சையுடைய 

முலைசளுண்டானபோதுண்டாக, வளர்சொறும் - அவைகள் வள 

ருந்சோறும், வளர்ந்து - தானும் வளர்ந்து, வீங்க-பருத்து, பெ 

ருகுகாண் - பெருகிய நாணை, சுமச்கல் ஆற்றா - சுமக்கமாட்டாத), 

பெய் - பெய்ன் த, மலர் - மலரையுடைய, கொம்புபோல்வாள்- 

சொம்பையொத்த சமயந்்தியானவள், தஇருமுகம்--இருமுக தை, 

சிறிதகோட்டி - கொஞ்சம் வணக்டு, கயில் புறம் ௮ சனில்.- பிட 

ரியின்மேல், சேம் கொள் - வாசனைகொண்ட, விரிமலர்ச் கூந்சல்- 

விரினெ.ற மலரையணிந்ச குழலானது, சாழ-சோ.ர, மின்என- 
மின்னலைட்போல், நுடங்க-துவண்டு, நின் ருள்-சின் றனள் எ-று. 

.... தனங்களோடுதோன்றி வளர்வதாசலால் வரிமுலேயோூக் 

சோன்றி வளர்தொறும் வளர்ந்துவீங்கப் பெருகுகாணென ரூர்.() 

கூற்றுறம்தடங்கணாவிகொள்ளை சொண்டுண்ணவேவி 
மாற்றமொன்றுரையா இிங்கன்மதிமுகங்சோட்டிநின் தீர்



கேற்.ிதழ்க்கமலப்போ இற் திருக்திழையனைமீர்கா த 
லாற்றுமாறெவன்கொலாசைக்கடற்படுமளியன்ருனே. . 

இ-ள். கூற்று உறழ் யமனையொத்த, தடகண் - விசாலம் 

பொருந்திய சண்ணை, அவி- என்னுயிரை, கொள்ளைகொண்டு 

உண்ண -கொள்ளையிட்டருந்2, ஏவி- அனுப்பி, மாற்றம் ஒன்று 

உரையாது- ஒருபேச்சும் பேசாமல், இங்ஙன் - இவ்விடத்தில், 

ம இழுகம்-சந்திரன்போன்ற மூகச்சை, கோட்டி நின் றீர்-வளை ச 

துகின் நீர், சேறு - சேற்றிவிருக்ெ ற, இதழ் கமலம் போதில்- 

இசழையுடைய சாமமைமலரிலிருக்கின் ற, திருந்து இழை ௮னை 

மீர்-இலக்குமியையொச்சவரே! ஆசைக்சடல்படும் - ஆசைச்சட 

லில்மூழ்கெய, அளியன் - எளியேன், காதல் - அசையை, ஆற்றும் 

௮௮ - சடுக்குமாறு, ஏவன்கொல் - எப்படி எ-று 

மாதர் வவிர் சணை சவீன் மிக்க சுகமென்று கருதி ஈளன்இவ் 

வாறு கூறினான். கொள்ளை கொண்டுண்ணனால் - அனை ச்தையும் 

வருச்தியுண்டல். இங்கனம் என்பது இங்ஙகன் என மரூஉவிசின் 

௮. திருந்து இழை - அன்மொழித் தகொகை, (௩௩) 

வாட்டடங்க௱ங்கட்கூற்றைமலர்க்கையான்மறை த் ராவி 

கோட்டுமண்கொ aD ah ரீங்குங்குவி மலைக்களிநல்யானை 

யாட்டுசார் சசலம்போ ழா தவியனேன் மடந்தோட்கந இற் 

பூட்டிடிலன்றரோமுன்னம்புரிக் ததுமளிய தாமே, 

இ-ள். வாள் - வாள்போன் ஈ, சட - விசாலம்பொருக்இய, 

கருங்கண் கூற்றை - கரிய கண்ணாகிய யமனை, மலர்க்கையால்- 

மலர்போன்ற கையினால், மறைக்தீர் - மூடிக்கொண்டீர், ஆவி- 

உயிராகிய, சோட்டு மண் -கரை மண்ணை, கொண்டு - கொண்டு, 

வீங்கும் -பருச்ச, குவிமுலை - குவிக்ச முலையாயெ, களிஈல்யா 

னை -களிப்பையுடைய யானையை, ஆட்டு சாக்து-சந் சனம்பூசிய, 

அசலம் - மார்பினிடச் தில், போழாது-பிளவாது, அளியனேன்- 

என்னுடைய, சடசோள் -பருச்,௪ சோளாகிய, கந்தில்- தறி 

யில், பூட்டிடிலன்றோ - பூட்டினாலன்றோ, முன்னம் புரிக ச தம்- 

முன் செய்ததும், அளியசாம் - அன்பாகும் எ-று, 

அந்.௪ யானை கோட்டால் சரைமண் கொள்வதுபோல, மூலை | 

யாகிய யானை உயிரைக் கொள்ளுமென்க. ஆவி - தடாசமுமாம். 

இத நாணிக்கண் புதைத்தலாம். உவகைபற்றிமறைச்£ர்"என.



த மணம்புரி படலம். ௬௩௫ 

ஒருமை பன்மையாகக் கூறியது. மற்றவற்றிற்கும் இதுவே. 

கொள்க, (we) 

ஃற்றகல்கூரவாமுக்தோழமு௮ுசறிய/போல 

விற்றிடைமெலியச்செம்மாந்தெழுமுலைப்பாரம்பார்த்துங் 

கற்றையங்குழலில்வீழ்ர் துமதுநுகர்களிவண்டீரின் 

ற்ற்றது நமக்குமேலோ ரளியெனவவிசத் தேரே. 

௫இ-ள. சுற்றம் - சுற்றத்தார், நல்கூர- வறுமையடைய, வா 

மும் - வாழ்கின்ற, தோம் உறு - குற்றத்தையுடைய, சிறியர் 

போல - ரிறியவர்களைப்போல, இற்று - ஒடிந்த, இடை - இடை, 

யானத, மெலிய- வாட, செம்மாந்து - அகமலர்ச்சியடைந்து, 

எழு - எழுகின்ற, முலைப்பாரம் - முலையினுடைய பாரத்தை, 

பார்த்தும் - கண்டும், கற்றை குழல்ல் - மபிர்ச்தொகு யாய 

கூந்தலில், விழ்ந்து - விழுக்து, மதுகர் - கள்ளேயுண் இன் ற,களி- 

களிப்பையுடைய, வண்டீர் - வண்கெளே, அமக்கு- உமக்கு, மே 

லோர் - பெரியோர், அளி என - அவியென்று, அளிசதபோ- 

கொடுச்ச பெயரானது, இன்று -இற்றைகாள், அற்றது - அற் 

அவிட்டது எ-று, 

இ. வண்டோச்சி மநங்கணைதல். அஃ சாவது - ஒன்றும் 

௮வள்பேசாமையால் வண்டையோட்டி மருங்குசெல்லுதலாம். 

இடையொடியும்படி யெழுடுன் ந முலைப்பாரம் பார் ச.றும் கற்றை 
யங்குழலில் வீழ்சலால், தமக்குமேலோர் அளியென அளித்த 

பேர் இன்றற்நதென்ருர். அளியென்பது - இங்கே - வண்டும் 

அன்புமாம். | ; (௩௫) 

பகைக்கடல் சுவற்றும்வைவேற் பகட்டெழின் மார்பி 

ன்ற, னகத்திடைப் பெருகியயோங்கு மாசையங் கடலை 

பின்னே, முகைத்தெழு முல்லைமாலை முருகுலாங் கோதை 

காணாற், றகைத்திட லரிதென் மெண்ணித் தன்னுளேம௫ 
PFE கூர்ஈ்தாள். | 

ட-ள். பகைக்கடல் - பகையாகயகடலை, சுவற்றும் - சுவறச 

செய்கன் ற, வைவேல் - கூ. ரியவேலையுடைய, பக0எழில் - பகட் 

டன்ற அழகையுடைய, மார்பினான் சன் - மாரபையுடைய கள 

னது, அகச்து இடை -மனச்தின்கண், பெருக ஓங்கும் - ௮:தி 

sig துயர்சன் ற, அசையங்கடலை '- அசையாயெ சமுச்திரத்ை, 

இன்னே - இப்பொழுதே, முகைச்து - அரும்பி, எழும் - எழு: 

இன்ற, முல்லை மாலை - முல்லைமாலையினுடைய, மூருகு-வாசனை



௮௩௭௬ நைடதம், 

யானது, உலாம் - உலாவு?ன் ற, கோகசை - கூந்திலையுடைய் சம 

யர் தியானவள், காணால் - தன துகாணினால், சகைச் திடல்- தடு 

தஇவெது, அறிதுஎன்று எண்ணி- அருமையென்று நினைத்து, 

தன்உளே - சன்மனத் தினுள்ளே, மூழ்ச்சி - மகிழ்ச்சியை, கூரம் 

தாள் - மிகுந்தாள் எ-று. ப 

௮ர்சனது இப்படிப்பட்ட காமத்தை கமதுகாணு த் தப்ப தரி 

தென்று தன்னுள மூழ்ந்சன ளென்பசாம். (௩ ௬) 

கழிமடராணமச்சம்பயிர்ப்பெனுங்காவல்வேலை 

யழி.ச.ரவாசைவெள்ளமகத்திடையடங்காதால 
வழிவதேபோலவின்பம்வடிவெடுத் தனையநங்கை 

பொழிச திரநிலவுகாணப்புன்னகைகோட்டினாளே. 

இ-ள், கழி - மிகுக்ச, மடம் - மடமும், காணம் - நாணமும், 

அச்சம் - பயமும், பயிர்ப்பு எனும் - அருவருப்புமென்று சொல்லு 

இன்ற, சாவல் - சாவலையுடைய, வேலை - சமுச்திரமான து, அழி 

தீர - அழியும்படி, அரைவெள்ளம்-ஆசையாயெ வெள்ளமான து, 

அ௮சத்துஇடை - மனத்தின்கண், அடங்காதுஆகி - அடங்காச 

தாய், வழிவே போல் - விழிறதேபோல, இன்பம் - இன்பமா 
னது, வடிவு எ௫ச்து அனைய - ஒரு வடிவுசொண்டதை யொத்த, 

நங்கை - தமயந்தியானவள், பொழி தஇர் - கரண தடைப் பொழி 

இன் ற, நிலவும்நாண - சந் திரிகையும் நாணும்படி, புன் நகை-புன் 

சிரிப்பு, கோட்டினாள் - செய்தாள் எ-று, 

மடம் முதலிய சாவலை உறு இிப்படு௪ துங்கால்மன் ராகையால் 

HOSS தானீச்னெமை தோன்றப்புன்னகை செய்சனளென்ச. 

குருமணிவலயமின் லுங்குங்குமக்குவவுத் தண்டோண் 

முருகுலாக்தாமமார்பன்முறுவலின்குறிப்புநோக்கித் 

இிருஈலங்கனியகின் றசெழுங்கடைமழைக்கட்பேதை 

வருமுலைஞெ.முக்கப்புல்லிம் ரணை மேயினானே. 

இ-ள். குரு- நிறம் பொருந்திய, மணி - மணிகள்பதித் த, 

லலயம்-சேயூரல்கள், மின்னும்-மின்னுகின் ற, குங்குமம்-குவ்கும 

மணிக் ௪, குவவு-இரட்ிபொருக் இய, இண் - வலிமையையுடைய, 

சோள்-புயச்சையும், முருகு உலாம்-வாசனை வீசுசன் ற, தாமம்- 

மாலையணிர் ௪, மார்பன் - மார்பினையுமுடைய நளஎனானவன், முறு 

வலின்-புன் சிரிப்பினை யுடைய, குறிட்பு நோசக்ெகுறிப்பினை ப்பார் 

சீ.௮, இரு - சிறப்பினையுடைய, நலம் - சுகமான து, சணியரின்.ற-



மணம்புரி படலம், ௬௩௭ 

முதிரும்படியிருக 2, செழுங்கடை - செழிய சடையையுடைய: 
மழைகச்சண் - குளிர்ச்சிபொருந்திய கண்ணையுடைய, பேை-தம 

யந்தியினுடைய, வருமு$ல - வளர்சன் ஐ முலையை, ஜெமுங்கப் 

புல்வி- அழுக்ச,ச் சழுவி, மலர்அணை - - மலர்மெச்சையில், மேயி 

னான் - பொரும் னான் எ-று 

உடனே முழுவற்குறிப்புணர்ச்ச நளன் வருமுலை ஜெழுல் ் 

சப்புல்லி மலரணை மேயினானெனவே, தமயந்தியைக் தழுவிச் 

கொண்டே யவளோடுங்கூட அ௮ணையிற் சேர்ந்தானென்க. (௩௮) 

ஆம்பலம்போதுமானுமணி திகழ்பவளவா uf 

C mwQur இரத. முதமூறுஞ்செக்துவா ததே௰ன்மாந்இப் 

பாம்பமெல்குலா டன்பணை முலைமணிக்கண்சேப்ப। 

வேம்பலுற்றினிதுபுல்லியிள ஈலம்பருனானே. 

இ-ள். ஆம்பல் ௮ம்யோது மானும் - அல்லி மலரையொச் ௪, 

அணி -.அழகு, இகழ் -பிரகாசிக்ெொற, பவளம்வாயில் - பவளம் 

போன் ஐவாயில், தேம் - வாசனை, பொதிந்து - தங்க, அமுதம் 
ஊறும் - அமிர்ச மூறுனெ் ற, செம் துவர் - செம்பவளம் போன்ற 

௮,சரதஇினுடைய, தேறல் -சேனை,' மாந்தி - உண்டு, பாம்பு 
அடும் - பாம்பின் படதமையடிகின் ற, அல்குலாள் தன் ௮ல் 

குலையுடைய சமயக்தியின து, பனை -பருத்த, முலை- முலைகளி 

னுடைய, மணிக்கண் - கரியகண்களானவை, சேப்ப - சிவக்க, 

எம்பல் உற்று - இன்பச்சையடைந்து, இனிது புல்லி- இனிதா 

க,ச் தழுவி, இளகலம் - இள5ல,தை, பருகினான் - அளுபவிச் 
நான் எ-று. 

இளகலம் பருகுதல், இங்கே அல்குற்பானமும் ௮௪.ரபான 
மூமாம். அன்றியும் இளமைப்பருவத திற் குரிய காம சுகத்தில் 

ஆந்தரப் புணர்ச்சி யெனினு மமையும். (௧ ௯) 

கத்திகைக்கருமென்கூர்தல்கயிற்புற ச தலிழ்ர்துவிழ 

மு.தீதரிச்சிலம்புபைம்பொற்கிண்கிணிமுரன்ற௮ுபாடத் 

தத்தரிநெடுங்கண்சேப்பத்தடமுலைதாக்கலாத்றா 

தெய்த்துதுண்மருங்குறேம்பவேட், ் ிலோடாடினாளே. 

இ-ள், கத்திகை - மலர்மாலை யணிச் ச, கருமென் கூற் 

தல் - கரிய:மெல்லிய கூர் சலான த, கயில்புறத் து - பிடரிபினி 

டச்து, அவிழ்க்து வீழ- அவிழ்ந்து விழவும், முச்து- மு.த.தக்ச 
னாகயெ, அரி- பரலையுடைய, சலம்பு-சிலம்புகளும், பைல்பொன்- 

o4



Sef. oS ORL BLD, 

பசிய பொன்னாத்செய்ச, இண் டணி- ச தங்கைகளும், மூ.ரன்.ற- 

ஒலித்து, பாட-பாடவும், சகது - நெருங்குசன் ற, அரி-செவ் 

வரிபரந்ச, நெடுங்கண் - நெடிய கண்களானவை, சேப்ப - சிவக்க 

வும், சடமுலை-பருச்சமுலைகளை, தாங்கல் ஆற்றாது - சுமக்க 

மாட்டாது, எய்த்து - இளைத்த, நுண்மருங்குல் - நண்ணிடை 

யானது, தேம்ப- வருந்ச, ஏக்,தல் 99 ~ நளஎனோட, அடினள்- 

புணாந்தாள் எ-று. 

ஒரு தலைக்காமமாய் முடியாது சானும் அவ்வாறு நளனுடனா 

டினளென்றருர். இத உபரிசுரதம் என்னும் தலைவி புணர்ச்சியின் 

மைகூறப்படுசலாற் றன்மை நவிற்சியணி. (௪௦) 

களிக்கயல்பொரு துகீண்டுக துப்பினையஈக்கும்வேற்கட 

டிளிப்புயன்மின்னினன்னாட்டொ ண்டைவாயமுதமாந்தித் 

குளிர்த் தழுழமுவகைபொங்கதகன்ணறுஞ்சாந்தமார்ப 
னஎப்பருங்களிகொள்காமக்க_ல௪த்தழு/ தினா. 

இ-ள். களி- களிப்&பயுடைய, கயல் - கயற்கெண்டையை, 

பொருத -போர்செய்து, நீண்டு ரெ.0இ, சதுப்பினை அளச்கும்- 

கூர் தவினையளக்காநின் ற, வேல்கவ் -ஈவேல்போன்த கண்ணை 

யுடைய, துளி- துளியையுை_ய, புயல் -மேகத்திர்றோல நிய, 

மின்னின் ன் ளை -மின்.லையொத்ச தமயந்தியினது, தொ 

ண்டைவாப் - கோலைச்சனிய யொச்ச வாயிலுண்டாயெ, 

அமிர் சம்மாந்தி - அமிர்தச்தையுண்டு, தளிர்க்து- தளிர் தத, 
எழும் - எழுகின்ற, உவகை -மஓழ்ச்சயொன ௫, பொங்க - மிக, 

சண் - குளிர்ச்சிபொருக் திய, நறு -௩ல்ல, சாட் சம்மார்பன் - சந் 

சனச்சை யணிகர் ச,மார்பினையுடைய ௩ளனானவன், அளப்பு ௮௬- 

அள த்தற்கரிய, களியொள் - களிப்பைக்கொண்ட, தாமம் கடல் 

௮க,த்து - காம சூத்திரத் இல், அழுக்தினான்-மூழ்கினொன் ,௭-ஐ. 
காமச் கடலக தழுக்தல் - புணர்ச் முடிவில் அவச ச் இனால் 

முலையிடைச் துயிறலை யென்க.: (es) 

அலங்கலங்குன் றமன்னான்மணிவரையகலமூழ்க 

ஈலங்கெழுகலவைச்சாக்துநானமுமழி தலோடு 

மிலங்கொளிவயிரப்பைம் பூணிஎமுலைவடுக்சண்ே டங்க 

பொலங்கொடி நாணினோடும்பொய்ச்துயில்கூர்ர்தாளன்றே,



மணம்புரி படலம், ௬௩௨௯ 

இ-ள். அலங்கல் - மாலயையணிந்த, ௮ம்- அழகூய, குன் 

தம் அன்னான் -மலையையொத்த ஈளஎமசாராசனது, மணி- அழ் 

ய, வரை - மலைபோன்ற, அகலம்மூழ்9- மார்பினிடச் திலே 

மூ.ழ்5, ஈ௩லம்செழு -ஈன்மைபொருக்திய, கலவைச் சாந்தும்-கூட் 

டுவர்க்கஞ்சேர்ர். ச சந்தனச் குழம்பும், கானமும் - கத்தூரியும், 

௮ழி சலோடும் - அழிம் சவளவில், இலக்கு ஒளி- மிகுக் ச வொளி 
யையுடைய, வயிரம்பைம்பூண் - வச்சிராபரணத்தை யுடைய, 

இள முலை-இளமைபொருந்திய சனத தினிடச்திலே, வடுக்கண்டு 

ஏங்க - வடுவைக்சண்டிரவ், பொலம் கொடி - பொற்கொடி 

போன்ற தமயந்தியானவள், நாணினோடும் - நாணச்துடனே, 

பொய் ,ச்துயில் கூர்க்தாள்-பொய்கித்இிரரையைச் சேய்தாள் எ-று. 

அனறு ஏ. அசைகள். 

முூலையின்மேத் கணவன் செய்ச வவொதலால் தோழிகள் 

கண்டால் ஏன் சொல்வார்களோவென வெண்ணி வடுச்சண்டேங் 

யென்றார். (௪௨) 

புலவியிற்றுயின்ராடீண்டின்முனிர் திடும்பூவையென்னா 

மலரணைப்புறத் துத்காலுக் துயிறல்€ பாற்கிடப்பவாய்ந்த 

கஎவியின்வேட்கைதாண் டக்கனவினில்வெருவினாள்போன் 

முலைமுகடமுச் தவேர்தன்முழவுத்தோள்பல்லினாளே. 

இ-ள். புலவியின் - பிணக்கனொால், துயின்றாள் - நிச்இிரை 

செய்தாள், தண்டின் - தொட்டால், முனிட் திடம் - கோபஞ்செய் 

வாள், பூவை என்னா - சமயந்தியென்ற, மலர் ௮ணைப்புறச்.த- 

மலரணையினிடசத்தில், தானும் துயிறல்போல் - தானும் நித. திசை 

செய்தல்போல், டெப்ப- படுத்திருக்க, வாய்ந்த - பொருந்திய) 

சலவியின் - புணர்ச்சியினுடைய, வேட்கை -- ௮சையான த, 

காண்ட - தூண்டுதல் செய்ய, சனவினில் - சனாவினீட் திலே, 

வெருவினாள்போல் - பயந் சவள்போல, முலைமுகடு - முலையிலுச் 

9, அழுக்2- அழுக்தும்படி, வேக் சன் - களமகாராசனுடைய, ம 

ழவுச்சோள் -மத் தளம் போன்ற தோளை, புல்லினாள் - தழுவி 

ஞை எ-று. ப 

மாதர் சமக்கு வேட்சை மிகுந்இடினும், புணர்ச்சியில் மந்து. 

வதில்லை யென்பது தோன்றக் கனவினில் வெருவினாள்போ செ. 

ன்றார். (௪௨).



௬௪௦ நைடதம். 

புல்லலுமகழ்ச்சிகூரப்புணர்முல்குழையமோர்து 
மெல்லிதழமுதமாந்திமேகலைகெகழ் த்தலோடு 

சல்லெமில்கனிர தகோதைககையுள த தடக்கலா ற்றாண் 

முல்லைமைன்முகையுகாணவரும்பிளமுறுவல்பூத்.காள். 

இ-ள். புல்லும் - தழுவிச்சொண்ட வளவில், மூழ்ச்ரி-சக 
சோடமான2, கூர - ௮திகரிச்ச, புணர் - நெருங்கயெ, முல 

சனங்கள், குழைய மோந்து - குழையும்படி யுச்சியின் மோந்த, 

மெல் - மிருதுவாயெ, இதழ் - ௮சரத்தினுடைய, அமுதம் மாக 

தி- அமிர், த்தையுண்டு, மேகலை - மேகலாபரண சை,கெஒஉழ்ச் 
சலோடும்- அவிழ்.த். வளவில், நல் - ௩ல்ல, எழில் - ௮ழகான த, 

sons Oo Sites, கோசை -. சமயக் தியானவள், ஈச - மகிழ்ச 

சியை, உளச்து - மனச்தின்௧ண், அடச்சல் ௮்றாள் - ச௫ச்சாத 

'ளாய், நூல்லை - முல்லையினுடைய, மெல் - மிருதுவாகயெ,முகை 

யும் - அரும்புகளாம், நாண - நாணும்படி, அரும்பு உ உண்டாகி 

ரின், இள - இளமையாகிய, முறுவல் பூச்சாள் - தக்தங்கள 

தோன்ற ஈகைத்தாள் Ge D. 

தாரன் ஈனவிற் பயந்தவள்போல் கழுவிய gs நளன் உள்ளபடி. 
யென்று ர்னை ச்சானெல்ல் ஈகையுள ததடக்க லாரறாளாய் மூறு 

வல்பூ,ச்.கா ளென்றார். (௪௪) 

புருவவி ற்கோலியுள்ளம்போழ்ந்துகட்கனைசளோட 

வுருவச்சாருடையவொ ற்றைவலம்புரியொலிபபவிம்மி 
வரிபூலைக்கவிஈல்யா னேமருமம்பாய்ர் அழக்கமன் றல் 

விரிமலர்க்கோதைகா மவெஞ்சமம்விளை த் திட்டாளே. 

இ-ள், புருவம் - புருவமாயெ, வில் - தனுவை, கோவி வு 
சைத, உள்ளம் - மன்ச்சை, போழ்ந்து - பிளந்து, கண் - கண் 

களாகிய, கணைகள் - பாணங்கள், ஓட் - ஒடவும், உருவம்-வடி.வம் 

பொருக்திய, தார் உடைய - மாலையையுடைய, ஒ.ற்றைவலம்புரி- 

ஒ.ற்றைச்சங்கமாகிய மிடறு, ஒளிப்ப - சத்இச்ச, விம்மி- பூரிதக் 

த, வரி சந்தனச்கோலம் வனைந்ச, முலை - தனங்களாஇய, 

களி - களிப்பையுடைய, நல் - நல்ல, யானை - யானையானது, மரு 

மம்பாய்ந்து - மார்பினிடத்திற் பாய்ந்த, உழக்க - கலக்க, மன் 

நல். வாசனையை, விரி - விரியச்செய்கன்ற, மலர் - மலராத 

ளொடுச்,ச, கோதை-மாலையையணிம்2த ,சமயந் தியானவள, காமம் 

சாமமாய, வெஞ்சமம் - வெவ்விய யுத்த ச்சை, Stor BCU aes 

செய்தாள் எ-று,



மணம்புரி படலம், -: ars 

த்ம்யந்தியும் புருவவில் முதலிய சாசனல்களைச் கொண்டு 

களனோடு காமப்போர் விளைச், சன ளென்ச. (௪௮) 

திருநு தற்பொடி த. தவேர்லிற்றேங்கமழ் இலகந்தேயப் 

புரிமுறுக்கவிழ்ச் ததாழ்ர்தபொலங்குழை திருவில்வீச 

மருமலர்க்கூர்தல்சோரவசமழிர் அருகவேந் த 

னெரிமணியாரமார்பினின்௮ுயில்பொருர் இனாளே. 

இ-ள். திரு - அழயெ, அதல் - நெற்றியின்கண், பொடி ச்௪- 
உண்டாகிய, வேர்வின் - வேர்வையினாலே, சேம்-வாசனை, சமழ்- 

oS & Box Mm, லகம் - சிந்துரப்பொட்டு, தேயக அழியவும், புரி- 

புரிந்ச, முறுக்கு - முறுக்குகள், அவிழ்ந்து - நீங்கி, தாழ்ந்த- 
சொங்கெ காதினிடத் த, பொலம்-பொன்னினா ற்செய் ச, குழை- 

குண்டலங்கள், திரு - அழூய, வில் - பிரகாசச்சை, வீச- வீச 

வும், மருமலர் - வாசனைபொருந்் இய மலர்களையணிர் த, கூந்தல் 

அளகபாரமான து, சோர - சரியவும், வசம் அழிந்து - பரவசப் 

பட்டு, உருகி - மனமுருகி, வேந்சன்-ஈ-ளமகாராசனுடைய, எரி- 

பிரகாச இன் ற, மணி - மணிகள்ப தி.ச, ஆ.ரம்மார்பின் - பதக்க 

மணித மார்பினிடச் இல், இன் தயில் - இனிதாயெ நித்திரை 

யை, பொருந்தினாள் - கொண்டனள் எ-று, 

இங்ஙனம் காமப்போர்விளைத ச தமயந்தி பரவசப்பட்டெளன் 

மார்பில் நித்திரை செய்தன ளென்ச. (௪௪) 

கலவியின்மயக்கர் சோக் தகணிபரிகிளவியாட 

னலர்முலையாகநைை தவர் த௦ ணிவடமணிக்துவாங்குஞ் 

தலை நதற்றிலகக்சீட்டத்ேேங்கமழ்கூர்தல்கைசெய் 
திலைமலர்க்கோதைசூட்டியிழைபல திருத் தினானே. 

இ-ள். கலவியின் - புணர்ச்சியிற்றோன் றிய, மயகசம்-மயக்ச 

மானது, தீர்ந்த - நீங்யெ, சனிபடு - பழம்போற்சுவை பொருக் 

இய, சளெவியாள் சன் - சொழற்களையுடைய தமயக்தியின து, ௮லா- 

பரந்த, மூல - தனங்களையுடைய, ஆகம் - மார்பை, ல,தவக் 2- 
சீடவி, அணி - ௮ழகய, வடம் - மணிவடங்களை, அணிந்து - தரி 

சத்து, வாங்கும் - வளைக்இன்ற, சிலை - விற்போன்ற, ஐ,சல் - நெற் 

நியினிடத்.த, இலகம் ட்டி - இந் துரப்பொட்டிட்டு, சேம்கமழ்- 
உரசனைவீசுகின் ற, கூந்தல் - கூந்தலை, கைசெய்து - ஒழுக்கு 

செய்து, இலை - மருரு.சவிய இலைகளோ6), ம௰ர்ச்கோலைத-மலர்



௬௪௨ DSL தம், 

மாலையை, சூட்டி - தரித்த, இழை பல - பலவாபரணக்களை, 

இரு,ச்தினான் - திருக சச்செய்சான் எ-று. 
சணவர் மாசர்க்குக் கலவியி லிவ்வாறு riser ரு. தலியவை 

திருச் ச லியற்சையாசல் காண்ச. (௪௭) 

ஈ தெளியுமின்னமிழ் சமன்னே தம்படுிரொலியாட 

னொளிசொ்ழமுகச்துலாயவோடரித் தடங்கண்போலக் 

கலியிளஞ்சுரும்புகாணீர்சண்டனவுஎவோசொல்லீர் 
முளரிகாண்மலரிற்பூ த்தமுழுநெறிக்குவளைப்போதே. 

இ-ள். செஜியும் - தெளிந்த, இன்-இனிதாயெ, அமிழ்சம் 

அன்ன - அமிர் சம்போன் ற, தேம்படு - மத.ரம்பொருக் திய, செ 

வியாள் சன் - சொற்களையுடைய தமயந்தியின த, ஒளி - சாந்தி 

யானது, இளர் - விளங்குகன்ற, முகத்துஉலாய-முகச் தினிடத் 

துலாவுனெ ற, ஓடு - காசளவு மோடாகின் ற, அரி - செவ்வரி 

பரந்த, தட - விசாலம்பொருந்திய, கண்போல் - கண்கள்போல, 

களி - களிப்பையுடைய, இள-இளமையாகிய, சுரும்புகாள்-வண் 

களே, நீர் - நீங்கள், சண்டன - பார்த்தவை,. உளவோ - உண் 

டோ, சொல்லீர் - சொல்லுங்கள், முளரி - தாமரையாகிய, காள்- 

அன் ஐலர்ந் ச, மலரின் - மலரின்மேல், பூத்,௪ - உண்டாகிய,முழு 

கெறி - மூழுநெறிப்பையுடைய, 'குவளைப்போது - நீலோற்பலங் 

களை எ-று. (௪௮) 

தாமரைப்பொகுட்டின்மேயதாக்கண ஙசனையாய்கெஞ்ச 

மேமுற்வரினுகின்னையிம்மையிற்பிரியேனென்ன 

வாமமேகலையினாளுமறுமையிற்பிரிவையென்னாக் 

காமருகுவளைபோலுங்கண்பனியுகுப்பநின்றாள். 

-ள், சாமரை பொகுட்டில் - தாமரைக் கொட்டையின் 

மேல், மேய-பொருந்திய, தாச்சணங்கு அனையாய்-இலக்குமியை 

யொச்சவளே! நெஞ்சம் - மனமான து, ஏமம்-வருத் தம், உறவரி 
  

* இது வண்டுகளை முன்னிலைப் படுத்திக் கூறிய தாரும், இக்களம் 
ஆலவாய்க்கடவுள் தருமி என்னும் ௮நதணர்ச் களித்தருளிய இருமுகப் பாசு 
ரத்,துல் கூறியருளிய து காண்க, ௮.துவருமாறு:-- 

கொங்குதேர் வாழ்க்கை யஞ்சிறைத் அம்பி 
சாமஞ் செப்பாது கண்டது மொழிமோ 
பயிலிய_ து கெழீஇய ஈட்பின் 
மயிலியற் செறி யெயிற் றெரிவை கூ தலீ 
னறியவு முளவோ வறிவும் பூவே.



மணம்புரி படலம், சசிக. 

னும் -பொருக்சவக் சாலும், உன்னை - உன்னை, இம்மையில்-இப் 

பிறப்பில், பிரியேன்என்ன - பிரியமாட்டேனென்று சொல்ல, 

வாமம் - அழகிய, மேசலையினாளும் - மேகலையையணிக் ௪ சமயக் 

இயும், மறுமையில் - வருமிறப்பில், பிரிவைஎன்னா - நீபிரிவை 

யேபென் று, காமரு - அழசயெ, குவளைபோலும் - நீலோற்பலம் 

போன் ற, சண் - சண்களினின் தும், பனிஉகுப்ப - நீர்துளிக்ச, 

சின்றாள் - வருக்திசின்றாள் எ-று. | 

இவ ளெந்சச் சனன திலும் பிரியாம விரு த் சல்வேண்டு 

மென்னு நினைப்புடையவளாதலா லிவ்வாறுகூறினாள். (௪௯) 

பெய்தொடி கலுழ்வதென்கொல் பிழைத்திலேனருளா 
யென்னி, லுய்குவன் கொல்லோகின்னே யுர்ளுயிர் துறப் 

பலென்னா, வெய்துயிர்த் தனிச்சப்போதின் மிதிப்பிலும் 

பனித்துவாடுக், தெய்வமென் கமலப்போது சென்னிமேற் 

சூடினானே. 

இ-ள், பெய்சொடி - தமயந்தியே ! கலுழ்வது- நீ கலங்கு 

வது, என்கொல் -என்னசாரலாம், பிழை,ச திலேன் - நானொரு 

குற்தமுஞ் செயதிலேன், அருளாய்என் னில் - இருபை செய்யா 

விட்டால், உய்குவன்மிகால்லோ - பிழைப்பேனோ, இன்னே.-இப் 

பொழுதே, உளஉயிர்- உள்ளே யிருக்கன் றவுயிரை, துறப்பல் 

என்னா -விரிவேனென்று, வெய்துஉயிர்சது - பெருமூச்சுவிட்டு, 

அனிச்சம்போதில் - அனிச்சப்புட்பத நில், மிதிப்பினும் - நடம் 

சாலும், பனிச்து - கொப்பளித்து, வாடும் - வாடாரின் ற, தெய் 

வம் - தெய்வச் சன்மைபொருக்திய, மெல் - மிருதுவாகிய, சமலம் 

போது -பாதமாகயெ சாமரைப்பூவை, சென்னிமேல் - சிரத்தின் 

மீத, சூடினான் - தரிததுக்கொண்டான் எ-று. 

யாவரும் வணக்கத்தின் வசப்பவெதுபோல் மற்றொன்றில் 

வசப்படாரென்பதுபற்றி நளனிவ்வாறு செய்தகானென்௧. (௫௦) 

குழுமியபபமவையாவுங்கூட்டுணப்பொ துவினல்கும் 

பழுமரமனையதஇண்டோட்பகட்டெமிற்றாமமார்ப 

அழுவலன்போடுநின்னையொருமையிற்புணர்வ தன் றி 

யெழுமையுக்தொடருமா தர்சீறடியிமைஞ்சுகென்னா, 

இ-ள். குழுமிய- கூடிய, பறவையாவும் - பறவைக்கூட் 

டங்களனைச்தும், உட்டெண - கொள்ளைசொள்ள, பொதுவில்



௬௪௪ நைட தம், 

நல்கும் -பெர்துவாச ததரும், பழுமரம் அனைய ~ gos sens 

யொத்த, இண்தோள் - வலிமைபொருக் திய தேசளையும், பகட்டு 

எழில் - பகட்டுனெ.ற அழசையுடைய, தாமம் - மாலையணிக்த, 

மார்ப - மார்பினையுமுடைய நளமகாராசனே | உழுவல் yer 

போடு இடையமு ச அன்புடனே, நின்னை. - உன்னை, ஒறாமை 

யில் - இப்பிறப்பில், புணர்வதன் நி- கூடுவதல்லாமல், எழுமை 

யும் - எழுபிறப்பிலும், தொடரும்-தொடர்ந்துவருஇன் ற, மா.தர்- 

மங்சையருடைய, று அடி - சிறியபாதத்தில், இறைஞ்சுச 

என்னா - வணங்குவாயென்று சொல்லி எ-று. 

யாவருக்கும்உபகாரஞ்செய்வோனென்பதுசோன் ற, பழுமர 

மனைய இண்டோனென்ளூர். ஒருமை எழுமை என்பனவத்றின் 

பொருளை ஒருமைக்கட் டான்கற்ற கல்வி யொருவற்-கெழு 

மைக்கு மேமாப் புடைத்த, என்னும் திநக்தறளிற் காண்க (Bs) 

இளிபொருளெொவியாள் பொற்டுண்ெசிலம்போடார்ப்பத் 

தீரிநருப்பிலிற் நுமென்பூர் தடம்புயத் துத் தலோடுங் 

களிசெயப்பொடி. த சமே.;மங்கண்டகத்துறு த் லெக்தோ 

வளியசீ றடிணோமென்றில்லஓு.ற்றமுககனொனே. 

இ-ள். இளிபொாரு- இளிகயயொத்த, பெவியாள்-வசன gs 

ஷை சயுடைய தமயநதியானவள், பொன் - பொன்னினாற்செய்ச, 

கண்டி சிறுச தங்கைகள், லம்போடு.சலம்புடனே, ஆர்ப்ப- 

௪,தஇக்க, தளி- தளிதுளியாக, நகரு - தேனை, பிலிற்றும்- துளிக் 

கின்ற, மெல்-மிருதுவாஇய, பூ - புட்பமாலையணிக் த, தட-விசா 

லம்பொருந்திய, புய?து-புயச்தினிடத தில், உசைதத்லோடும்- 

உழைதச மாத்திரத்தில், களிசெய - மடஇழ்ச்செயைச் செய்ய, 

பொடித் ச- புளதச, உரோமம் - மயிர்கள், கண்டகத்து- முட் 

கள்போல், உறுததஇல்-உறுச் துமாகில், ௮ந்கோா-ஐயோ, அளிய- 

மிருதுவாக, றுஅடி.கள் - றியபா சங்கள், நோம்என் று-வருக் 

துமேயென்று, அல்லல்உற்று - துன்பமுற்று, அழுங்ளொன்- 

வருந்தினான் எ-று. 

அக்குற்றச்தைச் தமயந்தி பொறுததமைதோன்றச் தடம் 

புயச்துதைச்சென்றும், அதிலும் அவளுக்கோ ராச்சரியமான 

அருமைதோன்ற அளிய? நடிசணோமென் றல்லலுற் தழுங்களெ 

சென்றுஞ் சொல்லினார், இக் சப்பாட்டும் மு.ற்பாட்டும் தளகம்,



மணம்புரி படலம். ௬௪ 

உடைதிசைப்பரவைஞாலத் துயரக் தவர்தொழும்புபூண்ட 
வடியவரிழைத்தூமையருளொடும்பொறுப்ப தல்லால்' 

கொடியவர்போலச் £றியாருயிர்குறைப்பர்கொல்லோ 
மடலலவிழ்கமலப்போ இல்வாள்டெர் தனையகண்ணாய். 

இ.-ஞ், உடை - சரையையுடைக்இன் ற, திரை . அவைகளை 

யுடைய, பரவை சமுச்இரஞ்சூழ்க்த, ஞாலத்து - பூமியினிடச் 

இல், உயர்$ தவர் - பெரியோர்கள், தொழும்பு பூண்ட தொண்டி 

பட்ட, அடியவர் - வேலைக்காரர்கள், இழை. - செய்ச, Sanu- 

குற்றக்சை, அருள் ஒடும் - இருபையுடனே, பொறுப்பது அல் 

லால் - பொறுத் தக்கொள்வசே யல்லாமல், கொடியவர்போல்- 

நியவர்போல, சீறி -கோபிசத, ஆரஉயிர் - பொருந்திய வனை 

குறைப்பர்கொல்லோ- சே நிப்பார்பளோ, மடல் அவிழ் - இதழ் 

சள்விரிந்த. - கமலம்போழில் - சாமரைமலரில், வாள்சடெந்த 

அனைய- இரண்டு வாள்களிருக்கசையொ,சத, கண்ணாய் - சண் 

களையுடைய தமயக்தியே எ.று, 

கலவி 2வளையில் மாசர்ம்சஞ்செய்வதே முக்கியம், மநற 

வேளையில் ஒருவர்க்கொருவர் செய்யுமரியாை அங்ஙனம் வேண் 

கிவசன்றா தலால், களன் ( தடியவங்ழைச்த தீமை யருளொடும் 

பொறுப்பசல்லாற் - கொடியவர்போலச் சீறி யாருயிர்குறைப்பா் 

கொல்லோ” வென்ருன், (௫௩) 

அள்விலைமணிப்பூண்கோதையரூளெனப்பணிதலோடுய் 

களளுலாஈறியகூந் தல்கலவியினுரைத்தயாவுங 

இள்ளைகண்மிழற்றுமாறுகேட்டிள நிலவுகாலு 

முள்ளெயிதிலங்கச்செவ்வி ழசழ்சகைகோட்டினாளே, 

இஸ். ௮ள் - நெருங்யெ, இலை - ௮ரசிலைபோன் ற, மணிப் 

பூண் - இரத் தனுபைரணமணிட் ச, கோடை - தமயந்தியே | அருள் 

என - இருபைசெய்யென்று, பணிசலோடும் - வணங்கினமாத் 

இரச்தில், கள்-தேனானத, உலாம் -பெருகுகன்ெற, ஈறியகூ5 

சல் - வாசனை பொருந்திய கூந்தலையுடைய சமயந்தியானவள, 

கலவியில் - புணர்ச்சியில், உபை ச சயாவும்-சொல்வியவெல்லாம், 

இள்ளைகள் - இளிப்பிள்சோகள், மிழற்றும்று - சொல்லும்வித 
௪௪, கேட்டு -- கா திற்சேட்டு, இளகிலவு - இளஞ்சக் இரிகையை, 

காலும் - சக்குடின்ற, முள் - முருந்துடோன்ற, எயிறு - தந்தங் 

சன், இலங்க-- பிரகாரிக்க, செவ்வி- அழகு, மு௫ழ் - அரும்பு 

இன்ற, ௩சை- புன்சிரிப்பை, சோட்டிஞள் - செய்தாள் ௭-௮.



poy OAL 51D. 

தாமிருவருங் சகலவியிற் பேன வற்றைக் இளிப்பிள்ளைகள் 

வெளிப்பசேசலால், சமயக் தி அல்வனம்காணி ஈகைத் சனளென்ச. 

இன்னமிழ்.துயிர த்தசெ வ்வியிளநிலாவுருவுவாய்ந் த 

கன்னலங்கனிரதகோதைநகைமுகவாயில்பெற்றுப் 

பொன்னவிர்சுணங்குபூத்தபுணர்முலைக்கோடுபுல்லிக் 

கன்னவிரோளான்காமக்கடலக த்தழுக் தினனே. 

இ-ள். இன் அமிழ்து-இணனியவமிர் ச்சை, உயிர்தத-ஈன் ற, 

செவ்வி - அழகுபொருந்திய, இளகிலா - இளமைபொருக்திய கில 

வையொத்ச, உருவுவாய்ந்த - வடிவம்பொருந் இய, ஈல்௩லம்-௩ல்ல 

கலமானத, கனிந்த - மு.இரந்,ச,, கோதை - தமயந்தியின ௪, 

நகைமுகம் - புன்ிரிப்பையுடைய முகமாயெ, வாயில்பெற்று- 

சாதுபெற்று, Qurer galt - பொன்னைப்போலும் பிரகாக் 

இன்ற, சுனங்கு-சேமலான2, பூச்,ச-உண்டாயெ, புணா்- 

நெருங்யெ, மூலை- சனமாயெ, சோடு-கொம்பினை, புல்லி- ச மு.வி, 

கல் - மலைபோலும், ஈவில் - சொல்லாரின்ற, தோளான்-தோளை 

யுடைய நளமகாமாசன், சாமச்சடல் அகத்து - காமமாயெ சமுச் 

இரத.தினிட,ச.இல், அழுஈநினான் - முழுொன் எ-று. 
தமயந்தியினுடைய ஈகைமுக ச்சை நளன் தன் வேண்டுகோ 

ளுக்கு வாயிலாகப்பெற்று, சாமக்கடலகத் சழுந்தினா னெனக் 

கூட்கெ. (இடு) 

எரிதிசைசுருட்டு முக்நீரினியதெள்ளமிழ் தினேடும் 
பொறையுயிர் த்.நுலகில்வர்தபொலன கொடியனைகெங்கை 

கறைகெழுகுரு நிவைவேற்கண் வலைப்பட்டுவெம்போர் த் 

திறல்கெழுெகவேறுசமிழ்ப்புண்டுகடக்ததன்றே. 

இ-ன். எறி- வீசாரின்ற, திரை - அலைகளை, சுருட்டும்-மடச் 

குன் ற, முக்நீர்- கடலானது, இனிய - இனிதா, Ose- 

செளிந் ச, ௮மிழ்தினோடும்-அமிர் ச் த் தனோடும், பொறை உயிர்த் 

அ -பெறப்பெற்று, உலூல்வந்த-உலகத் திற்றோன் றிய, பொலம் 

'சொடி௮னைய- பொற்கொடியையொத ச, கங்கை - தமயந்தியி 

னது, கறைகெழு- ௨ இரந்சோய்ந்த, குருதிவைவேல் - Rats 

சூ ரியவேல்போன் ற, கண்வலைப்பட்டு - சண்ணின் வலையிலகப் 
பட்டு, வெம்போர் - வெவ்வியயு ச் த.தீ.தில், திறல்கெழு - வலிமை 

மிச்ச, சிக்கஏறு -ஈளனாயெ ஆண் சங்கமான து, சிமிழ்ட்புஉண் ர- 

கட்டுப்பட்டு, டெந்சது- இருந்தது எ-று.--அன்று-ஏ-அசை,



மணம்புரி படலம், ௬௪௪ 

(இிறல்கெழு சிங்கவேறு சிமிழ்ப்புண்டு இடந் ச,சன்'' ஜென் 

பதுபோல, “Cala ylides” Osa apt பீறநம். (௫௪) 

மல்லலர்தோலின2மழைம தர்நெடுங்கணுளும் 

புல்லுவிட்டொ நியிலான்பொன்றிகிமென்னவெண்ணி 

யல்லுஈண்பகலும்விள்ளா தகணிலம்பருகபொங்குச் [ன். 

செல்வுறிநிகழ்ந்தவெல்லாஞ் செப்புவான்றொடங்குசன்றே 

இ-ள், மல்லல் - வலிபொருந்திய, ௮ம் - அழகிய, தோளி 

னானும் - சோளையுடைய ௩களஸும், மழை - குளிர்ச் ச9பொாருந் திய, 

மதர் - களிப்பையுடைய, நெடுங்கணுளும்-நெடியசண்களையுடைய 

தமயந்தியும், புல்லுவிட்டு - ஒருவர்க்கொருவர் தழுவு சலைவிட்டு, 

ஒழியில் - நீங்இல், ஆவி- உயிமானது, பொன் நிடும்சன்ன-இறக் 

குமென்று, எண்ணி கினைத். த, அல்லும் - இராப்பொழுதிலும், 

நண்பகலும் -பகற்பொழுதிலும், விள்ளாகு - நீங்காமல், ௮ணி- 

அழகன த, ஈலம்பருகி - நலச்தையுவடு, அங்கு - அவ்விடத் 

தில், செல்வுழி - செல்லுமிடத்தில், பஅிகழ்க் த எல்லாம்-௩டந் சன 

அனைச்தும், செப்புவான் - சொவ்லும்டடி, சதொடங்குகன் றேன்- 

அரம்பிக்சொெதேன். ் (6௭) 

₹ அல்லுநண்பசலும்'” என்ற பாடம் அத்துணைச் சறப்பன் 

று. பகந்காலம் புணர்ச்சிக்கு நீக்கப்பட்ட தானாலும், விரகமிகுஇ 

யாற் பகற்பொழுதினும் இயைந்த சாலத்துச் துய்த்தார் என்பார் 

ஈண்பகலும்'” எனருர், 

திருத் துயிலாரமார்பன்சேயரிக்கண்ணியோடு 

மருத்தியினுவரதுபைம்பொனணிசசர்க்கேசவெண்ணி [தத் 

விருப்பொடுவிதாப்பர்சோலுக் குணர்த்தலும்விதாப்பன்கா 

புரிக்குழன்மடர்தையோடும்வதுவைமண்டபத இற்புக்கான். 

[வீமன் விவாகமண்டபம வருதல்,] 

இ-ள். திரு துயில் - இலக்குமி தங்குகின்ற, அ.ரம்மார்பன- 

பதக்கச்ையணிந்ச மார்பினயுடைய ஈளமகாராசன், சேழரிச் , 

சண்ணியோடும் - சமயந்தியோடும், ௮ரு,ச்தியின் - ஆசையினால், 

உவந்து - மகிழ்ந்து, பைம்பொன் - பசியபொன்மயமாகயெ, அணி 

நகர்க்கு - அழூயெ மாவிந் சமாககர்க்கு, ஏகஎண்ணி - போகும்படி. 

சினை சத, விருப்பொடு - ஆசையுடன், வி.தர்ப்பர்கோனுக்கு-வீம 

சாசனுச்கு, உணர்த்தலும் - அறிவித் சலும், விதர்ப்பன் - வீம



௬௪௮ நைட. தம, 

சாசனானவன், காதல் - அசையையுடைய, புரிகுழல் - கட்டுப் 

பட்ட கூந்தலையுடைய, மடந்ையோடும் - துணைவியுடன், வது 

வை மண்டபத்தில் - விவாக மண்டபத்தில், புக்கான் - புகுக் 

பொழிகதிாமணியிற்செய்தபு தவுடைக்கடிகொள்வாயில் 

குழைமுகம்பொருதவேற்கட்கோகையர்விரைவினோடி [ம் 

விமைவொடும்விதர்ப்ப்கோமான்போர்தமைவிஎம்பலோடு 

மழவிடையனையான்் போந்துமாமனை ச்தழுவினானே. 

[மாமனை மருகன் அணைசதல்,] 

இ-ள், பொழிக இர் - கதிர்களைவிசுஇன் ற), மணியின்செய்த- 

இரச தினங்களாற்செய்ச, புதவுஉடை - சழவையுடைய, கடி. 

கொள் - காவலைச்சொண்ட, வாயில்-வாயிரற்படியில், குழைமுகம்- 

ET BET (IPS FOO Sy பொருச - மோதிய, வேல்சணன்-வேல்போன் ற 

கண்களையுடைய, கோதையர் - மாதர்கள், விரைவின் ஐடி- 

விஷரரக்துபோய், விழைவு ஒடும் - விருப்பத்தோடும், விதர்ப்பர் 

- கோமான் - வீமராசன், போக்தமை - வந் சசன்மையை, விளம்ப 

லோடும் - சொன்ன அளவில், மழவிடை அலையான் - இளவேற் 

ஹையொச்த ௩ளமகாராசன், போந்து - வச், மாமனை - மாம 

ஞாரை, சழுவினான் - தழுவிக்கொண்டான் எ-று. 

Ys - கதவு. கடி என்னும் உரிச்சொல் ஈண்டுக் காவற் : 

பொருளில் வரத. மாமன் - மிக்கபெருமையை யுடையவன். 

மருகனாலே மிகவும் பெருமையாகக் கோடற்குரியானாகலின் அப் 

பெயர் போந்தது. (Qe) 

மழையுறழ் தடக்கைவேந்தன் மனைப்பெருக் B@ipann 

பூண்ட, தொழுதகு கற்பினாளை ச் சுடர்மணிக் கொம்பினொ 
os, யெறில்குவிந் தனையகங்கை யிறைஞ்சலு பெடுத்து 

மோச்து, விழைவொடு குறங்கில்வைத்து மெய்யுற த தழுவிக் 

கொண்டாள். 

[தமயக்தி வணங்கத் தாய் அணைத்தல். 

இ-ள். மழை உறழ் - மேசச்தையொத்த, சடச்கை-விசாலம் 

பொருந்திய சையையுடைய, வேந்தன்-வீமனுடைய, மனை-வீட் 

6ச்கு, பெருங்குழமை பூண்ட - பெரிய வுரிமையைச்சொண்ட, 

தொழுக்கு - வணங்கத் சச்சு, சர்பினாளை-கர்பையுடையதாருகா



மணம்புரி. படலம், ௬௪௯ 

சனியை, சுடர், - காந்தியையுடைய, மணிக்சொம்பின் இரதி 

ன - கொம்புபோல், ஒல் வகைந்து, எழில் குவிர்ச.து அனைய 

அழசெல்லாமொன்ரய்க் குவி5,சசச யொத்த, ஈங்கை - தமயந் இ 

யானவள், இறைஞ்சலும் - வணங்கலும், எடுத்து - (தாருகாசனி 
என்பாள் தமயந்தியை) எடுத்து, மோந்து - மோந்து, விழை 

வொடு- அசையோடு, குறங்கல் வைத்து -சொடைமேல் mag 

துக் கொணடு, மெய்உ றஈமெய்யிலே பொருந்ச, தழுவினாள்-ச மு 

விச் கொண்டாள் எ-று. (௬௦) 

அன்னை தாடொழு துபின்னரலத் சசுக்ருழம்புதோய்க் த 

| பொன் னி சழ்க்கமலஞ்2 சப்பப் ணர்பமுலைசாங்கலாகா 

மின்னுறற் மரங் ௬2 தம்பமமல்லெனலொ துங்கிப்போந்து 

தன்னுடைத்தாதைபைம்பொற்றுளிணை வணங்கனொே. 

[தம:ப$தி தாதையை வணங்க தல்.] 

@- ஒன்னை - தாயினது, தாள்சொழுது - பாசச்சை 

வணங்கி, பின்னர் -பின்பு, அலச சகம் குழமபுசோய்த - செம் 

பஞ்சுக்குழம்புபடி:௧, பொன் -மிபான்னையொ ௪, இதழ-இசழ் 

சளையுடைய, கமலம் - பாத தாமரைச், சேப்ப- Bada, you~ 

நெருங்கிய, முலை - சனங்களை, சாங்கல்துகா- சாங்கமாட்டாத, 

மின் உறம்- மின்னலை யொத ௪, மருங்கு- இடையான து, தேம்ப- 

வருந்த, மெல் என மிருதுவாக, ஒதுங்கி - நடட்வு, போந்து- 

வந்து, சன்னுடை- சன்னுடைய, தாசை - வீமராசனுடைய, 
பைம்பொன் பரிய பொன்னையொசதச, தாள் இணை - உபய பா 

தங்களை, வணங்ஜெள் -இளைஞ்சினுள் எ-று. (௪௪) 

வணக்கிறுண்மருங்குகோவவல்லியினொல்கிகின் ஐ 

சுணங்பொழமுலையஞ்சாயற்சடர்க்கொடி தனையும்வேந்தர் 

கிணங்கமழ்குரு இவைவேன்ளனையுகோக்கிம நரா 

ருணங்கிெய முன் மில்வேர்கனுவகையங்கடலுாழ்ந்தான். 

[வீமன் மகளையும் மருமகளையும் கோகி ம£ழ்தல்,] 

இ-ள். வணங்கு தொழுது, அண் - நுட்பமாகிய, மருக்கு- 

இடையான ஐ, கோவ - வருக்சு, வல்லீயின்-கொடிபோல, ஒல்- 
அசைக்து, ரின்ற-௪௫இர் சின்ற, சுணங்கு - தேமல்பூ ச.ச, இள- 

இளமையாகய, மூலை - தன,ச்சையும், ௮ம் - அழகிய, சாயல்- 

சோற்றை ச்சையுமுடைய சுடர்க் சொடிசனையும் - தமயந்தியை 

யும், வேந்சர்- சத்துருக்களசாயெ ௮. ரசர்கள.த, கீணம் - மாமிசம், 
௦0



a (GO MHL. 1D, 

சமழ் -நாறுன் ற, குருதி- உ இரந்சோய்க் ச, வைவேல் - கூரிய 
ீவலையுடைய, களனையும் - நளமாகாராசனையும், நோக்ச-பார்த்து, 

கேரார்-பகைவர், உணங்யெ அவாடியிருகிகன் ற, மூன்றில்-ரூ.த 

றதிதையுடைய, வேந்தன் - வீமராகன், உவகையடங்கடலுள்-சழ் 

மதாடமாயெ சடவினிடசத் இல், ஆழந்சான் - முழுனொன் எ-று. 

பண்ணமைகலினமான்்றேராயிரமிரட்டிபாய்மா 

வல்ணலங்களிகல்பானையாயிரத்தறுபத்தொன்பான் 

சண்ணகன்விசம்புபூத்தகற்பகக்த AIS wD 

உண்ணி சிர் தனையபேரூரைம்ப நம்வழ ங்கிணா ன. 

[இதுமுதல் மூன்று பாட்டுகசளால் தமயந்திஃகு 

வீமன் 9 தனங் 10) தல்.] 

-ள். பண் மை -சேணம௰மைக்க, கலீனம் - சடிவாளத் 

ையுடைய, மான் - மு.இிஸரகட்டிய, தேர் ஆயிபம் - ஆயிரடி தேர் 

சாம், இரட்டி பாய்மா - பிரண்டாயிபக் & Deals Wyo, sow 

ண்ல்ஃ பெருமையினையும், அம் - அழ விலையும், கள செருக்கி 

னையுமுடைய, ஈம்-ஈட்ல, யானை ௩பிரத்து அறபக்தொன்பான்- 

ஆயிரத் துறுபக்ிொன்ப a ம ea eG ECR! MAM - டடமகன் 

ச, விசும்பு - தெய்வலோசம், dF — wtb gs, கற்பக உ சருவினோ 

ம் - கற்பக விருட்சங்களுடமன,, மண் - பூமிபினிட ௪ து, இழிக் 

கனைய-வந்தசையொத்ச, பேரூ: ஐம்பதும்-ஐம்பது பெரிய இரா 

லங்களேயும், வடிங்கினான் - கொயிச்தான் எ-று. ஏ 3 சை.(௬௩) 

பொரு இரைப்புணரியின் றபொலங்கொடியனையசெவ்வி 

பபரிவையரிறாப த்தை யா பிரவ லல ரங்கிலாடும் 

வந ழலைப்பவராச்௪ வவா ய்வஃரிதையமெழு நாற்றெண்ம 

 ரிருபதுகோடிசெம்பொனினிதினில்வழங்கனானே. 

இ-ன். பொரு - மோதுகின்ற, இரை - அலைகளையுடைய, 

புண௱ி- திருப்பாற் கடலான த, ஈன்ற-.பெத்ற, பொலம் கொடி- 

இலக்குமியை, அனைய- ௫௪, செவ்வி - அழகையுடைய, அசி 

வலயர் இருபச்து ஐயாயிர வர் - இருப தையாயிரந்சோழிகளும், 

உல் நல்ல, அரங்கில் - சபையில், ஆடும் - ஆடாநின் ற, வரும்- 

வளர்ந்து வருஇன் ற, மூலை - சனங்களையும், பவளம் - பவள தை 

யொச்ச, செம்வாய் - வெந்த வாயினை மூடைய, வனிதையர் எழு 

நூற்று எண்மர் - எழுநாற்றெட்டு நாட்டியப் பெண்களும், இரு



மணம்புரி படலம், ae 

பதுசோடி செம்பொன் - இருபதசோடி செம்பொன்னையும்,இனி 
இினில் - இன்பமாக, வழங்னொன் - கொடுத்தான் எ-று. (௬௪) 

பொழிக திர மணிசெய்கட்டில் |னைமலர்ப்பாயல்பைம்பொ 

னிழைபயில்வண்ணப்பேழைபினியசாக்தாற்றியோடு 

கிழறவழ்ம owt a a HOT GD 50)'9.5),5 BY psos வ, ய்ந்த 

டிவாழுெ எாளிக்கவரி.பின்னவுலப்பிலகல்னெனே. 
(-௱. பொழிக தா-ச9ரண ங்களைப் பொழி ற, மணிசெய்-. 

இரத் தினங்களாற்செய்த, கட்டில் - கட்டிலும், புனை மலாய் பா 

யல் - புட்பசயனமும், பைம்பொன் - பிய டொன்னாத்செய்ச, 

இழைபயில் - ஆபரணங்கள் வைக்கின் ற, வண்ணம் பேழை-அழ 

இயடெ.ட்டிகறாம், இனிய - இனிமையையுடைய, சாம்தாற்தி 

யோடு பால்மாய் வட்டக் ஈடன், ரிழல் தவழஈழளிதவழ்கின் ஈ, 

மணிக்கா” னாழ. — aa சீதின த்தால் விளிம்புசெய்த சண்ணாடிச 

ஞ்ம, கி ப ல்லம- மாத்து க்கால், நூகடவேய்க் ச - மூகடு செய்யப் 

பட்ட, ழக pall - மிகுர்ச ஒளியையுடைய, கவரி- சாமரை 

களும், ளி னா - அய விவைகளை, உலப்புஇல - அள வற்றதவை 

கள், நலன்  மிகாடு சமான் எ-று. ஏ-அசை, (௬௫) 

அல்லிபங்க மிய ரசமிற்! ‘HOS வாழும் 

மெல்லிபல்! avs gory afb, மவொபெலகாற். புல்லி 

மல்லல் ௪ பல்வ ம்ன்மன a Liat பலமா ips 

பெல்லைிலதுபரிமனோ 82 கனிச் தனியிரங்சினாசே. 

இ-௫, அல்லி- உசவிசடையுடைய, அம் - அமூய, சமலம்- 

தாமறரைமலரை, நீங்- விட்டு, அரசர் இல் - இராசமனையில், 

புகுந்து - சேர்ந்து, வாழும் - வாழ்ென் ௪, மெல் இயல் - இலக்கு 

win Bus sus Bleow, பிரியல் ஆற்றா - பிரியமாட்டாச, விழை 
:வொடு- அசையுடனே, பலகால் - பலதரம், புல்வி- அணைத்துச் 

“கொண்டு, மல்லல் - வளம்பொருக்திய, ௮ம்.- அழூய, தெரியல்- 

மாலையணிர் த, வீமன் - வீமராசனுடைய, மனைவியர் பலரும்-ே 

விமார் பலரும், மாழ்ெ- மயல் க, எல்லை இல் - அ சவில்லா ச, 

துயரினோடும் ~ துன்பத்தோடும்,” சீனிச் தனி- தனித் தனி 

யாச, இர.ங்கனொர் - அழுதார்கள் எ-று. ஏ-௮சை, 4 

மெல்லியல் -பண்புத் தொலகப் புறத்துப் பிறந்த அன்மொ 

ழிச்தொகை. ஆத்றா- சவ்வீறுகெட்ட எ திர்மறைப்பெயசெச்சம். 

அருமையாஜோர் பிரியுங்கால் வருச்ச மிகுசலால் இரல்கனெர். 

அ.தினும் இவள் பிரிவு இவக்குமிபிரிதல் போன்ற தென்பார்



#@e- நைடதம், 

எ அல்லியங் சமல நீங்டு யரசரிற் புகுந்து வாழும் - மெல்லியல் 

ழிரியலாற்றா?? என் மூர், (௬௪) 
பெருந்துயருழக் துவாடும்பிணையனார் தம்மைநோக்கி 

விமிந்தபூர் துளவிமீனோன்பின்விரைமலர்க்கோதையேக 

வருந்திழன்னுயிர்த்தெதண்ணீர் மறிகடல்வருந் திற்றோவெ 

திருக் தவர்க்கிறைவனானே கா தமனுற்றினானே. [ன் 
இள். பெருக் துயர் உழந்து -மிகுந்ச துன்பச் இிலலைந் த, 

வாடும் - வருந்துஇன் ற, பிணை அனார் தம்மை -மானையொத்தமவ் 

ஷகயரை, நோக்க பார்த்த, விரி த ~ மலர்க்த, பூ- புட்பத்தை 

புடைய, துளவினோன் பின் - துளச மாலையையுடைய மகாவிஷ 

2 வின் பின்னே, விரை - வாசனைபொருர் திய, மலர் - சாமை 

மலரில் வாசமாயிருக்கன் ற, கோதை - இவக்குமியானவள், ஏக- 

போக, வரு௩ இ - வருச்சப்பட்டு, முன் உயிர்ச் ச-முன்னேபெற்ற, 

செண்ணாீர் - செளிந்ச நீரையுடைய, மறி- புரளாரின் ற, சடல்- 

சமுச்செமொானது, வருந்திற்றோ என்று - வருச்ச முற்நசோ 

Qa ar லு, ௮௬த வாக்கு - அரிய தவத யடையவர்க்கு, இறைவ 

னான - ௮ரசணைை, கோசழன் - கெளதமன், த.த்றினான் - தேற 

Bow ay. (௬௪) 

அன்னையரம்பெலோ தித்தோழியையருவினோக்கி 
யுன்னிஓுமிவண்மேற்கா தலுஎமெனவுரைச்சிலேமா 

லென்னிலுமின்றுதொட்டுமின் ஒயிர்த்தோழியல்லை 

மின் னினாட்கன்னைநீயேவேண்டுவபரிதியெனறார். 

இ-ள். அன்னையா-தாய்மார்கள், அம் - அழகிய, மெல்-மிரு 

துவாயெ, ஒதி - கூட் சலையுடைய, தோழியை உயிர்ப்பாவ்வெ, 

- அருளின் - கிருபையினால், நோக்கி - பார்தது, உன்னினும்-உன் 

ளைப் பார்க்இலும், இவள் மேல் -- இ$சச சமயந்தியின்மீது, கா 

தல் - அசை, உளம் என-உள்ளோம் என, உலரக்லேம்-செரவ். 

அ றிலேம், என்னினும்-அனாலும், இன்று சொட்டும்-இன் gw 

மூ,தலாசவும், இன் - இனிசாயெ, உயிர்த் தோழியல்லை - உயிர்ப் 

, பால்ெயல்லை, மின் ௮னாட்கு- மின்னலையொத்த souk Sse, 
அன்னை நீயே - நீயேதாய், வேண் வெ-வேண்டியவைகளை, புரிதி 

என்றார் - செய்யென்று சொன்னார்கள் எ-று. (௪௮) 
மணம்புரிபடலம் முற்றிற்று, 

ஆ. செய்யுள்-௮௪:௪, 
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மீட்சிப்படலம், 

  

[ இப்படல த்தால் சளமகாராசன் தமயர்தியோடக் தன. 

நகரத்நிற்குப் போதல் சொல்லப்படள்றத.] 

அறு£ர்க்ச மிநேடிலடி யாகிரியவிநத்தம். 

மற்றிவைநிசழும்வேலை மகிழ்வொடு மாமன்றன்பால், 

வெற்றிகொள்குரு நிவைவேல் வேந்தர்சோன்விடைகொண் 

டே, யற்றமில்கேள்விசான்ற வமைச்சரையினி தினோக், 

பிற்றைராளொழுச்சியென்ன விமிழ் முரசறைகவென்றான். 

௫-ள். மற்றிவை- பின்பு இக்காரியங்கள், சிசழும்வேலை- 

ஈடக்கும்பொழு த, மகிழ்வொடு- சந்சோஷத்துடனே, மாமன் 

தன்பால் - விமராசனிடச்தில், வெற்றிகொள் - ஈயத்தைக் 

கொண்ட, குருதி - இரத்தந்தோய்ந் ச, லவ- கூர்மைபொருக் 
திய, வேல் - வேலையுடைய, வேந்சர்கோன் - நளஎமசாராசன், 

விடைகொண்டு ௭௫- உததரவுபெற்றுக்கொண்டுபோய், அற்றம் 

இல் -சோர்வில்லா,ச, சேள்வி- சல்விகள், சான்ற- பொருந்திய, 

அமைச்சை - மந்திரிகளை, இனிதினகோஃ49-இன்பமாசப் பார்த் 

அ, இற்றைகாள் -இன்றைச்தினம், எழுச்சி என்ன - புறப்படுத 

ளென்று yap - சத்தியாநின் , முரசு -பேரிகையை, ௮றைக 
என்றாள் - - அடியுங்களேன்று சொன்னான் எ-று. (a) 

கலி வநத்தம். 

௮ண்ணலங்குரு தி£வலாரசனேவலிற் 

கண்ணகன் ஏ ரசெழுகடலினார்த்தெழ 

வெண்ணிடவிடமிலையென்னசேமிகும் 

மண்ணகவரைப்பெலாமலிக்ததானையய, 

ட-ள். அண்ணல் - பெருமை பொருந்திய, ௮ம் - அழயெ, 

குருதி-இர ச தந்தோய்க் ௪, வேவ் -வேலாயுச ச்சையுடைய, தர 

சன் -ஈ௩ளமகாராசனுடைய, ஏவலில்-௨ ச. தரவினால், கண் அகன் , 

இடமகன் ற, மரசு-பேரிகையானது, எழுகடலீன் - ஏழ்கட 

வின் ஒவியைப்போல, அர். தஎழ - மிகுந்சொலிகக£, எண்-எள் 

ளை, இட -இடுதற்கு, இ_மில்லை என்ன -இ._.ம்இல்லையென் ௪ 
சொல்ல, கேமிகும் - சமுத்திரஞ்சூழ்க் ச, மண்றுசம் - பூமியி



௬(9௭௬ KL SLD, 

னுடைய, வரைப்பு எவ்லாம் - எல்லையெல்லாம், மவிர்,ச - கிச்ச் 
சன, சானையே-சேவைகள் எ-று. (&) 

நிலவுவெண்கவிகைமேனிற்றத்தண்மதிக் 
கலைகிலாக்குவிக் சனூ_ைவ.ரிகால்செய 

மலா் தலையுலசெலாம் பு ரக்குமன்னவன் 

— திலையுலாந்தமனிபத்ே தரிலேறினான். 

- இன். நிலவு - பிரகாசியாகின் ற, வெண்கவிகை - வெண் 

'கொத்றக்குடையை, மேல் -மேலே, நிழதிற - பிடிக்க, தண்- 

'குளிர்சசிபொருகதிய, மதி- சந்திரனுடைய, கலை - சோடசகலை 

சளின், சிலா பிரகாசம், குவிந்தன - குவிர்த தோத்தம்போல், 

கவரி - சாமமைகள்), சகால்மெய - காற்றைச்செய்ய, மலர்தலை 

உலகு எலாம் -பரந்த இடத்தையுடைய உலகமுழுதும், புரகி 

கும்-இரட்டிக்காகின் ற, மன்னவன்-ந ரசன, சிலை - மலைபோல், 

உலாம- உலாவு ஈ, தமனியம் - பொன்னாலாகிய, தேதரில்- 

இரச,ச்தினமீதில், ஏறினன் -ஏறிக்கொண்டான் எ-று, (5) 

FOILED மூரசசண்கறங்குமோதையாறி 

பலன் மசரிடைச் நமேற்மிபாயிற் றில்லை w 

ONT SWE ம்பினி௰டங்கலாவதே 

நிலபிசைபெழுக்துமேனிமிர்ந் த.தாளியே, 

டு-ள். சவிகெழு - சச்தம்பொருக் திய, மூரசுசண் - பேரி 

சையின்கண்ணான து, கறங்கும- ஒலிக்கும், ஒைதையால் -௪த்தத் 

தினால், பொலன் - அழகு பபொருந்திய, முகடு- அண்டமுகடான 

த, உடைக்து - உடைபட்டு, மேல்போயிற்று இல்லையேல் - 

மேலண்டங்களில் போகாமற்போனால், அலர், சலை - பர $ சஇடச் 

சையுடைய, விசும்பினில்-ஆகாய ச தில், அடங்கல்ஆவ?ேச-அடல் 

குவசாவசோ, நிலமிசை - பூமியின்மீது, எழுந்து - எழும்பி, 

மேல் -மேலே, நிமிர்க்ச.-வுயர்$க, தூளி - புழுதிகள் எ-று. 

ஏ - விலவோமட திர்மரை, (௪) 

இருஙகடற்முனை.பிெழுந்தநுண்டுகள் 
பொருங்களிறுமிழ்மதம்பொ மிந்த தில்லையேற் 

க-நங் லப றெ மப்பருகிக்கார்க்குல 

மொருங்கு வான்பொ.தியினுமொ திக்கவொ ண்ணுமே, 
இஸ், இரு - பெருமைபொருக்திய, கடல் தானையின்-சேனு 

oa srs aa, எழுந்ச - எழும்பிய துண்துகள் - நுண்ணிய



மீட்டுப் படலம், ' e a@e 

பொடிகள், பொரும் - சன் டைசெம்யாரின் ஐ, களிது-யானை கள், 

உமிழ் -- கக்காநின்ற, மசம்- மும்மத தசையும், பொழிந்ச த இல் 

வைேயேல் - பொழியாமற்டோனால், கு - கறுத்த, கடல் -௪ 0, 

இரசலச்சை, நளறஎழ “மே பபட, பருகி - முடித்த, கார்ச் 

குலம் - மேகச்கூட்டங்கள், ஒருங்கு - ஒருநூகமாய், வான - ஆச 

யச தினின்று, பொழியிஞம - மொரிந்தாலும், ஒழிக்க ஒண்ணு 

மே--போகக்கூடமோ எ-று. (ட) 

SLT bi, ரமணிச் சூட் .டராவின்மே 
CoB Bove gy i &, தக: உறவா ற்றிஞத்' 
படரிருவிசம்பிவிற்பாய்ர வல்லது 
புடவி2மன் Lh இர் மில gare au aren Op. 

@-a. eit -Nrets gens, So - வீசாநின் த, பருமணீ- 

பருதி தர சங்கள் பெரும் திய, ௬ட்டு- சுடிமசையையடைய, அரா 

வின்மேல் -அதிசேடனமீது, மெ்றிலம்-ரெடிய பூமி, தளச்குத- 

அசைவுர, நின்ற ஆ. நிரல் - இரு5சபடியால், படர் - விரி 
இரு -பெருமைபொரு௩இிய, விசுமபினில-ஆகாயச தில், பாய்ச்ச 

அல்லது - சாவிஎசெனாரனவலலாமல், புடவீமேல் - பூமியின் 

மீது, மிதித்துஇல் - ௩டக்கவில்லை, புரவிவெள்ளம் - கு இிரைக் 

கூட்டங்கள் எ-று, ஏ- ௮௦௪. (௪) 

| புதையிருள் # 0 gn of Gur Suy. ஞ்செ ங்கதி 
ரு தயமால்வரையெ pCa வியி முதிமலான் 

மதிபலலாய்வெயின்மறைத்தல்போலுமாற் 
கதிர்கிலாமுத்தவெண்கவிகையிட்டேேம. | 

இ-ள். புதை -நிறைந்ச, இருள் - இருளை, சீச.துகெடுச் த 
ஒளி Usars gens, பொழியும்-சொரியாற்ன் ற, செம்ச இர்-சூரி 

யன், உசயயால் வரைஎழ - உயர்ந்த வுதமகஇரியிலு இச்சு, ஒளி 

பிழத் தலால் - பிரகாசதசை நீங்குசலால், ம.தி-சந்திரஞான வன், 

பலவாய் - அரேகரூபமாய், வெயில் - சூரியனை , மறைத்தல்போ 

லும் -மறைத் தலையொக்கும், கதிர்நிலா - நிலவுபோற் ஏரணச் 

as SG ற, முத்தம் - மூ.த.இனாந்செய்க, வெள் - வெண்மை 

பொருஈதிய, கவிகை ஈட்டம் - குடையின் கூட்டங்கள் எ-று 

ஆல் -ஏ- அசை, (or) 

ing dni odor a bavort & Siyeniy> | 
குல ழபொரு தீடங்கணார்கொண்டுசூழ்வார 
விழைவர்பூ லையினாவிள Borda Bs 
பொழிமணிச்சிவிகையிற்போயீனாாரோ,



சுடு கைடசம், 

ஒள். மழலை - மழலைச்சொல்லையுடைய, அம்-அழயெ, ச் 

ளையும் - ளிகளும், வளர்ச,௪- சாம்வளர்ச் ௪, : பூவையும்-நாகண 

வாய்ப்புச்ளும், குழை - குண்டலமணிந்ச காதுடன், பொரு 

போர்செய்யாரின ற, தட - விசாலமாபெ, கண்ணார் - கண்களை 

யுடைய சாதியர்கள், கொண்டு - கையித்கொண்டு, சூழ்வர-சூழ்க் 

அவர, இழை.- ஆபரணங்களை யணிந்ச, வளர் - வளர்ந்துவரா 

கின்ற, முவையினள்--னங்களையுடைய தமய தி, இளரிலா-இஎஞ் 

சந்இிரன்போல, சுதிர். கரணங்களை, பொழி - சொரியாகின் த, 

மணிச்சிவிசையில் - மு.ச் நப்பல்லக்கின்ெமீ த, போயினாள் -போ 

ளை எ-று. தரோ- நசை, (௮) 

கதிர்மியடைப்பையுர்கால்செய் வட்டமுந் 

தைமயிரர்சவரியுந தாங் பெல்லை 

வதிர்பு ரற்கிண்கிளிசிலம் ஏடார்ப்பெழ 

மழரபிிமிங்கணாம நங்ம erga uh dA | va (09) i? (இவ் ad! பச க 

இன். கலா பெளங்களையடைய, மணி மாத்தி 

ஞுற்செய்த, அடைபயையும் - தா. பூலப்பையையும்,  கால்செய் 

வட்டமும் லிக்ஜிசளேயும, தைம, மயிர் மயிரை 

முடைய, கவரியம - சாமஸைபகளையும், தால் கும்பல் என 

மெதுவாக, wr Hil — QFIF, குல் சி க்டையடைய, இண் 

கணி- ௫.௦ கி கள், சிலம்பு - சிலம்புஈம௩டனே, ஆர்ப்பு எழு. 

ஆரவாரிக்க, மதா -மதர்சச, அரி-செவ்வரிபரக் ௧, கெமிங்கணுர்2 

நீண்டகண களையடைய மாசர்கள், மருங்கு -பக்கத இல், போயி 

ஒர் -போஞார்கள எ-று. (௧) 

சாந்தணிக்தோங்கெ தடங்மொள்வெம்முலை 

யேர்திமைத்சோ நிபரெண்ணின்மங்கையர் 

பூந்தருகிழலிற்பொன்னனாரெனக் 

கூர் தலம்பிடிமிசைக்குமாங்கொடேடனார். 

இ-ள். சாந்து-சந்சனதை க, அணிந்து - தரிக்சப்பெத்று, 

ஓங்கயெ - உயர்ந் ௪, தடகொள் -விசாலசமைக்சொண்ட, வெம்- 

விருப்பதை ச,தரும், முலை - சன தினிட த நில், ஏந்து இழை. 

ஆபசணவங்களைத சாங்யெ, தோழியர் - பாங்கியர்களும், எண் 

இல் -எண்ணஎவில்லாச, மங்சையர் - பெண்களும், பூ - பூவினை 

யுடைய, ௪௬ கற்பசவிருக்சச் நினது, நீழலில் -கீடூல்ல் வாசம் 

பண்ணுகிற, பொன் ௮னனஞார் என-இவக்குமியையொச்ச அரம்



ந ௨௬ ச | 
மீட் சப் படலம், (௫௬௯ 

ப மாதர்கள்போல, கூந்தல் -புறமபிரினையுடைய, அம் - அழ 

யெ, பிடிமிசை - பெட்டையானையினமேல், குழாங்கொடு- கூட் 
ச ப. « eo * ௪ டகங்கொண்டு, ஏடன் - போனார்கள் எ-று. (௧௦) 

௪ டு ச 1 oF, ச 

* கான்பபின்மரைமலர்ச்சசல்விகா முற 
* 5 ° ச e 8 மான்பயினொக்கிபாமகரபா MLS 

s : . + “Od க 

தேன்ப.பிறெர்விளிபாடத்ேேேரைபிற் 
. a . ் a ry * . 3 

கூன்களுஞஷ்சிதொடுகுறளுஞ்சென்ற.2வ, 

குறு. கான் - வாசனை, பயில் - பொரும் திய, மரைமலர்- 

தாமரைமவளில் வாசம்பண் ஏறுகின் ஈ, செல்வி - vse Awa ew 

வள், சாம் உறும் - இசபரரின்ற, மான் - மான்கள், பயில்- 

கற்காரின் ॥, Cord But - பார்யையையுடைய மாதர்கள், மகர 

யாழிடை- 2ாமீணையினிடத்தில், பேன்பயிம் - சேன்போல் 

Ww Ie! IT But, சிசன்விிபாடட - செெள்விஎ் ன்னு மிரா 

SED AIT, ெபையின் ~ Cami eure, Rs Kyl — OF 

ரும், சிகா! - அவயவங்குறுஇ. வருடன், கு. றஷம்- கள்ளரும், 

சென்ற - போயினர் எ-று. 

கூன், 2: ஐ, குறள் என்பன உடா இணைப் பொறாளவேனும் 

சொல்வாலஃ ரணை யாதலீச் (yk OMT a ப்்வ்ண் (ர ர். (க 5) 

டு பாற. ககர துடைகளை ரு மமப்பல்லியங் 
ச 4 உ ரந . ப! 

SL om தாலெனக்க” ப்ிபார் 0 மழ 
(அ ட 35 hd a we ‘ - . 

OWT TP) EH DRS av SOT LD gol 5 it ர்ரூ ‘pag 

i. 5G ல் பி றிட ட்ட 
4 டதனாடட

ைந கன் ட oot ity ஹு பயிற ஸம ன. 

-ஈ. சொடிகளும் - தஇவசங்கறம், குடைகளும் - கவிகை 

களும், குழும-சு ற்றிவா, பல்இுபம்-கானாவிச வாத்தியங்கள், கடல் 

உடைந்தால் என - சமுத்திரபாடைந்து வருதல்போல, கறங்இ 

ஆர்.ச்.த எழ - குமுறியாரவாரிச்க, வடிகெழு - உடி.ச் சல் பொஞம் 
வைனை வகமவையை ப படம் பதுவை Nn 
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எனகனமக, 

காமம், உறு எனற்பால_.து காமுறு என விகாரப்பட்டு நின்றது. அழ 

இல் இலச்குமியையும் வெனறுராகலின் ' செல்லி காமுறு மான பயினோச் 

Bui’? என்றார். மகரயாழ் ஆவது கால்கை யாழ்களு அளான்று, அதம்கு 

பதினேழு ஈாம்புகள் உள்ளன வென்று இசைழூல்கள் கூறின. ''ஒன்று மிரு 

பது மேசேழ்மேற் பத் துடனே - நின்ற பதினா றேழுகேடுங்காற் -' துன்றாத, 

கால்வகை யாழித்கு சன்னரம்பு செரன்ருாறையே, யேல்வகை நூலோர் வீதி" 

என்ற வெண்பாவானறலிக, சந்தாவ.து - மூன்றடி உயா முள்ளோர். Goer 

வார் - இரண்டடி புயரமுடையோர். ''கு௰ளிருசரடி சிந்து முச்ரேடி”' என் 

அம் யாப்பருல் கலக்சாரிகைச் செய்யுளாலுச் தெரிக,



௬௬௦ நைடதம், 

திம, குருதி - இரச தந்தோய்௩$ த, வேல்-வேலாயுச,தைைையுடைய், 

மன்னர் - ௮ ரசர்கள், சூ.ழ்வர - சூழர்துவா, கிடதகாடு அடைம் 

_ சனன்-நிடதேேச ச்சைச் கோட் சான், நேமி-உல& சையுடைய, 

"வேந்தன் - நளமகாராசன் எற, (52) 

அருமறை மனிவருமமைச்சர்வெள்ளமுக் 

குசைகடற்றுனையுங்குரவர்கூட்ட ம 

முசசொலி.பதிர்குரன் முகிலினார் தததெழ 

வ் ருகிலக்தழுவனையெதஇர்கொண் டார, 

@- அரு - ௮ரிசாகிய, மறை - வேச ச்சையுடைய, முனி 

வரும் - வேதியரும், ௮மைசசர் வெள்ளமும் - மந்திரிகளின் கூட் 

டமும், குரை - சத்இயாகின் ற, கடல் தானையும் - சேனாசமு,த் இர 

மூம், கு.ரவர் கூட்டமும் - பெரியோர்௨ள் கூட்டாமம், (ple pele 

பேரிமையின் சசதமானது, அதழிர்குரல் - அதுர்செனற குரலை 

யுடைய, முடலின - மேகம்போல், ஆர்த்து எம - அஇரவாரிக்க, 

இரு - பெரிய, பிலம் இழவனை-பூமிஃ்குரிய களமகாராசனை, ot Se 

கொண்டார் - எதிர்மிகாண்டார்கள் ௭-.ற. அபோ - அசை, (௪௩) 

அக ரியங்கடல் புடைய ணிந் துரிவிற 

முநிறவற்ற யின் மற் ிபின்னஇற் 

புசைஃமழெரிமரிப்பொன்செய்மாடத்தி 

னலகைநிலாம திதவற்ந க.ரமெய் தினா ன, 

இ-ன், அசழி - இடங்காடிய, ௮ம் - அழகயெ, கடல் - சமுத் 

இரத்சை, புடை அணிந்து - பச்சத்தில் தரித்து, நீல்நிறம் - நீல 

நீறம்பொரு திய, மூகில்கவழ் - மேக தவழாகின் ற, மு.தஎயில்- 

பழமையாகிய மதில், மூற்றி- சூழ்ந்த, இன் ௮ல் - இனிய 

௮ூலின த:, புகை - புகையான து, சமழ் - பரிமளியாறின் ற, எரி- 

மிரகாசம்பொருந் நிய, மணி - இமத தின த தினாலும், பொன் செய்- 

- பொன்னாலஞ்செய்ச, மாடத்தின்-உபரிவகயின் மீது, நசை - பிர 

காசியாகின் ற, நிலா - சந்திரிகையையுடைய, மதிசவழ்-சந் தரன் 

அவழாறின் ற, நகரம் - மாவிட்௧நக7தல க, எய்.இனான் - சேர்ந் 
சான் எ-று. (௧௪) 

பொருவ நங்கங்கைநீரநிறைத் ஓப்பூசுர 

செரிமணிப்பொற்றசும்பேந்்திமுன்வர 

விபைகமழ்செ முந்தொடைவிீமன்மாதொடுர் 

இருவஎர்கோயிலிற்செல்வனெய்்தினான்.



கலி? தான்று படலம். ௬௬௧ 

இ-ள். பொரு௮௬ - ஒப்பில்லாத, கங்கைநீர் - சங்காசலச் 

மை, நிறைத்து பூரித்து, பூசுரர் - வேதியர்கள், எரிழணி - பிர 

காசம்பொருந்திய இரத் தினமழுச்திய: பொன்தசும்பு - பொன் 

ஞற்செய்ச பூரணகும்பத்சை, ஏந்தி - she, முன்வர - எதிர் 

al, விரை - வாசனை, கமழ்- பரிமளியாரின் ற, செழு -செழு 

மையாகிய, தொடை - மாலையையணிந்த, வீமன் மாது ஒடும்-தம 

யந்தியினுடனே, திருவளர் - இலக்குமி வாசம்பண்ணாரின் ற, 

கோயிலில் - அரண்மனையில், செல்வன் - நளமசாராசன், எய்தி 

னான் - சேர்ந்தான் எ-று. (சடு) 

மீட்சிப்படல முற்றிற்று, 

ஆ. செய்யுள் -௮௪௯. 

  

கலிதோன்று படலம். 
[இப்படலத்தால் தமயந்தியின் விவாகத்தைக் கருதிவக்த கலி 

௮வளை ஈளன் விவாகஞ் செய்தானென்னும் பொறாமை 

யால் ௮வனை வருத்தற்கு அவனது ஈகாத்திற்றோ 
aie காலம் பார்த்திருத்தல் சொல்லப் 

படுகின் ற.து.] 

கலி விநத்தம். 

ஈங்கிவனின்னண மிருப்பலானிடைப் 

பூங்கழல்விண்ணவர்போகுமேல்வையிற் 

திங்குறுபபெழி திதுசூழ்வ.ர 

OUT BISA முன்௧கலியடைக்ததோதுவாம், 

௫-ள். ஈங்கு -மாவிர் சமாககரத் இல், இவன் -இந்தகளமகா 

ராசன், இன்னணம் - இவ்வாறு சமயந்தியோடு (மஓழ்ந்.து), 

இருப்ப - இருக்க, வான்இடை - ஆசாயச்இினிடச்தில், பூ- அழ 

இய, கழல் - வீரசண்டாமணியை யணிட் ச, விண்ணவர் - சேவர் 

கள், போகும்ஏல்வையில் - போகுஞ்சமயச்தில், தீல்கு௨று-குற் 

றம்பொருக்திய, படுபழி- படுபழியும், தீது - பொல்லாக்கும், 

சூழ்வர- சுற்றிக்கொண்டுவர, அவர்முன் - ௮க்.௪ச் சேவர்களுச் 

கெதிரில், கலி- சலிபுருடனானவன், அடைந்சது - வந்ததை, 

ஒ.துவாம் சொல்லுகிறோம். எ-று. ஆங்கு - அசை, (௧) 

வந் தவெங்கொடுங்கலி தன்னைவான்பட 

As Braun a BES Gar mp Owen + 
o6



Ber Fir 2 GD Ln தீம், 
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டக் தமில்வவேட்கையாலடைர் துளேனென்றான். 

(-ள். வந்த - எ திரில்வந் ச, வெம்- வவ்விய, கொடு-கொடு 

மையையுடைய, கலிதன்னை - கலிபுருடனை, வான் -செய்வ 

| Cars sn sCnre®, படர் -போடின்ற, இ௩ திரன் - தேவேக்தி 

பான், யாண்டு- எவ்விடத்துக்கு, நீ- நீ, ஏஇன்றாய் என-போகின் 
ரூயென்.றுகேட்க, சந்துஅணி- சந்சன கை யணிந்ச, முல 

சனங்களையுடைய, தமயந்தி - தமயந்இயின த, மன்றல் - கவி 

யாணத்சை, கேட்டு- கேள்விப்பட்டு, அந்சம் இல் - முடிவில் 

லாச, வேட்கையால் - அசையினால், ஆடைந்துளேன் என்றான்- 

வந்தேனென்ரான் எ-று. (<.) 

என்ற SNOW TES Fm emp Mas Padi தியம் 

மன் தலுக்கோ சனிவற் ந 2ங்செனா 

வென்றிவேனிடதர்கோன் னக்குமென்றொாடை 

துன்றிருங்கூந் கலாள்ளூட்டினாபொன்றான். 
இ-ள், என்றலும் -இப்படியென்று சொன்ன வளவில், அம 

ரர்கோன் -சேவேக்கரன், முறுவல் எய்தி-ரிசத., அமன் 

ிலுக்கோ- அந்தச் சலியாணச்திற்காக, சனி. தனியாய், வந் 

சுது ஈங்குஎனா- இவ்விடத்தில் வந்ததென்று, வென் றி-வெற்றி 

பொருந்திய, வேல் - வேலையுடைய, நகிடதர்கோன் சனக்கு - ௩௪ 

மகாராசனுக்கு, மென்தொடை-மிரு துவாகயமாவேயை, அன் த- 

கெருங்யெ, இரு - பெருமைபொருக்திய, கூந்தலாள் - கூந்தலை 

யுடைய தமயக்தி, சூட்டினாள் என்றான் - அ௮ணிந்சாளென்று 

சொன்னான் எ-று. (௩) 

விண்ணவ. ரனைவரும்வெரர்கப்பூர்சொடை 

மண்ணகத்தரசனுக்கணியுமாணிழை 

யெண்ணமுங்கெடுத் தவட்பிரிப்பனீண்டெனாக் 

கண்ணழல்கதுவவெங்கலியுங்கூ றினான். 

இ-ள். விண்ணவர் அனை வரும்-சேவர்கள் யாவரும், வெள்க- 

வெட்கப்பட, பூ தொடை - புட்பமாலையை, மண் ges ee 

னுக்கு-பூலோகத்து ராசனுச்கு, அணியும் - கரிச௪, மாண் 
இழை - மாட்டிமைபொருக்திய வாபரணங்களையுடைய பெண்ணி 

னது, எண்ணமும் செடுத்து - நினைப்பையுவ் கெடச்செய்து, 

அவள் - அவளை, பீரிப்பன் - பிரிக். துவிடுவேன், ஈண்டு எளு- 

இல்விடத்தென்று, கண்௮ழல்கதுவ- கண்ணில்நெருப்புப்பொலி



கலிதோன்று படலம், ௬௬௩. 

ப.றக்க, வெம்சலியும்-வெவ்விய சலிபுருடனும், க. நினான்-சொன் 

னான் எ-று. (௪) 

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி யாசிரிய விநத்தம். 
அருந்த இக்கற்பினல்லாள ரசிஎங்குமரன்றன்னைப் 

பிரிர்திடலிபற்.றிப்பின்னர்ப்பெறுவதுதீமையன் றோ 
விரிந்த நாற்கேள்வியென்னாம்பிறர்மனைவிழையவுள்ளம் [w. 

பொருச் தியதெவன்கொல்கல்லாப் புல்லரிற்புசழின்மிக்கோ 

இ-ள். அருக்கதி- அருசதியையொச்ச, கற்பின் - பதவி 

ரத த்சையுடைய, ஈல்லாள் - தமயக்தி, அரசு இளங்குமரன் தன் 

னை -இளமைபெபொருச் திய ராசகுமானான ௩ளமகாராசனை, பிரி 

இட இயற்றி நீங்கும்படிசெய்து, பின்னர் - பின்பு, பெறுவ.;- 

௮5 சமாசைப் பெற்றுக்கொள்வது, தமை அன்றோ - குற்றமல 

லவோ, விரிஃத-பரஃத, நால்கேள்வி - நூல்விசாரணை, என் 

னாம் -யாத பயனை தரும், பிநர்மனைவிழைய - பிரர்மனைவியை 

விரும்ப, உள்ளம்பொருக்தியது எவன் - மனஞ் சம்மதிக் சது 

என்னசாரணம், கல்லா - படியாச, புல்லரின் - மூடரைப்போல, 

புகழில் மிச்கோய்-£ர் சதியின் மிக்கவனே ! எ-று, கொல்- தமை. 

இனை யனவமரர்கூறவிநகையும்புடைத் துகக்குப் 

புனமலர்க்கோைகல்லார்புணர்முலைகுழையப்புல்லி 

வனை துளெலற்க்கமின்பலா வினையன் மற்றோர் 

நினைவருமின்பமுண்டேனிகழ்த் துதி. 'நிவிமென்றான். 

இ-ள். இனையன - இப்படிப்பட்டவைகளை, அமார்கூ ர 

ேேசவர்கள்சொல்ல, இருகையும் - இரண்டு மையும், புடைத் து 

கொட்டி, நக்கு-சிரிதத, புனைமலர்க் கோநைநவ்லார் - மல.ராவ் 

௮லங்கரிச்சப்பெற்ற கூந்சலையுடைய மாதரது, புணாமுலை- 

கெருங்கயெ முலைகளை, குழையப்புல்லி - குழையும்படி கழுவி, 

வனை - கட்டியிருக்கிற, துகில் - அடையை, கெடிழக்கும்-அவிழ்க் 

தின்ற, இன்பவாழ்வினையன் றி- காமவின்ப வாழ்வையல்லாது, 

மத்ரோர் -வேறுமொரு, நினைவரும் இன்பமுண்டேல் - சினைத் 

ச.ற்கரிய வின்பமுண்டாஇல், நிகழ்த்து இர் - சொல்லுங்கள், நீவீர் 

என்றான் - நீங்களென்று சொன்னான் எ-று. (௬) 

மறைகெறிபிறழக்கூ றுமிவனொடும்வாய்மைகூ றி 

லறநெறிதிறம்புமென்னைவமரரும்விசும்பிற்போனார் 

தெறுதொழிற்கலியுங்காமஞ்சிதைந்துமீதாரவேத 

கெறிமுறைவழுவல்செ ல்லாநிடதகாடதனிற்செ ன்னான்.



௬௬௪ நைடதம், 

இ-ள். மறைநெறி- வேசலழி, பிறழ-மாறுபட, கூறும்- 

சொல்லும், இவனொடும்-இக்கவியினோேடும், வாய்மைகூ றில்-உண் 

மைபேசில், ௮றகெறி- தருமவழி, இறம்பும் என்னா - கெடுமென் 

௮, அமரரும் - தேவர்களும், விசும்பிற்போனார் - மேலுலகைச் 

சேர்ந் தார்கள், சற - கொல்லாநின் ற, சொழில் - செய்சையை 

_யுடைய, கலியும் - கலிபுருடனும், காமம் - விரகமானது, சைக 

து - வாம்புகடந்து, மீகார- அ .இகரிக்க, வேசநெறிமுறை-வேச 

வழியின் முறையான, வழுவல்செல்லா -மாறுபடாத, நிட* 

நாடு அதனில் -சிடதசேச,த்தில், சென்றான் - போனான் எ-று 

மல்லலம்பழனவேலிவளங்கெழுகிட தராட்டி. 

னல்லலுற்றரி திற்செல்லுங்கொடுங்கலியமரர்வேட்ப 

வெல்லையில்வேள் வியா ற்றியருமறைபயில்வோரெங்குஞ் 

சொல்லியபதங்கள்கேட்டுத் தணைப்பதம்பெயர் த்திலானே. 

இ-ள், மல்லல் - வள்ம்பொருந்திய, ௮ம் - அழூய, பழனம்- 

சழணிகளையே, வேலி - வேலியாகவுடைய, வளம்கெழு - செல்வம் 

பொருந்திய, நிட்திகொட்டின் - நிடசதேசச்தில், அல்லல் உற்று- 

துன்பமுற்று, அரிதிந்செல்லும் - அருமையாகப் போகாரநின் ற, 

கொடுங்கலி - கொடியகவியானவன், அமரர்வேட்ப - தேவர்கள் 

விரும்ப - எல்லைஇல் - அளவில்லாத, வேள்விஆந்றி - யாகத் 

சைச்செய்து, ௮௬ - அரிதாகய, மறைபயில்வோர் - வேசப்பிரா 

மணர்கள், எங்கும் - எவ்விடத்திலும், சொல்லிய - சொன்ன, 

பதங்கள்கேட்டு- வேசபதங்களைச் சாதிற்கேட்டு, துணைப்பதம்- 

சன்னுடைய உபயபாதங்களை, பெயர்த் திலான் - எடுச்துவைக்க 

வில்லை எ-று. (=) 

செம்மையிற்றிறம்பல்செல்லாமறைபயில்றுவனாங்கோர் 

கைம்மையைக்கல த்தனோக்கக்களிமகழ்றக்துசெல்வான் 

வம்மினென் தமரர் தம்மைமறையினாற்கூறக்கேளா 

வம்மவோமகமென்றஞ்சியலக்கணுற்றகன்றுபோனான். 

௫-ள், செம்மையில்-ஈன்னெ நதியில், திறம்பல்செல்லா-மாறு 

படாத,மறைபயில் - வேசம்படிக்இன் ற, சிறுவன் - ஒரு பிரம 

சாரி, ஆங்கோர் - அங்கொரு, கைம்மையை - கைம்பெண்ணை, 

கல சல்கோக்க- புணர்தலைப்பார்த்.து, களி-செருக்கையுடைய, 

ம௫ழ்- சந்தோஷம், சறந்து- அதிகரித். து, செல்வான்-போடுன் 

றவன், வம்மின் என்று-வாருங்களென்று, அமரர் தம்மை-தேவர்



கலிதோன்று படலம், சுசுடு 

களை, மறையினால் - வேசத்தினாலே, கூற - அழைச்ச, கேளா-, 

சேட்டு, அமமவோ -ஒ அம்ம, மகம் என்று-யாகமென்று, ௮ஞ்சி- 

ப.பந்து, ௮லக்கண் உற்று - துன்பழுற்று, அகன்று போனான்- 

அப்புறம்போயினான் எ-று. (க) 

௮ ருமறைமுனிவர்யாருமோர்கலத்தார்வமோடும் 

பருகயவாறுசோக்கிச் தீவினைபயச் ததென்னா 

விரைவினிற்சேசறவலோடுமறஹழைமொிகூறும்வேள்விக் 

குரியது சோமபானமெனவுளமுடைந்துபோனான். 

ட-ள். ௮௬- அரிதாயெ, மறைமுனிவர்யாரும் - வேதியர்க 

ளெல்லாரும், ஒர்கலத்து - ஒரு பாசஇிரச்இல், ஆர்வம் ஒடும்- 

ஆசையுடன், பருயெ அறுநோச்-பானம்பண்ணுன்ற நெறி 

யைப்பார்தது, தீவினை பயந்தது என்னா - தமையுண்டாயிற் 

றென்று, விரைவினில் - சக்கரத் இல், சேறலோடும் - போன 

மாத்திரம் தில், மறைமொழி -வேசவசனச்சை, கூறும் -சொல் 

லும், வேள்விக்கு -யாகத்துக்கு, உரியது-உரிச்சானது, சோம 

பானம்என - சோமபானயாகமென்று, உளம் உடைந்து -மனங் 

கலங்க, போனான் - போயினான் எ-று. 

ஓர்கலத்துப் பலருண்ணுசல் வேச சிவாகம விரோத மென் 

பது. ஆயினும் யாச இர்சோமபானம் அ௮வ்வாதருந்தல் விதியாக 

லிற் கலிபுருடன் வழியின் றிக் கலங்கினான் என்க. ஆர்வம்-மிக்க 

விருப்பம். தாமுண்ணுங் கலத் இற் பிறருண்ணற்குப் பொருத 

முூனிவோர், சோமபானஞ்் செய்யுங்காலை மகிழ்வோடு பருகினார் 

என்பார் ('ஆர்வமோடும் பருயெவாறு நோக்கி” என்றார். (௧௦) 

நிழல்சுளிகளிகல்யானைநிடதர்கோன்மகிழ்ச்சிகூரந்து 

பழமறைக்கிழவர்யாரும்பரிவொகெவர்க்துகொள்ள 

விழுநிதிபழனநாடுவே ண்டுபவெறுப்பகாளும் 

பொழிதருபுனலைநீர் தஇிப்போக்கரிதென்னநின்றான். 

ஒள். நிழல் - தன்னிழலை, சுளி-கோபிச்ற, களி-செருக் 

கையுடைய, நல்யானை - நல்லயானையையுடைய, நிடதர்கோன்- 

நளமகாராசன், மஇழ்சசகூர்ந்து - உவகைமிகுந்து, பழமறைக் 

செழெவர்யாரும் - பழமையாகய வேசப்பிராமணர்க ளெல்லாரும், 

பரிவொடு - ஆசையுடன், கவர்ந்துகொள்ள - பெற்றுக்கொள்ள, 

விழுகிதி- மேன்மையாகிய இரவியமும், பழனம் - கழனிகளும், 

நாடு - ஊர்களும், வேண்பெ - வேண்டியவைகளை, வெறுப்ப-



௬௭௭௬ நைடதம், 

- வெறுக்கும்படியாக, நாளும் - நாள்தோறும், பொழிசரு - தத்தம் 
பண்ணுற, புளலை-சலச்சை, நீந்தி- சடந்து, போக்கு௮ரிது 
என்ன - போகுதல் கூடாதென்று, நின்றான்-இருந்தான் எ-று. 

கலைவலானோருவன்பொய்ம்மைகண்டுரையாடனோக்கிக் 

கொலைபழுத்தொழுகுநெஞ்சங் குழைர் தனன்மகிழ்ந்துசெல் 

னலர்முமக்கலாற்றுவையநுண்மருங்குற்பபேதை [வா 

புலவி தீர்ப்பதற்குக்கூ றும்பொய்யெனப்புலர்ர்துபோனான். 

இ-ள், கலைவலான் ஒருவன் - விச்சையில் வல்லவ னொரு 

வன், பொய்ம்மை - பொய்ச்சொல்லை, கட்டுரை ஆடல் - உறுதி 

மொழியாசச்சொல்லு தலை, மோக்க- அறிந், கொலை-சொவ்் 

லுதல், பழுத்து ஒழுகு கெஞ்சம்-மூ இரந்து பெருகாசின் ஈமனம், 

குழைந்கனன் - குழைந்தவனாய், மஒழ்ந்து - சந்தோஷிதது, 

செல்லான் - போடின் றகவியானவன், அலர்-பரக்௪, முலை-சனங் 

களை, சுமக்சல் ஆற்றா - சுமச்சமாட்டா த, ஐயம் - சந்சேகச்சைச் 

சீரும், நண் - நுட்பம்பொருக்திய, மருங்ருல்-இடையையுடைய, 

பேசை-மடந்சையாது, புலவி-பிணச்கை, தீர்ப்பசற்கு-போக் 

குசற்கு, கூறும் - சொல்லும், பொய் என-பொய்யேன்று, புலர் 

து - மனம்வாடி, போனான் - போயினான் எ-று. (௪௩) 

கடிமனையிடங்கடோறுங்கற்புடைமகவிரீட்டங் 

கொடி நெடுவி தியெல்லாங்கடவுளர்விழவு நுன்.று 

(ஈடி.படுகானமுற்றுக்துறந்துளோர்கெருக்கம்யாண்தி 

மடிபிடலரிதென்றெண்ணியல்லலுந்றகன்றுபோனான். 

இ-ள். கடி - சாவலையுடைய, மனைஇடங்கள்தோறும் - வீட் 

பூனிடங்களெல்லாம், கற்புடை - பஇவிர தச்தையுடைய, மகளிர் 

ஈட்டம் - மாதர்கூட்டங்கள், கொடி - கொடிகளையுடைய, நெடு- 

நீண்ட, வீதி எல்லாம் - தெருச்களனை ச்திலும், கடவுளர் விழவு- 

சேவர்திருவிழா, துன்றும் - நெருங்கயிருக்கும், நெடி - சில்வண் 

மகள், படு - உண்டாகிய, கானம் முற்றும்-காடுமுழுவதும், துறந் 
துளோர் - முனிவர்களுடைய, நெருக்கம் - கூட்டங்களுள்ளன, 

(ஆசலால்) யாண்டும் - எவ்விடத்தும், ௮டி. இடல் - அடியெடுத் 

அலைத்தல், அரிது என்று - அருமையென்று, எண்ணி-நினை ச 

அ, அல்லல் உற்று - துன்புற்று, அகன் றுபோனான் - நீங்கிப் 

போயினான் எ-று. | (௧௧)
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ண்ணிச், சென்னிவான் றநடவுதெப்வச் செழுமலர்ச்சோ 

லைபுக்கு, மன்னவ ஸவிழைக்குக் மை யாதென. மனத்தி 

ஹோர்ர்து, துன்னருக் தான் நிம் உற் ரூழ்ச்சியோ டிருக்கு 

நாவில். 

இ-ள். இக்ஈகர் - இர்ச நசரினுடைய, வரைப்பில் - இடத் 

இல், யாண்டும் - எவ்விடத்தும், எய்துசற்கு அரிதுஎன்று எண் 

ணி-போதுதற்குச் கூடாமின்று சினைச்த, சென்னி- தலை 

யான ஈ, வான் சுடவும் - அகாயசையளாவுகற, செய்வம்-செய் 

விசமாயெ, செழு-செழிக,ச, மலர் - புட்பச்சையுடைய, சோலை 

புக்கு - சோலையையடைஈ ௫, மன்னவன் - ௩களமகாராஜன், 

இழைக்குந் தமை- செய்யுங்குற்றம், யாது என - எதுவென்று, 

மன ச இின் லாந்து - மன இலாராய்க்து, தன்ன அரும் - சேரப்ப 

டாத, சான்றிமீதில் - தான்றிமரச்தின்மீது, சூழ்ச்சியோடு- 

ஆலோசனையுடனே, இருக்குகாளில் - இருக்கன் ற காலச்தில் 

எ-று, தான்றி ரிஷித்தம். (௧௪) 

சலிகோன்று படலம் முற்றிற்று, 

Ay செய்யுள் -௮௯௬௩ , 

  

இளவேனிற் படலம். 
[| இப்படலச்தாற் பற்பல வீளையாட்டுச்குரி। இளவேனிற் காலத்தி 

னது சிறப்புச் சொல்லப்பறிின் றது ] 

௮றுசீர்க்கமிநேடிலடி யாசிரியவிநத்தம். 

ஈமதுசெல் கரங்கடோயி னகைமுக வீருக்றுசெய்யுங், 

கமலகாண் மலரைவாட்டும் பனிபினை முழு துவ காய்வா, 

ணிமயமால் வரையின் வெம்போர்க் கெழுந்தென வுலகம் 

போர்த்த, இமிரமேய்ர் துலவும்வெய்யோன் சென்றனன் 
வடபான் மானமனா, 
  

| * பெருங்காப்பியத்ி னிலாகணங் களுள் gory alan இளவேனிற் றப் 
பு£ கூறினார்: வேனில்--வெயில். ௮.து. வன்மை மென்மை பத்றி இளவே 
னில், மூனுவெனில் என இருவகைப்படும். சததிரை வைகாச மாதங்கள் இள 
வேனிழ் காலமும், ஆனி .தடி.மாதங்கள் மு.துவேனிற் பருவமுமாம். இன 
வேனிற் காலத்தை வசந்தருது வென்றும், மூ.துவேனிற் aro sense ஈரீஷ் 
மருது வென்றுகவ் கூறுப வடழாூலார். கால்தொடங்கி மாலையசாவு மொரு 
தன்மையாக்காய்தலின லேனிலாயிற்று. !''என்ழாழ்நின்ற'' என்றார் சிலப்பதி 
காரத.து ஊர்காண் காதையிலும,



௬௬௮ நைடதம், 

இ-ள். நமது - நம்முடைய, செம்சாங்கள் - சிவந்த இரணங் 

கள், சோயில் - பொருந் தினால், ௩கை - பிரகாசியாகின் ற, முகம்- 

மூக ச்துடனே, விருந்து செய்யும் - விருந்துசெய்யாகின்ற, சம 

லம் - சாமரையின, காள் - புதிய, மலரை -- புட்பததை, வாட் 

மம் - வாடப்பண்ணும், பனியினை - பனியை, முழுதும் - முழு 

மையும், சாய்வான் - அழிச்கும்பொருட்டு, இம௰யமால் வரையின் - 

இம௰யபர்வச ச்தில், வெம்போர்க்கு எழுந்கென - வெவ்விசாகிய 

யுச் த ச்திற்கெழுந்கவன்போல, உலகம் போர்ச்ச - உலகத்சை 

மூடிய, இமிரம்மேய்ந்து - இருளையுண்டு, உலவும் வெய்யோன்- 

உலவுகின்ற சூரியன், வடபால் -- வடதுபக்கச் இல், சென் ரனன்- 

போயினான் எ-று. மன் -ஓ- அசைகள். 

உத த.ராயணம் பிரந்சதென்பசாம். கரம் - இரணம். காய் 

வான் - வினையெச்சம். எழுந்த என்பது எழுக்சென விகாரப் 

பட்டுகின்றது. சூரியன் வடபாற் போசல் உச்சராயணம் என 

வும், தென்பாற்போதல் சக்கணாயன மெனவும் சொல்லப்படும். 

காய்வான் எழுந்தென என்றல் தற்தறிப்பணி. (௧) 

இன்றுணைக் கணவர்நீங்கி யிடருறு மடவார் சோர, 

மன்றலிற் கொழுகர்ப்புல்ஓு மடந்தையர் மகிழ்ச்சி கூரச், 

குன்றிடைப் பிறந்ததென்றற் கொழுந்துமுன் போர்த்த 

தேமா, மென்றவிர்ப் போர்வை போர்த்து வேனில்வக்திது” 

த்ததன்றே, 

இ-ள். இன்துணை - இனியதுணையாசிய, சணவர் - சொழு 

ஈரை, நீங்கி - பிரிந்து, இடர் உறும் - துன்பத்தை யடைகின் ற, 

மடவார் -மாதர்கள், சோர - சோர்வையடையவும், மன் ஈலில்- 

விவாசத்தின்௧ண், கொழுார்ப்புல்லும் - கணவரைச் சமழுவும், 
மடந்தையர் - மாதர்கள், மடழ்ச்சகூர - மடுழ்ச்சியையடையவும், 

குன் நுடுடைப்பிறந் ச - பொதியமலையி லுற்பவித2, சென்றல் 

கொழுக்து-இளந்சென் றற்காற்றை, முன் - முன்னே, போர்த் ச- 

போர் ச. தகச்கொண்ட, தேமா. தித் இப்புப்பொருந்திய மாம ரத்தி 

னது, மெல்தளிர் - மெல்லியசளி. ராகிய, போர்வை போர்த் த- 

வச்திர.ச்தைப் போர்த்துக்சொண்டு, வேனில் - வேனித் காலமா 

னது, வந்து உறுத்தது-வந்து தங்கெது எ-று. அன்று -ஏ- 

Bj OF SO. 

மாசவி கொடியெடுப்ப, சாவும் கானமும் மலரேந்தச்சென் 

னவனுடைய பொதியிற் றென்றலோடே அ௮ம்மன்னவனுடைய



இள௱வேவிற் படலம், ௬௬௯ 

கூடனகரின் சட் புகுந்து சாம் மகழுந் துணைகணைக$ை 2 தழுவு 

விக்கும் இனிய இளவேனிலென்னும் அரசன் என அடியார்க்கு 

நலலார் உரைச்சதும் அறியச்சக்கது. (&) 
கள்ளுயிர் த் தலருமுல்லைக் கடிமுகை முறுவரோன் ற, 

வளளிதழ்க் குவளையுண்கண் மலர்ந்துமாந் தளிர்மேன்கை 

யாக், இள்ளைமென் குதலைசாற்றிக் இரொளி வண்டுபாணா 

தீ, கெள்விளி பாட வேனிற் றிருமகள் சிறந்தாஎன்றே. 

டு-ள். கள்உயிர்த்து-தேசனைத்தந் து, அலரும் - மலருஇற, 

முல்லை - முல்லையின து, சடி.- வாசனைபொருக்திய, முகை-அரும் 

புகளாயெ, மூ.றுவல்சோன் உ- பற்கள்தோன் ற, வள்இதழ்- கூர் 

மையாகிய இசழையுடைய, குவளை - நீலோற்பலக்சளாகிய,௨ண் 

கண் -மையுண்டசண்கள், மலர்ந்து-விழித்து, மாசளர் - மாந்து 

ளிர்கள், மெல் - மெல்லிய, கை -கையாக, ஆர்.- gre s, Bon ton- 

இளிப்பிள்ளேயின் மொழிகளாகயெ, மெல் மிருதுவான, கு.தலவே- 

குசலைச்சொற்களை, சாத்றி-பேசி, செரொளி- விரிந்த வொளி 

யையுடைய, வண்டு - வண்டுகளே, பாண் -பாணர்சளாக, தெ 

ள்வினியா௨-தெளிவாகய விளியென்னும் இராகதமைப்பாட, 

வேனில் திருமகள் - வேனிற்காலமாகயெ பெண், சிறந்தாள் - பொ 

விவையடைக்தாள் எ-று. ௮ன்று-ஏ.-- அசைகள். (a) 

பூசல்வண்டார்ப்பவேனில்போக் தமைகுயில்கள் கூறப் 

பாசிலையுகுத்ததேமாபைந்தளிரீன்றதோற்றம் 

மாசுறுதுகலை£ த் துமசழ்கா தம்வரவுகேட்டுக் 

கோசிகச்செம்பொனுடைகொம்பனாரசை த்தல்போலும். 

இ-ள். பூசல் - போர்செய் தலையுடைய, வண்டு - வண்டுகள், 

ஆர்ப்ப - ஆ.ரவாரிக்க, வேனில் - வேனிற்சாலம், போந்தமை-வக் 
சீதன்மையை, குயில்கள் கூ.ற- சோகிலங்கள்சொல்ல, பசுஇலை- 

பழுட்பிலைகளை, உகுச்,ச- உதிர்ச்,ச, தேமா- தித்திப்பு மாமரங் 

கள், பைந்சளிர் - பசுமைபொருந்திய தளிர்களை, ஈன்ற தோற் 

தம் - பெற்றகாட்டியான ஐ, ம௫ழ்கர் தம்வரவுகேட்டு - புருடர்களு 

டைய வரவுகேட்டு, மாசுறு - குற்றம்பொருந்திய, துலை - வத 

இரத்தை, நீத்து - நீக்கு, கோடிகம் - பட்டாகிய, செம்பொன்- 
வெந் தபொன்னாற்செய்ச, ௮டை- வத்திர.தன,௪, கொம்பு௮ஞார்- 

பெண்கள், ௮சைச்சல்போலும் - கட்டிக் கொள்ளு தலை யொச் 

கும் எ-று. (௪



௬௭௦ நைடதம், 

வானுயர்சோலைதோறுமுருகுவாய்மடுக் துவிழுந் 

தேஜனொசசரும்பும்வண்டும்பு தி துண்டுதெவிட்டி யார்ப்பக் 

கானமர்குழலினார் தங்கணவர்பாற்புலவிதீ.ர 

வேனில்வேட்குலகம்யாவும்விழவயர்ந் இிட்டவன்றே, 

இ-ள். வான் - அகாயச் இல், உயர் - உயாக்ச, சோலைசோ 

றும் - சோப்புகள்தோறும், முருகு -தேனை, வாய்மடுத்து - வாய் 

வைத்த, விழும் - விரும்பும், சேன் ஒடு- பெண்வண்டெனே, 

சுரும்பு- ஆண்வண்டும், வண்டும் - கருவண் கெளும், பு.திதுண்6- 

விருந்துண்டு, செவிட்டி - தெவிட்டெடுச்து, ஆர்ப்ப - ஆரவாரிக் 

ச, கான் - வாசனை, அமர் - பொருந்திய, குழலினார் - கூந்தலை 

யுடைய மாதர்கள், தம் - தங்கள், கணவர்பால் - புருடர்களிட ச் 

இல், புலவி$ர - பிணக்குகள்கீங்க, வேனில் - வேனிற்காலத்துக் 

குரிய, வேள் - மன்மசனுச்கு, உலகம் யாவும் - உலகங்களெல் 

லாம், விழவயாந் இட்ட- திருவிழாவைச் செய்சன எ-று, அன்று- 

ஏ-அசைகள். | (௫) 

குன்றிடைப் பிறர்ததென்றற் கொழுந்துமேற் படாந் 

ததன்மை, துன்றிருட் பிழம்புசிக்குங் கனைகதிரச் சடரோ 

யை, தன்றுணைக் கேள்வனீங்கி வடபுலஞ் சார் தலோடுந், 

தென்றிசை யணங்குமாழாந் அயிர்த்த.து இவணுமாதோ, 

இ-ள். குன் றுஇடை - பொதியமலையினிட ச திலே, பிறக் ௪- 

உண்டாயெ, தென்றல்கொழுந்து - இளந்சென்றற்காற்று, மேற் 

படர்ந்சசன்மை-பூமியின்மீது பரவிய தன்மையான ௯, துன் று- 

நெருங்கெ, இருள் பிழம்பு - இருட்கூட்டததை, சக்கும் - கெடுக 

கும், கனை - மிகுந்த, கதிர் - இரணங்களையுடைய, சுடரோன் 

ஆய - சூரிமனாய, சன்துணை - தனக்குத்துணையாகிய, கேள் 

வன் - புருடன், நீங்கு- சன்னை கீங்கி, வடபுலம் - வட இசையா 

இய (பெண்ணை), சார்சலோடும்-௮டைந்ச மாச்இரத்தில், சென் 

இசை அணங்கு - செற்குச் தஇச்காகெய பெண், மாழாக்து - wwe 

தி, உயிர்ச்சத-பெருமூச்சு விட்டசை, சிவணும் - ஓக்கும் எ-று. 

தென்றிசை அணங்கென் ஈமையால் வடபுல வணங்கென் 

றுங் கொள்ளப்பட்டது. உச்சராயணத்து இளவேனிலில் தென் 

காற்று வீிரியதைச் சகதிணாயன மகளின் பெருமூச்செனக்குறித் 

தமையால் இத தற் தறிப்2பற்ற அலங்காரம். (௬)



இ. வேனிற் படலம், ௬௪௭௧ 

பன்மணிவரன்றிச்சாரற்பானிறவருவதாமுர் 

தென்வரையினிஅினீன்றபுனிற்றிராக்குழவித்தென்றல் 

கன்னலஞ்சலைககைம்மாரன்கா தலர்ப்பிரிக மாத 

ரின்லுயிர்படுப்பமீவண்டி.யியற் பியபாரவையாமால். 

இன், பலமணி - பலரத்தினங்களை, வரன் தி - வ௩ரிக்சொ 

ண்டு, சாரல் - பச்க,தஇல், பால்றிறம் - வெள்ளைநிறமாகிய, அருவி 

தாழும் - அருவிகள் பசயப்பெறா, சென்வரை - பொதியமலை, 

இனிதின்ஈன் ற - இன்பமாசப் பெற்ற, புனிழ. இளம் - மிகவுமி 

ளமைபொருந்திய, குழவிச்தென் ரல் - இளர்சென்றற்காந்று 

னது, கன்னல் - கரும்பாகிய, அம் - அழகிய, ரசலைச்கை - வில் 
லப்பிடிச2: கையையுடைய, மாரன் - மன்மதனுனவன், காத 

லர் - மாயகர்களை, பிரிட்க - நீங்கிய, மாதர் - மாசர்சளின், இன் 

உயிர் - ணிய உயிர்களை, படுப்பவேண்டி - பிடிக்க விழைக்து, 

இய ்றிய-வரவிட்ட, பார்வைஆம் - பார்வை மிருகமாகும் எஃறு, 

பார்வையென்பது மிருகங்களைப் பீடிச்ச அவ்வவ்வின ¢ Bev 

ட ஓன்றை வளர்த்து வைப்பசாம். இ. உவமையணி. (cr) 

விண்டொடர் பொறும்பர்மீ நாறும் விரைகமழ் போ 

- இல்விழ்ற்து, வண்டினங் முடைஈதுபாட மகரர்த மெழுந்த 

தோற்றங், கொண்டல்கண் பூிக்குக்ே மாங் குயிலினம 

ழைப்பத் தோன்றுர், திண்டி.ஐ லஈங்கன்சேனா பராகமொத் 

இருர்கதன்றே, 

இ-ள். விண்சொடர் - ஆகாயத்சையளாவாரின் ற, பொதும் 

பாதோறும் - சோலைகள்தோறும், விரை - வாசனை, கமழ் - பரி 
மளியாகின்ற, போதில்வீழ்ந்து - புட்பத் இலீறங்கி, வண்டுஇனம்- 

வண்டுக்கூட்டங்கள், குடைந்து - மூக்கனாலுழுது, பாட - பண் 
ணைப்பாட, மகரந்தம் - மசரந்சப்பொடிகள், எழுந்ச தோற்றம்- 

எழும்பிய சாட்சியான ௮, கொண்டல்-மேகங்கள் , கண்படுச்கும்- 
சி.சி திரைசெய்யும்படியுள்ள, தேமா - இ.தஇட்பு மாமரச்திவிருச் 

இற, குயில்இனம் - சூயிற்கூட்டம், அழைப்ப - கூப்பிட, தோன் 

டும் - வந்த, இண் இறல் அங்கன் - மிகுந்த வலிமையையுடைய 
'மன்மதனது;, சேனாபராகம் - சேனையீனின் ரெழும்புறெ புழுதி 

யை, ஒ.ததுஇருக்சது - ஒப்பாகி யிருந்தது எ-று. (௮) 

காபெரிமணியிற்செய்தக திர்முலைமகளிர் கூந்த 

லாய்மல 'நகுச்தல்2போலக்குயில் குடைர் தாடவீழ்ர் த



௬௭௨ நைடதம், 

சேயமென்போதுபோர்த்ததிருவரீணிலங்கள்யாவும் 

பாயலிற்படுத்தசெம்பொற்படாமெனவிளங்குமன்றே. 

(-ள். காய் - கொளுச்சாகின்ற, எரி- நெருப்பையொத்ச, 

மணியின்செய்த -இரத்தினததினார் செய்ச ஆபரணத்தினத., 

கர் - பிரகாசம்பொருந்திய, மூலை - தனங்களையுடைய, மகளிர்- 

மாதர்கள து, கூ.ந்தல் - அளகபாரமான து, ஆய் - ஆராய்ந்த, மலா 

உகுச் சல்போல - புட்பச்சை உதிர்த்தல்போல, குயில் - கோகி 

லங்கள், குடைந் துட - கோதிச்கூவ, வீழ்க ச - விழுந்த, சேய- 

சிவந்த, மெல் - மிருதுவாகெய, போது - புட்பங்கள், பேராத்த- 

மூடப்பெற்ற, சருவின் - மரங்களின து, நீள்கிலங்கள்யாவும்-நீண் 

டரிலங்களெல்லாம், பாயவில் - சயனத்தில், படுதச- விரித்த, 

செம் - சிவந்த, பொற்படாம்என - பொன் வத்திரத்தைப்போல, 

விளங்கும் - பிரகாடிக்கும் எ-று அன்று - ஏ- அசைகள், (௯) 

தாழ்சனைபூச்தமென்பூர்தண்ணறுஞ்சுண்ணமாடி 

வீழ் துணை வரு தனோக்இப்பு தக்கடி மேயதென்னா 

யாழிசைமிடற்றசெங்கட்கருங்குயிலினி திணூடிக் 

கோழரைக்குமரிவாழைக்குரு த்திடையொளித்ததன்ே, 

இ-ள். தாழ் - வளைச்சு, சினை - களைகளில், பூசித - மலர்ந்த, 

மெல் - மிருதுவாகய, பூ - மலர்களினது, தண் - குளிர்ச்சிபொ 

Ge Sw, ஈறு - வாசனையையுடைய, சுண்ணம்அடி - மகரந்தப் 

பொடியில்வீழ்ந் து, வீழ் - விரும்பாரின் ௦, துணை - தலைவனாகிய 

ஆண்குயிலானது, வருதல்கோக்கி- வருகிறதைப்பார்த்து, புதுச் 

கடி - புதுமண ச்ச, மேயதுஎன்னா - அடைந்ததென்று நினைக் 

து, யாழ்இசை - வீணையினிசையையொச்த, மிடற்ற - கண்டத் 

இனையும், செங்கண் - சிவந்த கண்களையுமுடைய, கரு - கறுத்த, 

குயில் - பெட்டைச்குயிலான து, இனிதின் ஊடி - இன்ப s Heo 
லேபிணங்கு, சோழ் - செழிப்பாகெய, அரை - அரையையுடைய, 

குமரிவாழை - இளவாழையின௮, குறாத்துஇடை - குருசத் தினி 

டத்தில், ஒளித் சது - ஒளித்துக்கொண்டது எ-று. 

புதுக்கடி என்ப தில் - நூதனஷிவாகம் என்பதும் புதியவாச 

னையென்பதுஞ் சிலேடையாற் பெறப்பட்டமையால், அதுகண்டு 
பெட்டைக்குயில் ஊடியதாம் எனச் சொள்க, (௧0) 

இளவேனிற்படலம் முற்றிற்று, 
ஆட செய்யுள் - ௬௦௩ 
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போ. துகொய்படலம். 
ஷ் 

a. 

[Dives sro ATES SH HOTT ஆடவரும் மாச 

ரும் லீலையோடு மலர்களைக் கொய்தல் 

சொல்லப்படுெ ற_த.] 

கலி விநத்தம். 

இன்ன கன்மையவின்னிளவேனில்வா 
யன்னபொன்னகராடவர்யா வரும் 

பொன்னவாமுலைப்பூவையர் த ம்மொடும் 

துன்னுகாண்மலரச்சோலைசென்றெய்்திஞா. 

இ-ள். இன்ன தன்மைய-இ,ச்சன்மையவாயெ, இன்-இளி 

மையாகிய, இளவேனில் வாய்-வசந்ததாலத்தினிடச்தில், அன்ன 

பொன்னகர் - அந்த ஈசரச்திலுள்ள, அடவர் யாவரும் - புருடாக 

ளெல்லோரும், பொன் -தேமலானது, ௮வாம் - விரும்புகின் ஈ, 

முலை - சனங்களையுடைய, பூவையர் தம்மொடும் - தங்கள் மங 

கையரோடுங்கூட, துன்னும் - நெருங்யெ, மாள் மலர் - அனற 

லாக் ௪ மலர்களையுடைய, சோலை ௯ பூஞ்சோலையை, சென்ழு- 

போய், எய்திஞா- அடைந்தார்கள் எ-று. (௧) 

உள்ளங்கொ ண்டாரிவரென்றுணா த் இடப் 

புள்ளவாங்கணைவேளிடைப்போ தல்போ 

லள்ளிலைச்செழுஞ்சோலையிலன்பரைக 

கள்ளுண்கோதையா்கைப்பிடி தே தனர். 

|பெண்கள் கணவரைப் பிடித் துச் செல்லல்.] 

இ.ள், உள்ளம் - எங்கள் மன ச்சை, கொண்டார்-௮பகரிச 

துக்சொண்டார்கள், இவர் என்று-இவர்களென்று, உணர்த் திட- 

௮.றிவிச்ச, புள் - வண்டுகள், அ௮வாம் - விரும்புகின் த, கணை- 
மலர்ப்பாண ததையுடைய, வேள் இடை - மன்மதனிடத் இல், 

போதல் போல் - செல்வதுபோல, அள் - நெருங்கிய, இலை-இலை 
களையுடைய, செழு-செழித்ச சோலையினிடத்இல், அன்பரை- 

கணவர்களை, கள் உண் - தேன்பொருந்திய, கோசையர் -மாவை 

யையணிந்த மங்கையர்கள், கைப்பிடித்து - கையிற் பிடித்துச் 

கொண்டு, ஏடனொர் - போனார்கள் எ-று,



௭௧௬ OGL SID, 

் கள்ளரை அரசரிடத்துப் பிடிச் துக் கொண்டுபோய் அவளு 

ணேக்கலெக் காச்குவது போல ஆடவரைச் காமனுக் இெக்காக்கு 

தற்சென்ச. (2.) 
அ௮ணங்குநோய்செயுமைந்துமலரெனிற் 

கணங்கொள்போதுகஞலியபொங்கர்வாப் 

மணந்துசெல்வதையன் றிமணந்தவர்த் 

,தணந்துசெல்லுந் தருக்னெர்யாவரே, 

[சோலைக்க னுள்ள மலர்களின் @puyé & re.) 

இ-ன். ஐந். த மலா் - ஐந் ௨ மலாசளே, அ௮ணவங்கு - anes 
மாயெ, நோய் - துன்பத்தை, செய்யும் எனில் - செய்யுமேயாமா 

லை, கணம்சொள் - கூட்டங்கொண்ட, போது -மலா்கள, ௧௯ 

லிய - நெருங்கிய, பொங்கர் வாய்-சோலையி னிட,ச்தில், மணட்து- 

கூடி, செல்வதை யன்றி - போவதை யல்லாமல், மணநக்தவா- 

கூடினவர்களை, தணந்து- பிரிந்து, செல்லும் - போடன்.ற, ௧௬௧ 

கினர் - செருக்கையுடையவர்கள், யாவர் - எவர்கள்! [ஒருவரு 

மில்லை] எ-று. ஒ-௮சை. (௧) 

இருவனார். தங்குழா த்தொடுசென்ற த 

னரிவைபஞ்சடியிற்றென்றறிகிலான் 

வரைகொண்மார்பிலுதை ச சமலாடி. 

புரைவ$தெனகோக்னென்போ௫ன்றான். 

[ஆடவ ஜொருவன் சுவடுகோகூச் சேறல்.] 

(-ள். திரு அஞார்தம் - இலகச்குமியையொச்,ச பெண்கள 

டைய, குழாத்தொடு- கூட்டத்துடன், சென்ற கடந், சன்- 

தன்னுடைய, ௮ரிவை -நாயஇயின த, பஞ்சு - செம்பஞ்சுக் குழ 

ம்பூட்டிய, ௮டி-பாதமான ௪, இற்று என்று- இன்னசென்ற, 

அறிலொன் - அறியாதவொருவன், வரை - மலையை, கொள்- 

உவமை சொண்டிருக்கின் ற, மார்பின் - சன த மார்பினிட த்.இில் 

உசைத்த-உதைச்ச, மலரடி - தாமரை மலர்போன்ற பாதச் 

குறியை, புரைவது- ஒச்.இருப்பது, ஈது என -இந்,ச அடிக்கு றி 
யென்று, நோசக்ென் - பார்த்தவஞய், போகின்றான் - செல் 

இன்றான் எ-று, (௪) 

மையுகூந்தலொர்மங்கையசோடனி 

- லெய்துருதுயர்போ தனையேறுபு



போதுகொய் படலம், ௨௬௭௭௪ 

ககொய்ழுமென்று கு Db BOM FQ ஞ 

செய்பபோ துசினை தொறுமபூ கதே, 

[மங்கைப ரடியால் அசோகு மலர்தல்.] 

இ-ள். மைய கூந்தல் -கறு்.ச கூட் தலையுடைய, ஜாமங்கை- 

ஒரு மங்கையான வள், அசோூனில்-அசோக ws sé of த தில், 

எய் தருது - அடையக் கூடாமல், உயா் - உயாத்திலுள்ள, 

போதினை -மலரை, ஏறுபு-ஏறி, கொய்தும் என்று - பறிப்போ 

பென்று, குறித்து -நினைச்து, அடி வைச்தலும் - பாசத்தை 

வைச்சமாதச்திரசஇில், செய்ய- சிவந்த, போது- பூக்கள், சனை 

சாறும் - இளைகள் தோறும், பூ.ச,ச - மலரக் சன எ-று. (௫) 

கோத்தமேகலைக்கோதையர்கோக்கலிற் 

பூத்கதொசிர் க திலகமென்போஇனிற் 

ஹேத்துவிக்கமாகெள்விளிவண்டினம் 

பார்திதகண்ணிழல்பாய்ர்தனபோலுமே, 

. [மங்கையர் நோக்கால் மஞ்சாடி மலர்தல்.] 

ஓள். சகோச்த-கோவையிட்ட, மேகலை - மேகலாபாணத் 

தையுடைய, கோதையர் -மங்கையர்சள், நகோச்சவின் - பார்த்த 

வளவில், பூச்து - மலர்ந்து, ஒ௫ந்ச - வளைந் ச, திலகம் - மஞ்சாடி 

மரத்தினுடைய, மெல் -மிருதுவாகய, போதினில் - மலரில், 

தேம் துளிச்கு-தேனினது துளிக்கு, ௮மர்-பொருந்திய, செள் 

விளி- தெள்விளிராகசை சப் பாடுகன் ச, வண்டு இனம் - வண் 

சிக்கூட்டங்கள், பார்தச- பார்தத தாயெ, கண் - கண்களினுடை, 

ய, நீழல்-சாயல்கள், பாய்ந்தன போலும்-ப.ரவினபோலும் எ-ு. 

காசுலாமுலைக்கன்னியாபுல்லலும் 

பாசிலைக்குரவீன்றபைம்போ இனின் 

மூசுவண்டினமொய்த்ததுவெம்முலைப் 

பூச்கானம்பொறித்ததுபோதுமால். 

(பண்கள் தழுவப் பூதச குராமாச் Anuy.| 

இ-ள். காசு உலாம் - இரச இினாபரணங்கள் தவ்கமெ, முலை- 

 சனங்களையுடைய, கன்னியர் - மங்கையர்கள், புல்லலும் - தழு 

வின வளவில், பசு இலை - பசுமைபொருந்திய இலைகளையுடைய, 

குரவு-குராமரமானது, ஈன்ற-பெற்ற, பைம்போதஇனில்-பசய



Mir BT நைடதம். , 

மலரில், மூசு - மெருங்கிய, வண்டு இனம் - வண்டுக் கூட்டமான 

து, மொய்ச்சத-மொய்ச்துக்கொண்ட த, வெம் - விருப்பத்தைக் 

கொடுக்கன் ந, முலை - சனங்களில், பூசு - பூசப்பட்ட, நானம்- 

கத்தூரி, பொறிச் சதுபோலும் - பூசியது போலும் எ-று. (௭) 

வஞ்சிநண்ணிடைமாதர்மிதித்தலிற் 

செஞ்செவேதவிரீன்மசெயலைக 

பஞ்செஞ்2தடிதோய்ர சவரக்கெறி 

பஞ்சியு ண்டொளிர்பான்மைகடுக்குமே, 

[மாதர் மிதிக்க மலர்ந்த சோன் மாட்சி] 

ட-ள். வஞ்சி-கொடியையொச்ச, நண் - நட்பமாகிய, இ 

டை --மருங்கையுடைய, மாதர் -மடவார், மிதித்தலில் -மிதித 

அலினால், செஞ்செவே- செம்மையாக, தளிர்- தளிர்களை, ஈன் ற- 

மம்.௪, செயலைகள் - அசோக விருக்கங்கள், ௮ம் - அழகிய, செம்- 

சிவர ச, €றடி - அம்மடவார் சிற்றடியில், சோய்க் ச-பூசிய, அரக் 

௬௪ றி-செந்நிறச்சை வீசாறின் ற, பஞ்ச-செம்பஞ்சியை, உண்டு- 

சம்மிடதச்இற் கொண்டு, ஒளிர் - பிரகாசிக்கின்ற, பான்மை-சன் 

மையை, கடுக்கும் - ஒச்கும் எ-று. (௮) 

௮, ரவமேகலையாயிழையார்க்குயர் 

கு. ரவம்பாவைகொடுத்தகொழு திமென் 

முருகுலாமளனிமொய்த்தகடம்பினம் 

பரிவிடைவெண்பர் துகொடுத்தவே. 

[அரிவையர்ச்குக் குராமாமுூம் கடம்பு மளிஃத கொடை கூறல்.] 

இ-ள். ௮ரவம் - சத தியாரின் ற, மேகலை - மேகலாபரணத் 

நசையுடைய, ஆய் இழையார்க்கு-மாதருக்கு, உயர் - உயர்ந்த, 

குரவம் - குராமரங்கள், பாவை காயாகய பதுமைகளை, கொ gs 

த - கொடுத்தன, கொழுதி-கோதி, மெல் - மிருதுபொருக் திய, 

முருகு -சேனினிடச்தில், உலாம் - உலாவுகின் ற, அளி - வண் 

டுகள், மொய்த்த. நெருங்கிய, கடம்பு இனம் - கடப்ப மரங்கள், 

ப்ரிவின் - விருப்பச் துடனே, ஆட - ஆட, வெள் - வெண்மையா 

கிய, பந்து - காயாயயெபந்சை, கொடுத்த-கொடுச்சன ௭-து. () 

மாங்குயிற்குரல்கேட்டுமலருருக் 

கோங்கமா தர்குதலையைக்கேட்டலுந் 

தேங்கொள்போதுசனைகொறும்பூச்சலா 

arms Gade Cun Ruler tue



போதுகொய் படலம், ௬௯௭ 

[குயிற்குரலுஃகு மலராச்கோக்கு ரூ.கலைகேட் டலரர்தமை.] 

இ-ள், மா-மாமரச் இலிருக்கிற, குயில்குசல் - குயிலின் குர 

லை, கேட்டு-கேட்டு, மலர் உர -மலராச, கோங்கம் - கோங்க 

லிருகூமானத, மாதர் -மடவாருடைய, குதலையை- குசலைச் 

சொல்லை, கேட்டலும் -சகேட்டவளவில், சேம்கொள்-தேளைக் 

கொண்ட, போது -புட்பங்களை, னைதொறும் - இளைகள்தோ 

லும், பூ. ச்சலால் - புட்பித்சலால், ஒங்கு- அவ்விடத்தில், அதற 

கு - அம்மடவார் சொல்லுக்கு, குயில் நர்ப்பது - குபில்கூவுவ த, 

இணையோ - ஒப்பாகுமோ (௮கா.த) எ-று. (40) 

சாவிலன்புடைக்காளையொர்தார் குழற 

பூவைகண்ணுறுபூக்நுகண்மாற்றலு 

மாவியென்னவருகுறைமாற்றவள் 

காவியங்கட்கடைகள் இவர் 5. 

[சக்களத்தி அன்பால் பெண்ணெருழ்தி பிணங்கல்.] 

௫-ள். காவில் - பூஞ்சோலையில், அன்பு உடை - தசையை 

யுடைய, சாளை - மாயகனானவன், ஓர் - ஒரு, சார் - மாலையணிக் 52 

குழல் - கூந்தலையுடைய, பூவை-மனையாளது, சண் உறு - கண் 

ணிலேபடிக்ச, பூந்துகள் - மகரந்தப் பொடியை, மாத்றலும்- 

துடைச்சமாச இரத்தில், ௮வி என்ன - சன்னுயிரைப் போல, 

அருகு உறை-பக்கத் திலீருக்க, மாற்றவள்-சக்கள த தியினுடைய, 

சாலி-நீலோற்பலச்சை யொசக்சு, அம்-இுழகிய, சண்கடைகள்- 

கடைக்கண்கள், சிவந்த - சிெவந்சன எ-று, 

சன்கணவன் சச்கள சத்தியிடச்தி னன்பினன் என்றறிந்து 

கோபித்தாளென்க. பூந்துகள் மாற்றலாகய காரண மோரிடச் 

அம் கண்டெச்தலாயெ காரியம் மற்றோரிடத்தும் கூறலால் 

தோடர்பீன்மையணி. (sa) 

வாககுவிற்சைவரைபுரை தோளினன் 

தேங்கொள்வண்டு தளைப்பவடுிவுறுங் 

கோங்கரும்பினைகோக்கியொர்கோல்வளை 

விங்குவெம்முலைகோக்கலும்வெள் கினாள். 

[இதுமுதல் மூன் றுபாட்டுக்கள் கிரயாட்டையுரைத தல்.] 

இ-ள். வாங்குவிள் - வளைந்சவில்லை, கை - கையிலேயுடைய, 

வரைபுை -மலையையொச்ச, சோளினான்-சோளையுடைய ஒரு



௬௮௦ CEL FLD, 

புருடன், தேம்சொள் -தேனையுண்ணுகந, வன்டு- வண்டுகள் 

திளைப்ப-பொருந்ச, வட உறும் - வரிவுண்ட, சோங்கு-கோக்க 

மரத்தினத, அரும்பினை - அரும்பை, நோக்கி-பார்த் து, ஓா- 

ஒரு, கோல்வளை - மடந்தையின து, வீங்கு-பருச்.௪, வெம்-விருப் 

பதை த்தருகன்ற, மு$ல- தனங்களை, நோக்கலும் - பார்க்கு 

மளவில், வெள் இனாள் - அவள் வெட்கப்பட்டாள் எுறு, 

வடுவுண்ட கோம்கரும்பையும் கக்கு நியுண்ட சுனங்களையும் 

ஒப்பாச்ப் பார்ச்குமளவில் அதுகண்டு நாணனாளென்க. (௧௨) 

கோதைமார்பனொகோல்வளை கா தினின் 

மாதாநீலம்புனை தலுமாற்றவ 

ேதைகும்படிகோக்கயெநோக்கவள் 

காதிலும் புனைகாவிநிகர் தீதே. 

-ள், கோசை - மாலையணிந்ச, மார்பன் - மார்பையுடை 

யவன், ஓர் - ஒரு, கோல்வளை -மாதின் த, காதினில் - காதிலே, 

மாதர் - அழூயெ, நீலம் - நீலோற்பலததை, புனைதலும்-சூட்டிய 

வளவில், மாற்றவள் -சக்களத்தி, கோதகும்படி - நோகும்படி, 

கோக்கய --பார்சத, நோக்கு - பார்வையானவை அவள - அச்சக 

களத்தியினது, காதிலும் -காதினிடத்தும், புனை - சூடிய, காவி- 

ரீலோற்பலத்தை, நிகர்த்,ச-ஓச்.இருக்தன எ-று. (௧௩) 

கோலகாண்மலரகொய்பவள ங்கையி 

லோ லிடுஞ்சுரும்போச்சவும்போகில 

மாலுழக்துமறிஈ் துவிழுவன 
நிலவொ ண்கழங்காடனிகாக்குமால். 

இ-ள், கோலம் - அழகுபொருந்திய, நாள் மலா் -பு.திய புட் 

பவ்களை, கொய்பவள் -பறித்தின்றவளது, அங்கையில் - உள்ளங் 

கையில், ஒலிடும் - சத் இக்கின் ற, சுரும்பு - வண்டுகள், ஓச்சவும்- 

ஒட்டவும், போடல - போன் நிலவாய், மால் உழந்து -மயச்க 

முற்று, மறிந்து -மறிபட்டு, விழுவன - அக்கையில் விழுகின் 

ரனலாகி, நீலம் -கறுத்த, 'ஒள் - பிரகாசம் பொருந்திய, சழங்க 

ஆஃல் - அம்மனை இடலை, நிகர்க்கும் - ஒக்கும் எ-று. (5௪) 

போதுகொ ய்படலம் முற்றிற்று, 

செய்யுள்-௬௬௪. 

 



புனல்விளையாட்டுப் படலம், 
  

[இப்படலத்தாற் போதுகொய்தவர்கள் பின்பு ௮௧௧ 

ல்.துக் கேற்பப் புனலில் வீளையாடல் 

சொல்லப்படுகின்ற த ] 

கலி வீநத்தம். 

இணரவிழ்பொ தும்பரினிளை ஞர்யாவரும் 

புணர்முலைமகளிரும்போ துகொய்தபின் 

௮ணையொடுமடவனமிரியத்தாகிற 

மணிதெளித தனைய$£ர்வாவியெய் தினார், 

[மாதரும் மைக்தரும் வாலியில் சேோதல்.] 

இ-ள். இணர் - பூங்கொத்துகள், அவிழ் - விரியாரின் த, 

பொதும்பரின் - சோலையில், இளைஞர்யாவரும் - காளையர்களெ உர் 

களும், புணா - நெருங்கயெ, மூலை-சனங்களையுடைய, மகளிரும்- 

மாதர்களும், போது - புட்பங்களை, கொய்சதபின் -பறித்தபின்பு, 

துணையொடும் - பெட்டையுடனே, மடஅனம் - இளவன்னங் 

கள், இரிய - ஓட, தூ-வெண்மையா௫இய, நிறம்-நிறத்ைசயுடைய, 

மணி- முத்தை, தெளித்து அனைய-பரப்பியதையொத்த, கீர 

சலதசையுடைய, வாவி-- தடாகத்தை, எய்திஞா் - அடைந் சார 

கள் எ-று, | | (௧) 

வாணெடுங்கண்ணியர்வாவியெய்தலுஞ் 

சேணிடைகேமியம்புட்கள்செல்லுதல் 

யாணர்மென்கோங்கரும்பிடையவிங்கய 

பூண்முலைக்குடை* தயல்போ தல்போன்றதே, 

[இ.தமுததத் புனலில் விசையாடல் கூறப்படுனெ றது. 

இ-ள். வாள் - வாளையொத்ச, கெடுங்கண்ணியர் - ரீண்ட 

தண்களையுடைய மாதர்கள், வஈவி-தடாச த.இில், எய்தலும்- டை. 

யவும், சேண் இடை- அ௮காயசத்தின்சண், நேமியம்புட்கள் - சக்கம 

வாசப்பகுநிகள், செல்லு சல்-போதலானது, யாணர் - புதுமை 

பொருந்திய, மெல் - மிரு துவாகிய, கோங்கு அரும்பு-கோங்கரும் 

புகள், இடைய-தோத்றுப்போக, வீக்கயெ-பருத்ச, பூண்-ஆப 

ரண த்தையணிந்த, முலைக்கு-சனங்களுக்கு, உடைந்த-தோற்ற,



௬௮௨ நைடதம், 

௮யல் -புறத்சே, போதல் - போய்விட தலை, போன்றது -ஒத் 

திருக்,ச.து எ-று. (2) 
மங்கையர்செறிதலுமல்குரீரிடைப் 

பங்கயச்செ முமலர் தாழ் தல்பாவையர். 

இங்கள்வாண்முகத்தெழிற்குடைரக் துேேதங்கமழ் 

| பொக்குதண்புனளலிடையொளித்தல்போலுமால். 

இ-ள். மங்கையர் மாதர்கள், செறிதலும் - அடைதலும், 

மல்கு -கிதைந்த, நீர் இடை - சலத்இினிடச் தில், பங்கயம்- தாம 

ரையினத, செழுமலர் - செழித்தபுட்பங்கள், காழ்சல் - மூழ் 

ரூ.சல், பாவையர் - மாசர்களுடைய, இங்கள்-சம் திரனையொ த, 

வாள் - பிரகாசம்பொருக்திய, முகத்து எழித்கு - முகத்தினது 

அழூற்கு, உடைந்து-தோற்று, தேம் - வாசனை, கமழ் - பரி 

மளியாகின் ற, பொங்கு - மிகுந்ச, தண் புனல் இடை - குளிர்ந்த 

நீரினிடத் இல், ஒளிச்சல்போலும் - ஒளித்துக் கொள்ளு தலை 

யொக்கும் எ-று. : (௨) 

வடுவகர்கெடுங்கணார்வார்கொள்வெம்முலை 

குடைபுனல்வாவியு ட்குவித்தலித் திரன் 

படர்சிறையரிவ தற்கஞ்சிப்பாய் திரைக் 

கடலிடைமால்வரையொளித்தல்காட்டுமால். 
இ-ள். வலவெகர் - மாவடுவினது பிளப்பை யொச்ச, 'நெடுவ் 

கணார் - நெடியகண்களையுடைய மாதர்களது, வார்கொள் - கச்சை 

யணிந்ச, வெம் - விருப்பத்தைச்சரும், முலை- தனங்கள், குடை- 

HHT ந, புனல் - சலதசையுடைய, வாவி உள் - தடாகத்தி 

னுள், குளித்தல் - மூழ்குதல், இக் திரன் - தேவேந்திரன், படா- 

விரிந்த, சை - இறகை, அறிவதற்கு - ஆறுச்சற்கு, அஞ்சி 
பயந்து, பாய்-பாயாரின் ற, இிரை-அலையையுடைய, கடல் இடை- 

சமுத்தர ச்நினிடத்தில், மால் வரை - உயர்ந்த மலைகள், ஒளித் 

தல் -ஒளிச்துச்கொள்ளுதலை, காட்டும் - காண்பிக்கும் எ-று. 
ஆல் -௮சை, | (௪) 

விரைகமழ்சுண்ணமெய் திமிர்ந்துமென்குழற் 

றெரியலின்விக்குபுதெய்வச்சாக் கணி 

வரிமுலை தான் றிடமகளிர்நீந்துத 

னிரைமணிக்குடத் தினானீக்தல்போ லுமால், 
இ-ள். விரைகமழ் - வாசனை பரிமளியாரின் ர, சுண்ணம்-சந் 

os 

சட்பொடிசகளை, மெய்்திமிர்ந்து - சரீரத்திர் பூசிக்கொண்டு, மென்



புனல்விளையாட்டுப் படலம், ௬௮௩ 

குழல் - மிருதுவாடுய கூந்தலை, செரியலின் வீக்குபு - மாலையி 

பினாலேகட்டி, தெய்வம் - செய்விகமாதிய, சாந்து ௮ணி- சந் 

சனச்தை யணிந்த, வரி-கோலச்தையுடைய, முலை - தனங் 

கள், தோன்றிட-சோற்ற, மகளிர் - மாதர்கள், நீந்துதல் - நீக்க 

லான து, நிரை - வரிசையாகிய, மணிக்குடச்தினால் - இரத்தின 

கும்பத இனால், நீந்தல்போலும் - நீந்துதலையொக்கும் எ-று. (௫) 

படவ.ரவல்குலார்முலையிற்பாய்புன 

லுடைதிரைக்கரத்தினாற்பொருதலொண்டி றற் 

குடமுனிகருங்கடல்குடி தீ தவா ற.றினாற் 

புடை திரண்மணிக்குடம்புடைத்தல்போன் ததே, 

இ-ள். படஅ.ரவுஅல்குலார் - பாம்பின் படத்தை யொத்த 

ச தம்பச்சையுடைய மாதரது, முலையில்- தனங்களின் மீ த, பாய்- 

பாயாகின் ற, புனல்-சலமானது, உடை-உடையாமின்் ற, திரைக் 

சகர தீ.தினால் - அலையாகிெய கையினால், பொருசல் - மோதுதல், 

ஒண் இதல் - பிரகாசமாகிய வன்மையையுடைய, குடமுனி-௧, 

தியா, கருங்கடல் - கருங்கடலை, குடி.த்ச ஆற்றினால் - பானம் 

பண்ணிய நெதியினால், புடை - பக்கங்களில், இரள் - இரண்ட, 

மணிக்குடம் - இரச்தினச் குட), புடைக்சல் போன் ஐத- 

அடித்தலை யொச்திருந் சது எ-று. 

அகத் தியமூனிவர் குடத்துப் பிறந்தார் ௮சலின் சன்னைக். 

குடி ச்தோன் றாுயென வெகுண்டு கடல் மோதிற் ரென்ச. பகை 

யுடையார், ஒருவரின் இனச்சாரிடத்தும் பழிதீர் சல் வழக்க 

மாகலின் இவ்வாறு கூறினர். ௮து கெளூிகமுனி வூட்ட குமா 

ரர்களை நீராக்கெதனாலும், பாகராமர், கார்ச்ச வீரியார்ச்சுனன் 

சந் த. திகளைச் கருவறு த் சமையினாலும் கண்டுகொள்க. ௮௪௪ இயர் 

கடல் குடித் ச சரித்திரச் திதவிளேயாடற் புராணம் இந்தி 

சன் பழிதீர்த்த படலத்திற் றெ.த்றெனச் காண்௪. (௬) 

சற்றிடையொருத்இிதன்.றிலகவாண்முகத் 

தெற்றுநீர்சகா தலனிறைப்பக்காண்டலு 

மற்ற துபொறுக்கலா அயிர்த் துமாழ்கிய 

முற்றிழைமழைக்கணீர்முகனிறைர் தவே, 

இ.ள். சிறு இடை - சிறிய இடையையுடைய, ஒருச்திசன்- 

ஒருமாதினது, திலகம் - இலகமணிட் த, வாள் மு£க,ச்து-பிரகாசம்



௬௮௪ நைடதம், 

பொருந்திய முகத்தினிடச்தில், எற்று - மோதுன் ற, ரீர-௪லச் 

சை, காதலன் - புருடன், இறைப்ப - இறைக்க, காண்டறும்- 

பார்த்தவளவில், அது - அதை, பொறுக்கலாது - பொறுக்கமாட் 

டாமல், உயிர்த்து - பெருமூச்சுவிட்டு, மாழ்யெ - மயங்கிய, முற 

இழை - சக்களத்தியினத, மழைகச்கண்கீர் - குளிர்ச்சிபொருக 

இய கண்ணீரானத, முகம் - முகத்தில், சிறைக் - நிரம்பின 

எ-று. மற்று ஏ-௮கைகள், (er) 

காள்வீழவயர்ர் தவணாணிக்கா தலன் 

ரோளணிசாந்தநீர்தோய்நதுநீக்கலும் 

aT ona hip தமெய்வடுக்கண்டேங்குரு 

மீளவுமுளசனிவெள்கனாளசோ. 

இ-ள். நாள் - புதிதாக, விழவு அயர்ந்தவள் - சலியாணம் 
பண்ணப்பட்டவள், நமாணி- வெட்கப்பட்டு, காதலன் - புருடன 

து, சோள்்௮ணி- சோள்களினின்று மணிந்த, சாந்தம் - சந்த 

னத்தை, மீர்தோய்ந்து - நீரிற்குளிச த, நீச்சலும் - போக்கெல 

ளவில், வாள் - வாள்போன்ற, உ௫ர் - ஈசங்கள், உழு,த-டழி.த ௪, 

மெய் - சரீரதநில், வடுக்சண்டு-கு நிசளைப்பார்ச்து, ஏங்கு உரு- 

இரங்கி, மீளவும் - மறுபடியும், உளம் - மனதில், ஈனி - மிசவும், 

வெள்கினாள் - வெட்சமுற்றாள் எ-று. அரோ. ௮சை,. (௮) 

இன்னணமாடுதனோக்கியெய் திய 

மன்னவர்மன்னனுமருங்குதேதய்த் துயர் 

பொன்னவிரிளமுலைப்பூவை தன்னொடுக் 

துன்னுநீர்ப்போர்்த்தொழில்தொடங்கொனரோ. 

[இனி sera தமயந்தியுடன் புனல் விளையாட்டுச் 

செய்தமை கூறல்,] 

ஓ-ள். இன்னணம் - இச்சன்மையவாக, ஆதல் - விளை 
யாடுதலை, நோக்கி - பார்த்து, எய்திய - அத்சடாகச்சினிடச் 
திலே வந்ச, மன்னவர் மன்னனும் - அரசர்ச்ச.ரசனாகய ந௩ளமகா 
ராசனும்,மருங்குதேய்த்து-இடையைச் சேய்த து,உயர்-உயர்ம் த, 
பொன் ௮விர் - தேமல் பிரகாசியாகின் ற, இள - இளமையொருக் 

திய, மூலை - தனங்களையுடைய, பூவை சன்னொடும் - swe தியி 
Cees, துன்னு - கெருங்யெ, நீர்ப்போர் ச்சொழில் - சலக்இரீ 
டையை, தொடங்ொன்-ஆரம்பிச்சான் எ-று, 3 Can- gene. ()



புனல்விளையாட்டுப் படலம். சுறு 

சுண்ணமென்?வெறி ர் அரக்குமெக்திச 
மெண்ணிலதாங்கி2வளனைபவேக்தலைப் 
பெண்ணலங்கனிக்தொளிர்ே பைதன்னெடு 
மண்ணியமணியனார்வளைஈ திட்டாரரோ. 

இ-ள். சுண்ணம் 2 சம் சப்பொடிகளையும், மெல் - மிருதுவா 

கிய, சிவிறி- தருத் தயையும், கீர் துரக்கும் எந்திரம் - நீரிறைக் 

சூவ் குழல்களையும், எண் இல - அளவில்லாமல், சாங்க - எலித் 

துக்கொண்டு, வேள் அனைய -மன்மதனையொத்த, எந்சலை-௩ள 

மகாராசனை, பெண் கலம் -பெண் சன்மை, கனிந்து-பழுதது, 

ஒளிர் - பிரகாசயொாசின் ற, பே தன்னொடும் - சமயந்தியோட 

கூட, மண்ணரிய- கழுவிய, மணி அனார். இரச்தினதையொத 

சபெண்கள், வளைஈ இட்டார் - வளைந்து கொண்டார்கள் எ-ு, () 

DT A Hr. SOIT AIG FOL aor 
மன்னவன்ரோளகளிற்பாய்தல்வானிடை 
மின்னினங்காரொடுமிடைஈ்துமென்புனல் 

பொனனெடுங்குன்றின்்மேற்பொழிகல்போன்றசேே. 

௫-ன். அன்னு -கெருங்யெ, இரு-பெருமை பொருந்திய, 
கூக் சலார் - கூந்தலையுடைய மாசர்கள், து.ரந்௪- தூவிய, சாரை 
கள - சலசாரைகள், மன்னவன் - நளமகாராசனுடைய, €சசோள் 
களில் - புயங்களில், பாய்தல் - வீழ்சலான ௪, வான் இடை-௮௪ா 

பக்தினிடத் இல், மின் இனம் - மின்னசந்கூட்டம், சார் ஒஏம்- 

மேக்ச்துடனே, மிடைந்து - நெருங்கி, மெல் - மிருதுவாயெ, 

புனல் -சலத்சை, பொன்கெடுக் குன்றின்மேல் -கெடிய மகா 

மேருவின் மீது, பொழிதல் போன்றது-பொழிதலை ஒச் இருக் 

கீது எ-று. (se) 

அ. ரசர்கோன்குலிகநீர் த்தாரையாயிரஞ் 
சுரிகுழன்மடந்தையர்முகத் இற்.தாவு கன் 
முருகவிழ்காமரைமலரின்மோட்டிஎம் 

பரி திசெங்கதிர்க்குழாம்பாய்தல்போன்றதே, 

இன். அரசர்சோன் -இராசாதி ராசனாகிய ௩ளமகாராசன், 

குலிககீர் - இங்குலிக நீரினது, சாரை ஆயிரம் - அயிரந்சாரைக 

ளை, சுரி-சுழிச்ச, குழல் - கூட் தலையுடைய, மடந்தையர் -மாத 

ருடைய, முகச்இல் - முகங்களில், தூவுசல்- இறைச் சலான gi, 
முருகு - சேன், அவிழ் - விரியாறின் ற, தாமரை மலரின் - சாம 

"ரைபுட்பத்தினிட சதில், மோட்டு இளம் - மிகுட்ச இளமைபொ 

௮3



௬௮௬ கைட்தம, 

ருந்திய, பரிதி- சூரியனுடைய, செம்கதிர்ச் குழாம் - சிவந்த இர 

ணச்கூட்டங்கள், பாய்தல் - - வீழ்தலை, போன்றது - ஒத்.இரு4* 

தீது எ-று, ஏ-௪ற்றசை, (௧௨) 

விரைகமழ்சண்ணமும்விசுசாக் த.ம 

மரசனாண்டெறியலுமாற்மலாமையாற் 

குரைகடல்குளித்திடுமின்னிற்கோதைய 

ரு.£வு£ீர்வாவியிலொளிச் திட்டாரரோ, 

௫-ள். விரை - வாசனை, கமழ் - பரிமளியாகின் ற, சுண்ண 

மும் - கந்தப் பொடிகளையும், வீசு -வாசனையை வீசாநின் ற, சாக் 

சீழும் - சந்தன சதையும், அரசன் -களமகாராசன், ௮ண்டு-அவ் 

ஸலிடத்தில், எறிசலும்- வீசவும், ஆற்றலாமையால் - பொறுக்க 

மாட்டாமையினால், குரை - சச் தியாகின் ஈ, சடல் - சமுத்திரத் 

இல், குளிச் இடும் - மூழ்குகின் ற), மின்னின்-மின்னலைப்போல், 

கோதையர் மாதர்கள், உரவு- விரிந்த, நீர்- சலச்சையுடைய, 

வாவியில் - தடாகத்தில், ஒளிச் நிட்டார்- ஒளித் ௮க்கொக்டார் 

கள் எ-று, ௮ரோ- அசை, (௧௩) 

- வாமமேகலையினார்வளர்க்தவெம்முலை 

சேமியம்புள்ளெனநீருட்காட்டுவார் 
காமர்வாண்முகத்தினைக்கமலஞ்சேர்ததித தண் 

டாமரையெனமணித்தடத்தின்னாழ்குவார். 

இ-ள். வாமம் - ௮ழகுபொருக்திய, மேகலையினார் - மேகலா 

பரண ச்சையுடைய மாதர்கள், வளர்ந்த - வளர்ந் 2, வெம் - விருப் 

பச்தைத்தராநின்ற, முலை - தனங்களை, கேமியம் புள் என-- சக் 

ஃரவாகப்பநவையென்று, நீருள்காட்டுவார் - சலச்துச்குள்ளே 

காட்வொர்கள், சாமர் - அழகிய, வாள் - பிரகாசம்பொருந்இிய, 

முகத் தினை - முகத்தை, கமலம் சேர்த் தி- தாமரைப் புட்பத் த 

டனே சேர்த்து, தண் - குளிர்ச்சி பொருந்திய, தாமரை என- 

காமரைப்பூவென்று சொல்ல, மணி -- முூச்சதையுடைய, தடச 

சின் - sires He, சூ.ழ்குவார் - மூழ்குவார்கள் எ-று. (se) 

தோற்ற தன்பெரும்படை துளங்கனாமினி 

யாற்றலமெனமலரடியிற்சேர்தலுங் 

கோ த்ஜொடியலங்கலங்குன் றன்னானொடு 

மேற்றனளெரிமணிச்சிவிறியேர் தஇியே,



புனல்விளையாட்டுப் படலம்.. ௬௮௭ 

இ-ள். சோற்ற- தோற்றுப்போன, தன் - தன்னுடைய, 

பெரும்படை -பெரியசேனைகள், துஎவங்கனொம் - ஈடுவ்கேோம், 

இனி - இனிமேல், ஆற்றலம் என - பொறுச்சமாட்டோமென் ற, 

மலர் அடியில் - சாமரைமலரினை யொத்ச பாதச்தில், சேர் சலும்- 

அடையுமளவில், கோல்சொடி - சமயக்தியானவள், அ௮லங்கல்- 
மாலையணிக்ச, ௮ம் - அழகிய, குன்று அன்னானொடும் - மலையை 

யொத்ச ஈளஎமகாராசனுடனே, எரி- பிரகாரியாகின் ற, மணி-இர 

தீதினச்சார்செய்க, சிவிறி - நீர்தூற்றும் துருத் தியை, எந்.தி- 
தாங்கு, ஏர்ரனள் - எதிர்த்தாள் எ-று. (௧௫) 

ஒவியமெழு தருமுருவப்பூங்சொடிக் 

கோவைவார்மணிவடக்கொம்மைவெம்முலை த் 

தூவினோ முறுமெனச்சுடர்செ ய்பூணின 

வியர் துகில்கரர்தமைய த்.தூவினான். 

இ-ள். ஒவியர் -ச௪இரகாரராலே, எழுகர௬- எழுது சற்கரி 

ய, உருவம் - வடிவச்சையுடைய, பூகொடி - சமயக்தியின த, 

சகோவை-கோக்தஇருக்க, வார் - நீண்ட, மணிவடம் - முத்து 

மாலையணிர் ௪, கொம்மை - இளமைபொருக்திய, வெம் - விருப் 

பச்சைச் தருகின்ற, மூலை - சனங்களில், தூவில் - நீரைச் 

தூவில், கோமுறும் என - வருந்துவளென்று, சுடர்செய்- பிரகா 

சிச்ன்ற, பூண்னான், - அபரணத்சையுடைய நளமகாராசன், 

ஆவி-பாலாவியையொச்ச, அம்- அழிய, தல் -வச்திரமா 

னது, கரந்து ௮மைய - மறையும்படி, தூவினான் - இறைச்தான் 

எ-று. (aa) 

அர். துகனனை தலினல்குறோன்றுதல் 

கந் தகெளிற்றினன்காணவெளகுருச் 

சுந்தரச்சுண்ணநீர்முகத்திற் நாயவன் 

சக்தணிதடம்புயந்தழுவீனைரோ, 

[சமயச்தி வெள்கி சளனை த தழுவல் கூறப்படுஇன் ஐ.து.] 

இ-ள். ௮ம் துல் -- அழயெ வத இரம், நனை சவில் - நனைந்த 

வளவில், அல்குல் -நிதம்பமானது, சோன்றுதல் - சோன்றுச 

லை, கந். து௮அடு - கட்டுச்சறியை முறிக்காகின் ற, களிற்றிலுன்- 

யானையையுடைய ௩௪ன், காண - பார்க்க, Caer ee cp - வெட்க 

முற்று, சுந்தரம் - அழகிய, சுண்ணநீர்-கந்தப்பொடிகலம் தரீனை, 

மூசத்ில் தூய் - முகத்திலே இறைத்து, அவன் - அவ்வரசனு



ச்ஸ்! GGL SLD, 

டைய, சக் து௮ணி- சக் தனமணிர்ச, சடபுயம் -பருச்ச தோள் 

கசா, சழுவினாள் - தழுவிக்கொண்டாள் எ-று, 

தன்னுடைய அவயவங்களை ௩௭ன் பார்ச்குமளவில்௮ துகண் 

கொணிய சமயந்தி அவன் பாராமைக்கு அவன் முகத்தில் நீர் தா 

விய தமன் றி மடமையால் தழுவின ளென்க. (ser) 

அலர்முலையம்மருங்ககறுகாமெனாக் 

கலுழ்வபோ.ற்றண்டுளிகாவிமேகலை 

கிலவுமிழ்பூணினணணீக்வயேர்பெற 
விலூவில்லுமிழ்கலை௮ீிகைரோ. 

[ இனி யிரண்டுபாட்டால் சலககரீடைசெய்தபின் தமயந்தி 

யலவ்கரித் சல் சொல்லப்படுசெ றழு.] 

இ-ள். அலாமுலை- சமயந்தியினது, ௮ம் மருங்கு - அழகிய 

இ௯டயை, அகறும் - நீங்குவோம், நாம் எனா -நாமென்ற், சலுப 

வபோல் - ழுகன்றதுபோல், சண்துளி- சண்ணிய துளிகளை, 

சாலும் - சொரியும், மேசலை - மேகலாபரண தமை, நிலவு - பீப் 

காசதை, உமிழ் - உமிழாநின்ற, பூணினாள் - அபரண சை 

யுடைய தமயந்தி, நீச்- சள்ளி, எர்பெற- அழகுபெ ௪, வில&- 
விட்வெட்மி, வில்- பிரகாசத்தை, உமிழ் - கக்காரின் த) கலை- 

ஆடையை, விக்இனாள் - கட்டிக்கொண்டான் ௭-து. பூணினாள 

மேகலை நீக்டுச் சலைவிச்னொ ளெனக்கூடட்கெ. (௪௮) 

சகைரிலா த்தவம்ந்செனரானங்கோட்டிய 

மு௫ழ்முலைமுன் றிலின்மு த் தந் தாங்கினா 

ள௫னறுந்தூமமென்ரகுழலிலம்மலர்ச் 

சிகழிகைவேய்ந்தனடி.லகர் தீட்டினாள். 

இ-ள். ஈகை - ஒளியையுடைய, நிலா - சக் இிரிசை, சவம்ந்து 

சன-தவழ்ந்ததபோல, நானம்கோட்டிய-௰த து ரியப்பிய, மு௫ழ்- 

௮ரும்பையொத்,த, முலை முன் நிலில்-சனப்பிரதேசத்தில், முத் 

சம் - முத்துவடத்தை, தாங்கினாள் - தரிச்சாள், ௮௫ல்-அ வி 
னுடைய, கறுந் தூமம்-ஈதிய புகையூட்டிய, 'மென்குழலில்-மெல் 

விய கூர் சலில், ௮ம்- அழகிய, மலர்ச்செழிகை - மலர்மாலையை, 

வேய்ந்தனள் - தரித் தாள், திலகம்-பொட்டை, நஇீட்டினாள்-எழு 

தினாள் எ-று, (௪௯) 

களிச்சுரும்பரற்றுதார்க்காளகாமகோய் 

தளீர் ததெழமடமயிற்சாயறன்னொடுர்



புனல்விளையாட்டுப் படலம், ௬௮௯ 

துளிப்புயல்கண்படுசோலைநாப்பே ணுா் 

பளி HHO மணிலைமலரப்பளவிம மவினான் . 

[கள தமய* திகள் சோலை மலாணைமேவல்.] 

இ-ள். களி-களிப்பையுடைய, சுரும்பு- வண்டுகள், அரத் 

அதா. சத்தியாயீன்ற மாலையையுடைய காளை -௩எமகாராச 

ஞைனைவன், காமம்மோய் -விரககோயானது, தளிர்த்து எழ- அதி 

களிச்க, மடமயில் சாயல் தன்னொடும் - தமயந்தியுடனே, அளிப் 

புயல் - துளியையுடைய மேகங்கள், சண்படு-றித்திரை செய்யா 

சன்று, சோலைமாப்பண் - சோலைச்கு மத்தியத் தில், ஓர்பளிக்கு 

மேல்கிலை - ஒரு பளிங்கனொற்செய்த மேலுப்பரிகையில், மலர் 

பளளி- புட்பசயன தீநில், மேவினான் - சேர்ந்தான் எ-று. (௨௦) 

அரிக்குரற்கிண்கிணிசிலம்பொடார்ததன 

புரி கீகுழன்மலரமலை ழபொழிர்துபொங்கெய 

வரிச்சிறைத் றும்பிபாட்டயாந்தமங்கைகன் 

ஜிருக்கிளர்முலைலஞ்செம்மலுண்ணவே. 

[ச௬.ன் சமியாதியைச் சேர்ந்திருத்தல்,] 

இ-ள், மங்கைசன் - தமயக்தியினது, இருகிளா் - அழகு 

மிகுந்த, முலைகலம் - தனத்தின இின்பத்சை, செம்மல் -௩ள 

மசாரசாசன், உண்ண - அனுமவியாகிற்க, அரி- தவளையின து, 

குரல் -குரலையொச்ச, ,ண்டணி- ச சங்சைகள், லம்பொூ.” 

சிலம்புடனே, ஆர்ச்சன -இரவாரித்தன, புரி- கட்டுப்பட்ட, 

குழல் - கூந்சல், மலர்மழை - புட்பவருடத்ைைச, பொழிக்து- 

சொரிந்து, பொவ்கயெ-மிகுந்தன, வரி-நீண்ட, ௪றை- இற 

கையுடைய, தும்பி வண்செள, பாட்டி அயாகச - பாட்டைப் 

பாடின எ-று, (௨௧) 

ஏர் ொவனமுலைகாடவீர்கறுஞ் 

சாந்துதார்தெதிரெழிறவழுமார்பினான் 

பூர்துணர்பொதுளியபொறும்பர்காப்பே ணர் 

வாய்க்தபூங்கொடியொடுமணந*் துவைகனொன். 

இ-ள். ஏந்து - ஏந்திய, இள - இளமையாகிய, வனருலை- 

அழிய சனங்கள், சாட- மோத, சர் - குளிர்ச்சியும், ஈறு - வாச 

னையும்பொருந்திய, சாந்து உதிர்ந்து - சக் சனமழிக்து, எீதிர்- 

நேராக, எழில், சவழும் - அழகு பொருந்திய, மார்பினான் -மார்பை



(ee நைடதம். 

யுடையாளன், பூதுணர் - பூங்கொத்துகள், பொதுளிய - கெருவ் 

இய, பொதும்பர் - சோலையினுடைய, காப்பண் - மத்தியத் தில், 

ஓர் - ஒப்பற்ற, வாய்ந்ச - சனக்குக் இடைச், பூகொடியொடு- 

சமயந்தியினுடனே, மணந்து-கூடி,வைகினான்-இருந்சான் எ-று. 

புனல்விளையாட்டுப்படலம் முற்றிற்று, 

ஆ. செய்யுள் - ௬௩௯. 

  

கூ. தாடுபடலம், 
  

[இப்படலததாற் குறைவின்.றிய செல்வதனைத பனுபவிககும் 

ஈன் விதிவழியால் ௮ளவிறர்த துன்பமனுபவித 

தற்குக் காணமாக.ப சூதாடல் சொல் 

லப் படுகின்றழது.] 

கலிழிலைத்துறை. 

லாம்பரித்ேேதேரினுுமாழையொண்கண்ணினளு 

மேம்பலோடினிதுபுல்லியிடைவிடாதொழுகுகாளி 

லாம்பம்போதுகாட்டுமணி திகழ்பவள ச்செவ்வாய்க் 

காம்புறழ்தோஸினாட்குக்கருப்பம்வர் துற்ற தன்றே. 

இ-ள். வாம் - தாவாமரின் ற, பரித்பேரினானும் - கு. திரைக் 

டிய சேரையுடைய ஈநளமகாராசனும், மாழை - மாவடிவை யொத 

ச, ஒள் - பிரகாசம் பொருந்திய, கண்ணீனாளும்-கண்ணையுடைய 

தமயக்தியும், ஏம்பலோடு - அகமலர்ச்சியுடனே, இனிது புல்லி- 

இணிமையாகத்தமழுவி, இடைவிடாது - நீங்காது, ஒழுகுகாளில்- 

நடக்குநாளிலே, ஆம்பலம் போது - செவ்வல்லி மலரை, காட் 

டும் - சாட்டினெ.ற, அணிதிகழ் - அழகு பிரகாசியாகின் 2, பவ 

ளம் - பவளததசையொச்த, செம்வாய்-சிவந்த வாயையும், காம்பு- 

மூங்கிலை, உறழ் - 965, சோளிஞட்கு - தோளையுமுடைய தம 
யந்திச்கு, கருப்பம்வந்து - உற்றது - கர்ப்ப மூண்டாயிற்று எ-று. 

மெலியு நுண்மருங்குதோன்றவேயிளர்தோள்கடேம்ப 

ஈலலுறுசெய்யமேனிபாசொளிநரம்புகாட்ட 

வளர்சுணங்கணிக்துவிங்யெழகுவீற்றிருந்கபொம்மன் 

முலைமுகங்கருகிச்செ வவிமுகம இவிளர் ச. ததன்றே,
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சூ.தாடு படலம். ௬௯௩ 

[இகனால் தமயர்தியின் கருப்பககுிக er 

சொல்லப்படுனெறது.] 

-ன. மெவியும் - வாடாகின் ஐ, நுண்-நுட்பமான, மருங்கு- 

இடையானது, சோன்ற- காண, வேய்-மூங்இலையொ ச், (இள - 

இளமையாகய, தோள்கள் -தோள்கள், தேம்ப- வாட், நலன் 

உறு - நன்மைபொரு5 திய, செய்யமேணி-ூவக்சவுடம்பு, பாசொ 

ளி படிய வொளியையுடைய, நரம்பு காட்ட - நரம்புகளை த 

கோற்றுவிக்க, அலர் -பரக்ச, சுணங்கு -ேசமலை, ௮ணிந்த- 

சரித்து, வீக்ி-பருச்,௪, அழகு வீற்றிரும்ச-அழகான து தக்க 
Woes, பொம்மல் -பொலீவுபொருக்திய, முலை முகம் - தனக் 

களின் முகங்கள், கருக -கறுத்து, செவ்வி- அழகையுடைய, 

முசமதி- முகமாயெ சந்திரன், விளர்ச்சது வெண்மை யடைக 

தது எ-று. ௮ன்று- ஏ- அசைகள், (4..) 

குறைமுகங்கிதித்துகிண்ட கொழுங்கடைமழைக்கட
்பேதை 

பொழிசக இர் த்இங்கள்காட்டும்வலம்புரிவருர் திப்பொ ௩1௧ 

யொழுகொளிகிலவுகாலுநித் திலமுயிர த்ததென்ன 

ம்ழகளி தனையே தா ற்றமாணிளங்குழவியின்றாள. 

ஒ-ள். குழை முகம் -காதின் முகத்தை, இழிச்.த-௫ிழித) 
நீண்ட - நீண்டிருக்கற, செழு -செழுமையாயெ, கடை- சடை 

யையுடைய, மழைக்கண் - குளிர்ச்ிபொருக் திய கண்ணையுடைய, 

பேசை - சமயக்தியானவள், பொழி - சொரியாகின் த, “சதர்-௫7 

கங்களையுடைய, திங்கள் - சக். இரனை, சாட்டும்-தோற்றுவிச் 

'கும், வலம்புரி - வலம்புரிச்சங்கமான து, வருக்தி-வரு ச். சமு.ற, 

Qura@ பிரகாடித்து, ஒழுகு -மிகுக்க, ஒளி-காக் தியையுடைய, 

சிலவு - சந்திரிகையை, காலும் - கக்காநின் ற, நித்திலம் - முத 

சை, உயிர்ச்தது என்ன -பெற்றதுபோல, மழ-இளமையபொருக் 

இய, களிறு ௮அனைய-யானையை யொத்த, தோற்றம்-காட்சியை 

யுடைய, மாண் -மாட்சிமையாகிய, இஎக் குழவி- இளங் குழு 

சையை, ஈன்றாள் -பெற்றாள் எ-று. (௧) 

மழகளிறனையகம்பிபிறையெனவளருகாளிற் 

கழைபுரைதோளிபின்னோர்கன்னியையுயிர் த்தாண்மக்கள 

குழலினுங்கனிக் தவர்தீங்கு தலைகேட்டுருகவெய்ய 

முழைபுகு£யமன்னானுவகையின் மூழ்கனானே.



௬௯௪ COAL. SLD, 

இ-ள். மழ- இளமைபொருந்திய, களிறு அனைய - யானை 

மயையொச்ச, நம்பி- பிள்ளைேோயனவன், பிற என - மூன்றாம் 
பிறைபோல, வளரும் நாளில் - வளர்ந்துவருங்காலச்இல், கழை 

புரை - மூங்கிலையொ சச, தோளி-சோளையுடையசமயக்தி, பின்- 

பின்பு, ஒர் கன்னியை - ஒரு பெண்ணை, உயிர் த் தாள்-பெந்றாள், 

மக்கள் - இரண்டு குழ்ைசளுடைய, குழலினும் - வேய்ங்குழ 
லீலும், கனிந்ச- சணிவாகிய, ௮ம் - அழூயெ, தீம்குதலை- இத் 

Boye பொரும் திய மழலைச்சொல்லை, கேட்டு உரு -கேட்டள் 

ஞருச, வெய்ய - வெவ்விதாகிய, முழை-குசையில், புகும்-நழை 

யாரின் 2, சயம் அன்னான் -சங்கச்தையொத்த நளமகாராசன், 

உவகையில் - சக்தோட த் இல், மூழ்னொன் - அழுக்தினான் எ-று. 

நிழலுமிழ்ச து தற்காலும்வயிரவாணிடதர்கோமா 

னெழுபுவிவேந்தர்யாருமிரிதிறைகொணர்க்தெஞ்ஞான் துக் 

தொழுதனேோத் இகிற்பத்தொடுகட னுடுத்தஞால 

முழுவதுமொருகோலோச்சிமுறைவழா தளித்தானன்றே, 

இ-ள். நிழல் - பிரகாசத்சை, உமிழ்க் அ-சொரிந் து, உதிரம் 

காலும் -இரச்சச்தைச் கக்கும், வயிரம் வாள் - கூரிய வாளை 

யுடைய, சிடசர் கோமான் -ஈளமகாராசன், எழுபுவி-சத்த தீவி 

. லுமுள்ள, வேர்சர் யாரும்- அரசரெல்லாரும், இடு இறை-இடா 

கின்ற கப்பங்களை, கொணர்ந்து -சொண்டுவந்து, ௭ ஞான்றும்- 

எம். தநாளும், தொழுதனர் - வணமங்னெவராய், ஏச்இி- துதித்து, 
சிற்ப - நிற்க, தொடு-தோண்டி௰ய, கடல் உடுச்ச-சமுச்திரஞ் 
சூழக் ச, ஞாலமுழுவதும் - உலக மூழுமையும், ஒருகோல் gER- 

ஒரு செங்கோலைச்செலுச்தி, முறை வழாது - இரமம் தப்பாது, 
௮ளித்சான் - இரட்சித் துச் கொண்டுவந்தான் எ-று. (௫) 

கோவடுகுருதிவேலான்கொழுஞ்சுடர்பட்டகாலைச் 

சேவடிகழுவலின் றிச்செ ய்கடன்கழித் தனோக்கக் 

காவலற்சேருங்காலங்கரு துபுபன்னீராண்டு 
மேவருதான்றியுற்றவெங்கலிமேயினானே 

[கால்கழுவாமற் கடன்முடி ததமையாற் கலிபூருடன் பற்றல்.] 

இ-ள். கோ- (சத்துறாக்சளாயெ) ராசாச்களை, அடு-கொல் 

லாகின் ற, குருதி- இர த்தந்தோய்ந் ச, வேலான்-வேலாயுசத்தை 
யுடைய ஈஎன், கொழு-செழிச்ச, சுடர் - குரியன், பட்டசா$ை-



சாமி படலம், ௬௯௫ சூ, 

அச்சமிச்சபொழுத, சே அடி -சவெந்ச பாதங்களை, சமுவல் 
இன் நி. சழுவாமல், செய் கடன் செய்யத்தக்க நித்திய கருமச் 

மை, கழிச்சல்கோக்கு- செய்து முடிச் சலைப்பார்த.து, காவவன்- 

அரசனை, சேரும்காலம் - அடையும் காலம், (எதுவென்று) ௧௬ 

துபு-ஈனை த, பன்னீர் ஆண்டு- பன்னிரண்டு வருடம், மேவ 

அரும் - அடைதற் கரிய, தான்றியுற்ற- தான் திமரத்தின்௧ண் 

ணிருந் ச, வெம் சவி - வெவ்வியகலியன், மேயினான் - சேர்ந் 

தான் எ-று, (௬) 

கலி விருத்தம். 

விட்புலக்கரசருமேனை2வக தரும் 

வட்சவிம்மன்னவன்மல்லன்மராபசம் 

பெட்பு நுமடச்தையைப்பிரிப்பன்யானெனப் 

புட்கரன்பாற்கலிஃபாயினான(”ரா. 

(-லிபுருடன் புட்கானிடஞ் செல்லல் | 

(கி-ன். விண் புலகீது- தெய்வலோகச் இவிருக்கும், அரசரும் 

இர்திராதிசேவரும், ஏனை வேக்சரும்-பூலொரஈச் சரசரும், வட்க- 

காணமடைய, பும் மன்னவன் -இஈ௩ச ஈகளறுடைய, மல்லல்-வவி 

மைபொருக்திய, மார்பகம் - மார்பிணிடதிசை, பெட்பு உறும்- 

விரும்பும், மடந்தையை - தமயந்தியை, பிரிப்பன் - பிரித் தவிடு 

வேன், யான்என நானென்று, புட்கான்பால்-புட்கரராசனிடச 

தில், கலி- சலீபுருடன், போயினான் - போனான் ௭-று, அசோ 

அசை. (௪) 
வருகலிபுட்கரன்வகனகோக்குருக் 

குசைகமனானெலுங்கொற்றவேர்தனே 

பொருகுடை$ழலிலுலகங்காத்திட 

வி ருநிலக்கிழமை$யிழந்தசென்கொலோ. 

இ.-ள. வருகலி- வந்ச கலியனானவன், புட்கரன்-புட்கரராச 

னத, வசனம் -முகதசை், நோச்கு உறா-பார்தது, குரைகழல்- 

சத் தியாரின்ற வீரக்கழலையணிஈத, நளன் எனும் -௩ளனென்று 

சொல்லப்பட்ட, கொற்றம் - வெற்றியையுடைய, CassCoar- 

அரசனே, ஒரு குடை நீழவின் - ஏக சக்கிராதிபதியாய், உலகங் 

காச திட- இவ்வுலகச்சைச் காக்க, இரு - பெருமை பொருந் திய- 
சிலம் இழமை - ௮. ரசாட்டுியை, கீ- நீ, இழர் சது - கைவிட்ட த, 

என்சொலோஃ-யாதுசகாரணமோ எ-று. (௮)



San tr GO GL BLD, 

வாட்டிறல்வேக்தனைமடந்தைதன்னொடுங் 

காட்டி டைப்புகுத்இமண்சாக்குமன்னருன் 

ருட்க்ணேதொழக.றுந் காமரீண் முடி. 

சூட்டுவனினக்கெனச்சொல்லினானரோ. 

(.ஸ், வாள் இறல் - வாட்போரில் வெற்றியையுடைய, வேர் 

தனை - ரசனை, மடந்தை தன்னொடும் - மனைவியுடனே, காட்டு 

இடைப் புகுச்தி- காட்டினிடத்திற் போகச்செய்து, மண் - உல 

கச்சை, காக்கும் - காக்காகின் ற, மன்னர்-அரசாகள், உன்-உன் 

னுடைய, சாள் துணை - உபயபாதங்களை, தொழ-வணங்க, ௩ற- 
ens ter Our as Bw, emi - ortvweks s, herp - சீண்ட 

கிரீடச்சை, சினச்கு - உனக்கு, சூட்டிவன் - தரிப்பேன், என- 

என்று, சொல்லினான் - சொன்னான் எ-று. (௯) 

சொல்லலுங்களிமகிழ் தூங்கஇப்புட்கரன் 

கொல்லியவரு இறற் கூறறுமஞ்சுறு 

மலலடூதிண்புயமன்னாமன்னனை 

வெல்லுமாறெங்உனம்விளம்புவாயென்ரான. 

[புட்கான் கவீயைகோக்கி களளைவெல்வ.து எப்படி 

யென்று Cato | 

இ-ள். சொல்லலும் - இப்படிச் சொன்ன வளவில், சகளிமக் 

தூங்கி-மிருந்ச மகிழ்ச்சியை யடைந்து, புட்கரன்-புட்கரராசன், 

கொல்லிய - கொல்ல, வரும் - வராநின்ற, திறல் - வெற்றியை 

யுடைய, கூற்றும் - யமனும், அஞ்சு உறும்-பயப்படும்படியாகிய, 

மல் ௮9 - மற்போர்செய்கின் ற, இண்புயம் - திண்ணியபுயச்சை 

யுடைய, மன்னர் மன்னனை - ௩ளனை, வெல்லும் அறு - வெல்து 

கெதி, எங்கனம்-எவ்விதம், விசம்புவாய்என்றான் - சொல்லென் 

௮ சொன்னான் எ-று. (௪௦) 

எண்ணலையா துநானிழைக்தவஞ்சனை 

விண்ணவராயினும்விலக்கற்பாலமரா 

வண்ணலைச்ரூ கினாற்பமிப்பலஞ்சனீ 

கண்ணுறும்யான்கொாடுங்கலியென்ரான சோ, 

[கலி சூசிறாலே நளனை வெல்விப்பேன் என்னல்,] 

ன். யாதும் எண்ணலை - எவ்வளவும் ஆலோடிக்க வேண் 

டாம், நான்றுழைச்ச-மான் செய்த, வஞ்சனை-கபட ச்சை, விண்ண



சூதாடு படலம், ௬௯௭ 

வர் ஆயினும் - சேவர்களானாலும், விலக்கற்பாலரோ-நீக்குக் சன் 
மையையுடையர்களோ, அண்ணலை - களனை, சூதினா2படுப்பன் - 

சூ. தினாந்செயிப்பேன், நீ அஞ்சல் - நீ பயப்படவேண்டாம், கண் 
உறும் - எதிரேவநக்ச, யான் -நானும், கொடு -கொடிய, வெங்க 

லிஎன்றான் - வெவ்விய சவியனென்று சொன்னான் எ-று. (௧௨) 

முழையுறைகொடுவரியனையமொய்ம்பினா 

லுழையினிற்போ கமென்றுரை த் துவெங்கலி 

மழவிடையுருக்கொடுகிற்பவண்சுட 

ரிழைதவழ்மார்பினானிவார் துபோயினான். 

[கலி இடபவடிவக் தாவ்கலும், புட்கான் இ 

வேறி செல்லலும்.] 

இ-ள். முழை - குகையினிட ச் தில், உறை ஃ இருக்காரின் ற, 
கொடுவரி அளைய- புலியை யொச்் ச, மொய்ம்பினான் - வவியை 

யுடைய நளமசாராசன2, உழையினில் - இடத்தில், யோதும் 
என்று - போவோமென்று, உரைத்து - சொல்லி, வெம் சவி- 

வெவ்விய சலியானவன், மழவிடை-இளவேற்றின், உறாச்கொ- 

உருவச்ைக்கொண்டு, பிற்ப- Oa, wer — வளப்பமாயெ, சுடர்- 

காந்தியை யுடைய, இழை தவழ் - ௮பரணமசையாநின் ற, மார் 

பினான் - மார்பையுடைய புட்கரராசன், இவர்ந்து-ஏ றிக்கொண்டு, 

போயினான் - சென்றான் எ-று. (௧௨) 

©. TAF TES HEL QV HH DIVO 

குரைகழல்பணிந்துதங்குறைகள்சாற்றுவா 

ன ரசர்கண்டுயிலமைம்முஇிலிஞார்ப்புஅ 

முரசுகண்டுயில்லொவா யின்முன்னினான். 

[புட்கரன் களன_து ௮ரண்மனை வாயிலிற் சேர் தல்,] 

இ-ள். உரவு நீர் - விரிந்த நீரையுடைய, கருஙி கடல் - கரிய 

கடலாற் சூழப்பட்ட, உலகு காஉலன் - உலகுச்சரசனாயெ நள 

னது, குரைகழல் பணிந்து - சத்திச்சின்ற வீரக்கழலையணிக் ௪ 
பாசை வணங்கி, தம் குறைகள் சாற்றுவான் - தமது குறை 

களைச்சொல்வதற்கு, அரசர் - அரசர்கள், சண் துயில- (சமயன் 

இடையாமல்) நித்திரைபண்ண, மை முகலீன் -கறுத்ச மேகச் 

தைப்போல, ஆர்ட்புஉறும்-சப் இக்காரின் ற), முரசு -பேரிசையா 

னது, கண் துயில் கிலா--ரிச நஇுரைசெய்யாச, வாயில் - அரண்ம 

னைவாயிவில், முன்னினான் - அடைந்தான் (புட்உரரரசன்) எ-று. 

ag



he on DY கைடதம், 

மன்னவ ெம்வரவுரைத்திவாயிலோ 

யென்ன லு! ங்கவனெய்திக்கூறலும் 

கொன்னவில்வேலினான் கொணர்கவென்றன 

னன்னவன் ருசெனவவையினெய் இனான். 

[புட்கரன் தன்வரவுரைக்குமாறு சொல்லல், ௧ளன 
அவனை யழைப்பித்சல்.] 

இ-ள், வாயிலோய் - வாயிறழ் காவலாஎனே! மன்னவத்கு-5௩௭ 

மீகாராசனுக்கு, எம் வாவு உரரைத்தி- எமது வரவைச் சொவ்று, 

என்னலும் - என்று சொல்லலும், ஆங் கவன் - அக் காவலாளஎன, 

சய திக்கூறலும் - போய்ச் சொன்ன எளவில், கொல் 6வில்-கொல் 

லு ச$லச்செய்யாகின் ற, வேலினான் - வேலையுடைய வரசன், கொ 

ணாக என்றனன் - அழைத்துவா வென்று சொன்னான், அன்ன 

வன் வருச என - அக்காவலாளன் வாவென்று சொல்ல, அவை 

யின் எய்தினான் - சபையில் வந்தான் (புட்கரசாசன) எ-று. (௧௪) 

களை கண தா௫யோர்கவிகைநீழலில் 

வளை கடலுலகெலாம்புசக்குமன்னவன் 

நளையலிழ், சாமரை த தாவில்வீழ்ச்தெழு 

(சிளவலோடள வளாயிருக்குமேல்வையில், 

[புடகான நளக்ச வணங்கி யளவளாவுசல்,] 

இ-ள். களைகணது ஆ,9- ஆதாரமாக, ஒர் - ஒரு, சவிகை- 

வெண்கொற்றக் குடையின து, நீழலில்-ரீழவிலிருந்து, வளைகடல- 

சநாத. இிரஞ் சூழந்த, உலகு எலாம் - பூவுகச முழுவதும், புக் 

கும்- காப்பாற்று, மன்னவன் -ஈ௩ளமசாராசனுடைய, சளை 

அவிழ - முறுக்குகள் விரிந்ச, சாமரை - சாமரைப் பூவையொத் 

த, சாளில் -பாதத்தில், வீழந்து- வணங்கி, எழும் - எழுகன் உ, 

இள வலோடு - இளையோனாகிய புட்கரராசனுடனே, அள வளாய்- 

ஒருவர்க்சொருவர் கலந்து பேரக் கொண்டு, இருக்கும் ஏல்வை 

பில் - இருக்குஞ் சமயத்தில் ௭-௮. (௧௫) 
கொல்சினவாகைவேற்குரிசின்மல்லலேற் 

ெல்லுமிழ்மணிக்கொடியுயா த்ததென்னென 

வல்லடுசூதினிலேற்றமன்னரை 
வெல்கொடியிதெனவிளஎம்பினுனரோ, 

௫.ஸள். கொல் - கொல்லுனெ ற, ரினம்-கோபத்தையுடைய, 

காசை - வெற்றி பொருந்திய, வேல் - வேலாயு சச்சையுடைய,
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குரிசில் - ளமகாராசனானவன், மல்லல்-பலம்பொருக் இய, எ .று- 

இடப,த்தின்மேல், எவ் -பிரகாசதை ச, உமிழ் - சக்கசரின் ற, ம 

ணிச்சொடி - அழகிய கொடியை, உயர்சதது - பிடித்தது, என் 

என - என்னவென்று கேட்க, வல் - சொக்சட்டானால், ௮0- 

பொருஇன்ற, சூதினில் - சூதாட்டத்தில்,,௭ ற மன்னரை-௭ இர் 

தி.சவேக்கறை, வெல் -செயிக்க் ற, கொடி - துவசம், ஈது எள- 

ஈதசென்று, விளம்பினான் - சொன்னான் எ-று. (௧௬) 

சொல்லியவவ்வுரைகேட்டுத்தூமணிக் 

கல்லெனப்பணை த்துயகலவைத்தோளினான் 

வெல்கொடி.யுயரியவிடவைரசூ இனீ 

வல்லையேலாடுதும்வருகென்றோ தினான். 

[களன் புட்கரனைச் சூதாட அழைக்தல்.] 

இ-ள். சொல்லிய - சொன்ன, அ௮வ்வுஸர - pis Oni sens 

யை, கேட்டு- செவியிற் கேட்டு, ச-பரிசு த சமாகிய, மணி-இச் 

இனங்களையுடைய, கல் என -மலையைப்போல, பணை த த-பரு ச 

து, உயா் - உயர்ந்த, கலவை - சந்தனமணிந்ச, தோளினன்-. 

சோள்களையுடைய களன், வெல்கொடிஉயரிய - வெல்லாரன் த 

கொடியைப்பிடித்ச, விடலை -புட்கானே! சூதில் - சூசாட்டச் 

இன், நீவல்லையேல் - நீ வல்லமை யுடையவனானால், அகி.தும்-ஐ௫ 

வோம், வருக என்று ஓஇிஞென் - வாவென்று சொன்னான் வறு. 

ஈஞ்சினிற்கொடியவன்புணர்ப்பினம்மிறை 

வஞ்சகச்சூ தினின்மனம்வைத்தானென 

வஞ்சின ரமைச்ச ரவ்வரசர்கோமகன் 

செஞ்ச ரண்டொழு இிவைசெப்பன்மேயினார். 

[மந்திரிகள் சூது ஆகாதென்று போதித்தல்] 

இ-ள். ஈஞ்சினில் - அலாலச்சைப்பார்க்கிலும், கொடியவன் - 

பொல்லா. தவனாகய புட்கானத, புணர்ப்பின் - சம்பந்த ச தினால், 

ஈம் இறை -ஈம்முடையவரசன், வஞ்சகம்-கபடமாகயெ, சூ.தினில்- 

சூதில், மனம். வைச்சான் என - சந்சைவைச்தானென்று, ௮ 

னர் - பயந் தவராய், அமைச்சர் - மந்திரிகள், அவ்வரசாசோம 

கன் -- ௮ந்,௪ களமகாராசன த, செஞ்சரண்சகொழுது - சிவந்த பா 

தங்களை வணங்கி, இவை செப்பல் மேயினார் - இவை சொல்லச் 
தொடங்கினார்சள் எ-று,
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நஞ்சாவது - தேவரும் அசுரர்களும் சாவா மருந்து உண்ணு 
வான் விழைந்து பாற்கடல் கடைய, வாசுகி கசக்ெதே யாகும். 

௮சைப்பார்க்சினும் உலகை வருத்துவது பிறிதொன் தின்மை 

யாற் கூறப்பட்டது. ௩ஞ்சினில் - இசன்கணுள்ள ஐந். தளுருபு 
உ..றழ்பொருவில் வந்தது. அமைச்சர் - அமா தியா என்னும்வட 

சொஜற்றிரிபு. மேவினார் என்றத மேயினார் எனநின்றது. (௧௮) 

சீலஈற்றருமமெய்சிதைக்குர்் தெண்டிரை 

வேலைஞுற்றிருகிலக்கிழமை af ips BO 

மாலுறு த் இிடுங்கவருடன்மன்னகேள் 
கோலிழுக்க.ரசர்தங்கொள்கைத்தென்பவே. 

௫-ள். மன்னகேள் - அரசனேகேள், கவறுஆடல் - சூதாட 

ஸானது, சீலம் - ஒழுக்கச்தையும், நல் தருமம் -நல்ல தருமதி 

தையும், மெய் -சத்தியத்தையும், சதைக்கும்-கெடுக்கும், தெள் 

இரை -தெள்ளிய அலைகளையுடைய, வேலைமுற்று - கடலினாத் 

சூழப்பட்ட, இரு-பெருமைபொருக்திய, நிலமகிழமை-அரசாட் 

தியை, வீழ்சதமம்- தள்ளிவிடும், மால்உறு ச் இடும் - மயக்கரு, 

செய்விக்கும், கோல்இழுக்கு அரசர் சம்... கொடுங்கோலைச் செ 

லுச்துதிற அரசர்களது, கொள்கைச்து என்ப- கோட்பாட்டை 

யுடையசென்று (பெரியோர்கள்) சொல்லுவார்கள் எ-று. (௧௯) 

கள்ளுணகீரும்பு தல்கழகஞ்சேர்தன்மா 

அள்ளுறப்பிறர்மனைஈயத்தலொன்னலர்க் 

கெள்ளுருஞாட்பிலு.விரியல்செய் இடல் | 

வள்ளியோயறதெறிவழுக்குமென்பவே. 

இ-ள், கள் உண விரும்புசல் - மதுவைக் குடிக்க இச்௪ி2,ச 
லும், கழகஞ் சேர்தல் - சூதாடு மிடத்சைச் சேர்தலும், மால் 

உள் உற மயத்சமடைய, பிதர்மனைகயத்தல் — பிதர்மனையாளை 

விரும்பு,சலும், ஒன்னலர்க்கு - சத்துருக்களுக்கு, எள் ௮௬ - இக. 

ழ்ச்சியில்லாச, ஞாட்பினுள் - அமர்க்கள,ச்.இல், இரியல் செய்தி 

டல் - பின்னிட்டோடலும் (அஇய இவைகளால்), வள்ளியோய்- 

வளரயாதுகொடுக்குமரசசனே! அறகநெறி- ௮ற,ச்தின் வழி, வழுக் 

கும்என்ப - பிறழுமென்று (பெரியோர்டள்) சொல்லுவார்கள் 
எ-று, . (௨௦) 

ஐயநீயாடுதற்கமைந் தசூ.துமற் 
தெய் துல்குரவிலுக்கியைந் த.தூ.துவெம்
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பொய்யினுக்கருந்துணைபுன்மைக்ன் ற தாய் 

மெய்யினுக்குறுபகையென்பர்மேலையோர். 

இ.ள். ஐய - ஐயனே! நீ ஆடுதற்கு - நீயாடுகிறதற்கு, ௮ 

மைந்ச- சம்மதித்த, சூது - சூதாட்டமானது, எய்தும் நல்குர 

வினுச்கு - சானே வருதற்குரிய தரித்திரத்துச்கு, இயைந்ச 

காது -ஈல்லதூதாகும், வெம் பொய்யினுக்கு - வெவ்விய பொய்க 

கு, அருந்துணை -௩ல்லசகோதரமாகும், புன்மைக்கு- £ீழ்ச்சொ 

மிலுக்கு, என்றசாய்-பெற்ற தாயாகும், மெய்யினுக்கு - சத்தி 

யததிற்கு, உறு பகை என்பர் -மிருந்ச பகையென்று சொல்லு 

வார்கள், மேலையோர் - பெரியோர்கள் எ-று. (௨௧) 

எள்ளுகளூ இனையிகலிவென் ததாஉங் 

கள்ளமேற்கொடுவலைகரர துவேட்டுவ 

ருள்ளுறவமை த் இடுமுண்மையோர்லொப் 

புள்ளினமருர் தன போலுமென்பவே, 

இ-ள். எள்ளுக- இகழச் சடவாய், சூ.தினை-சூ சாட்ட தசை, 

இசலி-பகைத்து, வென்றதாஉம்-செயிச ததும், கள்ளம்-கபடத 

சை, மேற் கொடு மேற்கொண்டு, வலை கரீந்து-வலையைமறைத 

தி, வேட்டுவா - வேடர்கள், உள் உற அமைத்திடும் உணவை- 

உள்ளேவைச்திருக்கிற இரையை, ஓர்கு இலா - அறியாத, புள் 

இனம் -பறவைக் கூட்டங்கள், அருந்தின - உண்டவை, போ 

லும் ஓக்கும், என்ப- என்று சொல்லுவார்கள் புலவர் எ-று. () 

சலைக்கடல்கடர் துளார்கழறுங்கட்டுரை 

இலைத்தழமும்பிரு்ததோட்செம்மல்கேட்டியி 
ருலப்பினுமறுக்கலேனுரை த் தவாய்மைநீர் 

விலக்ருவதென்னெனவிளம்பினானரோ, . 

(களச் சகரெவா த மந்திரிகளை விலக்கல்] 

இ-ள், கலைச் கடல் - அறுபத்து நாலு கலைகளாகியெ சழமுத் 

இரத, கடந் துளார் - இராய்ந்த மந்திரிகள், சழறும்-சொல்லு 

இற, கட்டிரை- சொல்லை, சலைச் தழும்பு இருந்த சோள் செம் 

மல் - சிலை சழும்பு பொருந்திய புயத்தையுடைய நளமகாராசன், 

கேட்டு -கேட்டு, உயிர் உலப்பினும் - உயி ரிதந்துவிட்டாலும், 

உரச ச வாய்மை - யான் சொன்ன சொல்லை, மறுக்லன்-
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தீடுச்கமாட்டேன், கீர் விலக்குவது என் என - நீங்கள் விலக்கு 

சிற சென்னென்று, விள ம்பினான் - சொன்னான். எ-று. (௨௩) 

மன்னவனியைந் தவைமறுக்கலானென 

வின்னலுற்றமைச்சராண்டிருப்பவெங்கலி 

துன்வியதானலுமுழ் து. ரந்தவாற்றிலு 

முன்னருஞ்சூ தனின்முயல்கின்றானரோ, 

[மந்திரிகள் வருந்திப்போக ாசன் சூதாடத்தொடங்கல்.] 

இ-ள். மன்னவன் - அரசன், இயைக் சமை-சம்மதித சவை, 

மறுச்கலான் என - தடுக்கமாட்டானென்று, இன்னல்உ ற்.று- 

வருச்சமடைந்து, அமைச்சர் ஆண்டு இருப்ப - மந்திரிக எவ்வி 
டதீதிற் பேசாதிருக்க, வெம் கலி துன்னியதானும் - வெவ்விய 

சலி சோம் ச தினாலேயும், ஊழ் -ஊழ்லினையானது, துரந்த ஆற் 

றிலும் - செலுத்து சலினாலும், முன் அருஞ் சூதினில் - சினை,2 
சற்சரிய சூதாட்டத்தில், முயல்இன்றான் - முயற்சி யுறுவாளூயி 

னான் எ-று. (௨௪) 

நிழலுமிழ்வயிரவாணிடசர்கோமக 

னொழுகொளிப்பூணினயொட்டம்யாதென 

மழவிடைய தனையான்வைப்பனீயுமு 

னெழுகடன்ஞாலமுமியைகவென்றனன். 

[புட்கரன் தன் இடபத்தையும, ௩ளனை எழுகடல் 

- உலகையும் பத்தயமாக வைக்கவெளல்.] 

௫.ஸ். நிழல் - பிரகாசச்சை, உமிழ்-சச்காகின் த, வயிரவாள- 

கூரியவாளையுடைய, நகிடசர்கோமகன் - நளமகாராசனானவன், 

ஒழுகு ஒளிப்பூணிஞரய் - மிகுந்த பிரசாசம்பொருந் திய அப.ரண த 

சையுடைய புட்க.ரனே, ஒட்டம் யாதுஎன - பந்தயம் யாசென்று 

கேட்க, மழவிடை அதனை - என்னுடைய இளவேற்றை, யான்- 

நான், வைப்பன் - பந்தயமாக வைப்பேன், நீயும் - நீயும், உன் 

எமுகடல் ஞாலமும் - உனது ஏழு சருச்.திரஞ்சூழந் ச உலகத் 

சையும், இயைக - வைத்தற்குச் சம்மதி, என்தனன் - என்று 

சொன்னான் எ-று. (உட) 

சூழ்வினைப்புணர்ப்பினுற்சொன்னவா.றியைக 
தாழ்கடற்புவிதொழும.ரசனாடவெங் 
காழ்மனக்கொடுங்கலிகவற்றின்வண்ணமரய் . 

விழ்தலும்புட்கான்வென் விட்டானோ.



சூ.தாடு படலம், ௪௦௩ 

[சூ தாட்ட திற் புட்கரன் செயிததல்.] 

௫-ன். சூழ் -சூழ்ந்த, வினை-ஊழ்வினையின், புணர்ப்பினால்- 
சம்பக ச.த.தினால், சொன்ன ஆறு இயைக்து- ௮வன் சொன்ன 

Up FOUGHT, ஆழ் -அழ்க்.ச, கடல் புவி தொழும் - sar fp 

சூழப்பட்ட வுலகம் வணங்கும், அரசன் -௩ளமகாராசன், ஆட 

சூதாட, வெம் - வெவ்விய, காழ் - வயிரம்பொருந்திய மனம்- 

ம்னத்சையுடைய, கொடுங்கலி-கொடியகலியானவன், கவற்றின் 

வண்ணமாய் - சூதின் வடிவமாய், வீழ்தலும்-புானவும், புட்கரன்- 

புட்கசராசன், வென்றிட்டான் -செயிக்சான் எ-று, (௨௬) 

கழைசளிபுகர்முகக்களி றே தர்பரி 

யிழைதவழிளமுலைமகளிரீ ட்டிய 

விழுகி திக்குப்பைகள் வேலசூழ்புவி 

முழுவதுந்தோற்றனன்முழவுக் தோளினான். 

(னன் கோல்வியடைர் தமை சொல்லல். ] 

௫-ள். கழைசுளி-கரும்பைமுறிக்கின்ற, புகரமுகம்-புள்ளி 

பொருக்திய முகத்தையுடைய, களிறு -யானையும், சோ இரச 

மும், பரி- குதிரையும், இழை- ப ரணமான த, சவழ் - அசை 

uriorn, இள - இளமைதஙவ்கெய, முூலை- தனங்களை யுடைய, 

மகளீர் மாதர்களும், ஈட்டிவ-சம்பாதிச,௪, விழமு-மேன்மை 

யாய, கிதிச்குப்பைகள் - இரவியச்கும்பலும், வேலைகுழ் - oops 

இரஞ்சூழ்ர் த, புவி- பூமியும், முழுவதும் - ஆசய வனை த்தையும், 

முழவுச்தோளினன் -மச்சளததையொத்த தோளையுடைய ௩௪ 

மசாராசன், தோற்றனன் -சோற்றுவிட்டான எ-று. (௨௭) 

அனைத்தையுந்தோற்றனையருள்பாய்கவுட் 

சினக்கலிமால்களிதனையசிற்றத்தோய் 

மன த்திடைகினைக்குவதென்னைவல்லைகின் 

புனக்கொடி.க்கியைர் தினிப்பொருதும்யாமென்ருன். 

[புட்கரன் மனைவிமானர வைத்தாடுவம் என்னல் ] 

இ-ள். அனை ச்சையும் - முழுமையும், சோத்றனை -சோச் 

துலிட்டாய், அருவி-மதசல வருவியானது, பாய் - பாயாரின் ௪, 
சவுள் - கபோலத்தையுடைய, சினம் - கோபம்பொருந்திய, களி- 

செருக்சையுடைய, மால் - பெருமைபொருக்திய, சளிறு ௮ணைய- 

யானையையொச்ச, சீற்றச்தோய் -சோபத்ையுடைய ஈளனே! 

மனச்டை-மன இனிடச்தில், சினைக்குவது என்னை - ஆலோ



௪௦௪ GL BLD, 

சிப்பசென்னை, வல்லை - 25இர.ச்.இல், நின்- உன்னுடைய, புனக் 

கொடிச்கு- மனையாளுக்கு, இயைந்து -பந்தயத் துச் இசைந்து, 

நாம் -நாம் இருவரும், இனிப்பொருதும் - இனி ஆடுவோம், என் 
முன் - என்று சொன்னான் எ-று. | (௨௮) 

சூதாடுபடலம் முற்றிற்று. 

ஆ. செய்யுள்-௬௬௭. 

  

ணை 

நகர் நீங்கு படலம், 
  

|இப்படலத்தாற் சூதித் ரரோேல்வியடைக்த உளன் சான் பழக 

௮க்நகரத்தி லுள்ளாரோடும் வறியனாயக் கூடியிருப் 

பதில் விழையாமல் அு௩்ஈசரைவிட்டு மங்கல் 

சொல்லப்படுகின்ற ௮.] 

கலி விநத்தம். 

என்றிலுமுறுவலித் திசைக்கலா கன 

வொன்றுநீயுரைத் திடலுலங்கொடோளினாய் 

வென்றகின்னகர்வயின்மேவலேனெனாத் 

துன்றுகானகஞ்செல,். துணி தன்மேயினான். 
[சளன் காட்டுக்குச் செல்லகினை ததல்.] 

இ-ள். என்றலும் - என் சொன்ன வளவில், முறுவலிதது- 

சிரித்து, இசைச்கலாசன -சொல்லப்படாதவைகளை, நீ ஒன்று 

முரைச் இடல் -நீயோன்றுஞ் சொல்லாதே, உலங்கொள்தோளி 

ஞய்- இரண்ட கல்லையொத்ததோளையுடையபுட்கரனே ! வென் த- 

செயித்ச, நின்னகர்வயின்-உன்னூரினிடத்து, மேவலென் எனா- 

இருச்கமாட்டே னென்று, தன்று - நெருங்கெய, கானகம் செல- 

சாட்டினிடச்திலேபோக, துணிதல் மேயினான்-நளமசா.ராசனிச் 

சயிச்தான் எ-று. (5) 

வாட்டிறன்மன்னவன்கமலவாண்முக 

மீட்டருமரசியலிழந்தபோ திலும் 

பாட்டளிக்கூர் சல்வேர் தவையிற்பைந்தொடை 

சூட்டியஞான்.றினுக்துலங்குகின் ே த. 

[னன் எல்லாக்தோற்றும் வாட்டறமாரு திருத்தல்,] 

௫.ஸ், வாள் - வாட்போரில், இறல் - வல்லமையுடைய, மன் 

ன வன் -நளமகாராசனது, கமலம் - தாமரைப் பூவை யொத்த,
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Cart ங்கு படலம், ௪10௭ 

வாள் - ஒளிபொருந்திய, முகம் - முகமானது, ஈட்டரும் - சம்பா 

தித் தற்கரிய, அரசியல் - அரசகாட்டுயை இழந்தபோதிலும- 

இழந்சகாலத்திலும், பாட்டு-டுராகங்கள் பாடாசின் 2), அளி- 

வண்டுகள் மொய்க்கஇன் உ, கூந்தல் - அளகபாரததையுடைய சம் 

wi Bureraer, Cat g அவையில் - இராசசபையிலே, பைநமிகா 

டை - பசியபூமாலையை, சூட்டிய ஞான் றினும் - சூட்டின நாளி 

பார்க்கிலும், துலங்குகன்றது - பிரகாசிச்கின்றது எ-று. (#-) 

சாமரையிரட்டுரடைப்பைதாங்குகர் 

திமுகத்துமிழும்வாேர் திச்செல்குக 

சே. றயாரையும்விலக்கியேந்தருன் 

கோமகளினிதுறைகோயிலெய் இனை, 

(களன் தனியே ௮ர்தப்புரமபோ தல் கூறப்படுளெறது.] 

இன், சாமரை இரட்செர் - சாமரை வீசுஜெவர்களையும், 

அ௮டைப்பைதாங்குநா - சாம்பூலப்பையை யேக்தப்பட்டவா்களை 

யும், தீ- அக்னியை, முகத்து - சன்முகத் இல், உமிழும்-சக்கு 

கின்ற, வாள் கத்தியை, எக்தி- சாங்கி, செல்குகர்- வருச 

திவர்களையும், ஏமஉற - மயச்கமுற, யாடபையும் -மற்சுவாகளையும, 

விலகெெ- ரீக, ஏந்தல்தான் -௩ளமகாராசன், கோமகள- சமயம் 

இ, இனிது - இனிமையாக, உகற-வாசம்பண்ணுஇத, சோயில்- 

அரண்மனையை, எய்தினான் - சேர்ந்தான் எ-று. (௨) 

கற்றையங்கவரியுங்கால்செ ப்வட்டமுக் 

கொற்றவெண்சவிகையமின் நிக்கோதைவேன் 

மீற்றடந்ே தோளினான் வருதல்காண்டலு 

முற்றதையென்கொலென்றுள்ள ததெண்ணினள். 

[தமயக்தி கணவனை 5। தனிவரல்கண்டு தியங்கி யோசித த. 

௫-ன். கற்றை-சொகுதியாயிராகின் ற, அம் - அழூயெ, sa 

ரியும் - சாமரையும், கால்செய்வட்டமும்-சாந்சாதறியும், கொற்ற 

வெண்கவிகையும் - வெண்கொற்றக்குடையும், இன்றி- இல்லா 

மல், கோதைவேல் - மாலையணிர் சவேலையுடைய, மல் - வவிமை 

பொருந்திய, சடம் -பருச்.ச, சோளினன் - தோளையுடைய ௩ள 

மகாராசன், வருதல் காண்டலும் - வரு சலைப் பார். த சவளவில், 

உற்ததை- இப்படிக்கு இவன் வரு௨௪, என்சொல் - என்ன 

காரணமென்று, உள்ளத்து எண்ணினாள் -மனத்தில் ஆலோூச் 

தாள் எ-று. (௪)



610.9 நைடதம், 

எண்ணிவச் திறை ஞ்செயவெ:நிற்கொம்பன்னவன் 

மண்ணியமதிகிகர்வ தனகோக்குருப் 

புண்ணுழைவேலெனப்புகுக்சயாவையும் 

தண்ணலர்க்கடர்தவேனம்பிகூ றினான். 
[சன் கிகழ்ந்தவெல்லாம் சமயர்திக்கு எம்.த துரைத்தல், ] 

இ-ள். எண்ணிவந்து - இப்படியாலோூத் தெதிர்லந் த, 

இறைஞ்சிய - வணங்கிய, எழில் - அழகுபொருந்திய, சொம்பு 

அன்ன வள் - பூங்கொம்பையொத்த தமயந்திபினது, மண்ணி௰- 

கழுவிய, மதிநிகர் - சந்தினையொதத, வசனம் - முகச்சை, 

கேரக்குரு பார்த்து, புண் - புண்ணினிட தில், அழை - நுழை 

இன்ற, வேல் என-வேலைப்போல, புகுந்ச யாவையும்-கானடைந 

சவைகளையெல்லாம், ஈண்ணலர்-௪ ச் துருக்களை, கடந் த-செயித் ௪, 

வேல் - வேலையுடைய, நம்பி -௩ளமசாராசன், கூறினான்-சொன 

னை எ-ழு, | (@) 

தாழ்தடக்கையினானின்னசாற்றலும் 
விழிவாய்மடமயி, |ல்வெய் துயிர்ப்பொடு 
மாழ்கினளவருக்தினண்மழைக்கணீகுகுத் 

தூழ்வலியி துவெனவுளளநேே தறிஞள. 
[சமயக்தி வருக்திச தெளிதல்.] 

௫-ள். சாம் - முழங்கால்மட்டும் சீண்ட, தடம் - விசாலமா 

கிய, கையினான் - கைகசாயுடைய களமகாராசன், இன்ன-இலை 

களை, சாற்றலும்-சொன்னவளவில், வீழி-வீழிசக்கனியையொ ச்ச, 

வாய்-௮தரசையுடைய, மடமயில் - தமயக்தியானவள், வெய் 

து உயிர்ப்பொடும்-வெவ்விய பெருமூச்சுடனே, மாழ்ெெள்-மயங் 

கனஞள், வருந்தினள் - வருச் சமுற்றாள், மழைக்சண் - குளிர்ந்த 

soar colon pid, bt உகுச்து- நீரைக்சொரிந்து, ஊழ்-ஊழ்வினை 

பினத, வவி-வன்மை, இது என - மிதுகென்று, உள்ளமதேறி 

ள் - மனநங்தெளிக்தாள் எ-று. (ச) 

இர் திரசேனனென் றிசைக்கும்பேருடை 
மைந்சலுமழலைவா. ப்க்கொடி.யுமாழ்குறா 
துய்ந் நடக்கொண்டுபேரோசைபோயநின் 

றஐந்தைகன்வளககர்சார்கவென்றனன். 
[மக்களைம் கொண்டு தந்தையிடம் சேர்கவென்று 

சளன தமயர்திக்கு உரைததல்,] 

இ-ள். இந்திரசேனன் என் நு-இ௩இரசேனனென்று, இசைக் 

கும்- சொல்லுடன் ற, பேருடை-மாமத்ையுடைய, மைக்சனும்-



நீதாநி ங்கு படலம், ௭6௯ 

பிள்ளையும், மழலை - மழலைச்சொல்லையுடைய, வாய் - வாயையு 

டைய, கொடியும் - புதல்வியும், மாழ்கு உறாது - வருச சமுறாத, 
உய்க்திட - பிழைத்திருக்க, சொண்டு- உடன் கொண்டு, பேர் 

ஓசை போய -- பெருங் ரோ sé இியையுடைய, கின் - உன்னுடைய, 

தந்த சன் - தகப்பனுடைய, வளம் - வளம்பொருந்திய, ௩கா- 
பட்டின த்தை, சார்கஎன்றனன் - நுடையச் கடவையென்று(௩ள 

மகாராசன்) சொன்னான் எ-று. (௭) 

உயிர்கிகமக்களோடுலங்கொடோஸினான் 
செயிரறுதந்தைபாற்செல்கென்றோகலும் 
புயனறுங்கூக்தலாள்புண்ணினூடெரி 

யயினுழைர் தாலெனவலமக௫்ேே தங்கினாள். 

[கமயர்தி வருக்தி யடன்படா திரங்கல்.] 

௫.ன். உயிர்கிகா - உயிரையொச ச, மக்களோடு - பிள்ளைச் 

ஞூடனே, உலம்கொள் - திரண்டகல்லி னழகைச் சொண்ட,தோ 

ளினான் - தோள்களையுடைய நளமகாராசன், செயிர் அது - குற் 

மற்ற, தந்ைத பால் - தகப்பனிட ச் தில், செல்கஎன்று ஒதலும்- 

போகவென்றுசொல்லலும், புயல்-மேகதசை யொத்ச, நறு-வா 

சனைபொருந் இய, கூர் சலாள் - அளகபாரத்ைை யுடைய தமயக்தி 

யானவள், புண்ணின்ஊடு - புண்ணினுள், எரி - எறியாகின் ற, 

அயில் - வேலான ௯, நுழைந்தால் என - தழைந்சது போல,௮ல 
மக்து -மனவங் கலங்கு, ஏங்கினாள் - ௮அழுகாள் எ-று. (௮) 

கெடிபடுகானிடை த் தமியைநீங்கிப்போய்ப் 

பபப ரலமளிமேற்பள்ளிகொள்ளவெங 

கடி.தகரடைர் துமெல்லணை யிற்கண்படி 

லடியனேற்தெசனினுமறலுண்டாங்கொலோ, 

௫-ள். நெடிபடு - ள் வண்டுகளையுடைய, கான்இடை- காட் 

டிணிட,ச் இல், சமியை - தனியாயெ வென்னை, நீவ்பப்போய்- 

விட்டு ரீங்கட்போய், பட- உறு சாநின்ற, பரல் - UT hea gre 

ளாயெ, அமளிமேல் - ௮ணையின்மீது, பள்ளிகொள்ள - நீர் Os 
,திரைசெய்ய, வெம் - குரூரமாகயெ, சடி - காவலையுடைய, நகர்- 

பட்டின ச), அடைந்து - சேர்ந்து, மெல் - மிருதுவாய, ௮ 

ணையில் - சயனத்தில், கண்படில் - (நான்) ரி.ச.நிரைசெய்யில், 

அடியனேற்கு - அடியேனுக்கு, இசனிலம்-இசைப்பார்ச் இலும், 
அறன் உண்டாம் கொல் - தரும முண்டோ எ. 

60 
(ச)



௪௭௧௦ CL SLD, 

என்றவளுரைத்தலுமடங்கலேறனான் 
மென்றளிர்கவற்றுகின்மெல்லென் 9 ஐடி 
கன்றவெம்பரல்பகொனினேகுதற் 
கசொன்றுமேலெனதுயிருய்யுமோவென்றான். 

[சின்னடி பருககைக்கம்படின் என்லுயிருய்யாதெனல்,] 

இ.ள், என்று - இப்படியென்று, அவள் - ௮.2. தமயர் தியான 

வள், உரைத்தலும் - சொன்னவளவில், மடங்கல் ஏறனான்-அண் 

சங்கசசையொத்த களமகாராசன், மென் தளிர் - மெல்லிய சளி 

ர, சவற்றும் - வருந் சச்செய்யும், நின் - உன்னுடைய, மெல் 

என் -மிருதுவாகய, சீறடி - சற்றடிகள், கன்ற- கன் றிப்போக, 

வெம் - குரூரமான, பபெரல் - மணியாம் பருச்கைக்கல் ஓண்டா 

இய, சானின் - காட்டில், ஏகுதற்கு - போதற்கு, ஒன்றுமேல்-. 

பொருந்துமாகில், எனத உயிர் - என்னுடைய பிராணன், உய்யு 

மோ என்றான் - பிழைக்குமோ வென்று சொன்னான் ௭-று.(௧௦) 

பொற்பினுக்குறையுளாம்பொன்னங்கொம்பனா 
யற்பினிற்பயந் தநம்மக்களாயிடை 
யெற்பிரிர் துறைகுஈேலுமெங்கன 
கிற்பிரிக்தாற்றுவாநிகழ்திதுவாயென்றான். 

[மக்கள் எழ்பிரிக்காலு நிற்பிரியார் என்று நசன் கூறல்.] 

இ-ள். பொற்பினுக்கு - அழகிற்கு, உறையுள் ஆம் - இருப் 

பிடமாகிய, பொன்னம் சொம்புஅனாய் - அழகுபொருக்தியபொத் 

சொம்பையொத்த தமயந்்இியே! அற்பினில் - அன்புடனே, பயந் 

ச- பெற்ற, ஈம்மக்கள் -ஈம்முடைய பிள்ளைகள், ஆ இடை - ௮௩ 

சவீமன் வீட்டில், என்பிரிந்து- என்னைவிட்டு நீங்க, உறைகுக 

மேனும் - இருப்பாராயினும், எங்கனம் - எச்சன்மையாய், கின் 

பிரிந்து - உன்னைவிட்டுநீங்கி, ஆற்றுவர்-பொறு த திருப்பார்கள், 

சிகழ்த்துவாய் என்றான் - சொல்லென்று சொன்னான் எ-று. மக் 

கட்கு ச shea gu gs தாயரதஇிக ரென்பதாம். (௧௧) 

கூற்றுறம்குரு திவேற்குரிசின்மக்கடா 

மாற்றினுமா தீறலா தஞரின் மூழ்கினு 
மாற்றருங்கற்பினார்மகிழ்கர்கான்செல 

வேற்றுகாடுறைவதுவிமுமி தோவென்றாள். 

௫.௫. கூற்துஉறழ்-யமனையொத்த, குருதி- உதிரக்தோ 
bis, வேல் - வேலாயுத ததையுடைய, குரிசில் - அரசனே! மக் 

கள் சாம் - பிள்ளைகள், ஆற்தினும்-பொறுச் சாலும், தற்றலாத-



Bart ங்கு படலம், எக்க 

பொறுக்காமல், அஞரில் - துச்கச்தில், மூழ்கினும் - மூழ்கின 

லம், மாற்றரும் - பிறராத்செடுச்சற்கரிய, கற்பினார்- பதிவிரதா 

சருமதையுடைய பெண்கள், மூழ்கர் - புருடர்கள், கான்செல- 

காட்டிற்போக, வேற்றுநாடுஉழைவது - வேறு சேசச்திற்போ 

யிருப்பது, விமுமிசோ என்றாள் - மேன்மையுடையசதோவென்று 

(, சமயக் திசொன்னாள்) எ-று. 

அன்னாய் என்பது னாய் என விகாரப்பட்டது. அன்பு 

அற்புஎன்ராயது. அன்பாவது சொடர்புடையார் மாட்டு நிகழ்வ 

சோர் கழிவீரச்கம் என்பர் ஆசிரியர் நச்சினூர்க் கீனியர். ஆ-இடை 

என்பன, பொதுவிதி பெறாது “மாயிருஞாலம்'” ஆயிடைத் சமிழ 

கூறுகல்லுலகச்து, என் றவற்றிந்போல யகரவுடம் படுமெயபொ 

ற் அவந்தது. ௮அதற்குவிதி தோல்கப்பியம் எழத்ததிகாரப் typ 
ளடையிற் காண்க. (5௨.) 

விரிகடலமிழ் தமும்வேலைஞாலமுஞ் 

செருமுகத்தழலுமிழ்றுகண்யானையு 

மெசிமணிக்குப்பையுமெலி தினெய்தலா 

மருமகப்பெறுதன்மற்றரியதென்பவே. 

[சமயக்தி மக்கட்பேற்றின் ௮ருமை கூறல்.] 

௫-ள். விரி- பரந்த, கடல் - திருப்பாற்கடவி லுண்டாகஇிய, 

அ௮மிழ்சமும்- தேவாமிர் சத்தையும், வேலை- சரூச்திரஞ்சூழ்க் ௪, 

ஞாலமும் - பூமியையும், செருமுகத்து-யுச்,௪,ச்தி னிடச் திலே, 

அழல் உமிழ் - நெருப்பையுமிழ்ெ.ற, சிறுகண்யானையும் - றி 

யகண்களையுடைய யானைகளையும், எரி- பிரகாசிகனெ ற, மணிச் 

குப்பையும் - இரத இனக் குப்பைகளையும், எளிதின் எய்தலாம். 

எளிதிலே யடையலாம், ௮ருமகபெறுசல் - அரிய பிள்ளைகளைப் 

பெறுதல், ௮ரியதுஎன்ப- அரியசென்றுசொல்வார் (பெரியோர் 

கள்) எ-று, மற்று-ஏ-- அசைகள். (௧௩) 

விம்மிமின்ழைமருங்கொசியவீங்யெ 

கொம்மைவெம்முலயினாய்கு தலைமென்மொழிச் . 

செம்மையவ ஈமகப்பெருததீமையோர்க் 

இம்மையுமறுமையுமின்பமில்லையால், 

டு-ள். விம்மி- பரு த, மின் - மின்னவையொத்ச, தழை- 

தட்பமாகய, மருங்கு- இடையானது, ஒசிய -- ஓடிந்துபோகும் 

படி, வீல்கெ - பூரிச,ச, கொம்மை - இளமைபொருக்திய; வெம்-



௪௧௨ நைட்தம, 

விரும்ப, சைச் செய்வெ் ற, முலையினாய் - சனங்களையுடைய சம 

யந்.தியே! கு, சலை - மழ$லையாகிய, மெல்மொழி - மிருதுவாஇய 

சொல்லையுடைய, செம்மைய - ஈல்ல குண த்தையுடைய, ௮௬மக- 
அரிய பிள்ளைகளை, பெரு,ச- பெற்றுக் கொள்ளாத, இமையோர் 

க்கு- குற்றச்தையுடையோர்ச்கு, இம்மையும் - இப்பிறப்பிலும், 

மறுமையும் மறுபிறப்பிலும், இன்பம் இல்லை - சுகமில்லை எ-று. 

ஆல் - அசை. (௪௪) 

என்னலும்வணரிருங்கூந்தலேக்திழை 
மன்ன வமழலைவாய்மக்கடம்மொடு 

மின்னகுபரி திவேல்வீமன்மாககர் 

துன்னுதும்யாமெனச்சொல்லினைளை ரோ. 

[எந்தை சகர்க்கு யாங்களெல்லோரும் ஏகுவம என£ஐ.த | 

௫-ள், என்னலும் - இப்படியென்று ௮ரசன் சொல்லவும், 

வண - வளைந்த, இரு- பெரிசாயெ, கூர்சல்- ௮ளகபாரதைை 

யுடைய, ஏந்த இழை - சமய௩தியானவள், மன்னவ. அரசனே! 

நம் - நம்முடைய, மழலைவாய் - மழலைச்சொற்கள் பொருந்திய வா 

யையுடைய, மக்கள் தம்மொடும் - பிள்ளேகளுடனே, பாம் - நாமி 

ருவரும், மின்ஈகு - மின்னலைப் பழிச்சாறின் ற, பரிதி - சூரியனை 

யொத்த, வேல் - வேலாயுதச்சை யுடைய, வீமன் - வீமராசலு 

டைய, மாநகர் - பெரிய நகரில், துன்னுதும் - சேர்வோம், யாம்- 

நாம், என - என்று, சொல்லினாள் - சொன்னாள் எ-று. (கடு) 

கோற்றொடிசெல்வர்பா ற்குறையிரந்துநின் 

ேற்றயின்றுயிர்சுமர் தரு த்தலி.றிலா 

வாற்றலுமானமுமறிவுங்கல்வியு 

மாற்றருஞ்சீர்த்தியுமாற்றுமென்பவே. 

(மாமன் வீட்டில் மருகன் சென்று வாழ்தல் பதடித் 

தன்மையென களன் வழங்கல்.] 

டூள், கோல்சொடி -- தமயக்தியே! செல்வர்பால் - செல்வச் 

நையுடையவர்களிட த்தில், குறைஇர£து நின்று - குறையைச் 

சொல்லியிரக்துகின்று, ஏத்று-வாக்9, தயின்று - உண்டு, ௨ 
பிர்சுமங்து இரு,ச் சல் - உயியைச்சாங்கி யிருத் சலானத, ஈறுஇ 

லா முடிவில்லாச, ஆற்றலும் - வலியையும், மானமும் - அபிமா 

ன,ச்தையும், அறிவும் - ௮.றிவையும், கல்வியும் - விதையையும்,



Bere ங்கு படலம், ௪௪௨ 

மாந்தஅரும் - நீக்கப்படாத, £ர்த்இியும் - £ர்ச இயையும், மாற் 

௮ம் என்ப- போக்குமென்று (பெரியோர்) சொல்வார்கள் எ-று, 

மிக்கவெஞ்சமத் தடைவெருவியோடின 

ரொக்கறுன்புறத் தனியுலகில்வாமுகர் 

புக்குவவேட்டகத்தினிலுண்ணும்புன்மையோர் 

மக்களுட்பதடியென்றுரைக்கும்வையமே, : 

இ-ள். மிக்க- ௮தஇிகரிச2, வெம்சமச்திடை - வெவ்வியயு தீ 

ச,ச்தினிட,த இல், வெருவி ஓடினர் - பயந்தோடின வர்களும், ஓக் 

கல் -சுந்றத்தார், துன்பு உஐ- வருத்சமடைய, சனி - தனிச் 

திருந்து, உல௫ல் - உலகத்தில், வாழுகர் -செல்வச்துடன் வாழ் 

இன் றவர்களும், புக்கு- போய், வேட்டஅச,ச்தினில் - மாமஞார் 

வீட்டில், உண்ணும் - புசக்கன் ற, புன்மையோர் - €ழ்மக்களும், 

மக்களுள்-மனிசருக்குள், பதடி என்று - பதரென்று, வையம்- 

உலகத்தார், உரைக்கும் - சொல்லுவர் எ-று. (eer) 

என்மலுந்திருவுளமின்ன தாகுமேன் 

மன் மநைதெரியலாய்மக்கடம்மைநம் 

மின்றிகம்மானவேல்விதர்ப்பன்மாநககர் 

சென்றிடப்பணித்தருளென்றுசெப்பினா ள். 

[தமயந்தி பிள்ளைகளைத் தந்ைதைாகர்க்கு 

அனுப்புக என்று வேண்டல், 

இ-ள். என்றலும் - இப்படியென்று அரசன் சொன்னவள 

வில், திரு௨ளம்- உம்முடைய சிச்தம், இன்னது ஆகுமேல்-இச் 

சன்மையசாகுமானால், மன்றல் - வாசனைபொருந்திய, ௮ம்-௮ழ 

இய, தெரியலாய் - மாலையையுடைய அரசனே! மக்கள் சம்மை- 

பீன்ளைகளை, ஈம் - ஈம்முடைய, மின் நிகழ் - மின்னலைப்போலும் 

பிரகாடுக்கின் ற, மானம் - பெருமைபொருந்திய, வேல் - வேலா 

ய சத்தையுடைய, விதாப்பன் - வீமராசனுடைய, மாககர் -பெரி 

நகரசஇல், சென்றது இட-போச, பணித்தருள்-௨ 5,க.ரவுகொடு, 

என்௫ - என், செப்பினான் - தமயந்தி சொன்னாள் எ-று.(௧௮) 

தண்டலில்பாகனைநோக்கித்தாதுசேர் 

வண்டிமிர்தெரியலான்வருர்திமக்களை 
விண்டொடுபுரிசைசூழ்விதாப்பன்றன்னுழை 

கொண்டனைபோகெனக்கூ றினனரோ..



Sol P CHL. BLD, 

[நேர்ப்பாகனை கோகப் பிள்ளைகளைச் சொண்டு 

போவென்று களன் சாற்றல், ] 

இன். சண்டல்இல் - நீங்கு தலில்லாச, பாகனை -தேர்ப்பா 

கனை, கோக்க - பார்த்து, சாதுசேர் - மகரந்சஞ்சேர்ந் த, வண்டு 

இமிர - வண்டுகள் ஒவிக்காரின் ற, செரியலான்-மாலையையணிர் ௪ 

நளமசாராசன, வருக்தி- வருத்தமுற்று, மக்களை - பிள்ளேகளை, 

விண்தொ(-மேகச்சை யளாவாகின் த, புரிசைகுழ்-ம தில்சூழ்ந் ௪, 

விசர்ப்பன் சன் உழை - வீமராசனிடத்தில், கொண்டனைபோ 
கென -கொண்டு போவென்து, கூறினான் - உத்தரவு கொடுத் 
தான் எ-று. மோ- அசை, (௧௯) 

தழுவியதாகதைதன்முகமுக் தாயர் த 
முழும தியனையவாண்முகமுநோக்குரு 
விழிவழிநீருகவிம்மிவிம்மிரின் 
றழு தனர்கண்டுளோ ரலச்கணெய் தவே. 

[சூர வரைப் பார்த் துக் குழவிக எிரங்கல்.] 

௫-ள். தழுவிய - தங்களைச் தழுவிக்கொண்ட, தாதைசன் 

முகமும் - தகப்பனுடைய முகத்தையும், சாயர்சம் - சாயாரினு 

டைய, மூழுமதிறனைய - பூரண சந்திரனை யொத ச, வாள்முக 
மும் - ஒளியொருக்திய முச சதையும், நோக்குஉறா - பார்த்து, 

விழிவழி - சண்ணின் வழியிலே, நீர்உக - நீர்டட் ச, விம்மிவிம்மி 

கின்று - தேம்பித்தேம்பிரின்று, கண்டுளோர் - பார ச்சுவாகள், 

அலக்சண் எய்த - துன்பமுறும்படி, அழு சனர் - அழுதார்கள் 

சது. (2.0) 
அ௮லமருமக்கடமாகமெங்கணு 
முலைவழியொழுகுபானனைப்பமோக் துவாய் 
புலர் தசப்பற்பல்காற்புல்லிக்கொண்டுகண் 
கலுழ்தருபுனலினாற்கமுவிளைோ. 

[தமயந்தி பிள்ளைகளின் பிரிவாற்றா து ஈனிவருக்தல்.] 

௫-ள். ௮லமரு - மனங் கலங்காநின் ற, மக்கள் தம்- பிள்ளை 

களுடைய, ஆகம்எங்கணும் - - சரீ ரமுழுமையும், மூலைவழி - முலை 

யின் வழியால், ஒழுகு - ஒழுகாகின் ற, பால்- பாலான து, ஈனைப் 

படரனைக்கும்படி, மோந்து - உச்சிமோந்து, வாய்புலர் 2.ர - வாயு 

ல, பற்பல்கால் - ௮னக் ௪.ரம், புல்விச்கொண்டு_தமுவிக்கொண் 

9, சண்சலுழ்தர௬ு- கண்ணினின்று மொழுகாகின் ற, புனலினால்- 

சலத் தினால், கழுவினாள் - கழுவினாள் எ-று. அரோ-அசை,(௨௪)



நகர்நீ ங்கு படலம், எகடு 

மடவ ரறன்னையுமதுகைவேந்தையும் 
படுதுயசொ நிகெனவாற்றிப்பாகனாங் 
குடலுயிர்பிரிதடு தனவுவகைமக்களை க் 
கொடுநெடுக்தோமிசை க்கொண்டுபோயினான், 

[தேர்ப்பாகன் உளன் மக்களை வீமன்சேசம் 

கொண்டுசென்றது.] 

இ-ள். மடவரல் சன்னையும் - சமயக் தியையும், மதுகை-வவி 
யையுடைய, வேந்சையும் - நளனையும், படு - உண்டாகாகின் £, 
துயாஒழிகென - துக்கரீங்கக்கடவீரென்று, ஆற்றி- தணித்து, 
பாகன் - தேர்ப்பாகன், அங்கு-அவ்விடதச் னின்று, உடல்உயிர் 

பிரித். துன - உடலையு மூயிரையும் வேறு பிரித்த துபோல், ௨௮ 
கைமக்களை - சந்தோடச்சைச் செய்யும் பிள்ளைகளை, கொடி- 
கொடியையுடைய, கெர்சேர்மிசை-நெடியதே ரின்மீது, கொண் 
9-ஏ ற்றிக்கொண்டு, போயினான் - சென்றான் எ-று. (௨௨) 

மிகைப்படுதுன்பமும்விழையுமின்பமு 
மகத திடைநிகரெனகோக்குமையனுக் 
தீகைப்பருர் துயரொடுதளர்ர்தச £ம்புமேன் 
மகப்பிரிவினுக் துயர்வலி தியாவதே, 

[மகப்பிரிவைப் பார்க்கிலும் துன்பம் வேறின்றெளல்.] 
௫-ள். மிகைப்படு- அ.இிகரிச்ச, துன்பமும் - துயரசதசை 

யும், விழையும் - இச்சிக்கப்பட்ட, இனபமூம் - இன்பச்தையும், 
அகத்துஇடை -மன இல், கிகர்என - ஒப்பாக, நோக்கும் - பார்க் 
என் ஐ, ஐயனும் - ௩ளனும், தீகைப்பரும் - தடுத தற்சரிய, துயர் 
ஒ௫ி- துன்பத்துடன், அளர்ந்து- வருந்தி, சாம்புமேல் சோர் 
வானேயானால், மகப்பிரிவினும் - மக்கட்பிரிவிலும், துயர் - துய 
ரில், வலிது - வலிமையுடையது, யாவது - எது? (ஒன்று 
மில்லை) எ-று. (௨௩) 

சீல தியா பரப்பிய தங்கொண்மெல்லிதம் 
மலர்மிசைமிதிப்பி லும்வருக் து றடி 
நிலமிசைப்படுபரலுறைப்பே நரிழை 
புலவுவேற்காளை பின்றொடாக்துபோயினள். 

[கனன்பின் தமயந்தி காட்டிற்குச் செல்லல்.] 

இ-ள். ல இயர் - சோழிகள், ப.ரட்பிய-பரவச்செய்ச, தேம் 
கொள் - வாசனைகொண்ட, மெல்இதழ்-மெல்லியவிசழையுடைய,
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மலர்மிசை - புட்பத்தின்மீது, மி.இிப்பிலும் - அடிவைச் சாலும், 
வருந்து - வருந்துன்ற, 9௮டி-சிநியபா தங்களில், சிலமிசை- 

பூமியின்மீத, பட - உண்டாஇய, பரல் - பருக்கைகள், உறைப்ப- 

உறு ச் தும்படி, நேரிழை - சமயக் தியானவள், புலவுவேல் - புலா 

னாற்ற,ச்சையுடைய வேலையேந்திய, காளை -நளனது, பின்றொ 

டர்ந்து - பின்னே தொடர்ந்து, போயினாள் - சென்றாள் எ-று.() 

மடவரறன்னொடிமதுகைவேக்தனைக் 
கடிமு.ரசருதகோமறுகிற்காண்டலு 

மிடி.யுறுமரவெனவேங்கியேங்கிகின் 

அடல்வெறுத் துயிருகவுமல்ன்றராரசலர். 
[இதருதல் கான்குபாட்டால் நளனை யிழக்தவர் செய்கை 

சொல்லப்படுன்௦௮.] 

இ-ள். மடவரல் சன்னொடு - தமயந்தியுடன், மதுசைவேடம் 

சனை -- வலியையுடைய நளனை, கடி. - றந்த, மு.ரசு- பேரிகை 

யினொலி, அரு 2 - நீங்காச, கோமறுகில் - ௮.ரசர்வீ தியில், காண் 

டலும் - பார். த சவளவில், இடிஉறு -மேகச்இி னொலியைச் கேட் 

ட, அரவு என - சர்ப்பத்சைப்போல, ஏங்க ஏங்கு - மிகவு மேச்ச 

முற்று, நின்று -(இகைதது) கின்ற, உடல் வெறுச்து-தேகத் 

சை வெறுச்து, உயிருச - உயிர் நீங்கும்படி, சிலர் உழல்கன்றா- 

சில ர௬ழல்சன் றனர் எ-ழு. (௨.௫) 

மண்ணியமணிவரையனையமார்பினான் 

பெண்ணலங்கனிக்தவிப்பேதைதன்னொடு 

நண்ணருங்கானிடைஈடத்தல்காணவோ 

கண்ணிணைபடைத சனனகமலத்தோனென்பார். 
௫-ள். மண்ணிய- சமுவிய, மணிவரை - அ௮.ரசனமலையை, 

௮னைய-- ஒச்.த, மார்பினான் - மார்பினையுடைய ௩ளமகாராசன், 

பெண்ஈலம்களிட் ச - பெண்டன்மை முதிர்ந்த, இப்பேசை ger 

ஜனொடும் - இச் சமயக் தியுடனே, ஈண் ௮௬ -- போசப்படா,ச, சான் 

இடை - காட்டினிடத்தில், நடத் சல் காணவோ . போசலைப் 

பார்க்கவோ, கமலத்தோன் - பிரமன், சண் இணை-இரண்டுநேச் 

இரச்களை, படைச் சனன் (எங்களுக்கு) அமைச்சனன், என் 

பார்- என்று (லர்) சொல்லுவார்கள் எ-று, (௨௪) 

மல்லடுதிணிபுயமன்னர்மன்னவ 
னெல்லையி௮யருழரஈ்ேே தசக்காண்டலு
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மொல்லையில்வெடி த் துயிரொழிர் ததில்லையா ற் 
கல்லினும்வலிய தோாகவலுநெஞ்சென்பார். 

இ-ள். மல் - மல்லர்களை, ௮0-கொல்லாகின் ற, இணி-பலம் 

பொருந்திய, புயம் - புய த்தையுடைய, மன்னர்'மன்னவன் - அர 

சர்க்க ரசனாகிய களன், எல்லை இல்-௮ளவில்லா,ச, துயர் உழந் த- 

துன்பமுந்று, ஏச-ஃபோக, சாண்டலும்-பார்க்கவும், ஒல்லையில்- 

சகரத்தில், வெடித்து -கபாலம் வெடித்து, உயிர் - பிராண 

னைது, ஒழிர்ச.த இல்வை-ரீல்யெதில்லை, (௮,சலால்) கல்விலும்- 
சல்லைப்பார்க்கிலும், வவியதோ - வலிமையுடையதோ, சகவலும்- 

துன்பப்படும், நெஞ்சு - மனமானது, என்பார் - என்று சொல்லு 

வார்சள் எ-று. 

கொல்லன், தச்சன் என்பன ஈறுகெட்டுச் கொல், தச்சுஎன 

நின்றாற்போல மல்லர் என்பது மல் என கின்றது. உயிர்போங் 

காலத்துப் பிரமரக் இர த்ைைப் பிளந்து போவது துணிபாசலின் 
''வெடிச்துயி ரொழிந்தது இல்லையால்” என்றார். மார்பு வெடிச் 

து என்றுஸரப்பது ஈண்டைச் சிறப்பன்று. ஒல்லை-கால விரைவு, 

ஆல் - அசை. கல்லிலும் - இசன் சண் ஐந்தனுருபு உறழ் பொரு 

வில் வந்தது. (௨௭) 

தாயினுமருளபுரி த.ரணிமன்னவன் 
போயினன்கானிடையென்றபோழ், Bah ear 
மாய்வுறப்பெற் நிலேமன்னர்மன்னனபா 

லேயபே.ரன்பினரெம்மியல்யாரென்பார். 

இ-ள். சாயினும் - சாயைப்பார்கஇலும், அருள்புரி - உயிர்க 

ளிடத்திற் இருபையைச்செய்கின் த; தரணிமன்னவன் - உலகத் 

சையாளு ஈளன், கான்இடை - சாட்டினிடத்தில், போயினன். 

சென்றான், என் றபோழ்தினில் - என்று சொன்னபொழுதிலே, 

மாய்வுதப்பெற்றிலேம் - இறக்கப்பெறவில்லை, (ஆ,சலால்) மன் 

னர்மன்னன்பால் - இராசாதிராசனாகிய ஈ௩ளனிடத்தில், ஏய- 

பொருக்திய, பேரன்பினர் - பேரன்பையுடையவர்சள், எம்மில்- 

எங்களைப்பார்க்கலும், யார் -யாவர், (உளர்) என்பார் - என்று 

(சிலர்) சொல்வார்கள் எ-று. (௨௮) 

அடிதொழுமசசருமமைச்சர்வெள்ளமு 
மடலியரனைவருமைந் தரிட்டமுங் 
கொடிடெடுவீ திவாய்க்குறுகியெங்கனுங் 
கடன்மடை இறந்தெனச்கலுழ்ர் திட்டா. ரரோ,
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[இப்பாட்டால் மந்திரி மூ. சலாயினோர் வரு£_து.தல் 

சொல்லப்படுன் ந.து.] 

௫-ன். அடிசொழும்-பாதசை வணங்சாகின்ற, ௮.ரசரும்- 

இராசர்களும், அமைச்சர் வெள்ளமும் - மந்திரி கூட்டங்களும், 

மடவியர் அனைவரும் - மாதர்கூட்டங்களும், மைந்தர் ஈட்டமும்- 

புருடர்களீட்டமும், கொடி - கொடிகளையுடைய, நெடுவீ இவாய்- 

நீண்டவீதியினிடத் இல், குறுெ- வந்.து, எங்கணும் - எவ்விடச் 
திம், கடல்மடை இறந்தது என - கடல்மடை இறக்ததுபோல, 

சலூழ்க இட்டார் - அழுசார்கள் எ-று. | (௨௯) 

பொய்யுஅதிமொழிபுகல்கலேனெனா 
வையடீயெம்மையிங்கருளில்வேர்.அ தன் 

கையகப்படுத தனைகானிலேஇனின் 

மெய்யினும்பொய்ம்மையேகிழுமி தாமென்பார். 

[இப்பாட்டால் அரசனைத் தடுத்சற்கு அவன்கோட்பாட் 

டூ.ழிவு கூறப்படுகின் ௨.] 

— இள். பொய்யுறு - பொய்யாகயெ, தீமொழி - தயசொல்லை, 

புகல்கிலேன் எனா - சொல்ல மாட்டேனென்று, ஐய — ஐயனே! 

தீ - நீ, எம்மை - எங்களை, இங்கு - இப்பட்டண ச் இல், அருளில்- 

இருபையில்லாச, வேந்துதன் - ரசனுடைய, கையசப்படுத் 

,இனை - கையிற் சேர் ச்,சவளுய், கானில்லடன் - காட்டினிடத்துச் 

ருப்போனால், மின் - உன்னுடைய, மெய்யினும் - சத் தியச்தைப் 

பார்ச்லெம், பொய்மையே - பொய்யுரையே, விமுமிதாம்-மேன் 

மையுடையசாம், என்பார் - என்றுசொல்லுவார்கள் எ-று. (௧0) 

இன்னுயிருப்யுமீங்சென்றபோழ் இலும் 

பொன்னவிர்முலையினார்புலர்ந்தகாலையு 

முன்னருஞ்சூ இிறும்பொய்ம்மைமூரிவேற் 

கன்னவிரோசரினாய்கழறலாமென்பார். 

[இப்பாட்டால் இச்ரூதிற் பொய்யுரைப்பிலும் வழுவல்ல 

வெனக் கூறப்படுனெற_து.] 

இ-ள். இங்கு - இவ்விடத்தில், இன்னுயிர் - இனியவுயிசா 

௯, உய்யும் - பிழைக்கும், என்றபோழ்தினும் - என்று சொல் 

லியகாலச்.திலும், பொன் - தேமல், அவிர் - பிரகாசக்கிற, மூலை 

யினார் - மூலையையுடையமடவார், புலர்ம் சகாலையும் - பிணங்கென
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காகத்திலும், முன்னரும் - நினைக்கப்படாச, சூதினும் - este 

டத திலும், பொய்ம்மை - பொய்யுரையை, மூரி - பலம்பொரு&. 

இய, வேல் -வேலாயுசச்ைச யேக்இய சல்நவில் - மலைபோன் ற, 

தோளினாய் - தோளையுடைய அரசனே | கழறலாம் - சொல்வ 

லாம், என்பார் - என்றுசொல்லுவார்கள் எ-று. (௩௧) 

எண்டிசை த தலைவருமெழில்கண்டேமுறச் 

தொண்டைவாய்மடமயின்மாலைசூட்டுகாள் 

புண்டருகோட்டுவெங்களிற்றிற்போ தரல் 

கண்டகணிவற்றைபுங்காணுமோவென்பார். 

[ இப்பாட்டால் தங்கஞுரையை ஈன் கொள்ளாதது சண்ட 

மதிரி மு. தலாயினோர் வருச தமடை்தா 

ரெனப்படுகின் ற.த.] 

இ-ள். எண்திசைச் தலைவரும் - அட்டஇக்குப் பாலசரும், 

எழில்கண்டு - இந்கள னழகைப்பார்த்து, ஏமு.ஐ - (இவ்வள ape 
ஈமச்ல்லையென்று) மயக்கழுறாரிற்க , தொண்டைவாய்-கோவைச் 

சனியையொதச ௮.சர சதையுடைய, மடமயில் - சமயந்தியான 

வள், மாலைசூட்டொள் - சுயம்வாமாலையைச் சூட்டியதின த இல், 

புண் 5௬ - மாமிசம்பொருக்திய, கோட்டு - தந்சங்களையுடைய, 

வெம் - குரூரமான, களிற்று - யானையின்மீ து, போதரல் - (ரீவி 

ரிருவருல்) கோலம்வரு தலை, கண்டகண் - பார்க்தகண்கள், இவற் 

ஹையும்-இச்கொடிய செய்கைகளையும், காணுமோ என்பாச்-பார்க் 

குமோவென்று சொல்லுவார்கள் எ-று. (௧ ௨) 

மன்னவனேகுதற்கிரங்கிமாழ்குகர் 

துன்னருங்கானிடைத்தொடர்க் துசெல்குக 

ரின்னுயிர்செகுப்பலென்றிசையில்புன்மையோ 

னர்நகரிடைமு. ரசறைவித்தானடோ. 

[இப்பாட்டால் களனிடத தன்புள்ளவராய்ப் புலம்பு ௦ 

அனைவாக்கும் புட்கான் பொறாமையாற் கொடிய 

ஆக்னை விதித தானெனப்படுனெ ற.து.] 

இ-ள். மன்னவன் - ஈளமகாராசன, எகுதற்கு - சாட்டித 

போவசற்கு, இரங்கி - அழுது, மாழ்குகர் - துன்பப்படுகின் ஐவர் 

களையும், துன்னரும-போகக்கூடா2, கான்இடை-காட்டினிட ச் 

இல், தொடர்க்து - பின்னேதொடர்ந்து, செல்குகர் - போகன்
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இவர்களையும், இன்னுயிர் - இனிய வுயிர்களை, செகுப்பல் என் று- 

கொல்லுவேனென்று, இசைஇல் - புகழில்லாச, புன்மையோன்- 

அற்பனாயெபுட்ச.ரன், அந்நகரிடை - அ௮க்ககரத் இனிடத்தில், 

மேசசு - பேரிகையை, அறைவித்தான்-அடிப்பித்தான் ௭-௮, () 

வசை படுமன்னவன்வாய்மையாலறை 

விசிமுழவொலிசெவிவெதும்பக்கேட்டலு 

மிசைபடுமன்னவற்இரங்கோரெலா 

மசுணமென்புள்ளெனவலமநே தங்கினார். 

௫-ள். வசைபடு - ப£ர்த தியையுடைய, மன்னவன் - புட் 

கசராசனது, வாய்மையால் - ஆக்இனையால், அறை - அடிக்கப் 
பெற்ற, விர - வாரினாவிறுச்சிய, முரசொலி - முரசினுடைய சச் 

சதை, செவிவெதும்ப-கா துகள் வெப்பமுற, கேட்டலும்-கேட் 

டவளவில், இசைபடுமன்ன வற்கு - புகழையுடைய ௩ளமகாராச 

னுக்கு, இரங்கனோரெலாம் - அழு, சவர்சளெல்லாரும், ௮சுண 

மென்புள்ளென-அசுணமென்னும் பட்சியைப்போல, அலமந்து- 

மனஞ்சுழன்றமு, ஏங்கினார் - துன்பப்பட்டார்கள் எ-று. 

கொடிய ஒலிகேட்இல் இறப்பது அசுணப்பறவைச் யெல்பா 

கலின் அதுபற்றி அது இவர்க்கு உவமானமாய்க் கூறப்பட்டது. 

வருந்இமுன்போ தருவமைச்சர்வாண்முகம் 

புசிர்தனனோக்கயபொருவில்வாய்மையான் 

விரிந்த நூற்கேள்வியிரற த்தைவேரொடு 

மரிந்தனிரெற்பிரிரந்தாற்றலாமையால், 

[இ.துழு.த லிரண்டுபாட்டால் ஈசன் மந்திறிரு தலாஜோர் 

க்கு விடைகொடுததல் சொல்லப்படுகெ ௦ _த.] 

இ-ள். வருந்தி - வருச்சமுற்று, மூன்போதரும் - முன்னே 
போகும், அமைச்சர் - மந் இிரிகளுடைய, வாள் முசம்-ஒளிபொருக் 
திய முகச்சை, புரிக்சனன்-விரும்பின வனாய், கோக்கெ-பார்.2த, 
பொருவில் - ஒப்பில்லா,ச, வாய்மையான் - சத்தியச்சையுடைய 
களமகாராசன், விரிந்த - பரந்த, தூற்கேள்வியீர் - சாத்திரவிசா 

சணையுடையவர்களே, என்பிரிந்து - என்னைப் பிரிந்த, ஆற்ற 

லாமையால்-பொறுக்கமாட்டாமையினால், ௮றச்சை- சருமச்ைை, 
வேரொடும்-வேருடனே, அரிந்சனிர்-அ.றுச் துவிட்டார்கள் எ-று,
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வாய்மையா னென்னு மெழுவாய் மேல்வரும்பாட்டில் என் 

னென்னும் பயனிலை சொண்டது. (௧) 

மேவருஞ்சூதினிற்றோற்றமேதினி 
யாவதும்வென்மலகாளவெண்ணு தல் 
கோகி.பல்பன் றவனாணைமேற்கொடு 

நீவிரென்வாய்மையைகிறுத்துவிரென்றான். 

இ-ள். மேவரும் - பொருந்துதற்கரிய, கு.இினில் - சூதாட் 

டத்தினாலே, சோற்ற-தோற்றுப்போன, மேதினியாவதும் - உல 

சமெல்லாவற்றையும், வென்றல - (மான்) வெற்றிகொண்டல் 

லாமல், ஆள - அளுஇறதற்கு, எண்ணுதல் - நினைத்தல், கோ- 

அரசர்களுக்கு, இயல்பு ௮ன்று-தருமமன்று, (ஆதலால்) ௮வன்- 

௮.5 புட்கரனுடைய, ஆணை - ஆக்கனையை, மேற்கொடு - ஏற் 
றுக்கொண்டு, நீவிர் - நீங்கள், என் - என்னுடைய, வாய்மையை- 

சத்தியச்சை, நிறுத் துவீர் - நிலைநிறு த துங்கள், என்றான் - என் 

௮சொல்லினான் எ-று. (௧ ௬) 

முளரியால்வெந்தவெங்கானின்மொய்துக 

ளவியொடுபுலம்பின ராமு தகட்கடைச் 

துவியினிலவித்தனர்கொடரவெர்இிறற் 

களிமதக்களிற்றினான்கானினேகனான். 

ட-ள். முளரியால்-அக்கினியினால், வெட் ச-ரீறுபட்ட, வெம் 

கானில் - வெல்விய காட்டினிடச்து, மொய் - நிறைந்த, துகள்- 

தூட்களை, அளி யொடு - இரக்கத்துடன், புலம்பினர் - புலம்பின 

வராய், அழுச - அழு,ச, சண் கடை - சண்ணின் கடையிலிருந்து 

வராரின்ற, துளியிணின் - நீர்த் துளியினால், அவிச்சனர்-அ.வித் 

சவர்களாய், தொடர - பின் ரொடர, வெம் இறல் - குரூரமான 
வலியையும், களி- செருக்கையும், மதம் - மும்மசச்சையுமுடை 

ய, சளிற்றினான்-பானையையுடைய களமகாராசன், கானில்-சாட் 
, தனிடத்தில், ஏகஞென் -சென்றான் எ-று, 

திருகுவெஞ்சினக்கலிசெல்வன்பின்றொடர் 

பரிசனம்யாவுமெய்பதைக் துமீடர 

முருகுற்ழ்பொற்பினான்முன்னடேயெ 

வருகெறிதெரிவுறாவஞ்சமா ற்றினான். 

இ-ள். இருகு - மாறுபாட்டையும், வெம் - வெவ்விய, சனம். 

சோபசத்தையுமுடைய,கலி- கவிபுருடனான.வன், செல்வன்-ஈ-ளலு 
01 

(௩௪)
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டைய, பின்சொடர்- பின்னே போடன் ற, பரிசனம் யாவும்- 

ஏவல்செய்வோ ரெல்லோரும், மெய் பசைத்து- சரீரம் துடித்து, 

மீள் சர- திரும்பும்படி, முருகு உறழ்-சுப்பிரமணியரையொத்ச, 

பொற்பினான் - அழகையுடைய ௩ளமகாராசன், முன்னர் ஏஇய- 

முூன்னேபோன, அருநெறி-அரிய வழியான த, தெரிவுரு-தெரி 

யாத, வஞ்சம் - மாயையை, ஆற்றினான் - செய்சான் ௭-று.(௩௮) 

ஆற்றுவஞ்சனையினறாலழகுவாய்க்தபொற் 

கோற்றொடி தன்னொடுங்கொற்றமன்னவன் 

ரோற்றுதல்காண்கிலார் துயரமெய் திரன் 
தூற்றெழுகண்ணினருள்ளமாழ்கினார், 

(-ள். ஆற்று - (கலி) செய்ச, வஞ்சனையினால் - மாயையி 

னால், அழகு வாய்ந்ச- அழகு பொருந்திய, பொன்சகோல்சொடி 

சன்னொடு - சமயந்தியோடும், கொற்ற மன்னவன் - வெற்றி 

பொருந்திய நளமகாராஈன், சோற்று சல்-செரிதலை, காண் இலர்- 

பார்க்காதவர்களீய், துயரம் - துக்கச்சை, எய்தி- அடைந்து, 

நின்று -ரின்று, ஊற்று - சுரப்பானத, எழு-தோன்றுகின் ற, 

கண்ணினர் - சண்களையுடைய பரிசனங்கள், உள்ளம் மாழ்கினார்- 

உள்ள ச். இில் மயங்கனொகள் ஏ-று, (௩ ௯) 

ஆபினுமினிதருள்பு ரியுமெம்பிரான் 

ாயமென்மலரடி.ச்சுவகொண்கிலேம்! 

போயினன்யாண்டெவர்புணர்ப்பிஞய திம் 

மாயமென்றருகெறிமருங்கிற்றேடுவார். 

இ.ஸ். ஆயினும் - தாயைக் காட்டினும், இனித-இனிசாக, 

அருள் - இருபையை, புரியும் - செய்கின் ந, எம்பிரான் - எங்க 

ள.ரசனாகய களமகாராசனது, தூ - பரிசு ்சமாயெ, மெல்-மெல் 
விய, மலர் - தாமரைமலர்போன் ற, அடிச்சுவடு - அடிக்கு நியை, 

காண்டிலேம் - நாங்கள் காணவில்லை, யாண்டு - எவ்விடத்தில், 

போயினன் - போயினான், இம்மாயம் -இந்ச வஞ்சனையான து, 

எவர் புணர்ப்பினானது - யார் சம்பந்தத்தினு லுண்டாகயெத, 

என்று - என்றுபேசிக்கொண்டு, அருகெறி- அரியவழியை, மருங் 

இல் - பக்கங்களில், தேடிலார் - தேடுவார்கள் எ-று. (௪௰) 

தேடினர்புகுமிடக்தெரியலாமையில் 

வாடின ரருநெறிமருங்கினோர்வழி



நகாநீ ங்கு படலம், ௬௨௩ 

கூடினரின்னுயிர்கூற்றங்கைக்கொள 

விடின ராமெனவீழ்க்துவிம்மிஞர். 

௫-ள். தேடினர் - தேடினவர்கள், புகுமிடம்-அ.ரசன்போன 

விடம், தெரிலொமையில் - அறியாதபடியால், வாடினர் - வாடி 

னார்கள், அருநெறி- அரிய வழியினது, மருக்இல் - பச்ச ததில், 

ஒர்வழி - ஒரு வழியை, கூடினர் - அடைந்தார்கள், இன் உயிர்- 

இனிய வுயிரை, கூற்றம் கைக்கொள -யமன் கொண்டுபோக, 

வீடின ராமென - இறந் தவர்போல, வீழ்ந்து-நிலத் திலே விழுந்து, 

விம்மினார் - அழுதார்கள் எ-று. (௪௧) 

கொன்னுனையலங்கல்வேற்குவவு த தோளினான் ் 

சென்னெரிகண்களிற்றெரியக்காண்கில 

ரின்னலுத்தமு நழுேே தங்கியெங்கியத் 

தொன்னகரடைர் கனர்கொடார் துளோரெகாம். 

(-ள். கொல் - கொல்லாகின்ற, அனை - கூர்மையுடைய, 

அலங்கல் - வெற்றிமாலையணிர் ௪, வேல் - வேலையுடைய, குவவுச் 

சோளினன் - தாண்ட தோளையுடைய ஈளமகாராசன், செல் 

நெறி போனவழியை, கண்களில் - நேச்இரங்களில், தெரிய- 

அறிய, காண்டிலொர் - சாணாதவர்களாய், இன்னல் உற்று துன்ப 

மற்று, அழுசழமுஐ - புலம்பிப்புலம்பி, எங்க ஏங்க-மிகவு மேக்ச 

முற்று, சொடர்ந்துளோர் எலாம் -பின்றொடாந்து போனவர்க 

ளெல்லாரும், அச்சொன்னகர் - தங்கள் பழையககரை, அடைக் 
சீனர் - சேர்ந்தார்கள் எ-று, (௪௨) 

பறவைகள்குடம்பையுட்பார்ப்பருத் தில 

கறவைகள்புனிற்றிளங்கள்றுக்கூட்டி.ல 

ஈறவுயிர் தீ தலர்கலமலர்கணுமவே 

லிறைவனே௫னைன்வனத்தென்றபின்னசே. 

[ இதுமுதல் எழுபாட்டால் ஈளன் சென்றபின் 

௮.த்தேயத்தி லஓுண்டாகய செய்கை 

சொல்லப்படுகின் ௨.து.] 

௫-ள். நாமம்-அச்ச சை சச் தருகன் ற, வேல்-வேலையுடைய, 

இறைவன் -ஈளமகாராசன், வனத்து - காட்டினிடத்தில், ஏன 

னென்றபின்னர் - போயினானென்றபின்பு, பறவைகள் - பட்சி 

சள், குடம்பையுள் -- கூண்டுக்குள்ளே, பார்ப்பு - தங் குஞ்சுகளை,



௭௨௪ நைடதம், 

அரு,ச்தில- இரைபூட்டவில்லை, கறவைகள் - பசுக்கள், புனிற 

இளங்கன் றுச்கு-மிகுந்ச விளங்கன்றுகளுக்கு, ஊட்டில-பாலூட் 

டங்கெர்டுச் இல, மலர்கள் - புட்பங்கள், நறவு உயிர்த்து-தேதனை த 

தீந்து, அலர்கெ.- மலரவில்லை எ-று. (௪௨) 

வான்மறந்தன துளிவழங்கலின்னிசை த் 

தேன்மறர் தனமடமகவிர்தேேங்குழல் 

பான்மறக்தனபசுங்குழவிபாய்கவுட் 

கான்மதமறக்தனகளிரல்யானையே. 

இ-ள். வான் - மேகங்கள், துளிவழக்கல் - மழை பெய் தலை, 

மறந்சன - மறந்துவிட்டன, இன் இசை - இனிய இசையை 
யுடைய, சேன் - வண்டுகள், மடமகளிர் - இள மைபொருக் திய 

பெண்களுடைய, தேம் குழல் - வாசனைபொருக்திய அளகத்ை, 

மறந்தன -மறகந்துவிட்டன, பசுங்குழவி - இளங்குழந்தைகள், 

பால் - பாலுண்ணலை, மறந்சன - மறந்துவிட்டன, களி- செருக் 

சையுடைய, நல் -நல்ல, யானை -யானைகள், பாய்-பெருகாகின் ற, 

கவுள் - சன்னச்திலுண்டாகயெ, கான்மசம் -- வாசனைபொருந்் திய 

, மதவருடத்ை, மறந்சன -மறந்துவிட்டன எ-று. ஏ-அசை.() 

மலர்ப்பசுர்தாழ்குழன்மகளிர்கேள்வர்பாற் 

புலத்தலுங்கலத்தலும்பொருந் அருமையா 

லல_த்தகமிழர் தனகுஞ்சியந்கலார் 

முலைச்சுவடிழந்தனமுழவு த்தோள்களே. 

ட-ள். மலர்-புட்பங்களையணிந்த, பசு-பசுமையாயெ, தாழ்- 

நீண்ட, குழல் - கூந்தலையுடைய, மகளிர் -மாதர்கள், சேன்வர் 

பால் -கணவரிடச்தில், புலத்தலும் - பிணக்கத்தையும், srs 

தும் - புணர்ச்சியையும், பொருந்துறாமையால் - ௮அடையாமை 

யால், குஞ்சி - குடுமிகள், ௮ல,ச்,சகம் - செம்பஞ்சுச் குழம்பை, 

இழக்சன - நீங்கவிட்டன, ௮ நலார்-௮க்,௪ மாசருடைய, முலைச் 

சுவடு - சனத் இன்குறியை, முழவு - மச்சளம்போன்ற, தோள் 

கள் - புயங்கள், இழந்தன - நீங்கெ எ-று. 

ஊடில் அதுதீர்வசற்குச் தலைவிபாதச்இற் நலைவன் வணவ் 

இன் அப்பொழுது ௮வள் பாத்துச் செம்பஞ்சு ௮வன் குடுமி 

யிற்படும், புணர்ச்சி யுண்டானால் ௮வர் தனத்தில் எழுதிய சந் 

தனச்கோல மாடவர் புயத் இற்பதியும், இவை துன்பத் தினா லீன் 

மயால் இழந்தன வென்றுர். (சட)



»
 

தகர்நீங்கு படலம், 612.@ 

அள்விலைவேற்கணா.ங்கைமீதுவைத் 

தெள்ளருமின்மொழிபயிற்ற லின்மையால 

வள்ளவாயா.ரமுதுண்ணும்வண்டுறைக் 

இளளையுக்தேன்மொழிளெக்கலற்றவே. 

இன். ௮ள் - கூர்மைபொருந்திய, இலை - இலைபோன்ற, 

வேல் -வேலாயுசச்தை யொத்த, கணார் - சண்களையுடையபெண் 

கள், ௮ல்கைமீது-அழயெ கையின்மீது, வைத்து - வைத்துக் 

கொண்டு, எள்ளரு - இகழ்ச்சியில்லாச, மெல் - மிருதுவான, 

மொழி - சொற்களை, பயிற்றல் இன்மையால் - தற்பிச்காதபடி. 

யால், வள்ளம்வாய் - கண்ணத்தினிடத்தில், ஆர் - நிறைந்த, 

அமுது -பாலை, உண்ணும் - குடிச்கும், வள் - வளப்பம்பொருக் 

இய, றை - இறகையுடைய, இள்ளையும் - இளிப்பிள்ளையும், 

சேன் -மதுரமாயய, மொழி --சொற்களை, ளெச்சல் ௮ற்ற- பே 
சு சலொழிந் சன எ-று. (௪௬) 

வாம்பரியிழந் தனவாவுமைங்கதி 

யேம்பலின்விழவணியிழர் தகோமறு 

காம்பல்வரயிழக் தனமுறுவலா.ரகிற் 

ீப்பகையிழஃ்சனசெம்பொன்மாடமே, 

இ-ள். வாம் - தாவுகன் ற, பரி-கு.இிரைகள், வாவும்-சாவா 

நின்ற, ஐங்கதி- ஐவகை நடையினையும், இழந்தன - நீங்க விட் 

டன, எம்பவின் - வருச்ச,ச். துடன், விழவணி- உற்சவாலங்கார 

தசை, கோமறுகு- அரசவீ.திகள், இழந் த- நீங்கவிட்டன, ஆம் 

பல் - செவ்வல்லி மலர்போன் ற, வாய் - பெண்களுடைய வாய். 

கள், முறுவல் -புன் சிரிப்பை, இழந் சன - நீங்கவிட்டன, ஆர- 

நிறைந்த, ௮௫ல் - அூற்கட்டையினத, $ - இனிமையாகய, 

புகை -புகையை, செம்பொன் - வந்த பொன்னாந்செய்ச, மா 

டம் - உபரிகைகள், இழந்தன -நீங்கெ எ-று, ஏ-- ௮சை,.(௪௪) 

பாவலரிழந் தனர்பரிச லுண்பலி 

தேவருமிழந்தனர்கலியின் நீமையா ற் 

காவலனெடி.படுகானிலேசலால் 

யாவருமிழந்தனரின்பமென்பயேவ, 

இ-ள். பாவலர் - புலவர்கள், பரிசில் - தியாசத)சை, இழக்ச 

னர் - நீங்ஜனொர்கள், உண் - உண்ணப்பட்ட, பலி- ௮வியை, சே 

வரும் - தேவர்களும், இழந், சனர்-இழக்து விட்டார்கள், சலியின்-.-



௭௨௬ (தைடகதம், 

கலிபுருடனுடைய, தீமையால் - பொல்லாவ்கினால், காவலன்-௩ள 

மகாராசன், நெடிபடு - ள்வண்டையுடைய, கானில் - காட்டில், 

ஏகலால் - போதவினால், யாவரும் - எல்லோரும், இன்பம் என்ப- 

இன்பமென்பனவற்ன த, டுழக்தனர் - நீங்கனார்கள் எ-று. (௪௮) 

அ௮றந்தலைமயங்னெபொய்ம்மையார்ந்தன 

மறர்தலையெடுச்தன தமைமல்கன 

இிறம்பினமனுகெறிதவங்கடீர்ந்தன 

நிறைந் தனவஞ்சனைநேமியெங்குமே. 

௫-ள். கேமி எங்கும் - உலகமெங்கும், அறம் - தருமம், தலை 

மயங்செ - தலைதடமோாறின, பொய்ம்மை - அசத் இயம், ஆர்ந்த 

ன - நிறைந்சன, மறம் - பாவங்கள், தலை எடுத்தன - வளர்ந் 

தன, தீமை - துர்நடத்தைகள், மல்செ - நெருங்வெ, மனுகெ 

ி- இராசதருமம், இறம்பின - கெட்டன, சவங்கள்- சவசுசள், 

தீர்ந்தன - நீங்கின, வஞ்சனை-வஞ்சனைகள், நிறைந்தன - நிரம் 

பின ௭-௮, (௪௯) 

நகாநீங்குபடலம் முற்றிற்று, 

ஆட செய்யுள்-௧௦௧௬. 

  

கான்புகுபடலம், 
  

  

| இப்படலத்தால் தன் னகரைவிட்டு நீங்யெ நளமகாராசன் 

பிறர் ஈகரில் தன்னிலை தப்பிச் செல்ல வதில் விருப்ப 

மின்றிக் கானகம் புகுதல்சொல்லப்படுஇன் ற.து.] 

கலி விநத்தம். 

களிமயில்குனித் திடக்காலமன்றியுந் 

துளிமுகில்பிலிற்றின துணர் ததபூங்கொடி. 

மூளிசனை தளிர் த்தனமுகைத்தபைந் தரு 

நளிகடற்ரானையானடசர்தகானமே. 

[இதுமுதல் மூசறுபாட்டால் ஈஎன் 

சென்ற விடத் துண்டாக சிறப் 

புச் சொல்லப்படுஇன் ற.து.] 

௫-ள். நளிர் - குளிர்ச்சிபொருக் திய, கடல் 2 சமுத்திர 

யொச்ச, சானையான் - சேனையையுடையாளமகாராசன், டக் 5௩
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கானபுரு படலம், ௪௨௯ 

சென்ற, கானம் -- காட்டினில், களி - களிப்பையுடைய, மயில்- 

மயில்கள், குனிச்திட- கத சாட, காலம்அன்றியும் - கார்சால 

மல்லாமலும், துளி - நீர்ததுளிகளை, முல் - மேகங்கள், பிலீற் 

றின - பெய்தன, பூ - பொலிவுபொருந்திய, கொடி - சொடிகள், 

அணர்த்த - பூங்கொத்துகளைச் செய்சன, முளிசினை - உலர்ந்த 

களைகள், தளிர்ச்சன - துளிர்ததன, பைக்தரு - பசுமையாகய 

விருச்சங்கள், மூகைத த - அரும்பின எ-று, (௧) 

விள்ளருமதரிடைவெதும்பும்வெம்பரல் 

கள்ளவிழ்மலரெனக்குழைர் நுகாட்டின 
வொள்ளழற்க ர்சுடவுலரும்வெ.ள்சுரம் 

. வள்ளவாய்மலர்விரிமருதம்போன்றதே. 

இ-ள், விள் தரு - சொல்லு தற்கரிய, ௮சர்இடை - வழியி 

லே, வெதும்பு - சுடாகின்ற, வெம் - வெப்பமான, பரல் - மணி 

பாம்பருக்கைகள், கள் - தேனுடன், அவிழ் - விரியாரின் ற, மலர் 

என - புட்பம்போல, குழைந்து - மிருதுவாய், காட்டின - காண் 

பித்தன, ஒள் - பிரகாசம்பொரு$ இய, அழல் - அழற்றாகின் ற, 

கதிர் - சூரியபொெணங்கள், சுட - தூக்க, உலர் - காய்ந்ச, வெம்- 

வெப்பமாயெ, சுரம் - பாலைநிலமான த), வள்ளம் - கண்ணம் 

போல, வாய் - மூகச்தையுடைய, மலர் - புட்பங்கள், அவிழ்-விரி 

யாசின் ற, மருதம் - மருதநிலதைைத, போன்றது - ஒத்திருந்தது 

எ-று. ஏ- அசை, (௨) 

ஊறுசெய்தூன்சுவைத் துடம்புவிக்யெ 
வா.றலைகள் வருமளிய.ராயினார் 

வேறினியுரைப்பதென்வெருவுமானொடு 

மாறுகொளுழுவையுமா ற்றந்தீர்ந்தவே, 
௫-ள், ஊறுசெய்து - கொலைசெய்து, ஊன் - மாமிசதசை, 

சுவைத்து - புத்து, உடம்பு- சரீரச்சை, வீக்யெ - பருக்கச் 

செய்த, ஆறலை - வழியினிடத்திற் பறிக்னெற, கள்வரும் - இரு 

டரும், அளிய.ராயினார் - இருபையுடைய ராயினார்கள், Cag- 

வேறாக, இனி - இனிமேல், உரைப்பதுஎன் - சொல்லுவதென் 

னை, வெருவும் - அஞ்சாகின் ற ஆனொடு- பசுக்களுடனே, மாற 

கொள் - பசைகொண்ட, உழுவையும் - புலியும், மாற்றம் - பகை 

யை, நீர்ந்த-நீவ்கெ எ-று, ஏ- ௮சை, (௩) 

ஆயிடையுயிர்நிகரணங்கனுளொடு 

மேயதன்னகர்வயின்லிசும்புபோழ்ந்தலாங்



௭௩.௦: நைடதம், 

காய்கஇர் நுழைகலாக்காவினாடல்போற் 

போயினனழலுமிழ்புலவுவேலினான். 

இ-ள். ௮இடை - ௮க்.சப் பாலைரிலச் இல், உயிர்நிகர் - தன் 

னுயிரையொச்சு, அ௮ணங்கனாளொடும் - செய்வப் பெண்ணை 

யொச்ச சமயந்தியுடன், மேய-பொருக்இய, தன்-தன்னுடைய, 

நகர்வயின் - பட்டின த இன்கண், விசும்பு-மேகங்களை, போழ்க்்து- 

பிளந்துகொண்டு, உலாம் - உலாவுகின் ஈ, காய் - காயாகின் ற, 

ச.திர்-சூரியரெணமான ௫, நழைகலா-நுழையக்கூடா ௪, காவின்- 

சோலையில், அடல்போல் - விளையாடல்போல், அழல் - அக்கினி 

யை, உமிழ் - சச்காரின்ற, புலவு - புலால்நாற்றம் பொருந்திய, 

வேலினான் - வேலையுடைய களமகாராசன், போயினன் - நடக் 

தான் எ-று, (௪) 
அள்ளிலைப்பூணினனேகுமாற்றிடைக் 

கொள்ளை வண்டினமிழிநறவுகூட்டுணும் 

வள்ளவாய்மலரவிழ்வாவியங்கரைப் 

புள்ளுருக்கொடகலிபோயினானரோ, 

இ-ள், அள் - நெருங்கு, இலை - இலைபோன் ற, பூணினான்- 

ஆபரணங்களையணிக்ச கஎமகாராசன், ஏகும்-போசாரின் ற, ஆற் 

ஜிடை - காட்வெழியிலே, கொள்ளை-மிகு தியாய, வண்டுஇனம்- 

சுகும்புக்கூட்டங்கள், இழி - பெருகாறின்ற, ௩றவு-தேனை, கூட் 

ணும் - கொள் சோகொள்ளும்படியிருக்கின் , வள்ளம்-ண்ணம் 

போன் ற,5வாய்- முசச்சையுடைய, மலர்- புட்பங்கள், அ௮விழ்- 

விரியாரின் ற, வாவி- தடாகச் தனது, அ௮ம்-௮அழயெ, கரை-கரை 

யினிடத்து, புள் உருச்கொடிஃஅன்னச்தி னுருவைச்கொண்டு, 

கலி- கலியன், போயினான் - சென்றான் எ-ழ. (@) 

வாவியின்மருங்குுன்மணிகள்சோத்தெனத் 

தூவியம்பொற்சிறைமென்புட்டோன்றலு 

மோகியரெழு தருமுருவப்பைங்கொடி 

காவியங்கண்ணிணை களிப்பகோக்கினாள். 

இ-ள், வாவியின் - சடாகத் தின, மருங்கு - பச்ச த் இல், 

நல் -௩ல்ல, மணிகள் - முத்துக்களை, கோச்து என-சோவையிட் 
டதுபோல, தூவி - தர்வியெனப்பட்ட, ௮ம் - H ipBuw , பொன்- 

பொற்பிரகாசம்பொருக் திய, சிறை - இறகையுடைய, மெல்-மிரு 

அவா$ூயெ, புள் - ௮ன்னப்புள்ளானத, சோன் றலும்-சாண லும்,



அன்பு .படகனனை.20. ௭௩௧ 

ஓவியர் - ரத திரச்காரர்கள், எழுதரு - எழுதற்க௱ிய, உருவம்- 

வடிவத்தையுடைய, பைங்கொடி - பசுமையாகிய கொடியோன் ற 

sows தியான வள், காவி-நரீலோற்பலச்சையொச்ச, ௮ம் - அழ 

யெ, கண் இணை - இரண்டுகேச்திரமும், களிப்ப - மகிழும்படு., 

மோக்கினாள் - பார்த்தாள் எ-று, (௬) 

பன்மலர்கஞலியபனிகொள்வாயியிற் 

பொன்னவிர்கொடுஞ்சிறைப்புள்ளைகோக்குரு 

மன்னஈம்மணநில்முடி சீ தவண் *றை 

யன்னமெ ன்புள்வினீ தழகுவாய்க் ௪. 

இ-ள். பல் -நாநாவிசமான, மலர் - புட்பங்கள், சஞலிய- 

நெருங்கிய, பனிகொள்-கு ளிர்ச்சியைக்சொண்ட, வாவியில்- சடா 

க.ச.இில், பொன்-பொன்போல, அலவிர-பிரகாசியாரின் ற, கொடுஞ் 

றை - கொடுமையான இதகையுடைய, புள்ளை- அன்ன ததை, 

நோக்குறா- பார்த்து, மன்ன- அரசனே ! ௩ம் - கம்முடைய, 

மணநிலை - விவாகத்தை, முூடித்ச-ரிறைவேற்றின, வண்டுறை- 

வளப்பமாகய இறகையுடைய, ௮ன்னமென்புள்ளின் - தெய்வ 

அன்னச்சைச் காட்டினும், ஈது - இப்பறவை, அழகு - அழகை, 
வாய்ந்தது - பொருந்தியது எ-ழு. (௭) 

மற்றுமோருபிரெனவளர் தீ. கபூவையுஞ் 

சொற்றருள்ளையுமறப்பத்.தூமணிப் 

பொதந்றடக்தோவினாப்பொன்னம்புள்ளினைப் 

பற்றிரீதருகெனப்பணிக்துகூ றினாள். 

இ-ள். மற்றுமோர் - மற்றொரு, உயிர் என - உயிர்போல, 

வளர்த்த-வளர்தச, பூவையும் - காசகணவாய்ப்புள்ளையும், சொல்- 

மொழிகளை, தரு - சொல்லாரின் ற, இள்ளையும்-சளிப்பிள்ளேகளை 

யும், மறப்ப-மறக்கும்படி, தூ -பரிசுத்தமாகய, மணி-இரச் 

'இனவடமணிந்த, பொன் - அழகிய, தட-விசாலமாகய, சோளி 

னாய் - புயச்தையுடைய அரசனே ! பொன் - பொன்போன்ற, 

அம் - அழிய, புள்ளினை-அன்ன சதை, பற்றி-பிடித் த, நீதருக 

என -நீ கொடுப்பாயாக வென்று, பணிந்து - வணங்க, கூறி 

னாள் -சொன்னாள் எ-று. ் (௮) 

pt Be லி நவருழடுத் துமற்றையோர் 

காரஇற ரீம்புகைகமழுவிகொண்



௭௩௨ நைடதம், 

டேகுடியிருர் சனவிலைகொள்பூணிஞய் 

வார்சிறைப்புள்ளினைவளை த்.துமென்றனள். 

இ-ள். ஒர். துல் - ஒராடையை, இருவரும் -நாமிரண்டுபே 

ரும், உடுத்து - தரித்துக்கொண்டு, மற்றையோர் - மற்றொரு, 

கார் -கறுச்ச, ௮௫ல் - அ௫ூற்கட்டையின த, $-இனிமையாகிய, 

புகை - சாமம், கமழும் - பறிமளியாநின் ற, நீவிகொண்டு - ஆடை 

யைக்கொண்டு, எர்- அழகு, குடியிருந்சது அன்ன - லாசஞ்செய் 

வையொத்த, இலைகொள் - தழைச் தலைக்கொண்ட, பூணினாய்- 

ஆபரணங்களையுடைய அரசனே ! வார்சிறை - நீண்ட இறசை 

யுடைய, புள்ளினை- அன்னத்தை, வளைத்தும் என் தன்ள்-பிடிப் 

போமென்று சொன்னாள் எ-று. . (௯) 

கருந் தடங்கண்ணிதன்னுளளங்காமுற்த் 

திருந்துவேற்றடக்கையான்றுகிலிற்சேர்த்தலும் 

பொருந்தியதுகிலொடும்வஞ்சம்பூண்டெதி 

ரிருக்தபுள்ளீக்த.ரததெழுக்துபோயதே,. 

இ-ள், கரு-கறுதத, தடம் - விசாலமாயெ, சண்ணிதன்- 

சண்களையுடைய சமயக் இயின து, உள்ளம் -மனது, காமுற-இச் 

சிக்க, திருந்து - இருக சமாகய, வேல் -வேலையேந்திய, தடம்- 

UGS, கையான் - கையையுடைய அரசன், தலில் - ஆடை 

யில், சேர்த்சலும்- சேர்ச் சவளவில், பொருந்திய - தன்மேத் 

சேர்ந்த, Oe ஒடும் - அடையோடும், வஞ்சம் - கபடத்தை, 

பூண்டு-கொண்டு, எதிரிரு$த - எதிரிலிருக்ச, புள் - ger 

னம், அந்தரத்து - ஆகாயத்தில், எழுந்து - எழும்பி, போயது- 

போயிற்று எ-று, (௧0) 

புனை துல்கவாக்துபைம்பொன்னிறத்தபுள்' 

பனவியிருவிஈம்பினிற்பற த்தல்காண்டலு 

மனைவிதனருக்துயகோக்மொழ்னொன் 

வினைவலியி துவெனமெலிவுநீக்னொன், 

இஸ். புனை - சரித் திருந்ச, துகில் - அடையை, சவர்ந்த- 

O18 5 துக்கொண்டு, பைம்பொன்-பசுமையாயெபொன்போன் ற, 

சிறத் த- நிறத்தையுடைய, புள்-அுன்னமான து, பணி-குளிர்ந் த, 

இரு -பெருமைபொருக்திய, விசும்பினில்-ஆகாயச்தஇனில், பறத் 

தல் - பறந்துபோதலை, காண்டலும் -. சண்டவளவில், மனைவி 

தன் -மனையாளது, அருந்துயர்-அி சான தச்கச்சை, மகோக்க-
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பார்தத, மாழ்கினான் - வருந்தினான், வினை - வூழ்வினையின ௪, 

வலி-உறுஇ, ஓது என-ஈ சென்று, மெலிவு துன்பத்சை, 

நீக்கினான் - போச்இனான் எ-று. (ge) 

கல்ல தர்ஈடர் துபூங்கமலம்வா ட்டியு 

மெல்லடிசவப்புறல்வீ.நிவாய்பயிற் 

கொல் oS மயெனமன. (றர Buy Sa, யூர் 

செல்க க் BO, 1897. றியி 3 அப்மி வலா ID FUND CYST, 

இ-ள். சல் அதர் - மலை வழியில், ஈடந் து - ௩டந்து, பூ- அழ 

கிய, கமலம் - தாமஸாமலனா, வாட்டிய- கெடுத்த, மெல் அடி- 

மிருதுவான பாசமானது, சவெப்புறல் -ிவச்தல், விழி- வீழிப் 

பழம்போன் ற, வாய் ௮. தர தசையுடைய,  மயிர்கு - மமில்போன்ற 

தமயக் இரு, ஒல்லுமே என - கூடுமமாமவன்று, மனம்-மன து, 

உருகு-இளகி-, உட்சை-உன்தகப்பன 3, ஊர் - குண்டின பு 

ரதறுகிகு, செல்றாம் - போகாகின்் ற, கீள் -நீண்டநெறி- மார்க்ச 

ம், இதுவென்று, செப்பினான் - சொன்னான் எ-று. (௧௨) 

ஆங்க சேட்டறுமழு துமாழ்ககொர் 

தங்முகின்னடியனேன்பிழைக்கதியாதுகொல் 

பூங்கழற்குரிசிலோய்பொரியிலேன் தனை 

நீங்கவோயிவ்வுரைகிகழ்ச் இினாயென்றாள் 

இன். அங்கு - அவ்விடத்தில், அது-அக்.தச்சொல்லை, சேட் 

டலும் -சேட்டவளவில், அழுது - புலம்பி, மாழ்து - வருக் தி, 

கொக்று -மன மரந்து, சங்கு - இவ்விடத்தில், நின் - உனக்கு, 

அடியனேன் - அடிமைச்திரம்பூண்ட யான், பிழை த-செய்த 

குற்றம், யாது-௭௮, பூ- அழகிய, கழல் - வீரக்சழலையணிர் ௪, 

குரிசிலோய்- அரசனே ! பொறியிலேன் தனை - அறிவில்லாத 

என்னை, நீங்கவோ- பிரியவோ, இவ்வுரை -இக் தவசன த்தை, 

நிகழ். சீ தினாய் - சொன்னாய், என்றாள் - என்று (சமயந்தி) சொல் 

வினாள் ௭-௮, (௧௩) 

செயிரறும திமுகம்பசப்பச்சக்தைகொக் 

தயர்வொகெண்பனித் தவலங்கோடலை 

மயிலிய ற் (Jao) BAL ற்பி, ரிந் அவா் ழ்வெனே 

யுபிர்பிரிர்தாலுடலுப்யும ”மாவென்றான். 
௫.1. செயிர் அறு - குற்றமற்ற, மதி- சக்திரன்போன் ற, 

மூகம் - வசனமான து, பசப்ப- - பசக்துபோகு, 5) தகொக்தா 
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௩௪ ப நைடதம், 

மன நொந்து, அயர்வொடு -சோர்வுடனே, கண்பனித்த - சண் 

ணீர்விட்டு, ௮வலம் கோடலை - துன்பச்தைச் கொள்ளாதே, 

மயில் - மயில்போலும், இயல் - சாயலையுடைய, பேதை - தமயந் 
தியே ! நிற்பிரிந்து - உன்னைப் பிரிந்து, வாழ்வெனே - வாழ் 

வேனா, உயிர் பிரிர் சால் - உயிர் நீங்கனொல், உடல் -தேகம், உய் 

யுமோ - பிழைச்குமோ, என்றான்-என் று (ஈளமகாராசன்) சொன் 

னான் எ-று. (௧௪) 
முருகுயிர் த்தளியினமூசுபூங்குழ. 
கருதருபெருக் துயர்காண்டுலேனெனாப் 

பரிநெடுஈேே தரொடும்பரிதிவானவ 
| னுரவுநீர்க்கருங்கடலொளித்திட்டானரோ, 

இ-ள், (PS தேனை, உயிர்த்து - பெற்று, அளி இனம்- 

வண்டுக்கூட்டங்கள், மூசு - மொய்ச்சாரின் ற, பூ-பூவையணிக் த, 

குழல் - கூந்தலையுடைய தமயக்திபினத, கருது - நினைததற் 

சரிய, பெருந்துயர் - பெரிதாடுிய துன்பச்சை, சாண்டுவேன் 

எனா -பார்ச்சமாட்டே னென்று, பரி .. கு. தியைகட்டிய, நெடு- 

மெடிய, தேரொடும்-இரசத்துடனே, பரிதிவானவன் - சூரிய 
தேவன், உரவுநீர் - உவர்நீரையுடைய, கருங்கடல் - கறுத்த 
சமூ ச்தித்இில், ஒளிச் இட்டான் - மறைந்தான் எ-று. (கடு) 

மாயிருஞாலமும்லானுநுங்கிய 

பாபிருட்சங்குலிற்பாவை சன்னொ?ிம் 

போயரின்முற்றியபொலிவின்மண்டப 

மேயினன சசர்கோன்விதியின்கொட்பினால், 

இ-ள். மா-மகத்தாகிய, இரு -பெரிய, ஞாலம் - பூமியை 
Wid, வானும் - அகாயத்தையும், நங்கெ - விழுங்கெய, பாய் -பர 
லய, இருள் - இருட்டையுடைய, கங்குலில் - இராத்திரியில், 
டரவை தன்னொடும் - சமயந்தியடனே, போய்-சென்று, அரில்- 
வூ முகள், முற்றிய-சிறைக்த, பொலிவு இல் - தெப்பற்ற, மண் 
டபம் -ஒர் மண்டபத்தை, அரசர்கோன் - இ.ராசா திராசனாயெ 
ந௩ளமகாராசன், விதியின் - வினையின த, கொட்பினால் - இரிமி 

னல், மேயினன் - அடைந்தான் ௭எ-று.. (கச) 

| இன்னகிற்புகைதவம்ச் தினி கன்பென்மைய 
பன்மலரமளிமேற்பள்ளிகொள்பவர் 

பன்னுனைபரர் தவெம்பொடிகொள்பார்மிசை 
மன்னினரூமினும்வலி தியாவதே,
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-ள். இன் - இனிதாயெ, ௮ல் புசை - அ௮ூற்ழாமம், 

தவழ்ந்து - ஊர்ந்து, இனிதின் - இன்பமாய், மென்மைய - மிரு 

துவாஓயயெ, பல் - நாநாவிதமான, மலர் - புட்பம்பரப்பிய, அமளி 
மேல் - படுச்கையின்மீ த, பள்ளிகொள்பவர் - சயனிப்பவராகய 

(சமயக்தி ஈகளனிருவரும்), புல் - புல்வினது, தனி - நுனிகள், 

பரந், ச -- பரவிய, வெம் -வெவ்விய, பொடிகொள் - புழு தியைச் 
கொண்ட, பார்மிசை - பூமியின் மேல், மன்னினர் - படுத்தார் 

கள் (௮ சலால்), ஊழினும் - ஊழினைச்காட்டிலும், வலிது - வன் 

மையையுடையத, யாவது -யாது எ-று. (௧௭) 

அ௮னிச்சமென்பு தமலரமளிமேயிலும் 

பனித் திரிமெய்யெனப்பகை த்துவாடுவேன் 

கனிப்படுகிளஎ.வீவெம்பொடியிற்கண்படி 

லினிச்தமியேனுயபிரசெங்கலுப்யுமே, 
இ-ள். அனிச்சம் - அனிச்சம் விருக்கச் இன த, மெல் - மிரு 

தவாகிய, பு தமலர்- புதிய மலரையுடைய, அமளி- மெத்தை 

யிலே, மேயினும் - படுச்சாலும், மெய் -சரீரமான து, பனித் 

,தஇம்என - வருந்துமென்று, பசைர்து- தடித்து, வாடுவேன்- 

சோர்வேன், கனிப்படு - பழர்சுவைபொருந்திய, இளவி-வசனச் 

தையுடைய சமயக்தி, வெம் பொடி - வெவ்விய புழுதியில், கண் 

படில் -ரீத. இரை செய்யில், இனி -இனிமேல், சமியேன் உயிர்- 

தணனியாகயெ என்னுயிர், எங்ஙன் - எப்படி, உய்யும் - பிழைக் 

கும் எ-று, (௪௮) 

கண்ணகன்புவிக்கெலாங்களை கணிய 

தண்ம இிநெடுக்குடைவிதர்ப்பன்றாழ்குழ 
னண்ணகுமித் துயருழச்.துண்ணுமே 

லெண்ணின் மற்றியார் துயசெய் திடா ரென்றான். 

டுள். சண் அசன் - இடமகன் ற, புவிக்ருஎலாம்-பூமிக்கெல்* 

லாம், களைகணாகய- ஆசா. ரமாகிய, சண் - குளிர்ந்த, மதி- ௪௩ 

இரன்போன் ற, நெடு-நீண்ட, குடை -குடையையுடைய, விதர்ப் 

பன் - விதாப்பதேசச்ையாளும் வீமராசனீன் ற, சாழ் குழல்- 

சமயக் தியான வள், நண்ண ௮௬-- பொருநக்து,சற்கரிய, இச் துயா- 

இந்தத்துன்பச்ைைச, உழந்து - வருந் தி, ௩ண்ணுமேல் - அடையு 

மானால், எண்ணின் -நினைக்குமிடத்தில், யார் - எவர்கள், துயர் 

தன்பச்சை, எய்இடார் - அடையார்கள், என்றான் - என்று 

சொன்னான் எ-று, (sw)



OK. & நைட தம, 

வளை கடலுலூனின்மன்னர் தாடோழ 
வுளைபரிப்பூர்சவிசறையுமெம்பிரான் , 

முளரியாலெங்கணுமுற்றுமண்டப,ந் 

தெளிய/ரபோலிருத்திகொலேன்றுவிம்மினாள். 

இ-ள். வளைகடல் -சமுச் இிரஞ்சூழ்ம் த, உலடுனில் - உலகத் 

இல், மன்னர் - அரசர்கள், சாள் தொழ-பாதச்தில் வணங்க, 

உளை - புறயயிரையுடைய, அரி- சங்கந்தாங்கெ, பூர்தவிசு-அழ 

குபொருக் திய ஆசனச்தில், உறையும் - இருக்கும், எம் பிரான்- 

எம் கர்த்தன், முளரியால் - முட்செடிகளால், எங்கணும் - எவ் 

விடத்தும், முற்றும் - நிறையப்பெற்ற, மண்டபச்.து-மண்டபச் 

இல், எளியர்போல் - வறியோர்போல், இருச்இி - இருக்கிறாய், 

என்று - என்றுசொல்லி, விம்மினாள் - அழுதாள் எ-று. கொல்- 

HOF (2.0) 

தடங்கணீர் துடைத்துமெய்ைவந்தாயிழை 

நடுங்கலென்ராற்றிடஈள்ளியாமத்.து 

மடங்கல்போன்மொய்ம்புடைமனனர்மன்னவன் 

கொடுல்கைமேற்றுமின்றளள் பொன்னங்சொம்பனாள். 

இ-ள். சட - விசாலமாகய, கண் - கண்ணினின் றுவரும், 

நீர்- சலத்தை, துடைத்து மாற்றி, மெய்-தேகத்தை, OFWs 

து - தடவிக்கொடுத்த, ஆயிழை - பெண்ணே, ஈடுங்கலென் ற- 

அஞ்சாதேயென்று, ஆற்திட-தேற்ற, ௩ள் யாமத்து - Hiss 
ராத்திரியில், மடங்கல்போல் - சங்கம்போல், மொய்ம்பு உடை- 

பலத்தையுடைய, மன்னர் மன்னவன் - அ.ரசர்க் கரசனான ௩௪ 

மசாராசனுடைய, கொடுங்கைமேல் - வளைந்த கையின்மீத, 

பொன்னங் கொம்பு அனாள் - அழடெய பொற்கொம்பையொச்ச 

தமயந்தி, துயின் றனள் -கித்திரைசெய்தாள் எ-று. (௨௧) 

கான்புகுபடலம் முற்றிற்று, 

ஆட செய்யுள் - ௧0௩௭, 

 





—
 

   

    

  

ர மு ™ 

Ian, 

       

    

  

    

R : Z = i 

டட தப] ம 
ர ட AN ட ரி Oe ஆ ஒலி வகர ம rf i . வ ட் ih | ட்டு டத | 

| ச WF we ண 
ரி ர பதர rf nN " 
ய்ய.” | NGA apne ey H -_ aK NA iD பய் ௪. OE. அணல் 

4 ij | | தாய ட் nad aang டம 

- ் a தவ தக | ் 3 Cate 

   

   

    

வ் 

வ வத 

ப 

  

  

  

  

  

ந
வ
ை
 

வ
ர
வ
ி
ன
ு
ம
ள
்
க
ை
க
ை
ட
ட
 

அ
த
வ
 
வ
ை
ட
ா
 

Wa
 

ha
 b
l
 
d
e
r
 

n
d
 b
o
o
t
 

te
t 

bo
a 

ta
 

ர
ி
ய
]
 

FA
H 

1 
ஈ 

ஈர
்

 
H
a
t
 

1 
1 

  

  

 



பிரிவுறுபடலம், 
  

[இப்படலத்தாற் கானிடத் துச்சென்ற ஈசமகாராசன் அவ்விடச் 

தில் சம:பந்திபடும் பெருக் துன்பத்தைக்கண்டு சகா 

தீவனாய அதற்குச் காரணக் தானாகையால் 

தான்பிரிந்தால் ௮வள் சிறு _தயருடன் 

௮ர௬லுள்ள தன் தாய்கீட்டை 

யடைவாளென் றெண்ணிப் 
பிரிவறல் சொல்லப் 
படுற. 

கலி விநத்தம்,. 

விண்படுமின்னெனமிவிருமாகமு 

மண்படத்துயசொருலடிவுகொண்டெனக் 

கண்படுதோகையைநோக்கக்காவலன் 

புண்படுகெஞ்சொடும்புலம்பியெண்ணினான். 

௫.-ள். விண்படு-மேகத்தி லுண்டாகயெ, மின் என -மின் 

னல்போல், மிளிரும் - பிரகா௫ிக்கும், ஆசமும் - சரீரமும், மண் 
பட -புழுதியடைய, துயா - துன்பம், ஒருவடிவம் - ஒருவடிவத் 

சை, சொண்டு என -கொண்டதுபோல, கண்படு-௫ித் திரைசெய் 

யாரின் , கோடையை - தமயந்தியை, நோக்கி - பார்தத, காவ 

லன் -௩ளமகாராசன், புண்படு - புண்பட்ட, கெஞ்சு ஒடும் -மன 
துடனே, புலம்பி - அரத்றி, எண்ணினான் - அலோசித்தான் 
எ-று, (5) 

நண்ணருக்கானெலாக்தொடர்ந்துகண்ணுமேற் 

கண்ணினாலிவடுய்காணலாவதே 
பெண்ணருங்கலத்தினைப்பிரியிற் றந்தையூ 
ரண்ணியதவவுழியடைந் துவைகுமால், 

டு-ள். கண்ணரு- பொருந்து தற்கரிய, சான் எலாம் - சாட 
மூழுதும், சொடர்ந்து - பின்றொடர்ந்து, கண்ணுமேல் - அடை 

யுமானால், கண்ணினால் - கண்களினால், இவள் — Qs sows Sul 

னது, துயர் - துன்பச்ைச, சாணல் ஆவதே, பார்ச்சச்கூடுமோ, 

பெண் அருங்கலத் தினை - பெண்களுக்சகரிய ஆபாணம்போன த 
இவளை, பிரியில் - நீங்லெ, ,சந,ச - பிசாவினுடைய, ஊர் - ௩௧ 

ரமானது, அண்ணியது - சமீபமாயது, அவ்வுழி - அங்ககரத்தி 

னிடத்து, அடைந்து - சேர்ந்து, வைகும் - இருப்பரள் ௭-று.(6)



௪௪௦ நைடதம். 

விரிமலர்ப்பூங்குழல்விழிக்லெங்கெட 

பிரிகுவதரி, ] இனிப்பிரியவெண்ணிலோ 

வொருதுகி லாயதித்துகலையூறுசெய் 

கருவியிங்கேதெனக்கரு த் தினெண்ணினான். 

இ-ள். விரி- மலர்ந்ச, மலர் - புட்பச்சையணிட் ச, பூ-பொ 

லிவுபெற்ற, குழல் - கூந்தலையுடைய தமயந்தி, விழிக்கல் - சண் 

விழி ச துச்சகொண்டால், ஈங்கு - இவ்விடத் இல், இவள் - இவளை, 

பிரிகுவது - நீங்குவது, ௮ரிது- கூடாது, இனி - இனிமேல், பி 
ரிய-இவளை நீங்க, எண்ணிலோ - ஆலோூக்கலோ, ஒருதுகல் 

ஆயது - (இருவருக்கும்) ஒராடையா யிருக்கன் றது, இ,ச்துகிவை, 

இவ்வத இரச்தை, ஊறுசெய் - துணிக்ன் ற, கருவி- ஆயுதம், 

இங்கு - இவ்விடத்தில், ஏதுஎன -யாதென்று, கருத்தின் - மன 

இல், எண்ணினான் - ஆலோூத்சான் எ-று. (௩) 

எண்ணியதுணர்க் திவர்ப்பிரிப்பமுன்னமே 

கண்ணியவஞ்ச சக்கலியும்வாள தாய் 

ஈண்ணிமுற்கத்தலுமெடுத் துகாமவே 

லண்ணாலுக்றுகினடுவரிர் திட்டானோ. 

இ-ள். எண்ணியது - அலோ௫ிச்சை த, உணர்ந் து-அ றிந்து, 

அவர் - அவ்விருவரையும், பிரிப்ப - பிரிச்சு, முன்னமே - முன் 

னே, கண்ணிய- கருதிய, வஞ்சகம் -கபடத்தையுடைய கவி 

யும் - கலிபுருடனும், வாள சாய் - வாளாகி, நண்ணி - பொருக்தி- 

முன் - எதிரில், இடத சலும் - இருந்த அளவில், எடுத்து - கையி 

லெடுத்து, காமம் - ௮ச்சச்சைச் தரும், வேல் - வேலையுடைய, 

அண்ணலும் - நளனும், துகில் -வத்திரதை, ௩ட,- மத் தியில், 

அரிந் இட்டான் - அ௮ரிந்தான் எ.று, (௪) 

சில்லரிநெடுங்கணாுடெருளுரூவகை 

மெல்லெனக்கொடுங்கையினீக்கிவெய் தயிர் த் 

தொல்லையிலுயிர்விமமுடம்புபோன்மென 

வல்லலங்கடலிடையமுர் இனாுன ரோ. 

இ-ள். சில் - சலவாகயெ, ௮ரி- அரிபரர் ச, நெடு - ரீண்ட 

கணாள் - சண்களையுடைய தமயக்தி, தெருள் உருவகை - al if) é 

காசவிதமாய், மெல் என - மிருதுவாக, கொடுங்கையின் - வளைக் 

சகையினின்றும், நீக்- அகற்றி, வெய்த உயிர்த்து - பெரு



பிரிவுறு படலம், எ௫க 

மூச்சுவிட்டு, patella - €கஇர,ச இல்,உயிர்- பிராணனை, விடும்- 

நீக்கும், உடம்புபோன்மென - சேசத்சைப்போல, அல்லலங்கட 

லிடை - துக்கசாகரத்தில், அழுந்தினான் - முழுகனொன் எ-று. 

அரோ - அசை. (6) 

எழுமகன்றாலினியென்கொலாமென 

வழுமுயிர்துறக்தெனவவசமேற்கொளா 

விழுமிவட்காக்கெனமெலிந் தெய்வ தந் 

தொழுமினையனபலதுன்பமெய்்துமால், 

இ-ள். எழும் - எழுந்திருப்பான், அசன்றால் - நீங் இனால், 

இணி - இனிமேல், என்கொலாம்என -- என்னவாகுமோவென் gy, 

அழும் - புலம்புவான், உயிர் துறந்சென - உயிர் நீங்கெெவன் 

போல, அவசமேற்கொளா - பரவச சை மேற்கொண்), விழும்- 

விழுவான், இவள் - இவளை, காச்கஎன - 'இரட்டசிக்கவென் ற, 

மெலிட்.து - வாடி, செய்வசம் - வனதே.வதைகளை, தொழும் - 

ஊணங்குவான், இனையன - இவைபோன்ற, பல- அநேகமான, 

துன்பம் - துயரங்களை, எய்கம்- அடைவான் எ-று. (௬) 

| செல்லும்வெர்துயரொடுஞ்செல்லக்காலெழா 

தொல்லையின்மீளும்வெய் துயிர்க்குமொண்ணுதல் 

சல்லதரிடைக்தனியேகிற்பேய்க்கணங் 

கொல்லுமென்றாருயிர்குழைச் துசாம்புமால். 

இ.ள், செல்லும் -௩டப்டான், வெம் துயரொடும் — வெவ்விய 

அுக்கச்துடன், செல்ல- ஈடக்க, கால்எழாது-அடியெழும்பாமல், 

ஒல்லையில் - £4],ச்தில், மீளும் - திரும்புவான், வெய்துஉயிாக் 

கும்-பெருமூச்சு விவொன், ஒள் நுதல - ஒள்ளிய நெற்றியை 

யுடைய தமயக்தி, கல்௮தரிடை - மலைவழியில், சனி- சனீயே, 

எஇல் -செல்வாளானால், பேய்க்கணம் - பிசாசுச் கூட்டங்கள், 

கொல்லும் என்று -கொன்றுவிடுமென்று, ஆர்உயிர் - நிறைக்.ச 

வுயிர், குழைந்து - குழைவுற்று, சாம்பும்-வாடுவான் எ-று. ௮ல்- 

அசை. [ட௫துதன்மை நவீற்சியணி.] (௭) 

ஆயிடையின்னணம்்வருகந் தியன்புகூர் 

வேயுறழ் தோளியைப்பிரிர் துவெஞ்சன 

மாய்வெங்கொடுங்கலிவயத் தனாகலிற் 

போயினன்பித்தரிற்பொருவில்வாய்மையான், ....



௭௪௨ நைடதம், 

இ-ள். ஆயிடை - அவ்விடத்தில், இன்னணம்-இப்படியாக, 

வருந்தி- துன்புத்று, அன்புகூர் - ஆசைமிகுக்.5, Cale py- 
மூவ்வலேயொச்ச, தோளியை - தோளையுடைய தமயந் தியை, 

பிரிந்து - நீக்க, வெம்செனம் - வெவ்வியகோபத்சையும், மாயம்- 

வஞ்சனையும், வெம்-குரூரமான, கொடு-கொடுமையையுமுடைய, 

கலி - கலியனுக்கு, வயத சன் ஆகலின் - வசப்பட்டவ னா தலால், 

பொருஇல் - ஒப்பற்ற, வாய்மையான் - சத்தியச்தையுடைய 

நளன், பித்தரின்-பித சரைப்போல், போயினன்-போனான் எ-று. 

ஈள்ளிருட்போ.துவெங்காணீழமைவே 

லள்ஸிலைப்பூணினைகன்றுபோதலும் 

விள்ளருர் துயரொடுமெ லிந்துகண்படும் 

பிள்ளை மானோக்கிதன்செய்கைபேசுவாம். 

இ-ள். நள்இருள்போது-ஈடராச் திரியில், வெங்கானில்-வெவ் 

வியகாட்டில், நாமவேல் - ௮ச்சச்டைச்செய்யும் வேலையும், அள்- 

கூர்மைபொருக் திய, இலை - சொங்கலையுடைய, பூணினான்-ஆபர 

ணத்சையுமூடைய ௩ளமகாராசன், அகன்று - நீல், போசலும்- 

போன வளவில், விள்௮ரு - நீங்கு சற்கரிய, துயரொடு - துன்பத் 

அடனே, மெலிந்த - நைந்து, கண்படு - நித்திரை செய்கெ் ற, 

பிள்ளைமான் - மான்கன்றுபோன்ற, நோக்கசன் - கண்களை 

யுடைய தமயந்தியினத, செய்கை - நடச்கையை, பேசுவாம்- 

சொல்லுவோம் எ-று. (௯) 

நீடியதுயில்சிறி துணாச் துகேரிழை 

யாடகத்தொடிக்கையாலணைக்கக்காண்டுலா 

ஞூடினள்பதைத்தளளுயிர்ப்புவீங்கெ 

டேடினள்காந்தளஞ்செங்கைநீட்டியே. 

இ-ள். நீடிய தயில்-மிகுந் சரித் திரை, எறிதுணர்ந்து-கொஞ்் 

சந்தெளிக்து, நேரிழை - சமயந்தி, ,அடசம்தொடி - பொன்னாற் 

செய், வளையலணிந்த, கையால் - கைகளால், ௮ணைக-தமுவ, 

காண்டஇிலாள் - காணா சவளாய், ஊடினள் - பிணவ்கினொள், பைத் 

,சனன் - துடிச்சாள், உயிர்ப்பு வீங்கெள்-பெருமூச்சுவிட்டாள், 

சாந் தள் - காந்தள் மலரையொச்ச, அம் - அழிய, செங்சை- 

இவ் சகசையை, நீட்டி - நீட்டி, தேடினள்-சேடினாள் ௭-ற. இது 

தன்மை நவிற்சியணி, (௧௦)



பிரிவுறு படலம், ௪௪௩ 

ஆயிடைக்காண்கிலா தழுங்கிச்செ.ல்கடை 

பாயரிகெடுக்கணீ ரருவிபாய்தரச். 

தூயமென்மலர்க்கரகெரித்துச் துண்ணென 

வாய்வெரீ இயால்வயிற துக்கிமாழ்கனாள். 

இ-ள், ஆஇடை - ௮வ்விடத்.இில், சாண்டுலாது - (௩ளனைக்) 

காணாமல், ௮ழுங்கி-வருக் இ, செம்கடை-சிவர் சசடையையுடைய, 

பாய் - பரவிய, அரி - அரிகளையுடைய, நெடு - நீண்ட, கண்-கண் 

ணினின் றும், கீர்அருவி - நீர்ழிவள்ளம், பாய்.தர - ஒழுக, தாய- 

பறிசு ச்சமாயெ, மெல் - மிருதுபொருக்திய, மலர்ச்கரம்-தாமரை 

மலர்போன்ற கைகளை, நெரித்து - நெரித்து, துண்என - இடுக் 
சென்று, வாய்வெரீஇ-கூச்சவிட்டு, ஆல்-இலவிலைபோன் த, வயிறு- 

வயிற்றை, அதுக்கி - பிசைந்து, மாழ்கினாள் - மயக்இனாள் எ-று. 

ஆயிடை என்பதற்கு முன்னுரைச் தாங்கு உரைக்க. காண் 

திலாது - எதிர்மறை வினையெச்சம், பாய்தா - இசன்சகண்தா, 

துணைவினை விகுதி துண்ணென - விரைவுக்குறிப்பைத் சருவ 
தோறிடைச்சொல். வெரீழு - சொல்லிசை யளபெடை, தல்- 

பொருளாகுபெயராய் இலைக்கு ஆயிதறு. (௧௧) 

தெளித்தபூம்படர் வியிற்சிறி துகில்கினு 

மளப்பருந் நுயசரொடுமவலமெய் துவேன் 

ழளிப்பெயற்கங்குலிற்றமியண்மாழ்குற 

வொளித்துகி தனிவிகாயாடிலுய்வமனா, 

இ-ள். கெளித்சபூ - புட்பங்களைப் பரப்பிய, பள்ளியில்- 

சயன த்தில், சிறிது-கொஞ்சம், நீங்கினும் - விலகினாலும், ௮ளப் 

பரு - அளவிடுதந்கரிய, துயர ஒடும் - துன்பச் துடன், ௮வலம்- 

வருத்தத்தை, 'எய்துவேன் - ௮டைகன் நயான், தளிப்பெயல்- 

பனிச்துளிதுளிக்காநின ற, கங்குலில் - இராத்திரியில், தமியள்- 

சனித்தவளாய, மாழ்குஉற- வருந்த, நீ ஒளித்து - நீமறைக்து, 

கணி - சனியாய், விளையாடில் - விளையாடினால், உய்வனோ-யான் 

பிழைப்பனோ ௭எ-.று. (௧௨) 

கோச்சகக் கலிப்பா. 

கான்றாருயிரொழுகக்கண்ணீர்கவு எப்ப 

வூன்றோப்கணைபட்டுழலும்பிணேயொத்தேன் 

மான்றேரரசர்முடியுழு தவார்கழற்காற் [யே.. 
ோன்றாலென்கண்களிப்ப வின்னழுமென்றோன் நிலை



ol PP OD GL. தம், 

இன். கான்று - வெளிப்பட்டு, ஆர் உயிர்-பொருக் இயவுயிர், 

சோர - நீங்க, சண்ஸரீர் - கண்ணீரானது, கவுள் - கன்னத்சை, 
ப! ௩ . 6 . . 6 . 

அலைப்ப - அலை£ம, கஊன்சோய் - தசைபடிக்ச, கணைபட்டே அம்பு 

பட்டு, உழலும் - சுழலாரின் ற, பிணை ஓத்தேன் - மானுச்சொப் 
பானேன், மான்தேர் - கு.திரைகட்டிய சேரையுடைய, அரசர்: 

௮ ரசருடைய, முடி. - கிரீடங்கள், உழுசு - படிந்த, வார்-செடிய, 

கழல் - வீரக்கழலைத்தரிச்ச, கால் - பாசத்தையுடைய, தோன் 

ரூல் - அரசனே, என் - என்னுடைய, சண்களிப்ப-கண்மகழ்ச்சி 

யடைய, இன்னமும் - ;%கோரமட்டும், என் - என்னகாரணத்துி 

னால், தோன் நிலை - காணப்படவில்லை எ-று. (௧௩.) 

தேரலார்போரேேேகிடதத்தார்கோமானே 

யாரவரைமார்பாவவியே லு WTF HUIS 

காரிருள்வாயான்புலம்பக்கானக த் துவிட்டகன்றுஞ் 

சாரலையாலின்னுமிறுவோகின்றண்ணனளியே. 

டன், நேரலார் - பகைவர்க்கு, போர்ஏறே-போர்செய்கின் ற 

சிங்கமே, நிடதத்சார் - நிடததேசச த தார்க்கு, கோமானே - அரச 

னே, ஆரம் - முத்துமாலையணிக் ச, வரைமார்பா - மலைபோன்ற 

மார்பையுடையவனே, அளியேன் உயிர்க்கு - ஏழையாயெ என் 

னுயிர்க்கு, உயிரே - உயிர்போன்ற ஈளமசாராசனே, காரிருள் 

வாய் - கரியவிருளினிட தீ.தில், யான் - நான், புலம்ப - புலம்பும் 

படி, சானகச்து - காட்டினிடத்தில், விட்டு அகன்றும் - என்னே 

தீங்கயும், இன்னும் - இவ்வளவுகாலஞ் சென் றபின்பும், சா£லை- 

சேர்ந் சாயில்லை, (அதலால்)இதுவோ - இது சானோ, நின்-உன்னு 

டைய, சண்ணனளி - குளிர்ம் சவருள் எ-று. ஆல் -ஏ-அசைகள்.() 

கெஞ்சமெலிவேனின து. கடந்தோளுங் 

கஞ்சமலாமுகமுங்காணா துகண்பனிப்ப 

மஞ்சு தவழ்வெற்பெறிர்தவச்சரத2 சானன்றளித்த 

விஞ்சைபயின்றுவிளையாட்டயரு இமயா. | 

௫-ள். நெஞ்சமெலிவேன் - மனம்வாடுஇன்ற யான், நின த- 

உன்னுடைய, சடகோளும் - விசாலமாகிய தோள்களையும், கஞ் 

சம் - தாமரைமலர்போன் ற, முகறாம்- வசன ச்சையும், காணா த- 

பாராமல், கண்பனிப்ப -கண்ணீர்விடும்படி, மஞ்சு சவழ் - மேசங் 

கள் தவழ்்ற, வெற்பு-மலைகளின் (சிறகை), எறிர்த-அறு தச, 

வச்சிரத்தோன் - வச்சிராயுசகத்சை யேந்திய இஃ திரன், அன் று-



பிரிவு௮ படலம். ௪௫்டு 

தூதுசென்றவன்று, அளித் த-கொடுத ச, விஞ்சை - விசையை, 

பயின்று -பழ, விளையாட்டு ௮அயரு தியோ - விளையா) சன்று 

யோ எ.று, (௪6) 
ஞாலதக்திரணடப்பகாட்கமலம்வாய்நெடுழ 

வேலைச் இரைமுகட்டி ல்வெய்யோனெழுக் தனனான் 

மாலைக்க திர்வடிவேன்மன்னர்பெருமானே 

காலைக்கடவகடன்கமிக்கவாராயே, 

இ.ள். ஞாலத்து - பூமியிலுள்ள, இருள் - அந். சகாசமான து, 

ஈ௩டப்ப- செலலவும், நாள் - புதிய, கமலம் - தாமசைமுசைகள், 

வாய்ரெடுழ- மலரவும், வேலை - கடலினது, இரை - அலைகளி 

னது, முகட்டில் - உச்சியில், வெய்யோன் - சூரியன், எழுந்த 

னன் -உதிச்சான் (அதலால்), மாலை - வெற்றிமாலை யணிட் ௪, 

கதிர் - ஒளி பொருந இய, வடி.- கூ.சிய, வேல் - வேலாயுகச்சை 

Cus Bw, மன்னர் பெருமானே - ௮ரசர்க்'காசனாகிய ஈளமகாரா 
சனே, காலை- உசயகத்தில், கடவ-செய்யகத்சச்க, கடன் - நிச 

திய கன்மச்சை, கழிக்க - செய்து மூடிக்க, வாராயே - வாரா 

யா எ-று. ஏ அரை, (௧௬) 

மன்னவனேயிப்பிறப்பிற்கண்மெணர் திலனே 

லின்னமொருபிறப்.லோனாலுமேழையேன் 

ன்னர் சனியேயிருக்துதவமா ற்றியு;முன் 

பொன்னகலமூள்ளுருகப்புல்லாதொழிவேனே. 

-ள் ஏழையேன் -ஏழையாகிய யான், மன்னவனே - ௩௪ 

மசாராசனே, இப்பிறப்பில்-இந்சச்சனன த தில், சண்டு-(உன்னை) 

கண்டு, மணந்திலனேல் - சேராமற் போவேனானால், இன்னம்- 
இனிமேல் (வருஞ்சனனவ்களுாள்), ஒருபிறப்பில் ஆனாலும் - ஒரு 
சனன ததிலாவது, தன்னம் தணியேயிருந்து - தனிச் இருந்து, 

சவம் ஆற்றியும்- தவத்சைச்செய்தாவது, உன் - உன்னுடைய, 

பொன் அகலம் - அழகுபொருந்திய மார்பம், உள் உருக - உள்ள 
முருகும்படி, புல்லா த-தமுவாமல், ஓழிவேனோ-நீங்குேனா எ-. 

வாவுமிளமான்காண்மயில்காண்மடப்பிடிகாள் 

கூவுங்கரியகுயில்கா ண்மென் புள்ளினங்கா 

ளாவியெனமேவியகலேமெனவகன்ற 

காவலன்றான் போன வ.மியெனக்குக்கா ட்டீரே, 

இ-ற. வாவும்- தாவாகின் ற, இளமானகாள் - இளமை தன் 

இய மான்களே, மயில்காள் - மயில்களே, மடப்பிடிசாள் - ave 
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iF de நைடதம், 

கயெ பெட்டையானைகளே, கூவும்-கூவுஇன் ற, கரிய குயில்காள்- 

கருங்குயில்களே, மெல் - மென்மையாஇய, புள் இனங்காள் -பற 

வைச்கூட்டங்களே, அவி என-உயிரைப்போல, மேவி-பொருக்தி, 

அ௮கலேம் என - பிரியோமென்று சொல்லி, அகன்்2- (இப்பொ 

முது) நீவ்யெ, காவலன் ரன்-ஈளமகாசாசன், போன வழி-சென் ற 
வழியை, எனக்கு-என் றனுக்கு, காட்டீரே-நீங்தள் காட்டீரா எ-று. 

என்னாவுருகியிருகண்ணீ ராலியுகத் 

தன்னாத்தழும்பப்புலம்பித்தமியளாய் 

மின்னாரிடைநுடங்கச்செல்வாள்விறல்வேர்தன் 

பொன்னாரடி நோக்கிப்பூங்கொடிபோல்விழ்ந்தமு காள். 

ட-ள், எனனா-இப்படியென்று, உருக-மனமுருஇ, இரு 

கண் -இரண்டு கண்களினின தும், கீர் ஐலி-நீர்சதுள்கள, ௨௧- 

உதிர, தன்டா- தன்னுடைய நாவானது, சமும்ப - சடிப்புறும் 

படி. - புலம்பி- அரற்றி, தமியளாய்-சனிதக்தவளாய், மின்-மின் 

னலவின் ரன்மை, ஆர் -நிறைந்ச, இடை-இடையான த, நடங்க- 

அவள, செல்வாள் - நடக்கின்.ற சமயர் தியானவள், விறல் - வெற் 

றிபொருக்திய, வேந்தன் -ஈள்மகாராசன த, பொன் ா-அழகு 

பொருந்திய, அடி -பாதச்குறியை, கோச்கி-பார்சது, பூங்கொ 

டிபோல் - புட்பக்கோடியபோல், வீழ்ந்து - அதில் வீழ்ந்து, அழு 

தாள் -புலம்பிஞனள் எ-று. (௧௯) 

ஐயன்கமலவடி.௪ சுவகொண்டலுமே 

வெய்யதுயரவிடம் தூரவாய்புலரா ச் 

செய்யகமலமலரிற்றிருவனையாள் 

கையறவாகெஞ்சங்கலுழாவியிர்சோக் தாள், 

இ-ள். ஐயன் - ௩ளமகாராசனுடைய, கமலம் அடிச்சு வடு- 

சாமரைமலர்போன் ற பாதக்குறியை, காண்டலும் - கண்டவள 

வில், வெய்ய- கொடிய, துயரவிடம்-துன்பமாகயெகஞ்சு, மீ.தார- 

௮ இகரிக்க, வாய்புலரா - வாயுலர்ந்து, செய்ய - சவந்௪, கமலமல 

ரில் தாமரைப்புட்பத்தி விருக்கன் ற, இரு அனையாள் - இலக் 

குமியையொச் ச சமயக் தியானவள், கையறவா - செயலத்று, 
கெஞ்சம்கலுழா - மனங்கலங்கி, உயிர் சோரந்சாள் .- மூர்ச்டச் 

தாள் எ-று. (2.0) 

இவ்வாறுதுன்பக்கடலினிடைூம்கு 

மைவார்தடங்கண்மடமா தின்செவ்விமுகஞ்



பிரிவுறு படலம், ௭௪௭ 

செவ்வான்மதியமெனச்செங்கட்டுளை யெயிற்று 

வெவ்வாயரவறயரு த் துவிழுங்கியே த, 
இ-ள். இங்வாறு - இந்த விதமாய், துன்பம் கடலினிடை- 

துன்பச் கடலில், மூழ்கும் - அழுந்திய மை - அஞ்சன மெழு 

இய, வார் - நெடிய, தட - விசாலமாகயெ, சண் - நேத்திரங்களை 

யும், மடம் - அறியாமையுமுடைய, மாதின் - சமயக்தியின து, 

செவ்வி- அழகுபொருநக்திய, முகம் - வதனத்தை, டுசம் வால்- 

செவ்வையாயெ Gages, மதியம் என - சந்திரனென்று 

(எண்ண), செம் கண்-டவந்ச கண்களையும், துளை எயிற்று- துவா 

ரம் பொருக்திய பற்களையுடைய, வெம் வாய் - வெவ்விய வாயையு 

முடைய, அரவம் -மலைப் பாம்பு, உருச்து-கோபித்து, விழுங்கி 

யது -விழுங்கிற்று எ-று, ஈண்டு மதிஈ்குச்செவ்வை கறைவெ 

னக்கொள்க, ஏ- அசை, (௨௪) 

நெய்த்தோரின் மூழ்கிகிணம்பருகும்வைவேலோய் 

பைத் தகார்கொடுந்தறுசட்பார் தளவிழுங்கிய தா 

லெய்த்ேேேலுபிர்கா த்தற்செய்காயெனவழுதாண் 

மைத்கதோய்குவலாம தாமெடுங்கண்வாணு தலே. 

இ-ள். நெய்ச் சோரில் - உரத்தில், மூழ்கு - குளித் த, 

நிணம் -மாமிசத்சை, பருகும் - புரிச்காரின்ற, வை - கூர்மை 

பொரும் இய, வேலோய்-வேலாயு சத்தையுடைய ஈளமகாராசனே! 

பைத்து -படதமையுடையசாகிய, தர் - ஒரு, கொடும் ௪.நு சண்- 

கொடிய கோபத்தையுடைய, பாந்தள் - மலைப் பாம்பானது, 

விழுங்கெயது- (என்னை) விழுங்கெது, எய்த்தேன் - இளைத்ச 

என்னுடைய, உயிர் காத தற்கு-உயிரைக் காப்பதற்கு, எய்தாய்- 

வாராயோ, என - என்று, மைத்தோய் - அஞ்சனந்தோய்ந்ச, 

குவளை - கருநெய்சல்போன் ற, மதர்நெடுங் கண் - குளிர்ச்சிபொ 

குந்திய நெடியகண்களையுடைய, வாள் தல் - தமயக் இியான வள், 
அழுதாள் - புலம்பினாள் எ-று. (௨௨) 

பொங்கழல்வெங்கானகச் துப்பூவையழுங்குரல்கேட் 

-டங்கோர்சிலைக்கையடல்வேடன் வர் தணு 

வெங்கண ரவெறிர் தவெவவாயிடைநின்றுவ 

கொங்சவிழுமென் கூர் தற்கோதை தனைநீக்னெனால், 
இ-ள். பொங் கழல் - மிகுந்த வக்்னியையுடைய, வெம்- 

வெப்பமாகிய, கானகத்து - காட்டினில், பூவை - தமயந்தியான 

வள், அழும் - புலம்புகன்ற, குரல் கேட்டு-சச்.ச,ச்சைச்கேட்டு,



௪௫௪௮ சைடதம், 

அங்கு - அவ்விடத்தில், ஒர் - ஒரு, சலைக்கை - வில்லைக்கையி 

லேக்திய, ௮டல் - பலம் பொருக்கெய, வேடன் - வேடனானவன், 

வந்து அணு - வந்துசேர்ந்த, வெம் கண் - வெவ்விய சண்களை 

யுடைய, அரவு - மலைப்பாம்பை, எறிந்து - பிளந்த, வெவ்வா 

யிடை நின்றும்-வெவ்விய வாயினிடத்தி னின் றும், கொங்கவிழ்- 

வாசனை வீசாகின் ற, மென் கூந்தல் -மென்மையாயெ கூந்தலை 

யுடைய, கோதைதனை - தமயந்தியை, நீச்சென் - விடுவித் 

தான் எ-று, அல் அசை, (௨௩) 
௮றுசீர்க்கழிநேடிலடி யாசிரியவிநத்தம்., 

வெய்யவரவின்பகுவாயின் விடுத்தமடமானெ ழினோக் 

இ, மையல் கூர்க தகெஞ்சனெனாப் வரிவிற்றடக்கைவயவேடன், 

ஜொய்யின்ழுலைமேற்புல்லு தற்குத் கொடரக்்துஞ்சாவருங் 

கற்பின், றஹையன்முனிர்துகோக்குதலுஞ் சாம்பராயிற்றவ 

லுடலே, | 

இ-ள், வெய்ய - கொடியசாயெ, அரவின் - மலைப் பாம்பி 

னது, பருவாயின் - பிளப்பாடுய வாயினின்றும், விடுத்ச - விடு 

விச்கப்பட்ட, மடமான் - சமயந்தியினது, எழில் - அழசை, 

கோகஇ.- பார். சத, மையல் கூர்ந்த மோடிச்ச, நெஞ்சினனாய்- 

மனமுள் எலனாய், வரிவில் - நீண்ட வில்லை யேந்திய தடசை- 

விசாலமாகிய கசையையுடைய, வயம் ௯ வெற்றி பொருந்திய, 

வேடன் -- வேடனானவன், தொய்யில் - சந்சனக்கோலமணிக் ௪, 

மூலைமேல் - சனங்களின்மேல், புல்லுகற்கு - அணைதற்கு, 
தொடர - பின்றொடர, துஞ்சா - கெடாச, ௮௫௬ - அருமையா 

யெ, கற்பின் - கற்பினையுடைய, தையல் - தமயந்தியான வள், 

முனிந்து - கோபித்த, நோக்குசலும் - பார்த்தமாத் இரத்தில், 

அவனுடல்-௮அவ்வேடனுடலம், சாம்பர் அயிற்று-நீருயிற்று எ-று, 

௪-௮சை,. . (௨௪) 
'கற்பினழலா ற்கொடுஞ்சிலைக்கை வேடனுடலங்கரியாக் 

இப், பொற்பின்றுமைபோய்கலங்கனிக்த பொன்னம்பாவை 
புலம்பெய்தி, வெற்பினுயர்தோள்வேந்துசெலும் வெங்கா 
ன்றுருவியேகுதலு, மற்பின்முனிவர் தவமியற்றுஞ் சாலை 
கோக்கியருகனைந்தாள். 

ள், கற்பின் ழமலால்-பஇவிரச அக்னியால், கொடுஞ் 

சிலைக்கை - கொடிய வில்லைக் கையிலேந்திய வேடனுடலம்- 

வேடன் சரீரத்தை, கரியாக்கி - சாம்பராக், பொற்பின் துறை 

போய் - அழூற் சிறந்து, 5லம் சனிக் த-ஈன்மை மிகுந் ச, பொன்



Gila) go படலம், ௭௪௯ 

னம் பாவை-தமயக் தியானவள், புலம்பு எய் தி- அழு தகொண்டு, 

வெற்பின் - மலைபோல், உயர்-உயர்ந் ச, தோள்-புய ச்ையுடைய, 

வேந்து - நஎமகாராசன், செல்லும் - செல்லாகின் ற, வெம் கான்- 

வெவ்விய காட்டினில், அருவி - சேடிச்கொண்டு, ஏகுதலும்- 

போகுமளவில், அற்பின் - ௮ன்பினையுடைய, முனிவர் - முனி 

வார்கள், தலம் இயற்றும் - சவஞ்செய்யாநின் ற, சாலை - பரண 
சாலையை, கோக்கு - பார்த்து, அருகு - I FO EY, அணைக் 
தாள் - சேர்ந்தாள் எ-று, (உட) 

அடைக்கமா தின். pas an க்கியொரைகீவெவ்வழற்கானி, 

னடந்துதனியே பி திதலைபிற் போர் ததென்னைநளினமலர் த், 
சடங்கண்கலுழ்ச்அபுள்பெப் அர தன்மையெவன்சொல்கா 
ற்.றுகென, ii aaa முனிவார்கேட்பவகு 
த்துரைத்தாள். 

இ-ள். அடைக்ச - சம்மிடத து வந்த, . மாதின் - "தமயந்தியி 

னது, முகம் - வசனச்சை, கோக்கி- பார்ச்து, யாரை கீ-நீயார், 

வெம் அழல் - வெவ்விய அழல்பொருக்இய, கானில் - காட்டி. 

னில், நடந்து - காலானடந்து, சனியே - தனிமையாக, இச்ச 

லையில் - இவ்விட,ச.இல், போக்ச.து என்னை - வந்ததென்ன கார 

ணம், ௩ளின மலர் - தாமரைமலார்போன்ற, சட கண் - விசால 

மாஇய கண்கள், சலுழ்க்து - கலங்கி, புலம்பு எய் தந் சன்மை- 

துன்பப்படுசல், எவன் கொல் - என்ன சாரணம், சாற்று என- 

சொல்லென்று, மூணிவர் சேட்ப-மூனிவர்கள் கேட்க, witeng- 

சமயந்தியானவள், புகுந்த று அனைத்தும் - நடந் தவையெல் 

லாம், வகுத்து - பிரித்த, உரைத்தாள் - (அவர்ச்குச்) சொல்லி 

னாள் எ-று. (௨௬) 

கேட்டவளகிலுளமுருடக் வளை மருட்டும்பனிமொழி 
யாய், வாட்டமொ ழிதிகிற்பிரிக த வடி வேன எனைச்சன்னாளி, 

| ஞட்டல்களிப்பக் கண்டிமுன்போ னலம்பெற்றிருத் தியென 
நவிலா, விட்டுநக்கவத்தோர்மறைக்கிழவ ரிருக்கைநோக்? 
மேசனைரால். 

இ-ன். கேட்ட அளவில் - (இச்செய்தியைக்) கேட்டமாத்தி 

ர.த்.தில், உள முருக - மன முருக, இள்ளை - இளிப் பிள்ளைகளை, 
மருட்டும் - வெருட்டாசின் ற, பனி மொழியாய் குளிர்க் த சொற் 

களையுடைய தமயக்தியே ! வாட்டம் - சோர்வை, ஒழி தி-ஒழிச்.து 

விடு, நின் பிரிந்ச - உன்னைப் பிரிஈ த, வடிவேல்-கஉாரமையுடைய 

வேலேந்திய, ௩களஎனை - நளமகாராசனை, ௫ல் நாளில் - சிலகாளிலே,



௪௫௦ (நைடதம், 

காட்டம் களிப்ப - கண்கள் களிச்ச, கண்டு - பார்த்து, மூன்போல் 
ஈலம்பெற்றிருச்இி - முன்போல நன்மையை யடைந்து இருப்பா 
யாக வென்று ஈவிலா - ஆசர்வஇிச்து, ட்டும் தவத்து - தவஞ் 
செய்சன் ற, ஓர் - ஒப்பற்ற, மை றக் இழவர்-அக்தணர்கள், இருக் 
சைகோக்க - (தாங்க) ளிருக்கு மாச்சரமத்சைச் குறித்து, ஏஇ 
னா - சென்றார்கள் எ-று. அல் - ௮சை, : (௨.௪) 

பிதிர் ர்தபசும்பொ ற்றிதலைமுலைப் பெய்பூங்கோதைபி 
ணையமோல்வா, ளெ திர்ர்தவணிகர்வழித்துணையா வேகக்கஇி 
ர்மாமணிவரன்றி, யரர அு.பனல்பாய்பேராற்றங் கரையினு 

ஹையுமரையிருளின், மு.இரர்தசின த். துப்பிறைக்கோட்டு மூ 
ரிக்களி௫ன் றணுகிய தால், 

இ-ள், பிதரந்த - உதிர்க்க, பசும் பொன் - பசிய பொன் 
போன்ற, இதலை - தேமலை யுடைய, முலை-சனங்களையும், பெய் 
பூங்கோதை - மவர்மாலையணிக்ச கூக்கலையுமுடைய பிணை 
போல்வாள் - மான்போன்ற சமயக் தியானவள், எ திர்ந்த-௪ இர்ப் 
பட்ட, வணிகர் - வர்த்தகர், வழிச் துணையா - வழித்துணையாக, 
௭௫ போய், சதிர்மாமணி - ஒளிபொருந்திய சற் சமணிகளை, 

வரன்றி - வாரிக்கொண்டு, அ திர்ஈ்து - இரைந்து, புனல் - சலமா 

னது, பாய் - பெருகாரின்ற, பேராற்றங்கரையில் - பெரிய ஆற் 

திங்கரையினிட த்தில், உறையும் - வாசஞ்செய்கின் ற, அரை இரு 

ளில் - ௮ர்சீசராச்இரியில், மு.இர்க் மிகுந்த, சனத்து-கோபத் 
மையுடையதும், பிறைக்கோடு - பிரைபோன்ற கொம்புகளை 
யுடையதுமாகிய, மூரி - வலிமையுடைய, களிறு ஒன்று - ஒரு 

யானையானது, அணுகியத - வந்துநெருங்இற்று எ-று. (௨௮) 

அணுகியாக்குப்புலம்பெய் துமலர் பூங்கோைமயிலொ 

மிய, வணிகமாக்களியாவரையு மதமால்யானைகொன்ேகத, 

துணைவர்தடைர்தோர்யாவரையுந் தொலைத்துஈடர் தபரூ௨ 

தீதடக்கை, பினைவெண்கோட்டுக்களிறென்னை பென்சொல் 
லாததெனக்கலுழ்ர்தாள். 

இ-ள், அங்கு-அவ்விடச் இல், ௮ணு-வந் தடைந்து, புலம்பு 
எய்தும் - புலம்மாரின் ற, அலர்பூங்கோதை - மலர்ந்சபூமாலைய 

tes ௮ளசபார சசையுடைய, மயில்-தமயந் தியான வள், ஒழிய- 

நீவ்கலாக, வணிசமாக்கள் யாவரையும் - வாத சகரனைவரையும், 

ம.தம்-மும்மதம்பொருந் திய மால்யானை -.பெரியயானையான த,
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பிரிவுறு படலம், ௪.௫௩ 

சொன்று கொலைசெய்து, ஏக - போகாறித்ச, துணை - துணை 

யாக, வந்து௮அடைந்தோர்-வர் சடையப்பட்ட, யாவரையும்-அனை 

வரையும், சொலைச்து-சொன்று, ஈடந்த-சென்ற, பரூஉத் 

தடச்கை பருத்து நீண்டது திக்கையையும், இணை - இரண்டா 

யெ, வெள் - வெண்மைபாருக்திய, சோட்டு - கொம்புகளையு 

முடைய, களிறு -யானையான ஐ, என்னை - ( தன்பப்படுஇன் ற) 

என்னை, என் - என்னகாரணச் இனால், கொல்லாசது - கொல் 

லாமற்போயிறறு, என - என்று, கலுழ்க் சாள்-புலம்பினாள் எ௩று. 

சாதலொழிந்தவறிச்செல்வோர் துணையாவுள்ளந்தள 

tents ae, பா தமலர்கொப்புளமெய்இப் பனிக்கப்பரல்வெ 

ங்கானிறந்து, கோதைவடிவேல்வலனேந்து குவவுக்திணி 

தோட்சுவாகுவெனுஞ், சே திபதிதன்வளககரிற் சென்ள் 

விதர்ப்பன்சேயிழையே. 

௫-ள். சாதல் ஒழிக்ச- இறக்காமல் சேடித்துகின் ற, வழிச் 

செல்வோர் - வழியிற்செல்லுகின் ஈ பிராமணர்கள், துணையா- 

சகாயமாகசக்கொண்டு, உள்ளம்சளர்வெய்தி-மனங்கலங்கு, பாச 

மலர் - மலர்போன்றபாதங்கள், கொப்புளம்எய்.இி - கொப்புளித் 

து, பனிக்க-நீரொழுக, பரல்-பருக்கைகளையுடைய, வெம்கான்- 

வெவ்வியவசன சதை, இறந்து - விட்மிநீங்கி) கோசை - வெற்றி 

மாலையணிர்ச, வடிவேல் - கூர்மைபொருக்இய Cary s Fes, 

வலன் - வலப்புறச்இல், ஏந்து - சாங்காரின் ற, குவவு- இரட்சி 

யையும், இணி- வலிமையையுமூடைய, சோள்-புயததையுடைய, 

சுவாகு எனும் - சுவாகுவென்னும் பெயரையுடைய, சேஇ பதி 

தன் -சேதிதேசக்சரசனத, வளககரில் - வளப்பம்பொருக் திய 

பட்டின த்தில், விதர்ப்பன் சேயிழை - தமயந் தியானவள், சென் 

ருள் -சேர்ந்தனள் எ-று, (௩.௦) 

துணிபட்டொழிர்தமென்றுலெுஞ் சுடர்விட்டொனவிர 

மண்ணாத, மணியிற்றோன்றிமாசடைந்த வடிவும்விரிந்தவா 

ர்குழலும், பிணியுற்றுழலுசெஞ்சமுமாய்ப் பித்தேறினர் 

போற்கோமறு௪, லணுகச்சே திபதிதாய்கண் டார்கொலிவ 

ளென்றையுற்றாள். | 
இ-ள். துணிபட்டு eifss - துண்டிடப்பட்ட, மென்து? 

லும் - மெல்லிய ஆடையும், சுடர்விட்டு ஒளிர - ஒளிவிட்டெவிளங் 

கும்படி, மண்ணாச- கழுவாத, மணி இன் -இரச்தினபம்போல, 

சோன்றி- காணப்பட்டு, மாசடைக் -அழுச்கடைந் த, வடிவும்-



௭௫ நைடதம, 

உடம்பும், விரிர்த- அவிழ்க்க, வார்குழலும் - நீண்டகூட் தலும், 
பிணி உற்று - துன்பப்பட்டு, உழலும் - சலங்காறின் ற, கெஞ்ச 

மூம் - மனமும், ஆய் - (ஆய இவைகளையுடையவளாய்), பித்து 

ஏறினர்போல் - பித் தர்போல், கோமறுஇல் - இராசவீ தியில், 
அ௮ணுக- (தமயந்தி) வர, சேதிபதி - சுவாகுவசசனது, தாய் 

சாயானவள், கண்டு - சமயக் இியைச்சண்டு, ஆர்சொல்இவள்-இகங் 

தப்பெண் யாரோ, என்று- என்று, ஐயுந்றாள் - சக்சேகிச் 
தாள் எ-று. (௩௪) 

பொன்னம்பாவையுடன் முழுதும் புகையபுண்டென்னச் 

சவிமழுங்கு, மின்னுண்மங் குத்சிங்லோதி யபணங்கோவ.ர 

சர்மடமகளோ, வென்னததெடேனீங்கெளை யீண்டுக் 

கெரணர்திரென மரு BIR) OST, மன்னுமகவிர் தமைப்பணிப்ப வி 

டைகொண்டவ;.)ம நகணைக்தார். 

இன், பொன்னம்பாவை - பொற்பதுமையானது, உடல் 

மூழுதும்- உடம்பு முழுமையும், புகை உண்டென்ன-புகையுண் 

ட.துபோல, சவிமமுங்கும் - ஒளிமழுங்கிய, மின் - மின்னலை 

யொச்சு, நன் - நட்பமாகி.ப, மருங்குல்- இடையை யுடைய, 

சில் ஒதி- இப்பெண், அணங்கோ -செய்வப்பெண்ணோ, அரசர் 

மடமகளோ - இராசகுமாரத்திமயயா, என்ன - என்று, தெரு 

ளேன் -செளியேன், ஈங்கு - இவ்விடத் இல், இவளை-இப்பெண் 

ணை, ஈண்டு சீச்சி 2இல், கொணர்திர் - கொண்வொருங்கள், 

என - என்று, மருங்கில் மன்னும் - அருகிலுள்ள, மகளிர் தமை- 

பெண்களை, பணிப்ப- (அவ்வாசனது தாயானவள்) சொல்ல, 

விடைகொண்டு-உச்சரவு பெற்றுக்கொண்டு, அவரும் - ௮ம் 

மாதர்களும், அருகு - தமயந்தி சமீபத் திலே, அணைந்தார் - வந் 

தார்கள் எ-று. (௩௨) 

, அடைந்தமாதர் தனிப்போந்த வணங்கின்சமல முக 

கோக்கிக், கடைந் தமணிச்செப்பெனப்புடைத்துக் கதித்து 
விங்குவனமுலையாய், படங்கொள.ரலின்முடிகிடர்த பார்தா 
ஙநிறைவன்றனையின்ற, மடந்தைவருகென்றனளென்ன வா 
ன்மோய்மாடத்தினிகடைந்தாள். 

இ-ள். அடைந்தமாதர் - வந் சபெண்கள், சணிப்போந்த- 

SOs Hats, அணங்கன் - சமயக்தியின த, சமலமுகநோக்கி- 

தாமரைமலர்போன்ற முகச்சைப்பார்த்து, கடைந்ச-கடைச 

விடப்பட்ட, மணிச்செப்புஎன - இரத் இன கும்பங்கள் போல, 

புடைத்து - அடிபரந்து, கதிச்து-பருத்து, வீங்கும் - வளரா



பிரிவுறு படலம். ௪ டுடு 

Harp, வனமுலையாய் - அழயெ சனங்களையுடைய பெண்ணே, 

படம்கொள் - படத்தைக்மிகொாண்ட, றம வின்-௮ திசேடனுடைய, 

முடி - முடியின்மேல், இடந் ச- இருந்த, பார் - பூமியை, தாங்கு- 

திரிச்காரின்ற, இறைவன் தனை -சுவாகுராசனை, என் ற-பெற்ற, 

மடந்சை- அவனது சாயானவள், வருக என்றனள் - (உன்னை) 

வரச்சொல்லினள், என்ன - என்றுசொல்லாரிற்க, வான்தோய் 

ஆகாயமளாவிய, மாடத்து - உபரிசையில், இனிது - இன்பத் 

சோடு, அடைந்தாள் - (சமயக் தியானவள்) சேர்ஈசாள் எ-று. () 

வந் தமடமான்முககோக்கி வரிவண்டூ தப்பொ தியவிழ்ந 

த, வர்தண்கமலமலாகவற்றி யழகுவாயாஈ த.மழகம்பசப்பச், 

சிந்தை தளர்க்துதனிப்போ தற்முற்றதெவன்கொல்சயிழை 

யா, யுக்தையாகருன் தலைவமனவ லுன்பெர்யா திங்குரையெ 

ன்ரு. ஏ. ் 
இன். வந௪- சன்னிடத்துவம்த, மடமான் - தமயந்இயின 

த, மூகசோக்கி - முகச்சைப்பார்கது, சேயிழையாய் - பெண் 

ணே, வரிவண்டு- இசைப்பாட்டினேயுடைய வண்டுகள், ஊத. 

ஒவலிக்ச, பொதிஅவிழ்ந்த- கட்டவிழ்க் 2, அந்தண் கமலமலர்- அழ 
இய குளிர்ந்த சாமரைமலர்களை, கவற்றி- சுவலச்செய்து, அழகு 

வாய்ந்ச — அழகுபொருந்திய, மூசம்- வசனமான, பசதப்ப-பச 

லைசிறமடைய, சிகை தளர்க்து-மனர் சளர்க்து, சணிப்போதற்கு- 

தனித்துவருதற்கு, உற்றது - பொருக்தியது, எவன் -யாது, 
உந்தை - உன் சகப்பன, யார் - எவன், உன் தலைவன் - உன்கண 

வன், எவன் -யரர், உன்பேர் - உன்னுடைய காமதேயம், யாது- 

எது, இங்கு - இவ்விடத்தில், உரை என்றாள் - (அரசன்ளுய்) 

சொல்லென்றாள் எ-று. (௩.௪) 

விமன்பு தல்விபுகழ்நிடதவேர் தர்கோமான்மனைக்கிழத்தி 

நாமம்பகரிற்றமயச் தெயென்பாடன்கானண்ணலற்குக் 
காமர்நிதியும்வளநாடுஞ்சூ தினிழக் துகானிடைப்போ 

யாமந்தனின்மற்றவட்பிரியவவளை தேேதடியீண்டணைந்தேன் 

இ-ள், வீமன்புதல்வி- வீமராசன்மகள், புகழ்-புகழப்பட்ட, 

கிட வேரட்சர்கோமான் -நளமகாராஈனது, மனைக்கிழச் இ-மனை 

யாள், காமம்பகரில் -பேர் கூறுமிடத்து, தமயந்தி என்பாள்- 

SiS BOW oT oy சொல்லப்படுவாள், தின்கோான் - அவளது 

கணவனானவன், ௩ண்ணவற்கு-பகைவனுகச்கு, காமர் நிதியும்- 

விரும்பப்பபங்கின் ற தனங்களையும், வளகாடும்-செழிச் சமாட்டை



er (Gam நைடதம், 

யும், சூதில் - சூதினில், இழந்து -சோற்றுவிட்டு, சான் இடைப் 

போய் -வனச்திர்சென்று, யாமம்சனில்-இராச் இரியில், அவள் 

பிரிய - அவளைப்பிரிய, ௮வளை - ௮.2, சமயந்தியை, சேடி-தேடிச் 

கொண்டு, ஈண்டு - இங்ககரில், ௮ணைந்சேன் - வந்தேன் ௭-து.() 

அளையமடமானுயிர் ச்தோழி யானென் றுரைப்பவகம 

இழ்ச்து, தனியளாகிக்கொடுங்கானிற் ,றல்வன்பிரியத்தளாக் 

தேதங்குக், கனைவண்டி மிருங்கருங்குழலைக் காணுமளவுமிந்க 

கரி, லினையல்வாழியிருத்தியென விசைர தாங்கவளுமிருக்த 

னளால். 

இ-ள். அனையமடமான் - அச்சமயக்தியினுடைய, உயிர்ச் 

தோழி -உயிரையொத்ததோழி, யான் - நான், என் நுமைப்ப- 

என்று (தமயந்தி) சொல்ல, அகமகிழ்ந்து - சந்தோஹிர்து, 

கொடுங்கானில்-கொடியகாட்டினில், சலைலன்-கணவன், பிரிய- 

பிரிந்தசேக, சனியளாகி- சனிச்சவளாகி, சளர்ந்து - தளர்ச்சி 

யடைந் ௮, மங்கும் - துன்பப்படாறின் ற, 'கனை - கனைக்கன்ற, 

வண்டு - வண்டுகள், இமிரும் _ ௪ திதியாரின் ற, கருவ்கு ழலை-கரிய 

கூந்தலையுடைய சமயக்தியை, காணும் அளவும்-பார்க்குமளவும், 

இக்ககரில் - இர்சு நகர்தல், இருச்சி-இருப்பாயாக, இனையல்- 
ams suum s, வாழி - வாழக்கடவை, என-என்ற, (அரசன் 

ரூய்) சொல்ல, இசைந்து - (அவள்சொல்லுக்) இசைந்து, ஆங்கு- 

அக்கர இல், ௮வளும்-௮ந்.௧.ச சமய தியும், இருந்சனள்-டருக் 

தாள் எ-று, (௩௬) 

காதல்கூர்ந்துதன்மகளாஞ்சுனந்தைக இர்வாண்முகநேரக்கு 

மாதர்கோக்கிம்மடவரலைவருக்தா தளித்தியெனலோடு 

மேதமின்் றியவஎ்காப்பவிருக் காண்மற்றிஐ்கி துநிற்க 

கோதைவடிவேனளற்குற்றசெய்தியனைத்துங்கூறுவாம், 

இ-ள். தாதல்கூர்ந்து- அன்புசெய்து, சன்மகளாம் Fare 

சை-சன்னுடையமகளாகிய சுனந்தையின.து, க ிர்வாள்-மிகுக்ச 

ஒளிபொருக்திய, முகம் - முகச்சை, மகோக்இ- பார்த்து, மாதர் 

கோக்கு - அழடியபார்வையையுடைய, இம்மடவரலை - இப்பெண் 

ணை, வருககாது- தன்பப்படாமலிருக்கும்படி, அளிக் இ-சாப்பாய், 

எனலோடும்-என்று (அரசன்றாய்) சொல்லியவளவில், ஏதமின் 

தி-பழு தின் தி, அவள் - அச்சுனந்சையானவள், காப்ப-பாது 

டகாச்ச, இருக்சாள்-(தமயந் இ)இரு*்சனள், இங்கு-இவ்விட ச் இல், 
4
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வேற்றுருவமைக்த படலம், ௭௯ 

இச்செய்தி, நிற்க- இருச்ச, கோதைவடிவேல் - வெற்றிமாவை 

weal சகூரியவேலையேந்திய, நளற்கு--ளமகாராசலுக்கு, உற்ற. 
பொருந்திய, செய்தி அனை ச்தும் -செய்கையனை தசையும், கூறு 

வாம் - சொல்லுவாம் எ-று. மற்று- அசை. (௧.௪) 

அ. செய்யுள் - ௧௦௪௫. 

  

வேற்றுருவமைந்தபடலம். 
  
  

| இப்படலதசால் ஈளமகாராசனுக்கு காட்டிற் செல்லிலும் 

பிறரதியாதிருக்கும்படி. வேற்றுரு வமைக்கமை 
சொல்லப்பட றழு.] 

கலீநீலைத்துறை. 

சம்ளுயிர்ச்குமென்மலர்க்ருழ.ந்காமர்பூங்கொடியை 
கள்ளிருட்பொழு தகன் ர றன்ன ண்ணருங்கா னிற் 
PM CHG DHE. துயசொடுபோ தலுந் திழலு 
மொள்ள ழற்புகைக்சொழுந்தெழக்கண்டனறைரவோன். 

[களன் காட்டூலே அக்கினி யெறிபலை* கண்டது,] 

இ-ள். உ௱வோன் -ஈ௩ளமகாராசன், கள்உயிர்க்கும்-ேேதனை ச: 

தருகின் ற, மெல்மலர் - மெல்லியமலர்களையணிக்த, குழல் - கூக் 

சலையுடைய, காமர் - அழகுபொருர் திய, பூங்கொடியை - சமயக் 

தியை, ௩ண்ணரு-அடைதற்கரிய, கானில் - வனத்தில், கள் 

இருட்பொழுது -ஈடிராத் திரியில், அகன்றனன் - விட்டுப்பிரிந் 
சவனாய், சள்ளசற்கு ௮ ௬- ஓழிச்சற்கரிய, துயர் ஒடும்- துன் 

பத்துடனே, போசலும் - செல்லுமளவில், தழலும் - தக்கா 

நின்ற, ஒள் அழல்-ஒளிபொருக் திய தீயின த, புகைச்கொழுர்,து- 
அமக்கொழுக்த, எழ - எழும்பாகிற்க, கண்டனன்-அதைப்பார்ச் 

தனன் எ-று. (a): 

செஞ்சுடர்ச்ச்கைவளை தலித்தெருமரலெய்தி 
ஈஞ்சுயிர் [க்கும்வா ள ரவொன்றுநாபவேலிறைவ 
தஞ்சநீயெனையளித் தியென்றுரைத்தலுச்தாழா. 
தஞ்சலஞ்சலென்றடைர் சனன்மடங்கலேதனையான். 

[சஈடுவி லகப்பட்ட பாம்பைக்காக்க: நளன் 
விரைந்து சேறல்.] 

இ-ள். செஞ்சுடர்ச்சிசை - ௮கஇனீச் சுவாலையானது, வளை 

சவின் - சுற்நிச்கொண்டமையால், செருமரல் எய்தி - மனங்



௪௬௦ DG BLD, 

சலங் 9, நஞ்சு உயிர்க்கும்-விடச்தைத் தருன்ற, வாள் அரவு 

ஒன் .று-ஒளிபொருந் திய சார்க்கோடேகனென்னு காசமான த, காம 

வேல் - அச்சச்சைத்தருடன்ற வேலையேந்தி, இறைவ-௩ள 

மகாராசனே, கீ - நீயே, சஞ்சம் - ௮டைச்சலம், எனை-என் நனை 

அளிசஇ- காக்கவேண்டும், என்று உளரைச்தலும்-என்று சொல் 

வியவளவில், சாழாது - தயங்காது, அஞ்சல் அஞ்சல்'- பயப்படா 

சே பயப்படாசே, என்று - என்றுசொல்வியவஞய், மடங்கல 

ஏறு அனையான் -களமகாராசன், அடைந் சனன் - அருவெடைம் 

கான் எ-று, (2.) 

கனைசெழுஞ்சுடர்க்கொழுங்கனல்படா தலிற்கரிர் து 

பனைமறிந்தெெனக்டெரந்த தோர்பாந்தளேகோக்க 

வனைபொலன்கழற்குரிசிலோர்மறையவன்முவிவா 

னினைவிலுர் தனிப்பெயரா்க் இடுநில்மையொன் றிலனால். 

[ஈசனுக்கு நாகம் தன்ருறை கூறல்.] 

-ன். கனை -சத்தியாரின் ற, செழுஞ்சுடர் --செழித்சசுவா 

லைகளையுடைய, கொழுங்கனல் - மிருகம் தகாட்டுச்$யான த, படர் 

தலில் - சுற்றிக்சொள்வதனால், கரிந்து - கருகி, பனை - பனைமர 

மானது, மறிந்து என - விழுந்து கிடரந்சதுபோல, இடந்தது- 

இடந் ச தாகிய, ஓர் பாந்தளை - (கார்க்கோட்கனென்னும்) ஒருபாம் 

பினை, கோச்க- (௩ளமகாராசன்) பசர்க்க, வனை பொலன் கழல்- 

கட்டப்பட்ட பொன்னாற்செய்த வீரக்கழலையணிந் த, குரிசல்- 

நளமகாராசனே, ஒர்மறையவன் - அநாகசனென்னும் ஒரு பிரம 

இருடியின த, முனிவால் - சாபத் தினால், நினைவினும் - கினைப்பி 

ஞலும், சனி- சணியாக, பெயர்ந் இடு நிலைமை-௩டக்கலாம் எனும் 

ரிச்சயச்ைச, ஒன் றிலன் - அடைந் இிலஷேன் எ-று. அல்-அசை. () 

அ௮ழலினின்றெடுத்தையிரண்டடிப்புற தீதகற்றின் 

முழுவலன்பொடகன்கிழைக்குவலெனமொழிகஅ்து 

தழற்கட்பாம்புடல்சுருக்கலுர்தழலருளவரத்தா 

லெழுவினீள்கரச்தாலெடுத்தழற்புறச் திட்டான். 

(சளன் நீயினின்றும் பாம்பை வெளியே பெடுத் துவிடல்.] 

டுள், அழலில் ரின்றெடுதத - அச்சினியினின் றெடுத் ௪, 

ஐயிரண்டு அடிப்புறத்து-பச் சடிக்குப் புறச் தில், அகற்றில்-நீக்கி 
விடுலையானால், முழுவல் அன்பொடு - நிறைச்,ச வலிய அன்புட 

னே, கன்கு இழைச்குவல் - உனக்கு நன்மையைச் செய்வேன்,



வேற்றுரவமைந்த படலம், ௪௬௧ 

எனமொழிந்து- என்றுசொல்லி, சழற்கண் - அக்கினிபொருக் 

திய கண்களையுடைப, பாம்பு - சார்க்கோடக நாகமானது, உடல் 

சுருக்கலும் - உடம்பைச் சுருச்ிக்கொண்ட வளவில், (௩ளமதரீ 

சாசனானவன்) கழல் அருள் வரச்சால்-அச்னிேேசவன்கொடுத ச 

வரத்தினால், எழுவில்- தாண்போன்ற, நீள் கரத்தால் - நீண்ட 

உரத். இனால், எடுத்து * எ௫ுத்து, அழல் புறத்து-தீயினுக்கு வெளி 

யில், இட்டான் - விமிச்சான் எ-று. (௪) 

ககழெரிக்கணின் றகற்றலுங்க ிரொளிவிரிக்கு 

மகிர்பொலன்சழலரசர்கோன்மெய்யுற F/B BMY. 

முதிர் சனத தவா ரவ சன் மன்னுருவெ ப்ப 

SB SFOS gun a ந்நணும்ே MDM AUD DG GT OH 

[பாம்புகடிக்க sora வேறுவடி.வ மெடுத்தல்,] 

௫-ள். ச,சழ் எரிச்சணின்று - சொலின் ற இயினின்றும், 
அகற்றலும் - நீக்கிவிட்டவளவில், கிர் ஒளி விரிக்கும் - ரண 

வொளி வீசாரின்ற, அதிர்- சத்தின், பொலன்கழல்-பொன் 

னாற்செய்யப்பட்ட வீரச்கழலையணிந்ச, அரசர்சோன் - நளஎமகா 

ராசனத, மெய் - சரீரத்தில், உற- பொருந்தும்படி, தீண்டி- 

கடித்து, முதிர் எனத - மிகுந்ச கோடத்மையுடைய, ,வாள 

அரவு- ஒளி பொருக்திய கார்க்கோடக நாகமானது, தன் - sor 

னுடைய, முன் உர௬-பழைய வுருவச்சை, எடுப்ப-எடுக்க, விது 

குலத்து - சக்திர வம்சத்தில், உயர் - உயர்ந்ச, வேக் சனும் - ௩ள 

மகாராசனும், வேறுஉர அமைந்தான் - வேற்றுரு அடைக் 

சான் எ-று, (6) 

கருணைசெய் தனைப்புரக்தகிறகடி.த்த கழுன்னை 

யுருவுகண்ணுறிலொன்னலர்செகுப்பசென்பதனாற் 

பொருவிலோயினிவாகுலனெனும்பெயர்புனையா 

விருதுபன்னன்வாழயோ த திமாககரினேகு தியால். 

[பாமபு தான் நீண்டியதற்குச் சாரணங்கூறி 

அயோத்தி போகுமா றுரைத்தல்.]| 

ன். சருணைசெய்து - இருபைசெய்து, எனை என்னை, 

புரந்த- காச, நின்கடித்சத-உன்னைக் கடித, (ஏனெனில்) 

முன்னை உருவு - பழைய வுருவமானது, சண்ணுறில் - காணப் 

பமொனால், ஒன்னலர் - சத்துருக்கள், செகுப்பா- கொல்லுவார் 

கள, என்பதனால் - என்னு கினைவினாலும், பொரு இலோய் - ஒப்



௬௨ OGL FLD, 

பற்ற நளமகாராசனே, இணி -.இனிமேல், வாகுவன் எனும்- 

வாகுவன் என்று சொல்லப்பட்ட, பெயா்புனையா - பெயரைத் 

தரி ச்துக்கொண்டு, இரு த பன்னன்-இழருதுபன்ன மகாராசன், 

வாழ-அரசாட்சி செய்யாகின் ற, அயோச்திமா நகரில்- அயோத்தி 

யெனப்பட்ட பெருமைபொரும்தியபட்டின ச்தில், எகு த-போவா 

யாக எ-று. அல் -அசை, (௬) 

oe ட 4. i ௪ ௪ வி . . 

வுந்தலேகியம்மன்னவன்சூ தனாவியைந்து 

கூத்தன்மாவுளந்தெரிதருவிஞ்சை நீகொடுப்பி 

ஞய்க் தசூ துவெல்விஞ்சைகின்பாலவனவிிக்கு ஞ் | 

சாந்தமென்முலைத் தமய நிதன்னொிஞ்சார்வாய், 

[இதுக லிரண்டுபோட்டுச்களாற் பினவருங் 

அரரியங்களைப் பாம்புகூறல்.] 

இ-ள். ஏந்தல் -ஈளமகாராஈபன, ௭௫. அக்நகா த் இிற்சென் 

௮, அம்மன்னவன் ௮ HOS இருது பன்னனுக்கு, & FED தேர்ப் 

பாகனாக, இயைந்து - பொருதி, கூந்தல் - பு௱மயிரினையுடைய, 
மாஃ குதிரைகளின த, உ.ம் மனை, செரிதரும் - அறி 

இன்ற, விஞ்சை - வித்தையை, நீ கொடுப்பின் -நீ (அவ்வரச 

னுக்கு) உபசேசிப்பையாளுல், அய்ந்து ~ பரிசோ இக்கப்பட்ட, 

சூது = & Soot! ov, வெல் - வெற்றியை ¥ சீராந்ண் ற, விஞ்சை-விச் 

நதையை, நின்பால் - உன்னிட, இல், அவன் -அ௮வ்வாசன், அளிக் 

கும்- கொடுப்பான், (அசன்பாட) «ti go - சந்சனக்சகோல 

பணிந்த, மெல்முலை - மிருவுவாகிய தனங்களையுடைய, தமயந்தி 

தன்னொடும் - தமயந் கியயாடும், சார்வாய் - கூடுவாய் எ-று. (a) 

Dart eri wer ar Het Osh Sod pon wi DOL pF 

முன்னைமாணுருவெ.ள! af DOL p BL மன்னி 

லின்னபூரற்கு.இல் னை தியென்றிருதுலெளித்துத் 

தன்னுருக்கொ OCurngispod Suits xa, 

இ-ள். பின்னர் - பின்பு, மன்ன -ஈளமசாராசனே, நின்- 

உன்னுடைய, பெருரிலம்கழமையும்-௮ சாட்சியையும், பெறு தி- 

அடைவாய், முன்னை - முற்பட்ட, மாண உரு-மாட்சிமைப்பட்ட 

வுருவச்தை, எளிதினில் - வருச்சமின்றி, பெற்திடமுன்னில்- 

பெறகினைப்பையாடில், இன்னபூந்துகல்-இந்ச அழயெ வதர 

தை, புனை தஎன்று-தரிச் துக்கொள்ளென் றுசொல்வி,இரு துஇல்- 

இசண்வெச் தரங்களை, ௮ளிச்து-கொடுத்து, சன் உருக்சொடுஃ



வேற்றுருவமைக்த படலம், ௭௬௩ 

சன் பழையவுருவச்சை யெடுத் தக்கொண்டு, தழல்விழி- ௮ச் 

இனிபொருக்திய கண்களையுடைய, பாக்கள் - சார்க்கோடக காக 

மானது, போயது -மறைந்தபோயது எ-று. (௮) 

௮ கிர்பொலன்௧கழலரசர்கோனவ்வயினீம்கிப் 
பிதிர்கணங்கணிவெம்.ழலைப்பெய்வளை தீ தடந்தோண் 

மதர்லைகோக்கிகன்வாணசைபயெனவியிர் வருத்து 

குர்செய்கித்திலம்வரன்றைறிதிரைக்கடல்கண்டான். 

[களன் கடலைச் சேர்தல்.] 

இ.ள். அதிர் - சச் தியாரின்ற, பொலன் கழல் - பொன்னாற் 

செய்ச வீரச்கழலையணிநக் ச, அரசர்கோன்-ஈளமகாராசனான வன, 

அவ்வயின் நீங்கி- அவ்விடம்விட்டுப்புறப்பட்டு, பிர - பிதிரந் ச, 

சுணங்கு ௮ணி- சேமலையணிந்ச, வெம்மூலை - விருப்பத்தைச் 

செய்கன் றசனங்களையும், பெய்வளை - வளையவையணிந் ச, தடக் 

தோள் -பருச்சசோள்களையுமுடைய, மதர்வைகோக்கென்- தம 

ws தியின ஐ, வாள்நகையென - ஒளிடிபாருக்தியதந்தங்கள்போல, 

உயிர் - உயிரை, வருத்தும் - வருத்துகன் ற, க திர்செய்-ஓளிவிடு 

இன்ற, ரிச்திலம்- முத்துக்களை, வான்று-வாரிக்கொண்டு, எறி- 

வீசாரின்ற, இரை - அலைகள் பொருந்திய, கடல்-சமுத்திரதசை, 

சண்டான் - (ஈளமகாராசன்) பார்த்தான் எ-று. (௯) 

வஞ்சர்கெஞ்சினாழ்க.நியபினோ மடநடையன்ன 

மஞ்சிறைப்புறத்தாருயிர்ப்பெடையினையணை த்துக் 

 கஞ்சராண்மலர்ச்சேக்கையிற்கண்படனோக்கி 

கெஞ்சமாழ்குறநெடி துயிர் த் தயர்வொடுகினறான். 

[இதுமுதல் கானகு பாட்டுக்களால் களன் கடற்கரையிற் பத்து 

நாளிருர் து பலவற்றையு மெண்ணித் துயரப்படல் ] 

௫-ள். வஞ்சர் - வஞ்சகரத, நெஞ்சின் - மனம்போல, அழ்- 

ஆழ்க்ச, கழியினில் - கழிரில,த இல், ஒர்மடம்கடை அ௮ன்னம்-ஒரு 

இளவன்னமானது, அம் -௮ழகய, சிறைப்புறச்து - ரிறகன் 

புறத் தினால், ஆருயிர் - நிறைந் ச வுயிரையொச்த், பெடையினை- 

பெட்டையன்ன ச்சை, அணைதது- தழுவிக்கொண்டு, கஞ்சம்- 

தாமரையின து, நாள்மலர் - புதியமலராகிய, சேச்கையில் - படுக் 

கையில், சண்படல் - நித இிரைசெய்வதை, நோக்கி - பார்த்து, 

நெஞ்சம் - மனமானது, மாழ்குற - வருச்சமடைய, மெடிது



௪௬௪ நைடதம், 

உயிர்த்து - பெருமூச்சுவிட்டு, அயர்வொடும்-சோர்வுடனே, கின் 

ரன் -(ஈள॥காராசன்) கின்றனன் எ-று, (௧௦) 

சுடர்செய்மத்த குரேமியம்புள்ளுமென்று௬ 
நெடி.துகோக்கெக்கேரிழைமரலு (பூலையும் 

வடி.வமைச்தமென்விர லுமீங்கெப் இியவா ற்ரற் 

SL Ave pi தயிர் துறந் தனொனமனங்கலும்ந்கான். 
இ-ள், சுடர்செய் - ஒளிவிரன் ஈ, முச்சமும் - முச்தக் 

களையும், நேமியம்புள்ளும் - சச்கரவாசப் பறவைகளையும், மென் - 

நிருதுவாகயெ, துகிரும் - பவளங்களையும், நெடி து - நெடுக்காலம், 

கோச்கி- பார்த்து, ஈம்- ௩ம்முடைய, நேரிழை- சமயக் தியின ௪, 

ரரலும் - சந்தவரிசைகளும், மூலையும் - SORE HID, வடிவு 

அமைக்ச- அழகுபொருந்திய, மெல் விரலும் -மெல்லிய வீரல் 

களும், ஈங்கு - இக்சழிரிலத இல், எய்திய ஆற்றால் - பொருந்திய 

படியால், கடவில் -சமுூதக்திரக் இல், விழ்ந்து -(சமயந்தியான 
வள்) விழுந்து, உயிர் துறங்கனள் - இறக்தாள், என - என் 
றெண்ணர், மனங்கலுழ்க்சான்-(களமகாராசன்)மனங்கலங்இனொான் 

எ-.ஐ, 

அச்கழிரிலசஇிற் காணப்பட்ட முச்துமுசலிய உவமானப் 
பொருள்களை உவமேயமாக மயங்கெமையால் மயக்தவணி. (௧௧) 

அவிபன்ன சா ரணாங் னையரையிருணி தத 

பாவியேன் முகே நாக்குறிற்ப சி au HO near cap 

மேவுசேக்கையிற்கு ருனம்பேட்டினம்வெருவிச் 

சேசேவலோ டகன்றேகுவதெனமனர்்இகைத்தான். 

இ-ள். ஆவியன்ன -உயிரையொச்த, ஒர் அணக்கினை - ஒப் 
பதற தமயந்தியை, அரை இருள் - அர்ச்த ராச்இரியில், ரீசச- 
(சணியாக) விடுத்த, பாவியேன் - பாவியாகிய வென்னுடைய, 

முகம் - முகத்தை, நோக்குறில் - பார்க் சால், பழிவரும் - பாவம் 
வரும், என்றோ - என்றுகினை ச்தோ, மேவு பொருந்திய, சேக் 
கையில் - படுக்கையிலுள்ள, குருகு - பறவைகளினுடைய, இள- 
களமைசங்கிய, பேடு இனம் -பெட்டைகளினினமானது, வெ 
ருவி-பயந்து, சேவலோடு- ண் பறவைகளோடும், அகன்து- 
(௮வ்விட ச்சைவிட்டு) நீங், ஏகுவது-போவது, என - என்று, 
மனம் திகைத்தான் -மதிமயங்ளொன் எ-று. 

பறவைகள் இயல்பான் மனிசரைக்கண்டேஇனும் அதற்கு 
நளன்தன்குற்றச்தை ஏதுவாச்ஞெனென்ச. இதுதற்தறிப்பணி.



வேற்றுருவமைந்த படலம், ௭௬௫ 

ஈவ்விரோக்சிகனகைம திமுகமெனச்சறர்த 

தெய்வராண்மலர்ப்போ தவிழ்பூந்துகடிமிர்க்து 

கவ்வைவெண்டி. ரத் துவியெறி Sot Dawson gi 

தைவருந்தொறுமெய்பதைத்தாருயிர் தளாக்தான். 

டு-ள். நவ்வி-மான்போன்் ற, கோகெென்-கண்களையுடைய 

கமயந்தியினத, ஈகை - பிரகாரியாகின்் த), மதி - சந்திரனே 

யொத்ச, முகம் என - முகம்போல், சிறந்த - சிறப்பையடைக் ௪, 
செய்வம் - செய்வச்தன்மையுள்ள, காள் மலர் -பு.தஇிசாக மலர் 

கின்ற, போது - புட்பத் தில், அவிழ் - விரிந்த, பூந் துகள் - மகர$ 

தீப்பொடிகளை, இமிர்ந் து - பூசிக்கொண்டு, சல்வை-ஒளிபொருக் 

திய, வெண்திரை-வெளுத்த சமுச் திரவலைகளினுடைய, த.ளி- 

,திவலைகளை, எறி- வீசுகின்ற, சென் றலங்கன்் ற- இளந்தென் ற 

லானது, தைவருந்சோறும் - மேலில்வீசுங்சோறும், மெய் - சரீர, 

மானது, பசைத்து- துடிச்த, அர் -கிறைந்் ச, உயிர் - உயிமா 

னது, சளர்ந்சான் - தளரப்பெற்றான் எ-று. (௧௩.) 

இன்னதன்மையனவைகளிரைந்துபோயிறப்பக் 

சன்னல்வெலியங்கழனியிற்களிச்கரும்பமற்தும் 

பொன்னச்தாமரைப்பொகுட்டின்மேன்மடப்பெடைபுல்லி 

யன்னங்கண்படுவெளளநீரயோத்திராடடைந்தான். 

[சளன் இருதுபன்னன.து ஈகரை. யடை தல்.] 

இ-ள், இன்ன தன்மையன் - இத்தன் மையனாகிய ஈளமகா 

ராசன், வைகலீஓரந்து- பத்துகாள், போயிறப்ப - நீங்கப்போக, 

கன்னல்வேலி-- கருப்பம்வேலீயிடப்பட்ட, அம்கழனியில் - அழ 

இயவயல்களில், களிச் சுரும்பு - களிப்பினையுடைய வண் கள் , 

அரற்றும் - சதச்தியாறின்ற, பொன்னம் - பொன்போலழகய, 

தாமரைப் பொகுட்டின்மேல் - தாமரைப் பூங்கொட்டையில், 

மடம்பெடை - இளமைதங்யெ பெட்டையன்னங்களை, புல்லீ- 

தழுவிக்கொண்டு, அன்னம் - அன்னப்பறவைகள், கண்படு-ஈ த 

இிரைசெய்ற, வெள்ளநீர் -மிகுந்த நீர்வளமுள்ள, அயோத்தி 

நாடு- அயோச்திகரத்தை, அடைந்தான் - சேர்ந்தான் எ-று.() ! 

இரு தபன்னனைக்கா ண்டலுமெத்தொ மில்வல்லை 

மருவுகாமமென்சகூ றெனவாகுவனென்பே



௭௬௬ நைடதம், 

ருருவலாம்பரித்ே தரினிதூர்குவலும்ப 
சருமருக்தெனவகதொழில்புரிவனென்றறைந்தான். 

[களன் இருஅபன்னனை யடைதல்.] 

இ-ள். இருதபன்னனை - இருதுபன்னவரசனை, காண்ட 

லும் - (௩ளன்) கண்டவளவில், ௭௪ தொழில் - எச் செய்கையில், 

வல்லை - நீதிறமையுள்ளவன், மருவும் - பொருந்திய, நாமம் என்- 

உன்பெயரியாது, கூறு 'என -சொல்லென்று (இருதுபன்னன் 

கேட்கி, வாகுவன் - வாகுவனென்பது, என்போ்- எனது பெய 

சாம், உருவம் - நிறச்சையுடைய, வாம் - தாவாகின் ந, பரி..- 

கு.திரைகட்டிய, சேர்-இரசக்தை, இனிது -ஈன்றாக, ஊர்கு 
வன் -௩டதச்துவேன், (அன் ஜியும்) உம்பர் - தேவர்களின த, ௮ 

மருந்சென - அரிய அமு சம்போல, ௮0 தொழில் - சமையற் 

ரொழிலை, புரிவன் - செய்வேன், என்று அறைந்தான் - என்று 

(௩ளமகாராசன்) சொன்னான் எ.று, (௧௫) 

வேர் கனவ்வுரைசேட்டறும்வியன் மணிநெடுக்ேேதோ 
கூந்தன்மால ஈம ih part OG seo BBC ws 

லாய்ந் தச. பாணா ராயிரம்வைகலுமளிப்ப 

லேய்ந்தலென்னி ஈுபாரரோடிரு க ரியென்றிசை த்தான். 

|இருதபன் CTT OT GNI TE FH ரதி*கொழில் 

செய்யுமாறு வீதி தல்,] 

இ-ள். வேர்சன் - இருதுபன்னராசன், அவ்வுரை - gh 

ஈளன் சொல்லை, மேட்டலும் - கேட்ட மாச்திரத்இல், வியன்- 

பருத் ச, மணி-௩வாதக் னங்கள்பதிக்ச, நகெடு- நீண்ட, தேர்- 

சேரிர்கட்டப்பட்ட, கூதல் -புறமயிரினையுடைய, மாஃ-க.இ 

ரையினத, உளம் அ௮.றிந்சனன் - மனதையறிந்சவனா௪, குறிப் 

பின் - குறிப்பினால், ஊர்கு இயேல்-௩ட ச் த.கி றவனானால், ஆய்ந் த- 

குற்றமற்ச, செம்பொன் ஓமாயிரம் - ஒராயிரம்பொன், வைகலும்- 

நாள்சோறும், அளிப்பல் - கொடுப்பேன், ஏந்சல்-வீரனே, என்- 

என்னுடைய, இருபாகர் ஒட - இரண்டு சார திகளோடுங்கூட, 

இருச்தி-இரு, என்று இசைத்தான்-என்றுசொன்னான் எ-று, 

பொன்னென்பத இருபது சின்னப்பணச் இனுக்கு ச சொ 

கைப்பேர். இ சேரசோழபாண்டியர் நாட்டுவழச்கு. (௧௬) 

Heron arn gC wh தலங்குளைப்புரவிமான்தேர்க்கு 

erence Busi si C sa orenas girdijev.019 &



வேற்றுருவமைந்த படலம், ௭௬௭ 

தன்றுகானிடைகீ த்தவூிய TLS Ge 

வென்னளாயின?2ளாவெனவிரங்கிவய் தயிர்ப்பான், 

[வாகுவனாயெ களன், தன் மனைவியை நினைத் துவாடுதல்.] 

இஸ், இன்னவாறு அப்படியே, நேர்ந்து - சம்மதில்து, 

அலங்கு - 1603 Ben ற, உளை - புறமயிரினையுடைய, புரவிமான்- 

ரூ. திரைசட்டிய, சேர்ச்கு-இரசக்கட்கு, மன் னனாகிய - ௮இப 

னாகிய, நிடசர்கோன் -௩ரமகாராசனானவன், வைகலும் - நாள் 

சோறும், புலம்பி - மனமி;ங்கி, நன்று சாணிடை - நெருங்கிய 

காட்டினில், நீதிசவள் - விடப்பட்ட தமய; இியானவள், தூயரம்- 

துன்பம், மீக்கூர - அஇகரிக, என்னள் அயினளோ - எத்தன் 

மையளானாளோ, என - என்று, டாங்கி - புலம்பி, வெய்று-சொ 

பியதாம, உயிர்ப்பான் - பெருமூச்சு விடுயான் எ-று, (௧௭) 

உயிர்த் மெய்தளர்ர் நு நியவேக் தனைய.ஏ ததி 

லயிர்த்தொர்சடராதியுற்றறைையெவன்கொலென் தறைய 

வெயிற்கொடுங்க இரமறைக் முூ.நீவெவ்வழற்கானித 
Loe “fd ஆட்ட . ௫ . 4 

Ll யிர் ப்பில் ம BLED BOO) Db 517, தனன்பரிவி் oO) sor aor (ap amr. 

[வாகுவன் நுயரப்படல் கண்டு வேறோர் சாரதி 

என்னென வீனவல்,] 

௫இ.ள். உயிரத்து - பெருமூச்சுவிட்டு, மெய்களர்ந் து-சரீரம் 

வாடி, உருகிய - மனமுருகிய, வேந்தனை-நளமகாராசனை, உளத் 

இல் -மனத்தில், அயிர்தது - சந்தேகிதது, ஓர்சாரதி- வல 

னென்னுமொரு தேர்ப்பாகனானவன், உற்றதை-(மாள்சதோறும்) 

அடைந்த துன்பத்தை, எவன்கொலென்று அறைய- என்ன 

வென்றுகேட்க, வெயில் - வெய்யிலைச்செய்இன் ற, சொடுவ் கதிர்- 

சூரியன், மறைந்துழி - அத்தமிச் சபின்பு, வெம் அழல் -கொ 

டிய அழல்பொருந்திய, கானில் - காட்டினில், பயிர்ப்பில் - பரி 

சு ச்தையாயெ, கோதையை பெண்ணை, பரிவிலேன் - அன்.பில் 

லாதநான், தீர்ந்தனன் - வித்தேன், என்றான் - என்று(௩னன்) 

சொன்னான் எ-று, ் (௧௮) 

வேத்றுருவமைந்தபடலம் முற்றிற்று, ட் 
செய்யுள்-௧௦௬௯௨, 

 



வீமன்தேடவிட்ட படலம், 
  

  

[ இப்படலத் தால் வீமராசன் தமயந்தி உளன் இருவரையும் 

தேடுதற்கு அதற்கு உரியோரை விடுத்தல் 

சொல்லப்படுனெ ற. ] 

கவீநிலைத்துறை. 
இனையனாகியமன்னவனவவுதியிருப்ப 

வளைசருங்கழல்விதர்ப்பகோன்மறையவர்க்கூயென் 
இனயைதன்னொூநெனையுர்தேடிகீர் தந்தா 
னினைவயாவையுந்தருகுவனெனவவர்தோரந்தார். 

[வீமன் மகளையும், மருகளையுர் கேடிவரும்படி யேவுதல்,] 

இ-ள். இனையன் ஆகிய - இத்சன்மையனாயெ, மன்னவன்- 

நகளமகாராசன், அவ்வுழி- அவ்வயோ ச் தியில், இருப்ப - இருக்கு, 

வனை கருங்கழல் - இறந்ச வீரக்கதழலையணிர் ௪, விதர்ப்பர்கோன்- 

வீமராசன், மறையவர் - பிராமணர்சளை, கூய்- அழைத்து, என் 

தனயைதன்னெொடும் - என் பெண்ணாகிய சமயந்தியோடும், ௩ள 

னையும் - ௩ளமகாராசனையும், சேடி - சேயங்களிற்மேடி, நீர்- 

நீவிர், தர். தால் - கொடுப்பீராயின், நினைவயாவையும் - நீர் நினை 2 

சவையனை ச்சையும், தருகுவன் - கொடுப்பேன், என - என்று 

சொல்ல, அவர் - அம்மறையவர்கள், நோர்ந்தார்- அதற்குச் சம் 

மதித்தார் எ-று. (௧) 

தரங்கவாரிதிசூழ்தருசகைமைசா லுலக 

மொருங்குதேடியுங்காண்கிலருலப்பிலார் திரிய [யோன் 

வரங்கொள்கேள்வியன்சுவேதகென்றுரைக்குமோர்மறை 

கருங்கட்பேதையைச்சே திபன்மனைவயிற்கண்டான். 

இ-ள், தரங்கம்வாரிதி- அலைகளையுடையசமுச் தரமான த, 

ரூழ்தரு- சூழ்ந் த, சகைமைசால் - மேன்மைபொருந்திய உல 

சம் - பூவுலகம், ஒருங்கு - ஒருங்குபட, சேடியும் - தேடியும், 
காண்டுலர் - காணா தவராய், உலப்பு இலார் - அளவற்றபேர்கள், 

இரிய - திரியாரிற்க, வரம்கொள் -வரத்சைசக்கொண்ட, கேள்வி 

யன் - (சாஸ்இ.ரக்) கேள்வியையுடைய, சுவேதன் என்றுரைக் 

கும் - சுவேசனென்று சொல்லப்பட்ட, ஒர்மறையோன் - ஒரு 

பிராமணன், கருங்கண்பேதையை - கரிய கண்களையுடைய தம 

பந்தியை, சே.இிபன் மனையின் -சேுசேசச்சரசனாகயெசுவாகு,
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finer Ste படலம், Ors 

வின் வீட்டில், கண்டான் -பார்.ச்சான் எ-று. (௨) 

மாசுபூத்தொளிமமுங்குபுமண்ணுராமணியிற் 

ஜேசழிகர்திடுதெரிவைதன் நிருமுககோக்கி 

பேச லில்லிவட்சோவிவையெய்துமற்றென்னா 

வாசிசேள்வியோன்கலுழ்ர் தனன் றுயர்க்கடலாழ்ஈ தான். 

f ட * 1 4 . ‘ 

leCa ser என்னும பிராமணன் தமயஈதியை 

கோகடப் புலம்பல்.] 

இ-ள். மாசு பூச்து- அழுக்கடைந்து, ஒளிமழுங்குபு - ஒளி 

மழுக்கி, மண்உறு மணியின்-சாணையிடாத மணிபோல, சேசழி6 

இம் - அழகழிந் ச, தெரிவைதன் - சமயந்தஇியினது, இருமூகம்- 

௮ழயெ மூச்சை, நோக்ட- பார்த்து, ஏசல் இல் - பழிப்பில் 

லாச, இவட்கோ - இப்பெண்ணுக்கோ, இவை எய்தும் - இங் 

வவச்சைகள் பொருந்தும், என்னா - என்று, ுரில்-குறைவற் ந, 

கேள்வியோன் -கேள்வியையுடைய சுவேசதன், கஜுழ்ந்தனன்- 

கலங்கெவனாக, துயர்க்கடல் - துன்பச்சடலில், ஆழ்ந்சான்- 

மூழ்கனொன் எ-று. மற்று- அசை, (a) 

அமுவதென்கொலென்ரயிமைவின வகின்றாதை 

முழுவலன்புடைத்தோழன்யான்மொய்த்தநின் றமருங் 

குழுவுகின்னுருகுரவருந் தீங்கிலரென்ன த் 

தொழு.துமைக்கணீர்முலைத்தடம்பெருகமெய்சோர்க்தாள். 

[சுவேதன் சொன்னவைகேட்டுத தமயந்தி துயரப்படல்.] 

இ-ள். அழுவது என்கொல் - துன்பப்பயவது என்னகார 

ணம், என்று - என்றுசொல்லி, ஆயிழை - சமயக் தியானவள், 

வினவ-- கேட்க, நின்சாதை - உன்றந்தைக்கு, முழுவல் துன் 

புடை -நிறைந்ச அன்புடைய, தோழன் - தோழமையுள்ளவன், 

யான் -நான், மொய்த்த - நெருங்கிய, நின் - உன்னுடைய, சம 

ரும் - உறவினரும், குழுவும் -கூட்டத்சவரும், நின்-உன்னு 

டைய, இரு குரவரும் - சாய் சசப்பன்மாரிருவரும், தீங்கெர்- 

கேடிலராயுளர், என்ன - என்றுசொல்ல, சொழுது- (அவனை ச்) 

சொழு.து, மைச்சணீர் - மைபொருக்திய கண்ணீர், முலை ச்சடம்- 

மூலையினிடச் தில், பெரு£- ஒழுச, மெய்-உடம்பு, சோர்ந் தாள் 
"மெலிந்தாள் எ-று, (௪)'



௭௪௨ NGL BD, 

கந் தவார்குழற்காரிகையழு தல்கேட்டிவட்கு ச் 

தர்தையாரெவற்குரியளித்தளிரியறனித் து 

வர தவாறெவனிவளைநீயுணார்தெவ்வாறென் 

றந்தணா£னைவினவினள்சுவாகுவையளித்தாள். 

[சேதிதேசசது அரசன் ராயார் தமயந்தியின் 

வரலாறு கேட்டல்,] 

இ.ஸன். க௩சம்- வாசனை பொருந்திய, வார் -நீண்ட, குழல்- 

கூர் தலையுடைய, காரிகை- சமயந்தியானவள், அழுதல் - துன் 

பப்படு கலை, கேட்டு - (சு௩ம்சையால்) கேள்விப்பட்டு (வந்து) 

இவட்கு - இப்பெண்ணினு£கு, சந்தை யார் - தகப்பன் யார், 

இச் சளிரியல் - இப்பெண்ணானவள், எவற்கு உரியள் - எவ 

னுக்கு மனையாள், சனி து வந்தவாறு - சனித்து வட் சவிசம், 

எவன் -யாறு, இவளை -இப்பெண்ணை, நீ உணர்க்தது - நீ அறிக் 

தது, எவ்வாறு என்று - எப்படியென்று, அக் சணாளனை - சுவே 

தினை, சுவாருவையளிச்சாள்-ேஇேசேசத்தசசனைப்பெற்ற தாயா 

னவள், வினவினள் -சேட்டாள் எ-று. (டு) 

மா.துகேட்டியிம்மடவரல்விசார்ப்பர்கோன்ப தல்வி 

காதனாயகனிடதர்கோன்காசினிமுழுதுஞ் 

சூதினாலிம் திவகாயுங்கானிடைத்துறந்தா 

ைலாலிவட்டேடெனவிதர்ப்பாகோனறைந்தான். 

[இரண்டு பாட்டுக்களால் தமயந்தி வரலாற்றைப் 

பிராமணன் உரைத்தல்,] 

இ-ள். மாது- அரசனது சாயே, சேட்டி-கேள், இம்மட 

வரல - இப்பெண், விசர்ப்பாகோன் - வீமராசனது, புதல்வி- 

குமாரத்தி, காதல் - அன்பினையுடைய, நாயகன் - (இவட்குக்) 

கணவன், ரிடசர்கோன் -ஈளமகாராசன், (அவன்) காரினிமுழு 

அம் - பூமி முழுவதும், சூதினால் - சூதாட்டச்தால், இழந்து. 

சோற்றுவிட்டு, இவளையும் - இச் சமயக் தியையும், கான் இடை- 

காட்டினில், துறக்சான் -விகித சான், ஆதலால் - அகையால், 

இவள் - இவளை, சேடுஎன - தேடுவீரென்று, விதர்ப்பர்சோன்- 

வீமராசன், அறைங்சான் - உத்,ச.ரவு கொடுத்தான் எ-று. (௬) 

ேேதண்டியெங்கணுங்கண்டிலன் றிருவைநின்மனையிற் 

காண்டல்செய்தனன்கன்னலிற்பழு த்தமென்மொழியாண்



வீம ன்ே..வீட்ட படலம், ௭௪௩ 

மாண்டபேசெ நில்வாணுதல்வபங்கயெமறுவா 
லிண்டுிணார்தனன்யானெனமறையவனிசை த்தான். 

(-ள். எங்கணும் - எங்விடத்திலும், சேண்டி- தேடி, இரு 

வை- இலக்குமியையொத் ச சமயர் இியை, சண்டிலன் க காணா 

தவனாய், நின்மனையில்-உன்மாளிகையில், சாண்டல்செய்தனன- 

கண்டேன், கன்னவில் -கரும்பினும், பழுத,௪ - மு.திர்க் ௪, மெல் 
மொழியாள் -இனிய வசனத்தையுடைய இச் சமயக்தியின த, 

மாண்ட -மாட்டுமைப்பட்ட, பேர் எழில் - மிகுந்ச HES Se 

இய, வாள் நுதல் - ஒளிபொருஃ, திய மிஈச்றியில், வயவ்கயெ-விளவங் 
இய, மறுவால் - மச்ஈத்தினால், ஈண்டு - இவ்விடத்தில், யான்- 

நான், உணர்ந்தனன் - (இன்னொன்று) அறிந்தேன், என- 

என்று, மறையவன் -சுவேதனென்னும் பிராமணன், இசை 

சான் -சொன்னான் எ-று. (௪) 

அதுகிளாதீதலுமணிது தன்மாசனைபகற்றக் 
கதிரெறித் தலிற்கண்வழுக்குற்றன ௩௪ 

மஇற தற்புறக்திலயெமறுவினைதோக்ிந் 

தைமலர்க்குழற்றமயர் இிபிவபொனவுணர்ந் தாள். 

(சேசியரசன் தாய ஆனவள், நெற்றியில் மசசங்கண்டு 
தமயர்தி யென்று அறிதல் ] 

இ.னள், அற. அச்செய்தியை, Sat sg eyo — Geren ar aer 

வில், "அனி சல்- அழகிய நெற்றியிறுள்ள, மானை - அழுகி 

கை, அகற்ற. போக்க, ததிர் எறி சவின் - ஒளிவிடுகின் ஈமை 

யால், கண் -கேச்திரங்கள், வழுக்குற்றன - ௪தறினவைகளாகி, 

கூச இஞ்ச, மதிநுசல் புறத்து - பிறைபோன்ற நெற்றியி 

னிடதி த, இலதிய- பிரசாசி22, மறவை-மறுவினை, நோக. 

பார்ச்து, இவள் - இப்பெண், சசைமலர்ச்கூழல் - நெகுங்கெய 

மலர்களையணிக் த கூர் தலையுடைய, தமயக்.தி- தமய தஇியே, என- 

என்று, உணர்ந்தாள் -(அரசனது அன்னை) அறிந்தாள் எ-று.() 

ORs மங்கைகின்னன்னையும்யானும் 
ன்கருங்கழற்சுதர்மன்றன்பு தல்வியராவே 

மெனலுமன்னை தனிணைலலாச் ”ரடியிறைஞ்க் 
கனைகருங்கடல்கரைபுரண்டாலெனக்க லுழ்ந்தாள். 

[சேதி தேசத் து அரசன் ராய் புலம்பல்,] 

இ-ள். வனை மலர்ச்குழல்-பூ மாலையணிர் ௪ கூக் தலையுடைய, 
மங்கை - தமயந்தியே, நின் ௮ன்னையும்- உன த சாயும், யானும்-



ae HEL FD, 

கானும், புனை - தரிக்கப்பட்ட, ச௬-- பெருமைதங்வயெ, சழல்- 

வீரக்கழலையணிந் ச, சுசர்மன் சன் - சு சர்மராசனுடைய, புதல் 

வியா, வேம் - புத்திரிகளாவோம், எனலும் - என்று (அரச 

னன்லை) சொன்னவளவில்) ௮ன்னைதன்-அப்பெரியசாயின த, 

இணை - இணைக் ச, மலர் - சாமரை மலரையொகத்த, சநடி- ஏத 

கடிசளில், இறைஞ்சி - வணங்க, கனை -சத்தியாநின் ற, கருங் 

கடல் - கறுத்த கடலானது, கரைபுரண்டால் என - சகரைபுரண் 

டாற்டோல, கலுழ்க் தாள் - (கமயகதி) அழுசாள் எ-று. (௯) 

இன்னளென்றெனையுணார்வதன்முன்னமுமீன்ற 

வன்னையாமெனவளித் தனையன்்புமிதா.ர 

மன்னுமென்னுயிரமக்களைக்காண்ப தற்கெர்தை 

பொன்னகர்ச்கெனைவிடுத்தியென்றின்னுரைபுகன்றாள். 

(தமயக்தி தன்றகதைவர்க்கு அனுப்புமாறு வேண்டுதல்.] 

இ-ள், எனை - என்னை, இன்னளென்று -' இச்சன்மைய 

ளென்று, உணர்வசன் முன்னமும் - அறிவதற்கு முன்பும், 
ஈன்ற - பெற்ற, அன்னையாம் என - தாயானவ ளெனனும்படி, 

அன்பு மீதார- ஆசைமிக, அளித்தனை - இரட்சித்சாய், மன் 

னும் - வ்விடச்இற் பொருக்தியிருக்கி, என் உயிர் மச்சகளை- 

என்னுடைய உயிர்போன் ற பிள்ளைகளை, காண்பதற்கு - பார்ப் 

பதற்கு, எந்ை - என் பிசாவினது, பொன் நகர்க்கு - அழகிய 

குண்டினபுரத்துக்கு, எனை விடுச்தி- என்னையனுப்பு, என்று- 

என்று, இன் உரை - இனிய சொற்களை, புகன்றாள் (தமயக்இ) 

சொன்னாள் எ-று. (௧௦) 

உரைசெய்மாற்நமோர்ந்துள்ளுயிருருகுற த்தழுகிக் 

கரைசெய்வேலையிற்கருர் தடங்கண்கணீருகுப்ப 

வெரிமணிப்பொலன்சிவிகையிலிருள்கனிக்தொழுகும் 

விரைாசெய்கோதையைவிதர்ப்பகோனகர்வயின்விடுத்தாள் . 

[(சுவே.தன் ருயானவள் தமயந்தியைக குண்டூன 

..... புரத்தித்கு அனுப்புதல். 
ட.ள். உரைசெய் மாந்றம் - (தமயந்தி) சொல்லிய வசனச் 

தை, ஓர்ந்து - அறிந்து, உள் - உள்ளில், உயிர் - பிராணன், உரு 

கு2-உருகும்படி, தழுவி-றணை சீதுக்கொண்டு, கரைசெய்-சசை 

யைச் செய்யாகின்ற, வேலஃலையில்-சரு,ச் இரம்போல, க௧௬-கறு 2.2, 

தட-விசாலமாயெ, கண்கள்-நேச்.இரங்கள், கீர் - நீரை, உகுப்ப-



வீமனே தீடவிட்ட படலம், எஎடு 

சொரிய, எரி.- பிரகாசிச்்ெ ற) மணி-இரச் தினங்கள் பிச்ச, 

பொலன். சிவிசையில் -பொற் பல்லச்இன்மீது, இருள்கனிந்து- 

இருள்மு.தாக் ஐ, ஒழுகும் - ஒழுகாகின் ஐ, விரைசெய் - வாசனை 

பொருந்திய) கோசையை- அளசபாரசையுடைய தமயக் தியை, 

வி.சர்ப்பர்கோன் - வீமராசனது, ஈகர்வயின் -குண்டின புரச் 

இற்கு, விடுத்சாள் - அனுப்பினாள் ச-று, (௧௪) 

கொள்ளைவண்டினங்கூட்டுணுஈறுமலர்க்சோதை 

யள்ளலங்கருஞ்சே றறிடையரக்கி தழ்விரிக த 

வள்ள வாய்ச்செழுங்கமலமேன்மட.வனரந் துயில்கூர் 

வெள்ளகீர்வயல்விதாப்பகோனகரமமயினளால், 

[தமயர்தி குண்டிஎபர ழை தயடை தல். | 

ள். கொள்ளை - மிகுந்த, வண்டு இனம் - வண்டுக்கூட். 

டக்சள், கூட்டுணும் - (சேனைக்) கொள்ளையிடும்படியாயெ, நறு 

மலர் - வாசனைபொருக்திய மலர்களையணிந் ச, கோடை. கூக் சலவை 

யுடைய தமயக்தியானவள், அள்ளல் - குழைந்த, ௮ம் - அழூயெ, 

கரு கரிய, சேறு இடை -சேந்றினிலுண்டாகயெ, அரக்கதழ்- 

செவ்விசழ்கள், விரிந்த- மலாந்.த, வள்ளவாய்-சண்ணம்போன்ற 

வாயையுடைய, செழு - செழித்த, கமலமேல் - தாமரைமலரின் 

மேல், மட ௮னம் - இளவன்னங்கள், துயில்கூர் ரிது தஇிரைசெய் 

இன்ற, வெள்ள நீர் - நீர்ப் பெருக்கையுடைய, வயல் - சழனிகள் 

பொருந்திய, விதர்ப்பர்கோன் - விசர்ப்பசேசச ச சரனாகிய' வீம 

ராசனது, ஈகம் - குண்டினபுரதை, மேயினள் - ௮டைந்சாள் 

எ-று. (௧௨) 

அழுதவுண்கணுமற்றமெல்லாடையுமலங்கல் 

கழுமச்சூட்டுபுகைசெயாக்கருங்குழற்காகிம் 

விமிபினோக்கலும்கிதர்ப்ப்கோன்வெய்துயிர த்தயாந்தான் 

றமுவியன்னையருறுதுயாசாற்றலாந்தகைத்தேே, 

ஓள். அமு,ச - அழுகையுற்ற, உண்கணும் - (சமயக் தியி 

னது) மையுண்டகண்களையும், அற்ற- அறுபட்ட, மெல் ஆடை 

யும்- மென்மைபொருந்திய புடைவையையும், அலங்கல் - மலர் 

மாலைகளை, சமும-கிறைக, சூட்டுபு - சூட்டி, கைசெயா - முடிக் 

காத, கருங்குழல் சாடும் - சரிய கூச்ச காட்டையும், விசர்ப்பர் 

"கோன் - வீமாசனானவன், விழியின் நோக்கலும் - கண்சளாஜற் 

சண்டமாத இரத்தில், வெய்து உயிர்த்து - பெருமூச்சுவிட்டு,



௭௪௭௬ நைட தம. 

அயாந் சான் - சோர்ந்தான், அன்னையர் - தாய்மார்கள், சழுவி- 

(,சமயர் தியை) சழுவிச்சொண்டு, உறுதுயர் - அடைந்ச துன்ப 

மான, சாற்றலாம் - (கம்மாற்,சொல்லும்படியான, சசைததேே- 

சன்மையையுடையதா? எ-று. (௧௪௩ ) 

காட்டினள்விருட்காலையிற்காவலனீத்த 

தீட்டொணாவெழிற்றெரிவையைத்தேடினன்கொணர்க்த 

மூட்டுமுச்தழன்முறைமையின்வள ர்த்திசசுவேதன் 

வேட்டயாவையுங்கொள்கெனவளித்தனன் வீமன். 

[வீமன் சுவேகற்குப் பரிசளி, 2ல்.] 

இ-ள். காட்டில் - வனத்தில், கள் இருட்காலையில் -ஈடுராச் 

இரிகாலச்்இல், காவலன் -௩ளமகாசாசன், நீச்ச- விடுத்த, நட் 

டொனா. எழுசக்கூடாத, எழில் - அழகுபொருக்கிய, செரிவை 

யை- தமயந்தியை, சேடினன் - தேடி, கொணர்ந்த கொண்டு 

வந் த, மூட்டு - மூட்டப்பட்ட, மூ.ச்சழல் - மூன்றக்கனிகளை, 

முறைமையில் - கரமத் தினால், வளர்க No - வளர்க்காகின் ற, 

சுவேசன் - சுவேசனென்னும் மறையவன், வேட்ட - விரும்பிய, 

யாவையும் - எல்லாவற்றையும், கொள்க என -பெற்றுக்கொள் 

ளென்று, வீமன்-விமராசன், அளிச்சனன்-கொடுச்தான் எ-று. 

மு.ச்சழலாவன-சக்கிணொாக்கினி௰ம், காருகபத் தியம், ஆகவ 

னீயல் என்பனவாம். (௧௪) 

மக்கள்வாண்முககோக்கியமடவரனெஞ்ச 

நெக்குவா டுதல்கண்டகந்டயு௭கெடழ்ம் நு 

கக்குசெந்தழற்காலவேற்கா DH wR 

BEY WE Lpoor on Coo Ly 61 OO Gem gant 5 Bre. 

[சமயக்தி தாய், களளையுக் தேடுவிக்குமாறு 

வீமனிட முரைத்தல்.] 

இன். மக்கள் - பிள்ளைகளினது, வாள்முகம் - ஒளிபொருக் 

Buysgas, நோக்கியும் - பார். த தபின்பு, மடவரல் - சமயக்தஇ 

யினத, நெஞ்சம் - மனமானது, செக்குவாடுதல் - கெ௫ழ்ந்து 

வாடுதலை, கண்ட--பார்த்ச, நல் தாய்-ஈஎன்ற தாயானவள், உள 

கெ௫ழ்ந்து- மனமுருக, சக்கு - கச்சப்பட்ட, செம் சழல்-ஏவக் ௪. 

அக்னெபொருந்திய, காலன் - யமனையொச்ச, வேல் வேலா 

யச ததையேந்திய காசலன் - சன்னாயகனாகய வீமராசனை,
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af ina தடவிட்ட படலம், ௪௪௬ 

குறு ப்டிரின்று, நச்சபூங்கழல் - விளங்குசன்ற yOu 

வி. ரக்கழலையணிந்த, களனையும்-ஈளமகாராசனையும், நாடுகஎன் று- 

சேசெவென்று, உரைச்சாள்'- சொல்லினான் எ-று. (௧௫) 

ஓடரிக்கணுளுளைத்தலுமொற்றரைக்கூவி 

யாடகப்பசுமபொலன்கழனளனைநீராய்க து 

தேடிவமமினென்றரசர்கோன்றிசைதொறுஞ்செலுகத்க 

காடினாரவர்களிகடல்வரைப்பெலாஈடகதே த. 
[களனைச தேழு.வருமாறு கீமன வேவுகாரரையனுபபு தல் | * 

இ-ள். ஒடு அரிக்கணாள் - நீண்ட அரிப.ரஈ தசண்களையுடைய 

காஞ்சன மாலையானவள், உரைத்சலும - சொன்னமாச்திரச 

இல், ஒற்ரரை-வலேவுகாரை, கூவி-ருழைச் து, ஆடசம்-பொன் 

னாலாயெ, பசு - பசுமையாகிய, பொலம் - அழகிய, கழல் - வீரக் 
கழலையணிந்ச, ௩ளனை -௩ளமகாராசனை, நீர் - நீங்கள், ஆய்க ௮- 

ஆராய௩த, தேடி - திரிநதுபார்ச்து, வம்மின் - வாருங்கள், 

என்று - என்றுசொல்லி, அரசர்கோன - வீமராசன், இசை 

தொறும் - எட்டுத் நிக்கிலும, செலுச்ச- (அவர்களை) அனுப்ப, 

அவா் - அவ்வேவுகாரர், ஈளி-குளிர்சசிபொருஈ திய, கடல்வளாப்பு 

எல்லாம் - சமுத்இரஞ்சூழ்ந்த பூமண்டலமுழுதினும், உடஈது- 

இரிஈது, நாடினார் -தேடினார்கள் எ-று. (௧௬) 

அருவுமொற்றரிலொருவன்மீண்டணங்கனைமுன் றோன் றி 

யரிவைமூதெயிலயோ ததிமாககரினிலடைஈதேதன் 
புரிகருங்குழன்மனைவிபைப்போக்கிெனன்புலம்பு 

மொருவனிவவுறியுண்ட்கொலெனவினாவினனால். 
[பருணா தன எனனும பிராமணன அயோ ததியிற ருனவினவிய 

வறறைத தமயகதிககுத் தெரிவித் தல் | 

ஒள். துருவும் - தேடுகிற, ஒற்றரில் - வேவுகாரருள், ஒரு 

வன் -பருணாசனென்னு மொருபிராமணன், மீண்டு - திரும்பி 

வநத, ௮ணங்கன்முன்-தமயரந்இயின் முன்னிலையில், சோன் றி- 

கின்று, அரிவை - இராசகுமாரத்தியே, முது - பழைய, எயில்- 

மதில்சூழ்௩த, அயோத்திமா ஈகரினில் - அயோச் தியாபுரியில், 

அடைநஈதேன் - சென்றேன், புரி- விரும்பப்பட்ட, கருங்குழல்- 

கறியகூந் தலையுடைய, மனைவியை - மனையாட்டியை, போக்க 
னன் - விடு வனாக, புலம்பும் - துன்பப்படுகின் ற, ஒருவன்... 

டாவஞனாயினுமொருவன், இவ்வுழி - இர் சப்பட்டின ச.இல், உண்டு 

கொள் -உளனா, என - என்று, வினாவ்னன் - விசாரிச்சேன் 
எ-று, அல் - ௮சை. (ser)



௭௮௦ கைட்தம, 

ஒகையோடெனக்கொருவனாங்குளங்கனிர் துருக 

வாகைவெஞ்ூலையி நதுபன்னற்குயாமான்றேர்ப் 

பாகன்கொய்யுளைப்பரியுளந் தோப்வனொருவன் 

ோகையைப்பிரிர் தா. ரஞருழப்பவன் சோர்வான. 
இ-ள். ஓசையோ அன்புடனே, எனக்கு - எனக்கு, ஒரு 

வன் - ஒருமனிதன், ஆங்கு- அவ்வயோத்தி நகரத்தில், உளம் 

கனிந்து -மனங்கனிந்து, உருக- சரைந்து, வாகை -வெற்றிமா 

லையணிக் ௪, வெம் சிலை -வெவ்விய வில்வையேந்திய, இருதுபன் 

னற்கு- இருதுபன்னவரசனுக்கு, உயர்மான்தேர் - உயர்ந்சகு நி 

ரைகட்டிய சேரைநடத்துகின் ற, பாகன் .- சாரதியும், கொய் 

உளை - கொய் துகட்டிய புறமயிரினையுடைய, பரி ௫௬ இிரைகளி 

னது, உளம் - மனசை, தேர்பவன் - அறிபவனும், ஒருவன்- 

சனி, வனும், சோகையை -மனையாளை, பிரிந்து - பிரிவுற்று, 

ஆரஞர் உழப்பவன் மிகுந்த அுன்பப்படுகின்றவனும், சோர் 

வான் -சோர்வையடைகன் றவனும் எ-று. (௧௮) 

அழலிலாதுண வமிர்தெனவடுந்தொழில்புரிவோன் 

மழகளிற் றினன்னடையினன்வாகுவனென்போ 

னெழுவுலார் இணிதோளினனீங்குளனென்ன 

வொழுகுபூங்கொடிமருங்குலாயுணர்க்தனன்வர்தேன். 

இ-ள். அழல் இலாது - நெருப்பில்லாமல், உணவு — உண் 

டியை, அமிர்து என-அமிழ்தமெனும்படி, அடுந்தொழில்-சமைதி 

தலை, புரிவோன் - செய்வாலும், மழகளிற்தின் - இளமை தங்கிய 

யானைபோல, நல் நடையினன் -ஈல்ல நடையையுடையவனும், 

வாகுவன் என்போன் - வாகுவனேன்னும்பெயரையுடையவனும், 

எழுஉலாம் - சூண்போலுலாவுறெ, திணி - வலிமைபொருந்திய, 

சோளினன் - தோள்களையுடையவனு (மாகிய ஒருவன்), ஈங்கு- 

இந்ககரச்தில், உளன் - இருக்கின்றான், என்ன-என்றுசொல்ல, 

ஒழுகு-தேனோழுகு.கன் ற, பூங்கொடி-புட்பக்கொடியையொத ச, 

மருங்குலாய் - இடையையுடைய சமயந்தியே, உணர்ந் தனன்- 

இச்செய்தியறிர் சவனாக, வந்தேன் - இவ்விடம் வந்தேன் (என் 

ரன்) ௭-௫. (௪) 
விமன் ேடவிட்டபடல முற்றிற்று, 

ஆட செய்யுள் -௧௧௧த. 
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கலிநீங்குபடலம், 
  

[இப்படலத்தால் ஈளனிடத்திற் பொருந்தி வருத்தி யிரு 

௪.5 கலியன் களன் அக்ஷவித்தை யறிந்தபின் 

அவனிடத்தில் கில்லா விட்டு நீங் 

குதல் சொல்லப்படுனெ ற_த.] 

கலிந்லைத்துறை. 

என்றுகூ றியவர் தணற்கரு நி திவழங்கி 

நன்றுகின்னுரையின்ன;மமயோத்தியினண்ணி 

மன்றன்மாலைவேலிர அபன்னற்குளமகிழ்வ 

தொன்றுகூ றுவதுளதெனவுரைத்தன்மேயினளால், 

[சமயர்தி, தனக்கு இரண்டாவ சுயம்வர மென்று, 

பருணாதனிடஞ் சொல்லி அனுப்புதல் ] 

இ-ள். என்று கூறிய--இப்படியென்று சொல்லிய, gis 

ணற்கு -ஒற்றனாயச்சென்ற பருணறாசனென்னும்பிராமணனுக்கு) 

இருரிதி-. மிகுந்த நிஇகளை, வழங்க- கொடுத்து, ரின்உளை-உன் 

சொற்கள், நன்று -௩ல்லது, இன்னமும் - மறுபடியும், அயோச் 

இயின்டஈண்ணி-- அயோத்தி ஈகரச்திற்பொருந்தி மன்றல் - வாச 

னைபொருக்இய, மாலை - பூமாலையணிக் ச, வேல் - வேலாயுதமேக் 

இய, இரு அபன்னற்கு - இருதுபன்னமகாராசனுக்கு, உளமஓழ் 

வது - மனங்களிப்பசாகய, ஒன்றுகூறுவது-ஒன்று சொல்லச் 

த்ச்கது, உளது -உண்டு, என - என்று, உரைச்சன்மேயினள்- 

சொல்லினாள் எ-று, (5) 

சாட்டமூன்றுடைகாயகன்வரத்தினானங்கை 

மீட்டுக்கன்னிசையாயினள்சுயம்வரம்விழைந்தாள் 
கேட்மொகிலக்ழெவருமவ்வுழியிறுத்தார் 

பூட்டுவார்சிலைமன்னரீபோ தியேற்போவாய்,. 

இ-ள். நாட்டம் மூன்றுடை :-- திரிநேச்திரக்களையுடைய, 

நாயகன் - பரமசிவன து, வாரச்இனால் - ௮னுக் ரெக் இனால், ஈங் 
கை - தமயக்தியானவள், மீட்டும் - மறுபடியும், சன்னிகை ஆயி 

னள் - சன்னிகையாட, சுயம்வரம்-சுயம்வர,ச்ைச, விழைந்தாள்- 
விரும்பினாள், கேட்டு - அச்செய்திகேட்டு, மாரிலம்நழெவரும்-௮.ர 
சர்களும், அல்வுழி - அவ்விடத்இல், இறுச்சார் - வந்தடைந்தார்



௪௮௪ onl. sD, 

கள், பூட்டு -நாணேறிப்பட்ட, வார்சிலை - நீண்ட வில்லையேஈ 

திய, மன்ன-இருதுபன்ன வரசனே, நீ போதியேல்-நீ போவை 

யானால், போலாய்- (விரைவிற்) போசச்சகடவை எ-று. (௨) 

தாளைநன்மணம்பூணர்வ துநிட கநாடளிக்கும் 

காளையாருயிருளன்கொலோகழிர்தனன்கொல்லோ 

வாளிமொய்ம்பினாயென்றுநீயறைகெனவறைந்தாள் 

வாளை வென்றரிபரந் துமை தோய்ந்தகண்மடவாள். 

இ-ள். காளை-காளைத இன இல், நல் - நல்ல, மணம்-விவாக 

மானது, புணர்வது - செய்யப்படுவதாம், நிடசநாடு-மிடததேச ௪ 

௪, அளிக்கும் - இரட்டிக்காசின் ற, காளை - ௩களமசாராசனான 

லவன், ஆர் - நிறைந்த, உயிர் - பிராணனானத, உளன்கொலோ.- 

இருக்சகப்பெற்றானோ, கழிந்தகனன் கொல்லோ - நீங்கப்பெற்ரு 

னோ, ஆளி-டிங்கச்சையொச்சு, மொய்ம்பினாய்-பலதையுடைய 

இருதுபன்னனே, என்று - என்றுசொல்லி, கீயறைக என- 

தீ சொல்லென்று, வாளை - வாளாயுகதை க, வென்று -சயித்து, 

அரிபரந்௫ - செவ்வரிபரந் த, மைதோய்ம் ச - அஞ்சனம்பொருக் 

திய, கண் - சண்களையுடைய, மடவாள் - தமயந்தியானவள், 

அறைந்தாள் - சொன்னாள் எ-று. (a) 

Fh Bot pico pC unwever olan B ofa) B 

யிரு துபன்னனையடைர் திவையாவையுமியம்ப 

மருமலர்க்குழன்மன்றல்கேட்டலுமுள மூழ்வுற் 

- ுருவவாம்பரித்ே தர்விவொகுவற்குரைப்பான். 

[பருணாதன் இரண்டாம் சுயம்வர மென்ன, இருது 

பன்னன் குண்டின புரத்திற்குப் புறப்படல்,] 

இ-ள். சுருதிநால் -வேதசாச்திரங்களினத, துறை-மார்கி 

கத்தில், போயவன் - றந் சவனாயெ வேதியன், துனைவினில்- 

சொத்தில், எய்தி-(அயோத்தியை) அடைந்து, இருது பன் 

னனை - இரு௮பன்னசாசனை; அடைந்து-கெருங்க, இவையாவை 

யும் - இவையனை ததையும், இயம்ப - சொல்ல, மருமலர்-வாசனை 

பொருக்திய மலரையணிந்த, குழல் - கூந்தலையுடைய sows Bul 

னது, மன்றல் - விவாகவா£தைையை, கேட்டலும்-சேள்வியுற்ற 

மாத்இரத்தில், உளம் -மனமானது, மூழ்வுற்று - களிப்புற்று, 

உருவவாம் -நேராகச் சாவாகின் ற, பரி-கு. திரைகட்டிய, தேர்



க்வி Da 8) படலம். எ௮டு 

. fd . . ௩ ம * x * . * விம் -சேரைச்செலும்கார்ன் க வாகுவன்கு 4 வாருவன் என் 

னுஞ் சாரதிக்கு, உலாப்பான் - மிசால்லுவான் எ-று. (௪) 

களரு நுண்ணிடை த் தமய, நிசயம்வரராளை 

யுளைவயப்பசும்புரவிபினுள்ளமோர்ர் தனையேேற் 

றெளியுங்கேர்வியாய்விரைவினிற்செலுச்நுகேதொன் 

நளிமுரன்றுபைஃே த.லுகர தாரினானறைர்தான். 

இ-ள். தளரும் - சளர்சசியடையாஙின் ற, ஒண்டுடை-நுட்ப 

மான இடையையுடைய, சமயக் தி- தமயந்தியின ஓ, சுயம்வாம்- 

சுயம்வரமான து, நாளை-நாளை சின த்தில், (ஈடக்கன்றத) உளை- 

புதமயிரினையு ப, வயம் - வெற்றியையுமுடைய, பசு -பசுமை 

யாகிய, புரவியின் - ௬ இரையின ஐ, உள்ளம்-மனதை, ஓர் சலை 

யேல் - அறிவாயானால், கெளியுங்கேள்வியாய் - தெளிவுபெறுங் 

கேள் வியையுடையவாகுவனே, விரைவினில்-£௧இர த இல், தோ- 

இரதச்சை, செலுத்தக-௩டச்துக, என்று - என்றுசொல்லி, 

அளி-- வண்டுகள், மூரன்று - சச்தித்து, பைந்தேன் - படிய 

சேனை, நகா- உண்ணும்படியான, தாரினான் - மாலையணிந் ௪ 

இருதுபன்னமகாராசன், அறைந்தான் - சொன்னான் எ-று. (௫) 

கேட்டவாகுவன்டிளியெனமிழற்று திங்ளொவி 

காட்டு.னீத்ததுகினைத்தனளாயிலுக்கற்பு 

காட்டுகின்றவளித்இிறம்புரியுமோகம்மைக் 

கூட்டுதற்திஃ நிழைத்தனளாமெனக்குறித்தான். 

இ-ள். சேட்ட- அச்சொல்லைக்கேட்ட, வாகுவன் - வாகுவ 

னென்னும் பெயரினையுடைய Bor or, கிளியென - இளிபோல, 

மிழற்நு - சொல்லப்பட்ட, ந$ீம்ளெவி - மதுரமான சொற்களை 

யுடைய சமயந தியான வள், காட்ளெ-சாட்டினுள், நீச்ச து-விஏத் 

சை, கினைத்சனளாயினும் - (விரோதமாக) நனைத தா ளானா 

லும், கற்பு-பதஇிவிரச,.காமதை ச, காட்டுன் றவள்-நிலைகிறு தது 

இன்நவள், இச்இிறம் - இவ்வண்ணமாசக, புரியுமோ-செய்வாளோ 

(செய்யாள் ஆயினும்), ஈம்மை- எம்மை, கூட்டுதற்கு - (தன் 

னுடன்) கூட்டுசற்கு, இஃது இழைச்சனளாம் - இதைச் செய் 

தவளாவாள், என - என்று, குறித சான் - கருதினான் எ-று. (௬) 

கொறில்வயப்பரித்தேர்பண்ணிகொய்தினிற்கொணரா 

வெறுழ்வலித் தடந் தோளிஞய்ேேதர்மிசை யிவரி



௭௮௬ கைட்தம், 

னுமலர்ப்பசும்பூர்தொடைவீ தர்ப்பாே கானாட்டி 

௮-.றுவலிப்பகல்கமிவ சன்முன்னெனவுரைத்தான். 

இன். கொதில் - வேகமும், வயம் - வெற்றியும் பொருந் திய, 

பரி-கு.திரைகட்டிய, சேர்-இரத,ச்ைச, பண்ணி - GSH 

அ, கொய்தினில்-£செ.ச்தில், சகொணரா-(வாகுவன்) கொண்டு 

வந்து, எறுழ்வவி- மிகுந்ச வலிமைபொருந்திய, சடசோளினாய்- 

பருச்.ச சோட்களையுடைய இருதுபன்ன வரசனே, தேர்மிசை.- 

சேரிணில், இவரில் - ஏறிக்கொள்வையாடல், ஈறுமலர் - வாசனை 

பொருந்திய மலர்கடொடு5௪, பசு - குவிர்ந் த, பூர்தொடை-அழ 

இய மாலைகளையணிட்ச, விசர்ப்ப்கோன் - வீமராசனது, நாட் 

டில் -சேசசத்இில், இப்பகல் - இற்றைத் தினம், சழிவசன் முன்- 

நீங்குவதற்கு முன்னமே, உறுவல் - அடைவேன், என-என்று, 

உரை த சான் - சொன்னான் எ-று, (௭) 

என்றுகூறலுமிளங்கதிர்ப்பரிதிபோலிழைவன் 

குன்்றுபோலுயர்கொடிஞ்சியரேதோமிசைக்கொள்ள 

நின்றயாவரும்வியப்பு றநினைவருங்கடுப்புன் 

மன்றலக்சொடைவர்குவன்வாம்பரிவிடுத் தான். 

[சளனாயெ வாகுவன் தேரை மிக்க வேக 

மாக ஈடத்திச்செல்லுதல்.] 

இ-ள். என்று கூறலும் -இப்படி சொன்ன மாச்தரத் இல், 

இளங்கதிர்ப் பரிதிபோல் - பால சூரியன்போல, இறைவன். 

இருதுபன்ன வரசன், குன் றுபோல்- மலைபோல, உயர்-உயர்ந் த, 

கொடிஞ்ச - மேற் பரப்பையுடைய, ௮ம் தேர்மிசை - அழகிய 

தேரினில், கொள்ள - ஏறிக்கொள்ள, நின்றயாவரும் -பார்த் 

,இருந்ச அனைவரும், வியப்பு உற - ஆச்சரியப்பட, நினைவரும்- 

எண்ணு சற்கரிய, சடுப்பின் - வேசத்தினால், மன்றல் - வாசளை 

பொருந்திய, ௮ம்தொடை - ௮ழயெ மாலையணிக் ச, வாகுவன்- 

வாகுவனான வன், வாம்பரி-சாவரரின் றகு திரைகளை, விடுச்தான்- 

நடத்தினான் எ-று. (௮) 

விடுத்தவாம்பரிவருஈ் தலுமெய்த் தவர் தனக்குக் 
கொடுத்தலிஞ்சையைக்கொய்யுளைப்பரியொடுங்கூ ps 
கடுப்பையாவருமுணர்ந் திலர்சால்விசை த்தோடி. 

படூத்தவார்கழல்விதர்ப்ப்சகோனணிகெழுகாட்டில்,



கலி$ங்கு படலம். ௭௮௪ 

[வாகுவன் மக்திரதனத யஈவங்களின் செகியிற்கூ த, 

முவை வேகமாக வீமன் சாடடைசல்.] 

On. விடுச்ச- செலு சப்பட்ட, வாம்பரி - தாவாகின்ற 

குதிரைகள், வருக்தலும் - வருந் துமளவில், மெய்த்தவர் - முனி 

வர்கள், சனக்குக்கொடுச் ச - saré GUC SASS, விஞ்சையை- 

மந்திரத்தை, கொய் - கொய்துகட்டிய, உளை - புறமயிசினை 

புடைய, பரியொடும் - குஇிரையோடு, கூ.ற- உபதே௫க்க, சடப் 

பை - (சங்கள்) வேகத்தை, யாவரும் - எவரும், உணர்ந்திலா்- 

Oe Bor, (ஆம்படி)கால்விசை ச் து-கால்களை வீசி, ஒடி-சென்ற, 

வார்கழல் - நீண்டவீரக்கழளையணிக ௪, விசர்ப்பகோன் - வீமரா 

சனத, அணிகெழும் - அழகுபொருக் இய, நாட்டில் - தேசத்இல், 

அடுத்த- சேர்ந்தன எ-று. | (௧) 

கூக்தன்மாவுளமறிதலிற்சாலிகோ தீதிரனே 

வாய்ந்தகேள்வியின்மா தலியோவன் 9 15 on @) 

மேர்தல்வேற்றுருவெடுத்சசனோவெனவெண்ணி 

வேந்தர்வேர் தனுமணிமுடி துளக்கென்வியக்தான். 

[ஈளன் சாரத்தியததைக்கண்டு இருதுபன்னன் 

இறும்பூது (ஆச்சரியம்) ௮டைதல்.] 

௫-ன், கூர்தல் மா - புறமயிரையுடைய கு.திரைகளின ௪, 

உளம் மனசை, அறிசவின் - உணர்வதில், சாவிகோ ச் இரனோ- 

சாலிசகோச்இரமூனிவனோ, (அன் றி) வாய்க் ச கேள்வியின் - பொ 

ans Bw கேள்வியையுடைய, மாதலியோ- இந்தா சாரஇயேோ, 

அன்றி- அல்லவாவின், களனாம் - களமகாராசனாகிய, ஏக்சல்- 

அரசன், வேறு உரு எடுச்சனனோ - வேறுருவெடுத்து வநச 

னனோ, என எண்ணி- என்று சந் திச தத வேந்தர் வேக்சனும்- 

இருதபன் ன ராசனும், . மணிமுடி - நவரத்தின சரீடநஈதரிச் ௪. 

ரசத்தை, துளக்னென் -அசைத த, வியந்தரன் - சக்தோடிச் 

தான் எ-று. (20) 

முத்தவெ ண்குடைவேர்சர்கோன்முழவுதழ் த டந்தோ 

ளுத்தரீ யமர்நெறியிடைவிழ் தலுமுணர்ந் து 

தத்துவாம்பரிகிறுவியத்.துகி றருகென்னப் 

பத்தியோசனைகடர்ததுே தரெனப்பகர்ந்தான்.



GT Ly நைடதம், 

[அங்கவத்றிரம் Spisg, ௮தை யெடுத்துத் தருக 

என்று சொல்லுதற்குமுன் பத் துயேரசனை 

தூம் சென்றமை பகர்தல்.] 

(இ-ள். மு.சச வெண்குடை- முச்தினாற்செய்ச வெள்சோக் 

குடையைத்தரிச் ச, வேந்தர்கோன் - இருபன்ன வரசனானவன், 

முழவு உறழ் - மச்சளத்தையொச் ச, தடதோள் - பருத்த 
சோள்களிணின்றும், உத தரீயம் - அங்கவச் தரமானது, அநெழறி 

இடை - அந்தமார்க்சத தில், வீழ்சலும்-வீழ்ந்ச மாத இரத் இல், 

உணர்ந்து - செரிந்தசொண்டு, தத். துவாம் - தாவி யோடுன் த, 

பரி-குதிரைகளை, நிறுவி-ரிறுததி, அத் துகில் - ௮ந்,௪ அங்க 

வத திரச்சை, தருக என்று - சாவென்றுகேட்க, தோ -இரதமா 

னத, பச் தயோசனை -பத் தயோசனை தாரம், கடந்து. - கடந்து 

வந்ச ஐ, என - என்று, பகர்ந்சான் - (வாகுவன்) சொன்னான் 

எ-று, (sa) 

இன்னவாய்மைகேட்டாசலும்வியப்புடனேகப் 

பின்னுமையிருகாவதமசன்ற தற்பின்னர் 

முன்னர்த் தோன்றிய தளி பினம்பெடையொடுமூச। J 

பொன்னந்தாதுகுபூர்துணர்ப்பொரியரைத்தான் றி. 

[வழியில் கான்றிமாஈ தோன்றுதல்.] 

இ-ன். இன்ன வாய்மை - இச்சன்மையான வசன ச்சை, 

கேட்டு- கேள்வியுற்ற, அ.ரசனும்-இரு பன்ன வாசனும், வியப் 

புடன் - ஆச்சரியத் துடனே, ஏக-போசக, பின்னும் - பின்பும், 

ஐயிருகாவசம் - பத் அுச்சாசவழி, அசன் றசற்பின்னர்-சென்ற 

பின் பு, அளி இனம் - வண்கெ கூட்டங்கள், பெடையொடும்.- 

பெட்டைவண்கெளுடனே, மூச-மொய்ச்சப்பெற்ற, பொன்னம்- 

பொன்போலழகயெ, அது - மசரந்தப்பொடிசள், உரும் - உ இரப் 

பெற்ற, பூந்துணர் - புட்பக்கொச் துகளையும், பொரி ௮ரை- 

பொருக்கெடுச்,ச அரையையுமுடைய, தான்றி- சான் ஜிமரமா 

னது, முன்னா - எதிரில், தோன்றியது - காணப்பட்டது எ-று. 

தான்திமாமரர்தோன்றலுந்ே தரினை த்தகைத்துத் 

தோன்றுமிம்மரத் திலைகளுந்தொக்கமென்பழனு 

மூன்றுகோடி.யேமுப்ப திற்றிரண்டெனமொழிய 
வான் மசேள்வியோனெண்ணியற்ராமெனவியந்தான,



5G 8 BIg; படலம், ௭௮௯ 

[இரு தபன்னன தான்றி மாத்தைப் பார்தது இலைபழங்கள 

இவ்வளவென்று உடனேசகூறல்.| 

இ-ள். மாதான் றிமரம் - பெரிய சான் நிமாமானத, சோன் 

சலும் - காணப்பட்டவளவில், சேரினை-டுரசசசை, தகைத்த- 

(இருதபன்னவரசன்) கிறு,ச்தவிச்த, சோன்றும் - காணப் 

படும், .இம்மரத்து - இந்சம.ரத்தில், இலைகளும் - இலைகளும், 

தொக்சமெல் பழனும் - கெருங்கெ மென்மையான பழக்களும், 

மூன்றுகோடியே முப்பதஇிற்று இரண்டென - இரண்டு தலையிட்ட. 

முூப்பகை தமேற்சொண்ட மூன்றுகோடியென, மொழிய-சொல்ல, 

அன் றகேள்வியோன்- நிறைந்தகேள்வியையுடையகளமகாராசன், 

எண்ணி- அம்மரச்இனிலை முதவியவற்றைக் கணக்கிட்டு, அற் 

ரூம் - நீசொல்லுமச்தன்மைச்சாம், என - என்றுகூறி, வியந் 

சான் - (அக்கணக்கறிவினி) லாச்சரியப்பட்டான் எ-று, (௧௩) 

இனையவிஞ்சை மற்றெனக்குகீயளி த் தனையென் விற் 

அனைவயப்பரியுளமுணாவிஞ்சையான்் சொல்வன் 

வனைபொலங்கழன்மணிமுடிமன்னவென்றுரைப்ப 

வனையவிஞ்சையைவாகுவற்களித்தனனன் ஹே. 

(சினவிததை யளிப்பின் எனது லீத்சையைக 

கொடுப்பேனென களன கூறல். 

இ-ள். இனைய விஞ்சை - இத்தன்மையாயெ விசையை, 

எனக்கு - என்றனக்கு, நீ ௮ளித்தனை என்னில் -நீ கொடுப்பா 

யானால், துனை -வேகமுடைய, வயம் - வெற்றிபொருந்திய, பரி- 

குதிரைகளின், உளம் -மனசை, உணர்விஞ்சை - அதியும் வித் 

சையை, வனை - கட்டப்பட்ட, பொலம்கழல்-பொன்னாற்செய் ச 

வீரக்கழலையும், மணிமுடி - நவரச தினம்பதித் த சரீடத்தையுக் 

தரித்த, மன்ன - இருதுபன்னவரசனேடூ யான் - நான், சொல் 

வன் - (உனக்குச்) சொல்வேன், என்றுரைப்ப - என்றுவாகுவன் 

சொல்ல, அனைய விஞ்சையை அந்த விசையை, வாகுவற்கு- 

வாகுவனுச்கு, அளிச்சனன் - (இருதுபன்னவரசன்) கொடுத 

தான் எ-று. மற்று - அசைறிலை. பரி-பறிப்பது, கு.திரை. 

Hs Yen sura gs சன்ச்குவிச்சை ; அதுவே அக்ஷ்வித்தை 

யாம். . (4௪) 

இரு.தபன்னனவவிஞ்சையைவாகுவற்கய 

மருவிகின்றவன்கஜி தணந்ே தகிவாள.ரவி



௯௦ CNL. தம், 

னெரிசெய்வெவவிடக்கான் றலினிதயகெக்குரு9 

வெருவிவாய்விடாகிடத் இனையுமிழ்ந்தனனன்றே, 
[கலி wonder SiO. பிரித் கே,_துவுரை ததல்.] 

இ-ள். இருது பன்னன் -இருது பன்னவரசன், அவ்விஞ் 

சையை - அ௮ச்சணக்கு விதையை, வாகுவற்கு - வாகுவனாஇய 

நளனுக்கு, ஈய - கொடுக்க, மருவிகின் ற - (௩ளனை) மருவியிருக் 2, 

வன சலி - வவிமையுள்ள கலியனானவன், தணந்து ஏச- (௩ள 

மகாராசனை) விட்டுநீங்க்போய், வாள் அரவம் - ஒளிபொருந்திய 

சார்க்கோடசநாசமான ௮, எரிசெய் - த௫ச்காரின் ற, வெம்விடம்- 

கொடியவிடச்தை, கான் றலில் - (கானிருந்ச ௩எனிடச்இற்) ௧௧ 

இன மையால், இதயம் - மனமான த, கெச்குருச - கரைம் துருகப் 

பெற்று, வெருவி - பயந் த, வாய்விடா - வாய்விட்டு, விட த்.இனை- 

(சார்ச்கோடகனத) விடதைச, உமிழ்ந்சனன்-கக்இனொான் ௭-௮. 

அன்றி ஏ. அசைகள். (கூ) 

தணந்தவெந் இறற்கலியனைச்ச பிக்குவனென்னாக் 

கணங்கொள்வண்டிமிர் தாரினானுள த் திடைக்கரு த 

லுணர்ந்தவெங்கலிதமயந்தியுரைத்தசாபத்தா 

லணங்கராவுமிழ்விடத் தினாலின் ஐளவயர்ந்தேன். 
[களன் கலிபுருடனைச் சபிக்சுமாறுன்ன, salar 

நளனை வேண்டாமென்று இரத்தல்.] 

௫-ள். சணந்த - தன்னைப்பிரிந்து நின் ௦, வெம் இறல்- 

வெவ்விய பலச்தையுடைய, கலியனை-சலிபுருடனை, சபிக்குவன் 

என்னா - சபிப்பேனென்று, கணம் சொள் - கூட்டங் கொண்ட, 

வண்டு - வண்கெள், இமிர் - சத் தியாரின் ற) தாரினான் - மாலை 

யணிந்த நளமகாராசன், உளத்திடை மனத்தினில், கருதல்- 

நினை த்தலை, உணர்ந்த- அறிக்ச, வெம்க்வி- கொடிய கலியஞன 

வன், தமயந்தி உரைசத-தமயக்தி சொற்ற, சாபத்தால்-சாபத் 

இனால், அணங்கு - அச்சத்தைத் தருகன் 2, ௮ர-சார்க்கோடக 

நாகமான து, உமிழ் - உமிழ்ந்த, விடத் தினால் - ௩ஞ்சினால், இன் 

ஐளவு - இற்றைமட்டும், அயாந்சேன் - சோர்வை யடைந்தேன் 

எ-று. (௧௪) 

இழைத்ததீலினை தணர்தனனின்றுதொட்டுன்பேர் 
வழுத்தினாரையுமருவலன்மன்னவென்றேத்த 

வழற்கொடுஞ்சனக்தணிர் தனனுடல்வேலரசன் 
குழைத்ததான். றியிலேறினன்கொடியவெங்கலியே



தேவியைக்கண்ணுற்ற படலம், ௪௬௪ 

[நின்பேரை யுரைததவரையும் சண்டேனென்று 
தணையிட்டுக கலிபுருடன் பேர்தல்,] , 

௫-ள், இழைச்ச- செய்யப்பட்ட, தீவினை - கொடுஞ்செய் 

கைகளை, சணக்தனன் - விட்ிரீங்கனேன், இன் றுசொட்டு-இதி 

ற ச்தினமு.சற்கொண்டு, உன்பேர் -உன்னுடைய நாமத்தை, 

வழு ச்தினாரையும் - து.திச்சவரையும், மருவலன் - சேரேன், 

மன்ன -ஈ௩ளமகாராசனே, என்று எத க- என்றுதுஇக்க, ஆடல்- 

போர்செய்கின் ற, வேல் - வேவையேந்திய, அரசன் -௩ளமகாசாச 

னைவன், அழற்கொடு - அக்ினிபோற்கொடிய, சினம் -சோ 

பதை, சணிக்சனன் - விடுச்சான், குமைத்த-சளிர்ச்ச, சான் 

தியில் - தான்றி மரச்தில, கொடிய - குரூரனாகய, வெம் கலி- 

வெங்விய சலியனானவன், ஏறினன் -ஏறிர்கொண்டான் எ-று. 

இமைச்ச- இசன்கண்படுவிகு 5) சொக்குரின் ஐது. பெயா்- 

பேர் என மரூஉவிற்று, வழுத்திஞரையும் - இசன்சணுள்ள 

உம்மை இதந்ததுசதீஇய வெச்சவும்மை. தன்னை வணக்க 

னாரை வெகுளல் அரசர்க்கு மூழையன்மையாற், கலியேச்ச ஹர 

CT னந்சணிந்தனன் என்க. (ser) 

கலி$ங்குபடலம் முற்றிற்று, 

செய்யுள்-௧௧௨௮, 

  

தேவியைக்கண் ஹுற்ற படலம். 
    

[இப்படலத்தாத் கலிரீவ்கயெ பின்பு ஈளமகாராசன் கீமனது 

_ குண்டின ஈகரதஇல் வக்.து ஞான்றுவருடம் பிரிவுற்ற 

தனதுதேவியாகிய தமயந்தியைக் காண்டல் 

சொல்லப்படுசன் ஐது.) 

கலிநிலைத்துறை. 

விண்டமென்மலர்ஈறவினைவிளரியஞ்சுரும்ப 

ருண்டுதஞ்சு தார்கிடதர்கோன்ழேர்கடி தோட்டி 

மண்டுதீம்புனலகழிசூழ்மாம திற்குடுமிக் 

கொண்டல்கண்படுகுண்டினபு.ரத் தில்வந்தடைந்தான். 

(என் குண்டின புரத்தை யடை தல்:] 

இ.ளஸ், விண்ட -மலாந்த, மென் மலர் -மெல்லிய புட்பக்க 

ளின த, ௩றவினை -தேனை, விளரி - விளரியென்னும் பண்ணைப்



௭௯௨ ைடதம், 

பாடின் ந, அம்சுரும்பர் - அழகயவண்டுகள், உண்டு - குடித்து, 

துஞ்சும் -நித்திரைசெய்சற்டமாய, தார் - மாலையையணிந் ௪, 

சிடதர்சோன் -௩ளமசாராசன், சேர் -இரசதச்சை, கடி.து-விரை 

வினில், ஒட்டி -செலுச்தி, மண்டு-ரிறைக்த, தீம்புனல் -மதுர 

மானநீரையுடைய, அகழி - அகழியான த, சூழ் - சூழப்பெற்ற, 

மாமதில் - பெயியம இில்களினுடைய, குடுமி-ிகர த.தில், கொண் 

டல் - மேகங்கள், கண்படு - சகித்திரைசெய்யும்படியுள்ள, குண் 

டினபுரத்தில் - வீமராசன துபட்டின 5இல், வந்து அடைந்தான்- 

வந் துசோந் தான் எ-று. (௧) 

சில்லியந்தடந்ே தர்வருகம்பலைகேளா 

வொல்லையித்திறர்ே தரவிடரளனலாதொருவர் 

வல்ல ரோவெனமன க்திடையெண்ணிமத்றனையோ 

னல்லனேலுயிர்துறப்பனென்றுன்னினளணங்கே, 

[தேரொலீ. கேட்டு வருவோன் களனன்டறல் உயிர் 

துறப்பேன் என்று தமயந்தியை தல்,] 

6-ள். சில்லி- உருளையையுடைய, அம் சடதேர் -. அழகிய 

விசாலமாகயெதேரான து, வரும் - வருகின் ற, கம்பலை-சத்தத்சை, 

கேளா-- கேட்டு, ஒல்லை - சக்ரத்தில், இச் .இிறம் - இவ்வண்ண 

மாக, சேர்விட-தேரைச்செலுச்ச, ௩ளனலாது -நளனையல்லா 

மல், ஒருவர் - மற்றொருவர், வல்லரோ - இறமையுள்ளவரோ, 

என - என்ற, மனச்திடை-மனச்தில், எண்ணி- இந்திச த, 

அனையோன் - இவன், அல்லனேல் - நசனல்லனானால், உயிர் 

து.றப்பல்- உயிஸரவி௫ுிவேன், என்று - என்று, அணங்கு - தம 

யந்இியானவள், உன்னினள் - எண்ணினாள் எ-று, (2) 

மருவுபாகனை தே ேதரொடும்வாயிலினிறுவி 

யிருஅபன்னனவ்வீமன்மாட்டேகலுமெதிராப் 

புரிவயாவையும்புசிர்.துபல்காவதம்போக்கி 

யுருவப்பூணினாப்வர்தமையெவன்கொலென்றுரைச்தான். 

[இரு துபள்னன் வீமனை யடை தலும், ௮வனுபசரிதது 

வஈத.து என்னென வீனவல்.] 

- இ-ள். மருவு பாகனை - பொருந்திய சாரதியை, சேரொடும், 

இரச,த்தோடும், வாபிவில்- அரண்மனை வாயிலில், நிறுவி-ரிறு ச இ- 

இருதுபன்னன் - இருதுபன்னவரசனானவன், அவ்வீமன்மாட்டு



தேவியைக்கண்ணுற்ற படலம், ௭௯௩ 

அர்.௪ லீமராசனிடச்து, ஏகலும் சென்ற வளவில், எ திராப்புரி 

வயாவையும் - எதிர் வந்து செய்யத்தக்க மரியாசை யனைச்சை 

யும், புரிக்து - செய்து, பல்சாவசம் போக - பலகா* வழியைக் 
கடந்து, உருவம் பூணினாய் - அழகிய ஆபரண ததையுடைய இரு 

jue arses, as gen (கீ) இவ்விடம் வக்.௪ தன்மை, எவ 
ன்கொல் - என்ன காரணமோ, என்று -என்று, உலரச்தான- 

(வீமராசன்) சொன்னான் எ-று. (௨) 

ஈங்கடைக்ததுமன்னகிற்காணியவெனலும் 

வீங்கு தோளினானினியநஈன் மொழிபலகிளம்பிப் 

பாங்குளார்தமையுறையுளொன் றமைக்கெனப்பணிப்ப 

வாங்குவிண்ணவர்ஈசரினும்லிழுமிமிதான்றமைத்தார். , 

[இருது பன்னற்கு வீமன் உபசாரவ் கூறி 

அ௮ரண்மனையிபற்றுவிததம்,] 

இ-ள், மன்ன - வீமராசனே, ஈங்கு-இம் cars Bev, sent 

ந்சது வந்தத, ரின் காணிய- உன்னைக் சாண்பதற்கு,எனலும்- 

என்று சொல்லிய மாத்இரத்தில், வீங்கு தோளினான் - பருச்,௪ 

புய சதையுடைய வீமராசனானவன், இனிய - இனிமையான, நன் 

மொழி நல்ல சொற்களை, பல விளம்பி - பலவாகச் சொல்லி, 
பாங்குளார்தமை 4 அருலுள்ள ஏவலாளரைப் (பார்த் து))உை 

யுள் ஒன்று - ஒரு விடுதிவீட்டை, அமைக்க என - செய்யுங்களெ 

ன்று, பணிப்ப - oF 5TH கொடுப்ப, ஆங்கு - அல்விடச்இல், 

விண்ணவர்ஈகரினும் - சுவாச்கச்மைச் காட்டிலும், விழுமிது.- 

மேன்மையதாஇிய, ஒன்று - ஒருவிடுஇிவீட்டை, அமைச்தார்- 

(ஏவலாளர்) செய்து முடித்தார் எ-று. (௪) 

இருதபன்னன் வேந்தருளிஷலைவவயினெய்தி 

யரசர்யாவருந்தொக்கிலராய்வகாப்பணை த்தோள் 

விரைசெய்கோதைதன்சுயம்வரமென்னவேதியனமுன் [ன். 
னுரைசெய்மாற்றமத்றென்கொலென் றயிர்ச்தனனுசைர்தா 

[அரசன் சுயம்வா மில்லைபோலும் என்று 

சச்தே௫த்து இருத்சசல்.] 

இ-ள். இருதுபன்னன் - இரு துபன்ன வாசன், வேந்தருளி 
னால் - வீமனுச் ச.ரவினால், அவ்வயின் -- ௮ந்தவீட்டில், Tis Si gy 
டைந்து, BT FT UM BUCH LD ௯ அரசர்கள் எவரும், தொக்க 2 வந் 
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௧7௯௪7 கைடதம், 

fi சேர்ந்தனரில்லை, ஆய் வளை - ஏறக், ச வளையலையணிக் ச, பணை 

ததோள் - மூங்கலே யொச்,ச சோள்களையும், விரைசெய் - பரிம 

ளிக்சனெற, சோதை தன் - கூ.ந்தலையு முடைய தமயந்இியின த, 

சுயம் வரம் என்ன --சுயம்வரமென் று, வேதியன் -பருணாசனெ 

ன்னும் பிராமணன், முன் - முந்திய இன தஇல், உரைசெய்-சொ 

ல்லப்பட்ட, மாற்றம் - வார்தை, என் கொல் - எப்படிப் பட்ட 

தோ, என்று-என்று, அயிர்த்தனன் - சந்தே௫ுத்தவனால், ௨ 

றைந்தான - வாசஞ்செய்சான் ௭-2, மத்து - அசை, 

வேந்து - விகுதி செட்டு சிண்டு அண்பாற்பெயர். வயின்- 

எழாம் வேற்றுமை யிடப் பொருளுணர நின றவுருபிடைசசொல். 

விரை செய் கோசை எனவே இயற்கை மணஞ் செறிந்த கூக்ச 

லாளெனப்பட்டுப் பெண்களுள் முதற்சாதஇக் கேற்ற வடிவ்னள் 

தமயந்தி யென்பதாயிற்று, ௮யிர்தகனன் -வினைமுற் நொடப் 

பொருளில் வந்தது. (@) 

சாந்தமென்முலை த்தமயர் ததோ தியைகோக்கிப் 

போர்தமன்னவன்பொற்றடக்தேரிடைப்பிணித்த 

கூர்தன்மாவிடுசாரதிகொற் றவேனஎனாம் 

வேந்தனோவெனவுணர்ந்திவண்வருகெனவிடுத்தாள். 

[சாரதி ஈஎனோ வென்பதை யாராய்ந்_து வருதி யென்று 

தீமயக்தி தோழியை யனுப்பல்.] 

இ-ள், சாந்தம் - சந்தனக் கோல் மணிந்ச, மெல் மூலை-மெ 

ல்லிய முலைகளையுடைய, தமயந்தி - தமயகதியான வள், சோழி 

யை- சேரினி யென்னும் சனத பாங்கியை, கோக்ெ-பார்தது, 

போக்ச மன்னவன். வந்ச விரு துபன்ன வரசனது, பொன் 

ழகய, தட - விசாலமாயெ, தேரினில் -இரசத்தில், Sool ss- 

சட்டிய, கூந்தல்மா - புதமயிரினையுடைய கு. திலரகளை, விடும்- 

ஈடச்துன்ற, சாரதி-சேர்ப்பாகனானவன், கொற்றம் - வெற் 

திபொருக்திய, வேல் - வேலாயுசந் தரி.2,௪, ௩ளனாம் - ஈளனாயெ, 

வேர்தனோ - அரசனா (அல்லனா), என - என்று, உணர்க்து-அ தி 

ந் தக்கொண்டு, இவண் - இவ்விடத்தில், வருக என - வாவென்று 

சொல்லி, விடுத்தாள் - அனுப்பினான் எ-று. (ச்) 

கொங்குவாய்மடுத்தினவண்டுகூட்டுணுங்கூர்தற் 

திங்தள்வர்ண்முகத்தெரிவை தன்னேவலிற்றிறம்பா
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மங்கையெய் திமற்றியாவனீயெத்தொழில்வல்லை 
யிகாதுவர் தவாறென்னெனவாகுவனிசைப்பான். 

[சாரதியை யடுத் துத் தோழி விஞதல்.] 

(-ள். கொங்கு -தேனை, வாய் மடுத்து-வாயை வைத்து, 

இனவண்டு- உட்டமாயெ வண்டுகள், கூட்டு உணும் -கொள் 

ளைகொண் டண்ணப்பெற்ற, கூந்தல் - அளக த்தையும், இங்கள்- 

சந் திரன்போன் த, வாள் முகம் - ஒளிபொருந்திய முகத்தையுமு 

டைய, செரிவைசன் - தமயந்தியின த, ஏவலில் - உ தத.ரவினி 

ன்றும், இறம்பா- தவரு ச, மங்கை - சேசனியானவள், எய்9- 

அவ்விடத்இற் சென்று, யாவன் நீ -நீ யார், எத்தொழில் -- எக், 
ss தொழில்களில், வல்லை - வல்லமையுள்ளவன், இங்கு - இவ் 

விடத்தில், வந்த ஆறு - வந்ததன்மை, என் என - எப்படிப்பட் 

டென்று கேட்க, வாகுவன் - வாகுவனெனப்பட்ட sere, 3) 

சைப்பான் - சொல்லுவான் எ-று. (er) 

வீரிமலர்க்குழற்றமயக் இசுயம்வரம்வேட்ட 
விரு தபன்னன்மான்றேர்விடும்வாகுவனென்பேர் 
புரிவல்வெர்தழலின் றியுமடைத்தொதறில்புனலற் 
அுருகுபாலையிற் றீம்புனறறருவலென்றுரைத்தான். 

[வாகுவன தன்னிலைமை யரைததல்.] 

௫-ள். விரி - மலர்க் த, மலர் - மலர்களையணிந்த, குழல்-கூக் 

தலையுடைய, தமயந்தி- தமயந்தியின து, சுயம்வரம் - சுயம்வரச் 

இனில், மான்தேர்- கு இசைகட்டிய தேரை, விடும்-ஈடத்துகின் 

ற, வாகுவன் - பாகன் என்பது, என்பேர் - என்பெயராம், வெந் 

தழல் - வெவ்விய அக்னி, இன் றியும் - இல்லாமலும், மடைச் 

தொழில் - சமயலை, புரிவல் - செய்வேன், புனலற்று - நீரில்லா 

மல், உருகு - உருகுகின் ற, பாலையில்-பாலைநில,த் தில், தீம்புன ல்- 

மதுரமான சலச்சை, சருவல் - (உண்பெண்ணீக)கொடுப்பேன், 
என்று உரைத்தான் -.என்று சொன்னான் எ-று. (௮) 

இன்னவிஞ்சைகணளனலா த.றிகுகரில்லை 
யன்னவன்றரக்கொண்டனைபோலுமவலரசன 
பன்னிவாழ்வதெர்ஈகர்வயின்வகுச்துரையென்றாள் 
பொன்னகாஞ்சுணங்கரும்பியபுணர்முலைப்பூவை, 

[சதோழி, ஈளலுனக் இவவ்வித்தை யளித்தான்போலும் 
அவன் எவ்விடத் துள்ளானென விளவில்.] 

ட-ள். பொன் அவாம் - பொன்னுமவாவும், சுணங்கு -தே 

மல், ௮ரும்பிய- உண்டாயெ, புணர்முலை - நெருங்யெ சனங்க



௪௯௮ கைட தம, 

ளையுடைய, பூவை - கேசினியானவள், இன்ன விஞ்சைகள் -இச் 
தன்மைய விசைகள், நளன் ௮லாது - களனல்லாமல், ௮.திகு 
நர - அறிந் சவர்கள், இல்லை - (ஒருவரு) மில்லை, அன்ன வன்-ழம் 
சளமகாராசன், தர- கொடுச்ச, கொண்டனைபோலும் - பெத் 

௮ச்கொண்டாய்போலும், அவ்வரசன் - அந். சளமசாராசன், எக் 

நகர்வயின் - எந்தப் பட்டின சல், மன்னி - பொருந்தி, வாழ்வ 

த-சு9 திருப்பது, வகுத்து -பகுத்து, உரை - அடைச்சொல் 
ஓ, என்முன் - என் றுவினாவினாள் எ-று. (௯) 

மேயவிஞ்சையோர்களனெடுங்கற் நிலன்வீறல்வேற் 

சேயனானினிதுறைவ திவ்விடமென த்தெருளேன் 
அாயகற்பினார்காதலர்துறப்பிலுமற்ோர் 

சரயகற்பெறநினைவர்கொலோவென்சவின்றான். 

[களனிருக்கு மிடக்தெரியா_து ௮வன் சீ ங்கினொலும தமய தி 

இரண்டாவது மணஞ்செயல் தகுமோகெளல்.] 

இ-ள். மேய- பொருந்திய, விஞ்சை - விதையை, ஓர்-ஒப் 
பற்ற, நளனொடும் - நளமசாராசனிடத் நில், கற்றிலன் - (நான்) 

கற்கவில்லை, விறல்வேல் - வெயற்றிபொருந் திய வேலேந் திய, சேய 

னான் -. சுப்பிரமணியனை யொச்ச நஎமகாராசன், இனிது உழ 

வது - இனிமையோடிருப்பது, இவ்விடம் - இன்னவிடம், என- 

என்று, தெருசேன் - அறியேன், தூய - பரிசுச்சமாயெ, கற்பி 

ஞர் - கற்பினையுடைய மாதர்கள், காதலர் - கணவர்கள், துறப்பி 

னும் - துறந்துவிட்டாலும், மற்றோர் - வேளொரு, காயசன்பெற- 
கணவனையடைய, நினைவர்கொலோ - நினைப்பரோ, என - என் 

௮, நவின்றான் - களஎமகாராசன்) சொன்னான் எ-று. (௧௦) 

இன்னகூறலுமடவரல்கதுமெனவேட 

மின்னனாுளுடன்கேட்டனயாவையும்விளம்பி 

யன்னவன்றனதுருவலான்மொழிகுவதனை த்து 

முன்னினம்மிறைமொழிவேே தபோன்மெனமொழிக்தாள், 

[தோழி தமயந்தியிடம்சென்று வாகுவன் களன் 

போலீிருக்கிரு னென்றல்,] 

இன், இன்ன - இச்தன்மையாக, கூ.ஐலும்-சொன்னவள 

வில், மடவரல் - சேரினியானவள், கதமென-சரேலென் று, ஏ9- 

சென்று, மின் அனாளுடன் - சமபந்தியுடன், சேட்டவையாவை



ேேேவியைக்கண்ணுற்ற படலம், ௭௯௯ 

யும்-கேள்வியுற்த சங்கஇசளை யெல்லாம், விஎம்பி- சொல்லி- 

அன்னவன் சனது - அந்நளமகாராசனத, உருவலான - வடிவ 

மில்லாச இப்பாகன், மொழிகுவசனை த.ஐம் - சொல்றுவதெல் 

லாம், முன்னில் - யோடக்குமிட ச இல், நம்இறை -௩மதுளஎமகா 

ராசன், மொழிவசே போன்மென, சொல்வதைப்போலிருக்கற 

சென்று, மொழிக்தான் - சொன்னான் எ-று. போனம் - மகரக் 

குறுக்கம். (௧௪) 

மொழிதல்கேட்டலுமொய்குழல்வாலரியு தவி 

யழலிலா திவையடுவ துகாண்டியென் றறையக் 

குழைகொ ள்வாண்முகக்கொம்பனா.ஏவனுழைக்குநு 

யிழைகொள்பூண்முலைசெரற்றவாறிசை த்தனளீக் தாள். 

(தமயக்தி கெருப்பின்றிச் சமைக்கும்படி. 
யரிகொடுத் தளுப்புதல்.] 

இ-ள். மொழி,தல்-கேசினிசொல்லியவைகளை, கேட்டலும்- 

கேள்வியுற்ற மாத்இரச் இல், மொய்குழல் _ சமயந் தியான வள், 

வால் - வெள்ளிய, அரி - அரிசியை, உசவி-கொடுத் த, அழ 

விலாது - நெருப்பின் நி, இவையடுவத - இவ்வரிசிகளைச் சமைப் 

பதை, காண்டி என்று - பார்த்துவாவென்று, அறைய- கூற, 
குழைகொள -- குண்டலமணிர் ச, வாள் முகம் - ஒளிபொருந்திய 

மேூகத்சையுடைய, கொம்பனாள் - பூங்கொம்பையொத்த கேசினி 

யானவள், அவனுழை - அப்பாசனிடச்து, குறு -சென்று, 

இழைகொள் - நாலிழைசொண்ட, பூண் - ஆரங்களை யணிந்த, 
மூலை - தனங்களையுடைய சமயந்தி, சொழற்றவாறு - சொல்விய 

படி, இசை த தசனள - செசொல்லி, ஈந்தாள்-அவ்வரிசியைக் கொடுச் 

தாள் எ-று. (௧௨) 

ஈந்தவாலரிபெய்தபொற்குதி௫ிதீயின் றி 

யாய்ந்தகே௱வியான்றொடு தலுமடிசிலாயமைய 

வேய்ர் தபூங்குழல்கண்டுபோய்வெம்முலைிப்பொறையாற் 

சாய்ந்த நுண்ணிடைத்தமயர் திசன்னொடுமொழிக்தாள. 

[கெருப்பின்றிச் சமைத்தசைத் தோழி தெரிகித்தல்.] 

(-ள். எந்,-கொடுதத, வாலரி-வெள்ளிய அரிசியானவை, 

பெய்ச - போடப்பட்ட, பொன்குழி௪-பொற்குடச்சை, ஆய்க் ச 
கேள்வியான் - நளமசாராசன், சொசெலும்- (கையால்) சொட்ட 

மாச்திரத் இல், தீஇன் றி. செருப்பில்லாமல், ௮டி.சிலாயமையக



ஸ் OGL. FLD, 

சா,சமா யமைய, வேய்க்ச - தரிச்சப்பட்ட, பூ குழல் - பூமாலை 

யணிநஆ்த் கூந்சலையுடைய கே௫னியானவள், கண்டு - அதைப் 

பார்த்த, போய்-சென்று, வெம்முலை-விருப்பச்ைசச் தருஇன்ற 

தனங்களினுடைய, பொறையால் - பாரத இனால், சாயக் ,-வணங் 

யெ, நுண் இடை - துட்பமான இடையையுடைய, சமயங் தி.தன் 

ஒடும் - சமயந்தியுடனே, மொழிக் தாள் - (இங் வதிசயச்ைச்), 

சொன்னாள் எ-று. (௧௩) 

ipo ica der pf pO தெனவடுதொழில்கேட்டுக் 
குழையுநெஞ்சேனளின்னுயிர்க்கொழுகனென்றெண்ணி 

விழைவினோடுதன்மக்களையவனுழைவிடித்தாண் 

மழலைமென்மொழிமச்களுமன்னன்மாட்டடைந்தார், 

| சமயக்தி பின்னரு முணர்தற்கு மக்களை விடுத்தல்.] 

இ-ள், குழையு நெஞ்சினள் - குழைந்ச கெஞ்சச்சளாகயெ 

தமயக்தியானவள், அழலும் - நெருப்பும், நீரும் - தண்ணீரும், 

இன்று - இல்லாமல், ௮மிழ்தென - அமிர்சம்போல, அடுதொ 

ழில் - சமைச் சலை, கேட்டு - கேள்வியுற்று (இவன்), இன்னுயிர்க் 

கொழுநன் - இனிசாடிய உயியையொத்த, (௩மது) சணவன், 

என்றெண்ணி - என்று ௧௫ தி, விழைவினோட-௮சையோூ, சன் 

மக்களை - சன் புதல்வரை, அவனுழை - அவனிடத்து, விடுத 

தாள் - அனுப்பினாள், மழலை மென்மொழி - மெல்லிய மழலை 

மொழிகளையுடைய, மக்களும் - பிள்ளைகளும், மன்னன் மாட்டு 

நளமகாசாசனிடச்.இல், அடைந்தார் - சேர்ந்தார்கள் எ-று. (௧௪) 

அ௮டைந்தமக்களைக்காண்டலுமழலிடுமெழுக 

னுடைந்ததுள்ளகீரூற் நிருந்தொழுனெகெடுங்கண் 
டொடர்ந்தமும்மல முருக்கவெம்பவக்கடரொலையக் | 

கடர் துளோர்களுங்கடப்பரோமக்கண்மேற்கா தல், 

[மக்களைக் கண்டு சளனாஞ் சாரதி புலம்பல் 

சொல்லப்படுகின்ற .து.] 

(-ள். அடைந்த- தன்னிடத்துவந் ௪, மக்களை-புசல்வஸா, 

சாண்டலுல் -பார்த்தமாத்திரததில், அழல் இடும் - தீயிலிட்ட, 

மெழு?ன்-மெழுகுபோல, உள்ளம்-(களமகாசாசன்) மனமான ௪, 

உடைந்தது - நெடிழந்் தது, நெடுங்கண் - நெடியசண்கள், நீரூத் 

திருந்து - நீர் சுரந்து, ஒழுெ - சொரிந்தன, சொடர்ந்த - சன 
ஏலவ்கடோழு மனலுசரி,த்,2, மும்மலம் - ஆணவம் மாயை சன்ம



தேவியைக்கண்ணுற்றப் படலம், HOS 

Cue dper pon geagsyid, Heo -Os05 9, Gaw-Osrnu, 

பவம்கடல் - சனன சாகர, தொலைய - நீங்க, கடந்துசோர் 

களும் - 8ீத் தோரும், மக்கள் மேல் - பிள்ளைசண்மேல் வைத்த, 

காசல்- ஆசையை, கடப்பரோ - ஒழிப்பரோ - (ஒழியார்) a-p. 

அன்பிற்கு முண்டோ வடைக்குந் தா ழார்வலர்-புண் கணீர் 

பூச ரும்? என வரூஉந் திநக்தறளின் படி ,அன்பின் குதியாச 

நெடுங்கண் நீரூற்றிருக்த ஒழுக என்றார். தொடர்க்த மும் 

மலம் எனவே அமாதியே பந்திச்த ஆணவமலமும், பிரவசகாகா இ 
யாய்ச் சேரும் மாயைகன்மங்களும் கொள்ளப்படும், மாயா காரிய 

மெனும் மாயேயச்தையும், அவ்லவம் மலங்களை யங்வச் தொழிலிற் 
படுத.இப் பாகம் வருவிச்குஞ் சவசத்ியை மறைச்தலைச் செய்வ 

சாய திரேதாயியையும் சேர்த்து மலம் bg aru gion. அவ் 

விரண்டு மிம்மூன் றனுளடங்கலால் '*மூம் மலம்” என்றார். (௧௫) 

மழலைமென்மொழிமக்களைக்காண்டலுமன்ன 

னழுதுதுன்புறலாய்வளை த் கோமிகண்டேகத் 

தொழுதுசொற்றலுங்கொழுகனாமென்பது துணிக்.து 

முழுூவலன்புடைத்தாயொடுதந்தைபான்மொழிந்தாள். 

[தமயந்தி நாயக ளெனத் தெளிந்து தன் 

் றந்தையிட முரைத்தல்,] 

இ-ள். மழலை மென்மொழி - மெல்லிய மழலைச் சொற்களை 

யுடைய, மக்களை - பிள்ளைகளை, காண்டலும் - கண்டவளவில், 

மன்னன் -ஈ௩ளமகாராசன், அ௮ழுது- புலம்பி, துன்புறல்-- துன் 

பப்படு தலை, ஆய்வளை-சிறந் த வளையலையணிர் ச, சோழி-கேரினி 

யானவள், சுண்டு பார்த்து, ஏ சமயந்தியிடததச் சென்று, 

தொழுது - வணக்க, சொற்றலும் - இச்செய்கையைச் சொன்ன 

வளவில், கொழுகன் - (இவனே) நமது கணவன், ஆம் - அவன், 

என்பது -எனப்படுவதை, துணிந்து - தமயந்தி கிச்சயிச்சு, 

மூழுவலன்புடை - சிறைக்ச செடாசஅன்பையுடைய, சாயொடு- 

தாயினால், தந்தைபால் - தகப்பனிட ச தில், மொழிச் தாள்-சொன் 

ர் ஏறு, 

குழலினிதி யாழினி தென்ப சம்மக்சண் - மழலைச்சொற் 

சேளாதவர்'” என்னும் பேநநாவலர் திருவாச்சின்படி, தாய் சக் 
சையரை மஓழ்வித்து இரச்சமுண்டாவது கு தலைச்சொற்களாக் ' 

லின் ''மழலைமென்மொழி மக்களை” . என்றும், அவளைச் சண்ட 

மாச்திரையே wad gous Cora Ds புலம்பினான் ஆசலின்



௮0௨ நைடதம், 

அழுது தன்புற? என்றும் கூறினார். முழுவல் - ஏறச் சல் 

சாகச திருகண்ணிற் கொன்றே மணிகலக்தாங்கு மிருவராக,த்து 

மோருயிர் பெற்றா ற்போலு முழுவலன்புடையராய்” எனச் கூறிய 

gre. wo Bs. (sa) 

மழை த்தடங்கணாுண்மன்னவன்பணியினால்வேந்தை 

யழைத்துவம்மென வாய்வளைத்தோழியைவிபிப்பக் 
குழைத்தபூங்கொடியன்னவள் வாக்குவற்குறுசத் 

தமைத்தகா தலர்ல்வருகெனமன்னனுஞ்சார்க்தான். 

[சாரதியாகிய ஈளன், லீமன் அரண்மனைக்கு வருதல்.] 

இ-ள். மழை- குளிர்ச்சியும், தட - விசாலமும் பொருக் திய, 

கணாள் - சண்களையுடைய தமயந்தியானவள், மன்னவன் - வீம 

ராசனது, பணியினால் - உச்தாவினால், அ௮ழைச்.த வம் என- 

(சாரதியை) யழைத்துவாவென்று, guar ms ster ues ter 

யுடைய, சோழியை - சகேரினியை, விடுப்ப-அனுப்ப, குழைச் த- 

தளிர்ச்,ச, பூங்கொடி அன்னவள் - புட்பக்கொடியையொக்ச 

சே௫னியான வள், வாகுவன்குறுக-வாகுவனையடைந்த,சழைச்ச 

காதலால் -மிகுந்த அன்போடும், வருகஎன - (அரசனுத் தரவின் 

மடி) வாவென் தழைக்க, மன்னனும் - ௩ளமகாசாசனும், சாரக் 

தான் - (அரண்மனையை) யடைந்தான் எ-ழு. (௧௭) 

மறுவீல்கற்பினண்மானவேன்மன்னவன்வரலுங் 

குறைவிலன்பினள் பிழையிலள்கண்படைகொள்வா 

ஸிறையுநீப்பருமனைவியையிருள்படிகொனி 

லறனிழுக்குருரளனல தியாவரேயசல்வார். 

[தமயந்தி களன்கிட்டுப் பிரிந்தமை கூறல்.] 

இ-ள். மறுஇல் - களங்கமில்லாச, கற்பினள்-சமயந் தியான 

வள், மானவேல் -- வலிய வேற்படையேந்திய, மன்னவன் ~ sor 

மகாராசன், வரலும்-வந்.* மாச்இிரத்தில், குறைவில் - குறை 

வில்லாத, ௮ன்பினள்-௮ன்பையுடையவளும், பிழையிலள்-குற்ற 

மில்லாசவளும், சண்படை கொள்வாள் -நித் திரைசெய்கன் ஐவ 

ஞமா௫யெ, இறையும் - இறைப்பொழு தும், நப்பரும்-சீ்தற்கரிய, 

மனைவியை - சமயர். தியை, இருள்படு - இருளுண்டாயிருக்கிற, 

கானில் - வனத்தில், ௮றன் - தருமச். தினின்றும், இழுச்குறா- 

'சவரு த, நளனலாது - நளனையல்லாமல், யாவரே - (மற்றவா) 

யார் சாம், அகல்வார் - பிரி$ து.வி9வார்சள் எ-று,
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அறச் சற்புடையவள் என்பார் “மறுவில் சற்பினள்!! என் 

ரூர். தலையன்புடையவள் ஆகலால் '*குறைவில் அன்பின்” 

எனவிசக்கப்பட்டது. ௮றம்- அறன் எனப்போவி, பெரியோர்க 

ளால் இதுசெய்க, தவிர்க என வரை யறுச்சப்பட்டது எனறு 

சாரணமுரைக்க, 
அறனிழுச்குறா களனெொன்ற்து வஜ்சப் புகழ்ச்சி. இசனால் 

சமயக்திநளனை வெறுத்தல் தோற்றுனெறது. (௧௮) 

என். றுகண்கணீரிடையருதொழுசடமாக 
அன்அமேனியுக் அணிபமோடையுமாகி 
நின்றமாதினைகோக்கினனெட்மயோப்பெிக்.து 
குன்றிரண்டெனவில்குதோட்கொற்றவன்கூ தும். 

[கமயர்தி சொன்னவைகேட்டு ஈளன்வருக்திக கூறல்.] 

இ-ள். எனறு - இப்படியாகச் சொல்லி, கண்கள் - கண்களி 

னின்றும், நீர்-நீரானது, இடையறாது - இடைவிடாமல், ஒழு 

கட -பெருக, மாசு துன்று - அழுக்கடைந்த, மேனியும்-வடிவச் 

த வளும், துணிபடு - அறுபட்ட, ஆடையும் - அடையையுடையவ 

ளும், ஆச - *ய், கின்ற-(சன்னெ திரி) னின்ற, மாதினை - தம 
யந் தியை, நோச்ளென் - பார்.த்தவனாய், கெட்டுயிர்ப்பு எறிந்து- 

பெருமூச்சுவிட்டு, குன்று இரண்டென - இரண்டுமலைகள் போல், 

வீங்கு -பூரிச௪, தோள் - தோள்களையுடைய, கொற்றவன்-௩ள 

மசாராசனானவன், கூறும் - (இவ்வாறு) சொல்லுவான் எ-று. () 

அலர்முலைப்பசுங்கொடியனாயசையிருட்போ தற் 
கலிவயத்தனாய்க்காட்டிடைநீத் தனனின்னை 

ஈலியும்வெங்கலி தணர் தபின்னண்ணினனின்பான் 
மெலியன்மீட்டுமோர்சுயம்வரம்வேட்டதென்னென்றான். 

[இரண் டாவது சுயம்வரம் வைத்தல் நிற்கு 

தகுதியோ வென ஈன் வினாவள்.] 

இ-ள். அலர் -பருத்ச, முலை - சனங்களையுடைய, பசு-பசு 

மையாகிய, கொடி அனாய்-கொடியையொ சச சமயந்தியே, ௮ 
யிருள்போதில் - அர்த தரா. திரியில், கவி - கலியனுச்கு, வயத்த 
னாய் - வசப்பட்டவனாக), காட்டிடை - வனத்தில், நின்னை-௨ன் 
ர், நீச்சனன் - விடுத்தேன், நலியும். - வருத்துகின்ற, வெம் 

கலி - வெவ்விய சலியன், சணக்சபின் - பிரிந்து சென் றபின்பு, 

சின்பால்-உன்னிட த் இல், கண்ணினன் - வந் தடைக்சேன், மெலி 

யல் - வருக்தாசே, மீட்டும் - மறுபடியும், ஓர் சுயம்வரம்-ஒருசுயம் 
வா,ச்சை, வேட்டது - விரும்பியது, என்-யாதுபற்தி, என்ருன்- 
என் றுசொன்னான் ௭-து. (௨௦)



௮௦௪ நைடதம். 

நிடதர்கோவினையயோ தீ சியினேடினேன்கண்டேன். 
படருேலெனவந்தொருமறையவன்பகரக் ' 
கடி. இனெய்துவான்மணவினையிமைத்தனன்கருத்தி 

லடி யனேன்றனையையுறேலெனமொழிந்தமு தாள். 

[ Rar door யனழத்தற்கன்.றி வேறுகாயகளைப் பெத 

விழைந்திலே னெனத் தமயசக்தியாற்றல்.] 

இன். நிடதர்கோவினை - நளமகாராசனை, நேடினன்-தேடி, 

அயோத்தியில் - அயோத்.இஈகரத்தில், சண்டேன்-பார்ச்சேன், 
படருறேல் - வருச்சப்படாே, என - என்று, ஒரு மறையவன் - 

ஒரு பிராமணன், வாது - இவ்விட த இல் வந் த, பகர - சொல்ல, 

சடி.தின் - 2கஇர.ச்இல், எய்துவான்-உன்னைச் சேரும்பொருட்டு, 

மணவினை - சுயம்வாமென்பசை, இழைச்சனன் - செய்தேன், 

கருதி.தில் - மன தில், அடியனேன் றனை - அடியாளாகிய வென் 

னை, ஐயுறேல் என - சந்சேகப்படாதே யென்று, மொழிக்து- 

சொல்லி, அழுதாள் - (சமயக்இி) புலம்பினாள் எ-.நு. (௨௪) 

முன்னைஈல்லுருக்காட்டெனமுற்றிழைமொழியப் 

பன்னகத் திறையு தவியபூச் துகில்பரிவான் 

மன்னேோரறனன்புனை தலுமாணுருவெய்இச் 

கன்னல் வேளினுங்கவினலங்கனிரஈ திடகின்றான். 

[களன் முன்னை.ப வடிவத்தைக் கொள்ளுதல்.] 

இ-ள். முன்னை - பழைய, நஈல்உரு - நல்ல உருவசசை,காட் 

டென - காட்டுவா யென்று, முற்றிழை - சமயக்தியானவள, 

மொழிய - சொல்ல, பன்னகத்துஇறை - நாகராசனாகிய சார்க் 

கோடகன், உதவிய - கொடுத்த, பூந்துகில் - அழிய வத்திரங் 

களை, பரிவால் - ஆசையோடு, மன்னபேறனான் - இராசூங்க 

மாகிய களமகாராசன், புனை தலும்-சரிச சமாததிரச்தில், மாண் 

உரு - மாட்சிமைப்பட்ட வுருவசத்ைை, எய்தி- அடைந்து, சன் 

னல் - கருப்பு வில்லைசசாச,௪, வேளினும் - மன்மசனைக் சாட் 

டிலும், கவின் - அழனெ'து, கலம் - நன்மையானது, சனிக் இட- 
முதிர, நின்ரான் - (௩ளமகாராச) ஸிருந்சான் எ-று. (௨௨) 

நின்றமன்னனைகிரைவளைக்கைம்மலர்கூப்பி 

மன் றலங்குழன்மடவரல்வணங்கினணிற்ப 

வென்றிவேலுடைவிதர்ப்பர்கோன்லிளைஈ் சமைகேட்டு 

அன்று சன்கிளைமன்னவாசூழ்வரப்புகுந்தான்.
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[வீமன் கேட்டு இறும்பூதுற்றுப் பக். றக்களோடு 

௪இர் கொள்ளல்.] 

௫-ள். நின்ற- எஇரில் சின்ற, மன்னனை - நளமகா.ராசனை, 
கிரை - வரிசையாயணிக் த, வளை - வளையலையுடைய, கைம்மலர்- 

மலர்போன் ரகைகளை, கூப்பி-குவிசத, மன்றல் - வாசனைபொ 

ருந்திய, ௮ம் - அழகதய, குழல்-கூக் தலையுடைய, மடவசல்-தமயக் 
தியானவள், வணங்கினள் - வணங்கு, நிற்ப - இருக்க, வென் றி- 

வெற்றிபொருந்திய, வேலுடை-வேலையுடைய, விதர்ப்பர்கோன்- 

வீமராசனானவன், விளைந்தமை - ௩டந்தசெய்திகளை, கேட்டு 

கேள்வியுற்று, துன்று -நெருங்யெ, சன் - தன்னுடைய, இளை- 

பர துச்சளாகிய, மன்னவர்-அ ரசர்கள், சூழ்வர-சூழ, புகுந்தான். 

அவ்விடம் வந்து சோந்சான் எ-று. (௨.௨). 

அன்ன காலையிலகலிருவிசும்பிலோர்வாணி 

மன்னகேட்டியிம்மடவரதன்னைமூவாண்டு 

மின்னலின்றியாமளிச தனஞ்சுயம்வரமென்னா 

௮ன்னையிவவு நிக்கூட்டுதற்கொண்டொடியிழைத்தாள். 

[இஅமுத லிரண்டு பாட்டுக்களால் அசரீரி 

யரை த்தல் கூறப்படுகின்றது. 

இ-ள், அன்னகாவையில் - அக்சச்சமயத் இல், அசல்-௮கன் ற, 

இரு - பெருமைபொருந்தஇிய, விசும்பில்-இகாய த் இல், ஓர்வாணி- 

ஒரு ௮சரீரிவாக்கு, மன்ன -௩ளமகாராசனே, கேட்டி -கேள்) 

இம்மடவரல் தன்னை - இச் தமயந்தியை, மூவாண்டும் - மூன்று 

வருடமளவும், இன்னலின் றி- தீவ்கில்லாமல், யாம்-நாம், அளித் 
தனம் - இரட்டுத்தோம், சுயம்வர மென்னா - சுயம்வரம் என்து 

சொல்லப்பட்டசை, உன்னை- உன்னை, இவ்வுழி - இவ்விடத் 

இல், கூட்டுதற்கு-சேர்த்தற்கு, ஒண்தொடி - தமயந்தியான 

வள், இழைத்தசாள் - செய்தாள் எ.து. (௨௪) 

வடபுல த் தினினோக்குகர்மாச றவிஎங்குல் 

Say md coh iO Srp SHE BG ont ba. Fn a 

கொடிமருங்குலையையுறு சருளெனக்கூர்வே 

டதர்கோமகன்மகழ்வுறகிகழ்க் ௪ sua Dp, 

இ-ள். வடபுல,ச்இனில் - வட இசையில், நோக்குகர் - காண் 

்றவரது -மாசற- குற்றமற, விளக்கும் - பிரகரசியாநின் ற, 

சடவுள்மீனினும் - தெய்வச்சன்மையுள்ள 'அருக்த தியைச் காட் 

டிலும், சொழுதகு- மேன்மையாலயெ, சற்பினர்ச்கு-ப தவிர, ச 
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௮௦௬ நைடதம், 

சட்கு, அ.ரசாம் - ஐ.ரசாகய, கொடிமருங்குலை - தமயந் தியை, 

ஓ உருது - சந்தேகியாமல், அருள் என - இருபைசெய்யென் ற, 
கூர்வேல் - கூர்மைபொருந்திய வேலேந்திய, நிடதர் கோமசன்- 

நளமகாராசன், மடழ்வுற- மனங்களிக்ச, நிகழ்ந்தது - (தகாயவா 

ணி) உண்டாயிற்று எ-று. ஐ. ௮ன்று ஏ- அசைகள், (௨௫) 

கமரவேலையினந் தீர துர். தபி தழங்க 

வம.ரா்யாவரும்பூமழைபொழிக்துகின்றார் த்தா 

ருமிழ்செழுங்கதிர் மணிமுடி வீமனுமுவந்தான் 

குமரனன்னவன்கோல்வளை தே தோளியையடைக்தான். 

[தமயந்தியை ஈளன் ுடைதல் சொல்லப்படுடன் ற ௮.] 

இ-ள். தமரம் - பேரொலியையுடைய, வேலையின் -சமுச் 

திரம்போல, அந்தரம் - ஆகாயத்தில், துந்துபி- தந் துபிவா ச திய 

மானது, தழங்க - சத்திக்கத, அமரர் யாவரும் - ழேவர்களனை 

வரும், பூமழை-புட்பவருட தைத, பொழிந்து-சொறிந்து, நின் த- 

ஈிலைபெற்று, ஆர்த்தார் - துதித்தார்கள், உமிழ் - கக்கப்பட்ட, 

செழு - செழுமையாகிய, ௧.திர் - கரணங்களையுடைய, மணிமுடி- 

இரச்தஇன௫ூரீடச்சை யுடைய, வீமனும் - வீமராசனும், உவக் 
சான் -சந்தோடிச்சான், குமான் அன்னவன்-முருகனையொச் ச 

களமகாராசன், கோல்வளை - ௮ழடய வளையலையணிர் சத, சோளி 

யை - புயத்சையுடைய தமயந்தியை, அடைந்தான் - சேர்க் 

சான் எ.று, (௨௪) 

மாண்களித்ததுமா திரங்களித் தனமலாமேற் 

பெண்களித்தனள்பேரறங்களித்தனகண்டோர் 

கண்களித்தனகளித்தனகலைவலோர்கெஞ்சம் 

விண்களித்தனகளித்ததுவிமன்மாநகரம், 
[தம.பந்தி கரனை படைச்ச தனா லஓுண்டாகயெ மூழ்ச்சிகூறல்.] 

இ-ள். மண் - பூமியானது, களிச்சது -களிப்புற்றது, மாதி 

ரம் - மலைகள், களித்தன - களிப்புற்றன, மலர் மேல் பெண்- 

இலக்குமி, களித் தனள் - களிப்புற்றனள், பேரறம்-மகத் சான 

தருமங்கள், களிச், சன - களிப்புற்றன, கண்டோர்-பார்த் gate 
சாது, கண் -நேத் தரங்கள், களித்தன - களிப்புற்றன, 'கலைவ 

லோர்- விச்துவான்களுடைய, கெஞ்சம் - மனங்கள், சளிக் தள- 
களிப்புற்றன, விண் - விண்ணுலகங்கள், களிச்சன - களிப்புத் 

தன, வீமன் - வீமராசனது, மா-பெரிய, ஈச.ரம்-பட்டினமான து, 
களிச்சது - களிப்புற்றது எ-று. (௨௭)



தேவியைக்கண்ணுற்ற படலம். ௮0௭ 

உரு வவொண்கழனிடத.ாரகோன்வெளிப்படலோரா 
வீரு துபன்னனாங்கறிர் தபினவனுழையெய் தி் 

யரசகின்னையானறிர் தடா தியற்றியவனை த்துக் 

திருவுளகங்கொளாதரூளெனச்சே.வடிதொழு தான். ' 

[இருதுபன்னன் றன்பிழையைப் பொறுக்குமாறு 
் சளனை வணக்குசல் | 

இ-ள். உருவம் - அழகையுடைய, ஒண்கழல் - ஒளி பொரு 
திய வீ.ரக்கழலையணிந் ச, கிடசர்கோன் - களமகா.ராசன்,,வெளிப் 

படல் - (மரைவினின்றும்) வெளிப்பட்ட, ஒரா- ஆராயம்து, 

இருதுபன்னன் - இருதுபன்ன வரசன், ஆங்கு - அந்நகர த்தில், 

௮.றிக்தபின் - தெரிந்துகொண்டபின்பு, அவனுழையெய் தி - wt 

நளனிடச்துவந்து, ௮ரச-நளமகாராசனே, நின்னை - உன்னை, 

யான் - நான், அறிர்திடாறு- அறியாமல், இயற்றியவனை த்.தும்- 

செய்சகுற்றங்க ளனை ச்தையும், திருவுளங்கொளாது-மன த்திற 

கொள்ளாமல், அருள் என - இருபைசெய்ய வேண்டுமென் ற. 

சே அடி - சிவந் சபாதங்களில், தொழுதான்-வணவங்கினான் ௭-2. 

செய்யதாடொழுமன்னனைச்செங்கையா ற் நழுவிக் 

கொய்யுளைப்பரியுள மறிவிஞ்சையுங்கொடுத்து 

மையின்மாம திழமுகமலார் தின்னுரைவழங்கி 

யையனேவவ்வரசனுமயோத்திநாடடைந்தான்.. 
[| இரு.துபன்னற்கு வேண்டிய கொடுத்து சளன் 9 லுப்புதல்.] 

இ-ள். செய்ய தாள்தொழும்-சிவக்த பாதத்தில் வணக்கிய, 

மன்னனை - இருதுபன்னராசனை, செம் கையால் - வந்த கைக 

ளால், தழுவி- அணைத்துக்கொண்டு, கொய்யுளை - கொய்துசட் 

டிய புறமயிரினையுடைய, பரி-கு திரைகளின த, உளம்- மனசை, 

௮.தி- அறிவிக்இன் ற, விஞ்சையும் - விச்ைையையும், கொடுச் த- 

உபதேச2த, மையில் - களங்கமில்லாச, மா - பெருமைதங்கிய, 

மதி சக்திரன் போன்ற, முகமலர்ந்து - முகமலர்ச்சி யடைந் த, 

இன் உரை - இனியசொற்களை, வழங் - சொல்லி, ஐயன் -௩ள 

மகாராசன், ஏவ- விடைகொடுக்க, அவ்வரசனும் - அவ்விரு து 

பன்ன ராசனும், அயோத்தி நாடு-யோச்தி சேசத்ைச, அடைக 

தான் - சேர்ந்தான் எ-று, (௨௯) 

(2 தவியைக் கண்ணுற்றபடல முற்றிற்று, 
செய்யுள் - ககடு௪, 

 



அரசாட்சிப் படலம், 
கணவாய் வயம் நிவை பலிக்க வன். 

[இப்படலத்தால் ஈளன் தமயந்தினய அ௮டைந்தபின்பு 
௮ வளோடு தனது நிடத தேசத்நிற் சென்று 

புட்கானை வெள்று அாசாட்ச செய்தல் 
சொல்லப்படுகின் ற_து.] 

கலிநிலைத்துறை. 

கொங்குண்வார்குழற்கொம்மைவெம்முலைகலம்பருகி த் 
திங்களொன்றவணிருந்தபின்றெண்டிரையுடுத்த 
வங்கண்மாகிலம்பு.ரந் திமாமனோடாயந்து 
பொங்குதானையோடெழுக்தனன்புலவுவேற்குரிசல். 

[களன் நிடததேயத்திற்குப் புறப்படல்.] 
௫-ள். புலவு- புலால்நாற்றம் நாறு்ெற, வேல் - வேலை 

யுடைய, குரிசில் -நளமகாராசனானவன், சொங்குஉண்-வாசனை 

பொருந்திய, வார் -நீண்ட, குழல் - கூர் தலையும், கொம்மை- 

இரட்சபொருந்திய வெம் - விருப்பத்சைச்தருகின் ற, மு&ை- 

தனங்களையுமுடைய தமயந்தியின த, ஈலம்-இன்பத்சை, பருகி- 

அனுபவித்து, தங்கள் ஒன்று - ஒருமாதம், அவண் - அக் குண் 
டினபுரத்தில், இருந்தபின் - வாசஞ்செய்சபின்பு, செண் இரை- 

6%, 20g 5 - அடையாக வுடுத்த, “அம் கண் - அழகயெ இடச் 

சையுடைய, மா- பெரிய, நிலம் - பூமியை, பரக் இடும்-இரட்சியா 

ரின்ற, மாமனோூ - மாமனாயெ வீமராசனோடு, ஆய்ந்து - ஆலோ 

௪52, பொங்கு - பிரகாரசியாகின் ற தானையோடு-சேனையோடு, 

எழுந்தனன் - பிரயாணப்பட்டான் எ-று. | 

இயற்கை வாசனையுமுடைய கூந்தலாகலின் 'கொங்குண் 

வார்குழல்” என்றார். வெம்முலை-பண்புத் தொகைப் புறத்துப் 

பிறந்த அன்மொழித்தொகை. சக்திரச தியைக்சொண் எெண்ணப் 

படும் மாதம் என்பார் *இங்களொன்று?” எனச் கூறினர். பின் 
காலப் பொருளில் வந்த இடைச்சொல், தெண்டிரை என்பது 

௮ன்மொழி,ச தொகையாய்ச் கடலினைக் குறிக்க நின்றது. பகை 

வர்சிணமிடையராது இரு,ச்சலால *புலவுவேல்” எனப்பட்டது. 

குரிசில் - ஆண்பாற் பெயர், (௧) 

மழைமதக்கவியாளையுங்கலினவாம்பரியுஞ் 
செழுமணித்தடந்தேர்களும்வயவருஞ்செ றிய 
வெழுகடற்புவிமன்னருமிறைஞ்னேர்செல்ல 
வழலுயிர்க்கும்வேலாச லுகிட தகாடடைர்கான்,



ATETAAL படலம. ௮௦௯ 

[ஈளச்சக்சரவர்ததி மநிடததோ கதை யடைதல்.] 

இ-ள். மழை -மழையபோன் ற, மதம்-மதசலத்தையும், களி- 

களிப்பையுமுடைய, யானையும் - யானைகளும், கலினம் - கடி. 

வாள சடையுடைய, வாம் - சாவுகின் ந, பரியும் - கு திரைகளும், 

- செழு-செழித்ச, மணீ- இரச்தெனங்களிழைத்த, ௪ட- விசால 

மாகிய, தேர்களும் - இரதங்களும், வயவரும் - படைவீரர்களும், 

செறிய- நெருங்கவும், எழுகடல் - ஏழு சமு,ச்இரங்கள் சூழ்ந் ச, 

புவி- சப் த$பங்களிலுள்ள, மன்னரும் - ௮.ரசர்களும், இதறைஞ் 

, சினர்- வணங்னெவரா௫, ,செல்ல-5டக்கவும், அழல் உயிர்க்கும்- 

அச்ளனெயைச் சச்சாரின்ற, வேல் - வேலையுடைய, அரசனும்- 

நளனும், நிடதநாடு-ரிடததேசத்தை, அடைந்தான் - சேர்க் 

தான் எ-று. . 

எழகடல்களாவன--உப்பு, பால், தயிர்,கெய், கருப்பஞ்சாறு, 

சேன், சுச்சோதகம் என்பனவாம். இவற்ருற் சூழப்பட்ட ஏழ 

தீவுகளாவன - சம்புச் தீவு, சாகத் தீவு, குசைத் தீவு, சரவுஞ் 
சத் தீவு, சான்மலிச் வு, கோமேச்கச் தீவு, புட்காத் தீவு என் 

பனவாம். இவற்றை குலவிய சம்பு சாகங் குசைகிரவுஞ்சங் 

கோதி - லிலவு சோமேச்கம் புட்சரமிவை யேழு தீவே” என 

வும், பரவு மிவ்வுல லுப்புப்பாறயிர் நெய்யேகன்ன - லிரதமா 
மதுரீராகு மெழுகட லேழுதீவும் - வரன்முறை விரவிச்சூழு மற 

ற தற் கப்பாற் சொன்ன? - சரையது சூழ்ந்து நிற்குஞ் சக்கர. 

வாளச் சையம்'” எனவும் கந்தபுராணம் சழறுதல் சாண்க, (&) 

மூதெயிற்புறத்திறுத்தபின்மொய்யமர்தொடங்கப் 
போதல்செய்கவெம்போரத்தொழிற்கஞ்செயாக ற் 
காத ஒிற்கவருிவான்வருகெனக்கழறித். 
தூதுபோக்கினன்புட்கரன்தனக்குே வற்றோன்றல், 

[களன் புட்கரனுக்குத் தூ.து அனுப்புதல்.] 
௫-ள். முது-பழைய, எயில் புறத்து- மதிலினது புறச் 

இலே, இறுச்சபின் - இறங்கெபின்பு, மொய்-நெருக்கிய, அமர்- 

போரை, சொடங்ச - ஆரம்பிச்ச, போதல் செய்க - வருவா யாச, 

வெம் - வெவ்விய, போர்த்தொழிற்கு - யுதிதச்செய்கைக்கு, அஞ் 

இனையாஇல் - பயப்படுவையேயானால், காசவின் - ஆசையோடு, 

கவருவொன் - சூதாடுதற்கு, வருச - வருவாயாக, என - என்று, 

கழநி - சொல்லி, புட்கரன்றனக்கு. - புட்க.ரராசனுக்கு, வேல்- 

வேலையுடைய, தோன்றல்-ஈஎன், S s-g ser, Guré der os - 

விடு? சான் எ-று, (௧)



HBO MEL BD, 

Guru gn gait புட்கரற்கித்திறம்புகல 
வாயுங்கேள்விநாலமைச்சொடும்வேறிருந்தாய்ந்து 
காயும்போரினில்வேறன்மற் தரிதெனக்கருதி 
மாயவெங்கவருடுவான்வருகெனவீடுத்தான், 

[புட்கரன் சூகாடுதற்கு வருமாறு ஈளனை யழைத்தல்.] 

இ-ள். போய தூதுவர் - நளனிடத்தினின்றும்போன தூது 

வா, புட்கரற்கு - புட்கரனுக்கு, இத திறம்-இங்விசங்களை, புசல- 

(சொல்ல, ஆயும் - ஆராய்ச்சி செய்யத்தகுந்ச, கேள்வி - கேள்வி 
யையும், நால் - சருமசாத்திரச்சையுமுடைய, அமைச்சொடும்- 

(2௩ திரியோடும், வேறு இருந்து-சனியேயிருந்து, ,ஆய்ந் து-ஆலோ 

சித்து, காயும் - கொல்லும், போரினில் - யுத்தத்தில், வேறல்- 

வெல்லுதல், அரிது என - அரிய சென்று, கர.இி- நினை ௪, 

(மாயம் - வஞ்சனையோடுல் கூடிய, வெம் - வெவ்விய, கவறு ஆ 

வான் - சூ.தாடுதற்கு, வருக என - வருவாயாக வென் றுசொல்லி, 

ஸிடு த்தான் - அனுப்பினான் எ-று, | () 
விட்டதா துரரைத்தசொற்கேட்டலும்விரிக்து 
மட்டுலாந்தொடைமார்பினான்மாககரெய் தக் 
சுட்டுவார்கழற்புட்கரகவறுநாமாடற் 
கொட்டம்யாதெனவுரைத்சனனுலங்கெழுதோளான். 

[(௪னன் பந்தயம் யாதென்று புட்கானை வீனவல்.] 

இ-ள். விட்டதா துவர்-அனுப்பப்பட்ட தூசர்கள், உரைச்ச 

சொல் - சொல்லியசொற்களை, கேட்டலும் - கேட்டமாத்திரச 

தில், விரிந்து-மலர்ந் த, மட்டுலாம்-ே சேனொழுகுகின் ற, சொடை- 

மாலையையணிஆஇ் ௪, மார்பினான்-மார்பையுடையகளன், மா-பெரிய, 

நகா் - பட்டினத்தில், எய்தி - அடைந்து, கட்டு - கட்டப்பட்ட, 

வார் - நீண்ட, கழல் - வீரக்கழலையுடைய, புட்சார - புட்கரனே ! 

கவறு - சூதை, நாமாடற்கு - நாமாவெதற்கு, ஒட்டம்யாது என- 

பந் சயம் யாசென்றுகேட்ச, உலங்கெழு தோளான் - இரள்கல்லை 

யொச்ச தோள்களையுடையவரசன், உளைச்சனன் - சொன் 

ஞான் எ-று. (9) 
வயிரவாட்படைமன்னவாரமன்னநீதோற்பின் 
முயலிலாமதிபூத்திடுமுழுநெறிக்குவளை 
யயசநீண்டகட்டேவியையளி த்தியான்றோற்பி, 
லயிரினோடுநின்னுலகெலாந்தருவனென்றுரைத்தான். 

[கனலும் புட்காலும் பந்தயம் வைத்துச் சூதாடச் தொடக்கசல்.] 

இ-ள், வயிரம்-கர்மைபொருந்திய, வாள்படை-வாளாயு சச் 
சைபுடைய, மன்னவர்மன்ன - அரசர்க்கரசனாகய ஈளமகாராச



௮ரசாட்சப் படலம், ௮௪௧ 

னே! நீ தோற்பின் - மீ சோற்றால், மூயலிலா - மூயற்கறையொ 

ழிந்ச, மதி-சந்திரனிடத் இல், பூத்திடும்- புட்பித,2, முழுகெ.தி- 
மூழுகெறிப்பையுடைய, குவளை - நீலோற்பலங்கள், அயர - சோர் 

வையடைய, ரீண்டசண் - நீண்டசண்கசையுடைய, சேவியை- த 

மயக்தியை, அளித தி- கொடு, யான் தோற்பின் -நான் தோற் 

ரூல், உயிரினோடு - என்னுயிரோடு, நின்உலகெலாம் - உனது 

உலகமுழுவதையும், தருவன் என்று - கொடுப்பேனென்று, ௨ 

ரைச்சான் - சொன்னான் எ-று, 

ஏக சக்தரொாதிபதியாக இருத்தலால் மன்னவர் 'மன்ன”? 
என்றார். முயலாவது - சக்திபனிடத் துள்ள களங்கம். ௮துமுயல் 
வடிவம் போலவும், மானுருப் போலவும் விளங்கலால் மூயல் என 
வும், மான் எனவுங் கூருிற்பர். சமயந்தஇி மூகம் களங்கமில்லாத 
மதியை நிகர்த்த தெனலால் ““மூயலிலா மதி” என்றார், (௬) 

அன்னவாறியைச்தாடலும்புட்கான்றோற்ப 
மனனமுன்னநீவென்ற துங்கொடுங்கலிவயத்தா 
னின்ன தாருயிர்கேர்ர் தனனெம்பியா தலினாற் 
ரொன்னதர்க்கினிே தகெனப்பணி த் தனன்ரோன்றல். 

[புட்கரன் சூதாடித் தோல்வியுறல்.] 

இ-ள். அன்னஆறு- ௮ச்தன்மையாகவே, இயைந்து - சம் 

மதித்து, ஆடலும் - ஆமெளவில், புட்கரன்-புட்கரராசன், சோற் 

ப- தோற்க, மன்ன - புட்கரராசனே! முன்னம் - முன்பு, கீ-நீ,. 

வென்றதும் - செயித்ததும், சொடு-- கொடிய, சகலவிவயத்தால்- 

சலிழினது வசச்தினால் (அன் நிவேறல்ல), எம்பியா சலினால்- சம் 

பியாகையினாலே, நின்னது - உன்னுடைய, ஆர் - நிறைந்த, ௨ 

யிர் - உயிரை, நேர்ந்தனன் - கொடுச்தேன், சொல்ககர்ச்கு - பழ 

மையாகிய உனது ஈசாரச்திற்கு, இனிது - இனிதாக, ஏசென- 

போவென்று, சோன்றல் -ஈளன், பணித்சனன் - ஆச்ஏயொபித 

தீரன் எ-று, (௪) 

பணிதலைக்கொடுபுட்கரன்போதலும்பன்னூற் 
கணிதர்சொதற்றால்லோரையிற்கடிஈகரெய்தி 
யணிபொலன்கழன்மன்னவன்விதர்ப்ப்கோனளித்த 
மணிசெய்மேகல்வாணுதற்கொற்றரைவிடுத்தான். 

இ-ள், பணி - அந்தவாகனையை, தலைச்கொடு - Bi Rex 

மீதுகொண்டு, புட்கரன் - புட்கரராசன், போதலும் - போயின 

பின், பன்னூல்- அனேக சாத் திரங்களை யுணாட் ச, கணிதர்-சோ 

இிடர்களாலே, சொற்ற - சொல்லப்பட்ட, நல் ஒரையில் - நல்ல 
இலக்ளெத்இல், சடி - காவலையுடைய, நகர் - பட்டினச்சை,



௮௧௨ நைடதம், 

எய்.தஇி- அடைந்து, 900 - அணியப்பட்ட, பொலன் -பொன் 

னினாந் செய்யப்பட்ட, கழல் - வீரகச்சகழலையுடைய, மன்னவன்- 

நளன், விதர்ப்பகோனளிச்ச- வீமராசன் பெற்ற, மணிசெய்- 

இசத்தினங்களாற் செய்யப்பட்ட, மேகலை - மேகலாபரணதசை 

யுடைய, வாள்து தற்கு - ஒளிபொருந்திய நெற்றியையுடைய சம 

யந்.இிக்கு, ஒற்றை - வேவுகாரரை, விடுத்தான் - அனுப்பினான் 

எ-று, (௮) 
ஒற்றரேடகயவவிதர்ப்பகோன்றன்னுழையுரைப்ப 
வற் மமில்லெனவரும்பொருளாக்கவர்க்களித் தக் 
கற்றைவார்குழன்ம தர்நெடுங்கண்ணியைக்கணிதர் 

சொற்றவோரையில்விரித்தனன்ரோன்றன்மாககரில். 
[தமயக்தியை வீமன், கிடதகாட்டிற்கு ௮ளலுப்புதல்,] 

இன், ஒந்தர் - வேவுகாரரர், ஏக போய், அவ்விதர்ப்பர்கோ 
ன் றன்னுழை- அவ்வீமராசனிடத் தில், உரைப்ப - சொல்ல, 
அற்றமில்லென - மிகுதியாக, ௮௬- அரிய, பொருள் - பொழு 
ளை, ஆங்கு- அவ்விடத்தில், அவர்க்கு - அவர்களுக்கு, அளித் த- 
கொடுத்து, சற்றை- கூட்டமாகிய, வார் - நீண்ட, குழல் - கூக் 
தலையும், மதர் -மதர்த் ச, நெடு- நெடிய, கண்ணியை - கண்களை 
யுமூடைய தமயந் இயை, கணிதர் சோதிடர்கள், செரற்ற-சொ 
ல்விய, ஓரையில் - இலக்கின ச்.இல், தோன்றல் - வீமராசன், மா- 
பெரிய, ஈகரில்-ஈ௭னத பட்டின த்திற்கு, விடுச்சனன் - விட் 
டான் எ-று, (a) 

ஒற்றர் - ஒன்று தலைச் செய்வோர், எனவே சந்திசெய்வோர். 
ஒளிச் திருக்.து விடயங்களை யறிவோர் எனவு முரைப்ப, **அ.ற்றம் 
இல்லென?! என்ப,சற்கு, சோர்வு இல்லையென்று சொல்லும்படி. 
எனப் பொருளுரைப்ப. *இலனென்னு மெவ்வ முரையாமைமீ ௪ 
ல் -குலமுடையான் கண்ணேயுள” எனச் தீதவள்ளுவநாயனார் 
அருளியது மிச்சருத்சென்ப. இல்--வறுமை; ௮ சாவது சிறுமை, 
அற்றம்--இல்லாதாயினேம், என--என்று. பொருளுரைப் பாரு 
முளர். உவகைச் காரியத்தைச் தெரிப்பார்க்கு அவ்விளைவுமே 
லீடு பற்றிப்பொருளு சவல் வழக்கா மாகலின் ஒற்தர்ச்கும் உ தவி 
cher cans. (s0) 

வெள்ளத்தானையுமகளிருஞ்சூழ்வரவேர் த 
னுள்ளத்தாமரைமலருறையோடரிக்கண்ணாள 
வ௱த்தாமரைப்பொகுட்டின் மேல்வண்டுகண்படுக்கு 
மள்ளற்தீம்புனற்கழனிசூழ்கிடதராடடைந்தாள். 

[கிடத தேசத்தைத் தமயந்தி சேர்தல். 

(இ-ள், வெள்ளம் தானையும் - பிரவாசம்போன் 2 சேனையும், 

மகளிரும் - மாதர்களும், சூழவர- சூழ்ந் துவரும்படி, வேந்சன்-



அ ரசாட்டுப் படலம், Hah. 

நளமகாராசனது, உள்ளம் -மனமாகிய, சாமரைமலர் - சாமசை 
ப்பூவில், உறை - வாசஞ்செய்கின் ற, ஓடரி-செவ்வரிபரக்ச, கண் 

ணைளை - கண்களையுடைய சமயக்தியானவள், வள்ளம் -ஏண்ணம் 

போன் ற, தாமரைப் பொகுட்டின் மேல் - தாமரைமவரின் கர்ணி 

கையில், வண்டு- வண்டுகள், சண்படுச்கும் - ௩த்.திரை செய்யா 
நின்ற, அள்ளல் -சேற்றையும், தீம்புனல் -மது ரமான சலச்சை 

யுரூடைய, கழனி - வயல்களால், சூழ்- சூழப்பட்ட, நிடதகாக- 

நிடதசேசச்தை, அடைர்சாள் - சேர்ந்தாள் எ-று, (sa) 

ஈவவிதநோக்கியர்சூழ்வரஈகைகீலாவெறிக்குங் 

கொவ்வைவாய்மலர்ப்பூங்குழற்குவிமுலைமடந்தை 
தெய்வராண்மலர்த்தவிசமி தருமகளென்ன 
வெவவமில்லதோசெரிமணிச்சிவிகைநின் றிழிகஈ தாள். 

| தடியந்தி விகை விட்டு இறக்குதல்,] 

இ-ள். ஈவ்வி-மான் போன் ற, மோக்இயர் - பார்வையையு 

டைய மங்கையர், சூழ்வர- சூழ்ந்துவர, ஈகை - பற்கள், நிலா-றில 

வைப்போல, எறிக்கும் - பிரகாசெ௫ன் ற, சொஉ்வை- கோவைக் 

கனிபோன் ற, வாய் - சிவந்த வாயையும், மலர் - புட்பத்தையுடை 

ய, பூ-௮ழடூய, குழல் - கூந்தலையும், குவி- குவிந்த, முலை தன 

ங்சகளையுமுடைய, மடந்தை - தமயந் தியான வள், தெய்வம்-தெய் 

வததன்மை பொருந்திய, நாள் - அன் றலர்ந்த, மலர்த் தவிசு- 

புட்பாசன ச இினின்றும், இழி - இரங்குகன் ற, திருமகளென்ன- 

இலக்குமிபோல், எவ்வம் இல்லது - குற்றமில்லாத தாகிய, ஐா- 

ஒரு, எ0- பிரகாரிக்கின் ற, மணிச்சிவிகை சின்று-இரச்தின ச 

ண்டிகையிணின் றும், இழிந்சாள் - இறங்கினாள் எ-று. (௪௨) 

பரி திவானவனெ திர் தலும்பனியிதழ்விரிந்த 
முருகுலாஈறுந்காமரைபோன்முகமலரா 
வருகுதுண்ணிடையின் லுயிர்க்கா தலனம்பொஜற் 
திருவராண்மலர்ச்சேவடிசென்னியிற்றொழு தாள். 

[களனை த் தமயக்தி வணக்குதல்.] 

௫-ள், பரிதிவானவன் - சூரியனானவன், எதிர்தறும்- தோ 

ன் நின வளவில், பனிஇசழ் - குளிர்ச்சிபொருக்திய விதழ்சள்,விரி 

ந்த - மலர்ந்த, முருகுஉலாம் - வாசனை வீசுகன் ற, ௩று - நல்ல,சா 

மரைபோல் - தாமரையபோல, முசமல.ரா- முகமலர்ச்சிெயடைந் த, 

அருகு-சிறுத்த, நண் இடை- நுட்பமான இடையையுடைய 

தமயந்தி, இன்னுயிர் - இனியவுபிர்போன் ற, காதலன் - கணவனா 

சயெரெளனது, ௮ம்- அழகிய, பொன்-பொன்போன்் ற, திருவ-செல்
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வச்சையுடைய, நாள் - புதிய, மலர்ச் சேவடி - தாமவரைமலர்போ 

ன்ற பாசங்களை, சென்னியின் - சரசினால், தொழுசாள்-வணங் 
இனாள் எ-று. (௧௩) 

தொழு தமங்கையைச்சுடர்மணித்தடக்கையாலெடுத்துக் 

கொழு திவண்டினங்கூட்டுணுந்தெரியரூழ்மார்பி 

னுழு துவெம்முலைக்குவ்குமச்சே ற்றிடையொளிப்பத் 
தீழுவினுனவடேம்பியவின்னுயிர தளிர்த்தாள். 

[னன் சமயந்தியை யுவகையுண்டாமாறு தழுவல்.] 

ட-ள். சொழு௪ச- வணங்கு, மங்கையை - தமயந்தியை, 

சுடர்மணி - பிரகாசம்பொருக்திய, ஆபரணத்தை யுடைய, தட- 

நீண்ட, கையால் - கரங்களால், எடுத்து - எடுச்து, கொழுதி-கோ 

இ), வண்டு இனம் - வண்டுச் கூட்டங்கள், கூட்டு உணும் -கொ 

ள்ளைகொள்கின் ற, தெரியல் - மாலையானது, தாழ- தொக்கு 

ன்ற, மார்பின் -மார்பீனிடச்திலே, உழுது - உழுது, வெம் - வி 

ருப்பத்தைச்கருஇன் ற, முலை-சனங்கள், குங்குமச் சே த்றிடை- 

குங்குமச்சேற்றில், ஒளிப்ப - ஒளிக்கும்படி, தழுவினான் - ஆவிவ் 

சனஞ்செய்தாண், அவள் - ௮ந்.த.ச். சமயங் தி, ேேதம்பிய - மெவிக் ச, 

இன்னுயிர் - இனிய உயிர், தளிர்தீ தாள் - துளித்தாள் எ-று, () 

திருந்துமாமணிச்செய்குன்றுந்தெளிபுன ற்றடமும் 

விருந் துவேனிலாற்கெ திரியவிரைமலர்க்காவும் 

முருந்துவாணகைமுடிழ்முலைமடர்தையோடாடிப் 

பொருநர் தவிண்ணிடைப்போகமுண்டுவர் தனர்போன்றான். 

ள், இருந்து - திருத் சமாகய, மா - பெரிய, மணி-இரச் 

இனலக்கள் பதித்த, செய் குன்றும் - விளையரட்டு மலைகளிடத்து 

ம், தெளி -தெளிந்த, புனல் -சலத்தையுடைய, தடமும் -வா 

விகளிடத்தும், விருந்து - விருந்தாக, வேனிலான்கு- மன்மசலு 

க்கு, எதிரிய - சோன்றிய, விரை - வாசனையையுடைய, மலர்- 

புட்பல்களையுடைய, காவும் - சோலைகளிடத்தும், முருந்து - மயி 

விற னடியையொச்த, வாள் - ஒளிபொருந்திய நகை - பத்ச 

ளையும், மகிழ் - கோங்கரும்பையொக்,த, முலை - சனங்களையுமு 

டைய, மடக்தையோடு - தமயந்தியுடனே, அ௮டி-விளையாடி, பொ 

ருந்த - அமைய, விண்ணிடை - தெய்வ Carag He, போசம்- 

இன்பத்ை, உண்டு- அனுபவித்து, உவந்தனர் - மஇழ்ந்தவர்க 

ளை, போன்றான் - ஓ.ச்இருந்தான் எ-று.



௮. ரசாட்டிப் படலம், ௮௧௫ 

செய் குன்றாவது - பொன், இரத்தினம் மு சலியவற்றால் ம 

லபோலச்செய்தது. இதில் அரசமங்கையர் இவர்ந்து விளையாட. 

மங்கையர் நகையும் சனமும் ஆடவர் மனசைக் கொள்ளைகொள் 

ளலான் “முருந்து வாணசை மூ௫ிழ் மூலை மடர்ைகை யோடாடி” 

என்னார். (௧௫) 

அதிரூழ்புவி முழுவ அமாழியொன் அருட்டி 
வாழிஈல்லறம்புரிக் தருமகம்பலவாற்றிச் 

சூழிமால்வரைப்பிடருறுசுமையொழித்தாறப் 

பரழியம்புயத்துலகெலாம்பரித் தினி திருந்தான். 

இ-ள். ஆழி குழ்- சமுத்திரஞ் சூழ்ந்த, புவி முழுவதும்-பூ 
மிமுழுமையும், அழி யொன்று - ௪௧ சக்கரத்தை, உருட்டி-ஈட ச 

இ, நல் ௮றம் -௩ல்ல தருமத்தை, புரிந்து - செய்து, இரு-செய் 

தற்கரிய, பலமகம் - பல யாகங்களை, ஆற்றி - செய்து, சூழி-முக 

படாமணிக்த, மால் - பெறிய, வரை - மலையையொச்த எட்டுதஇ 

க்குயானைகளும், பிடர் - பிடரியித் ரூங்கய, உறு - மிகுந்ச, ௪ 

மை - பூமிபாரததை, யொழித்து - நீச்ச, ஆற - இளைப்பாறும்ப 

டி, பாழி - வலிபொருந்திய, ௮ம் - அழகிய, புயத்து - தோளிணி 
ட.த.தில், உலகுஎலாம் - உலக முழுதையும், பரித்து - sro, 
இனிது - இனிதாக, இருக்சான்-5ளமகாராச) ஸனிருந்தான் எ-று. 

| gif என்னுஞ் சொற்கள் இரண்டனுள் முன்னது ஆழமு 
டைத்தெனவும், மற்றையது வட்ட வடிவுடையது எனவும் சார 

ணங்கொள்க, ஆஞ்ஜையை ஆழி என்பதற்கேற்ப, செலுசத்தற் 

ரொழிலை உருட்டி என்னும் வினைகொடுச்சார், வாழி-மூன்னிலை 

யசை யென்பதன்றி, றத் சல் என்னும் பொருட்மமொம். வரை- 

ஆகுபெயர். | 

அறம் - பசு தர்மம், சிவதர்மம் என இருவகைப்படும். gasp 

நுண் முன்னையது ௮ரசற் கெயற்கையாகலின் ஈண்டுக் கூறப்பட் 

டது பின்னைய இவெதர்மம் என்ச. சிவசர்ம சாசனச்சாற் தெரித 

த்கரிய தற்பரசிவன் வெளிப்பட்டருளு மென்பது சித்தாந்தநூற் 

லுணிபு. ௮துதனை, “நல்வசவ சன்மச்சா னல்லசுவயோகச் தா- 

ஏல்லசிவஞான ச்சா னானழிய--வல்ல சனா, லாரேனு மன் புசெயி 

னங்கே சலைப்படுங்கா - ணாரேனுவ் காணா வரன்”' என்னுந் திழக் 

களிற்றுப்படியார்த் திரவேண்பாவா னறிக. ௮ச் ெசாமம்.மெ 

ல்வினை, வல்வினையென இருவகைப்படும். ௮வற்றின் விரிவெல்
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லாம் மேய்கண்டசாத்திரத்திற் பரசக்சச்சாண்க, எட்டுத்திக்த யா 
ஊகளாவன--ஐராவ,சம், புண்டரீகம், வாமனம், குமுசம், அஞ் 

சனம், புட்பதந் தம், சாருவபெளமம், சுப்பிர தபம் என்பன இவ 

றீறின் பெண் யானைகளாவன--அப்பிரமை, கபிலை, பிங்கலை, ௮ 

துபமை, தாமிரபருணி, சு தந்தி, அஞ்சனை, அஞ்சனாவதி என்ப 

வையாம். “*அருமகம்'” என் றமையால், பி.ரமயஞ்ஞம், ே தேவயஞ்ஞ 

ம்,பூ சயஞ்ஞம்,பிதிர்யஞ்ஞம், மானுடயஞ்ஞம் என்னு மிவையன் 

தி,அச்னிட்டோமம், அத தியக்கனிட்டோமம், உத்இியம், சோ 

ட£, வாசபேயம், ௮திராத்திரம், அப்தோரியாமம், அச்சனியா 

தேயம், ௮க்னிகோத் தரம், சரிசபூரணமாசம், சாதுர் மா௫ியம், 

சிரூடபசுமந்சம், அச் ரயணம், செளத் இிராமணி, அட்டகை, 

பார்வணம்,சிராத் சம், ராவணி, அக்சிரசாயணீ, சைத்திரி, ஆயு 

வயு௪, சோதஇுட்டோமம், அவ்ட்டோமம், சோமபாகம்,இராசசூய 

ம், அச்சுவ்மே சம், பிரமமேதம்,மேடயாகம் மு.சலியன வென்க.' 

இனி திருந்தான்”” எனவே அட்ட ஐசுவரியம், அட்டபோ 

கம், சதி சசந் தானம், ச துர்விச உபாயம், சட்குண சமேதம், பஞ் 

சதநஇரப் பிரவீணம், வர்க்கச் இரய விட்டம், சதுரங்க பலம், 

சபாச த்தாங்கம்,கவீச்சுர சகாயக சாத்திர கோபித பாரங்கத இர 

இபரிணிசாதியன பெற்று வாழ்ந்தான் என்பது பெறப்படும். ' () 

அ ரசாட்டுப்படலம் முற்றிற்று, 

  

படலம்-2-௮-க்௫ 

செய்யுள்-௪௧௧௪௨, 

நைடதம் முற்றிற்று, 

  

மெய்சண்டதேவன் மிளிர்கழல் வாழ்.



 





களச்சக்கரவர்த் தியின் 

முன்வீப் பிறவி, 

  

இக்காப்பியத் தலைவனாயெ ஈளச்சகெவர் சதியின் முற்பிற 

வியிதுவென்று கெளதம முனிவர் ௮வ்வரசனுகச்கே கூறியுளார். 
அது தனைப் பிருகு முனி யுரைத்த புராணப்படி மீண்டுரைப் 

பாம். களச்சக்இரவர்த்தி அதற்கு முந்திய பிரவியிலே கேளடதே 

ச .ராசஹகைத் தோன்றினான். கேளடமாவது சொடுந்தமிழ் நாட் 

டைச் சூழ்ந்திருக்கும் நாடகளி னென்று என்பது *ஒிங்களஞ் 

சோனகஞ் சாவசஞ்€னம்'' என்னுஞ் செய்யுச£ாற் ரெரின்ெறத. 

அவ்வாறு கெளடசேச.ராசனாகப் பிறந்து, பற்பல தேசங்களைத் 

தன்வயப் படுச்துமாறு கருஇப் படைகளுட னடைந்,ச பசைவர் 

வர்.து போர்செய்யச் தோற்று, காட்டி றமென்று கரக்.திருந்கான். 

அங்குச் துன்பமுற்றிருக்குங் காலத் திலே தவூரேட்டராகிய வி 

sard ¢ So மூனிவரை யடுத துப் பணிந்து பகைவரை வென்று 

ஈாடாளும் உபாயம் அருள்க என்று வேண்டாகிற்ப, கோூசன் 

மைக்சனாம் விசுவாமித் திர் அரசனை நோக்கி, பின்னைப் புதுப் 

பொருட்கும் பின்னைப் புதுப்பொருள் ௮௫ய சிவபெருமான் திரு 

ச்குமாரரான விநாயகக் சடவுளின் விரகதுட் சதர்த்இ விரதத் 

தை யதுட்டிப்பாய் என்று, ௮5 ஸி௰ல்களையெல்லா மெடுத்து 

ரைச்தார். சைவசித்தாந்த மூரைக தம் அத்துவித வியலகளைத் 

தந் திருமுகக்தள்ள து.ரிககை மடொன்றானேயுணர்ச்தும் வேழ 

முகப் பெருமான் றோன்றி ௮ருள, பகைவரைவென்று, அவெ 

லாம் பணிந்து நிரையளிக்க அசசான் டிருஈதான். வீநாயக்சதுர் 

த்தி விரத தைப் பலவாண்டு மெய்யன்புடன் அநுட்டித் தமையா 

ல் அடுத்த பிறப்பிலே கெளடசே. -சரசன், * வீரசேனமகாசா 

சன் குமாரஞகைப் பிறந்து நளன் என்னும் பெயருடனே சமயந் 

இயையும் மணந்து, முதல் வள்சன்மாா எழுவருள் ஒருவனாய் சி 

டததேயசத்தில் வாழ்ந்சனன் என்ச. தவன மந்திரி நிறைநுறை 

களைநன்கறிந்த பதுமவத்தன் எனப்படுவான். ௮வனை அங்ேசு 
முணிவருக்கு ஒப்பாகப் புபாணம் புகலாரின் ஈத. 

சஞ்சுமிழ்தடத் தவெள்வாணஎன்ம௫ழ்க்தாண்டுதோறு 

 மஞ்சனேரம்பனுள்ளமகிழ்ந்தருள்ச துர் த்திநோன்:. 
  

* இர்கைடதத்திலே நளன் மா துப்படலம் ௧௪ வது செய்யுளிற் கூறப 
பட்டபடி வீரசேனமகாராசன_து சூமாரனெனத் தெரி௫ற.து. கூர்மபுராண ததி 
லே சொல்லப்பட்ட வரலாற்,மின்படி சுமக்.துவீன் புதல்வன ஈசளனெனத் தோ 

ன்றுறெ.து. ஆங்குக் கூறப்பட்ட ஈளன் இவனல்லன் எனபாரு முளர்.



௮௨௦ நைடதம், 

தஞ்சமொன்றின்றியாற்றித்சச் துவப்பிணிவினீம்ச 

விஞ்சியயரமானந்தவெள்ளத்துளழுர்தினானே, 

சிலப்பதிகாரத்தில் நளன்சரிதம். 

ஐவசைச் சாப்பியங்களு சளொன்றாய், இளங்கோவடிகளாந் 

செய்யப்பட்டதா விளங்கும் சிலப்பதிகாரத்திலே ஈளசரிசமுஞ் 

சொல்லப்பட்டுள த. தன்மனையாங் கண்ணடியுடன் கெளந்தியெ 

ன்பாளருந்துணையாய்வரச் சங்கமிருஈ் ச கூடலம்பஇ சார்ந்ச கோ 

வலனேன்பான் :'இச்சொன்னகர் வணிகர்க்கு என்றன்மையுண 

ர் த்திவராங்காறும் இவணின் புகலாவள்; அவ்வாருயினட்கு இணி 

யோசேதமுண்டாங் கொலோ” என்று கையெடுத்துச் கூ நினான். 

அ௮வ்வாறுஸாச்ச கோவலற் பார்ச்துக் கேளந்தி என்பாள் பொரு 

ள்பெண் என்னு மிவையிற்றைப் புணர்தல் பிரிசலால் வருந்துன் 

பச்சடலிலமு௩ இச் சரைாகாணப்படாத இடும்பை யெய் இனர் ரின் 

னள விஜோல்லர். முன்னும் எண்ணிறக்தோர் பலருளர் அவருட் 

டேவரிற் சிறநங்சோ ஜொருவனையும், மக்களுட் சிறந்தோ ஜேரவ 

னையும் எடுச் துச் சாட்டெவமென்று ஈளசரிதம் உரைச்தாள். மச்ச 

ஞட் சிறநங்சோன் ௩ளஎனென்பத இசனாற் றெரிகின்றது. அது 

வருமா து:-- 

. பதினுன்காலது ஊர்காண்காதை (௫0-௫௭) 

வல்லா டாயச்து மண்ணா இழந்து 

மெல்லிய றன்னுடன் வெங்கா னடைநக்சோன் 

காதலிற் பிரிநங்சோ னல்வன் காதலி 

தீதொடு ப€உஞ் சிறுமைய எல்ல 

ளடவிக் கானக் தாயிழை சன்னை 

யிடையிருள் யாமத் இட்டு நீக்யெது 
வல்வினை யன்றோ மடக்சை,சன் பிழையெனச் 

சொல்லது முண்டேற் சொல்லா யோரீ.” 

(இசன்பொருள்.) ஈளன் மான் முன் புட்கரனோடு பொருச 

சூதின் ஆயச்சான் மண்ணையும் அ.ரசாட்சியையு மிழந்து சன் ம 

னைவியோடு வெய்ய கானகச்தே சென்றடைக்சவன் பிறிசொரு 

பொருண்மேற்சென்ற காதலான் அவளைப் பிரிந்தா னல்லன்; 

அவளும் வீறின்மையோடு பொருர்தப்பட்டசனாற் சிறுமை யுறு 

வாளு மல்லள்; அகவும் அடவியாகிய காட்டகத்து அரையிருள் . 

யாமத்தே யவளை யுறக்டை நீத்து நீக்யெது முன்செய்த தீவி 

னையன் றி அம்மடந்சை பிழையான் என்று சொல்லுதற்கு வேறு



களச்சக்ிரவர்த்தியின் முன்னைப்பிறவி. ௮௨௧ 

காரண மூண்டாயின் (சாஉலனே!) நீ சொல் என்றாள் (செக் 

தி) என்௧. 

நலலாப்பிள்ளை பாசதத்தில் நளசரிதம். 

தருமன் முதலிய ஐவரும் சூசாடிச் தம் ஈகர் arena, Os 

னை மு சலியவர்றை யெல்லாக் சோற்று, திரெளபதியுடன் கசாமி 

யவனம் புச்சமர்க்ச சாலக்சே, வியாசமூனிவனார் ஆங்குப்போக்து 

நீதிகள் கூறிச் சேற்றிஞர். ௮தபோது உ இிட்டிரர் முனிவரை 

வணங்கி, எம்மைப்போன் முூன்னஞ் ரூதாடிப் பூமியைச்சோற் 

ஐச் சானசமடைந்சா ர௬ுளரோவென, வியாதஞனார் corer sss 

சைக் கூறினர். 

அதனைச் சமிழிற் செய்தாறாள் ஈல்லாப்பிள்ளை அவர்கள் 

நளன்கதையுரைத்த ச்நக்கம் என்று ஒருசருக்கமிட்டு, நூற்ற 

bugs மூன்று செய்யுட்களால் ரைடசச்சைச் சுருக்கமாக அழ 

குறப் பாடியுள்ளார். ௮சனை நலலாப்பிர்ளே பாதத்திற் காண்க. 

வில்லிபுத்தூர் பாரதத்தில் நளசரிதம். 

குசச்கடவுளின் நிருவருள் பெற்று விளங்யெ ஸ்ரீமத் ௮ 

ணூரிராச சுவாமிகளுடன் வாஇட்?, அவராற் பாடியருளப்பெற் 

ற தந்நர் அந்தாதிகத்து உரையுலரகஈஈ வாற்றவின்றிச் சோல்வித் 

கானமடைந்து, சவதூடணையாற் கண்களிழக்த விலலிபுத்தூரர், 

அ5த அபராச நீச்கற்காகப் பாடிய பாரதத்திலே, 

அர்ச்சுணன் றவநிலைச் ரநக்கம் ௨௪-சேய்ஙுவில், 

கூறியது வருமாறு:-- 

நீலிரோ யல்லிர் முன்னா ணில௰மூழு சாண்ட நேமி 

நாவிரி £ர்ச்தி யாள னளனெனு நாம.வேக்சன் 

காவிரி யென்ன ச் தப்பாக் கருணையான் சூதஇிற் ரோற்றுச் 

திவிரி கானஞ் சென்ற காதைநஞ் செவிப்ப டாதோ. 

கடாமணிந்கண்டு. 

மிச்கசெம் பியனே காறி விராடனே கிருதி தானு5 

தக்கது துமாரி சானுஞ் சகரனு ஈனும் தாமுன், 

பிங்கல நீகண்டூ. 

சகரன் காரி நளன் pe gurl 

சிரு. செம்பியன் விராடன் றலைவள்ளல்,



a2. NEL FD, 

நடாவேண்பா. 

வெண்பாவிற் புகழேந்தி ப.ரணிக்சோ சயங்கொண் டான்”! 

என்னுஞ் செய்யுட்படி வெண்டாப் பாடுதலில் வல்ல புகழேர்திப்' 

புலவரால், முரணை நகரச் சந்திரன் சுவர்க்க என்னும் அரசனது 

விருப்பின்படி வெண்பா யாப்பினாலே ௩ளசரிம் முழுதும்பாடப் 

பட்டெ.த. புலவர்க ளெவரும் போற்றிக் கொண்டாடுவது, ஒட் 

டச்கூத்தர், அதனை யரங்கேற்றுங் காலத்தில் ஆட்சேபிசத் தவத் 

றிற் கெல்லாம் செவ்வனளிறை தெளிச்சார் என்று தெரிறெத. 

_ ஈளச்சக்கிரவர்த்தியினது வீரம், கொடை, ஈ௩ற்குணம், அழகு, 

கல்வி, யறிவு, சத்தியம், நிறை, கடைப்பிடி, போர், வென்றி, ௮ 

ன்பு, அருள், வெபச்தி யாதியன தெளிவாகவிஎக்கப்பட்டுள்ளன. 

நைடத வுள்ளுறை போநள். 

இருதுபன்னன் சான்றி மரத்தைப் பார்த்து ௮சன்கண் 

இலை இவ்வளவு, பூ, காய்கள் இவ்வளவு என்றும், ௮,௪.ற்கு ௮க்ஷ் 

வித்சையெனப் பெயா்என்றும் உரைத்த தளுல், முற்காலத்துள் 

௭ எம்மனோர் யாவரும் கணக்கஇல் வல்லவர் என்று புலப்படு 

இன்ற து. 

நளன் சாரதியாயிருந்து இருதுபன்னன் ஹேரைச் செலுச் 

தாரிற்புழி, அவனு த சரீயம் வீழ்தலும், அதனை எடுத்துச் கொ 

டிக்கஎன்னுமுன்னமே ௨௪-காதம் (அதாவது ௨௪௦ மைல்) தாரம் 

சென்றது என் றமையால், பூர்விகர் குதிரைகளின் மனசக்கருச் 

தறிந்து செலுத்துவதில் வல்லமை யுடையர் என்பதும், புகை 

வண்டி, தந்தி, முதலியவற்றின் வேசத்மைப் பார்க்இனும் மிக்க 

வேசமாகக் குதிரை செலுத்து மியல்பினர் என்பதும் அறியச் 

கடக்னெறது. 

களன் நீரும் நெருப்பு மின்றிச் சோறு சமைச்தான்எனவே, 

அவ்வியப்புச் சொழில் பரசகண்டதச்தஇின ரிடச்துச் காணப்பட் 

Loser g Gs ff » gi. 

அ௮ன்னச்சைச் தூதுவிட்ட படலம் ட - வது செய்யுளால் 

மழைபெய்தற்குக் காரணம் சூரியெரணம் என்னு முண்மை வெ 

ளிப்படுகறது. ர 

சந்திரோபாலம்பனப் படலத்தில் ௨௦-வது செய்யுளால். 

சகோரப் பறவை யானது நஞ்சைக் கண்ட அளவிலே தன் சுண். 

கள் சிவந்து காட்டும் என்று சாமக் சசம் என்னும் பொருஹூல் 

கூறியபடி சொல்லப்பட்ட து.



தமய*ுறி வமிச வரலாறு, ௮2/௨௩. 

ஈளன் ஒர் மந்திச்சை யுச்சரித்து? சன்னுருவை மழைத் 

துச்கொண்டு சமயஈதியின் அரண்மனை புக்கான் என்பதனால், 

பற்பலர் இருக்கு மிடததும், எண்ணிலார்காவல்புரியுமிட த தினும் 

சென்றுசாப எண்ணியதைக் கொண்டுவருவார் இந்துச்களாகக் 

காணப்படுகின் றனர். இசனை மாலிசாஞ்சன விச்சையென்ப. 

இந்திரன் மு. சலாய சேவர்கள் ஈளனுருவைக்கண்டு வெள்இ 
யும், சமயக் தியி னுருவங்கண்டு சக சமாசசை வெறுத்து இவளை 

வெஃகியும், நின்றார் என்நசனாற் சுவர்க்கத்தைப் பார்த்கிலும் 

இம்மண் ணுலகு போகத்தின் மேம்பட்டதென பது பெறப்படும். 

கற்பினை யுடையாரைச் இதீண்டரினைப்பாரும் அழிவர் என் 

பது, தமயந்தியை வனத்திலே தீண்டியிறத வேடன் நிலைமை 

யால் நன்குவிளங்கும். இவ்வாறே யாககாங்குச் சறப்புப்பொருள் 

பலகாணப்படும், 

தமயந்தி வமிச வரலாறு. 

  

தமயந் தியின் ரூய்தந்ைையாகளின் பெயர்கள் கூறியதன் றி, 

இந்நூல் வேறொன்றும் அவர்களைப் பற்றிக் கூறிற்றிலது. ஆக 

லின் தமயந்தி வமிசத்தை யறிந்தவரையி லீண்டுக் கூறுதும். 

தமயந்தியின் வமிசச்து அரசர்கள் வழிவழி பிருந்து அரசாண்ட 

சொன்னகரம் கரநடதேயத் துள்ள பானுமாநகரமே யாகும். 

அ௩கர.சீதில் அரசாணடிரூஈசான் வலலவன் என்று மாநீரபன். 

அவன் மனையாள் பயர் கடலை யாகும். அவ்விருவருங் கூடிவா 

முங்காலத்தில் ஒராண்குழந்சை குருடு, செவி9, ஊமை என்னு 

மிவையுற்றுச் சேகமெங்கும் புண்கள்செறிரது, குறளன் (இரண் 

டடி யுயரமுடையவன்) ஆகிச் தோன்றிற்று. தட்தையாம் வல் 

லவராசன் அவை நீங்கும் வண்ணம் தவம, தரனம என்னும் 

இவையிற்றைப் பலப்பல செய்தும் வல்ல மருச் துவர்க்கூவி மருந் 

துகொடுப்பித்தும் அவையகலப்பெராமையாற் பெருந்துன்புற்று, 

மனைவியையுங் குழந்தையையும் காட்டிற்குப் போககினான். தக் 

கன் என்னுங் குழந்தையுடன் காட்டிற்சென்று வருந்திய கமலை 

யென்பாள், ௮வ்வருஞ் சுரங்கடந்து குண்டினபுர FSO SUL Ey 

அவ்வூர் விகாயகராலயத் இன் ஓர்பால் வரித்து ஐயமேற்று மகவக 

கூட்டி வளர்த் துவந்தாள். ஒருகாள்விமாயகக்கடவுளின் ஈல்லருள், 

பெத்த ழற்கல ழனிவனுர் ௮வன் போசர, அவரது மேனிச் சுக$் 

த்ச் காற்றுச் சச்சனென்னுங் குழந்தைமீது பட்டமையால் ௮௫



௮௨௪ கைடதம், 

கோய் மு.தலியன நீங்கப்பெற்று மன்மதனோவென் ஈயிர்ச்சத் 

நீக்க ௮ழகயெ வடிவங் கொண்டான். அதுகண்டு ஈன் றபொழு 

,தினுல் பெரிதுவக்.ச சாய் ழற்கல ழனிவனுரை வணங்க, அவர் 

கணேச அஷ்டாக்ஷ£ர மந்திரத்தை யுபசே௫ிச்க, தக்கன் அம்மக் 

அரங் கொண்டு உபாடித்து விநாயகப் பெருமான் நிருவருள்பெற் 

௮, ௮ரஈரெல்லார் தொழச் தண்டின புரத்தையே இராசதானி 

யாக்கொண்டு அரசாளுவானாயினான். அதுமுதல் விசர்ப்பசேச 

மே அரச ரிருக்கும் சேசமாயிற்று, குண்டினபுரத்சைச் கேளண் 

டின்னிய நகர் என்றுங் கூறுவர். தந் சையாகய வலலவராகனும் 

புத்திரனாக சக்கன் அரசரேறா யாள்வசறிந்து கரு௩டதேசத் 

சை விடுத்து விசர்ப்பதேயத்துச் குண்டின புரத்ைையே யடைந் 

து வாழ்ந் திருக்கான். தச்சன் என்பான் வீரசேனராசன் புச் இரி 

யை மணந்து பிரகற்பானு என்பவனைப் பெற்றான். 

பிரகற்பானு என்னும் அரசன் கட்சரசன் என்பவனைப் பெற் 

ரான், அவன் சுபாலன் என்னும் மகாராசனை மீன்றான். அவன் 

றவைப்பேராக ஏதாகான் என்னுங் குமாரன் ரோன்றினன். அவன் 

மகன் வபுத்தீரத்நன். அவன் மைந்தன் [சித்திர சேனன். அச்சித் 

இரசேன மகாராசன் றவப்புதல்வன் வீமராசன் எனப்படுவான். 

அரசர்களை யெல்லாம் அடக்கியாண்ட வீமமன்னவன், கதர்மன் 

என்றும் அரசனது புசல்வியராகய சாருகாசினி, சேதிமன்னன் 

ராய் என்னு மிருவருட் சாருகாசிணி யென்பாளை விவாகம் செய் 

சனன், பற்கள் தோன்றாசுபடி புன்னகைசெய்வதால் அவட்குச் 

சநகாசினி: யேன்னும் பேயர் கூறுவர், அது, 

வீ. ரவேன் மன்னவன் விழையுங் கற்பினாண் 

மூரரோற் ருவகை முறுவல் செய்தலாற் 

சாருகாசினி யெனச் சாற்று காமத்தா 

ளோருமா'ஈலமெலாக் திரண்ட வுள்ள த்தாள். 

என்னும் பார்க்கவ புராணச் செய்யுளா னுணர்ச, 

சணேசப்பெருமானுக்கு வழிலி யடியவராயிருச்சன் ஐ வீம 

னுஃ% சாருகாசினி யேன்பாளுல் புத்திர ரில்லையென்று வருந்திச் 

தவஞ்செய்வான் காட்டினை யடைந்தார். அங்குச் கேளசிக peat 

வரைக் சண்டு வணங்இப் புத் தாப்பேற்றிற்கு உபாயங்கேட்டார். 

சாதிமன்னன். மகனாகிய விகுவாமீத்திரனர் கணேச ஏகாக்கா மந் 

இய ச்சை யுபசே.சிச்தனர்.. ௮.சனைக் கொண்டு உபாடத்து விமா 
யசச்சடவுள் .திருவருளாற் பொன்னி முடைய மேனிட் os As



தமயர்தி வமிச வரலாறு, ல௨டு 

னைப் பெற்றனர். அதனால் அப்புத்திரனுக்கு உநக்தமாங்கதன் 

என்னும் பெயரிடப்பட்டது. அதனை, 

திரு£கலொசவன் செய்வனசெய்தபின் 

றருக்இலாரணர் சம்மைவினாப்பெய 

ருருக்குமாங்கச் சொளிர்தருமைக் சனுக் 

குருக்குமாங்கச னென்றுரைத்தானரோ. 

என்னுஞ் செய்யுளாற் றெரிக. அவ்வுருச்குமாங்கசன் ௮௪ 

சாளுங் காலத்தி லோர்நாள் கானகம் சென்று வேட்டையாடிக் 

கவி என்னு முனிவர் இருக்கும் சாட்டசஞ்சார்க்கு, அவர் மனை 

வியை நீர் வேட்கைபோக்குவான் றண்ணீர்கேட்டான். அசனைக் 

கொண்டுவந்து கொ0ச்ச கவிழனி மனையாளாம் ழதுந்தை, இவன 

அழகுசண்டு மோடுச்து அணைவான் வேண்ட மழதச்சானென்ப. 

அவள்சபிச சமையால் வெண்குட்ட சோய்கொண்டு, ௮தனைவிகா 

யசவழிபாட்டால் நீக்சி4 கொண்டான் என்பத. பின்னர் “விம 

sy சாருகாரினியும் யோடித்து “மனைக்கு விளக்க மடவார்? 

என் தழதுமோமிப்ப_ி,குலவிரு த் தியர்இல்லச்திர்குவிள க்கமும் 

உண்டாமாறும், ஏகசக்சரொதிபதியை மருககைப் பெறுமாறும், 

பெண்ணரசாகிச் தேவர்களும் வெஃகுங கட்டழகுடைய நங்கை 

யைப் பெறுவலென்று சமனமுணிவமையடிச்து அவர் உபாயச் 

தாற் றமயக்தியைப் பெற்றனர். அவள் சக்இரவர் ச் இயாம் களனை 

மணந்து இந்திரசேனன் என்னுங் குமாரனையும், நளாயினி என் 

னும் பு.த்திரியையும் பெற்றனள். சுமயந்தியின் : உயிர் சோழி 

கேசினி என்னும் பெயராள். தமயந்தியின் ரயாயெ சாருகாசனி 
யின் சகோதரி சேதியரசன்றய் என்பாள். சுவாத என்னும் 

பு சல்வனையும், சுநந்தை யென்னும் புகல்வியையும் அவள் பெற் 

றனள் எனச் தெரிகின் ரது. இதுவே சமயந்தி வமிச வரலாற் 

நிற் றெரிர் சதாகும். 

தமயந்தி வமிச வரலாறு 

முற்றிற்று. 

மகாமகோபாத்யாய, டாக்டா் 
®.. Cau, சாமிநாதையர் நூல் நிலையம் 

அடையாறு, சேன்னை..20.
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இவமயம். 
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சாரிகையுளமு 45 (குனிசிலை 124 

கார்க்கும்வெண் 21/1 குன். றிடைப் 070 

கார்த் இரண் 580 கூ 

காலமென்னு 299) கூந்சன்மா 737 

காவிலன்புடை 0191 கூறுமஙகசை 270 

சானமரலங 507 கூற்றமென்ன 851 

கானமர்கரி 422 க. ற்றினாவெ 488 

கான்படு பட் |கூற்றுழற்கு 710 
சான்பயின் 020 கூற்றுறழ சடங்க 633 

கான்ருருயி 743 | கூற்றெொனக்கனஸி 72 
கி கூற்மிறனக்கொ 451 

செளிடொருகி 644 | கூ த்றெனவுர 981 

த ._ 1கூற்றொமிஙகொ ௦04 

குடங்கையனை 247 | கூனிருமபினிற் 39 

குடங்கையி 545 கூன பயில் 450, 

குடவளைக்குல 52) கூன் பிறைக் ௦60 

ருடவளையினங் 150 கே 

ஞகூடவளையினமணி 182 | கேட்டவளவி 749 

குடைந்துவ 403) கேட்டவாகு 785 

து. லைமொழிமீ 811 கேழ்செர் 177



  

  

  

பாட்டுமுதற்குறிப்பகரா இ. ௯ 

பாட்டு, பக்கம். | பாட்டு. பக்கம். 

கை | கோவடுகுரு இ 094 
கைப்படுசிறை 1801) கோறல்செய்தா 139 
கைம்மாறு 2௦௦ 1 கோற்றொடிசெ 712 

Gar கோற்றொடிக | 408 
கொங்கவி 505 கேள 
கொங்கற்பொ 8201) கெளவைக்கட 208 

கொங்குண் 808 
கொங்குவாய் 794 சகரர்கொட்ட 230 
Gara ama cp 201 sg ewer 338 
கொங்குவிரியு 912 சந்தநறு 70 
கொடிகளுங் 659 சா 
கொடியன 48 |சா சலொழி 758 
கொடுங்குணி 5/2) சாந்தணிந்தோ 658 
கொட்புறவுல 107] சாந்தமூழ்கி 78 
கொந்தார் 402 | சாந்சமூ-முலை 014 
கொய்றுணர் 40 | சாந்தமூஃபுய 020 
சகொய்யுளைக்கவினப் ௦/3 சாந் சமென் மூலை ன (94 
கொய்யுளைக்கள்னமா 440) சாமரையிர 707 

கொய்யுளைப்பரி 109 சி 

கொய்யுளைப்புர 904 இதா றிநெடுக்க ௮௧0 
கொய்யுளைவய ௦9) சில தஇியொபாப்பிய — 715 

கொலைச்சட ௦05  சிலேகருழைதி ௦7.. 
Gan é Fler 096 | சிலைபொரு இணி 604 
கொல்லும்கொலு 2௦1 சலையுயிர்சது 598 
கொல்லுலை-யிங் 046  தில்லரிச் திலம்பு 474 

கொல்லுளைவேற் 01 | சில்லரிநெடு 740 
கொள்ளைகொ ௦609) | சில்லியர் சடந்சே 595 
கொள்ளைவண் டி.மிருங் 588 | தில்வியந் சடந்சோர் 792 
கொள்ளைவண்டினவ் 775 | Peo mw et enw 10% 
கொன்செய் 9 (சறையொளிர் 138 
கொன்னவில் ௦/9) சறைவண்டு 200 
கொன்னுனை 723 | @ pu gre 442 

கோ சிற்றிடை 085 
கோங்களெ 119 

கோடும் Dus 100) 2ையொரு 319 
கோட்புவிப் 601| 2ல௩ற்றரு 700 
கோணைகச்களிற் 208 | சற்றமிகுங் 605 
கோதினான் 628 Gi 
சகோதைமார் 080) சுடரும்வடவை 308 
கோத்தமே 677 | சுடரும்வெண் 836 
சகோல்காண் 080 சுடர்கான்றெ 306
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பாட்டுமுதற்குறிப்பகரா தி. 

பாட்டு, பக்கம். | பாட்டு, பக்கம். 

சுடர்செய் 104 'சேயுயர்வி 454 
சுடர்விடு 051: சேவடிதொ 526 
FO HG YS HS 240। சேற்றிதழ் 900 ' 
சுணங்குபூ,த்தொரு 170 சோ 

சுண்ணமென் 065 | சொல்லருமி 391 
சுருதிநாற்றுரை 754) சொல்லலுங் 091 
சுரும்பிமிர் 993) சொல்லியவ 699 
சுலவுற்றெதிர் 102 Gen 
சுழிசொள்வாம் 110। சோலைவாயி 189 
சுழிச்தகூடல் 20௦ ஜா 
சுற்றல் 085 | ஞாலத் திரு 745 

ச 
சூழிருஞ்ச 569 | சடங்கணீர் ் 79 
சூழ்சுடர் ௦62 | தடங்கொடா 65 
சூத்வளியுடன் 185 | சடங்கொள் 241 
குழ்வினை 702] தண ச்சலெ 283 

Ge தணந்தவெந்தி 790 
செஞ்சுடர் 159 | தணிவருந்து 470 
செப்புநேர் 202 | சண்டாள O44 
செம்மையி 004 | சண்டவில் 713 

eu 7 gy 198 | சண்ணங்கதிர் 922 
செயிர்ட்பின் 267 | சண்ணந்தா 623 
செய்தொழில் 160) சண்ணரறாக்கொ 114 
செய்யப்பட்ட 19/1 சண்ணருத்து 6 100 
செய்யகண் 208) தண்ணறுகந் 134 
செய்யகமல 500) சசைமலர்த் 455 
செய்யவெங்் 26௦ | தமச வேலை 806 
செய்யதா. 807 ச.ரங்கவாரி 768 
Qe wins gy 106) சருவினறுக்கொழுகனை 221 

செருச்கள ச் 140| சருவின றுங்கொழு 220 
செருவின்மா ௨94 | சருவுமணியு 807 
செல்லும்வெ 741 | சமுவியதா 714 
செழுங்கடை 575 | sen Glen mus 221 
செழுமணிப் 205 | தழைவிரி 27 

- செறிந்தவாழ் 987 | சளர்வொடுமெ 104 
சென்னிசாழ். 627 | சளரிடை 5385" 

சே ப SOT HL) COT 185 | 

சேட்டிளம் 458 | சனியுருத்தால் 507 
சேணுபர் 472 தா 
சேயரிந் தி ௦20 | தாதளைக்தி 87 
Cau) spa 131 தாதுகமமழு 255



  

  

  

பாட்டுமுதற்ருறிப்பகரா தி கக 

பாட்டு, பக்கம், | பாட்டு, பச்சம். 

தாதொடெெறவு 401 
தாமரைப் 042 தா தியயேசகக்சகண்ட 403 
சாமரைமுச ௦) தாம்புடைச்சர ௦08 

சாயினுமருள் புரி 717) தூயதிங்கள்வெண் 974 

தார்புலரா 612) தூவியஞ்சிறை : 129 

தார்வாய்மூர 324 தே 

STUNG CE 5041 சதெண்டிரை-மீன் 537 

தாழுமவண்டி 2041செண்டிரை-யேழு 588 

தாழ்கினைபூ 012  செண்பனிக்கடர் 201 

சாழ்தடக் 703 (செய்வத தாமரை 109 

சாள தாமரை 543 | தெரியல்கும்குவ 501 
சான் நிமாமரந 788 செரிவையெ ன்று 383 

sot சபூம்பள் ளி 743 

இங்கட்கலை 211 தெளியுமின்னமி 642 
இங்கட்புலி 807 9,சள்ளாரமுதத் 204 
திங்களுஈல் 60 செள்ளாசெண்டி 689 

இங்கள்வெண் 641 செறுஞ்சினர் தலை 600 
திங்கள் வேந்து 293 தே 
இருகுவெஞ்செ 721 | சேங்கமழ் 101 
இருத், சகுசெவி 879 | சேங்கமழ்மலர் 128 
இருத் தயிலார 647 தேடினர்புகு 722 
Hon 6 pour 641 சேண்டியெங்க 772 
இருக் சார்மெளவி 258 செர்நடவுகம்பலை 363 
இருக் துமாமணி 814 | சேவர்கண்டு சலா 537 

'இருவனார்.தங் 0701 சேத்ராசொளி 243 
Bons sar gy 400 | தேற்றுவார்சிலர் 884 
இரைசெய்கரிய 322 Car 

இரைமெடுங்கடல் 2001 சொடர்ந்சாள்கலுழ் 198 
தொண்டைவா 523 

லி சொழய்யின் மூலை 805 

துஞ்சாசயர்வொடு 464 தொலைவறுபல 128 
துணங்கையிட்ட 500 | சொல்குலமரபிர் 518 
HINT F FT IM 9151) கொழு தமங்கை 614 
துணிபட்டொழி 753 தோ 

துதைநாண்மலர் | 466 சோட்டலாமாலை 453 

தருவுமொத்த 770 |கதோட்டுமென்மலர் 985 

துலங்குவெண்ம 209 (சோளாமணி 216 
துளங்குதெண் 621( சோற்தகன்பெ 086 
துளிதாங்யெ 204 ந | 

ger geen sO s 8 607 | sation s sa 688 
துன்னிருங்கூக் 685 snc sigs s 556
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பாட்டு, பக்கம். | பாட்டு, பக்கம், 

ஈஞ்சினிற்கொடி 699 | ரீமொாவனா 74 
ஈஞ்சுமிழ்வேலி 12/|நீனிறத சங்க 400 
நணணருங்கான 139 | deol ogp@C er 159 
நண்ணார்தொழுவே 400 

நமதுசெஙக ர 607 | நழைநொடி 542 
நலனுறுகுமரர் 0 நே 

நல்விகோகஇயர் R13 On cre Quel 744 

BAACETES Ss 165 One, FUL OM 152 

களிர்ம நி. சவழு 47/51 மடிபகொளிடை 409 
ஈள்ளிருக்குறும் 203 கெயகதோரி 747 
நள் விருட்போது 742 Gs 
நரைகொப்புளி 38235 கேமிரா ம சநெ 022 

நன்சமைஈ௩தசா 207 வோலார்யோ 744, 

BE CT VEST ௦50 நை 
நா கையுஙண்மரு 277 

நாளெவரிவண்டு 132 | மையுமமன் 520 
நாட்டமூன்று 783 தோ 
நாணமீதாரரின் 4]1“1ொறில்பரிதத 587 

நாமவேலவல 200 | நொறில்வயப்ப 785 

நாவிமென் குழ Bee) ப 
நாளைகன்மண 7941 பகட்டிள முலை 544 
நாள்விழவயாக த 054| பகைச்கடல்சு 635 

பஇியெட்டிலை 128 
நிடகர்கோ 801 படவரவல்குலா 683 
நிரைச்சண்டாள 310 படவரவல்கு.ற் 410) 
சிலவுபொழிதனி 29) படைப்புிவே 160 
நில்வுவெண்க இர் 72]பட்டகாரிர௫ட் 286 
நிலவுவெண்கவி 650 | பணக்காழரவு ௦08 
நிலவுவெண்மு த 14/1 பணந்தாழல்கு 310 
நிழலுமிழ்ந்து O94 | பணிசலைக்கொடு 811 
நிழலுமிழ்வயி 703 ' பணிமுடிச்டெந் 499 
நிழலொடுகருவி 1/0) பண்ணமைகலின 439 
நிழல்சுளிகளிக 005  பண்ணமை-மா 0௦0 
கிறங்ளெர்வயி 105 | பண்ணமைகூந் 379 
ரிறங்கெர்-ப்பூ 59௦ (பண்ணமைக௫்ச தஞ் 270 
கின் சீருருவு 240 | பண்ணமையிணிய 530 
'கின்றமன்ன 804| பண்ணமை இவ 652 

பண்ணைவாய்ச தவ 38 
நீங்கரியகூல 66 | பதுமமலாமெல்ல 314 
நீங்கருங்கவச 577 | Got t_werdtl 76 
கீடியதுயில்சிறி 748 | பந்தொகெழங்கும் 516
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பாட்டுமுதற்குறிப்பகரா தி. Sm. 

பாட்டு, பக்கம். | பாட்டு, பக்கம். 

பரி.திவடிவாள் 004]புரிகுழல்பு 513 
பரு தஇிவானவ 814 |புரிவடஞ்சும 536 
பருந் துங்கழுகும் 242 புருவவிர்கோ 640 

பளிகச்கறைபுகுந் சன் 0“) புலச்சலு 602 
பளிச்குமேனிலத் 00 புலவிநீக்கப் 72 

பளிங்கிற்றன்னி 218 | புலவியிற்று 639 
பறவைகள்குடம் 725 (புலவு ச ிரைரூ Bad 
பற்றியகாமத்தியாற் 424 | புலவுகாறும் 247 

பணிமைச்சடலீர் 402  புலவுகா தவெஞ் 250 
பன்மணிவரன் 071 புல்லலுமூம் 640 

பன்மலர் ஈர. வி 31 புல்லுலிட்டஞ் 142 
பன்னகஞ்சுமர் 105 புளினக்கட 195 

பா புள்ளினமிரி 151 
பாசுடுலெஃ்இிறற் ௦00 புற்றாகுமாவ 210 
பாடுலையிடையி 110) புனிர்றிளம் 618 
பாசிழைபரந்ச 404 | புனாமென்சொ 313 
பாட்டளி தைத 40.11 புனை மேசலைம் 195 
பாட்டுவரிச்சு 1 224 1புனை இல் 732 

பாணிகாவண் 203 
பாந்சண்மேற் 504 பூகமடல்6றி 358 

une Care Bas 631 | பூங்கரும்பு 42 
பாம்பினைப்பட த் 693 | பூங்கழைக்குமர 115 
பாயிருட்பிழம்பு 030 | பூங்கீழைகுழைக் 173 
பாயிருண் மேயும் 51௦ | பூசல்வண்டார் 669 
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