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a. 

பதிப்புரை 

அகத்தே நிகழும் இன்பம் (அகப்பொருள்' எனப்படும். அகப் 

பொருள் நூல்கள். தமிழிற் பல உள்ளன. அஆயினும, *அகம்” 

என்றே பெய்ரமைந்த பழைய இலக்கியநூல் இப்போது ஓன்றே 

உள்ளது. அதுதான் அகநானூறு' என்பது. 

கடைச்சங்க காலத்தின் எட்டுத்தொகை நூல்களுள் அககானூ 

நும் ஒன்று, நானூறு அகவற் பாட்டுக்களால் ஆனது? புலவர் பல 

ரால் இயற்றப்பட்டு, மதுரை உப்பூரிகுடிஒுழான் மகனார் உருத்திர 

சன்மரால் தொகுக்கப்பட்டது. 

அகரானூறு மூன்று பகுதிகளாக உள்ளது. முதல் நூற்றிருபது 

பாட்டுக்கள் (களிற்றியானை நிரை' எனப்படும். அடுத்த நாற்றெண் 

ப.து பாட்டுக்கள் (மணிமிடை பவளம்' எனப்படும். கடைச் நூறு 

பாட்டுக்கள் 'நித்திலக் கோவை' எனப்படும். 

இந் நூலுக்குப் பழைய உரை ஒன்று உண்டு. அது, முதல் 

ஆரவாட்டுகட்கு மட்டும் குறிப்புரையாக இருக்கின்றது. அடுத்து 

௪௦-பாட்டுகட்கு அகநானூற்றின் முதற் பதிப்பாசிரியரான 

* திரு. வே. இராசகோபாலாசரரியரர் உரை எழுதியிருக்கின்றார். ஆத 
“லால் நூல் முழுமைக்கும் ஒரே வகையாகத் தெள்ளிய உரை 

யொன்று எழுதி வெளிவரவேண்டிய இன்றியமையாமை இக் 

நாலுக்கு நெடுங்காலமாக இருந்துவந்தது. 

அக் குறையினை நீக்கும்பொருட்டு, இப்போது தஞ்சை நாவலர் 
திரு. ந. மூ. வேங்கடசாமி நாட்டாரவர்களும், கரக்தைக் கவியரசு 
ரர. வேங்கடாசலம் பிள்ளையவர்களும் ?சர்ந்து இந்நூல் முழுமைக் 

கும் முயன்று உரையெழுதி யுதவினர். 

,* ௪: செய்யுட்களைப் பதம் பிரித்து, முதலில் தெளிவாகத் தலைப்புக் 

கொடுத்துப், பீன்பு பொருள் செல்லும் நெறிக்கு ஏற்ப முறைப் 

. படுத்திப் பதவுரை கண்டு, அதன்மேல் முடிபும் விளக்கீவுரையும் 

எழு, உள்ளுறை புலப்படுத்தி, மேற்கோள் இடங்களை விளக்கி, 

உரிய அடிக் குறிப்புக்களுடன் இவ்வுரை தெளிந்து செல்கின்றது. 

முதற்கண் * களிற்றியானை நிரை' என்னும் முதற்பகுதி ஒரு 

தனிப் புத்தகமாக வெளியிடப்பெற்றது. பின்பு, இரண்டாம் 

பகுதியா௫ய ' மணீமிடை பவளமும் ' ஒரு தனிப் புத்தகமாக வெளி 

வந்தது. இப்போது இறுதிப் பகுதியாகிய * நித்திலக் கோவை யும் 

தனியாக வெளிவருன்றது. ஒவ்வொன்றன் இறுதியிலும் பாட்டு 

மூதற் குறிப்பும், ஆசிரியர் பெயர் வரிசையும் கொடுக்கப்பட் டிருக் 

இன்றன. அண்மையில், அகநானூறு முழுப் புத்தகமாக வெளி 

வரும்போது நூல் வரலாறு, உரை வரலாறு, அரும் பொருட் 

குறிப்பு மூதலிய பிற குறிப்புக்களும் சேர்க்கப்பெறும். 

மு. காசிவிசுவநாதன்,
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301. பாலை 

[பிரிவிடை வேறுபட்ட தலைமகள் வற்புறுத்தும் தோழிக்குச் சொல்வியது.] 
வறனுறு செய்யின் ary agen 
படர்மிகப் பிரிந்தோர் உள்ளுபு நினைதல் 
சிறுநனி யான்றிகம் என்றி நோழி 
ஃல்குநர் PIPSDL கூலிச் Novy 
ஓடிவை யின்றி ஓம்பா நண்டு 
கீர்வாழ் முநலை ஆவித் நன்ன 
ஆரை வேய்ந்த அறைவாய்ச் சகடத்நு 
ஊரிஃ தென்னா ஷூறில் வாழ்க்கைச் 
சுரமுதல் வருத்தம் மரமுதல் வீட்டிப் 
பாடின் றெண்கிணை கறங்கக் காண்வரக் 
குவியிண ரெருக்கின் ததர்பூங் கண்ணி 
ஆடுஉர் சென்னி நகைப்ப மகடு௨ 
முளரித் தீயின் முழங்கமுல் விளக்கத்துக் 
களரி யாவிரைக் கிளர்பூங் கோழை 
வண்ண மார்பின் வனமுலைத் துயல்வரச் 
செறிநடைப் பிடியொடு களிறுபுணர்ந் தென்னக் 
குறுநெடும் தூம்பொடு முழவுப்புணர்ந் இிசைப்பக் 
கார்வான்!முழக்கன் மீர்மிசைத் நெவுட்டும் 
ேசை யொலியின் மானச் சீரமைத்நுச் 
சில்லரி கறங்குஞ் சிறுபல் வியத்தொடு 
பல்லூர் பெயர்வன ராடி ஒல்லெனத் 
கலைப்புணர்த் நசைத் த பல்றொகைக் கலப்பையர் 
இரும்பே ரொக்கற் கோடிய ரிறந்த 
புன்றலை மன்றங் காரரின் வதிதாள் 
அழுங்கள் மூதூர்க் இன்னா நாரும் 
அதுவே மருவினம் மாலை யநனாற் 
காலர் செய்ரு காநல் 
கடின்று மறத்நல் கூடுமோ மற்றே. 

அதியன் விண்ணத்தனார். 

(சொ-ள்.)௧--௩. தோழி.-, வறன் உறு செய்யின் - வற்கட 
காலத்தே நீர் வறண்ட விளைபுலம் போல, வாடுபு வருந்தி - வாடி. 
வருந்தி, படர் மிக - துன்பம் மிக, பிரிந்தோர் உள்ளுபு நினைதல் - 
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௬௦௨ அகநானூறு [பாட்டு 

நம்மைப் பிரிஜ்; தலைவரைப் பலகாலும் நினைந்து: வருந்துதலை, An 
நனி ஆன்றிகம் என்றி - சிறிது மிக அமைந்இுருப்பாம் என்று கூறு, 
Ber pean 2 ° 

௪ஃ-டு, நல்குநர் ஓழித்க கூலிச் சில்பதம் - கொடையாளர் 
எஞ்சாது கொடுத்த பரிரில் ஆகிய ரிறிய உண விளை, ஒடிவை இன்றி 
ஓம்பாது உண்டு - இடையறவின்றிப் பொருளைப் பாதுகாவாது 
உண்டு, 
௭-௮, நீர் வாழ் முதலை ஆவித் தன்ன - நீரில் வாழும் முதலை 

அங்காந்தாற்போன்று, ஆரை வேய்ந்த - பாயால் வேயப்பெற்ற, 
அறை வாய்ச் சகடத்து - ஓலியினைச் செய்யும் வாயினையுடைய 
வண்டியில் செல்லும், இஃது ஊர் என்னா - இஃது எமது ஊர் என்று 
சொல்லுதற்கில்லாத, ஊறு இல் வாழ்க்கை - இடையூறு இல்லாத 
வாழ்க்கையராய், . 

௯--௧௫. சரம் முதல் வருத்தம் மரம் மூதல் வீட்டி - சுரத் 
திடத்தே வந்த வெம்மையாலாய வருத்தத்தை மரத்தடியில் தங்கப் 
போக்க, பாடு இன் தெண்டிஊ கறங்க - இனிய ஒலியினையுடைய 
தெள்ளிய கணைப்பறை ஓலிக்க, காண்வர - அழகு பொருந்த, குவி இணர் எருக்கன் ததர் பூங் கண்ணி - குவிந்த கொத்துக்களையுடைய எருக்னெது நெருங்கெ பூக்களாலாய கண்ணி, ஆடூஉச் சென்னி | * தகைப்ப - ஆடவர் சென்னியை அழகுறுதீத, முளரித் இயின் - காட்டுத் தீயிலெழுந்த, முழங்கு அழல் விளக்கத்து - ஒலிக்கும் தீயின் ஒளியில், களரி அவிரைக் ளெர் பூங் கோதை - காட்டிலுள்ள ஆவிரைச் செடியின் விளங்கும் பூக்க ளாலாய மாலை மகடூஉ வண்ணம் மார்பின் வன முலைத் துயல்வர - மகளிரது அழகிய மார்பின் கண்ணவாய பெரிய மூலைகளிற் கடந்தசைய, 

களிற்றின் உயிர்ப்பொலி கூடூனாற்போலும், குறு நெடு தாம்பொடு- . சிறுவங்கியம் பெருவங்கியங்களின் ஒலியோடு, மூழவு புணர்ந்து இசைப்ப * தண்ணுமை ஓசை பொருந்தி ஓலிக்ச, கார்வான் முழக் ன் * கரிய மேகம் இடிக்குங்கால், டீர்மிசைத் தெவுட்டும்- நீரின்சண் ஒலிக்கும், தேரை ஒலியின் மாண ர அமைத்து - தேரை ஓலியிள யொக்கத் தாளம் அமைத்து, சில்லரி கறங்கும் சிறு பல்லியத்தொடு - Awan Gu அரிகள் ஒலிக்கும் ஏறிய பல வாச்சியங்களோடு, பல் ஊர் பெயர்வனர் - பூல ஊர்க்கும் சென்று, ஆடி - கூத்தியற்றி, ஒல என - விரைவாக, தலை புணர்த்து அசைத்த பல் தொகை கலப் பையா - தலையினைச் சேர்த்துக் கட்டிய பல தொகையாகய வாச் செயங்களையுடைய பையினராூயெ, இரும் போர் ஒக்கல் கோடியர் - மிகப் பெரிய சுற்றத்தினையுடைய கூத்தர், 
௨௩--டு, இறந்த புன் தலை மன்றம் வழிநாள் காணின் « போய்விட்ட பொலிவற்ற இடத்தினையுடைய oe ghee பின்னாளிற் 

. &



302] 85506 Carona ௬௦௩ 

காணின் அக்காட்சி, அழுங்கல் மூதூர்க்கு - ஆரவாரங் கொண் 
டிருந்த முதிய ஊரார்க்கு, இன்னாது ஆகும் - துன்பம் உண்டாகும்; 

௨௭--௮,. அதுவே - அத்தகைய துன்பத்தையே, மாலை 
மருவினம் - இம் மாலைக்கண் அடைந்துள்ளேம், அதனால் -, காதலர் 
செய்த கரதல் - நம் காதலர் செய்த காதலினை, நீடு இன்று மறத்தல் 
கூடுமோ - தாழாது மறத்தல் ஓல்லுமேச, மற்று - ஓல்லாதன்றேே. 

் (மூடிபு) தோழி? பிரிந்தோர் உள்ளூபு நினைதல் சிறுநணி ஆன்தறிகம் என்றி? 
கோடியர் இறந்த புன்றலை மன்றங் காணின் வழிநாள் மூதார்க்கு இன்னாதாகும் ; 
அதுவே மருவினம் மாலை; அதனால் காதலர் செய்த காதல் மீடின்று மறத்தல் 
கூடுமோ, 

சில்பதம் உண்டு, வருத்தம் வீட்டி, கண்ணி நகைப்ப, Carns துயல்வர, 
தாம்பொடு முழவு புணர்ந்து இசைப்ப, சிறு பல்லியத்தொடு, பல்.லூர் பெயர்வனர் 
ஆடி, தலைப்புணர்த்து அசைத்த கலப்பையராய கோடியர் என்க. 

(வி-ரை,) செய்யின் - செய்யிலுள்ள பயிர்போல என்க. 
ஓம்புதல் - பிறாக்கு வழங்காமலும் பின் தமக்கு வேண்டுமென்று 
கருதியும் பொருளைப் பாதுகாத்தல், முதலை ஆவிற்தன்ன - முதலை 

் கொட்டாவி விடுதற்கு வாய் அங்காந்தாலொத்த வடிவினையுடைய 
என்க. ஆவித்தாற் போலும் ஒலிக்கன்ற சகடம் என்றுமாம். 
ஆரை - தொத்துளிப்பாய் என்பர் நச்சினார்கினியர். சகடத்து - 
சகடத்துச் செல்லும் என வீரித்துச் செல்லும் வாழ்க்கையராய் என 
இயைக்க, வங்கவெத்தின் ஓசை; யானையின் உயிர்ப்பு ஒசைபோலும். 
என்பது, £! ஓய்களி றெடுத்த கோயுடை நெடுங்கை, தொகுசொ.ற் 
கோடியர் தூம்பின் உயிர்க்கும் எனவும், 3 கண்ணிடை விடுத்த 
களிற்றுயிர்த் தூம்பின்' எனவும், **கண்விடு தூம்பிற் களிற்றுயிர்” 
எனவும் வருவனவற்றால் அறிக. குறு நெடுந் தூம்பு - குறுந்தூம் 
பும் கெடுந்தூம்பும் என்க. சில்லரி - சிலவாகிய அரித்தெழும் ஓசை 
என்க. 

. 302. குறிஞ்சி 

[பகலே சிழைப்புறமாகத் தோழி தலைமதட்குச் 
சொல்லுவாளாய்ச் சொல்லியது.] 

சிலம்பிற் போகிய செம்முக வாழை 
அலங்கல் அந்நோ டசைவணி யுறுதொறும் 
பள்ளி யானைப் பருஉப்புறந் நைவரும் 
தல்வரை நாடனொ டருவி யாடியும் 

டு பல்லிதழ் நீலம் படுசுனைக் குற்றும் 

,நறுவீ வேங்கை இனவண் மார்க்கும் 

வெறிகமழ் சோலை நயந்துவிளை யாடலும் 
  

1. பத்து. பெரும்பாண். டு0, ௬சை, 2. WS. 566, 3. மலைபடு. ௯, 

4. புறம், ௧௫௨.
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அரிய போலுங் காதலந் தோழி 
- இருங்கல் அடுக்கத் தென்னையர் உழுத 

௧௦ கரும்பெனக் கவினிய பெருங்குரல் ஏனல் oe 

கிளிபட விளைந்தமை யறிந்துஞ் செல்கென 
நம்மவண் விடுநள் போலாள் கைம்மிகச். 
சில்சுணங் கணிந்த செறிந்துவீங் கிளமுலை 
மெல்லியல் ஒலிவருங் கதுப்பொடு ் ச 

கடு பல்கால் நோக்கும் அறனில் யாயே. 

மதுரை அறுவை வாணிகன் இளவேட்டனார். 

(சொ-ள்.) ௧--௮, காதல் ௮ம் தோழி - அன்புடைய தேசழீயே! 
சிலம்பில் போயெ செம்முக. வாழை- மலையில் Ler வளர்ந்த செவ் 
வாழையின், அலங்கல் ௮ம் தோடு- அசையும் அழ இலைகள், 
அசைவளி உறுதொறும் - அசையும் காற்று மோதுந்தோறும், பள்ளி 
யானைப் பரு௨ப்புறம் தைவரும் - துயில்கொள்ளும் யானையின் பரிய 
உடம்பினைத் தடவும், ஈல்வரை நாடனொடு - நல்ல மலை நாட்டினை 
யுடைய ஈம் தலைவனுடன்; அருவி ஆடியும் - அருவி நீராடியும், படு £ சுனை பல் இதழ் நீலம் குற்றும் - பொருந்திய சுனையிலுள்ள பல 
இதழ்களையுடைய நீலப் பூக்களைப் பறித்தும், ஈறுவீ வேங்கை - நறிய 
பூக்களையுடைய வேங்கையின்கண், இனம் வண்டு ஆர்க்கும் -” 
தொகுதியாய வண்டுகள் ஒலிக்கும், வெறி கமழ் சோலை - மணம் 
வீசும் சோலைக்கண், நயந்து விளையாடலும் - விரும்பி வீரயாடலும், 
அரியபோலும் - அரியனவாகும் Gur gy; 

௯--௧௫. இரு கல் அடுக்கத்து - பெரிய கற்களையுடைய பக்கமலை யில், என் ஐயர் உழுத - என் தமையன்மார் உழுதவிடத்தே, கரும்பு எனக கவினிய பெரு குரல் ஏனல் - கரும்புபோலத் இரண்டு அழகுற்.ற பெரிய கதிரினயுடைய இள, எளிபட விளைந்தமை அறிந்தும் - கிளிகள் வந்து வீழ விளைந்ததை அறிந்து வைத்தும், அறன் இல் யாய - அறவுணர்ச்சியில்லாத தாய், 
போலாள் - செல்வீராக என நம்மை 
லாளரய், கைம்மிக - அழரு மிக, 
தேமலை அணிந்த, செறிந்து வீங் 
இள முலைகளை, மெல் இயல் ஓ 
தன்மையுடன் தழைத்தல் கூடிய 
பன முறையும் கோக்காகிற்கும். 

அங்குப் போக்குவாள் போன்றி 
சில் சுணங்கு அணிந்த - சலவாய 

கு இளமுலை - நெருங்கிப்பெருத்த 
லிவரும் கதுப்பொடு - மென்மைத் 
கூந்தலோடு, பல்கால் நோக்கும் - 

(மூடி) _ காதல் அம் தோழி! அறன் இல் யாய், இளமுலை கதுப்பொடு பல் கால் நோக்கும்; ஆகலின் ஏனல் கினிபட விளைந்தமை அறிந்தும் செல்கென நம் அவண் விடுதள் பேலாள் ; (இணி, தசம்) i குற் 
( 3 தசட்னொடு அருவி யாடியும் கைக் அம் சோலை நயந்து விளையாடலும் அரிய போலும், ஸரி பற 

(வி - ரை.) ஆடியும் குற்றும் சோலை விகாயாடல் என்க. சண்டு அருவியாடுதல் பொழில் விளையாட்டில் அடக்கப்பட்டது, விளயாட 

ம் 

செல்க என நம் அவண் விடுநள் -
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லாவது 11யாறுங் குளனுங் காவும் ஆடிப் பதியிகந்து” வருதல்? 
, 9சல்வம் புலனே புணர்வு விளையாட்டு என்னுஞ் சூத்திர உரை 
காண்க. உழுத ஏனல் பெருங்குரல் ஏனல் எனத் தனித்தனி இயை 

யும். உழுத, ஏனல் என்றது us ஈடந்த கூழ்' என்புழிப்போலப் 
பெயரெக்சம் காரணப்பொருட்டாய் நின்.ற.து. யாய் பல்கால் நோக் 

கும், நம் அவண் விடுஈரள் போலாள் என்பன இற்செறிப்பு நிகழு 

, மாற்றைத் தலைவனுக்குத் தோழி அறிவித்தபடியாம். 

303. பாலை | 

[தலைமகன் பிரிவின்கண் வேட்கை மீ தூர்ந்த தலைமகள் தன் நெஞ்சிற் 

குச் சொல்லியது.] 

  

இடைபிற ரறிந லஞ்ச மறைகரந்து 
பேஎய் கண்ட கனவிற் பன்மாண் 
நுண்ணிதின் இயைந்த காமம் வென்வேல் 
மறமிகு தானைப் பசும்பூட் பொறையன் 

௫ கார்பூகன் றெடுத்த சூர்புகல் நனந்தலை 
மாயிருங் கொல்லி யுச்சித் தாஅய்தீ 
ததைந்துசெல் லருவியின் அலரெழப் பிரிந்தார் 

பூலங்கந் தாக இரவலர் செவினே ' 
வரைபுரை களிற்றொடு நன்கலன் சயும் 

௧௦ உரைசால் வண்புகழ்ப் பாரி பறம்பின் 

நிரைபறைக் குரீஇயினங் காலைப் போகி 

முடங்குபுறச் செந்நெற் றரீஇயர் ஓராங்கு 

இரைதேர் கொட்பின வாகப் பொழுதுபடப் 
படர்கொண் மாலைப் படர்தத் தாங்கு' 

கடு வருவரென் றுணர்ந்த மடங்கெழு நெஞ்சம் 

ஜயத் தெளியரோ நீயே பலவுடன் 
வறன்மரம் பொருந்திய சின்வீ டுமணார் 

கணநிரை மணியினார்க்குஞ் சுரனிறந்து 

*அழி நீர் மீன்பெயர்ந் தாங்கவர் - 

௨௦ வழிநடைச் சேறல் வலித்இரின் யானே. 

ஒளவையார். 

(சொ-ன்.) ௧-௩. இடை பிறர். அறிதல் அஞ்சி - நம்மிடை. நிகழ்ந் 

தனவற்றைப் பிறர் அறிதலை அஞ்சி, பேஎய் கண்ட கனவின் - பேய் 

தான் கண்ட கனவினைக்கூறாதது போன்று, மறை கரர்து- மறையினை 

வெளிப்படுத்தாது அடக்குதலால், பல்மாண் நுண்ணிதின் இயைந்த - 

. பல மாண்புடன் கூடி நுட்பமாகப் பொருந்திய, காமம் - ஈம் காத 
OUT OT Fi; ் 
  

1, தொல். கற். ௫௦, 2, தொல், மெய், ௧௧, 3, காலடி, ௨, (பாடம்) 4. இழிரீர், 

ம
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௩௨. வென் வேல் - வென்றி பொருந்திய வேலினையும் 

மறம் மிகு தானை - வீரம் மிக்க சேனையினையும் உடைய, ப்சும்பூட் 

பொழையன் - பசும்பூண்களையுடைய பொழையனது, கார் புகன்று 

எடுத்த - மேகம் விரும்பி மழை பெய்த, சூர்புகல் ஈனந்தலை - தெய்வம் 

விரும்பி யுறையும் அகன்ற இடத்தினையுடைய, மா இரு கொல்லி 

உச்சித் தாஅய் - மிகப் பெரிய கொல்லி மலையின் உச்சியில்: பரவி, 

ததைச்து செல் அருவியின் - மிக்குச் செல்லும் அருவியின் ஒலி: 

போன்று, அலர் எழ - அலராக வெளிப்பட, பிரிந்தோர் - நம்மைப் 

பிரிந்து சென்ற ௩ம் தலைவர், 

௮.௧௪. புலம் கந்து ஆக- தம் அறிவு பற்றுக்கோடு ஆக) 

இரவலர் செலினே - இரப்போர் வரின், வரைபுரை களிற்றொடு நல் 

கலன் ஈயும் - அவர்கட்கு மலைபோலும் களிறுகளுடன் நல்ல ௮ணி 

களையும் அளிக்கும், உரைசால் வண்புகழ் - உரைத்தல் அமைந்த வள 

விய புகழினையுடைய, பாரி பறம்பில் - பாரியினது பறம்பு அரணில், 

நிரைபறைக் குரீஇனம் - வரிசையாகப் பற,த்தலையுடைய குருவியின் 

கூட்டம், காலைப்போ௫ - காலையில் புறம்போய், முடங்குபுறச் செக் 

நெல் தரீஇயர் - வளைந்த புறத்தினையுடைய சிவந்த நெற்கதிர்களைக் 

கொணர்ந்து தருமாறு, ஓராங்கு இரைதேர் கொட்பினவாடு - 
ஒருங்கே அர் நெற்கதிருள்ள இடத்தை ஆராய்ந்து திரிதலையுடையன 

வரக, பொழுதுபட. - ஞாயிறு மறைய, படர்கொள் மாலைப் ULE gs 

தாங்கு-துன்பத்தைத் தரும் மாலைப்பொழுதில் மீண்டுவந்தாற்போல; 

௬டு--௭,. வருவர் என்று உணர்ந்த மடம் கெழு நெஞ்சம் - 
மீண்டு வருவர் என்று எண்ணிய அறியாமை பொருந்திய நெஞ்சமே, 

ஐயம் தெளி நீ - நீ ஐயம் நீங்கத் தெளிவுறுவாயாக. 

௧௭௬-௨௦0. வறன் மரம் பொருந்திய சிள்வீடு - வற்றல் மரத்தினைப் 
பொருந்திய சிள்வீடு என்னும் வண்டுகள், பல உடன் - பலவும் 
ஒருங்கு சேர்ந்து, உமணர் கணம் நிரை மணியின் ஆர்க்கும் - உபீபு' 
வாணிகரது கூட்டமாய எருதுகளின் மணியொலிபோல ஒலிக்கும், 
சுரன் இறந்து - சுரத்தினைக் கடந்து, அழிநீர் மீன் பெயர்ந்தாங்கு - 
டீர் வற்றும்பொழுது அதிலுள்ள மீன் நீர்உள்ள இடத்திற்கு மீண்டு 
சென்றாற்போல, யான் அவர் வழிஈடைச் சேறல் வலித்திசன் - யான் 
அவர் சென்ற வழியே செல்லுதலைத் துணிந்துளேன். 

மூடிடு) மறை கரந்து நுண்ணிஇன் இயைத்த காமம் அலர் எழப் பிரிந் 
தோர் வருவர் என்று உணர்ந்த நெஞ்சம்? நீ ஐயம் தெளியரோ, சுரன் இறத்து 
அவர் வழிநடைச் சேறல் யான் வவீத்திசின். 

(வி-ரை.) இடை- இடம்; இடத்து நிகழ்ச்சி. கரந்து, கரத்தலால் 
எனத்திரிக்க. பசும் பூண் - பசும் பொன்னாலாய பூண். பொறையன்- 
சேரன். குரீஇஇனம் * கிளிகளின் கூட்டம், பாரியின் பறம்பு அர 
மூவேந்தரும் முற்றியிருர்க பொழுது, அகத்திருப்பார் உணவின் றி 
வருந்தாவாறு, கபிலர் என்னும் நல்லிசைப் புலவர் கிளிகளை வளர்த்து 
வெளியிலிருந்து கதிர்ககாக் கொண்டுவரச் செய்தனர் என்பது 
வரலாறு, இதனை உலகுடன் இரிதரும் பலர்புகழ் நல்லிசை, வாய்
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மொழிக் கபிலன் சூழச் சேய்நின்று, செழுஞ்செய் நெல்லின் விளை 

கதிர் கொண்டு...... வேந்தர் ஓட்டிய கடும்பரிப் புரவிக் கைவண் 

பாரி' என்பதனாலும், (கபிலன் சூழ என்றது, பாரியை அரசர் மூவரும் 

வளைத்திருப்ப அகப்பட்டிருந் து உணவில்லாமைக் இளிகளை வளர்த்து 

் கதிர் கெரண்டுவர விட்ட கதை” என்ற அதன் பழைய உரையினாலும் 

அறிக, “குரீஇஇனம் மாலைப் படர்தந்தாங்கு என்ற உவமை 

“யால், தலைவர் பொருளீட்டிக்கொண்டு குறித்த பொழுதில் தவறாது 

வருவர் என்னும் பொருள் பெறப்படும்.” 

  

304. முல்லை 

[1பாசறைக்கண் தலைமகன் தன் OEE ADGFt சொல்லியது.] 

இருவிசும் பிவர்ந்த கருவி மாமழை 

நீர்செறி நுங்கள் கண்£சிதர்ந் தவையபோற் 

சூர்பனிப் பன்ன நண்வரல் ஆலியொடு , 

பரூ.உப்பெயல் அழிதுளி தலைஇ வானவின்று 

ட குரூஉத்துளி பொழிந்த பெரும்புலர் வைகறை 

செய்துவிட் டன்ன செந்நில மருங்கிற் 

செறித்துநிறுத் நன்ன தெள்ளறல் பருகச் 
சிறுமறி தழீஇய தநெறிநடை மடப்பிணை 
வலந்தஇிரி மருப்பின் அண்ணல் இரலையொடு 

௧௦ அலங்குசினைக் குருத்தின் அல்குநிழல் வழுயச் 

கரும்பிமிர் பூதப் பிடவுத்தள யவிழ 
3அரும்பொறி மஞ்ஜை யால *வரிமணல் 
மணிமிடை பவளம் போல அணிமிகக் 

. காயாஞ் செம்மல் தாஅய்ப் பலவுடன் 

௧௬௫ சயல் மூதாய் சர்ம்புறம் வரிப்பப் 

புலனணிீ கொண்ட காரெர் காலை 
. _ஏந்துகோட் டியானை வேந்தன் பாசறை 

வினையொடு வேறுடபுலத் தல் நன்றும் 

அறவ ரல்லர்நம் அருளா தோரென க 

௨௦ நந்நோய் நன்வயின் அறியாள் 

எந்தொந்து புலக்குங்கொல் மாஅ யோளே. 

இடைக்காடனார். 

(சொ-ஸ்.) க-டு. (கெஞ்சே /) இரு விசும்பு இவர்ந்த கருவி மா 

மழை - பெரிய வானில் எழுந்த தொகுதியாய கரிய மேகம், நீர் 

செறி நுங்கின் கண் சிதர்ந்தவை போல் - (பனங்காயின்) நீர் நிறைந்த 

நுங்காயெே கண் சதறிவிழுந்தவைபோலும், குர் பனிப்பு அன்ன தண் 
  

(பாடம்) 1. பாசழறைப் பிரிந்த, 2. Ast ssmauQure, 3. இரும்பொறி, 

4. விரிமணல், ~ ் ்
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வரல் ஆலியொடு - தெய்வம் நடுக்கஞ் செய்தல் போன்ற குளிர்ச்சி 

பொருக்கிய பனிக்சட்டியோடு, பரூ௨ப் பெயல் அழி துளி தலைஇ - 

பருத்த பெயலாய மிக்க துளிகளைப் பொருந்தி, வான் நவின்று ் 

வாவிடத்தே பயின்று, குரூ௨த் துளி பொழிந்த பெரும் புலர் 

வைகறை - வீளக்கம் வாய்ந்த அத் துளிகளைச் - சொரிந்த இருள் 
மிகப் புலர்ந்த விடியற்காலத்தே, 

௪௭-௧௦. செய்து வீட்டன்ன செந் நில மருங்கின் - செவ் வண் 
ஊம் தட்டி வைத்தாற் போன்ற சிவந்த _நிலத்திடத்தே, செறித்து 
நிறுத்தன்ன தெள் அறல் பரு - தேக்க வைத்தாற் போன்ற 

தெளிந்த அறல் பட்ட நீரைக் குடித்து, சிறு மறி தழீஇய Qs Dent 
மடப் பிணை - சிறிய குட்டியைத் தழுவிக்கொண்ட துள்ளிய நடை 
யினையுடைய இளைய பெண்மான், வலம் திரி மருப்பின் அண்ணல் 
இரலை யொடு - வலமாகத் திரிந்த கொம்பினையுடைய தலைமை 
யுடைய கலைமானொடு, அலங்கு சினைக் குருந்தின் அல்கு நிழல் வதிய - 
அசையும் களையினையுடைய குருந்த மரத்தின் பொருந்திய நிழலில் 
தங்கியிருக்க, 

௧௧--௨. சுரும்பு இமிர்பு ஊதப் பிடவுத் தளை அவிழ - வண்டு 
ஒலித்து ஊதப் பிடாவினது அரும்புகள் மலர, அரும் பொறி மஞ் 
ஜை ஆல - அரிய புள்ளிகளையுடைய மயில் ஆட, ; 

௧௨ - ௫. வரி மணல் - வரிப்பட்ட மணலில், மணி மிடை பவ 
ளம் போல - நீல மணியுடன் கலந்த செம்பவளம் போல, அணி 
மிக - அழகு மிக, காயாஞ் செம்மல் - காயாவின் வாடற்பூவும், ஈயல் 
மூதாய் - தம்பலப் பூச்சியும், பல உடன் தாஅய் - பலவும் சேரப் 
பரந்து, சர்ம் புறம் வரிப்ப - நிலத்தில் ஈரம்பட்ட இடத்தை அழகு 
செய்ய, - 

௧௭. புலன் அணிகொண்ட கார் எதிர் காலை - (இங்ஙனம்) காடா 
ய நிலம் அழகு பெற்ற கார்காலம் தோன்றிய பொழுதில், 
௧௭--௨௧. மாயோள் - மாமை நிறத்தினையுடைய நம் தலைவி, 

ஏந்து கோட்டு யானை வேந்தன் பாசறை - நிமிர்ந்த கொம்பினை 
யுடைய யானையையுடைய அரசனது பாசறைக்கண்ணே, வினை 
யொடு வேறு புலத்து அல் - அவன் ஏவிவிட்ட வினையினால் வேற்று நாட்டில் தங்க, ஈம் அருளாதோர் நன்றும் அறவர் அல்லர் என - ஈமக்கு அருள் செய்யாதோர் பெரிதும் அறத்தினை யுடையர் அல் லா எனறு, நம் நோய் தன்வயின் அறியாள் - அவஃ£க் கருதி நாம் 
அடையும் கோயினை அறியாளாய், எம் நொந்து புலக்கும் கொல் 5 எம்மை நொந்து வெறுப்பளோ, 

(மூ) நெஞ்சே! கார் எ.இர்கரசீல மசஅயோள், வேந்தன் பாசறை விக யொடு வேறு புலத்து oD, கம் அருளாதோர், அறவர் அல்லரென எம் நொந்து (/லக்குங்கொல், 

மழை பொழித்த வைகறை, வதிய, ஊத, அவி வரிப்ப, புவன் கொண்ட கார் எதிர் காலை என்க. ் * cM அன்
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(வி-ரை.) நுங்கன்கண் - ,நுங்காகிய கண்; கண் போறலின் 

கண் எனப்பட்டது. இனி, நுங்கு என்றது பனங்காயை உணர்த் 

இற்றுமாம். நுங்கன்கண் அலிக்கு வடிவும் உருவும் பற்றிய உவமை 

யாகும். சூர் பனிப்பு , அன்ன என்றது 'ஆலியின் தட்ப மிகுதியை 

உணர்த்தியபடி. மழையால் மேடு பள்ளம் நிரவப் பெற்றுச் சமமாக 

இருத்தலின்; செய்து விட்டன்ன செர்நிலம் எனப்பட்டது என்றலு 

மாம். செய்து வைத்தாற் போல இயல்பில் அமைந்த (செர்கில மருங் 

ஓ.) பொய்கை என்றலுமாம். அல்கு நிழல் - பிற்பகலின் நிழல் 

என்றுமாம். மணி மிடை பவளம் போலக், காயாஞ் செம்மலும் 

மூதாயும் வரிக்கும் என்னும் இது, 1*அரக்கத்தன்ன செர்நிலப் 

பெருவழிக், காயாஞ் செம்மல் தாஅய்ப் பலவுடன்; ஈயல் மூதாய் 

வரிப்பப் பவளமொடு, மணி மிடைந்தன்ன குன்றம்" என முன் 

வந்ததஷனொடு சொல்லாலும் பொருளாலும் ஓத்திருத்தல் அறிந்து 

ம௫ழ்தற் குரியது. " 

  

305. பாலை 

[மீரிவுணர்த்தப்பட்ட தோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லியது. தலைமகன் 

(பிரிவின்கண் தோழி தலைமகட்குச் சொல்லியதுமாம்.] ் 

பகவினும் அகலா:தாக யாமம் 
தவலில் நீந்நதமொ டையெனக் கழியத் 

தளிமழை பொழிந்த தண்வரல் வாடையொடு 
பனிமீக் கூரும் பைதற் பானாள் ன க 

டு பல்படை நிவநீத வறுமையில் சேக்கைப் 

பருகு வன்ன காதலொடு இருக 
௨.௨... மெய்புகு வன்ன கைகவர் முயக்கத்து 

ஒருயிர் மாக்களும் பூலம்புவர் மாதோ 

அருளி லாளர் பொருள்வயி னகல 

௧௦ எவ்வந் தாங்கய இடும்பை நெஞ்சத்து 

யானெவன் உளனோ தோழி தானே 

பராரைப் பெண்ணரச் சேக்குங் கூர்வாய் , 

ஒருதனி அன்றில் உயவுக்குரல் கடைஇய 

. உள்ளே கனலும் உள்ளம் மெல்லெனக் 
கடு கனையெரி பிறப்ப ஊதும் 

நினையா மாக்கள் தீங்குழல் கேட்டே. 

_.?வடமவண்ணக்கன் பேரிசாத்தனார். 

(சொ-ள்.) ௧௧. தோழி, 

௧-௪. பகலினும் அகலாதாட - பகற் காலத்தும் நீங்காகாகப் 

பெய்து, யாமம் தவல் இல் நீத்தமொடு- இரவினும் நீங்குதல் 

1. wai. oo. (பாடம்) 1, இரவும். 2, பெருஞ்சாத்தன், 
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இல்லாத வெள்ளத்துடன், ஐ எனக் கழிய - மெல்லெனக் கழிய, தளி 

மழை பொழிந்த - மேகம் மழையைச் சொரிந்தமையால், தண வரல 

வாடையொடு பனிமீக்கூரும் - குளிர்ந்து வருதலையுடைய வாடைக் 

காற்றால் நடுக்கம் மிகும், பைதல் பால் காள் - வருத்தத்தைபுடைய 

பாதியிரவில், . 

டு--௮. பல் படை நிவந்த வறுமைஇல் சேக்கை - பல அடுக்கு 

மெத்தைகளால் உயர்ந்த வளம் மிக்க படுக்கையின்கண், பருகு 

அன்ன காதலொடு - பருகுதலை யொத்த காதலுடன், திருகி மெய் 

புகுவு அன்ன கைகவர் முயக்கத்து - மாறி ஒருவர் மெய்யில் ஒருவர் 

மெய் புகுவது போலும் கை விரும்பும் முயக்கத்தால், ஓர் உயிர் 
மாக்களும் புலம்புவர் - ஈருடம்பிற்கு ஓர் உயிரெனத் தகும் காதலா 
களும் வருந்தாகிற்பரன்றோ) 

௯. அருள் இலாளர் பொருள்வயின் அகல - அருள் இல்லாத 
நம். தலைவர் பொருள் ஈட்டும் வினைக்குச் செல்ல, 

et 

௧௦--௧. எவ்வம் தாங்கிய இடும்பை நெஞ்சத்து யான் - துன் 
பத்தைச் சுமந்த வருத்தமுற்ற நெஞ்சுடையேனாகூய யான், 

௧௨-௬௭. பரு அரைப் பெண்ணை ஒரு தனி சேக்கும் -பரிய அடியினை 
யுடைய பனை மரத்தில் துணையின்றித் தனியே தங்கியிருக்கும், 
கூர்வாய் அன்றில் உயவு குரல் கடைஇய - கூரிய வாயினையுடைய 
அன்றிலின் வருத்தத்தையுடைய குரல் மூட்டுதலால், உள்ளே 
கனலும் உள்ளம் - அகத்தே கொதிக்கின்ற உள்ளத்திடத்தே, கனை 
எரி பிறப்ப - மிக்க தீ உண்டாக, நினையா மாக்கள் மெல்லென 
ஊதும் தீங்குழல் கேட்டு - சூழ்ச்சியில்லாத மாக்கள் மெல்லென 
ஊதும் இனிய குழல் ஓசையைக் கேட்டு, 

௧௧, எவன் உளன் - எங்ஙனம் ஆற்றியிருப்பேன். 

(மூடிபு) தோழி! வாடையொடு பணி மீக்கூரும் பைதற்பானாள், கைகவர் 
மூயக்கத்து ஓருயிர் மாக்களும் பூலம்புவர்; அருளீலரளர் பொருள்வயின் அகல), 
எவ்வம் தாங்கிய இடும்பை நெஞ்சத்து யான், உள்ளம் எரி பிறப்ப ஊதும் 
குழல்கேட்டு, எவன் உளனோ. ் 

(வி - ரை.) தளி- மேகம். பொழிந்த என்னும் பெயரெச்சமும், 
அகல என்னும் வினையெச்சமும் காரணப் பாருளன, பருகு : 
மூதனிலைத் தொழிற்பெயர், பருகு வன்ன காதல் என்றது, 
காதல் மிகுதியை உ.ணர்த்தியபடி, 14பருகுவார் Cura gy’, பருகு 
வன்ன அருகா கோச்கமொடு' என்பன காண்க. அன்பால் செறிய 
மயங்கும் முயக்கம், இவ்வாறே மெய்புகு வன்ன கைகவர் முயக்கம் 
என, இந்நூலில் மூன்னரும் (௧௧) பின்னரும் (௩௭௯) வந்துள்ளமை 
புங் காண்க. ஒருயிர் மாக்களும் புலம்புவர் என்றது, வாடையின் 
கொடுமை மிகுதியை உணர்த்தியபடியாம். எவ்வமும் இடும்பையும் தாங்கிய ரெஞ்சம் என்றலுமாம். எவ்வம், அருளின்றித் தலைவர் 

3. குறள் ௮௨2 ௪, 2, பத்துப், பொருக, ௭௭,
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பிரிந்ததனாலாகிய துன்பழும் இடும்பை வாடையால் வருந்தும் 
வருத்தமும் ஆகக் கொள்க. குழலோசை, துணைவரைப் பிரிந்திருக் 
கும் ஈம் உள்ளத்தில் துன்பமாகிய நெருப்பினை மூட்டுவதாகவும், 
அதனைச் சிறிதும் ஓராது தமக்கு ஒரு விளையாட்டாகக் குழல் ஊது 
கின்றனர் என்பாள் கனை யெரி பிறப்ப ஊதும், நினையா மாக்கள் 
தீங்குழல்” என்றாள் என்க. அருளிலாளர் பொருள்வயின்”8அஃல, 
இங்குழல் கேட்டு எவ்வம் தாங்கிய இடும்பை நெஞ்சத்து யான் 
ஓருயிர் மாக்களும் புலம்புதற்கு ஏதுவாகிய வாடையால் எவன் 
உளனோ என முடித்தலும் ஆம். 

(மே-ள்.) 1: உரிப்பொரு எல்லன மயங்கவும் பெறுமே” என் 
னுஞ் சூத்திரத்து, * இப்பாட்டினுள் பெருமணலுலகத்துப் பாலை வந் 
தீது' என்றனர் நச். 

  

900. மருதம் 

[தோழி தலைமகற்கு வாயின் மறுத்தது.] 

பெரும்பெயர் மகிழ்ந பேணா தகன்மோ 
பரந்த பொய்கைப் பிரம்பொடு மீடிய 
pear பீங்கைத் துய்த்தலைப் புதுவீ 
சன்ற மாத்தின் இளந்தளிர் வருட 

௫ ஆர்குரு குறங்கும் நீர்சூழ் ”வளவயற் 
கழனிக் கரும்பின் சாய்ப்புறம் ஊர்ந்து 
பழன யாமை பசுவெயிற் கொள்ளும் 
தெல்லுடை மறுகின் நன்னர் ஊர 
இதுவோ மற்றுநின் செம்மல் மாண்ட 

௧௦ மதியேர் ஒண்ணுதல் வயங்கிழமை யொருத்தி 

இகழ்ந்த சொல்லுஞ் சொல்லிச் சிவந்த 
ஆயிதழ் மழைக்கண் நோயுற நோக்கத் 
தண்ணறுங் கமழ்தார் $பரீஇயினள் நும்மொடு 
ஊடினள் சிறுதுணீ செய்தெம் 

௧௫ மணன்மலி மறுகின் இறந்திசி னோளே. 

மதுரைக் கூலவாணிகன் சீத்தலைச் சாத்தனார். 

(சொ-ஸ்.)க. பெரும் பெயர் மூழ்க - பெரிய புகழையுடைய 
தலைவனே ! 

௨--௮. பரந்த பொய்கைப் பிரம்பொடு நீடிய - அகன்ற 

பொய்கைக் கண்ணதாய பிரம்பினொடு கூடி நீண்டு வளர்ந்த, முள் 
கொம்பு ஈங்கை - முள்ளையுடைய கொம்பினையுடைய ஈங்கையின், 
துய் தலை புதுவீ - பஞ்சு போன்ற உச்சியினையுடைய புதிய பூவும், 
  

1. தொல், அகத், ௧௩. (பாடம்) 2, அகல் வயல், ௧௩, 3, பரிஇயினள் கம்மொடு,
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ஈன்ற மாத்தின் இளம் தளிர் - சனப்பட்ட மாமரத்தின் இளம் தளி 

ரும், வருட - தன்னைத் தடவுதலின், ஆர் குருகு உறங்கும் நீர் சூழ் 
வளவயல் - மீனையுண்ட நாரைதுயிலும் நீர் சூழ்ந்த வளம் பொருந் 
இய வயலிடத்தே யுள்ள, கழனிக் கரும்பின் சாய்ப் புறம் ஊர்ந்து - 
நன்செய்க் கரும்பின் செறும்பினையுடைய புறத்தே ஊர்ந்து சென்று, 
பழன யாமை பசு வெயில் கொள்ளும் - பொய்கையிலுள்ள யாமை 
இளவெயிற் காயும், நெல் உடை மறுகின் நன்னர் ஊர - நெற்களை' 
யுடைய தெருவினையுடைய நல்ல வளம் வாய்ந்த ஊரனே / 

௯--௧௫. மாண்ட மதி ஏர் ஒள் நுதல் - மாட்சிமையுற்ற திங்களை 
யொத்த ஒளி பொருந்திய நெற்றியினையும், வயங்கு இழை - விளங் 
கும் அணியினையும் உடைய, ஒருத்தி - நின் பரத்தையாய ஒருத்தி, 
இகழ்ந்த சொல்லும் சொல்லி - நின்னை இகழ்ந்து கூறும்;சொல்லும் 
கூறி, சிவந்த ஆய் இதழ் மழைக்கண் கோய் உற நோக் - சிவந்த 
அழகிய இதழினையுடையகுளிர்ந்த கண்ணால் வருத்தம் மிகப் பார்த்து, 
தண் ஈறு கமழ் தார் பரீஇயினள் - நினது தண்ணிய நறிய மணம் 
கமழும் மாலையினை அறுத்து, நும்மொடு ஊடினள் Ap துனி 
செய்து - நும்முடன் ஊடிச் சிறு கலாம் செய்து, எம் மணல் மலி 
மறுகின் இறந்திரினோள் - எமது மணல் நிறைந்த தெருவழியே 
சென்றாளன்றே ; 

௯. இதுவோ நின் செம்மல் - இதுதான் கினது தலைமையோ? 
௧. பேணாது அகன்மோ - எம்மைப் போற்றாது அகன்று செல் வாயாக, 

(முடிபு) பெரம் பெயர் ம௫ழ்ந 1! வயங்கழை ஒருத, இகழ்ந்த சொல்லும் 
சொல்லி, நோயுற தோக்ு, தரர் பரீஇயினள், நும்மொடு ஊடினன், சறுநுஸி 
செய்து, எம் ஈறுகள் இதறத்திரினோள் ; இதுவே நின் செம்மல்; பேணாது 
அகன்மோ,. 

(வி - ரை;) பெரும் பெயர் மகழ்ஈ என்றது இகழ்ச்9க் ப்பு. பரத்தையிற் பிரிந்து வந்த தலைவன், தனது von தோன்றப் பர் தையரை இழித்துரைத்துத் தலைவியைப் பாராட்டி, வாயில் வேண்டி. ் நின்றானாக, இன்ன தன்மையாள் ஒருத்தி, நும்மை இகழ்ந்துரைத்.துத் தாரினைப் பரிந்து ஊடிச் சிறு துனி செய்து எம் மறுகின் இறந்த சினேள் ஆதலின், அதுதான் நும் தலைமையோ, எம்மைப் பேணுதலை இமிவீராக என்று கூறித் தோழி வாயில் மறுதீதாள் என்க, 
ன த் றை.) ஈங்கைப் புதுவீயும் மாத்தின் இளநர்தளிரும் வருட ஆர் குருகு உறங்கும் நீர் சூழ் வளவயல் என்றது, தலைவன் குறியாத இன்பத் இனையும் எளிதின் எய்துவாள் என்றபடி,



307] நித்திலக் கோவை Fr BIE. 

. 307. பாலை 

உ [மிரிவுணர்த்தப்பட்ட தோழி தலைமகனைச் செலவு விலக்கயெது.] 

. சிறுநுதல் பசந்து பெருந்தோள் சாஅய் 
அதலெழில் அல்குல் அவ்வரி வாடப் 

பகல்ங் கங்குலும் மயங்கிப் பையெனப் 
பெயலுறு மலரிற் கண்பணிீ வார . 

௫ ஈங்கவள் உழக்கும் என்னாது வினைநயந்து 
நீங்கல் ஓல்லுமோ ஐய வேங்கை 
அடுமுரண் தொலைத்த நெடுநல் யானை 
மையலங் கடாஅஞ் செருக்கி மதஞ்சிறந்து 
இயங்குநர்ச் செகுக்கும் எய்படு நனந்நலப் 

௧௦ பெருங்கை ஏண்டினம் ரூரும்பி தேரும் 

புற்றுடைச் ௬ுவர புதலிவர் பொதியிற் 
கடவுள் போகிய கருந்தாட் FEBS நு 
உடனுறை பழைமையிற் றுறத்மல் செல்லாது 
இரும்புருப் பெடையொடு பயிரும் 

௧௫ பெருங்கல் வைப்பின் மலைமுத லாறே. 

மதுரை ஈழத்துப் பூதன் தேவனார். 

(சொ--ள்.) ௭௬. ஐய - ஐயனே 7 

௭ - ௧௫. வேங்கை அடு முரண் தொலைத்த - வேங்கையின் 

அடுகன்ற மாறுபாட்டை ஓழித்த, நெடு நல் யானை - நீண்ட நல்ல 
யானை, மையல் கடாஅம் செருக்கி - மயக்கத்தைத் தரும் மததீ 
தால் செருக்குற்று, மதம் சிறந்து - வலிமிக்கு, இயங்குகர்ச் 
செருக்கும் - வழிப்போவாரைகச் கொல்லும், எய் படு நனந்தலை - 

மூள்ளம் பன்றி பொருந்திய அகன்ற காட்டின் இடத்தையும், பெரு 
கை எண்கு இனம் - பெரியகையினையுடைய கரடிக் கூட்டம், குரும்பி 

- தேரும் - புற்றும்பழஞ் சோற்றினை ஆராயும், புற்று உடைச் சுவர - 

புற்றுக்களையுடைய சுவரினையுடைய, புதல் இவர்: - புதர்கள் படரப் 

பெற்ற, பொஇயில் - பொதியிலிடத்தே, கடவுள் போய கர தாள் 

கந்தத்து - தெய்வம் போய்விட்ட வலிய தாளினையுடைய தாணில், 

உடன் உறை பழைமையில் - நெடுங்காலம் கூடியிருந்த பழைமை 

பற்றி, துறத்தல் செல்லாது - விட்டு நீங்காமல், இரு புரா பெடை 
யொடு பயிரும் - பெரிய புறாக்கள் பெட்டைகளோடு கூடி ஒலிக்கும், 
பெரு கல் வைப்பின் மலை முதல் ஆறு - பெரிய கற்கள் பொருந் 
Bu ஊார்களையுமுடைய மலையடியிலுள்ள நெறியில், 

௧-௬. சறுநுதல் பசந்து - சிறிய நெற்றி பசப்புற்று, பெரு 
தோள் சாஅய் - பெரிய தோள் மெலிந்து, அகல் எழில் அல்குல் அவ் 

வரி வாட - அகன்ற எழிலுடைய அல்குலின் ௮ழூய வரிகள் வாட, 

பகலும் கங்குலும் மயங்க - பகலும் இரவும் மயங்குதலுற்று, பை 

என - மெல்லென, பெயல் உறு மலரில் கண்பனி வார - மழை பெய்
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தலை ஏற்ற மலரைப் போலக் கண்ணில் நீர்பெருகி வழிய, ஈங்கு இவள் 
$கும் என்னாது - இங்கே இவள் தனித்துத் துயரால் வருந்துவள் 

என்று என்னாது, வினை நயந்து - பொருளீட்டும் வினை யை விரும்பி, 
நீங்கல் ஒல்லுமோ - நீ பிரிந்து செல்லுதல் பொருந்துவதாமோ 7 

a e ° ° ௫. . லை 

ய7 நனத்தலையினையும் பெருங்கல் வைப்பிளையும் உடைய 40 

முதல் ஆற்றில், இயல் உழக்கும் என்னாது, வினை நயந்து நீங்கல் ஒல்லுமோ 7 
(வி- ரை,) பசந்து, சாஅய் என்பன சிளைவினையாகலின் உழக் 

கும் என்பதனோடு முடியும். இயங்குகர்ச் செகுக்கும் நனந்தலை என 
வும் எய்படு நனந்தலை எனவும் தனித்தனி கூட்டுக, பு.தல் இவர் 
பொதியில் கடவுள் போய கருந்தாட் கந்தம் என்றது; ஊர் பாழா 
யினமையைப் புலப்படுத்தும். மலை முதல் ஆறு, இவள் உழக்கும் என் 
னாது நீங்கல் ஓல்லுமோ என் றதனால், நின்னைப் பிரிதலாலும் நீ இத் 
தகைய ஏதம் மிக்க கொடிய நெறியிற் செல்லுவை என்றதனாலும் 
தலைவி வருந்துவள் எனக் கூறித் தோழீ செலவு விலக்னொள் என்க. 

  

908. குறிஞ்சி 

[இரவு வருவானைப் பகல் வருகென்றது.] 

உழுவையொ டுழந்த உயங்குநடை யொருத்தல் 
நெடுவகிர் விழுப்புண் கழாஅக் கங்குல் 
ஆலி யழிதுளி பொழிந்த வைகறை 
வால்வெள் எளருவிப் புனன்மலிந் தொழுகலின் 

௫ இலங்குமலை புதைய வெண்மழை கவைஇக் 
கலஞ்சுடு புகையிற் ரோன்றும் நாட 
இரவின் வருதல் ஏவனோ பகல்வரின் 
தொலையா வேலின் வண்மக ழெந்தை 
களிறணர் தெய்தாக் கன்முகை இதணத்துச் 

௧௦ சிறுதினைப் படுகிளி யெம்மொ டோப்பி 
மல்ல லறைய மலீர்சுனைக் குவளைத் 
தேம்பா யொண்டூ நறும்பல அடைச்சிய 
கூந்தல் மெல்லணைத் துஞ்சிப் பொழுதுபடக் 
கசவலர்க் கரந்து கடிபுனந் துழைஇய ௧௫ பெருங்களிற் றொருத்தலிற் பெயர்குவை 
கருங்கோற் குறிஞ்சிநும் உறைவி ூர்க்கே. 

-- பிசிராந்தையார். 
(Qen = cir.) @Q—an. இலங்கும் மலை புதைய வெண்மழை கவைஇ - விளங்கும் மலை மழையுமாறு வெள்ளிய மேகம் சூழ்ந்து, கலம் சுடு புகையில் தோன்றும் நாட - மட்கலம் சுடும் சூளையிற் புகை போலத் தோன்றும் நாடனே / 

(பாடம்) 1, போகுவை.
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க ஏ. உழுவையொடு உழந்த உயங்கு ஈடை ஒருத்தல் - புலி 
யோடு பொருதுழந்த வருந்திய நடையினையுடைய களிற்றியானை 
யின்; நெடு வலர் விழுப் புண் ௧ழா௮ - நீண்ட பிளப்பாயெ மத்த 
கப் புண்ணக் கழுவி, கங்குல் ஆலி அழி துளி பொழிந்த - இரவில் 
மூகில்கள் ஆலங் கட்டியுடன் கூடிய மிக்க பெயலைப் பொழிந்தமை 
யால், வைகறை - விடியற் காலத்தே, வால் வெள் அருவிப் புனல் 
மலிந்து ஓழுகலின் - மிக்க வெண்மையையுடைய அருவியின் நீர் 
மிக்குப் பெருகி வருதலின், இரவில் வருதல் எவனோ - இத்தகைய 
இரவில் நீ வருதல் என்னையோ 7 

எ--௧௩. பகல் வரின் - பகற் கண்ணே வரின், தொலையா 
வேலின் வண் மகழ் எந்தை - தொலைதல் இல்லாத வேலினையுடைய 
வளவிய மகழ்ச்சியையுடைய எம தந்ைத அமைத்த, களிறு 
அணந்து எய்தா - ஆண் யானை மேல் நிமிர்ந்து பற்றலாகாத, 
கல் முகை இதணத்து - மலைக் குகையின் மேலதாகய பரணில், 
சிறுதினைப் படு களி எம்மொடு ஓப்பி - ஏறிய இனையிம் படியும் 
கிளியினை எம்முடனிருந்து ஓட்டியும், மல்லல் அறைய மலிர் சுனைக் 
குவளை - வளமுடைய பாறையின் இடத்தவாய பெருயய நீரினை 
யுடைய சுனையிலுள்ள குவளையின், தேம்பாய் ஒண்பூ நறும் பல 

உஅடைச்சிய - தேன் பாயும் ஒள்ளிய ஈறிய பல பூக்களைச் சூடிய, 
கூந்தல் மெல் அணை துஞ்சி - கூந்தலாய மெல்லிய அணையில் துயின் 
றும், பொழுதுபட.- இவ்வாறு பகற்பொழுது இனிது கழிய, 

௧௪.௭. ௧௬ கோல் குறிஞ்சி நும் உறைவு இன் ஊர்க்கு - 
கரிய கிளைகளையுடைய குறிஞ்சி மரங்களையுடைய இருத்தற்கு இளி 
மையுடைய நும் சர்க்கு, காவலர் கரந்து சடி புனம் துழைஇய - 
காவலாளர்க்கு மறைந்து காவல் கொண்ட புனத்தை வளைத்துண்ட, 
பெரு களிற்று ஒருத்தலின் - பெரிய களிற்றியானையைப் போல, 

-5பெயர்குவை - செல்வாய், 

(மூடிபு) நாட? அருவி புனல் மலிந்து ஒழுகலின் இரவில் வருதல் எவனோ; 
,பகல் வரின், கிளி எம்மொடு ஓப்மி, கூந்தல் மெல்லணைத் துஞ்சி, பொழுதுபட, 

நும் உறைவு இன் ஊர்க்குக் களிற்று ஒருத்தலிற் பெயர்குவை. 

(வி-ரை,) வெண் மழை என்றது, பெய்துவிட்ட மழை 
யென்றபடி. அணந்து - அண்ணாந்து, நிமிர்ந்து. இரவில் புனத்தினை 
மேய வரும் களிறு பரணின் மீதிருந்து கவண் முதலியவற்றால் தன்னை 
ஒட்டுவாரைக் கோறற்கு முயறல் உண்டாகலின், அதற்கு எட்டாத 
சேய்மையில் பரண் இடப்பெற்றிருக்கும் என்பது களிறு ௮அணந் 
தெய்தாக் கன் முகை இதணத்து என்பதனாழ் பெறப்படும்.
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309. பாலை 

[பி.ரிவீடை வேறுபட்ட தலைமகளது வேறுபாடு கண்டு வேறுபட்ட 

தோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லிய த.] ' 

வயவாள் எறிந்து வில்லின் மீக்கிப் 
பயநிரை தழீஇய கடுங்கண் 1மழவர் 

அம்புசேட் படுத்து வன்புலத் நுய்த்தெனத் 
தெய்வஞ் சேர்ந்த பராரை வேம்பிற் 

டு கொழுப்பா எறிந்து குருதி தாய்ப் 

பூலவுப் புழுக்குண்ட வான்கண் அகலறைக் 

களிறுபுறம் உரிஞ்சிய கருங்கால் இலவத்து 

அரலை வெண்காழ் ஆலீியில் தாஅம் 

காடுமீக நெடிய என்னார் கோடியர் 

௧௦ £பெரும்படைக் குதிரை நற்போச் வானவன் 

திருந்துகழற் சேவடி நசைஇப் படர்ந்தாங்கு 

நாஞ்செலின் எவனோ தோழி காம்பின் 
3வனைகழை யுடைந்த கவண்விசைக் கடியிடிக் 

கனைசுடர் அமையத்து வழங்கல் செல்லாது 
கடு இரவுப்புனம் மேய்ந்த உரவுச்ரின வேழம் 

கண்பெரும் படாஅர் வெருஉம் 
குன்றுவிலங் கியவினவர் சென்ற நாட்டே, 

-4கருவூர்க் கந்தப்பிள்ளைச் சாத்தனார். 

(சொ-ள்.) ௧--௧௧. பயம் நிரை தழீஇய கடு கண் மழவர்'- 
பாலினையுடைய பசுவினத்தைப் பற்றிக்கொண்ட அஞ்சாமையுடைய 
வெட்சி வீரர், வய வாள் எறிந்து அம்பு வில்லின் நீக்க - (தம்மொடு 
பொருத கரந்தையாரை) வெற்றி பொருந்திய வாளால் வீசியும். 
அம்பினை வில்லினின்று விடுத்தும், சேண் படுத்து- நெடுந்தூரம் ' 
போக்கிவிட்டு, வன்புலத்து உய்த்தென - வலிய காட்டு நிலத்தே 
செலுத்தினார்களாக, தெய்வம் சேரந்த பரு அரை வேம்பின் - தெய் ' 
வம் தங்கெய பரிய அரையினையுடைய வேப்ப மரத்தடியீல், கொழுப்பு 
ஆ ஏறிந்து-கொழுப்பினையுடைய பசுவினைத் தடிந்து, குருதி தூஉய்- 
உதிரத்தைத் தூவிப் பலியிட்டு, புலவுப் புழுக்கு உண்ட - அதன் 

புலாலைப் புழுக்கி உண்ட இடமாய, வான் கண் அகல் அறை - உய . 
ரிய இடம் அகன்ற பாறையில், களிறு புறம் உரிஞ்சிய கருங்கால் 
இலவத்து - களிறு தன் புறத்தினை உரசிக்கொண்ட கரிய அடியினை 
யுடைய இலவ மரத்தின், அரலை வெண்காழ் - விதையாய வெள்ளிய 
கொட்டை, ஆலியில் தாஅம் காடு - ஆலங்கட்டி போலப் பரவிக் 

இடக்கும் காடுகள், மிக நெடிய என்னார் - மிகச் சேய என் றெண்ணா 
சாய், கோடியர் - கூத்தர், பெரும்படை குதிரை - பெரிய குதிரைப் 

(பாடம்) 1. மறவர் 2. பசும்படை 3. விக் _ (பாடம் ச ச . ச கழை, 4, ¢ 
கதப்பிள்ளைச் சாத்தலர், * “oe
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படையினையுடைய, ஈல் போர் வானவன் - நல்ல போர்த்திறன் 

வாய்ந்த சேரனது,; இருந்து கழல் சேவடி - இருந்திய வீரக்கழலை 
யணிந்த சிவந்த அடியினை, ௩சஇ படர்ந்தாங்கு-விரும்பிச் சென்றா.ற் 

போல, 

௧௨--௭., தோழி -, காம்பின் வனை கழை உடைந்த - மூங்கிலின் 

அழகிய தண்டு உடைதற்கு ஏதுவாய, கவண் விசை கடி. இடி - 

கவண் கல்லின் வேகம் தங்கிய கடிய தாக்குதலை உடைய, கனை சுடர் 

அமையத்து வழங்கல் செல்லாது - வெப்பமிக்க கதிர்களையுடைய 

பகற்பொழுதில் இயங்குதல் இன்றி, இரவு புனம் மேய்ந்த உரவு 

சன வேழம் - இரவின்கண் தினைப் புனத்தை மேய்ந்த வலிய சினம் 

கொண்ட யானை, தண் பெரும் படாஅர் வெரூஉம் - குளிர்ந்த 

பெரிய தூற்றினை அஞ்சும், குன்று விலங்கு இயவின் அவர் சென்ற 

நாட்டு-குன்றுகள் குறுக்கும் நெறிகளையுடைய ௩ம் தலைவர் சென்ற 

நாட்டின்கண், காம் செலின் எவனோ - நாம் சென்றால் என்னையோ? 

(முடிபு) தோழி! கோடியர், வானவன் இருந்துகழற் சேவடி. நசைஇக் 

காடு மீக தெடிய என்னார் படச்தந்தாங்கு, நரம் குன்று விலங்கு இயவின் அவர் 

சென்ற தாட்டுச் செலின் எவனோ? 

(வி-ரை.) அம்பு வில்லின் நீக்க எனக் கொண்டு கூட்டுக. 

பயம் - பால்? பய நிரை - கறவை இனம் என்றபடி. வான் கண்: 

கண் அசை. மழவர் கொழுப்பா எறிந்து புழுக்குண்ட அகல் அறை 

யில் இலவத்து வெண் காழ் ஆலியில் தாஅம் காடு என்க. பெரும் 

படை ; படை - குதிரைக் கலணையுமாம். படாஅர் - தூறு) பாந்தளின் 

, இயல்பினதாயெ தூறு ஒன்று உண்டாகலின் அதனைக் கண்டு வேழம் 

அஞ்சும் என்க, * அகல்வாய்ப் பாந்தட் படாஅர் " (௬௮) என முன் 

வந்திருப்பதுங் காண்க. கோடியர் காடு மிக நெடிய என்னார் வான 

வன் சேவடி, ஈ௩சைஇப் படர்தக்தாங்கு என்ற உவமையால் செல் 

“லும் நெறி நெடிய என்னாது நாமும் தலைவரை நச்சி அவர் நாட்டுச் 

செல்லின் எவனோ என்று தலைவி உரைத்தாளாகக் கொள்க. இனி, 

. காடு மிக நெடிய என்னார் குன்று விலங்கு இயவின் அவர் சென்ற 

நாட்டு என இயைத்து உரைத்தலுமாம். 

  

310. செய்தல் . 

[தலைமகற்குக் குறைநேர்ந்த தோழி சொல்லியது.] 

கடுந்தே ரிளயரொடு நீக்கி நின்ற 

நெடுந்தகை நீர்மையை யன்றி நீயும் 

தொழுதகு மெய்யை அழிவுமுத் துறுத்துப் 
பன்னாள் வந்து பணீமொழி பயிற்றலின் 

௨ டூ. Gouda யுண்கண் க௮ுழ தின்மாட்டு 

இவளும் பெரும்பே துற்றன ளோருந் 

40
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1தாயூடை நெடுநகர்த் தமர்பா சாட்டக் 
காதலின் வளர்ந்த மாத ரரகலின் 

பெருமட “முடையரோ சிறிதே யதனாற் . 5 
௧௦ குன்றிற் ரோன்றுங் குவவுமணற் சேர்ப்ப . 

இன்றிவண் விரும்பா தீமோ சென்றப் : 
மூவிரி புன்னை மீநுதோன்று பெண்ணைக் 
கூஉங்க ணஃதே தெய்ய ஆங்கண் 
உப்பொய் உமணர் ஒழுகையொடு வந்த 

கடு இளைப்படு பேடை யிரியக் குரைத்தெழுந்து 

உருமிசைப் புணரி யுடைதரும் 
பெருநீர் வேலியெஞ் சிறுநல் லூரே. 

ஓ 

நக்கீரனார். 

(சொ-ஸ்.) ௧௦. குன்றில் தோன்றும் குவவு மணல் சேர்ப்ப 8 
குன்று போலத் தோன்றும் திரண்ட மணலையுடைய கடற்கரைச் 
தலைவனே / 

௧-௪. கடுந்தேர் இளையரொடு நீக்கி நின்ற - விரைந்து செல் 
லும் தேரினை ஏவலாளருடன் சேய்மைக்கண் நிறுத்தி இங்கு வந்து 
நிற்கும், நெடுந்தகை நீர்மையை - பெருந்தன்மையாகிய இணிய : 
குணத்தினையுடையை ஆஒன்றாய், அன்றி - அதுவே யன்றி, தொழு 
தீகு மெய்யை- பிறர் வணங்கத் தக்க தோற்றத்தினையுடையை, 
நீயும் - இத்தசைய நீயும், அழிவு முந்துறுத்து - மனச் சிதைவை 
மேற்கொண்டு, பல் நாள் வந்து - பல நாளும் வந்து, பணி மொழி 
பயி.ற்றலின் - பணிந்த மொழிகளைப் பலகாற் கூறலின், 

௫- ௬. இவளும்--, குவளை உண்கண் கலுழ - கருங் குவளை மலர் 
போன்ற மையுண்ட கண் கலங்க, நின்மாட்டு பெரும் பேது உற்ற 
னள் - நின்னிடத்துப் பெரிய மயக்கத்தினை எய்தியுளாள் ; * 

எ--௯. தாய் உடை நெடு ஈகர் தமர் பாராட்ட - தாய்மார் உள்ள 
பெரிய மனையில் சுற்றத்தார் பாராட்ட, காதலின் வளர்ந்த மாதர் . 
ஆகலின் - காதலொடு வளர்ந்த பெண்டிர் ஆதலான் (இவளைப் 
போன்றார்), சிறிது பெருமடம் உடையர் - லை காலத்திற்கு மிக்க 
நாணினையுடையர் ஆவர், அதனால் « ஆகையால், 

௧௧--௪. இன்று இவண் விரும்பாத - இன்று இவ்விடத்திருத் தலை விரும்பற்க/) உப்பு ஓய் உமணர் ஒழுகையொடு ஆங்கண் வந்த - உப்பினைச் செலுத்தி வரும் உப்பு வாணிகரது வண்டியுடன் அவ் விடத்தே வந்த, இளைபடு பேடை இரிய- பாதுகாவல் எய்திய பேடை அஞ்சியோட, உரும் இசைப் புணரி - இடிபோலும் ஓலியினை - யுடைய அலை, குரைத்து எழுந்து உடைதரும் - ஒலித்து எழுந்து சிதறி விழும், பெருநீர் வேலி எம் று ஈல் ஊர் - கடலை எல்லையாகவுடைய எமது சிறிய நல்ல ஊர், சென்று "சிறிது சென்ற வழி, ௮ பூ விரி, 
(பாடம்.) 1, தசயுறை வியனகர். 2, உடையள் சிறிதே. 3, சென்றிப்,
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புன்னை மீது தோன்றும் - அந்தப் பூக்கள் விரிந்த புன்னையின் மேலே 
தோன்றுகின்ற பெண்ணை - பனை மரத்தினின்றும், கூஉம் கண் 
ணஃதே - கூப்பிடு தாரத்தே யுள்ளதேயாம். . 

(மூடி) சேச்ப்ப! நெடுந்தகை நீர்மையை; அன்.றித் தொழுதகு மெய்யை? 
நீயும் அழிவு முந்துறுத்துப் பன்னாள் வந்து பணீமொழி பயிற்றலின், இவளும் 
தின்மாட்டுப்"பெரும்பேது உற்.றனள்; கரதலின் வளர்ந்த மசதராசுலின், சிறிது 
பெருமடம் உடையர்; அதனால் இன்று இவண் விரும்பாதிமோ/ எம் சிறு நல்லூர் 
பெண்ணைக் கூஉங் கண்ணது, (அவண் வருக) 

(வி-ரை.) புரவலன் போலும் தோற்ற முடைய நீ இரவலன் 
போல் வந்து பலகால் பணிமொழி கூறினை என்பாள் * கடுந்தே 
ரிளையரொடு நீக்கி நின்ற, நெடுந்தகை நீர்மையை யன்றி நீயும், 
தொழுதகு மெய்யை...... பன்னாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றலின் 
என்றாள். கின்மாட்டு இவளும் பெரும்பேது உற்றனள் என்றது, 
நீ எய்திய துன்பத்திற்குத் தானும் வருந்து நின்னையே நினைந்து 
அறிவுகிலை கலங்குவாளாயினள் என்றபடி, ஒரும், ஓ, தெய்ய - 
அசைஙிலை. மோ முன்னிலையசை, wow சண்ணஃது - ஆய்தம் 
விரித்தல், பெண்ணைக்கு ஊங்கண்ணஃது எனப் பிரீத் து,பெண்ணைக்கு 
அப்பாலாய இடத்தது என உரைத்தலுமாம். 

  

(1. பாலை 

[பிரிவின்கண் வேறுபட்ட தலைமகட்குத் தோழி சொல்லியது.] 

இரும்பிடிப் பரிசிலர் போலக் கடைநின்று 
அருங்கடிக் காப்பின் அகனகர் ஒருசிறை 
எழுதி யன்ன தஇிண்ணிலைக் கதவம் 
'கழுதுவழங் கரைநாள் காவலர் மடி.ந்தெனத் 

௫ திறத்துதப் புணர்ந்து நம்மிற் சிறந்தோர் 
இம்மை யுலகத் தில்லெனப் பன்னாள் 
பொம்மல் ஓதி நீவிய காதலொடு 
பேயந்தலை பெயர்ந்து மாதிரம் வெம்ப 
வருவ.மி வம்பலர்ப் பேணீக் கோவலர் 

௧௦ மழவிடைப் பூட்டிய குழுஅய்த் தீம்புளி 

செவியடை தீரத் தேக்கிலைப் பகுக்கும் 
AVA BATE டும்பர்ச் செல்லருஞ் 
௬ ரமிறந் தேகினும் நீடலர் 
அருண்மொழித் தேற்றிநம் அகன். றிரி னோரே. 

-- மாமூலனார், 

(சொ ஸ்.) ௧--௭. இரு பிடி பரிசிலர் போல - பெரிய 
பெண் யானையினைப் பரிசில் பெறும் பாணர் போல, கடை நின்று - 
  

பாடம்) le யங் கரைகாள் காவலர் மடிந்தென, 2, மழைதலை, Gs டி [ல
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ஈமது மனையின் கடையில் நின்று (பின்), ௮௬ கடி காப்பின் அகல் 

, நகர் - அரிய காவலையுடைய மதில் சூழ்ந்த அகன்ற மனையின்; ஒரு 

சிறை - ஒரு பாலுள்ள, எழு அன்ன இண் நிலைக் கதவம் - எமூதி 

னாற் போன்ற செறிந்த நிலையினை யுடைய கதவினை, கழுது வழங்கு 

அரை நாள் - பேய் வழங்கும் பாதியிரவில், காவலர் மடிய- காவ 

wiser சோர்ந்திருக்கும் செவ்வி பார்த்து, இறந்து - இறக்து வந்து, 

ஈம் புணர்ந்து - ஈம்மைக் கூடி, ஈம்மிற் சிறந்தோர் இம்மை உல 

கத்து இல் என - நம்மைப் போன்று அன்பிற் சிறந்தோர் இவ் 
வுலகத்தே யாரும் இல்லை என்று கூறி, பல் காள் - பல காலம், 
'பொம்மல் ஓதி நீவிய காதலொடு - பொலிவு பெற்ற கூந்தலைத் 

தடவி அளிசெய்த காதலோடு, ் 

௧௪. அருள் மொழித் தேற்றி ஈம் அகன்றிசினோர் - இரக்கம் 
தோன்றும் மொழியால் நம்மைத் தெளிவித்து அகன்று சென்றோர்; 

௮--௧௩. பயம் தலை பெயர்ந்து மாதிரம் வெம்ப . நீர் அற்று Hip 
யத் திசையெல்லாம் கொதிக்க, வம்பலர் வருவழி பேணி - புதிய 
வழிப்போக்கர் வருங்கால் அவர்களைப் போற்றி, கோவலர் - ஆயர் 
கள், மழ விடைப் பூட்டிய குழாஅய்த் தீம்புளி- இளைய எருது 
களின் கழுத்திற் கட்டியுள்ள மூங்கிற் குழாயிலுள்ள இனிய புளிச் 
சோற்றை, செவி அடை இர - அப் புதியரின் காதடைப்பு நீங்க, 
தேக்கு இலை பகுக்கும் - தேக்கன் இலையில் ப௫ர்ந்து அளிக்கும், 
புல்லி ஈல் நாட்டு உம்பர் - புல்லி என்பானது வேங்கட ஈன்னாட் 
டி.ற்கு அப்பாலுள்ள, செல் அரும் சுரம் இறந்து ஏனும் - கடத் 
தற் கரிய சுரநெறியைக் கடந்து சென்றிருப்பினும், நீடலர் - தாழ்க 
காது விரைவில் வருவர். 

(முடிபு) தோழி! நப்புணரச்ந்து காதலொடு அருண்மொழித் தேற்றி நம் 
அகன்றிசினோர், புல்லி நன்னாட்டும்பர்ச் செல்லரும் ௬ரம் இற.ந்தேகினும் நீடலர். 

(வி “ரை பெண் யானையைப் பரிசில் பெறும் அ௮கவலர் 
மூதலாயினார், மனை வாயிலில் ஒதுங்க நிற்ப ராகலின், இரும்பிடிப் 
பரிசிலர் போலக் கடைஙின்று என்றுள். பரிஏிலர் வாயிலில் நிற்றல் 
1: பரிசில் கடைஇய கடைக் கூட்டு நிலை ” எனப்படும். மடிய - மடிந் 
திருக்கும் பொழுது என்க. செவியடை - பரியாற் காது கேளாத 
நிலையை அடைதல். 

  

912. குறிஞ்சி 
[தலைமகன் சிறைப்புறமாகத் தோழி சொல்லியது, தலைமகள் 

சொல்லியதுமாம்.] 

தெஞ்சுடம் படுதலின் ஒன்றுபுரிந் தடங்கி 
இரவின் வரூஉம் ?இடும்பை நீங்க 
வரையக் கருதும் ஆயின் பெரீதுவந்து 

1. தொல், புறத்: ௩௪௬, (பசடம்) 2, இடும்பைதர,
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ஒங்குவரை யிழுிதரும் வீங்குபெயல் நீத்தம் 
இ கரந்தளஞ் சிறுகுடிக் கெளவை பேணாது 

அரிமதர் மழைக்கண் சிவப்ப நாளைப் 
பெருமலை நாடன் மார்புபுணை யாக 
ஆடுகம் வம்மோ காதலந் தோழி 
வேய்பயில் அடுக்கம் புதையக் கால்வீழ்த்து 

௧௦ இன்னிசை முரசின் இரங்கி ஒன்னார் 

ஒடுபுறங் கண்ட நாடோய் தடக்கை 
வெல்போர் வழுதி செல்சமத் தூயர்த்த 
அடுபுகழ் எஃகம் போலக் 
கொடிபட மின்னிப் பாயின்றுல் மழையே. 

மதுரை மருதன் இளநாகனார். 

(Qer-or.) ௮. காதல் ௮ம் தோழி- காதல் மிக்க தோழியே, 

எ. பெருமலை நாடன் - பெரிய மலை காட்டினனாகிய ஈம் தலைவன்; 

௧-௩. நெஞ்சு உடம்படுதலின் - இருவர் கெஞ்சும் ஒன்று படு 

தலின், ஒன்று புரிந்து' அடங்க - வரைந்து கோடலாய அதனையே 
விரும்பி.யமைந்து, இரவின் வரூஉம் இடும்பை நீங்க - இரவில் வருத 

லாய துன்பம் அகல, வரையக் கருதும் ஆயின் - வரைந்து சொள் 

ளலை எண்ணும் ஆகலின், 

௩-௮. காந்தள் சறுகுடிக் கெளவை பேணாது - காந்தட் பூக் 

களை யுடைய இச்சநூரின் அலரினைப் போற்றாது, ஓங்குவரை இழி 

தரும் வீங்கு பெயல் நீத்தம் - உயர்ந்த மலையினின்றும் வீழும் மிக்க 

மழையாலாய அருவி நீரில், மார்பு புணையாக - (ஈம் தலைவன்) மார்பு 

தெப்பம் ஆக, அரி மதர் மழை கண் சிவப்ப - செவ்வரி பரந்த 

மதர்த்த குளிர்ச்த கண்கள் சிவந்திட, நாளை பெரிது உவந்து ஆடுகம் - 

aro நாளை மிகவும் மூழ்ந்து விளையாடுவேம், வம்மோ - வரு 

வாயாக] 

௯--௧௪,. வேய் பயில் அடுக்கம் புதைய - மூங்கில் நெருங்கிய 

பக்கமலை மறைய, கால் வீழ்த்து - கால் இறங்க) இன் இசை 

மூரசின் இரங்கி - இனிய இசை பொருக்திய முரசம் போல ஒலித்து, 

ஒன்னார் ஒடு புறம் கண்ட - பகைவர் ஓடும் புறக் கொடையினைக் 

கண்ட, தாள் தோய் தட கை - முழந்தாளினைப் பொருந்தும் பெரிய 

கையினையுடைய, வெல் போர் வழுதி - போர் வெல்லும் பாண்டி 

யன், செல் சமத்து உயர்த்த - வென்று செல்லும் போசில் தூக்கிய, 

அடு புகழ் எஃகம் போல - கொல்லும் புகழ் வாய்ர்;த வேல் போல, 

கொடி. பட மின்னி - ஓழுங்கு பட மின்னி, மழை பாயின்று - மழை 

பரவி யுள்ளது) (காண்பாயாக,) 

(மூடிபு) காதலம் தோழி! பெருமலை நாடன் வரையக் கருதும் ஆயின்; 

வீங்கு பெயல் நீத்தம் மார்பு புணையாக ஆடுகம் வம்மோ,) மழை பாயின்றால். . 

  

(பாடம்) 1,.சேப்ப,
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(வி-ரை. கருதும் ஆயின் - கருதும் ஆகலின். நீத்தம் கண் 

சிவப்ப மார்பு புணையாக ஆடுகம் எனவும், கெளவை பேணாது மார்பு 

புணையாக ஆடுகம் எனவும் தனித் தனி. கூட்டுக. பேணாது - ஒரு 

பொருளாகக் கொள்ளாமல். முரசின் இரங்கி எஃகம் போல மின்னி 

என்புழிப் பொருள் உவமை யாயின ; ''பொருளே யுவமம் செய்த 

னர் மொழியினும், மருளறு சிறப்பினஃ துவமை யாகும் ' எனபது 

I Muir sen er, 

——_— 

313. பாலை 

[பிரிவீடை வேறுபட்ட தலைமகளைத் தோழி வற்புறுத்தியது.] 

இணிப்பிறி துண்டோ அஞ்சல் ஓம்பென 
அணிக்கவின் வளர முயங்கி நெஞ்சம் 
பிணித்தோர் சென்ற ஆறுநினைந் தல்கலுங் 
குளித்துப்பொரு கயலிற் கண்பணி மல்க 

௫ ஐய வாக வெய்ய வுயிரா 

இரவும் எல்லையும் படரட வருந்தி 
அரவுநுங்கு மதியின் நுதலொளி கரப்பத் 
தம்மல தில்லா நம்மிவண் ஒழியப் 
பொருள்புரிந் தகன்றன ராயினும் அருள்புரிந்து 

௧௦ வருவர் வாழி தோழி பெரிய 

திதியஞ் சொரிந்த நீவி போலப் 
பாம்பூன் தேம்பும் வறங்கூர் கடத்திடை 
நீங்கா வம்பலர் கணையிடத் தொலைந்தோர் 
வசிபடு புண்ணின் குருதி மாந்தி 

க௫ ஒ.ற்றுச்செல் மாக்களின் ஒடுங்கிய குரல 

இல்வழிப் படூஉங் காக்கைக் 
கல்.லுயர் பிறங்கல் மலையிறந் தோரே. 

--பாலைபாடிய பெருங்கடூங்கோ. 

(Qe - cir.) ௧௦. தோழி -, வாழி -, 
௧--௬. இனி பிறிது உண்டோ - இனி நீ வருந்தழ் குரிய தொன்று 

உண்டோ, அஞ்சல் ஓம்பு என - அஞ்சுதலை ஒழிவாயாக என்று கூறி, 
அணி கவின் வளர முயங்கி - அழயெ ஒளி பெருகத் தழுவி, கெஞ்சம் 
பிணித்தோர் - 5ம் உள்ளத்தைக் கவர்ந்தோராகய ௩ம் தலைவர், 

௩--௯ சென்ற ஆறு ினைந்து - தாம் சென்ற சுர நெறியை நாம் 
நினைந்து, அல்கலும் - நாடோறும், குளித்துப் பொரு கயலில் கண் 
பனி மல்க - நீரில் மூழ்கப் பொரும் கயல்களைப் போலச் கண்களில் 
  

1. தொல், உவமம் ௯,
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நீர் பெருக, ஐய ஆக வெய்ய உயிரா- மென்மையாக வெவ்விய 
உயிர்ப்பினை உயிர்த்து, இரவும் எல்லையும் படர் ௮ட வருந்தி- இர 
வும் பகலும் துன்பம் நலிய வருந்தி, அரவு நுங்கு மதியின் நுதல் 
ஒளி கரப்ப- அரா விழுங்கிய தங்களென நெற்றி ஒளியினை இழந் 
திட, தம் அலது இல்லா ஈம் இவண் ஒழிய - தம்மை யல்லாது வேறு 
களைகண் இல்லா நாம் இங்கே தங் யிருக்க, பொருள் புரிக்து 
அகன்றனர் ஆயினும் - பொருளை விரும்பிச் சென்றன ராயினும், 

௧௦--௪. பெரிய நிதியம் சொரிந்த நீவி போல -மிக்க நிதியினை . 
சொரிந்து விட்ட உள்ளீடில்லாத துணிப்பை போல, பாம்பு ஊன் : 
தேம்பும் வறம் கூர் கடத்திடை- பாம்பு உடல் வாடிக் உடக்கும் 
வறட்சி மிக்க காட்டிடத்தே, கண இட- ஆறலைப்போர் அம்பிகை. 
எய்தலால், தொலைந்தோர் - இறந்து பட்டோராய, நீங்கா வம்பலர்- 
ஒறியாத புதியோரது, வசிபடு புண்ணின் குருதி மாந்தி- பிளந்த 
புண்ணினின் றிழியும் செற்நீரைக் குடித்து, காக்கை - காகங்கள், ஓழ் 
DF OF மாக்களின் ஒடுங்கிய குரல- ஒற்றராசச் செல்லும் மக்க 
ளைப் போல உள்ளடங்கிய குரலினவாய், இல் வழிப் படுஉம் - மனை 
யிடத்தே வந்து தங்கும் இடமாய, கல்உயர் பிறங்கல்மலை இறந்தோர்- 
கற்கள் உயர்ந்த பக்கமலைகளையுடைய மலையைச் கடந்து சென்றோ 
சாய அவர், 

௬௯-௧௦. அருள் புரிந்து வருவர் - நம்பால் அருள் செய்து வருவர். 
(முடிபு) தோழி! வாழி! நெஞ்சம் பிணித்தோர், தம்மலதில்லா நம் 

இவண் ஒழியப் பொருள் புரிந்து அகன்றன ராயினும், மலையிற ந்தோராய அவர், 
அருள்புரித்து' வருவச், 

(வி-ரை.) இனிப் பிறிது உண்டோ என்றது, இனி நமக்குப் 
பிரிவென்பது இல்லை எனக் குறிப்பித்தபடி; இனிப் பீரியுமாறு இல்லை 
யெனத் தன் கெஞ்சம் ஒருப்படத் தெருட்டிய தலைவர், பிரீந்து சென் 
ரு. ராகலின், தலைவி கண் பனிமல்க வெய்ய உயிரா வருந்தி யிருந்த 
னள் என்க, பொருகயல் - ஒன்றோ டொன்று எதிர்த்துப் பொரும் 

* கயல் என கண்ணின் வடிவு புலப்படக் கூறியவாறும். ஈம் இவண் 
ஒழிய - நாம் இவண் ஒழிய என்க. அருள் புரிந்து- அருளை விரும்புத 
டையர் ஆசகலால் என ஏதுப் பொருண்மை குறிப்பினுற் கொள் 
ளப்படும். நீவி - மடிச்சலை, மடியிற் சுற்றிக் கட்டிக் கொள்ளும் நீண்ட 
வடிவுடைய பணப்பை, பாம்பு ஊன் தேம்பும் கடம் என்றது சாட் 
டின் வெம்மை மிகுதி கூறியபடி. நீங்கா வம்பலர் - இடையருது 
சென்றுகொண்டிருக்கும் புதியர். கணையிட- ஆறலைப்போர் கண 
யிடலால் என வருவித்துரைக்க, 

(மே -ன்.) 14அவைதாம், அன்ன ஏய்ப்ப” என்னும் சூத்திரத்து 
குளித் தப் பொரு கயலிற் கண்பனி மல்க” என்பது உவம உருபின்றி 
இன்னுருபு தன் பொருட் கண்ணும் வந்தது என்றனர் நச். 

  

1. தொல், உவம, ௧௧,
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314. முல்லை 

[வீனைமுத்றிப் புகுந்த தலைமகற்குத் தோழி சொல்லியது.] 

நீலத் தன்ன நீர்பொதி கருவின் 
1மாவிசும் படிர முழங்க ஆலியின் ் ஏ 
நிலந்தண் ணென்று கானய் குழைப்ப 

இனந்தேர் உழவர் இன்ருர லியம்ப | 
௫ மறியுடை மடப்பிண தழீஇப் புறவில் 

இரிமருப் பிரலை பைம்பயிர் உகள 
ஆர்பெயல் உதவிய கார்செய் காலை 
நானெறி நுணங்கிய கானவில் புரவிக் 
கல்லெனக் கறங்குமணி யியம்ப வல்லோன் 

௧௦ வாய்ச்சசல வணக்கிய தாப்பரி நெடுந்தேர் 

ஈர்ம்புற இயங்குவழி யறுப்பத் தீந்தொடைப் 
யையுள் நல்யாழ் செவ்வழி பிறப்ப 
இந்நிலை வாரா ராயின் தந்நிலை 
எவன்கொல் பாண உரைத்திசிறழ் ॥ிறிதெனக் 

கட கடவுட் கற்பின் மடவோள் கூறச் 

செய்வினை யழிந்த மையல் நெஞ்சில் 
துனிகொள் பருவரல் தீர வந்தோய் 
இனிதுசெய் தனையால் வாழ்கநின் கண்ணி 
வேலி சுற்றிய வால்வீ முல்லைப் 

௨௦ *பெருந்தரர் கமழும் விருந்தொலி கதுப்பின் 
இன்னகை யிளையோனள் கவவ 
மன்னுக பெருமநின் மலர்ந்த மார்பே. 

“மதுரை அளக்கர் ஞாழார் மகனார் அம்மள்ளனார். 
(சொ-ள்.) ௧--ஏ. நீலத்து அன்ன நீர் பொதி கருவின் - 

நீலமணியை யொத்த நீர் பொதிந்த சூலினைக் கொண்டு, மா விசும்பு 
அதிர முழங்கி - கரிய வானினிடத்தே அதீர இடித்து, ஆலியின் - பெய்த நீரினால், நிலம் தண்ணென்று - நிலம் தட்ப முற்று, கானம் 
குழைப்ப- காடு தழைத்திட, இனம் தேர் உழவர் - இனத்தை ஆரா 
யும் உழவர், இன்குரல் இயம்ப - இனிய குரல் ஒலிக்க, மறியுடை 
மடப்பிணை கழீஇ - குட்டியினையுடைய இகய பெண்மானைத் தழு 
விக் கொண்டு, புறவில் - காட்டில், தரி மருப்பு இரலை - முறுக்யெ 

. கோட்டினையுடைய கலைமான், பை பயர் உகள-பசிய பயிரிலே ger 
ளித் திரிய) ஆர் பெயல் உதவிய கார் செய் காலை - மேகம் மிக்க 
பெயலைத் தந்த கார்ப்பருவத்தைச் செய்யும் காலத்தே, 
அகடு, பாண - பாணனே, நூல் நெறி நுணங்யெ - புரவி 

நால கூறும் முறைப்படி நுண்ணிதின் அமைக்த, கால் ஈவில் புரவி- 

(பாடம்,) 1. அமர் விசும்பு. 2, கார்ப் பெயல், 3, மறப்ப, 4, பொரும் இதழ் சமழும்,
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வேகத்தாற் காற்றெனக் கூறத் தகும் குதிரை, கல் எனக் கறங்கும் 

மணி இயம்ப- கல்லென்று ஒலிக்கும் மணி (இடையறாத) ஒலிக்க, 

வாய்ச் செல- வாவிச் செல்ல, வல்லோன் வணக்கிய தா பரி நெடுந் 

தேர் - வன்மையுடைய பாகனால் ௮டகக விடப்படும் தாவும் செல 

வினையுடைய நீண்ட தேர், ஈர் புற இயங்கு வழி அறுப்ப - ஈரம் 

பொருந்திய இடங்களில் தான் செல்லும் வழியினை அறுத்துச் செல்ல, 

இம் தொடை பையுள் நல் யாழ் செவ்வழி பிறப்ப - இனிய நரம்புத் 

தொடையிளையுடைய நல்ல யாழில் வருத்தத்தைத் தரும் செவ்வழிப் 

பண் தோன்ற, இ நிலை வாரார் ஆயின் - இத்தகைய மாலைப் 

போழ்தில் வந்து சேராராயின், தம் .மிலை எவன்கொல் - அவர்தம் 

நிலை யாதாகுமோ, உரைத்திசின் சிறிது என - சிறிது உரைப்பாயாக 

என்று, கடவுள் கற்பின் மடவோள் 'கூற - தெய்வக் கற்பினை 

யுடைய மடப்பம் வாய்ந்தவளர௫ூய எம் தலைவி கூற, 

௧௭-௨௨. பெரும -, செய்வினை அழிந்த மையல் கெஞ்சில் - 

செய்யப்படும் வீனைகள் அழிதற் கேதுவாய மயக்கம் பொருந்திய 

கெஞ்சல், துனி கொள் பருவரல் தீர - வெறுப்புத் தரும் துன்பம் 

அகல, வந்தோய் - நீ வந்துற்றனை அதனால், இனிது செய்தனை - எம் 

தலைவிக்கு இனியதொன்றினைச் செய்தாய் ஆவாய்) வாழ்க நின் 

கண்ணி - நின் கண்ணி வாழ்வதாக/ நின் மலர்ந்த மார்பு - நினது 

அகன்ற மார்பு, வேலி சுற்றிய வால் வீ முல்லை - மனையின் வேலியா 

கச் சூழ்ந்த வெள்ளிய முல்லை மலர்களாலாகிய, பெரு தார் கமழும் - 

பெரிய மாலை கமழும், விருந்து ஓலி கதுப்பின் - புதுமையுறத் 

தழைத்த கூந்தலையுடைய, இன் ஈகை இளையோன் சகவவ- இனிய 

ஈகையையுடைய இளையோளாகய இவள் தழுவிக் கொள்ள, மன் 

னுக - நிலை பெறுவதாக, 

(மூடிபு.) கார் செய் கரலை, புரவி வாய்ச் செல வல்லோன் வணக்கய தாப்பரி 

நெடுந்தேர் இயங்கு வழி யறுப்ப, யாழ் செவ்வழி பிறப்ப, தலைவர் இந்திலை 

வாராராயின், தம் திலை எவன்கெரல், பசண, சிறிது உரைத்திசின் என மடவோள் 

கூற, அவளது மையல் நெஞ்சிற் பருவரல் தீர வந்தோய்; பெரும! இணிது செய் 

தனை; தின் கண்ணி வாழ்க: இளையோன் கவவ நின் மலச்ந்த மார்பு மன்னுக. 

கானங் குழைப்ப, உழவர் இன்குரல் இயம்ப, இரலை உகளப் 

பெயல் உதவிய கார்செய் காலை என்க. 

(வி-ரை.) ஆலி- ஈண்டு நீரினைக் குறித்தது. இனம் தேர்தல் - 

தமது உழு தொழிற்கு இனமாவாரைகத் தேர்தலும், எருது முதலிய 

இனத்தினைத் தேர்தலும் ஆம். குரல் - உழுதல் வித்துதல் முதலியன 
செய்வுழி எழும் குரல்; பாடப்படும் குரலுமாம். மூஉழ்ச்சியுடன் 

கூடியதாகலின் இன்குரல் ஆயிற்று. கார் ஆர் பெயல் உதவிய கார் 

செய் காலை எனக் கார் என்பதனை முன்னும் கூட்டி யுரைக்க, நுணங் 

கய புரவி, கால் ஈவில் புரவி எனத் தனித் தனியே கூட்டுக. வாய்- 

வாவி. வாச் செல என்னும் பாடத்திற்கு வாவுதலாகச் செல்ல என்க. 

புரவி செல்ல, வல்லோன் வண க்கய நெடுந்தேர் இயங்கு வழியறுப்ப 

வாராராயின் எனக் கூட்டுக, பையுள் ஈல்யாழ் செவ்வழி பிறப்ப,
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5 யின் என் பிரிந்தார்க்கு வருத்தத்தைச் செய்யும் 

பல்கிப் பண்: தோன்றும் இத்தகைய மாலைப் பொழுதில் வாரா 

ராயின் என்றபடி. தம் நிலை, அவருடைய வாய்மை, கூறு- கூறிய 

காலை என்க. செய்வினை - உண்டியும் ஒப்பனையும் முதலாயின. இளை 

யோள் கவவ மார்பு மன்னுக என்றது, மார்பு தலைவியின். அகத்.தீடு 

இடையீடில்லையாகப் பொருந்துக என்றபடி. 

(மே-ன்.) 14பெறற்கரும் பெரும்பொருள் முடிந்தமின் வந்த? 

என்னுஞ் சூத்திரத்து இச் செய்யுள் தோழி, முன்பு தலைவிக்கு நிகழ்ந்த 

ஆற்றாமையும் ௮து கண்டு தான் கலங்கியவாறம் தலைவற்குக் கூறியது 

என்றனர் நம். 

315. பாலை 

[மகட் போக்கிய தாய் சொல்லியது,] 

கூழையுங் குறுநெறிக் கொண்டன முலையும் 
சூழி மென்முகஞ் செப்புடன் எதிரின 
பெண்டுணை சான்றனள் இவளெனப் பன்மாண் : 
கண்டுணை யாக நோக்கி நெருநையும் 

௫ அயிர்த்தன் நு மன்னே நெஞ்சம் பெயர்த்தும் 

அறியா மையிற் செறியேன் யானே 
பெரும்பெயர் வழுதி கூடல் அன்னதன் 
அருங்கடி வியனகர்ச் சிலம்புங் கழியாள் 
சேனுறச் சென்று வறுஞ்சுனைக் கொல்லப் 

௧௦ புறவுக்குயின் றுண்ட புன்காய் நெல்லிக் 
கோடை யுதிர்த்த குவிகட் பசுங்காய் 
அறுநாற் பளிங்கள் துளைக்காக கடுப்ப 

வறுநிலத் துதிரும் அத்தம் கதுமெனக் 
கூர்வேல் விடலை பொய்ப்பப் போலச் 

கட சேக்குவள் கொல்லோ தானே தேக்கின் 
அகலிலை “குவித்த புதல்போல் குரம்பை 
ஊன்புழுக் கயரும் முன்றிற் 
கான்கெழு வாழ்நர் சிறுகுடி யானே. 

குடவாயிற் கீரத்தனார். 

(சொ-ள்.) ௧-௬, கூழையும் குறுநெறி கொண்டன - தலை 
மயிரும் குறுயெ கெறிப்பினைக் கொண்டன, முலையும் சூழி மெல் 
மூகம் செப்புடன் எதிரின - முலைகளும் உச்சியிலுள்ள மெல்லிய 
முகத்தால் சிமிழினுடன் மாறுபட்டன, இவள் பெண் துணை சான் 

1, தொல்,கற்பு, ௯, (பாடம்) 2, வறனிலத்து 3, கவித்த.
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றனள் - இவள் பெண் எனும் இயல்பினை அமைந்தனள். என - 

என்று, கண் துணை ஆகப் பல்மாண் நேக்கி - என் கண்களே துணை 

யாகப் பலமுறை பார்த்து, கெருகையும் அயிர்த்தன்று மன்னே 

நெஞ்சம் - எனது கெஞ்சமானது நேற்றும் மிகவும் ஐயுற்றது; 

பெயர்த்தும் அறியாமையின் செறியேன் யானே - அதன்பின்னும் 

எனது அறியாமையால் யான் என் மகளை இற்செறியா தொழிம் 

தேன்? 

எ-௧௪, பெரும் பெயர் வழுதி கூடல் அன்ன - பெரிய புகழினை 

யுடைய பாண்டியனது மதுரையை யொத்த, தன் அருங்கடி வியன் 

நகர் சிலம்பும் கழியாள் - தனது அரிய காவல்பொருந்திய பெரிய 

மனையில் ிலம்புகழி நோன்பும் செய்யப் பெறாளாய், சேண் உறச் 
சென்று- நெடுந்தூரம் சென்று, வறு சுனைக்கு ஒல்கி - நீரற்ற 

சுனைக்கண் நீர்பெறாது தளர்ந்து, புறவு குயின்று உண்ட- புரு 

துளைத்து உண்டமையின், புல்காய் நெல்லி - புல்லிய காய்களையுடைய 

கெல்லியின்௧ண், கோடை உதிர்த்த குவி கண் பசுகரய் - மேல் 

காற்று உதிர்த்திட்ட குவிந்த கண்ணினையுடைய பசிய காய்கள், 

அறுநூல் பளிங்கின் துளை காசு கடுப்ப - நூல் அற்று உதிர்ந்த துளை 

யினையுடைய பளிங்குக் காசுகளை யொப்ப, வறு நிலத்து உதிரும் 

அத்தம் - வறிய நிலத்தில் உதிர்க்து கடக்கும் காட்டு கெறியில், கூர் 

வேல் விடலை பொய்ப்ப கதுமெனப் போூ - கூரிய வேலினையுடைய 

தன் தலைவன் பொய்கூறி அழைத்துச் செல்ல விரைந்து சென்று, 

௧௫--௮. புதல்போல் குரம்பை முன்றில் - புதர்போலும் 

குடிசையின் முன்றிலில், தேக்கன் அகல் இலை குவித்த-தேக்க 

மரத்தின் அகன்ற இலையில் குவிக்கப்பெற்ற, ஊன் புழமுக்கு 

அயரும் - புமுக்கியெ ஊனினை உண்ணும், கான்கெழு வாழ்கர்- 

காட்டில் பொருந்திய வாழ்க்கையினை யுடையாரது, சிறு குடியான் - 

சறூரின்கண், தான். சேக்குவள் கொல் - அவள் தங்கியிருப்பளோ. 

(மூடி) பெண்துணை சான்றனள் இவள் என நோக்கி தெருதையும் நெஞ்சம் 

 அயிர்த்தன்று; பெயர்த்தும் அறியாமையின் யான் செறியேன்; தான், தன் வியன் 

தகர் சிலம்பும் கழியாள், அத்தம் விடலை பொய்ப்பப் போக, சிறுகுடியான் சேக்கு 

or Gare. 

(வீ-ரை.) சூழி மென்முகம்- படாம் அணிந்த மெல்லிய 

மூகம் என்றுமாம். பெண்துணை சான்றனள் - 1: பெண்மை யடுத்த 

மகனென் இளவி' என்பதனால் புறத்துப் போய் விளையாடும் சிறுமி 

. பெண்மகன் எனப்படுதலுண்டாகலின், அங்ஙனம் அல்லாத பருவ 

மூற்றனள் என்பது போதரப் பெண்துை சான்றனள் என்றாள். 

பன் மாண், கண்துணையாக நோக்கி நெருகையும் அயிர்த்தன்று 

மன்னே நெஞ்சம் என்றது, அங்ஙகனமாசவும் இற்செறியாமை ' 

யாய தவறு செய்துவிட்டேனே எனக் கழிவிரக்கம் தோன்றக் 

கூறியபடியாம். தன் வியனகர் சிலம்பும் கழியாள் என்றது, 

தன் மனையின்கண் ிலம்பு கழித்தலாகய நோன்பும் செய்யப் 

1. தொல், சொல், ௧௬௪௦
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பெரறாளாய் என்றபடி. சிலம்பு கழித்தல், கல்யாணத்திற்கு முன்பு 

செய்யப்படுவதொரு நோன்பு என்பது, "'நும்மனைச் சிலம்பு கழீஇ 

அயரினும், எம்மனை வதுவை நன்மணம் கழிகெனச், சொல்லின் : 

எவனோ” என்பதனானும் *உடன் கொண்டுபோன தலைமகன் 

மீண்டு தலைவியைத் தன் இல்லத்துக் கொண்டு புக்குழி, அவன் 

காய் அவட்குச் ஏிலம்புகழி நோன்பு செய்கன்றாள் எனக் கேட்ட 

நற்றாய் ஆண்டு நின்றும் வந்தார்க்குச் சொல்லியது” என்னும் 

அதன் பழைய உரைக் கருத்தாலும் அறியப்படும். மற்றும் 22சிறுவன் 

கண்ணி சிலம்புகமீஇ, அறியாத் (தேஎத்தள் ஆகுதல் கொடிதே” 

3இிலம்பு கழீஇய செல்வம், பிறருணக் கழிந்தவென் னாயிழை யடியே" 

என்பனவும் அதனைக் குறித்தல் காண்க. சுனைக்கு, வேற்றுமை 

மயக்கம். ் ் 
  

916. மருதம் 

[தலைமக.ற்கு வாயில் கேர்ந்த தோழி தலைமகளை நெரும்இச் சொல் 
லியது.] 

துறைமீன் வழங்கும் பெரு நீர்ப் பொய்கை 
அரிமலர் ஆம்பல் மேய்ந்த நெறிமருப்பு 
சர்ந்தண் எருமைச் சு வல்படு முதுபோத்துத் 
தாங்குசேற் றள்ளல் துஞ்சிப் பொழுதுபடப் 

௫ பைந்நிண வராஅல் குறையப் *பெயர்தந்து 

குரூ.௨க்கொடிப் பகன்றை சூடி மூதூர்ப் 
6போர்ச்செறி மள்ளரிற் புகுதரு மூரன் 
தேர்தர வந்த தெரியிழை "நெகிழ்தோள் 
ஊர்கொள் கல்லர மகளிர் தரத்தரப் 

௧௦ பரத்தைமை தாங்கலோ விலனென வறிதுநீ 
புலத்தல் ஒல்லுமோ மனைகெழு மடந்தை 
அதுபுலந் துறைதல் வல்வலீ யோரே 
செய்யோள் நீங்கச் சில்பதங் கொழித்துத் 

sro டுண்டு தமிய ராகத் 
கட தேமொழிப் புதல்வர் இரங்குமுலை சுவைப்ப 

வைகுத ராகுதல் அறிந்தும் 
அறியா ரம்மவஃ துடலு மோரே. 

ஓரம்போகியார். 

(சொ - 6it.) f— or துறை மீன் வழங்கும் பெருநீர் பொய்கை- 
துறையின்கண் மீன்கள் இயங்கும் பெரிய நீர் நிறைந்த பொய்கைக் 
கண், அரிமலர் ஆம்பல் மேய்ந்த - விளங்கும் ஆம்பல் மலரை மேய்ந்த, 

3. ஐங்குறு. ௩௯௯, 2. அகம், ௩௮௫, 3, ஈம், ௨௪௯, 

(பாடம்,) 4 போதத்து, 5, பரூ௨க் கொடி, 6, போர் செறி, 7, நெடழ்த் தோள்.
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நெறி மருப்பு ஈர் தண் சுவல்படு முது எருமைப் போத்து- நெறித்த 
கோட்டினையும் மிக்க குளிர்ச்சியுற்ற முதுகளையுமூுடைய முதிய 
எருமைக்கடா, தூங்கு சேற்று அள்ளல் துஞ்சி - மிக்க சேற்றின் 

குழம்பிலே கிடந்து இரவெல்லாம் துயின்று, பொழுது பட - ஞாயிறு 
தோன் நிய காலையில், பை நிண வரால் குறையப் பெயர் தந்து- பசிய 
நிணத்தினையுடைய வரால் மீன்கள் மிதிபட்டு அழிய வெளிப்பட்டு, 
குரூ..௨ கொடி பகன்றை சூடி - வெள்ளிய பூக்களையுடைய பகன் 
ஹைக் கொடியினைச் சூடிக்கொண்டு, முது ஊர் - பழமையான ஊரின் 
கண், போர்ச்செறி மள்ளரில் புகுதரும் ஊரன் - போரில் வென்றி 
ஏய்திய வீரர் வருமாறு புகும் ஊரினையுடைய நம் தலைவன்; 

அ-௧௧, : தேர்தர வந்த- தனது தேரிற் கொணர்தலால் வந்த 
"தெரி இழை கெகழ்தோள் - விளங்கும் ௮ணி நெகிழ்ந்த தோள்களை 
யுடைய, ஊர் கொள்கல்லா மகளிர் - ஊர் தாங்காத பரத்தையர், 
பரத்தமை தரத்தர- பரத்தமையை மேன்மேலும் தன்பால் எய்து 

விக்க, தாங்கலோ இலன் என- அதனைத் தாங்கலாற்றுதவனாக 
வுள்ளான் என்று, மனை கெழு மடந்தை- மனை வாழ்க்கை மேவிய 
கற்புடைய மடந்தையாடய நீ, வமிது புலத்தல் ஒல்லுமோ-பய 
வின்றி அவன்பால் ஊடுதல் பொருந்துமோ 7 

௬௨-௭௪. அது புலந்து உறைதல் வல்லியோரே - தலைவன் 
பரத்தமையைப் புலந்து பிரிந்துறையும் வன்மையுடையோரச, செய் 
யோள் நீங்க- தம்மிடத்து நின்றும் இருமகள் நீங்க, சில் பதம் 
கொழித்து - சிறிய அரிசியைப் புடைத்து, தாம் அட்டு உண்டு 
தமியர் ஆ5- தாமே சமைத்துண்டு தனித்தோர் ௮௫, தேம் மொழிப் 
புதல்வர் இரங்கு முலை சுவைப்ப - தேன்போலும் இனிய மொழியினை 
யுடைய மக்கள் பால் இன்றிச் சுருங்கிய முலையினைச் சுவைத்துப் 
பார்க்க, வைகுகர் ஆகுதல் அறிழ்தும் - எளிமையுடன் தங்குவார் 
ஆதலை அறிந்துவைத்தும், ௮ஃது உடலுமோர்-தலைவன் பரத்தமை 
குறித்து மாறுபாடுறுவோர், அறியார் - அறிவிலா ராவர். 

(முடிபு) ஊரன் தேர்தர வந்த மகளிர் ;நரத்தரப் பரத்தமை தாங்கலோ 

இலன் என, மனை கெழு மடந்தை நீ புலத்தல் ஒல்லுமே7 அது புலந்துறைதல் 
வல்லீயேோரச், செய்யோன் தீங்கச் சில்பதம் அட்டு உண்டு நமியராக, புதல்வர் 

இரங்கு முலை ௬வைப்ப, வைகுநர் ஆதல் அறித்தும், MH கஉடலுமோர் 

அறியார். 

(வி-ரை.) பொழுது படுதல் - ஞாயிறு தோன்றுதல். குழைய- 
அஞ்சி இரிய (என்றுமாம். ' போர்ச் . செறி மள்ளர் - போருக்குச் 
சென்று வெற்றிபெற்ற வீரர், பகன்றைக் கொடியை அறுத்துக் 
கொம்பிலே ஏறட்டுக்கொண்டமை,; அதனைச் சூடினமை போன் 
றிருத்தலால், பகன்மை சூடி எனப்பட்டது. கண்ணி சூடுதலானும் 
ஊருக்குப் பெருமிதத்துடன் சேறலானும் மள்ளர் உவமையாயிழற்று. 
எருமை முதுபோத்து புகுதரும் ஊரன் என இயையும். புகுதரும் 
என்னும் பெயரெச்சம் இடப்பெயர் கொண்டது, தலைவன் பரத்தை 
யரைத் தேரேற்றி வருபவனாதலீன், தேர்தர .வந்தான் என்றுள்.
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தெரியிழை கெகழ்தேசள் என்றது, புணர்ச்சிக்கு முன் நிகழ்வதோர் 

மெய்ப்பாடு; இதனை, 1*கூழை விரித்தல்” என்னுஞ் சூத்திரத்து, 
'ஊழணி தைவரல் ' என்பதனாலும், அதற்குக் காட்டிய ் நிழலிணி 

மணிப்பூண் நெஞ்சொடு கழல” என்ற மே.ற்கோளானும் அறிக, 

cat கொள்கல்லா என்றது, ஊர் இடமில்லை யாம்படி நிறைந்த 

என்றபடி; அன்றி, ஊரை யெல்லாம் இடமாகக்கொண்ட கல்வி 

யில்லாத மகளிர் என்றுமாம். தேர்தர வந்த மகளிர் மேன்மேலும், 

தருதலால் பரத்தமை தாங்கலாற்றானாயினன் என) மனை கெழு 

மடந்தையாகிய நீ புலத்தல் கூடுமோ எனவும், புல துறைதல் வல்லி 

யோர், புதல்வர் இரங்கு முலை சுவைப்ப வறியராய் வைகுஈராதல் 

அறிந்தும், அஃது உடலுமோர் அறியாதாராகுவர் எனவும் தோழி 

தலைவியைச் சினந்து கூறினாள் என்க. 

(உ- றை.) பொய்கை ஆம்பல் மேய்ந்த எருமைப் போத்து அள் 

எல் துஞ்டிப் பொழுதுபட வரால் குறையப் பகன்றை சூடி மூதார் மள்ள 

ரித் புகுதரும் ஈரன் என்றது, தலைவன் பரத்தையர் சேரிக்கண்ணே அப் 

பரத்தையரை நுகர்ந்து இரவெல்லாம் ௮வ்விழிந்த இன்பத்திலே மயங்கிக் 

இடந்து, காலையில், தன் பெருமை குறையவும் அலர் மிகவும் நாணின்றிப் 
போந்தான் என்றபடி. 

(மே-ள்.) ?'பெறற்கரும் பெரும்பொருள் முடிந்தபின் £ என்னுஞ் 
சூத்திரத்து, உணர்ப்புவயின் வாரா ஊடலுற் ரோள்வயின், உணர்த்தல் 

வேண்டிய கிழவோன் பானின்று, தான்வெருண் டாக்கயெ தகுதிக் கண் 
ணும்' என்னும் பகுதிக்கண், இச் செய்யுளைக் காட்டி, இது, தோழி 

தலைவியை வெகுண்டு ஆக்கயவாறு காண்க என்றும், 3: வருத்த மிகுதி 
சுட்டுங்காலை என்னுஞ் சூத்திரத்த, இச் செய்யுளுள் *௮து புலக் துற 

தல் வல்லியோரே' எனப் புலவியால் நின் இல்வாழ்க்கை குறைப 
மெனத் தோழி கூறியவாறு காண்க என்றும் கூறினர் நச், 

  

517. பாலை 

[தலைமகன் வரவுணர்ந்த தோழி தலைமகட்குச் சொல்லியது.] 

மாக விசும்பின் மழைதொழில் உலந்தெனப் 
பா௮ய் அன்ன பகலிருள் பரப்பிப் 
புகைநிற உருவின் அற்சிரம் நீங்கக் 
குவிமுகை முருக்கின் கூர்நுளை வையெயிற்று 

டு நகைமுக மகளிர் ௪ட்டு௫ர் கடுக்கும் 
முதிராப் பல்லிதழ் உதிரப் பாய்ந்ீதுடன் 
மலருண் வேட்கையின் சிதர்சதர்ந் துகுப்பப் 
பொன்செய் கன்னம் பொலீய வெள்ளி 

1. தொல், மெய்ப், ௧௪, , 2 தொல், கழ். ௯, 3, தொல், பொருளியல், ௨௩௨. 
ப
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நுண்கோல் அறைகுறைநீ துதிர்வன போல 
௧௦ அரவ வண்டினம் ஊதுதொறுங் குரவத்து 

். ஓங்குசினை நறுவீ கோங்கலர் உறைப்பத் 
துவைத்தெழு தும்பித் தவிரிசை விளரி 
உதைத்துவிடு நரம்பின் இம்மென இமிரும் 
1மானே முற்ற காமர் வேனில் 

௧௫ வெயிலவிர் புரையும் வீததை மராஅத்துக் 

குயிலிடு பூசல் எம்மொடு கேட்ப 
வருவே மென்ற பருவம் ஆண்டை 
இல்லை கொல்லென மெல்ல நோக்கி 

தினைந்தன மிருந்தன மாகதயத் தாங்கு 
௨௦ உள்ளிய மருங்கின் உள்ளம் போல 

வத்துநின் றனரே காதலர் *தந்துறந்து 
என்னுழி யதுகொல் தானே பன்னாள் 
அன்னையும் அறிவுற அணங்கி 
தன்னுதற் பாஅய பசலை தேரயே. 

-வடமோதங்கிழார், 

(சொ-ள்.) ௧--௧௪. மாக விசும்பின் மழை தொழில் உலந்தென- 
வானின்கண்ணே மழை பெய்து முடிந்ததாக, பாஅய் அன்ன. 
இருள் பகல் பரப்பி- பரப்பி வைத்தாற்போன்ற இருளினைப் பகலி 
னும் விரித்து, புகைஙிற உருவின் அற்சிரம் நீங்க- புகையின் நிறம் 
போலும் ௨உருவினையுடைய பனிக்காலம் நீங்க, வை எயிற்று ஈகை 
மூக மகளிர்- கூரிய பற்களையும் ஒள்ளிய முகத்தினையுமூடைய 
பெண்டிரது, ஊட்டு உ௰ர் கடுக்கும்-பஞ்சி ஊட்டிய நகத்தனை 
யொக்கும், குவிமுகை முருக்கன் - குவிந்த அரும்புகளையுடைய 
மூருக்கமரத்தினது, கூர் நுனை முதிராப் பல் இதழ் - கூரிய முனையினை 
யுடைய முற்றுத பல பூ விதழ்கள், உதிர - உதிருமாறு, மலர் உண் 
வேட்கையின் சிதர் உடன் பாய்ந்து சிதர்ந்து உகுப்ப- மலர்த் தேதனை 
உண்ணும் விருப்பினால் வண்டுகள் ஒருங்குகூடிப் பாய்ந்து டி 
உ.திர்த்திடவும், பொன் செய் கன்னம் பொலிய - பொன்னானியன்ற 
கன்னத்தட்டு பொலிந்திட, வெள்ளி நுண் கோல் அறை குறைந்து 
உதிர்வன போல - வெள்ளியின் மெல்லிய கம்பி அறுத்தலால் 
குறைந்து உதிர்வனவற்றைப்போல, அரவ வண்டு இனம் ஊது 
தொறும் - ஓலியினையுடைய வண்டின் கூட்டம் அளதுந்தோறும், 
கோங்கு அலர் - கோங்கின் பூவகத்தே,குரவத்து ஓங்கு சனை நறு வீ- 

குரவமரத்தின் உயர்ந்த சனையிலுள்ள ஈ.றிய மலர்கள், உறைப்ப- 
குறைந்து உதிரவும், துவைத்து எழு தும்பித் தவிர் இசை - ஒலித்து 
எழுகின்ற வண்டின் விட்டிசைக்கும் ஒலி, உதைத்துவிடு - தெறித்து 
விடும், விளரி நரம்பின் - விளரி ஈரம்பின் ஓஒலிபோல, இம் என இமி 

ரும்- இம்மென ஒலிக்கும், மான் ஏமுற்ற காமர் வேனில். 
மானினங்கள் இன்பமுற்ற அழூய வேனிலில், 
  

(பாடம்) 1. மசரனேமும்ற. 32, ஈத்துறந்து,
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கடு--௯. வெயில் அவிர் புரையும் வீ ததை மராஅத்து- வெயி 

லின் விளக்கத்தை யொக்கும் மலர்கள் செறிந்த மராமரத்திலிருக்து, 

- குயில் இடு பூசல் எம்மொடு கேட்ப - குயில் செய்யும் ஆரவாரத்தினை 

நம்முடனிருந்து கேட்க, வருவேம் என்ற பருவம் - யாம் வருதும் 

என்று ஈம் தலைவர் குறித்த இவ்விளவேனிற் பருவம், ஆண்டை 

இல்லை கொல் என - அவரிருக்குமிடத்தில் இல்லையோ என, மெல்ல 

நோக் நினைந்தனம் இருந்தன மாக - மெல்லென ஆராய்ந்து AG 

இத்து இருந்தேமாக [ 
௧௯-௨௧. நயந்து உள்ளிய மருங்கின் உள்ளம்போல-(துண்மை 

யுடையோர்) ஒன்றை விரும்பி நினைத்தவிடத்து உள்ளத்தில் நினைக 

தவை வந்து சேர்வதுபோல, காதலர் வந்து நின்றனர் - ௩ம் காதலர் 

வந்து நின்றார்) 

௨௧௨௪.  பல்காள் அன்னையும் அறிவுற அணங்கி - பலகாளாக 

நம் அன்னையும் அறிந்திட ஈம்மை வருத்தி. ஈல் நுதல் பாய் பசலை 

கோய் - ஈம் நல்ல நெற்றியில் பரவிய பசலை கோய், ஈம் துறந்து - 

நம்மைப் பிரிந்து, என் உழியதுகொல் - எவ்விடத்துச் சென்றதோ. 

(மூடி) காமர் வேனில் மரசஅத்துக் குயிலிடு பூசல் எம்மொடு கேட்ப, 

(தலைவர் தசம்) வருவேம் என்ற பருவம் ஆண்டை இல்லைகொல் லென மெல்ல 

தோக்கி நினைந்தனம் இருந்தனமாக, காதலச் வத்து நின்றனர்; நன்னுதற் பாய 

பசலை தோய் நம் துறந்து என்னுழியதுகொல். 

(வி-ரை.) மாக விசும்பு - மாகமாகய விசும்பு என இருபெய 

ரொட்டு. மழை தொழில் உலந்தென என்றது கூதிர்க்காலத்தின் 

கழீவையும், அற்சிரம் நீங்க என்றது பனிக்காலத்தின் கழிவையும், 

மான் ஏமூற்ற காமர்வேனில் என்றது, ,இளவேனிற் பருவத்தின் 

வருகையையும் குறிப்பன என்க. முருக்கன் ai py dor இதழெழனவும் 

உ௰ர் சடுக்கும் இதழ் எனவும் கூட்டுக. தர் - வண்டு. சதர்ந்து - 

Gary. Asi உகுத்தலால் இதழ் உதிர என்றுரைத்தலுமாம். கன் ' 
னம்- பொற்கொல்லரது சிறிய தராசுத்தட்டு, கோங்கலர்க்குக 

கன்னமும், குராவின் மலர் அற்று உதிர்வதற்கு வெள்ளிக் கம்பி 

_ அற்று உதிர்வனவும் உவமையாம். உகுப்ப, உறைப்ப, இமிரும் 

வேனில் என இயையும். பருவம் ஆண்டை இல்லை கொல் என 
என்றது, இருப்பின் நம்மை கோக்கு வராதிரார் என்னும் கருத்தா 

லாம் என்க, கோக்க கினைந்தனம் இருந்தனமாக என்பதற்குத் 
தலைவன் உருவை அகத்தே கோக்க அவரது வருகையை நினைந்து 

இருந்தேமாக என்றுரைத்தலுமாம். ஈயந்தாங்கு - ஆங்கு MNF. 

உள்ளம்போல உள்ளத்து உள்ளிய பொருள் வருதல்போல,. பசலை 

. ஒழியும் என்னும் துணிவால், என்னுழியதுகொல் என்றாள்.
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918. குறிஞ்சி 
உ [இரவுக்குறி வந்த தலைமகனை வரவு விலக்கி வரைவுகடாயது.] 

கான மானதர் யானையும் வழங்கும் 
வான மீமிசை உருமுநணி உரறும் 
அரவும் புலியும் அஞ்சுதக வுடைய 
"இரவுச் சிறுநெறி தமியை வருஇ. 

டூ. வரையிழி யருவிப் பாட்டொடு பீரசம் 
முழவுச்சேர் நரம்பின் இம்மென இமிரும் 

் பழவிறல் நனந்தலைப் பயமலை நாட 
மன்றல் வேண்டினும் பெறுகுவை ஒன்ரு 
இன்றுதலை யாக வாரல் வரினே 

௧௦ 3ஏமுறு துயரம் யாமிவண் ஓதிய 
எற்கண்டு பெயருங் காலை யாழநின் 
கற்கெழு சிறுகுடி எய்திய பின்றை 
ஊதல் வேண்டுமாற் சிறிதே வேட்டொடு 
வேய்பயி லழுவத்துப் பிரிந்தநின் ' 

கடு நாய்பயிர் குறிறில கொண்ட கோடே. 

கபிலர். 

(சொ-ள்.) ௫--ஏ. வரை இழி அருவிப் பாட்டொடு பீரசம்:- 
மலையினின்றும் வீழும் அருவியொலியுடன் வண்டின்ஒலி கூடி, 
மூழவுச்சேர் ௩ரம்பின் இம் என இமிரும் - தண்ணுமை யொலியுடன் 
கூடிய யாழ் ஈரம்பின் ஓலிபோல இம்மென்று ஒலிக்கும், பழ விறல் 
நனந்தலை பயம் மலை நாட - பழைமையான வெற்றியினையும் அகன்ற . 
இடத்தினையும் உடைய பயன்பொருந்திய மலையை யுடைய நாட்டிற் 
குத தலைவனே / 

௧-௪. கானம் மான் அதர் யானையும் வழங்கும் - காட்டிலுள்ள 
விலங்குகள் செல்லும் நெறியில் யானைகளும் இயங்கும், வானம் மீ 
மிசை உருமும் ஈனி உரறும்- வானத்தில் மிக உயர்ந்த இடத்தே 
இடியும் மிகவும் முழங்கும், அரவும் புலியும் அஞ்சு தகவு உடைய - : 
மேலும் அக் நெறிகள் பாம்பினையும் புலியினையும் யாவரும் அஞ்சு 
மாறு உடையன, சிறுநெறி- இத்தகைய ஐடுங்கிய நெறியில், 
இரவு - இரவிலே, தமியை வருதி - மீ துணையின் றி வருன்றனை ; 

a. மன்றல் வேண்டினும் பெறுகுவை- நீ வரைந்து கோடல் 
விரும்பினும் பெறுவாய், (ஆகவே) 

I—s@Q. ஓன்று --, இன்று தலையாக வாரல் - இன்று முதலாக 
அங்ஙனம் வாராதே (அன்றி), வரினே - நீ வருதியேல், ஏம் உறு 
துயரம் யாம் இவண் ஓழிய - யாங்கள் இவ்விடத்தில் மயக்கமுறும் 

(பாடம்) 1, இர வழங்கு சிறுரெறி, 2, முழவு சேச்.. 3, எம்முது துயரமொ 
டியாமிவணொழிய, ் 
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துயரத்தின் நீங்குமாறு, என் கண்டு பெயரும் காலை - என்னைக் கண்டு 
நீங்கும் காலத்து, நின் கல் கெழு சிறு கடி எய்திய பின்றை - நினது 

மலைகள் பொருந்திய சநூரை அடைந்த பின்னர், வேய் பயில் 

அழுவத்து பிரிந்த கின வேட்டொடு நாய்- வேட்டமாடுங்காள் 
மூங்கில் மிக்க காட்டில் பிரிந்த நின் வேட்டுவர்களோடு நாய்கள், 
பயிர் குறி நிலை கொண்ட கோடு - அழைக்கும் குறிப்பினைக் கொண் 
டுள்ள ஊது கொம்பினை, சிறிது ஊதல் வேண்டும்- சிறிது ஊதுதல் 
வேண்டும். 

(மூடிபு) பயமலை நாட / யானையும் வழங்கும் / உருமும் உரறும் 7 புவியும் 
அஞ்சுதகவுடைய 7 சிறு தெறி இரவில் தமியை வருதி / மன்றல் வேண்டினும் 
பெறுகுவை; இன்று தலையாக வாரல்; வரினே, ஏமுறு துயரம் யாம் இவண் ஒழிய, 
எ.ற் கண்டு பெயருங்காலை நின் சிறுகுடி எய்திய பின்றை அழுவத்துப் பிரிந்த 
வேட்டொடு நாய் பயிர் கோடு சிறிது ஊதல் வேண்டும். 

(வி-ரை.) யானை முதலியன இரவில் வழங்கும் சிறுநெறி 
எனவும், நீ இரவில் தமியை வருதி எனவும் இரவினை ஈரிடத்தும் 
கூட்டிப் பொருள் கொள்க. அருவிப்பாடு : பாடு - ஓசை. பிரசம் - 
வண்டின் இசை, அருவியோசையோடு கூடிய வண்டின் இசை 
மூழவொலியோடு கூடிய நரம்பின் ஓலிபோல ஒலிக்கும் என்க 
அருவிக்கு முழவும் பிரசத்திற்கு ஈரம்பும் உவமம். ரீ இரவில் வரும் 
நெறி ஏதம் மிக்கதாகலானும், நீ மன்றலை விரும்பின் எமர் வரை 
வெதிர்கொள்வர் ஆகலானும், இன்று ழூதலாக இரவுக்குறிச்சண் 
வாரற்க என்றாள். பின்னும் ௮வன் வரின் தாம் எய்தும் கலக்கத்தை 
அறிவுறுப்பாளாய், ஏமுறு துயரம் யாமிவண் ஒழிய நின் கோட் 
டினைச் சிறு குடி எய்திய பின்றை ஊதல் வேண்டும் என்றாள் என்க. 
ஒன்று: உறழ்ச்சிப் பொருளில் VESTS; AG, UT IS, ஊதல் 
வேண்டும் என்பவற்றோடு தனித்தனி சென்றியையும், 

(மே-ன்.) நாற்றமும் தோத்றமும்' என்னுஞ் சூத்திரத்து, ஆற்றது 
தீமை அறிவுறு கலக்கமும் என்னும் பகுதிக்கண், கலக்கம் எனப் பொதுப் 
படக்கூறிய அதனால், ஆத்நிடை ஏதமின்றிச் சென்றமை தோன்ற ஆண்டு ஓர் குறி செய் எனக் கூறுவனவுவ் கொள்க என்றுரைத்து, இச்செய்யு சைக் காட்டி, இதனுள், வரினே ஏழுறு துயரம் காமிவண் ஒழிய நின் நாய் பயிர் குறிநிலை் கொண்ட கோட்டை ஊதல் வேண்டுமாற் சிறிது * என்றவாறு காண்க என்றார் நச், 

  

919. பாலை 
[செலவுணர்த்திய தலைமகற்குத் தோழி செலவழுங்கச் சொல்லிய,.து,] 

மணிவாய்க் காக்கை “மாநிறப் பெருங்கிகா 
பிணிவீழ் ஆலத் தலங்குசினை யேறிக் 
கொடுவில் எயினர் குறும்பிற் கூக்குங் 
கடுவினை மறவர் வில்லீடத் தொலைந்தோர் 
  1. தொல். கள. om, (பசடம்) 2, மானிறப்,
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௫ படுபிணங் சுவரும் பாழ்படு நனத். நலல 
அணங்கென உருத்; நோக்கின் ஐயென 
துணங்கய நுசுப்பின் நுண்கேழ் மாமைப் - 
பொன்வீ வேங்கைப் புதுமலர் 'பூரைய 
தன்னிறழ் தெழுந்த ஈணங்கணி வனமுசீலச் 

௧௦. சுரும்பார் கூந்தற் பெருந்நோள் இவள்வயிற் 
பிரிந்தணிர் அகறல் ரூபின் அரும்பொருள் 
எய்துக மாதோ நுமக்கே கொய்குமைக் 
தனிரேர் அன்ன தாங்கரும் மதுகையன் 
மெல்லியள் இளையன் நணிபேர் அன்்.ரினள் 

௧௫ செல்வேம் என்னும் நும்மெதிர் ° 
*.ரிவேம் என்னும் ஒண்மையோ இலளே. 

் --எருக்காட்டூர்த் தாயங்கண்ணனார். 

(சொ-ன்.) ௧-௫, மணி வாய் காக்கை - கருமணி போன்ற 
வாயியுடைய காக்கையின், மா நிற பெரு இகர - கரிய நிறத்தினை 
யுடைய பெரிய சுற்றம், பிணிவீழ் - பிணிப்புற்ற விழுதுகளையுடைய, 
ஆலத்து அலங்கு சினை ஏறி - ஆலமரத்தின் அசையும் கொகளில் 
ஏறியிருந்து, கொடு வில் எயினர் - வளைந்த வில்லையுடைய எயின 
ரகிய, குறும்பிற்கு ஊக்கும் - குறும்பினின்றும் ஊக்க எழும்), கடு 
வினை மறவர் - கொடுக் தொழிலையுடைய மறவர், வில்லிடத் தொலைக் 
தோர் - வில்லால் எய்தலால் இறந்துபட்டோருடைய, படுபிணம் கவ 
ரும் - விமுந்து டெக்கும் பிணங்ககைக் கவர்ந்து உண்ணும், ப்ரழ்படு 
நனந்தலை - பாழ்பட்ட அகன்ற பாலையிடத்தே, 

௭--௧௯. அணங்கு என உருத்த கோக்கின் - தெய்வம் என்னு 
யாறு வடிவுகொண்ட கண்களையும், ஐ என நுணங்கிய நுசுப்பின் - 
அழூதாக மெலிந்த இடையினையும், நுண் கேழ் மாமை - நுண்ணிய 

'" மரமைநிறத்தினையும், பொன் வீ வேங்கைப் புதுமலர் புரைய-பொன் 
போலும் பூக்களையுடைய வேங்கையின் புதிய மலரை யொப்ப, 
சுணங்கு அணி- தேமலை யணிந்த, நல் நிறத்து எழுந்த வனமுலை - 
நல்ல மார்பின்௧ண் எழுந்த அழகிய முலையிகயும், சுரும்பு ஆர் 
கூர்தல் - வண்டு மொய்க்கும் கூச்தலையும், பெருந்தோள் - பெரிய 
தோளினையுமுடைய, இவள் வயின் பிரிந்தனிர் அகறல் சூழின் - 
இவளிடத்தினின்றும் பிரிந்து அகன்று போதலை எண்ணுதிராயின், 

௧௧--௭.. நுமக்கு அரும் பொருள் எய்துக- உமக்கு அரிய 
பொருள் வந்துறுவதாக, கொய் குழைச் தளிர் ஏர் அன்ன - கொய் 
யப்பட்ட குழையாகிய அழகிய தளிரினை யொத்த, தாங்கரும் மதுகை 
யள்”- பிரிதற் நுன்பினைத் தாங்குதற்கரிய வலியினளும், மெல்லியள் 
இளையள் - மென்மைத் தன்மையினளும் இளையளும், நனிபோர் 
அன்பினள் - நும்பால் மிகப் பெரிய அன்பினளுமாகய இவள், 
செல்வேம் என்னும் gb எதிர் - யாம் பிரிந்து செல்வேம் எனும் 
நுமது எதிரில் நின்று, ஓஒழிவேம் என்னும் ஒண்மை- பிரிந்து ஆற்றி 

(பாடம்) 1. புரையும். 2, கொய்குழை, 3, ஒழியோம், 
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யிருப்பேம் என்று கூறும் அறிவுடைமை, இலள் - இல்லாதவள் 

ஆவள் ; (என் செய்வேன்). ் 

(wey) பாழ்படு தனந்த, இவள்வயிற் பிரித்தணிர் அகறல் சூழின் நுமக்கு 
அரும்பொருள் எய்துக 7 தாங்கரும் மதுகையள், மெல்லியள், இளையன், நணிீ 

பேரன்பினள் ஆய இவள், செல்வேம் என்னும் நும் எதிர், ஒழிவேம் என்னும் 

ஒண்மை இலள் (என் செய்வேன்,) 

(வீ- ரை.) ளை - கூட்டம், காக்கை இனத்துடன் கூடி உண்ணும் 

இயல்பினதாகலின் காக்கைப் பெருங்களை கவரும் எனப்பட்டது. 

ஆலத்து- அத்து, சாரியை, எயினரது குறும்பினைக் கொள்ளுதற்கு 

ஊக்க எழும் மறவர் என்றலுமாம். குறும்பு - சிற்றரண். அரும் 

பொருள் எய்துக என்றது, ௮கற்கு இடையூறு உண்டாதலும் 

கூடும் எனக் குறிப்பித்தவாறு. தாங்கரும் மதுகையள் என்பது, தாங் 

கும் மதுகையில்லாதவள் என்றபடி. இனி இவள் என்னும் 
பெயருடன் தாங்கரும் மதுகையள், இளையள், அன்பினள், ஓண்மை 
யிலள் என்பனவற்றைத் தனித்தனி பயனிலையாக்க முடித்தலுமாம். 

  

320. கெய்தல் 

[பகற் குறிக்கண் வந்த தலைமகனைத் தோழி வரைவுகடாயது,] 

ஓங்குஇிரைப் பரப்பின் வாங்குவிசைக் கொளிீ இத் 
இமிலோன் தந்த கடுங்கண் வயமீன் 
தழையணி யல்குற் செல்வத் தங்கையர் 
விழவயர் மறுகன் விலையெனப் பகருங் 

௫ கானலஞ் சிறுகுடிப் பெருநீர்ச் சேர்ப்ப 

மாலரேர் உண்கணெழந் தோழி எவ்வம் 
அலர்வாய் நீங்கநீ அருளாய் பொய்ப்பினும் 
நெடுங்கழி துழைஇய குறுங்கால் அன்னம் 
அடும்பமர் எக்கர் அஞ்சிறை உளரும் 

௧௦ நடவுறிலப் புன்னைத் தாதணி பெருந்துறை 
தடுங்கயிர் போழ்ந்த கொடிஞ்சி நெடுந்தேர் 
வண்டற் பாவை சிநைய வந்துநீ 
தோள்புதி துண்ட ஞான்றைச் 
சூளும் பொய்யோ கடலறி கரியே. 

மதுரைக் கூலவாணிகன் சீத்தலைச் சாத்தனார். 

(சொ-னள்.) ௧-௫. ஓங்கு திரைப் பரப்பின் - உயர்ந்த அலைகளை 
யுடைய கடலில், வாங்கு விசை கொளிஇ- வலையினை விசைத்து 
இழுத்தலாற் பற்றி, தீமிலோன் தந்த- மீன் பிடிக்கும் படனன் 
ஆய தமையன் கொண்டுவந்த, கடு கண் வயமீன் - தறுகண்மை 
யுடைய வலிய மீன்களை, தழை அணி அல்குல் செல்வத் தங்கையர் - 
தழை அணியினை அணிந்த அல்குலையுடைய செல்வமிக்க தங்கைமார், 
விழவு அயர் மறுகின் - விழாச் செய்யும் தெருககளில், விலை என
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பகரும் - இன்ன விலையின என்று கூறி விற்கும், கானல் ௮ம் Ag 
குடி - கடற்கரைச் சோலை சூழ்ந்த சீ.றூர்களையுடைய, பெருநீர்ச் 
சேர்ப்ப - கடற்கரையையுடைய தலைவனே 7 

௭-௭. மலர் ஏர் உண் கண் எம் தோழி எவ்வம் - மலரினை 
ஒத்த மையுண்ட கண்ணினையுடைய எமது தோழியின் துன்பமும், 
அலர்வாய் - ஊரார் வாயின் அலரும், நீங்க - நீங்கும்படி, நீ அருளாய் 
பொய்ப்பினும்- நீ அருள் செய்யாது பொய்த்தாலும், 

௮.௧௪. நெடு கழி துழைஇய குறுகால் அன்னம் - நீண்ட 
உப்பங்கழியைத் துழவி மீன் பிடித்துண்ணும் குறிய காலினையுடைய 
அன்னம், அடும்பு அமர் எக்கர் ௮ம் சிறை உளரும் - அடும்பங்கொடி 
பொருந்திய மணல்மேட்டிலிருந்து தனது அழ௰ய சிறனெக் கோதி 
உலர்த்தும், தடவு நிலை புன்னை தாது ௮ணி பெருதுறை- வளைந்த 
நிலையினையுடைய புன்னை மரத்தின் பூம்பொடி அழகுசெயும் பெரிய 
துறைக்கண், ஈடுங்கு அயிர் போழ்ந்த கொடிஞ்சி நெடுதேர் - நெடு 
மும் நுண்மணலைப் பிளந்துகொண்டு வரத கொடிஞ்சியையுடைய 
நீண்ட தேரினை, வண்டல் பரவை சிதைய வந்து- யாங்கள் புனைந்து 
விளையாடிய வண்டற்பாவை அழிந்தீடச் செலுத்திவர்்து, நீ தோள் 
புதிது உண்ட ஞான்றை - நீ இவள் தோளின் ஈலத்தினைப் புதுவதாக 
நுகர்ந்த நாளில், கடல் அறி கரி- கடலானது அறியும் சான்றாக, 
குளும் பொய்யோ - நீ கூறிய சூளும் பொய்யோ. 

(மூடிபு) சேர்ப்ப! எம் தோழி எவ்வம் அலர் வாய் நீங்க நீ அருளாய் 
பொய்ப்பினும், நெடுந்தேர் வண்டற்பாவை சிதைய வந்து நீ இவன்தேரள் புதி 
துண்ட ஞசன்றைக் கூறிய சூளும் பொய்யோ. 

(வி-ரை.) வலையினை விசைத்து இழுத்தலால் என ஒரு சொல் 
வருவித்து உரைக்க. செல்வத் தங்கையர் என். றமையான், திமி 
லோன் தமையன் ஆயிற்று, விலை எனப்பகரும் - இதற்கு இது விலை 

எனக் கூறி விற்கும் என்று விரித்து உரைத்துக்கொள்க. எவ்வமும் 
_ அலரும் எனும் எண்ணும்மை தொக்கன,. நீ அருளாய் பொய்ப்பினும் 
என்றது, நீ வரைந்துகொண்டு இவளைப் பிரியாதிருக்கன் நிலை என்ற 
படியாயிற்று, சுளாவது இயற்கைப் புணர்ச்சிக் காலத்து யான் 
நின்னை வரைந்துகொண்டு இல்லறம் நிகழ்த்துவேன் எனக் கடற் 
றெய்வம் சான்றாகக் கூறிய சொல். சூள் பிழைத்தல் தகுதியன்றாக 
லின் அது பிழையாது இவளை வரைந்துகொள்க எனத் தோழி 
வரைவு கடாயினா ளாயிற்று. 

521. பாளை. 

[மகட் போக்கிய செவிலி சொல்லியது.] 

பசித்த யானைப் பழங்கண் அன்ன 

வறுஞ்சுனை முகந்த கோடைத் தெள்விளி 
விசித்துவாங்கு பறையின் விடரகத் தியம்பக்
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க.இர்க்கால் அம்பிணை உணீஇய புகலேறு 
௫ குதிர்க்கரல் இருப்பை வெண்டு உண்ணாது : . 

ஆண்குரல் விளிக்கும் சேண்பால் 'வியன்சுரைப் 
படுமணி இனநிரை உணீஇய கோவலர் 

விடுநிலம் உடைத்த கலுழ்கட் கூவல் 
கன்றுடை மடப்பிடி களிரோடு நடவரும் 

௧௦ பூன்றலை மன்றத் தங்குடிச் சீறார்த் 

துணையொடு துச்சில் இருக்குங் கொல்லோ 
கணையோர் அ௮ஞ்சாக் கடுங் -ட் காளையொடு 
எல்லீ முன்னுச் செல்லுங் கொல்லோ 

ஏவ்வினை செயுங்கொல் நோமேகா யானே 
௧௫ அரிபெய்து பொடுந்த தெரிரிலம்பு கழீஇ 

யோாயறி வுறுதல் அஞ்சி 
வேயுயர் பிறங்கல் மலையிறந் தோளே. 

கயமனார், 

(Qer-or.) க௫--௭. அரி பெய்து பொதிந்த தெரி லம்பு 
கழீஇ- பரலினையிட்டு மூடிய .ஏராய்ந்து கொண்ட சிலம்பினை நீக்க, 
யாய் அறிவுறுதல் அஞ்சி - தன் தாய் அறிதலை அஞ்சி, வேய் உயர் 
பிறங்கல் மலை இறந்தோள் - மூங்கில் உயர்ந்த பக்க மலையையுடைய 
மலையைத் தன் தலைவனுடன் கடந்துசென்ற என் மகள், 

௧-- ௭. பசித்த யானைப் பழங்கண் அன்ன - பசியுற்ற யானையின் 
பொலிவற்ற கண்போன்ற, வறு சுனை முகந்த கோடைக் தெள்விளி- 
நீரற்ற சுனையுட் புகுந்துவரும் மேல்காற்றின் தெளிந்த ஓலி, வி௫த்.து 
வாங்கு பறையின் விடர் அகத்து இயம்ப- தோலினை இழுத்துக் 
கட்டிய பறழையொலிபோல மலைப்பிளப்பில் ஒலிக்க, கதிர்கால் ௮ம் 
பிணை உணிீஇய - மெலிந்து நீண்ட காலினையுடைய அழூய பெண் :.' 
மான உண்ணுதற்கு, புகல் ஏறு - அதன்பால் விருப்பம் மிக்க கலை 
மான், குதிர்கால் இருப்பை வெண் பூ உண்ணாது - குதிர்போன்ற . 
அடிமரத்தினை புடைய இருப்பை மரத்தின் வெள்ளிய பூவினைத் தான் 
உண்ணாது, ஆண் குரல் விளிக்கும்- தனது ஆண்குரல் தோன்ற 
அதனை அழைக்கும், சேண்பால்- சேய்மைக்கண் ணுள்ள, 

௬௭-௧௦. வியன் சுரை படுமணி இனம் நிரை உணீஇய- பெரிய மடியினையும் ஒலிக்கும் மணியினையுமூடைய கூட்டமாய ஆனிரைகள் ப.நக, கோவலர் - ஆயர். விடுநிலம் உடைத்த கலுழ்கண் கூவல் - தரிசு நிலத்தே கற்கக£ உடைத்து இயற்றிய பில்கும் ஊற்றுக் கண் ணினையுடைய கிணற்றினை, கன்று உடை மடப்பிடி களிரொடு தட வரும்- கன்றினையுடைய இளைய பிடி தன் களிற்றுடன்கூடித் தடவிப் 
Bem iret bee மன்றத்து அம் ௬டி சீ.றூர்- பொலிீவற்ற இடத் ய மன் f 19 ts i 
pada forge Yo, அழகிய குடியிருப்பினையும் உடைய 

(பாடம்) 1, வீயன்சுவல், 2, கற்கூவல், 3, யாயறிர் துணர்தல் aA.
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௧௧--௪. எல்லி துணையொடு துச்சில் இருக்குங்கொல் - இரவில் 
தன் துணைவனுடன் ஓர் ஓதுக்டெத்தே தங்கயிருப்பளோ (அன்றி 
அவ்விரவில்)), கணையோர் அஞ்சாக் கடுங்கண் காளையொடு - அம்பினை 
எய்யும் ஆறலைப்போரை அஞ்சாச தறுகண்மையையுடைய காளை 
யாய தன் தலைவனுடன், முன் ௨றச் செல்லும்கொல் - அவன் 
முன்னே நடந்து செல்லுவாளோ? ௭ வினை செயும் கொல் - என்ன 
காரியத்தினைச் செய்வளோ 7? யான் கோகு-யான் நோவேனாகன் 
CG per, 

(மூடிப) யரய் அறிவுறுதலஞ்சி சிலம்பு கழீஇ மலையிறந்தோள், சேண்பால் 
சிறார் எல்லீ துணையொடு துச்சில் இருக்குங்கெசல், கரளையொடு er sy ps 
செல்லுங்கொல், எவ்வினை செயுங்கொல் ?7 யரன் நோகு. 

(வி-ரை.) ப௫யால் வாடிய யானையின் கண் குழிந்து பசை 
யின்றி யிருத்தலின் அதனை வறுஞ்சுனைக்கு உவமை கூறினார். விசித்த 
வாங்கு பழஹறை- கடிப்பினை இழுத்து ஓலிப்பிக்கும் இழுகு 
பழை என்றுமாம், இருப்பையின் பூ, பிணையும் தானும் உண்பதற் 
குப் போதியதன்றுகலின், பிணையை மாத்திரம் உண்பிக்க வேண்டிய 
கலைமான், தான் அதனை உண்ணாமலே பிணையை விளிக்கும் என்ருர். 
ஆண்குரல் விளிக்கும் என்றது, பிணை ஏதமின்றெனத் துணிந்து வரு 
SAGE SHH ஆண்மைத் தன்மையுடைய குரலால் விளிக்கும் 
என்றபடி. சேண்பாலுள்ள றார் எனக் கூட்டுக, வியன் சுவல் 
என்பது பாடமாயின் பெரிய கழுத்தின் கண் (பொருந்திய 
மணி) என்றுரைக்க. விடுநிலம் - பயிர் செய்யாது விடப்பட்ட நிலம். 
கன்றுடை மடப்பிடி களிறொடு தடவரும் என்றதனால், அவற்றுள் - 
ஒன்றேனும் உண்பதற்கு நீரில்லாமை பெற்றாம். துச்சில் - பிறர் 
மனையில் உள்ள ஒதுக்கிடம். இத்தகைய காட்டின்௧ண் ஹுள்ள 
சீ.றாரில் இராப்பொழுது துணைவனொடு துச்சில் இருத்தல், அன்றி 
அவனுடன் நடந்து செல்லுதல் ஆய இரண்டும் துன்பம் Vans 
பனவே என்பாள் எவ்வினை செயுங்கொல் நோகோ யானே 
என்றாள். 

322. குறிஞ்ரி 

[ட வருகி வெட்டப் போகின்ற தலைமகன் தன் னெஞ்சிற்குச் 
சொல்லியது. 

வயங்குவெயில் ஜஞெமியப் பாஅய் மின்னுவ9?ி(/ 
மயங்குதுளி பொழிந்த பானாட் கங்குல் 
ஆராக் காமம் அடு உறின் றலைப்ப 
இறுவரை வீழ்நரின் நடுங்கத் தெறுவரப் 

௫ பாம்பெறி கோலிழ் றமியை வைகித் 

$ேதம்புதி கொல்லோ நெஞ்சே உருமிசைக்
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களிறுகண் கூடிய வாண்மயங்கு ஞாட்பின் 

ஒளிறுவேற் முளைக் கடுந்தேர்த் 5இயன் 
வருபுனல் இழிதரு மரம்பயில் இறும்பிற் 

௧௦ பிறையுறழ் மருப்பிற் கடுங்கட்” பன்றிக் 
குறையச் கொடுவரி குழுமுஞ் சாரல் 

அறையுறு தீந்தேன் குறவர் அறுப்ப 
மூயலுநர் முற்று ஏற்றரு நெடுஞ்சிமைப் 
புகலரும் பொதியில் போலப் 

௧௫ பெறலருங் குரையணம் அணங்?9 யோனே. 
LIT COTM. 

(Qer- cir.) ௬. கெஞ்சே/ 

௧௫. ஈம் அணங்கயோள் - நம்மை இங்ஙனம் வருத்திய ஈம் காதலி, 

௭--௧௫. உரும் இசை களிறு கண்கூடிய வாள் மயங்கு ஞாட்பின்- 
இடிபோன்ற முழக்கனேயுடைய அண் யானைகள் திரண்ட வாட்கள் 
பின்னிய போர்க்கண்ணே, ஒளிறு வேல் தானை கடும்தேர் திதியன் - 
விளங்கும் வேலினையுடைய சேனையினையும் கடிய தேரினையும் 
உடைய திதியன் என்பானது, வருபுனல் இழிதரு மரம் பயில் இறும் 
பில் - மலையினின்று வரும் அருவிவிழும் மரங்கள் நெருங்கிய காட்டில், 
பிறை உறழ் மருப்பின் கடுங்கண் பன்றி- பிழைமதியினை யொத்த 

, கோட்டினையும் அஞ்சாமையினையுமுடைய பன்றியினது, குறை ஆர் 
கொடுவரி குழுமும் சாரல் - இறைச்9த் துண்டினைத் தின்ற புலிகள் 
கூடி முழங்கும் பக்கமலையினையும், அறை உறு தீம் தேன் அ௮றுப்ப 
மூயலுகர் குறவர் - உச்சிப்பாறையில் உள்ள இனிய தேனை அறுத் 
தெடுக்க முயலும் குறவர்களும், முற்றா - எய்தியறியாத, ஏற்று ௮௬ 
நெடு சிமை- ஏறுதல் அரிய நீண்ட உச்சிமலையினையு முடைய, புகல் 
அரும் பொதியில் போல் -'புகுதற் கரிய பொதியில் மலையினைப் 
போல, பெறல் அருங் குரையள் - பெறுதற்கு அருமை யாயவள் அன்ஹே/ (அதனை உணராது), ் 
௧-௬. வயங்கு வெயில் ஞெமிய பாஅய் - விளங்கும் வெயில் மழையவே (மேகம்) பரந்து, மின்னு வூபு - மின்னல்' பிளந்திட, மயங்கு துளி பொழிந்த - மிக்க மழையைச் சொரிந்த, பானாட் கங்குல் - ஈடு இரவில், ஆராக் காமம் ACR நின்று அலைப்ப - அமை யாத காமம் வருத்தா நின்று அலைத்தட, இறு வரை வீழ்நரின் - மலை மூகட்டினின்று வீழ்ந்திறப்பார் போல, தெறு வர நடுங்க - அச்சம் ன ரோ PONS, We by எறி கோலில் - கோலால் அடிக்கப்பட்ட பாம்பு போல், தமியை வை௫- வே i 5 ் கொல்லோ - வாடுவையோ, வேறு அனையின்றி கிருக்து, Gann 

(மூடி) நெஞ்சே / எம் அணங்கியோள், 
குரையள்; (அதனை உணராது) பசனாட் கங்குல் ஆ தடுங்கி, கோலெறி பாம்பின் தேம்புதி கொல்லோ 

பொதியில் போலப் பெறளருங் 
ராக் காமம் அடு. நின் றசப்ப, 

(பாடம்) 1. பன்றி குறையாக் கொடுவரி, 2, போலும்.
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(வி-ரை.) மேகம் பாஅய் என வருவித்துரைக்க. வூபு - வசிய 
எனத் திரிக்க. காமம் ௮௫௨ நின்று அலைப்ப என்பதனை இரட்டுற 
மெர்ழிதலாகக் கொண்டு, அலைத்தலால் வீழ்கர் போல எனவும் 
அலைத்தலால் நடுங்கி எனவும் கொள்க. இறு வரை - மலையின் 
இறுவாய். பாம்பெறி கோலின் என்பதனைக் கோல் எறி பாம்பின் 
என மாறுக. அடியுண்ட பாம்பு செயலற்றுக் உடப்பது போல, நீயும் 
செயலற்றுக் கிடத்தியோ என்பான் பாம்பு எறி கோலில் தேம்புஇ 
கொல்லோ என்றான். களிறு கண் கூடிய: கண், அசை. இதியனது 
பொதியில் எனவும், சாரலினையும் சிமையினையு முடைய பொதியில் 
எனவும் கூட்டுக. பன்றிக்குறை - பன்றியின் தசை. ஆர்தல் - உண். 
டல். பன்றி குறையாகச் கொடுவரி என்பது பாடமாயின் பன்றியைக் 
கொன்று புலி (முழங்கும்) என்க. இந்தேன் அறுப்ப முயலுகர் 
குறவர் முற்றா எனக் கொண்டுகூட்டுக. குறவரும் முற்று எனச் 
சிறப்பும்மை தொக்கதாகக் கொள்க, 

  

323. பாலை 

[பிரிவின்கண் வேறுபட்ட தலைமகளைத் தோழி வற்பு ௪த்தியது.] 

இம்மென் பேரலர் இவ்வூர் நம்வயிற் 
செய்வோர் ஏச்சொல் வாடக் காதலர் 

- வருவர் என்பது 1வாய்வ தாகல் 
ஜய செய்ய மதனில சிறியறின் 

௫ அடிநிலன் உறுதல் அஞ்சிப் பையத் 

தடவரல் ஓ.துக்கந் தகைகொள இயலிக் 
காணிய வம்மோ கற்புமேம் படுவி 
பலவுப்பல தடைஇய வேய்பயி லடுக்கத்து 
யானைச் செல்லினம் கடுப்ப வானத்து 

௧௦ வயங்குகதிர் மழுங்கப் பரஅய்ப் பாம்பின் 

பைபட இடிக்குங் கடுங்குரல் ஏற்றொடு 
ஆலி யழிதுளி தலைஇக் 
கால்வீழ்த் தன்றுநின் கதுப்புறழ் புயலே. 

--பறகாட்டூப் பேருங் கொற்றனார். 

(சொ-ள்.) ௭. கற்பு மேம்படுவி - கற்பினால் மேம்பட்ட தலைவியே, 
௮/--௧௩. பலவு பல தடைஇய - பலா மரங்கள் பல திரண்டுள்ள. 

வேய்பயில் அடுக்கத்து - மூங்கல் நெருங்கிய பக்க மலையில், யானை 
செல்இனம் கடுப்ப - செல்லுகின்ற யானைக் கூட்டத்தினைப் போல, 
வானத்து - வானின்கண், வயங்கு கதிர் மழுங்க பாஅய் - விளங்கும் 
ஞாயி.நு மழுங்குமாறு பரவி, பாம்பின் பை பட இடிக்கும் கடு குரல் 

  

ஏஏற்றொடு -.பாம்பினது படம் அழிய இடிக்கும் கடிய குரலினை 

(பாடம்.) 1, வாய்வதாச, வைய,
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யுடைய இடியேற்றுடன், ஆலி அழி துளி தலைஇ - நீர்க்கட்டியுடன் 
கூடிய மிக்க துளிகளைப் பெய்து, நின் கதுப்பு உறழ் புயல் - நின் 
கூந்தலை யொத்த மேகம், கால் வீழ்த்தன்று - கரல் இறக்கியது? 

க--௩, இம் என் பேர் அலர் - இம்மென்று எழும் பெரிய அல 
ரினை, இஊர்- இவ்வூரின்௧ண், ஈம்வயின் செய்வோர் - நம்பாற் செய் 

வோரது, ஏ சொல் வாட - செருக்குற்ற சொல் அழிய, காதலர் 
வருவர் என்பது - நம் காதலர் வந்து விடுவர் என்பது, வாய்வது 
ஆகல் - உண்மையாதலை, 

௪-௭. நின் - நினது, ஐய செய்யமதன் இல சிறிய அடி. - அழூய 
சிவந்த வலியற்ற சிறிய அடிகள், மிலன் உறுதல் அஞ்சி - நிலத்திற் 
பொருந்துதலை அஞ்சி, பைய - மெல்லென, தடவரல் ஒதுக்கம் தகை 
கொள இயலி - உடல் வ&ந்து நடக்கும் நடை அழகு பெற நடந்து, 
காணிய வம்மோ - காணுதற்கு வருவாயாக, 

(முடிபு) கற்பு மேம்படுவி, புயல் கால் வீழ்த்தன்று; பேர் அலர் தம்வயிற் 
செய்வோச், ஏச்சொல் வாடக் காதலர் வருவரென்பது வசய்வதாகல், தகைகெரள 
இயனவி, காணிய வம்மோ, 

(வி- ரை.) இம்மென் பேரலர்- இடைவீடாத பெரிய அலர் 
என்க. ஏச் சொல் - ஏக்கழுத்தமுடைய சொல், தீருக்குடைய சொல். 
வாடுதல் - ஒறிதல். வாய்வதாசல் காணிய வம்மோ எனவும் தகை 
கொள இயலி வம்மோ எனவும் கூட்டுக. தடவரல் - வளைவு. ஒதுக் 
கம்-௩டை. வானத்து வயங்கு கதிர் எனவும், வானத்துப் பா௮அய் என 
வும் வானம என்பது ஈரிடத்தும் சென்று இயையும். புயல் கால் 
வீழ்த்தன்று ஆகலால், இனி, கார்காலத் தொடக்கத்தே காதலர் 
வருதல் உண்மை என Caroler இறுஇக்கண் தோழி தலைவியை 
வற்புறுத்தினாள் என்க, 

  

324. முல்லை 
[வினை முற்றிய தலைமகன் கருத்துணர்ந்து உழையர் சொல்லியது.]. 

விருந்தும் பெறுகுநள் போலுந் கிருந்திழைத் தடமென் பணைத்தோள் மடமொழி யரிவை தளிரியற் இன்ளை இனிதின் எடுத்த 
1வளராப் பிள்ளைத் தூவி யன்ன 

௫ வார்பெயல் வளர்த்த பைம்பயிர்ப் புறவிற் 
பறைக்கண் அன்ன தநிறைச்சுனை Car ps 
துளிபடு மொக்குள் துள்ளுவன சாலத் 
தொளிபொரு பொகுட்டுத் தோன்றுவன மாய வளிசினை யுதிர்த்தலின் வெறிகொள்பு தாஅய்ச் ௧௦ சிரற்ற கேய்ப்ப அறற்கண் வரித்த 

(பாடம்.) 1. வளரிளம் பிள்ா, 2, உளர் பெயர்,
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வண்டுண் நறுவீ துமித்த நேமி 
தண்ணில மருங்கிற் போழ்ந்த வழியுள் 
திரைசெல் பரம்பின் விரைபுநீர் முடுகச் 
செல்லும் நெடுந்தகை தேரே 

௧௫ முல்லை மாலை நகர்புகல் ஆய்ந்தே. 
் ஒக்கூர் மாசாத்தியார். 

(சொ-ள்.) ௩--௧௫. தளிர் இயல் கள்ளை - தளிரின் இயல் வாய்ந்த 
கிளி, இனிதின்: எடுத்த - இனிது வளர்த்த, வளராப் பிள்கா தாவி 
அன்ன - இளைய பார்ப்பின் ॥றடனை யொத்த, வார் பெயல் வளர்த்த 
பை பயிர் புறவில் - பெய்யும் மழை வளர்த்த பசிய பயிரினையுடைய 
காட்டில், பழை கண் அன்ன கிழைச் சுனை தோறும் - பறையின் கண் 
போன்ற நிறைதலையுடைய சுனைகள் தோறும், துளிபடு மொக்குள் 
துள்ளுவன சால - மழை பெய்தலால் உண்டாகய குமிழிகள் குஇப் 
பனவற்றை யொப்ப, தொளி பொரு பொகுட்டு தோன்றுவன 
மாய - சேற்றின் கண்ணே பொருதலால் எழும் குமிழிகள் தோன்றி 
மழஹழைய, வளி சினை உதிர்த்தலின் வெறி கொள்பு தாஅய் - ஏனையி 
னின்றும் காற்று உதிர்த்தலால் மணம் கொண்டு பரந்து, சிரல் 
சிறகு ஏய்ப்ப:அறல் கண் வரித்த - சச்சிலிப் பறவையின் சிறகனை 
யொப்ப அறலினிடத்துக் கோலம் செய்த, வண்டு உண் நறுவீ 
துமித்த நேமி - வண்டுகள் தேன் உண்ணும் நறிய பூக்களை அறுத்து 
ஏகிய தேருருள், தண் நில மருங்வல் போழ்ந்த வழியுள் - குளிர்ந்த 
நிலத்திடத்தே பிளந்து சென்ற சுவட்டில், நிரை செல் பாம்பின் 
விரைபு நீர் மூடுக - ஒன்றன் பின் ஓன்றாக வரிசை யுற்றுச் செல்லும் 
பாம்பு போல விரைந்து நீர் முடுகிச் செல்ல, முல்லை மாலை war 
புகல் ஆய்ந்து - முல்லை மலரும் மாலைக் காலத்தே ஈகரின்கண் 
புகுதலை ஆய்ந்துணர்ந்து, நெடுந்தகை தேர் செல்லும் : பெருந்தகை 
யாய தலைவன் தேர் செல்லாகிற்கும்; ் 

௧--௨. திருந்து இழை தட மெல் பணை தோள் மட மொழி 
. அரிவை - திருந்திய அணியினையும் பெரிய மென்மை வாய்ந்த மூங்இல் 
போலும் தோளினையும் மடப்பம் வாய்ந்த மொழியினையு மூடைய 
தலைவி, விருந்தும் பெறுகுகள் போலும் - இன்று விருந்தயர்தலும் 
பெறுவாள் போலும். 

(மூடிபு) தெடுத்தகை தேர், புறவில், தொளி பொரு பொகுட்டுத் தோன்று 
வன மாய, நேமி போழ்ந்த வழியுள் நிரை செல் பாம்.பின் விரைபு நீர் முடுக, 
மாலை, தகர் புகல் ஆய்ந்து செல்லும்) அரிவை விருந்தும் பெறுகுநள் போலும். 

(வி-ரை.) அரிவை விருந்தும் பெறுகுநள் போலும் என்க, 
விருந்தும், உம்மை சிறப்பு, வளர் இளம் பிள்ளை என்னும் பாடத் 
இற்கு வளர்தற்குரிய இளம் பிள்கா என்க. சால- ஒப்ப என்னும் 
பொருட்டு. தொளி - சேறு. பொகுட்டு - கலங்கல் நீரில் எழும் 
குமிழி. தலைவன் தேர் ஏ௰ிச் செல்வன் என்றதனை, தலைவனது தேர் 
செல்லும் என்றார். செல்லும் ஆகலின் விருந்தும் பெறுகுஈள் 
போலும் என இயைத்துரைக்க.



௬௪௪ அககானூறு (பாட்ட 
(மே-ன்.) 1*ஆற்றது பண்பும்” என்னுஞ் சூத்திரத்து, தலைவன் மீளுங் 

கால் விருந்து பெறுகுவள் கொல்லென இளையோர் தலைவி நிலையுரைத்த 
லுக்கு இச்செய்யுளைக் காட்டினர் நச். 

  

325. பாலை 

[கொண்டு நீம்கக் சுருதி யொழிந்த தலைமகன் பரிவின்கண் தலைமகள் 
தோழிக்குச் சொல்லியது.] 

அம்ம வாழி தோழி காதலர் 
வெண்மணல் நிவந்த பொலங்கடை நெடுநகர் 
தளியிருங் கங்குற் புணர்குறி வாய்த்த 
களவுங் கைம்மிக ”வளர்ந்தன் றன்ளையும் 

டு உட்கொண் டோவாள் காக்கும் பிற்பெரிது 
இவணுறை வெவனோே அளியளென் Dom 
ஆடுநடைப் பொலிந்த புகற்சியின் 4நாடுகோள் 
அள்ளனைப் பணித்த அதியன் பின்றை 
வள்ளுயிர் மாக்கணை Oa cbr cor of தாங்கு 

௧௦ மலைகவின் அழிந்த கனைகடற் நருஞ்சுரம் 
வெய்ய மன்றறின் வையெயி அ௮ணீஇய 
தண்மமை யொருநாள் தலைஇயிய ஒண்ணுதல் 
ஒல்கியல் அரிவை நின்னொடு செல்கஞ் 
சின்னாள் ஆன்றனை யாகெனப் பன்னாள் 

கடு உலைவில் உள்ளமொடு வினைவளி Sup oF 
எல்லாம் பெரும்பிறி தாக வடாஅது 
நல்வேற் பாணன் தன்னாட் டுள்ளதை 
வாட்கண் வானத் தென்றாழ் நீளிடை 
ஆட்கொல் யாளை அதர்பார்த் தல்ரும் 

௨௦ சோலை ஆத்தம் மாலைப் போல 
ஒழியச் சென்றோர் மன்ற 
பழியெவன் ஆங்கொல் தோய்தரு பாலே. 

மாமூலனார். 
(சொ-ள்.) 5-௭, தோழி, வாழி--, அம்ம - யான் கூறுவதனைக் கேட்பாயாக, காதலர் - நம் காதலர், வெண்மணல் நிவந்த - வெள் ளிய மணல் உயர்ந்த, பொலன் கடை நெடு நகர் - பொலிவு பெற்ற வாயிலையுடைய பெரிய மனையின்௧கண், நளி இரு கங்குல் - இருள் Or Das 8ீண்ட இரவில், புணர் குறி வாய்த்த - புணரும் குறி அமை5த, களவும்-களவொழுக்கமும், கைமிக வளர்ந்தன்று-வரம்பி S05) நீண்டது. அன்னையும், உட கொண்டு - இக்களவின உள்ளத்திம் கொண்டு, ஓவாள் காக்கும் - நீங்காதவளாடக் காவல் 

1. தொசல். கற். ௨௯, (பாடம்) 3 நுலைமகன் குறிப்பறிந்த தோழி, கல்மகட்குச் சொல்லியது, 3, வலர்தன்று, 4, நாடு, கொள்ளகாஈப் பணித்த. 5, கண்ணவிந்தன்ன, 6, உமீஇய, 7, பல்வேல் பாணன் ்
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செய்திருக்கும், பின் பெரிது இவண் உறைவு எவன் - பின்னர் மிகவும் 
இங்குத் தீங்கியிருத்தல் எங்ஙனம் இயல்வதாகும், அளியள் - இரங் 

கத்தக்காள், என்று அருளி - ஏன்று இரக்கமுற்று, 

எ--௧௪. ஆடு நடைப் பொலிந்த புகற்சியின் - வென்றி 
யொழுக்கத்தரல் மேம்பட்ட விருப்பத்தினால், அள்ளனை காடுகோள் 
பணித்த - அள்ளன் என்பானை நாட்டினைக் கொள்ளுமாறு பணித்த, 
அதியன் பின்றை - அதியன் என்பான் துஞ்சிய பின்பு, வள் உயிர் 
மா கணை கண் அவிந்தரங்கு - சிறந்த ஓலியினையுடைய பெரிய ணை: 
யரனது ஓலி அடங்கினாற்போல, மலை கவின் அழிந்த கனை கடற்று 
அரு சரம் - மலையின் அழகு ஒழிந்த செறிந்த காடாகிய அரிய 
பாலை வழிகள், வெய்யமன் ற - ஒரு தலையாகக் கொடியன;, கின் வை 
எயிறு உணீஇய - இன் கூரிய பற்கள் நீர் பருகுமா.று, த்ண் மழை 
ஒரு நாள் தலைஇயிய - குளிர்ந்த மழை ஒருநாள் பெய்வதாக, ஓள் 
நுதல் ஒல்கு இயல் அரிவை - ஓளி பொருந்திய நெழ்றியினையும், 
தளரும் இயலினையுமூடைய அரிவையே, நின்னொடு செல்கம் - பின்' 
நின்னுடன் செல்வேம், சிலரகாள்ஆன்றனை ஆக என சில நாள் 
அமைந்திருப்பாயாக என்று, 

௧௪-௭௬. பல் நாள் உலைவு இல் உள்ளமொடு - பலகாலம் 
தளர்தலில்லாத ஊக்கத்துடன், வினை வலியு.றீஇ - கொண்டுதலைக் 
கழிதலாகிய வினையை வற்புறுத் துரைத்து, எல்லாம் பெரும் பிறி 
தாக - அவையெல்லாம் அழிந்துபோக, 

௧௭-௨௧. வடாஅது - வடகடின்். கண், நல் வேல் பாணன் 

நல்டாட் டுள்ளதை - நல்ல வேலையுடைய பாணனது இறந்த 
நாட்டின்்௧ண் உள்ளதாய, வாள் கண் வானத்து என்றூழ் நீள் இடை- 
ஒளி பொருந்திய வானின் கண்ணாகிய ஞாயிற்றின் வெம்மை மிக்க 
நீண்ட சுரத்திலே, ஆள் கொல் யானை - நெறிச் செல்வோர்களைக் 
கொன்றிடும் யாளை, அதர் பார்த்து அல்கும் - வழியினைப் பார்த்துத் 
தங்கிருக்கும், சோலை அத்தம் மாலை போக - சோலைகளையுடைய 
காட்டு நெறியில் மாலைக்காலத்தேபோய், ஒழிய சென்றோர் - நாம் 
இவண் ஓழிந்திருக்கச் சென்றார் ஆதலின், 

௨௧--௨. நோய் தரு பால்- நோயினைச் செய்யும் பகுதியால், 
மன்ற - ஒருதலையாக, பழி எவன் ஆம் கொல் - யாது பழி உண் 
டாகுமோ. 

(முடிபு) தோழி/ வாழி/ காதலர், களவுங் கைம்மிக வளர்ந்நன்று) அன்னை 
யும் உட்கொண்டு ஓவாள் காக்கும்) பின்பெரிது இவண் உறைவு எவனோ ; அளி 

யன்) என்றருளி, அருஞ்சுரம், வெய்ய நின்எயிறு உண£இய மழை ஐருநசள் தலைஇ 

யிய/) அரிவை நின்னொடு செல்கம்) சின்னாள் ஆன்ற யாகென வினைவலி யு.றீஇ, 

எல்மரைம் பெரும்பிறிதாக, என்றூழ் நீளிடை அத்தம் மரசீலப் பேக, ஓழியச் சென் 

ரோச்; தோய்தருபரல் மன்ற பழி எவன் ஆங்கொல், 

(வி--ரை.) கங்குற் புணர் குறி வாய்த்த என்றது, இரவுக் 
குறிக்கண் புணர்தல் அமைந்த என்றபடி. *ஆடு௩நடை.....அதஇயன் ?
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என்பதிலிருந்து, அள்ளன் என்பான் தனக்கு வெற்றியை அளித்தான் 

என்ற மஇஒழ்ச்சியால், அதியன் என்பவன் அவனுக்குப் பரிசிலாக 

நாடு நல்ென் போலும் எனக் கருதப்படுகின்றது. அதியன் நுஞ் 

சிய பின்பு என்பது ெகண்ணவிந்தாங்கு என்பதனாற் பெற்றாம். 

கண் - ணெயீன் அடிக்கப்படும் இடம். கண் அவிதல் - அடிபடா 

தொழிதல், கணைகண்ணவிந்தாங்கு மலைகவினழீந்த என்க. எயிறு - 

வாய்க்கு ஆகுபெயர். பெரும்பிறிதாக - அழிந்தொழிய. வாட்கண் 

வானத்த, ஒளி பொருந்திய வானின்கண் என்க. வான்கண் - ஞாயிறு? 

1/வான்௧ண் விழியா வைகறை யாமத்து” என்பது காண்க. BSG 

நோயைச் செய்யும் பகுதியால் அவருக்கு யாது பழியுண்டாகுமோ 

என்று தலைவி தோழிக்குக் கூறினாள் என்க. நமக்கு வரும் பழி 
என்னை என்றாளும் ஆம். 

920. மருதம் 

[தோழி தலைமகனை வாயில் மதத்தது.] 

[om poo HOTU உருத்த இத்திப் 

பேரமர் மழைக்கட் பெருந்தோட் சிறுநுநல் 
நல்லள் அம்ம குறுமகள் செல்வர் 
கடுந்தேர் குழித்த ஞெள்ளல் ஆங்கண் 

டூ நெடுங்கொடி நுடங்கும் அட்ட வாயில் 
இருங்கநிர்க் கழனிப் பெருங்கவின் அன்ன 
லம்பா ராட்டி நடையெழிற் பொலிந்து 
விழவிற் செலீஇயர் வேண்டும் வென்வேல் 
இழையணி யானைச் சோழன் மறவன் 

௧௦ கழையளந் தறியாக் கரவிரீப் படப்பைப் 
3புனன்மலீ புதவிற் போஓர் கமுவோன் 
பழையன் ஓக்யெ வேல்போற் 
பிழையல கண்ணவள் தநோக்கயோர் இறத்தே. 

பரணர். 

(சொ-ள்) ௧--௩. ஊரல் ௮ வாய் உருத்த தித்தி - ஊரலாகய 
அழகு வாய்ந்த உருப்பெற்ற தேமலையும், பேர் அமர் மழை கண் - 
பெரிய அமர் செய்யும் குளிர்ந்த கண்களையும், பெரு தோள் ஏறு 
நுதல் - பெரிய தோளினையும் சிறிய நெற்றியினையும் உடைய, குறு 
மகள் - நீன் இளைய பரத்தை, நல்லள் அம்ம - அழூற் சறந்தா 
ளாவள் (ஆகலின், தலைவ /) 

௮--௧௩. வென் வேல் இழை அணி யாக சோழன் மறவன் - 
வெற்றி பொருந்திய வேலையும் ' அணிகலன் அணிந்த யானையையு 

1. சிலப், ௧0: ௧, (பாடம்.) 2, ஊற லவ்வாய், 3. புனன்மலி பூத்விற்,
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மூடைய சோழனது படைத்தலைவனும, கழை அளந்து அறியா 
காவிரி படப்பை - ஓடக் கோலால் ஆழம் அளந்தறியப்படாத 
காவிரியின் கரையினைச் சார்ந்த தோட்டங்களையும், புனல்மலி 
புதவின் - நீர் நிறைந்து ஓடும் மதகுகளையும் உடைய, போர் 
கிழவோன் - போர் என்னும் ஊருக்குத் தலைவனுமாகய, பழையன் - 
பழையன் என்பான், ஓக்கய வேல் போல் - பகைவர்மீது செலுத்திய 
வேல போல, அவள் கோக்கியோர் திறத்து - அவளாற் பார்க்கப் 
பெற்றார் பக்கல், கண் பிழையல - அவள் கண்கள் தைத்தல் தப்பா; 

௩--௮. செல்வர் கடுந்தேர் குறித்த ஞெள்ளல் ஆங்கண் - செல் 
வர்களது விரைந்து செல்லும் தோ குழித்த தெருக்களிடத்தே, நெடு 
கொடி நுடங்கும் அட்டவாயில் - நீண்ட கொடிகள் அசையும் 
அட்டவாயில் என்னும் ஊரிடத்தேயுள்ள, இரு கதிர் கழனி பெரு 
கவின் அன்ன - நீண்ட கதிர்களையுடைய வயல்களின் பெரிய 
அழகினை யொத்த, நலம் பாராட்டி - அவளது அழைப் பாராட்டி, 
நடை எழில் பொலிந்து - அழயெ நடையால் விளக்கமுற்று, விழவில் 
செலீஇயர் வேண்டும் - அவளுடன் புனல் விழாவின்கண் செல்லுதல் 
நீனக்குத் தகுவதாகும், 

(முடிபு) தலைவ / குறுமகள் நல்லள் அம்ம; . போர் உழவன் பழையன் 
ஓக்கிய வேல்போல, அவள் தோக்கியேசச் திறத்துக் கண் பிழையல ; அவள் தலம் 
பாராட்டி, நடைஎழிம் பொவித்து, வீழவிற் செளீஇயர் வேண்டும், 

(வி-ரை.) ஊரல் - தேமல் வகை, ஊரலாூய இத்தி என்க. 
அம்ம - அசை. குறுமகள் ஈல்லள் என்றமையால், யாம் முதுமையும் 
அழகின்மையும் உடையேம் எனப் புலந்து கூறியவாறு. நுடங்கும் 
மட்டவாயில் எனப் பிரித்தற்கும் . இடம் உண்டு, seo எழிற் 
பொலிந்து என்றது, பெருமிதத்துடன் இருவரும் ஒருங்கு ஈடக்கும் 
நடையில் விளக்கமுற்று என்றபடி. செலீஇயர் - தொழிற் பெயர். 
பழையன் பகைவரிடத்து ஓக்கய வேல் பிழையாமை '*போஜர் Bp 
வோன், பழையன் வேல்வாய்த் தன்னநின், பிழையா ஈன்மொழி * 
எனப் பிறாண்டும் வருதல் காண்க, பிழையல கண் என்றது, நீ அவக 
விட்டு நீங்குதல் அரிது என்றபடி. 

327. பால 
[பொருள் கடைக் கூட்டிய *கெஞ்சினைக கழறியது.] 

இன்பமும் இடும்பையும் புணர்வும் பிரீவும் 
தன்பகல் அமையமும் இரவும் போல 
வேறுவே றியல ஆகி மாறெதிர்ந்து 
உளவென உணர்ந்தனை யாயின் ஒரூஉம் 

௫ இன்னா வெஞ்சுரம் நன்னசை துரப்பத் 
  வபய் அயம் மவ மமவவைமமமேயப்ப பட்டப் 

1, கற், 50, (பாடம்) 8. ரெஞ்சிற்குத் தலைமகன் சொல்லியது,
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துன்னலுந் தகுமோ துணிவில் நெஞ்சே 

நீசெல வலித்தனை யாயின் யாவதும் 

1 Deora yes செய்தியோ எம்மே கனைக௫ர் ‘ 

et oat BOgsor * 5am Q) 

௧௦ மாதவப் பரிக்கும் மரல் இரங்கு நனந்தலைக 

களர்கரல் யாத்த கண்ணகன் பரப்பிற் 

செவ்வரைக் கொழிநீர் கடுப்ப அரவின் 

அவ்வரி யுர்வை அணவரு மருங்கிற் 

புற்றரை யாத்த புலர்சினை மரத்த 
௧௫ மைந்திற உருவின் மணிக்கட் கரக்கை 

பைத்நிணங் கவரும் படுபிணக் கவலைச் 

சென்றோர் செல்புறத் திரங்கரர் கொன்றோர் 

கோல்கழிபு இரங்கும் அதர ் 
வேய்பயில் அழுவம் இறந்த பின்னே. 

_மருங்கூர்ப்பாகைச் சாத்தன் பூதனார். ' 

(சொ-ள்.) ௬. துணிவு .இல் நெஞ்சே - உறுதி யற்ற கெஞ் 
Gu! . 

௧-௬. இன்பமும் இடும்பையும் - இன்பமும் துன்பழும்) புணர் 
வும் பிரிவும் - புணர்தலும் பிரிதலும், ஈன் பகல் அமையமும் 
இரவும் போல - நல்ல பகற் பொழுதும் இராப்பொழுதும் போல, 
வேறு வேறு இயல ஆூ: வேறு வேறு தன்மையினவாக, மாறு 
எதிர்ந்து உள என - மாறாக எஜர்ப்பட்டு நிற்பன என, உணர்ந்தனை 
ஆயின் - நீ உணர்ந்துளா யாயின், ஒரூ௨உம் இன்னா வெம் சுரம் - 
இவளை நீங்கச் செல்லும் இன்னாமையை யுடைய கொடிய சுர 
நெறியில், நல் நசை துரப்ப - நல்ல பொருள் வேட்கை செலுத்த. 
துன்னலும் தகுமோ - நீ சென்று சேர்தலும் தகுவதாமா? : ் 

எ: நீ செல வலித்தனை யாயின் - நீ செல்லுதற்கே துணிந்து. 
விட்டாயாயின், . 

Ado, Sit St ஆவி அவ் வரி - ஞாயிற்றினது மிக்க கதிரால் 
தோன்றும் ஆவியாய அவற்றின் அலைகளை, நீர் என நசைஇ - நீர் 
என்று எண்ணி விரும்பி, மா தவ பரிக்கும் - விலங்குகள் மிக ஓடி 
அலையும், மரல் திரங்கு நனந்தலை -மரற்செடி வாடும் அகன்ற இடத் 

தினையும், களர் கால் யாத்த கண் அகன் பரப்பின் - களர் பரந்த 
இடமகன்ற பரப்பினையும், செவ்வரைக் கொழிநீர் கடுப்ப- செங்குத் 
தாய மலையினின்றும் கொழித்து வரும் அருவி நீர் போல, அரவின் 
௮ வரி உரிவை அணவரும் மருங்கின் - பாம்பினது அழடூய வரிகளை 
யுடைய உரிக்கப் பெற்ற தோல்கள் பொருந்தும் பாறை இடங் 
  

(பாடம்) 1. நினை ததுக் சினஇியோ, 2, ஈசைஇய.



328] நித்திலக் கோவை ௬௪௯ 

களையும் உடைய, புற்று அரை யாத்த - புற்றுக்கள் அடிமரத்தில் 
கட்டப் பெற்றுள, புலர் ஏனை மரத்த - காய்ந்த களைகளையுடைய 
மரத்திடத்தவாய, மை கிற உருவின் மணிக் கண் காக்கை - பெய்யும் 
மேகத்தின் நிறம் போலும் உருவினையும் ரீல மணிபோலும் கண்ணீ 
னையுமுடைய காக்கைகள், பை நிணம் கவரும் படு பிண கவலை - 

பய கொழுப்பினைக் கவர்ந்துண்ணும் இடமாய மிக்க பிணங்கள் 
இடக்கும் கவர்த்த கெறிகளாயெ, சென்றோர் செல் புறத்து 
இரங்கார் கொன்றோர் - வழிச் செல்லும் வணிகர்கள் போகும் 
இடங்களின் பின்னே யிருந்து இரக்கமுறாது அவர்களைக் கொன்ற 

ஆறலைப்போர், கோல் கழிபு இரங்கும் அதர - தங்கள் அம்புகள் 

கழிந்ததன் பொருட்டே இரங்கும் கெறிகளையுடைய, வேய் பயில் 

அமுவம் இறந்த பின் - மூங்கில் நெருங்கிய காட்டினைக் கடந்த பின், 

௪-௮. எம்மே யாவதும் :நினைதலும் செய்தியோ - எங்களைச் 

சிறிதேனும் நினைத்தலும் செய்வாயோ. 

(மூடிபு) துணிவில் நெஞ்சே ! இன்பமும் துன்பமும் புணர்வும் பிரிவும் வேறு 

வேறியலவாகி மாறெதிர்ந்து உள என உணர்ந்தனையாயின் வெஞ்சுரம் துன்ன 

தும் தகுமோ; நீ செலவலித்தனையாயின் வேய்பயில் அழுவம் இறத்த பின்னே , 

எம்மை யாவதும் நினைதறும் செய்தியோ. 

நனந்தலையினையும் பரப்பிகையும் மருங்களெயும் உடைய அழுவம் எனவும் 

, கவனையாகிய அதர்களையுடைய அழுவம் எனவும் தணித்தணி கூட்டுக. 

(வி- ரை.) இன்பமும் இடும்பையும் மாறு எதிர்ந்துள, புணர் 

வும் பிரிவும் மாறு எதிர்ந்துள என்க. இதனைப் புணர்வும் அதனா 

லாய இன்பமும், பிரிவும், அதனாலாய இடும்பையும் என உரைத்தலு 

மாம். இன்பமும் இடும்பையும் பகலும் இரவும் போல என நிர 

னிறையாகக் கொள்க, தலைவியைப் புணர்ந்து இன்பம் துய்க்கும் 

நீ, பிரியின் துன்பமே யுள என்றதனை அறிந்தாயாயின் பொருள் 

நசையால் தலைவியைப் பிரிர்து வெஞ்சுரம் துன்னுதல் தகாது என் 

முன். துணிவு - தெளிவுமாம். நீ செல வலித்தனையாயின் - துன்ப 

மாதலை அறிந்துவைத்தும் நீ செல்லுதலைத் துணிர்தாயாயின் என்க, 

அழுவம் இறந்தபின் எம்மை நினைதலும் செய்தியோ என்றது, யாம் 

நின்னுடன் வருவேம் அல்லேம் எனக்கூறிச் செலவழுங்குவித்த 

படியாம். கால்யாத்தல் - பரத்தல் 7 ஒரு சொல். பாம்பின் உரி 

அருவி நீர் போல்வதாதல், பாம்பின், தூங்குதோல் கடுக்கும் 

தூவெள் எருவி'' என்பதனாலும் பெறப்படும். 

328. ௫றிஞ்சி 

[இரவுக்குறிச் சிறைப்புறமாகத் தோழி சொல்வெடுப்பத் தலைமகள் 

சொல்லியது,] ் 

வழையமல் அடுக்கத்து வலனேர்பு வயிரியர் 

முழவதிர்ந் தன்ன மூழுக்கத்து ஏறோடு 

3, குறுச், ௨௩டு, (பாடம்) 2, தோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லியது. 
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உரவுப்பெயல் பொழிந்த நள்ளென் யாமத்து 

அரவின் பைந்தலை இடறிப் பானாள் 

௫ இரவின் வந்நெம் 'இடைமுலை பொருத்தித் 

துனிகண் அகல வளைஇக் கங்குவின் 

இணிதின் இயைந்த தண்பவர் ”முணிதல் 

தெற்றா குநனம் கறிந்தன மாயின் . 

இலங்குவளை நெ௫ழப் பரந்துபடர் அலைப்பயாம் . 

௧௦ முயங்குதொறும் முயங்குதெொறும் உயங்க முகந்துகொண்டு 

அடக்குவம் மன்னோ தோழி மடப்பிடி 

மழமைதவழ் சிலம்பிற் கடுஞ்சூல் ஈன்று 

கழைதின் யாக்கை விழைகளிறு தைவர 
வாழையஞ்் சிலம்பிற் றுஞ்சுஞ் 

கடு சாரல் நாடன் சாயன் மார்பே. 

மதுரைப் பண்டவாணிகன்” இளக்தேவனார். 

(சொ-ஸள்.) ௧௧. தோழி--, 

௧--௯. வழை அமல் அடுக்கத்து - சுரபுன்னை மரங்கள் 
நிறைந்த மலைச்சாரலில், வலன் ஏர்பு - (மேகமானது) வலமாக 
எழுந்து, வயிரியர் முழவு அதிர்ந்தன்ன முழக்கத்து ஏறொடு - கூத்த 

ரது முழவம் அதிர்ந்தாற் போன்ற முழக்கத்துனை யுடைய இடியேறு 
களுடன் கூடி, உரவு பெயல் பொழிந்த ஈ௩ள் என் யாமத்து - மிக்க 
பெயலைச் சொரிந்த நள்ளென்னும் ஒலியினையுடைய ௩0 இரவில், 
அரவின் பை தலை இடறி - பாம்பினது பசிய தலையை இடறிக 
கொண்டு, பால் நாள் இரவின் வந்து - அந்தப் பாதி இரவில் வந்து, 

எம் இடைமுலை பொருந்தி - எம் முலையிடையே பொருக்க, தனி கண் 
அகல - தமது வருத்தம் தம்மிடத்து நின்றும் நீங்க, வளைஇ - 
ஆகத்தைத் தழுவி, கங்குலின்- இரவெலாம், இனிதின் இயைந்த 
நண்பு - இங்ஙனம் இனிமையாகப் பொருந்திய நண்பினை, இலங்கு 
வளை நெகிழ - விளங்கும் வளை நெஒஓழவும், படர் பரந்து அலைப்ப - 
நமது துன்பம் பரவி வருத்தவும், அவர் முனிதல் தெற்று ஆகுதல் 
௩.ற்கு ௮றிந்தனம் ஆயின்*- அவர் பின் வெறுத்தல் தெளிவாதலை 
நாம் நன்கு உணர்வோமாயின், 

௧௧--டு. மழை தவழ் சிலம்பில் - மேகம் தவழும் பக்கமலையில், 
மட பிடி - இளைய பெண் யானை, கடுஞ் சூல் ஈன்று- தனது முதற் 
சூலினை ஈன்று, கழை இன் யாக்கை - மூங்கலைத் தின்னும் தன் 
யாக்கையினை, விழை களிறு தைவர - தன்பால் விருப்ப மிக்க தனது 
ஆண் யானை தடவிக்கொண் டிருக்க, வாழை ௮ம் சிலம்பில் துஞ் 
சும் - வாழைகளையுடைய அழூய அப் பக்க மலையில் துயிலும், 

(பாடம்) 1, இடைமுலை முயங்கி, % முனிதேச, றிற்றா- 3, ஈழன் 

ேறவனாச்.
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சாரல் நாடன் - சாரலையுடைய மலைகாடனாய அத் தலைவனது, சாயல் 
மார்பு - மென்மையை யுடைய மார்பினை, 

௯--௧௧. யாம்- காம், முயங்குதொறும் மூயங்குதொறும் - அவர் 
முூயங்குந்தோறும் முயங்குந்தோறும், உயங்க முகந்துகொண்டு 

: அடக்குவம் - வருந்த முகந்துகொண்டு ஈம் மார்பின்கண்ணே 

அடக்கியிருப்பேம், மன் - அது கழிந்ததே. 

(முடிபு) தோழி! பானாள் இரவின் வந்து கங்குலின் இயை, த நண்பு வளை 

தெகழப் படர் அலைப்ப அவர் முணிதல் தெற்றாகுதல் நற்கு அறித்தனமாயின் , 
சாரல் தாடன் மார்பு, முயங்குதொறும் உயங்க முகந்துகொண்டு அடக்குவம் மன், ' 

(வி-ரை.) மேகம் என வருவித்து, மேகம் ஏர்பு பொழிந்த 
யாமம் என முடிக்க, அரவின் பைந்தலை இடறி என்பது இருளின் 
செறிவை உணர்த்தியபடி. எனவே இரவுக் குறியின் ஏதம் அஞ் 
சாது: வந்து என்பதாயிற்று. பைந்தலை, பைத்தலை என்பதன் விகாரம் 
எனக் கொண்டு படத்தினையுடைய தலை என்றலுமாம். அகல அளைஇ 
எனப் பிரித்துரைத்தலுமாம், ஈநண்பினை முனிதலாவது காம்: 

வருந்த .௩ம்மைப் பிரிந்திருத்தல், உயங்க முகந்து கொண்டு - வரு 
தும்படி. இறுகப் பற்றிக்கொண்டு என்றவாறு. முயங்குதொறும் 
மூயங்க எனப் பிரித்து மமேலும் இடைவீடாது முயங்க என்றுத் 
தீலுமாம். தோழி சொல்லெடுப்பத் தலைமகள் சொல்லியது என்னும் 
துறைக் கேற்ப, ஈற்கு அறிந்தனமாயின் என்று தொடங்கத் தோழி 
௯.றி முடிக்குமுன், நாடன் மார்பினை அவன் முயங்குதோறும் 

மூகந்துகொண்டு அ௮டக்குவம் எனத் தலைவி கூறினாள் என்று 
கொள்க. . 

(௪.-றை.) மடப்பிடி மழை தவழ் சிலம்பில் சூல் ஈன்று யாக்கை 
களிறு தைவம சிலம்பில் துஞ்சும் என்றது, தலைவி, தலைவனுடைய செல்வ 

_ மிக்க மனையில் மகப்பெற்று, தலைவன் அன்பு பாராட்ட இஉலறம் நடத்து 

* தலை விரும்புவள் என்றபடி. 

(மே-ன். '' ஒருதலை யுரிமை வேண்டியும் ' என்னுஞ் சூத்திரத்து, 
"4 ௮ழையமல் அடுக்கத்து ” என்பதனுள், முகந்துகொண் டடக்குவம் என 
இடைவிடாது இன்பம் நுகர விருர்பியவாறும், உள்ளுறையான், இல்லறம் 
நிகழ்த் ச விரும்பியவாறும் காண்க என்றார் நச். 

னை [எ 
[பிரிவிடை வேறுபட்ட தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லியது. பிரி , 

வுணர்த்திய தோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லியதாஉ மாம்) ஸ்டார் பண்ட 

_ மூங்கணும் நுதலும் பசப்ப நோய்கூர்ந்து 
ஈங்கியான் வருந்தவும் நீங்குகுல் துணிந்து tinge. 
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௬௫௨ அகநானூறு (பாட்ட 

வாழ்தல் வல்லுந ராயிற் "காதலர் 

குவிந்த குரம்பை அங்குடிச் சீறூர்ப் 

ட படுமணி யியம்பப் பகலியைந்து உமணர் * 

கொடுநுகம் பிணித்த செங்கயிற் ரொழுகைப் 

பகடயாக் கொள்ளும் வெம்முனைத் துகடொகுத்து 

எறிவளி சுழுற்றும் அத்தஞ் சிறிதசைந்து 
ஏகுவர் கொல்லோ தாமே பாய்கொள்பு 

௧௦ ₹உறுவெரிந் ஒடிக்குஞ் சிறுவரிக் குருளை 

நெடுநல் யானை நீர்நசைக் கட்ட 

கைகறித் துரறும் மைதாங்கு இறும்பில் . 

புலிபுக்கு ஈனும் வறுஞ்சுனைப் 

பணிபடு சமையப் பன்மலை யிறந்தே. j 

உறையூர் £முதுகூத்தனார். 

(சொ-ள்.) தோழீ /--, 

க௧கஃ- ௩. கரதலர் - நம் காதலர், பூ கணும் நுதலும் பசப்ப - 
எனது அழகய கண்ணும் நெற்றியும் பசலையுற, கோய் கூர்ந்து சங்கு : 
யான் வருந்தவும் - துன்பம் மிக்கு இங்கே யான் வருந்தாஙிற்கவும், 
நீங்குதல் துணிந்து - நம்மைப் பிரிதலைத் துணிந்து, வாழ்தல் வல்லு 

ஈர் ஆயின் - தனித்து வாழ வன்மை யுடைய ராயின், 

௪-௮, குவிந்த குரம்பை ௮ம் குடிச் ௪.றூர் - தலை கூம்பிய 
குடிசைகளாகிய அழகிய குடியிருப்புக்களை யுடைய சற்்.நூரின்கண், 
படு மணி இயம்ப - பொருந்திய மணி ஒலிக்க, பகல் இயைந்து - 
பகுத்தல் பொருந்தி, உமணர் கொடு நுகம் பிணித்த செங் கயிற்று 
ஒழுகைப் பகடு - உப்பு வாணிகர் வளைந்த நுகத்திலே செவ்விய கயிற்', 
Bow பிணிக்கப்பெற்ற வண்டி யிழுக்கும் பகடுகள், அயாக் கொள் 
ளும் - வருந்தி யிழுக்கும், வெம்முனை - கொடிய இடங்களில் எழும், . 
துகள் தொகுத்து - புழூதியைத் இரட்டி, எறி வளி சுழற்றும் 
அத்தம் - வீசும் காற்றுச் சுழற்றும் சுர நெறியில், ஏறி.து அசைந்து - 
சிறிது தங்கி யிருந்து (பின்பு), 

௯--௧௪. பாய் கொள்பு உறு வெரிட் ஒடிக்கும் சிறு வரிக் 
குருளை - பாய்தல் கொண்டு நேர்மை பொருந்திய முதுனை கெளிக் 
கும் குறுகிய வரிகளையுடைய புலிக் குட்டி, நெடு நல் யானை நீர் 
ஈசைக்கு இட்ட கை கறித்து உரறும்- நீண்டுயர்ந்த நல்ல யானை நீர் 
வேட்கையால் சுனையின்பால் இட்ட கையிசளைக் கடித்து முழங்கும் 
இடமாய, மை தூங்கு இறும்பில் - மேகம் துஞ்சும் காட்டில், புலி 
புக்கு ஈனும் வறு சுனை - புலி (ரீரின்மையின்) புகுந்து குட்டியை 
ஈனும் வறிய சுனையினையுடைய, பனி படு சமையப் பல் மலை 

(பாடம்) 1, ரோழி. 2. புறவெரி, 3, கூற்றனார்,
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இறந்து - பனி உறைந்த உச்சியினையுடைய பல மலைகளையும் கடந்து, 

தாம் ஏகுவர் கொல்லோ - அவர் போவரோ. 

(மூடிபூ) தோழி! காதலர் சங்கு யான் வருந்தவும் நீங்குதல் துணிந்து வாழ 

தல் வல்லுநராயின் வெம்முளைத் துகள் தொகுத்து எறிவளி சுமுற்றும் அத்தம் 

சிறிது அசைந்து பன்மலை யிறந்து ஏகுவர் கொல்லோ, 

(வி-ரை.) பூங்கண் - பூப் போலும் கண்ணும் ஆம். பகல 

இயைந்து பிணித்த பகடு எனவும், மணி இயம்பப் பகடு அயாச் 

கொள்ளும் எனவும் கூட்டுக, பகல் இயைதலாவது நுகத்தின் இரு 

புறத்தும் தம்மின் ஒத்தனவாய பகடுகளைத் தேர்ந்து கொள்ளல். 
பகல் - பகற் பொழு தெனக் கொண்டு பகலிலே பொருந்தி அயாக 

கொள்ளும் என்றலுமாம். எறி வளி - சூறாவளி, சிறிது அசைந்து - 

அக் காற்று ஙமிற்குமளவும் தங்கி யிருந்து, பாய் கொள்பு - உடலை 
நெடிதாக்கல், ஈசைக்கு - ஈசையால் 7 வேற்றுமை மயக்கம். 

330. 0ெய்தல் 

[தலைமகற்குக் குதை நேர்ந்த தோழி தலைமகட்குக் குறைகயப்பக் கூறி 

wg] 
கழிப்பூக் குற்றுங் கானல் அல்இயும் 

வண்டற் பரவை வரிமணல் அயர்ந்தும் 
இன்புறப் புணர்ந்தும் இளிவரப் பணிந்தும் 
தன்றுயர் "வெளிப்படத் தவறில் நந்துயர் 

௫ அறியா மையின் அயர்ந்த நெஞ்சமொடு 

செல்லும் அன்னோ மெல்லம் புலம்பன் 

செல்வோன் £பெயர்புறக் திரங்கி முன்னின்று 
தகைஇய சென்றவென் நிறையில் நெஞ்சம் 
எய்தின்று கொல்லோ தானே எய்தியும் 

௧௦ காமஞ் செப்ப நாணின்று கொல்லோ 

உதுவ கரணவர் சளர்ந்த தேரே 

குப்பை வெண்மணற்் குவவுமிசை யானும் 

எக்கர்த் தரழை மடல்வயி னானும் 

ஆய்கொடிப் பாசடும்பு அரிய ஊர்பிழிபு 

௧௫ சிறுகுடிப் பரதவர் பெருங்கடன் மடுத்த 

கடுஞ்செலற் கொடுந்திமில் போல 
திவந்துபடு தோற்றமொ டிகந்துமா யும்மே. 

உலோச்சனார். 

(சொ -ஸள்.) தோழி / ௭௬. மெல் ௮ம் புலம்பன் - மென்னிலமாகய 
கெய்தலையுடைய ஈம் தலைவன்; 
  

(பாடம்) 1, வெளிப்படல் 2 BQ, தவறி sigur, 2, பெயர்புறத் தயங்க,



௬௫௪ அகநானூறு. (பாட்டு 

௧-௬. கழி பூ குற்றும் - கழியிலுள்ள பூக்களைப் பறிக்கும், 

கானல் அல்௫யும் - கடற்கரைச் சோலையில் தங்கியிருக்தும், வண்டல் 

பாவை வரிமணல் அயர்க்தும் - வரிப்பட்ட மணலில் வண்டற் பாவை 

செய்து விளையாடியும், இன்பு உற புணர்ந்தும் - இன்பம் உறப் பல 

கால் வந்து கூடியும், இளிவர பணிந்தும் - சிறுமை தோன்றப் பணி 

தலைச் செய்தும், தவறு இல் நம் துயர் அறியாமையின் அயர்ந்த 

நெஞ்சமொடு - குற்றமில்லாத ஈமது துயரை அறியாமையால் 

சோர்ந்த கெஞ்சுடன், தன் துயர் வெளிப்படச் செல்லும் - தனது 
துயரம் வெளிப்பட்டுத் தோன்றச் செல்லாறிற்பன், அன்னோ - 

அந்தோ/ ் 

௪--௧௦. செல்வோன் பெயர்புறத்து - அங்ஙனம் செல்கின்றவன் 
போகிய இசையில், இரங்கி- இரக்கமுற்று, முன்றின்று தகைஇய - 
முன்னே நின்று செல்லற்க எனத் தடைசெய, சென்ற என் நிறை 

இல் கெஞ்சம் - சென்றதாய எனது உறுதியற்ற கநெஞ்சமானது, 
எய்தின்று கொல்லோ - ௮த் தலைவனைச் சென்று சார்ந்ததின்றோ, 
எய்தியும் - சார்ந்தும், காமம் செப்ப நரணின்று கொல்லோ - நம் 
காமத்தினைக் கூற நாணியதோ7 

௧௧-௭௪. அவர் ஊர்ந்த தேர் உதுவ காண் - அவர் ஏறிச்சென்ற 
தேர் உங்கே தோன்றலைக் காண்பாயாக, குப்பை வெண் மணல் 
குவவு மிசையானும் - வெள்ளிய மணல் திரண்ட குவியல்களின் 
மேலும், எக்கர் தாழை மடல்வயினானும் - மணல் மேட்டிடத்துள்ள 
தாழை மடல்களினிடத்தும், ஆய் கொடி பசு அடும்பு அரிய ஊர்பு 
இழீபு - அழகிய அடும்பின் பசிய கொடிகள் அரிபட ஏறியும் இறங்கி 
யும், சிறு குடிப் பரதவர் பெரு கடல் மடுத்த- ரிறிய குடி வாழ்க் 
கையை யுடைய நெய்தல் மாக்கள் பெரிய கடலிற் செலுத்திய, 
கடு செலல் கொடு திமில் போல - விரைந்து செல்லுதலையுடைய : 
வளைந்த மீன் படகுபோல, நிவந்துபடு தோற்றமொடு - உயர்ந்த 
தோன்றும் தோற்றத்துடன், இகந்து மாயும் - சென்று அப்பால் 
மறையாகிற்கன் ற.து. 

(மூடிடு) தோழி! புலம்பன் அல்கியும் அயர்ந்தும் பூணர்ந்தும் பணிந்தும் 
தவறுஇல் தம்துயர் அறியாமையின் அயர்த்த நெஞ்சமொடு செல்லும் ?; செல் 
வோன் புறத்து இரங்கத் நகைஇய சென்ற என் நெஞ்சம் எய்தின்று கொல்லோ; 
எய்தியும் காமம் செப்ப நாணின் று கொல்லோ; அவர் ஊர்ந்த தேர் பரதவர் கடல் 
மடுத்த திமில்போல நிவத்துபடு தோற்றமொடு இகந்து மாயும்; உதுவ காண். 

(வி 5” ரை,) தன் துயர் வெளிப்படச் செல்லும் எனவும், அயர்ந்த 
கெஞ்சமொடு செல்லும் எனவும் தனித்தனி கூட்டுக. மன் ஓ எனப் 
பிரித்து, அசைநஙிலை என்றலுமாம். புலம்பன் - கெய்தற் றல்வன். 
கெய்தல் மென்னிலமாகலின் நெய்தல்நிலத் தலைவனை மெல்லம் 
புலம்பன் என்பது வழக்காறு. எய்தஇின்று - எதிர்மறைச் சொல். 

புக்கில் அமைந்நின்று கொல்லோ” என்புழிப் போல, தலைவன் ஏறிய 

1, குறள். ௩௪௫.
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தேர் அண்மையில் நிவந்த தோற்றமுடையதாயிருந்து சேய்மையிழ் 
செல்லுந்தோறும் மறைதலுக்கு அவ்வாறு சென்று மறையும் திமில் 
உவமையாயிற்று. இப்பாட்டினை த் தலைவி கூற்றாகக்கொண்டு, தலைவி 
தன்வயின் உரிமையும் அவன்வயிற் பரத்தைமையும் வெளிப்படக் 
கூறியதென்பர் ஈச்சினார்க்னெயர். களவுக் காலத.இில், தலைவன்பால் 
பரத்தைமையின்றாகவும் காதல் மிகுதியால் உளதாகக் கொண்டு 
தலைவி ஊடுதல் உண்டு என்பதும் அது புலவிப் போலியா மென்பதும் 
அவர் கருத்தாகும், 

(மே-ள்.) 1: மறைத்தவற் காண்டல் * என்னுஞ் சூத்திரத்து, இச் 
செய்யுளைக் காட்டி, இதனுள், * அறியாமையின் அயர்ந்த நெஞ்சமொடு 
என்பது தன்வயின் உரிமை, இகந்து மாயும் என்பது ௮வன்வயிற் பரத் 
தைமை ' என்று கூறினர் நர். 

951. பாலை 

[தலைமகன் பிரிவின்கண் தோழிக்குத் தலைமசள் சொல்லியது.] 

கீடு. நில அரைய செங்குழை இருப்பைக் 
கோடுகடைந் தன்ன கொள்ளை வான்பூ 
ஆடுபரத் தன்ன சனல் எண்கின் 
£சேடுசினை யுரீஇ உண்ட மிச்சில் 

௫ யைங்குழைத் தழையர் பழையர் மகணிர் 

கண்டிரள் நீளமைக் கடிப்பிற் ரொகுத்துக் 

குன்றகச் சிறுகுடி மறுகுதொறும் மறுகுமஞ் 
சீறூர் நாடு பலபிறக் கொழியச் 
சென்றோர் அன்பிலர் தோழி என்றும் 

௧௦ அருந்துறை முற்றிய கருங்கோட்டுச் சீ.றியாழ்ப். 

பாணர் ஆர்ப்பப் பலகலம் உதவி 
நாளவையிருந்த நனைமகழ் திதியன் 
வேளிரசொடு 3பொரீஇய கழித்த 
வாள்வாய் அன்ன *வறுஞ்சுரம் இறந்தே. 

மாமூலனார். 

(சொ-ஸள்.) ௯. தோழி--, . 

௬-௮, நீடு நிலை அரைய செம் முழை இருப்பை. நீண்ட நிலை 
யாகிய அடிமரத்தினையுடைய சிவந்த தவ்ர்களையுடைய இருப்பை 
// ரங்களின், கோடு கடைந்தன்ன கொள்ளை வான் பூ - தந்தத்தினைக் 
கடைந்தாற் போன்ற மிகுதியான வெள்ளிய பூக்களில், ஆடு பரந்த 
அன்ன - ஆடுகள் பரக்தால் ஓத்த, ஈனல் எண்டுன் சேடு - ஈன்ற 

1, தொல். கள. ௨0, (பாடம்) 2. தோடு சிக£யுசைஇ. 3. பொசீடக் கழித்த, 
4. அருஞ்சுரம், த ்
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பெண் கரடிகளின் திரட், சனை உரீஇ உண்ட மிச்சில் - கிளைகளில் 

பரந்து சென்று உண்ட மிச்சிலாயவற்றை, பை குழை தழையர் 
பழையர் மகளிர் - பசிய தளிர்களாலாய தழையுடைய ராகிய 
எயினர் மகளிர், கண் திரள் நீள் அமைக் கடிப்பில் தொகுத்து - 
கணுக்கள் திரண்டு நீண்ட மூங்கிற் குழாயில் திரட்டி, குன்றகம் 
சிறு குடி மறுகுதொறும் மறுகும் - குன்றின் கண்ணவாகிய ச.நூரின் 

தெருக்கடோறும் சுழன்று விற்றுத் இரியும், ௮ம் சீறூர் நாடு பல 
பிறக்கு ஒழிய - அழகிய சிறிய ஊர்களையுடைய பல நாடுகள் 
பின்னே கழிய, 

௯ - ௧௪. என்றும் - எஞ்ஞான்றும், அரு துறை முற்றிய ௧௫௬ 
கோட்டு சி.று யாழ்ப் பாணர் ஆர்ப்ப- அரிய இசைத் துறைகளை 
மூற்ற உணர்ந்த கரிய தண்டினையுடைய சிறிய யாழினையுடைய 
பாணர்கள் ஆரவாரம் செய்ய) பல கலம் உதவி - பல அணிகலன் 
களை அளித்து, நாளவை இருந்த str wp திதியன் - நாளோ 
லக்கம் கொண்டிருந்த கள்ளின் ம௫ஏழ்வினை யுடைய இதியன் என் 
பான், வேளிரொடு பொரீஇய கழித்த - வவேளிரொடு போர்செயற்கு 
உருவிய, வாள் வாய் அன்ன வறும் சுரம் இறந்து - வாளின் வாயினை 
யொத்த கொடுமையை யுடைய வறண்ட சுரத்தினைக் கடந்து, 

௯. சென்றோர் அன்பு இலர் - சென்றவராய நம் தலைவர் ஈம் 
பால் அன்பிலாதார் ஆவர் (என் செய்வாம்.) 

(முடிபு) தோழி! சீ.றார் நாடு பல பிறக்கு ஒழிய, வறுஞ்சுரம் இறந்து சென் 
ரோர் அன்பிலர், என் செய்வாம். ர 

(வி-ரை.) இருப்பை வான் பூ என்க, ஆடு பரந்தன்ன என்றது 
எண்கின் மிகுதியை உணர்த்தியபடி. சேடு - இிரட்9, கூட்டம் என்ற 
படி. ௨ரீஇ - உருவி என்றுமாம், உண்ட மிச்ரிலாயெ பூக்களை : 
என்க. பழையர் - கள் விற்போர், எயினர், கடிப்பு - மூங்கிற் 
குழாயை உணர்த்திற்று. மறுகும் - திரியும்; விற்றுத்இரியும் என்ற படி. அன்பிலாராய்ச் சென்றார் என்றுமாம். அருந்துறை - பண் 
ணும் திற்மூம் ஆய இசையின் கூறுபாடுகள். ஆர்ப்ப - மஒழ்ச்சி 
யால் ஆரவாரிக்க. வாள் வாய் அன்ன கொடுமை யுடைய என 
விரித்துரைக்க. 

  

992. குறிஞ்சி 

[இரவுக்குறிச் சிறைப்புறமாகத் ே னத் 1 த் மொழிச்தத.] 17 & தோழிக்குத் தலைமகள் இயற்பட 

2மூளைவளர் முதல மூங்கில் முருக்கக் 
களையொடு மேய்ந்த கேழ்கிளர் யாச” 
நீர்நசை மருங்கின் 53நிறம்பார்த் தொடுங்கய 

(பாடம்.) 1. தலைமகள் சொல்லியது, 2, முழை களர், 3, நிரம்பா தொடுங்யெ
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பொருமுரண் உழுவை தொல்ைச்சிக் கூர்நுளைக் 
இ குருதிச் 'செங்கோட் டழிதுளி கழா௮க் 

கன்முகை அடுக்கத்து மென்மெல இயலிச் 
செறுபகை வாட்டிய செம்மலொ டறுகால் 
யாழிசைப் பறவை இமிரப் பிடிபுணர்ந்து 
வாழையஞ்் சிலம்பிம் றுஞ்சும் நாடன் 

௧௦ நின்புரைத் தக்க சாயலன் என நீ 

அன்புரைத் தடங்கக் கூறிய இன்சொல் 
வாய்த்தன வாழி தோுறி வேட்டோர்க்கு 
அமிழ்தத் தன்ன சுமழ்தார் மார்பின் 

வண்டிடைப் படாஅ முயக்கமும் 
கட தண்டாக் காதலும் தலை*நாள் போன்மே, 

கபிலர். 

(சொ-ள்.) ௧௨. தோழி--, வாழி--, 

௧-௯. முளை வளர் முதல மூங்கில் முருக்- முளைகள் வளரும் 
தூறுகளிலுள்ள மூங்கில்களை ஒடித்து, இளையொடு மேய்ந்த கேழ் 

௨ கிளர் யானை - தன் இனத்துடன் தின்ற நிறம் விளங்கிய களிறு, நீர் 
ஈசை மருங்கின் நிறம் பார்த்து ஓடுங்கயெ- நீர்வேட்டுச் செல்லும் 
துறையருகே தன் உருவினைப் பார்த்துத் தாக்சற்குப் பதுங்கிய, 
பொரு முரண் உழுவை தொலைச்சி - போர் செயும் மாறுபாட்டினை க் 
கொண்ட புலியைப் பொருது கொன்று, கூர் நுனை குருதிச் செம் 
கோட்டு அழி துளி கழா௮- கூரிய முனையில் குருதி தோய்ந்த 
சிவந்த கொம்பினை மிக்க மழையால் * கழுவிக்கொண்டு. கல் 
மூகை அடுக்கத்து மெல்மெல இயலி - கல்முனைகளை யுடைய பக்க 

, மலையில் மெல்ல மெல்லச் சென்று, செறு பகை வாட்டிய செம்ம 
“லொடு- செற்றங் கொண்ட தன் பகையைத் தொலைத்த செருக்குடன், 
அறு கால் யாழ் இசை பறவை இமிர- யாழ் போன்ற இசையினை 

௨ய/டைய ஆறு கால்களையுடைய வண்டுகள் ஒலிக்கும்படி சென்று, 
பிடி புணர்ந்து - தன் பிடியினைக் கூடி, வாழை அம் சிலம்பில் துஞ்சும் 
காடன் - வாமை மரங்களையுடைய மலையில் துயிலும் நாட்டை 
யுடைய தலைவன், 

௧௦--ட௫. நின் புரை த்க்க சாயலன் என - நினது உயர்வுக்கு 
ஏற்ற மென்மைத் தன்மையன் என, நீஃ, அன்பு உரைத்து அடங்கக் 
கூறிய இன்சொல் - அன்பால் உரைத்து என் மனம் அமைதியுறக் 
கூறிய இன்சொற்க ளெல்லாம், வாய்த்தன - வாய்மையாய் முடிந் 
தீன, வேட்டோர்க்கு - - தன்னை விரும்பியவர்க்கு, அமிழ்தத்து அன்ன 
கமழ் தார் மார்பின் - அமிழ்தம் போன்ற இனிய நறிய தாரினை 
யுடைய தன் மார்பின்கண்ணே, வண்டு இடைப்படாஅ முயக் 
கமும் - வண்டு இடையிற் பொருந்தலாகாத செறிந்த முயக்கமும், 
  

(பாடம்) 1. செங்கோடழி. 2. கண முகை, 3. ஒட்டிய செம்மல், 
4. சகசட்போன்,
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தண்டாக் காதலும் - நீங்காத காதலும், தல். ஈாள் போனம் - 

முதலிற் கண்ணுற்ற ஞான்றே போலச் சி௰வாஙின் றன. . 

(முடிபு) தோழி வாழி / நாடன் நின் புரைத் தக்க சகய்க் என நீ அன் 

பூரைத்து அடங்கக் கூறிய இன்சொல் வாய்ந்தன / அவன் மார்பின் முயக்கமும், 

காதலும் தலைநாள் போனம், 

யாசீன உழுவை தொலைச்சிச் செங்கோடு கழா௮ இயலீப் பிடிபுணர் நீது சிலம் 

பில் துஞ்சும் நாடன் என்க, . ் 

(வி- ரை.) நகிறம்--வடிவ) மார்புமாம். செம்மலொடு பிடி 
புணர்ந்து என்க, புரை - உயர்ச்சி) புரைத்தக்க - உயர்ச்சிக்குத் த்க்க. 
வாய்த்தன - வாய் ஆயின. அமிழ்தத் தன்ன மார். என்க. கமழ் 
தார் மார்பாகலின் வண்டு உளதாதல் பெறப்படும். இடைப் 
படா முயக்கம் என்றது .அவ் வண்டு நீங்குமாறு செறிந்த முயக்கம் 

என்றவாறு, 

(2-mp.) யானை உழுவை தொல்ைச்க் குருதிச் செங்கோடு 
அழி துளி கழாஅச் செறு பகை வாட்டிய செம்மலொடு யாழிசைப் 
பறவை இமிரப் பிடி புணர்ந்து வாழையஞ் சிலம்பில் துஞ்சும் 
என்றது, தலைவன் அலர் கூறுவார் வாயை அடக்க, களவினாலாகும் . 
மாசுதிரத், தலைவியை மணந்து சுற்றத்தாரும் பாணர் மூகலாயினாரும் 
கொண்டாட வளம் மிக்க மனையில் இன்பப் ' துய்த்திருப்பன் 
என்றவாறு. 

“ 399. பாலை 
[Gite வற்புறுத்தும் தோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லியது.] 

யாஅ ஒண்டனிர் அரக்குவிதிர்த் தன்னநின் 
ஆக மேனி அம்பசப் பூர 
அழுிவுபெரி துடையை யாக அவர்வயின் 
பழிதலைத் தருதல் வேண்டு மொழிகொண்டு 

டு தாங்கல் ஒல்லுமோ மற்றே ஆங்குநின் 
எவ்வம் பெருமை உரைப்பின் செய்பொருள் 
வயங்கா தாயினும் பயங்கெடத் தாக்க 
தீடலர் வாழி தோழி கோடையிழ் 

குருத்திறுபு உக்க வருத்தம் சொலாது 
௧௦ தாரம்புடைத் துய்த்தலைக் கூம்புபு இிரங்கய 

வேனில் வெளிற்றுப்பனை போலக் கையெடுத்து 
யானைப் பெருநிரை வானம் பயிரும் 
மலைச்சேண் இகந்தனர் ஆயினும் திலைபெயர்ந்து 

.. தாளிடைப் படாது வருவர் நமரெனப் 
௧௫ பயதந்தரு கொள்கையின் தயதந்தலை திரியாது ' 

(பாடம்) 1. இரியா;
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நின்வாய் இன்மொழி நன்வா யாக 
.... வருவர் ஆயினோ நன்றே வாராது 

அவணச் காதலர் ஆயினும் இவணம் 
பசலை மாய்தல் எளிதுமற் றில்ல 

- உபி சென்ற தேஎந்து.ச் செய்விக முற்றி 

மறுதரல் உள்ளத்கர் எனினும் 
குறுகுபெரு நசையொடு தர.துவரப் பெறினே. 

கல்லாடனார். 

(Qen- or) ௮, தோழி, வாழி, 
he A யா ஒள் தளிர் அரக்கு விழிர்த்தன்ன - யாமரத்தின் 

ஒள்ளிய தளிரில் அரக்குப் பொடியினைச் சிதறினுற்போன்ற, நின் 
ஆகம் மேனி ௮ம் பசப்பு ஊர - நின் உடம்பினது மேனியின்கண் 

அழயயே பசலை பரக்க, அழிவு பெரிது உடையை ஆ - வருத்தம் 
மிகுதியும் உடையை .யாக, அவர்வயின் பழி தலைத் தருதல் 

- வேண்டுதி - அவரிடத்தே பழியைச் சேர்த்தலை விரும்புஏன் றனை, 
ஆங்கு நின் எவ்வம் பெருமை உரைப்பின் - அங்கே Borg 
துன்ப மிகுதியை யாரேனும் சென்று உரைப்பின், மொழி 
கொண்டு தாங்கல் ஒஓல்லுமோ - அம் மொழிகளைக் மீகட்டு அவரால் 

துன்பம் தாங்கி யிருத்தல் இயலுமோ, செய் பொருள் வயங்கா 

தாயினும் - செய்யப்படும் பொருள் முற்றுசாயினும், பயம் கெட 
தூக் - இன்பப் பயன் கெடுமாறு அதனையே பெரிதாக அய்ந்து, 
நீடலர் - அங்கே தாழ்த்து விடார்; ் 

௮௧௪. வேனில் - வேனிற் காலத்தில், கோடையில் குருத்து 

“இறுபு உக்க - மேல்காற்றால் குருத்து இற்று உதிர்ந்த, வருத்தம் 
சொலாது - வருத்தம் நீங்காது, தூம்பு உடை துய் தலை கூம்புபு 

தஇிரங்யெ - துளையுடைய துய்யை யுடைய உச்சி கூம்பி வற்றிய, 
'"வெளிற்றுப் பனை போல் - இளம் பனை போல, கை எடுத்து யானை 

பெரு நிரை வானம் பயிரும் - கையை உயர்த்தி யானையின் பெருங் 
கூட்டம் மேகத்தை மோக்கிக் கதறும், மலை சேண் இகந்தனர் ஆயி 
னும் - மலையைக் கடந்து சேய்மைக்கண் சென்றனராயினும், நிலை 

பெயர்ந்து நாள் இடைப் படாது நமர் வருவர் - தாம் கூறிய கால 
எல்லை பெயர்ந்துட நாட்கள் இடைப்படாமல் நம் தலைவர் வருவர் 7 

ச௪--ஏ. என - என்றிங்நனம், பயம் தரு கொள்கையின் 
நயம் தலை திரியாது - பயனை உண்டாக்கும் கொள்கையோடு 
இனிமை நீங்காது கூறும், நின் வாய் இன் மொழி நன் வாயாக - 
நின் வாயின் இனிய மொழிகள் ஈல்ல உண்மையாக, வருவர் ஆயின் 
கன்ே - வந்இடுவராயின் அது மிகவும் நல்லதே ; (அன்றி), 

௧௭-௨௨. வாராது அவணர் காதலர் ஆயினும் - அங்ஙனம் 
வாரரமல் நம் காதலர் அவ்விடத்தில் தங்குவாராயினும், சென்ற
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தேஎத்து - தாம் சென்றுள தேயத்தே, செய்வினை முற்றி - தாம் 

செய்யும் தொழிலை முடித்துக்கொண்டு, மறுதரல் உள்ளத்தா 

எனினும் - மீளும் எண்ணமுடைய ராயினும், குறுகு பெரு நசை 

யொடு - அங்ஙனம் மீண்டு வரும் பெரு விருப்புடன் விடுக்கும், 

தூது வரப்பெறின் - தூது வரப் பெறுவேமாயின், இவண் ஈம் பசலை 

மாய்தல் எளிது - இவ்விடத்து நமது பசலை மஹஜைதல் எளிதாகும். 

(மூடிபு) தோழி! வாழி! நின்மேணீ பாப்பூர, அழிவுபெரிதுடையையாக, 

அவச்வயின் பழிதலைத்தருதல் வேண்டுதி; நின் எவ்வம் பெருமை உரைப்பின் 

மொழிகொண்டு தாங்கல் ஒல்லுமேோ ; செய்பொருள் வயங்காதசயினும் தீடலர்) 

மலச்சேண் இகத்தனர் ஆயினும் தானிடைப்படாது தமர் வருவர் எனக் கூறும் 

தின் வாய் இன்மொழி நன்வாயாக வருவர் ஆயின் தன்றே? காதலர் வாராது 

அவணர் ஆயினும், செய்வினை முற்றி மறுதரல் உள்ளத்தர் எணினும் தாது வரப் 

பெறினே இவண் நம் பசலைமாய்தல் எளிது, 

(வீ- ரை.) தளிர் அரக்கு விதிர்த்தன்ன என்பது உரு உவமம், 

ஆகமேனி: இருபெயரொட்டு, தலைத்தருதல், ஒரு சொல். மற்று, வினை 

மாற்று, எவ்வம் - பெருமை: மெலித்தல் வீகாரம். சொலாது - நீங் 

காது. சருச்சரையுடையதாய்க் கரிதாய். நீண்டிருத்தலின் யானைக் 

கைக்குப் பனை உவமையாகும். ஈண்டு யானையின் துளைக்கை , 
வெம்மையால் இரங் மேல் நிவக்இருத்தலின் அதற்குக் குருத்து 
இற்று வாடிய துகாயுடைய வெளிற்றுப் பனை உவமையாயிற்று. 
நிலை பெயர்ந்து- அவ்விடத்தினின்றும் பெயர்ந்து என்றலுமாம். 
மன்; தில்ல அசைகள், மறுதரல் - மீட்டு, 

934. முல்லை 

[வினைமுற்திய தலைமகன் தேர்ப்பாகந்குச் சொல்லியது.] 

ஓடா நல்லேற் நுரிவை தைஇய 
ஆடுகொண் முரசம் இழுமென முழங்க 
தாடுதிறை கொண்டன மாயின் பாக 
பாடிமிழ் கடலின் எழுந்த சம்மையொடு 

௫ பெருங்களிற்றுத் தடக்கை புரையக் கால்வீழ்த்து 

இரும்பிடித் தொழுதியின் சண்டுவன குழீஇ 
வணங்கிறை மகளிர் 'அயர்ந்தனர் ஆடும் 
கழங்குறழ் ஆலியொடு கதநழுறை சிதறிப் 
பெயறொடங் கின்றால் வானம் வானின் 

௧௦ வயங்குசிறை அன்னத்து நிரைபறை கடுப்ப 
நால்குடன் பூண்ட கானவில் புரவிக் 
கொடிஞ்சி நெடுந்தேர் கடும்பரி தவிராது 
இனம௰யில் அகவுங் கார்கொள் வியன்புனத்து 

(பாடம்) 1. அமர்ந்தனர்.
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தோன்சூட் டாழி ஈர்நிலம் துமிப்ப 
கடு ஈண்டே காணக் கடவுமதி பூங்கேழ்ப் 

*  பொலிவன அமர்த்த உண்கண் 
Abus) mise ஆய்சிறு நுதலே. 

_..மதுரைக்கூ த்தனார். 
(சொ-ஃஸள்.. ௩--௯,. பரக - பாகனே, வானம் - மேகமானது, 

பாடு இமிழ் கடலின் - ஒலி முழங்கும் கடலின்கண், எழுந்த சும்மை 
யொடு - நீரை முகந்தெழுந்ததாலாய முழக்கனொடு, இரு பிடி 
தொழுதியின் ஈண்டுவன குழீஇ - கரிய பிடி களின் கூட்டம் போன்று 
சேந்து திரண்டு, பெரு களிற்று தடகை புரைய கால் வீழ்த்து - 
பெரிய களிற்றின் பருத்த கை போலக் கால் இறக்க, வணங்கு 
இறை மகளிர் அயர்ந்தனர் ஆடும் கழங்கு உறழ் ஆலியொடு- வளைந்த 

முன் கையினையுடைய மகளிர் விரும்பி விளையாடும் கழங்கனை 
யொத்த பனிக் கட்டியுடன், கதழ் உறை சிதறி - விரையும் துளி 
களைச் சிதறி, பெயல் தொடங்கின்று - பெய்தலைத் தொடங்கி 
விட்டது); (மேலும்), 

க--௩. ஓடா நல் ஏற்று உரிவை தைஇய - பிறக்கிடாது வெல் 
லும் நல்ல வீரம் மிக்க ஏற்றினது தோலாற் போர்த்த, ஆடு கொள் 
முரசம் இழும் என முழங்க - வெற்றி கொண்ட முரசமானது இழு 
மென ஒலிக்க, காடு திறை கொண்டனம் ஆயின் - பகைவர் நாட்டி 
னைத் திறையாகக் கொண்டோம் ஆகலின், 

௧௫--௭. பூ கேழ் பொலிவன அமர்த்த உண்கண் - அழயெ 
நிறத்தனாற் பொலிவனவாய் மாறுபட்ட மையுண்ட கண்களையும், 
ஒலி பல் கூந்தல் - தழைத்த பலவாய கூந்தலையும், ஆய் சிறு நுதல் - 
pau சிறிய நெற்றியினையுமுடைய நம் தலைவியை, சண்டே 
காண - இப்பொழுதே காண்டற்கு, 

௯ஃகடு. வானின் வயங்கு சிறை அன்னத்து நிரை பறை கடுப்ப - 
வானத்தின்௧ண் விளங்கும் சறகனையுடைய அன்னத்தின் கூட்டம் 
பறந்து செல்லலை யொப்ப (விரைந்து செல்லும்), நால்கு உடன் 
பூண்ட கால் நவில் புரவி - வேகத்தாற் காற்றெனக் கூறப்பெறும் 
குதிரைகள் நான்கு ஒருசேரப் பூட்டப்பெற்ற, கொடிஞ்சி நெடு 
தேர் கடும் பரி தவிராது - கொடிஞ்சியையுடைய நீண்ட தேரின் 
மிக்க வேகம் தளராது, இனம் மயில் அகவும் கார் கொள் வியன் 
புனத்து - கூட்டமாய மயில்கள் ஆடும் கார் காலத்தின் தன்மை 
யுடைய பெரிய முல்லை நிலத்தே, கோன் சூட்டு ஆழி ஈர் நிலம் 
துமிப்ப - வலிய வட்டகையினையுடைய உருள்கள் ஈரமாய நிலத் 

தனைக் கழித்துச் செல்ல, கடவுமதி- செலுத்துவாயாக. 
(மூடிபூ) பாக? வரனம் பெயல் தொடங்கின்று; முரசம் முழங்க நாடு திறை 

கெசண்டனம் ஆயின், ஆய் சிறு நு.நலை சண்டே காண, புரவி நால்குடன் பூண்ட 

நெடுந்தேர் சுடும்பரி தவிராது வியன் புனத்து ஆழி நிலம் துமிப்பக் கடவுமதி, 

(பாடம்). 1, மதுரைக் கடாரத்தனார். மதுரைக்கர்தரத்தலர், மதுரைக் கோட 

சத்தார். 
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(வி- ரை.) ஓடாகல்லேற்று உரிவை - புலியொடு : பொருது 

- வென்ற கொல்லேற்றின் தோல் என்பதும், அதனால் வீரமுரசம் 

போர்க்கீப்படுதலும், 1* புனைமருப் பழுந்தக் குத்திப் புலியொடு 

பொருது வென்ற, கனைகுர லுருமுச் ? pps கதழ்விடை யுரிவை 

போர்த்த, துனைகுரல் முரசம்” என்பதனாலும், 8 கொல்லேற்றுப் பசுந் 

தோல் சீவாது போர்த்த மாக்கண் மூரசம் ' என்பதனாலும் அறிக, 

நாடு இறைகொண்டனமாயின் என். றதனால் தலைவன் அரசர் மரபின 

னாதல் பெற்றாம். அ௮ன்னத்து நிரை பறை கடுப்ப என்றமையால் 

புசவிகள் வெண்ணிழமுடையவாதல் பெற்றாம். கால்கு - நான்கு) 

இதனைப் பெயர்த் திரிசொல் என்பர் ௩ச்சினார்க்னியா், வெண்ணிற 

மூடைய குதிரைகள் சிறந்தனவாதலும், அவை கானகு பூட்டப் 

பெறுதலும் **நிரைபறை அன்னத் தன்ன விரைபரிப் புல்லுளைக் 

கலிமா 5:பால்புரை புரவி நால்குடன் பூட்டி ' என்பவற்றுனும் 

அறியப்படும். ஈணடு - பொழுதினை உ.ணர்த்திற்று. சிறு.நுதல் - 

சிறிய நுதலையுடையாட்கு ஆயிற்று. 

99௦. பாலை, . 

[தலைமஃன் பெருள்கடைக் கூட்டிய கெஞ்சினைக் கழறிச் செல ~ 
வழுங்கயது.] ் 

இருள்படு நெஞ்சத் இடும்பை தீர்க்கும் 
அருணன் குடைய ராயினு மீதல் 
பொருளில் லோர்க்கஃ தியையா தாகுதல் 
யானு மறிவென் மன்னே யாளதன் 

டு *கொள்மருப் பொடியக் குத்திச் சனஞ்சிறந்து 
இன்னா வேனில் இன்றுணை யார 
முளிசினை £யாஅத்துப் பொளிபிளந் தாட்டப் 
புலம்புவீற் றிருந்த நிலம்பரு வெஞ்சுரம் 
அரிய 6வல்லமன் னமக்கே விரிதார் 

௧௦ ஆடுகொள் முரசின் அடுபோர்ச் செழியன் 

மாட் மூதார் மதிற்புறந் தழீஇ 
தீடுவெயில் உழந்த குறியிறைக் கணைக்கால் 

_.. 'தொடையமை பல்மலர்த் தோடுபொதிந் தியாத்த 
குடையோ ரன்ன கோளமை யெருத்திற் 

௧௫ பாளை பற்றிழிந் தொழியப் புறஞ்சேர்பு 
வான்வடித் ரன்ன வயிறுடை பொதிய 
தாளுறத் தோன்றிய நயவரு வனப்பின் 
ஆரத் தன்ன அணிகளர் புதுப்பூ 
  

1. சிர. ௨௮௬௯. 2, அகம், ௨௩௪. 3, பொரு, ௧௧௫, (பாடம்) 4, கோன் 
மருப், 3. மராஅத்து, 6. வல்ல நமக்கே. 7. தொடையமை பலமலர் 

கெடு, 
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வசருறு கவரீயின் வண்டுண விரிய 
௨௦ முத்தின் அன்ன வெள்வீ தாஅய் 

. அலகின் அன்ன அரிநிறத் தாலி 
,நகைநனணி வளர்க்குஞ் சிறப்பிற் றகைமிகப் 
மூவொடு வளர்ந்த மூவாப் பசுங்காய் 
தீரினு மினிய வாகிக் கூரெயிற்று 

உட அமிழ்தம் ஊறுஞ் செவ்வாய் 

ஓண்டொடிக் குறுமகட் கொண்டனம் செலினே. 

மதுரைத் தத்தங் கண்ணனார். 

(சொ - ள்) நெஞ்சே, 
௧-௪. இருள் படு நெஞ்சத்து இடும்பை தீர்க்கும் - வறுமை 

யால் மயக்கங் கொண்ட கெஞ்சின் வருத்தத்தைப் போக்குகின்ற, 
அருள் நன்கு உடையர் ஆயினும் - அருளினை மிக உடையராயினும், 
பொருள் இல்லோர்க்கு - கைப் பொருள் இல்லார்க்கு, ஈதல் அஃது 
இயையாது ஆகுதல் - ஈதலாகிய அச் சிறப்பு இயலாததாதலை, 
யானும் அறிவென்-யானும் அறிவேன், மன் - அதனாற் பெற்ற 
தென் 7 

௯--௨௭. விரி தார் ஆடு கொள் முரசின் அடு போர்ச் செழி 

யன் - விரிந்த மலர்த் தாரினையும் வெற்றி பொருந்திய முரசினையும் 

வெல்லும் போரினையுமுடைய பாண்டியனது, மாடம் மூதூர் மதில் 

புறம் தழீஇ - மாடங்களையுடைய முதிய ஊராய மதுரையின் மதிற் 

புறத்தினைத் தழுவி, நீடு வெயில் உழந்த - நீண்ட வெப்பத்தால் 
வருந்திய குறி இறை கணை கால் - குறிய இறைகளையுடைய 

இரண்ட அடியினையுடைய கமுகமரத்தின், தொடை அமை பல் 

மலர் தோடு பொதிந்து யாத்த குடை ஓரன்ன - தொடுத்தல் 

அமைந்த பல மலர்களின் தொகுதியை மூடிக் கட்டிய குடையினை 

யொத்த, கோள் அமை எருத்தில் - காய்த்தல் பொருந்திய எருத்தி 
"“னிடத்துள்ள, பாளை பற்று இழிந்து ஒழிய - பாளை பற்று நீங்கி 

ஓழிய, புறம் சேர்பு - புறத்தை அடைந்து, வாள் வடித்தன்ன 

வயிறு உடைப் பொதிய - வாளை வடித்துவைத்தாற் போன்ற 

வயிற்றினையுடைய பொதியின் கண்ணவாய,; காள் உற தோன்றிய 

நயவரு வனப்பின் - பருவம் உற்றவிடத்து வெளிப்பட்ட இண்மை 

பொருந்திய அழையுடைய, ஆரத்து அன்ன அணி கிளர் புதுப்பூ - 

ஆரம் போலும் அழகு விளங்கும் புதிய பூக்கள், வார் உறு கவரியின் 

வண்டு உண விரிய - நீட்சி பொருந்திய கவறியின் கண்ணே வண்டு 

தேன் உண்ணுமாறு விரிய, முத்தின் அன்ன வெள் வீ தாஅய் - முத் 

துக்களைப்போன்ற வெள்ளிய பூக்கள் பரந்து, அலகின் அன்ன sili 

நிறத்து ஆலி - பலமறையை ஓத்த ஒள்ளிய நிறத்தையுடைய ஆலங் 

கட்டி போல, ஈகை நனி வளர்க்கும் சிறப்பின் - மகிழ்ச்சியை மிகுதி 

யும் உண்டாக்கும் சிறப்புடன், தகைமிக - அழகுமிக, பூவொடு 
ட
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வளர்ந்த மூவாப் பசு காய் - பூவோடு வளர்தலுற்ற முற்றாத இளங் 
காயினது, நீரினும் இனிய ஆக - நீரைக் காட்டினும் இனிமை 

யுடையவா௫, கூர் எயிற்று அமிழ்தம் ஊறும் செவ்வாய் “ கூரிய 

பற்களிடத்தே அமிழ்தம் ஊறும் சிவந்த வாயினையும், ஒள் தொடி - 
ஒளி பொருந்திய வளையினையும் உடைய, குறுமகள் ,கொண்டனம் 

செலினே - இளையளாய தலைவியை நாம் உடன் கொண்டு செல்லின், 

௪--௯. யானை - களிற்றியானை, தன் கொல் மருப்பு ஓஒடியக் 
குத்தி- தனது கொல்லும் கோடு ஒடிக்திடப் பாய்ந்து, சினம் சிறந்து - 

சினம் மிக்கு, இன்னா வேனில் இன் துணை ஆர - கொடிய வேனிலில் 

தனது இனிய துணையாய பிடி உண்ணும்படி, மூளி சனை யாஅத்து 
பொனளி பிளந்து ஊட்ட - பட்ட கைகளையுடைய யா மரத்தின் 

பட்டையைக் இழித்து ஊட்ட, புலம்பு வீற்றிருந்த - வருத்தம் குடி. 

கொண்டுள்ள, நிலம் பகு வெம் சுரம் - நிலம் பிளந்த வெவ்விய சுரங் 

களும், நமக்கு அரிய அல்ல - நமக்குச் செல்லற்கு அரியன வல்ல. 

(மூடிபு) நெஞ்சே? ஈதல் பொருளில்லோர்க்கு இயையாதாகுதல் யானும் 

அறிவேன், மன்; மூவாப் பசுங்காய் நீரினும் இனியவரகிக் கூர் எயிற்று அமிழ் 

தம் ஊறும் செவ்வாய் ஒண்டொடிக் குறுமகள் கொண்டனம் செவீனே, வெம்சுரம் 
அரிய அல்லமன் நமக்கே. 

(வி-ரை,) இருள் - மயக்கம். புலம்பு வீற்றிருந்த என்பது ' 
வேறிடத்தி லில்லாதவாறு துன்பம் மிக்கருந்த என்றவாறு. கணைக் 
கால் - திரண்ட காலையுடைய கமுக மரம்; ஆகுபெயர், கழமு௫ன் 
கோளமை எருத்து எனவும், குடை ஓரன்ன பாளை எனவும் 
கூட்டுக, தோடு - மிகுதி; தாழை மடலுமாம். கமுகம் பாளை 
அகத்தே தொடுத்த மாலை போலும் பூக்களை யுடைமையின் 
தொடையமை பன்மலர்த் தோடுபொதிட் தியாத்த குடையோ ரன்ன 
பாளை என உவமை கூறப்பட்டது. பாளை, பற்றிழிந்தொழிய 
என்றது கமுகம் பாளையின் புற மடல் பற்று நீங்கு ஒழிய என்றபடி. 
பொறி - பீள், ௧௬); அது புறமடலின் உள்ளே வாள்போலும் வடி 
வினை யுடையதா யிருத்தலின் வாள் வடித்தன்ன வயிறுடைப் பொதி 
எனப்பட்டது. பொதிய புதுப்பூ எனவும், வனப்பின் புதுப்பூ என' 
வும் ௮ணி சர் புதுப்பூ எனவும் தனித்தனி கூட்டுக. பூவின் 
கொத்து கவரி போல்வதாகலின் கவரி எனப்பட்டது. புதுப்பூ வீரிய 
என்க. தாஅய் - பரக்க எனத் திரிக்க. பசுங்காய் - தட்ப மிகுதி 
யால் ஆலிபோல் மூழ்ச்சி விளைக்கும் என்க. கமுன் முற்றாத பசுங் 
காயின் நீர் இனிமை மிக்குடையது என்பது, 

14 அங்கருங் காலி 8வி பூறவைத் தமைக்கப் பட்ட 
செங்களி விராய காயுஞ் செம்பழுக் காயும் தந்தேன் 
எங்கணுங் குளிர்த்த இன்னீர் இளம்பசுங் காயும் மூன்றும் 
தங்களி செய்யக் கூட்டித் தையலார் கைசெய் தாரே 

என்பதனால் அறிக. இச் செய்யுளிற் கூறிய பாகன் மூன்று நிலையும் 
மூவேறு பொழுதிற்கு உரியனவாம் என்பது, 

1. €வக,. இலக்கணை, 2879,
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1. பைங்கருங் காலிச் செங்களி அளைஇ 
ஈன்பகற் கமைந்த அந்துவர்க் காயும் 

க இருங்கண் மாலக்குப் பெரும்பழுக் காயும் 
வைகறைக் கமையக் கைபுளம் தியற்றிய 
இன்ேன் அகாஇய இளஎம்பசுங் காயும் * 

என்னும பெருங்கதைப் பகுதியாற் பெறப்படும். குறுமகளைக் 
கொண்டனம் செலின் வெஞ்சுரம் ஈமக்கு அரிய அல்லமன் என்றமை 
யால், பொருளீட்டுத.ற் பொருட்டுத் தலைவியைப் பிரிந்து செல்வது 
என்னால் இயல்வதன்று; நீ எங்ஙனம் செல்லுதியோ£7 எனத் தலைமகன் கெஞ்சினைக் கழறிக் கூறினான் என்க. 

ee உனைக் த. 

326. மருதம் 
[ஈயப்புப் பரத்தை இற் பரத்தைக்குப் பாங்காயினார் கேட்பச்' 

சொல்லியது,] 

குழுற்காற் சேம்பின் கொழுமடல் அகவிலைப் 
பாசிப் பரப்பிற் பறழொடு வதிந்த 
உண்ணாப் பிணவின் உயக்கஞ் சொலிய 
கரளிரை தரீஇய எழுந்த நீர்நாய் 

டு வாளயோச டுழப்பத் துறைகலுழ்ந் தமையின் 
தெண்கட் டேறல் மாந்தி மகளிர் 
நுண்செயல் அங்குடம் இரீஇப் பண்பின் 
மகிழ்நன் பரத்தைமை பாடி யவிழிணர்க் 
காஞ்சி நீழுற் குரவை யயருந் 

௧௦ தீம்பெரும் பொய்கைத் துறைகேழ் ஊரன் 
தேர்தர வந்த நேரிழை மகளிர் 
ஏசுப என்பவென் நலனே அதுவே 
பாகன் நெடிதுயிர் வாழ்நல் காய்சினக் 
கொல்களிற் றியானை நல்கல் மாறே 

௧௫ தாமும் பிறரும் உளர்போழ் சேறல் 
மூழவிமிழ் துணங்கை தாங்கும் விழுவின் 
யானவண் வாரா மாறே ?வரினே 
சுடரொடு திரிதரு நெருஞ்சி போல 
என்னொடு திரியேன் ஆயின் வென்வேல் 

௨௦ மார யம்பின் மழைத்தோற் சோழச் 

வில்வீண்டு குறும்பின் 3வல்லத் துப் புறமிகை . 
ஆரியர் படையின் உடைகவென் 
சேரிறை முன்கை வீங்கிய வளையே. 

௩ பாவைக் கோட்டிலார். 
1, பெருங். மகத. ௧௪; ௮௧-௮௫. (பாடம்) 2 வரினே, வானிடைச். 

3. வல்லத்துக் Gp ar. 
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(செச-ள்.) ௧--௧௨. குழல் கால் சேம்பின் கொழு மடல் அகல் 
இலை - துளை பொருந்திய தண்டினையுடைய சேம்பின.து. கொழுவிய 
மடலிலுள்ள அகன்ற இலையுடன் கூடிய, பாசிப் பரப்பில் - பரச 
யினையுடைய நீர்ப் பரப்பில், பறழொடு வதிந்த உண்ணாப் பிணவின் 
உயக்கம் சொலிய - குட்டியுடன் கூடியிருக்கும் உண்ணாமையால் 

, வருந்திய பெண் நாயின் வருத்தத்தை நீக்குதற்கு, காள் இரை தீரீஇய 
எழுந்த நீர் நாய் - காலைப் பொழுதிலே இரையினைக் கொணர்தற்கு 
எழுந்த நீர் நாய், வாளையோடு உழப்ப - வாளையைப் பற்றிப் போர் 
செய்தலின், துறை கலுழ்ந்தமையின் - நீர்த்துறை கலங்கெமையால், 
தெண் கள் தேறல் மாந்தி - தெளிந்த கள்ளினைக் குடித்து, மகளிர் - 
பெண்கள், நுண் செயல் ௮ம் குடம் இரீஇ - நுண்ணிய தொழில் 
நலம் வாய்ந்த அழகூய குடத்தினை வைத்துவிட்டு, ம௫ழ்ஈன் பண்பு. 
இல் பரத்தைமை பாடி-தம் கணவரது நற்பண் பில்லாத பரத்தைமை 
களைப் பாடி, அவிழ் இணர் காஞ்ச நீழல் குரவை அயரும் - விரிந்த 
பூங்கொத்துக்களை யுடைய காஞ்சி மரத்தின் நீழலில் குரவை ஆடு 
தலைச் செய்யும், தீம் பெரும் பொய்கைத் துறை கேழ் ஊரன் - 
இனிய பெரிய பொய்கையின் துஹறை பொருந்திய ஊரையுடைய 
தலைவனுடைய, தேர் தர வந்த நேர் இழை மகளிர் - தேர்கொண்டு 
வர வந்த பரத்தையராய நேரிய அணிகளை யணிந்த மகளிர், என் 
நலன் ஏசுப என்ப - என் அழகனை ஏசுகன்றனர் என்பர்) 

௧௨--௪. அது - அச்செயல், பாகன் நெடிது உயிர் வாழ்தல் =) 
பாகன் நெடுங்காலம் உயிருடன் வாழ்தல், காய் ஏரனக் கொல் 
களிற்று யானை நல்கல் மாறே - மிக்க சினத்தினையுடைய கொல்லும் 
களிற்றியானை அவனைக் கொல்லாது அருள் செய்தலால் ஆவது 
போலும்) 

௧௫--௭. தாமும் பிறரும் உளர் போல் சேறல் - அப் பெண் 
டிரும் பிறரும் சிறப்புளார் போலச் செல்லுதல், முழவு இமிழ். 
துணங்கை தூங்கும் வீழவில் - முழவு ஒலிக்கும் துணங்கைக் கூத்து 
ஆடும் விழாக் காலத்தே, யான் அவண் வாரா மாறே - யான் அவ் 
விடத்து வாராமையால் ஆயதே 

௧௭-௨௩. வரின் - யான் அவ்விடத்து வரின், சுடரொடு திரி 
தீரும் கெருஞ்ச போல - ஞாயிற்றின் செல்கையை நோச்ச் 
சுழலும் நெருஞ்சிப் பூப் போல, என்னொடு திரியேன் ஆயின் - அவர் களை யான் செல்லுமிட மெல்லாம் என்னொடு திரியச் செய்வேன், 
அங்ஙனம் செய்யேன் ஆயின், வென் வேல் மாரி அம்பின் மழைத் தோல் சோழர் - வெற்றி பொருந்திய வேலினையும் மமை போன்ற அம்பினை யும் மேகம் போன்ற தோற்கடுகனையு முடைய சோழரது, வில் ஈண்டு குறும்பின் வல்லத்துப் புற மிளை - விற்படை நெருங்கிய அரணையுடைய வல்லத்துப் புறத்தேயுள்ள காவற் காட்டின்௧கண் வகதடைஈத, ஆரியர் படையின் - ஆரியரது படைபோல, என் நேர் இஜை முன்கை வீங்க வளை - ஏனது நேரிய சந்தினையுடைய முன் கையில் திரண்ட வளைகள், உடைக - சிதைந்தொழிவனவாக,
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(முடிபு) ஊரன் தேர்தரவந்த மகளிர், என் நலன் ஏசுப என்ப ; அதுவே 
பாகன் நெடிதுயிர் வாழ்தல், களிற்.றியசனை நல்கல்மாறே, தாமும் பிறரும் உளச் 
பேரற் சேறல், விழவின் யான் அவண் வாரசமரஜறே; வரினே ' சுடரொடு திரீதரு 
நெருஞ்சி போல என்னொடு (இிரியச் செய்வேன்) திரியேனாயின், என் முன்கை 
வீங்கிய வஃ சோழர் வல்லத்துப் பூற மீகா ஆரியர் படையின் உடைக, 

(வி-ரை.) கட்டேறல் - கள்ளாகய தேறல் என்க. பண்பின் - 
பண் பினாலே : முறையாலே என்றுரைத்தலுமாம். 14அறிந்தறிந்தும் 
பாகனையே கொல்லும்” இயல்பினதாகிய யானை, அவனைக் கொல் 
org விட்டிருத்தலே அவன் நெடிது உயிர் வாழ்தற்குக் காரண 
மாதல் போல, விழவில் யான் அவண் வாராமையே தாமும் பிறரும் 
உளர்போற் சேறற்குக் காரணமாயிற்று என்றாள். வரின் இரியச் 
செய்வேன், அங்ஙனம் திரியச் செய்யேனாயின் என விரித்துரைக்க, 
இற்பரத்தை முதலாயினாரை என்னொடு திரியச் செய்வேன் என்றா 
ளென்க. சோழர் வல்லத்துப் புற மிளை என்க. வல்லத்துப் புற மிளை 
ஆரியர் படையின் உடைக என்றதனால், சோணாட்டின் கண்ண 
தாகிய வல்லத்தின் புறத்தே ஒருகால் ஆரியர் படையெடுத்து வந்து 
தோ.ற்றோடினர் என்னும் வரலாறு பெறப்படுகின்றது. வளை 
உடைக என்றாளேனும் வளையை உடைப்பேன் என்றாளாகக் 
கொள்க. 

(மே-ன்.) £:புல்லுதல் மயக்கும் புலவிச் கண்ணும் " என்னுஞ் 
சூத்திரத்து, மனையோள் ஒத்தலில் தன்னோ ரன்னோர், மிகைபடக் குறித்த 
கொள்கைக் கண்ணும் என்னும் பகுதிக்கு இச்: செய்யுளைக் காட்டி, 
இதனுள் யானவண் வாரா மாறே எனத் தான் மனையோசைப் போல் இல் 
லுறைதல் கூறி, ஆண்டுச் செல்லிழ் சுடரோடு திரியும் நெருஞ்சி போல 
எனை மகளிரை யான் செல்வுழிச் செல்லும் சேடியர் போலத் திரியும்படி 
பண்ணிக்கொள்வல் எனக் கூறியவாறு காண்க என்பர் நச். 

5 உயர்ந்ததன் மேற்றேயுள்ளும் காலை! என்னுஞ் சூத்திரத்து, ௨வமம் 
உயர்ந்ததாக வேண்டும் எனற்கு, இதனுள் மாரியம்மன் மழைத் தோற் 
சோழர் என்பதனையும் காட்டி, உவமை யுயா்ச்சியானே உவமிச்கப்படும் 
பொருட்குச் சிறப்பு எய்துவித்தவாறு கண்டு கொள்க என்றார் பேரர. 

3227. பாளை 

[முன்னொரு காலத்துப் பொருள்வயிற் ரரிந்தவந்த தலைமகன் 
பின்னும் பொருள் கடை கூட்டிய கெஞ்ெற்குச் சொல்லியது. 

"சாரல் யாஅத்து உயர்சஊே குழைத்த 
மாரி ஈர்ந்தளி ரன்ன மேனிப் 

பேரமர் மழைக்கண் புலம்புகொண் டொழிய 
சங்குப்பிரிந் துறைதல் இளி.நன் ருகலின் 

௫ அ௮வண தாக பொருளென் றுமணர் 
  

1. காலடி ௨-௨௨;௩. ., தொல், கழ், ௧0. 3. தொல். உவம, ௩,
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கணநிரை யன்ன பல்காற் குறும்பொறைத் 

தரதொய் பார்ப்பான் மடிவெள் ளோலை 

படையுடைக் கையர் வருதொடர் தோக்கி 

உண்ணா மருங்குல் இன்னோன் கையது 

௧௦ பொன்னா குதலும் உண்டெனக் கொன்னே 

தடிந்துடன் வீழ்த்த கடுங்கண் மழவர் 

இறனில் சிதாஅர் வறுமை நோக்கச் 

செங்கோல் அம்பினர் கைந்நொடியாப் பெயரக் 

கொடிவிடு குருதித் தாங்குகுடர் *க.றீஇ 
கடு வரிமரல் இயவின் ஒருநரி யேற்றை : 

வெண்பரல் இமைக்கும் கண்பறி கவலைக் 

கள்ளி நீழற் கதறுபு வதிய 
மழைக்கண் மாறிய வெங்காட் டரரிடை 
Tue கழிதந் தோயே பனியிருட் 

௨௦ பெருங்கவி வானந் தலைஇய 

இருங்குளிர் வாடையொடு வருந்துவள் எனவே. 

பாலை பாடிய பேருங்கடூங்கோ. 

(சொ-ள்.) நெஞ்சே/ ௧-௫. சாரல் யா௮த்த உயர் சினை மாரி 
குழைத்த - பக்க மலையின்கண் யா மரத்தின் உயர்ந்த கிளையில் மாசிக் 
காலத்தே தளிர்த்த, ஈர் தளிர் அன்ன மேனி - குளிர்ந்த தளிரை 
யொத்த மேனியினையும், பேர் அமர் மழை கண் - பெரிய அமரிய 

குளிர்ந்த கண்களையும் உடைய தலைவி, புலம்பு கொண்டு ஒழிய - 
தனிமை யுற்றுப் பிரிந்திருக்க, ஈங்குப் பிரிந்து உறைதல் - இவ் 
விடத்துப் பிரிந்து தங்வயிருத்தல், இனிது அன்று ஆகலின் - இனிய 

தன்று. ஆகலான், அவணது ஆக பொருள் - அவளுள்ள விடத்து 
இருப்பதே பொருள் ஆவதாக என்றும், 

௧௯-௨௧. பனி இருள் பெரு கலி வானம் தலைஇய: நடுக்கத் 
தைத்தரும் இருளில் பெரிய ஆரவாரமுடைய மழை பெய்தமையால், 
இரு குளிர் வாடையொடு வருந்துவள் எனவே - பெரிய குளிர் 
கொண்ட வாடையால் அவள் வருந்துவள் என்றும் கூறி, 

௫---௧ ௯. உமணர் கணம் நிரை யன்ன குறும்பொறை - உப்பு 
வாணிகரது கூட்டமாகச் செல்லும் கழுதை நிரை போன்ற பாறை 
களின் வழியே, பல்கால் தூது ஓய் பார்ப்பான் - பலகாலும் தூது 

செல்லும் பார்ப்பான், மடு. வெள் ஓலை- வெள்ளிய ஒலைச்சுருளுடன், 

வரு திறம்்நோக்க - வருகின்ற இயல்பினை கோக், உண்ணா மருங்குல் 
இன்னோன் கையது - உண்ணாமையால் வாடிய விலாவினையுடைய 
இவன் கையில் உள்ளது, பொன் ஆகுதலும் உண்டு என - பொன்னா . 
கீலும் கூடும் எனக் கருதி, கொன்னே தடிந்து உடன் வீழ்த்த 
படையுடைக்கையர் கடுங்கண் மழவர் - பயனின்றி அப்போதே 

(பாடம்) 1, கையர் தேர வருதொடர், 2, 68
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கொன்று வீழ்த்திய! கையிற் படையினையுடைய கொடுமையை 
"யுடைய மறவர், திறன் இல் சிதாஅர் வறுமை கோம் - உடுக்கும் 
கூறுபாடு இல்லாத கந்தையை உடுத்திருக்கும் வறுமையைப் பார்த்து, 
செங்கோல் அம்பினர் கை நொடியா பெயர - குருதியாற் சிவந்த 
கோலாகய அம்பினையுடைய அவர்கள் கையை நொடித்துப்.பு.றம் 
போக, கொடி விடு குருதி தூங்கு குடர் க38இ.- நீள ஓழுகய 
குருதியடன் தொங்கிக் கடந்த குடலைக் கடித்து, வரி மரல் இயவில் 
ஒரு ஈரி ஏற்றை - வரிகளையுடைய மரலுள்ள நெறியில் ஓர் ஆண் 
ஈரி, வெண் பரல் இமைக்கும் கண் பறி கவலை - வெள்ளிய பரற் 
கற்கள் மின்னும் கண் ஒளியைக் கவரும் கவர்த்த நெறியின்கண், 
கள்ளி நீழல் கதறுபு வதிய - கள்ளி நீழற்கண்ணே கூக்குரலிட்டுக் 
தங்கி யிருக்க, மழை கண் மாறிய வெம் காட்டு ஆர் இடை- மழை 
பெய்யா தொழிந்த வெப்பமிக்க காட்டு நெறியாய அரிய இடத்தே. 
எமியம் கழிதந்தோயே - (முன்பு ஒருகால்) யாம் தமியேமாக நீ 
மீண்டுவர்தா யன்றே. 

(முடிபு) நெஞ்சே / மழைக்கண் புலம்புகொண் டொழிய சங்குப் பிரீந் 
துறைதல் இணிதன்றுகலின், அவணதாக பொருளெனவும், இருங்குளிர் வாடை 
யொடு வருந்துவள் எனவும் கூறி, மழை கண் மாறிய வெங்காட்டு ஆர் இடை 
முன்பு ஒருகரல் எமியம் கழிதந்தோய். 

(வி- ரை.) தலைவியைப் பிரியாது உறைதலே பொருளாகும் 
என்னும் கருத்து, ''வடமீன்போற் றொழுதேத்த வயங்கிய கற்பி 
னாள், தடமென்றோள் பிரியாமை பொருளாயி னல்லதை' என்பத 
னால் அறியப்படும். அவணதாக பொருள் என்றும், வாடையொடு 
வருந்துவள் என்றும் கூறிக் கழிதந்தோய் எனக் கூட்டுக, பல்கால் 
குறும் பொறை - பல கால்கள் போலும் கற்களையுடைய பாறை : 
என்றுமாம். பார்ப்பான் ஓலையுடன் வருதிறம் கோக்க எனவும், 
படையுடைக் கையராகய கடுங்கண் மழவர் எனவும் கூட்டுக. 
உண்ணா மருங்குல் என்றது பார்ப்பானது இயல்பு கூறியபடி. 
தம் செய்கையின் பயனின்மையைக் கருதிக் கையை நொடித்துப் 

* பெயர்ந்தனர் என்க. நெஞ்சே / முன்பு அங்ஙனம் வந்தாயாகலின், 
இப்போது மீட்டும் நின் சொல்லைத் தெளிந்து நின்னுடன் போதரு 
மாறு எங்ஙனம் எனத் தலைவன் தன் கெஞ்சிற்குக் கூறினான் என்௧. 

338. குறிஞ்சி 
[அல்ல குறிப்பட்ட தலைமகன் தன் நெஞ்சற்குச் சொல்லியது.] 

குன்றோங்கு வைப்பின் நாடுமீக் கூறும் 
மறங்கெழு தானை அரச ருள்ளும் 
அறங்கடைப் பிடித்த செங்கோ லுடனமர் 
மறஞ்சாய்த் தெழுந்த வலனுயர் இணிதோட் 

௫ பலர்புகழ் இருவிற் பசும்பூட் பாண்டியன் 

1. கலித், பாலை, ௧,
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அணங்குடை உயர்நிலைப் பொருப்பிம் கவாஅன் 
சினயொண் காந்தள் நாறும் தறுநுதல் 
துணையீர் ஓதி மாஅ யோள்வயின் , 

நுண்கோல் அவிர்தொடி "வண்புறஞ் சற்ற 
௧ட முயங்கல் இயையா தாயினும் என்றும் 

வயவுறு நெஞ்சத் துயவுத்துணை யாக 
ஒன்னார் தேஎம் பாழ்பட நாறும் 
துன்னரும் துப்பின் வென்வேற் பொறையன் 
அகவிருங் கானத்துக் கொல்லி போலத் 

௧௫ தவாஅ௮ லியரோ நட்பே அவள்வயின் 

a7 லியரோ தூதே பொருஅர் 
£விண்பெறக் கழித்த திண்பிடி யொள்வாட் 
புனிற்றுன் தரவின் இளையர் பெருமகன் 
தொகுபோர்ச் சோழன் பொருண்மலீ பாக்கத்து 

௨௦ வழங்க லானாப் பெருந்துறை 

முழங்கிரு மு.ந்நீர்த் தரையினும் பலவே, 

மதுரைக் கணக்காயனார். 

(சொ-ஸ்.) கெஞ்சே / ௧--௧௦. குன்று ஓங்கு வைப்பின் மீக் 
கூறும் காடு - மலைகள் உயர்ந்த இவ்வுலில் சிறப்பித்துக் கூறும் காட் 
டினை யுடைய, மறம்கெழு தானை அரசருள்ளும் - வீரம் மிக்க படை 
களையுடைய பேரரசர்களுள்ளும், அறம் கடைப் பிடித்த செங்கோ 
லுடன் - அறத்தினைக் கைக்கொண்ட செங்கோ லாட்சியுடன், அமர் 
மறம் சாய்த்து எழுந்த - பகைவரது போர் செய்யும் தறுகண்மை 
யைக் கெடுத்து வளர்ந்த, வலன் உயர் திணி தோள் - வெற்றி மிக்க 
தண்ணிய தோளையும், பலர் புகழ் இருவின் - பலராலும் புகழப்படும் 
திருவினையு மூடையோனாகய, பசும் பூட் பாண்டியன் - பசும் பூட். 
பாண்டியனுடைய, அணங்கு உடை உயர்நிலைப் பொருப்பின் 
கவாஅன் - தெய்வத்தையுடைய உயர்ந்த நிலையினைப் பொருந்திய 
பொதியிலின் பக்க மலையிலுள்ள, ளை ஒள் காந்தள் நாறும் - இளைத்த . 
ஒளி பொருந்திய காந்தட்பூப் போல மணக்கும், ஈறு நுதல் துணை சர் 
98 மாஅயோள்வயின் - நல்ல நெற்றியினையும் அளவொத்த நீண்ட 
கூந்தலையுமூடைய மாமை கிறத்தினளாய தீலைவியிடத்து, நுண்கேரல் 
அவிர் தொடி வண் புறம் சுற்ற முயங்கல்- அவளது நுண்ணிய திரண்ட விளங்கும் வளை நமது வளமை பொருந்திய முதுகைச் 
சுற்றிக் கொள்ள முயங்குதல், இயையாது ஆயினும் ஃ நமக்குக் 
கிட்டாதாயினும், 

௧௨--௪. ஒன்னார் தேஎம் பாழ்பட நூறும் - பகைவரது தேயம் 
பாழ்பட அழிக்கும், துன் அரும் துப்பின் வென்வேல் பொறையன் - 
பகைவரால் கிட்டுதற்கு அரிய வலியிளையுடைய வென்றி பொரும் 
இய வேலினையுடைய சேரனது, அகல் இரு கானத்துக் கொல்லி 
போல - அகன்ற கரிய காட்டினையுபைய கொல்லி மலைபோல, 
  (பாடம்) 1, வன்பீற்சுற்ற, அன்பிற்கற்ற, 2, கணம் பொரக் கழித்த,
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௬௦--௧, என்றும் வயவு உறு நெஞ்சத்து உயவு துணையாக - ் 
ளஞ்ஞான்றும் வேட்கையுற்ற நெஞ்சத்திற்கு ஒர் உசாத் துஊயாக, 

கட௫, நட்பு தவாஅலியர் -.நட்பு கெடாது நிலைபெறுவதாக) 

௧௭-௨௧. பொறுஅர் விண் பெற கழித்த இண் பிடி. ஒள் வாள்- 
பகைவர் விண்ணுலகை எய்துமாறு உருவிய இண்ணிய பிடியினை 
யுடைய ஓளிபொருந்திய வாளையுடைய, புனிற்று ஆன் தரவின் 
இளையர் பெருமகன் - ஈன்ற அணிமையுடைய பசுக்களைக் கவர்ந்து 
வரும் வெட்சி வீரர்களுக்குத் தலைவனான, தொகு போர்ச் சோழன் - 
திரண்ட போரினை மேற்கொண்டு வெல்லும் சோழனது, பொருள் 

மலி பாக்கத்து வழங்கல் ஆனு - பண்டங்கள் நிறைந்த பாக்கத்தின் 
கண் சென்று மீளல் அமையாத, முழங்கு இரு முந்நீர் பெருந்துறை 

திரையினும் பல - முழங்கும் பெரிய கடலின் பெரிய துறையிடத் 
துள்ளே sid Sof eid பலவாக, 

க௫--௭. அவள் வயின் தூது அறாஅலியர் - அவளிடத்து வீடும் 

தூது ஒழியாது செல்வதாக, 

(மூடிபூ) நெஞ்சே ! மாயோள்வயின் முயங்கல் இயையசதாயினும் கொல்லி 
போல நட்புத் தவாலியரோ 7; முந்நீர்ப் பெருந்துறைத் திரையினும் பல தாது 

அருஅலியர்,. . 

(வி-ரை.) எழுந்த தோள் .என்க, செங்கோலுடன் திணி 
தோளையும் திருவினையுமுடைய பாண்டியன் எனக் கூட்டுக. பசும்பூட் 
பாண்டியன், பெயர், பூணினையும் உடைய பாண்டியன் என்றுமாம். 
பொருப்பு என்றது பொதியிலை. முயங்கல் இயையாதாயினும் 
என்றமையால், தலைவன் அல்லகுறிப்பட்டா னென்பது பெற்றும். 
நட்பு, நமக்கு அவளோடு உளதாய நட்பு என்க, கெஞ்சத்து 
உயவுத் துணையாக என்றமையால், ௮ நட்பினை நெஞ்சில் நினைதல் 
மாத்திரையேனும் இன்புறுவேம் என்றும், தூது அறாஅலியர் என்ற 
மையால், பலகாலும் தூது செல்லின் ஒரோவழி அவளை முயங்குத 

லும் இயைவதாம் என்றும் தலைவன் நெஞ்சிற்குக் கூறினான் என்க. 

மதுரைக் கணக்காயனார் பாடிய இப்பாட்டில் மூவேந்தரும் 
கூற்ப்படுவது போலவே, இவர் மகனாராகிய நகரேனார் பாடிய 
*கேள்கே டூன்றவும்' (௬௩) என்னும் அகப்பாட்டில் மூவேந்தரும் 

கூறப்பட்டிருத்தல் அறிந்து இன்புற ற்குரியது. 
  

339. பாலை 

[போகாரகின்ற தலைமகன் தன் நெஞ்சிற்சச் சொல்லிய g.] 

வீங்குவிசைப் பிணித் ந விரைபரி நெடுந்தேர் 
தோன்கஇிர் சுமந்த ஆழியாழ் மருங்கிற் 
பாம்பென முடுகுநீர் ஓடக் கூம்பிப் < 
பற்றுவிடு விரலிற் பயறுகாய் ஊழ்ப்ப 

௫ அற்சிரம் நின்றன்றாற் பொழுதே முற்பட
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ஆள்வினைக் கெழுந்த அசைவில் உள்ளத்து 

ஆண்மை வாங்கக் காமந் தட்பக் பசி 

கவைபடு நெஞ்சங் கட்கண் அகைய 

இருதலைக் கொள்ளி யிடைநின்று வருந்தி 

௧௦ ஒருதலைப் படா௮ உறவி போன்றனம் 

தோங்கொல் அளியள் தானே யாக்கைக்கு 
1உயிரீயைந் தன்ன தட்பின் அவ்வுயிர் 
வாழ்தல் அன்ன காதல் , 

சாதல் அன்ன பிரிவரி யோளே. 
நரைமுடி நெட்டையார். 

(சொ-ள்.) ௧--௫. விரைபரி பிணித்த வீங்கு விசை நெடு தேர் - 
வீரைந்த குதிரைகள் பூட்டப் பெற்ற மிக்க விசையையுடைய நெடிய 
தேரின், கோன் கதிர் சுமந்த ஆழி ஆழ் மருங்கில் - வலிய ஆரினைக் 
கொண்ட உருளை ஆழ்ந்து செல்லும் சுவட்டில், பாம்பு என முடுகு 
ரீர் ஓட - பாம்பு போல வேகமாகச் செல்லும் நீர் ஓடவும், கூம்பி 
பற்று விடு விரலில் பயறு காய் ஊழ்ப்ப-குவிந்து பற்,று நீங்கெ 

விரல்கள் போல் பயற்றுச் செடியில் காய்கள் முற்றவும், பொழுது 

அற்சிரம் நின்றன்று - பொழுது பனிப்பருவமாகப் பொருந்தியது £ 

௫---௧௦. ஆள்வினைக்கு எழுந்த அசைவில் உள்ளத்து ஆண்மை 
மூற்பட வாங்க - தாளாண்மை பற்றி எழுந்த தளர்தலில்லாத 
கெஞ்சின்கண்ணுள்ள ஆண்மை முன்னே இழுக்கவும், காமம் 
தட்ப - காமமானது பின்னே நின்று தடுக்கவும், கவைபடு கெஞ்சம்- 
அவற்றால் இருபாற்பட்ட நெஞ்சமே நாம், கண்கண் அசைய - 
கணுக்களில் தீப்பற்றி எரிதலின், இருதலைக் கொள்ளி இடைநின்று' 
வருந்தி - இருதலையும் கொள்ளியினையுடைய ஒரு புழ.ற் றட்டையின் 
உள்ளே நின்று வருந்தி, ஒருதலைப் படா௮ உறவி போன்றனம் - ஒரு 
பக்கத்தும் செல்ல இயலாது தடுமாறும் எறும்பினை ஓத்துளேம்; * 
௧௧௪. யாக்கைக்கு உயிர் இயைந்தன்ன நட்பின் - உடலொடு 

உயிர் ஒன்றினா லொத்த நட்பினையும், ௮ உயிர் வாழ்தல் அன்ன, 
காதல் - அவ்வுயிர் இன்புற்று வாழ்தல் போலும் காதலையும் உடைய, 
சாதல் அன்ன பிரிவு அரியோள் - அதற்குச் சாதல்போலும் துன் 
பினைத் தரும் பிரிதல் அருமையை உடைய ஈம் தலைவி, கோம் கொல்- 
வருந்தி யிருப்பாளோ, அளியள் - மிகவும் இரங்கத்தக்காள். 

, (முடிபு) பொழுது அற்சிரம் நின்றன்ருல் ; ஆள்விளைக்கு எழுந்தஉள்ளத்து 
ஆண்மை வாங்க, காமம் தட்ப, கவைபடு தெஞ்சமே 7 இருதலைக் கொள்ளி யிடை 
தின்று வருந்தி ஒருதலைப் படாஅ உறவி பேோன்றனம் ; நட்பிகையும் காதலையும் 
Sighs அருமையையும் உடைய நம் தலைவி தேரங்கொல் 7 அளியள், 

(வி-ரை.) தேர் உருள் கிழித்துச் சென்ற சுவட்டில் பண்ற ் 
போல் நீர் ஓடும் என்ற இக் கருத்து, *நேமி, தண்ணில மருங்கிற் 
போழ்க்த வழியுள், நிரைசெல் பாம்பின் விரைபு நீர்முடுக ” (௩௨௪) 
என மூனனருமவந்துள்ளமை காண் க.நீர் ஓடப், பயறுகாய் ஊழ்ப்பப் 

(பாடம்) 1, உயிரிடத்தன்ன, 2, நிரைமுடி நெட்டையார்,
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பொழுது அற்சிரம் நின்றன்று என்க, அண்மை முற்பட வாங்க 
“என்றமையின் காமம் பின்னின்று தட்ப என்சு. செல்லுதல் தவிர்தல் 

என்ற இரண்டில் ஒன்றிற்படாமையின், கவைபடு கெஞ்சமாயிழற்று. 
கெஞ்சம், விளி, உறவி- எறும்பு, யாக்கைக்கு உயிர் இயைந்தன்ன 
நட்பு என்றது, ஒருவரை யொருவர் இன்றியமையாத நட்பு என்ற 
படி. 34 சாதலின் இன்னாத இல்லை” என்பவாகலின் சாதல் அன்ன 
பிரிவு என்றது சாதல்போலும் இன்னாமையுடைய பிரிவு என்பதா 

யிற்று. எனவே அவ்வுயிர் வாழ்தல் அன்ன காதல் என்பதற்கு, 
அவ்வுயிர் இன்புற்று வாழ்தல் போலும் இன்பத்தை நல்கும் காதல் 
எனப் பொருள் கொள்க. 

340. செய்தல் 

[பகற் குறநிக்கண் தோழி தலைமகற்குச் சொல்லியத.] 

பன்னாள் எவ்வந் தீரப் பகல்வதந்து 
புன்னையம் பொதும்பின் இன்னிழற் கழிப்பி 
மாலை மால்கொள தோக்ூப் பண்ணாய்ந்து 
வலவன் வண்டேர் இயக்க நீயூம் - 

௫ செலவுவிருப் புறுநல் ஒழிகஇல் அம்ம 

செல்லா நல்லிசைப் பொலம்பூட் டிரையன் 
பல்பூங் கானற் பவத்திரி அனவிவள் 
*நல்லெழில் இளநலம் தொலைய ஒல்லெனக் 
கழியே ஓகம் மல்கின்று வழியே 

௧௦ வள்ளெயிற் றரவொடு வயமீன் கொட்கும் 

சென்றோர் மன்ற மான்றின்று பொழுதென 
தஇின்றிறத் தவலம் வீட இன்றிவண் 
சேப்பின் ஏவனோ டபூக்கேழ் புலம்ப 

் பசுமீன் தொடுத்த ?வெண்ணெல்மாத் தயிர்.மிஇ 
௧௫ *மீதவை மாவார் குநவே நினக்கே 

வடவர் தந்த வான்கேழ் வட்டம் 

குடபுல உறுப்பிற் கூட்டுபு நிகழ்த்திய 
வண்டிமிர் 5நறுஞ்சாந் தணிகுவம் திண்டிமில் 
எல்லுத்தொழின் மடுத்த வல்விகளப் பரதவர் 

2-0 கூர்வளிக் $கடுவிசை மண்டலிற் பாய்ந்துடன் 

கோட்கருக் கழித்த கொடுமுடி நெடுவலை 
தண்கடல் அசைவளி எ.றிகொறும் விளைவிட்டு 

முன்றிற் ருழைழ் தாங்கும் 
தெண்கடற் பரப்பினெம் உறைவின் ஊர்க்கே. 

நக்கீரர், 
1. குறள்? ௨௩0.௨ (பாடம்) 2. நஈல்லெழிலின்னலம் 3. வெண்ணெல் 

மாஅத், தயிர்மிடு மிதவை ஆச்த்துவம் நினக்கே, 4, தயிர்மிதிமா௮ ஆச்குவ 
நினக்கே, 5, ஈறுஞ்சாந் தயர்குவம் 6. கடுவிசை மாட்டலின் .|ாப்புடன்,
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(செ-ள்.) ௧௩. பூ கேழ் புலம்ப - பூக்கள் பொருந்திய கடற் _ 

கரையை யுடைய தலைவனே, oa 

fe—&2.. செல்லா நல்இசை பொலம் பூண் திரையன் - என்றும் 

கெடாத நல்ல சீர்த்தியினையும் பொற்பூணினையுமுடைய திரையன் 

என்பானது, பல் பூ சானல் பவத்திரி அன இவள் - பல பூக்களை 

யுடைய சோலையினையுடைய பவத்திரி எனும் ஊர் போன்ற இவள், 

நல் எழில் இள ஈலம் தொலைய - தனது நல்ல அழகு வாய்ந்த 

இளமைச் செவ்வி தொலையுமாறு, வழி - வழியானது, கீ ஓல் 
என ஓதம் மல்ன்று - கழி ஒல்லெனும் ஒலியுடன் நீர் பெருகப் 

பெற்றுளது, வள் எயிற்று அரவொடு வயமீன் கொட்கும் - மேலும் 

கூரிய பற்களையுடைய பாம்பினொடு சுறாமீன் தஇிரியப்பெறும், 

பொழுது மன்ற மான்றின்று - பொழுது ஒருதலையாக மயங்கியது, 

சென்றோர் - இங்ஙனமாகவும் ஈம் தலைவர் சென்று விட்டனரே, 
என - என்று கூறி, நின்திறத்து அவலம் வீட - நின்னிடத்துக் 

கொள்ளும் துன்பம் ஒழிய, 

௧௮-௨௪, இண் திமில் எல்லு தொழில் மடுத்த வல் வினை பரத 
வர் - திண்ணிய படகுடன் சென்று பகலிலே மீன் பிடிக்கும் 
தொழிலை மேற்கொண்ட வலிய செயலையுடைய மீன் பிடிப்போர், 

கூர் வளி கடு விசை மண்டலின் - கடிய காற்றின் மிக்க விசையுடன் 

செல்லுதற்கண், கோள் சுரு பாய்ந்து உடன் கழித்த கொடுமுடி. 

நெடுவலை - கொலைத் தொழிலையுடைய சுறு மீன்கள் ஒருங்கே 
பாய்ந்து இழீத்த வளைந்த முடிகளைக் கொண்ட நீண்ட வலைகள், 
வினைவிட்டு - தொழில் ஓழிந்து, தண் கடல் அசைவளி எறிதொறும்- 
குளிர்ந்த கடலினின்று அசைந்துவரும் காற்று வீசுந்தோறும், முன் 

தில் தாழை தூங்கும் - மனை முற்றங்களிலுள்ள தாழை மரத்தின் 
மீது இடந்து அசையா நிற்கும், தெள்கடல் பரப்பின் எம் உறைவு 

இன் ஊர்க்கு - தெளிந்த கடற் பரப்பினையுடைய எமது உறைதற் 
கினிய ஊரின்கண், 

௧௨--௩. இன்று இவண் சேப்பின் எவனோ - நீ இன்று எம் 
மிடத்தே தங்கச் செல்லின் வரும் குறை யாது? : 

௧௪-௮௮. பசு மீன் கொடுத்த வெண் நெல் மா தயிர் மிதி 
மிதவை - பசிய மீனை விற்று மாற்றிய வெண்ணெல்லின் மாவைத் 
தயிரிட்டுப் பிசைந்த கூழினை, மா ஆர்குஈ - குதிரைகள் உண்பன 
வாகும், நினக்கு-, வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம் - வட நாட்டி. 
ள்ளார் கொணர்ந்த வெள்ளிய நிறத்தையுடைய வட்டக் கல்லில், 
குட புல உறுப்பில் கூட்டுபு நிகழ்த்திய - குடமலையரய பொதியிற் 
சந்தனக் கட்டையால் பிற மணப் பொருள்களையும் கூட்டி யுண் 

டாக்யெ, வண்டு இமிர் நறு சாந்து அணிகுவம் - வண்டுகள் ஒலிக்கும் 
நறிய சாந்தினை அணிவிப்பேம் ; 

«—®. பல் காள் எவ்வம் தீர பகல் வந்து - பல நாளும் நினது 
வருத்தம் நீங்கப் பகற் பொழுதிலே வந்து, புன்னை ௮ம் பொதும்பின் 
இன் நிழல் கழிப்பி - புன்னை மரங்களையுடைய அழூய சோலையின்
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, _ இனிய நிழலில் பொழுதைக் கழித்து, மாலை மால் கொள கோக் - 
மாலைப் போழ்து வர அதனை மயக்கம் தோன்றப் பார்த்து, வலவன் 
பண் ஆய்ந்து வண் தேர் இயக்க - நின் பாகன் தேரினைப் பூட்டுதலை 
ஆராய்ந்து அழகிய அத் தேரினைச் செலுத்த, நீயும் செலவு விருப் 
புறுதல் ஒழிக - நீயும் செல்லுதற்கு விரும்புதலை ஒ.மிவாயாக. 

(முடிபு) yobul இவன், தன் நலம் தொலைய, வழியே கழி ஓதம் 
1மல்கின்று/ அரவொடு வயமீன் கொட்கும்; பொபரது மன்ற மான்றின்று; சென் 
ரச்; என தின் இறத்துக் கொள்ளும் அவலம் வீட, எம் உறைவு இன் சர்க் 

கண் இவண் இன்று சேப்பின் எவனோ? மச மிதவை ஆர்குந / நினக்கு நறுஞ் 

ig அணிகுவம்) ஆதலால் நீயும் செலவு விருப்புறுதல் ஒழிகில், 

(வி-ரை.) ஒழிகதில்: தில் விழைவின்கண் வந்தது. அம்ம, 
அசை. இவள் இள நலம் தொலைய நின் திறத்துக் கொள்ளும் 
அவலம் என விரித்துரைக்க. பசுமீன் கொடுத்த வெண்ணெல் -. 
மீனைக் கொடுத்து அதற்கு மாறாகப்பெற்ற நெல் என்க. வடவர் 
தந்த வட்டம் - வடவர் வடமலையினின்றும் கொண்டுவந்த வட்டக் 
கல் என்க, வடமலையில் உண்டாகிய கல்லும் தென்மலையில் உண் 
டாகிய சந்தனக் கட்டையும் சிறந்தனவாகப் பண்டையோர் 

. கொண்டிருந்தனர் என்பது, 14 வடவர் தந்த வான்கேழ் வட்டம், 
தென்புல மருங்கிற் சாந்தொடு துறப்ப' ?*வடமலைப் பிறந்த வான் 
கேழ் வட்டத்துத், தென்மலைப் பிறந்த சந்தனம் மறுக' என்பன 
வற்றான் அறியப்படும். பொதியின்மலை குடமலை எனவும் படுமாக 
லின், அதனைக் குடபுலம் எனக்கொண்டு அதனிலுண்டாயய 
கட்டையை உறுப்பு என்றார். அன்றி, குடபுல உறுப்பு என்பதற்கு 
யவன தேயத்திலுண்டாகய விரைக்கு உறுப்பாம் பொருள்கள் என் 
றலுமாம். 34குடதிசை மருங்கின் வெள்ளயிர் * என வருவது 
காரண்க,. . 

(மே-ன்.) **நாற்றமும் தோற்றமும்" என்னும் சூத்திரத்து, 
(வேளாண் பெருநெறி வேண்டியவிடத்து என்னும் பகுதிக்கு, இச் 

. செய்யுளைக் காட்டி, இதனுள் தனக்கும் புரவிக்கும் கொடுப்பன கூறிதீ 
தீடுத்தவாறு காண்க என்பர் நர், 

341. பாலை 

[பிரிவின்கட் டோறிக்குத் தலைமகள் சொல்லியது.] 

உய்நகை யின்றால் தோழி பைபயக் 
கோங்குங் கொய்குழை யுற்றன குயிலும் 
தேம்பாய் மாஅ௮த் தோங்குரினை விளிக்கும் 
நாடார் காவிரிக் கேரடுதோய் மலிர்நிறைக் 

௫ கழையழி நீத்தம் சா௮ய வ(ழிநாள் 

1, நெடுகல். டக- ௨, 2, சிலப். ௪: ௩௭௦௮, 3, சிலப். ௪: ௩௫. 

4. தொல், கள. ௨௩, 
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் மழைகழிந் தன்ன மாக்கால் மயங்கறல் . 

பதவுமேயல் அருந்து துளங்கிமில் நல்லேறும் ண 

- மதவுநடை நாக்கொ டசைவீடப் பருகக் 
குறுங்காற் காஞ்சிக் கோதை மெல்லிணர்ப் 

௧௦ பொற்றகை நுண்டாது உறைப்பத் தொக்குடன் 

குப்பை வார்மணல் எக்கர்த் துஞ்சும் 
யாணர் வேணீல் மன்னிது ் 
மாணலம் நுகருந் தணையுடை யோர்க்கே. 

_ வூர் மூலங்கிழார்." 

(சொ-ள்.). ௧--௩. தோழி--, கோங்கும் பை பய கொய் 
குழை உற்றன - கோங்கும் மெல்ல மெல்லக் கொய்யப்படும் தளிர் 
களை எய்தின, குயிலும் தேம் பாய் மாஅத்து ஓங்கு சினை விளிக் 
கும் - குயிலும் தேன் பெருகும் மாமரத்தில் உயர்ந்த கிளையிலிருந்து 
கூவும்7 

௪--௧௧. நாடு ஆர் காவிரி கோடு தோய் மலிர் நிறை - நாடுகள் 

நிறைத.ற் கேதுவாய காவிரியின் கரையைப் பொருந்திய மிக்க 
பெருக்காகய, கழை அழி நீத்தம் - ஓடக்கோல் மறையும் வெள்ளம், : 
சாஅய வழிநாள் - வற்றிய பின்னாளில், மழை கழிந்தன்ன மா கால் 
மயங்கு அறல் - மழை பெய்து கழிந்தா லொத்த பெரிய வாய்க்கால் 
களிற் றங்கெய நீரினை, பதவு மேயல் அருந்து துளங்கு இமில் நல் 
ஏறும் - அறுகம் புல்லாய உணவினைத் இன்ற அசையும் கொண்டை 
பினை யுடைய நல்ல ஏறுகளும், மதவு உடை நா கொடு அசை வீட 
பருக - வலிமையுடைய காவினால் தளர்ச்9 நீங்கக் குடித்து, குறு 
கால் காஞ்சி கோதை மெல் இணர் பொன் தகை நுண் தாது 
உறைப்ப - குறிய அடியினையுடைய காஞ்ச மரத்தின் மாலை போன்ற. 
மெல்லிய பூங் கொத்துக்களினின்று உதிரும் பொன்னின் அழ 
நடைய நுண்ணிய பொடிகள் மேலே உதிர்ந்திட, தொக்கு உடன் 
ஒூப்பை வார் மணல் எக்கர் துஞ்சும் - ஒருங்கு கூடி நெடிய. 
மணலின் குப்பையாகய மேட்டிலே துயிலும், 

௧௨--௩. இது - இங்ஙனமாய இக்காலம்? மரண் நலம் நுகரும் 
துணையுடையோர்க்கு - சிறந்த இன்பத்தை நுகரும் துணையினைப் 
பக்கலில் உடையார்க்கு, யாணர் வேனில் - அழயெ வேனிற் பருவ 
மாகும், மன் - அதனாற் பெற்ற தென் 7 
gamen* Qe p - துணையைப் பிரிந்துள்ள நாம் உய்யுமாறு 

(முடிபு) தோழி! கோங்கும் கொய் குழை யு.ற்றன , குயிலும் விளிக்கும் ; தல்லேறும் அறல் பருகி நுண்தாது உறைப்ப எக்கர்த் துஞ்சும்; இது துணை யுடையோர்க்கு யாணர் வேனில் மன் ; தாம் உய்தகை இன்று, 

(வி - 7.) அறல் பருகி எனக் கூட்டுக, நா கொடு- காவினைக் 
கொண்டு; நாவினால். துஞ்சும் என்பதனைப் பெயரெச்சமாகக்
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கொண்டு துஞ்சும் இது. என்றுரைத்தலுமாம். யாணர் வேனில் - 

் “இன்பத்தைத்*தரும் வேனில் என்க. 

342, குறிஞ்சி 

[அல்ல குறிப்பட்ட தலைமகன் தன் கெஞ்சிற்குச் சொல்லியது.] 

ஓறுப்ப ஒவலை நிறுப்ப நில்லலை 
பூணர்ந்தோர் போலப் போற்றுமதி நினக்கியான் 
களைஞன் அல்லனோ நெஞ்சே தெனாஅது 
வெல்போர்க் கவுரியர் நன்னாட் டுள்ளை 

௫ மண்கொள் புற்றத் தருப்புழை இறப்பின் 

ஆகொள் மூதூர்க் கள்வர் பெருமகன் 
ஏவல் இளையர் தலைவன் மேவார் 

அருங்குறும் பெறித்த ஆற்றலொடு பருந்துபடப் 
பல்செருக் கடந்த செல்லுறழ் தடக்கைக் 

௧0 கெடாஅ௮ நல்லிசைத் தென்னன் தொடாஅ௮ 

தீரிழி மருங்கிற் கல்லளைக் கரத்தவவ் 
வரையர மகணிரீன் அ.ரியள் 

அவ்வரி அல்குல் அணையாக் காலே. , 

மதுரைக் கணக்காயனார். 

- (சொ -ஸன்.. ௩--௪. கெஞ்சே-, தெனாஅது - தெற்கின் 
கண்ணே யுள்ளதாகிய, வெல் போர் கவுரியர் நல் காட்டு உள்ளது - 
போர் வெல்லும் பாண்டியரது நல்ல மாட்டி லுள்ளதாய, 

௫--௧௩. மண் கொள் புற்றத்து - மண்ணாலாய புற்றினையுடைய, 
அருப்பு உழை திறப்பின் - காட்டரணின் இடத்தைத் திறுத்தலோடு, 

. ஆ கொள் மூதூர் கள்வர் பெருமகன் - பகைவர் ஆக்களைக் கவர்ந்து 
கொள்ளும் பழைய ஊரினராய கள்வர்கட்கு முதல்வனும், ஏவல் 
இளையா தலைவன் - ஏவுதலைச் செய்யும் வீரர்கட்குத் தலைவனும், 
மேவார் அரு குறும்பு எறிந்த ஆற்றலொடு- பகைவரது அரிய 
அரண்களை அழித்த வலிமையுடன், பருந்துபட பல் செரு கடந்த- 
பருந்துகள் வந்து கூடப் பகைவரது பல போரையும் வென்ற, செல் 
உறழ் தட கை - இடியுடன் மாறுபடும் பெரிய கையினையும், 
கெடாஅ௮ நல் இசை - என்றும் கெடாத நல்ல சீர்த்தியினையுமுடை 
யானும் ஆய, தென்னன் - பாண்டியனது, தொடாஅ௮ நீர் இழி 
மருங்கில் - தோண்டப்படாத அருவி வீழும் பொய்கையிலை யுடைய, 
கல் அளை - மலையின் குகையில், கரந்த - மறைந்த) வரையர மகளி 
ரின் - வரையர மகளிர்போல, அரியள் - அரியளாய, ௮ வரி அல்குல் - 

அழகிய வரிகளையுடையளாய தலைவி, அணையாக்கால் - நம்மை 
அணையப் பெறுதவிடத்து, ,
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௧-௩. ஒறுப்ப ஓவலை - உன்னை வன் சொழ் கூறி ஒறுக்கவும் 

ஒழிவாய் அல்லை, நிறுப்ப நில்லலை - இன்சொற் கூறி நிறுத்தவும் " 
நிற்பாய் அல்லை, நினக்கு யான் கிளைஞன் அல்லனோ *” உனக்கு யான் உறவினன் அல்லனோ, புணர்ந்தோர்போல போழ்றுமதி 5: உள்ளம் ஓன்றிய நண்பரைப்போல யான் கூறுவகனைப் போற்றுவாயாக,. 

(முடிபு) நெஞ்சே! வரையர மகளிரின் அரியள் அவ்வரி அல்குல் அணையாக் கால், ஒறுப்ப ஓவலை ; நிறுப்ப தில்லலை; நினக்கு யான் கிளஞன் அல்லனோ ; புணச்ந்தோச்போலப் போற்.றுமத, 
கள்வர் பெருமகனும் Mince தலைவனும் நடக்கையும் தல்லிசையும் உடையோனுமாகிய தென்னன் என்க, 

(வி- ரை.) ஒறுத்தல் - வன்சொழ் கூறிக் கழமறுதல். மேல் ஒறுப்ப என்றமையால் கிறுப்ப என்பதற்கு இன்சொழ் கூறி றிறுத்த 
வும் என்க. இவ்விருதிறத்தானும் அறிவுறுததல் இகாஞர் செயலாத லின், நினக்கு யான் இக ஞன் அல்லனோ என்முன். அல்ல குறிப் பட்ட தலைமகன் தலைவி பெறுதற்கரியள் ஆகலின் ஆண்டுச் செல்லு தல் ஓழிக ஈங்கே நில் என்று உரைத்தும் நெஞ்சு சேளாது செல்லுத லின் அதனை நோக்க இங்ஙனம் கூறினான் என்க. 

தெனாஅது - குறிப்புழு ற்று Te Fru gy. உள்ளதை - ஐ சாரியை. நன்னாட்டு உள்ளதாகிய கல் Har என்று கூட்டுக, அருப்பம் - அருப்பு என்றாயது, அருப்பம் - காட்டரண். மேவார் - வேளிரும் வேந்தருமாகய பகைவர், வேளிரது குறும்பு எறிந்த என் றும், வேந்தரது பல் செருக் கடந்த என்றும் கொள்க, வேளிர் - குறுநில மன்னர். தொடா (மருங்கு - கோண்டப்படாத இடம்7 இயற்கையாய நீர்மிலை £ இது பொய்கை எனப்படும். 

343. பாலை 
௦ ri இடைச்சுரத்து மீளக் கருதிய கெஞ்சினைக் ay Su பாயது, 

  

வாங்கமை புரையும் வீங்கறைப் பணைத்தோள் சில்சுணங் கணிந்த பல்பூண் மென்முலை தல்லெழில் ஆகம் புல்லு தல் நயந்து 1மரங்கோள் உமண்மகன் பெயரும் பருஇப் இ புன்றலை சிதைத்த வன்றலை நடுகற் 
கண்ணி வாடிய மண்ணா மருங்குங் 

௧௦ நனந்தலை யாஅத் Shomer பெருஞ்சிகா இல்போல் கீமு.ற் செல்வெயில் ஓநிமார் தெடுஞ்செவிக் கழுதைக் குறுங்கால் ஏற்றைப் எடம் அப பப ப பபப (பாடம்) 7. மரங்கொல், 

——_ 
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பூறநிறை பண்டத்துப் பொறையசாஅக் 1களைந்;த 
பெயர்படை கொள்ளார்க் குயவுத்துணை யாக 

௧௬௫ உயர்ந்த ஆள்வினை புரிந்தோய் பெயர்ந்துநின்று 

உள்ளினை வா.ழியென் நெஞ்சே கள்ளின் 
ம௫௰ழின் மகிழ்ந்த அரிமதர் மழைக்கண் 
சின்மொழிப் பொலிந்த ?துவர்வாய்ப் 
பன்மாண் பேதையிற் 3பிரிந்த நீயே, 

மதுரை மருத னீளமாகனார். 

(சொ-ஸ்.) ௧௭௬௭-௯. என் நெஞ்சே வாழி-, கள்ளின் மகழின் 
மகிழ்ந்த - கள்ளால் ஆலய மகழ்வுபோல மூழ்தற்கு ஏதுவாகிய, அரி 
மதர் மழைகண் - செவ்வரி படர்ந்த மதர்த்த குளிர்ந்த கண்களையும், 
சில் மொழிப் பொலிந்த துவர் வாய்- சலவாய மொழிகளாற் 

, பொலிவுற்ற பவளம்போன்ற வாயினையும், பல் மாண் - பலவாய 
மாண்புகளையும் உடைய, பேதையின் பிரிந்த ரீ-௩ம் தலைவியைப் 
பிரிந்துவந்த நீ, 

௪.௧௫. மரம் கோள் உமண் மகன் பெயரும் பருதி- வண்டியி 
னைக்கொண்ட உப்பு வாணிகனது பெயர்ந்து செல்லும் உருளின்; 
புன் தலை- பொலிவில்லாத பூண், சிதைத்த வன் தலை நடுகல் - சதை 
யச் செய்த வலிய பாறையிலுள்ள நஈடுகல்லின், கண்ணி வாடிய 
மண்ணா மருங்குல் - இடப்பெற்ற கண்ணி வாடப்பெற்றதும் நீராட் 
டப் பெறாத.துமாகிய இடத்தில், கூர் உளி குயின்ற கோடுமாய் 
எழுத்து - கூரிய உளியால் இயற்றப்பெற்ற 8ற்றுக்கள் மறைந்த 
எழுத்துக்கள், ௮ ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பயம் படுக்கும் - அவ் 
வழியிலே செல்லும் புதியர்க்கு வேறு பொருளினவாகப் பிறழ்ந்து 
காணப்படும், கண் பொரி கவலைய கானத்து அங்கண் - இடங்கள் 

. பொரிந்த கவர்த்த நெறிகளையுடைய காடாகய அங்குள்ள,கனந்தலை 
யாஅத்து ௮ம் தளிர் பெரு சினை- அகன்ற இடத்தின்கண்ணே 

"யா மரத்தின் அழகிய தளிர்களையுடைய பெரிய இளைகளின், இல் 
போல் நீழல் செல் வெயில் ஒழிமார் - இல்லின்௧ண் இருப்பது 
போன்ற நீழலில் தாம் வந்த வெயிலின் வெப்பம் ஒழிதற்கு, நெடு 
செவி கழுதை குறுகால் ஏற்றை - நீண்ட செவியினையும் குறிய 
காலினையுமுடைய ஆண் கழுதையின், புறம் நிறை பண்டத்துப் 
பொழமை ௮சாஅக் களைந்த - புறத்தே நிறைத்துள்ள பண்டங்களின் 
பாரத்தாலாய தளர்வினைப் போக்கெயவராக, பெயா்படை கொள் 
ளார்க்கு - மீண்டும் புறப்பாடு செய்யாதிருந்தார்க்கு, உயவு-துணை 
யாகி- உசாவியிருக்கும் வழித்துணையாக, உயர்ந்த ஆள்வினை புரிந் 
தோய்-மிக்க முயற்சியினை விரும்பி நின்றனை, (ஆயினும் இப்போ.த), 

௧--௩. வாங்கு அமை புரையும் வீங்கு இறை பணை தோள் - 
வளைந்த மூங்கிலை ஒக்கும் மிச்ச இறழையினையுடைய பெருத்த தோளி 
  

(பாடம்) 1, களைந்த) படைகொளாளர், 2 செவ்வாய், 3, பெயர்ந்த 
நீயே
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ளையும், சில் சுணங்கு அணிந்த பல் பூண் மென் மூலை = சிலவாய 
தேமலை அணிந்த பல பூண்களையுடைய மெத்தென்ற முலையினையு :: 
மூடைய தலைவியின், நல் எழில் ஆகம் புல்லுதல் நயந்து - ஈல்ல அழ 

கிய ஆகத்தினைத் தழுவுதலை விரும்பி, 
௧௫--௭. பெயர்ந்து நின்று உள்ளினை - மீண்டு நின்று இம் 

மூயற்சியினைக் கைவிட நினைத்துளாய்; இது தகுமா? 

(மூடிப) என் நெஞ்சே! வாழி/ பேதையிற் பிரிந்த நீ கானத்து ஆங்கண். 

உயர்ந்த ஆள்வினை புரிந்தோரய் ஆயினும், இப்போது, மென்முலை ஆகம் புல்லுதல் 
தயந்து பெயர்ந்து நின்று உள்ளினை?) இது தகுமா 

(வி-ரை.) மரம் கோள்: மரம் என்பது அதனாலாய வண்டி 
யைக் குறித்தது?) மரக்கலத்தைக் குறித்தல்போல, அது மரக் 

கலத்தைக் குறித்தல், 1 பெருங் கடல் நீந்திய மரம் வலியுறுக்கும் ” 
உ மரத்தாரிம் மாணாக் குடிப் பிறந்தார்.” 53: இல்லை மரம் போக்கக் 
கூலி கொண்டார்  என்பவற்றுான் அறியப்படும். பருதி - வண்டியின் 
உருள். பயம் - பொருள். பெயர்படை- பெயர்பு அடை; பெயர் 
தப் பொருந்தல், தலைவி உசாத்துணை யின்றி வருந்த அவளைப் 

பிரிந்து, சுரத்திலே செல்லும் பண்ட வாணிகர்க்கு உசாத் துணையாடஇப் 
பெரிய முயற்சியை மேற்கொண்ட நீ இப்பொழுது இடைச் சுரத்தே. 
மீண்டு நின்று தலைவியை நினைப்பது என்னை 2? எனத் தலைவன்" 
நெஞ்சினைக் கழறினான் என்க. * 

344. முல்லை 
[விர முற்திய தலைமகன் தேர்ப்பாகற்குச் சொல்லியது] 

வளமழை பொழிந்த வானிறக் களரி 
உளர்தரு தண்வளி உறுதொறும் திலவெனத் 
தொகுமுகை விரித்த மூடக்காழ் பிடவின் 
வையேர் வாலெயிம் ரொண்ணுதல் மகளீர் 

டூ கைமாண் தோளி கடுப்பப் பையென 

மயிலினம் பயிலும் மரம்பயில் கானம் 
எல்லிடை யுரு௮ விளவை வல்லே 

* கழலொலி நாவில் தெண்மணி கறங்க 
5 நிழலொலிப் பன்ன நிமிர்பரிப் புரவி 

கட் வயக்குறு கொடிஞ்சி பொலிய வள்பாய்ந்து 
இயக்குமதி வாழியோ கையுடை வலவ 
பசப்புறு படரட வருந்திய 
தயப்பின் காதலி நகைமுகம் பெறவே. 

மதுரை அளக்கர் ஞாழார் மகனார்மள்ளனார். 
  

1. பதிற்று, ௭௬. 2. காலடி. ௧௫3௫, 3, பழமொழி, ௧, 
(பாடம்) 4, சழ லொலி, 6. நிழலொளிப், நிழலொழிப், 6. அம் மள்ளனார்.
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(செொ-ஸன்.) ௧௧--௩. கை உடை வலவ - தேர் ஊர்தலில் கை 
் தேர்ந்த பாகனே / வாழி--/, பசப்பு உறு படர் அட வருந்திய - 
பசலை உற்ற துன்பம் வருத்த வருந்திய, நயப்பு இன் காதலி - அன்பு 
மிக்க இனிய காதலியின், ஈகை முகம் பெற - நகையுடன் கூடிய 
முகத்தினை அடைய, 

௧-௬. வள மழை பொழிந்த- வளந்தரும் மழை சொரிந்த, 
வால் நிற களரி - வெள்ளிய கிறத்தினையுடைய களர் நிலமாகிய 
காட்டில், உளர்தரு தண் வளி உறுதொறும் - வீசும் குளிர்ந்த 
காற்று மிகுந்தொறும், நிலவு என தொகுமுகை விரிந்த முட கால் 
பிடவின் - நிலவொளி என்னுமாறு தொக்க அரும்புகள் விரிந்த 

வளைந்த அடியினையுடைய பிடா மரத்தின்கண்ணே, வை ஏர் வால் 
எயிற்று ஒள் நுதல் மகளிர் கை மாண் தோளி கடுப்ப - கூரிய 
அழகய வெள்ளிய பற்களையும் ஒளி தங்கிய நெற்றியினையுமுடைய 
மகளிரது ஒழுங்கு மாட்சிமைப்பட்ட தோளி என்னும் விளையாட்டை 
யொப்ப, பை என மயில் இனம் பயிலும் மரம் பயில் கானம் - 
மெல்லென மயிற் கூட்டங்கள் இயலும் மரங்கள் அடர்ந்த காட்டு 
நெறியில், 

உ. எ. எல் இடை உறு அளவை - இருள் இடைப்படா முன்னரே, 

எ--௧௧. வல்லே- விரைந்து, கழல் ஓலி நாவின் தெண் மணி 

கறங்க - கழலாூயெ ஒலிக்கும் காவினையுடைய தெளிந்த மணி ஒலிக்க, 
நிழல் ஒலிப்பு அன்ன் நிமிர் பரிப் புரவி- ஒளியின் தழைத்தலை 

யொத்த நிமிர்ந்த செலவினையுடைய குதிரைகளை, வள்பு ஆய்ந்து - 
கடிவாளத்தினை ஆய்ந்து செலுத்டு, வயக்கு உறு கொடிஞ்ச 
பொலிய - விளக்கமுறும் கொடிஞ்சி பொலிவுற்றுக் காண இவர்ந்து, 

, இயக்குமதி - தேரினைச் செலுத்துவாயாக. 

(மூடிடு) aoa! arg! arg நகைமுகம் பெற, காரனம் எல் இடை 

உரு அளவை, 'யுரவி வள்பு ஆய்ந்து கொடிஞ்சி பொலிய (இவர்த்து தேரினை) 

இயக்குமதி. 

(வி-ரை.) களரி - களர் நிலம, பிடவின்கண் மயிலினம் பயிலும் 
கானம் என்க. தோளி - மகளிர் விளையாட்டுள் ஒன்று. இது பல்வரிக் 

கூ.த்துள் ஒன்றாதலைச் சிலப்பதிகார அரங்கேற்று காதை உரையான் 
அறிக. தோளை வீசி ஆடுதலின் தோளி எனப்பட்டது. கை மாண் - 
கை வீசுதல் மாட்சியுற்ற என்றுமாம். திருவாசகத்துற் கூறப்பட்ட 
தோணோக்கம் என்பதும் இதுவேபோலும். கார்காலத்தில் பிடவின் 
மீது மயில்கள் உவகையுடன் உலாவுதலுக்கு ஒண்ணுதல் மகளிரது 
தோள் வீச்சு உவமம் ஆயிற்று,
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945. பால 

[தோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லியது.] 

விசும்புதளி பொழிந்து வெம்மை 1 நீங்கத் 

தண்பதம் படுதல் செல்கெனப் பன்மாண் 

நாஞ்செல விழைந்தன மாக ஓங்குபுகழ்க் 

கானமர் செல்வி அருளலின் வெண்காற் 

டு பல்படைப் புரவி எய்திய தொல்லிசை 

நுணங்குநுண் பனுவற் புலவன் பாடிய 

இனமழை தவழும் ஏழிற் ருன்றத்துக் 
கருங்கால் வேங்கைச் செம்பூம் பிணையல் 

ஐதேத் தல்குல் யாமணிந் துவக்குஞ் 
௧௦ சின்னாள் கழிக என்று முன்னாள் 

நம்மொடு பொய்த்தனர் ஆயினுந் தம்மொடு 

திருந்துவேல் இளையர் சுரும்புண மலமார் 

மாமுறி ஈன்று மரக்கொம் பகைப்ப 

உறைகழிந் துலந்த பின்றைப் பொறைய 

௧௫ சிறுவெள் ளருவித் துவலையின் மலர்ந்த 

கருங்கால் நுணவின் பெருஞ்சினை வான்பூச் 

செம்மணற் சிறுநெறி கம்மென வரிப்பக் 

காடுகவின் பெறுக தோழி ஆடுவளிக்கு 

_ ஓல்குநிலை இற்றி ஒரு;தனி தெடுவீழ் 
௨௦ கல்கண் சீக்கும் அத்தம் ் 

அல்குவெயில் நீழல் அசைந்தனர் செலவே. 

குடவாயிற் கீரத்தனார். , 
(சொ.ஃஸள்.) ௧௮, தோழி-- 

௧-௩. வீசும்பு தளி பொழிந்து - வானம் துளியைச் சொரிந்து, 

வெம்மை நீங் - வெப்பம் கழிக்து, தண் பதம் படுதல் - குளிர்ந்த 

நிலைமை :எய்துதலின், செல்க என - எம்மையும் உடன்கொண்டு 

செல்வாயாக என்று கூறி, நாம் பல் மாண் செலவிழைந்தனம் ஆக - 

நாம் பலமுறையும் உடன் செல்ல விரும்பி வேண்டினேமாக, 

௩௧௧. ஓங்கு புகழ் கான் அமர் செல்வி - மிக்க புகழ் வாய்ந்த 
கொற்றவை, அருளலின் - அருள் கூர்ந்து அளித்தலின், வெண்கால் 

பல் படை புரவி எய்திய- வெள்ளிய காலினையும் பல படையினை ' 

யும் உடைய குதிரைகளை அடைந்த) தொல் இசை நுணங்கு நுண் 

பனுவல் புலவன் பாடிய- பழமையான புகழினையுடைய மிக நுண் 

ணிய செய்யுட்களை இயற்றிய புலவனாற் பாடப்பெற்ற, இனம் 
மழை தவழும் ஏழில் குன்றத்து - கூட்டமாய மேகங்கள் தவழும் 
  

(பாடம்) 1. நீங்க,
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ஏழில் எனும் குன்றத்தின்கண்ணுள்ள, கரு கால் வேங்கை செம்பூ 
பிணையல் - கரிய அடியினையுடைய வேங்கை மரத்தின் வந்த பூக் 
களாலாய மாலையை, ஐது ஏந்து அல்குல் யாம் அணிந்து உவக்கும் - 
அழகூதாய உயர்ந்த அல்குலில் யாம் அணிந்து மகிழும் பருவமாய, 
சில் நாள் கழிக என்று - சில மாள் கழிவதாக என்று; முன் காள் 
நம்மொடு பொய்த்தனர் ஆயினும் - முற்காலத்தே நம்பால் பொய் 
கூறிச் சென்றுவிட்டாராயினும்; 

௧௮-௨௧, ஆடு வளிக்கு ஓல்கு நிலை இற்றி ஒரூ தனி நெடு 
வீழ் - அசையும் காற்றினால் தளரும் நிலை வாய்ந்த இற்றி மரத்தின் 
ஒன்றாஇத் தனித்த ரீண்ட விழுது, கல் கண் க்கும் அத்தம் - மலை 

யின் இடத்தினைத் துடைக்கும் சுர நெறியில், அல்கு வெயில் நீழல் 
அசைந்தனர் செல- பொருந்திய வெயிற்காக நிழலின்௧கண் தங்கின 
ராகச் செலற்கு, 

௧௧--௮, தம்மொடு திருந்து வேல் இளையர் - தம்முடனே Hous 
திய வேலினையுடைய ஏவலாளரும், சுரும்பு உண மலைமார் - வண்டு ' 
கள் உண்ணும்படி தரித்துக்கோடற்கு, மா முறி ஈன்று மரக்கொம்பு 
அகைப்ப- றந்த தளிர்களை சன்று மரத்தின் கொம்புகள் தளிர்க்கு 

. மாறு, உறை கழிந்து உலந்த பின்றை - மழை பெய்து நீங்கியபின் பு, 
பொறைய சிறு வெள் அருவித் துவலையின மலர்ந்த- குன்றுகளி 
னிடத்தவாய சிறிய வெள்ளிய அருவிகளின் நீர்தீ நுளியால் மலர்ந்த, 
கரு கால் நுணவின் பெரு சினை வான் பூ- கரிய அடியினை யுடைய 
நுணா மரத்தின் பெரிய இளைகளிற்' பூத்த வெள்ளிய பூக்கள், செம் 
மணல் சிறடகநெறி கம் என வரிப்ப - சிவந்த மணலையுடைய சிறிய 
வழிகளிலே கம் மென்று மணக்குமாறு உதிர்ந்து அழகு செய, காடு 
கவின் பெறுக - காடு அழகு பெறுவதாக. 

(முடிபு) தோழி? பன் மாண் நாம் செல விழைந்தனமாக, வேங்கைப் டூம் 

பிணையல் யாம் அணிந்நு உவக்கும் சின்னான் கழிக என்று முன்னாள் பொய்த்தன 

சசயினும், அத்தம் நீழுல் அசைந்தனர் செல, மா முறி ஈன்று மரக்கொம்பு அகைப்ப, 
. நூணவின் வான்பூ சிறு நெறி கம்மென வரிப்பக், காடு கவின் பெறுக. 

(வி-ரை.) படுதலின் ௨.டன் கொண்டு செல்கென விரித் 
துரைக்க. * கானமர் செல்வி அருளலின் ... புரவி எய்திய ,. . புல 
வன் பாடிய ஏழிற் குன்றம்? என்பதனால், ஏழிற் குன்றத்தைப் 
பாடிய சிறந்த புலவன் ஒருவனுக்குக் கானமர் செல்வி குதிரை 
அளித்ததொரு வரலாறு பெறப்படுகின்றது. படை - குதிரைக்கலனை, 
ஏழிற் குன்றம் -நன்னன் என்பானது; மேல் கடற் பக்கத்தத. தம் 
மொடு இளையர் மலைமார் - தாமும் இளையரும் மலைதற்கு என்க, 
தலைவர் இப்பொழுது நம்மைப் பொய்த்து அகன்றனராயினும் பன் 
னாளும் ஈமக்கு இன்பம் விளைத்தவராகலின், அவர் செல்லும் நெறி 
நீழலில் இளைப்பாறிச்-செல்லுதற்குக் காடு் கவின் பெறுவதாக 
எனத் தோழியை நோக்கத் தலைவி கூறினாள் என்க, 

-
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தகைநன் றம்ம தானே இறைமிசை 
மாரிச் சுதையின் சர்ம்புறத் தன்ன 
கூரற் கொக்கின் குறும்பறைச் சேவல் 
வெள்ளி வெண்டோ டன்ன கயல்குறித்துக் 

௫ கள்ளார் உவகைக் கலீம௰ழ் உழவர் 

காஞ்சியங் குறுந்தறி குத்திக் தீஞ்சுவை 
மென்கழைக் கரும்பின் நன்பல மிடைந்து 
பெருஞ்செய் நெல்லின் பாசவல் பொத்தி 
வருந்திக் கொண்ட வல்வாய்க் கொடுஞ்சிறை 

௧௦ மீதழி கடுநீர் நோக்கப் பைப்பயப் 
பார்வல் இருக்கும் பயங்கேழ் ஊர 
யாமது பேணின்றோ இலமே தநீறின் 
பண்ணமை நல்யாழ்ப் பாணனொடு விரிபிணி 
மண்ணார் முழவின் கண்ணதிர்ந் தியம்ப 

௧௫ மகழ்துணைச் சுற்றமொடு மட்டு மாந்தி 
எ௰ம்மனை வாரா யால முன்னாள் 
தும்மனைச் சேர்ந்த ஞான்றை யம்மகக் ் 
குறுந்தொடி மடந்தை உவந்தனள் நெடுந்தேர் 
இழையணி யானைப் பழையன் மாறன் 

௨௦ மாடமலி மறுகிற் கூடல் ஆங்கண் 
வெள்ளத் தானையொடு "வேறுபுலத் திறுத்த 
கிள்ளி வளவன் நல்லமர் சாஅய்க் 
கடும்பரிப் புரவியொடு களிறுபல வவ்வி 
எதின் மன்னர் ஊர்கொளக் 

௨௫ கோதை மார்பன் உவகையிற் பெரிதே. 

௮ரக்கீரர், - 
(சொ-ள்.) ௧--௧௧. மாரி சுதையின் இறைமிசை ஈர் புறத்து அன்ன - மாரிக்காலத்தே இறப்பீன் மேலுள்ள சுதை YyAw குளிர்ந்த மேலிடத்தையொத்த, கூரல் குறும் பறை கொக்கின் சேவல் - இறையுடைய குறுகக் குறுகப் பறக்கும் கொக்கின் சேவலானது, வெள்ளி வெண் தோடு அன்ன கயல் குறித்து - வெள் ளியாலாய வெள்ளிய இதழ் போன்ற கயல் மீனைப் பெறல் ௧௬2), கள ஆர் உவகை கலி ம$ழ் உழவர் -கள்ளினையுண்ட ம௫உழ்வா லாய மிக்க செருக்கைக்கொண்ட உழவர், காஞ்சி குறு தறி குத்தி- காஞ்சி மரத்தின் குறிய துண்டுகளை ஈட்டு, தீம் சுவை மெல் கழை கரும்பின் ஈல் பல மிடைந்து - இனிய சுவையுடைய மெல்லிய sor டினையுடைய கரும்பின் சிறந்த பல கழிகளைக் கட்டிக் குறுக்சே 

(பாடம்) 3. வேண்டுபுலத் இறுத்த,
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வைத்து அடைத்து, பெரு செய் நெல்லின் பசு அவல் பொத்தி - 
பெரிய நெற்பயிரையுடைய செய்யாயெ பசிய பள்ளங்களில் நீரைத் 

தேக், வருந்திக் கெரண்ட வல்வாய்க் கொடு சிறை - வருத்தமுற்று 

இயற்றிய வலிய இடத்தினையுடைய வளைந்த அலையின், மீது அழி 

கடு நீர் நோக் - மேலே தேங்க வழியும் கடிய நீரினைப் பார்த்து, 
பை பய பார்வல் இருக்கும் பயம் கேழ் ௭ர - மெல்லமெல்லச் 
சென்று கோக்கயிருக்கும் பயன் பொருந்திய ea fidor யுடைய 
வனே, . 

௧௨-௮௭. நீ நின் பண் அமை நல்யாழ் பாணனொடு- நீ நினது 

பண்ணின் திறம் அமைந்த நல்ல யாழினையுடைய பாணனுடன், 
விரசிபிணி மண்ஆர் முழவின் கண் அதிர்ந்து இயம்ப - இறுகிய கட். 
டினையுடைய மார்ச்சனை அமைந்த முழவின் கண்கள் முழங்கி 

ஓலிக்க, மடழ்துணைச் சுற்றமொடு மட்டு மாந்தி - மகஉழ்ச்சியுற்ற 
நினக்குத் துணையாயெ சுற்றத்துடன் கள்ளுண்டு, எம் பனை வாராய் 
ஆ - எமது மனையின்கண் வாரா தொழிந்து, முன் நாள் - முன்னை 
காளில், நும் மனை சேர்ந்த ஞான்றை - நுமது மனையாய அப் பரத்தை 
இல்லின்கண் சேர்ந்திருந்த போழ்து, 

௧௭-௨௫. அம் மனை குறுதொடி மடந்தை - அம் மனையிலுள்ள 
சிறிய தொடியினையணிந்த நின் பரத்தை, நெடு தேர் இழைஅணி 
யானை பழையன் மாறன் - நீண்ட தேரினையும் இழையை அணிந்த 
யானையினையுமுடைய பழையன் மாறன் என்பானை, மாடம் மலி 
மறுன் கூடல் ஆஙீகண் - மாடங்கள் மிக்க தெருக்களையுடைய 
கூடலாகிய அங்கே, வெள்ளம் தானையொடு வேறுபுலத்து இறுத்த - 
மிக்க சேனையுடன் வேற்றுப்புலத்தே போர் செய வந்து தங்க 
யிருந்த, இள்ளி வளவன் நல் அமர் சாஅய் - இள்ளி வளவன் நல்ல 
போரின்கண் சாய்த்து, கடும் பரிப் புரவியொடு களிறு பல வவ்வி - 
கடிய செலவினையுடைய குதிரைகளுடன் பல யானை களையும் பற்றிக் 
கொண்டு, ஏதில் மன்னர் ஊர் கொள - பகை மன்னரது ஊரினைப் 

பற்றிக்கொள்ள, கோதை மார்பன் உவகையின் பெரிது - கோதை 
மார்பன்: என்னும் சேரன் எய்திய மடூழ்வினும் பெரிராக, உவர் 

தனள் - மகழ்ந்தனள் அன்றோ, 

கக. யாம் அது பேணின்றோ இலம் - யாங்கள் அதனைக் கர௬தஇ 

யது இலம்; 

க. நகை நன்று அம்ம- அங்ஙனமாகவும் நீ மறுப்பது மிக்க 

நகையை உண்டாக்குவதாகும். 

(மூடிடு) பயம் கேழ் ஊர? நீ தின் பாணானொடு முழவின் கண் இயம்ப மகிழ் 
துணைச் சுற்றமொடு மட்டு மாந்தி எம் மக வாரரயாக நும் மனைச் சேர்த்த 

ஞான்றை, அம்மனைக் குறுந்தொடி மடழ்தை, கோதைமார்பன் உவகையிற் 
பெரிது உவந்தன ளன்ரு! யரம் அதனைப் பேணின்றோ இலம், நகை நன்று அம்ம. 

(வி-ரை) கூரல் - சிறகு. சேவல் கயல் குறித்.துக் கொடுஞ் 
சிறை மீதழி கடுநீர் நோக்கிப் பார்வலிருக்கும் என்க. பார்வல்
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தல் - ங்ஒப் பார்த் $ தல். கரும்பினை மிடைந்து என்றது 
BOE par ணன் 2 juan. நெல்லின் செய்யாகிய 
அவல் என்க. சிறைமீது வழியும் நீரில் கயல் மீன்கள் ஏறி வருமாக 
லின், கொக்கின் சேவல் அதனை நோக்கியிருக்கும் என்ச. பழையன் 
மாறன் - மோகூரிலிருந்த ஒரு குறுநில மன்னன் 7 பாண்டியன் 
படைத்தலைவன் .கள்ளி வளவன் பழையன் மாறனைக் கூடற்கண்ணே 
அமரில் சாய்த்துப் புரவியொடு களிறு பல வவ்வி ஊர்கொள என்க. 
இப் பழையன் மாறனைக் கூடலையாண்ட பேரரசனாகக் கருதுவாரும் 
உளர். (இராகவையங்கார் *தமிழ் வரலாறு' பக்கம் ௫௧. காண்க.) 
குறுந்தொடி மடர்தை உவந்தனள், யாம் அது பேணின்று இலம், 
அங்ஙனமாகவும், யாம் வேறு யாரையும் அறியேம் என நீ கூறுதல் 
பெரிதும் நகை விளைவிக்கின்றது எனத் தோழி தலைவனை மிகக் 
கழ.றித் தலைவியின் ஊடல் நீங்குமாறு கூறினாளென்க, 

(மே-ள்.) 1: பெறற்கரும் பெரும் பொருள் முடிந்தபின் வந்த ! 
என்னுஞ் சூத்திரத்து, * பிழைத்துவந் திருந்த கிழவனை நெருங்க, இழைத் 
தாங் காக்கிச் கொடுத்தற் கண்ணும் * என்னும் பகுதிக்கண், 4 பரத்தையர் 
மனைக்கண் தங்க உந்த அகனகர் புகுதாது புறத்திருந்த தலைவனை மிகக் 
கழறிச் சில மொழிகளைக் கூறி, இதனைனே தலைவி மனத்தின்கண் ஊடல் 

- மீங்கும் தன்மை உளதாக்இக் கூட்டும்” என்றுரைத்த அதற்கு இச் செய்யு 
ளைக் காட்டினர் நச், ச 

(உ-றை.) சொக்கன் சேவல் கயல் குறித்துப் பார்வல் இருக் 
கும் என்றது தலைவன் ப்.ரத்ைையரை கோக்கியிருப்பன் cron pum. 

  

347. பாலை 
[தலைமகன் பிரிவின்கண் தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லியது.] 

தேசளுந் தொல்கவின் தொலைய தாளும் 
தலங்கவர் பசலை நல்கன்று தலியச் 
சால்பெருந் தானைச் சேர லாதன் 
மால்கடல் ஓட்டிக் கடம்பறுத் இயற்றிய 

௫ பண்ணமை முரசின் கண்ணதிர்ந் தன்ன 
கவ்வை தூற்றும் வெவ்வாய்சீ சேரி 
அம்பல் மூதூர் அலர்நமக் கொழியச் 
சென்றன ராயினுஞ் செய்வினை அவர்க்கே 
வாய்க்குல் வாழி தோழி வாயாது 
மழைகரந் தொளித்த கழைழரங் கடுக்கத்து 
ஒண்கேழ் வயப்புவி பாய்ந்கெனக் குவவடி. வெண்கோட் டியா மூழக்கிசை வெரீஇக் 
கன்றொழித் தோடிய புன்றலை மடப்பிடி 

1... தொல், கற்பு, ௯, 

௧௦ 
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கைதலை வைத்த மையல் விதுப்பொடு 
௧௫ கெடுமகப் பெண்டிரிழ் நேரும் 

நெடுமர மருங்கின் மலையிறந் தோரே. 

மாமூலனார். 

(Qer- cr.) ௯--௧௭, தோழி, வாழி, வாயாது மழை 
ட கரந்து ஒளித்த கழை திரங்கு அடுக்கத்து- மழை பெய்யாது 
மறைந்து ஓளித்தமையால் மூங்கில்கள் வாடிய பக்க மலையில், ஓள் 
கேழ் வய புலி பாய்ந்தென - ஒள்ளிய நிறமுடைய வலிய புலி 
பாய்ந்ததாக, குவவு அடி வெண் கோட்டு யானை முழக்கு இரை 
வெரீஇ- திரண்ட அடியினையும் வெள்ளிய கொம்பினையும் உடைய 
களிறு முழக்கிய ஒலியினைக் கேட்டு GA, sap ஒழித்து ஓடிய 

புல் தலை மட பிடி - தன் கன்றினை விட்டு ஓடிய புல்லென்ற தலை 
யினை யுடைய இளைய பிடியாளை, கை தலை வைத்த மையல் விதுப் 
பொடு - கையைத் தலைமீது வைத்துக்கொண்ட மயக்கம் தங்வயெ 
விரைவுடன், கெடு மக பெண்டிரின் தேரும் - தம் மகவினைக் காணா 
தொழிந்த பெண்டிர்போல அக்கன்றிசைச் தேடித் திரியும், நெடு மர 
மருங்கின் மலை இறந்தோர் - நீண்ட மரங்ககாயுடைய பக்கத்தினை 
யுடைய மலையைக் கடந்து சென்றவராய நம் தலைவர், 

௧--௨. தோளும் தொல் கவின் தொலைய-தோள்கள் பழைய 
அழகு கெட.வும், நாளும் ஈலம் கவர் பசலை நல்கு இன்று நலிய- ஓவ் 
வொரு காளும் அழகினைக் கவர்ந்துகொள்ளும் பசலையானது 
அிருளுதலின்றி வருத்தவும், 

௩-௮. சால் பெரு தானைச் சேரலாதன் - நிறைந்த பெரிய 
சேனையினையுடைய கெடுஞ்சேரலாதன் என்பான், மால் கடல் 
ஓட்டிக் கடம்பு அறத்து இயற்றிய- பெரிய கடலின்௧ண் பகைவர் 
களை ஓட்டி அவர்தம் காவன் மரமாய கடம்பினை அறுத்துச் செய்த, 
பண் அமை முரசின் கண் அதிர்ந்தன்ன - பண்ணுதல் அமைந்த முர 
Nag கண் முழங்கினாற்போன்ற, மூதூர் கெளவை தூற்றும் வெவ் 
வாய்ச் சேரி அம்பல் அலர் - மூதூரின்கண் பழியினைத் தூற்றும் 
கொடிய வாயினையுடைய சேரிப் பெண்டிருடைய அம்பலும் அல 
ரும்), நமக்கு ஒழிய - ஈம்மிடத்தே தங்்இயிருக்கவும், சென்றனர் 
ஆயினும் - நம்மைப் பிரிந்து சென்றார் ஆயினும், 

௮--௯. அவர்க்குச் செய்வினை வாய்க்க- அவர்க்குச் செய்யும 
விளை கை கூடுவதாக, 

(மூடிபு) கோரி? நெடு மர மருங்கின் மலையிறந்தோர், தோள்: கவின் 
தொலைய, பசலை நலிய, அம்பல் அலர் நமக்கு ஒழியச் சென்றன ராயினும், அவர்ஃ 

குச் செய்விகா வரய்க்க இல். 

(வி-ரை.) தோளும் என்பதிலுள்ள உம்மையைத் தொலையவும் 
என மாறியும், நலிய, ஒழிய என்பு நி உம்மை விரித்தம் உரைக்க. 
சேரலாதன் இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் என்னும் அரசன்.
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அவன் மேல்கடற்கண்ணே பகைவரை ஓட்டி அவரது கடம்பினைத் 
தடிந்து முரசியற்றினான் என்பது பதிற்றுப் பத்தின் இரண்டாம் 

, பத்தால் அறியப்படும். இர்.நாலுள்ளே. 1*வலம்படு முரரிற் சேர 
லாதன், முந்நடீ ரோட்டிக் கடம்பறுத்து” என முன் வந்திருத்தலும் 
காண்க. கவ்வை தூற்றுதலே இயல்பாகவுடைய வெவ்வாய் என்க. 
அம்பலும் அலரும் என்க. அம்பலாகிய அலர் என்றுமாம். வாய்க்க 
தில் ; தில் விழைவின்கண் வந்தது. 

  

348. குறிஞ்சி 
[தலைமசன் ”சிறைப்புறத்தசனாகத் தோழி சொல்லெடுப்பத் தலைமகள் 

சொல்லியது.] 

என்னா வதுகொல் தானே முன்றில் 
தேன்தேர் சுவைய திரளரை மாஅத்துக் 
கோடைக் கூழ்த்த கமழ்நறுந் தீங்கணி 
பயிர்ப்புறு பலவின் எ.இர்ச்சுளை யளை இ 

௫ இருலொடு கலந்த வண்டுமூ சரியல் 
நெடுங்கண் ஆடமைப் பழுநிக் கடுந்திறற் 
பாப்புக்கடுப் பன்ன தோப்பி வான்கோட்டுக் 
கடவுள் ஓங்குவரைக் கோக்க் குறவர் 
மூ.றித்தழை மகளிர் மடுப்ப மாந்தி 

௧௦ அடுக்கல் ஏனல் இரும்புனம் மறந்துமுி 
யானை வவ்வின *தினயென நோனாது 
இளையரும் முதஇயருங் கிளையுடன் GY De 
சிலையாய்ந்து Dil gow நாடன் 
திலையா நன்மொழி தேறிய தெஞ்சே. 

மதுரை இளம்பாலாசிரியன் சேந்தன் கூத்தனார். | 
(சொ-ள்.) ௧--௧௦. முன்றில் - முன்.றிவின்கண் ணுள்ள , 

தேன் தேர் சுவைய - தேன் எனத்தகும் சுவையினவா௫ய, இரள் அரை மாத்துக் கோடைக்கு ஊழ்த்த கமழ் நறு தம் கனி - திரண்ட 
அடியினையுடைய மாமரத்தின் கோடைக்காலத்தே முதிர்ந்த நன் மணங் கமழும் இனிய கனிகளூடன், பயிர்ப்பு உறு பலவின் எ.ழர் 
சுளை அளைஇ - பிசினையுற்ற பலவினது ஒளி பொருந்திய சுக்சகா 
யிட்டு, இறாலொடு கலந்த - தேனுடன் கூட்டியாக்கிய, வண்டு மூசு 
அரியல் - வண்டு மொய்க்கும் அரியலாகய, நெடு கண் ஆடு அமை பழுகி - அசையும் மூங்கிலின் நீண்ட கணுவிடையுள்ள குழாயில் 

1. அகம், ௧௨௭, (பாடம்) 8, சிறைப் . ் புறத்தானாகத் தலைமகள் தோரழிக் 
குச் சொல்லியது, 3, தினையென லோனாது,
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யுடைய தெய்வம் உறையும் உயர்ந்த மலைக்குப் படைத்துப் பின்; 
மூறித் தழை மகளிர் மடுப்ப - தளிராலாய தழையுடை யணிந்த 
மகளிர் உண்பிக்க, குறவர் மாந்தி - புனங் காக்கும் குறவர் அதனை 
உண்டு, அடுக்கல் ஏனல் இரும்புனம் மறந்துழி - பக்க மலையிலுள்ள 
பெரிய தினைப்புனங்காவலை மறந்தவிடத்து, 

௧௧-௫௪. யானை தினை வவ்வின என - யானைகள் தினைப்புனத் 
தைக் கவர்ந்துண்டனவாக, கோனாது- அதனைப் பொருது, இளை 
யரும் முதியரும் இளை உடன் குழீஇ - இளையரும் முதியநமாய சுற்ற 

மெலாம் ஒருங்கே கூடி, சிலை ஆய்ந்து இரிதரும் காடன் - வில்லை 
ஆராய்ந் தகொண்டு திரியும் நாட்டை யுடையோனாகய நம் தலைவ 
னது, கிலையா நல்மொழி தேறிய நெஞ்சே - உறுதியல்லாத இனிய 
சொல்லை மெய்யெனத் தெளிந்த நெஞ்சமே, 

க, என் ஆவது கொல் - இணி நமக்கு என்ன தீங்கு உறுமோ. 

(மூடிப) நாடன் நிலையா நன்மொழி தேறிய தெஞ்சே/ என் ஆவது கொல். 
தோப்பி மகளிர் மடுப்பக் குறவர் மசந்திப் புனம் மறந்து[நி, தினை யாக வவ்வின 
என, கிளையுடன் குழீஇச் சிலை ஆய்ந்து திரிதரும் நசடு என்க. 

(வி-ரை,) தேன் தேர் சுவை - தேனோ என ஆராயும் சுவை. 
எதிர்ச்சுளை - சுவை மிக்க சுளை என்றுமாம். மதுவின் களிப்பு 

மிகுஇக்குப் பாம்பின் வெகுளியையும், பாம்பு தேள் என்பவற்றின் 
நஞ்சின் வேகத்தையும். உவமை கூறுவர், 1:பாம்புவெகுண் டன்ன 
தேறல்' ?*தேட்கடுப் பன்ன நாட்படு தேறல்' என்பன காண்க, அரிய 
லாகிய தோப்பி என்க. மாந்தி ௮ம் மயக்கத்தால் மறந்துழி என 
விரித்துரைக்க. 

3409. பாலை 

- [தலைமகன் பிரிவின்கண் தோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லியது.] 

அரம்போழ் அவ்வளை செறிந்த முன்கை 

வரைந்துதாம் பிணித்த தொல்கவின் தொலைய 
ஏவனாய்ந் தனர்கொல் தோழி ஷெமன்ன் 
தெரிகோல் அன்ன செயிர்தீர் செம்மொழி 

௫ உலைந்த ஒக்கல் பாடுநர் செலினே 

உரன்மலி உள்ளமொடு முனைபாழ் ஆக 

அருங்குறும் பெறிந்த பெருங்கல வெறுக்கை 
சூழாது சுரக்கும் நன்னன் நன்னாட்டு 
ஏழுிற் குன்றத்துக் கவா௮ற் “கேழ்கொளத் 

௧௦ தஇருந்தரை நிவந்த கருங்கால் வேங்கை 
  

1. சிறுபாண், ௨௩௭. 2, புறம். ௩௬௨, (பாடம்) 3, கேழ்ளெரத்.



௬௯௬௦ ப அகநானூறு [பாட்ட 

எரிமருள் கவளம் மாந்திக் களிறுதன் 
வரிநுதல் வைத்த வவிதேம்பு தடக்கை 
கல்லூர் பரம்பிற் ரோன்றுஞ் 
சொல்பெயர் தேஎத்த ௬ரனிறந் தோரே. 

-மாமுலனார், 

(Ger - or.) ௩--௧௪. தோழி-, ஜெஞெமன்ன் தெரிகோல் 
அன்ன - பொருளின் அளவை அறியும் கருவியாய துலாக்கோலை 
யொத்த, செயிர்தீர் செம்மொழி - குற்றமற்ற மெய்ம்மொழியினை 
யுடையனாகய, உலைந்த ஒக்கல் பாடுகர் செலினே - வறுமையால் 
அழிந்த சுற்றத்துடன் பாணர் முதலியோர் செல்லின், உரன் மலி 
உள்ளமொடு - ஊக்கம் மிக்க நெஞ்சத்துடன், மூனைபாழ் ஆக - 
மாற்றார் போர்முனை பாழ்பட, அரு குறும்பு எறிந்த- அவரது 
அரிய அரணைத் தொலைத்துக்கொண்ட, பெரு கல வெறுக்கை - விலை 
மிச்ச அணிகலன் முதலாய செல்வங்களை, சூழாது சுரக்கும் - அப் 
பாடுகர் தகுதி முதலிய ஆராயாது மிக அளிக்கும், நன்னன் நல் 
நாட்டு - ஈன்னன் என்பானது நல்ல நாட்டின்கண்ணுள்ள, ஏழில் 
குன்றத்துக் கவாஅன் - ஏழில் என்னும் மலைச்சாரலில், கேழ்கொள- 
நன்னிறம் பொருந்த, திருந்து அரை நிவர்த- செவ்விதாய அடிமரம் , 
உயர்ந்த; கருங்கால் வேங்கை - கரிய அடியினையுடைய வேங்கை 
மரத்தின், எரி மருள் கவளம் மாந்தி - தீயை யொத்த பூக்களாய 
உணவினை உண்டு, களிறு - ஆண் யானை, தன் வரிநுதல் வைத்த 
வலி தேம்பு தட கை - தனது வரிகள் தங்கிய நெற்றியில் வைத்த 
வலிமை குன்றிய பெரிய கை, கல் ஊர் பாம்பில் தோன்றும் - குன் 
௮த்தே ஏறும் பாம்பு போலத் தோன்றும், சொல் பெயர் தே எத்த 
சுரன் இறந்தோர் - மொழி வேறுபட்ட தேயத்திடத்தவாகய 
சுரகெறியைக் கடந்து சென்றோர், 

௧--௩. அரம் போழ் w= ada செறிந்த முன் கை - அரத்தாற்் பிளக்கப்பெற்ற அழிய வககள் செறிந்த முன் கையினை, தாம் 
வரைந்து பிணித்த - தாம் வரைந்துகொண்டு பற்றியதாலாய, . 
தொல் கவின் தொலைய - பழைய அழகுகெட, எவன் ஆய்ந்தனர் - என்ன பொருளைக் கருதனரோ ? 

(முடிபு) தோழி! சுரன் இறந்தோர், தொல் கவின் தொலைய எவன் 
ஆய்ந்தனர் 7 

(வி-ரை,) பிணித்த - பற்றிய. முன் கையைப் பற்றி வரைந்த என மாறுக. வரைந்த தொல்கவின் - மணந்தமையால் அஞ்ஞான்று எய்திய அழகு. கைப்பற்றி வரையும் வக், 1 கேரிறை முன்கை பற்றி நுமர்தர, நாடறி ஈன்மணம் அயர்கம் £ என்பதனால் அறிக, ஜெமன்கோல் எனக் கூட்டுக. தெரிதல் - பொருள்களை ஆராய்ந்து அறிதல். செம்மொழியையுடைய ஈன்னன் எனவும், சூழாது சரக் கும் கன்னன் எனவும் தனித்தனி இயையும். களிறு சுரத்தில், வேறு 
3. குறிஞ்சிப் பாட்டு, ௨௩௧-௩௨. 
 



350] நித்திலக் கோவை ௬௯௬௧ 

தக்க கவளம் கிடைக்கப் பெறாமையால், வேங்கைப் பூவை உண்டு 
பசி தணியாது வலி குன்றியிருக்கும் என்க. 

  

350. நெய்தல் ' 
[பகற்குறி வந்து நீங்கும் தலைமகற்குத் தோழி சொல்லியது] 

கழுயே,சிறுகுர னெய்தலொடு காவி கூம்ப 
எறிதிரை யோதந் தரலா னாதே 
துறையே,மருங்கற் போகிய மாக்கவை மருப்பின் 
இருஞ்சேம் றீரளா அலவன் நிவப்ப 

டூ வழங்குநர் இன்மையிழ் பாடான் றன்றே 
கொடுநுகம் நுழைந்த கணைக்கால் அத் இரி 
வடிமணி நெடும்தேர் பூண ஏவாது 
ஏந்தெழின் மழைக்கண் இவள்குறை யாகச் 
சேர்ந்தன சென்மோ பெருநீர்ச் சேர்ப்ப 

௧௦ இலங்கரும் பரப்பின் Tir BED 

வலம்புரி மூழ்கிய வான்றிமிற் பரதவர் 
ஒலிதலைப் பணிலம் ஆர்ப்பக் கல்லெனக் 
கவிகெழு கொற்கை எதிர்கொள இழிதருங் 
குவவுமணல் நெடுங்கோட் டாங்கண் 

கடு உவக்காண் நோன்றுமெஞ் சிறுநல் லூரே. 
சேந்தன் கண்ணனூர் . 

(சொ-ன். ௯. பெரு நீர்ச் ?சர்ப்ப- பெரிய கடற்கரையை 
யுடைய தலைவனே / 

௧--௫. கழீயே சிறு குரல் நெய்தலொடு காவி கூம்ப- கழி 
யிட்த்தே சிறிய பூங்கொத்துக்கலாயுடைய கெய்தற் பூவும் கருங் 
குவளைப் பூவும் குவிய, ஓதம் எறி திரை தரல் ஆனாது - கடல் வீசும் 
தரையைத் தருதல் அமையாது, துறையே- துறை, மருங்கில் 
போலயே மா கவை மருப்பின் - பக்கத்தே நீண்ட பெரிய கவர்த்த 
கோட்டினையுடைய, இரு சேற்று சர் ௮௯ அலவன் - கரிய Ge p 
Bacar ஹணுள்ள ஈரமுடைய வளையிலிருக்கும் ஞெண்டு, நிவப்ப- 
மேலே வெளிப்பட, வழங்குஈர் இன்மையின் பாடு ஆன்றன்று - 
செல்வோர் இல்லாமையால் ஒலி அடங்கியது, * 

௧௦--௫, இலங்கு இரு பரப்பின் - விளங்கும் பெரிய கடற் 
பரப்பில், எறி சுறா நீக்க- எறியும் சுரு மீனை ஒதுக்கி, வலம்புரி 
மூழ்கிய - வலம்புரியின் முத்தினை மூழ்கியெடுத்த, வான் திமில் பரத 
வர் - பெரிய படூனையுடைய பரதர், ஒலி தலைப் பணிலம் கல் என 
ஆர்ப்ப - ஒலியைத் தன்னிடத்தேயுடைய சங்குகள் கல்லென ர்க் 
கும்படி, கலிகெழு கொற்கை எதிர்கொள - ஆரவார மிக்க கொற்கை 
யோர் எதிர்கொள்ளுமாறு, இழிதரும்- படகனின்று இறங்கும்,



௬௯௨ - அகநானூறு . [பாட் 

குவவு மணல் நெடு கோட்டு ஆங்கண் - திரண்ட மணலையுடைய 
நீண்ட கரையாய அவ்விடத்தே; எம் சிறு நல் ஊர் உவக் காண் 

தோன்றும் - எமது சிறிய நல்ல' ஊர் உங்கே தோசன்றாகிற்கும், 
காண்பாயாக 7 

௭-௯, கொடு நுகம் நுழைந்த கணை கால் .அத்திரி- வளைந்த 
நுகத்திற் பூட்டப் புக்க திரண்ட காலினையுடைய கோவேறு கழு . 
தையை, வடி மணி நெடுதேர் பூண ஏவாது- வடித்த மணியினை 
யுடைய நீண்ட தேரினிற் பூணும்படி நின் பாகற்கு ஆணை செய் 
யாது, ஏந்து எழில் மழை கண் இவள் குறையாக - மிக்க அழகு 
பொருந்திய குளிர்ந்த கண்ணினையுடைய இவள் காரியமாகச், சேர்ந் 
தனை சென்மோ - இன்றிரவு இவ்வூரில் தங்கச் செல்வாயாக, 

(மூடிபு) சேர்ப்ப! கழியே இரை ஓதம் தரல் ஆனாது, துறையே வழங்குறச் 
இன்மையின் பாடான்றன்று, எம் சிறு நல் ஊர் உவக்காண் தோன்றும், அத் திரி 

நெடுந்தேர் பூண ஏவாது இவள் குறையாகச் சேர்ந்தனை சென்மே£, 

(வி-ரை.) கழியிலே திரை ஓதம் தரல் ஆனாது, துறை 
பாடான்றன்று என்பன, பகற்பொழுது கழிந்தமையை உணர்த்துவ 
ஆயின. கெய்தல் நிலத்துப் போதரும் தலைவன் அத்திரி ஊர்ந்து 
வருதல் உண்டென்பது, 1*க.ழிச்சுறா எறிந்த புட்டாள் அத்திரி, நெடு 
நீர் இருங்கழிப் பரிமெலிந் தசைஇ * என்பதனாற் பெறப்படும். 
ஈண்டு, அத்திரி பூண்ட தேர் ஊர்தல் கூறப்பட்டது. அத்திரி தேர் 
பூணப் பாகனை ஏவாது என விரித்துரைக்க. குறை- முடி.க்கப்படும் 
காரியம். வலம்புரி மூழ்கிய - வலம்புரிச் சங்கனை மூழ்இ எடுத்த 
என்றுமாம். பரதவர் : ஆர்ப்ப இழிதரும் நெடுங்கோட் டாங்கண் 
ஊர் தோன்றும் என்க. 

  

351. பாளை 

[பொருண்முத்றி மறுத்தராகின்ற தலைமகன் தன் கெஞ்சிற்குச் 
சொல்லியது.] 

வேற்றுநாட் டுறையுள் விருப்புறப் பேணிப் 
பெறலருங் கேளிர் பின்வந்து விடுப்பப் 
பொருளகப் படுத்த புகன்மலி நெஞ்சமொடு 
குறைவினை முடித்த நிறைவின் இயக்கம் 

@ அறிவுறாஉங் கொல்லோ தானே DIAS D&S 
கழலிலை யுகுத்த கால்பொரு தாழ் 
அழலகைந் நன்ன அங்குமைப் பொசம்பிற் 
புழல்வீ யிருப்பைப் புன்காட் டத்தம் 
மறுதர ல௮ுள்ளமொடு குறுகத் தோற்றிய 

௧௦ செய்குறி ஆழி வைகோ றெண்ணி 
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எழுதுசுவர் 1நனைந்த அழுதுவார் மமைக்கண் 
விலங்கிவீழ் அரிப்பணி பொலங்குழைத் தெறிப்பத் 
இருத்திழை மூன்கை அணலசைத் தூன்றி 
இருந்தணை மீது "பொருந்து மிக் கடக்கை 

க௫ வருந்துதோட் பூசல் களையு மருந்தென . 

உள்ளுதொறு படுஉம் பல்லி — 
புள்ளுத்தொழு நுறைவி செவிமுந லானே. ர 

--பொருந்தில் இளங்கீரனார். 

(சொ-ள்.) கெஞ்சே1/ ௧--௪.. வேம்றுகாட்டு உறையுள் 
விருப்பு உற பேணி - வேறு காட்டிற் சென்று தங்குதலை விருப்பம் 
மிகக் குறிக்கொண்டு, பெறல் அரும் கேளிர் பின்வக்து விடுப்ப - 
பெறுதற்கரிய சுற்றத்தார் பின் வந்து விடைதரப் போந்து, 
பொருள் அகப்படுத்த புகல்மலி நெஞ்சமொடு - பொருளை ஈட்டிய 
விருப்புமிக்க நெஞ்சினுடன், குறைவினை முடித்த நிறைவுஇன் இயக் 
கம் - முடிக்கப்படும் வினையைச் செய்து முடித்தமையால் ஆகிய 
நிறைவுடன் கூடிய இனிய செலவினை,  . 

௫---௯. கதிர் தெற - ஞாயிற்றின் கதிர் வெதுப்ப, கழல்இலை 
உகுத்த கால்பொரு தாழ்சினை - கழன்ற இலைகளை உதிர்த்த காற்று 
அலைக்கும் தாழ்ந்த கிளைகளில், அழல் அகைந்தன்ன அம் குழை 
பொதும்பில் - தீ கப்பு வீட்டாலொத்த அழகிய தளிர்களையுடைய 
மரச் செறிவில், புழல், வீ இருப்பை புல் காட்டு அத்தம் - உட்டுகா 
பொருந்திய பூக்களையுடைய பொலிவற்ற இருப்பை மரங்களை 
யுடைய காட்டு நெறியில், மறுதரல் உள்ளமொடு குறுக-யான் 
மீளும் எண்ணமுடையேனா9 வந்துகொண்டிருக்கவும், ் ச 

௯--௧௭. தோற்றிய செய்குறி ஆழி - சுழித்த செய்குறியாய 
வட்டத்தை, வைகல்தோறு எண்ணி - நாள்தோறும் எண்ணி, 
எழுது சுவர்- அவை எழுதப்பட்ட சுவர், நனைந்த - நனை 

. தீதிகு ஏதுவாய, அழுது வார் மழைக்கண் விலங்கி வீழ் அரிப் பனி - 
அழமுதலால் நீண்ட குளிர்ந்த கண்களிலிருந்து விலக விழும் ஐதாகய, 
நீரானது, பொலம் குழை தெறிப்ப - காதிலணிந்த பொற் குழை 
யிழ் றெறித்துவீழ, இருந்து இழை முன்கை அணல் அசைத்து 
ஊன்றி - திருந்திய அணிகளையுடைய முன்கையைக் கவுளில் 
பொருந்தவைத்து, அணைமீது இருந்து - ௮ணையின்மீது இருந்து, 
கிடக்கை பொருந்துழி - பின் படுக்கையிற் இடத்தல் பொருந்திய 
விடத்து, வருந்து தோள் பூசல் களையும் மருந்து ஏன - வருந்தும் 
தோளின் வருத்தத்தைப் போக்கும் மருந்து இதுஎன, உள்ளுதொறு 
படூஉம் பல்லி - நினைக்குந்தோறும் ஒலிக்கும் பல்லியானது, புள்ளுத் 
தொழுது உழைவி - நிமித்தத்தைப் பரவியிருக்கும் தலைவியின், 
செவிமுதலான் - காதின் அகத்தே, 

ட. அறிவுறாஉம் கொல்லோ - அறிவுறுத்துமோ,.. ட 

(பாடம்) 1, நினைந்த 2, பொருந்துவீக் உடக்சை, 
 



be See அகநானூறு. [பாட்டு 
(முடிபு) நெஞ்சே! குறைவிளை முடித்த நிறைவு இன் இயக்கத்தினை, புள்ளுத் 

தொழுது உறைவி செவிமுதலரனே, பல்லி, பூசல் களையும் மருந்தென அறிவு 

றாஉங் கொல்லேச. 

(வி-ரை.) கேளீர் - தேதோழி முதலாயினார். அகப்படுத்த, 
முடித்த என்னும் பெயரெச்சங்கள் காரணப் பொருளன. குறை - 
முடிக்கப்படும் பொருள். இதனைப் 1: பயக்குறை யில்லைத் தாம் 
வாழும் நாளே” என்பதன் உரையால் அறிக. நிறைவு - உள்ள 
நிறைவு. அறிவுறாஉங்கொல் - அறிவுறுத்துங்கொல், பிறவினை. 
மறுதரல் உள்ளமொடு குறுகத் தோற்றிய- மீளும் உள்ளத்துடன் 
குறுகுதலைத் தெரிவித்தற்கு என்றுமாம்; இதற்குத் தோற்றிய 
என்பது செய்யிய என்னும் வினையெச்சமாகும். அணைமீது இருந்து 
கிடக்கை பொருந்துழி என மாறுக, உள்ளுதொறு படூஉம் பல்லி 
என்றது, பல்லியின் இயற்கை கூறியபடி, புள்ளுத் தொழுது 

- உறைவி, சுட்டு; அவள் என்றபடி. 

  

5952. குறிஞ்சி 

[வரைந்து எய்திய பின்றை மணமனைக்கட் சென்ற தோழிக்குத் தலை 
மகள் சொல்லியது, வரைவு மலிந்து சொல்லிய தோழிக்குத் தலைமகள் , 
சொல்லியதாஉமாம்,] 

*முடவுமுதிர் பலவின் குடமருள் பெரும்பழம் 
பல்ளைத் தலைவன் கல்லாக் கடுவன் 
,பாடிமிழ் அருவிப் பாறை மருங்கின் 
ஆடுமயில் முன்ன நாகக் கோடியர் 

௫ விழவுகொள் மூதாரர் விறலி பின்றை 
முழவன் போல அகப்படத் தழீஇ 
இன்றுணைப் பயிருங் குன்ற நாடன் 
குடிநன்கு உடையன் கூடுநர்ப் பி.ரீயலன் 
கெடுநா மொழியலன் அன்பினன் என நீ 

௧௦ வல்ல கூறி வாய்வழிற் புணர்த்தோய் 
தல்லை காணில் காதலந் தோழி 
கடும்பரிப் புரவி நெடுந்தேர் அஞ்ச 
நல்விசை நிறுத்த நயவரு பனுவல் 
தொல்லிசை நிறீஇய உரைசால் பாண்மகன் 

கடு எண்ணுமுறை நிறுத்த பண்ணி னுள்ளும் 
புதுவது புனைந்த திறத்தினும் 
வதுவை நாளினும் இனியனால் எமக்கே. 

--4அஞ்சியத்தை மகள் நாகையார், : 
  li புதம், ௧௮௮, (பாடம்) 2, மூடவுமுதற் பலவின், 3, தோழீஇ, 

சி, அஞ்சிலார்தை மகள் கசகையார்; அஞ்ரிலாந்தை மகனார்,
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(சொ-ஸள்.) ௧௧. காதல் ௮ம் தோழி- காதல் மிக்க அழகிய 

தோழியே, காணில் நல்லை - ஆராயுமிடத்து ரீ மிகவும் நன்மையை 

யுடையை? 

௧-௪.” முூடவு முதிர் பலவின் குடம் மருள் பெரு பழம் - 

வளைதல் மிக்க பலாமரத்தின் குடம் போன்ற பெரிய பழத்தினை, 

பல் இளைத் தலைவன் கல்லாக் கடுவன் -பல .ற்றத்திற்குத் தலைவனாகிய 

கல்லாத ஆண்குரங்கு, பாடு இமிழ் அருவி பாறை மருங்கின் - மிக 

ஒலிக்கும் அருவியையுடைய கற்பாறை யிடத்தே, ஆடும் மயில் முன் 

னது ஆக- ஆடுகின்ற மயில் ஒன்று தனக்கு முன்னே நிற்க, கோடி 

யர் விழவுகொள் மூதூர் விறலி பின்றை - கூத்தர் விழாவீனைக் கொண் 

டாடும் முதிய ஊரில் வீறலியின் பின்பு நிற்கும், மூழவன் போல 

அகப்படத் தழீஇ- முழவு இயம்புவோன் போலத் தன்னகத்தே 

பொருந்தத் தழுவிக்கொண்டு, இன் துணை பயிரும் குன்ற நாடன் - 

இனிய, துணையாய பெண் குரங்கினை அழைக்கும் மலைகாட்டை 

யுடைய ௩ம் தலைவன்; 

௮-௧. குடி ஈன்கு உடையன் - உயர் குடிப்பிறப்பு உடையவன், 

- கூடுகர் பிரியலன் - தன்னுடன் கூடுகன்் றவர்களைப் பிரியான், நா கெடு 

_ மொழியலன் - நாவால் கெடுமொழிகளைக் கூறுவானல்லன், MOT 

பினன் - ௮ன்பு உடையவன், என நீ வல்ல கூறி வாய்வதிற் புணர்த் 

தோய் - என்று நீ அவன் இறப்புக்களைக் கூறிப் பொருத்தமுறக் 

கூட்டிவைத்தனை, அங்ஙனமே) 

௧௨௨௭. கடும் பரி”புரவி நெடு தேர் அஞ்சி - கடிய வேகத்தினை 
யுடைய குதிரைகள் பூண்ட நீண்ட தேரினையுடைய அதியமானஞ் 

சியின், தொல் இசை நி.றரீஇய உரைசால் பாண் மகன் - பழைய 

புகழை நிலைபெறச் செய்த புகழ்சான்ற பாண் மகனானவன், நல் 

இசை நிறுத்த நஈயவரு பனுவல் - நல்ல இசைகளை வரையறை செய்த 

இனிமை மிக்க நூலின், எண்ணு முறை நிறுத்த - எண்ணின் முறைப் 

- படி இயற்றிய, பண்ணினுள்ளும் - பண்ணைக் காட்டினும், புதுவது 

புனைக்த இறத்தினும்- அவன் புதுமையாக இயற்றிய திறத்தைக் 
காட்டினும், வதுவை நாளினும் - வதுவை செய்த நாளினும், எமக்கு 

இனியன் - ஈமக்கு இனியனாக வுள்ளான். 

(மூடிபு) காதல்௮அம் தோழி ॥ குன்றநாடன் குடிநன்கு உடையன், கூடு 

தர்ப்பிரியலன், கெடு, நச மெசழியலன், அன்பினன் எனநீ வல்ல கூறிப் புணர்த் 

தோய், ஆகலின், நல்லை. அஞ்சியின் பாண்மகன் பண்ணினுள்ளும் திறத்தினும் 

வதுவை நசளினும் எமக்கு இணியன், 

(வி-ரை.) கடுவன் பலவின் பெரும் பழத்தை மூழவன் போலத் 

தழுவிக்கொண்டு துணையை அழைக்கும் குன்றம் என்க. ஆடுகின்ற 

மயிலின் பின்னே கடுவன் பலாப் பழத்தைத் தழுவி நிற்பது, ஆடு 

இன்ற விறலியின் பின்பு முழவினையுடையவன் நிற்பது போலும் என 

உவமை கொள்க, விறலி- விறல்பட ஆடுபவள், குடிப்பிறந்தார் 

இயல்பிலே பல கலங்களும் உடையராவர் ஆகலின், குடின்குடை



௬.௯௬. அககரனூறு [பாட்ட 
யன் என அதனை முற்கூறினாள். கெடு மொழி. பொய்ம்மொழி. அஞ் 
சியைப் பாடி அவனது தொல் இசையை மிறுத்தியபாண்மகன் என்க, 
நயவரு பனுவல் என்றது இசைத் தமிழ் நூலை. எண்ணுமுறை 
நிறுத்த - அலகு முறைப்படி. அமைதீத. அலகு - ச௬இ. பண்களுள்ளே எழு ஈரம்பான் இயன்றது பண் எனவும், ஆறு, ஐந்து, wag , எனக் குறைந்த நரம்புகளான் இயன்றது இறம் எனவும் படும் என் பது, "நிறை நரம்பிற்றே பண்ணெனலாகும்"” (குறை ஈரம்பிற்றேம இற மெனப்படுமே' என்னும் நூற்பரக்களான் அறியப்படும். இனிபுது வது புனைந்த திறத்தினும் என்றதற்கு, நின் புதுமையுறக் கை செய்த வகையினும் என்றுரைத்தலும் ஆம். 
(உ- றை.) பல்கிளைத் தலைவனாூய கடுவன் பலாப் பழத்தைத் தழுவித் துணையை அழைக்கும் குன்றகாடன் என்றது, தலைவன் பல சுற்றத்தை யும் பேணித், தலைவிபால் மிக்க அன்புடையனாக இருப்பன் என்பது உணர்த்தியவாறு. 

(மே-ன்.) 1: அவனறி வாற்ற வறியு மாகலின்” என்னும் தலைவி கூற் றில், நிறுத்தற்கண்ணும் என்னும் பகுதியில், தலைவனது பண்பினைத் தோழி கூறியவாற்றால் தான் நிறுத்துக் கூறுதற்கண்ணும் என்றுரைத்து, இச் செய்யுளைக் காட்டினர் இளம். 

  

35௮. பாலை 
6 ச [முன்னொரு காலத்துப் பொருள்வயிற் பிரிந்த தலைமகன் பொருண் முற்றி வந்திருந்த காலத்து மீண்டும் பொருள் கடாவின கெஞ்சிற்குச் சொல்லியது,] 

ஆன்வினைப் பிரிநலும் உண்டேர பிரியினும் கேளினி வாழிய நெஞ்சே நாளும் 
கனவுக் கழிந்நனைய வாகு கனவின் 
தாளது செலவும் மூப்பினது வரவும் ௫ அரிதுபெறு சிறப்பிற் காமத் தியற்கையும் 
இத்நிலை அறியா யாயினுஞ் செத்நிலை அமையா டங்கழை தீண்டிக் கல்லென ஜெமையிலை உதிர்த்த எரிவாய்க் கோடை நெடுவெண் களரி தீறுமுகந்து சுழலக் ௧௦ கடுவெயில் திருகிய வேனிஃ வெங்காட்டு 

  1. தொல், கழ்பு, ௬,



353] .... நிதீதிலச் கோவை ௬௬௭ 
உள்ளு£வை யல்லையோ மற்றே உள்ளிய 
விருந்தொழி வறியாப் பெருந்தண் பந்தர் 
வருந்தி வருநர் ஓம்பித் தண்ணெனத் 
தாரதுதுகள் உதிர்த்த தாழையங் கூந்தல் 

௨௦ வீழுிதழ் அலரி மெல்லகஞ் சேர்த்தி 
மகழணி முறுவல் மாண்ட சேக்கை 
தம்மொடு நன்மொழி நவிலும் 
பொம்மல் ஓதிப் புனையிழை குணனே. 

மதுரை அளக்கர் ஞாழலார் மகனார் மள்ளனார், 

(சொ-ள்.) ௧-௨. கெஞ்சே--, வாழிய--, ஆள்வினைப் பிரித 
௮ம் உண்டோ .- பொருளீட்டும் முயற்சியால் காம் இனிப் பிரிதலும் 
கூடுமோ, பிரியினும் இனி கேள் -அன்றிப் பிரிவதாயினும் இப் 
பொழுது யான் கூறுவதனைக் கேள்; 

௨-௪. நாளும் கனவு கழிந்தனைய வா நாடோறும் கன 
விலே பொருள்கள் தோன்றி மறைந்த அத் தன்மையவா௫, நனவின் - 
நனவின் கண்ணே, காளது செலவும் - சாளின் கழிதலும், மூப்பினது 
வரவும் - மூப்பின் வருகையும், அரிது பெறு இறப்பின் காமத்து 

* இயற்கையும் - அரிதாகப் பெறும் ஏறப்பினையுடைய காமத்தின் 
தன்மையும் ஆய இவற்றை, இநிலை அறியாய் ஆயினும்- இப்பொழுது 
அறிந்திலாயாயினும், 

௬௭-௧௫. செக்றிலை, அமை ஆடு அம் கழை இண்டி- செவ்விய 
நிலையினையுடைய மூங்கிலின் அசையும் தண்டினைத் தாக்க, கல் என 
சஞமை இலை உதிர்த்த எரிவாய்க் கோடை. - கல்லென்னும் ஓலி 
யுண்டாக ஜெமை மரத்தின் இலைகளை உதிர்த்த வெப்பம் பொருக் 
திய கோடைக் காற்று, நெடு வெண் களரி நீறு முகந்து சுழல - 
நீண்ட வெள்ளிய களர் நிலத்துள்ள புழுதியை முகர்துசொண்டு 
சுழன்றிட, கடுவெயில் திருகிய வேனில் வெம் காட்டு - கொடிய 
வெய்யில் முறுகிய வேனிற்காலத்து வெவ்விய காட்டில், உயங்கு 
“கடை மட பிணை தழீஇய - வருந்திய நடையினையுடைய இளைய 
பிணையை உடன்கொண்ட, வயங்கு பொறி அறு கோட்டு எழில் 
கலை - விளங்கும் புள்ளிகளையும் அறல்பட்ட கொம்பினையும் உடைய 
அழமயெ கலைமான், தெள் நீர் வேட்ட சிறுமையின் - தெளிந்த நீர் 
வேட்ட துன்பத்தால், தழை மறந்து - தழை உண்டலைக் கைவிட்டு, 
அறு கயம் நோக்கி. நீர் அற்ற குளத்தினை நோக்கிச் சென்று, 
உண் நீர் இன்மையின் ஓல்குவன தளர - ஆங்கு உண்ணும் நீர் இன் 
மையின் மெலிந்து தளர, மரம் நிழல் ௮ற்ற இயவின் சுரன் இறந்து- 
மரங்கள் நிழல் அற்றனவாயுள நெறியினையுடைய : பாலையைக் 
கடந்து, 

௧௭-௨௩. உள்ளிய விருந்து ஒழிவு அறியா பெரு தண் பந்தர் « 
விரும்பி வரும் விருந்தினர் ஒழிதல் அறியாத பெரிய குளிர்ந்த பந்த 

(பாடம்.) 1. அம்மள்ளனார், 
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௬௯௮ அகநானூறு [பாட்ட 

ரின்சண், வருந்தி வருகர் ஓம்பி - வறுமையால் வருந்தி வருவோரைப் 
பாதுகாத்து, தண் என - குளிர்ச்சியாக, தாழை - தாழையின், தாது 
துகள் உதிர்த்த - தாதாகிய பொடியை அப்பிய, கூந்தல் - கூந்தலின், 
மெல் அகம் - மெல்லிய பின்னலில், வீழ் இதழ் அலரி சேர்தஇ- 
விரும்பப்படும் பூவின் இதழை வைத்துப் பின்னி, மகிழ் அணி 
மூறுவல் - மகிழ்ச்சியினை அணீபெறக் கொண்ட புன்னகையுடன், 
மாண்ட சேக்கை - மாண்புற்ற பள்ளியின்கண் ணிருந்த, நம்மொடு 
நன்மொழி ஈவிலும் - நம்முடன் நல்ல மொழிகளைக் கூறும், பொம் 
மல் ஓதி புனை இழை குணன் - பொலிவு பெற்ற கூந்தலையும் அழயெ 
அணர்களையும் உடைய ஈம் தலைவியின் குணங்களை, 

௧௭. உள்ளுவை அல்லையோ - நினைத்து மயங்குவாய் 
அல்லையோ. 

(முடிபு) தெஞ்சே/ வாழிய/ பிரிதலும் உண்டோ 7? நாளது செலவும் 
மூப்பினது வரவும் காமத் இயற்கையும் இந்நிலை அறியசயசயினும், சுரன் இறத்து 
புனையிழை குணன் உள்ளுவை அல்லையோ, 

(வி- ரை,) கனவிலே பொருள்கள் தோன்றிக் கழிதலாவது 
தோற்ற மாத்திரையானே மறைதல், அதுபோல் நாட்கள் விரைந்து 
செல்வன என்றான். நாளது செலவும் மூப்பினது வரவும் காமத்து , 
இயற்கையும் அறியாய் என்றது, 1*நாளது சின்மையும் இளமைய 
தருமையும்,...அன்பின தகலமும்” ஒன்றாமை கூறிப் பொருள்வயிற் 
செல்லுதலை விலக்யெவாறு, இளமையுங் காமமும் நின்பாணி 
நில்லா” எனவும், 3*இளமையும் காமமும் ஓராங்குப் பெற்றார், வளமை 
விழைதக்க துண்டோ' எனவும் போந்தன ' ஈண்டு ஒப்பு கோக்க,ற் 
பாலன. கோடை சுழல, கலை ஓல்குவன தளர, மர கிழலற்ற இய 
விற் சுரன் என்க. விருந்தோம்புதலும் வறியார்க்கு ஈதலும் முத 
லாய இல்லறம்'புரிதலாய தலைவியின் செய்கையும்; கூந்தல் அலரி 
சேர்த்தி முறுவல் மாண்ட அவளது மேனி வனப்பும் சேக்கையில் : 
ஈம்மொடு நன்மொழி ஈவிலுதலாலயே மொழியின் இனிமையும் 
பேரின்பம் விளைப்பனவாகலின், துன்பம் தரும் கொடிய காட்டிடைச் , 
செல்வுழி, அவ் வின்பத்தை நினைத்து மீள்வை என்பான் சுரன் 
இறந்து உள்ளுவை அல்லையோ...புனையிழை குணனே ' என்றான் 
என்க, 

  1, தொல், அகத், ௪௧. 2, சலி. பாலை, ௧௧. 3, கலி, பாலை, ௧௭,
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354. மல்லை 
[வினைமுற்றிய தலைமகற்கு உழையர் சொல்லியது,] 

மதவமி யானை மறலிய பாசறை 
1இடியுமிழ் முரசம் பொருகளத் தியம்ப 
வென்றுகொடி யெடுத்தனன் வேந்தனும் கன்றொடு 
கறவைப் பல்லினம் புறவுதொ றுகளக் 

௫ குழல்வாய் வைத்தனர் கோவலர் வல்விரைந்து 
இளையர் ஏகுவனர் பரிய விரியூளைக் 
கடுநடைப் புரவி வழிவாய் ஓட 
வலவன் வள்புவலி யுறுப்பப் புலவர் 
புகழ்குறி கொண்ட பொலந்தார் அகலத்துத் 

௬௦ தண்கமழ் சாந்தம் நுண்டுகள் அணிய 
* வென்றிகொ ளுவகையொடு புகுதல் வேண்டின் 
யாண்டுறை வதுகொல் தானே மாண்ட 
போதுறழ் கொண்ட உண்கண் 
தீதி லாட்டி திருநுதற் பசப்பே. 

--மதுரைத் தமிழ்க் கூத்தன் கடவன் மள்ளனார். 
(Qer- cir.) தலைவ/ ௧-௫, மதவலி யானை மறலிய பாசறை - 

மிக்க வலியையுடைய யானை போர் வேட்டு மாறுபடும் பாசறைக் 
கண்ணே, இடி உமிழ் முரசம் பொரு களத்து இயம்ப - இடியென 
ஒலிக்கும் வென்றி முரசம் போர்க்களத்தே ஒலிக்க, வேந்தனும் 
வென்று கொடி எடுத்தனன் - அரசனும் போர் வென்று கொடியை 
உயர்த்தினன், பல் கறவை இனம் கன்றொடு புறவு தொறு உகள - 
பலவாகிய கறக்கும் ஆனினங்கள் கன்றொடு காடுதோறும் தாவி வர, 
,கோவலர் வாய் குழல் வைத்தனர் - ஆயர்கள் தம் வாயிற் குழல் 
வைத்து ஊதுவாராயினர் 7 

௫--௧௧. இளையர் வல் விரைந்து ஏகுவனர் பரிய - நின் ஏவலர் 
மிக விரைந்து ஏகுவாராய் முன்செல்ல, விரி உ&௯ கடு நடை புரவி 
வழிவாய் ஓட - விரிந்த பிடரி மயிரினையும் கடிய நடையினையும் 
உடைய குதிரை நெறியின்கண்ணே ஓடுமாறு, வலவன் வள்பு வலி 
உறுப்ப - பாகன் கடிவாளத்தினை வலிந்து பிடித்துச் செலுத்த, 
புலவர் புகழ் குறி கொண்ட - புலவர் புகழும் படையின் குறியாய 
விழுப்புண் கொண்ட, பொலம் தார் அகலத்து - அழல மாலையினைத் 
தரித்த மார்பில், தண் கமழ் சாந்தம் நுண் துகள் அணிய - தண்ணிய 
கமழும் சாந்தினொடு நுண்ணிய பொடிகளை அணிய, வென்றி கொள் 
உவகையொடு புகுதல் வேண்டின் - வெற்றி கொண்ட உவகை 
யுடன் நின் மனையிற் புகுதலை நீ விரும்பினமையான், 

௧௨--௪. மாண்ட போது உறழ் கொண்ட உண்கண் - மாண் ' 
பு.ற்ற நீல மலரொடு மாறுபட்ட மையுண்ட கண்ணினையுடைய, 

(பாடம்) 1, இடிஇமிழ், 2, சறவைப் புல்லிளம்,



௭௦௦ அகநானூறு ப [பாட்டு 

தீதிலாட்டி. - தீதற்றவளாய தலைவியின், இரு நுதல் பசப்பு - pau 
நெற்றியிற் படர்ந்த பசலை, யாண்டு உஹழைவதுகொல் - இனி எங் 

குதீ தங்கும் 7 
(முடிபு) தலைவ! வேந்தனும் வென்று கொடி எடுத்தனன். கோவலர் 

குழல் வாய்வைத்தனர். வென்றிகொள் உவகையொடு புகுதல் வேண்டின், தீதி 
லாட்டி திருநுதற் பசப்பு யாண்டு உறைவதுகொல் / 

(வி-ரை.) மத- வலியெனப் பொருள்படும் உரிச்சொல். 
மதவலி - ஒருபொரு ளிருசொல், மிக்க வலியுடைய என்றபடி. 
ழேரசம் இயம்ப வென்று, பாசறைக்கண் கொடி எடுத்தனன் என்க, 
வேந்தனும் எடுத்தனன் என்றமையால், தலைமகன் வேந்தற்கு உற் 
அுழிப் பிரிர்தானாயிற்.று. குழல் வாய் வைத்தனர் கோவலர் என்றது 
மீண்டு ஏக,ற்குரிய மாலைப் பொழுது வந்தமையைக் குறித்தபடி. 
புரவி ஓடுமாறு வள்பு வலியுறுப்ப எனவும், இளையர் ஏகுவனர் 
ப்ரியவும் வலவன் வள்பு வலியுறுப்பவும் சாந்தம் நுண்துகள் ௮ணி 
யவும் புகுதல் வேண்டின் எனவும் கூட்டி முடிக்க. புலவர் புகழ் 
குறி என்றது மார்பிற் பட்ட விழுப்புண், சாந்தம் நுண் துகள் 
அணிய என்றது எதிர்வு பற்றியது, வேண்டின்-வேண்டினையாகலின்,: 

meee 

355. பாலை 
[பிரிவணர்த் திய தோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லியது.] 

மாவும் வண்டனிர் ஈன்றன குயிலும் £ 
இன்றீம் பல்குரற் கொம்பர் நுவலும் 
மூதிலை யொழித்த போதவிழ் பெருஞ்சிகளா 
வல்லோன் தைவரும் வள்ளுயிர்ப் பாலை 

௫ நரம்பார்த் தன்ன வண்டினம் OPI Sb 
துணிகயந் துன்னிய தூமணல் எக்கர்த் 
தாதுகு தண்பொழில் அல்கக் காதலர் 
செழுமனை மறக்குஞ் செவ்வி வேனில் 
தானே வந்தன்று ஆயின் ஆனாது 

௧௦ இலங்குவ& "நெகிழ்ந்த எவ்வங் காட்டிப் 
புலந்தனம் வருகம் சென்மோ தோழி 
யாமே எமியம் ஆக நீயே 
பொன்னயந் தருளிலை யாகி 
இன்னை யாகுதல் ஒத்தன்றால் எனவே. 

--3தங்காற் போற் கொல்லனார். 
(சொ.ள்.) ௧௧. தோழி--, ‘ 
௧-௯. மாவும் வண் தளிர் ஈன்றன - மாமரங்களும் அழகிய 

தளிர்களை ஈன்றன, குயிலும் கொம்பர் இன் தீம் பல்குரல் நுவலும் - 
(பாடம்,) 1]. கெஒழ்த்த, 2 சென்மா, 3, தங்கால் மூடக்சொற்றனார், தங்கால் 

மூடச்கோவலனாச்,
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குயிலும் அவற்றின் கொம்புகளிலிருந்து மிக இனிய குரலால் பல 
காலும் கூவாஙிற்கும், முது இலை ஓழித்த போது அவிழ் பெரு சனை - 
முதிர்ந்த இலைகளை உஇர்த்த மலர்கள் விரிந்த பெரிய இளைகளில், 
வல்லோன் தைவரும் ஈரம்பு வள் உயிர் பாலை ஆர்த்தன்ன -யாழ் 
வல்லோன் தடவும் நரம்பு இனிய இசைகொண்ட பாலைப் பண்ணை 
ஓலித்தா லொத்த இசையுடன், வண்டு இனம் முரலும் - வண்டின் 
கூட்டங்கள் ஒலிக்கும், துணி கயம் துன்னிய-தெளிந்த நீர் நிலையை 
அடுத்த, தாது உகு தண் பொழில் - பூந்துகள் உதிரும் குளிர்ந்த 
சோலையில் உள்ள, தூ மணல் எக்கர்- தூய மணல் மேட்டில், ௮ல் - 
தங்கி, காதலர் செழு மனை மறக்கும் - காதலராயினார் தமது 
வளவிய மனையினை மறந்திருக்கும், செவ்வி வேனில் வந்தன்று - 
இளவேனிற் காலம் வந்துளது, ஆயின் - ஆதலான், (காம் தலைவன் 
பாற் சென்று), 

௬௯-௬௪. இலங்கு வளை ஆனாது கெஒழ்ந்த எவ்வம் காட்டி - விளங் 
கும் வளை பலகாலும் கெஒழ்ந்து வீழும் துன்பினை ஈம் தலைவற்குக் 
காட்டி, யாமே எமியம் ஆக- யாம் தமியேம் ஆக, நீயே பொன் 
நயந்து அருள் இலையாக - நீ பொருளை விரும்பி அருள் இல்லாய் 
ஆகி, இன்னை ஆகுதல் ஒத்தன்று- இத் தன்மையையுடையை ஆதல் 
நின் தகுதிக்கு ஓத்தது அன்று, என- என்று கூறி, புலந்தனம் வருகம் - 
அவனை வெறுத்து வருதற்கு, சென்மோ - நாம் செல்லக்கடவேம். 

(முடிபு) தோழி! காதலர் தண் பொழில் அல்டூச் செழுமனை மறக்கும் 
இளவேனில் வந்தன்று. ஆதலரன், நாம் தலைவன்பாற் சென்று நம் வளை 
தெகழ்த்த எவ்வம் காட்டி, யாம் எமியம் ஆக நீ பொன் நயந்து அருளிலை யாக, 

். இன்னையாகுதல் ஒத்தன்று எனப் புலந்தனம் வருகம் சென்மோ. 

(வி-ரை.) பெருஞ்சினை வண்டினம் முரலும் தண் பொழில் என 
வம் துணிகயம் துன்னிய தண்பொழில் எனவும் கூட்டுக. துணிகயம், 
வினைத்தொகை; நீர் தெளிந்த கயம் என்க. மறக்கும்]- மறத்தற்கு 
ஏதுவாகிய, ஆயின் - ஆதலால் என்க, நெஒழ்ந்த எவ்வம் - நெஓழ் 

"த.ற்கு ஏதுவாகிய எவ்வம். நெ௫ழ்த்த எவ்வம் என்னும் urs pe, 
நெகிழச் செய்த எவ்வம் என்.றுரைக்க. சென்மோ என்பது விகாரம். 

356. மருதம் 

[பின்னின்ற தலைமகற்குக் குறை கேர்ந்த தோழி தலைமகளைக் குறை 
நயப்பக் கூறியது.] 

மேற்றுறைக் கொளீ இய கழாவிற் 8ழ்த்துறை 
உகுவார் அருந்தப் பகுவாய் யாமை 
கம்புள் இயவன் ஆக விசிபிணித் 
தெண்கட் கிணையிற் பிறழும் ஊரன் 

௫ இடைநெடுத் தெருவிற் சகுதுமெனக் கண்டென்



௭௦௨ ் அககானூறு , [பாட்ட 
பொற்றொடி முன்கை பற்றினன் ஆக 8 
அன்னாய் என்றனென் அவன்கைவிட் டஉனனே 
தொன்னசை 1காவாமை தன்னன் பறம்பிற் 
சிறுகா ரோடன் பயினொடு சேர்த்திய 

௧௦ கற்போல் நாவினேன் ஆகி மற்றது 

செப்பலென் மன்னால் யாய்க்கே நற்றேர்க் 
கடும்பகட் டியானைச் சோழர் மருகன் 
நெடுங்கதிர் நெல்லின் வல்லம் கழமூவோன் 
*நல்லடி. யுள்ளா னாகவும் 3ஒன்னார் 

க. *கதுவ முயறலும் முயல்ப அதாஅன்று 
ஒலிபல் கூந்தல் நம்வயின் அருளாது ் 
கொளன்றனன் ஆயினுங் கொலைபழு தன்றே 
அருவி யாம்பல் கலித்த முன்றுறை 
தன்னன் 5ஆய்பறம் பன்ன 

௨௦ மின்னீம் ஓதி என்னைநின் குறிப்பே. 

பரணர், 

. (சொ-ள்.) ௧௮-௨௦. அருவி ஆம்பல் கலித்த முன் துறை - 
அருவி நீர் பெருகுமிடத்து ஆம்பல் தழைத்துள்ள முன் துறையினை * 
யுடைய, நன்னன் ஆய் பறம்பு அன்ன - நன்னனது அழூய பழம்பு 
போன்ற, மின் ஈர் ஓஇி- மின்னுகின்ற குளிர்ந்த கூந்தலையுடை 
யாளே / 

6 
௧-௪. மேல் துறை கொளீஇய கழாலின் - மேலைத் துறையில் 

கள்ளினைக் கொண்ட கலங்களைக் கழுவுதலின், சீழ் துறை உகுவார் 
அருந்த - உழ்தீ துறையின் ஒழுகும் கள்ளின் கலங்கல் நீரை அருந் 
திட, பகு வாய் யாமை: பிளந்த வாயினையுடைய யாமையானது, 
கம்புள் இயவன் ஆக - சம்பங்கோழி வாச்செக்காரன் ஆக, வி. 
பிணி தெள் கண் சையின் பிறழும் ஊரன் - இறுகப் பிணித்த 
தெளிந்த கண்ணினையுடைய செப் பமை போலப் பிறழும் ஊரை 
யுடையோன், ் 

௫--௮. இடை மெடு தெருவில் கதுமெனக் கண்டு - நீண்டதெரு 
வின் நடுவே விரைந்து என்னைக் கண்டு, என் பொன் தொடி முன் 
கை பற்றினன் ஆக - எனது பொன் வயி யணிந்த முன் 
கையைப் பிடித்தானாக, அன்னாய் என்றனென் - அன்னாய் என்று 
கூவினேன், தொல் ஈசை காவாமை - நீண்ட நாளாக வரும் விருப் 
பினை நீக்காமலே, அவன் கைவிட்டனன் - அவன் என் கையை 
விட்டுவிட்டான் ; 

அ--௧௧. கன்னன் பறம்பில் - நன்னனது பறம்பு மலையில், ஈறு காரோடன் - சிறிய பணை செய்வோன், பயினொடு சேர்த்திய கல் 
போல் - அரக்கொடு சேர்த்து இயற்றிய சரணைக் கல்லிசனப் 

(பாடம்) 1, சாலாமை, 2, ஈல்லளி, 3, ஒல்லார், 4, கதவம், 5, ஆய்பிரம்பன்ன,
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போலும், நாவினேன் ஆக - வன்மை அமைந்த ரநாவினேன் ௮, 
அது யாய்க்குச் செப்பலென் - அர் நிகழ்ச்சியை ஈம் தாய்க்குக் கூறி 
னேன் அல்லேன், (என்னை யெனின்), 

க௧--ஏ. நல் தேர் கடு பகட்டு யானை சோழர் மருகன் - நல்ல 
தேரினையும் கடிய களிற்றியானைகளையு முடைய சோழரது வழி 
வந்தோனாகய, நெடு கதர் நெல்லின் வல்லம் கிழவோன் - நீண்டநெழ் 
கதிர்களையுடைய வல்லத்தின் தலைவன், ஈல் அடி. உள்ளானாகவும் - 
நன்மையுள்ளவனாகவும், ஒன்னார் கதுவ முயறலும் மூயல்வ - அவன் 
பகைவர் அவனைப் பற்ற முயல்வதும் செய்வரன்று, அதாஅன்று - 
அது கிடக்க, ஒலி பல் கூந்தல் - தழைத்த பலவாய கூந்தலையுடை 
யாய், ஈம் வயின் அருளாது - நம்பால் அருள் செய்யாது, கொன்ற 
னன் ஆயினும் - துன்புறுத்தினன் ஆயினும், கொலை பழுது அன்று - 
அது குற்றமூடைத்து ஆகாது?) ஆகலின், 

௨௦ என்னை நின் குறிப்பே - நின் கருத்து யாதோ கூறுவா 
யாக. 

(மூடிபு) மின் ஈர் ஒதி! ஊரன், இடைநெடுந் தெருவில் என் முன்கை 
பற்றினனாக, அன்னாய் என்றனன். நசை காவசமை அவன் கைவிட்டனன். 
மற்று அது கற்போல் நரவினேன் ஆகி யாய்க்குச் செப்பலன், அவன் நம் வயின் 

அருளசது கொன்றனன் ஆயினும், கெரலை பழுது அன்று, நின் குறிப்பு என்னை 7 

(வி -ரை.) கொளீஇய- கொண்ட கலங்கள், வினையாலணையும் 
பெயர், உகு வார் - சந்துகன்ற கலங்கல்நீரின் ஓழுக்கு. யாமை இங் 
ஙனம் கள்ளின் கலங்கலை உண்டல், !*வள்ளுகர் யாமை...... அகன்று 
மழைப், பகுவாய் நிழஹைய நுங்கிற் கள்ளின், உகுவார் அருந்தும்... என 
முன்னரும் போம்துள்ளமை காண்க. அருந்த என்னும் எச்சம் பகு 
என்பது கொண்டு முடிக்தது, யாமை ணெயிற் பிறழும் ஊர் என்க. 
யாமையும் கணையின் கண்ணும் வடிவான் ஒத்திருத்தலின் இணையின் 
என்பது மெய்யுவமத்தின்௧ண் வந்தது. **கயத்துவாழ் யாமை காழ் 
கோத் தன்ன, நுண்கோற் றகைத்த தெண்கண் மாக்கே ' 3 ஆமை 
யகடுபோல் அ௮ங்கட் டடாரி' என்பன ஈண்டு அ௮அறியற்பாலன. 
காவாமை- வருதலைக் சாவாமல், நீக்காமல் என்றபடி. தொன்னசை 
சாலாமை என்று பாடங் கொள்ளினும் இதுவே பொருளா 
மென்க, *சிறுகா ரோடன் பயினோடு சேர்த்திய கற்போல் ' என்னும் 
இத்தொடர் இந்நூலின் முதற்செய்யுளிலும் வந்துள்ளமை கரண்க, 
சோழர் மருகனாகய வல்லங்குவோன் என்க. நல்லடி.- நன்மை, 
அது பிறர்க்குத் தீங்கு இயற்றாமை, அதாஅன்று என்பது அது 
போல்வது இது என எடுத்துக் சாட்டுதற்கண் வந்தத. முன்பு கை 
விட்ட அவன் நம்மை அருளாது துன்புறுத்தினனாயினும், பழங் கண் 
ணோட்டமுடைய நாம் அதனைத் இீங்காகக் கொள்ளமாட்டோம் 
என்பாள் கொன்றனனாயினும் கொலை பழுதன்றே என்றாள். என்னை 
நின் குறிப்பு என்றது அவன் குறையினை விரும்பி ஏற்றுக்கொள் 
ளலே தக்கது என்று உணர்த்தியபடியாம். 
  

1, அகம். உடக, 2, புறம். ௭௦, 3. பு-வெஃக௮௪,
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[பிரிவிடை வேறுபட்ட தலைமகளைத் தோழி வற்புநீ இயது.] 

கொடுமுள் ஈங்கைச் சூரலொடு மிடைந்த 
வான்முகை இறும்பின் வயவொடு வதிந்த 
உண்ணாப் பிணவின் உயக்கம் தீரிய 
தடமருப் பியானை வலம்படத் தொலைச்சி 

௫ வியலறை சிவப்ப வாங்க முணங்குறநிமிர்த்து 

புலவுப்புவி புரண்ட புல்சாய் சிறுநெறி 
பயிலிருங் கானத்து வழங்கல் செல்லரது 
பெருங்களிற் றினநிரை "கைதொடு௨ப் பெயரும் 
தீஞ்சுளைப் பலவின் ரொழுஇ உம்பற் 

௧௦ பெருங்கா டிறந்தன ராயினும் யாழின் 

திருந்திழைப் பணைத்தோள் வருந்த நீடி 
உள்ளா தமைதலோ இலரே 3நல்குவர 
மிகுபெயல் நிலைஇய தீநீர்ப் பொய்கை 

அடையிறந் தவிழ்ந்த தண்கமழ் நீலம் 
க௫ காலொடு துயல்வந் தன்னின். 

ஆயிதழ் மழைக்கண் அமர்த்த நோக்கே. 

-௭ருக்காட்டூர்த் தாயங்கண்ணனார். 

(செச-ள்.) ௧--௧௦. (தோழி / ஈம் தலைவர்) கொடு முள் ஈங்கை 
சூரலொடு மிடைந்த - வளைந்த முள்ளினையுடைய இண்டகஞ்செடி 
பிரம்புடன் செறிந்துள்ள, வால்முகை இறும்பின் - வெள்ளிய அரும்பு 
களையுடைய குறுங்காட்டின்௧ண், வயவொடு வதிந்த-சூல் வேட். 
கையுடன் கடந்த, உண்ணாப் பிணவின் உயக்கம் தீரிய- உண்ணாத 
பெண்புலியின் வருத்தத்தை நீக்க, தட மருப்பு யானை வலம் பட 
தொலைச்சி - பெரிய கோட்டினையுடைய யானையை வலப்பக்கத்தே ' 
விழக் கொன்று, வியல் அழை சிவப்ப வாங் - அகன்ற பாறைகள் 
குருதியாற் சிவக்கும்படி இழித்திழுத்துவர்து, மூணங்கு நிமிர்ந்து - மூரி நிமிர்ந்து, புலவு புலி புரண்ட - புலால்காறும் புலி கடந்துபுரண்ட 
தால்) புல்சாய் சிறுநெறி பயில் இரு கானத்து- புற்கள் சாய்ந்து 

. கடக்கும் சிறிய நெறிகள் மிக்க பெரிய காட்டிலே, வழங்கல் செல் 
லாது- இயங்குதல் பொருந்தாது, பெரு களிற்று இன நிரை-பெரிய 
களிற்றின் கூட்டமாய நிரை, கை தொடூஉப் பெயரும் - தம்்கை 
களாற் ரோண்டித் இன்று போகும், இம் சுளைப் பலவின் தொழுதி - 
இனிய சுளைகளையுடைய பலா மரத்தின் கூட்டத்தையுடைய, உம்பல் 
பெரு காடு இறந்தனர் ஆயினும் - பெரிய உம்பற் காட்டைக் கடந்து 
சென்றுளாராயினும், 

  

(பாடம்) 1, சைகொடு௨ப் பெயகும், 2, ஈல்குவர்:
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௧௦--௧. நின் திருந்து இழை பணை தோள் வருந்த நீடி- நினது 
திருந்திய அணிகளை யணிந்த மூங்கில் போன்ற பெருத்த தோட்கள் 
வருந்தி யிளைக்குமாறு தாழ்த்து, 
௧௨-௭௬. மிகு பெயல் நிலைஇய இ நீர் பொய்கை- மிக்க மழை 

, நிலைபெற்றமையால் பெருகிய இனிய நீரினையுடைய பொய்கையின் 
கண்); அடை இறந்து அவிழ்ந்த தண் கமழ் நீலம்- இலைகளைவிட்டு 
மேலெழுந்து விரிந்த தண்ணிய கமழ்கின்ற நீலப்பூ, காலொடு துயல் 
வந்தன்ன - காற்றினால் அசைந்தாலொத்த, நின் ஆய் இதழ் மழை 
கண் அமர்த்த கோக்கு - நினது அழகிய இதழ் பொருந்திய குளிர்ந்த 
கண்களின் அமரிய பார்வையினை, நல்கு வர - அருளுண்டாக, உள் 
OTS அமைதல் இலர் - நினையாதிருத்தல் இலராவர். 

(மூடிபு) தோழி/ நம் தலீவர், உம்பற் பெருங்காடு இறந்தனராயினும், 
தின் பணைத் தோன் வருந்த நீடி, தின் மழைக்கண் அமர்த்த தோக்கு, நல்குவர 
உள்ளாது அமைதல் இலர். 

(வி,- ரை.) தீரிய - செய்யிய என்னும் எச்சம். இரிய தொலைச்சி 
என்க. பெயரும் காடு எனவும் பலவின் தொழுதியையுடைய காடு 
எனவும் கூட்டுக. பெயரும் காடு- பெயர்தற்கு இடனாயிருந்த காடு, 
சேரனாட்டகத்து உம்பற்காடு எனப் பெயரிய இடம் ஓன்று உண்டு 
என்பது, * உம்பற்காட்டு ஐர்.நாறார் ' (இரண்டாம் பத்த) * உம்பற் 
காட்டைத் தன் கோனிம£இ (மூன்றாம் பத்து) * உம்பற்காட்டு வாரி 
யையும் ? (ஐா்தாம் பத்.து) எனப் பதிற்றுப்பத்தின் பதிகங்களில் வரு 
sore அறியப்படும், உம்பற்காடென்பது யானையை மிகுதியாக 
உடைமையாற் பெற்ற பெயர் போலும். நல்குவர - அருள் உண்டா 
தல் பொருந்த. நல்குவர் என்பது பாடமாயின், அருள்வர் என முற் 
ரூக்குக. 

* 

958. குறிஞ்சி 
[பகலே சிறைப்புறமாகத் தோழி தலைமகட்கருச் சொல்லியது.] 

தீலத் தன்ன நிறங்கிளர் எருத்தற் 
காமர் பீலி ஆய்மயிற் ரரோகை 
இன்றீங் குரல துவன்றி மென்சீர் 
ஆடுதகை எழினலங் கடுப்பக் கூடிக் 

டூ கண்ணேர் இதழ தண்ணறுங் குவளைக் 

குறுந்தொடர் அடைச்சிய நறும்பல் கூழை 
நீடுநீர் நெடுஞ்சுனை ஆயமொ டாடாய் 
உயங்கிய மனத்தை யாூப் புலம்புகொண்டு 
இன்னை யாகிய நின்னிறம் நோக்க 

௧௦ அன்னை 1வினவின ளாயின் அன்னோ 

என்னென உரைக்கோ யானே "துன்னிய 
பெருவரை இழிதரும் தெடுவெள் ளருவி 

(பாடம்.) 1, வினவுவளாயின், 2, .துன்னிப்,
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ஓடை யாச உயர்மிசை யெடுத்த 
ஆடுகொடி கடுப்பத் தோன்றும் 

௧௫ கோடுயர் வெற்பன் உறீஇய நோயே. 

மதுரை மருதனிள நாகனார். 

(சர-ள்.. தோழி/ ௧--௧௦. நீலத்து அன்ன And Sar 
எருத்தின் - நீல மணியை யொத்த நிறம் விளங்கும் கழுத்தினையும், 
காமர் பீலி- அழகிய பீலியாகய, ஆய் மயில் தோகை- சிறந்த 
தோகையையுடைய. மயில்கள், இன் தீம் குரல துவன்றி - மிக்க 
இனிய குரலினையுடையவாய் நெருங்க, மெல் சீர் ஆடுதகை எழில் 
நலம் கடுப்ப - மெல்லிய தாள அறுதி கொண்டு ஆடும் தகுதியாய 
அழகன் சிறப்பினை ஓப்ப, கண் கேர் இதழ தண் ஈறு குவளை - 
கண்ணை யொத்த இதழ்களையுடைய குளிர்ந்த ஈறிய குவளை மலரின், 
குறு தொடர் அடைச்சிய நறு பல் கூழை - குறிய மாலையினைச் 
செருகிய ஈறிய பலவாய கூந்தல் பரக்க, நீடு நீர் நெடு சுனை 
ஆயமொடு கூடி ஆடாய் - ஆழ்ந்த நீரினையுடைய நீண்ட சுனையின் 
கண் நின் ஆயத்துடன் கூடி ஆடாதே, உயங்கிய மனத்தை ஆக - 
வருந்திய மனத்தினையுடையையா௫, புலம்பு கொண்டு - தனிமை 
கொண்டு, இன்னை ஆகிய நின் நிறம் நோக் - இத் தன்மையை 
யாய கினது மேனி வேறுபாட்டைப் பார்த்து, அன்னை வினவினள் 
ஆயின் - நம் அன்னை (அதன் காரணத்தைக்) கேட்டனளாயின், 

கக--௫, துன்னிய பெரு வரை இழிதரும் நெடு வெள் அருவி - 
பொருந்திய பெரிய மலையினின்றும் ஒழுகும் நீண்ட வெள்ளிய அருவி 
யானது, ஓடை யானை உயர்மிசை எடுத்த ஆடு கொடி கடுப்ப 
தோன்றும் - நெற்றிப் பட்டத்தினையுடைய யானையின் மீது தாக்கிய 
அசையும் வெண்துகற் கொடியினை யொப்பத் தோன்றும், கோடு 
உயர் வெற்பன் ௨உற££இய கோய் - சிகரம் உயர்ந்த மலையையுடைய , 
தலைவன் ஈம்மை அடைவித்த இந௫்கோயினை, அன்னோ - அந்தே, 
யான் என் என உரைக்கு - யான் யாதினான் நிகழ்ந்ததென்று சொல் 
ஆவேன் 7 

(மூடிபு) தோழி! அன்ன, உயங்ய மனத்தையாகிப் புலம்புகொண்டு 
இன்னையாகிய நின்னிறம் நோக்க, வினவினளாயின், வெற்பன் உறீஇய தோய் 
அன்னோ / யான் என்னென உரைக்கு. 

(வி-ரை.) பீலி ஆய தோகையையுடைய மயில் எனக் 
கூட்டுக, இன்நிம் - ஒரு பொருட் பன்மொழி, மயில் பல கூடி 
இனிய முரலையுடையவாய்த் தோகையைவிரித்து ஆடுதல்போலநீயும் 

ஆயத்துடன்கூடிக் கூந்தல் பரக்கச் சுனையில் ஆடுதல் செய்யாய் என 
உவமையும் பொருளும் ஒத்து கின்று ம௫ழ்ச் விளைத்தல் காண்க. 
உவமையில் இன்றீங்குரல என்பதற் கேற்பப் பொருளிலும் இனிய 
குரலுடன் பாடிக்கொண்டு ஆடாய் என விரிச்துரைக்க. 

  

  

(பாடம்) 1, மதுரை மருதங்கண்ணஞர்,
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359. பாலை 

[பிரிவிடை வேறுபட்ட தலைமகட்குத் தோழி சொல்லியது.] 

பணிவார் உண்கணும் பசந்த தோளும் 
தனிபிறர் அறியச் சசஅய நாளுங் 
கரந்தனம் உறையும் நம்பண் பறியார் 
நீடினர் மன்னோ காதலர் என நீ 

டு எவன்கை யற்றனை இகுளை அவரே 

வான வரம்பன் வெளியத் தன்னதம் 
மாணலந் தம்மொடு கொண்டனர் முனாஅது 
அருஞ்சுரக் கவலை யசைஇய கோடியர் 
பெருங்கல் மீமிசை இயமெழுத் தாங்கு 

௧௦ வீழ்பிடி. கெடுத்த நெடுந்தாள் யானை 

சூர்புகல் அடுக்கத்து மழைமாறநு முழங்கும் 
“பொய்யா நல்லிசை மாவண் புல்லி 
கவைக்கதிர் வரகின் யாணர்ப் பைந்தாள் 
முதைச்சுவன் மூழ்கிய கான்சுடு குரூ௨ப்புகை 

௧௫ அருவித் துவலையொடு மயங்கும் 

பெருவரை அத்தம் இயங்கி யோரே. 

மாமூலனார். 

(சொ-ஃள்.) ௧--இ. இகுளை - தோழி! பனிவார் உண் கணும் - 

நீர் ஒழுகும் மையுண் கண்களும், பசந்த தோளும் - பசலையுற்ற 
தோள்களும், ஈனி பிறர் அறியச் சாஅய - பிறர் மிகவும் அறியும்படி 
வாடுதலு௦, நாளும் கரந்தனம் உழையும் ஈம் பண்பு அறியார் - 

நாடோறும் அவற்றை மறைத்து வதியும் ஈம் இயல்பினை அறியாராய், 

காதலர் நீடினர் என - நம் காதலர் வாராது மிகத் தாழ்த்தனர் 

என்று, நீ எவன் கையற்றனை - நீ செயலற்றது என்னையோ? 

T—SE5, YO - முன்பு உள்ளதாகிய, அ௮ருசுர கவலை , 

அசைஇய கோடியர் இயம் - அரிய சுரத்தின் கவர்த்த கெறிகளிற் றங் 

ஓய கூத்தரது வாச்சிய ஓலி, பெருங்கல் மீ மிசை எழுந்தாங்கு-பெரிய 

மலையின் மேலிடத்தே தோன்றினாற் போட, வீழ் பிடி கெடுத்த நெடு 

தாள் யானை - விரும்பப்படும் பிடியீனை இழந்த நீண்ட காலையுடைய 

களிற்றியானை, சூர் புகல் அடுக்கத்து மழை மாறு முழங்கும் - தெய் 

வம் விரும்பியுறையும் மலைப்பக்கத்தே இடியொடு மாறுபட முழங்கும் 

இடமான, பொய்யா நல் இசை மா வண் புல்லீ - பரிலர்க்குப் 

பொய்யாத நல்ல புகழினையும் சிறந்த வண்மையையுமுடைய புல்லி 

என்பானது, கவை கதிர் வரன் யாணர் பைந் தாள் - களைத்த 

கதிரினையுடைய வரனெது அழகிய பரிய தட்டைகளையுடைய, 

மூதைச் சுவல் மூழ்கிய- பழங் கொல்லையாகிய மேட்டு நிலத்தைச் 

சுற்றியுள்ள, கான் சுடு குரூ௨ப் புகை- காட்டைச் சுடுவதா லெழும் 
விளங்கும் புகை; அருவித் துவலையொடு மயங்கும்- அருவியின்
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நுண்ணிய துளிகளுடன் விரவித் தோன்றும், பெரு வரை அத்தம் 
இயங்கியோர்-பெரிய மலை பொருந்திய காட்டிலே சென்றோர் ஆலய 

௫--௭. அவர் - நம் தலைவர், வான வரம்பன் வெளியத்து அன்ன - 
வான வரம்பனது வெளியம் எனுமிடத்தை யொத்த, ஈம் மாண் கலம் 
தம்மொடு கொண்டனர் - நமது Apis அழகினைத் தம்முடன் 
கொண்டு சென்றனர். 

(முடிபு) இருக! காதலச் நம் பண்பு அறியார் தீடினச் மன்னோ என நீ 
எவன் கையற்றனை 7 மாவண் புல்லி பெருவரை அத்தம் இயங்கியேசச் (ஆகிய) 
அவர், வசன வரம்பன் வெளியத்து அன்ன நம் மாண் நலம் தம்மொடு கொண் 
டனர், i 

(வி-ரை.) சாளும் சாஅய என்றுரைத்தலுமாம். இயங்கியோர் 
அவர் எனவும் கோடியர் இயம் பெருங்கல் மீமிசை எழுந்தாங்கு 
எனவும் கொண்டுகூட்டுக. முனாஅது பழையதாகய என்றுமாம் ;? 
பழையதாகயெ ஈமது மாணலம் எனக் கூட்டியுரைத்தலுமாம், இயம் 
கல் மிசை எழுதல் என்றது, மலையில் எதிரொலி யுண்டாதல். 
புல்லியின் பெருவரை என்க, மூழ்கிய கான் - சூழ்ந்த காடு, அவர் 
ஈம் மாணலம் தம்மொடு கொண்டனர் என்றது, அவர் மீண்டு வருங் 
கால், நமது நலமும் வந்துவிடும் எனக் கூறி ஆற்றுவித்தவாரறாம், 

  

[பகற்குறி வந்த தலைமகற்குத் தோழி பகற்குறி மறுத்து இரவுக்குறி 
கேர்ந்தது.]: 

பல்பூந் தண்பொழிற் பகலுடன் கழிப்பி 
ஒருகால் ஊர்திப் பருதியஞ் செல்வண் 
குடவயின் மாமலை மறையக் கொடுங்கழித் 
தண்சேற் றடைஇய கணைக்கால் நெய்தல் 

டு நுண்டா துண்டு வண்டினம் துறப்ப 

வெருவரு கடுந்திறல் இருபெருந் தெய்வத்து 
உருவுடன் இயைந்த தோற்றம் பேசல 
அதீதி வானமொடு கடலணி கொளாஅ௮ 
வந்த மசலை பெயரின் மற்றிவள் 

௧௦ பெரும்பூலம் பினளே தெய்ய அதனால் 
பாணி பிழையா மாண்விகைக் கலிமா 
துஞ்சூர் யாமத்துத் தெவிட்டல் ஓம்பி 
நெடுந்தேர் அகல நீக்கப் பையெனக் 
குன்றிழி கனிற்.றிற் குவவுமணல் நீந்த கட இரவின் வம்மோ உரவுநீர்ச் சேர்ப்ப 
இனமீன் அருந்தும் காரையொடு பனைமிசை 
அன்றில் சேக்கும் மூன்றிம் பொன்னென
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தன்மலர் நறுவீ தரஅம் 

புன்னை நறும்பொழிற் செய்தநங் குறியே. 

மதுரைக் கண்ணத்தனார். 

(சொ-ஸ்.) கடு, உரவு நீர் சேர்ப்ப- வலிய கடற்கரையை 
யுடைய தலைவனே / 

௧--௬௦, பல் பூ தண் பொழில் பகல் உடன் கழிப்பி- பல பூக்களை 
யுடைய குளிர்ந்த பொழிலில் பகல் முழுவதும் போக், ஒரு கரல் 
ஊர்தி பருதி ௮ம் செல்வன் - ஒற்றை உருள் பூண்ட தேரினையுடைய 
ஞாயிறாகிய அழூய செல்வன், குடவயின் மா மலை மறைய -மேற் 
கில் உள்ளதாகிய பெரிய மலையில் மறைய, கொடு கழிதண் சேற்று 
அடைஇய கணை கால் நெய்தல் - வளைந்த கழியிலுள்ள குளிர்ந்த 
சே.ம்.றில் பொருந்திய திரண்ட காலினையுடைய நெய்தற் பூவின், 
நுண்' தாது உண்டு வண்டு இனம் துறப்ப- நுண்ணிய பொடியை 

உண்டு வண்டின் கூட்டம் அதனை விட்டேக, வெருவரு கடு இறல் 
இரு பெரு தெய்வத்து- அஞ்சத்தகும் மிக்க வலியுடைய இரு 
பெரு£ தெய்வங்களாய சிவனும் திருமாலும் ஆய இவர்களது, உரு 
உடன் இயைந்த தோற்றம் போல - செந்கிறமும் கருகிறமும் 
ஒருங்கு பொருந்திய தோற்றத்தைப் போல, அந்தி வானமொடு 
கடல் அணி கொளாஅ௮ - அந்தி வானத்தின் அழகுடன் கடலின் அழ 
கையும் கொண்டு, வந்த மாலை - வந்த மாலைக் காலத்தே, பெயரின் - 
நீ நீங்கின், இவள் பேபரும் புலம்பினள் - இவள் மிக்க தனிமையுற் 
றனளாூ வருந்துவள், 

௧௦--௪. அதனால் -, பாணி பிழையா மாண்வினைக் கலிமா- 
தாளத்தை ஓத்து ஈடத்தல் தப்பாத மாண்புறற வினை வல்ல செருக் 

. குறும்குதிரை, துஞ்சு ஊர் யாமத்து தெவிட்டல் ஓம்பி - ஊர் 
துயிலும் யாமத்தில் ஒலித்தலைப் பாதுகாத்து, நெடுதேர் அகலநீக்கி- 
நீண்ட தேரினைச் சேய்மையில் நீக்கி நிறுத்து, பை என குன்று இழி 

களிற்றில் குவவு மணல் நீந்தி - மபெல்லெனக் குன்றின் இழிந்து 

செல்லும் களிறு போலத் திரண்ட மணல் மேட்டினைக் கடந்து, 

௧௭--௯, இனம் மீன் அருந்தும் நாரையொடு - மீன் இனங் 

களை உண்ணும் நாரைகளுடன், பனைமிசை - பனைமரத்தின்மீது, 

அன்றில் சேக்கும் முன்றில் - அன்றில் தங்கியிருக்கும் மூற்றத்தே, 

பொன் என நன் மலர் ஈறுவீதாஅம் - பொன் போல நல்ல மலராகிய 

ஈறிய பூக்கள் உதிர்ந்து பரவும், புன்னை ஈறு பொழில் செய்த-புன்னை 

மரங்களுள்ள ஈறிய சோலையிற் செய்த, ஈம் குறி- நமது குறியிடத் 

திற்கு, ் 

க௫. இரவின் வம்மோ - இரவின்கண் வருவாயாக, 

(முடியு) உரவு நீர்ச் சேர்ப்ப! நீ தண்பொழில் பகல் உடன் கழிப்பி, மாலை 

பெயரின் மற்று இவள் பெரும் புலம்பினள். அதனால் தெடுத்தேர் அகல நீக்கி, 

குவவு மணல் நீத்தி, புன்னை நறும் பொழிற்கண் செய்த தம்குறி இரவின் வம்மோ.
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(வி-ரை.) பகல் உடன் கழிப்பி, மாலை பெயரின் என இயையும்: 
பருதி ௮ம் செல்வன் மறைய, செய்தல் உண்டு வண்டினம் துறப்ப 
அந்தி வானமொடு கடலணி கொண்டு வந்த மாலை என்க, அந்த 
வானம் - அந்திக் காலத்துச் செவ்வானம். தெய்ய - அசைச் சொல். 
களர்துஞ்சு யாமம் என மாறுக, இரவுக் குறிக்கு இடையீடு நேராத 
படி. வருதல் வேண்டும் என்பாள், குதிரை தெவிட்டல் ஓம்பி, தேர் 
அகல நீக்) பையென மணல் நீந்தி வருக என்றாள். அன்றில் 
சேக்கும் ஈறும் பொழில் எனவும் முன்றில் நறுவீ தாஅம் நறும் 
பொழில் எனவும் கூட்டுக, ° 

361. பாலை 

[பொருள்வயிற் பிரிந்து போகாகின்ற தலைமகன் தன் கெஞ்சிற்குச் 
சொல்லியது,] 

தூமலர்த் தாமரைப் பூவின் அங்கண் 
மாயிதழ்கீ குவளை மலர்பிணைத் தன்ன 
திருமுகத் தலமரும் பெருமதர் மழைக்கண் 
1அணிவளை முன்கை ஆயிதழ் மடந்தை 

௫ வார்முலை முற்றத்து நூவிடை விலங்கனும் 
கவவுப்புலந் துறையுங் கழிபெருங் காமத்து 
இன்புறு நுகர்ச்சியிற் சிறந்ததொன் றில்லென 
அன்பால் மொழிந்த என்மொழி கொள்ளாய் 
பொருள்புரி வுண்ட மருளி நெஞ்சே 

௧௦ கரியாப் பூவிற் பெரியோர் ஆர 
அமுலெழு தித்தியம் மடுத்த யாமை 
திழலுடை நெடுங்கயம் புகல்வேட் டச7அங்கு 
*உள்ளுதல் ஓம்புமதி இனிநீ முள்ளெயிற்றுச் 
சின்மொழி அரிவை தோளே பன்மல 

௧௫ வெவ்வறை மருங்கின் வியன்சுரம் 
எவ்வங் கூர இறந்தனம் யாமே. 

-எயினந்தை மகனார் இளங்கீரனார். 

  

(சொ-ன்.) ௧--௯, தூ மலர் தாமரைப் பூவின் அங்கண் - தூய. 
மலராய தாமரைப் பூவிடத்தே, மா இதழ் குவளை மலர் பிணைத் 
தன்ன - கரிய இதழ்களையுடைய குவக£மலர் இரண்டினைப் 
பிணைத்து வைத்தாற்போன்ற, இரு மூகத்து அலமரும் பெரு மதர் 
மழை கண் - அழகிய முகத்திடத்தே சுழலும் பெரிய மதர்த்த 
குளிர்ந்த கண்களையும், அணிவளை முன்கை - அழகிய வளைகளையுடைய 
மூன் கையினையும், ஆய் இதழ் மடந்தை - அழகிய வாய் இதழினையு 
மூடைய ஈம் தலைவியின், வார்முலை ழூற்றத்து கவவு - வார் அணிந்த 
மூலைப் பரப்பின் முயக்கத்தினை, நால் இடை விலங்களனும் - ஒரு - 
  (பாடம்) 1. அரி மயிர் முன் கை. 2, உள்ளுதல் ஒழிமதி நீயே,
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நூல் இடையே தடுப்பினும், புலந்து உறையும் - அதனை வெறுத்து 
உறையும், கழி பெருங் காமத்து இன்பு உறு நுகர்ச்சியில் - மிகப் 
பெரிய காதலோடு இன்பம் துய்க்கும் நூகர்ச்சியைக் காட்டினும், 
சிறந்தது ஒன்று இல் என - மேம்பட்டதோர் இன்பம் இல்லை என, 
அன்பால் மொழிந்த என் மொழி கொள்ளாய் - அன்புடன் கூறிய 
என் மொழியினை ஏற்றுக்கொள்ளாயாக), பொருள் புரிவுண்ட 
மருவி கெஞ்சே - பொரு விரும்பி வந்த மயக்கத்தினையுடைய 
நெஞ்சமே, 

௧௪--௭. பல் மலை வெவ் அறை மருங்கன் வியன் சுரம் - பல 

மலைகளையும் வெவ்விய பாரறைகளையுடைய நீண்ட சுரத்தையும், 
எவ்வங் கூர இறந்தனம் யாம் - துன்பம் மிகயாம் கடந்து வந்துளே 

மாகலீன், 

௧௦--௨. கரியா பூவில் பெரியோர் ஆர - வாடாத பூவினை 
யுடைய தேவர் உண்டற் பொருட்டு, அழல் எழு தித்தியம் மடுத்த 
யாமை - அழல் ஓங்கிய வேள்விக் குண்டத்தின்௧ண் இடப்பெற்ற 
யாமை, நிழல் உடை நெடு கயம் புகல் வேட்டாங்கு - தான் முன் 
பிருந்த நிழல் பொருந்திய பெரிய பொய்கையின்௧ண் போதலை 
விரும்புவது போல, 

௧௩--௪. முள் எயிற்று சில்மொழி அரிவை தோள் - முள் போன்ற 
பற்களையும் சிலவாய மொழிகளையு முடைய நம் தலைவியின் 
தோளினை, இனி நீ உள்ளுதல் ஓம்புமதி- இப்போது நீ நினைத்தலை 
ஓழிவாயாக,. ° 

(மூடிபூ) கழிபெருங் காமத்து இன்புறு நுகர்ச்சியிற் சிறத்ததொன் றில் 
லென மொழிந்த என் மொழி கொள்ளசய் ஆகிப் பொருள் புரிவுண்ட weal 
தெஞ்சே 7 யாம் பன்மலை வியன் ௬ரம் எவ்வம் கூர இறந்தனம் (ஆகலின்) தித் 
தியம் மடுத்த யாமை நெடுங்கயம் புகல் வேட்டசங்கு, அரிவைதேரள் இணி தீ 

உள்ளுதல் ஓம்பூமதி, 

(வி- ரை.) முகமும் கண்களும் முறையே தாமரைப் பூவும் 
குவளை மலரும் போல் விளங்கும் என்னும் இவ்வுவமை 1'தாமரைப் 
போதிற் பூத்த தண்ணறுங் குவளைப் பூப்போற், காமரு முகத்திற் 
பூத்த சருமழைத் தடங்கண்? எனத் திருத்தக்க தேவராலும் கூறப் 
பட்டுள.து. நூல் இடை விலங்கனும் என்றது : நூல் இடையே 
ஊடறுத்து முயக்கத்தை கெஒழ்விப்பதாயினும் என்றபடி. புலந்து 
உறைதல் - அவ்விடையீட்டை வெறுத்து உறைதல். நெகிழா முயக் 
இனை விரும்புவார் தலைவன் தலைவி இருவரும் ஆகலின், புலந்துறை 
தலும் இருவர்க்கும் கொள்க. ”*வீழமும் இருவர்க் இனிதே வளியிடை, 
போழப் படாஅ முயக்கு” என்பது காண்க, சிறந்தது - சிறந்த 
இன்பம், பொருள் முதலியனவுமாம். அடுத்த யாமை எனப் பிரித்து 
வேள்விக் குண்டத்தைச் சார வைக்கப் பெற்றுள்ள யாமை என்றலு 
மாம். இக்கருத்து, **நெடுமணி பயூபத் திட்ட தவழ்சடை யாமை 
"நீணீர்த், தொடுமணிக் குவளைப் பட்டம் துணையொடு நினைப்பதே 
  

வக, ௨௧௩௩. 2. குறள், ௧௧0௮, 3, Pals. eure,
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போல்” எனத் தேவராலும் ஆளப் பெற்றுளது, தஇத்திய மடுத்த 
யாமை கயம் புகல் வேட்டாங்கு என்ற உவமை; அரிவை தோள் 
இப்பொழுது கூடுதற்கு அரிது என்பதனை விளக்கயவாறும். பல 
மலைகளின் வெவ் வறை மருங்கின் என்றுரைத்தலுமாம். 

  

| 862. குறிஞ்சி 
[இசவுக்குறிச் சிறைப்புறமாகத் கோழி சொல்லியது.] 

பாம்புடை விடர பனிநீர் இட்டுத்துறைத் 
தேங்கலந் தொழுக யாறுநிறைந் தனவே 
வெண்கோட் டியானை பொருத புண்கூர்ந்து 
பைங்கண் வல்லியம் கல்லளைச் செறிய 

௫ முருக்கரும் பன்ன "வள்ளுூ௫ர் வயப்பிணவு 
கடிகொள வழங்கார் ஆறே ஆயிடை 
எல்லிற் றென்னான் வென்வேல் ஏந்தி 
நசைதர வந்த நன்ன ராளன் 
நெஞ்சுபழு தாக வறுவியன் பெயரின் 

௧௦ இன்றிப் பொழுதும் யான்வா முலனே 
எவன்கொல் வரழி தேோழிநம் இடைமுலைச் 
சுணங்கணி முற்றத் தாரம் போலவுஞ் 
சிலம்புநீடு சோலைச் சிதர் தாங்கு நணிர்ப்பின் 
இலங்குவெள் ளருவி போலவும் © 

௧௫ நிலங்கொண் டனவால் திங்களங் கதிரே, 

- வெள்ளி வீதியார். 
(Gsr- cr.) ௧௧. தோழி--, வாழி--, 
௧-௨. பாம்பு உடை விடர - பாம்புகளையுடைய மலை விடர் 

களினின்று வரும், பனிநீர் - குளிர்ந்த நீர், இட்டுத் துறை - ஒடுங் 
கிய துறைகளின் வழியாக, தேம் கலந்து ஓழுக - தேனுடன் கூடி 
ஒழுகலின், யாறு நிறைந்தனவே-யாறுகள் நிமழைவுற்றன7 
௩-௭. வெண் கோட்டு யானை பொருத புண் கூர்ந்து- வெள்ளிய 

கொம்பினையுடைய யானை பாய்ந்து குத்திய புண் மிகுந்து, பை கண் 
வல்லியம் கல் அளை செறிய - பசிய கண்ணினையுடைய ஆண் புலி 
கற்குகையினுள்ளே ஒடுங்கி யிருக்க, முருக்கு அரும்பு அன்ன வள் 
உகிர் வய பிணவு கடி. கொள - செம்முருக்கன் அரும்பினை யொத்த 
கூரிய ஈகத்தினையுடைய வலிய பெண்புலி அதனைக் காவல் செய் 

, திருத்தலின், ஆறு வழங்கார் - (யாவரும்) அக்நெறியில் இயங்கார் 7 
௬௭-௧0. ஆயிடை எல்லிற்று என்னான் - அந்நிலையில் இருள் வந்து 

விட்டது என்று எண்ணாதவனா9, வென் வேல் ஏந்தி- வெற்றியைத் 
தீரும் வேலினைக் கையிற் கொண்டு, ஈசை தர வந்த ஈன்னராளன் - 
நம்பாலுள்ள காதல் கொண்டு வருதலால் வந்த நன்மையாளனாகிய 

(ur) 1. a0 gs,
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நம் தலைவன், நெஞ்சு பழுதாக வறுவியன் பெயரின் - தன் எண்ணம் 
பயணிலதாக ஈம்மைக் கூடாது மீளின், இன்று இப்பொழுதும் யான் 
வாழலன் - இன்று இவ் விரவும் யசன் உயிர் தரித்திரேன், 

கக-டு, நம் இடை முலை சுணங்கு அணி முற்றத்து ஆரம் 
போலவும் - நமது முலையிடமாய சுணங்கு அணிந்த பரப்பில் 
கடக்கும் முத்துமாலை போலவும், சிலம்பு நீடு சோலை தர் தூங்கு 
நளிர்ப்பின் இலங்கு வெள் அருவி போலவும் - மலையினிடத்து நீண்ட 
சோலையில் துளிகள் சிதறும் குளிர்ச்சியினையுடைய விளங்கும் 
வெள்ளிய அருவி போலவுல், தங்கள் ௮ம் கதிர் நிலம் கொண்டன - 
திங்களின் ௮ழகய கதிர்கள் மலையிடத்தே பரவின?) 

எவன் கொல் - காம் செய்வது என்னையோ, 

(முடிபு) தோழி, வாழி/ யாறு நிறைந்தன. வயப் பிணவு கடி கொள ஆறு 

வழங்கரச், ஆயிடை வென் வேல் ஏந்தி நசைதர வத்த நன்னராளன் வறுவியன் 

பெயசின், இப்பொழுதும் யசன் வசழலன். இங்கள் அம் கிச் திலம் கொண்டன. 
எவன்கொல் 2 

. (வி-ரை,) பாம்புடை விடர பனிநீர் என்றது நீரினது தீமை 
யையும், இட்டுத் துறை என்றது, துறையினது இமையையும், யாறு 
நிறைந்தன என்றது யாற்றினது தீமையையும் உணர்த்தியவாரும். 
கடி கொள என்றதனை, கடி கொளாகின்றன என விரித்து, யாறு 
நிறைந்தன, வயப் பிணவு கடிகொளா நின்றன7? ஆகலின் ஆறு 
வழங்கார் என உரைக்க. இங்களங் கதிர் நிலங் கொண்டன என்ற 
மையான், நிலவு வெளிப்பாடு இரவுக் குறிக் கூட்டத்திற்கு இடை 
யீடாதல் பெற்றாம். வறுவியன் பெயரின் என்பதற்கு ஏதுக் கூறு 
வாள் திங்களங் கதிர் நிலங் கொண்டன என்றுள். எல்லா வகை 
யானும் ஈன்மை யுடையானாகிய தலைவன்; ஈம்மேலுள்ள அன்பின் 
மிகுதியால்,வழியருமை கோக்காது இரவுக்குறிக்கண் வந்தானாகலின்; 
அவன் கூட்டம் பெறாது பெயரின் யான் உயிர் வாழ்தற்கு ஒருப் 
படேன். ஆயின், நிலவு வெளிப்பாட்டினால் கூட்டமும் இயைவ 
தன்று, இதற்கு கான் என்ன செய்வேன் என்பாள் போன்று, 
தலைவன் விரைவில் வரைந்து கொள்ள வேண்டுமெனத் தோசழி 

சிழைப்புறமாக உணர்த்தினு ளென்க, வாழலன் - அன் விகுதி 
தன்மைக்கண் வந்தது. 

  

363. பாலை 

[மீரிவிடை வேறுபட்ட தலைமகட்குத் தோழி சொல்லியது.] 

நிசைசெலல் இவுளி விரைவுடன் கடைஇ 
அகலிரு விசும்பிற் பகல்செலச் சென்று 
மழுகுசுடர் மண்டிலம் மாமலை மறைய 

பொழுதுகழி மலரிற் புனையிழை சாஅய் 

௫ அணையணைந் தினையை யாகல் கணையரைப் 
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புல்லிலை நெல்லிப் புகரில் பசுங்காய் 
கல்லதர் மருங்கிற் கடுவளி யுதிர்ப்பப் 

பொலளஞ்செய் காசிற் பொற்பத் தாஅம் 

அத்தம் நண்ணி அதர்பரர்த் இருந்த 
௧௦ கொலைவெங் கொள்கைக் கொடுந்தொழின் மறவர் 

ஆறுசென் மாக்கள் அருநிறத் தெறிந்த 
எஃகுறு விழுப்புண் கூர்ந்தோர் "எய்திய 
வளைவாய்ப் பருந்தின் வள்ளுகர்ச் சேவல் 
கிளைதரு *தெள்விளி கெழுமுடைப் பயிரும் 

௧௫ இன்னா வெஞ்சுரம் இறந்தோர் முன்னிய 

செய்வினை வலத்த ராக இவணயந்து 
எய்தவந் தனரே தோழி மையெழில் 
துணையேர் எதிர்மலர் உண்கண் 

பிணையேர் தோக்கம் பெருங்கவின் கொளவே. 

மதுரைப் போன்சேய் கோல்லன் வேண்ணாகனார். 

[சொ-ள்.) ௧௭. தோழி--, 

௫--௧௫, கணை அரை புல் இலை கெல்லி புகர் இல் பசு காய் - 
திரண்ட அரையினையும் சிறிய இலையினையும் உடைய நெல்லியின் 
வடுவற்ற பிய காய்கள், கல் அதர் மருங்கின் கடு வளி உதிர்ப்ப - 
கற்களையுடைய கெறிகளிடத்தே கடிய காற்று உதரத்தலின்; 
பொலன் செய் காசில் பொற்பத் தாஅம் - - பொன்னாற் செய்த காசு 
போல் அழகுபெறப் பரவிக்டெக்கும், அத்தம் நண்ணி அதர்பார்த் 
திருந்த - காட்டினை அடைந்து அங்கு வழிவருவாரைப்பார்த்துக் 
கொண்டிருந்த) கொலை வெம் சொள்கை கொடு தொழில் மறவர் - 
கொலையை விரும்பும் கோட்பாட்டினையும் கொடிய தொழிலையு 
மூடைய மறவர், ஆறு செல் மாக்கள் அரு நிறத்து எறிந்த - வழிச் 
செல்லும் மக்களது அரிய மார்பிலே எறிந்த, எஃகு உறு விழு புண் 
கூர்ந்தோர் எய்திய - வேலாலுற்ற சிறந்த புண்ணை மிகக் கொண்டு 
பட்டோரை அடைந்த, வளை வாய் வள் உ௰ர் பருந்தின் சேவல் - 
வளைந்த வாயினையும் கூரிய நகத்தினையும் உடைய பருந்தின் சேவல், 
கெழு முடை - ஆண்டுப் பொருந்திய ஊன் உண்ணற்கு, Gir 5G 
தெள் விளி பயிரும்- தன் © don ud amr 3 தருகற்கும் தெளிந்த குரலால் 
அழைக்கும், இன்னா வெம் சுரம் இறக்தோர் - இன்னாமையைத் தரும் 
கொடிய சுரத்தைக் கடந்து சென்ற நம் தலைவர், 

க௫--௯. முன்னிய செய்வினை வலத்தர் ஆூ- தாம் கருதிச் 
சென்ற பொருளீட்டும் தொழிலில் வெற்றியுடையர் ஆ௫, மை எழில் 
துணை ஏர் எதிர் மலர் உண்கண் பிணை ஏர் கோக்கம்- கரிய அழகிய 
இணை யொத்த எதிர் எதிர் பொருந்திய மலர்களைப் போன்ற மை 
யுண்ட கண்களின் பெண்மானை யொத்த நின் பார்வை, பெரு கவின் 

(பாடம்) 1, எய்தி. 2. வெள்விளி கெடுமுடை,
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கொள - மிக்க அழகினையுற, இவண் நயந்து எய்த வந்தனர் - நம்மை 
விரும்பி இங்கே வந்து சேர்ந்தனர்; ஆதலின், 
௧-௯. நிரை செலல் இவுளி விரைவுடன் கடைஇ - வரிசை 

யாகச் செல்லும் குரைகளை விரைவாகச் செலுத்தி, அகல் இரு 
விசும்பில் பகல் செல சென்று - அகன்ற பெரிய வானில் பகற் 
பொழுது கழியச் சென்று, மழுகு சுடர் மண்டிலம் மா மலை மறைய. 
மழுங்கிய ஓளியினையுடைய ஞாயிறு பெரிய மலையில் மறைந்திட, 
௪.ட. புனை இழை - அழயெ அணியுடையாளே, பொழுது கழி 

மலரில் சாஅய் - பகற்பொழுது கழியவே குவியும் மலர் மூபால 
வாடி, அணை அணைந்து - பள்ளியை அடைந்து, இனையை ஆகல் - 
இத்தன்மை யுடையை ஆகாதேகொள், 

(முடிபு) தோழி! இன்னா வெஞ்சுரம் இறந்தோர் முன்னிய செய்விக 
வலத்தரசகி, நின் பிணையேர் நோக்கம் கவின் கொள இவண் எய்த வந்தனர். 
மண்டிலம் மாமலை மறைய, மலரிற்சாஅய் அணை அணைத்து இளையைஆகல். 

(வி- ரை.) பருதியின் தேரிற் பூட்டிய குதிரைகள் ஏழு என்ப 
ஆகலின், நிரை செலல் இவுளி என்றார். மண்டிலம் கடைஇவிசும்பிற் 
சென்று மலை மறைய என்க. இனையை ஆகல் - இங்ஙனம் வருந்தாதே 
என்றபடி, விழுப்புண் கூர்ந்தோர் - விழுப்புண் பட்டு இறந்தோரை 
என்க. எய்த வந்தனர் - ௮ணுக வந்தனர் என்றுமாம். 

  

364. முல்லை 
[பருவப் கண்டழிந்த தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லியது,] 

மாதிரம் புதையப் பாஅய்க் கால்வீழ்த் து 
ஏறுடைப் பெருமழை பொழிந்தென அவருறு 
ஆடுகளப் பறையின் வரிநுணல் கறங்க 
ஆய்பொன் அவிரிழை தரக்க யன்ன 

௫ நீடிணர்க் கொன்றை '"கவின்பெறக் காடுடன் 
சுடர்பூரை தோன்றிப் புதறலைக் கொளாஅ௮ 
முல்லை இல்லமொடு மலக் கல்ல 
பகுவாய்ப் பைஞ்சுனை மாவுண மலிீரக் 
கார்தொடங் கின்றே காலை காதலர் 

௪௦ வெஞ்சின வேந்தன் வியன்பெரும் பாசறை 

வென்றி வேட்கையொடு நம்மும் உள்ளார் 
யோதுசெய் வாங்கொல் தோழி நோதகக் 
கொலைகுறித் தன்ன மாலை 
துளைதரு போழ்தின் நீந்தலோ அரிதே. 

மதுரை மருதங்கிழார் மகனார் பேருங்கண்ணனார். 
  

(பாடம்) 3. கவின் பெறக் காட்ட, 8, யாது செய்வர் கொல்,
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(சொ-ள்.) ௧௨. தோழி / ௧-௯. மாதிரம் புதைய பாஅய் கால் 

வீழ்த்து - இசை யெல்லாம் மறையப் பரவிக் கால் இறங்), ஏறு 
உடை பெரு மழை பொழிந்தென - இடியேற்றினையுடைய பெரிய 

மழை சொரிந்ததாக, அவல் தோறு ஆடு கள பழையின் வரி நுணல் 

கறங்க - பள்ளங்க டோறும் ஆடும் களத்தே ஒலிக்கும் பறை போல 

வரிகளையுடைய தேரை ஒலிக்க, ஆய் பொன் அவிர் இழை தூக்கி 

அன்ன - சிறந்த பொன்னாலாய விளங்கும் அணிகளைத் தொங்கவிட் 

டாற்போன்ற, நீடு இணர் கொன்றை கவின் பெற - நீண்ட பூங் 

கொத்துக்களை யுடைய கொன்றை அழகு பெற, காடு உடன் - காடு 

மூழுவதும், சுடர் புரை தோன்றி புதல் தலை கொளாஅ௮ - தோன்றிச் 

செடி விளக்குப் போன்ற பூக்களைத் தன்னிடத்தே கொள்ள, முல்லை 

இல்லமொடு மலர - முல்லைப் பூக்களும் தே.ற்றாவின் பூக்களும் மலர 

வும், கல்ல பகு வாய் பை சுனை மா உண மலீிர- மலையிடத் 

தனவாகய அகன்ற வாயினையுடைய அழகய சுனைகள் விலங்கு 

கள் நீர் உண்ணுமாறு நீர் நிறைய, காலை கார் தொடங்கின்று- 

(இங்ஙனம்), இக்காலம் கார்ப்பருவத்தைத் தொடங்கியது, 

௯.௧௪. காதலர் வெம் சன வேந்தன் வியன் பெரும் பாசறை - 

நம் காதலரோ கொடிய சினத்தினையுடைய அரசனது மிகப் பெரிய 

பாசறைக்கண்ணே, வென்றி வேட்கையொடு கம்மும் உள்ளாச் - 

பகைவரை வென்றி கொள்ளும் விருப்பத்தால் ஈம்மை நினைத்தலும் 

செய்திலர், கோதக கொலைகுறித் தன்ன மாலை- நாம் வருந்த ஈம் 

மைக் கொல்லுதல் கருதி வருவது போன்ற மாலை, துனைதரு போழ் 

இன் நீந்தலோ அரிது - விரைந்து நம்பால் “வருங்கால் அதனைக் 

கடந்து செல்லல் அ௮ரிதாகு மன்றோ, யாது செய்வாம் -யாம் என் 

செய்வாம். ் 

(முடிபு) தோழி! காலை கார் தெரடங்கின்று, காதலர் வேந்தன் பாசறை 

வென்றி வேட்கையொடு தம்மும் உள்ளார். மாலை துளைதரு போழ்தின், தீந்தலோ 

அரிது, யாது செய்வசம். 

(வி-ரை.) தேரை யொலிக்கு வாச்சிய ஒலி ஒப்பாதல், 14 நெடுநீ 
ரவல பகுவாய்த் தேரை, சிறுபல் லியத்தின் நெடுகெறிக் கறங்க” 
தரை யொலியின் மானச் 6ர்அமைத்துச், சில்லரி கறங்கும் சிறு 

பல் லீயத்தொடு' என முன்னரும் கூறப்பெற்றுள்ளன,. காடுடன், 
என்பதனை இடைஙிலை விளக்காகசீ£கொண்டு, கவின் பெற, தலைக் 
கொள்ள, மலர என்பவற்றோடுங் கூட்டுக. சுடர் புரை பூ என 

விரித்துத் தலைக் கொளாஅ௮ என்பதனைத் தலைக்கொள்ள எனத் 
திரிக்க, காலை என்பது- காலம் என்னும் பொருட்டாதலை, 3 கழகத் 
துக் காலை புன் ? என்பதனாலும், காதலரைப் பிரிந்தார்க்கு மாலை 
கொல்வது போல் வரும் என்பதனை, *காதலர் இல்வழி மாலை 
கொலைக்களத்து, ஏதிலர் போல வரும்' என்பதனாலும் அறிக. 

  

  

3. அகம். ௧௫௪, 4. அகம், ௩0௦௧. 9, குறள்,௬௩௭. 4. குறள்), ௧௨௨௪,
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365. பாலை 
[தலைமகன் இடைச்சுரத்து நின்று சொல்லிய.து.] 

அகல்வாய் வானம் ஆலிருள் பரப்பப் 
பகலாற்றுப் படுத்த பையென் தோற்றமொடு 
சினவல் போகிய புன்கண் மாலை 
அத்தம் நடுகல் ஆளென உதைத்த 

௫ கான யானைக் கதுவாய் வள்ளுகர் 
இரும்பனை இதக்கையின் ஒடியும் ஆங்கண் 
கடுங்கண் ஆடவர் "ஏமுயல் இடக்கை 
வருநர் இன்மையிற் களையுநர்க் காணா 

என்றூழ் வெஞ்சுரம் தந்த நீயே 
௧௦ துயர்செய் தாற்று யாகப் பெயர்பாங்கு 

. உள்ளினை ?2வாழிய நெஞ்சே வென்வேல் 
மாவண் கழுவுள் காமூர் ஆங்கண் 
மூதநீ தந்த பொரியரை வேங்கைத் 
தண்கமழ் புதுமலர் நரறும் 

௨. கடு அஞ்சில் ஓதி ஆய்மடத் தகையே. 

ம்துரை மருதனிளகாகனார். 

(சொ-னள். ௧௧. கெஞ்சே--, வாழிய 

௧-௩. அகல் வாய் வானம் ஆல் இருள் பரப்ப- அகற்சி வாய்ந்த 
வானத்தின்கண் மிக்க இருள் பரக்க, பகல் ஆற்றுப்படுத்த - ஞாயிற் 
றைப் போக்கிய, பை என் தோற்றமொடு - பசிய தோற்றத்துடன், 
சினவல் போயே - சினத்தல் மிச்ச, புன்கண் மாலை - துன்பத்தைச் 
செய்யும் மாலைக் காலத்தே, 

௪-௯. அதீதம் நடு கல் ஆள் என உதைத்த- காட்டு நெறியி 
ள்ள நடுகல்லை அள் என நினைத்து உதைத்த, கான யானை - காட்டு 
யானையின், கதுவாய் வள் உ௰ர் - சிதைவுற்ற வளவிய ஈகம், இரு 
பனை இதக்கையின் ஓடியும் ஆங்கண் - பெரிய பனை நுங்கன் தோடு 
போல ஓஒடிந்திடும் அவ்விடத்தே, கடுங்கண் ஆடவர் ஏ முயல் 
கிடக்கை - வன்கண்மையுடைய ஆறலைப்போர் அம்பு எய்யும் முயற்சி 
யொடு பதுங்கி யிருத்தற்கண், வருகர் இன்மையின் களையுகர் காணா. 
வழிவருவார் இல்லாமையால் தம் வறுமை களைவோரைக் காண 
லாகாத இடமாய, என்றூழ் வெம் சுரம் தந் நீ- வெப்பம் 
மிக்க கொடிய சுர நெறியில் என்னை அழைத்து வந்த ந, 

௧௦--௫, துயர் செய்து ஆற்றாய் ஆக எனக்குத் துயரினைச் 
செய்து நீயும் ஆற்றாயாக, பெயர்பு - மீண்டு, வென்வேல் மா வண் 
கழுவுள் - வென்றி வேலினையும் சிறந்த வண்மையினையுமுடைய 
கழுவுள் என்பானது, காழூர் ஆங்கண் - காமூராகிய அவ்விடத்து, 
  

(பாடம்) 4, ஏவியல் டக்கை, 2, வாழியெனெஞ்சே. 8. காழுூர்,
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பூதம் தர்த பொரி அரை வேங்கை- பூதத்தால் தரப்பட்ட பொரிந்த 
அடிமரத்தினைபுடைய வேங்கையின், தண் கமழ் புது மலர் காறும் - 
தண்ணிதாகி மணக்கும் புது மலர் போல நாறும், அம் சில் ஓதி-அழூய 
சிலவாகிய கூந்தலையுடைய நம் தலைவியின், ஆய் மடத் தகை - அழூய 
மடப்பமாயெ குணத்தினை, உள்ளினை - நினைப்பாய் ஆயினை. 

(முடிபு) நெஞ்சே 1! புன்கண்மாலை வெஞ்சுரம் தத்த நீ, துயர்செய்து ஆற்றா 
யரகி, பெயர்பு, அஞ்சில் ஓதியின் ஆய்மடத்தகையினை உள்ளிகை , 

(வி- ரை.) ஆல் இருள் - நிறைந்த இருள், ஆலுதல் - நிறைதல், 
மால் எனப் பிரித்தலுமாம். பை என் தோற்றம் - பசந்த தோற்றம். 
போகிய - மிக்க, மாலையில் வெஞ் சுரம் தந்த என்க, இனி, மாலையில் 
ஈடுகல் ஆள் என உதைத்த எனவும், மாலையில் துயர் செய்து ஆற்றா 
யாக என்றும் முடித்தலுமாம். கதுவாய்- சிதைவு, உதைத்தலால் 
சிதைவுற்ற ௪.6ர் என்க. இதக்கை-பனை நுங்கள் தோடு. வருகர் 
இன்மையின் என்றது, காட்டின் கொடுமையால் வருவார் இல்லா 
மையால் என்க. சுரத்தின் கொடுமை கருதாது என்னை அழைத்து 
வந்த நீயே, இடைச் சுரத்தில், மீண்டு நின்று, தலைவியின் நலத்தினை 
உள்ளி மீளுடன்றனை; நின் அறிவு இருந்தவாறு என்னையோ எனத் 
தலைவன் நெஞ்சினை கோக்கக் சழறினான் என்க. ் 

366. மருதம் 
[பரத்தையிற் பிரிந்துவந்த தலைமகன் வாயில் வேண்டியவிடத்துத் 

தோழி சொல்லியது.] 

தாழ்சினை மருதம் தகைபெறக் கவினிய 
தீர்சூழ் வியன்களம் பொலியப் போர்பழித்துக் 
கள்ளார் களமர் பகடு த௲ மாற்றிக் 
கடுங்காற் றெறியப் போகிய துரும்புடன் 

௫ காயற் சிறுதடி கண்கெடப் பாய்தலின் 
இருநீர்ப் பரப்பிற் பனித்துறைப் பரதவர் 
தீம்பொழி வெள்ளுப்புச் சிதைதவிற் சினை இக் 
கழணி உழவரொடு மாறெதிர்ந்து மயங்கி 
இருஞ்சேற் றள்ளல் எறிசெருக் கண்டு 

௧௦ நரைமூ தாளர் கைபிணி விடுத்து 
தனைமுதிர் தேறல் நுளையர்க் கீயும் 
பொலம்பூண் எவ்வி கீழல் அன்ன 
தலம்பெறு பணைத்தோள் நன்னுதல் அரிவையொடு 
மணங்கமழ் தண்பொழில் ௮ல்இ நெருநதை 

க௫ நீதற் பிழைத்தமை அறிந்து 
கலுழ்தந்த கண்ணளெம் அணங்கன் னாளே. 

. குடவாயிற் கீரத்தனார். 
(பாடம்) 1. தலைமாற்றி, 2, நீணீர்ப் பரப்பிற்,
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(சொ-ள்.) தலைவ/ ௧-௫, தாழ் னை மருதம் தகை பெறக் 
கவினிய - தாழ்ந்த எளைகளையுடைய மருத மரம் சிறக்க அழகு பெற் 
திருக்கும், நீர் கூழ் வியன் களம் பொலிய போர்பு அழித்து - நீர் 
சூழ்ந்த அகன்ற களம் பொலிவுறப் போரினைப் பிரித்துக் கடா 
விட்டு, கள் ஆர் களமர் - பின் கள்ளுண்டு வந்த உழவர், பகடு தளை 
மாற்றி - அக் கடாக்களைக் கட்டவிழ்த்துவிடுத்து, கடு காற்று எறிய- 
கடிய காற்றில் நெல்லினைத்தூற்ற, போய துரும்பு உடன் - பறந்து 
போன துரும்புகள் முழுவதும், காயல் ஈறு தடி கண் கெட பாய்த 

லின் - உப்பளத்தி லுள்ள fou பாத்திகளில் இடமில்லாத எங்கும் 
வீழ்ந்து பரத்தவின், 
௭-௯. இரு நீர் பரப்பின் பனி துறை பரதவர் - பெரிய கடற் 

பரப்பில் குளிர்ந்த துறைக்கண் ஹூள்ள நுளையர்கள், தீம் பொழி 
வெள் உப்பு சதைதலின் - இனிமை மிக்க வெள்ளுப்பு கெட்டமை 
யின், சனை இ- சினந்து, கழனி உழவரொடு மாறு எதிர்ந்து - வயல் 
உழவரொடு மாறுபட்டு எதிர்த்து, மயங்க இரு சேற்று அள்ளல் 
எறிசெரு கண்டு - கைகலந்து மிக்க சேற்றுக் குழம்பினை எறிந்து 
செய்யும் போரினைக் கண்டு, 

௧௦--௧. நரை மூதாளர் கை பிணி விடுத்து- நரைத்த முதியோ 
ராய மருத மில மக்கள் போர் செய்யும் கைப் பிணிப்பினை விடுத்து 
விலக்க, நனை முதிர் தேறல் -மு.ழ்றிய தேனாகய கள்ளின் தெளிவை, 
நுளையர்க்கு ஈயும் - பரதவர்க்கு அளிக்கும் இடமாகிய, 
௧௨--௭, பொலம் பூண் எவ்வி நீழல் அன்ன- பொற் பூண் 

அணிந்த எவ்வி எஷன்பானது நீழல் என்னும் ஊாபோன்ற, sed 
பெறுபணை தோள் நல். நுதல் அரிவையொடு- அழகு பெற்ற மூங்கில் 
போலும் தோளும் நல்ல நெற்றியும் உடைய பரத்தையொடு, மணம் 
கமழ் தண் பொழில் அல் - மணம் காறும் குளிர்ந்த சோலையிலே 
தங்கி, நெருகை- நேற்று, நீ தன் பிழைத்தமை அறிந்து - நீ தனக் 
குத் தீங்கு செய்தமையை யுணர்ந்து, எம் அணங்கு அன்னாள் - எம் 
தெய்வம் போன்றவளாய தலைவி, கலுழ்ந்த கண்ணள் - அழுத கண் 
ணினை யுடையள் ஆயினாள். 

(மூடிபூ) தலைவ7/ நீ எவ்வி நீழல் அன்ன அரிவையொடு தெருந தண் 

பொழில் அல்கி, தற்பிழைத்தமை அறிந்து, எம் அணங்கு அன்னாள் கலுழ்ந்த , 
கண்ணள் ஆயினன்? என் செய்தனை , 

பரதவர், உழவரொடு மாறெதிச்ந்து மயங்கி, அள்ளல் எறி செருக் கண்டு, 

தசை மூதரளச், கை பிணி விடுத்து, தேறல் நுளையர்க்கு ஈயும் நீழல் என்க, 

(வி- ரை.) போர்பு- கெற்கதிரின் போர். அள்ளல் எறி செரு - 
அள்ளலினின்று தாக்கும் செரு என்றுமாம். நுளையர் பக்கல் தீங்கு 
இன்மையின், நரை மூதாளர், அவர்க்குத் தேறல் ஈல்க அமைதி 
செய்வாராயினர் என்க. ஈயும் என்னும் பெயரெச்சம் நீழல் என்னும் 
இடப்பெயர் கொண்டது. பனித்துறைப் பரதவரும் கழனி உழவரும், 
இங்ஙனம் செருச்செய்தற் இடமாகிய நீழல் என்றமையால், அவ்வூர் 
நெய்தலும் மருதமும் மயங்கெதாதல் பெற்றும். 11 யாழிசை மறுன் 
  

1. அகம். ௨௬௬. 

e
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நீடூர் இழவோன், வாய்வாள் எவ்வி' என முற் போர்தமையின், 

நீழல் என்பது நீடல் என்பதன் இரிபாதலுங் கூடும். கண்ணள் - 

கண்ணள் ஆயினள் என ஆக்கச் சொல் விரித்து உரைக்க, 

  

362. பாலை 

[பிரிவிடை வேறுபட்ட தலைமகள் வற்பு.நுக்கும் தோழிக்குச் சொல்லி 

யது.] த 

இலங்குசுடர் மண்டிலம் புலந்தலை பெயர்ந்து 

பல்கதிர் மழுகய கல்சேர் அமையத்து 

அலந்தலை மூதேறு ஆண்குரல் விளிப்ப 

மனைவளர் நொச்சி மாசேர்பு வதிய 

௫ !முனையுழை யிருந்த அங்குடிச் சீறூர்க் . 
கருங்கால் வேங்கைச் செஞ்சுவல் வரகின் 

மிகுபதம் நிறைந்த தொகுகூட் டொருசிறைக் 

குவியடி. வெருகின் பைங்கண் ஏற்றை 
ஊனசைப் ”பிணவின் உயங்குபசி களைஇயர் 

௧௦ தளிர்புரை கொடிற்றிற் செறிமயிர் எருத்திற் 

கதிர்த்த சென்னிக் கவிர்ப்பூ அன்ன 
நெற்றிச் சேவல் அற்றம் பார்க்கும் 
புல்லென் மாலையும் இணிதுமன் றம்ம _ 
நல்லக வனமுலை அடையப் புல்லுதொறு 

கட உயிர்குழைப் பன்ன சாயற்் ' 

செய்தீர் இன்றுணைப் புணர்ந்திசி னோர்க்கே. 

பாணர், 

(செச-ள்.) தோழி, ௧௪--௭. நல் அகம் வன முலை அடைய 
புல்லுதொறு - நல்ல மார்பகத்தே யுள்ள அழகிய முலையினைப் 
பொருந்தப் புல்லுந்தொறும், உயிர் குழைப்பு அன்ன - உயிர் குழை 
வது போலும், சாயல் - மென்மை வாய்ந்த, செயிர்தீர் இன் துணை - 
குற்றமற்ற இனிய துணைவரை, புணர்ச்திரினோர்க்கு - கூடியிருப்பவர் 
கட்கு, 

க--௧௩. இலங்கு சுடர் மண்டிலம் - விளங்கும் ஒளி வாய்ந்த 
ஞாயிறு, புலம் தலை பெயர்ந்து - வானிடத்தினின்றும் நீங், பல் 
கதிர் மழுகிய கல் சேர் அமையத்து - தனது பலவாகிய கதிர்களும் 
வெம்மை குறையப் பெற்ற மேற்கு மலையினை அடையும் போழ்தில், 
அலந்தலைமுது ஏறு - கலக்கமுற்ற முதிய ஏறு, ஆண்குரல் விளிப்ப - 

தனது ஆண் குரல் தோன்ற அழைத்திட, மனை வளர் நொச்சி மா 
சேர்பு வதிய - மனையைச் சூழ்ந்து வளரும் கொச்சியின்கண். மான் 
கள் சேர்ந்து தங்கியிருக்க, முனை உழை இருந்த அம் குடி று ஊர் - 

(பாடம்.) 7. முழையுழை, 8, பிணவினுணங்கு ப9.
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காட்டரண்களின் பக்கத்தேயிருந்த அழயெகுடியிருப்புக்களையுடைய 
சிற்றாரின்கண்ணே, கரு கால் வேங்கை செஞ் சுவல் வரன் - கரிய 

அடியினையுடைய வேங்கைமரம் சூழ்ந்த சிவந்த மேட்டு நிலத்தே 
விளைந்த வரகாகய, மிகு பதம் நிறைந்த தொகு கூட்டு ஒரு சிறை - 
Was தானியம் நிறைந்த தொகுதியாகவுள்ள கூட்டின் ஒரு பக் 
கத்தே; குவி அடி பைங் கண் வெருன் ஏற்மை- குவிந்த அடியினை 
யும் பசிய கண்ணினையு முடைய காட்டுப் பூனையின் ஆண், ஊன் 
நசை பிணவின் உயங்கு பசி களை இயர் - ஊனை விரும்பியுள்ள பெண் 
பூனையின் வருத்தும் பசியினை நீக்குமாறு, தளிர்புரை கொடி.ற்றின் - 
தளிரையொத்த கன்னத்திசையும், செறி மயிர் எருத்தின்- நெருங்கிய 
மயிரினையுடைய கழுத்தினையும், கதிர்த்த சென்னி - நிமிர்த்த தலை 
யின்கண், கவிர் பூ அன்ன நெற்றி - முருக்கம் பூவினை யொத்த சுட்டி 
னையு முடைய, சேவல் அற்றம் பார்க்கும்- கோழிச் சேவலைப் 
பற்றும் அமையத்தினைப் பார்த்திருக்கும், புல் என் மாலையும் - 
பொலிவற்ற இம் மாலைப் போதும், மன்ற இனிது- உறுதியாக 
இனிதாகும். 

(முடிபு) தோழி? இன் துணைப் புணர்ந் தஇிரினோர்க்குப் புன்லென் மாவையும் 

மன்ற இனிது, 
(வி - ரை.) மண்டிலம் பெயர்ந்து கல் சேர் அமையம் எனவும், 

பல் கதிர் மமுகிய அமையம் எனவும் தனித்தனி கூட்டுக, அலந்தலை - 
கலக்கம்; முதுமையாலாயது; வேட்டுவராற் பெண்மானுக்குத் Bu 
குண்டாகுமோ என்ற கலக்கமுமாம் ) அலந்ததலை என்பதன் விகாரமு 
மாம். ஏறு விளித்தலால் மா சேர்பு வதிய என்க, விளிப்ப என்னும் 
எச்சம் காரணப் பொருட்டாயது. கொச்சி மா சேர்பு வதிய, வெரு 
இன் ஏற்றை சேவல் அற்றம் பார்க்கும் புல்லென் மாலை என்க, 
வெருகு மாலைப் பொழுதில் கோழியைப் பற்றி யுண்ணும் இயல்பி 
னது என்பது, 1/கோழிக் குறுங்காற் பேடை, வேலி வெருகனம் 
மாலை யூற்றென, புகுமிட னறியாது தொகுபுடன் கு£ீஇப், பைதற் 
பிள்ளைக் இளைபயிர்ர் தாஅங்கு ' என்றதனாலும் அறியப்படும். மாலை 
யும், என்ற உம்மை இழிவு சிறப்பு. மன்ற என்பதன் ஈறு தொக்கது. 
புணர்ந்திசினோர்க்கு மாலையும் இனிது என்றதனால், தலைவனைப் 
பிரிந்துள்ள யான், இத்தகைய மாலைப் பொழுதில் எங்ஙனம் ஆற்றி 
யிருப்பேன் என, வற்புறுக்கும் தோழிக்குத் தலைமகள் ahr Peg 
கூறினாள் என்க. 

  

368. குறிஞ்சி 
[பகலே சிறைப்புறமாகத் தலைமகட்குச் சொல்லுவாளாய்த் தோழி 

சொல்லியது.] 

தொடுதோற் கானவன் சூடுறு வியன்புனம் 
கரிபுறங் கழீஇய பெரும்பாட் டீரத்துத் 
தோடுவளர் பைந்தினை நீடுகுரல் காக்கும் 

3. குறுர், ௧௩௬.
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ஒண்டொடி மகளிர்க்கு ஊசல் ஆக 

௫ ஆடுசினை யொழித்த 'கோடிணர் கஞலிய 

குறும்பொறை அயலது நெடுந்தாள் வேங்கை 

மடமயிற் குடுமியிற் ரரோன்றும் நாடன் 

உயர்வரை மருங்கிற் காந்நளஞ் சோலைக் 

குரங்கறி வாரா மரம்பயில் இறும்பிற் 

௧௦ கடிசுனைத் தெளிந்த மணிமருள் தீநீர் 

பிடிபுணர் களிற்றின் எம்மொ டாடிப் 

பன்னாள் உம்பர்ப் பெயர்ந்து “ஏின்னாள் 
கழியா மையே வழிவழிப் பெருகி 
அம்பணை விளைந்த தேக்கட் டேறல் 

௧௫ வண்டுபடு கண்ணியர் மகிழும் சீறூர் 

எவன்கெரல் வாழி தோழி கொங்கர் 
மணியரை யாத்து மறுகின் ஆடும் 
உள்ளி விழவின் அன்ன : 
அலரா கின்றது பலர்வாய்ப் பட்டே. 

மதுரை மருதனிளநாகனார், , 

(சொ-ள்.) ௧௭ - தோழி, வாழி--, 

௧-௪. தொடுதோல் கரனவன் சூடு உறு வியன் புனம் - காலிலே 

செருப்பினை அணிந்த வேடன் சுட்டெரித்த ,அகன்.ற கொல்லையில், 

கரி புறம் கழீஇய பெரும்பாட்டு ஈரத்.து-கரிந்த இடங்களைக் கழுவிச் 

சென்ற மிக்க பெயலாய மழை சரத்தில், தோடு வளர் பைக் தினை 
நீடு குரல் காக்கும்- இதழ்கள் வளர்ந்த பசிய தினையின் நீண்ட. 

கதிர்களைக் காத்திருக்கும், ஒள் தொடி மகளிர்க்கு ஊசல் ஆக ஆடு 
சினை ஒழித்த - ஓளி பொருந்திய வளையலை அணிந்த மகளிர் தமக்கு 

ஊசல் ஆகக் கொண்டு ஆடும் ககொகளைப் போக்கிய, கோடு இணர் 
கஞலிய-கொம்பிலே பூங்கொத்துக்கள் நெருங்கெ, குறும் பொறை : 

அயலது- குன்றின் பக்கத்திலுள்ளதாகிய, நெடு தாள் வேங்கை- ் 

நீண்ட அடியினையுடைய வேங்கைமரம், மட மயில் குடுமியில் 
தோன்றும் நாடன் - இளைய மயிலின் உச்சியிலுள்ள குடுமி போலத் 
தோன்றும் மலை நாட்டையுடைய நம் தலைவன், 

௮௮௧௩. உயர் வரை மருங்கில் காந்தள் ௮ம் சோலை - உயர்ந்த 
மலைப் பக்கத்தேயுள்ள காந்தகாயுடைய அழகிய சோலையாயெ, 

குரங்கு அறி வாரா மரம் பயில் இறும்பில் - குரங்குகளும் ஏறி அறிதல் 
இல்லாத நீண்ட மரங்கள் செறிந்த காட்டில், கடி. சுனை தெளிந்த 
மணி மருள் தீம் நீர் - விளக்கம் பொருந்திய சுனையில் உள்ள 
தெளிந்த பளிங்கனை யொத்த இனிய நீரில், பிடி புணர் களிற்றின் 
எம்மொடு பல்நாள் ஆடி - பிடியுடன் கூடிய களிறு போல நம்முடன் 
பல நாளும் ஆடி, உம்பர் பெயர்ந்து - நம்மைப் பிரிந்து வேறிடம் 

(பாடம்) 1. கோடிணர் கஞலிக், 2, பலராள். 8, சிலராள்.
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சென்று, சின்னாள் கழியாமையே - சில நாள் கழிதற்கு முன்பே, 
வழிவழி பெருக- அற் நிகழ்ச்சி முறைமுறையாகப் பெருக, 

௧௪--௫. அம் பணை விளைந்த தேன் கள் தேறல் - அழகியமூங்கிற் 
குழாயில் முற்றிய தேனாயெ கள்ளின் தெளிவை, வண்டு படு கண்ணி 
யர் மகமும் எ.நூர் - வண்டு மொய்க்கும் கண்ணியை யுடையாராய் 
உண்டு மகிழும் சிற்நூரின்கண்ணே, 

௧௭--௯, பலர் வாய் பட்டு- பலர் வாயிலும் பேசப்பட்டு, 

கொங்கர் மணி அரை யாத்து மறுகின் ஆடும் - கொங்கு நாட்டினர் 

மணியினை இடையிற் கட்மீக்கொண்டு செருவில் ஆடும், உள்ளி விழ 

வின் அன்ன - உள்ளி விழவின் ஆரவாரம் போன். ற, அலர் ஆன் றது - 
அல்ராகா நின்றது? எவன்கொல்- இஃதென்னையோ/ 

(மூடி) தோழி, வாழி! வேங்கை மடமயிற் குடுமியிற் 'ரோன்றும் தாடன், 

சனைத் தீ நீர் பன்னாள் எம்மொடாடி, பெயர்ந்து சின்னாள் கழியாமை, அதீ 

'திகழ்சசி, வழிவழிப் பெருகி, பலர் வாய்ப்பட்டு, உள்ளிவிழவின் அன்ன அலரா 

ன்றது எவன்கொல், 

(வி-ரை.) ஆடு சினை, பக்கங்களிற் படிந்த ளை யென்றும், 

கோடு, மேலே நிவந்த கொம்பென்றுங் கொள்க, பைந்தினை காக்கும் 

மகளிர்க்கு ஊசலாக ஆடு சினை யொழித்த என்றது, இனித் தாம் 

இனைப்புனம் காக்குமாறு இல்லை என்றதனைக் குறிப்பினால் உணர்த் 

தஇியபடியாம். இணர் கஞலிய வேங்கை எனவும் குறும்பொஹை 

அயலதாகய வேங்கை எனவும் தனித்தனி கூட்டுக சோலையாகிய 

இறும்பு என்க, அன்றி, சோலைக்கண்ணதாகய இறும்பு என்றலு 

மாம். குரங்கும் என்னும் உம்மை தொக்கது. அறிவாரா - அறிய 

லாகாத, அம் நிகழ்ச்சி வழிவழிப் பெருக யென வருவித்துரைக்க. 

கொங்கர் - கொங்கு காட்டினர், தலைவன் கேட்டு வரைந்து 

கொள்ள வேண்டுமென்னும் கருத்தால் அலராகன்றது எவன்கொல் 

எனத் தோழி தலைமகட்குச் சொல்லுவாள்போற் கூறினாள் என்க. 

  

3609. பாலை 

(மகட் போக்கிய செவிலி சொல்லியது.] 

கண்டிசன் மகளே கெழீஇ இயைவெளை 

ஒண்டொடி செறித்த முன்கை ஊழ்கொள்பு 

மங்கையர் பலபா ராட்டச் செந்தார்க் 

இள்ளையுந் தீம்பால் உண்ணா மயிலியற் 

டூ சேயிழை மகளிர் ஆயமும் அயரா 

தழியும் மலர்பல அணியா கேழ்கொள 

கோழ்புனைந் தியற். றிய வனப்பமை தோன்சுவர்ப் 

பாவையும் பலியெனப் பெறு௮ தநோய்பொர 

(பாடு) 1. மகளை கேழியலேனை. 3. காழ் புணர்ந்தியற்றிய,
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இவைகண் டினைவதன் தலையும் நினைவிலேன் 

௧௦ கொடியோள் முன்னிய துணரேன் தொடியோய் 

இன்றுநின் ஒலிகுரல் மண்ணல் என்றதற்கு 
எற்புலந் தழிந்தன ளரகத் தற்.றகக் 
கடலந் தானைக் கைவண் சோழர் 
கெடலரு நல்விசை உறந்தை யன்ன 

௧௫ நிதியுடை நன்னகர்ப் புதுவது புனைந்து 
தமர்மணன் அயரவும் ஒல்லாள் கவர்முதல் 
ஓமை நீடிய உலவை நீளிடை © 
மணியணி பலகை மாக்காழ் நெடுவேல் 
துணிவுடை உள்ளமொடு துதைந்த முன்பின் 

௨௦ அறியாத் தேஎத்து அருஞ்சுரம் மடுத்த 

சிறியோற் கொத்தவென் பெருமடத் தகுவி 
சிறப்புஞ் சீரும் இன்றிச் சீறூர் 
நல்கூர் பெண்டின் புல்வேய் குரம்பை 

ஓரா யாத்த ஒருதாண் முன்றில் 
உடு ஏதில் வறுமனைச் சிலம்புடன் கழீஇ 

மேயினள் கொல்லென நோவல் யானே. 
நக்கீரர், 

(Qer -~ or.) «&. மகளே--, கெழீஇ இயைவெனை - அவளுடன் 

பொருந்து இயைந்திருந்தேனுடைய நிலையினை, கண்டிசன் - காண் 
பாயாக) . 

௨--௮. ஓள் தொடி செறித்த முன் கை ஊழ் கொள்பு- ஒளி 

பொருந்திய வகாயலைச் செறித்த முன் கையில் மூறையாமீன 

கொண்டு, மங்கையர் பல பாராட்ட - சூழ மின்ற மங்கையர் பலவா 

ரகப் பாராட்ட, செந்தார்க் இள்ளையும் -சவந்த இரேகையினை 
யுடைய கிளிகளும், தீம்பால் உண்ணா - இனிய பாலை உண்டின்றில, 
மயில் இயல் சேய் இழை மகளிர் ஆயமும் - மயில் போலும் சாயலை 

“ யுடைய சிவந்த அணிகளை யணிந்த தோழியர் கூட்டங்களும், அயரா - 
விளையாடுகின்றில, தாழியும் மலர் பல அணியா - பூஞ்செடி யுடைய 
தாழிகளும் பல மலர்களைக் கொண்டில, கேழ் கொள காழ் புனைந்து 
இயற்றிய வனப்புஅமை நோன்சுவர் பாவையும் பலி என பெறாஅ - 
அழூய நிறம் பொருந்த முத்துவடம் முதலிய புனைந்து செய்த அழகு 
அமைகச்த வலிய சுவரின்கண் ணுள்ள பாவைகளும் பலி என எதனை 
யும் கொண்டில, 

௮-௯, இவை கண்டு நோய் பொர இனைவதன் தலையும் - 
இவைகளைக் கண்டு கோய் வருத்த வருந்துவதன் மேலும், 

௯--௧௨. நினைவிலேன் - சூழ்ச்சி யில்லேனாகுய யான்; கொடி 

யோள் முன்னியது உணரேன் - கொடியளாயெ அவள் எண்ணியதை 
உணரேனா5, தொடியோய் - தொடியணிந்த மகளே, இன்று நின் 
  

(பாடம்) 1, ஓரா வார்த்த,
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ஒலி குரல் மண்ணல் என்றதற்கு - இன்று நினது தழைத்த கூந்தலைப் 

years என்றதற்கு, என் புலந்து அழிந்தனள் ஆ - என்னை 

வெறுத்து மனம் உடைந்தவளாக), 

௧௨-௯௬. தன்தக-அவள் தன் செல்வ நிலைக்கேற்.ற பரிசு, கடல் 

தானை கை வண் சோழர் - கடல் போன்ற சேனையினையும் கைவண் 

மையையும் உடைய சோழரது, கெடல் அரும் ஈல் இசை உறந்தை 

அன்ன நீங்குதல் இல்லாத நல்ல புகழினையுடைய உறையூர் 

போன்ற, மிதி உடை நல் நகர் புதுவது புனைந்து- செல்வமுடைய 

நல்ல மனையில் புதுவதாக ஒப்பனை செய்து, தமர் மணன் அயரவும் 

ஓல்லாள் - தன் தமராவார் மணம் செய்விக்கவும் மனம் பொரும் 
தாதவளாக, 

௧௭-௨௧. கவர் முதல் ஓமை நீடிய உலவை நீள் இடை - கவர்த்த 

அடியினையுடைய ஓமை மரங்கள் உயர்ந்துள்ள காடாகிய ரீண்ட 

இடத்தில், மணி அணி பலகை- மணிகள் பதித்த பரிசையினையும், 

மா காழ் நெடு வேல் - சிறந்த காம்பினையுடைய நீண்ட வேலினையும், 

துணிவு உடை உள்ளமொடு - துணிவு தங்கிய கெஞ்சமுடன்; 

துதைந்த முன்பின் - மிக்க மெய் வலியினையும் உடைய, அறியா 

தேஎத்து ௮ரு சுரம் மடுத்த - அறியப்படாத தேயத்தின் கண் 

அரிய சுர நெறியில் கொண்டுபோய, சிறியோற்கு ஒத்த என் பெரு 

மடத் தகுவி - இளையானுக்குப் பொருந்திய பெரிய மடப்பமும் 

தீகுதியுமூுடைய என் மகள், 

௨௨-௬௭. : சிறப்பும் ரும் இன்றி- நன்கு மதிப்பும் உயரவும் 

இல்லாது, சீறூர் நல்கூர் பெண்டின் -சிறிய ஊரில் வறுமையுற்ற 

பெண்டினத, புல் வேய் குரம்பை- புல் வேய்ந்த குடிலாய, ஓர் ் 

ஆ யாத்த - ஒரு பசு கட்டியுள்ள, ஒரு தாண் முன்றில் - ஒற்றைத் 
தூண் கொண்ட முகப்பினையுடைய, ஏது இல் வறு மனை- இயை 

பில்லாத வறிய மனையில், சிலம்பு உடன் கழீஇ மேயினள் கொல் 

என - இலம்பு கழித்து அவனுடன் மணம் பொருந்தினளோ என்று, 

யான் கோவல் - யான் வருக்துவேன். 

(மூடிபு) மகளே ! கெழீஇ இயைவெனைக் sen Ger; கிள்ளையும் தீம்பால் 

உண்ணா; ஆயமும் அயரார தாழியும் மலச் பல அணியா 7 யாவையும் பலீயெனப் 

பெரு௮ 7 இவைகண்டு இனைவதன் தலையும், தநினைவிலேன் உணரேன், ஒவிகுரல் 

மண்ணல் என்றதற்கு அழிந்தனளசக, தமர் மணன் அயரவும் ஒல்லாள், அருஞ் 

arb மடுத்த சிறியோற்கு pss என் பெரு மடத் £69, Port ஏதில் வறுமளைச் 

சிலம்புடன் கழீஇ மேயினள்கொல் லென யான் C pra, 

(a9 - ரை.) மகளே என்றது தோழியை. கெழீஇ இயைவெனை - 

தலைவியுடன் கெழுதகைமை பூண்டு பொருந்தியிருந்த எனது நிலை 

யினை என்க, பாராட்ட- பாராட்டவும், கள்ளை பால் உண்ணாமை முத 

லியன தலைவியின் பிரிவால் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகள், ஓரறிவு உயிராகிய 

தாழிப் பூஞ்செடி முதல் தெய்வம் ஈறாகிய அனைத்துயிரும் தலைவியின் 

பிரிவால் வருந்தினமை உணர்த்தியவாறு காண்க. இவைகண்டு இனை 

வதன்றலையும், மேயினள் கொல்லென கோவல் எனக் கூட்டுக,
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தொடியோய் என்.றது தலைமகளைச் செவிலி விளித்தது. மண்ணல் - 

மண்ணுக என வியங்கோள். தற்.றகத் தமர் மணம் அயரவும் என்க. 

நகர்ப் புதுவது புனைந்து- மனையைப் புதுவதாக ஒப்பனை செய்து 

என்றுமாம். பலகையினையும் வேலினையும் உள்ளமொடு முன்பினை 

யும் உடைய சிறியோன் எனவும் ஒல்லாள் சிறியோற்கு ஓத்த 

எனவும் கூட்டுக. சிறப்பு - ஈன்கு மதிப்பு? €ீர் - உயர்வு, * * 9ர்மை 

சிறப்பொடு நீங்கும்' என்புழீப் பரிமேலழகர் உரைத்தவாறு 

காண்க, சிலம்புடன் கழீஇ என்பதற்குக் **கூட லன்னதன், அருங் 

கடி. வியனகர்ச் சிலம்புங் கழியாள் £ என்புழி உரைத்த விளக்கவுரை 

காண்க. 

3270. 0%ய்தல் 

(பகலே சிறைப்புறமாகத் தலைமகட்குச் சொல்லுவாளாய்த் தோழி 

சொல்லியது.] 

வளைவாய்க் கோதையர் வண்டல் தைஇ 
இளையோர் செல்ப எல்லும் எல்லின்று 
அகவிலைப் புன்னைப் புகரில் நீழுற் 

_ eGo எம்மொ டாடி இரவே 
௫ காயல் வேய்ந்த தேயா நல்லில் 

தோயொடு வைகுதி யாயின் நுந்தை 
அருங்கடி ப் படுவலும் என்றி மற்று நீ” 
செல்லல் என்றலும் ஆற்றாய் செலினே 
வாழுலென் என்றி யாயின் ஞாழல் . 

௧௦ வண்டுபடத் ததைந்த கண்ணி தெய்தல் 

தண்ணரும் யைந்தார் துயல்வர அந்திக் 
கடல்கெழு செல்வி amr per Tug 
நீயே கானல் ஒழிய யானே 
வெ.றிகொள் பாவையிற் பொலிந்தவென் அணிதுறத்து 

௧௫ ஆடுமகள் போலப் பெயர்தல் 

ஆற்தேன் தெய்ய அலர்கவிவ் ரே. 

் அம்மூவனார். 

(Qer-or.) தோழி! ௧-௨. வளை வாய் கோதையர் இளை 
யோர் - வளைவு கொண்ட மாலையை யுடைய இளமகளிர், வண்டல் 
தைஇ செல்ப- வண்டல் விளையாட்டினைச் செய்து மீண்டு செல்லா 
நிற்பர், எல்லும் எல்லின்று - பகலும் ஒளி குறைந்தது, 

௩-௭. பகலே - பகற்பொழுதில், அகல் இலை புன்னை புகர் இல் 
நீழல் - அகன்ற இலைகளையுடைய புன்னையின் புள்ளி யில்லாத 
நிழலில், எம்மொடு ஆடி - எங்களுடன் விளையாடி, இரவே - இராப் 

1, குறள், ௧௬௯௫, 2 அகம், ௩௧௫.
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பொழுதில், காயல் வேய்ந்த தேயா ௩ல் இல் - காய்ந்த புல்லால் 
வேயப் பெற்ற வளங்குன்றாத நல்ல நமது இல்லின்௧ண், நோயொடு 
வைகுதி யாயின் - வருத்தத்துடன் பொருந்தி யிருப்பா யாயின், 
நுந்தை அருங் கடி. படுவல் என்றி - உனது தந்தையின் அரிய காவழ் 
படுவேன் crerGer pax, ; 

எ--௯. மற்று நீ செல்லல் என்றலும் ஆற்றாய் - அன்றி நீ இல் 
லி.ற்குச் 'செல்க என்று நான் கூறுதலையும் பொறாயாச, செலினே 
'வாழலென் என்றி - செல்லின் உயிர் வாழேன் என்இன்றனை, ஆயின் - 
அங்ஙனமாயின், e 

௯--௬௭. ஞாழல் வண்டு பட ததைந்த கண்ணி - புலிககக் 
'கொன்றையது வண்டு மொய்க்க மலர்ந்த மலர்க் கண்ணி 
யுடன், நெய்தல் தண் அரும் பைந்தார் துயல்வர - நகெய்தலின் 
தண்ணிய அரிய பசிய மலர்மாலை அசைய, அந்தி- அந்திக்காலத்தே, 
கடல்ஃகெழு செல்வி கரை நின்றாங்கு - கடற் றெய்வம் கரையின்கண் 
நிற்பதுபோல, நீ கானல் ஓழிய- நீ இக் கடற்கரைச் சோலையில் 
தனித்து ஙிற்க, யான் -, வெறி கொள், பாவையில் பொலிந்த என் 
அணி துறந்து - வெறியாட்டீம் மேவிய மகள் போன்று பொலிவுற்ற 
எனது அழகனைத் துறந்து, ஆடு மகள் போலப் பெயர்தல் ஆற் 
ஜேன் - அவள் பின் வறிதே பெயர்தல் போல நீங்குதல் இயலாதவ 
ளாகின்றேறன், இ ஊர் அலர்க- இவ்வூர் அலர் கூறினும் கூறுக. 

(முடிபு) தோழி? புன்னை நீழல் பகல் எம்மொடாடி, இரவு நல் இல் 

தோயொடு வைகுதியாயிஷ், நுந்தை அருங்கடிப் படுவல் என்றி, மற்று, செலின் 
வாசழலென் என்றி, ஆயின் கடல்கெழு செல்வி கரை நின்றுங்கு நீ கானல் ஒழிய 
யான் என் அணி துறந்து ஆடுமகள் போலப் பெயர்தல் ஆற்றேன், இவ்வூர் . 

MOTH. ் 

(வி-ரை.) கோதையர் ஆய இளையோர் என்க. இளையோர். 
என்றது ஏனை ஆயத்தாரை, இளையோர் செல்ப, எல்லும் எல்லின்று 
என்றது நாமும் செல்லவேண்டும் என்பதற்கு ஏதுக் கூறியபடி. 
காயல் - காய்ந்த புல்) ௮ல், பெயர் விகுதி, செல்ப7/ எல்லின்று 7 
ஆகலின் பகல் எம்மொடு ஆடிய நீ இரவு நல்லில் செல்லுதல் 
வேண்டும் என்று கூறிய தோழிக்கு இரவு இல்லிற் சென்று 
கோயொடு தங்குவேன் ஆயின், என் தந்தையின் காவலிற் படுவேன் 
என்று தலைவி கூறினாள் என்சு, வைகுவேனாயின் எந்தை அருங் 
கடிப் படுவல் என்ற தலைவி கூற்றைத் தோழி கொண்டு கூறுகன்றா 
ளாகலின், அதற்கேற்ப வைகுதியாயின் எனவும், நுந்தை எனவும் 
கூறினாளென்க. படுவலும் - உம்மை அசைநிலை. செல்லல் என்றலும் 
ஆற்றாய் என்றது, செலின் வாழலென் என்பதற்கு அடையாய் 
வந்தது. தலைவனைத் தலைப்பெய்யரது செல்லின் உயிர் வாழேன் 
என்றாளாகக் கொள்க, நீயே, யானே என்பவற்று ஏகாரங்கள் : 
கட்டுரைச் சுவைபட நின்றன, பிரிறிலையுமாம். வெறிகொள்் 
பாவை - வெறியாடும் மகள். ஆடு மகள் - பெயர் மாத்திரையாய் 
நின்றது. தெய்ய- அசைச்சொல்,
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371. பாலை 

[பொருள் வயிற் பிரிந்து போகாகின்ற தலைமகன் தன் நெஞ்ூந்குச் 
சொல்லியது.] 

அவ்விளிம் பு£ரீஇய விசையமை நோன்சிலைச் 
செவ்வாய்ப் பகழிச் செயிர்நோக் காடவர் 
கணையிடக் கழிந்ததன் வீழ்துணை உள்ளிக் 
குறுநெடுந் துணைய மறிபுடை யாடப் 

ட பூன்கண கொண்ட திரீமருப் பிரலை 

மேய்பதம் மறுத்த சிறுமையொடு நோய்கூர்ந்து 
நெய்தலம் படுவிற் சின்னீர் உண்ணாது 
எஃகுறு மாந்தரின் இனைந்துகண் படுக்கும் 
பைதற வெம்பிய பாழ்சேர் அத்தம் 

௧௦ 1எமியம் நீந்தும் எம்மினும் பணிவார்ந்து . 
என்ன ஆங்கொல் தாமே தெண்ணீர் 
ஆய்சுனை நிகர்மலர் போன்மென நசைஇ 
வீதேர் பறவை விழையும் . 
போதார் கூந்தனங் காதலி கண்ணே. ' 

-எயினந்தை மகன் இளங்கீரனார். 
(சொ-ள்.) கெஞ்சே--, ௧௧--௪. தெள் நீர் ஆய் சுனை நிகர் மலர் 

போன்மென - தெளிந்த நீரினையுடைய அழூயெ சுனையிலுள்ள ஒளி 
பொருந்திய மலரைப் போலும் என, ஈசைஇ வீ தேர் பறவை விழை 
யும்- தேனை விரும்பிப் பூக்களை ஆராயும் வண்டுகள் விருப்புறும், 
போது ஆர் கூந்தல் ஈம் காதலி சண் - மலர் நிறைந்த கூந்தலை 
யுடைய ஈம் காதலியின் கண்கள், ° 

S— so. ௮ விளிம்பு உரிஇய விசை அமை Corer சிலை - 9 pOu 
விளிம்பினை உருவி நாண் ஏற்.றிய விசை அமைந்த வலிய வில்லினை 
யும், செவ் வாய் பகழி- குருதியாற் சிவந்த வாயினையுடைய அம்பினை , 
யும் உடைய, செயிர் கோக்கு ஆடவர் - சினம் தங்கெ பார்வையினை 
யுடைய மறவர், கணை இட கழிர்த - அம்பினை எய்தஇிடலான் இறந்த, 
தன் வீழ் துணை உள்ளி- தனது காதல்மிக்க பிணையினை நினைத்து, 
குறு நெடு துணைய மறி புடை ஆட - குறுமையும் நெடுமையும் ஆகிய 
அளவினையுடைய தன் குட்டிகள் (ஏதம் உணராமையின்) தன் பக் 
கலில் விளையாட, புன்கண் கொண்ட திரி மருப்பு இரலை - அன்பினை 
யடைந்த முறுக்குண்ட கோட்டினையுடைய ஆண்மான், மேய் பதம் 
மறுத்த சிறுமையொடு கோய் கூர்ந்து - மேயும் உணவினை வெறுத்த 

, இன்பத்துடன் வருத்தம் மிக்கு, நெய்தல் படுவில் - களர் நிலத்தி : 
லுள்ள சிறிய குழியில் தங்யெ, சில் நீர் உண்ணாது - ஏறிய நீரும் 
ப்ருகாது, எஃகு உறும் மாந்தரின் இனைந்து கண் படுக்கும் - அம்பு 
தைக்கப்பெற்ற மக்களைப் போல வருந்இக் கண்ணயர்ந்து க்கும், 
  

(பாடம்) 1, தமியம் நீந்தும்,
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பைது அற வெம்பிய பாழ் சேர் அத்தம் - பச்மையறக் கொதி 
பாழ்பட்ட சர நெறியினை, ° சித்த 

டட ௧௦௧. எமியம் நீந்தும் எம்மினும் - தமியேமாய்க் கடந்து 
செல்லும் நம்மைக் காட்டினும், பணி வார்ந்து - நீர் ஒழுகப் பெற்று, 
என்ன ஆங்கொல் - எத்தன்மையான துன்பத்தி&ர எய்தாஙிற்குமோ. 

(மூடிபு) தெஞ்சே / தம் காதலி கண்கள் பாழ்சேர் அத்தம் எமியம் தீந்தும் 
எம்மினும், பணிவசர்த்து என்ன ஆம் கொல், 

சீ 

(வி-ரை.) மறி புடை ஆட-குட்டிகள் இறந்த பெண்மானின் 
பக்கத்தே விளையாட என்றுமாம். உள்ளிப் புன்கண் கொண்ட 
இரலை கோய் கூர்ந்து சின்னீர் உண்ணாது இசைந்து கண் படுக்கும் 
அத்தம் என்க. தலைவியைப் பிரிந்து கொடிய காட்டினைத் தமிய 
மாய்க் கடந்து செல்லுதலால் நாம் எய்தும் துன்பத்தைக் காட்டிலும் 
நம்மைப் பிரிந்துறையும் காதலியின் கண்கள் என்ன துன்பத்தஇனை 
எய்துமோ எனத் தலைவியைப் பிரிந்து ஏகுதலின் இன்னாமை புலப் 
படத் தலைவன் தன் நெஞ்9ற்குக் கூறினான் என்க. ் 

ee 

372. குறிஞ்சி 

[அல்ல குறிப்பட்டுப் போகாகின்ற தலைமகன், தன் நெஞ்சிற்குச் 
சொல்லியது.] e 

1அருந்தெறன் மரபிற் கடவுள் காப்பப் 
பெருந்தேன் தாங்கும் நாடுகாண் நனந்தலை 
அணங்குடை வரைப்பிற் பாழி ஆங்கண் 
வேண்முது மாக்கள் வியனகர்க் கரந்த 

டு அருங்கல வெறுக்கையின் அரியோள் பண்பூதினைந்து 

வருந்தினம் மாதோ எணினுமஃ தொல்லாய் 
இரும்பணைத் தொடுத்த பலரா டூசல் 

ஊர்த்திழி கயிழ்.ிற் செலவர வருந்இ 
நெடுதெறிக் குதிரைக் கூர்வேல் அஞ்சி , 

௧௦ கடுமுனை 3யலைத்த கொடுவி லாடவர் 

3ஆகொள் மூசலிற் பாடுசிறந் தெறியும் 
பெருந்துடி வள்பின் வீங்குபு நெடுழா 
மேய்மணி யிழந்த பாம்பின் நீநனி' 
தேம்பின வாழியென் நெஞ்சே வேந்தர் 

கடு *கேோண்டணி எயிலிற் காப்புச் சிறந்து 

ஈண்டருங் குரையணம் அணங்கி யோளே,. 

பரணர், 
னீ 

  

(பாடம்) 3, அருந்திறல், 2, மலைத்த தொடுவில், 38. ஆடுசொள் 

4. கொண்டணி பெய்விலித், 

47
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(சொ-ன்.) ௧௪. " வாழி என் கெஞ்சே - என் செஞ்சே வாழி / 
௧-௬. அர தெறல் மரபின் கடவுள் காப்ப- பிழரால் தெறு 

தற்கு அரிய முறைமையினை யுடைய கடவுள் காத்தலின், பெரு 
தேன் தூங்கும் நாடு காண் நனந்தலை - பெரிய தேன் கூடுகள் 
தோங்குவதும் காட்டின் எல்லையினைக் காண் ட,ற்குரிய உயர்ச்சியிளை 
யும் அகன்ற இடத்தினையும் உடையதுமாகய, அணங்கு உடை 
வரைப்பின் - அச்சம் பொருந்திய பக்கமலையினையுடைய, பாழி 
ஆங்கண் 2 பாழிமலையிடத்தே, வேள் முது மாக்கள் வியன் நகர்க் 
௧ரஈத- பழைய வேள்குடி மக்கள் GPS அகன்ற ஊரின்கண் 
மழைத்து வைத்த, அருங்கல வெறுக்கையின் அரியோள் பண்பு 
நினைந்து- அரிய அணிகலமாயெ செல்வத்தைப்போலப் பெறுதற்கு 
அருமையுடையோளது இன்பத்தை நினைந்து, வருந்தினம் எனினும் - 
நாம் வாளாதே வருந்தியுள்ளோம் என்று யான் கூறவும், அஃது 
ஒல்லாய் - அதனை நீ கை விடுதற்குப் பொருந்தாயாய், . 

எ--௧௪. இரு பணை தொடுத்த பலர் ஆடு ஊசல் - பெரிய ளை 
யில் கட்டப் பெற்ற பலரும் ஆடும் ஊசலினது, ஊர்ந்து இழி கயிற் 
மில் செல வர வருந்தி - ஏறியும் இறங்கியும் ஆடும் கயிற்றினப் 
போன்று செல்கையாலும் வருகையாலும் வருந்தி, நெடு நெறி 
குதிரை கூர் வேல் ௮ஞ்ி- நீண்ட வழியினையுடைய குதிரைமலைக்குத் 
தலைவனாகிய கூரிய வேலையுடைய அஞ்சி என்பானது, கடு மூளை 
அலைத்த கொடு வில் ஆடவர் - கடிய பசைப்புலத்தினை வருத்திய 
வளைந்த வில்லையுடைய வீரர், ஆ கொள் பூசலில் பாடு சிறந்து 
எறியும்- தம் பகைவர் நிரைககாக கவரும் போரில் ஓவி மிக அடிக 
கும், பெரு துடி வள்பின் வீங்குபு கெகிழா - பெரிய உடுக்கையின் 
வாரைப் போலச் செறிந்தும் நெடிழ்ந்தும், மேய் மணி இழந்த பாம்பின் - மேய்தற்பொருட்டு உமிழ்ந்து வைத்த மணியினை இழந்த பாம்பைப் போல, நீ நனி தேம்பினை - நீ மிகவும் வாடுதலுற்றனை;, 
bP—Fr. நம் அணங்கியோள் - நம்மை வருத்திய காதலி, வேந் 

தீர் கோண் தணி எயிலில் - பகை வேந்தரது மாறுபாடு தணிதற்கு 
ஏதுவாகிய மதில் போல, காப்பு சிறந்து - காவல்மிக்கு, ஈண்டு அருங் 
குரையள் - எய்துதற்கு அருமையை யுடையவள் அன்றோ. 

(முடிபு) என் நெஞ்சே வாழி/ அரீயோள் பண்பு நினைந்து வருந்தினம் 
எனினும், அஃது ஓல்லாய், செலவர வருத்தி, வீங்குபு நெகிழ, மணியீழந்த பாம்பின் நீ நணி தேம்பிளை, நம் அணங்கியோள் கரப்புச் சிறந்து ஈண்டு அருங் 
குரையன், 

(வி- ரை.) அருந்திறல் என்பது பாடமாயின், அரிய ஆற்றலை 
யுடைய என்க. கடவுள் காத்தலால் பிறராற் கவரப்படாது 
தேனிருல் தூங்கும்: என்க. நாடு காண் நனந்தலை-* தன்மேல் ஏறி நாட்டைக்கண்டு இன்புறுதற்கு ஏதுவாகிய ஓக்க'மூம் அகழற்சியு 
மூடைய இடம் என்க. 1 கோடு, பல விரிந்த நாடுகாண் நெடு 
வசை * என்பதன் பழைய உரை காண்க, பாழிமலையிடத்ததாய 

3. பதிற்று, ௮௫.
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நகரிலே வேள்முதுமாக்கள் கரந்துவைத்த வெறுக்கை என்க. அஃது 
ஓல்லாய்- அதனைக் கைவிடுதற்குப் பொருந்தாயாய் என விரித் 
துரைக்க. நெடு நெறிக் குதிரை- உயர்ந்து செல்லும் நெறியை 
யுடைய குதிரை; ஆவது குதிரைமலை; இது வெளிப்படை, கடுமுனை ' 
அலைத்த - முன் பல போர்களில் பகைவரை வருத்திய என்க, அஞ்சி 

யின் ஆடவர் மாற்றார் ஆவினைக் கவர்ந்து வரும் பூசலில், எறியும் 
துடி என்க. பாம்பு மேயுங்கால் மணியினை உமிழும் என்னும் 
கருத்து, 1*நாமால் லராக் கதிர்பட உமிழ்ந்த, மேய்மணி விளக்கில்” 
என முன்னரும் போந்துளது காண்க, 

ee 

  

373. பால 

[பிரிச்துபோகாகின்ற தலைமகன் 'இடைச்சுரத்துத் தன் நெஞ்சுர்குச் 
சொல்லியது.] 

முனைகவர்நீது கொண்டெனக் கலங்ப் பீரெழுந்து 
மனைபாழ் பட்ட மரைசேர் மன்றத்துப் 
பணைத்தாள் யானை பருஉப்புற “முரிஞ்சச் 
செதுகாழ் சாய்ந்த முதுகாற் பொதியில் 

௫ அருஞ்சுரம் நீந்திய வருந்தமொடு சையம்றுப் 

பெரும்புன் மாலை புலம்புவந் நூறுநர 
மீஎரி உள்ளஞ் டுசலவுவலி யுறுப்பத் 
தாள்கை பூட்டிய நனிநில் யிருக்கையொடு 
தன்னிலை யுள்ளும் நந்நில யுணராள் 

௧௦ இரும்பல் கூற்தற் சேயிழை மடந்தை 

கனையிருள் நடுநாள் அணையொடு பொருந்தி 
வெய்துற்றுப் புலக்கும் நெஞ்சமொ டைதுயிரா 
ஆயிதழ் மழைக்கண் மல்க தநோய்கூர்தந்து 
பெருந்தோள் நனைக்குங் கலுழ்ந்துவார் அரிப்பனி 

கட௫ மெல்விரல் உ௰)ற் றெறியினள் வென்வேல் 

அண்ணல் யானை அடுயபோர் வேந்தர் 
ஒருங்ககப் படுத் முரவுவாய் ஞாயில் 
ஓரெயின் மன்னன் போலத் 
துயிறுறந் தனள்கொல் அளியள் தானே. 

பாண்டியன் எனாதி நேடங்கண்ணனார். 

(சொ-ஃன்.) நெஞ்சே/ ௧--௫௨. மூனை கவர்ந்து கொண்டென - 

போர்முனை அகப்படுத்திக்கொண்டதாக, கலங்கி - கலக்கமுற்று, 
பீர் எழுந்து - பீர்க்குப் படர்ந்து, மனை பாழ்பட்ட மரை சேர் மன் 

றத்.து - மனைகள் பாழ்பட்டுப் போன மரைமா வந்தடையும் மன்றத் 

1, அகம், ௭௨. (பாடம்) 2. பளைத்தாள், 3, முரிஞ்சி,
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தின்௧கண் ணுள்ள, பணதாள் யானை பரு௨ப் புறம் உரிஞ்ச - பருத்த 
காலினை யுடைய யானையின் பரிய முதுகு உரிஞ்சுதலால், செது காழ் 
சாய்ந்த முது கால் பொதியில் - சோர்ந்த விட்டம் வீழ்ந்த மூதிய 
தூண்களை யுடைய அம்பலத்தே, அர சுரம் மீந்திய வருத்தமொடு 
கையற்று - அரிய சுரத்தைக் கடந்து வந்தவருத்தத்தால் செயலற்று, 
பெரு புன் மாலை புலம்பு வந்து உறுதர - பெரிய புற்கென்ற மாலைக் 
காலத்தே தனிமை வந்தடைய, மீளி உள்ளம் செலவு வலியுறுப்ப - 
திண்மையை யுடைய ஈம் உள்ளம் மீண்டு செல்லுதலை வற்புறுத்த, 
தாள் கை பூட்டிய தனிநிலை இருக்கையொடு - முழந்தாள்களைக் 
'கையாற் பூட்டிய தனித்த நிலையினதாகய இருப்புடன், தன் நில் 
உள்ளும் - தனதுமிலையினையே எண்ணியிருக்கும், ஈம் நிலை உணராள்- 
நமது இயல்பினை அறியாளாக, 
௧௦--௯, இருபல் கூந்தல் சேய் இழை மடந்தை'- நீண்ட பல 

வாய கூந்தலையும் சிவந்த அணியினையுமுடைய நம் தலைவி, கனை 
இருள் ஈடு காள் - செறிந்த இருளையுடைய நடு இரவில், அணையொடு 
பொருந்தி. அையின்கண் இடந்து, வெய்து உற்று புலக்கும் நெஞ்ச 
மொடு - கொதிப்புற்று வெறுக்கும் உள்ளத்துடன், ஐ.து உயிரா - 
மெத்தென உயிர்த்து, ஆய் இதழ் மழை கண் *” அழகிய பூவிதழ் 
போன்ற குளிர்ந்த கண்கள், மல்க நோய் கூர்ந்து - நீர் பெருக 
வருத்த மிக்கு, பெரு தோள் ஈனைக்கும் கலுழ்ந்து வார் அரி பனி - 
பெரிய தோளினை ஈனையுச் செய்யுமாறு அழுதலின் ஒழுகும் நீர்த் 
துளிகளை, மெல் விரல் ௨உ9ரின் தெறியினள் - மெல்லிய விரல் ந்கத் 
தால் தெறித்து, வென் வேல் அண்ணல் யாள அடு போர் வேந்தர் - 
வென்றி வேலினையும் தலைமை கொண்ட யானையினையும் அடும் 
போரினையும் உடைய அரசர் பலர், ஒருங்கு அகப்படுத்த - ஒருங்கு 
கூடிச் சூழ்ந்துகொண்டதால், pra வாய் ஞாயில் ஓர் எயில் 
மன்னன் போல - முறிதல் பொருந்திய? சூட்டினையுடைய. ஒரு 
மதிலின்௧கண் அகப்பட்ட அரசனைப்போல, துயில் துறந்தனள் கொல்- 
துயில் ஒஓழிந்நதுளாளோ, அளியள் - இரங்கத்தக்காள். 

(முடிபு) நெஞ்சே? நாம் அருஞ் சுரம் நீந்திய வருத்தமொடு கையற்று, , 
பொதியிலின்கண் மாலை புலம்பு வந்துறுதர, உள்ளம் செலவு வளியுறுப்ப, தனி 
திலை யிருக்கையொடு தன்ணீலை யுள்ளும் தம். நிலை உணராள், மடந்தை, நடுநாள் 
அணையொடு பொருந்தி உயிரா, நோய் கூர்ந்து, துயில் துறந்தனள்கொல், 
அளியள், : 

(வி- ரை.) முனை கவர்ந்து கொண்டென - பகைவர் ஒருவரோ 
டொருவர் போர் செய்தலால் என்றபடி. கலங்குதல் - முன்நிலை 
மாறுதல். பீர் எழுந்து - பீர்க்கு முளைத்துப் படர, பாழ்பட்ட 

_ மன்றம், மரை சேர் மன்றம் என்க. மன்றத்துப் பொதியிலில் 
இருக்கையொடு எனச் கூட்டுக, காழ் என்றது ஈண்டு விட்டத்தை) 
''யானை, வெரிந் ஓங்கு சிறுபுறம் உரிஞ வொல், இட்டிகை நெடுஞ் . 
சுவர் விட்டம் வீழ்ர்தென ' என முன்னர்ப் போந்தமை காண்க, 
பெரும் புன் மாலை - பெரிய வருத்தத்தைச் செய்யும் மாலை என்றலு 

1. சகம், ௧௬௭.
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மாம். புலம்பு வர்து உறுதர - தலைவியைப் பிரிந்த தனிமை தோன்றி 
வருத்துதலால் என்க. தரள் கை பூட்டிய தாள்களை மடக்க 
நிமிர்த்து இரு கையானும் கோத்த என்க, ஆழ்ந்த சிந்தனையிலிருப் 
பார் அங்ஙனம் தாள்களைக் கையாற் கோத்திருத்தல் மரபு. மடந்தை 
யாகிய அளியள் எனக் கூட்டி யுரைத்தலுமாம். நம் நிலை உணராள் 
புலக்கும் நெஞ்சமொடு என்க, ஓர் எயில் மன்னன் என்றது, குறு 
நில மன்னனை. 

  

ஒ 

374. முல்லை 

[பாசறை முற்றிய தலைமகன் தேர்ப்பாகற்குச் சொல்லியத.] 

மாக்கடன் முகந்து மாதிரத் நிருளி 
மலர்தலை யுலகம் புதைய வலனேர்பு 
பழங்கண் கொண்ட கொழும்பல் கொண்முப் 
போழ். ந்த போலப் பலவுடன் மின்னித் 

௫ தாழ்ந்த போல 1நணிநணி வந்து 
சோர் ந்த போலச் சொரிவன பயிற்றி 
இடியும் முழுக்கும் இன்றிப் பாணர் 
வடியுறு நல்யாழ் நரம்பிசைத் தன்ன 

இன்குரல் அழிதுளி தலைஇ நன்பல 

௧௦ பெயல்பெய்து ௩ழிந்த பூநாறு வைகறைச் 

செ.றிமணல் நிவந்த களர்தோன்று இயவில் 

குறுமோட்டு மூதாய் குறுகுறு ஓடி 
மணிமண்டு பவழம் போலக் காயா 
அணிமிகு செம்மல் ஒளிப்பன மறையக் 

கடு கார்கவின் கொண்ட காமர் காலைச் 

செல்க தேரே நல்வலம் Gums 
பெருந்தோள் நுணுயய நுசுப்பில் 
திருந்திழை அரிவை விருந்தெ௫ர் கொளவே, 

இடைக்காடனார். 

‘ 

(சொ.ஃன்.) ௧௭௬. நல் வலம் பெறுநஃ-நல்ல இறன் வாய்ந்த 
பாகனே 7, 5 

௧--௧0. மா கடல் முகந்து- பெரீய கடல் நீரை முகந்து, 

மாதிரத்து இருளி- திசைகளிற் சென்று இருண்டு, மலர்தலை உலகம் 
புதைய வலன் ஏர்பு - அகன்ற இடத்தினை யுடைய உலகம் மறைய 
வலமாக எழுந்து சென்று, பழங்கண் கொன்ட கொழும்பல் 

கொண்மூ-பொறையால் வருந்துதலைக்கொண்ட வளவிய பல மேகங் 

கள், போழ்ந்த போல பல உடன் மின்னி - வானைப் பிளந்கனபோலப் : 
பலவும் ஒருங்கேகே தோன்ற மின்னுதலைச் செய்து, தாழ்ந்த போல 

(பாடம்.) 1, ஈணி அணி வந்து, 2, காமர் wer dr,
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ஈணி நணி வந்து - இறங்குவன போல கெருங்க நெருங்க வந்து, 
சோர்ந்த போல சொரிவன பயிற்றி - கவிழ்ந்சன போல மிக்குப்' 

பொழிந்து, இடியும் முழக்கும் இன்றி- இடித்தலும் குமூறுதலும் 
இன்றி, பாணர் வடி. உறு நல் யாழ் நரம்பு இசைத்தன்ன - பாணரது 
வடித்தல் உற்ற நல்ல யாழ் நரம்பு ஒலிப்பது போன்ற, இன் குரல் 
அழி துளி தலைஇ- இனிய குரலுடன் மிக்க துளியைப் பொருந்தி, 
நன் பல பெயல் பெய்து கழிந்த - நன்றாகய பல மழைகளைப் பெய்த 
கழிந்த, பூநாறு வைகறை - பூக்கள் நாறும் விடியற்காலச்தே, 

௧௧--௫, செறி மணல் நிவந்த கீளர் தோன்று இயவில் - 
செறிந்த மணல் மேடு பட்டதும் களர்மண் தோன்றுவதுமரகஏய 
கெழறியில், குறு மோட்டு மூதாய் - சிறு வயிற்றினை யுடைய தம்பலப் 
பூச்சி, குறுகுறு ஓடி - குறுகக்குறுகச் சென்று, மணி மண்டு பவழம் 
போல - நீலமணியுடன் கூடிய பவழம் போல, காயா ௮ணி மிகு 
செம்மல் ஒளிப்பன மறைய - காயாவின் அழகு மீக்க வாடற்பூவில் 
ஒளிந்து மறைய, கார் கவின் கொண்ட காமர் காலை - கார்ப்பருவ 

மானது அழகு பெற்ற விருப்பம் பொருந்திய காலத்தே, 
௧௭--௮. பெருதோள் நுணுகய றுசுப்பில் - பெரிய தோளினை 

யும் நுண்ணிய இடையினையும், திருந்து இழை - இருந்திய அணிகக£ 
யும் உடைய, அரிவை விருந்து எதிர்கொள - நம் தலைவி விருந்தாக 
ஈம்மை ஏற்றுக்கொள்ள, தேர் செல்க- ஈம் தேர் (விரைந்து) 
செல்வதாக, 

(மூடி) தல் வலம் Guys! கரர் கவின்கொட கரமர் காலை, அரிவை 
விருந்து எதிர்கொள, தேர் செல்க, * 

_ (9 - or.) பழங்கண் - துன்பம்? பொறை ஆற்றாத துன்பம். 
போழ்ந்த போல, தாழ்ந்த போல, சோர்ந்த போல என்பன தற் 
குறிப்பின்பாற் படுவன. குறு குறு- குறுகக் குறுக, 1/குறு குறு 
ஈடந்து' என்பதன் உரை காண்க, முகந்து, இருளி, ஏர்பு கொண்ட 
கொண்மூ எனவும்; கொண்மூ மின்னி, வந்து சொரிவன பயிற்றி, 
அழி துளி தலைஇ, பெய்து கழீந்த வைகறை எனவும் 7 வைகறை, 
இயவில், மூதாய், ஓடி, மறைய, கார்கவீன் கொண்ட காலை எனவும் 
கூட்டுக. 

(மே-ன்.) **கரணத்தின் அமைந்து" என்னுஞ் சூத்திரத்து 
*பேரிசை ஊர்திப் பாகர் பாங்்னும் ” என்னும் பகுதிக்கண், தலைவன் 
கான் பெற்ற இன்பத்தைப் பாகற்குக் கூறியது என்பதற்கு, * செல்க 
தேரே ஈல்வலம் பெறுந "* என்பதனை எடுத்துக் காட்டினர் நர், 

375. பாலை 
[பிரிவிடை வேறுபட்ட தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லிய து.] 

சென்று நீடுநர் அல்லர் அவர்வயின் 
இனைதல் ஆனாய் என்றிசின் இரு 

1, புமம், ௪௮௪, 2, தொல், கற்புடடு,
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அம்புதொடை யமைதி காண்மரர் வம்பலர் 
கலனிலர் ஆயினுங் கொளன்றுபுள் ளூட்டுங் 

௫ கல்லா இயர் கலித்த கவலைக் 

கணதரி இனனொடு குழீஇ நிணனருந்தும் 
தெய்த்தோர் ஆடிய மல்லல் மொசிவிரல் 
அத்த எருவைச் சேவல் சேர்த்த 
அசைசேச் யாத்த வெண்டிரள் "விசவிறல் 

௧௦ எழரஅத் இணிதோட் சோழர் பெருமகன் 
விளங்குபுகழ் நிறுத்த இளம்பெருஞ் சென்னி 
குடிக்கடன் ஆகலிற் குறைவினை முடிமார் ் 
செம்புூறழ் புரிசைப் பாழி நூறி 
வம்ப வடுகர் பைந்தலை சவட்டிக் 

கட கொன்ற யானைக் கோட்டிற் நன்றும் 
* அஞ்சுவரு மரபின் வெஞ்சுரம் இறந்தேரர் 

தோோயிலர் பெயர்தல் அறியின் 
ஆழுல மன்னோ தோழியென் கண்ணே. 

இடையன் சேந்தங் கோற்றனார். 

(சொ-ள்.) ௧-௨, இகுளை - தேர்ழியே /, சென்று நீடுஈர் ௮ல் 
லர் - நம் தலைவர் பொருள் ஈட்டுதற்குச் சென்று நீட்டிப்பார் 
அல்லர், அவர்வயின் இனைதல் ஆனாய் - அவர்திறத்து வருந்துதல் 
அமைவாயாக, என்றீன் - என்9ன்ராய், 

௩-௭. அம்பு தொடை அமைதி காண்மார் - தாம் அம்பு விடுத 
தலின் சிறப்பினைக் காணும்பொருட்டு, வம்பலர் கலன் இலர் ஆயி 
னும் - புதியராய் வருவோர் அணிகலன் இல்லாதவ ராயினும், 
கொன்று புள் ஊட்டும் - அவர்ககாக் கொன்று பறவைகட்கு உண் 
பிக்கும், கல்லா இளையர் - ஆறலைத்தலை யன்றிப் பிறதொழீலை அறி 
யாத இளையர், கலித்த கவலை- செருக்கித் இரியும் கவர்த்த நெறி 
களில், கண ஈரி இனனொடு குழமீஇ- கூ.ட்டமாய நரிகளின் இனத் 5 
தொடு கூடி, நிணன் அருந்தும் - நிணத்தினை உண்ணும், 

எ--௧கட௫. நெய்த்தோர் ஆடிய மல்லல் மொசி வீரல்-குருதி 
படிந்த வளமுடைய நெருங்கிய விரல்களையுடைய, அத்த எருவைச் 
சேவல் சேர்ந்த- காட்டிலுள்ள ஆண் பருந்து தங்கியிருக்கும், அரை 
சேர் யாத்த வெண் இிரள் - அடிதிரண்ட யாமரத்தின் வெள்ளிய 
திரண்ட கொம்பானது, வினை விறல் மாஅ திணி தோள் - போசின் 
வெற்றி நீங்காத திண்ணிய தோளினை யுடைய, சோழர் பெருமகன் - 
சோழா பெருமானாகய, விளங்கு புகழ் நிறுத்த இளம் பெரும் 
சென்னி - என்றும் விளங்கும் புகழினை நிலைகாட்டிய இளம் பெருஞ் 
சென்னி என்பான், குடிக்கடன் அ௮கலின் குறை வினை முடி.மார் ~ 
தனது குடிக்கு ஆற்றும் கடனாகலின் முடிக்கப்படும் பொருளாய 
  

(பாடம்), 1, விளை விறல் எழூஉத் திணிதோள். 2௨ இடையன் செக் 

முகாற்றனாச்.
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் போர்வினையை முடித்தற்கு, செம்பு உறழ் புரிசை. பாழி நாறி- | 

செம்பினை ஒத்த மதிலை புடைய பாழி என்னும் அரணை அழித்து, 

‘abu வடுகர் பைந்தலை சவட்டி.- புதிய வடுகரது பசிய தலையைத் 

. தறித்து, கொன்ற யானை கோட்டில் தோன்றும் - கொன்ற யானை 

“களின் கோடுபோலத் தோன்றும், 

௧௭.௮. அஞ்சு வரு மரபின் வெம் சுரம் இறந்தோர் - அச்சம் 
வரும் இயல்பினையுடைய கொடிய சுரகெறியைக் கடந்து சென்ற 
நம் தலைவர், நோய் இலர் பெயாதல் அறியின் - தீங்கிலராய் மீண்டு 
வருதலை அறிவேனாயின், தோ.ி--தோழி€$ய, என் கண் ஆழல - என் 
க்ண்கள் அழமாட்டா, (மன் - அறிந்திலனே.) 

(முடிபு) இகுளை! (நம் தலைவர்) நீடுநர் அல்லர், அவர்வயின் நினைதல் 

ஆனாய், என்றிசின், வெஞ்சுரம் இறந்தேரர் (ஆகிய அவர்) நோயில் பெயர்தல் 

அறியின் என் கண்(கள்) ஆழ, 

(வி-ரை.) கண நரி இனனெொடு குழீஇ dare அருந்தும் எரு 
வைச் சேவல் சேர்ந்த யா மரம் என்க, அன்றி, நரி இனனொடு 
குழீஇ நிணன் அருந்தும் அரைசேர் யா, எருவைச் சேவல் சேர்ந்த 
யர, எனத் தனித்தனி கூட்டி முடி.த்தலுமாம்,. யாத்த- யாமரத்தி 
னுடைய. திரள் - திரண்ட கொம்பு--௮கு பெயர். விளை விறல் 
எழூஉத் திணி தோள் என்பது பாடமாயின், வெற்றியுண்டாகும் 
Tepe. போலும் தண்ணிய தோள் என்க. எழூஉ - எழு, கணைய 
மரம். சவட்டி 1'கடிசொல் லில்லைக் காலத்.நப் படினே” எனகக 
னாற் போந்தது. . . 

376. மருதம் ce 

[காதற் பரத்தை புலந்து சொல்லியது.] 

செல்லல் மூழ்நநிற் செய்கடன் உடையென்மசன் 
கல்லா யானை கடிபுனல் கற்றென 
மலிபுனல் பொருத மருதோங்கு படப்பை 

் ஒலிக௫ர்க் கழனிக் கழாஅர் முன்றுறைக் 
௫ கலீகொள் சுற்றமொடு கரிகால் காணத் 

தண்பதங் கொண்டு தவிர்ந்ரு இன்னிசை 
ஓண்பொறிப் புனைகழல் சேவடிப் புரளக் 
கருங்கச்சு யாத்த காண்பீன் அவ்வயிற்று * 
*இரும்பொலம் பாண்டில் மணியொடு தெளிர்ப்பப் 

௧௦ புனனயந் நாடும் SD Soni Russ gH 

காவிரீ கொண்டொளித் தாங்கு மன்னோ 
நூம்வயிற் புலத்தல் செல்லேம் எம்வயின் 
பசந்தன்று காண்டிரின் நுநலே அ௮சும்பின் 

1, தொல், எச்சவியல், 0௬, (பாடம்) 2. அரும்பொலம்.



376] நித்திலக் கோவை GT GT 

அத்தாம்பு வள்ளை அழுற்கொடி மயக்கி 
் “கட வண்டோட்டு நெல்லின் வாங்குபீள் விரியத் 

துய்தீதலை மூடங்கருத் தெறிக்கும் பொற்புடைக் , 
, குரங்குளைப் பரவிக் குட்டுவன் 

los BNL ape eer Glasto தலந்தந்து சென்மே.. 

பரணர், 
(சொ-ஸ்.) ௧. ம௫ழ்க - தலைவனே / செல்லல் - செல்லாதே, 

௨--௫. கல்லா யானை கடி புனல் கற்றென் - பாகனாற் பயிற்றப் 
படாத யானை காவலை யுடைய நீரில் வீளையாடலைக் கற்றதாக, மலி 
புனல் பொருத மருது ஒங்கு படப்பை - அதனால் மிக்கெழும் நீர் 
மோதிய மருத மரங்கள் உயர்ந்த தோட்டத்தினையும், ஒலி கதிர் 
கழனி - தழைத்த கதிர்களை யுடைய வயல்களையு முடைய, கழா௫ர் 
முன்துறை - கழாஅர் என்னும் பதியின் மூன்பு, கலி கொள் 
சுற் ம்மொடு கரிகால் காண - அரவாரம் பொருந்திய சற்றத்தின., 
ருடன் கரிகால்வளவன் கண்ணுற்று மழ, 
௭௬௧௯. தண் பதம் கொண்டு- புனல் வீழாக் கொண்டு, 

தவிர்ந்த இன் இசை - இனிய இசை தங்கயெ, ஓள் பொறி புனை கழல் 
சே. அடி. புரள- ஒள்ளிய பொறிகளை உடைய அழ$ூய வீரக்கழல் 
சிவந்த அடியில் புரள, கரு கச்சு யாத்த காண்பு இன் ௮ வயிற்று 
மணியொடு - கரிய கச்சினைக் கட்டிய காட்சி இனிதாகய அழகிய 
வயிற்றில் கட்டப்பெற்ற மஸி௮டன், இரும் பொலம் பாண்டில் 
தெளீர்ப்ப - பெரிய பொன்னாலாகிய கஞ்ச தாளம் ஒலிக்க, புனல் 
ஈயர்து ஆடும் அத்தி ௮ணி ஈயந்து- புனலின்கண் விரும்பி ஆடிய 
அத்தி என்பானது அழகினை விரும்பி, காவிரி கொண்டு ஒளித் 
தாங்கு - காவிரி அவளை வெளவிக்கொண்டு கடலில் ஒளித்தாற். 
போலச் சேரிப் பரத்தை நின்னைக் கவர்ந்துசென்றாளாக, நும் வயின் 
புலத்தல் செல்லேம் - நும்பால் யாம் வெறுத்தல் இல்லேம், எம் 
வயின் பசந்தன்று காண்டிசின் நுதல் 5 அங்ஙனமாகவும் எம்மிடத்து 

நூதல் பசலை யுற்றது காண்பாயாக, ட 

௧௩--௮, அசும்பின் - சேற்றிலுள்ள, ௮ம் தூம்பு வள்ளை அழல் 
கொடி மயக்க - அழகிய துளையுடைய வள்ளையாய ஒள்ளிய கொடி. 

யைப் பின்னுவித்து, வள் தோட்டு நெல்லின் வாங்கு பீள் விரிய -. 
வளம் பொருந்திய இத, நினையுடைய கெல்லினது வளைந்த கதிர் விரிந்'் 
இட, துய் தலை முடங்கு இறு: தெறிக்கும் - துய்யினைத் தலையில் 
உடைய வளைந்த இரு மீன் பாயும் இடமாய, பொற்பு உடை 
குரங்கு உளை புரவி குட்டுவன் மரந்தை அன்ன * அழகு பொருந்திய 
வளைந்த பிடரி மயிரினையுடைய குதிரையை யுடைய குட்டுவனது 

. மரந்தை என்னும் ஊர் போன்ற; என் நலம் தர்து சென்மே- என் 
அழைத் தந்து செல்க.. 

க. நிற் செய் கடன் உடையென்மன் - நின்பாற் செய்யும் கட 

மைகளை மிகவும் உடையேன். 

(பாடம்) 4. மாந்தை, 

க்
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(மூடி) மகிழ்த/ செல்லல், கழசஅர் முன்றுறை, கரிகால் காண, புனல் 
தயத் தாடும் அத்து அணி நயந்து காவிரி கொண்டொளித்தாங்கு (சேரிப்பரத்தை 
தின்னைக் கவர்ந்து சென்றுளாக), நும் வயிற் புலத்தல் செல்லேம் எம்வயின் 
அதல் பசந்தன்று, காண்டிசின் குட்டுவன் மரத்தை அன்ன என் தலம் தந்து 
சென்மே, நிற் செய்கடன் உடையேன், மன். 

(வி- ரை.) யானை கடி புனல் கற்றெனப் புனல் ஈயம் தாடும் 
அத்தி எனக் கூட்டி யுரைத்தலுமாம். இப் பொருட்கு யானைக்கும் 
மணி தெனிர்த்தல் கொள்க, கலி கொள் சுற்றம் - விழவின் ஆரவா 
ரதீ்தைக்கொண்ட சுற்றம். தவிர்தல் - தங்குதல். தண் பதம் கொண்டு 
தவிர்ந்த அத்தி, புனல் ஈயந்தாடும் அத்தி எனச் கூட்டி யுரைத்தலு 
மாம். இதற்கு, புனலாடும் அத்தி சுற்றத்துடன் ஏகாது, தங்கிவிட்டா 
னாக, அவனது அணி ஈயந்து காவிரி கொண் டொளித்தாம் போல, 
என்றுரைத்துக் கொள்க, காவிரி கொண் டொளித்தாங்கு, சேரிப் 
பரத்தை நின்னைக் கவர்ந்து சென்றாளாக என விரித்துரைத்துக் 
கொள்க, மன் - ஒழியிசைப் பொருட்டுமாம். * 

377 பாலை 

[பொருள் கடைக்கூட்டிய கசெஞ்சிற்குத் தலைமகன் சொல்லியது,] 
. கோடை நீடவின் !வாடுபுலத் துக்க 

சிறுபுல் லுணவு நெறிபட மறு 
துண்பல் “எறும்பு கொண்டளைசீ செறித்த 
வித்தா வல்சி வீங்குரிலை மறவர் 

ட *பல்லூழ் புக்குப் பயணிரை கவரக் 
கொழுங்குடி போய பெரும்பாழ் மன்றத்து 
தரைமூ தாளர் அதிர்தலை யிறக்கிக் £ 
கவைமனத் இருத்தும் வல்லு௨னப் பநிய 
வரிநிறச் சிநலை அரித்தலிற் புல்லென்று 

௧௦ பெருநலஞ் சிதைந்த பேஎமுஇர் பொடுயில் 
இன்னா ஒருறைத் தங்க இன்னகைச் 
சிறுமென் சாயல் பெருநலம் *உள்ளி 
வம்பல ராகயுங் wifes மன்ற 
கசைதர வந்தோர் இரந்தவை 

க௫ இசைபடப் பெய்தல் ஆற்று வோரே. 

--மாறோக்கத்துக் காமக்கணி ஈநப்பாலத்தனார். 

௪ 

(Qeq - cir.) நெஞ்சே / ௧௪.௫, ௩சை தர வந்தோர் - பொருள் வேட்கையானது கொண்டு வருதலால் வந்துற்ற இரவலர், இரக் 
தவை - இரந்த பொருள்களை, இசை படப் பெய்தல் ஆற்றுவோர் - புகழ் உண்டாக அளித்தலைச் செய்ய வேண்டுவோர். 
  

(பாடம்) 1. காடுபுலர்ந் துக்க, 2. எறும்பினம், 3, பல்லூச், 4, உன்னி, 
5, மாறோகம்.
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௧-௭. கோடை நீடலின் - கோடையின் வெம்மை மிக்கமையால் 
வாடு புலத்து உக்க - வறண்ட நிலத்தே உழிர்ந்த, று புல் உணவு - 
சிறிய புல்லரிசியை, நுண் பல் எறும்பு - சிறிய பலவாய எறும்புகள், 
கெறி பட மறுக- ஓழுங்கு பெறச் சென்று, கொண்டு அசைச் 
செறித்த - கொண்டுவந்து தம் வளையில் தொகுத்து வைத்தனவா௫இய, 
வித்தா வல்சி - (தாம்) விதைத்து விளைக்காத ௮அவ்வுணவினைக் கொள் 

ளும், வீங்கு சிலை மறவர் - பெருத்த வீல்லையுடைய மறவர்கள், பல் 
உளழ் புக்கு பயன் நிரை கவர- பல முறை புகுந்து பாற்பசுக் கூட் 
டங்களைக் கவர்ந்தமையின், கொழு குடி போகிய பெரு பாழ் மன் 
றதீது - வளமுற்றிருர்த ஊரின் குடிகள் போய்விட்ட இடமாய 
பெரிய பாழ்பட்ட மன்றத்தின்கண்ணே, 

ஏ--௧௩. நரை மூதாளர் - நரையினை யுடைய முதியோர், அதிர் 
தலை இறக்கி - நடுங்கும் தமது தலையைக் கவிழ்த்து, கவை மனத்து 
இருத்தும் - தமது கவர்த்த மனத்திலே இருத்தி வல்லுப் போர் புரி 
யும், வல்லு வனப்பு ௮(மிய - வல்லுத் தரையின் அழகு கெட, வரி 

நிறச் தலை அரித்தலின் - வரிகள் பொருந்திய நிறமுடைய கறை 
யான் அரித்தமையான், புல் என்று - பொலிவம்று, பெரு நலம் 
சிதைந்த பேஎம் முதிர் பொதியில் - பெரிய அழகு கெட்ட அச்சம் 
மிக்க பொதியிலின், இன்னா ஒரு சிறை தங்5- இன்னாமை யுடைய 
ஒரு புறத்தே தங்கி யிருந்து, இன் நகை சிறு மென் சாயல் பெரு 

“நலம் உள்ளி- இனிய நகையையும் சிறிய மென்மையாகிய சாயலினை 
யும் உடையாளது பேரழகை நினைத்து, வம்பலர் ஆஒயும் - ஏதிலர் 
ஆகியும், கழிப மன்ற- ஒருதலையாக மேலும் செல்லாகிற்பர், (ரீ 
அங்ஙனம் செல்லுதற்கு வல்லையோ.) 

(மூடிபூ) நசைதர வந்தோச் இரந்தவை இசைபடப் பெய்தல் ஆற்றுவோச், 
பெரும்பாழ் மன்றத்துப் பெருநலம் சிதைந்த பேஎம் முதிர் பெரதியில் இன்னா ஒரு 
சிறைத் தங்க, இன்னகைச் சிறுமென் சாயல் பெரு நலம் உள்ளி, வம்பலராகியும் 

கழிப் மன்ற, (நீ அங்ஙனம் செல்லுதற்கு வல்லையேோச,) 

(வி-ரை.) எறும்பு கொண்டு அளைச் செறித்த வல்9, வித்தா 
வல்சி எனத் தனித்தனிக் கூட்டுக இதனால் மறவர்கள் தம் உண 
வினை விதைத்து விளைவித்தலின்றிச் சிற்றெறும்புகள் அறிதின் 

Guan அ௮அளையிற் செறித்து வைத்தவற்றை அகழ்ந்து எடுத்து 
உண்ணும் இயல்பினராதல் பெற்றாம். மனத்து இருத்தும் வல்.லு - 
(மனத்திலே சூழ்ந்து விளையாடும் வல்லு என்க. வல்லு- குது கருவி? 

ஈண்டுச் சூதாடும் இடத்திற்காயிற் று, நரை மூதாளர் பொதியிலின் 
கண்: சூதாடுவார் என்பது, 14 பலி கண் மாறிய பாழ்படு பொதியில், 
நரைமூ தாளர் நாயிடக் குழிந்த, வல்லின் ஈல்லகம்? என்பதனா 
லும் அறியப்படும். ஆற்றுவோர் கழறிப என்றது, நீ இடைச்சுரத் 
தில் தலைவியின் ஈலத்தினை உள்ளீ மீள்வாயெனக். குறிப்பித்தவாறு 

ஆயிற்று. 

  

  

l புறம், டூ௨,



௭௪௦ அகநானூறு _ [பாட்ட 

378. குறிஞ்சி 

[இரவுக்குறிச் சிறைப்புறமாகத் தோழி சொல்லெடுப்பத் தலைமகள் 
சொல்லியது.) 

திதியந் துஞ்சும் நிவந்தோங்கு வரைப்பின் 
வதுவை மகளிர் கூந்தல் கமழ்கொள . 
வங்கூழ் ஆட்டிய அங்குழை வேங்கை 
தன்பொன் அன்ன நறுந்தாது உதிரக் 

௫ கரமர் பீலி ஆய்மயிற் ரோகை ட 

வேறுவே நினத்த வரைவாழ் வருடைக் 
கோடுமுற் றிளந்தகர் பரடுவிறந் இயல 
ஆடுகள வயிரின் இனிய ஆலிப் 
பசும்புற மென்சீர் ஒரிய விசும்புகந்து : 

௧௦ இருங்கண் ஆடமைத் தயங்க இருக்கும் ௪ 
பெருங்கல் நாடன் பிரிந்த புலம்பும் 
உடன்ற அன்னை அமரா நோக்கமும் 
வடந்தை தூக்கும் வருபனி அற்சிரம் 
சுடர்கெழு மண்டிலம் மழுங்க ஞாயிறு 

௧௫ குடகடல் சேரும் படர்கூர் மாலையும் 

அனைத்தும் அடுஉநின்று 1நலிய நீமற்று 
யாங்ஙனம் வாழ்த என்றி கோழி 
நீங்கா வஞ்சினஞ் செய்துநத் துறந்தோர் 
உள்ளார் ஆயினும் உளனே அவர்நாட்டு 

௨௦ அனள்ளிலைப் பலவின் கனிகவர் கைய 
கல்லா மந்தி கடுவனோ டுகளுங் ர 
கடுந்திறல் அணங்களன் நெடும்பெருங் குன்றத்துப் 
பாடின் அருவி சூடி ° 
வான்றோய் சிமையம் தோன்ற லானே. 

௮ காவட்டனார். 

(சொ-ஸள்.) ௧௭. தோழி--, 

௧--௧௧. நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின் -மிக்க 
பொருள் தங்கும் உயர்ந்தோங்கும் மனையகத்தே, வதுவை மகளிர் 
கூந்தல் கமழ் கொள - கலியாணம் செய்த மகளிர்தம் கூந்தல் போல 
மணம் பொருந்துமாறு, வங்கூழ் ஆட்டிய ௮ம் குழை வேங்கை நன் 
பொன் அன்ன நறு தாது ௨உஇர- காற்று அசைத்தலால் அழகிய 
தளிர்களை யுடைய வேங்கை மரத்தின் பொன் போன்ற ஈறிய தாது 
உதிர் தலால், காமர் பீலி ஆய் மயில்தோகை - விருப்பங் தீரும் பீலி 
பொருந்திய சிறந்த தோகையை யுடைய மயில், வேறு வேறு 
இனத்த வரை வாழ் வருடை - வேறுவேறு வகையினவாூய 
மலையில் வாழும் வருடைகளின், கோடு YO Qa gar urd 

(பாடம்) 1, ஈலிய உற்றி,
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விறந்து இயல-கொம்புகள் பொருந்தி இளைய கடாக்கள் 
ஒலியைச் : கேட்டு அஞ்சி இரிய, ஆடு கள வயிரின் இணி௰ய . 
ஆலி- ஆடும் களத்தே யொலிக்கும் கொம்பு போல இனியனவாக 
ஒலித்து, விசும்பு உகந்து - வானிற் பறந்து சென்று, இரு கண் ஆடு 
அமை - நீண்ட கணுக்களை யுடைய அசையும் மூங்கின்கண், பசு 
புற மென் ஈர் ஓசய- பசிய புறத்தினையுடைய மெல்லிய அழகிய 
இடம் வளைய, தயங்க இருக்கும் பெரு கல் நாடன் - விளங்கத் தங்க 
யிருக்கும் பெரிய மலை பொருந்திய காட்டை யூடையவனாகய தலை 
வன்; பிரிந்த புலம்பும் - பிரிந்தமையால் ஆடிய தனிமையும், 

௧௨. உடன்ற அன்னை அமரா கோக்கமும் - மாறுபட்ட அன்னை 
யின் பொருந்தாத பார்வையும், 

௧௩--டு, வடந்தை தூக்கும் வரு பனி அ௮ற்சிரம் - வாடையால் 
அசைக்கப் பெறும் பெய்யும் பனிக்காலத்தே, சுடர் கெழு மண்டிலம் 
மழுங்க - ஒளி பொருந்திய தனது ம்ண்டிலம் மழுங்கிட, ஞாயிறு குட 
கடல் சேரும் படர் கூர் மாலையும் - ஞாயிறு மேலைக் கடலில் மறை 
யூம் துன்பம் மிக்க மாலைப்பொழுதும் ஆய, 

௧௭-௭௭. அனைத்தும் அ௮டூ௨ நின்று நலிய- யாவும் கூடி நின்று 
வருத்தவும், நீ யாங்ஙனம் வாழ்தி என்றி - நீ எங்ஙனம் உயிர் வாழ் 
கின்றாய் என்று வினவுகன்றனை, 

௧௮--௯. நீங்கா வஞ்சினம் செய்து ஈம் துறந்தோர் - நீங்கா 
மைக் குரிய சூளுறவு செய்து பின் நம்மைத் துறந்தோராய அவர், 
உள்ளார் ஆயினும் - நம்மை நினையாராயினும், 

௬௧௬௯-௨௪. அவர் நாட்டு ௮ள் இலை பலவின் - அவர் நாட்டில் 
நெருங்யெ இலைகளையுடைய பலாவின், . கனி கவர் கைய- பழத்தி 
னைக் கவர்ந்தெடுத்த கைகளையுடைய, கல்லா மந்தி கடுவனோடு 
உகளும் - அறியாத பெண் “குரங்கு ஆண் குரங்கனோடு துள்ளித் தரி 
யும், கடு திறல் அணங்கின் நெடு பெரு குன்றத்து- மிக்க வலி 
யமைந்த தெய்வத்தையுடைய நீண்ட பெரிய மலையகத்து, பாடு இன் 
அருவி சூடி - ஓசை இனிதாகிய அருவியைக் கொண்டு, வான் தோய் 
சமையம் தோன்றலான் - வானை அளாவிய ௨௪8 மலை காணப் 
பெறுதலின், உளன் - உள்ளேன் ஆகாறநின்றேறன். 

(மூடி) தோழி பெருங்கல் நாடன் பிரிந்த புலம்பும், அன்னை அமரா 
தோக்கமும், படரச்கூச் மாலையும் நலிய, நீ யாங்ஙனம் வாழ்தி என்றி, வஞ்சினம் 

செய்து துறந்தோர் உள்ளார் ஆயினும், அவர் நாட்டு நெடும் பெருங் குன்றத்து 
வான்றோய் சமையம் தேசன்றலாே உளன். 

் (வி-ரை,) கூந்தல் கமழ் கொள-- கூந்தல் போல மணத்தல் 
செய்ய, கமழ் கொள உதிர என்க, காமர் என்பதற்கு அழகு 
பொருந்திய என விரித்து, உதிர என்னும் எச்சத்திற்கு முடிபு 
ஆக்குக, வருடை- மலையில் வாழும் ஒருவகை விலங்கு, இது 
முதுகில் காலுடையதும் எட்டுக்கால் உடையதும் எனப் பல திறப்
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படுதலால், வேறு வேறு இனத்த வருடை எனப்பட்டது. 1: மாவும் 
மாக்களும் ” என்னுஞ் சூத்திரத்து, பேராசிரியர் (இளை யென்பன 
எண்கால் வருடையும் குரங்கும் போல்வன. எண் கால வாயினும் - 
மா வெனப் படுதலின், வருடை, இஃ ஆயிற்து” என்றுரைத்ததும், 
மீமிசைக் கொண்ட கவர்பரிக் கொடுந்தாள், வரைவாழ் வருடை” 

என்னுமிடத்து, *(முதூடத்தே கொண்ட, நிலத்தைக் கைக்கொள் 
ளும் செலவினை யுடைய, வளைந்த காலை யுடைய வரையிடத்தே 
வாழும் எண் கால் வருடை ' என நச்சினார்க்ளேோயர் உரைத்ததும் 
காண்க. விறந்து- அஞ்சி. ஆலி- ஆலித்து, ஒலித்து, புலம்பும் கோக்க 
மும் மாலையும் ஈலிய என்க. உஞற்றி என்பது பாடமாயின், அவற் 
ஹைப் பொறுத்தலைச் செய்து என்றுரைக்க. ஈம்மைத் துறந்து சென்ற 
தலைவர் நம்மை நினைந்து மீண்டில ராயினும் அவரது மலையின் உச்ச 
தோன்றுதலால் அதனைப் பார்த்துயான் ஆற்றியுளேன் எனத் தலைவி 

. தோழிக்குக் கூறினாள் என்க. தலைவனைப் பிரிந்த தலைவி அவனது 
மலயைப் பார்த்து ஆற்றி யிருத்தல், 3- அவர்நாட்டுக், குன்றம் 
கோக்களென் றோம், பண்டை யற்றோ கண்டிஎன் நுதலே ' என் 
பதனாலும் அறிக. உளனே - அன் விகுதி தன்மைக்கண் வந்தது. 

  

270. பாலை 

(முன் -ஞெரு காலத்துப் பொருண்முற்றி வந்த தலைமகன் மன்னும் 
பொருள சடைக்கூட்டிய கெஞ்சிர்குச் சொல்லியதட] 

தந்நயந் துறைவி தொன்னலம் அழியத் 
தெருளா மையின் தீதொடு கெழீஇ 
அருளற நிமிர்த்த முன்பொடு பொருள்புரிந்து 
ஆள்வினைக் கெஇிரீய மீளி நெஞ்சே 

௫ நினையினை யாயின் எனவ கேண்மதி 
விரிதிரை முந்நீர் மண்டிணி £டக்கைப் 
பரிதியஞ் செல்வம் பொதுமை யின்றி 
தனவின் இயன்ற தாயினுங் கங்குற் 
கனவி னற்றதன் கழிவே அதனான் 

௧௦ விரவுறு பன்மலர் வண்டுரூழ்ப அடைசீசிச் 
- ச௬ுவன்மிசை அசைஇய நிலைதயங் குறுமுடி 
சண்டுபன் னாற்றம் வேண்டுவயின் உவப்பச் 
செய்வுறு விளங்கழைப் பொலிந்த தோள்சேர்பு 
எய்ய கனைதுயில் ஏற்றொறுத் திருகி 

கட௫ மெய்புகு வன்ன கைகவர் மூயக்கன் 
மிகுதிகண் டன்றோ விலனே LD sir 
பல்பொருள் வேட்கையிம் சொல்வரை bois 
செலவுவவி யுறுத்தனை யாயிற் காலொடு 
  

4, தொல், மரபு. ௩௨, 2, மலைபடு, ௫0௦௨-௩, 8, குறுர், ௨௪௯,
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'கனையெரி நிகழ்ந்த இலையில் அங்காட்டு 
௨௦ உழைப்புறத் தன்ன புள்ளி நீழல் 

அசைஇய பொழுதிழ் பசைஇ வந்திவண் 
ம2றப்பரும் பல்குணம் நிறத்துவந் துறு தர 
ஒருதிறம் நினைத்தல் செல்லாய் இரிபுநின்று 
உறுபுலி யுழ.ந்த வடுமருப் பொருத்தற்குப் 

உடு பிடியிடு பூசலின் அடிபடக் குழிந்த 

திரம்பா நீளிடைத் தாங்க 
இசங்குவை யல்லைகீயா உரங்கெட மெலிந்தே. 

பாலை பாடிய பேருங்கடங்கோ. 
(செச-ன்.) க-ட. நம் நயந்து உழைவி- நம்மை விரும்பி இருப் 

பவளாய ௩ம் தலைவியின், தொல் ஈலம் அழிய- பழைய அழகு கெட்; 
தெருளாமையின் தீதொடு கெழீஇ- அறிவு தெளியப் பெறுமை 
யின் தீமையுடன் பொருந்தி, அருள் அற- இரக்கம் நீங்க, நிமிர்ந்த 
மூன்பொடு பொருள் புரிந்து - மிக்க வன்மையுடன் பொருளை 
விரும்பி, ஆள்வினைக்கு எஇுரிய மீளி நெஞ்சே - அதுபற்றி முயலு 
த.ற்கு முற்பட்ட வலிய நெஞ்சமே / நினையினையாயின் எனவ சேண் 
மதி - சிம்திப்பாயாயின் யான் கூறுவனவற்றைக் கேட்பாயாக, 

சா௯. விரி திரை முந்நீர் - விரிந்த அலைகளையுடைய கட்ல் 
சூழ்ந்த, மண் இணி டக்கை - மண் இணிந்த இவ் வுலக முழுவதும், 
பொதுமை இன்மி-விறர்க்ருப் பொது இல்லையாக, பருதி ௮ம் 
செல்வம் - திரி யுருட்டும் செல்வமானத, ௩னவின் இயன்றது 
ஆயினும் - உண்மையாகவே கை கூடியதாயினும், அதன் குறிவு 
கங்குல் கனவின் அற்று - அதன் போக்கு இரவில் கனவிற் ரோன்றி 
மழையும் அத்தன்மையது, 

௯--௧௪௭. அதனான் - அதனால், வீரவு உறு பல் மலர் - கலப்புற்.ற 
பல மலர்களை, வண்டு சுழ்பு அடைச்சி - வண்டு மொய்க்கும்படி 
ரூடி, சுவல் மிசை அசைஇய நிலை தயங்கு உறு முடி. - பிடரின் மீது 
தீங்கய நிலையினின்றும் அசைந்த பெரிய ௯ ந்தலின், ஈண்டு பல நாற் 
றம் - செறிந்த பலவாய காற்றம், வேண்டுவயின் உவப்ப - வேண்டு 
மிடதீதுப் பெற்று மழ, செய்வு ௨.று விளங்கு இழை பொலிந்த 
தோள் சேர்பு - செய்யப்பெற்ற விளங்கும் அணிகளாற் பொலிவுற்ற 
தோளை அணைந்து, எய்திய கனை துயில் ஏற்றொறும் - பொருந்திய 
மிக்க துயிலை ஏற்கும்தொறும், இரு மெய் புகுவு அன்ன கை 
கவர் முயக்கின் மிகுதி - மாறுபட்டு மெய்யினுள் மெய் புகுதலொத்த 
கைகளால் விரும்பிக் கொள்ளும் முயக்கத்தினும் மேம்பட்ட 
பொருளை, கண்டன்றோ இலன் -யான் கண்டநில்லேன். 

௧௬௧௭-௮, நீ நின் பல் பொருள் வேட்கையின் - நீ நின் பல 
வாய பொருள் விருப்பால், சொல் வரை நீவி - என் சொல்லின் ௮ள 

(பாடம்.) 1, கனையெரி இகழ்ந்த, 
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வைக் கடந்து, செலவு வலியுறுத்தனையாயின் - செல்லுதலை வற் 
புறுத். துவை யாயின், 

௧௮-௨௭. காலொடு கனை எரி நிகழ்ந்த இலை இல் காட்டு-காற் 
றினால் மிக்கெழும் தீ மேவியதாய இலையம்ற காட்டில், உழை புறத்து 
அன்ன புள்ளி நீழல் - மானின் புறத்துள்ள புள்ளிபோன்ற புள்ளி 
களை யுடைய மர நிழலில், அசைஇய பொழுதில் - தங்கி யிருக்குங் 
கால், இவள் மறப்பு ௮ரு பல் குணம் நிறழ்து வந்து உறுதர - இவ 
ளது மறத்தற்கரிய பல குணங்களும் றின் நெஞ்சத்து வந்துபுக, 
பசைஇ - விரும்பி, ஒரு திறம் நினைத்தல் செல்லாய் - ஒரு கூற்றினை 
நினைத்தல் மாட்டாயாய, இரிபு நின்று-வேறுபட்டு நின்று, உரம் கெட 
மெலிந்து - திட்பம் அற மெலிந்து, உறு புலி உழந்த வடு மருப்பு 
ஒருத்தற்கு- பெரிய புலியுடன் போர் செய்து வருந்திய வடுப் 
பொருந்திய கொம்பினையுடைய களிற்றின் பொருட்டு, பிடி. பூச 
லின் இடு அடிபட குழிந்த- பென் யானை ஆரவாரத்துடன் இட்டே 
கும் அடிகள் பதிதலால் பள்ளமாய, கிரம்பா நீள் இடை - சென்று 
தொலையாத நீண்ட சுரத்தின் இடையே, தூங்கி - தங்க, இரங்குவை 
அல்லையோ - வருந்துவாய் அல்லையோ. 

(முடிபு) பெசருள் புரிந்து ஆள்விளைக்கு எதிரீய நெஞ்சே 1! கேண்மதி, 
பரிதியஞ் செல்வம் நனவின் இயன்றதரயினு. ம் அதன் கழிவு கனவின் அற்று, 
HEED, (தலைவியின்) தோள் சேர்பு, கைகவர் முயக்கின் மிகு கண்டன்றோே 
இலன், நீ பெசருள் வேட்கையின் செலவு வலவியுறுத்தனையாயின், இவன் பல் 

குணம் திறத்து வந்துறுதர, ஒரு இறம் நினைத்தல் Gedends Pres peels 
தூங்கி இரங்குவை அல்லையேச, 

(வி- ரை.) பருதி அஞ் செல்வம் - திரி யுருட்டும் செல்வம்; 
என்றது புவி முழுதாளும் செல்வம்... நனவின் இயன்றதாயினும் 

என்றது அதன் அருமையை விளக்கிற்று, கனவின் அழ்று என்றது 

கனவினைப்போல் விரைவிலே தோன்றி மறையும் இயல்பிற்று 
என்றபடி. சூழ்பு- சூழ எனத் திரிக்க. தயங்குதல் - அசைதல். 
ம்டி- கூந்தல், தோளைச் சேர்ந்து துயில் ஏற்குந்தொறும் முயங்கும் 
மூயக்கத்தினும் மேம்பட்ட பொருளைக் கண்டன்றோ இலன் எனத் 
தலைவன் கூறினான் என்க, Msgr வீழ்வார் மென்றோட் டுயிலின் 
இனிதுகொல், தாமரைக் கண்ணான் உலகு” என்பது காண்க, ஒரு - 
திறம் நினைத்தல் செல்லாய் - செல்லுதல், மீளுதல் என்னும் இரு 
கூற்றினில் ஒன்றினைச் துணியமாட்டாயாய், AD மருப்பு என்று 
பிரித்துரைத்தலுமாம். பிடி பூசலின் இடு அடி என மாறுக, 

  

i. குதிள், க்க௧0௩,
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380. நெய்தல் 

[பின்னின்ற தலைமகற்குக் குறைநேர்க்த கோழி தலைமகட்குக் குறை 

நயப்பக் கூறியது.] 

தேர்சேண் நீக்2த் தமியன் வந்துநும் 
ஊர்யர தென்ன நணிநணி ஓதுங்9 
மூன்னாட் போகிய துறைவன் நதெருநை 
அகனவிலை நாவல் உண்டுறை உழஇர்த்த 

டு கணிகவின் சிதைய” வாங்கக் கொண்டுதள் 

தரழை வேரளை வீழ்துணைக் கடு௨உம் 

அலவற் காட்டி நற்பாற் றிதுவெள 
நினைந்த நெஞ்சமொடு நெடிநுபெயர்ந் தோனே 

.  /உதுக்காண் தோன்றும் தேரே இன்றும் 

௧௦ நாமெதிர் கொள்ளா மாயின் தானது 

துணிகுவன் போலாம் நாணுமிக வுடையன் 
வெண்மணல் நெடுங்கோட்டு மறைகோ 
3அம்ம தோழி கூறும2 நீயே. 

மதுரை மருதனிளகாகனார். 

(சொ-ன்.) ௧௩--தோழி--, அம்ம - நான் கூறுவதனைக் கேட்பா 
ure. 

e ச 

க--௩. தேர் சேண் நீக் - தனது தேரினைச் சேய்மையில் 

நிறுத்தி, தமியன் வந்து - தனியனாய் வந்து, நும் ஊர் யாது என்ன - 

நுமது ஊர் யாதென்று வினவி, ஈணி ௩ணி ஒதுங்கி - குறுகக் குறுக 

நடந்து, மூன் நாள்” போய துறைவன் - முன்னாளில் சென்ற 
துறைவன், . ° . 

௩-௮, நெருநை - நேற்று, அகல் இலை நாவல் உண் துறை 

உதிர்த்த - அகன்ற இலையினையுடைய நாவல் மரம் நீர் உண்ணும் 

துறைக்கண்ணே சொரிந்த, கனி கவின் சிதைய வாங்கிக்கொண்டு - 

கனியினை அதன் அழகுகெட இழுத்துக்கொண்டு சென்று, தாழை 
வேர் அளை தன் வீழ் துணைக்கு இடுஉம் அலவன் காட்டி-தாழையின் :* 

வேர்ப்பக்கலுள்ள வளையிலுள்ள தனது அன்பு பொருந்திய பெண் 

ஜஞெண்டிற்குத் தரும் ஓர் ஆண் ஸஷெண்டினைக் ' காட்டி, நல் 

பாற்று இது என - இது நல்ல பான்மை யுடையது என்று கூறி, 

நெடிது நிகந்த நெஞ்சமொடு பெயர்ந்தோன் - நெடிது சிந்தித்த 

நெஞ்சுடன் மீண்டு சென்றான், 

௬௯-௧௧. இன்றும் ௨து காண் தேர் தோன்றும் - இன்றும் உதோ 

பார் அவனது தேர் தோன்றா நிற்கும், நாம் எதிர் கொள்ளாம் 

ஆயின் - நாம் அவனை எதிர்கொண்டு ஏற்காமாயின், காணு மிக 

(பாடம்) 1. உவக்காண், 2, அம்மா அரிவை, அம்ம வாழி, 
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உடையன் - மிக்க நாண முடையன் ஆகலான், SIT HE gens 
வன் போலாம் - அவன் அதனை மெய் Qua g துணிவான் போலும், 
௧௪--௩. லெண் மணல் நெடு கோட்டு மஹழைகோ- கான் வெள் 

ளிய நெடிய மணற் கரையில் மறைந்து கொள்வேனா, நீ கூறுமதி - 
நீ உன் கருத்தினைக் கூறுவாயாக, 

(முடிபு) தோழி! தேர் சேண் நீக்க வத்து முன்னாட்போகிய துறைவன், 
தெருதை, அலவற் காட்டி நெடிது நிசாந்த நெஞ்சமொடு பெயர்த்தோன், 
இன்றும் தேர் உதுக்காண் தோன்றும், தாம் எதிர்கொள்ளசம் ஆயின், தான் 
அது துணிகுவன் போலாம், நெடுங்கேரட்டு மூறைகோ, தீ கூறுமதி, 

(வி-ரை.) யாது என்ன -யாது என்று வினவி, ரணி நணி 
ஓ.துங்கி - மெல்ல மெல்ல நடந்து என்க. நற்பாற்று- நல்ல பான்மை 
யுடையது 7 பான்மை- ஊழ்.. இது போன்று என் காதலியை உண் 
பித்து இன்புறும் பேற்றினைப் பெற்றிலேனே என்று நெடிது 
நினைந்த நெஞ்சம் என்க, இன்றும் என்பதனை இடைநிலை விளக்கா கக் கொண்டு இன்றும் எதிர்கொள்ளாமாயின் எனவும் கூட்டி 
யுரைக்க, அது நுணிகுவன் போலாம் என்றது, மாம் எதிர் கொள்ளா 
மையின் அவன்பால் அன்பிலேம் என்று துணிந்து ஓமிகுவன்போலும் 
என்றபடி. நாணம் மிகவுடையன் என்றது, நாண் அழியப் பின்னும் 
பல்கால் வருவான் அல்லன் என்று கூறியபடியாம். இணி, அது 
துணிகுவன் போலாம் என்றது மட லேறுதல் முதலியவற்றுள் 
ஒன்றைத் துணிகுவன் போலும் என்றுரைத்தலுமாம். மறைகோ என்றது, நீ அவனது குறையினை மூடிப்பாய் எனக் குறிப்பிற் 
கூறியது, 

3 நீகண் உனையெனின் வாழுலை தேரிழை அம்பலத்தான் 
சேய்கண் ட&யன் Assit pit sr சலவன்றன் சீர்ப்பெடையின் 
வாய்வண் டனையதோர் நாவற் SAN BOHN நல்கக்கண்டு 
பேய்கண் டளையதொள் ரு.ஓ.நின் ரனப் பெருத்தகையே!! 

என்னும் செய்யுளில் இதன் கருத்து அமைந்திருத்தல் அறிந்து மகழ் தற் குரியது. 

  

381. பாலை 

[தலைமகன் இடைச் சுரத்துத் தன்னெஞ்சிற்குச் சொல்லியது.] 
ஆணி நன்மான் அணங்குடை யொருத்தல் 
மீளி வேழத்து நெடுந்தகை புலம்ப ் 
ஏந்தல் வெண்கோடு வாங்கல் “குருத்தருந்தும் 
“அஞ்சுவரத் தகுந ஆங்கண் மஞ்சு தப டு அழல்கான்று திரிதரும் அலங்குகதிர் மண்டிலம் 

1. திருக்கோ, ௮௪. (பாடம்,) 2, குருகருந்து, 3, அஞ்சுவரு தகைய,



381] நித்திலக் கோவை er er 

திழல்சூன் றுண்ட நிரம்பா கீறிடைக் 
கற்றுரிக் குடம்பைக் கதநாய் வடுகர் 
விற்சினாத் தணிந்த வெருவரு கவலைக் 
GGA wryw yoop pr 565 Aer p 

௧௦ எருவைச் சேவல் ஈண்டுகிகாத் தொழுதி 
பச்சூன் கொள்ளை சாற்றிப் பமைழிவந்து 
செக்கர் வானின் விசும்பணி கொள்ளும் ' 
அருஞ்சுரம் நீந்தய தம்மினும் பொருத்தரர் 
முனையரண் கடத் வினைவல் தானத் 

௧௫ தேனிமிர் நறுந்தார் வானவ ito Bus 
ஒன்னாத் தெவ்வர் மன்னெயில் போலப் 
பெரும்பாழ் கொண்ட மேனியன் நெடிதுயிர்த்து 
வருந்துங்கொ லளியன் தானே சுரும்புண 

. தெடுநீர் பயந்த Poss ps Goud 
௨௦ எஜஇிர்மல ரிணைப்போ தன்னதன் 

அ.ரிமதர் மழைக்கண் தெண்பனி கொளேே, 

மதுரை இளங்கெளசிகனார். 

(சொ-ள்.) கெஞ்சே!/! ௬௧-௧௩. ஆளி நல்மான் அணங்கு , 
உடை ஒருத்தல் - ஆளியாகிய நல்ல விலஙனெது வருத்துதலையுடைய 
ஏறு) மீளிவேழத்து நெடுந்தகை புலம்ப - வலியுடைய யானையின் 
தலைவனான களிறு £வருந்த, ஏந்தல் வெண்கோடு வாங் - அதன் 
நிமிர்க்த வெள்ளிய கோட்டினைப் பறித்து, குருத்து அருந்தும் - குருத் 
தினை த் தின்னும், அஞ்சு வரத் தகுந ஆங்கண் - அச்சம் உண்டாகத் 
தக்க சுரத்திடத்தே, மூஞ்சு தப - மேகம் பெய்யாதொழிய, அழல் 
கான்று திரிதரும் அலங்கு கதிர் மண்டிலம் - எரியினைக் séBe 
செல்லும் அசையும் கதிர்களையுடைய ஞாயிறு, நிழல் சூன்று உண்ட 
நிரம்பா நீள் இடை - நிழலினை அகழ்ஈது உண்ட செல்லத் தொல். 
யாத நீண்ட இடத்திலுள்ள, கற்று உரிக் குடம்பைக் கதகாய் 
வடுகர் - கன்றின் தோலாலாய கூட்டினையும் னம் பொருந்திய 
நாயினையுமுடைய வடுகர், வில் ரினம் தணிந்த வெருவரு கவலை 2 
தமது வில்லாற் பொரும் வெகுளி நீங்க அச்சம் வரும் கவர்த்த 
நெறிகளில், குருதி ஆடிய புலவு நாறு இருரிறை எருவைச் சேவல் - 
குருதி படிந்த புலால் நாறும் பெரிய சிறகனையுடைய ஆண் பருந்தி 
னது, ஈண்டு கிளைச் தொழுதி - காயுடன் கூடிய கூட்டம், பசு 
ஊன் கொள்ளை சாற்றி பறை நிவந்து - பலய ௨ஊனின் மிகுதியைத் 
தெரிவித்துப் பறந்தெழுந்து, செக்கர் வானின் விசும்பு அணிகொள் 
ளம் - செவ்வானம்போல விசும்பினை அழகு செய்யும், அரும் சுரம் 
நீந்திய ஈம்மினும் - அரிய சுரத்தினைக கடந்து வந்த நம்மைக் 
காட்டினும், (௩ம் தலைவி) 

  

(பாடம்) 1, காறஞூரிறை, 2, அருஞ்சுர முன்னிய,
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௧௩-௨௧. பொருந்தார் முனை அரண் கடந்த வினை வல் தானை - 

பகைவரது போர் செய்யும் அரணை வென்ற போர்த்தொழில் வல்ல 
சேனையினையும், தேன் இமிர் நறு தார் - வண்டுகள் ஒலிக்கும் நறிய 
மாலையினையுமுடைய, வானவன் - சேரன், உடற்றிய - போர் புரிந்து 
அழித்த, ஒன்னாத் தெவ்வர் மன் எயில் போல - மாறுபட்ட 
பகைவரது பொருந்திய மதில்போல, பெரும் பாழ் கொண்ட மேனி 
யள் - மிக்க பாழ்பட்ட மேனியளா௫, சுரும்பு உண நெடுநீர் பயந்த 
நிரை இதழ் குவளை - வண்டு தேனைப் பருக ஆழமான நீரினால் 
தீ.ரப்பட்ட நிரையாகவுள்ள இதழ்களையுடைய குவளையது, எதிர் 
மலர் இணை போது அன்ன .ஃபுதிய மலராய இரண்டு பூக்களைப் 
போன்ற, தன் அரிமதர் மழை கண் - தனது செவ்வரி பரக்த மதர்த்த 
குளிர்ந்த கண்கள், தெண் பனி கொள - தெளிந்த .ரீரைக் கொள்ள, 
நெடிது உயிர்த்து - பெருமூச்செறிந்து, வருந்தும் கொல் - வருந்தி 
யிருப்பளோ, அளியள் - இரங்கத்தக்காள். 

(மூடிபு) தெஞ்சே! அருஞ்சுரம் நீத்திய நம்மினும் (தம் தலைவி) பெரும் 
பாழ் கொண்ட மேணீயள் (ஆக) நெடிது உயிர்த்து தன் கண் தெண் பணி கொள 
வருத்துங்கெொல், அளியள். 

(வி-ரை.) ஆளியானது யானைக் கொம்பைப் பறித்து' உண் 
ணும் என்பது, 1 மூரித்தாள் ஆளியானைத், தலைநிலம் புரளவெண் 
கோடுண்டதே போன்று” என்பதனாலும் அறியப்படும். குருகு 
என்னும் பாடத்திற்கும் குருத்து என்பதே பொருளாகும். கான்று 
குன். று என்பன இலக்கணை வழக்கு. வம்பலரீ மடிந்து ஓழிந்தமை 
யின் வடுகர் சினந் தணிந்தார் ஆயிற்று, விற்சினம் - விற்கொண்டு 
பொரும் சினம். கஇளையையுடைய சேவலினது தொழுதி என்க. 
பச்சுன் கொள்ளை சாற்றுதலாவது தாம் பற த்கலால் ஊன் மிகுதியா 
யிருத்தலை ஏனோர் அறியச் செய்தல், குருஇ படிந்த சிறகுடன் 
விசும்பிலே வட்டமிடுதலால், எருவைச் “சேவலின் தொழுதி செவ் 
வானம் போல்வதாயிற்று. நீளிடையில் உள்ள கவலையில் குருதி 

“யாடிய எருவைச் சேவல் விசும்பு ௮ணி கொள்ளும் அருஞ்சுரம் 
என்க. எதிர் மலர் - அப்பொழுது அலர்ந்த மலர், 

eee 

382. குறிஞ்சி 

[இசவுக்குறிச் சிறைப்புறமாகத் தோழி தலைமகட்குச் சொல்லியத.] 

பிறருறு விழுமம் பிறரும் நோப 
தம்முறு விழுமம் தமக்கோ தஞ்சம் 
கடம்புகொடி யாத்துக் கண்ணி, சூட்டி. 
  

1, வக, உடுடு௪,
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வேறுபல் குரல ஒருதரக் இன்னியம் 
டு காடுகெழு நெடுவேட் 'பாடுகொளைக் கேற்ப 

3அணங்கயர் வியன்களம் பொலியப் பையத் 
தங்குதல் புரிந்தனர் நமரென ஆங்கவற்கு 
அறியக் கூறல் வேண்டும் தோழி 
அருவி பாய்ந்த கருவிரல் மந்து 

௧௦ செழுங்கோட் பலவின் பழம்புணை யாகச் 

சாரற் பேரூர் முன்றுறை இழிதரும் 
வறனுறல் அறியீரச் சோலை 
விறன்மலை நாடன் சொன்னயந் தோயே. 

கபிலர், 
(சொ-ள்.) ௮--௧௩. தோழி--, அருவி பாய்ந்த கருவீரல் 

மந்தி - அருவியின்கட் பாய்ந்த கரிய வீரலையுடைய பெண் குரங்கு, 
செழு கோள் பலவின் பழம் - வளமுறக் காய்த்தலைக் கொள்ளும் 
பலாவின் பழத்தினை, . புணையாக - தெப்பமாகக் கொண்டு, சாரல் 
பேர் ஊர் முன்துறை இழிதரும் - பக்க மலையிலுள்ள பெரிய ஊரின் 
கண் துறை முன்பு வந்திறங்கும், வறன் உறல் அறியாச் சோலை 
வி.றல் மலை நாடன் - வறட்சி யுறுதலை அறியாத சோலையையுடைய 
வெற்றி பொருந்திய மலை நாட்டின் தலைவனது, சொல் நயந் , 
தோய் - சொல்லை விரும்பி ஏற்றனை 7 
௧-௨. பிறர் ௨ஹறு விழுமம் பிறரும் கோப - பிறர்க்கு உறும் 

துன்பம் காணின் நல்லோர் தாம் பிறரே யாயினும் நோவாநின்று 
விலக்க முயல்வர், (அன்றி), தம் உறு விழுமம் தமக்கோ தஞ்சம் - 
தமக்கு உற்ற துன்பினைத் தமக்குப் பெரிதாகக் கொள்ளாது எளி 
தாகக் கொள்வர், (இது சான்றோர் இயற்கை.) 

௩--௮/. நமர் - நம்மவரீ, கடம்பு கொடி யாத்து - கடம்பின்கட் 
கொடியினைக் கட்டி, கண்ணி குட்டி '- மாலை சூட்டி, வேறு பல் குரல 
ஓரு தூக்கு இன் இயம் - பல் வேறு குரலை உடையனவாஓூய” 
தாளத்தின் வழிப்படும் ஒரு தாக்கனையுடைய இனிய வாச்சியங்க 
ளைக் கொண்டு, காடு கெழு நெடு வேள் பாடு கொச்க்கு ஏற்ப - 
காட்டி.ம் பொருந்திய நெடிய முருகனைப் பாடும் :பாட்டிற்குப் 
பொருந்த, அணங்கு அயர் வியன் களழ் பொலிய - வெறியாட்டுச் 
செய்யும் பெரிய களம் சிறப்புறு, பைய தூங்குதல் புரிந்தனர் - 
மெல்ல ஆடுதலை விரும்பீனர், என - என்று, ஆங்கு அவற்கு அறியக் 
கூறல் வேண்டும் - தலைவனைக் காணுமிடத்து அவனுக்கு நீ உணரக் 

கூறுதல் தக்கது. ் 
(முடிபு) தோழி? மலை நாடன் சொல் நயந்தோய், பிறருறு விழுமம் 

பிறரும் தோப, தம்முறு விழுமம் தமக்கோ தஞ்சம், put நெடுவேட் பாடு 

கொளைக் கேற்பக் களம் பெரலியத் தாங்குதல் புரிந்தனர் என அவற்கு அறியக் 
கூறல் வேண்டும். 
  

(பாடம்.) 1, பாடுகொகாக் கொப்ப, 3 அணங்கமச்,
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(வி- ரை.) பி.றருற்ற துன்பத்திற்கு வருந்துதலும் தம்மை யுற்ற தன்பத்தைப் பொறுத்தலும் சான்றோர் இயல்பாகலாள், ஈம் 
தலைவர் நாம் உற்ற தன்பத்தை அறியின் விரைந்து அதனைப் 
போக்குதற்கு முற்படுவர் எனத் தோழி தலைவிக்குக் கூறினாள் 
என்க. ஒரு தூக்கு இன்னியம் - தாளங்களின் வழிவரும் செந் 
தூக்கு முதலாகிய எழுவகைத் தூக்கனுள் ஒன்றினைப் பொருந்திய 
இன்னியம் என்க. காடு என்றது ஈண்டுச் குறிஞ்சியை, தோழி 
என்றது தலைவியை, 

  

382. பாலை 

[மகட் போக்கிய தாய் சொல்லியது.] 

தற்புரத் தெடுத்த ஏற்றுறந் துள்ளாள் 
உளருஞ் சேரியும் ஓராங் கலரெழக் 
கோடுங் காவும் அவனொடு துணிந்து 

தாடுந் தேயமும் நணிபல இறந்த 
௫ சிறுவன் கண்ணிக் கேர்தே றுவரென 

். வாடினை வாழீயோ வயஃ£ஃ நாடொறும் 
3பல்களைக் கொடிக்கொம் பலமர மலர்த்க 
அல்குல் *தழைக்கூட்டு அங்குழை உதவிய 
வினையமை வரனீர் விழுத்தொடி தத்தக் 

௧௦ கமஞ்சூற் பெருநிறை தயங்க முகந்துகொண்டு . 
ஆய்மடக் கண்ணன் தாய்முகம் நோக்கப் 
பெய்சிலம் பொலிப்பப் பெயர்வனள் வைகலும் 
ஆரநீர் ஊட்டிப் புரப்போர் ப 
யார்மற்றுப் பெறுகுவை அளியை நீயே. 

௮ கயமனார், 
(சொ-ஸ்.) ௧--௬. வயலை - வயலைச் கொடியே, வாழியோ . நீ 

வாழி, தன் புரந்து எடுத்த - தன்னை வளர்த்தெடுத்த, என் துறந்து உள்ளாள் - என்னையும் நினையாளாய்த் துறந்து, ஊரும் சேரியும் ஓராங்கு அலர் எழ - ஊரினும் சேரியினும் ஒரு பெற்றியே அலர் மிக, காடும் காவும் அவஜெடு துணிந்து - காடும் சோலையும் அத் தலைவனொடு போகத் துணிந்து, நாடும் தேயமும் ஈனிபல இறந்த- மிகப் பலவாய நாடுகளையும் தேயங்களையும் கடந்த, சிறு வன்கண் 
ணிக்கு - இகாய வன்சண்மை யுடையாட்கு, ஏர் தேறுவர் என - அழகு செய்விப்பார் போல, வரடினை - வாடியுள்ளாய்; 

(பாடம்) 1. தற்பயநர் தெடுத்த. எற்றுறர் தநளரள். 2, காடும் கானமும். 3, பல்கொக் கொடிக்கொம் பலர்ந்த அல்குல், சழையணிக் கூட்டும் குழை பல உதலிய, 4, தலைக் கூட்டு,



384] நித்திலச் கோவை ௭௫௧ 

௭௬-௧௪. நாள் தொறும் - ஓவ்வொரு நாளும், பல் கா கொடி கொம்பு - பலகிளையாய ஒழுகிய கொம்புகள், அலமர - பாரம் தாங் காது சுழல, மலர்ந்த - விரிந்த, அல்குல் துழைக் கூட்டு அம் குழை உதவிய - அல்குலில் தழை யுடைக்குக் கூட்டும் ௮மூய தளிர்களை நீ தருமாறு, ஆய் மட சண்ணள் - அழகூய மடப்பம் தோன்றும் கண்களையுடைய என் மகள், விழு தொடி. தத்த - சிறந்த வளையல் அசையவும், பெய் சிலம்பு ஓலிப்ப - காலிற் பெய்த லைம்பு ஓலிக் கவும், வினை அமை வரல் நீர் - தொழிற்பட்ட மூங்கழ் குழாயின் 
வழியாக வந்து விழும் நீரின், கமம் குல் பெரு நிறை தயங்க முகந்து கொண்டு - நிறைந்த நீரின் கொள்ளும் பெரிய சாலில் அசைய 
முகந்து எடுத்துக்கொண்டு வர்து ஊற்றி, தாய் முகம் நோக்க - தாயைப் போல நின் முகத்தினைப் பார்த்து, வைகலும் - நாடோறும், பெயர்வனள் - பெயர்வாளாவள் அன்றோ, (அவள் போல) ஆர நீர் 
ஊட்டி - நிறைய நீரினை உண்பித்து, புரப்போர் மற்று யார் பெறு 
குவை - புரப்பார் யாரை இனி ர பெறுவாய், & அளியை - நீ இரங் 
கதி .தக்காய், 

(மூடிபு) வயலை வாழி! காடும் காவும் அவனொடு துணித்து நாடும் தேயமும் 
இதத்த சிறு வன்கண்ணிக்கு ஏர் தேறுவரென வாடினை,. தாடொறும் ௮ம் குழை 
உதவிய, ஆய்மடக் கண்ணள் அமை வரல் சீர் பெரு நிறை தயங்க முகத்து 
கொண்டுவந்து ஊற்றித் தாய் முகம் தோக்கிப் பெயர்வனள் அன்றோ. (அவள் 
போல) இணி நீரூட்டிப் புரப்போர் யார் பெறுகுவை நீ; அளியை, 

(வி-ரை.) சேறி ஊரின் ஒரு பகுத, 14 ஊருஞ் சேரியும் 
உடனியைர் தலரெழ” என்பதன் உரை காண்க. காடும் கானமும் 
என்பது பாடமாயின் காடும் சுரமும் என்று பொருள் கொள்க. 
தேயம் - நாடு பல சேர்ந்தது. நேறுவர் - தெளிபவர்? தெளிந்து 
செய்விப்பவர் என்னீம் பொருட்டு, மலர்ந்த குழை உதவிய 
எனவும், அமைவரல் நீர் நிற தயங்க முசந்து கொண்டு எனவும் 
கூட்டுக. உதவிய - உதவுமாறு; செய்யிய என்னும் வினையெச்சம். 
அமை - மூங்கிற் குழாய், நிறை - சால்; நீர்ச்சால் வயிறு புடைத் 
இருத்தலின் கமஞ் சூழ் பெரு நிறை எனப்பட்டது. தீயங்கல் -- அசை 
தல். தாய் முகம் கோக்கு - தாய்போல முகம் கோக் என. விரித் 

. துரைக்க, ஆர - நிழைய, உண்ண என்றுமாம். மற்று - வினைமாற் 
றின்கண் வந்தது. 

384. முஃலை 

[வீனைமுற்றி.ப தலைமகன் வரவுகண்டு உழையர் சொல்லியது.] 

இருத்த வேந்தன் அருந்தொழில் முடித்தெனப் 
புரிந்த காதலொடு பெருந்தேர் யானும் 
  

1. அகம், ௨௨௫.
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Tu SPELT றல்லது வந்தவாறு 
நணீயறிந் தன்ரரூ இலனே தாஅய் 

௫ மூயற்பறழ் உகளும் முல்லையம் புறவிற் 

கவைக்கதிர் வரகின் சீறரர் ஆங்கண் 

மெல்லியல் அரிவை இல்வயின் நிறீஇ 
இழிமின் என்மறிில மொழீமருண் டிசினே 
வரன்வழங் Dur danke oro ppt wen Gurr 

GO WT yg ara Ser were yénGur 

2OTwOD ourpPCurr aso oF or GG OT 
வரைமருள் மார்பின் நளிப்பனன் முயங்கி 
மணனைக்கொண்டு புக்கனன் நெடுந்தகை 

விருந்தேர் பெற்றனன் திருந்திழை யோனே. . 

_-1ஒக்கூர் மாசாத்தியார், 

(செ-ன்.) ௧௧. வலவ - பாகனே, வாழி - வாழ்வாயாக, 

௧--௧௧. இருந்த வேந்தன் - பாசறைக்கண் ஸணிருந்த நம் அரசன், 
அரும் தொழில் முடி.த்தென - அரிய போரினை வென்றி கொண்டு 

மூடித்தானாக, புரிந்த காதலொடு - விரும்பிய காதலொடு, யானும் -, 

பெரும் கேர் ஏறியது அறிந்தன்று அல்லது - பெரிய தேரின்கண் 

ஏ.றியமர்ந்ததை அறிந்ததே யன்றி, வந்தவாறு - இங்கு வந்துற்ற 
பரிசினை, கனி அறிந்தன்ரு இலன் - நன்கு அறிந்திலேன், மூயல் 
பறழ் தாஅய் உகளும் முல்லை ௮ம் புறலில் - முயற் குட்டிகள் 
தாவிக் குதிக்கும் முல்லையாய அழூய காட்டில், கவை கதிர் வரின் 
சிறு ஊர் ஆங்கண் - கவர்த்த கதிரினக்கொண்ட வர௫ளையுடைய 
சிறிய ஊரிடத்தே, மெல் இயல் அரிவை இல்வயின் நி.ரீ.இ - மென் 
மைத் தன்மை வாய்ந்த தலைவியின் இல்லின்்௧ண் தேரினை நிறுத்தி, 
இழிமின் என்ற நின் மொழி மருண்டிரின் - இறங்குக என்ற நின் 

சொற்கேட்டு மருட்சியுற்றேன், வான் வழங்கு இயற்கை வளி - 
வானில் இயங்கும் இயல்பினையுடைய காற்றினை, மான் உருவாக - 
குதிரையின் வடிவாக, பூட்டினையோ - பூட்டி வந்தனையோ, (அன்றி, 
நின் மனம் பூட்டினையோ - நினது மனத்தினை (அங்ஙனம்) பூட்டி 
வந்தனையோ, உரைமதி - கூறுவாயாக, என - என்று கூறி, 

௧௩. நெடுந்தகை - பெருந்தகைமையுடைய தலைவன், 

௧௧--௩. தன் வரை மருள் மார்பின் ஈளிப்பனன் முயங்கி - 
தனது மலையை யொத்த மார்பினகத்தே (அவளைச்) செறிப் 
போனாய்த் தழுவி, மனை கொண்டு புக்கனன் - தன் மனைக்கன் 
உடன் கொண்டு புகுந்தனன் 7 

௧௪. திருந்து இழையோள் - திருந்திய அணிகளையுடைய அவன் 
தலைவி, விருந்து ஏர் பெற்றனள்  - விருந்தோம்பும் சிறப்பினைப் 
பெற்றாள். . 
  

(பாடம்,) 1, குடவாயிற் சரத்தஞர்,
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(மூடிபு) வலவ! வாழி! யானும் பெருந்தேர் ஏறியது அறித்தன்றலது, வந்த 

வாறு அறித்தன்ரோ இலன், சூர் ஆங்கண் இல்வயின் PBA இழிமின் என்ற 
தின்மொழி மருண்டிசின், நீதான் வளியிகை மானுருவாகப் பூட்டினேயேச, 
அன்றி, நின் மனத்தினை அங்ஙனம் பூட்டினையோ, உரைமதி என தெடுந்தகை 

தன் மார்பின் முயங்கி மனைக் கொண்டு புக்கனன்) திருந்திழை விருந்து ஏச் 
பெற்றனன். 

(வி-ரை.) வேந்தன் அருந்தொழீல் முடித்து என-வேந்தனுடைய 
அரிய தொழிலை யான் முடித்தேனாக என்றுரைத்தலும் ஆம். ஈனி 
அறிதல் - நன்கு அறிதல். மொழிமருண்டிரன் - மொழியைக்கேட்டு 
மருண்டேன். வான் வழஙீ யெற்கை வளிபூட் டினையோ,; மானுரு 
வாக நின் மனம் பூட்டினையோ உரைமதி- என்றது பிறபொருட்கண் 
தோன்றிய ஆக்கம் பற்றிய வியப்பு. ஈளிப்பனன் - செறிப்போனா௫, 
நளி என்னும் உரியடியாகப் பிறந்த விளை. விருந்தோ பெற்றனள் 
என்று பாடம் கொள்ளுதலுமாம், இதற்கு ஓகாரம் சிறப்பு. 

"(Bw = or.) புதுமை பெருமை” என்னுஞ் குத்திரத்து, 4... 
பெருந்தேர்யானும்....... மருண்டிசினே' என்பதனை மருட்கை என் 
னும் மெய்ப்பாட்டிற்கு எடுத்.துக்காட்டி.னர், இ.எம். 

2 கரணத்தின் அமைந்து முடிந்த காலை ' என்னுஞ் சூத்திரத்து, 
பேரிசை ஊர்திப் பாகர் பாங்கனும் என்னும் பகுதிக்கண் இச் செய் 
யுளைக் காட்டி, இதனாற் பாகன் சிறப்புக் க. றியவாறு காண்க என் 
வும், 3*வினைவயிற் பிரிந்தோன் ” என்னும் சூத்திரத்து, இதனுள் 
புரிந்த காதலொடு....... மானுருவாக மின் மனம் பூட்டினையோ, 
உரைபதி வாரியோ” வலவ” என (உள்ளம் போல உற்று மி உத 

விற்று எனம் நலைவன் ச.றியவாறு கானக என்றும் கூறினர், நச். 

  

85. பாலை 

(மகட் போக்கிய செவிலித்த!ய் சொல்லியது.] 

தன்னோ ரன்ன ஆயமும் மயிலியல் 
என்னோ ரன்ன காயருப காணக் 
கைவல் யானைக் கடுந்தேர்ச் சோழர் 

காவிரிப் படப்பை உறற்தை யன்ன 

டூ பெசன்னுடை நெடுநகர்ப் புரையோர் அயர 

நன்மரண் விழயவில் ககரம் மண்ணி 
. *ஆம்பல புணர்ப்பச் செல்லான் காம்பொடு 
நதெல்லீ நீடிய கல்லறைக் கவாஅன் 

அத்த ஆலத்து அலந்நலை நெடுவீழ் 
௧௦ இத்திக் குறங்கில் இருந்த உரிரு 
  

1, தொல், மெய்ப்பாடு,௭, 2. தொல். கற்பு. டூ .3, தொல். கற்பு. ou 

(பாடம்) 4, யாஃபால்,,,, ,,சொல்லாள் ॥
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வளையுடை முன்கை அளை இக் களைய 
பயிவீரும் பிணயற் பசுங்காழ்க் கோவை 
அகலமை யல்குல் பற்றிக் கூந்தல் 

ஆடுமயிற் பீலியிற் பொங்க நன்றும் 
௧௫ தானமர் துணைவன் ஊக்க ஊங்கி 

உள்ளாது கழிந்5 முன்ளெயிற்றுத் துவர்வாய்ச் 
சிறுவன் கண்ணி சிலம்புகழீஇ 
அறியாம் தேஎத்தள் ஆகுதல் கொடிதே. 

உ குடவாயிற் கீரத்தனார். 

(சொ-ஸ்.) ௧--ள. மயில் இயல் - மயில்போலும் சாயலையுடைய 
என் மகள், தன் ஓரன்ன ஆயமும் - தன்னை யொத்த தோரழிமாரும், 
என் ஓரன்ன தாயரும் காண - என்னை யொத்த தாய்மாரும் கண்டு 
மகிழ, கைவல் யானை கடு தேர் சோழர் - வலிய கையினையுடைய 
யானையையும் கடிய தேரினையுமுடைய சோழரது, காவிரிப் 
படப்பை உறந்தை அன்ன - காவிரியின் பக்கத்ததாகய உறையூரை 

யொத்த, பொன் உடை நெடு நகர் - செல்வம் மிக்க பெரிய மனை 
யில், புரையோர் அயர - மேலோர் வதுவை செய்விக்க (நிகழும்), நல் 
மாண் விழவில் - நல்ல சிறப்புற்ற மணவிழாவில், தகரம் மண்ணி- 
அவட்கு மயிர்ச் சாந்இனைப் YA, ஆம் பல புணர்ப்ப செல்லாள் - 
மற்றும் போருந்திய பல சிறப்புக்களையும் செய்விக்க மணந்து செல் 
லாளாய், 

ஓ 

எ--௧௮. காம்பொடு கெல்லி நீடிய கல் அறை கவாஅன் - மூங்கி 
ஏடன் நெல்லிமரம் உயர்ந்த கற்பாழஹைகளையுடைய பக்கமலையிலே, 
அத்தம் ஆலத்து அலந்தலை நெடுவீழ் - நெறியிலுள்ள ஆலமரத்தின் 
வாடி யசைகின்ற நெடிய விழுது, இத்தி குறீங்கல் இருந்த உரிஞ - 
தனது தேமல் பொருந்திய துடையில் தன்கு உராய்ந்திட., கூந்தல் 
ஆடு மயில் பீலியில் பொங்க - கூந்தலானது ஆடும் மயிலின் தோகை 
போலப் பொங்கிப் பரக்க, தான் அமர் துணைவன் - தன்னால் விரும். 
பப்பெற்ற துணைவன், வளையுடை முன்கை அளைஇ தனது வ 
பொருந்தியமுன் கையினைப் பற்றியும், இளைய பயில் இரும் பிணையல் 
பசு காழ் கோவை - பல,இளையினவாய் நெருங்கிய பெரிய மாலையாய 
அழூய வடங்களைக் கொண்ட மேகலை யணிந்த, அகல் அமை ௮ல் 

குல் பற்றி - அகற்சி யமைந்த அல்குலை அணைத்தும், நன்றும் ஊக்க 
ஊளங்கி - பெரிதும் ஊக்கமுறுத்த ஊக்கங் கொண்டு, உள்ளாது 
கழிந்த - வழிவருத்தம் எண்ணாது கழிந்த, முள் எயிற்று துவர் வாய் 
சிறு வன்கண்ணி- முட்போன்ற கூரிய பற்களையும் பவளம் போன்ற 
வாயினையுமடைய அஞ்சாமையுடையளாய இளையள், சிலம்பு கழீஇ 
அறியாத் தேஎத்தள் ஆகுதல் - அறியப்படாத தேயத்திலே சிலம்பு 
கழித்து வதுவை செப்ிருத்தல், கொடிது - இன்னாமையுடையது. 

(முடிபு) மயீலீயல், ஆயமும் தாயரும் காண, உறத்தநை யன்ன நெடு 
தகரிலே, புரையோர் அயர, விழவில், தகரம் மண்ணி, ஆம் பல -புணர்ப்பச் செல் 
°
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லசனாய், கல் அறை சுவான், தானமர் துணைவன் கக்க கங்கக் கழித்த சிறு 
வன்கண்ணர், சிலம்பு கழீஜ், அறியாத் தேஈத்தள் ஆகுதல் கொடிது. 

(வி-ரை.) காவிரிப் படப்பை உறந்தை - காவிரியின் தோட்டக் 
AD GP'S உறையூர் என்றுமாம். ஆம் பால் புணர்ப்ப என்பது 
பாடமாயின், ஆகும் ஊழ் புணர்க்க என்று உரைக்க, அலந்தலை - 
அலந்த தலை என்றதன் விசாரமுமாம், முன் கை Bar sso ns 
தல் மயிற்பீலி போலத் தாழ்ந்து அல்குல் பற்றிப் பொங்க என் 
றுரைத்தலுமாம். ஊக்க ஊங்க - செலுத்தச் சென்று என்றுமாம். 
அறியாச் தேஎத்தளாய்ச் லெம்பு கழீடு இருத்தல் என மாறுக, 

  

386. மருதம் 

[தோழி வாயின் மறுத்தது, தலைமகள் தகுதி சொல்லியதாஉமாம்.] 

* பொய்கை நீர்நாய்ப் புலவுநாறு இரும்போத்து 
வாளை நாளிரை தேரும் ஊர ட் 
தநாணினென் பெரும யானே பாணன் 
மல்லடு மார்பின் வவிய/ற வருந்தி 

௫ எதிர்தலைக் கொண்ட ஆரியப் பொருநன் 

'நிறைத்திரண் முழவுத்தோள் கையகத் தொழிந்த 
திறன்வேறு கிடக்கை நோக்கி நற்போர்க் 
கணையன் நரணிீ யாங்கு மறையினள் 
மெல்ல வத்து நல்ல கூறி 

௧௦ மையீர் ஓத மடவோய் யானுறின் 
சேரி யேனே அய்லி லாட்டியேன் 
துங்கை யாகுவென் மினக்கெனத் தன்கைத் 
கொடுமணி மெல்விரல் கண்ணெனசத் தைவர 
துநலும் கூத்தலும் நீவிப் 

௧௫ பகல்வந்து பெயர்ந்த வரணுதற் கண்டே. 

பரணர், 

(சொ-ள்.) ௧--௨. பொய்கை புலவு நாறு நீர் நாய் இரும் 
போத்து - பொய்கைக்கண் ஹணுள்ள புலால் நாறும் பெரிய நீர் 
காயின் ஆண், நாள் இரை வாளை தேரும் ஊர - நாட்காலத்தே 
வாளையாய இரையினை ஆராயும் ஈரையுடைய தலைவ / 

௩. பெரும - பெருமானே / 

௮.௧௫, மழறையினள் மெல்ல வந்து - மறைந்து மெல்லென 
வற.து, நல்ல கூறி - மூகமனுரைகள் கூறி, மை ஈர் ஓதி மடவோய் - 
கரிய பெரிய கூந்தலை யுடைய மடவோளே, யானும் நின் சேரி 
  

(பாடம்;) 1, நிழைத்தாண் முழவுத்தோள்,



௭௫௬ அகநானூறு [டாட் 
யேனே - யானும் நின் சேரியில் உள்ளவளே, அயல் இல்லாட்டி 
யேன் - அயன் மனைக்கு உரியேன், நினக்கு நுங்கை ஆகுவென் - 
உனக்குத் தங்கை யாவேன், என - என்று கூறி, தன் கை தொடு 
மணி மெல் விரல் தண் என தைவர நுதலும் கூந்தலும் நீவி “தன் 
கையின் மோதிரம் அணிந்த மெல்லிய விரலால் தண்ணென்று 
பொருந்த நெற்றியினையும் கூந்தலையும் தடவி, பகல் வந்து பெயர்ந்த 
வாள் நுதல் கண்டு - பகற் போதில் வந்து மீண்ட ஒள்ளிய நெற்றி 
யினை யுடைய நின் பரத்தையைக் சண்டு, 

௩-௮. பாணன் மல் அடு மார்பின் வலி உற வருந்தி - பாணன் 
என்பானது மற்போர் செய்தலில் வல்ல மார்பினது வலிமை மிச 
லான் வருந்து, எதிர் தலைத் கொண்ட - அவனோடு எதிர் நின்று ' 
பொருதலை மேற் கொண்ட, ஆரியப் பொருநன் - ஆரியப் பொரு 
நன் என்பானது, நிறை இரண் முழவு தோள் - வலி ஙநிஹைதலைக் 
கொண்ட திரண்ட முழவு போன்ற தோள்கள், கை அகத்து ஓழிந்த 
திறன் வேறு ஒடச்கை கோச் பூப் பாணன் கையகப்பட்டு 
ஒழியக் இடந்த வேறு வசையாயய இடச்கையைப் UIT EB, நல் 
போர் கயன் நாணியாங்கு - நல்ல போர் வல்ல கணையன் 
என்பான் ஈகரணியுது போல, * 

௩. யான் நாணினென் -யான் நாரணமூுற்றேறன். 

(மூடிபு) ஊர? பெரும 7 மறையினன் வந்து நல்ல கூறி நுதலும் கூந்த 
தூம் நீவி, பகல் வந்து பெயர்த்த வானணாுதற் கண்டு, பாணணஷணொடு பொருத 
ஆரியப் பொருநன் முழவுத் தோள்கள் அவள் கையகப்பட்டு ஒழியக் டந்த 
கிடக்கையை நோக்கக் ககயன் தசணியசங்கு யான், நசணினென். 

(07 - ong.) *பாணன்..... கணையன் நாணி யாங்கு” என்னும் 
பகுதியி ந் கூறிய வரலாறு : மற்போரில் வய்ல பாணன் என்பானும் 
ஆரியப் பொருநன் ஒருவனும் மற்போர் பொருத காலையில், பொரு 
ஈன் தோள்கள் பாணன் கையகத்து அகப்பட்டு அற்று ஓழிய அவன் 
இறக்து கிடந்ததை கோக்டுக் கனையன் என்பான் காணினான் என் 
Us. இங்குச் கூறப்பெற்ற கணையன் என்பான் ஆரியப் பொரு ' 
ஈனுக்கு ஈண்பனாகவேனும் அவனே வெல்வான் எனச் சூளுரைத் 
தவனாகவேனும் இருத்தல் வேண்டும். இறன் வேறு கிடக்கை 
என்0த, உயிர் நீங்கக் இடச்கும் பெக்கையை, ஒழிந்த இடக்கை - 
தோள் ஒழிய உடல் இடந்த இடக்கை என்ச. தோட்கை யகத்து 
என்பதொரு பாடம் இருப்பின், பாணனானவன் ஆரியப் பொரு 
னுடைய கையில் அகப்பட்டு ஒழிந்தான். என்று பொருள் கொள் 
எல் தகும். அங்ஙனமாயின் கயன் பாணனுக்கு நட்பாளன் 
ஆதல் வேண்டும். மடவோய் என்றது பரத்தை தலைவியை விளித் 
கதி: நுங்கை யாகுவேன் என்றதற்கு நினக்ருத் தோழி யாவேன் 

- என நச்சினார்கினியர் பொருள் கொள்வர். மணி - மணி பதித்த , 
மோதிரம். தொடுதல் - அணிதல். பகல் வந்து பெயர்ந்த என்றதனால் 
பரத்தை பலருங் காணக் கூசாது வந்தாள் என்பதும், நுதலும் 
கூதலும் நீவி என்றதனால் அவள் தலைவியைப் பேணாது ஓமுஇனொாள்
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என்பதும் கூறி, அதற்குத் தலைவி காணினாள் என்பாள் காணினென் 
யானே என அதனைத் தன் மேல் ஏற்ட்டுத் தோழி கூறினாள் என்க. 

(உ-றை.) நீர் நாயின் புலவு நாறும் போத்து காட் காலத்தே. 
வாளை இரை தேரும் ஊர என்றது, தலைவன் தன் புறத்தொழுக்கத் 
தால் ஊரெல்லாம் அலரெழச் செய்து, விடியலில் தலைவியை நாடி வருகின்றான் என்றபடி, , 

(மே-ள்.) !*பெறற்கரும் பெரும்பொருண் முடிந்தபின் வந்த” என்னுஞ் சூத்திரத்து, பேணா ஒழுக்கம் காணிய பொருளினும் என்னும் பகுதிக்கண், இச் செய்யுளை காட்டி, இதனுள் யான் நினக்குத் தோழி 
யாவேன் எனப் பரத்தை நீவிய பேனா ஓழுக்கத்திற்குத் தலைல காணியது 
கண்டு, தான் நகாணினேனென்று தலைவத்குத் தோழி கூறியவாறு காண்க 
என்றார் நச், 

  

2827: பாலை 

[தலைமகளது. குறிப்பறிக்து தோழி தலைமகனைச் செலவழுங்கச் 
உ சொல்லி.யது.] : 

திருந்திழை நெகிழ்ந்து பெருந்தோள் சாஅய் 
,அ/ரிமதர் மழைக்கண் கலுழச் செல்வீர் 
வருவீர் ஆருகல் உரைமின் மன்னோ 
*உவருணப் பணறத்த ஊன்றலைச் சிரு௮ரொடு 

டு அவ்வரீக் கொன்ற கழைசேர் வள்ளுகிர்ப் 
பசைவிரற் புலைத்தி நெடிதுபிசைந் தாட்டிய 
மூநீதுகில் இமைம்கும் பொலன்காழ் அல்குல் 
அவ்வரி சிதைய நோக வெவ்வினைப் 
பயிலரிற் கிடந்; வேட்டுவிஎரி வெரீஇ 

௧௦ வரிப்புற இதலின் மணிக்கட் பேடை 
் நுண்பொறி அணிந்த எருத்இற் கூர்முட் 

செங்காற் சேவற் பயிரும் ஆங்கண் 
வில்லீண் டருஞ்சமந் ததைய நாறி 
நல்லிசை நிறுத்த நாணுடை மறவர் 

க௫ நிரைநிலை தடுகம் பொருந்தி இமையாது 
இரைநசைஇக் கடந்த முதுவாய்ப் பல்லி 
சிறிய *தெற்றுவ தாயிற் பெரிய 
ஓடை யாளை உயர்ந்தோ ராயினும் 
அின்றுங்குப் பெயருங் கானஞ் 

௨௦ சென்றோர் மன்னென இருக்கம் போர்க்கே. 

மதுரை மருதனிளநாகனார், 
  

1. தொல், கற்பு, ௯, (பாடம்.) 2% புகருணப் பறைந்த புன்றலை, 
உபயிலரிற் கலப்பை, 4, தேற்றுவதாயிற்,
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(சொ -ள்.) ௧--௨. திருந்து இழை கெ.ஒழ்ந்து - இவள் இருந்திய 
அணி நெகிழவும், பெரு தோள் சாஅய் - பெரிய தோள் மெலிய 
வும், அரி மதர் மழை கண் கலுழ - ௮ரி பரந்த மதர்த்த கண்களில் 
நீசொழமுகவும், செல்வீர் - செல்லும் தலைவரே, 

௪--௮. உவர் உண பழைந்த ஊன் தலைச் ஈறருஅரொடு - உவர் 
மண் அரித்தலால் மயிர் கழிந்த ஊன் பொருந்திய தலையினையுடைய 
சிறுவருடன், ௮ வரி கொன்ற கமை சேர் வள் உலர் - ஆடையின் 
மறுக்களைச் சிதைத்த கறை பொருந்திய கூரிய நகத்தினையும், பசை 
விரல் புலத்தி- கஞ்சிப் பசை கொண்ட விரலையு முடைய வண் 
ணூத்தி, நெடிது பிசைந்து ஊட்டிய பூ துல் இமைக்கும் - நெடும் 
பொழுது பிசைந்து கஞ்சி ஊட்டிய அழயெ ஆடை ஒளிரும், 
பொலன் காழ் அல்குல் - பொன் வடம் அணிந்த அல்குலின்கண், 
௮ வரி சிதைய கோக்க - அழகயெ திதலை அழிய அதனைப் பார்த்து, 

௮--௧௨. வெவ்வினை பயில் அரில் டெந்த-கொடுச்தொழிலையுடை 
யரும் பிணக்கம் பொருந்திய காடுகளில் தங்க்டெப்பாருமாகய, 
வேட்டு விளி வெரீறிு - வேட்டுவரது கூப்பீட்டைக் கேட்டு அஞ்ச, 
வரி புற இதலின் மணி கண் பேடை. புறத்தே வரிகளையுடைய 
காடையின் நீலமண் போன்ற கண்ணையுடைய பேடை, நுண் 
பொறி அணிந்த எருத்தின் - நுண்ணிய புள்ளிகளை அணிந்த கழுத 
இனையும், கூர்முள் செங்கால் - கூரிய மூட்போன்ம விரலைக் 
கொண்ட சிவந்த காலையுமுடைய, சேவல் பயிரும் ஆங்கண் - தீன் 
சேவலை அழைக்கும் சுரத்தே, e 

SE.—2O. GH FOG MG Fuid ததைய நூறி - விற்படை 
கெருங்கிய அரிய போரினை அழியக் கொன்று, நல் இசை நிறுத்த 
நாண் உடை மறவர் - நல்ல புகழை நி௯நாட்டிப் பட்ட மானம்” 
மிக்க வீரரது, நிரை நிலை நடுகல் பொருந்தி - வரிசையாக நிற்றலை 
யுடைய நடுகல்லைப் பொரு யிருந்து, இமையாது இரை sar Qs 
கிடந்த முதுவாய்ப் பல்லி - கண்ணிமையாது உணவை வேட்டுக் , 
கடந்த முதுமை வாய்ந்த பல்லி, சிறிய தெற்றுவது ஆயின் - இற்றள 
வில் தடைப்படுத்துவதாயின், பெரிய ஓடை யானை உயர்ந்தோர் 
ஆயினும் - பெரிய நெற்றிப் பட்டம் அணிந்த யானையிற் செல்லும் 
அரசராயினும், ஆங்கு நின்று - அவ்விடத்தினின்று மேற் செல்லாது, 
பெயரும் கானம் சென்றோர் மன் என - மீளும் கானத்தின்௧ண் ஈம் 
தலைவர் சென்றோர் என்று கூறி, 

௨௦: இருக்கிற்போர்க்கு - ஆழ்.றியீருக்க வல்லார்க்கு, 
௩. வருவீர் ஆகுதல் உரைமின் - நீர் விரைவில் வந்துவிடுவீ 

சாதலைக் கூறுமின். 

(முடிபு) இழை தெகிழ்த்து தோள் சாஅய் கண் கலுழச் செல்வீர் / Decker 
பேடை வேட்டு விளி வெரீஇ சேவற் பயிரும் ஆங்கண், பல்வி SO4p பொருந்தி 
சிறிய தெற்றுவதாயின் உயர்த்தோராயிலும் பெயரும் கானம் சென்றோர்மன்
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எனக் கூறி, பூந்துகில் இமைக்கும் அல்குல் அவ்வி சிதைய தோக்கி இருக்கித் 
போச்க்கு, வருவீசாகுதல் உரைமின், 

(வி-ரை.) வரி- ஆடையின் மறு. கொன்ற கறை சேர் - 
போக்குதலால் கறை பொருந்திய. பசை - கஞ்சிப் பசை; 1/பசை 
கொல் மெல் விரற் பெருந்தோட் புலைத்தி! என முன்வந்தமை 
காண்க. வில் - வில்லையுடைய தானைக்கு ஆகு பெயர், மறவர் - 
கரந்தை மறவர், தெற்றுவது - கொட்டுவது என்றலுமாம். 
விரைர்து வருவேனென்று கூறிப் பிரியலுற்ற தலைமகற்கு, (கானஞ் 
சென்றோர் எனக் கூறி வ் வரி "தைய கோக, ஆற்றியிருப் 
போர்க்கு, நீர் மீண்டு வருவீராதலை உ.ரைமின்' எனத் தோழி கூறிச் 
செலவழுங்குவித்தாள் என்க. ஆற்றியிரேன் என்பது குறிப்பு. 
தலைவிக்கும் தனக்கும் வேறுபாடு இன்மையின் இங்ஙனம் கூறினாள். 
? “செல்லாமை யுண்டேல் எனக்குரை மற்றுகின், வல்வரவு வாழ் 
வார்தீ குரை” என்பதும் அதற்குப் பரிமேலழகர் உரைத்த உரையும் 
காண்க, 
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[இரவுக்குறிச் சிறைப்புறமாகத் தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லியது. 
தோழி தலைமகட்குச் சொல்லியதுமாம்,] 

அம்ம வாழி தோழி நம்மலை 
அமையறுத் தியற்றிய வெவ்வாய்த் தட்டையின் 

தறுவிரை ஆரம் அறவெறித் துழுத 
3உளக்குரற் பிறலுநஇினை கவர்தலீம் களையமல் 

௫ பெருவரை யடக்க்துக் குரீஇ ஓப்பி 

ஓங்கிருஞ் சிலம்பீன் ஒள்ளிணரச் pot 
வேங்கையங் கவட்டிடை நிவற்த இகணத்துப் 
பொன்மருள் நறுந்தா தாதும் தும்பி 
இன்ல£ீசை ஓரா இருந்தனம் ஆக 

௬௦ மையீர் ஓதி மடநல் வீரே 

தொவ்வியற் பகழி பாய்ந்தெனப் புண் கூர்ந்து 
4எவ்வமொடு வந்த உயர்மருப் பொருத்தல்நும் 
புனத்துழிப் போக லுறுமோ மற்றெனச் 
சினவுக்கொள் ஞமலீ செயிர்தீ்துப்புடை யாடச் 

க! சொல்லிக் கழிந்த வல்விற் க£௯ 

சாந்தார் அகலமும் தகையும் மிகநயந்து 
ஈங்குநாம் உழக்கும் எவ்வம் உணாராள் 
தன்னர் நெஞ்சமொடு மயங்க வெறீயென 

1. அகம், ௩௪, 3 குதள், ககடுக, (பாடம்) 3, விளைகுரற் சறுஇனை, 

4. எவ்வமொடு போந்த, °
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அன்னை தந்த முதுவாய் வேலன் 

௨௦ எம்மிறை அணங்களின் வத்தன்று இந்நோய் 

நணிமருத் தறிவல் என்னு மாயின் 

வினவின் எவனோ மற்றே கனல்ளெ 

மையல் வேழம் மெய்யுளம் போக 

ஊட்டி யன்ன கடன பன் அ௮ம்பொடு 

௨டு காட்டுமான் அடி வழு 1ஐ.ற்றி 

வேட்டஞ் செல்லுமோ நும்மிறை எனவே. 
6 - வஅாட்டியார். 

(சொ ள்.) க. தோழி-ரு, வாழி--, அம்ம. - யான் கூறுவதனைக் 
கேட்பாயாக. 

௧--௯. நம் மலை அமை அறுத்து இயற்றிய வெவ்வாய் தட்டை 

யின் - நமது மலையின் மூங்கலை அறுத்துச் செய்த வெவ்விய ஓசை 

பொருந்திய தட்டையால், ௩று விரை ஆரம் அற எறிந்து உழுத 

உளை குரல் சிறு தினை கவச்,தலின் - ஈ௩றிய மணம் கொண்ட சந்தன 

மரத்தை முழுவதும் வெட்டி. உழுது விதைத்த. தினையின் துய்யை 
யுடைய சிறு கதிர்களைக் கவர்தலால், ளெ அமல் பெருவரை அடுக் 

கத்து குரீஇ ஓப்பி - மூங்கில்கள் நெருங்கிய பெரிய மலைச் சாரலின் 

கண்ணே இளிகளை ஒட்டி, ஓங்கு இரு சிலம்பின் ஒள் இணர் நறு வீ 

வேங்கை ௮ம் கவட்டு இடை நிவந்த இதணத்து - ஓங்யெ பெரிய 

மலையில் ஒளி பொருந்திய கொத்துக்களில் ஈறிய மலர்ககக் 
கொண்ட. வேங்கை மரத்தின் அழகிய “வைம, டத்தே உயரக் கட் 

டிய பரணில், பொன் மருள் நறு தாது ஊத தும்பி - பொன்னை 

். யொத்த நறிய பூம் பொடியினை ஊறும் வண்டின், இன் இசை ஓரா 
இருந்தனமாக - இனிய இசையைச் செவியுற்று இருந்தேமாக, 

௧௦--௫. மை ஈர் ஓதி மட நல்லீரே - கரிய நீண்ட கூந்தலை 
யுடைய மடப்பம் வாய்ந்த மங்கையரே, கொவ்வு இயல் பக.மி 
பாய்ந்தன - விரையும் இயலுடைய அம்பு பாய்நீததாக, புண் 
கூர்ந்து - புண்மிக்கு, எவ்வமொடு வந்த உயர் மருப்பு ஒருதீதல் - 
துன்பத்துடன் வந்த உயர்ந்த கோட்டினையுடைய களிறு, நும் 
புனத்துழிப் போகல் உறுமோ - உங்கள் புனத்தின்கண் போத 
௮ற்றதோ, என - என்று சினவு கொள் ஞமலி செயிர்த்துப் புடை 
யாட - கோபித்தலைக் கொண்ட நாய் கறுவித் தன் பக்கலிலே 
தொடர, செல்லி கழிந்த வல் வில் காளை - வினவிச் சென்ற வலிய 
வில்லையுடைய காளையாய தலைவனது, 

௧௭--ஏ. சாந்து ஆர் அகலமும் தகையும் மிக நயந்து - 
சாந்தம் பொருந்திய மார்பினையும் அழடனையும் மிக விரும்பி, ஈங்கு 
நாம் உழக்கும் எவ்வம் உணராள் - இங்கே காம் வருந்தும் துன் 
பினை உணராளாய், 
  

(பாடம்) 1, ஒற்ற,
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௧௮--௯. அன்னை நன்னர் நெஞ்சமொடு மயங்9 - ஈம் அன்னை 
நன்றாகிய தன் நெஞ்சத்தில் பிறழ உணர்ந்து, வெறி என தந்த 
முதுவாய் வேலன் - வெறியாடல் வேண்டுமென அழைத்து வந்த 
முதுமை வாய்ந்த வேலன், 

௨௦--௧.. எம் இறை அணங்கலின் இ நோய் வந்தன்று - எம் 

இறைவனான முருகவேள் வருத்தலின் இந்த கோய் வந்துளது, தணி 
மருந்து அறிவல் என்னும் ஆயின் - இதனைத் தணிவிக்கும் மருந்தினை 
யான் அறிவேன் என்று கூறுவானாயின், 

e 

2.2—m நும் இறை - நுமது இறைவனாய : முருகவேள், 
கனல் ஏன மையல் வேழம் மெய் உளம் போக - கொதிக்கும் சின 
மூம் மத மயக்கமு முடைய களிற்றின் ' உடலினுள் உருவிச் செல்ல, 
ஊட்டி அன்ன ஊன் புரள் அம்பொடு - செந்நிறம் பூரினாற்போன்ற 
ஊன் பொருந்திய அம்பினுடன், காட்டு மான் அடி. வழி ஒற்றி - 
காட்டின் விலங்குகள் சென்ற அடிச்சுவட்டினைத் தொடர்ந்து, 
வேட்டம் செல்லுமோ எனவே - வேட்டையாடற்குச் செல்லுதலும் 
உண்டோ என்று, வினவின் எவனோ - நாம் வினவின் என்னையோ? 

(மூடிபு) தோழி/ வாழி / அம்ம 7 நம் மலை, சிறு இக கவர்தலின், பெரு 
வசை யடுக்கத்து குரிஇ ப்பி, இதணத்துத் தும்பி இன்ணீசை ஓரா இருந்தனமாக, 
மட தல்லீரே / எவ்வமொடு வந்த கயம் மருப்பு ஒருத்தல் நும் புனத்து வழிப் 
போகதுறுமோ எனச் செசல்லிக் கழிந்த காள அகலமும் தகையும் நயந்து சங்கு 

தசம் உழக்கும் எவ்வம் உணரசள், அன்னை மயங்கி வெறி எனத் தந்த வேலன் 
“எம்மிறை அணங்கலின் வந்தன்று இந்தோய், தணீ மருந்தறிவல்" என்னுமாயின், 
தும் இறை வேழம் மெய்யுளம் போக அம்பொடு காட்டு மான் அடி. வழி ஐற்றி 

வேட்டம் செல்றுமே எனவே வினவின் எவனோ. 

(வி-ரை.) தட்டையின் ஓப்பி என்று இயையும். உழுதல் 
குரலாகிய காரியத்திற்கு வழி வழிக் காரணம். உழுத குரல் - 
1“பகடு நடந்தகூழ்” என்பதுபோல நின்றது. நயந்து உழக்கும் 
எவ்வம் - நயத்தலால் வருந்தும் துன்பத்தை. நன்னர் நெஞ்சம் - 
அன்புடைய கெஞ்சம். இந்நோய் வந்தன்று எனவும் இந் கோய் 
தணி மருந்து எனவும் ஈரிடத்தும் கூட்டுக. மெய் உளம் - மெய்யின் 
உள்ளிடம், ஊட்டி அன்ன என்பதற்கு, 312ட்டி யன்ன ஒண்டளிர்ச் 
செயலை” என்புழி உரைத்ததனை நோக்குக, அன்னை நம் எவ்வத் 
தின் காரணத்தை உணராளாய் வேலனை அழைக்க, அவன் இது 
தெய்வத்தால் வந்தது, தணி மருந்து அறிவேன் என்பனாயின் என்ற 
தன் கருத்து, இனி அன்னையால் இற் செறிக்கப்படுவேம் ஆகலின், 

இனித் தலைவனைக் களவிற்கூடுதல் இயலாதென்பதனைத் தலைவ 
னுக்கு உணர்த்துதலாகும். தலைவன் உணர்ந்து விரைந்து வரைத்து 
கொள்வானாவது இதன் பயன். 

  

1. காலடி, ௩? ௨௨ 2. அகம். ௬௮, 
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(பிரிவிடை வேறுபட்ட தலைமகள் வற்புறுக்குந் தோழிக்குச் சொல்லி 
wg] 

அறியாய் வாழி தோழி நெறிகுரல் 
சரந்தார் கூந்தல் உளரிப் போதணிந்து 

தேங்கமழ் திருநுதல் திலகம் தைஇயும் 
பல்விதழ் எதிர்மலர் கள்ளி வேறுபட 

௫ நல்லிள வனமுலை அல்லியோ டபீபியும் 

பெருந்தோள் தொய்யில் வரித்தும்: சிறுபரட்டு 
அஞ்செஞ் சறடிப் பஞ்சி ஊட்டியும் 

எற்புறந் தந்து நிற்பா ராட்டிப் 
பல்பூஞ் சேக்கையிற் பகலும் நீங்கார் 

௧௦ மனைவயின் இருப்பவர் மன்னே துனைதந்து 

இரப்பேரர் ஏந்துகை நிறையப் புரப்போர் 
யபுலம்பில் உள்ளமொடு புதுவதந் துவக்கும் 
அரும்பொருள் வேட்டம் எண்ணிக் கறுத்தோர் 
சிறுபுன் களவிச் செல்லல் பாழ்பட 

௧௫ நல்லிசை தம்வயின் நிறுமார் வல்வேல் 

வான வரம்பன் நன்னாட் டும்பர் 
வேனில் நீடிய வெங்கடற் றடைமுதல் 
ஆறுசெல் வம்பலர் வேறுபிரிந் தலறக் 
கொலைவெம் மையின் நிலைபெயர்ந் துறையும் 

௨.௦ பெருங்களிறு தொலைச்சிய இருங்கேழ் ஏற்றை 

செம்புல மருங்கிற் றன்கால் வாங்கி : 
வலம்படு வெள்றியொடு சிலம்பகஞ் சிலம்பப் 
படுமழை உருமின் முழங்கும் 
நெடுமர மருங்கின் மலையிறந் தோரே. 

-ரக்கீரனார். 

(செொ-ள்.) ச. தோழி, வாழி--, அறியாய் - நீ அறியாது கூறு 
Ber pea, 

S—50. G69 GIH சாந்து ஆர் கூந்தல் உளரி - நெறிந்த கொத் 
தாகவுள்ள மயிர்ச்சாந்தணிந்த கூந்தலை ஆற்றி, போது அணிந்து - 
மலரை அணிந்தும், தேம் கமழ் திரு நுதல் திலகம் தைஇயும் - இனி 
மையுற மணக்கின்ற அழ௰ய நெற்றியில் பொட்டு அணிந்தும், பல் 
இதழ் எதிர் மலர் ள்ளி வேறுபட அல்லியோடு நல் இள வனமுலை 
அப்பியும் - பல இதழ்களையுடைய புதிய மலர்களைக் கள்ளி அவ் 
விதழ்களுடன் நிறம் வேறுபட அவ்வவற்றின் பொடிகளையும் நல்ல 
இளைய அழகிய முலைகளில் அப்பியும், பெரு தோள் தொய்யில் 
வரித்தும் - பெரிய தோளில் தொய்யில் எழுதியும், ௪ி.நு பரட்டு அம்
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செம் சிறு அடி பஞ்சி ஊட்டியும் - சிறிய பரட்டினையுடைய அழயெ 
சிவந்த சிறிய அடியில் செம்பஞ்சுக் குழம்பினைத் தடவியும், என் 
பு.றந்தந்து - இவ்வாறெல்லாம் என்னைப் பாதுகாத்தும், நின் 
பாராட்டி - நின்னைப் பாராட்டிப் பேசியும், பல் பூ சேக்கையில் பக 
வம் நீங்கார் - பலவாய மலர்களைப் பரப்பிய பள்ளியில் பகற் 
போழ்தும் நீங்காராக, மனைவயின் இருப்பவர் - ஈம் மனைக்கண்ணே 
தங்கி யிருப்பவராய ஈம் தலைவர், 

௧௦--௫.௨ இரப்போர் ஏந்து கை நிறைய - இரப்பவர்களது 
ஏந்தும் கை நிறைந்திட, பிரப்போர் - அவரைப் புரக்ன்ற ஈகை 
யாளர்கள், புலம்பு இல் உள்ளமொடு - வருத்தம் இல்லாத உள்ளத் 
துடன், துனைதந்து - விரைந்து வந்து; புதுவ தந்து உவக்கும் - 
புதிய பொருள்களைத் தந்து மகிமுவதற்குரிய, அரும் பொருள் பேட் 
டம் எண்ணி-- அரிய பொருளை ஈட்டிவரலை விரும்பி, கறுத்தோர் - 
பசைவரது, சிறு புன் இளெவி செல்லல் - சிறிய புல்லிய இழி சொல் 
லாகிய துன்பம், பாழ்பட - அழியவும், தம் வயின் நல் இசை நிறு 
மார் - தம்பால் ஈல்ல புகழினை நிறுத்தவும், 

௧௫-௨௪, வல் வேல் வான வரம்பன் ஈல் நாட்டு உம்பர் - 
வலிய வேலினையுடைய வானவரம்பனது நல்ல நாட்டின் அப்பா 
அள்ள, வேனில் நீடிய வெம் கடற்று அடை முதல் - வெப்பம் மிக்க 
கொடிய காட்டினை அடைந்த இடத்தே, ஆறு செல் வம்பலர் வேறு 
பிரிந்து அலற - வழிச் செல்வோராய புதியர் வேறு Cage 
பிரிந்து போய் அலற, கொலை வெம்மையின் கிலைபெயர்ந்து உறை 
யும் - கொல்லும் கொடுமை கோக்கித் தன் நிலையை விட்டு வேறிடச் 
துத் தங்யெ, பெரு களிறு தொலைச்சிய - பெரிய களிற்றினைக் 

கொன்ற; இரு கேழ் ஏற்றை - பெரிய நிறம் பொருந்திய ஆண் புலி, 
செம்புல மருங்கில் - குருதியாற் சிவந்த கிலத்திடத்தே, தன் கால் 
வாங்கி - தன் காலை வளைத்துத் தாவி, வலம் படு வென்றியொடு - 

வலத்தே வீழ்த்திய வெற்றியால், சிலம்பு அகம் சிலம்ப- வெற்பி 

னிடம் எதிர் ஒலி செய்ய, படு மழை உருமின் முழங்கும் - பொருந் 
திய மேகத்தினிடத்தே இடிபோல முழங்கும், நெடு மர மருங்கின் 
மலை இறந்தோரே - நெடிய மரங்களையுடைய மலை வழிகளைக் 

கடந்து சென்றனரே. 

(மூடிபு) தோழி! வசழி/ அறியாய், எற் புதித்தத்து தி.ழ் பாராட்டி பகலும் 
'தீங்கார் மனைவயின் இருப்பவர், கறுத்தோர் களவிச் செல்லல் பாழ்பட, தம்வயின் 

தல்லீசை நிறுமார், இரப்போச் ஏத்துகை நிறையத் தந்துவக்கும் பொருள் 

வேட்டம் எண்ணீ, வரனவரம்பன் நன்னாட்டு உம்பர், வெங் கடத்று அடை 
முதல் களிறு தொலைச்சிய இருங்கேழ் ஏற்றை சிலம்பகம் சிலம்ப உருமின் முழங் 
சூம் மலை இறந்தோர். 

(வி-ரை.) அணிம்து, அணிந்தும் என உம்மை விரிக்க. ‘erp 
ஃபுறந்தந்த * என்று பாடமிருப்பிள், இவ்வாறெல்லாம் என்னை 

ஒப்பித்துப் பாதுகாத்த - நின்னை என்றுரைக்க, நின் என்றது 
தோழியை, புதுவ - தாம் தேடிய புதிய பொருள்கள். புரப்போர்
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துனைதந்து உவீக்கும்' (எனக் கூட்டுக. தந்து உவக்கும் - 
- பொரு சந்து அதனைப் பெற்றவர் ௨.வப்ப.து கண்டு உவக்கும் 
என்க. உவக்கும் அரும் பொருள் - உவத்தற்கு ஏதுவாகிய அரும் 
பொருள். பகைவர் பொருளிீன்மைபம்றி இகழ்கர்துரைக்கும் சொல் 
லைத் தலைமக்கள் பொறுர் என்பதை, '1*கறுத்தோர், எள்ளல் நெஞ் 
சத்து ஏஎச் சொல் நாணி" என முன்னரும் போந்துளது, வான 
வரம்பன் - சேரனுக்கு உரியதேசர் பெயர்: வானுலகுகாறும் தன் 
ஆணை செல நின்றவன் என்னும் பொருளதாகும். 4 வானவரம்பனை. 
நீயோ பெரும” **வானவரம்பனெனப் பேபரினிது விளக்" என் 
பன காண்க. இவ்வாறெல்லாம் என்னைப் புறந்தந்தும் நின்னைப் 
பாராட்டியும் பகலினும் சேக்கையில் அகலாதிருந்த தலைவர், இப் 
பொழுது காம் தனித்திருக்க நம்மைப் பிரிந்து ஏதமிக்க கொடிய 
காட்டு நெறியிற் சென்றுளாராகலின் யான் ஆற்றியிருப்பது எங்ங 
னம் எனத் தன்னை ஆமழ்றியிருக்குமாறு வற்புறுத்திய தோழிக்குத் 
தலைவி கூறினாளென்க. ் ‘ 

  

300. நெய்தல் 

[தலைமகன் பாங்கற்குச் சொல்லியது; கெஞ்ூற்குச் சொல்லியதாஉமாம்,] 

உவர்விளை உப்பின் கொள்ளா சாற்றி 
 அதர்படு பமூழிய சேட்புலம் படரும் ₹ 
ததர்கோல் உமணர் போகும் நெடுநெறிக் 
கணறிரை £வாழ்க்கைதான் நன்று கொல்லோ 

௫ வணர்சுரி முச்சி முழுதுமற் புரள ் 
ஐ.தகல் அல்குல் கவின்பெறப் புனைந்த 
பல்குழைத் தொடலை ஓல்ருவயின் ஒல்கி 
நெல்லும் உப்பும் தநேரே ஊரீர் 
கொள்ளீ ரோவெனச் *சேரிதொறும் நுவலும் 

௧௦ அவ்வாங் குந்தி அமைத்தோ ளாய்றின் 
மெய்வாழ் உப்பின் விலையெய் யாமெனச் 

1 சிறிய விலங்கின மாகப் பெரியதன் 
அரிவேய் உண்கண் அமர்த்தனள் நோக்க 
யாரீ ரேரவெம் விலங்கி யீஇரென 

௧௫ மூரல் முறுவலள் பேர்வனள் றின்ற 
சின்னிரை வால்வளைப் பொலிந்த 
1பன்மாண் பேதைக் கொழிந்ததென் நெஞ்சே. 

ச 

  

அம்மூவனார். 
1, அகம். ௧௧௧, 2, புறம், ௨, 3, பழிற்றுப், ௬ம் பத்து, பதிகம்! 

(urd) 4, அதர்படு வழிய, 9. வாழ்க்கைக் காளன்று, 6, சேரி 
தெசறியலும், 7. பன்மாண் கோதை,
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(சொ - sir.) பாங்க/ ௧-௪, உவர் விமா உப்பின் கொள்ளை 
சாற்றி - உவர்நிலத்தே விளைந்த உப்பினது விலையைக் கூறி, அதர்படு 
பூழிய - நெறிகளிழற் படும் புழுதியை யுடைய, சேண் புலம் படரும் - 
நெடிய சேய்மைக்கண் செல்லும், ததர் கோல் உமணர் போகும் - 

செறிந்த கோல்களைக் கொண்டு செல்லும் உப்புவாணிகர் போவ 
sr@u, நெடு நெறி - tam நெறிகளில், கண நிரை வாழ்க்கை - 
அக் கூட்டத்துடன் சேர்ந்து வாழும் வாழ்க்கை, நன்று கொல் - 

சிறந்தது போலும் 5 

௫--௧௨. வணர் சுரி முச்சி முழுதும் மன் புரள - வளைந்து சரிந்த 
கூந்தலின் முடி முழுவதும் பெரீதும் அலையக் கொண்டு, ஐ.து அகல் 
அல்குல் கவின் பெற புனைந்த பல் ₹ருழை தொடலை - மெல்லிய 

அகன்ற அல்குல் அழகுபெறத் தரித்த பல தளிருடன் கூடிய தழை 

யுடை, ஓல்குவயின் ஓல் - அசையுமிடத்து அசைந்து நடந்து; 

ஊளரீர் - ஊரவரே, நெல்லும் உப்பும் நேரே - நெல்லும் உப்பும் 

விலை ஒப்பாகும், கொள்ளீரோ என - கொள்வீராக என்று, சேரி 

தொறும் நுவலும் - சேரிகடோறும் கூறி விற்கும், ௮ வாங்கு உந்தி 

அமை தோளாய் - அழகூய வளைந்த உந்தநியினையும் மூங்கில் போன் ற 

தோளினையு முடையாய் / நின் மெய் வாழ் உப்பின் விலை எய்யாம் 

என - நினது உடலின்கண் உளதாம் இன்பத்திற்கு விலையினை அறிக் 

இலமே என்று யாம் கூறி, சிறிய வீலங்னெம் ஆக- சிறிது தடைப் 

படுத்தினே மாக? 

கட-௭. தன் பெரிய of Con) உண் கண் அமர்த்தனள் 

கோக் - தனது பெரிய ௮ரிபடர்ர் த மையுண்ட கண்ணினால் மாறு 

பட்டனள் போல கோ, எம் விலங்கியீர் ஆரீரோ என - எம்மைத் 

தடுப்பீர் ரீவிர் யாவிசோ என்று கூறி, மூரல் மூறுவலள் போ வனள் 

நின்ற - இவககை யுடையாளாய்ச் சிறிது பெயர்ந்து நின்ற, சில் 

நிரை வால் வளை பொலிந்த - ரிலவாய நிரைந்த வெள்ளிய வளை 

களாற் பொலிவுற்ற, பல் மாண் பேதைக்கு - பல மாண்புமுடைய 

பேதையின் பொருட்டு, என் கெஞ்சு ஒழிந்தது - என் நெஞ்சம் sar” 

வலியினை இழக்துவிட்டது. 

(முடிபு) பாங்க ? உப்பின் கொள்ளா சாற்றிச் சேட்புலம் 'படரும் உமணர் 

போகும் நெடு நெறி, கண நிரை வாழ்க்கைதான் தன்றுகொல்? Ops oo ght உப்பும் 

நேரே, கரீர்! கொள்ளீரோ என நுவலும் அமைத் தோளாய்! நின் மெய் வாழ் 

, உப்பின் விலை எய்யரம் எனச் சிரிய விலங்வெமரக, யாரீரோ எம் விலங்கயீரென, 

மூறுவலள் பேர்வனள் நின்ற பேதைக்கு என் நெஞ்சு ஒழிந்தது. 

(வி--ரை.) உவர் - களர் நிலம். உப்பின் கொள்ளை சாற்றிச் சேட் 

புலம் படரும் உமணர் என்க. அன்றி, உமண ர்போகும் நெடு நெறிக் 

கண் உப்பின் கொள்ளை சாற்றிச் சேட் புலம் படரும் கண நிரை 

வாழ்க்கை என்று இயைத்துரைத்தலுமாம். முச்சி புரள தொடலை ' 

ஓல்குவயின் ஒல் எனக் கூட்டுக. ஒல்கி - அசைந்து stg. Care 

சமம். கொள்ளீரோ என - நெல்லைத் தந்து உப்பைக் கொள்வீர்
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என்று, மெய் வாழ் உப்பு- உடம்பிற் பொருந்தும் இன்பம்; 1*ஊடிப் 
பெறுகுவங் கொல்லோ துதல்வெயர்ப்பக் - கூடலிற் றோன்றிய 
உப்பு” என்புழி, உப்பு இப் பொருட்டாதல் காண்க. இச் செய் 
யுள் தலைமகன் பாங்கற்கு உற்றது உரைத்தலாகும் 7 தலைமகன் 

, நெஞ்சிற்குச் சொல்லியது எனக் கொள்ளின், கெஞ்சே/ பேதைக்கு 
ஒயிர்த.து என் £? எனக் கூட்டியுரைக்க, 

  

© 

891. பாலை. 

[பிரிவிடை வற்புறுத்தக் தோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லியது,] 

பார்வல் வெருகன் கூரெயிற் றன்ன 
வரிமென் முகைய நுண்கொடி யூரல் 
_மல்ககல் வட்டியர் கொள்விடம் பெருஅர் 
விலைஞ ரொழித்த கலைவேய் கான்மலர் 

டூ தேம்பாய் மூல்லையொடு ஞாங்கர்ப் போக்கத் 
தண்ணறுங் கதுப்பிற் புணர்ந்தோர் புனந்தவென் 
பொதிமாண் முச்சி காரண்டொறும் பண்டைப் 
பழவணி யுள்ளப் படுமால் தோழி 
இன்றொடு சின்னாள் வரி.னுஞ் சென்றுநணி 

௧௦ படாஅ வாகுமெங் கண்ணே கடர௮ 4 
வான்மருப் பசைத்தல் செல்லாது யானைதன் 
வாய்நிறை கொண்ட வலிதேம்பு தடக்கை 
குன்றுபுகு பாம்பிற் ரோன்றும் 6 
என்றூழ் வைப்பிற் சுரனிறந் தோரோ. 

காவன் முல்லைப் பூதனார். 
(செச-ன்.) ௮, தோழி--, 
க. பார்வல் வெ 

னப் பார்த்தி 
வரிமெல் மு 

ருகின் கூர் எயிற்று அன்ன - தன் இரையி 
ருக்கும் காட்டுப் பூனையின் கூரிய பற்களை யொத்த, 

கைய நுண் கொடி அதிரல் - மெல்லிய வரிகளையுடைய 
அரும்புகளுடன் கூடிய நுண்ணிய கொடியாகிய காட்டு மல்லிகை 
யின் பூக்கள், மல்கு அகல் வட்டியர் விலைஞர் - நிறைந்த அகன்ற 
வட்டியை யுடையோராயே பூ விற்போர், கொள்வு இடம் பெருஅர் 
ஒமி.த்த - கொள்ளும் இடம் பெறுராய் விஞ்சியவற்றை ஒழித்துக் 
கொணர்ந்த, தலை வேய் கான் மலர் - தலையிற் சூடிய மணமுடைய 
மலர்களை, தேம் பாய் முல்லையொடு - தேன்பாயும் முல்லைப் பூக்க 
ளொடு, ஞாங்கர் போக்க - புறத்தே அகற்றி, தண் நறு கதுப்பில் 

1, குறள், ௧௩௨௮, (பாடம்,) 2, பல்கல, பல்லகல், 3, பொதிமாண் 
பன்முடி, 4, பூத்த தனார்,
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புணர்க்தோர் - எனது தண்ணிய கறிய கூந்தலிடத்தே துயின்ற 
தலைவர், 

௧௦-௪.. கடாஅ யானை - மதக் களிறானது, வான் மருப்பு 
அசைத்தல் செல்லாது - மண்ணில் ஊன்றிய வெள்ளிய கொம்பினை 
அசைத்துப் பெயர்க்க இயலாது, தன் வாய் நிறை கொண்ட வலி 
தேம்பு தடகை - தன் வாயில் நிறையுமாறு புகுத்திய வலி குன்றிய 

. பெரிய கை, குன்று புகு பாம்பில் தோன்றும் - மலை முழைஞ்சினுள் 
துழையும் பாம்பு போலத் தோன்றும், என்றூழ் வைப்பின் சுரன் 
இறந்தோர் - வெப்பம் மீக்க இடங்களையுடைய காட்டைக் கடந்து 
சென்றார், 

௭௮... புனைந்த என் பொதி மாண் முச்சி காண்தொறும் - 
அவர் (பண்டு) புனைந்த எனது நிறைந்த மாண்புள்ள கூந்தல் முடி 
யைக் காணுந்தோறும், பண்டைப் பழ அணி உள்ளப்படும் - முன் 
புள்ள எனது பழைய அழகு நினைக்கப்படுசன்றது, 

௯--௧0. சென்று இன்றொடு சின்னாள் வரினும் - அவர் சென்ற 
பின் இன்றொடு சில நாட்களே வந்தன ஆயினும், எம் கண் ஈனி 
படாஅ ஆகும் - எம் கண்கள் மிகவும் துயிலாதனவாகும், 

(முடிபு) தோழி / தலை வேய் கான் மலர் முல்லையொடு போக்கக் கதுப்பிற் , 
புணச்ந்தோர் சரம் இறந்தோர். அவர் புனைந்த என் முச்சி கரண்டொறும் பண் 
டைப் பழ அணி கள்ஏப்படும், சென்று சின்னாள் வரினும் எம் கண் படச௮ 

ஆகும், 

(வி -ரை.) வட்டி - மலர் பெய்யும் செப்பு, வட்டியர் ஒழிந்த 
கான் மலர் - வட்டியசாய் மிகுந்தவற்றை ஒழித்துக் கொணர்ந்த 
கான் மலர் என்க. எனவே வட்டியிலுள்ள கான் மலர் என்பது 
பெற்றாம். தலை வேய் என்பதனை முல்லையொடுங் கூட்டித் தலையிற் 
சூடிய அதிர் பூவையும் முல்லைப் பூவையும் அகற்றி எனக் கொள்க. 
புனைந்த என்பது புணர்ச்சியின் பின்னர்ப் புதிது புனைந்த என்க,” 
சின்னாள் வரினும் - சில நாளே ஆயினும் என்றபடி, கடாஅ யானை 
எனக் கூட்டுக, மருப்பு அசைத்தல் செல்லாது என்றது, சுரத்தின் 
வெம்மை மிகுதியால் வலி தேம்பிக் கோடு நிலத்திற் பதியுமாறு 
கவிழ்ந்த யானை தன் கொம்பினை அசைக்கலாற்றாது “என்க, குன்று- 
மலையின் குகை. ஆற்றியிருக்கவேண்டு மென வற்புறுத்திய 
தோழிக்கு, தலைவர் சுரம் இறந்தார் ஆகலின், அவர் புனைந்த முச்சி 
காண்டொறும் பழ அணி உள்ளப்படும், எம் கண் படா௮ ஆகும், 
யான் எங்ஙனம் ஆற்றுவேன் எனத் தலைவி கூறினாள் என்க. 
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.... 202, ரநிஞ்ச 

[பின்னின்ற தலைமகற்குச் குறைநேர்ந்த தோழி தலைமகட்குக் குறை 
சயப்பக் கூறிய 2.] 

தாழ்பெருந் தடக்கை தலைஇய கானத்து 
வீழ்பிடி கெடுத்த வெண்கோட்டு யாை 
உண்குளகு மறுத்த உயக்கத் தன்ன 
பண்புடை யாக்கைச் சிதைவுதன்கு அறீஇப் 

௫ பின்னி முனியான் ஆூ நன்றுநீ 
தசதுசெய் பாவை அன்ன தையல் 
மாதர் மெல்லியல் மடநல் லோள்வயின் 
தீதின் ருக நீபுணை புகுகென 
என்னுந் தண்டு மாயின் மற்றவன் 

௧௦ அழிதகப் பெயர்தல் நணியின் னாநே 
்... தல்லினி வாழி தோழி கல்லெனக் 

கணமழை பொழிந்க கான்மடி யிரவில் 
தினைமேய் யானை இனனிரிந் தோடக் 
கல்லுயர் கழுதிற் சேணோன் எறிந்த 

கட௫ வல்வாய்க் கவணின் கடுவெடி ஒல்லென 
மறப்புவி உரற வாரணம் கதற 
தனவுறு கட்சியின் நன்மயில் ஆல c 
மலையூடன் வெரூஉம் மாக்கல் வெற்பன் 
பிரியுநன் ஆகலோ அரிதே அதாஅன்று 

௨௦ உரிதல் பண்பிற் பிரியூநன் ஆயின் 
வினைதவப் பெயர்ந்த வென்வேல் வேந்தன் 
முனைகொல் தானையொடு மூன்வுத் திறுப்பத் 
தன்வரம் பாகய மன்னெயில் இருக்கை 
ஆற்றா மையிற் பிடித்த வேல்வலித் ; 

உடு தோற்றம் பிழையாத் தொல்புகழ் பெற்ற. 
விமைதக ஓங்யெ கழைதுஞ்சு மருங்கிற் 
கானமர் நன்னன் போல 
யானா குவல்நின் நலன்தரு வேனே. 

மோசிகீரனார் க 
(Gere cir.) ௧௧, தோழி--, வாழி--, ஒல் இனி - இப்பொழுது யான் கூறுவதனை மனம் பொருந்திக் கேட்பாயாக. . 

௧௧--௮. கல் என கணம் மழை பொழிந்த கான் மடி. இரவில் - கல்லென்னும் ஒலியுடன் கூட்டமாகிய மேகங்கள் மழையைச் சொரிந்த கானமெல்லாம் அடங்யெ இரவில், இனை மேய்: யானை 
இனன் இரிந்து ஓட - தினையை மேய்ந்த யானையின் கூட்டம் நில் 

(பாடம்,) 1, தலைஇச் கானம், 2, ஆற்றருமையிற் பிடித்து வேல்,
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கெட்டு ஓட, சல் உயர், கழுதில் சேனோன் எறிந்த - மலையிடத்தே உயர்ந்த பரணிலிருந்து குறவன் வீசி யெறிந்த, வல் வாய் கவணின் கடு வெடி. ஒல் என - வலிய விசை வாய்ந்த கவண் கல்லின் கடிய ஓசை ஒல்லென் றொலிக்க, மற புலி உரற - (அது கேட்டுத்) தறு கணமையுடைய புலி முழங்க, வாரணம் ககற - யானை கதற, நனவு உறு கட்சியின் நல் மயில் Be HE NEY MD காட்டிலுள்ள அழகிய மயில் (இடியோசை யென) ஆட, மலை உடன் வெரூஉம் மா கல் வெற்பன் - மலை முழுவதும் அஞ்சும் பெரிய கற்களை யுடைய மலை பொருந்திய காட்டையுடைய தலைவன், 

க--ட௫. கானத்து - காட்டில், வீழ் பிடி கெடுத்த - விரும்பப்படும் ் பெண் யானையை இழந்த, தாழ் பெரு தட கை தலைஇய - தொங்கு . கின்ற நீண்ட பெரிய கை பொருந்திய, வெண். கோட்டு யானை - 
வெள்ளிய கொம்பினையுடைய களிறு, உண் குளகு மறுத்த உயக் 
கதீ;து அன்ன - உண்ணும் தழையி உண்ணாது நீக்கிய வாட்டத்தை 
ஓ.த்.த, பண்பு உடை யாக்கைச் சிதைவு நன்கு அறீஇ - அழகுடைய தனது யாக்கையின் மெலிவினை நன்கு அறிரந்துவைத்தும், பின்னிலை 
மூனியான் ஆக - கம்பால் இரந்து பின்னிற்றலை வெறானா9, 

௫--௧௦. கன்றும் தாது செய் பாவை அன்ன தையல் - மிகவும் 
பொன்னாற் செய்த பாவை போன்ற கட்டழகையும், மாதர் மெல் 
லியல் - விரும்பப்படும் மென்மைத் தன்மையினையும் உடைய, 
மட நல்லோள்வயின் - மட.ப்பம் வாய்ந்த தலைவியின்பால், நீது 
இன்று ஆச நீ புண் புகுக என - நீங்கு இல்லையாம்படி நீ புண 
யாகப் புகுவாயாக என்று கூறி, என்னும் தண்டுமாயின் - றி 
தேனும் நீங்குவானாயின், அவன் அழிதகப் பெயர்தல் நனி 
இன்னாதே - அவன் ஞாம் வருந்தும்படி பெயர்ந்து செல்லுதல் 
நமக்கு மிசவும் தன்பமாவதே யாகும், 

௧௯, பிரியுகன் ஆகலோ அரிது - (ஆனால்) அவன் ஈம்மைப் பிரிந்து 
செல்வானாதல் இல்லை, ௪ 

: ௨௧௯-௪௦0. அதரஅன்று - அஃதன்றியும், உரிது ௮ல் பண்பில் 
பிரியுகன் ஆயின் - தனக்கு உரித்தல்லாத பண்பினால் ஓரோவழிப் 
பிரிவான் ஆயின், 

௨௧--௮, விள தவப் பெயர்ந்த வென்வேல், வேந்தன் - போர் 
ஒழிய நீங்கெ வென்றி வேலினையுடைய பகை யரசன், முனை கொல் 
தானையொடு முன்வந்து இறுப்ப- போரின்கண் கொல்லுதலை 
யுடைய சேனையுடன் மீளவும் மதிற் புறத்தே வந்து தங்க, தன் 
வரம்பு ஆலய மன்எயில் இருக்கை - தன்னைப் பற்றுக்கோடாக 
வுடைய நிலைபெற்ற மதிலையுடைய அரண், ஆ.ற்றுமையின் - அப் 
பகை வேந்தனை எதிர்த்து நிற்றல் ஆற்றாமையான், விழைதக 
ஓங்கெ கழை துஞ்சு மருங்ன் - கண்டார் விரும்புமாறு உயர்ந்த 
மூங்கில்கள் செறிந்த மலைப் பச்சத்ததாகிய, கான்அமர் - காட்டில் 
வதிந்திருந்த, பிடித்த வேல் வலித் தோற்றம் பிழையாத் தொல்
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புகழ் பெற்ற- கைக் கொண்ட வேலினையுடைய வலியமைந்த 
தனது தோற்றமானது பிழையாதவாறு (அவ் வேந்தனுடன் 
பொருது) தன் பழைய புகழை நிலை நிறுத்தியவனாயெ, நன்னன் 
போல - நன்னனைப் போல, யான் நின் நலம் தருவேன் ஆகுவல் 5 
(அவனைச் சேர்த்து) யான் நினது நலத்தினை மீண்டும் கூட்டி வைப் 
பேன் ஆவேன். ் 

(முடிபு) தோழி? வாழி! மரக்கல் வெற்பன், யாக்கைச் சிதைவு தன்கு 
அறீஇ, பின்னிலை முணியான் ஆகி), 4 நல்லோள்வயின். தீஇன்றாக நீ புணை புகு * 

கென என்னும் தண்டும் ஆயின், மற்று அவன் அழிதகப்- பெயர்தல் தணி இன் 
னது, இணி, ஒல் (அவன் ) பிரியுநன் ஆசகுலோ அரிதே, அதசஅன்று பிரியுநன் 

ஆயின், தின் நலம் தருவேன் யான், ஆகுவல், ’ 

யானை உயக்கத்தன்ன யாக்கை எனவும், நன்னன் போல நலந்தருவேன் 
எனவும் கூட்டுக, ் 

(வி-ரை.) பிடியைக் கெடுத்தமையால், கோட்டிலே கையை 
வைத்த யானை யென்க, மறுத்த உயக்கம் - பெயரெச்சம், காரணப் 

பொருட்டு, பண்பு - ஈண்டு அழகன் மேற்று; இலக்கணத்தால் 

இருந்துதல் என்றுமாம். ALD - அறிந்து வைத்தும் என்க. தாது 
பொன். தீது இன்றாக-யான் பிரிதலாகய இங்கு நிகழாமைக்கு. 
புகுகென - புகுகெனக் கூறி என விரித்துரைக்க. என்னும் - சிறிதும். 

் தண்டுதல் - நீங்குதல், ஓல்லுதல் - பொருந்துதல், சேணோன் - 
உயர்ந்த இடத்தில் இருப்பவன் - குறவன், வெடி - ஓசை. யானை 
இரிந்து ஓட எறியும் கவண்கல்லின் ஓசையாலும், புலியின் முழக் 
கத்தாலும், யானையின் கதறுதலாலும் மலை முழுதும் அஞ்சும் என்க. 
அவற்றை மேகத்தின் முழக்க மெனக்கொண்டு மயில் ஆலுமென்க. 
வெற்பன் புகுகெனக் கூறி நீங்குமாயின் அங்ஙனம் நீங்குதல் cell 
இன்னாது, ஆயின் அவன் அவ்வாறு பிரிதல் அரிது. அஃதன்றி 
ஒரோவழிப் பிரியுகன் ஆயின், யான் அவனை நின்பாற் சேர்த்து 
நினது நலத்தை மீட்டுத் தருவேன் என்று தோழி தலைமகட்குக் 
“குறை ஈயப்பக் கூறினாளென்க. வினைதவப் பெயர்ந்த என்றது, 
மூன் போர் செய்து ஆற்றாது ஓடிய என்றபடி. விழை தக ஓங்கிய 
கழை துஞ்சு மருங்கிற் கானமர் ஈன்னன் என்றதனால், காட்டி வீருப் 
பதீதால், ஈன்னன் ஒரு காட்டில் வதிந்தானாதல் வேண்டும். தொல் 
புகழ் பெற்ற நன்னன் எனவும் கானமர் நன்னன் எனவும் கூட்டுக, 
கன்னன் என்பானுக்கு உரிய அரணினை மாற்று வேந்தன் ஒருவன் 
மூற்றிப் பொருது தோற்று ஓடியவன், பின் பெரிய தானையுடன் 
மீட்டும் வந்து தங்க, அரணிலுள்ளார் அவனுடன் பொருதற்கு 
ஆற்றுதிருக்க, காட்டிலிருந்த ஈன்னன் மீள வந்து தனது பழைய 
புகழ் நிலைபெறும்படி. அப் பகைவனை வென்று அரணில் உள்ளா 

ரைப் பாதுகாத்தனன். ஆகலின் ௮ நன்னன்போல நின் sew 
தருவேன் என்றுள் என்க. sy
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393. பாலை 
[பிரிவிடை வேறுபட்ட தலைமகளை த் தோழி வற்புறுத்தியது.] 

கோடுயர் பிறங்கற் குன்றுபல நீந்தி 
வேறுபுலம் படர்ந்த வினைதரல் உள்ளத்து 
ஆறுசெல் வம்பலர் 'காய்பசி தீரிய 
Hosta கலித்த சரிலை நெடுந்தோட்டுக் 

டு கவைக்கதிர் வரன் கால்தோகு பொங்கழி 
கவட்டடிப் பொருத 3பல்சினை உதிர்வை 
அகன்கட் *பாறைச் செவ்வயிற் றெறீஇ' 
வரியணி பணைத்தோள் £வார்செவித் தன்னையர் 
பண்ணை வெண்பழத் தரிசி ஏய்ப்பச் 

௧௦ சுழல்மரஞ் சொலவித்த சுளகலை வெண்காழ் 

தொடிமாண் உலக்கை ஊழிற் யோக்கி 
உரல்முகங் காட்டிய சுரைநிறை கொள்ளை 

ஆங்கண் இருஞ்சுனை நீரொடு முகவாக் 
களிபடு குழிசிக் கல்லடுப் Cups 

௧௫ இணர்ததை கடுக்கை ஈண்டிய தாதிற் 
குடவர் புழுக்கய பொங்கவிழ்ப் புன்கம் 
மதர்வை நல்லான் பாலொடு பகுக்கும் 
தநிரைபல குழீஇய நெடுமொழிப் புல்லி 

Caer nT he உயர்வரை நன்னாட் டும்பர் 
௨௦ வேங்கடம் இறந்தன ராயினும் ஆண்டவர் 

தீடலர் வாழி தோழி தோடுகொள் 
உருகெழு மஞ்ஞை ஒலிசீர் ஏய்ப்பத் 
தகரம் மண்ணிய தண்ணறு முச்சிப் 
புகரில் குவளைப் போதொடு தெரியிதழ் 

உடு வேனில் அதிரல் வேய்ந்தநின் 

ஏமுறு புணர்ச்சி இன்துயில் மறந்தே. ° 
மாமூலனார். 

(சொ-ள்.) ௨௧, தோழி--, வாழி--, (ம் தலைவர்) 

௧-௨. கோடு உயர் பிறங்கல் *குன்று பல நீந்தி - சிகரம் 

உயர்ந்த பாறைகளையுடைய மலைகள் பலவற்றைக். கடந்து, வேறு 

புலம் படர்ந்த வினை தரல் உள்ளத்து - வேற்று காட்டை அடைந்த 

பொருள் தேடும் முயற்சியையுடைய உள்ளத்தால், 

௩--௨௦. ஆறு செல் வம்பலர் - வழிச் செல்லும் yy Bus Hs காய் 

ப இரிய - மிக்க ப ஒழிய, இதை சுவல் கலித்த - புதுக் கொல் 

லையில் தழைத்த, ஈர் இலை கெடு தோட்டு கவை Hires Ber 

(பாடம்) 1, காய் பரி நீர, 2. was. 3. பல் சினை யுதிர்பவை. 

4, பாறை வெவ்வயிற்றெறீஇ, 5 வண்செவி. 6, தீதரீதழ்,
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“டட.கால் தொகு பொங்கழி - ஈரிய இலையின் நீண்ட இதழை 
யுடைய வரன் கவர்த்த கதிருடன் கூடிய தட்டைகளைத் தொகுத்த 
பொலியில், கவட்டு அடி பொருத பல்ரினை உதிர்வை - மாடுகளின் 
சவர்தீத குளம்பால் துவைக்கப்பட்ட பல கிளைகளினின்று உதிர்ந்த 
வரனை, அகன் கண் பாறை செவ்வயின் தெறீஇ - இடம் அகன்ற 
பாழையில் செவ்விய இடல் குவித்து, வரி ௮ணி பணை தோள் 
வார் செவி தன்னையர் - வரிகள் பொரும்இிய பருத்த தோள்களையும் 
நீண்ட செவிகளாயு முடைய தாயர், பண்ணை வெண் பழத்.து அரிசி 
ஏய்ப்ப - பண்ணைக் ரையின் வெள்ளிய ஐழத்தின் அரிசியை ஒப்ப, 
சுழல் மரம் சொலித்த சுளகு அலை வெண் காழ் - திரிமரம் தேய்த்த 

சுளினால் கொழீச்கப்பெற்றஉவெள்ளிய அரிசியை, தொடி மாண் 
உலக்கை ஊழில் போக்க - பூண் மாட்சிமைப்பட்ட உலக்கையால் 
முறையாகச் செலுத்தி, உரல் முகம் காட்டிய- உரலிற் பெய்து 
தீட்டிய, சுரை நிறை கொள்ளை - உரலின் குழி நிறைந்த அவ் 
வரிசியை, ஆங்கண் இரு சுனை நீரொடு முகவா - அங்குள்ள 
பெரிய சுனையின் நீரொடு முகந்து, களி படு குழிசி கல் அடுப்பு 
ஏற்றி - மண்ணாற் செய்த பானையில் கற்களை அடுக்கி யமைத்த 
அடுப்பில் ஏற்றி, இணர் ததை கடுக்கை ஈண்டிய தாதில் - கொத் 
துக்கள் நிறைந்த கொன்றையின் நிறைந்த பூர் தாது போல, குடவர் 

, புழூக்கிய பொங்கு அவிழ் புன்கம் - இடையர் ஆக்கிய விளங்கு 
கின்ற அவிமாய சோற்றை, மதாரவை oo ஆன் பாலொடு பகுக் 
கும் - மதர்த்த ஈல்ல பசுவின் பாலுடன் கூட்டி அளிக்கும் இட 
மாகிய, நிரை பல குழீஇய - பசு நிரைகளை மிகப் பெற்ற, நெடு 
மொழி புல்லி - மிக்க புகமுடைய புல்லி என்பானது, தேன் தூங்கு 
உயர் வரை கல் நாட்டு உம்பர் - தேனிரறால் தொங்கும் உயர்ந்த மலை 
களையுடைய நல்ல காடுகட்கு அப்பாற்பட்ட,வேங்கடம் இறந்தனர் 
ஆயினும் - வேங்கட மலையைச் கடந்து இசென்றுள்ளாராயினும்; 

௬௧-௬௭. தோடுகொள் உருகெழு மஞ்ஞை ஒலி ர் ஏய்ப்ப- 
அழகு பொருந்திய மயிலின் தொகுதி கொண்ட தழைத்த தோகை 

* யினை ஒப்ப, தகரம் மண்ணிய தண் நறு முச்சி - மயிர்ச் சாந்து 
பூசப் பெற்ற தண்ணிய ஈ௩றிய கூந்தலில், புகர் இல் குவளைப் 
போதொடு தெரி இதழ் வேனில் அஇ9ிரல் வேய்ந்த - குற்றமில்லாத 
குவளைப் பூவுடன் விளங்கும் இதழ்களையுடைய வேனிலிற் டுக்கும் 
காட்டு மல்லிகைப் பூவினையும் சூடிய, நின் ஏம் உறு புணர்ச்சி இன் 
துயில் மறந்து - நினது இன்பம் வாய்ந்த கூட்டமாகிய இனிய 
துயிலினை மறந்து, ் ் 

௨0--௧. ஆண்டு அவர் நீடலர் - ஆங்கண் அவர் தாழ்த்திருப்பார் 
அல்லர். 

(மூடிபு) தோழீ 1 வாழி! நம் தலைவர், குன்று பல நீந்தி, வி தரல் 
உள்ளத்தால், வேங்கடம் இற,த்தனராயினும், நின் ஏமுறு புணர்ச்சி: இன்துயில் 

மறத்து, ஆண்டு அவர் நீடலர்,
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(வி-ரை.) படர்ந்த வினைதரல் உள்ளம் - படர்ந்து பொருள் 

தருதலையுடைய ஆள்வினையுடைய உள்ளம் என்க. உள்ளத்தால் 

வேங்கடம் இறந்தனராயினும் எனக் கூட்டுக. உள்ளத்தையுடைய 

ஆறு செல் வம்பலர் என்றலுமாம். இதைச் சுவல் - காடு திருத்திய 

மேட்டு நிலமாகிய புதுக் கொல்லை. வரகின் கதிர்களைத் தட்டைக 

ளொடு கொய்து குவித்து வைப்பராகலின், கவைக் கதிர் வரன் 

கால் தொகு பொங்கழி எனப்பட்டது. கால் - தட்டை. பொங்கழி- 

தூற்றாப் பொலி. கவட்டு அடி - மாடுகளின் கால்களிலுள்ள 

கவர்த்த குளம்புகள். உதிர்வை - உதிர்ந்த தானிய மணி. தெ.றீஇ - 

குவித்து வை,த்.துக் கொண்டு, பண்ணை - ஒருவகைக் ரை; அதன் 

பழம் வெள்ளொளி பொருந்திய கதிராக இருக்கும்? அதன் அரிசியை 

யொப்பச் சொலித்த வெண்காழ் என்க, சுழல் மரம்- தரி மரம், 

இரிகை. சொலித்தல் '- தேய்த்தல். உலக்கை ஊழிற் போக்கி உரல் 

மூகம் காட்டிய என்றது, உரலிற் பெய்து சிறிது தீட்டிய என்றபடி. 

சுரை - உரவின் குழி; குழிசியீன் உள்ளிடம் என்றலுமாம். குடவர்- 

ஆயர். வம்பலர் பச தீரிய தன்னையர் புன்கம் பாலொடு பகுக்கும் 

என்க. பாலொடு பகுக்கும் நன்னாடு எனவும், நிரை பல குழீஇய 

நன்னாடு எனவும், புல்லியின் sare எனவும் கூட்டுக. நெடுமொழி- 

வஞ்னெமுமாம். நன்னாட்டும்பர் புல்லியின் வேங்கடம் எனக் 

கூட்டுதலுமாம். ஒலி சீர் ஏய்ப்ப - தழைத்த தோகையின் அழை 

யொப்ப என்க, ் ° 
  

ட 304. முல்லை 

[இரவுக்குறித் தலைமகளை இடத்துய்த்து வந்து தோழி தலைமகனை 

வரைவு கடாஅயது,] 

களவும் புளித்தன விளவும் பழு நின 

சிறுதலைத் துருவின் பழுப்புறு விஃதயிர் 

இதைப்புன வரகின் அவைப்புமாண் அரிசியொடு 

கார்வாய்த் தொழிந்த சர்வாய்ப் புற்றத்து 

௫ சயல்பெய் தட்ட இன்புளி வெஞ்சோறு 5 

சேதான் வெண்ணெய் வெம்பூறத் துருக 

இளையர் அருந்தப் பின்றை நீயும் 

இடுமுள் வேலி முடக்காற் பந்தர்ப் 

புதுக்கலத் தன்ன செவ்வாய்ச் சிற்றில் 

௧௦ புளையிருங் கதுப்பினின் மனையோ ளயரப் 

பாலுடை அடிசில் தொடீஇய ஒருநாள் 

, மாவண் தோன்றல் வந்தனை சென்மோ © 

காடுறை இடையன் யாடுதல்ப் பெயர்க்கும் 

மடிவிடு வீளை வெரீஇக் குறுமுயல் 

கட மன்ற இரும்புதல் ஒளிக்கும் 

பூன்பூல வைப்பினெஞ் சிறுநல் இரரே. 

_-ஈன்பலார்ச் சிறுமேதாவியார்.
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(சொ-ன்.) ௧௨. மாவண் தோன்றல் - மிக்க வண்மையுடைய 
தலைவனே / 

௧௩-௭௬. காடு உறை இடையன் - காட்டில் தங்கும் இடையன், 
யாடுதலை பெயர்க்கும் - :தீன் யாட்டினங்களை ஒருவழிக் கூட்டும், 
மடி விடு வீளை - வாயை மடித்து எழுப்பும் சழ்க்கை யொலியை, 
வெரீஇ - கேட்டு அஞ்ச, குறுமுயல் - குறுமுயலானது, மன்ற இரும் 
புதல் ஒளிக்கும் - மன்றத்தின்கண் ணுள்ள பெரிய புதரில் மறைந்து 
கொள்ளும், புன்புல வைப்பின் - முல்லை நிலத்து ஊராயெ, எம் சிறு 
நல் ஊர் - எமது சிறிய ஈல்ல ஊரின்கண், ட 

க. களவும் புளித்தன - களாவும் பழுத்துப் புளிப்புச் சுவையை 
எய்தின; விளவும் பழமுகின - விளாவும் முதிர்ந்து பழுத்தன, 

௨--௧௧. சிறு தலை துருவின் பழுப்பு உறு விளை தயிர் - சிறிய தலை 
யினையுடைய செம்மறியாட்டினது பழுப்பு நிறம் வாய்ந்த முற்றிய 
தயிராகிய உலையில், இதை புன வரின் அவைப்பு மாண் அரிசி 
யொடு - பு.துக் கொல்லையில் விளைந்த வரசனெது குத்துதல் மாட்டு 
மைப்பட்ட அரிசியுடன், கார் வாய்த்து ஈர் வாய்ப் புற்றத்து ஒ.ழிந்த- 
கார்மழை மிக்கமையால் நனைந்த வாயினையுடைய புற்றிலிருகது 
வெளிப்பட் டொழிந்த, ஈயல் பெய்து அட்ட - சயலையும் இட்டுச் 
சமைத்த, இன் புளி வெம் சோறு - இனிய புளிப்பு வாய்ந்த விருப் 

் பம் தரும் சோற்றினை, சேதான் வெண்ணெய் வெம் புமத்து உருக ஃ- 
சிவந்த பசுவின் வெண்ணெய் வெப்பம் பொருந்திய அச் சோற்றின் 
மேலே கிடந்து உருக அதன் மேற் பெய்து, இகீயர் அருந்த - நின் 
ஏவலர் முன்பு உண்ண, பின்றை - அதன் பின்பு, நீயும்--, இடுமுள் 
வேலி முட கால் பந்தர் - முள்ளிட்டுக் கட்டிய வேலியினகத்தே 
வளைந்த கால்களையுடைய பந்தரையுடையதும், புதுக்கலத்து அன்ன 
செவ்வாய் சிற்றில் - புதுக்கலம் போன்ற செம்மண் பூசியதுமாகயெ 
சிறிய இல்லில், புனை இரும் கதுப்பினி நின் மனையோள் அபர - 
புனைந்த கரிய கூந்தலையுடைய நின் மனைவி விருந்தயர, பால் உடை 
அடில் தொடீஇய - பால் பெய்த உணவினை உண்ணுதற்கு, ஒரு. 
நாள்--, 8 

௬௨. வந்தனை சென்மோ - வந்து செல்வாயாக, 

(முடிபு) மாவண் தோன்றல் / எம் சிறு நல்லூர், களவும் புளித்தன, 
விளவும் பழுநின, இன்புளி வெஞ்சோறு வெண்ணெய் புறத்துருக இளையர் 
அருத்த, பின்பு நீயும் செவ்வாய்ச் சிற்றில், மனையோள் அயர பாலுடை அடிசில் 
தொடீஇுய ஒரு நாள் வந்தனை சென்மேச, 

(வி-ரை.) புளித்தன - புளிச்சுவை எய்தப் பமுத்தன-என்ற 
படி. களாப் பழங்கள் பழுத்தன, விளாம் பழங்கள் முதிர்ந்தன 
என்றதன் கருத்து, விருந்தயர்தற்கு வேண்டுவன யாவும் உள்ளன 
என்பதாகும். வெண்ணெய் உருகப் பெய்து என ஒரு சொல் வரு 
விக்கு, செவ்வாய்ச் சிற்றில் என்றதனாலும், புனையிருங் கதுப்பின் 
கின் மனையோள் அயரப் பாலுடை அடிசில் என்றதனாலும் தலைவியை



395] . நித்திலக் கோவை ௭௭௫ 

நீ வரைந்து கொண்டு விருக்துண்டற்கு வருக எனக் குறித்தவாறு 
யிற்று, 

  

395. பாலை 

[பிரிவிடைத் தோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லியது.] 

தண்கயம் பயந்த வண்காற் குவளை 
மாரி மாமலர் பெயற்கேற் றன்ன 
நீரொடு நிறைந்த பேரமர் மழைக்கண் 
பணிவார் எவ்வம் தீர இணீவரின் 

இ நன்றுமன் வாழி தோழி தெறுகதர் * 
சரம் நைத்த நீரறு நனந்தலை 
அழன்மேய்ந் துண்ட நிழன்மாய் இயவின் 
வறன்மரத் தன்ன கவைமருப் பெழிற்களலை 
அறலவிர்ந் தன்ன தேர்ீநசை யோடிப் 

௧௦ புலம்புவழிப் பட்ட உலமரல் உள்ளமொடு 
மேய்பிணைப் பயிரும் மெலிந்நழி படர்குரல் 
ABH IC DVR BT ஆட்செத் தோர்க்குந் 
திருந்தரை ஜஞெமைய பெரும்புனக் குன்றத்து 

ஆடுகழை இருவெஷுர் நரலுங் 
&@ கோடுகாய் கடற்ற கரடிறந் தோரே. 

° _-எயினந்தை மகனார் இளங்கீரனார். 
(சொஃஸன்.) ௫. தோழி--, வாழி--, 

௫--௧௫. தெறு கதிர் ஈரம் நைத்த நீர் அறு ஈகனந்தலை- ஒறுக்கும் . 

ஞாயிற்றின் கதிர் ஈரத்இினைத் தொலைத்தமையான் நீர் அற்ற அகன்ற 

இடத்திலுள்ள, அழல் மேய்ந்து உண்ட நிழல் மாய் இயவின் 4 இ 

கவர்ந்து உண்டமையால் மரங்களின் நிழலும் ஓழிந்த கெறியில்,, 

வறல் மரத்தன்ன கவை மருப்பு எழில் கலை - வற்றிய மரக் கொம் 

பினை யொத்த சுவர்த்த கொம்பினையுடைய அழயெ கலைமான்; அறல் 

அவிர்ந்தன்ன தேர் ஈசை ஓடி. - அறல் விளங்கினா Gores பேய்த் 

தேரினை நீரென விரும்பி யோடி, புலம்பு வழிப்பட்ட உலமரல் 
உள்ளமொடு - தனிமையுற்றமையாலான கலங்கிய உள்ளத்துடன்; 

மேய் பிணை பயிரும் - மேயும் தன் பெண் மானை அமைக்கும், 

மெலிந்து ௮ழி படர் குரல் - மெலிவுற்று ஒழியும் துன்பினைத் தரும் 

குரலை, அரும் சுரம் செல்லுகர் ஆள் செத்து ஓர்க்கும் - அரிய காட்டி 

னிம் செல்லுவோர் ஆளின் குரலென்று கருதி ஆராயும் இடமாகயெ, 

இருந்து அரை ஜெமைய பெரும் புனக் குன்றத்து - செவ்விய அடி. 
பொருக்திய ஞெமை மரங்களையுடைய பெரிய கொல்லைகளையுடைய 

குன்றில், ஆடு கழை இரு வெகிர் ஈரலும் - அசையும் தண்டினை 

(பாடம்,) 1, உள்ளமொடு ஓய் பிணை, 
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யுடைய பெரிய மூங்கில்கள் ஒலிக்கும், கோடு காய் கடற்ற காடு 
இறந்தோர் - சிமையம் வெம்பிய மலைப்பக்கத்திலுள்ளவாயெ காடு 
களைக் கடந்து சென்ற நம் தலைவர், 

௧-௫. தண்கயம் பயந்த வண் கால் குவளை - குளிர்ந்த குளத் 
திற் றோன்றிய வளவிய காம்பினையுடைய குவளையின், மாரி மா 
மலர் - மழைக்காலத்தே மலர்ந்த கரிய மலர், பெயற்கு ஏற்றன்ன- 
மழைக்கு எதிர்ப்பட்டா லொத்த, நீரொடு நிறைந்த பேர். அமர் 
மழை கண் - நீரால் நிறைந்த பெரிய அமர்த்த குளிர்ந்த கண்களி 
னின்று, பனி வார் எவ்வம் தீர - நீர் ஓழும் துன்பம் ஓமிய, இணி: 
வரின் ஈன்று - இப்பொழுது வருவாராயின் நன்றாகும், மன் - வம் 
இதிலரே, என் செய்வாம். 

(மூடிடு) தோழி/ வாழி! காடிறந்தோரச், மழைக்கண் எவ்வம் தர இணி 
வரின் நன்று; மன். 

(வி-ரை.) கைத்த- அழித்த, 15 வேலே...காடு நைத்தலின்” 
என்புழி நைத்தல் 'இப் பொருட்டாதல் காண்க, அழல் மேய்ந்து உண்ட - ?உண்டம் குரிய வல்லாப் பொருளை, உண்டன போலக் 
கூறலு மரபே' என்ப, ன்கண் அடங்கும். அறல் - அறல்பட ஓழுரும் 
சிறிய நீர், நீரறு நனந்தலை இயவின் கலை ஓடி உள்ளமொடு பினப் 
பயிர் முரல் என்க. குரலைச் சுரம் செல்லுகர் ர்க்கும் காடு எனவும், 
குன்றத்து வெர் ஈரலும் கடற்ற காடு எனவும் கூட்டுக, 

  

306. மருதம் 
. [காதற் பரத்தை தலைமகத்குச் சொல்லியது.] 

தொடுத்தென் மஉழ்ந செல்லல் கொடித்தேர்ப் 
பொலம்பூண் நன்னன் 5புனனாடு கடி. ந்தென 
யாழிசை மறுழ் பாழி ஆங்கண் 
அஞ்சல் என்ற ஆஅ௮ம் எயினன் 

“௫ இகலடு கற்பின் மிஸிலியொடு தாக்கித் 
தன்னுயிர் “கொடுத்தனன் சொல்லிய தமையாது . தெறலருங் கடவுள் முன்னர்த் தேற்றி 
மெல்லிறை முன்கை பற்றிய சொல்விீறந்து 
ஆர்வ நெஞ்சந் தலைத்தலை சிறப்பறின் 

“௧௦ மார்புதரு கல்லாய் பிறனா யினையே 
இனியான் விடுக்குவென் அல்லேன் மந்தி 
பனிவார் கண்ணன் பபைலந் நுறையக் 
கடுந்திறல் ௮.9 ஆடணி நசைஇ நெடுநீர்க் காவிரி கொண்டொளித் தாங்குறின் 

கடு மாயோன் வவ்வலும் அஞ்சுவல் சினஇ 
1. புறம். ௬௭. 2, தொல், பெர Ger, Ge, (பாடம்) 3, புள் சாடு, *: கொடுத்தனனே, 5, தோற்றி, ‘ ( ) ane
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ஆரியர் அலறத் தாக்கிப் பேரிசைத் 
தொன்றுமுடர் வடவரை வணங்குவிற் பொறித்து 
வெஞ்னெ வேந்தரைப் 1பிணிந்தோன் 
வஞ்்ி அன்னவென் நலந்நந்து சென்மே. 

ச பரணர், 

(Qer - or.) க. மூழ்௩- தலைவனே/ தொடுத்தென் - நின்னை 
யான் பற்றிக் கொண்டேன், செல்லல் - செல்லாதே 7 

கச... கொடி தேர் பொலம் பூண் நன்னன் - கொடியணிந்த 
தேரினையும் போன்னாலாய பூன்களைமுடைய ஈன்னன் என்பான், 
புன்னாடு கடிந்தென - புன்னாடென்னும் காட்டினுள்ளாரை 
வெகுண்டெழுந்தானாக, யாழ் இசை ம.றுன் பாழி ஆங்கண் - 
யாழின் இசை பொருந்திய தெருக்களையுடைய பாழி என்னும் 
நகரிடத்தே நின்று, அஞ்சல் என்ற - அஞ்சாதீர் என்று கூறிய, 

. ஆஅய் எயினன் - ஆஅய் எயினன் என்பான், சொல்லியது அமை 
யாது - தான் சொல்லிய சொற் பிழைமீ£து, இகல் அடு கற்பின் 
மிஞிலியொடு தாக்க - போர் வெல்லும் பயிற்சியையுடைய மிஞிலி 
என்பானொடு பொருது, தன் உயிர் கொடுத்தனன் - தன் உயிரையும் 
தந்தான் 7 (நீயோ), ° 

எ--௧௧. தெறல் அரு கடவுள் முன்னர்த் தேற்றி - தெறுதற்கு 

அரிய தெய்வத்தின் ன் தெளிவித்து, மெல் இறை முன் கை பற்றிய 
சொல் இறந்து - மெல்லிய சந்நஇினையுடைய என் முன் கையினைப் 

பற்றிச் சொல்லிய சொல்லினை க் கடந்து, ஆர்வ நெஞ்சம் தலை தலை 

சிறப்ப - அன்பு மிக்க உள்ளம் மேன்மேலும் மழ்ந்து சிறக்க, கின் 

மார்பு தருகல்லாய்-நினீ மார்பினைத் தாராயாய், பிறன் ஆயினையே - 

ஏதிலன் ஆயினையே, இனியான் விடுக்குவென் அல்லேன் - இனி 

யான் நின்னை விடுப்பேன் அல்லேன் ; 

-55—@. மந்தி பனி வார் கண்ணள் பல புலந்து உறைய் - 

ஆஇுமந்இி என்பாள் நீர் ஒழுமும் கண்ணினையுடையளாய்ப் பல 

வற்றையும் வெறுத்இருக்க, கடு திறல் அத்தி ஆடு அணி ஈசைஇ-:- 

கடிய இறல் பொருந்திய ஆட்டன் அத்தி யென்னும் அவள் காதலன் 

ஆடும் அழூனை விரும்பி, நெடு நீர்க் காவிரி கொண்டொளித்தாங்கு- 

நீர்ப் பெருக்கனேயுடைய காவீரியாறு கொண்டு மறைத் தரற்போல, 

நின் மனையோள் வவ்வலும் அஞ்சுவல் - நின் மனையாள் நின்னைப் 

பற்றிக்கோடலும் அஞ்சாஙிற்பேன் £ 

௧௫.௯. சனை இ வெகுண்டெழுர்.து, ஆரியர் அலறத் 51 6B - 

ஆரிய மன்னர்கள் அலறுமாறு அவர்களைத் தாக்கு, பேர் இசை 

தொன்று முதிர் வடவரை வணங்கு வில் பொறித்து - பெரிய புகழை 

யுடைய பழையதாூய முதிர்ந்த இமைய மலையின்மீது வளைந்த விற் 

1, பணித்தோன், 

50
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பொறியைப் பதித்து, வெம் சன வேந்தரைப் பிணித்தோன் - 
கொடிய சினம் பொருந்திய பகை வேந்தரைப் பிணித்து வந்தோ 
னாகிய சேரனது, வஞ்சி யன்ன - வஞ்சி௩கரை யொத்த, என் நலம் 
தீந்து சென்மே - என் அழகினைத் தந்து செல்வாயாக. 

(முடிபு) மகிழ் ந? தொடுத்தென்; செல்லல், ஆஅய் எயீனன் சொல்லியது 
அமையாது, தன் உயிர் கொடுத்தனன் / (நீயோ) கடவுள் முன்னர்த் தேற்றி 
முன்கை பற்றிய செசல் இறந்து மார்பு தருகல்லாய் பிறன் ஆயினை. இனி யான் 

விடுக்குவென் அல்லென்., மந்தி பல புலந்து உறைய, அத்தி ஆடணி நசைறி, 

காவிரீ கொண்டெசழித்தசங்கு, நின் மனையேரள் வவ்வலும் அஞ்சுவல் ; வஞ்சி 
யன்ன என் நலம் தந்து சென்மே. 

(வி-ரை.) தொடுத்தென் - வளைத்தேன், பற்றினேன். புன் 
னாடு - குடகடற் பக்கத்ததொரு நாடு, புள்ளுநாடு என்பதும் பாட. 
மாகக் காணப்படுதலின், புண்ணாடென்பது புன்னாடெனச் சிதைர் 

த.து எனலுமாம். யாழிசை மறுகு என்றமையால், பாழியின்கண் 
பரிசில் பெறும் பாணர் முதலாயினார் இடையறாது வருவர் என்பது 
பெற்றாம். நன்னன் என்வானுக்கு ஆஅய் எயினன் பகைவனும், 
மிஞிலி நட்பாளனும் ஆவர் என்பதும், ஆஅய் எயினன் பாழியின் கண் 
மிஞிலியொடு பொருது உயிர் துறந்தனன் என்பதும், முன்னர் 
1ஃ யாம இரவின் ” என்னும் செய்யுளுட் போந்தமை காண்க. சொல்லி 
யது அமையாது - தான் சொல்லிய சொற் பிழையாது என்னும் 
பொருட்டு. தேற்றி- தெளிவித்து. தேற்றி முன் கை பற்றிய சொல் 
என்றதனை, முன் கை பற்றித் தேற்றிய சொல் என |பாறுக. கடவுள் 
முன்னர்ச் சுளுரைத்துத் தேற்றுவது, (முன்றேற்று” எனப்படும் என் 
பது; **கடியென் கிளவி' என்னுஞ் சூத்திரத்து முன்றேற்று என 
வருவதனாலும், அதற்கு உரையாசிரியர் பலரும் 3 கடுஞ்சூள் தருகு 
வென் நினக்கே" என்பதனை எடுத்துக்காட்டி யிருத்தலாலும் பெறப் 
படும். எனவே அகநானூற்றுப் பதிப்புக்களிற் காணப்படும் தோற்றி 
என்னும் பாடத்தினும் தேற்றி* யென்பதே சிறப்புடைத் தாதல் 

“காண்க. ஆஅய் எயினன், ஒரு கால் சொல்லிய சொழ் பிழையாது, 
ஏதிலார் பொருட்டுத் தன் உயிரையும் கொடுத்தனன்; : நீயோ 
நினக்கு இனியளாகக் கொண்டு எனது நலத்தையும் நுகர்ந்து, பின் 
கடவுள் முன்னர்ச் குளுடன் கூறிய உரையையும் தப்பி என்னைக் 
கை விடுத்துப் பிறன் ஆயினை எனத் தலைவன் கொடுமையை அவன் 
உணருமாறு காதற் பரத்தை எடுத்துரைத்து, அத்தகைய நின்னை 
விடுக்குவென் அல்லேன் என்றாள் என்க. மந்தி - ஆதிமந்தி, அத்தி- 
ஆட்டனத்தி. ஆரியர் அலறத் தாக் வட வரையில் விற் பொறித்த 
வன், இம௰ வரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் என்னும் சேர மன்னன்; 
இதனை, * இமையம் விற் பொறித்து £ எனவும் *பேரிசை மரபின் 
ஆரியர் வணக்கி எனவும் பதிற்றுப்பத்தின் இரண்டாம் பத்துப் 
  

*9, வை, தாமோதரம் பிள்கா பதிப்பில் £ தொல், பொருள், கழக - ஆம் 
குத்திரத்தில் தேற்றிய என்று பாடம் உண்மையும் ஓர்க. 

3. அகம்,௨௦௮,. 2, தொல். சொல், உரி)௮௭. 3, அகம், ௧௧0,
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பதிகத்தில் நெடுஞ்சேரலாதன் கூறப்படுதலான் அறிக. இம் நிகழ்ச்சி 
கள் அவன் மைந்தனாகய செங்குட்டுவனாலும் நிகழ்ந்தமை சிலப்பதி 
காரத்தால் அறியப்படுதலின், பிணித்தோன் என்றது செங்குட்டு 
வன் எனலும் பொருந்தும். 

(மே-ன்.) '-புல்லுதள் மயக்கும் புலவிக் கண்ணும்! என்னுஞ் சூத் 
திரத்து,. இச்செய்யுளைக் காட்டி, இது காமக்கிழத்தி என் நலம் தா என் 
றது என்றனர் நச். 

  

307. பாளை 

(மகட் போக்க செவிலித்தாய் சொல்லியது.] 

என்மகள் பெருமடம் யான்பா ராட்டத் 
தாய்தன் செம்மல் கண்டுகடன் இறுப்ப 
முழவுமுகம் புலரா விழவுடை வியினகர் 
மணனணிடை யாகக் கொள்ளான் கல்பகக் 

௫ கணமழை துறந்த கான்மயங் கழுவம் 

எளிய வாக ஏந்துகொடி பரந்த 
பொறிவரி அல்குல் மாஅ யோட்கெனத் 
தணிந்த பருவஞ் செல்லான் படர்தரகத் 
துணிந்தோன் மன்ற துனைவெங் காளா 

௧௦ கடும்பகட் டொருத்தல் நடுங்கக் குத்திப் 

போழ்பூண் படுத்த பொரியரை ஓமைப் 
பெரும்பொளிச் €சயரை நோக்க ஊன்செத்துக் 
கருங்கால் யாத்துப் பருந்துவந் இறுக்கும் 
சேணுயர்ந் தோங்கய வானுயர் நெடுங்கோட்டுக் 

௧௫ கோடை வெவ்வளிக் குலமரும் 

பூல்லிலை வெதிர நெல்விள காடே. 

கயமனார். 

(சொ-னள்.) ௯. துனை வெம் காளை - விரைதலையுடைய வெவ்விய 
காளை போன்றவன், 

௧--௪. முழவு மூகம் புலரா விழவு உடை வியன் நகர் - முழவின் 
ஒலி மாறாத விழாவுடைய அகன்ற மனையில், என் மகள் பெரு மடம் 
யான் பாராட்ட - என் மகளது பெரிய மடப்பத்தினை யான் 

பாராட்டவும், தாய் - ஈற்றாய், தன் செம்மல் கண்டு கடன் இறுப்ப - 
தனது தலைமையை அறிந்து தன் கடமைகளைச் செலுத்தவும், மணன் 
இடையர்கக் கொள்ளான் - மணத்தின் வாயிலாகக் கொள்ளா 
மலும், 

1. தொல், கற்பு, ௧௦,
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௪-௮. கல் பக கண மழை துறந்த - பாறைகள் பிளவுபடக் 
கூட்டமாகிய மேகம் பெய்யா தொழிந்த, ஏந்து கொடி பரந்த கான் 
மயங்கு அழுவம் - உயர்ந்த கொடி பரந்த காடடர்ந்த பரப்புக்கள், 
பொறி வரி அல்குல் மாயோட்கு - புள்ளிகளும் வரிகளும் பொரும் 
திய அல்குலையுடைய மாமை நிறத்தையுடையாட்கு, எளியவாக 
என - நடத்தற்கு எளிமையுடையனவாக வென்று, தணிந்த பருவம் 
செல்லான் - வெப்பம் தணிந்த பருவத்தே செல்லாமலும், 

௧௦-௬௭. கடும் பகட்டு ஒருத்தல் - கடய பெருமையையுடைய 
ஆண் யானை, ஈநடுங்கக் குத்தி - மரம் அசையும்படி குத்தி, போழ் 
புண் படுத்த - பிளத்தலால் ,புண் உண்டாக்கிய): பொரி அரை 
ஓமை - பொரிகள் பொருந்திய அடியினையுடைய ஓமை மரத்தின், 
பெரும் பொளி சேய் அரை கோக்்9 - பெரிய பட்டை யுரிந்த சிவந்த 
அடி மரத்தினை கோக்க, ஊன் செத்து - அதனை ஊன் எனக் ௧௬௨): 
சேண் உயர்ந்து ஓங்கிய- நெடிது உயர்ந்த, கருங் கால் யாத்து - கரிய 
அடியினையுடைய யா மரத்திலுள்ள, பருந்து வந்து இறுக்கும்- 
பருந்து வந்து தங்கும், வஎன் உயர் நெடுங்கோட்டு - வானின்கண் 
உயர்ந்த நெடிய சிமையங்களிலுள்ள, கோடை வெவ்வளிக்கு உல 
மரும் - வெவ்விய மேல் காற்றினால் அலையும், புல் இலை வெதிர நெல் 
விளை காடு - புல்லிய இலைகளையுடைய மூங்கிலின் நெல் விளையும் 
காட்டின்கண், 

௮-௯. படர்தரத் துணிரந்தோன் மன்ற-உடஉன்கொண்டு செல்ல 
ஒரு தலையாகத் துணிந்தான். 

(மூடிபு) துளை வெங் காக, யான் பாராட்ட, தாய் கடன் இறுப்பவியனகச் 
மணன் இடையரகக் கெசள்ளான், கான்மயங்கு அழுவம் மாயோட்கு sofware 
எனத் தணித்த பருவம் செல்லான், நெல் விளை காடு படர்தரத் துணிந்தோன் 
மன்ற, 

(வி- ரை.) தன் செம்மல் - தலைவனது மாண்பு. முழவு முகம் 
புலராமையாவது - இடையறாது ஒலித்தல். மணன் இடையாகக் 
கொள்ளான் - வரைந்து கொள்ளாஞனாய் என்றபடி. ஏந்து கொடி 
பரந்த என்றதனை அல்குலுக்கு அடையாக, உயாந்த கொடிபோழ் ' 
பரந்த வரிகளையுடைய என்றலுமாம். மாயோட்கு எளியவாக என 
மாறிக் கூட்டுக துனைதல் - வீரைதல், பொறுமையில்லாமை 
என்றபடி. யானை ௨உண்டற் பொருட்டுக் குத்திப் புண்படுத்த ஓமை 
யின் அரை என்க. யாக ஓமையை உரிதீதுதி இன்னுமென்பது 
1. கயந்தலை மடப்பிடி யயங்கு பரி களைஇயர்; பெருங் களிறு 
தொலைத்த முடத்தா ளோமை” கான யர தோனயந் துண்ட 
பொரிதா ளோமை ” என்பனவற்றாலும் அறிக. ஓங்கிய யாத்து 
என்க. இறுக்கும் காடு எனவும், நெடுங்கோட்டு வெதிர காடு 
எனவும் கூட்டுக, ் 

  

  1. ap. sac. 2, குறும், aa.
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308. குறிஞ்சி 
[காமமிக்க கழிபடர் இளவியால் (வரைவிடத்துக்கண்) தலைமகள் 

தலைமகன் வரையினின்றும் போந்த ஆற்றொடு புலந்து சொல்லியது.] . 

1இழை.நிலை நெட௫ழ்ந்த எவ்வங் கூரப் 
படர்மவி வருத்தமொடு பலபூலந் தசைஇ “ 
மென்றோள் நெகிழச் சா௮ய்க் கொன்றை 
ஊழுறு மலரிற் பாழ்பட முற்றிய 

௫ பசலை மேனி நேரக்க நுதல்பசந்து 

இன்னே மாகிய எம்மிவண் அருளான் 
நும்மோன் செய்த கொடுமைக்கு இம்மென்று 
அலமைரல் மழைக்கண் தெண்பணி மல்க 

நன்றுபுற மாறி ௮அகறல் யாழநின் 

௧௦ குன்றுகெழு நாடற் கென்னெனப் படுமோ 

கரைபொரு நீத்தம் உரையெனக் கழறி ் 

நின்னொடு புலத்தல் அஞ்சி அவர்மலைப் 

பன்மலர் போர்த்து நாணுமிக ஓடுங்க 

மறைத்தனை கழியும் நிற்றந்து செலுத்தி 
கடு நயனறத் துறத்தல் வல்லி யோரே 

தொதும லாளர் அதுக ணோடாது 

அழ.ற்சை வேங்கை நிழற்றவிர்ந் நசைஇ 

மாரி DEST BED whut | 
பொன்படு நெடுவரை புரையும் எத்தை 

௨௦ பல்பூங் கானத் தல்க இன்றிவண் 

சேர்ந்தனை செலினே சிதைகுவ துண்டோ 

Guat இரும்போத்துப் பொருரு புண்கூர்ந்து 

உயங்குபிடி. நழீஇய'மதனழி யானை 

வாங்கமைக் கமையின் நரலுமவர் 

. உட ஓங்குமலை நாட்டின் வரூ௨ வோயே. ~ 

_இம்மென்கீரனார். 

(சொ-ன்.) ௧௧. கரை பொரு - நீத்தம் - கரையைப் பொருது 

வரும் வெள்ளம் பொருந்திய யாறே ॥ 

௨௨--௫. குயவரி இருபோத்து பொருத புண் கூர்ந்து - பெரிய 

ஆண் புலி தாக்கெதாலரூய புண் மிகுக்.து, உயங்கு பிடி தழீஇய 

மதன் அழி யானை - வருந்தும் பெண் யானையால் தழுவப்படும் வலி 

குன்றிய களிற்றியானை, வாங்கு அமை கழையின் ஈரலும் - வளைந்த 

மூங்வலொற் செய்த தூம்பு போல ஓலிக்கும், அவர் ஓங்கு மலை நாட் 

டின் வரூ௨வோய் - எம் தலைவரது உயர்ந்த மலைகாட்டினின்றும் 

வருவோய் ॥ 

(பாடம்) 1, இழைழமீலை நெஓழ. 2. புறமால,
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௧--௧௭. இழை நிலை நெடிழ்ந்த எவ்வம் கூர - அணிகள் நிலையி 
னின்றும் நெ௫ழ்தற்கு ஏதுவாகிய துன்பம் மிக, படர் மலி வருத்த 
மொடு - நினைவு மிக்க வருத்தத்துடன், பல புலந்து அசைஇ பல 
வற்றையும் வெறுத்துக் கூறித் தங்க, மெல் தோள் கெக௫ழ - மெல் 
விய தோள் மெலிய, சாஅய் - வருந்து, கொன்றை ஊழ் உறு மலரில்- 
கொன்றையினது நன்கு மலர்ந்த பூக்களைப்போல, பாழ்பட முற்றிய 
பசலை மேனி கோக்கி - பாழ்பட நிறைந்த பசலையுற்ற மேனியைப் 
பார்த்து, நுதல் பசந்து - நெற்றி பசலையுறப்பெற்று, இன்னேம் 
ஆகிய எம் இவண் அருளான் - இன்ன நிலையினேம் ஆகிய எம்மை 
இங்கு அருளுதல் செய்யானாய், நும்மோன்” செய்த கொடுமைக்கு - 
நும் தலைவன் செய்த வன்கண்மைக்கு இம்மென்று அலமரல் 
மழை கண் தெண் பனி மல்க ௩ கலங்கும் குளிர்ந்த கண்களினின்றம் 
வீரைந்து தெளிந்த. நீர் பெருகவும், நன்று புறம் பாறி அகறல் - 
அறத்தினைக் கைவிட்டு நீங்குதல், கின் குன்று கெழு நாடற்கு என் 
எனப்படுமோ - குன்று பொருந்திய நாட்டினையுடைய நின் தலைவ 
னுக்கு யாதெனப்படுமோ, உரை எனக் கழறி - உரைப்பாயாக 
என்று கூறி, நின்னொடு புலத்தல் அஞ்சி - நின்னொடு யாம் வெறுத் 
தலை அஞ்சி, அவர் மலை பல மலர் போர்த்து - அவர் மலையிலுள்ள 

பல மலர்களையும் போர்த்துக்கொண்டு, காணு மிக ஒடுங்க - 
நரணத்தால் மிகவும் ஓடுங்க, மழஹைந்தனை கழியும் - மறைந்து நீங் 

. கும், நின் தந்து செலுத்து. நின்னைக் கொணர்ந்து போக்க, 
கொதுமலாளர் - ஏதிலாளராகய அவர், நயன் அறத் துறத்தல் 
வல்லியோர் - நீதியின்றிக் கைவிடுதற்கு வன்மையுடையோர் அவர், 
அது கண் ஓடாது - அதனை நோக்காது, ் 

௧௭-௨௧. அழல் சினை வேங்கை நிழல் தவிர்ந்து அசைஇ - 
தீயினை யொக்கும் பூக்கள் நிறைந்த ககாயையுடைய வேங்கையின் 
நிழலில் மின் செலவினைத் தவிர்ந்து தங், மாரி புறந்தர நந்நி- 
பெய்யும் மழை புரத்தலால் பெருக்கமுற்று, ஆரியர் பொன்படு 
கெடு வரை புரையும் - ஆரியரது பொன் பொருந்திய நீண்ட 
இனமைய மலையை யொசக்கும், எந்தை பல்பூங் கானத்து அல்கி - எம்: 
தர்தையது பல பூக்களையுடைய காட்டில் அமர்ந்து, இன்று இவண்: 
சேர்ந்தனை செலினே - இற்றைப்பொழுது இவ்விடத்தே Carin 
திருந்து செல்லின், சதைகுவது உண்டோ . நின் காரியம் ஏதேனும் 
கெடுவது உண்டோ. ° , 

(wey) sms Gurg gosh! அவர் ஓங்கு மலை நாட்டின் வரூ௨வோய் 7 
எவ்வம் கூர, வருத்தமொடு அசைஇ தோள் தெகழச் சரஅய், பசக மேணீ 
தோக்கி நுதல் பசந்து இன்னேமாயயெ எம் இவண் அருளசன் நும்மோன் செய்த 
கொடுமைக்கு, கண் பணி மல்க, தன்று புறமாறி அகறல், நின் குன்று கெழு 
காடற்கு என்னெனப்படுமோ உரை எனக் கழழறிப் புலத்தல் அஞ்சி, மலர்பேோச்த்து 
ஒடுங்கி மைந்தனை கழியும் நிற்றந்து செலுத்தி நொதுமலாளர் துறத்தல் வல்வீ 
யோர், அது கண் ஓடாது வேங்கை நிழல் தவிர்ந்து அசைஇ, நந்தி, கானத்து 
அல், இவண் சேர்ந்தனை செலீனே சிதைகுவது உண்டோ,
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(வி-ரை,;) கெஒழ்ந்த - கெ௫ழ்தற்கு ஏதுவாகிய. பாழ்பட - 
வறிதே. நும்மோன் - நுமன், நும் தலைவன், நன்று - அறம். புறம் 
மாறல் - கைவிடுதல். குன்று கெழு நாடற்கு - சுட்டு, என் எனப் 
படுமோ - யாதாகுமோ என்றபடி. நும்மோன் எனவும் நின் குன்று 

கெழுநாடன் எனவும் கூறினமையால், கழறுதலும் புலத்தலும் 

யாற்றின் மேல ஆயின. மறைந்து கழிதலாவது மலர் போர்த்துக் 
கழிதல். நின்னொடு புலத்தல் அஞ்சி நீ மலர் போர்த்து ஒடுங்க 
மறைந்து கழியாகின்றனை, அங்ஙனமாகவும் நொதுமலாளர் நின் 

கத் தந்து செலுத்தித் துறத்தல் வல்லியோர் ஆவர் என விரித்து 

உரைத்துக் கொள்க. கண் ஓடாது - நோக்காது என்னும் பொருட்டு. 

நந்துதல் - பெருகுதல், இன்று இவண் சேர்ந்தனை செலினே fase 

வது உண்டோ என்றது, அதனால் நினச்கு வரக்கடவதொரு இங்கு 

இல்லாமையொடூ அவரது மலைமாட்டினின்றும் வருன்றா யாகலின் 

Sor pit ஒரு நாள் 2௩௦ யாழும் ஆற்றியிருத்தலுமாகும் என்று 

கழிபடர் தோன்றக் கூறியவாறு. குயவரி - குயம்போலும் வரிகளை 

யுடைய புலி, குயம் - அரிவாள். வலி யழிந்த யானை தூம்புபோல் 

உயிர்க்கும் என்பது, !'ஓய் களி றெடுத்த கோயுடை மெடுங்கை, 

தொகு சொற் கோடியர் தூம்பின் உயிரிக்கும்' என முற் போந்தத 

னாலும் அறிக. கழை என்றது ஈண்டுத் தாம்பு என்னும் பொருட்டு. 

த் 300. பாலை 

[,தலைமகன் பிரிவின்கண் தலமகளைத் சோழி வழ்புறுத்தியது.] 

ரமையக் குரஸஷசாத்தருந்து இருளி 
இமையக் கானம் நாறுங் கூந்தல். 

நன்னுதல் அரிவை இன்னுறல் ஆகம் 

பருகு வன்ன காதல் உள்ளமொடு 

௫ இருதபு முயங்கல் இன் றியவண் நீடார் °° 

கடற்றடை மருங்கின் கணிச்ியிழ் குழித்த 

உடைக்கண் நீடமை ஊறல் உண்ட 

பாடின் தெண்மணிப் பயங்கெழு பெருநிரை 

வாடுபுலம் புக்கெனக் கோடுதுவைத் தகற்றி 

௧௦ ஓல்குறிலைக் கடுக்கை அல்கு நிழல் அசைஇப் 

பல்லான் கோவலர் கல்லாது ஊதும் 

அிறுவெதிர்ந் தீங்குமுற் புலம்புகொள் Qa, oir si orf] 

மையில் பணிங்சின் அன்ன தோற்றப் 

பல்கோள் நெல்லிப் பைங்காய் அருந்தி 

கட ,மெல்கிடு மடமரை ஓர்க்கும் அத்தம் 

1. அகம் ககக,



௭௮௪ அகநானூறு [பாட்ட 

காய்கஇர் கடுகிய கவினழி பிறங்கல் 
ேவேய்கண் உடைந்த சமைய 
வாய்படு மருங்கின் மலையிறந் தோரே. 

_-எயினந்தை மகனார் இளங்கீரனார். 

(Qer - or.) க--௩. சிமைய குரல சாந்து அருந்தி இருளி 5 
உச்சியிலுள்ள பூங்கொத்துக்களை யுடையனவாய் மயிர்ச்சாந் தனைக் 
கொண்டு இருண்டு, இமைய கானம் நாறும் - இமைய மலையிலுள்ள 
கானம் போல நாறும், கூந்தல் - கூந்தலையும், நல். நுதல் - நல்ல 

நெற்றியினையுமுடைய, அரிவை - தலைவி / 

KE", ELD அடை மருங்கின் - கற் காட்டினைச் சார்ந்த 
பக்கத்தில், கணிீச்சியில் குறித்த - குந்தாலியால் தோண்டின, 
உடைக்கண் 2 குழியிடத்தே, நீடு அமை ஊறல் உண்ட - தாழ்த்தல் 

பொருந்திய ஊற்று நீரையுண்ட, பாடு இன் தெள் மணி- இனிய 
தெளிந்த ஓசையையுடைய மணிகளைப் பூண்ட, பயம் கெழு பெரு 
நிரை - பயன் மிக்க பெரிய அனிரை, வாடு புலம் புக்கென - வறண்ட 
பாலையிற் புருந்ததாக, கேடடு துவைத்து அகற்றி - ஊது கொம்பி 
னால் ஓலியை யுண்டாக்9 அவற்றை அங்ரு நின்றும் விலக்க, ஓல்கு 
நிலை கடுக்கை அல்கு நிழல் அசைஇ - தளர்ந்த நிலையிறயுடைய 
கொன்றையின் குறைந்த நிழலில் தங்குவித்து, பல் ஆன் கோவலர் - 
பல அனினங்களையுடைய ஆயர்; கல்லாது ஊதும் - இசையைக் 

கல்லாமல் ஊதும், சிறு வெழிர் தீம்குழழல் - சிறிய மூங்கலாற் செய்த 
இனிய குழலினின்றெழும், புலம்பு கொள் பெள் விளி - தவிமை 
கொண்ட தெளிந்த ஓசையினை, மை இல் பளிங்கன் அன்ன தோற் 
றப் பல்கோள் நெல்லிப் பைங்காய் அருந்தி - குற்றமற்ற பளிங் 
கனைப் போன்ற தோற்றத்தையுடைய பலவாகக் காய்த்த கெல்லி 
யின் பசிய காய்களை உண்டு, மெல்ூடு மட முர - அசையிடுகன்ற 

இளைய மரைமான், ஒர்க்ரும் - கூர்ந்து கேட்கும், அத்தம் - காட்டிலே, 
காய் ௧இர் கடுயய கவின் அழி பிறங்கல் - காயும் ஞாயிறு முடுகிய 
Lh (5; ஒழிந்த பாறைகளையும், வேய் கண் உடைந்த சிமையம் - . 

மூங்கில் கணுக்கள் உடைந்த சிகரங்களையும், வரய் படு மருங்கின் - 
இடமகன்ற பக்க மலையினையுமூடைய, மலை இறந்தோர் - மலையினைக் 
கடந்து சென்ற நம் தலைவர், 

௩--௫. இன் உறல் ஆகம் - நினது இனிமை பொருந்துதலை 
யுடைய மார்பினை, பருகு அன்ன காதல் உள்ளமொடு - பருகுதல் 
போலும் காதல் மிக்க உள்ளத். துடன், இருருபு முயங்கல் இன்றி - 
பின்னித் தழுவுதல் இன்றி, அவண் நீடார் - அங்குத் தாழ்த்திரார். 

(முடிபு) தன்னுதல் அரிவை ! மலையிறதந்தநோர், றின் இன் உறல் ஆகம் 
காதல் உள்ளமொடு முயங்கல் இன்றி, அவண் நீடார். 

(வி-ரை.) சமையம் - மரம் புதர்களின் ௨௪9, குரல் - பூங் 
கொத்து, குரல்வாய் நாறுங் கூந்தல் என்க, இருருதல் - ஒருவர்
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மெய்யுடன் ஒருவர் மெய் பின்னுதல், உடை - உடைத்தெடுத்த 
இணெற்றினைக் குறிப்பதாயிற்று, பயம் - பயன், பால், கல்லாது 
ஊதும் - ஆிரியனிடத்துக் கற்காமலே இயல்பாக ஊதும் என்க. 
கோவலர் ௪ளதும் தீங்குழலின் தெள்விளியை மரை ர்க்கும் அத்தத் ' 
திலே பிறங்கலும் சிமையமும் மருங்கும் பொருந்திய மலையிறந்து 
சென்றோர் என்க. 

» 400. Causa 

[தலை2கன் வரைக்தெய்திய மீன்றைத் தோழி தலைமகட்குச் சொல்லியது | 

நகைநன் றம்.மதானே அவனொடு 
; 1மனையிறத் தல்னும் அலரென நயந்து . 

* கானல் அல்யெ'நங்கள வகலப் 
பல்புரிநீ் நியறல் உற்ற நல்வினை 

டு 1நரலமை பிறப்பின் நீல உதக, 

கொய்மம௰ர் எருத்தம் பிணர்படப் பெரு . 

நதெய்ம்மிட முனைஇய கொழுஞ்சோற் ருார்கை 

நீரலியைந் தொன்றிய செலவிழ் செந்இினைக் 

குரல்வரர்ந் நன்ன "Ge sy pe நன்னான்கு 

கட வீங்குசுவல் மொியக் தாங்குநுகம் நழீஇப் 

ழம் பொழறுப் பில்படை ஒலீப்பப் மூட்டி 

1மடுபுடை வறவன் ஏவலீன் DEB: றப் 

புனல்பரய்க் நன்ன வாமான் இண்டேர்க் 

HOW HI தஷ்ன கோன்கால் வண்ப3 

கடு பால்கண் டன்ன ஊதை வெண்மணல் 

கால்கண் டன்ன வழிபடப் போக 

அயமிர்ச்சேற் றள்ளல் அழுவத் தாங்கண் ~ 

. இருணீர் இட்டுச்சரம் நீந்டுத் நுறைகெழு ட 

° மெல்லம் புலம்பன் த ரநான்றைப் 

20 மூமலி இருங்கழித் துயல்வரும் அடையொடு 

நேமி தந்த நெடுநீர் நெய்தல் 

வீயா இளங்கள் காறப் பலவுடன் 

*பொயெவிழ் நண்மலர் கண்டு நன்றும் 

BIO ; நா இன் றம்ம பழவிறற் 

உ௫ Tog இரங்கும் apo bt 

ey ரும் பெண்ணைநம் அழுங்கல் ஊரே. டட. 

உலோச்சனா, 

  லு சண, 3 நுகம் 
(பாடம்) 1, நாூலமை மரபின், உந்தி, 2. குவவுத்தலை ஈண்ண wis! 

கீளரா. 4. Que Did ps கலரச் கண்டு,
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(சொ-ள்.) ௧--௪. (தோழி,) மனை இறந்து அல்கினும் - மனை 
யைக் கடந்து தங்கனும், அலர் என - அலராகும் என்று கூறப்பட 

வும், அவனொடு நயந்து கானல் அல்ஏயெ ௩ம் களவு அகல - நம் தலைவ 
"னுடன் விரும்பிச் சோலையிலே சென்று தங்யெ நம் களவொழுக்கம் 
நீங்கும்படி, பல் புரிந்து இயறல் உற்ற நல்வினை - முற் பிறப்பில் 
பல ஈன்மைகளும் செய்து பொருந்துதலுற், ற ஈல்வினையால், 

ட--௧௯. நூல் அமை பிறப்பின் - புரவி நூல் கூறும் இலக்க 
ணம் அமைந்த பிறப்பினையும், நீல உத்இ - நீல மணியாலாகய 
கெற்றிச் சுட்டியினையும், கொய் மயிர் எருத்தம் பிணர்படப் பெரு- 
சருச்சரை யுண்டாக அடர்ந்து கொய்யப்பெற்ற மயிர் பொருந்திய 
பிடரியினையும் உடைய, நெய் மிதி முனைஇய கொழுஞ் சோற்று 
ஆர்கை - கெய் பெய்து மிதித்தயற்றிய கவளத்தை வெறுத்த 
கொழுவிய சோற்றை உண்ணுதலையுடைய, நிரல் இயைந்து ஒன்றிய 
செலவில் - வரிசையாகப் பொருந்தி ஒரு பெற்றியே செல்லும் 
செலவினையும், செந்இனை குரல் வார்ந்தன்ன குலவு தலை - செவ்விய 
இனையின் கதர் நீண்டு வளைந்தாற் போன்ற வளைந்த தலையினையும் 
உடைய, நல் நான்கு - நன்றாகய நான்கு குதிரைகளை, தாங்கு நுகம் 
தழீஇ தாங்கும் நுகத்தினைப் பொருந்தி, வீங்கு சுவல் மொ௫சிய - 
பருத்த கழுத்தில் நெருங்க (அணிந்த,) பூம் பொறி பல் படை 
ஓலிப்ப பூட்டி - அழகூயெ புள்ளிகளையுடைய பல வடங்கள் ஒலிக்கும் 

"படி. பூட்டி, மதியுடை வலவன் ஏவலின் - அறிவுடைய பாகன் 
செலுத்தலின், இகு நுறை புனல் பாய்ந்தன்ன - தாழ்ந்த துறையில் 
நீர் பாய்ந்தாலொத்த, வாம் மான் இண் தேர்- தாவிச் செல்லும் 
குதிரை பூட்டிய திண்ணிய தேரின், கணை கழிந்தன்ன கோன் கால் 
வண் பரி - அம்பு பாய்ந்தாற் போன்ற வலிய காலின் விரைந்த 
செலவு, பால் கண்டன்ன ஊதை வெண்மணல் - பாலைக் கண்டாற் 
போன்ற காற்றால் திரட்டப்பெற்ற வெள்ளிய மணலிடத்தே, கால் 
கண்டன்ன வழிபட போட - வாய்க்காலைக் கண்டாற்போன்ற 
சுவடு உண்டாகப் போக, அயிர் சேற்று அள்ளல் அழுவத்து ஆங் 

குட நுண்ணிய குழம்பாகிய சேற்றின் பரப்பினயுடைய அவ் 
விடத்தே, இருள் நீர் இட்டு சுரம் நீந்தி - இருண்ட நீரினையுடைய ; 
குறுகிய கழியைக் கடந்து, துறை கெழு மெல் ௮ம் புலம்பன் - 
துறை பொருந்திய கடற் கரையையுடைய ஈம் தலைவன்; வந்த 
ஞான்ழை - வந்த அன்று, 

௨௦--௩. பூமலி இரு கழி துயல்வரும் அடையொடு - பூக்கள் 
நிறைந்த கரிய கழியிடத்தேதே இலைகளோடு அசையும், மேமி தந்த 
நெடு நீர் நெய்தல் - ஆழமான நீரையுடைய கடல் தந்த நெய்தலின், 
விளையா இளங் கள் நாற- முதிராத இளைய கள் மாறும்படி, பொறி 
அவிழ் தண் மலர் - கட்டு அவிழ்ந்த தண்ணிய மலர்களை, பலவுடன் 
கண்டு - ஏனைப் பூக்கள் பலவற்றுடன் (சூடி. வருதலைக்) கண்டு, 

௨௩--௬௯. பழ விறல் பாடு எழுந்து இரங்கும் - பழைய 
பெருமையுடைய ஆரவாரம் மிக்கு முழங்கும், முந்நீர் - கடற்கரைக்
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சண்ணுள்ள, நீடு இரு பெண்ணை - நீண்ட பெரிய பனைமரத்தை 
யு. டய, ஈம் அழுங்கல் ont > Har ஆரவாரம் மிக்க நமது ஊர், 
நன்றும் புதுவது ஆன்று - (அந்த அலரினை விடுத்து) மிகவும் புதிய 
தன்மையினை உடையது ஆஒன்றது, 

க. நகை நன்று - அது, பெரிதும் ஈகையினை விளைப்பதாகும். 

(முடிபு) தோழி கானல் அல்கீய நம் களவு அகல, நல்வீனையால், 
மெல்லம் புலம்பன் இருள் நீர் இட்டுச் ௬ரம் நீந்தி வந்த ஞான்றை, அவன் மலச் 

சூடி வருதகாக் கண்டு, நம் அழுங்கலுரர் நன்றும் புதுவதாகள்று, அம்ம! அது 

தகை தன்று, அம்ம? 6 

(வி-ரை. கரனல் அல்கய - மனையின் அளவிலன்றிக் காட்டி 
லும் சென்று தங்கிய என்க, களவு அகல வந்த ஞான்றை எனவும், 
நல் வினையால் வந்த ஞான்றை எனவும் கூட்டுக. செய்ம்மிதி - 
கொள்ளுடன் நெய் பெய்து அமைத்த கவளம். நான்கு - நான்காகய 
குதிரைகள், ஆகுபெயர். பிறப்பினையும் உத்தியினையும் எருத்தத் 
தினையும் உடைய நான்கு எனவும், ஆர்கையுடைய நான்கு எனவும், 

செலவினையும் தலையினையும் உடைய நான்கு எனவும் தனித்தனி 

கூட்டுக. மொசிய அணிந்த பல்படை என்று விரித்துரைக்க, படை 

என்றது கழுத்து அணிகளை, போ - போக எனத் திரிக்க. திண் 

தேர் கோன் கால் வெண்மணல் வழிபடப் போக என்க. வந்த 
ஞான்றை- வந்து வரைந்த ஞான்றை. அடையொடு துயல்வரும் : 

எனவும் நெடுநீர் நேமி எனவும் மாறிக் கூட்டுக. கெய்தலின் தண் 

மலரைப் பலவுடன் சூடி வருதல் கண்டு என்க. மாற என்னும 

வினையெச்சம் அவிழ் என்னும் வினைகொண்டு மூடிந்தது. தலைவன் 

வரைந் தெய்்.துதல் கண்டு, ஊர் அலர் கூறுதல் அடங்கிவிட்ட 

தென்பாள், அழுங்கல் ஊர் புதுவதாகின்று என்றாள். அம்ம இரண் 

டும் உரையசை இடைச்சொல், 

எட்டுத் தொகையுள் ஒன்றாகிய நெடுந்தொகை 

யெனப்படும் அகநானூற்றுக்கு நாவலர் பண்டித, 8008 oo, 

* வேங்கடசாமி காட்டாரும், கரந்தைக் கவீயரசு, ஆர; 

 . வேங்கடாசலம் பிள்ளாயும் இயற்றிய வேங்கட விளக்கு 

என்னும் உரை முற்றிற்று.



பாயிரம் 

நின்ற நீதி வென்ற நேமிப் | 
பழுதில் கொல்கை வழுதிய ரவைக்கண் 

அறிவுவீற் றிருந்த செறிவுடை மஷத்து 
வான்றோமய் நல்லிசைச் சான்றோர் குழீஇ 

டு அருந்தமிழ் மூன்றுந் தெரிந்த காலை 
BU ES கொள்கைத் தீந்தமிழ்ப் பாட்டுள் 
நெடிய வா? யடி. நிமிர்ந் தொழுயெ 
இன்பப் பகுதி யின்பொருட் பாடல் -° 
காலா நறெடுத்து நானவில் புலவர் 

௧௦ கணித்த மும்மதக் களிற்றி யானை நிரை 
மணியொடு மிடைநீத அணிகிளர் பவளம் 
மேவிய நித்டஇலக் கோவை யென்றுங்கு 
அத்தகு பண்பின் முத்திற மாக 
முன்னினர் தொகுத்த நன்னெடுந் தொகைக்குக் 

க௫ கருத்நெனப் பண்பினோ ர௬ுரைத்கவை நாடின் 
அவ்வகைக் கவைதாம் செவ்விய வள் 20 
அரியவை யாகிய பொருண்மை நோக்கக் 
கோட்ட மின்றிப் பாட்டொடு பொருந்தத் 

்  தகவொடு ரிறந்த அகவல் நடையாற் 
20 கருத்தி தியற்றி யோனே பரித்தேர்। 

வளவர் காக்கும் வளநாட் டூள்ளும் 
நரடெனச் றந்த பீடுகெழு சிறப்பிம் 

ட  கெடலருஞ் சிறப்பின் இடையளன நாட்டு! 
தீதில் கொள்கை மூதா ருள்ளும் 

௨ ட ஊரெனச் சிறந்த சீர்கெழு மணக்ருடிச் 
செம்மை சான்ற தேவன் 
கொன்மை சான்ற நன்மை யோனே. 

“ இத் தொகைக்குக் கருத்து அகவலாழ் பாடினான், இடையள 
நாட்டு மணக்குடியான் பால்வண்ண தேவனான வில்லவ தரையன். 
நெடுந்தொகை நானூறும் கரு த்தினோடு முடிந்தன. இவை பாடின 
கவிகள் நூற்று நாற்பத்தைவர். 

இத் தொகைப் பாட்டிற் கடியளவு சிறுமை பதின்மூன்று 2 
பெருமை முப்பத்தொன்று, தொகுப்பித்தான் பாண்டியன் உக 
சப் பெருவழுதி, தொகுத்தான் மதுரை உ௨ப்பூரி குடி.ஜொர் மகனா 
வான் உருத்திரசன்மன் என்பான். . ச
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மார்பின் £ என்பது ஈறாகக் ஓடெர்த பாட்டு நூற்றிருபதும் களிற்றி 
usar நிரை யெனப்படும். இப் பெயர் காரணத்தாற் பெற்றது? 
இது பொருட் காரணமாகக் கொள்க, *நாநகையுடைய கெஞ்சே” 

என்பது முதலாக ( நாள்வலை முகந்த' என்பது ஈறாகக் கிடந்த 

பாட்டு நாற்றெண்பதும் மணிமி3ட பவளம் எனப்படும். இதுவுங் 
சாரணப் பெயர் ; என்னை, செய்யுளும் பொருளும் ஒவ்வாமையால். 
“வறனுறு செய்த” என்பது முதலாக *நகைஈன்றம்ம' என்பது . 

ஈருகக் இடந்த பாட்டு நூறும் நித்நிஎக் கேரவை யெனப்படும்? 
செய்யுளும் பொருளும் ஒக்குமாகலான்." 

அகநானூற்றின் தொகுப்பு முறை 
“.  வியமெல்லாம் வெண்டே ரியக்கம்) கயமலர்ந்த 

தாமசையா ராகத் தகைபெறீஇக் காமர் 

நறுமுல்லை நான்காக நாட்டி. வெறிமாண்ட 

எட்டும் இசண்டும் குறிஞ்சியாக் குட்டத்து 
இவர் இசை ப.தீ,தா இயற்பட யாத்தான் 

தொகையி னெடியதனளைத் தோலாச் செலியான் . 

வகையி னெடியதனை வைப்பு. க: 

ஒன்று ரூன்றைர்,தேழொன் பான்பாலை) ஓதாது 

கின்றவற்றின் கானகு கெறிமுல்லை;--அ௮ன் தியே 

ஆரும் மருதம்? அணிகெய்தல் ஐயி.எண்டு 7 

கூறாத வைகுதிஞ்சிச் கூற்று, ௨ 

பாலை வியமெல்லாம்” பத்தாம் பனிநெய்,தல்; 

காலு ஈளிழுல்லை நாடுங்கால் ;--மேலையோர் = ; 

தேறும் இசண்டெட் டிவைகுறிஞ்சி7 செந்தமிழின் eo 

ஆனு மருதம் அகம். . ௩ 

வியம் - ஐற்றையெண்கள். வெண்டே ரியக்கம் - பாலை, தாம 

Oe = மருதம்... குட்டத்து இவர் இரை - நெய்தல். தோலாச் செவி 

யான் - கேள்வியுணர்வு மிக்கவன்; 

}



அகநானூறு நித்திலக்கோவை 

பாட்டூ முதற்குறிப்பு அகரவரிசை 

பாட்டு 
அகல்வாய் வானம் 

அம்மவாழி...காதலர் 
அம்மவாழி...ஈம்மலை 
அரம்போழ் அவ்வளை 

அருந்தெறன் மரபிற் 
அவ்விளிம்புரீ இய 
அறியாய் வாழி 

ஆள்வினைப்பிரிதலும 
ஆளிரநன்மான் 
இடைபிறரறிதல் 
இம்மென்பேரலர் 
இருந்த வேந்தன் 
இரும்பிடிப் பரிசிலர் 
இருவிசும்பிவர்ந்த 

. இருள்படுகெஞ்சத் 
இலங்குசுடர்மண்டிலம் 

இழைஙிலைகெடழ்ந்த 
இன்பமும் இடும்பையும் 
இனிப்பிறிதுண்டோ 
உய்தகையின்றால் 
உவர்விளை உப்பின் 
உழுவையொடுழந்த 
உளரல் அவ்வாய் 

என்மகள் 
. என்னாவதுகொல் 
ஓறுப்பஓவலை 
*ங்குதிரைப் பரப்பின் 

?டாரல்லேற்று 
கடுந்தேரிளையரொடு 

கண்டிசின் மகளே 

கழிப்பூக்குற்.று 
கழியே, சிறுகுரல் 
களவும் புளித்தன 
கானமானதர் 
குழற்காற்சேம்பின் 
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பாட்டு 

குன்றோ£ங்குவைப்பின் ' 
கூழையுங்குறுகெறி 
கொடுமுள் ஈங்கை 

கோடுயர் பிறங்கற் 
கோடைநீடலின் 
சாரல் யாஅத்து 
சிமையக்குரல 
சிலம்பிற்போகிய 
சிறு. நுதல் பசந்து 
செல்லல் மகழ்நறின் 
சென்று நீடுநரர் 

தண்கயம் பயந்த 

தற்புரந்தெடுத்த 
தன்னோரன்ஏ 
தாழ்சினை மருதம் 
தாழ்பெருந்தடக்கை 
திருந்திழை கெடழ்ந்து 
துறைமீன் வழங்கும் 
தூமலர்த்தாமரை 
தேர்சேண் நீக்க 
தொடுத்தென் 
தொடுதோற்கானவன் 
தோளுந்தொல்கவின் 

TEGO 
எடு௯ 

எசமு 

௭௪௮ 

எடுள 

௬௨௮ 

௭௧௦ 

எசடு 

௭௭௭௬ 

எக : 

௬௮௪ 

நகைநன்றம்ம...அவனொடு எ௮டு 
ககைநன்றம்ம.இறைமிசை ௪௮௪ 
நந்நயந்துறைவி 
நிதியந்துஞ்சும் 
மிரைசெலல் இவுளி 
நீடுகிலை அரைய 

நீலத்தன்ன நிறங் 
'். நீலத்தன்ன நீர் 
கெஞ்சுடம்படுதலின் 
பகலினும் அகலா 

படித்த யானை 
பல்பூர்தண்பொழிற் 

oT FQ. 

௭௪௦ 
சக்க 
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எ௦டு 
௬௪௨௪ 

௬௨௦ 
௬௦௯ 
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பாட்டு முதற்குறிப்பு அகர வரிசை 

பாட்டு 
பன்னாள் எவ்வம் 

பணிவார் உண்கணும் 
பாம்புடை விடர 
பார்வல் வெருகின் 
பிறருறு விழுமம் 

பூங்கணும் நுதலும் 
பெரும்பெயர் மகிழ்ந 
பொய்கைநீர்காய் 
மணிவாயக் காக்கை 
மதவமியானை 

மாக்கடன் முகந்து 
மாகவிசும்பின் 
மர்திரம் புதைய 
மாவும் வண்டனிீர் 
மூடவுமுதிர் பலவின் 

பக்கம். 

௬௭௯ 
எள 

Tse. 

௭௬௭ 

TPA 

௧௫௧ 

ts 

எடு 
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௧௧௯ 
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_ SO 

எடு 

௭௦௦ 

௬௬௪ 

_எ௯க் 

பாட்டு பக்கம் 
மூளைவளர்முதல ௧௫௪ 
மூனைகவர்ந்துகொண்டென ௭௬௪ 
மேற்றுறைக்கொளீ இய ௭௦௪ 
யாஅஹண் டளிர் & By 
வயங்குவெயில் ௬௬௯௬ 
வயவாள் எறிந்து ௧௧ 
வழையமல் அடுக்கத்து ௬௪௯ 
வளமமை பொழிந்த ௬௮௦ 
வளைவாய்க்கோதையர் ௭௨௯ 
வற்னுறு செய்யின் ௬௦௧ 
வாங்கமைபுரையும் ௪ எழு 
விசும்புதளி பொழிந்து ௬௮௨ 
விருந்தும் பெறுகுகள் ௬௪௨ 
வீங்குவிசைப்பிணித்த & ors 

௬௬௨ வேற்றுகாட்டுறையுள்
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, பறநாட்டுப் பெருங்கொற்ற 

| ஆசிரியர் பெயர் அகரவரிசை 

(எண் - சேய்யுளேண்) _ 

அஞ்சியத்தை மகள் காகை 
யார் 952 

அதியன் விண்ணத்தனார் 301 

அம்மூவனார் 370, 390 
அவூர் மூலங்கிழார் . 34h 

இடைக்காடனார் 304, 374 
இடையன் சேந்தங்கொற்ற 

et : 375 

இம்மெல் னார் 298 

உலோச்சஞர் 330, 400 

உறையூர் முதுகூத்தனார் 329 
ஊட்டியார் 388 
எயினந்தை மகனார் இளங் 

கீரனார் 361, 371. 395, 399 
எருக் காட்டூர்த் காயங்களை 

ணனஞார் 319, 357 
ஓக்கூர் மாசாத்தியார் 324, 354 
ஓரம்போகியார் 916 
ஒளகையார் 903 
கபிலர் 318, 332, 3°23 
கயமனார் - 321, 383, 397 
கருலூரக் கந்தப்பிள்ளைச் 

சாத்தனார் 909 
கல்லாடனார் | | | ் | 333 
காவட்டனார் 378 | 
காவன் முல்லைப்பூதனார் 901 
குடவாயிற் 8ரத்தனார் 

315, 345, 960, 385 
* சேந்தன் கண்ணஞர் 9௦0 

தீங்காற் பொற்கொல்லனார் 955 
நக்ரேனார் 910, 940, 346, 369, 359 
நரைமுடி நெட்டிமையார் , 999 

ஈன்பலூர்ச்சிறுமேதாவியார் 994 
பரணர் 322, 326, 356, 367, 372, 

376, 386, 396 

@r 323 
பாண்டியன் ஏனாதி நெடுங் . 

கண்ணனார் 979 
பாலைபாடிய பெருங்கடுங் 

கோ 313, 337, 379 

வவட 
இக ~ 

பாவைக்கொட்டிலார் 336 
பிசிராந்தையார் 308 
பொருந்தில் இளங்கீரனார் 351 
மதுரை அளக்கர் ஞாழார் 

மகனார் அம்மள்ளனார் 914 
மதுரை அளக்கர் ஞாழார் 

, மகஞமார் மள்ளனார் 344, 353 
மதுரை அறுவை வாணிகன் 

இள வேட்டனார் - $02 
மதுரை இளங்கெளசிகனார் 981 
மதுரை இளம்பாலாிரியன் 

சேந்தன் கூத்தலுர் ௮10 

மதுரை ஈழத்துப் பூதன் 
தேதவஞர் 207 

மதுரைக் கண்ணத்தனார் ௦0: 

மதுரைக் கண க்காயனார் 396, 913 
மதுரைக் கூத்தனார் 334 
மதுரைக்கூலவாணிகன் சத் : 

தலைச் சாத்தனார் 306, 320 
மதுரைத் தத்தங்கண்ணனார் 935 

மதுரைத் * தமிழ்க்கூத்தன் 
கடுவன் மள்ளனார் got 

மதுரைப் பண்டவாணிகன் 
இளந்ஜேவனார் - $28 

மதுரைப் பொன்செய் கொ: 

ல்ல்ன் வெண்ணாகனார் 969 
,_ மதுரை மருதங்கிழார் மக 

னார் பெருங்கண்ணனார் 90 
மதுரை மருதன் இளகாகனார் . * 

312, 343, 353, 365, 368, 380,337 
மருங்கூர்ப்பாகைச் சாத்தன் 

பூதனார் 927 
மாமூலனார் 311, 325, 331, 347, 

349, 359, 393 
மாறோக்கத்து காமக்கணி 

நப்பாலத்தனார் ‘377 
மோசி ரேனார் 999 
வடமவண்ண க்கள் பேரி, ; 

சாத்தனார் ். 805 
வடமோதங்கிழார் 917 
வெள்ளி வீடியார்' படி 

85 அல்ப ல படர oR 
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