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அரும்பொருள் விளக்க நிகண்டு, 

முன்னுரை, 

மூற்காலத்தே தமிழ்கற்கப்புகுக்.தசர் இலக்கணம், நிகண்டு என்ற 

இருவஷக் கருவி_நூல்களைக் கையாண்டூவக்தனர். 
* ௬ 

நிகண்டுகளில், ஒருசில ஓவ்வொருபொருளுக்குமூரிய பலபெயர் 

களையும் நெறி மறையே கூறிச்செல்வன. அவை ஒருபொருட் பல் 

பெயர்த்தொகுதி எனப்படும், வே.றுசில ஓவ்வொருசெசல்லுக்குழுரிய 

பலபொருள்களையும் AAS mae சொல்லுவன. அவை ஒருசொற் பல் 

பொருட் பெயர்த்தொகுதி எனப்படும். இன்னுஞ் சில 
கருவிநூல்கள்: ; கண்டு இருசுடர்? * முக்குணம்' என்பனபோன்ற தொகைப் 

பெயர்கள் இன்னினைபொருள்களை யுணர்த் gies non 

வென்று முறையே விளக்குவன. அவை பல்பொருட்கூட்டத் தொரு 

பெயர்த்ொருதியெனப் பெயா்பெறும். இவற்றுள், ஒருசொற் பல் 

பொருட் பெயர்த்தொகுதிக்கு மண்டலபுருடசியற்றிய சூடாமணி 

நிகண்டின் 11-ம் தொகுஇ சறர்ததொரு எடுத்துக்காட்டாக வுள்ள.௪. 

இத்தொகுஇியை முன்மாஇரியாகக்கொண்டு செய்யப்பட்டதாகும் இப் 

போது என்னால் வெளியிடப்பெறும் அரும்பொருள்விளக்கநிகண்டு, 

இத்தொகுஇியின் சசித்திவரலாறு நன்கு ஆராய்க gamit span 

ய. தோல்காப்பியப் பெரு நூலின்௧கண்ணேயே இதற்குரிய தோற்று 

வாய் இனி௮ புலப்படுசின்றஅ. ௮,நூலிலே, சொல்லதி 
தொல்காப் 

Gund: ae . . த . . 
சொல்லியல், அவை அமைந்துள்ள முறையையும் நோக்கினால் யான் 

காரத் இல், உரிச்சொல்லியற் சூக் இிரங்களிற் சிலவற்றையும் 

கூறியதன் உண்மை வெளிமீபடும், ஒருதாசணங் காட்டு 

இணன்றேன் : 

 செரறமை வளனும் கொழுப்பு மாகும் 

விமுமஞ் சர்மையுள் சிறப்பு மிடும்பையும் ?



2 மூன்னுரை. 

இவ்வடிகளில், * செழுமை? ₹ விழுமம் ் என்ற. இரண்டு சொற் 

கஷக்கு மசிய பலபொருள்களும் உணர்த்தப்படுன்றன. அவ்வாறு 

உணர்த் * தலேடமையா ஐ எ ஐகைநயத்தால் இவ்வடிகள் இன்புறுத.து 

இன்றமையும் நரம் மனங்கொளற்குசிய ௬, இவ் வுரிச்சொல் லடி.களின் 

பொருளமைதியும் எதுகைநயக்களாமே வரவாப் பலவாருக விருத்தி 

wots நிகண்டு நூல்களில் தனியே விளங்குவனவாயின. தொல்காப் 

Gero Greats BAP நிகண்டு நூல்கள் தோன்றினவாகும்- 

அவ்வாறு தோன் றியவற் ஒள் திவாகரம், பிங்கலம் ஒன்த” சிய” 

நிகண்டுகளிரண்டும்? மிக முற்பட்டனவாம், தஇவாகரத்தில் ஒருசொற் 

பல்பொருட்பெபர்த்தொகுதியாய பதினேராந்தொகுதியொன்றே ஈண்டு 

ஆராய்தற்குரிய இயைபுடைய ௪. | இத்தொகுதியைப் பதிப்பித்துள் 

ளோர், திவாகசர் அமைத் து வைத்த முறைப்படி சூத்திரங்களை ௮மைக் 

காது * அதிபிற்பொருள் ' * அந்தத். துப்பொருள் ' என்று இருகூறு 

படுத்து ஒவ்வொன்றன்கண்ணுமுள்ள சூத்திரங்களை அகராஇக்கரமத் 

தில் அமைத்து வெளியிட்டனர். பொருளை விளக்குதற்கு 

எத். துக்கொண்ட செரல் சூத்திரத்தின் அஇயில் வரு 

மாயின், அஃது ஆதிபிற்பொருள். உதாரணமாக, * அங்கதக் தோளணி 

யரவு மாகும்” எனற சூத்திரத்தைக் காண்க. அச்சொல் சூத்திரத்தின் 

இறுதியில் வருமாயின், ௮ஃ ஐ அக்தத்.துப்பொருள். உதாசணமரக, 

£ கடலு நிலனுஞ் சேறு மளக்கர் * என்ற சூத்திரத்தைக் காண்க. [இம் 

முறை பஇப்பித்தோர் தாமாகவே வகுத்து க்கொண்டதென எண்ணுதற் 

இடமில்லை. ஏனெனின், இற்றைக்கு 229 வருடங்குட்குமுன்னர் (கொல் 

லம் 8171(ஷோல்) எழுதப்பெற்ற ஏட்டுப்பிரஇயில் இம்ுூறையே காணப்படு 
இறைது. அதற்கு எவ்வளவுகரலச் துக்குமூன் இப் புதஇயமுறை யேற் 

பட்டதென வசையறுத்துக் கூறற்கு ரிய சான்றுகள் இல்லை. ஆனல் 

திவாசரர் அமைத்த முறை இதுவன்றென்பது இண்ணம், இத் 
தொகுதியை அகரா இபோற் பயஅபடச்செய் பவேண்டுமென்ற கருத்துப் 

பிறந்த பிற்காலத்தேகால இ%ழமுறை கோள்றிபிருத்தல்கூடிம் இம் 

முறைதானும் பிரதிகடோறும் “BG வேறுபாடுகளுடன் உள்ளத. 

சில ஏட்டுப்பிரஇகளில் இவ்௨.சரா இ முறையின்றி ஆரியர் வைத்கமுறை 

யென்று காம் கொள்ளக்கூடிய பிறிதொரு முறை காணப்படுகின்றது, 

Sars,



முன்னுரை, 3 

இவ் கிரண்டாவ அழமுறையில் வேறுபாடுகளும் பி7திகளிற் காணப்படுமா 

றில்லை, அம்ரமுறையை அடியிற் காண்க:-- 

280. ஊறேயிடையூறு முற்றறி புலனும், 

281, ஸரதோறே பொடியு நூறு மாகும். 

282. ஏணியுலகு மெல்லையு மாகும், 

288. சேணே யுயர்வு கீளமு மாகும், 

284, ஆலுத லாடலு மொலியு மாகும், 

285. நாலே யெண்ணும் பனுவு மாகும், 
6 

இவ்வடிகளை நோக்கிய அளவில் இவையும் at sprees பெற்று 

அமைந்துள்ளனவென்ப௫ம் பல்பொருட்சொற்களே எ.துகைச்சொற்க 

ளசய் வர் ஜுள்ளனவென்பஜம் வெளியாம். இத்தொகுதியிலுள்ள சூத் 

Gras பெரும்பாலும் இவ்வாறே இயன்றுள்ளன, தொல்கரப்பி.ப 

வுரிச்சொல்லியலிற் சுருங்கிய அளவிற் காணப்படும் முறை இங்கே விசிந்த 

அளவிற் காணப்படுவது உணாத்தக்க. 

இவாக..த்திற் பிறதொகுஇகளெல்லாம் அவ்வத் தொகுதிக்குரிய 

பொருட்பாகுபாட்டினைப் பின்பற்றி யமைந்துள்ளன. 11-ம் தொகுதி 

யில் ௮வ்வகைப் பாகுபாடு இருத்தற் இடமில்லை. பல்வேறு பொருள் 

களையுடைய சொற்களே ஈண்டு ஓதுதற்குரியன. இச் சொற்கள் ஞாப 

கத்தில் அழுக்இத் தங்கக்கூடிய ஒருமுறை.பில் ௮வற்றை அமைப்பதே 

தக்கதாகின்றது. இக்காணம்பற்றியே எதுகைகய த்தோடு இத்தொகுஇயி 

அள்ள சூத்திரங்கள் வகுக்கப்பட்டனவென ஊட௫த்தல்கூடும், வேண் 

டுஞ் சொற்களின் பொருள்களை எளிதில் நோக்கி யுணர்ந் கோடற்கும் 

இவ் வெதுகைகயம் உதவுன்றமை வெளிப்படை. 

பில்கலந்தையிற் பல்பொரு ளொருசொல்லைக் கூறுவது 10-வது 

தொகுதியாம், //இதனை அச்சியற்றிய சிவன்பிள்ளைபவர்கள் பில்கலர் 

கொண்டமுறையைக் கைவிட்டு, அகராதிக்ரமத்திற் சோற்களை 9று5.நி 

அவற்றிற்குரிய சூத்இரக்களை முறையேகவச் ஐ வெளிபிட்டுள்ளார்கள். 

ர ட AMER Bom gH பிர இகனில் ஒன் ரிலேனும் கரா இ 
பிங்கலந்தை, . hy. To : . . ‘ 

முழை காணப்பெறவில்லை. /சூ த்திரல்களின் வைப்புருறை 

யை மாற்றப் பதிப்பாசிரியர்க்:த . எவ்வகை அதாரம் இடைதக்தகோ 
e . .



4 முன்னுரை, 

அ.றியக்கூடவில்லை, யாவரும் எளிதில் நோக்கியறிதற்குசிய அகசசதிக் 

கரமத்திலிருக்தாலன்றி இத்தொகுதி பயனள்ப$தலரிதென்று கருதிப் 

பதிப்பாசிரியர் தாமாகவே ஏட்டுப்பிரஇகளிற் காணப்ப௫ிம் முறையை 

மாத்றியிரக்கவேண்டுமெனத் தோன்றுகறெு. பிக்கலர் வைத் தள்ள 

முறையும் உணர்க்துகோடற்கு எளிகன.ற, கொல்லம் 981-ம்ஷ்் தை 

மீ” 19உகுருவாசத்தன்று எமுதிமுத்றிப அம், ஆழ்வார் திருககரித் திரு 

மேனி இரத்தினகவீராயாவமிசபரம்பசையினசிடமிருக து எனத ஈண்பர் 

பெரியன் ஸ்ரீகிவாஸ ஐபயங்காரவர்கள் பேரூ தவியா ஜ் கிடைத்த மாகிய, 

ஏட்டுப்பிரதியிற் கண்ட முறைப்படி. முதன்மூன்னு சூக்இ?ல்கள் த்ரு 
இன்றேன், 8 

ம. துங்க மலையு நிலையுக் தூணுஞ் 

சங்கரன் பெயருக் தாணுவாகும். 

2... இரவியு மெனையா ளீசன் பெயரும் 

ஒருகாண் மீனு மொழியுஞ் சோதி. 

3. ஆதி பழைமையு மானது நரம 

மூத௮கே ரோட்டமு மொழியப் படுமே. 

இங்கே ஒரு நுண்ணியவிஷயம் நன்கு விளக்குகிறது, தாணு, 

சோதி, ஆதி முதலிய சொற்கள் பிங்கலர்தையிலுள்ள வசனவர்தொகுதி 
யிற் சிவனுக்குசிய பெயர்களாக ஓதப்பட்டுள்ளன. இவற்றை கோக்கிய 
வளவில், 10-வது தொகுதிக்குரிய சொற்களைத் தாம் இயற்றியுள்ள 
மூதல் ஒன்பது தொகுஇகளினின்றும் குறித்த வொரு முறைபத்றித் 
தெரிந்தெடுத்து நிறுத்த, நிறுத்த முறையில் அவதிறின் பொருள்களைச் 

சூத்திசித் துப் பில்கலர் இத்தொகுதிபை அமைத்துள்ளாசாசல்வேண் 

டும், நாம் இங்கே குறித்துணாவேண்டுவது பிக்கலந்தையில் 10-வ. 
தொகுதஇக்கண்ணுள்ள சூத்திரஎகள் எதுகைநபம்பெற் அமைந்துள்ளன 
வேனும், பொருள்விளக்கப்படவேண்டும் பல்பொ.ருட்சொற்கள் எதுகை 
நெறியில் அமையவில்லை யெனபதேயாம், இதனால, பிங்கலர் தறை பய 

அுடையதாயில்லை. ௮வ?நுறையைப் பின்பற் மவோரும் இலராயிஞர், 

UTA YOM அரல்முழு அங்கற் ணரவேண்டும் ஆவயெகமின் நி, 
வேண்டும்போன எளிதிலே கோக்கியுணருதற் கசிய வொருகருவியாய் 
நிகண்டுகளை அமைக்கும் கருத்தே பிற்காலத்திற் பெரிதும் போற்றப்
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பட்வெக்க.. . மமம் தொகுதியாகிய ஒரு சொழ் பல்பொருட் பெயர்த் 

தொகுதியே இவ்வகையில் அ௮மைவ,ற்கு மிக்க தகுதியுடையதாயிருக் 

Sa முதன்முதலில் *சூடாமணிகுிகண்சிடையாசே எளிதில் கோக்க 

யுண நல் கருவியாய். எளிதில் ஞாபகத்தில்வைக்கும் 

கருவியா.பும் இத்தொகுதியை யாக்குதற்கு முயன்றவர்... 

அக்நோக்கத்தினை முற்.றிவி*தற்கு அவர் கைக்கொண்ட. 

'மூறை ஊன்றி யுணசத்தக்கது. திலாகாத்திலிகுந்த மேலே காட்டிய 

Ge Breaks ஒரு முறை கோக்குக, ங்கே 280-வது முதல் 285- 

வது முடிய 6 சூத்திரங்கள் மகாம்க்கப்பட்கிள்ளன. இச்சூத்திரங்க ளாற 

நிகண்டு 
சூடாமணி, 

gion, 3 or gn சைகள் காணப்பகுிகின்றன. இவ்வெலுகைகள் இத் 

தொகுதியில வேறு பலவிடல்களிலும் மயங்கிக் இடக்கிவறன. இங்கன 

மே மற்றை யெலுகைச் சொல்களும பலவிடத் தஞ் சிதறிக் காணப்படு 

கின்றன. ஒரே எுகையிலுள்ள சொற்களனைத்தையும் தொகுது 

ஓசேயிடத் இற் றரவேண்டியத மிக்க ௮வசியமாயிற்மு, இதனை மண்டல 

புருடர் தங் கூரிய நூண்மதியாலுணர்ந அ 11-ம் தொகுதி முழுவதையும் 

ககாவெதுகை முதல் னகரவெழுகையீருக ௮ அகைமுறையிற் பாகுபரடு 

செய்தனர். “நடைபெறு ககர மாஇனகசவீ ஹெனுகை யாகப், படியி 
லோர் செம்பொ ௬ுட்பல் விதத்கொகை பகர லுந்றாம்'” என்றனர்: 

இசையோடு கற்கக்கூடிபதாயும் அதிகச் சொற்க எடங்குதற் திய 

பாவினத்தாலியனறதாயும் இத்தொருதி இருக்குமாயின் ஞாபகத்இில் 

வைக்தற்குப பெருக் அணையா யுதவுமென்பது கூழவேண்டா. இதன 

யுட்கொண்டு தங்காலத்வுப் பெருவழக்கிலி ந்த விுத்தயாப்பினால் 

மண்டலபுருடர் தமது சிறந்த நூலை யியற்றினர். 

ஆனால் இர்நெறியில் கிகண்* சூடாமணி முதன்முதற்றோன்றிய 

Mo sO, அதவகைண் ஐருசில குறைபசமிகள் சேர்கதலா. 1ம் 

கொகுடி இன்ன கெறிபிற் செல்லவேண்கிமென்று ஐ சியர் ews 

ஹ்ணார்ந்து எழாவைமுறையபிற் பாகுபகிததினசேமம், இசெதுகையிற் 

பிறவெ* கைச் செசறகள் விரவுதலின்றிச் செய்யுட்டள் அமையவில்லை 

உதாரணமாகக் ககாவெ.ஐ ககயில் முதிற்செய்யுளில் மூவறுவது முடி 

ie egy ழு உள்ளனு: 

சமண்டலபுருடர் த SOD நாலுக்கு த் டபெயர் நிகண்டு குளாமணியென் 
பது gag பாயிசச்செயயளா ல் விளங்கும்,



6 மூனனுரை. 

 மகரமே சுருப்பூக் தாதாம் வகூர்மை வயம் வாளே ' இதன் 

கண், சகரவெ.து கைச்சொல்லாகய *வச' என்பதன் பொருளும் விரித் 

அணர்த்தப்படிகின்ற அ. பலவிடங்களிலும் இவ்வாறே எதுகை விர 

விக்டெக்கின்றது. விருத்தத்தின் ஒவ்வோரடியினும் பயின் அவரும் 

மோனையு மப்பு எதுகையின் கலப்பிற் ரூ ஒரு முக்ெ காரணமாயேற்பட் 

் டி.ருக்கவேண்டும். குறைபாடுகளனைத் தினும் இதுவே மூலின்பயனை 

முற்றுவித்தற்கண் மிகப்பெரியதோர் இடையூராக நிற்பது. ஒரு 

செய்புளுக்கும் ௮தனை யத து.வருஞ் செய்புளுக்கும் யாதோ ரியைபு 

மின்றியிருப்பத பிறிதொருகுறையென்று இலர் SHSM தகும். 

இதனால் மிக்க நினைவாற்றலுடையார்க்களன் றி ஏனையோர்க்கு எளிதில் 

ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ளுதற் கரிதாயுள்ள து. அடைச்சொற் 

புணர்த்திப் பெயர்களைப் படித்திருப்பத பிறிதொரு குறைபாடாகும், 

இதனால், பொருளடைசளைப் பிரித்துணர்தற்கண் மயக்கம் உண்டாகின் 

os. 810 செய்புட்களடங்கய ஒழு சிறுதொகுதியா யிருப்பதனாலே 

நாதகார்த்தபதங்க எனைத் தும் கூறப்பெறுமை மற்றொருகுறை, கோக்க 

யுணர் கரு௮ிதூலா யமைந்ததற்கண்ணும் பற்பல குறைபாடுகள் உள 

வாயின. இக்குறைகள் பிற்காலத்தே பற்பல நிகண்டுதூல்கள் தோன்று 

தற்குரிய அவசியத்தைப் பெரிதும் விளக்குகின்றன. நிகண்டு சூடா 

மணியைச் செப்பஞ்செப்பும் முபற்சிபின்கண்ணேயே ஆரியர் பலர் 

முனைத்துகின்றனர். 

முதற்கண், நிகண்டு சூடாமணியிலை 11-ம் தொகுதியைப் பல 

வாருகச் செப்பஞ்செய்ச முபற்சிகளைக் கவனிப்போம். இத் தொகுதி 

யொன்றே தமிழ்மக்களிடையிற் பெரிலும் பயிலப்பட்டுவக்த ௮ . பாடங் 

SJ கற்பித்த தமிழாசிரியர்கள் தாம் கற்பிக்கும் பிரதிகளில் தித்தமக்குத் 

தோற்றிப சிற்சில இரத்கமுறைகளைக் கையாளத்தொடக்னெர். இத 

அண்மை சிகண்டு சூ. ரமணி.ின் ஏட்டுப்பிரதிகளைப் பரிசோதிப்பத 
னாு விளம்கும். என்னிடழள்ள ஓ பேட்டிப்பிஇயிழ் கலப்பெ ஓகைச் 

செய்யுட்கள் தனிப்பட்டிம், பிற செய்யுட்கள் ஆதியிற்பொருள் அந்தத் 

திற்பொருள் எனப் இிரிக்கப்பட்?ம் உள்ளன? இவ்விருவகைப் பாகு 

பாட்டி. ஸம் எனுகைமுறை கையாளபபட்டும் உள்ளல, இக்கனமே பல 
SA pi Ff Hd udu முறையிம் செப்பஞ்செய்தற்கு முயன்றி ரப்பர் 
எனறு ஊூத்தல் தவருகாது, 

©
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மேலே குறித்த முயற்சி 11-ம் தொகுதிச் செய்யுட்களின் முறை 

யைப் பற்றிய. ௮௮ மிகச் சுருஙக்யெ நூற்றொகுதியா மென்பது 

முன்னரே குறிக்கப்பட்டது.  அதன்கட் கூறப்படாத ஒருசொற் பல் 

பொருட்பெயர்களையெல்லாம் தொகுத்து எதகைநறைபற்றிச் செய் 

யுட்கள் இயற்றி அச்செய்யுட்களை ௮௩ நூலின் இடையிடையே கோத்து 

11-ம் தொகுதியை நிரம்பிய நூலாக அமைதி த விடுதற் 
வேதூரியார் வ் கும் பல ஆசியர்கள் முயன்றிருக்கல்வேண்டும். இவ் 

டாம 
6 ள் வகை நுயற்சிகளுளொன்.ஐு கம கைக்கு எட்டியிருக் 

இன்ற து. சென்ற ூற்றுண்டின் முற்பகுஇயில் விளக்கியவரும், சிறக்க 

வித்வானும், தமிழ் நூல்கள்பலவற்றை அச்சுலாயிலாக வெளியிட்ட 

வரும் ஆூயெ களத்தூர் வேதகிரிமுதலியா சென்பவர் சூடாமணியிற் 

பதினோசாம்கிகண்டினைப் பு.துக்5ச் சுமார் 600 செய்யுட்களுள்ள தனி 

அ£லாக அமைத் 2 உரையும் வகுத்து யாம்ப்பாணத்துக் தமிழ்ச்சங் 
கத்தார்வாயிலாக 1842-ல் வெளியிட்டனர். 

இனி, சூடாமணியைக்கசாட்டி லும் இறக்த நிகண்டு நூல்களை இயற்ற 

வேண்டுமென்று ஓுணிக்த தமிழாசிசியகளுடைய முயற்சிகளைக் கவனிப் 
போம். game கலர் 12 தொகுஇயும் பூணமாகவுள்ள நிகண்டுகளை 
இயத்றி 11-ம் தொகுஇயிற் சிற்சில செப்பங்கள் செய்தனர், 

இவ்வகை நகிகண்களுள் முதலாவதாக எழுந்த ௮ உரிச்சொல் 
நிகண்டு; இது வெண்பாவால் இபன்ற.த. சுன்னாகம் வித்வான் ௮, குமார 
சாமிப்பிள்ளையவர்கள் விசுவாவசுற (1905)-ல் வெளியிட்டபதிப்பில் 

12 தொகுதிகள் உள்ளன. இதற்குமுன் வித்முவான் சவன்பிள்ளை 

யவர்கள் விகுர் இஸ் (1890)-ல் பிரசுரித்த பதிப்பிலும் (9 Osha Ba 
. _ ளே யுள்ளன. ஆனால் இப்பஇப்பின் நூன் ணுரையில் ஒலி 

உரிச்சொல் . நர . ‘ ee நிகண்டு, பற்றிய பெயர்த்தொகுஇயும் பல்பொருட்கூட்ட ,த்தொரு 
பெயர்த்கொகுஇயும் வழ ங்காதொழிக்தவென்று எழுதப் 

பட்டுள்ள. வென்பிள்ளையவர்கள் வெளிபிிவதற்குமுள்பு ௪. 9. 
1858-ம் ஷே-ல் யாழ்ப்பாணம் 2, ரர. அருணாசலம் - சுதாடிவம்பிள்ளை 

யின் பதிப்பொன்றும், ௫, பி, 1810-ஸஷே௦.ல், பு. துவை குவெர்ளனமா 
அச்சுக்கூடத்தில் .$தன். துரை வெளியிட்ட பதிப்பொன்றும் இதம் 
தீன. இவ் விருபதிப்புக்களிலும் எத்தனைதொருதிகள் உள்ளான, 
வென்று நிச்சயமாய் ௮.றியக்கூடவில்லை,.
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இரண்டுதொகுஇகள்மட்டும் வழங்காதொழித்தமைக்குத் தக்ச 

காரணம் வேண்டும், நிகண்மி நூல்களில் பூர்வருபத்தைக் இசித்லுத் 

தமிழாசிரியர்கள் வழங்கக் அள்ளார்கள் என்பதை கோக்கும்போது இவ் 

விருதகொகுஇிகளையும் நரல்நிரம்புதல்வேண்டிப் பி.ர்காலத் தாசிரியசொரு 

(வர். நூதனமாகச் சேர்த் இருக்கவேண்டுமமஈ.று தோன்றுகிற ௮. 

மதசைத்தமிழ்ச்சங்கத்திலிரஈகம் உரிச்சொற்பிர இயில் ஒலிபற்றி.ப 

பெயர்த்கோகுதி காணப்ப5கன்ற ::) அனால் 15-வ ஐ தொகுதி காணப் 

பெறவில்லை. இத 19-வது தொகுதி மிகப் பிற்படச் செர்க்கப்பட்ட 

தென்பதை உணர்ச் அன்ற அபோலும், 161 HEB OL FH, துள்ள ஏட்டுப் 

பிரதிகளில் 10 தொகை இகளையள்ளன. இதனானும் ஆற்வசர்இருககரித் 

தேவர்பிரான்கவிராயாபிரஇயிற் காணப்படும் உத்தம சிலக்துக் காங்கே 

யன் சொன்ன வுசிச்சொறன்னை; வைக வமைனத் து... ப்சசக்ரம் 

பாண்டிய தேவன்கண்டீர்-. பத்துக் தொருஇயிம் சேர்த்தா செவழம் 

படித்திடவே' (நாமதீபநிகண்டு மூன்னுரைபார்க்க. என்.று வரும் கலித் 

அறையாலும் உரிச்சொல் 10 தொகுதிகள லியன்ற நூலென்ப.த வலி 

யுறுகன்றதகாகக் கொள்ளலாம் 

இஃ தெவ்வாருயினம் ஒருசொற்பல்பொருட்பெயர்த்தகொகு இ உரசிச் 

சொல்லாசியர் தாமே இயற்றியதெனறலில் ஐயமின்,9. இத்தொகுஇயில் 

86 9வண்பாக்கள் உள்ளன; சுமார் 150 சொற்கள் டுபா௫ுள் விளக்கப். 

இன்றன. எளிஇன் மன்னஞ்செய்தற் குத் சக்ஈபடி மிகவும் சுருக்கமாக 

இத்தொகுதி யமைர்எள்ள௪. அனல், பல்பொருட்சொற்கள் இடக் 

இற்ருக்தச வெண்பாவிலையவேண்டும் நிபஇியொன்றனையே கொண் 

டன. வேறு யாதொருகியஇபற்றியு௩ அவை நிறுவப்பெறவில்லை, 

இசாமேசுரம் என்று வழங்கும் தேவைப்பதியில் இற்றைக்குச் 

சுமார் 250 வருடங்கட்.சமூன் வாழ்க் கவராகிய *கேயாதரர்? 

என்ற அந்தணர் கேயாதரம்' என்ற நிகண்டு நாலொன்று 

"இயற்றியுள்ளார். இதனை, 
களர்ந்தன நீக்கி யுரிச் தாய சொல்லைச் தகமிழ்ப்பரித்தான், 

சளர்ந்த பெரும்புகழ்ச் சோமீசன் றேவைக் கெயாதரனே.! 

கெயாதாசம், 

(வடக்குங்கு மக்கொங்கை மங்கைதன் பங்கன் மலாடிக்கழ்க் 
டக்குர் தனிரெஞ் சுடையோ சிச்சொற் செர்பனுவல்
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குடக்குல் குணக்கும் வடக்குந்தென் பாலுல் குவலயத்.து 

நடக்கும் படியாக் செயாதர* மென்றுபேர் காட்டினனே.' 

என்ற செய்யுட்களால் அறியலாகும், இர் நாலின்௧ண் 11 தொகுதி 

களே யுள்ளன. இ.ஐ கட்டளைக்கலிச் ஐ எறயில் ௮ந்தாஇயாக அமைக் 

அள்ள, 11-ம் கொகுதியும் இங்கனமே அமையப் பெற்றிருக் 

இன்றது, உதரரணமாகக் சழ்வரம் இரண்டு செய்யுட்களைக் காண்க: 

 இகிகடல் மால்பன்றி யாயுதம் பச்சை யளியருக்கன் 

எரிபுகை இண்டுணி பெய்பா லைம்மை யமன்கிஸிகண் 

வரிவலி யிந்திரன் மாருத நேமி மடங்கல்மஐ 

ப பபில்கை செந்நெற் கதிர்தேசை வானசம் பாம்புபொன்னே.” 

(பொன்னே ரிரும்பு சுரர்குரு மாடை பொலிவுதிரு 

வென்னே ரழகும் முழுப்பெற் றமுமெல் லொளிபகலாகத் 
    

* [இதனைக் lawns | என்றும் ் வழங்குவர், வேத9ரிமுதலியார் வெளி 

யிட்ட இலக்கியக் சளஞ்யெத்தில் *(கயாகா நீகண்டு” என்.ற தலைப்பின்€ழ் 

அடியில்வருஞ் செய்யுள் கொடுச்சப்பட்டுள்ள த. 

    

£பரிதியா இத்த னிமகரன் பதங்கன் பணிப்பசை விண்மணி யென்றூழ் 

அருணன்மார்த் தாண்டன் பாற்கரன் கதிசோ னாயிரங் சதிரினன் றபனன் 

இருள் வி சண்டன் சூரியன் மித்திரன் எல்லியம் போருக ஈண்பன் 

தருமொளி வேந்தன் சூரே சவிதா தரணிசண் சடரவ னென்பார்'. 

கெயாதரம் கலித் தறையாலியன்ற நூலென்பது எனக்குச் இடைத்துள்ள 

ஏட்டுப்பிரதிகளால் உணர£டக்இன் 25, சென்னைப் பிரானே இரக்தசாலை 

யின்கண்ணுள்ள நூல்களின் பட்டிகையொன்றில் ஆூரியர்பெயசறியப்படா,ச 

நிசண்டொன்றினைப்பற்றி வரைந்துள்ள குறிப்பும் இதனையே வற்புறுத்து 

இன்றது. வேதூரிமுசலியார் காட்டுஞ் செய்யுள் எதன்சண் உள்ளதோ 

அறியக்கூடவில்லை, இஈ்கனமே ஏகபாதநீகண்டென லொன்றைக் சாட்டி 

அதினின்றும் பின் வராஞ் செய்யுளைச் கொடுச்துள்ளார் : 

*அ.ச்திரி யொட்டகம் விண்ணுங் கருணையுமாகு மென்பர் 

அத்திரி மாவும் வரையும் கழுதையு மாகும் .சண்டாய் 

அதிரி இச்கயர் தன்னுடனே :கிச்5'வஞ்சனமாம் 

அ,ச்திரி தானுங் கறுப்புமென் றோதுவ ரான் றவரே', 

இவ்வகைச் செய்யுஎடங்யெ நூலை ஏகபாதகிசண்டெனக்கூறுதல் ஏற் 

புடைத்தன்றெனல் வெளிப்படை, இந்தூலைக் குறித்தும் யா.தம் அறியச்கூட 

வில்லை,] 
9) உ



10 மூன்னுரை. 

தென்னே வனப்பு மிசைபா டகந்தென் றிசையுமென்ப 

. கொள்னே பெருமை பயனிலி யச்சல் கொளும்பொழுதே." 

இவ்வாராக ௮க்தாஇத்தொடையில் அமைந்திருப்பது ஞாபகத்தில் 

வைத்தக்கோடற்குப் பெரியதொரு துணையாகும். இம்முறையாலும் 

வேறு பல கயங்களாலும் இந்தால் சூடாமணிநிகண்டினும் சிறந்த 

தென்றுகொள்ளுவார் மிஈப் பலர். 

கெயாதரத்தைப்போலவே கட்டளைக்கலித் துறையில் அமைத்த 

_.... பிறிதொரு நிகண்டுநூல் 'பாரதிதீபம்'. ஆனால் இ . 

aE eee அக்தாஇித் தொடையில் அமைந்ததன்று. இதனை யியத்றிய 

வர் தேன்கடம்பை ககசினரசகிய திருவேங்கடபாரதி யென்பது) 

மீன்றாவு வாவிக சகடம்பையில் வாழ்திரு வேங்கடவன் 

ஏன்றாதல் கூறுங் கவிவேந்தன் பாரதி யேற்றமலர்த் 

தேன்றாம் தொடைப்புயன் செப்பிய பாரதி Sussex oder 

மூன்றா வ அவிலங் இன்பேர்த் தொகுதி முடிந்த துவே' 

என்ற செய்யுளா லறியலாகும். ஆிரியர்காலம் 18-ம் மூற்றாண்டின் 

நடுப்பகுதியாயிருக்சலாமென்று தோன்றுகிற து. இ & pr of oy on on 

செய்புட்களிக்பெயர்கள் பெரும்பாலும் ௮டைமொழியின்றிக் காணப் 

படுகின்றன. உதசரணமாக, 

£அரனிறை வன்ூவன் சங்கா னித்த னமலன்கக்கா 

Si gia பங்கன் மலைவில்லி தற்பான் ருணுச்சம்பு 

புரகக னன்புனி தஃ்பிறை சூடி புலியகளோன் 

பரத ரன்கயி லாயன கபாலி பசுபதியே' 

எற செய்புளைக் காண்க. அடைமொழி யின்றிப் பெயர்களை யமைத் 

அம் பொருட்பெயர்களை மிரு. இியாகத் திரட்டியும் செப்பமிக 

இர்நூல் இயன்றுள்ள து . 

அடிமிக்கதொரு பாவினத்தால் பொருட்பெயர்களை மிகுதியாக 

வுட்கொண்டு, எளியகடையா லியன் று இக்காரணங்களாற் சூடாமணியி 

ஞ் சிறப்பெய்தி விளங்கும் பிறிதொரு, நால் ஆசிரிய 

sre நிகண்'டாகும்,. செயாதாரத்தைப்போலவே இதன்கண் 

ணும் 11 தொகுதிகளே யுள்ளன. இதனையியற்றியவர் 

தொண்டைநாட்டு ஊடல் லென் மை ஊசினரூம், வளையறுப்போர்
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குலத்தினரும், பாவாடைவாத்இயாரின் புத்திரரும், ஞானப்பிசகாசகுரு 

வின் உேருமாகய ஆண்டிப்புலவர், நக்சேெென்பதும் சாதிபத்றி 

யிவர்க்கு வழங்கிய பெயர், இத, 

“மன்னுசெஞ் சிச்சீமை சூழ்தொண்டை வளநாட்டில் 

வாய்த்த*வூற் றங்கரலில்வாழ் 

வளையப் போர்குலன் பாவடை வாத்தியார் 

மைந்தனாம் நற்சேனே”” 

**மண்ணுளோ ரறியப் பகுத்தனன் கயிலையான் 

*.. வடிவெடுத் தைர்தெழுத்தின் , 
மாத்சவுப தேசஞ்செய் ஞானப்ர காசகுரு 

வனசமல ரடிசூநிவோன்”” 

என்று வருவனவற்முல் உணரலாகும், இதன்கண் 11-ம் தொகுதி 

செவ்வையாக அமைந்துள்ளதென்றே கூறவேண்டும். சொல்லின் 

பொருள்கள் பெரும்பாலும் எண்களால் வரையறுத் அணர்த்தப்பட் 

டிருக்கன்றன., உதாசணமாக, 

“கஞ்சமிகு தீபமோர் தகழிவட் டம்படைக் 

கலமேறு தசளமுடனே 

கட்டி.லெட் டும்பாண்டி, லென்பாசெல் வம்பெருமை 

கருமைமண் டி.லம்விலல்கு 

சஞ்சரிக மிகவெறுப் பொடுகமலை வரவழைக் 

தல்பிண்டி பத்துமாவென் 

முகும்வெறி யாட்கொற் றங்கலக் கத். துடன் 

சாறுவெம் பேய்வெருவுதல் 

எஞ்சல்பெ௮ வட்டமொடு துருவைபிரு நாலும்வெறி 

யெழுமோசை பற்முநாடூர் 

ஏற்றகர தலநெமீம் போமுபுனல் சோலைபல் 

லியம்பண்ட மிவைபுா்ணிபாம் 
e 

      

*“வூற் றங்காலெலு, மாககர்ச் கதிபனுயர் பாவாடை வாத்தியார் ‘enn 
ஞண் டிப்புலவனே” என்று மதுசைத்சமிழ்ச்சங்கத் துப்பிரதிசனித் காணப் 
படுறது. 7
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செஞ்சொலா வணங்கோட சம்புனற் கசைபாகல் 

இகழ்விலல் இன்வால்பசுச் 

செய்வாம் 'வைகூல மெஃு*.ஐ.் தமிழ் மனி 

செப்புமிப் பொ.ருளா.குமே” 

என்ற செய்யுளைக் காண்க, 

மேற்குறித்த ஸசநால்களெல்லாம் நிகண்டு நா Gown giana 

அமைந்துநின்று சொற்பொருட்பெருக்கக் தாலும் ஞூபகத்இத்குதவும் 

தொடைநபத்தசலும் அடிிமிர்ந் து செல்லும் பாவினச்தரலும் பலவாறு 

செப்பமுத்றுவிளங்குவன. நிகண்டுகட்கும் தற்காலக்துவழக்கும் ௮௧ 

சாஇிகளுக் : முரிய கெருங்கியதொடர்பினை யுணர்ந்து, ௮கரா திமுறையே 

இனிப் பிற்காலத்.து வேண்டப்படுவதென்பதனை நன்கு OSG i, Hid 

முறையில் நூலியற்.றிய ஆசிரியர்களுடைய முயத்செளைக்குறித் து 

இனி விசாரிப்போம். 

நிகண்டு நூலை அகசாதியாக விரித்து இயற்ற முயன்ற ஆசிரியர்கள் 

16-ம் தூத்றாண்டின் இறுதிபிலே தோன்றுவாசாயினர். இவர்களுள்ளே 

காலத்தானும் பெருமையாலும் முற்பட்மி விளங்குபவர் சிதம்பர 

ரேவணசித்தர் ஆவர், இவர் உபககித்த நிகண்டு ௪, பி, 1594-ல் இயற் 

றப்பெற்றதென அதன் பாபிரத்தால் ௮றியகடெக்கன்றது. இத்திய 

தேசசரித்திரத்தில் 16-ம் growangoh pS மேனாட்டார் வரவுக்கசல 

மாய்ச் சசித்திரகதியையும் நாகரிகப்போக்கனையும் மாற் 

oe. ஜிப் பலவகை யுறுதிகலங்களையும் விளைத்தற்குசிய 
அகிகுரார்ப்பணகாலமாய் அமைந்துகிசற துபோலவே, 

தமிழ்மொழிச் சரித்திரத்தின்கண்ணும் அஃது அத்ஹணைச் இறப் 
புடையதாயமைந்திருப்பது உய்சு ணசத்தக்கத.  இரேவணடித்தர் 

எழுதிய நிகண்டு நூலின்பெயர் அகராதிநிகண டென்பது, பெயருக் 
கேற்ப இ௩கிகண்டு அகரா திக்கிரமத்தில் அமைத்இருக்கின்றல . தமிழ்க் 
கருவி நால்களுள் இக் கெண்டுதான் முதன் மூதல:௧க இவ்வரறு அமைந் 
அள்ள, அளிதிலே ரகாக்கியுணர்தற்குற்ற இம்முறை 11-ம் நிகண் 

  
* “மத் சமிழ்வலோர் செப்புமிப் ெ 

  
பயசாகுமே, “மேத தமிழோர்கள் செப்பு 

மிப் பெயராகுமே' என்று மதுரைத்த கிழ்ச்சங்கத்துப் பிரதிகளிற் காணப்படு 
இறது, ச 

‘
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டின் வி.ந.த்தியம்சமேயென்ப ஐ தெளிவாம், இம் முறையைத் தமிழிற் 

கொணர்க்தஅதானும் யாவசாலும் போழ்றத்தகும் ஓர் ௮சிய செயலாம். 

இதன்மேலும் ௮கராதியயன ற தழ்காலத்திற் பிரசித்தமாய்வழம்கும் 

பேயரினை முதன் முதல் க்குவித்து ஆட்சியிற்கொணர்க்த பெருமை 

யும் இரேவணசித்தர்க்கே உரியது. அகசாதி என்ற ப். துச்சொல்லினை 

யும் நிகண்டு என்ற பழஞ்சொல்லினையும் ஒன்றாக இயைத்து அருசி 

தோன்றாவண்ணம் அ௮அமைதத நயழாம் பாசாட்டத்தக்கது. வடமொழி 

சில் *அசாசஈதிநிகண்டு ' எனனும் நாலொனறு உளதாகப் பெயர்மாததி 

சையிற் கேட்கப்படுகின்றது. இதன் காலம் முதலிய ஒிவசங்களொன்றும் 

அறிதற்கில்லை. தமிழில் இயன்ற இக்கிகண்டுநூல் முதன்முதல் பல 

வருடங்கட்குழுன் பதிப்பிக்கப்பெற்று வெளிவந்ததாகும். பின்னர் 

மதுசைத்தமிழ்ச்சக்கத்தாரால் 1921-ல் வெளியிடப்பட்ட. இசண்டு 

பதிப்பிலும் திருக்தசமடையாத இடங்கள் பலவுள்ளன. 

ல் இயன்றுள்ள முறையை, 

எக்கா கர முதலாய் 

மதித்தெழு வகார வர்க்க மீருய் 

மொழிமுச லெழுத்து நூற் 2ராருநகா லடைவே 

மொழிதரு சூத்திர முதற்பதந் தோறும் 
வருபெய சாதிப் பொருளா யெடுத்தே 

ஒருபெயர் நு.தனாற் பத்தா நிறாய் 
நிகழ்தர வுசைக்குந் தொகைதனக்கு"? 

என்று வரும் பாயிசத்தால் அறியலாகும். 

அகரா இழுறை யென்றுகூறியவளகித் பொருள்விளக் «i 50 கெடும் 

துக்கொண்ட சொற்கள் யாவும் தற்காலச் அள்ள அகசாஇயிழ் காணும் 

கிரமத்தை மூற்றுங் கைக்கெசண்டி நூல் அமைக்துன்ளதென் ௮ எண்ணு 

தல் தவறு, சொற்களின் முதலெக் ஓுக்கள்மாத்திம் அலவ்கனம் 
அமைந்தனவேயன்றி இ,ண்டாமெழுத் சமுதலிகன அக் Jus Bb குட் 

பட்டுவந்தனவல்ல, அறியும், அகரவர்க்கப்பெயர்கள் முதலிய 
அம்மு. தலொ.ருபெயர், ௮ம் மதலிருபெயர், அம். தன்முப்பெயா்: என் 

றில்கனமாக வக்கப்பெற்று நூல் நுடிகினறலு. ,
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நிகண்டுப் பொருள்களைப் பன்னிரு தொகுதிகளாக வகுத்துத் 

இவாகாரும் மண்டலபுருடரும் பிரசாரத்திற்குக்கொணர்க்த முறையை 

் விடுத்*ப் பிங்கலக்தையிலுள்ள முறையை மேத்கெரண்டு இறந்த கருவி 

ஸனலாக விளங்குவது *கைலாசநிகண்டூ சூளாமணி ' வயென்பதாம். 

இதன் பிரதியொன்று தொன்னூற் கழுவூலமென்று சொல் 

லத்தகும் இருமேனி இசத்இனகவிசாயர்பாம்பரையினர் 

வீட்டிலிருந்து இடைத்தது. இதனை இயற்றியோர் வா 

லா.றுல் காலமும் சிறி.தும் அறியக்கூடவில்லை. நூற்பெயரை நோக்கும் 

கைலாச 
நிகண்டு, 

போது மண்டலபுருடசியத்றிய நிகண்டுசூடாமணிக்குப் பிற்பட்டதா 

யிருக்கவேண்டுமெனத் Cara pSpg. *4கைலாச' என்ற Mo 

மொழி.ால் இதனை இயற்றியவர் சை௮வசென்பதும் *கைலாசம்' என்ற 

பெயரினரென்பதும் ஊ௫த்தல்கூடும். ஏட்டுப்பிரதியின் நிலைமையி 

னின்று ௮தனை எழுதிழுற்றியது சுமார் இரு நாறு வருடங்களுக்கு 

முன்பாக இருக்கலாமென்று கொள்ளலாம். சுமாா 800 வருடங்கட்கு 

முன்னர் இந்கிகண்டு இயற்றப்பட்டிருக்கலாமென்று கொள்ளுதல் உண் 

மையினின்றும் இழுக்காத. 

இ.து பிங்கலந்தையின் வழிப்பட்டதென்பது விண்ணவர்வகை, 

விண்ணின்வகை, மண்ணின்வகை யெனத்தொடங்கிச் சென்று ஊர்வன 

இுதியாக வரும் 49 பகுப்புக்களாலும், இலுதியில் ஒருசொற்பல் 

பொருடபெயர்களை வைத்திருக்கும் முறைமையாலும் அறியப்படும். 

ஆலை இறுதிபபகுதி பிங்கலக்தையின்முறையைத் தழுவியதன்று ; 

ஓெழுத்தொருமொழி, தசெழுத்தொற்றொருமொழி, ஈழுத்தொரு 

மொழி, ஈசெழுத்தொற்றொருமொழி, மூவெழுத்தொருமொழி, மூவெ 

முத்தொற்றொருமொழி, காலெழத்தொற்றொ நமொழி என்ற ஏழு பகுப் 

புக்களையுடையதாய்க் கணப்பமிகினற 2.  ஓசெழுத்தொருமொழியிற் 

றவிரப் பிறபகுப்புக்களில, அகராதி மறை காணப்படவில்லை சூத்தா 

Ch பிங்கலக்தைச்சூத் திரக்களை .ஐடி.யொற்றியேயுள்ளன. உகாசணமாக, 

அடிபபில்வ நம் ஓரெமுசதொற்றொடுமொழிச் சூதஇரங்களைக் காண்க ? 

27. ஒரிடைச் செல்லு முூரைக்குவ் காலமும் 

பேசில் வறிதம் பெருமையும் கொன்னே 

HFS ip Lod BS 5D காகு மெபை,
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28. காத்தும் வழியுங் காலும் பொழுதும் 

கூற்றும் அளவையும் குவிதே ருருளையும் 

காம்பும் தறியுங் கண்ணெ ஸுருபும் 

வான்கொடிப் படரு மரமும் புதல்வரும் 

சரிபுன லோடைத் தாழ்க்த wu Gud 

உரியதோ ரிலக்கநு மூரைக்குங் காலே. 

99, அருக்கன் முதலா வாய்க்த வொன்பதும் 

வலியுங் கொள்கையும் வல்லிடை பூறும் 

கொலையும் பிசினமுல் கோளெனத் தகுமே. 

இப்பகுதி யமைந்துள்ள முறை பயன் றருவ.தன்றெனல் வெளிப்படை. 

இக் நூல்தோன்றி ஒரு நாற்றாண்டி ற்குப்பின்னர், மிசவும் எளிதான 

முூறையொன்றைக்கைப்பற்றிப் பல்போருட்சூளாமணி யென்தநிகண்டக 

சா.தியொன்று இயற்றப்பட்ட. இதன் ஆசிரியர் “மடசை' 

டா என்றவூசினரும், செதம்பாபாரதி என்றவரின் புத்தாரு 

நிசண்டு, மாய ஈசுரபாரதியாவர். * மடசை' என்பது ஸ்ரீவில்லிபுத் 

தூரையடுத் அள்ள மடவார்வளாகமென்ற வூராக இருக்கலா 

மென். றுதோன்றுறெது. இவர் சூல்செய்தகாலம் ௫. பி, (700. இவ் 

விவாங்கள், 

**கொல்லமெண்ணாற் றெழுபத்தா றெனக்கணிதப் பாவசணர் 

குறித்த வாண்டின் 
மல்குபுகழ் விக்கரம வருடத். சா வணிஞமூல 

வளஞ்சேர் நாளில் 

நெல்லைககர் வடிவுவக்த வேய்முத்தைப் பணிக்துலகி 

னெடுகோ ஸணிற்கப் 

பல்பொருட்சூ ளாமணியை யீசுரபா ரதிதமிழாற் 

பாடி னானே” 

*இதம்பரபச ரஇபாலல் புகம்மடசை யுடையவளாக் தேவி செம்பொழ் 

பதம்பணிசெய் கைத்தலத்தா னீசாபரீ ரதியெனுநாம் பாவ லோனே” 

என்ற பாயிரச்செய்யுட்களால் உணரலாகும் அமாகோசமென்னும் 

வட நூலைப் பின்பற்றி இவரும் தம _நாலை மூன்றுகாண்டங்களாகப் 
e
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பகுத்து முதற்காண்டம் ஒருசொல் லொருபெயர்த்தொகு.தியாகவும், 

இரண்டாக்காண்டம் ஒருசொற் பல்பொருட் டொருதியாகவும், மூன்றால் 

கரண்டம் பல்பெயர்க்கூட்டக் தகொருபெயர்த்தொகுதியாகவும் ௮மைத் 

திருக்கின் றனர். இது, 

தோன் றுகாண் டச்சடையான் றொல்சர்சேர் நாமதான் 

மூனறுகாண் டத்தான் மொழிகின்றேல்-- அற 

குமாசிக்கத் இின்கருணை கொண்ரிவட நூல்சேர் 

'இமரசிங்கத் தின்சிறப்பி னால்.” 

'நாவுவந்த பல்பொருட்சூ ளாமணியைப் பாசில் 
கரட்டியசீர் முதற்காண்ட மென்னும் பேர்தான் 

பூவுவர்த வொருபெயசேோசர் பொருளே யாகும் 

போத்திரண்டாக் காண்டம்பல் பொருளி னோர்சொல் 

சேவுவந்த கெல்வேலிப் பெருமா னீன்ற 

செவ்வேளின் றிருவருளாற் றே*ந் த. கானசெசல் 

பாவுவந்த பெயர்மன்றாங் சகாண்ட மாகும் 

பலபெயர்ச்கூட் டத்தொ.ர,பேர் பலவுந் தானே.” 

என்ற செய்யுட்களால் உணரலாகும் மூ.தலிரண்கொண்டங்களும் 

௮கரா Bape றயிலேயே அமைந்துள்ளன ; மூன்றாங்காண்டமும் அவ் 

வாறே அமைக்இரத்தல்வேண்டும். உசிமையி Danis கண்பர் திரு 

வாளர் எம். பி. எஸ். துசைசாமிமு,தலியா வர்கள் ஆழ்வார்குறிச்சியில் 

தங்கள்விட்டிலிருந்த இக்.நூற்பரஇயை மிக்க ௮னபோடு உதவினார் 

கள். இப்பிரதி இறஇயிற் ரூறைவுடையதாயிருத்தல் வ நக்கத்தக்கது. 

இக்.நூல் தோன்றி 32 வரூடங்கட்குப் பின்னர் மேனாட்டுப் புலவ 

ரான வீரமாழுனிவர் சதுரகராதி இயற்றினார். இதன்கண்ணுள்ள 

முதன்மூன்று ௮சராஇகளும் பல்பொருட்சூளாமணியின் மூன்றுகாண் 

டங்களையும் ஒருவாறு ஒத்திருத்தல் நோக்கத்தக்கது, 

ச.தரகாாஇ இவ்லகராஇ, இயத்றப்பெற்ற சிலவருடங்களுக்குள்ளே மிக 

வும் பிரபலமெய்தி Bpo. தமிழ்காட்டில் தமிழ்வித்வான்௧ள் 

விடுகளிலெல்லாம் இதன ஏட் tien Bact srminsssex pen. தமிழக 
nade Ass hn Dogme ஓ: (252 யஸ்தானம்பெர் ௮விளங்கு 

Raise pin Dim D raw® gmoBeai ne, 
ங்



மூன்னுரை. 17 

ச.னுகராதி மிக்க உபயோகமுள்ள கருவி நூலாயமைக்தாலும், தமி 

முறிஞாகள் அதன் பெருமையை முற்றவுணர்ர் து போற்றிவந்தார்க 

ளென்று கூற 1: பி.யவில்லை. தமிழச௫ிரியர்கள் நிகண்மிகற்றலையே பெரிதும் 

மேற்கொண்டுவந்தார்கள். அதலால் அகராதி.முறையையும் 

பொதிகை 
கண்டு அல் டங்குதழ் குரிய பலபகு இகளையும் செம்மைசெய்த 

லில் அவர்களுடைய முயற்செல்லகில்லை. மீண்டும் நிகண்டு 

களை அகராதஇக்கிரமத்தில் இயற்று தலிலேயே மனமூன் றிநின்ரார்கள், 

இதற்குச் சான்றாக, ' ௪.துரகராதி வெளிவந்து சுமார் 40 அல்லத 50 

வருடக்சட்குப்பின்னா்த் தோன்றிய *போதிகைநிகண்டினைக் கூறலாம், 

இந்கிகண்டின் பீரதியொன் ர நண்பர் இருவாளர் (02%. கமச்சிவாயமுத 

லியா சவர்கள் வுன்புடன உதவிஞர்கள். இதனை இயற்றிய ஆசியர் 

கல்லிடைககரினசான சாமிகாதகவிராய ராவர். இவர் 'நாமதீப Saas’ 

இயற்றிய செலசப்பிசமணியக்கவிராயசின் தந்தையா ரென்ப, 

“ஏந்தை பொஇகைநிகண் டெனறோர் சொத பல்பெயசே 

தந்தனன் காண்'' 
  

[*வேதூசிமுசவி.யார் சமது இலக்வயெக்களஞ்மெ்துள் *பொதியநிகண்டு” 

என வொரு நூலைச்கூறி அதினின்றும் பின்வருஞ்செய்யுளைச் காட்டுவர் : 

கட்டு£ட் டுக்கு உ றணவிஈரின் அருகல் தன்னெடை குறைதலில் லாமை 

கொட்டு ஈடின மின்மையா ஸணிக்குக் கூறுமாத் றறிவித்தல் சோதி 

விட்டுவிட் டொளிர்தல் கிகுபுடத் இருத் தல் வெவ்வழல் வென்றியைச் கொள்ளல் 

சட்டிசாய்த் இடுகிற் பள்ளங்கொண் டதிச சனங்கொளல் கனகலக் கணமே. 

பொதிசைரிசண்டு நாற்பாலகவலால் அமைச்திருத்சலின், இக்கிஈண்டு 

பிறிசொருநூலாயிழுச்தல்வேண்டும். கனகலக்கண ௦,தலிய பொருள்களும் 

பொ.இிகைஙிகண்டு "சைக்கொண்டுள்ள முறையில் வசத்கக்சகனணவல்ல, இங்கன 

மே ஒளவைநிகண்டூ என வொன்றைக்கூறி அதினின்றும் €ழ்வருஞ்செய்பு 

சோக் காட்டுவர்; 

பதிறறுவகை வாசப்போநள். 

£ஏலந்தக் சோலஞ் சூட னிலவங்கஞ்"சாம்பி ரரீணி 

காலஞ்செல் லூல்சம் சோங்கு கத்தரி ups மெள்வல் 

கோலமார் மருக்கொ மூக்து (வெட்டி)குங்கும மிலாமிச் சம்வேர் 

சாலுஞ்சண் பகஞ்சன் வானு சாற்றுஞ்சோ டசவா சப்பேர்'?] 

2
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என்று அக்நூலிற் பபின்.றுவரும் பாயிரவடிகளால் . அறியலாகும். 

௮.கசஇநிகண்டு முதலியவற்றைக்காட்டிலும் ஒருசில அம்சங்களில் 

இக்கிகண்டு செம்மையெய்£ய௫. இவ்வகைநூல்களிற் பல்பொருட் 

சூளாமணியிலுள்ள துபேசல் ஒருசொல்லொருபொருள், பல்பொரு 

ட ளொருசொல் மூதலிப பாகுபாடுகளும், அகரசதிநிகண்டி லுள்ள துபோல் 

அம்முதலொருபெயர், அம்நுதலிருபெயர் முதலிய பாகுபாடுகளும் 

வேண்டாதனவாம், இப்பாரளுபாடுகள் இந்கிகண்டில் அறவேயொழிக்கப் 

பட்டன, அன்றியும் அகராஇநிகண்டு முதலியன மொழிமுதலெழுச் , 

இின்முறையைக் கவனித் கனவேயன்றி இரண்டாவதெழுத்.து முதலிய 

வற்றின்முறையைச் சறிதுங் கவனித்தில. உதாசணமாகப் பிவைருவன 

வற்றைக் காண்க, 

1, அரனென் பதுவே சங்கர னாகும். 

2. அம்பிகை யென்ப துமையவள் பெயரே. 

9. ௮யனே வேத னாமென நுவல்வர்,. 

இவை அகரரஇநிகண்டின் முதல் மூன்று சூத்திரங்களாம், 

பொதிகைநிகண்டிலே மொழிருதலெழுத்தின்கமம் அனுசரிக்கப் 

பெற்றிநப்பதோடு, இரண்டசமெழுத்துக்களும் ஒசே மெய் அல்லது 

உயிர்மெய்யெழுத்தி.5 சசர்பினவாயிருக்கவேண்டுமென் றநியதி கையாளப் 

பெற்றிருக்கின்ற. உதாரணமாக, 

1, அகந்தருவுக் குறையும் வெற்பு மனையும் 

அகழ முள்ளு மார மரவு மகப்பொருளும் 

இடமும் பாவமு மல்லவு மாகும், 

3 அகைத்த லறுத்திடலு மொடித்தலு மீர்தலும் 

வேதனை யும்மென விளம்பினர் புலவர், 

9. அகப்பா வுண்மஇில் மேடையு மதிலும், 

என்று வரும் முதன்மூன் ௩ சூத்திரங்களை நோக்குக. இவ்வாருக, 
நிகண்டு நூலினை அகரா தியோடு ஒ.த்தநிலையிற் கொண்டுவருதந்கு 
வேண்டும் செயற்பாடுகளெல்லாம் கடைபோக மடிந்தன, 

அசுராதிநிகண்டின்மஃபிலே வந்த இந்நூல்கள் ௮க்ஈங்கே பயிலப் 
பெற்வந்தனவாக?  32ரி5ிள்நசயன்றிங் புலவர்குழாத் தட்:
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பெரிதும் போத்றப்பெற்றனவாகத் தெரியவில்லை. ss00 8 acing. ow 

ஏட்டுப்பிரஇகள் தமிழ்காட்டிற் சென்னை மூதல் நெல்லையிறுகப் பல 

விடங்களிலும் காணப்பிகின்றன. இதனால் இர௫்.நூல் மிக்க பிர்சாச 

மெய்தியிருக்கதென்பது விளக்கும். எனிலும் மண்டல 
அரும்பொருள் 

விளச்சஙிகண்டு "1 ட ட்ட 
விளக்கனெமுன் இரேவண்டித்தர7 முதலியோர் இயற்றிய 

சாரல்கள் ஒளியின்றி மல்ப்போயினவென்றே கூறவேண்மம். தமிழ் 

குடர் ஏற்றிய சூடாமணி யெனனும் வாடாத நிகண்டு 

கற்பாரிடையே சூடாமணியிற் பதினொக்தொகுதியளவு வேறு எவ் 

வகைநிகண்டும் ஆதரிக்கப்படவில்லையென்ப.ஐு திண்ணம். தமிழ் 

மக்கள் தங்கள் முன்னோர்முறையைக் கைகிடித்து ஆங்கிலமுறையிற் 

கல்விபயிலத்தொடங்கெகாலம்வரை இர் நிகண்டே ஓதிவாப்பெற்ற 

தாகும், இத் துணையாகப் போற்றப்பெறுதற்கு ஒரு முக்கியகாரணம் 

௮னுகூலியசயிருக்திருக்கலாமென்று தோன்றுக ௮௪. அ௮கராஇகிகண்டு 

முதலியன பநூற்பாவாலியன்று பசந்துகிடத்தலினலே மனனம் 

பண்ணுதத்கு எளியவல்ல. மனனம்பண்ணி ஞாபகத்திற் சேமித்து 

வைத்தலே ஈன்றெனக்கொண்ட ஈம்முன்னோர்க்குச் சூடாமணிநிகண்டு 

போன்றனவே நல்ல கழுவி.நாலாகப் புலப்பட்டன. இவாகரம், பிங்கலம் 

முதலியன புலவர்பெருமக்களா லன்றிச் சாமானியாசற் போற்றப் 

பெருமைக்கு இலுவும் ஒருகணம். ஆகவே அகராதிகிகண்டின் 

மரபில் நூல்கள் வெளிவந்து கொண்டிருக் கம்பொழுதே சூடாமணியிற் 

பதினோசாக்தொகுஇயின் மாபிஸம் நூல்கள தோன் மிக்கொண்டி ருந் தன, 

இவ்வகையிலே இயற்றப்பெற்ற நூல்களுள், காலத்தால் Ne aps Sug 

அரும்போருள்விளக்கநிகண்டூ, ௮தன சிறப்பியல்புகளைக் குறித அப் 

பின்னர்க் கூறுவோம். 

இர நூல் தோன்றிச் சுமா ஒரு நாற்றாண்டிக்குப்பிண் ௮ஃ ௭ 

வது சுமார் இ, பி, 1850-ல் பதினொராந்தகொகுஇயின கெறியையே பின 

பற்றி நாகார்த்ததீபிகை என்ற ஜாசியநூல் இயற்றப்பெற்றத, இந 

நிகண்டு வடமொழிச்சொற்களைப் பெரிதும் மேற்கொண்டுள்ள. தமிழ் 

மொழிக்கும் வடமொழிக்கும் உள்ள $ேதோடர்பஈ அனாதி) இத்தொடர்பு 

காலகஇியை யொட்டிப் பலவகையாலும் AAG Osta ais SHS 

இறது. தமிழிற் புலமைமிக்க பெருமக்களனைவரும் வடமொழியையும்
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நன்கு பபின் றி.ருந்தனர். பாம்பசைத் தமிழ்ப்புலவர்கள் இல்லங்களில் 

வடமொழி.நாற்பிர இகளும் காணப்படுதல் இதற்குத் தக்கசான்றெனக் 

கூறலாம், கல்வியறிவு மிக்கில்லாசு தமிழ்மக்கஷ:ு வடமொழிப்பதக் 

களை மிகுதியாகக் கையாளத் தொடங்கினர். வில்லிபுத்தூ 

"ogee ராழ்வார் போன்ற புலவர்களும் வடமொழியைப் பெசி 

Be கலந்து நாலியநறிவந்தனர். தர்க்கம், ஜோதிஷம் 

முதலிய சாஸ்திரப் பயிற்சிக்கும் வடமொழியுணர்ச்சி அத் தியாவசியமா 

யிருந்தது. இக் காசணங்களால் வடமொழிப்பக௫்களின் பொரு 

சூணர்ச்சியும் இன்றியமையாத.தா மென்பதை யுணர்ந் ஐ அ/ப்பதல்களை 

மிகுதியாகச் சேர்த்த்ச் சுமார் 1100 விருத தங்களால் அமைத்த பெரு 

நூலாகும் இந்த நகாநார்த்ததிபிகை, இதன்கட் பயின்றுள்ள வடசொழ் 

களிற் பல வடூல்களினும் அுகயே வருவனவாம். அடைமொழி 

புணரா பொருள்களைப் படி.த்திழப்ப.து இக் நூலின் பிறிதொரு ஈய 

மாம் இதனை இ.பற்றியவர் இப்பொழுது சென்னை ஸர்வகலாசாலையில் 

தமிழ் ரீடசாயிருக்கும் இருவாளர் ௮ஈவச தலிகாயகம்பிள்ளையவர்களின் 

பிதாமகரரகிய முத்துசாமிப்பிள்ளையவர்க ளாவர், கண்பர் ௮நவராத 

விகாயகமபிள்ளையவாகளிக ௮சபினால் இக்நூல் முழுமையும் யான 

பார்க்கநேசிட்ட த, 

நாகர் த்த திபிகை தோன்றிச் சுமார் 25 வருடக£ட்குப்பின்னா, 

1874-ல், யாழ்ப்பாணத்து வைத்தியலிம்கம்பிளளை யென்பவர் 

சக் சாமணி சிந்தாமணிசகண்டு எனப்பெயரிய நூலொன்று இயற்றி 
நிகண்டு, ௮ச்சிடுவித் தனர். இ௫வும் பதினொராக் தொகுஇழுறை 

யில், தீபிகையைப்போல் வடமொழிச்சொற்களை மிகுதியாய்ச்சேர் 5 து 

அமைத்த சிறியதொரு நூலாம். 

 கேர்செறி இளைஞ ரேோச£சொற் கொழபொரு ணேரா யோரப் 
பாரசெறி நிகண்டு சிந்தா மணியெனப் பகர்வ னொகதே ”' 

என்று ஆசிரியர் கூறுதலால் இஃது ஒருசொல் லொருபொருள் கூறும் 
நூலென்றறியலாம். இது 400 விருத்கங்களாலாய ௧. ஆசிசியர் 

தாமே ஓர் உரையும் வகுத்திருக்கன்றனா. | 

இத்மைக்குச் சுமார் 13 வருடக்கட்குன்னர், வீரராகவபுசத்திழ் 
பிர பலவக&லாயிருக்த இருவாளர் மிகாது தலியாரவர்களின் தந்தையா 

௩
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ரும், விரவகல் வூர் வாசியுமாிய ௧, அருணாசலகாவலரவர்கள் பதி 

னோசாவது *விரிவகிகண்3' எனப் பெயரிய நூலொன்று விருத்தப்பாலால் 

இயற்றி உரையும் வகுத்திருக்கினருர்கள். குறித்த 

நாவலரவர்கள் காலஞ்சென்று இப்பொழுது சுமார் 25 

வருடங்கள் இருக்கலாம். இந்.தூற்பிரதி, திருகெல்வேலிவக்£ல் திரு 
e ௪ . ட - 

வாளர், வி. எஸ். சக்கரசுப்பிரமணியமுதலியாசவர்களால் ௮ன்புடன 

விரிவு நிசுண்டு, 

உதவப்பட்டஏ.  விரிவுகிகண்டு சூடாமணிநிகண்டினை யாதரரமாகக் 

கொண்டு அ௮தனமுறையைபே பின்பற்றிப் பல வழக்குச்சொற்களும் 

“பொருள்களும் கூட்டப்பெறறுத் தன் பெய.நக்கேற்ப Ds விரிவாக 

yout sao gs. இ௫ பின்வரும் கப்புச்செய்புள்ல் அறியலாம் : 

“பர பொலி வீசை வேணிப் பூமிதான தனறன முசன் 

(pay நிகண்டோ டேனை ம லமொழிப் பொருள னேகம் 

Bayo மெதுகையாக வியறறுமிக கிகண்டை மேலோர் 

அனபமை கருத் ஐட் கொள்ள வருளசெ யைங்காமா தேவே ' 

லின் இறுஇப்பகுதி பலவாறுகச் சிதைந்,த காணப்படுதலினலே 

செய்யுட்டொகை நிச்சயிக்கக்கூடவில்லை, தெளிவாக அறிவது 1086 

செய்யுட்கள்) பல செய்யுட்கள் எண்ணிடப்பெறா துள்ளன. அகவே, 

1100 செய்புட்கு மேற்பட இக்.நூலில் உள்ளனவென்று கொள்ளலாம், 

வழக்குச்செசற்கள் புக்கு இது மிக விரித்த நூலாதலைக் சீழ்வருஞ் 

செய்யுட்களால் அறிக : 

*அுகமிடம் பாம்பு தரனி யம்புவி பள்ள முள்ளோ 

டகலியப் பொல வே தண்ட மாகசய மாழ மானமா 

பகலனே முடுபு க்கம் பாவமூள் ஸிடமேசர் தாரு 

த: இயில் குணம்வீ டோடு சாருபத் திரவம் கெஞ்சாம், 

*கம்மலே பி. டும லோர்வ கைக்கடுக் கன்கர தோலை 

பம்மல்மா சோடு மக்கல் ரரலடைப் பெஃபர் பாரோர் 

பபமல்மந் இப்பு மூடல் பொருத்திக்கட் இகைமக் தாசஞ் 

செம்முத லைம்பே ென்பர் சீமசீட்டி தலைவி செல்கி." 

இ நகெல்வேலிப் பிரதேசத் உள்ள வழக்.கச்சொற்கள் இதனகண் 

மிகுதியாயுள்ளமை இர். நாலின சிறப்புக்களுள் ஒஸரும்,
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இ.தகாறுங் கூறிய ஒருசொற் பலபொருள் நிகண்டுகளிலே சொழ் 

களும் செய்புட்டொகையும் வரவசப் பெருகிக்கொண்டே போவ ews 

அணாத்தக்கது. சூடாமணிககெண்டிற் பதினோராக்தொகுதியில் 910 

செய்யுட்கள் தரப்பட்டுள்ளன வேத$ூசிமுதலியாருடைய நூதன 

சூடாமணியில் 588 செய்யுட்கள் இருக்கிறன. அரும்பொருள் 

விளக்கடிகண்டினை நோக்கினால் ஒரு :9சஇபில் 100 செப்யுட்களும் பிறி 

தொரு பிரஇயில் 140 செய்யுட்களும் உள்ளன நாநார்த் ததிபிகையில் 

1100 செய்யுட்கள் காணப்படுகின்றன. விசிவுகிகண்டின்கண்ணும் இவ் 

வெண்ணிற்கு மேலாகவே செய்யுட்கள் உள்ளன. இவ்விரிிற்குக் காரணம் 

யா.து? மேலைதாடுகஃரிலே சமீபத்திலே கிகழ்க்த கோசயு த்.தத்தின்பபனாக 

அூற்.றுக்கணக்கான புதிய சொற்கள் அக்காட்டு மொழிகளிற் புகுந்தன 

வென் றறிகின்றோம். பிறமொழி பேசும் மக்களோடு பல்வேறு காரணங் 

களால் நெருக்கி யூடாவேதனாலும், புதிய சொற்கள் மீளாக்கடனாக 

வாங்கப்பெற்று ௮ம்மொ.ழிகளில் வழங்குகின்றன. பிரகி.ரஇதத்துவ 

afb ஆராய்ச்சி நாடோறும் பெருகப் பெருக ஆயிரக்கணக்கான 
நிசண்டுக 
சொற்கள் பல் சொற்கள் ஆல்கில முதலி.ப மெசழிகளித் புகுந்து நிலவு 

இய காரண வ ‘ , வதும் கண்கூடே, பிரக நதியை மேன்மேலும் வெ 
மூம் மூறையும் சி த்தி 

கொள்ளுவதாலும் நூதன யந்திரங்கள் மேன்மேலும் 

இயற்றுவத லும் பொதுஜனக்களின் ௮.லஓுபலம் முஇர, அதன்வாயி 

லாக அம்மொழிகளிற் புகுந்து பயிலுஞ் சொற்கள் வசம்பினறியுள்ளன. 

ஒருமொழியைப் பேசும் மக்களது அறிவும் அனுபவம் நாகரிகமும் 
வியாபகத்தன்மையும் பெருகப்பெருக, அம்மொழியிலுள்ள சொற்களும் 

பெருகிக்கொண்டே செல்வனவாம். இவ்வகையான காரணக்களாலே 

சூடாமணிக்குப்பின் சொற்கள் பெருியதென:் கூற முடியவில்லை. இர் 
நிகண்டின்கால.மாகி.ப 16-ம் gro pare. grid 15 D9 m6 ga yr 
இியல்மாறுபாடுகள் பற்பல ஏற்பட்டன வென்பது உண்மையே, பிற 

மொழி பேசும் மக்களோடு துநிழ்மக்கள் ஊடாடி. வந்தனசென்பதும் 

மெய்யே. எணிஞும், இவற்றால் கிகண் மிகளுட் புரந்த சொற்கள் மிகச் 

சிலவே யாகும். திமிழமக்களில் ஒருசிலரை வரம்புகடக் அ ஆட்டி. 
வந்த வடமொஜழிப்பேசாசையே திம்மொழிப்பெருக்கிற்கு முக்கிய 
காரணமென்று தோன்றுகிற. தமிழில் நூல்வழக்ெம் உலகவழசக் 
கிலும் புகுந்து தமிழ்மயமாய் மாறிவிட்ட. வடசெசத்கள் இந்கிகண்டு
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களில் இடம்பெனறுதல் அத்இயாவசெயகமே. இவையேயன்றி இருவகை 

வழக்கிலும் பயிலாத சொற்களும் வடமொழியித்றாலும் மிக ௮ருகியே 

வரக்கூடம் மொழிகளும் இவந்றிற் காணப்படுகின்றன. அனுபவ 

வாயிலாக வக்த சொற்கள் ஒரு மொழியில் நிலைபெறுவனவே யன் றி, 

மேற்கூறியவாறு புகுத்தப்பெற்ற கடன்சொற்கள் வழக்கிற் புகுதல் 

தானும் அரிதாம், £ழ்வரும் உதாரணங்களைக் கரண்ச: 

பகவனே மீசன் மாயோன் பங்கயன் சனெனே புத்தன் 

புகலேரகா ளொரும கூர்ததம் பகலவ ன$ூவே தேசு 

மகாலே சுருப் பூந்தாதாம் வசகூர்மை வசியம், வாளே 

௮கமன மனையே பசவ மகலிட முள்ளு மாமே” 

இ௮௫ சூடாமணியிற் ககாவெ௫கைச் செய்யுள். இதன்கண் வட 

மொழிப் பதங்களும் தமிழ்ப் பதங்களும் விரவி வந்துள்ளமை காண 

லாம். கூறப்பெற்ந வடசொற்கள் யாவுக் தமிழ். நூல்வழக்கிற் சாதா 

சணமாய்க் காணக்கூடுஞ் சொற்களேயாம். 

“நீபமே கடைய யற்செச ஞளும்ரீர்க் கடம்பு மாகும்; 

சாபமே யங்க தச்சொழற் றனுவரசை யாடே முப்பேர் ; 

கோபமே ற்ற மீதல் குறிக்குமிக் இகோ பப்பேர் 

பூபமே வேள்வித் தம்ப முல படை வகுப்பே மட்டை” 

இஃது அரும்பொருள்விளக்கநிகண்டினுள் பகரவெ.ஐகைச் செய் 

யுள. இதனகண் வந்துள்ள எதுகைச்சொற்கள் முழுவதும் வ_ 

மொழிச்சொற்களே. எனினும் இவை நசூல்வழக்கனும் உலகவழக் 

இனும் பயின் அவருவனவேயாம். 

சூரிர்த மினியமெய்ச் சொல். லு மங்களம் 

பேகில மிலந்தைக்காய் வகறருங் சைப்பேர் 

தே.நுகை யிளங்கற்றா மாதங் கப்பிடி 

சூரைகந் தனியண்ணம் வதைக்குஞ் சூழலே". 

இத நசாகார்த்தஇபிசைச்செய்யுள் £ ககர௫வதுகையைச் மாந் 

5௪. இதன்கண் வந்தள்ளன அ௮னைக்௮ம் வடமொழிச்சொற்களாம். 

தனால் இவை தமிழில் நூல்வழக்ல் இது வசை பயின்றறியாதன); ஒரு 

சில வடமொழி.நால்களினு& மிக ௮ரூகயே காணப்பரிவன,
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ஒருசொ.ற் பல்பொருக£க்கூறும் இக்நிகண்டுகளிற் சொற்களும் 

பொருள்களும் பெருகி அ.இிகரிக் 10 முறை கூர்க து நோக்குதற்குரியது. 

ஒருமொழிக்கே தனித் ரிய சொற்களுக்குப் பலபொரு ஸிருத்தல் 

அசம்பாகிதமன் று ; பொருள்கள் ருறைதலும் பலவாதலும் நெருங்கிய 

ஆட்சித்தொடர்புப்ற்றியேயாம். , உதசாணமாக, ₹அகம்' என்ற சொல்லை 

எடுத் துக்கொள்க. இதன்பொருளை £*அகழென்ப அகழி தொட்டல்' 

என்று அரும்பொருள்விளக்சம் விரிக்ண்றது. தோண்டுதல் (தொட் 

டல்) என்ற வினையை புணர்ச் துஞ்சொல்லாய்த் தோன்றிப் பின்னர்க், 

தோண்டப்பெற்ற அகழ்க்டெல்சையும் ஆட்சிமுறையான் உணர்த் இத். 

இக்காலத்தில் 'தோண்டுதல்' என்ற ஈருளில் உலகவழக்கா ற்று, 

அகழ்க்கெங்கு ஒன்றனையே ௮&௯ உணர்த்துகின்ற, இச்சொல் 

பொருட்கே டுற்ற*. இதற்கு மாரு, ஆட்சிமுறைபற்றிப் பொருள் 

கள் விசிர்.து பலவாகி நிற்குஞ் சொற்களும் மிகப் பலவாகவே இருத்தல் 

வேண்டும். இவற்றிற்குமேலாகப் பிறிதொருவகையாற் பொருள்பெரூ 

இய சொ ற்களும் உள. தமிழ்மக்கள் பிறமொழிமக்களோடி உறவாடிக் 

சல். த பலதிறப்பட்ட லாழ்வுடையசாய் மேன்மேலாக விருத்தியடைய, 

பிறமொழிச்சொற்கள் தமிழில் வக்.ஐ கலக்கல் இயல்பே. அவ்வாறு 

வந்து கலக்க சொற்களுள் வடமொழிச்சொற்கள் நிக முக்கியமானவை 

யென்று கருதத்தக்கன அவை செய்புள்வழக்கில் முதன்முதலாகத் 

தோன்றினவென்று கொள்ளுகற்கும் GES YSITAPS Zi. செய்யுளீட் 

டச்சொற்களை யுணர்த்துமிடத். து .ஐூரியர் தொல்காப்பியனார் *இயற் 

சொற் றிரிசொல் திசைச்சொல் வடசொலென் - றனைக்தே செய்யு ளீட் 

டச் சொல்லே' என்று ௯. அூன்றார். இவ்வடசொற்களுட் பெரும்பாலன 

உச்சாரணபேத முதலியவற்றால் எளிதிவணாத்க௫.ம் பல்வேறு தனிச் 
சொற்களாயிருக்தபோ திலும், தமிழில்வரம்பேச ஐ ஒசேவடி வுபெற்றுச் 
சொல் ஒன்றுய்மூடிக்து பொருள்கள் பலவா யமைசன்றன. உதாரண 
மாக *அகம்' என்ற சொல்லை யெடுத் ஒக்கொள்க, இதன்பொருள் 4௮௧ 
மாமா மனையுள் ரரள்ள மகலம்வெற்படன்பா வப்பேர்' ( அரும்பொருள். 

(8) என விரிக்கப்படி$ன்றது., * ஆன்மா ' *உள்! (உள்ளம் £ என்ற 
பொருள்களை நேராகவும் இலக்கணையாகவும் உணர்த்தும். வடசொல் 
(குஹ என்ப௬ு, வெற்பு (மலை) என்ற பொருளுக்குரிய வடசொல் 

(௬ஐ6” என்பன. பரவம் என்ற பெசருளும்குசிய வடசொல் Seto? a
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என்பது. இச்சொ களெல்லாம் தமிழில் ₹௮சம்' என்ற ஒரேவடி வச் 

தாக்கிப் பொருள்கள் பலபெற்று வழல்குன்றன. இக்கெறியை மேற் 

கொண்டு தமிழ்மொழியில் வழல்-தம் வடசொற்களால் பலபொருட் 

சொற்கள் ௮.இகசிக்கன. பிறமொழிச்சொற்களும் இவ்வகையில் உதவி 

யிருக்குமென்றே தோன முகிற து. வடமெ-ழிச்சொற்களில் உச்சாரண 

பேத முதலிய வேறுபாடுகளை யொழிதததுபோலவே தமிழ்மொழிச் 

சொற்களிலும் சிறு வே௰பாடுகளை யொழித்துச் சொற்டுயையப் 

பொருள்களை விருத்திசெய் கொண்டனர். த.குஇயத்ற சிலயிடல்களி 

"one இம்மாறையைக் கைக்கொண்டுவிட்டனர். உதாரணமாகக் *கேவ 

ணம்' என்ற சொல் ஆபரணங்களில் மணிகள் அமுத அங். குழியென்று 

பொருள்படும், இதற்ும், 'வோவணம்' என்ற சொல்லிற்கும் உள்ள 

வே௱பாட்டினையழித் ௮4 (கேவணம்' என்ற கற்கக் SAVIPS HOGS" 

யென வெசஃயபொருளுு அரும்பொருள்விளக்ககிகண்டுட் கூறப்பட் 

டிருக்கற ஐ. ஒருசில இடக்களில் (கேவணம்' என்பதனைக் 6கோவணம்' 

என்று பாமரர் கூறும் வழக்குப்பற்றி இங்ஙனம் பொருளுசைக்கப்பட்ட 

தெனச் சப2.கானம் கூறலாம். எனினும் நிகண்டாசிசியர் சொற்பொருள் 

களை இருவகசைவழக்குக்களையும் முற்றநோக்கி வேறுபாடுகளைஈன்கறிக் மு 

லியறறவேண்டுக் ஈடபபசடிடையர். இம்முறையிற் பிழைத்தமையி 

ஞலே தமிழ்கிகண்?ிகளுட் பு.குக்த சொல்வ.முக்களும் பொருள்வமுக் 

sono மிகப்பலவாம், இவ்வாருகப் பல்வேறுகாரணங்களாற் சொற்க 

ளும் பொருள்களும் பெ ஈக்கொண்டேவக்திருக்கன் றன. 

சூடாமணிகிகண்டு 11-ம் தொகுதியின்மாபிலே வந்த நூல்களிற் 

சாலத்தான் முக்கிய இப்போது என்னால் வெளியிடப்பெறும் 2 mr 

பொஎள்விளக்ககிகண்டென்பது முன்னரே கூறினேன். இக்நிகண்டினை 

யியற்றிய ௮ம ஈக்தையதேசஃர் வீசசைவமசபினர்; இவெப்பிரகாச 

அரும்ள்கருள் சென்பவரின் புதல்வர் ) இருச்செர் தூரில் வாழ்க் வா, 

விளக்கநிகண்டு தம.க: ஞானாடிசியரும் தஇில்லைவாசியுமாகய பச்சைக்கக்,த 
காலம் வரலாறு 

wsed கேசகருடைய ஆணையைக் தலைமேற்கொண்டு, சூடாமணி 
டன. 

நிகண்டு, உரிச்சொல்ககெண்டு, அகரா இநிகண்டு, கெபாதர 

நிகண்டு என்பனவற்றிலுள்ள ஐருசொற் பல்பொருட் பெயர்களைக் 
தொகுத்து, எதுகைழறையி லமைத்கு 700 விருத்தங்களால் இக 

,நூலிளை பியற்றினர். அ அரங்கேற்றப்பெற்ற காலம் சாலிவா com 
4 ச
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சகம் 1685-ம் ௫, சத்தபானு, மாசிமாசம், Auda பொருக்திய 

வெள்ளிக்கிழமையாஞமும், எனவே இ.பி, 1769-ல் இர்தூல் இரற்றி 

முடிர்தஅ. 
பூலாசிரியரைக சூறித்து வேறு யாதும் அ. றியக்கூடவில்லை. 

பச்சைக்கக்ததேகெரைப்பரி.றிய, செய்திகளும் தெசிதற்கயலவில்லை. 

பச்சைக்கந்ததேகெர் மடமொன்று சிதம்பாத்தின்கண் இன்று ம் 

உள்ள. இக்க மடதஇன் ஸ்தாபனசரரியராகிய ஆஇப் பச்சைச்கந்த 

தேகைரைக்குறித்துச் சிறியதொரு வரலாறு சிக்தாந்த சிகா மணி, 

என்னும் நூலின் முகவுரையில் அதன் பதிப்பாசிசியராகிய நாசெட்டியா 

ரவர்களால் தசப்பட்ரி த. ௮.ஓு வருமரறு :-- ‘ 

:இவ்வாஇசியர் கன்னடதேயத்திலே யவதசித் ௮, மல்லிகார்ச்சுன 

பர்வதத்திலே லெகாலக் தவம்புரிக்ல, சிவானுக்கரகம் பெற்று, 

பின்னர்த் தென்இசைநோக்9 வருங்கால் வழியிலே சோமேசர் கட் 

டமூதளிக்கவுண்ட, மலையனூரசை யடைந்து, அங்கே சலத்திற் பதிக்கு 

இடந்த மாகதக்ஈகடகமான௫ தானே வந்து தமது இருமேனியி£ல 

பச்சையொளி பரப்பிப் பிரகா௫க்கும்படி அற்புதங்காட்டியஈளி, ௮.௮ 

கண்ட அரசனால் யசனை முதலிய பல Ach gS ORS தந். து உபசரிக்கப் 

பெற், சதெம்பரக்தை யடைர் ஐ, தெய்விக 12ற்.று விளங்கியிருந்தவர். 

பச்சைக்கந்தவுடையர் என்பதும் வழக்கம்” 

இ.பி, 1768-ல் இரக்த பச்சைக்கந்ததேகெருக்கு எத்தனை 

காலத்துக்குமுன் இம்மடம் ஸ்தாபிக்கப்பெற்றதென அ௮.றிதற்கில்லை. 

அனால் ௮ றைமங்சலம் சலப்பிரகாசசுவாமிகளின் ஞானாசிரியர் *சிவஞான 

பாயைதே௫கர் பச்சைக்கக்ததேசிக நடைய மரபினரென்று கூறப் 

ப௫ிதலினாலே ௮வர்காலக்கில் (அஃதாவ௫ இ.பி 17-ம் நூற்றாண்டின் 

apps குதியில்) இம்மடம் இழுக்கதென்று தெரிஇன்ற 2. 

இக் நூலாசிரியர் ஐ.தாச நூல்களாகக் கொண்டவற்றுள் அகராதி 

நிகண்? மொன்றென்பது கூர்ம் உணரத்தக்க ஐ. இக்நிகண்டு இயற்றிய 

வர் இிரேவணடுத்தரென் று முன்னமே விளக்கப்பட்ட. வீரசைவர்க 

சடைப் மூலா Fl Vs ‘Oar: பதவி சேவணுசாத்சரியர் என்பத பிரசித்தம். 

    க் . ல - ~ ச ~ . ் னு சிவஞானபாலையர் ௪233ரன் ஒட் வீரசைவமசபினரல்லரென்றும் ஒரு 
சாரார் கூறுவர்,
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எனவே அகராஇகிகண்டின் ஆரியர் வீரசைவ ஈவர். சிவப்பிரகாச 

சுவாமிகளுக்கு இவர் ஒரு தலைமுறை முற்பட்டவர். வீரசைவர் 

பெரும்பாலுவ் கன்னடதேசத் தொடர்புடையரா தலினாலே, இவர் தம் 

நிகண்டுள்ளே கன்னடச்சொற்கள் பலவற்றைச் செர்ததருக்கின்று 

சென்று எண்ண இடமுண்டு, அ௮கராஇநிகண்டினை அகும்பொருள் 

விளக்கநிகண்டு பலவிடங்களில் டியொ ற்றிச்செல்வ.து காணலாம். 

அருமருந்தையதே௫கரும் வீரசைவராதல்பற்றி ௮ர்.நூலை விசேடித்௮ப் 

,போத்றியிருப்பசென்ப.து கூறவேண்டா. 

இவ்வாசிரியர் வாழ்க் இடம் திருச்செந்தூர் என்பது முன்னமே 

குறிக்கப்பட்ட த. இந்த ககரம் வீரசைவர் மிக்கு வீளல்கிய இடமாகும், 

இவெப்பிசகாசசுவாமிகள் இக்ககரத்இற்குச் சென்.௮ *நிசோட்டக யமக 

வந்தாதி' பாடிய வரலாறும ௮.து வீரசைவத்தொடர்புடையதென்பதை 

விளக்கும். 

இச்நூல் ஓசெஅகைவருக்கத்தில் பிறவெதுகைச்சொற்கள் கல 

வாதபடி. இயற்றப்பெற்றதொழு நிகண்டாகும், செய்யுட்களெல்லாம 

இனிய ஓசையுடன் ஒழுகுகின்றன. இதன்கண் மூவாயிசத்திரு நூறு 

சொற்களுக்கு மேலாகப் பொழுள் விளக்கப்பட்டளள ௮ . 

இர தாலைப்பதிப்பிததற்கு இண்டு ஏட்டுப்பி. இிகளும் ஒரு காகிதப் 

பிரதியும் கடைத்தன. எட்டுப்பிரதிகளுள் ஒன்றும் காகிதப்பிசதியும் 

சென்னை அசசாம்கக் கையெழுத்து ப்பு.த்தகசாலையி லஓுள்ளன. காகிதப் 

பிரதி ஆண்டிள்ள ஏட்டுப்பிரதியைப் பார்த்துப் பெயர்த்தெழுதியதே 

யாகும், இவ்வேட்டுப்பிசதியி னிுதியில் *தெட்டிுணாமூர்த் 9 திருவடி 

வாழ்க, கசசியப்பதேசிகன் திருவடி வாழ்க, சிவஞானதே௫ிகன 

இருவ, வாழ்க, மாத்தூர் சரவணமுதலியார்குமாரன் மணியப்பன் 

அரும்பொருள்விளக்ககிகண்டு எழுதி நிறைந்த. எடுத்தவன் படித் 

அக் கொடுக்கவேணும்' எனறு வணப்படுகிம ௮. அசிவஞானதேூகர் 

என்றம் தஇராவிடமகாபசஷ்யகாத்தரும் இற்றைக்குச் 

கலக்கத் சுமார் 150 வருடங்கட்கு முன்னிடுக்தவகுமாகிய சிவ 

ஒட்டுப்பிர.தி ஞானசுவாமிகளதாமெஷ்மு தேசன்றுெழது. சுவாமி 
4a, 

SOM 6) F _cthOans (uhous a Bus கச்சிபப்பழுனணிவரே கச்சி 

யப்பதேசிகசெனக் ஞறிக்கப்பெத்றவ், இம்முணிவர் ௪, பி. 1190-ல் 

சிவபதமடைக்தாரென்பமு. *ஏர்தடுசாலிவாகனசக? த. சமாயிரத் தைழ
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சதத்தொருபத்திரண்டின்மேல்' என்று வருஞ்செய்யுளால் அறியலாகும், 

இவருடைய காலத் தள்ள ஓ வசால் இப்பிசதி பெழுதப்பெற்றிருக்தல் 

வேண்டும். எனவே இப்பிரஇ தோன்றிச் ஈம-ர் 100) வருடங்கள் ஆகி 

யிருக்கலாம். பிரதியின் கையெழுத்துக்கள் இ .நந்தியவடிவி லமைந்தன 

வல்ல; பிழைகளும் பல காணப்படிகஅறன. இவ்லேட்டுப்பிச தயிற் 

காட்டினும் இதன் கடி.தப்பிர இபிற் பிழைகள் மிகமிக மலிக் ள்ளன. 

இவ்விரண்டுபிரஇகளைமாத்திரல்கொண்டு நூலை யச்சி9தல் த: குதி 

யன்றெனவெண்ணி வேறு பிரதிகள் பெ௫ு,கற்குப் பல அன்பரகள்ரல. 

மாக முயன்றேன், ௨ சிறி.ஓம் பயன்படவில்லை, ஒரு pop இக்கிகண் 

டினைக்குறித்துத் தாகநிணாத்இபகலாகிகு மகாமகோபாத்தியாய ஸ்ரீ 

சாமிநாதையரவர்களிடம் பிரஸ்.தசபிக்க நேர்க் 2.௭. அவர்கள் தங்களிடம் 

ஒருபிரதி யிருப்பதாகத் தெரிவித்தார்கள். Giese ருபிரதி. யிருப்பது 

தெரிந்து மிக்க ம௫ழ்ச்சிகொண்டேன், ஸ்ரீ ஐ.பாவர்களும் ம் தங்கள் பிரதி 

யை மிக்க அன்போடு உதவினார்கள், இப்பி/தி மிகவும் செவ்வை 

யானது; நன்றாகப் போற்றிவைக்கப்பெற்றதாயுள்ளஐ.. இதன்கண் 98 

இதழ்கள் உள்ளன. இக நின்பக்க மொவ்வொன்றும் நானகுசெய்யுட் 

களுக்குரிய எட்டுவரிகள் கொண்டன. ஏட்டுப் பலகைக்கு வெளியிற் 

கோத்இருக்கும் ஓலைகறுக்கில் ₹முத் ஓுக்குமாரசாமி ம.தலியார் அரும் 

பொருள்விளக்கம்' என்று காணப்படுகிற.த. ஏட்டினி go SIs விரோதி 

Bp way ஐப்பசி ௧.௮ உயில் அ௮ரும்பொருள்விளக்கநிகண்கி எழுதி 

நிறைவேறியது. இஃது எருஇபனு பச் சையப்பமுதலியார், பொய் 

கைப்பாக்கம் பச்சையப்ப வாத்தியார்' எண்று ap seu Per ஓ. எனவே 

இப்பிரதி ௪. பி, 1352-ல் எழுதப்பெற்றததன விள தற ௮. 

ஆனால் ஐ.பரவர்களுடையபிர தி எதிர்பாரா தவிதத்திற் கலக்க 

முண்டேபண்ணுவதாயிற்று. இதனகைண்,  மாரசசக்கக் கையெழுத் அப் 

புத்தகசாலைப்பிர இயிழ் காட்டிலும் 40 செய்புட்கள் ௮.இகமாயி நக்கன. 

இரண்டிற்குமுள்ள வேறுபாசி இவ்வளவில் அமைக விடவில்லை. 

மற்றை 700 செய்யு..களுள்ஷம் சில செய்யுட்களதவிரப் பெழம் 

பாலன ஒன்றிலுள்ளபடி மற்ளொன றிழ் காணுதறகரியவாயின, இந் 

நிகண்டின் அ௮னுபந்த மொன்றில் ககரவெதுகைப்் பகுதியை ஐபரவர் 

கள் ஏட்டுப்பிரதிபிலுள்ளவசறு கொடுத் தள்ளேச. இதனையும் நூலின்௧க
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ணுள்ள ககரவெ.த கைச்செய்யுட்களையும் ஒப்புநோக்கி யான் கூறிய தன் 

உண்மை தெளியலாம் . 

இவ்லீரண்டலுள். எப்பிரதி ஆசிரியசியற்றிய மூலப்பிசதியோ 

டொத்ததாயிருத்தல்கூ.8மென லு கிச்சபிப்பது ௮வசியமாயித்மு. இதற்கு 

ஏட்டுப்பிரதிகளின்டிலைமையைச் சிறிது ஊன் Bens se; தல்வேண் 

டும். அசசாங்கப்பிச இயில் எழுத்லுக்கள் தஇருந்தியவடிவில் அமைச் 

தனவல்லவெனறு மேலே கூறினேன். அ௮.தனை யெழுதியோர் பிழை 

UD எழமூலதற்குப் போதிய வண்மையுடையாரல்லர். எனவே இவ 
தமக்குக் கடை த மூலத்தை ஒழுவாருகப் பிரதிசெய்துவைத்தன 

சென்றே கொள்ள ச பாலு. ஐ.பரவர்களுடைய பிரதி தமிழறிவு மிக் 

குடைய கல்வீயாளசொருவசசல் எழுதப்பெற்றதென அப்பிச தியைத் 
திறக் த பார்த்தவளவில் ஊூக்கக்கூடியதாம். எனவே, இவர். தமது 
மூலப்பிசதியின் குற்றக் குறைகளை நிரப்பிச் செம்மைப்படுத் தம் ஆற்ற 
அடையராவர். ஆதலால் இவ்வீரண்டுபிரதகஷள்ளும் ஐயசவர்க 
ளுடையபிரதி மூலப்பிரதியினின்றும் வேறுபட்டபிர ,தியாயிருக்கலா 
மென்று ஒருவாறு ஊூத்தல்கூடும். இவ்வூகம் பிறி2தொ ருகாசணத 

sre alu peeps, ஜஐயசவர்கள்பிசதஇயில் * சுவைதிகழ் சொல் 
விருத்தத் தொகை மூவொள் பனூற் றேழாய்” என லின் செய்புட் 
டொகை அலுதியிடப்பககன்ற அ. ஆனால் பிரதியினகட் காணுஞ் 
செய்யுட்டொ கை. 7140. இகத வேறுபா மூலப்பிச தியைப் புதுக்க 

மூயனறதனபயனாக ஏற்பட்டதெனக் கொள்ளவேண்டுமேயன் றிப் 
பிறிதொருகாரண த்தால் அதனை விளக்குதல் கூடாக. நூலை யில் 
னம் புதுக் விசிக்கவேண்டும்கோக்க மும் காணுதற் கெளிதாகவேபுள் 

ளத. தமிழ்மசணவர் சுட்குப் பாட ங்கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் தாம் 
அறிவுறுத் ஓம் ஒருசொர் பல்பொருள் கெண்டு இயன் தவரை சிரம்பிய தா 
யிருக்கோமண்டுமென்று a: இனர், இக்கருக்துப்பள்றியே பற்பல 
ஒழுசொற் பல்பொ. ணிகண்ூகள் தோன்றின. புதுவதாக மூலியற்று க 
லினும் முன்புள்ள மூலினைச் செப்பஞ்செய்தல் எளிதில் இயலுவ 
கொளும், இதுமபோ ௬றகொரு ரேக்கம்பற்ஜியே ஐபயரவர்கள்பிர தி 
விரித்துச் செய்பபபெறறதா மெனக கொள்ளுதல் ஏறபுடைத்தாகின 
2௮.  பிரதிகளிரண்டி னும், ஐ.பரவ/கள்பிர தி காலத்தாற் பிந்திய 
தாதலும் எனது க முசு: ௯ ஆகரிகரும் காரண ங்களுள் ஒல்மும்,. ஆகவே
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இப்பிர இயைக்காட்டிலும் அரசாங்கக் கையெழுத்துப் புத்தகசாலைப் 

பிரதி மூலத்தோடு பெரிலம் ஒத்ததாயிருக்கவேண்டுமென்ப.து பெறப் 

படுகின்றது. பிற்குறித்த பிரதியையே முக்கிய ஆ.தாரமாகக்கொண்டு 

அரும்பொருள் சிளக்ககிகண்டு இப்பொழு ௮ அச்சியற்றி வெளியிடப் 

படுகிற து. 

ஆனால், இப்பதிப்பிற்கு ஐபரவர்களஞுடையபிச தி இன்றியமையா ததா 

யிருந்தது, அதனைப் பயன்படித்தியமூறையை இஃககே அறிவிக் 

குல் கடப்பாடுடையேன். அச்சியறறிய நூற்கண்ணே யொருள்விளக்' 

கஞ்செய் துள்ள சோற்களுக்கெல்லாம் ஓர் அகராதி தொகுத்தேன், 

இவ்வகசாதியில் மூவாயிரத்து இரு நூற்முச்சொச்சம் 

பதிப்பின் 7 ,ததைகள் உள்ளன. இச்சொற்களனைத்தும் ஐயரவர் 

=_ கள்பிரதியிற் பல்வேறிடங்களித் காணப்பட்டன. ஓவ் 

வொருசொல்லும் இரண்டுபிரதிகளிலும் வர்.துள்ள இடங்களை ஒப்பு 

நோக்கிப் பாடபேதககள் குறிக்கப்பட்டன. இதனால், பாடபேதமென்று 

குறிக்கப்பெற்றதனைச் செொலலுக்குரிய பொருள் பிறிதோரிடத்திற் 

பிறலாறு காணப்படுகின்ற தென்னுமளவில் மாத்திமே கெொள்ளவேண் 

டும். இங்கனமன்றிப் பிறவகையான வேறுபடாத ஓசேசெய்யுட்பாடத் 

திழ் குறித்த சொல்லின பொருள்விளக்கும்பகுதிமாத்சரம் பசடாந் 

தசமாகக் காணப்படுகின்ற தெனக் கொள்ளுதல் கூடா௯. நூல் முழு 

வதினும் பாடபேதங்கள் கெர$த்திருக்கும் முமை இதுவே யென்பது 
கன்றாக மனகங்கொள்ளுதற் குரியது. பாடபேதக்கள் இவ்வாருக, ஓவ் 

வோசெ.௫கையிலும் அச்சிபற்றியபிர தியின்கட் காணப்பெருத பலசொழ் 

கள் ஐ.டசவர்சள்பிர அயிற் பொருளவிளல்கப்பெற்றி டிக்கன, இவற்றை 

அவ்வவ் வெஓகையின இறுதியிலே *இிகை' என்று சட்டி முறையே 

யெண்களிட்டிக் கொடித் இ நக்கறேன். கிகைச்சொற்களுக்கு ஓர் ௮௧ 

சசதியும் தனிப்படத் தரப்பட்சிளள த. அச்சுப்பிரதியிற் பொருள் 

an ASOD DIF Ds சிலவம்றிம் கு ரூபபேதம்கள் காணப்படுகின் 

par. அவற்றையும் “மிக” ௮கரதிபிழ் சேர்த்துள்ளேன். 

மேலே ுறித்துள்ளபட. ஸ்ரீ ஐ.பரவர்களுடையபி/ தயால் இந் 
DAISY ௮டைக்த தி.நத்தலகள் மிகப் பல, பாடங்கள் நிச்சயப் 
ப்ம்குமகும், ஐபச்கள் நீ௮ கற் கும், பொருள்கள் விளக்கமெப் து தற்கும்
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அதுவே பேருதவியாயிருக்த அ. அப்பிரதி யில்லையாயின், இந்நூல் 

வெளிவந்இரா.து என்பது உண்மை, of BD பெற்றுவைத்திருக்கும் 

பிரதியை மிக்க தாராளசிக்தையுடன் உதவிய ஸ்ரீ ஐயசவர்களுக்கு யான் 

பெரிதுல் சடப்பட்டுள்ளேன், 

சென்னை அரசாங்கக் கையெழுத்.௪ ப்பு.த்.தகசாலையிலிருக்.து யான் 

வேண்டும்போதெல்லாம் பிரதிகள் கொடுத் ஐ தவிவரும் அப்புத்தகசாலை 

யதிபசவர்களுக்கு எனது நன்றி யுரித்தரகன்றல. இர்நிகண்டினைச் 

மெக்தமிழ்ப்பீரசுரமாக வெளியிட்டுதவியவர்களும் தமிழ்ப்பசிபாலனஞ் 

செய்தல் தம வாணாளின் முக்கயெகோக்கல்களு ளொன்றுகக்கொண்டு 

உழைத்த வருபவர்களும் தூய பிரம்மஸ்ரீ 1.0. ஸ்ரீநிவாஸ ஐயங்கா 

சவர்களுக்கு தி தமிழுலகம் பெகிதும் கன் றிபாராட்டுங்கடப்பாடுடைய.து, 

அவர்கள்பால் எனது அன்பினை த் தெசிவித் அக்கொள்ஏன்றேன், 

இர் நூலின் இரண்டாவது ௮னுபர்தமாகச் சேர்க்கப்பெற்றுள்ள 

பலபொரு ளொருசொல் லகர இயை எழுதும்போலு உடனிருக்து தவிய 

என அஈண்பர் ஸ்ரீமார், 1. 13. மீனாக்ஷிசுந்தர முதலியார் அவர்க 
ளுடைய உதவி பெரிலம் பாராட்டத்தக்கது. இஃன அச்சரகுங் 

காலத்துப் பல்வகையுதவிகள் புரிந்த “டசந்ந்தமிம்”'ப் 

தமிழ் நிகண்டு . : ல ‘ ட் . 
களை அச்சிட்டு பத். திராசசியரவர்களுக்கு என தநன்றி யுரித்தாகின்ற ௪. 

வெளியிடும் a Qdecur g வெளியிடப்பெறும் அரும்பொருள்விளக்க 
Qo pA, 

நிகண்டுதவிச, இன்னும் பலநிகண்டுகள் வெளிவாவேண்டி. 

யனவாயுள்ளன. நிகண்டுகளனைத்தையும் பயன்படுத்து த் தொகுக்கப் 

பெற்ற ௮கராதி இதுவரை வெளிவரவில்லை. பலவகையாலும் நிரம்பிய 

போசராதி வெளிவருதற்குரிய பெருமுயற்சியைக் தமிழ்காடு முழூவ.கம் 

ஒருமுகப்பட்ட வுள்ளத் துடன் மேற்கொளளும்படி இறைவன் அருள் 

புசிவாராக. நூதன ஆங்கில்ப் போகரா இயைக்குறித் ௪.த் தமிழன்பர்கள் 

அறிவார்கள். இப்பெரு நூல் காலகஇயிற் பற்பலகோலஞ்சமைர்,த சொற் 

செல்வி ஈடனஞ்செய்யும் அசல்கமாக விளங்குன்றது. நாடோறும் 

புதிதுபுஇதிதாகக் கோ 3 றிக்கொண்டிுக் தம் சொற்களின் பிறப்பகமாக 

வுட் திகழ்சன்றஜ. இவ்வசராஇயின் சரிதமுழுமையும் இடைவி..ஈத 

உழைப்பினாலும் சலிப்பறியா த மனவொருமையினாலும் நிரம்பியுள்ள க . 

இதன்பொருட்டுத் தம்மையே தத்தஞ்செய்.து முயன்,றுவந்தோர் ஒருவர்
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இருவால்லா், பல அறிஞர்கள் சங்க ளாயுட்காலத்தையும் ஆத்மசக்தியை 

யும் இவ் வகராஇயொன்றற்கே யுஏமையாக்கினர், இவ் அறிஞர்களும் 

ஒருதலைமுறையின சல்லர் ; 395593 gobs நான்கு தலைமுறையினர் 

அகராதிக்கென உழைக்துவந்தனர். இக்லாக் தேசத் இனர்மட்டு 

மன்று இங்கனம் உழைத்துவர்தவர், ஆங்கிலம் பேசும் மக்களுள்ள 

தேசப்பகுதிகளனைத் தம் இய ன்றவரை கூட்டுறவு செய்.றுவந்தன, இக் 

அதன ஆங்கிலப் போகராஇயோடு எவ்வகையா னோக்கினும் ஓத்து 

நிற்கக்கூடிய அகரா இப் போறள்கள் ௩ம௯ தமிழன்னையிடத்தே உள்ளன... 

அவற்றை யறிர்த பயன்படுத்தும் மக்களை அவள் பெத்றிலளென் அ 

உலகம் பழியானைப்பொருட்டுத் தமிழ்மக்களாயுள்ளார் ் அனைவரும் 

ஒருமுகமாக உழைக்தல்வேண்?ம். இப் பெருமுயற்சியில், எனத 

ஆத்றலுக் கேற்றபடி. உழமைத் அவருஇன்றேன். தமிழ் அசரரஇக்குரிய 

மூல_நால்களை யொவ்வொள்றுாக வெளியிடக் கரு.லஇன்றேன். இறை 

வன் திருவருள் முன்னிற்க. 

என்னை யுணர்க்த விளம்பரூவ முற்கொண்டே 

யுன்னை யுயிரெனக்கொண் டோம்பினேஃ&--மன்னுபுகழ்த் 

தெய்வத் தமிழனைகி௫ சேவடிக்கே யாளசக்இ 

யுய்விக்கக் கொள்வா யுளம் 

சென்னை; $.. வையாபுரிப்பிள்ளை, 
20—4—31., உஷ் . . 

' தமிழ் லேக்ஸிகன் பதிப்பாசிரியர்.



  

௮ரும்பொருள் விளக்க நிகண்டு. 

Baa Ree Coc a அகக் 

காப்பு: 

மதிழ்ர்துல கெவையும் போற்ற வள்புரங் குன்ற வென்ற 

இகம்பர னணங்கோர் பாகத் தெய்வரா யகன்சேய் தந்தி 

முகன்றன தடியை யேத்தி மூதரும் போருள் விளக்க 

நிகண்டெற மணித்தீ பத்தை நிலமிசை நிகழ்த்த லுத்றாம். (௧) 

பாயிரம், 

பொன்னொளி கமலப் புத்தே ணறுக் அழாய்ப் பெருமான் போற்றுங் 

கன்னியம் புரிசைத் தில்லை நாதன்றாள் கருத்திற் சேர்த்திப் 

பன்னரும் பொருள் விளக்கத் இபிகை பகர்வேன் பாரிற் 

செர்நெறி யுளத்தோர் யாருஞ் செவிமடுத் இனிது கேண்மின், (௨) 

குளிர்மணி வடநீ ழற்கழ்க் குலவுமெம் மடி.க டொன்னாள் 

எளிதிலா முதனூல் செப்ப விலக்கண ரியையுற் தக்காற் 

றெளியொரு வழிழால் செப்பச் 99லர்சார்பு நூலும் போற்றக் 

தளிர்பெற விக்.நால் மூன்றுஞ் சகந்தனிற் நிகழ்க்த தன்றே. (௩) 

goss Aps பின் மலஏனா ஓத்த வாற்றிற் 

ரூங்கொரு சொற்பொ ருட்பல் விதத்தொகை தானொன் ுக்கொள் 

றோங்ூமிக் குங்கு றைந்து மொத்திடா இருக்கை தன்னாற் 

பாங்குயர் சின்னூற் சேரும் பொருள்கூட்டும் பண்பை யெண்ணி,() 

இலக்சண முழுது ணர்ந்கோ னிறைபிநஞ் வொக மத்தின் 

துலைக்கடல் முற்றுப் கண்டோன் ஜொல்லையாச் இல்லை மூ.சார் 

கலக்கற விளக்கும் பச்சைக் கந்ததே சிகஞ் மெங்கோன 

—— a சத்தை அலறிய தொல்லோர் Gale, (௫) 

ட



2. அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு, 

மாவியல் இறக்கும் விசை மண்டல வன்காக் கேயன் 

ரேலண இத்தன் செஞ்சொற் கயாகா னிவராற் சொற்ற 

பரவியல் நூற்கூ றோர்சொற் பல்பொருட் டொகையெ லாஞ்சேர்த் 

தோவிலா வளஞ்சி றப்ப வொருபெரு _நூல தாக, (a) 

நவையறு mae wef னசரீவீ றெதுகை தன்னால் 

நூவலடிக் இண்டு மொன்று நண்பொரு ளொருங்கு சேர்த்இச் 

சுவைஇிகழ் சொல்மி ரத்தத் "கொகையெழு LTD தன்னால் 

அவைகநலோர் குற்றஞ் சொல்லா ரென்பதை யகத்தி னெண்ணி.(௪) 

சொற்றன னருத்து ளிக்கு் தோட்டலர் கடம்பின் றிண்டோட் 

கொற்றவேன் முருகன் செந்திற் 5குமாவேட் கடிமை பூண்ட 

நற்றவ 4*விரா சார நற்சிவப் பிரகா சன்சேய்ப் 

பெற்றிசே ரரும ருந்த தேசிகப் பெயரி னானே. (ற 

இருஞ்சகாத் தம்மீ ரைஞ்.ஜா நிருமூர்_நா ௮டனெண் பத்தஞ் 

சொருங்குசித் இரபா னுப்பேர்ச் சமைமகத் திங்க ளொசப்பில் 

பொருஞ்செ நிசிவெள் எளிப்பேர் 5$புனை தினந் தில்லை மன்றிற் 

பெருங்குணத் தோர்க்க ரங்கே அற்றநாற் பெற்றி தானே. (௯) 

பாயிரம் மற்றும், 

  
(பீ-ம்.) 1சயாதச, *$சொசைமூவொன் பாலூ தேழாய், குமரவேள் 

லரற்கண் அன், 4லிரசா சாச,(7) ்புகறினர்,



ககரவெதுகை, 

10 அ௮கவலே யழைத்த லாட லான்றவா ச4.ப ஒப்பேர் ; 

தகவறி வுடனொ முக்கர் தெளிவுஞ்சழ் குணமுஞ் சாற்றும் 
பகவதி யுமையே 'லுர்க்கை தருமதே வதைப்பேர் பன்னும் ; 

முகவிமா ளிகைமு கப்பே மொள்ளுதல் காந்தத் கும்பேர்,, (௧) 

11 உகமென்ப வாகம் பூமி யூழியே முதலே காற்பேர் : 

. சுகமென்ப இளியே ஈன்மை “சுவர்க்கமின் பம்மை மைப்பேர் ; 

முகமென்ப திடமே துண்டம்; மோகமே மயக்கங் காதல் ; 

தகமென்ப மகநாள் சோதி காள்நுகத் தாணி முப்பேர். (௨) 

12 அகலுளே பெருமை நாடூ ரகலமென் நோதல் காற்பேர் ; 

இகல்வலி பகைபோர் மேவல்; இகுளையே தோழி ஈட்பாம் ; 

புகலுடல் குதிர்சொல் வெற்றி; பொக்கமே மிகுதி பொய்யாம்; 

ககலொளி சிரித்த லின்பே்; ஈகமேவெஜ் பு௫ர்ம சப்பேர், (௩) 

18 அ௮கமான்மச மனையுள் ளூள்ள மகல வெற் புடன்பா வப்பேர் ; 

சகமேமா நிலமே பாதி தகருடன் சட்டை நாற்பேர்; 

பகமேபெண் ணின்சின் னப்பேர் வாலமு மதுவே பன்னும் ; 
ச 

மகமேயோர் நாள்யா கப்போ; வைகூர்மை வைக்கோல் பைம்புல்.(௪) 

14 பகடென்ப கடாச்சேத் தந்தி பஃறியே பெருமை மைம்பேர் ; 

அகடென்ப வுதரம் நாப்பண் ஆன்ற தில் குரையே முப்பேர் / 

சகடென்ப பொய்ம்மை யோகஞ் சாகாடே *போர்ப்ப ஹைப்போ ; 
மூகடென்ப கொடிவி டல்கம்) மோக்கமே தீர்தல் முத்தி, (௫) 

15 அகழென்ப வகழி தொட்டல்; ௮லை2ம சகம ஊைத்தாம் 7 

பகழியா சுகங்கு ழிப்போ்; பகண்டைபில் லைப்புள் சிவேதை) 

புகழென்ப வகத்தி வாகை போற்றுறுஞ் சீர்த்தி முப்பேர்) 

சிகழிகை மயிர்மு டி.ப்பேர் வாசிகை இகழ்தே மாலை, (௬) 

பிரதிபேதம்:--1 துர்க, சுவாச்சமின் பஞ்சம் மாபே, 

*போர்ப கைப்பேர், ° 
es



வ 

16 
௩ 
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18 

19 

20 

21 

22 

அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு 

ஆக்கையே யுடலத் தின்பே சயிற்கணை வீக்கும் பாசம் ; 

சேக்கையே முலைத மும்பு இகழ்பாயல் கடக சரச ; 
சாக்கையே நிமித்தி கன்பேர் பேயுண்டி யதற்குஞ் சாற்றும் ; 

இக்கையோன் சவெனே யாசான்; சகண்டிகே கயம லிப்பேர். (௪) 

ஆக்கமே பொன்செல் வம்பே றதிகம்பூ மின்மெய் கேடாம் ; 

தூக்கமே நிவப்புத் தொங்கல் அயிலெனு முப்பேர் செப்பும் ; 

பூக்கமே வலியி னாமம் புரியூடன் 'கமுகும் போற்றும் 7 

நோக்கமே யழகு பார்வை நொய்திலா வுயர்ச்சிக் கும்பேர். ‘ (௮) 

அ௮காமேர செழ்த்தே சேரி; அ௮கப்பாவே ணகையுண் மேடை ; 

மகரமே “யிசாசி காதல் மலர்த்தூளே சுறவே நாற்பேர் ; 

தகரமே மயிர்ச்சார் தீயர் தகரந்தண் மணம்புன் இன்போ ) 

ஓகரமோங் கார மஞ்ஞை; ஊ௫ூத்தல் கினைத்த லோர்ப்பாம், (௯) 

தகையேயேர் கவசம் பண்பே தளர்வன்பே பெருமை நீளம் ; 

மூகையேபூ மொக்கு ளின்பேர் மொழிந்தநீர் மிடாவும் போற்றும் ; 

தொகையேயா இரியல் கூட்டம்; சோகமால் கவான்றி ரட்சி) 

நகையேபல் லொளிம லர்ச்சி ஈகையுட ஸிகழ்ச்சி பைம்பேர், (௧0) 

அ௮களமே மிடாவா ழப்பேர்; ஆகவம் “புவிபோர் வாட ; 

அகளாதல் தாளே குற்றம்) தொக்கேகூட் டந்து வக்காம்) 

*சகளியே கருமு கைப்பேர் தரா.தல மிருபேர் காட்டும் ; 

உகளமே :யிசண்டிட் டப்போ் ; ஊக்கலே நினைத்த லூர்தல், (௧௪) 

மகடுபெண் குழலி சைப்பே்; மகன்மைந்தன் புருடன் மாக்கள் ) 

தகடிலை யைம்மைக் கும்பேர்; தக்கையோர் பறையே செப்பம் ; 

மேகடியென் 'பது தான் றவ்வை முமுமகன் நனக்கும் பேசும் ; 

மகுடமே முடியு அப்பு மவுலி3யன் நிரண்டு மாமே. (௧௨) 

திகைமையே குணமே யாட்சி சான்றாண்மை யெனவே முப்பேர்) 

புகையென்ப தூமல் கரதம்; பூக்குதல் நினைத்தல் தோன்றல் ; 

(பி-ம்,) 1கழுகும்,. ய லர்ப்ப ராகம் ம௫ழ்காதல் சுறவே முப்பேர், 
*சிகையே£ழ் மக்கள் பாறு சென்னியிற் கருவிக் கும்பேர், *பூவிபொ சாவார்,” 
*சகளிகூக் கருமு கைப்பேர்; சகோரமோர் புள்போத் தார்தை, யிரண்டி டப் 
பேர், 1பதுமூ தேவி, . ௩



23 

° 24 

25 

26 

27 

ககரவெ.துகை, ) 

இிகைஇிசை சுணங்கு னாமம்; சேகென்ப வயிச மாசாம் ) 

பகையிக லடி.த்தல் சாதல்; பகர்.தலே விற்றல் பேசல், (om) 

SOS நாமஞ் சங்கோ டம்பகம் விடைமு சிப்பாம்) 

நக்கனே விடையோன் பிண்டி. நாதனிர் வாணிக் கும்பேர் ; 

பக்கணம் வேடர் வீதி பட்டணம் ிற்றார் முப்பேர் ; 

தக்கனெண் பாம்பி லொன்று 1மால்மகன் றனையன் சாற்றும். (௧௪) 

க்கலே யூர்இ யேறல் சொசிதலென் றநிரண்டு மேற்கும் 7 

சிக்கலே யி௯த்த லின்பேர் இடைத்தலுச் தடையும் செப்பும் ; 

ஓக்கலே குடிசுற் றப்பேர் ஒப்புற லஅவும் பேசத்றும் த 

முக்கோலந் தணர்தங் கைக்கோல் ராவண நாண்மொ ழிப்பேர். () 

ஆகமே காய மார்பம் ; ௮கர்பெரு மாம இற்பேர் ) 

யோகமே தியானம் கூட்ட முச்சாயம் போர்க்கு பாயம் £ 

சாகமே தாழை தேனீ தேக்குச்சா இனியவள் ளாடாம் ) 

காகமே யரிட்டங் சே *கற்பக மவிட்ட நரட்பேர், (௧௯) 

மேகசா கப்பே சோர்பண் மிளிர்சிறு ரைக் கும்பேர் ) 

மாகத “சோடர் பாட வல்லோர்மற் ரொருதே யத்தோர் 

கேகய மசுண மஞ்ஞை இளர்ந்தபாட் டோர்தே யம்வில் ; 

பாகனே வலவன் புந்தி; பக்கியே குதிசை பல்புள். (௧௪) 

வேகமே யகறல் கோபம் விரைவுட னுடம்பே 8€ழாம் ) 

பூகமே இசரட்சி கூந்தற் பூகம்பூங் கமுகும் போற்றும் ) 

கோகமே யற்ப நேமிக் குருகென்.றுங் கூறற் பாலாம் ; 

மாகமே படையெ ழுச்சி வான்றலை இருவாழ் வைம்பேர், (௧.௮) 

நோக்கலே கரத்.த லின்பேர் காணு நூவலற் பாற்றே ; 

பாக்கிடைச் சொற்று வர்க்கா யெஇர்காலப் பண்பே மூப்பர் ; 

போக்குரை நடத்தல் குற்றம் பொய்பத டிப்பே சென்ப) 

மீக்கோளே DSA CW மேற்போர்வை பொலிவு மாமே, (௧௯) 
  

(டி-ம்.) 1௫ சசோருகன் மகவுமாமே,  £கற்பகம் விடகாத் பேரே, 
சாடர் பாட, °
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ஆகாங் கடலே யாக மார்ந்திநி முணவே முப்பேர்) 

சிகரல் கரகம் விசு இவலைவெண் கவரிக் சும்பேர் ; 

சாகாந் தஅயிற ணத்தல் தண்கட லெனவுஞ் சாற்றும்; 

சேகாஞ் 9௧7 தேமாச் செம்பொன்மா மவுலிக் கும்பேர், (௨௦) 

சாகினி சேம்பு சாகம் ; சகியென்ப பொறைசே டிப்போ ; 

போில்கொப் பூம்பூ மொட்டுப் புட்பொது வெனவும் போத்றும் ; 

கோல முட்டு எைப்பேர் ருயில்பல்லி ஞூசக்குஞ் செப்பும் ; 

போகியிந் இரனே பர்ந்தள் ; புகுதியே வருவாய் வட்டை. * (௨௧). 

அகறலே குஇத்த லோர்ப்புக் கழிவுட னகல காற்பேர் 

சிகரிகோ பரமே நாரை சநெலி வசை௫ ரீடம்; 

இகாமோ செழுத்தே சந்தம் ; ஏகலே போதல் நாவாய்) 

ககனம்விண் படைகான் பல்புள்; ககமேவெங் கணைபுள் ளாமே, () 

இக்கென்ப கரும்பி மை மிரதமார் கள்ளுக் கும்பேர் ; 

குக்குடம் கோழி யின்பேர் சிறகுடைப் பாந்தள் கூறும் ; 

சிக்கமே குடுமி யுச்சஞ் சிறையுறி யோர்புள் சப்பாம் ; 

சுக்கையே யுடுதே மாலை; சுயேபுள் சுகம மாமே. (௨௩) 

நக்கலே யொளியே சொன்றி ஈகைத்திட லுடனுண் டற்பேர்; 
மொசக்குளே புற்பு தப்பேர் குமிழ்ப்புப்பூ மூகையென் முகம்) 

கைக்களை யாழ்க ரம்போர் பாவொரு தலைக்கா மப்பேர் 7 

வக்கிரங் கொடுமை மீளன் மடங்கல்பேசய் நிமிர்தல் வட்டம், () 

மணை கொழுக மை மருதக்இின் தலைவன் வைக்கும் ; 

சகுனமே இழம்கு காரை சாற்றிய நிமித்தம் புட்பேர் ; 

எூனைமே புளிமா காயே கவரிமா வனப்பு ஸணீர்காய் , 

சகுனிபுள் நிமித்தம் பார்ப்போன்; சகுக்கமீன் பொதுப்புள் பூகம், 

அ௮வயெரா விரும்பி னாமம்; ஆகாசம் வடி.வ கெய்யூண் ) 
தி௫ிசியே வட்ட மாழி தேருருள் தேர்யாம் வெற்பாம் ; 
BEADS ZH $16 G OFT HAMAS இரமே யென்றாம் 7 
கெஏழியே லைம்புக் Bujtd 1கெருப்புறு கொள்ளிக் கும்பேர். (௨௬) 

- (ஸம்) 1 கெருப்பிலம் குறுங்கொள் ிப்மேர்,



க்காவெதுகை. இ 

36 த௫ூலிகையெழுது கோலே செொற்றுஇழ் கொடியும் கூறும்) 

வூர்வ௫ூர்க் இடலே வாராம்; வகுப்பென்ப தழகே வர்க்கம் 7 

சபரி Cw மஞ்ஞை தீ ௮௮ Cogs Sunt ; 

சுஒருதம் நேய நன்மை; சுகரேயோர் முனிசொர்க் கத்தோர், (௨௪) 

387 Cad OSs amon விளல்சரைப் பட்டி. கைப்போ) 

பாகலே கார வல்லி பலாவென்றும் பகாற் பாற்றே ; 

போகலே பொலிவு கீளே 3லளவின்மை யதற்கும் போற்றும் ; 
உ es ட ப் . ர 

சர்கள*% ககரி னுமஞ் சமர்செய்பூ மிக்கு மாமே, (௨௮) 

8” வாருவே 4யழகூ தோட்பேோ ) மகழேயோர் பழங்க ளிப்பு / 

ஆரூவே யெலிகொப் ழே மாம்பெருச் சரளிகச் சூ கும்போ்) 

காகுளி விற்பூட் டேோசை களத்தொலி தவிசே முப்போ் ; 

ஆருல மொலிக டுக்கம் 5 அருச்சனை துன்பம் நாற்பேர். (௨௬) 

89 வீக்கென்ப வி9த்த லின்பேர் மிகுதியோர் கணித முப்பேர்; 

தேக்கென்ப கழுகோர் தாரு இிகழுளச் தெ௫ட்டற் கும்பேச் ) 

தாக்கென்ப சமரே விமம் ; சசகையே சனைவே தப்போ) 

₹மேக்கென்ப மேற்றிக் இெபேர் மேலும்பர் தனக்கு மாமே, (௩௦) 

40 மாகதி யதிக வேகம் ௮திமதூ சப்பேர் வைக்கும் ; 

[சாகசம் மெய்ம்மை நாமஞ் சத்துவ 1மதகுஞ் சாற்றும்) 

போகரோர் முனிவன் வீரர் புணர்ப்புயர் விடரும் போற்றும் ; 

ஆகையே யாக லின்பே சவாமமும? பலத்துக் கும்பேர், (௩௧) 

41 சகுலிமீ னொலியாம்; காகோ தரம் பாம்போர் புண்மோ டி.ன்பேர் ; 
குகுமதி மறையி சாவே குலவுமோர் நாடிக் கும்பே்; 

புருடியே யணிக லன்பேர் பொற்புயர் புரூரும் போற்றும் / 

வெகுளியே யடங்கா மைப்பேர் வெஞ்சின. மதுவு மாமே. (௩௨) 

142 தொகுதியே சருக்கம் கூட்டஞ் சொற்றிடு திரட்சி மூப்போ் ; 
பகுதியே கொடி ப்ப டைப்பேர் பருத்திடல் $இரண்டும் பன்னும் * 

ச் 

( Gat.) 12 sp. 9௬9௫2 மறசெய், - 3மனவின்மை, -. 4மெழினோன் 
காமம்,  ₹;) அகலிகை புலியோர் பெண்ணாம், $மேச்சென்ப மேந்கே மேலாம்; 
மிலையேவே sien gs us த்பேர், சாகசம் வழச்சம் லீரஞ் சச். தவர் களிறே ஈம் 

பேர், £மதற்ருஞ் (7) பகுதி கூட்டம்,
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தகுதியே பொறையொ முக்கர் தக்கல் லறிவும் போற்றும்) 

தகுலியே சி யோர்கோ; நகாயு.தங் குரங்கே சங்கம், (௩௩) 

புகசென்ப வொளிகேழ் குற்றம் புற்கென்ற லெழின்ம ழைக்கோள் 

பகர்சொன்றி யருவி யோடு பற்றுயிர் கொக்கொன் பான்பேர் ; 

தகரென்ப வலை மாடு தகர்த்தலென் ரோதல் முப்பேர்; 

1மகரந்த மலர்ப்ப சாகம் வருகரு வுடன்வண் டாமே. (௩௪) 

உக்கமே மருங்கின் பக்க மொண்மருங் கால வட்டம் 

குக்குடஞ் ஈரி செந்தி கொழுவிடை முகமேழ் பேசாம் 7 

பக்கமே யருகு நட்புப் பறைதிதி 3யடைக்க லப்பேர் ) 

ஒக்கமே யகல மற்ப 4மொழிவுருப் பொலிவு மாமே, (௫) 

சக்கரம் பெருமை யோர்புள் தரணிதே ர௬ுருளே யாழி 

மிக்கரு வரைசூழ் வட்ட மிளிர்ககை பிறப்பொன் பான்பேர் ; 

கொக்கரை வளையே சங்கே குதைவில்வெம் பணியே காற்பேர் ; 

அக்கர மெழுத்தி னாம மயருநோ யொன்று மாமே, (௩௬) 

ஊக்கமே வலிதா ளாண்மை யுளமிகுத் தடலே யுண்மை 

நீக்கமில் விரிவு யர்ச்9ி யா. றுமே நிகழ்ந்த நாமம் ) 

பாக்கமே புறம்ப ணைக்காம் ₹பதிபெருல் இரரமம் பன்னும் ; 

சூக்கமே சுரும்பே யற்பம்; சோகுபே யுடன்பேய்ச் சோரும். (௩௪) 

பகலேயோர் முகுர்த்த நாளே பலபாடே நடுவே தேசு 

பகலவன் செயலே பாகு நுகத்தாணி யொன்பான் பேராம் ; 

இகலனே ஈகுல மோசி); ஏகமொன் றுயர்ந்த முத்தி ) 

௮கலபார் புடனே பூமி விரித்.துசை யகலம் காற்பேர், (௩௮) 

தோகையே 8வால்முன் மூனை சுற்றால் தூவி மஞ்ஜை 

வாகை? செழிழ்ப: தாகை மயிற்பிலி யுடனேழ் பேராம் ; 

ஈகையே கொடைகாம் அுப்பொன் இண்டைகற் பசமில் லாமை ; 

ஓகையே வருவ சொல்ல அவகைக்கும் புகலர் பாற்றே, (௩௯) 
  

(ஸீ-ம் ) 1மகரந்த் துணர்தேன் வண்டாம்; வாசத நூல்கள் னாமே, 

"Isr, படைக்க வப்பேர், (மொழிவுறும், *பதிரெய்தற் பதிபே ரூசாம், 

*வால்முர் தானை, ‘



= ககரவெதுகை, ரூ 

49 தரமே குவட்டி. னுச்சி திவலைவெற் புட்னே சென்னி 

யெனெமாக் காக்கை தெண்ணீ செறிதிசை யெனவேழ் போசாம் ; , 

பகவன்மா லீசன் புத்.தன் பங்கயன் சனனோ டைம்பேர் ; 

நிகர்தலே நிறைத லொப்பாம் ; கெ௫ுழ்தலே குழைவே விள்ளல், () 

50 சக்கிரி யேரு லாலன் றராபதி த.றுகட் பாந்தள் 

1இக்குவேள் தாதை செக்கான் கருப்பாலை கதலி யேழ்பேர் ; 

கொக்கயஞ் செந்நாய் மூலங் குரண்டமாக் குருக்கத் திப்பேர் 

சொக்கொளிர் பசும்பொன் சோர்வு சொல்லரு மெழின்முப் பேரே. 

51 பொகுட்டென்ப முளரிப் பைம்பொத் பூங்கொட்மை தளையுஞ் சேற்றின் 

மிகுத்த கொப்புள் நீண்ட மால்வரை விளங்கு முப்பேர் ; 

"பகுத்திடல் பாதி செய்தல் தறித்திட லெனவும் பாற்றே ; 

மூ௫ழ்த்தல்வா ளா டத்த லொடும்கற்கு மொழிபே சரமே. (௪௨) 

£2 பாகமே பாதி யின்பேர் பலகூறோர் கணிதம் பிச்சை 
வேகமார் பதம்பட் டாடை விளங்குக மங்க ளாரும் ; 

சூகரங் கரம்பன் றிப்பேர்; துகசேசெம் பவளஞ் சேப்பாம் ; 

நாகர மோர்தே யச்சொற் €வனொன் ஹெனவே காட்டும். (௪௩) 

53 கைகரம் படையு றுப்புக் கருத்துட னொழுக்கக் தங்கை 

4மொய்விட மொப்ப வைப்பேர் 5 ம.இர்€ழ்மை சார்பொன் பான்போ் 

மைகறை மேக மரடு மலடேயஞ் சனங்குற் றப்பேர் ; 

வைகல்வை ₹கறைகாட் டங்க லுசியன கழிவும் வைக்கும். (௪௪) 

54 கோகன கஞ்ச ரோசம் குளிர்கையார் தகரை வெய்ய 

மோகஞ்செய் நிலக்க டம்பென் றுரையபி தான மூன்றும் ; 

பாகவன் றழல்தீத் தேவாம்; LIT et Sear மதில்சூ கர்க்காம் ; 

சூகையென் பதுவே யானை சொற்றூற் நிற்கும் பேரே, (௪௫) 

55 இகுத்தலே யழைத்த லீ.தல் எறிதலே செகுக்தல் வீழ்த்தல் 

7வகைப்படத் துடைத்தல் தாழ்த்,தல் $வருத்திட லெண்பே சாகும்; 
  

(பீஃம்.) 1மிக்கவை நிறை னியாய மலர்தலூ ணடின் மேவும், *இகழ்த் 

sists ,சல்நெ ருக்ச மெறிதலே சடச்த லும்பேர், 3சாசரர் திசைச்சொல் 

சொள்ளை ; சகுதலே இரித்தல் பேசல், *மெய்விட, *.அினிர் உழ்மை, $சறைசா 

(ங்க, 7மிசைப்பட்த், 1வராள்இடல் விஎம்பெண் பேசாம், 

2
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அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு 

அகைத்தலே கோயொ டித்த லறுத்திட ஓயர்த்த லோடே 

1மிகைப்படு மெழுச்சி மோதல் “விளம்புபே சிருமூன் ரூமே, (௪௬) 

காகமே கூரக்கு புன்னை ஞாழல்வெற் பியானை தூசு 

மாகங்கா ல௫கொ ரீயம் வளர்சொர்க்கம் பன்னொன் றேபேர் ; 

ஊகமே கருக்கு ரங்கோ டுடந்குறை விலங்இன் கூட்டம் 

போகிலாத் தீர்க்கஞ் சங்கை பொருபடை வேங்கை யேழ்பேர். (௪௪) 

பாகென்ப பருப்புப் பாக்குப் பாணிபால் பகர்ச்ச பாகன் ,ஃ 

பாகஞ்சர்க் கரையா ரணம் பசைகரசை யீரா தேபேர்; , 
e 

காசென்ப சங்கு காரான் நத்தையா னீர்வாழ் சாதி 

மோகங்கொள் பெண்பா லீனா விளமைமுண் மாமெண் பேரே.(௪௮) 

தூக்கென்ப வொலிபாண் கூத் அத் தலாந்தொங்க லயலா சாய்தல் 

தூக்கணம் குருகே பாரஞ் சொற்றிடு மூவமை விற்றல் 

நீக்கமில் 3$நிவப்பி னோடே நி.று.த்திடல் குரவன் ஐன்னோ 

டாக்கிய சிக்க மென்னு மபிதான மூவைச் தாமே, (௪௯) 

வாகையே இறமு யற்சி வனப்புயர் வெற்றி சால்போ 

டீகைநல் லொழுக்கங் கல்வி யியலறத் கறையே யுண்மை 

யோகைசேர் மிகுதி பண்போ டொருமா மருந்த வங்கள் 

4மோகமார் முடமே யென்று மொழிநாம மீட் டாமே, (௫௦) 

*$வழுத்துறு மெய்ம்மூ வாறின் வருன்ற ககா மாதி 

யெழுத்தெ.து கையினிற் செய்யு சம்பானென் றிசையச் செய்தான் 

பழுத்தசெஞ் சுடர்வே லாற்சூர் பகவெறிர் தோன்பொம் பாதம் 

அழுத்து 1மிதையன் செந்தி லருமருர் தையன் ருனே, (Gs) 

ககரவேதுகை முற்றும், 

  

  

(பி-ம்) 1வகைப்படு, ?வழுத்துபே. நிவப்பே பண்டம், :*மோசமார் 

பேர்மூ வைக்தாம்; மூசையேரீர் மிடாப்பூ மொக்குள், *வமுத்தயிர், 1சேழே 

ழென், [ப்பாடத்திற்பேற்ப *சகுவி என்று! தொடங்கும் 41-ம் செய்யுள் 

ஒருமிரதி.௮ி.ந் காணப்பட வில்] 7மிதையசு, *
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நகரவெதுகை. 
எனகவ AIK நஒ தமன யை் 

அலங்குபன் மணிகொ ழிக்கு மணிஎளர் சரவ ணத்தின் 

இலங்குழூ விருமு கத்தோன் எம்ரொன் றேவர் சேனை 

கலங்குரு வண்ணக் காத்த காரணன் பாதம் போற்றித் 

அலங்கியே வருக கார வெதுகையின் ரொடையைச் சொல்வாம். (௧) 

அங்கியே "யான்மாச் செந்தீ யாரல்கா எரைச்சட் டைப்பேர் ; 

பைல்க்திர் பனிவெண் டிங்கள் பகர்கெல்லா இங்கு சற்பேர் ; 

சில்கியோர் மருந்த னாமர் தீங்கடு ௮டனோ சாடல் ) 

பங்கயே யாண்ம யிர்ப்பேர் பற்பிற மயிரு மசமே, (௨) 

தேங்கலே “மெலிவி ஞமம் இகழச்சக் குறிப்பெ னும்பேர் ; : 

வாக்கலே கொளல ழைத்தல் வளைதலோ டிசைத்தல் நாற்பேர் ; 

தாங்கலே படுகர் தாங்கல் சாற்றுளக் குறையே முப்பேர் ; 

*ஏங்கலே மிகுந்த வோசை யிசைச்குமேக் கப்பே ராமே, (௩) 

மங்கலி சுமங்க லிப்பேர் மஞ்சக னெனவு மாமே 7 

*சங்கரி அமித்தல் நாமம் தாணுவின் றேவி மாயோன்) 

அங்கதம் வசைச்சொல் வெந்த யரவுதோ ளணிமார் பம்பொய் ) 

புங்கவம் நந்தியம்பு; பூங்கற்றே செவ்வி பூதம். (#) 

சுங்கனே மழைக்கோ ளரயத் தூறைபவன் பேருஞ் சொல்லும் 

மங்களன் செவ்வா யின்பேர் மணம்பொருக் இி$ிவோன் வைக்கும் ; 

அங்கமே யென்பு தே.க மாறங்கங் கதுப்பே யூகம்) 

சில்கமே யாளி சீயம்; செங்கையா இசைகநாள் கைப்பேர், (௫) 

அவ்கையே யத்த காட்பே ரான்றகைச் தலழுஞ் செப்பும் | 

கங்கமே £மியருவை பாறு க.றறுஞ்சீப் புடனே முப்பேர் ; 

கொங்கொரு தேயச் தா.து குளிர்மணந் தேறல் நாற்பேர்) 

இம்கரந் தணவா வன்புல் dors 2 or க்கும் பேசே. ( #7) 

(Pb) Muda, மெலிவெ திர்ப்பு, எல்லே மயிற்கு சத்பே சிரங்கலு 
மொலியு மாமே. *சங்கரி செவி வேட்டல், *பலணை சேனம். $இளத் தூ 

தோர்ச.1 இப்போர்,
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அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு 

பொங்கலே பொலிவு யர்ச்சி பொருந்துறு நிறைவே முப்பேர் ) 

மங்கலம் பொலிவி னாம மடப்பமோ டெழில்கு ணப்பேர் ; 

1பிங்கலம் பொன்மை பூசை கபிலமா னிதமும் போற்றும் ; 

இங்குலி கப்பேர் சாதி லிங்கமும் சிவப்பு மேற்கும், (௪) 

பொக்கரே யிலவு சோலை “புறம்பேபூஞ் சினையே வெற்பாம் 7 

அங்கித முடற்ற மும்பே “யககிகா ரமுமே யென்ப ) 

மங்குல்விண் ணிருள்மே கப்போ; மங்கையோர் பருவம்.பென்ணாம்/ 

பில்கலை யோ£வாய் வின்போ் பிறழாந்தை தனக்கு மாமே, (ரெ) 

புங்கமே யுயர்ச்சி யம்பே பொருமம்பிழ் குதையே சாம் 

Basar புலிமா தப்பேர் ) தெங்கேதா ழைஇத் இப்பாம் ) 

வங்கசே கொலைஞர் கற்றோர் வழத்.துமோர் தேயத் தோர்க்காம் ; 

அங்கண முற்றஞ் சேறே யாஞ்சல தாரைக் கும்பேர், (௯) 

கங்கபத் இரமே வாளி கழுகன்றன் இறகுங் காட்டும் 7 

சுங்கமே *திறைய எத்தல் சொழ்றவா யத்து றைப்போ; 

வங்கணக் கத்தி சிப்பேர் கேண்மைக்கும் வழுத்தற் பாலாம் ; 

கங்கணங் கமண்ட லப்பேர் கரத்தொடி. “யதுவு மாமே, (௧௦) 

சங்கென்ப வளைகோ டேபுள்; சங்கைபே யுடனே யையம் ; 

பங்கென்ப முடமே யாகும் பாதியுஞ் சனியு மேத்கும் ; 

கங்கென்ப வாம்பின் பக்கம் கருந்தினை கமுகு பாறு) 

இக்கென்ப *திவிடம் காயம் ; !இலில்கமே குறிகு லிங்கம், (௧௧) 

செங்கோடே யோரம லைப்பேர் செருந்இக்கும் பொருந்தி நிற்கும் ; 
அங்காச கன்பேர் செவ்வா யடர்த்தசெர் தழற்கும் போற்றும் ; 
செங்காவி யலர்சே தாம்பல் ரைதோய்த் இடுஞ்செங் கற்பேர் ; 
பைக்கூழே ப.பிர்நதோ Watt; பால்கரென் பதிடம் பக்கம். (௧௨) 

  
  

(பி-ம்.) 1பிக்கமே குசாற்கோப் பூசை; பில்சலங் சபிலம் பொன்மை, 
புறம் பெழுஞ். 3.பங்கொர் முகமே, 4திறைய ளித்தல், மருந்து மன்னும், 
க திடமே, 7இலிங்கமாண்,



உகரவெ.துகை. Hie 

13 3பாங்கென்ப தலங்க ரித்.தல் பகரெழில் முயற்சி யாட்சி) 

ஞாங்கர்வேல் பக்க முன்பே மேலிடம் நவிறற் பாலாம் ; 

சோங்குகா வாய்ம றப்புச் சொற்குரு கெனவே முப்பேர்) 

வேங்கைபொன் மாம்பு லிப்பேர்; வெங்கோலே கொடுங்கோல் பல்லம், 

14 ஒங்கலே “வமைமே டியானை யுயர்வ்பச யம்வேய் நாவாய் ; 

இலாங்கலி தெங்கு காந்த ஞூழபடை யெனவே முப்பேர்; 

தூங்கல்கூத் தியானை தூக்கஞ் சோம்புசாத் தாழ்வோ சோசை ) 

அங்கயஞ் செவ்வே ளாண்மை £கனத்தவன் பணிபொன் ஸனாற்பேர். 

75 பங்கமே தூசு பின்னம் பஇந்த சே.றுடனே குற்றக் 
தங்குதொல் வினையே யென்னச் சசாற்றுமைம் பேருஞ் சொல்லும் 7 

வங்கமோர் தேயம் வெள்ளி வழுதலை யுடன்க ர௬ுத்துப் 

பொங்குறு நாவா யீயம் போற்றும்பே ரிருமூன் முமே. (௧௫) 

76 சங்கமே கணைக்கா லோசெண் சவைசங்கு புலவர் நெற்றி 

பொங்குகை வளையி னோடு பொருக்துறக் கூட லெண்பேர் ; 

தொங்கலே பிலிக் குஞ்சம் தூக்குடன் அயில்பூ மாலை 

சில்கலில் கவிகை தெய்வ வுத்தியென் நறுபேர் செப்பும். (௧௯) 

171 * நூக்கரே நூ.றுங்கல் தேவர்; நுங்கலே விழுங்கல் கோயாம்; 

வில்கலே மிகுதி விக்கம்; வெங்கதி ரழல்வெய் யோனாம் ; 

(தங்களே ஈறவஞ் சோரம்; சிக்கலே யெஞ்சல் கேடாம் 

ஈல்கோர்முண் டகவல் லிப்பே ரிவ்வுழை பயெனலு மாமே. (sor) 

18 * து திபெ௮ு மிரண்டா மெய்யாய்ச் சொற்பெற வரு காச 

வெ.துகையி னுற்ற செய்யு aru செட்டாய்ச் செய்தான் 

கதிர்விரி தடக்கை வேலான் கந்தவேள் மணிப்பொற் றண்டை, 

அ.திர்கழல் வணங்குஞ் செந்தி லருமருக் கையன் முனே, (௮ 

ஙகரவேதுகை முற்றும். 

: ஓ 

  

(பி-ம்.) 1பாங்கெழின் முயற்சி யாட்டி பரிசலங் சரித்தல் பக்கம், வ 
மோ, £கனத்திடு, *நூங்கலே, *துதிபெற வுணர்வோர் சொற்ற நாயமெல் 
லினங காம, ப 

e
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19 கொலைகளர்க் தொளிருஞ் செய்ய கூரிலை வடிவேற் pags 

மலைசெறி கடகத் இண்டோள் மஞ்ஞைவா "கனத்தெம் பெம்மான் 

முலைமுகிழ்க் குறமின் கேள்வன் மூவிரு முகனைப் போத்றிக் 

கலைவலோர் புகழ்ச கரச வெதுகையின் கவியைச் சொல்லாம். (௧) 

80 கோசரம் *சிவலிப் புட்பேர் கூர்மைக்கும் புசிக்கும் வைக்கும் ; 

ஊசலே உஞ்ச லூசல்; ஒசவேநுண் மைசா யற்பேர் ட் 

கூசலே “வெல்க லச்சம்; கூசமென்ப விருக்கந் தெர்ப்பை ட் 

கேசச மூழ்ம ரப்பேர் ளெத்அபூர் அணர்தே னீயாம். (௨) 

81 அ௮சதியீ செட்டாண் டி.ற்பெண் ணயர்வுட னோர்கோ வைப்பேர் £ 

க௫வேயா குலமி ரங்கல் காதல்வேர் வுடனன் பாகும் ; 

*பிசிவேயொட் டல்க டத்தல் ; பிதெம்பொய் யிறைச்சி வேம்பு ; 

*கொ௫ிவேகோய் வருத்தத் இன்பேர் நண்மைக்கும் புகல லாமே.(௩) 

82 ஆசையே திசைபொன் னேமால்; சுக மம்பு காற்றாம் ; 

கரசையே நாணல் காயா) *கசையென்ப கவசம் நாணாம் ; 

பூசையே பூனை பூசை; பொச்சையென் ப.துகான் வெற்பாம் ; 

ஓசையே கதலி சீர்த்தி யொலியெனு முப்பே சாமே, (௪) 

83 முசலியே கோம்பி தாழை மொய்வலி யுடும்பே முப்பேர் ; 

அசமறி மூவாண் டின்கெல்; ௮சனியே யுருழு வச்சிரம்; 

கசநறுந் தாதி ரும்பு களிற்றுட னளவொன் ஞாகும் ; 

க௪டைய மலினங் குற்றஞ் சகடெனும் காற்பேர் காட்டும், (௫) 

84 பாசமே பேய்நூ லூப் படுதுளை "கயிறென் ரூமே) 

வேசசி கருத்” பங்கோ வேறெனும் கசம் விளம்பும் ) 

காசறை மயிர்ச்சாந் இன்பேர் கஸ்தா.சி மணிப்பொ அப்பேர் ; 

ஈசன்மா லானே வேத னெவற்றுக்கு மிறையென் ரூமே. (௬) 

(பீ-ம்.) சன த்தே நெம்மான். £புரியி ஞமஞ் வெவிப்புட் குருகுங் கூறும், 
3வவள்கல்(?) *99,தமே பொய்பி றைச9 ஈடத்தலவேம் புடனீ ரும்பேர். கொசி 

தலே வருத்தம் நோயே, $?காற்பண மெனுங்க ணிப்பாம், 7அ௮சனிவச் சமி 

பூப்பேர்; ஆசுல மிடும்பை பூசை, ”யிஹே யன்மாம்.
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85 உதெமே நீரீவ சேத்த லஇசய மழைத்த லோகம் ; 

இ௫யொன்றை யிணுங்கு தற்பே மிசத்இடல் சிரித்தல் மூப்பேர் ; 

பசியு.த சக்க னற்கும் பாசு.தற் கும்பேர் வைக்கும் ; 

மரிமஇத் இடல்கார் மையாம்; வசந் தனோர் கவீவேள் தென்றல், (௪) 

86 மூசல்மொய்ச் இடல்சா வென்ப/ முசுவேயோர் வளல்மு சுப்பேர் ; 

சகம் ரூரங்கு தட்டை இளர்த்திய 1தலைத்தி ராணம் ; 

விசலே யெறித லீதல் மிகுத்இடல் பாத்தல் நாற்பேர் 7 

பா*றை 3பன்ன சாலை பாடி.வீ டிரண்டு மாமே, (௮) 

81 உச்செண் பசல்மு டிட்பேர் ; 3ஐ9த்திடன் முறித்தல் சாய்த்தல் 7 

ஒச்ெஞ் ௪.து.ரக் கள்ளி வயிரம்வெங் குலிச முப்பேர் ; 

'கெரச்ற் ார்ம இற்பேர் நூவல்சிர்.து வார மென்ப £ 

மிச்சல்போம் பொருளே யெச்?ல்; வீசமோர் கணிதம் வித்தாம். (௯) 

88 ஆடை கூட்டஞ் ரை வாழ்த்.துமென் ஐறைதல் முப்பேர் ; 

தேக மெழில்கற் கரந்தி செம்பொனோர் நடந்தி சைச்சொல்) 

ஆனி பலாலி சேட மசவுரி மரம்கிண் சேகாம் 7 

தாசிசொழ் பசணி நாட்பேர் *அடிமைக்குஞ் சாற்ற லாமே, (௧௦) 

89 *விசவமே கெடமால் பூமி ; விசாலமே பொலிவு தாவல் § 

வசுவென்ப செம்பொன் றேவர் வன்னிகோ தனகாற் பேரே ) 

பசுவேன்ப திடபஞ் வேன் £பற்றுறும் பெற்ற முப்பேர் ; 

பிசுனங்கொண் டியமே கோளே பேசுறும் பொய்யென் ரூமே, (௧௧) 

90 குச்சென்ப சிற்றில்.குற்றி குலவும்பா வரற்றி முப்பேர் 7 

நச்சென்ப விடம்புண் மூக்கு ஈவின்றிடு விருப்ப முப்பேர் ; 

சச்சென்ப கைப்பே மீனே சனன்முலைக் கச்செ லும்போ் ) 

£அச்சென்ப கழற்காய் கூட்டல் கம்பிவாங் கற்கோ ரச்சாம், (௧௨) 

91 பாசயே கரம் ஞாளி பசாசென முட்பே ரோதம்) 

வாசமா வோதல் தெற்காம்; $மச்சம்பொன் னுசைமச் சப்பேர்; 

  

(பி-ம்.) 1தலைக்கரொணம். யன்ன, *ஓ௫த்தல்சாய் வுசவி யற்றல், “Seu றி 

pe யாட்கு மேற்றும், £வீசியென்ப விடத்தல் மஞ்சம். Sua puny). 

சென்ப வணிகு யிற்றச் சணிகழற் குழுத்சே சச்சாம், 8$மழைசாய் பார் பசா 

செனும்!க1 நபே' ராமே. 9மச்சமே மாற்றின் நிட்டம் நெடும்புழற் பேரு வம் 

கும்'*என் றபாடத்தோ2* gt சொத்பொருள் பீறிதசோரீடத்தள்ளத



௧௬ அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு 

தே?யே யெழில்* ணங்கன் ; இசை க்குத் இ௫ரி யென்றாம் ; 

கோூிகஞ் சாம வேதம் கோதில்நற் படாமு மாமே, (௧௩) 

92 பசும்புல்பைங் கூழே சட்பம்; பசுமையே கேசம் பைம்மை ; 

விசும்புவிண்: ககுபம் மேகம் விளக்க றக்க நாற்பேர் ; 

தசும்புசெம் பொன்கு டப்பேர்; தாசுசே கண்டை வல்லாம் ; 

அசும்புபைம் புற்கூ வற்பேர் ; 1 அளுசமே காசம் நாயாம், (௧௪) 

93 கொச்சியோர் புதரே இவாம் ; குச்சங்கொண் டியக்தெர்ப் பைப்பேர் ; 

பிச்சியே கருழு கைப்பேர் பித்துளோன் Doms Hid வைக்கும் ; 

அச்சிலே யொதுக்9 டத்தோ டணிக்இ) சூட்டுஞ் சொல்லும் ; 
சச்சையேயிகழ்ச்சி தேய்வை சட்டைவெற் பகம்குற் றப்பேர். (௧௫) 

94 அபெடைச் கலம்வா ளின்பே 3ரவமதி சிரிப்புஞ் சாற்றும் ; 

நிதியிரா மஞ்சள் பொன்னாம்; நேசங்கெசக் தளம்நே யப்பேர் ; 

பிசியேபொய் வெண்சோ ஜோடு பேசுநூற் பொருளே முப்பேர்) 

3சுசகோடை சுத்தம் வெண்மை சுடர்த்தழ லெனுகாற் பேரே, (௧௬) 

95 குசைபசி சுவலிழ் ஜோன்றும் கூக்தல்க7 கலினர் தெர்ப்பை , 

வசைபழி மொழிப்பேர் சந்தம்) மாசியோர் புதரே மாதம் ; 

4 அசைநிலை மேம்பா டோதல் எழுத்்இரண் டுறழ்த லாகும் ; 

விசைவிசை வுடனே வெற்றி; மிசைசேட முயர்வே சோரும். (௧௭) 

96 அச்சுதன் மால்கே டில்லான்; 5 ௮சை த் தல்சொல் ஓலசவல் கட்டல் ; 

எச்சமே குறைசே யாகம்; ஏ௫யே இளியி கழ்ச்ச ) 

கச்சையே தம்பி னோடு கயி.றுமெய்க் கவ௪ முப்போ் 7 

பொச்சாப்பே மறவி யின்பேர் பொல்லாக்கென் றிரண்டு மாமே, () 

97 ஊூயே சூ? கண்டம் ) உசாத்தேர்ச்சி யுலாவ லென்ரும் ; 

பூசலா யோத மோசை புலர். த்தலொப் பனையே நாற்பேர் ; 

தேக னாசான் றேசாச் திரியெனு மிருபேர் செப்பும் ; 
ஈரச௫சார் விடமே மூக்காம் ) ஈசையிச்சை யொழுக்கத் இன்பேர். () 

~ 
  

(பி-ம்.) 1ஆகுசம் சரகம் சாயாம், 3ரவமதிச் சிரிப்பே, SePQuweru 
குடைய சுத்சஞ் சுர்ச்சழல் வெண்மைச் கும்பேர், *4அசையென்ப நிலைமேம் 

பாடே யதஹைதலீ ரசையசைச்சொல், *௮சைதல் சொல், 4சாக'மருக்சே 

(IT AVL 8 :



FEIGOU GIO: ௧௪ 

₹8 மிச்சமே பொய்ம்மை மிஞ்சல்) விசித்திர மழகு மேன்மை) 

கொச்சைவெள் எளாட்டி னாமம் இளைத்தலின் பேருங் கூறும் 7 

அச்சமே 1 அகத்தி யைம்மை யஞ்சலி பெனவே மூப்பேர் ) ச 

நிச்சய மென்னும் நாமந் அணிவுமெய்ம் மையுநி கழ்த்தும். (௨௦) 

“99 ஓச்சலே யெதிர்த்து வீச 3லுலகோம்ப லோய்தல் முப்பேர்) 

பாச்சலே யெழுச்சி பாய்தல்) பசும்பிடி யிலைத மாலம் ; 

காச்சலே காய்த லின்பேர் கோபமுங் கழறற் பாற்றே ) 

தோச்சலே பிசைசேர் வெண்பாற் ₹புனலாட ௮வளல் முப்பேர்.(௨௧) 

100 கோசலே மதிலு றுப்பாண் குறிமுட்டை மூழைபண் டாசம் 

*காசில்பொத் தகநீள் வி.தி கருகூல மென்றொன் பான்பேர்) 

- பாசனஞ் கூற்றம் பாசம் பாண்டமுண் கலனே நாற்பேர்; 

வாசமே யிருப்பி டம்பூ மணம்பல்புட் றகே தூசாம். (௨௨) 

101 கச்சமே கரிக்க மு.த்திற் கயிறள வொடும சக்கால் 

நிச்சயத் துணிவு கூர்வாள் நினை த்தலங் கவடி யேழ்பேர் ; 

பிச்சமாண் மயிரும் பிலிக் குடையும்வெண் குடையும் பேசும் ) 

இச்சையே பொய்த்த லாசை யிடித்தலஞ் ஞான நாற்பேர். (௨௩) 

102 இசையுசைக் களவி பாட்டோ டி.சைப்புடன் புகழே வண்மை 

இசையொளிர் பணத்தினோடே இத்திப்பென் றெண்பேர் வைக்கும்; 

விசையமே பருதி வட்டம் வெற்றிசர்க் கரைவை யப்பேோ் ; 

, 5$அசைதலே தங்கல் கோகல்; ௮சனம்பட் டினிபல் ₹லுண்டல்,(௨௪) 

103 ஆசானே புகர்பொன் சுவாமி யயர்வில்பா லைத்இி றப்பண் 

தேசாருஞ் செவ்வே ளெல்றே செப்புகா மங்க எைந்தசம் ; 
ஆசசா மறிவொ முக்க மாடைபெய் மழைகாட் ப்பேர் ) 
சாசோக மொட்ட கப்பேர் தருமமென் றிரண்9 மாமே. (௨௫) 

104 *ஆசகைக் கருவி குற்றம் ௮ற்பமே சவச மோர்பாட் 

டேலாச் சடுதி யாசோ டெல்லாமென் அுரைத்த லெண்பேோர் ; 
  

(பிம்,) 1பயம சத்தி யைம்மையஞ் சலியே காற்பேர். ர2லாட்டெ, 

$0ரோய.ற, *சாசபொத்(2), ௩௮ சை சஜோய் நெரும்சல் சங்சல், *லூணாம், 7 ஐசென்பு 

. சீரிதி வாள்பாட் டரிலற்புங் ௪௪௨௪ மூற்ரும், 

a



௧௮ “அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு 

1 தாசுபோர்ப் படைவ சுப்புத் துஇல்யானைப் புரசை முப்பேர் ட 

காசுநற் செம்பொன் கோழை கஇர்மணிப் பொழக்குற் றப்பர். () 

105 செச்சையே வெட்டி யாடு செறிசந்தக் குழம்பு நீறு 

பொச்சையாங் காடு சோடு புகன்றவிப் போக எாரும் ; 

பச்சையே தோலி லாபம் பரிமளம் பு.தன்மால் புக்தி 

மெச்சுபை யொளிகி சிக்கு மென்மா கதமு மாமே, (௨௪) 

106 ச௫நில விந்தி சாணி தவளங்கற் பூசம் 3பற்றும் 

நிரியுறழ் கடலி னோடு நிறத்தகார் மழையென் தேழ்பேர்) 

வவெ? யம்வாள் கூர்மை வா௫ித்தல் இரட்சி குற்றம் ‘ 

*கயுற வருட்டல் போழ்க்தே வடுப்பட லெண்பேர் காட்டும். (௨௮) 

107 வமூவில வொலிச றக்கும் வல்லின மாஞ்ச கார 

மொழியெது கையினிற் செய்யுள் மூவொன்ப தாகச் செய்தான் 

கழு அண வசரர் சேனைக் கடறொலை குகனைப் போற்றும் 

அழயேற் செந்தின் மேவு மருமருந் தையன் ௬னே. (௨௯) 

[மீகை:] 1, தூசயே படைவகுப்பும் துசகமு மென்னற் பாற்தே. 2, போசசே 

காவிரிக்கும் புசல்வினைக் குடையர்க் கும்பேர். 3, முச்சுட ரிரவி சோமன் மொய் 

யொளிச் சழலு மாமே, 

சகரவேதுகை முற்றும், 

ew. 

ஞகரவெதுகை, 
(2:03 ஒட்ட பவர் 

108 "நற்றவ முனிவர் வீண்ணோர் நான்முக னெடியோ னேத்தும் 

பெற்றமூர் சடவுட் கன்று பேசரும் பொருளு சைத்த 

வெற்றிவேற் குருசில் செங்கேழ் மென்மலர்ப் பாதம் போற்றிச் 

சொற்றிகழ்க் தஇிடஞ கசா வெ.துகையின் ரடையைச் சொல்வாம். 

  

109 கஞ்ச யங்கி யேமெய் காப்பாளர் பாந்தண் முப்பேர் ) 

மிஞ்சகை குண்ட லப்பேர் விளங்குபே மைக்கும் வைக்கும் ; 

(பி-ம்.) 1தாசென்ப தூல்மா லியானைப் புரசைகட் டி.ற்நூ சேயாம். 

1பச்சையே புதன்மா ஜாதி சர்தோ லோர்[புதர்பைர், சாசாம், 3பவ்லம் 4 இசியுற,



ஞகரவெதுகை. 

வஞ்சுளம் ?காரிப் புள்ளே வல்லிசா தகக்கொ டிப்போ ; 

௮ஞ்சனி யிராமன் மூத னன்னைகா யாவுக் கும்பேர், 

110 மஞ்சமே கட்டில் தூசாம் ; வாஞ்சையே விருப்ப மோர்புல் ; 

கஞ்சகை மணிக்காற் பள்ளி திரையாடை அுகலுக் காட்டும் ; 

குஞ்சாக் இளெவி யானை குளிர்கறுல் குவளைக் கும்பேர் , 

*ஐஞ்சைநல் லெழிலே யாடாம் ; அஞர் லக்க மறிவி லாமை. 

௨411 கஞ்சனம் வலியன் கல்வாய்ப் புள்ளேகண் ணாடி முப்பேர் ; 

நெஞ்சமே மனமார் பின்பே; “கீஞ்சலே குடித்தல் நீக்கல் ; 

மஞ்சசி யத்த நாள்பூங் கொத்.ஐ த்தார் தளிரோர் மன்னூல் ; 

_ அஞ்சலி பேதை வாவ லக்சைகூப் புதலென் ரமே, 

112 தஞ்சமா லெளிமை தாழ்வு தருப்பற்றுக் கோடே யைம்பேர்; 

அஞ்சலே நிலைபே முகுக் அயில்சோம்பு சாவே நாற்பேர் ; 

கஞ்சமே தாளங் குல்லை கமலம்வெண் கலம்வட் டப்பம் ; 

*அஞ்சமே யெனைப் புட்பேர் ௮ச்சமென் றிரண்ு மாமே, 

118 இஞ்சியே மதிளே யல்ல மிலங்குதோற் பலகைக் கும்பேர்; 

வஞ்சிமேற் செலவே யோர்பா வல்லிபெண் கருவ ரைம்போ 

பஞ்சிபஞ் சாடை “தூரும் ; பஞ்சரம் செருந்தி கூடாம் ; 

கஞ்சியே யனம்கு ம்பு காஞ்சிமா ஈகரு மாமே. 

114 குஞ்சமீச் சோப்பி காழி குறளைச்சொல் குறள்கூன் குன்றி 

விஞ்சு தாய்க் கவரிக் குஞ்? விளம்பி.ப நாம மேழாம் ; 

கஞ்சனை யத்தம் பானை) காஞ்சனம் பொன்புன் கேபேர்; 

வஞ்சமி ஓஞத்று,த் தியோகம் வழக்கோதல் மனவெ முச்சி, 

115 காஞ்சியே கச்ச யெட்டி. கருமைமே *கலையு ணர்ச்சி 

பாய்ஞ்செதி ரூன்ற லோடே நிலையின்மை பகரேம் பேரே; 

ஆஞ்சகெடத் தழுங்க லேலம்;! ் அஞ்சலே” யயர்வச் சப்பேோ) 

நாஞ்சிலை மதிலு அப்பும் சிற்றுழு படையு மாமே, 

(2) 

{ ௩) 
% 

(௪) 

(௫) 

(௬) 

(௫) 

(௮) 

 (ஸீ-ம், ) வல்லி சாதக் சொடிசாரிப் புள்வ ) முத்தும், 7: ஐ ஞ்சையா டதிவில் 
லான்பேர், 3கீஞ்சேீக் BBG டி.த்தல் *அஞ்சமே யனமஞ் சாமை; &ஞ்சலம் 

பஞ்ச வாசம், “தாறு, 82 வைப் ணர்ச்சி,



௨௦ 

116 

117 

118 

119 

120 

அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு. 

வஞ்சமே யற்பங் கள்ளம் வஞ்சனை சபதம் பொய்யோ 

டெஞ்சலில் கொடுமை வாளென் றியம்பிய காம மேழாம் ; 

ஈஞ்சுகார் விடம்கை தற்பேர்; நவின்றபஞ் சானனந்தான் 

AChR FE" I GOT அண்டம் விளங்கு£ யப்பே ராமே. (௯) 

அஞ்சனக் திசைக்கார் வேழ மணியுமை யிருள்க அப்பு 

விஞ்சுமோர் கற்பி றப்பு விழிக்கடு மருந்தா றேபேர்; 
மஞ்சுபூண் வலிவ னப்பு மழையானை மு.துகே யோட 
மிஞ்சுத லிளமை சூளை மேடளி பன்னொன் றேபேர். ் (௧0) 

விரியு.று மொளிச றந்த மெல்லினந் கனிலி ரண்டாம் 
வரியெ.து கையினித் செய்யுள் மும்மூன்றாய் வகுத்தல் செய்தான் 
திரிபுரம் தன்னைச் செற்ற செம்மலின் செம்மல் செந்தாள் 
அருண்முடி சூடுஞ் செக் லருமருக் தையன் னே. (௧௧) 
[மீகை, ]9ஞ்சுசங் இனிமு ருக்காம்; ஞெத்தே யற்பல்_கொங்கை, 

ஞ்கரவேதுகை முற்றும், 
  

டகரவெதுகை. 
SE ie 

வலிகிறக் தொளிர்ப சாசை வரைச்சிற கரியுல் கொற்றக் 
குலிசிதன் மருக னாய குருபர முருக வேளின் 
கலினொலி பரிபு ரப்பொழ் கமலமென் பாதம் போற்றி 
யொலிறர் இிடும்ட கார வெதுகையின் கவியோ som (4) 
வடமென்ப லைகா ணாலே மணிக்கோவை நகர்தாம் பைம்போ்) 
இிடமென்ப வலியே மெய்ம்மை ? திட்டிகண் ணுளக்கு நிப்பாம்; 
குடமென்ப நகரோர் கூத்துக் கும்பங்கோக் கரும்பின் கட்டி; 
மூடமென்ப வெய்யோன் பாகன் முதுமகன் னக்கு மாமே, (௨) 
அடலேபோ சாற்றல் கோறல் அணுகலே யுடன்ப டற்போ்) 

_ மடலெழு தோடே பூவின் மட்டி மோர் நாற் கும்போ) 
  

ம்.) 1/வஞ்சமே சபதம் கள்ளம் வாளற்பங் கலாம்பொய் வஞ்சம். “விஞ் 
சரன் முகமே Fund; மிஞ்சேமிஞ் சு தல்வண் டாமே, மோடனு, 4உடலணு 
இடல்வ லிப்பே ருடன்படல் கொலையாஜ் eatin, *மடலேபூ விதழே யோர் 
gun எம்ப யேடு மாமே,



டகரவெ_துகை. உது 

கடல்பச !வுவசி யின்பேர்; கட்சி ுஞ் சடங்கான் கூடாம் ; 

உடல்பொருள் வலிகா யப்பேர்; ஓடமே யறிவு தோணி, , (௩) 

22 கோடலே முறிதல் கார்கள் கொள்ளுதல் வளைத னாற்பேர் 7 

ஆடலே வார்த்தை கூத்தோ டாண்பெண்கூ "டுதல்கு னித்தல் ; 

சூடலே மூடல் வேய்தல் ; சுடிவேசும் மாடு சுட்டல் ; 

பாடலே யிராகஞ் செய்யுள்; படாகைடீள் கொடிப டர்த்தல், (௪) 

, 128 விடலையே வெற்றி யாளன் விளங்கும்பா லைத்கோன் றற்பேர் ; 

தொட்லையே மகளி சாடல் சொற்றதே மாலைக் கும்பேர் ; 

படலையே படர்ச்சி தொங்கல் பரந்திடும் வடி.வி னாமம் ; 

நடலையே அடக்கம் பொய்ம்மை நாட்டும்வஞ் சனையே முப்பேர். () 

124 *கடைசொரி வாயி லப்பக் கடையீரோ டி.டமங் காடி ; 

விடையெதிர்மொழியேற்றின்பேர்விருதலென்றுசை த்தல்முப்பேர் ; 

தொடைகணை பாவு றுப்புச் சொற்றொடர் தொடுத்தன் மாலை; 

*மூடைபொதி இரட்சி நாற்ற முடைபெட்டி. தவிடே கோளி. (௬) 

125 விடசேகரன் “ூர்த்த ரோடு விடத்கொழில் செய்வோர் £₹முப்பேர் ; 

தொடசேசொல் பழமை தாரி அவக்குட னிகள மைம்பேர் ; 

*படசேகோய் நடைநி வைப்பு பாப்பன்பு கொடிவீ ரர்க்காம் ; 

₹அடசேமல் கலின்பே சைய மலங்கு றுக் தகடே முப்பேர், (ar) 

126 தடைகுடல் கவசம் பாரி தடுத்தல்பூண் கடைபு ணர்ப்பாம் ; 

தொடையல்வா சிகைதே மாலை ; தொடர்பேகட் டுதல்நட் பும்பேர் ; 

படைமாம் பசிக்க லன்பேர் படாஞ்சுற் றும் பலகை யென்ப; 

கடையமிக் இசாணி யாடல் கங்கண மிருபே ராமே. (௮) 

187 குடைதலே கடைதல் தோய்தல் ; குட்டியே குருளை யெச்சம் ; 

இடையலே யிடைதல் பட்டாம் ; இட்டியே யீட்டி யாகம் ; 

மிடைதலே கிறைவி னம மி ர்ச், இடல் நெ பங்க ஓம்பேர் ; 

புடையிடம் பாரி சப்பப் ; பூட்கைமேற் கோள்கோல் சிய்கம். (கடி 

(பி-ம்.) 19தலே வெற்றி. *கடைசொரி யிடையீ றேயங் சடியப்பு கடைவா 

wpGut, 39தாடையேபா வழுப்பு வாளி, £ *முடையேமாழ் நம்தி ரட் முடைம் 

தீபெட் டிகைபா திப்பேர்-ரடைகோளணி கைப்ப ரிப்பேர் தவிடு நாம மாமே, 

5நூர்.த்தர் விட்பு, *ஆமே, 1படசேபற் றுனல்தூ மம்மோய் படைவீசர் கொடிப 

ரப்பாம், $அடபேபை யயங்கெ ருக்க, 9புடையேமன் பரிக லன்பேர்,



we 

128 

* 129 

130 

131 

132 

133 

154 

பானம், 3வழுங்கல், *றடற் சேயாம்,. 8 சடளே யுள்ளு சல்பின், 

அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு, 

அடியென்ப வடிமை செண்டு வெளியேதா எண்ட: நா 'ந்பேர் ; 
கொடியென்ப வல்லி வஞ்சி கீளந்திண் கொடிகாக் கைப்பேர் ; 
வடியென்ப கூர்மை யோடல் ; £மாட்டல்மாட் டி.டுதல் முட்டல் ; 
பிடியென்ப நெடுங்க முத்தல் குஞ்சரம் கவரிப் பெட்டை, (௧0) 

£படியங்க வடிசோ பானம்' பார்காழி குணம்ப டி.ப்பேர் ; 
வெடியென்ப வெளிகள் எச்ச மென்புகை வெள்ளி டிக்கசம் ; 
செடியென்ப விளக்கம் பாவல் குணமின்மை புதருஞ் செப்பும் ; 
குடியென்ப குலம் புரூரல் ரூடி. *.தலே ககசே நரற்பேர்.' | (௧௧) 

அடையிலை நம டுத்த லப்பமிம் முப்பேர் செப்பும் ; ் 
இடையுவ மைப்பேர் வேதக் சொலி டை இடைத்தல் ; 
படைகிசை படுக்கை தானை பல்லணம் படைக லப்பை ம் 
நடைவழி யுடனொ முக்சம் கற்செல்வ மூப்பே ராமே, (௧௨) 

கடிஞைபாக் திரஞ்சூ தாடு கருவியென் ிருபேர் காட்டும் ; 
மடிபகை “யடங்கல் சோம்பு வயிறுநோய் புடைவை தாழை ; 
படி.தலே புணர்கல்"தோய்தல் ; படலமத் தியாய மூடல் ; 
பொடி.தலென் அுசைத்,த நரமம் பொடி.த்தலங் குரித்த லாமே, () 

படிகமே நிருக்தம் பிச்சை பளிங்கெனு ழூப்பேர் செப்பும் ; 
கடிகைநா ழிகையே துண்டங் கதவிடு தாழே முப்பேர் ; 
சுடிகையே மருட முச்சி சுட்டியும் இலக மும்பேர் ; 
கொடிபிதிர் இளவி பிட்டு நாவலென் Cap Sd ma Hut. (௧௪) 

௮டலைவெண் பொசிசாம் பற்பேர் ; அட்டிபெண் *அட்டற் கும்போ்; 
கெடவரல் மகளிர் கூட்ட மவராட லிவைஇ ளத்தும் ; 
படலிகை சைம்ம ணிப்பேர் பதாகையிர்க் குடனே முப்பேர் ; 
கடவுளே கெய்வம் ஈன்மை ; *கடனேயுன் னல்பின் வாங்கல், (௧௫) 
குடிலமே கசனம் வஞ்சம் சடையுடன் வளைவே கோட்டம் ; 
தடிவய ஓலக்கை வில்லுக் தண்டுமீன் ஐசையு டும்பாம் : 
கொடிவளை யொருப லப்பேர் சூழ்க்தகக் கணமுஞ் சொல்லும் ; 
சடிலமே குதிரை துன்றல் சாற்றிடும் வேணி முப்போ, (௧௬) 

பசையங்க வடிசோ 
  
  (பீ-ம்.) ப ப் 5 றடிமென்று குணம்பார் காழி



டகரவெதுகை, ௨௩ 

185 முடியென்ப சிமிலி செ்னி முடிகாத்று முடி௫ ரீடம் ; 

குடிஞைபுட் பொதுவும் யாறும் கூகையும் பதியும் வைக்கும் ; 

படிவம்கற் செவ்வி கோன்பாம் ; பட்சியே குதிரை பல்புள் ; 

1இடி.தருப் பணஞ்சு ணம்நென் மாத்தக ரம்மி டிச்சொல், (௧௭) 

186 மிடலேசேய் வலிவெண் டிங்கள் ; வேட்டலே வீவாக 3மிச்சை ; 

*கடறேதொண் டானா ரைப்பேர் படையுறை பதகன் சாற்றும் ; 

கொடிழேபூ சங்க அப்பாம்; குடம்பையே முட்டை கூடாம் ; 

கடறே.கான் வழிவாட் புட்டில் ; காட்டியே *பிரட்டி பன்றி, (௧௮) 

187 தடாவென்ப மிடாவின் பேருந் தச்கநற் பெ ருமைக் கும்பேர் ; 

கடாவலே யெகிர்மொ ழிப்பேர் ஊர்இதாண் டற்கும் காட்டும் ; 

இடாவலே வேல ணை லெறிதற்கும் செத்தற் பாலாம் ; 

$படாமி9 திசையே யாடை ; பட்டேபட் டாடை Bg ort, (௧௯) 

188 வட்டிகை யோவி யம்நால் வகையிற்சாரந் தொடுகூ டைப்பேர் ; 

கொட்டியே ₹புறவா யிற்பேர் கூட்டமோர் மூ£லங் கூறும் ; 

பட்டிகை யசைநா ணில்லம் பயோதரக் கச்சே தெப்பம் ; 

தட்டியே பரிசை கரவல் சாற்று.றம் பலகை முப்பேர். (௨௦) 

1980 *இடக்கசே மறைச்சொல் கும்பம் ; இடங்கழி நெருக்கல் தூர்த்தர் ; 
சடைத்தலே”யெதிர்கலொன்றைக்டைக்தலென்றோதற்கும்பேர் ; 
கடைப்பிடி. மறப்பிலாமை கருதிய தேற்றஞ் சொல்லும் ; 
படப்பையே தோட்டம் நாட்டிற் புறம்புமென் ரோதற் பாலாம். (0 

140 கட்டலே யி.றுக்க லார்த்தல் களைதலே தடைகள் எப்பேர் 
தொட்டல்கை தீண்ட லுண்டல் தோண்டலென் ஜோதல் மூப்போ ; 
தட்டலே தடையே இட்டல் ; தட்டம்ஈச் சப்பல் தாலம் ; 
கொட்டலே யப்பல் மொதல், 9 குடத்திமுல் லைப்பெண் ணோர்மா, 

141 நாடென்ப 10ம.ற ௫ வையம் நவிர்பின்ன 11லணிபார் வைப்பேர் : 
காடென்ப தலைமை கேசவில் கனிர்தூறல் பெருமை யாற்தல் ; 

(பி-ம்,) 1இடி சு மணஞ்சு. பத்தல, 3சடறுகூன் றரொண்டா ஞூரை, 
‘Gorey, ?படாமிடு இரையா டர்பேர், Syren, 7இடச்சசே நெரும்கல் 
கும்ப Aas J மறைச் 2சால் தூர்ச்சர், 9.பதிர்த்த, 9கொடும்பைதாம் புலி 
குண்டம், 192 றீகு, 11லணிபர் வைப்பேர்,
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அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு 

ஏடென்ப மூயே குற்ற மியன்றகண் ணிமைபூத் தோடாம் ; 

பீடென்ப குழைவே யொப்பே வலியொடு பெருமைக் கும்பேர், () 

ஏடகம் பலகை பெண்ணை நல்லாடை யிலாங்க லிப்பேர் ; 

பாடகஞ் சிவப்பு நீழ லொலிபாத கடகம் பன்னும் ; 

கோடக முடியு அுப்புங் குலவு பரிக்குல் கூறும் ; 

மாடகஞ் சகோட யாழ்ப்பேர் வலிமுறுக் காணிக் கும்பேர். (௨௪) 

அடென்ப மேடம் வெத்றி யாடவர் நிருத்தம் நரற்பேர் ; 

சேடென்ப பெருமை கன்மை இரட்சியோ டழகுஞ் செப்பும் ) 

சூடென்ப கண்ணிற் சூடே சூட்டேபுட் டலைச்சூட் டுப்பேர் ; 

1மோடென்ப ௮தரம் போழ்தல் பெருமைமே 39பனுமொ ழிப்போ். 

மரடுபெசன் செல்வம் பக்கம் ; வட்டணை யறுத்தல் மொத்தல். ; 

கோடிக் துூல்பூச் தட்டே குண்டிகை யதற்குங் கூறும்'; 

பாடிடம் பெருமை யோசை படுதல்பக் கம்பண் பென்ஞளும் ; 

இடைன லலவு மாமென் அுரைத்தலேோச டுதல்கெ டற்பேர். (௨௬) 

ஊட்டியே விலங்கின் கன்றாண் ஒளிர்மழை மிடறே முப்பேர் ; 

கோட்டிகண் பார்கு றிப்பேர் கட்டம்வா யிற்கும் கூறும் ; 

பாட்டியே கரிகாய் பன்றி பாணிச்9 பாட்டி, யைம்பேர் ; 

காட்டியங் குறிப்பே யரடல் கல்வடி வம்முப் பேரே. (௨௪) 

மட்டென்ப ஈறவே யெல்லை வாசமா யுதழும் வைக்கும் ; 

கட்டென்ப மிகுதி கட்டுக் களைதலே குறிக்கா வற்பேர் ; 
புட்டக்கோ டிகமே காகம் பொரு௫்.அ௮ நிறைவும் போற்றும்; 
குட்டம்பூர் தடம்கோ யாழம் ; கொடிஞ்சிதேர் தேர்க்கூம் பாமே, () 

ஓட்டென்ப படைவ குப்பும் 2 Huy iparésp பாற்றே ; 
பட்டடை யடைகு நட்டின் பால்விளே பண்ட ராசி; 

கட்டளை apse லொப்பே யிட்டிகை யியற்ற லாணி ) 
சட்டக் தட்டம் பாயல் ; சாடுவிற் பன்னர் பாண்டில், (௨௯) 

'4ஓூக்கமே யடக்கம் பார்தல் ; ஓூல்கியே முளை-ம் பற்பேர்) 
கடித்தலொப் பையும் வேகங் கலங்குறச் சிக்தற் கும்பேர் ) . 

  

(1: ம்.) 12மடெல்ப, 9டெனவும் போற்றும், reigns, *ஓடுக்கமே 

முமயச் செய்தல் அடக்சுல்பாம் த,சலோ கம்பேர்
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டகரவெதுகை, உ௫ 

தொடுப்பு படைவ எைப்டிச் சொற்புறங் கூற னாற்பே் ; 

1வூச்செம்ப)ு தழும்பு குற்றம் வண்டுமா வடுவேச் சாமே. (௩௦) 

உடுக்கையோர் பறையே யாடை ; 9ஐடி,க்தலே சொரிவெச த்தல் ; 

கடத்தலே நடத்தல் தூண்டல் SI DIDS தாண்டல் முப்பேர் ; 

தொடுத்தலே வளைத்தல் பற்றல் சொற்கூட்டல் பிணித்தல் காற்பேர்: 

அடுப்புயர் பாணி நாட்பேர் அச்சஞ்சுல் லிப்பேர் வைக்கும், (௬௧) 

படுகரசே பள்ளங் கேணி பகர்கமண் ட௨லமே முப்பேர் ; 

மூஷிகலே விசைவே மல்லல் மூடட்டுதல் மிகுதி யச்சம் ) 

கடுமைய 3.கிகுஇ வல்லை கொடுமையே யகறல் காட்டும் ; 
e 

வடுகுய ரிந்த எப்பண் மருதயாழ்க் இறத்தோ சோசை, (௩௨) 

*மாடமே யுமுந்தோ டில்லாம்) வட்கலே காண்கே டாகும்) 

பாடமே கலைப யிற்றல் பிறம்கொளி யிரண்டும் பன்னும் 7 

கூடமில் மறைவு வஞ்சக் குவட்டுச்சி 4(கொல்சம் மட்டி ; 

சேடனே வழ்பபர் பாங்க னனுசன்பாம் போர்சா இப்போர். (௩௩௨) 

கூடலே பொருக்க லூடல் மதுரைமா நகரக் கூறும்) 

பாடைவாள் இட்டுஞ் சாணை கேயச்சொல் பகசி ரண்டாம் ; 

உடமே யளியே கேழல் கோற்புழு வெனக்? எத்ும் ; 

பீடிகை யாவ ணம்பூண் கொள்கலம் பீட முப்பேர், (௩௪) 

ஆடவ ரிளைஞர் தம்பே ராம்புரு டற்குக் கூறும் 7 

பேடலி காம னாடல் பிறங்க நகசே முப்பேர் ) 

பாடலி கள்ளே யோளூர் ; பட்டிமை கரவே வஞ்சம் ; 

கோடணை வரச்சி யப்பேர் கொடுமைக்கு மொலிக்கும் பேரே.(௩.௫) 

சுட்டியே பட்டஞ் சுட்டி சொற்றகா வுடனே பங் ; 

செட்டிவா ணிகன்செவ் வேள்போ்) 5$9தட்டியே நய்கன் யானை * 
பட்டியே யிடம்சு வாப்பேர 6.57ந்.தகள் க்கும் வைக்கும் ; 

வட்டிலே புட்டில் காமம் வழிகூடை. 7யுடன்மூப் பேசே. (ms. sr) 
  

(பீ-ம்.) 1வடுத்தழும் பேச்சு வண்டு வாள்கூ.ரஸ௦ வடுச்செம் பரமே, 

*ஜூங்கலே யடங்க லோசை, 3ல்லை உட்டம், *ோல்சம் மட்டி, 89, Lig aie 

ஈஎிசல்மா'னைப்பேர், 0ப.ர்புதர் கள்சே சோசம், Ta lg aout,
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அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு 

கட்டியே மகழ்ச்சி யோர்புள் கருப்புவட் டடனே முப்பேர்) 

இட்டியே தலையிற் ருவங் ளெத்திய தாளத் தும்பேர்) 

தொட்டியே யழகு வாயிற் சொற்றகள் ளெனவே முப்பேர் ; 

1விட்டிலே கொலையி னாமம் விளக்குறு பதங்க மும்பேர், (mer) 

முட்டையே. தவிடண் டப்பேர் ; pad பெண் ணாப்செர் காயம் ; 

இட்டையே யுரஓ மேடுநத் இண்ணையும் நண்ணு மப்பேர் ; 

தட்டைவேய் இனைத்தாள் கிள்ளை தனைக்கடி. கோல்தீ முண்டம்) 

ஐட்டையே கெடுக்க முத்தல் ஒருமாஞ் சாண்முக் *கோலாம், (௩௮). 

இடங்கசே குடங்கர் தூர்த்த ரெய்.துநீர் முதலை முப்பேர் ; 

முடங்கலே மடங்கல் கைதை மூூல்கேச யோங்கு நாற்பேர் ; 

படக்குமேற் கட்டி சேனை பகர்பெருங் *கொடிபுள் ளோசை ; 

விடங்கமேர் கொடிகொ டுங்கை மேன்முக டிளமை யாண்மை, () 

சூடிகை கிரீட முச்சி ; சுடர்க்கடை மின்மினி மஞ்ஞை ; 
சேடிவீஞ் சையரூ சேணி செப்பிய விகுளை முப்பேர்; 

மோடியுள் எத்து வஞ்சல் கா௫காள் மூதே விப்பேர் ; 

தாடிம மென்ப தாது மாதுளை சக்கா னும்பேர், (௪௦) 

அடியோர் மாதல் காற்றே கண்ணாடி. படியா ணிப்பேர் ; 

சாடியே யாடை தாழி ; சடைவேணி வேசோர் பூடாம் ; 

தேடியே தொழிலி லாபம் ) சேடமே சிறுமை மிச்இல் ; 

*காடிசோ நூறு காய்கெப் ; ₹காட்டமே சமித்து வச. (௪௧) 

160 

161 

மாட்சியே 7இருந்தல் குற்ற மமைஇயே £கிரப்பே மானம் ; 

காட்சியே யறிவி ஞம மின்புறக் காணத் கும்பேர் ; 

பூட்சியே யுரிமை ₹யின்பேர் பொருந்துறு முடற்கும் போத்றும்; 
ஞாட்பெலும் பேரே கூட்டம் ஈற்பாரம் படைபோர் நாற்பேர், () 

வீடம்விடத் தொழிலே யால மேவு௮ுக் 10இியாக்9 யப்பேர் ; 
சடமுட லிருமூன் ழேபொய் !1சாற்றுறுங் கொடுமைக் கும்போ்) 

(பி-ம்.) 1விட்டிலேகொலைப நம்கம் ; லீடெயில் மூத்த யின்பேர், Yar 
லாம், Sh தாங்கோ லைப்பேர், *4கொடியுள். *காடிசோ நூறு காய் நெய் சஞ்சி 

மூச் தடனோ ரூர்.தி, *காட்டக்இக் சசுவம் கட்டை. திருத்தல், 8ரூ.ற்பேர்.? 
"சாயம் | பொடி கசன் முளை; சாம்பல், 09076 யப்பேர், 11சண்ணதஇ,
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டகரவெதுகை. ௨௪௭ 

சுடரொளி தளிர்வி ளக்குத் தூய்க்கனல் வெய்யோன் நிங்கள் ) , 

மடமறி யாமை es Sa inter ape வாசம் நாற்பேர். (௪௩) 

வேட்டுவன் மகநாள் வேடன் விள.்குறுக் குளவி முப்பேர் ; 

சேட்டையே விசாகய் கேட்டை சீர்கேடி. முற்றில் நாற்பேர் ) 

கேட்டையே கலதி யோர்ராட் இழத்தியென் றறைதல் முப்பேர் 

நாட்டமோர் பண்கண் ணாடல் காந்தக முளப்பா டச்சம், (௪௪) 

த்டிமையம் கடலோர் காடி. ; நட்டமே கேடுங் கூத்தும்; 

கடுவிடம் விரைவு முள்ளோ டரி.5ூ க௪ப்போ டைம்பேர் ; 

இடுகொரு பழையே சட்டம் ; கடக்கைபூ தலம்பா யற்பேர் ; 

படுதலே யொலியின் முதல் பகர்தலுண் டாதல் பூத்தல். (௪௫) 

சடாமே வயிறோக் இப்பேர் ; *கடாசிபல் பறைமு மாவாம் ; 

“தொடசே.நால் செய்யு ளாரும் ; டுப்பேகை முலையி சண்டாம் ; 

விடலேகற் பிளப்பு விள்ளல் ; மேடுமேம் பாடு யா் ; 

அடகேயொன் நீடாக் கொள்ளல் இலைக்கறி யிரண்டு மாமே,(௪௬) 

இடும்பரே நிருதர் 8ண்பர் ; ஈட்டியோர் படைவ எர்த்தல் ; 
கிடங்குநீர் நிலைபல் பண்டங் கிளர்சாலை ளெத்தழ் பாலாம் ; 

குடந்தமஞ் சலிதி சட்சி ; குடஞ்சுட்டே சாபி மேதி; 

மடங்கல்கூற் நிடிகோய் 2யம் லவடவைதா சூழி தாழை, (௪௪) 

தடவென்ப பெருமை யோம குண்டமே வளைவுஞ் சாற்றும் ; 

விடபமே மாக்கொம் பேறு விளங்குது ஜறெனவே முப்பேர்) 

அடவையே தோட்டஞ் சோலை ) துடாவென்ப துழவே மஞ்ஞை ) 

வடவைதி குதிரைப் பெட்டை யுவாப்பிடி. யெ.நமை வைக்கும், 0 

அடியேலம் பறைறுண் போது துடிப்புட னேழு மாதர் 

நடியாடல் செவ்வே ளாடல் நாட்டிய வற்ப மேழ்பேர் ; 

படிறேபொய் கொடுமை கள்ளம் ) *பட்டார கன்றே வாசான் ; 
*வடிவேகன் மேனி மெய்ச்சொல் ; வடி.கலே யொழுகல் நீளம், () 
  

(பி-ம்.) 13160. ?சஉமென்ப கொடுமை சாரயம், 32 சாடருரை செய்யு 
ஹூாலாம். *பட்டார காசா தீண்டா? 5 வடி.வமெய் மேனி வேள்வி,



னு அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு 

168 கோடாங் குதிரை மெட்டி குரக்குகொம் புடனே சோலை 

நாஹோ மயிர்ச்சாக் தாலம் கவிற்றுநா மங்க ளேழாம் ; 

பாடலஞ் சபதம் வாசி பாஇரி களிப்புச் சோணம் ; 

கேடசம் பிசை வேறு "கேடி லூர் பலகை செப்பும். (௫௦) 

169 3ஐடையே நீர்க்க டங்கோ டொளிர்மலைச் சசிமால் யானை 

மாடையித் குயிற்றும் பட்ட மரமொன்றோ டி.ருமூன் ழேபேர் ; 

கோடைமேல் காற்றி னேடே குஇிரைவெண் காந்தள் வேனில் ; 4 

வாடையே கீமிம் வீதி வடகாற்றுத் தானு மாமே. (௫5) 

170 கடகமே சேனை வட்டம் கைவளை பரிசை யோர்கூத் 

தடகருக் இிடும்யா னைக்கூட் டம்மதில் படைவி டெண்பேர் 

படகமோர் வாச்சி பப்பேர் கவரிமாப் பதலை பண்ணாம் ; 

வடகமே ௪ரம மத்த *வாளமென் நிரண்டு மாமே, (Ge) 

171 பாடிபா சறைகா டாயர் பரடியே செறிப தாதி 

வாடிலாப் பேளூர் மெய்க்கே வனைகவ சக்க ளாரும் 

5நாடிகச சிகைந ரம்பே நவிற்று.று துணை2பண் கூந்தல் 2 

“கோடியெண் புதுமை தூசாம் ; 'குடிமியே வெற்றி யுச்சி, (Br) 

112 முடலையே பெருமை வெய்ய முடைகாற்றக் திரட்டு யுண்டை 
யெகிமுர டுடன்கு றட்டோ டெய்து றுல் கழலை யேற்பேர் ; 
Vege வேதத் தின்பேர் ; பெட்டலே விரும்பல் வேட்டல் ; 
மடைவயல் மடையே யன்ன மணிப்பணி கடைப்பூட் டும்போ், () 

178 புட்கரம் நிறைவு aca $i புட்குமூ மருந்தே 885 stb 
மூட்கம லம்மி பக்கை நூனிபாண்ட முகம்பத் தேபேர் ; 

கொட்புறல் இசித லோடு ஈழற்சியென் திருபேர் கூறும் + 
பெட்புயர் விருப்பக் பி.டாம் ; பிடபேதோண் மேலெ குத்தம், () 

114 தட்டேதேர் ஈரிப்பேர் ?தட்டுச் சாற்றிய பரிசை முற்றில் 
10 வட்டமோ aes குத்தும் வஃ வுட னேம்பே சாகும் ) 

(டி-ம்.) தவான் டையே பட்டம் தாரு இரிச்சரி கரிரீ ரோடை. 
பணவை பன்னும், *வாளமும் லட மும்பேர். *சாடிபெண் கூந்தல் பாசி 
அளைகாசி கைச்ச ரம்பாம், $கோடியே, 7கடு dave, 1 2ர்த்தம்,  *முட்டுச் 
சீட்டலே, 10அம்டப்பே ரொடுகுற் றப்பேர் eter arg னு மெண்பேர் வைக்கும், 

 



ட வெதுகை கூ 

. . ௪. ௩ . * உ ௫ z 

1சுட்டலே பொறாமை யெண்ணம் ; “கோட்டியங கசங்க பாடம் 

எட்டொரு கணித மெட்டல் ; எட்டிகாஞ் சரமோர் சாதி, (௫௭௬) 

175 கோடென்ப வயல்வ சம்பூ ஐங்கொம்பு விலங்கின் கொம்பு 

நீடுஞ்சம் கசலத் தச்ச நெரிங்கரை மசக்கொம் பெண்பேர் ; 

தோடென்ப தொழுதி பூலின் 3ரோடணி குழைப்பேர் sr gulp 

நாடும்பச் சலையி னோடே வளைவெனு நாம மாறே. (௫௪) 

1710 கஉமேவான் சும தந்தோற் கணக்கயி வாக்க துப்பு 

குடம்8£.ச யுடல்பொன் வெற்பின் கொழுஞ்சாரல் பன்னொன் றேபேர்; 

தடமேசெல் வழித டாகம் தடக்கசை பெருமை யரனை 

”நடவிய சரிவி ளேச்சல் *கவில்வளை வுடனேழ் பேரே. (௫௮) 

1771 பட்டமே வழிவி லங்கன் பாயல்கே டகந்தூ சோடை 

இட்டகற் பதவி யெஃககல் கவசிமாச் திகழெண் பேரே ; 

வட்டமே பரிசை தாழ்வு வலையங்கைம் மணித்தூ சூர்கோள் 

ஓஒட்டுநீர்ச் FIOM (Ips DS செட்கியோட் டம்பேர் பத்தே. (௫௯) 

175 இடமேழூ “விடம்வி சால மிடப்புறம் பெருமை செல்வம் 

இடமேவ நெருக்க லெனனச் செப்பிய காம மாரும் ; 

*படமேசம் படஞ்சிம் புட்செய் படம்யானை முகப டாத்தோ 

டிடமார்பாக் தட்ப டப்பே செழுஓலு படமைக் தேபோர். (௬௦) 

1719 உடையென்ப குடைவேல் செல்வ முடிக்கையே முள்பூ சாடம் 

நடைசாண் கலனை வாச ஈழ்கவ ௪ம்மொன் பாக்பேர் ; 

குடையென்ப கவிகை கல்லை கு:உரவே ளாடல் நாமம் 

அடைமிதி யடிமே லிட்ட கொட்டையி சையைம் பேரே, (sa ௧) 

180 உடவிண்மீன் இடங்கே மாவா யோட்டுங்கோ லம்பி னீர்க்கோ 

டடுகணை பிளம் அஞ் சேன்ன வுரைக்குகா மங்க ளாரும் ; 

படுமரக் குலையே கள்வப் பரவுமீர் நிலைசம் பத்தோ 

டெசென்மை வெள்ளி லைப்பே மீயம்புறும் பொய்கை யேழ்போ. ப) 
ட் த. 

(பி-ம்.) !'சுடென்ப, ?சடலேகாட் டிடலெ ஸும்பேர், 3மோடணை 
42-02-2440 5 at a பல்க ட் ் ஈவில்விளை, “விடங்கள் செல்வ, மல்ஈல், . 1படமேபை சூழி தாசர் படம் 

விடு படமு னந்தாள். *உடையேழுள் குலடடைவேல் செல்வ மூடுக்கைதோள் 
« ௪ ° ட 

கலணை ௮.௫. யடலார்வெடு வசம் பூராட நாளெனு மொன்பான் பேரே,



௩௦ அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு... 

181 கோட்டமே படப்பை நாட கெ£யிலவ் வியமான் கொட்டில் 

நீட்டுவாத் தருமம் "பாசம் நீர்நிலை மருத் தூர்யாம் 

நாட்டுகோண் குரல்கே வாவி சல்வயல் மூவைக் தேபேர் ; 

ஓட்டமே ஓதடே சோல்வி யொழக்குறும் விதி முப்பேர். (௬௩) 

182 கடிமணம் விரைவு கூர்மை சகாப்பச்ச மெழில்வி எக்கம் 

வடிவக லல்ருல் சாலம் வரைவுபேய் சடி.ப்பு வெம்மை 

வெடிகரிப் பேசி றப்பு மிகுதிகற் புதுமை யையம் — + ் 

ஓடி.வில்கிம் மிதம்பு ணர்ச்சி யொன்றொழி யிருபான் பேரே, (௬௪) 

183 தகைசெறி டகா மாய வெழுத்தெ.௮ கையினிற் சரச 

நிகரறு கவிதை ”யேழொன் பானென நிகழச் செய்தான் ் 

முகிழ்முலைக் குறமின் கேள்வன் மொய்ம்மலர்ப் பாதம் போற்றும் 

அகனில மேத்.அஞ் செந்து லருமருக் தையன் மூனே. (௬௫) 

(மீகை.] 1, இடைக? சிறையே யானை யிடமேநுண் ஹுசுப்பே யைம் 

பேர். 2, ஈடென்ப பெருமை யொப்பே வலிகுழை வெனுகாற் பேசே 

3. கேடமே இனியா சென்ப, 4, கடிப்பகை யேவி ளாவும் கடுசெனு மிருபே 

சாமே, 5, கூட்டமே குழுப்பி.ன் ணாச்குப் பஐகுவ முப்பேர் கூறும். 6. நெடு 

மைவார் தலின்பே சோடே கெறிகரு மயிந மாமே, 7. தேடுபொன் றேடற் 

கும்பேர் செய்ம்முயற் இக்கும் பேரே, 8. கோடணை வாச்ச யப்பேர் கொடு 

மைக்கு மொலிக்கு மாமே, 

டகரவேதுகைமுற்றும். 

  

“(ஸீ-ம்) 1லாசம்(?) *யெட்டெட் டெனென்றாய். 
% 
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ணகரவெ.துகை. 
NEI RES மாம 

1வளக்கெ ரொளிர்ப சும்பொன் வரையுறம் தோளுங் கண்ணும் 

உளங்களெர் பன்னி ரண்டோ டுரைக் ரும் சா.றுல் கொண்ட 

தளங்களைர் நெடிய வேலோன் நண்ம்லர்ச் சாணம் போற்றிக் 

களங்கற வருண கார வெது கையின் கவியைச் சொல்வாம். (௧) 

இணரேபூப் பூம்ப ராக மியவ்தபூங் கொத்தே முப்போ) 

புணர்வேதோய்ச் திடலி சைப்புப் 39பொருபவெள் ஜோதற் கும்பேர்; 

தஇணரசேபோ துப்ப சாகம் : 4 gore. WCauts சூழ்தற் கும்போ் 

உணர்வேகல் லறிவே யூட நீர்தற்குக் தெளிவுக் சூம்போ். (௨) 

மிண்டலே கிறைவி னாமம் கெருக்குதற் கும்வி எம்பும் ; 

கண்டல்கே தகைமூள் எிப்பேர் ; கணிச்சியொண் மழுவு ஸிப்பேர், 

கொண்டல்மே கக்$ழ் காற்றாம் ; கொண்ழூவென் ப.துவிண் மேகம் 7 

வண்டல்பெண் கூட்ட மாடல் ; மாஷ்புமாட் திமைப்பேர் நன்மை, 

சண்டனே யலிகால் வெய்யோன் ; தணித்தல்சே மித்தல் ₹ தீர்த்தல்; 

குண்டமீ செட்டாண் டி.ற்பெண் ருளமாழங் கும்பம் பன்றி ; 

புண்டா அதற்கு றிப்பேர் பொலிவுறு கழுகும் போற்றும் 7 

கண்டகம் வயி முள்வா ள் கதிர்ஷி3 சுரிகை நாற்பேர், (௪) 

'பேணலே ௧௫த லாசை ; பிணர்கோங்கு நெருக்கங் கட்டி ; 

கோணலே மாறு பாடே கூன்டுந்து வளைவே காற்பேர் ; 

காணலே கசூறித்தல் பார்த்தல் கழலிணை பணிதல் முப்பேர்; 

மாணர்ல நன்மை யின்பேர் மாட்சிமை தனக்கு மாமே, (௫) 

ஆணம் குழம்போ டன்பாம் ; *அணில்வரிப் புறங்காற் றென்றாம் ; 

இனமா யோனு எாறூம் ; உண்மையே நியடு சொல்லே / 

(6, ) 1௮ளங்கெ ரறிமொய் நீப மாலைதோ யாறி rae றலை 

கொடோட் ரிபு மா.ற :முசமூல்கொண் டொளிரும் புத்தேல் sor mle a6. 
சோய் செம்பொற் ராமரைச் சரணம் போற்றிச், Ysernsp emsnrs அற்ற 

3அபாருப்பென்றோ தற்கும் பே, 4 தாண்டல்வேய், Seema ual Pu 

சால் தபனனென் றோதமற் கும்பேர், 8தீர்தல், *பெணலே கருத வரா: 

மிகுச்துறல் 2பஈ முப்பேர், A. gianna evn) HOOP et ளலாம்,
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காணமே பரியண் செக்கோர் கண்ண்/பொன் னளத்தல் கொள்ளாம் 
& த் ; 

கோணமே கூ.இரை வாளல் குசம்வளை வுடனே மூக்காம். (௬) 

190 வண்மையே வளக்கொ டைப்பேர் வலிபுகம் குணமே வ-ய்மை ; 

ஒண்மையே யறிவு நன்மை "யோக்கயெ வழகே முப்பேர் ; 

லெண்மையே யறிவி லாமை *விளர்கன்மை கற்கண் டென்ப ; 

எண்மையே யிறுமாப் பேச்,தல் ; எண்டோனி அர்க்கை காளி. (௪) 

191 அண்டம்வான் பறவை முட்டை யமார்த மிநக்கை மத்தாம் 7 

பண்டம்பொன் பிகர ரப்பேர் ; பணஃவயே பாண்டு டி ப்பேர் 7 

தண்டஞ்சா ரப்பாம் பின்பேர் ற ணியொடு வதன மூக்காம் ; 

கண்டென்ப கரும்பின் கட்டி கழலைகண் டி.த்தற் கும்பேர், (௮) 

199 மண்டலம் பருதி நாடு வட்டமிம் முப்பேர் வைக்கும் ; 

அண்டசே பகைவர் வானோ ராயரென் மூக முப்பேர்; 

சுண்டனே சதைய காளுஞ் சூறனும் வேறு காட்டும் ; 

குண்டலம் விசும்பே வட்டம் குழையெனு முப்பே ராமே. (௯) 

193 இண்டையே பதுமம் மாலை 3யேணமசன் வலியி சண்டாம் ; 

தொண்டையா தொண்டை கோவை சொதஜ்கள முவாத்து இக்கதை? 

உண்டையே இரளை பிச்சை யு௮திரள படையு அப்பாம் ; 

கொண்டையே மயிர்மு டிக்கு மிலந்தையின் கனிக்குல் கூறும். () 

194 இண்டியே களிறு பூமி தெழித்திமிம் படக முப்பேர் ; 

பிண்டிபிண் ணுக்க சோரு த நப்பணம் புணர்தம் கென்மா ; 

4சண்டியே சுக்கோர் பூடசம்; § துணியறை சேநே தூக்காம் | 

கண்டிகை பதக்கம் வாகு வலையமே கலஈபெய் செப்பாம். (௧௧) 

195 பண்டேமுன் பேப ழப்பே் ; ₹பணிலஞ்சஞ் சலம்வெண் சங்காம் ; 

கண்டூதி காஞ்சொ றிப்பேர் தினவிரு பேரும் காட்டும் ; 

வண்டேவெண் சக்கங் குற்றம் வளையளி *வாளி பைம்பேர் ; 

செண்டேகூர் மைப்பேர் வாச யூர்வெளி பூச்செண் டேபேர். (௧௨) 
  

(பி-ம்.) Ourada Pf நயக்கும் வைக்கும், *விளர்வேகற் கண்டே 

தன்மை. 3யெண்மாமை வலிப் ரஸ்டாம். *சணடியே சுக்கோர் பூடாம் சுவற் 

தற்குஞ் சொல்லழ் பற்றும், *முணியறை சேது் தூக்கு, $புணிலமே சலஞ்ச 

ஒப்பேர் பானிறச் சங்கே யென்ப, நாளே,
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உண்ணலைம் பொறிய ருந்த லூட்டல்பூட் டுதலே முப்பேர் ; 

தண்ணுமை பறைப்பொ ஐப்பேர் நிசாளஞ்சாற் றிடுமு டுக்கை ; 

கண்ணுளர் "நிருத்தர் தம்பேர் கண்ணாளர் தனக்கும் சாட்டும் - 

அண்ணலே பெருமை பெற்றோ னசசன்முல் லைத்தோன் நற்பேர் () 

பண்ணவ னருகன் நீத்தோன் பகர்ந்தபுத் தேளே முப்பேர் ; 

?கண்ணமோர் கட்ப ழைப்பேர் தறித்திடு மழுவும் வைக்கும் ; 

திண்ணமே 3மமெய்ம்மை இட்பம் ; இணிபுவி தண்ணி யன்பேர் ; 

நண்ணுத லணுசல் போகல் பொருந்து த னவிற்று முப்பேர். (௧௪) 

காணியே யுரிமை யோசெண் ; கண்ணுதல் சிஷனுள் ளத்பேோ்; 

வாணியே யோர்கநி ரத்தம் வாக்குநா மகட்கும் வைக்கும் ; 

*தோணிசே வதிீரா ளோடம் ; தெொலடமதி ஓறுப்பே சேரும் ; 

5காணிலச் சைப்பேர் தானே கயிறுபூ ணெனவும் காட்டும். (௧௫) 

தூணியோ சளவை யாவம் ; சுண்டையோர் புதர்ஈ ரூவாம்; 

₹வேணிடீள் சடையி னாமம் விசும்பாறே முப்பேர் செப்பும் ; 

ஆணியே யெழுதுங் கண்டம் 7ஆன்றகா லாணிக் கும்பேர் ; 

ஏணியே யுலகோ டெல்லை யிறவைமா னென்றுஞ் சொல்லும். (௧௬) 

வாணிகன் அுலாசா சப்பேர் வ௫யற்கும் வழுத்தற் பாலாம் ; 
வேணவா மிகுதி வேட்கை ; 8விண்ணொளி முடலா காயம் ; 

பாணமே மேக வண்ணக் 9குறிஞ்சியெய் கணைபூம் பட்டாம் ; 
சேணுய சம்நீ எப்பேர் சேய்மையோ டகல மைம்பேர். (Ger) 

சேணசே யூழி காலஞ் சேகா மெழுவாய் பூமி ; 

பாணசே சலதர் பாட்டோர் ;) பாணித்தல் நெடும்போழ் தேசொல் ; 
வாணசே கவிஞர் கூத்தர் ; மாண்டல்மாட் மையே பொன்றல் ; 

யாணசே புதுமை தச்சர் அழகுடன் வளகன் மைப்பேர், (௧௮) 
  

(பி-ம்.) 1 வினைஞர் கூத்தர், ?ஃண்ணமோர் பறைச ணிச்9) அணிச் 
மை சயிலச் தும்பேர், பொய்ம்மை மெய்ம்மை, 4 தோணியே சடைசாள் வங்கம், 
*சாணியே லைகாண் லெஃகல் காணேபூண் சயிறி லசீசை, *லேணியே ஈடைவா 
௮; வெண்சலம் சாளே கஞ்சம், 7மாற்றுசை யடியா ணிப்பேர், “aden 
டொலி, கு.நிஞ்சியே. 

4
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502 துணங்கற லென்னு நாமம் விழவிரு விரண்டுஞ் சொல்லும் ; 

இணுல்கலோ ரோசை துன்றல் ; கேண்மைகண் ணேட்டம் நட்பாம்; 

குணுங்கர்தோற் கருவி யாளர் குயிலுவ ரிழிஞர் முப்பேர் ; 

?கணம்பர னு$நோய் வட்டக் இரட்சிபேய் கால நுட்பம். (௧௯) 

208 உணர்தலே "யொற்ற அுத்தல் நினைத்தற்கு முரைக்கற் பாற்றே ; 

$குணவு£ட் டிசைகு ணக்காம் ; கொண்கனே துறைவன் மேட்டோன் ; 

புணரியே கடலொ வலித்தல் *புசப்புயர் கசைத ஸனிப்பேர் ) 

அணவலே யெழுச்சி புல்லல் ; *அணுக்கஞ்சக் தனமே பாம்பாம். 0) 

௨0 1 கண்ணிதார் ஜூகுளம் வெய்ய வுயி4பர கயிஹே மூப்பேர் ) 

புண்ணியக் தருமஞ் சாணி ; புணையேவேய் 8விலங்கு தெப்பம்) 

மண்ணீடு வேயர் கூட்டம் வயங்குவே இகையி ரண்டாம்); ' 

தண்ணீர்மை குணந்தெ ரட்ட ; கணத்தலே பிரிதல் பையுள். () 

205 ௮ணையென்ப வமளி சேதாம் ; ஆண்டாசே யுடையோர் தேவர் ; 

பிணையென்ப வுழைவி லங்கன் பெண்ணுடன் பெட்பே முப்பேர்; 

கணையம்பொன் யானைக் கம்ப மெழுவுடன் காவற் காடாம் ) 

தணைவன்றோ ழன்பின் மந்த்ரி தோயுறும் கொழுக ஞற்பேர், () 

206 அணல்மிட அுடனே இழ்வாய்ப் புறமென வறைதழ் பாலாம் ; 

உணவுவெண் புழுக்கல் காம மொளிர்மாசி யிரண்டுஞ் செப்பும் ; 

பிணவலே *சனகத் தின்பேர் பெண்களிற் பொ.தவும் பேசும்) 

தணியலே கள்ளி னாமஞ் சரற்று.றல் கமையு மாமே, (௨௩) 

207 ஆண்டகை றப்பின் மிக்கோ னப்பவர்க் கப்பே சென்ப; 

ஈண்டென்ப விசைவிவ் வண்ண மிவிடமே புலி௫ டக்க; 

பாண்டுவெண் மைகோய் ஓர்கோ ; பணித்தலே ஈல்கல் பேசல்) 

9தூண்டலே ஈடத்தல் பார்த்தல் ) சண்ணமே songs DEST, 

208 உண்டியே யுண்ணல் சோரும்) உண்டாட்டா டல்பெண் ணாடல்); 

தெண்டிகை யுளமார்ப் பரகா 109 ௧வர மெனவுஞ் செப்பும் ; 
  

(பீ-ம்.) *சணமேசோய் பர்ணு டுப்பேய் கால்தட்பம் இரட் வட்டம், 

Quigg முத். தல், ?குணவென்ப இழச்குச் கோணல், *தணிமைபூச் திரைக 

ரைப்பேர். * ௮ணுகலென் ஜோதன் முப்பேர், *கிசளம், சணவலே, 7சுணச்சச் 

இன்பேர், தாண்டுதல், 112 சவர, ்
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பண்டிதர் 1கமிபார்ப் பாயுள்; பண்டாசக் துறவோர் கூலம்7 

மண்டிலம் குதிரை வட்டம் வளாவுசா ரிகையே முப்பேர், (உட) 

சண்டமே கொடுமை யின்பேர் விரைவினிழ் குறிப்பே தாழ்வில் 

மண்டுறு பெருமை மற்றைத் Hramipo வழுத்தற் பாலாம்; 

முண்டமே பிட்டுச் சென்னி மொழிுதற் சூறிதி சட்சி; 

பிண்டமே திரளை பிச்சை பிறழ்கரு வுடனே ழேப்பேர். (௨௬) 

குண்மென்ப சிலைகாண் புந்இ கும்பநுக் குணமே சீர்மை 

யுணர்வின்பல் கயிறே யொன்றை விசேடித்த லொஷூக்க 3மேபேர்; 

மணமென்ப வதுவை வாசம் ; மணுல்கொரு கணிதக் தாழி) 

₹பணமென்ப அராகம் பாம்பின் படமிசை பகாமுப் பேசே, (௨௪) 

*தண்டென்ப குழாயே வீணை தடிபடை மிதுன ராசி 

கொண்டெ ழுஞ் சிவிகை 3யேசெப் வரம்பெனக் கூறேழ் பேரே; 

தொண்டெொன்பான் ரொழும்போர் பூடே வுருவிம சுருக்கே தொன்மை) 

விண்டென்ப மாயோன் வெற்பே மேகமே மூக்கில் காற்ளும், 0 

௮ண்டசந் தவளை யோந்தி யாணைமீ லுரகம் பல்லி 

ஈண்டுடும் பாமை பக்கி நவில்கசாப் பன்னொன் றேபேர்) 

குண்டலி யெனப தேமுத் தாபலம் கூறோர் சத்தி ; 

மண்டலி பாம்பு பூனை மூதலம் நாயெ ஞூற்பேர், (௨௯) 

வண்ணமே யழகு சந்தம் வருணமொப் பனையே பண்பே 

பண்ணமர் கவியே யோசை பகர்”செய்மை யெண்பேர் பன்னும் ; 

அுண்ணல்வாச் குள்ளோன் மச்இரி) நண்ணென்ப மிகுதி நுட்பம் ; 

மண்ணணு முழவ “மண்்ணணாப் பீனைகழு வுதற்கும் வைக்கும்,  () 

பர்ணிரீ சொலிநா டோதல் பண்டந்தார் பாடல் கைபற் 

£றேணுபல் லியம்கொ டித்தற் பொழுதுகா வீரா தேபோ்) 

கோணிதைப் பையே பன்றி கூறிம௦தி இுறுப்புக் கூறும் ; 

கேணியே மடுக்9 டங்கு இளருல கடனே Mucus, (௩௧) 
(பி--ம்.) 1சவிஞர் பார்ப்பார் மருத்துவர் பேரும் பன்னும், ர ?3மழ்பேர், 

3பணமேபாச் தட்பை பாக்கள் பணூ௰மஜூ முப்பே சாமே, *சண்டுசெய் குழாய்வ 
: 6, ‘ ் 5 woo nd 

சம்பியாழ், செம்மை (2) $மரண்பொப். 1ஹேணிபல் வியம்நெ டித்தற் போழ்து,



ம 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு . 

1மணியென்ப விதைப முக்கை வனப்புயர் கருமை நன்மை 

தணிஈவ மணியே கண்டை சாற்றுமா மணியே யெண்பேர் ) 

௮ணிகமே சிவிகை நாம மரன்றநா வாய்க்குஞ் செப்பும் ; 

பிணிமுக மெனெ மஞ்ஞை புட்பொ.து வெனுமுப் பேசே, (௬௨) 

பணிமொழி தொழிலே யேவல் பாம்புதோற் கருவி பூணோ 

டணுூய பெருமை மிக்க வளிகொடை யொன்பான் பேரே) 

கணியொரு சாதி செண்ப கம்வேங்கை மருத வேலி; ' « ‘ 

பிணிமெலி வுடீனோய் கட்டல் ; பிணிகைமேற் போர்வை கச்சாம், 0 

அணியழ கணிதல் பூணோ டலம்கார மணிவ குத்தல் 

நணுகய முன்னற் சென்று ஈடத்தலோ ரசையென் றேழ்பேர் 8 

குணில்குறுக் தடி.க “டி.ப்பாம் ) “ுண்டென்ப குதிரை சட்டி 

அணிசவி துணிவு துண்டஞ் சோஇரா ஸிந்நாற் பேரே. (௩௪), 

தாணுவே நிலைபே றோங்கல் சங்கரன் சிவை குற்றி 

த£ணுயர் சாலே யென்னச் சொற்றநா மங்க ளேழாம் ; 

வேணுவே சிலைவாள் மூங்கில் வெய்யவுட் டுளைப்பொ ருட்பேர் ; 

ஆணுவே யிரதம் நன்மை ; ௮ணுவான்மா விசேணு துட்பம். () 

ஆணையே மெய்ம்மை வென்றி சூளேவ லிலாஞ்ச னைப்பேர் 

பூனு௮ விதியே யொன்றைப் பொருக்துறச் செய்த லேழ்பேர் ; 

“கோணையே யழிவிலாத விளமைக்கு மிசைக்குங் கூறும் ; 

தூணமாற் பதமே தம்பஞ் சொற்றன பகையு மாமே, (௩௬) 

கண்ணென்ப வகலம் பொற்புக் கரக். அக்கண் பெருமை மூங்கில் 

எண்ணயப் புண/வே மாம்வேற் லுமையந ஸிடப்போர் பத்தாம்) 

தண்ணடை மருதச் தூர்கான் றழைத்தரா 09க்கை பன்னம் 7 

எண்ணெஸி மைவி சார மெள்வலி சோஇ டப்பேர், (௩௪) 

பண்ணையே மருத வேலி part. 1G தாழ்வே பொய்தல் 

விண்ணவர் குழாங்க ளேசான மிருகந்துஞ் சிடம்பூ டேழ்போ; 
      
  

(பி-ம்,) 1 மணிவிதை பருக்கை காசு வனப்புமால் நன்மை கண்டை. 
3௮.ப்பம, 3குண்டுருட் இண்டை சட்டி குதிரையின் வடலை யாமே. *கோணை 
யேகொலம 72 மழிவிலா விளமைக் கும்பேர், ௩



ணகாவெதுகை. oI 
த் ௪ 

பெண்ணையே யோர்ந இப்பேர் பெரும்பனை யதற்கும் பேசும், 

மண்ணையே யிளமை வெம்பே யறியாமை வழுத்தன் முப்பேர். (௩௮) 

222 அணங்குபெண் கொலைவ ருத்த மாசைகோ யழகே தெய்வப் 

குணக்கிளர் விழாவே யச்சம் வெறியாடற் குறிபேர் பத்தாம்; 

துணங்கையோர் காளே கூத்தே விழவெனச் சொல்முப் பேரே; 

நணங்கலே நுண்மை தேறல்; நுணவையெண் ணோலை பிண்டி, (௩௯) 

223 துணையேசோள் துரிதம் ஈட்புச் சொற்பிணை யளவு கூத்துப் 

1ப்ணேசாருக் கடுத்தல் வெற்ழி பாட்டெனும் பேர்பன் Qenex ap; 

இணையேகே ரிசண்டு மாத ரியற்கண்வேல பனிச்ஷ$ச யோதி; 

'ககணையேபோர் முசசம் வாரி பூரசாள் இரட்9 காட்டும். (௪௦) 

௨24 பாண்டிலே மூர்இ கஞ்சம் பரியங்கம் வட்டச் தீபம் 

காண்டநற் றகளி வாகை கழையிடு திரையொன் பான்போ; 

தோண்டலே முகத்தல் தொட்டல்; துணிதலே வலித்தல் வெட்டல்; 

ஆண்டேயவ் விடஞ்ச மைப்பேர் அறைந்தபைம் புல்கெழ் கும்பேர். (௪௧) 

225 *புண்டரீ கஞ்ச ரோசம் புலிதிசைக் கரியே வண்டே 

யுண்டகோ யொன்றோ டேபூ டொன்றெனு காம மாரும்) 

தண்டமே குடைக்கா லூர்தி தண்டித்தல் கதை பண்டசச 

மண்டலம் வாம்பே தானை வனகரி தடமொன் பான்பேர், (௪௨) 

990 இணைகிலங் குலமொ முக்கம் “மருதத்தின் பறைய கஞ்சேர் 

Aiea ps திணையு யர்ச்சித் இணையேயஃ றநிணையே யெண்போ்; 

பணைவயல் பசியின் பந்தி பருத்தல்வேய் பெருமை போதி 

1பிணைமரக் கோடே யெற்றும் பறைபுற மொன்பான் பேரே, (௪௩) 

227 கண்டமே கவசம் வெல்லங் கழுத்திடு இரைவாள் அண்ட 

மண்டலம் பூமி யானை ௮யிலிடம் வழுத்தோ செண் பேர் 7 

முண்டகக் தாழை கள்ளு முளசிமத் தகழுண் லங் 

கொண்ட.இண் கடலே “சென்னி குறித் தபே சேழென் ரூமே. (௪௪) 
  

(பீ-ம்.) 1பணைதருக். ?கணையென்ப முரச ஞாட்புப் பூரமாள் கணைதி ரட்சி, 

வாளி(?) *புண்டரி கங்கார் வண்ணன் புரந்தரன் சவரி புற்று, வண்டுஇி.ம் சயஞ் 

சிங் காரம் வனசம்கோய் குடையோர் பூ, இிண்டிறற் கழுகு பாயுஞ் இத்திர 

காய மென்னப், பண்டையோ ருணர்ந்து ரைக்கும் ௮பிசானம் பன்மூன் ரூமே, 

* மருதததிண் பணைய சஞ்சூல், $ யோதி, 7 பணைமரச் கோடை, “முள்ளி,



க அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு 

228 காண்டம்ூல் முடிவே தூசு 1௬%ஈநீர்வெம் காடே புந்தி 

“229 

மாண்டகு படைக்க லம்பூண் கொள்கலம் வானோர் கூட்டம் 

நிண்டவொண் கோலே தீர்த்தம் நிறைகமண் டலந்தி ரட்சி 

பூண்டவார் இசையே யென்னப் புகன்றபேர் மூவைச் தாமே. (௪) 

நண்ணரு ணகாச பாய வெ.அு.கைப னடாத் தஞ் செய்யு 

ளெண்ணவை யையொன் பானா பிசைத்தன னீர்ங்க டற்சூர் 

விண்ணடைந் திடவே றரொட்ட விரன்றாட் ரணையைப் போற்றும் 

அ௮ண்ணலஞ்் 'செந்இன் மேவு மருமருக் தையன் முனே.' ் (௪௬) 

[மீகை.] 1. தணியல்கள் சமையுஞ் சாற்றும், 2, பூணணி கலன்பூ ணற் 

பேர் போற்றுஇம் புரிச்கும் பேசே, 

236 

231 

௩ 

ணகரவேதுகை முற்றும். 

  

தகரவெதுகை, 
அடு ய் அக 

பூங்கமு குறழ்? ரீவப் “புலோமிகை தடந் டோயும் 

பால்குயர் குலிசி அலவ்பர் துடைத்தபன் னிருத டக்கைக் 

கால்கயன் இ௫யூர் செவ்வே.ர் கமலப்பொற் பாதம் போற்றி 

யோங்கிய வெழித்ற சரசர வெதுகையின் மரொடையோ அற்றும். (௧) 

வித்தகம் பெருமை கல்வி) வித்தகர் வினைஞ ராயர்) 

பொத்தகங் கோசமென்ப சித்திரப் படாழும் போற்றும்$ 

மத்தகம் நெற்றி சென்னி; வத்திரம் வதனச் தூசாம்; 

உத்தரம் வடக்கு நாலி லொன்றைதிர் மொழி3ம லம்பேர். (2) 

உத்தசி யுகம் யானை யுவர்ப்போதி கடற்கே யாகும்) 

பத்திரி குரை யம்பு பஜவைபா சடைகா ஸிப்பேர் ; 

கழ்இரி வங்கம் பாத்கள் ; கசதம்யோ சனைப யப்பேர் ; 

சித்திர புங்கம் பாணக் 4 கந்தவோ வியத்தூ சாமே. (௩) 
    
  

(ீ-ம்.) tater £புலோமசைச் கருன்கூர்ச் சென்றும், 3தாங்கருஞ் 

சுபத்தா ஊீம்த எண்மசம் கடவுள் வெற்றிம், *இஃழ்ச்தவோ. 

6



தகாவெதுகை, ௩.௯ 
, ன் ழ் 

288 அத்தியே கொலையே லும்பேச டார்கலி மாமொன் றியானை ; 

சத்தியே கவிகை கான்றல் சத்துவ முமைவேல் சூலம் ; 

பத்தியே முறையொ முச்கம் பகர்வமி பாட டைத்தல் ; 

- சுத்தியோர் கருவி சம்கஞ் சடாசல் சுத்தம் காற்பேர். 

281 மத்தை விளக்குச் சண்டே வா௫யோட் டுறம்ப டைப்பேர் ; 

கத இகை தொடைலி கப்பர் ௮வச3மே சுமற்வா சந்) 

பித்திகை ௧:3௦ கைக்கே பெயர்சுவர்த் கலமும் பேசும் ) 
ப பஜ்இரை யிலையே யாவே பகர்பையர் ,இதியென் றேபேர், 

e 

285 அச்கனே மூத்தோன் ரூ யைம்மூகன் ருனே முப்பேர் ) 

சுத்தனே UBS OP SDS தனிஈருப் பலமத் தண்ணல் ; 
6 

௫ ட்டி ௪ ௪ ௫ 

புத்தன்சாக் இயனே மாலே usa DO அருகன் நுப்போ 7 

(6) 

மூத்தனே விடையோன் புக்ன் முவவெலோன் அனக னாம்பேர், () 

236 நத்தமே யிருளு மூரும் நந்தொடுண் மையாக் கப்பேர் ; 

அ சீதம்யா med (HED சுனகங்கண் மருந்தே பற்றும் ; 

அ௮.த்தம்பொன் வழிபா தகை யாடிசெரற் பொருள்கா டோர்நாள்; 
மத்தமூ மத்தை மேக மக பரனை ம௫ழ்ச்சி மத்தாம். 

287 ஆதாச முடலே மாரி; அஇதியே புஇயர் யோகர் ; 
மாதாவம் பிகையே யன்னை ; மலுூசையோர் புமிந மூவாம் ; 
சேதாரர் தேமா வின்பேர் செய்யபொன் ரைதேய் மானம் : 
பாதாளர் ஐவாசச் தென்றி ; பதிகம் நான் 3முகத்இ சிப்பேர், 

2869 அ.தமுயர் கொலையே யதி; ௮.இகமே பொலிவு மிச்சம் ; 
இதழ்பனை யே? பூவி னிதழ5 டெனிம் முப்பேர்; 
குதழ்வுவே கஞ்சி றப்புக் கடுத்தலே பெருமை நீலம்; 
சிதடனக் தகன்மூ டல்பேர் ) இதிபக்கம் கிலைபே pueut, 

239 4பத்இிர மிலைவ னப்புப் பஉட௩ ம சிற்கே யானம் ; ௦ 
குத்திரம் வஞ்ச மபாய் விசைவினிற் HOC குன்றும் 7 

(or) 

(௮) 

(௯) 

(ீ-ம்.) 1புத்தனே யுறுவன் சாக்கியன் புயணிறத் தவனும் பத்தும், 
*தத்தமே மருந்து பாறச் சுணசம்யா ழிசைபால் குத, மூகங்கச் இரிப்! 
*பத்திரர் சழைமாப் பர்தி படையானஞ் இறகே ஈன்மை, 

* 7 

Buy,
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இத்இர பானுச் செந்த இஙாகர ஞ்ண்டொன் றேயாம் ; 

சத்திரங் 1குடையி ரும்பே சாலைகை விடாவேல் வேள்வி, ௧௦) 

மதலையே பாவை கொன்றை மாக்கலக் தூண்சொ டுக்கை ; 

தெதலைநோய் ஐணிசெல் லென்ப ; ச£தம்நீர் குளிர்மே கப்பேர் ; 

பதலையோர். கட்ப றைப்வேர் பருப்பதந் தாழி யென்ப ; 

கதலிவா ழைப்பேர் தேற்றா காற்றாடி துவசம் நாற்பேர், (௧௧) 

பி.தகம் பொன்மை சாந்தே பிறக்குபொன் ஸிருவே லிப்பேர் ) 

சூ.சக மேயா சூசர் தோகைமார் தோயாப் பூப்பாம்) உ 

போதக மிளஸ்ம காவரய் புகல்பனை களிற்றான் கன்றும் ; 

சாதகம் வானம் பாடிப் புட்பூதஞ் சனன முப்பேர். (௧௨) 

ஏதமே துன்பக் குற்ற மெளிமையென் றிசைக்கு முப்பேர் ; 

சூதமா மாமே பாத சசம்பிறப் புடன்சு ரும்பாம் ; 

போதமே பஃறி ஞானம்; புதுமையே நவமி குத்தல் ) 

தேமே தவளை வண்டே சளெத்அமெல் லிசைவேய் காற்பேர், ௧௩) 

அதர்வழி நூண்ம ணத்பேர், *அ.தண்மெல் லெனல்ளூம் கோயாம் ; 

புதர்செடி யறிஞர் தம்பேோ்; புத்தேளே பு. துமை தெய்வம்) 

சிதர்மமை தூறல் சிச்கஞ் சந் ௮ தல் நுணுக்க ணுப்பேர் ; 

மதர்சளிப் புடனே வீசம் ; மதாணிபூண் பொ௫ப்ப தக்கம். (௧௪) 

4கதம்பமே கூட்டம் நீபல் கலவைச்சே றுடன்௪ பைப்பேர் ; 

நிதம்பமே யல்கு லென்ப நெடுமலைப் பக்க மும்பேர் ; 

பதங்கம்விப் பொது வீட் டிற்பேர்; பதாயுதங் கூர்வாள் கோழி) 

சிதம்விண்மீன் ஞானம் வெள்ளை செயமறப் பட்ட தாமே. (௧௫) 

*விதிசெயல் வான்மு றைப்பேர் விரிஞ்சனற் குணந்சதொன் லூலாம் ; 
₹சதியுரோ கிணிகற் பாட்டி தவிராத வட்டம் போனம் ; 

பதியன் Gea sorter; lugs densa pb பாறை தூரும்; 
விதியுளி விவாகம் யாகம் 8வேட்டற்கு மிட்ட பேரே. (se) 
  

(பி-ம்.)' 1குடைபி ரும்பீர் தல்சாலை கைவேல் வேள்வி, *போதமே யறிவு 
ஞானம் புகன்மாச் சலமூ மாமே, 3ஆதனே சோய்வ ரச்ச மெல்லென லதுவு 

மாகும், கதம்ப நீப மான்கூட்டம், *விதிபுயல் குணதூல் வேதன் வினையியல் 
வரன்மு றைப்பேர், *சஇியசோ ெொயே கட்டம் தவறில்கற் பாட்டி சோரும், 
1பஇிபிஎம் பிறைமூ.த் தோனாம். *வெட்டுசற் கும்பேர் வைக்கும்,
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வெ இிர்செவி டுடன்கம் பி தல் விளங்குபைங் கழையே முப்பேர் ; 

பிதிர்கதை நொடியே தூவல் பேசரு நுணுக்க ஸணுப்பேர் 

கதிரொளி யிரவி இங்கள் களிகெல்லா தியகு சற்பேர் , 

எதிர்தலே மலர்த ஜறோன்றல் ) எஇர்கொடர்ப் பூவெ இரத்தல். () 

மாதவர் தவமே கள்ளே வசந்தகாஃலமுமே முப்பேர் ) 

சேதகஞ் செங்கேம் சேரும் ; சேதுசெய் கரை) வப்பாம் 7 

பாதவம் விடபி வெற்பாம் ; பதகம்புட் பொதுவே பாவம் ; 

ஈரதம்மெய்ப் பொருளே போசை ; 'ததியாறு மாலை யாமே. (௧௮) 

Lor BIOs ணிடைச்சொல் வேட்கை ; மதர் வீச மழகு லாவல் ; 

சாதனம் படைப்பொ அப்பேர் ”தடந்தோய்பீ டிகைகொண் டோலை/ 

சூதசே வலவர் பாணர் சூதாட்டம் வல்லோர் கூத்தர் ; 

ஈகலே கடைகொ டைப்பே 3சிறகரி தற்கும் பேசே. (௧௯) 

மாதேபெண் *குற்றத் இன்பேர் ; மதன்சிலை வேள்வ னப்பாம் ; 

சூதேகூத் சாடரங்கஞ் சொற்றவல் ஈளினக் தீச்சொல்) _ 

போதேபூப் பொழுதிரண்டாம் ; பொதி௫ழி 5பொதிதல் மன்றம் 7 

கேதேதிண் பதாகை மஞ்ஞஜை சளத்தொரு ₹கோணாள் நாற்பேர், () 

7குதையேவிற் குைமொட் டம்பு கொம்புறும் பசியே முப்பேர், 
*சுசையேயீன் நிடாவா வெண்மை சுண்ணஞ்சார் தமுதே யைம்பெர் ; 

புதையேவெய் கணையின் கட்டுப் புதுமையே மறைவே தேகம் 7 

கதையேசண் டப்பேர் வார்த்தை காரண மிம்முப் பேரே, (௨௧) 

இதையே யொலிம இற்பே ரசைத்தமோ தகமுஞ் செப்பும் 7 

சிதையே பொன்னாங் காணி படைச்சால்€ ராமன் றேவி/ 

மேதைதோல் புதனி றைச்சி மிக்கபே ரறிவு கள்ளாம் ; 

பேதையோர் பருவ மூடம் பெண்தரித் இனே காற்பேர், (௨௨) 

வி.தியே செவ்வ ணேகல் வெருவுதல் தெருவே முப்பேர் ; 

சோதியே விடையோன் காந்தி சுடரோன்மா லருக ஜேர்காள் ; 

(பிம்) 1ரதியென்ப மிகை நின்பே். ee ச்தேர்ப்பி a, தொண் 

டாம், 9சிறகாரி தற்கும் பேசம், *குறத்தி னப்பேர். $யுடன்பொ து௱ப்பேர், 

*சொன்னா. "குதையேமொட் டம்பு வில்லின் கோப்புடன் பசியே Ei Kui. 
*சுதையேசார் தமூத மெச்சஞ் சண்ணம்பால் கறலாச் சேஷ, 

6
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1பூதியே g task தப்போ பொலீவ்று நகும் போத்றும் ; 

ஏதிவாள் படைப்பொ அப்பேர்; ௪ திர்ப்பேசொல் 00 ss gure. 0 

மாதிரம் நிலமா காயம் மலைஇசை யுவாவே யைம்பேர் ; 

சோதினி துடைப்டஞ் “செத்தை; ததியேத்தல் ௮௫ல். இப்பேர்; 
போதியே யாசேச டாசரன் ; பொதிர்ப்புப்பீ டுடன டுக்கம் . 
*வேதியே யயன்கேட் டைப்பேர் ; வேதிய ரரயுள் விப்பிரர், (௨௪) 

உதியனே *மாறன் சேரன் ஓலிக்குமீ ரீங்கொல் லிப்பேர் ; 
மதியசைச் சொல்தெ ர௬ுட்டு மாதமுன் னிலைஇல் கட்பேர் ; ( 

கதியுடர் கஇநஉன் காய கதியைந்து கஇிக்குல் காட்டும்டி 

வதஇிதளர் சேறே பாதை ; மதூகர மொலிவண் டேகள். (௨௫) 

அ௮ச்தென்ப சசைச்சொல் செம்மை யரைநாணோ டிசைப்பே கா ற்பேர்; 
*தித்தேகூத் இன்வி கற்பந் இத்து தல் பகைத்தல் முப்பேர்; 
தொச்தேபூங் கொத்துத் தொண்டாம்; சுசனேவெண் டிங்க டோன்றல் ; 

தி.த்தைமூத் தாள் ளிப்போ்; ச.கஞ்தெ இலை நா ரமே. (௨௬) 

அ.த்தவா ளல்கா டேயுல் லாசமாம் போர்வைக் கும்பேர் ; 
உத்தரி யம்மே காச மொண்பரிப் பேருஞ் செப்பும் ; 
சித்தனே வயிர வன்பேர் சினேக்திரன் எண்டத் அள்ளோன்; 
கு.ச்தலே பறித்த லின்பேர் குத்தற்கு முசித்த தாமே. (௨௪) 

கூத்தனே யுயிர்ந டன்பேர் ; கோதோதல் குற்றங் கோதல் ; 
போ,த்தேயாண் விலங்கு பாயல் பொங்கர்செம் போத்தே நாற்பேர்; 

பாத்தென்ப கஞ்சி சோறு பகுத்இடல் விளிதல் முப்பேர்; 
ஊழ்த்தலே னை க்தல் செவ்வியுஓப,த னழிவென் ரூமே, (௨௮) 

* சாத்தனே புகழ னைப் னெவான் முப்பேர் சாற்றும் ) 

சேச்தைய முழப்ப சைச்சொழற் றிகழ்கருத் தவமை சோணம் ; 
நீத்த இஈழ்வெள் னிப்பேர்; 1நிதியேபண் டா.ஞ் சேனை ; 
நித்தமே விழாவு நீரும் ; இத்தனே யுக னாசான, (௨௯)   
  

(uF = ib.) பதியே yd pie சந்தம். 9செ.ந்றை, 3வேதியே விதிகாப 
போர்நான்,  4சேரன் சோழன், *திச்சென்ப ஈடைவி கற்பம், 8 குத்தலே 
கொடுத்தல் குத்தல் பரிச, சலுங் குதித்தந் கும்பேர், !நிதியேபண் டாரஞ் சேனை 

நி௫ிபிரன் Bilas > சப்பேர், 
ஓ 

உ
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259 மாத்திரை நொடிக்கும் காலை மருந்தொரு குருவித் பாதி; 

காத்இரி 'யிருப்பு முட்பேர் உசகங்£ சிக்குங் காட்டும்; 

கோத்திரம் வசகு பூமி குலமுடன் மலையே யென்ப 7 

சூத்திர முபாயம் “நன்னூல் ; 9சு,தமிறல் குதல்பிள் ளைப்பே். (௩ 9. 

260 ஓக்தலே நடிவோ டொப்பம்; te Bus துக் ஐருத்தி விஞ்சை; 

தைத் தலொப் பனையே அன்னல் ; ததைதலே மிடைதல் விள்ளல் ; 

பைத்தலே “யுருத்தல் பச்சை ; “பாத்திசெய் பகுத்த லில்லம்; 

கைத்த்லே கசப்புற் பத்தி, கைதவம் 'பொய்தன் பப்பேர்) (௩௧) 

201 முத்தமே யுவகை யோட்டம் “முத்தந்தண் மருத வேலி) 

சத்தமேழ் குணமொ லித்கல் ; ச௪த்தியஞ் சபத மெய்யாம் ; 

பித்தமே கெளிவி லாமை பிணங்குமோர் நாடிக் கும்பேர்; 

சுத்தமே தருப்பை யுள்ளம் ?சசயெனு முப்பே சாமே, (௩௨) 

202: முதுவசே யமைச்சர் மூத்தோர்; 1 ம.த்திபே றலர்மின் றேமல் ; 
வதுவையே கடிகாற் றங்கா !'வல்புள்ளச ணின்பேர் வைக்கும் ; 
பொதுளலே தழைத்த லின்பேர் செறிதலும் போற்று மப்பேர்; 

மதுகமே யிலுப்பை யெட்டி. மதுசமார் தராவு மாமே, (௩௩) 

265 '“மதவிடம் புலவி காமர் வலிபுடன் மிகுஇ வையம்; 
கதவமே புதவவ் காத்தல் காவலென் ரோல் முப்பேர், 
13பதனமே யரணம் யானை ; பதவிதாள் Ya Au மோக்கம் ; 
மி சலையே தெப்பஞ் சோரும் ; மெச்தைபூ வணைசட் டைப்போ், 

261 விதப்பேசம் பிதமி குத்தல் வேணகை யுறுப்பா சைப்பேர் ; 
கப்பேயாண் மயிசே மஞ்சள் கவுளுடன் முப்பேர் காட்டும் ; 
செுக்கேமந் 15 இப்போர் பூல்ஞ் சேறுடன் செலுக்க peut 5 
“அதக்கேகத். 4 ளிப்பி னூம மிசைக் துமப் புக்கட் wre, (௩௫) 

ug - t,) 1 அயி,  இதானனூல், 3 சூத்திரன் மய னோர் சாது, 
* உதியென்ப வுலைத்து ரு.ச்தி யோறுறும அிஞ்சை பதன்,  வருத்தல் 
பைம்மை, ₹ பாத்தியே றழுச்செய் யில்லம் பகுச்பீட லெனவே மேப் 2பர், 
7 பொய்துச் கப்பர், * முசகந்தண், 9 # BO) wep, | பக்திசை வலத் 
சாடல் மொய்ம்மலர்த் திநத்தே மற்பேர், 1!வல்பூ-ணின் பேசே. மசர்விடம், 
13புதணமே, 14லழி3யே, 15 திளிப்பேர், 16 இதம்பபுக் கட்டாம் பீரம், ° .



௮௮௪ 

205 

266 

267 

269 

270 
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4 விதவைக் மணியி னாம் இருகி கேவி எம்பும் ; 

தல்புரு ரஞ்சர் நெற்றி) நுதம்புசோ றெள்ளி சண்டாம் ; 

£மதமிகு செருக்கே யானை வழுத்.து.௮ஞ் சமய ழமூப்பேர்) 

உதகமே செண்ணீர் பூமி) உ.தும்பர மத்தி செம்பாம். (௩௬.. 

ஊதிய மிலாபங் கல்வி) ஓ ஐக்கமே மறைவு மார்க்கம் 

'பாதியே ப௫ர்தல் தூறு பருஇதேர் வலவன் முப்பேர் 7 

சேஇயொற் ௮ரசைசே இத்தல் ; சித்தாந்தம் கடுகே *சின்னூல்; 

போதியே யிரதத் தின்பேர் போதஞ்செய் வதற்கு மாமே. ‘ (௩௪) 

*அ.தவர் வெய்யோர் பார்ப்பார்; “ஆதல்தேர் தல் நண் மைப்பேர் 

₹மாதென்ப முதுமை யிதல்; முத்தேவெண் குருகு முத்தம்) : 

வேதண்டம் வெள்ளி வெற்டாம் விளங்குறுங் கரிக்கும் வைக்கும்; 

வாவர் யானைப் பாகர் வாமா வடி.ப்போர்க் கும்பேர். (௩௮) 

விதனமே 7களைவி சாரம் ; வித்தென்ப விதைவி தைத்தல் ; 

சதனமே புள்ளின் நாவி தழைக்குறு மிலைக்குஞ் சாற்றும் ; 

கதனமே கலக்கங் காடு குதிரையின் கதிமுப் பேசே; 

“மதனமே மிகுதி வேட்கை மத்தனல் காம நேோரயாம். (௨௯) 

அதிகாஞ் சாத்தி ரப்பே சதன்முக மாச செய்யல் ; 

சதகோடிப் பேரே வச்சிரஞ் சாற்றுறு நூற்றுக் கோடி. ; 

சிதலேநற் சதொய்க ணித்தோல் ; சதவலே தவச மோர்புள் ; 

மதுலேயோர் நிருதன் றீல்கள் வசந்தகா லப்பே சாமே. (௪௦) 

இதைகாசச மணிக லப்பை யெழிற்பு அப் புனம்கா வாய்ப்பாய் ; 
1௦பூதரேபுல் புருவம் பூடாம் ) பொதிமூடை பொதித னாகும் ; 
முதலேமூ லிகைதன் கையின் முதலிட முதல்மும் மூர்த்தி) 
இதலேக் கவுதா ரிப்பே சிசை3ய லிப்புட் கும்பேர். ௪௧) 

(பீ-ம்.) ர அவியும் allen Qui சோரும், மதமேசொதத் சமயம் யே 
ய ப 

மதம௫ூழ்ச் எப்பே ராமே, 3 தான்னூல், 4 ஆதவர் வெய்யோர் பார்ப்பார் அறைய 
மோர் சாதிக் கும்பேர், *ஆசலே நணுக்கக் சேர்தல் ஆன் ற. நூலுடன்கூத் தே 
பேர், 5 மூதலே, 7கனைவி சாரம், £மதனம்வெம் காமகோயு மதிமெத வுக்கு 
மாமே, 9ிமாஃம், 19 /தலேபுல் புருவம் ஆடாம், 4



தகாவெதுகை, ௪டு 

211 காதென்ப கொலையே காதாம் கைதூவா மையி டாமை 

யோதும் வேல் விகற்ப மேகை யொழியாமை மூப்பேர் கூறும்; 

பி.தமே மஞ்சள் பொன்மை கத்தூரி பொன்னாற் பேரே , 

வேதமே பாழி யத்பேர் விளங்காதி ூற்கு மாமே, (௪௨) 

272 “து க்திரெய் விழவே தேமல் தூணங்கையா டல்கா ளோடே 

பத்இசெய் ஞானம் பாந்தட் படப்பொறி யிருமூன் றேபேர்; 

தித்தியே சங்கு தோற்பை *தித்தல்தேஞ் சுணங்குஜ் செப்பும்; * 
மிதீஇர* னிரவி ஈட்பாம் ; வேதிகை பலகை திண்ணை, (௪௩) 

273 *உத்இிசெந் திருவு அப்புச் சுணல்சூர கப்ப டத்தின் 

இருத். து.றும் பொ.றியே தொங்கல் அவசமோ ருரையே யேழ்பேர் 7 

குத்திமண் “ணடக்க மென்ப); குதிரையே மரைவா சிப்போ் ; 

பத்இயங் கடுக்காய் பூவாக் காய்கோயுற் ரோனூண் பன்னும். (௪௪) 

214 பூதமா லிறந்த காலம் புவிமுத லைந்தே சீவன் 

பாதமார் பாணி நரள்வெம் பாரிடம் புனித மேழ்பேர் ; 

ஆதனா ருயிரே பேதை ; ஆதாஞ் சிலம்பே வேட்கை ; 

ஒதனம் பெருமை வெண்சேச ௮டனுண்ட லெனவே முப்பேர், ( ௪௫) 

215 *ஆஇயே முதல்நே Grr லருகன்மா லிரவி யீசன் 

ஓதிம முயர்த்தோ னேமண் டிலமாயோ டற்பே ரெட்டாம் ; 

பாதிரி பாட லப்பேர் பணைத்தெழு மூங்கிற் கும்போ் ; 

ஓ.இிபெண் மயிர்வெற் போந்தி யுஇபூனை யெ௫னம் ஞானம். (௪௯) 

216 சாதியே பிரம்பு கள்ளுச் தாருத் தேக் கமுத வல்லி 

யோதுசண், பகந்இி ணைப்பே ருசைக்குநா மங்க ளேழாம்) 

பூதியம் புவியு டற்போ; பூதாம் பன்றி வெய்பாம்; 

ஒதிம மசல மன்னம் ஒளிர்மயிர்க் கவரி முப்பேர். (௪௪) 

(பி-ம்.) 1குலையே. ?இுத்திநெய் விழவே ஞானம் சணங்குபைப் பொறி 

யே யோர்நாள் - வைத்துறு புதர்து ணங்கை டபக் ெண்பேர் வைக்கும், 

தித்தி தல் சுணங்கே இத்தல், *உத்திசெர் திருவுறுப்புத் இிதலைபைப் பொறி 
யோ சோதல்-கொத்துறுக் தொங்க லாடைக் கொடியிலை யிருமூன் ஹேபேர், 

*ணடுக்க, $அதியே யரன யன்மா லருகனே (தனே ரோடல்--வீ.திமண் 

டிலமா யோடல் தந்திவெய் யோஜொன் பான்பேர்,



Hr அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு 
a 

211 கோதைமுன் கைத்தோற் கட்டே குழல்தார்காற் ரஜொழுங்கு சேன் 

“218 

2 

ல 

19 

51 

பேதைநெற் சுமையே கோதா விரிகஇ? யெண்பேர் பேசும்; 
காதைசெரற் கதையி னாமம்; கைதொடல் தண்டல் அய்த்தல்; 
பாகைசெல் தாரி நாவாய்) பைதலே யிளை அன் பப்பேர், (௪௮) 

காத்திர மவய வப்பேர் களித்றின்மும் காலே சிற்றம் 
த்தகற் றிசையே கூற்றே பூதிய மிருமூன் றேபேர்; 

பாத்திரங் கடிஞை மானார்; பாலுகாத் இடல்வ குத்தம்) 
நேத்திரங் கண்பட் டாடை; நீதிமக் இரிரெ றிப்பேர், : ! (௪௯) 

அத்திரி யுலைத்து ரத்தி யசுவமொட் டகம்வா லேபம் 
*குத்திரர் தருவோர் யோக முனிவனேழ் பேரும் கூறும்) 
“சித்திர மழகோர் பாடல் சறக்தபொய் மணியே சண்டம் 
௮.த்திரி யோவி யத்தகோ டதிசய மெண்பே சாமே, (௫௦) 

௩ 

“பதமடி. வரிசை சோறு பகர்வழி செவ்வி போழ்தோ 

டி.தமறு கொடுசெரல் கால மியல்வீரல் குழைவு சேமம் 
நிதழுனு கடிகை யாடை நிகழ்த். ஐ ௮ pena தேபோ்) 
உததிதெண் டிசைக இப்பேர்; உதையமே புலரி தோன்றல், (௫௧) 

தானுமண் முதலா மைந்தர் தமனிய மாதி யேழுந் 
தது மிரக மாதி யேழுஞ்செ.் காவிக் கல்லும் 

போதுறு அணருச் தொண்டும் புகன்றிடு கலைகா சாவும் 
ஏதமில் பொடியுஞ் சீவ ணில்லன கொடியு மாமே, (௫௨) 

மணிதிகழ் வலிச்ச ௧௭7 வெசையின் வழுத். தஞ் செய்யுள் 
*எணிலோசைம் பானொன் றென்ன விசைத்தனன் சமலச் சதசோன்றன் 

திணிதிகழ் முடிபு டைக்த சேவல் கொடியோற் போற்றும் 
அஎளிஇகழ் செக்திவ மேவு மருமகுக் மையன் மூனே. (௫௩) 

    (டம்மி 1சூத்திர் ளெலின் தாருச் கொலை மூனிபல் தேயோ், ர் 
இர மிச யம்பொய் இறப்புவிம் மிசமே சண்டம் - பத்திர மணியேர் பாடல் 

பழுவமொன் பான்பேர் வைக்கும், 3பதமேசோ மியல் சே மக்தாள் பதவிபோழ் 

சாடை வீரம் - இதமார்சொல் குழைவு பாசை யிலங்கல்கொச் இன்பல் காலம் - 

நி.தமாருங் கடிகை செவ்வீ tags மீரொன் பான்போ, *எணியிரு மூன்றோ 

டைம்பா னென்னவலே மிகசயச் மெப்தான். [இப்பாடத்திற் கேற்பச் செய் 

பட்டொகையுஙம் காணப்படுகிறது], ‘ 
௩
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[8 me.) ர அத்திரம் பகழி வெற்பே யசுலமா யுங்கரப்பேர், 2. கா 

மோர்ப திப்பேர் ளெச் துமஞ் ஞைக்கும் லைக்கும் - தூ.தாரம் புரவி நாமம் தச் 

கணங் குருகு மாமே, 8, பித்சென்ப கள்ளே பித்தம்; பேதியே விரதம் 

பேதம், 4, இத்திர னோவன் தச்சன். 5, ஓ.தலேவிசாரித் திட்டல் ஓதுதற் 

தம்பே ராமே, 6, நாதனே மழவெள் ளேற்ழு swiicn aps தோனு மாமே, . 

7. ஓதுங்கல்போ குதல்பாந் தற்பேர், 8: பொதுவரச் சணத்தோ ராயர்; 

புதன் புந்தி யறிவோ னாகும் -விதுவொளிர் நெடுமால் இங்கள், 9, உச்தர 

குருலே பாண்டு வழியருக் சதியே யோதும், 10 பத்தொரு கணிதம் பூச்சு; 

ent des) அசாழல்பார்தி தற்பேர், ll. €த்தைதான் ௮சடே கொத்து. 

12, மாதங்க” மூலாவே வார்தல் மறிகட விளமை நாற்பேர்; - சாதம்பா 

ளிதமே மெய்மீமை; சஐரமோர் சணிசஞ் சந்தி ஓதர்திண் உடலே வெள் 

எம்; யுத்தம்பித் தேறல் வெம்போர். 13, வாதியோர் சவிம தப்பேர் வாதம் 

வான்? ஐர்ச்கங் கா ற்றும், 

தகரவேதுகை முற்றும், 

தகரவெதுகை. 
ட பை ஓஓ. 

  

283 காமு.று மொளிர் வெண் டிங்கட் கற்றையஞ் சடிலத் | soon am 
*கோழமுறு பொ நக யோ.து முலசெலா முணர்ந்த மூர்த்தி 
யேமுறு மெழிற்க லாபத் இர ஞ்சக் கடவுட் போத்றித் 
தோம௮ முயாக கார வெ. கையின் ரூடையைச் செல்லாம். () 

284 3இந்தன மிசையே காட்ட மெசியிடுவ் கலன்பு கைப்போ 
சந்தன மிரகஞ் சாந்தம் ; சாக் ந௪ந் தனஞ்சுண் ணப்பேர் ; 
பந்தனை புதல்வி கட்டல் ; *பர்இதேர்க் கல்கி ரைப்போ் : 
மதன் தபிரின் ருழி மதயானை முகப டாப்பேர், (௨) 

285 விந்தமோர் வெற்பே மேலோர் ; விந்தையாச் சரியந் துர்க்கை ; 
சந்தமேர் நிமம் வனப்புச் சாற்றிய கவிதை சாந்தம் ; 
குந்தமே நெடிய ைவேல் கு இசைநோய் குருந்தம் நாற்பேர் ; 
பந்தமே €ீரட்சி கட்டுப் பாவங்கை விளக்கே ஈட்பாம், 

i
s
 

(& = %,) 3 சண்ணால், *கோழுறும் பொருளு « சைத்த வும்ப்கோ ஐல 
போற்றும், 3இர்தமே மிசையே, $பந்திகோச்,
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286 நந்தியே சிவன்செக் கான்பேர் நவீற்றுமோர் பறையே யேரும் 

287 

288 

289 

290 

291 

ne 

புந்தியே புதன்ம இப்பேர் ; "போந்தைமால் யானை பெண்ணை ) 

சந்தியே யந்தி மூங்கில் சலுக்கமோ ரிசைகன் னற்போ்) 

குந்திபாண் டவர்தம் மன்னை குடி.த்ததில் கள்ளு மாமே. (௪) 

“மந்திரி குபேர னெண்ணார் ; மந்திவண் டொடுகு சக்காம் 

சந்திர மயிலின் மோகை த;பல்.குபொன் வட்ட முப்பேர் 7. 

saps DA யோசி லக்கம் முதிர்சுவைக் கனித்தா சொன்றாம் ; 

தந்திரி சேனை காப்போன் சரற்றும்யாழ் “யாழின் நந்தி, ட (௫) 

இந்.துர மோர்புள் யானை ; 5இத்.இ௫ர் Dosa இந்தல்; 

கந்தகம் குதிரை பந்தாம் ; காக் தார மிசைகான் றேயம்) 

பந்துகக் அகமும் மட்டுப் படர்நீர் தூஉந் துருத்தி யும்பேர் ; 

சஅந்துமி யோராண் டின்பேர் துவைக்குறும் பறையு மாமே. (௬) 

இந்தென்ப மதியம் காசி யியங்குறுல் காடி முப்பேர் ; 

செந்தென்ப நரக ₹மோரீ ”வனொ டணுவே சாற்பேர் ; 

தந்தென்ப சாத்தி ரம் நால் ) தநரம் பலுவ றண்டம் 7 

மைந்தென்ப வலிம யக்கம்; மைந்தனே மதலை பூமான். (௪) 

காக்தனே யிறைவன் வேட்டோன்; காந்தியே யெழிலி மைத்தல் 7 

சாந்தமே 7கமையும் சாந்துஞ் சாற்றுகோ மயமுக் கூறும் ; 

கூந்தலே மாத சோதி கொழுமயிற் ₹பலிக் கும்ப; 

வேந்துவெண் மதியே வெய்யோன் 9வியரழமிக் இரனே மன்னன். () 

ஏர்தலே பெருமை மேடோ டேந்துதல் வேந்தன் வெற்பாம்; 

சாந்தைபூ தலம்கம் கைப்பேர் ; சந்ததம் ௪தம இழ்ச்சி; 

காந்தமோர் புராணம் வன்குற் கடைமருந் தோர்பு தற்பேர்; 

10திர்தொழில் வேள்வி பாவம் ; செர்தழல் எசிகேட் டைகாள். (௯) 

(பீ-ம்) 1பொர்சையே யிளமை யானை புற்பதி யதுவும் போந்றும், 

3ம் இரிபுகர்பொன் னெண்ணர் வருகி. Ss py மாமே, 3மூர்திரை, *இசைச் 

குங் கோலாம், *சி௮ப்புத்திர் திருணிச் கும்பேர். *மோரி. "கமையே சார்சே சண் 

மைகோ மயமே சாற்பேர், “பீலி பூகம், ?விளங்குமிர், - 10சேந்துவெங் சனல் 

இற்பேர்; ‘ 
௩
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292 அர்திலால் கசையி டப்பே; அந்தண சறவோர் பார்ப்பார் ; 

வந்திகை வக்இப் பட்ட மலடிபூண் பொதுச்சு ணக்காம் 

கந்திரு வம்பண் வா கடவுளர் சாதி முப்பேர் ; 

எந்திர மிரத மாலை யெயிஓறுப் பெழுத்தே காற்பேர், (௧0) 

293 657 மிடைவி !சும்போ டளவுடன் மேக நாற்பேர்; 

கந்தர முழைக முத்தே கரும்புய லழகே யென்றும் ; 

“நந்தா முல்லை மாக்கள் நவிற்றுறும் புதல்வர்க் கும்பேர் ; 

கொந்தள மாத சோடு குழற்கொத்துக் 3தருளே முப்பேர். (௪௧) 

294 அந்தரி அர்க்கை நாம மலைமீன் நி5ு மைப்மபர் ; 

கந்தனே யருகன் செவ்வேள் ; காந்தாரி em pent தாய்பண் ; 

சந்தி யிந்தி ராணி சுண்டனென் றிரபேர் கூறும்) 

மந்தனே சுஇரோன் மைந்தன் மதிகூர்மை யிலணீ மாமே, (௧௨) 

205 எச்தையே யப்பன் tran GD ஈசனென் ரோதற் கேயாம் 7 

சிர் வா சம்வெண் ணொாச்சி தெண்டிரைக் கடல்வில் முப்பேர்) 

தந்தமே ஈகைவெண் கோடு தத்தமென் மோதத் எும்பேர்) 

நந்தல்கே டுடனே யாக்க ; நந்தைமுற் றிதிகொற் முனாம், (௧௩) 

896 சந்தானர் தேவ தாரு சர்ததி யெனவுஞ் சாத்.றும்) 

மந்தாரஞ் செம்ப ரத்தம் வானவர் கருவி சண்டாம் 7 

சந்தூரர் இலகஞ் செம்மை செங் குடை புளிம ரப்பேர் 7 . 

சந்தாரம் வழிமு டக்காம்; சாந்தாற்றி 6a TLD பிலி. (௧௪) 

297 கந்தமே இழங்கு நாற்றம் கழமுத்தடி பகுத்தல் செம்பொன் 

வந்தவிந் 7தியமன் பென்றே வகுத்தபே சேர ம் வைக்கும்; 

கொந்தமே சவளம் வேள்வி குறிச்தி$ம் படியே முப்போ 

8அந்கமீ றழகே யென்மும் ; அந்ககன் ரூரூடண் கூற்றும். lm} 

2989 சிக்.றவா மனமே முச்£ர் தெண்கடல் நதியோர் தேசம் 

உந்அநீர் வெட்டு யென்றே யோது று நாம மேழாம் ) 

கர்துபண் டி.யுஸி ௬ும்புங் கம்பம் ய௪க்கை ஜேட்டும் 

வர்துறு பற்றுக் கோடும் வகுத் Sig சிர்நான் கரமே, ‘tata 

(பீ-ம்.) leu யளமலொடு மூடியே மேசம், நேத்தனர் முல்லை, 2ம் 

Cas, *சுவாமி; சர்சென்ப கொடுத்த லீச்சாம், 09. ஈந்கொடை, ஈட 

திரிய மன்ப னுரைச்சபே, 2௮ர்சமீ நழ9 மம மணிக்கே கத்கா ரிப்போ. 

பர உ
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299 1உந்திதே ௬ுருள்யாழ்க் கன்ணொன் அுயர்ச்சிகொப் பூழ்ப றத்தல் 

நந்திலாப் பசுவின் கூட்டம் நரிப்புனற் சுழிய எக்கர் 

புந்திசெய் யாறே யென்னப் புகலு௮ மொன்பான் பேராம் ; 

மந்திசம் விசாசங் கோயில் வாசியின் குழாம்வி' டேகள், (௧௪) 

900 *தெளிவினி னுபர்ந கார வெதுகையிற் சிறக்குஞ் செய்யுள் 

எளிதிலா வெண்ணி சண்டென் றநின்புற வுரைப்பச் செய்தான் 

பளிதமார் *தடந்தோட் செவ்வேள் பங்கயப் பாதம் போற்றும் 

அளிதிகழ் பொழில்சூழ் செந்தி லருமருந் தையன் முனே, (௧௮), 

(மீகை.] ॥, அந்திய யசைச்சொல் சக்தி, 2, வந்தனை வசவு போற்றல்; 

மாந்திமா மரம ரர் தால், 3, மொர்தைமொள் சலன்ப றைப்பேர். 

நகரவேதுகை முற்றும், 

  

பகரவெ.துகை, 
a Te Ne வைய் 

801 4கண்கைகால் ழுகம்வாய் செக்கேழ்க் கமலநேர் மலரின் மா.து 

கொண்கன்வார் ௧7௪ லத்தைக் குறித்தடு பகுவாய்ச் செங்கண் 

வண்கராச் செகுத்த வாழி மான்ம ர கோனைப் போற்றிப் 

பண்பினா லுயர்ப கார வெதுகையின் ரொடைப ணிப்பாம். (௧) 

902 விபுலமே பெருமை பூமி விரிவெனு முப்பேர் செப்பும் ; 

தபுதலே கேடுஞ் சாவும் ; சபலையே சலிவு மின்னல் ; 

்கபிலையோர் நிறம்ப சுப்பேர் ;) கைப்பேகைச் தல்வெ MSS} 

சுபமழ கூடனே வெண்மை சோபன மிம்முப் பேரே. (௨) 

(பி-ம்.) 1உந்திதே ருருளே யாழி னு.றுப்பொடு நிவப்பே சொப்பூழ்- 
நந் தலில் துணைப ச்ச னடுப்புனற் சுழியான் கூட்டம்-நிர்சையி லளக்க ராறே 

நிகழ்.த்தபேச் பன்னொன் றேயாம், *தெளிவினோ ர௬ுரைஈ, 3புயனாஞ், 4சண் 

களீ ராறும் லெய்ய சமலநேர் மூகங்க எாறும்-சண்டெர் கடம்பின் றிண் 

டோட் சயிலமு மயிலும் வேலும்-விண்டுளார் தோர்கள் சாண விளங்யெ 

வள்ளற் போற்மிட்-பண்டிளர்ம் திம்ப சார வெதுசையின் ரொடைப anf 

பாம், *கபிலமோர், 
a 

‘
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808 அபாமே கவசத் இன்பே ரியானைப்பின் கால்பித் பக்கம் ; 

தபனன்றி யாத வன்பேர் ; சபதிசீக் தாமே வெம்போர் ; 

இபமென்ப மரக்கோட் டி.ன்பே ரியானையென் றிசைக்கு மப்போ்) 

HUM EGE கடைக்க ணித்த லணிககர் ௧வ௪ மாமே, (௩) 

304 விபூதியே கொடுமை குத்றம் விடக் குவெண் ணீறே செல்வம் ; 

கபோ.தமே புழுப்பொ ப்பேர் கரும் ற வுக்குங் காட்டும் ; 

குபோனே யளகை வேந்தன் "குஸிரலர் மதியி ரண்டாம் 

autre யளவின் மைப்பே ரறைபரம் பொருளு மாமே, (௪) 

305 நீபமே கடைய யற்சொ னாளும்$ர்க் கடம்பு மாகும் ; 

சாபமே யங்க தச்சொற் றனுவரை யாடே “முப்பேர்; 

"கோபமே இற்ற மீதல் குறிக்குமிக் இரகோ பப்பேர்; 

யூபமே வேள்வித் தம்பம் உறுபடை “வகுப்பே two on. (௫) 

806 தாபச முனிவர் வாசக் தருவுடல் மலையே சார்வாம் ; 

ஞாபக மரும்பொருட்பேர் நவிற்றுநல் லறிவு மேயாம் 7 

சோபமே கள்ளால் சீயம் “சோம்புமென் னோதன் முப்பேர்; 

இபர்வா ணிகரசே நீராம்) தீபம்நற் சுடர்பல் தீவாம், (௬) 

807 காப்பென்ப கதவே நீறே காவல்தூ சுடனே வேயாம் 

யாப்பென்ப நகைபோர் செய்யு ளேணியின் பழுவே கட்டாம் ; 

சப்பென்ப *க;தவின் முழுஞ் செப்பிய கங்க மும்பேர் , ் 
பூப்பென்ப மகளிர் தோயாப் பூப்பொடு பூத்த லாமே, (௪) 

808 பாப்புவெம் பணியே பார்ப்பார் ; "பப்பேசூ பகம்வி சாலம் ; 

நாப்பண்யாழ் கண்ணு அுப்பே நூவுட அருள்தேர்சத் தட்டாம்; 

தூப்புவா யங்க ணப்பேர் மதகிலுட் டக்குஞ் சொல்லும் ; 

சாப்பைபுற் பாய்ப ணித்தோல்) தைப்பைாட் டைபொ. இப்போர், 0 

809 உப்புமெல் லியலா சாட லுவர்க்கட லசாக மின்பம் 7 

கப்பிளங் கொம்பு யர்ச்சி கர௬ுஇ.ப மி.குதி முப்பேர் ; 

சுப்பிரந் தூய்மை வெண்மை) துப்பைவெற் நிலையே *போராம் ; 

செப்புசை காண்ட கப்பே் லெப்புச்செம் புஷ் பேசே. (௯) 
  

(பி-ம்.) "குளிர் விளர், குட்டி, 3புறூபபே. *யட்டை, சோம்பலை 

யெனவும் பாற்றே. தாழ்ப்பாள் கங்க மரம்பையின் குலைசீப பும்பேர், Teun 

சாப் படமே பச்சை, சோப்பேபுற், பேராம்,
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ஒப்பு வக டைப்பா 6ண்மையொப் புரவே மூப்பேர் ; 

செப்பமே ஈடுநி லைப்பேர் தெருவுடன் வழியே கெஞ்சாம் ) 

அப்பு 1வுணாவே வேண்டற் பாடேசொற் பொறி நகர்ச்சி 7 

கப்பண மிரும்பிற் செய்யும் நெருஞ்சின்முட் கைவே லாமே, (௧0) 

வைப்பென்ப் இடம்ப இப்€பர் வைத்தலா ணுண்டல் நாற்பேர் ; 

கொப்பென்ப கூந்தல் சொம்பாம் ; குப்பையே யாகு கூட்டம்) 

வெப்பென்ப மால்கால் வெம்மை ; விபுதசே நிபுணர் விண்ணோர் ; 

ஓப்பென்ப இசையபொ முத்த லுவமைகட் டழகே நாற்பேர். (௧௧)£ 

ஆபினஞ் இற்டீர் வீதி யான்றிகழ் செருத்தற் கும்பேர்$ 

சோபானந் தாழ்வா சப்பேர் சொற்றகற் படையும் வைக்கும் 

காபாலி விடையூர் ௧சத னவனாட விருபேர் காட்டும் ; ச 

பூபாலன் வேந்தன் செவ்வாய் ; பூபதி யாசன் சேடன், (௧௨) 

௮ப்பல்சாக் உணிதல் மொத்தல் ; ௮பயன்செம் பியனே ஞூன் ; 

கொப்பர “மொருதே யம்மமல லடைவின்மை முழங்கைக் கும்பேர், 

தப்பலே ஆற்றக் சப்பல்; தபதிதச் சன்னி டப்பேர் ; 

மைப்புய ல.ஜு.விண் மேகம் ; மாபெலி யவுணன் யாளி, (௧௩) 

உபமென்ப இரண்டி. னாம முபமான மெனவும் பாற்றே ; 
விபரீதம் வேறு பாடு மிகுதியென் நிவையி ஈண்டாம் ; 

. உபதான முதவும் பிச்சை யறக்கங்கொள் தலையா ணிப்பேர் ; 

315 

*அபாமிதம் பெருமை யின்பே ரளவின்மை தானு மாமே, (௧௪) 

ஒூப்பமே சிற்றூர் பொன்னாம் 7 கோபுசஞ் சிகரி தானம்; 

ஐப்பசி யோர்இல் கட்பே சசுபதி நாட்கும் வைக்கும் ; 
கைப்புலி மகமா லியானை கஇத்தவா ஞழவர்க் கும்போ்) 

சுப்பிர தீபக் இக்கோ சியானைநற் சுடர்வி எக்காம், (க) 

கைபுனை யென்ப தேபூத் தொடுத்தல்கான் மலரே செப்பம் 

மெய்புணாக் அற்ற 6சண்க ளணிதலா டவர்மின் னாரை 

ைபெற வலமக மித்த லபிதான மிலையா றேபேர் 7 

எய்புஃற் பேரே பன்றி யேவெய்த றனக்கு மாமே, (௧௯) 
  

பபீ-ம்.] 1/வணர்வே.“மொருசெய் வப்பேர் வரவுசச் ரெழுங் கூறும், 3உப 
மென்ப இரண்டே யொப்பாம்; உபகார முதவி காட்டு, 4 அபராதம் பிழைதண் 
ப.தீதல் ௮பரனிதம் பெருமை .அிச்சம், சனத்து, சண்ணே விளங்குமா டவர்மின் 
COMM,
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மகாவெதுகை. (Ba 

௮ப்புநெய் பகைய ரக்சூத் த ருற்ற மனுப வஞ்சேச 

ஜொப்பினற் பொலிவே யுண்ட லொளிர்படைப் Cum gi லங்கூண் 

தப்பில்சொற் பிணையே முற்றஞ் சாத்றிய தூய்மை வன்னஞ் 

செப்புடன் றெளிஐ ணைக்கா 'ரணமொரு பானேம் செப்பும், (௧௭) 

“தெள்ளிதா யுயா்ப கார வெளகையி னுசைக்குஞ் செய்யுள் 

உள்ளமா ரீசெட் டென்ன வுலூனிற் புகலச் செய்தான் 

கள்ளமு “மலர்ப்பூங் கொந்தார் கடம்பணி குகனைப் போற்றும் 

அள்ளமுச் செந்இன் மேவு மருமருக் தையன் மூனே. (௧௮) 

* பகரவேதுகை முற்றும். ₹ 

மகரவெ_துகை,. 

*மாண்டிள சொளிசி றர்௪ மாகதக் கலாப மஞ்ஞைச் 
சேண்கிளர் பரிது சக்குக் தெய்வகுஞ் சரிம ணாளன் 

பூண்கிளர் தாட்டு ணைப்போ தளத்திடை நினைந் அ போந்றிக் 

காண்கிளர் கவின்ம கார வெளகையின் கவியைச் சொல்லாம். (௧) 

சமங்களிப் புடனே யொப்புச் சங்கரா மழுமப் பேரே; 
“கமந்திகழ் நிறைவே மூசல்; காமாரி வெஜோர் சாலி ; 
* தமந்இமி ரம்மி சாகுக் தம்பமன் அுரைப்பேர் சாற்றும் ; 

சுமங்கலை வறட்சுண் டிப்போ செரல்வண்ண மகளு மாமே (௨) 

மலையே மிகு9 சோறோ டம்பிகை முப்பேர் வைக்கும் 2 

விமலையே ஆர்க்கு கங்கை ளெற்பிறை மகட்கு மென்ப ; 
கமலையே தஇருவி தாதா; கம்பையோர் நதிப ணைத்தல் ; 
நிமல்பார்ப் பதியே சேவூர். கிருமலன் தனக்கு மாமே. (௩) 

(மம். பரணமிரு யான்பேம். டுதன்னியே் ரக 3விரிம லர்ப்பூங் 
சடம்பணி குகன்றாள் போற்றும், *மாண்டெ. சொளிச றந்த மணிதிசழ் சரவ 
on 8H o- Caren Bert San nap 9 80 grat காணிய குமார வேளைச்-சேண்டிளர் 
ீபத் திண்டோட் சேபினை வணங்கிப் போற்றிட-பாண்டொரர் திப காரவெது 
கையின் றுடைப ஸணிப்பாம், *கமமென்ப நிறைவே கெண்ணீர், ₹தமங்கமு 
வரியி ராகுத், 5
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1சாமமே யாமம் வேதஞ் சசமள வனமு பாயம்) : 

3வாமமே குறளி டப்பால் வயங்கலோர் சமய மூராம் 7 

காமமே குடியூர் வேட்கை கதிரிறை யொழுங்கே கொன்றை) 

நாமமே பெருமை நற்பேர்; கம்பியர்ச் சகனே யேந்தல், (௪) 

அம்மையே வருபி றப்பேர் டம்பிகை யழகே தாயசம் 7 

சும்மையே படுக்கு நெற்போர் நாடெசலி சுமையுஞ் சொல்லும் ; 

செம்மையே சிவப்புச் செப்பம் செவ்வைநற் பெருமை காற்பேர் 

கொம்மையே சிளமை வட்டம் குயந்திரட் கை கொட்டல்: (௫) 

௮ம்பென்ப களிசே தண்ணீ ராசுக மிம்முப் பேரே; * 

சம்பென்ப நரியே Krad FAST னருகன் வேதா; 

வம்பென்ப புதுமை கச்சு 4மணம்நிலை “யின்மை மேற்கோள் ; 

தும்பென்ப “சிம்பே தோடாம்; அும்பிவண் டுடன்மால் யானை.() 

உம்பசே தேவ ராகு முயர்நில முடன்மே லும்போர் 7 

கும்பமே குடமி ராச 'கும்பிமத் தகரு2ல் கூறும் ; 

தம்பமே கவசந் தாணாம் ; தாம்பேதா மணிகா ணாகும்) 

விம்பமே யுருவங் காந்தி விசிந்தெழுவ் கோவை முப்பேர். (௪) 

அம்பலே சிலா றிர்தே யறைமொழி பழிமொ ஹிப்பேர் ; 

உம்பலே பூத்றம் யானை உற்றகற் குலனே முப்பேர்; 

₹பம்பலை நிறைவே யாற்றல் படர்ச்சிபொன் னணவ லோசை; 

நம்பலே வேட்கை ஈம்பல் ; காமென்ப வெருவல் தானாம். (௮) 

அம்பலஞ் சித்திர கூட மான்றபே ரவையு மாகும் ; 

கம்பல மேற்கட் டி.ப்பேர் சிம்புளின் படாமூல் காட்டும் ; 

செம்புலம் பாலை வேலி செருக்களம் வகுக்க லாகும் 7 

சம்பளம் தகர்.3 டாய்ப்பேர் சேவகத் இலாபஞ் சாற்றும். (௯) 

வாமனல் குறளே யோர் நூல் மாஇரக் களிறே முப்பேர் ; 

கரமனே மதன்சு ரும்பு ”அிப்பிலி முப்பேர் சரட்டூம் 
  

  

(பி-ம்.) *சாமமே யுபாயம் வேதம் சாமளல் கருமை யாமம், வாமமே 

குறன்வ னப்பு மத.ிடப் பால்க வான்வில், சம்பென்ப ஈ.ரியே நாவல் சங்கர 

னருகன் வேதா-விம்பமா ரிசவி சம்பு விளங்கெலு மிச்ச மெண்பேர், *மணமலி, 

5பின்ப, *லைம்பே, 7கும்பிமத் சக.ஞ்ச லப்பேர், *பம்பலே வலிபொன் மல்கல் 

படசொலி பொலிவெ முச்சி, ?பிப்பலி,



மகரவெதுகை. EG 

சோமனோ சேத்தல் கட்டுக் தூசுவெண் டிங்கள் சொல்லும் ; 

1வீமனே கலுழ னாமம் விளங்குமோ சேந்த லாமே, (௧௦) 

329 அம்பிதா வாயே தெப்ப மான்ளொடர் பூட்டே முப்பேர் ; 

கும்பியே கரகம் யானை ; கோம்பிசக் கரப்புள் ளோந்தி 7 

உம்பியே யிளவல் விண்ணோர் ; ஓம்பலே புசத்தல் காத்தல் ) 5 

கம்பியே கலன்செய் கம்பி காதணிப் பொதவு மாமே, (௧௧) 

980 அம்பசங் கடலே விண்ணே யான்றதூ சுடனே முப்பேர் ; 
செொம்பர்கொம் புடன்வெங் காற்றாம் ; கோமானே மூத்தோன் சாத்தன் ; 

சம்பசங், குலிசம் வெய்யோன் சரபமோ டெலுமிச் சைப்பேர் 7 

பம்பரஞ் செம்பொன் மேரு கறங்குமோர் கலனும் பன்னும். (௧௨) 

881 “கம்புளே சம்பங் கோழி கதிர்சங்கம் வானம் பாடி. ; 

இம்புரி தந்தப் பூண்பேர் சளர்முடி யங்க மாகும் ; 

சிம்புளெண் காற்புள் இம்புள் ; செம்புகா வற்பொன் செம்பாம் ; 

கம்பள மயிர்ப்ப டாஞ்செய் ; கமைசாந்த முரிமை யாமே, (௧௩) 

892 9அம்புஇ கடல்கால் பாட்டி. னத்தமென் அற்ற நாமம்) 

கம்பலை யொலிந டுக்கங் கருதச்சம் படைதுன் பப்பேர் ) 

வம்பலர் புதிய சோடே ௮யலவர்க் கும்வ முத்.அம் 7 

பம்பைமுல் லைப்ப றைப்பேர் நஇியருக் தவப்பெண் பன்னும். (௧௪) 

888 அம்மழ கசைச்சொல் நீராம் ; ஆம்பிரம் புளிப்பே சூதம் ; ~ 

கம்மயன் றலைகால் வெண்மை ககனம்டீர் நதிகா ராடாம் ; 

பொம்ம?ல பொலிவுஞ் சோறும் பொருக் துபோ ௬டனே முப்பேர்; 

இம்மையே 3யுரிமை யுப்புக் 4களர்த் தும்பண் பெனுமுப் பேரே. (௧௫) 

334 இம்மியே நுண்மை செம்பொன் இயசமதி யுடனே செண்ணும் ; 

தொம்மொலி குழுவெ ஸும்பேர் ; $தோமசி யோரெண் கூத்தாம் ந 

வெம்மையே வெறுவு தற்பேர் விருப்பமுட் டணமுஞ் சொல்லும்; 

கம்மியர் கையி னைப்பேர் கண்ணாளர் தமக்கு மாமே, (௧௬) 

835 தாமரை புலிச௪ ரோசம் ;) சமன்யம னடவேச டொப்பாம் ) 

தேம்விரை 6பகல்தேச றித்தல் ; செம்பை௫க் கடியோர் பூடாம்) 
  

(பி-ம்,)' 1வீமன்றாக் இயஜோர் வேந்தன். 3 அம்பொதி, *யுரியை ‘Ber 6 

இடு மாட் முப்பேர், *தோமழி கூச்செண் வாச்சியம், ₹யடூசேன்,



இ அ௮ரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு 

காமா மத்த தாளால் கடி பொழி 'லிசைய டூப்பாம் ; 

பூமா மறிகு றிச்சொல் ?ஒரும்பூ மாமு மாமே. (௧௪) 

886 கேமிதே ருருள்பார் வட்டம் கெடுங்கட லமைபுள் ளாழி ; 

சாமிபொன் 3னிறையி னாமம் ) சம்மட்டி *குறடாக் கூடம் ) 

பாமினி வீறலி காவாம் ; -பைம்பொன்னே யிமயஞ் செம்பொன் ; 

ஏமினி யிடுதி சைப்பேர் “கிடையாடை யிருபே சாமே. (௧௮) 

597 நிமிர்தலே யுயர்ச்சு யோட்டம் நீட்டித்தல் சோறே நாற்பேர் ; 

இமிர்தமே யொலித மிர்த்தல் ;) சேமங்கா வற்பேர் சேமம் [ 

ஜெமிர்தலே பரப்பி ௮த்தல் வளைத்தலு மெனி சழ்த்தும் ; 

குமிழொரு மாமே சேந்றிழ் குமிழியுங் 6ஞூனீ£.த்த லும்பேர். (௧௯) 

888 சிமிலியே குடுமி பூனை திருவிலி யுறிதோ ணிப்பேர் ; ! 

அருதமே யினிமை வெண்பா லமாளுண் மழையே கரற்பேர் 

குமுதமே குசைய டுப்புக் குளிராம்பல் லொலிஇக் யொனை ; 

அ௮மையழைச் இடுதல் மூறங்௫ல்) அம்பகம் 8விழியெ முச்சி, (௨௦) 

339 அமாரே விபுதர் தெவ்வர் ; அமையஞ்சம் மஇத்தல் போழ்தாம் ) 

குமானே யிகாயோன் செவ்வேள் ?9கூறிடுந் தோன்றல் முப்பேர் ; 

தமரமே யரக்கோ சைப்பேர் ; சமழ்ப்புகாண் வருத்தர் தாழ்தல் ) 

10 அமர் தலே பொலிவு மாழி ; 11 அமரேபோ சமர்க லாமே, (௨௧) 

840 சாம்புவே பறைபொன் ஸின்பேர் ; சமைகுணம் வருடமென்றாம் ; 

அம்புவேய் துளைம ரக்காற் 199ரகுநிதி வழித அூம்பாம் 7 

தேம்பலே யிளைத்தல் சோம்போ டலையலுஞ் செப்பற் பாற்ரும் ; 

கூம்புதேர்ச் சிகரங் கூம்பல் ; கொம்பேபிள் னையே முட்டை. () 

941 சேம்புசா இனியே சேம்பாம் ; இமிரமே 13நிிய றைப்போர் ; 

அம்பிகா ளானே சத்சம்) ௮மோகமே மிசதி வேட்கை) 

தேம்பியே வருத்தம் யானை ) மையம்திண் மலைவெற் புச்சி, 

காம்பிரம் முருக்கு வீரம் ; கம்பமே நடுக்கம் தம்பம், (௨௩) 
லவை யய ட   

(பி-ம்.) 1சாளால் கடுபொழில், வோரும்பு, 3கோத்தி செவ்வேள் சமி 

யணிர் நாற்பேர் செப்பும், *4பரிக்கோல் கூடம், $இடையாடை, Seals. 
பூளை சள்விடே. £லிழியே முச்சி, 9குழவியின் பேரு மாமே, 10அமர்தலே 
மிகுதி காமம் பெருமையும் பொலிவு மாகும்; 11அமசேபோர் மதிலு இப்பாம், 
13இராகுகீதி, 13நி௫ிபறைப்பேர், 6



மகரவெ.துகை. (எ 

5842 குமரமே கொம்பி லாத மி(ருகமுக் சுழவுல் கூறும் ; 

இமைமயூ சம்கி மைப்பே ரெண்குட னற்பம் நாற்பேர் ; 

அ௮மரநோய் பொருட்சொ லோர் நால் ; அம்பிகை யுமைகா ole Prt; 

கமரெனு நாம வெள்ளில் காய்நில வெடிப்பு மாமே, (உர) 
ல் 

848 ஆமல சுந்தா னெல்லி யலிசொளிப் படிக மும்பேர் 7 

ஈமமே மயானம் காட்டம்; ஏமாப்பே யி௮மாப் பேமால் ; 

உ. ஊஷமையே சி மூகை; உம்மைமுன் பின்பி மக்கல்; 

மாமையே நிறம்வ னப்பு மாழ்செக் சுக்கு நிப்பாழ், (௨௫) 

344 கம்பலே குமிழ்கூம் பத்பேர், கோமள மிளமை பாலான் ; 

சோம்புசோ பம்ம மும்கல் ; "௮மிதுளி யுடன்.அ ணித்தல் 7 

பாம்புபார் தள்ள ணைப்போ ; 3பம்புடுக் குத்தி சப்பேர்) 

நாம்பல்சோற் பேரி ngs MP இடன் மெலிகோ யாமே, ௨௨௯) 

915 விமாலமே யூர்இ வெய்ய விண்ணவ ௬ல ஸனும்போ்) 

தமாலமே பசும்பி டிப்பேர் தழைக்53பச் சிலையி சண்டாம்7 

இமாசலம் பனிகீர் மேந) இமமேசண் பணிபொன் ணின்பேர் ; 

சமாதியே விளிவு போதம் ; சம்பையோர் காளம் மின்னல், (2.௭) 

340 குமரியே கெளரி கன்னி கொற்றவை யாற்றி னொன்றோ 

டமர்வரி கற்ரு ழைப்பேர் அ௮ழிவின்மை *யூடனே ழேபோ்) 

சுமடுசும் மாடு மூடம்; தோமரம் படையோசரர் வாச்சியம் ; 

கமலநீர் செம்ப டாமுங் கடிகமழ் மூளரிக் சூம்பேர், (2-9) 

847 gouaGa sar@ar same wadaw sual Peas 

அம்புசே ரூதும் கொம்பே செ!ற்றவெண் பண்ணென் cess si § 

க!ம்புவேய் மலர்த் தாள் பட்டுக் கடிமலர்க் கொம்பே மாற்போ * 

சாம்பலே பழும்பூக் கூம்பல் ; ails aif மிஜிமை நீர்மை. i 

“(8 ம்) 1 தமிதுணிவுடன், பேம்பென்ப க Besa Markos பம. 

  

இரமும் பன்னும். 3போ லை புஜ சாற்றும், சாளை யேழ்பேர், “௮மிழ் இனி ain 
Q 14



௫௮ அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு 

848 செம்மலா தவன்ப ழம்பூச் வென்வாரி சிறந்தோன் மைந்தன் 

1பொம்மல்வா டாப்பூ வீசர் பொழிற்றலை மைப்பேர் பத்தாம்; 

*கைம்மமே கடனீர் நன்னீர் “காணிய கைம்மை முப்போ; 

விம்மலேல் குதலொ லித்தல் விளங்கிய நிறைவு மாமே, (௩0) 

949 எமமே சேமங் காவல் ஏம்£ப்பின் பம்பொன் மையல் 

நாமமசர் கலையோ டாற்றல் ஈள்ளிர வொன்பான் பேரே) 

ஒமெனு நாமக் தானே ஓகங்காசஞ் சம்ம DESH; 

மென்ன லிடைச்சொல் இன்றோ டன்றெனல் 4ஈர நீர்ணம, (௩௧) 

350 ௮ம்பட லக்தா ஷனேடம் வெளிவெள்ளி மாக்கா லம்மி 

செம்பொஃ₹செய் யிரத மீபம் செப்பும்பே ரேழென் ருகும் ; 

* அம்பணந் துலாக்கோல் வாயு வம்பிதுப் பாமை வாழை ; 

அம்புயப் பேசே புட்டில் *அலர்ந்ததா மரைக்கும் பேசே, (ne) 

351 தாமமே யெழில்பூ மாலை தயல்கலூர் கடுக்கை 7யானை 

வாமநீண் முடி.யல் கப்பேர் வசையமர்க் களமொ முல்கோ 

டேமமார் மணியின் கோவை யிடங்கயி *நீசே ழேபேர் ; 

யாமமே யிசவுக் தெற்கும் சாமமு மியம்ப லாமே, (௩௩) 

352 மூரண்டொகு மெழின்ம கார வெதுகையிற் செய்யுள் முப்பான் 

ட $இரண்டென வுலஇற் போற்றி யிசைத்தனன் இட்ட மாகக் 

கரண்டகம் கவிழ்த்த வேழத் இளவலாங் கடவுட் போற்றும் 

அ௮சண்டொகுஞ் செந்இன் மேவு மருமருக் தையன் மூனே. (௩௪) 

[மீகை,] 1]ஓமமோர் மருந்தே வேள்வி; உமம்டியுப் பளர்நு eA, 

2ஞமவிகாய் மயில்க ளென்ப, 3இமளமே யிசையின் பப்பேர், 4சாம்பு.தல் கூம்பல் 

சாய்தல் ; சமாஞ்சா மாம்வெம் போராம், 

மகரவேதுகை ழற்றும். 

  

ட 
  

(பி-ம்.) 1பம்மொவி வனம்வா டாப்பூத் ,தலைமைவீ ரர்ப்பேர் பத்தாம், 

8கைம்மையே, சலன் *ழி மடர்தை யாமே, *வீரரீராம், $சே யிரவி யீயஞ், 

6 அலர்ந்த.தா மரைப்பொ திப்பேர், Tare, “Pua வைம்பேர் 9இரண்டுடன் 

மூன்றி சைத்தா னிய்ற மிழ் முனிவன் செங்கைச்--காண்டச மரிட்ட. மாஇர் 

தவிழ்களிற் ரிளவற்போ ற்றும், ்.



wi Fa GIGS. 

  

958 1மணிதிகழ் தரங்க வாசி சுவறிட வயங்கு செம்பெகற் 

திணிதிகழ் மேருக் குன்றங் குலுல்டெச் சிறக டிக்கொள் 

தணிதிகழ் மயூர மூருஞ் சண்முகன் ருளைப் போற்றி 

யணிதிகம் யகார மாய வெது கைப்பா வறைய வுற்ரும், (a) 
e ௪ 

954 ஆய்தமே,நீளம் புள்ளி யக்கர மிவையி சண்டாம் 3 

காய்தலே புலர்வு வேட்டல் கடுங்கோப மிம்முப் பேரே) 

வேய்தலே சூடல் மூடல் வீடுசோ யிற்பொன் "நீட்டல் ; 

பாய்தலே பாப்புப் பசய்.தல் ; பயினேபொய் சின் 5பயித்சி, (௨) 

856 *இயமமே வார்த்தை யோசை யீயேவாச் செயமே நாற்பேர் 

பயன்மிகு மறிவி லாபம் ) பயிர்ப்புக்குச் சதம்ப யித்றல் ; 

அயர்தலே ”அயர்ச்சி செய்தல் ; “ஆய்வேுட் பம்வ ரத்தம் ; 

வயவஜேோர் புள்ளே வீரன் வயங்கு கா தலற்கும் பேசே, (௩) 

856 *வயாவென்ப கருப்பம் காதல் மாழ்யெ பிணியே முப்பேர் ; 

பெயசென்ப பெருமை நாம மபிதானப் பேரும் போக்றும் ; 

வியசென்ப தறிஞர் வேர்வை ; விநீக்சம் பூப்புட் சரவாம் ; 

அயர்வுசோம் புடன்வ ருத்தர் தெளிவின்மை “யிடமென் முமே, () 

851 வியலென்ப வசலல் கானம் மேம்பாடே பெருமை நாத்பேர் ; 

மயலென்ப மயக்கஞ் *2௪,சனத மருட்டுபேய் நெருப்பென் முகும் ; 

செயலென்ப வினையே காவல் CFD ஜொழுக்க மென்றும் ; 

மூயலென்ப சசழு யற்சி ) மொய்ம்புகோள் வலியெ ஜிழ்பேர். (௫) 

(பீ-ம்.) 1மணர்திகழ் தரல்ச வாரி சவறிட வடிவே ளொட்ட-.இணிதிகழ் 
ச௧7,ச் இண்டோட் சேவலங் கொடியோற் போற்றிப்-பணிதிகழ் நணங்கி யோர் 

சொழ் பண்புயர் மெல்லி னததி -னணிதிகழ் கார மாய வெதுகையின் கவி 

யைச் சொல்லாம். *ேட்டல். கூ டற்பேர், * இயமமி வார் ச்சை யோசை யியவர் 

வாச் சாவா வன்பாம். £குயிற்ற லாய்வாம், 8ஆய்வென்ப வருத்த நட்ப 

மரய்தலென் மோதற் கும்பேர். டி *வயரென்ப, *பகல மாற்பேர், செற்ற, 
௪.



௭௦ அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு. 
கட ் 

858 அயிலெக்ப நாஞ்சில் கோரை Lops கூர்மை வேலாம் 

கயிலெஃப பிடர்த்த லைப்பேர் கலன்கடைப் புணர்ப்பு மாகும் ; 

ரூயிலென்ப தளைமு இற்பேர் கோூல மிம்முப் பேரே? 

எயிலென்ப "Bary ரப்பேர்; இைபேபா வு.றுப்பி சைப்பாம். () 

859 அபிசேசர்க் கசைநுண் மைப்பே சான்றநுன் மணற்கும் வைக்கும்; 

செபிசேகும் றஞ்சி னத்தல்; சேபம்நா டல்£தி ௬ட்டாம்) 

வயிரேகூர் மைப்பே ரூ.தூன் கெரம்பென வழுத்தற் பாற்றே ; 

அயிலேதூவ் கற்பேர் மாளல்; தோடயுறல் புணர்தல் சூழ்ழ்கல், (67) 

800 மயிலையே மீனி ராச மலர்ந்திடு மிருவாட் சிப்பேர் ;” 

கயினியே யத்த நாளுங் கைம்மையு மிரு பர் காட்டும் ) , 
4 ட் 2 த உட இ ச. ட உ, 

குபிறலே “குஇத்தல் செய்தல் KANT) Hm. SO se Oust ; 

வயிஷிடப் பேர்வ சம்பே வயிறுடன் பிணையென் ரூமே, (௭) 

961 *வையம்யா முரோணி பண்டி வயங்கலா னேதே பூமி; 

சையகஞ் சயனம் வெற்பு) சையோரக் சுசமி கழ்ச்ச ; 

கையரி வாளே லுக்கம் கைதலே மிகுதி நாழ்பேர் ; 

தெய்வமூழ் கடவு ளின்பேர் ; தீயேர்வே தியரே தீம்பர். (௯) 

802 தையேபோர் ம.இ.நாூல் நீவல் தாளச்சீர் தைத்த லைம்பேர்; 

மெய்யேயொற் அுடல்மெய் கூட்டம்; “வியஞ்சா தல் வில்ம முப்பேர்) 

பையேமெத் தென்றல் பைம்மை பணிப்பட மழகே “நாத்பேர் ) 

*ஐயேயே சிருமல் சுவாமி யசைச்சொல்மக் தாரம் பொள்ளாம், () 

808 உய்யலே பிழைத்த ஓுஞ்சல் ; உயிமான்ப காற்றே சீவன் 7 

ஐயேபெண் லுர்க்கை காளி யம்பிகை *யுடனா சாள்பேர் ) 

1"தொய்யலே பெழுதல் சேறு ௮யரசெழில் மகிழ்வோர் பூடாம் ; 

பையுள்கோய் சிருமை யின்பேர் ) பையங்கோ ரைப்பேர் கூடை. () 

(பி-ம்,) 1அழகரும் பேவேல் கூர்மை, 7திரிபு ரப்பே ரிலங்குறு மதிலு 

மாமே, விண் சோரம், *சசலிதல் செய்தல் குஇித்தல்கூ வல்நீர் தோய்தல், 

2 ,௨வயமா னேறு ரோவணி மாநிலம் வ விளக்க மூர்தி--வெய்யயாழ் மாசம் பண்டி. 

விளம்குத ரெண்பேரீ மைக்கும், ₹வியமமு வே? லைப்பேர் மே௮லுங் கொள 

லும் வைக்கும், 7மத் தெனல்பை மைம்பேர், 9893யயோ, 1யாச்சி யா 

சான், 11தொய்யலோர் பூடே சேழே துயருழ வெழின்மி epee iain 

பலைபிற் 8ீட்டல் முழைெனச் சாற்றெண் பேசே, 
‘



யகரவெதுகை. ch 

864 வாயிலைம், புலன்றி றல்கா ரணந்தூதே மனைக்க டைப்பேர் ; 
, ஆயுதம் படையே "கூத்.ஐ.ப் பயிலிட மிரண்டு மாகும் ; 

"Bu நாகே திங்காம் இதத்இப்பு் சழஓஞ் செப்பும் ; 

மாய்தலே மழைவே சாவாம்; வாய்க்காலே மகநாள் நீர்க்கால், (௧2) 

மே
 

௫ te
 

பாயசம் படசோர் பூடு மட்டபாறீ சோறும் பன்னும் : ட 

“*வாயிடம் வசய்மை யூ ஐங் குழல்வரு வாய்வாய் வாக்காம் ; 

சாயலென் பதுவ னப்புச் சமம் நுண்மை மேம்பா டென்மும் ) 

AraC யூயர்தல் நீளம் வஞ்சம்பொய் “தொகையைம் பேரே, (௧௩) 
. : 

366 காயென்ப சுனகஜ் சாரி ) *ஈயம்கன்மை மூழ்ச்சி மேதை ; 

உ தாயமே யுரிமை யாடுல் கவற்றுருள் தமசே முப்பேர் ) 

தோயமே புவனம் நீராம் ; சுயம்பேதா னாதல் முந்தை ; 

ஞாயமே வழக்கம் நன்மை ; நாயகம் தலைமை மையம், (௧௪) 

8611 வேயேயாழ் கவனம் மூங்கில் வேய்கலொற் msm ளைப்பேர்; 

சாயேகோ ரசைசா யந்பேர் ) தையல்பெண் ணழகே சாந்தி ; 

ஆயேதாய் வருத்த மாய்தல் , ஆயுள்வா ணாள்நோய் தீர்ப்பான் ; 

சேயேவே ளிளமை ராஞ் சிவப்புச்செவ் வாய்ம கப்பேர். (கட) 

9868 நெய்தலே வேலை சாரும் கிலமோர்பூச் சாப்ப றைப்பேச்; 

பொய்தலே மாதர்கூட்ட மலராடல் மீள்தல் "போற்றும்; * 

பைதலே “சிறுமை பைம்மை ; பயோ தசம் புயல்பா சப்பேர் , 

கைதையே பழனக் தாழை) "கயவு£ம் பெருமை கள்ளம். (௧௬) 

569 1! அய்யனே மூத்தோன் சாத்தன் அப்பனிம் முப்பேர் செப்பும் ; 

வெப்யஉன் கொடியோன் பானு விரும்பினன் பேரும் வைக்கும் ; 
pee 1. இற டல் ட வல 

கையனே கொச்க்கும் பசமி "கர இற்மிழ் மகற்குங் காட்டும் ; 

எய்கணை யெய்தல் பன்றி ; 1“இியாமக்கெற் காவே சாமம், (௧௮) 

(பி.ம்.) கூற்றுப். 3தீயழல் தேக்திங் கூழ்த்தல், மோய்வென்ப, ‘tar 

யிடை, ?2தாகை யைப.பேர், 5$2௨ம.ி வினை நியாய நன்றியுல் களிப்பு மாமே 

பொய்ம்மை, $சிழுமை யீன்பேர் புற்கென்ற லும் பன்னும், *முலைகார் 

பாரம், 192ய£ழ் பெருமை மேன்மை கள்ளமென் மோத லாமே, 119யணே, 

1”காவலன் £ழ்மச் கட்பேந் 13பாமச்,



கட அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு 

910 ஐயமே பிச்சை யேற்கு மோடு மானம் பிச்சை ; 

மொய்செருக் களக்! ரட்சி மூசுவண் டியானை தாயாம் ; 

மையமே நடுவெண் ணெய்ப்பேர் ; வயமாச்சில் கந்தோல் வேங்கை; 

குய்யெனும் பேருள் வைப்புல் கொழுமணப் புகையு மாமே. (௧௮) 

971 அய்யரே மூனிவர் தேவர் ;” அயிறலே செய்த லுண்டல் ; 

மெய்யர்வே தியர்தி டச்கோர் ; வியாதனோர் முனிவே டன்பேர் ; 

கெய்யகி யாடை நெய்தல் நிகழ்தலுசித் இசைநாள் முப்பேர் ; 

ஜவீர லத்த காட்பே சங்குலி யைக்து மாமே, os (sa)° 
= ௩ 

312 இயக்கனே நாயே யக்கன் ; ஈயேயோர் பறவை யீதல் ; 

உயிர்த்தல்மூச் சுடன்வ ருதம்; *உய்த்தலோட் டுதல்பி ழைத்தல் 7 

பயத்தலே யொன்றைச் தன்கைக் கிடைத்தலு மொளியும் பன்னும்; 

மயக்கமே கெளிவி லாமை விரகநோ யதற்கு மாமே, (௨௦) 

978 சபிந்தவர் தலைபிந் தப்புத் தலைமைவா சிக்கும் பேசே ; 

*வியங்கோள்மா லி.பானை மேவல் ; வியாளமே புலிபாம் பின்பேர் ; 

பயம்பென்ப பள்ளம் யானைப் படுகுழி யிரண்டும் பன்லும் ; 

இயங்கலே நடத்தல் காத்தி : இயம்பல்சொல் “பழிமொ ழிப்பேர். த்த ; 

3174 இயவுகா டூர்வ ழிப்பேர் ; இயல்பேகம் குணமொ முக்கம் ; 

“வயல்வெளி வினையு ௮ஞ்செய் ; மயிடமே பெருமை மேதி; 

₹இயல்கடை யக௩ஞ் சாய லிசைத்இடுக் தமிழே நாற்பேர் ; 

'வயறுரை கயிறே ஞுக்க ; வாய்த்தலோ சசை. ணுக்கம், (௨௨) 

8125 அயமென்ப தடாகம் மீசே யாடுமவம் பரியி ரும்பு 

முயல்கிலம் விழவு சேறு மொழித்த”சூ சனப்பேர் பத்தாம் ; 

நியமமா லபமூறர் வீதி சச்சபம் நியஇ யிமம் ் 

?அயனமே யாண்டிற் பாஇு கடவையென் றிரண்டு மாமே, (௨௩) 
    

(பி-ம்.) 19தெருட்சி, 33பர்ம ழைப்புங், 3உய்த்தலோ, 4வியங்கோ 

ளென் பதுவே யானை மேவலும் கோளலும் வைக்கும், வழிமொ ழிப்பேர், 

6 இயலிசை யகலஞ் சாய னடைகுண மியற்ற மிழ்ப்பேர். 3வயறுகாண் கட்டி. 

னாமம் ; லாய்த்தல்வாய்த் தசைநு sayin. £சூ சனர்பபர், 9வியமிடு சலமங் 

காடி விகங்கமொன் பான்பே மாமே, 6 
‘



யகரவெ.துகை. ௬௩ 

816 சுயமென்ப குளநோ யாழங் களி௮£ழ் பெருமை 1யூ௮ 

முயர்சன்ன மிளமை தேய்தல் "ஓதுமொன் பான்பே சேயாம் 7 

பயமென்ப சுதை சச்சம் பால்புயல் 3குணம்வி தாதா; 

புயமென்ப மூலையுக் தோளும் ; பொய்யே4 பொத் துப்பொச் கப்பர், 

817 ஆயமே கவத்றி லாயம் ஆதாய மகளிர் கூட்டம் ் ர 

தாயொடு நீளஞ் 5சுங்கஞ் சாற்றுமல் லரியே யேழ்பேர் ; 

₹காயமே விண்வெல் காயம் பெ நங்காய முடல்பண் கார்த்தல் ; 

சேபம்மாப் பெண்ணெய் யன்பே நிகழ்ந்தான் மைகாற் பேசே. 

8758 வயம்வலி தொர்த மேடம் வா௫புட் பொதும சூப்பு 

மூயஅட ஸிரும்பே 7நீரே மொழியுறு மொன்பான் பேரே ; 

சயநுயர் வெற்றி மாலை சருக்கரை யிரவி யல்லி ; 

குயமுலை யரிவா ளின்பேர் கொழுமைசே சிளமை யாமே, (௨௬) 

319 பயிரொலி பபிலே பைங்கூழ் பறக்கும்புள் மிருகங் கூடிப் 

பயில்குர லோர்வி தங்கட் டுறும்வழக் கைம்பேர் பன்னும் ; 

வயிரமே இம்பு ரிப்பூண் வச்ச மணியே செற்றம் 

அயிலொடு குலிசம் வன்மை யரன்றதூ ரியமேழ் பேசே. (௨௪) 

880 ஏய்க்த£ர் பெறும்ய கரா வெ.*ுகைபி னிசைக்குஞ் செய்யுள் 

8வாய்க்சவொன் ரொழிமூ கொன்பா னென்னவே வழமங்சச் செய்தான் 

காய்க்தசூ ரற மு ருக்கும் கந்தவேள் பாதம் போற்றும் e 

ஆய்ந்தசர்ச் செந்தின் மேவு மருமருந் தையன் ருனே. (௨௮) 

[மீகை,] 1, மயன்மயல் வினைஞன் றச்சன், 2. கோய்வென்ப வருச் 

தம் நோயே நொடிவெனு முப்பேர் செப்பும், 8, தோய்வென்ப பிரைசேர் 

வெண்பால் புணர்தனீர் தோய்தற் கும்பேர், 4 வாயே வுழைய ராயர், 5, மயிர் 
வீனை மஞ்? கன்பேர் மயிர்குறை கருவிக் கும்பேர். ' 6, இயறலே முத் 
போதல், 7, பெய்தலே கொடுத்தல் தூவல் ;) பேய்மண்ணை யில்லை பென்ரும், 

8, மொய்தலே யிழுத்த லீசல் மூ௫ித லதுவு மாமே, 9, வெயிலொளி யெல் a 

ழின்பேர், 10, செய்வயல் வினைசெய் தற்பேர், 11செய்யலே Qunapsscs 

சேழு செய்வினை சாவஞளாற்பேர் 19, காவதம் காச்சை காதம், 15, வியந்: 

மா செறிச வின்பேர் வெருவுதழ் கும்வி எம்பும், 

WG ICM BIOS முற்றும். 

‘ (1$-ib.) 1 டன்னை, சபி. தானம் பத்தாம், குளம்? *போ ல், எப, 

சாயம் விண் சதிவெண், 7சீள, *வாய்ந்தவை யாறென் ரோத ம.டிய/வொர் 

மகழச்செய்தான், 

   



௨ ay 
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381 செகமுழு திறைஞ்சுர் தொல்லைச் சகொவெற் பாசன் whe 

மகவுமை பயந்த செவ்வேள் 'வள்ளிரா யகதன் கேள்வன் 

குகனெ? வடிவேத் ருங்குல் கொற்றவன் “மலர்த்தாள் போற்றித் 

3 தூகளறு ஈகார மாய வெளகையின் ரொடையைச் சொல்லாம். (0) 

ட € “ t 

889 சாதமே மதநீர் சூதஞ் சொன்மருக் இிழிசா ரப்போ) ‘ 
௩ 

*இரத$ ளம் ணர்ச்சி சுவைசூத மிரதம் வீணை) 

பரதமோர் சாத்தி ரப்போ “பாரதப் பேரோர் சண்டம் ) ட் 

உ விரதம்சீர் தவம்வட் டி.,ச்தல்) விரட்டா னங்கூத் தோரூர். (2) 

888 சாகென்ப தேவர் தம்ஹாண் தருவுஇர் சரகே சோரும் ; 

செகமே கரகந் தூறல் சென்னிபிழ் கோலிக் கும்பேர் 7 

கரகமே துளிநீர் கள்கை கமண்டல மாலாம் கட்டி. 

துரகறூர் இப்ப ரிப்பேர் ; சூரணம் பொடியே கந்தம், (௩) 

884 மாபென்ப முறைமை தொன்மை மருவுகற் குணக்கு டிப்பேர் ; 

சரபமெண் காழ்,ள் சொட்டை வரையாடு தானே முப்பேர் 7 

_பரதரே தஇிமிலர் காய்கர் குருகுலக் தோர்க்கும் பன்னும் ) 

வசதநற் று௫ல்க டாக்கம் ; மருமானே மருகன் சேயாம், (க) 

835 முரண்வலி பகைபோர் தூக்கின் மொழியுறுப் பொன்றே நாற்பேர்; 

கரணமே ₹கல்வி கூக்தோ டகர துணை சாச ணப்பேர் ; 

அசணெயில் கவசல் காடே யடிதொடுக் கழலே மஞ்சம் 5 

சரணமே மறைபு கற்றோ கைப்பிலி தாளே முப்பேர், (௫) 

896 "அரிதல்பிம் கடலே கொய்தல் ) அரிட்டங்கள் காக்கை கேடாம் ) 

பரிதலே யறுத்த லன்பு பகர்குற்ற மிசல்க ஞற்பேர் ) 
  

(பீ-ம்.) 1மருவுயர் கடம்பின் றிண்டோம், ?றிருத்தாள், 3 துகளற விரிர 

காச, 4இரதமே புணர்வியாம் @s மினிமைதே concer ஸணீஎம்: 

*பார்தபுட.. ரகாணிதம் கடத்து மனமாதி சலவி செய்தகை இரணல கலைத்து 

ணைக்கா சணமெனச் இகழா றேபேர். 1அரிதலே பிறக டழ்பேர் கொய்தற்கு 

(உறையற் பாலாம், ‘ ் 
௩
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வசிதலே வசித்த லூர்தல் ) வசைதலே கொளனீத் கற்பேர் ; 

இசிதலே கெசித லின்பேர் எற்றுறு பயமு மாமே, (கட 

387 1பரிநுத னாள்சேண் சும்மை பருத்திமாப் பெருமை வேகம் ) 

அ௮சிதமே பசுமை இக்கரம் ; ஆர்கலி புயல்க டற்பேர் ; 

சொரிதலே பொழித ஸீட்டல் சுழன் திடல் முப்பேர் செப்பும் ; 

“செரிதால் பிறக டற்பேர் நெருல்குற முருங்க லாமே, (2) 

888 இபுரி, சார டைப்பேர் சிறந்தமுப் புரமூஞ் செப்பும் ; 

பரிபவ மதிக வீரம் பழித்திர மிகழ்ச்9 யும்பேர் ; 

“சரிதையே பூசை பிச்சை சாத்தி மிம்முப் பேசாம் 8 

*தெசிசனை முகுரம் காணல்; தெரித்கலே சொஜழ்றிட் டற்பேர். (8) 

389 அ௮ரிசனர் இருமாற் ஜொண்டு மழகெறி மஞ்சட் கும்பேர் ; 

திரிசாம் பகழி யானைப் பிறப்பெனச் செப்பற் பாற்றே ; 

பரிசன மேவல் செய்வோர் பற்றினர் ஓ.வள லும்பேர் ) 

சரிசமல் கரவ ளைப்பேர் சாற்றுற வழியு மாமே. (௯) 

890 உரையேபொன் இளவி காமம் ஓரசை உரிஞ்சு தற்பேர் ; 

புரையேபில் லுயாவு குற்றம் புழைபுட ுவமை யும்பேர் £ 

சுரையேகள் புழைய:ம் பின்கூர் சுரையாவேோ டதன்மு லைப்பேர் 7 

கரையேயே றிவுளி வெள்ளை காட்டிய கவசி நரத்பேர். 1௧௦) 

391 மரசையேகான் கூதிசை தேரசை வனசமென் ஜோதல் முப்பேர் ; 

விரைவேபிர் வேண்டல் வேகம் விளங்குப சாரம் நாற்பேர் ; 

இரையேவா னசரழூ சுப்பேர் *செப்பிய நரம்புஞ் சொல்லும் ; 

வரையே£கை வரைகெல் வெற்பு மட்டிறை கடனீர்த் இரம், (௨) 

9899 காமேகை கிரண நஞ்சம் கழுதைகார்க் கிளியி முத்கல் 7 

சிரமேசென் ஸிப்பே ரோடே. செப்பு௮ நெடும்கா லப்பேர்; 
  

(பி-ம்,) !1பரியேசேண் மு.தனாள் சும்மை பருச்தியே விரைவு மெய்வும்... 

வீரிகூர்தன் மாவ ௬த்ச மிகுசொழ்ச் சல்க ௮. 4தல்-இிழி2ல.ில் பெரு உவ 

காத்தல்பேர் இசழ்பன் மூன்மும் 3செரிதல்பிம் Quis wwe sy Feels) 

குற்றம் போழ்தாம், 8448-ம் செய்யுளில் இமண்டாமழுயைம் சாண்டி 1 டமால் 

இட எ ரம்பே யென்றாம், 53௦௧ வரைவெற் பாழி மட்டிறை செல்வேம் 2.1, 

ட்



௭௭ அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு 

புசமேமெய் புரிமுக் நூற்பேர் ; புரவலன் வள்ளல் வேந்தன் ; 

உசமேமார் பூக்கம் ஞான மோது.றும் வலிராற் பேரே, (௧௨) 

893 பரமென்ப கவசஞ் செய்தி பழமைமெய் கலனை யத்தி,; 

குரமென்ப அரிக்கு எம்பும் கோணலு மெனவி ரண்டாம் 7 

சாமம்பு மணியின் கோவை 1தாமமோர் நானா ணற்பேர் ) 

சுரமென்ப தடவி மார்க்கஞ் ரசொர்றநோ யிசைநாற் பேரே, (௧௩) 

க. 

994 அ௮சவ.ா புசம்பாம் போசை யாயில்குங் குமவி Ges; 5 

கூரவமே குதிரை மேல்வாய் கோவிதா சக்கோட் டப்போ) 

சரவண மறுமு கத்தோன் சனனங்கா யாநா ணத்பேர் ; 

பசவலே தொழல்ப சத்தல்; பரித்தலே பொறுத்த லன்பாம். (௧௪) 

395 இரவென்ப இரவி ரத்தல் ; இர£சிய மறைவே யோனி ; 

பரவைவா ௬,இப ரப்பே பங்கய மாதின் கூத்தாம்; 

குரவையே கடலோர் கூத்.து ; குசங்கியே சவன்வெண் டிங்கள் 5 

தரவேயோர் பாவு ௮ுப்புத் தலைவனுச் தரவே முப்பேர். (௧௫) 

396 புசசுவாம் பரிக்க மு.த்திற் புரிகபி மொரும ரப்பேர்; 

சுமன் னிராச்சி யப்பேர் ; அசசன்பூ பதிவி யாழம் ; 

'பிரசமே யளியுங் கள்ளும் பேசுதேன் றேனீ யும்பேர் 

" மூசசமுத் இரட்டா இப்பேர் முழக்குமூம் முரசு மாமே, (௧௬) 

997 அசம்பையே கதலி தெய்வ வாயிழை யவர்க்கு மேத்கும் ) 

9 குரம்பைமெய் சகு டி.ற்பேர் ; குருளையே மழவு குட்டி) 

மூரம்புமே டொடுகற் பாறை ழூதிர்பால் கழிகி லப்பேர் ) 

பிரம், வேத் இரம்ரெய் மூல்இற் பெருங்கட லரிசி யைம்பேர். (௧௪) 

998 முருக்திற கடிக்கு ருத்த முறியே முத் தேகு ருந்தாம்) 
குருந்தொரு தருவே3தொத்தே குருக்துமென் றறைதல் முப்பேர் 7 

விருக்கினி யவர்வ ரத்தம் பு.துமைபும் விளம்பற் பாற்றே ) 

*மருந்தமு தரம ஞர்த। மீ) வசிக்கடை மின்மினி வண்டாம். () 

7 (டி-க் )  3சமசோர்நூல் கணைநா. கு ரம்பையே woe சைப்பேர் ap 

குடிற் பேருங் கூறும், 99சொச்சே, *மருந்துபுற் புதர்வா னோரூ ணிரதமும் 

ஒருச்க லாமே, ் a
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899 கரும்பென்ப சுரும்பே கன்னல் ; கரடகக் கபடக் தூசாம் ; 

குரும்பையே தென்னம் பாளை புத்றாஞ் சோ றெனவும் கூறும் ; 

நரந்தமென் பதுகா ரத்தை நாறுங்கத் தூரி காக்கை; 

சுருங்கையே கரந்து பண்ணுல் கற்படை நுழைவாய் தற்பேர். () 

400 பூரமே பொன்கற் பூரம் புகலோர்காள் “பூரா னார்பேர் ; ° 

வாசம்நீர்க் சசையோ டன்பே மலைச்சாரல் இழ.மம பங்காம் ; 

சாரமே இரக சசாரஞ் சாற்றுறு மினிமை மேடாம் ; 

கரீரமே காழ்த்தல் பொன்னாம் ) கருமான்மான் மனுப்பன் றிப்பேர், 

401 சசமே குளிர்ச்சி யன்பாம்) இரதனே கிள்ளை கண்ணாம்) 

ேமே திய வெண்பால் இள்ளைகா ரிப்புள் “முப்பேர் ; 

பீரமே பீர்க்கும் வாகைப் பேரும்பூ வாசு மென்றும் ) 

தீசமே புனற்க சைப்பேர் *திட்பமென் நிரண்டு மாமே. (௨௧) 

402 வராகனே யருகன் மாயன் வயங்குபொற் காசே முப்பேர் ) 

பசாகமே பொன்னி பேணுப் பரிமள மலர்த்சாட் கும்பேர் ; 

அராகமே நிறம்பொன் பண்ணே 'யகங்கார முடுகி யற்போ் ; 

இராகமே தேஞ் செம்மை யிச்சையே நிறமு மேத்கும். (௨௨) 

403 -௮சாமமே நறும்பொ மிற்கூழ்; அசை நால்மே கலைச௪ தங்கை); 

உரசோமமே மயிர்வெம் பாணம்; உருளேரோ இணிகாள் பாண்டில் ; 

3இராமமே யழகோர் வேந்த னிளமையென் றிசைக்கு மப்பேர் 7 

அசோணமே ?பதக்குக் காக்கை அம்பைவில் சிம்: ளைம்போ், (௨௩) 

404 அரிவையோர் பருவ மாதர்) ஆரிசோ ழன்பேர் மேன்மை) 

கரியவன் சனியே சேசரன் கண்ணனிக் இரனே நாற்பேர் ; 

சுசியல்கீர்ச் a Pax ரித்தல் தோகையர் கருங்கூர் தற்பேர் ; 

இரிபருப் பதம்வ சாகம் ) ''கிரிட்டியோ ரிற்றாப் பன்றி. (௨௪) 

405 துருவமோ சிடத்தி லக்கஞ் சலிவின்றி நிற்றல் சொல்லும் ; 

பருவமா ஸணியல்கா ராதிக் காலம்2பண் பருவ முப்பேர்; 
    

(பீ-ம்.) 3சரந்தற், பூர காத்பேர், “3 Bund, *2ரத்பேர், ?வாவை, 

₹செறிவரம் புடனாற் ஐற்பேர், 1யடங்காமை, 5 ,துசாமமே பழவெ ழிரற்பேர் ; 

இருவியே யருவி கொய்தகள், பதக்கம், 1௮,ரிட்டியாப் பீச.ன்டை. ேழல, 
e



௬௮ அரும்டொருள்விளக்க நிகண்டு 

தருவென்ப மரங்க ரும்பு / தராசுகோல் பரணி நாளாம்; 

1உருவென்ப நிறமே யட்டை ; உரியர்மூ தறிந்தோர் சுற்றம். (௨௫) 

406 அருகனே யமணர் தேவும் நிலையாமை யஅவுங் காட்டும் ; 

விழுகென்ப மிருகம் பூனை ; “விருடகம் எலிமார்ச் சாலம் ; 

முருகன்ப: லைக்கு வேந்தன் முருகவே டேவ ராளன் ; 

மருகனென் பதுவே கோன்றல் மருமானென் பதுவு மாமே. (௨௬) 

407 ஊரென்ப நகரே யூர்த லோதுறுல் கவானே முப்பேர்) ம், , 

were தேர்ப்ப ரப்புப் படி£பொன்ற ஓடன்கற் பாறை ; 

வாசென்ப கவசம் நேர்மை மக்குல்கீர் நெடுமை கச்சரம் ) 

சூசென்ப நோயஞ் சாமை யணங்கச்சஞ் சூரன் வஞ்சம், (௨௭) 

408 பரிசென்ப குணங்கொ டைப்பேர் ; பருவ லருவல் துன்பம்; 

குரிசிலே பெருமை பெற்றோன் கேர இல்வேக் தற்கும் கூறும் ; 
இருசுபண் டியுவி ௬ும்பு செவ்வையென் றிருபேர் வைக்கும் 7 

அருசொரு மருந்தே வேகம் ; தருஞ்சில்சீக் இசிவவ் வாற்பேர், 0) 

409 இருமையே பெருமை அக்க மிம்மையு மறுமை யும்போ: ரு 4 4 a ? 

தருமையே மிகுதி மேன்மை ; சாசசல் குருகு நாசை ; 

கருமையே பெருமை கஞ்சக் க௮ுப்புடன் வலியே நாற்பேர்; 

தெருமால் *வெருவ லோடே சுழற்சியுஞ் செப்ப லாமே, (௨௯) 
ஆ 

410 அருத்தியே பாதல் கள்கூச் தாசையூ ஹாட்ட லைம்பேர் 
விருத்திபொன்றொ திலிலாபமுரைப்பொருள்“விளர்ச்ச௦ 'சாண்டாம்; 
கிருத்திமம் விட்ட பூதங் கெட்டபொய் தோலே பண்ணல் த் 
அருத்திதோற் சிவிறி யேயாற் அிடைக்குறை சொன்முப் பேரே, டு 

111 மருத்தென்ப மருந்தே கரற்றே மால்பானைப் பிறப்பே முப்பேர் ; 
குருத்தமோர் மரமே கேரபங் குருக்குத லெனவுல் கூறும் ; 
எழுத்தென்ப துல். ளிஞ்சல் ; 21H Bah சத்தல் ; 

.. 'இருத்தல்வில் விலககே றியானை பொண்பரி 8புலிகாற் பேரே. () 
(பீ-ம்.) 'உருவென்ப வடி யட்டை யூ.த்றநோய் நிறமே யுள்ளாம். 

"விடருகம். £லீய்வர் தணர்கற் பாறை, “*பயஞ்சு ழி; சேரர்சாச் இயர்தெ hes sat, “வளர்ச்சி, 6ஈசென்ப இரண்டே மீ? ிேதப் பெலுகாத் பேரே, 
1ஓருசத்தலே. £புலிமா னென்ப. 

  

c 

‘
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419 விருத்தமே.மனைவி செய்யுள் மிழுகக்கூட் டம்வட் டப்போர் ; 

இருத்தலே 'இருந்தல் தாங்கல் ; “திருவேபொன் தெய்வ வுத்தி ; 
௮ருத்தஞ்சொழ் பொருள்பொன் ஸணின்பேர்; ஆர்.த்தலே யருர்.தல் கட்டல்; 

உருத்தலே முளைத்தல் கோப மிகுதியென் ரோதன் முப்பேர். () 

418 அருப்பதூர் கோய்கான் க்கம் ௮யின்றமோர் பிட்டாறே பேர் ; 

கருப்பென்ப விளைபல் பண்டக் குறுவிலைக் காலஞ் சோரும் ; 

உருப்பமே வெப்பத் ர்க்க முயருமா லையம்ப வப்பேர் ; 

மருப்பென்ப சிருங்க மிஞ்சி ; மருட்கள மடமை யாமே. (௩௩) 

414 எருக்கலே பரித்தல் கோற லெறிவெட்டுக் கட்டை முப்பேர் ; 
,அருக்கமே விடா ரண்கத் தூரிகுல் குமங்க லச்கம் ; 

முருக்கென்ப கவிர்கொ லைப்போ்; “முரிக்தலே நகையி லங்கல் ; 

பருக்கையே பரலக் காகும் ; பாரகம் புவிதி ரைப்பேர். (௩௪) 

415 ஆர்தலே குடித்த லுண்டல் நிறைதலென் நறைதன் முப்பேர் ; 

ஊர்தலே “பாத்த லுண்டல் சிந்தலுற் றெழுத லும்பேர் ; 

வார்தலே யுயர்ச்சி நீளம் ; வரித்தல்பூ சுதல்பொ நித்தல் ; 

தீர்தலே AA SH Cord; திரையல்வெற் றிலைஇ சைத்தல், (உட) 

416 ஊரியே யிளமை மேகம் ஒளிஞம்வெண் சங்கே முப்பேர்) 

மூரியே றெருமை யாற்றல் ; மரிவேயூம் பெருமை சோம்பாம் ; 

சரசியே கவற்றின் சாரி சடுதியி னேடல் சாற்றும் ; 

மாசிநோய் “வூ கள்ளே மங்குல் மதம் நீராம், (௩௬) 

417 ,தரை'புற் பாய்ம திற்போ் ) அருந்தலே யருமை தய்த்தல் ; 

தாசைகண் *ணுடுநே சோட்டக் தரைகூர்மை மழைமார்க் கப்போ்; 
*கோரையே கெல்வி கற்பம் சுடர் த்கபொன் னூல்கை சேகை ; 

ஒரைபெண் குழுவி ராசி யவசாடற் கலமோ தும்போர். (௩௭) 

(பீ-ம்.) திருத்தல். ?திருவென்ப பாம்பொன் £ர்தோள் செல்வமே 
தெய்வ வுத்தி, 3கருப்புவே ழம்பல், *முரிச்தல்மின் னகையொ ரித்தல், 
$மியழுதல் எந்தல் சடவலூர் திதூண் டந்பேர், 6விளிவே மேகம் வடுகள் 
ளேசெண் ணீமயம், 7திண் மதிலபும் பாயே யாமொரு பூடுஞ் சொல்லும், 
மணிகே சோட்டச் சசை.ர்மை யடுமா கங்கார், 2 தாமைகெல் விகற்ப cy.cd 
லரிசிபொத் நூய்தூ லிரகை$ 

e
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குருஇியே சிவப்புச் செவ்வாய் சோணித முப்பேர் கூறும் ; 

பருதியே யூர்கோள் வட்டம் பகலவன் 'நிஓசி நாற்பேர்; 
சுருதியே யொலிலே தப்$பர் சொற்றன செயியுக் கூறும்; 

இருதியே திரும்பல் மூன்றாம் ; செருந்தஇியோர் மரம்வாட் கோரை, 

உருக்கமே குழைவே யூ 7 ஓர்வுன்னல் கூறிக்கொ ளற்போர் ) 

இருக்குக ருதற்றக் தூசு இருட்டியிம் முப்பேர் செப்பும் ; 

சுருக்கென்ப நெப்தத டுப்புச் சுரிக்இிட லிரண்டிஞ் சொல்லும் ; 

பெருக்கமே செல்வ மாற்றுப் பெருக்கொடு பெருமை யாமே. (௩௯) 

எருவையே கழுகு கோரை யிசத்தம் நற் கொறுக்கை £9சம்பாம்) 

புருவை3யெவ் வனமே மேடம் ; புரத்தலே காத்தலிகை) , 

கருவைகோகத் இரத்தின் வைக்கோல் கருப்பமூட் கருத்தே முப்பேர் 

தெரிவையோர் பருவம் பெண்பேர்) இரைஇா தாங்கம் பூமி, () 

மருதமோர் மரம்வ யற்பேர் மருதநன் ஸிலப்பாட் டேயாம் ) 

பொருதலே கிகர்ப்புப் பூசல் ; பூரிப்பே மிகல்க ஸிப்பாம் ; 

இருதுவே பருவ மாத சிருகா மாஇக் காலம் ; 

மிரு, துவே மென்மை, சரவாம் ; விரையேசாந் தங்க மழ்த்தல். 0 

வேலே வெர்த்தல் மூக்கில் ) வீரோதமல் வே௮ பாடாம் ; 

கூரலே மாத ரோதி குருன்வன் சிறக ரண்டாம் ; 

தோசலே யணங்கு “தோர்வை) சுரியென்ப ஈசிசு ரிப்பேர் ; 
$கேர்தலே யெதிர்த லீகை நேருதல் வேண்ட லும்பேர், (௪௨) 

போரே நென் முதலாஞ் சும்மை சதையநாட் பொருதல் முப்போ) 

ஏரசே சொன் மாலை செவ்வி யுமூபெற்ற மிவைசெப் பும்பேர் ) 

தூசேதூர்த் தல்லே ரின்பேர் ) சுரித்தல்மீர்ச் க. ழியே தாக்கல் | 

₹கூசேகூர் மைப்பே போடே மிகுதியுங் கூற லாமே. (௪௯௩) 

ரூரனே 7யிரவி தீயே சொற்றகாய் மீளி நாற்பேர்) 

[ சித்தா ர; சமீத்டுர மொழுக்கல் ச சாசணர் சித்த தாத a SBI முக்கல் காதை; 

  

(பிம்) 2ஓளிபொன் னா.மி, £2சொம்பாம், 3ல் வனமே, 4தசோரை, 

9ஈரலே யுடன்ப த்த லணுகுக லென்று மாமே, ₹கூசென்ப மிகுதி கூர்த்தல் 

கூர்மைக்குங் ருமிக்ழ் பாலாம், 7யசரன் வெட் சுடர்ச்சதிர் சணம்கன் மிணி, 
௩



ரகாவெ_. தகை. எக 

1ஜஞேரொலி விரைவி ரண்டாம் ; மீர்வாரங் குளநெல் வெள்ளி ; 

மார்கழி யோர்ம இிப்பேர் மான்றலை காட்கு மாமே. (௪௪) 

495 பூருவங் கிழக்கே முன்பே போற்றுறு முதுமை முப்பேர் 7 

பீருவே புருவ மச்சம் ; பிசமாண மளவே சூளாம். 

காருகந் தானை நெய்தல் கருங்குரங் 'இவையி சண்டாம் ; 

?தூர்வக மறுகோ டேஞும் ; சுரிகையே கவசம் 3பத் திம். (௪௫) 

46 இழுளென்ப கருமை 4யல்லோ டி.சைக்குறு கரகே முப்பேர்) 

5 அருளென்ப தகைவி னாம மரும்பொரு டனக்குஞ் சொல்லும் ; 

சுருளென்ப சொருகுங் கூர்தல் தவர்த்தல்பா கிலைச்சு ருட்பேர் ; 

௪ மருடென்ப ஜெூழி யோடு முஇர்பெருங் குறடு மாமே, (௪௬) 

497 வருணகீர் குலமோர் இக்கே மறிஇரைக் கடலே நாழ்பேர் ; 

பொருகர்போர்த் தலைவர் கூத்தர் புப்போர்கா னவரே வீரர் ; 

இருபிறப் பெயிழே 7பார்ப்போ டி.ருஞ்சிறைப் பறவை முப்பேர் ; 

அருணநற் இவப்பே கவ்வி யாடெஓ மிச்சை நாற்பேர், (௪௪) 

428 ஊர்திசெல் சஇர்வி மான முவாப்பரி சிவிகை பாண்டில் ) 

பார்வைத வகம திப்பு $பார்த்திடும் விழியே முப்போ ; 

போர்வைதோ லொடிழுட் டாக்குப் புகன்றமீக் கோளெ ஸனும்பேர் ; 

ஆர்வம்வில் நரகல் காத லன்பெனு காற்பே ராமே, (௪.௮) 

429 ஆரிடம் வதுவை முன்னா லருக்தவர் பூசைக் கும்பேர் ; 

9சார்பிட மொற்றுப் பற்றுர் தணப்பிலாப் புணர்ப்பே நாற்பேர் 7 

பாரிடம் புடவி பூதம் ; பாசதி வாணி நாவாய் ; 

நார்வட மன்பி னாமம் ஈவிற்றுகா யதற்கு மாமே, (கட 

480 1கரியென்ப இருந்தை சான்றே களிற்றொடா தவன்க சிக்கல் ; 

- பரிசமே கிடங்கு மேடை பகர்மதி 11லரணம் நாற்பேர் ; 

(19-tb.) ஜோலே sfons@ar விப்பேர், பல்கு, னன், ர் 
ச ௩. e ௪. டி ட e 

யானையல் காகே யைம்பேர், *“அருளென்ப சலசத் இப்பே gree wi sGuit 

லைக்கும்,  *முருடுவன் ஈட்டை யின்பேர் முரண், பார்ப்பா ரி? 

பறவை பார்ப்பாம், *ப் பகர்விழூயவவே பாரம். 9சாரிட 19 கரிசளி 001௩௮௬ 

  

5 ee ia, as 
சாட்டு கதிரலன் கரித்தல் தாளம், 11லரண்ச ணைப்பேர்.



௪௨ அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு 

உசிமைகற் குணமே யாட்டி யோதுறு மனைவி முப்பேர்; — 

பரிபுண மெலும்பேர் பாத ண்டுணி மணிப்பேர் பன்னும். (௫0) 

491 அசசியல் வெற்றி தோத்றம் வரைவின்மா தர்க்கு மாகும் ; 

கரடம்வா யசங்க ஸிற்றின் மதம்பொழி கவுட்குவ் கூறும் ; 

பிரமரி சுழல லோடே பேசுகூத் தொன்றெ ஸனும்பேர் ; 

தரளகித் திலமு ௬ட்சி சஞ்சல முப்பே ராமே. (௫௧) 

482 1மருவேயோ ரிடத்தாண் வாசம்) வருடமே சமைம ழைப்பேர்; , 

தருமரா சன£பேர் புத்தன் சினவான் சமனே முப்பேர்; 

கருவுரை ந$மேட் டின்பேர் கருப்பொருள் கருப்பம் நாற்பேர்) 

இருடியே முனிவ ஞந்தை ; இரும்பேசெம் பொன்?க ரும்பொன். 

493 சரீரமே மிடாவ கத்இ களிற்றின்பல் லடியெ னும்பேர் ; 

மரீசியே பு.துவ சம்பின் வழிமிள கொரு;மூ ஸனிப்பேர் ; 

விராடமோர் தேயக் கூவும் வேசரி யதற்குஞ் செப்பும் ; 

கரோடியே பெருஞ்சூட் டுஞ்சொற் கவின்முடி மாலைக் கும்பேர், () 

494 ஆசியம் விளையோர் பண்ட மறைக்தி?ர் தேச மொன்றும் ; 

பூசியம் வேந்தர் வீதி போற்றுமு நகரி ரண்டாம் ; 

4தாசியே வழியு தாரி ; தருப்பணம் பிண்ணாக் காடி ) 

“ வேரிகள் னிருவே லிப்பேர் ; விரியல்பாய் விரிவு மாமே. (௫௪) 

435 சாரதி கவிஞர் சூதர் ; தரித்தலே நடத்தல் வேய்தல் ; 

சோரனே கள்வ னாட்டின் சொற்பற ழிரண்டுஞ் சொல்லும் ; 

காரகம் நரகோர் _நூற்சொல் ; கசேணுே பிடிதந் இட்பேர்; 

மாருதி யனுமன் வேழ மிூிம்பிகேள் வஃ்பேர் வைக்கும், (இட) 

486 அருணனே புநஇ வெய்யோ னவன்தேளூர் பாகற் கும்பேர் ) 

துணியே யிளமை நாரி ; சார் தல்பொய் பிறவி பொத்தல் 

கருணியே முழையும் 6வழ்பும் களிற்ரொம் பிடியெ னும்போ் ; 

வீரணமே விழலே யாக்கை மேவுலு மிரண மும்பேோர், (௫௬) 
ல --- ee mite ——- அவரு 

(பி-ம்.) 1மருவென்ப கோரி டத்தூண் மணெர்சோண் மருவல் வாசம், 

9 னேந்திரன் சமன்புத்த னுஇட்டி ரன்பேர், னுலோகம், *சாரிவண் கொடைவ 

[நிப்பேர். Sar Gi. ்,
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ரகரவெதுகை, ௩ 

ae e 
மராமர மரசே யாச்சர வளர்நீப முப்போ செப்பும் 

குசால்சுபி லைகி றப்பேர் கூ.றம்பாற் பசுவும் வைக்கும் ; 

சசாலயங் சுயிலை மேரு ; ௪.௨மமே தோல்க ஸிப்பலம் ; 

1மராளமே யுக மன்னம் ; 9வரடமோர் ௪௦ கூந்தல், னு 

. . . . . ௩. . e. . 

அரக்கென்ப Races 15 201d 7 ஆகல்? கொழுந சன்போர ; 

நிரப்பைய மிடியே 3தேய்.சல் கிசம்பலென் ஜ்ோதல் காற்பேர் ; 

மரக்காலா யிலியஞ் சோதி வருதூர்க்கை யாடல் முப்பேர்) 

பருப்புச்ளு பகமின் சற்பேர் ; 4பராடியே யானை பன்றி, (Boy 

சீர்மையே விமல் கண்ணே செறி3வ*ன் பஞ்சி றப்பசம் ) 

நீர்மையே கெளிவு நேயம் நிசம்சுண மின வழுப் பேசே ; 

“ஆர்மையே மஇில்கூர் மைப்பேர் ; ஐபேோணுகம் வரள்ம ருக்தாம் ; 

வார்மையே யொழுக்கம் நேர்மை ; 5வருடையே Fury Hea api. 

பேசேசொழ் பெறுமை நாம மூிகொனப் பேரும் பேசும்; 

*கிசேநற் குணம்பூ ராடம் ;) நிசியாணம் விய்வா 3எக்கண் ; 

பாசாவா ரங்க டற்பேர் பகர்கடற் கசைக்கும் பன்னும் ; 

அசோக OT BILD வசச மகன்றகற் படைய மாமே, (௬ 0) 

அசங்கமாற் றிடைக்கு றைக்கூத தாடிட மமர்க்க ளப்பேர் ) 

E67 GS இரசைஇி ரசைப்போ : ௪சாலமே யகல்௪ லா ‘ சங்கநீர்த் இ சைப்பேர் ; ௪ரசாவமே யகல்௪ லாகை ; 

அரங்கமே பரியே காவாய் சொழ்றவாய் தல்ுப் பேரே) 

கூரக்குதல் குனித்த லாட. லுறல் குகல் நூக்கல் கூறும். (௬௫) 

அசணிதிர் கடையு நுங்கோ லணிமஇள் ௧௮௪ முப்பேர் ; 

இரணியம் பொரல்மா ணிக்ஃ மீர்க்கட லாலே பொன்னாம் ) 

கரணியே கணிக்கும் வல்லோன் கரட்ரிநாற் காணிக் கும்போ ; 

தரணியே யிரவி பூமி சயிலமென் நறைய லாமே. (si 9.) 

இசிசியே வழக்கு நாவாய் ; இசட்டிரட் டித்தல் சாதி) 

சரி தையே பூசை பிச்சை அற்.று நுல் காதை ீதப்பேர் | 

இரிதலே யுலாவல் கேடாம்) 2 நளி 9/ஞசெம் பாகும்) 

மருவிச மேடே சாரை ப டலான இதுவைய்வு மாமே, கனி 
2 ene ee eee ஆன 

(பி-ம்.) 1மசானமோ துமமபாம பிவபேர் மாதளை யவ மாமே, *மபடப 

சோர், 3மீதாதல், *பராட்டிய, *வழுடைசம் புள்றான் டாம். *ரீபோ ட 
in
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அசைநவ நீதம் நீரி னுசைஇசை பெனவும் பரற்றே ; 

கசைகுளக் கசைக ரைத்தல் ; கரவீர மலரி சேசம் ; 

நிரையொழுங் கசைச்சொ லானே நிரைக்கூட்ட மிவைராற் பேரே) 

குரைமிகு மொலியி னாமம் நிமைவென்றுவ் கூற லாமே, (௬௪) 

விரையே அயரம் வேலை விருக்கமொன் றின்பே சாகும்) 

சரையே 9றுக்கொ டி.ப்பேர் இகம்ந்தநற் ௮ூலுங் கூறும் ; 

Gort ௪டகே வைக்குக் களத்துசா இனிக்கு மென்ப ; 

பாசதம் 'பொதுவி னாமம் பரம்பர மலுவு மாமே. (௬௫) 

அருவியே மலையின் ௪:ர லரிபுனல் கழிமு கப்பேர் 7 

பரிகாசம் பலீரண் டப்பேர் படர்மெலி வகற்றல் செப்பும் ) 

உரியேதோல் கணித்த கொன்று முரித்தலும் விரித்த நாமம் 2 

அருவேறுண் பழம்பொ ருட்பே ரணுநுணுக் கறிவு மாமே. (௬௭௬) 

கரண்டகங் கமண்ட லப்பேர் கரு துநீர்க் காக்கைக் கும்பேர்) 

தெருண்டலே யறிவு தேற்றம் ; சாமானே நெடுமால் செய்யோள் ; 

பருக் ௪மா டப்பு முப்பேர் பகர்சேன மிவையி சண்டாம் ) 

கரண்டையே முனிவர் வாசம் கற்பாழி யிரண்டு மாமே. (௬௪) 

இசதஇிபித் தளையே காந்தள் எழின்மாரன் றேவி யாசை 

விரதாற் சவென்வாழ் வெள்ளி வேதண்டம் பிடியா னைப்பேர் ; 

இசகனப் பேசே யோசை Ban Boe யசைஞா ணெனரும் ; 

் சரசமொப் பில்வி னேதஞ் சாற்றுறுல் கணையு மாமே. (௬௮) 

449 குரலென்ப மிடறெ முத்துக் கூந்தலோ டலகே தூவி 

முரலின்பண் ணரம்பே யேனல் மொழிந்தபா இரியே யெண்போ 

அரலைதிண் கடலே கன்னி யையெனு கேய்காழ் நாற்பேர் ; 

இரலைமான் 9கலையூ ௮ங்கொம் பிரண்டன் முதனா ளாமே, (௬௭) 

௮சில் பகை பிணக்குக் ருற்ற (மானி பாயல் சந்தி 
புரிகுழல் சிறிய தூல பொருக்கிய குரலொள் பான்போ ) 
கசிலுபர் கூற்றம் காழ்த்தல் ; கரைத்தலே வி.ரித்த லோசை ; 

*பரிவுமெ!/ விரும்பல் வேறு Lin OLS செயலு மாமே. (ero) 
ease ennai nissan ela ain வலத வைய வமையம் அசைய 

(பி-ம்.) (பொதுவே யோர்நூல், பரிகார மேகல் செய்வோர் பல்பண்டம் 

பெண்ணின் -ூக்தல்-ஒருவர்கேர யகற்றுஞ் செய்கை யமிதான மோர்நான் காமே, 

9றலையு, *மா௫னி, *பரிவுமெய் யாரா வன்பும் வினைமுகச் துன்பும் பன்னும், 
௩
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கோசமே வெருவல் வெப்பங் கொடுமைபூ முகையே வ.டில் 

விரமே வுவதிண் வாச விரைகினிற் குறிப்பே யேழ்பேர் ; 

ஆமே பதக்க மாலை யாத்திசந் தனமே முத்தம் ; 

காரமே தெண்ணீர் பாசி நரசத்தைப் பேரு மாமே,* (எக) 

பாசம்நீர்க் கரையே நாவாய் பல்லணம் பெருமை பூமி 

யேர்பொறை கவச மாட லீ.ராறெண் ணிறஹையொன் பான்பேர் ) 

தாஏம்வல் லிசைநா வெள்ளி தலைவியா ஜிசைநத் பண்டம் ) 

ஓரமே சகாய மோசம் ; உருசியே சுவைமின் னஜ்பேர். (or ௨) 

ாசல்தண் மருக யாழிற் றிறத்தோசை சயிலப் பக்கம் 

வேரலார் சயிலங் இட்டல் விளங்கு சிக் நாற்பேர் வைக்கும் ; 

ஆரல்கார்த் இகைநாட் செவ்வா யணமோ டொருமீ னாற்பேர் ; 

மூசல்சொல் பல்லே சோறே முதிர்சிரிப் பெனும்பே சாமே, (௪௩) 

வரிரநிற மெழுக துப் பாட்டு வடி.வம்நெல் லிழையி சாகம் 

"சமியறி வொழுக்கம் நீளக் தழல்வேலை சுணக்2 சேழ்பேர் ; 

புரியனி விரும்பல் சேறல் புஞ்சங்கு கபி3ற “கட்டாம்; 

அசியமோ ரவத்தை தேடல் சொழற்பொதி யெருது மாமே, (௪௪) 

*பொருளென்ப சொற்பொ ர௬ட்பல் பண்டம்பொன் புதல்வ னீ 3B 

யருள்பண்பே தலைமை யொண்மை யனமெனும் பேரீ சைந்தாம் 
குருளென்ப குட்டி யோதி; கூர்ப்பிடங் கூர்மை கார்த்தல் ; 
மருள்வெம்பேய் மயல்கு றிஞ்சி மருவும்யாழ்ச் இறமி ௬ுட்டாம். 0 

குருவென்ப பெருமை பாசல் ஞாவன்மாத் இரையி ரண்டோ 
டுருவரன் னிறம்கி யாழ மோனுமா சானோ யெண்போ்) 

பருவென்ப வுருக்கு ௬ப்புப் பகரு..றம் பெருமை முப்பேர்; 

*செருவென்ப வடி.ச லேசி செங்களப் போரு மரமே, (௪௯) 

Shasta வீட்டர் ஓ.௫.லிகை யிஉபம் வெற்றி 

கூரிய படைக்க லககள் கோசிக மீய மேழ்போ் ; 
  

ன் ன ட உட . x பொன்பண்பே பிள்ளை வாய் -யமுணிதி தலைமை யொண்மை யனமொ:௮ 

மோ ரைம் தேபேர், *4செருவேழுண் மழைபோ சேரி, 5மூசசம் விட்டடி,
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ஐரியாண் மயிசோரர் வள்ள லுபர்மாசு மது ரிப்பேர்; 

நாரியே பெண்பன் ணாடை ஈறவுவின் னாணி நாற்பேர், (௭௭௪) 

Le a 2 தட 
தீருமமச நிலவ மக்கர் கட்பம்சல் லறல்க ளீ£தல் 

(0௦ 2 at Ti i ற. x n° ககுமமோ ஒயலபே னதி ய்றுடவம பேோசொன பானாம ; 

பருமமே கலைய யர்ச்சி கசந்து சிளமை பண்ணும் ; 
கட்ட (௫ அருமமே மான க்கம் ) சுருங்கலே அக்கர் தேய்தல். (or) 

3TH SSW DSA OFLMITGT MIEDSTOHY uso 5, 

டுரத்தசெம் பாத்தஞ் செம்மை யொளிருஞ் செக் பெண் பேரே, 

இரத்தமே பவளம் கெய்த்தோ ரிலங் குறுஞ் சிவப்பே முப்பேர்) 

காத்தலே மறைவு "கள்ளம் ) சருணைசூ ரணமன் பாமே, (௪௯) 

பாசியோர் வள்ளல் கட்டில் பாரகங் கள்ளே கூந்தல் 

வாரியார் கடலே பில்லாள் வத்திரல் கனமெண் பேரே 

Giron டிகைலம் பன்னர் சுளிமையோர் பூச்சி வெய்யோன் ; 

ஆசிய னையன் மேலோன் ஆ.இத்குன் மூப்பே சாமே, (௮0) 

ஆர்கூர்மை சோதி பாகோ டா.த்தியே நிறைவே பூமி 

தேர்சேசைக் ஒருவா ணிப்பேர் செப்பிய வேழு மாகும் ) 

பீர்ளூர்வெம் முகுண் ௦ லைப்பால் பிர்க்கொடு பசலை நாற்பேர் ) 
ல படு ல் . ட்டு . த 

கராநீர்நெல் லாடு மேக் சக கறுப்போர காலம், (க) 

சாரிகை சுங்கம் பூவை சார்சுழற் காற்ற சைச்சொல் 

ஏரிசை கொட்புற் ரோட லெமத்ின்சா ரிகையா றேபேர் ; 

பூரிகை யூது காளம் உக்காசி பூர கப்பேர் | 

காரிகை யோர் நூல் மாகர் கலித்துறை யழகே நாற்பேர். (௨) 

3அருச்சுன மென்ப வெள்ளை யசிசியோ டறுகு கூட்டி. 

விரித்தணிர் இரத லின்பேர் வெண்மையு “மருது மேற்கும் ) 

ஞகூரத்தியே துளைச்சி பேடு தலைவிக்கும் கூறற் பாலாம் ; 
Qa wu யிறலி வள்ளி) இழுத்தையே இதிகன் னம்பேர். (௮௩) 

ரூ பிரமமே ருத் மாச பிழழ்பொருள் கடுக்க லக்கம் 
டது . ; a ந , ‘ 

YI BT So BLD அறவாழுச் சுடாபன் மேப்போ) 

ச. ட் ல - டி & ் ந் ் ் ் . _ . 

(பி-ம்.) 12ல், 3மோ விணீயே சங்கர், பீ௮ரிச்சுன, *மருத்து, Cus,
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இசவியே மலையே வெய்யோன் ; இரங்கலே யழுங்க லார்வம் ; 

பிரமசா ரிபந்த வப்பேர் பெருமறை யவற்கு மாமே. , (ட) 

405 வாரணஞ் சங்கு கோஹி மலிகடற் றடைமா லியானை 

காரிணங் ஸசூலுவ சாகங் கவசமுன் மத்த மங்க . 

பேசிணம் குறுகற் முனம் 'பிறம்ப்டை யீரைக் தேபேர் 7 

சரணம் குணமின் மைப்பேர் செம்புபிக் தளைய மாமே. (அடு) 

466 “வாரியே யானைக் கூடம் வாய்தல்.8ர் மதினால் வட்டை 

பாசிய மடைக பாடம் பாவைநற் றகைமை வெள்ளம் 

ஏசியை வருவா யந்பேர் மிகுதி யொன் ரொழியி சேழ்பேர் ; 

பூரியே பொன்வில் காணி) புமாணமே தொன்மை முன்னூல். (0) 

407 குருகேகை வளைபுள் காசை குக்குட மிளைவெண் மைகொல் 

இருஞுலை மூக்கே மூல நாளேமா தவியொன் பான்பேர் ) 

மூருகேகள் ளிளமை கரற்ற மு. நுகவேள் வீழாவ னப்புப் 

பெருக 3லெழுச்சி பீரம் பேசுமொன் பான்பே ராமே, (௮௪) 

408 49ர தணி சதியி னொத்லச் சீர்த்திகாக் சண்டே செல்வ 

மேர்பொறை யொல்கல் பாசம் யாப்புறுப் பீரைம் பேரே ; 

தார்சொடிப் படைப்பூர் காமஞ் சத். இரம் பரிமாக் கூட்ட 

மோர்வில்கண் கணியின் கோவை யொழுங்கெனு மிருஷன் றேபேர், 

169 காரியோர் வள்ளல் காக்கை கடுச்சனி வென் சாத்தன் 

றேரிலாக் ழ்மை யோர்புள் முலு.லம் கருமஞ் செய்தல் 

நேரிலாக் களர்க ப்பு சிகழ்த்திய பேரீ ராரும் ) 

சோரியே வீடாம ழைப்பே சோணஞ்சோ ணிதழுப் பேசே, (௮௯) 

110 கேரென்ப சமமே யீதல் நெடிலுடம் பாடே பாதி 

தோமஞ்ச நுட்பஞ் செப்புத் திகழ்கனிப் பாட்டி னோடே 

ஒருஞ்செம் பத். யென்றே யொன்றொ.ி யீரா றே பேர் ; 

சாரங்கம் வில்மான வண்டு சாசுகப் புள்சாற் பேரே. (௬0) 

(பீ-ம்.) 1பிறழ்புடை. "வாரியே யானைக் கூட்ட மதிலிட மிகுதி வாய்தல் — 

தாரிரீர் மடைக பாடச் தண்கடல் சகைம வெள்ளம் - ஏரியே வருவா மீல்.நா 

லீபேழென் றநிசைந் 2 கமம், 3மலழுச்சி யேசம் பிரமெனு மொன்பான் Cue, 

*27 ஓரி, 
e
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471 1கருவீயே தொடர்பே மேகல் கவசம்பல் லியம்போ ரீட்டம் 

புரி. துணைக் கார ணங்கள் படைக்கலக் சுலனை பூணோ 

டருவினை பலவே ”யாழென் ருகப்பே ரீரா மாகும்; 

குருவிபுள் மூல காளாம் ; குருடனர் ககனே வெள்ளி. (௯௧) 

472 அசியேவிண் மணிமு ராசி யசிதல்பொன் காத்றுச் இயம் 

பசிதேசை கள்ளை காந்தி பகைசெக்கெற் கதிர்கு சக்கு 

இசிதேரை மைவ லாசி கிளர்நிறம் கூற்றுக் கண்ணார் 

வரிசோலை பாயல் பன் றி மரீசிலேய் வண்டு சேகு. (௯௨) 

478 விறல் கூர்மை இூசி யீர்வாள் விகசிதகர் புகரே பெற்றும் 

பறைபேசக சிலம்பிற் பெய்த பசல்கடல் புரசையே பச்சை 

Cun Dani vamos லங்கள் பொறியி9லான் றரிசி தூமம் 

அறைவார்கள் ளுடனிக் நாம மையொன்ப தொன்று மாமே, (௯௩) 

474 தெருண்டுளோ ரரைச கார வெதுகையிற் சிறந்த செய்பு 

3ளிசண்டோடொன் பல பத் தென்ன விருகிலம் புகழச் செய்தான் 

கரண்டைவா ஸனிலங்கை வாட் கருமுகில் மருகற் போத்று 

மாண்டிரு விளக்குஞ் செந்து லருமருக் தையன் மூனே. (௯௪) 

[மீகை,] 1, ௮சங்கடம் வட்டா டில்லம், 2, உருத்தியோ கம்வ எர்ச்ச 

யுரியகற் பொருண்மு யற், 3, தெருளென்ப வுணர்ச்சி தேர்தல்) செருக்கு 

ளக் களிப்பே கன்னல். 4 பரணியோர் காள்செப் பின்பேர் ;) பாராட்ட லுலா 
வல் மெச்சல், 5. இரணமா தவன்க திர்ப்பேர் செர்சோதி யுடனோர் காலம், 

6, சாரென்ப திடத்தி னாம் சார்தலு மெயிறு மாமே, 7, வாராகங் கடலே 

பன்றி, 8. ஆரூப மமையா மைப் 3பர் நீங்காமை யதுவு மாமே, 9. பரியந்தண் 

டுலமபெண் பாத்சொல், 10, சரடமே ல.பி2றாம் திப்2பர் ; சரித்தலே உடைச 

ரிச்கை, 11, பிரிவுநீர்த் திவலை காமம் வெருகுடன் பிரிவும் வைக்கும். 12, புரிவு 

செய் இடல்வி ரும்பல் வேழுபட் டிடலன் பும்பேர், 13, ௮ரணமெ மதில்கான் 

மஞ்ச மடிச்சழல் கவசம் வெலி, 14, திரணமா பதியே வாழை இண்பனை ய.தவுஞ் 

செப்பும், 15. வீரிய மதநீர் வீசம், 10, ஈரலெனு காமஞ் செற்றை ஈளிர்திரைக் 

கடலு மாமே, 17, அரிணமான் சீலப்பே வெள்ளை யாடக மரலியா னைப்பேர், 

கரவேதுகை முற்றும் 

(பீ-ம்.) 12ருவிமாழ்த், யாழே யான்திடுல் சசைபன் முப்பேர், 2ளிரண்டு 
மான் கொடுகொண ூறெறென் திருலம் புகழச் செய்தான், [இதற்கேற்பச் 

செய்யுட்டொகையும் காணப்படுகின் ஐது]. ்
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475 அளந்திட வசிய வேசு புராணவச கமகங்க ளாலும் 

உளந்தெற விசைத்துப் போற்று மொருவனாய் நின்ற சோதி 

வளங்கிளர் வடிவேத் மங்கும் வள்ளல் சர் பசதம் போற்றிக் 

களங்கற வரும்ல கார வெ கையின் கவிதை சொல்வாம், (௧) 

476 ஆலமே வடவி ருக்க மப்புக்கூ டலாநீர் ஈஞ்சம் ) 

மூலம். யேது வோர்நேரய் முதல்கிழல் கொருகாள் தாரு) 

லேமே 6 ருணக்கண் go sso இகழ்சரித் இரழு ணர்ச்சி ; 

அலமே” பருமை பஞ்சாம்; அல்லியந் தூவொப் பாமே. (௨) 

ATT அலவன்ஜஞெண் டொடுபூ னைப்பே ரலர்மதி கனக்கும் வைக்கும் ; 

வலவனே வெற்றி யாளன் மருவுக்தேர்ப் பாக னும்பேர் 7 

இலவமோர் தருவே பூசை ; இலக்க லெழுத்துக் கேண்மை ; 

நிலவொளி மதிநி லைப்பேர் ; நிலைபேறே மான முத்தி, (௩) 

478 புலவர்பா டுரர்கண் ளாளர் புதனும்பர் கவிவேள் கூத்தர் 7 

கலவலே அழாவ வின்பேர் கலத்தலென் றழைதற் பாலாம் 2 

புலவுசெம் புலால் மழ டைப்பேர் ) புலிசராக்தம் வயமாச் சீயம் 7 

மலைஉபோர் புசித லொப்பாம் ; வல்லசி தளிர்பூங் கொத்தாம். (௪) 

479 அலங்கலே தளிர்பூ மாலை யசைவுட Sara சங்கல் ; 

பலங்கனி பயன்காய் பள்ளம்; 4பல்லவர் விடா£ழ் மக்கள் ; 

கலம்கலன் அலம்யாம் தட்டல் கச்சமொன் றம்பி பாண்டம் ; 

இலங்கையாற் றிடைக்கு றைப்பே ரீரைந்து களன்வைப் பும்பேர். 

480 வலம்புரி ஈந்தியா வர்த்தம் வால்வளை வலஞ்:சூ ழிப்பேர் ; 

புலம்பல் துன் பொலித்தண் டாமை புயற்றுளி தனிமை யச்சம் ; 

சிலம்புவே தண்ட மோசை செப்பிய பரிபு ஈப்பேர்; 

இலம்பக மத்கி யாயம் அதற்சூட்டென் திருபே ராமே, (க) 
யகம் பவனை பைவ வ பவை வனை வைபவ பட டபதட்ட டட 

(பீ-ம்.) 1மூலமோர் காள்வே Gag Sa ipa சரிநோய் சாரு, ர. பெருமை 

பஞ்சி துலாமெலு முப்பேர் செப்பும், ?ன் கலுழ்வி ரங்கல், *நிழஹறையொஃே 
பலமு மாமே, *ஈழற் ந்பேர், .
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481 கலிங்கமே வானம் பாடிப் ப்ட்சோசர் தேயம் காட்டும் ; 

குலிங்கமே யூர்சி வப்புக் குலிகமூர்க் குருவி வாட ; 

1புலிங்கமோ செழுத்த ழற்சேர் பொறியேயூர்க் குருவி முப்பெர்) 

விலங்குகாண் மிருகம் காலின் வீழ்தளை “குன் று மாமே, (௪) 

482 அலியென்ப ஈமனே பேஉங்டிசில்தீ நறுவி லிப்போ ; 

*பலியென்ப பூசை பிச்சை பகர்பேடி. வெண்ணீத் றின்பேர் ; 

ஓலியென்ப இடியே காற்றே யோசையெ் ஜோதல் முப்பேர் ; 

கிலியென்ப வெருவல் பேடி ; ல்சக்3த பிசினா ணிப்பேர். ட. (௮). 

483 ஓலியல்வெர் தோல்நேர யாறே யுடையேபூத் தொடையே மைம்பேர் ; 

பொலிவென்ப பொற்பெ முச்சி யகலஞ்சேம் பொன்னே காழ்பேர்7 
॥ 

வலியென்ப க௩.ஐ பசயல் மதுகையும் வலித்த ஓம்பேர் 7 

சுலியென்ப வலியே யோசை கடையுகம் *வஞ்ச னைப்பேர். (௯) 

484 தலையாதி யிடமே சென்னி ; சால்புமாட் சமைசான் முண்மை) 

சிலையேவில் கல்லே மறல நாள்மரக் திண்ம லைப்பேர் ; 

அலைவேதான் மிகுதி யச்சம் ; .அலாலம் விடமே வவ்வால் ; 

உலைவேயி ஓுடன்தீ ரற்பேர்; உலூகமே யுசல்கோட் டான்பேர். () 

485 வலையமே வாவி யோர்பூண் வட்டம்வா யினிலொன் றேயாம் 

.இலையமே கூத்.துக் கூத்தின் விகற்பமூ மிசைக்கு காமம் 5 

மலையனே யுதவும் வள்ளல் வானேகா னகநா டன்பேர் ; 

தலைவனே சொழுநஈன் னீசன் றராபதி முருக வேளாம், (௧௧) 

480 வாலிவா சவன்சேய் தூறல் மஇதெசி சலையி ராவாம்; 

காலியான் கூட்டங் காற்று) கலாமெல்ப கொடுமை கே£பம் 7 

பாலியே வட.வி ருக்கம் பசுவளித் தலங்கள் நாற்பேர்) 

நீலியே கருமை ஓர்க்கை நிகழ்த் மோர் பூரி மாமே, (௧௨) 

487 அலியே யாலாம் கட்டித் தளிகாற்றோ டமுத நீராம் 

பரலிகை யுதடே வட்டம் பட்டவாள் முட்டி யும்பேர் ; 

சாலியே வடமீன் கள்ளுச் சாற்றருக் சவசம் நெற்பேர் ; 

மோலீயே சடைகே! டீர மணிமுடி முருகர் மாலை, (௧௩) 

((G-b.) !புலிங்கமே யெழுத்த ழற், 7குழுக்கக குன்றாம், 3பலிவிழா 
வையம் பூசை பா.ததுமீ ஐலியோர் காரு, *கடல்வஞ் சப்பேர், 

     



488 

439 

490 

491 

492 

493 

  

செவ்வேல். “அல்லிரு ளிரி கங்கு லண: றோதற் கும்பேர், *க௫:) 102. 

லகரவெ_துகை. ௮௧ 

மாலையே குணமொ முக்கே மாலிகை யிரவக் இப்போர்; 

சாலையே புலிப் பக்தி யறப். றக் கருவின் சேலை ; 

வேலையே தொழில எக்க* வேலையின் கரையோர் காலம் ; 

சேலையே யசோகு தூசாம் ; சில்லிகை யாடை சிள்ளான். (௪௪) 

செல்லிடி செதலை யேவல் செழுழமுஇல் ககன மைம்பேர் ; 

3அல்லீரா விருளே யென்ப ; ஆலர்மலர் புனல்ப இிச்சொன் 2 

பல்லியம் புசவிப் பந்தி பாணிவாச் செயமே தொக்கல் ; 

வல்லிய்ல் கொடிபு லிப்பேர் ; மலைப்பேயா கவமோர் கூத்தாம். (௧(௫% 

உழ உ . . ட 
எல்லையே யிரவி யீரோ டிடம்பகல் ரூரோச நீளம்” 

ஓல்லைமாத் இசையே தொல்லை *ஈடப்புட னி௮ுஇ மோதம்) 

சில்லையே பிரண்டை ப்ப ள்வீடி ஆர்க்கை முப்போ்; 

*வல்லைகான் விரைவே யேசர்நாள் நோய்கால ல வாவும் பற்பேர். (௧௬) 

மூல்லையோர் நிலமே சுற்பே :-இர்வென்றி மிசையே மவ்வல் ; 

குல்லையே அளவம் கஞ்சாக் வார்தை சித்.ஐு வம்பே; 

தொல்லையே ,ஐன்ப முக்சை ) 7சொலோம்பியே வுலோபங் கள்ளாம்/ 

கொல்லையே பனப்பூக் தோட்டம்; கோலங்கோற் பமமெ ழிற்போர். ப) 

8வல்வலி விரைவே சூதரம் ; மலர்தலே யெ௫இர்தல் தோன்றல் ; 

9கல்லொலி யரூவி வெற்பாம் ; 2லகமே கலக்க மோசை) 

10 எல்லொணி பகலி கழ்ச்சி பிரவியா தெனல்கக் கற்போர் ; 

நெல்லுயர் வாகை சாலி; கீலேகசத் ரஜோர்நி ழப்பேர். (௧.௮) 

வில்லென்ப மூல காளே வெஞ்சிலை யொளியே !11ுப்போ் ; 

சொல்லென்ப புகழ்நெல் கள்ளே செசல்லுட கெழுச்சி மல்கல் Ys 

ஓல்லெச்ப விரைவொ லிப்பேர்; ஒலித் தல்நீட் டி.ச்.2 லோ 

கொல்லென்ப தசைச்சொல் லையல் கொலையேவல் ௮ர.த்த மைப் 

(பி-ம்.) A சனிசக்குஞ் கசெல்லுகு மேறே. யேவல் தெலலகார், BROT ES 

    

  

வரவே Cun gin, SOgpap Aad®, Snare Sus Ysera) Candsater aol ப 

வலாவும் பழ்பேர், 7சொலோமி?ய, 3ல்லென்ட Hace la ag aol: 

eae wt gust. ல்லென்ப லொலிசல் வெற்பே கஇச்செழு மழு. 
[8 பர் ச 19எல்ல.9 யிரஃிஈண்.௭:., 110தி, 

11 °



௨ அருப பொருள்விளக்க நிகண்டு 

494 அல்லிதா தாரம்பல் சயச ands முலியே யைம்போ ; 

சில்லியே வட்டல் ரை தேருருள் சள்வீ' டேபேர் ; 

கொல்லியோர் கோயே வெற்பே குலவமேச சிசையே முப்பேர் ; 

வல்லி£க் க௦மபெண் பாடி. 1கொடிபுணை வரைவு வள்ளி. (௨0) 

405 மல்லென்ப வலியே =. த்தின் வகுத்ததொன் ve ளப்போ்) 

பல்சக்.அ வேய்க ரும்பே ப௫பஇ லாழ்த ரைப்பேர் 

இல்லென்ப இல்லை யேவீ டிராசிசா விடவில் லான்போர் ; 

புல்சங்கம் புலிசொம் போர்புள் 3பு.தல்பனை யனுடம் புன்மை. (௨௧) 

அலமேசஷ் சலங்க லப்பை *பமைவெனு முப்பேர் செப்பும் ; 

சலமேரீர் வயிரம் பொய்ம்மை *சாற்றுநட் பன்றி முப்பேர்) 

திலமேயெஃ3 ₹ணுடனற் பப்பேர் இகழுமஞ் சாடி முப்பேர் ; 

பில?மபா கலம்வ லிப்பேர் 7 பிலிக lo @} மாமே, (22) 

496 

497 லலமேயூற் றம்மி டம்பார் வலம்வாகை இரண்ட *கற்பே) 

குலமேபயில் சாதி கூட்டம் ரூடிமைசே வஇநா எைம்பேர் ; 

நிலமேபெரன் 9னிலைமை பூசி; 1௦ லைகுணம் பொழுது நேயம் £ 

தலமேபா சடைநி லப்பேர்; 11சலதரம் புயல்வா விப்பேர். (௨௩) 

498 15கலாவமே மஞ்ைப் பிலி கவிகைமே கலையே முப்பேர்; 

உலாவென்ப பவனி போத ஓசைக்குமேரர் பனுவற் கம்பேர் ; 

13பலாகமோர் மாம்பை வண்ணம் பாசடை யெனவும் போற்றும் ; 

விலாசமே நீபம் வாமை; 14வேலன்சேய் வெறியா: டாளன். (௨௪) 

499 சலாகைகவ் மணிநா ராசம் சவளமிம் முப்பேர் சாட்டும் ; 

இலாடமோர் தேயம் கெற்றி ; எலியாகு பூர கரளாம் ; 

சலாவல்சே 1,ல எாவல் ; கலங்கலே யிரங்கல் சோம்பாம் ; 

இ; ளிமுக ் முகக் கண் 1 Res Oust comma சுரும்பு மாமே. (௨௫) 

(பக்) 12 புதன், காடி தளை, 92றழில்வ எப்பேர். 3பு.சன், *$யமைவுட லலம்வ 
சற்பேர், *முட்பன்றி 8245ஞ் சாற்றும் 6யெண் ணுடன்த வப்பேர், 7பிபீலிச, 
8$ற்பேர். 9ணிலமம் பூமி, 192யேசொன் முறையே போழ்து கேயாற் 
குணமு மாமே, 11-ற்குரக் சல மம் போற்றும், 133லாலமே கலையே பீலி 
கவியே” ய-சப்பம் டிப்போ, 13பலாசமே கிறம்பை, 14.பிளல்டெ மதுவு 

ச . ந 

(காமே, 1$ணம்பே, 
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லஃஉரவெதுகசை. ரகம 

. ட உ A ©, ச ௩ 
மாலதி சாதி முல்லை மல்லிகை சொல்லு முப்பேர் 7 

1சோலய சென்னு காமம் சோனயர் பூரி யர்ச்காம் ; 

மாலசே புலையர் வேடர் வழுத் று கவச முப்போ் ; 

காலச மால வட்டங் காற்றுடன் ௨உட்ட முப்பேர். (௨௬) 

அல்சல்ஈரள் ஈருங்கல் தங்கல் அல்மீதி னாலி யைம்பேர் ; : 

மல்கலே நெரூம்கல் பொற்பே சொசிதலே மிரு இ ல்லி 

கல்வியே சலைப யிற்சி ௧௫ ஐ ௮ மறிலே முப்பே?7 

செல்வமே சுவர்க்கல் கல்வி 'சசெனும் பே ர மாமே, (௨௪) 

மல்லலே பொலிவு வட்டம் வளம்வலி பெருமை மைம்பேர் ; 

பல்லமே காடி. யோசெண் ப௩ழிமரக் கலனை நாற்பேர் ; 

ப்ல்லமே கண்ணோப் சேவாம் ; பொலஞ்செம்பொன் னழகு மாரும் ; 

சல்லமே பறி முள்ளுஞ் சாத்.௨ச தள.ழ மாமே. (௨௮) 

ஆலோலம் புள்ளே TH FEC சாற்று சீ சோசைக் கும்போ் ) : 

சேலேஞ் சந்த னஞ்செஞ் சிக்துச மிரண்ஃஞ் செப்பும் ; 

லோல திரங் காடி ளெத்திய சே முப்பேர் 7 

காலேயங் களபத் தோடே கழக்குமான குழவுக் கும்பேர், (௨௯) 

கலித்தலே பொலி?வ முச்சி சமைக்குதல் "முப்பேர் காட்டும் 7 

வலித்தலே கட்டல் கோணல் மலர்ச்ச3யோ டுடன்ப டற்போ் ) 

இலிர்த்தலை சிலி. லொன்மல்) ஏல்வையே போழ்தே பொய்கை ; 

மலர்ச்சியே யிறுமாப் பின்பேர் மலர்வுடன் பொலிவு மாமே. (௨0) 

சல்லாப முட்பு றம்பொத் தளபொரு டலைமைக் கும்பேர் ; 

உல்லாச மத்த வாள முள்ளத்தின் களிப்பி ரண்டாம் ; 

கல்லாசம் *குளிசி மஞ்சள் கடிகமழ் கழுகீர் முப்போ 7; 

நல்லாாமெய்த் தவர்கற் ஜோராம் நவ் கீவரள் வி்ரிபார்க் கும்போ. ப 

உலசென்ப வளவே பூமி ; ஓல்கலே 33௮ வ தேய்தல் ; 

பலவென்ப 6மிகுதி பால் ;) பல! மிலக டம்மன் ; 

பீலவங்கங் குசங்மே சேரை பேசும7/ச டொன் ற முப்பேர் ; 

சக ட 

வ
 செலவென்ப வழியி தமல் கறிதற்கு ஞ் 6 செப். லாமே ட 

  

இ 12 தாலய, 2 லனயுல், னை ம் பொழுணமை பெரு 

*குளிமு. குறைவ $பலா a (eter:



அச அரு பொருள்விளக்க நிகண்டு 

507 1இலஞ்சியே மூழ்ம ஈப்பே ஏள்சொப் பூழூ மாகும் ; 

கலம்பகர் தழசவ லின்பே சொருபணு வற்குல் காட்டும் 5 

துலங்கலே விளங்கல் தூய்மை; “சூலியே சிவன்கா ஸிப்பேர் ; 

இலம்பாடே வறுமை ஒககம் 2; இல்லமே வீமி தேற்றா. (௩௩) 

508 ஐலமே சுடல்பாம் போன்ச ; உலமா "லரரக்கல் அக்கம் ; 

  

* இயாலமே யாச்சாதி தாரோ டிருவ்க நிசியி ரண்டாம் ) 

எலமே மயிர்ச்சரக் தேலம் ; இலிஸ்கமாண் குறிக லிக்கம் ; 

*சூலைனும் பேர்பிள் சூலை? *கோலிதா சழிவி லாமை: ௨ (௩2) 

609 உலைதலே புடுங்க னம மழிதற்ரு மூரைக்கற் பாற்றே ் 

புலைபர்பூ ரியசே மற்றச் சண்டாளர் தமக்கும் போற்றும் ; , 

1டிதாலைதசாக் கோலே யேற்றந் தேசற்றமுந் தலைய மேத்கும் ; 

கலுழியே கான்யாற் றின்பேர் கலங்வெ நீழு மாமே. (௩௫) 

510 மல்லிகை வீளக்ஈ.த் தண்டே மாலதி யிசண்டே யாகும்) 

கல்லோல மத்த சக்கம் கமிகிய வொலியுக் காட்மிம் 5 

சொல்லைரி னுழவர் தானே அலலவ்குமக் இசிகற் ஜோர்கள் 7 

வில்லேரி னுழவர் பேசே வீரர்க்கும் வேந்தர்க் கும்பேர், (௩௬) 

511 மலைத்தலே பொருதல் சூடல் மலுத்இட லொலித்த னாற்பேர் ; 

உலக்கையே “யோண மூசோங்கல் ஊட ரதலே நிந்தை; 

கலக்கமே கதனத் தோடே புசோதன௰ கழறற் பாற்றே; 

இலக்கமோ செண் த றிப்பேர் ; இலாஞ்சனம் பேசே புள்ளி, (௨௭) 

019 காலமே கூந்தற் பூக் தராதலம் பனையே கா௦ 944 தாலம்ம கூநதற மகக தராத வ 
சீலமார் பண்பே நாப்ப ணுண்கலஜஞ் செப்பு மேழ்பேர் ; 

பாலமே கெற்றி பூமி மழுப்படை நடக்கும் பாலம் 7 

நீலமே பனகால் நெப்தல் நிறத்திலொன் நிருண்ம ணிப்பேர். 0 

  

(பி-ம்.) 1இலஞ்சிபுன கேரி கொப்பூ மெயில் குணம் வகுள மாலவாம். 

2கலியே சிவன்கா ஸிப் da page: Soot uo wee i 3லழுக்கல், *இலா 

லமே. *சூலெனு காமஞ் சூழ்தல் சூலைகோய் Sen மாமை. ₹2தாலிமய யழிவு 

தாச, 7தலையேசோலேற்றக் தூரக் தோற்றமே துலாரா இப்பேர். 8௮சோண 

மேங்? கலொருகரு விக்கும் பேே, 4 

4



ல்காவெதுகை, by 4) 

: ச e? தர் 
518 சாலமாக் குழுவ சக்கா மரசமாம் வலைசர லேக 

மேலெயில் கூட்டக் சாரு விச்சைபூ முகைபத் தேபோ ; 

கோல சோட்டம் பாலெ1ப் பனைபன்றி குழவு பீர்க்காம் ; 

சாலழுக் காலம் வைகல் கடிமஇ டனக்கு மாமே. (௩௯) 

7 Gx
 

yo
 ் கூலநீர்க் கரைவா லான்மாக் ரூருவ்பாகல் முசுப்ப்ல் பண்டம் 

யேலுமா வணம்வ சம்பே மூனு சையென் நீசைந் தேபேர்; 

சாலகங் கால த:!ப்பேர் சாற்றுபூ முகைவ லைப்போ ; 

ஆலலே யொலியா AI ; அலக்கைகீர் நிலையே ன்பம், (௪௦) 

515 *உலனவயே யொட்டை கொம்போ 0ர்கடி ரூலமே காற்றே 

நிலவுபா சடையே வள்ளி நிகழ்கம மிருகான் காகும் 7 

வலவைவஞ் சப்பெண் லல்லோன் ; ஈலமேழும் மலமா இன்பே; 

கலவைசே புதல்சாக் இி.ஈ்பேர் காலாழ்சே ஐதுவு மாமே. (௪௧) 

516 அலகுநெற் கதிசே யாஇ யாசக்சோ இனிபுண் மூக்குப் 

பலகஹறை யெண்ணு எம்பு மகிழின்பா லெண்பேர் பன்னும் ; 

திலகமஞ் சாடி. சுட்டி சிறு 5ற் குறியே முப்பேர் ; 

உலகமே இசைவிண் பூமி யுயர்குணஞ் சனமு யர்ந்தோர்.. (௪௨) 

5111 கலையேமீ னிசலை காஞ்சி கல்விகால் கால நட்பம் 

நிலையார்காழ் முஈநூல் தாச கிலாவஓர் பன்ணொன் றேபேர் 7 
2 

“yo டு ச த ல் த = 8 
குலையேவிற் ௬ைந டுக்கள் (BI BOOTS கரைதா றேபோ 

மலையேமால் வரைமீன் யான வம்புய கீருவாட் சிப்போ். (௩) 

518 பிலிவெண் கவிகை சின்னம் Ou hans seve) தோகை 

காலியம் கால வட்டம் ஈனகம்வாச் சியமெண் பேரே ; 

தோலிப மழகே தோல்வி ரும் இிசோல் பலகை யாமும் 7 

மாலிவெண் கனளே வெய்3பான் வழக மோர் BBB BANS sii ¢ 

DLO srs86 gin roan se Agi s ரூ.ரூடாள் மூங்கிற் 

LI NWA IED tot pow பமாவாய்க்கா லிரா ஹேபேர் ; 

(பி-ம்.) 13க/லரீரக் கொழுத unde Gpasrs sySe verve fare 

மொப் பனைபல் கோலமிலக்மைபின கணிமீ சைமம்பர், 3உலவையே யிலைகாற் 

றரொட்டை யூர்குடி. குலமே வள்ளி நுலகுல்॥ விலங்கின் கொம்பே வி.பன்மரம் 

கொம்பி ஸம் பேர், ம வீயவல், *நூறறம் பழுலவம்லாய்க் கரல்பன் முப்பேர், 
e



அன் - அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு 

1வேலியூர் நிலங்காற் றோதை ; விலோதமே பதாகை கூர்தல் 7 

காலிலி பகலோன் றேரூ ரமுணன்சாம் அப்பாக் தட்பேர். (௪௫) 

520 பால்வெண்மை இசைவ குத்தல் பயங்குணம் புக்க மாட்சி 

சால்வெண்பால் விதையி டப்பேர் சா௰்முமீ ரைந்தென் றேயாம்) 

*ஆல்தெண்ணீ சசைச்சொல் காம மாமல வெனவே கரற்பேர் ; 

வால்வெண்மை மிகுதி போட்ட மழவுதூய் மைவா ஸிப்பேர், (௪௬) 

921 கோல்லுலாவ் கணைசம் மட்டி 3 த௫லிகை சூறியாழ்த் தந்தி 
ன . . ofa, 

யேலிலர் தைமை தீட்9 மெழிற்கோல்வேந் தன்கோ லெண்பேர் ; 

மூல்கொடி யெல்லை வள்ளி அணக்குசாத் திரக்தந் தெண்ணம் ; 

வேல்கையா யுதப்பொ அப்பேர் *வேறலும் பகையு மாமே. (௪௪) 

522 அலரிகண் வரியே நீவி யருக்கனீ ராவி பூவோ 

டிலகெழின் மரமே தேனீ யியம்புறு நாம மெட்டாம் ; 

கலனையே கலப்பை வாக் கலனையெ௮ நிழுபேர் காட்டும் ) 

மலர் “தேனீர் பூவ சைச்சொல் ; £வல்லிகை குழைவீ ஊணைப்பேர். () 

C5
6 nw மே
 

பாலையோர் மாம்பா டற்றிஞ் ஈவமில மந்கி லத்தின் 

மாலையார் பாடல் பொன்மேத் பிரிதலவாய்க் தூடனே போதல் 

வேலையாற் பிரிவு சைக்தல் 'வெம்மையென் ஹெண்பேர் வைக்கும் 7 

காலையே கால நாளாம் ; சல்லியாணஞ் சுபஞ்செம் பொன்பேர், (௪௯) 

க
 

lo
 

ஸ்
ட மால்வலி பொலிலை சோழன் மறத்தலே பெருமை மேகங் 

கால்டநெடி யோன்மீ யஃ்கல் கருமைகண் ணேணி தொன்மை 

யேல் தன் வேட்கை யேபென் றியம்புகா மம்மீ ரேழாம் ; 

போல் விறல் சேரே யேதி பொப்புடன படைய சைப்பேர். (௫௦) 

aor, a: ம் a 2 Qt pe ச . 020 உலமெலா காரி றம் து௮்ப முயிர்கீப்போ டீரச லூற்றம் 

பிலமார்வால் இரண்ட கற்பேர் பட்டடை.ப் பேசொன் பானாம் ; 
  

(பி-ம்.) 12வலியே மறில்காத் இின்பேர் ஸிளங்குராரர் நிலமே யென்ப, 
2 நல்ெண்ணீர் ௮டம மைச்ிசொ லாமல வெனவே யைம் Gut, 3வதரிதா 

ரிகைச்கோற் றந்திரி--யேலமஞ் எனக்கோல் செங்கோ லளவுசோ வேர்க் 
கோல் பத்தாம், *மிவாலும், 5ெொணீம், வல்லிலச காத ணிப்பேர் மாசுணம் 

பாழேயாகும், 79லவண்மை, $வி2ல், ‘ 
4



லகரவெத;கை. ௮௪ 

1பூலமேசெம் பொஷ்ன க்கம் புந்தியைம் புலம் விளைந்த 

நிலமேதிக் குடனி டப்போர் நிகழ்த்திய தனிமை யெண்போ. (Sa) 

226 பண்டை”யோ ரிசைல கார வெ. ஓஐகையிற் பகரூஞ் செய்யுள் 2 பகருஞ 4 
மண்டல மதனி லைம்பா னென்னவே வக௫ுத்தல் 'செய்தான் 

இண்டிறம் கொடிசெஞ் சேவற் நிகழ்க்*செவ் வேளைப் Cum hwo 

மண்டர்கள் *விளங்குஞ் செந்தி ல௬மருக் தையன் மூனே, (இ) 

[Woe 1. கிலமகனசசன் செவ்வாய். 2, , உல்லியே மதிள்வெண் 

பூடாம்; உலோகமே யுலி ரும்பாம். 3. இல்லமே காடோர் தாரு, 4, இலை 

யேபி£ர சடைய லோபம் ; இல்லமே வீடு தெற்கு, 5. சொலவென்ப நெல்கள் 

வார்த்தை சொற்புக ழதுவ மாமே. 6, பல்லென்ப பலவே சந்தம், 7, உல 

கர்பாண் டியரு லோகர், 8, பில்கலே துளித்சல் சோர்சல்) பீவித்தண் 

டெஃகம் ஜாலம், 9. பல்லலந் சளிசே சேசம். 10. மிலைச்சல்சூ டஇதல்மி 

குத்தல்; வேலாவ லயங்கூ வேலை, 11. புலர்த்தலே யுலர்த்தல் பூசல், 

12, தலைப்பெயல் மழைவி டுத்தல் புதுப்புனல் வரத்துஞ் சாற்றும், 13, கால் 

வாயன் சுனாரி யாகோன். 14, துலக்கமே விளச்கர் தூய்மை சொழ்புக 

ழதுவுஞ் சொல்லும், 15, சலதசா ரியசே கண்பர். 16, விலம்குச Oasis 

தல் சேறல் விரிதலே விலங்கு தற்பேர், 17, சிலயமே நடம்ஈ Lye Dao 

விகற்பமு நிற்றற் கும்பேர், 18, வாலமே படைசொக் இன்பேர் ; வாலும் 

சிறுவர் மூடர், 19, வாலுகம் வெண்ம ணற்பேர் வழுத்து. ஐு மிர் 

கும்பேர். 20. வாவிதே வவிவெண் மைப்பேர். 21, சாவினி சேல ராட்டி 

சாற்றுங்கள் வாணிச் சப்பேர், 22, பலலமே பழங்காய் பள்ளம் ; பலவீசேோர 

இலமோர் பூடாம், 

லகரவேதகை முற்றும், 

மலைமகளை அதமம். 

(பி-ம்) !பொலமே ூற் நிகழ்ல, 3எண்மசை தணிலைம் பரு மிரு 

மூன்று மென்னச் செய்தால். - திண்டிறல் மயிலூர் செவ்வேற் சேவகள் ளைப் 
போத்தம்-[இ.தற்கேம்பச்$செய்புட்டொகை காணப்படுசன் ௨2] *பஃம.ப்.
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527 காட்டுமன் பதைகட் கெல்லா காதனாய் நலிவி லானாய்க் 

கோட்டமில்-குணத்.து ஞானக் கொழுஞ்சுட சாம் குகேசன் 

பாட்டனி ௪தையுஞ் செக்கேழ்ப் பங்கயப் பாதம் போற்றி 

1மீட்டமார் நலவ கார வெறுகையின் ஜரெடையி சைப்பாம். (௧) 

128 அவனிபா சகரே வேந்தர் அம்புவி முப்பேர் போற்றும் ; 

புவனநீர் புவிபி ஈண்டாம் ; பூவம்ப 3னடல்வேள் வீரன் ; 

பவனே நசரக லோகம் படிகசற்றே மனையி சரச) 

நுூவணை நூல் பிண்டி நுட்பம் ; தூரவோசக் சரமெள் ஸியானை, (௨) 

5209 உவணமே வயின சேய ஸுயர்ச்ச௦.:கி காறகே முப்பேர் ; 

சிவணலே யெழுச்சி கூடல் ; செவ்விம் பரசி தேயம் ; 

சுவணமே பொன்னெ ஹிற்பேர்; சுவர்க்கம் சண் ணுலகம் கொங்கை, 

யவனர்கோழ் கருவி யாளர் தபதிசோ னகரென் முமே. (௩) 

830 இலவென்ப அழிவே யாழின் வலிச்கட்டி னரம்பே செப்பும் 7 

குவவெள்ப இரட்9 மேட 4குவிதல்சொற் பெருமை கூட்டம்; 

தவவென்ப NaS Hx ph நயவுடக் றவமே oa put ; 

சவவென்ப சுவர்க்கஞ் சண்டன் ஜொகுத்தபுண் மூக்கு மரமே. (௪) 

531 அலவிஈபம் பனுவல் நாட கரங்கமென் றிருபே சாகும் ; 

சவிமணிக் கோவை யக்தஞ் சாருவே யிரதல் காந்தி) 

5கமிதொடை வெள்ளி யேகீர்க் காக்கைவாக் குள்ளோன் மந்தி ; 

நவிலல்செயல் லஓுகலே பண்ணல் ; ஈவிரேயாண் மயிர்பண் வாளாம், 

532 சவெமேரன் பைபஞ் சாக்கினி நிகழ்முத்தி குறுணி நாற்பேர் 7 
பவமேயுற் பவம்பா வப்பேர் ) பாலனா சனம்8பசம் பேரர்நீர் ) 

ஈவமேகார் காலங் கேண்மை புலுமையோன் பான்பேர் நாட்டம்) 
. ல . . 4. ட . 

?வனங்கான் உலகம் வச்சிக் கதியெனு மூப்பே சாமே, (௬)     

(பி-ம்,) 1மீட்டமாய் ஓழும்ல, ?ன் மதவேள், 8பவனரா ணாக லோகம் 

பபடிளல்போழ் இராச மீல்லம், *முவித்தல். *சயிகொடர், Sgro) waits. 

  

வளமே ஈலக்கம் வாக் கதியேகான் வெம்மை காற்பேர், ர



533 

534 

536 

538 

539 

  

MET DO GION. ௮௯ 

நவிரமே குடுமி புன்மை 1தற்பசுந் தோகை வெற்பாம் ; 

அவிரதம் நோற்டு லாமை யனவா தமுமே யென்மும் ; 

கவிகையேகுடைகொடைப்பேர் ; கவந்தர்கண்ணீர்மட் டைப்பேர்; 

தவிசணை தடுக்கே மெத்தை யிலகட நாற்பேர் சாத்றும். (or) 

அவையென்ப சவையே கற்ஜோர்; *அவிர்தலே யொளிபி றற்பேர் ; 

சிவையென்ப மையே கொல்ல னூதலை 3மோாவேர் செப்பும் | 

கவையென்ப காடா? யில்லி.பம் கவர்வழி யெள்ளி எங்காய் ; 

ந௯வீயென் இகழ்ச்சி குற்றம் ; ஈவியமே மழுக்கோ டாலி. (௮) 

கவுரவ 'நிளமை வெள்ளை ; கிப்பேழ இதல் கு டைப்பேர் ) 

சவுரியே திருமால் கள்ளன் சணியமன் குழ னைம்பேர்; 

கெவுரியே யுமைகர ளிப்பே் ) சேவலக் தனிமை முத்தி; 

மவுலிதசர் மரடிகோ டீரம்) மவ்வல்மல் லிகைமுல் லைப்பேர். (௯) 

கவுசியே குழைவு துன்பம் ; 4கவு.ச்தவமோர் மணியச் தப்பேர் ; 

சவுரியல் களவே மே; சாற்றிமி மாற்றல் முப்பேர் ; 

கவுசிகள் விசுவா மித்திர 5னாற்றுப்பத் துக்க ணன்பேர் ; 

கவுசகம் விளக்குத் தண்டே யேசரபண்கோட் டாஜோர் பாட்டாம். 

அவலேகீர் நிலைவ யற்பேர் ; அவம்வின் னுணி தூணி); 

குவலயம் கெய்தல் பூமி குஸிர்கடிங் சூவளைக் கம்பேர் ; 

கவலைசெந் இனையோர் வல்லி கவர்வழி Garman ன்பம் 7 

சுவல்பிடர் புயமேல் மேடே சொற்கெரல்லை யைம்பே ராமே. (௧௯) 

நரவகம் ஈமிவே காவரம் ; நவ்வோரக் கரகா வாயாம் 7 

சாவக சொருதே யத்தோர் சமணசி லிருத்தி பெற்றோர் ) 

சேவகம் வீரம் யானை தயிலிட 7மிருபேர் செப்பும் ; 

Baa 8 8ீழியே பார்வை செழுஞ்சுடர் விளக்கெ னும்பேர், (௧௨) 

ஆவலர் கொண்கர் ஈ:ம மாற்றுகா தலர்க்கு மேற்கும் 

சீவனி யோர்ம ருந்தே செவ்வழித் இறத்தோ ரோசை ) 

(பி-ம்.) 1ஈசமஞ்களு மருத யாழாமி, 3அதுலெனு மொழிய மானும், 

மாவே சோரி, *5ருதுமோர் பாட்டென் Couns, *. கண்ணணி௰் இரனே 

யென்ப, ₹ஈ௮வூக மிசைபட் டாடை சடுங்கோட்டான் விளக்கின் weir une 

"ஞீ சேவித் தற்பேர், *லழியேடி 

13
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அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு 

கோவனே வூட்ட னீசன் 'குயவனென் ிம்முப் பேசே ) 

மேவலே சேறல் வேட்கை ; வேவமே தனிமை துன்பம். (௧௩) 

ஆவலே வளையச சைப்பேர்; அவதிமட் டிடரமை காலம் ; 

grasa இவலை யார்ப்பரம்) தவக்கேதோல் பிணக் சரண்டாம்) 

காவலே ஏதைநீர் தாருக் "கதைத்ததம் பட்ட நாற்பேர் ; 

வாவலை தாவல் கூத்து வபாவுடன் வவ்வாற் கும்பேர், (௧௪) 

கவடென்ப தியானை கட்டும் கயிறுகப் புடன்*ப ணைப்பேர் : 
குவடென்ப மஃையி ஓச்சி கொழும்குவ டெனவுங் கூறும் ; 

சுவடென்ப கணிதத் தொன்றும் ஞெழுங்கற்குஞ் சொல்லற் பாற்றே; 
“கெவுடஞ்செற் பேரே கோடி கேடிலோர் தேய மும்பேர், (௧௫) 

உவாவென்ப இகயோன் பவ்வ மும்பல்தெண் கடலே காற்போ் ; 
திவாகர னனந்தன் வெய்யோன் ; செவியென்ப காதே கேள்வி; 
சவாதுபூ சும்பூச் சின்பேர் தக்கவோ ரிடத்தோ லைப்பேர் ; 
சுவாகாமச் திரமே யங்கத் துணைவியெல் றிருபே ராமே, (௧௬) 

அவாவென்ப காசை சோம்பாம்; ௮வதாச மிறங்கல் தோற்றம் ; 
சுவேதமே வேவு வெண்மை சொன்மாலை முப்பேர் செப்பும் ; 
விவாவென்ப பெருமை யின்பேர் *விளல்கு று மிசவும் போத்றும் ; 

“சுவாமிெவ் வேள்வி யாழ முனைவ ௬ மான்பேர் சொல்லும். (௧௪) 

ஆவியே நாற்ற மூச்சோ டாருயிர் வாவி தூமம் ; 

கூவிரர் தேரே தேரின் sda Rou றிருபேர் கூறும் ; 
காவிதன் பூர நாளே னாதியோ டெரிகாள் முப்பேர்) 

₹காலியென் பதுகள் ஸின்பேர் கருங்குவ சக்கு மாமே, (௧௮) 

சிலப்பென்ப னைக்கு நிப்பேர் செம்மைபால் குப்பு மற்றே ) 
உவப்பென்ப பொலி மை மோகையென் திருபேர் கூறும் ; 
நிவப்புயர் வுடன்ப ரத்தல் ) நிவறலே துளக்க மொய்த்தல் 
தெவிட்டல்கான் ல்லொ வித்தல் நிறைத்சல்'சொம் படைத்த Cun) 

ee ete = ae 
  

(Gath, ) 1ததங்யெ துடிப றைப்பேர், 3பனைப்பேர், 32சவுடென்ப 
கொடிபின் பேரும். ‘Saray மிரவு மாமே, *கொடிஞ்சியும் குவளைக் கும் 

பேர், *சாவியே யோர்ச றங்கள், 7செம் படைத்த
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வகரவெதுகை, ௬௯ 

பாவென்ப பாப்புப் பாலல் பனுவனூல் பாத்தேர்ச் தட்டாம்) 

தாவென்ப பகைவ ரத்தம் தாண்டுதல் வலியே கேடாம் ) 

தூவென்ப பகைவால் தூய்மை தாவியூன் பற்றுக் கோடாம் ) 

ஓவென்ப பிறங்கு லோடே கொடுமையோல் கார மாமே, (௨௦) 

சுவ்வையெள் ஸிளங்காய் ன்பம் கடபெம் பழிச்சொல் கள்ளாம் 5° 

அவ்வையே பருக னாமம் சொற்றபிண் ணாக்கி றைச்சி ; 

தவ்வைக் தாளே யீன்றாள் சாற்று தேவி முப்பேர் ; 

செவ்வகண் பழனஞ் செவ்வை ; 'செவ்வுகொள் சமர்ப கைப்பேர். 

அவ்விய மழுக்காற் றின்பேர் ஆன்றபொய் யுடனி சண்டாம் ) 

உதவ்வுச லஓுண்ட லோடே ஆற்ப5 மிரண்டுஞ் சொல்லும் ) 

பவ்வமே கடலு வாப்புற் புதமரக் கணுவு ருப்பேர் ) 

எவ்வமே தனிமை துன்பம் ; ஏவலே யானை யேவல், ௨௨ சி , 

ஆவிய ரிப்பர் வேடர் ; ஐவரால் “களர்வி யாழம் ; 

தீவியே புலிவி எக்கம் ; தீவிரங் இரணம் வல்லை ; 

தூவிபுள் ஸிறகே தூ.௮ல் ) ஓவ்வணு பவமே சுத்தம் ; 

நீவியே துடைத்த லாடை நெ நங்குகொய் Fa ளித்தல், (௨௩) 

கூவலே கணமே யோசை ) “கோவைகாழ் வடழால் விம்பம் ; 

நாவலர் கவிஞர் கூத்தர் ) நாவாய் வயம் பிப்பேர் ; 

சேவல்புள் ளாணே காவல் ; சீவனே யுயிரவி யாழம் ; 

ஓவர்வந் இத்து நிற்போர் தபஇய ரிவையோ அம்பேர், (௨௪) 

*பாை.பெண் பாவை யாகும் ; பாவமே மறக்க எிப்பசம் ; 

ஆவா ணம்ம றைப்போ டார்த்தி3க் கசி ரண்டாம் ; 

பூவைரா கணவாய் காயா பொற்புகோ கிலக்கள் எைப்பேர் ; 

*நாவியோர் பூடே நாவி; நவமணிப் பேர்பொன் காசாம், (௨௫) 

கவரிசா மசைதேர் மேஇ கத்தூசி மிழக நாற்பேர் ; 

தவறலே விகிதல் குற்றஞ் சார்றிகிஞ் சோம்பே முப்பேர் 

(பீ-ம்.) 1தெவ்வவேகொள் பகைவ லிப்பேர், *சளவி யாழம், 32காவ 
தாழ் வடம்நூல் லிம்பங் கோத்தஇிட லதுவு மாமே, *பாவைபெண் பாவ மாகும், 

*காவியே கொப்பூம் பூடே, *



௯2. அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு 

௫. ௫ ச ௫ ‘ . ° . உ. 

அ வசேசெம் பவளக் காட்டச் துவாசிவப் பிகலே யாக்கம் |S 

கவர்தலே பெட்பி னாமம் கரந்துகோ டற்கு மாமே, (௨௬) 

௦௦5 சவலையேச சினவெண் பாட்டே *சாற்றுமின் னற்கும் பேரே ; 

திவசமே நடுப்ப கற்போர் செப்புமோர் நாளுஞ் சொல்லும் ) 

உவமைநே ரலகங்கா சப்போ் ; உவர்ப்பிகழ்ச் வேண் டாமை ; 

"துவர்தலே வ௫ர்த லோடு சொத்றவோர் சுவையு மாமே. (௨௪) 

004 ஐவன மலைகெல் லின்பே சான்றவோர் தாரும் வைக்கும் ) , 

செவ்வியே யழகு காலம் ; தீவினை வேள்வி பாவம் ; 

நவ்விமா னழகே யத்த காளுட னிளமை காம்பேர் ; 

வெவ்வினை முயலு;த் தியோகம் Porm Bo, வினைக்கும் பேரே. (௨௮) 

955 ஆவணம் புணர்தம் விதி யங்காடி யுரிமை நீளம் 

கூவீசஞ் செறியும் பீடம் சாகனங் கூரு றேபேர் 7 

கோவணக் கல்ல முத்துங் குழிவட்டல் 92ளபி னப்பேர் ; 

“பூவணி சதுக்கக் தொங்கல் ; *பூவலே சிவப்புப் பூத்தல், (௨௯) 

956 உவளக மதிலோர் பக்க மேோதந்தப் புரமே வாவி 

சவருமுப் பளமே பள்ளஞ் சாற்றுமூ விருபேர் வைக்கும் ; 

குவளைகண் காவீ யின்பே் ; குவாலெ்ப மேடே கூட்டம் ; 

* இவறலே மறவி யாசை யென்பபே ரிசைக்கு மப்பேர். (௩௦) 

5511 இவர்தலே யெழுச்சி யாசை யேறுதல் சேறல் மேவல் 

தவறிலா நடத்த லோடே பாத்தலுஞ் சாற்று மேழ்பேர்) 

விவைபுளிம் கறிது வைத்தல் ; தூவன்றலே நெருங்க லோசை 7 

உதிவரெனுல் sor யோகர் தனுவெளு மிருபே சாமே, (௩௧) 

053 ஆவெனள்ப தாச்சாத் தாரோ சக்கரம் பசுவி ரக்கம் 

மேவுஞ்சொல் லிசையே யிச்சை வியப்புட னேழ்பேர் கூறும் ; 

கோவென்ப ருலிச மான்பார் குருசில்கண் இரணக் இக்கே 

யேவல்விண் சுவர்க்கம் பாரை மியம்பல்நீர் பன்ரூரன் தேபேர். (௩௨) 

(பீ-ம்,) 1தரிகருப் பம்மின் னந்பேர், ₹அவர்தலே ஒர்த் ஓண்டல் 
தன்றலாம் பழந்து வர்தமல். *பூவணி சச்சு கரமம் புதுகறுப் பூர்தொங் 
கமபோ, *புவலே தீண்டாப் பூபபும் பசதலுஞ் 8வட்பு மாமே,



வர வெதுகை. ௯1௨ 

559 தேவென்ப தேனே நாழ்றக் 3.த்இப்பே தெய்வத் 1தாசே 

தரவுமெண் டிசையே செவ்வை கரசாகல மிடமெண் பேரே ; 

காவென்ப துலைகண் சோலை லலைமின்றோட் சுமைப சுப்பேர் 

மேவுல்கற் பகம்வ ரத்த மிடல்வட “மொன்பான் பேசே. (௩௩) 

560 மசவென்ப பெருமை வண்டு வாசிநே.ன் மாவ சைச்சொல் 

“மேவொரு கணிதஞ் செல்வம் விலங்கொரு தருவெ அப்புப் 
“பூவுயர் இருவ ஹைத்தல் பொறைபொ.றத் திடுதல் *கான 

ரூவெரளிர் கருமை சாயல் சாற்றுமீ ரெண்பே சாமே, (௩௪) 

561 மாவுய நியவ கார வெள கையின் வழுக்தஞ்' செய்யுட் 
உாவுயர் மூன்றி னோடெண் ணான்செனச் சாத்றல் செய்தான் 
பாவுய செழில்கூர் செவ்வேள் பங்கயப் பாதம் போற்றும் 
ஆவுயர் செந்தன் மேவு மருமஈநந் தையன் மூனே, (௩௫) 

(மீகை.] 1, குவையெள்ப இரட்9 மேடே குவிதலே பெருமை 
கூட்டம், 2, தவமேயைம் தவித்தல் குன்றல் மிகுதியுஞ் சாற்றற் பாலரம். 

3. சுவாவென்ப சுவைத்தல் சாயாம்) துவரித ழதரம் யானை. 4, அல்லையே 
தனைப்ப யர்தா எருக்தமி ழொரும டந்தை, 5, பாவியே பசரி நாமம் 
பாவித்தல் பாவிச் கும்பேர். 6, சேவையோ ரிடச்சொ Sister; Avene 
ரூட் டூர்தி யாமே. 7, பூவலர் வனப்பே கூர்மை பொலிவிண்டை பிறப்புப் பூமி, 

8. சைவமே யினமை யின்பேர் சமையமா சம மாகும்-கைவலம் பணித்தல் 
மேத்தி கன்றிலாக் கறலைக் கும்பே-கைலர மென்ப தானே நடம்வீச மிருபே 
சாமே. 9, தவாவினை மலையேயுச்9, 10, காவதல் காக்கை காதம், 11, நுவ்வ 
லாற் பதமே யுண்டல் ; சுவைபினி மைசு வைத்தல், 12, கோவலே யப்பத் 
இின்பேர் தவலரு சோயு மாமே. 18, மாவெலி யவுணன் யாளி, 

வகரவேதுகை முற்றும். 

  

(பி-ம்.) 1தாழு. 3சமழ்பபே ராமே. 3மமவும்பெபொத், *வின்பம். 
காலன், $மதுகையார் oro I Assad லழுந்துிமல் வினவ காரு-ஏதுகையிவ் 

வழுத்துஞ் செய்பு சே.முமுப் பானுஞ் செய்தான்: சதுசையார் மஜ்ஜை மூர்இ 
செ.ப்யபபொற் பாகம போறலும்-௮.இசமார் வளமைச் செக்தி லருமருக் சையன் 
GPS on a ஓ 

௫
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562 *தடையில மும்மூ கற்கும் கனிமுத லாட யென்று 
மூடைபயில் புவன மேத்து மொண்பொரு ளானோன் செங்கை 

யடையு௮ மபில்வேற் Gas மண்ணல்பொற் ருளைப் போத்றி 
இடையின மெனும்ழ கார வெதுகையின் ஜொடையி சைப்பாம். (௧) 

908 நிழல  ளொமுக்கஞ் செல்வம் நீழல்கோய் குளிர்ச்சி "யைம்போ்7 : 

கழல்கழல் கொடுசெ ருப்புக் காலுட னறைக மற்போர் ; 

குழல்விலோ' sig சைப்போ்; கொழுமையே வளன் " கொழுப்பாம்) 

சுழல்கறல் கேகாற் ட ; துழாய்துன்பர் * தளவென் ரமே, (௨) 

564 விழைவென்ப புணர்ச்சி காதல் ; மேழமே கவச மாடாம் ; 

கழையென்ப புணர்த மூங்கில் கரும்பென விரும்பு முப்பேர் ; 

குழையென்ப தளிசே சேறே கொழும்பொனின் ஜோக் கூறும் 7 
உழை3யன்ப தியாழோ சோசை யுழையலோ டிடமா னும்பேர். (௩) 

565 விழவவா மிதுன சாசி விளம்பிலுத் சவழு மாகும் ; 

மழவெழி லிளமை குட்டி ; வழக்கர்நீள் வழிவ ழக்கம் ; 

குழவெழில் மழவு குட்டி ; கோழ்கொழுக் தல்கொமுப்பே) 

. “இழவெனும் பேரி ழத்த லெழுக்திட லிரண்டு மாமே, (௪) 

௨60 அழுவல்கற் குணம்வி சாலம் ) அழுங்கல்கே டி.ரமங்க லோசை ; 

கழுமல்பற் னொகிம யக்கல் கடுந்துயர் மிகுதி மல்கல் ; 

செழுமைபொற் பின்பே சேமாட் சிமைகொழு மைவ எப்பேர் ) 

கெழுமல்கற் கல்பொ ருந்தல் ;) கழிசிஇப் பொஇப டங்களே. (௫) 

561 வழுவென்ப “குற்றங் கேட வர். மஞ் சோர்வே முப்பேர் ; 

கழுமுள்மா தலையே சூலவ் கழுக்கடை வேற்பொ தப்பேர்; 
  

(பி-ம்.) 1வின்மய துதற்? றந்த மிளிர்கனி யமு.த முண்ட-பொன்மயச் 

செங்கேழ் வேணிப் புங்கவ ஸித௰ம் பூச்துசன்மயச் சோதி பான செந்தில்வே 

லோனைப் போற்றித்-தொன்மையோர் சொலும்ழ கார வெதுகையின் ரொடை 

யைச் சொல்லாம், *கோடு, 3ுளவே புல்லாம், *வண்ணங் குருளையென் 

ஹமோதற் பாலாம், “இழவென்ப திழவி ழத்தல், சோர்வு கேடு வருகுற்றம் 
வழுவே நாற்பேர் 6 

©
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எமுவென்ப பரிகக் தம்பம் ; எழுச்சயேர் Camu wl sae ; 

ஒழமுகலென் பதுவே நீள மொமுக்கமென் றிரண்டு மாமே, (௯௬) 

பொழிதலே சொரித ஸனீட்டல் ; பூழியன் வழுதி சோன் ; 

வமுதியே வங்க மாறன் ; வழுத்தல்தோத் திரமே,மெச்சல் ; 

தொழுதியே நெருக்கம் கூட்டம் ) தொழும்பசே யடிமை மள்ளர் 7 

கொழுதியே பொலிவு காமல் கொழுத்தற்கும் வழுத்தற் பாற்றே. () 

HWM 3பரப்பு நாடே யறைபறை ஈடுக்கர் துக்கம் ; 

கெழுவுசை தகைமை யாட்சி ; கேழ்கிற மொஜியயாப் பாகும் ; 

இழுமென வினிமை யோசை ) எழானாம் பிசையோர் புள்ளாம் / 

விமுமமே இறப்புச் 8ீர்மை விடாத துய சதுவு மாமே. (௮) 

யாழ்மூச னாளே யாந்தை யறைவிணை மிழனம் நாற்பேர்; 
தாழ்தலே வணங்க லாசை குறைதல்தம் கற்பேர் கான்காம் ; 
கூழ்பயி ௬ுணவே பைம்டபசன் ; குழாயேயுட் டுளைதண் டாகும்) 
ஊழ்முறை வெயில்ப கைப்பே ௬.றுதெய்வம் கற்கு ணப்பேர். (௯) 

அ௮ழனமே பிணஞ்செர் தியாம்) ௮ழகே?சற் குணமெ ழிற்போ ; 
இழமையே யுரிமை பண்பாம் ; கேழலே யானை பன்றி ; 

பழமையே வேண்டற் பாடுர் தொன்மையும் 3பாணுஞ் செப்பும் ; 

திழவுதான விரைவு தற்பேர் 4செறுச்தல்மன் னுதலுஞ் சாற்றும். 

இழு த செய் யிமுக்க லின்பேர் ) இழுக்கென்ப மறத்தல் ழ்மை ; 
கழுது பேய் பாண்வன் டின்பேர் ; கழுக்இகித் இலங்க ழைப்பேர் ; 
பழுதென்ப மறைவு குற்றம் பகருறு மிடமே முப்பேர் ; 
aps புனத்தி டும்பொய்க் கமுவழு தலைப்பேர் வைக்கும், ( Gay 

உழிஞையே சிரபூ ளைப்பே சோதெயில் வளைத்தற் கும்பேர் ; 
*கழிவென்ப மிகுதி சாதல் கடக்திடல் வசைத்தல் போக்காம் ; 
குழிடமே மருர்இற் கெல்லாம் பொ,து பாரு வளையம் கோலம் 
*9காழிலியற் றிடு ம ஞ்.றஈ் 9சரல்லையே பெருமை சோரம், ப) 
  

(பி-ம்,) !பாப்பூர், *சர்ச் கையெ ழிற்பேர், 3பசணுஞ், ‘Os yee 

*கழிதலே, 12 தா.தில்கள வாரீரா பாரம் தொல்லையே பெருமை யூக்கம்,



௬௬ அரும்பொரு நள்விளக்க நிகண்டு 
€¢ 

514 வழியென்ப இடமே மா க்கம் வருமக வுடன்பின் ஸும்பேர் ; 
குழியென்ப தகழ்தல் கக்க ; குழிசியே மிடாப்பா னைப்பேர் ; 

பழியென்ப பழி.க்தல் குற்றம் ; பழிச்சல்தீச் சொல்வ முத்தல் ; 

lo Sener தழகே வள்ளி ; எழிலியே வள்ளல் மேகம். (௧௩) 

515 உரழவையே புலிமே இப்பேர் ; உழுதலே யுமுத ஜொய்யல் ) 

தொழமுவென்ப தழலை தானே CrarG arene, Gera gyn ; 

முழுமக னறிஞன் மூடன் ; மோழையே காடி கஞ்டு; 

உழுவலே *யாரா வன்போ டோ க்கெழில் புணர்ச்சி பர்த்வம் (கச) 
ac 

516 ஊழியே யுகாந்தம் பூமி; ₹உழப்பென்ப வலியுச் சாகம் ; 

தோழியே யரக் ப் பாங்க ) சூழேகோய் Gps லாகும்; ௨ 

பூதியே புழுதி சேரும் ; பூழிலே யூல்பூ மிப்பேர் ; 

காழிய *சப்ப வாணி கர்க்கும்வண் ணார்க்கும் பேரே. (௧௫) 

OTT வழுக்கென்ப மறத்த லின்பேர் வ ழம்பெனும் பேரு மாக்கும் ; 

நிழற்றலே நுணுக்கம் நீழல் நிழல்செய லெனவே முப்பேர் ; 

இழத்தியே மனைவி முல்லை மரசப்பெண் ணெனக்க எத் தம்;  ° 

.. பழுப்பசி தாரத் தின்பேர் மு.இசிலைப் பருவ மாமே, (௧௯௬) 

518 தரஜையே தெங்கு கைதை ) கழல்ூளி சடிகோல் செந்த ; 

ஏழைபெண் மிடி.பன் பேதை ; இழையேபூ ணிழைத்த னாற்பேர் ; 
நூழையே வருவாய் நுட்பஞ் சாளர அவலற் பாற்றே 

மாழ்கலே யிரங்கல் மோகம் வழுத்துசோ தனம மாமே. (௧௭) 

519 ஈழமே சிக்க எம்பொன் ஸிழுக்குலும் கள்ளே முப்பேர்) 
வேழமே கொறுக்கை மூக்கில் வெற்றிமால் யானை கன்னல் ; 

காழகங் கருமை யாக்கை கமுதைதூ சுடன்க டாரம் 

இழிடங் கயமை பள்ளம் மெச்குட னாற்பே ராமே. (௧௮) 

580 நீழலே யொழுக்கம் வெள்ளி நிலவேயாற் பதமே ஈாற்போ் ; 
சூழலே யிடம்வி சாரஞ் சொற்கூழைப் படையே மூப்போ் § 

(பீ-ம்,) 1எழில்மணி யினமை ௩1ம வீலண்தால் வள்ளிக் ௫ கும்பேர், *சமு.த, 
மோழையே சாடி கஞ்சி மொள்ளு£ர் மோழைக் கம்பேர், *யைமுமை பெற்றி, 

*யன்பாம், $யூகமென் றறைதன் முப்பேர், 7சீலக்கஞ் சூழ்தல். "ருப்பு, 
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581 

583 

584 

585 

586 

முகாவெ.துகை: ௯௪ 

ஞாழலே 1பலினி கோங்கு pr peg தூசிக் கும்பே் ; 

சாழலே விளையாட் டோடே சரற்.றுங்கா டிக்கும் பே. (௧௯) 

உழுந்துசொற் படிறி னாம மோதுற௮ு மாடத் தின்போ் ) 

கொழுக்கிரி வரையே மவ்வல் ) கோழியே யுறையூ சோர்புள் ) 

கழங்குசே யாட லிந்தி யங்கொடிக் கழலோ சாடல் 

வழங்கலே நடத்தல் நீட்டல் வருரமுறை யுலாவ லாமே. (௨௦) 

உழைக்குத ”லமுங்கல் விழ்ந்தே யுழக்குற ஓஞற்றே முப்போ 7 

சுழற்சியே கறங்க லாழித் தொல்படை யோர்காற் றும்போ ; 

தெழித்தல்வா யால தட்டல் செப்புறு மோசைச் கும்பேர் ) 

3ஓழுக்காறென் பதுவ ழிப்பே சொன்றடைக் கலழு மாமே. (௨௧) 

“spf றென்னு நாம௰் குழவியுர் தூம்புங் காட்டும் ; 

இழவனே யறிஞன் மூத்தோன் மருதத்தோன் நற்க எத்தும்; 

தழைதழைக் குறலே பீலிக் குடையெனச் சாற்றற் பாலாம் ; 

அூழையெனு காம நூண்மை நூழைவாயி றனக்கு மாமே, (௨௨) 

காழென்ப மணியின் கோவை கற்பால் வித்துச் சேகு 

நீள்கத வின்றாம் காந்தி நிறத்தமா லை*கோ லெண்போ 7; 

கேழ்வியாழ் செவியே கல்வி ; கெழுவென்ப நிறக்கெ மூஉப்பேர் ; 

வேழ்வியே மககாள் பூசை வேள்விக்குண் டங்கொ டைப்பேர். (௨௩) 

$பாழியே வழிவி லங்கன் படுக்கையூர் பெருமை பாயல் ச 

வசழிய தவத்தோர் வாசம் மலைமுழை யகல மெண்பேர் ; 
சூழியே சுனையே வேலை அம்பியின் முகப டாப்போ) 

₹நாழிநா மிகைய எக்கும் நாழிவேய் பூரட் டாதி, (௨௪) 

ஆழறியே கரைகள் வட்டம் ர்கலி நேமி விகம் 

un Seri sige இக்கைந் நுனியெனப் பகரற் பாற்றே ; 

தாழியே பாணி நாட்பேர் சாகரம் குடக்கர் முப்பேர் ) 

1 நூழிலே கொலைதோல் செக்கு நுவறிசை கொடிக்கொற் முன்பேர், 
  

(பி-ம்.) 1புலினி, ?லமுங்கல், 3ஒழுச்சாறே வலியி னாமம், 40 
லெண்பேர், *$பாழியே வலிவி லல்ன் படுச்சையே பெருமை பாயல்௩ 
வாழிய தவத்தோர் வாசம் மலைமுழை யசல மேயூர்4சாழியாழ் சடலே யாழே 
சாற்றிடும் பாணி லாரூர்-வீழிலான் மாவின் பாடே விண்ணெலும் பன்முப் பேசே, 

*பாழிநீர் நிலையி னோடு பட்டமென் றைம்பே சாமே, "நூழில்தோல் வணிகன் 
கோ னுவல்சொற்றான் றிணசெச் யொனை, 

18 ,



௯௮) அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு. 

587 ஊழ்த்தலே தசையி ண! உவன் னழிவே தீர்த்தல் 

தாழ்ப்பிலா நினைத்தல் செவ்வி சாற்றிடும் பேரோ ஏைந்தாம் ; 

வாழ்த்தலே வழுத்த லா9 ; மாழ்குமான் றலைகாள் மாழ்த்தல் ) 

GPSS மடிமை 1செற்பேர்; அழுக்காறே பொருமை பொய்யாம், 

, 588 மாழையே புளிமா வோலை மடமைபொன் னுலோகக் சட்டி. 

, சூழெழில் மடவா சாயம் சொற்றன தரட்சி Quem@ust ; 

கூழைபொசன் ணரசஞ் சேறு கூர்தல்வெம் படையு ௮ப்பே 

FIDE mets பீவி நடுவெனச் சாற்றெண் பேர், * (௨௪) 

. 589 melding காம மாமை மலினமு மதையத் பாத்தே 2 ; 

மிழத்றலே நிரம்பா மென்சொல் மேவுறு மொழிக்கும் பேசும் ; 

இழைத்தலே கூற்ற மாற்ற லியம்புத னினைத்த னாற்பேர் ; 
விழுப்புயர் சிறப்புச் சர்மை விளம்பு மிடும்பை யாமே. (௨௮) 

590 9இன்புயர்க் திடுழ கரா வெ.துகையிற் சிறந்த செய்யுள் 

முன்பெத வொன்றொ ழிந்த மூவொன்ப தாகச் செய்தான் 

பன்களர் விரிதோட் சூர்மாப் பகவயிற் ௮ரந்தோன் பாதம் 

அன்புற வணக்குஞ் செந்தில் அருமருக் தையன் Ger, (௨௯) 

[மீகை.] 1, கொழுவென்ப கொழகொழுத்தல் கோழுழுல் கொழுக்கொ 
முப்பாம்-மழுவென்ப தறிச்குர் தண்ணம் வயங்கெரி யிரும்பு மாமே. 2, விழு 
தென்ப துப்பால் வீழ்தாம், 3. மழையென்ப குளிர்ச்சி மேகம்; வழக்கர்ரீன் வழிவ 
ழக்கம், 4, விமுக்கேகீர்ச் maa Spano, 5, பொழில்புவி பெருமை சோலை போற் 

. று மத்த நாட்பேர், 6, நழிலொரு வல்லி யின்பேர் நவலருங் கொடிக்சொற் 
ருளும். 7, வாழியே வாழ்த்தி சைச்சொல் ; வழித்சோன்றல் சறுவி மைந்தன், 
8. பிழியெனு காமர் சானே பிழிதலும் கள்ளு மாமே, 

_ழகரவேதுகை முற்றும், 

  

(டீம், ) .நசொழ்போ்,. இன்புறு தூலோர் சொத்த 'வெழிதிசழ் ணாத 
து.ற்தஃரன்குய ரெதுகைச் செய்யு ணவிற்றுமொன் ரொழியெண் ளுள்காய்ச்- 
சென்புறு கவியிற் சொந்றான் செய்பவேற் குமரன் பெற்ருள்-அன்புத வணங் 
குஞ் செக்தி லருமருர் தையன்-ருனே, ‘ 

 



591 

592 

593 

°594 

595 

ar & Glas GIGS. 
oe 

1மாங்குயித் ளெவித் தீஞ்சொழற் பிறைநுதற் கருங்கண் வம்பார் 

கோகங்கிள முலைப்பொன் தெய்வ குஞ்சரி வள்ளி கொண்கன் 

காங்கயன் அன்பர்க் காத்த கடவுள்போற் பாதம் போற்றி 

ஒங்யெற் பெறுள காச வெதுகையின் ரொடையேச அற்றும். (௪) 

அளையேவெண் டயிர்வன் மீக மகன்மலை முழைவ எளைப்பே்) 

தளையேயாண் மயிர்வி லங்கு “தண்பணை இலெம்பே நாற்பேர்; 

ளையேயோர் பண்மூறங் இற்பேர் கேளொடு சொத்தற் கும்போ்; 
*வளையேகை வளைசக் காழி ; வள்ளமோ சளவை வட்டில், (௨) 

விளைஈரம் புடனுண் டாதல் ; விசாயுளே கழனி £யுள்ளம் ; 

*உளைபுச வியின்மேற் கட்டு மயிர்பிற மயிரு மோதும் ; 

களைகளை களைத லின்பேர் ; களேபா முடல்பி ணப்பேர் ; 

1துளைதுளல் துளைத லின்பேர்; தளங்கல்கம் பித்தல் மின்னல்.() 

அளமேயொண் செறிவே கூர்மை யகட்டுப்பு “விளைநி லப்போ்; 

வளமேபல் பண்டஞ் செவ்வி வளப்பாடே பு.துமை தட்டி ; 

- விளமேயோசசைச்சொல்வெள்ளில்); வேளாண்மைமெய்ம்மையிகை; 

களமேதா ஸனுகல்ம டம்கல் ; ஞாளிதேன் சுணக்க ஸும்பேர், (க) 

அளவென்ப இனமே யெல்லை ; யாளியே பூட்கை இங்கம் ; 

களவென்ப களாவி னாமக் கருதுபட் டி.மையி சண்டாம் ; 

விளவென்ப வ௫லி னோடே விளசவுதல் *விளவே முப்பேர் ; 

உளவென்ப தியாழின் றண்ட மூளுவுகோ லுளவு மாமே. (௫) 
  

(பி-ம்.) 1மாங்குயிற் ளெவித் தீஞ்சொல் வல்விறண் மருங்குற் செவ் 
வாய்ப்-பூங்கொடி யுமைப யந்த புங்கவ னன்பர்க் கரத்த-காங்கயன் விரைசெய் 
செம்பொழ் சமலமென் பாதம் போற்றி-யோங்கெழிற் றிகழ்ள கார வெதுகை 
யின் ரொடையோ துற்றாம், *தடிரலம்பு யாப்பு ஐுப்பாம், 3இளையேமெல் 
விசைூ ளைத் சல் கேளொடு எெத்சல் வேயாம், *வளையசஞ் சங்கே புற்றும், 
£புள்ளம், *உளையென்ப சயவு ளைத்தல் ஒண்பரி ம£டிர்உற் நும்பேர், தளை 
யென்ப துளைதல் தாம்பே சொற்றவேய் தளையே நாற்பேர் 8விளவே முப் 
பேர், 9வெள்ளில்,



௧௦௦ அரும்பொருள்விளக்க திகண்டு. 

596 விளசென்ப 1 இளமை வெள்ளில் வேஞ்சினல் கொழுப்பே வெண்மை) 

உளர்தலே சிதற லாகும் தடவலு முரைக்கற் பாற்றே; 

களர்களர் நிலங்க முத்.துக் கருமையே கொடியே நாற்பேர் ; 

அளர்நர கஞ்சேற் றின்பேர்; அளாவலே துழாவ லோங்கல், (௬) 

597 அ௮ளகமே.பன்றி முள்ளோ டலர்மழை மடவா ரோதி; 

குளகமோர் செய்யு ளின்பேர் மாக்காலென் றிசைவுல் கூறும் 

புளகமே புளூத் திட்டல் புற்புதந் திகழ்கண் ணாடி ; 

களபமே யானைக் கன்று கமழ்சாந்து.ங் கலவைக் கும்பேர். (௪) 

598 முளரிதீ விறகு நுட்ப முண்மாங் கமலங் காடாம் 

விளசியே யிளமை வேட்கை மிகுதியாழ் நரம்போ ரோசை) 

களசியே "மிட கோட்டி. களர்நிலங் கருமை காற்போ; ¢ 

வளசியல் பண்பெ ஹிற்பேர் ; வளைந்தென்ப வளைத்தல் பேசல். 0) 

599 புளிஞசே கொலைஞர் வேடர் ; புள்ளியே கெவுளி ஞண்டாம் ; 

வெளிலணில் ”வேழத் தம்பம் வெண்டயிர் கடைத றிப்பேர் ) 

பளிதமென் ப.துகற் பூரம் பல்லமெண் கணக்கும் பன்னும் ) 

ஒளியிரு சுடசே தீயே யொளிப்பி டம் புகழே நாற்பேர், (௯). 

600 அ௮ளியேதே னளித்தல்வண்டே யன்புடன் வீர மைம்பேர் ; 

*9வளியேயா காயத் இன்பேர் மிளிர்மயிர்ச் சடையும் பேசும் ; 

*களியேகள் ளூடன்ம யக்கங் களிப்புட னிளமை நாற்பேர் 7 

களியே? தம்நெ ருங்கல் நவிற்றிும் பெருமை முப்பேர். (௧0) 

601 £தளியெனும் பேரே பெண்ணா மைமழைத் துளிய டைத்தல் ) 

*உளியிடங் கணிச்சி யின்பேர் ; உள்ளமே முயற்சி கெஞ்சாம் ; 

இளியிசை யிசத்த லொன்றை யிணுங்குதல் சிரித்தற் கும்பேர் ; 

களினியே வாவி யம்போ ௬ுகத்தணங் கயனே நாட்டும். (௧௧) 

602 ௮ள்ளலை கிரயஞ் சேறோ டள்ளுத லெனவே முப்பேர் ; 

விள்ளலே விருபம் விள்ளல் ; வெள்ளில்சா ணைவி ளாப்பேர் ) 

அள்ளலே மசக மாடு சொர்கூத்தோர் செய்யு ளோசை ; 

பொள்ளென லொலிபி னாமம் விரைவினிம் குறிப்பும் போற்றும். () 

(பீ-ம்) 1இன்மை, "மிடரி, வேள்வித் தம்பம், *வெளியென்ப விண்வெ 
ளிப்பேர். * களியென்ப வடிவங் கன்மால் களிப்பிள மைகு ழம்பாம், துளியே 

பெண் ணாமை மாரிச் துளியுடன் படைத்த லும்பேர், 7உளியேபூ விடங்க ணிச்?, 

— -———---—_-¢    



603 

604 

605 

606 

607 

608 

609 
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வாளியா சுகஞ்சுற் ஜோட்ட்ம் !வடிக்கணை சோனை நேமி ; 

கோளிபூ வாஅ காய்க்கு மாங்கொள்வோன் “*கொழுஞ்ச யென்றாம் ; 

பாளித மன்னங் கண்ட சருக்கசை குழம்பே பட்டாம் ; 

ஒளியா னைச்கூ டப்பே ரொழுங்கென்றும் வழங்க லாமே. (௧௩) 

வாளமே வட்ட மீர்வாள் மருக்திலொன் ஜெனனே முப்பேர் , 
கோளகை வட்ட காமங் இம்புசிப் பூணுல் கூறும்? 

சூளிகை மணிமா டம்யா னளைச்செவி யடியுஞ் சொல்லும் ; 

தாளியே யனுட நாளோர் வல்லிதிண் பனையுஞ் சாற்றும், (௧௪) 

தீனிமமே யழகு மெத்தை ) 3களிர்த்தலே தளித்த லொன்றல் 
வளமைமாட். சமைகொ முப்பே வழங்யெ கொடையே முப்பேர் ; 

இளமைமா ழாத்தல் தன்மை மழவென வியம்ப லாகும் ; 

குளவிவேட் டுவன்பச் சைப்பேர் ; கொள்ளலே நினைதல் கோடல், 

அள்ளேகூர் வலிபெ றப்பற் றிரும்புடன் செறிவே காதாம் ; 

வள்ளேவார் காது கூர்மை வலிவளஞ் செறிவே வாட்பேர் ; 

*கள்ளேபொய் சோரங் கேண்மை கள்வானோர் மருத வேலி 2 

பள்ளேயோர் பாட்டுச் சாதி ; பள்ளமே ஜெள்ளல் சொசம், (௧௬) 

இிளைத்தலே நிறைதல் கூடு மனுபவர் துளைத்தல் *செற்றாம் ; 
இளைத்தலே யிளைப்பி னாம மிசங்கலென் ரோதம் பாற்றும் ; 

இளைத்தலே நிறைதல் மல்கல் ; கள்ளையே இரிவா சிப்பேர் ; 
வளைத்தலே கொளல்வ ளாகம்; வளாகம்கோ ணிடந்தொ டு பர்.) 

கொள்ளையே யொளிர்ம ழைக்கோள் நூவன்றகா கரவண் டின்பேர் ; 

வெள்ளையே வெண்சஸல் இராமன் விளர்மேடம் வெண்பா வெள்ளி ; 

பிள்ளையே காரிப் புள்ளே வயிரவன் பெ௮ஞ்சேய் முப்பேர் ; 

வள்ளையோர் பாட்டே வள்ளை ; "வள்ளியம் வயிர்ம ரீசி, (௧௮) 

கள்வனே முசுஈண் டி.யானை கருநிறத் தவனே சோன் ; 

ஜொள்கல்சேசம் பிளைத்த லச்சக் *,குறிப்பலை யல்நு வற்பேர் ; 

கொள்கையேயறிவேபண்பாம்; கொளுத்தேமட் டொடுபு ணர்த்தல்; 

கெள்ளுதல் கொழித்த லோர்தல் ) தேளனு டந்தெ அுக்கால். (௧௯) 
  

(பி-ம்.) 1வளிசோனை மாரி நேமி, *கொழுஞ்சி யாலாம், 3தடுக்குமென் 
ஐறையற் பாலாம், *சள்ளென்ப பொய்சோ ரங்கள் கனவானோர் மருத வேலி, 

$சோரறும். ₹மிகுதி, வள்ளிய மிளகே யூத குழல்மாக் கலமும் வைக்கும், 

₹குறிப்பென றவலற் பாலாழி.



௧0௨ அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு, 

610 வள்ளியே புனையி ழைப்பேர் வல்லிகை "வளைவோர் கூத்தாம் ; 

பள்ளியே சிற்றூர் கோட்டம் பாயல்கண் படைநீத் தோளுூர் ; 

நள்ளியோர் வள்ளல் சுற்றம் ஞண்டொரு கொடியே காற்பேர் ; 

ஒள்ளியே செம்பொன் சகர னொள்ளிதென் ரோதற் கும்பேர். (௨0) 

611 “புள்ளுவம் கனியே வஞ்சம் ; புள்ளவிட் டம்புள் வண்டாம் 
வெள்ளமே யுவரி யோசெண் மிகுதியென் ரோதன் முப்பேர் 7 

நள்ளெனல் நடுவே ஈட்பாம் ; காளிகஞ் சசோசம் வள்ளை | 

மள்ளசே குறவர் வீரர் மறுவிலா வுழவர்க் கும்பேர், (௨௧), 

612 வாளொளி கயிறு கச்ச வயங்யெ படைரீர் கூர்மை? , 

கேள்களை களத்த லொன்றைக் சேட்டுறல் கல்வி “நாற்பேர் ; 

நாள்மல ர௬டுவே காலை ஈவிற்றொரு காள்செவ் விப்பேர் ; * 

நீள்நெடுக் தாத் இன்பேர் கென்னலு மென்ன லாமே, (௨௨) 

618 அளக்கர்கார்த் இகைநாள் சேறோ டளக்கடல் புடவி யைம்போ ; 

விளக்கமே வெள்ளை தீபம் ; விளிவுவெஞ் சனமே சாவாம் ; 

அளக்கமே பயம் நடுக்கம் ; சுள்ளியே யனிச்ச மாச்சா ; 

இளக்கமே “யிளக லின்பே ரீரமு மியம்ப லாமே. (௨௩) 

614 அளித்தலே செறித்த லீகை; அளாள்த லாட வற்காம் ; 

களித்தலே மந்த ழைத்தல் ) களகரே புலையர் வேடர் ; 

*தளிர்த்தலே அளிர்த் த லொன்றல்; தாளாண்மை “நடத்த லூக்கம்; 

சுளித்தலே "யொத்த லின்பேர் சொற்றவெஞ் சனமு மாமே, () 

615 வெளிறலே யறிவி லாமை விளர்த்தலும் விளம்பற் பாலாம் ; 

10ஓனிறலே நிலவல் €ர்த்இி) ஒளிவட்டக் இகிரி யாடி. ; 

பிளிறலே '"களித்றி னோசை €ண்டலென் நோதல் பேசும் ; 

குளிறல்பே சொலியெ முத்இி னொலியெனக் கூறற் பேசே. (௨௫) 

016 வேளையோர் புதாமுக் காலம் ; வெள்ளியே வெண்மை தாரம்) 

13பூளையே யிலவின் பஞ்சும் புகலுமோர் பூடும் போற்றும் ; 
  

(பி-ம்.) 1வளையோர், புள்ளுவ னணியே வேடன் பொருக்துவஞ் சனையே 

யென்ப, 3சாளகஞ் சகோசம், 4சண்மை. £யிரங்க லீரம். $களக்கசே, 7தனளித் 

திலே, £யூக்சஞ் சேறல். 9யொசித்தல் சதம், 1?ஐளிர் லே, 11யெழுத்தி னோசை, 

13பூளையே யிலவோர் பூடு, 
a 

‘



617 

618 

619 

620 

621 

622 

ளகாவெ_துகை. ௧௦௩. 

சூளையே கணிகை சூளை ; சுளகேழுற் றில்வி சாகம் ; 

நாளமுட் டுளையி னாமங் கமல"கா எத்தும் நாட்டும், (௨௬) 

ஜெள்ளலே பள்ள மென்மை நீள்வீதி மிகுதி பூசல் 

ஒள்ளிய சோர்வி னோடே யுடன்பட லொலியே யெண்போ ; 

எள்ளலே பிகழ்ச்டு யெண்ண லிலங்கிய நகையே முப்பேர் 7 

உள்ளலே நினைவே யுள்ளான் ; உளைவுளைத் தல்லி சக்கம். (௨௪) 

குளிர்பனி மழுவே ஞண்டே குடமுழாக் கவண்கு ளிர்ச்சி 

யொளிசிலை மூக்கர் வாள்மீ னொழுங்குட னிருத்த லெண்போ்) 

களிர்குளிர் வெறுப்பே மல்கல் ஞண்$டன் பெருமை மைம்பேர் 7 

களிறுநீள் சுறவு பன்றி கறையடி யத்த காட்பேர். (௨௮) 

மீளனியே யிளமை வீரன் மேன்மகன் பெருமை பாலை 

யாளிறை யிரக்கல் கூறறோ டாற்றலென் றிசைத்த லேழ்பேர் ; 

கூளியே யிளமை மண்ணை குறளையே றநிபமே சுற்றம் 

நீனிய தொகுதி குற்றம் நிகழ்த் துபே ரிருநான் காமே. (௨௯) 

களமேபோர்க் களல் கழுக்.து களாவிடங் கறுப்பில் லாள்கெல் 

லளவில விடம்ப ரப்பென் றழையும்பே மிருநான் கேயாம் ; 

குளமேபூ ராடம் வெல்லக் குட்டமுத் இராடம் நெற்றி) 

தளமேபூ விதமே தாழி சாந்த டன் பொருப டைப்பேர், * (௩௦) 

இளையேமைப் புயல் திண் பூமி யிளமையங் காடி. வேலி 

களையெயில் ப௬க்கி டங்கு காவற்கா டோண் பேராம்) 

கொளையேபாட் டோரி சைப்பேர் ) கொள்ளமாற் அுடன்சே முகும்; 

$முளைவேயல் ஞாமே பிள்ளை ) *முள்ளேறுட் பும்வார் சூலம், (௩௨௧) 

காளமே யூ௫ங் கொம்பு கருமைமூ£ விலைவேல் ஈஞ்சங் 

்கோளில்பூ வுடனே யெட்டி மரமெனக் கூரு றேபோ ; 

தாளரி குறுந்தாள் பாதஞ் சாற்றுமுத் இியோச முப்பேர் ; 
பீளிளங் கதிர்க ருப்பம் பேகூறு கிளழை யாமே... (௩௨) 

(பி-ம்.) 3வல் விக்கு, *சாந்துமுப் பரிசை தானை, $முளையேசே யங்கு 
சீப்பேர் மூல்கிலுர் சறியு மாமே, *முள்ளென்ப நட்பஞ் சூல முண்டக மெனவும் 
பாற்றே, *சீளமே நிசழ்பூ வெட்டி மரங்சழு நிகழ்த்தே ழேபேர்,



௧௦௪ அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு. 

628 கோள்!குலை யிடையூ ொன்பான் கோள்வலி குணம்பொய் இங்கே 

நாளொ௫ி கோடல் கொட்டாட் டெனநவில் காமம் பத்தாம் ; 

தோள்புயஞ் செங்கை நாமம் ; அளும்பலே திமிறல் துள்ளல் ; 

வேள்மத வேள்கு லாலன் வெறியாட்டா;ளன்செவ் வேளாம். (௩௩) 

$34 விறலயர்ந் திரும்ள கார வெதுகையின் விரிக்குஞ் செய்யுட் 

குறைவிலெண் ணான்க தென்ன வுலகினிற் கூறச் செய்தான் 

மறைகணான் கேத் அஞ் செவ்வேள் மலாடி. சென்னி சூட்டும் 

அறவர்வாழ் செந்இன் மேவு மருமருக் னதயன் மூனே. . , (௩௪) 

[மீகை,] 1, உளதென்ப துடைச்தே கேண்மை; உன்ளாஜோர் விலா 

Cent Suro, 2, குளியமே புலியுண் டைப்பேர், 8, சளையே யிசையோர் 

நோயாம், 4, இளம்பிடி வடவை பெண்ணாம், 5, புளித் சலே சுவைசெடறித் 

தல், 6 காளையே நிளைபா லைச்கோன் ; காளிர்த மரவ மேலம், 77, கேளிதெங் 

கரிவை யாடல்) கேளனே இளையோன் சேரன். 8. துளவுதண் டுழாய்வ 

ரத்தம்; தழாய்பூதி சோம சப்பேர். 9. வள்ளுவே புலாவி னாமம் வாளுறை 

யெனவும் பேசும், 10, அளவசே யுப்ப எத்தோ ரளப்பவ செனவும் பாற்தே. 

11, வாளா கேளாப் பேச்சின்மை, 192, பிளவையே சகேோய்பி எப்பு. 

ளகரவேகுகை முற்றும். 
  

றகரவெதுகை, 

625 குரக்கமென் குழவி பூக், கொழுஞ்சடை வள்ள றந்த 

பரம்பரன் றிணிதோட் கந்தன் பனிமலர்க் கடவு ணான்கு 
சிரந்துளங் படப்பு டைத்த சேவகன் ராளைப் போற்றி 

யுரங்ளெர்ர் திடும்ற கார வெதுகையசப் பினையு ரைப்பாம். (s) 

  

625 spaGn uhées Capa GINZA Guigs ஸிர்ப்பேர் ; 

புறவமோ ஞூர்புட் காடே முல்லையி னிலனும் போற்றும் ; 
அ.றவுயோ கங்கூட் டப்பேர் ;) துற்கையே பூசஞ் சூலி); 

பிறவெஜு ராமம் கட்டும் பெட்டியும்.  வ௫ிபு மாமே. _() 
ee aa. en ee. 

(டி-க். ) 1கொலை. 3கிலங் சேர். வவி9 , றந்த ச ரினிறச் சூ. சுரன் நிண்டோட்- 
குலங்ளெர் வரையை வாட்டும் சொழுஞ்சுடர்க் கதிர்வேற்- சந் தன்.ரலங்ளெர் 
கமலப் பாத நாவினா னவிற்றி யேச்இித-துலங்யெ றகாசத் அற்ற வெதுகையின் 
ஜொடையைச் சொல்வாம், 3. காட்டும், 6



றகரவெ_துகை. ௧௦௫ 

627 அறவசே யுரியோர் யோகர் £ *அற்பித நீழல் தேனீ ; 

குறவரே வேடர் குன்றோர் ; குறிகோசங் குறிப்பி லக்சாம் ; 

மறவரே வயவர் வீசர் குறவர்க்கும் வழுத்தற் பாற்றே; 

பறவைடோழ் இறகே பக; பாநலே gn Can Cum ww, 

628 உறவியே யூற்றெ ௮ும்போ டுயிருஓக் களங்க ளைப்போ 3 

பிறவினை யதுவே காமம் பாவமும் பேசம் பாற்றே) 

உறழ்விடை. யீடே காலம் உவமானம் பகைபு ணர்ப்பாம் ; 

இறவைபுட் டிற்பே சேணி; எறிதலே செகுத்தல் வீசல். 

629 குறளிபே யெட்டாண் டிற்பெண் குறள்பூதம், வாம னப்பேர் ; 

பிறழ்வவிர் தற்பே சோடே பெயர்தலென் தநிருபேர் பேசும் ; 

குறடுதிண் பலகை இண்ணை கொரல்பற்..ரல் கருவி யொன்றும் ; 

(௩) 

(௪) 

கறடுசெம் பொன்பேர் தாளிற் காட்டுறு பர3 மாமே, (௫) 

630 விறல்வலி பெருமை கொற்றம் ; வெ.றப்புவேண் டாமை கோபம் ; 

1அறலரி மணல்வி மாவே யான்றகீர்த் இரையே நீசாம் ; 

இறலொரு மீணிழ் நற்பே் ; *இருலாரற் றேன்கூ டென்ப ; 

மறல்பகை சமர்பி ணக்கு ) மறலிசா தல்குத் றப்பேர். 

631 இ.அம்பூதே யதி௪ யந்த ஹெழின்மலை தகைமை சாடாம் ; 

3மறங்கொலை தோலா வீரம் வன்பிணக் கொடு? னப்பேர் ; 

அ௮றந்துற வறமே யில்லா ரறமேகை யறமே முப்பேர் ; ௪ 

மூறம்புகல் விசாக முஜற்றில் ; மு.றுவலே சிரித்தல் பல்லாம். 

682 4அறேசெல் மார்க்கம் தண மறைந்திடு நதியே முப்பேர் , 

சாறேகள் ளொடம சத்தின் ரழ்குலை விழவுஞ் செப்பும் ; 

சேறேஇத் இப்புக் கும்பி 8 இகழ்சாசங் கள்ளே நரற்பேர் ; 

(௬) 

(௪) 

ஏறேசெல் வம்மாற் சாலம் 8௭ ௬.ஐுடன் முது ளாமே, (௮) 

0:38 ஊறேதி மைப்பேர் தீண்ட ஓ.றுகொலை பிடையூ றென்ப ) 

பாறேரா வாய்நி மித்தம் பருக கற் நிலதக் காற்றும்) 
~ 

  

(பீ-ம்,) 1அறலேநீர் சீர்த்தி ரைப்பே சரிமணல் பரிவு மாகும். tare 
மாகு மென்ப, 3மேறஞ்சினம் பிணக்குச் கூற்.று வன்சொலை கொலாமை லீரம், 

*இறென்ப செல்வ மோண மதர்டிதி யறையோ சரெண்ணாம், *இருவீழாம் 
சள்ளே சாரம், 4௭ருதிடி முத எைம்பேர், 

14 5



௧௦௬ அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு, 

634 

636 

637 

638 

639 

நாறேகெல் காற்றே நாறல் ; 1நாதிறமே நாறல் தோன்றல் ; 

தாறேவிற் குதையே மட்டே தாழ்மாக் குலைமுட் கோற்பேர், (௯) 

குறைதவை நிரப்புக் கொள்ளை குடியிறை குறைத லைம்பேர் 

பெசறைமலை g Dep பூமி பொறைபாரஞ் சுமைக ருப்பம் ; 

கறையுச விறையி ுத்த்& கறுப்புட னிசத்தம் குந்தம் ; 
மறைமறை கேட கப்பேர் வழக்க சியமு மாமே, (௧௦) 

அ௮றைஇரை முழைஞ்சே யோத லடித்,தல்ிற் றில்ப றைப்பேர் 

நிறை.தலாம் நீர்ச்சால் பாசி நிலைமையே யறிவே மைம்பேர் ; 

சிறையாண் 'பீக்கம் புள்ளின் சறகுவே றிடமே காற்போ ; 

முறைகுணம் கோச மேயூம் முறைமையென் ஜோதற் பேசே., (௧௪) 

எற்றலே சூத்;தல் வெட்ட லெய்அயிர்க் கொலைசெய் தற்பேர் ; 

குத்றலே குறல்ப றித்தல் நெசித்தலுல் கூறற் பேரே ; 
ஒற்றலே யுடத்தல் மொத்தல் குறிக்கொள லுணர்தல் நீங்கல் ) 

"முற்றலே வளைதல் காம மூப்புக்காழ்க் கோட லும்பே். (௧௨) 

ஓற்றேமெய் யெழுத்தொற் றின்பேர் ; 3ஓ.ற்றுத லறித லொற்றல் ; * 

பற்றேயன் பொடுபற் றற்பேர் ; பற்.௮ுளே தொழில்வி னைப்பேர் ) 

செற்றேயொன் னலர்வெற் றிப்பேோர் 4செறிவெனு முப்பேர் செப்பும் 7 

விற்றேவிழ் பத் விள்ளல், ₹6வெறுப்பென்ப நெருங்கல் சொம்பாம். 

நெற்றியே படைவ குப்பும் நிகழ்நூ.தற் பேரும் வைக்கும் ; 

கொற்றியே லர்க்கை வேந்தன் கோவிளக் கன்றுங் கூறும் ; 

பெற்றியே யடுக்கு தற்பேர் பிறமூாற் குணமி சண்டாம்) 

மூற்றிலே விசாக நாட்பேர் முயமெனும் கருவியாமே, (௧௪) 

pens பிறித சைச்சொ லருவினை யாற்றன் முப்பேர்) 

புற்றென்ப தெழு,த்துச் சென்னி வன்மிகப் பேரும் போற்றும்; 

எற்றென்ப திரக்க (மொத், லெறிதலெத் தன்மைத் தென்றல்) 

மத்றென்ப வினைமாற் ரோடே யசைநிலைப் பேரும் வைக்கும். (௧௫) 

(பீ-ம்.) 1சாதல்தோன் நுதலே மா.ற்.றம், 1மு.ற்றல்சாழ்க் கோடல் மூப்பு 

மூடி வுகுழ் போதல் கோபம், 39தத,2, 4செறிவுடன் செடச னாற்பேர். 1வெறுப் 
பேவேண் டாமை சோபம், *மொற்ற,
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றகரவெ.துகை,. ௧6௪ 

உறையுளூர்ப் பொ,துவே காடே யுயர்மனை சயனம் நாற்பேர்; 

தறையெனு கரமந் தேறல் கறுகரற்ற "முண்கள் ளேயாம்/ 

3பறைமூழைஞ் சுடனே மேளம் பகர்தல்புட் சிறகே கோற்போ; 

நிறைதலே கமமுண் ணற்போ்; நிறமென்ப மருமங் காந்தி. (௧௬) 

உறுகணோய் பயத்தி னாம மிடி.து ன்ப மோ ௮ காற்பேர்; 

குறுகலே யுறல்பற் திட்டல்; கூறலே விற்றல் பேசல்; 

BMS கருப்பம் பாசஞ் சுருமைகத் பாறை நாற்பேர்) 

4மறுகுரை மறுகே வீ தி; மறலியே மயக்ககல் கூற்ளும். (ser) 

வறுமையே மிடிமை அக்கம் வழுக்னறும் நண்மை முப்பேர்7 

குறுமையே யற்பம் பசவக் 5குறுகலென் றோத ற் கும்பேர், 

இறுமையே மிடிநோய் நுட்பம்; தேற்றமுட் “குறிப்பே ஞானம்; 

உறுவனே முனிசி னன்பேர்; ஓ.ற்கலே யின்மை தேய்தல். (௧௮) 

அுவாய்கார்.த் இகை”கா டி.ங்கள்; ?அ.றுகேபுல் யாளி சிங்கம்; 

இறவேதா ஸிறவி றக்கம்; ஏற்றமே மிகுதி வெற்றி; 

தொழுவேயான் குழவி காமம் சொல் 'விட்டி org.cn முப்பேர்) 

செறுவேசோ பம்வ யற்பேர்; சிறுவரை யிலேசம் பொற்றை, (௧௯) 

ஈறேயுப் பளங்க டைப்போ்; இற .திபெய் கடையு wre; 

நூறேயெண் ணொலிபொ டி.த்.தல்; கொறில்வினா 11ணுடக்க மும்பேர், 

சோறேவெண் மல் காமம் பரணிகா ளினிமை சொல்லும்; , 

கூறேபல் இடுதல் மாற்றம்; கொறியேமே டங்கொ நித்தல். (௨௦) 

௮.ற்பமே சிறுமை காயாம் ஆற்றாற்றல் தலைக்க டைப்பேர் ) 

கற்பமே சுவர்க்கம் வெய்ய கமலனா எ அவும் வைக்கும்; 

சற்பமே விரைவு பாம்பு வசையாடு தானே முப்பேர்; 

பொற்பெலும் பேவ னப்புப் பொலிவேசடொப் பனையென் ரமே, () 

அற்புத மிசக்கச் சொல்லு மதிசயக் தானே செப்பும் 

விற்புவெற் றிப்பேர் வெம்போர் 1*9வருவல்செற் ுடன்பெ ருக்கம் 7 
  

(பி-ம்) "மூன்கன். 3பேறைதிசை முழைஞ்சே பற்றும் பறையோதல் 

புள்ளின் gral, நோட்பேர், *ம.றுகுரீள் தெரும றுக்சம். “குறுகலு மழகு மாகும், 

5குறிப்பேர், யினமை, கா மங்கள், ?அ.றருபுல் யாளி சிக்சம் ஆனையே புவியெ 

லும்பேர், 10வீட்டி னடிமை, 1/*நடக்க முமபேர், 132 வருவலே பெருக்க மல்கல்,
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Fon, 

கற்பருள் ளூயர்த்த மேடை கடிமதி ளுடன்கற் பாகும் ; 

PUA மு.தனா டிங்கள் ; ஆற்பேபே சொலி? சித்தல், (௨௨) 

உற்சையிண் விமுங் கொள்ளி யடிவெனு மிரண்டே ராமம்; 

சற்கரை கரும்பின் கட்டி சாற்றிடு நெருக்க மும்போ் ; 

பொற்கணி யியக்கர் கோமான் பூடொன்றோ டாந்தைக் கும்பேர் ) 

பிற்கெனு காமக் தானே மழையுடன் பின்னு மாமே, (௨௩) 

1ஆற்பா வர். ளிப்பேர் கவர் தூளிக் கும்பேர் ; 

மாற்கமே சமையம் விதி ம.றுதலை 3௮ழி௪ மூலம் ; 

வேற்கான் வெறியாட் டாளன் மிளிசிலை வேற்பி சானும் ; 

காற்பாச மிழைப ருத்தி; கறிமிள குடன்க டித்தல், (=) 

வறுகலங் கானல் யாழாம் ; மறும் தல்குற் றப்பேர் ; 

அறுபத முரலும் வண்டோ டறைஃகையாந் தகசைக் கும்பேர் ; 

தலுகணுள் எடல்கி லாமை மறஞ்செயிரத் தற்பேர் சாத்றும் ; 

சிறுமூலம் பூண்டு காமன் றிப்பிலி முப்பே ராமே, ் (௩௫) 

உறுப்பேபா லைத்தி றப்பண் ணுடனங்க மிகுஇ வையம் ; 

இறப்பேசா மிகுதி போக்காம் ; *எறும்வலி யுடன்றண் டப்பேர் ; 

பிறப்பேபேர் தல்வெற் றிப்பேர் பிறந்திடல் செறிவே நாற்பேர்; 

இழுத்தல்பேச் சொடித்தல் சோம்போ டிறையிறுத் இடலே தங்கல், 

அற்கமே நீர்க்காக் கைப்பே ரலர்பொது ளெருக்கும் பேசும் 7 

வத்கமே குதிசை வாயின் வடமூ்ூல் வழுவில் கூட்டம் ; 

சிற்பியே யுவச்சர் ஓவர் : *இறன்றிறம் கார ணப்பேர் ; 

௮.ற்றலே நெருங்கல் ஓய்த்கல் ; சூறையே நூதல்சு ழற்கால், (௨௪) 

பதழ்தலழ் சாதி கன்று ; பற்றாரன் புடையோர் தெவ்வர் ; 

புறமிட முதுகு வீரம் ; பொற்றைகான் சிறுகுன் றேயாம் ; 

பிழழ்தலே நடக்கம் வேறு பெயர்தலோ டொளிவி டற்பேர்/ 

புறணியே குறிஞ்சி முல்லை கிலொ? புறம்பே தோலாம், (௨௮) 

வெறுக்லை கபொன்*கனவே செல்வம் ; மேற்கோளோசனிபன்பூட்சை ) 
BIG ம் பமூதல் Bros Gxt gna பிணக்குஞ் செல்லும் 7 

  
ய்ய 1 ஆற் ற்ப வந்தா ளிப்பே ராகவ் துளியொ வித்சல், aoe Jag 

*எலுழ்சகசை வலியே நாணம். *சித்திரக் காரச் கும்ே ₹கனலே 
செல்வம் விழுப்? ரு ளெனவே முப்பேர்,
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ற்கரவெ துகை, ௧௦௯ 

குறிக்கோளொற் ௮ுமையே தேற்றக் கணித்தற்குவ் கூறற் பாத்றாம்; 

அறிக்கையே பற்றி வைத்த லறிவுமென் றறைய லாமே, (௨௯) 

மூ.றியென்ப மு.றியல் தீட்டு முறியோலை தளிசே முப்பேர் ; 

வறிதென்ப தக லின்பேர் சிறுத்தலு மதன்பொ ருட்டாம் ; 

இறியென்ப வழிபொய் புன்மை ; கிறவுஞ்சம் வசைதீ வோர்புள் ; 

நெறியென்ப நடவை மோக்கம்; நிற்வாணக் கெதியோர் தீக்கை, () 

அற்காமை நிலையா மைப்பே சறிவின்மை யதற்குங் கூறும் 7 

விற்கோடி Warne றந்த மிளிர்தீர்த்த மோர்க ணிப்பாம் ; 

தற்கோலம் கமழ டைக்காய் சாற்றொரு மருக துக் காட்டும் ; 

வற்காலி யுயரும் பெற்றம் வருடைக்கும் வகுத்த தாமே, (௩௧) 

பிறங்கலே மிகுதி வெற்புப் பெருமையே நிவப்பே தக்கம் 

நிறங்களெர் பிறையி னோடே யிறைநிழை வுடனெண் பேராம் ; 

கறங்கல்பேய் சுழற்சி “யார்ப்பாம் ) கறுத்தலே கருமை கோபம் ; 

பிறங்கடை வழியி னாமம் பிள்ளையு மசலு மாமே, (௩௨) 

*இறும்பேசெம் மலர்கு ற௮ுங்கா டெழிற்கரி யிசைக்கும் வண்டு 

நறுங்குழை காந்தட் செம்பூ நற்செழுக் தகைமை யேழ்பேர் 7 

புறம்பணை குறிஞ்சி முல்லை நிலனிரு பேரும் போற்றும் 7 

குறும்பொறை குன்றே காடே குறிஞ்சிகன் னிலத்தார் முப்பேர், 

இதையேவீட் டி.றப்பு வேந்த னிழையிறுத் திடல்வி தாதாப் 

பிறைவேணி சிறகு தங்கல் பெரியோர்கை வசையே சென்னி 

நிறைகால *வரவே யற்பம் நிகழ்கடன் பன்மான் றேபேர் ) 

துறையேகீர்த் துறையு மாயத் துறைசெய்யுட் டுறையு மாமே, () 

Pow FH8p நாயே யவகாச மறைவு சோர்வோ 

£டி.ற்றிலா துடியே யற்ற லியம்புறு முண்மை யேழ்பேர் 7 

செம்றமே பகைமை கோபம் ; சிெறப்பெட்ப மிகுதி சீர்மை; 

பெத்தமே பசுவி ஞமங் கொழுவிடை யதற்கும் பேசே, (௩௫) 
  

(பி-ம்.) 1மருந்தே யாற்றல், 3யோர்ப்புக் சடாலொகு குறுக்த டிப்பேர். 

3இதும்புதா றஐதிச யங்குன் நிண்டைப்பூத் தகைமை காடாம், *வரைவே, 

5$இ.ற்றலே துடியே யுண்ணீ யெனுமபி தான மெட்டாம்,



க்கட அரும்பொருள்விளக்க. நிகண்டு. 

660 தோத்றமே செனன மூற்றஞ் சொன்லாகை முளைத்தல். சீர்த்தி 

யேத்றமார் விளக்கல் காணல் மிகுதியென் ஜிசைக்கு மெண்பேர் ; 

ஊத்றமே யறிவொ டாற்றல் "சலிப்பின்றி நித்ற லோதும்£ 

கூற்றுரை யியமன் பேராம்; கொற்றமன் ஸியல்வெற் றிப்பேர், () 

661 ஊற்றேகோ வுறவி இமை 'யற்றறி புலலூற் ௮ுக்கோல் 

மாற்றிலா விடையூ றென்ன வழுத்திய காம மாளும் ; 

தோற்றலே புறந்த ரற்பேர் சொற்புகழ் வலியே தோற்றம் ; 

போத்றலே வணங்க லோம்பல் ; புற்பதி தருப்பை பெண்ணே. () 

602 *குறும்புபா லைஙி லப்பேர் குறுநில மன்னர் தம்மோ - 

டி.றும்புபோச் புசி லூசென் நியம்பிய நாம மைர்தாம் ; 

பிறந்தையுற் பவமே பாவம்; பிற்பல மரசு இப்பிலி ; 

பிறங்குடற் றமும்பி னாமம் பெருமையென் றிரண்டு மாமே. (௩.௮) 

668 வெறியேகாற் றங்க லக்கம் வெறியாடல் வட்டம் வெம்பே 

யறிமேடம் வெருவல் மூங்கி லணம்காடல் மறவி திங்கள் 

பொறியார்மென் றைவண் டென்னப் புகலுறு பேரீ சாரும்) 

மறியேமான் மேடம் நிற்றல் வலிமுகம் யானை யைம்பேர், (௩௯) 

664 ஆற்றலே வலிமு யற்சி யதிகமே நிலைமை ஞானம் 
போற்றலார்ப் பரித்தல் செய்தல் பொழை3யார்.த விவையொன் பான்பேர், 

ஏற்றலே யெழுப்பல் கோடல் எதிர்க் துபோர் செய்த லேற்றல் 

போற்றிட *லிழிவி னோடு மிகுதியும் புகலேழ் பேசே. (௪௦) 

665 பொறியென்ப வரியெ முத் அப் புள்ளியைம் புலன்.நீ செய்யோள் 

நெறிதுன்று மதிலு அப்பு நீணிதி வினைவெ அக்கை 

பிறிசெங்கை வரைத மும்போ டிலாஞ்சனம் பொறித்தல் பெய்க 

சறிகின்ற மலைப்பே நரவா யபிகான மீமாட் டாமே, (௪௪) 

606 உழையேமைத் துளிவி லங்கூ ஹணுறைத்தலேச ரசிலக்க நீளம் 

அறைவாணாள் படைபெய் கூடோ டட்டபாற் புரசைநல் லாடைக் 

கறையபகற் ுவர்£ர் தூய்வெண் கலம்பொருள் மருர் டைச்சொல் 

மூறையுட ஜெழுக லெண்ன மொழியுமீ சேழ்பே சாமே, (௪௨) 
  

(ம்) 1சலிவின்றி, *குறும்பேவெற் பொகொன் பாலை குறிஞ்சென் 

னிலச்தார் வெம்போர்-இறங்காலுங் குறுகி லப்பார்த் தஇபரெனு மறுபே ராமே, 

யார்த்தல், *விழியி னோடே, :



றகரவெ.துகை. BSS 

667 'பொற்புயர்ச் இடும்ற காச 'வெ.*கையிற் போத்றுஞ் செய்யுட் 

“சொற்பெற வொன்றோ டேகாற் பானெனத் அலங்கச் செய்தான் 

வெற்புறழ் கெடுங்க லாபச் ச57யிவர் விசாகன் Gur baer 
அற்பகல் வணக்குஞ் செந்இ லருமருக் தையன் ருனே, (௪௩) 

[மீகை.] 1, மேத்குமேற் நிசைமே லும்பர், 9, இறைஞ்வெற் ச$லவ் 
அலங்கல், 3, அறுவை யாடை எத்திசை நாளுக்கு மறைய லாமே, 4. ஈறவே 
செக் சேனி ஞமம் காறுங்குல் குமரு மாமே, 85, கெற்டை மூல காளே நிகழ்த் 

அன .மீடமு மாமே, 6, ஆற்பேபோர் செய்தல் தூளி மாசமே யொலியே 

காந்பேர், 7” சொழற்சமே Ges afar; தூறேதாற் றுதல்கா டென்றாம்.- 

மிற்செனு காமச் தானே விஎம்பல்மெ,ச் செனவு மாமே, 8, க.ற்சூரங் சழல்பே 

ரீச்சாம், 9, பொழுத்தலே பொறுமை தாங்கல் ; பொறையனே பொறுப்போன் 

சேசன்-வெறிச் லே செறிவி னாமம் வெஞ்செம் வெறிச்சலாமே. 10, உருசே 

யொன் னலரோர் வில்லார் ; உறையலே பிணக்? ரு)த்தல்-ஈருரேபுல் லறிஞர் 
காமஞ் சறுவர்ச்கும் புகலற் பாலாம்-சுருவேவெங் களி மீனுஞ் சொதற்றன மகர 

மூம்பேர்-இருலேயா சா.ற்றேன் கூடே தெரிசாளென் தியம்ப லாமே, 11,கொரழ் 

றவை துற்கை வெத்றிச் கொற்றவர் சமக்குவ் கூறும், 12. உறையசே சோழ 

னூரு முயர்மரு அச்தா ரும்பேர், 13, காறேநீ எங்கொ முப்பேர். 14, விறலிபா 

டி.ச்9 வீரன் ; வீ.றலே விரிவு மீ.றல்-றவையான் வடவி ருக்கங் கறக்கும்பால் 

வருடைச் கும்பேர். 15, கு.றுச்தடி போதி கைப்பேர் குணிலெனும்ஈபேரும் 

போத்றும்-குறிஞ்சசெம் முள்ளி யோர்பண் மலைச்சார ஸிலமுங் கூறும், 

16. கோத்பவை யைக்த வித்தல் பொறையென அவலம் பாலாம்-பாற்புரை 

புள்ளின் குஞ்சே யிருபிறப் பாளர் பார்ப்பார்...ஐ.ர்.றாரை நதலின் பேரே 

போசச்செய் தற்பே சாமே, |7, செ.ந்றல்செற் று.தல்செ டற்பேர்பறம்பெலு 

சாமம் வெற்பும் பயோதர மதுவு மாமே, 18, இ௫ம்பூசே யச யம்வண் டிண் 

டைப்பூச் தகைமை காக்தள்ஃஈறும்பூச்செம் பூக்கு றுங்கா னழ்குழை குன்றொன் 

பான்பேச், 

றகரவேதகை முற்றும், 
  

  

(மீ-ம்,) 1பொத்புவல் வினற, *சொற்பெறு மாறெட் டென்ன வுல 
னித் றொகுப்பச் செய்தான், 3யுலா, ப |



னகரவெதுகை, 
ஆபத) (ழ் தட ஆமை 

608 1வசைகிள ரவுண வாரி sas வடிவே ஜொட்டுத் 

BoorBer சொலியி னெற்றுந் சேவர்தஞ் இறையை மீட்ட 

நிரைகளெ சாறி ரண்டு தோளவ ஸனிறத்தாள் போற்றி 

உரசைகளர் னகாச மாய வெதுகைத்தூக் கோத லுந்ரும். (a) 

669 ஈனவென்ப “கருத்து ணர்ச்9 நவிற்றிடிக் த ணிவென் றேபே் 

கனவென்ப அுயிலே மையல் ; கனலிதீ யிரவி பன்றி; , 

மனவென்ப நினைத்த லாடை வயங்குகன் மணிசங் கக்காம் ; 

வினவென்ப விளம்பல் கூரும் வினவெனு மிருபே சாமே, (௨) 

670 மூனிசினம் யானைக் கன்ரோ டகத்இவில் முனிவ னைம்பேர் ; | 

தனிதமி யொப்பின் மைப்பேர் *சார்கோவிழ் நூறல் நாற்பேர் ; 

அனிசினம் புலவி நீட்டம் தன்பம்நோய் வாட்கோ ரைப்போ் ; 

கனிமிகு இரெ ருக்கம் பெருமையிம் முப்பேர் காட்டும், (௩) 

671 வினையிரு வினையே கன்ம மிகுபூசல் குயிற்றல் நாற்பே) 

மூனை னி *படைப கைப்பே ரிறைமையும் வெறுப்பு மோதம்; 

சனையரும் பேச ருப்பம் இகமுறுப் பொடுகொம் பாகும்) 

வனைதலே யணிதல் பூசல் மன்றலொப் பனைகாற் பேசே. (#) 

672, பனியென்ப குளிர்ஈ டுக்கம் பனியச்ச மதிதுன் பப்பேர்; 

அணியென்ப papa மைப்பேர் நூற்று பஞ்சு மாகும்) 

₹சனிமந்தன் மககாள் பூரம்) தனஞ்செயன் கால் பார்த்தன் ; 

புனிதர். தூஉப் புணர்த நாளாம் ; புன்கணூப் மெலிவு அன்பம். () 

678 7நனைமலர் முகுளே வேள்வி ; நான்முக னருகன் கஞ்சன் / 

அனையுத வுறுதாய் தோழி ) ௮னித்தஞ்சஈ ததம்பொய் சாந்தாம்; 
சனையொலி செறிவி ரண்டாம் ;) கானென்ப மணமகா டாகும்; 

வினைஞசே களைஞர் கூத்தர் விளம்புகம் மியசென் ரூமே, (௬) 
  

(G-ib.) 1வல்லினை நிகர்த்த சொங்கை மடவாற் சசம ணாஎன்-இல்லி 
னர் சழைப்பச் செய் வெம்பிரான் செர்தில் வேலோன்-ஈல்லவின மணிப்பொஜற் 
றண்டைச் 9றடி ஈளினம் மோழற்றி-மெல்லினம் புகல்ன சார வெ.துகையின் 
ஜொடைவி ரிப்பாம், *சளீனே செப்பல் ஈற்றெளி வசல நாற்பேர், 3சேட்டல் 
வினாவெலு முப்பே சாமே, *சாளரங் கோயிற் நூறல், *படைபண் கைப்பே, 
₹சனியென்ப துச்சம் வாசஞ் சாற்றுறு மகராள் பூரம், 7நனையென்ப சன்ளே 
வேள் வி ஈவிற்றுபூ மூகையு மாமே, ₹சசச் தியம்டுபாய் சார்சம்,



674 
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676 

0171 

678 

080 

னகாவெதுகை, ௧௧௩. 

1 fan தையே யயோத்தி காமம் பறகைவேர் தன்று யாகும், 
ப.ணைவலே களவி நூற்பேர் பகர்செய்பு டனக்கும் பன்னும் 

கணுவுடல் கால நுட்பம் தரிக்கும்வில் லோச சைப்பேர் ) 

மனுவொரு வேக்கன் *சொல்லா மந்திர மனிதறஹ் கும்பேர். (or) 

கூனலே பணில மாக்தை கோண்பிறை பருந்தே யைம்பேர் ) 

Litera sat பழனம் கெய்தல் வெற்றிலை பரவை வாசி 

மானலே மயக்க மொப்:| வருமிலச் சைப்பேர் வைக்கும் 7 

ஏனல்கெற் கதிர யாதி புனக்இனை யிசை முப் பேரே. (௮) 

னம 'பிசைகான் வானம் பாடிதேர் மேசை காட்டும் / 

Pantin Bus ருமை பாசி POL பேடி யூராம்) 

ஆனகக் தேவல தாருப் படகர் ௪௩ இுமியு மப்பேோ்) 

சனமே யறிவு சல்லி; ஈனக்கலை நரவுச் சப்பேர், (௯) 

ஈானமே நடவை தேய்த லிழிவுடன் 5 மயலே நாற்பேர் ; 

‘gran a சும் பூச்சு காறுங்கக் தாரிக் ரும்போ் ) 

நானமே யீன ௪ குன்றல் அவற் சயமெண் *ணெய்ப்போ ; 

பானமே குடித்தல் சள்ளசம்) பனித்தல்வான் பொழித விதல () 

ஆனேன்ப இடைச்சோல் லாவாம் ; அணிலனோ ரவுணன் சரற்ரும்; 

வசனென்ப வினையி னெச்சம் வவிமுல் பெருமை விண்ணாம் ; 

தேனேனப நமவுமவன க் சீசநிப்பென் றறைதன முப்பேர்), 

மீனென்ப வுமச் சப்போர்; வென்றிசர் துர்க்கை வெற்றி. (௧௧) 

அன்னமே சவரி மாவு மடிசிலோர் புள்ளு மாகும் ) 

கன்னமே செலிக அப்புக் கன்னக்கோல் பொன்செய் கட்டார் ; 

சின்னமே யூஅஞ் சின்னஞ் ச.றுமைல் வான மூற்றில் ; 

தன்னமான் கன்றே யற்பம் ; தானவ ன*ரன் நிங்கள். (௧௨) 

முன்னலே நினையு நெஞ்சகம் ) முன்னஞ்ச் ரிபபெண் ணப்போ் ; 

6 இண்னலே சேிதல் சேர்தல் ; 7தோான்றிசெ.ம் காக்கள் செல்லி 7 
  

(பி-ம்.) 1விணிதை, காக்லன. 3மு.யல்வெள் ஸிப்பேர், *சானமே பூச் 

சொ ுக்சம் ௪த்தூரி கவரி ஈன்னீர். *ணைம் பேர். $தன்னலே செறிசல் சேர்ச 

அழுதற்குஞ் சொல்லழ் பாற்றாம், "தோன்றியேயுதிர நெல்லி சொற்றசெங் 

416g கும்பேர், 

15



௧௧௪ அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு. 

கன்னல்நா ழிகைகு டம்க Pasar io. கரக மிக்காம் 7 

பன்னலே பருத்தி பேசல் பணுவல்பாச் செறிவு மாமே. (௧௩) 

681 அனியே சேத மூல நரளொரு மாத மூம்பேர் 7 

வானிசே னைமேற் கட்டி வார் இற் கொடியே முப்பேர் 

மோணியே ஐவுணி யே௫.;, முன்பாற்றல் பெருமை முன்பாம் 7 

கூணியே பெட்டாண் டிற்பெண் கோணல்கை தைக்கும் பேரே, 0 

682 மோனையே யாப்பு அப்பு முனையுமென் நறைபற் பாலாம் 

சேனையே படைக்க லப்பேர் வரூதினி யெனவுஞ் செப்பும் ;, 

சோனையே விடாம ழைப்பேர் திருவேரண காட்குஞ் சொ ல்லும் 7 

மானவர் வீர் மாந்தர் / வானவன் பிரமன் சோன். (கட) 

683 மன்னென்ப மிகுதி வேக்தன் வமுத்துமோ சசைறி வப்பாம் 7 ர 

பொன்னென்ப பொலி விரும்பு பொன்றிரு வி.பாழம் 19பாற்பாம்) 

கொன்னென்ப பெரூமை கரலம் பயம்பப னிலமை கூறும் ; 

தென்னென்ப ௨னப்பி சைப்பேர் தெம்குமால் கற்பி தயமே. (௧௬) 

684 மன்னனே வியசழம் வேந்தன் வயங்கும.த் சிரட்டா இப்போர்) 

இன்னசம் நீர்ப்புள் யாமுல் ?கின்னரற் கும்பேர் வைக்கும்? 

[ரின்னகங் கொண்டை. பின்னல் ) பின்னைமா றேவி பின்றை; 

நன்னர்மாட் மையே கன்மை ; கன்மைபுத் தமமே யின்பம். 0 

635 -வளனிதி பிரம சாரி வண்கிளி சமியே பன்றி; 

சென்னியர் பாணர் கூத்தர் ; 5தனுவே களவொ டால்பேர் ; 

அலவ்ணியல் குயில சற்பேர் ; 4 இனமே சிவிகை நாவாய்) ' 

சொன்னலே யிரும்பி னாமஞ் சோளமென் பனவு மாமே. (௧௮) 

686 _அன்றிலோர் புள்மூ லம்கசள்; ஆனியம் பொழுதே காளம் ) 

குன்றொளிர் ௫தைய காளே குறையேவே தண்ட முப்பேர் ; 

நொன்றலே பொழனுமை தள்ளல் நிலைநிறுத் தல்.நு வந்பேர் 7 

மன்றலே பரிம எப்பேர் ஒப்பனை வருகல் லியாணம். (௧௯) 

687 அனக்தமே பொருளி லாமை யளவின்மை பொன்னா கசரயம் £ 

அனந்தன்மா லரனோர் பாந்த எருகனென் மோத னாற்போ ; 
  

பி-ம். 5 Daditund. 3ளத்தொ "தோற்றத் தும்பேர், 8சேனுவே ஞ் 

குதிரை கள்வர் செப்புறு பெருமை யாவாம், *யானமே.



688 

689 

690 

691 

692 

693 

னகரவெ.துகை. 555) 

ork, SQuTT FEB ppl ௮னுக்கமே பயஞ்சோம் பென்றும் ; 

1 இனங்கமல் லிரையிரு வாட்டி ; ௮அனலோன் றீ யரணு மாமே. (௨௦) 

மூன்னென்ப பூரூ வப்பேர் மொலயு"மாக் கரமும் பேசும் 

புன்மையே £ழ்மை யின்பேர் நிறத்திலொன் ஹெனவும் போற்றும் ; 

தொன்மையே பாள்மை தன்மை சொற்றநற் குணமெ ஸம்பேர்; 

பன்னகா சனன்வீ வேந்தன் பாமேட்டி தானு மாமே, (௨௧) 

3வனமப்புத் துழாயே சோலை வனப்புப்புற் நீமங் காடாம் ; 

கனவ்ட்டம் பருதி வாசு; கன்றுத லிதல் கன்றல்) 

பனைுட்பம் பெருமை யானை பையித ஹோர்டி ரப்பேர் ; 

மனைகட்டு மில்லே யில்லாள் ) வான்மையே வெள்ளை தூய்மை, () 

மானேசே வதிரசள் மேனி மசரமோ டி.ரூமை பெண்மான் ) 

கோனே/*யசற் றல்சு வரம் பெருமைகேரக் கெொழுகற் கும்பேர் ; 

ஊனேசெம் புலவு கெற்பேர்) உன்மத்த மயக்கூ மத்தை; 

கோனார்நோற் றிலாமாற் ரசாம்; கோன்மைகோன் பிருமை யாற்றல். 

மனோகச மழூ னாம மூழ்ச்சியோ டின்ப மும்போ்; 

பினாயே யமகேச ராறே பிள்ஞகன் மூனே முப்பேர் ; 

எனாஇிமஞ் சசன மைச்சன் நளகாதன் மறவ னென்றும் ; 

வீனாயக னருகன் புத்தன் வெங்கரி முகக்தோ னாமே, (௨௪) 

சன்றவன் பிரமன் பெற்றோன் ) என்பேபுல் லெஓம்பி sii ihe 

மான்றலே மயக்கல் காற்றே வருகுற்றம் பெருமை காந்பேர் ; 

தோன்றல்சேய் முலையே நாதன் ஜொன்முல்லைக் தலைவற் கும்பேர் ; 

ஆன்றலே மிகுதி யின்பே ரகலமாட் சிமையென் ரூமே. (௨௫) 

அனகனே பவக்க ணீத்தோ னபையனே யருகன் முப்பேர் ; 

சனகனோர் முனியோர் வேந்தன ; சசனுக்கற் புறமு ழக்தாள் ; 

பனசமே மிகுதி முனழம் பலாறறுந் தருப்பாக் தட்பேர்) 

கனகனோ ரவுணன புட்ப கவிமானன் விடையோ னாமே, (௨௮௦) 

(பி-ம்) 1அனங்கமே யு.நவி லாமை யலாமவ்வ* விருவாட் சிட்பேர். மாத்” 

இரும், 3வனமேநீ ரீமஞ் சோலை வளப்பாடா ரணியம் காடே பினமார்வன் 

மீகம் பைய வீர்ந்துழா யெண்பேர் வைக்கும், *யூற் ஐஞ்சு,



௧௧௭ அரும்பொழுள்விளக்க நிகண்டு, 

694 

696 

697 

698 

699 

100 
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,தனமேலெம் முலைபான் கன்றே சாற்ற௮ுமூத் இசமே பொன்னா ம?7 

இனமேசன் ளொய மைச்சாம் ; ஏனையே யொழிவி டைச்சொல். () 

கனலே கிறம்டேய்க் தேர்டுஎல் சஇர்க்செ ணக்க டற்சார் 

MIG D சுரைகேஞ் சோலை.மபானமுப் பளமா மேழ்பேர் 7 

சான வேயே சீகை ; தானைதூ ௪ரிகங் கைவேல் 7 

பனமான் பன்றி யிஈ்பே் ) என்மாழ்காற் றிரவி வெய்யில். (aa) , 
ச 

மானமே மூழ் & லச்சை வலிகுற்றம பெருமை சோணன்மை 

ஈனமி லளவி ஜேடே மான்ம.ச மெனவெண் பேரே ; 
: ae : ச : ॥ 

தானமே யிடஞ்சு வர்க்கக் தருகொடை மதம்கீ சாட்டாம் 7 

வானமா காய மல் மழையுலர் மரமு மாமே (௨௯) 

கஷ்ணிபே தவப்பேண் துர்க்கை கன்னிகை யிராச யரொன் 

௮ன்னுறு மிளமை நாம மழிவின்மை யொககேம் பேரே; 

சென்னி2ப பாண சோழன றிகழசர மசுவ இப்போ ; 

நன்னிலை கே.ற்கு கோண்பும் நளீம்பஞஷசுக் லட மாமே... (கட) 

மன்றமே தெ௱ட்டு மெய்ம் வாசமம் பலமே விதி 

டின் கல் யாணத் தோடு வெளிடுபன நிஈழ்ச ௮ மேழ்பேச் | 

கன்றுகை வளையே யற்புக் கரட்டிய விளமை குட்டி 7 

நனழேயுக் தமத்தி ஞமம் நல்லறக் தானு மாம௨, (௩௧) 

வடிவுயார் இன கார வெலுகையின் HIPS அஞ் செய்யுட் 

படபுக ழொன்றொ டேமுப் பானெனப் பகசச் செய்தான் 

அடியிடை மறமின னாட்குத் தரய்மலர்க் சணியாய் நின்றோன் 

அடியிணை யிறைஞசஞ் செர்டுலருமருக் தையன் ருனே. (௩௨) 

இருமையொன் uF ௬ச்செக் இன்முரு கோனை யேத்தும் 

அருமருக் தையன் சொற்ற வரும்பொருள் விளக்கல் கற்ருர் 

பொருமுரண் டெறப்ப டுத்தும் புலமைநாழ் றிறம்வி எக்கும் 
இ மரல் ர குறப்பொருத் எம் செருக்கு நூடனி ரப்பர் தாமே (௩௩) 

(ழு. ம், ) 19சப்பாச்.இனமேமெய், படிய | ழாரு றென்னப் பான்மையோர் 
அ.இப்பர் செய்சான் துடியிடை வள்ளி கேள்வன் சுந்தரச் செர்தில் வேலோன் 

€ ச 

ட



னகரவெதுகை. ௧௨௭ 

(மீகை.] 1. கணனியென்ப மதுரம் பண்டு கணனிர்நிட லதுவு மாமே. 

2. இனையென்ப சிறு யேனல், 3, சானமே தகிழ் பொன் சாதி, 4. முள் 

னமே தொன்மை நுன்பாம்? மூன்னைமுன் ரறோன்றல் முன்னை. 5, car’ 

மஞ்சென்மக் திரிசக்தி மறவோ னென்றும் சோனாமை தவஞ்செ யாமை 

அவன்திடும் பொனாமைக் கும்போமானாசே மாக்க ளேறார் வள்ளல்மா தச்ச்கு 

மாகும். 6, ஆனையே இங்சம் வேழம்; அ௮அனலோன் நீ யானே பென்டும் 

7. பூனையே புனுகு சவ்வா தனிக்கும।! வெருகும் போற்றும்-கூனையே வேள்வீக் 

குண்டவ் கருப்பஞ்சா ஐடுகூனும்ே ர். ?ஊன்துகோ லேழுற்றுச்கோ அஞளுவுகோ, 

லழுங்சோத் கும்போ்-சான் ஐவர் மிக்கோர் வெய்யோர் சாட்டுசொல் கோர்க்குங் 

கூறும், 9, கான்றல்€ழ் கோக்சல் சொங்கல்; ஈன்சேயுத் தமி குத்தல், 

10, இன்மையே குடிமை மிச்சை ; என்றூழ்சாற் a8 வெய்யில், th, sax 

ஜையே பியல்பி னாம முடைப்பொரு எதவுஞ் சாற்றும். 12, வன்னகை சாக்தி 

னாமம் வயல்குசக் தனமும் வைக்கும். 18, அனாகிகை பழியின் mou; 

அங்குலி யென்று மாகும், 14. புனிசனே மூர்வோன் நூயோன். 15. கன 

குமே பொன்கல் வெத்பாம், 16, பொன்னிகா விரிபூமின்பேர், 17, பன்னியே 

மனையாணாமம் பகர்தத்கும் பசச லாமே, 

னகரவேதுகை முற்றும். 
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அரும்பொருள் விளக்க நிகண்டு, 

அடைந்தம் 1. 

* பிரதிபேதம்,. 

ககா வெ_துகை. 

பகல் இருமையே ௪ ர்க்கைகரமதேவதைபேர்பன்னும்) 

அகவலேயழைத்தலாடலாச் றவாிசியமுப்பேர் 

த வறிவேயொழுக்கக்ெளிவுசற்குணமேசா.ற்றும் ட 

மூசவுமாளிகை முகப்பேமொள் ஊஈ.கல்காத்இக்கும்போர். 

உகமென்பவுரகம் பூமியூ ழியே.மூ தலேராத்பேர், 

சுகமென்ப௫ளியேக எமைசுவர்க்கமின்பஞ்சும்மாடே; 

முகமென்பதிடமேதுண்டம்;மோகமேமயக்கங்காதல்); 

அகமென்பமகநாள்சோ இநாணுகத்தாணிமுப்பேர். 

அகலுளேபெருபை க $ரசலமென்றோதனாற்பேர்; 

இகல்வலிபகைபோர்மேவல்;இருளையேதோழிகட்பாம்; 

புகலடல்குஇர்சொல்வெற்றி;பொக்கமேமிகு திபொய்யாம்/ 

ஈகலொளிகிரித் தலிக்பேர்;நகமேவெற்புகர்மரப்பேர், 

அகமானமாமனையு ஏள்ளமகலம்வெற்புடனேபாவம்; 

சகமேமானிலமேபாதிதகருடன்சட்டைநாற்பேர்; 

பகமேபெண்ணிலவ்சின்னப்பேர்வாலமும.துவேபன்னும்/ 

மகமேயோர்நாள்யாகப்பேர்;/வைகூர்மைவைக்கோல்பைம்புல். 

அகடென்பவுதாாரப்பண்ஆன்ற திங்குசையேமுப்பேோ்; . 

சகடென்பபெ:ய்ம்மையோகஞ்சாகாடேபோர்ப்பறைப்பே/ 

பக9டன் பகடாச்சேத்தர் இபஃறியேபெருமையைம்போ்; 
முகடென் பகொடி.விடங்கம்)மோக்கமேதீர்தல்முத்.தி , 
  

  

* பிரம்மஸ்ரீ ௨, வே, சாமிநாத இயாவர்கள் உதவிய ஏட்டுப்பிசஇயி:ப் on m 

பாட முழுமையும் வேறுபட்டுள்ளது. ஈகாலெதுகைச் செய்யுட்கள் (பட்டில் 

௪ண்டு உசாரணமாசச் தரப்பட்டுள்ளன,
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அகழென்பவக pe காட்டல்; அலெமேசகமனை, sam; 

பகழியாசுகங்குழிப்பேர்;பசகண்டைடில்லைப்புள்சவேதை ; 
புகழென்பவகத்திவாகைபோற்று௮ுஞ்_சர்த் திமுப்பே்; 
சிகழிகைபயிர்முடி ப்போர்வாசிகைதஇிகழ்தேமாலை. 

ஆக்கையேயுடலத்இன்போயிற்கணைவிக்கும்பாசம்; 

சேக்கையேமுலை தழும்பு தீகழ்பாயல்கடகராச; 

சாக்கையேநிமித்திகன்பே்பேயுண்டியதற்கேசாந்றும்; . 
திக்கையோன்சிவனேயாசான்;ஏகண்டி கேகயமலிப்போ்.” 

ஆக்கமேபொன்செல்வம்பே ற திகம்பூமின்மெய்கேடாம்; 

தூக்கமேநிவப்பு த்தொங்கல் துயிலெனு மூப்போ்செப்பும்) 

பூக்கமேவலியிமைம்புசியுடன்கமுகும்போற்றும்; 

கோக்கமேயழகுபார்வைகொய்திலாவுயர்ச்சிக்கும்போ். 

அகரமோமசெழுத்ே கசேரி; அகப்பாவேணகையுண்மேடை; 

மகாமேயிரரசிகா தல்மலர்த் தூளேசுமவேரரற்பேர்; 

தகரமேமயிர்ச்சாக் இயர் Sark ,தண்மணம்புங்இன்பே்; 

ஒகாமோங்காரமஞ்ஞை;ஊூத் தனினை த்தலோர்ப்பாம். 

தகையேயேர்கவசம்பண்பேதளர்வன்பேபெருமைரீளம் 

சிகையே£ழ்மக்கள்பா௮சென்னியி 'த்கருவிக்கும்போ; 

தொகையேயாடிசியங்கூட்டஞ்சோகமால்கவான் றிரட்டு; 
ககையேபல்லொளிமலர்ச்செகையுடனிகழ்ச்சுயைம்பேர். 

அகளமேமிடாவாழப்போ்; அசவம்புவிபேர்வாச; 
அகளென்பதூளேகுற்றம்,தொக்சேகூட்டந்.து வக்காம்; 

சகளிகூக்கருமுகைப்பேர்,சகோரமோர்புள்போத்தார்ை 5} 
உகளமேயிசண்டிடப்போர்)ஊக்கலேகினை தத.லூர் கல். 
மகடுபெண்குழலிசைப்பே்;மகன்மைர்தன்புருடன் மாக்கள்; 
தகடிலையைமைக்கும்போ்;தச்கையோர்பறையேசெப்பம்; 
மூகடியென்பதுமூே 'கவிமுழுமகன் றனக்கும்பேசும்; 

மகுடமேமுடியு அப்பாமவுலியென் மிரண்டுமாமே,
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பிரதிபேதம், 

தகைமையேகுணமேயாட்செரன்றாண்மையெனவேமுப்பேர்;' 
புசையென்பதூமங்காதம்;பூக்குசனினை த தல்தோன்றல்; 

திகைதிசைசணங்இனாமம்;சேகென்பவயிசமாசாம்; 
பகையிகலடி ததல்சா தல்;பகர் தலேவிற்றல்பேசல். 

அக்கெனுநாமஞ்சங்கமம்பகம்விடைழுசிப்பாம்; 

கக்கனேவிடையோன்பிண்டி கா தனிர்வாணிக்கும்பேர்; 

பக்கணம்வேடர்வீ இபட்டணஞ்சிற்மூரமுப்பேர், 

திக்கனெண்பாம்பிலொளன் றுஞ்சசோருகன்மகவுமாமே, 

எக்கலேயூர் 'தியேறல்சொரிதலென் றிரண்டுமே ற்கும்; 

1 சிக்கலேயிளைத்தலின்பேர்டைத தலுந்தடையுஞ்செப்பும்; 

ஓக்கலேகுடி.க.ற்றப்பேசொப்புறல தவும்போற்றும்; 

முக்கோல் சணர்தல்கைக்கோல்சரொவணதாண்மொழிப்பேர். 

ஆகமேகாயமார்பம், ௮கர்பெருமரம௫ ற்பே்; 

யோகமேதியானகங்கூட்டமுச்சாயம்போர்க்குபாயம்; 

சாகமேதாழைதேனீதேக்குசாடனிவெள்ளாடாம்/ 

காகமேயசிட்டங்சோகற்பகம்விடகாற்பேசே. 

மேகராகப்பேரோர்பண்மிளிர்சி௮ுக்சைக்கும்பேர், 

மாகதராடல்பாடல்வல்லோர்மற்றொருதேயத்தோர், 

கேகயமசுணமஞ்ஜைகளர்ந்தபாட்டோர்தேயம்வில்; 

பாகனேவலவன்புர்தி;பக்கியேகு திரைபல்புள். 

வேகமேயகறல்கோபம்விரைவுடனுடம்பேழோம்; 

பூசமேதாட்சிகூர்தற்பூகம்பூங்கமுகும்போற்றும்) 

கோகமேயற்பகேமிக்குருகென்றுக்கூறற்பாலாம்; 

மாகமேபடையெழுச்சிவான் றலை இிருவாழ்வைம்பேர், 

நோக்கலேகாத்தலின்பேர்காணலுநுவலற்பாற்றே; 

பாக்கிடைச்சொற்றுவர்க்காயெ இர்காலப்பண்பேமுப்பேர்; 

போக்குரைஈடத்தல்குற்றம்பொய்பதடிப்பேென்ப; 

மீக்கோளே று தலினாமம்மேற்போர்வைபொலிவுமாமே,
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ஆகாங்கடலேயாசமார்ந்திடுமு ண்வேழுப்பேர்/ 

சீகரங்காகம்வீசு திவலைவெண்கவசிக்கும்பேர்; 

சாகாக் அயிறணத்தல்தண்கடலெனவுஞ்சா ற்றும்; 

சேகாஞ்கரர்ே ,கமாசெம்பொன்மாயவுலிக்கும்பேர், 

சா இனிசேம்புசா கம்;சசயென்பபொறைசேடிப்பேர்) 

போக௫ுல்கொப்பூம்பூமொட்டுப்புட்பெ.அ வெனவும்போற்றும்) 

கோகிலமுட்டுளை ப்பே்குயில்பல்லிகுசக்குஞ்செப்பும், 

போஇியிந் இரனேபாந்தள்)புகுதியேவருவாய்வட்டை, ஃ 

அகறலேகுதி 3 தலோர்ப்புக்கழிவுடனகலகாற்போ; 

சிகசிகோபாமேநாரைசமெலிவசை$சிடம்; 

இகாமோமாழுத்தசேசந்தம்;ஏகலேடோ தல்காவாய்; 

சுகனம்விண்படைகான்பல்புள் ;ககமேவெங்கணைபுள்ளாமே. 

இக்கென்பகரும்பினாமமிச தமோர்கள்ளுக்கும்பேர்; 

குக்குடம்கோ ழியின்போசிறகுடைப்பாந்தள்க றும், 

சிக்கமேகுடுமியுச்சம்சிறையு றியோர்புள்சப்பாம்; 

சுக்கையேயுடுதேமாலை,சுகியேபுள்சுகமாமே,?6 

. நக்கலேயொளியேசொன் றநிரகைத்திடலுடனுண்டற்பேர் 

மொக்குளேபுற்புதப்பேர்குமிழ்ப்புப்பூழூகையென்றாகும்; 

கைக்களையாழ்கரம்போர்பாவொருதலைக்காமப்பேர்; 

வச்செக்கொடுமைமீளன்மடங்கல்போ ய்கிமிர்தல்வட்டம், 

மணெனேகெரமுனனாமமருதச்இன்றலைவன்வைக்கும்/ 

சகுனமே௫ழங்காநாசைசாற்றியகிமித்தம்புட்போர்; 

சரகின்மேபுளிமா காயேகவரிமா வனப்டணீர்நாய்/ 

சகுனிபுணிமி த் தம்பார்ப்போன்; சகுக்தமீன்பொதுப்புள்பூகம். 

அயராவிரும்பிழமம்;. ஆகாரம்வடி வசெய்யூண்; 

இிகசியேவட்டமாழிதேருருள்கேர்யாழ்வெற்பாம்; 
அ ூரிசைபூசுஞ்சாந்தேசொற்றசித் இரமேயென்றாம்; 

கெகிஹியேிலம்புதீயேரெ ரப்பிலங் குறுங்கொள்ளிப்பேர்/
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அக௫லிகையெழுஅகோலேடசாற்றுகிற்கொடியெனும்போ) - 

வஇர்வ௫ர்ந்திடலேவாராம்; வகுப்பென்பதெழில்வர்க்கப்பேர்; 

சிஇபரிபுசமேமஞ்ஞைதீ அ.றுகே௮ ததீயாம்; 

சுரு தமறகநெய்கன்மை) சுகன்முனிசுவர்ச்சத்அு ற்றோன். 

மேகலையுடு 'ததவாடைவிளங்கரைப்பட்டிகைப்போ) 

பாகலேபலாவினாமம்பகர்காச வல்லிக்கும்பேர்; 

போகலேபொலிவுகீளமளவின்மையதற்கேபோற்றும்) 
காகீஏந்தகசினாமம்சமர்செய் பூமிக்கும்பேரே, 

வாகுவேயெழிறோள்காமம்; ம௫ூழேயோர்மாக்களிப்பு) 

ஆகுவேயெலிசொப்பூழுமாம்பெருச்சாளிக்கும்பேர்; 

காகுளிவிற்பூட்டோசைகள த்தொலிதவிசேமுப்போ; 

ஆகுலமொலிகடுக்கம்; அகலிகைபுவியோர்பெண்ணாம். 

வீக்கென்பவிசத் தலின்போமிகு தியேயோர்கணிப்பாம்/ 

தேக்கென்பகழுகோர்தாருத்திகழுளத்தெடுட்டற்கும்போ; 

தாக்கென்பசமசேவீரம்; சாகையேசினைவேதப்பேர்; 

மேக்கென்பமேற்கேமேலாம்,; மிகையேவேதனையிற்பேர். 

மாகதியஇகவேகமஇம_ஐ ரப்பே்வைக்கும்; 

சாகசம்வழச்கம்வீரஞ்சத் ௮ வங்களிறேகாற்போ; 

போகசேமுனிவீரர்ப்பேர்புணர்ப்புயர்விடரும்போற்றும்; 

சகுலிமீனொலியாம்; காகோதரம்பாம்போர்புண்மோடின்போ 

குகுமதிமறையிசாவேகுலவுமோர்காடிக்கும்போ்; 

புகுடியேபணிகலகபேர்பொற்புயாபுரூருப்போ ற்றும்; * 

வெகுளியேயடல்காமைப்பேர்வெஞ்செனம ஆ*வுமாமே, 

தொகுதயேகெருக்கங்கூட்டஞ்சொஜற்றிடுக் இரட்சி முப்பேோ) 

பகுதியேகொடிப்படைப்போபகுத்திடல்ப்கு கூட்டம்; 

திரு தியேபொழையொழுக்கஞ்சாற்றறிவென்றும்போற்றும்; 

ககுலியேசசியோலே) நகாயுதங்குர ங்கேடில்கம்,



34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

அரும்பொருள்விளக்க திகண்டு 

௪க்கிசிநெடுமால்வேக்தன் சப்பம்வேள்ச.,தலிசெக்கான்; 

மிக்கவைகிறைதனியாயமல த. லூணடி.சன்மேவும்; 

கொக்கயஞ்செக்காய்மூலம்குசண்டமாக்குருக்கத் இப்போ; 

சொக்கொளிர்பொன்னேசோர்வேசொல்லருமெழினமுப்பேசே. 

புசசென்பவொளிகேழ்குற்றம்புற்கென் மலெழின்மழைக்கோள் 

பகர்குன் றினருவிசொன்றிபற்றுயிர்கொன்பான்பேர்; 

தகசென்பவலைமாடுதகர்த்தலென்றோ.தனமுப்போ்; 

மகரந்தர். துணர்தேன்வண்டாம்; வாகத_நூல்கள்ளாமே, ' 

உக்கமேமருங்கின்பக்கமொண்மருங்காலவட்டம் 

குக்குடஞ்சரவிசெர்தீகோவிடைமுகமேழ்பேசாம்; 

பக்கமேயருகுநட்புபறை திதியடைக்கலப்பேோ்; 

வொக்சமேயகலமற்பமொழிவுருாப்பொலிவுமாமே, 

சக்காம்பெருமையோர்புள் சரணிதேருருளேயாழி 

மிக்கருவரையேவட்டமிளிர்ஈகைபிறப்பொன்பான்போ; 

கொக்கசைவளையேச.்கேகுதைவில்வெம்பணியேகாற்போ; 

௮க்கரமெழுததினாமமயருகோயொன்றுமாமே, 

ஊக்கமேவலிதாளாண்மையுளமிகுத்திடலேயண்மை 

நீக்கமில்விரிவுயர்ச்சயொ றுமேகிகழ்க்தகாமம்; 

பாக்கமேபுறம்பணைக்காம்பதிகெய்தற்பதிபேளுசாம், 

சூக்கமேசுரும்பேயற்பம்; சோகேபேய்பேய்ச்சோருமே, 

பகலேயோர்முகுர்த்தநாளேபலபாடேநடுவே௧௪)% 

பகலவனசெயலேபாகுதுகத்தாணியொன்பானேபேர்; 

அகலம்ர்புடனேபூமிவிரித்.௮ பையகலகச ற்பேர் 

இகலனேநகுலமோசி; ஏகமொன் றுயர்ந்தமுத்தி, 

தோகையேவால்முக்தானை சுந்றாரல் தூவிமஞ்ஞை 

வாகைசேரசெழி ற்பதாகைமயிற்பீலியுடனேயேழ்பேர் 5 

சகையேகொடைகாற்றுப்பொன்; இண்டைகற்பகமில்லாமை) 

ஓகையேவருவசொல்லலவகைக்கும்புகலலாமே,
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பிர பேதம்: Gt 

கொமேகுவட்டி னுச்சிதிவலைவேற்புடனேசென்னி 

எ௫னமாக்கரக்கைதெண்ணீரெறிதிரையென்றேழ்போம் ; 

பகவனீசன்மால்பு த் தன்பல்கயன்னெனோடைம்போர் ; 

நிகர்தலேகிறைதலொப்பாம் ; நெடுழ்தலேகுறைவுவிள்ளல். 

பொகுட்டென்பமுளசிப்பைம்பொ]் நபூங்கொட்டை அளையுஞ்சேற்றி 

மிகுத் திடுிங்கொப்புணீண்டமால்வரசைவிளங்குழுப்போ; [ன் 

பகுத்திடல்பா திசெய்தல்தறித் இடலென்.றும்பாற்றே ; 

இகழ்த்தல்காழ்த் தல்கெருக்கயெறிதலேகடத்த லும்பேர், 

பாகமேடாதியின்பேர்பலகடனோர்கணி பூம்கிக்சை 

வேகமார்பதம்பட்டாடைவிளங்குநாமங்களாகும் 

சூகரங்கரமேபன்றி ; அகரேசெம்பவளஞ்சேப்பாம் ; 

காகாந்இிசைச்சொல்கொள்ளை ) ஈகுதலேசித்தல்பேசல். 

கைகாம்படையுறுப்புக்கருத்.து டனொழுக்கர் தங்கை 

மெய்விடமொப்பனைப்போமிளிர்ழ்மைசா ர்பொன்பான்பேர் ; 

மைசறைமேகமாடுமலடேயஞ்சனக்குத்றப்போ் ) 

வைசல்வைகறைகாடங்கலுசியனகழிவுமாமே 

கோகனகஞ்சரோரங்குளிர்கையார் தசரைவெய்ய 

மோகஞ்செய்கிலக்கடம்பென் ௮ுசையபிகானமூன்றாம் ) 

பாகவன்றழல் இீத்தேவாம் ; பாகரகண்மதில்சூதர்க்காம் ; 

சூகையென்பதுவேயானைசொற்றிற்றிற்கும்பேரே. 

இகுத்தலேயழைத்தலீதல்எ.றிதலேசெகுத்தல்வீழ்த்தல் 
மிகைப்படத் து கைத்தல்தாழ்த் சல்வருர்இிடல்விளம்பெண்போம் ; 

அகைத்தலேகோயொடி த்தல் ௮௮ இடலுடனுயர்த்தல் 

வகைப்படுமெழுச்சிமோ தல்வழு,த் அ பர்குதாளிளுரமு, 

நரகமேகுரங்குபுன்னைஞா ழல்வெற்பயோனை தாச 

மாகங்காலகொரீயம்வருசொ ர்க்கம்பன்னொன்றேபேர் ; 
ஊகமேகருல்குரங்கேயுடற்குறைவிலககின் கூட்டம் 

பொடலாத்தர்க்கஞ்சங்கைபொருபடைவேங்கையேழ்பேர்.
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பாகென்பபருப்புப்பாக்குபரணிபால்படர்ச்சொகன் 
பாகஞ்சர்க்கசையாருணம்பரைகசையீராறேபேர் ; 

காகென்பசங்குகாணத்தையானீர்வாழ்சாதி 

மோகங்கொள்பெண் பாலீனாவிளமைமுண்மாமெண்பேரே, 

வாகையேதிறமுயற்வெனட்புயர்வெற்றிசால்பு 

ஈகைகல்லொழுக்கங்கல்வியியலற க். து றையேயுண்மை 

ஒகைசேர்மிகு திபண்பேயொருமசமருந்தவங்கள் 

மோகமார்போூவைந்தாம்; முகையேநீர்மிடாப்பூமொக்குள், 

தக்கென்பவெர்லிபாண்கூத்து த்.துலாந்தொங்கலயலாசரய்தல் 
அக்கணங்குருகேபாரஞ்சொழற்றிடரிமுவமைவிற்றல் 

நீக்கமினிவட்பேபண்டநிறுத் திடலுணர்க் அமாசான் 

ஆக்கெிக்கமென்னுமபிதானமூவைந்தரமே. 

வழுத்த பிர்மெய்மூவா றின்வருகன் றசகரமாதி 

பெழுத்தெ௫ கையினிற்செய்யுளைம்பானென் றிசையச்செய் தான் 

பழுத்தசெஞ்சுடர்வேலாற்சூர்பகவெறிந்தோன்பொற்பாதம் 

அழுத்து ௮மிதையன்செர் இலருமருந்தையன்றானே, 

ககாவேதுகை ழற்றும். 

 



உ 

அரும்பொருள் விளக்க நிகண்டு, 

  

  

t 

Tae caeqanety 
அடைக் தம் iI. 

பக், பக், பக். 

a அசனம் 202 | ௮ணில் 189 
் அசனி 88) ௮ணு 218 

அக்கரம் 45 | அசி 94) அணுக்கம் 208 
க் 28 | அசும்பு 92 | ௮ணை 205 

HS 14 | அளுசம் 92 | அத்தம் 236 
அகப்பா 18 அசை 95 | ௮த்தவாளம் 256 
அகம் 18| அசைத்தல் 96) அத்தன் 235 
அகர் 25 ! அசைதல் 102) அத்தி 233 
அகரம் 18 | ௮ஞ்சம் 112 | அத்திசி 279 
அகலம் AT | அஞ்சல் 115| weg 255 
அகலுள் 12 | அஞ்சலி 111 அதம் 238 
கவல் 10 | அஞ்சனம் 117 அதர் 243 

அகழ் 15 | அஞ்சனி 109 | ௮.திகம் 238 
அசளம் 20 | 9657 110} அதிகாசம் 269 
<2) Fev 81) அடகு 164) அதிதி 237 
௮ 95 | அடர் 125 | அந்தகன் 297 
௮லம் 15 | அடல் 121 | அந்தணர் 292 
கைத்தல் 55 | ௮டலை 188 | அந்தம் 297 

மங்கணம் 69 அடி. 128 | அந்தாம் 293 
அங்கதம் 04 அடுப்பு 149 அந்தரி 994 

அங்கம் 65 | ஓடை 130 5 Bev 999 

அங்காரகன் 12 அண்டசம் 212 அப்பல் 313 

இ 62 அண்டம் 191 ௮பயன் 313 

woe gw 68 | ௮ண்டர் 192 , ௮பாங்கம் 303 
அங்கை 66 | அண்ணல் 196  ௮பாம் 808 
லச்சம் 03 | ௮ணக்கு 222 | ௮பாமிதம் 314 
HEF 90 ! அணல் 206 | அபசாரம் 304 
லுச்சுதன 96 | ௮ணவல் 208” ௮ம் 383 
அசதி 81 | wow 911 அம்பகம் 526 
னம் 88 | ௮ணிகம் 215 | ௮ம்படலம் னர] 

ins ° ob    



  

2. அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு 

பக், பக், பக்: 

௮ம்பணம் 350 | அரவம் 394  ௮வல் 537 
அம்பரம் 880 | ௮ராகம் 409 । ௮வனி §28 

Sy (LIED 326 | ௮சாமம் 403 | ௮வா §43 

அம்பலம் 327 | af 472-3 , அவிகயம் 531 
அம்பி 329 | அரிசனம் 889 அவிர்தல் 534 
அம்பிகை 342 | அசிட்டம் 880 | அவிரதம் 598 

வம்பு 324 | சிதம் 281) அவை 534 

* 9b B 85 : | அரிதல் 886 | அழகு 511 

அம்மை 992 அரிவை 404] அழுக்காறு 587 
மார் 889 | ௮௬ 4460 | அழுக்கு 589 
அமர்தல் 289 | அருசன் 406 | அழுங்கல் 066 
அமரம் 512 | அருச்சுனம் 463 | அழுவம் 569 
wine 389 | அருணம் 497 | அழுவல் 566 

அழுதம் 988 | அருத்தம் 412 | அள்ளல் 602 
அமை 338 | அருத்தி 410 | அளக்கர் 613 
அமையம் 989  அருந்தல் 4171 | அளகம் 591 

அமோகம் 941 அருப்பம் 418 ( அளம் 594 + 
அய்யர் 911] அருவி 446 | அளர் 596 
அய்யன் 869 : அருள் 426 | அளவு 595 
அயம் 375 | ௮சேணுகம் 439 அ௮ளாவல் 596 

அயர்தல் 355 | cor gre 403 | ge 600 
அயர்வு 956 அல் 489 அளித்தல் 614 

அயனம் 875 | அல்கல் 501 ௮௯ 592 
அயிர் 3859 அல்லி 494 | அற்கம் 651 

அயில் 955 | அலகு 516 | அ.ற்காமை 655 
அயிறல் 971 | அலங்கல் 419 | 9 pu 646 

அரக்கு , 498 | ௮அலந்தை 514 | அற்பம் 645 
அர்கம் 441 அலம் 496 அற்புதம் 646 
அசன் 296 | அலர் 489 | அத்றம் 659 

சியல் 431) geo 522 | அற்று 689 
GIF 890 | அலவன் 417] அதம் 631 
ரண் 855 | அலி 482 | அறல் 630 

அ௮ரணி 442 லைவு 484 | றவர் 627 
அ௮ரத்தம் 429 | அவ்வியம் 548 | ௮.றிக்கை 653 
அரம்பை 897 | அவதாரம் 543 | அறுகு 643 
WIE 449 af ௮பதம் 649     540   
 



  

பலபொருளோருசொல்லகராதி, ims, 

பக், பக், பக். 
௮றுவாய் 648 | ஆடவர் 153 | ஆரி 404 
அறை 635 | அடி. 159 | ஆரிடம் 429 
அன்றில் 686 | ஆடு 118 | ஆரியம் 434 
அன்னம் 619 | ஆண்டகை 207 | ஆரியன் 460 
அன்ணியம் 685 ஆண்டார். ,. 205) ஆரை 417 

MON FEN 898 | ஆண்டு 224 | அசோகணம் 440 
அனஙக்கம் 6811 | ஆணம் 189 | ga 520 
அனந்தம் 6611 | ஆணி 199 | ஆலம் 476 

_ அனந்தன், 687 | ஆணு 28 | ஆலல் 514 
அனந்தை 687 | ஆணை 219 | ஆலாலம் 484 

அனல் . 687 | ஆகாம் 2714 ஆலி 481 
அத்தம் 618 | se 2611 | ஆலோலம் 508 
அன்ரிலன் 678 | ஆதவர் 267 । ஆவணம் 555 
அளுக்கம் 087 | ஆகள் 248 | அவம் 581 
அனை 673 | ஆதன் 274 | Qarrenrto 551 

ஆதாசம் 297 | அவல் 540 

ஆ ஆதி 575 | ஆவலர் 539 

ஆபீனம் 312) அவி 544 

ஆ 558 | ஆம் 849 | அவியர் 549 
ஆக்கம் 17] ஆம்பல் 347 | Bossa 58T 
ஆக்கை 10) அம்பி 5841 | ஆறி 586 

ஆகம் 25 | அம்பிசம் 998 (அள் 614 
ஆகரம் 29 | ஆமலகம் 548 | ஆற்பதம் 6211 

ஆகவம் 20 | ஆய் 861 | ஆற்பாவம் 648 
ஆகாசம் 85 | ஆய்தம் 954) அற்பு 646 
ஆகு 88 | ஆய்வு 355 | ஆற்றல் 604 
ஆகுலம் 88 | அயம் 877 | ஆற்று 645 

அசாசம் 103 | ஆயுள் 367! அன் 678 
ஆசான் 108 | ஆர் 461 | ஆன்றல் 692 

ஆசிடை. 88 | ஆர்கலி 337 | Yoel , 676 
ஆசினி 58  அர்த்தல் 412 | ஆனம் 635 
ஆசு 1041 gis 415) ஆனி 681 

ஆசுகம் 82 | ஆர்மை 439 | ஆனியம் 636 

ஆசை 92 ஆர்வம் 423 
ஆஞ்சி 115 | ஆர்வலர் 498 இ 

ஆட்டி 133 ஆரம் 451 நீக்கு ory 

ஆடல் 122 | ஆரல் 458 | இகாம் 31 
உ    



  

  

  

ce அரும்பொருள்வஷிளக்க நிகண்டு 

பக், ‘ “* பக், பக், 
இகல் 12 | இயவு 874 । இலாஞ்சனம் 511 

இகலன் 411 | இயமம் 269 | இலாடம் 499 
இருத்தல் 55 | இயைபு 255 | இலிங்கம் 71 
இகுளை 12 இரங்கல் 464 | இலிங்கம் 508 

இங்கு . 71| இரட்ட 443 | இலிர்த்தல் 504 
இங்குலிகம் 67 | இசணியம் 442) இலையம் 485 
இச்சை 101 இரத்தம் 459 | இவர்தல் 557 
இசி 85 | இசத்தி 163 | Dana 556 
இசை 102। இரதம் 882 | இழவு 565 

இஞ்சி 118  இரதன் 401) இழுக்கு 512 
Brg. 1217 ! இரதனம் 448 | Bap a 512 
இடக்கர் 189 இரதி 448 | இமுமெனல் 569 

இடங்கர் 1511) இரலை 449 | இமை 578 

இடங்கழி 189 | இரவி 464| இழைத்தல் 589 

இடம் 178 இசவு 895 | இளக்கம் 613 
இடி 135 | இரகம் 409 | இளமை 605 
இடும்பர் 165 । இராசியம் 395 | Daf 601 
இடையல் 1211 । இராமம் 403 | Dan 621 

இண்டை 192 | இசி 449 | இளைத்தல் 601 
இணர் 185 | இரிதல் 886 | இறப்பு 650 
இனை 223 | Daye 408 | இறல் 650 
இதக்கு 264 இருடி. 492 | இறவு nas 
இதல் 210 ' இருத்தை 408 | இறவை 625 
இதழ் 238 | Dam w 421 | Bape 630 
இதை 270 | இருபிதப்பு 427 | இறுத்தல் 650 
இந்தனம் 284 | இரும்பு 492 | இறுதி 644 
இந்து 289 இருமை 409 இறும்பு 657 

இபம் 803 இருள் 426 இறும்பூது 631 
இம்மி 8841இல் 495 இறை 058 

இமம் 945 ! இல்லம் 507 | இனம் 694 
இமாசலம் 345 | இலக்கம் 511 
இமை 342 | இலக்கு 4711 ஈ 

இயக்கன் 912 ; இலங்கை 4791௪ 372 
இயங்கல் 878 ! இலஞ்சி 507 | ஈகை 48 
இயம்பல் ர [னத் 480 | ஈங்கு 111 
இயமம் 9551 இலம்பாடு 507 | ஈசன் 84 
இயல் 814 இலவம் 4171 ஈட்டி 165 
இயல்பு 74 | ஈண்டு 207 314° Qarmacd 

 



  

  

பல்பொருளோருசொல்லகராதி, (6) 

பக், பக், பக். 

ஈதல் 248 । உதையம் 280 | உவமை 553 
ஈமம் 948 | உந்தி 299 | உவர்ப்பு 558 

சர் 411) உப்பு, 809 | உவளகம் 556 

PTLD 40 1 | உபதானம் 5814 | உவா 542 
ஈழம் 519 | உபம் 814  உழப்பு 516 
Fp 644 உம்பர் 325 | உழிஞை 51% 
ஈன்றவன் 092 | உம்பல் . 828 | உழுதல் 515 

ஈனம் 61711 உம்பி 829 | உழுந்து 581 
உம்மை 848 | உழுவல் ட நர்த 

2 உய்த்தல் 312 | உழுவை 518 

உக்கம் 44 | உய்யல் 368 | உமை 564 
உகம் 11 | உயிர் 368 | உழைக்குதல் 592 
உகளிம் 20 ( உயிர்த்தல் 8112 | உள்ளம் 601 
உச்சி 87 | உரம் 302 | உள்ளல் 617 
உசர 91 | உரி 446 | உளர்தல் 596 

உ௫தம் 85 | உரிமை 430 | உளவு 599 

உஞற்று 114! உரியர் 408 | உளி 601 

உடல் 1211 ௨௫ 405 | ௨2 593 
2@ 180 | உருக்கம் 419 |) உளைவு 611 
உடுக்கை 149 | உருகி 452 | உற்கை 647 
உடை, 119 உருத்தல் 412 | உறவி 628 

உண்டாட்டு 208 உருப்பம் 418 உறழ்வு 6238 

உண்டி. 208 | உருள் 408 | உறுகண் 641 
உண்டை 193 | உரை 890 | உறுப்பு 650 

உண்ணல் 196 | உசோமம் 403 | உறுவன் 642 

உண்மை 1809 । உல்லாசம் 505 | உழை 666 

உணர்தல் 208 | உலக்கை 11) உறையுள் 610 
உணர்வு 185 | உலகம் 516 | உனமத்தன் 690 

உணவு 206 உலகு 506 | 

உத்தாம் 221) உலம் 625 oat 

உத்தரி 285 | உலமால் ௦08 | ஊக்கம் 40 

உத்தரியம் 256 । உலவை 5159 | ஊக்கல் 20 

உத்தி 915 | உலா 498 । ஊகம் 56 

உதகம் 265 | உலூசம் 484  ஊ௫ூத்தல் 13 
உததி 280 | உலைதல் 509 | ஊசல் 30 
உ 200 | உலைவு ASS | oar A YT 

உதியன் 254 | உவணம் 529 | ஊட்டி 145 

உ௫ம்பாம் 265 | உவப்பு 545 | ஊதியம் 266 
|   
  ௫



  

  

  

௮௭ அரும்பொருள்விளக்க திகண்டு 

பக, 6 os பக். பக். 

ஊமை 343 எழால் 569 | ஏனல் 675 

ஊர் 407 | எழில் 574] ஏனை 694 
ஊர்தல் 413 : எழிலி 514 
ஊர்இ 428 | orap 567 ஐ 
ஊசி 416 | எழுச்சி 5671 ஐ 362 

ஊழ் 510 எள்ளல் 617 | ஐஞ்சை 110 
ஊழ்த்தல் 257 | எற்றல் 686 | ஐப்ப 915 
ஊழ்த்தல் 587 ! எத்று 689 ஐயம் 370 
ஊழி 576 | எறிதல் 628]ஜயை 363 

ஊற்றம் 660 ! எ௮ழ் 650 | ஐவனம் * 554 
ஊற்று லி 1 என்பு 692  ஐவாம் 549 
ஊறு 6898 | என்றூழ் 695 | ஐவிரல் 31 
ஊன் 690 | எனாதி 691 

ஓ 
௭ ஏ ஓக்கம் 44 

எக்கல் 24 | ஏகம் 41 | ஓக்கல் 24 
எஇனம் 84 | ஏகல் 871 | ஓகரம் 18 

எச்சம் 96 | ஏங்கல் 68 | ஒத் இடல் 81 
எட்டி 174) ஏ௫ 96 | ஓவு 80 
எட்டு 114) ஏடகம் 142 | ஒட்டு 14T 
எண் 220 | ஏடு 141 ஒட்டு 117 
எண்டேசளி 190 | எணம் 198 | ஐட்டை 156 
எண்மை 190 | எணி 199 | ஓடித்தல் 149 

or Bisa 246 | ஏதம் 242 | ஒடுக்கம் 148 
or Bicny 252 | af 252 | a0a@ 148 
or BA 246 | ஏகதல் 291 | ஒண்மை 190 
ஏந்இரம் 292 | ஏமம் 84) | ஒத்தல் 260 
எந்தை 295 | ஏமாப்பு 843 | ஒதுக்கம் 266 

எய் 910 | ஏமினி 336 | ஒப்பு 811 
எய் 269 | ஏர் 428 | ஒப்புரவு 910 
எயில் 858 | ஏலல் 504) ஒருத்தல் 411 
எழுக்கல் * 4141) ஏலம் 508 | ஓல் 408 

எழுத்து 1411) ஏவல் 548 | ஓல்கல் 506 
எருவை 420) எமை 518 | ஒல்லை 490 
எல் 192 | abou 643 | ஓலி 482 
எல்லை 490 ஏற்நீல் 664 ஒலித்தல் 498 

ஸி 493) ஏறு 032 ஓலியல் 483 

எவ்வம் 545 | எனம் 695 | ஒழுக்காறு 582     க.



  

பலபொருளொருசொல்லகராதி, a 

பக். பக். பக். 

ஒழுகல் 567 | கங்கணம் 170 | கடையம் 126 
ஒள்ளி 610 | கங்கபத்திரம் 101 கண் 220 
ஒளி 599 கங்கம்' 66 | கண்டகம் 187 

ஒளிவட்டம் 615 | கங்கு ' 11 । சண்டம் 227 
ஒளிறல் 615 | கச்சம் 101 (கண்டல் 186, 

ஒற்கல் 042 | கச்சு 90 | கண்டிகை 194 
ஒற்றல் 080 சுச்சை 96 | சண்டு 191 

ஒற்று 08111 க௪டு 85 |கண்டூதி 195 

ஒஜ்று தல் * 0811 (கசம் 88 . கண்ணி 204 

க௫வு 81 கண்ணுதல் 198 

ஓ FEOF 82 | கண்ணுளர் 196 

@ 4 540 | கஞ்சம் 112 (௪ணம் 202 

Pons 48 | கஞ்சனம் 1111 கணி 216 

ஒக்கல் 74 | கஞ்சனை 114 | கணிச்சி 186 

ஓச்சல் 99 | கஞ்சி 113 | acer 233 

ஒசை 82 கஞ்சிகை 110 | கணையம் 205 
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கனவி 669 | காமம் - 828) இடைத்தல் 189 
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காகுளி 88 | காரகம் 485 | இலி 485 
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செய், Be * செய். செய்.” 
கூரல் 422 | கைத்தல் 260 | கொழுங்கிரி 581 
கூலம் 514 | கைதவம் 260 | கொழுதி 568 

கூவல் 250 | கைதாவாமை 211) கொழுமை 563 
கூவிரம் 044 | கைதை 868 | கொள்கை 609 
கூழ் 510 | கைதொடல் 217 | கொள்ளம் 621 
கூழை 586 கைப்பு 5 ' 802) கொள்ளல் 605 
கூளி 619 | கைப்புலி 815) கொளுத்து 609 
கூற்று 600 | கைபுனை 816 | கொளை 021 
கூறல் 641 | சைம்மம் 848 | கொற்றம் 660. 
“கூறு * 644 | கையன் 369 | சொற்றி 638 
கூனல் 675 தொறி 644 
கூனி 681 கோ கொன் 688 

கே செரக்கரை 45 கோ 
கெடவால் 133 கொக்கு 50 ் 

கெவுடம் 541 | கொங்கு 661கோ 558 

கெவரி 555 | கொச்சி 93 | கோகம் 27 
கெழு 569 | கொச்சை 98 | கோகனகம் 54 

கெழு 584 | கொட்டல் 140 | கோகிலம் 30 
கெழுமல் 966 | கொட்டி 188 | கோசம் 100 

கொட்புறல் 1798) கோசாம் 80 
கே கொடி 128 | கோகிகம் 91 

கொடிஞ்சி 146 | கோட்டம் 181 
கேகயம் 26 | கொடிழு 186 | கோட்டி 145 
கேசம் 80 | கொண்கன் 203 | கோடகம் 142 

கேட்டை, 162 | கொண்டல் 1861 கோடனை 158 
கேடகம் 163 | கொண்டை 198 | கோடாம் 168 
கேண்மை 202 | கொண்டூ 86) கோடல் 122 

கேணி 204 | கொர்தம 297 | கோடி 171 
கேது 249 | கொந்தளம் 293 | கோடிகம் 144 
கேவலம் 525 | கொப்பாம் 818) கோடு 175 

கேழ் 569 | கொப்பு 8111 கோடை * 169 

கேழ்வி 584 । கொம்பர் 330 | கோணம் 189 
கேழல் 511) கொம்பு 840 | கோணல் 188 
கேள் 612 | கொம்மை 323 | கோணி 214 

கை கொல் 4992! கோணை 219 

கை 58 | கொல்லி 494 கோத்திரம் 259 
கைக்களை 33 | கொல்லை 491 | Gangs 257  
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செய். | 4 (1 செய்.) 
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கோவன் 599 சதகோடி - 269 | சல்லாபம் 
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ea 80 சம்பை 345 | சாக்கை 
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சகுனம் 94 | சமழ்ப்பு 989 | சாகரம் 
சகுனி 841 சமன் 885 | சாகளம் 
சங்கம் 16 | சமாதி 245 | சாகனி 

சக்கி 64 | சமை 840 ! சாகை 
சங்கு 11) சயம் 378 | சாடி 

சங்கை 11 / சயிந்தவம் 818. சாடு 
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செய். “* செய். ! செய். 
சாசனம் 548 | கெண்டி. 16 ! வம் 532 
சாதி 276 | கொம் 49 Rana 534 

சாந்தம் 290 | Aad 81 சிற்பி 051 
சாந்தாற்றி * 296 | சிகழிகை 15 | சிறப்பு 655 

சாந்து 284 | Fa ் 96 | சிறுமூலம் 649 
சாந்தை 291 | சில்கம் 65 | சிறுமை 642 
சாப்பை 908 | சில்கல் 17 | ஏவரை 648 

சாபம் 305 196௮ 621 ழை 635 
சாம்பல் 947 சித்தன் 256 | சின்னம் 679° 
‘Fry ” 340 | சித்தாந்தம் 266 சனை 671 
சாமம் 922 | சித்திபானு 229. - 

சா 336 சித்திரபுங்கம் 232 & 
Fru 261 | சித்திரம் 279 

சாயல் 365 | சிதடன் 288 | சகரம் 29 
சரர்தல் 426 சிதம் 244] சதம் 240 

சார்பு 429 | சிதர் 248 சீதை 251 

சாசங்கம் 470 | சிதல் 269 | cn, 307 
சுராசம் 409 | சிதலை 240 | Sr 468 

சாரணர் 424 | சிதவல் 269 சீர்மான் 447 

சாசதி 435 | 469 288 | சீர்மை 489 
சாசம் 400 | Sie gn 298 | சாணம் 465 
சாரல் 452 ! சிந்துரம் 283 | எருள் 443 
சாரி 416) சந்தூவாசம் 295 இரை 445 

சாரிகை 162 | சிந்தாசம் 296 | Gann * 476 
சால்பு 494 சம்புள் 381 | எவன் 550 
சாலகம் 514 மிலி 383 | 2வனி 539 
சாலம் 515 ! சமையம் 941) 

சாலி 487 | Arab 383 | சு 
சாலை 498 | சரம் 392 | 
சாவகர் 538 | Fans 291) சக்கை 32 

௪ரழல் 280 ! சில்லி 4241 சுகம் ச ih 

சாறு 632 | சில்லிகை 488 | sant 36 

சானகி 695 | சில்லை 490 1 ௬௫ 32 
சானு 693 | சிலம்பு 480 ! சரதம் 36 

சிலிமுகம் » 499 | சுங்கம் 10) 
சி, சிலை 4947 சுங்கன் 65 

இக்கம் 32! சிவணல் 29 1 ௬9 9A 

இக்கல் 94 | வெப்பு 545 | சட்டல் 174 

  

    

 



  

  

  

௧௪ அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு 

செய். *  *” செய் செய். 
சுட்டி 154 | சுவல் 5811 செங்கோடு 19 
ut 161 | சுவவு 580 | செச்சை 105 
சுடர்க்கடை 158 சுவாகா 512] செட்டி 154 
சுடி.கை 182 | சுவாமி 548] செடி 129 
#0 122) சுவேதம் 548 | செண்டு 195 
சுண்டன் 192 | சுழல் 568 | செதுக்கு 264 
சுண்டி 194 | சுழறடி 582 | செந்தழல் 291 
சுண்டை 199 | சுள்ளி 618 | செந்து 289 
சுண்ணம் 207 சுளகு 010 | செப்பம் 310 

சுத்தம் 261 | சுளித்தல் 014) செப்பு 809 
சுத்தன் 235 OF ‘ 331 
சத்தி 233 சூ செம்புலம் 327 
சதம் 259 | சூக்கம் 46 | செம்பை 335 
சுதன் 25) சூகாம் 52 | செம்மல் 348 
சுதை 250 சூகை 54 | செம்மை 323 
சுந்தரி 294 | சூடல் 92 | செயல் 357 
சுப்பிர திபம் 315 சூடிகை 158 | செயிர் 359 
சுப்பிரம் 909 சூடு 148 செரு 456 
சுபம் 302 | சூத்திரம் 259 | செருந்தி 418 
சும்மை 828 | சூதகம் 241 ( செல் 489° 
சுமங்கலை 820 சூதம் 242 செல்வம் 501 
சுமடு 346 | சூதர் 249 | செலவு 506 
சுயம்பு 365 | ae 249 | செவ்வி 554 
சுமதம் 912 ஞர் 401 | செவ்விரம் 529 
௬ம் 899 | சூணம் 888 | செவ்வு 541 
சுரி 422 சூரன் 424 | செவி 542 
சுரிகை 425 । சூசி 460 | செமுமை 566 

சுரித்தல் 428 சூல் 508! செற்றம் 639 

சுசியல் 404 | சூலி 5017 | செற்று 621 
சுருக்கு 419 | சூழ் 570 | செறு 648 

சுருங்கல் , 458 | சூழல் 580 | சென்னி 691 

சுருல்கை 999 (சூழி 585 | சென்னியர் 685 
சுருதி 418 ' சூளிகை 604 

சுரை 290 சூறை 651 

சுவடு 54ம்! சே சேக்கை 16 
சுவணம் 529 ; செங்காவி 12 | சேகரம் 29 
௬வர்க்கம் ௦29 | செங்கை 65 CFG 22 

6   
 



  

பலபொருளொருசொல்லகராகதி. ௧௫ 

செய். செய். செய். 
சேட்டை 162 1[சோதி 259] தகர் 43 
சேடம் 159  சோதினி 255 | தகாம் 18 
சேடன் 151 | சோபம் 806 | தகவு 10 

சேடி. 158 | சோபானம் 912 தகுதி 42 
சேடு 148 | சோம்பு 844] தகை 19 
சேண் 200 | சோமன் 828 | சகைமை 22 
சேண் 201 | Cerrar 435 Bally 92 

சேத்து 258 | சோரி 469 தஞ்சம் 112 

@e sai 247 | சோலயர் 500 | தட்டம் 140 
சேதாசம் 2871) சோறு 0441] தட்டல் 140 
சேதி 2:6| சோனை 683 | கட்டி 138 
சேத் 247 தட்டு 174 
சேம்பு 541 ஞா தட்டை 156 

சேமம் 337 தடம் 176 
சேய் 861 | ஞாங்கர் 78 | தடவு 166 
சேலேகம் 502 | ஞாட்பு 160 | தடறு 136 
சேலை 488 | ஞாபகம் 306 | sur 137 
சேவகம் 588 | ஞாயம் 866 | தடாரி 164 
சேவல் 550 | ஞாழல் 580 | sy 124 
சேறு 022 | ஞாளி 594| தடை 126 
சேனை 632 । ஞானம் 076) தண் 204 

கண்டம் 225 
சை Ce தண்டு 211 

சை 961. தண்ணடை 220 
சையகம் 861 | ஞெமிர்தல் 8871 । தண்ணம் 197 

ஜெள்ளல் 617) தண்ணுமை 196 
சோ தணத்தல் 204 

சொக் 50 Ce தணித்தல் 187 
சொரிதல் 8987) ஜோர் 424 | தணியல் 206 
சொல் 498 தத்தை 255 
சொல்லேரினுழவா510 ஜோ | Sang se’ 260 
சொலோம்பி 491 தந்தம் 295 
சொன்னல் 685 | ஞொளகல் 609 | தந்திரம் 289 

தந்இரி 287 
Gen 5B °  @ sbgp 249 

சோகம் 19 ! தக்கன் 28 தப்பல் 918 
சோகு 46 | தக்கை 21 | தபதி 313 
சோங்கு 78 | தகடு 21) தபனன் 208   

| 2 
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௧௬ அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு 
ட ட்ட 

செய். செய் செய் 

ததை பானை Goal em :20 தம்பம் 25 | தனம் ் த 
தமம் 320 | தனி 670 திட்டை பண் 

தமாம் 889 தனு 674 திடம் 
i 345 “su. Bang. 194 

ak, க 2 197 தமிழ் 347! se 546 | திண்ணம் 
கம் 441 | தாக்மு 89 | திணி 197 தரங்கம் தாக்கு. க 

தரணி 449 | தாங்கல் 63 திணை. a 
தரவு 895 | தாசி 88 தித்தல் 27 
தரளம் 431 தாசு 92 தித்தி 272 
தராசு 404 | தாசேோகம் 103| Saaz 255 
தராலயம் 4871) தாடிமம் 158 | தகி 28 
தரித்தல் 485 | தாடு (41 திமிர்தம் 3 

405 | ae 918 | இமிரம் 341 5G தாணு 
தருணி 436 | தாபாம் 306 | திரிசாம் 389 
தருப்பணம் 494 | தாம்பு 225 | திரிதல் 448 
தருமம் 458 | காமம் ் 851 இரிபுரி 388 

தருமராசன் 482) தரமசை 895 | திரு 412 
தருமை 409 தாயம் 366 திருக்கும் 419 

- தலம் 4971 தார் 469 | இருத்தல் 412 
தலை 484 தரம் 452 இருதி 418 
தலைவன் 485 | தாசி 484 | இரை 420 
தவ்வை 547 | தாசை 417 | திரையல் 415 
தவர் 557 | தாலம் 512 | இலகம் 516 
sare, 580 | தாற்தல் 570 | இலக் 496 
தவறல் 552 | தாழி 586 | இவசம் 553 
தவிசு 533 தாழை 578 இவவு 530 
தழல் 518 தாள 622 திவாகரன் 542 

Sia} O71 | தாளாண்மை 614 இளைத்தல் 607 
தழை 588 | தாளி 601| திறன் 651 
தளம் 620 தாறு 633 

தீளிமம் 603 | தானம் 696 கீ 
தளிர்த்தல் 604 | தானவன் 679 
sont Ss se 614| தானை 695 (த 364 

திளை 592 ர; திக்கையோன் 16 
தீற்கோலம் 655 | திகிரி 35 | Saison ரா 
தறுகண் 649 | தகை 29 | தத்தம் 258 
தன்னம் 619 | திங்கள் 69 | தித்தன் 258 
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செய். | செய். செய்- 

திந்தொழில் 291 | துப்புரவு 3810 | துறை 648 
பம் 204 துப்பை 809 | அன்னல் 680 

But 306! தம்பி 324] துனி 670 
தியோர் 361 | தம்பு 324 
தீர்தல் 415) துமி 844 . தூ 2 

Bow 401) gue 359 
Basin 588 ! தசகம் 383 | sr 546 

திவி 549 ! அரக்கம் 441) தாக்கம் 17 
Boban, 549 | ஐரியம் 454 தாக்கு 58 
திவினை 554 வருக்கம் 414 | தூங்கல் 74 

| AGF 408 | தாசு 104 

து | அருஞ்சில் 408 | தாண்டல் 207 
துருத்தி 4:0 | தூண்டில் 185 

i Sarr 20 | அருமம் 458 | தூணம் 219 

இர் 59 | அருவம் 405 தூணி 199 
து௫சிகை 85 க பேோசணம் 408 | தாப்புவாய் 308 
i BACs 80 | இல்லியம் 416 தம்பு 840 

அச்சில் 98  ஆலங்கல் 507) ர் 423 

அஞ்சல் 112) அவ் 549 | தர்வகம் 425 

அடர்வு 166 | அவ்வுதல் 548 | தூசியம் 157 
அடவை 160 | திவ்வை 547 , தாலம் 416 

அடி, 167  ஐவக்கு 540 | தூவல் Han 
அடுப்பு 164 துவர் 552 | தாவி 549 
அண்டம் 191! தவர்தல் 553 | 

அண்டில் 185 | துவன்றல் 557 | Gs 
B CON BIE DV 202) gma 557) 

அ்ணங்கை 222 | துழாய் 568 ! தெங்கு 69 

அணர் 185 | துள்ளல் 602 ; கெட்டி 154 
துணி 817! இளக்கம் 613 ' தெண்டிகை 208 
அணிதல் - 224) german 593 : தெய்வம் 961 
அணியறை 194 அளி 601 ' தரிசனை ் 388 
ஆணை 298  அளும்பல் 623 es gse 988 
அணைவள் 205 | துளை 593 ! தெசிவை 420 
அத்தர் 286 @ pens 626 Os mera 447 
௮.தஇ 272 ws pps "651 -oscpure 409 
துதி 258) தூறவ 696 ! சவ்வு 47 
BG 288 | துறுக்கு 653 செலிட்டல் 545 

அப்பு 317! ose 641 தெழித்தள் 582 
| உ



  

௧௮ அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு 

செய். “செம்: செய். 
கெள்ளுதல் 609 | 8ோடர்பு 126 | தோள் 623 
தென் 088 | தொடலை 128 । தோத்றம் 660 

தொடி. [84 | தோற்றல் 60% 
தே | தொடுத்தல் 149 । தோன்றல் 692 

. OsnOru 148 | தோன்றி 680 

தே 559 தொடை 124 

தேக்கு 89 | தொடையல் 126 ந 

தேங்கல் 63 | தொண்டு 211 

தேசி 90) தொண்டை 198 | நக்கல் 33 | 
தேசிகம் 88 தொத்து 255 | கக்கன் 23 
தேசிகன் 94 (தொம் 334 | ஈகம் 12 
தேடி | 59 | தெசய்யல் 868 | ஈகல் 12 
தேம் 885 | தொல்லை 491 | ஈகாயுதம் 42 

தேம்பல் 340 தொலை 509 குலி 42 

தேம்பி 941 தொழில் 515 | ககை 19 

தேயம் 359 தொழு 515 | நச்சு 90 

Gane ; 609 தொழுதி 568 | Gane 97 

தேற்றம் ₹42 | தொழும்பர் 568 | ஈஞ்சு 116 
தேன 678 | தொறு 643 | கட்டம் 168 
தேனு 685 | தொன்மை 658) நடலை 128 

நடு 168 

தை தோ நடை 180 
நண்ணுதல் 197 

தை 362 | தோகை 48 | நத்தம் 236 
தைத்தல் 260 | தோச்சல் 99 | ஈதி 247 
தைப்பை 308 தோட்டி 174 நந்தர் 293 

தையல் 8671 | தோடு 175 | கந்தல் 295 
தோண்டல் 224 (நந்தி 286 

தோ தோணி 198 | ஈந்தை 995 
| தோம் 984 | ஈம்பல் 326 

தொக்கு 20 | தேசமாம் 846 | நம்பி 322 
தொகுதி 42 | தோயம் 966 (ஈயம் 366 
தொகை 19 தோயுறல் 950 (காந்தம் 399 

தொங்கல் 16 தொசல் 422 | wana 390 
தொட்டல் 140 சோளா 417 கல்லார் 505 
தொட்டி 155) தோல் 518 ஈவ் 588 
தொடா. 125 (தோலி 508 | ஈவ்வி 554 

தொடா 164 | தோழி 576 |கவம் 582 
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செய். செய், செய்; 
தவமணி 551 | நாம்பல் 844 | நிவப்பு 545 
நவியம் 524 | நாமம் 529 | நிவறல் 545 

தவிர் 581 காய் 266 | நிழல் 563 
நவிரம் 523 | நாயகம் 266 | நிழற்றல் 517 
நவிலல் 581 | நசர் 429 | கிற்வாணம் 654 
wana 554 | நாரம் 451 நிறம் 6:10 

நள் 611 | நாகி 451 நிறை 635 

கள்ளி 610 | நாவகம் 538 நிறைதல் 640 

தளம் 594 | நாவலர் 550 
நளி 600 | நாவாய் 550 நீ 

நளிர் 018 | தாவி 551 
நரினி 601 | நாவிதன் 544 | Berea 111 
நறவம் 626 | காழி 585 | நீத்தம் 258 
நறை 640} wre 612 நீதி 278 

நன்மை 684 | நாளம் 616 | Bins 305 
நனறு 698 | நாளிகம் 611 [நீர் 440 
நன்னர் 684 நாற்றம் 088 | நீர்மை 489 

நன்னிலை 691 நாறு 088 | நீர்வாரம் 424 
நனந்தலை 616 நான்முகன் 613 | Fe 492 

கனவு 669 | கானம் 677 | நிலம் 512 
கனி 670 நீலி 480 
நனை 618 நீவி 549 

நீழல் 680 

நா Bat gov 49 | Bair 612 
நிச்சயம் 98 

நாகம் 56! AR 04 நு 

நாகாம் 52 | நிதம்பம் 244 | நகம் ik 
நாகு 51 நிதி 2௦8 | நுங்கல் 17 
நாச 91 நிமலை 9211 நுண் 218 
நாஞ்சில் 115 | நிமிர்தல் 387 | அண்ணல் 213 
நாட்டம் 162 : நியமம் 375 | நணக்கல் 949 

நாட்டியம் 145 நிரப்பு 488 ' நண்வை 222 
நாடி. 171 ! நிரியாணம் 410 ' ததம்பு 265 
நரடு 141: நிசை 441 நுதல் 265 

நாண் 198 நிலம் 4097 நுரை 144 
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செய், 6 செய். செய். 

மூருடு 426 | மேசலை 37 

மூ முருக்கு 598! மேடு 164 

முல்லை 491 மேதை 251 

முக்கோல் ௨4 | முூழுமகன் _ 575) மேவல் 539 

Psa. ௨11 முள் - 621 | மேழம் 504 

மூகடு 14 முளரி . 598 மேற்கோள் 058 

மூகம் 11) மூளை : 621 
ழூசவு 10 | முத்றல் 636 மை 

YE ps se 51 | மூத்தில் 638 
முகை 19 முறம் 681 மை : 58 

முசலி 839) முறி 6541 மை : 313 
புசு 86 | மூறுவல் 681 மைந்தன் 9289 
மூட்டை 156 | முறை 685 | மைந்து 289 
முடல்கல் 157) மூன் 083 | மையம் 370 
மூடம் 120 | முன்பு 681 
முூடலை 173 | முன்னம் 680 மோ 
முடி 185 | முன்னல் 680 

முடுவல் 156 | முனை 611 1 மொய் 810 
மூடை 124 மொய்ம்பு 357 
மூண்டசம் 227 மூ 
முண்டம் 209 மோ 
முத்தம் ௨61 | மூசல் 86 

முத்தன் 995 மூன 967 | ஈமாச்சம் 14 
முத்தி 262 | மூரல் 458 | மோகம் 11 

முத்து 267 மூரி 416 மோடி 158 
மு.தல் 270 | மூலம் 476 | மோடு 148 
Op want 262 மோலி 487 

மூக்திசி 287 மே மோழை 575 

முயல் 257 மோனி 681 
மூசசம் 896 (மெத்தை 268 | மோனை 682 

முரண் 385 மெய் 352 
முரம்பு 8:17 | மெய்யர் 371 ய 

பணிவு 416 Cin யவனா 529 

மேருக்கு 4141 யா 
முருகன் 406 மேக்கு 89 யாணர் 901 
GES 167 | மேகராகம் 26 | மாப்பு 307     

1 
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செய், செய் செய். 

யாமம் 9851 | வடிதல் 167 | வல்லியம் 489 

யாலம் 508 வடிவு ் 161) வல்லை 490 
யாழ 5701வ௫ 148 | வலம் 497 

யாளி 595 | வடுகு 150 | வலம்புகி 480 

வண்டல் ் 186) வலவன் 417 

யூ வண்டு - 195 | வலவை 515 

வண்ணம் 218 | வலி 488 
பூபம் 805 | வண்மை 190 | வலித்தல் 504 

aus Bath 231 | வலையம் 485 
யோ, வதி 254 | வழக்கர் 565 

வதுவை 202 | வழங்கல் 581 

யோகம் 25 | வந்திகை 992 | வழி 574 
வம்பலர் 332 | agp 561 

வ வம்பு 324 | வழுக்கு 511 

வயம் 8718 | வழுத்தல் 568 

வக்கிரம் 88 | வயமா 810 | வழுதலை 512 

வூர் 86 | வயல் 374 | வழுதி 563 

வகுப்பு 86 | வயவன் 955 | வள் 606 

உவங்கணம் 170 | வயச 856 । வள்ளம் 592 

வங்கம் 75 | வயிரம் 819 | வள்ளி 610 

வக்கார் 60 | வயிர் 859 । வள்ளியம் 608 

வச்சிரம் 81 | வயிறு 814 | வள்ள 008 

வசந்தன் 85 | வயின் 860 | வளம் » 594 

வளி 106 | வரதம் 254। வளமை 605 
வசு 89 | வராகன் 402 . n வளசியல் 598 
வசை 95 | வரி 454 . 

-. . i வளாகம் 607 
வஞ்சம் 116 | வரிக்கடை. 398 கா 592 
வஞ்ச 18 | வரித்தல் 415 07 
வஞ்சுளம் 109 | வசிதல் 386 வளைத்தல் 5 

வட்கல் 15 |) வ.நடம் 432 வளைக்க 595 
வட்டணை 144) வருடை 499 ௮255 ் nod 

வட்டம் 117 வருணம் 427 வற்காலி 6229 

வட்டிகை 188 | வசை 391 வதித God 
வட்டில் 154 | வசைதல் 3386 வலு சலம் 643 

வடகம் 170 | வல் 192 வறுமை 642 
வடம் 120 ! வல்லி 418 வன்னி 633 

வடவை 166 | வல்லி 494 வனம் 689 

வடி. 128 வல்லிகை 522 | வனைதல் 011.   s | 
|
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செய், செய். செய், 

। வியம் 362 

வா வி | வியர் 356 
வியல் 357 

வாகு 88 | விசாலம் 89 | வியாதன் 511 

வகை “59 ] விசித்திரம் 98 | வியாளம் 373 

வாங்கல் 63 விசும்பு 92) விரணம் 486 

வாசம் 100 | விசுவம் 89 விரதம் 932 
வாசி 91 [விசை 95 | விராடம் 433 
வாஞ்சை 110 | விசையம் 109 | விரியல் 434 

வசடை 169 | விட்டில் 155 | விருகு 406 

வாணர் 20% | வீடங்கம் (57 । விருடகம்' 406 
வரணி 198  விடபம் 166 விருத்தம் $12 

வாணிகன் 200 | விடம் 161 | விருத்தி 410 
வாதுவர் 967] விடர் 125 | கிருந்த 898 
வாமம் 222 | வீடல் 164 | விரை 421 

வாமனம் 528 விடலை 123 விரைவு 391 

வாய் 805 | விடை 124 | விரோதம் 422 
வாய்க்கால் 364 | விண் 200 | ev 493 
வாய்த்தல் 574 விண்டு ௨11 | வில்லேரிறைவர் 510 
வாயில் 3641] வித்தகம் 231 | விலங்கு 481 
வார் 407 | வித்தகர் 281] விலாசம 498 
வார்தல் 415] வித்த . 268  விலோதம் 519 
வார்மை 439 | விதப்பு 564 விவா 543 
வாரணம் 465) விதவை 265! விழவு 565 

வாசம் 400 | விதனம் 265 | விழுப்பு 598 
வாரி 466 | விதி 245 | விழுமம் 569 

வால் 520 | விதியுளி 245 | விழைவு 564 

வாலி 486 | விந்தம் 285 | விள்ளல் 602 
வரவல் 540 ! விந்தை 585 | விளக்கம் 613 

வாழ்த்தல் 581 விபரீதம் 514 । விளம் 594 

வாள் 612 | விபுதர் 911 | விளர் 596 

வசளம் 604 | விபுலம் 802! விளரி 506 

வாளி 605 | விபூதி 804 । விளவு 595 

வான் 013 | விம்பம் 325 விளிவு 613 

வான்மை 689! விம்மல் 348 | விளை 593 

வானம் 696 ! விமலை 821 | விளையுள் 593 
வானவன் 632 விமானம் 345 | விற்கோடி. 655 
வானி 681 ! வியங்கோள் 878 | விற்பு 646
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செய். "Qe. செய், 
விற்று 087 | வெப்பு 311 | வேதம் 271 
விறல் 630 ! வவம்மை 2824 | வேதி 253 - 

வினதை 074 | வெய்யவன் 869 | வேதிகை 212 

வினவு 649 ! வெவ்வினை 554 | வேதியர் 253 

விழயைகன் 69! , வெள்ளம் ் 611] வேந்து 290 

வினை 671 | வள்ளி 616 வேய் 367 
வினைஞர் 673 | வெள்ளில் 605 | வேய்தல் 354 

| Gavan Zon 608 | Gaza 422 

ஷீ | வெளி 000 | வேகி 434 
வெளில் 599 | வேல் 521 

af 256 | வெளிறல் 615 | வேலன் 498 

விக்கு 89 | வெறி 663 | வேலி 519 
வீங்கல் 17 ! வெறுக்கை 653 | வேலை 488 
வீசம் 81) வெறுப்பு 680 | வேவம் 539 

வீசல் 86 | வெறுப்பு 637 | வேழ்வி 584 
வீதி 252 | வென்றி 678 | வேழம் 519 
வீமன் 328 | வேள் 623 

வீரட்டானம் 92 வே வேளாண்மை 594 

வீரை 445 வேளை 616 

வேகம் லா | வேற்கரன் 648 

வே வேங்கை 78 
வேசசி 84 வை 

வெகுளி 41 | வேட்டல் 186 
வெக்கதிர் 77 | வேட்டுவன் 162! வை 18 

வெங்கோல் 78 । வேணவா 200 | வைகல் 53 

Gang. 129 | வேணி 199 ! வைப்பு 811 
வெண்மை 190 | வேணு 218 | வையகம் 361 
வெதிர் 246 | வேதண்டம 267     
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அனந்தம் 111. 
மிகைப்பாடத்தின் சொல்லகராதி. 
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அ Bish 994(4.ம்)| உளது 904 
அகலிகை 3458 (பி.ம்) | இமளம் 58| உறுர் | 111 
அ௮ணம் 189 (பி-ம்) | இயறல் 68 | உழையல் til 

5 Baw 47 இருவி 408 (பி-ம்) | உறையூர் 11% 
அந்தி 20 | இல்லம் 81 
அரங்கு 18| இலை 87 ஊ 
௮சணம் 18 | இளம்பிடி. 104 : . 
ளின் 18 இருல் (11 ஊன்றுகோல் 1111 

அபராதம் 514 (பி-ம்) இறும்பூது All 
அவ்வை 98) இறைஞ்ூ 11] எ 
அளவர் 104) இன்மை 117 எண் (98 (பி-ம்) 
அறுவை 111 என்றூழ் 117 
அனலோன் 117 ஈ 

அனாஃமிகை 117 (ஈடு 295 ( 2 ஏ 

ஈந்து 95 (மீம் 

ஆ ஈளை 104| எனதி 11 
i 88 (பிம்) ஆகுலம் 7 

சம் 92 (பி-ம்) 2. 9 

ஆகன் ABM) உடல் [51 (மிம் ஒத்தல் 817 (பிம்) 
ஆரூபம் , 13 | உத்தாகுரு 47 இரிங்கல் 149 (பி-ம்) 

ou 111) உபகாரம் 314 (பி.ம்)[ஒசுங்கல்ன AT 
ஆற்று ! 11 | உமட்டீ 589 ! ஒளிர்தல் 015 (பி-ம்) 
ஆனை 117 உருத்தியோகம் 15 | 

| உல்லி, 81 ஓ 
இ உலகர் 87 ஓதம் 41 

இகழ்த்தல் 51 (பி-ம்) உலோகம் BT | ஓதல் 47 
இடை 80 | உள்ளான் 103 | ஓமம் 58 
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க கை சுவா 93 

கடி.ப்பகை 30 | கைம்மை 848 (பி.ம்) சுவை 93. 

கபிலம் 802 (பி.ம்) | சைவலம் 98 (சுர 111 
களக்கர் 614 (9-ம்) 
கற்சூரம் 111 கோ ‘ சூ 
கறவை 111 கொ “: 98 ரன் 259 (ம. 

கனகம் 117 a 111 GaP (Ge) 
கணி 117 செ 

கோ செய் 63 
‘an கோடணை 20 | செய்யல் 63 

காவதம் 63 செருக்கு 78 
SEQ Std ag ச செற்றல் 111 

காளிக்தம் 1041ச௪கோம் 90 (பிம். - 
காளை 104) ௪டம் 164 (9-1 சே 
ary 117 சதுரம் க சேந்து 991 (19-1) 

FILL 
எதி கி சரித்தல் 1 சை 

ஞ்சித்,௪ 90 | சமரம் 8 . 
இஞ்சகம் 20 சைலம் ue 
இரணம் 18 சா சொ 

சாதி is ‘ a சொலவு 87 
கு FOL BH BEY cape 111 

குவை 981 சர் 78 
குளியம் 1041 சரர் 429 (பி-ம்) , 
குறிஞ்சி 111] சாலினி 87| a a0 
Spies. 111 | சான்றவர் 1115 

ட சானம் i17 ஜே 

கட்டக் 30 ழி ஜோரல் 424 (பிம் 

கூனை 117 | Gens 19 (பிம்) 

Ags Grex 47 தீ 

கே Fle si 871 । தணவல் “204 ( (9-ம்) 

கெவுடு 54 (பி-ம்) | சிவிகை 98 | தணி 197 (பி.ம் 

இருர் 111 | தணியல் 88 

கே தீ தலைப்பெயல் 81 

சேடம் 9012: தர தவம் 93 
கேதாசம் 4“ தவா 93 
கேளன் 104. சு தளித்தல் 614 (பி-ம்) 
களி 174 (பி-ம் | தன்மை 117 

கலவை 

104 கூட்டு 
|,  
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தி | நாதன் 411 பதணம் 208 (பி-ம்) 
இத்தித்தல் 272 :பி-ம்) | நால்வாயன் 87 | பரணி 18 

ரணம் 78) நாளசம் 611 (பி.ம்)!பசாட்டி 488 (பி-ம்) 
இல்லம் 71காறல்  698(டி.ம்)| பசியம் 78 
இனை 117) கான்றல் (17) பல் 8T 

| பல்லவம் 87 
து | நி பல்லி 87 

அலக்கம் 87! நிலமகன் 87 | பலவம் 87 

Baa 93 | நிலயம் 87 ! பறம்பு 11 

அழாய் 104! பன்னி AY 

அளவு 104) நீ | 
| நீஞ்சு 111 ப9-ம்) | பா 

தூ | பசர்த்தல் 47 

தூசி 18 நு | பாசாட்டல் 18 
அரண்டல் 185 (பி-ம்) ! ape 98 | பாவி 98 

தூண்டுதல் 2017 (பி-ம்) | | பாற்பு 111 

தூதாசம் 47: நெ 
தாசங்கம் 425 பிம்) | நெடுமை 80) பி 
தூறு 111 கெரிதல் 897 (0-ம்) | பில்கம் 87 (பிம்) 

।கெற்கிடை 111) பித்து 47 

தே | பிசிவு 78 
தெருள் 78 கே | இில்சல் 81 

கேரம் 937 (4ி.ம்) மிழி 98 
தே Care 422 (9-ம்) | பிளவை 104 

தேடு 80 | 
தேவை 93 நை | டீ 

கைவசம் 93  பிலித்தண்டு 87 
தோ | பு 

தோய்வு 63 நோ | . ் . 

கொகிதல் 81 (பிம்) | 122 = (மி 
ந ] ன் 8 

BG SO 5 (பி-ம்) கோ பசிவ ன் 
கந்தனர் 293(பிம்) | நோய்வு 63 | erase 

ட் : ,9 | YRS se 104 
நரல் 18 | கோவல் 93 | of ack 417 
நறவு 1114 கோற்பு 111) = 

நன்கு 1 174 கோனாமை 117) பூ 
ம. 98 

நா ப பூண் 38 

காசிகம் 97 (19-10) | 5.9 4 பூனை 117 

எ 
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பே மி 
பெய்தல் 83)மிக்வை 50 (19-15) 

மிசை 80 (பி.ம்) 
பே மிஞ்ச 116 (பி.ம்) 

பேதி 47 ! மிலைச்சல் இ 

பேய் 6. | Aas உ: நந] 

போ | ap 
பொதுவர் 41! மூகை 59 (2-10) 

18 Qutg., *. 160 (dus) | முச்சுடர் 
பொச்தை 2-6 (பிம்) | முந்திசை 281 (பி-ம்) | 

பொழில் £ 98 | pas earth 117 
பெர ௮த்தல் 11! முன்னை 117 
பொறையன் hit: 
பொன்னி 117. மூ 

; மூதல் 267 (19-0) 
போ | 

பெசசர் 18) மே 
| மேடு 143 (பிம்) 

ம் | மேத்கு 111 

மதர்வு 268 (பி-ம்) | 
மயன் 63 | மோ 
மயிர்கினை 68 ! மமசக்தை 50 

மசாட்டம் 487 (பி-ம்) ! மொய்தல் 63 
மழு 98 யு 
உமை 98 யுத்தம் கர் 

மா வ 
மாட்டு 1298(பி.ம்) | வடிவம் 167 (பி-ம்) 

மாதங்கம் 47 | வந்தனை 50 

மாந்தி 50 | வழக்கர் 98 

மாய்வு 8964(பிம்)। வழித்தோன்றல் 98 
மாவெலி 93 வள் 104 

மானார் 111 ! வன்னசை 

i 
| 
| 
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5 

| 

வேர் 

வாகதம் 48 (௮) 
வாதம் 47 
ar 8 41 

வாயர் 63 

வார்சகம் 138 

வாலம் 81 

வாலிது 81 

வாலுகம் 8% 
வாலுவர் 91 

| வச தி 98 

வாளர் 104 

வி 
விசி 89 (பிம்) 

' விடருகம் 406 (9-ம்) 
விண்டு 00 (௮-ம்) 
வித 47 
வியற்பம் 68 
விலங்குதல் 87 
விழுக்கு 98 

விழுது 98 

விறலி 111 

வி > 

வீடு 155 (9-13) 
் விரியம் 18 

af pev 111 

வே 
வெண்கலம் 199 (பி-ம்) 
வெயில் 68 

வெறித்தல் 11] 

வே 
வேலாவலயம் 87 

ம்



சேய்யு ளெண். 

88 (பீ-ம்) 4, 

(04 (பி-ம்) 7, 

121 

122 

183 (பிம்) 5, 

136 (பி-ம்) 2, 

166 

193 

198 

288 

363 

374 

403 (மி-ம்) 8, 

413. 

459 

481 

508 ச 

549° 

630 

பிழைகிருத்தம். 
SH +e 

பிழை. திநத்தம். 

சாத்தடியாட்கு மேற்றும் சாற்றடியாட்கு மேற்கும் 
கவசஜூத்றாம் ் கலசஞுத்றாம் 

அடலேபோ *அடலேபோ 

22 122, 

கடளேயுள்ளுசல் பின் 

யேற்றல் 

துடாவென்ப 

இண்டையேபதுமம்மாலை 

தோணி2ரவதிகாளோடம்); 

துந்துமி 

ஐயேபெண் 

aw gar 

பழவெழித்பேர் 

கோய்கான்றுக்சம் 

பலங்கடம்போ; 

மூப்பெர் 

இயாலமே 

வராம் 

மறல்பகைசமர்பிணக்கு ; 

சடனேயுள்ளுதல் பின் 

மேற்றல் 

துடர்வென்ப 

இண்டையேபதுமம்மாலை) 

சோணிேலதிகாளோடம் 

துந்துபி 

யைபெண் 

வயிறுசை 

மழவெழிற்பேர் 

கோய்கான்றூர்ச்கம் 

பலங்கடம்போ 

மேப்பேர் 

யாலமே 

Beunra 

மறல்பசைசமர்பிணக்கு 

அதுபந்தம் 11-ல் ௧ முதல் ௮ பக்கம் வரை சொற்களுக்குப்பின் கொடுச் 

கப்பட்டிருக்கும் எண்களின்மேல் பக் என்றிருப்பவற்றைச் சேய் என்று திருச் 

இஃ்கொள்க,
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