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ஈம் செந்தமிழ் மொழிக்கு உயிர்போல்வன அகப்பொருளும் 
புறப்பொருளும் ஆகும். 

அகப்பொருள் ஆண் பெண் இருபாலாரின் அன்பினை விளக் 
குவதாகும். 2a அன்பை நிலைச்களனாகக்கொண்டு இலகுறும் 
நூல்கள் பல. அவற்றுள் அன்பின் இறத்தைச் கூறுபடுத்திச் 
கோவையாச அணிந்து ரைப்பன, *கோவை ? என்னும் மாமணி 
கள். அவை பல. அவற்றுள் இவ் * அம்பிகாபதி கோவை 
என்னும் நூலும் ஒன்று, 

இல் அம்பிகாபதி கோவை சொற்பொருள் நயங்கள் மிச்சதாய், 
: ஈவிரொறும் நூனயம் போலும் ? என்னும் செர்காப்போதார் செம் 
மொழிக்கு ஏற்றதாய், என்றுமுள தென்றமிழ்க்கு ஏற்ற ௮௦ 
செய்து திகழ்கின்ற. ஏற்கெனவே இந்தூல் இன்னும் வேறு 
பதிப்புக்களாக வெளிவர்துள்ளது. அவ்வாருயினும் இதனை யாம் 
பிச்ச மூற்பட்டஅ, ஈம் தமிழர் வாழும் இடங்களெல்லாம் புகுந்து 
ஒவ்வொரு தமிழ்மக்கள் கையிலும் வீற்றிருந்து கெஞ்சில் படர்ந்து 
நெட்டுருவாகி நிலைக்கவேண்டுமென்பதே. அதற்காக ஒரு குறிப் 

புரை வரைந்து வெளியிட அவாவினேம். 

அசைப், பல கோவை நூல்களின் மேற்கோள், துறை விளக் 
கம், இலக்கணக் குறிப்பு முதலியவற்றுடன் வேண்டும் அருஞ் 
சொற்களுக்குப் பொருள் முதலியவற்றுடன் கூடியதாக வித் தவான் 
இரு. மீ. பொன். இராமகாதன் செட்டியாரவர்கள் ஆக்கி உதவி 
னார்கள். இவ்வுளையை ஈன்கு ஆய்ந்து வித்துவான் திரு. 6. சேது 
ரகுநாதன் அவர்கள் பார்வையிட்டு உதவினார்கள். 

தமிழ்ப்பெருமக்கள் இதனை வாங்கக் கற்று இதுபோன்ற 
இறவாத புகழுடைய இனிய தமிழ்நூல்க?ள மேன்மேலும் வெளி 
யிட்டுவ் ர எம்மை ஊக்குவிக்குமாறு வேண்டுகின்றோம். 

சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகத்தார்.
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பொருளடக்கம் 

ஆராய்ச்சி 
அவையடக்கம் 

கைக்கிளை 
யற்கைப் புணர்ச்சி 

. இடந்தலைப்பாடு 
பாங்கற் கூட்டம் 
பாங்கி மதியுடன்பாடு 
பாங்்இயிற் கூட்டம் 
ஒருசார் பகற்குறி 
பகற்குறி இடைமீடு 

இரவுக்குறி 
இரவுக்குறி இடைமீடு 

. *வரைதல் வேட்கை 
வரைவு கடாதல் 

ஒருவழித் தணத்தல் 
வரைவு இடைவைத்துப் பொருள்வயிற் பிரிதல்... 
வரைவு மலிவு 

அறத்தொடு நிற்றல் 
உடன்போக் 
கற்பொடு புணர்ந்த கெளவை 
மீட்சி 
தன்மனை வரைதல் 
உடன்போக்கு இடையீடு 
வரைதல் 
இல்வாழ்க்கை 
பரத்தையிற் பிரிவு 

தற் பிரிவு 
காவற் பிரிவ 
பகைதணி வினைப்பிரிவு 
உற்றுழிப் பிரிவு - 
பொருள்வயிற் பிரிவு 
துறவறம் .
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அமிழ்தினுமினிய ஈம் தமிழ்மொழியில் பொருள் 

இலக்கணம் மிக்க இறப்பு வாய்ந்தது. ௮ப் பொருள் 

அகம், புறம் என இரு கூற்றனவாய்ப் பிரிவுபட்டு வ்ழங்கு 

இன்றது. 

அவற்றுள் *அகம்' என்பது உருவும் திருவும் குடியும் 

குணனும் பருவமும் ஓது {jo yarns த காதலன் காதலி 

இருவரின் உள்ளத்திற் களைத் 

கோவைகள் தெழுர்.து ஓங்கி எழுகின்ற இன்பச் 

செவ்வி. .இச் செவ்வியைக் இளந் 

தெடுத்து ஓதம் தமிழ் .நால்கள் பல. இதனை, 

இன்பமும் பொருளும் அறனும் என்றாங்கு 

்... அன்பொடு புணர்ந்த ஐச் இணை”: 

என்பர் ௦ தால்காப்பியனார். 

அவைகளுள் முறைப்படுத்தி ௮வ் இன்பத் துறைகள் 
எல்லாம் ஒருங்கே முற்ற முடிய விளக்கும் இலக்கிய 
நால்களே Carona: என்னும் பெயரால் வழங் கப்பெறுவன. 
தொடர்பு படுத்திக் கோத்து உரை த்திடுதலால்இதற்கு இப் 
பெயரிட்டு வழங்கினர் ஆன்றோர். 

இக் கோவை நால்களுள், தலை சிறந்த தெனப் பாராட் 
டப் பெறுவது, மாணிக்கவாசகப் பெருமானாசால் அருளப் 
பெற்ற திருச்சிற்றம்பலக் கோவை யென்னும் திருக் 
கோவையார். அதனை யொப்ப எழுந்த கோவை மால்கள் 
தஞ்சைவாணன்கோவை, கோடீச்சுரக்கோவை, திருவாளூர்க் 
கோவை, திருவெங்கைக்கோவை முதலியனவும் மற்றும் 
பலவும் ஆகும். 

“அம்பிகாபதி கோவை”. என்னும் இர் நால், 8௬௩. 
செய்யுட்களாத் தன்னகத்தேத 

இகந்கோவைச் சிறப்பு கொண்டு சொல்லணி பொருளணி 
் முதலிய ௮ணிகள் யாவும் ஒருங்கே



& ௮ம்பிகாபதி கோவை 

யமைந்து சுற்னார் நெஞ்சம் கனிவு கொள்ளுமாறு இலங் 
Gaps. அ௮ஃதன்றி மற்றைக் கோவைகளைப் போலப் 
பாட்டுடைத் தலைவராகக் கடவுளர்களையோ அன்றி அரசர் 
வள்ளல் முதலியவர்களையோ கொண்டு பாடப்பெருமல், 
பொதுப்பட கிலங்கூறி, ௮ர் நதிலக்துக் கோவைப் பொருண் 
மையாக வரும் ஒரு தலைவனையும் தலைவியையும் குறிதது 
அமைவுறப் பாடப் பெற்றுள்ளது. ஆகலான், ஒரு தலை 

வனைக்கொண்டு பாடுங்கால் அவனைக் குறித்த இறப் 
பியல்புகள், ஒரு பெயரையே திரும்பத் திரும்பக் கூறும் 
நெருக்கடி, இவ் வா௫ிரியர்க்கு இல்லாததாயின. ஆகவே, 
இக்கோவை மற்றெவ்வகைக் கோவையினும் தனிக்ததொரு 
நிறப்பின தாய்த் திகழ்க்து விளங்குகின் ந.து. 

இர் நாலை இவ்வளவு செப்பமுற ஆக்கிய ஆரியர் 
பெயர், தெற்றெனப் புலனாக 

நூலாசிரியர் பெயரும் வில்லை. ஊரோ பேரோ நன்கு 
நூலின் பெயரும் தெளிவுற அறிய முடி.யாதவரா 

கவே காணப்படுதன்றார். ஊூத் 
துணா வேண்டபுெபவராகவே உள்ளனர். 

நூல்துவக்கக்தில் கடவுள் வாழ்த்தும் செயப்படு 
பொருளும் ௮வையடக்கமும் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. அதில் 
தன்மை யொருமையாகப் 'புனைந்தேன்” என்று கூறுதலால் 

அதை இவ் வாசிரியரே பாடியதாகத் தெரிகின்றது. 
௮ப் பாடல், 

£அருளம்பி காபதி பொன்னடி.த் தாமரை சூட்டியகப் 
பொருளம்பி காபதி கம்புனைந்தேன்இப் புனைந்த செஞ்சொல் 

- தெருளம் புலவர்முன் செப்பிய போதுள தப்புரையார் 
7) saan ees aienanane eave? (a) 

என்பதாம். “அருளையுடைய அ௮ம்பிகைக்குத் தலைவனான 
இறைவனின் அழகிய திருவடிகக£ப் போற்றி அகப் 
பொருள் அ௮ம்பிகாபதிகம் புனைந்தேன்' என்னு புகல்கின் ௬ 
ராகலின், ஆரியர் இர் நாற் பெயரை “அம்பிகாபதிகம்” 
என்றே குறித்திருக்கின்றார் என்று தெளிவாகத் தெரி 
இன்றது. இவர், ்
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“பூமலி அசோகன் புனநிழல் ' அமர்ந்த 
நான்முகற் ஜொழுதுசன் இயம்புவன் எழுத்தே? ் 

என்று கூறும் ஈன்னூல் அசிரியரைப் போன்றும், 

சந்தம் மடிவில் கடிமலர்ப் பிண்டிக்சண் ணார்நிழற்கே 
எந்தம் அடிகள் இணையடி. ஏத்தி எழுத்தசைசர் 
பந்தம் அடிதொடை பாவினம் கூறுவன்?? 

என்று கூறும் யாப்பருங்கலக்காரிகை ஆூரியரைப் 

போன்றும் கடவுள் வாழ்த்தும் .செயப்படுபொருளும் 

மொழிக்து அவைகளோடமையாது இவ்வொரு செய்யு 
ளிலேயே அ௮வையடக்கமும் அடக்கக் கூறுவாராயினார். 
இவர் இதில் அம்பிகாபதி என்று கடவுட் பெயசைக் குறித் 
தலால், ௮ம்பிகைக்குப் பதியாகிய சவபெருமானிடத்துப் 
பற்றுடையவரென்று அறியலாம். அகனால். இவர் சைவ 
சமயத்தைச் சார்ந்தவென்பஅம் புலனாகின்றது. இந் 
நூற்கு *அம்பிகா- பதிகம்” என்று பெயர் தோற்று 
வித்தாராயினும் இதனுட் கூறப்படும் பொருள்கள், 
கோவைக்குரிய பொருள்களாகவே இருப்பகால் இதனை 
“அம்பிகாபதி கோவை” என்னும் பெயர் கொடுத்தப் பிற் 
காலத்தறிஞர் புனைந்தனர் போலும்! இர் நாற்கு அப் 
பெயரே வழக்காழமுக வழங்கிவருகின் று, - 

இனி, இர் நாலாஇரியரைக் குறித்துக் கம்பர் மகன் 
௮ம்பிகாபதி என்பவர் சோழமன்னன் மகள்பாற் காதல் 
கொண்டொழுகினாசென்றும், அதை அரசன் அறிந்து 
வெகுண்டு அவரை அதற்காக ஒனுக்க “எண்ணிப் பல 

செயல்களால் அதைக் கண்டறிய முற்பட்டு 'இனுதியில் 
கருத்து முற்றுமுமையால் இிற்றின்பத்துறை கலவாமல் 
நாறு பாடல்கள் பாடி. விடின் மன்னிப்பதாகக் கூறினான் 

- என்றும் அவ்வாறு இவர் பாடிவருங்கால் காப்பும் சேர்த்து 
நாறு. செய்யுட்கள் இடிக்கவும் கணக்கிட்ட அசன் 

புதல்வி, முடிந்ததென்று கருதி மேல்மாடியிலிருந்து எட் 
டிப் வாரி த்தான் அர் அதைப் பார்த்தறிந்த ௮ம்பிகா 
பதி “சற்றே பருத்த” என்று தொடங்கும் பாடலைச் சிற் 

் Por gs அறையில் அமைத்துப் பாடினாரென்றும், அதைக்
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கேட்ட ௮.ரசன் வெகுண்டு கொன்ளுன் என்றுங் கூறுவர். 
அக்கோவை * பலதுறைக் காரிகை ? என்த பெயரால் நிலவு 
தின்றது. அவ் ௮ம்பிகாபதியே இக்கோவை பாடியவர் 
என்று கூறுவர். ௮ஃது உண்மையென்று கோட்ற்குச் 
சான்று ஒன்றும் இன்று. 

அம்பிகாபதி என்னும் பெயருடையராய்ச்  செளந்த 

ரிய லகரி”யைத் தமிழில் பாடிய வீரைக்கவிராச பண்டிதர் 

மகன் வீரை அம்பிகாபதி என்பவர் ஒருவரும், தண்டியலங் 
கார நால் செய்த தண்டியாடரியர் தந்தையார் ௮ம்பிகாபதி 
என்பவர் ஒருவரும் ஆக இருவர் உள்ளனர். அவர்களில் 

ஒருவராக இருத்தல் கூடுமோ என்ற ஜஐயுறவுக்கும் இட 

னுண்டு. ஆயினும் இம்மவரில் யாரோ இவரல்லாத மற்றொ 
ரூவரோ என்று கொள்ளற்கும் இடனில்லை. இது நன்கு 

ஆய்தற்குரியத. ப 
சங்க நால்களில் பெயர்தெரியாப் புலவர்கள் சலருண்டு, 

அவசை அவரால் பாடப்பெற்றுள்ள செய்யுட்களில் அருஞ் 
சொல்லாக வரும் ஒரு தொடரைக் கொண்டு அப்பெயரை 
அவருக்கு அமைத்து ஆன்றோர் வழங்கினர். அவர், 

புறகானாற்றில் * தொடித்தலை விழுத்தண்டினார் * என் 
பவரும், ஈற்றிணையில் * தேப்புரிப் பழங்கயிற்றினார் * என்ப 
வரும், குறுந்தொகையில் * கல்பொரு சிறு நுரையார் ் என் 
பவரும், பிறரும் அவர்தம் சொல்லாட்சி முறையால் வழங் 
கப்படும் சான்றாக உள்ளனர். அவ்வாறே இவ் வாரியர் 
நால் தொடக்கத்தில் * அம்பிகாபதி பொன்னடித் தாமரை” 
என்று தோற்றுவாய் செய்ததைக் கொண்டு ஆூரியர் 
பெயசை , ௮ச்சொல்லாற் குறித்துள்ளனரென்றுங் கருத 
இடந்தருன்றஅ. அஃதோடு இக்நூற்குத் தலைவன் ஒருவ 
னைக் குறிக்காமல் இந்நால் ஆக்கப்பெந்றிருப்பதா லும் 
அம்பிகாபதி என்னும் பெயருள்ள ஒருவரால் பாடப்பெற்ற 
தென்றே அறிஞர்கள் கருதுகின் றனர். 

௮. எவ்வாறாயினும் ஆகுக. நால் மற்றைய 
கோவைகளினும் சிறந்த பொருள்களையும் அருஞ் சொற்
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ஜொெடர்களையும் கோத்கமைத்துள்ள இயற்கையை Care 

குங்கால், இக் நாலா௫ிரியர் நல்லிசைப் புலமை வல்ஓுநரர 
கவே உள்ளனர். 

. இர்நூலின் அவக்கக்தே : காட்டுக் துறையைத் 
தகோற்றுவிக்குங்கால் *பூங்க ர்வின் 

நூலின் அமைப்பும் புறம்படர் வல்லிகண் டேகண் களி 
காலமும் கொண்டதே? என்று காதல் திகழு 

மிடத்தைப் “ பூங்கா ? என்றுதோற்று 
-விக்கின்றார். ஆதலால் மற்றை யாசிரியர் போல் ஒரு கனி 
நாடாகவோ தனித் தலைவனுக்குரிய இடனாகவோ குறித்தா 
ரில்லை : எனவே, இர்.நால் தனி அமைப்பு முறையாக இக் 
காதல் எக்நாட்டிலும் எங்கும் பிகழலாம் என்பதைக் குறிப் 

பாற் குறித்ததாயிற்று. ப 
இத்தகைய நால் காலவரையறை பற்றிய செய்திகள் 

இர் நாலினகத்கே “ஒன்றும் அகச்சான்றாகக் காண்டற் 
இல்லை. ஆனால், இக் கோவைச் செய்யுட்களை இலக்கண 
விளக்கத்துள் வைச்தியநாத தேூகர் விரிவாக எடுத்தாள் 
வதால், அவர் காலமாகிய பதினேழாம் நூற்றாண்டுக்கும் 
முற்பட்டதென்று கொள்ளலாம். அவ்வானானால் அதற்கு 

முன் எவ்வளவு காலம் முற்பட்டசென்று கோடலாமென 

வினவின், இ.த்துணைக். காலமென அுதியிட்சொை த்தற்கு 
இயலாததாக இருக்கின் றத. இந் நால் முதல் முதல் 1899-ல் 
வெளிவந்துள்ள. அதில், “கவிச் சக்கரவர்த்தியாயய 
கம்பர் சூமாரர் அம்பிகாபதி இயற்றிய * அம்பிகாபதிக் 
கோவை”, என்றே குறிக்கப்பெற்றுள.து, 

எனைய கோவைகளினும் இக்கோவையில் செய்யுள் 

மிகுதியாக உள்ளன. இவ்வாிறியர் 
துறைகள் இல் புதிய துறைகளை அமைத்து 

செய்யுட்களை. விரித்துள்ளனர். எனி 

னும், மற்றைக் கோவை நால் ஆசிரியர் விரிவாகக் கூறியுள்ள 

இடங்களில் இவர் சுருக்கியும் சுருக்கியுள்ள இடங்களில் 

விரித்தும் அமைத்துள்ளனர். 

௩ 2
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இருக்கோவையாரில் “இடந் தலைப்பாடு ? கூறவந்த 
ஆரியர் ஒசே செய்யுள் கூறியிருப்ப, இவர் ௮தனைப் பத் 
தொன்பது செய்யுட்களால் விரித்துக் கூறியுள்ளார். “பாங்கி 

மதியுடன்பாடு” கூ. றப்போந்த திருவாரூர்க்கோவை 'யாசிரி 
யா், தலைவியிடத் அத் தோழியானவள் ஆராய்கின்ற நாற்றம் 
தோற்றம் ஒழுக்கம் உண்டி செய்வினை மறைப்பு செலவு 

பயில்வு என்னும் எழுவகை ஆய்வுகட்கும் சில செய்யுட் 

களால் விளக்கியிருப்ப இவ்வாசிரியர் ௮.தனை, * அவ்வகை 
ஏழினும் ஐயழுற்றோர் தல் என்னும் துறையமைத்து, ஒரே 
செய்யுளிற் கூறிவிட்டு *ஐயங்கரந் து தையலை வினாதல் £ 
மு. தலிய பல அறைகள் அமைத்து யாத்அள்ளார். 

தலைவன் தலைவியை முூதன்முதற் கண்ட காட்டு! 
என்னும் தூறைக்குக் தலைவன் தலைவியின் உருவ ௮ழகை 
MIG Bl KH MIST, , ! 

“மாவின் கொழந்தளிர் ஈன்றுபோற் கோங்கிடை வந்தரும்பி 
மேவும் கமலம் மலர்ந்தல்லி வாய்விம்மு தேன்பொதிக்து 
தாவும் இறைவரி வண்டினம் கொண்டு தழைஅவிழ்பூவ் 
காவின் புறம்படர் வலலிகண் டேசண் களிகொண்டதே?? (௨) 

என்று தலைவியின் இளமைச் செவ்விவாய்க்ச௪ அழகுருவில் 
ஈடுற்று அவள் மேனியொளியை மாச்தளிரென்றும் 
கொங்கைகளைக் கோங்கரும்புகளென்னறும் முகத்தைக் 
சகமலமலசென்றும் வாயை அல்லிமலரென்றும் கண்களை 

வண்டினமென்றும் இவைகளையெல்லாம் ஒருங்கே தாங் 
இக் தளர்ந்து மெலிந்து சறுத்திருக்கும் இடையை வல்லி 
(கொடி) என்றும் அமைத்து, அவள் உறுப்புகலத்தைப் 
பாராட்டி, இவைகளெல்லாம் ஒரு வல்லியிடத்துக் கண்டு 
என் கண் களிகொண்ட தெனத் தலைவன் கூற்றாகக் காட்டி 
யிருக்கும் திறப்பாடு மஇஒழ்ந்து இன்புறற் பால. 

மாந்தளிரும் கோங்கரும்பும். கமலமலரும் அல்லிப் 
போதும் வண்டினமும் ஒருங்கே ஒரேகொடியிற் சார்ந் 
திருப்பதாயின், ௮ஃது எவ்வளவு வியத்தற்குரியத 
இறும்பூது சான்ற இவ்வியல்நலத்தைக் தலைவன் தன் கண் 
ணான் முகந்து பருகி ஆரா ௮யசா இன்புற்றான்.
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இதில், ஆரியர் அன்பின் ஐர்திணைக்கு நிலமும் 
கருப்பொருளும் தோற்றுவித்தா ராயினார். *மாவின் 
'கொழுச்தளிர், என்றமையான் குறிஞ்சியும், பொற் 
சோங்கு,' என்றமையான் பாலையும், “கமலம் மலர்ந்து 
அல்லிவாய் விம்முதேன்,” என்றமையான் மருதமும், “இறை 
வரி வண்டினம்,” என்றமையான் நெய்தலும், “புறம்படர் 
வல்லி, என்றமையான் முல்லையும் ஆகிய இயற்கைப் 
புணர்ச்சிக்கு நிலைக்களனான குறிஞ்சி பாலை மருதம் 
தெய்தல் முல்லையாகய ஐந் திணைகளும், அவைகளின் ஒழுக்க 
மாகிய புணர்தல் பிரிதல் ஊடல் இரங்கல் இருத்தலாகிய 
கைகோள்வகைகளும் குறிக்கப்பட்டவாழும். இக்காட் 
As துறையில் தலைவியின் ஒவ்வோர் உறுப்பையும் மலர் 
களின் இயற்கையோடு பொருத்திக் காட்வெதால் தலைவி 
யின் மென்மையும் மலரினும் மெல்லிய இயற்கைப் பண்பும் 
காட்டியவாரும். 

இதனால் இயற்கையாகிய நன்மணம் .புணர்த்து இற் 
இழமை பூண்டு இன்பம்மிக்கு ௮ன்புநெதியாம் இல்லத் 
தொழுக அறஞ்சாலியராய் ௮மைதலே இதன்பயன் என்ப 
தைப் புலப்படுத்தவே, “பூங்கா” என்னும் முல்லை த்தணையை 

இறுதியில் அமைத்துவைப்பா ராயினார். 

இனி, பாங்கற்கூட்டத்துள் “பாங்கன் 'வினாதல்' என் 
னும் துறையில், 

₹இதன்செய்த பண்ணின் திறந்தெரிர் தோதெய்வப் பாவலாதாம் 
முன்செய்த நூலின் முறைதெரிர் தோசெம் முகங்கருஇப் 
பொன்செய்த மேனியும் புல்லென் நு வாடிப் புலம்ப என்ே 
என்செய்த தோ௮றி யேன்திரு மேனி இறைவனுக்கே?” (௪ ௬) 

என்பது. இதில் பாங்கன், தலைவன் காதற்புணர்வினால், 
அவன்றன் உடற்சோர்வும் குறிகளும் கண்டு ஐயுற்று வின 
வுங்கால், உலகில் யாருக்குமே உடற்சோர்வுக்குக் காரணம் 
மிகுதியான உழைப்பும் ஒன்றில் கருத்தூன்றிப் பார்க்கும் 
இயற்கையுமே ஆகும் என்பது எல்லோரும் கன்கறிந்த, 
உண்மையாகலான், இவனிடம் ௮வ் வியற்கையாம் தன்மை 
யைக் கண்கூடாகக் கண்டு, குதலும் யாழும் பிற இன்னி
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சைக் கருவிகளும்கொண்டு இசைப்பாடலில் மூழ்இயிருப்ப 
வர்க்கும் மெல்லிய இனிய செஞ்சொற் கருவூலங்களான் 

. இயன்று ௮றம் பொருள் இன்பம் முதலிய அதுறைகாட்டி 
எல்லாப் பொருளும் இதன்பால் உள என்னு வியக்குமா று: 

பண்புடன் இலங்கும் அரும் பெருக் தீக்கமிழ் இலக்கியங் 
களைக் கற்போரையும் அவைகள் தம் வயமாக்கி இன் 
பு௮ுத்தி உண்ணல் உறங்கல் முதலிய உடல்கலங் காக்கும் 
இயற்கைகளையும்கூட .நாடாது தம்பால் சர்க்கும் பெற்றி 
மைத்தாகலின், “தென்செய்த பண்ணின் திறந்தெரிந்தோ,” 
என்றும், “தெய்வப் பாவலர்தாம் முன்செய்த நாலின்முறை: 
தெரிந்தோ, என்றும் முறையே வினாவி, முக்ங்கருகி வாடு 
தற்குரிய காரணத்தையும் கேட்கின்றான் . 

இத்துறையில் திருக்கோவையாரினும் பாங்கன் வினா 
வாக், ப 
“இறைவான் புனல்தில்லைச் சிற்றம் பலத் தம்என் சிந்தையுள்ளும் 
உறைவான் உயர்மதில் கூடலின் ஆய்க்தஒண் இந்தமிழின் 
அுறைவாய் நுழைந்தனை யோஅன்றி ஏழிசைச் சூழல்புக்கோ 
இறைவா தடவரைத் தோட்கென் கொலாம்புகுக் தெய்தியதே.?? 

“இறைவா உன் தடவசைக் தோள் மெலிவுக்குக் கார 
ணம் ஒண் தீந்தமிழின் அறைவாய் அுழைக்தனையோ 
அன்றி ஏழிசைச் சூழல்புக்கோ, என்று அமைத்துள்ள 

கருத்தையே, இவ்வாகிரியர் முன்னோர் மொழிபொருளைப் 
பொன்னேபோற் போற்றிப் பொ இந் துவை தீதிருக்கும் 

, சஅரப்பாடு, இலக்கியச் சுவைஞர் சுவைக். இன்புறத்தக்க 
தேனோழுக்காக அமைந்து மிளிர்வதைக் காணலாம். 

பிருண்டும் இவ் வாிிரியர் தாம் ஆக்கியுள்ள துறை 
களில் சங்கநூற்களின் _ கருத்துக்களையும் திருக்குறள், 

நாலடியார், பழமொழி முதலிய ௮ற_நால்களின் கருத்துக் 

களையும் அடியொந்தி ஆங்காங்கே செறித்தமைத்து வைத் 
துள்ளனர். 

௨... *கற்பொடு. புணர்ர்த கவ்வைப் பகுதியில், செவிலி, 
“முக்கோற் பகவரை வினாதல்,” என்னும் துறையில் கலித் 
தொகை (௯)-அம் பாடலின்,
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““ஏறித்தரு கஇர்தாங்க ஏர்திய குடைநீழல் 
உறித்சாழ்க்த கரகமும் உரைசான்ற முக்கோலும் 
நெறிப்படச் சுவலசைஇ வேறோரா நெஞ்சத்துக் 
குறிப்பேவல் செயல்மாலைக் கொளைஈகடை அத்தணீர்?? 

என்னும் தரவடி.களின் கருத்துக்களை உட்செறிதது, 

“உறித்தாழ்க்த கரகமும் ஊன்றுமுச் கோலும் உடுத்தகெவ்வான் 
எறித்தால் ௮னைய இருந்துவர் ஆடையும் இக்திரவி — 
மறித்சால் அனைய குடையுங்கொண் டேவருவீர்?? (௪௦௧) 

எனவும், ஏனைய இடங்களிலும் (கலி: ௧௧, ௧௯) கருத்துக் 
கள் முறையே, இக்நால், (௫௪௦, ௫௪௩) முதலிய செய்யுட் 
களில் பொதிந்து வைத்துள்ளமையை ஈன்கூணரலாம். 

மற்றைய சங்க நூல்களான, அகம், புறம், பத்துப் 
பாட்டு முதலிய பல்வகை மால்களின் அருங்கருத்துச்கள் 
இச் நான்முழுதும் பரறந்துகிடப்பதை அறியலாம். ஒரு 

பானைச் சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதமாவதுபோல, ஈங்கே 
இரண்டொன்று காட்டப்பெற்றன. அவைகளையெல்லாம் 
நால்முழுதும் துருவி ஆய்க து காட்டுவதாயின், அது கனி 
ாூலாகமுடியும். ஆகவே, இம்மட்டோடு இதை கித்திக் 
கொண்டு இனி, திருக்குறள் முதலிய நால்களின் கருத்துக் 
களை எவ்வாறு ஆண்டுள்ளனர் எனக் காண்டாம்.. 

உடன்போக்கில் * தலைவன் உடன்போக்கு மறுத்தல் , 
என்னும் துறையில் பாலைகிலத்தின் வெப்பத்தை விளக்க 
ONG FBT, . 

£ இலனென்னும் சாவினர்க்கு இல்லென்னும் காவினும் இன் 
புலனென்னும் நசாவிற் புகையெழுங் கானம்? | சொலிலாப் 

் (௩௬௪) 

என்பதில், 

₹ இலனென்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈதல்??. (22m) 

₹ இன்சொல் இணிதீன்றல் ?? (௯௯) 

என்னும் குறட் பாக்களின் கருத்துக்களும், 

இல்வாழ்க்கையில், * மணமனைசென்ற செவிலிக்குத் 
தோழி சொல்லியது” என்னும் அறையில்,
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₹ அணங்குல் கடவுள் ௮ணி௫ெடுக் சே.ரண் ணலையொழிய 
வணங்குங் கடவுள்மற் ஜொன் றறியாள் *? (௪௪ட) 

என்பதில், 

தெய்வச் தொழாஅள் கொழுகற் ரொழுதெழுவாள்” (இட) 

என்னும் குறட்பாவின் கருத்தும், 

அறத்தொடு நிற்றலில், “தலைவி தோழியை வினாதல் 
என்னும் துறையில், 

₹ நோய்நாடி யானுற்ற நோய்முதல் நாடி ௮ச் கோய்தணிக்கும் 
2 வாய்நாடி. வாய்த்த மருந்துசெய் யாமல் * (௩௫௦) 

என்பதில், 

₹ நோய்நாடி, நோய்முதல் காடி. அதுதணிக்கும் 
வாய்காடி. வாய்ப்பச் செயல் ?? (௬௪௮) 

என்னும் குறட்பாவின் அடிகளும், 

ஒருவழித் தண்த்தலில், * களியைகோக்கிக் கூறல் ; 
என்னும் துறையில், 

₹ தீட்டாத கூர்மைகின் செவ்வாய் கவரும் தனைக்குரல்கண்டு 
ஐட்டா திருந்த உதவிக் குதவி உயர்விசும்பில் 
பூட்டாத ஈன்னுதல் பொற்றொடி. யார்புனங் சாவலென்ன 
மாட்டாய்கொல் பைங்இஸளி யேவல்லை யேசென்று மன்ன 

[வத்கே? (௨௯௪) 
என்பதில், 

: நன்றி மறப்பது நன்றன்று ?? (௧0௮) 

என்னும் குறட்பாவின் கருத்து உள்ளடங்கிக்டெ த.தலையும் 

் ஓரலாம். 

இவ்வாறே நாலடியார், பழமொழி முதலிய அறநூல் 
களின் அரும்பெரும் நட்பக்கருக்துக்களும் பொதிந்து 
இலங்குவதை அறியலாம். 

திருகோவையாரில், தலைவன், “*ஊர்வினா தல்' என்னும் 
துறையில், | 

“வருங்கடம் ஊர்பகர்ச் தாற்பழி யோஇங்கு வாழ்பவர்க்கே?? (௫௫) 

எனவும்,
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தஞ்சைவாணன் கோவையில், ae 

 புதியேன் மிகவிப் புனத்திற் இயான் சனி போந்தனனும் 
பதியேது செல்லும் படிசொல்லுஃர் ?? (௭௦) 

எனவும், 

- கோடீகரக் கோவையில், 

: பூதியிருச் குந்தலம் வானோ புவியோ பகர்தி ப (௪௬) 

எனவும், 

இருவாரூர்க் கோவையில், 

£ஊரேது தாமரை யோவுரை யாமை உறுதியுண்டோ 
. பேரேது மேனகை யோவல்ல3வா?? . (2௧) 

எனவும், 

இருவெங்கைக் கோவையில், 

₹ மலைகடு வர்அுகொர் தேனுரை மீர்நும் வளம்பதியாது. ?? (௪௩) 

எனவும் கூறிப் பெயர்வினாதல், வழிவினாதல் முதலிய பல 

அறைகள் அமைத்து அவைகட்கசுத் கனித்தனியே ஓவ 

வோர் செய்யுள் கூறியிருப்ப, இவர், 

- உரைக்கும் பெயரும் உறையும் பதியும்எம் ஊர்க்கும் உங்கள் 

வரைக்கும் பெயரும் வழியும் சொல்லீர் *? (௮௫) 

எனச் * சுருங்கச்சொல்லி விளங்கவைத்தல்” என்னும் ௮ழ 

songs gil பெயரும் வழியும் ஒரே செய்யுளில் ஈயம்பல 

தோன்ற அமைத்துள்ளமை அறியலாம். — 

பின்னரும் இரவுக்குறி இடையீட்டி ஓம் தனித்தனித் 

அதறையமைக்கா ௮, 

£ அன்னையும் ஊரும் அலைவாய் ஞமலியும் அம்புலியும் 

கொன்னகர்க் காவல் அடி யும் குடிஞையும் கோழியும்என்று 

'இன்னவை ஈம்கள விற்திடை யூறிசற் கேற்ப௮ந்த 
மன்னவர் தாம்வரும் காளொரு நாளில்லை வாணுதலே :? 

௫ (௨௪௧) 

என ஒகே செய்யுளில் கூறிய இறப்பாடு போற்றற்குரியத. 

இறுதியாகப் பொருள்வயிற்பிரிவில், பிரிவுணர்த்தல்' என் 

னும் துறையில், உலகியற் செயல்கள் யாவும் பொருளொன்
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ரூலேயே முட்டின்னு முடியும். அதனாற்: பொருளீட்டச் 

செல்வதாகச் தலைவன் Ke. DD VON HBA பொருளின் 

இன்றியமையாச் சிறப்பை விளக்கியிறாக்கும் செப்பம் மிக 

மிக மகழ்தற்குரித்து. ௮௮ 

₹ அருள்கொண் டியற்றும் அறமும் அறகெறி ஆய்ர்தமென்பூச் 

சுடுள்சொண்ட கோதையா தோள்புணர் இன்பமும் சூழ்சுருமபு 

மருள்கொண்டு பாடும் மதுமலர்ச் சோலை மயிலனையாய் 

பொருள்கொண் டொழியமுற்றுதென்று ஞாலம் பண் 
(௪௦ 

என்பதாம். 

இஃதன்றி, இவர்தம் தாய்மொழியாம் தமிழிடத்து 

ற அளவற்ற அன் புடையாரென்பது 

தமிழ் அன்பு அியக்டைக்கின்றது. முல் இடை 

உப கடை யென்னும் முச்சங்கமிருக்து 

தமிழ் வளர்த்த வரலாற்றைக் கூறி, தலைவியின் இனிய 
மெல்லிய சொற்களுக்கு உவமங்காட்டி, * முச்சங்க வண் 
தமிழ் போல்மொழி'' என்னு கூறுகின்றார். தமிழ்முனி 

வன் வாழும் பொதியிலை மந்தமாருதம் வண்கமிழ் நாறும் 
மலையவெற்பு'” என்று மகிழ்ந்து கூறுகின்றார். தலைவன் 

உடல் மெலிவு கூறித்துப் பாங்கன்வினாவில் ௮மைவுபெற, 

“ தெய்வப் பாவலர்தாம்- முன்செய்த நாலின் மூறை 
தெரிந்தோ--என்செய்த தோஅறி யேன் திருமேனி இறை 
வனுக்கே” என்று சுட்டிக்காட்டுகின்ளார். 

தமிழ்இசையைக் குறித்தும் “செய்ய தண்டமிழ் 
தோய், பண்போல் இனிய பணிமொழிச் செந்தளிர்ப் 
பைந்தொடி.” என்றும் “சென் செய்த பண்ணின் திற 

மறிந்தோ”” என்றும், “பண்ணார் பணிமொழிப் பைந் 
தொடி”: என்றும், நயம்பட விளக்குகின்றார். 

ஆகலான், இவரின் தமிழ்க் காதல் நெஞ்சில் வேரூன்றி 
எழுந்து வெளியிற் பாவாக வர்து தம் பற்றினைப் பின்பற்றி 
எல்லோரும் ஒழுகுமாறு தூண்டும் செப்பமாக வுள்ளது.



ஆராய்ச்சி கள 

திருமணத்தை விரும்பித் துர்க்கையை வழிபடல், 
திருமணத்துக்கு ஆடவர் பொருள் (பரிசம்) கொடுத்தல், 

தலைவன்வரக் கரைரயும் காக் 
பழக்க வழக்கங்கள் சைக்குப் பலி கொடுத்தல், பல்லி 

சொல்லும் இடப்பாகம் அடித் 
தலும் பெண்களுக்கு நலம் பயக்குமெனல், குறவர் 
வேங்கைத்தமையை உடுத்தல் முதலியனவும், பிறவும் 

இச் தாற்கண் வரும் பழக்க வழக்கங்களுட் சிலவாம். 

இர் நாலில் பற்பல. இடங்களில் AGH சொற்களையும் 
பொ திதுச்களேயும் அமைத்துள்ளனர். அவைகளுள் - 

£தாரை' என்பது இவர் குறிக்கும் 
அருஞ்சொற்கள், சொற்களுள் ஒன்று. ௮ : 

தொடர்கள் கூர்மை, வழி, குதிரை, ஒழுக்கம் 
முதலியவற்றைக் குறிப்பதை Da 

வப் பாட்டுக்களில் காணலாம். பண்: இச் சொல் இனிமை, 
இசை முதலிய பொருள்களில் பயின்று வருவதைக் காண் 
கின்றோம். மமை : குளிர்ச்சி, மேகம் என்னும் பொருளில் 
பல இடங்களில் வழங்கப்பட்டுள் ளன. இவைகளும் இவை 
போல்வன பிறவும் இக் நாலில் வரூஉம் ௮ருஞ் சொற்க 
ளாகும். 

இவை போலவே, ௮ருஞ் சொற்றொடர்களையும் 
அமைத்ச் செல்வர். அவை: “அல்லி வாய் விம்முதேன்” 
“இக்திரவில் கூசிய ஈன்னுதல்' *அரியார் மதர்விழி ஆல 
மன்னீர் சொல் அமுதமன்னீர்” “இடிக்கொத்துருமும் 
இலங்கெயிற்றாளி “அளியாற் பெரு அமுதம் இதறி 
அனை த்குயிர்க்கும், களியாக்கிய, Sor | ae “இருகால் 
ஒரு சிகை வாரணம்” “மன்றலங் காவினும் வாவி சன்னி 

சினும் மற்று _மூற்றும், ஒன்றிலும் பூத்தறியா அலர்: 
“அமவுங்களி௮ும். அணம் கம் Gores “அறையும் 
கடலன்ன அன்பு” எனவருவனவும் ஏனையவும் ஆகும். 
இன்னும் ஆங்காங்கே இன்னறுங் கனிச்சுவைபோல் இவை 
போன்றன பரந்து கிடப்பதை இந் நாலைக் கற்பார் கண்டு 
களிஅளும்பலாம்.
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இதிற் பல இடங்களில் ஆண்பாலார் பெண்பாலார் 
பேசப்படுசின்ற நயங்களை அழகுற அமைத்துள்ளார். 

மக்கட்கு உணர்ச்சியை ஊட்டும் 
நயங்களிற் சில் மெய்ப்பாகள் எண்வடைகைய. 

அவற்றுள் முதலிடம் பெறுவது 
:ஈகைக்சுவை” யென்னும் மெய்ப்பாடு, ஈகைச்சுவைபடப் 
பேசப்படுந்திறம் பல இடங்களில் வருகின்றன. அவை 
களுள் ஒன்று ஈங்கே பொறித்துக் காட்டுவாம்.. 

பாங்கி மதியுடன் பாட்டில் “எதிர்மொழி கொடுத்தல்” 
- இறைவனை ஈகுதல்' என்னும் துறைகளின் கண், தலைவன் 
“உங்கள், கண்போல் பிணையும் கலையும் இங்கேவரக் கண்ட 
அண்டோ” (௮௬) என்னு வினவுகின்றான். அதற்குப் 
பாங்கி ஈகைச்சுவை ததும்ப விடை கூறுகின்றாள். ௮/3), 

உடுக்கும் கலையன்றி ஈங்கொரு நாளும் ஒருவர்வக்து 
கெடுக்கும் கலைகண்டு அறிகிலம் யாம்? (௬௨) 

என்பதாம். இதில் ௮வன் *கலையும் இங்கே வரக் கண்ட 
அண்டோ” என்பதைப் பாங்கி, கலை யென்பதை ஆடை 
யென்று கொண்டு, ₹நாம் உடுக்கும் கலை யொன்றே அறி 
வோம்; ஒருவர் வந்.து கெடுக்கும் சகலை அறிகிலோம்' என்று 
நகை முகங்கொண்டு உரையாகின்றாள். பின்னர் ௮வன் 
சந்தனத்தமை முதலியனகொண்டு, 

சாந்தகிற் போதும் தழையும் தருகுவன் 

வேழம்.......போக்ததிப்போ து வச்ததுண்டோ? (௯௨) 
என்று கடாவுகின்றான். அதற்குப் பாங்கி, 

“மின்னே தழைகொண்டு வேழமெய் தார்௮ச்ச வேழம்வந்து 
பின்னே பிணைபிரி யுங்கலை ஆனு பேசிலின்னம் 
கொன்னே புகமும் குறுமுயல் ஆகவும் கூடும்கொல்லோ 
என்னே உலஇல் இவரைப் பாரில்லை ஏவினுச்கே'? (௯௩) 

“மின்னலை யொத்த தலைவி! இவர் முன்பு தழையைக் 
கொணர்ந்து வேழம் எய்தார்; அதன்பின், பிணையைப் 
பிரிந்த கலைமான் ஆயிற்று; பின்னர்ப் பார்ப்போமானால் 
Ao முயலாகவும் போகும் போலும் | இந்த உலகத்தில்
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வில்லாற்றலிற் சிறந்தவர் இவரை ஒத்தவர் இல்லை” என்று: 
தலைவன் ஒவ்வொன்றாய் வினாவி, இறுதியில் தழைகொண்டு 
வந்து ஏற்றுக் கொள்ளுமாறு நிற்கும் நிலைசண்டு நகை 
யாடிச் சொல்லும் தன்மையாக அமைத்திருக்கும் செவ்வி 
கண்டு இன்புறற்பால.து. 

இனி ஒருவர் மன கிலையை அவர்தம் செரீல்லால் 
செயலால் காண்இன்றோம். அவ்வாறே காதலர் மனநிலை, 

ஈண்பர் மனநிலை, தாய் மனநிலை 

மன நிலைகள் முதலிய யாவரின் மனகிலைத் திறங் 

களாயும் செவ்வனம் ஆய்ச் த அவ் 

வவ்வாறே அறியுமாறு சிரிய கூரிய தீஞ்சொற்களால் 

அமைத்து, தேனினையுண்ணும் வண்டு அுதை உண்டு 
மயங்கித் தன்னையுந்துறந்து கிடக்கும் தன்மைபோல, 
இதைக் கற்பார் இக் கோவைக் காதலராய்க் கற்றவழியே 
இதிற் படிந்து மூழ்கி ௮தன் வயமாம்படி. செய்து ஆரா 
அயரா இன்புறுமாறு செய்கின்றார் இக் நாலாசிரியர். 

காட்டுதலாக, 

இடர்தலைப் பாட்டின்கண் தலைவனும் தலைவியும் கூடி. 
மஇூழ்வதற்காம் காலம் நீட்டித் துக்கொண்டே செல்கின் ற; 
அதைக் தலைவன் எண்ணி எண்ணி ஏங்குகின்றான்; வருந்து 

கின்றான் ; அவற்கு ஓர் கண்ணிமைப்போது. ஊழிபோல் 

கழித்தற்கரிய கால வெள்ளமாய்க் கழிகின்றது. ஒன்றை 
யெண்ணி அதிலேயே கருத்தூன்றி கிற்பார்க்குச் இறு 

- போதும் ஊமழியாகத் தோன்றுவது இயற்கையின் பாற் 
பட்டதன்றோ? அதினும் , காதலர் மனகிலை கட்டுரைக்குக் 
கரத்ததாமோ? இல்லையாகலான், :ஓர் ௮றுவடி பல்.லூ ழி 
போல் தோன்றுவதஇில் வியப்பு ஏ? 

£ஓருசாள் எழுநாள்போல் செல்லும்சேட் சென்றார் 
. வருகாள்வைக் தேங்கு பவர்க்கு”? 

என்ப தேவர்காட்டும் செவ்விய உரை. ஆகலான், இக் 
காதலனும் நீடு நினைந்து மயங்குகின்றான்; உயங்குகின்னான்; 
புலம்புகின்றான். அது,
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ன் சாதல் மடச்தையா் கையகல் காலையும் மெய்யகலா 
மேதகு காணும் மெலியஎன் ரோவிழி போலுகெய்தல் 
போதலர் மென்மலர்ப் புன்னையங் கானல் பொருச்துமிந்த 
மாதவி பெற்ற மணிமே கலைஈம்மை வாழ்விப்ப ௪”? (mar) 

என்பது, இதல், * தலைவியானவள் தன்னைவிட்டு நீங்காது 
தோழியர் விட்டுப் பிரிந்த காலத்தும் உயிரினுஞ் சிறக்க 
காணமும் தன்னைவிட்டு அகலும்படி என்னோ ஒன்று 
கலர்து உறவாவெ.து என்றுகொலோ ! அன்றே ள்ன்னை 

வாழ்விக்கும் நாள், என்று கெஞ்சறைபோகிக் கலங்கிக் 
கூறுகின்றான். * மாதவி பெற்ற மணிமேகலை ஈம்மை வாழ 
விப்பதே,” என்ற சொற்றொடரில் அவன் கைம்மிக்க காதற் 
பண்பு கரைபுரண்டு ஒவவசைக் காட்டி அமைத்திருக்கும் 

ஒட்பம் அறிந்து அறிந்து இன்புறற்கேற்றது. இதிற் காதல் 
கெஞ்டன் கட்டற்றகிலை கனிவுறக் காட்டப்பெற்் நுள்ளமை 
காண்க, 

பின், தலைவனும் சுலைவியும் இயற்கைப்புணர்ச்சி 

புணர்ர்து தனித்தனியே பிரிந்துசென்றனர். இவ்விருவ 

ரின் உடற்சோர்வு செயல் முதலியவற்றைக் ௪ண்டு ஜஐயுற்ற ' 
இவரின் கோழனும் தோழியும் முறையே தலைவனையும் 
தலைவியையும் காரணங்கேட்டு வினவுகின்றனர். தலைவன் 
தன் ஆண்மையால் அச்சுராது உண்மையைக் தன் தோழ 
னிடம் கூறிவிடுகின்றான். தலைவி தன் பெண்மைத்தன்மை 
பால் அஞ்சித் தன் தோழிக்கும் மறைத்துச் இல காரணங் 
கூறி மழுப்பிவிடிகின்றாள். அனால், கோழி அவள் Hare 
செயல்களினால் அறிந்துள்ளாள் ஆதலால், கேட்டவாறே 
அமைகின்ருள். ் 

பின்பு ௮அவரிடையே தலைவன் தோன்றுஇன்ரான் ; 
அவன் இருவரையுங் கண்டு “கெடுஇ£வினாவிப்- பின்னர்க் 
கையுறையாகப் பூந்தமை கொணர்ந்து ஏற்பிக்கவேண்டு 

கின்றான். தோழி அறியாள்போன்று இவன் காதலால் 
வருர்துஞ்செயலைக்கூறி, தழையை ஏற்குமாறு விளம்புகின் 

Ger. *அ௮வன் உன்பொருட்டால்கான் வருகின்றான்,” 
என்று உட்கோள் அறிய வினவுனைராள். : உண்மை
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சொல்க, என்றும் வற்புஅத்துகின்றாள். தலைவி அதற்கும். 
மறைப்பாளாய், * உன்னையன்றி கான் வேறெங்கே செல் 
இன்றேன்; நீ என்ன ? இல்லா தியம்பவும் ஏலா துரைக்க 
வும் வல்லைகொல்லோ Y என்று கடிய மொழிகளால் 

மறுத்து மாற்றுரை வழங்குகின்றாள். அதற்குக் தோழி 
இவட்கு நாம் அறிந்தகொண்டோமென்பதை உணீர்த்த 
வேண்டுமென்னும் கினைவ்டையளாய், 

 மஞ்சறி யாமினும் வானறி யாத மருந்தும்மற்றுன் 
கெஞ்சறி யாத நினைவும் உண்டோ ? (௧௪௧) 

என்று தனக்கும் தலைவிக்கும் உள்ள கெழுதகை யன்பு 

தோன்றப் பிரிவின் றியைந்த தம் அவரா நட்பினைப் புலப் 
படுத்துகின்றாள். அது 4 தோழி! மேகத்துக்குத் தெரி 
யாத மின்னலும், வானோர் அறியாக அமுதமும், மனத் 
அக்குத் தெரியாத நினைவும் உலகில் உண்டோ? இல்லையே. 
அதுபோல் எனக்குத் தெரியாதென்று எண்ணி எனக்கா. 

மறைத்துக் கூறுவதென்னை ?: உன் இயற்கைத் தன்மை 
செயல் யாவும் அறியேனென்றா நீ Eh HIBS Op. நான் 

் உன் கரவுத்தன்மையெல்லாம் ஈன்கறிவே£னென்று கழறித் 

தழையை ஏற்பிக்கச் செய்கின்னாள். 

.... இதன்கண் தலைவி வேறு, தோழி வே௮ என்த வேது 
பாட்ணெர்ச்சியில்லாக உழுவலன்புடையராம் நட்பினர் 

் மனதிலை காட்டப்பெறுகின் ற தன்றோ ? 

பின்னர்க் தலைவன், உடன்போக்கில் தலைவியைக் 
தன்னுடன் அ௮ழைத்துக்கொு செல்கின்றான். அம்ப 
லாக இருந்த களவுப்புணர்ச்௪ி, அதன்பின் பலாறியும் 

அலராகப் பரவுகின்றது. நினைப்பினுஞ்சுடும் நெடுஞ்சுர 

வழியாகத் தலைவனுடன் தலைவி சென்றதை அவள் ஈற்றுப் 
அறிகின்றாள். அறிந்ததும் மலர்மன்னு பாயலில் mas 
இனும் கைக்கும் ௮வள்் தன் மலாடிகளின் மென்மைத் தன் 
மைக்கு வருந்தினாள். பின்னரும் அவளைப்பற்றிய பல்வகை: 
நினைவுஅலைகள் வந்து தன் மனத்தை வருத்த, அவளுடன் 
விளையாடற் "கமைந்த பூவை கிள்ளை மணற்பாவை இற்றி
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லிழைத்தல் முதலியவற்றையும் தன்னை (தாய்)யும் மறந்து 
எவ்வாறு சென்றாளென்று தாய்மையன்பு தலைப்பிணிக் 
கொள்ள அயாவுயிர்த்துப் புலம்பினாள். ௮ப் புலப்ப 
கிலையை--தாய்மையின் பேரன்பை--கையா DOME கலங் 

இய காட்சியை--கற்போர் நெஞ்சம் கலங்குமாறு அவலச் 
சுவை “கால்கொண்டுகிளாத் இீட்டிக்காட்டிய படம்போல் 
அமைந்துள்ள செய்யுள் இது: 

“பூவையுண் டோபுனச் இள்ளையுண் டோவெண் புதியமணல் 
பாலையுண் டோபெற்ற பாவியுண் டோகுன்று பார்த்தழைக்கும் 
தேவையுண் டோகற்ற சற்றிலுண் டோமற்றென் அற்றமுண்டோ 
யாவையுண் டோமக ளேசெல்லும் 8இவ் அருஞ்சுரத்தே.?? (௩௧௨) 

இதில் தாய்மைப் பேரன்புக்குரிய சொற்களால் 
அமைத்துத் தன்னைக் குறித்.தப் பேசுங்கால் பெற்றபாவி% 
என்னு உள்ளத்து வேரூன்றி எழுந்த அன்பின் உயரிய 
நிலையை உணர்த்திய தன்மை ஓர்க. 

இன்னும் இவையொத்தனவான கருத்து நயங்கள், 
பொருட் செறிவுகள், அருஞ்சொற்கள், சொற்றொடர்கள், 
பன்னூற் கருத்தமைப்புகள் யாவும் ஆங்காங்கே இக்ூல் 

முழுதும் பரந்து கடக்கின்றன. அவைகளை யெல்லாம் 
ஊன்றித் துறைபோவார் முறையொடு கண்டு இன் புறுவர். 

நூலின் முடிவுப் பகுதிக் துறையாகச் திருக்கோவை 
யார் நாலில் ₹ ஊதியமெடுத்தூடல் 

நூல் முடியின் தீர்த்தல்? என்னும் அுறையினும்,. 
. நுணுக்கம் தஞ்சைவாணன் கோவையில் “கார்ப் 

பருவங் கண்டுசொல்லல் £ என்னும் 
அுறையினும், கோடீச்சுரக் கோவையில்  கார்ப்பருவங் 

கண்டு சொல்லியது ? என்னும் துறையினும், இருவாளூர்க் 
கோவையில் * கார்ப்பருவங் கண்டு : மகிழ்தல் ? என்னும் 

அறையினும் அமைத்து நாலை முற்றுவித்திருப்ப, இவர் 
Groen, அக்கோவை நூல்களின் ஆ௫ரியரினும் விஞ்சிய 
வராய்ச் சிறப்பான குறிக்கோள் ஒன்றைக் கொண்ட 
மைத்து முற்றுவிப்பாராயினார். அது தலைவன் தலைவி
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ஆகிய கோவைக் இிழவர்களை உயர்ந்த தன்மையில் வைத்துச் 
சித்திரித்துச் காட்டி, முடிவில் காமஞ்சான்ற கடைக்கோட் 
காலைக் இழவனும் கிழத்தியும் சிறந்தது பயிற்றலாகிய வீடு 
பேற்றின் கிமித்தம் கூறி முற்றுவித்திருக்கும் ஈற்பொரு 
ளாகும். அவைகளுள் : 

தலைவன் இயல்பு 

: அறத்தில் தருமன் ; பொருளில் சனபதி; ஆய்ந்தஇன்பத் 
. இறத்தில் லைமதன் ; சக்கையில் புக்தி ; திருந்துவண்மைப் 
- புறத்தில் புவி; அயல் போற்றுங் கலையில் பொதியமுனி 5 
மறச்தில் றந்த வள௮யல் ஊரன் மடங்கல்இன்றே.?? (௫௧௪) 

தலைவி இயல்பு 

*: கற்புக்கு அருந்ததி ; சாணுக்கு மானக் கவரிகல்மான் 5 
பாற்புக்கும், வாய்ந்த பொறைக்கும், பொன் ; பூமகள்; 

காமசன்தன் 
அற்புத் துணைவி : அறச்்துக்குஎலாம் ௮ன்னை x ஆடகமால். 
வெற்புக்கு உயர்ந்த மனைக்குகர் தாத விளக்கொளீமய.”? (௫௧௫) 

இச்செய்யுட்களில் ஆடவர்க்கு வேண்டும் ௮ரும் 
பெருங் குணங்களான, அறம், செல்வம், காதல்உணர்வு, 
அறிவு, கொடை, கலை, வீரம்- முதலியனவும், மகளிர்க்கு 
“வேண்டும் அரும் பெரும் பண்புகளான, கற்பு, நாணம், 

அழகு, பொறுமை, இல்லறத்துணேமை, அறம், மனையறம் 
பேணல் முதலியனவும் அமைந்தவர்களாகப் பொருத்திக் 
காட்டி. ஒத்த அன்புடைய தலைவன் தலைவியாகக் குறித்து 
ஒன்றுபட இணை த்திருக்கும் ஒட்பம் வானினும் உயர்ந்த 
மாண்புடைத்தாகும். 

ஆகவே, ௮ண் பெண் இருபாலரும் ஒன்றுபட்டுக் 
காதல் வழியிற் படர்ந்து இல்லறவியலை மேற்கொண் 
டொழுக, அதனை முட்டாச் சிறப்புடன் முற்றுவித்து, 
பின்னர் அதன்கண் உவர்ப்புற்ற நீர்மையராய் ௮கம் புறம் 
என்னும் இருவகைப் பற்றறத் அறவறக் தாங்கலே இயல்பு 
என்பதை இக் கோவை வாயிலாக வைத்து மக்கள் எய்தும் 
பயனை வரையறுத்துக் கூறியவாரும்.,



௨௪ அம்பிகாபதி கோவை 

எனவே, .இந்நூல் கைவல் கம்மியன் sa ay Ors 

புனைந்த புனையா ஓவியம் போன்று, எல்லா அழகும் இதன் 
ட கண் ஒருங்கே இயையக் கோவைகளிஜற் இறந்த தலைமணி 

யாகப் போற்றப்பெற்று விளங்கும் இன்பப்பெரு நூலாகும் 
பெற்றிமை மிக்கசாகத் தமிம்மக்கட்குக் தூண்டா முழு. 
மணி விளக்கமாய்ச் சுடர்கான் ஜொளிர்கின் றது. 

செல்லூர்க்கழார் 

செ. ரெ. இராமசாமி பிள்ளை 

கழகப் புலவர்



அம்பிகாபதி கோவை 
படத; 

அவையடக்கம் 

கட்டளைக்கலித்துறை 

1. அருளம்பி காபதி பொன்னடித் தாமரை ரட்டியகப் 

0பொருளம்பி காபதி கம்புளைந் தேளிப் புனைந்தசெஞ்சொல் 
தரளம் புலவர்முள் செப்பிய 0பாதுள தப்புரையார் 
மருளுங் குழவி மழலைக்கெள் 6ற0பொருண் மற்றிங்கெள்0ற. 

(குறிப்புரை.) அருள் ௮ம்பிகாபஇி-அடியார்களுக் கருள்செய்தலை 
யுடைய சிவபெருமான். பொன் - அழகிய. சூட்டி - என்முடிக்கு 

அணிந்து. அம்பிசாபதி சம் புனைந்தேன் - ௮ம்பிசாபதி கோவை 

யென்னும் மாலையை அப்பெருமான் இருமுடிச்கு ௮ணிக்தேன்; 

கம் - தலை. செஞ்சொல் - செஞ்சொல்லாலாகிய இச்கோவையை9 
செஞ்சொல்: சனையாகுபெயர். தெருள் அம்புலவர்-தெளிவமைந்த 
அழ புலவர், தப்பு உரையார்-.நூலில் குற்றங் கூருர். மருள்- 

அறியாமை. குழகந்தைகூறும் சொல்லில் குற்றம் சாணாதவாறுபோல 
என் நூலிலும் குற்றம்கூருர் என்பது கருத்து. 

௮. கோ.--1



pov 

க. கைக்கிளை 

[கைக்ளை-சறுமையுறவு. கை-சிறுமை. இளை-உறவு. தலைவன் 
தலைவியாகிய இருவரிடத்தும் நிறைத்து நிற்க வேண்டுவதாய 
அன்பு ஈண்டுத் தலைவனிடத்தே மட்டும் இருப்பதாகச் கூறப் 

படுதலின், இது கைக்இளையாயிற்று, இதனை ஒருதலைக்காம 
மென்று கூறுதலுமுண்டு. | 

காட்சி 

[தலைவன் தலைவியைக் காணுதல்] 

2. மாவின் கொழுந்தளி ரீன்றுபொற் 0காங்கிடை வந்தரும்பி 

மவுங் கமல மலர்ந்தல்லி வாய்விம்மு தேன்பொதிந்து 

தாவுஞ் சிறைவரி வண்டினங் கொண்டு தழையவிழ்பூங் 
காவின் புறம்படர் வல்லிகண் 0டகண் களிகொண்டத. 

(க -மரை.) மாவின் கொழுகத்தளிர் தலைவியினது மேனியை 

யும், கோங்கு முலையையும், கமலம் முகத்தையும், அல்லி வாயையும், 

தேன் உமிழ்நீரையும், வண்டினம் கண்களையும், வல்லி தலைவியை 

யும் உணர்த் திரின் றன. 

கோங்கு - கோங்கமூகை,. விம்முதல் - நிறைதல். கா - சோலை, 

வல்லி - கொடி. ஒருகொடி மாந்தளிரை மீனுதல் முதலியன ஏங்கும் 

காணாச் காட்சியாதலின் அவ்வருங்காட்சியைக் கண்ட தலைவன் சண் 

சளிகொண்ட தென்க. க 
ஐயம் 

ரீ இப்பெண் மக்கட்பெண்டோ அன்றிக் கடவட்பெண்டேச என 

ஐயமுறுதல்] 
3.  தி௫$வா வரையுறை 0தெய்வங்கொ 6லா0தண் திரையமுதிள் 

உ௫வா வளர்கொல்லீ 6யோாவிய 0மாவுயர் வாளிடையில் 
வருவோர் சிலவிஞ் சையர்மக 6ளாவன்றி மானிடமமோ 

த௫வோடு வல்லி தழுவுந்தண் சாரலிற் ரழ்குழல. 
(§- 5.) வரை உறை தெய்வம்-மலையரமகள். இரை அழு 

தின் உரு-நீரரமகள். கொல்லி ஒவியம்-கொல்லிப்பாவை; கொல்லி



கைக்கிளை 3 

மலையின் மேற்புறத்தில் தெய்வத்தால் அமைக்கப்பட்ட grypSu 

பெண்ணுருவப்பாவை உண்டென்றும், அதனைச் கண்டோர் யாவ 

ரும் சாதல்கொண்டு மயங்கி வீழ்ந்து உயிர்விடுவரென்றும் நால்கள் 

கூறும். 

“சொல்லிச், கருங்கண் தெய்வம் குடவரை எழுதிய, ஈல்லியற் 

பாலை யன்ன இம், மெல்லியச் குறுமகள்” - குறுந்--௮௯. ஆ 

சரு-மரம். வல்லி-கொடி.. தாழ்குழல்-தாழ்ச்த கூந்தலையுடைய 

தலைவி; அன்மொழித்தொகை. தாழ்குழல் 'இருவோ. ... ..மானிடமோ 

எனச் கூட்டுக, ௨ 

துணிவு 
ழீ வண்டு மூசுதல், மாலைகருகல் முதலியவற்முல் இவள் மக்கட் 

பெண்டேயெனத் தலைவன் துணிதல்] 

&.  முரிய வண்டு முரல்கின்ற தாமம் முகங்கருகும் 

பூசிய சாந்தும் புல்ருநம் போற்பொரு நீர்க்கயலை 

ஏசிய கண்களும் இவ்வா றலமரும் இந்திரவிற் 

கூசிய நன்னுதற் கொம்பைவம் ப0யன் குறித்தனம. 

(க -ரை.) மூசய - மொய்த்த. முரல்இின்ற - ஒலிக்கின்றன: 
௮ன் பெறாத அஃறிணைப் பன்மை வினை முற்று. தாமம் - தலைவி 

யணிச் கொண்டுள்ள மாலை. முகம் கருகும் - வாடும். புலரும் - 

உலரும். கயலை ஏசுதலாவதூ, தமக்கு ஒப்பாசாயென இகழ்தல். 

இவ்வாறு அலமருமென்று நேறிற்கண்டதைச சுட்டிக் கூறுகின் 

ரன், அலமரல் - சூழற்: ஈண்டு இமைத்தலை உணர்த்தி நின் 

ஐது. இக்திரவில் - வானவில். கூசுதல் நுதற்குத் தோற்று நாணு 

தல். நுதல்-நெற்றி. கொம்பு-பூங்கொம்பையொத்த தலைவி. வம்பே- 

வீணாக. என்குறித்தனமே யென்றது விண்ணுறை மகளோ என்று 

ஐயப்பட்டமையை, வண்டு மூசல் முதலியன விண்ணவமகளிரிடை 

மேவா என்க. i. 

தறிப்பறிதல் 
ரீ தலைவிக்குத் தன்பால் வேட்கையுண்டென்பதைத் தலைவன் 

அவளுடைய பார்வைக் குறிப்பால் அறிதல்] 

ந.  ஒருகா லுமையவ ருண்டது பொய்ெெறு முண்மகிற்ந்திங் 

கொருகா லிமையவ ருண்டது பொய்டியறு மூதைபுகுந் 

தொருகா லசைய வொசியுமிள் சாய லுருவவஞ்சி 
0யொருகா விறைவுங் குறைவுமில் லாமதி யுற்பலமே.



4 அம்பிகாபதி கோவை 

(க-ரை.) உமையவர் - சலெபெருமான்: அவர் உண்ட தென் 

றது ஈஞ்ினை. இமையவர் உண்டது-௮மிழ்து. இவற்றைப் பொம் 

யென்றது இவ்விரண்டின் தன்மையையும் தலைவியின் கண் 

காட்டுதலானென்ச. தலைவியின் கருவிழிக்கும் பொதுகோக்இற்கும் 
சஞ்சும், வெள்விழிக்கும் சிறப்பு கோக்கிற்கும் அமிழ்தம் முறையே 
உவமையாகும். ஊதை - காற்று, ஓ௫தல் - துவளுதல். மின்சாயல் 

உருவம் வஞ்சி - மின்னலையொத்த சாயலையுடைய அழிய வஞ்சச் 
சொடிபோன்றதலைவி. fanaa குறைவுமில்லா மதியென்றது 

தலைவியின் முகத்தை. அதன்கண் உற்பலமென்றது கண்களை. உற் 
பலம் - குவளைமலர். உற்பலம் பொய்யெனும் எனக்கூட்டுக. இச் 

செய்யுளின் பொருள் (மேல் ஆழி தன்னுள் விடத்தோடு அமிர்தம் 
விளைந்தது ஓக்கும், நூலாம் இடையினள் வேல்விழித்: தோன் 
றிய நோச்கங்களே” (கோடீச்சுரக்கோவை.-4) என்பதுடன் ஓத் 
இருத்தல் காண்க. ச 

கைக்களை முற்றும்.



௨. இயற்கைப் புணர்ச்சி 

[இயற்கை - ஊழ்வினை. ஊழ்வினை கூட்டுவிக்கச் கூடும் புணர்ச்சி 

மாதலின் இஃது இப்பெயர் பெற்றது. இதனைத் தெய்வப் 

புணர்ச்சி, காமக்கூட்டம் என்றும் கூறுவர்.] 

கலந்துமி மகிழ்தல் 
/துறைப்பொருள் வெளிப்படை ] 

6. கருகிய மைங்கயல் செங்கய லாயன்ன கண்மலர்கள் 

0சருகிய மைங்குறழல் வஞ்சிடுமன் கிஞ்சுகச் செங்களிவாய் 

பருகி முயங்கி மயங்கியிள் வாறு படுமழுகில் 

உருகிய வன்பை௦யன் ளேயிங்ந ஐளின் றுரைசெய்வதே. 

(த-ரை.) பைங்கயல் செங்கயல் ஆய் ௮ன்னசண்-கருங்கயல் 

கள் செங்கயல்களானமையை யொத்த கண்களையும். குழல் - கூந்தல், 

கண்ணையும் குழலையுமுடைய வஞ்சியென்க. வஞ்? - வஞ்சிக்கொடி 

போன்ற தலைவி. கிஞ்சுகம் செங்கனிலாய் - முள்முருச்ச மலரையும் 

சிலர்த கோலைக்கனியையும் போன்ற வாய். வஞ்சிெயதூ வாயென 

இயைக்க. முயங்கி - கலக். மெழுஇல் - மெழுகைப்போல,. ௧ 

நலம் பாராட்டல் 

[தலைவியின் நலத்தைத் தலைவன் பாராட்டிக் கூறுதல்] 

7. தள்ளா வளமையுந் தாவா இளமையுந் தங்குமின்பக் 
கள்ளாள் மயங்கி வெங் காமா ளலஞ்சடக் கரய்ந்துருகி 

உள்ளா ருயிர்களந் தொள்றா யடம்பி லுடம்பொளித்து 

விள்ளர நலமிங்ந னியாவர்0ெற் முர்மண்ணில் விண்ணிலுமே. 

(த- மை.) கள்ளா வளமை-கெடாத செல்வம். தாவா-கெடாத, 
இளமையும் செல்வமும் இன்பத்திற்குத் தணைச்சாரணமென்க. காம 

- ௮அனலம் - காமத்தீ, உள்ஆர் உயிர் - இருவர் உடம்பினுள்ளும் 

பொருந்திய உயிர். உடம்பின் உடம்பு ஒளித்தலாவது : இறுக 
- மூயங்கல், விள்ளா கலம் - சொல்லற்கரிய இன்பம். மயல்இ உருகி 
ஒன்றாய் ஒளித்து ஈலம் பெற்றார் மண்ணிலும் விண்ணிலும் யாவர் ? 
எனக் கூட்டுக, ௨
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ஏற்புற அணிதல் 
ரீபுணர்ச்சியிற் கலைந்த அணிகளைத் தலைவன் தலைவிக்குத் 

திருத்தமுற அணிதல்] 

8. தூகங் கலையுந் தொலையா அழககறிக் குந்தொடியும் 

வாசங் கமழு ஏதுமல ரோதியும் வண்களபம் 

ஆகங் களதளம் பூணுமுத் தாரமும் பூங்குழையும் 
ஆசம் பழுதில்பபொள் ளேபண்டு போல வணிந்தளமே. 

(த-ரை.) சு - சேலை. கலை - மேகலை யென்னும் இடை 

யணி. தொடி - வளையல். ஒதி - கூந்தல். வண்களபம் - அழ௫ூய 
கலவைச்சாக்.து. பூங்குழை-பொலிவுமிக்க குண்டலம். ஆசும் பழுது 

இல் பொன்னே - சிறிதும் குற்றமற்ற திருமகன் போன்றவளே. 

பண்டுபோல - முன்போல. பொன்னே! தூசு முதலியவற்றைப் 

பண்டுபோல அணிகச்தனம் எனக்கூட்டுக. ௩ 

மேன்மோமீ விரும்பல 

ரீதலைவியின் மென்சொல்லைக் கேட்க விரும்பிய தலைவன் 

வண்டை முன்ணிலைப்படுத்திக் கூறல் ] 

9. தோளானும் 0வய்ய துணைமுலை யானும் துவக்கிநம்மை 

ஆளா தவரினிள் ருண்டுகொண் டாரன்ன 0மள்னடையும் 

வரளார் வீறியு 0மழுதவாண் ஏத வடிவுங்கண்டாற் 

கேளா தது௦மாழி யேயளி Cugarm கேட்குது. 

(த-ரை.) துவக்இ - பிணித்து, தலைவி புணர்சூக்கு அரிதின் 

உடன்பட்டமை தோன்ற *ஆளாதவறின் இன்று ஆண்டுகொண் 
டார் ' என்றான். கின்றெனப் பிரித்தலுமாம். * கண்டால்" என்னும் 
எச்சம் பின்னின்ற கேளாக்குறையை உணர்த்தி நின்ற. அளியே - 
வண்டே ; விளி. முனம் கேட்கும் - இனிகச்கேட்பேம். 

பேரநமப்பு உரைத்தல் 

[தலைவன் தனது மிக்க காதலைப் புகழ்ச்சிவகையால் 

வெனணிப்படுத்து உரைத்தல் ; தயப்பு-- விருப்பம் ] 

10. சுருங்கா வீரிசினைச் கதமு நீள்சர புள்ளையுஞ்சுழ் 

இருங்கா வியலும் இசையினங் காளிள் விருஞ்சிலர்பிள் 

மருங்கரளி யின்கண் மலர்வதுண் டோசொல்லும் வரசியறக் 
கர௫ங்கா வியுஞ்ூசங் குழுதமுந் தோயுங் கமல௦மொள்றே.
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(த-ரை. சனை - களை. சூதம் - மாமரம். இரு கா - பெரிய 

சோலை. இசை இனங்காள் - வண்டுச் கூட்டங்களே ; விளி. இசை 
பாடுதலையுடைய வண்டி.ற்கு இசையென்றது ஆகுபெயர். இலம்பின் 

மருங்கு ஆவியின்சண் - மலைப்பக்கத்திலுள்ள குளத்தில், வாச 

௮ற - வேற்றுமையின்றி. சுருங்காவி - கருங்குவளை போன்ற 

கண்கள். . செங்குமுதம் - செவ்வல்லிபோன்ற வாய்; இவ்விரண் 
டும் பொருக்திய சமலமென்றது முகத்தை. மலர்தோறுஞ் சென்று 

தேனெடுத்தற்குரிய நீவிரும் இத்தகைய மலரைச்காண இயலா 

தெனக் தலைவியைப் பாராட்டினமை காண்க, ட 

தேய்வத்திறம் பேசல் 

ரீதம்மைக் கூட்டுவித்த ஊழ்வினையின் தன்மையைத் 

தலைவன் கூறுதல்; தெய்வம்- ஊழ்வினை 7 

11. யாங்காணு மாவி0யொள் ருயிரு வழு 0மழுபிறப்பும் 

நீங்கா நிலையற்ற நேயருந் தந்து நிளைவறவிப் 
பூங்காவில் இங்ஙனம் புல்லும் புணர்ச்சி புணர்ந்தவல்லரங் 

கோங்கார் வனமுலைக் கோமள 0மநங் குல்தெய்வமே. 

(த-ரை.) எழுபிறப்பும் மீங்கா நிலைபெற்ற கேயம் - உழுவ 

லன்பு. கலவியின் ம௫இழ்ச்சியால் கினைவற்றனர் என்க ; * தன்னையும் 
மறச்குக்தன்மை கரமத்தே தங்கிற் றன்றே ' என்றலும் இக்கருத்துப் 

பற்றியதேயாகும். புணர்ந்த எல்லாம் - (ஆவி யொன்றாதல், கேயம் 

தரல்,) புணர்தல் ஆகிய இவற்றிற்கெல்லாம் அடிப்படையாயுள்ளது. 
குலதெய்வமே எனக் கூட்டி. முடிக்க. குலம் தெய்வம் - இறந்த 

ஊழ்வினை. வனம் - அழகு. கோமளம் - இளமை; ஈண்டு 

அதனை யுடைய தலைவிக்குப் பண்பாகு பெயராய் வந்தது. ௬ 

(வே-ம்.) புணர்த்த, 

பநவரல் உணர்தல் 
[அயலார் தங்கூட்டத்தை அறியின் என்செய்வதென்று 

தலைவி வருந்துவதைத் தலைவன் உணர்தல் ; பருவரல்--துன்பம்/ 

12. கறியுறு சாரற் களியுறு தேோகைக் கணநடஞ்0சய் 
0வறியுறு சேலை விழைவுற நீடில் வெருவுறுமாள் 
மறியுறு செங்கண் மதுமலர்க் கேரதை 0நொதுமலர்வந் 
த்றியுறல் கூடுமள் 6ருதிரு மேளி யழுங்குவதே.
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(க-ரை.) கறி உறு சாரல் - மிளகுச்கொடி பொருக்திய 
மலைச்சாரல்: தோகைக் கணம் - மயிற்கூட்டம். வெறி - தறுமணம், 

நீடில் - காலம் நீட்டிப்பின். வெருவுறல் - அஞ்சல். மான்மறி உறு 

செங்கண் - இளைமையான மானின் சண்களைப்போன்ற செங்கண்ணை 

யுடைய. கோதை - மாலையையணிந்த தலைவி; விளி. கொதுமலர் - 

அயலார். அமுங்குவது - வருந்துவது. கோதை 1 சோரலை(யில்) 

நீடில், சொதுமலர் அறியுறல் கூடுமென்றோ அழுங்குவது ? எனக் 

கூட்டுக. eT 

(வே-ம்.) நாடி. 

பிரிவச்சம் 

/ தலைவியைப் பிரியின் இறந்துபடுவாளோ எனத் தலைவன் அஞ்சுதல் 

13. நீங்கிற் சிறிது பொழுதுநில் லாவுயிர் நேரிழைக்கின்று 

ஈங்கிப் படிவைகில் எர்தும் பழிநறக் கெள்றுசிந்தித்து 

ஓங்கற் சிலம்பிடை நிள்றாச லாடி யுயற்குநற்றைத் 

தாங்கத் தருந்துணே யாநுகெரல் 6லா0 வன் தனிெடுச0ம. 

(த-மரை.) நகேரிழைக்கு - தலைவிக்கு, ஈங்கு இப்படி வை௫இல்- 

இச்சோலையில் இவ்வாறு தலைவியுடன் சேர்ந்தே தங்கில். பிதர் 

காணகேருமாதலின் :பழியெய்தும்' என்னானென்4. ஓங்கல் சிலம்பு- 

உயர்ந்த மலை. உயங்குதல் - வருந்துதல், கெஞ்ச3ம ! நீக்டின் 

'கேறிழைக்கு உயிர் நில்லாது (என்றும்) FOE வைல் பழி எய்து 

மென்றும் சந்தித்து ஆடி உய௫கும் ஈம்மைத் தாககத்தகும் துணை 

_ யாது? எனக் கூட்டுக. ௮ 

(னே-ம்.) ஈமை எய்தும் பழியதற்கு. இ. வி. ௧௨௫. 

பிரியேன் என்றல் 

[ஆவியனையாய் பிரியேன் நீ கவலற்க என்றது] 

14. நிளையோ மறந்தும் பிரியப் பிரிய நிளையினுமித் 
தனைய 0(ரழுதுந் தரிக்ககி லள்தடஞ் தமுறன்றில் 
அள்போர மிருவர்க்கு மரவியெரன் நேயன் நறிந்திருந்தும் 
வினளையோ மலரணங் கேதிரு 0மனி 0மலிகின்றதே. 

(து-ரை.) :மறந்தும் பிரிய நினையோம்' எனச் கூட்டுக, 

இத்தனையோ பொழுதும் - சிறிது பொழுதும்; ஓகாரம்: அசை.
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தரிச்சகிலேன் - பொறுச்கமாட்டேன். நினையோம், தரிக்சசலேன் 

என்றது ஒருமைப் பன்மை மயக்கம், தடம் - மலைச்சாரல்? அன் நில்: 

ஆணும் பெண்ணும் இணைபிரியாத ஒருவகைப் பறவை. மலர் 

௮ணங்கு - 'இருமகளையொத்த தலைவி, வினையோ என்றது யாணன் 

பிரியேன் நீ மெலியற்க என்றபடி. அணங்கே ! நினையோம்; தரிக்க 

இலேன்; அறிக்திருந்தம் மெலிகின்றது வினையோ? எனச் 

கூட்டுக. ௯ 

புரிந்து வநகென்றல் 

ரீபிரிந்துபோய் மீண்டுவருவேன் எனத் தலைவன் தலைவிக்குக் 

கூறல்; வருகு--வருவேன் ] 

15. கரியேர் நறுங்குறல் துஞ்சிய விள்பத் துயில்பயில் 
உரிய 0ஜழிந்தும் உறைவதுண் டோகெண்டை யேோரட6வள்ற 
வரியயேர் மதர்விழி யள்ளமுள் னேருரின் யாறுமந்தச் 

சரியே வருருவள் நீவண்ட லாடுமத் தண்டலைக்கே. 

(க-ரை.) சுரி ஏர் கறுங்குழல் - கடைகுழன்ற அழகிய கறு 
மணம் பொருந்திய கூந்தல். மதர் - களிப்பு. சரி - வழி. வண்டல்- 

மகளிர் விளையாட்டு. தண்டலை - சோலை. ௧0 

இடமணித் தேன்றல 

[oor ort, நின்னூர்க்கு அருகில் இருக்கிறதெனத் தலைவன் 

தலைவிக்குக் கூறல்] 

36. குன்றம்-அறைக்கக் ருயிலழை மாரநிற்பர் கூடியெதிர் 

நின்று மறைக்குழல் நேரிழை யாய்நிள்ளை யாள்பிரிவல் 

என்று மழைக்கண் இரும்பளி கூர்வ 0தளள்௦கொளம்மூர் 

Da Na மலர்ப்போழி லும்மலைச் சாரலும் வாழ்பவரே. 

(த-ரை.) குன்றம் அழைத்தல் - எதிரொலி கேட்டு ம௫ிழும் 
பொருட்டு வரையெதிர் கூவுதலாஇய ஒருவிளையாட்டு: இஃது 
குறிஞ்சிநில மகளிர்ச்குரியத. குயில் அழைத்தல் - குயிலொடு 
கூவல் என்னும் ஒரு விளையாட்டு; இது மருதநில மகளிர்ச்குரியது. 

மழைச்குழல் - மழைபோண்ற கரிய கூந்தல். மழைக்கண் இரும் 

பணி கூர்வது எவன் - குளிர்ந்த சண்களில் பெரிய நீர்த்துளிகளை 

மிகுப்பது என்சருஇ. மன்றல் - ஈறுமணம், பொழில் - சோலை. 

'பொழிலில் வாழ்பவர் தலைவனூர் மகளிரையும், சாரலில் வாழ்பவர்
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தலைவியின் ஊர் மகளிரையும் குறிச்கும். கேறிழையாய்! வாழ்பவர் 
அழைச்சு அழையா நிற்பர் (அங்கனமிருச்ச) பனி கூர்வது எவன் ₹ 
எனக் கூட்டுக. இடம் அணித்து என்றதனால் அடிக்கடி வருதற்கு. 

அருமையின்று என்றவாருயிற்று, SE 

நலம் தெரிந்து உரைத்தல் 

ரீதலைவன் தம் அன்பு இணியென்றும் நீங்காது எனத் தெரிந்து 
தலைவிக்கு உரைத்தல்; நலம்--அன் பூ] 

17. கரும்புண்ட ரீக மனையகண் ஸீர்வரக் காறருதேள் 

சு௫ம்புண் ெழுநள் மலரிற் 0ருல்நலஞ் கூதாடுகோங் 

SGM YALL Guar apa யாயுலை வாய்வெள் வறல்குளித்த 

இரும்புண்ட நீரல்ல 0வாநீயும் நானு மியைந்தவன் 00. 

(த-மை.) புண்டரீகம் - தாமரை. *கரும்புண்டரீகம் அனைய: 
கண்' என்றது இல்பொருளுவமை. காமருதேன் - விரும்பப்படும் 

தேன். சுரும்பு - வண்டு. வண்டு தேனுண்ட மலர்போல நலம் 

தொலைந்து உலைனாய் எனக்கூட்டுக, *வண்டுபோ கட்ட மலர்போல் 

மருண்மாலை, உண்டுபோ கட்ட உயிர்க்கு' - (கள, சுயம்வர. ௧௧௯.) 

தொலை என்னும் மூதணிலை, வினையெச்சப் பொருளில் வந்தது; 

*வரிப்புனைபர்து' என்பதிற்போல, ஈலம் - அழகு. சூது - சூதாடு: 

கருவி, சூதும் கோங்கரும்பும் மூலைச்குவமை. உண்ட: உவமவுருபு. 

உலைவாய் - வருந்துலாய். இரும்பு உண்ட நீர்போல் ஈம்மன்பும் 

பிரிச்ச இயலாதாகலின் நீ வீணே ஈலந்தொலைந்து உலையற்ச என்பது 
கருத்து. ௧௨. 

தீராத் தேற்றம் 
ரீ பிரியேன் எனத் தலைவன் தலைவியைத் தேற்றுதல்; 

தீராமை-- பிரியாமை] 

18. வரியேர் 0நடுங்கண் வரும்பனி கூர மளந்தளர்வற்று 
எரியர் தளிரள்ள நிள்ளெழறில் வா. இசையாளிதழ் 

(ரியர் நறுங்குழல் பூவையள் ஐயிமைப் போதுநிள்ளைப் 

பிரியன் மறந்தும் பிரிவுறின் மரங்க0வன் பேரிசையே. 

(த-ரை.) வரி - செவ்வரி. ஏர் - அழகு. பனிகூர - நீர்: 
மிக. எறி ஏர் தளிர் - கெருப்பையொத்த தளிர்; ஏர் உவமவுருபு..
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wa - வண்டு. புரி ஏர் நறுங்குழல் - கடை சுருண்ட நறுமணம் 

பொருக்கிய கூந்தல். பூவை - நாகணவாய்ப்புள்; இக்காலத்தார் 

*மைனா' எனச் கூறுவர். பூலையன்னாய்! கண் பனிகூர, எழில் வாட, 

மறச்தும் பிரியேன்; பிரிவறின் என் இசை மாய்க எனச் கூட்டுக. 

என்பேர் இசை மாய்க - எனது பெரும்புகழ் அழிவதாக; இது 

குளூறவு கூறல், ௧௩ 
நேஜ்சு வலியுறுத்தல் 

ர தணவன் பிரிந்துசெல்லத் தன்னெஞ்சைத் Doin ooh 

தாக்கிக் கொள்ளல்] 

19. நினையாமல் நல்வினை தந்தவிக் கூடலை நீடிலள்ளம் 

அனையார் வரிநடுங் கட்புல ஐ0மளி றமகலில் 

௬ளையார் மலர்க்கண்ணி சோரு0ள் ரவி துளங்குநமக்கு 

இனையா உருமுளம் அஞ்சி0நஞ் சேயிங் கிரங்கல்நிள்றே. 

(த-ரை.) கூடலை - தலைவியுடன் கூடி இருத்தலை. நீடில் - 

நீட்டித்தால். அன்னம் அனையார் - தலைவியின் பால்இயர், கூடல் 
கட்புலனாம் என்க. கண்ணி - தலைவி, அளங்கும் - கலங்கும். 
இனையா - இனைந்து; வருர்தி. உகும் - சிந்தும். ஈமச்கு ஆவி 
அளங்கும்: என்றும், உளம் அஞ்சி இனையா உகும் என்றும் முடிக்க; 

ஆதலின் கெஞ்சே இங்கு நின்று இரம்கலென்க. இரங்கல் - வரக் 

தற்க; ௮ல் ஈற்று எதிர்மறை வியங்கோள் வினைஞுத்று, ௧௪ 

(வே-ம்.) கெஞ்சுறு வலியுறுத்தல். 

உயிரேனக் கூறல் 

[பிரிந்து செல்லும் தலைவியை நோக்கித் தலைவன் தன்னுயிர் 
- பேரகின்றதெனச் சிறப்பித்துக் கூறுதல் ] 

20. வடக்குங் ருமக்ககெரங்கை வம்பாற 0வளிம்ம மல்குறைநீர் 

அடக்குந் கயலும் அடங்கா 0வெயர்வ மியாவும்பிள்ளே 

கிடக்குற் கடைக்கண்ணுஞ் சரருங் கலாாமுநங் ககேசமுமாய் 

நடக்கிள் றதுயல்ல ெல்ல௦வள் ஐருயிர் நள்பளெஞ்சமம. 

(த-ரை.) வடம் - மாலை. வம்பு அற - கச்சுக் இழியுமாறு. 

மை நீர் - சண்ணிற்குத் தீட்டியுள்ள மையொடு கலந்த நீர், கயல் 

என்ற அ ஈண்டுச் சண்ணினை. மற்றைய கயல்கள் நீரில் அடங்கக் 

இடப்பன;; இக்கயல் நீரை அடக்சிக்கொண்டிருப்பது என்னும் ஈயம்
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“தோன்றுதல் காண்க. பின்னே கடக்கும் கடைக்சண் என்றது தலை 
வனைப் பார்த்துக்கொண்டே செல்லுதலை. கொங்கை விம்மலும், 

வெயர்வும் கூட்டத்தினாலும்; நீர் அடக்கல் பிரிவாற்றானமயாலும் 
மூறையானே தோன்றுவனவாயின. கலாபம் - இடையணி; பதி 

Qn கோவையை உடைய: இதனை *பண்கொள் கலாபம் பதினா.ஐ” 

என்பானால் அறிக. கேசம் - கூந்தல். நெஞ்சமே! எண்னாருயிர் 

மெல்ல மெல்ல கடக்கின்றது எனச் கூட்டுக. ::அஇலேக்து கூந்தல் 

ஒருகையிலேக்தி அசைந்து ஒருகை, அகிலேக்தி ஏந்தும் துணைச் 
சிலம்பு ஆர்ப்ப......,.....,சகல் ஏந்து பூங்கொடிபோல் செல்லு 

மால் நெஞ்சம் ஈம்முயிரே."” (சஞ்சைவாணன் கோவை.) ௧௫ 

எய்தல் அருமை உரைத்தல் 

ர்.பிரிந்து சென்ற தலைமகளை ஆயவெள்ளம் வழிபடக்கண்டு 
இத்தகைய சிறப்புடையாளை இணியெய்துதல் அருமை 

யுடைத்தாகும் என்று தலைமகன் தன்நெெஞ்சிற்குக் 

கூறுதல்] 
21. உய்யா மட0நஞ்ச 0மலகு மேயிரு தேரள்வளைச்சங் 

கையாய 0வள்ளங் கடந்தொரு வாறு கன௦வளவே 

0பரய்யாய நுண்ணிரை. புல்லிய காதற் புணர்ச்சிெல்லாம் 

0மய்யரக வுந்தரு மாதரி யரது விதிவா0ம. 

(த -சை.) உய்யா - பிழைக்கும் ௮கையறியாத. மடம் - of 

யாமை. செங்கை ஆய வெள்ளம் - இவுந்த சையையுடைய பாக்கியர் 

கூட்டம், வருமே. - மீண்டும் தலைவி ஈம்பால் வருவளோ; ஏகாரம் 

ஐயப்பொருட்டு. கடந்து வருமே என்றும், கனவெனவே புல்லிய 

புணர்ச்சி என்றும் கூட்டுக. அருமைப்பாட்டால் மூன்பு தலைவியைப் 

புல்லியும் அதனைச் சனவாச ஜஐயுற்றான், “நெஞ்சே யிவர் வானமதி, 

'போல்ஆய வெள்ளக் கடல்புகுக் தார்கம்மைப் புல்லியது, மேல் 

ஆயும் போது கனவே ஈனவன்று மெய்யுமன்றே.'” (இிருவாளூர்க் 

கோலை) ௧௬ 
ஆங்கவன் காதற் பாங்கிமை அறிதல் 

[தலைவியின் உயிர்ப்பாங்கியைத் தலைவன் உணர்தல் ] 

22. புல்லத் தருவதும் பொற்ருழை யோடப் 6போரு0நடுங்கண் 

செல்லத் தருவதுந் தேன் குழுதந் திறந்தினிய 
0சால்லத் தருவதுஞ் தழ்கிள்ற யாறழ்மொறித் தோகைக்குழாத் 

நீல்பிலாத்த பூங்குழல் பாங்கது போலு மணங்கிலுக்கே.
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(கு-ரை.) புல்லத்தகுவது - தலைவியால் தழுவத் தக்கவள்.. 

கண் செல்லத்தக்கது - கண்ணோட்டம் செய்யத் தக்கவள். தே மெல்: 

குழுதம் - தேன்பொருச்திய மென்மையான செவ்வல்லி; உவமவாகு. 

பெயராய் வாயை உணர்த்திற்று. தோசைக்குழாம் - பாஸ்கியர் 

கூட்டம். ௮ல் ஓத்த பூங்குழல் பாங்கு ௮துபோலும்-இருளையொத்த 

பூலையணிந்த கூந்தலையுடைய பாகங்கியாகிய  அவள்டேரலும், 

௮ணக்குனுக்கு - தலைவிக்கு. அணக்கஇனுக்குத் தோகைச் குழாத்துப் 

புல்லத் தகுவதும், செல்லத் தகுவதம், சொல்லத் தகுவஅமாகய 

பால்கு அதுபோலும் எனச் கூட்டுக. ₹பாங்கு' பொருளால் உயர் 

திணையாயினும் சொல்லால் ௮ஃ்றிணையாயிருத்தலின் தகுவது என் 

அம், ௮௮ என்றும் கூறினார். ௧௪: 

பண்பு பாராட்டல் 

ரீதலைவியின் அழகைத் தலைவன் பாராட்டல்; பண்பு--அழுகு] 

23. திருந்திய திண்டொரருப் பால்திருப் பாற்கடல் முள்கடைந்து 

வருந்திய நரள்ளந்த நஞ்சும் அழுது மலர்க்கமலம் 

0பருந்திய தன்முகத் த௦காண்டு போந்தளள் போலுெள்ளில்: 

அருந்திய வரடறநங்நு 0ன0யம்பி ரானும் அமரரு0ம. 

(த-ரை.) பொருப்பு-மந்தரமலை. கமலம் பொருந்திய முகம்- 

தாமரை மலரையொத்த முகம்; பொருந்திய: உவமவருபு. ஈஞ்சையும். 

அமுதையும் முகத்தே கொண்டு போந்தனள் என்றது பொது கோச் 

இனையும் சிறப்பு நகோக்கினையும் சொண்ட கண்களைப் பெத்திருப்: 
பதாலென்க. இந்தால் ௪ - ஆம் பாடல் பார்க்க. எம்பிரான் - சவ 
பெருமான். எம்பிரானும், அமரரும் ஈஞ்சும் அமுதும் அருந்திய 

வாறு எங்கனெனச் கூட்டுக; நிரணிறை. 5H: 

பயந்தோர்ப் பமிச்சல் 

ரீ தலைவியின் தாய்தந்தையர்களைத் தலைவன் வாழ்த்தல்; 
பயத்தோர்- பெற்றோர் / 

24. நூரா0சந் தாமரைப் 0பொள்ளையன் ஆனித் நுணையைத்தந்த. 

தரயருந் தந்தையுந் தாரணி மேலுந்தி தந்தஅண்ணல் 
ஆயுவந் தந்த அருளும் புராரி அழகறிக்குந் 
தேயுவும் இந்திரன் செல்வழுங் தேடிச் சிறக்க நின்றே.
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(க -ரை.) பொன்னை - திருமகள் போன்ற கலைவியை. தந்த- 
பெற்ற. தாரணி - உலகம். உந்தி தந்த ௮ண்ணல் ஆயு - நான்முக 
னுடைய வாழ்காள். தந்ைதையென்றது தஇருமாலை. புராரி - சவ 

பெருமான். தேயு - ஒளி. தாயரும் தந்தையும் ஆயு முதலியவத் 

.றைப் பெற்றுத் தாரணியில் நின்று சறச்சவெனச் கூட்டுக. ௧௯ 

(வே - ம். சிறக்க இன்றே. இ-வி. ௧௨௯. 

கண்படை பெறது கங்தல் நோதல் 

ரீ தலைவியைப் பிரிந்த தலைவன் இரவில் துயில் வரப்பெருது 

வருந்திக் கூறல்; கண்படை--துயில்/ 

25. மயில்போரல் இனிய0॥ள் சாயல்நல் லாருடன் வல்வினையேன் 
துயில்போன திள்னமுந் தோன்றவுங் காண்கிலள் 0சாலையிளங் 

குயில்போல் மாறியவர் தங்குறல் 0பாலிருள் கூர்ந்துகொற்ற 

அயில்பேரல் மறஞ்செங்கண் போலற நீளும் அருங்கங்குல். 

(த-ரை.) சாயல் கல்லார் என்றம் குயில்போல் மொழியவர் 

என்றதும் தலைவியை. * குழல்போல் இருள் £ என்ற எதிர்நிலை 
மணி: தொன்றுதொட்டுவரும் உவமையைப் பொருளாக்கியும் 
பொருளை உவமையாக்கியும் மொழிதல் இதன் இலக்கணமாகும். 

கொத்ற அயில் - வெற்றிதரும் வேல். மறம் - கொலை. அற - மிக. 

கங்குல்- இரவு. தலைவியையே கினைந்து அயில்பெரு திருத்தலின் 

அஃது அவளுடன் போனதாகச் கூறுகன்றானென்ச. யில் 
போனது; இன்னமும் காண்கிலன்; கங்குல் கூர்க்து நீளும் எனக் 

கூட்டுக. ௨௦ 

இயற்கைப் புணர்ச்சி முற்றும்.



௩. இடந் தலைப்பாடு 
ம இயற்கைள் புணர்ச்சி நிகழ்ந்த இடத்தைத் 

தலைவன் அடைதல்] 

தலைவி இறைவனை நீனைத்தல் 

26. புறவார் நறுமுல்லை 0போல்நகை யார்௦பய்தல் ஆடுஞ்சிற்றில் 

நறவாரடு சந்தனம் நாறுதண் சாரல் நயந்த விள்பம் 

மறவரத நஞ்சும் வனமுலை தோயும் மணிப்புயமும் 

உறவாடி, நிற்பர்சகொல் லார வள்ளை ஆளும் ஒருவர்வந்தே. 

(து -ரை.) புறவு- மூல்லை நிலம். ஈகையார் - பெண்கள்; 
௪கை - பல். பொய்தல் - மகளிர் விளையாட்டு. ஈறவு ஆடு - தேன் 

பொருந்திய சற்றிலையுடைய சாரலெனச் கூட்டுக. தண் சரரல் - 

குளிர்ந்த மலைச்சாரல். கயந்த இன்பம் - விரும்பிப்பெற்ற கலவியின் 
பம், வனம் மூலை - அழ௫ூயெ மூலை. மணிப்புயம் - அழ௫ூய தோள். 
உறவாடி - உறவு கொண்டாடி. ஒருவர் - ஓப்பற்ற தலைவர். நெஞ் 

சம், புயமும் கொண்ட ஒருவர் உறவாடிச் சாரலின்சண் வந்த நிற் 

பரோவெனச் கூட்டி முடிக்க, கொல்லோ: கொல்: ௮சை, க 

(வே-ம்.) உறவாட. இ- வி.௧௩௩. 

தலைவன் தலைவிமை நீனைத்தல் 
ரீமூன்பு இன்புற வாய்த்த செவ்வி இன்னுங் கூடுமோ 

என எண்ணல்/ 

27. நீடுங்கெொல் லோகெொரண்ட நேயமன் ஆயத் நவர்நிலையில் [னுங் 

தேடுங்கொல் லோவந்து செல்லுங்மகால் 6லாஅந்தச் செள்ளியிள் 

கூடுங்கொரல் லோவிதி கூட்டுங்கொல் 6லாஎன்று கொம்பிலுள்ளம் 

வாடுங்கெொரல் 6லரஅறி யேள்மலைச் சாரலீல் வந்துநின் ற. 

(த - ரை.) கேயம் நீடும் கொல்லோ எனக் கூட்டுக. சேயம் - 

அன்பு. ஆயத்தவர் நிலையில் - தோழியர் கூட்டம் இருக்கும் இடத் 

இல், அந்தச் செவ்வி - முன்பு கூடியதுபோன்ற காலம். கொம்பு - 

பூங்கொம்பை யொத்த தலைவி, கொல் ஆறும் அசை. நீட் 

கொல்லோ.......... கூட்டுங் கொல்லோ' என்பத வரையில் தலைவி 

யின் எண்ணத்தைத் தலைவன் எடுத்து மொழிர்தானென அறிக. ௨ 

(வே -ம்.) ஆயத்தவரிடையில்; வந்த செவ்வி. இ-வி. ௧௩௧.



16 ௮ம்பிகாபதி கோவை 

தந்த தேம்வம் தநமேனச் சேறல் 

ரீதலைவியை முன்பு அளித்த ஊழ்வினை இன்னும் தருமென்று 

தலைவன் தலைவியின் இடத்திற்குச் செல்லுதல்] 

28. குருந்தம் நரந்தங் குராமர மாமகீர் Carmi Gy ot ear 

மிசருந்தி பொருந்துஞ் 0சழுமலர்க் காளிடைச் சள்றுவிண்ணேர் 

அருந்தும் மருந்தள்ள அன்ளமன் ஐரை அளித்த தெய்வம் 

இருந்தது காண்நமக் கிள்ளம் என் ஜே௦நஞ் சிளைக்கிள்றதத. 

(த-ரை.) குருந்தம் முதலியன மரவகை. மா- மாமரம். 

மஓழ் - மழழமரம். காஇடை - சோலையில். மருந்து - ௮மிழ்தம்.. 

தெய்வம் - ஊழ்வினை. இருந்தது - இராகின்றது. காண்: முன் 

னிலையசை. தெய்வம் ஈமக்கு இன்னம் இருந்தது என்றும், கெஞ்சு 

இளைக்சன்றது என்னோ என்றும் கூட்டுக. ௩ 

போழில் கண்டூ வியத்தல் 

ரீதலைவன் தலைவியைக் கூடிய பொழிலைக் கண்டு அதனைத் 

தலைவியாகவே கருதி வியந்து கூறல்] 

29. நரிதரகி மள்குழல் போனிழல் போல்கலந் தால்ளிடுதற்கு 
அரிதாய் உறவில் அறளினி தாயர வல்ருலினிற் 

0பரிதரய் விரும்பின வெல்லாம் நுகரப் பெறுவதற்கே 
உரிதரய் அளியுடைத் தரயவர் போலும் உயர்ெரழிலே. 

(த-ரை.) உறவில் ௮ற இனிதாய் - அப்பொழிலைச் சார்த்த 

காலையில் மிகவும் இன்பம் தரவல்லதாய். உறவு, ஈட்பென்னும் 
பொருளும் தந்துகின்றது. அரவு அல்குல் - பாம்பின் படம்போன்.ற 

அல்குல்; ௮ல்குலைப் பெரிதெனக் கூறுதல் மரபு; *ஆசையல்குற் பெரி 
யாரை” என்று பிறர் கூறியிருத்தலையும் காண்க, உரித்தாய் என கித் 
ஐற்பால.து எதுகை கோக்கித் தொகுத்தல் விசாரம் பெற்று *உரிதாய்” 
என நின்றது. அளி: சோலைக்காகும்போது வண்டென்றும், தலை 
விச்கரீகும்போது அன்பென்றும், தலையில் அணிந்திருக்கும் மலரி 
லுள்ள வண்டு என்றும் பொருள்படும். அவர் - தலைவி, பொழில்- 
சோலை. கருமை முதலியவற்றால் பொழில் ௮அவர்போலும் என்ச, ௪
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.. தலைவன் தலைவியைக் காண்டல் 

ரீதைவியைத் தலைவன் விழைந்து தேேர்தல் ] 

- 30. இடமாஞஜ் சிறுகுடில் இள்னுயிர் ஆயம் இகந்துவந்தித் 

தடமாம் பொதும்பர் தளிநின்ற வரதறு கண்சிறுகண் 
SLO பிடிபுணர் 6வரல்ஞ் சாரல் கலைபிரிந்த 

மடமரள் பிணையள்ன ேேமருங் கோட மறைக்கண்களே. 

(கு - ரை.) குடில் - வீடு. ஆயம்-பாங்கியர் கூட்டம். இகச்அ- 

நீங்கி. தடம் ஆம் பொதும்பர் - மலைச்சாரலில் பொருந்திய சோலை. 

தறுகண் - அஞ்சாமை, கடம் மா பிடி புணர் வேரல் ௮ம் சாரல் - 
மதம் பொருந்திய ஆண்யானை பெண்யானையைச் கூடுதற்கிடமாகய 

ஞூங்கலையுடைய அழகிய மலைச்சாரல்; ௮ச்சாரலின் கண்ணுள்ள கலை 
யெனச் கூட்டுக. கலை - ஆண் மான். மான்பிணை - பெண்மான். 

பிணையன்ன மழைக்கண் sors. மழை - குளிர்ச்சி. தலைவன் வர 

was 55 BS சண்கள் மருங்கோடின என்க. மருங்கு ஓட- நாற் 

புறமும் பார்வை செல்ல, :மாப்பிடி' எனற்பாலது எதுகைகோக்இ 

மெலிந்துகின்றஅ. இச் செய்யுட்குத் தலைவி என்னும் எழுவாயை 

வருவித்துத் “தலைவி மழைக்கண்கள் மருங்கோடப் பொதும்பரின் 

கண் தனிகின்றவா' . எனத் தலைவன் வியந்து கூறியதாகப் பொரு 

ளுரைக்க. @ 

மரங்க அணைதல் 

ரீ நாணத்தால் ஒதுங்கிறின்ற தலைவியின் கூந்தலில் மொய்த்துள்ள 

வண்டுகளை ஒட்டுவான் போலத் தலைவன் தலைவியை நெருங்குதல்; 

இத்துறை :வண்டேசச்சி மருங்கணை தல்' எனவும் கூறப்பெறும்] 

31. அறுகால் படஇருள் ஐம்பால் இருக்கில் அளியிளங்காள் 
மறுகால் வருக்க மருங்குலுண் 6டாமணி முத்தணிகொண்டு 

உறுகால் வருந்தள பாரம் 0பொருதுயங் கித்தயங்குஞ் 

சிறுகரல் அசைய ஓசியுமன் சரயல் திருந்திழைக்கே. 

(த- ரை.) அறுகால் பட - ஆறு கால்களும் படும்படியாக. 

இருள் ஐம்பால் - இருளையொத்த கூர்தலின்சண்; முடி, கொண்டை, 

குழல், பணிச்சை, சுருள் என்னும் ஐந்து பகுதியாக மூடிக்கப்படுத 
லின் கூந்தத்கு ஜம்பாலெனப் பெயர் வந்தது. அளி இனம்- வண் 

டின் கூட்டம். மறுகால் வகுக்க-- மறுமுறை செய்து இணைக்க... 

மருங்குல் உண்டோ - வேறு இடையுண்டோ; இல்லை என்றபடி. 

௮. கோ.--2
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ஒ: எதிர்மறை யுணர்த்தி கின்றது. கால் வரும் தனம் - அடிப.ரந்த 

மூலை. உயல்இத் தயங்கும் - வருக்தித் தளரும். தயங்கும் திருக் 

இழை என்க. சறுகால் அசைய ஒளியும் - இளந்தென்றல் வீ௫சினும் . 

துவளும். அளி இனங்காள், (விர்) ௮றுகால்பட ( இத்தலைவியின் ) 

ஐம்பா(வி)ல் இருக்கில் (இவள் இடை ஓடிச் துபோம்; அவ்வாறு ஒடி 

யின் இத்) திருக்திழைக்கு மறுகால் வகுக்க மருங்குல் உண்டோ 

எனக் கூட்டுக. ௬ 

மேய்தோட்டுப் பயிறல் 

ரீ தலைவியின் மெய்யைத் தீண்டித்(தலைவன் தெருங்குதல்] 

32. அளகந் திருத்தி மதிநுதல் நீவி அளியகற்றிப் 

புளகஞ்செய் தோளில் புரிவளை ஏற்றிப் புதியதன்றற்கு 

இளருங் கொழுந்தளிர் மல்லி தைவந்த இன்பமுறக் 

களம் செறிதளத்-தரங்0ெற்ற வா0வள் கரதலே. 

(த-ரை.) அளகம் - கூந்தல். மதி நுதல் நீவி- பிறைத் இங் 

சளையொத்த நெத்றியைத் தடவி. அளி அகற்றி - வண்டுகளை 

யோட்டி. புளகம் - மயிர் சிலிர்த்தல். புரி வளை ஏற்றி - முறுக்கு 

அமைத்த வளையலை (தோள்வளை எனினுமாம்) மேலேறச் செதநித்து; 

புரி - முறுக்கு. இளகுதல் - உருகுதல்; ஈண்டு மென்மையை 

உணர்த்திற்று. தைவந்த - தடவிய. களபம் - கலவைச் சேது. 

கரதலம்- கை. பெற்றவா - தான் பெற்ற பேற்றை வியர்தவாறு) 

ஆ: வியப்புக் குறிப்பு. © 

(வே -ம்.) அணியகத்றி. இ-வி. ௧௨௩. 

போம் பாராட்டல் 

ரீ தலைவியிணிடத்துத் தலைவன் இல்லதும் உள்ளதுங் 

கொண்டாடிக் கூறுதல். இல்லது கூறுவோன் 

உள்ளதை விடானாதலின் இங்ஙனங் கொள்க] 

33. ஒருதனி ரேநிள் நிரவும் பகலும் உறு௦வயிலும் 
வருப்னி யோடு ॥ரைய6மண் ஸது வரையினுமா 

0வருவரு கானினும் 6மங்த்தவஞ் செய்வது வேங்களெல்லரம் 

திருவனை யார்தடந் தோள்௦சற்ற நீள்பகை தீரவன்றே. 

(த-ரை.) உறு வெயில் - மிச்ச வெயில், வரை - மலை, மா 

வெருவரு கான் - விலங்குகளும் அஞ்சற்குரிய காடு; மாவும் எனத்
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தகும் உயர்வு சிறப்பும்மை விகாரத்தால் தொக்கது, வேய் - மூங்இல். 

இரு அனையார் - தலைவி, செற்ற - ஒஓப்பாகாய் என்று வெகுண்ட, 

மலைகளிலும், காடுகளிலும் இயல்பாக வளரும் வேய்களைத் தோள் 
செற்ற பகைதீரத் தவஞ் செய்வதாகப் பொய்கூறிப் பாராட்டுதலால் 

இத்துறை அப்பெயர்த்தாயிற்று. அணிதூலார் இதனைத் *தற்குறிப் 
பேத்தவணி' என்பர். வேய்களெல்லாம் எண்ணா நின்று வசையி 

னும் கானினும் தலம் செய்வது தீரஎன்றே எனச் கூட்டுக, ௮ 

இடம்பேற்றுத் தழாஅல் 

ரீதகுத்த இடத்தைப் பெற்றுத் தழுவுதலைத் தலைவன் 
விரும்பிக் கூறுதல்; தழரஅல் - தழுவுதல்] 

98. இள௦வேய் 0பாரும்இரு தோளுஞ்செள் வாயும் இளமுலையுங் 

களவே செயும்அரிக் கண்ணும் பதமுந் கலைமதியிள் 

GaGa அளைய திருநுதல் வர்வும் பிறக்குநல்ல 

அள இளியிந்த மானெள்தள்: ஆவிக் கருள்செய்யேே. 

(த-ரை.) இளவேய் பொரும் - இளமூங்கிலை யொக்கும்; 
தனக்கு ஒஓப்பாகமாட்டாதென்று மூம்கிலொடு போர்செய்யும் எனலு 
மாம். அரிச்சண் - செவ்வரி பொருக்திய சண். பதம் - கால். மதி 

யின் பிளவு - எட்டாம்சாள் இங்கள். மான் - தலைவி. அருள் 
செய்தல் - புணர்ச்சிக்கு உடன்படல். தோளாலும், செவ்வாயாலும், 
இளமுலையாலும், கண்களாலும், பதத்தாலும் என்றன் ஆவிக்கு 

அருள்செய்யத் இரு நுதல் வேர்வும் பிறக்கும். (இது) சல்ல அளவே 

எனக் கூட்டுக. ௯ 

கோடியிடம் புததல் 
ரீதலைவன் சொல்லைக்கேட்டு நாணிய தலைவி ஒரு பூங்கொடியை 

யடைந்து மறைந்து கெரன்ளல்] 

35. வழிகின்ற தெள்ள ருவிமலைச் சாரலில் வண்டருந்தப் 
பொழிகின்ற தேள்கமழ் பூங்கொடி மயேபுதி யாரொருவர் 

டுமரறிகிள்ற காதலின் முன்னள௦மள் ஆவி முடியுமென்று 

கழிகின்ற நாணமும் நஞ்சமும் நானும்உளன் கையடைய. 

(த-ரை.) புதியார் என்றது தலைவனை. முடியும் என்று - 

முடியுமென்று கூறும்படியாக; முடிதல் - அழிதல். அவிழுடி.தல் 

சாணத்தின் மிகுதியால் என்க. கழிகின்ற - மிகுகின்ற. கையடை-
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அடைக்கலம்: இத்துறை * வழிபாடு மறுத்தல் என்றும் வழக்கப் 

பெறும். ௧௦ 

கண்புதைத்தல் 

ர்மேன்மேலும் நாணம் மிகுதலின் தலைவி, தன் கண்களை 

மறைத்துக்கொள்ள அதனைக்கண்ட தலைவன் கூறுதல் ] 

36. தோளுந் தொடியுத் துடிசேர் இடையுந் துணைமுலையும் 

ேளுந் திறையிடும் 0மெள்மயில் சாயலும் மேலியன்ளை 

ஆளும் புதிய அழகும்எல் லரம்நல் லழுதம்அன்ளீர் 

வரளுங் கணையும் மறலியும் பேரலும் மலர்க்கண்களே. 

(த-ரை.) தொடி - வளையல். அடிசேர் இடை -துடியை 

யொத்த இடை; அடி. - உடுக்கை. வேள் - வேட்கையை உண்டாகச் 
கும் கடவுள் ) மன்மதன் ; வேட்கை - காதல். வேள் 'தஇறையிடல்- 

சாயலுக்குத் தோற்றல். தஇறை- கப்பம். அமுதம் அன்னீர் - அமு 

தத்த ஒத்துள்ளீர். தோள் முதலியவற்றால் அமுதமன்னீர் எனக் 
கூட்டுக; அவை தனக்கு இன்பஞ் செய்தலின் அ௮ல்வாறு கூறினான். 

கணை - அம்பு. மறலி- கூற்றுவன். கண்கள் மட்டும் தன்னை வருத்து 

தலின் வாளும் கணையும் மறலியும் போலும் என்றான்; இவத்தை 

மறைத்ததும் ஒருவகையில் கலனாயிற்றென்பது கருத்து. இத்துறை 

(சாணிக் கண் புதைத்தல்' என்றும் வழங்கப்பெறும். சச 

நீடுநீனைந்து இரங்கல் 

ழீ தலைவியின் செய்கையால் காலம் தீட்டித்தலை யெண்ணித் 

தலைவன் வருந்துதல்; தீடு- நீட்டித்தல்] 
37. 5150 மடந்தையர் கையகல் காலையும் 6மய்யகலர 

மதகு நாணும் 6மல்யஎன் றேளிழ் போலுநய்தற் 
போதவிற் 0மன்மலர்ப் புள்ளையங் கானல் 0யொருந்துமிந்த 
மரதவி Gupp மணிூம கலைநம்மை வரழ்விப்பதத. 

(க - ரை.) காதல் மடந்தையர் - பால்கியர். சையகல் காலையும்- 

நீம்கயெபோதும். மெய் அகலா - உடம்பைவிட்டு நீக்காத. காணும்; 
உம்மை: உயர்வு சிறப்பின்கண் வந்தது. மெலிய - நீங்க. என்றோ - 
எக்காலமோ. போது - மலரும் பருவத்து அரும்பு. அ௮விழ்தல் - 
மலர்தல். கானல்-கடற்கரைச்சோலை. மாதவி-குருக்கத்திக்கொடி. 

மணிமேகலை - இடையணி: ஏழு கோவைகளைச்கொண்டது; ஈண்டு
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அதனை அ௮ணிக்த தலைவியை உணர்த்இத்று. மாதவி மகளாகிய மணி 

மேகலை என்னும் ஈயக்தோன்றலும் காண்க. காண் மெலிய மணி 

மேகலை ஈம்மை லாழ்விப்பது என்றோ எனக் கூட்டுக. ௧௨ 

நனிநாண் விடுத்தல் 

ர்தஸைவி தன்னுடைய மிக்க நாணத்தை விடுத்தல்; 

இத்துறை “மறுத்தெதிர் கோட” லெனவும் சொல்லப்பெறும்] 

38. 0வங்கோல் நடத்திய வேந்தன் திருவினும் மமதகைய 

0சங்கேரல் அரசன் பகையினுந் தேய்ந்த திரைமுறங்கச் 

சங்கே லிடும்புனல் தண்ணந் துறைவன்வண் ணங்கவர்ந்த 

எங்கோள் அறிவின்அன் மட நாணம் எனக்கிளியே. 

(த-ரை.) கொடுங்கோல் மன்னன் செல்வமும், நீதிமன்னன் 

பசையும் நிலைத்திராவாகவின் தலைவியின் மடமும் நாணமும் aps 

தமைக்கு அவற்றை உவமையாச்இனார். லிடும் - ஒலிக்கும். வண் 
ணம் - தலைவியினழகு. எம்கோன் - எமது தலைவன். துறைவனா 

இய எமது தலைவனென்க. வேட்சை மிகுதியால் தலைவனும் உணர் 
வழிச்திருத்தலின் “எங்கோன் அறிவின்' என்றாள்; அறிவின் - ௮றி 
வைப்போல். திருவும், பகையும் தேய்வனபோல எனக்கு இனி 
மடமும் சாணமும் எங்கோன் அறிவின் தேய்ந்த அன்றோ எனக் 

_ கூட்டுக. ௧௩ 

வறிதுநகை தோற்றல் 
ரீத௲சவி புன்னகை புரிதல். வறிது-சிறிது] 

39. பூணுந் தரள நிரைஅவிர் தோற்றமும் பூந்தளவிள் 
சேணுங் கமழும் முகையின் நகையுஞ் 0சழுஞ்சிலம்பில் 

கரணுங் கலரா மயில்0நடும் பீலியின் காலுஞ்சிந்தை 

நரணுங் கெடவறி தேநகைத் தாள்மதி நள்னுதலே. 

(த-ரை.) தரளம் நிரை - முத்துவரிசை. அவிர்தல்-விளங்கு 
தல். தளவு - முல்லை. சேணும் - நெடுக்தாரத்திலும். தகை-அழகு. 

ஓலம்பு - மலை. கலாபம் - தோகை. பீலியின் கால் - மயிலிறகின் 
அடி. வறிது -சிறிது. மதி ஈல்நுதல் - பிறைத்திங்களையொத்த 
நல்ல கெற்றியையுடைய தலைவி. தோற்றமும், தகையும், காலும் 

பல்லுக்கு ஒப்பாகாது செட்டதென்றும், காண் கெட்டதால் ஈகை 

தோன்றிற்றென்றும் கருத்தாகக் கொள்க. இச்செய்யுளில் முத்தின்
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தோற்றம் முதலியவற்றின் செடுதல் வினையோடு காணின் கெடுதலை 

யும் உடன்சேர்த்துக் கற்மேர் மஇழக் கூறியிறாத்தலின் இஃது 
உடனிகழ்ச்சியணியாம். ௧௪ 

ழறுவற் தறிப்புணர்தல் 
ர். த௲லவியின் புன்னகையாற் பெற்ற உடன்பாட்டுக் குறிப்பினை த் 

தலைவன் அறிதல்; முறுவல்-புன்னகை/] 

40. மிகலே யொழியக் குறைவின்றி நீடிய 0வந்துயர்க்கேகரர் 
புகலேதும் இன்றிப் புலம்பல்நெஞ் சே௦யருந் தார்வருந்த 
இகலே 0சயமயி லன்னகண் ஐர்முகத் 0தெல்லியன்றிப் 
கலே நிலவும் பவளத்துள் ளேவந்து பரரித்த$த. - 

(க -ரை.) மிகலே ஒழிய - மேன்மேலும் மிகுதலேயன் றி. 
புகல் - அடைக்கலம். புலம்பல் - வருந்தற்க. பொருந்தார் - பகை 

வர். இகல்- போர். அயில் -வேல். எல்லி - இரவு. நிலவு - 

சகையொளி. பவளத்துள் - பவளத்தையொத்த வாய்க்குள். பாரித் 

தது - பரச்தது. நெஞ்சே! புலம்பல்; நிலவு பகலே வந்து பாரித் 

த்து எனச் கூட்டுக. ௧௫ 

ழயங்குதல் உறுத்தல் 

[குதிப்பா லுணர்த்து கூட தினைத்தல்] 
41. சரிருழல் எண்டுஞ் கரும்பொடு தேனும் விரும்புநஞ்சும் 

அரி01ரருங் கண்ணும் அலறரு கின்றன அள்றிவண்ணம் 

எரிபுரை மரவிள் இளந்தவிர் ஈள்றன போன்றதிளி 

முரிபுகு வச்சிலை யரர்முலை ஆர முயங்குது0ம. 

(க-ரை.) சுரி குழல்-நுணி சுருண்ட கூச்தலிலுள்ள. சுரும்பு, 
தேன்: வண்டின்வகை. விரும்பு கெஞ்சு - கலவியை விரும்பும் தலை 

வியின் நெஞ்சு. அரி பொரும் கண் - வண்டையொத்த கண், gov 

மருஇன்றன - சுழல்கின்றன. தலைவியின் நெஞ்சு, கண் இவற்றின் 
அலமரலைச் கூறச் சகருதியவன் *உடனிகழ்ச்சயெணி' தோன்ற வண்டு 

முதலியவற்றின் அலமரலையும் உடணியைத்துக் கூறினான் என்ச 

வண்ணம் - தலைவியின் நிறம். எரிபுரை- தீயை யொத்த, முரி 
புருவச் சிலையார் - வளைந்த வில்லை யொத்த புருவத்தாள்: தலைவி. 

மூயங்குதும் - தழுவுவேம். கண் அலமரல் முதலியன புணர்ச்சிக் 

குறிப்பை உணர்த்துவன என அறிக. வண்டு முதலியவை அ௮லமரகு
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இன் ரன; வண்ணம் போண்ற: (ஆகலின்) இணி முயங்குதும் 

எனச் கூட்டுக, ௧௭ 

புணர்ச்சியின் மகிழ்தல் 

[கூடுதலு.ற்து இன்பக் குணங்கண்டு மகிழ்தல்] 
42. &GUCU கூந்தறுஞ் செள்ளாய் மழலையுஞ் சோதிநுதல் 

அரும்பிய! 0 வர்வும் அலமரு நக்கும் அசைந்தெொசியுங் 

கரும்புரு வச்சி லையநிலை சோருங் கலையங்கண்டு. 

விரும்பின மேன மேகளி கூரிள்ப வெள்ளத்தில. 

(த-ரை.) சுரும்பு- வண்டு. நுதல் அரும்பிய - நெற்றியில் 

தோன்றிய. அலமரும் - சுழலும். ஓ௫யும் - வளையும். புருவம் 

சிலை - புருவமாகிய வில்; உருவசவணி. கலை - சேலை; மேகலையு 

மாம். களிகூர் - களிப்பு மிக்க. சுரும்பெழல் முதலியன புணர்ச்சிச் 

காலத்தில் நிகழ்வனனவென அறிக, மனமே! கூக்தல் மூதலியவற் 

ஹைச் கண்டு இன்ப வெள்ளத்தை விரும்பினம் எனக் கூட்டுக, ௧௪ 

புகழ்தல் 
[தலைவியின் நலத்தைத் தலைவன் புகழ்தல்] 

43. களம கருங்குழல் கங்குலள் 0றகண் கருங்கயலிள் 

இளம குவளையும் நெய்தலும் அல்ல Sardar bud 
மனம வளரிளம் எஞ்சியள் 0றவஞ்ச மாரள்வைத்த 

தனம தளங்கள் கத்த மமருச் சயிலம்அன்றே. 

கு-ரை.) சனம் - முகல் (மேகம்), கங்குல் - இருள். 
மனம் கட்புலனனாகாமைபோல இடையும் கட்புலனாகா நுட்பம்வாய்ந்த 

தென்ப கருத்து. வஞ்சி - வஞ்சிக்கொடி. மாரன் - காமவேள். 

தனம்-பொருட்குவை. இரண்டாவது தனம்: மூலை. கனகம் தட 

மேருசயிலம் - பொன்னிறமான பெரிய மேருமலை. பகலிலும் விளங் 

இத் தோன்றலின் கங்குலன்று என்றும், பிறழ்ச்சி உண்மையின் குவ 

ளையும் செய்தலும் அல்ல என்றும், உருவமின்மையின் வஞ்சியன்று 

என்றும், மென்மை வாய்க் அ இன்பம் பயத்தலின் மேரு அன்று என் 
றும் கூறினானென்க. இச்செய்யுள் ஏத.விலச்சணியாம். ௧௮ 

(வே-ம்)இவற்கிடை. இ - வி. 2௩௧.
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ஆயத்து உய்த்தல் 
ரபாங்கியர் கூட்டத்தை யடையும்படி தலைவன் தலைவியை அிடுத்தல்; 

ஆயம்-பாங்கியர் கூட்டம். உய்த்தல்-செல்லவிடுதல் ] 

44. விலையாக்கி வேளை விழிக்கடை யால்நல மிக்கசகரங்கை 

ம$லையரக்கி என்னை மருங்காக்கி வைத்தனிர் வங்கருந்நீச் 
Murs Swag தள்னளநல் லீரினி யம்பவளக் 

குலையரக் கியதண் டலைவண்டல் ஆயங் GyGsCal. 

(த-ரை.) வேள் - காமவேள். விழிக்கடை - கடைச்கண். 
விலையாச்சலாவது - அழகால் வேளை வெல்லல். மலைபோன்ற கொம் 

கையையுடையார் என்றபடி; கொங்கை - முலை. மருல்கு ஆக்கல் - 

பக்கத்தே இருக்கச் செய்தல்; அன்றி மருங்கென்பதற்கு இடை 

யெனப் பொருள்கொண்டு இடை இளைத்திருக்குமாறு போல என் 
னையும் இளைக்கச்செய்தனிர் என்று பொருள் கூறலுமாம். வங்கம் 

முத்நீர் - கப்பலையுடைய கடல். ௮ம் - ௮ழகு, பவளக்குலை யென் 

ஐது பவளம்போன்ற நிறமுடைய பாக்கின் குலை முதலியவற்றை. 
தண்டலை - சோலையின்சணுள்ள. வண்டல் ஆயம் குறுகுக - விளை 

யாடுதலையுடைய தோழியரைச் சென்று சார்க, ஈல்லீர்! ஆக்கி, 
ஆக்கி, ஆக்இவைத்தணிர்; இனிச் குறுகுக எனக் கூட்டுக. ௧௯ - 

இடதந்தலைப்பாடு முற்றும்,



௪. பாங்கற் கூட்டம் 

ர்பாவ்கறுடைய உதவியால் தலைவன் தலைவியைக்கூடும் கூட்டம்] 

பாங்கனை நினைத்தல் 
ரீ தலைவன் பசங்களை நினைந்து மன ந்தேறுதல்: 

பாங்கன்-உயிர்த்தோழுன்.] 

45. அணங்குந் தெரிவையும் இன்னரு வால்முள் அளித்தசெல்வி 
மணங்கொண் டுளாகிற் தூங்கும் பரிசினி வரய்ப்பதெள்ென்று 

உணங்குந் தனிநெஞ்ச 6மயஞ்சல் நீநம் உயிர்மருந்தாய் 

இணங்குந் துணைவன் இருபிறப் பாரளள் இருந்தன ளே. 

(த-ரை.) கண்டோரைத் தன் அழகால் வருத்து.தலின் 

அணங்கும் தெரிவை' என்றான்; அணங்கும் - வருத்தும். தெரிவை 

யென்னுஞ்சொல் ஈண்டுப் பருவம் குறிக்காது பெண்ணென்னும் 

பொதுப்பெயராய்நின்று தலைவியை உணர்த்திற்று. இனி, “தெய்வச் 

தன்னின் எய்தவும் இழத்தியின், எய்தவும் படூஉம் இயற்கைப் 

புணர்ச்சி என்பது அ௮சப்பொருள் இலச்சகணமாதலின், அணங்கும் 

— செவ்விமணம்' என்பதற்குத் தெய்வமும், தெரிவையும் Agar 

அளித்த செவ்வி மணம் எனப் பொருள்கோடலும் இறச்கும். இப் 

பொருட்கு *அணங்கு' என்னும் சொல் தெய்வம் அல்லது ஊழ்வினை 

எனப் பொருள்படும் என்க. செவ்வி மணம் - அழகிய கூட்டம். 

ம௫ழ் தூங்கும் பரிசு - மஇழ்ச்சியைப் பொருந்தும் தன்மை. என்று 

. என்று-எக்காலத்தென்று. உணங்கும்-வாடும். அஞ்சல் - அஞ்சாதே; 

அல்லீத்று எதிர்மறை வியங்கோள் வினைமுற்று. இணங்கும் - 

பொருந்தும். இரு பிறப்பாளன்-பார்ப்பனப் பாங்கன். நெஞ்சமே! 

துணைவனாஇய இருபிறப்பாளன் இருக்தனன் (ஆதலின்) இனிப் பரிசு 

வாய்ப்பது என்றென்று அஞ்சல் எனச் கூட்டுக. க 

பாங்கன் விதைல் 
ர தலைவன்மேணி வாடியிருத்தலைக்கண்ட பாங்கன் 

இவ்வாட்டத்திற்குக் காரணம் என்னெனத் தலைவனை வினவல்] 

46. 0ெள்செங்த பண்ணின் திறந்தெரிந் தேரதய்வப் 1ரவலர்தாம் 
முன்செய்த நூலிள் முறைடதரிந் தேர௦சம் முகங்கருகிப் 
ொரள்செங்த மேனியும் புல்லென்று வாடிப் புலம்பவள்வே 
எள்செய்த $தரஅறி பேள்நிரு மேனி இறைஎனுக்கே.
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(க -ரை.) தென் செய்த பண் - தென்னாட்டுப் புலவர் பெரு 

மக்கள் தோற்றுவித்த பண்; தென் அழகுமாம். பண்-இசை,. இறம்- 

வகை. தெய்வப் பாவலர் என்பதை முன்னும்கூட்டித் தாப்பிசை 

யாகப் பொருள் கொள்க. தெரிந்தோ - ஆராய்க்கோ? பொன் செய்த 

மேனி - பொன்போன்ற நிறம். புல்லென்று - பொலிவிழக்து. 

என்றோ: இரக்கத்தின்கட் குறிப்பு: இறைவனுக்கு - தலைவனாகிய 

உனக்கு; முன்னிலையில் படர்க்சைவர்தது. இலை றவனுக்குச் கருகி 

வாடிப் புலம்ப என்னோ! திறந்தெரிக்தோ மூறைதெரிக்தோ திரு 

மேனி என்செய்தசோ அறியேன் எனச் கூட்டுக. *கூடலின் ஆய்ந்த 

ஒண் தீந்தமிழின், துறைவாய் நுழைந்தனையோ அன்றி ஏழிசைச் 

சூழல்புக்கோ, இறைவா தடவரைத் தோட்குஎன் கொலாம்புகுக்து 

எய்தியதே' என்று திருக்கோலையார் கூறுதலும் காண்க. ௨ 

தலைவன் உற்றது உரைத்தல் 

[்உற்.றது-உற்ற துன்பத்தை] 

47. சொல்லேள் உனக்கும் எளஇருந் தேளெங்ஙள் சொல்லுஸைக்கும் 

வல்லேன் வருந்து மாட்டுகில் லேள்வரி வட்டையிற்செள்று 

அல்ேர் குழலோர் அணங்கெதிர்ப் பட்டளள் ஆவீயன்றய் 

ெெல்லேள் அறியில் அதுதடஞ் சாரல் தீரிவதுவே. 

(க-ரை.) எங்கன் - அக்கருத்து முற்றவில்லை என்றபடி... 

வல்லேன் - வலிமை பெற்றிலேன். சொல்லாது துன்பத்தைப் 

பொறுத்துக்சொள்ளலாமென்னில் அதவும் முடியவில்லை யென்றா 

னென்க. வரிவேட்டை - அழூய வேட்டை; புலிவேட்டையுமாம்; 
இப்பொருட்கு வரி என்பதைக் கொடுவரி என்பதன் முூதற்குறையா 

கச் கொள்க (௨௪௨). அல் ஏர் குழல் ஓர் அ௮ணங்கு- இருளையொத்த 

கூந்தலையுடைய ஒப்பற்ற கடவுட்பெண்டு; என்றது தலைவியை. 

ஆவி அன்னாய்: பாங்கனைக் குறித்த விளி. “அறியில் செல்லேன்”. 
என மொழி மாற்றுக. AS - அவ்வணங்கு. தடம் சாரல் - பெரிய 
மலைச்சாரலில். ஆவியன்னாய்! எதிர்ப்பட்டனன்; அது Bilas; 

அறியில் செல்லேன்; இருந்தேன்; வல்லேன்; மாட்டுகில்லேன்; 
(ஆதலிற் சொன்னேன்) எனச் : லசொல் வருவித்துக் கூட்டி 
முடிக்க. ௩ 

- (வே-ம்) திருவதுவே.
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பாங்கன் கழறல் 

[ஈழ.றல்-இடித்துரைத்தல்] 

48. முன்னே அறிஞர் 6மாழியுங் கலைகள் முழுதுணர்ந்தும் 

மிள்ளே அளை நலம்பொருட் டரக௦மய் 6வட்கையுற்றுக் 

கொள்ளே அறிவுங் குறையா நிறைவுங் குலைந்துநிள்றுய் 

என்னே தருவன CarGa பிராலுக் கிவையுமிள்றே. 

(கு-ரை.) மின்னே அனைய கலம்-மின்னலையொத்து விரைவி 

லழியும் பெண்ணின்பம். மெய் வேட்கை உற்று-மெய்யுறு புணர்ச்சி 

யில் விருப்பம்கொண்டு. சொன்னே-வீணாக. குறையா-குறைந்து; 
செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம். நிறைவு - மனத்தைப் 

புலன்களிச் செல்லாது கிறுத் அம் குணம். எம்பிரானுக்கு-௪மது தலை 

வனாஇய நினச்கு; இவை தகுவனவோ எனக் கூட்டுக. உணர்ந்து 

உற்றுக் குறையாச் குலைந்துகின்றாய் இவை தகுவனவோ? என 

இயைக்க. | ் = 
கழற்றேதீர் மறுத்தல் 

[பாங்கன் இடித்து உரைத்ததைத் த௲ைவன் மறுத்து உரைத்தல் ] 

49, என்பேரல் மலரம்பில் ஏவுண்ட நாளில் எனக்கினிய 

நிள்போரல் ஒருவரும்.நிள்றில 0ர0வண்ணி லா 0வறிக்கும் 
மிள்பபோர ொளிர்கெரன்றை வேணிப்பி ராஜனுக்கு மெய்த்துணையாய்த் 

தன்பேர லரிய தவங்குலை யரளகை சரற்றுதற்க. 

(த-ரை.) மலர் அம்பில் - காமனம்பால். ஏவுண்டசாள் - 
எய்யப்பெற்றகாள், 4s தவஞ்செய்த காலம். ஒளிர்தல் - விளங்குதல். 

கொன்றை வேணிப்பிரான் - சிவபெருமான்; வேணி - சடை. மெய் 

அணையாய் - உண்மையுள்ள ஈண்டனாய், தன்போல் - நின்னைப்போல்- 

முன்னிற்கும் சகண்பனைத் $தன்போல்” எனப் படர்க்கையாசக் 

கூறியதூஉம் ஒரிகழ்ச்சிக் குறிப்பு. தன்போல் அறியதலீம் என்பதற் 

குத் தனக்குத்தானே ஓப்பாகிய தவம் என்று உரைத்தலுமாம். வன் 
தன்னையேபோன்2 எனினுமாம். வேணிப்பிரான் என்போல் 

ஏவுண்டகாளில் (அப்பெருமான் செய்த) தவங்குலையாவகை தன் 
போல் சாற்றுதற்கு நின்போல் ஒருவரும் கின்றிலரேோயெனச் கூட்டுக. 

நின்போலொருவர் இல்லாக்குறையேயன்றி இருக்இருப்பாராயின் 

தவம் குலைந்திராதெனத் தலைவன் பாங்கனை ஈகைத்துரைத்தவாறு 

காண்க,
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பாங்கன் கிடிவோற் பமித்தல் 

ம சழவேசற் பழித்தல் கழவோனைப் பழித்தல்; கழவோன்- தலைவன் ] 

50. இளங்கெரம் பொருதனி நின்றிருஞ் சாரலில் எள்ளையிங்ஙள் 

உளங்கெண் டுூறுதுயர் செய்ததெள் ரய்மிள் ஜெளிர்வதுபோல் 
எிளங்குங் கதிர்வடி வேல்ண்ண 6ல0தன்றல் மீதசையத் 

துளங்குஞ் சிறுகெரடிக் கோமத வேறந் துவக்குண்டதே. 

(த-ரை.) கொம்பு - பூக்கொம்பு; தலைவிக்கு உவமவாகு 
பெயர். உளங்கொண்டு - என் உள்ளத்தைச் கைக்கொண்டு. உறு 

துயர் - மிச்ச துன்பம். வடிவேல் ௮ண்ணலே - கூரிய வேலையுடைய 

தலைவனே, அசைய - வீச. அளங்கும் - அசையும். வேழம் - யானை. 

அவக்கு உண்பது - கட்டுப்படுல.து. கொடி. தலைவியையும், வேழம் 

தலைனையும் உணர்த்திநின்றன. *துளங்குஞ் சறுகொடிக் கோமத 

வேழம் துவக்குண்பதே' என்பது பிறிதினவித்சியணி. ௮ண்ணலே ! 
“கொம்பு நின்றுகொண்டு செய்தது” என்றாய். வேழம் கொடிக்கோ 

அவக்குண்பது ! எனக்கூட்டுக. ௬ 

கிடிவோன் வேட்கை தாங்கற்கருமை சாற்றல் 

[.தலைவன், தலைவியின்பால் தனக்குள்ள விருப்பத்தைத் தன்னால் 

தாங்கமுடியாமையைக் கூறுதல் 7 

௮1. சழிக்கே அழுந்து நதிக்கெரரு வரள்புணை தோள்றிலந்நீர் 
வழிக்கே யொழுகி வருந்துவ 0ராவருந் தரஅழுதின் 
விறிக்கே அகப்பட் டழிந்தறி யாஏயிர் மீண்டும்உள்றள் 

0மாழிக்கேகே படி0லன்௦சய் 6ேள்முள்௦ெங் பரவ முடியநிள்ற. 

(த-ரை.) சுழிக்கு - சுழியின்கண்;) வேற்றுமை மயக்கம். 
௮ழுக்தும் - (எப்பொருளும்) அழுர்.துதலையுடைய. ௩.இக்கு - ஆற்றைக் 
கடத்தற்கு. வான்புணை - சிறந்த செப்பம். அக்நீர்வழிச்கே ஒழுகி - 
அக்நீர் செல்லும் வழியே அடி.த் துக்கொண்டு போகப்பட்டு. அருந்தா 
அமுது - தலைவி; விலச்குருவகவணி, அழிந்து அழியா உயிர் - 

பெரிதும் ௮ழிர்து சிறிதே அழியா உயிர் என்க. மொழிகச்கேபடில்- 

. நின் சொல்லால் அழியுமானால். மூடியஙின்று - முற்றும் துணையாய் 

நின்று, மூடிய கின்று உயிர் மொழிக்கே படில்என்செய்வேன் எனக் 

கூட்டுக, நின்று என்பதை மிற்கவெளத் இரிக்க. :'சுழிக்கே........
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வருர்துவரோ' என்றது நீயும் அவ்வாறே யான் காதல்வெள்ளம் 

சடத்தற்குரிய புணையாதல் வேண்டுமென்னும் கருத்திற்று. ௪ 

பாங்கன் தன்மனத்தழங்கல் 

[அழுங்கல்--வருத்தல் ] 

53 யாறும் அறிவு 0கொளுத்துகிற் பேனிங்ஙள் ஏறளையாள் 

தாலம் அறிவு தளர்ந்துநிற் மான்செந் தளலருற்புந் 
தேஐம் இனிய குதலைச்செள் வரயிளஞ் செள்விநள்ளீ 
மரனும் இவனை மயங்கவிள் வாறு வகுத்துவதத. 

(த-ரை.) அறிவுகொளுத்தல் - அறிவுறுத்தல். ஏறனையான்- 
தலைவன்; ஏறு - அரியேறு. தளவு அரும்பு - முல்லைமுகை; பல்லுக்கு 

உவமை. செவ்விகல்விமான் - அழகிய மான்; தலைவி; ஈவ்விமான் 

என்பது இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை. இவனை யென்றது 

தலைவனை. யானாம், தானாம், மானாம் என்பவற்றிலுள்ள * ஆம்” 

என்பன முறையே தன சிறுமை யையும், தலைவனது பெருமை 

யையும், தலைவியினுடைய எளிமையையும் உணர்த்திகின்ற இடைச் 

சொற்கள். ௮ 

தலைவனோடூ அழங்கல் 

[அழுங்கல் பாங்கன் வருத்திக்கூறல் 7] 

53. நீருக வேலை நெருப்பெழுங் கரலையு நீர்மைசற்றும் 
மர உணர்வும் மதியுங் கலங்கி மழைவள்ள ல 

$தருத விங்குளைத் தேற்றுவ தொன்றுந் திருவுளத்தில் 
ஏரு தெரழிவதெள் ஜேஎள்ள மாய 0மதிர்ப்பட்டதே. 

(க-ரை.) நீறு - சாம்பல். வேலை - கடல். காலையும் என் 

பதில் உம்மை எ இர்மறைப்பொருள் தக்.து அவ்வாறு நெருப்பெழா 

மையை விளக்இஙின்றத$ ஆகவே தலைவனுடைய உணர்வும்; மதியும். 

௮ த்தன்மையனவே என்பதும் பெற்றாம். இனி, “நீறாகவேலை நெருப் 

பெழுங்காலை' என்பதற்கு ஊழிச்காலம் எனினுமாம். நீர்மை - 

தன்மை, .இருஉளத்தில் - நின்மனத்தில். வள்ளலே ! கலம்இத் 

தேறாத உனைத் தேற்றுவது ஏறுது ஒழிவது என்னோ? என்ன மாயம்: 

எதிர்ப்பட்டது ? எனக்கூட்டுக. ௯
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பாங்கன் எல்விடத்து எவ்வியற்றேன்றல் 

[பாங்கன் தலைவனைதோக்கி, நீ கண்ட உருவம் எவ்விடத்தில் உள்ளது? 

எவ்வியல் பினையுடையது என்று கேட்டல் ] 

54. CuCrrs ஞாலம் பெயரினும் ஒற்றைப் 0ெருந்திகிரித் 
தேரேோரன் உதிக்குந் திசைதடு மாறிலுஞ் 0சய்யகொள்றைத் 

ஈ தரரோரள் வரிசிலை சரயினுஞ் சாயாத் தறுகணிளை 

யாரா வணக்கிளர் எங்கே பளர்வந் தெதீர்ப்பட்டதே. 

(க-ரை.) பேர்த ஞாலம் - பெரிய கடலாத் சூழப்பட்ட 

உலகம். இஇரி - சச்சரம். தேரோன் - கதிரவன். கொன்றைத் 

தாரோன் - வெபெருமான். வரிசிலை - கட்டமைந்த வில்; என்றது 

மேருமலையை. சவபெருமான் மேருவை வில்லாகச்கொண்டுள்ளார் 

என்பது புராணக்கூற்று, சாயாத்தறுகண்கினை - கெடாத அஞ்சா 

மையையுடைய நின்னை. வணகச்னர் - சாய்த்தனர். ௮வர் - வணக் 

ெவர்: தலைவி. உம்மைகள் அவ்வாறு கிகழாமையை உணர்த்தி 

நின்றன. யாரோ: ஐ, வியப்புக்குறித்து நின்ற. பெயரினும், 

தடுமாதினும், சாயினும் சாயாகினை யார் ௮ணக்னெர் ? அவர் எதிர்ப் 

பட்டது எங்கே? எனக்கூட்டுக. ௧0 

அவன் அஃது இவ்விடத்து இவ்வியந்றேன்றல் 

ர தலைவன், நான் கண்ட உருவம் இன்ன இடத்து உள்ளது? 

இத்தன்மையது என்று கூறல்] 

55. ேதரற்றந் .நிருவள்று சொல்லத் தகினுந் நுணைமுலைகள் 

கூற்றங் கெரடிய Gara மேகண் கொடியிடையும் 

ஊற்றம் பிறிதெரன்றும் இன்றியெள் போளிள் நுயங்குமென்0ற 

மறற்றங் கடலமு தேமலை வாணர் மடமகட்க. 

(த-ரை.) தேோத்றம் - அழகு. இரு - இருமகள். கூற்றம் - 
கூற்றுவன்; உடம்பையும் உயிரையும் கூறுபடுத்தலின் அப்பெயர் 

பெற்றது என்க. ஊற்றம் - பற்றுக்கோடு. உயங்கும் - வருந்தும். 

மாற்றம் - சொல். உயங்கும் இடை கொடியெனச் கூட்டுக. மட 

. மகட்கு முலைகள் கூற்றம்; சண்விடம்; இடைகொடி; மாற்றம் ௮முது 

. எனத் தலைமகளின் இலக்கணம் கூறினானென aps. ௧௧
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இறைவனைக் தேற்றல் 
[பாங்கன் தலைவனை ஆற்றுவித்தல் ] 

56. திருவே அனைய உருவமுஞ் 0செள்வித் திருநகையும் 
பெரருவே எனைய வீறிகளுங் கொண்டுள் புலனழிய 

அருவே தனை0சய்த ஆளின் ஐரை அறிந்துவல்ே 
வரவேள் வருந்துணை யும்வருந் தேன் மழைவள்ள. 

(த-ரை.) இரு- திருமகள். செல்வி - அழகு. புலன் - அறிவு. 
ஆவி அன்னாரை - உன் உயிரையொத்த தலைவியை. வல்லே - விரை 

வாக. மழைவள்ளல் - மழைபோல் வரையதையின் றிச் கொடுப்பவன். 

வள்ளலே ! உருவம் மூதலியவற்றைக்கொண்டு அழியச்செய்த ஆவி 

யன்னாரை அதிக் அுவருவேன்; வருந்தேல் எனக்கூட்டுக. ௧௨ 

பாங்கன் தறிலமிச்சேறல் 

[தலைவன் குறித்த இடத்திற்குப் பாங்கன் செல்லுதல் ] 

57. சிலைக்கே பயிலுந் நிருநடுந் தோளண்ணல் 0செப்டீயஅந் 
நிலைக்கே தனிவந்து நிற்குங்கொல் 0லோ௦வங்கை நீள்களிற்றிள் 

ரலைக்கே புரிந்தவங் கோடுங் குரும்பையும் போனெருங்கு 

முலைக்கே பறிவைத் தறியுநுண் ணேரிடை. மொய்குழலே. 

(5- ms.) லைக்கே பயிலும் - வில்லொடு பழகும்; மூன்றாவ 
தன்கண் நான்காவது வந்த வேற்றுமை மயக்கம். அண்ணல் - தலை 

வன். நிலைக்கு - நிலையில்; வேற்றுமை மயக்கம்; நிலை - இடம். 
வலெம்கை - வெவ்விய அ.இச்கை. களிறு - ஆண் யானை. கொலைக்கு - 

கொலைசெய்தற்கு. புரிந்த - விரும்பிய கோடு - யானைச்கொம்பு. 

குரும்பை - தென்னை, பனை இவற்றின் இளங்காய். கோடும் குரும் 
பையும் மு£லைச்குவமை. முலைப்பாரக்தாங்காது இடையழிர்ததென்று 

பலரும் தூற்றுவராதலின் மூலைக்கே பழிவைத்து என்றார். நுண்ணிய 

இடையையும், கெருங்கெய கூந்தலையுமுடைய தலைவி நிலைக்கே 
தனிவந்து நிற்குங்கொல்லோ எனக்கூட்டுக. கொல் : ௮சை, Sh 

. தலைவன் பாங்கற்கிரங்கல் 
ர்குறியீடஞ்சென்ற பாங்களை நினைத்துத் தலைவன் இசங்கிக் கூறுதல் 7 

58. பாடூங் ருலம்இன வண்டுக எரகப் பளிக்கரங்கில். 
ஆடுங் கலாம மயிலள்ள சாயலெள் ஆரணங்கைத் 

$தடுங்கொல் தேடத் திசையறி யாமல் திகைத்துநின்று 

வாடுங்கொல் காணில் மதிக்குங்கெர 0லர0வன்னை மன்னுயி.
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(த -ரை.) குலம், இனம் - கூட்டம். இனவண்டுகள் பாடும்: 

இனமாக என மொழிமாற்றுக. பாடுதல் - மயிலின் ஆடலுக்கேற்பப் 
பாடுதலென்க. சலாபம் - தோகை. சாயல் - மென்மை; அழகுமாம். 

ஆரணங்கு - தலைவி. மதித்தலாவது : தலைவன் இவளைச் காதலித்தது 

தகுதியேயென்று கர௬.*தல். மன்னுயிர் - பாங்கன். மன்னுயிர் 

தேடுங்கொல் ! வாடுங்கொல் ! காணில், என்னை மதிக்குங்சொல் !. 

எனச்கூட்டுக. ஓ : அசை. கொல் மூன்றும் ஐயப்பொருளன. ௧௪ 

எமிதிய பாங்கன் தேய்வம் வியத்தல் 

[கு,நியிடஞ்சென்.ற பாங்கன் தணித்துதின் ற தலைவியைக்கண்டு, 
அவ்வாறு அவளை நிற்கச்செய்த ஊழ்வினையைப் புகழ்தல் ] 

59. வைலைத்த வேலண்ணல் உள்நிறை வாரி மயலளித்த 

0நய்லைத்த கூந்தல் நிரைவளை மரளை 0நடுங்கடல்பேரல் 

கைவைத்த ஆங் கடந்திங்கா ளேவரக் கரட்டிஅத் 

தெய்வத்தை அல்லது வேறில்லை யே௦யன்றுஞ் சிந்திப்பதே. 

(த-ரை.) வை- கூர்மை, நிறை- மனத்தை கிறுத்தும் குணம். 

வாறி - அள்ளி. மயல் - காமமயக்கம். வளை - வளையல். மானை - 

மான்போன்ற தலைவியை. கைவைத்த ஆயம் - வரிசையாக உள்ள 
பால்கயர் கூட்டம். தெய்வம் - ஊழ்வினை, ந்திப்பது - நினைப்பது, 

இயானிப்ப.து. இதனுள் தலைவி இழிந்த மயலைச்கொடுத்து உயர்ந்த 

நிறையைக் கொண்டதாகக் கூறுவது மாத்றுநிலையணியாம். வாரி 

அளித்த மானை வரக்காட்டிய தெய்வத்தை அல்லது ிந்திப்பது 
வேறில்லை எனக்கூட்டுக. s@ 

தறிவழிக்காண்டல் 

[பாங்கன் குறியிடத்துத் தலைவியைக் காணுதல் ] 

00. நவரகை அள்ள மருங்குலுஞ் செள்வி நகைநிலவுங் 
கவரே செயும்அரிக் கண்களுங் கொண்டவள் கல்வீசெற்றர் 
எவர யெளநிள் நிடைநெஞ்ச 0மயெம்பீ ராள்மொழிந்த 
அவரே இவரும் அவையே இலையும் அவயவம. 

(த-ரை.) ஈவம் ரேசை அன்னமருங்குல் - புதிய €ற்றை 
யொத்த நுண்ணிய இடை. செல்விஈசை நிலவும் - ௮ழ௫ய பல்லின் 
ஒளியும். கவரே செய்யும் - கவர்த்த கோக்கங்களைச் செய்யும். அவை
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யாவன :--பொதுகோக்கும் சிறப்புகோச்குமென வறிக. அரி - செவ் 

வரி. ௮வன் - தலைவன். Qs punt - ALES StS. Bor - age 

அம். அவரே - அத்தலைவியே. அலையே - அவன் கூறிய அடை 

யாளங்களே. ௧௯ 

பாங்கன் தலைவியை வியத்தல் 

[ வியத்தல்--வியந்துகூறல் ] 

61. முன்நாள் வருந்தி முழங்கும் பரை OI) GA bb 

பொள்ஆர் கமலன் நூந்திரு வேயிவர் போந்நிருந்த 
இள்ஹை 0வற்பின் எதிர்ப்பட்ட காலையில் என்னுயிரை 

அன்ஜ விவருக்கு மாலாவ தும்மினி ஐயமின்றே. 

(த-ரை.) பரவை - கடல். வழங்க - தர. பொன்ஆர் - அழகு 
கிறைந்த. தருவே : ஏகாரம் தேற்றப் பொருள் தந்தது. போக்திருந்த- 
வந்திருக்த. நாகவெற்பு : ஒருபொருட் பன்மொழி : மலையென்னும் 
பொருளன; திருமாலுக்குரிய வேங்கடமலையையும் குறிப்பால் 
உணர்த்திகின்றது. அன்னான் - தலைவன். இவருக்கு - தலைவிக்கு. 
மாலாவும் - காதல்கொள்௮தும், திருமாலாவதம், தலைவி பூர்திரு 
வாதலின் தலைவன் மாலாவதில் ஐயமின்று என ஈயம்படச் கூறினான். 
இஃது இரட்டுறமோமிதல் என்னும் அணி. “இன்னாக' என்பதில் 
எதுகைகோக்கி றன்னகரம் இட்டு எழுதப்பெற்ற. ௧௪ 

பாங்கன் இறைவனை வியத்தல் 

62. மகரஞ் 0சறியும் மறிகடல் நீந்தி வடமையிள் 

சிகரங் கடந்து வரியரி தரவுஞ் 0செறியிருள்கூர் 

தகரஞ் செறிவனந் தள்ளியன் ஆவி தனிவந்தவர 
பகருந் நகைமைய ஜதரூபரி யோர்தம் பரிஈ௩ளே. 

(த-ரை.) மகரம் - மீன், மறிகடல் - அலைமடங்குங்கடல்; 
என்றது கண்களை. வடம் மலை - மாலையணியப்பெற்ற மலைபோன்ற 
மூலை; மேருமலையென்னும் பொருளும் தோன்றுகிற. வரி௮ரி - 
வரிகளையுடைய வண்டு; கொடுவரி, சிங்கம் என்னும் பொருள்களும் 
தோன்றின; கொடுவரி - புலி; முூதற்குறை. தகரம் செறிவனம் - 
மயிர்ச்சார்.து பூசப்பட்ட கூந்தலாகிய காடு என்றும், தகர மரங்கள் 
நெருங்கிய சாடு என்றும் பொருள்படும்; தகரம் - மயிர்ச்சாக்து, த௧ர 

௮. கோ..--3 ்
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மரம். தள்ளி - தாண்டி. ஆவியென்றது தலைவனை. பரிசு - உயர்ந்த 

பண்பு. தணிவந்தலா - நீரரண், மலையரண், காட்டரண் என்னும் 

மூன்றையும் கடர்து தலைவியைப்பிரிரக்து தணித்துவந்தது மிகவும் 

அருமையுடைத் தென்றவாறு, என் ஆவி நீக்தி, கடச்து, தள்ளி, தணி 

வந்தவா எனக்கூட்டுக, 'பகரும்.......- பரிசுகளே' என்னும் பொதுப் 

பொருளால் தலைவன் தனித்துவருதலாகிய சறப்புப்பொருளை 

முடித்தமையால் இத வே ந்றுப்பொருள் வைப்பணி. பாவையன்னார், 

கூடும் குவிமுலைச் குன்றும்கண் வேலையும் கூந்தல்கெடுங், காடும் 

சுடர்துவர் தான்மிக வீரன்ஈம் காவலனே. (வெல்கைக்கோவை, டு௪.) 

இகழ்ந்ததற் கிரங்கல் 
ர் தலைவியின் பேரழகைக்கண்ட பாங்கன், முன்பு தலைவனைத் தான் 

அறிவின்றி இகழ்ந்ததற்கு வருந்துதல் ] 

63. பண்ணார் பணி0மாழி வண்ணருந் தண்நறும் பைங்குவளைக் 
கண்ணால் அருள்சங்த காதலுங் காமக் கனல்கொளுந்திப் 

புண்ணை 0நஞ்சமுந் தஞ்சமில் லாதவள் வள்பொறையும் 
எண்ணு தர௫ுவீனை யேனிகழ்ந் தனன் விறைவளை௦ய. 

(கு-ரை.) பண்ஆர் பணிமொழி - இசைபோன்ற பணிவான 
செொல்லையுடைய தலைவி... வண்ணம் - அழகு. தண் - குளிர்ச்சி, 
தஞ்சம் இல்லாதவன் - பற்றுக்கோடில்லாத தலைவன். வன்பொறை - 

தலைவியைப் பிரிந்து ஆற்றியிருச்கும் ௮ரியபொறுமை. (தலைவியின்) 

வண்ணமும், காதலும் (அ௮௱ிதிற் பிரிச்துவர்த தலைவனுடைய) கெஞ்ச 

மும், பொதையும் எண்ணாது இறைவனை இகழ்ந்தேன் எனக் 

கூட்டுக. ௧௯ 

(வே-ம்.) பணிமொழி; கொளுத்தி, இ - வி. ௧௩௩. 

தலைவன் தனக்தத் தலைவிநீலை கூறல் 

[தலைவி தணித்துதிற்றலைத் தலைவனுக்குப் பாங்கன் கூறுதல் ] 

64. வாளிகண் 0டன்மலர்ச் சரலைகண் டேன்மருங் கமருங்கில் 
பாரவிகண் டேன்முலைப் பாரங்கண் டன்பனி நீரரும்புங் 
காவிகண் டேள்கண்ட நிள்வழி யதள் கருத்துவைத்த 
ஆவிகண் டேள்கண்டி லேன்அண்ண ேநிள் அறிவிள்மையய.
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(j- mr.) ane - Gard. oGaGs - பச்சத்தே, மருங்குஇல்- 

இடையில்லாத. பாவியென்றான் தலைவியை; தலைவனை வருத்தினமை 

669. ara - கருங்குவளைபோன்ற சண். ஆவி - உயிர், ௮ண்ணல்- 

'பெருமையிற் இறச்த தலைவன். *நின் அறிவின்மை கண்டிலேன்” 

என்றது தலைவியைக் காணாமூன்பு தலைவனைத் தான் ௮வ்வாறு இழித் 

அரைத்ததை யெண்ணியென்க, (௪௪, ௪௯.) ௨௨௦0 

அவயவம் தோற்றல் 

ரீதலைவியின் உறுப்புக்கள் தலைவனுக்கு உருவெணித்தோற்றமாகக் 

கசணப்படல் 7 

65. பெயில் விடுகுறை மற்டுசன் றடரும் விழியீணைகள் 
அயில மட மள் நடையள்ள மேயரு தூறுமின்சசொரற் 
குயில் தருநிறங் கோமள 0மேருழற் சரறளம 

மில மருங்குல்மின் னேமதி யேயவர் வாண்ருக0ம. 

(க-ரை.) வெயிலே விடுகுழை - ஒளிவிடுல்காதணி. அடரும்- 

(நெருங்கும். விழியிணைகள் ௮யிலே, கடை அன்னமே, இன்சொல் 

குயிலே, நிறம் கோமளமே, குழல் சாமளமே, சாயல் மயிலே, மருங்குல் 
மின்னே, முகம் மதியே என்க. அயில் - வேல். அழுதுஊறும் - 

இனிமைமிகும். கோமளம் - அழகு. சாமளம் .. நீலகிறம். சாயலால் 

மயிலேயென வருவித்துரைக்க. மருங்குல் - இடை. மதி. இங்கள். 

வாள் - ஒளிபொருக்தய. ௨௪ 

(வே-ம்.) மயிற் சாமளமே; பழம்பஇப்பு. 

தலைவன் தறி௮மிச்சேறல் 

[பாங்கன் கூறிய குறியிடத்திற்குத் தலைவன் செல்லுதல் 7 

66. ஊன் றியஇள் உயிரனை யாயுற்று நீவினவ 

யாரனின் றனக்கிங் கியம்பிய வண்ணம் இமையவர்கள் 
வானின்று வந்த வரைநின்ற தோர்தெய்வ மெள்ள அஞ்சித் 

தாவிள்ற தேோதனி யேயினி யான்0சன்று சார்ருவ£ள. 

(க-ரை.) ஊன் ஒன்றிய - உடம்போடியைந்த; ஊன் :கருவி 

யாகுபெயர். அனையாய் : பாங்கனைக் குறித்தவிளி, உற்று - என்னை 
வத்தடைக்து. இமையவர் - விண்ணவர். வான்நின்று - வானுலகத்தி 

லிருந்து; வான் : இடவாகுபெயர். வந்த தெய்வம் என இயைக்க,
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வரைநின்றது ஒர் தெய்வம் என்ன - மலையிடத்தே நிற்கின்ற தெய்வ: 

மகள் என்ற சொல்லும்படியாக. வஞ்சி - தலைவி : உலமலாகுபெயர், 

உயிரனையாய் ! யான் இயம்பியவண்ணம் வஞ்சி சனியே நின்றதோ? 

(அங்கனமாயின்) இனி யான் சார்குவன் எனக்கூட்டுக. ௨௨. 

a தலைவன் தறிவழிக் காண்டல் 

67. மறக்கும் பரிசறி யரவண்டல் ஆய மறந்துலந்து 
சிறக்குங் கமலத் திருநின்ற வா௦சங்கண் முத்தரும்ப 

நிறக்கும் பசலையும் மேவிய மாய் நஞ்சு நீடுயிர்ப்பும் 

பிறக்கும் பெருநல் மும்மட நாணும் பிறங்களிட்டே. 

(த-ரை.) பரிசு - தன்மை, வண்டல் - மகளிர் விளையாட்டு. 

ஆயம் - தோழியர் கூட்டம். வண்டலையும் ஆயத்தையும் மறந்தென்க. 

நின்றவா : நின்றது அருமையுடைத்தென்றபடி. முத்து அரும்ப - 

முத்தையொத்த நீர்த்துளிதோன்ற. நிறக்கும் பசலை - நிதம் மிச்குத் 

தோன்றும் பசப்பு. “பசலையும் மேனியுமாய்” என்றது *நோயும் 

உடம்புமாய் இருக்கின்றான்' என்பதுபோன்ற ஒருலசவழக்கென 

உணர்ச. பசலைபொருந்திய மேனி என்பது கருத்து. முத்தரும். 

பலும், பசலைதோன்் றலும் தலைவனைப் பிறிக்த துன்பத்தால் நகிகழ்ர்தன 

லென அறிக. கெஞ்சு நீடு உயிர்ப்பு - அகத்தே பொருந்திய பெரு. 

மூச்சு. நலம் - அழகு. பிறங்சவிட்டு - தோன்றுமாறுசெய்து. இரு: 
மறந்துவந்து பசலையும் மேனியுமாய் உயிர்ப்பும் ஈலமும் காணும் 

பிறங்கவிட்டு நின்றவா எனக்கூட்டுக. ௨௩ 

(வே-ம்.) கெஞ்சல்; ஈலனும்; பிணங்கவிட்டே. இ - வி. ௧௩௩.௨ 

தறிப்பறிந்து கூறல் 
ரீதலைவன் தலைவியின் புணர்ச்சிக் குறிப்பை யறிந்து கூறுதல் ] 

68. வண்டலை யும்பொள் மணிய சலையும் மறந்துநறுந் 

தண்டலை நீழல் தமியள்நின் முவிடந் தரமரையார 

விண்டலை யோமலை யோவிசகம் போஇள்றள் வேட்கைவெள்ளம்: 

கொண்டலை அள்ள0ெள் மங்குழல் மான்ஸிழிக் கொத்ததுவே. 

(த-ரை.) வண்டல் - மகளிர் விளையாட்டு. பொன்மணி 
ஊசல் - பொன்னால் செய்யப்பட்ட அழகிய ஊஞ்சல், தண்டலை - 
சோலை. தமியள் - தணியளாக, நின்றாள் என்றது தலைவியை, விண்டு 

லை - முஇல் நீர் முகத்தலையுடைய கடல்; விண்டு - மூகில்; அலை:
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சனையாகுபெயராய்ச் கடலையுணர்த்இற்று. விசும்பு - வானம். சாமரை 
் முதலியவற்றை இடமாகச்குறித்தது முறையே இருமகளோ, நீரர 

மகளோ, மலையரமகளோ, வானவமகளோ எனப் புகழ்ந்தபடி. 

வேட்கை - புணர்ச்சிவேட்கை. அன்னம் - தலைவி : உவமலாகுபெயர். 

மான்விழி - மான்போன்ற விழியையுடைய தலைவி : உவமைத் 

தொகைப்புறத்துப்பிறக்த அன்மொழித்தொகை. அன்னமாயெ மான் 
விழியென்க. தமியள் நின்றாளாகய மான்விழிக்கு ஒத்ததாகய இடம் 
தாமரையோ, அலையோ, மலையோ, விசும்போ எனச்கூட்டுக, 

தலைவியை “என் வேட்கை வெள்ளம் கொண்டு அலை அன்னம்” 

என்று தலைவன் கூறினானாதலின், இ குறிப்பறிக்து கூறலாயிற்று, 

மகம்புத கிளவி 

[புணர்ச்சிக் குறிப்பினனாய்த் தலைவியின் முசத்தெதிர்புகும் 

தலைவன் கூறும் சொல்; இளவி - சொல்; புகுமுகம் புரிதல்” என்ப 
தற்கு இளம்பூரணர் கூறும் உரையைகோக்குக. (தொல். பொ. 257)] 

69. தேரோ திருவல்ருல் மனகை போமலர்ச் 0சந்திருவோ 

பார0ரார இவரிங் கறியர் பெறுகிலர் ஆடகப்பொரன் 

வாரர டிகலி வளர்கிள்ற பார வனமுலைக்கு 

நேரோ மருங்குலும் நெஞ்சமும் நரணும் நிறையுமிள்ே. 

(த-ரளை.) தேரோ தஇரு௮ல்குல் மேனகையோ - தேர்த்தட்டினை 

யொத்த அழகிய அல்குலையுடைய மேனகையோ; தேர் அதன் தட்டித் 

கான முதலாகுபெயர்; ஓ, அசை; அல்குல் - ஒடுங்கிய இடைக்குக் 
€ீமுள்ள அகன்ற உறுப்பு; பெண்குறியுமாம். ஆடகம்பொன் - 

ஒருவகைச் சஏறர்தபொன். வாசோடு இசலி - கச்சோடு மாறுபட்டு, 
“கேரோமருங்குல்' என் அ இடை முலைப்பாரத்தைத் தாங்கவல்லதோ 

என்றபடி. *கெஞ்சமும் காணும் நிறையும் இன்றே' என்றது காதல் 

மிகுதியால் அவற்றை இழக்துகின்றமை சண்டென்க; நிறை - மனத் 

தைப் புலன்களின்வழி ஓடாத நிறுத்தும் குணம். ௨௫ 

புணர்ச்சியின் மகிழ்தல் 

70. 0மய்வாய்கண் மூக்குச் செலி0யென்னு நாறங்கள் மேவப்0ொற்ற 
ஐவா யினுநிள் றருந்தின ரோரஅருந் தானவர்முள் 

உய்வான் மலைகொண் டொலிநீர்க் கடல்கடைந் தும்ரரென்போல் 
மைவா ரளக மடந்தைநின் 0பரலு மருந்தினையே.
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(த-சை.) மேவப்பெத்ற - பொருந்தப்பெற்.ற. ஐவாயினும் - 

ஐம்புலவழியாலும்; வாய் - வழி. அருர்தனரோ - நுகர்க்தாரோ? 

இல்லையென்றபடி. : ஓ : எதிர்மறை. தானவர்முன் - அவுணரின் 

முன்னிலையில், உய்வான் - உயிர்வாழும்பொருட்டு; வானீற்று வினை 

யெச்சம். உம்பர் - வானவர். மைவார் ௮ளகம் மடக்தை - கறிய நீண்ட 

கூந்தலையுடைய தலைவி; அ௮ண்மைவினி, மருந்து - அமிழ்து. வானவர் 

தாமருக்திய மருந்தால் நாவின்பம் ஒன்றே யெய்தினர்; யான் நின்பால் 

சண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்று அறியும் ஐம்புல இன்பமும் 

அடைக்தேனென மகிழ்க்தானென்க. மடந்தை! கின்போலும் மருச் 

இனை உம்பர் என்போல் ஐவாயினும் அருர்தினரோ எனக்கூட்டுக. 

(வே - ம்.) ஒலிநீர்க்கடைர்த ௮ன்றும்பர் என்போல். இ - வி. 

௧௩௩. 

பாங்கியோடூ வரகேனப் பகர்தல் 

ரீதலைவன் தலைவியைநோக்கி *இணி நீ யிங்கு வருங்கால் நின் உயிர்ப் 

பாங்கயெடு வருக? என்று கூறுதல் ] 

71. முள்ஆவி வந்த முருகள்வை 6ேற்கண் முளைகவர்ந்த 
எள்ஆளி நல்கும் இதுநினை பேலின்று போலிளிய 
நன்னுவி வரச நறுங்குழ லாய்லரில் நாளையிங்கு 

நிள்ஆவி யள்ளவள் முன்று அன்றி நிலையலையே. 

(த -ரை.) மூன் ஆவிவந்த - மூற்காலத்தில் சரவணப்பொய் 

கையில் தோன்றிய; ஆவி - குளம். முருகன் : வேலுச்சடை, லை- 

கூர்மை. என் ஆவி ஈல்கும் - என் உயிரைத் தாங்கும். இது நினை 

யேல் - இவ்வாறு தனித்து வந்து நிற்றலை எண்ணற்க. காவி வாசம்- 

'கத்தூரிக்குழம்பின்: மணம். ஆவி அன்னவள் - உயிர்ப்பால்கி. 

முன்னாக அன்றி -தோழி முன்னே வர ௮ள் பின் க வருதலையன் தி , 
நிலையலை - தணித்துவந்து நில்லற்க; எதிர்மறையில் வந்த முன்னிலை 

யொருமை வினைமுற்று, இன்றுபோல் இது கினையேல் என்றும், 

கறுங்குழலாய் காளை இங்குவரில் ஆவியன்னவள் முன்னாக அன்றி 
நிலையலை என்றும் கூட்டுக, ௨௪ 

(வே-ம்.) இதுநினைவேல்; கினையலையே.
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ஆயத்தும்த்தல் 
[ தலைவன், தலைவியைத் தோழியர் கூட்டத்திற் செலுத்தல் 7 

72. முற்றும் பழுதற்ற மொய்ம்முலை யாக முயங்கும்இன்பம் 

பற்றும் பொருத ெருநலந் தந்தனிர் பேரளிகள் 
கற்றும் பரிமளச் 0சரலையில் ஆயந் 0தரழவருளி 

ஏற்றும் பனிவரைச் சீறூர் நலம்பெற எங்துகவே. 

(கு -ரை.) மொய் - நெருங்கிய, ஆகம் - மார்பை. மூயங்கும் - 

தழுவும். பெற்றும் பெருத பெருகலம்' என்றது தலைவி இப்பொழுது 

பிரிக் தவிடுதலைக்கரு இ. தக்தனிர் - தந்தவராகிய நீர். பேரளிகள் - 
பெரிய வண்டுகள். ஆயம் - தோழியர்கூட்டம். எற்றும் பணிவரை - 

மோதிக்கொண்டுவிழும் குளிர்ந்த மலையின்கணுள்ள. எய்துக - 

சென்று சார்க, (ர்) ஈலம்தந்தனிர்; (இணி) ஆயம்தொழச் சூர் : 
எய். து எனக்கூட்டுக. ௨௮ 

நீங்கந்கருமை சாற்றல் 

[தலைவன், தலைவியைப் பிரீதலின் அருமைப்பாட்டைக் கூறுதல்] 

73. நடையோல் குறுகும் நலிவா ரிடைச்செல்லு நரண்நயனக் 
கடையோல் நெடுகுங் கழிமாடர் கூர்தருங் காமர்வஞ்சி 

இடைபோல் 0மலிய இருவினை யேனையிங் கீடழித்தும் 

புடையோய் வளர்கள த்தன மாகப் 0பரருப்பிடமம. 

(த-ரை.) முதல் இரண்டடி தனத்திற்கும் பொருப்பிடத்திற் 

கும் இரட்டுறமொழிதல். நடைபோல் குறுகும் - தலைவியின் குறு 

ஈடைபோல் பற்பல இறு குன்றுகள் கெருங்இக்கிடக்கும்; (மூலைகள் 

இரண்டும் சம்முள் நெரும்இயிருக்கும்.) ஈலிவு ஆரிடைசெல்லும் - 
அன்பம்சரூம் அரிய வழிகளைப் பொருக்கதியிருக்கும்; (கலி வார் 

இடைச் செல்லும் - முலையின் சுதிப்பை நஈலிவிக்கும் ' GEE oor 

பெற்றிருக்கும். ஈலிவிக்கும் - அடக்கும்; வார் - கச்சு.) சாண் ஈயனக் 

சடைபோல் கெடுகும் - சாணத்தை வெளிப்படுத்தும் சண்ணின் 

சடைபோல் முலையும் பொருப்பிடமும் உயர்ந்திருக்கும். கழிபடர் 
கூர்தரும் - இரண்டும் மிக்க துன்பத்தை விளைவிக்கும்; படர்- துன்பம். 

காமர் வஞ்ச - அழகிய வஞ்சிக்கொடிபோன்ற தலைவியின்; கொடி. 

் போன்ற இடையெனினுமாம். இருவினையேனை-பெரிய தீவினையை 
யுடைய என்னை. ஈடு - பெருமை. புடையோய் - அ௮டிபரச்து. களபம்
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தனம் - கலவைச்சாக்து பூசப்பட்டமுலை. பொருப்பு இடம் - மலை 

யிடம். தனம் துன்பம் செய்வதுபோன்று பொருப்பிடமும் வினை 

யேனை மெலிய ஈடழித்துக்குறுகும்; செல்லும்; நெடுகும்; கூர்தரும் 

எனக்கூட்டுக. ௨௯ 

(வே-ம்.) களிர்ப்டர்; பழையபதிப்பு. 
ர் i 

பாங்கற் புகந்தல் 

[தலைவியைக் கூட்டிவைத்த பாங்கனைத் தலைவன் புகழ்தல் ] 

74. வாளா நமக்கு வழங்கிய தன்றிநம் வாட்ட முயிர்க் 

கேளாகி வந்துபிள் கேட்டது 0வாகண்டு கேட்டபிள்னுந் 
தாளால் வருந்தியும் நெஞ்சால் அழுங்கியுந் நாமுயன்று 
கோளாக இள்நலங் கூட்டிய தோநங் குலதெய்வமே. 

(த-மை.) வாளா - காம் எண்ணாத முன்னமே. வழங்கயது- 

தலைவியைத் தந்தது. வாட்டம் - ஈம் பிரிவுத்துன்பத்தை. கேள் - 

ஈண்பன். பின் - வழங்கியபின். வாட்டம் கேட்டது : ௪௫, வருந்தியு 

மென்றது பாங்கன் குறியிடத்திற்கு ஈடக்துசென்றமையை, '(5௬.) 

அழுங்குதல் - வருந்துதல்; ௮து தன்மனத்தமுங்கல், தலைவனோ 
டமும்கல் முதலியன; (டுக, டு௨.) மூயன்றுகோள் - முயற்சிசெய்தல் ; 

இன்சலம் - இணிய கலவியின்பம், குலதெய்வம்- றந்த ஊழ்வினை. 

என்றது பாங்கனை; நஈன்றிபாராட்டுதலின் இவ்வாறு கூறினான். 

குலதெய்வம் வழங்கயெதன்றிக் கேளாஇவர்து கேட்டதுலோ கூட்டி 
யதோ எனக்கூட்டுக. ௩௦ 

பாங்கற்கூட்டம் முற்றும்.



௫. பாங்கி மதியூடன்பாடு 

[uraG, தலைவன் தலைவியர்ச்குள்ள தொடர்பையறிந்து அதற்கு 

உடன்படுதல்.] 

அவ்வகை ஏழிலும் ஐயழற்று ஓர்தல் 

[(காந்றம், தோற்றம், ஒமுச்கம், உண்டி, செய்வினை மழைப்பு, 

செலவு, பயில்வு) என்னும் அர்த எழுவகையினாலும் தலைவியை ஐய 

முற்றுப் பால்கி ஆராய்தல்; ஒர்தல்-ஆராய்தல். காற்றம்: தான் (பாங்கி) 

பண்டு பயின்றறியாததோர் காற்றம். தோற்றம் : கூட்டத்தாற் 

.,பிறச்ததோரழகு. ஒஓழுச்கம்: தெய்வம் சொமாமை முதலியன. 

உண்டி : பண்டையிற் குறைந்த உண்டி. செய்வினை மறைத்தல் : 

தலைமகள் தான்செய்யும் தொழிலைப் பாங்கிக்கு மறைத்தல். செலவு: 

ஆயத்தை நீங்கித் தனியே பெயர்தல். பயில்வு : எப்பொழுதும் 

ஒரிடச்தே நிற்றல். நம்பி, ௧௩௯ உரை,] 

75. முங்கேச மன்றல் புனையா எழறில்பெண் புநுமதிகண்டு 
ஆங்க இகற்தல் அருகிய ஏண்டி யருஞ்_ெல்வு 

தீங்கேதற் காத்தல் ஒருவயி ளேன்று 0சன்றுநிற்றல் 

தரங்கே வலமல்ல் வந்ததன் 0றவிந்தத் தையலுக்கக. 

(கு -ரை.) கேசம் மன்றல் - கூந்தலின் நறுமணம்: காற்றம். 

புனையா எழில் - கைசெய்யா இயற்கையழகன் மிகுஇ: தோற்றம். 

புதூமதி - மூன்றாம் பிறைத்திங்கள். மணமாகாப் பெண்கள் பிறை 

யைத் தொழுதல் மரபு. இகழ்தல் - தொழாமை: ஒழுக்கம். அருகிய 
உண்டி. - குறைந்த உணவு உண்ணல்: உண்டி. அருஞ்செலவு-ஆயத் 
தையும் விளையாட்டையும் மறர்து தணியே செல்லுதல்: செலவு. 

தீங்கு ஏதம் காத்தல் - தலைவி தான்செய்யும் தீமையைத்தரும் கூற்றம் 
பொருக்திய செயல்களைப் பாங்கிக்குத் தெரியாது மறைத்தல்; ஏதம் - 
குற்றம்: செய்வினை மறைப்பு. ஒருவயினே - ஒரிடத் திலேயே, 
சென்று சென்று என்னும் அடுக்கு, பன்மை குறித்தது. நிற்ற 

லென்று பயில்வினை. காத்றம் முதலிய ஏழும் இச்செய்யுளில் 

வந்தவாறு காண்க. கேவலம் அல்ல - பராமுகம் செய்யத்தக்கவை
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யல்ல, கலப்பற்றதன்மையுடையனலல்ல எனலுமாம். எனவே இவள் 
பால் ஏதோ மாறுபாடுளது என்றாராயித்று. கேலலம் - கலப்பற்ற 

தன்மை. தையல் - தலைவி. மண்றல் முதலியவை கேவலமல்ல,. 

(ஆகலே) தையலுக்கு வந்தது என் ? எனச் கூட்டுக, இத்துறையின் 

பெயர் அ௮ச்ட்ட இருபதிப்புக்களிலும் அவ்வகை எழிலும்' என்றே 

காணப்படுகிறது. இஃது ஏடெழு.துவோரால் கேர்க்த பிழையை 
உண்மைப்பாடம் எனக்கருதி அச்சிட்டனர்போலும். இலக்கண 

விளச்சத்துள் நாற்றம் முதலிய ஏழானும் ஐயமுற்றோர்தலுக்கு இச் 
செய்யுளை மேற்கோளாக ஆண்டி ருப்பதனாலும், இவ்வகை யேழினும் 

ஐயமுதந்ரோர்தலும்' என்று அகப்பொருள் விளக்கத்துள் (௧௨௧) 

வருதலானும், இச்செய்யுளில் ௮வ்வேழும் முறையே a 
லானும் யாம் !ஏழிலும்' என்மே பாடங்கொண்டாம். 

(வே -ம்.) அவ்வகை எழிலும்; தீம்கேகரத்தல் ஒருவயிணே 
என்றும் சென்று. 

ஐயம் கரந்து தையலை விதைல் 

[பாங்க தன் ஐயத்தை மறைத்து நின் வேறுபாட்டிற்குக் 

காரணம் யரதெனத் தலைவியைக் கேட்டல்] 

76. தறங்கும் அருவியுந் தாம்பணி ஊாலுங் கந்துகமுங் 
கழங்கும் பெரிதுநின் ருடினை யோகளி மாமயில்கள் 

வழங்குங் கரிய வரிக்குயி லோடு வரவறழைதந்தோ 

[1றங்கண் பசலை புரிந்துபைங் கோதை பரிஏற்றத. 

(த-ரை.) தழம்கும் - ஒலிக்கும். தாம்பு அணி - சயிற்றுல் 

கட்டப்பட்ட. கந்துகம் - பந்து. கழங்கு - கழங்காடல் என்னும் 

மகளிர் விளையாட்டினொன்று, மயில்களைச் குயில்களோடு வர 

வழைத்தோ என்க. வரிக்குயில் - இசைபாடுங்குயில்; வரி - இசை. 

பழங்கண் பசலை புரிக்த- அன்பக்கரும் பசப்புகோய் மிக்கு; பழங்கண் - 

துன்பம்; பசலை - பிரிவுத் துன்பத்தால் கேர்க்த நிறவேறுபாடு, பைவ் 

கோதை - பசுமையான மாலைபையணித்த தலைவியே! அ௮ண்மைவினளி. 

பரிவுற்றது - (8) தன்புற்றதற்குக்சாரணம். பைங்கோதை! (8) 

பசலைபுரிந்து பரிவுற்றது ஆடினையோ ? வரவழைத்தோ ? எனக் 

கூட்டுக, ௨.
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கரந்துறைகிளவி 

ரீ தலைவி, ஐயுற்று வினவிய பாங்கிக்கு உண்மையை மறைத்துப் 

பொய்க்காரணம் கூறுதல்; கரற்துறைகளெவி - மறைத்துரைத்தல் 7 

77. கோடிய தண்பிறை நதோரய்குள்ற மீதுபைங் கொண்டலள்ள 

நீடிய பைந்குறழல் நேரிழை யாய்டநள்னல் நிள்ளையொரழிந்து 

ஆடிய பூஞ்சுனை வாயினி நாக வழித்தவண்ணம் 

வாழிய தன்றி வருந்திய காரணம் மற்றில்லைய. 

(த-ரை.) கோடிய தண்பிறை- வளைந்த குளிர்ச்சிபொருச்திய 
பிறை. பை௰கொண்டல் - கருமுகில். கேறிழை - தலைவி : விளி. 

நென்னல் - கேற்று. ஆடிய - குளித்த, வழித்தவண்ணம் - செய்யம் 
பட்ட அழகு, வாடியது அன்றி - கலைந்தது; அதனால் வருந்தியது 

போல் காணப்படுகிறதன்றி. அழித்தவண்ணம் எனப்பிரித்து 

அழிச்சப்பட்டவண்ணத்தால் வாடியதன்றிப் பிறகாரணம் இல்லை: 
யெனப் பொருளுரைப்பினும் அமையும். இத்துறை சுனைகயப்புரைத் 

தல் என்றும் கூறப்படும். ௩ 

(வே - 0.) கோடுயர்) கொன்றையென்ன; பூங்குழல்; உன்னை ; 

அளிஞூச அளித்தவண்ணம். இ - வி. ௧௩௫. 

ஆடிய சுனையின் அணிநலம் வியத்தல் 

ரீதலைவி நீராடிய சுனையின் அழகிய நலத்தைப் பாங்கி வியந்து கூறல் 7 

78. நீலம் பவளம் படரப் பவள நிறந்தரளக் 

கோலம் புளைய நுதற்குறு வர் வழக் கோமளமே 

011ரலூந் திருநிறம் பொன்னிற மாகஇப் பூஞ்சுளைநீர் 
ஏலங் கமழ்குழ லாய்கிடை யரநுகொல் எங்களுக்கே. 

(த-ரை.) நீலம்-நீல மலரையொத்த கண். பவளம் படர - 

செர்கிறமடைய, பவளகிறம் - வாயிதழின் செர்நிறம். தரளம் 

கோலம் புனைய - முத்தின் வெண்ணித அமசைப் பொருந்த. நுதல் 

குறவேர்வு எழ - நெற்றியின்சண் இறிய வியர்வைத் அளிகள் 

தோன்ற, கோமளமே போலும் திருகிறம் - அழகிய செச்கிறம். 
பொன்னணிறமாதல் - பிரிவுத் துன்பத்தால் பசந்து கிற்றல். கருங்கண் 

சிவத்தலும், : செவ்வாய் விளர்த்தலும், வியவையெழலும் புணர்தல் 

நீராடல் இரண்டாலும் ஒப்பகிகழ்வன. பொன்ணிறமாதல்; பிரிவா 

லும், நீராடலாலும் தோன்றுவது. ஏலம் - மயிர்ச்சாக்.து, குழலாய். 

எம்களுக்கு இப்பூஞ்சுனைநீர் இடையாது கொல் எனக்கூட்டுக. ௪
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பிறைதோழ கேன்றல் 

[ பிறையைக் கைகூப்பி வணங்குகவென்று பாங்கி தலைவிக்குக் 

கூறுதல் ] 

49. மருமரந் நதளிர்புரை வண்ணமுஞ் 0சள்வி வடவுங்கண்டு 

திருமரள் பணிமலர்ச் சீற, யாய்0தொழு செங்கண்நள்ளி 

ஒருமான் கரத்தும் ஒருமான் புடையும் உடையஎங்கள் 
0பருமாள் சடை௦யரக்கு ம௦சந்கர் வானும் பிறையும் இன்ற. 

(த-ரை.) மரு - வாசனை, தளிர் புரை வண்ணம் - தளினர 
'யொத்த நிறம், செவ்வி- அழகு. இருமான் - இருமகளாகிய மான் 

போன்றவள்; ௮வள் பணிதல் தலைவியின் அழகுச்குத் தோற்று, 

சீறடி - சிறிய அடி. தொழு - வணங்குவாயாக; ஆய்விகு இதி குறைந்த 

ஏவல்வினை மூற்று. ஒரு ஈல்விமான் என மொழிமாற்றுக; இருபெய 

ரொட்டுப் பண்புத்தொகை. ஒருமான் என்றது உமையவளை. புடை- 

இடப்பக்கம். பெருமான் - வெபெருமான். செக்கர்வான் - செவ் 

வானம். செஞ்சடை செவ்வானத்திற்கும், அதிலுள்ள பிறை வானத் 

தில் தோன்றிய பிறைச்கும் உவமையாமென்க. கணவனை மணந்த 

கற்புடைமங்கை ௮வனையன் றிப் பிற கடவுளரை வணங்சாளாதலின், 

தலைவி தோழியின் கூற்றுச்சிணங்காது பிறையை வணங்காளாம். 

ஆகவே தோழி தலைவிக்குக் கூட்டமுண்மையை உணர்வாளென்க. 

இச்செய்யுளில் *மான்' என்னுஞ்சொல் பலவிடத்தும் வந்திருத்த 

லின் இது சொற்பின் வருநிலையணியாம். சீறடியாய்! வானும் பிறை 

யும் சடை யொக்கும் (ஆதலின் அ௮ப்பிறையைத், தொழு எனச் 

கூட்டுக, டு 

தகையணங்ி தறுத்தல் 

(தோழி தலைவியின் அழகின் மிகுதியால் அவளைக் கடவுட் 

பெண்டென வலியுறுத்திக் கூறல்; தகை--அழுகு? 

அணங்கு -கடவுட்பெண்டு ] 

80. கைவால் வளைகறங் கக்கழங் காடி0யன் கரதல்வஞ்சி 
மைவாவி அந்தண் மலர்0கொய்யச் 0சள்றனள் வண்டவளச் 
0சள்வாய் 0வளுப்புங் கருங்கட் சிவப்பு நுதல்வியர்ப்பும் 
ஒவ்வா 0தொழ்ந்த0வல் லாம்அணங் கேநின்னை ஓக்குமின்றே. 

(த-ரை.) கை வால் வளை கறங்க - சையிலணிர்துள்ள வள் 
ஜிய வளையல்கள் ஒலிக்க. கழல்காடல் - மகளிர் விளையாட்டி
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னொன்று; ௮௬ ஏழங்காய் ஆடல் என இச்காலத்து வழங்கப்படும். 

வஞ்சி - தலைவி: உவமவாகு பெயர். மை வாவி--கரிய குளம்; நீர் 

மூகத்தற்காக மேகம் படிந்துள்ள குளம் எனலுமாம். Ww 

தண்மலர் - அழிய குளிர்க்சபூ. வண்மை - அழகு. அுதல்-கெற்றி, 

நின்னிடம் சாணப்படும் வெளுப்பும் வெப்பும் வியர்ப்புமே ஒவ்வா; 

பிற இலக்கணங்களெல்லாம் ஒத்திருக்கின்றன வென்றாள் தோழி; 
இவை தலைவிச்குச் கூட்டத்தாற் பிறந்த குறியாதலின். ஒவ்வாது: 

ஒருமைப் பன்மை மயக்கம். தோழி, தன்னைக் கடவுட்பெண்டாக 

வைத்து இவ்வாறு கூறுதலைச் கேட்ட. தலைவி காணுவாளாம்; அதனைச் 

கண்ட தோழி அவளுடைய கூட்டமுண்மையை அறிலவாளென்க. 

(குவளை இவத்துச் குமுதம் வெளுத்த குறையல்லவேல், அவளை 

மறைத்துன்னைக் சாட்டலுமாம்.........இலவளை வரக்கண்டு நீய 

ணங்கே பின் எழுக்சருளே' தஞ்சை. ௬௭௪, ௪௭௪, ௪௮-௪௯ ஆம் செய் 
யூட்கள் நாண நாட்டம் ஆகும். (காண காட்டம் - தலைவி காணுமாறு 

தோழி பொய்ம்மொழி புசன்று ஆராய்தல்.) ௬ 

நடுங்க நாட்டம் 

ர்தோழி, தலைவனுக்கு இக்கட்டு தேர் ந்ததாகப் பொய்கூறி, 

அதனால் தலைவி நடுங்குதலைக் கண்டு கூட்டமுண் 

மையை ஆராய்தல் ] 

81. மருவிய செங்கதிர் ஒள்றிளை வாங்கி வகிர்ந்துமுகஞ் 
0சருகிய திண்கிரி செல்வது போலுந் தினையிருவிக் 

குருவி யினங்கண் மகலிர்பந் தாடிய கொள்கையாப்ப 

வரவி யெழுந்து விழுங்குளிர் சாரலில் வேற0மரள்றே. 

(த-ரை.) செக்கதிர் - ஞாயிறு; கதிரென்னும் படையுமாம்.. 

வாங்கி - கைப்பற்றி. வரத்து - இரண்டாகப்பிளக்து. இனை இருவி- 
இினைத்தாளின்கண். வெருவி - அஞ்சி. வேழம் - யானை, யானைக்கு 
மலையும், அதனுடைய வளைந்து வந்த கோட்டிற்குச் செங்கஇரின் 
வகிரும் உவமைமெனச்கொள்ச. சாரலில் (செல்லும்) வேழமொன்று 
இிண்கிரி செல்வதுபோலும் எனக்கூட்டுக. இவ்வாறு தோழி 

கூறுதலைக்கேட்ட தலைவி, *இச்சாரலின்கண் அடிச்சடி வருவான் 

கந்தலைவனேயன்றோ; அவனைக் குத்தியே இலவ்யானையின்கோடு 

சிலந்தனவாங்கொல்' என்றெண்ணி ஈடும்குவாளாம். அக்கடுக்கத்தைக் 
சண்ட தோழி கூட்டமுண்மையை அ௮றிவாளென்க. er



A6 அம்பிகாபதி கோவை 

பிரிவுமீக் கலங்கல் 

ர தலைவன், தலைவி பிரிந்தவிடத்துக் கலங்குதல்] 

82. தனியே யீடந்தலைப் பட்டும் எள் ஆருயிர் தந்தஅந்தண் 

1னியேர் நறுமலர்ப் பரவையை மேேவிநம் பரரதநெஞ்சே 

இனியேது சன்ெய்தும் ஆறள்று நீநீன் றிரங்கடுலள்டலஐ 

ச கனியே யிதற்வஞ்சி கண்சொள்ன வாருயிர் கண்டுவந்தே. 

(க-ரை.) இடம் தலைப்பட்டும் - இயற்சைப்புணர்ச்சி நிகழ்ந்த 

இடத்திற் கூடியும். ௮ம் தண்பணி ஏர் கறுமலர்-அழகனையும், மிக்க 

குளிர்ச்சியையும், எ ழிலையுமுடைய நறுமணமிக்க தாமரைமலர்; அதன் 

கட்பாவை என்றது இருமகளை; ஈண்டு உவமவாகுபெயராம்த் தலை 

வியை உணர்த்திற்று. அவளையே நினைந்து நிற்றலின் கெஞ்சு பார 

மாயிற்று, சணியேய் இதழ்வஞ்சி - கொவ்வைச் சணியையொத்த 

இதழையுடைய தலைவி. அவள் பார்வைக்குறிப்பால் உணர்ந்தமை 

யின் வஞ்சி கண்சொன்ன' என்றான். இதனை, ௨௧-ஆம் செய்யு 

ளால் உணர்க. வாயின் தொழிலாகிய சொல்லுதலைக் சண்ணிற் 

கேற்றியது இலக்கணை. பகைமையும் கேண்மையும் கண் உரைக்கும்' 

-குறள், என்பஇிற்போல, ஆருயிர் - ௮ரிய உயிர்ப்பாங்கி, நெஞ்சே, 

ஆருயிர் கண்டு உவந்தும் பாவையை எய்துமாறு ஏது என்று நீ 

இரங்கல் என்னோ எனக்கூட்டுக. உவந்தே - உவந்தும் : உம்மை 

தொக்கு ஏகாரம் விரிந்தது. ௮ 

பாங்கிமை இரவு வலியுறுத்தல் 

[தலைவன் பாங்கியைக் குறையிரக்கத் துணிதல்; இரவு--இரத்தல்] 

83. குவிக்குஞ் களையினுங் கெரய்மலர்க் கரவிலுங் குள்றுநிள்று 
விளிக்குஞ் சிலற்பினும் 9வண்மணற் சசற்றிறும் (வரியந்தேள் 

துளிக்கும் நனிமலர்க் கெம்பைவி டரதஅத் தேோரகையைஇள்று 
அளிக்குந் தனி0நஞ்ச 0மயினி நாம்சென் றடைகுவ0ம. 

(த-ரை.) கா-சோலை. குன்று நின்று விளிக்கும் சிலம் 
பினும் - ஒரு குன்றில் நின்று எதிரிலுள்ள மற்றொரு மலையை யழைக் 
கும் விளையாட்டினும்; இது $வரையெதிர் கூவல்' என்னும் குறிஞ்சி 

நிலப்பெண்கள் விளையாட்டு; *குன்றம் அழைக்கக் குமிலழையா 
நிற்பர்'--சடு. என முன்னர் வர்இருத்தலையும் சாண்க. *விளிக்கும் 

இலம்பினும்' என்பதைச் (சிலம்பை விளித்தலினும்' என மொழி
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மாற்றுக. சோற்றினும் என்றது, மணற்சோறு சமைத்து விளையாடும் 

விளையாட்டிடத்தும் என்றபடி. வேரி - மணம்பொருக்திய. பணி - 

குளிர்ச்சி. கொம்பு - தலைவி, தோகை யென்றது தோழியை, மலர்க் 

கொம்பை விடாத மயிலென்னும் பொருளுந்தோன்றி ஈயம் விளைத்தல் 

காண்க. அளிக்கும் தனிகெஞ்சமே - அன்பு செய்யத்தகும் ஒப்பற்ற 

என் கெஞ்சமே! இன்று நாம் சென்று தோகையை அ௮டைகுலம் 

எனக்கூட்டுக, 
௯ 

புனங்கண்டூ மகீழ்தல் 

ரீதலைவி காக்கின்ற தினைப்புனத்தினைக்கண்டு தலைவன் மகிழ்தல்] 

54. உவரும் புலவும் ஒறிக்குங் கறிப்புள்ளை ஓஒண்மலர்த்தாது 

-. இவருந் துறையள்ள 0மள்ளடை யாரித ணேறமுல்லைப் 

வருங் கறியும் படர்கொழுஞ் சாரல் Usb § ar OWS 

நவருங் கிவியினுக் கின்றுகை மா0ருள்றுங் கண்டிலம். 

(கு-ரை.) உவர் - உப்பு, புலவு - புலால் நாற்றம் (மீன் 

முதலியவற்றின் காத்றம்). தாது இவரும் - பூக்துகள் பரந்த. துறை 

அன்னம் மெல்கடையார் - கீர்த் துறையின்கணுள்ள அ௮ன்னகடை 

(போன்ற மெல்லிய நடையினையுடைய தலைவி. இதண் - பரண்; இது 

புனங்காப்போர் மேலிடத்திருக்து காத்தற்காக இடப்படுவ,௪. பவர் - 

கொடி. கறி- மிளகுக்கொடி. கைமாறு - பதிலுதவி. இளி தனை 

சவர்தலில்லையாயின் தலைவி புனங்காத்தலும், தலைவன் குறையிரத்த 

லும் நேராதாகலின் இவ்வாறு கூறினான் என்௪. ஈடையார் ஏறக் 

அவரும் இளியினுக்குக் கைம்மாறு கண்டிலம் எனக்கூட்டுக, ௧௦ 

(வே-ம்.) பவரும் கொடியும். இ- வி. ௧௩௫. 

ஊரும் பெலநம் தாரையும் விதைல் 
[தாசை வழி] 

89. உரைக்கும் பெயரும் உறையும் பதீயும்எம் ஊர்க்கும்உங்கள் 

வீரைக்குப் பெயரும் வழியுஞ்ூசால் ல்ர்மணி வாய்திறக்கில் 

விரைக்குங் குமுத மலரிற்செந் தேளை விரும்பிவண்டு ் 

நிரைக்குஞ் கரிருழ லீருரு மோமணி நித்திலமே. 

(த-ரை.) பெயர் - பாம்இயின் பெயர், பதி - ஊர். பெயரும்- 

செல்லும். விரைக்கும் குமுதமலர் - மணம்வீசும் அல்லிமலர். இம் 

.மலர் கூந்தலின்கண் உள்ளவை. நிரைக்கும் - வரிசையாகப் பொருச்
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அம். சுரிகுழலீர் - நுணிசுருண்ட கூரக்தலையுடையவரே. உகுமோ-. 

சந்துமோ. மணிஆித்திலம் - அழிய முத்து; மணியும் முத்தும் 

எனலுமாம். லாய் இறந்தால் வாய்முத்துச் சக்திவிடுமோ' என்பது 

உலகவழக்கு. “சரதம் உடையர் மணிவாய் திறக்இல் சலக்கென்பவே” 

என்பது திருக்கோலையார்--டு௪. விரைக்கும், நிரைக்கும் என்பன 

விரை, நிரை என்னும் பெயர்ப்பகுதியின் அடியாகப்பிறந்த பெய: 

செச்சவினை. குழலீர்! பெயரும், பதியும், வழியும் சொல்லீர் 

(என்தவன் அவள் வாய்திறவாமை கண்டு) இறச்கில் மணிகித்திலம் 

உகுமோ ? என்றானென்க. 
தக் 

மான்கேடூ விகைல் 

ரீ தலைவன், தன்வேட்டையில் தப்பிய மான் அங்கு வந்ததோ என்று 

பாங்கியை வினாதல்; கேடு--தப்பிப்போதல் ] 

86. விண்போய் வளரிஎ 6ேங்கையுங் காந்தளும் பூங்குவளத் 

தண்பேர துடள்கமழ் தண்ணறுஞ் சாரலில் தங்குமுங்கள் 

கண்டோரல் பிணையுங் கலையுமிங் கேவரக் கண்டதுண்டோ 

பண்போன் மொறி0கொண்டு பைங்கிளி யோடு பகைத்தவரே. 

(க-ரை.) விண்போய் - விண்ணளவும் உயர்க்து. வேங்கை- 

வேங்கைமரம். தண்போது - குளிர்க்தபோது; போது என்றது: 

மலரும் பருவத்துமுகையை. உடன்கமழ் - சேர மணச்இன் ற, நறுஞ். 

சாரல் - ஈன்மணமிக்க மலைச்சாரல். பிணை - பெண்மான். கலை - அண் 

மான். பண் - இசை. பைல் இளி - பச்சைக்கிளி. இளியோடு பகைத் 

தல் குரலொடு மாறுகொண்டென்க. பகைத்தவரே! பிணையும் கலையும் 
சாரலில் வரச்கண்டதுண்டோ ? எனக்கூட்டுக. *சண்போல் பிணை 

யும் கலையும்' என்றது விபீதவுவமை. அம்பு முகம்கிழித்த வெம் 

புண்லாய, கலைமான் போந்தன வுளவோறும், மடமான் கோச்கம் 

மரீ இயின் படர்ந்தே' களவியல்--௩0. மேற்கோள். ௧௨. 

யாரே இவர்மனத்தேண்ணம் மாதேனத் தேர்தல் 
ரீபசங்ஒ, தலைவனை இவர் யசர்£2 இவர் மனக்கருத்து யாது? எனத் 

: தனக்குள் ஆராய்த ல்] 

87. ஈங்கா ரிவர்நினை வேதள் றறிந்திலம் எப்படிராந் 
தாந்கர ரியமுள்ள தள்மையர் போல்வர் தளையவிழும் 

பூங்கார் அனைய புரிகுழல் கரவற் புளத்தைவிட்டு 
நீங்கார் அணுகல்0சய் யார்நிள்று நோவர் நெடிதுயிர்த்தே.
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(த-ரசை.) தாம் என்றது தலைவனை. தளை அவிமும் பூ - 

மூறுக்சவிழ்க்த பூவையணித்த; கார்அனைய-முகிலையொத்த; புரிகுழல்- 

பின்னிய கூந்தலையுடைய தலைவியால் காக்கப்படும்: காவல்புனத்தை - 

காவீலையுடைய இத்தினைப் புனத்தை. நெடி உயிர்த்து-பெருமூச்சு 

விட்டு. இவர் ஆர்? ஏது? என்று அறிக்திலம்) போல்வர்; நீல்கார்; 

செய்யார்: உயிர்த் துகோவர் எனக்கூட்டுக. ch 

எண்ணம் தேர்தல் 

ழ்பாங்கி, தலைவன் எண்ணம் யாதென மேலும் தனக்குள் ஆராய்தல்] 

88. கமலை என்பர் கலைஎன்பர் மா௦னன்பர் கள்னிதெரங்கை 
வடமலை தாங்க மருங்குலங் கே௦யன்பர் வாளருவித் 

தமல மேளங்கள் சீறூர் எது வெள்பர் தாரையென்பர் 

அடமலை 0வலவர் எண்ணமன் மேேவிங் கறிகில6ம. 

(த-ரை.) கடமலை என்பர் - தலைவர், *கடமலை வந்ததோ' என 

வினவுவர்; பிறவற்றிற்கும் இவ்வாறே பொருள் கொள்க, கடம் மலை- 

மதம்பொருக்திய மலையாகிய யானை, கலை - மான்வகையுளொன்று. 

கொங்கையாதிய வடமலையென்க. வடமலை - மேருமலை: வடமணியப் 

பெற்ற மலையெனலுமாம், வடம் - மாலை. மருங்குல்- இடை; நுட்பத் 

தால் இடை கட்புலனாகாமையின் “எங்கே' என்றான். வாள் - 

வெண்மை. தடம் - பெறிய. தாரை - வழி. அடமலை வேலவர் - 

(பகைவரை) கொல்லும்பொருட்டுப் பொருகின்ற வேலையுடைய 

தலைவர். பிறமலைகட்கில்லாத கடத்தையும், வடத்தையும் இம்மலைகட் 
கேற்றிக் கடமலை, வடமலை என்றது சிறப்புநுவகமாகும். 4வரை 

யாது தும்பதி யாதுநும் போ்என்பர் வார்அளிக்கார், புரையானை ௮ம். 

பொடு போந்ததுண் டோஎன்பர் பூங்கொடிமீர், உரையாத தென் 

என்ப ரால்என் கொலோஇவர் உட்கொண்டதே'---தஞ்சை: ௪௪. 

இதுவுமது 

89. புனத்தே வருவர்நல் லோர்குறை போலப் புகல்0வன்று 

மனத்தே பெழும்சொல்ல் மாட்டார் வருந்துவர் வண்டழைகொண்டு 

இளத்தே பிரிந்த களைவின வரநிற்பர் ஈங்கிவர்தரம் இ 

நினைத்தே யுழல்கின்ற 0தள்ளறி யன்று நேரிறழையே. 

(க -ரை.) புனம்- இனைப்புனம். ஈல்லோர் தங்குறையைப் 

பிறர்க்குக் கூறவும் சாணுவாராகலின் *கல்லோர் குறைபோல...... 
௮. கோ.--க்
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வருந்துவர்” என்றாள். “என்பாய் உகினும் இயல்பிலார் பின்சென்று, 
தம்பா டுரைப்பரோ தம்முடையார்'--நாலடியார்: ௨௬௯௨. *தளர்வொடு 

மெலிக் அம் வையம் தணிச்குடை நிழற்றம் பைம்பொன், கிளரொளிப் 

பூணான் வீமன் பாவையைக்கேட்டல் செய்யான், அளியென உயிரை 
உண்மை யதத்தினை யறவிட்டாலும், இளிவென எண்ணி மானம் 

பூண்டவர் இரப்பர் கொல்லோ'--நைடதம், அன்னத்தைக் கண் 

ணுத்ற படலம்: ௧௮. என்னும் செய்யுட்களும் இக்கருத்தை வலி 

யுறுத்தல் சாண்க. வண்தழை- தலைவிக்கு அளிச்கும்பொருட்டுக் 

கொண்டுபோர்த வளவிய பூந்தழையுடை. இனத்தே பிரிந்த கலை 
வினவாகிற்பர் - தன் இனத்தினின்றும் பிரிர்துவந்த கலைமான் 

ஈண்டுப்போர்ததோ எனக்கேட்பர். உழல்கஇன்றது - அலைந்து இரி 

இன்றது. நேரிழையே : பாங்க தலைவியை விளித்தவிளி. கேரிழையே! 

வருவர்; வினவாகிற்பர்; சொல்லமாட்டாராய் வருந்துவர் (ஆதலின்) 

இவர் உழல்கின்றது ஒன்றும் ௮றியேன் எனச்கூட்டுக. கடு 

தேளிதல் 

ரீதலைவியை அடையும்பொருட்டே தலைவன் இவ்வாறு உழல்கின்றுன் 

என்று பாங்கி தெளிதல்] 

90. நேரங் கருங்கலை 6பாய்யுழை 0பரய்மழைச் செங்குருதி 
UGH swe Curia 6பரய்நம் வள£லையில் 

சாரும் புதியவர் வேட்டை யல் லரமித் தவிரியலார் 
போரும் பதியும் மருங்குலும் ஆளது பிள்புவந்தே. 

(க-ரை.) தேரும் - தேடும். கலை, உழை : மானின் வசைகள். 

மழைச்செங்குருதி வாரும் கடம்மலை - மழைபோலச் செச்நீர் ஒழுகப் 

பெற்ற மதம்பொருக்திய மலைபோன்ற யானை. புதியவர் - தலைவர். 

தளிர் இயலார் - தளிர்போன்.ற மென்மைத் தன்மைவாய்க்த தலைவி, 

மருங்குல் - இடை. தலைவன், முதலில் யானை முதலியவற்றை 

வேட்டையாடிவந்ததாகச்கூறிப் பின் பேரையும் பதியையும் மருகல் 
குலையும் வினவினமையால் இவன் எண்ணம் தலைவியின்கண்ணதே 

யெனப் பாக்கி தெளிந்தாளென்க. *ஆழமன் னோவுடைத் இவ்வையர் 

வார்த்தை... .-.-வேழமுன் னாய்க்கலை யாய்ப்பிற வாய்ப்பின்னும் மென் 

றழையாய், மாழைமென் னோக்கி யிடையாய்ச் கழிந்தது வர் தவந்தே. 

இருக்கோவையார் : ௬௪. ௧௬
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கையுறை எஏந்திவந் தவ்வகை விதைல் 

ரீதலைவன் தமையுடன்வந்து முன்போன்று *யானைவந்ததோ” என 

வினவல்; கையுறை--கையின்கணுள்ள தழை/ 

91. சாந்தகிற் போதுந் தழையுந் தருருவன் சாற்றும்வென்றி 

வீந்ததுப் போடாரு வழங் கணைபட்டு 0வெண்தரளஞ் 
சேந்ததுப் போரதுமன் 0சள்வாய் முறுவல் திருந்திறையீர் 
போந்ததிப் போதிங்கு வந்ததுண் டேோரநும் புளத்திடை0ய. 

(த-ரை.) சாக்த - சந்தனமரம். போது - மலரும் பருவத்து 

முகை. சாக்தின்போதும் தழையும், அடலின்போதும் தழையும் 
ஆய இவற்றைத் தருகுவன் என்றான் என்க) அன்றிச் சாந்தும், 
அகலும், போதும், தழையும் தருகுவன் என்றான் எனலுமாம். சாத் 

றும்-சொல்லும்; முன்னிலை ஏவல் பன்மை வினைமுற்று. அப்பு வீர்த 

தோடு என உருபு பிரித்துச்கூட்டுக. வென்றி அப்பு வீச்சதோடு ஒரு ' 

வேழம் - வெற்றியும் வலிமையும் இழக்ததாகய ஒரு யானை, கணை - 

அம்பு. கணை பட்டமையால் அவ.ந்றை இழந்து நின்றது. *வெண் 
தரளம்சேக்த அப்பு ஓ.து மென்செவ்லாய் மு.றுவல்' என்றது எதிர் 
நிரனிறை: தரளம் ஒது முறுவல் (முத்தென்று சொல்லத்தக்க பல்; 

தரளம் - மூத்து; முறறுவல் - பல்.) என்றும், துப்பு ஒது செவ்வாய் 

(பவழமென்று சொல்லத்தக்க இவந்த வாய்; தப்பு - பவழம்.) என்றும் 

இயையும். சேந்த - சவச்த. இருக்திழைமீர் - திருத்தமான அணி 

கலங்களையுடைமீர். முறுவலையுடைய திருச் திழையீர் என்க, போகச் 

தது - வந்தது. திருக்திழையீர், தருகுவன்; வேழம் கணைபட்டு 
இப்போது போந்தது இங்கு நும்புனத்திடையே வர்ததுண்டோ ? 

சாற்றும் எனக்கூட்டுக. ௧௪ 

எதிர்மோமி கோடூத்தல் 

ரீதலைவன் வினாவியவற்்றிற்குப் பாங்கி விடையளித்தல்] 

92. உடுக்குங் கலையன்றி ஈங்கொரு நாளும் ஒருவர்வந்து 

கெடுக்குங் கலைகண் டறிகிலம் யாங்கிளர் வானுலகை 
அடுக்குங் கலைமதி துஞ்சும்அஞ் சாரல் அருவிெவெற்பா 

0தரடுக்குங் கலையிளி வேறுமுண் டாயினுஞ் 0சால்லுகே. 

(த-ரை.) உடுக்கும் கலை - ஆடை. கெடுக்கும் கலை - தப்பி 

யோடிய கலைமான். அடுக்கும் - பொருந்தும். கலைமதி - பதினாறு
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கலைகளையுடைய மூழமுமதி; கலையென்றது ஈண்டுத் தங்களின் பசு 

இனை, தூஞ்சும் - தங்கும். வெற்பா - வெற்பையுடைய தலைவனே; 
வெற்பு - மலை. அடுக்கும், அஞ்சும் வெற்பு; சாரலையும் ௮றாவியையு 

மூடைய வெற்பு எனக்கூட்டுக. தொடுக்கும் கலை - தொடுத்துக் 
கூறும் சொற்கலை; என்றது இல்லாதனவற்றைக் சட்டிக்கூறும் 

கட்டுரையை. நீ கற்ற கல்வியை யெல்லாம் இன்னமும் உண்டேல் 

எம்மிடம் காட்டுக என்றாள்; ௮வன் கூறுவன பொய்யென் றிந்த 

மையின். வெற்பா! அன்றி அறிகஒலெம்; சொல்லுக எனக்கூட்டுக. 

இச்செய்யுளில் *கலை' என்னும் சொல் பொருள் வேறபட்டுப் பன் 
முறை வக்இருத்தலின் இது சோற்பின் வரநிலையணியாம். ௧௮ 

வே-ம்.) அருகு வெற்பா. இ- வி. க௩டு. 

இறைவனை நீததல் 

ரீபசங்கி தலைவனை நகைத்து உரைத்தல்] 

93. மிள்ே தழைகொண்டு வேறம்எய் தரரந்த ேறம்வந்து 
பின்னே பிணைபிரி யுங்கலை யானது பபசிலிள்ளங் 

கரள்ேே புகழுங் குறுமுய லாகவுங் கூடுங்கொல்ோோ 
எள்ளே உலகில் இவரை௦யரப் பரரில்லை ஏவினுக்கக. 

. (த-ரை.) மின்னே : பாங்கி தலைவியை விளித்தது. தழை 

சொண்டு வேழம் எய்தார் என்றது குறிப்புமொழி; ௮து கூடாதென்ற 

படி; வேழம் - யானை. எல்லோரும் அம்புகொண்டெய்ய இவர் தழை 

கொண்டெய்த வியப்பிருந்தபடி என்னே! என எள்ளியவாறு, வக; 

உரையசை. பிணை பிரியும் கலை - பெண்மானைப் பிநிந்த ஆண் 

மான். கொன்னே - வீணாக. கொல்லோ என்பதில் கொல் : அசை. 
ஓ, ஐயப்பொருட்டு. என்னே : வியப்பிடைச்சொல். ஏவினுக்கு - 
௮ம்பெய்யும் தொழிலுக்கு; ஏ - அம்பு. யானை யொண்தையே வின 

லாது மானையும் உடன் வினவினமையால், “வேழம் கலையானது) 

இன்னம் மூயலாகவும் கூடுமோ' என்றும், கையில் தழைகொண்டே 

வேழமெய்ததாக விளம்பினமையின் *ஏவினுக்கு இவரையொப்பார் 

இல்லை' என்றும் பால்கி தலைவனை எள்ளிசகையாடியவாறு காண்க. 

“மைவாள் இலங்குகண் மங்கைகல் லாய்தஞ்சை வாணன்வெற்பில், 

இவ்வாளி மொய்ம்பர்இன் றெய்தமெய்ம் மான்இள மாந்தளிரின், 

செல்வாளி யுங்கொண்டு சேண்சென்ற தால்௮ன்று €தைகொண்கன், :
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கைவா ஸியும்கொண்டு போனபொய்ம் மானினும் கள்ளத்ததே'-- 

தஞ்சை: ௪௯. ௧௯ 

(வே- ம்.) இணைபிரியும் பிணையான அ; உகளுங்குறுமுயல். 

மதியின் அவரவர் மனக்கருத்து உணர்தல் 

ரீ தலைவன் தலைவியரின் மனக்கருத்துக்களைப் பாங்க தன் ஆராய்ச்சி 

யறிவால் அறிந்துகொள்ளூுதல்] 

94. உள்ளங் களிப்ப விழியிணே யா௦லொரு வர்க்கொருவர் 

கரள்ளுங் ருறையொரு கோடி சால் லரநிற்பர் கூர்வளைவாய்ப் 

புள்ளின் றவமுடி யப்புன மேயிவள் கரத்ததுவுந் 

துள்ளுங் கருங்கலை பேயலர் நரடத் துணிந்ததுமே. 

(க -ரை.) விழி இணையால் - இருகண்களாலும். *விழியிணை 

யால் சொல்லாகிற்பர்' என்றாள், கண்ணொடு கண்ணிணை கோக்கு 
ஒக்கின் வாய்ச்சொற்கள், என்ன பயனும் இல'--கு.றள்: ௧௧௦௦. என்ப 
வாசலின். கூர்வளைவாய்ப் புள் - இளி; :புள்' என்னும் பறவைப் 
பொதுப்பெயர் *கூர்வளைவாய்' என்னும் அடைமொழியால் கிளி 
என்னும் சிறப்புப்பொருளை உணர்த்திற்று. புள் (வாராவண்ணம்) 

இன்று முடிய (இன்றுமுடிய - இன்றைப்பகல் முற்றும்) இவள் 

காத்ததவும் புனமே அவர் காடத்துணிந்ததும் கலையே (அல்ல; இவ் 

விரண்டும்) அவம் எனக்கூட்டுக. கலை- மான். நாட:- தேட. புனமே, 

கலையே என்பனவற்றிலுள்ள ஏகாரங்கள் எதிர்மறையை யுணர்த்தின; 

இவளும் புனங்காத்தாளல்லள்; அவரும் கலை காடினாரல்லர் என்பது 

கருத்து. அவம் - (அவ்வாறு இவர்கள் கூறுவன) வெற்றுரை 

யென்றபடி.. இணி, :புள்ளின் தவம் முடிய' எனப்பிரித்து *இவள் 

காத்ததாக வாயளவில் கூறுவதும் புனமே; அவர் துணிக்ததாக 

அவ்வாறு உரைப்பதும் கலையே எனினும் உண்மையில் இவர்கள் 

மேற்கொண்டுள்ளது விழியிணையால் ஒருவர்ச்கொருவர் குறை 

சொல்லா நிற்றலே” என்றும் பொருள் கூறலாம். இவ்வுரைக்கு 

ஏகாரம் இரண்டும் தேற்றப்பொருளன. புள்ளின் தவம் முடிதலா 

வ :---தலைவியின் காட்டம் தலைவனை சாடியிருத்தலின் புள் இடையபூ 

pad புனத்தின்கட்புகுக்து வயிறாரத் இனைக்கதிரை யுண்ணுத 
லாம். முடிதல் : மு.ற்றுதல், பயன்தருதல், ௨௦ 

(வே-ம்.) துணிக்ததுவே. 

பாங்கி மதியுடன்பாடு முற்றும்.



௭. பாங்கியிற் கூட்டம் 

[ தலைவன், தலைவியைப் பால்கயொற்கூடும் கூட்டம்] 

ழன்னிலை மாக்கல் 

ரீ தவன், தலைவியையும், பாங்கியையும் முன்னிலையாக்கிக் கூறுதல்; 

முன்னிலையாக்கல்--வினித்துரைத்தல் ] 

95. நறைக்கிள்ற சந்தனத் தண்ணறுஞ் சாரல் தவழுங்கொண்டல் 

மறைக்குள்ற வரணர் மவிய Gy Hb மழைக்கண்களால் 

உறரைக்கள் றறயுமொழி யாலொரு கோடிபைங் கிள்ளையையும் 

அறைக்கின்ற உங்களை யோடபுளங் காவல் ராக்குவதேத. 

(த -ரை.) சந்தனம்-சந்தனமரம். சாரல்-சாரலில். கொண்டல் 

மழை குன்றம் வாணர் - மு௫ில் மழைபெய்தலையுடைய குன்றத்தின் 

கண் வாழ்வாராகிய குறவர்; வாழ்நர் எனற்பாலது வாணசென மரு 

விற்று, அவருடைய “மடவியரே' என்றது தலைவியையும், பாங்கியை 

யும். மழைச்சண் - குளிர்ச்த கண். உழைகச்கண்று - மான்கன்று. 

மொழியால் - சொல்லால், பைங்கிள்ளை - பச்சைக்களி. மானையும் 
இளியையும் அழைச்தலாவஅ கண்ணின் மருட்சியாலும், மொழியின் 

இன்னொலவியாலும் அவை தம் இனமெனக்கரு தி நெருங்குதலாம். 

அவை புனத்தை அழித்துவிடுமன்றே, ௮ங்கனமாதற்கோ நும்மைச் 

காவலராச்சனர்? இது தகாது என்றானென்க. ௪ 

(வே-ம்.) மலர்ச்சண்களால்; காவலும். இ - வி. க௩டு. 

அவற்தத் தோமீ கூறல் 
[மானும் இளியுமன் றி யானையும் உண்டென்று 

பாங்க தலைவனுக்குக் கூறுதல்] 

96. ஆக்குஞ் 0சய௦லனள் அழியி0லன் 6னனல் அரியபகல் 

கரக்குந் ெரழிலெம்மைக் கற்பித்தல் காணவர் கங்குலுநரண்' 

வீக்குஞ் சிலையில் இருங்கணை கோத்து 6 வருண்டுமனந் 
தூக்குங் களிறு துரப்பரன் நீரிளிச் சரல்வது0வ. 

(த-ரை.) *ஆக்கும் செயல் என்” என்ற, முந்திய பாட்டில் 

“உங்களையோ புனம் காவலர் ஆக்குவதே' என்று தலைவன் கூறியதைப் 
பழித்தென்க. “ஏனல் அழியிலென்' என்ற, குறவர் தாமே காக்சு
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வல்லவர், ஆயினும் எம்மைக் கற்பித்தல்வேண்டிப் பகற்காலத்தில் 

சாலலராக்கனர் என்பதாம். ஏனல் - தினை, காண் : மூன்னிலை 
யசை. அவர் - அச்குறவர். கங்குலும் - இராப்பொழுதிலும். நாண் 

வீச்கும் சிலையில் - காணேற்றிய வில்லில். கணை - அம்பு. தூக்கும் 

களிறு - உயர்ச்சிபொருந்தும் யானை; தாக்கு - உயர்ச்சி. தாங்கும் 

என்பது தூச்கும் என வலித்தல் விகாரம் பெற்றதாகக்கொண்டு 

௮சையுங்களிற எனப் பொருளுரைச்கினும் பொருந்தும்) தூங்குதல்- 
அசைதல். அப்பர் - வெருட்டியோட்டுவர். குறவர் கருத்துணராது 

- கூறுகின்றீர் எனச் தலைவன் கூறியதைத் தோழி இகழ்ந்தலாறு. ௨ 

உட்கோள் சாற்றல் 

ரீதலைவன் தன் உன்ளத்திற்கொண்ட காதலைத் தோழிக்குச் செல்லுதல்; 

உட்கோள்--உள்ளத்திற்கொண்ட காதல்] 

97. 0பொருருள் றனைய புணார்முலை யீர்நும் புளங்குறித்து 

வருருஞ் சரங்கொ, 0வஞ்சரங் கோத்தெய்வன் rina FA 

திருகுங் கவைநடுந் திண்கோட் டிரலையுஞ் செந்தினையிள் 

அருருஞ் செறிய௦வரட் டேன்அணு காம லகலநிள்றே. 

(த-ரை.) பொருகுன்று - இணைந்த குன்று. புணர்முலை - 

நெருங்கிய மூலை. குஞ்சரம் - யானை. வெம்சரம் - வெவ்விய 

அம்பை, உச்சிதிருகும் கவை நெடு இண்கோடு இலையும் - தலை 

உச்சியின்கண் முூறுக்குண்டு இளைகளாகப்பொருக்திய நீண்ட 

இண்ணிய கொம்பையுடைய இரலைமானும்; இரலை - கலைமான்; 

மான்வகையுளொன்று. அகும் செறிய ஓஒட்டேன் - பக்கத்திலும் 

நெருங்க விடேன். அணுகாமல் அகலகின்று - உங்களை அணையாமல் 

தூரநின்று. யான் (உங்களை) அணுகாமல் அகலகின்று குஞ்சரம் 

செட எய்வன்; மானையும் இரலையையும் செறியவொட்டேன்) 

(ஆதலின் என்னை உங்கள் குற்றேலல்செய்ய ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்) 

எனத் தலைவன் தன் உள்ளக்காதலை உணர்த்தினானென்௫. ௩ 

தோமிக்தத் தலைவன் கூறல் 

98. இருளும் புயலும் முயலுந் தவமிய லாதழுங்கச் 

கருளுங் கருங்குழல் தோகையன் னீர்சாரி தேன்பருகி 

மருளுஞ் ௬ரும்டபாடு வண்டறை பூந்தழை கண்டுவந்தேற்கு 

அருளுங்கள் நெஞ்சிற் பீறப்பெள் நாளின் றறிகில்ன.
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(த-ரை.) இருளும் புயலும் முயலும் தவம் இயலாது அழுக்க- 
கரியமுகலானது தான் முயன்று செய்யும் தவத்தாலும் (கூந்தலின் 

கருமையைப்பெற) முடியாது வருந்துதற்குரிய அத்தகைய கருமை 

பொருக்திய, நுனிசுருண்ட கூந்தலையுடைய தோகையன்னீர் என 

இயைக்க, புயலும் : உம்மை உயர்வு இறப்பும்மை; புயல் - முகில், 

அழுற்க - வருந்த, குழல் - கூந்தல். தோகை - மயில்; தலைவிக்கு 

உவமை. சொரிதேன் - தலைவன் சையிலுள்ள பூச்தழை சொரிந்த 

தேன். மருள் - மயக்கம்; தேனைப் பருகனமையால் ஏற்பட்ட. 

சுரும்பு -வண்டின் வகையுள் ஒன்று. ௮றை-ஓலிக்கின்ற. வந்தேற்கு- 
வந்த எனக்கு. கெஞ்சில் அருள் பிறப்பது எக்காள்? என இயைக்க. 

தலழறை கிளத்தல் 
ரீதலைவன் குலத்தின் மேன்மையையும், தங்கள் குலத்தின் £ழ்மையை 

யும் பாங்கி தலைவனுக்குக் கூறுதல் ] 

99. நாதர் ருழலிக்கு மாமலை நாடு நளித்திகிரித் 

குர் சிலம்பில் சிறுகுர, யூர்நிள் நிருநகர்நள் 

நீரூர் கரனியும் 0நல்லுங் கரும்பும் 0நருங்குமந்தண் 

பகுர் 0 பரும்புளல் நாடுநின் நாரம் பெருந்தகையே. 

(கு-ரை.) தார் ஊர் குழலிச்கு - மாலையையணிக்த கூக்தலை 

புடைய தலைவிக்கு. தணித்திகிரித்சேர் ஊர்சிலம்பில் - ஒற்றைச் 
சக்கரத்தையுடைய (௧கதிரவன3) தேர் தவழ்க்து செல்லுஇன்ற 

(வானளவும் உயர்க்தோல்கிய) மலையில் (உள்ள) சிறுகுடி என 
இயைக்க. கர் ஊர் - நீர் பரந்த. ௮ம் தண் பேரூர் - அழூய குளிர்க்த 

பெரிய ஊர். புனல்காடு - நீர்வளம்பொருக்திய மருத கிலமிச்க நாடு. 

தலைவியின் நாடு மலைகாடு; ஊர் இறுகுடி (௫ற்நூர்); நின் இருககர் 
பேரூர்; காடு புனல்காடு; இவ்வாறு பெருமைமிக்க மருதநிலத்தூ 

ஊரையுடைய நீ மலைச்குறவர் மகளிராகிய எங்களுக்குச் குற்றேவல் 

செய்தல் கூடாதெனப் பாங்கி, தலைவன் கூறியதை (௬௪) மறுத் 
துரைத்தாளென்க. டு 

தலைவன் தலைவியை வியத்கல் 

[வியத்தல் புகழ்ந்துகூறல் ] 
100. வானக முற்ற வரையக நாடன் மடந்தை0யென்றற 

பாரனகை 6மன்௦மாழிப் பாரலை0சாள் ஐய்ரணி 0வண்டரளத் 

தூநகை யிள்ளகைத் ததரகையள் ஐச் சுரருஎகிள் 

Comms Guid Gara ட நிளை யாநிற்கு மெள்னெஞ்ச0ம.
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(க-ரை.) வானகம் உற்ற வரையசம் .காடன் மடச்தை - 
விண்ணை முட்டும் மலைகாட்டையுடைய குறவன் மகள். பால் ஈகை- 

'வெள்ளிய பல். பாவையென்றஅ பாங்கியை; பாவை : அண்மைவினளி. 

பணி வெண்தரளம் தாரகை இன்னகை தோகை அன்னாளை-சங்கன் ஐ 

வெண்முத்தையொத்த தய பல்லையும், இனிய சிரிப்பையும் உடைய 

மயில்போன்ற தலைவியை: பணி - சங்கு. ஈகை: முன்னது மல்; 

பின்னது இரிப்பு. சுரர் உலஇன் - விண்ணவர் உலகத்திலுள்ள. 

பாலை! தோகையன்னாளை வரையககாடன் மடர்தையென்றே சொன் 

ev; aor கெஞ்சம் (அவளை) மேனகையென்றே நினையாஙகிற்கும் 

எனக்கூட்டுக. = 

பாங்கி அநியாள்போன்று விதைல் 

[தலைவன் விரும்பிய மங்கையை இன்னாளென்று அறியாள்போன்று 
பாங்கி அவனை வினாதல்] 

101. வளையார் முளரி வருந்தமைக் களியை வாளி௦கொய்துஞ் 

களையார் பலவிருஞ் சோலையி லாடியுந் தோகையினம் 

விளையாடல் கண்டும் விருந்தய ராநிள்ற வல் 0நடுங்கண் 

இளையார் இவரிடை யார்கண்ண தோகண் இறைவனுக்கே. 

(த-ரை.) வளை ஆர் மூளரி வருந்த - வளையலை அணியப் 

பெற்ற தாமரைமலராஇய கைகள் வருந்த. வாவி மைக்சாவியை - 

குளத்திலுள்ள கருங்குவளை மலரை. வளையார் மூளரியென்றது 

.சிறப்புநுவகம். பலவு இரு சோலை - பலாமரங்களையுடைய பெரிய 

சோலை. அடியும் - விளையாடியும்.' தோகை இனம் - மயிற்கூட்டம். 

விருந்து அயர்தல் - விருச்அுசெய்தல். செல்விருந்தோம்பி வரு 

விருந்து பார்க்கும் வளமனைத்தக்காராதற்குச் சறுவீடுகட்டி விளை 

யாடும் பருவத்திலிருந்தே பழகுகின்றாரென்ச. இளையார் இவரிடை- 
இளமசகளிராகிய இவர்களில். இறைவனுக்குக்கண் யார்கண்ணது - 

தலைவனாகிய நினக்கு நாட்டம் யாரிடத்துச் சென்றுள்ளது ? கூறுக) 

யான் அறிந்திலேன். கண் - காட்டம், கருத்து. or 

அநியக்கூறல் 

102. பண்ணார் 0மாறி0மன் பவளச்௦சள் வாங்ழுலை பைங்குரும்பை 

விண்ணுர் மதிமுகம் வேயிரு தோரள்விரி நீருலகில் 

Guarani அழுதள்ள 0பெய்வளை 6மாய்குழல் பேதைக்குநீ 

கண்ணு குவைநினக் கங்குயி ரரவள் களங்குழையே.
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(க - ரை.) - பண் ஆர் மொழி - இசையையொத்த சொல்; ஆர் :: 

உவமவுருபு. பைங்குரும்பை - பசுமையான தென்னையின் இளம 

காய். விண்ஆர் - வானத்தின்கண் பொருக்திய. வேய் - மூங்கில், 

விரிநீர் உலஇல் - பரந்த சீரையுடைய கடலாற் சூழப்பட்ட உலகத் 

இல்; விரிநீர் - கடல். பெண்ஆர் அமுது அன்ன - பெண்களுக்குள் 

அரிய அமுதம்போன்றவளான. பெய்வளை மொய்குழல் பேதைக்கு- 

இடப்பட்ட வளையலையும், நெருக்கிய கூக்தலையுமுடைய தலைவிக்கு. 

கனங்குழை - சனமான குண்டலத்தையணிக்த தலைவி. பேதைக்குப் 

பண் மொழி; பவளம் வாய்) குரும்பை முலை) மதி முகம்) வேய் 

தோள்; ( இலையேயன் றி அவட்கு) 8 கண்ணாகுலை; அச்கனங்குழை 

நினக்கு உயிராவள் என்று தலைவியை அறியக் கூறினானென்ச. ௮ 

இறைவி தன்மை இமம்பல் 

ரீ தலைவனால் அறியக் கூறப்பட்ட தலைவியின் அருமைத்தன்மையைப்: 

பாங்கி தலைவற்கு உரைத்தல்; இறைவி--தலைவி 7 

103. சீறுங் கவிற்றினந் தேறலுந் தேறலுஞ் சிந்தையுந் 
மரறும் படிடமய் வருந்திய தாயினும் மரமழைவந்து 

ஏறுங் குலவெற்ப யரலும் பிறரும் எதீர்நின்றள்ள 

கூறுந் தகைமைய தோருள்ற வாணர் குல்தெய்வம. 

(க-ரை.) சீறும் களிறுஇனம்௰ - சீற்றமிக்ச யானையினத்தை. 

தேறலும் - ஈம்புதலும். நீ இந்தையும் தேறலும் - (என்னால் தலைவி 

யைப் பெறலாகுமென்று) நீ மனம் தெளிதலும் (ஆ௫ய இரண்டும் 

ஒருதன்மையனவே) என  முடிக்குஞ்சொல் வருவித்துரைக்க. 

சந்தையும்; உம்: இறந்தது தழீஇய எச்சவும்மை. *யானை ௮றிச்: 

தறிந் தம் பாசனையே கொல்! (காலடி: ௨௧௩.) தாகலின், அதனை 

ஈம்பினோர் விரைவில் அக்சம்பிக்கையை இழத்தல்போல என்னால் 

தலைவியை எஏய்தலாகுமென்று நீ கொண்ட மனத்தெளியையும் 

விரைவில் இழக்கக்கடலை என்பது கருத்த, மாறும்படி - அடை 

யாளம் மாறுபடும்படி இளைத்து. மெய் - உடம்பு. மாமழை - கரிய 

மூூல். குலம் வெற்ப - இறக்த மலையையுடைய தலைவனே. பிறரும்- 

மற்ற பால்கியரும். எதிர்கின்று - தலைவியின் எதிர்நின்று. ௮ன்ன - 

நீ உரைக்கும் சொற்கள். குன்ற வாணர் : ௯டு ஆம் பாட்டின் குறிப் 
புரையைப் பார்க்க. குலதெய்வம் என்றது தலைவியை ; இதனால் 

அவள் அருமைப்பாட்டை விளக்கினொளாயிற்று. நீ மாறும்படி. மெய்:
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வருச்தியதாயினும் குன்றவாணருடைய குலதெய்வத்தின் எ.திர்கின்று 

௮ன்ன கூறும் தகைமையதோ எனக்கூட்டுக. “அன்ன தகை 

மையதோ' எண்பது ஒருமைப் பன்மை மயக்கம். ௯. 

இன்றியமையாமை கூறல் 

ர தலைவன், தலைவியின் துணையின்றித் தான் உயிர்வாழ 

முடியாத் தன்மையைக் கூறுதல் ] 

104. சினத்துறை வாங்கிய திண்பிறை அம்பிற் சிலைக்குறவர் 
இளத்துறை பூங்கொடி என்றல்ல 6வயிசை ஏழுமந்தண் 

புனத்துறை கிள்ளையும் பூவையும் போள்௦மாழிப் 0பொற்0ருடியெனள் 
மளத்துறை 0தய்வமள் 0றயென தாருயிர் வாழ்கிள்றத. 

(த-ரை.) சனெத்து உறை வாம்கிய - கோபத்தினாலே உதஜையி 

னின்றும் எடுத்த, தண் பிறை அம்பு - பிறைவடிவமாகச் செய்யப் 
பட்ட வலிய பிறைவாயம்பு. உறை - அம்பறாத்தூணி. சிலைக் குறவர் 

இனத்து உறை பூங்கொடி. - வில்லையுடைய குறவர் இனத்தில் வச் 

இன்ற பூங்கொடிபோன்ற பெண். இசை ஏழாவன : குரல், அத்தம், 

கைக்ளே, உழை, இளி, விளரி, தாரம் என்பன. கள்ளை - இளி. 
பூவை - சாகணவாய்ப்புள்; இக்காலத்தார் *மைனா' என வழங்குவர், 

மொழிக்கு இசையையும், இளியையும், பூவையையும் உவமை 

கூறியது பலபோருளுவமைய்ணி. - பொற்றொடி - பொன்னாலாகிய 

வளையலையணிக்த தலைவி. தெய்வம் என்று - தெய்வம் என்று நினைப் 

பதனால். பொற்றொடியைப் பூங்கொடி என்றல்ல தெய்வமென்றே 

எனதாருயிர் வாழ்கன்றதெனக் கூட்டுக. இனிப் பொத்றொடி. 

என்பதைத் தலைவன் பாங்கியை விளித்ததாகக்கொண்டு தலைவியை” 

என்னும் ஒரு சொல்லை வருவித்துப் பொருளுரைத்தலுமாகும். ௧௦ 

நின்தறை நீமே கூறேன்றல் 

[பாங்க தலைவனை நோக்க, “நின் காரியத்தை நீயே தலைவியிடம் 

சென்று கூறுக? என்றல்] 

105. மின்குறை கூற 0மெலியுநுண் ணேரிக1 மெல்லீயலுக்கு 
என்குறை கூறலும் யானஞ்சு வேவிகல் மாமதனன் 

தன்குறை தீர்த்தருள் உன்திரு மேனி த௭ரநிள்ற 
நிள்குறை கூறுக நீயே அலங்கல் நெடுந்தகைய.
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(க-ரை.) இடையின் நுண்மையையும் ஒளியையும் சண் 
டோர்க்கு மின்னல் அ௮த்துணைச் சிறந்து தோன்ராமையின் ௮ 

குறை கூறப்பட்டதென்க; குறை - குற்றம். நுண் ஏர் இடை - 

துட்பமான அழகிய இடை. மெல்லியலுக்கு - தலைவிக்கு. குறை - 
காரியம். * இடிக்கும் கேளிர் நும்குறையாக' என்னும் குறுந்தொகை 

(@7) Sand QF சொல் இப்பொருளில் வர்.இிருத்தல் காண்க. இகல் 

மா மதனன் - வன்மைமிக்க இறந்த மன்மதன் ; அவன்தன் GOB 

யாவது : ௮டிவமின்மை ; அதனைத் தீர்த்தலாவஅ : இத்தலைவனுடைய 

அழகைக் கண்டோர் அனைவரும் வடிவுசொண்ட காமனேயென்று 

மயல்இயுரைத்தலாம். அலங்கல் - மாலையணிக்த, கெடுந்தகையே ! 

மெல்லியலுக்கு என்குறை கூறவும் யான் அஞ்சுவேன் ; (ஆதலின்) 

நின்குறை(யை) நீயே கூறுக எனச் கூட்டியுரைக்க. கக 

பாங்கிமைத் தலைவன் பழித்தல் 

[தோழியைத் தலைவன் உன் கருத்து நன்றன்றென 

பழுித்துசைத்தல் ] 

106. 0ெபெரற்பிணை யாமடப் பூவைமன் பாவை புருவ0மள்றும் 
விற்பிணை யார்விழி 0மல்லியல் ஆகம் விரும்பியுள்தள் 

0சரற்பிணை யாகத் நுயர்க்கடல் நீந்தத் துணிந்ததுவள் 

கற்பூணை யாகமுந் நீர்கடப் பரர்தங் கருத்தெொக்குமம். 

(க-ரை.) பொன் பிணையாம் மடப்பூலை - அழகிய பெண் 

மானையொத்த இளமைபொருந்திய பூவை. பூவை: ௧௦0௪-ஆம் 
செய்யுட்குறிப்புரையைப் பார்க்ச. பாவை - பதுமை. பிணை ஆர்விழி- 

மான்போன்ற சண். புருவவில் - புருவமாயெ வில்: உருவகம். 

புருலவில்லையும், பிணைவிழியையும் உடைய மெல்லியல் ; பூவையும் 

பாவையும் போன்ற மெல்லியலாதிய தலைவியென்ச. ஆசம் விரும்பி- 
மெய்யைத் தழுவ விரும்பி, புணை - தெப்பம். வன் கல் புணையாக - 

வலிய கனமிக்க கல்லைத் தெப்பமாகக்கொண்டு. முர்$£ர் - கடல். 

கடப்பார் - கடக்கச் கருதுவார். விரும்பி நீச்தத் தூணிந்த கருத் 

தொக்குமென்க, *விளையாப் பயிருக் கெருப்போட்டு நீர்விட்டு 

வேலிகட்டித், தளையாக்கி நொந்தவர் தன்மையன்னோ......... வளை 
யால் சறந்தகை யாய்உனை யான்ஈம்பி வந்ததுவே?' ஆரூர்க் 

கோவை: 108. Fo
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பாங்கி பேதைமை ஊட்டல் 

ம பாரங்கி, தலைவியின்மேல் அறியாமையை ஏற்றித் 

தலைவனுக்குக் கூறுதல் 7 

107. செறியா தவருறு சிந்நையண் ஸுள்சிந்தை யிற்சிறிதும் 

அறியரனள் எனுமதற் கையமுண் 60டரஅடுங் கூற்றை௦யள்றுங் 

குறியா விலங்கு துலங்கயில் வாளி குறியிற்பட்டு 

மறியா விழவளைக் குஞ்சிலை வரணர் மடமகள. 

(கு-ரை.) செறியாதவர் உறூக்தை - (தன்னுடன்) நெரு்இப் 

பழகாதவர் உற்ற துன்பத்தை, இர்தையில் - மனத்தில் $ சக்தையில் 

சிறிதும் எண்ணாளென்க. அ.றியாள்எனும் - (பிறருற்ற வேட்சை 

கோயை) அறியாதவள் என்று சொல்லும். அடும் கூற்றை - கொல் 

லும் கூற்றுவனை. குறியா - அழையா £₹ செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு 

வினையெச்சம். கூற்றைக் குறித்தலாவது: தானே இழப்பைத் 

தேடிக்கொள்ளல்; *கூற்றத்தைச் கையால் விளித்தற்னால்' குறள்: ௮௬௪. 

என்றதூஉ௰் காண்க. அலங்கு அயில் வாளி - ஒளி செய்யும் கூரிய 

அம்பு. மறியா விழ - மடங்கி (இறக்) விமும்படியாக. சலைவாணர்- 

விற்றொழிலையே வாழ்க்கையாகக் கொண்ட குறவர். விலங்கு குறியா 

பட்டு விழ வளைக்கும் வாணருடைய மடமகள் எண்ணாள் ; (மேலும் 

அவளை) அறியாள் எனும் அதற்கும் ஐயமுண்டோ எனக் கூட்டுக. 

தலைவன் மதறிவுடைமை மோழீதல் 

[தலைவி முதிர்ந்த அறிவுடையளாதலைத் தலைவன் 

பசங்கிக்கு உரைத்தல் 7 

108. தன்னுல் வருந்திய நெஞ்சமும் நாணுடுமார் தஞ்சமற்ற 

இள்று அரும்பிணிக் கின்மருந் தாக இணைவிழியால் 

அந்நாளில் உள்ளை அறிளிந்த மானுக் கறிவின்மைந 

டசரன்றல் இயையுங்கெரல் 6லாதுடி நேரிடைத் நூ௦மரழி0ர1. 

(த-ரை.) தன்னால் - தலைவியால். தஞ்சம் அற்ற - பற்றுக் 

கோடற்ற. இன்னா அரும்பிணிக்கு - துன்பம்தரும் அரிய காம. 

கோயைப் போக்இச்கொள்வதற்கு. கெஞ்சமும் காணும் உற்க: 
அரும்பிணிக்சென்ச. மானுக்கு - தலைவிக்கு. தலைவி அறிவித்த 

மையை - ௨௨ ஆம் செய்யுளிற் காண்க. அறிவின்மை - பேதைமை.
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உண்டென்று கூறினால். இயையும் கொல்லோ - தகுமோ; கொல் : 

அசை. அடி நேர் இடை தூ மொழியே - உடுச்கையையொத்த 

இடுப்பையும், தாய சொல்லையுமுடைய பாங்கியே ! மானுக்கு நீ 

அறிவின்மை சொன்னால் இயையுமோ ? எனச் கூட்டுக. ௧௪ 

பாங்கி ழன்னுறு புணர்ச்சிழறையுறக் கூறல் 

ர்தோழி தலைவனை தோக்க, “முன்பு நீ கூடியவாறு 

; பின்னும் கூடுக' என்று கூறுதல் 7 

109. உறுந்தாரை என்டு சாற்றுவ ென்கொலின் நுள்ளைமுள்ே 

அறிந்தாரை எங்தற் கருமையுண் டேோஅடை யார்மடியச் 

0சறுந்தரரை Cadada சயனை யாய்0சப்பின் நீயறிய 

நறுந்தரரை வார்குழல் கடனுஞ் சால் நடுங்கிடையோ. 

(த-ரை.) உறும் தாரை - (தலைவியை) அடைவதற்குரிய 

வழியை. அறிந்தாரை-அ.றிந்த தலைவியை. அடையார் மடிய-பகைவர் 

மாய, செறும் தாரை வேல்வல்ல -அழிக்கும் கூரிய வேற்படையில் 

வல்ல, சேய் அனையாய் - முருகப்பெருமானையொத்த தலைவனே. 

வார்குழல் - நீண்ட கூக்தலின்கண், ஈறு தாரை சூடினும் - கறுமணம் 

பொருந்திய பூமாலையைச் சூடினும், சாலகடுங்கு இடை - (அப்பாரம் 

தாம்காது) மிகவும் ஈடுங்குதன்ற இடையையுடைய தலைவியை ; 

ஐ உருபு இறுதிச்சட் டொக்கு; *ஐயும் கண்ணும் அல்லாப் பொருள் 
வயின், மெய்யுருபு தொகா௮ இறுதியான”. (தொல். சொல். ௧௦௫.) 

என்பது இலக்கணமாதலின். (தலைவியின் இயல்பை) நீ அறியச் 

செப்பில் என்க. சேயனையாய் 1 உன்னை முன்னே அறிந்தாரை 
எய்தற்கு அருமையுண்டோ ? (அங்கனமிருக்க) இன்று 600 

இடை(யை) உறும் தாரை என்னொடு சாற்றுவது என்? எனக் 
கூட்டுக. *நடுங்கடையை உறுந்தாரை' என இச்செய்யுளின் 

இறுதியும் முதலும் பொருள் இயைந்து நிற்றலின் இத பூட்டுவிற் 

பொருள்கோளாம். கடு 

தன்னிலை தலைவன் சாற்றல் 

[ தலைவன், தான்வருந்துகன் ற நிலமையைப் பாசங்கிக்குக் கூறுதல் ] 

110. samGurd நியஇரு கண்வலைக் கே.என் கலைமுழுதும் 

பணை௦யாரன்று 0தரளிதனள் பார்ளையில் பட்டுப் பரிசநிந்து 

துணையின்றி நிள்று வருந்துறூ வேற்கிவை 0சொல்லிநில்லாய் 
புணையிள்றி யார்கடப் பார்கடற் பாய்புளற் பொள்ளியைய.
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(த-ரை.) கணை ஒன்றிய - ௮அம்பையொத்த. கலை - கல்வி 

யறிவு, மான். பணை ஒன்று தோளி-மூங்கலையொத்த தோளையுடைய 
தலைவி. பரிசு அழிக்து - தன்மை கெட்டு. என் கலைமுழுதும் பார் 
வையில் பட்டு சண்வலைக்கே பரிசழிக்து வருக்துறவேற்கென 

இயைக்க. வருந்துநுவேற்கு - வருக்தும் எனக்கு. இவையென்் றது: 

* ௮றிந்தாரை எய்தற்கு ௮ருமையுண்டோ ' என்றும், * உறுந்தபரை 

என்னொடு சாற்றவதென்கொல் ' என்றும் முன்செய்யுளில் பால்கி 

கூறியவற்றை. நில்லாய் - (யான் தலைவியைப் பெறுதற்கு உதவியாக) 

கிற்கமாட்டாய். புணை - தெப்பம். கடல் பாய் புனல் - கடலின் 
கண்ணே சென்று விழுகின்ற மிக்க நீரையுடைய. பொன்னி - 

காவிரியாறு. ௧௬ 
பாங்கி உலகியல் உரைத்தல் 

[ஒருவன் ஒருத்தியைக் காதலித்தானாயின், அவளை அவன் மணஞ் 

செய்துகேோடலே உலகத்தியல்பெனப் பாங்கி தலைவனுக்குக் கூறுதல் ] 

111. தன்னில் கடவுளர் இல்லாத தன்மை தரித்தகங்கைச் 

(சன்னிக் கடவுள் 6சயலனை யாய்வெஞ் சிலைக்குறவர் 

கள்னிக் கடல எனையஎன் ஆவியைக் காந்தள்பற்றி 

வள்ளிக் கடவன் வலம்வந்து கோடன் மரபியல. 

(த-ரை.) தன்னின் - தன்னினும் உயர்ந்த தன்மையைப் 

பிறர் உணரும்பொருட்டுத் தரிச்கப்பட்ட கங்கையையுடைய சென் 

னிச்சடவளென்ச. சென்னி - தலை; கடவுள் - சிவபெருமான். 
உலகத்தையே அழிக்குமாறு தோன்திய லான்கல்சையைத் தன்சடை 

முடியின்௧ண் அடக்இரின்ற பெருமையால் இவ்வாறு கூறினார். 

செயல் அனையாய் - (கடவுளையொத்த மேன்மைபொருந்திய) 

செய்கையயயுடைய தலைவனே. லை - வில். கன்ணிக்கடவுள் - 

பெண்கடவுள். ஆவி : தலைவி. “குன் றவாணர் குலதெய்வமே * (௧0௩) 

என முன்பும் வந்திருத்தல் காண்க. காந்தள் பதறி - காக்தள் மலரை 

யொத்த கையைப் பிடித்து. வன்னிக்கடவுள் - (வேள்வித்) தீயை. 

கோடல் - (மணம்செய்௧) கொள்ளுதல். இருமணக் காலங்களில் 
மணமகன் மணமகள் கையைப் பிடித்அுக்கொண்டு வேள்வித்தியை 

வலம்வரும் வழக்கம் இன்றும் உளதாதல் காண்க. கடவுட் செயலை 

யுடைய நீ சளலொழுக்கச்தை மேற்கொள்ளல் தகாது என்பது 

கருத்தாசலிள இது கநத்துடையடைகோளியணியாம். அனையாய் ! 
ஆவியைப் பற்றி வந்து கோடல் மரபியல் எனச் கூட்டுக. sa
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தலைமகன் மறுத்தல் 

112. 8ிலை0மல் முகிலள்ள நன்னுதல் மீது செறிகுழலரள் 
முலைமேல் முயங்குவள் நீ சொள்ன வாறு முழுமணியிள் 

நல0மேல் அணிதறை அல்குளல் லாய்முள் கவிகெரணர்ந்த 

லைல் மருந்துவந் தேரதலை மேல்வீட மரற்றுவதத. 

(க -ரை.) சிலைமேல் மூகில் ௮ன்ன - வான வில்லின்மீது 

படிச்ச மூகிலையொத்த. நுதல் - தெற்றி. செறிகுழலாள் - நெருங்கிய 

கூந்தலையுடைய தலைவி. வில் நெற்றிக்கும், அதன்மீது படிந்த மூடில் 

நெற்றியின்மீது செறிந்த கூர்தலுக்கும் உவமையென உணர்க. 

“வன்னிச்கடவுளை வலம்வந்து கோடல் மரபியல்” (௪௪௧) என நீ 

சொன்ன வாறென்க. முழுமணியின் கலை - மாணிக்கம் இழைக்கப் 

பெற்ற மேகலை என்னும் அணிகலம். கலைமேல் அ௮ணிதழை அல்குல் 

சல்லாய் - மேகலையானது மேலே அணியப்பெற்ற தழை உடையை 

யும் அல்குலையும் உடைய ஈற்குணம் வாய்ந்த பாக்கியே ; அல்குல் : 

௬௯-ஆம் செய்யுட் குறிப்பைப் பார்க்க, சேலையின்மீது மேகலை 

யணிவஅ வழக்கமாதலின் இவ்வாறு பொருள் கூறப்பட்டது. கவி- 

குரங்கு: ஈண்டு அனுமனை உணர்த்திற்று, அவன் கொணர்ந்த மனை 

யாவது சஞ்சவிமலை; அதன்கண் மருந்தென்றது இறந்தோரை 

உயிர்ப்பிக்கும் மருந்தை. ஈஞ்சு தலைக்கு ஏறியோர் உடனே இறத்த 

லல்லது மலைமருந்து வரும் துணையும் பிழைத்திமாமைபோலச் 

சாதல் கைம்மிக்க யானும் தலைவியை உடனே கூடினாலன்றி மணஞ் 

செய்து கொள்ளுமளவும் உயிர் வாழேன் என்பது கருத்து. இவ்வாறு 

கூறியது பிறிதுமோொழிதலணியாம்; தாமக்குழலை வரைந்துகொண் 
டேவெங்கைத் தாணுவெற்பில், சாமக் சனலைத் தணிப்பாயென் 

ரோ திய காரிகைநீ, காமச் இணறகழ்ச் தக்நீர் கொடுகன் னகரில்பற்றி, 
வேம்௮க் கனலை அவிப்பாயென் பார்களின் வேறல்லையே - 

,தஇருவெல்கை : ௬௮. ௪௮ 
பாங்கி அஜ்சி அச்சுறுத்தல் 

[பசங்க தானும் அஞ்சித் தலைவசையும் அச்சுறுத்திப் 

புனத்தைவிட்டு அகலுமாறு செய்தல் ] 

113. புதியார் வருமிடம் அன்றிது குன்றில் புனக்குறவர் 

மதியார் எவரையும் வார௦லஞ் சாரலில் வந்துநிள்ளைத் 
துதியா ரறுமுகள் தோற்றமுண் டரயினுந் தோகையில் 
நுதியார் கதிர்வடி வேலில்லை ஆகத்து நூலில்லையய.
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(த-ரை.) புனம் குறவர் - இதனைப் புனத்திற்கு உரிய குறவர். 

வாரல் - ராதே. தோகை- மயிலூர்தி, நுதி ஆர் கதிர் வடிவேல் 

இல்லை - நுனிபொருக்திய ஒளிமிக்க கூரிய வேலில்லை. ஆகத்து - 

மார்பில். நூல் - பூணூல். குறவர், தம் சாரலில் மூருகனையன் றி 

மற்றைய புதியரைக் காணின் ஏதம் செய்வராகலின் *வாரல்” 

என்றாள். தோகை முதலியன இருப்பின் முருகனாகவே எண்ணித் 

துதிப்பரென்பது கருத்து. *சேயனையாயம்' - ௧0௯ என்று பார்்கி 

மூன்பும் விளித்தமை காண்க. ௧௯ 

(வே-ம்.) புனைக்குறவர். 

கையுறை புகழ்தல் 

[தலைவன் தான்கொண்டுவந்த கையுறையைப் புகழ்ந்து கூறுதல் ; 

கையுறை : தழை முதலீயன ] 

114. முலைக்கா மணிலடம் முத்திவை கோத்தணி 0மொய்தறரைநிள் 
கலைக்கா மலர்திரு அல்குலுக் காமிக் கருங்குவளைச் 
சிலைக்காம வேள்கரர சேர்குழைக் கரமறை ௦சன்றுதங்குந் 

தூலக்கார் மயிலனை யரய்குழற் கரமித் தரையுமின்றே. 

(த- ரை.) கோச்து௮ணி மணிவடம், மூத்துவடம் எனக் 
கூட்டுக; வடம் - மாலை, இவை யிரண்டும் முலைச்கு அணிதந்கு 

அகும். கோத்து அணிந்த நெருங்கிய தழை நின் கலைக்கு ஆகும் 5 

என்றது கலையாக அணிதற்காகும் என்றவாறாம் ; கலை- ஆடை ; 

கோத்து' என்பது இருபுறத்தும் இயைந்து பொருள் தந்து நித்த 
லின் இது தாப்பிசைப் பொரநள்கோள். மலர், அல்குலின்மீது 
௮ணிதற்கு ஆகும் ; அல்குல் : ௧௪௨ - ஆம் கவியின் குறிப்புரையைப் 
பார்க்க. லைக் காமவேள் கொடி. - வில்லையுடைய மன்மதன் கொடி. 

யா௫யெ மீன்: ஈண்டு அதனையொத்த கண்ணை உணர்த்திற்று. சேர் 

குழை என்றது அ௮க்சண் சென்று பாய்தலையுடைய குழையென்ற 

வாறு; (௨௨) குழை - காதணி ; ஈண்டு ௮து தானியாகுபெயராய்ச் 

காதை உணர்த்திற்று, குவளை குழைக்கு ஆம் - குவளைமலர் காதின் 

மீது அணிதற்கு ஆகும்; குவளை குழையாக அணிதத்காம். எனலு 
மாம். மழை - முகில். தலைச்சார் என்றது கார்காலத்தின் தொடக் 
கம்; அச்சாலச்தின் சொடக்கத்திலேயே வெளிப்பட்டு நிற்கும் மயிலை 
யொத்த பாங்கியே, மணிமுத்துவடங்கள் மு£லைச்காம் ; தழை கலைக் 

gf: Gar.—d —
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காம்; மலர் அல்குலுச்சாம் ; குவளை குழைக்காம்) இப்பூந்தழையும் 

குழலில் ௮ணிதத்கு ஆகும் என்ச. தழை : இலையை இடையிட்டுக் 

கட்டிய பூமாலை. ஆதலின் இதனை ஏ.ற்றுக்கொள்க என்பது கருத்து, 

உண்டேன மறுத்தல் 

ரீபசங்க, தம்மூரில் முத்து மிகுதியும் உண்டெனக் கூறித் 

தலைவன் கெசணர்ந்த முத்தை ேவேண்டாவென மறுத்தல்7 

115. ஆடுங் கழங்கும் அடுஞ்சிறு சோறும் அகன்கழளிக் 
கோடுங் குளிர்புளல் ஆற்றுக் குரம்புங் கரும்புஞ்செந்ெெல் 

காடுந் துணிந்திட்ட கைவினை யாளர் கவருங்கொற்று 
நீடுந் தடந்துறை வா0வம தூரில்வெண் ணித்திலமே. 

(க -ரை. அடும் - சமைக்கப்படும். கோடு - வரம்பு. புனல் - 
நீர். குரம்பு - கரை. காடு : கரும்பு செக்செல் இவற்றின் மிகுதியை 
யுணர்த்திற்று. அணிந்து இட்ட - (ஈன்றாக விளையுமென்று) 

துணிந்து பயிர்செய்த. அணிந்திட்ட - அறிந்த, வெட்டிய எனலு 

மாம். கைவிணையாளர் - பயிர்த்தொழில் செய்யும் மள்ளர். கவரும் - 

வாரிக்கொண்டு செல்லும். கொற்றும் - கூலியும் ; கொற்று - கூலி; 

இசைச்சொல். இஃது இக்காலத்துக் கொத்தென வழங்குகின்றது. 
நீடும் தடச்துறைவா - நீண்ட பெரிய கநீர்த்துறையையுடைய 

தலைவனே. நித்திலம் - முத்து. துறைவா | எமது ஊரில் சழங்கும், 
சோறும், கோடும், குரம்பும், கரும்பும், செக்கெல்லும், அவற்றைத் 

துணிக்திட்ட கைவினையாளர் கவரும் கொற்றும் கித்திலமேயாகும். 
ஆதலின் நின் முத்துவடம் (௧௧௪) வேண்டா என்றாளென்ச. 26 

இல்லேன மறுத்தல் 

[தலைவன் கொண்டுவந்த தழை முதலியன தத்.நாட்டில் இல்லையென்று 
கூறிப் பரங்கி அவற்றை மறுத்தல் ] 

116. பூங்கற்ற வண்தழை கொண்டுவந் தாலும் புனக்குறவர் 
0வங்கைத் தழையன்றி வேறறி யரர்வெய்ய சேடலுச்சி 

தரங்கத் தரமணி யுந்திரு மரல்0சங்கைச் சங்கின்ழுத்தும் 
வரங்கக் கிடைப்பதள் ரோஇடை வேறில்லை வரள்நுதற்கே. 

(கு-ரை.) பூங் கற்ப வண் தழை - பூக்களையுடைய கற்பக 

மரத்தின் வளவிய தழையால் தொடுச்சப்பட்ட உடை, சேடன் -



பாங்கியி ற் கூட்டம் 67 

ஆதிசேடன் என்னும் பாம்பரசன் ; அவன் உச்சி தாங்கும் மணி 

என்றது மாணிச்சத்தை. அன்றோ என்பதிலுள்ள ஒ: ௮சை,. 
மற்றைய மணியும் முத்துமாயின் வாம்கச் கடைக்கும்) இவை 

சேடன் உச்? மணியும், திருமால் சங்கின் முத்துமாகலின் வாங்கக் 

இடைப்பனவல்ல ; இவ்வாறு இடைத்தற்கரிய மணியையும் முத்தை 

யும், இக்சாட்டி ற் குரித்தல்லாத கற்பசத்தழையையும் தலைவியணியின், 

இவை இவட்கு எவ்வாறு கடைத்தனவென்று கண்டோர் ஐயு.றுவ 

ராதலின் இவை வேண்டா என்பது கருத்து. “அன்று என்ப 

மணியுடனும் முத்துடனும் தனித்தனிச் கூட்டி முடிக்க, வாள் 
நுதற்கு - ஒளிபொருச்திய நெற்றியையுடைய தலைவிக்கு, இடை 
வேறில்லை என்றது இவளுடைய இடை மிகவும் நுண்ணிதாகலின், 

இயல்பாக அமைந்த முலைப்பாரத்தின்மேலும் தழை, மணி, முத்துக் 

களையும் ௮ணியின் அவற்றைத் தாங்கலாற்றாது இடையொடியும் ; 
ஓடியவே அதற்குப் பதிலாக வைத்தற்கு வேறு இடை இன்றென்றா 

ளென்க. *அ.றுகால் படஇருள் ஐம்பால் இருக்கின் ௮ளியினமங்காள், 
மறுகால் வகுக்க மருங்கில்உண்டோ'-௩௧௪. என முன்பு வந்திருத் 

தலும் காண்க. (மடைகாட்டும் பொன்னி வலம்புரி ஈன்ற மணி 

தொடுத்த, தொடைகாட்டி. னாலும் தொடேம்இறை வா......௨2௨ 

மின்னாட்கு, இடைகாட்டி னாலது வேமணி சர்ததின் எண்மடங்கே!- 
திருவாரூர்க்கோவை - ௧௧௯. ௨௨ 

ஆற்ற நெஞ்சினோடூ அவன் புலத்தல் 
பாங்க மறுத்ததைப் பொருத தஜெஞ்சையுடையவனாகத் 

தலைவன் வெறுத்துரைத்தல்] 
117. மாவையும் இள்சொல் ருயிலையும் வண்புளல் வாவளியையுங் 

காளையும் அங்நஙள் கலக்கிய பரவங் கவிரிதழுங் [சள்ற 

கோவையும் அன்ன0சள் வாய்நள்ளி பாற்கொண்டு காண்டு 
யரவைய முள்ளது மில்லது மரய்விட்ட 0தன்செயல. 

(த-ரை.) மா - மாமரம். வண் புனல் வாவி - நிறைந்த 
நீரையுடைய குளம். கா - சோலை. இவற்றைக் கலச்சலாவது: 
தழை மலர்முதலியவற்றைக் கொய்தலால் உண்டாவது. பாவம் - 
திவினையால், கவிர்இதழ் - முருக்கமலர். கோவை - கோவைப்பழம். 
இவ்விரண்டும் செவ்வாய்க்குவமை. செவ்வாயையுடைய ஈவ்வி 
யென்க. சவ்வி - மான்போன்ற தலைவி, அடுக்கு பன்மைபற்றி
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வந்தது. யாவையும் - தழை மூத்து மணி எல்லாம். உள்ளது:; 
தலைவியின் ஊரில் இருப்பது. இல்லற: அவள் காட்டிலேயே 
அகப்படாமை. இல்விரண்டும் முறையே - கசடு, ௧௧௭௬-ஆம் செய் 

யுட்களால் விளங்கும். *யாலவையும் ஆய்விட்டது' என்றது ஒருமைப் 

பன்மை மயச்சம். செயல் என் - இனியான் செய்யத்தச்கது யாது ? 

எனத் தலைவன் வருர்தினானென்க. பாவத்தால் யாவையும் ஆய் 

விட்டது: செயல் என் ? எனக்கூட்டுக. ௨௩ 

இந்றுவித்து அகற்றல் 
ர்பாங்கு, தளைவன் துன்பத்தைத் தணிவித்து அவனைப் 

போகச் செய்தல் ] 

118. 0வள்றே புகற்புளை 6வலண்ண ேயிந்த 0ெற்பிறுள்ளது 
அள்றே யிலும் அரிவையை யானடி ளீற்ந்திறைஞ்சி 

PACH AGHA இருந்தை வாரங்கள் இற்றைக்குநீ 
சன்ற வருக ரிறுகால் முடியுநின் சிந்தனையே. 

-(த- ரை.) ௮ண்ணலே - பெருமை பொருர்திய தலைவனே. 

வெற்பு - மலை. இந்த வெற்பினுள்ளதன்று என்பதை - ௧௧௭௬-ஆம் 
செய்யுளால நிக. அரிலையை - தலைலியை ; அரிலை : பருவம் குறி 

யாது நின்ற ௬. இறைஞ்ச - வணங்கி, ௮வள் ஏற்குமாறு மனத்தைத் 

இருத்தியென்க. சிறுகாலை எனற்பாலது றுகால் எனத் தொகுத்தல் 
விகாரம் பெற்றது ; சிறுகாலை - விடியற்காலை. சிறுகால் என்பதற்குச் 

சிறிதுநேரம் என்று பொருளுரைசத்தல் பொருந்தாதாம் ; மறுகாட் 
காலையில் வா என்றலே மரபாகலின். *காலையில் வர்.தும்மைக் காண் 

ப.து சான்” ௧௨௪. என்று தலைவன் முன்னர்க் கூறுதலையும் காண்க: 

இந்தனை - கருத்து. என்றீர் மயல்கொள்வ தெம்பெரு மாட்டியை 

யான் இறைஞ்சி, நும்கீர்மை யாவும் நுவன்றருள் கொண்டபின் 
நும்கையுறை,....... ஆர்ந்துகொள்வேன், wei கதிெழ 

எய் துதிர் நும்மிடம் முன்னிஇன்தே'--கழுச்குன்றக்கோவை - ௧௧௧ 

மடலே பொருளென மதித்தல் 
ரீதலைவன், இனித்தலைவியைப் பெறுதற்கு மடளேறுதலே செய்யத் 

தக்கது என நினைத்தல் ] 
119. நலையாய நண்புடை யரர்தளர்ந் நாருயிர் தரங்குதற்கேரர் 

நிலையாக வைத்துமுள் நிள்றில ரேல்வேய்ப1 நினொடுந்நண் 

வலையால் வளைப்புள்டு வரர்ருறற் கண்ணியில் வந்துபட்ட, 
கலையார் விடுக்களல் லார்விடு வர ரவர் கைப்பட்ட, த.



பாங்கியிற் கூட்டம் 69 

(5 - oor.) தலையாய ஈண்புடையார் என்றது பனைமரத்தை ; 
தலைகட்புச்குப் பனையை உவமை கூறுதல் வழகிசாசலின்; “சடையா 

யார் ஈட்பிற் கமுகனையர் ஏணை, இடையாயார் தெங்இன் அனையர் - 
திலையாயார், எண்ணரும் பெண்ணைபோன் நிட்டஞான் நிட்டதே, 

தொன்மை உடையார் தொடர்பு' - நாலடி. - ௨௧௬. 'உழ்தமர்தாம்...... 

ஓங்ருபனை. போல்வே' - மீதுவெண்பா;) என்பனவற்றில் அவ்வழச் 

குண்மையைக் சண்டுசொள்ச. தனக்குதவுழல்பற்றி (ஈண்புடையார்' 

என ஆர்விகுதி கொடுத்து உயர்த்திச் கூறினான். *தளர்க்தார்' எனத் 
தன்னைப் பிநர்போல் கூறினான்; சாமத்தால் தளர்ந்தார் அனைவரை 

யும் பொதுப்படக் கூறினான் எனலுமாம். வைத்து - மடலைச் தன் 

coh ses கொண்டு. வார். குழல் கண்ணி - நீண்ட கூந்தலாகய 

கண்ணி ; கண்ணி - ஒருவகை வலை. கலை - கலைகிறைந்த உள்ளம்; 

கலை - கல்வியறிவு; தாணியாகுபெயர்; மான் என்னும் பொருளும் 

தோன்ற நின்றது. “கணையொன்றிய இருகண்வலைச் கேஎன் கலை 

முழுதும், பணையொன்று தோளின் பார்வையில் பட்டுப் பரிசழிர்ு, 

துணையின்றி நின்று வருந்துறு வேற்கு-௧௧௦, என்று முன்பு கூறிய 

see சாண்க, விடுவித்தற்கு உரிய பாங்கி அதனைச் செய்யாமை 

யின் “விடுக்க வல்லார் யார்' என்றும், தலைவியும் வாளா இருத்தலின் 

(கையின்க ணகப்பட்டதைத் தாமாக விட்டுவிடுவார் எவர்” என்றும் 

கூறினான். மடலேறுதலே தலைவியைப் பெறுதற்கு வ;நி என்பது 

கருச்னு, உடு 

உலகியன்மேல் வைத்துரைத்தல் 

[தாம் காதலித்த தலைவியரைப் பெற இயலாதவர் மடலேறிப் பெறுவது 

உலகை வழம்சமென்று நலைவன் பாங்கிக்மு உரைத்தல் / 

120. ர்றைப் பானாமுற கூட்டும் பரிக மொடியிடையார் 

நற்மைப் பேறநளர் நால் புரளியுர் மாலை என்பும் 

Gonos sl. edu நீறுபொன் பூளையும் வெள்ளெருக்கும் 

இர்ரைந்ரு நாடி மறுமைக்கும் ஆளததெள் ரெண்ணுலத. 

(த-ரை.) கொம்மை - இரட்சி. பணை - பருமை, இரண்ட 

பருத்த முலையையுடைய தலைவியைக் கூட்டி வைக்கும் தன்மை 

வாய்ர்த பாம்யெரைத் நுணையாகப் பெறாத தலைவர் என்க. தாலப் 

புரவி - பனைமடலார் செய்த குதிரை; தாலம் - பனை. மாலை என்பு- 
எலும்புமாலை. சுடலை.பின் மீறு - சுகொட்டி லுள்ள சாம்பல், இம்
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மைக்கு நாடி - இப்பிறப்பில் தலைவியைப் பெறுதற்கு இவற்றைத் 
தேடிச் கைச்கொள்வதோடு, என்புமாலை முதலியன சிவபெருமா 

னுக்கு உரியனவாகலின் அவற்றை அணிவோர் மறுமையின்பமும் 

எய்துவர் என்று கருஇினானாகலின் 'மறுமைச்கும் ஆனதென்று 

எண்ணுவதே' என்றான். பெருதவர் எண்ணுவதையே செய்வர் 

என முடிக்கும்சொல் வருவித்து உரைக்க, மறுமை - மறுபிறப்பு, 

எருக்கு முதலியவை சிவபெருமானுக்கு உரிய என்பதையும், மட 

லேறுவோர் இவற்றைச் கைச்கொள்வர் என்பதையும் வரும் இச் 

கோவையுள்ளும், பிறவற்றுள்ளும் செய்யுட்களாலும் அறிக. “விட 
மூண்ட காதர் விளங்யெபொன், மாலையும் வண்ணச் கிழியும்வெண் 
ணீறும் மடலுங்கொண்டே' அம்பி---2௨௧. “ஈசனசாக்தும் எருக்கும் 

அணிக்துஒர் இழிபிடித்துப், பாய்சன் மாஎன ஏறுவர் சீநூர்ப் பனை 

மடலே” திருக்கோவை : ௭௪. *மங்கையர்தம் கண்ணால் மயல்கினார். 
வெள்ளெலும்பும், துங்க எருச்கும் தொடுத்தணிச் - தங்கமெலாம், ' 

வெத்தேறு சாம்பல் மிசஅணிந்து வீதிதொறும், வந்தேறி serait 

மடல்'--கிளவித்தெளிவு. ௨௭ 

தன்மேல் வைத்துரைத்தல் 
ர அம்மடலேறுதலைத் தான் செய்வதாகத் தலைவன் 

தோழிக்கு உரைத்தல்] 

121. சோ?ல்யில் வந்தபைந் $தோகைநல் லீர்மன்று சூற்மறுகில் 
காரில்யில் வந்தும்மைக் கண்டது நாள்கரி யோள்கடைந்த 
டவில்யில் வந்த விடமுண்ட நாதர் விளங்கியாயொரள் 
மரலலையும் வண்ணக் கிழியும்பெவெண் ணீறும் மடலுூங்கொண்டே. 

(க -ரை.) தோகை ஈல்லீர் - மயிலையொத்த ஈல்லீர் ; என்றது 

பாம்கியை. மன்று - பலருங்கூடும் பொதுவிடம்; இஃது ஊர்நடுவே 

இருச்குமாதலின் *மன்றுகுழ் மறுஇல்' என்றான். மறுகு - தெரு, 
*தன்னூர் மன்றத் தென்னன் கொல்லோ” குறுச்- ௩௩. கரியோன் - 

இருமால். வேலை - கடல், காதர் - சிவபெருமானுக்கு உரிய. பொன் 

மாலை - பொன்போன்ற நிறமுடைய கொன்றைமாலை, வண்ணக்கிழி- 
(தலைவியின் உருவமெழுதிய) அழகிப படம். மடல் - பனைமடலாற்:' 
செய்த கு.திரை. ஈல்லீர் ; காலைபில் சான் மறுஇல்வர்.து உம்மைச் - 
காண்பது (தழைகொண்டன்று) மாலையும், கிழியும், நீறும் மடலும் 

கொண்டெனச் கூட்டுக. *காசியின் மேன்மைக் கலைசைத் ..தயாகர்
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மெய்ச் சாட்சியைப்போல், பூசிலெண் ணீ(று) எருச் கம்பூ அணிக் 

தென்பு பூண்டுகல்லாய், பாரிழை யார்வடி. வார்படம் காட்டிப் பனை மட 

லாம், வாசியை நாளையுன் ஊர்வயின் ஊர்ந்து வருகுவனே'-- 

கலைசை--௧௧௬. ௨௪ 

மடல் விலக்த 

ர்மடலேறுவோர் தலைவியின் உருவினைத் தாமே எழுதவேண்டுமாகலின், 

அது நின்னால் ஆகாது / ஆகவே மடலேறலும் நினக்கியலாது எனப் 

பாங்கி கூறுதல்/ 

122. ோணுங் குல்லும் புலலுங்குள் முத ெருந்தகையாம் 

பூணும் புகழும் பறியுங் கிடக்கப் புநுநலனும் 

நாணும் பணி௦மாழ் யும்நள்வி நோக்கும் நடையுமிங்நாள் 

கரணும் படியெழு நிக்கொண்டு வாருமிக் கள்ளியையே. 

(த-ரை.) பேணும் - விரும்பப்படும். புலன் - அறிவு. பெருக் 

தகை: விளி, ஒருவன் மடலேறுதலைச் காணின், இவள்பொருட்டு 
இவன் இவ்வாறு துன்புறுகின்றான் என்று இசழ்ந்தோ புகழ்ந்தோ 
உலகத்தார் கூறுவராகலின், பாக்கி, :யாம்பூணும் புகழும் பழியும் 

இடச்க'. என்றாள். *இன்னள் செய்தது இதுஎன முன் நின்று, 
இவள்பழி நுவலும் இவ்வூர்' குறுந்தொகை--௧௪௩. பு. சலன் - 

புதிய அழகு. பணிமொழி - பணிவைப் புலப்படுத்தும் சொல். ஈவ்வி 
கோக்கு - மானையொத்த மருண்ட பார்வை. பண்புக் தொழிலுமாகிய 
இவற்றைக் கட்புலனாகுமாறு தீட்டல் கூடாமையின் ₹* காணும்படி. 
எழுதி' என்றாள். சன்னி - தலைவி. ஞாலம் அன்னாள், வண்ணம் 
ஒருவா றெழுஇினும் மாமணி வார்ந்தனைய, தண்ணென் கருங்குழல் 

நாற்றமும் மற்றவள் தன்ஈடையும், பண்ணென் மொழியும் எழுத. 

உளவே படிச்சந்தமே' பாண்டிக்கோவை--௮௪. ௨௮ 

(வே-ம்.) பனிமொழி. 

தான்கற்ற புகழ்தல் 
[ஓவியம் வரைவதில் தனக்குள்ள திறமையைப் புகழ்ந்து 

குலைவன் பாங்கிக்குக் கூறுதல் 7 

123. மிருத்தேள் ஒரகிளி வேட்கையில் சரல வீசாலத்துள்ளே 

தொகுத்தேன் நிதம்பழுந் தோஞுந் தளங்களுஞ் கூதவடு 
புருத்தே பதித்த தெனஎன்ளை வாழ்வித்த பாதகக்கண் 
வருத்தேன் வருத்தவற் ரும்முடி யாதிந்த வல்லவ.
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(க - ரை.) மிகுத்தேன் - மேம்பட எழுதினேன். இளியை 

எழுதியது பணிமொழி (௧௨௨)யைச் காட்டுதற்கு. வேட்கையில் ஃ ' 

(சலைவியைப் பெறவேண்டுமென்னும்) விருப்பத்தால். இளி என்பதற் 

குத் தலைவியெனப் பொருள்கொண்டு இளி வேட்கையில் மிகுந்தவ 

னாகிய யான் எனலுமாம். சால விசாலத்துள்ளே - மிகவும் பரந்த 

இஉத்தில். தொகுத்தேன் - ஒழுங்குபட எழுதினேன்; தொகுத்தல்- 
ஒழுங்குபடுத்தல், நிதம்பம் - அல்குல். நிதம்பநுதவியவற்றின் 
பெருமையைக் கருதி அவற்றை விசாலத்துள்ளே தொகுத்தானென்க. 

சூதவடு - மாம்பிஞ்சு ; கண்ணிறத்குவமை. வாழ்வித்த என்றது 

குறிப்புமொழி ; துன்புறச் செய்த என்றபடி. வகுத்தேன் - எழுதி 

னேன். வுகுத்தவற்கும் - (உலகங்களையெல்லாம் படைத்த) நான் 

முகனுக்கும். வல்லம் - (எழுதும்) வல்லமை, வேட்கையில் கிளி 
மிகுத்தேன்; நிதம்பமும், தோளும், தனங்களும் தொகுத்தேன்; கண் 

வகுத்தேன் ; இந்த வல்லவம் வகுத்தவற்கும் முடியாது எனச் 
கூட்டுக, ௨௯ 

பாங்கி அருளியல் கிளத்தல் 

[மடலின்பொருட்டுப் பனையை நீ வெட்டுவாயானால் அதன்மீதுள்ள 

அன்றில் துன்புறுமாதலின், அருளுடைய நினக்கு 

அச்செயல் தகாதெனல் 7 

124. மகிறழ்ந்தாவி 0யரன்றி மணந்தக லரத மடஅன்றில்லரய் 

0நகிழ்ந்தால் உறுதுயர் நீரறி வீரிந் 0நறியுமக்குத் 
ந்குந்தர் ரையுமள்று தண்ணாளிக் ரும்பிழை சரலுமன்பு 
மிருந்தரீறு மின்ள௦சய் யார்0பரி யரரிள் விருநிலத்தே. 

(த-ரை.) மணந்து - கூடி. அன்றில்: ஆணும் பெண்ணும் 
எப்பொழுதும் சேர்ந்தே வாழும் ஒருவகைப் பறலை; இது பனை 

மரத்தில் கூடுகட்டி வாழும். வாய்கெகிழ்க்தால் - அவற்றின் கூட்டம் 

கலைந்தால், உறு துயர் - (அவ்வன்றிற்பறவைகள்) அடையும் துன் 

பத்தை. தகும் தாரை - தகுந்த கெறி. சண் அளிக்கும் - (நீ உயிர் 
களிடத்துச் செய்யும்) குளிர்ந்த அருளுக்கும். பிழை சாலும் - 

குற்றம் அமையும். தலைவியின்பால் எத்துணை அன்பு மிகுக்தாலும் 

என்க. இரு- பெரிய. வெள்ளாம் குருகின் பிள்ளையும் பலவே, 

அவையினும் பலவே சிறுகருல் காக்கை, அவையினும் அ௮வையினும் 

பலலே குவிமடல், ஒங்கரறும் பெண்ணை மீமிசைத் தொடுத்த, தூக்
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கணம் குரீஇச் கூட்டுள சனையே'--இழையனஞாகப்பொருள்--௧. 

மேற்கோள், ௩௦ 

பாங்கி கொண்டூநிலை கூறல் 

[தலைவன் உயிரைத் தாங்கிக்கொண்டு நிற்கும் நிலமையையடை 

மொழுியைப் பாங்கி கூறல்] ஆ 

125. என்றுல் உளது வணங்கியும் வாழ்த்தியும் ஏற்கும்வண்ணஞ் 
0சொான்றுல் மறுத்ெததிர் சொல்லத் தகாவிருந் $தாகைமயில் 

அள்ஜள் நிலைசென் றறிந்துநின் பாரல்வரு மள்வளளும் 

மன்னு வருந்தல் பொருந்திய வாறுசெய் வந்தபின்னே. 

(த-ரை.) உளது - செய்ய இயல்வது: அது தலைவியை 

வணங்கியும் வாழ்த்தியும் சொல்லுதல் ; அவ்வாறு சொன்னாலென்க, 
சொல்லத் தகாள் - சொல்லமாட்டாள். அன்னாள் : தலைவி. மன்னா- 

தலைவனே. வருந்தல் - வருந்தற்க ;) அல்லீற்று எதிர்மறை வியல் 

கோள் வினைமுற்று, அச்சிட்ட இருப.இப்புகளிலும் * ஏற்குவண் 

ணம்' என்றே இருக்இன்றது. அப்பாடம் பிழைபட்டதாகலானும், 
இப்பிழை ஏடெழுதுவோரால் மிக எளிதாக நேர்ந்திருக்கலாம் 

ஆதலானும் யாம் * ஏற்கும்வண்ணம் ' எனத் திருத்தினாம். கலை 
வல்லோர் உண்மைகண் டுரைப்பராயின் ஈன்றியறிதலுடன் ஏற்றுச் 

கொள்ளுதும். 'ஏம்றவண்ணம்' எனக்கொள்ளினும் இழுக்சாது, ௩௧ 

பாங்கி இள்மைத்தன்மை கூறல் 

126. வினைவருஞ் செங்கதிர் வல்ண்ண லேகறை வில்குறவர் 
மனைவரு வஞ்சி விழிருங் குழலும் வனமுலைரயும் 

அனைவரு நாடும் மருங்குந் தலமும் அளி௦பாருந்துஞ் 

சினைவரு நாண்மல் ருங்கலர் தடிய ெல்லமும. 

(த-ரை.) வினைவரும் - போர்த்தொழில் கைவரப்பெற்ற. 

அண்ணலே - பெருமையிற் சிறந்த தலைவனே. சழை வில் - aps 
லாற் செய்யப்பட்ட வில். மனைவரு வஞ்? - வீட்டிற் பிறந்த வஞ்சிக் 

கொடிபோன்ற தலைவியினுடைய. குழலும் - கூச்சலும். வனம் - 

அழகிய. மருங்கு- இடை; இசனை நாடுஈல் எற்றுசக்கோவெனில், 
அது நுட்பத்தால் யாவர்க்கும் சட்புலஎனாகாமையினென்க. விழியும் 

தவமும், குழலும் தவமும், முலையும் மலரும், மருங்கும் செல்வமும்
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ஓக்குமென மூறை தநிரல்நிறையாகப் பொருள்கொள்க. தவம் 
குழலுச்கு ஓட்பாகும்போது காடென்னும் பொருள்படும் ; தவம் - 

காடு. இணி அவை ஓத்தல் வருமாறு : உயிர்க்குறுகண் செய்யாமை 

யாகிய தலம்போல, ஆடவர்க்குத் துன்பம் பயவா இவள் விழிகள் 
எனவும்,' இருத்தியமைச்சப்பெறாச தலம் (காடு)போலத், திருத்தி 

ய்மக்கப்பெராதது இவள் குழலெனவும், நீண்டுயர்ந்த மரத்தின் 

மேற்கிளைகளிவிருக்கும் மலர், £ழிருப்பார்க்கு ஈன்கு தோன்றாமை 
போல மறைந்து நிற்பன இவள் முூலைகளெனவும், கலர், தீயவழி 

யில் தேடிய செல்வம், தொடக்கத்தில் ஆவதபோற் ஹோன்றிப் பின் 

தேய்தலையொப்ப முலை வராத இதுபோது மகிழ்ர்திலகினும் இனி 
மேல் தேய்ந்து துன்புறுந்தகையது இவள் மரும்கெனவும் உவமையை 

விரித்துரைத்துக்கொள்க, இலைச்குள் மறைந்து உயரத்தில் 
இருக்கும் கோட்டுப்பூலே உவமையாகச் கொள்ளப்பட்ட தென்பார் 

“அளிபொருந்தும் இனைகாண்மலர்'' என்றார். “முலையும் வாரா 
மூதுச்குறைம் தனளே” என்பதை நினைப்பூட்டுகின்றது இது. 

இல்உனம் கூறியவாற்றால் இவள் மிக இளையள் என்பது பெறப் 
படும். தீயவழியில் தேடிய பொருள் தேய்தலை * அழக்கொண்ட 
எல்லாம் ௮ழப்போம்'--குறள் ௬௫௯, “இடை தெரிந்து அஞ்சுறுத்து 

வஞ்சித்து எளியார், உடைமைகொண்டு ஏமாப்பார் செல்வம் - மட 

தல்லார்,..ஃஃஃ ௨௨௨5 நுண்ணிடைபோல் தேய்ந்துவிடும்' - நீதிகெறி, 

விளக்கம். ௬௨. என்பனவற்றலறிக, அளி - வண்டு. இனை - மரகீ 
இளை. நாள்மலர் - அன்றலர்ந்த மலர். கலர்--ழ்மச்கள். ௩௨ 

தலைவன் தலைவி வருத்தியவண்ண ழரைத்தல் 
ர வருத்தியவண்ணம்- பார்வை முதலியவற்றால் தன்னை வருத்திய 

விதம் ; இதனால் தலைவி மங்கைப்பருவம் உடையாள் என்ருனாயிற்று] 

127. அளைதா றரலும் அரியும்0வந் தீயும் அரசுட மநங்ஙன் 

இளைதர யினுங்கொல்லும் என்பது நீலந் திருஞ்சுரும்பின் , 

கிளைதரழ் குழல்வஞ்சி கேட்டிலை யோயிளங் கிள்ளையிள்0சல் 
முளைவாள் நகைப்பொொண் அரசல்ல 0வாரஇந்த 0மாய்குழலே. 

(த-சை.) அளைதாழ் - வளையில் தங்க. அரி - விலம்காசு. 
எம்கன் - எவ்வளவு, வந்து: உரையசை; ௬௩-ஆம் செய்யுளைப் 
பார்க்க. சுரும்பின் இளை (பறந்து)வந்து தாழ் எனலுமாம். சுரும் 

பின் இளை - வண்டினம்; அவை பறந்து வந்து தாழ்்ற தாழ்
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வஞ்சியென் ௧. வஞ்சி: பாங்இ; அண்மைவிளி. இள்ளை இன்சொல்- 
திளியையொத்த இனிய சொல். முளை வாள் ஈகை - காணல் முளை 

போன்ற வெண்மையான பல்; *இளையரில் காணற் கழங்கு மணற் 

ன்ற, மூளையோ ரன்ன முள்எயிற்றுத் துவர்லாம்'--(அகரானூ ற- 

௨௧௨) சொல்லையும், சகையையுமுடைய பெண்ணரசென்க. அரவு 

முதலியன இளையவையாயினும் கொல்லுமன்பதை *அளையுறை 

பாம்பும் அரசும் நெருப்பும், முழையுறை €ீயமும் என்றிவை நான் 

கும், இளைய எளிய பயின்றனஎன் றெண்ணி, இகழின் இழுக்கம் 

தீரும்'--(ஆசாரச்கோலை : ௮௪) என்னும் செய்யுளானும் அறிக. 

மொய்குழல்: தலைவி. இத்தலைவியும் பெண்ணரசாகலின் இளையளா 
யிருந்தே என்னை வருத்தினாள் என்பது கருத்து. ௩௩௨ 

(வே-ம்.) இள்ளைமென்சொல், இ- வி. ௧௩௭௪. 

சேட்படைகூறக் தானல கூறல் 

[ தலைவியைவிட்டு நீங்கி இருக்குமாறு பரங்கி தலைவனுக்குக் 
கூறு, அவன் அது முடியாது என்று கூறுதல்; 

சேட்படை--அகன் றிருத்தல் 7 

128. புனையுந் தரள வடழுந் நட0மள் புணர்முலையும் 
MMU FHS லும்மா, நாணு Way par 

முனையுங் கயலு முகமதி Cara முறுவல்முத்து 

நினையுந் ொறும்வினை 0யேள்களி கூரமு னிற்கிள்றத. 

(த-ரை.) புனையும் தரளவடமும் - அணியப்பட்ட முத்து 
மாலையும். தடம் - பெரிய. புணர் - நெருங்கெய. வனையும் சுரி 
குழலும் - பின்னப்பட்ட கடைகுழன்ற கூந்தலும், மகரம் - சுரு 
மீன் வடிவாகச் செய்யப்பட்ட காதணி; மகரகுண்டலமென்பர் 
வடதாூலார்; இதன் தமிழ்ப்பெயர் சுறவுக்குமை என்பது. முூனைதல்- 

பொருதல்; என்றது கண் காதளவும் சென்று பாய்தலை. பெரு 

மீனாகய மகரத்துடன் பொருகின்் ற கயல் என ஈயம்படக் கூறினான்; 

கயல் என்றது கண்ணை. முறுவல் - பல். முன்நிற்பது உருவெளித் 

தோத்றமாகும். கினையும்தொறும் மூன்வர்து நிற்றலின், யான் 
நீல்கியிருத்தல் எ&்௩னம் இயலும் என்பது கருத்து. நிற்கின்ற 

தென்பதை வடம் முதலிய ஒஓவ்வொன்றனோடும் தனித்தனி கூட்டி, 
oss. பன்மை யொருமை மயக்கமுமாம். கச
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பாங்கி தலைவி செவ்வியநமை சேப்பல் 

ரீதலைவியைப் பார்த்தற்குரிய காலம் பெறுதற்கரியதென்பதைப் 
பாங்கி தலைவனுக்குக் கூறுதல் ] 

129. நுறைவாய் மணற்சிற்றி லும்சிற்றில் வரயடும் சோறும்துற்ற 
நறைவரய் மலர்ப்பண்ணை நன்றணி பூசலும் நந்தலைக்கும் 

குறைவாய் நறுமலர் 0கொய்துபந் தரடலும் கூடவிற்றைக் 
கிறைவா மறந்துநின் முட்ென்கொ லே0சரல் லியம்புவதே. 

(த-ரை.) துூறைவாய் - கீர்த்துறையின் ௮௬25. மணல் 

சிற்றில் - மணலில் செய்து விளையாடும் சிறு வீடு. அடும்-சமைக்கும். 

துற்ற - நிறைந்த, கறைவாய் - தேன்பொருக்திப மலரையுடைய 

பண்ணையென்ச; பண்ணை - தோட்டம்; அதன்கண் கட்டப்பட்டுள்ள 

ஊஞ்சல். மணி - அழிய. கந்து அலைக்கும் குறைவாய் - சங்குகளை 
அலைத்து ஒதுக்கும் ஆற்றிடைக்குறையின்சண்ணே. குறை: ஆற் 

றநிடைக்குறை என்பதன் விகாரம்; ஆற்றிடைக்குறை - கழிமுகம். 
சிற்றில் இழைத்தல், சறுசோறடுதல் முதலிய விளையாட்டையும் 
மறக்துநின்ற தலைவிக்கு யான் நின்குறையை எங்கனம் இயம்புவேன் 
என்றாளென்க. ட கடு 

தலைவன் சேவ்வியேவிமைசேப்பல் 

[ தலைவன், தலைவியைப் பார்த்தற்குரிய காலத்தின் எளிமையைப் 
பாங்கடுக்குக் கூறுதல் 7 

130. திரைவார் கருங்கடற் கண்டலந் தண்டுறை சிற்றில்முத்தத்து 
இரையார் குருகி ளிளம்விளை யாட இளையவஞ்சி 
விரையார் மணிலவண்டல் மாறிய காரணம் 6வ0றன்றல்ல் 

வுரையர யினிமயி 0ல0சன்று நீ0யன்ற லுண்டமலிவே. 

(த-ரை.) வார் -நீண்ட, கண்டல்௮ம் தண்துறை - தாழை 

சூழ்ந்த அழகிய குளிர்ந்த துறையின் அருகே இழைச்சப்பட்ட. 
சிற்றில் முத்தத்து - சறுவீட்டிலுள்ள முத்தின்மேல். இரை ஆர் 

குருகின் இனம் - இரையுண்ணுஇன்ற காரைபின் கூட்டம். வஞ்சி: 
தலைவி. விரைஆர் மணிவண்டல் - மணம் நிறைந்த அழூய விளை 
யாட்டை; வண்டல் - மகளிர் விளையாட்டு, கண்டலக் தண்டுறை 

வண்டலாதலின் *விரையார்' என்னும் அடைந்தான் என்க. வஞ்சி 
மாறினமையால் குருகனம் விளையாடி.ற்றென்க. மாறிய - மறந்து
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orm. வேழொன்றல்ல என்றது என்பால் உள்ள காதலே அதத்குக் 

காரணம் என்றானாயிற்று. ஆதலின், என் உள்மெலிவை உரையாய் 

என்சு. ம.பிலே: தலைவன் பாமங்இயை விளித்தத. ௩௭௬ 

என்னை மறைப்பதேன்னேன நததல் 
3 

[தலைவியிடம் நினக்முன்ள நட்பை எனக்கேன் மறைக்கின்றுய்? 

அவ்வாறு செய்யின் நின்கருத்து முற்றுருதெனப் 

பாங்கி தலைவனை நகைத்துரைத்தல்] 

131. கருந்தா மரையன்ன கண்ணியர் வண்ணக் களிமயிலிள் 

திருந்தாடல் கண்டு சிலம்பதிர் கூய்ச்சிறு சோறருந்தி 

விருந்தரடுஞ் சரலையில் மேவிநின் முவியிள் வேட்கைசிந்தை 

வி௫ந்தர வகைமுநர் பார்மறை யா0ரனை மன்னவனே. 

(த-ரை.) கருக்தாமரை அன்ன கண்ணியர் என்றது இல் 
பொரளுவமை. வண்ணம் - அழகு. சலம்பெதிர்கூய் - எதிரொலி 
கேட்டு மகிழும்பொருட்டு மலைச்கு எதிர்கூவுதலாகிய ஒரு விளை 
யாட்டை ஆடி; (குன்றம் அழைக்க' (௧௬) என்றும், குன்று நின்று 

விளிக்கும் சிலம்பினும்' (௮௩) என்றும் முன்பு வக்இருத்தல் காண்க. ' 

வேட்கை - காதல்; இஃது உயிர்க்குணமாதலின் ஆவி.பின் வேட்கை 

யெனப்பட்டது. ஆவி- உயிர். இனிப் பெயரெச்சத்து அகரம் 
தொக்கதாசக்கொண்டு * நின்ற ஆவி' எனப்பிரித்துப் பால்இியின் 
உயிரையொத்த . தலைவி எனப் பொருளுரைக்கினுமாம்; நினக்கு 

அங்கு உயிராவள் கனங்குழையே' (௧0௨) என்றும், கன்னிச் கடவு 
எனைய என் ஆவியை” (௧௧௧) என்றும் முன்பு வந்திருத்தலும், எனச் 

காவி நின்னை வருத்திய மான்அலவ் விளம்கிழையாள், தனக்காவி 
நானும்” (௧௩௩) என்று மேல்வருதலும் காண்க. ஆவியின் வேட்கை- 
தலைவியின்மேற்கொண்ட காதலை. இக்தை - மனம். முடிப்பார் - 

உன்போல் முடிக்கக் கருதுவார். என்னை - தலைவிக்கு இன்றி 
யமையாத என்னை. என்னை மறையார் - எனக்கு மறையார்; உருபு 

மயக்கம். நீயும் மறையற்க என்பது கருத்து. மன்னவ?னை! கண் 

யர் கண்டு கூய் அருந்தி ஆடும் சோலையில் நின்று முடிப்பார் என்னை 
மறையார் எனச் கூட்டுக, ௩௭
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அத்நகை இற்றுமை 
[பரங்கி நகைத்துரைத்த அதனைத் தலைவன் பொருது கூறுதல் ] 

192. புகையாா. நஞ்சம் புரையறல் மூழ்கிப் ரலிவழிந்து 
SOSUIL, வாய்நின்ற தன்மைகண் டாலுயிர் தரங்கலன்றி 

நகையரடல் சரலநள் 6றநட மாடு நயனநல்லீர் 

பகையர டஉவருஞ்சய் யார்தைய லார்செய்யும் 1ரதக0. 

(க-ரை.) புரையழல் - மிக்க நெருப்பு; இது SICH SESS Ae 
பொலிவு - விளக்கம். தசைஆடலாய் நின்ற - குணகங்கள் கலக்க 

நின்ற; தகை - குணம், தாங்கல் - காப்பாற்றுதல். சால - மிக. 
நன்றே: குறிப்புமொழி; தீதென்றபடி; *கற்கறித்து ஈன்கட்டாம்' 

(கன்னூல்: ௨௬௮ மயிலைகாதர் உரை மேற்கோள்) என்பதுபோல. 

பகையையுடைய அண்களும் செய்யாரெனலே, ஈட்பும் பெண்மையு 

மூடையவராயிருக்தேே நீவிர் பெரும்பாதகம் செய்கின்றீர் எனச் 

குறித்தானாயிற்ற. *தையலார' எனப் பாங்கியைப் பிறர்போல் கூறி 
னான்; தனக்குப் பாசம் செய்தல்பற்தி. ௩௮ 

தேற்றல் 
i பரங்கி தலைவனைத் தேற்றல்] 

192. எளக்காளி நின்னை வருத்திய மானள் விளங்கிறைமாள் 
தளக்காளி நரனுந் தட மலை நாட தழையவிற்டூஞ் 
சினைக்கானி வீகொங்த 0த0மள் றழையுஞ் சிலம்பிலந்தண் 
சளைக்காவி யுங்கரு கத்துவ 0ளலிரை சரரநின்றே. 

.. கூ -ரை.) மான்: தலைவி. தளைஅ௮விழ் பூஞ்சினைக் காவில் 
மூறுச்கவிழ்க்த பூக்கள் பொருந்தி.ப இளைகளையுடைய சோலையில். 
தேம் மென் தழை - இனிய மெல்லிய தழையுடை. இலம்பில் ௮ம் 
தீண் சுனை காவி - மலையிலுள்ள அழகிய குளிர்ச்த சுனையிற் பூத்த 
நீல மலர். துவளேல் - தளரற்க, இறை சோர - தலைமைப்பண்பு 
அழிய; இறைமை - தலைமை, நாட! இறை சோர நின்று (8 

கொணர்ந்த) தழையும் காவியும் கருகத்-துவளேல் எனச் கூட்டி 
யுரைக்க. *தன்கண் அனைய தன் பாங்்யெ ருள்ளும் தனக்குயிராம், 
என்கண் அருள்பெரி தெம்பெரு மாட்டிக்கு....... ௨ அவளால், 

புன்சண் அடையலை மினி வாடல் புரவலனே' (தஞ்சை : ௪௧௪)
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(Ga-2.) விளல்இழையாள்; காவியுமங் கருத்துவளே இறை 

இ. வி. ௧௩௪. ௩௯ 

கிடிவோன் ஆற்றல் 

[தலைவன் மனந்தேறி இருத்தல் J 
134. றொரப்ம்மரல் வரையன்ன விம்மா 0வழ0வம் முகிற்முலைக்கு 

நம்மால் வரையிளை நா௦டொறுஷ் 0சரல்லி நலஞ்சிறக்க 

டுவம்மர 0லாருபய வில்லர தருந்தழை பேற்ற௦சங்கை 

மைம்மரன் விறிக்கெரரு கைம்மாறு கண்டிலம் வையகத்தே. 

(த-ரை.) மொய் மால்வரை அன்ன - நெரும்கய பெரிய 

மலையையொத்த, மூலையென இயைக்க. விம்மா - விம்மி; பருத்த. 

வெம்மூஇழ் மூலைச்கு - விருப்பத்தைத் தரும் கோங்கமுகைபோன்ற 

மூலையையுடைய பால்இக்கு. அன்றியே, தலைவியின் முகிழ் 
முலையைப் பெறுதற்கு காம் சொண்டுள்ள மால் வரையினை எனலு 

மாம். நம் மால்வரையினை - ஈம்முடைய ஆசைப்பெருக்கத்தின் 

அளவினை. நலம் றக்க - காதல் நலத்தில் மிகுந்து நிற்க; (அதனைக் 

கண்டு) இல்லாது - இல்லாதிருந்தும். மை மான்விழிக்கு - மை 

இட்டப்பட்ட மான்போன்ற விழியையுடைய பாங்இக்கு. கைம்மாறு - 

பதிலுதவி, வையகத்து - உலகத்தில். செங்கையையுடைய மைம் 

மான் விழிக்கு என இயைக்க. முலைக்குச் சொல்லிச் சறச்ச (அத 

னைச் கண்டு) ஏற்ற விழிக்குச் கைம்மாறு சண்டிலம் எனச் கூட்டுக. 

(வே-ம்.) வரையென்ன, எழுமென். இ. வி. ௧௩௪. ௪௦ 

பாங்கி கையுறை ஏற்றல் 

ர்கையுறை-- தலைவன் கையின்கண் உறுதலையுடைய 

தழையுடை முதலியன.] 
135. மேலிங் 0கரருபடி போய பேன்௦செய்த மெய்த்தவத்தால் 

ஏலங் கமற்குழ லாளிசைந் தர0ெறி நீருலகில் 
ஆளுங் கல்வ மடமயி லூர்தி பாடள்முருகள் 

0பரலுந் திருவரு வரதரு வாயிளிப் பூந்தழையே. 

(க-ரை.) இங்கு ஒருபடி மேல் போய் எனக் கூட்டுக. 

இங்கு - இவ்வுலகத்தில். படி.- அளவு, தலைவி தன் சொல்லை 

மருது இசைந்தாளாதலின், தவஞ்செய்தலில் மற்றவரைக் காட்டி
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லும் தான் ஒருபடி. மேல்போனதாசப் பாக்கி கருதினா ளென்ச, 
தவஞ்செய்வார்ச்கு எச்கருத்தும் முற்றுமென்பது, *வேண்டிய 

வேண்டியாங் கெய்தலால் செய்தவம், ஈண்டு முயலப் படும்'--(௨ ௬௫) 

என்னும் தமிழ்மறையால் உணர்க. ஏலம் - மயிர்ச்சாக்.து. எறிநீர் 
உலகில் - அலை வீசுகின்ற கடலாற் சூழப்பட்ட உலகத்தில், 

லும் கலவம் - அசைஇன்ற தோகையையுடைய. ஊர்தி - வாகனம், 

அடல்-வெற்றி. திருவுருவா : பாக்இ தலைவனை விளித்த விளி. ௪௪ 

இறைவன் தனக்தக் தறைநேர் பாங்கி இறைவிக்கு அனன்துறை 
| உணர்த்தல். 

[இறைவன் தனக்கு-- தலைவனுக்கு. குறைேநர்--குறையை முடிப்பதாக 

‘ உடன்பட்ட, பாங்கி- தோழி, அவன் குறை உணர்த்தல்? 

தலைவன் தன்பால் வந்து பன்முறை தன் குறைக.றி வருந்திச் 

சென்ற நிலையைத் தலைவி உளங்கொள்ளுமாறு ஏற்ப 

அறிவுறுத்துத் தெளிவித்தல். இறைவிக்கு - தலைவிக்கு] 

130. கையுந் தழையுங் கருகிய 0மளியுங் கட்டுரையும் 

01ரய்யும் புதியர் பரையரும் போல்வர் புளமகலரர் 
வைய்யங் கடந்த மரரட யார்தம் மகனுக்ககப்பார் 

செய்யுந் திறன் 0கர$லாரதிரு 6வயவன் சிந்தனைக்கே. 

(க-ரை.) சட்டுரை-தொடுச்துச் கூறுஞ்சொல். பொய்யும் பு.தியர் 

என்றது இதற்குமுன் பொய் புகன்று அறியாதவர் என்று குறித்த 
படி. வலையம் சடந்த மலரடியார் - உலகளந்த இருநெடுமால்) அவர் 

தம் மகன் என்றது மன்மதனை. :புதியர், போல்வர், அகலார், 

ஒப்பார்' என முதலிற் பன்மையாசக் கூறிப்பின், ‘gars என 
ஒருமையிந் கூறியது பன்மையொருமை மயச்கம்; அன்றி இவ்வா 
தயர்க்தோனாயினும், யாம் அவனுடன் வேற்றுமையின்றிக் கலந்து 

பழகுதற்குரிய எளிமையுடையோனே என்பதுபட *அவன்' என்று 
ளெனினுமாம். இந்தனைக்கு - அவன் எண்ணத்தை அறிச்துள்ள 
நாம் அதற்கு, செய்யும் திறம் என்? எனக் கூட்டுக. கொல், 

ஒ: ௮சை. :*சன்குறை தென்னான் தழைகொணரும் தண் 

இலம்பன், நின் குறை மென்னும் கினைப்பினனாய்ப்-பொன் குறையும், 

நாள்வேக்கை நீழலும் ஈண்ணான் எவன்கொலோ; கோள்வேல்கை 

யன்னான் குறிப்பு.”--திணைமாலை நூற்றைம்பது : ௩௪, ales
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நாஹோடூ நீங்கல் 
[தலைவி நாணத்தால் வேழொன்றைக் கூறிக்கொண்டே 

அவ்வி. த்தைவிட்டு நீங்கல் ] 

137. குருவி பசுங்கிளி கொள்ளைகரண் டேனற் குரல்முழுதும் 
இருளி படும்புன மித்தனை போதிது போதுங்குள்றத் 

ந௫வி யிரும்புன லாடலும் 0பற்றில மாளியள்ய் 

1॥ருவிய நுண்மணற் பாலையுந் தேடிப் பரிந்தெழுமே. 

(கத-ரை.) கொண்டு - கொள்ள; காரணப் பொருளில் . லத்த 

செயனெனெச்சம் தஇிரிக்து நின்ற,௮. ஏனல் குரல் - தினைக்கதிர். 

குருவியும் கிளியும் கொள்ளை கொள்ளுதலால் இருவிபடும் என்றாள்: 

இருவி - சதிர் கொய்யப்பட்ட இனைத்தாள். படும் - பட்டிருக்கும். 

இத்தனைபோது - இவ்வளவு கேரமாக. புனம் இத்தனைபோது 

இருவிபடும் என்க. ஆட-குளிச்ச. ஆவியன்னாயென்றது பாங்கியை. 
பருவிய பாலை, நுண்மணற் பாவை எனக் கூட்டுக. . பருவிய - 

பெரிய. மணற்பாவை : மணலாஜற் செய்யப்பட்ட பாவை என்றே 

னும், மணலின்சட் இடத்திய பாலை என்றேனும் பொருள் கொள்க. 

பாலை-விளையாட்டுப் பாவை--*தாதிற் செய்த தண்பணிப் பாலை'-- 

எனச் குறுந்தொகையுள் (௪௮) வருதலுல் காண்ச. . பரிந்து-வருக்இி, 

பாவையும் தேடிப் பரிர்தெமுமென்றது செய்யாததைச் செய்தது 

போல் கூறிய ஒரு மரபு வழுவமைதி. *பணியேர் ஈறுமலர்ப் பாயலித் 

சண்ளர் பாவையொரு, தனியே இடந்தழும்' (௧௫௧) என மேல் 

வருதலும் காண்க. *தேடி' என்றதற்கேற்ப 'எழும்' என்றலே சரி 

யான பாடமாகும்; *அழும்' எனத் இருத்தல் பொருத்தமன்றென 

அதிக. புனம் இருவிபடும், புனல் ஆடவும் பெத்றிலம், பாவையும் 

பரிக்து தேடி. எழா நிற்கும் ஆதலின், யான் போதல் வேண்டுமென்று 

பாக்கியை ௮கன்முள் என அறிக. ௪௨ 

இறைவி வுறியாள்போன்று தறியாள் கூறல் 

[ தலைவி, தனது நாணத்தால் தலைவனை இதற்கு முன்பு 
அதறியாதவன்போன்று, பாங்கி கூறியவற்றை மனத்திற்கொள்ளாது 

அவளை நோக்கி வேறு ஒரு செய்தியைக் கூறுதல் ] 

138. அருவியுஞ் சாரலு மேளலுந் தோரையு மைவனருங் 
நருவியுங் கிள்ளையுங் கொள்ளை௦மன் பூவையுங் மகரகிலமும் 

0 வருவியிங் கேலந்த 6மன்பிணை மாலும் விடரத௦0வற்பை 

மருவியும் போவீர்கெரல் லோமஞ்சு கரள்வீஞ்ச வரனகத்தே. 

௮. கோ.--0
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(த “மை ஏனல்... இனை, தோரை - மூங்கிலரி௪, ஐவனம்- 
மலைகெல். இள்ளை-கிளி. கொள்ளை - மிகுதியான. பூவை : 0௯-ம் 

செய்யுட் குறிப்புரையைப் பார்க்க. கோலம் - குயில். வெருவி - 
அஞ்சி. பிணைமான் - பெண்மான். ' விடாத வெற்பை - அருவி 

முதலியலைவிட்டுப் பிரியாக மலையை. மருவியும் - பொருக்தியும். 

மஞ்சுகாள் - முகில்களே. விஞ்சு வானகத்தே - உலகத்துப் பொரு 

ளெல்லாம் அழிந்த காலத்தும் அழியாது எஞ்ச நிற்கும் வானத்தின் 

கண்ணே. கொல்லோ என்பதில் கொல் : அசை. மலையிணின்றும் . 

மேலெழுச்து செல்லும் மூலை நோச்கித் தலைவி இவ்வாறு கூறினா 

Qerare. ன்று 

பாங்கி இறையோற் கண்டமை பகச்தல் 

[தலைவியின்பொருட்டு வந்த தலைவனைத் தான் கண்டமையைப் 

பாவ்கி அத்தளைவிக்குக் கூறுதல் ] 

139. உருவது மன்னுங் குமாரறு மாரறு டமாத்தவள்ளல் 

த௫வது கண்ணியுந் தண்ணந் தழையுந் தடக்கைெற்பும் 

பரருவது மள்பாடன் பேோரவது மீளப் புளத்தயல 

வருவது நிற்பது நிள்பொருட் டடேகொல் ஈதிநுதல. 

(த.- ரை.) உருவது - உருவம்; அது $ எழுலாயுருபு. wer 
னும் ஓத்த வள்ளல் என்க. மன்னும் - மிகுஇயும். குமாரன் - 

முருகப்பெருமான். மாரன் - மன்மதன். வள்ளல் - வரையறை 

யின்றிச் கொடுப்போன்; தலை௮ன். தடச்சை வெற்பும் பொருத - 

அவ்வள்ளலின் பெரிய கை மலையையும் ஒப்பதாகும்; ஈண்டுக் கை 
யென்றது தோளைக் குறித்து கின்ற. வெற்பும் : உம்மை உயர்வு 

சிறப்பின்கண் வகத௮. . பொரும் என்பதிலுள்ள உம்மையைத் 

“தருவது' என்பதனோடும் கூட்டுக. கண்ணி - பூமாலை. மஇநுதலே - 

பிறைமதிபோன்ற நெற்றியையுடைய தலைவியே. வள்ளல் உரு, 
குமாரனையும் மாரனையும் ஒப்பது; கை, வெற்பும் பொருவது; அவன் 

கண்ணியும் தழையும் தருவதும், போவதும், வருவதும், நிற்பதும் 
மின்பொருட்டேகொல் மதிநுதலே எனக் கூட்டுக, கொல்: 

அசை, eB
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பகங்கிலைத் தலைவி மழைத்தல் 

ரீதகைவி, பாங்கிக்கு உண்மையைக் கூறுது தன் களவொழுக்கத்தை 

மறைத்தல் ] 
740. இல்லா தியம்பலு மேலா துரைக்கவும் யா0ஜன்றிங்கு 

வல்லரது செல்லவும் வல்லைகொல் ேோரளண்ட லாடிடத்தும் 

கல்லார வாவி யினும்கடி காவினும் நீயருரு 

நில்லாத பேோரதுமுண் டோஎன்்௦சொ ஒயின்0சர ேரிழையே. 

(த-ரை.) கேரிழையே! இயம்பவும், உரைக்கவும், சொல்ல 

வும் வல்லைகொல்லோ ? வண்டலாடிடத்தும், வாவியினும், காவினும், 

நீ நில்லாதபோதுமுண்டோ ? என் சொனாய் எனக் கூட்டுக. இல்லா 

தது, ஏலாதது, வல்லாதது என்.று இருக்கற்பாலன தொகுத்தல் 

விகாரம் பெற்றன. ஏலாது -பொருக்தாத சொல். வல்லாதது - 

என்னால் செய்யமுடியாதஅ. வண்டல் ஆடு இடத்தும் - மகளிர் 

விளையாடுமிடத்தினும். கல்லாரம் வாவியினும் - குவளைமலர் பொருக் 

Bu குளத்தினும். கடி. சாவினும் - மணம் பொருந்திய சோலை 
யினும்: கடி - காவலுமாம். போது - பொழு. இல்லாத பழியை 

எற்றிச் கூறினாய் என்னும் கருத்தால் “என்சொனாய்' என்றாள். ௪௬ 

என்னை மறைப்ப தேன்னேனத் தழாஅல் 

[என்னை மறைப்பது. எனக்குத் தெரியாமல் மறைப்பது . 

தழாஅல்-- தழுவிக் கூறுதல்] 
14]. ஏாஞ்சறி யாரினும் வரனறி யரத மருந்துமற்றுள் 

0நஞ்சறி யாத நிளைவுமுண் டோநடு நீ௫ல்கில் 

நஞ்சறி யரளள்பி னல்ல குட்டினும் நரணியசெம் 

பஞ்சறி யாத பனிம௰ர்ச் சீறடிப் பைந்தெரடிே. 

(த-ரை.) மஞ்சு அறியா மினும் - முகிலதியாத மின்னலும், 
வாணன் அறியாத மருந்தும் - வானவர் உணராத அமிழ்தும், வான்: 

இடலாகு பெயராய் அன்விடத்துள்ளாரை உணர்த்திற்று. நெடுநீர் - 

LA. ஈஞ்சு - நைந்து, போலி: 'கஞ்சிலள் நாணிலள்” (கம்ப. 

அமயோத்தி: ௨0௪.) என்பதுபோல. கஞ்சியா - குறையாத. ஈட்டோ 
ரீக்த.து ஈஞ்சேயாயினும், அதனையும் அதியாதுண்ணற் கேதுவாகிய 

பேரன்பினையுடைய ஈல்லவர் எனலுமாம். *பெயக்கண்டு கஞ்சுண் 

டமைலர் சயத்தச்ச-சாகரிகம் வேண்டு பவர்' (குறள்: இ.௮௦) என்ற
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தூஉல் காண்க. : கல்லவர் - பால்இியர். ஊட்டினும் - பஞ்சை யமம் 

னும். காணிய - கூதிய: தம் மென்மையால் கால்கள், பஞ்சூட்டினும் 

கூசுசன்றன வென்க. “*அரக்கார்ந்த, பஞ்ச்கொண்் டூட்டினும் 

பையெனப் பையெனவென், றஞ்9ப்பின் வாங்கும் “அடி” 

(காலடி : ௨௯௭) பணிமலர் - குளிர்ந்த தாமரை மலரையொத்த. பைந் 
தொடியே - பசும்பொன்னால் செய்த வளையலை : யணிந்த தலைவியே. 

பைச்தொடியே! மஞ்சறியா மின்னும் வலானறியா மருந்தும் 

இல்லாமைபோல உண் கெஞ்சறியாத நினைவும் இல்லையாதலின், 

நீ என்னை மறைத்தல் என்னோவெனத் தழுவி உரைத்தலாறு காண்க. 

(வே-ம்.) மஞ்சறியாயினும்); மற்று. இ, வி. ௧௩௨௪. Pe 

, பாங்கி கையுறை புகழ்தல் 

[தலைவனிடம் பெற்ற கையுறையைப் பாங்கி தலைவியிடம் 

புகழ்ந்து கூறல் 7 

142. வில்லும் பீறையுந் நிறையீடு வரணுதன் 6மல்ல்யலா 

0யல்லுங் குமுத மலருங்கண் டாயிரு கோங்கரும்பும் 

வல்லும் 0பாருத வனமுலைக் கான மணியிதுடபர் 

0சரல்லும் பொழுது பீரமனு மாலுந் 0தரழத்தகு0. 

(த-ரை.) தஇதையிடல், இதற்குத் தோற்று; திறை - கப்பம்... 
மெல்லியலாய் : தலைவியே. எல்லும் - இப்பக் பொழுதினும். 

குமுதம்- அல்லி; இஃது இரவில் மலர் வதாகலின் எல்லும் மலர்தலை 
வியந்து கூறினாள். கண்டாய் : முூன்னிலையசை. வல் - சூதாடு 

் கருவி. பொருத - ஒத்த. நீவிர் எமக்கொல்வீர் எனப் போர்செய்த 
எனலுமாம். பேர் - மணியின் பேர். பிரமனும் மாலும் தொழுதல் 
அதன் இறப்பைச் கருதி. மெல்லியலாய் ! குமுதம் எல்லும் மலரும்; 

மூலைக்கான மணி இது; (இதன்) பேர் சொல்லின் தொழத்தகும் 
எனச் கூட்டுக. இச்கையுறையை ஏற்க என்பத குறிப்பு. ௪௮. 

வலிதாக& சொலலிக் தறை நமப்பித்தல் 

. [பாங்கி, தலைமகன் பெரிதும் வருந்திச் சென்றான் என்று . 

வன்மொழி கூறித் தலைவி தழையை ஏற்குமாறுசெய்தல் /' 

சாயா வறிவுந் தளர்ந்துசெள் ரர்சென்ற தள்மைகண்டு 

மாயா 0 வனக்குள்ள வள்கண்ரை மயமயி லேபயிறும் 
லேயார் சிலற்ஙிற் கவிறும் பிடியும் விழைந்தருளி 
கோயா வளைநிர லீற்றுயில் கூருத் தாடர்வுகண்டே. 

143 டி
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(த-ரை.) சாயா அறிவும் தளர்ந்து - கெடாத அறிவும் 
கெட்டு. எனக்கு உள்ள வன்சண்மை - என்னிடம் ௮மைக்துள்ள 

கொடுமைகள், மாயா என்ச. மாயா - அழியா. தலைவியின்மாட் 

மைந்த வன்சண்மையைத் தணன்மாட்டுள்ளதாகக் கூறினாள், அவள் 

தன் சொல்லை ஏலாமைபற்றி, வேய்ஆர் - மூங்கில் நிறைந்த. சிலம் 

பில் - மலையில் உள்ள. களிறு - ஆண் யானை. பிடி - பெண் யானை. 

விழைந்து - விரும்பி,  தோயா - தோய்க்து; படிந்து. வளை கிழவில்- 

கவிந்த நிழலில். தொடர்வு - (அவ்யானைகளின்) அண்பை. 

தொடர்வு சண்டு தளர்ச்து சென்முர்; சென்ற தன்மை கண்டும் 

வன்சண்மை மாயா எனக் கூட்டுக. 'வனையும் குழல்வஞ்சி 

வாணன்தென் மாறை வரைச்களிறு, இனையும் தழையும் பிடியொடு 

மேய்ந்து தெளிந்தஇன்னீர், சுனையுண் டசோக நிழல்சோகம் நீங்கித் 
அயில்வதுகண், டெனையும் சடைக்கணி யாஇனை யாநிற்பர். 

ஏ.திலரே' தஞ்சை. ௧௨௩. ௪௯ 

மேலிதாகச் சோல்லிக் தறை நமயப்பித்தல் 

[தலைவனைக் கண்ட மரப்பரவையும் மனம் நெநகிழும்; நீ இரங் 

கரத்து என்னோ ?” என மென்மொழிகூறிப் பாங்கி தலைவியைக் 

கூறை நயக்குமாறு செய்தல் 7 

144. இரப்பா ராருவர்க கிருநிதி வைத்தங் கிருந்துமுள்ளங் 

நரப்பார ருரைபசெயுங் கள்ளமெல் லாமுன்னங் கட்டுரைந்ந்தள் 

பரப்பாரரு மல்குல்மின் னேயினி நானென் பகர்வடதள்ோ 

ரப்பரை யுங்கண்ட போதுரு காதல்ல வள்ளலை. 

(து -ரை.) இருகிஇ-பெரிய செல்லம். கரப்பார்- உண்மையை 

ஒளிப்பார். கள்ளம்-வஞ்சகச் சொல். கட்டுரைத்தேன்-தொடுத்துக் 

கூறினேன். இரப்பார்க்குக் சகரப்பார் உரைசெயும் கள்ளமெல்லாம் 

கட்டுரைத்தேன் என இயைக்க. பரப்பு ஆரும்-பரந்த, பகா 

தற்கு வேறுகள்ளம் இன்மையின் சான் என் பகர்வது ?' என்றாள். 

“கட்டுரைத்த பொய்யும் தொலைந்தன'-தஞ்சை-௧௨௪. என்னோட 

இரக்கத்தின்கட் குறிப்பு. உருகாதல்ல-உருகும். வள்ளலை - தலை 

வனை. வள்ளலைச் சண்டபோது உயிரற்ற மரப்பாலையும் உருகு: 

மென்றால், 8 இரங்காதது என்னோ? என்று குறிப்பித்தவாறு. GO
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தலைவன் குறிப்பு வேறக கேறிப்படக் கூறல் 

[ தோழி, தலைவன் குறிப்பு வேருக இருத்தலைத் தலைவிக்கு 
ஒழுங்குபடக் கூறுதல் ] 

145. நருக்குங் களிறு முழையுமுள் நேரத் தழைகைக்கொண்டு 
மருக்குங் குமமுலை யாய்ளழ் 6கட்டவர் லந்துமஞ்ை 

(சரக்கும் பனிவரைச் சீறூரி லுங்கள் தருவுமன்றுர் 

இருக்கும் படிறடனள் ருரறி யேனல 6ரண்ணியதே. 

(த-ரை.) தருக்கும் களிறு-மதத்தால் செருச்குதலையுடைய 

யானை. உழை-மான். மரு குங்குமம் முலையாய்-ஈறுமணம் பொரு 

இய குங்குமக்குழம்பினை யணியப்பெற்ற மூலையையுடைய தலை 
வியே. மஞ்ஞை செருக்கும் பனிவரை சீநூரில்-மயில்கள் களிப் 

புறுதத் இடமாகிய குளிர்ந்த மலையிலுள்ள உமத ௫ற்தூரில். தெரு 

வும் மன்றும்-தெருவிலும், ௮.து சூழ்க்த மன்றிலும்; *மன்று சூழ் 

மறுஇில்' (௧௨௧.) என முன்பு வந்திருத்தலுங் காண்க. இருக்கும்- 

இருத்தற்குரிய. படி.றன்-பொய்யன்; *படி.றன் இன்னோர்க்குப் பச 

ரார் நாலே'-சன்னூல்-௩.௮. அலர் எண்ணியது அறியேன் என்து 
மடலேறுவர் போல்வர் என்று குறித்தபடி. தழை கைச்கொண்டு 

தேடிலக்து ௮ழிகேட்டவர் என்றார்; அறியேன் எனக் கூட்டுக. 

*காய்தந் இடும்பனை மீதேறின் ஈல்ல சணிதருமெண், ரூய்தந்த கோற் 

ளொடி யாக்கிசைத் தார்௮ன்பர் ௮ன்னவர்தம், anges சொல்லீ 

தறியேன் அவர்தம் மனக்கருத்தே'-கோடீச்சுரக்கோலை-௧௩ =. 

(வே-ம்.] இருக்கும்படி என்னென்றுர், Gs 

பாங்கி தலைவியை ழனிதல 

[மூணிதல்-சினத்து உரைத்தல் J 

146. சாந்தந் தருமித் நழைக்குக் குறையிபஷ் சாங்த்ததனு ' 
0வந்துங் கரத்தி லீருந்தது வேோரலிங் டகழுதரிய 

ஈரந்தண் டளிர்நிறத் நாய்லிளை யேள்கையில் வந்தது$லோ 

பூந்தண் புரிகுழ லரரிடை யரமுள் புக௦லளக்கே. 

(த-சை.) சாந்தம் - சச்தனமரம். குறை - குற்றம். இபம் 
சாய்த்த தனு ஏந்தும் கரம்-யானையைக்கொன் ற வில்லைத்தாவ்கிய கை; 

என்றது தலைவன் கையை. நிறத்தாய்: தலைவியைப் பாக்கஇவிளித்த ல... 
வினையேன் என்றாள் தான் கொடுத்தும் வால்காமைபற்றி, குழலார்:
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மற்றைப் பாங்கியர். இடையாமுன்-கெருக்கச் சூழாமூன். நிறத் 
தாய்; இத்தழைக்குச் குறை இருந்ததுவோ ? வந்ததுவோ? (இரண் 
டிடத்தும் குற்றியலுகரம் பொதுவிதி பெற்று முடிந்தது.) இடையா 

மூன் எனக்குப் புகல் எனக் கூட்டி உரைக்க, 

(வே - ம்.) இக்கெழுதந்தறிய. ௫௨ 

தலைவி பாங்கீமை ழனதைல் 

147. வாரளாரது நிள்டறள்னை வந்தன சொல்ல் மணிவரையேய்த் 

தோளாய் புலந்து துயர்வதெள் ஜேடதான்று 0தோட்டுவந்திந் 

நாரளரக 0வான்றி நயந்தநங் கேண்மையி ஐஞுழுள்0சாற் 

கேளா தனவுமுண் டோடுவன்்கொ னீயிலிக் கேட்கின்ற. 

(த-ரை.) வாளாது-ஒருகுற்தமும் செய்யாது. *நின்த' என் 

பதில் பெயரெச்ச அகரம் தொக்கது. வந்தன-வாயில் வந்த சொற் 

களை, வினையாலணையும் பெயர்; ஐய ! நின்தன் லாய்தக்தன கூற: 

இயோ'-சம்பர், அயோத்தி:௪௩௩. *லாய்க்கு வந்த மட்டும் பேசனொன்' 
என்னும் உலகவழக் குண்மையும் காண்க, மணிவரைவேய் 
சோளாய்-அழகிய கணுக்களையுடைய மூங்கல்போன்த தோளை 
யுடைய பாங்கியே; வரை-கணு; மலையுமாம். ' புலந்து-சனக்.து. இர் 

நாளாக-இந்காள்வரையில். ஓன்றி-சேர்சக்து. நயந்த ஈம் கேண்மை 

யில்-விரும்பிய ஈம் ஈட்பில். காளும்-ஒருசாளேனும். இணி-இப் 

பொழு. அயலாரைச் கேட்பதுபோல் கேட்கின்றது என் ? என்க. 

கொல் : அசை. அவ்வாறு கேட்டலை-௧௩௨௬, ௧௩௯ ஆம் செய்யுட் 

கள். முதலியவற்னால் ௮திச. தோளாய்! இக்காளாகக் கேண்மையில் 

சாளும் கேளாதனவும் உண்டோ ? (அங்கனமிருக்க) சொல்லித் 

அயர்வதும், கேட்டகுின்்றஅம் என் ? எனக் கூட்டுக, 

(லே-ம்.). வந்தெனை ; வந்தனஞ் சொல்லி; ஈயந்தருல்கேண்மை. 

இ-வி. ௧௩.௪. ௫௩௨ 
தலைவி கையுறை ஏற்றல் 

[தலைவன் கையுறையைத் தலைவிபர்ங்கியிடமிருந்து 

் ஏற்றுக்கொள்ளல் ] ் 

148. நீநரகி லெள்னன்றி நள்றுகி 0லன்விளன் சிலம்பர்தந்த 

பேோரதரர் தரையும் புதுநறுங் கண்ணியும் பூங்குவளைத் 

தரதரர் மலர்க்குழற் றையளல் லாய்வையஞ் சாற்றுவன 
- யாதரதி 0லெள்வந்து நிள்கைய தரளதின் 0றள்கையதே.
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(த-ரை.) இலம்பர்-தலைவர். கின் சிலம்பர் என்றாள் அவனுக்காக 

அவள்பறிச்அுமின்றமை கருதி. போது ஆர்-பூச்கள் நிறைந்த. கண்ணி- 

பூமாலை. தாத ஆர்-பூக் துகள் நிறைக்த. தையல்-பெண், தையல் 

கல்லாய் : இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை. தையல்: அழகுமாம். 

ஈசல்லாயென்றது பாங்கியை, ஷையம்-உலகத்தார் : இடவாகுபெயர். 
ஈல்லாய்! இலம்பர் தந்த, நின்கையதாகய தழையும் சண்ணியும் 

இன்று என் கைய ஆகும். (அ.,தனால்) தீதாகில் என்? ஈன்றாகில் 
என்? (வேறு) யாதாகிலென்? என இயைக்க. சையது-கையின்் கண் 

உள்ளத : குறிப்புவினைமுற்.று, நின்கையதானஅது ஏன்கையதே' 
என்ற, நீவாங்கெயது யாதாகிலும் அதனை யான் லால்இக்கொள் 

வேன் என்றபடி. 

(வே-ம்.) யாதாயிலென், இ - வி. ௧௩௪. (இல 

தழை நயப்புரைத்தல் , 
[தலைவி கையுறையை விரும்பி ஏற்றுக்கெொண்டமையைப் 

பாங்கி தலைவனுக்கு உரைத்தல் | 

749. 0வல்லப் பிறந்த விழிராட, வர0ரழிள் மேனிடயன்றுஞ் 
சொல்லப் பிறந்த தரும்பிளர் பூந்தரை தோள்றியங்கை 
செல்லப் பிறந்து சிறந்தநல் லாடன் நிருமுலைற் 

புல்லர் பிறந்தது சொல்ல வாண் “தம் புரளலளே. 

(த-ரை.) வேலும், கருவிளையும், மென்மானும், காவியும், 

சேலும், வடுவகிரும், செஞ்சரமு (தண்டி-௩௨. மேற்கோள்) 

மாஇிய இவற்றை வெல்லப் பிறந்த விழியையுடைய மடவார் என்ச. 
மடலார் - பெண்கள். எழில்-௮ழகு. மேணி என்றும் சொல்லல், 

கிற ஒற்றுமையால் என்க. *மெய்யானும் ஓப்பெனலாம் தரித்தா 

லிர்த மென்தழைமே'-ஆரூர்ச்கோலை-௪௪௪. அரும்பு இவர் பூச் 

தழை-முூகையுடன் கூடியபூந்தழை. அம்கை - தலைவியின் அழகிய 
கையில். கல்லாள்; தலைவி. புல்ல-பொருக்க. தழையின் பெரு 
மையைச் சொல்லவொண்ணாதென்க; ஒண்ணா - முடியாது... புர 

வலனே-தலைவனே. புரவலனே! .மேணி என்றும் சொல்லும்படி 

பிறக்ததாகிய தழை அங்கை செல்லப்பிறந்தது; பின்முலைமேல் 

புல்லப் பிறந்தது; அதன் பெருமையைச் சொல்ல ஓஒண்ணாதெனக் 

கூட்டுக. “அன்பால், சாயாத கொக்கையின்மேல் அணையதாள்'- 

௧௨௯ என்பது தஞ்சைவாணன் கோவை, BB
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பகற்தறி நேர்தல் 

/[ தலைவன். தலைவியைப் பகற்காலத்தில் கூடுதற்குரிய இடத்தைக் 

கூறப் பாங்கி உடன்படல் 7 

150. கல்லுங் கழையுந் தழுஏமிக் கனவர் தரம்விரும்பும் 

இல்லும் (பரிது மிகழ்ச்சிய தரயினும் யரரரொருவர் 

ஒல்லுந் துணையு 0மொருபகற் றங்கி வருர்பகற்றஞ் 

ெல்லுந் திறநீனை வார்சிலம் பாதங்கள் சேணகர்க்கே. 

(த-ரை.) கழை - மூங்கில். தழுவும் - பொருக்திய. கானவர்- 

-காட்டின்கணுள்ள தலைவியின் இனத்தாராய வேடுவர். இல் - வீடு: 

இல்லும் என்பதிலுள்ள உம்மை, கானஒரேயன்றி யவர் உறையும் 

இல்லும் இகழ்ச்சயதென இதந்தது தழீஇ கின்றது. இகழ்ச்செது 

ஆயினும் - சிறப்புடையதன்றாயினும். ஒல்லும் துணையும் - இயன் ற 

ரை (மூயற்? செய்யினும்). ௮ச்சானவர் ஊரில் தங் என்க. வரும் 

பகல் - மறுகாள். லம்பா - தலைவனே. சேண் நசர்க்கு - தூரத்தி 

அள்ள தங்கள் ஈகரத்திற்கு. யார் ஒருவர் என்றது ஒருவரும் இல்லை 
'யென்றபடி. கானவர், தம் ஊரில் அயலார் ஒருவரையும் இரவில் 
தங்கவிடார் என்பத கருத்து. ஆதலின், ஊர்க்கு வெளியே உள்ள 

- சோலையில் பகற்காலத்தில் தலைவியைக் கூடலாகும் என்று குறிப் 

மித்தாளாயிற்று, சலம்பா 1! இகழ்ச்சியதாயினும் யார் ஒருவர் ஒல்லும் 

. துணையும் (முூயன்றேனும் அவர் ஊரில்) ஒரு பசல் தங்கி வரும் பகல் 
குலங்கள் ஈகர்க்குச் செல்லும் திறம் நினைவார்? எனக் கூட்டியுரைக்க. 

) 
S
I
 (Ga- 2.) cage துணிவும் BF 

பகற்தறியிடங் கூறல் 

[துறைப்பொருள் வெளிப்படை ] 

151. கோடையுங் கொண்டலுங் கண்டறி யாத குளிர்பொழிற்கண் 

வாடையுந் தென்றலு மேவரு மேவரிற் நாண்பதன்னப் 

பேடையுஞ் சேவலுஞ் சேலும் வராலும் பிறங்குநன்னீர் 

ஓடையுஞ் சங்கமுஞ் சங்குமி ழாநின்ற 0வரண்முத்துமம. 

(த-ரை.) கோடை - வெயில். கொண்டல் - மழை; வினை 
.மேதலாகு பெயர். இவற்றை யறியாத பொழில் என்றது தழைத் 

தடர்ந்த பொழில் என்றபடி. * வெயில்நுழை பறியாக் குயில் நழை
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பொசம்பர் ' - மணிமேகலை : ௪-டு, என்ற தஉ௰் சாண்க. பொழில்-- 

சோலை. வாடை - வாடைக்காற்று. மேவரில் - உள்ளே சென்றால்.. 
பேடை - பெண் அன்னம். பிறங்கு - மிகுந்த, ஒடை முதலியவற் 
ஹைக் கூறியது குளிர்ந்த பொழில் என்பதற்காக. உமிழ்தல் - ஈனுதல். 

அப்பொழிற்கண் வருக என்பது கருத்து. அறியாத பொழிற்கண்- 

ரும் ; (அதனால்) மேவரில் காண்பது பேடை முதலியனவே எனக் 

கூடக. ௫௪ 

தறியிடங் கோண்டு சேறல் 

( பாங்கி, தலைவியைக் கு.றியிடத்திற்கு அழைத்துக்கொண்டு 

செல்லுதல்] 

152. பதா யறிவின் பிறந்தக மேமடப் 0 பண்ணருதே 
0!பதர யருளிப் புளள்மலைச் சாரளிள் பூண்ருேக்கு 

வரதரய குன்றை மறுடமாழி கேட்கவு மைக்கண்களால் 

நீத்ரள் 6ளறுத்த gua Cura 0நரிக்கவு0ம. 

(த-ரை.) பேதாய் என்ற பருவம் குறியாது இளமை 

குறித்து நின்றன. அறிவின் பிறக்சசமே என்றது தலைவி யிளைய 

னாயினும் பேோரறிவினள் என்றபடி. போதாய் - என்னுடன் வருவா: 

யாக, வாது ஆதல் - மூலையை வெல்லச் கருதி யென்சு, குன்றை 

மறுமொழி கேட்டல் - வரையெதிர் கூவல் என்னும் விளையாட்டு 

(௧௩௧). நெறித்தல் - அலர்வித்தல் ; இரட்டுற மொஜழிதலால் sea 

கல் என்னும் பொருளுங் கொள்ச ; வெறுத்தாளாதலின் ஈசுச்கனொ 

ளென்ச. பேதாய் ! பிறந்தசகமே ! அமுதே ! கேட்கவும், நெரிக்கவும் 

சாரற்குப் போதாய் எனக் கூட்டுக. ௫௮ 

தறியிடத்துங்த்து நீங்கல் 
/கய்தீது. தனைவியை அனுப்பிவிட்டு, தீங்கல்- மலர் கொய்து 

வருவேன் என்று சொல்லிப் பாங்கி நீங்குதல் ரீ 

153. உகையார் முகிலி 0லுல்0ெவெள் எருளி யுருமள்றஞ்சிக் 
திகையாது நில்லீச் சசயலய னீழனிள் ெற்கைகளு 

நகையார் முறுவலுந் கண்டல ராது நடுங்கியந்தண் 

முகையாக வுந்தரு மோ0சய்ய கரந்தஞு முல்லைய. 

(த-ரை.) உகையார் - செல்லுதலையுடைய. உரும் - இடி.. 

முகிலின் உருமெனக் கூட்டுக. அருவி யொலியை உருமென்”
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றஞ்சி என்க. இகையாது கில் - மயங்காது கிற்பாயாக. செயல் அயல் 

நீழல் - அசோகின் பக்கத்தேயுள்ள நிழலில். நகை ஆர் முறுவல் - 

ஒளிபொருர்திய பல். அ௮லராத - மலராமல். தருமோ - தருதலுக் 

கூடும்; |: ஐயப்பொருட்டு. செய்ய - வந்த. “முல்லையும் காந்தளும் 

நின் முறுவலையும் கைகளையுங் கண்டு நடும். அலராது முசை 

யாகவும் தரக்கூடும்; ஆதலால் ந அஞ்சித் திகையாது இக்நீழலின் 

சண் நில் ' எனத் தலைவியைச் குறியிடத்தில் நிறுத்திப் பால்கி அல் 

விடம் விட்டசன்றாளென்ச. ௫-௯ - 

நீங்தம் தோழி தலைவனுக்கு உணர்த்தல் 

தலைவியைக் குறியிடத் துய்த்துச் செல்லுகின்ற தோழி, 

தலைவன்பால் தலைவி குறியிடத்தில் தனித்திருப்பதை 

உணர்த்தல்] ் 

154. பனியர் நறு மலர்ப் பரயலிற் கண்வளர் 1ாவை0யாரு 

தனியே கிடந்தழுந் தாயுமங் கில்லைத் தடஞ்சிலம்பா : 

முனியேல் விரை 0காள்வள் முற்றுநின் காவன் முகிணகைசங் 

கனியே யினியசெள் வாய்நள்வி மாள்ளிழிக் காரிகைய. 

த-ரை.) பணி எர் - குளிர்ச்சியும் அழகுமுடைய. பாயலில் -- 

படுக்கையில். சண்வளர் - தூங்குகின்ற. பாலை : ௧௩௨௭-ஆம் செய்யுட். 
குறிப்பரையைப் பார்க்க. தாய் என்றது தலைவியை. அல்கஇல்லை 
என்து இங்குக் குறியிடத்தில் லந்திருக்கின்றாள் என்று குறித்த 
படி. தடஞ்சிலம்பா - பெரிய மலைச்குரிய தலைவனே. முணியேல் - 

சனெவற்க. மு௫ழ் ஈசை - முல்லை மூகையையொத்த பல். செங்கனி -: 
கோலைக்கணி. கவ்வி: மான்வகையுளொன்் று ) ஈவ்வியாகிய மான் 

என இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை. காரிகை - தலைவி. ஈகை 

யையும், வாயையும், விழியையுமுடைய காரிகை என்க. சிலம்பா !. 

பாலை அழும்; தாயும் இல்லை ; (ஆதலின், யான்) விடை கொள்வன் ;- 

மூனியேல் ; காரிசை நின்காவல் எனக் கூட்டுக, காவல் - அடைக் 
கலம். * நெய்தல் பரப்பிற் பாலை கிடப்பி, நின்குறி வந்தனென் 

இயல்தேர்க் கொண்க, செல்கம் செலவியங் கொண்மோ ' - குறுந் - 

ESF, ௬0 

(வ௮-ம்.) தாயுமிங்கில்லை. இ. வி. ௧௩௪.
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இறைவி இறையோனிடத்து எதீர்ப்படுதல 

ர தலைவி, தலைவன் முண்ணிசலயை எய்த, அவன் அவளைக் கண்டு 

புகழ்த்து கூறல்] 

155. நீயோ திருமக ணிள்ளாருன் ஐள்வர நேர்ந்துபெற்ற 

. தரமயோ வழுதந் தருந்திருப் பாற்கடல் கரர்க்கடல்போல் 

தீய 1 _மல்விழிச் சேக்கையிள் மேற்றிருக் கண்வளர்ந்த 

மரயோ 0னெனநினைந் தேோரவள்ளை வாழ்ளிக்க வந்தது. 

(த-ரை.) நேர்ந்து - (நின்னைப் பெறுதற்குரிய ஈல்வினைப் 

(பேற்றை) அடைந்து. அப்பாற்சடலில் சேக்கையின்மேல் சார்க் 

கடல்போல் சண்வளர்க்த மாயோன் என இயைக்க, தீயோடு அழல் 

விமிச்சேக்கை - நஞ்சாகய தீயோடு கூடி. அழலுகின்ற கண்ணை 

.யுடைய ஆதிசேடன் என்னும் பாம்பாகிய படுக்கை. அழலுதல்- 
கொ த்தல், சேச்கை - படுச்கை. சண்வளர்ந்த - தூங்கிய. மாயோன் - 

இருமால். கார்ச்சடல் மாயோனுக்கு உலமை. பாற்கடலில் பாம்புப் 

படுச்கையின்மீது மாயோன் கண்வளர்கின்றான் என்பது பராண 

அரலாறு. நீயோ திருமகள் ; நின்னைப் பெற்ற தாயோ பாற்கடல் ) 

.அங்கனமிருக்தும் இங்கென்னை வாழ்விக்க வந்தது (எண்னை) 

மாயோன் என நினைக்தோ ? எனக் கூட்டுக, aS 

புணர்ச்சியின் மகிழ்தல் 

ரீதனைவன் புணர்ச்சியினால் மகிழ்ந்து கூறுதல் 7 

156. பங்கே ருகமலர்ப் பாதம் பணிந்து பரிமளர்பூங் 
கொங்கே ரலங்கற் குழல்மணாங் கெண்டு ருவிழுலையுல் 

சங்கேர் கழுத்துத் தடம்பணைத் தோளுந் தழுளியிங்ஙள் 

எங்கே பேலருக் கிவருமிக் கரதலு 0 ய்தியதே. 

(த-ரை.) பங்கேருகமலர் பாதம் - தாமரைமலரைஅயாத்த 

தலைவியின் சாலை. பரிமளம் - ஈறுமணம். கொங்கு - பூந்துகள். ஏர் - 

அழகு; இவையாவும் குழலுக்கு அடை ; அலங்கலுகச்கு ஆச்கினும் 

அமையும் ; அலங்கல் - மாலை. குழல் மணல்கொண்டு - குழலை 

மோந்து, சங்கு ஏர் - சங்கையொத்த; ஏர்: உவமவுருபு ;) BLS 

மாம். தடம்பணை - பெரிய மூங்இில்போன்ற. தழுவி இன்புற என 

ஒருசொல் வருவிச்ச. இவங்கன் - எனக்குக் இடைத்தமையபோல,
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இவரும் - இத்தலைவியைப்போன் ற தலைவியும் : இவரும் இக்காதல் - 

பொருந்திய இச்சாதலெனலுமாம், இக்காதலும் - எனச்சமைந்ததை 

யொத்த அன்பும். இவரும் இச்காதலும் எய்தியதே எனத் இணை 

விரவி அஃ்றிணை முடிபு ஏற்ற. : பணிக்து மணங்கொண்டு Spay 

(என்போல் இன்புற) Qaaw Qage, Oésrgaud ams 

எவருக்கு எய்தியதென மூடிக்க, ஒருவருக்கும் எய்இயதஇல்லை 

என்பது கருத்து. *யார் உம்பர் தம்பதம் ' என்போல oii Peri 

இம்பர்” - தஞ்சை. ௫௯. ௬௨ 

தலைவிமை விடுத்தல் 

[தலைவன், தலைவியைப் பசங்கியிணிடம் அனுப்புதல்] 

157. நலமார் கலவி நயந்ெெள்ளை வார்ளித்து நாணிறைந்த 

கலமா மடக்டகரடி யேயடி ேன்வீரை. 0காண்டுநிற்கப் 
பயரலமால் வரைவநிக் குத்துணை யாவுடன் போந்த0நஞ்சை 

மலர்மாளி கையள வுங்கொண்டு போகி வரவிடுமே. 

து -ரை.) சகலம் ஆர் கலவி - இன்பம் நிறைந்த புணர்ச்சியை, 

ஈயக்அு - விரும்பி வந்து. தலைமேல் விடம் ஏறியதை (௧௧௨) யொத்த 

காமத்துன்பத்தைத் தலைவி தன் சலவியால் போக்கினாளாதலின் 

லாழ்வித்து” என்றான். உயிரினும் கற்புடைப் பெண்கட்கு காண் 

இறக்ததாசலின், நாணத்தின் தன்மை அவள்பாற் கண்டுணர்க்து 

பெருவியப்புற்ற தலைவன், தலைவியை, “காண் நிறைந்தகுலமா மடச். 

கொடி” என்று பாராட்டினான். *என்னை வாழ்விக்க வத்ததுவே! 

(கக). பொலம் மால்வரை வழிக்கு - அழகுபொருக்திய பெரிய 

மலைமன் மேலுள்ள வழிக்கு. உடன்போந்த கெஞ்சை - உன்னுடன் 
வந்த எனது கெஞ்சை; என்றது தலைவி வீடு செல்லும் அளவும் தன்- 

கெஞ்சு அவளையே கினைத்துக்கொண்டிருத்தலை உடன்போக்ததாகச் 

கூறினான். *என் உள்ளம் பின்னும் தன் உழையதுவே' (குறுச்: 

௧௪௨) *அர்திங் இளவிச் குறுமகள், மென்தோள் பெறல்சசைஇச 

சென்றஎன் கெஞ்சே (அகம்: ௧) தலைவியைத் இருமகளாகக் கர 

னான் (கடட) ஆதலின், அவள் வீட்டினை மலர் மாளிகை' 'என்றான்.. 

“லாழ்வித்து' என்னும் எச்சம் 'நிறைந்த' என்பதனோடு இயையும். 
கொடியே! (யான்) விடைகொண்டு கிற்க(வும்) போச்த கெஞ்சை: 
வாவிடும் எனக் கூட்டுக, ௬௩
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| நேஜ்ச மிக்கது வாங்சோர்தல் 

[தலைவி தெஞ்சத்தின்கண் மிக்க துன்பத்தை வாயாற் கூதி 

வருத்துதல் ] 

“158. Gurags காதற் பொறையாரு மாவி புலம்பிநைய 

இள்றுரு மின்றி யிருந்ெதெள்னை யரளிக் குருந்தினிடை 
கன்றுத ATGUIG கூடியும் வாடியுங் கோலங் கரண்டு 

சென்றார் மணிநடுந் $த0ரரடு போனதன் சிந்தைய. 

(த-ரை.) பொன்ருத - குழையாத. காதல்பொறை ஆரும் 

ஆவி - காதலாகிய பாரம் நிறைந்த உயிர், *சிறுகோட்டுப் பெரும் 

பழக் தூங்கு யாங்கவள், உயிர்தவச் சிறிது காமமோ பெரிதே' 

(குறுச்: ௧௮) புலம்பி நைய - தணித்து வருக்த. இன்று-இன்றைக்கு. 
ஆள் - ஆள்வதற்கு இடமாக இருந்த. குருந்து - குருந்த மாம். 

. மிறிக்து செல்லுதலைக் கருதி வருர்தினானாதலின் *வாடியும்' என்றாள். 

கோலம் - அழகு. பிரிவுத் அன்பத்தால் இழச்த அழகைத் தலைவன் 

கொண்டு சென்றதாகச் கூறினாள். சென்றார்: தலைவருடைய. மணி- 
அழகிய. ஆவி புலம்பி கையக் கோலங்கொண்டு சென்றார் தேசொடு 
என் சிர்தையும் போனது எனக் கூட்டுக. ௬௮௪ 

புனத்தை நோக்கிக் கூறல் 

(தலைவி கூற்று] 

159. Cusp தழுவும் வியள்மலைச் சரரலில் வெள்வினையே 

ைகைந் தழுவிய] மன்பமை யரவெள் ளசையறிந்தும் 

பரகள் பரிவிடப் பிள்புமுள் பார்த்தின்று பையப்பையப் 

போகின்ற தேரின்ன மும்வரு 0மரளிப் புளத்திடைய. 

(த -ரை்.) வியன் - பெரிய. ஆகம் - உடம்பை, அன்பு 

அடங்கா - ஆசை யடங்காத. ஈசை - புணர்ச்சி வேட்கையை, பாசணன்- 
தேர்ப்பாகன். பறி - குதிரை, போகின்ற என்னும் எச்சத்தைத், 
தலைவர் என்னும் சொல் வருவித்து முடிக்க. தழுவியும் அறிக்தும் 

பார்த்துப் போகின்ற தலைவருடைய தேர் இன்னமும் இப்புனத் 
இடையே ௮ருமோ? எனக் கூட்டுக. ௬௫



பாங்கியிற் கூட்டம் 05. 

பாங்கி கையுறை காட்டல 

ரீபசங்க, தான் பறித்துவந்த பூ முதனவியவற்றைத் தலைவிக்குக் 

கரட்டிக் கூறல்] 

360. பனியேர் நறுமலர்ப் பரிவைகண் டாலும் பணிந்திறைஞ்ச 

நனியே நெறிக்கு நறுநுத லாய்கள்ளி நாகநிறல் 

தனியே யுனைநிழுத் திச்செள்று நீடிய நன்மைகொண்டு 

முனியே வூவையுவை நிள்முகைக் கரந்தளு முல்லையுமே. 

(கு-ரை.) பணிஏர் கறுமலர் பாவை - குளிர்ந்த அழகிய ஈல்ல 

தாமரை மலரின்கண் உள்ள பானையேரன் ற ச இருமகள். பணிக் ௮. 

இறைஞ்ச - தாழ்க்து வணங்க. ஈணியே நெறிக்கும் - மிகவும் ஈன்றாக 

விளங்கும்; நெறித்தல் - சீர்பெற நிற்றல். -கீன்னி சாகம் - இளைய 

புன்னைமரம். நீடிய தன்மைகொண்டு - காலம் நீட்டித்தமைக்காக. 

மூணியேல் - வெகுளற்க, உவை உவை - இலை இவை, மின் - 

தினக்காகப் பறித்துவக்த. முகைக்காந்தள் - கார்கள் மூகை. நுதலாய்! 

.தன்மைகொண்டு மூனியேல்; காக்தள்முகை, முல்லை முகை உவை 

உலை (ஏற்றருள்ச) என ஒருசொல் வருவித்து முடிக்க. ௬௭ 

தலைவியைப் பாங்கீற் கூட்டல் 

[/பசங்கல்- மற்றைப் பாங்கியர் கூட்டத்தில், சேர்த்தல் 7 

161. பாடின மேதகு பஞ்சுரஞ் சேஞ்சிறைப் பாணிளங்கள் 
விரடின மேனியும் வண்ணமுந் தோளு மலர்க்கருநீர் 

நன மேயொண் சுளையுங் கழங்குந் துளங்குபந்துர் 

ஆடின மேயிலி நரம்வண்ட. லாய மடைகுவம. 

(த-ரை.) மேதகு பஞ்சுரம் - மேன்மை பொருக்திய பாலைப் 

பண்ணை. பாண்இனம் - வண்டின் கூட்டம்; பாட்டை உணர்த்தும் 

பாண்' என்னும் சொல் (செஞ்சறை' என்னும் ௮டையால், பாட்டி. 

னைப் பாடுகின்ற வண்டை உணர்த்திற்று, இனங்கள் பாடின 
வென்ச. மேனி - நிறம். வண்ணம் - அழகு. கழுநீர் மலர்-அல்லிப் 

பூவை. காம் இருவரும் சூடினம். அளங்கு பர்.து - இரட்டியால் 

அசைஇன்ற பந்து. வண்டல் ஆயம் - விளையாடுகின்ற ure But 
கூட்டத்தை. சாம் சூடினம்; ஆடினம்; பாணினம் பாடின (அதனைக் 

கேட்டனம்); நின்மேணியும், வண்ணமும், தோளும் வாடின; 

ஆதலின், இணி ஆயம் அடைகுவம் எனக் கூட்டுக. ௬௪
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நீங்தம் தலைவற்கு ஒம்படை சாற்றல் 
[தலைவியை எப்பொழுதும் பாதுகசக்கவேண்டுமெண்று, 

சிரிந்துசெல்லும் தலைவனுக்குப் பாங்கி கூறுதல்; 

ஓம்படை-- பாதுகாப்பு] 

162. பெடைநிள்று காண ஏடளின்ற தோகை 0பருநடஞ்டோசய் 

புடைநிள்ற சோலைப் 0 பரதியில்0வற் பா௦பாற் குழைஒதரடரும் 

கடைநின் நுருபுளற் கண்ணிக்கு நிள்புகற்க் காதலுக்கு 

இடைநின்ற பாவிக்கு மதமு டுவண்ணரா 0மண்ணுகவே. 

(க -ரை.) பெடை - பெண் மயில். உடன் - பெடையுடன்... 

தோகை - ஆண்மயில். ஈடம் - கூத்து, புடைநின்ற - பக்கங்களில்: 

வளர்ந்துநின் ற. பொதியில் வெற்பா - பொதிகைமலைக்குரிய தலை 
வனே. குழைதொடரும் கடை: ௪௬, ௨௮-ஆம் செய்யுட்களைப் 

பார்க்ச. கடை - சண்ணின் கடை. உகுபுனல் கண்ணி - இந்து 

இன்ற நீரோடுங்கூடிய கண்ணையுடைய தலைவி; புனல் உகுவது- 

பிரிவுத் துன்பத்தால், இடைகின்ற - இடையே கின்று நும்மைச் 

கூட்டிவைத்த. தன்னைப் பாவி என்றாள், தலைவன் பிரிவால் தலைவி” 

குண்டான அயரத்தைத் தன்னால் மாற்ற இயலாமைபற்றி, ஏதம் - 

குற்றம். ஏதமுறாவண்ணம் எண்ணலாவஅு, தலைவியைச் கைவிடா 

மையாம். கானக காட மறவல் வயங்கிழைக, . இயானிடை கின்ற 
புணை (ஐர்திணையெழுபது: ௪.) “ பெடை.......... ....வெற்பா !” 

என்றது கநத்துடை யடைகோளி மணி. நின்னாட்டுத் தோகையும் 
பெடையைப் பிரியாது இன்புறுத்துதல்போல, .நீயும் இத்தலைவீ 

யைப் பிரியாது மணச்து வாழ்தல்லேண்டுமென்னுள் குறிப்பிற்று. 

Qa ous | சுண்ணிக்கும், காதலுக்கும், பாவிக்கும் ஏதமுறாவண்ணம்.: 

எண்ணுக எனக் கூட்டுக, 

(வே -ம்.) புகழ்ச் சா௮லுக்கும்; நின்புவி காவலுக்கும். இ. வி 

௧௩௪. ௬௮ 
விருந்து விலக்கல் 

[செல்வேனென்ற தனைவைனை தோசக்கி, விருந்துண்டு செல்க” 

என்று சொல்லிப் பாங்கி விலக்கல் ] 

163. நினைமரவு மால்வரைத் தேனுங் ருரைந்துச் சிறிதருந்தீச் 
ப ௬ளைமா நறுமல ரோடைநள் எீருண்டு சோலையினளள் 

னனைமா தவிநிர ளண்மகற் 0பரது நயந்திருந்து. 
மளைமா லையினடந் தால்லரு மதன் வள்ளலுக்கே.



பாங்கியிற் கூட்டம் OF 

(க -ரை.) மால்வரைத்தேன் - பெரிய மலையிற் இடைக்கும் 

மலைத்தேன். சுனைநீரையும், ஒடைநீரையும் உண்டென்க. கனை 

மாதவி நிழல் - மூகைகளையுடைய குருச்சத்திக்கொடியின் நிழலில். 

மனை - நின் வீட்டிற்கு. ஏதம் - குற்றம். வள்ளலுச்கு -- தலைவனாகிய 
உனக்கு; முன்ணிலையிற் படர்ச்சை வந்தத. அருந்தி உண்டு இருந்து 

ஈடச்தால் வள்ளலுக்கு வரும் ஏதம் என் ? எனக் கூட்டுக, ௭௯ 

விருந்திறை விரும்பல 
[தலைவன் அவ்விருந்தை ஏற்றுக்கொண்டு அங்குத் தங்க விரும்புதல்] 

164. சூதார் வனமுலைத் தோகைநல் லருங்கள் 0சங்கைதாட்ட 

தேதா யினுொனக் கிள்ளமு தரடுமல்லீ சரயுெல்லை 

நரதார் மலர்ப்பொழி றங்கலு மாமிங்ந வுங்கள்வெற்புக் 

நரதரர் நறுங்குறைக் கரனவ ரானவர் காவலின். 

(த -மை.) சூது ஆர் வனம் மூலை - சூதாடு கருவியை யொத்த 

“yeu மூலையையுடைய. எல்லி- கதிரவன். சாயும் எல்லை - 
மறையும் வரையில். தாது ஆர் - பூர்துகள் நிறைக்ச. பொழில் - 

சேலை. இக்கன் - இவ்விடத்தில். வெற்பு- மலை. காது ஆர் 

நறுவ்குமை சானவரானவர் - காஇன்கண் குண்டலத்தை யணிக்த 

வேட்டுவர்: ஆனவர் : எழுவாயுருபு. இன்றே - இல்லையல்லவா £ 

தல்லீர்! அமுதாம்; காவல் இன்றே? (ஆதலின்) சாயுமெல்லை 

இகல்கன் தங்கலுமாம் எனச் கூட்டுக. *ஏனது சுவைப்பினும் நீகை 

தொட்டது, வானோர் அமிழ்தம் புரையுமால் எமகச்சகென' (தொல். 

பொருள்: ௧௪௪.) *வேம்பின் பைங்காயென் தோழி தரினே, 
தேம்பூம் சட்டி யென்றனிர்' (குறு். ௧௯௬) 

(வே-ம்.) தோகையன்னீர்;: கானவர் வானவர். இ. வி.௧௩௨௪ 
எப் 

பாங்கியிற் கூட்டம் முற்றும் 

௮. கோ.--7



௭. ஒருசார் பகற்குறி 

[பகற்கு தியில் ஒருவகை; அஃதாவது பகற்குறியிடத்துத் 

தலைவனும் தலைவியும் ஒருவரையொருவர் கூடாமல் வருந்துதல் 7 

கிழவோன் பிரிந்துமி கிழத்தி மாலையம்போழது கண்டி ரங்கல் 

[தலைவன் பிரியத் தலைவி, மாலைப்பொழுது வசக்கண்டு 

மனம் வருந்தல் 7 

365. கூற்றங் கரந்து கொடியபுள் மாலை எடிவுகொண்டு 

தரற்றுஞ் சிறுபிறை ப யயி முகத் துறையிருந்து 
தேேற்றந் தரும்பொரை. யள்ளமுஞ் சேவலுஞ் சேக்கைபுகும் ' 

ஆற்றுந் திறமறி (யேன ரோசன் றகள்றன0ர. 

(க-ரை.) கூற்றம் - கூற்றுவன். கரந்து - தன் உருவத்தை 

மறைத்து. எயிறு ஆக - பல்லாகச் கொண்டு. தேற்றம் - தெளிவு. 

சேக்கை - பள்ளியிடம். அவரோ அகன்று சென்றனர் என விகுதி 

பிரித்துச் கூட்டுக, அவர் - தலைவர். கூற்றம் கரச்து, பிறை 

எயிறாக -மாலைவடிவு கொண்டு தோற்றும்; அன்னமும் சேவலும் 

புகும்; அவரோ சென்றனர்; அறியேன் எனச் கூட்டுக. தலைவ 

ஸனில்லாத மாலைப்பொழுது தனக்குத் அன்பக் தருதலின் அதனைச் 

கூற்றமாசச் கூறினாள்: இஃது ௨ரவகஅணி. க 

பாங்கி புலம்பல் 

760. (ூபான்ஜர் நறுமலர்ப் புள்னையங் கானளற் புளினந்தங்கி 
யனள்ஜஐண் மணந்து தணந்தவர் 011ரல் வருக்கள்டசன்ற 

நீன்னை தள்முள்ள மேசெக்கர் மாலை பிறந்ததினி 
டயன்றகு 0மன்றறி யேன்வளநற் 6கரதை யிளங்டக॥க0௧. 

(த-மை.) பொன்ஆர் - பொன்போன்ற நிறமுடைய பூர்துகள் 

நிறைந்த. கானல் - கடற்கரைச் சோலையிலுள்ள. புளினம் - மணத் 

குன்றில். தணநத்தவர் - பிறிக்து சென்ற தலைவர். அருக்கன் - ௧இ 

ரவன். பின் ஆவதன் முன்னமே என்றது, அருச்சன் சென்றவடனே 

ஏன்றபடி; இது மிகையுயர்வு நவிற்சியணி. செச்கர்மாலை - இலக்த 
மாலைப்பொழுது. வளம் கோதை இளங்கொடிக்கு - ௮ளவிய கூச்தலை
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யுடைய இளல்கொடி போன்த தலைவிக்கு, தலைவனைப் பிரிந்த 

மகளிர்க்கு மாலைப்பொழுது துன்பம் தருமாகலின் என் ஆகும் என்று 

அறியேன்” என்றாள். தலைவர் சென்றதுபோல அருக்கனும் 

சென்றான்; உடனே மாலை பிறந்தது; இணிச் கொடிச்கு என் ஆகு 

மென்று அறியேன் எனக் கூட்டுக, ௨ 

(வே-ம்.) மறந்தவர்போல. இ- வி.௧௪௧, 

தலைவனீடத் தலைவி வருந்தல் 

ர். நீட--விரைந்து வரசது காலந் தாழ்க்க J 

167. கூவிக் ரயிலை யழைக்களுங் காளி ருறைவினிறை 

யரளிப் புளனு மருவிய மாடு மரயவள்ள 

வித் தளிநின்று நநெஞ்சமு நானு மிரங்கவின்னுங் 

கரவிற் சிறைவண்டு கரளவ ரரவரக் கரண்கிலம. 

(க-ரை.) குயிலைக் கூவி அழைத்தல் ; மகளிர் விளையாட்டு 

ளொன்று (௧௬). காவி குறைவு இல் நிறை ஆவி - செம்குவளை 
மலர் குறைவின்றி நிறைக்திருக்கின்ற குளம்; காவி - செல்குவளை:; 

ஆவி - குளம். ஆயவெள்ளம் - பாங்கியர் கூட்டம். தணி மேவி 

கின்று - தனியே பொருந்தி நின்று, இரங்க - வருந்த. காவில் - 

சோலையிலுள்ள. அவர் - தலைவர். வண்டுகாள் 1! ஆயவெள்ளம் 

அழைக்கவும் ஆடவும் (செய்யா நிற்க), கானும் நெஞ்சமும் இரங்கு 

இன்றோம்; அவரோ இன்னம் வரக்காண்கிலம் எனச் கூட்டி முடிக்க. 

(வே -ம்.) குறையினிறை. . இ. 

தலைவியைப் பாங்கி கழறல் 

[கழறல்--இவ்வாறு வருந்தலாகாதென இடித்துரைத்தல் ] 

168. அள்வாறு புல்லி யளித்தஞ்ச லள்றவர் கஞ்சமிள்னும் 

ஒள்வரத நின்னை ௦யெரழிந்துறை வாரல்ல ராடரிக்கண் 

மைவரர் குவளையும் வம்பரர் தடமுலை யும்பசந்திங் 

கிள்வர நிருக்குமெள் ருன்6சா லாருனை Gusacy. 

(த-ரை.) புல்லி - தழுவி. அளித்து - அன்புசெய்து. 

அஞ்சல் என்றவர் - “பிரியேன்; ௮ஞ்சாதே'யென்று கூறிய தலைவர். 

கஞ்சமின் - இருமகள். ஒழிந்து - பிறிந்து. ஓடுஅரி Iurés சென் 
வரியையுடைய. மைலார் குவளை - கருங்குவளை. கண்ணாகிக



100 அம்பிகாபதி கோவை 

குவளையென்ச: உருவகம். வம்புஆர் - கச்சணிந்த. பசக்து-பசப்புச் 

கொண்டு; பசப்பு : பிரிவுத் அன்பத்தால் உண்டாகும் நிற வேறுபாடு. 

ஏ.இலர் - அயலார். *என் சொலார்' என்து பழிச்சொல் கூறுவர் 

என்றபடி, குவளையும் மூலையும் பசச்.து இவ்வாறு இருக்குமென் 

ரால், ஏதிலர் உனைத் தூற்றுவார்: அஞ்சல் என்றவர் உறைவாரல்லர்:: 

அதலின் வருந்தற்க என முடிக்க. சு 

தலைவன் தாழ்த்து வத்துமிக் கூறல் 
[பாவ்க தலைவிக்குக் கூறுதல், தாழ்த்து காலத்தாழ்த்து] 

169. ஸர் 0காடிநெடுந் தேர்மணி யோசை 0சவிப்படுமில் 

வாகை 0ோல்வரு கின்றளர் போலவர் வந்துநம்ரைக் 
கரணு தலமரு துள்பருங் கரதலுங் கரணவிங்நு 

ளீகை நீழன் மறைகுலம் போது நிரைவளை0ய. 

(த-சை.) சேண்ஆர் - உயரத்தில் பொருச்திய. வாள்காகம் - 

மதத்தால் கொடிய யானை. ஆண் சாகம் எனப் பிறிப்பின் மோனை 

யின்றாம். மணியோசை யானைக்கே இறப்பாக உரியதாகலின் 
(நாசமேல் வருகன்றனர்போல் தேர் மணியோசை செவிப்படும்” 

என்முள். *யானை ரும் பின்னே; மணியோசை ௮ரும் மூன்னே' 

என்னும் உலக வழக்கையும், *மணியிலாக் குஞ்சரம் வேந்தூர்தல். 
இன்னா' (இன்னா காற்பது: ௧௪) என்னும் செய்யுள் வழக்கையும் 

காண்க, அவர் : தலைவர். அலமரும் - கலங்குகின்ற. இக்கன் - 
இவ்விடத்அுள்ள. நாகநீழல் - காகமரத்தின் நிழலில். போது - 

வருவாயாக. நிரைவளையே - வரிசையான அளையல்களை யணிந்த 

தலைவியே. கிரைவளையே ! அவர் வருகின் ஐனர்போல் செவிப்படும்:. 

(காம் அவருடைய) துன்பமும் காதலும் சாண மறைகுவம், போதும் 

எனக் கூட்டுக. ௫ 

(வே-ம்.) போலுவர். இ- வி. ௧௪௪. 

ழன்னிலைப் புறமோமி மோழிதல் 
[ தலைவி, பாங்கமேலுன்ள வெறுப்பால் அவளை நோக்கக் கூறுது: 

பிறரிடம் கூறுவான்்்போல் அவள் கேட்கும்படி கூறுதல் / 

170. (ேசல்லத் தருவிறல் 6வள்வரக் கண்டுறை சிந்துகண்ணும் 

புல்லத் துடித்த புணர்யன் முலைகளும் பொன்பசந்து 

மல்லறிமதித்தவன் வள்கண்மை கூறி மறந்தெவெள்னை 
யல்லற் படுத்துமெள் ருடலன்செய் 6வனில் வகுளினைக்கே..
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(த-மை.) செல் அத் தகு விறல் வேள் - பிரிந்து சென்ற 
அந்தத் தகுதியும் வெற்றியும் பொருக்திய முருகவேளையொத்த 

தலைவன். வரக்சண்டு - வருதலை எதிர்பார்த்து. உறை - நீர்த்துளி. 
புல்ல - தழுவ. பொன் பசந்து - பொன்போலப் பசந்து (௧௬௮). 

மல்லல் பதித்தவன் - தன் வல்லமையை இவ்வுலகில் நகிலைகாட்டிய 

தலைவனுடைய, வன்கண்மை - (எனக்கு ௮ருள் செய்யாமையாகிய) 
கொடுமையை. மறந்த - மறர்துள்ள. அல்லல்படுத்தும் - அன் 

புறுத்தும், அருவினை - தீவினை. (வன்சண்மையை) மறந்த என்னை, 

கண்ணும் மூலைகளும் பசக்து (அதனைக்) கூறி, படுத்தும் என்றால் 

இலவ்வினைக்கு என் செய்வேன் ? எனக் கூட்டுக, 

 தணந்தமை சால அறிவிப்ப போலும் 

மணந்தாள் வீங்கிய தோள்.' 

கொடியார் கொடுமை உரைக்கும் தொடியொடு, 

தொல்கவின் வாடிய தோள். (குறள்: ௧௨௩௩, ட) 

என வரூஉம் திருக்குறட் செம்மொழியில் கூறுதவற்றைச் கூறுவன 

போல் கூறிய மரபு ஏழுவமைஇ காண்க. Se 

பாங்கியோடூ பகர்தல் 

[தலைவி கூற்று] 
171. ஐயோ மருங்கு லற0நாந்த தோட வன்ப ராரமுல 

மய்யோ ட ணைத்து விடநினை யார்ளினை Cuaighsm 

கையோ திருநடுங் கண்ணில்லை யாநிற்ரர் கற்றதல்லாம் 

டபாரய்யோ முடிய 0நடியதண் சாரற் பொருப்பரின்ற. 

(த-ரை.) மருங்குல் - தலைவியின் இடை. sp - மிக, 

என்பர் - (புணர்ச்சியில் தலைவர்) கூறுவர். ஆரம் - முத்துமாலை; 

சந்தனக் குழம்புமாம். அணைத்து விட கினையார் - அணைத்துச் 

கொண்டு பின்நெகுழவிட நினையார். கையோ $ ஒகாரம் ஒழியிசைப் 
பொருளில் வக்தது: இலை மட்டுமா வேறு பலவும் செய்வர் என்பது 

௮ப்பொருள். கண் : தலைவனுடைய கண். பொய்யோ என்றது; 

தலைவன் வராமமையால். *பன்மாயச் கள்வண்' (குறள்: ௧௨௫௮) 

மூடிய - மூழுதும். என்பர், நினையார், லையா நிற்பர், பொருப்பர் 

கற்றதெல்லாம் மூடிய இன்று பொய்யோ ? எனச் கூட்டுக. 

'பொருப்பர் - தலைவர். ௪
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பாங்கி அச்சுறுத்தல் 

[அச்சுறுத்தல் தலைவியை அச்சமுறச் செய்தல் 7 

172. மளங்கா வலருழை வைத்துடுமள் கூர்வளை வாய்ப்பசும்புள் 
இளங்காலள் மாற்றிய வேளல்கண் டாலள்ளனை பெப்படியுங் 

கனங்கரவல் கொண்ட நறழையிருஞ் சாரற் களங்குழைநீள் 

புளங்காலள் மாறு மதள்பிளிற் காவலும் பூணும் வந்தே. 

(க -ரை.) காவலர் உழை - தலைவரிடத்தில். காவலருழை 

மனம் லைத்தென இயைக்க. பசும்புள் - பச்சைக்கிளி. காவல் 

மாற்றிய - காவல் செய்வதில் மனஞ்செலுத்தாத. எனல் - Bers 
புனம்; தானியாகு பெயர், இனைக்க தருமாம். கனம் - முகில்; அது 

சாவல் கொள்ளலாவது எப்போதும் நீங்காதிருத்தல். கழை - 

மூல்இல். சாரற்புனம் என இயைக்க. கனங்குழை : தலைவி, விளி. 
மாறும் - நீங்கும். இல் காவலும் வுந்.து பூணும்-வீட்டில் அடைத்து . 

வைத்தலாதிய காவலும் வந்து பொருந்தும். ஒரு காவல் மாறும்; 

மற்றொரு காவல் பூணும் என முரண்படக் கூறிய ஈயம் போற்றத் 
தக்கது. கனங்குழை ! (நின்னால் காக்கப்படும்) ஏனலை அன்னை 

seme புனங்காவல் மாறும்; இற்காவலும் பூணும் எனக் 

கூட்டுக. ௮ 

(வே-ம்.) மாற்றும், இ. வி. ௧௪௫௧. 

நீங்கற் கருமை தலைவி நினேந்திரங்கல் 

ரீதலைவனைவிட்டுப் பிரிந்திருப்பத.ற்கு முடியாமையைத் 

தலைவி நினைந்து வருந்துதல் 7 

173. araGura as மடவன்ன 0ோழுள்ன 6மவகுந்த 

1ரவியரன் ரகப் படைத்தில னேகண் பகழியல்ல 

கரியன் ருரெர்மைக் காயமெள் முர்தம்மைக் காயத்துற்ற 

ஆவீ௦யள் ருரெள்ற போதஞ்சி 0னளவ ரள்பினுக்கே. 

(கு -ரை.) வாவி ஒன்றாத - குளத்தைப் பொருந்தாத. 
“அன்னமே' என்றது பாங்கியை. வகுத்த பாவி - எங்களைப் 

படைத்த நான்முகன். பகழி - அம்பு. காவி - கருங்குவளை மலர். 
பிஐ அம்பு பட்டக்கால் உயிர்பிழைத்தலுல் கூடும்; மன்மதன் அம்பா 

இய நீலம் படில். பிழைத்தல் ௮ரிது ஆகலின், அதனை உவமை
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கூறினமையானும், உயிர் உடம்போடு ஒன்றி இருத்தற்கு உரியது 

அங்கனமிருகச்ச அதனை ஓஒப்பேனெனச் கூறிய தலைவர் இத்துணை 

காறும் வராஇருத்தலானும் தலைவி அஞ்சவேண்டியதாயிற்று. காயம் - 

உடம்பு. *இறைவற்கும் ஈண்றியிலேற்குமுன் கான்முகத்தோன், 

ஒன்றா விதத்தில னேஉயிர்போல உடம்பையுமே' தஞ்சை: ௧௪௯. ௯, 

தலைவிக்கு அவன் வாவு பாங்கி சாற்றல் 
[/ அவள் வரவு சாற்றல்- தலைவன் வருதலைத் தெரிவித்தல் ] 

174. நீட்டிய தொய்யிற் நிருமுலை யாயள்பர் தேர்வரவு 

- கேட்டிய மன்றற் கிளைவளர் சரரல்ற் கேகயங்கள் 
ஓட்டி யகள்ற வுழைமுல்லை போய்விழ வூர்பரிதி 

வாட்டிய முல்லையுங் கொண்டறு நாற வருகின்றதே. 

(த -ரை.) தீட்டிய-எழுதப்பட்ட. தொய்யில் - மகளிர் மார்பில் 

சந்தனக் குழம்பால் எழுதப்படும் மூலைச்கோலம். வரவு-௮ருதலின் 

ஒலியை. கேட்டிய-கேட்பாயாக; வியங்கோள் வினைமுற்று. மன்றல்- 

மணம். கிளைக்கு மணம், மலருடைமையால் என்க. கேகயங்கள்-மயில் 

களை.அகன்௦ உழை முல்லை போய்விழ - அஞ்யெசன்ற பெண்மான் 

மூல்லைப்புதரில் போய் விமும்படியாக, ஊர் பரிதி - ஊர்ந்து வந்த 

தேர்ச்சக்கரங்கள். வாட்டிய முல்லையும் - வருத்திய முல்லைமலரின் 

மணமும். வாட்டல் என்றது அதன்மேல் ஊர்ந்து வருதலை. 

கொண்டல் - முகில். கழ் சாற்றெனல் அத்துணைச் இறப்பினரும். 

மூல்லை கார்காலத்து மலர்வதாகலின் அக்காலத்திற்குரிய முகில் 
என்றலே சறப்புடைத்தென அறிக. சாற : மூல்லைக்கேற்ப “மணம் 

Ss’ என்றும், கொண்டலுக்கேற்பத் (தோன்ற என்றும் பொருள் 

உரைத்துக்சொள்ச; இரட்டுஜ மொழிதல். ஒட்டியும், விழவும் 

ஊர்ச்து வருகின்ற பறிதியானது காற வருகின்றது; அவ்வரவின் 

ஒலியைத் இருமுலையாய் ! கேட்டிய எனக் கூட்டுக. ௧௦ 

தலைவன் நாட்டம் தலைவி புதைத்தல் 

ரீ.தாட்டம்-- கண்; புதைத்ததைத் தலைவன் கூறுதல்] 

175. மின்கண் புதைக்கு மருங்குல்நொதந் தேளிம்ம வீர்முகொங்கை 

கள்கண் புதைக்கத் தரும்புறஞ் சரர்ந்துபென் சாயடலரனித் 

தெள்கண் புதைத்தகை யிம்மலர்க் கரலி மலதிர்ப்பட்டநாள் 

நிள்கண் புதைத்தகை 6யோவறி 6யள்0கா விரைவளைய.
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(க-ரை.) மின் - மின்னல்: அது கண் புதைத்தல் : மருங் 

குலுச் கொப்பாகாமையின் காணி என்க. மருங்குல் - இடை. விம்ம- 

விம்மியழ. விம்முதல் - பருத்தல். சொங்கைதன்கண் - முலைக்கண். 

புதைக்க - தலைவன் மு.துஇல் அழுந்தும்படியாக. புறம் - முதுஇல். 
சாயல் ஒளித்த - உருவச்சாயலை ஒளித்து. மலர்ச்சா - பூஞ்சோலை, 

எதிர்ப்பட்ட காள் - இயற்கைப் புணர்ச்சி நிகழ்ந்த அன்று எதிர்ப் 

பட்டமையை. நின்கண் புதைத்த என்றது காணிச் கண் புதைத் 

தமையை, நிரைகளையே - வரிசையான அளையல்களை யணிக்த 

தலைவியே. கிரைவளையே ! விம்ம விம்மு கொங்கைச்கண் பதைக் 

சச் சார்க்து ஒளித்துப் புதைத்த கை, எதிர்ப்பட்ட நாள் புதைத்த 

உனது கையோ? அறியேன் எனச் கூட்டுக. SS 

சிறைப்புறமாக* சேறிப்பறிவுறுத்தல் 

( தலைவன் வேலியின்புறத்தே வந்து நிற்கத், தலைவி புறம்போகாது 

வீட்டின்கண்ணே அடைக்கப்பட்டிருத்தலைத் தானே 

செரல்விக்கெரள்வசன்் போலத் தலைவனுக்கு அறிவுறுத்தல்; 

சிறைப்புறம்--வேளிப்புறம்; செறிப்பு - அடைப்பு] 

176. இயலுங் கலை மயிறுபன் மானு மிளக்கிளியும் 

முயலுந் தவங்கண் முடிவது போலு முதுமறலிச் 
செயறுங் கறலரமுஞ் செங்கழு நீருஞ் செழியர்பெற்றிக் 

கயலும் பொருங்கணல் லாயின்று நாளை கடிபுளத்தே. 

(த-ரை.) இயலும் - உலாவுகின்ற. சலவம் - தோகை. 

- தலைவி புனத்தைவிட்டு அசன்றால் மயிலும், மானும், களியும் சாயல், 
சண்ணின் பிறழ்ச்சி, மொழி இவற்றைக் கற்றுக்கொள்ள இயலர் 
தாகையால் * தலம் மூடிவதுபோலும்' என்றாள். தவம் - தவத்தின் 

பயன்: கருவியாகு பெயர். மறலி - கூற்றுவன்; அவன் செயல்: 

கொலை. மறலியைச் செயலால் பொருமென்ச, பொருதல் - ஒத்தல். 

செங்கமுகீர் - Gea gate செழியர் - பாண்டியர்; அவர் கொடியில் 

விளங்குவது மீனாகலின் செழியர் கயல் எனப்பட்ட. ஈல்லாய் - 

தலைவியே. இன்று சாளை - இன்று அல்லது காளையுடன். புனத்தே- 
புனத்திலுள்ள, ஈல்லாய்! புனத்து மயில் முதலியவை முயலும் 

தவங்கள் இன்று நாளை முடிவதுபோலும் எனச் கூட்டுக, தவங்கள் 

முடிவது : ஒருமைப் பன்மை மயக்கம். go
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தலைமக ளாநிறமை கூறல் 

[ஆற்றாமை-பிரிவுத்துன்பம் பொருமை; தோழி கூறுதல் ] 

177. என்றுவி யள்ளவர்க் கேறும் பழியன்க ணில்லையயளப் 

பொன்னர் 0தாடியுண்டு பூந்துகி ஐூண்டுமெள் பூவணை0மற் 

11ன்று விரவினும்.பாயல்கொள் எரள்பொன் பரந்தெரளிருங் 

கன்று பரணம் ோரும்விழிக் கேயான்றுங் காண்கில்ோ. 

(க -ரை.) அன்னவர் : தலைவர். என - என்று தலைவி சொல் 

ஓம்படியாக. பழி - பழிக்குரிய காரணம். தொடி - வளையல், பூச் 

B80 - அழகெய ஆடை... தொடி கழன்று துகில் நெ௫ுமுமேல் 
,தலைவற்குப் பழியேறுமென்ச. *தொடியொடு தோள்கெகிழ கோவல் 

அவரைச், கொடியர் எனக்கூறல் நொந்து” (குறள்: ௧௨௨௩௬.) பூ 

அணை - பூவாலாடகிய படுச்சை. பாயல் கொள்ளாள் - தாம்காள்; 

விழிபசந் தொளிருமென்க. பொன்பசசர்து: (௧௪௦). ஒளிரும்-விளங் 

கும். சன்ன ஆபரணம் - காதணி: குழை. அதனுடன் விழி பொரு 

தலை ௨௨, ௬டு-ஆம் செய்யுட்களால் உணர்க. விழிப்பசப்பொன்றே 

,பழிச்சாரணமாக உள்ளத; அதனை மறைக்கும் திறமொன்றம் 

சாண்டுலேம் என்று தோழி கூறினாளென்க. , பழி இல்லையெனத் 

தொடியுண்டு; துகிலுண்டு; பாயல் கொள்ளாள்; அதனால் உண்டான 
விழிப்பசப்பொன்றேயுண்டு; காண்கிலம் எனக் கூட்டுக. ௧௩ 

(வே-ம்.)' பொன்னார்கொடி; என்றும். 

தலைமகளை நோக்கிக் கூறல் 

[தோழி கூற்று] 
‘178. மல்லற் பணில மணிரழுத் தலைகடல் வாணர்தங்கள் 

இல்லைப் ருது மிருங்கழிச் சர்ப்ப விருஞ்சுரும்பீன் 

வில்லைப் 0பாருநுத லீரெள்சொர னீருங்கண் மேளி௦யன்று 

டுசரல்லம் பறிவரு 6மாவொரு நரளித் துறையில்வந்தே. | 

(த-ரை.) மல்லல் பணிலம் மணி முத்து - வளப்பமிச்க 
.சங்குகளீன்ற அழகிய முத்துக்களையுடைய. பொருதும் - மோதும். 

சேர்ப்பன் - கெய்தல்நிலத் தலைவன். இருஞ்சுரும்பின் வில்-பெரிய 

வண்டுகள் மொய்த்தலையுடைய பூவில்; அன்றிச் சுருப்புசாண் 

கொண்ட கருப்புவில் எனினுமாம். பொரு - ஒத்த. என்சொனீர்-
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அன்பிலனாக என்னை யுட்சொண்டு என்னசொல் கூறினீர். உங்கள். 

மேணி - இவள் மேணி உங்கள் மேணிபோலச் சாப்பாற்றத்தக்க த: 

யான் விரைக்து மணப்பல். மேணி - உடம்பு, எண்று சொல்ல - 

என்று தலைவன் சொல்ல. நுதலீர்: இது தலைமசன் பாங்கியரை 
கோக்க விளித்தசைத் தோழி எடுத்துக் கூறல். சேர்ப்பன் துறை: 

யில் வசத, நுதலீர்! என்சொனீர்? மேணி என்று சொல்லப் பழி 

வருமோ எனச் கூட்டுக, முன் செய்யுளில் (தலைவியின் சண்பசப் 

பொன்றே தலைவனுடைய பழியைச் காட்டுகின்றது. அதனை மறைச் 

கும் திறமொன்றும் காண்கிலேம்' என்று கூறிய தோழி இச்செய்யு 

ளில் ௮த்திறம் தலைவன் ஒருகாள் இத்துறையில் வந்து, :* நுதலீர்! 

என்சொனீர்; உங்கள் மேனி'' என்று வினவுதலே என்று குறித்தா 
ளென்ஃ. தலைவன். அவ்வாறு கேட்பதனாலேயே தலைவியின் கண் 

பசப்பு நீங்குமென்பது அவள் கருத்து, ௧௪: 

(வே-ம்.) சேர்ப்ப, 

ழன்னின் றுரைத்தல் 

தோழி, தலைவன் முன்னின்று தலைவி புனங்காத்தலைவிட்டு' 

வீட்டிற்குச் செல்லுதலைச் சொல்லுதல் ] 

179. கூறுங் கறழைளிற் குறவர்கண் டாலுந் ருமரனன்ன 

ரனுஞ் சிலம்பில் வருவிர்கெரம் 6லாதொல்லை வல்விளையால் 

யானுங் கரும்பு பிரும்புளங் காளல்லிட் பேகுகிள்றேந் 
தனுஞ் ௬ர௫ம்புஞ் செறிடகாடிச் சாரற் சிறுகுடிக்கக. 

(த-ரை.) கூனும் கழைவில் - வளைகன்ற ஞமூங்இலாத் செய் 

யப்பட்ட. வில்லையுடைய, மானும் - ஓக்கும். இலம்பில் - மலையில். 

தொல்லை - பழைய. கரும்பு: தலைவி. இரு - பெரிய. தேன் - 

தேன்வண்டு. சுரும்பு - வண்டின் வகையுளொன்று. சாரல் இறு 

குடிச்கு - சாரலின்சண் உள்ள ற்தூர்க்கு. யானும் கரும்பும் வினை 

யால் விட்டுச் சறுகுடிக்கு ஏகுகின்மோம்; (நின்னைக்) குறவர் சண் 

டாலும் மானும்; (ஆதலின்) சிலம்பில் வருவிர்கொல்லோ ? எனச் 
கூட்டுக. Gara : gone. ௬௫
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தாய்தறிப் புணர்த்தல் 

[. தலைவி, நற்றாயின் குறிப்பை உணர்ந்து அதனைத் 
தோழிக்கு உரைத்தல்] 

180. முறம்போற் றழை0சவி மும்ரத வாரண முள்ளஞ்செய்த 

அறம்பேரல் வந்தஞ்ச லஞ்சலென் முற்கெள் னறிவறிந்து 

நிறம்போ ளதுகண்டு நேர்பண்டு போளம்மை 0 நங்தல்கொய்யம் , 

புறம்போரரி ளென்றள ளெள்னை0கா லன்ளைநம் பூங்கொடிய. 

'த-ரை.) மூம்மதம்: கன்னம், மத்தகம், குதி என்னும் மூன் 

நிடத் தம் தோன்றுவன. வாரணம் - யானை. முன்னம் செய்த 

அறமாவது: முருகன் வள்ளியைப் பெறுதற்கு மூத்த பிள்ளையார் 

யானையுருச்கொண்டு வந்து உதவியமை. அறம்போல '- அறச்: 

செய்கையைப்போல. வர்து - வர; எச்சத்திரிபு. அதனைக் கண்டு 

அஞ்யெ ஈம்மை அல்யானையிணின்றும் காத்த தலைவனுக்கு. நிறம் 

போனது - பசலையால் மாறுபட்டமையை. நேராகக் கண்டென்க. 

புதம்போமின் - வீட்டிற்கு வெளியேயுள்ள கழிப்புறம் போமின். 

பூங்சொடிபோன்ற கம் அன்னையென்க; பூங்கொடியே: தோழியை 

விளித்ததாஉமாம். வாரணம் வர என்றாற்கு அழிரந்துபோனது 

கண்டு ஈம் அன்னை ஈம்மைப் பண்டுபோல் போமின் என்றனள்;. 

(இல்லாறு கூறியதன் காரணம்) என்னைகொல் ? எனக் கூட்டுக. 

:புறம்போகல் என்றனள்' என்று பாடமிருப்பின் இறந்து 

தோன்றும். 
௧௯- 

ஒம்பீடை சாற்றல் 

ர்தோழி, தம்மைப் பாதுகாக்குமாறு தலைவனுக்குக் கூறுதல்: 

ஓம்படை--பாதுகாப்பு] 

181. ஆழுங் களைக. ல்ள்னநிள் கரதலு மாடன்மயில் 

HQ YAH OSTA; Sar வாயினுந் தூயமுதும் 

யரழுங் குழலு ॥னைய0சால் லரணின்னை யன்றியுயீர் 

வரழுந் திறமல்ல ளேமற லேெர்மை ஈன்ளவேே. 

(த -ரை.) கனைகடல் - ஒலிக்இன்ற கடல். காதலும் புனஞும்- 

தொலைந்தனவாயினும் என்றது, கூட்டமின்மையையும் தலைவி: 

காவல் இன்மையையும் கரு.இியென்க.. புனம் - புனங்காவல். தூய் 

அமுத - மேலான அமிழ்தம். யாழ் குழல் என்றது அவற்தின்-



108 அம்பிகாபதி கோவை 

இசையை; கருவியாகுபெயர். சொல்லாள்: தலைவி. ஆமழும்......... 
காதலும்: “நிலத்தினும் பெரிதே வானினும் உயர்ந்தன்று, நீரினும் 

ஆரளவின்றே....... காடனொடு ஈட்பே' (குறுச்-௩.) மன்னவனே! 

-தொலைக்தனவாயினும் சொல்லாள் திறமல்லள்; (ஆதலின்) எம்மை 

மறலேல் எனக் கூட்டுக. ௧௪ 

மேம்பட உரைத்தல் 

[தோழியின் கருத்து மேம்பாடுறத் தலைவன், *தலைவியை மறவேன்” 

எனப் பதிலுரைத்தல் 7 

182. ச௬றவே குழைய மழைொரு கூந்தலுஞ் குழ்வளைத்தோ 

ணிறே யழகு நெறியும் புருவமு 6நரிடையு 

றவ வளர்தள பாரமு மல்கு ஈழகுஞ்செம்மை 

மறவேல் விழியிணே யும்மற வெரு லைகள6ம. 

(த-ரை.) சுறவுகுழை - சுரறாமீன்வடிவாகச் செய்யப்பட்ட 

காதணி. மழைபொரு - முகிலையொத்த. வளை - தோளணி. வேயம்- 

pase. நெறியும் - ௭ளைக்திருக்கும். கேர்இடை - நுண்ணிய 

இடை. அற - மிக; இடை அற்றுப்போகும்படியாக எனலுமாம், 

செம்மை - சிவப்பு, மறம் - வீரம், கொலையுமாம். ஒரு வைகலும் - 

ஒருகாளும். கழ 

ஒருசார் பகற்குறி முற்றும்.



௮. பகற்குறி இடையீடு 
ம பகற்குறியில் கூடுதற்குச் சில தடைகள் உண்டாதல்; அவை 

விலக்கல், சேறல், கலக்கம் ஏன்பனவாம் ] 

இறைவனைப் பாங்கி தற்வரல் விலக்கல் 

[ இறைவன்-தலைவன்; குறிவரல்--குறியிடத்திற்கு வருதல் / 
183. உருமுங் கிரியு முடல்களி நயிவ ஞுண்ட௰லயப் 

Ourg ym saul புணர்முலை நோக்கப் புளத்திலிறை 

யருமுங் களகம் வலிதென்று பேரயின என்னையென்று 

வரென் றுணர்வரி தரலெள்௦சய் வேமில் வரையிடத்தே. 

கு -ரை.) உருமும் கரியும் உடல்களிருய் - இடியேற்றினை 
யும், மலையையும் மாறபடுகின்ற ஆண்யானைபோன்ற தலைவனே :. 

உரும் - இடியேறு. இவள்: தலைவி. பொருமும் களபம் - விம்மு: 

இன்ற கலவைச் சாக்தையணிக்த. புணர்முலை நோக்கல், தலைவியிண்- 

மெலிலைச்சுருதி, இறை - தல்குதலையுடைய. அகம் வலிது - 

மனம் கடினமுடையது. வலிது என்றது உள்மெலிவைத் தனச் 

, குரைச்காமை கருதி. உணர்வறிது என்றமையின் அடிக்கடி வரு 

வாள் என்றாளாயிற்று. களிருய்! இவள் மெலிய நோக்கி வலி 

தென்று அன்னை போயினள்; என்று வருமென்று உணர்வரிது: 

ஆதலின், 8 இணி வாரற்க என்று தோழி தலைவனை விலக்கனமை 

காண்க, 4அனமும் தொழுகடைபால் பலகால்வரும் ௮ன்னையுமே' 

(தஞ்சை : ௧௫௬). 4- 

(வே-ம்.) புனத்திலின்றே. 

இறைவியைக் தறிவரல் விலக்கல் 

[ இறைவி- தலைவி ] 

184. தாலையு நண்டக லுங்கதிர் போய்வரை காணுமந்தீ 

மாலையும் வந்துள் வனமுலை யேற்றமும் வண்டிமிர்பூஞ் 

ோரலையுந் தண்டுறை யுங்குறை யரவஞ் Fe HOW wy 

பரலையு மன்ள௦சரல் லாயேள்னை யேரவள்ளை பரர்க்கின்றதே. 

(த-ரை.) நண்பகல்-ஈடுப்பகல். க.திர்-ஞாயிறு; சனையாகு- 

பெயர், வரைகாணுமென்றது, மலையின்சண் மறைதலை. வனம்--
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அழகிய. ஏற்றம்-விம்மி நிற்றல்; *பொருமும் களபப் புணர்முலை'- 

௪௮௩. இமிர்-ஓலிச்சன்ற. தண்துறை-குளிர்ந்த நீர்த்துறை; விளை 
யாடுமிடமுமாம். ௮ம் சுருதி-௮ழகிய இசை. சொல்லாயென்றது 
தலைவியை. சொல்லாய்; அன்னை, முப்பொழுதின்சண்ணும் ஏற்ற 

மூம், சோலையும், துறையும் பார்க்கின்றது என்னையோ? ஆதலின் 

நீ அங்குச் செல்லற்க என விலக்இயவாறு காண்க, இலையிரண்டும், 

விலச்சல். a 

இறைமகள் ஆடிடம் நோக்கி அழங்கல் 

ரீ தலைவி, தான் விளையாடிய இடங்களை தோக்கி வருந்திக் கூறல்] 

185. சின0லங் குறவர்பின் செல்லரும் பாவியைத் திண்சிலம்பர் 

விளவும் பொழுதென் விளம்புங்கொல் லேரவிளை யாடுநள்ளி 

யீனமும் புளமு மிதணுமஞ் சார லிருளியுமை 

வளமுஞ் களையும் வளையுந் தாரமு ஈள்வலுமே. 

(த-ரை.) அரும்பாவியை-௮ரிய பாவியாக என்னை. இண் 
இலம்பர்-வலிய மலைக்குரிய தலைவர். கவ்வி இனம் - மாணினம். 

புனம் - தனைக்கொல்லை. இதண் - பரண். இருவி - இனைத்தாள். 

ஐவனம் - மலைநெல். வளையும் மந்தாரம்-களைகள் தாழ்க்து தழைத் 
துள்ள மக்தாரமென்னும் மரம்? மலையைச் சூழ்ந்துள்ள மப்புமாம். 

மவ்வல்-முல்லை. இலெம்பர் பாவியை வினவும்பொழுது நவ்வியினம் 

முதலியலை என் விளம்புங்கொல்லோ ?* எனக் கூட்டுக. கொல்: 

BODE. ௩ 

பாங்கி இறைவிமை ஆடிடம் விடுத்துக் கொண்டகறல 

ரீதோழி, தலைவியை விளையாடும் இடங்களைவிட்டு நீக்க 
வீட்டிற்கு அழைத்துக்கொண்டு செல்லுதல் ] 

“186. (கோய்கின்ற வேளனலுங் கொய்யா நறுங்கு வளைச்சனையுங் 

ய்குள்று மசலுஞ் சிற்றிலும் பார்த்துத் திகைத்துயிர்த்து 
நைகிள்ற வரவியுந் தாமுமேன் ஒவர்கொ ளண்பர்(காண்டல் 

பெய்கின்ற சாரறுஞ் சீறா ரிதுவெளப் மபற்றிலமே. 

(த-ரை.) கொய்இன்ற ஏனலும் - அறுக்கப்படுகின்ற தினை 
யும். கொய்யா - பறிச்சப்படாத. இற்றில் - சிறுவீடு. உயிர்த்து- 

பெருமூச்சுவிட்டு. நைஇன்ற-வருக்துகின்ற. தாம் என்றது, தலை
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அரை. என் ஆவர்: பெருந்துன்புறுவர் என்றபடி. கொல்: அசை. 

ஈண்பர்: தலைவர். கொண்டல்-முதில், உம் றார் இதுவெனப் 

பெற்றிலமே என்றது (தலைவி தன்னுடையஊரைத் தலைஷனூராகப் 

பாராட்டி, யாம் தங்இயிருக்கின்ற) உங்கள் ஊர் இதோ இருக்கின் 

os என்று சொல்லும் பேற்றைப் பெற்றிலமே'' என்றவாறு. 

தன் ஊரைத் தலைவன் ஊர் என்றாள் *'புதல்வராற் பொலிச்தான் 

உந்தை” என்புழிப்போல. தலைவி தனது ஊரைச் தலைவனுக்குத் 

தெரிவித்தலை மறந்ததற்கு இரங்குகின்றா ளென்க. தஇனைப்புனமும், 

சுனையும், செய்குன்றும், ஊசலும், இற்றிலும் பார்த்துத் தகைத்து 
உயிர்ப்பலவன் நம் ஊரைப்பற்றித் தெரிந்திருந்தால் ஆங்கு வருதல் 

கூடும். சாம் அதனை அறிவிக்கப் பெற்றிலமே என்று இரகு 

Rory or. 

“* வரியிணர் வேங்கை வண்டுபடு கண்ணியன் 

கொய்தொழி புனமும் நோக்கி நெடிது நினைந்து 

பைதலன் போகு௮ன் கொல்லோ maG su 

கயவெள் எருவி சூடிய உயர்வரைக் 
கூஉங்க ணஃதெம் மூரென 

ஆங்கதை அறிவுறல் மறக்திசின் யானே. (அகம்: ௩௮) 

என்பதூஉம் இச்கருத்துப்பற்றியதே. 

கண்பர், தாமும் ஆவியும் என் ஆவர் ? பெற்றிலமே எனக் 
கூட்டுக, # 

செறிப்பட அவனுநிறிரங்கல் 

[தலைவி இற்செறிக்கப்பட்ட காலையில் தலைவனை நினைத்து 

வருந்தி அவனது உருவெளிப் பாட்டைக் கண்டு கூறல் 7 

187. அழியு மிரும்புன மும்மழி யரமண லாழ்தெரட்ட 

கழியு மறிந்தள் விதணமும் பரர்த்துத் துணைவிழிநீர் 

பெரழிய விருந்து புலற்புமென் ஒவியும் பாரவிடயம்மரல் 

வீழியு மறிந்திங்ங ன வந்த வீரவெம் ina ip an ar ar G oo. 

(த-ரை.) புனம் அழிவது, இனை கொய்யப் பெறுவதனால்டி 

ஆழி தொட்ட சுமி - தலைவி கூடலிழைத்த சுழியின் அடையாளம் $ 

கூடலாவது, பிரித்த தலைவன் எப்போது வருவான் என்று எண்ணித்
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தலைவி கண்ணை மூடிக்கொண்டு தரையில் வட்டமாகச் கோடிழைம்: 

ua. அல்வாறிழைக்கையில் சுழியின் ஒரு முனையுடன் மற்றொரு: 

மூனை பொருச் துமாயின் தலைவன் வருவான் என்றும், பொருந்தா: 

தாயின் லாரான் என்றும் தலைவி உணர்வாளென்க. இதணம் - தலைவி 

மிருந்த சாவற்பரண். ஆவியும் - உயிரையும். வந்தவா என்றது, 

இற்செறிச்சப்பெத்த தலைவி தலைவனுடைய உருவெளிப்பாட்டைச் 

கண்டு (இ - வி:௧௪௩.) கூறுன்றாளென்ச. மழைவள்ளல் - 

மழைபோல் வரையாதேயும் தலைவன். அறிந்து பார்த்து, அவியையும் 

வழியையும் அறிச்.து மழைவள்எல் வந்தலா ! எனக் கூட்டுக. 

(Gar - ம்.) அறிந்த இதணமும் ; பாவியெம்மால் ; என் மழை 

வள்ளலே. இ- வி, ௧௪௩. ௫ 

புனத்திடைச் சேன்றன் மனத்திடைப் புலம்பல் 

[இனைப்புனத்தின்சகட் சென்ற தலைவன், தலைவியைக் காணாது: 

தன்மனத்தின்கண் வருத்தல் ] 

188. கானே குறரல்வல்லி கரவற் புனமுள்பு கண்டறியா 
மரனே திரிய வருத்தது வேமரை வந்துறங்குந் 

தேனே மலர்ப்பொொறில் வந்்தள்ன வாற்வித்த ெதெய்வமின்று 

தரளே 0சயி0லன்சய் ேனிடை யூறு தனி0நஞ்ச0ோ. 

(த-ரை.) கானே!- காடே ! குழல்வல்லி - கூசக்தலையுடைய 

வல்லிபோன்ற தலைவி. காவற்புனம் - காக்கின்ற தினைப்புனத்தை. 

முன்சண்டறியாமானே ! - அவளுடைய விழிக்குத் தோற்றுவிடுவோ- 

மென்று கரத முன்னர் அவள் காக்கின்ற காலத்தில்லந்து பார்த்து 

ணராத மானே! தேனே - தேன் கூடுகளே ! தனி நெஞ்சமே - (வேறு 

தணையின்றிய எனக்குத் துணையாஇத்) தணித்த மனமே 1 மழைவந்து 

உறல்கும் - மேகநிரை வந்து துயிலும். மலர்ப்பொழில்வர்.து - பூஞ்: 

சோலையில் வந்து. என்னை வாழ்வித்த தெய்வம் தானே - என்னை 
வாழச்செய்த ஊழ்வினைதானே தலைவியை என்னுடன் கூட்டு 

வித்த௮. தெய்லம்-ஊழ்வினைச் கடவுள். (௧௦) இன்று இரிய வகுத் 
த.ஐ- இன்றைக்கு என்னை அலையும்படி. செய்தது. இடையூறு செயில்: 

என் செய்வேன் - ஒரு காலத்தில் உதவி செய்த தெய்வமே இன்ற: 

இடையூறு செய்யின் யானதற்கு என்செயச் கடவேன் ?
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கானே! மானே! தேனே! கெஞ்சமே !. வாழ்வித்த தெய்வமே 

இன்று திரிய வகுத்தூ.று செயில் என்செய்வேன்? எனச் கொள்க. 

வறுங்களன் நாடி மறுகல் 

[தலைவன், களத்தின்கண் அவளைத் தேடி வருத்துதல்] 
189. நேய்கின்ற திங்கள் திருநுத லா0ரொர் செயலின்றி0ய 

ளீய்கிள்ற பரவிக்கு வவே0றனள்செர ஐருங்கண் மெய்த்தவத்தரல் 

ஆய்கிள்ற 0வல னணிமயில் காலிங் கழியவிட்டுப் 
போரகின்ற போரது வருகின்ற நீர்கண் பொருமநீன்றே. 

(த-ரை.) தேய்கின்ற தில்கள் இிருநுதலார் - பிறைபோன்ற 

கெற்தியையுடைய தலைவி. வீய்கின் ந பாவிக்கு - அழிகின்ற எனக்கு. 
உம்சண் - உம்மிடத்தில். படெய்த்தவம் என்ற, போலித்தவத்தினர்ச் 

கெட்டாதவன் என்று குறிப்பித்தபடி. ஆய்கன்ற வேலன் - ஆராயப் 

படுகின்ற முருகப்பெருமானுக்குரிய. அழியவிட்டு - என்னை இம்கு 

இல்வாறு வருக்தும்படியாகவிடுத்து ; புனத்தை அழியவிட்டு எனலு 

மாம். பொரும - மிக. மயில்காள் ! நுதலார் போன் நபோது 

பொருமநின்று பாவிக்கு உங்கண் என்சொனார் எனக கூட்டுக. ஏ 

தறுந்தோடி வாழம் ஊர்நோக்கி மதிமயங்கல் 

[தலைவி ஊரை நோக்கித் தலைவன் அறிவு மயங்கிக் கூறுதல் ] 

190. மாறார் வளைய வளைக்குஞ் சிலைக்கை ஏலக்குறவர் 

தீநூ ரதுசன்ற தேனுமெங்கே செறு 0லதினிவள் 

பாரறார் கடலைப் பருருசெந் தீயப் பற்றிவந்து 

நீறூர மேனியன் ஜெஞ்சூரு மன்பி விலையீதுே. 

(த-ரை.) மாறு ஊர் வளைய - பகைவர் ஊரின்சண் உள்ளார் 

வணங்கும்படியாக ; மாறு - பகை ; பண்பாகு பெயர், சிலை - வில். 

தேன்: தலைவி. இனிச் செயல் ௪௮ என்றது, தலைவியைச் காணாத 

யான் வருச்.துவதென்றபடி. வன் பாறு ஊர் கடலை- வலிய மரச்சலல் 

கள் செல்லுஇன்ற கடல்நீரை. செந்தி - வடவைத்தி. நீறு ஊர - நீறு 
பரக்க. கெஞ்சு ஊரும் - உள்ளத்தின்சண் மிகும். தேனும் எல்கே 

என் அன்பு, தயெனப்பற்றி வெச்து மேணி நீநூர கெஞ்சு ஊரும் ; 

(அதன்) நிலை இதுவே ; இணிச்செயலேது எனச் கூட்டுக. ௮ 

பகற்குறி இடையீடு முற்றும் 
௮. கோ.--8



௯. இரவுக்குறி 
ீதவைன் தலைவியை இரவின்கண் கூடுதற்குக் குறிக்கப்பட்ட இடம்] 

இறையோன் இருட்தறி வேண்டல் 

ரீஇறையேசன்- தலைவன் 7] 

191. அரியா மதகரி 6 வட்டையி வீடி யசைந்தளம்யாஞ் 

*  ரரியர வருவரை சார்ந்தது பானுவுஞ் சாரலெங்கும் 
பிரியா மறைமுகிற் கூண்டிருள் மூண்ட தியங்களிளித் 

ேதரியாரது மங்கைநல் லீருங்கள் மரல்வரைச் சணொறியய. 

(த-ரை.) அரி - விலங்கரசு (சிங்கம்). ஆம் மதகரி - மேன்மேற் 

'பெருகுகன்ற மதத்தையுடைய யானை. நீடி-காலம் நீட்டித்து. அசைநர் 
தனம் - தளர்ச்சி யடைக்தேேன் ; பன்பை* தலைமை குறித்து நின்றது. 

அரை - மேல்பான்மலை. பானு - ஞாயிறு. கூண்டு - சவிந்.து. இயக்க - 

செல்ல. மால்வரைச் சேண் நெறி - பெரிய மலையின்க௧ணுள்ள ரீண்ட 

வழி. நல்லீர்1! யாம் ௮சைச்சனம் ; பானுவும் சார்ந்தது ; இருள் 

மூண்டது ; இணி இயங்க கெறி தெரியா ; ஆதலின் இங்குத் தங்கு 

தற்கு இடம் தருக என்பது கருத் அ. ௪ 

பாங்கி நெறியினது அருமை சாற்றல் 

ரீதெறியினது அருமை--வழிவருத.ற்கு அரிதாயிருத்தலை ர 
192. முரியுஞ் சிலைநுதல் வல்லிமுத் தேந்தி முறுகிவர்பு 

வரியூஙி களப வனமுலை சேட்டு மயற்கிவருங் 

கரியுந் கொடுவரி யுங்கானி பரறுங் கடந்துவெய்ய 

அரியு மரவுமெண் றாதைய நீவர லஞ்சுவூத். 

(க -மை.) மூரியும் சிலைதுதல் வல்லி - வளைக்க வில்லையொத்த 
நெற்றியையுடைய பூங்கொடி போன்ற நலைவியது. முறுஇ.முஇர்ச்து. 

வம்பு வரியும் - சச்சால் இறுக்கிக் கட்டப்பட்ட. களபம் வனம் மூலை 
வேட்டு - கலவைச் சாந்தணிக்த அழகிய மூலையை விரும்பி. மயங்கி 

வாரல் : மதத்தாலென்க. கரி - யானை. மயங்கிவரலைச் கொடுவரியோடு 

கூட்டினும் அமையும். கொடுவரி - புலி. கான் யாறு - காட்டாறு. 

வெய்ய - கொடிய. அரி - (மலைவழியித் கடக்கும்) பருச்கைக் கல். 

அரவு - பாம்பு. அஞ்சுவது - அஞ்சத்தச்சது. ஜய! 8 வல்லியது 

வனமுலை வேட்டு, கடந்து எண்ணாது வரல் அஞ்சத்தக்கதெனச் 

கூட்டுக. ௨



இரவுக்குறி 115 

இறையோன் நேறியினது எளிமை கூறல் 

393. வரளிங் கரிதள்று நும்றலைச் சாரல் வழியொறக்குக் 
குரவஞ் செறிருழற் கெரம்பனை யாய்வெங் கொடுலரியும் 

இரவுந் தளியு மிகலுரு மேறு பிறைஞ்சுமெண்கும் 
அரவுங் களிறுமஞ் சேனஞ்சு 6வனுங்க என்பினுக்கே. 

(த-ரை.) குரவம் செறி குழல் கொம்பு ௮னையர்ய் - குரவம் 

பூலை நெருங்க அணிந்த கூந்தலையுடைய பூங்கொம்பு போன்ற 

தோழியே 1 வெம் கொடுவரி - கொடிய புலி, தனியும் என்றது, 

கூறப்பட்ட கொடுவரி முதலியலையன்றி மக்களொருவரும் 

சடமாடுதலற்ற இரவு என்றபடி. இகல் உரும் ஏறு - வலிமை மிச்ச 

இடியேறு. இறைஞ்சும் எண்கு - வளைந்த அடியினையுடைய கரடி, 

களிறு - ஆண் யானை. ௮ண் Sass அஞ்சுவேனென்றது, பிரியின் 

(நோய் செய்தலைச் கருதி யென்க. “நீங்கில் தெறாஉம் குறுகுங்கால்: 

தண்ணென்னும்'' - குறள் - ௧௧௧௪. கொம்பனையாய் ! கொடுவரி: 

முதலியவற்றை அஞ்சேன் ; அன்பினுக்கு அஞ்சுவேன் ; (ஆதலின்) 

அழிவர எமக்கு அரிதன்று எனக கூட்டுக. a 

பாங்கி அனன் நாட்டு அணியியல் விதைல் 

ர்தலைவனது நாட்டிலுள்ள மகளிர் அணியும் அணிகலங்களும் ' 

பிற இயல்புகளும் எத்தகையனவென்று பாங்கி அவனை வினாதல் ] 

194. கொள்ளார் விரிதுயில் கூர்ங்கொடுங் கங்குற் குறிவிருர்பு 
மிள்னூர் வடிநெடு வேலண்ண 060சரல் விலையறியரப் 

பரள்னூர் வனமுலை பூகந்தண் சாந்தமும் பூந்தெரடையும் 

நிள்னூர் வரையிளை பார்விளை யாடுநன் னீழவூ6ம. 

(த-ரை.) கொன் ஊர் - பெருமை பொருக்திய ஊர். கூர் - 

மிக்க. கங்குல் குறி - இரவுக்குறி, மின் ஊர் - ஒளிபரந்த. வடி. - 
கூர்மை. அண்ணலே - பெருமையிற் சிறந்த தலைவனே. பொன் 

ஊர் - பொன் போன்ற தேமல். பரச்த. சார்தம் - சந்தனக்குழம்பு. 

விலையறியாச் சாந்தமென இயைக்க. பூர்தொடை - பூமாலை. வரை - 

மலை. இளையார் - இளம்பெண்கள். நீழல் என்ற, எம்மரத்தின் 

சீழல் என்றபடி, அண்ணலே ! நின்னூர் வரையின்சண் விளையாடும் 

இளையார் பூசும் சாந்தமும் தொடையும் நீழலும் எவை என்பதை 

எனக்குச் சொல் எனப் பாங்கி வினவினாளென்க. ச
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தன் நாட்டு அணியியல் பாங்கி சாற்றல் 
195. நிரையார் மலர்க்குழல் வல்லி௦யம் மூரணி நிற்கநும்மூர் 

வரையா ரணிபலு மன்னுநள் னீழலு மற்றிங்கெள்னை 

யுரையா யெளிலின் றுயர்மலை நாட வுரைசெய்வல்யாள் 

விரையா ரமுமென் குவளையங் காந்தளும் ேங்கையு ம. 

(கு-ரை.) நமிரைஆர் - வரிசையாகப் பொருக்திய. வல்லி - 

பூல்கொடி போன்ற பாங்கியே. வரையார் - மலையின்கண் வாழும் 

மகளிர் ; வரை - எல்லையுமாம். வரையூரார் என விகுதி பிரித்துச் 
கூட்டி, மலையூறின்௧ண் வாழும் மகளிர் எனலுமாம். அணிபவும் - 

அணி௫ன்ற ஈகைகளும். மன்னும் - பொருந்தும். உரை செய்வல்- 
சொல்வேன். விரை ஆரம் - மணம்பொருந்திய சர்தனக்குழம்பு. 

குவளை முதலியன லலர் வகைகள். இத்துறை, பிறகோவைகளில் 

“தலைவன் அவள் காட்டணியியல் வினாதல், பாங்கி தன் காட்டணி 

யியல் சாற்றல்' என்னும் இருதுறைகளாகப் பிரித்து .வழங்கப்பெறும். 
*வல்லி! நிற்ச ; என்னை இன்று உரையாய் ' எனில், காட! யான் 

உரைசெய்வல் (௮லை) ஆரம் முூதலியனவே எனச் கூட்டுக. இ 

இறைவிக்த இல்றயோன் தறையறிவுறுத்தல் 

ரீ தலைவன் குறையைப் பசங்கி தலைவிக்கு உரைத்தல் ; 
குறை; இரவுக்குறி வேண்டல் ] 

196. செஞ்சே லனைய விறழிமட வரய்தெண் நிரைநுகர்ந்து 
மஞ்சே தவழு மணிவரைச் சாரலில் வாளரவு 

BOCs Yh bags, ரணங்கினு நள்ளிருளில் 

அஞ்சேன் வருவனென் ருரன்செய் 6வேனவ ரன்பினுக்கே. 

(க-ரை.) மடலாய்- தலைவியே. தெண் இரை - தெளிந்த ௮லை 
களையுடைய கடல் ; சனையாகு பெயர். நுகர்க்து - நீரைப் பருகி. 
மஞ்சு - முகில். வாள் அரவு - கொடிய பாம்பு. வெம்சூர் ௮ணக்கி 

னும் - வெவ்விய வரையர மகளிர் வருத்தினும். கள்இருள் - செறிந்த 
இருள்; ஈடுஇரவுமாம். என் செய்வேன் என்றது, அன்பின் காரண 
மாக வருவன் என்றலின் அதனைத் தடுக்ச என்னால் இயலவில்லை 
என்று குறிப்பித்தபடி. மடலாய் ! சாரலில் இருளில் உமிழினும் 
அ௮ணக்இனும் வருவன் என்றார் ; அவர் ௮ன்பினுச்கு என்செய்வேன் 
எனக் கூட்டுக, ௯
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தலைவி நொந்து நேக்சோடூ கிளத்தல் 

[தலைவி அதற்கு வருந்தித் தன் மனத்தொடு சொல்விக் 

கொள்ளுதல்] 

397. பொருமாறு ரண்டு புகர்முக மாவும் புலியுமச்சந் 
தீடுமாறுருமுறுந் தாளங் கடந்து தமியள்முள்ளே 

ப ௫மாறி வந்துடிவஞ் கரர மரத ருலலுங்கங்குல் 

வருமா றிசைந்தன 0மரமன 6மயந்த வள்ளலை0ய. 

(த-ரை.) புகர் மூகம் மா - செம்புள்ளிகள் பொருந்திய 

முகத்தையுடைய யானை. மாறு கொண்டு - பகைமை சொண்டு. 

மாவும் புலியும் பொரும் என்க. உரும் உறும் - இடியிடிக்கும். 

தானம் - (இத்தகைய) இடத்தை, தமியள் : தலைவி. சூர்அரமாதர் - 
அச்சம் தரும் கடவுட்பெண்டிர். கங்குல் - இரவிலே. அள்ளல் : 
தலைவன். மனமே: வள்ளலைச் சல்குலில் தானம் கடந்து தமியள் 

முன்னே வருமாறு இசைந்தனமோ எனக் கூட்டுக. உருமாறி 
வருதல், சூரரமகளிர் தொழில். இசைந்தனமோ என்பதில் ஓகாரம், 

வருத்தமுணர்த்தி நின்றது. . 
(வே-ம்.) தலைவி நேராது நெஞ்சொடு கிளத்தல் ; தமியன் 

முன்னே. or 

இரவுக்குறி ஏற்டித்தல் 
ரீதோழி, தலைவியை இரவுக்குறிக்கு உடன்படுமாறு செய்தல்] 

198. தளலந் நருநகை யாய்நதி வரய்ந்தவத் நண்டுறைவர் 

இளலண்டள் மேவு மிருங்களிக் கான லினம் படையைக் . 

களவனம் புல்லி யெரலித்துற வாடுங் களவுகண்டார் 

அளவின் நியதுயர் கூர்ந்தகன் முர்ெநஞ் சறிகிலமே. 

(க-ரை,) தளவம் தருஈசையாய் - முல்லைமுகசையையொத்த 

பல்லையுடைய தலைவியே; தரு: உவமவுருபு. துறைவர் : தலைவர். 

கானல் - சடற்கரைச் சோலையின் சண்ணே. பெடையை - பெண் 

கண்டை. களவன் அம்புல்லி - அண் ஈண்டு அழகாகத் தழுவி; 

இணி, *களவு ௮(ன்)னம் புல்லி எனப் பிரித்து, ஆண் அன்னம் 

பெடையைக் களவில் புணர்ந்து எனப் பொருள் கொள்்எலுமாம். 

“அன்னம் துணையோடு அடச் சண்டு, நென்னல் நோக்கி நின்றார் 
ஒருவர், நென்னல் நோக்க நின்றா ரவர்கம், பொன்னேர் சுணங்கில்
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போவா ரல்லர் : சிலப் - கானல் வரி. சகளலொழுக்கமாதலின் ஒளித்' 

துறவாடிற்றென்ச. களவு சண்டார் - களவுப்புணர்ச்சியைக் சண் 

டாராய் ; வினை முற்.று வினையெச்சமாயிற்று, அளவு இன்றிய - அள 

வில்லாத. கூர்க்து - மிகுந்து. அசன்றார் - நீங்இச் சென்றார். 

கெஞ்சு - கருத்தினை. புணர்ச்சிக்குறிப்பு உடையார்போலும் என் 

பது கருத்து. ஈகையாய் ! துறைவர் கண்டாராய் அ௮சன்றார் ; அறி 

கிலம் எனச் கூட்டுக. 

(வே-ம்.) இரவிழ்குறி ஏற்பித்தல், ௮ 

தலைவி இரவுக்குறி நேர்தல் 
ரேர்தல்- உடன்படுதல் / 

199. குருகைக் கறிக்கப் பறிக்குநங் 6கரடெனக் கோளரிகண் 

01_ரருகைக் களிறஞ்சி டியரல்குந்தண் சார லுயிரனையா 

யிருகைக் களிறு தனிதெறி 6யநள் ஸிரவுநம்பால் 

வருகைக் கிசைந்தனை யாயினி நாபனன் மறுப்பது. 

(த-ரை.) குருகை - யானையின் மூளையை ; ஈண்டுச் கொம்பின் 
அடிப்பாகமாகய வேரினை உணர்த்இற்று. கறிச்ச- உண்ண. கோள் 
௮ரி - வலிமைமிக்ச இங்கத்சைச் சண்டு. ஒருகை களிஐ-- அ திக்கையை 

யுடைய ஆண்யானை. ஓல்கும் - தளரும். இங்கம், யானையின் 

கொம்பைப் பறித்து அதன் வேரினை உண்ணுதலை *வெங்கைச் களித் 

றின் மருப்பைப் பறித்ததன் வோருக்தும், சிங்கக் தடஅருவிச் 

இலம்பார்' - ௨௪௧. என்னும் செய்யுளானும் அறிக. உயிர் அனை 

யாய் - உயிரையொத்த பாங்கியே. இருகைகச் களிற என்றது, தலை: 

வனை ; இறப்புருவகம், ஈள் - ஈடு. உயிரணையாய் ! ஒருகைச் களிறு 
கோளரியைச் சண்டு, குருகைச் கறிக்ச ஈங்கோட்டைப் பறிக்குமென 
அஞ்சி ஓல்கும் சாரலில், இரவில், இருகைக்களிறு தனிகெறியேவர- 
இசைந்தனையோ ? இணி மறுப்பது என் ? எனச் கூட்டுக. ௯ 

நேர்ந்தமை பாங்கி நேடுந்தகைக்து உரைத்தல் 
[தலைவி உடன்பட்டமையைப் பாங்கி தலைவனுக்கு உரைத்தல் ரீ 

206. நிரந்திய வாறு திருமுகள் வள்ளி திருமுகம்பெற் 
ற்௫ுந்திய வரறுளக் கள்புடள் கூட வருவினையள் 

வருந்திய வாறும் வருந்திய 0 வள்சரல் மழுதுவஞ்சி 

0ெரருந்திய வாறும் புகல 6 வாஹும் புரவலனே.
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(த-ரை.) திருமுகம் பெறுதலாவது, உடன்பாட்டைப் 
பெறல். அருந்தியலாறு - இன்பம் நுகர்க் த துபோல. வஞ்சி பொருக் 

இயலாறும் - தலைவி உடன்பட்ட வையும். புகல ஒணா - சொல்லு 

தற்கு இயலா ; பெருமுயற்சி செய்தேன் என்பது சுருத்து. புர 

வலனே - தலைவனே. * பரவாத வண்ணம் பரவியும் பாதம் பணிந்தும் 

கெஞ்சம், கரலாத பொன்னைமின் காரணமாக.....௨ -. வெத்பா, இர 
- க . ச . ச . 4 

வாத வண்ணமெல்லாம் இரக்தேன் இவ்விரவிடையே'. - தஞ்சை - 

௧௭௨. ௧0 

HAW. FHSS தாம்துயில் அறிதல் 
[தோழி, தலைவனைக் குறியிடத்து நிறுத்தித் தாயினது தூக்கத்தை 

ஆயத்து அறிதல் / 
291. சீதஞ்டசம்। நிங்கள் நிருமுநத் தாங்நஞ் சேழுஞ்சிலம்பின் 

மரதங்க மொன்று மழைமதம் பட்டுநம் மல்லிகையவண் 

போரதோன்று பந்தருங். கற்பக ஷசலும் Gur pups HE 

தஞ் சுரபுன்னை குழ்நறுங் காவுந் தொலைக்கின்றதே. 

(த-ரை.) சீதம் செய் - குளிர்ச்சி பொகுக்திய. திருமுகம் 

தாய் : சோழி தலைவியை விளித்ச.து. இலம்பில் - மலைஃில். மாதங்கம் - 

யானை. . மழை மதம்பட்டு - மழைபோற் சொரிதலையுடைய மிக்க 

மதத்தைப் பொருக்தி. ஒன்று - பொருந்திய. கற்பக ஊசல் - கற்பகம் 

போன்ற இறந்த மரத்தில் கட்டப்பட்ட ஊசல்... பொற்பு - அழகினை. 

சூதம் - மாமரம். கா - சோலை. இலங்கையில் காவை அனுமான் 

அலைத்ததென......... ௮ங்கையின் நீள்விழி மானே ஈம் சோலையை 

ஈடழித்த, இலங்கையில் போகவும் செய்திட்ட தானைஒன் நின்று 

வந்தே' - கோடீச் - ௧௮௨. ௧௪ 

தறி எதிர் கோடல் 

ர்குறியிடத்திற்கு வரும் தலைவனைத் தலைவி எதிர்கொள்ள 

தினைத்துக் கூறுதல்] 

202. வீழ்நின்ற தண்புனல் வெள்ளத்து நள்விருள் மவிமங்குல் 

சழ்கின்ற குன்றச் ஈரம்வர வாய்த்துங்கண் நுஞ்சமறந் 

நாழ்கின்ற துன்ப மருந்துயராரக வருவினையேள் 

வாழ்கின்ற இல்ல மறிந்ததெள் வர0றள் wD parr ar God. 

(த-ரை.) தண்புனல் - தண்ணீர். மங்குல் - மு௫ல். குன்றச் 

சுரம் - குன்றத்தின் வழியாக. வரவாய்த்தும் - (தலைவன்) வரப்பெற்
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னோம். துன்பம் தயராச என்றது, துன்பம் மேன்மேல் வளர என்ற 

படி. இல்லம் - வீட்டினை. வள்ளல், வெள்ளத்து இருள் மேவிச் 
கரம்வர வாய்த்தும்; (அவ்வாறு வருதற்கு) வினையேன் இல்லம் 

அறிந்தது எவ்வாறு எனச் கூட்டுக. தலைவி, தலைவனை எதிர் 

"கொள்வதாக நினைத்து இவ்வாறு கூறினாளென்ச. ௧௨ 

தலைமகன் வாவு அறிவுறுத்தல் 

[தலைவன் குறியிடத்தில் வந்திருத்தலைத் தோழி தலைவிக்கு 
அறிவித்தல் 

203. கொள்ே யர முருமுந் தருமிருள் கூர்கங்குல்வாய் 
aC சுடர்வழ, ேல்விளக் கரகநம் 6வேட்கையினால் 

என்னே தமியர்வந் தங்தினர் போலு மழுதரிய 

பரன்னே திருமனை யிள்புறஞ் சார்புள் புல்ம்பினேவே. 

(கு -ரை.) கொன்னே - பயனில்லாமல், உரும் - இடி. தரும் - 
பொருக்இிய. கூர் - மிகுந்த. கங்குல்வாய் - இருளில். மின் சுடர் 
வடிவேல் - மின்னலையொத்த ஒளிபொருச்திய கூரிய வேலின் 

ஒளியே. வேட்கையினால் - காதலால். தமியர் - தணனித்தவராய், 
பொன்னே - இிருமசகள்போன்ற தலைவிஃய. புள் புலம்பின - பறவை 

கள் ஒலித்தன ; ௮வலை யொலித்தல், தலைவன் ௮க்த அரவம் கேட்டுத் 

- துயில் கலைந்தமையாலென்ச. கொன்னே. புலம்பின ; (ஆசலின்) 

எய்தினர் போலும் எனக் கூட்டுக. ₹மின்ஏய் அயிலொடு மின் 

விளக்கா வந்த வெற்பரை ' - தஞ்சை - ௧௪௫. BR. 

தறியிடம் கோண்டு சேறல் 

[தோழி தலைவியைக் குறியிடத்திற்குக் 
கொண்டு செல்லுதல் ] 

204. வல்லிக் கொடியிடை வாட்டிய 0மரு வரையிரண்டு 

புல்லீப் பொரருந்தின பூண்முலை யாயுடள் போதுதியர 

அல்லிக் குவளை யகன்௬ளை நீரி லரும்பனவிற்த்துக் 
ூகரல்லிச் கரும்பறை மல்லிகை நாண்மலர் கொய்வதற்ே. 

(த-மை.! வல்லிக்கொடி ; இருபெயசொட்டுப் பண்புத் 

"தொகை ; இடைச்கு உவமை, வுரை- மலை. மேருவரை இரண்டினை 

மூ£லக்கு உவமை கூறியது இல்போரளுவமை. பூண்முலையாய் - 
.அ௮ணிசலங்களையணிக்த முலையையுடைய தலைவியே. உடன்போ.துஇ-
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என்னுடன் வருவாயாக; ஓ: ௮சை; வினாவுமாம். அல்லிச்குவளை-௮௧ 

விதழையுடைய குவளைமலர். கொல்லிச் சுரும்பு ௮றை - கொல்லி 

மலையிலிருர்து வந்த வண்டுகள் ஒலிக்கின்ற. கொல்லிச் சுரும்பு 
என்பதற்குக் கொல்லிப் பண்போன்று முரலுதலுடைய சுரும்பு 

அன்றும் கொள்ளலாம். கொல்லி - ஒரு பண். கொய்வதற்கு - 

பறிப்பதற்கு, முலையாய் ! அவிழ்த்துச் கொய்வதற்குப் போதுதியோ 

.ஏனக் கூட்டுக. EH 

(Gar- 2.) போதுதியே. 

தறியிடத்து உ௰்த்து நீங்கல் 

205. கெரத்தார் நறுமலர் கொய்துவல் 6லவரு மெல்லையினில் 
இத்தா ருவினிழ 0லெம்௦பரு மாட்டி யெழுந்தரு 
மைத்தார் பொழிலின வண்டொரு கோடி மழைக்குறலில் 

மாய்த்த லரிய மருங்குலங் கேயிம் முலைமலைக்கே. 

(த-ரை.) வல்லே- விரைவாக. வரும் எல்லையிணில் - யாண் 

வருமளவும். தாரு - மரம், எம்பெருமாட்டி. - தலைவி; அண்மை 

விளி. எழுந்தருள - தங்இயிருப்பாயாக ; அ௮கரவீற்று வியங்கோள். 
-மைத்துஆர் பொழிலின - கருநிறங்கொண்டு பொருர்தின சோலையின் 

கண் உள்ளனவா௫ிய. மழை குழலில் - முகில்போன்ற கரிய கூந்த 

வில். அரிய மருல்குல் எங்சே - நுட்பமான இடை எவ்வாறு வலி 

வுடைத்தாகும். மலைச்கு - மலையைத் தாங்குதற்கு. பெருமாட்டி ! 

எல்லையினில் கிழல் எழுந்தருள (அங்கனமின்றி என்னுடன் 
வருவாயாயின்) வண்டு (மொய்க்கும்) மொய்த்தால் மலைக்கு மருங்குல் 

எங்கே? எனக் கூட்டுக, வண்டின் பாரத்தால் இடையொடியும் 5; 

அவ்வாறொடிந்தால் பின் மலையைத் தாங்குதற்கு வேறிடையின்முய் 

முடியும் என்பது கருத்து. * இடை வேறில்லை வாணுதற்கே ' 

(சகட) என முன்பும் வந்இருத்தல் காண்க. ௧௫ 

இறைவி இறையோனிடத்து எதிர்ப்படுதல் 

ர தலைவி தலைவனை எதிர்ப்படுதல்] 

206. வரவிந்த மன்ன வளர்தன பாரமு றள்வறுடன் 

குரவந் தயங்கிருட் கெரந்தள பாரமுங் கொண்டிங்நுனே 

இரவந்த மால்வரை வந்டநள்ளை யாளு மிதுநினைந்தோ 

அரளிந்த மாளிகை நீர்பக லேவிட் டகள்றதுவே.
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(க-மை.) வரம் விக்கம் அன்ன -சறகக விந்தியமலையையொத்த.. 

மவ்வல்-முல்லைமலர். குரலும் - குராமலர். கயங்கு - விளங்குஇன் ற. 

இருள் கொச்தளபாரம் - இருளையொக்த கூந்தல் பாரம். மால்வசை - 

பெரிய மலையின்சண்ணே. ₹அந்த' என்பது உலசறி சட்டு ; அந்தம்” 

எனப் பிரித்து *அழ௫ூயெ' எனப் பொருள் கோடலுமாம். ஆளும் இ.த- 

ஆளுதலாகிய இச்செய்கையை. அரவிக்த மாளிகை-சாமரைமலராஇய 

டு ; தலைவியைத் இிருமகளாக கிணைக்சானாகலின், அவள் இருப்பிட 

மாகிய தாமரை இரவில் குவிக் துவிடு லைக் கரு.இ பகலே விட்டகன் 

2த0ே'! என்னானென்௪. இரவுவரை யிங்கனே வக்.௮ இதுகினைக்தோ 

அகன்றது ? எனச் கூட்டு. அர்த மால்வரை வந். (பகற்குறியில்) 

என்னை ஆளும் நீர் இரவு இங்கனே இது நிணைந்தோ அரவிக்த. 

மாளிகை பகலே விட்டகன்றது என்று கூட்டியும் உரைச்சலாம். 

மெய்த்திருவே இருட்போது வந்தாய் அர்த வெல்கதிரோன், அத் 

திரிமேல் நின்றிசழாயிரமும் அடைசத்துவண்டாம், முத்திரை இட்ட 

தன்றோ என்றம் நீவைகும் மூண்டகமே '- இருவாசூர்க்கோலை - 

௨0௦௪. ௧௭௬ 

பெநமகள் ஆற்றின தரமைநினைந் திரங்கல் 

[ தலைவி, தலைவன் வரும் வழியருமையை நினைந்து வருந்துதல் 7 

207. கள்ளை மீது கணாரை தாங்கிருங் கங்குலுள்றள் 

மின்னை ெங்கதிர் வல்வல Caps விடஞ்சொரியும் 

பன்னை மும்மதம் பாய்நாக மும்பயி லுஞ்சுரத்தில் 

என்னை 0ுெள்செய்ய வோவிறை வாவின்றிங் ெய்தியே . 

(கு -ரை.) சல் காகம் - கல் பொருக்திய மலை. கணம் மழை- 
மூகிற்கூட்டம். தூங்கு - தங்குதலையுடைய. இருக்கங்குல்-பெரிய 

இரவில். மின் ஆச - மின்னலைப்போல் ஒளிவீசும்படியாக. வலன் 

ஏர்தி - வலப்பச்கத்தகே தாங்க, பல்நாகம் - பல்லையுடைய பாம்பு. 

மூன்ருமடியில் இரண்டாவது நாகம் - யானை. பயிலும் - தங்கும்.. 

சுரத்தில் - வழியில். என் ஆகம் - எனது உடல். என் செய்யவோ 
என்ற, நினக்கோ ரேதம் நேரின் என் உயிர் நீங்கும் ; நீங்கின் 

உடம்பு அழிச்துபோம் என்று குறிப்பித்தபடி. இனி காகம் எனப் 
பிரித்து யானையெனப் பொருள் கொண்டு சாகம்போன்ற இறைவா 

என இசைத்து உரைத்தலுமாம். இறைவா ! உன்றன் வேல் மின் 

னாக ஏந்திச் கங்குல் சுரத்தில் எஉய்தியதத என் செய்யவோ ? எனக்



இரவுக்குறி 128 

கூட்டுக. இச்செய்யுளில் திரிபணியும், சொற்பின் வருநிலையணி 

யும் காண்க. ௧௪ 
புரவலன் தேற்றல் 

[தலைவன் தலைவியைத் தேற்றுதல்] 
208. 6மகஞ் சிறந்த ருழனிழ Carp வேனேடுங்கண் 

மாரகஞ் சிறந்த மதிநுத லரய்மல்கு மல்குலுக்கும் 

ஆகஞ் சிறந்த முிலக்குமுள் 6ரூற்ற அடல்யிற்று 

நாகங்க சென்னை நலிஏசெய் யரவுங்கள் நண்பென்றே. 

(த-ரை,) மேகம் இறந்த குழல் - முகில்போற் சிறந்த கூர்தல்... 
நிழல் ஒடிய- ஒளிபரச்ச. மாகம் - வானத்தின்சண் உள்ள. மதி 

நுதலாய் - பிறைத்திங்களேையொத்த செத்றியையுடைய தலைவியே. 

மல்கும் - (அழகு) மிகும். (அல்குல் ௧௪௪.) ஆசம் - மார்பிலுள்ள. 

அடல் எயிற்று காகங்கள் என்பதற்கு, கொல்லு தலையுடைய நச்சுப் 

பற்களையுடைய பாம்பென்றும், வலிமை மிக்க கோட்டினையடைய 

யானை என்றும் பொருள் கொள்க. அல்குலுக்குப் பாம்பும், மூலைக்கு 

யானையும் தோற்றனனவென அறிக. நலிவு செய்யா - துன்பஞ் 

செய்யா. குழலையும் கண்ணையுமுடைய நுதலாய் ! உங்கள் ஈண்ப 

னென்று சாகசங்கள் என்னை ஈலிவு செய்யா என கூட்டுக. ௧௮ 

(வே-ம்.) கலிவு செய்யாது - (பழம்பதிப்பு முதலியன.) 

புணர்ச்சியின் மகிழ்தல் 

909. அரியார் மதர்விரி யாலமன் வீர்சொல் லழுதமள்ளீர் 
புரியார் தளையலிழ் பூமலர்க் கரவிற் புணர்ந்திங்களே 

தரியரத வன்புந் தயங்குந் தகையிர வும்பகலும் 

பிரியாம லீங்கெவற் குந்தெரி யரளிஞ்சை Guppace. 

(த-ரை.) அரி ஆர் மதர்விழி - செவ்வரி பொருந்திய செழிப்: 

புற்ற விழி, ஆலம் - ஈஞ்சு.. ஆலமன்ன விழியீர், அரு;தமன்ன 

சொல்லீர் என விகுதி பிரித்துச் கூட்டுக. புரிஆர். தளை - மூறுச் 

குண்ட கட்டு. கா - சோலை. இங்கனே - இவ்வாறே ; இவ்விடத்: 

திலேயே என்றுமாம். தரியாத - (உள்ளத்தின்கண்ணே மறைக்து : 

தல்சாத, தயங்கும் தகை - விளங்கும்படி. பிரியாமல் என்பதன் 

பின் இருத்தற்குரிய என்னுஞ்சொல் வருவித்துரைக்க. விஞ்சை - 

வித்தை.
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(Ga. 0.) அன்பு தயங்க முயங்கும் தகை பகலும், இ - வி. 

கசடு, ஒ த 

இறைவியை இலவயின் விடுதல் 

ர்ீதலைவன், தலைவியை அவன் வீட்டிற்குச் செல்லுமாறு அனுப்புதல்] 

௮10. பங்கே ருகமலர்ப் பாயலை நோக்கியமப் பாற்கடலின் 

» டறங்கே திருவள் நிரங்குமுள் சேயிசை வண்டினஞ்சுழ் [குற் 

0கரங்கேர் மலச்க்குழற் கொள்வைச்சசெல் வாரய்0மன் கொடிமருங் 

செங்கேழ் விழியள்ன 0மதிரு மரளிகை சேர்ந்தருே. 

(த-மை.) பங்கேருகமலர்ப் பாயல் - தாமரை மலராகிய, 
படுக்கை. பாற்கடல் என்றது, தலைவியின் தாயை, இசை - ஓவிக் 

இன்ற; இராசமுமாம். கொங்கு ஏர் - பூக்துகளையும், அழகையு 

ஓேடைய. மருங்குல் - இடை. கேழ் - நிறம். குழலையும், வாயையும், 

மருங்குலையும், விழியையுமுடைய அன்னமே! சடல் பாயலை நோக்கித் 

BG எங்கேயென்று இரம்கு முன்னே மாளிகை சேர்ந்தருள் எனச் 

கூட்டுக. 'நின் மாளிகையாம், தொல்லையம் போருசம் தேடவும் 

கூடும் -தஞ்சை, ௧௮௩. ௨௦ 

களவு மகீழ்ந்துளைத்தல் 

[கனவில் தனக்கு இன்பத்தரும் தலைவியை மகஇழ்ந்து 

தலைவன் உரைத்தல்] 

211. அரவந் தருமணி நூபுரத் தரமரை யன்னங்கற்ற 

கரவிந் கவருழைக் கண்டறி 0வோங்கள்வ ருந்துயில்கூர் 

இரவும் கலு மெறக்குந் தமக்கு மிசையநலம் 

பரவும் பனிமதி யின்பண்பை யார்முகப் பங்கயமே. 

(த-ரை.) அரவந்தரும் மணி - ஒலிக்கின்ற பரலையுடைய. 

புரம் தாமரை .. சிலம்பை யணிச்த தாமரைபோன்ற௦ அடிகளை 

யுடைய. அன்னம்: தலைவி, கரவு - கள்ளம். உழை - இடம். 

தமக்கு என்றது தலைவியை, இசைய - பொருந்த. சலம் பரவும் - 

இன்பத்தை மிகுதியாகச் செய்யும். பணி - குளிர்ச்சி, மதியின் 

பண்பாவன; தண்மை ஒண்மை வட்டம் முதலியன. ஆர் - பொருச் 

திய. முகப் பங்கயம் - மூகமாகிய தாமரை. பங்கயத்தையும் சாமரை 

யையுமுடைய அன்னம், இரவும் பகலும் இசைய நலம் பரவும், 
(ஆதலின், ௮வள்) கற்ற கரவை எவருழைக் சண்டறிவோம்? எனக்
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கூட்டுக. இவள் வல்லமை இருக்தபடி. என்னே என்று விய: 

அரைத்தவாறு. ௨௮௯: 

பாங்கி கையுறை காட்டல் 

[பசங்கி தான் பறித்து வந்த குவளை, முல்லை முதவிய மலர்களைத் 

தலைவிக்குக் காட்டல்] 

212. 0சஞ்சேல் 6பரருருழை சேர்க்குங் குவளையுந் தனிரங்கு 

உஞ்சேர் குழற்கணி மள்வலுங் கோய்திவண் வந்தளள்முள் 

அஞ்சே லரிவையஞ் Cray யேன்விட் டகள்றதற்ரு 
ட நஞ்சேது பட்டது நீயது பின்னை நினைந்தனைய. 

(த-ரை.) சேல் - சேல்மீன்போன் த சண்: உ௮மவாகுபெயர். 

குழை: அதனை அணிதற்கெடமாகிய காதை உணர்த்திற்று; தாணியாகு 

பெயர். சேர்க்கும் - ௮ணிதர்குரிய. பெண்கள் காதில் குவளை 
யணிக்துகொள்வத அக்கால வழக்கம். (௨௪ஈ..) தேன் இரங்கும்- 

வண்டுகள் ஒலிக்கின்ற. மஞ்சு ஏர்குழற்கு - முூகிலையொத்த கரிய 

கூந்தலுக்கு. மன்வல் - முல்லைமுகை, இவண் - இங்கு, அறிவை: 

தலைவி; ௮ண்மைவிளி. கெஞ்சு ஏதுபட்டது - நின்மனம் என்ன 

். துன்புற்நததோ ? ௮ரிவை! அகன்றதற்கு ஏதபட்டது ? நினைந்தனை ? 

குவளையும் முல்லையும் கொய்து வந்தனன்; (இனி) அஞ்சேல் எனக் 

கூட்டுக, ௨௨ 

இற்கோண்டேகல் 

[தேசழி, தலைவியை வீட்டிற்கு அழைத்துக்கொண்டு செல்லுதல்] 

212. புழற்கா ॥னருவ எளைச்டசளிப் 0பரதும் புயலை வன்ற 

.... குழற்கான மள்வலுங் கொய்தனம் யாமிற் 0காடியவன்னை 
யழற்கால் விழித்துயி னீத்துண ராழுன் னடைகுவம்யாங் 

&ழற்கரள் மதன்கணை போல்ளவிழி யாய்நங் கடிமனைக்கே. 

(த-ரை.) புழல் சால்-உட்டுளை பொருச்திய சண்டையுடைய. 

செவிப்போத - செவிக்கு ௮ணிதற்குரிய பூ. புயல்-மேகம். மவ்வுல்- 

மூல்லை. இல் - வீட்டில் உள்ள. அழல் கால் விழி- இனத்தால் 
தீயை வெளிப்படுத்தும் சண். அயில் நீத்து உணராமூன் - தூக் 

கத்தினின்றும் விழித்தெழாமுன்; உணராமுன் - யாம் ௮ம்கில்லா 

மையை அறியாமுன் என்றுமாம். கழல்கால் மதன்கணை-கழலணிக்த 

காலையுடைய மன்மதன் அம்பு) கழல்- வீரர் ௮ணிதற்குரிய காலணி...
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.கடிமனை - காவலையுடைய வீடு. விழியாய் ! யாம் கொய்தனம்; 
இல்(வின்கண்உள்ள) அன்னை உணராமுன் யாம் மனைக்கு அடை 

குவம் எனக் கூட்டுக. 

(வே-ம்.) புழ.ற்கா லனகுவளை; கொய்தனமாயிற்; விழியார் தம் 

இ. வி. ௧௪௫. ௨௩ 

“ இரவுநீடப் பநவரல் கூறல் 
[தலைவனைப் பிரிந்த தலைவிக்கு இரவுப்பொழுது நீண்டுதேோன்றித் . 

உட துன்பம் மிகுவித்தலைக் கூறுதல் 7 

214. விரியுங் கடலூல 0கல்லா முறங்க விரியடையா 

தரியுஞ் ஈடர்துணை யாயிருந் தாளுக் கிடித்திடத்துச் 

0 சரரியும் புயலுந் துளங்கிய மிள்௦றடு தூங்கிருளுந் 

திரியுங் குறுந்துளி சிந்தின வாடையுஞ் சீரிதள்0ற. 

(த-சை.) சுடர் - விளக்கு. இருக்தாளுக்கு - இருர்த தலை 
விக்கு. சுடர் துணையா யிருக்தாளுக்கு என்றதன் கருத்து, அவவிர 

வில் தலைவி யொருத்தியே அயிலின்றித் சணித்திருக்தாள் என்பதாம். 

“மன்னுயி ரெல்லாம் துயிற்றி அளித்திரா, என்னல்ல இல்லை தணை'- 
குறள்-௪௧௬௮. அுளங்கிய - அசைகின்ற. தாங்கு இருள் - மிக்க 
இருள். திரியும் - மாறுபடும். மின்னொளிக்குப் பின் இருள்மிக்குத் 
தோன் றலின் :மின்னொடுதிரியும்' என்றார். வாடை. - பனிக்காற்று. 

ரிது அன்று - தலைவிக்கு நன்மைசெய்வன அல்ல, ரிது என்ப 

தைப் புயல் முதலியவற்னொடு தணித்தணிக் கூட்டுக; அன்றிப் பன்மை 

யொருமை மயக்கமுமாம். இருக்தாளுக்குச் சொரியும்; இரியும்; 
6 Ger (ஆதலின்) சீரிதன்று எனக்கூட்டுக. op 

இறைவனை வரவு விலக்கல் 
[தோழி, தலைவனை இரவில் வரவேண்டாவென்று விலக்கல் ] 

215. shack 0சறிமயி லள்ன0வன் காரிகை காரணமா 

இல்குஞ் ஈடர்வடி, வேலிறை நீவரி னிள்விரஎ 

சிலபைங் கறழைமுத்த முந்துத்தி நாகச் சிகரறணியும் 

நிலவும் வெயிலு மமறிக்குொள் சார ளெடுவரைய. 

(கு -ரை.) கலவம் - தோகை. காரிகை: தலைவி, இலகும் - 
விளங்குகின்த. சுடர் - ஒளிபொருந்திய. வடி - கூர்மை. இறை- 
தலைவ; அ௮ண்மைவிளி,. கழைமுத்தம் - மூங்கிலிற் பிறந்த முத்து:
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£48 -u_iude. முத்து நிலவையும், நாசமணி வெயிலையும் 

எறிக்கும் என்க. சாரல் நெடுவரை - சாரலையுடைய கெடியமலை. 

இதை! நீ காரிகை காரணமாய் இரவு நெடுவரை வரின் எறிக்கும் 

எனக் கூட்டுக. பாம்புகள் வாழும் வழியாதலாலும், ஒளியில் வர் 

தால் மற்றவர் நின்ருகையை அறிவர் ஆதலாலும் வாரற்க என்பது 

கருத்து. 

(வே-ம்.) காரணமா விலகும். 2.8) 

கூகையை நோக்கிக் கூறல் 

[தலைவி கூற்று] 

276. கூ௫கிர்ப் பைங்கண் வளைவரய்க் குருகிளங் கூகையங்ஙள் 

ஊரயிர்க் குந்துயர் பாறு விரளி 69 G5 OG wot 

HHWUS Codatés ssdrpa ardsOsrrag மராங்கசனி 

நேருயிர்க் குங்குரல் கரட்டமவஞ் தட்டல் தர்குவேே. 

(த-மை.) உகிர் - ஈகம். குருகு இளங்கூகையங்கன் - மிக்க 

இளமையையுடைய கூகைக் குழாத்துள்; குருகு - இளமை; குரு 

இெமை என்றது ஒருபொருட் பன்மொழி. ஊர் உயிர்க்கும்-ஊரார் 

யாவரும் உறங்கும்; உயிர்த்தல், ஈண்டு மூச்சுவிட்டு உறங்குதலை 

உணர்த்திற்று. பால்காள் இரவு - நள்ளிரவு. *கொன்னூர் sesh 

னும் யாம் அஞ் சலமே'--குறுக் - ௧௨௮, கேள்வர்க்கு - தலைவர் வரு 

கையைக் குறிப்பிடுதற்கு, உ௱ிய வாய்ச்சொல்லும் ௮சன்றன என்க, 

அசனி நேர் உயிர்க்கும் - இடியையொத்து ஒலிக்கும். சாட்ட - (தலை 

வன் வரவைக்) காட்டுமாயின். Gawd சூட்டு எலி - விருப்பக்சரும் 

சூட்டையுடைய எலியாகிய உணவை. நேர்குவன் - ஈவேன். ஆளர 

வல்கேட்டுக் கூகை கத்துதல் இயல்பாதலின் அதன் குரல் தலைவன் 

அவையும், குரலின்மை அவன் லவாராமையையும் உணர்தற்கு எது 

வாயின என்க. பானாள் இரவின் கூகையங்ஙகன் வாய்ச்சொல்லும் 

அகன்றன; காட்ட கேர்குவன் எனக்கூட்டுக. '*மறுவில் தூவிச் சிறு 

கருங்காச்கை, அன்புடை மரபினின் களையோ டாரப், பச்சூன் 

பெய்த பைந்நிண வல்சி, பொலம்புனை சலத்திற் ஐருகுவன் மாதோ, 

வெஞ்சின விறல்லேல் சாளையொ, டஞ்சில் ஓதியை. வரச்கரைச் : 

தஇிமே'-ஜம்-௩௯௪. “வலிமுந்து கூகை, மையூன் தெறிக்த நெய்வெண் 

புழுக்கல், எலிலான் சூட்டொடு மலியப் பேணுதும்'-ஈற்றிணை-௮௩..
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பேரமகன் மயங்கல் 

[தோழியால் வரவு விலக்கப்பட்ட தலைவன் வருந்திக் 

கூறுதல்? பெருமகன்- தலைவன் ] 

217. முதுலாள் மதியை மழவுகை காட்டி 0ுமாழிந்திரங்கும் 

அதுவா நினையி லனைய௦வள் காத லவியிளஞ்சுந் 
மதுவார் மலர்ென் குழல்வல்லி நீசரன்ன மாற்றங்கெட்டேன் 

இதுவர 0மனிலள் வனை0யது வரமிங் கியம்பூவத. 

(த-சை.) முதுவான் மதியை- பழமையான இறந்த திங்களை... 

மழவு - குழந்தை. மொழிக்து - கூப்பிட்டு. அனைய - அப்படிப் 

பட்ட, என்றது காதலின் சிறப்பை உணர்த்தி நின்றது. மதியைப் 

பெற எண்ணும் மழவின் காதல் முற்றுறாது: இரங்கற் கேதுவா 

யினமைபோலத் தலைவியைப் பெற எண்ணும் எனது காதலும் இரம் 

கற் கேதுவாயிற்று என்பதாம். அளி இனம்-வண்டின் கூட் 

டம். மதூவார் - தேனொழுகுகின்ற. வல்லி: தோழி; அண்மைவினளி. 

மாற்றம்- சொல். ௮ அனை - தாய்போன்ற அத்தலைவி. இயம்புவது 

எ.துவாம் - சொல்வது யாதோ ? அவளும் நின்கருத்தையே உடன் 

படலன்றி மாறுபடச் கூறும் வன்மையிலள் என்பது கருத்து. கெட் 

டேன்: இரக்கத்தின்கட் குறிப்பு. வல்லி! நீ சொன்ன மாற்றம் 

இ.துவாமெனில் அனை இயம்புவது எ.தவாம்? (ஆதலின்) என்காதல் 

மழவு இரங்கும் ௮துவாம் எனக் கூட்டுக. *இதுலாம்' என்றது, 
௨௧௫-ஆம் பாட்டில் கூறிய *வரவு விலக்கலை' என்ச. 

வானுந்து மாமதி வேண்டி யழுமழப் போலுமன்னோ 
சானுக் தளர்ச்தனன் %யுக் தளர்க்தனை ஈன்னெஞ்சமே.'' 

(திருக்கோலையார்- 1471) 

நின்பதி அடைந்தமை நீ நிகழ்த்தேன்றல் 
[தீ நின் கர்க்கட் சென்று சார்ந்தமையை யாம் அதியும் 

வண்ணம் குறிசெய் என்று தோழி தலைவ 

அக்குக் கூறுதல்] 
218. இடிக்கொத் துறுமு மிலங்கெயிற் gah யிபங்கரும்பை 

யொரிக் கத்திரியு முழுலையஞ் சாரலி லோர்தளியே 
விக்கட் சடர்வடி வேள்மன்ன நீசெல் எழிக்கிரங்குங் 

0கொடிக்குப் படர்கொம்பு கூடுநிள் சாரற் குறித்தகொம்பே.
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(த-ரை.) இலங்கு எயிறு ஆளி - ஒளிபொருந்திய பற்களை 

யுடைய யாளி. இபம் மருப்பை - யானையின் கொம்பினை. உழமுலை- 

புலி; சாரற்கு அடை. :குருகை...... சாரல்'- (௧௯௯). வடிக்கண் சுடா 

வடிவேல் மன்ன-வடிச்கப்பட்டு ஒளிவிடுகின்ற கூரிய வேலையுடைய 

தலைல. வழிக்கு இரங்கும் - வழியின் இன்னாமையை நினைந்து 

வருசம். கொடி-தலைவி, பூங்கொடி; இரட்டுற மொழிதல். படர் 

கொம்பு - கொழுகொம்பாகும். கூடுதல்-தலைவன் தன் சாரலை யடை 

தல். குறித்த கொம்பு - தலை௮ன் சென்றமையை அ௮றிவித்தத்கு 

அடையாளமாக ஊசப்பட்ட கொம்பு. மன்ன$ ஆளி இரியும் சார 

லில் 8ீ தனியே செல்லழிக்கு இரங்கும் கொடிக்குக் குறித்த கொம்பு, 

படர்சொம்பாம். எனச் கூட்டுக. *குரவம் செறியும் தொடையாய் 

உன் ஊரில் குறித்த கொம்பின், அரவம் பெறினல்ல லோதமியேன் 

மயில் ஆலிப்பதே' - ஆஞர்க-௨௨௦. இ. வி. ௧௪௫-மேற்கோள். 

ஷேம்.) இடிச்கொத் தொளிறும்; இபங்கரும்பை, இ. வி, 

௧௪. ௨௩௮ 

தலைமகள் இங்கு நீனேந்து இரங்கல் 

[தலைவன் செல்லும் வழியின்னாமையை தினைந்து தலைவி 

இல்லின்கண் வருந்தல் 7 

219. பறியிடை பெள்ளைப் புயற்றுளி தூங்கப்பாடிப்புறத்துச் 

செறியிடை யரமத் தொருதனி வேல்கொண்டு நீவினயேள் 
குறியிடை வந்தகள் முர்கொலை றக் குழாந்தீரியும் 

நெறியிடை யூறிள்றி யேசெலு வார்தம் நெடுநகர்க்கே. 

(த-ரை.) பறியிடை என்பை- உடம்பினுள் இருக்கும் 

எலும்பையும். புயல் துளி தூம்௪ - மழைத்துளி படிந்து நனைக்கவும். 

படிப்புறத்.து-உலகெல்கணும்; படி - உலகம். செறி இடையாமத்து- 

மிச்ச ஈள்ளிருளில். அசன்றார் - சென்ற தலைவர். வேழக்குழாம் - 

யானைச்கூட்டம். கெறி- வழியில். இடையூறு-துன்பம். செலு 

வார். செல்லுவாரோ? அறிகிலேன் என்று இரங்கினாளென்க. ௨௯ 

இரவுக்குறி முற்றும் 

௮. கோ.--9



௧௦. இரவுக்குறி இடையீடு 
[graye கு.நியின்கண். திகழும் தடைகளை எடுத்தியம்பல் ] 

இறைவிக்த இதளை இறைவரவு உணர்த்தல் 
[தலைவிக்குத் தோழி தலைவன் வந்தமையை உணர்த்துதல்;' 

இகுளை--தோழி] 
220. நீருங் கனு நிமிர்கடுங் கரனு நெடுவிகம்பும் 

பரகுந் துயில்கொண்ட பாறு விரலும் பரவையம்பும் 

வாரும் புலலுறு நாற்றமு மாற்ற மலர்ந்தபுள்ளை 
சுங் குருகினஞ் சேக்கைகொள் எளாது சிலம்பின0வ. 

(கு-ரை.) சனல் - த. நிமிர் கடுங்கான் - ஒங்கி வளர்க்த 
கொடிய சாடு. * நிமிர் சடுல்காலும் * என்றிருப்பின் சிறந்த பாடமாத 
லோடு ஐம்பெரும் பூதங்களையும் கூறியதாகவும் அமையும்; கால் - 
காத்று, விசும்பு - வானம். பார் - உலகம். அயில்கொண்ட - 
தூங்க. பால் காள் இரவு - கள்ளிரவு. பரவை அம்பு - கடல்நீர். 

வாரும் புலவு உறு காத்றம் - அலைகள் வாரிக்கொண்டு வரும் மீன் 

முதலியவற்றின் நாற்றம். மாற்ற - நீக்கும்பொருட்டு. கடல் நீரிலும் 

சரையிலுமுூள்ள புலால் காற்றம் நீங்குமாறு புன்னை மலர்கின்றன 

என்க. குருகு இனம் - பறலைச் கூட்டம். சேக்கை கொள்ளாது - 

தூல்காது. இலெம்பின - ஒலித்தன. நீர் முதலியவை அயில்கொள் 

ளலாவது ஓலியின்றி அடங்கி நிற்றல்; ௮ன்றி அவற்றின்கண் 
வாழும் உயிர்த்தொகுதிகள் அயில்சொண்ட எனலுமாம். கனவிலும் 

நுண்ணுயிர்கள் உண்டென்பதைத் தந்தால அறிவுநூலால்: அறிய 
லாகும். குரும் இரவினும் சிலம்பின ஆதலின் தலைவன் வந்துள் 
ளான் என அவன் வரவினை அறிவித்தவாறு காண்க. இரவுக்குறி 
யின்கண் வரும் தலைவன் தன் வருகையை அறிவித்தற்குப் புள் 

'ளெழுப்பல், நீரில் கல் வீழ்த்தல் முதலிய குறிகளை நிகழ்த்.துவா 
ஞதைலின் தோழி இவ்வாறு கூறினாள். ச 

தான் தறி மநண்டமை தலைவி ௮வட்த உரைத்தல் 
[தலைவன் செய்யாத வேழொென்றை அவன் செய்த குறியாக 

தினை ந்து மயங்கனமையைத் தலைவி தோழுிக்கு உரைத்தல்] 

221. புள்ளும் புனலும் புலம்பிய 6வோசை புணர்குறிென் 

றுள்ளம் பொதிந்த வுவகையு நானு மொல்யடங்கி 

நள்ளென்ற கங்கு னறுமலர்ச் சோலையி ளண்ணிநிற்பக் 

கள்ளஞ் சிறிதுள வோகலந் தரர்வரக் கரண்கில்ோே.
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(து -மை.) புள்- பறவை. புனல் - நீர். புலம்பிய - ஒலித்த. 

புணர் குறி என்று - கூட்டத்தைச் கருஇத் தலைவன் செய்த குறி 

யென்று நினைத்து. பொதிந்த - நிறைந்த. ஈள்ளென்ற சங்குல் - Ger 

ளிரவில். ஈண்ணி- சென்று, காணாமையால், *கள்ளம் சிறிது 
உளவோ?” என்று தோழியைக் கேட்கின்றாளென்க. கலந்தார். - 
தலைவர். ஒசையைக் குறியென்று உலகையும் கானும் சோலையில் 

சண்ணி கிற்பச் சாண்டுலம்; உளவோ ? எனச் கூட்டுக. * உவகை 
யும் நானும் ' என்று பிரித்தோதியது அதன் மிகுதியை உணர்த்தற் 

கென்க. மேற்செய்யுளில் £* கெஞ்சும் வினையேனும் ' என்றதும் 

கெஞ்சின் வருத்த மிகுதியை உணர்த்தும்பொருட்டே. யென்க. ௨ 

தறி பிழைத்து அழங்கல் 
[ தலைவி, தான் கேட்ட குறியெல்லாம் தவறூற்றுத் தலைவன் 

வாசாமையால் வருந்துதல் 7 

522. குழிவந்த பைங்கண்டெங் கூர்வாய்க் குடிலகு கொடுங்குற்றகிள் 
றழிவந்த நெஞ்சு மருவிளை 0யலு மலர்க்குறியிள் 
வழிலந்து நின்று மயங்கிருள் (வாயுற்ற மம்மரல்லாங் 
கழிவந் தளநெங்தல் கரள்கைதை காள்சொரல்லுங் கரதலர்க்கே. 

(த-ரை.) குழிவந்த - ஆழ்ந்த. குடிஞை -கூகை; (௨௧௭.) 
கண்ணையும், வாயையுமுடைய குடிஞை என்க. அழிவர்த - வருந்இய. 

*வினையேன்' என்றாள், குறி பிழைத்தமைபற்றி. அலர்க்குறியின் வழி- 

மலர்களையுடைய குறியிடம், மம்மர் - மயக்கம். சழி வந்தன - கழியில் 

தோன்றிய. நெய்தல் : ஒருவகை நீர்ச்கொடி. கைதைகாள் - தாழை 

களே. நெய்தல்காள் ! கைதைகாள் ! கெஞ்சும் அருவினையேனும் 

இன்று வழி கின்று உற்ற மம்மரெல்லாம் காதலர்க்குச் சொல்லும் 

எனக் கூட்டுக. 
௩ 

(வே -ம்.) கொடு௩்குற்றதின்று. 

பாங்கி தலைவன் தீங்கெடுத்து இயம்பல் 

[தலைவன் தீங்காவது : தலைவி தெளிவாக அறிந்துகொள்ள 

ட் முடியாத ஒன்றை அவன் குறியாகச் செய்தமை 7 

223. ஆடும் பாடவர வல்குல்மிள் ளேயல ரள்புதுள்ப 

நீடும் பரிசு நிகழ்ந்தது வேெஞ்சு நீடுயிர்தீது 
வரடுங் குறியின்றி மன்றலஞ் சோலையில் வந்துநம்மைக் 
கூடுங் குறியல்ல வேருறித் தரரின்று கொற்றவ.
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(த-ரை.) அரவின் படம் அல்குலுச்கு உலமை.. அல்குல் : 

(௪௪௫௪.) மின்: தலைவி. நீடும்பரிசு-மிகும்படி. அன்பு (ஈமக்குத் அன்பம் 

மிகும்படி) நிகழ்ந்ததென்க. நீடு உயிர்த்து - பெருமூச்செறிந்து. 

வாடும் குறியின்றி - வாடுதற்கு உரிய குறியேயன்றி. மன்றல் - 
ஈறுமணம். ௮ம் - அழகு; சாறியையுமாம். குறித்தார் - செய்தார். 

கொற்றவர் - தலைவர். மின்னே ! கொற்றவர் இன்று நெஞ்சு வாடும் 

குறி குறித்தார் இன்றிக் கூடுங்குறியல்ல ; (ஆதலின்) அவர் அன்பு 
நிகழ்ந்ததென்க. “*நின்கைத், தொடியோட மென்பணைத் தோளிணை 

வாடும் தொழில் புரிச்த, கொடியோர் அணிச்்துசெய்தார் குறியாத 

குறி ஈமச்கே ?-- தஞ்சை ௧௬௨. 

புலந்து அவன் போதல் 

[தலைவன், குறியிடத்தில் நெடுநேரம் நின்றும் தலைவி அங்கு 

வராமையால் வருத்திச் செல்லுதல் ] 

224. நம்பேர 0ல்வியவ ரில்லை0நஞ் சேயிந்த நானிலத்து 

வம்பேோரட வெள்ற வனமுலை மாதர்க்கு மரளிகையின் 

றம்போ ர௧௦॥ன் றறிந்தும்வம் பே௦யன்னை நீயலத்து 
0வம்போ தகந்திரி கங்கு௦லன் 0றவிங்கு மேவியத. 

(கூ - ரை.) எளியவர் - அறிவில் €ழ்ப்பட்டவர். நானிலத்து - 

உலகத்தில். வம்பு ஓட லெல்லலாவது : தம்கதிப்பால் வம்பு புடை 

பெயருமாறு செய்தல் ; வம்பு - சச்சு. வனமுலை மாதர்க்கு - அழகிய: 

மூலையையுடைய தலைவிக்கு. அம்போருகம் - தாமரைமலர். வம்பே- 

வீணாக. அலைத்து - வருத்தி. வெம்போதகம் தரி - கொடிய யானைகள் 

இரி௫ன்ற. கங்குல் - இரவு. மேவியது - பொருக்தியத. கெஞ்சே! 

நீ அறிந்தும் இங்கு மேவியது என் ? எனக் கூட்டுக, அறிந்தும் 

மேவியதால் எளியவர் இல்லை என்றான். தலைவன், தலைவி 

யைத் இருமகளாக நினைத்து ௮ளிருப்பிடத்தைத் தாமரையாசச் 

கூறுதலை ௨௦0௬-ஆம் பாட்டிலும் காண்க. 

(வே- ம்.) காணிலத்தில்.
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புலர்ந்தபின் வறுங்களம் தலைவி கண்டு இரங்கல் 

ர்பொழுது விடிந்தபின், தலைவனில்லாத இடத்தைத் 

தலைவி கண்டு வருத்துதல்] 
229. யரமம் புணர்ருறி வந்துநின் நேனிலு மிங்கிவர்தந் 

தீரமம் புனயத் தவஞ்செய்த வாபைந் தடஞ்சுளையிற் 

ற மன் ருவளையுங் கோடலு நாறுஞ் 0சழுஞ்சிலர்பிற் 

பூொன் ருரவு சுரபுன்னை நழும் புளக்கள்ளிய. 

(த-ரை.) யாமம் - நடு இரவில், புணர்குறி - புணர்தற்குக் 

குறிச்சப்பட்ட இரவுச்குறியிடம். நின்றேனிலும் - கின்ற என்னி 

னும். இவர் ; தலைவர், தாமம் - மாலை; இஃது, அல்ல குறிப்பட்ட 

தலைவன், தான் வந்து போனமைக் கடையாளமாக அங்கு கின்ற 

தோர் செடிச்குச் சூட்டியதென அறிக. செய்தவா : வியப்பு உணர்த் 

. இற்று, தடஞ்சுனை - பெரிய சுனை. தேமென்குவளை - தேன் 

பொருந்திய மெல்லிய குவளைமலர். கோடல் - காந்தள். சிலம்பு - 

மலை. கு ரவு - குராமரம். புனச்சன்னி - புனத்திலுள்ள கற்றாழை ) 
பெண் என்னும் பொருளும் தந்து நின்றது. புனக்கன்னி, தலைவன் 

மாலைசூடப் பெற்றமையால், என்னிலும் தவஞ்செய்தவள் என்பது 

கருத்து. ௬ 

தலைவி தன் தணைக்த உரைத்தல் 
[துணை பாங்கி] 

226. arta shu மயற்கிருள் யாமத்துள் வந்திஎேவய் 

நரலுஞ் சிலம்பர் நவமணி யாழ் நறவுண்லண்டு 

முரலுந் தளையளிற் மொய்ம்மலர்க் தாந்தளஞ் செம்மலர்க்கை 

விரடள்று கோல்சறித் தரர்நறித் தாற்குழள் 0மல்லியல. 

(கு -ரை.: இங்கு வரல் அரிய என்க; வரல் அரிய - வருதத் 

கரிய. யாமத்துள் - இரவுப்பொழுதில். லேய் கரலும் சிலம்பர்--மூம் 

இல்கள் ஒலிக்கின்ற மலைக்குரிய தலைவர். ஆழி - மோதிரம். நறவு-- 

தேன். முரலும் - ஒலிக்கின்ற. தளை௮விழ் - கட்டவிழ்ச்த. மொய் - 
நெருங்கெய. செம்மலர் சைவிரல் என்று கொல் - செங்காந்தள் 
மலரைக் சைவிரலென்று நினைத்தோ. செறித்தார் - அணிஆ்தார். 

நெறி - நெறிப்பு. மெல்லியல் : தோழி. இலம்பர் யாமத்துள் வர்து 
செம்மலர் கைவிரல்: என்று கொல் மணியாழி செறித்தார் எனச் 

கூட்டுக.
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தஞ்சைவாணன் கோவை உரையாசிரியர் இச்செய்யுளை இச் 
அறைக்கு மேற்கோளாக எடுத்தாண்டுள்ளார். 

(வே- ம்.) யாமத்து வந்தனர் வேய் ; செம்முகைச்கை. இ - வி, 

seq. ன 

தலைமகள் அவலம் பாங்கி தணித்தல் 

[அவலம்--துன்பத்தை ] 
221. அடுங்கால வேலை பளையகண் ஸணீர்வர ஆவிரைந்து 

நடுங்க தொழறிமதி நள்னுத லாரப்புள்ளை நாறுசினைப் 
11டுங்கா யுதிரப்பேழனக் குருரு-பதிகலங்கக் 
ொடுங்கா 0லறிந்ததுநங்கா தலர்தங் ருறியல்லவ. 

(த-ரை.) அடுல் கால வேலை அனைய - உலகத்தை யெல்லாம் 

அழிச்கும் காலத்துப் பொங்கி எழுகின்ற கடலையொத்த, நீர் என்க ; 

கொல்லும் கூற்றுவனது வேலையொத்த சண் எனலுமாம். கைந்து - 

வருந்தி, ஈடுங்காது ஓழிமதஇி - ஈடுங்கற்க; மதி: முன்னிலையசை, 

நல் நுதலாய் - ஈல்லகெற்றியையுடைய தலைவியே. சனைப்படும் - இளை 
யில் பொருக்திய, பழனக் குருகு - வயல்களிலுள்ள அன்னப்பறவை. 

பதி கலங்க - தம்மிடத்திருச்.து கலச்கங்கொள்ள. கொடுக்கால் எறிச் 

தது - கடிய சாற்று வீசிற்று. நுதலாய் ! சரய் உதிரவும், குருகு கலங் 

சவும் கால் எறிந்தது ; குறியல்ல ;) (ஆதலின், அவற்றை கம் காதலர் 

செய்தனவாகக்கொண்டு) érar சைந்து நடுங்காதொழி எனச் 

கூட்டுக. . ௮ 

இறைவன்மேல பாங்கி தறி பிழைப்பு ஏற்றல் 

[குறி தவறிய குற்றத்தைத் தோழி தலைவன்மீது ஏற்றிக் கூறுதல் ] 

228. உறிபார்த் துடலனுறை புள்ளினம் 6போர௦மல்லை டயான்றுஞ்சொல் 

கழியாரர்த் திரங்கு கருங்கடற் சேர்ப்ப கருத்துனக்கு [லாக் 
வழிபார்த் திருந்து வருந்துங் கரனல் வர௦லாழிந்தீர் 

பழிரரர்த் துடனுறை பக்கமெங் 6க0சரல்லும் பரளியர்க்கே. 

(த-ரை.) உடன் உறை புள் இனம் உழிபார்த்துப் போம் 

எல்லை - சேர்ந்து தங்ிய பறவைக் கூட்டங்கள் தத்தமக்குரிய 

இடத்தை கோக்இப் போகும் மாலைக்காலத்தில். இரங்கு - ஒலிச் 
இன்ற. சேர்ப்ப - தலைல. உனக்கு - உனக்காக. வழி பார்த்து
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இருக்து - நீவரும் வழியைப் பார்த்துக் குறியிடத்திருர்து. கருத்து 
வருக்துமென இயைக்க. கானல் - கடற்கரைச் சோலையின்கண். 

பழி பார்த்து - பெண்பழி அடாதென்பது கோக்கி. உறை பச்சம் - 
நீ வ௫ச்கும் ஊர். உடன் சொல்லும் - விரைந்து சொல்வாயாக... 

பாவியர்க்கு - பாவிகளாகிய எமக்கு. சேர்ப்ப ! எல்லை கானல் ஒர 

லொழிச்தீர் ; (ஆதலின் யாங்களேனும் வருதற்கு) பழி பார்த்து 

எங்கே சொல்லும் எனக் கூட்டுக. *விம்மூர் தயர்ச்கடல் வெள்ளத், 

துள்ளே யெம்மை வீழ்வித்து நீர், எம் ஊரகத்து வரலொழிந்தர்... 

ப ம்கர் வரத்துணிர்சோம் அன்பர் கூறும் அவ்வூர் எமக்கே £ 

சஞ்சை - ௧௯௪. ௯ 

இறைவன் தறிடிழைப்பு இறைவிமேல் ஏற்றல் 

229. ௩டவா ரணந்தீரி கங்குலிள் யாளர் தங்குறியை 

விடவாள் விழிவஞ்சி துஞ்சிய வாள் விளங்குமணிப் 

படவா எரவல்குற் பைந்தொடி யேயிப் படியகத்து 

ம1_வாரிலுமுண்டு கொல்யண்டு போலன்றி வள்பேஞ்சே. 

(கு-ரை.) கடலவாரணம் இரி கங்குலின் - மதயானைகள் உலா 

வும் இரவில். ௮வர் என்றது தலைவியை. விட - குறிதவறும் 

படியாக; விடவாள் - கஞ்சு பூசப்பட்ட வாளுமாம்; இவ்வுரைக்கு 

£மறந்து' என்னும். ஒருசொல்லை வருவித்து “குறியை மறந்து அஞ் 

சியவாறென்?' என்றுரைத்துச் கொள்க. வாள் - வாட்படை; ஒளியு 

மாம். வஞ்ச - தலைவி. தஞ்சியலாறு என் - உறங்கியதற்குச் காரணம் 

wre? uae அரவு அல்குல் - பாம்பின்படம்போன்ற ஓளி . 

பொருக்திய அல்குலையும் ; (௨௩௨௩) பைந்தொடியே - பசும்பொன் 

னால் செய்த வளையல்களையுமுடைய தோழியே; படியகத்து - உலகத் 

இல், மடவார் - பெண்கள்; ஈண்டுத் தலைவியைச் குறித்து நின்றது; 

அறிவிலார் என்னும் பொருளும் தோன்றுகின்ற. பண்டு - 
பழைமை; பண்டுபோலன்தி என்றது, தலைவிக்கு வன்னெஞ்சம் 

பண்டில்லை; இன்றே தோன்றி யுள்ளது என்று குறிப்பித்தபடி.. 

பைக்தொடியே! யான் அவர் குறியைவிட வஞ்சி அுஞ்சியவாறு என்? 

(இவ்வா று இுஞ்சியதால்) படியகத்து மடவாரினும் வன் கெஞ்சர் 

உண்டுகொல்? எனச் கூட்டுக. கடி
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அவள் துறிமநண்டமை அவள் அவறித இயம்பல் 

(தலைவி, வேறொரு கு.றியைத் தலைவன்செய்த குறியாக மயங் 
கினமையைத் தோழி தலைவனுக்குக் கூறுதல் 7 

220. கடுங்கா 0லறியக் கடத்துகு மரவிள் sahouGuadarh 

ஒடுங்க வரவல்ரு லுள்ருறி யாக ளஏமகிற்ந்து 

நடுங்கா ரிருள்வந்து நாண்ம௰ர்ச் சோலையி எண்ணியபிள் 

அடுங்கரய் களிற்றண்ண ே0யண்ணு மாரே ரஎவில்லையே. 

(த-ரை.) கடுக்கால் எறிய- பெருங்காற்று விசுதலால், 

கடத்து உகு- காட்டகத்தே உதிர்ந்த, ஓடுங்கா - பரக்த, அரவு 

அல்குல்: தலைவி; அன்மொழிக் தொகை. ஈடுங்கு ஆர் இருள்-ஈடுக்கச் 
தீரும் நிறைந்த இருட்பொழுதில். சாள் மலர் - அன்தலர்ந்த 
மலர்களையுடைய, அடும் காய் களிற்று அண்ணலே - கொல்லுஇன்த 
இனமிக்க யானைகளையுடைய தலைவனே, குறி நிசழ்க்தமையானும், 
தலைவனை க் காணாமையானும் இவற்றிற்குக் காரணம் யர்தாயிருச்சலா 
மெனப் பலவாறு எண்ணினனென்க. அண்ணலே! அல்குல் எல் 
லாம் குறியாச மஇழ்ந்து வந்து ஈண்ணியபின் (அங்கு நின்னைச் 
காணாமையின்) எண்ணுமாறு அளவில்லை எனச் கூட்டுக, 

(வே-ம்.) கடத்துய்க்கு மாவின், இ. வி, ௪௨௪௪. கக 

தலைவன் மாற்றம் தலைவிக்கு உணர்த்தல் 

[்மாற்றம்-சொல்லை ] 

291. 9/௫மந்த (வல்லையில் வல்லியென் ற வந்து வைகிருண்மாந் 
தி௫மந் தருங்கவி (ல்லாந் தெரலத்நுத் துணைபிீரியா 
அருமந்த வன்னங்கள் சேக்கைகொள் எயா ல்முந்குவித்துத் 
0த௫மந்து Boar galt. CLG yradur G Fula pO ui. 

(த-ரை.) வரும் அக்த எல்லையில் - நிலைவன் தன்பதியினின் 
௮ம் குறியிடத்திற்கு வரும் அர்கேரத்தில். வல்லி என்றே - தலைவி 
யைப் பெறவேண்டு மென்னும் எண்ணத்துடனேயே, வைகு இருள்- 
நிலைபெற்ற இருட்பொழுசில். மாக்துருமம் - மாமரம். தொலைத் து- 
வீழ்த்தி. அருமந்த: அருமருக்சன்ன என்பதன் மரூஉ. சேச்கை 
கொள்ளாமல் - அயில்கொள்ளாதபடி. அழுங்குவித்து - கலங்கு 
வித்து, தெருமந்து - sane; தலைவி வாராமையால் Qs wt go
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கின்றானென்க. சேயிழையே - தலைவியே. சேயிமையே! அன்பர் 
வந்து தொலைத்து அழுங்குவித்து கின்னுவிட்டேன் என்பர் எனச் 
கூட்டுக. 

(வே-ம்.) வல்லையின்றே. இ. வி, ௧௬௪.5 ௧௨ 

தாழ்த்தந்தக் காரணம் கூறல் 

[தோழி, தலைவன் காலந்தாழ்த்து வறந்ததற்குரிய காரணத்தைத் 
தலைவிக்குக் கூறல். ] 

292. &1ற்பரற் றரளஞ் 0சாரிபுள்ளை நீழற் க௫॥ணற்தோர 
ற்டப்பார்த் திருந்தவர் சோல்லலுூற் முரமை யாதளிள்னல் 
விடப்பார்த் திருந்து ட வருவும்பைங் கரனலில் 0 ளண்ணிலலு 
படப்பார்த் திருந்ததல் லரனிற்ப ரோடுசால்று பைந்தொடியே. 

(த-ரை.) தரளம் - மூக்தையொச்ச புன்னை முகைகளை, 
அட - (தலைவி) சமைக்க, பார்த்இருந்தவர்: தலைவர். அமையாத - 
அடங்காத. இண்னல் - பிரிவுச்துன்பம், விடப்பார்க்து - நீங்குதற் 
குரிய இரவுப்பொழுஅு எப்போது ௮ருமென்று எதிர்பார்த் அ. வெரு 
வும் - அஞ்சத்தகும். சானலில் - கடற்கரைச் சோலையில், பட - 
மறைதலை. பார்த்து இருந்தது அல்லால் - பார்த்திருக்தசால் காலக் 
தாழ்த்ததன்றி, வேறின்று என்று சோறு அடப்பார்த்திருக்தவர் 
சொல்லலுற்மார் என இயைக்க. தலைவர் சொன்ன காரணமின்றி 
சாமெண்ணியபடி. வராமலே ,மிற்பரோ என்க, பைச்தொடியே: 
தலைவியே. பைந்தொடியே! இருச்சவர் இருந்தது (தான்காரணம் 
என்று) சொல்லலுந்ருூர்; (௮3) அல்லால் நிற்பரோ சொல்லு 
எனக் கூட்டுக. ௧௩ 

மதியை நோக்கிக் கூறல் 
( தலைவி, தலைவன் வருதற்குத் தடையாக தின்ற திங்களை 

ோக்கிப் பழித்துக் கூறுதல் ] 

233. அளியாற் (பருகி யமுதஞ் சிதறி யளைத்துயிர்க்குங் 
களியாக் கியதண் கலைறதி மயேகயற் கண்ணுமையும் 
ஒளியரப் பசலைதந் தாருடன்கூடு மிடங்கண்முற்றும் 
பிவிளியரக்கி 0யொம்மள எம்வி.. மாய்விட வேண்டியதே. 

(த -ரை.) அளி- அருள். அமுசம் என்ற, ஈண்டு அதனை 
புயைய நிலவொளியை; நிலவொளியில் அமுதமுண்டென்பது
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அறிஞர் துணிபு. களி ஆச்யெ-சளிப்பைத் தருகின் ஐ. தண்-குளிர்ச்சி. 
கண்ணும் என்பதில் உம்மை இறக்தது தழுவிய எச்சத்தின்௧ண் 

வந்தத; பிறவுறுப்புக்களிலன்றிக் கண்ணிலும் என்பது கருத்து. 
மையும் - மையாலும்; உம்மை: உயர்வு இறப்பு. ஒளியாப் பசலை - 
மறைக்க முடியாத பசப்பு; (௪எப) தந்தார்: தலைவர், கூடும் - ROSH 

குரிய. வெளி ஆச - ஒளியால் வர்க்கம் தெரியும்படி. வெள் 
“ஸளிடையாசஇ. இணி, கண்ணும். . ...வெளியாக்கி' என்பதத்கு, 

கண்ணும், மையும், கூடும் இடல்கன். முற்றும் வெளியாக்கி என்று 

கூட்டி நிலவு எப்பொழுது மறையுமென்று கோக்கு நோக்கிச் கண் 

வெளிறிற்று என்றும் (நிலவின் ஒளி சண்ணிற் படுதலால் வெளிறிற் 
றென்க). கண்ணிற் நீட்டிய மையினுள் இங்களின் எதிரொளி 
தோன்றுமாதலின் மையினை வெளியாகஇற்றென்றும், குறியிடம், 

நிலவு காய்தலால் வெளிச் சென்றாகுமாதலால் கூடுமிடம் வெளியா 

யித்று என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். விடமாய்விட - துன்பச் 

தரும் பொருளாய் மாற, வேண்டியதே - விரும்பியது ஏனோ? யாவர்ச். 
கும் இன்பம் தருகின்ற நீ எம் களவிற்கு இடையூருய் எமக்குமட் 

டும்: துன்பக் தருவது ஏனோ என்று தலைவி வெறுத்துச் கூறியவாறு 

காண்க. தண்கலைமதியே எமக்குக் களியாக்காமல் வெளியாக்கி 
விட்டது; அதுவுமன்றி எம்மளவில் ஈஞ்சாயிருக்கவும் விரும்பியது: 

இச் செய்கைகள் அதன தண்மைக்கும், கலைமைக்கும் அளிமைக்கும் 

பொருச்துவன அல்லவே. மதியே பொருச்தாச் செயல் செய்யத் 

அனிந்து விட்டதே என்சின்ருள் crore. ‘ova ager களவிற்கு, 

ஈல்லை யல்லை நெடுவெண் நிலவே' குறுக்தொகை-௪௪. af 

என் பிழைப்பு அன்றேன்று இறைவி நோதல் 

[ தலைவன் அல்லகுறிப்பட்டதற்குக் காரணம் என்தவறு 

அன்று என்று தலைவி வருத்தல்] 
224. விடம்படிக் குந்தன வல்லியள் ஐய்வளை Cupyg 

தடம்பரிக் ருந்துறை யாழ்கடற் சேர்ப்பர்தம் அல்ருறியின் 
நடம்பரிக் குங்குறி யகரி யாகக் கருத்துவைந்தாங் 

குடம்பிருக் குஞ்சிறை ியொன்றுமுள் எாடதள் லுரைத்தனரே. 

(த-ரை.) வடம் பரிக்கும் தனவல்லி அன்னாய் - மாலைகளைத் 

.தால்குகின்ற ஈகிலினையுடைய பூங்கொடிபோன்ற தலைவியே. ௮ளை- 
சங்கு. அடம்பு ௮ரிக்கும் - அடம்பல் கொடிகளை பண்ணப் சேரப்:
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பர் - தலைவர். ௮ல் குறியின் - தலைவன் அல்லகுறிப்பட்டமைக்கு; 
Hoos, gaat சென்றான் என்பதற்கு. கடம் பரிக்கும் 

குறியே - காட்டிலுள்ள காந்தள் தாங்இ நிற்கும் மோதிரமாகிய 
குறியே; கடம் - காடு; இடவாகு பெயராய்க் காட்டிலுள்ள காந்தளை 

உணர்த்திற்று; பரித்தல் - தாங்குதல், (௨௨௬.) கரியாக - சான்றாக. 

உடம்பு இருக்கும் இறை - தலைவியின் உடம்பு இற்செறிக்கப்பெற் 

இிருத்தலை. உள்ளாஅு - எண்ணாது. அன்னாய்! சேர்ப்பர் தம் ae 

சூறியின் 608CGu sure eoorg eorssorGr எனக் 

கூட்டுக, க: 

. விநந்தேன வந்த பெருந்தகை தளர்நீலை 

ழ்விருத்தாக வத்த தலைவனைத் தலைவி பேணாமையால், அவன் 

வருந்திச் சென்றமையைத் தோழிக்கு உரைத்தல் ] 

235. களையிருள் வந்து குறிபிழைத் தார்சிறு கரலையினம் 
மனையிடை வந்து வருந்திள பளன்ன விருந்தள்பறள்ளைப் — 

புனையிறழை நீசெள்று போற்றுகெள் ருளள்னை போற்றூதற்குள் 

னினைவறி யாதுநிள் Coarad ரவர் நீடுயிர்த்ேத. 

(த-ரை.) கனை இருள் - செறிந்த இருட்பொழுதில். குதி 

பிழைத்தார் - அல்லகுறிப்பட்ட தலைவர். இறுகாலையில் - விடியற் 

காலையில். எண்ன - என்று தலைவர் சொல்ல, புனையிழை: தலை 

வியை அன்னை விளித்தது; தலைவி பாங்கியை விளித்ததூஉமாம். 

போற்றுக-பேணுக., நினைவு: (இவன் தலைவியின் காரணமாக வந்தா 

னல்லன்; யாரோ வழிச்செல் விருச்தினன்' என்று அன்னை எண் 

ணிய எண்ணம். அவர்: தலைவர். நீடு உயிர்த் த-ரெடுமூச் செறிந்து. 

பிழைத்தார் வர். எண்ன, அன்னை விருக்சென்று என்னை போத்று 

சென்றாள்; விருக்தினர் வரின், அவரைக்கண்டு முகமன் உரைத்துப் 

பேணுதல் மரபாகலான், அன்னை என்னை அவரைப் பேணுமாறு 

சொற்றாள்” என்றாள் என்க. (யான்) கின்றேன்; அவர் உயிர்த்து 

அசன்ருர் எனக்கூட்டுக, 

(வே-ம்.) விருந்தென்றன்னை; போற்றுதத்குன் நினை வறி' 

யாது சென்றேன். இ. வி. ௧௪௭௪. . ௧௬
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வருந்தொமிந்த அருமை சாற்றல் ' 
[தலைவன் இரவுக்குறிக்கண் வருதற்குரிய அருமையைக் கூறல் ] 

236. ஒருகா வழுமள்னை கண்ணுறங் காள்பின் லுறங்கிலள்பர் 

வருகால ஞானி ஈருஞுமள் ளேமரு எா௦தரழியில் 

இருகா லாருசிகை வாரண மங்கு பிரலுமுற்று 

முருகர் விழவின் முழஏந்துஞ் சாநிம் முதுந௩ர. 

(த-ரை.) வருகாலம் - வருதற்குரிய சமயத்தில். ஞாளி 

மருளும் - நாய் மருண்டு குரைக்கும். மன்னே - பெரும்பாலும்; 

அன்னே எனப்பிரித் துத் தலைவி தோழியை விளித்ததாக்கனும் 

அமையும். இருகால் ஒருகை வாரணம் - இரண்டு கால்களையும் 

ஒர் உச்சச்சொண்டையினையும் உடைய கோழி, ஏங்கும் - கூவும். 

YES ஆர்விழவின் - முருகப் பெருமானுக்குச் செய்யும் திருவிழா 

வில் அடிக்கப்படும். முழவு-மத்தளம். அஞ்சா - ஓலியடங்காது, 

உறங்காள்; மருளும்; ஏல்கும்; இவையெல்லாம் ஓழியினும் முது 

ககர்ச்சண் மூழவு அஞ்சாது எனக் கூட்டுக. இச்செய்யுளிற் கூறப் 
பட்ட தாய் அஞ்சாமை, சாய் அஞ்சாமை, கோழி குரல் காட்டுதல், 

ஊர் அஞ்சாமை என்னும் இவற்றைப் பிற கோவைகளில் தனித்தனித் 
தறைகளாகச் கூறுவர். ௧௪ 

இதுவும் அது 
237. ஒருவிரு 0மவலர் காவல ரா0லரற்றை நீண்மரத்தில் 

வரவர நின்று ருழறுங் குடிலையும் வெம்பகல்டபால் 

அருவரை டுயங்கு நீலவெறி யாரநிற்கு மள்பர்பிள்ளை 

யிருவீரை போன்முலை யாடயங்ந 0னேயிங்ங் ளங்துவத. 

(த-ரை.) மேவலர் - தரிடத்தே பொருர்தியிரார்; சுற்றித் 
.இறிக்து சாலல் புரிகஇன்றனர் என்பது கருத்து; துயில் பொருந்தலர் 

எனினுமாம். வெருவர - அஞ்ச. குழறும் - கத்தும். குடிஞை ஈ 

கூகை, வரை - மலை. இருவரையபோல் - இரண்டு மலைகளைப் 

போண்ற, எங்கன் - எவ்வாறு. இங்கண் - இவ்விடம். முலையாய்! 

காவலர் மேவலர்; குடிஞையும் குழறும்; எறியாகிற்கும்; (ஆதலால்) 

அன்பர் எய்தவ.து எங்கன்? எனச் கூட்டுக. இதில்; காவலர் கடுகு 

தல், கூகை குழறுதல், நிலவுவெளிப்படுதல் என்னும் மூன்று துறை 

கள் அடங்கியுள்ளன. eo 

இரவுக்குறி இடையீடு முற்றும்
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ரீதலைவன் தன்னை மணந்துகொள்ள வேண்டுமென்று 

தலைவி விரும்புதல்] 

தலைமகளைப் பாங்கி பநவரல் வினவல் 

/ பாங்கி தலைமகளை *நின்துன்பத்திற்குக் காரணம் என் 2? 

என வினவுதல்: பருவரல்-துன்பம் ] 

238. மீனறி யாத விரிகடல் போலும் விரிபரந்து 

தூநறி யார்குழற் பரதுந் துறந்தனை துங்கமலி 

வாரனறி யரத மதிமுநத் தரயிற்றை வைகளின்ற 

யானறி யரத வருத்தடமன் 6ஜவுனக் கேய்தியதத. 

(கு -ரை.) மீன் அறியாத கடல் என்றது: இல் பொருளு 

வமை; வான் அறியாத மதி என்றது ம. தூ நெறி ஆர் குழல் போதும் 

துறந்தனை - தூய நெறிப்புசக்கொண்ட கூந்தலின்கண் பூவணிதலையும் 

ஓழிந்தாய். துங்கம் மலி - உயர்ச்சி மிக்க. வைகல் - நாள். முகத் 

தாய்! இற்றைவைகல் பசக்து துறக்தனை; (இவ்வாறு அன்புறுதற்கு) 

“உனக்கு எய்.தியதாகிய வருத்தம் என்னோ ? எனக் கூட்டுக. ச: 

பாங்கிக்த இறைவி அருமறை செப்பல் 

[ அருமறை--பிறர் அறிதற்கரிய களவொழுக்கம்; மறை-- 

மறைத்துச் செய்யும் வினை 7 

239. உண்ணிள்ற வேட்கை யுணார்ந்தனள் 'போலளை யூர்துயின்றும் 

பண்ஜெள்று சொல்லிதன் பாரயல்கொள் எனப் பைந்தொடி 
தண்ணந் துறைவனை யுந்திரூ மார்பையுஞ் சாரலுற்றுர் [யாய் 

கண்ணுந் துயில்கொண்ட காலமுண் டோபண்டு கண்டது. 

(கு -ரை.) வேட்கை - காதலை. அனை - அன்னை. பண் 

ஓன்று சொல்லி- இசை பொருந்திய சொல்லையுடைய தலைவி, 
பாயல் கொள்ளாள் - தூம்காள். என - என்று அன்னை சொல்லும் 

படியாக. 'துயிலாமையன் நி' என்னுஞ்சொல் வருவிக்க. பைந்தொடி 
யாய் - பசும்பொன்னாலாகிய வளையலை அணிந்த தோழியே. துறை 
வன் - தலைவன். சாரலுற்றார் - சாரலுற்ற தலைவியர். அயில் 

கொண்ட - தூங்கிய. பண்டு - மூன்னே. பைந்தொடியாய்! அன்னை 
உணர்ந்தனள்போல் எனச் சாரலுற்றார் (துயில் கொள்ளாமையன் நிச)
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கொண்ட காலம் பண்டு சண்டதுண்டோ? எனச் கூட்டுக. சார 

லுற்றார் எனப் பொதுப்படக் கூறினும், யான் தலைவனைச் சார்ந்த 

மையால் உண்டான துயிலா வேட்கையை என் அன்னை உணர்க 

தாள் என்பது கருத்து. a 

அருமறை சேவிலி அறிந்தமை கூறல் 

[செவிலித்தாய் தன் களவொழுக்கத்தை அ.றி.ந்தமையைத் 

தலைவி தோழிக்குக் கூறல் ] 

240. கொந்தார் மறர்க்குழல் வல்லிநம் மன்னை குரிசில்லந்த 

செந்தர மரையடி கண்டனன் போரளுமித் திண்சிலம்பில் 

வந்தர 0ரவ0ரள வந்தார் சிலரிலர் மற்றிங்கெள்றே 

0றந்தர 0.ணடிதுயிர்த் தாள்கொடி தாயெள்ளை நோக்கினள. 

(க-ரை.) கொந்து ஆர் - கொத்தாகப் பொருந்திய. வல்லி: 

தோழி; அண்மைவிளி. குரிசில் - தலைவன். அடி. - அடிச்சுவடு, 

இலம்பின் - மலையிடத்து. எவர் என - எவரென்று என்னைச் கேட்க. 

லர் இலர் என்ற, ஒருவருமில்லை என்றபடி. கொக்தாள் - கொக் 

கொண்டாள். வல்லி! ௮ன்னை எவரென இலர் என்றேன்; (அதற் 
காக) கொத்தாள் ; உயிர்த்தாள் த கோக்கெனள்; (ஆதலின்) சண்டனள் 
போலும் எனக் கூட்டுக) மற்று: ௮சை, ௩ 

தலைமகள் வநந்தொழிற்த அருமை சாற்றல் 

(தலைவி, தலைவன் வருவதற்குன்ள அருமைப்பரட்டைத் 

தோழிக்குக் கூறுதல் ] ் 

241. அள்னைய மூரு மலைலாய் ஞுமலிஏ மம்புலியுங் 

கொள்னகர்க் கரவற் நுடியுங் குடிகையுங் கோழியுயள் 

றிள்ளனை நங்கள விற்கிடை ரூறிதற் கேற்பலந்த 

மன்னவர் தாம்வரு நாளொரு நாளில்லை வாணுதல. 

(த-ரை.) அலைவாய் ஞமலி - அலைக்து திரிதலையுடைய காய். 
அம்புவி - திங்கள். கொன் - அச்சம். துடி. - உடுக்கை, குடிஞை - 

கூகை. களவு - சளவொழுக்கத்திற்கு, ஒருநாள் - (இவ்விடையூ 
றெல்லாம் ௮ற்ற) ஒருகாளில், மன்னவர் வருதலில்லை என்க. மன்ன 
வர் - தலைவர். வாள்நுதலே - ஒளிபொருர்திய நெற்றியையுடைய 
தோழியே. (௨௩.௬, ௨௩௭.) * இரும்பிழி மகார்இவ் வழுக்கல்
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மூர், விழவின் ரூயினும் அஞ்சா தாகும், மல்லல் ஆவணம் மறு 

குடன் மடியின், வல்லுரைச் கடுஞ்சொல் அன்னை அஞ்சாள், பிணி 

கொள் அருஞ்சிறை அன்னை அஞ்சில், அஞ்சாச் கண்ணர் காவலர் 

கடுகுவர், இலங்குவேல் இளையர் தஞ்சின் வையெயிற்ஜூ, wave 

சரித்தோகை ஞாளி மகிழும், அரவவாய் ஞமலி குரையாது மடியில், 

பகலுரு உறழ நிலவுகான்று விசும்பின், அகல்வாய் மண்டிலம் நின்று 

விரியும்மே, திங்கள் கல்சேர்பு கனையிருள் மறையின், இல்லெல* 

வல் வல்வாய்ச் கூகை, கழு அவழங்கு யாமத்து அழிதகச் குமறும், 

வளைக்கட் சேவல் வாளா மடியில், மனைச்செறி கோழி மாண்குரல் 

இயம்பும், எல்லா மடிந்த காலை யொருகசாள், நில்லா கெஞ்சத்து 
அலர்வா ரலரே' - அகம்: ௧௨௪. ச 

தலைமகன் ஊர்க்தச் சேல ஒருப்படுதல் 

[ தலைவி, தலைமகன் ஊர்க்குப் போக மனதந்துணிதல் ] 

௮42. மரைக்கார் தழ மலையக நாடர் வளநகர்க்கிள் 

றிக்கரர் ொரழிலஞ்சி குது 6மாஎறி நீருலகிள் 

Hise pHa] நீறையு நயந்து வியந்துரைக்கத் 
தக்கார் தகவிது வேரவென்று நரஞ்செள்று சாற்றுநற்கக. 

(த -ரை.). மைகார் - கரியமுடுல். இக்கு ஆர் மொழி ௮ஞ்சி - 
கரும்பின் சாற்றையொத்த இனிய சொல்லையுடைய வஞ்ூக்கொடி, 

போன்ற தோழியே, எறிகீர் - அலைவீசுகின்ற கடல் சூழ்ர்ச. நிறை - 
மனத்தை கிறுத்தும் குணம். தக்கார் என்றது, தலைவனை. ஐச்கார் 

தகவு இதுவோ - தச்சகாராகிய உம தகுதி, வச். அருள் செய்யாமை 

யாகிய இதுலோ. சாற்றுதற்கு - பழித்து உரைத்தற்கு. வஞ்சி ! சாற் 

அதற்கு ஈகர்ச்கு ஏகு ௮மோ ? எனச் கூட்டுக, இ 

எதிர்மறை 

[தலைமகன் ஊர்க்குச் செல்வோமெனக் கூறிய தலைவி 

அதனை எதிர்மறுத்துக் கூறுதல் ] 

243. உரிதோ லரவு முருமுறு மமண்கு முலரநெறிக்கண் 

வரிதேர லுடன்பொரு வைகிருள் பரமந்து வண்சிலைக்கை 
0யரிதோய் விழிோொமர் கரவலு நீந்தியிங் Cagasp 

கரிதர அரிுதன்னு மாறறி வாரில்லை யத்தளையே. -
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(தரை.) தோல் உரி அரவும் - தோலை உரித்துக்கொள்ளு 

தலையுடைய பாம்பும். உரும் உறும் - இடியையொத்த குரலையுடைய... 

எண்கும் - கரடியும். உலா கெறிச்சண் - இரி௫ன்ற வழியில். வரி 

தோலுடன் பொரு - புலி யானையுடன் போர் செய்கின்ற ; வரி: 

கொடுவரி என்பதன் மூதற்குறை ; கொடுவரி - புலி; தோல்-யானை. 

அன்றி வரி என்பதற்கு கிறம் எனப் பொருள் கொண்டு, கருகிற 

மிச்ச யானைகள் தமக்குள் ஒன்றுடனொன்று போர் புரிகின்ற என்று 

கூறலுமாம். வைகு இருள் - நிலைபெற்ற இருளையுடைய. வண்சலை- 

சிறந்த வில்லைத் தாங்கிய. எறிதோய் - சனத்தி பொருக்திய. எமர் - 

எம்மவராகய வேடர். சையையும் விழியையுமுடைய எமரென்க, 

இங்கு ஏகுதற்கு - இவ்விடத்.தினின்றும் புறப்பட்டுத் தலைவனூர்க்குச் 
செல்லுதற்கு. அறரிதோ என்றது, அரிதாயினும் ஈம்மால் செல்ல: 

லாகும் என்று குறிப்பித்தபடி.. பின், செல்லாமைக்குச் காரணமென் 

னோவெனின், அவ் வருமைப்பாட்டை அறிக்து அருள்செய்வாரில் 

லாமையாகிய அத்தனையே காரணமென்முளென்க. யாமத்து நெறிச் 

கண் நீந்தி ஏகுதற்கு ௮றிதோ ! எனக் கூட்டுக. ௬ 

பாங்கி தலைவன் இல் பழித்தல் ஈ 

ரீதோழியானவள், தலைவனுக்குரிய இயற்கைத் தன்மையைப் 

பழித்துத் தலைவியிடம் சொல்லுதல் 7 

- 244, கறவரர் கனங்குழைத் தூநகை பரங்தந் நூணால௫டன் 

இறவார் குருகினந் நங்குபைங் காவிளி லீள்ளளிகுழ் 
நறவார் மலர்ப்புள்ளை நன்னிறல் வாய்முள் னயந்தசெள்ளி 
மறவரர் நமைமறந் தாரவர் போலில்லை வள்ெஞ்சர. 

(கு -ரை.) சுறவு ஆர் சனம் குழை - சுமுமீன் வடிவாகச் 

செய்யப்பட்ட கனமுள்ள காதணியையும். தூஈகையாய் - தூயபற் 

களையுமுடைய தலைவியே. இறவ ஆர் குருகு இனம் - இறால் மீனைத் 

இன்இன்ற பறவைக் கூட்டம். காவிணில் - சோலையில். இன் அளி- 

இனிய வண்டு, ஈறவு ஆர் - தேன் பொருக்இிய. கயந்த செவ்வி - 
விரும்பிச் கூடிய அக்கால நிகழ்சியை. அவர் : தலைவர். sawn}. 
காவினில் துணைவருடன் swis செவ்வி மறர்தார் ; (ஆதலின்) 

அவர்போல் வன்னெஞ்சர் இல்லை எனக் கூட்டுக. 

(வே-ம்.) ' தம் துணைவருடன்; மறவார்ஈமை. இ. வி.௧௪௯., : எ
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தலைமகள் இயற்பட மோமிதல் 

ரீதலைவி, தலைவன் நற்குணமுடையவனென்பது தோன்றப் 

பாங்கிக்குக் கூறுதல் 7 

245. ஆமைதநள் பார்ப்ரை யிகந்துயிர் கரக்ரு மருந்நுறைவள் 
தீமைநம் பாந்செயல் சிந்திக்கு மோசிந்தை 0போரயமுந்த 

மாறையும் பார்த்தவர் வாய்மையும் பார்த்து வருந்தல்மன்றற் 
பூமணம் பார்த்தளி புல்லூமல் லார்குறற் பூங்ககரடி0ய. 

(த-ரை.) பார்ப்பு - ஆமையின் இளைய. இசந்து - நீங்க. 

துறைவன் : தலைவன். ஆமையானது தன்பார்ப்பை இகப்பினும் 

அதனைக் காத்தல்போலத் தலைவனும் ஈம்மை நீம்கியிருப்பினும் ஈம் 

மூயிர் போகாவண்ணம் காப்பானென்பது குறிப்பு. *திம்பெரும் 

பொய்கை யாமை இளம்பார்ப்புத், தாய்முகம் கோக்கு வளர்ச் இ௫ 
னஞா௮ம்கு, அதுவே ஜயகின் மார்பே'- ஐல. ௪௪. சிந்தைபோய் அழுந்த- 

மனம் துன்பத்தில் சென்றமுக்த. மாமை - அழகு ; அதனைப் பார்த்து 

வருந்தல்: பிரிவுத் துன்பத்தால் ௮ஸ்தழிதலைச் க௫.தி. அவர் : தலைவர். 
வாய்மை - * நினையோம் மறந்தும் பிரியப்பிரிய கினையினும் இத், 

தனையோ பொழுதும் தரிச்சகிலேன் ' (௧௪) என்பது முதலாகச் 

கூதிய (௧௪, ௧௮.) மெய்யுரை. அதனைப் பார்த்து வருச் அதல் எற்றுக் 

கெனின், தலைவன் வந்து அருளாமையால் ௮ம்மெய்யுரை பொய்த்து 
விடுமே என்று கரு.தியென்ச. வருந்தல் - வருந்தற்க ; அல்லீத்று ao Ar 

மறைவியல்கோள் வினைஞுத்று. மன்றல் - ஈறுமணம். ௮ளிபுல்லும் - 
வண்டுகள் மொய்க்கும். அல் ஆர் - இருள் நிறைந்த. பூங்கொடியே : 

பாங்கியே. பூங்கொடியே! துறைவன் இ்திக்குமோ? பார்த்து 

அழுந்த வருந்தல் எனக் கூட்டுக, இர்திக்குமோ என்பதில் ஐ: 

எதிர்மறைப்பொருட்டு. சந்தியான் என்பத கருத்து. 

(வே-ம்.) பாங்கி இயற்பட மொழிதல் ) யாமைதன் ; இருக் 

துறைவன் :-செவ்வி போயொழிந்த. இ - வி.௧௪௯. த 

கவின் அமிவு உரைத்தல் 

[பசப்பூர்தலால் தன் அழகு அழிதலைத் தலைவி 
தேசழிக்குக் கூறுதல் 7 

246. மின்னே யவர்தந்த வேட்கையை மீட்கும் விரகறநீய 
முள்னே தலங்கள் முயன்றில மமுள்செய் வல்வினையால் 

என்னே யருங்களி பெல்லா மனக்கு மவர்க்குமின்றிக் 

கொள்ளே பசலை! திருந்தஇள் வாறு குறைகின்றதே. 

௮. கோ...-10
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(த -ரை.) மின்னே : தோழியே. ௮வர் : தலைவர். வேட்கையை - 

காதலை. விரகு - சூழ்ச்சி. வல்வினை - தீவினை. சவின்-அழகு. அவர்க 

கும் - தலைவர்க்கும். கொன்னே - வீணாக. பசலை இருந்த - பசலை 

மிகாநிர்க (௧௪௦). மின்னே ! முயன்றிலம் ; (ஆதலின்) வல்வினையால் 

பசலை திருந்த கவினெல்லாம் இவ்வாறு குறைகின்றது ; (இஃ) 

என்னே ! எனச் கூட்டுக. கன்றும் உண்ணாது கலத்தினும் படாது, 

பல்லான் இம்பால் நிலத் துஉச் காங்கு, எனக்கும் ஆகாது என்னைக்கும் 

உதவா, பசலை உணீ இயர் வேண்டும், திதலை அல்குலென் மாமைக் 

கவினே ' - குறுச் - ௨௪. 

(வே-ம்.) கனவு ஈலிபுரைத்தல்; பசலை பசந்த ; குறுகின் றதே. 

பழம்ப.இப்பில் ௨௪௬, ௨௪௭௪-ஆம் செய்யுட்கள் மூன்பின்னாகமாறி 
இருக்கின்றன; அுறைப்பெயர்மட்டும் மாறவில்லை. இ-வி. ௧௪௯ மேந். 

கனவு நலிபு உரைத்தல் 

[.கனவூ, தலைவனைக் காட்டி வருத்துதலைத் தலைவி 

தோழிக்குக், கூறுதல் 7 

247. பெறுதற் கரிய துயிலொரு கரல் வரப் 0பற்றதன்மமல் 

உறுதற் கரியவ 0ரரன்றவும் 0 பற்றுள்ள நள்ளிரவிற் 

செறுதற் கரியநற் செல்வங்கொண் டாடியச் செற்றமுற்றும் 

இறுதற் கரிய நலங்கல வாம லீறந்தனமே. 

(3% - ws.) SIO - MEED. உறுதற்கு அரியவர் - சேர்தத்கு 

அரிய தலைவர். ஒன்றவும் - பொருந்தவும். செறுதற்கு அரிய - 

அழிக்க முடியாத. செல்லம் : தலைவனைப் பெற்றதனாலுண்டான 

மஇழ்ச்௪ச் செல்வம். ௮ச் செற்றம் - அவன் அருளாமையால் உண் 

டான னம். இறுதற்கு - அழியும்பொருட்டு. அரிய கலம் - அடை 

தற்கரிய கலவியின்பம். விழித் தக்கொண்டமையால் * இழக்தனம் ' 

என்றாளென்சு. * ஒராற்றான் என்சண் இமைபொருந்த அ௮ர்நிலையே, . 

கூரார்வேல் மாறனென் கைப்பற்ற - லாரா, கனவென் றெழுந்திருக் 

தேன் ஈல்வினையொன் நில்லேன், கனவும் இழர்திருந்த வாறு” - முத் 

தொள்ளாயிரம். 

(வே-ம்.) கனவினழிபுரைத்தல் ; கொண்டாடிய செற்றம் 

இழச்தனவே. ௧0
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சிறைப்புறமாகத் தலைவி இரங்கல் 

ரீதலைவி வேலியின் புறத்து நின்று திங்களை நோக்கி 

இரங்கிக் கூறல் 7 

248. உருவங் க,0லொலி யும்முறங் காநிள்ற கண்களுநள் 

விரவுந் தளியு மிருவினை யேறு பிரங்குநஞ்சும் 
அரவந் தருந்துர, யுங்கோடி யார்தந்த வள்புமன்றிப் 

11ரவும் பனிமதி யில்லை யோவிப் பதிதளக்கே. 

(த-ரை.) உரம் - வலிமை. உறங்காநின்ற - உறங்காது 

விழித் அச்கொண்டுள்ள; தொகுத்தல் விகாரம். இரு - பெரிய. அரவம் 

தரும்- ஒலிக்கின்ற. அடி. - காவலர் கைப்பறை. அருளாமைபற்ழித் 

தலைவரைக் கொடியார் என்றாள். அன்பு - காதல். பரவும் பனி 

மதியே - மிச்ச குளிர்ச்சியையுடைய திங்களே. பதி - ஊர், ௮ 

இருப்பனவெல்லாம் தனக்குத் அன்பம் செய்தலின் இவையன்றி 

இன்பந்தரும் தலைவன் முதலியோர் இல்லையோ என்றாளென்க. ௧௧ 

தன்துமயர் தலைவந்த உணர்த்தல் வேண்டல் 

[்தலைவி, தனது துன்பத்தைத் தலைவனுக்குத் தெரிவிக்குமாறு 
தோழியை வேண்டுதல் ] 

549. அறைவா 0ரா௫ுவரையாற்கடற் சேர்ப்ப ரறியவந்தண் 

பிறைவா ணுதல்வல்லி 0ரற்றில மேபிர சந்ததும்ப 

நறைவாம் விடுநெங்தம் நாண்மல ராதி நயந்துநிள்ளை 

யீறைவா விறைவளை போயின ளாயிள ளென்ளநின்றே. 

(த-ரை.) அறைலார் ஒருவரை - (தலைவனுக்கு ஈம் குறை 
களைச்) சொல்லத்தச்கவர் ஒருவரை. சேர்ப்பர் - செய்தல் நிலத் 

தலைவர். ௮ம் தண் பிறை வாள் நுதல் வல்லி-அழ௫ய குளிர்ந்த பிறைத் 

இல்களையொத்த ஒளிபொருந்திய நெற்றியையுடைய பூங்கொடி 
போன்ற பாம்இயே ; வல்லி - பூங்கொடி. பிரசம் - தேன். ஈறைவாய் 
விடு - ஈறுமணத்சை வெளிப்படுத்துகின்ற. காள்மலர் ஐ.இி- ௮ன் 

மலர்ந்த பூக்களையணிந்த கூக்தலையுடைய தலைவி. கயக்து - விரும்பி. 

இறைவா - தலைவனே. இறைவளை - முன்கையிலணிக்துள்ள 

வளையல், போயினள் ஆயினள் - கழண்றவளாக ஆய்விட்டாள் 5; 
உடைமையின் வினை உடையாள்மேல் ஏற்றிக் கூறப்பட்டது. . வளை 
போதல், உடல் மெலிந்தமையாலென்க. வல்லி! சேர்ப்பர் அறிய
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(அவர்முன்) கின்று 'இறைவா 1 99 நின்னை ஈயக்து வளைபோயின 

ளாயினள்” என்ன அறைவாரொருவரைப் பெற்றிலமே எனக் 

கூட்டுக. நீயேனும் சென்று அ௮அறைக என்பது குறிப்பு, ௧௨ 

அலர் பார்த்துந்ற ௮ச்சக்கிளவி 

[ஊரார் கூறும் பழிமொழியைக் கண்டஞ்சிய தன் அச்சத்தைத் 

தலைவி தோழிக்குக் கூறுதல் ] 

250. இள்றலங் கார மிழந்தவெள் கொங்கை யிலங்குபைம்பொன் 

0தள்றலஷஞ் சாரற் சிலம்பரெண் றார்சஞ் சிறைஎண்டுகுழ் 

மள்றலங் காளிலும் வரவிநன் எீரினு மற்றுமுற்றாம் 

ஒன்றிலும் பூத்தறி பரவல ரானதிள் ஷூ0ரங்கு௦. 

(த-ரை.) அலங்காரம் - கைசெயல் : அதனை இழதக்தது, தலை 

வனைச் கூடப்பெராமையாலென்க. பைம்பொன் என்றது, பசலையை 

(௧௪௦). கொங்கை பசலை பூத்தமையைச் சலம்பர் எண்ணாரென்க; 

இலெம்பர் - தலைவர். மன்றல் அம் கா - கறுமணம் பொருந்திய அழகிய 
சோலை. வாவி - குளம். அலர் - பழிச்சொல்; ஒன்றினும் பூத்து அறியா 

அலர் என்ற வெளிப்படை. சிலம்பர் எண்ணாமையால் ஊரரங் 

கும் அலரான தென்க. க 

நிலவின்மேல் வைத்துச் சோலலியது 

ரீ தலைவி தனக்குள்ள துன்பத்தை நிலவிற்கும் உள்ளதாக 

அதன்மீது ஏற்றிக் கூறுதல் ] 
251. கங்குற் சிறந்து பக0லரளி வாடநின் காதலரும் 

எங்கட் கிசைந்த இறைவர்கெரல் லேரஇமை.6யர0ரவருந் 

துங்கக் கொடுமுடி மந்தர நாகந் OSHS H Ma 
. ஏங்கப் புனாரி கடைந்தலந் நரள்லந்த வான்மதியே. | 

(க -ரை.) கங்குல் சிறந்த ஒளி- இரவில் மிச்குத் தோன்றும் 

இறந்த மின் ஒளியானது. பகல் வாட - பகற்பொழுதில் வாடுதற்குக் 
காரணம். சாதலரும் - நின்தலைவரும். எங்கட்கு இசைந்த இறைவர் 
கொல்லோ - எமக்குப் பொருந்திய தலைவரையொத்த தலைவரோ 5. 

கொல் : அசை ; எங்கட்கு என் றது, தன்போன்று தலைவரைப் பிரிந்த 
மகளிரை உளப்படுத்தியென்க. இமையோர் - வானவர். தங்கம் 

கொடுமுடி - உயர்ந்த உச்சியையுடைய. மந்தரகாகம் - மந்தரமலையை.ஃ 

தொடுத்து - (மத்தாசப்) பிணித்து. உழல - சுழல. வம்கம் - மரக்கலல்
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கள் செல்லுதற்குறிய. புணரி: ஈண்டுப் பாற்கடல். வானவர் அமிழ்து 

பெறும்பொருட்டுப் பாற்கடலைக் கடைந்த காலையில் தங்கள் ௮.தில் 

தோன்றிற்று என்பது புராணக்கதை. மதியே ! சிறந்த ஒளிலாட 

(கின்) காதலரும் இறைவரோ ? எனச் கூட்டுக, * மாலை மணந்து 

காலைப் பிரியும், காதலர் உடையையோ -கறைஙநீங்கு மதியம், இரவே : 

யாயின் ஈல்லை பகலே, மெல்லியல் கொடிச்சி நுதலினும், புல்லென் 

றனையால் கோகோ யானே” - களவியல். மேற் - ௬௦. ௧௪ 

ஆறு பார்த்துற்ற ௮ச்சக்கிளவி 

[தலைவன் வரும்வழியின் அருமையையறித்து தான் அடைந்த 

அச்சத்தைப் பாங்கி சொல்லுதல் ] 

252. வேறிங் 0காருநுணை மீல்லைகொல் வே௦லொழிந் தின்றிவேற்ப 

மரறுங் கெரடியொருட் டரல்வர வேண்டி௰ம் வந்துழுவை 

சீறும் களிற்றுக் திரளும்பள் மரலுஞ் சினவரவும் 
ஆறுங் கரரமு மியங்குதண் சார லருநறிய. 

(த -ரை) கொல்வேல் ஒழிந்து இன்றி - கொலைத்தொழிலைச் 
செய்யும் வேல் அன்றி ; கொல் : அசை எனலுமாம். ஒழிர்தின்றி 

என்பது, ஒருபொருட் பன்மொழி; *உயர்ந்தோங்கு பெருவரை” 

(மலைபடு. ௪௧.) *குழிக்தாழ்க்த கண்ணலாய்' (நாலடி, தூய். ௯.) என்பன 

போல. வெற்ப - தலைவ$ அண்மைவிளி. மாறும் கொடி - இளைத்த 

லால் உருவம் வேறுபட்டுள்ள தலைவி; தலைவன் வரும் வழியின் ஏதம் 

குறித்து வருர்அுதலின் தலைவி இளைத்தாளென்ச. உழுவை - புலி: 

களிறு - யானை. பல் மா-பலவகையான கொடிய விலங்குகள். ஆறு : 

ஆற்று வெள்ளம் ; இடவாகு பெயர், கராம் - முதலை. தண் - குளிர்ந்த. 

வெற்ப! (நினக்கு) Canard வேறுதுணை இல்லை; (ஆதலின், £) 

கொடி பொருட்டால் சாரலின்சண் உள்ள அருகெறியில் வருதலை 

வேண்டிலம் எனக் கூட்டுக, ட கட 

நேறி விலக்தவித்தல் 
[அவ்வரு நெறியில் தலைவனை வரவேண்டாவென்று 

விலக்கும்படி. தலைவி பாங்கிக்குக் கூறுதல் ] 

253. ஒருநாள் வரினு முறுபறி தூற்று முயர்சிலம்பீல் 
வருநாள் பலவுண்டு மாமலை நாட வரநிளையும் 

0பருநர ொழிய வினிவரி லேதம் பிறக்குமென்று 

குருநரண் மலர்க்குழ லரய்0மொரழிநீசென்று கெொரற்றவர்க்கே.
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(த-ரை.) உறு-மிக்க. தூற்றும் - வெளிப்படுத்தும். சிலம்பில் * 

மலையில். தலைவன் வரும் சாள் என்க. * மாமலை........ஃஃ- பிறக்கும் - 

என்பது வரையில், தோழி தலைவனுக்குக் கூறவேண்டியவற்றைத் 

தலைவி எடுத்து மொழிச்ததென உணர்க. காட ; தலைல. ஓழிய-ஓ.ில் 

தாக ; ௮ ' விகுதிபெற்ற வியங்கோள் வினைமுற்று : இனி வாரற்க 

- என்பது கருத்து. களவுப் புணர்ச்சியைக் கைவிட்டு வரைந்துகொள் 

~ ளுதல் வேண்டுமென்ப குறிப்பு. ஏதம் - துன்பம், குரு- நிறம். 
குழலாய் - கூந்தலையுடைய பாங்கியே. கொற்றவர்ச்கு - தலைவர்க்கு. 

குழலாய் | உண்டு ; (ஆதலின்) நீ சென்று *நாட ! ஒழிய ; பிறக்கும் ;' 

என்று கொற்றவர்க்கு மொழி எனக் கூட்டுக, இணி, வர நினையும் 
பெருகசாள் ஓழிய என்பதற்கு; வரைலொடு வரகினையும் திருமண 

நாள் தவிர எனப் பொருள் கொண்டு, திருமணகாளா௫ய பெருகாளி 

லன்றிப் பிறகாளில் வருதல் வேண்டா என்று கூறி வரைதல் 

வேட்கை புலப்படுத்தியவாராசவும் கோடலமையும். ௧௭: 

(வே-ம்.) நாடர், இ- வி.௧௪௯, 

தறி விலக்தவித்தல் 
[குறியிடத்துத் தலவளை வரவேண்டரவென்று விலக்கும்படி 

தலைவி பாங்கிக்குக் கூறுதல்] 

2௦4. இரவி மறுருலை யீன்று விளைந்த விறைஞ்சுருற்றங் 

கு௫வி யிளக்கிளி கொய்கின்ற தரலிள்னங் Carder am uli 
மருவி யழர்புனங் கரமினள் game as Sip uy 

அருவி யடுக்கள் மலையாக நாட ரறிந்திலடர. 

(த-ரை.) இருவி - இனைத்தாள். மறுகுலை - ஒருமுறை 
அறுத்தபின் மீண்டும் தோற்றிய குலை. விளைந்த - முற்றின. இறைஞ்சு 

குற்று, வளைகஅ. இறைஞ்சுகுற்று விளைக்த என மாறிக் கூட்டுக. 
௮ம் - அழகய, இனம் - கூட்டமாகிய. கோல் வளைமீர் - திரண்ட 
வளையலையணிக்த பெண்களே ; இஃது, அன்னை தலைவியையும் பாங் 
இயரையும் விளித்தத. அடிப்புனம் - மறுதாட்புனம்) மு£தவில் 
விளைந்த கதிர் கொய்தபின் மறுதாளில் இளைத்து விளைந்த புனமாத 
லின் அடிப்புனம் என்று கூறப்பட்டது; அடி- மறுதாள்) அடிப் 

புனம் மருவி - புனத்தடியிம் பொருந்தி எனலுமாம். அடுக்சல் - பக்க 
மலை. காமின் - காவல் செய்யுங்கள், அன்னை, *வளையீர் ! விளைந்த5
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கொய்கின்றது ; (ஆதலின்) இன்னம் காமின் ' என்றாள் ; (இதனை) 

காடர் அறிச்திலர் எனக் கூட்டுக, அவர் அறியச்.கூறி இங்கு வர 

வேண்டாவென்று விலக்குக என்பது கருத்அ. *செங்கண் இளிகள் 

மறுதாள் விளைந்த இனைக்கதிரை, மங்கப் புசாதினம் காமின் என்றாள் 

மின்னே, சங்கைக் குறிச்சன்பர் சேராதவண்ணம் தடுத் 

தீருளே' - ஆருர் - ௨௬0. so 

வெறி விலக்தவித்தல் 
[ser ore மெலிவின் காரணமாகத் தாய்மேற்கொண்ட வெறி 

யாடலைதீ தவிர்க்கும்படி. தலைவி பாங்கிக்குக் கூறுதல்; 

வெறியாவது, காதல் மிகுதியால் தலைவிக்குண்டான 

மெய்வேறுபாட்டைப் பேய் தீண்டியதால் ஏற்பட்ட 

தென எண்ணிய தசய், அதனைத் தணித்தற்கு 

வேலனைக்கொண்டு முருகப்பெருமானுக்கு 

வழிபாடு செய்வித்தலாகும் ; இதில் ஆடு 

வேட்டுதல் முதவீயன நிகழும்] 

255. மணியார் வனமுலை மங்கைநல் லீர்தெொல்லைமாமரபு . 

நுணியா ெறிக்குந் துணிந்தன எள்ளை நுணிவெறிக்கிள் 

றணியார் சிமயத் தமைசிலம் பாள ரளித்தமயல் 

தணியா தெளிலுந் தணியினுஞ் tras saGpwsba. 

(த - ரை.) மணி ஆர். - நீலமணிபோன்ற முலைக்காம்பு 

பொருந்திய. வனம் - அழகிய. ஈல்லீர் £ தலைவி பாங்கியை விளித்த௮. 

தொல்லை - பழைய. மரபு அணியா - மரபுள்ளோர் செய்யத் அணி 

யாத, துணிவெறிக்கு - அவ்வாறு துணிந்து மேற்கொண்ட வெறிக்கு, 

இமயத்து - கொடுமூடிகளையுடைய, ிலம்பாளர் - குறிஞ்சிநிலத் 

தலைவர் ; அவரால் உண்டானதாகலின், “சிலம்பாளர் அளித்த மயல் 

என்றாள் ; மயல் - காதல் மயக்கம். சால - மிக, தணியாதேல் இன் 

வேறுபாடு எற்றினா னாயிற்றென ஐயுறுவர்; தணியுமேல் தலை௮ன் 

மீது அன்பிலளாம்; ஆகவே இருவழியும் தவராதல் காண்க, ஆதலின் 
இதனை விலச்குச என்பது கருத்து, ஈல்லீர் | அன்னை துணிக்தனள்; 

வெறிக்கு மயல் தணியாதெனினும் தணியினும் எமக்குத் தவறே 

எனக் கூட்டுக. *வெறிகமழ் வெற்பனென் மெய்க்கீர்மை கொண்ட, 

தறியாள்மற் ஐன்னோ அணங்கணங்கிற் றென்று, மறியீர்த் ததிரம் 

தாய் வேலற் றரீஇ, வெறியோ டலம்வரும் யாய்' - ஐக் - ஐம் - ௨0.
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பிற விலக்தவித்தல் 

[பிறர் தன்னை மணக்கத் தமரிடம் வருவதை விலக்கும்படி 

தலைவி பாங்கிக்குக் கூறுதல் 7 

256. வரர்க்குள் றளமுலை எல்லியள் ஐர்நம் மணிறறுகில் 
ஆர்க்கின்ற வள்மூர சார்க்கெள் றறிகில மாடகர்பொள் 

போரர்க்கின்ற மென்முலை புல்லவெண் ஸர்ொள் பெரழியருவிக் 

கரர்க்குள் றன எதி ரங்கா. வாரணங் கரங்ந்தவர. 

(த-ரை.) லார் - கச்சு. வல்லியன்னாய் : பாங்கியைத் தலைவி 

விளித்தது. மணி மறுஇல் - அழகிய தெருவில். ஆர்க்கின்ற - ஒலிச் 
இன்ற. ஆர்க்கு என்று - யார் மணத்திற்காகவென்று. ஆடகப் 

பொன் - நால்வகைப் பொண்களில் ஒண்று ; சண்டு ௮௮ பசலையை 

உணர்த்தி கின்றது (௨௫௦). புல்ல - தழுவ. எதிரும் கடவாரணம் - 
நம்மை எதிர்த் து வந்த மதயானையை, காய்க்தவர் - சினந்து கொண்ற 

தலைவர் (௨௫௯). வல்லியன்னாய் ! காய்க்தவர் மூலை புல்ல எண்ணார்; 
ர்க்கின்ற முரசம் ஆர்ச்கு என்று அ௮றிகலம் எனச் கூட்டுக. ௧௯ 

சேய்நீநன்றி அறியாமை கூறல் 

- [தலைவி செய்த நன்றியை அறிந்து அதற்கேற்ப நடந்து 
கொள்ளாமையைத் தோழி தலைவற் செடுத்துக்கூறல் ] 

257. கழுது முறங்கு பிறங்கிரு ஸூள்கழிக் கரளல்ற்றைப் 

011ரழுது மருந்துயர் போரக்கிய தேர௦பரறி வண்டினங்கள் 

கொழுது மலர்க்குழற் கொம்புநற் பைம்பொற் குறைரொரருங்கண் 

அழுது பாசப்புற நீயைய ளேயிள் றகள்றதுலே. 

(§- as.) ஐயனே - பெருமானே! பொறிவண்டின௰் 

ee கொம்பு - தலைவி; உவமவாகுபெயர். கொழுதும் - 
இண்டுஇன் ற; மலர்க்குழல் கொம்பு-மலரை யணிந்த கூக்தலையுடைய 

பூங்கொம்புபோன்ற தலைவியினது, கண் என இயைக்க. கழுதும் 

உறங்கு பிறங்இருள் காள் - பேயும் உறங்கும் பேரிருள் காலத்தில் 

் (இருள் உலவாக்காலத்தில், இருள்உவா - அமாவாசை). கழிக் 

சானலில் - உப்பங்கழியின் பாங்கர் அடைந்த சோலையில். தைப் 

பொழு.அம் - கடும்பனி பெய்கின்ற தைத்திங்கட்போதிலும். “சானல் 
இற்றைப்பொழுதும்” எனப் பிரித்துக் கானலில் (இயற்கைப் 

புணர்ச்சி தொடங்க) இச்காள் காறும் அருக்துயர் போக்கியதாலோ
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அன்றுரைப்பினும் அமையும், அருக்துயர்போக்கயெதோ - குறியிடத் 

.இற்குவந்து நின்னொடு கூடி நினது நீச்கரிய வேட்கைத் 

அன்பத்தைப் போச்கியதாலோ என்றவாறு, அ௮க்த நன்றியின் 

“பொருட்டோ, பைம்பொழ் குழை பொருக்சண் அழுது பசலையடை. 

youn நீ இதுவரை வரைந்துகொள்ளாமல் அசன்றது என்று 

தோழி கூறுகின்றாள். குழை பொரும் - குண்டலத்தொடு பொரு 
இன்ற. தைத்திங்கட்சாலத்தில், பேயும் உறங்கும் உவா இருளில் 

கழிச்கானல் குறியிடத்தில் வக் கின நீக்கிய வேட்கையை நீக் 

இய ஈன்றியை மறந்து இன்றுவரை வரைந்து சொள்ளாது அகண் 

ஐனையே ஐயனே! இது நினகச்சுத் தகுவதோ ? என்று தோழி கூறு 

. இன்றாள் என்க. போச்கியதோ - போச்்தியதாலோ, போக்கிய 

செய்க்சன்றிக்கோ என்க. அன்று செய்த ஈன்றிக்கு இன்று 

அசன்றது என்ன தன்மை என்இன்றாள். (சொல்லல் வேண்டுமால் 

அலவ !.........சள்ளென் யாமத்து, கின்னுறு விமுமல் களைந்தோள், 

தன்னுறு விழுமம் நீர்துமோ எனலே” என்று, அகம் ௧௪௦. கெய் 

தல் இணையில் வக்துள்ளமை காண்க; செய்தல் திணையில் கூட்டம் 

நிகழ்ந்தவாறு குறிப்பிடப்பெற்றத. குறிஞ்சிக்கு உரிய a Gis 
காலமும் கழிந்து தைத்திங்கட் பணிக்சாலமும் வரும்வரை களவுப் 

, புணர்ச்சியை நீட்டித்த கன்றியைத் தலைவன் போற்றவில்லை என்பது 

குறிப்பித்தாள். இம்சளிரண்டிற்குள் திருமணம் செய் அுகொள்ளு 

தற்கு உரிய தலைவன் நான்கு தஇங்கட்கு மேலாஇயும் அது செய் 

. திலனே என்றபடி. ௨0 
ஏறுதழ வுரைத்தல் 

/மூல்லைநிலத்துக் கோவலர் தம்மகளை மணஞ்செய்து 

கோடற்குரிய வீர இளஞனைத் தேர்ந்தெடுக்கும் 

பொருட்டு ஏற்றின் கோட்டினைக் கூரிதாக்கி 

அணிசெய்து விடல் 7 

258. ஏற்று மருப்பு மில்ங்கிழை யாகத் தியமருப்புங் 
கூற்று மருப்பெழுங் கோலந்தந் தாட்டுகாரு கோடிருரும் 

[1ரற்று மருப்பொலி தாரண்ண லார்முள் னணிந்துவிட்டார் 
காற்று நெருப்புங் கலந்தேன் ஒவருங் காரிகைக்கேக. 

(த-ரை.) இலங்கு இழை ஆகத்து - விளங்குகின்ற அணி 
கலன்கள் ௮ணியப்பெற்ற மார்பினிடத்தில் உள்ள. இப மருப்பும் - 

களிற்றுக் கோடு போன்ற கொங்சைகளும். கூற்று மருப்பு எழும் -
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(கொம்பில்லாத) கூற்றுவனுக்குக் கொல்லுல் கொம்பாக கிமிருகின் ற. 

கோலம் தந்தாட்கு - அழகுச் கோலமாகிய காட்சியினைத் தந்த தலைவி. 
யின் திருமணத்தின் பொருட்டு. காரி ஏற்று மருப்பும் - கரிய 

சொல்லேற்றின் கொம்புகளையும். சைக்கு - தழுவும்பொருட்டு.. 

அண்ணலார் - கோவலர்கள். ௮ணிக்து விட்டார் - கூர்மைசெய்து: 

மாலைசூட்டி அழகுறுத்தி விடுத்தார். காற்றும் நெருப்பும் கலந்தது 

என்னாவரும் - அக்காரி எருஅதமுவச் செல்வோர் கைக்கு நேரே 

காற்றினைப்போன்ற விரைவும், தியினைப்போன்ற சீற்றமும் (சினக் 

சனல்) உடையது என்று கூறும்படி. விரைந்து வாராமின்் தது: 

என்றவாறு. ் 

தலைவியின் அழகுக் கோலம் ஏற்றுமருப்பினையும் கூற்றின் 

மருப்பாக ஆக்கிற்ற; அவள் ஆகத்திலுள்ள இபமருப்பினையும் 
கூற்றின் மருப்பாக ஆக்கிற்று என்க. இபமருப்பும் என்ற 

உம்மை ஏற்றின் மருப்பேயன்றி என்பதைத் தழுவி நின்றமையால், 
இஃது இறந்தது தழுவிய எச்ச உம்மை; இபமருப்பு: உவமவாகு 

பெயர். காட்ச, வேட்கை, மெலிதல், ஒருதலை உள்ளுதல்,. 

ஆச்சம் செப்பல், சாணுவரை யிறத்தல், கோக்குவவெல்லாம் 
அவையே போறல், மறத்தல், மயக்கம், சாக்காடு என்ற பத்துத் தளர்- 

நிலையுக் தநத கொல்லும் அழகு உள்ள கொங்கைகள் என்பதனை 

உணர்த்துவதற்குக் கூற்றின் மருப்பாக எழும் கோலம் என்றான். 

௮வள௮ அழகு ஏறு தழுவும்படியுர் தூண்டியது என்றவாறு. ஒரு 
கோடி........ ௨௨ அண்ணலார் - கோவலர்: கோடி என்பது பல என்ப 

தன் பொருட்டு; சுரும்பு ஆற்று மரு பொலி தார் ௮ண்ணலார்-வண்டு 
களைச் சும் தள்ள மணமிக்க மாலையை யணிந்த கோவலராகிய பெரு 

மையிற் இறந்தோர் என்றவாறு. கலந்தது என்னா - (காறி) கலக்கப் 

பெற்றது என்று கூறும்படி. காரிகையின் பொருட்டுக் காரி(யை) 

கைக்கு அணிக்அுவிட்டார் அது கலக்தது என்னாவரும் என்றவாறு... 

இக்கருத்து, 
பறையெழுக் இசைப்பப் பல்லவர் ஆர்ப்பக் 

குறையா மைந்தர் கோளெதி ரெடுத்த 

நறைவலஞ் செயவிடா இறுத்தன ஏறு.” 
(சலி, ௧௦௪ : ௨௧-௩௪.) 

எனக் கலித்தொகையிலும் வச்தமை காண்க, ௨௪:



வரைசல் வேட்கை 155 

த. ரவரை வரைவேதிர்கோள்ளுவித்தல் 

( தலைமகனது வரைவை ஏஹற்றுக்கொள்ளும்படி குரவர்க்குச் 

சொல்லென்று தசீலவி பரங்இக்குக் ௯ றுதல்; வரைவு-திரு 
மணம்; குரவர்- தாய், தந்தை, தமையன்மரர் 

முூதவியோர் 7 

299. போற்றுந் தினைளிளை யும்புனச் சாரற் புகர்முகத்துச் 

சீற்றஞ் சிறந்த. களிற்றுரு வாய்நம்மைத் தேடிலந்த 
கூற்றங் கடந்தநற் கோமாள் வரைெதிர் கொள்ளும்வண்ணஜஞ் 

சாற்றுந் திறொென்டொர லோதைய லரய்நந் தமர்தமக்கே. — 

(த-ரை.) போற்றும் - காவல் செய்யப்படும். புகர்முகத்து - 

புள்ளிகள் பொருர்திய முகமுடைய, சளிறென்க. சீற்றம் இறந்த - 

இனமிக்க. களிறு - யானை. கூற்றம் - இயமன். கடித்த - நீக்கிய 

(௨௫௯). கோமான் வரைவு - தலைவன் என்னை மணஞ்செய்துகொள் 

ளுதலை. எதிர்கொள்ளும் வண்ணம் - ஏற்கும்படி, தையலாம்;. 

பாங்கியே. தமர் - தம்மவர். கொல், ஓஒ: அசைகள், ஏற்கும் வண் 
ணம் நீ இயம்புச என்பது கருத்து. 

(வே-ம்.) புனற் சாரல்; தமர்களுக்சே. இ. வி. ௧௪௯. ௨௨ 

வரைதல் வேட்கை முற்றும்.



௧௨. வரைவு கடாதல் 

/ தோழி, தலைவியை மணஞ்செய்துகொள்ளும்படி 

தலைவனை வற்புறுத்தல் ] 

வினவிய சேவிலிக்த மறைத்தமை விளம்பல் 

/ தலைவியின் வேறுபாட்டிற்குக் காரணம் என்னெனக் கேட்ட 

செவிலித்தாய்க்குத் தான்வேறுகாரணம் கூறி மறைத்த 
மையைத் தோழி தலைவனுக்குக் கூறுதல் 7 

260. மைந்நிற வார்ருழல் வல்லிநம் மன்னை வளமுலைகள் 

இந்நிற மானதிந் ககென்கெொடலன் ரமுளிருங் கோங்கரும்பிள் 

சேந்நிற நரண்மலர்ச் செப்பருந் தூதுகொண் டப்பியபிள் 

௦பாள்னிற மான௦தன் றேனன்ன தேர௦வனள்று போயினே. 

(கது-ரை.) மை- கருமை, வார்- நீண்ட. வல்லி: தோழி 

யைச் செவிலி விளித்த.து. அன்னை என்றது, தலைவியை. இத்நிற 
மென்றது, பசலை நிறத்தை, இரு - பெரிய. தாது - பூக்துகள். 

அ௮ப்பியபின் - அ௮ப்பியதால்: பின், வினையெச்ச விகுதி. ௮ன்னதோ- 

அப்படியோ. “வல்லி! முலைகள் ஆனஅ என் ?' என்றாள்; தாது அப் 

மியதால் ஆனது என்றேன்; போயினள் எனச் கூட்டுக. ஆதலின் 

விரைந்து மணர்துகொள்க என்பது கருத்து. பின் வருவனவற் 
திந்கும் இவ்வாறே கொள்க. க 

அருமறை எங்தம் அறிந்தமை கூறல் 

[அருமறை என்றது களவொழுக்கத்தை] 

201. கணைக்குங் கரும்புந் கறையுநன் ஐகங்கதலியுடள் 
7 அணைக்குங் கறங்கு மருவிவற் பாநின் னருமறைபார 

யிணைக்குங் குரும்பையுஞ் 0செள்விள நீரு ொெளநெருங்கிப் 
11 ணைக்கின்ற கொற்கைப் பசப்பினுஞ் சரலப் பரந்தது$வ. 

(க-ரை.) கணைக்கும் - திரண்டுள்ள, கழை - மூல்கில், கல் 
நாகம் - சு.ரபுன்னைமரம்; இதனை இப்பொழுது சாகலிங்கம் என்று 

வழங்குகின்றனர்; இஃது உள்ளே காகம்போன்ற வளைவுடையதாக 
வம் இலிங்கம் போன்ற குறியுடையதாசவும் மிகவும் அழகாகப் 
பூக்கும்; மிகுத்த ஈறுமணமுடையது; இதனை *வமை' என்றும், ஒரோ 
வழி *₹நரகம்'” என்றும், “*ஈன்னாகம்'' என்றும், “சுரபுன்னை” என்
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அம் ஆளுதல் இலக்கிய வழக்கு. கதலி - வாழை. அணைக்கும் - 
தன் அகத்தேகொண்டு நிற்கும். . சாகம் கதலியுடன் கரும்பும் சழை 

யும் அணைக்கும் வெற்பென இயைக்க. கறங்கும் - ஒலிக்இன்ற, 

இணைக்கும் - ஒன்றோடொன்று நெருங்கி இணைந்துள்ள. குரும்பை- 

பனையின் இளங்காய், பணைக்கின்ற கொங்கை - பருத்துள்ள தலை 
வியின் மூலை. சால - மிகவும். வெற்பா! (தலைவியின்) கொக்கைப் 

பசப்பினும் நின் அருமறை சாலப்பரந்தது எனச் கூட்டுக, பரந்தத- 

வெளிப்பட்டுவிட்ட ௮. ௨ 

தாயறிவு உணர்த்தல் 

[ உங்கள் களவொழுக்கத்தைத் தாய்அறிந்துவிட்டாள் என்று 

தோழி தலைவனுக்கு உணர்த்துதல் 7 

262. சோகார னலஞ்சுட 0வந்தெொளி மாற்குந் துணைமுலையில் 

ஏகர வலியைய ென்னையு நோக்கி யினியகள்ளற் 

[நரகர் மரழிவஞ்சி பண்டுநங் கையிற் பயின்றவண்டின்று 

ஆகாத தெள்கொ0ல்ள் றளறிந் தரள்சகெொரனம் மள்ளைய0ம. 

(கத-சரை.) சோக அனலம் - அன்பத்தி. மாழ்கும் - கெடும். 
துணை முலையில் - தலைவியின் இருகொல்கைகளிலுமுள்ள. ஏக. 

ஆவலி - ஒற்றையாக: அமைந்துள்ள ஈகக்கீற்றுகள்; இவை தலைவன் 

புணர்ச்சியால் ஏற்பட்ட குறியாகும்; அன்றி, ஒற்றை மணிவடம் 

எனினுமாம். சன்னல் பாகு ஆர் - கரும்பின் பாகையொத்த. வஞ்சி: 

தோழியைத் தாய் விளித்த,து. பண்டு - முன்னே. ஈம் கை என்னுள் 

தலைவியின் கையை; தலைவிக்கும் தமக்கு முள்ள ஓ.ற்றுமை ௧௬. 

வண்டு - வளையல். ஆகாமை: கை இளைத்தமையால் வளையல் கழன் 

ஹளோடுதல், அன்னை நோக்கு, *வஞ்சி! என்கொல்' என்றாள்: ௮றிச் 
தாள்கொல் எனக் கூட்டுக. கொல்: முன்னது அசை; பின்னது 

ஐயம்: பின்னதும் ௮சை எனலுமாம். ௩ 

வேறி அச்சுறுத்தல் 

[தலைவியின் தமர் வெறியாட்டெடுத்தலைக் கூறித் தோழி 
தலைவனை அச்சமடையச் செய்தல் 7 

203. முன்றிலு மள்ளை மருங்கிறு 6மயள்றி முள்னறியரக் 

குன்றி ஐருங்குலக் கெரர்பளை யாள்குல வாணனுதலிள் 

மன்ற ஐரிந்த மறியின் ருருதியிள் மண்ணுறள்ளிச் 
0சன்0ரரு$வேலர்கை தீண்டவெள் செய்தது தீவினைய.
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(த-சை.) மூன்றில் - வீட்டின் மூன்னிடம். மருல்கில் - 

இடை. மூன் அறியா - அப்பாலுள்ள இடங்களைக் கண்டறியாத. 

- கொம்பு அனையாள் - பூங்கொம்புபோன்ற தலைவியினது; குலம் 

வாள் நுதலின் -- சிறந்த ஒளிபொருக்தஇ.ய நெற்றியில். மன்.தல் - வெறி 

யாடலாஇய விழவின்கண். மறியின் குருதியின் மண் - ஆட்டின் 

செக்ரீர் தோய்ந்த மண். வேலர் - கையின்கண் வேலைப் பிடித்துக் 

கொண்டு வெறியாடுலோன். * தீண்ட என் செய்தது என்றது 

இண்டும்படியாக என்ன தவற்றினைச் செய்துவிட்டது என்று Bre 
யெபடி. வெறியாடலின் இயல்பை. உ௫௫-ஆம் செய்யுளின் குறிப் 
புரையாலும் 'மூருகயர்க்து ES EP SAMUI COUDV,. oer eer eeeceercseveee 

சிறுமறி கொன்றிவள் ஈறுநுதல் நீவி, வணங்கனை கொடுத்தியாயின்'. 
குறும். ௩௬௨. என்னும் செய்யுளாலும் அறிக. தீவினை, அறியா 
அனையாள் நுதலின் தீண்ட என் செய்தது ! எனக் கூட்டுக. ௪ 

பிறர் வரைவு உணர்த்தல் 

ரீ தலைவியை அயலசச் மணஞ்செய்துகொள்ள முயல்கின்ருர்க 

ளென்று தோழி தலைவனுக்குச் சொல்லுதல்] 

264. இதுமலர் செம்பர னிதுமணி முந்த மிவையிவைநும் 
மதுமலர் வல்லீக்கு வந்தன பென்று வரைபயந்த 
நநொதுமல ருக்கு நுடங்கிடை யாளில் லிடங்கிடையா 

ததுமல ரங்கதிர் வேலண்ண ேயிங் கறிந்திலையே. 

(த-ரை:) இது மலர்; இது பொன்; இவை மணி முத்தமென 

இயைக்க. இரண்டாவது *இலை' என்பதற்கு, மலர், பொன், மணி, 

மூத்தம் முதலிய யாவும் என்றுரைக்க. மதுமலர் வல்லிக்கு - தேன் 
பொருந்திய பூக்களையுடைய கொடிபோன்ற தலைவிக்கு. வர்தன 

என்று - பரிசமாசக் கொண்டுவரப்பட்டன என்று கூறி, வரை 

பயந்த கொதுமலருக்கு - தலைவியின் மணப்பரிசமாகத் தந்த அய 

லார்க்கு; வரை - மணம்; ஈண்டு மணத்திற்குரிய பரிசப்பொருளை 
உணர்த்தி நின்றது. நுடங்கு இடையாள் இல் - ௮சைகின்ற இடை 
யினையுடைய தலைவியின் வீட்டில்; வந்தோர் பலராதலின் இடக் 
இடையாதென்றாள்; வீடு இடம்கொள்ளவில்லை என்பது கருத்து. 
அது - அயலார் தலைவியை மணம் பேச வந்திருத்தலை. மலர் ௮ம் 
சதிர்வேல் ௮ண்ணலே - பரந்த அழகிய சதிர்களையுடைய வேலை
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யுடைய தலைவனே. ௮ண்ணலே! வல்லிக்கு மலர் முதலியன வந்தன 

என்று பயந்த கநொதுமலருக்குக் இடையாது ; (8) ௮து அறிந்திலை 
எனச் கூட்டுக. இனியேனும் அறிந்த முந்தக என்பத கருத்து. டு 

வரைவு எதிர்வு உணர்த்தல் 

ரீ.தீ தலைவியை மணம்புரித்துகோடற்கு வருவாயாயின் எம்மவர் 

நின்னை ஏ.ற்றுக்கெொள்வரெனத் தோழி தலைவனுக்குச் 

சொல்லுதல் 7 . 

265. இளத்துக்கு மேய்ந்த எறிலுக்கும் வரங்ந்த இளங்கொடியோல் 
தளத்துக்கு 0மற்பத் தரநினை வாடரமர் தாழருவிப் 

் புளத்துக் கலவ மயில்கணின் ருலும் 0பொருப்பஇள்௦றள் 

மனத்துக் கவலையு மற்றென்ருற் றேவலும் வாய்ந்ததின்றே. 

(த-ரை.) இனம் - குலம். ஏய்ந்த - பொருந்திய. இளங்கொடி: 

தலைவி. தர - தலைவியை நினக்குக் கொடுக்க, எமர் - எமது சுற்றத் 

தார். கலவம் - தோகையையுடைய. ஆலும் - ஆடும். பொருப்ப - 

தலைல; அண்மைவிளி. சவலை - தலைவியை நீ மணந்துகொள்ள 

வேண்டுமென்னும் கவலை. வாய்த்தது இன்று - பயன்பட்டன 

வில்லை ; வாய்த்ததின்று என்பதைச் கவலை ஏவல் என்னும் இரண்ட 

னோடும் தனித்தனிச் கூட்டி முடிக்க. பொருப்ப! எமர் தர நினைவார்; 

(நினைந்து என்பயன் ? ந மணம்பே௫ச வராமையால்) வாய்த்ததின்று 

எனச் கூட்டுக, விரைந்து மணம் பேச வருக என்பது கருத்து, 

இனி, எமர் தர நினைந்தமையால் கலலையும் இன்று வாய்த்தது); 

ஏவலும் இன்றே வாய்த்தது எனலுமாம். இப்பொருட்கு வாய்த்தது 

என்பத தெளிவுபற்றி வந்த காலவழுவமைதியாம். ௬ 

வரையும் நாள் உணர்த்தல் 

[மணம்புரிந்துகோடற்குரிய நன்னாள் இஃதென்று 
தோழி தலைவனுக்கு உரைத்தல்] 

266. கவிதங்கு தரகைக் கணநட மாடக் கறங்கருளி 

யவிதந்கு சாரலை யருவரை நாட வணிபைங்கிள்ளை 

விளிதங்கு தண்புன வேங்கையும் பூத்தது விண்ணிடைநிள் 

0ருவிதங்கு திங்களு நீர்கொண்ட கேண்மையு மூர்கொண்டேத. 

(த-ரை.) களி- களிப்பு. தோகைக் கணம் - மயிற்கூட்டம். 

கறங்கு - ஒலிக்கின்ற. அளி - வண்டு. ஆடற்கேற்ப ஒலிக்கின்ற
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அ௮ருவியையும் சோலையையுமுடைய வரையென்ச. சாட: தலைவ -. 

அண்மைவிளி. அணி பைக்கிள்ளை - அழகிய பச்சைக்கிளி. விளி-. 

கூவுதல். தங்கள் ஊர்கொள்ளல் - பரிலேடம் சூழ்தல். கேண்மை 

ஊர்சொள்ளல் - தலைவனுக்கும் தலைவிக்குமுள்ள ஈட்பு ஊராரால்: 

அறியப்பட்டு அலராதல். வேங்கை பூத்தலும், தங்கள் கலைநிறைக்து 

ஊர் கோடலுமாகிய இரண்டும் மணஞ்செய்து கோடற்குரிய 

காலத்தை அறிவிக்கும் குறியென்று குறிஞ்சிநில மக்கள் கருதினர் 

என்க. *வெற்பா, பொன்னாண் மலர்கொண்ட வேம்கையெல்லாம் 

மதிபூத்,துகின்ற, இர்காள் எமர்க்கு வரைஇன்ற காலம் இ. தவிர்ச் 

தால், ஈன்னாள் வருகின் ற சாலத்தல்லாது நடுவில்லையே' - ஆரூர்க்- 

௨௭௪௧. *பைம்புதல் வேங்கையும் ஒள்ளிணர் விரிச்தன, நெடுவெண் 

இங்களும் ஊர்கொண் டன்றே' - அகம் - ௨. ௪ 

அறிவு அறிவுறுத்தல் 

[தலைமகளுடைய பேரறிவைத் தோழி தலைவனுக்கு 

அறிவித்தல்] 

207. தன்னையுந் தேரளையுந் தோளினில் வரவரிச் சங்கையுங்கண்டு 

உள்ளையிங் கோது முறுழீ நாணி யுளங்கிடந்தது 

அள்னையுஞ் சேரியு மரத்து எரரு மயறுமின்றி 
ெென்னையங் கூடடவெற் பாமறைத் தர0ளனள் விளங்ககொடியே. 

(த-ரை.) தன்னை என்றது, தலைவியை. வரிச்சம்கு - அழகிய 

வளையல். உன்னை : தலைவனை. உறுபழி - மிச்ச பழி; இதுதலைவிக்கு 
அருள் செய்யாமையால் உண்டானதென்க. உளம் இடந்த.து-(தலைவன் 
அருளாமையால் தலைவியின் உள்ளத்தில்) இடதந்ததாகய வருத்தம்- 

அன்னை -நற்றாய். ஆயத்துளோர் - தோழிமார். என்னையும் - தன் 

உயிரினும் சிறந்த என்னையும். வெற்பா - தலைவா. இளங்கொடி - 

தலைவி. வெற்பா ! இளங்கொடி. கண்டு நாணி இடக்தது மதைத்தாள் 

எனச் கூட்டுக. “தன் எவ்வம்கூறினும் நீசெய்த அருளின்மை, என்னை 

யும் மறைத்தாள் என் தோழி அது கேட்டு, நின்னையான் பிதர் 
முன்னர்ப் பழிகூறல் தானாணி' - கலித்தொகை - ௪௪. 

(வே-ம்.) உளங்டடெந்த அன்னையும். இ - வி. கடக. #
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தறி பேயர்த்திடுதல் 

[தோழி குறியிடத்தை மாற்றுதல் 7 
268. வாமா றுகளு மணிலரைச் சாரலில் யாம்வளர்த்த 

பூமா தளியிது பூஞ்சிலம் பாபுல்ல நீநினையிள் 

தேமாலை ென்குற லாள்செறி யாவரஞ் சேணொறிக்கண் 

நீமரறி வறர நீழலுண் டாகி வினைந்தருே. 

(த-ரை.) வாம் மான் உகளும் - தாவுதலையுடைய மான்கள் 

அள்ளுகின் ற. மணிவரை - அழ௫ய மலையின். மாதவி - குருக்கத்திச் 

கொடி. பூஞ்சிலம்பா - பொலிவுபெற்ற மலையினையுடைய தலைவா, 

_ குழலார் : பாங்கியர். செறியா - அணுகாத. அருசேண் கெறிக்சண் - 

சிறிது தாரமான இடத்தில். நீழல் - நிழலுள்ள இடம். நினைந்தருள் - 

அதனைச் குறியிடமாகச் கொள்ளக் ௧௫.௮௧. லம்பா ! இம்மாதவி 

யாம் அளர்த்ததாகலின் இதன் கிழலிற் புல்ல (காணுஇன்றேம்); 

ஆதலின் வேறொரு நிழலை நின்குறியிடமாகச் கொள்க என்று தோழி 
குறிபெயர்த்தமை காண்க, *கெய்பெய் தீம்பால் பெய்தினித வளர்ப்ப, 
தும்மினும் சிறந்தது நுவ்வை யாகுமென்று, அன்னை கூறினள் 

புன்னையது சிறப்பே, அம்ம நாணுதும் நும்மொடு ஈகையே,......- 

அறைகெழு கொண்க நீஈல்கின், நிறைபடு நீழல் பிறவுமாருளவே' -- 
கற்றிணை. ௧௨௪௨. 

(வே - ம்.) குழலாள்; 8 மாற; நீழலுண்டாக, இ. வி, கடக. 

தாய்க்தத் தோழி கூறல் 

[தலைவி இரவில் மதிற்புறம் சென்றது என் 2 எனக் கேட்ட 

தாய்க்குத் தோழி விடை பகர்தல்] 

269. அற்புறஞ் 0சல்ல விரிகட 0ரஞ்சிறு மஞ்சும்வஞ்சி 
யிற்புறஞ் சென்றன 0ளன்றறி 6யனிரு கரல்வளைந்த 
விற்புறஞ் க ழயில் 6மவிவிட் டரளென்கை நீளருவிக் 
கற்புறஞ் துறணங் 6கரகன 6வரவன்னை கண்டது. 

(த-ரை.) அல்புறம் - இருட்டில். விரிசுடர் எஞ்சினும் - 

விளக்கொளி றிது குறையினும் ; விரிசுடர் - ஞாயிறுமாம், எஞ்சி 

னும் புறம் செல்ல அஞ்சும் வஞ்ி என இயைக்க. வஞ்ச: தலைவி, இல் 
புறம்-வீட்டி.ற்கு வெளியே.. இருகால் வளைந்தவில் - இரு நுனிகளும் 
வளையும்படி. காணேற்றிய வில்லையுடைய வீரர் ; வில் : ஈண்டு அதனை 

௮. கோ.-11
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யுடையாரை உணர்த்தி நின்றது. ௮வர் எயிற்புறம் சூழ்தல், காவலின் 

'பொருட்டென்ச. எயில் - மதில். என்கை - என்று கூறுதல். சல் 

புறம் - மலையிடத்தூ. ௮ணங்கோ - வரையர மகளோ, அன்னை | 
வஞ்ச சென்றனள் என்று (இதுவரை ஒருவரும் சொல்ல யான் 

கேட்டு) அறியேன் ; (௮ங்கனமிருச்ச இப்போது நீ) மேவிவிட்டாள் 
என்கை ௮ணங்கோ? (அன்றி) நீ சண்டதாகிய சனவோ ? எனக் 
கூட்டுக, . ௧0 

பகல் வநவானை இரவு வரகேன்றல் 

ழ்வருவானை--வருகின்ற தலைவனை; வருக என்று தோழி கூறுதல்], 

270. மதிகண் டலருங் குமுதத்தை நோக்கி வரிநெடுங்கண் 

குதிகொண்ட நீரிற் கெரழுங்கயல் போள்றன கூற்றறள்ன 

நுதிகெரண்ட வற்படை யாயிடை. யாகி நுடங்குமிள்ளிற் 

பதிகொண்ட கச்சணி பச்சிள நீர்ெள் பணிமொழ்க்கே. 

(த-ரை.) குமுதத்தை- அல்லியை. குமுதத்திற்கு மதியைத் 
தலைவனாகக் கூறுதல் நூல்மரபு ) ௮ தன் தலைவனைச்சண்டு மலர்க் 

'சமைபோல staph ஈந்தலைவனை இரவிற்கூடி. ம௫ழ்தற்இல்லையே 
என்று தலைவி வருச்திச் சண்ணீர்விட்டாளென்க. வரி - செவ்வரி. 

நீரைச் சொரிகின்ற தலைவியின் சண்கள், மேலிருக்து குதித்தோடு 
இன்ற தண்ணீரில் தோன்றும் கயல்மீனைப் போன்றன என்க. நுதி - 

நுனி, படையாய் : தலைவனே. நுடங்கும் - அசையும்; 'அசைதல், 
- கொங்கையைத் தாங்கலாற்றாமையாலென்ச. இடைமின் என்றது, 

உருவகம். : பதிகொண்ட - பஇர்துள்ள. கச்சு அணி பச்சிளநீர் - 

இரவிச்கையணிக்த இளரீரையொத்த கொங்கை. பணிமொழிக்கு - 
பணிலைப் புலப்படுத்தம் மொழியையுடைய தலைவிக்கு. பணி 

மொழிக்கு கோக்கிச் சண்போன் றன; ஆதலின் இரவில் வருக என் 
பதுக ரத்து. as 

(வே-ம்.) பனிமொழிக்கே. 

இரவு வநவானைப் பகல் வநகேன்றல் 

271. பேணத் தருந்தன் கொழுநளைப் 6ரணப் பெரும்பக௦ல் 

காணத் தவஞ்செய்த கஞ்சமன்றே 0ெென்றுங் கையறு 
நூணத் தயங்கும் பொலங்குழை மாது புலம்பிநின்றுள் 
யாணர்த் தடஞ்சிலம் பரவெள்கெர லேரவிதற் கெண்ணு வத.
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(த-ரை.) கொழுகனை - சணவனை, கஞ்சம் - தாமரை; இதன் 
கொழுஈன் ஞாயிறு... கொழுகனைப் பகலே பேணவும் காணவும் 
கஞ்சம் தவம் செய்தன என்றியைச்க, கையறவுபூண் - செயலத்த 
நிலையை மேற்கொண்ட, மாது என்க, தயங்கும்-விளங்கும். பொலம் - 
'பொன்னாத் செய்யப்பட்ட. மாது $ தலைவி, யாணர் தட சிலம்பா - 
புதுவருவாயினையுடைய பெரிய மலைக்குரிய தலைவனே. இம்பா ! 
கஞ்சம் செய்த என்றே பூண் அ௮ம்மாது நின்றாள் : இதற்கு எண்ணு 
வது என் ? எனச் கூட்டுக, இணிப் பகற்பொழுதின்சண் வருதலே 
எண்ணற்பாற்று என்பது கருத்து. கொல், ஒ: அசைகள். ௧௨ 

பகலினும் இரவினும் பயின்று வநகேன்றல் 

[பயின்று அடிக்கடி 7 

272. -கந்ருற் றலைநிள்ற திங்களுங் கரலைக் கம௰ருநிள் 

திங்கப் புயத்தை வெறுப்பலந் தா0லள் Grrinsay 

லெங்கைக் களிற்றின் மருப்பைப் பறித்ததின் 6ேரகுந்தும் 
சிங்கத் தடவரு விச்சிலம் பரவின்று சேர்கின்றதே. 

(த-ரை.) இரவினும் பகலினும் தலைவனைப் பிரிக் திருக்குக் 
தலைவியின் முகம் வாட்டமடைந்திருக்கும் ; அதபோழ் ௮, தில்களும், 
தாமரைமலரும் முகத்தை வென்றுவிட்டோமென்று மஇழ்ந்திருக்கும்; 
ஆனால் தலைவன் வந்துவிட்டால், ௮வளது முகம் மலர்ச்செடைச்து 

தில்களையும் தாமரைமலரையும் வென்றுவிடும்; அக்காலையில் 
தில்களும்: கமலமலரும் ௮வளது முகமலர்ச்சக்குக் சாரணமா௫ய 
தலைவனது வரவினை வெறுக்கும் ; அவ்வாறு வெறுப்ப 8 பகலினும் 

இரவினும் இங்கே வர்தால் என்ன? என்இன்றாள். தலைவன.து வரவு 
கண்டு மகிழ்ந்த தலைவியின் முகத்தோற்றத்தைப் பார்த்துவிட்டுப் 

பின்பு தில்களையும், தாமரைமலரையும் பார்த்தால் அவைகள் தலைவ 

னது வரவினை வெறுத்தவை போன்று ஒளியிழந்து தோன்றும் 

என்பது கருத்து ; ஆதலால், தலைவி நினது இருபோது வரவினையும 

விரும்புகின்றாள் என்பது கருத்து; வெறுப்புற்றார் மூகம் ஒளி 

யிழக்து சாணப்படும். சொரிமத்த்து வெக்கைச் களித்றின்......... 
அருவிச்சிலம்பா 1 இன்று சேர்கின்றது - இப்பொழுது (abs) 
சேர்தல் (போல) இங்களும் கமலமும் கின்புயத்தை வெறுப்ப வக்தால் 
என் ? என்று கூட்டுக. “சேர்கின்றது.” என்பது தொழிற்பெயர். 
இன்று வக்து சேர்கின்.றதை '(சேர்தலை)ப்போல இரவும் பகலும .
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லந்த சேர்க்தாலென் என்றவாறு. சொரிமதத்து வெங்கைக் களிற் 

.நின்-மதம் சொரிகன்.ற வெம்மையான மெடுங்கைச் களிற்று யானை 

யின், மருப்பைப் பறித்து அதன்வேர் அருச்அம் - கோட்டினைப் 
பறித்து அவற்றின் அடிக் குருத்தினைத் தின்னுகின் ற, சல்கத் தட 

அருவிச்சலம்பா - சிங்கத்தையும், பேரருவியினையும் உடைய மலைச் 

குத் தலைவனே ! இன்று சேர்கின்ற - இன்றைக்கு நீ வருதலைப் 
போல, கங்குல் கலைநிறை திங்களும் - இரவின்சண் தோன்றுஇன்ற 
கலைகிறைந்த நிலாவும், காலைக் கமலமும் - காலையில் மலரும் தாமரை 
மலரும், நின் தங்கம் புயத்தை - நினது வலியபுயத்தை, வெறுப்ப - 

(தலைவியின் முகமலர்ச்சிக்குச் காரணமாயின என்று) வெறுக்கும்' 
படியாக, வந்தாலென் - வந்தால் கேடியாது? ஒரு கேடுமில்லை என்ற 

வாறு. களிற்றுக்கும் சங்கத்துக்கும் அஞ்சாத ஆண் தகையாகிய 

தினக்கு அஞ்ச வருவது யாதொன்றும் இல்லை என்கின்றாளாம். ௧௩ 

பகலினும் இரவினும் அகலினண் என்றல் 

[இவண் அகல்--இவ்விடத்தே வராது நீங்குக] 

273. இரவிற் பகல்பெரி 0தெள்னுமன் னேயிள் விருந்து 
விரவிற் பகலின் மிக நடி தெள்னும் 0வருண்டெழுந்த 
அரவிற் பாடமன்ன வல்குலென் ஐவியன் ஐளுக்கெந்நாள் 
உரவுக் கவிற்றண்ண லேயிரு பரதுமிங் கொப்பதுவே. 

(த-ரை.) மன்னே- மிகவும். விரவில் - தங்கினால். அல்குல் - 

அல்குலையுடைய (௧௫௪); ௮ன்னாளுக்கு : தலைவிக்கு. உரவு களிற்று 
அண்ணலே - வலிமை மிச்ச யானைகளையுடைய தலைவனே! ஒப்பது : 
ஒருபடி.த்தா யின்பம் செய்தல். ௮ண்ணலே ! பெரிதென்னும் ; நெடி. 
தென்னும் ; அன்னாளுக்கு ஒப்பது எந்நாள் ? எனச் கூட்டுக. 

மணத்தின்பின்னரே இருபோதும் மகழ்ச்சி அளிக்கும்; ஆகவே 
மணக்துகொள்ளவேண்டும் என்பது கருத்து. ௧௪ 

ட் தலைவன் மரபு கூறி வரைவு கடாதல் 
ழீஉயர்ந்த குலத்திற் பிறந்த நின்பெருமைக்கு இக்களவொசுக்கம் 

தகாதாகையசல், விரைவில் மணந்துகொண்டு இவள் 
துன்பத்தை நீக்குக என்று தோழி தலைவனுக்குக் கூறுதல் 7 : 

௮74. உர0வெங் களிற்றண்ண 0லாண்புன ஐடுநல் லூருமுயர் 
மரபும் புகழு மறையன்ன வரப்மையும் வைய0ல்லரம் 
ரவுங் குலனும் பழுது படரமலீப் மைந்ெரடியாள் 
அரவந் த௫மல ௫க்கழுங் கரம ஈளித்த௫0௭.
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(த-ரை,) உரம் வெம் களிற்று அண்ணல் - வலிய கொடிய 
யானைகளையுடைய தலைவ, நின்னுடைய, ஒண்புனல் - மிக்க நீர்வளம் 

'பொருச்திய, மரபு - குடிப்பிறப்பு, மறை அன்ன வாய்மை - மறை 

(மொழியை யொத்த உண்மை, வையம் - உலகத்தார். பரவும் - வணங் 

குதற் குரிய பழுதுபடாமல்-பழியையெய்திச் செட்டுப்போகாமலும்; 

அரவம்தரும் அலருக்கு அழுல்காமல் - ஆரவாரமிக்ச பழிச்சொல்லைக் 

கேட்டு வருக்தாமலும், தொடியாள்: தலைவி, அளித்தருள் - மணம் 

தருள்ச. ௮ண்ணல்! (நின்னுடைய) காடு முதலியவை பழுதபடா 

மலும், தொடியாள் அழுங்காமலும் அருள் எனச் கூட்டுக, கடு 

காவல மீகவு உரைத்தல் 

ம மிகவு- மிகுதியை ] 

275. இலங் கவிரு னையசெள் வரய்வஞ்ரி ரொள்செயுமிள் 
குல்வுஞ் ஈடர்வடி வற்கெறற்ற வாகொண்ட, காதெள்ள 

நிலவும் கலள்ள நிள்றெறி யாநிற்கு நீண்மறுகில் 
உ௰வுங் கடுந்துர, யூர்கா வல்ரு முறங்கலமர. 

(த-ரை.) இலவு - இலவமலர். சவிர் - மூருக்கமலர். வஞ்சி: 
தலைவி. மின்குலவும்- மின்போல் விளங்குகின்ற. வடி. - கூர்மை. 

கொற்றவா - வெற்றியையுடைய தலைவா. காதல் என்ன - காதல் 

போன்ற மிகுதியுடையது என்று சொல்லுமாறு. அன்ன - அன்ன 

வாய். மறுஇல் - தெருவில். உலவும் காவலர், துடியையுடைய காவலர் 
என இயைக்க. கடுக்அுடி - ஒலியால் கடிய உடுச்சை,. கொற்றவா! 
கிலவும் எறியா நிற்கும்; சாவலரும் உறங்கலர் ; (ஆதலின்) வஞ்சி 

என் செயும் ? எனக் கூட்டுக, வஞ்ச குறியிடத்திற்கு வர இயலா 

தென்பது கருத்து. 
(வே-ம்.) காதலன்ன ; பகலென்ன. ௧௯ 

காம மீகவு உரைத்தல் 
ரீதலைவியின் வேட்கை மிகுதியைத் தோழி 

தலவைனுக்கு உரைத்தல்] 

270. உடறு கியநின் னுளமறி யாதல்ல வோலமுந்நீர் 
வீடநாரண் ௭டர்விடு வல்ண்ண லே௦வய்ய கால்புடைப்ப 
ம1,நா ணிதிநின்ற வங்கங் கவிற்ந்து மலிந்தஅற்புக் 
கடறுண் மலர்க்குழ லாளழமுந் தாநின்ற கையறவே.
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.. (த-ரை) உடன் ஆகிய - தலைவியின் உள்ளத்தோடு ஒன்றிய 

அ.ஜியாததல்ல என்பது, தொகுத்தல் விகாரம் பெற்றது. ஓலம் 

ஞூர்கீர்விடம் சாண் - ஓசை மிச்ச சடலிற்றோன்றிய கஞ்சும் காணத். 
தச்ச, கொடுமைவாய்ந்த வேல் என இயைச்சு, ௮ண்ணலே-தலைவனே. 

கெய்ய கால் புடைப்ப - காமமாகிய கொடிய காற்றடித்தலால். மடம். 

சாண்' மிதிமின்ற வங்கம் - மடமும் சாணமூமாகிய செல்வப் பொறை. 
யைத் தாங்கி கின்ற நிறையாகிய கப்பல் **கர்மச் கணிச்சி உடைக்கும். 

நிறைஎன்னும், காணுத்தாழ் வீழ்த்த கதவு!” (இருக்குறள்); வம்கம்- 
திறையாகய மரக்கலம். அன்புச்சகடலில் ஒடுகின் ஐ நிறையாகய மரக் 
சலத்தைக் காமமாகிய சாற்று மோதி அலைக்க ௮௮ மடமும் சாணமூ 
மாகய நிதியுடன் அ௮ச்சகடலில் ஜஞூழ்காகின்றது என்றவாறு, 

சவிழ்க்து - சவிழப்பெற்று. மலிர்த அற்புக்கடல் - மிச்ச அன்பாகிய. 
சடலில். சாள்மலர்க்குழலாள் - அன்றலர்ந்த மலரையணித்த கூந்தலை. 

யுடைய தலைவி, கையறவு - செயலற்றநிலை. ௮ண்ணலே | புடைப்ப 

கவிழ்ந்து குழலாள் கடல் அழுந்தாகின்ற சையறவு நின் உளம் 
அறியாததல்ல எனக் கூட்டுக. மடம் முதலியவற்றை நிதி முதலியன 

காச உருவகம் செய்தமையால் இச்செய்யுள் ழற்றுநவக அணியாம், 
(வே - ம்.) விடனாண் ; மடனாண். ௧௪ 

கனவு நலிபு உரைத்தல் 

[தலைவியைக் கனவு வருத்துதலைத் தோழி தலைவனுக்கு 
் உரைத்தல்] 

277. .அரவுற் களிறு மணங்குங் குல்ர0நறி யள்புடனீர் 

வருங் குறியிரை, வந்தெதீர் புல்லவும் வல்லிநலம் 

11ரவிம் பணி0மாழி யுள்ளம் பகரவும் பரயாலிடை 

விரவுங் கனவை நன0வன்று கரவி விழிந்தளே. 

(த-ரை.) களிறு - யானை. அணங்கு - பேய்மகள், குலாம் 
கெறி - உலாவுகின் த வழியில், புல்லவும்-சமுவவும். வல்லி : தலைவி. 

சலம் பரவும் பணிமொழி - ஈன்மை மிச்ச. பணிந்த மொழியால். 
உள்ளம் - தன் உள்ளச்கருத்தை ; ௮து தன்னை விரைந்து wombs 

கொள்ளவேண்டுமென்பது. வல்லி பகரவும் என இயைக்க. வல்லி 
யாகிய பணிமொழி. பகரவும் எனினுமாம். பாயலிடை விரவும் - 

படுக்கையில் பொருந்திய. காவி - கருங்குவளைபோன்ற, சண், காவி
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விழித்தனள். : சனைவினை முதல்மேல் . நின்றது. நெறியின்கண் 

நீர் வரவும் புல்லவும், வல்லி பகரவும் விரவும் சனவை ஈனவென்று. 

விழித்தனள் எனக் கூட்டுக. 

(வே -ம்.) உலாவும் அருகெறி நீவரவும் ; உள்ளம் படுக்கவும்; 

பாலம் விழித்தனளே. இ. வி.கடுக. ௧௮ 

கவின் அமிபு உரைத்தல் 

[தலைவியின் அழகு கெடுதலைத் தோழி தலைவனுக்கு உரைத்தல்] 

278. மருமந்த மாருதம் வண்டமிழ் நரறு மலையவெற்பா 

தெருமந்த 0நஞ்சிற் நிருவளை யாள்திரு மார்பகம் 

011ர௫மந்த 0மன்முலை புல்ஐப் பெறுதுபெொரன் போர்த்ததுபோல் 

அருமந்த வண்ணரல் லாமவ மேயின் றறிகிள்றத. 

(த-ரை.). மரு மந்த மாருதம்- மணம்பொருந்திய இளந்தென் 
தற்காற்று, தென்றல், தமிழ் முூணிவனாகிய அகத்தியன் வாழும் 

பொதியமலையிணின்றும் வருதலின் “மாருதம் தமிழ்நாறும்' என்று 

கூறப்பட்டது; நாறும் - மணக்கும்; !செந்தமிழின் . பின்னுஇத்த 

தென்றலே' - தென்றல்விடுதாது - ௪, மலைய வெற்பா - பொதிய 

மலைக்குரிய தலைவனே. தெருமந்த - கலங்யெ. அனையாள் : தலைவி. 

மார்பகலம்: ஒருபொருட் பன்மொழி. பொரும் - பொருந்தி நிற்கும். 
அருமந்த வண்ணம் - அருமருந்தன்ன அழகு. ௮வமே- வீணாக. 

பசலையால் அழிகின் றதென்க. 

(வே-ம்.) வருமந்த ; வஞ்சித்திருவனையார்; போர்ச்ச என் 

போல். இ. வி. கடுக, ௧௯ ' 

தலைமகள் சிறைப்புறமாகத் தோமி சோலலியது 

(தலைவி வேலியின் புறத்தே நிற்கத் தோழி தன் நெஞ்சிற்குக் 
கூறுவாள் போலத் தலைவி கேட்கும்படி கூறுதல்] 

219. பரலுங் குரிசில் பகல்வரி லூர்பறி தூற்றுங்கங்குல் 
. அரளுங் குயவரி யுந்திரி யரநிற்கு மாயிழையும் 

விரவுங் கரையழ் வேட்கை 0பொறதுயிர் வீயுமெள்ளில் 

விரலந் தவிரவும் நான்௦சரல்லூ மர0றன் மடநநஞ்சமம.
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(க-ரை.) பரவும் குரிசில் - வணங்கத்தக்க தலைவர். ஊர்- 

ஊரினர்: ஆகுபெயர். கங்குல் - இரவில் வரில். குயவரி - புலி, 

ஆயிழை - ஆராய்ந்த அணிகலக்களை அணிந்த தலைவி. விரவும் 

சரை௮ழி வேட்கை - பொருந்திய எல்லையற்ற காதல் கோமயை. . 

் வீயும் - இறத்தலையொத்த பெருந்துன்புறும். என்னில் - என்றால், 

கெஞ்சமே! குரிசில் பகல்வரில் தூற்றும்; கங்குல் (வரில்) தரியா 

நிற்கும்; ஆயிழையும் வீயும் என்னில், கான் (தலைவனை) வரவும் 

தவிரவும் சொல்லுமாறு என் எனக் கூட்டுக. “தலைவியை விரைவில் 

மணந்துகொள்க ” என்றலே என்னால் சொல்லத்தகச்சது என்பது 

கருத்து. 20 

வரைவு கடாதல் முற்றும்



௧௩. ஒருவழித் தணத்தல் 

ரீதலைவன், ஒருவாறு தன் ஊர்க்குப் போய்வருகிறேன் 

என்று சொல்லிப் பிரிதல் ] 

தன்பதிக்த அகநீசி தலைவன் சாற்றல் 

[தலைவன் தன்னூர்க்குச் சென்று வருவதாகப் 

பாங்கிக்குக் கூறுதல்] 

280. ஒருக்குங் கரும்பி லுடுக்குலந் தரள்று௦ம் மூர்வயிற்போய் 

முடிக்குங் ருறையுண்டு நீயிசைந் தால்முழு முத்தணியுங் 
Osi pi gn Goya எல்லிக்கு நீயிது fe GE aT HI 

வடிக்கின்ற 6வல்லிழி யாய்வரு ேவிற்றை வைகல்0சள்றே. 

(க-மை.) உடுக்குலம் - வான்மீனையொத்த முத்துக்கள். முத் 
அப் பிறச்கும் இடங்களுள் கரும்பும் ஒன்றாகும், குறை உண்டு - 

காரியம் ஒன்றிருச்கின்றது. இசைக்தால் உண்டென்க; இசைதல் - 
உடன்படுதல். முத்து- முத்துமாலை. கொடி: குங்குமக் குழம்பால் 

எழுதியது; இதனைத் தொய்யில் என்பர். வல்லிக்கு: தலைவிக்கு. 

வடி.ச்கின்ற - கூர்மையாக்கப் பெற்ற. விழியாய்: பால்கியே. இற்றை 

வைகல் - இக்காள். விழியாய்! & இசைந்தால் போய் முடிக்கும் 

(குறையுண்டு; (ஆதலின்) சென்று வருவேன்; 8 சென்று இதனை வல் 

லிச்குச் கூறு எனச் கூட்டுக, 

(வே.ம்.) கூறவென்று; வருகேன். இ- வி. கடுக. & 

பாங்கீ விலக்கல் 

[ செல்லவேண்டாவென்று தலைவனை விலக்குதல் ] 

281. அறையுங் கடஈள்ன வள்பி0னம் மாவி யினும்பிரியக் 
குறையிங் குமக்கு முழிப்பதுண் டேற்டகரண்டட காதலுட 

லுறையும் பதிக்க 0ணுருப்பட்ட 0பரதுநி வுள்ளஞ்செல்ல 

இறையுந் தவிர்க்ககில் 6லனெம்பி ரரளினள் 0றழுந்தருே. 

(த-ரை.) அறையும் - ஓலிச்சன்ற. அன்பின் - அன்பினை 
யுடைய. எம் ஆவியினும்-எம் உயிரினையொத்த தலைவியினின்றும். 

(௪௧௧). உறையும் பதிக்சண்-உறைதலையுடைய கின்னூர்க்கு. ஒருப் 
படல் - உடன்படல், இறையும் - சிறிதும். தவிர்ச்சகல்லேன் --
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| தடுக்சமாட்டேன். எம்பிரான் - எமது தலைவனே; விளி. எம்பி' 

சான்! பிரிய உண்டேல் (அதற்காக) பதிக்கண் செல்ல. ஒருப்பட்ட 

போ தவிர்க்சகில்லேன்; எழுந்தருள் எனக் கூட்டுக. 

(வே-ம்.) இகிய; மூடிப்பதுண்டே:; போதின்றென்னுள்ளம். 

இ- வி. ௧௫௩, ' ௨. 

தலைவன் நீங்கல்வேண்டல் 

282. உள்ளந் தடுப்ப வினையே 0ெளையிங் குறைபதிக்குத் 

தள்ளும் பரிசு தலைக்கொண்ட தால்தணந் தாறும்வந்து 

Cada சு௫ம்பு விரும்புரைங் கோதை விளங்கிழையாய் 
நள்ளன் பகல்வரு வேள்நடுங் காய் நடுங்கலைமே. 

(த-ரை.) தள்ளும் பரிசு தலைக்கொண்ட - போகும்படி 
யாகச் செய்துவிட்டது. நின் உள்ளஞ்செல்ல ஒருப்பட்டபோது 

இறையும் தவிர்ச்ககில்லேன்' (௨.௮௧) என்று கூறிய பாக்இக்கு என் 

உள்ளம் ஒருப்படவில்லை; வினையே என்னைத் தலைச்கொண்டது 

என்று தலைவன் மறுமொழி கூறினான் என்க. தணந்தாலும் - பிரிக் 
தாலும். வெள்ளம் சுரும்பு - வெள்ளம்போன்ற வண்டுகள். கோதை.- 

மாலையை ௮ணிக்த. இழையாய்: பால்இியே, ஈடுங்கலை - நடுங்க Ds, 

பாங்கியை *ஈடும்கற்க' என் றதனால் தலைவியையும் அவ்வாே ற பார்த். 
அக்கொள்க என்றானாயிற்று, சுரும்பு வது விரும்பு இழையாய்* 
வினையே தலைக்கொண்டது; தணந்தாலும் வருவேன்; ஈடுங்கலை எனக் 
கூட்டுக. 

(வே-ம்.) தலைக்கொண்டது: வருவேம்; ஒடுங்கா உள்... 
இ-வி. கடு௩. ௩. 

பாங்கி விடுத்தல் 

[பாங்க தலைவனைச் செல்லுமாறு விடுத்தல்] 

283. உமையர டலைவளை ௦யரள்றிய வாறிவ ஞள்ளையன்றி 
யமையா நிலைமை யறிந்தனை யேயய லேயுயலின் 
௬மையார் தடம்பொழில் த1]ம்வற் பரநின் றுணிவையெய்தி 
0யமையாள 0வண்ணினை ேலின்று நாளை யெழுந்தரு. 

(6 - aun) தலைவனை-சவபெரு மானை... ஒன்.றியவாற- இணைச், 

இிருப்பதேபோன்று, அமையா-தணித்திராத. அயலே ல (பொழி ,
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வின்) மேற்பக்கத்தே. புயல் - மேகம். ஆர் - பொருக்திய. தடம். 
பொழில் - பெரிய சோலை. வெற்பா - தலைவா. துணிவை எய்தி- 
செய்வதாகத் துணிக்த காரியத்தை மற்றி. இன்று அல்ல 
நாளைக்கே என்க. எழுக்தருள் - மீண்டுவருக. வெற்பா! இவள் 
நிலைமை அறிந்தனை; (ஆதலின்) எண்ணினையேல் aus எழுந்தருள் 
எனக் கூட்டுக, 

(வே-ம்.) அறித்தனையேல்; சூடும். இ-வி, ௧௫௩. 

புரவலன் பிரிவுநிலை உரைத்தல் 

[தலைவன் பிரிந்து செல்லும்போது, *நீ இன்று மாலையே 

- வந்துவிடுக* என்று தோழி சொல்லுதல்] 

284. இருகாறு மில்லை வலவலுக் கேறு 0மழுபரித்தேர்க் 

0கரருகா 0லொாழிய இருகாலுமிங் கில்லை 0யொண்சிலம்பர ' 

கு௫கரலும் வாரித் 6யழு௦மண் குன்றமுஞ் தழ்ந்திரலீ 

வருகால மென்று லன்றுகொ ளீயும் வருவது. 

(த-ரை.) வலவனுக்கு - தேர்ப்பானனாகய அுணனுக்கு:: 

ஏறும் - சூரியன் ஏறுகின்ற. எழுபரித் தேர்க்கு - ஏழு குதிரைகளைப் 
பூட்டிய தேர்ச்கு. கால் - தேருருள். ஞாயிற்றின் தேர்க்கு ஒரு 

ருளே உண்டென்பதும், அதில் ஏழு குதிரைகள் பூட்டப்பட்டிருக் 

கும் என்பதும், அவனுடைய வலவனுக்குக் காலில்லை என்பதும் 

புராணக்கொள்கை, ஓண் இலம்பா - புகழ்பொருந்திய தலைலா.. 

குருகு ஆலும்- பறவைகள் ஆரவாரிக்கின்ற,. வாரிதி-சடல், சூழ்ச்-. 

சுற்றி. இரவி- ஞாயிறு. என்றுகொல் - எப்பொழுதோ. அ௮ன்று- 

அப்பொழுதே. கொல்: ௮சை. வருவது - வந்துவிடுக; வியல் 

கோட் பொருளில் வந்தது; இரவிவருகாலம் ' மாலையாதலின் அதற் 

குள் வர்.தவிடுச என்பது கருத்து. காலில்லா வலவனையும் ஐராழித் 

தேரினையும் கொண்டு ஞாயிறு, எழுகடல் எட்டுக்குலமலை ஆ௫யவற் 
றைச் சூழ் வருதற்குள். £ நின் அணிவெய்தி வருதல் எளிதெனத் 

திறம்படச் கூறினாளாயிற்று, .சிலம்பா! இரவிவருகாலம் என்று 

அன்று வருவது எனச் கூட்டுக. இரு.எழு; ஒரு இரு; ஏழு எண்: 
என்பன மூர்ண்.. : இச்செய்யுளின். துறைப்பெயர் “புரவலன்......... 

உரைத்தல்' என் திருப்பதைவிட இலக்சண.விளக்க உரைகாரர் கூறிய.
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படி. *இரவுகிலை உணர்த்தல்' என்றிருப்பதே சாலச் சிறந்ததாகும். 

இ, வி, ௧௫௩. ௫ 

(வே- ம்.) வலவனுக்கேனும்; ஒருகாலும் இங்இல்லை. 

பாங்கி தலைவித்த அவன்சேலவு உணர்த்தல் 

285. கருநரண் மலர்க்குழற் கரரிகை யா0யாரு காரணத்தால் 

ஒருநா ஞனைவிட் டுறையளம் வேண்டின ரொள்றியநீன் 

0பருநாண் மடரை பீணிக்கப் பிணிப்புண்ட 6பரறிவீள் 

மகுநரண் மலர்த்தெரங்கல் மன்ள0ரள் தம் வய0மரழித்தே. 

(த-ரை.) கருங்குழலெனக் கூட்டுக. காள் மலர் - ௮ன்ற 
.ஓர்ச்த மலரை யணிந்த, குழல். காறிகையாய் - அழகிய தலைவியே, 
ஒன்றிய - பொருந்திய மடமை - மடம்; கொளுத்தக் கொண்டு 

கொண்டது விடாமை என்பர் ஈச்னார்க்இனியர். பிணிக்க-தலைவர் 

அறிவைப் பிணிக்க. அறிவின் - அறிவினையுடைய, மன்னர். மரு- 
மணம்பொருக்திய, தொங்கல் - மாலையை ௮ணித்த. மன்னர் - தலை 

வர், தம்வயமாலது, தலைவியைப் பிரியாதிருக்ச எண்ணுதல், காரி 

-கசையாய்! மன்னர் தம்வயமொழிக்து வேண்டினர் எனக் கூட்டுக, 

(வே-ம்.) ஈமைவிட்டு; வருகசாள் மலர்; வசமொழிந்தே ஓய 

மொழிந்தே. இ.- வி. ௧௫௩. > 

தலைவி ஆந்றமை கூறல் 

[strat பிரிந்ததனால் உண்டசன ஆற்ருமையைத் 

தலைவி பாங்கிக்குக் கூறுதல் ] 

286. ஒருநாள் பிரிய நினைந்தவர் தம்மை 0யொழிந்தநம்மை 
வருநாள் மறக்கும் வல்லரன் றேமறப் பார்நினைவார் 

0சரநரண் மலர்க்கணைத் திண்சிலை வேள்வந்து சிந்துெல்ளை 
அ௫நா றுடெங்க ஐவியு நானுநின் முற்றுவதே. 

(த-ரை.) நினைந்தவர் - நினைந்த தலைவர், தம்மை ஒழிந்த 
கம்மை-தலைவராஇிய தம்மைப் பிரிச்திருக்கன்ற ஈம்மை. வருசாள் - 
'மேல்வருஇன்ற காட்களிலும். மறப்பு கிணைவார் ஆர்-ஒருபொருளை 
மறக்துள்ள கிலையில் அதனை நினைக்கத்தச்சவர் யார்; மறப்பும் நினைப் 
பும், இருளும் ஒளியும்போன்று ஒன்றுள்ள காலத்து மற்றொன்று
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கிலைபெறாதாகலின் இவ்வாறு கூறினாளென்க. செரு - போர்செய். 
தத் குரிய. மலர்ச்கணை - பூவம்பினை, சலை-வில்லையுடைய. வேள்- 
மன்மதன். ஆற்றுவது - பொறுத்திருப்பது. நினைக்தவர் வல்ல. 

சன்றே? நினைவார் யார்? (அவ்வாறு மறந்திருந்தால்) வேள் கணைக். 
- தும் எல்லை ஆற்று எங்கன் ? எனச் கூட்டுக, 

(வே-ம்.) ஈம்மை ஒழிந்த எல்லை; காமுமில் காற்றுவதே. 
இ. வி. கடுக. ் ் ௪ 

பாங்கி ஆற்றுவித்தல் 

287. அருருங் கலவி யளித்தகள் முரரு வின்மையெண்ணி 

யுருகுந் தனிநஞ்சு முண்மகிழ் கூரலந் 0தொரண்மதியைப் 

0பாரருபைங் கதலியும்.பூகழுங் கள்ளலுழ் பூவுங்கொண்டு 

வருகின்ற தரலவ குர்மல் நீருந்தி வாணுத௦ே. 

(த-ரை.) ௮ருகும் கலவி - சுருல்கய புணர்ச்சி. அசன்றார் - 
அகன்ற தலைவருடைய, கூர - மிகும்படியாக. பொரு - தீண்டுமாறு 

நீண்டு வளர்ச்த, கதலி-வாழை, பூகம் - பாக்குமரம். சன்னல் ... 

கரும்பு. கொண்டு - அடித்துக்கொண்டு; அவர் ஊர் - தலைவருடைய. 

ஊரின் கண் உள்ள. மலி௰ீர் உக்தி-மிகுக்த நீரையுடைய யாத; உக்தி... 

யாறு. வாள் நுதலே- ஒளிபொருக்திய நெற்தியையுடைய தலைவியே... 

வாணுதலே! கெஞ்சு மகிழ்கூ.ர அவர் ஊர்உக்தி கதலி முதலியவற் 
ஹைச் கொண்டுவருகின்றது; ௮தில் ஆடி மகிழ்வோம் வருக என் 
பது கருத்து. *ஆடுகம்வாகம் ௮கன்றவர் ஊர் அ௮கலாப்பு.து நீர்'- 

தஞ்சை. உடுடு. ௮. 

நேஜ்சில் நினைந்து இரங்கல் 

[தலைவி இரங்கிக் கூறல்] 

288. தேருத அள்பினர் சென்றுழிச்(0சன்றஎள் சிந்தைகண்டும் 
மாறுது கூட வரநின்ற தேரஇங்கு வந்தெள்னுள்ளம் 

ேரு யதுகண்டு மீண்டது ேவேோரஅன்றி மாண்டதுவோ 

HGS DOUG | றேளறி யேள்வந் தடுத்ததுவே. 

(த-ரை.) தேருத அன்பினர் - தெளியப்படாத அன்புடைய: 
தலைவர்; பொய் அன்பினர் என்றபடி. சிந்தை - மனம். கண்டும் - 

தலைவரைச்சண்டும். மாறாது - நீங்காது, வேருயது - பிரிவுத் தன் 

பத்தால் வேறுபட்டதை. ஆறாத மையல் - தணியாத சாம மயக்கம்.
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மையலுற்றாளாதலின் சிர்தைக்கு அடுத்தது யாது என அறியேன் 
என்றாளென்ச. சந்தை (அன்பினர்) கூட வர நின்றதோ? மீண் 

டதோ? மாண்டதோ? உற்றேன் அடுத்தது ௮றியேன் எனக் 

கூட்டுக. & 
காமமீக்க கழிபடர் கிளவி 

ர்கரமம் மிகுதலால் உண்டான பெருந்துன்பத்தை வெளிப்படுத் 

தும் சொல்லைத் தலைவி அன்னங்கட்குச் சொல்லல்] 

289. செங்கால் ம, நடை யோதிமங்।காளுங்கள் சவலிகுந் 
தங்கா தலரையின் 6றள்சொல்லு 6மா௦வள்ன நீருமதள் 

பங்கர-யிருந்து பரிந்துசரல் லீரரும் பாரவீ0யள்றே 

தங்கரது 0பரவிர்கொல் 6லோதரி பாதன் தனிநஞ்ச0ம. 

(த-ரை.) ஒதிமங்காள் - பெண் அன்னங்களே. இருந்து - 
எங்காதலர் முன்னே போயிருச்து, காதலரை - காதலர்க்கு. என் 

சொல்லுமோ என்ன-யாது கூறமோ என்று யான் கேட்ப. அதன் - 

௮ச்சேவலொடு. பம்காய் -। துணையாய், பரிச - என்மீது இரச் 

.கங்கொண்டு. சொல்லீர் - என் அன்ப நிலையைச் சொல்இன் திலீர். 
பரவி என்று - என்னைப் பாவி என்று எண்ணி. தரியாது-பொறுக் 

காது; அன்புறும் என்றபடி, தணையுடனிருந்து அளவளாவி விலஓத் 
தன் பக்கமாக வந்த அன்னப் பேடைகளிடம் தலைவி Sara Ger 

(ள்) ஒதிமங்காள்! (அன்னப் பறவைகளே !) உங்கள் சேவல் இருக்௪ 
எங்காதலர்க்கு யாது கூறுமோ என்று யான் உங்களிடம் கேட்ச, 

அதற்கு நீவிரும் உங்கள் சேவலின் பல்காச இருக்து பெண்பாலா 

“இய எனக்கு. இரங்காது. இருக்£ர். இணி என்னைத் தலைவனைப் 
.பிரியு் தீவினை யுடையாளென்று கருதி விட்டுப் பிரிர்து போவிர் 

“கொல்லோ! என்கின்றாள். ஒ.திமங்காள்! என்ன, நீரும் சொல்லீர்; 
(ஒருகால் சொல்லாமலே) போவிர்சொல்லோ ? (அவ்வாறுபோயின்) 
என் கெஞ்சம் தரியாது எனச் கூட்டுக. «0 

தலைவி நேஜ்சொடூ கிளத்தல் 

[தெஞ்சொடு கிளத்தல்- தனக்குள்ளே சொல்லிக்கொள்ளுதல் 7] 

290. யரயுங் கடறு மலைப்பஇவ் வூரிலிங் கெள்ளோவைத்துப் 
போயங்கு நம்மை மறந்தவர் பாற்ெள்று Lh air ap 206 wo 
பாரயுங் கணீரும் பசலையு Ori pay ura pecs 
நீயெள் சொறய்பின் ளவூரள் சொஜகள் நினைவறிந்தே.
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(த-ரை.) யாயும்- தாயும். அலைப்ப - வருத்த. மறந்தவர் - 

தலைவர். பூண் - அ௮ணிகளையுடைய. அவர்-தலைவர். *உறுப்புடை 
யதுபோல் உணர்வுடையதுபோல்' (தொல். பொருளியல், சூ: ௨) 
என்னுஞ் சூத்திரவிதியால் சண்ணீரும் பசலையும் கெஞ்சந்சேற்றி 
உணர்வுடையதுபோற் கூறப்பட்டதென்க. சென்றுகின் ற கெஞ்சே! 
நீ என் சொன்னாய்? அறிந்து அவர் என் சொன்னார் எனச் கூட்டுக. 

(வே -ம்.) ஏயும் கடலும் அலைபயிலூறிலும்; மன்னவரென் 
சொனார். இ. வி. கடுக. se 

கடலோடு புலத்தல் 

[புலத்தல்-வெறுத்துக் கூறல் ] 

291. அவிகெரண்ட 0வெங்கள லஎம்புகொண் டேயுள்ளை யன்றடர்புள் 

கவிகொரண்டு நின்னைக் கடந்தில 0ரன்றுகொல் கள்றிளர்தம் 

புவிகொண்டு வள்புகழ் போர்ப்பவர் தேர்வரி தூர்ப்பதுநீ 
குவிொண்ட லுண்டுமிழ் 0தண்டிரை மேரதுங் ருரைகடலே. 

(க-ரை.) அ௮விகொண்ட - செய்பூசப்பட்ட, அம்பு. சன 
அம்பு - தீக்கணை, அடர் - அடர்த்து; அடர்த்தல் - வருத்தல். மதல் 

நிலைப் பகுதியே வினையெச்சப் பொருளில் வந்தத “வரிப்புனைபக் த" 
(மூருகு) என்பதிற்போல. புன்சவி கொண்டு - புல்லிய. குரக்குப் 

படைகளின் துணைக்கொண்டு. அடர்த்துக் சடக்தவன்: இசாமன். 

அவ்வாறு செய்திருப்பின் அஞ்சித் தாராய் என்பது கருத்து. கன்றி 
னர்தம் புவிசொண்டு - பகைத்தவருடைய காட்டைக் சைப்பற்தி, 
புகழ் போர்ப்பவர்-புகழால் நிறைச்த தலைவருடைய. குவி கொண்டல்- 
கூட்டமான முகில்கள். குரை - ஒலிக்கின்ற. .கடலே! 8 போர்ப்ப 

வர் தேர் சென்ற வழியைத் சூர்ப்பது (இவரும்) உன்னை அடர்த்துச் 

கடந்தில ரென்றுகொல் ? எனக் கூட்டுக. “ஆற்றொடு : புலம்பல்” 

(முதலிய பின்வருச் துறைகளை 'கோக்குங்கால், இலச்சண விளகச்சு 
உரைகாரர் கூறியபடி. (கடலொடு புலம்பல்' என்பதே இத்துறையின் 
பெயராய் இருத்தல் கூடுமெனத் தோன்றுகின்ற ௮. 

(வே-ம்.) 'அம்புகொண் டெய்தனர் அன்றியும் புன்; கடக் 

தனர். . ் ௧௨
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ஆற்றேடூ புலம்பல் 

ரீதலைவன் ஊரிலீருத்து வருகன்ற ஆற்றை நோக்கப் 

புலம்பல்] 

292. மறைலந்0தன் மேனி ॥ணந்துயிர் வாத் தணந்தனனிள் 

இறைவள் கொடுமை யியம்புத் ஐணி யிரங்கிெய்யை 

.. நறையுந்து மரமலர்த் தூசரன் மறைத்து நகர்ப்புறம்போம் 

நிறையுந்தி!நீயன்செய் வாயிது வாயின் நீள்வினை0ய. 

(த-சை.) மறைவக்து மணந்து - களலொழுக்கத்தாத் கூடி. 

தணந்தனன் - பிரிக்தவனாகய, இறைவனது. கொடுமை : தனக்கு. 

அருளாமை. இரக்கி - ஒலித்து; வருக்தி. ஈறை உந்து - தேனைச் 

சிந்துகன்ற. மலர்த் தூசால் - மலராகிய ஆடையால், நகர் புறம். 

போம் - ஈகரின் புறத்தே போகின்ற. நிறை உந்தி - மர் நிறைந்த 
ஆறே. இதுவாயின்-இவ்வாறு துன்புறும்படியாக இருக்குமானால். 

வினை - தீவினை, ஆற்றை ஒருபெண்ணாச எண்ணிச் கூறினாள்... 
சாணி இரக்கி மெய்யை மறைத்துப்போம் உக்தி! என்வினை இதுவா 
யின் நீ என் செய்வாய் எனச் கூட்டுச. 

6 வையை என்ற பொய்யாச் குலக்கொடி. 

தையற்கு உறுவது தானறிர் தனள்போல் 
புண்ணிய கறுமலர் ஆடை போர்த்துக் 

கண்ணிறை நெடூநீர் கரந்தனள் அடப் 
புனல்யா றன்றி௮ பூம்புனல் யாறென” (சிலப்,புஐஞ், 170-174) 

இவ்வடிகள் இச்செய்யுட் பொருளோ டொருவாறு ஒத்திருத்தல் 
காண்க. ௧௩. 

புள், ஒதிமத்தோடூ புலம்பல் 

[அயலார் தன்னை அலர் கூறுதலைத் தலைவி பிறபறவைக 

. ளோடும் அன்னத்தோடும் கூறிப் புலம்புதல் 7 

293. எங்கா தலர்ெல்ல 0வள்ளையிள் வாறுகொண் ே௬ுமவர் 

தங்கா தலரைத் தணந்தறி யரர்கொல் மணந்துறையுஞ் 
செங்கான லோதீமங் காள்கருங் கானற் சிறையன்றில்காள் 
உங்கர தலர்சொல்லி வீருடள் பேரமிக் குடம்ரைவீட்டே. 

(க-ரை.) செல்ல - பிரிர்து செல்ல. ஏசுமவர் - பழிகூறும்: 
பெண்கள். தணந்து-பிரிர்து. அறிக்திருப்பராயின் ஏசாரென்பது
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கருத்து... மணந்து-ஆண் பறவைகளொடு கூடி. இதனை அன்றில்க 
ளொடும் கூட்டி. உரைக்க. செம் சானல் ஓ.திமம்காள் - செழிப் 
பான கடற்கரைச் சோலையில் வாழும் ௮ன்னங்களே. செல்சால் 
கல் த.திமம் எனப் பிரித்துரைத்தலுமாம், செங்கால் கருங்கால் என் 
பது முரண். அன்றில்-ஆணும் பெண்ணும் இணைபிரியாது வாழும் 
ஒருவகைப் பறலை; கெய்தல் நிலத்திற் குரியது. குடம்பை - கூடு. 
பிரிக்திருப்பின் உம்மையும் அலர்தூற்றுவர் என்பது கருத்து. 
செல்ல ஏசுமவர் அறியார்கொல் ! இ.திமங்காள் 1! அன்றில்காள் ! 
செல்லின் விட்டுப்போம்; இன்றேல் உம்மையும் ஏசுவர் என்றபடி, 
சொன்ன என்னை; தணந்துறையும்; சிறைமஸிசாள்; சொல்லின் 

கீர். ௧௪ 

தநகோடூ புலம்பல் 

[குருகு--நாரை] 

294. சோர முழுமடற் கைதைய நெய்தலுஞ் தழ்துறைவற் 

கேரு துரைப்பினு மேற்குங்ககொர 0லரஇற்றை வாணிலவிள் 
நீருமிள் வஞ்சியு 0நஞ்சுமன் ரலிந்நிலையவற்குக் 

கூடு துறங்குவ திப்புறங் காவிற் குருகினமே. 

(த-ரை.) சோறு ஆம். முழுமடல் கைதை - சோறு பொருச் 

திய பெரிய மடல்களையுடைய தாழை. சோறு-தாழம்பூவின் சகடுவே 

இருப்பது. வஞ்சிக்கொடிபோன் ற தலைவியும் ௮வள் மனமும் நில 

வொளியால் வெந்த நீறாகும் என்று கூறினாலும் துறைவற்கு ஏற் 

கும் கொலோ? ஏறுது; அதற்கேற்பக் குருகெனமும் இக்நிலையை 
அவற்குச் கூறாது உறங்குவதாகின்ற தெனச் கூட்டுக. துறைவன்; 

தலைவன். வாள்-ஒளி பொருந்திய. நீறு - சாம்பல், வஞ்சி: தலைவி, 
அவற்கு - தலைவனுக்கு. புறங்காவில் - சோலைப்புறத்தில். கடு 

கையறு கிளவி 

தலைவி காமமிகுதியாற் செயலற்றுக் கூறும் செசல் 7 

295. நள்றே யினியவர் நண்டு நமக்கு மிவர்க்குமுயிர் 
ஒன்டற நினைவு முரையுமொள் 0றயுயர் 0வண்மணற்றிண் 

குன்றே குல்வள்ன 0மருரு கநங் 0கரடி0நடுந்தேர் 
அன்ற வர௫வ0௦மன் முரிருந் தள்0மய் வருந்திய0ம. 

௮. கோ,.--12 —
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(க-ரை.) சன்ழே என்றது குறிப்புமொழி; திமை தர்த.த 
என்றபடி. ௮வர் என்றது தலைவரை, உயிரும், நினைவும், உரையும் 
.ஒன்றேயென எண்ணினேன்; ௮து பொய்த்தது என்பது கருத்து- 

.குன்றே குலவு-குன்.றின்சண் விளங்குகின்ற. குருகே - காரையே. 
'தேர்-தேரொடு; தேரில் என்றுமாம். இருக்தேன்-தயர் ஆந்றியிருக் 

தேன். அன்னமே! குருகே! தேரொடு வருவம் என்ளுர்; (அதனால்) 
அருந்தியும் இருந்தேன்; (மேலும்) ஒன்றே (எனவும் எண்ணினேன்; 

அவர் வராமையின்) இணி ஈண்பு ரன்றேயெனச் கூட்டுக, ௧௬ 

(வே-ம்.) வருவல், இ-வி. கடக. 

கூடல் இழைத்தல் 

[பிரிந்த தலைவன் மீண்டும் வருவனோ என்று அறியும் 

பொருட்டுத் தலைவி மணலின்கட் கூடல் 

இழைத்தல்; இதன்விவரம் ௧௮௪௫-ஆம் 

4 செய்யுட் கு.றிப்புரையிற் கரண்க ] 

296. முளைக்கும் பிறையை முளியுந் திருநுதல் முத்தரும்ப 
விளைக்கும் பசலை விழியிணை காட்ட விடாதவண்டர் 

கிளைக்குந் தெரிவருங் கதகை நீழலின் கீழிருந்து 

வளைக்குஞ் ௬ழிக்கு மழிக்குமாண் கூடல் வளைக்கைகொண்டே. 

(க -ரை.) பிறையை முணிதல், ஒப்பாசாமை ௧௫... நுதல் 
மூத்து அரும்ப - நெற்றியில் முத்தையொத்த வியர்வைத் அளிகள் 
தோன்ற. விழியிணை பசலை காட்டலை - ௧௭௪௦, ௨௩௩. ஆம் செய் 

யுட்சளாலும் ௮றிக. வண்டர்-வண்டு; ஈற்றுப் போலி. இளைக்கும்- 

இண்டுதலையுடைய கேதகை என்சு. இணி, வண்டர் செ என்ப 
தற்கு வண்டலாடும் தோழிச் சுற்றம் எனினுமாம். வண்டல்-மகளிர் 

விளையாட்டு; ஈண்டும் ஈற்றுப் போலியால் லகரம் சக.ரமாயித்றென்ச. 

இளை-சுந்தம். தெரிவு அரும்-அறிதற்கரிய; மறைவான என்றபடி. 
கேதகை - தாழையின். வளைக்கும் சுழிக்கும்: ஒருபொருட் பன் 
மொழி; வளைத்துச் சுழிக்கும் எனலுமாம். முதலில் இழைத்த 
கூடல் தலைவன் வருகையைக் காட்டுவதாக அமையாமையால், பின் 
னும் இழைக்கும்பொருட்டு அழிச்குமென்க. வளைச் சைகொண்டு- 
வளையலணித்த தன் கையால்; கொண்டு: மூன்றாம் வேத்றுமைச் 
சொல்லருபு. அரும்ப காட்ட இருக்து (தலைவி) கைகொண்டு கூடல் 
வளைக்கும்; சுழிக்கும்; அழிச்குமெனக் கூட்டுக, ௧௪
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கிளியை நோக்கிக் கூறல் 

297. நீட்டாத கூர்மைநிள் செவ்வாய் கவகுந் தினைக்குரல்கண் 
டோட்டா திருந்த mses Grol யுயர்விகம்பிற் 
பூட்டரத நள்னுதற் பொற்றொடி யார்புளங் காவலெள்ள 
மாட்டரய்கொல் பைங்கிளி யேவல்லை யென்று மன்னவற்கே. 

(த-ரை.) தஇனைக்குரல் - இனைக்கதிர். உதவி - பதில் உதவி 

யாக, விசும்பில் பூட்டாத (வில்) ஈல்்நுதல் - வானவில்லையொத்த 

கல்ல நெற்றியையுடைய; “பூட்டாத வின்னுதல்' என்று பாடமிருப் 

பின் சிறக்கும். *பூட்டாத விற்குனித்து' (தண்டி-டுக.) என வருதல் 

காண்க. பொற்றொடியார் - தலைவியும் பாங்இயும். காவல் - காவல் 

புரிகின்றனர். வல்லை-விரைவாக, இளியே! உதவிக்கு உதவியாக 
வல்லைசென்று மன்னவற்குக் காவலென்னமாட்டாய்கொல் ? 

எனச் கூட்டுக, ் ௧௮ 

சூளுறவு பொய் என்றல் 

[ தலைவன் கூறிய உறுதிமொழி பொய்த்தது என்று தகலவி 

கூறுதல்] 

298. புறந்தாழ் விரிசிளைப் புள்னையங் கானல்0மள் புந்துறைவர் 

சிறந்தரற் கருங்கடல் நெய்வமுந் நீதுகரல் சிந்தைஎள்நரண் 

துறந்தரவி 6சரர அவருற்ற நரஞுற்ற-ஐள் முழுதும் 
மறந்தர ரிருக்க மறவாத நம்மை வருத்தியதே, 

(க -ரை.) புறம் தாழ் விரிரனை - காற்புறத்தும் தாழ்ந்து 
விரிந்த களைகளையுடைய. கானல் - கடற்கரைச்சோலை. அறைவர் : 
திலைவர்; ௮வரஅ கடலின்கணுள்ள வருணனாஇய தெய்வமும் என்க; 
உம்மை; துறைவர் தயவராதலேயன்றித் தெய்வமும் தீயதாயிற்று 

என்னும் பொருளுணர நின்றது. என் சிர்தையையும் சாணையும் 

துறக்து ஆவிசோரும்படி. வருத்தியது என இயைச்சு. அவர்: தலைவர். 
உற்றகாள்-இயற்கைப் புணர்ச்சியில் என்னைச் கூடிய மூதற்கூட்டத் 

தன்று. உற்ற சூள் - (இமைப்போதும் நின்னைப், பிரியேன் மறந்தும் 

.பிரிவுறின் மாய்சஎன் பேரிசையே' (௧௮) என்று கூறிய உறுதி 
'மொழி. மறந்தார் - மறந்தவராகிய தலைவர்; வினையாலணையும் பெயர். 

- இருச்க-௮ருத்தமின்றி இருச்ச. மறத்தாரிருக்க ஈம்மை வருத்திய 
தாசகலின் தெய்வமும் தீதுகொல் என முடிக்க,
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(லே-ம்.) மென்னாண். அ.றர்தாவி சோர்வதென் என்றற்றை 

சாளுத்ற; எம்மை, இ-வி. ௧௫௨. Sa 

மடமை கூறியது 

[தலைவனை நம்புதற்குக் காரணமாயிருந்த தன் அறியரமையைத் 

தலைவி கூறுதல்] ‘ 
299. விடவா யரவை மிதித்து மதித்த விலங்கள்றியே 

BLA இரவி னடந்தநங் காதலர் நம்மையிளிக் 

கடலா ரரனநினைந் தேனிங்நு ஒன0தென் கண்ணுமமெய்யும் 

மடவா ரறிவதுண் டோவுர 6வோர்சேயும் வன்கண்மையே. 

(த-மை.) மதித்த விலங்கு - கொடுமையாலும் வலிமையாலும். 

மதிக்கத்தக்க புலி யானை முதலிய விலங்குகள். ஈடவா - மக்கள் 

சடத்தற்யெலாத. சடவார் - கைவிடார். $இல்கன் ஆனத? என்றது, 

கீர் பாயுல் சண்ணும் பசலைகொண்ட மெய்யுமாக ஆயினமையை 
(௨௯௦). மடவார் - அலர் தூற்றும் மகளிர், அறிவிலார். உர்வோர் - 

தலைவர், அறிவுடையோர். வன்கண்மை -' அருளாமையாகய 
கொடுமை, வீரச்செயல். ஈற்றடி இரட்டுற மொழிதல். மிதித்து 

சடந்த காதலர் கடவாரென நினைந்தேன் (ஆதலின்) கண்ணும். 

மெய்யும் இங்கன் ஆன௮ ; (இவ்வாறு) உரவோர் செயும் வன்சண் 
மையை மடவார் ௮றிவதுண்டோ ? எனச் கூட்டுக, ஆனது” என் 
பதனைக் கண்ணொடும், மெய்யொடும் தணித்தனிச் கூட்டுக. ௨௦ 

(வே-ம்.) மிதித்துத் தவிர. இ - வி. கடு௩., 

தலைவி தன்னுள்ளே சோலலியது 

900. மாயக் கல்வி மணந்தகள் மர்திரு மார்பகலம் 
தோயப் பெருது ௬டுகிள்ற மேனி துறந்தவர்தரம் 
ஆயத்து நின்று வருந்திய வள்ளை யணைத்தணைமேல் 

சரயக் குளிருமின் யவர் சரரல் தழைப்படுத்தே. 

(து -ரை,) மாயக்கலவி மணந்து - வஞ்சனையால் புணர்ச்சி 
பெற்று. தோய்தல் - தழுவல், சுடுதல், காமத்தியால் என்க. ௮சன்ருர், 
அறக்தவர் : தலைவர், ஆயத்து - பாங்கியரிடையில், ௮ணைமேல் - படுச் 
கையின்மீது. சாய - சாய்க்ததால், தழை படுத்து - தழையைப் பரப்பி,



ஒருவழித் தணத்தல் 181 
அப்பரப்பப்பட்ட அணைமேல் துறந்தவர் என்னை அணைத்துச் சாயச் 

சுடுகின்ற மேணி இன்றே குளிரும் எனக் கூட்டி உரைக்க. 

(வே-ம்.) அறந்தவர்தம், தேயத்து நின்று வரு கதி நீரில் 

,தஇிளைத்தனமேல் ; தளைப்படுத்தே. இ.- வி, ௧௫௩. ௨௪ 

தலைவிக்கு அவன் வரவு பாங்கி சாற்றல் 

(அவன் வரவு தலைவன் வந்தமையை] 

301. சந்தார் வளமுலை தங்கும் நசப்புந் தனிமையுநின் 

சிந்தா குலமும் சிதையும் படிசெஞ் சிறைவண்டுகற் 

0ொரந்தர ரலங்கற் குழலணங் கேதங் குறைருடித்து 

வந்தரர் விரைய மணிநெடுந் தேரில்நம் மன்னவரே. 

(த-ரை.) சந்து :ஆர் வனமுலை - சந்தனக்குழம்பு பூசப்பட்ட 
அழகிய முலைமீது. தனிமை - தலைவனைப் பிரிக்திருந்தமை. இந்தா 

குலம் - மனத்துன்பம். கொக்து ஆர் அலங்கல் - பூங்கொத்துகள் 

நிறைந்த மாலையை யணிதர்த. குழல் அணங்கே - கூர்தலையுடைய 

கடவுட் பெண்ணையொத்த தலைவியே, குறை - காரியத்தை. (௨௮0 

௨௮௪, ௨௮௨) அணங்கே ! ஈம் மன்னவர் இதையும்படி. முடித்துத். 

தேரில் விரைய வந்தார் எனச் கூட்டுக, 

(வே-ம்.) அழியும்படி; இறை வண்டினஞ்சேர். இ - வி. ௧௫௩. 

வந்தவன் தன்னொடூ நொந்து விதைல் 

ர ர்பாங்கி கூற்று] 

202. இங்கெள் னிளங்கொடி யிங்நனம் ary par Coma sr 

தங்கவும் 0நஞ்சந் தரித்தது வோதரி யாரத0நறி 
கங்குலும் நண்பக லுங்க வரவருங் காதல்கொண்ட 
மங்கையர் கண்ணுமுண் 0டரபெரி 6யோார்பசய்யும் வள்கண்மையே. 

(த-மை.) இளக்கொடி : தலைவி, தங்கவும் - பிரிச்திருச்சவும், 
தரித்த, தவோ - உடன்பட்டதோ. தரியாத நெறி - பொறுச்சவொண் 

ணாத முூறைமையுடைய காதல். கங்குலும் - இரவினையும். கடவா - 

கடத்தற்கரிய, இயல்புடையதும் தரியாத நெறியுடையதுமாய அரிய 

காதல் என்க. மங்கையர் என்றது தலைவியை, வன்கண்மை- ௮௬: 
சாமையாகிய கொடுமை (௨௯௯). ௨௨
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வளை கொடுூத்துழிக் கூறியது 

ரீதலைவன் தத்த வளையலைத் தோழி தலைவியிடம் கொடுக்குங்கால் 

கூறியது] 

303. முச்சங்க வண்டமிழ் போல்மொழி யரங்நம்மை முள்னுறவாய் 

அச்சங் கழிந்த வருங்கடற் சேர்ப்ப ரணியநல்கும் 

இர்சங்க மள்னையர் கொண்டிடுந் தோறு மிராதிரங்கும் 
கைச்சங்கம் போலல்ல 0வேகழ லர0தரரு காலத்து. 

(த-ரை.) கூடலின் ஆய்ந்தஒண் தீந்தமிழ்? (திருக்கோவையார் 
என்றும், (தேருக்தொறும் இணி தாம் தமிழ்” (தஞ்சை. ௫௯.) என்றும் 

தமிழை இனிமையுடைய மொழியெனக்கூறியிருத்தலின் *தமிழ்போல்: 

மொழியாய்' என்றாள் தலைவியை, உறவுஆய் - ஈம்மாட்டு அன்புடைய 

வனாய். அச்சம் கடிந்த சேர்ப்பர் : *கார்க்குன்றென எதிரும் கடவார 

ணம் சாய்ந்தவரே ' ௨௫௬. *£ற்றம் இறந்த கஸிற்றுருவாய் சம்மைத் 

தேடிவக்த, கூற்றம் சடிர்த ஈல்கோமான் ' - ௨௫௯, என்பனவற்றால்: 

௮ச்சம் சடிக்தமை ௮.றிக. கடி.க்த-நீக்யெ. சேர்ப்பர் : தலைவர். ௮ணிய-- 
அணியும்பொருட்டு. சங்கம் - சங்கு வளையல். சொண்டு - விலைக்கு. 

வால்கி. இரா - கையில் தங்காமல் சழன்றோடுகன்ற. இரங்கும் - 
ஒலித்தலையுடைய, சைச்சங்கம்: ௮ன்னையர் இட்ட வளையல். மொழி 
யாய் ! இசர்ப்பர் ஈல்கும் இச்சங்கம் ஒருகாலத்தூம் கழலாது? 

(ஆதலின்) இடுந்தோறும் இராது (கழலும்) அன்னையர் (தந்த) 
கைச்சங்கம்போல் அல்ல எனக் கூட்டுக, தலைவன் வந்துவிட்டமை. 
யால் இனி உன் உடல் இளைக்காது என்பது கருத்து. ௨௪ 

ஒருவழித் தணத்தல் முற்றும்



௧௪. வரைவு இடைவைத்துப் பொருள்வயிற் 

பிரிதல் 

மணம் செய்துகொள்ளுதற்கு இடையே தலைவன் பொருள் 

தேடுதற்குப் பிரிதல்; வைத்து; ஒரு சொல்நடை. இடை 

வைத்து என்பதற்கு, இடையீடாக நீக்கிவைத்து 

- என்பர்; தொல். களவு. சூ. ௨௧, நச்.7 

என் பொரட்பிரிவு உணர்த்து ஏந்திழைக்க என்றல் 

ரீயசன்பொருள் காரணமாகப் பிரிதலைத் தலைவிக்கு உணர்த்து 

வாயாக என்று தலைவன் பாங்குக்கு உரைத்தல் 7 

304. திரைவாள் முறக்கிள் மணிமுர சார்ப்பத் திருந்திழையார் 

விரைவாள் மலர்சிந்த 0வண்மணால் பந்தரில் Cabana na 

வரைவாள் விரும்பி யிருநிதிக் கக வலித்தவண்ணம் 

உரைவான் மலர்க்குழ ஐரள் வருந் தாவண்ண மொண்ணுதல. 

(த-ரை.) இரை வான் முழக்கின் - கடலினது பெரிய ஒலி 
யைப்போல. மணி.- அழகிய. அர்ப்ப - ஒலிக்க, இருச்திழையார் - 

மகளிர். விரை வான் மலர் சக்த - மணம்பொருந்திய சிறந்த பூக்களைத் 

வ. தழல் - வேள்வித்தி. வரைவான் - மணஞ்செய்துகொள்ளும் 

பொருட்டு. இருகிதிக்கு - பெருஞ்செல்வம் தேடி வரற்கு. வலித்த - 

எண்ணிய. உரை - சொல்வாயாக. வால் - வெள்ளிய. குழ்லாள் : 

தலைவி. ஒள்்நுதலே - ஒளியார்க்த நெற்றியையுடைய தோழியே. 

ஒண்ணுதலே ! ஆர்ப்ப சிந்த விரும்பி வலித்த வண்ணத்தை குழலாள் 

வருந்தாவண்ணம் உரையெனசக் கூட்டுக. மணச் சடங்குகளுள் மகளிர் 
மலர் இந்தலும் ஒன்றாகும். ச 

நின் பொருட்பிரிவு உரை நீ அவட்த என்றல் 

[ தோழி, தலைவனை நின்பொருட்.பிரிவைத் தலைவிக்கு 

நீயே கூறு என்று சொல்லுதல் 7 

305. நுஞ்சத் தரும்பிடி பெள்றுதண் சாரல் துணைக்களிறு 
மஞ்சைத் தழுவும் வளமலை நாட வரைவையுள்ளி 

0நஞ்சத் துயிரரத்த வாஞ்சையை நீத்து நிநிக்ககலும் 

0வஞ்0சரற் பகரும் வீரகுவல் லரரள்னில் 6வறில்லையே. 

(த-ரை.) தஞ்சத்தகும் பிடி என்று - தூங்குகின்ற பெண் 
யானை யென்று எண்ணி, துணைச்களிறு - அதன் கணவனாகிய ஆண்
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யானை, மஞ்சை - மூலை. களிறு, மஞ்சைப் பிடியாச எண்ணித் 

தழுவும் என்றது மயக்க அ௮ணியாம்.. காட : தலைவ. வரைவை உன்னி- 

மணம் புரிய எண்ணி, வாஞ்சையை நீத்து - அன்பைக் சைவிட்டு. 
வெஞ்சொல் - பிரிவாகிய கொடுஞ்சொல். விரகு - வல்லமை, 
உன்னில் - உன்னைச் காட்டிலும், ஆதலின் நீயே உரை என்பது 

கருத்து. நின் வரையிலுள்ள களிறும் பிரிவுத் துன்பத்தால் மஞ்சைப் 

பிடியென மயங்கும் சாடனாதலால் நீ தலைவியைப் பிரிதல் தகாது 

என்பது குறிப்பு, சாட ! உன்னி நீத்து அகலும் சொல் பகரும் 

வல்லார் உன்னில் இல்லையெனக் கூட்டுக, ௨ 

நீடேன் என்று அவன் நீங்கல் 

[arog தாழ்க்காது விசைவில் வருவேனென்று பாங்கியிடம் கூறித் 

தலைவன் பிரிதல்] 

306. மதிமுற் றியதள்ன வாண்முகத் தாளை வரையவல்லே 
நிதிமுற்றி மீள்குவ னீடநில் ல்னெய்த னீலவுண்கண் 

நிதிமுற் றியகுழ னுண்ணிடை யா0யெதீர் கொண்டுநுங்கள் 

பதிமுற்றி மங்கலம் பாடிநிள் டப் பரிசில0ர. 

(க-ரை.) மதி முற்றியது ௮ன்ன - முழுமதியையொத்த. 
வாள் - ஒளிபொருந்திய வரைய - மணக்க. வல்லே - விரைவாக, 
மீள்குவன். நிதிமுற்றி - பொருள் இரட்டி. நீட - காலம் நீட்டிக்கும் 
படியாக. நெய்தல் மலரையொத்த நீலநிறம் பொருர்திய சண் என்க. 

உண்கண் - மையுண்டசண். நுதி முற்றிய குழல் - நுனி சுருண்ட 

கூந்தல். கண்ணையும் குழலையுமுடைய, இடையாய் என்சு ; என்றது 

தோழியை, பதிமுற்றி - ஊரைச் சூழ்க. பரிஏலர் - இரவலர். 

இடையாய்! நில்லேன்; வரைய நகிதிமுழற்றிப், பரிசிலர் எதிர்கொண்டு 
, பதி முற்றிப் பாடி. அட வல்லே மீள்குவன் எனச் கூட்டி உரைக்க. ௩ 

சூளினை நினைந்து உரைத்தல் 

[ “வல்லே மீன்குவன்; நீடநில்லேன்” (௩௦௬) என்று தலைவன் 

கூறிய உறுதிமொழியை எண்ணித் தோழி அவன் செலவுக்கு 

உடன்பட் டுரைத்தல் 7 

307. வல்லே வருக 0பாருண்மேற் பிரிக வரைகவுள்ளேள் 

நில்லே ளெடிதன்று நீயிங் குரைத்த நிழல்வளைந்த 
சொல்ல தவறிற் சுவறுமுந் நீர்மஞ்சு கள்றறக்குங் 

கல்லே வுதையங் கடலே யிலைநங் கதிரவற்கே.
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(த-ரை.) வல்லே - விரைவாக. வரைக உள்ளேன் நில்லேன் 

செடி.து என்று - மணம்புரிய எண்ணியுள்ள யான் பிரிக்து நீட்டித்து 

கில்லேனென்று ; *வரையவல்லே, கநிதிமுற்றி மீள்குவன் நீடகில்' 
லேனண்?- (௩௦௬) நிழல் வளைநர்த- அன்பு பொருந்திய. முக்நீர் சுவறும்- 

கடல் வற்றும். மஞ்சு சூல் மறக்கும் என்றது, மழை பெய்யாது 

என் றபடி ; மஞ்சு - மு௫ல் ; சூல் - கருப்பம். சல் - மலை. ஈண்டுச் கல் 

மேற்கையும், கடல் கிழக்கையும் குறிப்பால் உணர்த்தினவென 
அறிக. கதிரவன் - ஞாயிறு, (தலைவ !) சொல் தவநில் சுவறும் - 

மறக்கும்; கதிரவன் மேற்கே தோன்றுவான் ; (ஆதலின்) வருச; 
பிரிசகவெனக் கூட்டுக. ௪ 

பாங்கி தலைவிக்கு அவன் சேலவு உணர்த்தல் 

308. ஊரம் பலுமல கும்முன்னை நாளு 0மொறுப்பதஞ்சி 
ஆரம் பலவான் றகள்மலை நாட ரவிர்மலர்த்தேள் 

சோரும் புயலள்ன வார்குழ லாய்நிள் துணைழுலைக்கு 

நேரும் பரிசு நீதிக்ககள் கிளர் நீள்சரமே. 

(த-ரை.) அம்பல் - மறைத்துக் கூறும் பழிச்சொல். ௮லர்- 

வெளிப்படக் கூறும் பழிச்சொல். *அம்பலும் அலரும் களவு -’ 

(இறையனார் அகப்பொருள் - ௨௨.) என்னும் நூற்பா உரையைக் 
கரண்க, ஒறுத்தற்கு அஞ்சி - நின்னை வருத்துதலைக் சண்டஞ்சி. 

ஆரம் பலவு ஒன்று - சச்தனமரங்களும் பலாமரங்களும் பொருக்திய; 
பலவகை மாலைகளை யணித்த காடர் எனலுமாம். அவிர் - விளங்கு 

இன்ற. புயல் - மூ௫இல். வார் - நீண்ட. பரிசு கேரும்கிதிக்கு - பரிச 

மாகக் கொடுத்தற்குரிய பொன்னைக் கொணர்தற்கு; பரிசு : பரிசம் 

என்பதன் சகடைக்குறை; பெண்கொள்லோர் அவள் தமர்க£யும் 

வரிசையே பரிசம் எனப்பெறுவதென்க. சுரம் - நீரும் கிழலுமற்ற 

பாலைகிலவழி. குழலாய் ! காடர் நிதிக்குச் சுரம் ஏ௫னர் எனக் 
கூட்டுக. ட 

பிரிவு ஆற்றமை 

் (தலைவி கூற்று] 
309. வல்லார் களம முலைமேற் கலைலட முந்திகுத்தி 

அல்லார் சரிருழல் மோந்தளி யோட்டி யயாஏயிர்த்துப் 

புல்லா நினைத்தல் லாமுகத் தரலெம் புரவலர்முள் 

சொல்லா தி௫ுந்திலர் சொல்லா ததுவேஞ் சுர௦மான்றுமே.
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(த-ரை.) வல் ஆர் களபம் மூலை - சூதாடு கருவியையொத்த 
சந்தனக்குழம்பணிர்த மூலை. கலை வடமும் - மேலாடையையும் மணி: 

மாலைகளையும். இருத்தி - இருந்த ௮ணிக்து. ௮ல் ஆர் சுரிகுழல் - 

இருளையொத்த நுணிசுருண்ட கூக்தலை ; குழலை மோத்தல் அதன் 

நறுமணம் கருதியென்க; * அரிவை கூந்தலின், நறியவும் உளவோ- 

நீயறியும் பூவே' (குறுச் - ௧.) அளி- வண்டுகளை. அயாவயிர்த்து 

பெருமூச்சுவிட்டு. புல்லா - தழுவி; செய்யா என்னும் வினையெச்சம். 

முகத்தால் - முகச்குறிப்பால் ; முகத்தால் சொல்லலை * அடுத்தது. 

காட்டும் பளில்குபோல் கெஞ்சம் - கடுத்தது காட்டும் .முகம் ' -. 

என்னும் பொதுமறை (௪௧௬)யால் ௮திக. திருத்தி மோந்து ஒட்டி 
உயிர்த்துப் புல்லிய நினைப்பெல்லாம் பிரிவை முன்னிட்டே என்ப 

தைக் குறிப்பால் அறிந்தே னென்பாள் (சொல்லாதிருக்திலர்' 

என்றும், செல்லுமிடம் ஒன்றே அறிர்திலேன் என்பாள் *சொல்லா. 

sg வெஞ்சுரமொன்றுமே? என்றும் கூறினாள். புரவலர் - தலைவர். 

சரம் - பாலைநிலவழி, தலைவன் பிரிய எண்ணியதைத் தலைவி குறிப்பா 
லுணர்தலைச் சலித்தொகை - ௪. ௪. முதலிய பாடல்களில் விளக்கமாக: 
அறிக. ௬: 

தலைமகள் இரங்கல் 

310. பாரவி 0யனக்குப் பரிசந் குறித்தநம் பல்கிளயோ 
நீவி யதற்கெள்ளனை நீத்தல் ராஅவர் நீத்தபின்னும் 

ஆவி தரித்துங்யு-மரசடம் போரவிங் கறிகிலமால் 

Ura மடப்பிடி யே௦கொடி யரரிள் விருநிலத்தே. 

(த-ரை.) பாவியாகிய எனக் சென்க, பரிசம்: மகட்கொள் 

வோர் மணமகட்கு ஈயும் ஆடை யணி அரும்பொன் முதலியன... 

(௩0௮). இளை: தாய் தந்தை தமையன் முதலியோர். அதற்கு என்னை 

நீவி என இயைக்க. அதற்கு-அப்பறிசப் பொருள் தேடும்பொருட்டு. 
நீவி- கைவிட்டு. நீத்தவரோ - பிரிந்த தலைவரோ, மாசு - அழுக்கு; 
பிரிவுத் துன்பத்தால் நீராடாமையின் மாசுபடிரந்த தென்க. ஆசு 

எனப் பிரித்துக் குற்றம்பொருந்திய எனலுமாம், மடப்பிடியே - 

இளைய பெண் யானைபோன்ற தோழியே, இரு - பெரிய. மூவரும் 
கொடியரசெனச் குறிப்பித்தபடி: உடம்பென்னும் ௮ஃறிணை, இணை: 

விரவி உயர் இணை முடிவு ஏற்றது. பிடியே ! இச்நிலத்தே கொடியார்
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இளையோ ? நீத்தவரோ ? உடம்போ? யாவர்? அறிகலம் எனச் 

கூட்டுக. ௪ 

பாங்கி வரவு அறிவுறுத்தல் 

ரீ தலைவன் வருவானென்று பாங்கி தலைவிக்கு அறிவுறுத்தல் ] 

211. க௫ந்தர மரையனள்ள கண்கமு நீர்நிறங் காட்டஇங்ஙள் 

வருந்தா ொழிமதி வஞ்சியன் ஐர்நம் வளமனைக்கு 

விருந்தரக நந்தமர் வேட்டடதிர் கொள்ளும் வினையுமுற்றி 

இருந்தாரை வையங் கடாயின்று நாளைவந் தெய்துவரே. 

(கு -ரை.) கருந்தாமரை அன்ன கண் என்றது இல்பொரு. 
ஞுூவமை. தாமரையன்ன கருங்கண். என்று பண்பைப் பிரித்துக் 

கூட்டலுமாம். கழுநீர் - செங்குவளை ; அதன் நிறங்சாட்டலாவது,, 

அமுதலால் கண் இவத்தல். வருந்தாதொழி - வருந்தற்க. மதி: 

மூன்னிலையசை. ' வஞ்சி அன்ஞய் - வஞ்சிக்கொடிபோன்ற தலை: 

வியே, கம்.தமர் - ஈமது உறவினராஇய தலைவர். வேட்டு எதிர்கொள் 

ளும் - விரும்பி மேற்கொண்ட. முற்றி - செய்து முடித்து. இருக் 

தாரை வையம் கடாய் - பெரிய உருளைகளையுடைய தேரைச் 

செலுத்தி. தாரை-உருளை; வையம் -தேர். இன்றல்லது நாளையென்க. 

அன்னாய்! சண்காட்ட ஒழி; தமர் முற்றிக் கடாய் விருந்தாக எய்துவர் 

எனக் கூட்டுக, Hf 

வன்பொறை எதிர்தல் 

[ஆற்.றியிருந்த தசீலவி அப்பொறுமை யிழத்து தோழியொடு 
மாறுபட்டுக் கூறுதல் ; எதிர்தல்--மாறுபடுதல் 7 

312. பேோரஜர் வருக இருநிநி தேடும் பொருளுமுற்ற 
யாஜத அள்பொ0டன் ஆவியும் நிற்க அவரகள்ற 

கரு வது0வெங் கதிர்தெறும் பாலைக் களல்கொளுந்தி 

வரறறும் வற்றி மதியும் வெண் ணீ0றமும் வள்சுரடம. 

(க-ரை.) போனார் - போன தலைவர். . பொருள்; ஈண்டுச் 

காரியமென்னும் பொருட்டு. மற்றி - செய்து முடித்து. போனார் 

முற்றி வருக என இயைக்க. ஆனாத- குறையாத. அவர் : தலைவர். 

கான் - காடு. வெங்கதிர் தெறும் - ஞாயிற்றின் வெவ்விய கதிர்கள் 

சுடுகின்ற. சனல் கொளுந்தி- தீப்பற்றுதலால். நீறு ஏழும்- சாம்ப
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லாஇன்ற. வெம்மையைத் தணித்தற்கு உரிய யாறும் மதியுமே 

வெதும்பி நீருதற்குரிய கொடிய சுர்மாகும் ௮வரகன்ற காடு 5 

அதில் போனார் பொருள் முத்றி இடையூறின்றி வருவாராக; ௮௮ 

வரை என் ஆவியும் நிலைப்பதாக என்று, * மனைக்கு.....- எய்துவர் ' 

(௩௧௧) என்று கூறிய தோழியொடு தலைவி மாறுபட்டுக் கூறி வருந்தி 
யமை காண்க. ௯ 

வற்புறுத்தல் 

ரீ தலைவன் மீண்டு வத்துவீிடுவானென்று தோழி தலைவிக்கு 

வற்புறுத்திக் கூறுதல் ] 

319, பண்ணார் பனிமொழிப் மைந்தொழடி யரங்0வந்த பாவம் 
எண்ணு திருநிதிக் 6கேகிளர் காண்ப 0ரதிர்ந்தவலின் 
கண்ணூர் சிறுபுளல்! 0மர்யுறும் 6வட்கை கரந்துகளை 
புண்ணு தருணத்தை யுண்டது போலநிள் நூட்டுவதே. 

(த-ரை.) பண்ஆர் பனிமொழி - இசைபொருந்திய குளிர்க்த 
'சொல்லையுடைய. பைச்தொடியாய் - பசும்பொன்னாலாகிய வளையலை 

யணிந்த தலைவியே: வனம்- வனத்தின் கொடுமையை, ஏ௫னர் - 
சென்றவராகயயெ தலைவர் ; வினையாலணையும் பெயர், எ.இர்ச்து காண்ப 
ரென்க. எதிர்ந்து - எதிர்ப்பட்டு, அவலின்சண்ஆர் - பள்ளத்தில் 

(பொருந்திய. புனல் - நீரை. வேட்கை - நீர் வேட்கையை. கரந்து - 

மறைத்து. கலை -. ஆண்மான். .அருணத்தை - பெண்மானை. பைந் 

தொடியாய் 1! ஏ௫னெர்; கலை கரந்து புனல் உண்ணாது போல நின்று 
அ௮ருணத்தை ஊட்டுவதைக் காண்பர் எனக் கூட்டுக. கலை உண்ணா 

தாயின் ௮ருணமும் உண்ணாதாகலானும், இரண்டும் உண்ணற்குப் 

புனல் போதாமையானும் கலை, வேட்கையுற்றும் அதனைக் கரக்து 

தான் உண்பதுபோலகின்று ௮ருணத்தை ஊட்டிற்றென்க. இக்கலை 
யின்௮அன்பைச் கண்ட தலைவனும் நின்மேலன்புற்று இடைச்சுரத்.தி 
னின்றும் மீள்வான் ; : வருந்தற்க என்று பால்கி வற்புறுத்தவாறு 
காண்க. 'சுனைவாய்ச் சிறுநீரை எய்தாதென் றெண்ணிப், பிணைமான் 

இனிதுண்ண வேண்டிக் - கலைமாத்தன்,. கள்ளத்தின் ஊச்சுஞ் சுர 

மென்பர் காதலர், உள்ளம் படர்ந்த கெறி.'--ஐர்தஇணையைம் 
பது-௩௮.
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பநவம் கண்டூ பேநமகள் புலம்பல் 

[தலைவன் மீண்டு வரு3வனென்்.று கு.றிப்பிட்ட கசர்கசலம் 

வ.த்தமை கண்டு தலைவி வருந்துதல் 7 
314. தரர்கால மன்றலங் கொள்றையங் கானல் தடஞ்சிறைவன் 

கூர்கரல் நரரை யுடன்ருரு காலக் கொழுங்கயற்கண் 

நீர்கரல் ஆடகம் என்னிறங் கரலப் மிறங்குமழைக் 
கார்காலம் வந்தது வாரரர்கொ லின்ளமுங் காதலரே. 

(த-ரை.) கொன்றை மன்றல் ௮ம் தார் கால - கொன்றை: 

மரங்கள் மணம்பொருக்திய அழகிய மாலைபோன்ற பூக்களை மலர... 
சானல் - கடற்கரைச் சோலையில். தட - பெரிய. வன் கூர் கால- 

வலிய கூரிய கால்களையுடைய. குருகுஆல - பிற பறவைகளும் ஒலிக்க. 

நீர் சால - நீரைச் இந்த. என் நிறம் ஆடகம் கால - என்மேணனி பசலை 

பூத்துப் பொன்கிறங்காட்ட; ஆடகம் - பொன் (௧௪௦.) பிறங்கு 
மழை - மிக்க மழை பெய்தலையுடைய காதலர் வரமாட்டாரோ என 

இயைக்க. ௧௪ 

பாங்கி புலம்பல் 

315. குணங்கெட வற்றிய கெரம்புகள் யாவுங் குறைத்தமரைக்கு 

உணங்குவ திள்றெ 0ற௫௦கரம்பு மமே௦யாரரு 0கரம்புவம்பேய்க். 

கணங்கடி கொண்டுல வுங்கங்குல் வரடைக் களல்கொளுந்தி 

பணங்கிடில் வஞ்சியள் வீரென்சொல் வேள்மன்ள ரரனவர்க்கே. 

(த-ரை.) குணம் கெட - தம் பசுமைக் குணம் கெடும்படி. 

யாக. கொம்புகள் - பூல்கொம்புகள். குழைத்த - தழைத்தன. உணங் 

குவது - வாடுவது. ஒரு கொம்புமே - பூஸ்கொம்பையொத்த ஒரு 

தலைவியே. ஒருகொம்பு - பூங்கொம்பையொத்த அத்தலைவி. பேய்ச் 

கணம் சடிகொண்டு உலவும் கங்குல் - பேய்ச் கூட்டங்கள் காவல்: 

கொண்டனபோல் இரி௫இன்ற இரவுப்பொழுதில். வாடைச் சனல். 

கொளுந்தி - வாடைக் காற்றாகய நெருப்பில் தீய்க்து. ௮ணங்இடில் - 

அன்புற்றால். மன்னர் ஆனவர்க்கு - தலைவர்க்கு. ஆனவர்: முதல்: 

வேதற்றுமைச் சொல்லுருபு. அன்னீர் 1! மழைக்கு யாவும் , குழைத்த$ 

ஒருகொம்புமே உணல்குவது ; அக்கொம்பு கங்குலில் கொளுக்தி 

௮ணம்இடில் மன்னர்க்கு என் சொல்வேன் எனச் கூட்டுக, , ௧௨
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இதனை வம்பு என்றல் 

ரூதோழி, தலைவியை தோக்க, (இவை கரலமல்லாக் காலத்தில் 

Carer Buea; gout GOs. sreowsr gi; 

- நீ வருத்தற்க' என்று கூறி ஆற்றுவித்தல்; 
இகுளை--தோழி? வம்பு--காலமல்லாக் 

காலத்தில் தோன்றுவன ] 

316. வழங்குங் கொடுவரி கண்டெதிர் வேழ மணிவரையிள் 

முழங்குங் குரலை முகிெள்று கேட்டு மரறிதளரா 

அழுங்குங் குயில்கள் மயில்கணிள் மனு மகும்புமுல்லை 

பழங்கண் பசலை பரந்தஞர் கூரல் பனிமரழியே. 

(த- ரை.) வழங்கும் சொடுவறி - திரிகின்ற புலியை, எதிர் - 
.எதிர்க்சென்ற. வேழம் - யானை. மணிவரையில் - அழூய மலையி 

.னிடத்தே. முழங்கும் குரலை- பிஸிறுஇன்.ற ஒவியை. முகல் என்று - 

.மூகிவோசை யென்று. தளரா - தளர்ச்து. ௮ழுங்கும் - வாயடக்கும். 
ஆலும் - ஆடும். பழங்கண் பசலை : உம்மைத்தொகை, பழங்கண் - 

துன்பம். அஞர் கூரல் - வருத்தமிகாதே. பணிமொழியே - குளிர்ந்த 

சொல்லையுடைய தலைவியே. கார்காலத்தே குயில் அடங்கலும், மயில் 

ஆலலும் இயல்பு ; இதனை *சோலை பயிலும் குயில் மழலை சோர்ச் 

,தடங்க, ஆலு மயிலினங்கள் ஆர்த்தெழுந்த - ஞாலம், குளிர்ந்த மூகில் 
கறுத்த? (தண்டி - ௮௨.) என்பதனாலும் ௮றிக. பனிமொழியே! 
குரலைக் கேட்டு முகிலென்று குயில்கள் ௮ழுல்கும்; மயில்கள் ஆலும்; 

். முல்லை அரும்பும் (இவை வம்பு; இவற்றை உண்மையெனக்கொண்டு) 
அஞர் கூரல் எனச் கூட்டுக. ௧௩ 

இறைமகள் மறுத்தல் 

[தோழி கூறியதை தலைவி மறுத்துக் கூறுதல் ]' 
917. மருவந் தளத்து மணிழுத்த மரலை வகைவிடுத்துப் 

புருவந் திருத்தி மதிநுதல் நீவிப் பரருள்வயிற்பேரய்ப் 

ப௫வங் குறித்து வருதும் ருர்சரற் பழுதெள்ளவோ 
தெருவத் தெரறும்நறும் பூலிலை மாதர் திரிகிள்றதே. 

ப (க-ரை.) அம்.தனத்து மருவு- அழயெ முலைமீது அணியப் 
பட்ட, மணிமாலை, முத்தமாலை யென்க. வகைவிடுத்து - ஒன்றுட
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Dena py பின்னிக்கொண்டிருந்தவற்றை வகைப்படுத்தி. நுதல் நீவி - 

“கெற்றியைத் தடவி; *என், ஒண்ணுதல் நீவுவர் காதலர்? - கலித் 

(தொகை, (:மருவம்......போய்' ௩௦௯.) பருவம் குறித்து- தான் 

வருதற்குரிய காலத்தைக் குறிப்பிட்டு. என்றார்: தலைவர். பழுது 

என்னவோ - பொய்த்தது என்று புகலும்பொருட்டோ. தெருலம் 

தொறும் - தெருக்கள்தோறும்; ௮ம்: சாரியை. பூ - கார்காலத்திற் 

பூத்தற்குரிய முல்லை முதலியன. பூவிலை மாதர் திரிகின்றது என்ற, 

மகளிர் பூ விற்பதால் கார்காலம் வர் துவிட்டது உண்மை; நீ வம்பெனக் 

கூறுதல் பொருந்தாது; அதற்குக் சார்காலத்திற்குரிய பூக்கள் விற்கப் 

படுவதே சான்றாகும் எனத் தோழியை மறுத்தவாறு காண்க. மாதர் 

'தெருவர்தொறும் இரிகின்றது பழுது என்னவோ? எனக் கூட்டுக. 

அவர் தூதாகி வந்தடைந்தது இப்போழதேனத் துணைவி சாற்றல் 

[.இம்முகில் தலைவர் வருகையை முன் உணர்த்தும்பொருட்டு 

வத்ததெனத் தோழி தலைவிக்குக் கூறுதல் ] 
318. பருவ மடுத்தது வந்திலர் காதல 0ரன்றுபைம்பபொள் 

உருவ மடப்பிடி யேயுயங் கேலுயங் காதவண்ணம் 
0பரருபகை செற்ற௦பரற் நேரேறி ந்தர் 0பரரண்முடித்து 
வருவ துரைப்பமுன் ளேவந்த தரலீம் மழைமுகிே. 

(க -ரை.) பருவம்- தலைவர் வருவதாகச் குறித்த கார்ப்பருவம். 
பைம்பொன் உருவம் மடப்பிடியே-பசும்பொன்னையொத்த அழகனை 
யும், இளம் பெண்யானைபோன்ற ஈடையினையுமுடைய தலைவியே. 

உயங்கேல்-வருந்தற்க. உயங்காத வண்ணம்-நீ வருந்தாதபடி. செற்ற- 

அழிந்த. வேந்தர்: தலைவர். மூ௫ல் - மேகம். பிடியே! அடுத்தது; 

வச்இலர் என்று உயங்சேல்; செற்ற வேந்தர், முடித்து ஏறி வண்ணம் 

வருவதை உரைப்ப இம்முகில் (அவர்க்கு) முன்னே வந்தது எனச் 
கூட்டுக, கடு 

(வே-ம்.) என்றும் பைம்பொன்; தேர் வெற்றி; இ-வி. கடட. 

தலைமகள் ஆற்றல் | 
319. square 0வெண்குரு குங்கண்டல் வாய்விட அஞ்சங்கெரண்டல் 

டபரருங்கர லழிந்து. புலம்பனெஞ் சேதண் புறவமயில் 

ஒருங்கரற் மேக மிடித்துறை கரல ஒல்கறலரர் 
வருங்கரலம் வந்தது பேரங்கால மில்லைநம் மள்னுயிர்க்கே.



192 . அம்பிகாபதி கோவை 

(த-ரை.) கால - கால்களையுடைய. குருகு - சாரை; *கூர்கால 

தாரையுடன் குருகால' - ௩௧௩. கண்டல் வாய்விட - தாழை மலர. 

அதனைச் கண்டு. குருகு அஞ்சுமென்க. கொண்டல் பொரும்கால் - 

ழ்காற்று வீசுங்கால். புலம்பல் - புலம்பாதே. புறவம்- முல்லைகிலத்தி 

லுள்ள. ஒருங்கு ஆல - பல ஒன்று கூடி ஆட. உறை கால - நீரைப் : 

'பொழிய. கழலார் - வீரக்கழலையணிக்த தலைவர். வரும் - வருவதாகக் 

குறிப்பிட்ட. மன் உயிர் - நிலைபெற்ற உயிர் : அதற்குப் போங்காலம்.. 

இல்லையென்ற, இறவாது நிற்கும் என்றபடி.. நெஞ்சே! குருகும் 

அஞ்சும் ; (அதுவலேயன்றி) ஆல கால (இவ்விதமாக) காலம் வந்தத 5. 

உயிர்க்கு (இணி) போல்காலம் இல்லை; (ஆதலின்) புலம்பல் எனக் 

கூட்டுக. 

(வே-ம்.) புலம்பு நெஞ்சே; ௮றை கழலார் ; உறைகாலம்; 

வந்ததும். இ - வி. கடுடு, ௧௬ 

தலைவன் புலம்பல் 

ழ்பிரித்து சென்ற தலைவன் பொருள் முற்.றியபின் தலைவியை 

தினைந்து வருந்தல் ] 

920. விழிருழி யும்படி $ேர்வழி பரர்த்தனை வீற்ந்துளண்டு 
0ொழுதிமி ருங்குழல் சேரக் கிடந்து ரூடங்கையிள்0மல் 
ஒருகிய அஞ்சன 0 வெள்ளத் துணங்கு மணங்கைமுள்சன்று 

எழுகெனும் ]நஞ்சமன் ளோயவ 6ரா0 வளி 0லள்சசொல்றுமே. 

(த-ரை.) தேர்வழி - தலைவனுடைய தேர்வரும் வழியை. 

அணை - படுச்கையில், கொழுது - குடைக்.௮. இமிரும் - ஒலிக்இன்ற. 
குடங்கை - உள்ளங்கை, ௮ஞ்சனம் - மை: உணங்கும் - வாடும். 

வெள்ளத்து உணங்கும் என்றது ஈநயமூடைய௮. அணக்சை - 

தலைவியை. பார்த்து வீழ்ச்து சோரக்கடந்து உணங்கும் ௮ணங்சை 

என் மகெஞ்சம் எழுக எனும்) அவ்வாழெழுப்புங்கால், என்னை 
அழுப்புவது யார் £? தலைவரோ ? என்று கேட்டால் இக்கெஞ்சு என்ன 
பதில் சொல்லும் என்று தன் கெஞ்சு தலைவியை Arter 5 அச்சொண்டு 

வருக்துதலைத் தலைவன் இவ்வாறு கூறினானென்க. இச்செய்யுளைத்: 
தஞ்சைவாணன் கோவை உரையாரியரும், ஈம்பியகப்பொருள். 
(௧௭௦) உரையா?ரியரும் எடுத்தாண்டுள்ளனர். 

(வே -) அவர் யாரெனில், இ.- வி. சடடு, SO
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பாகற்த உரைத்தல் 

[பொருள்வயிற் பிரிந்த தலைவன் மீண்டு வரும்போது 

தேர்ப்பாகனுக்குச் செசல்லுதல் 7 

321. பொய்யா 1 கமுரத் தர்வல வாருள் 0மொரிந்தெெல்லாம் 
011 ய்யான தன்று புலந்றுரை யாடப் பொருள்விரும்பி 

மையார் குழலியை வாழ்ளித்த பாவி மனத்தையின்றுள் 

கையாக வும்பரிக் கரலர களமயன் கண்டிலனே. 

(த-ரை.) மொய் ஆடகசம் மூடி - அணுக்கள் செறிந்த பொன் 

னாற்செய்த தேரின்முடி. வலவா - தேர்ப்பாகனே. முன் மொழிந்த 

என்றது, பிரியேன் என்றது முதலாயின (௧௮, ௩௦0௬.) புலந்து 

உரை ஆட - வெறுத்துக் கூற. மைஆர் குழலியை - மூகில்போன்ற 

கூந்தலையுடைய தலைவியை. வாழ்வித்த என்றது குறிப்புமொழி ; 

துன்புறுத்தினேன் என்பது கருத்து. பாவியாகிய என மனத்தை 

யென்க. பறி - தேரிற்பூட்டிய குதிரை. அயன் - கான்முசன். 

சண்டிலன் - படைக்கவில்லை. மனம் மிச்ச விரைவுடையதாகலின், 
அம்மனமே பாகன் கையாகவும் பறியின் காலாசவும் அமைந்திருப் 

பின், கைதாண்டக் கால் சடிதோடித் தலைவியை அடைவிக்கும் 

என்பது கருத்து. இதைச் கேட்ட பாகன் விரைச்தார்தல் பயன். 

வலலா! ஆட வாழ்வித்த பாவியின் மனத்தைச் கையாகவும் காலாகவும் 

அயன் சண்டிலனே யெனச் கூட்டுக. 

(வே-ம்.) புலர்துரையாடல். இ- வி. .க௫ட. SH 

ழல்லையை நோக்கக் கூறல் 

[தலைவன் கூற்று] 

922. நேரிணங் ருந்திரு வல்குனல் லாள்சிந்தை சேர்வதற்குக் 
கரரணங் கொண்டல் கறுத்ததன் முள் சிவந்தநெற்றி 

வாரணங் கால்கொண்டு மால்கொண்ட படைக்கு மண்கிளைத்துப் 

பரரணங் காட்டி விடநிள்று காணும் சம்புறவே. 

(த-ரை.) தேர் இணங்கும் - தேர்த்தட்டையொத்த, இரு 

அல்குல் நல்லாள் - அழகிய அல்குலையுடைய தலைவி (௧௪௪,) 

இர்தை - வருத்தம். கொண்டல் - முல். சிவந்த கெற்றி வாரணம் - 

சிவந்த உச்சச்சொண்டையையுடைய சேவல். கால்சொண்டு _ 

காலால், மால் கொண்ட - தன்மீது காதல்கொண்ட. பேடைக்கு , 

wx. Gar.—13
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பெட்டைக்கசோழிச்கு. களைத்து - இளநி. பாரணம் - உண்ணுதத் 

குரிய தீனி. பசும்புறவு - பசியமுல்லை கிலத்தின்கண்; ஏழாவ௫ 

இறுதிச்சண் தொக்கது. நல்லாள் சிச்தை சேர்வதற்குக் காரணம் 

கறுத்ததன்று; புறவில் வாரணம் கால்கொண்டு இளைத்துப் பேடைச் 
குச் காட்டிவிட (அதனை ஈல்லாள்) காணும்; அ௮கச்காட்சியே சாரண 

மென்பதாம். சேவல் பேடைமீது கொண்ட அன்புதானும் தலைவன் 

ஈம்மாட்டுச் சொள்ளாது பிரிந்தனனே என்று தலைவி கரு.தியதாகத் 
தலைவன் எண்ணினானென்க. இரண்டாமடியில் போருண் ழரண் 

வர்திருத்தல் காண்க, 

(வே-ம்.) சோர்வதற்கு. ௧௯ 

மேகத்தோடுூ சோல்லல் 

[தலைவன் கூற்று] 
323. கிளைத்துக் கிளைத்தென்னைக் கேட்ருந் தொறுங்கலுழ் கெண்டையு 

வளைத்துக் கிடந்த வரிமணற் கூடலும் வண்ணெல்றாம் [முன் 
விளைத்துக் கிடந்த பசலையு மாயுள்ளம் விம்மிவிம்மி 

இளைத்துக் கிடந்தவட் 0கள்௦சரல்ல மேகங்கள் முன்செல்வதே. 

(த-ரை.) களைத்துச் களைத்தென்றது, பன்முறை கேட்டலைக் 
குறிப்பித்தபடி. என்னை என்றது, தலைவனை. கலுழ்கெண்டையும் - 
கலங்குகன்ற கெண்டை மீனையொத்த கண்களும். வளைத்தல் - 

சுழித்தல். வரிமணல் - அழகிய மணலின்கணுள்ள. கூடல் : ௧௮௪, 
௨௯௬. வண்ணமெல்லாம் - மேனியின் அழகு முழுவதும் (கெடும்படி). 

.. இடந்தலட்கு - தலைவிக்கு. வினைமுற்றி மீளச் தலைவன் தனது 
தேரின் முன்னே செல்லுகின்ற முகிலை கோக்கி இவ்வாறு கூறுகின் 

ரூனென்க. தலைவி கெண்டையும், கூடலும், பசலையுமாய் விம்மி 

இளைத்துச் இடக்கின்றா ளென்பது தலைவன் கருத்து. 
(வே-ம்.) இளைத்துக் கிடந்தெனை ; இளைத்துச் இடந்தவர்க்கு 

இ.- வி. கடுகு, ௨௦ 
.... தலைமகன் வரவு அறிவுறுத்தல் 

[தலைவன் வருகின்ற தேரொலியைக் கேட்ட தோழி தலைவிக்கு 

அவன் வரவினை அறிவுறுத்தல் ] 

924. மருண்முற் நியகளி வண்டமர் காந்தள் மலர்ந்ததுகண்டு 

இருண்முற் நியகுழ ேேந்திழை யரயிளை யேலிளையல் 

பொருண்முற் நிவந்து புகுந்தளர் போலுநம் பெரள்ளகர்வாய். 
“அருண் முற் -றியமனத்। தள்பர்தந் தேர்மணி யார்க்கிள்ற தே.
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(த-ரை.) மருள் முற்றிய- தேனுண்டலால் மயக்சம் மிகுந்த. 

sof வண்டு அமர் - களிப்பையுடைய' வண்டுகள் பொருந்திய. 

காந்தள் மலர்தல் கார்காலத்திலாதலின், அதனைக் கண்டு தலைவன் 

குறித்த பருவம் வந்தும் அவன் இன்னும் வரவில்லையேயென்று 

இளைக்சாதே என்ருளென்க. இருள் முற்றிய குழல் ஏர்.திழையாய்- 
இருள் சூழ்ந்ததையொத்த கூந்தலையுடைய தலைவியே. அருள் 

மூற்றிய - அருள் முதிர்ந்த. அன்பர் : தலைவர். ஆர்க்கின்றது - ஒலிச் 

இன்றத. ஏச்திழையாய் ! கண்டு இளையேல் ; அன்பர் தேர்மணி 

ஆர்க்இன்றது ; (ஆகலின்) முற்றிப் புகுந்தனர் எனக் கூட்டுக. 

போலும் : அசை. ௨௧ 
நினைத்தமை விதைல் 

ரீபிரித்து சென்ற இடத்தில் தலைவியை நினைத்ததுண்டோ 

என்று,.பாங்கி தலைவனை வினாதல் 7 

325. கடந்தந்த பங்கைக் களிற்றுவங் கானங் கடந்துசன்ற 

தடந்தந்த தாமரைத் தண்புன ஐட்டுத் தடங்கடலிள் 
வீடந்தந் தமுதந் தருமட நோக்கிவள் 6ரவமனத்து 

- இடந்தந் தறிவதுண் டோ வொரு நா0எம் மிறையவனே. 

(த-ரை.) கடம் தர்த வெம்கை களிற்று வெம்கானம் - மதஞ் 

சொரிகின்ற வெவ்விய அதிக்கையையுடைய யானைகளையுடைய 
கொடிய காட்டை. தடம் தந்த - குளங்களில் பொருந்திய. தண் - 
GOs. விடம்........ நோக்கு : டு, ௨௩. இவள் மனத்து மேவ -. 

தலைவி நின் மனத்தின்சண்ணே வந்து தங்க. மனத்து இடத்த 

லாவதூ, நினைத்தல். இறையவனே : தலைவனே. இதையவனே 1. 

சென்ற நாட்டின்கண் இவள் (நின்) மனத்து மேவ ஒருகாளாவதஅ. 
இடக்தந்தது உண்டோ ? எனக் கூட்டுக. | ௨௨ 

(வே-ம்.) தடங்கடல் நீர்; ஒருகாள் ஈம். இ. வி, கடுடு.. 

தோழிக்த உற்றது உரைத்தல் 
[தலைவன், தான் தலைவியை நினை ந்தமையைத் தோழிக்குச் 

சொல்லுதல்] 

326. கேோரவையை 0வள்றசெள் வரய்க்கொடி பயே0யரருள் கூட்டவன். 

தேவையை மேற்கொண்டு தீவினை யேள்சன்ற செள்றவீடம் [உ 
யரவைய முங்க ணிமரக் காலு மிழைத்தகுள்றும் 

பாலைய நீயும் பரிமளச் சேலையும் பண்ணையும்.



196 அம்பிகாபதி கோவை 

(க-ரை.) கோவையை -  சோலைப்பழத்தை. கொடியே: 

தோழியே, தேவையை - செய்யவேண்டுவதாய தொழிலை. : அடுக்கு, 

தலைவன் சென்ற இடத்தின் பன்மையை உணர்த்திற்று, இள 

மரச்சா - இளமரங்கள் பொருந்திய சோலை. இழைத்த குன்று - 

செய்குன்று. பாவை: தலைவி. 6 என்றது தோழியை. பண்ணை - 

மகளிர் விளையாட்டிடம். தலைவியை நினைத்த தண்டோ என்று: 

கேட்ட தோழிக்குத் தலைவன், தலைவிமட்டு மன்று; என் நினைவின் 

மிகுதியால் யான் சென்ற இடங்களெல்லாம் உங்கள் கா முதலியன 

வாகவே காட்சி யளித்தன என்றானென்க. ௨௩ 

(வே -ம்.) கூட்ட வென்னும். .இ-வி. கடு. 

தலைவிமோடூ கூறல் 

[தலைவன் தான் சென்ற இடத்துக் கண்ட பொருளெல்லாம். 

தலைவியை நினைவூட்டியமையைக் கூறுதல்] 

327. விழிகரட்டு நவ்வி மயிலியல் காட்டு மிறற்றுங்கிள்ளை 

0மரறிகரட்டு முல்லை முகிற்நகை காட்டு முதுநதீயிள் 

கழிகரட்டு முந்தி துணைமுலை காட்டும் பிணயிளநீர் 
கழிகாட்டி ஜுந்தண் கழனிநன் ஐட்டிலுங் காரிகையே. 

(த-ரை.) , ஈவ்வி-மான். இயல்-சாயல். மிழற்றும் இள்ளை- 
பேசுசன்ற இளி. முல்லை மு௫ழ் - முல்லை யரும்பு. ஈகை - பல். 
உக்தி- கொப்பூழ். பிணை - ஒன்றோடொன்று இணைந்துள்ள. கழி- 
தலைவன் சென்ற. காரிகையே - ௮அழ௫ய தலைவியே! யான் சென்ற; 
சாட்டினும் சாட்டினு முள்ள ஈவ்வி முதலியவை நின் விழி முதலிய 

வற்றைக் காட்டி, நினைவூட்டின என்றானென்க. நவ்வி முதலியவை 
காட்டி.ற்கும், இளநீர் நாட்டிற்கும், ஈதி ஈரிடத்திற்கும் உரியன 
வென உணர்க. ௨௪: 

(வே-ம்.) தன் கழனி. 

ஆற்றுவித்திந்ந்தமை தலைவன் விதைல் 

ரீயான் வருந்துணையும் தலைவியை எவ்வாறு வருத்தந் தணி 
வித்து வைத்திருந்தாயென்று தலைவன் தோழியை 

வினவல்] 

398. சிமையரர் தடவரைச் சணெறிச் 0சள்றருஞ் 0சம்பெொரருளுக்கு 

உரையா 0றழிந்தங் குறைந்தஅந் நாளி லுடனிருந்தும் 
இரையா விறிக்கிள்ற இத்துணைப் 0பரதினும் என்னையன்றி 
அமையா அணங்கினை பெள்ளரறு நீதனி பரற்றினையே.
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(த-ரை.) சிமை.ஆர் தடவரை சேண் நெறி - கொடுமுடிகள் 
'பொருச்திய பெரிய மலைகளையுடைய நீண்ட வழியிலே. இமையா- 

இமைத்து; செய்யா என்னும். வாய்பாட்டு வினையெச்சம். இத்து 

அப்போ தென்ற, கண்ணிமைக்கும் சகேரத்தை. என்னை அன்றி 

அமையா-என்னைப் பிரிக் திருச்ச ஆற்றாத. அணங்கனை-தலைவியை. 

நீ என்றது, தோழியை. உடனிருக்கும் காலத்திலேயே ஒரிமைகேரம் 

பிரியினும் பொராத தலைவியை அச்காளெல்லாம் நீ எவ்வாறு ஆற்று 

வித்தாயென்று தலைவன் பால்கியை வியந்தானென்ச. ஆற்றினை - 

ஆற்றுவித்தனை ; விவ்விகுதி தொககற்று. 
(வே-ம்.) ஆற்றிவைத் இருந்தமை; காளிங்குடனிருக்து; 

௮ணக்கெெ ணங்கையெவ் வாறிருந்தாற்றினையே. இ-வி. கடுடு, உடு 

ஆந்றுவித்திரந்தமை பாங்கி கூறல் 

329. மதிகரட் டியநுதல் வல்லிசிந் தரருல மாற்றியதுள் 

பதிகாட் டியுமுன் பனிவரை காட்டியும் பாரய்தீரைநீர் 

நதிகரட் டியும்புது நல்விருந் தாகி நடந்ததிண்டேர்க் 
கதிகரட் டியுமுள் கலந்தசந் தடவி காட்டியுமே. 

(க-ரை.) மதி காட்டிய நுதல் வல்லி - பிறைத்திங்களை 
யொத்த கெற்றியையுடைய தலைவியினுடைய. ிக்தாகுலம் - மனத் 

துன்பத்தை. பதி - ஊர். பணிவரை - குளிர்ந்த மலை. விருந்தாக - 

விருந்தாக வந்திருந்து. ஈடந்த - மீண்டு சென்ற; என்றது தலைவன் 

பொருட் பிரிவுக்குமுன் வந்து சென்றமையைக் குறிப்பிட்டா 

ளென்க. தேர்க்கதி-தேளூர்ந்த சுவடு, கலந்த - கூடிய, சந்தாடவி- 

சந்தனமாக்காடு. பதி முதலியவற்றைச் காட்டியே வல்லியின் ஆகு 

லம் மாற்றிய தெனச் கூட்டுக. 

(வே-ம்.) ஆற்றிவைத் இருந்தமை. ௨௬ 

வரைவு இடைவைத்துப் பொருள்வயிற் பிரிதல் முற்றும்.



௧௫. வரைவு மலிவு 

[மண நிகழ்ச்சியைப்பற்.றிய செய்திகளின் மிகுதி7 
வரைவு மறுத்தல் 

[தலைவியின் பெற்றோர் தலைவியை மணஞ்செய்து கொடுக்க 

் மறுத்தல்] 

330. உ௫ுவுந் திருவுங் குல்னுமொப் பீருயர் வீடுுழிய 

மருவும் புணர்வு மறுக்கும் பழுதில்லை வரணுதலும் 

11ருவம் தும்பை நிறைந்திலள் பண்பிற் 1கங்கிள்ளையும் 

01ரகுவும் புணர்வரி தேரரையு நாளும் பொருந்திறுமே. 

(க-ரை.) உரு - அழகு. இரு-செல்லம். *வீறு ஒழிய..- 
ஃஃஃ இல்லை' என்றது, மணஞ்செய்தற் கேற்ற ஆண்மைப் பருவம் 
கீரம்பாமையாகய குறையே யன்றி வேறு மறுக்கத்தச்ச குற்றமொன் 
தும் இன்றென்றபடி; வீறு - அண்மை. வாணுதலும்: தலைவியும். 
பெதும்பைப் பருவமாவு, எட்டு முதல் பதினொரு வயதிற்குட்பட்ட 

பருவம்; மிச இளையள் என்றபடி. பண்பின் பசும்ள்ளையும்-இத்த 

கைய இளம்பண்பினையுடைய இளிபோன்ற தலைவியும். பொருவும் 
புணர்வு அரிது - மருவுதற்குரிய புணர்ச்சிக்குப் பொருத்தமின்று. 
ஒரை-மணஞ்செய்தற் குரிய ஈன்மூழுத்தம். காள்-சன்னாள். (௨௬௬) 
ஒப்பீர்! வீறு ஒழியப் பழுது இல்லை; வாணுதலும் நிறைக்திலள்7 
(ஆதலின்) பொருந்தினும் இள்ளையும் புணர்வு அறிது எனக் 
கூட்டுக. = 

மறுத்தும் இரங்கல் 

ரீதலைவியின் தமர் மணம்தேர மறுத்தவிடத்துத் தலைவி 

தோழியிடம் கூறி வருந்தல்] 

221. சாள்ரர் வரலு மிருநிதி பாரலுந் தரவுநம்மை 

ஈள் ரூர் மறுத்தன ன்றது கேட்கி ஜலெக்கியையுந் 

தேள்றேய் மலர்த்தறை தந்துகொல் யாளைச் சிளமுஞ்ெற்ற 
வாள்றேய் வளமலை நாடரள் ஐவர்கெரல் வாணுதே. 

(க -ரை.) சான்றோர் - தலைவனால் மணம்பேச விடுச்கப்பட் 
டோர். இருநிதி - பரிசப்பொருள். ஈன்றோர் - தலைவியின் பெத் 
ஜோர். மறுத்தனர் - தலைவியை ஈதற்கு மறுத்தனர். இயையும் -
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பொருக்திய, தமை த்து: ௧௪௭௪. கொல்யானை-தலைவியைக் கொல்லு 

தற்கு வந்த யானையினுடைய. செற்ற - அழித்த, தலைவன் யானை 

யினிடமிருந்து தலைவியைக் காப்பாற்றியமையை - ௨௫௬, உட, 

௩௫௮௮-ஆம். செய்யுட்களால் அறிக. காடர்: தலைவர். என் அவர் 

என்றது, பெரிதும் வருந்துவரே என்று குறிப்பித்தபடி. வாணு 

தலே - தோழியே! த்து செற்ற காடர் கேட்கில் என் ஆவர் எனச் 

கூட்டுக, ௨ 

காதலன் ழலைவிலை கோடூத்தமை பாங்கி காதலிக்த 
உணர்த்தல் 

[மூலைவிலை-பரிசம் 7 

332. உடுக்குந் தழைகொண்டு வந்ததொரு நரளும்மை 0யாரண்புனத்திற் 

0ுகடுக்குங் கருங்கலை கேட்டவர் தரங்கிளி 60 விய 

அடுக்குந் தமருநம் அள்ளையு மூரு மறியஇன்றற 

கடுக்கும் பரிசல் லாங்கொடுத் தார்நின் குவிமுலைக்கே. 

(த-ரை.) கெடுக்கும் கருங்கலை கேட்டவர் தாம்-தப்பி ஒடிய 
கரியமானைச் கேட்ட தலைவா; ௮௬. இஸியே: தலைவியே. வெளியே 

அடுக்கும் தமர் என்றது, ஒரில்லின.ரன்றி அயலே வாழும் உறவினர்: 

தமர் - தம்மவர், இளியே! கலைகேட்டவர் ௮றிய முலைக்குப் பரிசம். 
கொடுத்தாரெனக் கூட்டுக. ' & 

பாங்கி தமர் வரைவு எதீர்ந்தமை தலைவிக்த உணர்த்தல் 

[தலைவியின் தமர் மணப்பரிசத்தை ஏற்றுக்கொண்டமையைப் 

பாங்கி தலைவிக்கு உணர்த்தல் 7 

333. யாரறிற் 0பரலிதரு மின்செரனல் ௨ர0யவ ரேசெயிலும் 

ஊழிற் 01ருவலி பென்றுமின் முலிரு கோட்டொருகைச் 

கழிக் களிறு தெரலைத்தவர்க் கேநிள் முலைத்துணேக்கே 

“ஆழிப் புவன மறியநங் களி ரடுத்தளர. 

(கு-ரை.) யாழின் பொலிதரும் - யாழிசையைப்போல் சிறப் 
புற்று விளங்கும்.. கல்லாய்: தலைவியே. *ஊழின் பெருவலி - ஊழ் 
வினையைக் காட்டிலும் மிச்ச வலியை உடையது. ஊழிற் பெருவலி 

யாவுள மற்றொன்று, சூழினும் தான்முச் துறம்' - குறள்-௩௮0. ௧கை- 
அ.திச்கையை யுடைய. சூழிச் களிறு - மூகபடாம் அணிந்த யானை.
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தொலைத்தவர்: தலைவர்; ௩௨௩௪. முலைத்துணைக்கு என்றது, முலைத் 

துணையை அளித்தற்கு என்றபடி. அழிப் புவனம் - கடல் சூழ்க்த 

உலகத்து மக்கள். அடுத்தனர்-உடன்பட்டனர். நல்லாய்! தொலைத்த 

வர்க்கே கேளிர் அறிய அடுத்தனர்; (ஆதலின்) ஊழிற் பெருவலி 
என்றும் இன்று எனச் கூட்டுக. உ.த 

தலைமகள் உவகை இற்றது உளத்தொடூ கிளத்தல் 

[தலைவி தன் மகிழ்ச்சியை அடக்கமுடியாது தன் நெஞ்சிற்குச் 

சொல்லுதல் 7 

334. இள்ற 0நறியுங் ருறியிடை யீடு மிறங்கிறையார் 

dg விறைக்கும் பெருவெறி யாட்டும் $றர்வரைலும் 

நின்ற குலமுந் தவீர0நஞ் சேயின்று நிள்னுயிரை 
அன்ஜர் மணமுர சரர்க்கிள்ற தால்நம் அகநகர்க்கே. 

(த-ரை.) இன்னா நெறி - துன்ப மிக்கவழி; ௨0௪, ௨௫௨. 

குறி இடையீடு-பகற்குறி யிடைமீடு, இரவுக்குறி யிடையீடு என் 

பன... இலங்இழையார் - தாய்மார். இழைக்கும்-செய்கின் ற. வெறி 

யாட்டு: உடு, ௨௬௩. பிறர் வரைவு - தலைவியை அயலார் மணம் 

பேச வருதல்; ௨௬௪. கின் என்றது கெஞ்சினை. ஆகுலம் தவிர-. 

துன்பம் நீங்க, அன்னார்: தலைவர். ஆர்க்கின்றது - ஒலிக்கின்றது. 
அக நகர்க்கு - உள் ஈகரத்தின்கண்; வேற்றுமை மயக்கம். கெஞ்சே! 
கெறியின்னாமை முதலியவை தவிரஸின் உயிரை யன்னார் மணமுரசு 
௮௧ ஈகரில் ஆர்க்கின்றது எனச் கூட்டுக, 

(வே-ம்.) இழைத்த; இனி கின்னுயிரை; மணி முரசு. 
இ-வி. «Os. ட 

தலைவனைப் பாங்கி வாழ்த்தல் 

335. கொண்டல் 0வெளுக்குங் கருங்குற லாள்மளக் கோட்டருநின் 

வண்டணி மைந்தழை வாட்டமுங் கண்டகண் மாலுறந்த 

விண்டலர் தரமரைத் தேவியும் 6ரலிங்கு மேளியது . 

கண்டன மமேயிறை வரஇது 0வரஇள்னங் காண்பதுவ. 

(த - ரை.) கொண்டல் - நீர்கொண்ட கருமு௫டுல். அது 

வெளுக்கு மென்றது, குழலின் கருமையைக் கண்ட சண்களுக்கு 

மு௫ல் வெளுத்ததுபோல் தோன்றும் என்றபடி. குழலாள்: தலைவி. 
கோட்டம் - துன்பம். ௮ணி - மொய்ச்இன்ற. மாலும்- திருமாலும்.



விண்டு அலர் தாமரைத் தேவியும் - முறுச்குடைந்து மலர்சன்ற 

.தாரமரையிலுள்ள இருமகளும். இங்கு மேவிய - களவில் ஒன்றி 

யிருந்சதை. இதுவோ என்றது, மணந்துகொண்டு இல்லறம் புரி 

தலை. இறைவா! கோட்டமும் வாட்டமும் சண்ட கண்ஸணால்) 

மாலும் தேவியும்போல் இங்கு மேவியது கண்டனம்; இன்னம் 

காண்பது இதுவோ? என மகிழ்ந்து கூறினாளென்ச. 

(வே.ம்., போலிங்கன். இ-வி, கடு௯. ௬ 

தலைவி மணம்போருட்டாக அணங்கைப் பராநிலை காட்டல் 

[தலைவி தலைவனை மணக்கும்பொருட்டுக் கடவுளை வணங்குதலைப் 

பாங்கி தலைவனுக்குக் காட்டுதல்] 

336. அணங்கர வல்கு ஐரிவைய ராரத் தனமருப்புச் 
கணங்கலர் வங்கைத் துணர்மலை நாட நுளங்குமிள்போரல் 

வணங்கிடை மாதுள் மணமர்பொருட் டரக வளையவிழ்டூங் 
கணங்கமற் சார லணங்கைப் பராநிலை கண்டர௭. 

(த-ரை.) அணங்கு அரவு அல்குல் அரிவையர் - அச்சந்தரும் 

பாம்பின் படம்போன்ற அல்குலையுடைய பெண்களது; ௨௨௩. 
ஆரம் - மாலையணிந்த, மருப்பையொத்த தனமென்க; மருப்பு - 

யானைக்கோடு, தனத்திலுள்ள சுணங்கைப்போல் அலர்கின்ற என 
இயைக்க. சுணங்கு அலர் வேங்சை துணர்-தேமலின் நிறம்போல் 

மலர்கின்ற வேங்கையினஅ பூங்கொத்துக்களையுடைய. நாட: தலைல. 

துளங்கு - அசைஇன்ற, வணங்கு இடை மாது - முலைப்பாரச் தாங் 
காது வளைகன்த இடையினையுடைய தலைவி, வளை - கொத்துடன் 

அளைந்துள்ள, பூ . என். கணம்-இரள். அ௮ணங்கைப் பராநிலை - 

கடவுளை வணங்குதலை. காட ! மாது மணம்பொருட்டாகப் பராமிலை 

கண்டருள் எனக் கூட்டுக, 

(வே-ம்.) தொடைமலை, இ-வி. கடக. எ 

கண்டோன் மகிழ்ச்சி 

[தலைவியின் பரரதிலையைக் கண்டு மகிழ்ந்த தலைவன் தன் 

தெஞ்சிற்குக் கூறுதல்] 
337. பாளுர் சுரும்பும் விரும்புதண் சாரற் பவியருவிச் 

சேஸுர் சிலம்பி லுறையுங் கடவுளைத் தேம௰ர்தூஉள் 

வாறுடு கண்ணி மணம்பொருட் டாக வழுத்துயள்பு 
கரஜுய் மடநஞ்ச மமேவஞ்ச 6மாஅவள் கரதள்மையே.
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(த-ரை.) பாண் ர் சுரும்பு - இசைபாடும் வண்டு. தண், 
பனி - குளிர்ச்சியான. சேண் ஆர் சிலம்பில் - உயர்ச்சி பொருந்திய 
மலையில். கடவுள் - கொற்றவை என்னும் கடவுள். தூஉய்- தூவி... 

வாள்சாடு சண்ணி - வாள்போன்ற கண்ணையுடைய தலைவி, வழுத். 
தும் - போத்றுகன்ற. வஞ்சமோ; ஓ: எதிர்மறை; வஞ்சமற்ற தன். 

மைவாய்ந்தது ௮வள் காதல் என்றபடி. காதன்மை - காத DDT EOD. 

செஞ்சமே! சண்ணி மணம்பொருட்டாக மலர் தூஉய்க் கடவுளை 
- வழுத்தும் அன்பு காணாய்; காதன்மை வஞ்சமோ எனச் கூட்டுக. 

(வே-ம்-) சுரும்பு; சிலம்பின்; வருக்துமன்பு; ஈங்கள் காதன் 
மையே. இ-வி, ௧௫௯. ௮ 

வரைவு மலிவு முற்றும்



௧௭. அறத்தொடு நிற்றல் 
[அறத்தொடு நிற்றல்- உண்மை கூறுதல்; உண்மை கூறுதலே: 

அறமாதலின் இஃது இப்பெயர் பெற்றது. *அறமென்பது 

தக்கது; தக்கதனைச் சொல்லிறிற்றல்......... அல்ல 

தாஉம் பெண்டிர்க்கு அறமென்பது கற்பு; கற்பின்றலை 

திற்றலென்பதாஉமாம்' என்பர் இறையனாரகப் 

பொருள் (சூ. ௨௯.) உரையாசிரியர்] 

கையறு தோமி கண்ணீர் துடைத்தல் 

[தலைவியின் துன்பத்தை ஆற்றிச் செயலற்ற தோழி அவள் 

ட கண்ணீரைத் துடைத்தல்; கை-செயல் 7 

338. வாரண மாவின் மருப்பும் பொருப்பு மலைந்தகெொங்கை 

பூரண மாரும் பொலள்கொடி CuGurpy நீயழியுங் 

காரண. மாஒன்றுங் கண்டில் மால்கண் கலுழ்வதென்றே 

- தேரரண மரமறு கிற்பலர் கூண்டலர் தூற்றுதற்கக. 

(கு -ரை.)' வாரணமாவின் மருப்பு - யானைச்கொம்பு5 

பொருப்பு-மலை. இவ்விரண்டுடன் மலைதல், தோற்றத்தால் தோல் 

வியுறுவிக்ச என். பூரணமாதல் - வளர்க்து நிறைதல். பொலன் 
கொடியே - பொற்கொடிபோன்ற தலைவியே. பொற்பு - அழகு. 

சலுழ்வது - கலங்குவது, மறுஇல் - தெருவில், கூண்டு - கூடி... 

கூண்டுதல்-கூடுதல்; *கூண்டவெட்டா சாள்,(அழகிய நம்பியுலா-௯௦.). 

அலர் - தலைவியின் களலொழுக்கத்தை ௮றிர்து ஊரார் கூறும் பழிச் 

சொல்: ௨௫௦. கொடியே! கண்டிலம்; (அம்கனமிருக்க) தூத்றுதற் 

குச் கலுழ்வது என்? எனச் கூட்டுக. 

(Gai - 1.) பொலங்கொடியே; காரணமா லொன்றும்; கண்ட 

லர். இ-வி. ௧௬௧. & 

தலைமகள் கலுழ்தற் காரணம் கூறல் 

[்கலுழ்தல்- கண்கலங்கி அழுததற்கு 
7 

339. பண்டு தமக்குப் பரிந்துமை பூட்டிய பங்கயக்கை 

ஓண்டொரரி சார உயங்குத. ஜேக்கி யூயங்குமது. 

. தண்டலை தள்னில் தலைப்பட்ட நாளில் தலைவளைநாம் 

'கண்டது.-கொண்டல்ல வேோசன்று போறுங் கலுற்கிள்றதே...
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(த -ரை.) பண்டு- முன்பு. தமக்கு - கண்களுக்கு. பரறிக்து - 

அன்புகொண்டு. பங்கயச் கை - தாமரைமலர்போன் ஐ கைகளானவை. 

ஒண் தொடி சோர - ஒளிபொருச்.திய வளையல்கள் கெகிழ்க்அவிழும் | 

. படியாக. உயங்குதல் - மெலிக் து வருர்துதலை. உயங்கும் ௮து- இக் 

தைகள் இவ்வாறு வருந்துதற்குக் காரணம். தண்டலை - சோலை. . 

தலைப்பட்ட காளில் - இயற்கைப் புணர்ச்சியில் தலைவனைக் கூடிய 

சாளில். சண்டதுகொண்டு - கண்டதால் ; கொண்டு: மூன்றாம் 

-வேற்றுமைச் சொல்லுருபு. என்று-என்று நினைத்து. போலும் : ஐயப் 

பொருட்டு ; அசைநிலையுமாம். கலுழ்தல் - அழுதல். கண்கள் தமக்கு 

-மையூட்டிய கை உயங்குதலை கோக்கு (இவை இவ்வாறு) உயங்குதற் 

.குக் காரணம் நாம் தலைவனைத் தண்டலையிற் கண்டதால் அல்லவோ 

.. என்று கருதிச் கலுழ்ச்றன எனச் கூட்டுக, கண்கள்: தோன்றா 

எழுவாய். கலுழ்கின்றது : துவ்விகுதி பெற்ற காலங்காட்டும் 

தொழிற்பெயர். கண் தலைவனைச் காணாதிருப்பின், கைகள் அவன் 

பிரிவால் .உயற்காவாகலின் அக்குற்றமுணர்ந்து சண்கள் கலுழ்கின் 

, றனவென்க. 'சண்தாம் கலுழ்வ தெவன்கொலோ தண்டாநோய், 

.தாம்காட்ட யாம்சண் டது” - குறள், ௧௧௪௧, 

(வே-ம்.) ஈமக்கு; தயங்குமுது ; இன்று போலும். இ- வி, 
௨ 

- இக்க 

தலைவன் தேம்வம் காட்டித் தேளிப்பத் தெளிந்தமை கூறல் 

[தெளிப்ப- சூளுறவு செய்து *நின்னைவிட்டுப் பிரியேன்! என்று : 

தெளிவிக்க? கூறல்-தலைவி பாங்கிக்குக் கூறுதல் ] 

940, கழியரர் கருங்கடல் தய்வமுள் கட்டிக் கலந்தஅன்று 
ரழியா தனவில்லை முன்னுற வாய்முள் 0மரறிந்தவண்ணம் 

ஓழியார் நமைடியாரு நாளென் 0றகொண்ட துள்ளமுமெள் 

விழியா ளதுகலுற் வரனறி யனின்று 0மல்லிய௦ல. 

(த-ரை.)' கடல் தெய்வம் - வருணன்: ௨௬௮. கலந்த ௮ன்று- 
இயற்கைப் புணர்ச்சியிற் கூடிய அன்று. மொழியாதன - சொல்லப் 
படாத குளுறவு. உறவாய் - கேளாக. ஈமை ஒழியார் - நம்மை 

விட்டுப் பிரியார். கொண்டது - கரு.இிற்று. கலுழ்வான் - அழுத் 

குக் காரணம். மெல்லியலே : பாக்கியே, (தலைவர்) அன்று சாட்டி
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மொழியாதன இல்லை ; உள்ளமும் ஈமையொழியாரென்று கொண்- 
டது ; இன்று விழி கலுழ்வான் அறியேன் எனக் கூட்டுக. 

(வே-ம்.) தெய்வமும்; விழியான துர்துயிலா மெலிவேன்.. 

(இ- வி.) ௧௬௪. [அ 

இறைவி தலைவன் இகந்தமை இயம்பல் 

ரீதலைவன் பிரித்து சென்றமையைத் தலைவி தோழிக்குக் கூறுதல் ] 

341. என்னுவி யன்னவர் 0சரல்லிய வார்த்தைக் கிடையினின்றது 

அந்நர ளவர்ெநெஞ்சு 0மன்டனஞ்ச 0மயன்றி 0வறுமந்தண் 

0பாரள்னர் நறுமலர்ப் புன்னையங் கானற் புளிளமுண்டு 

நன்ன அதற்கில்லை யே௦சரல்லு மாறு நடுவணின்றற. 

(க -மை.) ஆவி அன்னவர் : தலைவர். வார்த்தை - *பிரியேன்?' 

என்று கூறிய உறுதிமொழி. இடையில் நின்றது - எனக்கும் அவர்க: 
கும் இடையே சான்றாக மின்றது. ௮ம் தண் - அழகிய குளிர்ந்த, 

கானல் என்க. பொன் ஆர் - பொன்போன்ற பூந்துகள் Gur Ge Bw. 

கானல் - கடற்கரைச் சோலை. புளினம் - மணற்குன்று. கா - காக்கு. 

அதற்கு - அப்புளினத்.இற்கு. ஈகடுவண் நின்று - ஒருபாற் கோடாது 

நின்று, வார்த்தைக்கு நின்றது அன்றிப் புளினமும் உண்டு; (ஆனால்) 
அதற்கு நின்று சொல்லுமாறு கா இல்லையே எனச் கூட்டுக, ௯ 

தலைவி இயற்பட மோழிதல் 

(தலைவன் தற்குணமுடையவனென்பது தோன்றத் தலைவி 

பாங்கிக்குக் கூறுதல் 7 

342. மைக்கண் குவளை மலரின்முள் னேநிற்பர் வந்தருர்பிற் 

புக்கெள் றனி0ெஞ்சும் புல்லீவி LirGurp arayaidr 

மைக்கொள் நியஅல்கு லாயின்று யான்ெங்த uraGuabg 

கைக்கும் தனத்துக்கு மேஅதி தூரத்தர் கரதல0ர. 

(த-ரை.) கண் குவளை-கண்ணா௫ய குவளை மலர் : உருவகம்... 

மலரின் - சண் இறந்திருப்பின் ; என்றது ஈனவில் என்றபடி. 

நிற்பர்” என்றது, உருவெளித் தோற்றம் காண்டலை. வந்து: உரை 

wor; Hh. அரும்பில் - இமை மூடிக்கொள்ளின்; என்றது: 

அம்கும்போது கனவின்சணென்றவாறு, 'துஞ்சுங்கால் தோள்
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(மல ரா விழிக்குங்கால் - கெஞ்சத்த ராவர் விரைந்து - குறள். 

௧௨௨௮. பொறி வாள் அரவின் பைக்கு ஒன் நிய அல்குலாய் - புள்ளீ 

.களையும் ஓளியையு முடைய பாம்பின்படம்போன்ற அல்குலையுடைய 

பால்கயே ; ௨௨௩. வாள் - ஒளி ; பை - படம். தனம் - கொங்கை, 

அல்குலாய் ! காதலர் நிற்பர்; விடார் ; (ஆயினும்) அத்தர்; என்னோ? 

எனச் கூட்டுக, 

(வே-ம்.) கைக்கும் துஇிலுக்கும். 6 

பாங்க இயல்பழித்து உரைத்தல் 

ரீதலைவன் இயல்பிளனைப் பாங்கி பழித்துக் கூறுதல்] 

343. கையரற் றழுவின தல்லாற் புணர்ந்து கலந்தவின்பம் 

மையரற் சிறந்த மதர்விழி யரய்மன Cops 

0ெய்யாற் றலைவரு மேலிலிட் டாரந்த வேட்கை0நஞ்சில் 
உப்யரப் 0பருவிழு மங்ொண்டு நீயேன் உயங்குவ$த. 

(த-ரை.) மையால் - மை இடுவதால். மதர் விழியாய் - 

.சளிப்புக்கொண்ட விழியையுடைய தலைவியே. நுகர - அநுபவிக்க) 

தலைவன் வாராமையால் அவண் கலந்த இன்பத்தை மனத்தால் 

எண்ணிப் பார்த்து நுகரவேண்டியதாயிற்றென்க. மெய்யால் - 

உண்மையாகவே. மேவிவிட்டார் - வேற்றிடஞ் சென்று அமைந்து 

விட்டார் ; தலைவியின் மனத்தே மேவிவிட்டார் என்றலுமாம்; இனி, 

மெய்யால் மேலவிவிட்டார் என்பதற்கு, முற்காலத்தில் மெய்யுறு 

புணர்ச்சியும் தந்தார் எனலுமாம். அந்த வேட்சை - *கலத்த இன்பத்' 
தைப்'பெற எண்ணும் காதலால். உய்யாப் பெருவிழுமம் - பிழைத்தற் 
இயலாத பெருக்துன்பத்தை. உயங்குவஅ - வாடுவது. விழியாய் ! 
இன்பம் மனமே நுகர மேவிவிட்டார்; நீ கெஞ்சில் விழுமங்கொண்டு 
உயங்குவது என் ? எனச் கூட்டுக. ௬ 

தேங்ம் போறைகோளச் சேல்தவம் என்றல் 
[தலைவன் சூள் பொய்த்தமையால் அதற்காக அவனை ஒறுக்கா 

வண்ணம் பொறுக்குமாறு கடவுளை வேண்டிக்கொள்ளு 

தற்குச் செல்வோமென்று தலைவி பாங்கிக்குக் கூறுதல் 7 

344. மணங்கே தகைதகும் எண்டலந் தண்டுறை வந்தெள்தன்னை 
உணங்கே லுயி0ரள் நுரைத்தவர் தரமரரு நாளுமெள்கண் 

குணங்கே வல்மலர் தெய்வந் தெரறற்குக் ருறுகுது0மன் 
அணங்கே யணங்க எணங்கிறெள் ஐவி யணங்குறுமே-
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(த-ரை.) கேதகை மணம் தரும் வண்டல் ௮ம் தண்துறை - 

தாழையின் மணம்பொருந்திய மகளிர் விளையாடுகின்ற அழூய 

குளிர்ச்த துறையின்கண்ணே. என்தன்னை - என்னை, உணமக்கேல் - 

வருந்தாதே. உயிர் - நீ என் உயிர்போல்வாய், உரைத்தவர் : தலைவர். 

என்கண் குணம் கேவலம் அ௮(ல்)லர் - என்னிடத்துச் கேவலமாக 

கடச்துகொள்ளும் குணமுடையாரல்லர்; சேவலம் - இழிவு, 

அணங்கே : தோழியே ; கடவுளை விளித்ததாகக்கொண்டு அதற்கேற்ப 

உரைத்தலுமாகும். அ௮ணங்கல் - தலைவனை வருத்தாதே. அணங்கல்- 

வருத்தினால். ஆவி ௮ணங்குறும் - என் உயிர் வருச்தும். அணக்சே! 

“உரைத்தவர் கேவலமலர் ; அணங்கல்; அ௮ணக்குறும்' (என்று கூதி) 

மதொழற்குச் குறுகுதும்(வா) எனக் கூட்டுக, ௪ 

இல்வயிற் சேறித்தமை இயம்பல் 

[டவெளிீயேே போகாதபடி. வீட்டின்கண் தன்னைத் தாய் சிறை 

செய்தமையைத் தலைவிதோழிக்குக் கூறுதல் ] 

345. 0கொள்பே வெருண்டு மணிவண்ட லாடக் கொழடிமருங்குற் 
- 01ரன்ளே யிவிப்புறம் போகன் முளள்ளை பூந்ொடிக்கை 
மிள்ளே பாசந்தஎள் மேனியும் பார்த்துள்ளம் 0வெய்துயிர்த்தரள் 

என்னே விளைந்ததென் ளேயறி யாரன்்॥ ரிற்கொள்றுமே. 

(த-ரை.) கொன்னே வெகுண்டு - வீணாக என்மீது அன்னை 
சினங்கொண்டு. மணிவண்ட லாட - அழ௫ூய - விளையாட்டையாட. 

கொடி மருங்குல் பொன்னே - கோடிபோன்ற இடையினையுடைய 

என்மகளே ; இஃது அன்னை தலைவியை விளித்தத. புறம்போசல் - 

வெளியே போகாதே, பூச்தொடி கை மின்னே - அழகிய வளையலை 

யணிச்த -கையினையுடைய தோழியே; இது தலைவி தோழியை 

.விளித்த;து. வெய்து உயிர்த்தாள் - வெவ்விதாப் பெருமூச்செறிர் 
தாள்: விளைந்தது: இற்செறித்தமை. என்னே இரண்டும் இரக்கம் 

உணர்த்தி நின்றன. மின்னே ! அன்னை வெகுண்டு பொன்னே ! 

அடப்போகல் ' என்றாள் ; (அஃதேயன் தி) பார்த்து உயிர்த்தாள்; 

இக்கு விளைந்ததொன்றும் அன்பர் அறி.பார்; என்னே ! என்னே ! 
அனச் கூட்டுக, 

(வே உம்). 'ஈங்சொன்றுமே, இ- வி.௧௬௧. ௮
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செவிலி கனையிநள் அவன்வரக் கண்டமை கூறல் 

ர்செறிந்த இருளில் தலைவன் வருவதைச் செவிலி கண்டதாகத். 

தலைவி பாங்இக்குக் கூறுதல் 7 

346. ஆயிள் 0றனக்கு மணிருன்றில் வரய்நெள்ள லல்லிஅல்லி 

வர0யொன்று தேலுமிழ் மாதவிப் பந்தரில் வார்கறற்காற் 

சேயொன்றி நின்ற-திறமறி யரமற் செறியிருட்கண். 

GuGurdr கண்டஞ்ரி ோனென்று கூறினள் 0பெய்வளையயே. 

(த-ரை.) ஆய் - செவிலித்தாய். மணிமுன்றில்லாம்-அழகய- 

முற்றத்தின்கண். சென்னல் அல்லி - நேற்று இரவில். அல்லிவாய் 

ஒன்று தேன். உமிழ்- அசவிதழின்சண்ணே பொருச்திய தேனைச் 

ஓந்துன்ற. மாதவி - குருக்கத்திக்கொடி படர்ந்த. வார் கழல் கால்: 

சேய்-£ண்ட வீரச்கழலையணிந்த முருகணையொத்த தலைவன். செறி -- 

'திணிர்த. பெய்வளையே-இடப்பட்ட வளையல்களையுடைய பாக்இயே!: 
ஆய், முன்றில்வாய்ப் பந்தறில் சேய் நின்ற திறமறியாமல் பேய் கண்டு: 
அஞ்சனேனென்று இன்று எனக்குச் கூறினள் எனச் கூட்டுக. ௯ 

வேம்.) மனைமுன்றில் ; அல்லியெல்லி, இ. வி. ௧௬௧. ழே ௮ இ 

கட்டுவிச்சிமை விதைல் 

[ர தலைவியின் வேறுபாட்டைக் கண்ட செவினவீ, இஃது எற்றினான் 

ஆயிற்றென்று ஐயு.ற்றுக் கட்டுவிச்சியை அழைத்துக் 
குறிகேட்டல்; கட்டுவிச்சி-குறிகூறுங் குறத்தி; 

கட்டு-குறி] 

547. விழியுஞ் சிவந்து 0மாறியுந் தளர்வுற்று மெய்யுங்கைத்துக் 
கழியும் படருறு கண்ணிக்கு வந்துமுள் கண்டறியாப் 

11றிவந் தடுத்த தறிகிள்றி லனரம் பாவஞ்செய்தள் 

0ரழியின்று நின்று குறத்தியம் 6ம0நன் முறத்திலிட்டட. 

(த-ரை.) மெய்யும் கைத்து - உணவு முதலியவுற்றையே: 
யன்றித் தன் உடம்பையும் வெறுத்து. கழியும் படர் உறு சண்ணி- 
மிகுகின்ற துன்பத்தையுடைய தலைவிக்கு; அவள் துன்பமிகு தியைச்' 
கண் வெளிப்படுத்தலின் *படருறு கண்ணி' என்றாளென்க; படர் - 

துன்பம்; கழியும் படர் என்பதற்கு உயிர் கழிவதுபோன்ற துன்பம்: 
எனினுமாம்., குறத்தி நெல்லை மூறத்திலிட்டுப் பார்த்துச் குறிகூறு:
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தல் வழக்சாதலின் (நெல் முறத்திவிட்டே' என்றாளென்க, யான் 
பாவஞ் செய்தவளாதலின் கண்ணிக்கு முன்வந்து கண்டறியாப் பழி 

வச் தடுத்தது; அதன் (காரணத்தை) அறிகின்றிலேன்; (ஆதலின்) 
குறத்தியம்மே! இன்று முறத்தில் நெல் இட்டு நின்று மொழி எனக் 

கூட்டுக. ௧௦ 
கட்டுரை கூறல் 

(குறத்தி குறிபார்த்துக் கூறுதல் ] 
348. பண்பட்ட சொல்லி பணைபட்ட பன்னிரு கைபடைத்தோள் 

கண்பட்ட திள்றெள் கழங்கினும் பட்டது கைம்முறத்தில் 

எண்பட்ட ெல்லுழி யும்இது பட்ட நிங்கினிநீ 

புண்பட்ட ெஞ்சுடை யள்ளையிள் வாறு புலம்பல்நிள்றே. 

(த-ரை.) பண்பட்ட சொல்லி - இசை பொருகச்திய சொல்லை 

யுடைய தலைவிக்கு. பணைபட்ட - பருத்த, படைத்தோன் - முருகப் 

பெருமான். கண்பட்ட தென்பது உலக வழக்கு; முருகு ௮அணககஇித்று 
என்பது கருத்து. கழங்கினும் பட்டது - ௮ஃது என் கழங்கின் 

கண்ணும் வெளிப்பட்ட த; கழங்கு - வெறியாடல்; உம்மை: எதிரது 

தழீஇயிற்று. எண்பட்ட ரசெல்லுழியும் - மு.றத்திட்ட கெல்லை 

ஓ.ற்றை இரட்டைப்பட எண்ணியவிடத்தும். இதுவே பட்டத - 

முருசணங்இழ் றென்றே தோன்றுகிறது. செல்லை எண்ணிச் குறி 
கூறலை, முறத்தில் ஒருபடி. நெல்லை முன்னே வை அம்மே-இச்ராழி 

கநெல்லையு முக் கூறுசெய்தோர் கூற்றை - இரட்டைபட எண்ணி 

னபோ தொற்றைபட்ட தம்மே' (மீனாட்சியம்மை குறம்-௨௬.) என் 

பதனாலும் அறிக. அன்னை - செவிலியே. புலம்பல் - வருந்தற்க. 

சொல்லி கண் பட்டது; ௮.து இன்று என் கழங்கினும் பட்டத; 
அ௮ஃதன்றி நெல்லுழியும் பட்டது; அன்னை! நீ இணிப் புலம்பல் 

எனச் கூட்டுக, ் கச 

(வே-ம்,) சண் பட்ட தன்றென்; புலம்ப நின்றே. 

தோழி தலைவியை விதைல் 
[ தோழி, தலைவியின் வருத்தங்களை எடுத்துக் கூறி, அவற்றைத் 

தணித்தற்கு என்செய்வோ மென்று வினவுதல்] 

349. வரியுங் கரியும் வருநெறி wid nap dod 

0சாரியும் பிறருந் நுணிருவ ரரமஞ்சு கழ்சிலம்பர் 

புரியும் பொருளும் நமர்பொருந் தாருட் புலம்பலுற்ற 
அரிஙங் குழலணங் கேயெள்செய் வளன்னு மள்னையு0ம. 

௮. கோ..--14
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(5 - ரை) வரி - புலி; ௨௪௩. கறி-யானை. நெறி ஊரில் - 

கெறியினையுடைய நமது ஊரில். அணிகுவராம் - நின்னை வரைந்து 

கொள்ளத் அணியவும் கூடும். மஞ்சு - மப்பு. சிலம்பர் - தலைவர், 

புரியும் பொருள்-விரும்பி  அனவிலின. பரிசப்பொருள். ஈமர் பொருச் 
தார் - ஈம்மவர் ஏற்றுக்கொள்ளார். உள் புலம்பல் உற்ற-உள்ளம் 

வருந்துதலையுடைய. அறி ௮ம் குழல் அணங்கே - வண்டுகள் : 

பொருக்திய அழூயெ கூந்தலையுடைய தலைவியே! ஊரில் தணிகுவ 

ராம்; பொருந்தார்; அன்னையும் என்னும்; இதற்கு யாம் செய்யத் 

தீச்சது யாது ? எனச் சில சொற்கள் வருவித்து முடிக்க. 

தலைவி தோழியை வினைல் ௧௨ 
dE teegeretn நீ என் விலக்கா திருக்கின்றுய்?' என்று 

தலைவி தோழியை வினவல்] 

350. நேரய்நாடி யரனுற்ற:நோய்முத ஐஒடியந் நோய்தணிக்கும் 
வாப்நரடி வாய்த்த மருந்துெய் யாமலீம் மன்றிலள்ளை 
வேய்நாடு ோளியர் முள்வெறி யாடல் விரும்புமிது 
நீநரடி 0யொரன்றுசொல் லாதெள்கோர மோஇன்செர ளரிழையே. 

(த-ரை.) சோய் சாடி. - இன்னகோய் என்றாராய்க் து. முதல்- 

கோயின் காரணத்தை. வாய் - வழி. வாய்த்த - நோய்க்குத் தகுந்த. 

மன்றில் - பலர்க்கு இடையில். வேய்காடு தோளியர் - மூங்கிலை 
யொத்த தோளையுடைய பிற மகளிர். வெறியாடல்: ௨௫ட௫-ல் துறை 

விளக்கங் காண்க, ஒன்று சொல்லா(த)து-யாதொன்றும் கூறா 

இருப்பது) என்றது வெறியை விலச்கித் தனக்கும். தலைவனுக்கு. 
மூள்ள தொடர்பை எடுத்துச் கூறாருப்பது என் என்றபடி; சொல் 

லாது என்பதில் தகரம் தொகுத்தல் விகாரம். கொல், ஓ: ௮சை. 
கேரிழையே-தோழியே! *கோய் காடி. நோய்முதல் சாடி. YASS 

.கும்-வாய்நாடி வாய்ப்பச் செயல்'-௬௪௮. என்னுங் குறளை அடி 

யொத்றிய தாகும் இச் செய்யுள். Sih. 

அறத்தோடு நீலை மறுத்தல் 
ழ[தோழி.அறத்தொடு நிற்க உடன்படாமை; அறத்தொடு 
தி.ற்றல்-களவை வெளிப்படுத்தல்: செய்யுள், (௩௫௦) 7 

991. பூஹணொன்று 0மென்மூலைப் பொற்டுருடி யாய்நிறம் பேரர்த்தமைம் 
காணுந் தெரறுங்கறு மள்ளைக்கு நிள்ளருங் கற்புடனே. [0பரள் 
சேணிள்। றுயர்ந்த மரபுக். கரத செயலையின்று 
நாணிள்றி.நிள்று 0மொறிவதின் மரங்கஎள் நல்லுயிரே..
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(த-ரை.) பூண் ஒன்று-அ௮ணிசலம் ௮ணியப்பெத்த, பொன்: 
'தொடியாய்-பொன்னால் செய்த வளையலை யணிந்த தலைவியே. பைம் 

பொன் என்றது, பசலையை ௨௫௦, சலுழ் - வருச்.துதின்ற. சேண்- 
Mesa. மரபுச்கு - குலத்திற்கு, அடாத செயலென்றது, கள 

'வொழுக்கத்தைச் கூறுதலை. மொழிவதின் - சொல்லுவதைச் காட் 

டிலும். மாய்க- அழிவதாக. பொத்றொடியாய்! அன்னைக்குச் 

செயலை மொழிவ தின் உயிர் மாய்க எனக் கூட்டுக. ௧௪ 

அறத்தோடூ நிலை உடன்படூத்தல் 
[தலைவி தோழியை அறத்தொடு நிற்க உடன்படுமாறு செய்தல்] 

952. வில்லார் நுதலும் விழியும் பசப்பும் வெறிக்குமுன்னே 
0சால்லா 0தரழியினின் றன்னையும் நாடுந் நுடிறருங்குல் 

நல்லாய் ருல்னும் நலனு0மய்ந் நாணும் நயந்தகற்பும் 

எல்லா மழியுமென் ேயினி 0மலிதற் 0கன்சய்வதே. 

(த-ரை.) வில்ஆர் நுதலும் - வில்லையொத்த நெற்றியிலும், 

விழியிலும் தோன்றியுள்ள பசப்பின்- காரணத்தை என்ச. வெறிக்கு 

மூன் - வெறி எடுத்தற்கு முன்) வெறி: ௩௬௦. அன்னை இன்று 

காடும் என்றது, வெறியாடன்மூலம் பசப்பின் காரணத்தை ஆராய் 

வாள் என்றபடி. அடி.மருங்குல் நல்லாய் - உடுக்கைபோன் ஐ இடை 

யினையுடைய பாங்கியே. அழியும் - அ௮ழிவெய்தும். நல்லாய் 1 

முன்னே சொல்லாது ஒழியின், அன்னை குலன் முதலிய எல்லாம் 

அழியுமென்று நாடும்; இதற்கு என் செய்வது எனக் கூட்டுக. 
கசாமே சொல்லிவிடுவது மேல் என்பத கருத்து. 

(வே-ம்.) வில்லா நுதலும்; இழியும். «@ 

தலைவி தோழிக்த அறத்தொடூ நீற்றல் | 
(அறத்தொடு நிற்றல்--தன் களவொழுக்கத்தை உணர்த்தல்] 

393. அள்ளை பொறுப்பிலும் நம்மய। லார்நிள் ரொறுப்பினுமிங்கு 
உள்ளை மறைப்ப தொறிந் துரைசெய்வ 0லொருவர்வந்து 

புன்னை யுகுத்தள் (பூக்கறி யரக்கும் புதுமணற்மேரறு 
என்னை பருத்த வருத்தமுற் 0ற0னன் நியம்பினர. 

(த-மை.) அன்னை ஒறுத்தல் - தண்டித்தல். அயலார் ஒறுத்தல்- 
அலர் கூறல். உன்னை மறைப்பது ஒழிந்து - உனக்கு Ralls go ar A:
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உன்னை என்றது, தோழியை, ஒருவர்: தலைவர். உகுத்த - சிந்திய. 

பூக்கறி என்றது, சிறவீடு கட்டி. விளையாடும் மகளிர் பூவைக் கறியாகச் 

சமைத்தமையை. அருத்த - ஊட்ட. (தோழீஇ!) ஒறுப்பினும் உரை 

செய்வல் ; (௮ஃ.து என்னெணின்) ஒருவர் இயம்பினர் ; யானும் 

அவர்மீது சாதல்கொண்டேன் என்பது கருத்து. Sa 

பாங்கி வேறி விலக்கல் 

[ர வெறிகோளால் தலைவியின் விழுமந் தீராதெனத் தோழி 

அதனை விலக்குதல்] 

354. சேயவற் காறு முகங்கண்ட தல்லது சிந்தையென்றஜய் 

ஆயிழைக் காறு முகங்கண்டி லேனள்னை 0யயறியிப் 
பேயிலுக் கரறு மருந்தெள்கொ லேர0வண் பிறை0யெயிற்று 
வாயினுக் கிங்கெய்து மேரஇளம் பரள்மறி வள்ளுரமே. 

(த-ரை.) சேயவற்கு ஆறுமுகம் கண்டது அல்லது 

ஆயிழைக்கு ஆறுமுகம் கண்டிலேன் என்றது இரட்டுற மொழிதல் ; 

முருகப்பெருமானுக்கு ஆறுமுகங்களிருத்தலைச் கண்டேனேயன் றித் 
தலைவிக்கு ௮வ்வாறிருத்தலைக் காணவில்லை என்றும், தலைவன் தலைவி 

யைப் பிரிச்தும் ஆறுதலோடு உள்ளானன்றித் தலைவி ௮ல்கனமில்லை 

என்றும் பொருள்படும், சேயவன் - முருகப்பெருமான், சேய்மையி 
லுள்ள தலைவன்; சேய்மை - தூரம். ஆறுமுகம் - ஆறுமுகங்கள், 

ஆறுதற்கான வழி. சிர்தையின்கண் கோய்கொண்ட என் ஆயிழை 

யென இயைக்க ; ஆயிழை : தலைவி. ௮ன்னையே: தோழி செவிலியை 

விளித்தத. பேய் என்றது வேலனை. பேயினுக்கு ஆறும் மருந்து 

என் - பேய்போன்ற வேலனுடைய ப தணித்தற்குரிய மருந்தாவது 
எவ்விதம். பிறை எயிற்று - பிறை போன்ற பல்லையுடைய.. 

எய்துமோ - போதுமோ. பால் இளம் மறி - பாலுண்ணும் இளம்: 

ஆட்டுக்குட்டி. மறி வள்ளுரம் - ஆட்டிறைச்சி, வேலன் வெறி 
யாடுதல் மறியுண்ண ற்கேயன் றித் தலைவியின் கோய் தணித்தற்சன்று;. 
அதனைத் தணித்தற்குத் தலைவனொருவன் உள்ளான் என்று தலைவி 
யின் சளவொழுக்கினைச் குறிப்பாலதிவுறுத்தியவாறு, அன்னையே! 

அல்லது கண்டிலேன் ; அறி; (நிற்க) வள்ளுரம் எய்துமோ?' 

(அம்மனமிருக்க) மருச்து என் ? எனச் கூட்டுக, sor
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சேவிலி பாங்கியை விதைல் 

ழ்பசங்கி வெறி விலக்கியது கண்டு ஐயுற்ற செவிலி, அவ்வாறு 
விலக்கியதற்குக் காரணம் என்னென வினவல் 7 

355. மறியாரர் தடந்கண் மயிலனை யாயிந்த மரனெவரும் 

குறியார அருந்துயர் கொண்டதுங் கண்ட குறியுமள்ளை 

ெவெறியாட லெண்ணிர 6வட்கையு நீவிலக் குந்திறனும் 

அறியர தழுங்குகிள் நறள்சொல்லு வாயிங் கறிந்ததுவே. 

(து -ரை.) மறியார் - மானையொத்த. மயிலனையாய்: பால்கியே. 

'இக்தமான்: தலைவி. குறியா - குறித்துணா இயலாத. குறியும் - 

குறிப்பும். அன்னை : ஈற்றாய். வேட்கை - விருப்பம். அழுங்குகின் 
றேன் - வருந்துகன்றேன். அனையாய் ! கொண்டதும், அன்னை 
காண்ட குறியும், வேட்கையும், திறனும் அறியாது அழுங்குகின் 

றன் ; நீ அறிந்ததைச் சொல்லுவாய் எனச் கூட்டுக. SH 

பூத்தர புணர்ச்சியால் அறத்தோடு நீற்றல் 
தலைவி தன் இளம்பருவத்தே ஆயமகளிருடன் சோலையில் விளையாடு 

கையில், ஒரு தலைவன் கொண்டு சென்ற நீலமலரை விரும்பி 

ஏற்றான் ; அது குறித்து இன்று அவன்மீது காதல்கொண்் 
டுள்ளாள்' என்று பாங்கி செவிலிக்கு உரைத்தல் 7 

356. சேலைத் நிருமுரு கன்னு 0ற௫வன் தொடி மலர்க்கை 
நிலத்தின் மேல்விழி நெய்தல்வைத் தா௭ந் நிளைவநிந்து 

கோலத் திருவளை யீர்வம்மி வீரது 0கொண்மிஎெள்ள 
் மரக் கருங்குழல் வல்லிதள் பார்வைக்கு வாங்கினளே. 

(த-ரை.) சோலை - சோலையில். முருகு அன்னான் - முருகப் 
'பெருமானையொத்த தலைவன். தொடி. மலர்ச்சை நீலம் - வீ. ரவளை 

wots தாமரைமலர்போன்ற கையின்கணுள்ள கீலப்பூ. கெய்தல் 
விழி வைத்தாள் - நெய்தல் மலரையொத்த விழியால் விரும்பி கோக்க 

னாள். கோலம் - அழகிய, ௮௮ - அச்கீலப்பூவை. என்ன - என்று 
கூற. மாலை கருங்குழல் வல்லி - மாலையணிக்த சரிய கூர்தலையுடைய 

தலைவி. பாவை - வண்டலம்பாவை : ௧டு௪. மலரிலுள்ள நீலத்தின் 

Cow செய்தல் வைத்தாளென மலராகவே கூறியிருக்கும் சயல்காண்க. 

ஒருவன் நீலத்தின்மேல் வைத்தாள் ழ அறிந்து *வம்மின் ; கொண் 
மின்? என்ன வல்லி வாம்கெனளெனக் கூட்டுக... ௧௯
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புனல்தந புணர்ச்சியால் அறத்தோடு நிற்றல் 

[pio நீராடுகையில் வெள்ளம் அவளை சர்த்துச் சென்துகாக.. 

அவ்வழியே வந்த தலைவனொருவன் அவளை எடுத்தணைத்துக் 

சுரை சேர்த்தானென்று புனல் காரணமாகத் தலைவிக்குக் 

கூட்டம் தேேர்ந்தமையைப் பாங்கி குறிப்பாக 

அறிவித்தல்] 

357. ஆடுந் துறையி ஐருவினை யேள்கை யகள்றரிவை 
- ஓடும் புனல் லொழுகிய நாளம் அழுகுரற்கேட்டு 
ஏ0டரன்று பூந்தொடை பேந்தல்முள் நீந்தி ெடுத்தணைத்து: 

-நீடுந் தடங்கரை நில்லு0மள் ருனெம்மை நரிழையே. 

(க-ரை.) ஆடும் துறை- நீராடும் துறை. அருவினையேன்- 
என்றது, தோழியை. கை அகன்று - என் பக்கலின்றும் நீக்க... 
அரிவை - தலைவி. ஒழுகய - அடித்துக்கொண்டு சென்ற. ஏடு. 
ஒன்று பூரந்தொடை ஏந்தல் - இதழ் பொருந்திய பூமாலையணிக்த 
தலைவன். என்றான் - என்று நிறுத்தினான். தலைவிக்கும் தனக்கு 

முள்ள ஒற்றுமை கருதி எம்மை என்றாள். கேறிழையே: செவிவியே!. 
துறையில் அரிவை அகன்று ஒழுகிய காள் ஏந்தல் கேட்டு எம்மை: 
அணைத்து கில்லுமென்றான் எனக் கூட்டுக, ௨௦: 

களிறுதரு புணர்ச்சியால் அறத்தோடூ நீற்றல் 

[யானையைக் கண்டு அஞ்சிய தலைவியை ஒரு தலைவன் தழுவிக். 

காத்தானென்று களிற்றின் காரணமாகத் தலைவிக்குக் 
கலவி நிகழ்ந்தமையைப் பாங்க குறிப்பாக 

அறிவித்தல்] 

398. மலைக்கோடி யிள்றழை யிள்மருங் ேரடுவண் மாமதியிள் 
கலைக்கேர டுழுத கழையிருஞ் சாரற் கனங்குழைதள் 

முலைக்கோடு பிள்னு முழக்கோ 01திர முதுகளிற்றின் 

ொரலைக்கோடு முன்னுங் குளிப்பநிள் ருரு கொற்றவனே. 

(க -ரை.) மலைக்கோடி. - மலையின் உச்சி, மழையின் மருங்கு- 

முக௫ிலினிடையே. மதியின் கலைச்கோடு - பிறைத்திங்களின் நுனி. 
உழுத - றிய, சாரலென்க. கழை இருசாரல்- மூங்கில்களையுடைய 
பெரிய சாரலில், கனங்குழை: தலைவி, முலைச்கோடு - முலையாகய 
கொம்பு ; உருவகம். முழக்கோடு எதிரும் - பிளித்ரறொலியோடு
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சதிர்த்து வருன்ற. முதுகளிற்றின் - பெரிய யானையினுடைய. 
குளிப்ப - சைக்கும்படியாக. கொற்றவன் - தலைவன். தலைவிக்கும் 

யானைக்கும் இடையே நின்று அவளைக் கொல்ல வந்த யானையை 

எதிர்த்தானாகலின் 'பின்னும் முன்னும் குளிப்ப" என்றாள். சாரலில் 

ஒரு கொற்றவன் பின்னும் முன்னும் குளிப்ப நின்றானெனக் 
கூட்டுக. 

 அ௮ன்னதொரு காலை அ௮றுமா முகச்சடவுள் 

மூன்னொருசார் வக்து மு. துகளிற்றின் கோடொற்றப் 

பின்னொருசார் வந்து பிடியின் மருப்பூன்ற 

இன்னடுவே நின்றான் எறுழ்வயிரத் தாணேபோல்." 
(கந்தபுராணம்) 

என்னுஞ் செய்யுள் இதனோடு ஒத்திருத்தல் காண்க. ௨௪ 

தலைமகள் வேற்றுமை கண்டு நந்றம் சேவிலியை வீல் 

[ த.ற்ருய்- தலைவியைப் பெற்ற தாய் 7 

259. குணங்ருற்ற 0மள்னுரிக் கூறறி யாத ரூதலை0யள்0சரல் 
அணங்குற்ற மைய ஒறிந்தனை 0யரஅரும் பாமுலைகள் 

சணங்குற் றளவளை தோஞுற்$றனவில்லை 0சாற்றளகரும் 

நிணங்குற்ற வேற்கண் ணிறம்பசப் பூரும் நிரைவளைக்கே. 

(க-சை.) குதலை - இளஞ்சொல்லாகிய. அணங்கு: தலைவி. 
மையல் - மயக்கத்தின் காரணத்சை. அரும்பா- ஈன்கு வெளிப் 
படாத : மிச இளைய என்றபடி. ; அரும்பாம் எனப்பிரித்து, சாமரை 

கோங்கு இவற்றின் அரும்பினையொத்த எனலுமாம். சுணங்கு, 

ஈண்டுப் பசலையை உணர்த்திற்று ; மெலிவமாம். வளை - வளையல். 

தோள் - முன்கை. வளை உருமை, தோள் மெலிவாலென்க. நிணம் 
குற்ற வேல் கண் - கிணத்தில் தைத்த வேல்போன்ற கண்களில். 

சண்ணில் பசப்பூர்தலை, ௧௪0; ௨௩௨௨-ஆம் செய்யுட்களிலும் காண்க. 

நிரைவளைச்கு வரிசையான வளையல்களை அணிந்த தலைவிக்கு. 
நிரைவளைக்கு உற்றன; இல்லை; தளரும்; ஊரும் (ஆதலின்) அவ் 

ணைங்கு உற்ற மையல் அறிந்தனையோ ? எனக் கூட்டுக. ௮றிர் 

தனையேற் கூறுக என்பது கருத்து, 

(வே-ம்.) அரும்பார் ; பசப்பூர. இ - வி. ௧௬௧. ௨௨
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நற்றம்கீதச் செவிலி அறத்தோடு நிற்றல் 

[தலைவியின் களவொழுக்கத்தைச் செவிலி தலைவியின் 

தாய்க்கு உணர்த்தல் 7 

360. திருந்தா 0மாழியுந் தீரளா முலையுந் தரள0மன்னும் 

முருந்தாகு ென்னகை மூரலுந் துய்ய முருகவிற்பூங் 

கருந்தரற் குழலு0மள் கைவந்த தில்லை களங்குழையரய் 

அருந்தர அழுதமன் ஐளறி வாளிள்ளை யள்னளின் ற. 

(த-ரை.) தஇிருக்தா மொழி - இளஞ்சொல். இரளா மூலை - 

இளமுலை. தரளம் - முத்து. முருந்து - மயிலிறஇன் அடி. மூரலும் 

மெல்ககை - பல்லும் உறுதிபெராத இளம்பல். அய்ய - மென்மை 

யான, பூ. முருசவிழ் பூ-மணத்தொடு மலர்இன்ற பூவையணிகஆ்ச. குழல் 

கைவந்தது இல்லை என்றது, இன்னும் நீண்டு வளராமையால் என் 

சைப்படத் இண்டி முடித்ததில்லை என்று குறிப்பித்தபடி: ௧௨௬. 
குழையாய்; செவிலி ஈற்றாயை விளித்தது. அன்னாள்: தலைவி. நின்னை 
அன்னள் என்ற, இத்துணை இளையளாயிருந்தே நின்போல் இல்ல 

றம் நிகழ்த்தும் ஈல்லறிவு பெத்ராளென்றபடி; இணி மணஞ்செய்தல் 

வேண்டுமென்பது குறிப்பு. குழையாய் ! மொழி திருந்தா ; மூலை 

இரளா; மூரலும் மென்னகை ; குழலும் வந்ததில்லை ; (ஆயினும்) 

அன்னாள் இன்று ௮ன்னள் எனச் கூட்டுக. 

(வே-ம்.) நின்னையன்ன நின்றே, ௨௩. 

நற்றும் தமநக்த அறத்தோடு நீற்றல் 
[தமர் தந்தையும் தமையன்மாரும் 7 

301. கலைமறிக் கும்பல் மிக்ககர ரையுமுங்கள் கற்கையன்ளீர் 
நிலைமதிக் குங்குல் நீர்மையும் பரர்த்தின்று நேரிலல்லால் 

அலைமதிக் குந்தெள் எமுதமன் ஐளரும் பாமுலைகள் 

விலைமதிக் குந்தர 0மார0வலை grag Cogan. 

(த-ரை.) கலை மதிக்கும் புலம் மிக்கோர் - கல்வியால் மதிக்கத் 

தக்க ௮றிவு மிக்க சான்மோர் ; இவர் மணம் பேசற்குத் தலைவனால் 
அனுப்பப்பட்டோர். கங்கை, குலத்தின் தாய்மைக்கு உவமை. 

௮ன்னீர்: ஈற்றாய் தமரை விளித்தது. உங்கள் குலநீர்மை - உங்கள் 

குலத்தொடு தலைவனது குலமும் ஓத்திருக்குந் தன்மை. நேரில்
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அல்லால்-தலைவியைத் தர உடன்படுதலன் றி. அலைமதிக்கும்-கடலைச் 

கடைந்தெடுத்த; அலை - பாற்கடல்; சனையாகு பெயர் ; மதித்தல் - 

கடைதல், அன்னாள் : தலைவி. அரும்பா முலைகள் : ௩௫௯. வேலை 

ஞாலம் - கடல் சூழ்ந்த உலகம். அன்னீர் ! மிக்கோரையும்; நீர்மை 

யும் பார்த்து நேரில் அல்லால், அன்னாளுடைய முலைகட்கு விலையாக 

ஞாலமும் மேருவும் தரமோ? எனச் கூட்டுக. தரமாகா என்றபடி 5 

௮ : எதிர்மறை. aw 

வரைவு மறுத்தல் 
[தலைவியை மணஞ்செய்து தரற்குத் தமர் மறுத்தலைப் 

பாங்க தலைவனுக்கு உரைத்தல் 7 

362. முலைமுற் றியமெள் முகிணாகை மானுக்கு மூதறிவும் 

கலைமுற் நியருல லுங்க ஐகக் கருதுெள்று 

மலைமுற் நியபுயத் தரயன்னை கூறமற் றள்னையர்வாள் 

சிலைமுற் றியவெங் கணை தெரிந் நார்கண் சிவந்துறுத்தே. 

(த-ரை.) மூலை மு௫ழ் முற்றிய மெல் சை மானுக்கு-முல்லை 
.மூகையையொத்த மெல்லிய பற்களையுடைய மான் போன்ற தலைவியை 

மணஞ்செய்து கொடுத்தற்கு ; மூலை - முல்லை; தொகுத்தல் விகாரம்; 

.கொக்கையுமாம். மூதறிவு என்ற, ௮வள் மணஞ் செய்து தருதற் 

குரிய தகுதியுற்றாளென்றபடி. கலை முற்றிய குலன் - தலைவியின் 

மூதறிவுச்சேற்.ற தலைவனது கல்வி மிச்ச குலத்தின் மேன்மை. கலன்- 

'மணப்பரிசம். கருதும் - கருதிச் கொடுப்பீராக. மலை முற்றிய புயத் 

தாய்-மலைபோன்்த'தோளையுடைய தலைவனே. அன்னை - நற்ளுய். - 

என்னையர் - தந்தையும், தன்னையரு முதலியோர். வான்சிலை 

முற்றிய - பெறிய வில்லை வளைக்கும் பொருட்டு. வெங்கணை தெரிக் 

தார் - கொடிய அம்புகளை ஆராய்ந்தார் ) என்றது மணஞ் செய்து 

தர இணங்காத போர் செய்யப் புறப்பட்டனர் என்றபடி. புயத்தாய்! 

அன்னை அறிவும் குலனும் கரு. துமென்று கூற என்னையர் சிவக் 

துறுத்தூத் தெரிந்தார் எனச் கூட்டுக. உடு 

அறத்தொடு நிற்றல் முற்றும்



௧௭... உடன் போக்கு 

ரதமரைப் பிரித்து தலைவி தலைவனுடன் போதல் ] 

பாங்கி தலைவந்த உடன்போக்கு உணர்த்தல் 

[தலைவியை மணஞ்செய்து தருதற்குத் தமர் உடன்படசமையின்,. 

தீ இவள உடன்கொண்டு செல்கவென்று பாங்கி 

தலைவனுக்கு உரைத்தல் 7 

363. வரிநீல மன்ன மதர்விழி மரதின் எனமுலைக்கு 
விரிநீ ௫ல்ரு விலைபெொரருந் தர0ரமர் 0ுவள்ளருவி 

0சரரிநீல வெற்பநின் தேரளன்றி வேறு துணையுமில்லைப் 

புரிந் யிவள்புனை யும்பழி நீங்கிப் புகழெய்தவே. 

(த-ரை.) வரி - செவ்வரி; அழகுமாம். மதர் - களிப்பு... 

மாது : தலைவி. விரிநீர் உலகு - கடல் சூழ்ச்த உலகத்தையே கொடுப்: 

பினும். எமர் விலை பொருந்தார் - எம்மவர் விலையாக ஏற்றுக்கொள்ள: 

உடன்படார். (364) வெற்ப: தலைல. இவள்: தலைவி. புனையும்: 

பழி - அலரால் எய்தும் பழி ; பிறர் வரைவால் நேரும் பழியுமாம். 

புகழ். எய்தப் புரி என்றது உடன்சொண்டு செல்க என்றபடி... 

வெற்ப! எமர் பொருந்தார் ; இல்லை; (ஆதலின்) இவள் bas 

எய்தப் புரியெனக் கூட்டுக. க 

தலைவன் உடன்போக்த மறுத்தல் 

[தலைவியின் மென்மைத் தன்மையைக் கூறித் தலைவன் அவளை 

உடன்கொண்டு செல்ல மறுத்துப் பாங்கியிடம் கூறல் 7 

364. இல0னென்று நரவிளர்க் கில்ெள்னு நாளினு மிள்சொல்இலரம் 
புலன்னும் நாவிற் புகையெழுங் காளகம் போதுகைக்கு 
மலர்மன்னு பாலில் வைக்கினுங் கைக்கு மலரநகள் 
கலன்மள்னு கெரங்கைநல் லாய்வல்ல் வேரநின் களங்குறைக்கே. 

(த-ரை.) இலன் என்னும் காவினர்க்கு இல் என்னும்: 

நாவினும் - இல்லையென்று கூறி இரக்கும் நாவினையுடைய வறிய 

வர்க்கு இல்லையென்று கூறி ஈயாத இவறன்மை (உலோபம்)யுடை 
யோர் நாவினும். புலன் என்னும் - ஐம்புலன்களில் ஒன்றென்று 

கூறப்படும். இரப்போர்க்கு இல்லை என்னும் நாவும், இன்சொல் 

கூறாத நாவும் மிகக்கொடியன என்பது கருத்து. காவின் - மாவினும்
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மிகுதியாக. போதுகைக்கு - செல்வதற்கு. மன்னுபாயலில் - மிக்க 

படுக்கையில். சைச்கும் - வருந்தும். கலன்மணன்னு - அணிகலன்கள் 

பொருக்திய. நல்லாய் - தோழியே. சனங்குழை : தலைவி. கல்லாய்... 

போதுகைக்குக் சனங்குழைக்கு அடிகள் வல்லவோ ? எனக் கூட்டுக:: 

 அணிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியும் மாதர், அடிக்கு நெருஞ்சிப் 
பழம்” - குறள் - ௧௧௨௦. ௨. 

பாங்கி தலைவனை உடன்படுத்தல் 

ழ் உடன்படுத்தல்--உடன்படச்செய்தல்] 

365. வல்லினும் நல்ல வனமுலை யாள்மண் ணெலரமுறங்கும் 
அல்லினும் வாணெடுங் கண்ணடை யாம வருந்தளிகூர் 

இல்லினு 0மல்லிய லீரரள்0சய் தீரன் நிரங்குமள்னை 

செல்லினும் ெெய்யதன் றே௦சொன்ன நரலும் &PeT CW. 

(த-ரை) வல் - சூதாடு கருவி; மு£லைக்குவமை. வனம்-- 

அழகய, முலையாள் : தலைவி. மண் எலாம் - மண்ணுலகத்துள்ள' 

உயிரெல்லாம் இ; இடலவாகு பெயர், ௮ல் - இரவ. வாள் - ஒளி” 

பொருக்திய, லாள்போன்ற எனலுமாம். சண்ணடையாமல் - தயி" 

லாமல். தணிகூர் - பிறிவுத்துன்பம் மிகுகின்ற. மெல்லியலீர் - 

நற்றாய் பாங்கியையும் தலைவியையும் விளித்தது. வெய்யது - வெப்ப: 

மூடையது. சுரம் - பாலைவனம். சாவும் சுடுமென்றது; அதன் 

வெம்மை மிகுதியை உணர்த்தி கின்றது: “அதன் பேருரைத்தால் !்' 

வாயும் சுடும் என் மனமும் சுடும்'- கோடீச் - ௩௧௯. முலையாள் 

சண்ணடையாமல் தணிகூர் (தற்டெமாகிய) இல்லீனும் சுரம்: 

வெய்யது ௮ன்று எனச் கூட்டுக. ௩. 

தலைவன் போக்த உடன்படுதல் 

[ போக்கு-- தலைவியை உடன் அழைத்துப் போதற்கு] 

360. இன்றத காலு மினிதென்று நீரிங் கியைந்தஅன்பும் 

அந்நா எளித்த அணங்குழுண் டே0யன்ற: gp of Li sit oar 

மின்றர் திருந்திழை. மெய்வருந் தரலகை 0மல்ல0மல்லம் - 

பன்னள் படவு முடள்கொண்டு சேறு uml GpripGu. 

ட -ரை.) இன்னாத கான் - அன்பந்தரும் பாலைவனம்... 

இயைந்த - பொருந்திய. அணங்கு : தலைவி. மின் ஆர் திருந்திழை --
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ஒளிபொருந்திய திருத்தமான அணிகளையணிகத்த தலைவி. பல் காள் 

படவும் - பலநாள் ஆகுமாயினும்., சேறு - செல்வேன், பணி 

“மொழியே - பணிர்த மொழியினையுடைய தோழியே. அன்பும் 

. அணங்கும் (எனக்குத் அணை) உண்டு ; (ஆதலின்) படவும் மெல்ல 

மெல்ல உடன்சொண்டு சேறு எனக் கூட்டுக. 

(வே.ம்.) அன்னாள் அளித்த ; எனதாவி); ஆவி அன்னார் ; 

சேறும் பனிமொழியே. இ- வி. ௧௬௪. ற. 

பாங்கி தலைவிகத உடன்போக்த உணர்த்தல் 

367. குறுந்தாள் மலர்க்குர வும்நெடுந் தாள்மலர்க் கோங்கருநிள் 

நறுந்தரர் குலுக்கு நல்குவர் நாளை நணுக£ரைச் 
செறுந்தாரை வேல்வல்ல சேயளை யார்தம் திருமய்0நாந்து 

0பறுந்தர யுளைவளர்க் கப்பெற்ற தரயுடன் பேதுறவே. 

(த-ரை.) குறுந்தாள் குரவுமலர் - சிறிய காம்பினை யுடைய 

.குராமலர். நெடுந்தாள் கோங்கமலர் - கீண்ட காம்பினையுடைய 

-கோல்கமலர். சறிடத்தும் தாள்” என்பதற்கு அடிமரம் எனலுமாம். 

கறுந்தார் - ஈல்ல மாலையை யணிந்த. ஈணுகலரைச் செறும் - பசை 

- வர்களை அழித்தற்குரிய. தாரை - கூரிய. சேய் அனையார் - முருகப் 

பெருமானையொத்த தலைவர். பெறுந்தாய்- நற்றாய். வளர்க்கப்பெற்ற 

தாய் - செவிலித்தாய். பேதுற - துன்புற. (தலைவியே!) நாளைத் 

தாயுடன் பெறுந்தாய் பேதுறச் சேயனையார் குரவு கோங்க மலர்களை 

நின்குழற்கு ஈல்குலர் எனச் கூட்டுக. பேதுற நல்குவர் என்றதனால் 
-உடன்சொண்டு செல்ல எண்ணியுள்ளார் என்பது கருத்து. ௫ 

தலைவி நாண் அமிவு இரங்கல் 

மீதலைவனுடன் சென்றால் தன்னுடைய நாணம் அழிந்துவிடுமேயென்று 

தலைவி வருந்துதல்; நாண் அழிவு--நாண் அழிதற்கு ] 
368. போகிள்ற வாளப் புயல்வழி மாறிப் புளலின்றியே 

சரகிள்ற Capa கன்றும் பிடியுந் தழலின்றியே 

வேகின்ற கானத்து 0ெற்பர்பிள் போக விரும்புநெஞ்சில் 

ஆகின்ற அள்புக் கருமந்த நாண றழிகின்றத. 

(க-சை.) புயல்- மூடல். வழி மாறல், கானத்தின் வெப்பம் 
.தால்காமையாலென்க. மாறி, மாறவெனத் இரிக்ச ; எச்சத்திரிபு-
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புனல் - நீர். வேழம் - ஆண் யானை. பிடி - பெண் யானை, தழ 
லின்றியே வேகின்ற என்றதனால், கானத்தின் வெம்மை விளங்கும். 

கானத்து - பாலைவனத்து வழியில். வெற்பர் - தலைவர். ஆகின்ற - 

வளர்கின்ற. அன்புச்கு - அன்பின் காரணமாக, அருமந்த-அருமருக் 
தன்ன; 'மரூஉவழக்கு. மாற இன்றிச் சாகின்ற வேழம் முதலியவை 

வே௫ன்ற சானத்துப் போக ஆ௫ன்ற அன்புக்கு அழிகின்.ற.து எனக்: 
கூட்டுக, “அளிதோ தானே காணே ஈம்மொடு - ஈணிநீடு உழந்தன்று 

மன்னே இணியே......காமம் நெறிதரச் கைநில்லாதே' - குறுர்.௧௪௯. 

தலைவி ஒரப்பட்டு எழதல் 

[தலைவனுடன் செல்லுதற்குத் தலைவி உடன்பட்டெழுதல்] 

கடக நிற்பது கற்ொள்று 0ம0யன்றுங் கள்ளியர்க்கு 

மடலுண் வர௫வது பேோரவதள் றேபல் வம்பலர்தம் 

இடு மிருப்பதி 0லெய்துவம் பாலையீ 6லரகுமள்பர் 

உடறுகப் போக ஒருப்படு நீயென் உளமகிழ்ந்தே. 

309 

(க-ரை.) கடனாக நிற்பது - மகளிர் எக்காலத்தும் விடாது: 

தம் சடமையாகச் சைச்கொண்டு நிற்க வேண்டுவது. வருவது போவ 

தாவது: கற்போடு மாறுபடாத காலத்துக் கொண்டும், மாறுபட்டுழி 

விடுதலுமாம். வம்பலர்தம் இடனாம் இருப்பதில் எய்.துவம் - புதியவர் 

வாழும் இடமாகிய இருப்பிடத்தைச் சேர்வோம். அன்பர்: தலைவர். 
ஒருப்படு - உடன்படுவாயாக. உளம் - நெஞ்சே; அண்மைவிளி. 

உளம் ! சன்னியர்க்கு நிற்பது ஒன்றுமே ; காண் வருவது போவதே ;. 

(ஆதலின்) பாலையில் இருப்பதில் எய்.தவம் உடன்போச மஇழ்க்து 

ஒருப்படு எனச் கூட்டுக. “உயிரினும் இறந்தன்.று ரசாணே காணினும்- 

செயிர்£ர் காட்டச் கற்புச் சிறந்தன்று ' - தொல் - களவு. ௨௨. er? 

வரைவு மாட்சி 

[மணத்தின் மாண்பினை எண்ணித் தலைவி உடன்போக்கிற்கு உடன்: 
பட்டமையைப் பாங்கி தலைவனுக்கு உணர்த்தல்] 

370. பின்னே மருங்குல் வீளங்குபைங் கோதை விளங்கிழைநிள் 

பின்ளே வருதல் கருதிய போது0மள் பிள்ளைகிள்ளை 

அன்ளே மகவள்பும் அற்றனை பயோ௭னள் றரற்றஅள்பிள் 

கெரள்ளே யருமந்த கொங்கைகண் ஸீரிற் குளித்தனே.
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(த-ரை.) மின்னே மருங்குல் - கண்டோர் “இது மின்னலே? 

என்று சொல்லத்தச்ச இடையினையும். கோதை - மாலையையு 

முடைய. விளங்கிழை : தலைவி, மின் என்றது தலைவனை. பிள்ளைக் 

.இள்ளை - இளங்கிளி. அன்னே : இளி தலைவியை விளித்தது. கிளி 

தன்னை மசவு என்று கூறிச்கொண்டது ; தலைவி அவ்வாறு வளர்த்த 

மையால் ; மகவு - குழந்தை. என்று அரற்ற - என்று கூறி யழ. 

. அன்பின் -அன்பால். கொன் ஏய் - பெருமை பொருந்திய, கொங்கை. 
அருமந்த: ௩௬௮. (தலைவ!) விளங்கிழை கருதியபோது இள்ளை 
-*அன்னே...... ௮.ற்றனையோ' என்று அரற்ற அன்பின் கொங்கை 

.குளித்தன எனக் கூட்டுக. a 

பாங்கி கையடை கோடுத்தல் 

ரீ்பாங்கி, தலைவியைத் தலைவணிடம் அடைக்கலமாகக் 

கொடுத்துக் கூறல்] 

371. வடமால் வரைநிலை சாயினும் வார்புயல் வரரிபுரும் 
கடறு கியநறி கைவிட்டு நீங்கினும் கந்தலைக்கும் ் 
ம1_மரக் களிற்றள்ப நிள்னையள்-ஐர்பிள்ளை 0யென்னையன்றர் 

உடஜகு கேண்மை 0யரழிந்தறி யரரிள் ஏலகத்திலே. 

(த-ரை.) வடமால்வரை நிலைசாயினும் - மேருமலை தன்நிலை 
.குலையினும்; மேருமலை போன்ற தலைவியின் கொங்கை முதுமையால் 

தளரினும் என்னும் பொருளும் தோன்றிற்று. வார் புயல் - நீண்ட 
YBa. வாரி - கடல், நீரை முசத்தற்கு. கடன் - கடமை. ‘ant 
புவன், ௮௮௦ நீங்கினும்' என்பது, புயலையொத்த தலைவியின் கரிய . 
-கூந்தல், வாரி புகாத நீரற்ற முகில்போல் வெளுப்பினும் என்னும் 
'பொருளும் தந்து நின்றது. சந்து அலைக்கும் - கட்டுத்தநியை அசைச் 
இன்ற. அடம் மா களிறு அன்ப - பிடிவாதம் பொருந்திய பெரிய 

ஆண் யானைகளையுடைய தலைவ. பின்னை - ஒருவருடன் உறவு 

கொண்ட பிறகு, என்னை அன்னார் என்றது, தலைவியை. : -ஆகு 
“கேண்மை - கொண்ட உறவினை. அன்ப ! இவ்வுலகத்தில் சாயினும் 
நீம்கினும் கேண்மையைப் பின்னை ஒழிந்தறியார் எனக் கூட்டுக. 

*அண்ணாச் தேச்திய வனமுலை : தளரினும், பொன்னேர் மேனி 

. .மணியித் ரரழ்ந்த, ஈன்னெடுமல் கூர்தல் ஈரையொடு மூடிப்பினும்' 

கத்தல் ஒம்புமதி பூக்கே மூர' - ஈற்றிணை - ௧௦. 2௯
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பாங்கி வைகிரள் விடுத்தல் 

ர்பாங்கி, நள்ளிருளில் தலைவியைத் தலைவனுடன் அனுப்புதல்7 

வைகிருள்--தங்கிய இருள் 7 

372. ஊருங் கலிகெழு சேரியுந் தரயரு முட்புலம்பத் 

தரும் பழிபுக மாக்கிவந் தெய்துவை சயளையாய் 

வரகும் மணிவாம் எம்பும் பொருமுலை எல்லியுடள் 
யரரும் துயில்கெரள்ளு நள்ளிருள் பாரமத் நதழுந்தருே. 

(த-ரை.) சலிகெழு- ஆரவாரம் பொருக்இய. தாயர் : ௩௬௪. 
உள் புலம்ப - மனம் வருந்த. தேரும் பழி- தலைவியின் களவொழுகச் 

அகத்தை அய்ந்து கூறும் ௮லர்மொழி; அதனைப் புகழாக்கலாவது ; 

அவ்வலர் மறையும்படி தலைவியை மணந்து வாழ்தல். சேய் அனை 

யாய் - முருகப்பெருமானையொத்த தலைவனே. வார்மணி வடமும் 

என உம்மையைப் பிரித்துச் கூட்டுக ; நீண்ட மணிமாலையும் என்ப. * 

பொருள். வம்பு- கச்சு. வல்லி: தலைவி. சேயனையாய்! புலம்ப வல்லி 

புடன் எழுந்தருள் ; (பின்) புகழாக்கி எய்துவை எனக் கூட்டுக. 

(வே-ம்.) கலிகெழும்; எய்்வல்; பருமணி வம்பும். 

QS. sav. ௧௦ 

தலைமகளைத் தலைமகன் சுரத்து உய்த்தல் 

[தலைவன் தலைவியைப் பாலைநிலத்து வழியில் அழைத்துக் 

; கொண்டு செல்லல்] 

373. செல்லுஞ் சரமனல் தீந்திலை மாறியதிண்புறவம் 
கல்லுங் குலவுெெள் றஞ்சல்மிள் னயருங் காள்துறையும் 

அல்லும் பகலும் அரிவரி தரவும் அகள்பொழிலும் 
0நல்லுங் கரும்புஞ் சுரும்பமர் காவியும் நீழலூமே. 

(க-ரை.) சுரம் - பாலைநில வழியான. அனல் தீந்து இலை 
மாறிய - இச் சுடுதலால் இலைகள் எல்லாம் எரிக்தொழிந்த, இண் 
புறவம் - வலிய காடாகும். குலவும் - கிடக்கும், அஞ்சல்-அஞ்சாதே. 

மின்னே : தலைவியே. கான் துறையும்-காட்டு வழியாயினும். ௮ல்- 

இரவு. : அரி வரி - அழிய வண்டுகள். பொழில் - சோலை. சுரும்பு 
அமர் காவி- வண்டுகள் பொருந்திய நீலமலர். நீழல் - நிழலுள்ள 

இடம். மின்னே! (சுரம் புறவமாகும்; (மேலும்) கல்லும் குலவு 
மென்று அஞ்சல் : சான் அறையும் பொழில் முதலியன (போலவே 

ஈமக்இன்பம் தரும்) (அமைக்திருக்கும்) எனச் கூட்டுக. — ௧௪
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தலைமகன் தலைமகள் அசைவறிந்து இருத்தல் 

[அசைவு தளர்ச்சியை: இருத்தல்--இளைப்பா ற. 

இடைவழியில் தங்கல்] 

374. நிருந்திய பஞ்ூசன வஞ்சகநிள்.கஞ்ச௦மன் சீறடிகள் 

வருந்திய 0சந்தவிர் வண்ணமும் லாடினை மாதவியுங் 

கு௫ுந்தமு மந்தண் குராவு மரரவு0மனள் கோங்கமுடள் 

1ரருந்திய சோலை யிருந்தசை வாறுதும் 0பரற்கொடியே. 

(க - ரை.) பஞ்சென - பஞ்சைப்போல. கஞ்சம் மெல் சீறடிகள்- 

வருந்திய - தாமரைமலர்போன்ற மெல்லிய சிறிய அடிகள் வருச்.தின: 

௩௯௮. வண்ணம் - நிறம். மாதவி - குறாக்கத்திக்கொடி. குருந்தம் 

முதலியன மரவகை. ௮ம் தண் - அழகிய குளிர்ந்த. அசைவு - 

இளைப்பு. ஆறுதும்- ஆறலோம். பொற்கொடியே : தலைவியே !. 

அடிகள் வருக்திய; வண்ணமும் 'வாடினை ; (ஆதலின்) சோலையி 

SAGEM HOF YO Sd எனக் கூட்டுக, ௧5௨... 

உவந்தலர் சூட்டி உள்மகிழ்ந்து உரைத்தல் 

ம் தலைவன் தலைவிக்கு மலர்பறித்துச் சூட்டி மனமகிழ்ந்து 

உசைத்தல் ] 
975. விண்ணுங் கருருங் கொடுஞ்சுரம் பரந்து 0ெயிெறிப்ப 

வண்ணங் கருகிய வல்லீயெரற் 0முளும் வனமுலையுந் 

தண்ணங் ருரல மணநாறுங் கேோதையந் தண்ணளிருங் 

கண்ணுங்கண் டேவெளி யேகளி கூருநங் கண்ணிணைய. 

(த-ரை.) விண்ணையும் தன் வெம்மையால் கருகச் செய்யும்: 
சுரம் என்சு ; சரம் - பாலைநிலம். வல்லி - தலைவியினுடைய. வனம்-- 

அழகிய. தண் ௮ம் குரவ மணம் - குளிர்ந்த அழகிய குராமலரின் 
மணம், கோதை - கூந்தல். அளி - அன்பு, வெளியே - வெளிப் 

படையாக, போந்து கருஇய வல்லியின் தோள் முதலியவற்றை- 
வெளியே கண்டே ஈம் சண்ணிணை களிகூரும் எனச் கூட்டுக, sh. 

தலைவன் மகிழ்ச்சி 
[தலைவன் தன் ம௫ழ்ச்சியால் தலைவியைப் புகழ்த்துரைத்தல் ] 

276. 0தொரகத்தா மரை0வஞ் ௬ரத்துவெண் பாடலஞ் சோலையி0லள் 
னகத்தர மரையின் றலர்த்திய வாளிள் வலங்கல்கற்று 
USS மரையுங் கழுநீர் மலரன்ன நாட்டமுநள் 

முகத்த மரையகும் புங்குறு வேர்வு முறுவலுமே.



உடன் போக்கு 995 

(க-ரை.) தாம் மரை தொகு அப் பாடலம் சோலை - தாவும் 

மானினங்கள் சேர்தற்கு இடமாகிய அக்தப் பாதிரிச் சோலையில், 
வெஞ்சுரத்தூ - வெவ்விய பாலைநிலத் து, சோலை. .௮கம் தாமரை - 

மனமாகிய தாமரையை. அலர்த்தியவா - மகிழ்வித்த அருமை இருந்த 

படி என்னே. அலங்கல் - மாலை. உன் என்றது தலைவியை. ஈகம் 

தாமரை - ககக்கூறி பொருந்திய தாமரை முகைபோன்ற கொக்கை ; 

ஈகம் - மலை எனப் பொருள் கொண்டு மலையும், தாமரை முகையும் 

போன்ற கொங்கை எனலுமாம்; விரல் ஈகங்களைக் கொண்ட 

தாமரைபோன்ற கையுமாம். காட்டம் - சண். அரும்பும் - தோன்று 

இன்ற, முறுவல் - பல். ஈகத்தாமரை முதலியன என் அகத்தாம 

ரையை அலர்வித்தவா ! எனச் கூட்டுக, 5H 

கண்புதை நாண மீதூரல் 

ரீதலைவன் தன்னைப் புகழ்தலைக் கேட்ட தலைவி நாணம் மிகுதலசல் 

தன் கண்களைப் புதைத்துக்கொள்ளல் ; இச்செய்யுள் 

கவிக்கூற்று] 

377. நெய்ெரள்று நீள்சடர் வேற்கடுங் காளை நிரைவளைநீர் 
கொய்யுங் குரவ மரரளுந் ெரடுத்துக் குழலணியச் 

'டுகய்யுந் தவமற்றி யரவர்செய் தரரரனச் 0சங்குழைதேோரய் 

மையுண் குவளையின் மேல்வளைக் கரந்தள் மலர்ந்தனவே. 

(த-ரை.) கெய் ஒன்று- கெய் பூசிய, வேல். தலைவன் கையிற் 

கொண்ட வேற்படைச்கு அடைமொழி. இத்தொடர் *கரேக்தி 

செய்மிதக்து நிணம் வாய்ப் பில்கி அழல்விம்மிப், போரேர்திப் பூ 

அணிந்து புலவுநாறும் புகழ் வேலான்.?? என்னும் இக்தாமணிச். 

கருத்துக்கு ஏற்ப அமைந்திருத்தல் காண்க. காளை - தலைவன். 

நிரைவளை - தலைவியே ; ௮ண்மைவிளி. குரவு - குராமலர்: ௩௬௪. 

மரா - வெண்கடப்பமலர். என - என்று சொல்ல. குழை தோய் - 

குழையைச் சென்று பொருந்துகின்ற: ௬௫. குவளை - குவளை 

. போன்ற சண். லளை - வளையலணிக்த.. காந்தள் - செகல்காந்தளை 

யொத்த கை; இது சிறப்புருவகம். கண்களைச் கையால் மூடிச் 

'சொண்டமையைக் *குவளையின்மேல் காந்தள் மலர்ந்தன” என்று 

சயம்படக் கூறினார். காளை; (நிரைவளை | தொடுத்து ௮ணிய: 

(என்னைப்போல்) யாவர் தலம் செய்தார் ?' என மலர்க்தன எனக் 

கூட்டுக. 
கடு 

௮. கோ..--15
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கண்டோர் அயிர்த்தல் 

[தலைவனையும் தலைவியையும் இடைச்சுரத்துக் கண்டோச் 

‘gar யாவர்” TOT Quy PINS கூறல்] - 

978. கருவரர் புயலெள்றுங் கண்டறி ய॥ரதஇக் கரனகத்தே 

வருவார் சிறரிவர் மற்றிவர் யாவர்கெரல் வாரிதந்த 
| sear Gnaidad ெங்கையிற் பங்கய மில்லைசெல்வன் 
மருவரர் துளவணி மா0ெளில் மரர்பின் மறுவில்லையே. 

(த-ரை.) கருவார் புயல் - கருச்கொண்ட நீண்ட முல்; 
சண்டறியாத கானகம் என்றமையின், அதன் வெம்மை விளங்கும். : 
௩௬௮. வருலாராகய இவரென்க. வாரி தந்த- பாற்கடல் பெத்த. 
‘OG - திருமகள், பங்கயம் - தாமரைமலர். செல்வன் என்றது தலை 

வனை. மரு ஆர் அளவு - மணம்பொருர்திய அளசிமாலையை. மரல்- 
இருமால், மறு- மச்சம் என்னும் மறு. கானகத்தே சிலர் வருவார்: 
(இவருள்) இவள் ,திருவாமெனில் பங்கயமில்லை ற செல்வன் 

மாலெனில் மறுவில்லை; (ஆதலின்) இவர் யாவர் எனக் கூட்டுக. 
மற்று, கொல்: ௮சைகள். 

(வே-ம்.) புயலொன்றும் ; சிலரிலர். இ- வி. ௪௪௯. ௪௬ 

கண்டோர் மகிழ்ச்சி 

ரீ்பசலைநிலத்தைக் கடந்து வந்த தலைவன் தலைவியரைக் கண்டோர் 

மகிழ்ந்து கூறுதல் ] 

379. முன்செல்ல நாணும் முகிற்நகை வல்லி முருகளிவள் 

் பிள்டல்ல எண்ணும் பிடிநரமை, கரணஇப் பேருலகில் 
புள்செல்வர் தேடும் 0பெரருள்போ லிறுகர் பொதிந்தவண்ணம் 
qa Gerad பயெங்ஙள் ொலைந்ததிள் வாறில் விருஞ்சுரமம. 

(க-ரை.) முன் - தலைவனுக்கு முன்னே. முகிழ் ஈகை வல்கவி- 
முல்லை மூகைபோன்ற பற்களையுடைய தலைவி, முருகனையொத்த 

இத்தலைவன் என்க. பின் - தலைவியின் பின்னே. பிடிஈடை - பெண் 
யானையின் ஈகடைபோன் ற, தலைவி ஈடக்கும் உடை. இறுசப் பொதிச்த 
வண்ணம் தேடும் பொருள்போல் எனச் கூட்டுக ; இறுகப் பொதிந்த 
வண்ணம் - கெட்டியாகப் பிடித்த தன்மையோடு. புன்செல்வர், தரம் 
தேடிய பொருளைக் கெட்டியாகப் பற்றினும் ௮து நிலைபெருமைகின்
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இல்கனம் கூறினார்; கலர் தேடிய செல்லம் ' - ௧௨௨௬. வல்லி முன் 
செல்ல நாணும் ;ஹ இவன் ஈடை காணப் பின் செல்ல எண்ணும் ; 
இவ்வாறு சுரம், பொருள்போல் தொலைந்ததை என் சொல்லி எங்கள்: 

(கூறுகேன்) என ஒரு சொல் வருவித்து முடிக்க. 

(வே-ம்.) பின் செல்ல காணும் : பொதிச்த வன்பை துலைந்தது. 

இ - வி. ௧௬௪. ௧௪ 

வனத்திடைப் பெண்டிர் நினேத்தமை கூறல் 
ர்சுசத்தின் இடைவழியில் உள்ள பெண்கள் இவச்களைக் கண்டு 

இிகழ்த்திய செயலைக் கூறல்; கவிக்கூற்று] 

380. அன்போ டுருகிய வார்கறைக் காளிடை ஆர்கழலரள் 

பிள் ர மிளங்கெரடி 0பண்ணலங் கண்டு பெருந்தடங்கண் 
மின்போல் மகவிர்தம் மேவுங் கொழுநரை வேட்கையுடன் | 
எள்போ டுறப்புல்லி 6யேக௦வரட் டரர்தம் இயல்கடந்தே. 

(த-ரை.) ஆர் கழைக் கான் - நிறைந்த மூங்கிலையுடைய 
காடு. ஆர் கழலான் - ஒலிக்கின்ற வீரக்கழலை யணிந்த தலைவன 

உருகிய இளங்கொடியென இயைச்சு. இளங்கொடி பெண்ணலம் - 

இளங்கொடி. போன்ற தலைவியின் பெண்மையழகை. கொழுமகர் - 

கணவர். என்பு - எலும்பு. புல்லி- தழுவி, ஏச ஒட்டார் - Sieg 

செல்ல விடார். இயல் கடக்து-தம் கருத்திற்கு மாறுபட்டு. கானிடை 

போம் கொடி. நலம் கண்டு மகளிர் கொழுகரைப் புல்லிச் கடக்து ஏக 
ஒட்டார் எனச் கூட்டுக, ௧௮ 

கண்டோர் இரங்கல் 

[ இடைவழியில் தலைவியைக் கண்டோர், அவள் தற்ருயின் 
துயசை எண்ணி வருந்திக் கூறல் 7 

381. பேதைப் பருலங் கழிந்திலள் இன்னமும் பேணியதள் 

காதற் கொழுநன் விழுமிய கேண்மையைக் காதலித்துப் 

போரதற் கரிய எரியழற் கானகம் போந்தஇநீந 
மரதைப் பயந்த மடந்தையெள் வாறுயிர் வாற்ந்தனே. 

(த-ரை.) பேதைப் பருவம்: ஏழுவயதிற் குட்பட்ட௮. 
பேணிய - விரும்பப்பட்ட. கொழுசன் - கணவன்; விழுமிய கேண் 

. மையை - இறந்த உறவை. போந்த - வந்த. மாதைப் பயந்த - தலைவி 

மைப் பெற்ற. . மடகச்தை: நற்றாய். ட் 
(வே-ம்.) எரியனற் சானகம். இ - வி, ௧௬௪. ௧௯
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கண்டோர் காதலின் விலக்கல் 

[தலைவி வருந்தினள்7 பொழுது போயிற்று; இருளில் நீவிர் இவ்வழீயே 

செல்லுதல் தகாது; ஆதலின் இன்றிரவு எம் இல்லில் தங்கிச் 
செல்க! என்று வழியிற் கண்டேசர் அன்பசல் தடுத்தல்] 

382. மையோ டரிக்கண்ணி வண்ணங் கருகி வருந்தினளிள் 

0லய்யேரலும் 0வற்பில் விழுமள வாயிளன் Gary of 

எய்பேோர முகலும் இருள்துஞ்சும் அல்லி0ெம் மில்லில்தங்கி 

நெய்ய டிலங்கிலை வேலைய aia நீணகர்க்கே. 

(த-ரை.) ௮ரி ஒடு - செவ்வரி ures. சண்ணி: தலைவி. 
வண்ணம் - நிறம். வெய்யோன் - கதிரவன். வெற்பு - மறைமலை ; 
அத்தகரி என்பர் வடநூலார். எய்யோடு இகலும் - முள்ளம் பன்றி 
யோடு போர் செய்யும். தஞ்சும்- தங்கிய. ௮ல்வில் - இரவில். இலங்கு: 
இலை-வேல் ஐய - விளங்குகின்ற இலை வடிவமான வேலைத் தாக்க 
தலைவ. ஐய ! வருச்.தினள்$ ஆயினள் ; (ஆதலின்) sae நகர்க்குச் 
செல் எனச் கூட்டுக, , ௨௦ 

தலைவன் தன்பதி அணிமை சாற்றல் 

(தன் ஊர் அருகில் இருக்கிறதென்பதைத் தலைவன் தலைவிக்குக் 

கூறுதல்] 

383. மரவிடை கொள்ள மலர்ந்தகண் ஸயினி வள்கரமேரர் 
ஏவிடை போது மிதுகடந் தால்முள் இரும்பறழளப் 

மூவிடை எண்டுக் கினியமந் தாரப் புதுநறவைக் 

கரவிடை வண்டு விருந்திடும் ஊருங் கழனிய/மே. 

(த-ரை.) மா - மாவடு ; கண்ணித்கு ஒப்பாகாமையின் ஒட 

எண்ணி விடை கெர்ள்கின்றதென்க. மலர்ந்த - பரந்த. கண்ணாய் : 
தலைவியே. ஏ இடை போதும்- அம்பு விழுக் தூரந்தான் போச : 

வேண்டும்; போதும் - போவோம். இரு பழனம் பூ - பெரிய வயல் : 

களிலுள்ள பூ. ஈறவு - தேன். காவிடை - சோலையிலுள்ள. கண்ணாய்! 

சுரம் கடந்தால் பூவிடை வண்டுக்குக் காவிடை வண்டு ஈறவை விருச் 

இடும் ஊரும் கழணனியுமே எனக் கூட்டுக. 

(வே - ம்.) கண்டோர் தன்பதி ௮ணிமை சாற்றல். ௨௪
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தலைவன் தன்பதி அடைந்தமை தலைவிக்கு உணர்த்தல் 

384. பாலையர் கொய்யும் பனிம௰ர்க் கரவிது பாரனவையர்தம் 

ஆவியள் ஐருட ஐடுந் துறைய தரும்பவிற்டூங் 
காவி களைந்து கடைசிய ரார்க்குங் கழளியுடன் 

ஓவிய மரளிகைச் கற்ளீது கரண்றம் உறைபதிய. 

(த-ரை.) பாவையர் : மகளிர். பனி - குளிர்ந்த. சா - சோலை. 

ஆவியன்னார் - கணவர், ஆடும் - கராடும். அவிழ் - மலர்கின்ற. 

. காவி - குவளையை. களைந்து - களையெடுத்து. கடையர் ஆர்க்கும் - 

உழவர் மகளிர் ஆரவாரிக்கும். ஒவியர் திட்டப்பட்ட' மாளிசை 
யென்க. சூழ்வு- இடம். பதி-ஊர். இதுகா; ௮து துறை; 
Og மாளிசைச். சூழ்வு ; (இவை யாவும் பொருந்திய) ஈம் ப.தியைக் 
காண் எனச் கூட்டுக, ௨௨ 

தலைவன் தலைவியோடூ தன்மனை சார்தல் 

385. சங்க முழங்க மணிருர சார்ப்பத் தமரரதிர்கொள் 

அங்க ணலந்திக ழரவணம் போயகன் மாளிகையில் 
0ெரங்கிலை வேலனும் பூலைய 6மவீளர் புண்டரிகச் 
செங்கண் மலர்த்திகி ரித்திரு மரலுந் திருவுமொத்தே. 

(க-ரை.) மணி - அழகிய. ஆர்ப்ப - ஒலிக்க. தமர் - தம் 

உறவினர். ஆவணம் போய் - கடைத் தெருவைக் கடர்து. இலை 

வேலன் - இலைவடிவமாகச் செய்த வேலை ஏந்திய தலைவன். பூவை 

தலைவி : ௧0௬. புண்டரிகம் - தாமரைமலர்போன் ற. இலரி - சக்கரப் 
படை. சண்மலரையும் தி௫ரியையும் உடைய திருமால். என்ச. 

மாலும் Boas ஓத்தல் : ௩௨௪௮. வேலனும் பூவையும், மாலும் திருவு 

மொத்து முழங்க ஆர்ப்ப எதிர்கொள்ள) [பெயரெச்ச அகரம் 

தொக்கது] ஆவணம் போய் மாளிகையில் மேவினர் எனச் கூட்டுக. 

எதிர்கொள் மாளிகையெனச் கூட்டி, ௪ இர்கொள்ளப்படும் மாளிகை 

யில் மேவினர் எனப் பொருளுரைச்கினும் பொருந்தும். 

(வே-ம்.) தன்மனை சாரல் ; (துறை). செங்கை aes Aad. 

இ. வி. ௧௬௪. ௨௩ 

உடன்போக்கு முத்றும் |



௧௮. கற்பொடு புணர்ந்த கெளவை 

[தலைவி தன் கற்பைக் காக்கும்பொருட்டுத் தலைவனுடன் கூடிச் சென்ற 

மையைப் பலரும் அறிதல் 7? கெளவை--பலர் அதிசொல்] 

செவிலி புங்கியை af gy sev 
. [செவிலித்தாய் பசங்கியை நோக்கி, (தலைவி எங்கே வல்யானன்" 

எனக் கேட்டல்] 

386. மாளுங் கிளியு மயிலும் பயில வளர்த்தெடுத்த 
யரனும் பரிவுற ஈள்றநற் மயு மிரங்கிநையத் 

- நேலுங் குயிலு மளைய௦சரல் லாள்சுரஞ் Cra pas 

தரனு மறிந்திலை யோமுள்0சய் பரலந் நளிரியே. 

(த-ரை.) மான் முதலியவை தலைவியால் வளர்ச்சப்பட்டலை. 
பயில - நெருங்க. பறிவுற - அன்பு பொருந்த. நைய - வருந்த, 
சொல்லாள் : தலைவி. சுரம் - பாலைகிலவழி, தளிரியலே : தோழியே! 
மானும், களியும், மயிலும், யானும் தாயும் sue, சொல்லாள் 
சென்றதனை அ.றிச்திலையோ ? (இதற்குச் காரணம் நாம்) மூன் செய் 

பாவம் (போலும்) எனக் கூட்டுக, . 3 

பாங்கி சேவிலிக்த உணர்த்தல் 

[தலைவியின் மணத்திற்குத் தமர் உடன்படாமையால் அவன் தலைவ 

: Oe போயினாளெனப் பாங்கி செவிலித்தாய்க்குக் கூறுதல் 7 

387. கூர்ந்த சிளக்களி றள்று0வள் ருரினுங் கொள்ளைநிதி 

ஈந்த எிர௫க்கென் இளழுலை.யாக இருங்குரவர் 

நேர்ந்தன ரென்றஞ்சி நள்ள0லன் ஜேக்கி நெடிதுயிர்த்தரள் 
வார்ந்த கருங்குழல் வல்லிபின் ளக வலித்துள்ள மே. 

(த- ரை.) கூர்ர்த சக் களிறு - மிச்ச னெத்தையுடைய 
யானையை, வென்றார் : ௩௫௮. வென்றுரினும் - வென்ற தலைவர் 
தீரும் பரிசத்தினும். கொள்ளை நிதி - மிச்ச மணப் பரிசம். ஈர்தவர் - . 
"கொடுத்த அயலார், ஆக - உரிமையாக, இருங்குரவர் சேர்ச்தனர் - 
பெருமையுடைய தந்தையும் தன்னையரும் உடன்பட்டனர். சென் 

. னல்-கேத்று. என் - என்னை. நெடிது உயிர்த்தாள்-நீண்ட பெருமூச் 

செறிச்தாள். வார்ச்த-ரீண்ட. குழல் வல்லி - கூந்தலையுடைய தலைவி: 
பின் ஏக வலித்து - தலைவன் பின் செல்லத் துணிர்து. வல்லி, 

~
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சேர்க்தனரென்று: அஞ்ச ஏக உள்ளம் வலித்து நோக்கி உயிர்த்தா 
ளெனச் கூட்டுக. ட ௨ 

சேவிலி தன் அறிவின்மை சாந்றல் 

ரீதலைவனுடன் போதலைத் தலைவி குறிப்பால் அறிவித்தும் அதனை 

அதிந்துகொள்ளாத தன் அறிவின்மையைச் செவிலி ் 
கூறிக்கொள்ளல் ] 

388. மறியுங் கயறு மனையகண் ஸுள்வரிப் பந்துதந்துஞ் 

0சறியும் சங்கிலி 0சங்கையிற் றந்துஞ் செழுந்திவலை 

எறியுந் திரையன் நிறுகளற் புல்லியு மிள்னுமிள்ள 

அறியுங் குறிகள்செய் தரளவ மே௦யள் னறிவிள்மையோ. 

(கு -ரை.) மறி - மான். “ கண்ணாள் : தலைவி, வரி - ay Bu. 
bg, இளிகளைத் தரல்: தான் உடன்போதலால் செவிலியிடம் 

ஓப்படைக்கன்றாளென்க. செறியும் - தன்னுடன் பழயை. திரை 

,இவலை எறியுமென்று இறுகப் புல்லி - அலையானது நீர்த்திவலைகளை 

வீசுவதால் குளிர்கன்றதென்று செவிலியை நெருகங்கத் தழுவி; இது 

போலிச் காரணம். மீண்டுவர எத்துணைசாள் ஆகுமோ என்று கரு. இத் 

தமுவினாளென்க. அவம் - வீணாகச் செய்தது. கண்ணாள் தந்தும் 
புல்லியம் செய்தாள் ; அறிவின்மை ௮வம் எனச் கூட்டுக, ௩ 

ரை கரும்சண்ணி குறிப்பறியேன். 
பூவைதச் தாள்பொன்னம் பச்துதர் 

 தாள்என்னைப் புல்லிக்கொண்டு 

பாவைதர் தாள்பைம் கஇளியளித் 
தாள் இன்றென் பைந்தொடியே."' 

(திருக்கோவையார்) 

செவிலி தேற்றுவோர்க்த எதிரமீந்து மோமிதல் 

[செவிலி தனக்கு ஆறுதல் கூறுவோர்க்கு எதிரே 
ர ் மனம் வருத்திக் கூறல் 7 

389. ேதோற்றந் திருவனை யார்சுரம் போள துணிவுகண்டீர் 

ஆற்றுந் தெரில! ராற்றல்கண் டீரின் ளமுதருந்திப் 
போற்றுங் கிளி॥10மன் பரவையும் பூலையும் பேோரற்றுெஞ்ொல் 
மரற்றம் பொரறுக்களற் ஜேதெரி dish pL Operon.
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(5 - சை.) தோற்றம் தரு அனையார் - வடிவால். ,தஇருமகளை 

யொத்த தலைவி. ஆற்றும் தெரிவையர் ஆற்றல் - ஆறுதல் கூறுகின்ற 

மகளிரின் மனவலிமை. அமுது - பால். போற்றும் - தன் உயிரைப் 

பாதுகாத்துக்கொள்ளும். பாவை - விளையாட்டுப் பாவை : ௩௫௯, 

பூவை - சாகணவாய்ப் புள்: ௩.௮௫. செஞ்சொல் மாற்றமாவது, 

, தலைவி எங்கேயென்று கேட்டல் ; ஒரு பொருட் பன்மொழி. தெரி 
வீர் - அறிவீராக. : சொல்லாத பாலையையும் சொல்லியதாசக். 

கூறியது மரபு வழுவமைதி : saa. துணிவு கண்டீர் ; ஆற்றல் 
கண்டீர் ; நெஞ்சம் பொறுச்சவற்றோ ? தெரிவீர் எனச் கூட்டுக. ௪ 

தெய்வம் வாழ்த்தல் 

ரீவிரைவில் தலைவி மீண்டு வருமாறு செய்யவேண்டுமென்று 

செவிலி கடவுளை வாழ்த்தல் 7 

390. 6வேமாறு செல்லஎம் மெல்லிய லாளை விதித்தளைந் 
ஆமாறு செய்தனை யரரணங் Capa அரு0ளொழிந்தால் 

ஏமாறு வண்ண மிதற்கொள்று மில்லையொ ரரதிலன்பிள் 

. போமாறு செய்தளை நீவரு மாறு புரிந்தருள. 

(கு -ரை.) வேம் ஆறு - வேடின்ற பாலை வழியில். மெல்லிய 

லாள் : தலைவி. ஆம் ஆறு - ஆகவேண்டியதையே ; என்றது தலைவி 
யின் கற்பழியாமையை. ஆர் ௮ணக்கே - அரிய கடவுளே. ஏம் மாறு 

வண்ணம் இதற்கு - கலக்கம் நீங்கும் வழியாகிய இதற்கு.. ஏதிலன்- 

அயலான் ; என்றது தலைவனை. அணங்கே! நீ விதித்தனை; 

செய்தனை; இதற்கு ௮ருளொழிர்தால் (வேறு துணை) ஒன்றும் 

இல்லை; (ஆத்லின்) செய்தனை ; புரிக்சருள் எனக் கூட்டுக, 

(வே-ம்.) வேமாறு செய்ய என்; விடுத்தனைநீ ;) யாமாறு 

வண்ணம் ; செய்வித்த கீவருமாறும் புரத்தருளே, இ-வி.௧௬௬. டு 

சேவிலி நற்றய்க்த உரைத்தல் 
[தலைவி தலைவனுடன் சென் றமையை உரைத்தல் 7 

991. தடுப்பார் 0தொடுத்தலர் தூற்றும் படிவந்து தற்விதியைத் 
. தடுப்பா 0ரவரினிச் சரற்றுவ 0தெள்கொல் தடத்தில்முள்ளீற்ந் 

தெடுப்பார 0றருவ னிருப்பநின் மர்தம் மிருநிதிக்குக் 
கொடுப்பா விசைந்தள மென்றுசொள் ஐள்நங் குலக்கொடியே .



கற்பொடு 'புணர்ர்த கெளவை 298 

(த - மை.) தொடுப்பார் - பழிச்சொற்களைத் தொடுத்துச் கூறு 

வார். அலர் - பழிச்சொல். தடத்தில்-சுணையில், வீழ்ச்த - பாய்ச்ச. 
ஏடுப்பான் ; தலைவன் : ௩௫௭. இருப்ப - மணக்க இருச்ச, நின்றார்: 
அயலார். இருகிதி - பரிசம். கொடுப்பான் - கொடுக்க. . கொடி : : 

தலைவியை, எடுப்பான் இருப்ப, நின்றார் நிதிக்கு ஈம் கொடியைக் 

'கொடுப்பான் இசைந்தனம் என்று சொன்னால், விதியைத் தடுப்பார் 
எவர்? சாற்றுவது என்? எனச் கூட்டுக, : ் 

(வே - ம்.) தூற்றும் பழி; சொன்னாணம். இ - வி. ௧௬௬. : ௬ 

நந்றம் இரங்கல் — 

392. பூவையுண் டோபுளக் கிள்ளையுண் டோ௦வண் புதியமணற் 
் பாரலையுண் டேோர0பற்ற பாவியுண் போருள்று பார்த்தழைக்கும் 

மதளையுண் டோகற்ற சிற்றிலுண் படோமற்மறள் குற்றமுண்டோ 

யரவையுண் டேோமக ளேசெரல்று நீயல் வருஞ்சுரத்தே. 

(த-ரை.) பூவை- காகணவாய்ப்புள். இள்ளை - இளி. மணற் 
யாவை - மணலால் செய்த வண்டலம் பாவை, தன்னைப் : பாவி? 

என்று சொல்லிச்சொண்டாள், வருத்தம் கோக்கி. குன்று......... 

தேவை - வரையெதிர் கூவல் என்னும் விளையாட்டு: ௮௩. கற்ற- 

விளையாடச் கற்ற. சிற்றில் - சிறுவீடு. யாவை - எவையேனும். 

ஆரம் - பாலைவழி, யானொரு குற்றமும் செய்யாதிருந்தும் பூவை 

முதலியவற்றை விட்டு எவ்வாறு ஏகினாய் என்ப௮ கருத்து, மகளே! 
'சுரத்தே பூவை முதலியனவுண்டோ? (அன்றி) யான் செய்த குத்ற 
(முண்டோ ? யாவை உண்டோ? நீ சொல்லு எனச் கூட்டுக, 

(வே-ம்.) என்புதிய மன்றற் பாவை; சுற்றமுண்டோ ? 

செல்லு நீ இவ்விருஞ் சுரத்தே; சுரமே: இ-வி. ௧௬௬. er 

நற்றம் பாங்கி தன்னோடு புலம்பல் 

[பாங்க தலைவியின் உயிர்த் தோழி] 

393. நரயெள்0செங் தர0ளன்று தள்விடுயன் பரவைதன் பான்மயங்க. 

மரயஞ்செய் தரு வள்ளல்பின் ளேயறல் வள்சரத்துங் 

போர0யள்ெய் தான் றறிகில 0றள்றும் 0பரறியில்பயேள். 

நீெள்ெய் தாய்மக ளேகண்க ணீர்மல்க நிள்றுநிள்றற.
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(த-சை,) (தாய்? என்று தன்னையே படர்க்கையாகச் கூறினா 

ளென அறிச். என் செய்தாள் - என்ன குற்றம் செய்தாள்; 4என் 

குற்றமூண்டோ' - ௩௯௧. தள்ளி - தாயை நீச்சவிட்டு, பாவை: 

தலைவி, தன் என்றது தலைவனை. செய்தான் - செய்தவனாகிய, 

வள்ளல்: தலைவன். என் செய்தாள்: என்ன அன்புற்றுளோ என்௨ : 

படி. பொறியிலியேன் - ஈல்வினை இல்லாதவளாகிய யான். க: 
நற்றாய் பாங்செயை கோக்இக் கூறியது. மல்க - நிறைய. பாவனை 
தள்ளி வள்ளல் பின்னே போய் என் செய்தாளென்று பொறியிலி . 

யேன் ஒன்றும் அறிலேன் ; மகளே ! மல்க கின்றே நீ என் செய் 

தாய்? எனச் கூட்டுக. '8ீ என் செய்தாய்' என்றது, நீ ஏன் வீணாகச் 

கண்ணீர் விட்டு வருந்துஇன்றாய் என்றபடி. 

(வே-ம்.) வெஞ்சுரத்து ; பொறியிலியை ; யென் செய்வாய். 
இ - வி. ௪௬௬. ௮ 

பாங்கி அயலோ:டூ புலம்பல் 
் ர அயல்--அயல் மகளிர்] 

394. புறந்தாழ் புரிகுழற் பூவைதன் பாவை புளையலங்கற் 
சிறந்தர 0ஐருவள்ளல் செங்கைய தாடுமளத் தெய்வந்தொழாள் 

அறந்தா விலைபெற் றரும்பழி காக்கு மறிவுநஞ்சிற் 
பிறந்தா எருஞ்சுரம் பிள்செல்ல ேண்டுங்குகரல் பேதையரே. 

(த-ரை.) புறம் தாழ் புரிகுழல் பூவை - மு.தூன்புறத்தே 
தாழ்ந்த பின்னிய கூந்தலையுடைய தலைவி.- பாவை - விளையாட்டுப் . 
பாவை, புனை அலக்கல் -. ௮ணிக்துள்ள மாலை. சறந்தானாகயெ 
வள்ளல் என்ச. வள்ளல்: தலைவனுடைய. செங்சையத - செக்சை 
தந்தது; ஆல்: ௮சை. அலங்கல் செங்கையது என இயைக்க; இது 

பூத்தரு புணர்ச்சியைச் குறித்தது: ௩௫௭௬. தெய்வம் தொழாமை: 
கற்புடை மகளிர்க்குக் கணவனையன் றிப் பிறசடவுளரின்மையால். 

“தெய்வம் தொழாஅள் கொழமுசன் தொழுதெழுவாள் - பெய்யெனப் 

பெய்யும் மழை?- குறள். OO. ௮றம்- கற்பு. பழிகாத்தல் - அலர் 
பிறவாது காத்தல், பிறந்தாள்: தலைவி. பேதையரே - அயற் 
பெண்டிரே | பூலை, செங்கையதாமென  நிலைபெற்றுத் தொழாள் ; 
பிறந்தாள் ; (இங்கனமாயவள்) செல்லவேண்டுங்கொல்? எனக் 
கூட்டுக.
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(Ga - w.) என்பாவை ; செய்கையதாம் ; செல்கையதால். 
இ- வி, ௧௬௬. ் ௯. 

நற்றம் அயலோடூ புலம்பல் 

் [ அவலொடு--அயல் மகளிரொடு ] 

994 என்போல நீரு மிவியகுங் கரதல்கெரண் CLAadpar 
பின்பேர மகவைப் பெருதொழி வீர்டெபற்ற பாலிம௰ர்ப் 

ெபொன்போ லரியஎன் பூவையை 0வஞ்சுரம் போக்கியிங்நள் 

அன்பே டழுங்குகின் 0றனயல் வாழு மரிவையரே. 

(த-ரை.) இணி ௮௬ - இணிய அரிய. ஏ.திலன் : தலைவன். 
மகவு - பெண். பாவி - பாவியா௫ய. யான். மலர்ப்பொன் - திரு 
மகன். பூவை: தலைவி, அழுங்குன்றேன் - வருக்அுன்றேன்.. 
அரிவையசே - பெண்டிரே ! பாவி பூவையைப் போக்க அழுங்கு 
இன்றேன் ; (ஆதலின்) foe என்போல மகவைப் பெரறாதொழிவீர் 
எனக் கூட்டுக. ௧5௦0: 

நந்றம் பாஷன் பயிலிடத்தொடூ புலம்பல் 

[பயிலிடம்--விளையாடுமிடம் 7 

396. நன்றே யுமக்கவர் நல்லதெல் லாஞ்0சொல்ல் நள்வியிளங் 
கள்ற யகுமணிக் கந்துக 0மகண் கலந்தறழைக்கும் 

குன்றே குவளையங் கொய்தா. 6ம0யதிர் கூங்குயில 

எள்றேகொ லும்மையு 0மன்னையுங் காணவந் தெய்துவதே. 

(த-ரை.) உமக்கு என்றது, பின் வரும் நவ்விச் கன்று: 
முதலியவற்றை. அவர்: தலைவி. ஈவ்வி- மான். மணிச் கந்துகம்- 

அழூய பரந்து. சண் கலந்து -பார்த்து. அழைத்தல் - வரை எதிர் 

கூவல். குவளை கொய் ௮ம் தடமே - குவளைமலரைக் கொய்தற்குரிய 
அழயெ சுனையே. கூங்குயிலே - குயிலொடு கூவல் என்னும் விளை 
யாட்டு : ௧௬. *குயிலொடு மாறு கூவுதுமென்றும்' - இறையனாரகப் 

பொருள் உரை. சன்றே ! கக்துகமே! குன்றே ! தடமே! குயிலே 
உமக்குச் சொல்ல, உம்மையும் என்னையும் காண அவர் எய்துவது: 

- என்று? எனச் கூட்டுக. 'என்ே' என்பதிலுள்ள ஏகாரம் இரக்கப்: 

குறித்து நின்ற. இச்செய்யுள் கேளாதனவற்றைச் கேட்பனவாகக் 

கூறும் மரபு வழுவமைதி,
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(வே-ம்.) Gata கொய்தடமே; கூர்ங்குயிலே. இ - வி, 

-O5 Ge 

க்க . 

நிமீத்தம் போற்றல் 

[ தலைவி, தலைவனுடன் மீண்டு வருமாறு கரைவாயாயின் 

தினக்குச் சிறந்த உணவினைத் தருவேனென்று தற்றுய் 

தற்குறியை விரும்பிக் காக்கையை தேக்கிக் கூறல் 7 

திமித்தம்--தற்குறி] 

397. மைய்யோ டரிக்கண்ணி வள்ளலுந் தாளும் எரக்கரைந்தரல் 

9நய்யோ டளைந்த நிணப்பலி நல்குவ 0ளல்லுணங்கும் 

0சய்யோடு 0ெண்டையுல் ேலுந் தருருவன் சேரஎட்டுக் 

கையோரள் வலத்திகுக் கண்டெற்ற காதலள் கரர்க்கொடியே. 

(த-ரை;) மையோடரிக்சண்ணி : ௩௮௨. வள்ளல்: தலைவன். 

சுண்ணியா தானும். கரைந்தால் - கத்தினால். அளைந்த - கலந்த: 

.நிணப்பலி - இறைச்உணவு. சல்குவன் - தருவேன். “நெல் 

உணங்கும் செய் ஒடு - நெற்கதிர்கள் அசை௫ன்ற வயலில் டும்; 

“ உணங்கும் " காய்தலுமாம். எட்டுக்கையோன் - சிவபெருமான். 

(அவனத) வலக்கண் - சூரியன்; சிவபெருமானுடைய முச்கண்களை 

யும் மூச்சுடர் என்றல் நால்மரபு. சண்பெற்ற காதலன் - சணி5 

இவன் சூரியனுடைய புதல்வனாவன். சார்க்கொடி. - கரிய காச்கை) 

இ.து சனிக்கு ஊர்தியாதலின், காதலன் கொடியே என்றார். 

கொடியே ! சண்ணியானவள், வள்ளலும் தானுமாய் வரக் கரைச் 

தால் பலி ஈல்குவன் ; (அதனுடன்) சேரச் கெண்டையும்' சேலும் 

தருகுவன் எனக். கூட்டுக. “மறுவில் தூவிச் சிறுகருல் காக்கை - 

அன்புடை மரபினின் இளையோ டாரப் - பச்சூன் பெய்த பைந்நிண 

வல்சி, பொலம்புனை கலத்தில் தருகுவன் மாதோ - வெஞ்சின விறல் 

“வேற் காளையொடு - அஞ்சில் ஒதியை வரக்கரைச் தீமே'-ஐங். ௩௬௪. 

(வே-ம்.) வலந்திருச்சண். So. 

சுரம் தணிவித்தல் 
ரீதலைவி சென்ற சுரம் வெம்மை நீங்குவதாகவென்று நற்றாய் 

் கடவுளை வேண்டல்] .. 

398. வானஜஞ் 0சொரிக மழைகதி ரேரனை மறைக்கமஞ்சு 
காளந் தழைக்க களமயி லாலுக கரவிடைநல் 
தனுஷ் கரும்புஞ் செறிகதண் ணீர்வளஞ் செல்கரெள்ளள் 
மீளஞ்சு கண்ணி விடலைபிள் போகிய 0 வஞ்சரம்.
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(த-ரை.) வானம் மழை சொரிச என மாறுக: வானம்... 
மூ௫ல். கதிரோன் - சூரியன். மஞ்சு - மூகல். கனம் - பெறிய, 
அலுக - ஆடுக. காவிடை - சோலையில். சுரும்பு - வண்டு. செறிக - 
மிகுக. செல்க -மிகுக. தென்னன் மீன் - பாண்டி௰ரின் கொடியாக 
அமைந்த மீன். கண்ணி: தலைவி. விடலை: தலைவன். சுரம் - பாலை: 
நிலத்தில். கண்ணி போய சுரத்தில் சொரிக; மறைக்க; தழைக்க; 
அலுக; செறிச ; செல்க எனச் கூட்டுக, ௧௩. 

தன் மகள் மேன்மைத்தன்மைக்த டரங்கஷ் 

[மெல்லிய தன்மை வாய்த்த தன்மகள் பாலைநிலத்தில் ஏவ்வாறு 

வருந்தினளேோ என்றெண்ணி நற்ருய் வருந்தல் / 

399. பஞ்சள வஞ்சம் பதயுகங் காந்தளைப் பரந்தளெள்ற 
அஞ்சு மனம்தளம் ஆகஞ் செறிந்தில யாளிதங்கும் 

். 0வஞ்சுர மின்று விடலைபின் பரக விரும்பியவா 

வஞ்சி மருங்குளல் லீர்வினை பேள்ோெற்ற வரணுதலே. 
.... (த-ரை.) பஞ்சுஎன - பஞ்சென்று கூறினும் அதனை மிதிக்க... 

பதயுக.ம் - இரண்டு அடிகளும். பதயுகம் பஞ்சென அஞ்சும் என 

இயைக்க, பாந்தள்-பாம்பு. ஆகம் செறிச்தில-மார்பில் நெருங்கு வளர 
வில்லை; என்றது தலைவியின் இளமையை எண்ணி இரய்இயெவாறு.. 

விடலை: தலைவன். விரும்பியவா - விரும்பிய தன்மை மிகவும் இரங்கத் 
தக்கதென்றபடி. வஞ்ச? மருங்குல் சல்லீர் - வஞ்சிக்கொடி. போன்ற: 

மெல்லிய இடையினையுடைய பெண்களே. வாணுதல் : தலைவி.. 
கல்லீர் ! பதயுகம் அஞ்சும்; மனம் அஞ்சும்; தனம் செறிந்தில ; 
(இத்தன்மையளாய) வாணுதல் இன்று சுரம் போக விரும்பியவா 
எனச் கூட்டுக. பதயுகம் அஞ்சும், மனம் அஞ்சும், தனம் செறிச்இில: 

என்பவைகள். *மென்மை' *அச்சம்? *இளமை”களுக்கு இரங்கல், 

இம்முத்துறைகளையும் பிற கோவையாரியர் தனித்தனி மூன்று 
செய்யுட்களில் அமைத்துச் கூறுவர். ௧௪ 

சேவிலி ஆற்றத் தாயைத் தேற்றல் 

[தலைவி பிரிவுக்கு வருந்தும் நற்றுயைச் செவிலி கேற்றுதல் 7 
400. அருகாத அனள்புட விள்புற 0மல்லந் தடுகளிற்றைப் 

் ோரருகரளை பிள்சரம் போயின Carat gy புலம்பிநையேல் 

௫௫கரர் கமலக் கொடிதங்கு தயங் குறுகிய வர் 
ஓஒ௫காலி னுக்கு மொருகையின் நீருக்கு முட்ட்டதே.
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(த-ரை.) அருகாத- குறையாத. உற - பொருச்த. மேல் 
வர்.து அடுகளிற்றை - தலைவிமேல் எதிர்த்து வரது கொல்ல எண்ணிய 

யானையை. பொரு காளை - பொருதழித்த தலைவன். புலம்பி நையேல்- 

அழுது வருந்தாதே. குருகு ஆர் - வண்டுகள் பொருகச்திய. கமலக் 

கொடி - தாமரை மலரிலுள்ள திருமகளையொத்த தலைவி. தங்கு 
தேயம் - தங்கியுள்ள இடம். "குறு இயவர் - குறள் வடி வங்கொண்ட 

இருமாலும், அகத்.தியருமாவர். ஒருகாலினுக்கும். ... PL UL ge 

என்றது, திருமால் பேருருக்கொண்டு தன் ஒரடியால் ௮ளர்தபோ௫ு 

அதனுள் அடங் கின்றதும், அகத்திய முனிவர் பருகும்பொருட்டு 
உழுக்தளலாச்இத் தன் ஒருகையிற் கொண்ட சடல்8ரால் சூழப்பட்ட 
.தூமாகய இக்நிலவுலகத்தை. திருமால் உலகளதந்ததும், அகத்தியர் 
சடல் குடித்ததும் பட்டாங்கு. காளைபின் அன்புடன் இன்புறப் 
போயினளென்று கையேல் ; கொடி தங்கு தேயம், காலினுக்கும் 

நீருக்கும் உட்பட்டதே எனச் கூட்டுக. தலைவி இவ்வுலகப் பரப்பி 
னுள் எங்குத்றுளோ என்று எண்ணி ஏங்கிய ஈத்றாயை கோக்கச் 
(செவிலி “நீ வருந்தற்க; ஒருகைக்கீரால் குழப்பட்டதும் ஒருகாலடிச் 
குள் ௮டலங்கெயெதுமான கிலத்திற்குட்பட்டதே தலைவியிருக்கும் இட 
மாதலின் யான் தேடிச்கொணர்வல்' என எளிமை தோன்றுமாறு 

_திறம்படக்கூறினாளென்க. தட 

ழக்கோற் பகவரை விதைல் 

[தலைவியைத் 'தேடிச் சென்ற செவிலி, தன் எதிரே வத்த மூன்று 

'கோலையுடைய முணிவரை நோக்கி, 'என்மகளொரருத்தியும் 

பிறன் மகன் ஒருவனும் இவ்வழி3ய செல்லக் — 

_ கண்டீரேர?' என்று கேட்டல்] : 

401. உறித்தரழ் கரகழு மூள்றுமுக் கோலு முடுத்தசெவ்வான் 
எறித்தர லனைய இருந்துவ ராடையு மிந்திரவி 

மறித்தர ॥னைய குடையுங்கொண் டேவரு வீரொருவள் 
நநறித்தாற் குழல்வல்லி முன்டெசல்லு மோரஇந் 0நடுஞ்சுரத்தே. 

(த-ரை.) உறி தாழ் கரகழமும்-உறியில் கட்டப்பட்டுத் தொல் 
குன்ற நீர்க்குடமும் ; கரகத்தைக் கமண்டலம் என்றும் கூறுவர் 
டைதாலார். முக்கோல் - மூன்று தலைகளையுடைய தண்டு. உடுத்த- 

உடுச்கப்பட்ட, ஆடை. செல்வான் எறித்தால் ௮னைய - செவ்வானம்
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அனி வீசினாலொத்த, இருந்துவர் ஆடை-பெரிய காவியுடை. இந்து 
இரவி மறித்தால் அனைய - திங்கள் கதிரவனைத் தடுத்தது போன்ற, 

குடை. இல்போருளுவமையணி. ஒருவன் $ தலைவன். நெறி தாழ் 
குழல் வல்லி - கெறிப்புடன் தாழ்ர்த கூந்தலையுடைய தலைவிக்கு. 

கரகமும், கோலும், ஆடையும், குடையும் கொண்டே வருவீர்! இச் 

சுரத்தே ஒருவன் வல்லி மூன் செல்லுமோ ? எனச் கூட்டுக, ௧௬ 

மிக்கோர் ஏதுக் காட்டல் 

“பெண்ணாகப் பிறந்த யாவரும் பிறருக்கு உரிமைப்பட வேண்டியவரே 

ஆதலின் நீ ஏன் வருந்துகின்றாய்”' என்று அம்முனிவர் 
காரணங் காட்டிக் கூறல் 7. 

402. முற்று முகிழ்நகை வல்லியை 0மாய்குழல் முள்வருந்திப் 
பெற்று 0யொழியப் பிறந்திலை யோபிற வாஅமரர் 

வற்று உததி மருந்தைமுள் நாளுண்ட வரறறிந்தும் 
கற்று 0வனநிள் நிரங்குதி யோரகடுங் கானகத்தே. 
(த-ரை.) முற்றா முகிழ் ஈகை வல்லியை - மூல்லை முகை 

(போன்ற இளம்பற்களையுடைய தலைவியை. மொய்குழல் - நெருங்கிய 
கூச்தலையுடைய செவிலியே. பெற்றாய் ஒழிய - வல்லியைப் பெத்த 
'தேயன்றி. பிறந்திலையோ - நீ ஒருத்இிக்குப் பிறந்து மற்றொருவ 
னுக்கு வாழ்க்கைப்பட்ட தில்லையோ 5 மின் மகளும் ௮த்தன்மையளே 

என்பது கருத்து. பிறவா அமரர் - பிறப்பிறப்பற்ற வானவர். உதஇ 

மருந்தை - பாற்கடலில் தோன்றிய ௮மிழ்தினை. அமிழ்.து கடலில் 
தோன்றியும் அதற்குப் பயன்படாது அமரர்சக்குப் பயன்பட்டமை 
போல நின் மகளும் பிறனுக்குப் பயன்படத் தச்சவளே என்பது 
குறிப்பு. கற்றா என - சன்றைப் பிரிந்த பசு வருச் துவதைப்போல, 
மொய்குழல் ! வல்லியைப் பெற்றாய் ஒழியப் பிறர் திலையோ ? அமரர் 
மருந்தை உண்டவாறு அ௮றிக்தும் கானகத்தே இரங்குதியோ ? எனக் 

கூட்டுக, ் ௧௪ 
சேவிவி எயிற்றியை விதைல் 

தலைவியைக் கண்டதுண்டோ?' என்று செவிலி பாலைநிலப்பெண்ணை 
வினாதல்; எயிற்றி--பாலை. நிலப்பெண் 7 

403, ஒன்றிக் கலந்தங் 0கொருவரைப் போலு மிருவர்தம்மில் 

இன்றிக் கடுஞ்சுரத் தகின 0ரரஇழை கோத்தணிந்த 

0வள்றிக் கொடுவரிப் பற்பல நந்தழை 6ேப்ந்தஅல்குல் 

குன்றித் தனத்துப் புளினர்தங் கோலக் ருலக்கொடியே.
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(க - ரை.) தம்மில் ஒன்றி - தமக்குள் ஒன்றா. இை 
தலில். வென்றி - வெற்றி. கொடுவரிப் பல் - புலிப்பல்லை, கோத். 
தணிர்ச குலச்கொடியென இயைக்ச; “புலிப்பல் கோத்த புலம்பு: 

மணித் தாலி:--அகம் - எ. தழை வேப்த்த அல்குல் - தழையுடை 
அ௮ணிர்த அல்குலையும். குன்றி தனத்து - குன்றிமணியைச் கோத் 

தணிந்த முலையினையும். புளினர் - வேடர். கோலம் - அழகை, 

குலச்கொடியே - வேட்டுவக் குலப்பெண்ணே. . அல்குலையும் தனத். 
தையும் உடைய, பல் ௮ணிக்த கொடியே! கலந்து போலும் இருவர், 
இன்று இச்சுரத்தே ஏகினரோ? எனக் கூட்டுக. . கத 

சேவிலி தரவோடூ புலம்பல் 
ரீ செவிலி குராமரத்தொடு கூறி வருந்தல் ] 

404. இருற்ராவை பெற்றனை யிள்குர வேயிங்கொ 0ரதிலன்பின் 
வரும்பாரலை நில்ெள்ள வாயில்லை யோமறைக் கண்மணியுட் 

க௫ம்பரை யள்ளஎள் கள்ளியைக் கைவிடு மள்ளை0யரத்த 

அரும்பரவி நீயு மறிகுவள் [ரவி யகள்புறவே. 

(ு - ரை.) இரும்பாவை என்றது, பெரிய குரவங்காயை; அது 
பாவைபோன் தநிருத்தலின் குரவம்பாவை என்றல் ம்ரபு ;. பெண்ணைப்: 

பெற்றாய் என்ற பொருளும் தேரன்றிற்று, இன்குரவே - இணிய 
குராமரமே. ஏதிலன்: தலைவன். வரும் பாவை-வருஇன்ற தலைவியே! 
மழை - குளிர்ர்த. மணி உள் - கருவிழிக்குள் இருக்கின்ற. கன்னி: 

் தலைவி. “: கருமணியிற் பாவாய் ??--குறள் - ௧௧௨௩. அன்னை -. 

கற்றாய். அகன் புறவு - அகன்ற காட்டின்சண். குரவே! பெற்றனை. 
(பெற்றும் என்பயன் 7?) *பாவை | நில்? என்ன வாயில்லையோ ? 

புறவில் நீயும் ௮ன்னையொத்த பாவியே ; (அதனை) பாவியாகிய யான் 
அறிகுவன் எனச் கூட்டுக, ௧௯. 

சுவடூ கண்டூ இரங்கல் 

ரீதலைவன் தலைவியருடைய அடிச்சுவட்டைக் கண்டு 
செவிலி வருந்திக் கூறல் 7 

405. பூவடி வரளி பயெயிளர்கண் ணிப்பிறை பேரந்தவுழை 
தரவரி தீரத் தழளெடும் பாலை தடக்கை வள்றி 

மரவ, யாங்கவை பூங்கிவை மாலை மரைந்தவள்ளல் 

Cray Undo 0சங்களி வரப்மங்கை ரீறடிே.
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. (§- on) 4 we வாளி-கூர்மையாக வடிச்சப்பெற்ற அம்பினை 

யுடைய, எயினர் சண்ணி-வேடரது வலையினின்றும், பிழைபோக்த- 

தப்பிச்சென்ற, உழை தாவு அடி. தீயும் தழல் - மானினது தாவிச் 

செல்லுகின்ற அடிகளும் தீயும்படியான வெம்மையையுடைய. பாலை- 
பாலைநிலத்தில். தடச்கை வென்றி மா அடி.- பெரிய அு.திச்கையையும் 

வெற்றியையு மூடைய யானையின் அடிச்சுவடு. மாவை-அவ்யானையை, 

மலைந்த வள்ளல் சேவடி. - பொருது கொன்ற தலைவனுடைய சிவந்த 

அடிச்சுவடு. சனிவாய் மங்கை - கொவ்வைச்சகனிபோன்ற வாயை 

யுடைய தலைவியினுடைய. உழை அடி இதயும் பாலையில் அவை 
மாவடி ; ஊங்கு இவை சேவடி ; ஈங்கிவை சறடி எனக் கூட்டுக. 20 

சேவிலி கலந்துடன் வருவோர்க் கண்டூ கேட்டல் 

ர்காதலனும் காதலவியுமாகத் தன்னெதிச் வருகின்ற இருவரைக் 

கண்டு உம்மைப்போன்றே கூடிச் சென்ற என் மகளையும் 

அவள் தலைவனையும் கண்டூீரேச 7?” என்று 

செவிலி கேட்டல்] 

406. பைந்தரர் விடலையும் நீயுந் தகஇப் பரிசெதிரே 
எந்தரார் சிலருள ரேரமகளே வண்ட லாடுமந்தண் 
சந்தரர் தடமுலை யாயருந் தரயருந் தாள்வளர்த்த 

செந்தரர் மழலைக் கிளியும் பேரலின்று தேடவைத்தே.: 

(கு -ரை.) பைச்தார் விடலையும் - பசும்பூமாலையை யணிக்த 

நின் காதலனும். தக - ஒப்ப. இப்பரிசு என்றது, உங்களைப் 

போன்றே கூடி என்றபடி. இலர் என்றது, தன் மகளையும் ௮வள் 

தலைவனையும். வண்டல் - விளையாட்டு. ௮ம் தண் சந்து ஆர் - 

அழகிய குளிர்ந்த சந்தனம் பூசப்பட்ட. ஆயம் - தோழிக் கூட்டம். 

செத்தார் மழலைச்கிளி - சிவந்த கழுத்துக் கோட்டையும் இனிய 

சொல்லையுமுடைய கிளி. மகளே ! ஆயமும் தாயரும் இளியுமாகய 

இவர்கள் தம்மைத் தேடவைத்துச் சிலர் (நம்) எதிரே இப்பரிசு 

வந்தார் உளரோ? எனச் கூட்டுக, 

(வே- ம்.) உளரோ சொல்லுவீர் ; என்போல் நின்று, இ. வி. 

௧௬௬. 
as 

௮. கோ..--10
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அவர் சேலவுணர்த்திச் சேவிலியை மீட்டல் 

[தலைவனும் தலைவியும் சுரங்கடத்து நாட்டை அடைவர் என்று கூறிக் 

் . கலத்துடன் வருவோர் செவிலியை மீண்டு போகுமாறு 

. செய்தல் ] 

407. மீளா 0தரழிவதெ ளள்ளைவெங் கரனகம் மைங்குறைதோய் 

வாளார் நயளியும் வள்ளலும் போய்வள் சுரத்திடையயே 

நாளரர் மலர்ப்பெரறில் நண்பகல் தங்கிளர் பிள்பகற்போய்த் 

தரளார் நறுமலர்த் தண்புன ஐட்டின்று சார்குவரே. 

(த-ரை,.) ஒழிவது - செல்வது, அன்னை: கலந்துடன் 

வருவோர் செவிலியை விளித்தது. பைங்குழை தோய் வாள் ஆர் 

சயனி - பைம்பொன்னாற் செய்த குண்டலத்தைத் தொடுகின்ற வாள் 

போன்ற சண்ணையுடைய தலைவி: ௩௪௭. வள்ளல் : தலைவன், காள் 

மலர் ஆர் பொழில் - அன்றலர்ந்த பூக்களையுடைய பாலைவனச்சோலை,. 

சண்பகல் - உச்சிப்பொழுதில். சோலையில் தங்கலை. ௩௨௪௪-ஆம் 

செய்யுளில் காண்க, தாள் - காம்பு. புனல்காடு - மரு தநிலம். அன்னை ! 

சயனியும் வள்ளலும் போய் ஈண்பகல் பொழில் தங்ெர்; பின்பகல் 

போய்ச் சார்குவர் ; மீளாதொழிவது என் ? எனக் கூட்டுக. ௨ வ 

செவிலி புதல்வியைக் காணது கவலை கூர்தல் 
ர்கவலை கூர்தல்--துன்ப மிகுதல் ] 

&08. கல்லார் சரத்தில் வருவா ரிருவரைக் கண்ட௦வெல்லை 
் பெல்லா மவரவ ரென்றிருந் தேனவ ரரம்மிருவர் 

அல்லா நிலைமை யருவினை 0யளிங் கறிந்தபின்னும் 

செல்லாது மீண்டெடாரு காலிரு காலு௦ெள் சிந்தைய. 

(த-ரை.) கல்லார் சுரத்தில் - கற்கள் நிறைந்த பாலைவனத்தில். 

இருவரை - யாரேனும் ஆணும் பெண்ணுமாக வருகின்ற இருவரை. . 

gat: தலைவியும் தலைவனும் ; அடுக்கு நினைப்பின் ப்ன்மையை 
உணர்த்தி கின்றது. aie வருவார். எம் இருவர் - என் மகளும் 
தலைவனும். ஒருகால் - ஒருகாலத்தும். இருகாலும் - இரண்டு கால் . 

களும் ; ஒருகால் இருகால் என்றது சொல் முரண். இருர்தேன் 5 
நிலமை அறிந்த பின்னும் இருகாலும், எக்தையும் ஒருகாலும் செல் 

லாது எனச் கூட்டுக. ௨௨ 

(வே-ம்) சுரத்து, இ. வி. ௧௬௭௬, 

கற்பொடு புணர்த்த கெளவை முற்றும்
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[தலைவனும் தலைவியும் மீண்டு வருதல் 7 

தலைவி சேணகன்றமை செவிலி தாய்க்கு உணர்த்தல் 

கீதலைவி தலைவனுடன் நீண்ட தாரத்திலுன்ள அவனார்க்குச் சென்று 

் சாச்ந்தமையைச் செவிலி நற்றாய்க்கு உணர்த்தல் ] 

409. ஏடார் மலர்க்குழல் வல்லியை பான்னையித் தீவினையேள் 
நாடா விடமில்லை ஞாலத் தகல்வயி னள்கமலக் 
கரடார் பறனக் கழவிநன் ஈடு கடந்துதள்லூர் 
வரடா வளமனை கொண்டுள் றற வள்ளலின். 

(த-ரை.) ஏடு ஆர்- இதழ் பொருக்திய, வல்லியை-தலைவியை. 
அன்னை - ஈற்றாயே. தலைவியைச் சாணாமைபற்றிச் செவிலி தன்னைத் 

*தீவினையேன்? என்று கூறிக்கொண்டாள். காடா - தேடாத. 

ஞாலத்து அசகல்வயின் - இவ்வுலகப் பரப்பினுள். காடா இடமில்லை 
Crs. கமலம் சாடு ஆர் பழனம் - தாமரைத் தொகுதி பொருக்திய 

மருதநிலத்தின். வாடா வளம் - செடாத செல்வம் பொருந்திய. 
வள்ளல் : தலைவன். அன்னை ! தீவினையேன் வல்லியை சாடா இட 

மில்லை ; (காடி. என் பயன்!) இன்று ஒருவள்ளல் கடக்து மனைக்குக் 

கொண்டு சென்றான் எனச் கூட்டுக. 

_ (வே-ம்.) சேடார்; வெகர்திவினையேன் ; காடாவயின் - 
_ யழனத்தகவயின் ; இ - வி. ௧௬௮. டச் 

ஊர் வரைந்த நேடுந்தகை மீட்சி 

[தலைவியைத் தன்னூரின்கண்ணே மணத்துகொண்ட தலைவன் 
அத்தலைவியுடன் அவளூர்க்கு மீண்டு வருதல்] 

410. அனைத்தாய தள்ளக ரொன்றில்போன் மரளிகைச் சான்றவர்முன் 
எனைத்தாய பல்கிளை யேத்த மணம்புரிநத் தின்புறுநாள் 

மனைத்தாயர் த்ந்தைதள் லூர்வண்ட லாய மறந்ததெல்லாம் 
நிளைத்தரள் நிரைவளை மீண்டா எறிந்து நெடுந்தகையே. 

(த-ரை.) 'அனைத்து ஆய - ௮த்தன்மைத்தாய, மாளிகை. ear 

ஆன்ற - ஈகரில் அமைந்த. எனைத்தாய - எவ்வசைப்பட்ட.. இளை - 

அற்றத்தார். மனை - தலைவி, தன் வீட்டிலுள்ள ; தன் என்பதை மனை
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மூததலியவத்ரோடுங் கூட்டுக. வண்டல் - விளையாட்டு. ஆயம் - 
- பாக்யெர் கூட்டம். நிரைவளை : தலைவி. நெடுந்தசை ;$ தலைவன். 
மாளிகையில் மூன் ஏத்த புரிச்து இன்புறுசாள், நிரைவளை மனைத் : 

தாயர் நுதலிய மறக்ததெல்லாம் நினைத்தாள் ; நெடுந்தகை அறிந்து 

மீண்டான் என கூட்டுக. 

(வே-ம்.) தனைத்தாய தன்னகர் ஒன்றி, இ-வி, ௧௬. ௨௮. 

மீள் நெறித்தன்மை வாணுதற்த உரைத்தல் 
[மூன்சென்ற வழியே மீண்டு வருகையில் தலைவன் 

nee இயல்பைத் தலைவிக்குக் காட்டி 

உரைத்தல்] 

411. siting சேயிதற்த் தூநகை யாய்ெஞ் சுரத்திடைநாம் 
அப்போ திருந்த வகன்பெொரழி ஐரமிது ஆரமுலைக்கு 
ஓப்போ தியபொன் முகைக்கள்ளி கார முதுஅதுநீ 

. ஏப்போதும் ளைகு மிஎமரக் காவு மிலஞ்சியு0ம. 

(கு-ரசை.) அப்பு ஒது சேயிதழ் தூ சகையாய்-பவழம்போன்த 
Pats உதட்டினையும், தூய பற்களையுமுடைய தலைவியே. இருக்த- 
,தீங்கியிருக்த. பொழில் - பாலை நிலச்சோலை. (௩௪௪, ௪௦௭.) ஆரம்- 
மூத்துமாலையை யணிந்த; சக்தனமுமாம். பொன்முசை - பொன் 

நிறம்பொருர்திய மூகையினையுடைய. கன்னிகாரம் - சோங்கமரம்; 
வைகும் - தங்குகின்ற. கா-சோலை, இலஞ்ச - குளம். ஈகையாய்! 
இது பொழிலாம்; உ௮ mera aria ௮து காவாம்; அலது. 

இலஞ்சியாம் என, *அல்து' என்னும் சுட்டை இலஞ்சி யோடும். ' 

‘gid’ என்பதைப் பி ஐவத்றோடும் கூட்டி முடிக்க, 

(வே-ம்.) பொழிலாயத் துன்னார முலை; வரக கன்னி 
காரமிம் முற்றத்து நீ. இ-வி. ௧௬௮. Be 

தலைவி மரச் அவக கபக் பாங்கியர்க்கு, 
உணர்த் 

| [purer தலைவனொடு ன் யால்கியர்க்கு உரைக்கு, 
மாறு தலைவி சொல்லீ யனுப்புதல் ] 

412. ஒள்றே் (எங்கொண் டிருபிறப் பெங்தியு முத்தியுற்ற 
நன்ற நவில்கிள்ற நான்மறை யீர்தம்மை நாளகள்ற 

. அன்றே தொடங்கி யலமர மாயத் தரிவையர்க்குச் 

சென்றே வருவ துரமிள்கள் யரமத் திருநகர்க்கே.
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- (த-ரை.) ஒன்றே உளம்சொண்டு - கடவுளாகிய ஒருபொரு 

ளையே கருதி. இரு பிறப்பு - பூணூல் ௮ணிதத்கு முன்னும் பின் 
னும் உள்ளது; இஃது அந்தணர் அரசர் வணிகர் என்னும் மூவகை 

யார்க்கும் உரித்தென்பர்; ₹இரு பிறப்பாளன்” ௪டு, முத்தியுற்ற - 

வீடுபேறுந்.ற; உயிர், உடம்புடன் கூடி. நின்றே வீடுபேறு ௮டைதலைச் 

'*சிவன்ருத்.தி' என்பர் வடதாலார். ஒரு பிறப்பு எய்.தி கின்றே வீட 
டைதல் அரிதாயிருக்க நீவிர் இருபிறப் பெய்தியும் வீடுற்றது பெரி 
அம் வியத்தற்கு உரியதெனத் திறமை தோன்றக் கூறியவாறு, சவி 

லல் - பன்முறை ஓதல். மறைமீர் - அந்தணரே, தம்மை: பாகங்இ 
யரை. அலமரும் - வருந்தும். ஆயத்தூ அரிவையர் - தோழிப் 

பெண்கள். சென்று - தலைவனுடன் சென்று, வருவது - மீண்டு 

வருதலை. கொண்டு எய்தியும் உற்ற ஈவில்கின்ற மதையமீர்! சகர்க்கு 

யாம் வருவதை அ௮ரிவையர்க்கு உரைமின்கள் எனச் கூட்டுக. இதில் 
ஒன்றுமுதல் சான்கெண்கள் முறையே வருதல் சாண்க. 

(வே-ம்-) எய்தி முத்தியு முய்த்து. இ-வி. ௧௬௮. ௪ 

ழன்சென்றேர் பாங்கியர்க்த உணர்த்தல் 

ர் உணர்தீதல்- தலைவி தலைவணனொடு மீண்டுவருதலை உணர்த்தல் 7 

413. நண்பேர டிளிய0தொர் நல்விருந் தெய்துவிர் நரளையல்லைத் 

தண்பேர தணிருறற் றையளல் லீர்செய்ய தண்டமிற்தோய் 

பண்பே லினிய பணி0மாழிச் ெந்தளிர்ப் மைந்தாடிதள் 
கண்டோ 0லொருவற் கலந்துடன் மீள்வது கண்டனம. 

(த- ரை.) ௪ண்பு-சண்பினையுடைய தலைவி; பண்பாகு பெயர். 
விருச்து என்றது தலைவனை. காளை எல்லை - சாளைப்பொழுதில். 

தண்போது - குளிர்ந்த பூக்களை. தையல் ஈல்லீர்- அழகிய பெண் 
களே; இ௮௫ மூன் சென்மோர் தலைவியின் தோழியரை விளித்த. 

தமிழ் தோய் பண் - தமிழிசை; தமிழ்-இணிமையுமாம். பணி மொழி- 

பணிவான சொல்லையுடைய. செச்தளிர்ப் பைந்தொடி - செந்தளிர் 
போன்ற நிறத்தையும் பசும்பொன் வளையலையுமுடைய தலைவியான 

வள். ஒருவன்: தலைவனை. கலந்து - சேர்ந்து. சல்லீர்! மொழியையும் 
தளிர்நிறத்தையுமுடைய பைந்தொடி, தன் சண்போலொருவற் 

கலந்து மீள்வது சண்டனம்; (ஆதலின்) காளையெல்லை ஈண்போடு 
கல்விருந்தையும் எய்துவிர் எனச் கூட்டுக, . டு 

(வே-ம்.) எய்துவர்; ஒருவர் கலச்து. இ-வி. ௧௬௮:
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பாங்கியர் கேட்டு நற்றய்கீது உணர்த்தல் 

414. 0மளியொள் ஐ0ரம்மை 0மய்த்துணே போக வீடுத்திருந்த 

பரலியென் ஐவகை பரக்கியஞ் செய்தளம் பரயரிக்கண் 
கரவியள் ஐளருங் கானகம் நீந்திநம் மரநகர்வாய் 

ஆளியள் ஐ0ரொடு வந்தளள் கரணெள்ப ரந்தணர. 

/(த- ரை.) ஒன்னார் மேவி- பகைப் பெண்டிர் பொருக்கி. 

மெய்த். துணை - உண்மைத் துணைவியாகிய தலைவி. போக- தலைவனு 

டன்போக, இருந்த - உடன்பட்டிருக்த; விடுத்த எனப் பொருள் 

கொண்டு இரு? துணைவினை விகுதி எனலுமாம். பாக்யம் - நல். 

வினை, அறி பாய் - செவ்வரி பரந்த. காவி-ரீலமலர். அன்னாள்: 

தலைவி. ஆவி அன்னார்: தலைவர். அந்தணர், “அன்னாள் அன்னா 

ரொடு நீந்தி ஈம் ஈகர்வாய் வச்தனள்' என்பர்; (அதனால்) ஒன்னார். 

மேவி எம்மைப் பாவியென்னாவகை செய்தனம் எனக் கூட்டுக, 

(வே-ம்.) ஒன்னாரென்ன. இ-வி. ௧௬௮. ௬ 

வேலனை நற்றம் விதைல் 
. ரீதலைவன் கருத்தை உணரும்பொருட்டு தற்றாய் வேலனைக் 

குறிகேட்டல்; வேலன் -முருக பூசை பண்ணுவோன்] 

415. கரமோ கரவரி வண்டுஞ் கரும்புங் கலந்துதம்மிற் 
பொருமோரதி மின்னுடன் போந்தபுண் வேலர் புகள்றஎம்மில் 
வருமோ விடலை!வர௦வொழிந் தாலுண் மகிற்வதுவை 
த௫மர நமக்க ளைத்தந்த தரெண்ணிச் சரற்றுக௦ேவ. 

(க-ரை.) மோகரம்- மயக்கம். வரி - இசை. கருமையும் 
மோகரரமூம் வரியுமுடைய வண்டு, சுரும்பு - வண்டின் வகைய 

சொன்று, ஒத - கூந்தல், மின்: தலைவி, வண்டும் சுரும்பும் பொரு 
இன்ற ஒதியையுடைய மின் என்க. போந்த - வந்த, புண்வேலர். 
பகைவரைப் புண்படச் செய்யும் வேலையுடைய தலைவர்; விடலை: 

தலைவன். உள் - மனம். வதுவை - மணஞ்செய்து காணும் சாட் 
சியையேனும். அவள்: தலைவி. “தாய்? என்று தன்னையே படர்க்கை 
யாகச் கூறினாள். (வேல!) வேலராகிய விடலை, தாயாகிய என்னை 
எண்ணி எம்மில் வருமோ? வரவொழிர்தால் ஈமக்கு வதுவையேனும் 
தருமோ? சாற்றுக எனச் கூட்டுக. ௪. 

மீட்சி முற்றும்



௨௦. தன்மனை வரைதல் 

[தலைவன் தலைவியைத் தன் வீட்டில் மணஞ்செய்துகொள்ளுதல் ] 

தோமி நற்றம்க்து வரைந்தமை கூறல் 

ரீதலைவன் தலைவியைத் தன் வீட்டிலேயே மணத்துகொண்டமையைத் 

தோழி உரைத்தல்] 

416. அள்ே வதுவை யதுநம்மி ேவந் தயரவெண்ணிள் 

முள்ளே வரைவு முடிந்தது போலு முகிழ்த்தகரங்கைப் 

0ரள்ளே சணங்கி ளணங்கினை வெஞ்சுரம் போயகள்று _ 
கொள்பேே வளங்கெழு பொற்கொடி மாநகர் கெண்டுசன்றே. 

(கு-ரசை.) அன்னே - அன்னையே. வதுலையத - மணம்; 

௮௮ : பகுதிப்பொருள் விகுதி. அயர - செய்ய வரைவு - மணம். 

போலும்; ௮சை. முஇழ்த்த - அரும்பிய, கொல்கைமீது. பொன் 
சுணங்கின் - பொன்போன்ற தேமலையுடைய,. அணங்கு: தலைவி, 

கொன்னே - பெருமையோடு. பொன் கொடி. - அழகிய வெத்றிச் 

கொடி. பறக்இன்ற. அன்னே! வ.துலை ஈம்மில் அயர எண்ணின்) 

அகன்று ௮ணங்கனை .ஈகர்க்குக் சொண்டு சென்று முன்னே வரைவு 

மடிந்தது எனச் கூட்டுக. ச 

தலைமகன் பாங்கிக்த யான் வரைந்தமை நுமர்க்த 
இமம்பு சென்று என்றல் 

ரீ வசைந்தமை--தலைவியை மணத்துகொண்டமையை? நுமர்க்கு-- 

உம்மவர்க்கு. சென்று இயம்பு போய்ச் சொல்க] 

417. ஓங்கும் ராலவுங் கதலியுஞ் ழும் ஊர்வயிற்பேரய்ப் 
பரங்கொள் நியருழல் வேள்ளிமுள் ஐகப் பணி0மொரியாம் 

வாங்குஞ் சிலைநுதல் மங்கைக்கு மங்க நாண்புளைந்த்து 

ஈங்குள் 011ருந்தமர் யரவர்க்கும் நீசென் நியம்புகட்வ. 

(த-ரை.) பலவு - பலாமரம். கதலி - வாழை. பாங்கு 
ஓன்றிய - மூடி, கொண்டை, குழல், பணிச்சை, சுருள் என்னும் 

ஐ௩்.௫ பகுதியாகப் பொருந்திய ; பாங்கு - பகுதி ; அழகுமாம். குழல்- 

கூந்தலையுடைய, பணிமொழியாய் : தோழியே. வேள்வி - ஓமத். 

வாங்கும் சிலை நுதல் மங்கைக்கு - வளைந்த வில்லையொத்த செற்றியை
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யுடைய தலைவிக்கு. மங்கலகாண் புனைந்தது - தாலிகட்டி. 

யதை. தமர்- உறவினர்... இயம்புக - சொல்க. குழலையும்-பணிந்த 

மொழியையுமுடைய தோழியே ! ஊர்வயிற்போய் முன்னாக மங்கைக் 

குப் புனைந்ததை யாவர்க்கும் இயம்பு எனக் கூட்டுக. 

£ (வே-ம்.) பாங்கொன்றிய செழும். பாவசன் முன்னர். 

இ - வி. ௧௪௪. ௨ 

பாங்கி தான் அது ழன்னே சாற்றியது உரைத்தல் 

ரஅது- தலைவியை மணத்துகொண்ட செய்தியை] 

418. “நாயமுந் திண்ணமுங் கார்வரை போறுங் கடுங்களிறும் 
சீயமும் போலுந் திறலண்ண லேசுரஞ் செல்லஉய்த்த 

மரஙாமும் பேரயுள் வளநகர்க் ெள்தி வரைந்ததுவும் 
ஆயமுஜ் சேரியு மூருமுள் 0ேயிங் கறிந்ததுவ. 

(த-ரை.) சாயமும் திண்ணமும் - உடலாலும், இண்மை 
யாலும். சார்வரைபோலும் - கரியமலைமயையொக்கும், ௮ண்ணலே. 

சளிறு - யானை. வரையும் களிறும் £யமும் ௮ண்ணலுக்கு உவமை, 

சீயம் - சங்கம், திறல் ௮ண்ணலே - வலிமைமிக்க தலைவனே. சுரம் - 

பாலைநிலத்தில். உய்த்த - தலைவியைச் கொண்டு சென்ற. வரைந்தது - 
மணஞ்செய்துகொண்டது. ஆயம் - பாங்கியர் கூட்டம். சேரி - 

தெரு. வரைபோலும் காயமும் இண்ணமும், களிறும் சீயமும் 

போலும் திறலுமுடைய ௮ண்ணலே ! உய்த்த மாயமும், போய் iB 
வரைந்ததுவும் ஆயமும் சேரியும் ஊரும் அறிந்ததுவே எனக் 

கூட்டுக; இண்மைக்குச் களிற்றை உவமையாக்கினும் பொருக்தும். 
௩ 

தன்மனை வரைதல் முற்றும்



உ௧. உடன்ூபோக்கு இடையிடு 

ரீதலைவனும் தலைவியும் செல்லுகையில் உண்டாகும் தடை ] 

நீங்தம் கிழத்தி பாங்கியர் தமக்குத் தன் சேலவு உணர்த்தி 

. விடுத்தல் 

ரீ இல்லைவிட்டு நீங்கித் தலைவனொடு செல்லும் தலைவி தான் செல்கின்ற 

மையைப் பரங்கியர்க்கு அறிவிக்குமாறு தன்னெதிர் 

வருவோரிடம் சொல்லீ யனுப்புதல் ] 

419. இன்பே யீரங்கு0மன் ஐயத் தவருக்கு மீள்றெடுத்த 

என்னே ொனவருந் தன்னைய ருக்குமிள் வாண்டகைதள் 

பீள்ன வளங்கெழு தண்ணருங் காளம் 0ெயர்கிள்றசொல் 

0சரன்ளே லுமக்கெம தூர்செல்லு வீரிது சரல்லுமிே. 

(த-ரை.) இன்னே இரங்கும் - இப்பொழுதே வருக்திச் 
கொண்டிருக்கும். ஆயத்தவர் - தோழியர். என்னே. என வருந்து 

ஈன்றெடுத்த ௮ன்னையரென இயைக்க ; என்னே : இரச்சத்தின்கட் 

குறிப்பு; அன்னையர்: நற்றாயும் செவிலித்தாயும். ஆண்டகை : 

தலைவன். தலைவன்பின் செல்லலின் கானம் தண்ணிதாயிற்று என்க. 

தண் - குளிர்ந்த, தண்மையரிய சானம் எனலுமாம்; இப்பொருட்கு 
அருமை இன்மைப் பொருளில் வந்ததாகக் கொள்க. பெயர்கின்ற 

சொல் - செவ்லுகன்றேன் என்னும் சொல்லை. செல்லுவீர்! பின்னே 

பெயர்கன்ற சொல்லை உமக்குச் சொன்னேன் ; இதை மீர் ஆயத் 

;தவருக்கும் அ௮ன்னையருக்கும் சொல்லுமின் எனச் கூட்டுக. 

(வே-ம்.) தஞ்செலவு; அன்னேயென; சானசம் CuiBer pam; 
(சொல்லுமின்றே. இ. வி, கஎடு, - க 

நற்றம்க்தக் கண்டோர் மோமிதல் 

ழ்தலைவியால் சொல்லீ அனுப்பப்பட்டோர், அவள் தலைவனுடன் 

செல்கின்்றஸமயை தற்றுய்க்குக் கூறல் ] 

420. அள்! மருவி பாருஞ்சிலை பூண்டகை யாண்டகைபிள் 

- நிள்போபோதை சென்றனள் நீணிழற் கரனிரை. நீபுலம்புற்று 

என்பே துறு திலங்கிழை யாயிங்நா ளேகியாமரள் 

தன்பே ரறிவுக் குயர்வட மீனுந் தருவதள் p.
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(த-ரை.) மருவி- பொருக்கி. சிலை பூண்ட - வில்லை ஏர்திய. 

ஆண்டகை ; ; தலைவன். பேதை: தலைவி. கான் இடை - காட்டில், 

புலம்பு உற்று - - வருந்தி, பேது உறவத என் - மயங்குவது ஏன் ; 

வீண் என்றபடி. மான்தன் : தலைவியின. உயர் வடமீனும் - க்்பில் 
உயர்ந்த அருச்ததியும். தகுவதன்று - ஒப்பதன்று. ஏகாரம் தேற்றப் 
பொருளது. இலகங்கஇழையாய் ! கானிடை ஆண்டகைபின் அன்பு: 
மருவிப் பேதை சென்றனள் ; (அதற்காக) கீ உற்று உறுவது என்? 

மான் அறிவுக்கு மீனும் தகுவதன்றே எனச் கூட்டி, *ஆதலின் வருச் 

தீற்ச' என்பது ௮தனாற்.போக்த பொருளாகச் கொள்க. ௨ 

தமர் பின்சேறலைத் தலைவி கண்டு தலைவற்கு உணர்த்தல் 
ம தன்னை வீட்டிற்கு அழைத்துக்கொண்டு செல்லும்பொருட்டுத் தன். 

உறவினர் தம்மைப் பின் தொடர்ந்து வருதலைத் தலைவிகண்டு. 

அதனைத் தலைவனுக்கு அறிவித்தல்] 

421. 0ெெரம்மைய 0 வென்றிக் கொடுஞ்சிலை வாங்கிக் கொடுஞ்சரங்கள் 
செம்மைய வரகத் தெரிந்துகைக் கரண்டு செயிர்த்தெழுந்த 

ெவெம்மைய ரரகின 0ராதம ரரரவிறல் வேடர்கொல்லோ 

எம்மைய 0ரரஅறி 0யன்சிறி யேவிள் விருஞ்சுரத்தே. 

(த -- சை.) கொம்மைய - வலிமை பெருந்கில, சிலை வாக்க - 

வில்லை வளைத்து. சரம் - அம்பு. செம்மையலாக - இறக்தனவாக. 

செயிர்த்து - னந்த. வெம்மையர் ஆகினர் - கொடுமை மிக்கவ: 

சாயினர் ; :ஒ: ௮சை. தமரோ - உறவினரோ. விறல் - வலிமை. 
யுடைய. எம்மையரோ - என் தந்ைத முதலியவரோ. சுரத்து - 

பாலையில். சுரத்து வாங்கத் தெரிரந்துகொண்டு செயிர்த்து எழுத்த. 
'வெம்மையராகஇனர் (ஆனர் : வினையாலணையும் பெயர்.) தமரோ 

- ஜலேடரோ? [கொல் : ௮சை.] எம்மையரோ ? சிறியேன் அறியேன் 
எனக் கூட்டுக. ௨ 

அவன் 'விடுத்து ஏகல் 
[பீன் தொடர்த்து வருவோர் தலைவியின் தமரென்று அறிந்த. 

தலைவன் அவளை அவர்பால் விடுத்துத் தான் சென்று 

மறைதல்] * 
422. போரே க௫தி வரி0லல ராயினும் போர்தொலைத்து 

நேரே விசும்பை நீறைகுடி, யற்றுவ னின்னையரல் 

பாரே யீவரை யிகலிெொப் பாரின் விருநிலத்தில் 
வாரேய் வளமுலை யரய்மன்றை கேரஇள் வளமருங்கே.
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(த-ரை.) விசும்பை - வானுலஇல். நின்னையரேல் - நின் 

உறவின ராயின். இகலில் - போர் செய்தலில். தலைவியின் தமருடன்- 
பொருதல் கூடாதெனச் கருதி இங்கனம் கூறினானென்க. வார் 

ஏய் வனழநுூலையாய் - கச்சணிந்த அழகிய கொங்கையையுடைய: 
தலைவியே. மறைகோ - மறைந்து கொள்வேன் ; ஓ: ௮சை ; வினாவு 

மாம். வனம் மருங்கு - காட்டில். முலையாய் ! எவராயினும் போர் 

கருதி வரில் ஏத்றுவன் ; நின்னையரேல் இக்நிலத்தில் ஒப்பரர் யார்? 

(ஆதலின் யான்) வனமருங்கு மறைகு எனக் கூட்டுக. ௪ 

அவன் புறங்கண்டுூ கவன்று உரையாடல் 

[தலைவன் புறங்காட்டிச் செல்லுதலைக் கண்டு தலைவி 

கவலையுற்றுக் கூறுதல் 7 | 

423. என்னையர்க் கன்று மிவர்க்கெள்று மேதங் கருதிலிந்த 

மின்னயர் வுற்றுயிர் வீடுமிங் கெள்றுமிள் வெற்பிடைய 

தள்னைய ருந்திறல் சரயக் கரந்த தலைவனுக்கெள் 

முன்னைய ருந்தவ 0மரஅறி வோலந்து முன்னின்றதே. 

(தண - ர.) என்னையர்க்கு என்றும் - என் தந்ைத தன்னையர்க்- 
கேனும் ; இவற்கு என்றும்-தலைவற்கேனும்; என்று : ஈண்டு உறழ்ச் 

சிப் பொருள் தந்து கின்றது. ஏதம் கரு தில் - (போரஙிடுகையில்) அன் 

பம் சேர்ந்ததாகத் (தலைவி) கருதல். மின் அயர்வுற்று உயிர் வீடும்- 
தலைவி வருச்இி.உயிர்விடுவாள், என்று - என்று தலைவன் கருதி ; உம்: 

இசை நிறை. வெற்பு - மலை. அருக்இறல் சாயத் தன்னைக் கரந்த - 

தனது அறிய போர்த்திறம் விளங்காதவாறு தன்னை மறைத்துச் 

கொண்ட, முன்றின்றது - காரணமாய் இருந்தது. (மின் ஏதம் 

கரு.தில் வீடு'மென்று வெற்பிடையே கரந்த தலைவனுக்கு (௮வன் 
அவ்வாறு செய்வதற்கு) முன் நின்றது தவமோ? அறிவோ? எனக: 

கூட்டுக, , ௫. 

கண்டோர் இரங்கல் 

ரீதலைவியின் சுற்றத்தார் தலைவனொடு போர் தொடுப்பசோ 

என்று அஞ்சிக் கண்டோர் வருந்திக் கூறல் ]. 

424... இருருள் ற்னளைய இளமுலை org ேேருமிவள் . 

வெருள்கிள் றனளென நின்றனள் கூற்ற மடல்குறித்து 

வருகிள்ற வாடறன வாட்டருஞ் செங்கைச் சினவர்கெட்டடம் 
அருகொன்றி நிள்றினி யரர்தடுப் பாரெள் றறிகிலமே.
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(க-ரை.) மாது: தலைவி. இவன் : தலைவன். வெருள்கின் 

னன் என - அஞ்சுசன்.றவன்போல, நின்றனன் - இளைத்து 

நின்றான்; (தன்னை யருந்திறல் சாயக் கரந்த தலைவனுக்கு' - ௪௨௩. 

கூற்றம் அடல் குறித்து - கூற்றுவன் போர் செய்யச் கருதி. வாடு 

_அரும் - வாடுதலரிய ; வாள் தரும் எனப் பிரித்து வாளைக்கொண்ட 

. அல்லத வாட்போரைத் தொடங்கும் எனலுமாம். வாட்டு அரும் 

என்றே பிரித்துப் பிறரால் வாட்டுதற்கரிய  என்றுரைப்பினும் 

பொருந்தும்; இனி, சினவர் - சனமிக்க தலைவியின் தமர், வருஇன் 

(ரர் என” ஒரு சொல் வருவிக்க. கெட்டேம்; இரக்கச் குறிப்பு. 

ஒன்றி - பொருக்தி. நின்று சந்தாக - நின்று, இவன் நீற்றனன் ; 

Peat, கூற்றம் வருன்றவாறென (வருகின்றனர் ; இச்செனெ 

ரைத்) தடுப்பார் யாரென்று ௮.றி.கிலம்; கெட்டேம்! எனச் கூட்டுக. 

(வே-ம்.) மானுடன் ; ஒரு குன்றென கின்றுடலும் வெங் 

-கூற்றம்; வருன்ற வான்தொடர் வேங்கையைப் போலும், செங்கை 

மறவர் ; அருகொன்ற. இ வி. க௭டு, ௬ 

கண்டோர் தமரைத் தேநட்டல் 

[்கண்டோர், தலைவியின் தமர் சினந்தணிந்து தெனிவுறுமாறு 

செய்தல் 7. . 

425. கலனும் நலலுங் ருணருங்குள் முத குரிசிலிவன் 
நலஜெள் நியஇவள் கற்பிளிற் பாள்பி எண்ணியநீர் 

'வலனும் பொருசிலை வண்மையுந் தெரள்மை மரபுங்குள்றுப் 

புல்லும் ெொரிதுடை யீரினி யா௦மன் புகல்வதுே. 

(க - ரை.) சலன் - அழகு. குரிசில் - ஆண்களிற் சிறந்தோன். 
இவன் : தலைவன். ஒன்றிய - பொருர்திய இவள் : தலைவி. கற்பில் 
ிற்பாள் - கற்பொழுக்கத்தில் வழுவாத நிற்பவள். பின் ஈண்ணிய- : 
பின் தொடர்ந்து வந்த, நீர் என்றது, தலைவியின் தமரைக் கண்டோர் 

கூறியது. வலன் - வெற்றி ; வலிமையுமாம். லை வண்மை - வில் 
.லாண்மை. .தொன்மை மரபு - தொன்றுதொட்டு வரும் குடிப் 
பிறப்பு, குஸ்ராப் புலன் - பேரறிவு. புகல்லது - சொல்ல. இவன் 
குரிசில்; இவள் நிற்பாள் ; கீர் வலன் முதலியவற்றைப் பெரி துடை 
மீர்; (அவ்கனமிருக்க) யாம் புகல்வது என்? எனக் கூட்டுக- 
“பொருதல் தகா தென்பதை நீரேயறிவீர் என்பது கருத்து. er
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சான்றேர் விலக்த 

[பெரியோர் சிலர் தலைவியின் தமரை விலக்கி மீண்டு 

போகச் செய்தல் 7 

420. விற்கொண்ட காளையர் மீளா அறிஞரிள் 0மய்யுணர்ந்தோர். 

0சரற்கெொரண்டு மீண்டுதம் [தரள்னகர் 6மயினர் தேரகையிவள் 

கற்கெரண்ட காளங் கடந்துபாற் சீறழ, கள்றினளாரம் 

இற்ொண்ட போதிங் கிதுநிள்ற ஊர்சுற்றம் பரங்கமுமே. 

(த-ரை.) காளையர் - தலைவியைத் தேடி. வந்த வீரர். மீளா- 

அறிஞரின் - மாறுபடாத அறிஞரைப்போல. மேயினர் - சென்றனர். 

தோகை இவள் - மயில்போன்ற தலைவி. பொன் - அழகிய. கன்றி 
னள் - கன்றும்படி தலைவனுடன் ஈடக்து சென்றாள். இல்கொண்ட. 

போது - தலைவியின் தமர் வீடடைந்தபோது. இது- வீடு; பகுதிப். 

பொருள் விகுதியுமாம். ஊர் சுற்றம் - தலைவியின் ஊராரும் சுற்றத் 

தாரும். யாங்கு அழும் - எவ்வாறு அழுவர்; பெரிதும் வருச்துவர் 

என்றபடி. காளையர் சொற்கொண்டு அறிஞரின் மேயினர் ; இவள் 

கடக்து சன்றினளாம் ; (காளையர்)$இ.த்கொண்டபோது ஊர் சுற்றம். 

யால்கு அழும்? எனக் கூட்டுக. 

(வே-ம்.) தன் தொன்னசகர். ஆ. 

பெயர்கவேன உரைத்தல் 

ர தலைவியின் தமர் தலைவியைத் தம் ஊரர்க்குத் திரும்பி 

வருகவென்று அழைத்தல் 7 

427. செழுங்கொண்ட லும்மதீ baa சாரல் திகழகுவிக் 

கெரழுங்குள்ற வாணர் குலமக பைங் குரைகடற்போல் 

அழுங்குங் கிளையும்நம் அள்னையுந் தந்தையும் ஆய வெள்ளத்து 

ஒழுங்கும் புகழப் ெயர்கஎம் மோடுள் உளமகிற்ந்தே. 

(து -ரை.) கொண்டல் - முகில். கொழுமை - செழிப்பு. 

குன்ற வாணர் - குன்றில் வாழ்வோருடைய, மகளே ். தலைவியே. 

குரை - ஒலிக்கின்ற. அழுங்கும் களையும் - வருந்துகின்ற சுற்றத் 

தாரும். அழுங்கும் என்பதை ௮ன்னை மூதலியோர்க்கும் கூட்டுக: 

ஆய வெள்ளத்து ஒழுங்கு - தோழிக் கூட்டத்தின் வரிசை. பெயர்ச - 

மீண்டு வருக. மகளே ! இளை முதலியோர் புகழ உன் உளம் ம௫ழ்க்து 

எம்மோடு பெயர்கவெனச் கூட்டுக. ௯
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தமர் பின் வந்துழி நிகழ்ந்தமை கூறல் 

ரீதமரின்' சின்னே செல்லுகின்ற தலைவி, தலைவன் நிகழ்த்திய செயலை 

. எண்ணே வருத்திக் கூறல்] 

428. ஊன்ோர் ர்வ வேல்வல ளேந்நி புடன்றமரில் 
ஏன்றோர் புரங்கவ 0ரன்ளையர் தோன்றி லிருஞ்சுரத்து 

வாள்ரய் குலத்து மறலியள் ஒனை.மறைத்தகுள்று 

சாள்ே 0மொழியமள் 6ர0யள்ற ஐருயிர் தரங்கரித. 

(த - ரை) ஊன் தோய் - பகைவருடலில் பாய்கின்ற, வடி. - 

கூரிய. வலன் - வலப்பச்சத்தே, உடன்று - மாறுபட்டு, அமரில் - 

(போரில். ஏன்றோர் - எதிர்த்த பகைலர.து. புரம் கவர் - பட்டினப் 

களைச் கவர் சன்ற, என்னையர் தோன்றில் - என் தந்ைத முதலியோ 

ரைச் கண்டால்... வான் தோய் குலத்து - இறந்த குலத்திற் பிறந்த. 

மறலி அன்னானை - கூற்றுவனையொத்த தலைவனை. சான்று மொழி 

'தல்; தலைவனைச் காட்டிக் கொடுத்தல். 9: முன்னது gene; 

பின்னது ஐயம். மறைத்த குன்று : * மறைகோ இவ் வனமருக்கே -” 

௪௨௨. ஏச்தி உடன்று கவர் என்னையர் தோன்நில் குன்று சான்று 
ுமொழியுமென்றோ என் உயிர் தாங்கரிது எனச் கூட்டுக. தாங்க 
அஙிது - தாங்குதற்கு அரிதாயிறாச்கின்றஅ. 

(வே-ம்.) புரந்தவர் ; எந்தனாருயிர். ௧0 

| ரது நிலைமை தோமி உரைத்தல் 

[ஊரசர் தலைவியைப்பற்றிக் கொண்டுள்ள கருத்தைத் தோழி 
் தலைவிக்கு உரைத்தல்] ன சூ 

429. சென்றாக நிள்ற இடந்ெெரறுங் காதல் திகழ்ந்தவண்ணாம் 

ஒன்றுக நிள்றலர் தூற்றிய வரர 6வோனுடன்ந்' 
கன்றுக் 0கரடுநறி சென்றனை 0யள்ளக் கொழடிராஉயீர் 

0பரள்று நிருக்கினும் பாரவினுஞ் சாலப் புலம்மியாே. — 

(த -ரை,) சென்று ஆக நின்ற - செல்லவேண்டி௰ அலர் 
ற்றிய. ஊர் - உடன்போக்கிற்கு முன் பழிச்சொல் கூறிய ஊர், : 
உரவோன்.: தலைவன். குன்றா நெறி - நீண்ட வழியில். பொன்றாது - 

இறவாது. யாவினும்.- எல்லாவற்றையும்விட.” சாலப் புலம்பியது - 
4கிசவும் வருந்திற்று, நீ உரவோனுடன் இடச்தொறும் ஓன்றாக
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கின்று சென்றனை என்ன, (அதைச் கேட்ட) ஊர் இருக்இனும் 
புலம்பியது எனச் கூட்டுக, 

(வே-ம்.) இன்றாக நின்ற. ௧௧ 

தலைமகந்த நற்றம் கூறியது 
ரீதலைவியின் மணக்கோலத்தை அவள் நற்றாய்க்குக் கட்டுமாறு 

தலைவனுக்கு அவன் தற்றாய் கூறியது] - 

430. பூஸர் வளமுலைப் பூலையும் நீயும் புணர்ந்நுடளே 

சேறார் 0கொடு0நறி 0சள்றஅந் நாள்முதற் சிந்தைெரந்து 

காணு தலமரும் அன்னையும் நீசென்று கரட்டுதிமிள் 

கோணுத கற்பிளன் மங்கல நாணுமிக் கேோலமு0ம. 

(த-ரை.). பூண் - அணிகலம். பூவை: தலைவி. சேண் ஆர் - 

அூ.ரமாகப் பொருந்திய, அலமரும் - கலங்கும். அன்னை - தலைவியின் 
தாய். மின்: தலைவி. கோணாத - மாறுபடாத, மங்கல காண் - 

தாலிச்சயிறு. கோலம் - மணக்கோலம். பூவையும் நீயும் சென்ற 
காள் முதல் அன்னையும் (தலைவியைக்) காணாது நொக்து அலமரும் ; 

(ஆதலின்) நீ சென்று கற்பினையுடைய மின்னின் காணும் கோலமும் 

காட்டுதியெனச் கூட்டுக. *அறனன் றம்ம தானே கிறையழிர் - தாழ் 

அயர் அவலம் உழக்கும் - காதல் தாய்க்குக் காட்டினை வம்மே.' தமிழ் 
'கெறிவிளக்கம் - ௧௩௪. 

(வே-ம்.) கற்பினள். : ௧௨ 

உடன்போக்த இடையீடுற்று வரைதல் 

[உடன்போக்குத் தடைப்பட்டபின் தலைவன் தலைவியர்க்கு 
மணஞ்செய்தல்; இச்செய்யுள் கவிக்கூற்று] 

431. மிள்சென்ற வேற்கண்ணி யண்ணல்பின் போகிய டிவஞ்சுரத்துப் 
மின்சள்ற அன்னையர் 0பதையர் மீண்டு ெரிதுவந்து 

முள்சென்ற கேண்மை முறைவமு வராமல் முதுநகர்க்கே 
மள்செள்று வேட்கை மணநயந் தார்கள்தம் வாழ்மனைக்கே. 

(க-ரை.) மின் சென்ற - ஒளிபரந்த, சண்ணி: தலைவி. 
அண்ணல் - தலைவன். சுரத்து - பாலையில், அன்னையர் - செவிலித் 

தாயர். பேதையர் - பாம்கியர். சென்ற சேண்மை - தலைவனுடன்
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செல்லுதற்குச் சாரணமாக இருச்த காதல். மன் சென்று - தலைவ: 
னுடன் சென்று, வேட்கை - விரும்பத்தக்க. சயந்தார் - விரும்பிச் 

செய்தார். மனைக்கு - மனையில். . கண்ணி போகிய சுரத்துப் மின் ' 
சென்ற அ௮ன்னையரும் பேதையரும் மீண்டு நகர்க்கு மன்னொடு: 

சென்று கேண்மை வழுவாமல் உவர்து மணையில் மணம் கயந்தார்- 

எனச் கூட்டுக, ் ௧௩. 

் f 

உடன்போக்கு இடையீடு முற்றும்



உவ. வரைதல் 

ர்தலைவன் தலைவியை மணத்தல் 7 

தலைமகன் வரைந்துழி மகழ்ச்சி 

ரீ தலைவியை மணந்தவிடத்து உண்டான மகிழ்ச்சியைத் 

\ தலைவன் உரைத்தல் 7 

&32. பள்றள் முயன்று வரைந்து. ஐகிய பரயாலினும் 

முள்ளள் தளர்ந்தது ெெய்முயங் காமல் முயங்கிளளிள்று 

.. என்று ரூயிரனை யாஞா. றக இயைந்தவின்பம் 

அந்நர எழுத மருந்திய வாளல ரரநந்தம. 

(க-ரை.) வரைந்து உடனாகிய - மணந்து தலைவியுடன் 

Gets gore. பாயலினும் - படுச்சையைப் பெறுதற்கு மூயன் றதனா: 

லுண்டான தளர்ச்சியினும். முன்னாள் - களவுச் சாலத்இல், மெய் 

.. தளர்தல், ஆறின்னாமை அல்லகுறி முதலியவற்றாலென்ச. முயல் 

காமல் மூயங்னெள் என்றது, அச்சத்தால் அமைதஇியொடு புல்ல 

வில்லை என்றபடி, , அனையாள் : தலைவி. இயைந்த - கூடிய, ௮. 

காள் - பாற்கடல் கடைந்த காலத்தில். பாயலினும் முன்னாள் மெய் 

தளர்ந்தது ; மயங்காமல் மூயங்கின்ள் ற இன்று இயைந்த இன்பம் 

வானவர் ஆரர்தமே எனக் கூட்டுக, - க 

புணர்ச்சியின் மகிழ்தல் 

433. அறந்தங்கு வரளிலு மார்கலி குற்ந்த அவளியிலும் 

“ நிறந்தென் பதமிங்நான் 0ொற்றவ ராரின்று பேரமளிப் 

புறந்தங்கு ரொன்ருழற் பூவையல் லாகத்தைப் புல்லுந்தொறும் 

“இறந்தும் பிறந்து மினியமன் பேோரக மியைந்தனளம. 

(கு-ரை.) அறம் தங்கு வான் - அறஞ்செய்தோர் தங்குதக்கு 
உரிய வானுலகம். ஆர்கலி - கடல். அவணி - நிலவுலகம். பதம்- 

இன்பம் ; பதவியுமாம். அமளிப்புறம் - படுக்கையில், பூவை : தலைவி 

யினது. ஆகத்தை - உடம்பை, புல்லல் - தழுவல், இதந்தும் - 

உணர்ச்சி இறர்தும், (பின்)பிறக்தும். போகம்-சலவியின்பம். இயைச் 
தனம் - பெற்றோம். புல்லுந்தொறும் இயைதக்தனம் ; (மிறர்) வானி 

லும் அவனியிலும் பிறக்து என் ? (எம்போல்) இங்கன் பதம் பெற்ற 
வர் ஆர்? (௧௫௯) ' எனக்கூட்டுக; ம் 

வரைதல முறறும் 
௮. கோ.-19



௨௩. இல்வாழ்க்கை 

ழீத்லைவனும் தலைவியும் இல்லறம் நடத்துதல் 7 
உழையர் வாழ்த்து 

ரீ உழையர் -ஏவலாளனர் ; அயவில் உன்ளாருமாம். இவர்கள் 
தலைவன் தலைவியரை வாழ்த்தல்] 

434. பேலுஞ் சிலையுமில் லரவிறல் வேளள்ன வேந்தனுமிச் 
சேலுங் கயனு மனையகண் ஸ£ளுந் திகிரியங்கை 

றரலுந் திருவு மதிழுடி யேரனு மலைகளும் 

பபோரலுந் தகையின்று போன்று நீவிர் புணர்ந்திருமே. 
(க-ரை.) வேல் இல்லா வேள் - முருகப்பெருமான். சிலை 

இல்லா வேள் - மன்மதன் ; சிலை - கரும்பு வில். அ௮ண்ன - இவர்களை 

யொத்த. வேர்தன்' - தலைவன். கண்ணாள் 3 தலைவி. இ௫இரி அங்கை 
மால் - சச்கரப்படை தரித்த திருமால். மதிமுடியோன் - தங்களைத் 

இருமுடியில் அணிந்த சிவபெருமான். மலைமகள் - இறைவி. தகை - 

் தகுதியொடு. வேந்தனும் கண்ணாளுமாகிய நீவிர், மாலும் இருவும், 
மதிமுடியோனும் மலைமகளும்போலும் தகையிராய் இன்றுபோல் 
என்றும் இரும் எனக் கூட்டுக, ச 

தோழி வாழ்த்து 
[தோழி தலைவனை வாழ்த்தல்] 

435. தேற்றிய வஞ்சினம் பொய்யா வகைநின் திருப்புயாத்தில் 
ஏற்றிய' தொங்கல் நறுங்குறற் கேற்றி யிலங்கிறையார் 
தூற்றிய பரல ருந்தெரலை யராள்கண் சோர்புளலும் 
மாற்றிய எம்பெரு மாள்வாழி வாழி வளஞ்சிறந்தே. 

(கு-மை.) தேற்றிய வஞ்சினம் - தலைவியைத் தெளிவிக்கும் 
பொருட்டுக் கூறிய சூளுறவு; ௧௮. ஏற்றிய தொக்க்ல் - ௮ணிக் 

துள்ள மாலையை. கறுங்குழற்கு ஏற்றி - தலைவிக்கு அணிக் ; 
என்றது தலைவியை மணஞ் செய்து என்றபடி; திருமணத்தின்போது 
மாலை மாற்றிச்கொள்ளலும் ஒரு சடங்காகும். ஈறுங்குழல் ; தலைவி; 
அன்மொழித்தொகை. இலல்கிழையார் - ஊரிலுள்ள மகளிர். அலர் - 
பழிச்சொல். தொலையா - தொலைத்து. புனல் - சண்ணீர், பெரு 

மான் :, தலைவன். புயத்தொங்கலைகச் குழற்கு ஏற்றி, ANGE Qgrr - 

யாப், புனலும் மாற்றிய பெருமான் சிறந்து வாழியெனச் கூட்டுக.
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(வே-ம்.) இவள் குழற்கேற்றி; தூற்றிய போலவரும். 

இ- வி.௧௮0௦௨ ட வ 

பாங்கிமைப் புகழ்தல் 

ர [தலைவன் புகழ்தல்] 

430. அந்நரன் முதளிள்று மின்றள வரய்வரு மப்படர்ப்பரய்ப் - 

 Gurdrg pooh பொகுந்திளம் யாம்போருந் தாதவரின் 

இன்னு அகும்பிணிக் கிள்மருந் தாக இடைநிள்றுநீ 

முள்றள் முயன்ற முயற்சியில் வாறு முழந்ததுவே. 

(க-மரை.) அச்காள்முதல் - தலைவியைக் சண்ட சாள் மதல்... 

அப்படர் - தலைவியைக் கூடாமையால் வருச் துன்பம், அமளி-படுக் 

கையில். பொருக்தாதவறின் இன்னா - பகைவரைப்போல் அன்பம் 

தந் துவர்த. பிணிக்கு - 'காமநோய்க்கு. இன்மருச்து - இணிய : 

மருக்து. இவ்வாறு - தலைவியை மணமுடித்து இல்வாழ்ச்கை ஈடத்து 

மாறு. யாம் படர்போய்ப் பொருக்தினம் ; மருந்தாக நீ இடைகின்று 

மூயன்ற முயற்சி இவ்வாறு முடிந்தது எனக் கூட்டுக, 

(வே-ம்.) முதலின் றள வாய வரும்படர். இ - வி. ௧௮௦. ௩ 

பாங்கி புகழ்தல் 

[பாங்கி தலைவளைப் புகழ்தல்] 

437. பனிநிள்ற சேரலைப் பலவிள் களைரசம் [1ரய்ந்துலவும் 

களிநிள்று நீளங் களம, நாடி கழைக்கரும்பை 

நுவிநின் ற௫ுந்திய தொக்குமள் மின் னுடங்கிடை யாம் 

நுனிநின்ற நாணந் தடுக்கநிள் றேடு தொடுத்தநண்ட, 

(கு-ரை.) பணிகின்ற - குளிர்ச்சி பொருச்்இய. பலவு - பலாப்: 

பழம். நின்று நீளும் - மிகுதியாகத் தொங்கும். சனம் - பெரிய, 

காட: தலைவ, கழை- இரண்ட. கரும்பை நுணியிலிருந்து அடி. 

'வரையில் இன்பார்க்குச் சுவை மேன்மேலும் மிகுந்து தோன்றுமாறு 

போலத் தலைவியின் ஈட்பும் வளர்ச்ததென்பது கருத்து, *கருத் 

துணர்ச்து கற்றறிக்தார் கேண்மை எஞ்ஞான்றும் - குருத்திற் கரும்பு ” 

இன்றநத்தே' - காலடி. ௨௧௧. மின் நுடங்கு இடையாள் - மின்னலைப் 

போல் அசைஇன்ற இடையினையுடைய தலைவி. தனி நின்ற 

நாணம் - ஊடலும்,. நிலைபெற்ற சாணமும். தொடுத்த - பூண்ட.
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நாட! இடையாள், தடுச்சவும் தொடுத்த ஈண்பு கரும்பை அனியி | 

லிருச்த அருக்தியது ஓக்குமன்றே ? எனக் கூட்டுக, 

(வே-ம்.) பலவுச்சினை கலை பாய்ச்துகள 5 கணமலை; தொடுத்த 

௮ன்பே. இ- வி. ௧௮0... ச 

“ தலைமகந்தத் தோழி சோலலியது 

[தலைவன் மணத்தல் வேண்டித் தரங்கள் கடவுளை வேண்டினமையைதீ 

தோழி அவனுக்குக் கூறியது] , 

438. இள்ளிசை வண்டுறை தாரிறை வமின் விலங்குெற்பர் 

தள்ளிசை வைத்துத் தவரு துளக்குத் தருக௦ென்றும் 

மன்னிய கேண்மை மறவரறல் நீயும் வரைகவென்றுங் 

கள்ளியு நானுங் கடவுள் 6வண்டிளங் கரதலித்டூத. 

, (கு -ரை.) தார் இறைவா - மாலையணிக்த தலைவா, மின் 

இலங்கு - மின்னல் ஒளிர்கின் ற ; மின் : தலைவியுமாம். வெற்பர் - 

தலைவியின் தமர். தன் இசை வைத்து - தன்புகழை நிலைபெற 

வைத்ன் ; இச்சை, இசையெனகத் தொகச்கதாசச்கொண்டு விருப்பம் 

வைத்து” எனப் பொருளுரைச்கினுமாம். உனக்கு: தோழி தலைவனை 

சோக்குக் கூறியது. மன்னிய சேண்மை - தலைவியிடம் 8 கொண்ட 

நிலைபெற்ற காதலை... வரைக - மணக்க. கன்னி: தலைவி. இறைவா! 

வெற்பர் தருக என்றும், நீயும் மறவாமல் வரைச என்றும் காதலித்துச் 

சன்னியும் கானும் பேண்டினம் (௩௨௩௬) எனக் கூட்டுக... *வெற்பர் : 

தன்னிசை ' என்றது ஒருமைப் பன்மை மயக்கம். 

ஆரா அன்பின். அனன் நீலை கூறல் 

[தலைவனது பெருங்காதலைக் கண்ட தோழி, * முன்பெல்லாம் 
தீ எவ்வாறு ஆற்றியிருந்தரய்?' என்று கேட்டல்] 

439. முருக விழுங்குழல் ரந்திவ ளேந்து முலைபுளகித்து 
௨௫௧ முயங்கி மயங்கிய நீருல வாதஇள்பம் 
பெருகுவ தள்றிப் பிரிந்தறி யீர்பிள்ளை யரலுமக்கிங்கு 
அருகிய நா0எள்செய் நீரைய ளேயிந்த அள்புகொண்டே. 

(கு -மை.) முருகு அவிழும் - ஈறுமணம் பரவும், . ஏந்தூ- 
உயர்ந்த. புளகித்து - மயிர் இலிர்க்கப்பெற்று. உருக - தலைவியின் 

உள்ளம் உருகுமாறு. முயல்க - தழுவி. உலவாத - கெடு ௮ருய
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-... நாள் - தலைவியை அரியளாகச் செய்த களவுச் காலத்தில். ஐயனே- 

தலைவனே... இந்த - இத்தகைய ஐயனே ! மோந்து முயங்இ 

மயல்இயும் பெருகுவதன்றிப். பிரிச்தறியீர் ;ழ இர்த அன்புகொண்டு 
௮௬ நாள் என் செய்தீர்? எனச் கூட்டுக. [ 

(வே -ம்.) மோரந்தவந்து 5 உருகி மயங்கி முயங்கியும்; அலம் 

பிறவா பின்னை. இ - வி. ௧௮0. ௬ 

பூங்கொடி. அன்பு பகர்தல் 

ர்தலைவன் நின்னை மணக்குமளவும் நீ என்வாறு ஆற்றி இருந்தாய்?* 
என்று பரங்கி தலைவியை வினவல்] க 

440. தினளைக்கரவல் மாறி மலைக்கும் 0வம்போர்ெஞ் சிலைக்குறவர் 

நினக்காவ லிற்றனி வைகிய நாளும் வரைவிடைலவைத்து 
உளைக்கா தலர்விட் டுறைந்தஅந் நாளு மொழிந்ததெங்கே 
சளைக்காவி பள்ளகண் HUGS யாந்லந் துய்க்குமள் பே. 

(கு-ரை.) மலைக்கும் -”அஞ்சத்தகும். இலை - வில்லையுடைய, 

குறவர் : தலைவியின் தமர். மனைச்சாவல் - இற்செறிப்பு : ௧௪௨. 

வையே - தங்யெ. வரைவிடை வைத்து உறைதலை, வரைவிடை 

வைத்தப் பொருள்வயிற் பிரிதல் என்னும் பகுதியால் அறிக. காவி - 

நிலமலர். , கண்ணாய் : தலைவியே. தொலையா கலம் அய்க்கும் - 

கெடாத புணர்ச்சி யின்பத்தை நுகரும். சண்ணாய்! மாறி வைகிய 

- சாளும், சாதலர் உணைவிட்டு உறைந்த அ௮ர்காளும் அன்பு எங்கே 

அழிந்த, ? எனக் கூட்கெ. இத்துணை யன்போடு எவ்வாறு ஆற்றி : 

யிருந்தாய் என்பது கருத்து. 

(வே-ம்.) உனைச் சாவலாய்விட்டு, ஒளித்ததெங்கே, இ- வி. 

௮/0. ் ் a 

ஆற்றினமை கூறல் 

[தலைவி தான் ஆற்.றியிருந்தமைக்குக் காரணம் கூறுதல்] 

441. பரங்கரய இள்பப் பளிமமொறி யரயிப் பரிக0நஞ்சில் 

தரங்கா வர௫நலந் தாங்கி தரதலை நாளளித்த 

Lp Ha ral யுண்டு ysaar srbap Prasad 

நீங்காத டிநஞ்சமுண் டபெனள்தஞ்ச மாகிய நீயுமுண்டே. 

து -சை.) பாங்காய - நண்பாயமைந்த. பணிமொழியாய் - 

குளிர்ச்த .சொல்லையுடைய தோழியே. இப்பரிசு - இம்முறையில்,
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ஈலம் - காதல். தலைராள் - . முன்னாளில். பூங்காவி - தலைவன் அளித்த 

குவளைமலர் : ௩௫௬. புரவலர்: தலைவர். நீங்காத - அன்பு CHET S- 

தஞ்சம் - பற்றுச்கோடு. பனிமொழியாய்! காவியுண்டு ; நெஞ்சம் 

உண்டு; நீயும் உண்டு. இப்பரிசு நலம் தாங்கல் அறிதோ எனக் 

“கூட்டுக. ஓ: எதிர்மறை, 

(வே-ம்.) வீணைப் பணிமொழியாய் 5 தஞ்சமாகயெ Guaw 

் மூண்டே, இ.- வி. ௧௮0. ௮ 

தலைவி ஒழக்கம் தலைவனுக்கு உரைத்தல் 
[ஒழுக்கம் ஒழுக்கத்தைப் பாங்கி உரைத்தல் 7 

442- SoTL Oapas Osrpged orwgre கண்முள்சொல்லது 
உண்டரயி ஜெள்று பலவுக் குரைத்தலு மொண்கறலத் 
தண்டா மரையவர் சான் ர௫ள்பெறுந் தள்மையுமுட் 

கொண்டா ஞரையள்றி பேருறிப் பாள்நம் குலக்கொடியே. 

(கு - ரை.) கண்டால் எழல் - தலைவனையும் பெரியோரையும் 
சண்டால் எழுக்இருத்தல். 'பிற ஆடவர் கண்முன் நில்லாமலும் 
cars. சொல்வது - சொல்லவேண்டி௰த, பலவுக்கு ஒன்று 
உரைத்தல் - பல சொல்லுக்கு ஒரு சொல்லையே ப.திலாக உரைத்தல் $ 
சுருங்கச் சொல்லி விளங்க வைக்கும் சின்மொழியாள் என்றபடி. 

சமலத் தாமரை: இருபெயரொட்டு ; தாமரையவர் - தாமரைமலர் 
மாலையையணிக்த அக்தணர். சான்றோர் - அறிவால் நிறைந்த பெரி 
யோர். உரையன்நியே குறிப்பாள் - சொல்லாமலே குறிப்பறிக்து 
ஓமுகுவாள். குலக்கொடி: தலைவி. குலக்கொடி, எழலும் தொழலும் 

தில்லாமையும் உரைத்தலும் தன்மையும் உட்கொண்டாள் ;) (இவை: 

_ யன்றி) உரையன்றியே குறிப்பாள் எனக் கூட்டுக. 

we - ம்.) சான்றோர். உளம்பெறு தன்மையும். ' ௯. 

் உண்டியின் உவத்தல் 

ர்தலைவி சமைத்த உணவினை உண்ட தலைவன் அவ்வுணவை 

_உவத்து கூறல்] 

443. og Gard நியதல்ல பல்லவத் தல்ல முகிற்த்தகுர்பக் 
க௫குங் கயலனள்ள கண்சிலப் பூரக் கமற்புகையுட் 

செருகுங் கருளையுந் தீம்பா ஈடிசிலுந் தவரள்று 
பருகும் அழுதமன் என்னை யாளும் பகங்கொடியே.
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(த-ரை.) முருகு ஒன்றுலதும் பல்லவத்தில் மு௫ிழ்ப்பதுமாய 

அரும்பன்றி, முருகு ஒன்றாததும் பல்லவத்தில். முகிழாததுமாகய 
வியர்வைத்துளி தலைவியின் முகத்தில் அரும்ப என்க. முருகு 
ஒன்றல் -'மணம் பொருந்தல். பல்லவம் - தளிர். மூகிழ்த் து அரும்ப - 

துளித்துளியாசத் தோன்ற, *முருகொன்றியதல்ல பல்லவத்தல்ல? 
என்றது வியர்வைக்கு வெளிப்படை. ஊர - பரக்க. கமழ்புகை - 
தாளிப்புப் புகை. உள் - கருணையுள். கருனை - பொரிக்கறி, தீம்பால் 
அடிசில் - இனிய பாற்சோறு. அன்று தேவர் பருகும் அமுதம்: 

௪௩௨. பசுங்கொடியே: தலைவியே! அரும்ப ஊர (8 சமைத்த) 

கருனையும் அடிசிலும் அமுதம் ௮ன்றோ ? எனக் கூட்டுக. ௧௦ 

காதல்நீலை உரைத்தல் 

[தலைவன் தலைவியருடைய காதலின் சிறப்பைத் தோழி 

கூறுதல்? கவிக் கூற்றுமாம் ] 

444. தேரளிற் கரும்பு முலையிற் கொடிவீடு தொய்யிலுங்கண் 
வரளிற் களவின் மறுமையுந் தீயிள் மணிமவுலி 

தரலிற் பணியுந் தளரிடை நையத் தளத்தினுடனள் 

நாளுக்கு நாளு நம்புதி தாக நடக்கின்றதே. 

(த-ரை.) கரும்பு - மன்மதனுடைய அரும்புவில் $ மகளிர் 

தம் தோளிலும் கொங்கையிலும் கரும்புவில் போன்றும் பூங்கொடி 

போன்றும் குங்குமச் குழம்பால் எழுதிச்கொள்வது பண்டைக்கால 

வழக்கு. கொடிவிடு தொய்யில் - பூங்கொடி படர்வதுபோல் எழுதப் 

பட்ட முலைச்கோலம். களவின் மறு மை- களங்கனி போன்ற 

சரிய மை. தியின் மணி மவுலி - நெருப்பினையொத்த செம்மணி 

கள் அழுத்திய தலைவனது முடி. தாளில் பணியும்-தலைவியின் காலில் 

பணியவும்; இஃது ஊடலில் spas: 728. ஊடற்காலத்துத் 

தலைவன் தலைவியைப் பணிவது இயல்பு என்பதை **மனைவி உயர்வும் 

இழவோன் பணிவும் - நினையும் காலைப் புலவியுள் உரிய?? என்னும் 

தொல்காப்பியப் பொருளியல் (௩௩) தற்பாவால் அறிக, சை அத்த 

னம்-வருக்துதற்குச் காரணமான சொங்கையையுடைய தலைவி. ஈலம்- 

இன்பம். ஈடக்கஇன்றது - தோன்றுகன்றஅ. தோளிறத் கரும்பும், 

மூலையில் தொய்யிலும், கண்ணில் மையும் (பொருந்தவும்) தாளிற் 

பணியவும் தனத்தினுடன் ஈலம் நடக்கின்றது எனச் கூட்டுக. ௬௪
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மணமனை சென்ற சேவிலிக்தத் தோமி சோலவியது 

ழ் தலைவியைக் காண வந்த செவிலவிக்குத் தோழி தலைவன் தலைவியருடைய 

ஒழுக்கெெெ.றியைக் கூறுதல்] : 

445. அணங்குங் கடவு எணி0நடுந் தேரண்ண 90 யாறிய 

எணங்குங் கடவுள்மற் 0ருன்றறி யாரள்வரி வண்டிளங்கள் 

இணங்குஞ் சரிருழல் வல்லியள் ஒள்தங்கு Hoos aps 

கணங்கொண் ெழுஞ்கடர் பட்டறி யாதவர் காதலரே. 

(த-ரை.) அணக்கும் கடவுள் - அழகு பொருந்தும் கடவு 

ளாக. அணி - அழகூய. அண்ணல்! - தலைவன். சணவனையே 

கடவுளாகக்கொண்டொழுகும் கற்புடையாள் என்றபடி. *தெய்வம் 

தொழா௮ள் கொழுநற் ரொழுதெழுவாள், பெய்யெனப் பெய்யும் 

மழை - (குறள் -டுடு), வரி - இசை பாடுகின்ற. இணங்கும் - 

பொருந்தும். சுரிகுழல் - நுணி சுருண்ட கூந்தலையுடைய. வல்லி 

அன்னாள் - பூங்கொடிபோன்ற தலைவி. கணங்கொண்டு எழும் 

சுடர் - ஒளிக்கதிர்த் தொகுதியோடு எழுஇன்ற கதிரவன். இல்ல 

தன்றிப் 'பட்டறிமாதவர் என்றது, காதலர் எங்குச் செல்லினும் 

க.திரவன்படுமுன் இல்லிற்கு வர். துவிடுவார் என்றபடி. (தலைவி) 

அ௮ண்ணலூைக் கடவுளாக (அறிவளே) ஒழிய மற்றொன்றைக் கடவு 

ளாக அறியாள் ; (௩௧௪). காதலர் இல்லதன்றிப் பட்டு அறியாதவர் 

எனச் கூட்டுக. ர ௧௨ 

சேவிலிக்தத் தோமீ இல்வாழ்க்கை நன்றென்றல் 

[தலைவன் தலைவியர் நிகழ்த்தும் இல்வாழ்க்கை Ee peau J 

446. பரஜ நடிசிலு மூளுர் கொழுங்குறைப் பாகுமுற்ற 

தேர் கருனையுந் தீம்புளிப் பாரகுநின் ேயிறையாள்' 
BOs ads ளமைத்திமிற் வாரி யமுதென்றன்பர் 

தரஜர நல்கி பகமகிற் கூ௫ுந் தகுதியே. 

(த-ரை.) பால் சாறு அடிசில் - பால் மணம் வீசும் சோறு, 

ஊண் ஆர் - உணவாகப் பொருக்திய. கொழுங்குறைப் பாகு-கொழு 

விய இறைச்சிக் குழம்பு. தேன் ஆர் - இனிமை பொருக்திய. 

கருனை - பொரிக்கறி. தீம்புளிப் பாகு - இனிய புளிக்குழம்பு: 

சேயிழையாள் ; தலைவி. ஆனாத - நீங்காத. அமைத்து: - சமைத்து.
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இமிழ் வாரி அமுது - ஒலிக்கின்ற பாற்கடலில் தோன்றிய அமிழ்து. 
அன்பர்: தலைவர். ஆர - உண்ண, கூரும் - மிகும். அன்பர் 

அமுதென்று ஆர, சேயிழையாள் அடி௫லும், பாகும், கருனையும், 

பாகும் - அமைத்து 'ஈல்இக் கூரும் தகு.தியள் எனக் கூட்டுக: ௪௪௩. 

(வே-ம்.) ஊனார்; அமைத் தமிழ்; அமிழ்தி னன்பன். இ - வி. 
௧௮/0. ௧௩௨ 

phys sé செவிலி தலைமகள் வாழ்க்கை நன்று என்றல் 

447, அருந்தும் பசிய மடுமணற் சோறு மயர்ந்திறைவள் | 
வருந்தும் பசிக்கு வருந்துமில் வரழ்க்கையும் Cal Oa uy L of 

' டுபரகுந்தும் விருந்தும் புறந்தகு நீர்மையும் போற்றியவள் 

திரந்துந் நிறஞ்செய லுங்கற்ற வாநின் -நிருமகளே. 

(து -மை.) அருந்தும் பசியும்- தன் பசிக்கு உண்ணுதலையும், 

மணற்சோறு அடுதல் முதலிய விளையாட்டையும், அயர்ந்து - மறந்து; 

"அடுதல் - சமைத்தல், இறைவன் - தலைவன். வருந்தும் - வருந்தி 

'ஊட்டும், இல்வாழ்க்கை முறையும். வேட்கை - விருப்பம். புறச் 

தரும் நீர்மை - உபசரித்துச் காக்கும் தன்மை. போற்றி - விடாது. 

.- கைக்கொண்டு. அவன்: தலைவன். இறம் - வசை. தலைவன் ஒழுக்கர் 

தவறியவிடத்து அதனைச் தன்: வாயாற் கூறுது செய்சையாலேயே 

. இருத்துவாள் என்பாள், “திருந்தும் திறம் செயலும் கற்றவா'. 

என்றாள். கற்றவா- கற்றது மிகவும் வியத்தற்கு உரியது என்றபடி. 

.தஇருமகள் பசியும் சோறும் quits வாழ்க்கையும், நீர்மையும் 

“போற்றிச் செயலும் கற்றவா எனச் கூட்டுக. 

(வே - ம்.)  ப௫ிக்குமில் வாழ்க்கையும் வேட்கையும் வண்மை 

புடன்; போற்றியன்றி. இ- வி. ௧௮0. ௧௪ 

இல்வாழ்க்கை முற்றும்
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ர்பொது மகணிரின் இன்பம் துய்த்தற்குதீ தலைவன் தலைவியை 

விட்டுப் பிரிதல்] 

புலவிக்த ஏதுக் கூறல் 

[தலைவனது செயலைக் கண்டோர், *இது தலைவியின் ஊடலுக்குக் 

காரணமாகும்' என்றல்] 

448. பங்கே ருகத்தண் பழனநல் லூரள் பவனிவரக் 

0ொரங்கேர் நறுங்குழற் கோதையர் கண்டு குவித்தகையும் 

அங்கே யவரவ ரன்புக் க௫ள்0சய் தமைத்தகையும் 

ரங்கே ரிளமுலையாள்புல வாவகை போரவதள்0ற. 

(த-ரை.) பங்கேருகம் தண்' பழனம் - தாமரைகளையுடைய 

குளிர்ந்த மருத நிலத்தின். ஊரன் -, ஊர்களையுடைய தலைவன்* 

பவனி - உலா. கொங்கு- பூக்துகள் ; மகரந்தமென்பர் வடஅலார். 

ஏர்- அழகு. கோதையர் - பொது மகளிர். அருள்செய்து அமைத்த 

கை - கைகாட்டி அருள் செய்தல்.” பொங்கு ஏர் -.பூரிப்பும் ௮ழகு 

முடைய. முலையாள் : தலைவி. புலவா - ஊடா. கைகுவித்தமையும்,. 

அருள் செய்தமையும் புலவாவகை போவதன்று' எனக் கூட்டுக, 

இவ்விரண்டும் புலவி உண்டாதற்குக் சாரணம் என்பது கருத்து. 

(வே- ம்.) கொங்கேய்; போதவன்றே. இ-வி.௧௮௨.: ௪: 

_ தனித்துழி இறைவி துனித்து அழதிரங்கல் 

[தலைவனைப் பிரிந்தவிடத்துத் தலைவி துன்பமுற்று வருந்துதல்] 

449. மருப்பார் வளமுலை மங்கையர் சேரியில் வைகலுந்தள் 

விருப்பர லுறைநல் மேவிய காதலர் ேட்கைெந்தீ 

உருப்பர லுருகிய ஆலியும் பாவி ரடம்புங்கொண்டே 

இருப்பார் பிறருமுண் டோ௦நஞ்ச மேயிங் கனையொரழித்ேத. 

(த-ரை.) மருப்பு ஆர்- யானைக்கொம்பையொத்த. மங்கையர்“: 

பரத்தையர். வைகலும் - காள்தோறும். உறைநலம் மேவிய - தங்கி 

யிருக்கும் இன்பத்தைப் பொருந்திய. காதலர் வேட்கைத்தி - தலைவர் 

மீது கொண்ட காதற்றீயின். உருப்பால் - வெப்பத்தால், எனை 

ஓழித்து - என்னையன் நி. கெஞ்சமே ஆவியும் உடம்பும் கொண்டு
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இருப்பார் எனையொழித்துப் பிறரும் உண்டோ? எனச் கூட்டுக... 

யான் ஒருத்தியே இவ்வாறு தன்புறுகன்றேன் என்பது கருத்து, ௨. 

அடிசில் அமைத்து மடலால் இரங்கல் 

| [pies உணவினைச் சமைத்த பிறகும் தலைவன் உண்ண 

வரரமையின் அவன் வருந்தல்] 

450. அலையேோற் நியஇப்பி வைத்தடுப் பாக அரும்பவிழ்கேள் 
்... “லையேற் நியாசந்கி னித்திலம் 0பொய்தபி 0ுணுண்துகிலார் 

கலையேற் றியநுத லாரடுஞ் சோரறிடக் கைக்கமலத் 

திலையேற்ற டவம்பசி யிள்றிலை போநம் இறைவருக்கக. 

(த-ரை.) ௮லை ஏற்றிய இப்பி - அலையானஅ கடலினின்றும்: 
ஓதுக்கிய சிப்பியை, அடுப்பாச வைத்து. தேன் உலை ஏற்றிய சக்கில்- 
தேனை உலையாகப்பெய்து அடுப்பின்மீது ஏற்றிய சங்காகிய பானையில்-: 

நித்திலம் பெய்தபின் - முத்தாகுய அரிசியை இட்டபின். ஒண் துகி 

லார் - ஒளிபொருந்திய ஆடையை யணிந்தவரும், கலை ஏற்றிய 

்" நுதலார் - பிறைத்திங்சளையொத்த நெற்றியை. உடையவருமாகிய : 
பால்இயர். அடும் சோறு - சமைத்த றுசோற்றை. கமலம் கை இலை: 
ஏற்ற - தாமரைமலர்போன்ற கையையே இலையாக ஏந்த; இது 
தலைவி முன்னே சறுசோறட்டு விளையாடிய காலையில், தலைவன் 

வந்து இரந்தமையை கமினைத்துக்கொண்டு கூறுஇன்றதென்க. 

இறைவர் - தலைவர். வைத்து ஏற்றிய சங்கில் பெய்து ௮9ம் சோறிட. 
ஏற்ற பச இறைவருச்கு இன்று இல்லையோ? எனச் கூட்டுக, 

பரத்தையர் மாயையில் அகப்பட்டு உண்ணவும் வரவில்லையே என்று: 

Qrasuanry. 

(வே-ம்.) . மடவாள் இரங்கல் ; பெய்தனல் ஓண்துரொற், 
கலைபோற்றிய நுல் சாம்; இலைபோற்று, இ - வி. ௧௮௨. ௩ 

இரவினும் எய்தா உரவோந்த இரங்கல் 

[இசவுப்போழுதினும் இல்லமெய்தசத தலைவனை எண்ணித் 

. தலைவி வருந்தல் ] 
451. காவும் பருமணற் கானும் போயருங் கங்குலினும் 

சாவும் பரிநடுந் தேர்வரக் கரண்கிலம் வாளிதரறும் 

மேவுங் கருங்கால் செங்கழு நீரின் மிசைபிறழப் 
பூவும் புலவுங் கறழ்புன லரள் புகற்ச்சிநன்றே.
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(த-ரை.) கா- ஈசர்ப்பு ச்சோலை. சானல் - கடற்கரைச்சோலை. 

அங்குல் - இரவு. வாவும் பரி-தாவிச்செல்லும் குதிரைகளைப் பூட்டிய, 

தேர்- தலைவன் ஏறிச் சென்ற தேர். வாவி - குளம். செங்கழுநீர் - 

ஒருவகை ந£ர்ப்பூ. மிசை - மேலே. புலவு - புலால் காத்றம். ஊரன் = 

மருதநிலத் தலைவன். கன்று : குறிப்பு மொழி; ஈன்றன்று என்றபடி. 

பூவின் ஈறுமணமும், புலாலின் தீமணமும் sobs தோன்றும் ஊர 

னாதலின், ௮வன் புகழும், பரத்தையர் கூட்டுறவால் உண்டாகும் 

பழியொடு கலந்து தோன்றுகிறது என்பது குறிப்பு. தேர் கங்குலி 

னும் வரச் காண்டைம்; (ஆதலின்) ஊரன் புகழ்ச்சி ஈன்று எனக். 

கூட்டுக. 

(வே-ம்.) புகத்சி. இ- வி. ௧௮௨. ௪, 

ஈங்கிது என்னேனப் பாங்கி விதைல் 

[*இவ்வாறு தீ வருந்துவதற்குக் காரணம்யாது?' என்று 
பசங்க தலைவியை வினவல் ] 

452. மறையிற் புணர்வன்றி மன்றற் புணர்வீன்று வாய்த்தநன்றுள் 

நிறையிற் சிறந்தநள் வீர்மையெல் லாம்நீறை நீருள்நிள்று 

9பரறையற்ற வேட்கையி ஐற்புலந் தாரின் நலஞ்சிதையக் 
கறையுற்ற வற்கணல் லாயென்னை யோவந்த கரரணம. 

(த-ரை.) மறையித் புணர்வு - களவொழுக்கம். மன்றல் 

புணர்வு - கற்பொழுக்கம். மறையிற் புணர்வாயிற் பல இடையூறு 

களால் தலைவனைச் காண இயலாது வருந்துதலும் கூடும். மன்றற் 
புணர்வு வாய்த்த இன்று அச்நிலை. கூடாதாகலின் வருந்து றல் 

என்னோ ? என்றவாறு. நிறை - கற்பு. கல் நீர்மை - சல்ல குணங்கள். 
.நிறைநீருள் - நிறைந்த தன்மையோடு. பொறையற்ற - பொறுக்க. 
முடியாத. வேட்கை - புணர்ச்சி விருப்பம். புலந்தாரின் - ஊடிய 

மகளிரைப்போல். காதல் மிகுதியால் புலவி தோன்றும் என்பதைத் 
இருக்குறள், புலவி. நுணுக்கம் (௧௩௨). என்னும் அ.திகாரத்தால் 
அறிக. கலம் சதைய - அழகு 'செடும்படியாக. கறை - குருதிச் 
கறை. நல்லாய் : தலைவியே! சன்னாளாகய இன்று நின்று புலச் 
தாரின் சதைய வந்த காரணம் என்னையோ? எனக் கூட்டுக. டி
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இறைவன் புறத்தோழக்த இறைமகள் உரைத்தல் 

[்புறத்தொழுக்கு-- தலைவன் பரத்தையரோடு கூடி ஒழுகுதல்] 

453. வாரரரற் நியமுலை மங்கையர் தங்களை வைகலும்பொரள் 

தேரேற்றி வந்து மகிழ்மணஜஞ் 0ெய்யஞ் சேரியன்றி 

ஊரற் நியபுள லூரன் தகைமையை யுள்ளுந்தொறுந் 

தரரேற் நியகுழ ஐரப்தழ லர௦மன் தனி௦நஞ்சமே.' 

(கு -ரை.) வார் ஏற்றிய - கச்சணிந்த. மங்கையர் $ பரத்தையர். 

வைகலும் - காள்தோறும்.. மணம் செய்தல் - கூடுதல். ஊர் ஏற்றிய- 

பரத்தையரை ஊரின் சண்ணும் கொண்டு வருகின்ற. ஊரன் - மருத 

நிலத் தலைவன். உள்ளல் - கிணைத்தல். தார் ஏற்றிய குழலாய் - மாலை 

ய்ணிக்த கூந்தலையுடைய தோழியே. தழலாம் - நெருப்பைப்போல் 

கொதிக்கன்றது. குழலாய்! மங்கையரை மணஞ்செய்தலும், ஊர் 

ஏற்றலுமான ஊரன் தகைமையை உள்ளுந்தொறும் என் கெஞ்சம் 

தழலாம் எனக் கூட்டுக. 
௬... 

தலைவியைப் பாங்கி கழறல் 

[கழ.றல்--இடித்துக் கூறல்] 

454. மாலைக் குழுத மலர்தரு தேனுண்ட எண்டுவரக் 

கரைக் கமலங் குவிந்தது 0வாஅருங் கற்பினுக்கங்கு 

ஏலக் கருங்குழல் மங்கையம் காதல 0ரள்ெய்யினும் 

சீலத் தியல்புகுள் முர்வருந் நேல்0யய் திருந்திழையே. 

(த-ரை.) குமுதமலர் தரு - அல்லிப்பூத் தந்த; இஸ்து இரவில் - 

மலர்வதாகலின் மாலைக்குமுதம்? என்றாள். காலைக் சமலம் - காலைப் 

பொழுதில் மலர்வதாகய தாமரைப்பூ. வண்டு, குமுதத்தின் தேனை 

உண்டு வந்தமை கருதிக் கமலம் குவியாமைபோல, நீயும் தலைவன் :. 

புறத்தொழுக்கங் கருதி அவனை வெறுத்தலாகாது என்பது குறிப்பு. 

இஃது எடூத்துக்காட் டுவமையணி. குமுதம் பரத்தைக்கும், வண்டு 

தலைவனுக்கும், கமலம் தலைவிக்கும் உவமை. கற்பினுக்கு - கற்பைக் 

காத்தற்கு. ஏலம் - மயிர்ச்சாந்து பூயெ. சீலத்து இயல்பு - கத் 

பொழுச்கத்தின் தன்மை. மெய்-உடம்பு, இருந்திழையே: தலைவியே! 

குமுதத் தேனுண்ட வண்டு வரச் கமலம் குவிக்த.துவோ? (அதுபோல) 

காதலர் என் செயினும் மங்கையர் கற்பினுக்கு இயல்பு குன்றார்; 

(ஆதலின்) மெய் வருக்தேல் எனக் கூட்டுக, பட ட்டி.” 

(வே-ம்.) மலர் தரும்; கற்பினுக்கும். இ- வி. ௧௮௨. எ:
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செவ்வணி அணிந்து சேடியை விடத்தல் 

_ [த௲ைனி முப்புற்றதை அ.றிவிக்கும்பொருட்டு, ஒரு தோழிக்குச் 
செவ்வாடை உடுத்துச் செஞ்சாந்து பூசிச் செவ்வணி 

அணிந்து பரத்தை வீட்டிலுள்ள தலைவன்பால் 

அனுப்புதல் ] 

55. பரிதி நிறத்த பணிநுகி லார்த்துப் Li Qe dp 206 ad 

கு௫தி நிறத்தொலிர் குங்குமஞ் சேர்த்தியிந் கோலங்கொண்டு 

கருதிய கற்புக் கடெறி கூறிநங் காதலர்க்கு 

வதி பொனளப்பகர்ந் தேவீடுஞ் சேடியை ara Go. 

(த -ரை.) பரிதி நிறத்த பணி தல் - பரிதிபோன்ற சிவந்த 

நிறத்தினையுடைய செம்பணி, செந்துஇல்களை ; பரிதி - கதிரவன்; 

பணி - அணிகலம்; துகில்- ஆடை. ஆர்த்து - அணிந்து. பணை - 

,பருத்த. குருதி- செந்நீர், குங்குமம் - குங்குமக்குழம்பு. கோலம் - 

செவ்வணி. கற்புச்சடன் நெறி - கற்புக்காலத்தில் தலைவன் 66 

'கொள்ளவேண்டுங் சடமையா௫ய ஒழுக்கத்தை ; அஃதாவது, பூப்புச் 

காலத்தில் தலைவியைப் பிறிதலாகாது என்பது, வருதி - வருவா 

wre. சேடி - தோழி, வாணுதல்! தலைவி, சேடியை ஆர்த்துச் 

சேர்த்துக்கொண்டு காதலர்க்குக் கூறி வருதியெனப் பகர்ந்து விடும் 

. எனச் கூட்டுக. , 

(வே-ம்.) நிறத்துப் பணித்துஇல் ; குருஇ.நிறத்துகிர் ; விடு. 
இ - வி. ௧௮௨. ௮ 

செவ்வணி உழைமர் கண்டூ அழங்கீக் கூறல் 

[அயலார் அச்செவ்வணியைக் கண்டு வருத்திக் கூறுதல் 7 

உழையர் - அயலார்] 

456. தம்மே ருலகறி தையளல் லார்மளை தங்குமெங்கோள் 
நம்பர் மறந்ததை நரமறிந் திங்நாளம் நரணறிந்த 

. செற்பே ரணிநலங் கொண்டுநஞ் சேடியர் சன்றுநிற்றக் 
கொம்ப விதித்ததை யோ0கொடி தேநங் குடிப்பிறப்போ. 

கு -ரை,;) தையல் ஈல்லார் - அழகிய பரத்தையர் ; பொது 
மகளிர் ஆதலின், இவர்தம் பேர் உலகறியப்பட்டதென்ச. கோன் - 
தலைவன். ஈம்பேர் என்றது, தலைவியை. *இங்கனம்' என்பதன் 

பின் *வருந்த' என்னும் ஒரு சொல் வருவிக்க. நாண் அழிர்த-காணழி



பரத்தையிற் பிரிவு 971 

SHG srrcorwrer: Ber. செம்பேர் அணி - செவ்வணி, சேடியர்- 
“தோழியர். கொம்பே : தலைவியே ! எங்கோன் மறந்ததை. அறிந்து 

காம் இங்கண் (வருச்தவும்) சேடியர் கொண்டு 'கிற்பவும் (ஊழ்) 

விதித்தது ; ஈம் குடிப்பிறப்புக் கொடிது எனச் கூட்டுக. ஐயோ, 
இரக்கச் குறிப்புணர்த்திய இடைச்சொல். ௯ 

பரத்தையர் கண்டூ பழித்தல் 

[பரத்தையர் செவ்வணியைக் கண்டு பழித்தல்] 

க57. நண்ணந் துறைவன் மனையுறை பாவை தகுதி0சல்லிற் 

_ பூண்டாள் நியரழி யீர்ளசை சோனி வார்ருவளைக் . 

கண்ணுங் குழலுங் கருகித் துகிலுங் கன தனமும் 

வண்ணஞ் சிவந்து வெளுத்தது நாணு Loy. 

(த-ரை.) துறைவன் : தலைவன். பாவை: தலைவி, பண் 

ஒன்றிய - இசை பொருந்திய; இருத்தம் அமைந்த எனலுமாம், 

மொழிமீர் : பரத்தையர் தமக்குள் விளித்துச்கொண்ட௮. பணி வார் - 

குளிர்ச்சி மிச்ச. ௧௬.௫ - கருநிறங்கொண்டு ; இஃது இயல்பு, அகில் 
'இிவக்து என்ற, செவ்வாடை உடுத்து என்றபடி. தனம் சிவத்தல், 

செஞ்சாக்து பூசலால், வண்ணம் - நிறம். சாணும் மடமையும் 

வெளுத்தது என்றது, தோழியைச் செவ்வணி யணிக்து விடுத்ததால் 

அவளுடைய காணின்மையும் அறிவின்மையும் வெளிப்பட்டதென்று 

இகழ்க்தவாறு.. மொழியீர்! (பாவைக்கு) கருஇச் திலர்த வெளுத்தது; 
(ஆதலின்) பாலையின் தகுதி சொல்லில் வசையே எனச் கூட்டுக. 

கருச் சிவந்து வெளுத்ததென் ற, ழ.ரணணி. 

(வே-ம்.) வசையேற் பணிவார். இ- வி. ௧௮௨. ௧௦ 

வாயில் நேர்வித்தல் 

மசெவ்வணி கண்டு வரும் தலைவன்மீது தலைவி ஊடல்கொண்டு நிற்கத் 
தோழி அவ்வூடலைப் போக்கித் தலைவனை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு 

செய்தல் ; வாயில்--தாது; தாதாவார் தோழி முதவீயோர், 

தேர்வித்தல்.- தலைவனை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு 

உடம்படுவித்தல்] 

ன் புறத்தா ஜெழுகி வரினுமிப் போது புகையுயிர்த்தல் 

- அறத்தரறும் அன்பும் அருளுமள் 0றயள்பர் தர்கடவி 

மறத்தரரை வாள்விழி பாரய்றணி மாளிகை வாசல்வந்துள் 

திறத்தார்வ முற்றுநிள் ரு0ரதிர் கேரடல் சிறிப்புடைத்டத.
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(த - ரை) புறத்தாறு ஒழுகி - புறத்தொழுச்கம் மேற்கொண்டு :: 

௪௫௩. புகை உயிர்த்தல் - சனக்து புகை தோன்றுமாறு மூச்செறிதல்: 

அறத்தாறும் - அறவொழுக்கமும், அன்பும் அருளும் ௮ன்று : ௪௫௪, 
கடவி - செலுத்தி. மறம் தாரை - கொலைத்தொழிலும் ' கூர்மையும். 

'பொருக்திய. விழியாய் : தலைவியே. மணி - அழகிய. உன் திறத்து - 
உன்மீது. ஆர்வம் - காதல். விழியாய் ! அன்பர் கடவி வக்து ஆர்வ 

முற்று வாசல் நின்றார்; புறத்தாறு ஒழுகவரினும் இப்போது 
உயிர்த்தல் ௮றத்தாறும் அன்பும் ௮ருளுமன்று எனக் கூட்டுக. 

(வே. ம்.) இருமாளிகை, இ. வி, ௧௮௨, Se 

உழையம் தலைமகன் வரவு உணர்த்தல் 

[தலைவனுடைய ஏவலாளர் அவன் வரவினைத் தலைவிக்கு 

உணர்த்தல் 7 

459. நந்தரப் பழனக் கழனிநல் லூரர் நறுங்கழுநீர்ச் 
சந்தா ரணிருழற் சேடிசெல் லாமுள் திருந்திழையார் 

சந்தம் மாற வுலகிய மஜக்கித் தலைவியிற்கண் 

வந்தரர் வழுவுவ ரேர0பரி யோர்தம் மரபியலே. 

(த - ரை.) ஈந்தாப் பழனம் - வளங்குன்றாத மரு தநிலத்தமைந்த.. 

ஊரர் - மருதநிலத்தலைவர். செந்தார் - சிவந்த மாலையை, சேடி - 

. செவ்வணி ௮ணிக்த தோழி. செல்லாமுன் என்றது,” சென்றவுடன் 

என்றபடி. ; மீகையுயர்வு நவிற்சியணி. தஇிருந்திழையார் சக்தாபம்: 

ஆற - தலைவியின் பிரிவுத் துன்பம் தணிய. உல௫யல் : தீண்டாகாள் 
முக்சாளும் கோச்காமையும், 8ராடியபின் ஈராறு சாளும் இசவாமையு. 
மாம் (ஆசாரக்கோவை -௪௨.) இதனைப் :“பூப்பின் புறப்பாடு ஈராறு: 

நாளும், நீத்தகன் றுறையார் என்மனார் புலவர்?? என்னும் தொல் 

காப்பியச் கற்பியல் (௪௪) நூற்பாவும் வற்புறுத்தும், வழுவுவரோ - 

தவறுவரோ ; ஓ: எதிர்மறை. மரபு இயல் - தொன்று தொட்டு வரும் 

ஒழுக்கம். பெரியோர் வழுவுவரோ என்னும் பொதுப்பொருளால், 

தலைவரும் தம்மொழுக்கம் தவறுூதபடி: வந்தார் என்னும் சிறப்புப் 

பொருளை உறுஇப்படுத்தினமையால் இது வேற்றுப்போரள் வைப் 
பணியாம். சேடி செல்லாமுன், ஊரார் சோக்கு ஆற இற்சண் 
வந்தார் ; பெரியோர் இயல் வழுவவரோ எனச் கூட்டுக. ௧௨
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கிழிவோள் தன்மை உழையோர் கூறல் 

[.த௲வியின் நிகமையை ஏவலான ச் சொல்லிக்கொள்ளுதல் ] 

400. பலரும் பரவப் பனிமஎர்க் காவும் பழனமுஞ்சன் ' 

றுலலுங் குரிசி 6லாருதனி யேவந் தொளியிரையீர் 

இலகுந் திருரளை யெய்துமுள் யாரும் அடுப்பஎய்தா 

மலர்௦மன் குழலி மனந்துனி மாறி மகிழ்வுற்றதே. 

(த-சை.) பரவ - புகழ. பனி- குளிர்ச்சி, கா - சோலை. 

பழனம் - வயல். குரிசில் - தலைவன். ஒளி.பிழையீர் : உழையர் 

பாக்யெரை விளித்தத. அடுப்ப எய்தா - நெருங்கவொண்ணாக, அனி - 

மூததிர்ர்த புலவி குழலி: தலைவி. ஒளனி.ிழையீர் ! குரிசில் மனை 

வச்.து எய்.துமுன் குழலியின் மனம் எய்தாத்துணி மாறி ம௫ழ்வுற்றது 

எனச் கூட்டுக. 

(வே.- ம்.) ஓளியிழையார். Sh. 

தலைவனும் தலைவியும் கலவியின் மயங்கல் 

[கலவி - புணர்ச்சி ] 

401. உள்ளத் துவகை 0யாருதலைப் பட்ட விருதலைப்பைம் 
புள்ளொத் தினிய புதுமலர்ப் பாயற் புணர்ந்தஇள்ப 
௦வள்ளக் கடலிடை வீழ்ந்துட னீந்துவர் மெய்மறந்து 

வள்ளக் கமல வளலய லூரனு மாதருமே. 

(க -ரை.) ஒருதலைப்பட்ட - உறுதியாகப் பொருக்திய. இரு 

தலைப்புள் - இரண்டு தலைகளையுடைய ஒருவகைப் பறவை; இது 

பிரியா கட்பிற்கு உவமை கூறப்படும் ; பிரிவின் தியைந்த Harr 

ஈட்பின் - இருதலப் புள்ளின் ஒருயி ரமமே' - (அகம்: ௧௦ .) எனவும், 
ஒர் உயிர்ப் புள்ளின் இருதலை உள்ளொன்று, Curia Bas shares 
புலவல்.” (கலி, ௮௧: ௪-௫) எனவும் வரூஉம் ஆன்றோர் உரை 

களால் ௮.றிக. பாயல் - படுச்கையில். உடன் - ஒன்றாக. வள்ளச் 

மலம் - இண்ணம்போன்ற தாமரைமலர் பொருந்திய ஊரன் - 

மருதகிலத்தலைவண். மாதர்-தலைவி. ஊரனும் மாதரும் இருதலைப்புள் 

ஓத்து வீழ்ச து மெய்மறக்து நீக் து.வர் எனக் கூட்டுக. ௧௫ 

௮. கோ:--18
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மகப்பொறை கூர்ந்த வண்ணம் உரைத்தல் 

[தகலவி.சருப்பமுற்றிக் குழந்தை யெற்றமையைக் கூறுதல்: 
பெசறைகூர்தல் - கருப்ப மு.ற்றுதல்] 

462. சீ௰ந் தகை0பெறு சரலியள் ஐள்சிறு வற்றரித்த . 
கரறந் தமது களினுறப் பேற்றன காலமின்றும் 

கோலந் தர௫ஞ்செங் குமுதமும் நீலமுங் குன்றெடுத்த 
பாலள் துயில்கொண்ட பாயலுங் காலைப் பதுமமுமம. 

(கு -ரை;) : லம் தகைபெறு சாலி. ௮ன்னாள் - கற்பொழுக்கத் 
இற் இறந்த... அருந்ததிபோன்ற தலைவி: ௪௨0... சாலி- அருந்ததி. 

சிறுவன் தரித்த காலம் - கருப்பமுற்ற காலத்தில், கவின் உறப். 

பெற்றன - அழகுமிகப் பெற்றன. காலமின் - கார்காலத்து மின்னலை. . 

யொத்த இடை ; மேனியுமாம் ; உவமவாகு பெயர் ; பிறவுமன்ன.... 

கோலம் - அழகு. குமுதம் - செவ்வல்லி : லாய். நீலம்: கண். குன்று 

எடுத்த பாலன் - மலையைக் குடையாகக்கொண்ட சண்ணன்; (அவன்) 

அயில்கொண்ட. பாயல் - கண்ணன் _ தூங்குதற்குப் படுச்சையாக 

அமைந்த ஆலிலை: am. காலைப் பதுமம் - காலையில் மலரும் 

தாமரை : முகம்; *காலைக்கமலம்' - ௪௫௪, : சாலியன்னாள் தரித்த 

காலம், மின்னும், குமுதமும், நீலமும்) பாயலும், -பதுமமும் தமது 

கவின் உறப்பெற்றன எனக் கூட்டுக, 

(வே-ம்.) கவினிறம் மெத்தன : காலமின்னு, இ - வி. ௧௮௩. 

வேள்ளணி _— விடுத்தல் 

[தலைவி, தான் புதல்வனைப் பெற்றமையைப் பரத்தை வீட்டிலுள்ள 

தலைவனுக்குத் தெரிவிக்கக் கருதித் தன் தோழிக்கு வெள்ளாடை ் 

. முதலியன அணித்து அவளை அனுப்புதல்] ் 

463. நுதையுஞ் ௬ரும்புறை மல்லிகை வேய்ந்துவண் தூகபுளைந். 
திதையங் களிவர நித்திலம் பூண்டேதிர்ந் தாருடலம் — 

| YO SW பளைய விழிமட மாதர்டபாற் பூண்புதல்வள் 

உதையும் புகல் இகலிமுள் ஓடுவர் ஊரனுக்கே. 

(த-ரை.) அதையும் சுரும்பு- கெருங்யெ வண்டுகள், வேய்ச்து- 

சூடி. வெண் தூசு புனைந்து - வெள்ளாடை யுடுத்து... இதையம்
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சளிவர - உள்ளத்தே களிப்புண்டாக. நித்திலம் - முத்தணி. எ.இர்ர் 

தரர் உடலம். புதை - எதிர்த்தவர் மார்பில் அழுக்துஇன்ற, அம்பு. 

மடமாதர் : இளந்தோழியர். பூண் - அணி. புதல்வன் உதையம் 

புகல - குழந்தை பிறந்தமையைக் கூற. இகலி- *நான் முன், நீ மூன்" 

என்று மாறுபட்டு; மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தி யாதலின் ஒவ்வொரு 

வரும் தாமே மூன் சென்று அ.றிவிக்கவேண்டுமென்று ஒடினர். இதை 

யம், உதையம் : இடைப்போலி. ஊரன் - மருதநிலத்தலைவன். மாதர் 
வேய்க்து புனைந்து பூண்டு ஊரனுக்குப் புகல இகலி ஒடுவர் எனக் 

கூட்டுக. ் 

(வே-ம்.) அசல முன்னோடுவர். இ - வி. ௧௮௩. ௧௬ 

வரவு கண்டு வாயில் மோழிதல் 

[தலைவன் வரவினைக் கண்டு தூதுவர் அதனைத் தலைவிக்குக் 
கூறுதல்] 

404. புறந்தாழ் சுரிருழற் பூவையன் வீர்பெரறை பூண்டவற்கின் 

றறந்தர னுறுதுணை யாரயதனள் 0றதம் அகமகிழ்ந்து 
மறந்தரழ் களிற்றள்பர் வந்தன ராநம் மரமிலுக்குச் 

சிறந்தர 0றருவன் பீறந்தர Maar sty Gedgrapar a. 

.(க-ரை.) புறம் தாழ் - முதுகின்புறத்தே தாழ்ந்த. சுரிகுழல்- 

நுணி சுருண்ட கூந்தலையுடைய. பூவை அன்னீர் - நாகணவாய்ப் 

புள்ளையொத்த தலைவியே. பொறை பூண்டவற்கு - கருவுற்றுத் 

தோன்றிய புதல்வற்கு; *சிறுவற்றரித்த சாலம்? - ௪௬௨. அறம் 

புதல்வன் பிறந்தால் உடனே ௮ரவேண்டுமென்னும் உல$ூயல் அறம்$' 

ஒருவர்க்கு வரும் கலம் அறமாகிய ஈல்வினைபற்றியே வருவதாதலால் 

அது குறித்து * அறந்தான் உறுதுணை ' என்றனர் தூதுவர் என்க. 

*உலஇயல் கோச்? - ௪டுக. மறம் தாழ் களித்று அன்பர் - வீரச் 

தாங்யெ.ஆண் யானையையொத்த தலைவர்; சிறந்தான் இவன் ஒருவன்- 

இறந்த புதல்வனா ய இவனொருவன். செல்லுமுன் - சொல்லுததகுச் 
செல்லுமுன் : சென்றவுடன் என்பது கருத்து : ௪௫௯. அ௮ன்னீர்!. 

ஒருவன் பிறந்தானென்று செல்லுமுன் அன்பர் அகமஇழ்ந்து 
வந்தனர் ; (ஆதலின்) பூண்டவற்கு அறம் துணையாயது எனக் 

கூட்டுக. ௧௪
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வாயில் மறை 

ழீவசயில்கள் தலைவனைத் தடுத்தல்; வாயில் - தலைவன் தசீலவியர்க்கும். 

பிணக்கு தேர்ந்துழி அதனைப் போக்கி அவர்களை ஒற்றுமைப் 

படுத்துவோர் ; அவர், தோழி, பாணன், பாடினி 

: முதலீய பலராவர் ] 

405. கையார் எரிவளைக் காரிகை நீயுங் கடும்பரியும் 

.... ஐறயார் விழிவிலை மங்கைய ரில்ல மறந்துலந்த 

தய்யா நிருந்திலள் ஐயா அருமணி யீள்றெடுத்த 

0ெய்யரற ஏம்ளிர வுழ்துளி யாறவும் 6வண்டுமிள்ற. 

(க - ரை.) வரிவளை ஆர் கை காரிகை - கோடுகள் பொருத்திய 
வளையலை யணிக்த கையையுடைய தலைவி. நீ என்றது, வாயில்கள் 

தலைவனை நோச்தஇிக் கூறுவது. கடும்பரி - விரைவாகச் செல்லும் 

தேர்ச் குதிரைகள். விலைம௫கையர் - பொருட் பெண்டிர், எய்யாது - 

அறியாத. ஜயா - தலைவனே. மணி - மணிபோன்ற மைந்தன் ; 

மைந்தன் மனைக்கு மணி' - நீதிவெண்பா. மெய்யாறல் - தலிவு.. 
நீல்து உடலுரம் பெறல். விரவும் துணி ஆறல் - மனத்தில்: 
பொருந்திய மிக்க புலவி நீங்கல்; இது தலைவன் பரத்தமையால் 

உண்டான, ஐயா! நீயும் பரியும், மங்கையர் இல்லம் மறந்து 

வந்ததைச் காரிகை எய்யாதிருக்திலள் ; (ஆயினும்) ௮வள் இன்று 

மெட்யாறவும் துனியாறவும் வேண்டும் ஆதலின் நீ வாரற்க என்பது: 

கருத்து, 

(வே-ம்.) விழிவலை; எய்யாதிருக்திலனையா ; இருக்திலம் 
கையா ; மெய்யாரவும் மவர்தக் துணிவாரவும் ; மெய்யாறவும் மலர்தம். 

இ - வி. ௧௮௨. ௧௮ 

மாணரைக் காண விநம்பல் 

[தலைவியின் புத்தழகைக் காணத் தலைவன் விரும்புதல் 7 

யாணர் - புதிய அழகு] 
400. செய்யுந் தவமுடை ோபள்௦சன்று காண்ருவ 0தள்று:செள்ளீ. 

மையுண் குவளை மடங்கெழு நரக்கும் மனாகிற்வும் 

கையுங் ருழவியுந் நீம்பா 0லறிக்குங் கனதனரும் 

நெய்யும் பசந்து நில வழு மேளியி னீர்மையுமே.
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(த-ரை.) புதல்வன் பிறந்தமைபற்றித் தலைவன் தன்னைத் 

*தவமுடையேன்' என்று சொல்லிச்கொண்டான். செவ்வி - அழகய. 

குவளை கோக்கு - செங்குவளை மலர்போன்ற கண்ணையும் ; பார்வையு 

மாம். சனம்- பெரிய. செய்யும் பசச்து- நெய்யாடியதால் பசுமைகிறம் : 

கொண்டு, நிலவு எழும்-குரு இக குறைவால் வெளுத்துத் தோன்றும். 

நீர்மை - தன்மை. கோக்கும், மடுழ்வும், கையும், குழவியும், தனமும், 

கீர்மையும் தவமுடையேன் காண்குவது என்று? எனச் கூட்டுக, 

(வே- ம்.) சாண்குவதே செலவி ; மடங்கொளும் ; மேனியும் - 

இ, வி. ௧௮௩. ௧௯ 

தோமி வாயீல் வேண்டல் 

[தலைவனை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு தோழி தலைவியை வேண்டல் ] 

அ07. மருவார் குறல் வருந்தி! (மறு மகளுந்கையும் 

பருவார் முனிந்த பெருந்தன பாரமும் பச்சுடம்பும் 

ஒர௫வரத வள்ளத் தூவகையும் காணநம் ஊரர்நின்பொள் 

திருவாசல் வந்துநின் முரறி யேனிள் திருவுள்ளமே. 

(க -ரை.) மரு ஆர் குழலி-மணம்பொருக்திய கூந்தலையுடைய 

தலைவியே; குழலி: அண்மைவிளி. மகவும் கையும் - மகவை 

ஏர்திய கையையும். பருவார் முனிக்த-பெரிய கச்சனையும் “நீ என்னை 

மறைத்தற்கு இயலாது' என்று செக்கன் த. பச்சுடம்பு - ஈன் றணிமை 

பொருந்திய உடம்பு. ஒருவாத - நீங்காத; உள்ளத்து ஒருலாத 

உவகை, புதல்வனைப் பெற்தமையால் உண்டாயிற்றென்க. “ஈன்ற 

பொழுதிற் பெரிதுவக்கும் ..... தாய்' - குறள்: ௬௯. ஊரர் - மருத 
நிலத்தலைவர். உள்ளம் - உள்ளச்கருத்தை, குழலி! Ber Quis 

சையும், தனபாரமும், உடம்பும், உவகையும் காண ஊரர் நின்வாசல் 

வந்து நின்றார்; அன்பாற் பிணிப்புண்ட காதலர் பிரிந்து பின்பு 

ஒன்றுகூடும் காலத்து அவ்வவர் நிலையைக் கண்டு மகிழ விழைவது 
இயல்பாதலால் *காண கம் ஊரர்.......... அின்றார்' என்று தோழி 

கூறினாள். நின் உள்ளம் அறியேன் எனச் கூட்டுக. ஈம் ஊரராதலே 
யன்றி, கின் வாசலின்கண் வந்து நிற்கவும் செய்இன்றாராதலின், 

அவரை எதிர்கொள்ளலே தக்கதென்பது குறிப்பு. 

(வே-ம்.) .பயோதரபாரமும். இ - வி. ௧௮௩. ௨௦
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வாயில் நேர்வித்தல்' 

ரீதோழி தலைவியை உடன்படச்செய்தல் ] 

தலைவி கூற்று. 

468. கரப்பற்ற அள்புட ளின்புற மார்லங் கலந்தகெரங்கை 

பெரரப்0 பற்ற எங்கையர் தங்களை நீங்கிப் புகள்ற௦தய்வம் 

தரப்0பற்ற 0சல்வள் திருமுகங் காணத் தலைவளிங்கு 

apiGup றரிதினள் றோமற்று நீியென்னை வாழ்விப்பதே. 

(த-ரை.) கரப்பு ௮ற்ற - வஞ்சனையில்லாத. மார்வம்-மார்பில். 

கலந்த கொங்கை - நெருங்கிய முலைகள். பொரப்பெற்ற-பொருந்தப் 

பெற்ற.. எங்கையர் - எனது சங்கையரா௫இய பரத்தையர் : தலைவன் 

தொடர்புகொண்டிருத்தலின் “எங்கையா' என்றாள். புசன் ற-விரும்பத் 

தக்க. செல்வன் - புதல்வன். ' அரிதின் - அருமையாக, வாழ்விப்பது- 

ஈன்மை செய்வது. தலைவன், செல்வன் முகங்காண, எல்கையரை 

நீங்கி இங்கு ௮ரிதின் வரப்பெற்றன்றோ 8 என்னை வாழ்விப்பத?' 

எனக் கூட்டுக. இங்கனம் அரிதாக வருக் தலைவனை எதிர்கொள்வல் 

என்ப குறிப்பு. 

(வே-ம்.) இன்புற மார்லம். ௨௪ 

புதல்வனைக் காண்டல் 

[தலைவன் புதல்வனைக் காணுதல் 7 

409. ஆவுங் களகரும் அந்தணார்க் கீந்தங் கமரர்க்கெல்லாம் 

பூவும் புகையும் பெரழிந்தளி யேற்றிப் புதியாண்ணும் 

பாவும் புனைந்து பரிசிலர் பாடப் பருவநன்றி 

யரவும் 0பறளடுத் தான்குடித் தேரன்றலை மேந்தலுமே. 

(க-ரை.) ஆ-ப௪. கனகம் - பொன். அமரர் - சடவுளர். 
அவி - கடவுளுண்டி. ஏற்றி - படைத்து. கடவளர்க்குச் இறப்புச் 
செய்தென்றவாறு, பண் - இசைத்தமிழ்ப்பாட்டு. பா - இயற்றமிழ்ச் 
செய்யுள். புனைக்து - இயற்றி. பரிஓலெர் - பரிசுபெற வருவோர். 

பருவ கன்றி - காலத்திற் செய்யும் உதவி; *சாலத்தினாற் செய்த 
கன்றி? - குறள். ௧0௨, பெற - பரிசிலர் பெற ; இணி, *பருவரன்றி 

யாவும்பெற் என்பதற்கு ஈன் முழுத்தங்கள் பலவும் பொருந்திய ஈன் 

- னேரத்தில்' என்றுரைத்தலுமாம். தோன் றலை - புதல்வனை. ஏக்தல் -
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தலைவன், ஈந்து பொழிந்து ஏற்றி,: பறிலர் புனைச்அ பாட் யாவும். 
பெற ஏச்தலும் தோன்றலை எடுத்தான் எனக் கூட்டுக. 

(வே-ம்.) அவிபோத்றி, இ- வி.௧௮௩. ௨௨ 

கலந்துமீ மகிட்தல் 

[தலைவன் தலைவியைக் கலதந்தவிடத்து மகிழ்தல் 7 

470. மரகத நன்னிறம் பொன்னிற மான வடிலுமுற்றும் 
நிரைதருஞ் சாபமும் நீலோரற் பலமும் நிவரரும்பும் 

விரைகமழ் தெரண்டையு 6மல்லியல் கரம 6வதுப்புங்கண்டு 

கரையழி யன்புறு மிள்புறு மூரள் களிசிறந்தே. 

(க-ரை.) மரகத நிறம் - தலைவியின் சருமை நிறம் ; பசலையால் 

பொன்னிறமாயிற்றென்சு. நிரைதரும் - வரிசையா யமைந்த. சாபம்- 

வில்லையொத்த புருவம். நீலோற்பலம் - கருங்குவளைமலர் : கண். 

நிவர் அரும்பு - உயர்ந்த முல்லையரும்பொத்த பல்; தாமரை, கோங்கு 

அரும்புகளையொத்த கொங்கை யெனகச்கொள்ச. விரை - மணம். 

தொண்டை - கொவ்வைக்கணி : வாயிதழ். மெல்லியல் - தலைவி. 

வெப்பு - வெம்மை. கரையழி- எல்லையற்ற. ஊரன் - மருதகிலத் 

தலைவன். களிூறக்து - களிப்புமிக்கு. - ஊரன், . மெல்லியலின் 

வடிவு முழுவதையும், சாபமும், நீலோற்பலமும், அரும்பும், தொண் 

டையும் வெப்பு (மாகிய இவற்றையு) ம்கண்டு சிறந்து அன்புறும்$ 
இன்புறும் எனச் கூட்டுக, ௨௩ 

விமிதுயில் கண்டு உவந்துழி உரைத்தல் 

ர் தலைவன் தலைவியர் மகவொடு துயினுதலைத் தோழி கண்டு 

மகிழ்த்து கூறுதல்] 
471. மானுங் கலைய மறிந்தகம் விம்ம மகவும்வல்லி 

தானந் தலைவளுந் தங்குமிப் பாயற்குத் தாழ்வுஎண்டும் 
"தேனுஞ் சரும்புஞ் 0சறிகுழ லீரிந்தச் சேயைப்டயற்ற 

Corgi கவரியுநங். தரணப் பெருத ருறை௦யானள்று0௰. 

(கு -ரை.) மான் - பெண்மான். கலை - அண்மான். அகம் 

மறிக்து விம்ம - உள்ளம் மடங்கி வருந்த ; வருந்தல் : காம் இவ்வாறு 
இருத்தற்கில்லையேயென்று கரு தியென்ச. மகவு - குழக்தை. வல்லி- 

தலைவி. பாயல் - படுக்கை, தேன்-சுரும்பு : வண்டின் ௮கை. செறிதல்-
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நெருங்குதல். குழலீர் - பாம் ஆயமகளிரை விளித்தது. 'சேய் : 

புதல்வன். கோண் - தலைவன். கவரி - ஒருவகைமான். குழலீர் ! 

விம்மத் சங்கும் பாயற்குத் தாழ்வு, கோனும் கவரியும் காணப்பெருத 

குறையொன்றுமே எனச் கூட்டுக. தலைவன் ஈருருக்கொண்டு 

ஒன்று துயிலவும் மற்றொன்று காணவும் அ௮மையின் பெரிதும் 

ம௫ழ்லான் என்பது கருத்து. இச்செய்யுளின் ஈற்றடி. பிழைபட் 

டிருப்பதாகத் தெரிகிறது. ௨௪ 

புலத்தல் 
[தலைவன் தாதுவிட்ட பாங்கியர் முதலாயினோரைத் 

, தலைவி புலத்தல் ] 

472. ஆம்பரல் விரளின தன்பா வறிந்தில் ரள்ளான்ளீர் 

பேரம்பா வனையசாற் பூவையர் சேரியிற் புல்லீயிங்ஙன் 

யரம்பர லனைக்கொண் டினிவைகல் போக்குதும் எம்முலையின் 

திம்பரல் படிலவர் செய்குறி மரர்பிற் சிதையுமள்றே. 

(த-ரை.) ஆம்பால் விரவினது - (தலைவி புதல்வனைப் பெற்ற 

மையால்) உண்டான பால் ௮வள் உடம்பெல்லாம் கலக் திருப்பதை. 

அன்னீர் : தலைவி தூதாக வந்தோரை விளித்தது. போம்- நீங்கள் 

செல்வீராக. பூவையர் : பரத்தையர். வைகல் - பொழுது. படில் - 

தலைவன் என்னைத் தழுவுகையில் ௮வன் மார்பில் படுமானால். அவர் 

செய் குறி - பரத்தையர் தலைவன் மார்பில் செய்த குறி. இதையும் - 

செடும். அன்னமன்னீர்! எம் முலைப்பால் படில் குறி சிதையுமன்றே? 

(தலைவர்) அறிக்திலர் ஹ சேரிக்குப் போம்; யாம் பாலனைப் புல்லி 
வைகல் போக்குதும்: எனக் கூட்டுக. அறிக்திருப்பின் நும்மை 

௮னுப்பியிரார் என்பது குறிப்பு. 

(வே - ம்.) ஆம்பால் வரையினர் ; அறிந்தயிலன்னம். இ - வி. 
௮௧. உடு 

பள்ளியில் அழங்கல் 

[படுக்கையிற் பொருந்திய தலைவி கலவிக்கு இணங்கசளசகத் 

தலைவன் வருந்தல்; பள்ளி - படுக்கை ] 

473. நுணையயது மின்றி நடுங்குமின் போலுந் துழிமருங்குற் 
பிணையே 1 நடைப் பெண்ணமு தேயின்பப் பேருததிப் 
புணைய யளைய௦பரற் ருஞந் தனமுமிப் 0 பரங்கமளி 

யணையே பெரக௫ந்த வறும்புற மோஎமக் கரவதிள் ற.
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(த - ரை.) அடி மருங்குல் பிணையே - உடுக்கைபோன்த இடை 
Aer yew Quer wren wr ss தலைவியே ; அடி.மருங்குல் என்ப 
தற்கு ௮சையும் இடை யெனினுமாம். இன்ப உததஇப்புணே அனைய 
இன்பக் கடலைக் கடத்தற் குதவும் தெப்பத்தையொத்த.. அமளி 
.அணையே பொருத்த ... படுச்சையின் பஞ்சணைப் பக்கத்தே பொருத்த. 
புறமோ - முதுகோ. *வறும்புறமோ எமக்காவது” என்து, தலைவி 

கலவிக் இணங்காது வெறவிய முதுனைச் காட்டிச் குப்புறப் படுத்துக் 

கொண்டமையாலென்ச, பிணையே! அமுதே ! தோளும், தனமும் 

அணைபொருந்த, எமக்கு இன்று ஆவத புறமோ? எனக கூட்டுக. 

(வே-ம்.) அனைய பொருளும்; பொருந்த வருமற்தமோ- 

இ வி. ௧௮௩. ௨௬ 

பதங்கம் பமிச்சல் 

[தலைவன் தன் கலவிக்கு உதவி புரிந்த பறவையைப் புகழ்தல்] 

-474. அறவேரர் மரறிந்த வரிந்தமன் காத்த வகள்புறலுக் 

குறலேர பதங்கம் வியங்கான் றேவுத விக்குதவி 

நறோடு தண்புன ஒட௦னன் ே0யன்5 ணல்கியதரல் 

மறவா மிதற்குள்ள வரசியெந் நாளு மடமயிே. 

(த-ரை.) அறவோர் மொழிந்த - சல்லோரால் புகழப்பட்ட. 
அரிச்தமன் - திருமால்; என்றது சிபியை ; மன்னர் அனைவரும் 

மாலின் கூறுதலின் சபியை அறிந்தமன் என்றார். *திருவுடை 

மன்னரைக் காணின் திருமாலைக் கண்டேனே? - (திருவாய்மொழி 

௪-ப, ௪ - தி, மண்ணை), புறவு : சிபியிடம் ௮டைச்சலம் புகுந்த 

- புரு. பதங்கம் - பறவை. பதல்கம் உறவோ என்க. வியல்கம் - பறவை, 

அங்கமற்றது என இருபொருள்பட்டு இரட்டுற மொழிதலாயிற்று; 

அக்கமற்றது, உதவிக்கு உதவி எவ்வாறு செய்தது என்பத குறிப்பு. 

- நறவு ஒடு - தேன் பாய்இன்ற. புனல் காடன் - மருதநிலத் தலைவன். 
- சோழன் ; இரட்டுற மொழிதல். சோழகுலத்தோனாகய AI wv 

உதவிபெற்ற புறவுக்கு உறவாகிய பதம்கம் ௮ககுலத்தவனாகய எனக் 

குப்பதிலுதவி ஈல்கெது என்றான். உதவியாவது: ஊடி நின்ற தலைவி 

அஞ்சித் தானே வந்து தலைவனைத் தழுவிக்கொள்ளுமாறு கத்தியமை. 

வாசி -சகு.தி. மயில் : தலைவி. மயிலே ! பதக்கம் புறவுக்கு உறவோ? 

(ஆயினு.ம்) வியக்கமன்றோ? (அங்கனமிருக்தும்) புனல் ராடனென்று
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என்கண் உதவிக்கு உசவி நல்கியது; ஆசலால்: இப்பதங்கத்தித்குள்ள- 

வாச எச்சாளும் மமலோம் எனக் கூட்டுக. உதயணனுடன் புலந்து: 

. நின்ற பதுமாபதி, பின் கூகையின் குரலைக் கேட்டு அஞ்? அவனைத். 

தழுவிச்கொண்டதாகச் கூறும் பெருங்கதைச் செய்தியை இச்செய்யுள் 

- தினைப்பூட்டுதல் காண்க. ் 
(வே-ம்.) அனகந்தவன் காத்த; விகங்கம், இ- வி.௧௮௩. ௨௪: 

புதுப்புனல் வரவு உணர்த்தல் 

[ஆற்றில் புதுவெள்ளம் வந்தமையை ஏவலாளர் தலைவனுக்கு 

உணர்த்தல் ] 

475. ஏராடு சிந்துர இந்திர சரம மிறைஞ்சுநுதல் 
லேர்வரட நீல விழிசிவப் பாட விளங்கிறையாரர் 

தரரரடு மைங்குழற் பின்னக மாடத் தழூஉம்சிவிறிப் 

போராட வந்தது தண்புன லாடப் புரவலற்0க. 

(த-ரை.) ஏராடு இிந்துரம்- அழகு பொருந்திய குவ்குமம்- 

௮ணிக்ச, நுதல், இச்இிரசாபம் இறைஞ்சும் - வானவில்லும் ஒப்பா” 

காது வணக்கும். நுதல் - நெற்றியில். ஆட - பொருந்த, விளன் 

இிழையார் : தலைவனுக்குரிய மகளிர். தார் ஆடு - மாலையையணிஆ்த. 

குழல் பின்னகம் - கூந்தலின் பின்னல். தமூஉம் - கைக்கொண்ட. 

சிவிறி - நீர் வீசுர் துருத்தி, ஆட - நீர்விளையாட்டைச் செய்ய. 

புரவலன் - தலைவன். விளங்கழையாருடைய நுதலில் வேர்வாடவும்,. 

- விழி சவெப்பாடவும், பின்னகம் ஆடவும், போராடவும், தண்புனல் 
புரவலர்ச்கு ஆட வந்தது எனக் கூட்டுக. 

(வே-ம்.) தழுசிவிறி; புனலலாடல், இ.- ௬௨. ௨௮: 

புனையிழை மகளிர் புனலாட்டூ விரம்பல் 

. [ பசத்தையர் தலைவனோடு நீராடுதலை விரும்பி வருதல் ] 

470. கு௫கேோடு கம்புட் குலமிரிந் தார்ப்பக் ரடுந்திரைதழ் 
இருகரடு மள்ள 0ரறிபறை யரர்ப்ப। இடுமணற்குன்று 

அருகோரடு தண்புளல் வண்புன லூர௦ற டாடுதற்கு 

வரகா யன்புடை யர0ராரு கோடி மடந்தையர. 

(த -ரை.) குருகு - காரை. கம்புள் குலம் - சம்பங்கோழி” 
என்னும் ஒருவகை நீர்ப்பறவையின் கூட்டம். இரிந்து அர்ப்ப --
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அஞ்சியோடி. யொலிக்க. கொடு - வளைந்த. இருகோடும் - இரண்டு 
கரைகளிலும். மள்ளர் - உழவர். எறிபறை ஆர்ப்ப - அடிக்ன்ற: 
பறையொலிக்க. புதுவெள்ளம் வந்தால் பறையறைக்து தெரிவித்தல்- 
மருதநில வழககு. தண்புனல் - குளிர்ந்த நீரில். ஊரன் - மருத. 
திலத்தலைவன். கோடி : முன்னது, 'மிக்க" என்றும், (கடை' என்றும் 

இரட்டுற மொழிதலாக இருபொருள்படும்; பொருட் பெண்டிராத: 

லின் தம் கடையன்பையே தலையன்புபோல் காட்டுவர் என்பது- 

கருத்து. பின்னது, கோடி: பல என்னும் பொருட்டு. ஆர்ப்ப 

ஆர்ப்ப. ஓடு புனவில் ஆடுதற்கு வரு அன்புடையார் கோடி மடக்: 

தையா எனக் கூட்டுக. 

(Ga -ம்.) குலமிருக்து: எறிமணி. இ.- வி, ௬௨. ௨௯௬ 

பரத்தை தந்புகழ்தல் 
[தலைவி தலைவனைச் சிறை செய்யினும் அவன் தன்னிடம் வாராதிசச 

னென்று பரத்தை தன்னைத்தானே புகழ்த்துகொள்ளுதல் ] 

477. அரியார் மதர்விழி யாயமுந் தரனும் அகள்துறைவாய் 

விரியரர் கருங்கழல் மன்புறங் கரப்பினும் என்புறமே 

புரியா தொழுகுவ னேலழி யாத புகழ்படையாக் 

கரியர் திருவின் தரியா துடைகள் கைச்சங்கமம. 

(கு-ரை.) அரி ஆர் மதா விழி ஆயமும் - செவ்வரி பொருந்திய: 

செருக்குற்ற விழிகளையுடைய தோழிக் கூட்டமும். தானும்: தலைவி 
யூம். துறைவாய் - நீர்த்துறையிடத்து. விரியார் கருங்கழல் மன் - 

பெரிய வலிய வீரக்கழலை யணிக்த தலைவனை ; கருமை - வலிமை. 
புறவ்காப்பினும் - பாதுகாவல் செய்யினும். என்புறம் - என்னிடத்து... 
புரியாது ஓஒழுகுவனேல் - விரும்பி வாராதிருப்பானாயின். புகழ். 

படையாக் கரியார் திறாவின் - பழிபடைத்த தீயோர் செல்வம் நிலை: 

யாமைபோல, *புகழ்படையா' என்பது அருத்தாபத்தியால் அதன் 

எ.இர்மறையாகய பழிபடைத்தலை உணர்த்தித்று. *கலர் தேடிய 
செல்லம்? - ௧௨௬. *கரியார்' என்பதற்கு “மன்றில் பொய்க்கரி கூறு 
வார்” என்றுரைப்பினும் பொருந்தும். தறியாது - நிலைபெறுது.. 
சங்கம் - சங்கு வளையல். ஆயமும் தானும் மன்னைச் காப்பினும்,. 

separ என்புறமே புரியாது ஒழுகுவனேல், கரியார் திருவின் 

கைச்சம்கம் உடைகவெனக் கூட்டுக. 

(வே.- ம்.) விரியார் ஈறுக்தொடை. இ - வி. ௧0௨. ௩௦.
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புனலாடியதில்லை என்ற தலைமகற்த உரைத்தல் 

ரீ பசத்தையரோடு புனலாடவில்லையென்று பொய் கூறிய தலை 

மகனுக்குத் தலைமகள் கூறல்] 

478. ஏந்திய வள்ளத் தினிய நறுமகிழ் 0வெங்தவைத்து 

மரந்திய மாதருள் மரல்வரைத் தேரள்மல் நீர்ப்புணையா 

நீந்திய வரடறற்மை நீமறைத் தாள் நெடுவிசும்பிற் 

கரந்திய ஞாயிற் ரொவிமறைத் தரரரெவர் கைவீரித்தே. 

(த-ரை.) வள்ளம் - இண்ணம். ஈரு - கள். மாக்திய மாதர்- 

-பருகய பரத்தையர். மால்வரை தோள் - பெரியமலைபோன்ற தோளை. 
மலி - மிக்க, புணையா - தெப்பமாசச்சொண்டு, மறைத்தால் என்?” 

என்றது, 8 மறைப்பினும் மறைபடாது என்றபடி. விசும்பில் - 
வானத்தில். காக்திய - ஒளி வீசுகின்ற. ஞாயிறு - க.இிரவன். 
ஈர மாந்திய மாதர் உன்சோளைப் புணையா நீக்தியவாற்றை சீ எமக்கு 

. மறைத்தாலென் ? ஞாயிற்றொளியைக் கைவிரித்து மறைத்சார் எவர்? 

எனச் கூட்டுக. ஒருவருமில்லை என்றபடி, வேற்றுப்போரநள்வைப் 
பணி: ௪௫௯. உரையைப் பார்க்க. *விண்ணியங்கும், ஞாயிற்றைக் 

.சைம்மறைப்பார் இல்' - பழமொழி. ௩௪. ௩௧ 

அங்கவர் யாரையும் அறியேன் என்றல் 

7 தின்னால் கூறப்படுகின்ற பரத்தைய சொருவரையும் (யான் அதிந்தி 

லேன்” என்று தலைவன் கூறுதல்] 

479, மன்னும் புவியை மரற்றியுந் தேற்றியும் வல்லவண்ணம் — 

இள்னுந் தெளிந்திலை யென்னை௦யன் 0ன0யெள்0சய் கேனிதற்கு 

முள்ளம் படிந்து முழுகுநள் னீர்க்கங்கை முன்னுறையும் 

அள்ளம் படியுங்கெரல் 6லாஉவ ராழியி லாரணங்கே. 

(த-மை.) மன்னும் புலவியை - பொருந்திய பிணக்கை,. 
தேற்றியும் - தெளியப்பண்ணியும். வல்லவண்ணம் - கூடுமான 
வரையில். என்னையென்னே : இரக்கக் குறிப்பு. முன்னம் - முன் 
'னெல்லாம். படிந்து - தோய்ந்து... உவர் ஆழி. - உப்புக்கடல். 

அ௮ணக்கே : தலைவியே ! (என்னால்) வல்லவண்ணம் புலவியை மாற் 

_ஜியும் தேற்றியும் (8) தெளிக்திலை ; இதற்கு என் செய்கேன்! கங்கை 

மில் முன்னம் படிந்து முழுகி, அதன் முன்னுறையும் அன்னம்



பரத்தையிற் பிரிவு . 9865. 

உவராழியில் படியுமோ? எனச் கூட்டுக, கொல்: ௮சை. அன்னம். 
போன்ற யான் கக்கையையொத்த நின்னையன்றி உவராழியன்ன- 
பரத்தையரை மருவேண் என்னும் பொருள் தோன்றின மையின்- 
இச்செய்யுள் பிறிது மோழிதலணி, 

(ஊற்றுநீர், கூவல்வாய் வெண்மணல் குறுசசீ செல்லுமே 
மேவிப்பூல் சங்கையுள் விழைந்த ௮ன்னமே.?? 

(சீவகசிந்தாமணி). 

(வே-ம்.) தெளியிலை; மூன்றுறை நீத்தன்னம். இ - வி. 

SIA. ௩௨. 

காமக்கிடித்தியைக் கண்டமை கூறல் 

[தலைவனுடைய காமக்கிழத்தியைத் தலைவி தான் கண்டதாக 

அவனுக்குக் கூறுதல்; சாமக்கிழத்தியாவாள்: குலப் 

பரத்தையின் மகளாய்க் கசமவ் காரணமாகத் 

தலைவனால் மணந்துகொள்ளப்பட்டவள். -. 

தம்பி. சூ. ௬௧௨] 

480.. தே௦ராள்று வீதித் தெரிவைநிள் பாலனைக் கண்டுகையால் 

வாரன் றணைத்து மணிருத் தருந்தி மகிழ்ந்தீடநாள் 
ஆ0ரன்று கூற அவளறி யாறளிள் அன்னை௦யன்ருள் 
நீரின்று செரன்ன0தல் ஐர0மள்ன மாயம் நெடுந்தகையே. 

(த -ரை.) தெரிவை: பரத்தை. வார் ஒன்ற - முலைக்கச்சோடு- 

பொருந்த ; பெயரெச்ச அகரந்தொச்கது. முத்து அருந்தி - முத்தம்- 

கொண்டு, நான்: தலைவி, அவள் : காமக்கிழத்தி. அறியாமல் -. 

மஇழ்ச்சியால், தன்னைக் கேட்டவர் யாரென்று அறியாமல், பாலன் 

கேட்டதாக. எண்ணி அவனை கோக்க, நின் அன்னை என்றாள். 

8ீர்: தலைவன். சொன்னது . “அங்கவர் யாரையும் அறியேன்? (௪௭௯): 

என்றது. மாயம் - பொய். நெடுந்தகையே : தலைவனே! வீதியில்: 
தெரிலை பாலனைக் கண்டு அணைத்து அருக்தி மகழ்க்திட, கான் 

யார்?” என்று கூற, அவள் *அன்னை' என்றாள்; (ஆதலின்) நீர் 
சொன்னதெல்லாம் மாயம் எனக் கூட்டுக, (யாவரும் விழையும்: 

பொலக்தொடிப் புதல்வனைத் - தேர் வழங்கு தெருவிற் தமியோற்: 

சண்டே - கூரெயிற் றரிவை குறுனெள் யாவரும் - காணுகர் 
இன்மையிற். செத்தனள் பேணிப் - பொலங்கலஞ் சுமந்த பூண்டாம் 

ெழமுலை - வருக மாளஎன் ஸனுயிரெனப் பெரிதுலந்து - கொண்ட. 

Oren,” ௮கம். ௧௬. Mh. th.
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தலைவியைப் பரத்தை பழித்தல் 

481. தேமே குவளையுஞ் 0சந்ெலுங் கள்ளலுஞ் சேரநள்ளர் 

ஆமேய் கழளி யகள்புன வரன் அகல்௦மல்லாம் 

யாம விரும்பின 0மள்0றம்மை யேசுவர் போலத்தம்மைத் 

தரமே பழிப்பர் தலைவியர் தாருந் தளம்படைத்தே. 

(த-ரை.) தேமே-சேன் பொருக்திய. மெல் - நெற்பயிர். 

.சன்னல் - கரும்பு. ஈன்னர் ஆ மேய் - கல்ல இயல்பினை யுடைய பசு 

மேய்கன்ற. ஊரன்: மருதநிலத் தலைவன். ஆ தனக்குரிய குவளை 

முதலியவற்றைச் சேர மேயும் ஊானாதலின், அவனும் தனக்குரிய 

'மகளிரைத் துய்த்தல் முறையே; இதற்குத் தலைவி வருந்துதல் அறி 
வின்மையாகும் என்பது குறிப்பு. ௮.கலம - மார்பு. .விரும்பினம் - 

விரும்பித் தழுவினேம். தனம் - கொங்கை, 'பொருள் : இரட்டுற 

மொழிதல். எம்மைப்போலத் தாமும் தனம் :படைத்திருந்தும் 

அவத்றால் தலைவனைத் தம்மிடமே இருத்திக்கொள்ள இயலாத தம் 

_தறமையின்மையை வெளிப்படுத்தலின் *தம்மைத் தாமே பழிப்பர்' 

என்றாள். செல்வச் செருக்கால் ஏசுவர் என்பது மற்றொரு. பொருள். 

தலைவியர் தனம் படைத்தும் யாமே அகலத்தை விரும்பினமென்று 

.எம்மை ஏசுவர்போலத் தம்மைப் பழித்துக்கொள்வர் எனக் கூட்டுக. 

(வே.- ம்.) சேர்ந்த சன்னீராமே; இ-வி. ௧௦௨. ௩௪. 

சாமக்கிடித்தி பரத்தையரைப் பமித்தல் 

[தன்னையும் பரத்தையையும் தலைவன் ஒன்ருகக் கருதினனென்று 

் காமக்கிழத்தி (௪௮௦) அறிந்து பரத்தை தனக்கு 

எவ்வகையிலும் ஈடாகாளென்று 

பழித்துரைத்தல்] 

482. முருகரர் முளரியு முள்ளியு முண்டக மூரியரம் 

(ரர ரிரும்புங் கனகழமும் பாள் 0பரங்கு தாரகையும் 
குருகரர் தடங்களிற் கெண்டையு மிங் குரிசிலுக்கு 
வருகரதல் நல்கிய எங்கையும் யானும் மடந்தையரே. 

(த-ரை.) முருகு ஆர் மூளரி- தேன் பொருந்திய தாமரை: 
மலர். முள்ளி - முள்ளிப்பூ.- முண்டகம் - முளரி, முள்ளிகளின்: 
“பொதுப்பெயர். மூரி ௮ரம் பொரு - வலிய அரத்தால் ௮ராவப்படும்.,
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கார்- கரிய. சகனகம்- பொன். பொன் - இரும்பு சனகங்களின் 
“பொதுப்பெயர் ) இரும்பைக். கரும்பொன் என்றும், சனகத்தைச் 
செம்பொன் என்றும் அடைமொழி சேர்த்தும் ௮ழ௫குவர். பொங்கு 
தாரகை - ஒளி மிக்க . விண்மீன். குருகு ஆர் தடம் - நாரைகள் 
பொருக்திய குளம். மீண் - தாரகைக்கும் கெண்டைக்கும் பொதுப் 
'பெயர்.. குரிசில் - தலைவன். எங்கை: பரத்தை (௪௬௮). யான் : 
கரமக்இிழத்தி, மூளரிக்கும் முள்ளிக்கும் எத்துணையோ வேற்றுமை 
யிருப்பினும், எம் குரிசிலுக்கு அவ்விரண்டும் முண்டகமே; ௮வ் 
வாறே இரும்பும் கனகமும் பொன்னே ; தாரகையும் செண்டையும் 
மீனே$ (இவ்வாறு ewes பொருளையும் ' தாழ்ந்த பொருளையும் 
ஒன்றாகக் கருதும் அவனுக்கு) எங்கையும் யானும் ஒரு தன்மைய 
சான மடர்தையரே எனச் கூட்டுக, முளரி முதலியவை ஒப்பாகாமை 

'போல எங்கையும் எனக்கு ஓப்பாகாள் என்பது கருத்து. 

(வே:ம்).. -குர்கார் குறுக்கழி ; சகெண்டையும் சேர் ; :. காதல் 
மிக்கு வரைந்தவர் யாரும் வனவியரே ; மனைவியரே. இ - வி, ௬௦. 

நந்பரத்தையை நயப்புப் பரத்தை பழித்தல் 

4 தத்பசத்தை-சேரிப்பரத்தை; என்றது பொதுமகள். தயப்புப் பரத்தை- 

கசதற்பரத்தை; என்றது பொருள் காரணமாக அன்றித் 

தன் கசதல் காரணமாக ஒருவனுக்கே உரீமை 

பூண்டு திற்கும் பரத்தை: நம்பி. ௧௧௩. 

இவள் சேரிப் பரத்தையைப் 

பழித்துக் கூறல்] 

483. கோடலஞ் செங்கைநல். லார்கெரங்கை யேற்ற0மள் கோங்கினுடள் 
பாரடலங் காலம் பருமணற் குன்றும் பயின்றுதார் 
ஆடலும் பாடறுங் கண்டுகொண் டாடுவ தள்றியள்பின் 
ALP கூடலு முண்டுகொல் லோ௦பரய்கை யூரனுக்கே. 

(த-.ரை.) கோடல் - செங்காக்தளையொத்த, கை. சல்லார் - 

பெண்களுடைய. கொங்கை ஏற்றம் என் - கொங்கையின் சறப்பினாத் 

பெற்ற பயன் யாது என்றவாறு. கோடலஞ் செக்கை ஈகல்லாருடைய 

கொங்கையின் ஏற்றத்தால் ௮வர் பெற்ற பயன் யாவை? ஒருபயனு 
மில்லை ; தலைவன் எம்முடனே ஆடலும் பாடலும் ஊடலுங் கூடலும் 

கிசழ்த் இத்திரி ஜெறானேயறின் அவர்கள்பாற் சென்று... சார்தல்
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இல்லை என்க. கோங்கினுடன் பாடலம் கா - கோங்க மரங்களும்: 

பாதிரி மரங்களும் நெருங்கிய சோலை, பயின்று - சேரிப்பரீத்தை: 
யுடன் சென்று விளையாடி. ' சமர் - சேரிப்பரத்தையைச் சேர்ந்தோர்... . 

ஊடல் - இன்பப் பிணக்கு. பொய்கை - குளம், ஊரன் - மருதகிலத். 
தலைவன். (சேரிப்பரத்தையொடு) பயின்று கொண்டாடுவதன் றி,. 

அவனொடு ஊரனுக்கு ஊடலும் கூடலும் உண்டுகொல் எனக்: 

கூட்டுக. ஊரனொடு இன்பறுகரும் தகுதி எமச்கேயுண்டு; ௮வட். 
இல்லையென்று பழித்தபடி. 

(வே-ம்.) ஏற்றநமு மெங்களுடன்; பயின்று சம்பால்... 
௧0௨. ௧௨௬ 

சுடரோடூ கூறல் 

[தலைவன் வாசசமையால் தலைவி மனங்கலங்கித் தான். வழிபடும் 
விளக்கை வேண்டல்] 

484. பொரலள்களள் சேர்த்திப் புரிநூ லணிந்து புளனைவயிரம் 

இ௱ங்குதண் ற்றி யினியநய் பூட்டி யிருவினையேள் .. 
வல்ங்கொளஞுஞ் சஞ்சுட 0ரமறந் தர௦ரன்ன வஞ்சிளருட் 

கலங்குகின் றேன ரு ளாய்கது வரறற் கடைக்கணித்ேே. 

(த-ரை:) பொலன் கலன் - பொன்னணி. புரிழால் -. 

விளக்குத்திரி. புனை வயிரம் இலங்கு தண்டு ஏற்றி - அழகும்- 

உறுதியும் பெற்று விளங்கும் விளக்குத் தண்டின்மீது வைத்து. கெய்: 

ஊட்டி-பசுகெய் விட்டு. இருவினையேன்-பெரிய தீவினையையுடைய: 
யான். வலங்கொளும்- சூழ் வக்து வணங்கும். சுடசே - விளச்சே. 

வஞ்சினம் - *பிரியேன்' என்று தலைவன் கூறிய உறுதிமொழி: ௧௮. 

அருளாய் - தலைவன் வருமாறு அருள் செய்க. கதுவாமல் - தலைவ 

ரைச் சென்று பற்றி வெதுப்பாமல். கஅவுதல் - பத்றுசல்; 5.57 

ஈண்டுப் பற்றி வெதுப்புகலை உணர்த்திற்று, அலர் குள் மறந்த 

தவற்றினைச் கருதி அவரை வருத்தாது கடைச்சுணித்து ௮ருளாய்[. 
என்று தலைவி வேண்டுகின்றாள். கடைக்கணித்து - சடைச்சண் 
கோக்கஞ் செய்து. சேர்த்தி ௮ணிந்து ஏற்றி ஊட்டி வலக்சொளும் 

சுடரே! வஞ்னெம் மறந்தாரென்ன உள்ளம் சலங்குஇன்றேன் ; 
அதுவாமல் கடைச்கணித்து அருளாய் எனக் கூட்டுக, oF
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கனவில் கண்டூ மயங்கல் 

ர்தலைவி தலைவனைக் கனவில் கண்டமையைத் தோழிக்குக் 

் கூறி வருந்தல் ] 

485. 0நய்யுண் சுரிருழல் நேரிழை யாய்0நள்ளல் நீவிரவில் 
மையுண் குவளை மலிபுன லாரன் மார்க்கமலக் 

கையுந் தலையுமன் காறுமொன் ருள களளுதள்ளை 

௦மய்யென் றருவினை பேள்விழித் தென் விழியிமையே. 

(த-ரை.) கெய் உண் - எண்ணெய் தடவப்பட்ட. சுறிகுழல் - 

அணிசுருண்ட கூந்தலையுடைய. கேரிழையாய்: பாம்கயே. சென்னல்: 
கேற்று. மையுண் குவளை மலி - கருங்குவளை மலர் மிச்ச. ஊரன் 
தலைவனுடைய. கையும் தலையும் காலும் ஒன்றாதலாவது: தலைவி 

புலந்ததாகவும், தலைவன் அப்புலவியைப் போக்குதறத்கு அவள் காலைப் 

பற்றிக்கொண்டு தலைவணங்ூத் தாழ்ச்ததாசவும் சனவு சண்டமை, 
கேரிழையாய் ! சென்னலிரவில் ஊரன் சையும் தலையும், என் 

சாலும் ஒன்றான கனவுதன்னை மெய்யென்று வினையேன் விழியிமை 

விழித்தேன் எனச் கூட்டுக. 

(வே-ம்.) காது மொன்றான ; விழியிணையே. . ட ௧௮ 

பாணன் வாயில் மறை 

தலைவன் தாதுவிட்ட பாணனைத் தலைவி முணித்து வாயில் 

மறுத்தல்] 

486. ஏவார் நயனியார் தன்மைக் கியைந்தன்றி யின்மைசெரல்லாக் 
கேரவரய பாண ரகுறியுமுண் டோகுறித் தரர்தமில்லம் 

காவரத ஷரடரம் தங்கையர் முற்றும் அகற்றிடிறும் 
மேலா துடற்றினும் பேரகா வுள0ரல் வீடத்தினுமே. 

(க-ரை.) ஏ ஆர் ஈயணியர் - அம்பையொத்த சண்களையுடைய 

பரத்தையர். இயைந்தன்றி - ஏற்றவாறு பொய் கூறுதலன் தி 

இன்மை சொல்லா - தானாகப் பொய் கூறாத; கோ ஆய பாண - 

தலைமை யமைந்த பாண ) அ௮ண்மைவிளி. குறி - தலைவியைப்பத்திய 

நினைப்பு. குறித்தார்தம் இல்லம் - மனைவியாகக் குறிக்சப்பட்ட 

எனது வீட்டை. ஊரர்: தலைவர். தங்கையர்ட us jensen. 
மூற்றும் அகற்றிடினும் - வேண்டாமென்று ௮றவே விலச்இடினும். 

௮. கோ.--19
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மேலா உடத்றினும்-அன்புறா.து அன்புறுத்தினும். எவ்விடத்தினும் 
போகா உளர் - பரத்தையரை நீங்கி எவ்விடத்திற்கும் போகாது 
அக்கேயே இருக்இன்ரார். பாண! ஊரர், அ௮கற்றிடினும் உடற்நிடி. 
னும் போசாவுளர்; (அவர்க்கு) குறியுமுண்டோ? எனச் கூட்டுக, 
அ௮ம்கனமாய தலைவர்ச்கு இங்கிடமில்லையென்று வாயில் மறுத்தவாறு. 

பாணன் கூற்று 

[*தின் முணிவுக்கு யான் கசரணனல்லேன் ஆதலின், என்னை முணிவது 

வீண்' என்று பரணன் தலைவியை நோக்கிக் கூறுதல் ] 

487. ஆற முளிுக் கடியேன் பொருளல்ல வாயினுமிங் 

கேறுத வீண்ணப்ப மிங்கிது கேட்டகு ெற்றிலளி 
மாமு தழுங்கப் புடைத்தர ரிருக்கஅம் மத்திகையை 

வேறகி நிள்று 0வெறுப்படுதள் பரவம் விளங்கிறழையே. 

(த-ரை.) ஆரு முனிவுக்கு - தணியாத சனத்திற்கு. ஏருத 
விண்ணப்பம் - (நின் மனத்திற்கு) ஏறாத வேண்டுகோளாயினும். 

எ.த்று இவுளி- அடிச்சப்படும் கு.நிாரை. அழுங்க - வருச்த. புடைத் 
தார் - அடித்தவர். மத்திசை - குதிரைச் சம்மட்டி. விளல்இழையே: 
தலைவியே: முனிவுக்குப் பொருள் அடியேன் அல்ல (ஆதலின்) 
ஏருத விண்ணப்பமாயினும் கேட்டருள்; இவுளி (தன்னை) புடைத் 
தாரை வெருது மத்திகையை வெறுப்பது என் ? பாவம் ! [இசக்சச் 
குறிப்பு] எனச் கூட்டுக. *எய்தவ னிருக்ச அம்பென்ன செய்யும்' 
என்னும் பழமொழியின் பொருளை உட்சொண்ட இ. £0 

விறலி வாயில் மறை 

[தலைவன் தாதாக அனுப்பிய விறவியைத் தலைவி வாயில் மறுத்தல்/ 

வி.றவீ--பசடிணீ; பாணன் மனைவி J 

488. அயிலுங் கயலு மளையகண் ணஞ்சன மாற்றிவஞ்சத் 
துயிலுந் துடைத்தஅள் செவி தூர்ந்தது சேரர்ந்ததுள்ளம் 
மயிலிள் புறத்து முருகனைப் போல வருமகிணள் 
பயிலும் பரத்தையர் பாடியிற் பாடிளி பாடிவியே. 

(க-ரை.) அயில் - வேல். ௮ஞ்சனம்- சண்ணுக்கு' Hones. 
மை; அதனை மாற்றல்; அழுகையால் மை கரைந்து அழிதல், துயிலும் 
அடைத்த - அச்கத்தையும் ஒழிக்த. மாற்றித் அடைத்தவன் தலைவன்"
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என்க) அவன் பிரிவே இவற்றி ற்குச் காரணமாதலின். வஞ்சத் துயில் 
என்றாள், தலைவனோடு துயிலும் சென் றமையின். அன்றே, தலைவன் 
பிரிந்து சென்ற அன்றே. சார்ந்தது - அடைச்ச ; கேட்கவில்லை 
என்றபடி. மூணென் பயிலும் - மருதநிலத் தலைவன் தங்கயுள்ள. 
பாடி - சேரி, பாடு இணி - இனிப் பாடுவாயாக, பாடினியே! 

மாத்தித் துடைத்த அன்றே செவி தூர்ந்தது ; உள்ளம் சோர்ந்து 5 

(ஆதலின் நின்பாட்டு என் செவியிலோ உள்ளத்திலோ ஏருது 5 

அவ்விரண்டும் சீர்பெற அமைந்த) பரத்தையர் பாடியில் (சென்று) 
இணிப் பாடு எனச் கூட்டுக. *முருகனைப்போல வரு” என்றது, 

தலைவன் இவ்விரண்டு பரத்தையரோடு உலாவருஇன்றான் என்னும் 
குறிப்பிற்று. ஈற்றடியில் மடக்த என்னும் சொல்லணி வந்திருத்தல் : 
காண்க. 

(வே -ம்.) செவி தாழ்த்தது. இ- வி. ௧௮௩. ௪௪ 

கூத்தர் வாயில் மறை 

ரீ தலைவன் தரதாக அனுப்பிய கூத்தர்க்குத் தலைவி வாயில் மறுத்தல் 7 

489. வடக்கண் ணிய0ராடு வந்தெள்னை நீவந் தனைசெயிறும் 

நடிக்கும் பழைய நடத்திெரன் ரம்இந் நடிமறவரர் 

அழக்கண் அதிரக் கழல்வீரி நரமங்கெரள் ஆரியஇப் 

பழக்கண் நகர்முழு தும்பரடி யாடும் பரத்தையரே. . 

(த-ரை.) வடி.- கூரிய பார்வை. கண்ணியர் - கூத்தரைச் 
சேர்ந்த மகளிர். வச்தனை செய்தல் - தலைவனை ஏ.ற்.றுக்கொள்ளுமாறு 

வணங்கல். ஈடம்- கூத்து. ஈடத்தி லொன்றென்றது, என்னை 

வஞ்சிச்கும்பொருட்டுப் பொய் வணக்கம் செய்கின்றாய் என்றபடி. 
Bo. - நடிப்பு. காமம் கொள் ஆரிய - வஞ்சனை கொண்ட ஆரியச் 

கூத்த ; விளி, ஆரியச் கூத்தர், தமிழ்ச் கூத்தரென்னும் இருவகையி 

னருள் இவன் ஆரியக்கூத்தரைச் சேர்ச்தோனாவன். படிக்கண் - 
உலூலுள்ள ; படி. - உலகு. ஆரிய! நீ கண்ணியரோடு வந்து 
என்னை வந்தனை செயினும் (எனக்கு ௮) ஈடத்திலொன்றாம் ; 
பரத்தையர் இக்சடி மறவார்; ஆதலின் அங்குச் சென்று ஈடிக்க 
என்பது கருத்து. 

(வே-ம்.) வர்தனை நீ வந்தனை செயலுன்; கடத் திலொன்றோ; 

அதிர்கழல் வீரிய சாமங்கொள் ஆரிய ; காமங்கள். இ - வி. ௧௮௩.
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காமக்கிழத்தி வாயில் வேண்டல் 

[காமக்கிழத்தி (௪௮௦) தலைவியை வேண்டல் 7 

490. 9ெறுக்கத் தகுவள செய்யினும் ஊரள் விளங்கிறைநீ 
0பரறுக்கத் தகுதியெள் போலல்லை 0ய0வம் புரவியின்றிச் 

சிறுக்கைத் தலங்கொண்டு தேர்கட வரநின்ற சிங்கம்ெற்றும் 

கறுக்கத் தருவதன் நேசிவப் பூரநிள் கண்ணிணைய. 

(த-ரை.) ஊரன் - மருதமிலத் தலைவன்.. விளங்கிழை $ 
தலைவியே ; விளி. தகுதி - தச்கவளாலாய். எம்போலல்லை என்றது, 
எமக்காயின் பொறுமையின்மையும் தகும்; நினச்சது தகாது என்ற 

‘up. புரவி - குதிரை. ஈறு கைத்தலம் கொண்டு - தனது சிறிய 

கையால். (இறுகை' எனற்பாலது எதுகை நோக்கி வலிமிக்கு கின்றது. 

தேர் சடவாநின்ற - சிறு தேரைச் செலுத்துகின் ற. சிங்கம் பெற்றும்- 
இல்கம்போன்ற புதல்வனைப் பெற்றும்; தாய்மைநிலை எய்தியும்: 
என்றபடி. கறுக்கத்தகுவது அன்று - சிெனக்கொள்ளத்தகாது. 

Rani : செ மிகுதியால் தோன்றுவது. ஊர -பரச்சு. விளங்கிழை! 
நீ எம்பேரலல்லை : ஊரன் செய்யினும் 8ீ பொறுக்கத்தகுதி ; சங்கம் 
பெற்றும் நின் கண்ணிணை இவப்பூரக் கறுக்கத் தகுவதன்று எனச் 
கூட்டுக. (வெறுக்க பொறுக்க? என்றதும், கறுக்க Fass” 

என்றதும் ழரண். 

(வே-ம்.) பொறுக்கத்தகாத எம்போலில்லையே ; சிறுக்கத்தலம் ; 
கறுக்கத்தகுவனென்றே; இவப்பூரும். இ- வி, ௧௮௩. Ph. 

காமக்கிழத்தி கூற்று 

[இனிப் பரத்தையசொடு நட்புக்கொள்ள லாகாதென்று காமக்கிழத்தி 
தலைவனுக்குக் கூறுதல் 7 

491. பைக்கொண்ட வல்குற் பருமம் புனையும் பரத்தையர்மேல் 

௦மெய்க்கொண்ட வம்பு மிகுத்தனை யேல்விளை செந்நெ0லாடு 
மைக்கொண்ட நீல வளவய ஜூர வளைப்பலுள்ளைக் 

கைக்கொண்ட எங்கள் கவினளித் தேகுநிள் கரதல்ொண்டே. 

(த - ரை.) பைக்கொண்ட அல்குல் - பாம்பின் படம்போன் ற: 
அல்குலின்மீ.து : ௨௨௩. பருமம் - இடையணி ; பதினெட்டுச் 
கோவைகளைக் கொண்டது. வம்பு - புதிய காதல், மைச்கொண்ட, 

நீலம் - கருங்குவளைமலர். ஊர : தலைவ; ௮ண்மை விளி, வளைப்பல் -
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தடுப்பேன். கவின் - நின் பிரிவால் தொலைந்த எம் அழகு. காதல் - 
நீ எமக்களித்த காதல் கோய், ஊர ! பரத்தையர்மேல் வம்பு மிகுத்த 
னேயேல், நின் காதல்கொண்டு எங்கள் சவினளித்து ஏகு? என்று 
உன்னை வளைப்பல் எனச் கூட்டுக. *மெய்ச்கொண்ட gory என்று 
பாடமிருப்பின் பொருள் சிறக்கும். *துறைவனை -...... வண்ணந்தா 
என்சம் தொடுத்து? - ஐந்திணை எழுபது ௬௪. ee 

விநந்து கண்டு இறைவி பேநந்துனி ஒழிதல் 
[தலைவன் விருத்தொடு வந்ததைக் கண்டு தலைவியின் பெரீய 

ஊடல் நீங்குதல்; கவிக்கூற்று] 

492. வண்டார் கொழுநன் வரவது கேட்டு மலர்க்கணம்பு 

| கொண்டாள் புருவச் சிலைகுனித் தரள்தன் குளிர்பிறைதழ் 
0 வண்டர மரையின் 0வயர்த்துயிர்த் தரள்நல் விருந்தயே 

கண்டரள் முகமலர்ந் தரள்புரந் தரளருங் கற்பினையே. 

(க - ரை.) வண்தார் கொழுகன் - வளவிய மாலை யணிந்த 

கணவன். சண் அம்பு - கண்ணீர். புருவச்சலை குனித்தாள் - வில்லை 
'யொத்த புருவத்தை நெறித்தாள். பிறை சூழ் - பிறைபோன்ற கெற் 
ியையுடைய. வெண்தாமரையில் - வெண்தாமரை மலர்போன்று 

அன்பத்தால் விளர்த்துள்ள முகத்தில், உயிர்த்தாள் - பெருமூச் 

'செறிந்தாள். புரந்தாள் - பேணினாள். விருக்து புரக்தாளைச் கற்பினைப் 

புரந்தாளாகச் கூறினார், ௮ஃ துடையாட் கத சடனாகலவின். ஊடலால், 
கண்ணம்பும், இலைக்குணிப்பும், வெயர்ப்பும், உயிர்ப்பும் தோன்றின ' 

'வெனினும், கற்புடையாளாதலின் விருக்தைச் கண்டதும் மலர்க்து 

புரந்தாள் என்சு. வில்லை வளைத்து அம்பு கொண்டு -வெகுண்டெழுக் 
தாள் என வேறொரு பொருளும் தோன்திதந்று. 

(வே-ம்.) மகிழ்சன் வருவது; குளிர்வெண் பனிசூழ் - வெண் 
உாமரை வியர்த்தாள்; புலர்ந்தாள். இ - வி. ௧௮௩. ௪டு 

விநந்துடன் எந்தோன் அறிந்துடன் மகிழ்தல் 

ரீவிருந்தொடு வத்த தலைவன், தலைவி புலவி யொழி.ந்தமை 

யறிந்து மகிழ்தல்] 
493. கர௫ந்துள்று வார்குறற் கள்ளியில் வாழ்க்கையுங் கையுஞ்செள்வரய் 

முருந்தெொன்று மூரல் முறுவலுங் கரண முகமறியா 

விருந்தெொள்றி வே0றன்றின் மீளர அருந்துனி மீட்கநல்ல 

மருந்தெரன்று வந்திங்ங ளே மன மேயின்று வரய்த்ததுே.
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(த-ரை.) கரு துன்று வார் குழல் சன்னி - கருமையும் 
நெருச்சுமும் நீட்டியும் பொருந்திய கூச்தலையுடைய தலைவியின௮. 

சை - சைவண்மை; ௮ஃதாவது விருந்தினர்க்கு இடுதல். மூருக்து 

ஒன்று மூரல் முறுவல் - மயிலிறகின் அடியையொத்த பல்லின் 
சிரிப்பு; மூரல் - பல்; முறுவல் - சிரிப்பு. காண-யான் காணும்படியாக. 
விருந்து ஒன்றி - விருந்தென்னும் பெயரைப் பொருந்தி. வேறு 
ஒன்றின் - விருந்தல்லாத வேறொரு வாயிலாலும். மீளா - நீங்காத, 
தணி - முதிர்ந்த புலவி, வாய்த்தது- பொருக்ிற்று. மனமே! கன்னி 

யின் வாழ்ச்சையும், செவ்வாயும், முறுவலும் காணவும் துணி மீட்ச 

வும் விருந்தொன்றி மருச்தொன்று இன்று வந்து வாய்த்தது எனக் - 

கூட்டுக. 

(வே- ம்.) கருந்தொன்று; கண்ணி; முறுவலுவ் கூர ; விருச் 
தொன்று ; வந்து வாய்த்ததுவே. இ - வி. ௧௮௩. ௪௬ 

சேக்கையிற் புலத்தல் 

ர விருந்துகண் டொனித்த ஊடல் பன்ளியில் மீண்டும் தேசன் நல்; 
சேக்கை--பள் ளி ] 

494. திருத்தியள் போடு திளைக்கிள்ற இள்பச் சருக்கிடைய 
கருத்திலங் குற்ற கலரமிந் கறிந்திலம் காதலியாள் 

eos sGua naar GurgaGacd 0றயிருந் தேனினிநீ 
இருந்திென் 0ற0மரழி யாஇறிந் தரள்பள்ளி யிள்னகையே. 

(கு -ரை.) திருத்தி - புலவி மீக். தளைக்கன்ற- நுகர்சன் ற. 
செருக்கு - களிம்பு. கருத்தில் - தலைவியின் கருத்தில். கலாம் - 
சினம்; பகையுமாம். உனக்கு யானொருத்தியே காதலியென்றும், 
அவ்வாறே நீயும் என்னிடம் காதலுடைய ஒருவன் என்றும் எண்ணி 

யிருந்தேன் ; நின் பரத்தமை அதனைப் பொய்யாக்கிற்று என்பது 
குறிப்பு. இருத்தி - தணித்திருப்பாயாக. மொழியா - மொழிந்து, 
பள்ளி - படுக்கையினின்றும். இன்னகை: தலைவி. *இருக்தேன்; 
இருத்தி? என்று மொழியா இன்னசை பள்ளி இழிந்தாள்; (அதற்குக் 
காரணமான) சலாம் இன்னதென்று அ௮றிர்திலம் எனச் கூட்டுக. 
இ.து தலைவன் தனக்குள் கூறி வருந்தல். 

(வே-ம்.) இருத்திய அன்பர்) செவ்விச் செருச்சடையே 
கலாபம் அறிக்திலம்; ஓழித்தாள்; பள்ளியின்னகமே, இ - வி. ௧௮௩.
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-சீறேலென்று அவள் சீறடி தொழதல் 

/[*சினவாதே' யென்று தலைவன் தலைவியினுடைய சிறிய அடிகளில் 

விழுந்து வணங்கல்] 

495. படர்ந்த கலரமிள்ள தென்றுரை யரமல் பயிலமளி 
கடந்த கலரபங் கலைபுறஞ் நழக் கதந்தணியத் 
தொரடர்ந்தக லாத நுணையடித் தரமரை தடவள்ளல் 

ம1_ந்தை பொருதன்0சய் வரள்மல் நீர்கண்கள் மல்கினளே. 

(த - ரை.) படர்ந்த கலாம் - (தலைவி தன் மனத்தில்) Mar ss 
ஊடல்; படர்தல் - நினைத்தல் ; படமே உள்ளல் செலவு மாகும்.? 

(தொல்). கலாம் - ஊடல். அமளி கடந்த கலாபம் - பள்ளியை 
விட்டு நீம்கச் சென்ற மயிலையொத்த தலைவி. கலை புறஞ் சூழ - 

ஆடையை உடுத்தாநிற்க, கதம் தணிய - அவள் செந்தணியும்படி 
யாக. தொடர்க்து - பின் சென்று, வள்ளல் சூட - தலைவன் தன் 

தலையில் படுமாறு வணங்க. மடந்தை: தலைவி, மலி - மிக்க, மல் 

இனள் - பெருக்இனாள். சண்நீர்மல்ெள்: சனைவினை முதன் மேல் 

நின்ற து. கண்களில் நீர் மல்கல், தலைவன்மீ துண்டான இரச்கத்தால். 

கலாபம் கலைபுறஞ்சூழ, வள்ளல் கதக்தணியச் சூட மடக்தை பொருது 

என் செய்வாள் ? | தலைவன் குற்றத்தைப் பொறுத்தாள் என்.றபடி.] 

கண்கள் நீர்மல்செனெள் எனச் கூட்டுக. *ஊரன் மலர்ச்சமலக் - 
கையுந்தலையுமென் காலுமொன்றான சனவு' - ௧௮டு. 

(வே-ம்.) சூடுவலிம் - மடந்தை கலாமகலாமலிநீர். இ.- வி, 

௪௮௩. ௪௮ 

இஃது எங்கையர் காணின் நன்றன்றேன்றல 

[*நீ என்கரலில் வணங்குதலைப் பரத்தையர் கண்டால் தினக்கு 
இழிவுண்டாகும்' என்று தலைவி தலைவனை தோக்கிக் 

கூறுதல்] 

496. தெொடிலைத்த செங்கை யலவ லுலரவத் துறை௦செயத்தேரர் 
வடலொத்த சிந்தை மலிபுள வூர வணங்கியநின் 
முடிலைத்த 0சங்கையு மென்முலை யாக முயங்கவந்தள் 

அடிவைத்த 0சங்கையு மெங்கையர் கரணி dpaparGy. 

(க -ரை.) தொடி வைத்த செங்கை - வீ. ரவளை யணிந்த சிவந்த 

சையையுடைய, ஊர. அலவன் - ஈண்டு. செயத்தோர் வடி.வொத்த -
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வெற்றிவீரரின் உருவத்தையொத்த, ஊர. செங்சையும் வடிவும் (ஈற்) 

Assy பொருக்திய, துறையையுடைய ஊர என இயைக்க. இணி, 

(துறை செய்ததோர்? என்.ற பாடத்திற்குப் பரத்தைய[து தொடி 
யணிச்த செங்கையாகய அலவன் தனக்கு உலாவுக் அுதையாகச் செய்த 

உடலின் வடிவத்தைப் போன்று மனத்திலும் பலவசைப் புள்ளிக 

எமைக்த மலிந்த புனலூரனே என்று பொருள் கொள்க. ஈண்டு உலா 

வுச் துறையிற் புள்ளிகள் பல ௮மைதல்போலப் பரத்தையின் கைகளா 

இயெ ஈண்டு உலாவுதலினாலே ஊரனின் உடம்பின்மேல் வளைத்தமும்பு 

பல உளவா௫இத் துறையைப் போன்றது என்க. தலைவனுடைய உடம் 

பின் வடிவினைப்போன்று அவனது மனத்திலும் புள்ளி ௮.ஃதாவது 

வளைத்தமும்பு அமைக் கிடந்தன என்க. மனத்தில் புள்ளியமைதலா 

லது எங்கனமெனின், அல் வளைத் தழும்புகளை ௮வன் பலமுறை 

நினைத்து ம௫ழுங்கால் அப்புள்ளிகள் ௮வன் மனத்்தின்சண்ணும் உள 

வாயின என்க, இவ்வாறு நின் வடிவிலும் மனத்திலுமுள்ள அடையா 

எங்கள் எம்மால் அதநியப்படுதல்போல நீ என்னை வணக்குச் தன்மை 

எங்கையரால் அறியப்படின் ௮௮ மிகவுர் இீதாம் என்று குறிப்பித்தபடி. 
முடி- தலைமீ அ. ஆகம் மு:பங்க-மார்பைத் தழுவ. ௮டி வைத்த-காலைப் 

பற்றிய. எங்கையர் - பரத்தையர்; ௫௬௮. அறவும் - மிகவும். ஈன்று: 
குறிப்பு மொழி; ஈன்றன்ற; த.து என்றபடி; ஊர! என் ஆகம் முயங்க 

வர், நின் முடியிலும் என் அடியிலும் வைத்த செங்கையை ஏங் 

கையர் காணில் ஈன்று எனச் கூட்டுக. 

(வே-ம்.) செங்கயலே வானுலாவும் ; துறை செய்ததோர். 

இ - வி. ௧௮௩ ௯ 

புலவி 

ர்தலைவியின் ஊடல் தணியாது நீடல்; தலைவி கூற்று] 

497. பங்கய மல்லற் பழனநள் ஐடும் பதியரில்லும் 

எங்கையர் போல் இவியமல் 6ல0மங்கள் பால்தொடர்பு 

செங்கயல் பாயுங் கருங்கய மேவிய சேவலள்னம் 

சங்கய லேதிரி தண்புன லூர தருவதன். 

(த-மை.) பங்கயம் மல்லல் பழனம் - தாமரை பொருந்திய 
வளமார்ந்த மருதநிலத் தமைந்த, பதி-ஊர். எங்கையர்: ௪௯௬. எங்கைய 

ருடைய சாடும் பதியும் இல்லுமே நினக்கு இன்பஞ் செய்வன 
என்பது குறிப்பு. கயம் - குளம். சேவல் ௮ன்னம் - ஆணன்னம்.
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அங்கு அயலே - சங்சன் பக்கத்தே. தண் புனல் ஊர . குளிர்ந்த 
கீரையுடைய மருதகிலத்தூர்க்குத் தலைவனே. தன் இனமல்லாத 

சங்கன்பின்னே அன்னக் திரியும் ஊரன் என்றதனால், இவனும் 
தன்னின மல்லாத பரத்தையர்பின் திரிவான் என்பது குறிப்பு. ஊர! 

(யாம்) இணியமல்லேம்; (ஆதலின்) எங்கள்பால் தொடர்பு (கினக்குத்) 

,தகுவதன்று எனக் கூட்டுக, *செக்கயல் கருங்கயம்? என்பது ழரண்: 

(வே-ம்.) பாய. இ-வி, ௧௮௩. Go 

புலவி நீக்கல் 

[தலைவி தன்புலவி நீங்கிக் கூறுதல்; நீங்கல் என்று இருப்பிற் 

சிறக்கும் 7 

498. குளங்கெழு தரமரை வண்டின மேற்கருதி கொண்டகெண்டை 
இளங்கமு கிள்குலை சிந்துநள் ஐ இறைகஞ்சுசந்0நல் 
வளங்கெழு நாடும் வயல்குழ் நகரு மரபுமிக்கோய்க் 

குளங்கெழு கேண்மைநன் எங்க ளோடிள் வுலகத்தில். 

(த-ரை.) கெழு - பொருச்திய தாமரை வண்டு - தாமரை 
யில் தங்கிய வண்டு. சமு௫ன் குலை - பாக்கு மரத்தின் குலை. நாட - 
மருதநிலத்தலை௮வ. இறைஞ்சு-(க.திர்கள் முற்றி) வளைந்துள்ள. மரபு- 

குலம். கேண்மை-உறவு, *குளங்கெழு தாமரை.....- ஈன்னாட' என்ற 
தனால் தனக்கு உறுதுணையாஇிய நீரின் தொடர்பினை விடுத்துப், 

பூவில் வண்டினம் இரிந்து புலம்பப், பாக்குப் பழங்கள் புலவு நாறி 
நீரில் விழப் பாய்க்து, மீண்டும் நீரில் வர்.து விழும் கெண்டை வாழும் 

காடன் என்றமையால், தனக்கு உறு.துணையாகய என்னை நீத்துப், 

பல பூக்களில் தேனை நுகரும் வண்டினம் போன்ற பொதுமகளிரைப் 

புணர்க்து கலைத்துப், பின் அவர் புலம்ப நீங்கி, பூத்து நின்ற பரத்தை 

'யொருத்தி தன் இனத்திலிருக்து நீங்குமாறு அவட்குக் காதலை உண் 

டாக், அவளும் நின்னை நாடி. வரும்படி. செய்து, பின் என் இல் 

லித்கும் வந்தனை என்று குறிப்பித்தவாறு. காட! இவ்வுலகத்தில் 

ராடு, சுகர், மரபு இவற்றால். சிறப்பு மிச்ச உனக்கு எங்களோடு 

சண்மை (பொருந்தல்) ஈன்றோ? எனச் கூட்டுக. தலைவனுக்கு 

வேண்டிய குல உயர்வும் கல்வி கொடை முதலிய இறப்பும் ௮றிந்த 

தலைவி மிக்சோய்க்கு உளங்கெழு கேண்மை ஈன்றோ? 'என வியந்து 

கூறினாள். Gs
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பாங்கி தலைவன் கொடுமை சாற்றல் 

ரகொடுமை-- கொடிய இயல்பை/ 

499. இன்று தனு மினிய தெறுமல் தினையளவு 
மள்ஐ மகிற்வு பிகற்வும்வந் தரல்வளர் காட்டெருமை 

நன்று குறங்கு நலிர்புள ஜூரள் நலஞ்சிறந்த 
பொன்றர் வனமுலை ென்னநிள் ஜோடு புலப் பதுவே. 

(க -ரை.) இன்னாதனவும் - அன்பர் தருவனவும். இனை 
௮(ன்)னவும் இனியதெனாமல் - தினையையொத்த றிய இன்ப 
மேனும் உள்ளதென்று சொல்லற்கின்றி, மன்னா - நிலைபெருத. 
ராகு - இளம்பெண்கன்று; நாகமரமுமாம், ஊரன் : ௮ண்மைவிளி.. 
பொன் ஆர் - பொன்னிறமுள்ள பசலை யமைந்த, வனமுலை: தலைவி, 
புலப்பது - ஊடுவ. காட்டெருமை நாட்டில் வந்து உறங்கும் 

ஊரனாதலின், நீயும் தலைவியின் இல்லை நீங்கிப் பரத்தையர் சேரியில் 
தங்கும் இயல்பினனாவாய் என்பது குறிப்பு. ஊரன்! (தலைவிக்கு) 
இன்னாதனவும், மன்னா மகிழ்வும், இகழ்வும் வந்தால் வனமுலை 

நின்னோடு புலப்பது என்ன! எனச் கூட்டுக. இத்தகைய நின்னொடு 
புலத்தலே தச்சதென்றவாறு, இனி, வேருருபொருள் வருமாறு:--- 

மன்னா! புனலூ.ரனே! இன்னாதனவும்-(மூன்பு) துன்பந்தரும் சேட் 

படை முதலியனவும், இணியது எனா ம&ழ்வும் - இனியது என்று 
மூழ்வும். மற்று இணியனவும் - இதுபோழ்து தலைவி செய்யும் 
இனிய செயல்களும். இகழ்வும் - இகழ்சசக்கு உரியனவாசவும்... 

வந்தால்- வந்து துன்புறுத்தினால். நின்னொடு புலப்பதிற் பயன் யாது 
என்ச, இப்பொருட்கு மன்னா' என்பதனை விளியாகச்கொண்டு, 
மற்று இனையனவும் எனப் பிரித்து, இனையனவும் என்பதனை இனி 

யனவும் எனத் திருத்திச்கொள்ளுதலும் வேண்டும். Ge. 

தோமி வாயில் மறுத்தல் 

[தலைவனைத் தடுத்தல் ] 

500. நறிய ரலங்கல் மணிமுடி யா0யன்றும் நிள்ளையன்றி 
அறியா இவளிங் கரியன் றேமண்ணி ஐரரிடத்தும் 

குறியரத அன்புடைக் 0கொம்பனை யாரைக் ருறுகியந்தண் 
முறியரர் களப முலைமுகந் தோறு முயங்குவதே.
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க ரை.) நெறி ஆர் அலங்கல் - ஒழுங்கமைந்த மாலையை: 
யணிந்த. முடியாய் : தலைவனே. இவள் : தலைவி. அரியள் என்றே -. 

அடைதற்கு ௮அரியவளென்று எண்ணியோ; எ: வினாப்பொருட்டு. 
குறியாத - நிலையில்லாத; *அன்பின் விழையார் பொருள் விழையும் 

ஆய்தொடியார்? - குறள்: ௬௧௧. கொம்பு அனையார் - பூங்கொம்பை 

யொத்தபரத்தையர். முறி அர் - தழையுடை யணிக்த ; முறி - தளிர் 
வடி.வமாச எழுதப்பட்ட குங்குமச் கோலமுமாம்; மூறியார் களப முலை-- 

மாவின் தளிரையொத்த மேனியிலுள்ள ;களபம் பூசிய மூலை எனலு: 

மாம். களபம் - சந்தனக்குழம்பு. *! முறிமேனி முத்த மூறுவல் :?:- 

குறள். இயற்கையாகத் தளிர்நிறமும் செயற்கையாசச் குங்குமக் 

குழம்பின் வண்ணமும் கொண்ட முலை என்க. முயங்குவது - புணர்: 

ag. மணிமுடியாய் 1! கொம்பனையாரைக் குறுகி முயங்குவது: 

இவள் அரியளென்றே? எனக் கூட்டுக, 

(வே-ம்.) முடியாயின்று; மூயல்ச சென்றே. இ- வி.. 

௧௮௩. டுக.. 

வாயில் நேர்வித்தல் 

[தலைவனை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு தோழி தலைவிக்குக் கூறி 
அவளை உடன்படச் செய்தல்] 

501. பூவே யனையர் புரிகுழற் பரவையர் பூலையயில் 
மரவே யனையர் வரிகழற் காளையர் வாணெடுங்கண் 

ஏவ யனைய இலங்கிறை யாய்நிள் நிரங்கள்றோ 

நீே யளைய நிரைவளைத் தோளின் நிறம்பசந்தே. 

(த-ரை.) புரிகுழல் பாவையர் - நுனி சுருண்ட கூந்தலை: 

யுடைய மகளிர். பூவை அயில் - பூவிலுள்ள தேனைப் பருகுகின்ற. 

மா - வண்டு, வரி கழல் காளையர் - கட்டமைத்த வீரச்சழலை யணிந்த. 

ஆடவர், வாள் - ஒளி. ஏ - அம்பு. இலங்கிழையாய்: தலைவியே. 

வேய் அனைய - மூங்கிலையொத்ச, தோளின். நிரைவளை - வரிசை: 

யான வளையலை யணித்த. பசர்.து - பசலை கொண்டு. இலங்கிழை 

யாய்! பாவையர் பூ அனையர்; காளையர் மா அனையர் ; (ஆதலின்): 

நீ பசந்து இரல்கல் என் ? எனச் கூட்டுக, (௪இ௪.) வண்டோ 

ரனையர் ஆடவர் ; பூவோரனையர் மகளிர் என்பது; என்னை? வண்டு. 

கள் தாதாதமிடத்து, ஈன்மலரே ஊதுவேம் ; அல்லாதது ஊதேம்” 

என்னா ; எல்லா மலரும் ஊதும்; இனிப் பூவாயினக்கால், எம்மையே.
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ஊதாது எல்லாப் பூவும் ஊதினீர்' என்று புலவாதன்தே! - இறைய 

னாரகப்பொருள். சூ. ௫௦. உரை. என்ற பகுதி ஒப்புகோக்கத்தக்க து. 

(வே-ம்.) அனைய; பூவில் வரு: தோளி. இ- வி. ௧௮௩. ௫௪ 

புதல்வனை வாயில் நேர்வித்தல் 

மீபூதல்வனை வாயிலாக அமைத்துக்கொள்ளுமாறு தோழி தலைவனுக்குக் 

கூறுதல்] 
02. மரிய விசும்பு முழங்கமுள் வந்த முதுகளிற்றைத் 

திரிய முனிந்த திறலிளள் நீயிள்றெள் சரிவரக் 
கரிய நறுங்குஞ்சி கிஞ்சுக வரயிதற்க் கள்னலின்0ுசால் 

அரிய இளங்களிற் றுக்கஞ்சு வரளன்கொ லாண்டகையே. 

(த- ரை.) விசும்பு மூரிய- வானம் வெடிக்கும்படியாக. முழங்க - 

(முழங்கி; எச்சத்திரிபு; களிறு (அச்சத்தால்) முழங்க முணிக்தான் என் 
.,ியைத் துரைத்தலுமாம். முன் வந்த களிற்றை - களவுச் காலத்தே 

தலைவியைஎதிர்த்து வந்த யானையை: ௩௫௮. திரிய - அழியும்படியாக. 

.தஇறலினன் நீ - வல்லமையுடையவனாகிய நீ. குஞ்சி - தலைமயிர், 
'இஞ்சுகம் - முருக்கமலரையொத்த. சன்னல் இன்சொல் - கருப்பஞ் 
சாற்றையொத்த இனிய சொல். குஞ்சியையும், இதழையும், 

- சொல்லையுமுடைய களிறென்ச; களிறு : புதல்வன். அஞ்சுவான் என் 
என்றது, புதல்வனை எடுத்துக்கொண்டு ௮வனையே வாயிலாகவும் 

கொண்டு செல்க” என்று குறிப்பித்தபடி. ஆண்டகையே: தலைவனே! 

மூதுகளிற்றை முனிந்த நீ இளல்களிற்றுக்கு அஞ்சுவான் என் 
எனக் கூட்டுக, கொல்: அசை. @@ 

புதல்வன் வாயில் வேண்டல் 
[புதல்வனை வாயிலாகக் கொண்டு வருகின்ற தலைவனை மறுத்தலாகா 

தென்று தோழி தலைவியை வேண்டுதல்] 

503. பண்டுவந் தார்சிலர் பாணரும் பாகரும் போலுமல்ல் 
விண்டுவந் தரலன்ன மென்குழ லாய்விரை யார்பழன 
வண்டுவந் தாலும் வளவ லூரன் மதலையையுங் 

கொண்டுவந் தாலள்கொ ேலேரஇளி நீதுனி கொள்கிள்றதே. 

(த-ரை.) பண்டு - முன்பு, வந்தார் லர் - வந்த சலராகிய; 

வர்தாரென்னும் வினைமுற்றுப் பெயரெச்சமாயிற்று, இருவகை 

முற்றும் ஈரெச்சமாகலும்! - (இலக்கணக் கொத்து- ௮௨.) என்றா
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ராகலின். விண்டு - மூஒல். குழலாய்: தலைவியே. விரை ஆர் 
பழனம் வண்டு - தேனை யுண்ணுஇன்ற மருதகிலத்து nahi Pe 

தேன். ஆலும் - ஒலிக்கும், ஊரன் - மருதநிலத் தலைவன். மதலை - 
புதல்வன். துணி - முதிர்க்த புலவி. புதல்வனையே வாயிலாகக்சொண்டு 

வருஇன்றமையின் 8 மறுத்தலாகாதென்பது குறிப்பு. குழலாய்!. 
பண்டுபோலன்றி, ஊரன் கொண்டு வந்தால், நீ இனித் தனி கொள் 

இன்ற என்? எனச் கூட்டுக. சொல், ஒ: அசைகள். டு௯:. 

புதல்வற் புலத்தல் 
[(தலைவகைத் தழுவிய புதல்வனைத் தகலவி புலத்து கூறல்] 

504. மைலார் குழல்மா. மங்கையர் தங்கள் வதுவையுன்ளிக் 

கைவா ரணங்கா. வும்பரு மானைக் கனுழ்ந்தரைத்துள் 

செவ்வர யமழுத மளைந்தசெஞ் சாந்தஞ் சிதையப்புல்லி 

இவ்வாறு ெய்ததெல் லாமவர் 0மனியி 6லறுவதே. 

(கு-ரை.) மை வார் குழல் மட மங்கையர் - கருமையும். 
நீட்டியும் பொருந்திய கூந்தலையுடைய இளம்பரத்தையர். வதுவை 

உன்னி - கூட்டத்தை யெண்ணி. சை வாரணம் - துதிக்கையை: 

யுடைய யானை வடிவமுள்ள உருவம். இதனைக, 

:தடியரணம் பாயாநின் கைபுனை வேழம் 
தொடியோர் மணலின் உழக்கி அடியார்ந்த 

தேரைவாய்ச் இண்இணி ஆர்ப்ப இயலும்என் 
போர்யானை?? 

என வரூஉம் (கலி: ௮௬) கருத்து ஈண்டுக் காண்க. கடவும் - 

செலுத்தும். பெருமான் : தலைவன். கலுழ்ந்து - அழுது. : உன் 

என்றது, புதல்வனை. அமுதம் அளைந்த உமிழ்நீர் ஒழுவயெறிய. 
சாந்தம் - புதல்வன் மார்பிலுள்ள சந்தனம். £சிதையப் புல்லி - கெடும் 
படியாகத் தழுவி. அவர்: பரத்தையர். உன்னிச் சடவும் பெருமானை 

அழைத்துப் புல்லிச் செய்தது ஏறுவதே ஆதலின் நீ ஏன் ௮வனைப்: 
புல்லினாய் என்று புதல்வனைத்தலைவி புலக்தவாறு காண்க, தலைவன்- 

புதல்வனைத் தழுவுகையில் அவன் மார்பிலுள்ள சந்தனம் தலைவன் 
மார்பில் ஓட்டப் பின், ௮வன் ப.ரத்தையரைத் தோய்கையில் அவர் 

மேனியிற் படியுமாதலின் இவ்வாறு கூறினாளென்க. 

(வே-ம்.) பெருமாளை ) செவ்வாய் முதல ௮ணிக்த; யாவர் 
மேல் இனி ஏறுவதே; இ. வி.௧௮௩. Ger
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மகந்ீத அறிவுறுத்தல் 
[நின் தந்தையின் தீயோழுக்கங்களை நீயுங் கற்றுக்கொள்ளாதே” 

யென்று தலைவி புதல்வனுக்கு அறிவுரை கூறல்] 

1505. கொய்யுஞ் சுவற்றரி யும்ருலப் பாருமுட் கோலுமில்லா 

வையங் கடவு மறகளி 0றவருந் தாம0றங்கை 

0சய்யும் பருந்தவ மேகலந் தாருறழைத் தீமையையும் 

0பொய்யுங் கலா0தாழி வாய்புள லூரனைப் போல இன்ற. 

(க-ரை.) கொய்யும் சுவல் பரி - கத்தரிக்சப்படுகின்ற பிடரி 

.மயிரையுடைய குதிரை ; சுவல் - பிடரி மயிர். பாகு - தேர்ப்பாகன், 
(மூள்கோல் - தாத்றுக்கோல். வையம் கடவும் - இறுதேரைச் 

செலுத்தும். மழகளிறே - இளயானைபோன்ற என் புதல்வனே. 

எங்கை: பரத்தை. தவமே கலந்தார் உழை - தவத்தால் ௮வரைப் 

புணர்ந்த தலைவரறிடத்தமைந்த. ஊரன் : தலைவன் ; ஈண்டுச் சுட்டுப் 

பொருட்டாய் கின்றது. *கலந்தார்' என்பதற்குப் ப.ரத்தையரைச் 
கூடி யொழுகுவோர் எனப் பொதுவாக உரைத்தலுமாம். களிறே! 
.கலந்தாருழைத் திமையையும் பொய்யையும் அ௮வ்வூரனைப்போல் 
(நீயும்) இன்று கல்லாதொழிவரய் எனக் கூட்டுக. . 

(Ga - ம்.) மதகளிறே; தீமையும் அப்பொய்யும், இ, வி. 

SHB. Oxy 

மகற் பழித்து உரைத்தல் 

மீகோயிலுக்கு அனுப்பப்பட்ட புதல்வன் வரும்போது தன் தந்தைக் 
குரிய பரத்தையரில்லம் சென்று வந்தானென்று கருதித் 

தலைவி அவனைப் பழித்தல்] 

506. குள்றே யளைய கடவுட் குலம்வலங் கொண்டுவந்த 
டுதள்றே விடுத்த திருவினை யேயினி 0யங்கையர்பாரல் 

0சன்ற வருக மறக்கஇள் 0ற0சம்ம வூரள்செல்வக் 
கள்றே வளக்குங் கசந்தன வரஇக் க௫தன0ம. 

(த-ரை.) குலம் - கோயில், வலம் கொண்டு - சூழ் வர்து 

வணங்கி, வந்ததென்று - வருக என்று; *வருசென்றே' என்று 
பாடமிருப்பிற் சிறக்கும். விடுத்தது இருவினையே - நின்னைப் போக 
விட்டது என் பெரிய தீவினையே. எங்கையர்: பரத்தையர், செம்மல் 
ஊரன் - பெருமையிற் சிறந்த தலைவனுடைய, கன்றே - புதல்வனே!
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தான் வெறுச்கின்றாளாதலின் தலைவனுடைய கன்றே என்றாள். 
கன .தனம்- பெரிய கொங்கையின் பாலுண்ணல். உனக்கும் - 
தலைவனுக்கேயன்.றி உனக்கும். புதல்வன் பரத்தையரில்லம் சென்றா 
னென்பதை உட்கொண்டு அவனைப் பாலுண்ணாமைமேலிட்டுப் 
பழித்தவாறு. கன்றே! உனக்கும் இத்தனம் சசர்தனவோ? (நின்னை) 
விடுத்தது இருவினையே ; இனிச் சென்றே(னும்) வருக; (அன்றி 
எம்மை) இன்றே (மறப்பினும்) மறக்கவெனச் கூட்டுக, Ge 

உணர்ப்புவயின் வாரா ஊடல் 

[தான் தெனிவிக்கவும் தெளியாத தலைவியின் ஊடலைத் தலைவன் 

எடுத்துக்கூறல் ; உணர்ப்பு- தெளிவித்தல் 7 

௮07. க௫கரத நீலமும் கூருப் பவளரமுங் கரல் வளையும் 
இருகரர் முகம்பற்ப ராகமும் வானவி லீள்றருத்தும் 
சருகரய நெஞ்சத் திடை0யழுங் கரமத் தழல்முகத்தும் 

உ௫கர வயிரமு முண்டுகெர லேரநம் ஒளியிறைக்கே. 

(த-ரசை.) நீலம் - குவளைமலர்போன்ற சண்; அது ௧௬௨௫ 
கிற்றலே -இயல்பாயினும் சனெத்தாலும் ௮அழுசையாலும் சிவந்து கிற்ற 
ஸின் கருகாத நீலமென்றார். கூறாப் பவளம் - ஊடலால் பேசாத 
வாய்; பவளம்: பவளம்போன்ற வாயிதழ். கால் வளையும் - இரு 

நுனியும் வளைந்த. இரு கார்முகம் - வில்லையொத்த இரண்டு புருவவ் 
களையுடைய. பற்ப ராகம் - தாமரைமலரையொத்த முகத்தின் 

இவப்பும் ; பற்பம் - தாமரை; ராகம் - சிவப்பு; இச்கிறமும் ஊடலால் 
'தோன்றியதே. வானவில் - இந்்திரவில்லையொத்த நெற்றி, முத்து - 

மூத்துப்போன்ற வியர்வைத்துளி. சருகாய - சருகைப்போல் பசை 
யற்ற. உருகா வயிரம் - இரக்கமற்ற செனமிக்க மனவயிரம். ஒளி 
பிழைக்கு; தலைவிக்கு. கெஞ்சம் சருகாகுமாறு காமம் சைம்மிக்க 
'இச்நிலையினும், ஊடலின் காரணமாகத் தலைவிக்குத் தோன்றிய 

மெய் வேறுபாடுகள் நீம்செவில்லையே என்று தலைவன் வருந்தக் 
கூறியவாறு, அன்றியும் எத்தகைய பொருளும் நெருப்பிற்கு இளகு 

தல் இயல்பாகலான், *காமத் தழலகத்தும். உருகா வயிரம்” எனத் 
தலைவியின் புலவியை வியச்தவாறு. மீலம், பவளம், eres, 
மூத்து, வயிரம் என்னும் இத்துணை ஒளிமணிகளும் தலைவிக்கு 
உண்டோ ! என்று தலைவன் வியந்து கூறியதாகவும் வேறொரு 
பொருள் தோன்றுதல் காண்க. ௬௦
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கழிந்தது நிகழ்த்தல் 
ரீதஸ்வன் தலைவியின் முன்னையன்பை யெண்ணி வருத்தல் ]' 

508. ஈன்றேர் வருந்த இருஞ்சுரப் பேரக்கும் எயினரில்லிள் 
மரன்றேல் படுத்து வதியுந் துயிலும் வனத்திடையே 

ஊள்றேய் கடுங்கணை நிள்ளையர் தோன்ற ஓளித்ததுவும் 
கரன்றேய் மலர்க்குழ லரய்மற வேரு காலத்துமே. 

(த-சை.) ஈன்றோர் - தலைவியின் பெற்றோர். சுரப்போக்கு- 

உடன்போக்கில் தலைவனுடன் பாலை நகிலலழியிற் சென்றமை. 
எயினர் - பாலைநில மச்கள். வதியும் துயிலும் - தங்இத்தயின்றமை 
யும்: ௩௮௨. ஊன் தோய் கடுங்கணை நின்னையர் - பகைவர் உடலிற் 

றைக்கன்ற கடிய அம்பையுடைய கின் [தலைவி] தந்ைத தன்னையர். 
ஒளித்தது : ௪௨௨, கான் தோய் - மணம்பொருந்திய. குழலாய் :. 

தலைவியே ! போக்கும், துயிலும், ஒளித்ததும் (யான்) ஒருகாலத்தும் 

மறவேன்எனக் கூட்டுக. யான் முன்னை நிகழ்ச்சியை எண்ணி' 
அன்புறுவேன்; நீயோ முற்றிலும் வேறுபட்ட ஒருத்தியாயினாய் 
என்று தலைவன் புலக்துரைத்தவாறு, இத்துறை பிறகோவைகளில் 
*தலைமகள் புலவி தணியாளாகத் தலைமகன் ஊடல்? என்று வழங்கப்: 
பெறும். *பேதைகெஞ் சேவஞ்சம் பெற்றவிவள் - சாராயம் நீத்தன். 

அயிர்த் துணை யாகி ஈமைக்கலலா - வாரா வழியி லடிசோவ வந்த மயி: 
லல்லளே? - கலைசைக்: ௪௨௧. Se 

தலைவந்தத் தோழி கூறல் 
[நின் பிணக்கு தீங்கித் தலைவியின் பிணக்கை நீக்குவாயாக 

என்று கூறல் ] 

509. நிழலைச் சுளித்து நிமிர்களிற் முயந்த நீர்கெொண்டன்றி 
அழலைத் தறல்கொண் டளித்தல ரார்அழு தரர்குமுத 
மழலைக் கிலிமரழி வஞ்சியள் ஐள்நெஞ்சும் வாள்விழியும் 

௬ழலச் ஈழலுந் துனியொழிப் பரயத்துளிடயரழிந்தே. 

(த-ரை.) கீழலைச் சுளித்து நிமிர் களித்ராய் - தன்னிழலையே: 
வேற்று யானையென்று வெகுண்டெழுகன்ற யானைப்படைகளை 
யுடைய தலைவனே. அழல், தழல் - நெருப்பு. அமுது ஆர் குமுதம்- 

தேன்போன்ற உமிழ்£ர் பொருந்திய செவ்வல்லிமலரையொத்த வாய் . 
மழலை - இஎஞ்சொல் ; கிளிமொழிபோன். ஐ மழலையென்க. வஞ்சி.
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அன்னாள் 2 வஞ்சிக்கொடிபோன்ற தலைவி. குமுதமும் மழலையு 

முடைய வஞ்சியன்னாளென்க. துணி- முதிர்ந்த புலவி, அத்.தனி 

என்றது, தலைவன் கொண்ட துனியை. அழலை க$ராலன்றித் 

தழலாலவித்தல் இயலாமைபோலத் துனியை அன்பாலன்றித் 

அணியா லகற்றல் ஆகாமையின், *துணியொழிகர்து வஞ்சியன்னாளின் 

அணியொழிப்பாய்' என்றாளென்க. களிதந்ராய் 1! அவித்தவர் ஆர் ? 

(ஆதலின்) ஓழிர் த ஒழிப்பாய் எனக் கூட்டுக, இச்செய்யுள் வேற்றுப் 

போருள்வைப்பணி. + eee 

ஆற்றமை வாயில் 

[தலைவன் தன் ஆற்ருமையே வாயிலாகத் தலைவியிடம் 

சென்று உரைத்தல் ] 

510. வில்லார் புருவம் நரியத் திருநுதல் வேர்வரும்பக் 
கல்லார மன்னநிள் கண்பனி கூரக் கலந்தொருசெரற் 

சொல்லாத தொண்டைத் துவர்வர யதரந் துடித்துநிற்ப 
அல்லார் ருழலணங் Cou ராத மறிந்திலேனே. 

(த-ரை.) கெரிய- வளைய. நுதல் - நெற்றியில். அரும்ப- 

தோண்ற. கல்லாரம் - குவளைமலர். பணி கூர - நீர் மிக. கலந்து - 

அன்பு கலக்து. தொண்டைத் துவர் வாய் அதரம்- கொவ்வைச்கனி. 

போன்ற வெந்த வாயிதழ் ; தொண்டை. - கொவ்லைக்கணி ; அவர் - 

இவப்பு : அதரம் - இதழ். அல் ஆர் குழல் ௮ணங்கே- இருள் கிறைந்த 

கூச்தலையுடைய தலைவியே. அபராதம் - யான் செய்த குற்றம். 

அணங்கே ! நெரிய அரும்பச் கூரத் துடித்து நிற்ப (இவற்றிற்குக் 

சாரணமாசகவுள்ள யான் செய்த) அபராதம் அறிந்திலன் எனச் 

கூட்டுக. ௬௨ 

தலைவன் பொய்ம்மை தலைவி கூறல் 

[தன் பரத்தமையை மறைத்தற்பொருட்டுத் தலைவன் கூறிய 

பொய்யுரைகளைத் தலைவி அவன்முன் எடுத்துக் கூறல் ] 

511. தேனுகர் வண்டும் ஞிமிறுஞ் சரும்புஞ் 0சறிகுவளைப் 

பூநகு தண்புனற் பெரங்கைநல் லூரர் புதுப்புளலும் 
கரளவர் புள்ளுங் கடவுளும் வாரசியுங் கரய்சினமால் 

யரனையு மரவர்ெரல் லேரநாளும் நரளும்வத் 0தங்கையரே. 
(த-ரை.) நுகர் - உண்கின்ற. ஞிமிறு, சுரும்பு : வண்டின் 

வகை, செறி - நெருங்கிய. பூ க்கு - பூக்கள் மலர்கின் த. பொய்கை - 

௮. கோ,--20
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குளல்களையுடைய. ஊரர் : தலைவர்சக்கு ற அண்மை விளியுமாம். 

புதுப்புனல் - புதுவெள்ளம். கான் அமர் புள் - காட்டிற் பொருந்திய 

பறவை. வா? - குதிரை. காய் சினம் மால் யானை - கொதிச்சன்ற 

இனத்தையும் மதத்தையுமுடைய யானை, அடுக்கு : பன்மை யுணர்த் 

இற்று, எங்கையர்: பரத்தையர், ஊரர்க்கு எங்கையர் புனலும், 

புள்ளும், சடவுளும், வாசியும், யானை யும் ஆவர்கொல் எனச் கூட்டுக. 

ஓ: அசை. தலைவன் காடோறும் பரத்தைய ரில்லஞ் சென்று வந்து, 

ஊடிய நலைவிக்கு யான் புதுப்புனலாடற்கும், புள்வேட்டையாடற் 

கும், கடவுள்விழாக் காணஞ்கும், வாசி யானை ஊர்தற்கும் சென் 

றேன்” என்று கூறியவற்றைப் பொய்யென உணர்ந்த தலைவி 

தலைவனை ஈகைத்துரைத்தவாறு. ௬௪ 

புணர்ச்சியின் மகிழ்தல் 

[தலைவன் மகழ்த்துரைத்தல் ] 

519. சுரும்புங் குவளையும் அள்றிலும் பேடுந் துணர்விரிரூஸ் . 
கரும்புங் கவளக் களிறுமன் நேகடற் பரலமுதம் 

அரும்புந் துணைமுலை யரகங் குளிப்ப அறிவழிந்து 

விரும்புங் களி நிலத்திரு வேழம் விளங்கில ழயே. 

(த-ரை.) சுகும்பு - வண்டு. அன்றில் - ஆணன் றில்; பேடு - 

பெண்ணன்றில் இஃது ஆணும் பெண்ணும் இணைபிரியாது வாழும் 
ஒருவகைப் பறவை; ௨௯௬௩. அதுணர்விரி - கொத்தாக மலர்இன் த. 

சவளச் களிறு - கவளங் கொள்ளும் ஆண் யானை ; கவளம் - யானை 

யுணவு. கடல் பால் அமுதம் - கடல்போன்ற பாலாகிய அமுதம். 
அரும்பும் - சுரக்கின்ற. ஆகம் குளிப்ப - என் மார்பில் அழுந்த. 
கலவி நிலத்து - புணர்ச்சிக்குரிய பாயலில். விளங்கிழையே ? 
தலைவியே! (யாம்) இருவேமும் கலவிநிலத்து ௮.றிவழிர்து சுரும்புங் 

குவளையும், அன்றிலும் பேடும், கரும்பும் களிறும் (ஒப்பேம்) 
அன்றே! எனச் கூட்டுக. சுரும்பும், ௮ன்றிலும், களிறும் தலைவற் 
குவமையென்றும், குவளையும், பேடும், கரும்பும் தலைவிச் குவமை 

யென்றும் அறிக. மென்மையாக நுகர்தற்குச் சுரும்பும், வன்மையாக 
நுகர்தற்குக் களிறும், ஒன்றி நுகர்தற்கு ௮ன்றிலும் உவமையாம். 
*(பவழவாய் பரவை யல்குல் என்றிவை பருகும் வேலான் - கவழமார் 

களிறபோன்ரறான் காதலி கரும்பை யொத்தாள், தவழ்மதுக் கோதை
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மாதர் தாமரைப் பூவ தாக - உமிழ்சகை வேலினானும் ஓண்டுறை மணி 
வண்டொத்தான்' - சந்தாமணி: ௧௬௧. ௬டு 

புணர்ச்சியின் விதும்பல் 

ர வேட்கை மிகவினான் தலைவி கலவியில் விரைந்த 

உள்ளத்த ளாதல் ] 

513. நிறைபோ ளதுமட நாணமும் போயது நிள்றநஞ்சம் 
அறைபோன தன்நிங் கதன்வழி 0ய0யள் அணிவளையும் 

இறை(பர ளதுபிள்னை நீயுமிங் கில்லை யிலங்கிறையாய் 

0பரறை0பான அள்புடை யர0ரங்ந 0னபிள் பு௰ம்புவதே. 

(த-ரை.) நிறை - மனத்தை கிறுத்துல் குணம். அறை 

போனது - $ழற்றுப் போயிற்று. வளை - வளையல்.. இறை போன து- 
முன்கையினின்றும் கழன்று போயிற்று. 8 என்றது, தோழியை. 

இலல்கிழையாய் : தோழியே. பொறைபோன அன்புடையார் - தால்க 

மூடியாத வேட்கை கொண்ட என்போன்ற மகளிர்; “அன்புடையார்: 

எனத் தலைவி தன்னையே பிதர்போலச் கூறினாளென அறிக. புலம்பு 

வத - கலவிக்கு இணங்காது பிணங்குவ;ு, இலல்கிழையாய்! நிறை, 

காண், நெஞ்சம், வளை போயின; நீயும் இல்லை; பின் பொறைபோன 

அன்புடையார் புலம்புவது எங்கன்? எனக் கூட்டுக, *தலைவன் 

தவறுணர்ந்த நீ அவனுடன் புலவாது கலவிக் இயைந்த தென்னை?” 
என்ற தோழிக்குத் தலைவி மறுமொழி கூறியதாக அமைந்தது இச் 

செய்யுளென அறிக. 'நிணந்தியி லிட்டன்ன கெஞ்சனார்ச் குண்டோ, 

புணர்க்தூடி நிற்பே மெனல், - குறள் ௧௨௬0. 

(வே-ம்.) புணர்ச்சியில் வெதும்பல் ; அவன் வழியே, ௬௬ 

பாங்கி தலைவனைப் புகழ்தல் 

514. அறத்திற் றகுமள் பொருளிற் றளமதி யரய்ந்தஇன்பத் 

திறத்திற் சிலைமதள் சிந்தையிற் புந்தி திருந்துவண்றைப் 
புறத்திற் புவியயல் போற்றுங் கலியிற் பொரதியமுனி 
மறத்தீற் சிறந்த வளவய லூரள் மடங்கலிள்றே. 

(த-ரை.) தருமன் - இயமன்; இவன் அறம் வழுவாதவன் 

என்று நூல்கள் அறையும்; தருமன் தண்ணளியால் - சிந்தாமணி. 

தனபதி - இருகிதிக்கிழவன் [குபேரன்]. சிலைமதன்-கரும்பு வில்லை
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யுடைய மன்மதன். இக்தையிற் புந்தி - அறிவில் புதன். வண்மைம் 

புறத்தில் - கொடையில். புவி - நிலமகள். அயல் போற்றும் - அயல் 

காட்டவரும் போற்றத்தக்க. கலை - கல்வி, பொதியமுூணி - அகத் 

இயன். மறத்தில் - வீரத்தில். ஊரன் - மருதநிலத்தலைவன். மடங்கல் - 

விலங்கரசு. ஊரன் இன்று அறம் முதலியவற்றால் தருமன் முதலிய 
வர்களை ஒப்பானெனக் கூட்டுக. ௬௪ 

பாங்கி தலைவியைப் புகழ்தல் 

515. கற்புக் கருந்ததி நரணுக்கு மானக் கவரிநள்மரன் 

ொற்புக்கும் வாய்ந்த 0பாரறைக்கும்பொன் பூமகள் கோமகள்றள் 
அற்புத் துணைளி யறத்துக் கெலாமன்ளை யாடகமால் 

Gapys குயர்ந்த மனைக்குநந் தரத விளக்கொளியே. 

(த-ரை.) கற்புக்கு அருந்ததி: ௫௬௨. மயிர் கீப்பினும் உயிர் 
வாழாததாய் மானமுடையார்ச்கு உவமை கூ றப்படுதலின் “மானக்சவரி 

மான்' என்றார். பொற்புக்குப் பொன் - அழகில் திருமகளை யொப் 

பாள். பொறை - பொறுமை. பூமகள் - நிலமகள். பொற்புச்குப் 
பொன், பொறைக்குப் பூமகள் எனச் கூட்டுக; கிரல்நிறைப் 

பொருள் கோள். * அகழ்வாரைத் தாங்கும் கிலம்போல...... பொறுத் 

தல் தலை' - குறள்: கடக. கோமகன் - தலைவன். அற்பு - அன்பு... 

துணைவி : தலைவி. அறத்துக்கு எலாம் அன்னை - அறங்கள் புரிவதில் 

உலகத்திற்கு ௮ன்னையாகிய உமையை ஒப்பாள். ஆடகம் மால் 
வெற்புக்கு - பொன்தன்மை வாய்ந்த பெரிய மேருமலையினும். 

நந்தாத - கெடாத. *மனைச்கு விளக்கம் மடவாள்' - கான்மணிச் 
கடிகை: ௧௦௩. துணைவி, கற்புக்கு அருந்ததியையும், சாணுக்குக் 

கவரிமானையும், பொற்புக்குப் பொன்னையும், பொழைக்குப் பூமகளை 

யும், அறத்துக்கு அன்னையையும், மனைக்கு ஒளியையும் ஒப்பா 
ளெனச் கூட்டுக, ௬௮ 

பரத்தையிற் பிரிவு முற்றும்



௨௫. ஓதற்் பிரிவு 
[கல்வி காரணமாகத் தலைவன் தலைவியைப் பிரிதல் ] 

தோழிக்த உரைத்தல் 
[கல்வி காரணமாகத் தான் பிரிய எண்ணி யிருப்பதைத் தலைவன் 

தோழிக்கு உரைத்தல்] 

516. தரனே யருங்கலை தந்தவள் சங்கப் பலகையிள்கீழ் 
மான பதங்கள் வருந்தமுள் நிள்றதும் வரய்த்தசெஞ்சொல் 
தனே யருட்பெொரருள் தேடவும் பரணர்பிள் சென்றதுவும் 
கரனே கமழ்கொள்றை-யரனறி வோர்தரங் SIL BGs. 

(த - சை.) கலை - கல்வி. தந்தவன்: சிவபெருமான். மானே : 
தலைவன் தோழியை விளித்தது. பதங்கள் - கால்கள். மூன் நின்றது? 
என்றஅ, சிவபெருமான் தருமிக்கு எழுதிச் கொடுத்த பாட்டில் குற்ற 

மேளதாகக் கூறிய நக்கீரர் முதலிய புலவர் சங்சப்பலகைமீ திருக்கத் 
தான் €ழ் நின்றமையை. செஞ்சொல் தேன் ஏய் - செவ்விய சொற்க 
ளாகிய தேனில் பொருந்திய. அருள் பொருள் தேடவும் - அருள் 

வளர்ச்சிச் குரிய பொருட் கூறுகளை ஆராய்ந்ததும்; இது, சிவபெரு 

மான் சங்கப்புலவராயிருச்து தமிழாராய்ந்தமையைக் குறித்து 

நின்றது ; தமிழ்மொழி இனிமை வாய்ந்ததாகலின் (தேன்? என்றும், 

அதன்கண் அகப்பொருள் அருளை மிகுப்பதாகலின், *அருட்பொருள்? 

என்றும் கூறினார். பாணர்பின் சென்றது என்றது: சிவபெருமான் 

விறகு விற்போனாய் வர்.அ பாணபத்திரன் அடிமையெனக்கூறி இசை 

பாடி ஏமகாதனை வென் றமையை. கான் சமழ் சொன்றையான்-மணம் 

கமழுல் கொன்றைமாலையணித்த சலபெருமான். அறிவோர் தரம் - 

க.ற்றோறின் சிறப்பை. மானே! கலைதந்தவனாகிய கொன்றையான் 
நின்றதும், தேடினதும், சென்ற வும் காட்டியதே எனச் கூட்டுக; 

ஆதலின் யானும் கற்கச் செல்வேனென்று ஓதற் பிரிவு உணர்த்திய 
வாறு, ‘ டடக் 

தலைவிக்கு உரைத்தல் 
ழீ தலைவன் கல்வி காரணமாகப் பிரிந்ததைத் தோழி தலைவிக்கு 

உரைத்தல் 7 

517. பணந்தரங் குலகிற் பலகலை நூலும் பழுதறவே 

உணர்ந்தா குணர்வை யுணர்தலுற் ருண ராதபுல்லர் [ப் 
குணந்தர ெனநுடங் ருங்கொடி பேரலிடைக் ொள்வைச்செள்வா 
மணந்தரற் மடமயீ லேவரு வாரின்று மன்னவர.
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(த -ரை.) பணம் தால்கு உலகில் - ஆதிசேடன் தன்தலையால் 
தாங்குகின் உ இச்நிலவுலகில் ; பணம் - பாம்பின் படம் ; பொருளை 
முதன்மையாக உடைய உலசெனலுமாம்: *பொருளில்லார்ச் இவ்வுல 

கம் இல்லா இயாங்கு”- (குறள். ௨௪௪.) என்றாராகலின். உணர்ச் 

தார் உணர்வை உணர்தல் உற்றார் - கற்ருருடைய அறிவைச் கற்கும் 

பொருட்டுத் தலைவர் சென்றிருக்கின்றார். புல்லர்-அ.ற்பர். நுடங்கும் - 
அசையும். புல்லர் குணம் ஒருநிலையில் நில்லாது அலையுமாதலின், 

அஃது இடைக்கு உவமை கூறப்பட்டது. மணம் தாழ் - மஇழ்ச்சி 

பொருச்இய; கற்புறு மகளிர்க்குரிய இயற்கை ஈறுமணம் பொருந்திய 

். எனலுமாம். இடையையும் வாயையும் உடைய மயிலே என்ச; 

மயில்: தலைவி. மயிலே! மன்னவர் உணர்தலுற்றார் ; இன்று வருவார் 

எனச் கூட்டுக. தலைவி வருந்துவாளென எண்ணி வருதலையும் 

உடன் கூறினாளென்க. ௨ 

பிரிவு உடன்படாமை 

[ தலைவன் பிரிவுக்குத் தோழி உடன்படாமை 7 

918. பரயுங் கய0லாண் பரனநல் ஜூரஎம் பாளையைநீத் 
தாயுங் கலையி ளகத்திலை போலு ஈளியிளமேள் 

மரயஞ்0சய் துள்ள மயங்க முயங்கி மருவிய அப் 

பேயிள் நிறத்தும் பிரிதலிள் ஐவெள்று பேசவர. 

(த -ரை.) பழனம்-வயல், ஊர: தலை௨% அண் மவிளி. பாலை: 

தலைவி, நீத்து - பிரிந்து. ஆயும் கலையின் அகத்து - நின்னால் ஆரா 
யப்படும் நூல்களில் ; கலை - நால். அளி இனம் இலைபோலும் - 

அன்பைப்பற்றிச் கூறும் பொருட் கூறுகள் இல்லைபோலும்; இருச் 
தால் தலைவியின் அன்பை நீத் துச் செல்லமாட்டாய் என்பது கருத்து? 
அளி - அன்பு. மாயஞ் செய்தல்: பெண்வடிவல்சொண்டு தோன்றி 

மயக்கல், முயங்கி மருவிய - தழுவிக் கலந்த, இன்னா - அன்பம் 
தருவதாகும். ஊர! நீத்து ஆயும் கலையினகத்து அளியினம் இலை 
போலும்; (அது இடக்க; பெரியோர்) பேயின் இிறத்தும் பிரிதல் 
இன்னாவென்று பேசுவரே எனக் கூட்டுக. *பேயைப் பிரிதலும் 
இன்னாதா யிருக்கத் தலைவியை நீங்குதல் யாவ்றணம் இயலும்? 
என்றது தொடர்நிலைச் சேம்யுட் போரட் பேறணியாம். 6 இன்னாதே, 
பேஎயொ டானும் பிரிவு? - பழமொழி. ௧௨௨,
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“ பேயோ டேனும் பிரிலொன் நின்னா 

தென்பர் பிரரெல்லாம்.'” 

(சுந்தரர் தேவாரம்) 

இச்செய்யுளும் முன் செய்யுளும் வைப்புமுறை மாறியுள்ளன 
போலும், ன். 

தலைமகள் கார்ப்பரவம் கண்டு இரங்கல் 

[தலைவன் மீண்டு வருவதாகக் குறித்துச் சென்ற கார்காலம் 

வத்தும் அவன் வாராமையால் தலைவி வருந்துதல் 7 

519. கற்றவர் கற்ற கலைமரக் கடற்கரை காண்பதற்கே 

உற்றவ ருற்ற நுணர்ந்திலர் பேர0லாரு மூன்றரணம் 

செற்றவர் கற்றைச் சடைக்கெரள்றை காட்டத் திருமடந்தை 
கொற்றவர் போரலில் விருவிசும் பேறிய 0கொண்டல்க௦௭. 

(த-ரை.) கலை மா கடல் - கல்வியாகிய பெருங்கடலின். 

உற்றவர் - சென்ற தலைவர். உற்றது - கார்ப்பருவம் வர்.துற்றதை. 

போல் - போலும்; அ௮சையுமாம். மூன்று அரணம் - மூன்று 

பறக்குல் கோட்டைகளையும் [.இிரிபுரம்.] செற்றவர் - எரித் தழித்த 

சலபெருமான.து. சடைசக்கொன்றை காட்ட - சடையில் ௮ணி 

யப்படும் கொன்றைப் பூக்கள் மரங்களில் மலர்ச்து கார்காலம் 

வந்தமையைச் காட்ட; இது கார்காலத்தில் மலர்தற்கு உரியது. 

கொற்றவர் - இருமால்) இருமாலைக் கொண்டலுச்கு உவமையாக் 

இய. எதிந$்நிலையணி. இருவிசும்பு - பெரிய வானில். கொண்டல்- 

நீர்கொண்ட கருமுகில். இருமடக்தையை மார்பிற்கொண்ட திரு 

மால் விசும்பி லேறுதல்போல மின்னலைத் தன்னகத்தே கொண்ட 

கொண்டல்கள் விசும்பிலேறின என்க. மின்னுக்குத் திருமடச்தை 

பும் கொண்டலுக்கு மாலும் உவமை. கொன்றை காட்டச் கொண் 

டல்களும் ஏறின; (இவ்வாறு கார்காலம்) உற்றது உற்றவர் உணர்ச் 

இலர்போலும் எனச் கூட்டுக. ௪ 

ஓதற் பிரிவு முற்றும்



௨௯. காவற் பிரிவு 

ர் உலகயல் அறங்கள் சிதையாது காத்தற்கும், நாடு காத்தற்குமாகத் 

‘ தலைவன் தலைவியைப் பிசீதல்] 

பிரிவு உணர்த்தல் 

[ தலைவன், தான் காவல் காரணமாகப் பிரிந்து செல்லுதலைத் 

தோழிக்கு அறிவித்தல் ] 
520. அல்லவை நீக்கி யறப்புறங் காக்கவும் ஆதுலர்கள் 

Gerdgia கேட்டவர் துன்பந் துடைக்கவும் குற்கடற்பார் 

எல்லையி ொள்றையொள் நின்ற செயுமிகல் வாட்டுதற்கும் 

0சல்லூவ தேகா. ஐம்நரடு கரவல் சிறந்தவர்க்கே. 

(த-ரை.) அல்லவை- அறமல்லாதவை : தீயலை; “அல்லவை 

தேய அறம்பெருகும்' - திருக்குறள். ௬௬. அறப்புறம் காக்கவும் - 

அறத்தைப் பாதுகாச்சவும். ஆதுலர் - வறியோர். துடைக்கவும் - 

நீக்கவும். பார் எல்லையில்- இவ்வுலக வரைப்பில். ஒன்றை ஒன்று. 
ஒருகாட்டை மற்றொரு நாடு. இன்னா செயும் இகல் வாட்டுதற்கும்- 

போரிட்டுத் துன்பஞ் செய்கின்ற மாறுபாட்டை அடக்குதற்கும். 
இறந்தவர்க்கு - சிறந்த அரசர்க்கு, காக்கவும் துடைச்கவும் வாட்டு 

தற்கும் செல்லுவதே கடனாம் எனச் கூட்டுக. யானும் ௮ரசனாதலின் 
செல்வேன் என்பது கருத்து, ௪ 

பிரிவு உடன்படாமை 

் [தலைவன் பிரிவுக்குத் தோழி உடன்படாமை/] 

521. பண்கரவல் கொண்ட பனி௦மொறிச் செங்கைப் பசுங்கிலிக்கும் 
கண்கரல லெள்பது கண்டும்செல் வீர்கெரல் கருங்கடல்கழ் 

மண்காவல் கோண்ட வடி0நடு ேவேல்முடி மன்னவர்க்குப் 

பெண்கரவல் கெரள்கை 0பரும்பழி போலுற் பெருந்தகையே. 

(க-ரை.) பண் காவல் கொண்ட பனிமொழி - இசை நிலை 
பெற்ற குளிர்ந்த சொல்லையும். பசுங்கிளி: தலைவி; மொழியையும் 
கையையும் உடைய இளி யென்க. உம் கண் காவல் என்பது கண் 

டும் - உமது கண்ணின் பார்வையே அவளுயிர்ச்குக் காவலாக அமைச் 

துள்ளது என்பதை யறிந்தும்; நீ பிரிச்தால் தலைவி யிறப்பாளெள்பது 

கருத்து ; செல்வீர்கொல்: செல்லலாகாது என்றபடி, வடி.- கரிய,
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பழிபோலும் என்றது குறிப்பு மொழி; பெண்ணைச் காவாமையே பழி 

என்றபடி ; ஆதலின் நீயும் பிறகாவலைவிட்டு இவளைக் காப்பாயாக 

என்பது கருத்து, பெருந்தகையே: தலைவரே! செல்வீர்கொல் ? 
மன்னவர்க்குப் பழிபோலும் எனக் கூட்டுக, 

(வே-ம்., பணிமொழி; என்பதும்; கண்டு சொல்வீர்சொற்; 

மணிகெடுவேல். இ வி, ௧௮௬. ௨ 

தலைவன் பிரிவு பாங்கி தலைவிக்த உணர்த்தல் 

522. ஆடுங் 0கொடி0நடுந் தேரள்பர் நாள யறப்புறலும் 

நாடும் புரக்க நயந்தளர் பரலும் நறைமதமாக் 

கோடுங் குரும்பையுஞ் சள்விள நீருங் குறித்தேப்பும் 

ஒடும் புறங்கண் டுயர்தன பாரரந்தி 0லால்கிடையே. 

(கு -ரை.) அன்பர் - அன்பு பொருக்திய தலைவர்; அன்பின் 

ஜிப் பிரிந்தாரென்று கருதற்ச என்பது குறிப்பு. அறப்புறன் - அற 

நிலையம். புரக்க - காக்க, ஈயந்தனர் - விரும்பிச் சென்றார். போலும்: 

ஒப்பில் போலியாக வந்த ௮சை, ௩றை மதமாச் கோடும் - மணம் 

பொருகச்திய மதத்தையுடைய யானையின் கொம்பும். குரும்பை - பனை 

யின் இளங்காய். கோடும், குரும்பையும், இளநீரும், செப்பும் 

ஒடுதல், கொக்சைக்கு ஒப்பாகசாமையால் என்க. புறங்கண்டு உயர் - 

வென்று ஓங்குகின்ற. பாரத்தில் - பாரத்தால், ஓல்கு இடையே - 

அசைஇன்ற இடையையுடைய தலைவியே! அன்பர் கயந்தனர் 

எனக் கூட்டுக. உ 

தலைமகள் கூதிர்ப்பந்வம் கண்டூ வநந்தல் 

[தலைவன் மீண்டு வருவதாகக் குறித்துச் சென்ற கூதிர்க்காலம் வந்தும் 

அவன் வராமையசல் தலைவி வருந்துதல் ; கூதிர்க்காலம்-- 

ஜப்பசி கார்த்திகைத் இங்கள் கள் ] 

ந23. நிறைதல் எழிலி பொழிந்துகண் மாறிய பின்னைநின்ற 

குறைஜற் புறவு குறைப்பவிண் சோரருங் கூறுந்துலிகொண் 

1 ,_றைதறை வாடை யலைக்குமிந் நாளிங் கறிந்திலர்கொல் 

நறைகழ் மலர்க்குற லரய்நாடு கரவல் நயந்தவரே.
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(தக-ரை.) சூல் எழிலி - கருச்கொண்ட முகில். கண் மாறிய. 
பின்னை - கார்ப்பருவத்தே மழை பொழிந்து நீக்கிய பிறகு. குறை - 
எஞ்சிய நீரையுடைய முகில். புறவு குழைப்ப - முல்லைநிலம் தளிர்க். 

கும்படியாக. விண் சோரும்-வானினின்றும் பெய்கின் ஐ. துளி-மழைத் 
அளி. அறை சூறை வாடை அலைக்கும் - சுழன்ற வீசும் வாடைச் 
காற்றானது வருத்துதலையுடைய. காள் - கூதிர்ப்பருவ காளை. ஈறை - 
தேன். குழலாய்: தோழியே. சயந்தவர் - விரும்பிச் சென்ற தலைவர். 

குழலாய் ! சயச்தவர், மாறிய பின்னை எழிலிக்குறை சோரும் துளி 

கொண்டு வாடை அலைக்கும் இர்நாளை அ௮றிந்திலர்கொல்? எனச் 

கூட்டுக, வாராமைக்குச் காரணம் என்னோ என்று வருக்இியவாறு.. 

(வே-ம்.) குழைபயன் சோரும்; ஈன்னாளிங்கு. இ-வி. ௧௬௮ 

காவற் பிரிவு முற்றும்



௨௭. பகைதணி வினைப் பிரிவு 

ர்தம்முன் பசைகொண்ட இருவேந்தருடைய பகைமையைத் தணிவித்தூ 

அவரை நட்பினராக்கும்பொருட்டுத் தலைவன் தூதாகப் 

பிரிந்து செல்லுதல் ; இது *தாதிற் பிரிவு” என்றும் 
கூறப்படும்] 

பிரிவு உணர்த்தல் 

ர்தாது காரணமாகப் பிரிந்து செல்லக் கருதிய தலைவன் அதனைத் 

தோழிக்கு உணர்த்தித் தான் மீண்டு வருமளவும் தலைவியை 

ஆஜ்றுவிக்குமாறு கூறல் ] 

524. மூளா அரும்பகை மூண்டிரு.0வந்தர்கள் மொய்யாமரில் 
மாளர வகைசென்று மாற்றுதல் ேண்டி மணிவரைலய்த் 
தோளாய் பிரிந்து வருநார எளவும் சுரும்பிமிரும் 

தாரளார் மலர்க்குழ லரள்வருந் தரவகை சாற்றுக£ேவே. 

(த-சை.) மொய் அமரில் - வலிய போரில். சென்று-தூதாகச் 

சென்று. மாற்றுதல் - போரை யொழித்தல், மணிவரை வேய்த் 

தோளாய் - அழகிய மூங்இலையொத்த தோளையுடைய தோழிமே;. 

வரை வேய்; ஒருபொருட் பன்மொழி ; கணுவையுடைய மூங்கிலு 
மாம். சுரும்பு இமிரும் - வண்டுகள் ஒலிக்கின்ற. தாள் - காம்பு; 

குழலாள்: தலைவி, சாற்று - ஆறுதல் கூறுக. தோளாய் ! வேந்தர்கள் 

மாளாவசை மாற்றுதல் வேண்டிப் பிரிச்து சென்று வருகாள் அளவும் 

குழலாள் வருந்தாவகை சாற்று எனக் கூட்டுக. 

(வே-ம்.) அரும்பழி; சுரும்பிமிர்பூ். இ வி. ௧௮௬. க 

தோழி பிரிவு விலக்கல் 

525. 0வயுங் கரும்பும் விரும்பிய தோளிந்த 0மல்லியலும் 

ஆயும் பகைகொண் டி௫க்களைத் ூதரஎதீர்ந் தார்முளையில் 

பரயும் புரவிப் படையிரு வேந்தர் பகைத்தவரைப் 

'போரயுந் தணித்துப் பொரந்திடு மாறு வருந்துவதே. 

(த-ரை.) வேய் - மூங்கில். வேயும் கரும்பும் விரும்பல்,, 

தோளுக்கு உவமையாசப் பொருச்தற் கென்க. கரும்பு, குங்குமக்
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.குழம்பால் எழுதப்பெத்றதமாம். மெல்லியல்: தலைவி, ஆயும் பகை. 

கொண்டு - தலைவன் வருவதாகச் குறிச்சு காளை யெண்ணி யாய்ந்த, 

பிரிந்தமையால் அவனிடம் பகை கொண்டு. மூனையில் - போர் 

முனையில். புரவிப்படை - குதிரைப்படைகளை யுடைய. -லேந்தராகிய 

பகைத்தவர் என்க. தணித்து - பகை தணித்து. பொருக்திடுமாறு - 

ஈட்பாசப் பொருந்துமாறு. மெல்லியலைப் பகைகொண்டிருச்க 

வைத்தோ பகைத்தவரைப் பொருக்திடுமாறு போயும் வருந். அவது! 

எனச் கூட்டு, ஈண்டு இல்லாத பகையை மெல்லியலுக் காக்க, 

அப்பகை தணிச்ச ஆண்டுச் சென்று வருக்துவதேன்? என்பது 

கருத்து. 
(வே-ம்., அணிந்து. இ- வி. ௧௮௬௯. ௨ 

பாங்கி தலைவிஃத உணர்த்தல் 

[தலைவன் பிரிந்து சென்றமையை உணர்த்தல் ] 

526. பரிகெழு தானை யிகல்ரு ந்தர் பதைதணிப்ப 
வரிகழ லாண்மைநம் மன்னர்சேள் ருர்கொல் மணியருவி 

0சாரிமழை தாழ்வரைத் தோகையஞ் சாயல் துடிமருங்குல் 

புரிகுழல் வாணகைப் பூண்முலை நாண்மலர்ப் பொற்கொடிய. 

(த-மை.) பரிகெழு தானை - குதிரைகளோடுங்கூடிய படை 

களையுடைய. இகல்-மாறுபட்ட. வரி கழல்-சட்டமைந்த வீ. ரச்கழலை 

யணிந்த. மன்னர்: தலைவர். மணி-மணிகளோடு; மணி - அழகுமாம்- 

மழை தாழ்வரை-மு௫ல் படி.இன் ஐ மலையிலுள்ள், தோகை ௮ம் சாயல்- 
.மயில்போன்ற சாயலையும், அடி மருங்குல் - உடுச்சையையொத்த 

இடுப்பினையும், புரிகுழல் - நுனி சுருண்ட கூந்தலையும், வாள் ஈகை- 

ஓளிபொருக்திய பற்களையும். பூண் - அணிகலம். நாள்மலர்ப் பொற் 

கொடியே - அன்தலர்ந்த பூக்களையுடைய அழகிய கொடிபோன்ற 
தலைவியே. சாயல், மருங்குல், குழல், ஈசை, மூலை இவற்றையுடைய 

கொடியே! ஈம்மன்னர் பகை தணிப்பச் சென்றார் எனச் கூட்டுக, 

"கொல்: அசை. *ஒருவீர் ஒருவீர் மிச்சாரை? ஒறுப்பல்யான், என்று 

பாண்டியன் மா£ர்த்திபோல் பிரிதல் பகைதணி வினை. 

(வே-ம்.) தோகையஞ் சாரல். உ
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ழன்பனிப் பநவம் கண்டூ இரங்கல் 
[. தலைவன் மீண்டு வருவதாகக் குறித்துச் சென்ற மூன்பணிப் பருவம். 

வத்தும் அவன் வாராமையால் தலைவி வருந்துதல்; முன்பணிப் 

பருவம்--மார்கழி தைத்திங்கள் கள் 7 

527. ருந்தார் கடரிலை வேற்படை 0ேேந்தர் பகைதணிப்பப் 
பிரிந்தார் வருகிலர் பெய்வளை யாய்பிர சற்புலர்ந்து 
க௫ந்தர மரையெளச் சந்தர மரைகரு கப்ொருக 

வருந்தரர் வருந்துற மஞ்சுெற் கேரட வரும்பனியே. 

(த-ரை.) பருந்து ஆர் - பருக்துகள் நிறைக்த; அது நிறைதல்,. 

உணவு கஇடைகச்குமென்று, சுடர் இலைவேல் - ஒளி பொருக்திய இலை: 

வடிலமாகச் செய்த வேல். பிரிந்தார் - பிரிந்து சென்ற தலைவர். 

பெய் வளையாய் - இடப்பட்ட வளையல்களையுடைய தோழியே. 

பிரசம் புலர்க்து - சேன் வற்றி, என - என்று சொல்லும் 

படியாக. பெருகச் கருக - மிகவும் கருக; பணிக்காலத்தில் தாமரை 

மலர் கருகுதல் இயல்பு ; துன்பத்தால் தலைவனைப் பிரிச்த மகளிர் 

மூகம் கருக என்னும் பொருளுங் கொள்க. வருக்தார் - இதற்குமுன் 

வருந்தாத மகளிரும். மஞ்சு - பணிமப்பு, தெற்கு கோக்கிச் செல்லல். 
௮ச்சால இயல்பு; *மங்குல் மாமழை சென்புலம் படரும் - பணியிரும்- 

கங்குல்” - அகம். ௨௪. பணி வரும் - பணிக்காலம் வாரா நின்றது 

பெய் வளையாய்! புலர்ச்து எனச் கருச வருச்துற ஒட பனி வரும் ; 

(இன்னும்) பிரிந்தார் வருலர் எனக் கூட்டுக. யான் வருக்துகின் 

ஜேன் என்ப குறிப்பு. 

(வே-ம்,), பகை வேர்தர்; புலந்து; வருர்.துர மஞ்சு,தற் கோடி... 
இ- வி. ௧௮௬. எ 

பகைதணி வினைப் பிரிவு முற்றும்



உ. உற்றுழிப் பிரிவு 

ரதன் நண்பனுக்குத் துன்பம் தேர்ந்தவிடத்து, அவனுக்குத் துணை 
செய்யும்பொருட்டுத் தலைவன் தலைவியைப் பிரிந்து செல்லுதல்; 

உற்றுழி--துன்பம் உற்்றவிடத்து: உற்றுழி உதவியும்”... 
பூறம். ௧௫௩7 'உற்றுழித் தீர்வார்'- மூதுரை Her; 

இது *துணைவயிற் பிரிவு' எனவும் வழங்கப்பெறும் 7 

பிரிவு உணர்த்தல் 

மீதட்பரசனுக்குத் துணைசெய்யும்பொருட்டுப் பிரிந்து செல்லக் கருதிய 

தலைவன், அதனைத் தோழிக்குணர்த்தித் தான் மீண்டு வருமளவும் 

தலைவியை ஆற்றுவிக்குமாறு கூறல் ] i 

528. காந்துஞ் சினத்துப் புகர்முக ெங்கர டக்களிற்று 

வேந்தன் பகைவினை முள்௦சல்லு மால்பின் மிரு௦சருவில் 

சேர்ந்தங் குதவி சயச்சல்ல 0வண்டுமிள் 0சய்வளையாய் 

சாந்தம் புரிகுழ லாள்வருந் தரலகை சாற்றுகவ. 

. கு-ரை.) காந்தும் - வெம்புகின்ற, .புகர் - செம்புள்ளிகள் 

பொருந்திய. கரடக் களிற்று- மதயானைகளையுடைய; கரடம்-மதம். 

பகைவினை முன் செல்லும் - போர்முனை கோக்இச். செல்லாகிற்கும்; 
பகைவினை '- போர். ஆல் - ஆதலால்; அசையுமாம். செருவில் - 

போரில். மின் செய் - ஒளி செய்கின்ற, வளையாய்: தோழியே. 
சாந்தம் புரிகுழலாள் - மயிர்ச்சாக்து பூசப்பட்ட நுணிசுருண்ட கூந்த 

லையுடைய தலைவி, இச்செய்யுளின் ஈத்றடி, ௨௪-ஆம் செய்யுளின் 
ஈ.ற்றடியோடு ஒத்திருத்தல் காண்க. வளையாய்! வேந்தன் செல்லும், 

ஆதலால் செல்லவேண்டும்; சாற்றுக எனக் கூட்டுக. க 

பிரிவு விலக்கல் 
[தோழி தலைவனை விலக்குதல்] 

529. கன்னற் சிலைமதள் காந்துஞ் 0சருவில் கலங்குகிள்ற 
இள்ளற் குதவீசெய் தர0லள்ள நாகு ரிருஞ்செருவில் 

மள்ளர்க் குதவி 0சயப்பிரி யும்வரி யுங்கழற்கால் 

செந்நெற் பழளக் கழனிநல் லூரஎஞ் சேயிலழக் 0.



e poe Gay 819 
(க -ரை.) கன்னல் சிலை மதன் - கரும்பு வில்லையுடைய 

மன்மதன், காத்தும் செருவில் - வெம்மைமிகும் போரில், இன்னல்- 

அன்பம். என்னது ஆகும் - என்ன தவருய்விடும் ; பெரிதும் 

கன்மையுண்டு என்றபடி. இருஞ்செருவில் - பெரிய போரில், 

மன்னர் - ஈட்பரசர். கழல் வரியும் கால் - வீரச்கழலை யணிந்த காலை 

யுடைய, ஊர) வரிதல் - கட்டுதல். செக்கெல் பழனச் கழனி என்பது 

ஊர்ச்கடை ; பழனம் - மருதநிலத்தமைந்த. சேயிழை : தலைவி, உதவி 

செயப் பிரியும் ஊர! மதன் செருவில் கலங்குசன்.த சேயிழையின் 
இன்னற்கு உதவி செய்தால் என்னதாகும் ? எனக்கூட்டுக. வீட்டுப் 

போர்க்கு உதவாது வெளிப்போர்க்கு உதவச் செல்வ. என்? என்று 

பிரிவு விலச்தியவாநு. 

(லே-ம்.) காதும்; பிரியும் மவர் வான்றொடு காச்: இ - வி. 

௧௮௬. ௨ 

தலைவிக்த உரைத்தல் 

[தலைவன் பிரிவைத் தோழி தலைவிக்கு உரைத்தல் ] 

530. வகையற்ற தார்புளை மன்ளர்க்கு மன்னர் மறங்கெழுவாள் 

பகையுற் நுறியுத விக்கிசைந் தாரணி பைங்குரும்மைத் 

தகையுற்று வம்பு தருக்கியம் போருகஞ் சாய்த்தறேவே 

மிகையுற் 0றழுந்தன பாரம்பொ முவிடை 0மல்லியல. 

(க -ரை.) வகையுற்ற - அழகு "பொருந்திய. தார் புனை - 

மாலையை யணிந்த. மன்னர்க்கு-ஈட்பரசர்க்கு. மன்னா ப் ஈம் தலைவர். 

மறம் கெழு வான் பகை உற்றுழி - வீரமிக்க பெரும்போர் உற்ற 

விடத்து. குரும்பைத் தகை உற்று - தென்னை, பனங்குரும்பைகளின் 

அழகைப் பொருந்தி. வம்பு தருக்கி - கச்சுடன் பொருது. அம்போ 

யை வென்று, அறவே மிகையுற்று . 

மெல்லியலே - இடுப்பினையுடைய 

இயைக்க. 

ரகம் சாய்த்து - தாமரை முகை 

மிசவும் பெருத்து. இடை ் 

தலைவியே. உற்றுத் தருக்கிச் சாய்த்து உற்றெழும் தனமென . 

மெல்லியலே! மன்னர்க்குப் பகையுற்றுழி மன்னர் உதவிக்கு 

இசைக்து சென்றார் எனச் கூட்டுக. 
௩
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பாணனைப் பாசறை விடுத்தல் 

[ர் தலைவி, தன் துன்பத்தைச் சொல்லுமாறு பாணனைத் தலைவனிருக்கும் 

பாசறைக்கு அனுப்புதல் ; பாசறை--போர்புரியும் வீரர் 

தங்குதற் கிட்ட பாடி வீடு] 

531. தகை0மெலி யக்கெரங்கை தங்குமைம் 0ரன்னும்வெஞ் சாயகம்பூத் 

தொரகை0 மல் யப்படுந் துன்பமுஞ் 0சரல்க தொழுதிறைஞ்சாப் 

பகை0லி யத்தங்கு பாரசறை மேற்செல்லும் பாணமுல்லை 

முகைமலி யப்புனை தொங்கலெங் கேள்வர்தம் முள்புென்றே. 

(த - ரை.) தகை மெலிய - அழகு கெடுமாறு. கொங்கை தங்கு- 

முலைமீது பொருந்திய பொன் - பொன்னிறமான பசலை. வெம் 

பூச்சாயகம் தொகை-மன்மதனுடைய கொடிய பூவம்புகளின் கூட்டம்$ 

சாயகம் -: அம்பு. மெலியப்படும் - யான் வருந்தத் தைச்இன்் m.. 

இறைஞ்சாப் பகை மெலிய - வணங்காத பகைவர் வருந்த, பாசறை: 

மேல் - பாசறையிடத்த. மலியப் புனை தொங்கல் - நிறைய வைத்துத் 

தொடுத்த மாலையை யணிந்த. கேள்வர்; தலைவர். பாசறைமேற் செல். 

லும்பாண! (அம்குத்) தங்கும் கேள்வர் முன்பு சென்று பொன்னும் 

அன்பமும் சொல்க எனச் கூட்டுக. 

(வே.ம்.) தாங்கு; சொல்லு; இறைஞ்ச; செல்லு பாணன்$, 
௮ம் கேள்வன்றன். இ- வி, ௧௮௬. ௪ 

பாணனைத் தலைவன் கேட்டல் . 

[ர பாசறையிடத்துச் சென்ற பாணனை நோக்க, *தலைவி என்ன கூறி 
யனுப்பினான் 2?” என்று தலைவன் கேட்டல்] 

532. நேதா 0வெளமுரல் செவ்வழி யாழ்கொண்டு சேரிவிட்டுப் 

போதாத பாண?ரப் பபோரதுவந் தீர்புல் வுண்டருந்து 

- மீதரடு பரசறை வரய்வினை யேளனுக்கு வேனடுங்கண் 

ஐதார் வனமுலைத் தோகையெள் ஜறேநின்று சொல்லியதே. 

(த-ரை.) தேதா: இசைக் குறிப்பு ; *வண்டு தேதேயெனுச் 
இல்லையான் ' - இருக். ௮௨. மூரல் - இசைக்கின்ற. செவ்வழி - 

ஒருவகைப் பண். போதாத - வேறெங்கும் செல்லாத. .பாணர் - 
- பாணரே ; விளி; பன்மை உயர்த்தற்பொருட்டு ; உடன்வந்தாரைச் 

சேர்த்து விளித்ததாஉமாம். புலவ - இறைச்சி. மீது ஆடு - மேலே:
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பறக்கின்ற, வினையேன்: தலைவன். சூது ஆர் - சூதாடு கருவியை 
யொத்த, தோகை: தலைவி. பாணர்! பாசறைவாய் எப்போது வர்தர்? 
தோகை வினையேனுக்குச் சொல்லியது என் ? எனச் கூட்டுக, ' 

(வே-ம்.) சேதாவனமுலை ; புலவும் பருக்க. இ- வி. ௧௮. 

பாணன் கழறல் 

[கழுறல்- தலைவனுக்குக் கூறுதல் ] 
593. நிரவி] வீழ்ந்தடி பேள்திரு வேவிடை 0ெள்றுசப்பப் 

பிருலர லெம்0பரு மாட்டி பகர்ந்தது பற்றலரைப் 
0பரருதிகல் ெள்ற புனையணித் தேரும் புரவலரும் 

வருவது கண்டி. யாம்பெற்றி 0லமென்னும் வாசகமே. 

(த-ரை.) தஇிருவடி- தலைவியின் காலில். அடியேன்: பாணன், 

திருவே: பாணன் தலைவியை விளித்து. விடை - தலைவனிடம் 

சென்று வருதற்கு விடை தருக, பருவரல் - துன்பத்தையுடைட. 

பெருமாட்டி - தலைவி, பகர்ந்தது - கூறியது, பற்றலரை - பசை 

வரை. இகல் - போரை. மணி புனை - மணிகளிழைத்த. புரவவர்- 

தலைவர். வாசகம் - சொல். அடியேன் அடிவீழ்ச்து செப்ப, புரவலர் 

வருவதை யாம் சண்டிடப் பெற்றிலேம்' என்னும் வாசகமே, பெரு 
மாட்டி பகர்ந்தது எனக் கூட்டுக. நீ இன்னம் திரும்பி வரவில்லையே 

என்று தலைவி வருக்துகன்றாள்என்றவாறு. 

(வே-.ம்.) கண்டு சொலப் பெற்றிலேம். இ-வி.௧௮௬, ௬ 

தலைவன் பாசறைப் புலம்பல் 

[தலைவியின் துன்பதிலையைக் கேட்ட தலைவன், * இணி மீண்து 

சென்று அவளைக் காண்டல் எத்தரளேச?' என்று 

வருத்தல்] 
534; சாந்தங் கமழுந் தடமுலை யாணிள்ற தன்மையது 

0லந்தள் பகைமுற்றி மீளலெந் நாள்வெயில் போ௦யொலித்துக் 
கரந்துங் கடுங்கள லும்பபொடி போர்க்குங் கடைப்பனிநாள் 
பேரந்திங் கிருந்துவிட் டேடனன்ன பரவம் புகல்வது வே. 

_ (6- os.) gr - Qudw. மூலையாள்: தலைவி. *௮.து” என்றது, 

பாணன் கூறியதை உட்கொண்டு. வேச்தன் - நட்பரசன். முற்றி 

௮, கோ.--21 ்



322 | அம்பிகாபதி கோவை 

முடித்து ; அழித்தென்றபடி, வெயில் - கதிரவன். ஒளித்து-ஓஒளிப்ப; 

எச்சத் இரிபு. சாந் தும்- வெம்மைமிகும். கனலும் பொடி போர்க்கும்- 
(குளிருச் சாற்றாது) தியும் நீருகிய போர்வையைப் போர்த்துக் 
கொள்ளும் ; சதிரவன் மறைதலும், நெருப்பு நீறு பூத்தலும் இயல்பா 

யிருச்ச,, ௮வற்ழைப் பணிச்கொடுமைக் காற்றாது நிகழ்க்தனவாகக் 

கூறியது தற்தறிப்பேற்றவணி. கடைப்பணி காள் - பின்பனிக் 

காலத்தில் : ௮த மாச, பங்குனித் திங்கள். போர்து - வர்து. என்ன 

பாவம் புகல்வது? என்பது, ஒருலக வழக்குச் சொற்றொடர்; இரக 
கத்தின்கண் வருவது. முலையாள் தன்மை ௮3; ஒளிப்பப் போர்க்கும் 
பனிராள் இங்குப் போந்து இருக் அுவிட்டேன்! .மீஎல் .எச்காள்! 

ஏன்ன பாவம் புகல்வது எனக் கூட்டுக. 

(வே-ம்., தன்மை இது; மீள எண்ணேன்; போத்தும். 

இ- வி. ௧௮௬. எ 

உநவேளி 

ரீவினைமுற்றி மீளுூத் தலைவன், இடைவழியில் தலைவியின் உருவெளித் 

. தேசற்றங் கண்டு, அதனைத் தேர்ப்பாகனொடு கூறல் 7 

535. வரிதருங் காஞ்சி. மணி0நடுந் தேரும் வயங்கெழில்வரர் 

பரியும் மிருகட் பகடுமை வாட்படை யுங்குவிந்து 

திரிய முனிந்தது ததேர்வல வாக வரச்ெருவீட் 
உரிய முனிந்திறை கொண்டகல் காலையீ லெத்திக்குே. 

(த-ரை.) முதலிரண்டடி. தலைவிக்கும், சால்வகைப் படைக்கும் 

இரட்டுற மொழிதல்; தலைவிமேற் செல்லுங்கால் :--வரிதரும் - 

கட்டப்பட்ட. சாஞ்சி - இடையணி ; எண்கோவைகளைச் கொண்ட. 
மணி - அழ௫ூய, தேர் - தேர்த்தட்டையொத்த அல்குல் : உவமவாகு 

பெயர். வயங்கு எழில் வார் பரியும் - விளங்குகின்ற அழகிய சசசனை 
அறுக்கும்) வார் - கச்சு: பரிதல் - அறுத்தல், இரு சண் பகடும் - 

யானை மத்தகம் போன்ற இரு கொங்கைகளும் ; பகடு-யானை ; அத 

மூதலாகு பெயராய் மத்தகத்தை யுணர்த்தப், பின் ௮ஃ;த உவமவாகு 

பெயராய்க் கொங்கையை உணர்த்தி இருமடியாகு பெயராய் நின்றது? 
கண்-முலைக்காம்பு. மை வாள் படை-மை தட்டிய வாட்படை போனத 
சண்.
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இணி, சால்வகைப் படைமேத் செல்லுங்கால் வரிதரும் + 
அழகிய, தேர். காஞ்ச : பு.றத்திணைகளுள் ஒன்று ; அத காஞ்ப்பூச 
குடிப் பகைவரை எதிர்த்துப் பொருதல் ; “உட்காது எதிரூன்றல் 
காஞ்சி - (பன்னிரு.) காஞ்சி மணி கெடுக் தேர் - காஞ்சப்போர் செய் 
த.ற்குரிய மணிகள் கட்டப்பட்ட சீண்ட தேர். வார் பரி - கடிவாளம் 
பூண்ட குதிரை. இரு கண் பகடு - இரண்டு விழிகளையுடைய யானை. 
மை - குறுஇக்கறை படிர்த. வாள் படை - வாள் தாங்யெ காலாட் 
படைகள். 

குவிக்அ - ஒருங்கு சேர்க்து. இரிய முனிந்த - யான் பின் 

ணிடும் படியாக வெகுண்ட. வலவா - தேர்ப்பாகனே. செரு இட்டு- 

'பொரு௮. இரிய - பகைவர் அஞ்சயோட. முனிக்து - னெந்ு. 

இறை கொண்டு - (பாசறையில்) தல்5; சப்பங்கொண்டு எனலுமாம். 
அகல் காலையில் - (பாசறையை விட்டு) நீங்சி வரும்போது. வலவா 1 

முனிந்து இரியச் செருவிட்டு இறை சொண்டு (பின்) அ௮கல்காலையிவ் 
எத்திக்கிலும் தேரும், பரியும், பசடும், படையும் குவிர்து மூனிக்தது 
எனக் கூட்டுக. 

(வே-ம்.) வரிதரு; வ.பங்கெழுவான்; இருங்கண்; அசல்வார் 

செரு. இ- வி. ௧௮௬. a 

தோழி நீமீத்தம் கூறல் 

[தலைவன் வருதற்கு உரிய நற்கு. றிகளைக் கண்ட தோழி அதனைத் 

தலைவிக்குக் கூறுதல் ] : 

530. அரவிசைக் குந்திகு வல்குனல் லாயடை யார்மடியப் 
0பாரரவிசைக் கும்பரி பூண்டபொற் ஜேர்நம் புரவலர்தாரம் 

வரவிசைக் ரும்பல்லி வரமந் துடிக்கும் வரி நடுங்கண் 

இரலிசைக் குங்குழ லோடிள வாடையின் 0றள்செய்யுமே. 

(த-சை.) ௮ரவு இசைக்கும் - பாம்பின் படத்தை யொக்கும். 
BG ஜல்குல் ஈல்லாய் - அழகிய அல்குலையுடைய தலைவியே; wv 
குல்-பெண் குறி. அடையார் மடிப - பகைவர் மாய. பொச 
இசைக்கும் பறி - பொருதற்குப் பொருந்தும் குதிரை. புரவலர் - 

தலைவர். வரவு இசைக்கும் - வருதலைக் கூறும். வாமம் சண் - 

இடப்பக்கத் துச் கண். வரி - செவ்வரி. ஆடவர்க்கு வலக்சண்ணும,
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பெண்டிர்க்கு இடச்சண்ணும் அடித்தல் ஈற்குறி என்பர் பெரியோர். 
இரவு இசைக்கும் குழல் - இரவுப் பொழுதில் ஒலிக்கும் புல்லால் 

குழல். வாடை - வாடைக் காற்று, குழலோசையும், வாடையும் 

தலைவனைப் பிறிர்த மகளிர்க்கே துன்பஞ் செய்யுமாசலின், தான் 

சண்ட ஈற்குறிகளால் தலைவன் வருதல் ஒருதலையெனத் துணித்த 

தோழி 'குழலோடு வாடை என் செய்யும்' என்றாளென்க. ஈல்லாய்! 
"பல்லி, புரவலர் வரவு இசைக்கும்; (அதுவுமன்றி) வாமக்கண் அடிக் 
கும்; (ஆதலின்) குழலோடு வாடை இன்று (டின்னை) என் செய்யும்? 

சனச் கூட்டுக, 'பல்லியும் பாங்கொத்து இசைத்தன - ஈல்லெழில் 

உண்கணும் ஆடுமா லிடனே ? - கவி. ௧௨.௨ 

(வே - ம்.) பூண்டு. இ - வி. ௧௮௬. ௯. 

வினைழற்றி மீண்டது 

[தலைவன் வினைமுற் றி மீண்டமையைத் தோழி தலைவிக்கு ் 
உணர்த்தல்] 

537. புங்கம் பாடவண் டிமிர்தருங் ககரதைப் புரிகுழலாங் 

அங்கம் பாடர்கெரண் டழிவததெள் னேயிளி யன்றினரைப் 

புங்கம் பாடவெள்ற பள்மணித் தர்0வம் பரிகடவீச் 

சங்கம் பாடக முழங்கலந் தரர்நந் தலைவரின். 

(த- ரை.) புங்கம்பட - கூட்டமாக. இமிர்தரும் - ஒலிக்கும். 

கோதை-மாலையை யணிந்த. குழலாய்: தலைவியே. ௮ங்கம் - உடம்பு. 

படர் - துன்பம், அன்றினர் - பகைவர். பஙகம்பட - கெடும்படி 

யாக. வெம்பரி கடவி - விரைவாகச் செல்லும் குதிரையைச் 
செலுத்தி. படகம் - வெற்றி மூரசு. குழலாய்! ௮ன்றினசை வென்* 

தலைவர் சடவி முழங்க இன்று வந்தார்; இணி (8) படர்கொண்டு 

அங்கம் அழிவது என்? எனக் கூட்டுக, -: a , 

(வே -ம்.) இமிர் ஈறும்; இனியாடினரை. இ- வி, ௧௬௬. ௧௦ 

தலைவன் வந்துழித் தலைவி மகிழ்ச்சி 
[தலைவன் வருகின் றமையைக் கண்ட தலைவி மகழ்த்து கூறுதல் 7 

388, பரியுங் கரியும் பரி0நடுந் தேரும் படைகவிந்து 
வீரியுங் கடலள்ன தானையும் வேந்தும்வம் போர்கடந்து 

வரியுங் கழல்முடி மள்ளர்நின் றேத்த வரும்பரிக 

தெரியுந் தெரியிழை யீர்சாண வாருமிச் சேணிலந்தே.



உற்றுழிப் பிரிவு 325 

(க-ரை.) பரி-கு.திரை. சரி - யானை, படை குவித்து - 
காலாட் படைகளும் சூழ்ந்து ; படைக்கலங்களுமாம். தானையும் 
சாலவகைப் படைகளும். வேந்து: தலைவன். கடச்து- வென்று. 
வரியும் கழல் - கட்டப்பட்ட வீரக்கழலையும், முடியையும் ௮ணிக்த. 
ஏத்த- புகழ, வரும் பரிசு - வருன்ற தன்மை. தெரியிழையீர் : 
தோழிகளே. சேண் நிலம் - மேட்டிடம்; தரத்தில் வருவாரை உயச 
மான இடத்திலிருக்து பார்த்தால் தெரியுமாதலின்! * சேணிலத்து 
வாரும்” என்றாள்; சேண் - சேய்மையுமாம். தெரியிழைய௰ீர்! stg 
ஏத்தவேக்தும் தானையும் வரும் பரிசு சாண இச்சேணிலத்.௫ வாரும் 
எனச் கூட்டுக. சேண் - சேய்மையெனக் சொள்ளின், சவேர்தும் 
தானையும் சேணிலத்து வரும் பரிசு சாண வாரும் என இயையும். 

(வே-ம்.) துறை: தலைவி கூற்று; படை சவின்று; மன்னன் 

பொத் தேரில். இ- வி. ௧௮௬. சச 

வலம்புரி வாழ்த்து 

[தலைவனது சங்கோசையைக் கேட்ட தலைவி அதனை 

வாழ்த்துதல்] 
539. மேலோட நின்று வீரைகிள்ற ஆளிக்கும் பரவீலீறிச் 

சேலாடு நீர்க்குந் தெருமந்த நெஞ்சிற்குஞ் செஞ்சடையோன் ' 

கரலேோ குறுமுனி கையோ மடுவின் கரையில்வந்த 
மாலோ இறைவர் மணிதேநடுந் நேரில் வலம்புரியே. 

(த-சை.) மேல் ஒட - உடம்பை விட்டு மேல் கோக்கு ஒடு 
தற்கு; ஆவி நுண்பொருள் ஆதலின் மேல் கோக்க ஒட என்றாள் ; 

ஆவி - உயிர் ; ௮ஃது தடல், பிரிவாத்ராமையாவென்ச. விழிச்சேல் : 

உருவகம்; சேல் ஒடு கீர் - கண்ணீர். நகீரினின்றும் சேல் ஒடலன்றிச் 
சேலினின்றும் நீர் ஒடுமென்றது ஒரு சயம்; *கீர், அடக்கும் கயல்' - 
(௨௦) என்று முன்னும் வந்தமை சாண்க. தெருமந்த - சுழன்ற. 
செஞ்சடையோன் - சவெபெருமான். குறு முனி- அகத்திய முனிவர். 
சரையில் வக்ச மால்: - முதலையால் பற்றப்பட்ட யானையரசைக் 

. [சஜேச்திரன்] காத்தற்கு மடுக்கரையில் வச்த திருமால். இறைவர் 
வலம்புறியான.து; ஆவிக்குச் காலோ, நீர்க்குச் கையோ, கெஞ்9த்கு 

மாலோ என நிரவிறையாகக் கூட்டுச; இ நீரனிறையணி. ௪௮ 
பெருமான் கால், சாலனை உதைத்து மார்க்கண்டன் ஆவியைச் சாத்த
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ஸமயால், ஆவிச்குச் சாலோ? என்றும், அகத்தியன் கை, கடல் நீரை , 
எல்லாம் உழுந்தளவாக அடச்கி மின்றமையால், “நீர்க்குச் கையோ” 
என்றும், இருமால், யானையரசின் நெஞ்சத் தெருமரலை நீக்கியமை. 
யால், (கெஞ்சிற்கு மாலோ? என்றும் கூறினாள். இறைவர் - தலைவர். 
வலம்புரி - ஒருவகைச் சிறந்த சங்கு. சங்கொலி கேட்ட தலைவிக்கு. 
ஆவி நிலைத்த, நீரடங்கி, தெருமரல் ஒழிந்தது என்பது கருத்து. ௧௨ 

உற்தூழிப் பிரிவு மு.த்தும்
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(பொருள் தேடுவ் காரணமாகத் தலைவன் தலைவியைப் 
பிரித்து செல்லுதல் ] 

பிரிவு உணர்த்தல் 

- ர்பொருள் தேடுங் காரணமாகப் பிரிந்து செல்லக் கருதிய தலைவன், 
அப்பொருளின் சிறப்பை அறிவிக்கு முகத்தான் 

தன் பிரிவை உணர்த்தல்] 

540. அருள்கொண் நயற்று ஈறமும் அற0நறி யாய்ந்தமென்டூச் 
சருள்ச கொண்ட கேரதையர் தோள்புண ரிள்பரும் தற்சுரும்பு 

மருள்சகொண்டு பாடு மதுமஎர்ச் சோலை மயிஎளையாய் 

0பரருள்கொரண் பொழியமுற் ர0தள்று Grom ysqubdrCp. 

(த-ரை.) கோதையர் - மகளிர்; ௮வர் தோளை அறகெதியில் 
புணர்தலாவ.அ, மணஞ்செய்து மருவல்; இதனால் பொதுமகளிரையும், 

பிறர்க்குரிய மகளிரையும் புணர்தல் அறமும், இன்பமும் ஆகா 

தென்பது பெற்றும், சுரும்பு - வண்டு. மருள் - மயக்கம்; இது: 
தேனுண்டமையால் உண்டானது. மது - தேன். மயிலனையாய்: 

தலைவன் பாங்இயை விளித்தத. கொண்டொழிய - பெத்றாலன்றி. 
மூற்றாது - நிறைவுறாது. ஞாலம் புகலும் - உயர்ந்தோர் கூறுவர். 

மயிலனையாய் ! அறமும், இன்பமும் பொருள் கொண்டொழிய 

மூ.ற்ருதென்று ஞாலம் புகலும் எனச் கூட்டுக, ஆதலின் யானும் 

அப்பொரு ளீட்டற்குச் செல்லுவேன் என்பது கருத்து. அறனீனும் 

இன்பமு மீனும் திறனறிந்து - தீதின்றி வந்த பொருள் ' - (கு.றன்.- 
௭௫௫.) *வடுவிலா வையத்து மன்னிய மூன்றில், ஈநடுவண தெய்த 

இருதலையும் எய் தம்?-(சாலடி. ௧௧௪.) க 

தோமி சேலவு அழங்தவித்தல் 

ரீபுதல்வனைவிடச் சிறந்த பொருளெசன்று தேடுதற்கு இல்லையெனக் 

கூறித் தோழி தலைவன் செலவைத் தடுத்தல்] 

541. சேலுங் கயறு மனையகண் ஸன்சிறு வள்சதங்கைக் 
கரனுந் தளர்நடை யுங்கையும் வையருங் கள்ளலுந்தீம் 

பரலுங் கலந்த பவளத் தழுதுத் தவளமுத்தும் 
போலும் 0பொருட்பிரி வும்முள Carpi புரவலனே.
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(சூ-ரை.) கண்ணாள் : தலைவியினுடைய. சிறுவன் - புதல்வன். . 

வையம் - ஈறு தேர். சன்னல் - கருப்பஞ் சாறு. கலத்த-கன்னலும் 

பாலும்போன்ற சுவை கலந்த. பவளத்து ௮ழுது - பவளம்போன்ற 

வாயின்சண் ஊறும் £ீர். தவளழுதத்து - வெண்முத்தையொத்த பற்கள்; 

தவளம் - வெண்மை. போலும் பொருள் பிரிவு - இவ.ற்றையொத்த 

பொருள்களைத் தேடுதற்குறிய பிரிவு. இவை தேடினும் கிடையா 

ஆதலின் இவற்றைப் பிரிக்து செல்லற்ச என்பத கருத்து. நீ தேடக் 

கருதும் பொருளினும் புதல்வனே சிறந்த பொருள் என்றபடி. 

“தம்பொருள் என்பதம் மக்கள்? - (குறள். ௬௩.) புரவலனே - 
தலைவனே ! கால் முதலியவை போலும் பொருட் பிரிவு உளவோ ?$ 
எனக் கூட்டுக. ் ௨ 

அமையாமை கூறிச் சேலவு அழங்தவித்தல் 

[தலைவன் தலைவியைப் பிரியாதிருத்தவீன் இன் றியமையாமையைத்ீ 

தோழி அவனுக்கு எடுத்துக் கூறி அவன் பிரிந்து செல்லா 

வண்ணம் தடுத்தல்] 

542. மன்னிய செல்லமு மாரு இளமையும் வேறகலா 

இன்னுயி ரும்0யறி 0லதழுண் டோரஇகல் வேளெடுங்கண் 

மிள்விய நுண்ணிடை 0மன்னடை யள்ள மெல்யலந்திங்கு 
உள்ளிய ஒண்பொருள் மேல்வள்ள லேயிங் கொருப்பட்டதே. 

(த-ரை.) மன்னிய- நிலைபெற்ற. மா - நீங்தாத. வேறு 

அகலா - உடம்பினின்றும் வேறபட்டுப் பிரி.பாத; *காகத் இருகண் 

ணித கொன்றே மணிகலர் தாங்கிருவர், ' ஆகத்துள் ஒருயிரே' பெற் 
திருப்பவராதலின், *தலைவியி னுயிரினின்றும் வேறுப.டுப் பிரியாத” 
.என்றுரைப்பினுமாம். ஏதம் - தவறு. செல்வம், இளமை, உயிர் 
ஏன்பன மூன்றும் நிலையற்றவை என்பது கருத்து. *இளமையும் 

நில்லா யாக்கையும் கில்லா, வளவி.ப வான்பெருஞ் செல்வமும் 

நில்லா? என்பது மணிமேகலை. (௨௨. ௧௩௨௫-௬) இகல்வேல் - 
போர் புரியும் வேவீலையொத்த. மின்னிய - மின்னலைப்போன்று ஒளிர் 

இன்ற. கண்ணையும், இடையையும், ஈடையையுமுடைய அன்ன 

மென்க; அன்னம்: தலைவி, உன்னிய - கருதிய. வள்ளலே: 
தலைவனே. ஒருப்பட்டது - பிரிந்து செல்ல உடன்பட்டு. 

வள்ளலே! மன்னிய செல்வம் முதலியவற்றைப் பெறில் மெலிய
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ஒருப்பட்டதில் ஏதமுண்டோ? எனக் கூட்டுக. 8 பிரியில், இன்பம் 
அகர்தற்குரிய இளை 2 வீணை கழியும் ; தலைவியின் உயிரும் நீல்கும்; 

8ீ தேடிச் செல்லும் செல்லமும் கிலையுடையதன்ற; ஆசலின் 

இகளைப் பிரிதல் ஏதமுடைச்சென்ப.து கருத்தாகலின் இச்செய்யுள், 
உடன்படல்போல் விலக்கி கின்ற ழன்ன விலக்கணியாம். 

் (வே-ம்.) உன்னியல். கூ 

தலைவிக்தப் பிரிவு உணர்த்தல் 
ரீதலைவன் பொருள் காரணமாகப் பிரீதந்து செல்வதைத் தோழி 

தலைவிக்கு உணர்த்தல் ] 

௮43. படைத்தார் படைத்த 0பாருளரல் முயன்ற பயனுலகில் 
கிடைத்த ரவரவ 0ரள்பது கேட்டுமுன் கேடில்செல்லம் 
உடைத்தரய அன்பின ரெொரண்போகுள் தேடி யுதவலுள்ளத் 

தடைத்தா ரணிவளை யாயடை யாத அகள்புலத்டத. 

(த-சை.) படைத்தார் - பொருள் படைத்தவா ; படைத்தா 

சாதிய அவரவர் என்க. முபண்ற பயன் - அடையச் கருதி முயன்ற 

பயனை. இடைத்தார் - இடைக்கப்பெற்றார், *பொருளானா மெல்லாம்'- 
(குறள். ௧00௨.) என்பது - என்று உலஇனர் கூறும் மொழியை. 

கேடு இல் செல்வம்- செடுத வில்லாத பொருள் ; என்றது கல்வியை. 
*கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி? - என்பது (திருக்குறள், ௪௦௦.) 

அன்பினர் : தலைவர். பொருள் செய்தல் ஈத.த்சே (ஈதற்குச் செய்க 

(பொருளை - சடுகம்) யாதலின், *பொருள் தேடி உதவல் உள்ளத்து 

அடைத்தார்? என்றாள். உதவல் - வறியார்க் தல், உள்ளத்து 

அடைத்தல் - கருதல். அணிகளையாய் - தலைவியே. அடையாத - 

'செல்லவொண்ணாத. அசன் புலத் 25- பரக்தவேற்று சாட்டிடத்தே. 

அணிவளையாய் 1! அன்பினர் கேட்டுப் புலத்துப் பொருள் தேடி 
உதவலை உள்ளத்து அடைத்தார் எனக் கூட்டுக. ? 

தலைவி நிலை கூறி விடுத்தல் 

[தலைவியின் துன்ப நிலையைத் தோழி தலைவனுக்குக் 

குறிப்பா லுணர்த்தி அவளைப் போக விடுதல்] 

544. இளவர ரணத்திரி வெஞ்சுரம் பேரக இரும்பொருட்கு 

pears gidan 82568 CanGsrm நீள்புளத்து 

மனவா ரகலல்குல் வல்லியை நீர்வரு வரர்சிலரை 

வினவர தொரழியும் விளவின்முற் முது வினையுமக்கே.
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(த-ரை. இன வாரணம் இரி- கூட்டமான யானைகள் 

இறிகின்ற. வெஞ்சுரம் - கொடிய பாலை வனத்தில். இரு - பெரிய.. 

மனவு ஆர் ௮கல் அல்குல் வல்லியை - மணிச்கோலையாகஇய இடை, 

யணி பொருர்திய அகன்ற அல்குலையுடைய தலைவியின் கிலைனமையை;. 

மனவு - மணி: அது சினையாகு பெயராய் இடையணிக்காயிற்ற... 

மூற்றாது - மூடிவு போகாது, வினை - பொருள் தேடும் வினை... 

(தலைவரே!) பொருட்குப் போச கினைவாஇல் விலச்குஇலேம்; நீர் 

புனத்து வருவாரை வல்லியை(ப்பத்தி) வினவா௮ ஒழியும்; வினவின் 
உமக்கு வினை முற்றாது எனச் கூட்டுக, வருவாரை வினவின் 
அவரால் கேட்கப்படுவது தலைவியின் இறப்பேயாதலின் (வினை 
முற்றாத” என்றாள். டு 

இரவு நீட்டம் கூறிச் சேலவு அழங்தவித்தல் 

[* தீ இல்லாத இரவு, தலைவிக்குப் பல்லூழியாகத் தோன்றுமாதவிண் 
கீ பிரியற்க” என்று தோழி தலைவனை விலக்குதல் 7 

545. ஒர௫நர மிகைெல்லி லொள்பதி ஐயிர ஏழிசெல்லும் 
அருநர ழிகையவை யரறைந்தும் நீந்தி யருவரைகள் 

இருநரலு மரழ்க.. £ேழுங் கடந்திளை யரமென்றூழ் 
வ௫நாஞ முண்டு0கா ளீ0சென்ற prot மதிநுதற்கே. 

(த - ரை.) சாழிகை - இருபத்துகான்கு நி.மிடங் கொண்டது... 
ஊழி - செடுக்காலம்; யுக முடிவுமாம். செல்லும் - செல்வதுபோல் 
தோன்றும். ஆறு ஐக்து-முப்பது சாழிகை; ஓரிரவு முப்பது நாழிகை. 
கொண்டதாகும் ; அருராழிகை என்றாள், கழிதற்கருமையின், நீந்தி 
என்றது, இரவுப்பொழுஇனைச் கடத்தலின் அருமை யுணர்த்இ 
நின்றது. இருகால் வரைகள் - எட்டும் குலமலைகள். என்றூழ் - 
ஞாயிறு. நீ சென்ற நாள் - நீ பிரிந்து சென்ற காலத்தில், மதி 
அதற்கு : தலைவிக்கு, நீ சென்ற நாள் .ஒரு காழிகை செல்வது 
ஒன்பதினாயிரம் ஊழியாகத் தோன்றும்; அத்தகைய நாழிகை 
முப்பதினையும் நீர்தி, வரை கடல்களையும் கடந்து (இவ்விரவப் 
பொழுதினை யொழித்தற்கு) என்றூழ் வருநாளும் உண்டுகொல்? 
எனச் கூட்டுக. நீ சென்றால், தலைவி இரிரவு தானும் தரியாள்; 
என் தூழ் வருமுன் இறப்பினை யுறுவாள் ; ஆதலின் நீ செல்லற்ச 
எனபது கருத்து. 

௭
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பிரிவு ஆற்றமை 

(பிரிவசற்ருத தலைவி, தலைவன் தன்னை மறந்து சென்றமையைத் தண் 

தெஞ்சிற்குக் கூறி வருந்துதல் ] 
546. புறந்தா ழளகஜ் சரியப் புளகம் புரியக்கொங்கை 

சிறந்தரக மூழ்கித் திளைத்த0தல் லரம்செல்வ 0மவிரும்பி 
மறந்தரர் முடிய மறந்தன ராயிள் மடதஞ்சமே 

இறத்தர லினிப்பிற வரகரப்0யண் பரல்வந் தெழுறய0ம. 

(து-ரை.) புறம் தாழ் அளகம் - முதுன் புறத்தே தாழ்ந்த 
கூர்தல். கொங்கை புளசம் புரிய - மஇழ்ச்சயொல் மூலை விம்ம. ஆகம் 
மூழ்கி - மூலைத்தடத்தே படிக்கு. இளைத்தது - கலவியின்பம் pats 
ததை. மறந்தார் - மறந்த தலைவர் ; வினையாலணையும் பெயர். முடிய - 
மூூந்.ஐ. பெண்பால் வச்.து பிறவு ஆகா - பெண்ணாகப் பிறத்தலாகாது: 

எழுமையும் - எழுவகைப் பிறப்பின்௪ண்ணும்; பிறப்பேழாவன : 

மக்கள், வானவர், சரகர், விலங்கு, புள், ஊர்வன, நீர்வாழ்வன 

என்பனவாம். கெஞ்சமே! மறக்தார் சறியப் புரிய மூழ்இத் இளைத்த 

தெல்லாம் மறக்தனராயின், இனி எழுமையும் பெண்பால் பிறவாகா 

எனக் கூட்டுக. ௪ 

வன்புறை எதிரழிதல் 

[*வருந்தற்க” என்று வற்புறுத்துத் தோழியின் எதிரே தலைவி கழி.த்ததை. 

யெண்ணிக் கவலுற்றுக் கூறல்] 

547. நகையாடி வைகறுஞ் 0சன்று௦மள் ஐநிற்பர் நானவரைத் 
தகையா துரக்கிது தன்மையன் 0றள்தணப் போமினியெள் 
றுகையா மணிநடுத் தேர்சுரம் போயினர் ஒண்பொருட்கெள் 
மிகையா 0॥னக்கிங்க ளேலந்த தாலிந்த 0வந்துயரே. 

(த-ரை.) ஈகையாடி - சிரித்துக்கொண்டே விளையாட்டாக. 
வைகலும் - சாள்தோறும். சென்றும் என்னா நிற்பர் - செல்வேம் 

என்று கூறுவர் தலைவர்; சென்றும் : சால மயக்கம். அவரை : 

தலைவரை. தகையாது - தடுக்காது. இது - இவ்வாறு * சென்றும் 

சென்றும் ? என்று கூறுதல். தன்மை என்றேன் - (நுமக்கு இல்லாறு 

கூறுதல்) இயல்பென்று கூறி அசட்டை செய்தேன் ; அல்வாறு 

செய்தமையால், தணப்போம் - பிரிவோம். தேர் உகையா - தேரைச் 

செலுத்தி. சரம் - பாலைநில வழியே. மிகையால் - (உண்மையாகவே
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பிரிவரென்றுணராது அசட்டை செய்த) குற்றத்தால். அவர் எண்ணா 

கிற்பர் ; சான் தகையாது என்தேன் ; (அதனால்) இனித் தணப்போம் 
என்று உகையாப் பொருட்டுப் போயினர் ; என் மிகையால் இந்தத் 

அயர் வந்தது எனச் கூட்டுக. யான் தகையாது இகழ்ச்தமையினா 

லேயே அவர் தணந்தார்; அம்மிகையின்றித் தகைச் திருப்பனேல் 
தலைவர் போயிரார் என்று கூறித் தலைவி வருச இியவாறு. ் ௮ 

. பிரிவு ஆற்றுவித்தல் 

1 தோழி தலைவியின் பிரீவுத் துன்பத்தை அச்சானத்தம்] 
548. இருங்கற் புடைய ரிள்புறு மரடல ரேருவதும் 

அருங்கற் புடைய ராற்றுந் நிறனு மணியிரைபொள் 

மருங்கிற் படர்முலை யாயவர் மீண்டு வருவதுளும் 
க௫ங்கற் புடைதமு வுங்கடல் ஞாலம் கடனன்னும. 

; (த-ரை.) இரும் கற்பு உடையவர் இன்புறும் ஆடவர் - 
'பெரும்கல்வி படைத்தலர்களாகய இன்ப மிக்க ஆண்கள் ; .கற்பு - 

கல்வி; கேடில் செல்வம், உடைத்தாய அன்பினர் (௪௩.) என 

மூன்னும் வர்திருத்தல் காண்க. ஏகுவதும் - பிரிந்து செல்வதும். 

கற்புடையவர் - கற்பினையுடைய மகளிர். அணி. இழை - ௮ழ௫யெ 

ஈகைகளும், பொன் - பொன் போன்ற தேமலும், மருங்கில் படர் 
மூலையாய் - தன்னிடத்தே 'பொருக்தப்பெற்ற மூலையினையுடைய 

தலைவியே... அவர்; தலைவர். கருங்கல்: புடை -.சக்கரவாளமலைபின் 
பக்கத்தே, தழுவும் கடல் - பொருந்திய பெரும்புறச்கடல் சூழ்ந்த, : 

ஞாலம் - உலஇலுள்ள பெரியோர். சச்சரவாளமலை இவ்வுலளனைச் 

சூழ்ந்துள்ள தென்பதும், அதனை யடுத்தப் பெரும்புறக்கடஃல் அமைக் 

அள்ள தென்பதும் நூற்கொள்கை. முலையாய் ! ஏகுவதும், திறனும், 

வருவதுவும் ஞாலம் கடன் என்னும் எனக் கூட்டுக. 

(வே-ம்.) இன்புற) கடனென்றுமே. இ- வி, ௧௮௬. ௧௬ 

இல்லத் தழங்கல் 
புதல்வியின் வருத்த மிகுதியைக் கண்ட தலைவன் தன் செலவிளைத் 

தவிர்த்து வீட்டில் தங்குதல் ] 

௮49. தொழுது வணங்கி மணங்கமழ் தார்பெங்து தொய்யில்0ெய்யில் 
் எழுதி முயங்கி மயங்கின மாக இருங்கயற்கண். 

அழுது சிவந்து பசந்தது நரரிங் ககலுவமேல் 

_ம்ழுது பிறந்து விடும்தனி யாலி பனிமொரிக்கே.
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(த-சை.) தொழுது - சைகூப்பித் தொழுது. வணக்இ - 

தலையால் வணக்கி. தலைவன் தலைவியை வணக்கலுண்டென்பதை, 
(௪௮௫, ௪௯ட)-ஆம் பாடல்சளாலும் அறிக. தார்பெய்து .- தலைவியின் 
கூந்தலில் மாலையை யணிக்து. மெய்யில் தொய்யில் எழுதி - 
தலைவியின் முலைமீதும் தோளமீதும் குங்குமக்கோலத்தை எழுதி. 
மயக்கி - புணர்க்து. கயல் சண்-சயல்மீன்போன் ற தலைவியின் சண். 
அகலுவமேல் - பிரிக் து செல்லு௮மேல். ஆவி பழுது பிறத்தலாவது, 

உயிர் நீங்குதல். பணிமொழிக்கு - குளிர்ந்த சொல்லையுடைய தலை 

விக்கு. தலைவன் ஆராவன் பொடு நிகழ்த்திய சலவியில், தலைவி அவன் 

பிரிதற்குறிப்பு உணர்க்தாளாக ௮வ்வளவித்கே - அவளுடைய சண் 

அமுது இவெக்து பசந்தது ; அதன்மேல் ௮சலலும் செய்யின் பனி 

மொழிக்கு அவி பழு.து£பிறக் துவிடுமென்றெண்ணித் தலைவன் செல 

வழுங்கனானென்ச. இவட்கு ஆவி ஒன்றே உள்ள தென்பான், 

‘so ஆவி' என்றான். வந்து பசர்தது என்றது முரண். 

இ- வி. ௮௨. 60 

தலைமகன் சேலவு அழங்கல் 

[தலைவன் சிறிது தாரம் சென்று, பின் தலைவியை நினைத்து, *இவ்வழி 

தாம் முன் சென்ற வழியன்று' என்று பாகனொடு கூறிச் 
செலவழுங்குதல் 7 

550. வரியரி தங்கு மருணெறிக் கானமும் வரனருளி 
0சரரிதகு துங்கக் கிரியுழுண் டோகொய் சுவற்கவளப் 

பரிபுர நீன்குரப் பரய்பரித் தேர்வல்ல பாகஎன்றும் 

தரிவரி தரலிது வேரயண்டு நாம்சென்ற சே0ணறியே. 

(த-சை.) வரி - புலி; ௨௪௩, ௩௪௯. அரி - விலவ்காசு : 

சிங்கம். மருள் கெறி - மயங்கத்தக்க வழிகளையுடைய. கானம் .. 

காடு. துல்கம் இரி - உயர்ந்த மலை. கொய் சுவல்- கத்தரிக்கப்பட்ட 

கழுத்து மயிர். கவனம் - விரைவு. பரிபுரம் - சண்டி யணிர்த. 

'குரம் - குளம்பு. பாய்பரி - பாய்க்து செல்லும் குதிரைகள் பூட்டிய. 

சுவலும், கவனமும், பரிபுரமும், குரமுமுடைய பரியென்க. பாச: 

விளி. பண்டு - முன்பு. சேண் நெறி- தார வழி. பாக! பண்டு சாம், 

சென்ற சேணெறி இதுவோ? (௮ச்கெதியில்) கானமும் இரியும் 

உண்டோ? (இக்கெறி) என்றும் தெரிவரிது; ஆதலால் மீண்டு 

இல்லஞ் செல்லுவோம் என்பது கருத்த: ss
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சுரத்தீடை அழங்கல் 

ரபொருள் கூட்டச் சென்ற தலைவன், இடைச்சுரத்தே தலைவியை 

நினைந்து வருந்திய நெஞ்சொடு புலந்து செலவழுங்கல் ] 

௧51. சென்றோ 0பொருள்முற்றி மீஞத லன்0றனில் தேர்ந்திதனை 

அன்றே தவிர்தள் றேயறி வார்ிதரழில் ஆரறல்திண் 

குள்றே 0நருங்குங் கொடுஞ்சுரத் தள்ளையுங் கொண்டுவந்து 

நின்ற வருந்து நெஞ் சயஞ்சு வேனின் நிலையதற்0க. 

(த-ரை) சேர்ந்து - அராய்க்து. இதனை - பொருள் தேடப் 

புறப்படுதலை. அன்றே - பிரியக் கருதிய அன்றே. ஆர் அழல் திண் 

குன்று நெருங்கும் - நிறைந்த லெம்மையும் திண்மையும பொருக்திய 

குன்றுகள் நிறைந்த. கெஞ்சினை வேருகப் பிரித்துக் கூறலின், 
என்னையும்' என்றான். கிலை- இடைச்சுரத்தே நின்று ஒருக்தும் 

நிலை. நெஞ்சே! அறிவார் தொழில், மீளுதல் அன்றெனில் 

,தவிர்தலன்றே? (அங்கனமிருக்க) சுரத்து வருந்தும் நின் நிலைக்கு 

அ௮ஞ்சுவேன் எனக் கூட்டுக. 

(வே-ம்.) வினைமுற்றி மீளவு, என் செய்வேன் இக்நிலை 

தனக்கே, இ- வி, ௮௩. ௧௨ 

சுரத்தீடை& கனவொடூ புலம்பல் 

மபொருள் முற்றி மீண்ட தலைவன், சுசத்திடைக் கனவில் தலைவியைக் 
கண்டு தழுவி விழித்தபின் அவளைக் கரணாமையால் கனவை 

வெறுத்துக் கூறல்] 

௮9௮. வெனெவேய் 0பரருநடந் தேரள்வடந் தேரய்முலை வல்லிபுல்ல 
paca 0யனவுன்ளி நாட்டந் திறந்துள ஞானமிஐரர் 

என் தனிநின் நிரங்கடலங் கானத் திகலுங்கங்குல் 

கன் யுளக்குங் கள0வெய்து மரலொரு கரலத்தி0ல. 

(த - ரை.) வனவேய்பொரு -: அழகிய மூங்இலையொத்த. 
அடம் தோய் - மாலை யணிந்த. தோளையும் மூலையையு முடைய அல்லி 
'வயென்க; வல்லி: தலைவி, வல்லி புல்ல - (கனவில்) தலைவியைத் தழுவிய 

தாகத் தோன்ற, அதனை. உன்னி - நினைத்த. நாட்டம் - சண். 
உளம் ஞானமிலாரென - அகத்தே. மெய்யறிவற்ராரைப்போல. 

இரங்க - வருந்தும்படியாக... இகலும் - பசைக்கும், சககுல் கன௮-
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(இரவில் தோன்றும் சனவே. “உனக்கும் கனவெய்அம்' என்றது, 
யான் கனவு சுண்டு வருக், சதல்போல நீயும் வருக. துதல் வேண்டு 
(மென்னும் குதிப்பிற்று... you eras Dots இரக்க இசலும் 
சனவே! ஒருகாலத்தில் உனக்கும் கனவெய்தும் எனக் கூட்டுக, 

(வே-ம்.) வல்லுப் புல்ல; து.தச்.துஈன் ஞானமில்லார்; இகழுல் 
கங்குல். இ- வி, ௧௮௬. ் ௧௩ 

உர வேளி 

(பொருள் மு.ற்.றி மீண்டு வருந் தலைவன் சுரத்திடையே தலைவியின் 

உருவெளித் தோற்றத்தைக் கண்டு, கூறுதல் ] 

392. விரும்பும் பொருள்முற்றி ெள்வினை யேளின்று மீளுநெறி 
இரும்பும் பொரறி0யழுங் கானமன் றேஇள நீருமந்தண் 

க்கும்புங் கமுருங் கதலியுஞ் சேல்களுங் காமரிசைச் 

௬ரும்பும் பயில்குறல் சோலையும் நீகொண்டு தோள்றுளதே. 

(த-ரை.) *இரும்பும் பொறி எழும் கானம்' என்றது, 
.கானத்தின் வெம்மையை உணர்த்தி நின்றது; பொறி - இப்பொறி. 

இள$ர் ₹ கொக்கை. ௮ம் தண் - அழ குளிர்ந்த, கரும்பு: தோள். 
கமுகு - பாக். மரம்: கழுத்து. கதலி-வாழை: தொடை. சேல்கள் : 
.சண்கள். காமர் இசை- ௮ழ௫ூய இசை பாடுகின்ற. சுரும்பும் பயில் 

குழல் சோலை - வண்டுகள் பொருக்தியகூக்தலாகிய சோலை, நீ 

என்றது, தலைவியின் உருவெளித் தோற்றத்தை. தோன்றியதே - 

தோன்றியவிதம் என்னே என்று வியந்தவாறு. கெறி கானமன்றோ ! 
(அக்கனமிருக்கத, இவண் மருதகிலத்திற்குரிய) இளநீர் முதலிய 

வற்றை நீ கொண்டு தோன்றுவதே! எனக்கூட்டுக கொங்கை 

முதலியவற்றை இளநீர் முதலியனலாகக் கூறியது உநவகவணீ. ௧௪ 

தலைவி இளவேனிற் பருவம் கண்டூ புலம்பல் 
[தலைவன் மீண்டு வருவதாகக் குறித்துச் சென்ற இனவேணிற் பருவம் 

வத்தும் அவன் வாராமையசல் தலைவி வருத்துதல்; 

இளவேணில்--சித்திரை, வைகாசித் திங்கள் கன் ] 

554, தளே 0பெரகுநகைத் தையளல் லரய்நம் தனத்திலும்வே 
றுளவே தனமென் 0ருழிந்தன ராக உயங்கியநம் 

அளவே நருங்கும் அருங்குயில் வேளை வரவரைக்கும் 
இளலனேவில் வந்தும் வருகிலர் காதல ரிள்ளமுமே.
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(த-ரை.) தளவு பொரு ஈகைத் தையல் ஈல்லாய் - முல்லை: 

முகையையொத்த பற்களையுடைய அழகிய தோழியே; தளவு-முல்லை; 

சசை - பல்; தையல் - அழகு. தனம்₹ மூன்னது முலை, பின்னது 
செல்வம்...  அறிசிதனாகை - பிரிக்து சென்ற காரணத்தால். உயங்கஇய- 

வருக்திய. நெருங்கும் அருங்குயில் என்ற, குயில் தன் குரலால் 

தலைவியை வருத்துதலை ; நெருங்குதல் - கொல்லல் ; ஈண்டு வருத்த 
மிகுதியை உணர்த்திற்று, 'கொல்லப் பயன்படும் கழ்” ககன், ௧௦௪௮). 

என்றவிடத்திந்போல. வேள் - மன்மதன். இளவேனில் காம 

வேளுக்கு விழாச் செய்யும காலமாதலின், அ௮க்காலத்திற் குயில்: 

கூவுதலை *வேளை வரவழைக்கும்? என்றாள். குயில் மாருதமாம், 

தேர்த்தனி வீரன் திருகாளும் வந்தது சேர்மின் சென்நீர்...... என்று 
ஆர்த்தது" - தஞ்சை, ௪௨௨. காதலர்: தலைவர். சல்லாய்! காதலர் 

ஒழிக்தனராக, குயில் வேளை அழைக்கும் வேனில் வந்தும் இன்ன 
மூம் வருஇலர் எனக் கூட்டுக. யான் எங்கனம் ஆற்றுவல் என்பது 

கருத்து. ௧௫ 

பிரிவு ஆற்றமை 
[*இப்பிறை கழித்து அடுத்த பிறை தோன்றுகையில் வருவேன்” என்றூ 

கூறிச் சென்ற தலைவன் இன்னும் வரவில்லையேயென்று 

தோழியிடம் கூறித் தலைவி வருந்தல் ] 

555. மறித்தும் பிறை0யரன்று வந்திடுங் காலை வருவ௦லன்று 
குறித்துப் பிரிந்தனர் கோல்வளை யரய்0மன் குவளையங்கண் 

0நறித்துப் புளைந்து நறுநுதல் நீவி நிரைவளைகைச் 
0சறித்துப் பணைமுலை 0மல்0தரய்யில் தீட்டிய செங்கையரே. 

'(த-ரை.) மறித்துப் பிறை - அடுத்த பிறை; மறித்துப் பிறை 
யொன்று வந்திடும் காலை என்றது, ஒரு தங்களுக்குள் என்றபடி 

குறித்து - வருங்காலம் குறித்து. கோல் வளையாய் - திரண்ட 
வளையலை யணிந்த தோழியே, குளையங்கண் நெறித்து - குவளைப் 
போதின் அழகிய வாய் நெகிழ மலர்த்தி; கநெறித்தல் - கையான்: 
அழுத்தி மலர்வித்தல். புனைந்து - தலைவியின் கூக்தலில் சூட்டி. ஈறு: 

, நுதல் நீவி - நல்ல கெற்றியைத் தடவி, சை கிரைவளை செறித்து - 
தலைவியின் கையில் வரிசையான வளையல்களை யணிகத்து. பணை - 

பருத்த. தொய்யில் - குங்குமக்கோலம். தீட்டுதல் - எழுதுதல்.



பொருள்வயிற் பிரிவு 881 

செங்கையர் - சிவந்த கையையுடைய தலைவர். கோல் வளையாய் ! 

செங்கையர் குறித்துப் பிரிந்தனர் எனச் கூட்டுக, இன்னமும் 

௮க்திலேேர என்ப கருத்து. ௧௬ 

பிழைத்தது பநலவமேன்று இரங்கல் 

ழமதுபிறை தோன்றியும் தலைவர் வாராமையால், அவர் குறித்த பருவம் 

சிழைத்ததென்று கூறித் தலைவி வருந்துதல் ] 

996. அரும்புறு கொங்கை யலருறு கோதை யயிறுறுகண் : 
க௫ம்புறும் இன்0சரல் களங்குழை யாய்களி 0கொண்டுவண்டு 

௬௫ம்புறு 0மன்டகரள்றை தற்சடை போலொளி தோள்றுசக்கர்ப் 
பெரும்பிறை தோன்றியும் தோள்றுர் பொருளிற் பிரிந்தவ0ே. 

(த-ரை.) அரும்பு உறு கொங்கை - தாமரை முகைபோன்ற 
மூலை. உறு: உவமவுருபு. *கரும்புற்ற செந்நெல் வயற்கம லேசர்? 

என்னும் இருவாரூர் நான்மணிமாலையினும் இவ்வுருபு வருதல் 

சாண்க,. அலர் உறு கோதை - மலரணிந்த கூந்தல். அயில் உறு - 

வேல் போன்ற. குழையாய்: தோழியே. கொங்கையையும், கோதை 

யையும், சொல்லையுமுடைய கனங்குழை என்க. களி- களிப்பு. 

சுரும்பு: வண்டின் வகை. *மூங்கிசை வண்டும் தேனும் சுரும்பொடு 

ஞிமிறும் பாட? என்னும் நைடதச் செய்யு(௧௬)ளில் வண்டின் ௮கை 

கள் காண்க, கொன்றை - கொன்றைமாலை. செக்கர் - செவ் 

வானம். *சடைசூழ் கொன்றைபோல் ? என மாறுக; சடை - 

ெபெருமானது செஞ்சடை. சடைசூழ் கொன்றைபோல் செவ் 

வானத்தே பிறை தோன் திற்றென்க; சடை செக்கர்க்கும், கொன்றை 
பிறைக்கும் உவமை. இணிக் கொன்றை சூழ் சடைபோல் ஒளி 

தோன்று செக்கர்ப் பெரும்பிறை என்பதற்குக், கொன்றை அணி 

யப்பெற்ற இறைவன ௮ சடையின்மேல் இருக்கும் பிறையைப்போல 

ஒளிபொருக்திய செவ்வானில் தோன்றும் பிறை எனப் பொருள் 

கொண்டு சடையைப் போன்று செச்கரும், அதன்மேல் இருக்கும் 

பிறையைப் போன்று பிறையும், வண்டு சூழ்தல் போன்று கருவ் 

கொண்டலும், கொன்றைபோன்று வான்மீனும் தோன்றும் எனினும் 
அமையும். ,தோன்றார் - வந்தாரிலர். பிரிந்தவர்: தலைகர்.. கனங் 

குழையாய்! பிரிந்தவர் பிறை தோன்றியும் தோன்றார் எனக் 
கூட்டுக: aor: 

௮. கோ..---22
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வரவு மொழிதல் 

ரீதலைவர் பொருள் முற்றி மீண்டு வந்தாரென்று தோழி தலைவிக்கு 

உரைத்தல் ] 

557. குரவலர் பூங்குழ லார்டு வீதி குறுகிவண்டு . 

வீரவலர் தூவி மிகமிக வாழ்த்த வியந்துமுள்ளின் 
நிரவல ரேத்த இளவளை யார்ப்ப இயருழங்கப் 

புரலல ரிள்றுவந் தரர்திரு வேதம் பொருள் முடித்தே. 

(த-ரை.) குரவு அலர் பூங்குழலார் - கு.ராம்பூவை யணிகத்த 

அழகிய கூந்தலையுடைய மகளிர்; பூ - அழகு. வண்டு விரவு அலர் 

தாவி - வண்டுகள் படிந்துள்ள பூக்களைத் தலைவன்மீது தாவி. 

வியந்து - மதித்து. இ.ரவலர் ஏத்த - பரிசிலர் புகழ. வளை இனம் 

ஆர்ப்ப - சங்குக் கூட்டங்கள் ஒலிச்ச. இயம் - பல்வகை வாத்தியங் 

களும். புரவலர்: தலைவர். இருவே: தோழி தலைவியை வினளித்தது. 

தருவே! புரவலர் முடித்து, வாழ்த்த ஏத்த ஆர்ப்ப முழங்க வந்தார் 
எனச் கூட்டுக. 

(வே-ம்.) குறுக, தாவ; வாழ்த்தி. இ- வி. ௧௮௬. ௧௮ 

கடிதின் வந்தீர்? எனும் ஈன்றட்தத் தலைவன் கூறல் 
[தலைவன் விரைவில் வந்துவிட்டதாகக் கூறிமகழ் ந்த செவிலித்தாய்க்குத் 

தான் அவ்வாறு விரைந்து வந்தமைக்குக் காரணம் 

புதல்வனும், தலைவியின் உயிர்ப்பும், கண்ணீருமே 

யென்று அவன் கூறுதல்] 

558. கங்குல் 0வற்பும் கடும்புள லாறும்6வங் கரனு6மல்லாஷ் 

௬௫ங்க இரைப்பொரழு திற்கொண்டு மீண்டன தோகையன்றஐள் 

மருங்கு 0லடுத்த மகவமுள் எரவி வருந்துயிர்ப்பும் 
0 நருங்கும் வளைக்கையின் நீலநில் ஈரதகண் ணிருற் வந்தே. 

(த-ரை.) கருங்குல வெற்பு - பெரிய கூட்டமான மலைகள். 

கடும் புனல் - விரைந்து செல்லும் 8ரையுடைய. வெம் கானம் - 

கொடிய காடு. சுருங்க - அண்மையிலுள்ளன என்று கூறுமாறு, 

தோகை பன்னாள் - மயில்போன்ற சாயலையுடைய தலைவி. மருங்குல் 
எடுத்த - இடுப்பில் எடுத்துவைத்துக்கொண்டிருக்இன்ற. மகவு - 
புதல்வன். ஆவி - உயிர். உயிர்ப்பு - பெருமூச்சு. . வளைக் கையில் 

நீவ - வளையலணிந்த கையால். அடைக்கவும், மகவும், உயிர்ப்பும்,
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கண்ணீரும் வந்து சுருங்கக்கொண்டு மீண்டன எனச் கூட்டுக. மகவு 
மூதலியவற்றின்மேலுள்ள எண்ணமே தன்னை விரைர்அவரச் செய் 
திமையால் $அவை கொண்டு மீண்டன? என்றான், விரைந்து வந்த 
தற்குக் காரணம் மகவு முதலியனவே என்பது கருத்து. ௧௯ 

நீனைத்தமை கூறல் 

[பொருள் கருதிச் சென்ற இடத்தே என்னை நினைத்ததுண்டோ” என்று 
கேட்ட தலைவிக்குத் தலைவன், *பகவில் உருவெளிப்பாட்டிலும், 

இரவில் கனவிலும் தோன்றிப் பிரியாதிருக்கின் ற நின்னை 

யான் நினைத்தல் ஏங்ஙனம்?' என்று தான் நினைத்த 

படியை நயம்படக் கூறுதல்; உருவெளிப்பாடும், 

கனவும் நினைவின் மிகுதியால் நிகழ்வன 

வென்க] 

999. எண்ணு அரும்பெொரரு 6ளகுஞ் சரத்தி 0லனைப்பகலும் 
கண்ணார வந்துள் களினலங் காட்டுதி கங்குலல்லாம் 

தீண்ணுர் மலர்ப்பள்ளி தங்களி டாது தழுவுதிநீ 
பண்ணு ரமுதளை யாய்விளை யளைப் ASSP ACH. 

(கு -ரை.) பொருள் எண்ணா - பொருளீட்டலை எண்ணி. 

எனைப் பகலும் - ஒவ்வொரு பகற்பொழுதிலும்; எனை - எனக்கு 

என வேற்றுமை மயக்கமாகக் கொள்ளலுமாம். கண்ணாரச் சாட்டுதி 

என இயைக்க. உன் என்றது, தலைவியை. கவின் சலம் - அழகன் 

நன்மையை. கங்குல் - இரவில். தண் ஆர் - குளிர்ச்சிபொருந்திய. 

பள்ளி - படுக்கை. அழமுதனையாய்: தலைவன் தலைவியை விலளித்தது. 

அமுதனையாய்! சுரத்தில் பகலும் காட்டுதி; கங்குல் தழுவுதி; (இவ் 
வாறு) நீ வினையேனைப் பிரிச்ததின்றே எனச் கூட்டுக. பிரிர்தாரை 

நினைத்தலன்ே உலகத்தில் வழக்சம்? அங்கனமிருச்சச் சனவிலும் 

ஈனவிலும் பிரியாத நின்னை யான் நினைத்த லெங்கனம் இயலும் £ 

என்று எதிர்மறை முகத்தால், கனவிலும் ஈனவிலும் தோன்றுமாறு 

நினைத்த தன் நினைவின் மிகுதியை ஈயம்படப் புலப்படுத்தவாறு 

காண்க. தலைவி, சனவிலும் உருவெளிப்பாட்டிலும் தோன்றிய 

மையை முறையே-டுடு௨, டுடு௩-ஆம் செய்யுட்களாலறிக. “உள்ளு 
வன் மன்யான் மறப்பின் மறப்பறியேன், ஒள்ளமர்க் கண்ணாள் 

என்னும் குறளை இச்செய்யுள் பினைப்பூட்டு குணம்? - (௧௧௨௫.) 
20 கின்றது.



840 ௮ம்பிகாபதி கோவை 

காணு நிலை உரைத்தல் 

ர்தலைவன் பிரிந்து சென்றிருந்த இடத்தில் தலைவியை முகக்கண்ணாத் 

காணாத வருத்தமான நிலைமையை அவன் அவட்குச் 

சொல்லுதல் 7 

560. வானகத் தேநிள்று வந்தனை யாயிங்காள் நீவருந்த 
யரனகத் தே௦கோரண் டிராத0தந் நாளுள்ளை 0யெய்திய௦வங் 

கரளகத் தேருண் மறந்தனை யோஅருங் கங்குலினும் 
ஊளகத் தேகொண் டெொரளித்தனை 6யாரகண் துயின்றிலே. 

(த-ரை.) வானகத்தே நின்று வந்தனையாய் - வானுலகத்தி 
லிருக்து வந்தாற்போன்ற எழிலுடைய நங்கையே! (யான் நின்னைப் 

பிரித்ததாக வருந்துகன்றாயே) எய்திய .லெம் கானகத்தே - யான் 
போயிருந்த வெப்பமான காட்டினிடத்திலே, அரும் கங்குலினும் - 

காண்பதற்கு அரிய இரவிலும், நீ வருந்த- நீ வருந்தும்படியாக, 
யான் - நான், அசத்தே கொண்டி ராதது எசர்நாள் - உன்னை என் 
மனத்தினிடத்தே கொண்டி ராமல் விட்டுவிட்டிருந்தது எப்பொழுது? 

(ஒருநாளும் கான் உன்னை மறக்கவில்லையே;) உள் - அங்வனமிருக்க 
நீ என் உள்ளே யிருக்தும், மறந்தனையோ - கான் உன்னையே நினைக் 

அக்கொண்டிருந்சதை மறக்துவிட்டாயோ? ஊனசத்தே கொண்டு 
ஓளித்தனையோ - என் உடம்பினிடத்தை இருப்பிடமாகச்கொண்டு 
அதனுள் மறைச்திருந்தாயோ (அதனால்தான் 8 என் முகக் கண்ணிற் 
குப் புலப்படவில்லையோ?) கண் யின் நிலவே - அசன்' காரணமாக 
நின்னைச் காண விதும்பிய என் கண்களும் உறங்குதலைச் செய் 

இலவே, நீ புறத்தே காணப்படாமல் அகத்தே மட்டும் இருந்து 

கொண்டாயோ ! இப்பொழுது எங்கேயோ வானுலகத்திலிருந்து 
வந்தாற்போன்று என் முன்னே வந்து நிற்கின்ராய் என்றவாறு. 

தலைவன் கூற்றாகக்கொள்க:--தலைவி பிரிவு காரணமாக வருந்த 

அவளை நோக்கத் தலைவன், இவ்வளவு நாளும் என் அகத்தில் 
பிரியாமல்தானே இருந்தாய்? இப்பொழுது புறத்திலும் காணப் 

பட்டு நிற்கின்றாய். எங்கேயோ வானுலகத்திலிருச்து வந்ததுபோல: 
என் முன்னே மிற்கின்றாய். நீ இவ்வாறு வருந்த, எய்திய 
வெங்கானகத்தே அருங் கங்குலினும் யான் (உன்னை) அகத்தே 
கொண்டிராதது . எக்காள்? உள் மறந்தனையோ? ஊனகத்தே 
கொண்டு ஒளித்தனையோ ! சண் துயின்றிலவே?? எனச் கூட்டுக.



- பொருள்வயித் பிரிவு 941. 

உன்னை அகத்தில் பிரிர்திலன், நீயும் உள்ளிருந்து அதனை அறிச் 
இருக்கலாமே; மறந்தாயோ; அல்லது உள்ளே ஒளித்அக்கொண் 
உாயோ என்க. - ௨௪ 

பள்ளியிடை மகிழ்ச்சி 

( பாயலில் தலைவியைக் கூடி இன்புற்ற தலைவன் “இனி வாடைக் 
காற்திற்கும் மழைத்துளிக்கும் வருந்தேன்” என்று 

கூறி மகிழ்தல் ] 

961. முருந்தே யளைய முறுவலும் 0செள்வி முகமுங்கண்டு 
். மருந்தேயனைய wy eyes கேட்டு மதுகரம்தழ் 

ருந்தே ரலங்கல் 0சறிருழல் 0மோந்துசித் தம்களிகூர்ந் 

திருந்தே விளிவருந் தேனிள வாடை 0யறிதுளிக்கே. 

(த-ரை.) முருக்து - மயிலிறஇன் அடி. மூறுவல் - பல். 

செவ்வி - அழகிய. மருந்து - அமிழ்து. மழலை - மென்சொல். 
மதுகரம் - வண்டு. செருந்து ஏர் அலங்கல் செறிகுழல் - செருந்தி 

மல ராலாய அழகிய மாலையை அணிந்த கூந்தல்; செருந்து-செருக்தி 
மலா்; ஏர் - அழகு; அலங்கல் - மாலை. களிகூர்ந்து - களிப்பு 
மிகுந்து. வாடை எறி துளிக்கு - வாடைக்காற்றுத் தூந்றுஇன்ற 

LOO pS ANSE: Gina. (தலைவியின்) முறுவல் முதலியவற்றைச் 

கண்டும், கேட்டும், மோந்தும் களிகூர்ந்து இருந்தேன்; இனித் 
அளிக்கு ஒருக்தேன் எனச் கூட்டுக. ௨௨ 

தலைவியைத் தலைவன் மிததி கண்டூ வியத்தல் 

[தலைவன் பெதும்பைப் பருவத்தா ளொருத்தியை மணந்து இல்வீற் 

கழைத்துவர அவளை உவ.ந்தெதிர்கொண்ட தலைவியின் 

உயர் குணத்தைக்கண்டு தலைவன் புகழ்ந்து கூறல் 

மிகுதி--மேன்மைக்குணம் 7 உ 

562. 0 வதிர்கொண்ட தேரளியள் மேல்வைத்த காதல்கெொல் விண்ட 

கதிர்ொண்ட மீனள்ன கற்பிளற் பாரள்மைகொல் காய்கனகப்[பால் 

_ பிதிர்கெரண்ட மென்முலை பிள்முறை வேட்பப் பெதும்பையையின் 

0றதிர்கொண் டதுமண மங்கல மாளதும் ஏற்றுவந்தே. 

(த-ரை.) வெதிர்கொண்ட தோளி-மூங்கலையொத்த தோளை 
யுடைய தலைவி. விண் வடபால் - வானத்தின் வடபாகத்தேயுள்ள. 

கதர் - ஒளி. மீன் - அருந்ததியென்னும் வான்மீன்: ௪௨௦. கற்பின்
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நல் பான்மைகொல் - கற்பினது கல்ல இயல்புதானோ. சனகப் 
பிதிர் - பொற்றுகள் ௪ந்தியதையொத்த சுணங்கு; உ௮மவாகு பெயர். , 

மென்முலை: தலைவி; மென்முலையாளாகிய பெதும்பையை என் 

றியைத்தலுமாம்; பெதும்பை எட்டு முதல் பதினொரு வயதிற்குட் 

பட்ட இளையாள்: ௩௦. பின்முறை வேட்ப- இரண்டா முறை 

யாச மணக்க, மணமங்கலம் - திருமணம் ; இருபெயரொட்டுப் 

பண்புத்தொகை; மணமாகிய மங்கலமென விரியும். உவந்து ஏற்று - 

ம௫ழ்க்து உடன்பட்டு. பெதும்பையை இன்று வேட்ப, மங்கல 
மானதும் மென்முலை உவந்தேற்று (அப்பெதும்பையை) எதிர் 

கொண்டது, தோளி என்மேல் வைத்த காதல்கொல்! (அன்றி) 

கற்பின் பான்மைகொல்? எனச் கூட்டுக. தலைவன் மற்றொருத்தியை 

மணந்தவிடத்துத் தலைவி புலவாது உவந்தெதிர்கொண்டமையால் 

இவ்வாறு உயர்த்திச் கூறினானென்க. ௨௩ 

இல்லறம் 

ரீபிரிவுத் துன்பம் நீங்கித் தலைவனும் தலைவியும் பூதல்வனொடு 

இன்புற்.றிருக்கும் இல்லறச் சிறப்பினைக் கூறுதல்] 

563. வேந்தன் பொருளுக்கு வெஞ்சுரம் 0பரய்வந்த 0வம்மையெல்லரம் 
முந்தண் (பெடையமர் சக்கையில் 0பாக்கினள் பூவையள்ளள் 
ஏந்தும் புதல்வனை யின்புற மார்பி 0லடுத்தணைத்து 

மரந்துந் தலை ருடன்முலை யாகம் முயங்கியுமே. 

(த-ரை.) வேந்தன்: தலைவன். வெம்மை - காதற்றீ. பெடை - 
அன்னப்பெடை ; ஈண்டு முதலாகு பெயராய் அதன் இறஇனை 
யுணர்த்திற்று; அன்னப் பறவையின் இறகால் அணையியற்றல் மரபு. 
அமர் - பொருந்திய. சேக்கை - படுக்கை, பூவை அன்னாள்: தலைவி, 
ஆகம் - மார்பு. முறயங்கல் - தழுவல். பூவையன்னாள் வெம்மையை 

எல்லாம், சேக்கையில் மோந்தும் முயங்இயும் போச்னெள் எனச் 
கூட்டுக. ௨௪ 

பொருள்வயித் பிரிவு முற்றும்



௩௦. தூறவறம் 

[மக்களொரடு மகிழ்ந்து மனையறங் காத்து மிக்க காமவேட்கை 

தீர்ந்துழித் தலைவனும் தலைவியும் தம் பதி நீங்கத் 
துறவறம் காத்தலை (தம்பி, ௧௧௫)௪் 

சொல்லுதல் ] 

564. அல்லடு நண்பக லம்புற றுல்ரும் போகந்துய்த்து 

வல்லிய மல்லல் வளவய லூரனு மாதர0ம 

சரல்லிய கேள்வித் துறைமுடி வாய்ந்து துணைலியரோ 

,ல்லறங் காத்துத் நுறவறந் தரங்க லியைந்தளரே. 

(த -ரை.) அல்லொடு பகல் - இரவும் பகலும்; அல் - இரவு. 

ஐம்புலன் - மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்பன; அவற்றால் 

போகதந்துய்த்தலாவது, கண்டு, கேட்டு, உண்டு, உயிர்த்து, உற்று 

அறிதலாம் (குறள் - ௧௧௦௧.); போகம் துய்த்தல் - இன்பம் நுகர்தல். 

வல்லி: தலைவி. மல்லல் - வளன்; மல்லல் வளம் என்பன, ஒரு 

பொருட் பன்மொழி, ஊரன்: தலைவன். மாதர்: தோதியர் முதலி 

யோர். கேள்வித் துறை முடிவு ஆய்ந்து - மறையின் கூறுகள் 

உணர்த்தும் முடிந்த பயனை ஆராய்ந்து; கேள்வி - மறை. துணைவிய 

சோடு - மனைவியரோடு. தாங்கல் இயைந்தனர் - மேற்கொண்டனர். 

வல்லியும், ஊரனும், மாதரும் துய்த்து ஆய்ந்து காத்து இயைந்தனர் 

எனச் கூட்டுக. இத்துறை, அகப்பொருட் கோவைகள் எல்லா 

வற்றிலுமின்றி அருமையாகவே காணப்படுகின் ற.௮. 

(வே-ம்.) தாங்கள். 

"துறவறம் முற்றும் 
அம்பிகராயதி கோவை முற்றிற்று.





செய்யுள் முதற்குறிப்பு 

செய்யுள் 

அடுங்காலவேலை 
அணங்கரவல்கு 

அணங்குங் கடவு 
அணங்குச் தெரிவையும் 
அக்காள் முதனின்று 
அயிலுங் கயலு 
௮ ரவச் தருமணி 
அரவிசைக் குக்திரு 
௮.ரவுவ் களிது 
அரியா மதகரி 
அரியார்-யாயமுச் 
அரியார் - யாலமன் 

அருகாத அன்புட 
அருகுவ் கலவி 
அருந்தும் ப௫ியு 
அரும்புநு கொக்கை 

அருவியுஞ் சாரலு 
அருளம்பிகாபதி 
அருள்கொண் டியற்று 
அலையேற்றிய இப்பி 
அல்லவை நீக் 
அல்லொடு ஈண்பக 
அவிகொண்ட வெங்கன 
அவ்வாறு புல்லி 
அழிய மிரும்புன 

அளகக் திருத்தி .. 
அளியா ற் பெருகி 

அளைதா ழரவும் 

அதத்தித் தருமன் 
.அறந்தங்கு வானிலு 

் அறவோர் மொழிந்த 
அறுகால் படஇருள் 

அட வில் = 
er ரு 

அறையுங் கடலன்ன வன்பி 169 

அறைவா சொருவரை 147 

. செய்யுள் 

அற்புறஞ் செல்ல 
அனைத்தாய தன்னக 

அன்பே மருவி 
அன்போ டுருயெ 

அன்னே வதுவை 
அன்னையு மூரு மலை 
அன்னை யொரறுப்பினும் 
ஆக்குஞ் செயலென் 
ஆடுங் கழங்கும் 
ஆடுங் கொடி நெடுக் 
ஆடுச் துறையி 
ஆடும் படவர 
ஆமைதன் பார்ப்பை 
ஆம்பால் விரவின 
ஆயின் றெனக்கு 

வங சனகழும் 

லும் கனைகட 

BP Polos 
இங்கென்னிளங்கொடி 
இடமாஞ் சறுகுடில் 

இடிச்கொத் துறுமு 
இ.தமலர் செம்பொ 
இயலுங் கலவ 
இரப்பா ரொருவர்ச் 
இரவிழ் பகல்பெரி 
இருகாலுமில்லை 

இருகுன் றனைய 
ங்கற் புடைய 
ப்பை பெற்றனை 

இருவி மறுகுலை 
இருளும் புயலும் 
இலவுங் கவிரு ட 
இலனென்னு காவினர்ச் 
இல்லா தியம்பவு
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செய்யுள் 

இளக்கொம் பொருதனி 
இளவேய் பொரும் இரு 
இனத்துக்கு மேய்ந்த 
_இனவா ரணந்திரி 
இன்றலங்கார 

அவதி கானு 
BER Fore; 

இன்னா நெறியுய் குறி 
இன்னிசை வண்டுறை 
இன்னே யிரங்குமென் 
ஈங்கா ரிவர்நினை 

.. ஈன்றோர் வருந்த 
உகையார் முதிலி 
உடனா இியநின் 
உடுக்குங் கலையன்றி 
உடுக்குந் தழமைகொண்டு 

. உண்ணின்ற வேட்கை 
உமையா டலைவுனை : 
உய்யா மடகெஞ்ச 
உரவெங் கடலொலி 
உரவெங் களிற்றண்ண 
உரிதோ லரவு 
உருமு இரியு 
உருவது மன்னு: 

உருவுச் திருவும் 
உரைக்கும் பெயரும் 
உவரும் புலவும் 
உழிபார்த் அடனுறை 
உள்ளங் களிப்ப 
உள்ளத் துவகை 
உள்ளக் தடுப்ப வினை 

உறித்தாழ் கரகமு 
உறுந்தாரை என்னொடு 

எங்கா தலர்செல்ல 

எண்ணா அரும்பொரு 

பக்கம் 

28 
19 

159 
329 
148 
219 
298 
200 
260 
249 
48 

304 
90 

165 
51. 

199 
141 
170 
12 

147 
164. 
143 
109 
82 

198 
47 
47 

154 
53 

273 
170 
238 
62 

185 
2238 
35 

254. 
176 
339 

அம்பிகாபதி கோவை 

செய்யுள் 

எனக்காவி நின்னை 
என்போல நீ 
என்போல் மலரம்பில் 
என்னால் உளது 
என்னாவி யன்னவர்சொல் 
என்னாவி யன்னவர்க் 
என்னையர்க்சென்று 
ஏடார் மலர்க்குழல் 
ஏந்திய வள்ளத் 
arr@ Pasir 
ஏவார் ஈயனியர் 
ஏற்று மருப்பு 
ஐயோ மருங்கு 
ஓடிக்குங் கரும்பி 
ஒருகா லமுமன்னை 
ஒருகா லஓுமையவ 
ஒருதணி Cuter 
ஒருரா ழிகைசெல்லி 
ஒருகாள் பிரிய 
ஒருநாள் வரினு 
ஒருவரு மேவலர் 
ஒன்றிக் கலந்தங் 
ஒன்றே யுளங்கொண் 
ஓங்கும் பலவுங் 
கங்குற் இறந்து 
கங்குற் றலைகின்ற 
கடந்தர்த வெங்கைக் 
கடமலை என்பர் 
கடவா ரணந்திரி 
சடற்பாற் நரளஞ் 
கடனாக நிற்பது 
கடுங்கா லெநியச் 
கணைக்குங் கரும்புங் 
கணையொன் றிய இரு 
கண்டா லெழலுக் 
கரப்பத்த அன்புட 
கரிதாகி மென்குழல் 
கருகாத நீலமும் 
கரு.ய பைங்கயல்



செய்யுள் முதற்குறிப்பு 
செய்யுள் பக்கம் 

கருங்கால வெண்குரு 191 

கருங்குல வெற்புங் 338 
கருசாண் மலர்க்குழற் 172 
கருக்தா மரையன்ன 

கண்ணியர் 77 
கருந்தாமரையன்ன கண்கமு 187 
கருந்துன்று வார்குழற் 298 
கருமோ கவரி 24.6 
கரும்புண்ட ரீக 10 
கருவார் புயலென்றுவங் 226 
கலவஞ் செறிமயி 126 
கலைமதிச் கும்புல 216 
கல்லார் சுரத்தில் 242 
கல்லுல கழையுச் 89 
கழியார் கருங்கடல் 204 

கழுது முறங்கு 152 
களிதங்கு தோகைக் 159 
கறியுறு சாரற் 7 
கற்புக் கருந்ததி 208 
கற்றவர் கற்ற 511 
கனமே கருங்குழல் 23 
கனையிருள் வந்து 139 
கன்னற் சலைமதன் 318 
கன்னாகமீது 122 
காதல் மடந்தையர் 20 
காந்துஞ் செத்துப் 518 
காயமுக் இண்ணமுங் 248 
காலையு ஈண்பச 109 
காவம் பருமணற் 207. 
ரன ersten 112 
Bor 56 Box $@ soo Coors 194 
குணங்குற்ற மென்னுமிக் 215 
குணங்கெடவற்றிய 180 
குவலர் பூங்குழ 338 
குருகைச் கறிக்சப் 118 
குருகோடு சம்புட் ட் 
குருந்தம் ஈரந்தங் 
குருவி பசுங்கிளி 81 
குலனும் ஈலனுவ் 

செய்யுள் 

குழிவந்த பைங்கண்வெங் 
குளிக்குஞ் சுனையினுங் 
குளங்கெழு தாமரை 

குறுந்தாள் மலர்க்கு.ர 
குன்றம் அமைக்கக் 

குன்றே யனைய 
கூருஇர்ப் பைங்கண் 
கூர்ந்த செக்க 
கூவிக் குயிலை 
கூற்றங் கரந்து 
கூனுங் கழைவிற் 
கையார் வறிவளைச் 
கையாற் றழுவின 
கையுச் தழையுங் கருதி 
கைவால் வளைகறவ் 
கொண்டல் வெளுக்குங் 
கொத்தார் நறுமலர் 
கொந்தார் மலர்க்குழல் 
கொம்மைப் பணைமுலை 
கொம்மைய வென்றிக் 
கொய்கின்ற வேனலுங் 
கொய்யுஞ் சுவற்பரி 
கோவையை வென்றசெவ் 
கொன்னூர் விழிதுயில் 
கொன்னே யரவு 
கொன்னே வெகுண்டு 
கோடலஞ் செங்கைகல் 
கோடிய தண்பிறை 
கோடையுங் கொண்ட 
சங்கமுழங்க 
சந்தார் வனமுலை 
சாந்தகிற் போதுச் 
சாந்தங் கமழுச் 
சாச்தர் தருமித் 
சாயா வறிவுச் 
சான்றோர் வரவு 
மையார் தடவரைச் 
இலைக்கே பயிலுச் 
இலைமேல் முகலன்ன



| B48 

செய்யுள் 

_ இனத்துறை வாங்கிய 
னவெய் குறவர்பின் 
.சதஞ்செய் தங்கள் 
சீலர் தகைபெறு 
ீறுவ் களிற்றின் 
சுரிகுழல் வண்டுஞ் 
சுரியேர் நறுங்குழல் 
சுருங்கா விரிசனைச் 
சுரும்பும் குவளையும் 
சுரும்பெழு கூந்தலுஞ் 
சுழிகச்கே அழுந்து 
GF MAT SCTE GOO LPS 
சுறவலே குழையு 
குதார் வனமுலை” 
செங்கால் மடஈடை 
செஞ்சே லனைய 
செஞ்சேல் பொரு குழை 
செய்யும் தவமுடை 
'செல்லத் தகுவிறல் 
செல்லுஞ் சு ரமனல் 
'செழுங்கொண்ட லும்மதி 
செறியா தவருறு 
சென்றாக நின்ற 
சென்றே பொருள் முற்றி 
சேணார் கொடி.நெடுக் 
சேயவற் காறு 
சேலுங் கயலு 
சொல்லேன் உனக்கும் 
சோகா னலஞ்சுட 

சோலைத் திருமுரு 
சோலையில் வந்தபைகந் 
“சோரு மூழுமடற் 
தீகைமெலி யக்கொங்கை 
தண்ணர் துறைவன் 
தம்பே ரலகறி 
தீருக்குங் சலிறு 
தலையாய ஈண்புடை 

தழங்கும் அருவியுந் 
தழைக்கின்ற சந்தனத் 

பக்கம் 

59 
110 
119 
274 
ag 
22 

அம்பிகாபதி கோவை 

செய்யுள் 

தளவர் தருககை 
சளவே பொருககைத் 
தள்ளா வளமையும் 
தனியே யிடந்தலைப் . 
தன்னால் வருந்திய 
தன்னில் கடவுளர் 
தன்னையுர் தோளையுகச் 
தாயென்செய் தாளென்று 

தாரூர் குழலிக்கு. 
சாரகால மன றலகு 

தானே யருங்கலை 
,இருத்தியன் போடு 
இருந்தா மொழியுக் 
இருச்திய தண்பொருப் 
இருக்திய பஞ்சென 
இருந்திய வாறு 
இருவடி. ழ்ந்தடி 
தருவே அனைய 
தஇருவோ வரையுறை 
இரைவார் கருங்கடற் 
இிரைவான் முழக்இன் 
,இனைக்காவல் மாறி 
,தஇனைமாவு மால்வரைத் 
தட்டாத கூர்மைகின் 
தீட்டிய தொய்யிற் 
தீதாகி லென்னன் றி 

அஞ்சத் தகும்பிடி. 
துணையேது மின்றி 

அதையுஞ் சுரும்புறை 
அப்போது சேயிதழ்த் 
துறைவாய் மணற்டிற்றி 
தூசுங் கலையும் 
அதாயசெர் தாமரைப் 

தென்செய்த பண்ணின் 
தேதா வெனமுரல் 
தேமே குவயுஞ் 
தேய்கன்் ற இங்கள் 
தேரிணய் குந்தி௫ு 
தேருங் கருங்கலை 

பக்கம் 

117 
385



செய்யுள் முதற்குறிப்பு 

செய்யுள் 

தேரொன்று வீதிச் . 
தேரோ தஇருவல்குல் 
சேறாக அன்பினர் 
தேற்றிய வஞ்சினம் 
சேணுகர் வண்டும் 
தொகத்தா மரைவெஞ் 
சொடிவைத்த செங்கை 
தொடுப்பார் தொடுத்தலர் 
தொழுது வணங்கி 
தோளானும் வெய்ய 
சோஸித் கரும்பு 
சோளுர் தொடியுக் 
தோற்றச் இருவனை 
தோற்றச் இதிருவென்று 
ஈகையாடி வைகலுஞ் 
ஈடைபோல் குறுகும் 
ஈண்போ டி.னியதொர் 
BEST பழனக் 
ஈம்போ லெளியவ 
ஈலமார் கலவி 
ச௪வசோகை அன்ன 
சன்டே யினியவர் 
ஈன்றே யு.மச்சவர் 
நிரையார் மலர்க்குழல் 
நிழலைச் சுளித்து 
நிறைசூல் எழிலி 
நிறைபோ னத.மட 
நினையாமல் நல்வினை 
நினையோ மறந்தும் 
நீங்இற் சிறிது 
நீடுிங்கொல் லோகொண்ட 
நீயோ இருமச 
நீருங் சனலு 
நீலம் பவளம் 
நீராக வேலை நெருப் 
நெய்யுண் சுரிகுழல் 
நெய்யொன்று நீள்சுடர் 
நெறியா ரலங்கல் 
Camberg. uray pp 

பக்கம் செய்யுள் 

பங்கய மல்ல ற் 

பங்கே ருகத்தன் 

பங்கே ர௬கமலர்ப் பாதம் 
பங்கே ௬கமலர்ப் பாயலை 
பஞ்சென வஞ்சம் 
படர்ந்த கலாமின்ன 
படைத்தார் படைத்த 
பணந்தாங் குலஇற் 
பண்காவல் கொண்ட 
பண்டு தமக்குப் பரிர் 
பண்டுவர் தார்சிலா் 
பண்ணார் பணிமொழி 
பண்ணார் பணிமொழிப் 
பண்ணார் மொழிமென் 
பண்பட்ட சொல்லி 
பரவுங் குரிசில் 
பரிகெழு தானை 
பரிதி நிறத்த 
பரியுங் கரியும் 
பருக்தார் சுடரிலை 
பருவ மடுத்தது வந்திலர் 

பலரும் பரவப் 
பறியிடை யென்பைப் 
பனிகின் ற சோலைப் 

BA9 

பக்கம் 

296 
206 

317 
191 
273 
129 
2AM 

பனியேர் ஈறுமலர்ப் பாயலிற் 91 
பனியேர் நறுமலர்ப் பாவை 
பன்னாள் முயன்று 
பாங்காய இன்பப் 
பாடின மேதகு 
பாடும் குலம் இன 
பாணார் சுரும்பும் 

பாயுங் கயலொண்் 
பாவியெனக்குப் 
பாவையர் கொய்யும் 
பானா phos 
புகையாட நெஞ்சம் 
புங்கம் படவண் 
பு.தியார் வருமிடம் 
புல்லத் தகுவதும 

95 
257 
261 
95 
51 

201. 
810 
186 
229 
264: 
18 

52% 
0& 
12



350 அம்பிகாபதி கோவை 

செய்யுள் பச்கம் 

புழற்கா லனகுவ 125 
புள்ளும் புனலும் 180 

புறத்தா றொழுகி 271 
புறந்தாழ் சுரிகுழற் பூவை 275 
புறந்தாழ் புரிகுழ,ம் 254 
புறந்தாழ் விரிசனைப் 179 
புறக்தா ழளகஞ் 331 
புறவார் நறுமுல்லை 15 
புனத்தே வருவர்ஈல் — Ad 
புனையுச் தரள 75 
பூங்கற்ப வண்சழை 66 
பூங்கேச மன்றல் 41 
பூணார் வன முலைப் 255 
yams scot Boos 21 
பூணொன்று மென் முலைப் 210 
பூவடி வாளி 240 
பூவே யனையர் 290 
பூவையுண் டோபுனச் 2:36 
பெடைநகின்று காண 96 
பெறுதற் கரிய 146 
பேணத் தகுக்தன் 162 
பேணுங் குலனும் 71 
பேதா யறிவின் 90 
பேதைப் பருவங் 227 
பேரோத ஞாலம் 30 
பைச்கொண்ட வல்குற் 292 
பைந்தார் விடலையும் 241 
பொருகுன் நனைய 55 
பொருமாறு கொண்டு 117 
பொலன்கலன் சேர்த்திப் 288 
பொஜற்பிணை யாமடப் 60 
பொன்ருத காதற் 94 
பொன்னார் நறுமலர்ப் 08 
போகின்ற வானப் 220 
போரே கருதி 250 
Curpms Sera er 155 
போனார் வருக இருநிதி 187 
மகரஞ் செறியும் 33 
ம௫ழ்க்தாவி யொன்றி 72 

செய்யுள் 

மஞ்சறி யாமினும் 
மணங்கே தகைதரும் 
மணியார் வனமுலை 
மதிசண் டலருங் 
மதிகாட் டியதுதல் 
மதிமுத் நியதன்ன 
மயில்போல் இனியமென் 
மரகத ஈன்னிறம் 
மருண்முற் றியகனி 
மருப்பார் வனமுலை 
மருமந்த மாருதம் 
மருமார் சளிர்புரை 

மருவக் தனத்து 
மருவார் குழலி 
மருவிய செங்கதிர் 
மலைக்கோடி யின்மை 
மல்லற் பணில 
மறக்கும் பரிசநி 
மறித்துப் பிறையொன்று 
மறியார் தடங்கண் 

மறியுல் கயலு 
மறையித் புணர்வன் நி 
மறைவந்தென் மேனி 
மனங்கா வலருழை 
மன்னிய செல்வமு 
மன்னும் புலவியை 
மாயக் கலவி 
மாலைக் குமுத 
மாவிடை கொள்ள 
மாவின் கொழுநத்தளி 
மாவையும் இன்சொல் 
மாறூர் வளைய 
மானுவ் சலையு 
wor coe Sofi wy 
Base யொழியக் 
மிகுத்ே தீன் ஒருகஇளி 

னகண் புதைக்கு 
மின்குறை கூற 
மின்சென்ற வேற்கண்ணி



செய்யுள் முதற்குறிப்பு 

செய்யுள் 

மின்னே திழைகொண்டு 
மின்னே மருங்குல் 
மின்னே யவர்தந்த 
மீளா தொழிவதே 
மீனறி யாத விரிகடல் 
முச்சங்க வண்டமிழ் 
மூதுவான் மதியை 
மரிய விசும்பு 

மூரியுஞ் சிலைநுதல் 
முருக விழுங்குழல் 
மூருகார் முளரியு 
முூருகொன் றியதல்ல 
மருந்தே யனைய 
மூலைக்கா மணிவடம் 

முலைமுத் த் .றியமென் 
முளைக்கும் பிறையை 
மேறம்போற் 1 றமைசெவி 

மூூற்றா மு௫ழ்சகை 
மற்றும் பழுதற்ற 
(Yor yes ass 
முன்செல்ல நாணும் 
முன்காள்!வருக்தி 
முூன்றிலு மன்னை 

முன்னே அறிஞர் 
மூ௫ிய வண்டு 
மூளா அரும்பகை ' 
மெய்வாய்கண் மூக்குச் 

மேகஞ் சிறந்த 
மேகந் தழுவும் 
மேலிங் கொருபடி 
மேலோட கின்று 
மேவியொன் னாரெம்மை 
மைக்சண் குவ.ள மலரின் 
மைக்கார் தவழ 
மைரக்நிற வார்குழல் 
மையோ டரிக-வண்ணங 
மைய்யோ டரிக-வள்ளலுந் 
மைவார் குழல்மட 
மொய்ம்மால் வசையன்ன 

பக்கம் 

52 
221 
145 
242 
141 
182 
128 
300 
114, 
260 
286 
262 
341 
65 

217 
178 
107 
239 
39 
33 
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செய்யுள் 

மொய்யா டகமுடித் 
யாங்காணு மாவி 
யாமம் புணர்குறி 
பாடம் கடலு மலைப்ப 
யாழிற் பொலிதரு 
யானாம் ௮ திவு 
அகையுற்ற தார்புனை 
வடக்குங் குமச்கொங்கை 
வடமால் வரைகநிலை 
வடம்பறிச் குந்தன 
வடிச்சண்ணியசொடு 
வண்டலை யும்பொன் 
வண்டார் கொழுகன் 
வ.ரலில் கரிய 
அரவிந்த மன்ன 
a casey கறிதன்று 
வறிதருங் காஞ்சி 
ata mae 
வரியரி தங்கு 
வரியும் கறியும் 
வரியேர் நெடுங்கண் 

அுமந்த வெல்லையில் 
வல்லார் களபழமுலை 

வுல்லிச் கொடியிடை 
வல்லினும் நல்ல 
வல்லே வருக 
வழங்குங் கொடுவரி 

வழிகின்ற தெள்ள 
வளையார் முளரி 
௮னவேய் பொருதடச் 
வாமா னுகளு 
வாரண மாவின் மருப்பும் 
வாமேற் றியமுலை 
வார்க்குன் றனமுலை 
வாவிசண் டேன்மலர்ச் 

் வாவியொன் ரத 
வாளா BEG 
வாளாது நின்றென்னை 
வானக முற்ற
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செய்யுள் 

வானகத் தேநின்று : 
வானஞ் Gentle 
விடவா யரவை 

_ விண்ணுவ் கருகுவ் 
விண்போய் வளரிள 
விரியுங்கடலுல 
விரும்பும் பொருள்ஞுற்றி 

விலையாக்கி வே sr 

வில்லார் நுதலும் 
வில்லார் புருலம் 
வில்லும் பிறையுஈ் 
விழிகாட்டு ஈவ்வி 
விழிகுழி யும்படி 
AS Sug Aas | 
விற்கொண்ட காளையர் 

பக்கம் 

540 
236 
180 
224. 
AS 

126 
335 
24 

211 
805 

கழ் 
196 
192 
298 
250 

அம்பிகாப தி கோவை 

பக்கம்: செய்யுள் 

வினைவருஞ் செங்கதிர் 73 
வீழ்கின்ற தண்புனல் 119° 
வெங்கோல் ஈடாத்திய 21 
வெதிர்கொண்ட தோஸி 841 
வெயிலே விடுகுழை் 35 
வெல்லப் பிறக்;த 88 
வெறுக்கத் தகுவன 292 
வென்றே புகழ்புனை 08 
வேர்தன் பொருளுக்கு 342 
வேமாது செல்ல எம். 252 
வேயுங் கரும்பும் தத 
வேலுஞ் சிலையுமில் 258 
வேறில் கொருதுணை 149: 
வைவைத்த வேலண்ணல் 32 
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