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மூக்வுை 7 

இக்ரால் கடைச்சங்க காலத்துப் பத்துப்பாட்டு, எட்டுத் sree 

பதினெண் கீம்க்சகணக்கு எனப் பெயாடிறப்பித்அக் கொண்டாடப் 

் பற்ற பெருந்தமிழ்ப் பனுவல் வகையுள் எட்டுக்கொகையு ளொன்றாய் 

உலக நிகழ்ச்சிக்கு இன்றியமையாது. வேண்டப்பட்ட இல்லற ஈடாத் 
i bao திலைவனுச் தலைவியும் * ஒருயிர்ப் புள்ளி னிருதலை' போன்று 

ஒற்றுமைப்பட்டு ஓழுகற்குரிய விழுமிய போன்பின் பயனா௫ய இன்பப் 

பகுதியை ஈன்கு விளக்கும் நானூறு அ௮சவற்பாக்களை யுடையதோர் 

அகத்திணை நூலாகும். எட்டுத் தொகை நூல்களின் பெயரினை 

“ நற்றிணை நல்ல குறுந்தொகை cout ge Mi gn 

ஜொத்த பதிற்றுப்பக் தோங்கு பரிபாடல் 

கற்றறிர்தார் கூறுங் சலியோ டசம்புறமென் 

ஜித்திறத்த வெட்டுத் தொகை ?? 

என்னும் பழைய வெண்பாவாலஜிக. 

வடமொழியாளர் மக்கட் குறுதி பயப்பனவாகப் பாகுபடுத்துக் 

கொண்ட அறம் பொரு ளின்பம் வீடு என்னும் புரூடார்த்தங்களை த் தமிழ் 

மொழியாளர் ௮கம் புறம் என இரு பகுஇப்படுதது வழங்குவார்] புரு 

டார்த்தம் நான்கனுள் இன்பம் ஒன்றும் ௮கம் எனவும், ௮றம் பொருள் 

வீடு என்னும் மூன்றும் புறம் எனவும் வழங்கப்படும். [இவை இங்க 

னம் டெயர்பெறுதற்குக் காணம் ஓத்த .அ௮ன்பான் ஒருவனும் 

ஒருத்தியும் கூடுகின்ற காலத்துப் பிறந்த பேரின்பம் ௮க் கூட்டத்தின் 

பின்னர் அவ்விருவரும் ஒருவர்க்கொருவர் தத்தமக்குப் புலஸனாக இவ்வா 

றிருந்ததெனக் கூறப்படாததாய், யாண்டும் உள்ளத்துணாவே 

நுகர்ந்து இன்பம் உறுவதோர் பொருளாதலின் அதனை அகம் என்றார். 

எனவே, அகத்தே நிகழ்சின்ற இன்பத்திற்கு ௮கம் என்றது ஓர் ஆகு 

பெயராம் 7 இதனை யொழிந்தன ஓத்த அன்புடையார்தாமே யன்றி எல் 

'லார்க்குக் அய்.க்.துணரப்படு கலானும் இவை இவ்வாறிருக்க தெனப் பிறர்க்
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(GS HK pent. டு தலானும் அலை புறம் எனவேபடும். இன்பே 

துன்பமும் அகத்தே நிகழு.மாலெனின் ௮துவுல் காமங் சண் 

இன்பத்துள் அடங்கும். ஒழிந்த அன்பம் புறத்தார்க்குப் புல 

மறைச்சப்படாமையிற் புறக்திணைப் பாலவாம் *' என உச்சமே,ட 

சொள் ஈச்இனார்க்னியர் ௮கத்தினேயியன் முக, sg கூறியவாற்றால் 

தன்குணாலாஞும், HENAN தலைவியும் அமுதமும் ௮தன்கட் கரக்க 

சுலையும்போல கெஞ்சத்தாற் கலப்புடைய காரண த்தால் வேறுபாடில 

ராயினும் இவ்வின்பந் துய்த்தற்பொருட்டு ஒருயிசே ஈருருவெடுக் தீது 

நின்ருற்போல ௮வனென்றும் ௮வளென்றும் வே அபட்டுத் தோற்றி 

அன்பின் வழிச்செல்லும் இன்ப வெள்ளசக்அத் இரைக்கும் போழகு 

அதனை ௮ நூபவிக்சின்ற அவாகத்தான் உணாப்படுவதன்றி அவருள் 

ளும் ஒருவருக் கொருவர் வாயினால் இற்றெனச் ௯. நிலாவதோர் பெற் 

றித் தன்னா தலின் இங்கனம் கூறினார். ் ் 
(1 அனந்த வெள்ளத் தழுர்து மொசாருயி ரீருருக்கொண் 

| டானந்த வெள்ளத் திடைத்திளைத்தா லொக்கும் 7? 

என்னும் (8011) திருக்கோவையாசானும், 

“ சொற்பா லமுஇவள் யான்*வை பென்னத் துணித்இிகங்கனே, 

நற்பால் வினைத்தெய்வர் தந்தின்று கானிவ ளாம்பகுஇப், பொற்பா 

ரறிவார் '? (இருச்சிற்-.-6) என்பச லுரைக்கட் பேராசிரியர் * நல்வினை த் 

செய்வம் களவின்சட் கூட்ட அமுதமும் ௮தன்கட் காந்து நின்ற சுவை 

யுமென்ன 'என்னெஞ்சம் இவள்கண்ணே யொடுங்க, யானென்பதோர் 

தன்மை சாணாதொழிய, இருவருள்ளமும் ஒருவேமாறு கரப்ப, ஒருவே 

மாய ஏகாத்தத்இன்சட் பிறக்த புணாச்சிப் பேரின்ப வெள்ளம் (இதனை 

யநுபவிக்சன்ற யானே யறிபினல்லது) யாவசானமியப்படுமென்று 

மூழ்ந்துரைத்தான் ' என்று விளக்கிய சீனாஅம் இப்பெயாக்காரணம் 

ஆராய்ந்து கொள்ளப்படும், .... 
| மேலே காட்டிய எட்டுத் & தொகை நால்களுள் தற் cam y குறுச் 

தொகை, ஐங்குறுநூறு, கலி, அகம் என்னும் ஐந்து மூல்களும் இவ் 

dient பகுதியை விளக்கும் அகப்பொருள் பற்றியனவாகும். இவ் . 

'வைர்து நூல்களும் ௮கமேயாக மு.சனான்கற்கும் வேறு வேறு பெயர் ... 

கூறி, இறுதி யொன்றனையே அகம் என்று பெயரிட்டாண்டது மற்ற 

வற்தினும் இதற்கு அப்பொருள்பத்திய சறப்புகோச்ி யென்று , 
ஆராயப்படும்,
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இர்நாற்கு நேநந்தோகை எனவும் பெயர் வழங்குதலுண்டென் 

பனு இக் நாலிறுஇயிலுள்ள பாபிரச் செய்யுள்களில் 

1 ஆய்ந்த கொள்கைத் நீந்தமிழ்ப் பாட்டு 
- ணெடிய வாட யடிநிமிர்ச் தொமுயெ 

வின்பப் பகுத யின்பொருட் பாடல் ?? 

சாணவும், 

* இயற்பட யாத்தான், ஜொகையி னெடியதனை '” எனவும், இர் 

மாற் பிரதியின்கண் * நெடுந்தொகை நானூறுவ் சருத்தினோடு “முடிர் 

தன?! எனவும் வந்தவாற்ராற் றெளியப்பட்ட ௪. 

மேலேகாட்டிய அ௮கப்பொருட் பகுஇபற்றிய. நூல்கள் ஐச். னுள் 

கலிப்பாவா ஸனியற்றப்பட்ட கலியொன்று நீங்கலாக ௮சவற் பாவா 
னியற்றப்பட்ட மற்றுள்ள நூல்கள் நான்கனுள் இவ் வககானூறொன்றே 

அடியளவாற் சிறுமை பதன்மூன்றும் பெருமை முப்பத்தொன்றுமாக 
௮டிகிமிர்்தொமுகிய காரணத்தால் நெடுச்கொகை எனப் பெயர்சிறத்த 

தென்று தெளியலாகும், இனி, அகவலானாஇய இர்நான்களுள்ளும் 

ஐங்குறு _ நாறு ஒன்றே ஐர்.இணைக்குக் தனித்தனியே யாயெகுறுமை 

யான நூறு நாறு பாவா னாயினமைபற்றி ஐர்_நாறு பாடல்களையடைய 

தொரு நூலாதலின் ௮.தனை வேருக வழங்க, மற்றை கானூறு நானூறு 

பாடல்களையுடைய நூல்கள் மூன்றனுள் அடிருறைர் தொழுகயதனைக் 

குறுந்தொகை யென்றும், அடி.நிமிச் தொழுயெதனை நெடுந்தொகை 

யென்றும், இறப்பக் குறைதலும் இறப்ப நிமிர்தலும் இன்சி இடை. 

நிலைப்பட்டதனை வேறோர் பெயசான் நற்றிணை யென்றும் பெயரிட்டனர் 

எனினும் ஈன்கு பொருந்துவதேயாகும். இர் நூற்கே இப்பயருண்மை 

யுணாமையின் அகநானூறும், நெடுந்தொகையும் என வேறு வேறு 

எண்ணினர் பிற்காலக் தொருசிலர் என்றறிக. 

j இந் நாற்பாடல்களைப் பாடியருளிய நல்லிசைப்புலவர் ஒருழாற்று 

நாற்ப ததைவரென்பர், இந்ான்முகத்துள்ள *! கார்விரி சொன்றைப் 

“பொன்னேர் பு. அுமலர் "” என்னுங் கடவுள் வாழ்த் இனைப் பாடியருளியவர் 

பாரதம்பாடிய பெருந்தேவனார் என்பார் இந்நூற் பிரதிகளுள் 114, 

117, 165 இம்கன்..௮ பாடல்களுக்கும் ஆ௫ரியர் பெயர் எழு தப்படாமை 

யால் இப்போது கிடைத்த ஒருழாற்று காற்பத்திருவர் பெயருடன் 

சடவுள் வாழ்த்துப் பாடினார் பெயரையுஞ் சேர்த்து ஒருழாற்று 

நாற்பத்துதுவர் பெயர்க்கே இப்பஇப்பின்,ண் வரலாறு எழுதப் 

பட்டளெள git»
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( @6.ore தொகுத் தீருளியவர் மதுசை உப்புரிகுடி கிழான் மகனா 

உரு த்இரசன்மர் என்பர், இவா குமரக்கடவு ளவதாரம் என்பதும், மங் 

கைப்பிள்ளையார் என்பதம், ஐயாட்டைப் பிராயத்தே அறிவுவிதற்றிருக்க 

செறிவுடைமனத்தராய் றுணுகிய செவிப்புல னுடையசாயினா என் 

ப.தும், இறையனார் களவியலுரை கேட்ட காரணிகர் என்பதும், பிறவும் 

அக்.தூன்முகவுரையா னன்குணரப்படும், இவர் மூங்கையா யிருற் 

கேள்வி வன்மையான் மேம்பட்டு விளங்கினாரென்பது “wT serail, 

ஜெகையி னெடியதனைத் தோலாச் செவியான் '' என இந்நூற் பாயிாத் 

அக் கூறியவாற்றாலனும் உணாலாம், சொல்வன்மை யுடையசாயிற் ஜோலா 

மொழியான்' என்பா என்க, | 

இவர் ஐந் idem Ourpesn up PUCub s Deer goto செய்யட் 

களை 1 முதல் 180 இறுதியாகவுள்ளன களிற்றியானைரிரை எனவும், 

121 முதல் 800 இறுஇயாகவுள்ளன மணிமிடை பவளம் எனவும், 801 

முதல் 400 இறுஇயாசவுள்ளன கி த்திலக்கோவை எனவும் முக்திறமாக 

வகைசெய்னு, அம்மூன்று வகையமுடையதனை அகம் எனவும் நெடு 

தொகை எனவும் பெயர்தந்அ கிறுவுமிடத் த, மற்றை அூல்களிற் காணப் 

படாத சிறப்பு முறையாக இன்ன செய்யுள் இன்ன இணையாகு மென்.று 

கற்பார் எளிதி னறிர்துகொள்ளற்கும், | தால் கோத்தமுறை பி (LPT sil 
். நின்று கிலவற்கும் பெருந்துணையாகப் பாலைத திணை யெல்லாம் ஒற்றை 

எண்பெற்ற செய்யுள்களாசவும், குறிஞ்சித்தணை யெல்லாம் இரண்டும் 

எட்டும் என்னும் எண்களைப்பெற்ற செய்யுள்களாகவும், முல்லைத்திணை 

யெல்லாம் கான்கு என்னும் எண் பெற்ற செய்யுள்களாகவும் மருதத் 

இணை யெல்லாம் ஆ! என்னும் எண்பெற் றி செய்யு ள்களாசவும், நெய்தற் 

திணை யெல்லாம் பத்து என்னும் எண்பெத்ற செய்யுள்களாகவும் மிகவும். 

அழயெதோர் முறைவைப்பின் சிஅவியருளிய து “வியமெல்லாம் வெண் 
டேரியக்கம் ??) ₹₹ ஒன்னுளுன் றைச்தேழொன் பான்பாலை"!, “பாலைவிய 

மெல்லாம்” என்னும் வெண்பாக்களாற் புலஞகும்.] இக்கோப்பு தேஜறை 

வைப்பே இந்மூ லாசாய்ச்சியிற் நிணை விளக்க நிற்பது குற்ூர்க்குப் 

பேருமூழ் செய்வது. இதனால் இர்ாலுள் பாலைத் திணைக்கு இரு நா.) 
குறிஞ்சித்தினைக்கு எண்பது, மருதம் முல்லை நெய்தல் என்னு மூன். 
திணைகட்குர் தனித்தனி சாற்பது செய்புட்களுள்ளன stom yeni i த் 
கொள்ளலாம்,
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இந்நூல் தொகுப்பித் அதவியவன் பாண்டியன் உக்சரப்பெரு 

வழுதி என்பான். இவன் பாண்டியர் Gus முடியுடைப் பேராசன் 

என்பஅ .இவன் பெயரானும், இவன் ஈல்லிசைம் புலமையு முடையான் 

என்பது இவன் பாடிய “*கூர்முண் முள்ளி"! (86) என்னும் அகத் இணைப் 

பாட்டை இந்தாலுண் மருதத்இணைக்கு ஆசிரியர் உருத்திச சன்மா் 

கோக்து நிறுவியகனாலும் உய்த்தூணசலாகும். இவன் கடைச்சங்க 

காலத்திறுகி யாசன் என்பது ₹*அவர்கக£ச் சங்க மிரீஇயினார் ,கடல் 
கொள்ளப்பட்டுப் போந்திருந்த முடத்திருமாறன் முதலாக உக்கிரப் 

- பெருவழுதி யிருக காற்பத் 9 தான்பஇன்ம ரென்ப, அவருட் சுவியரங் 
கேறினார் மூவர் பாண்டிய ரென்ப. '' என இறையனார் களவியலுமை 

மூசவுரைக்கண் வருதலா எறியப்படும், கவியாங்கேறிய மூவர் பாண்டி. 
யருள் இவஓமம் ஒருவணாவன் . 

இதையும் கூறியவாற்றுன் நாற்று நாற்பத்து நால்வர் நல்லி 
சைப்புலவர் ௮வ்வப்போஅகளிற் பாடிய அடிநிமிர்ந் கொழுகிய மூச் 
அரற்றுச்தொண்ணாற் மஜொன்பான் அகத்தணைச் செய்யுட்களுடன் 
பாண்டிய ஸனனுக்கிரப் பெருவழுதி செய்யு ளொன்றையுக் கூட்டி, அவன் 

வேண்டுகோட் ணெக்கி ஆடிசியர் உருத் தொசன்மராற் றிணைகிலைப்படுத் 
அச் கோத்துத் தொகுக்கப்பட்டது. அகநானூறு ய நெடுந்தொகை 
என்பதாயிற்று, இங்கனர் தொகுக்கப்பட்ட இந் நாற்குப் பாரதம்பாடிய 
பெருக்தேவனூராற் சடவுள்வாழ்ததுப் பாடிச் சேர்க்கப்பட்ட தென் 
௮ணார்து கொள்க, | 

இர்_தால் வழக்கினை oO s aroniQues தூலாசிரியரேலும் உசை 

யாசிரியசேலுக் தமிழிலில்லையென்று துணிரஈது சொல்லலாகும், ஆளு 

டைய அடிகள் தாம் இயற்றியருளிய திருச்சிற்றம்பலக் கோவையின் 

சட் பல்லிடக்அம் இர் நாம் சொல்லையும் பொருளையும் எடு SICH Se 

கண்டுகொள்க, உ காரணமாகக் * கோழிலை வாழை” (4) என்னும் இத் 

நூற் கு றிஞ்சி த். திணைப் பாட்டின் சொல்லையும் பொருளையுமேசொண்டு. 

(மையார் கதலிவன த் gi (302) grag இருக்கோவை விளங்கு தில் 

தநோக்கிக்கொள்ச. i இக்தூல் பண்டைக்காலத்தூ இத்தமிழ் காட்டுள்ள 

மக்களின் இயல்பு, வழக்கு, நாகரிகம், மணமுறை இவற்றைஅறி தற்கு 

வாயிலாதலுடன் அக்காலத்து ௮சசர்பெருமை, கொடை, வீசம், நீதி 

முறைமை, நாழி ஊர், மலை, யாறு, காடு. கடற்றுறைநு கலிய பலவற்'
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றையும், வள்ளல்கள் புலவர்கள், இவர் 'புகழ் பெருமிதம் இவற்றையும் 

நன்கு. தெளிந்துகோடற்குக் கருவியாகவு ம் உள்ளதென்பது இதனைக் 

கற்பார் எளிதி னறியத், கக்கி இச்தா௮ட் கூறப்படும் ௮ச௪த்இணை 

யொழுக்சம் நினைந்தவுடன் ம ந்து இனர் தவுடன் தணவும் இக்காலத் 

துச் லொ வதுவை போலா எப்படியானுச் தணப்பரியதோர கூட்டம் 

என்பது 

யாச்கைச், குமிரிடத் சன்ன ஈட்பி னவ்வயிர் 

வாழ்த லன்ன காதல் , 

சாத லன்ன பிரிவரி யோளே !! (884) 

ஏசாவும், 

பிரிவின் Dawes Saar wud 

னிருதலைப் புள்ளி னோருயி ரம்மே'' (12) 

எனவும் வருமிடங்கள் நோக்ட உய்த் துணர்ந்து கொள்ளலாம, இவ்வகத் 

இணைூல் ஒத்த தலைவனுச் தலைவியும் ஆடுப்பாருங் கொடுப்பாருமின் 

றித் தம்முட் டாமே கூடும் கந்தருவ வழக்கத்தையே மிகுத்துக் கூறுவ. 

தாயினும், இக்காலத்துப்போலப் பெண் கன் வேட்கையை வெளிப் 

படுத்து நிற்கும் நாண மிலாமைக்கு உடன்படாதென்ச௪. இதனைச் 

! செந்தார்ட் பைங்கிளி முன்கை யேச்தி 
யின்ஐவா லஓுரைமோ சென்றிளனோர் திதத்தென 

வில்லல ரறித லஞ்ச மெல்லென் 

மழலை யின்சொற் பயிற்று 

காணுடை. யரிவை?? (84) 

என மணந்த மனைக்கிழத்தி யியல்பு கூறியவாற்று னுணர்ச. wens sg 

இல்லின்கண் வாழுக் தலைவி இயல்பு இதுவாயின் மணவாதவள் நாணம் 

இத்தகைத்தென்று ஊூத்தலாகும், இருத்தக்கதேவரும் 
1 என்றா ணினைந்தா ளி ௫ுபோலு மிவ்வேட்கை வண்ணஞ் 

சென்றே படினுஞ் 8றந்தார்க்கு மூரைச்ச லாவ 

தன்று .யரிதா யகத்சே சுட்டுருக்கும் வெர்தி 
யொன்றே யுலகத் துறுகோய் மருந்தில்ல சென்றாள்.?? 

(Gia. விமலை. 1 4) என்பதனா லிவவேட்கை குசவாக்கும் மகளிராற் 

கூற லாகாத தென்று விளக்குதல் காண்க, கல்வியிழ் பெரிய கம்பரும் 

** தாருறு காமத்தன்மை சாங்களே யுரைப்ப தென்ப 

சாமென: லாவதன்றா லருங்குல மசஸிர்ச் சம்மா?! 

(ஜோ. சூர். 15.) என இச்கருத்தெபடக் கூறினார், பெண்டிர்க்கு
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இவ்வடக்சு முடைமை இயல்பாச இருக்கவேண்டிபத என்பது ப opus 

ஆசிரியர் தொல்காப்பியனார், பொருளியலுள் 

! உடம்பு மூயிரும் வாடியச் காலு 

மென்னுற் றனகொல் லிவையெனி னல்லது 

இழவோற் சேர்தல் இழத்திச் இல்லை?! (9) 

ஏன்று ஆணை யபிடவாசாயினா் என்க, இதன்கட் கணவனிட S Hien on 
வேட்கையால் உடம்பும் உயிரும் வாடிய விடச்அம் என்னுற்ற இவை" 

என்னு மறைச்துக் கூறி யிருக்சலல்லது தானே வலியத் சலைவனைச் 
சென்று சேர்தல் களவு கற்பு என்னும் இரண்டு கைகோளினும் இல்லை 
என்பது காண்க. 

| இம்மகளிர் வேட்கை பசுமட் கலத்து ணீர் பு.றம்பொ௫க்து அகத்து, 
நீருண்மை புலப்படுச்சல்போல வறிதகக் ட தீழுந்த வாய் முறுவல் 
முதலிய குறிப்புவகையான் உணரப்படுதலல்லது சொல்லான் உணரப் 
படுதலில்லை. என்க, ் இன்னும் ஆண் பெண் இருவரும் இல்வாழ்க்கை 
ஈடாத்தற்கண் ஓத்த பண்பு இன்றியமையா தென்ப இந்நாள்! 

: அன்பு மடனுஞ் சாயலு மியல்பு 
மென்பு கெஒழ்க்குங் இளெவியும் பிறவு 

மொன்றுபடு சொள்கையோ டோராங்கு முயங்கி? 

(225) car acre gers அறியப்படும். ஈண்டு அன்பு என்பது ஒரு 
வரை ஒருவா இன்றியமையாமை, மடன் என்பு ஒருவா குற்றம் 
ஒருவர் தெரியாமை, சாயல் என்பது மென்மைத் தன்மை, இயல்பு 
என்பது ஒருவரை ஒருவர் ஒளிச்தொழுகாமை, என்பு நெ௫ழ்க்குல் 
கிளவி என்பது உடலின் வலிகாயெ என்பையும் கெ௫ழ்விக்கும் ஆர்வ 
மொழி, இவையும் பிறவும் இருவாச்சும் ஒரு தன்மைப்பட்ட கொள் 
கையுடன் இருவரும் ஒருவராகவே சேர்ந்இருத் தலைக் கூறுதலான் பண் 
டைக் காலத்து இல்வாழ்க்கை இயல்பு ஒருவாறு தெளியப்படும், 

இங்கனம் எத்துணையோ பல இன்பப் பகுதிகளுடன் ௮ரிய பெரிய 
தமிழ் வழக்கங்களையும், கமிழ ரியல்புகளையும் புலப்படுத்தத் தமிழிற் 
குரையாணிபோன்று விளங்குகின்ற இந் நூலுசை முழுதிர்கு மில்லாது 
கடவுள்வாழ்த் இற்கும் நான்மு சற்கண்ணுள்ள கொண்ணாறு செய்யுள் 

கட்குமே உள்ள. இவ்வுரை ஓவ்வொரு செய்யுளிலமுள்ள இரி 

சொற்கும் அ௮ருந்கொடர்ச்னாம் பொருள் புலப்படுத்தியும், ௮கத் இணைக் 
குச் றந்த உள்ளுறை யுவமம் இறைச்சிப்பொருள் இவற்றை ஆக் 

காங்கு இனிது விளக்கியும், வேண்டிய விடங்களிற் சொன்முடிபு



§ 

பொருண்முடிபு காட்டியும், முக்கியமானவை Favoun 29 HG இலச்ஈணக் 
குறிப்புக்கள் கூறியும், கததபொஇர் விடத்து அவ்வச் சுதைசளை எடுத் 

அணர்த்தியுஞ் சேறலாற் பலவழியானுஞ் இறந்து இனி விளங்கு 

வ.தாகும். இவ்வரிய உரையை இயத்றியு சவிய ஈல்லா௫ிரியர் பெயா் ஊர 

முதசுலிய வரலாறு ஒன்றும் இப்போது அறிகற்டெனின்று. Dara snr 

யெழுஇிய பழையதோர் ஏட்டின்கட் கொல்லம் 460 என்று அரையப் 

பட்டிருச்சதுகொண்மி இவ்வுசையாளர் இற்றைக்கு ௮ நாற்று 

முப்பத்தெட்டு வருடக்கட்கு முற்பட்ட காலத்தவசென்பது மட்டி 

லறியலாவது. நச்சினா்க்கியர் சாலம் ௪, பி, 14, அம் நூற்றாண் 

டிற்கு. முற்பட்ட தாகாமையால் இவ்வரைகாசர் ஈச்சினாக்கினியர்க்கு 

மூந்தியவர் என்௮ு கொள்ளலாகும். 

இனி, இவலவேட்டி. னெழுதப்பட்ட :* நின்றகேமி'? என்னும் ஒரு 

பாயிரச் செய்யுளானும் ௮சன் பின்னுள்ள வசன க்தாலும் சோணாட் 

டைச் சேர்ந்த இடையள நாட்டு மணச்சூடி. என்னும் ஊரிலிருக்சு பால் 

வண்ணன் றேவனான வில்லவதனாயன் என்று பெயா சிறந்தவர் இந்தநெ 

டுந்தொகைக்குச் சருத்.து அசவலாற்பாடினார் என்பது புலஸனாவது. அவர் 

கருத்தினைப் புலப்படு தீதிப் பாடிய அகவல் இப்போது இடைத்திலன, 

மேலே கூறிய பழையவுரையுட னிவைபெல்லாம் அறியக் டெக்த எட்டி. 

னிறுஇயில் *₹ ஆறுநாட்டுக்குச் சோர்க பெரும்பழனையிலிருச்கும் நல்லை 

யப்புலவர் மகன் பொன்னையன் நெடுக்கொகை" என்று எழு சப்பட்டிருச் 

தத. இருரெல்வேலியைச் சேர்த் த நரங்கனேரிச் சேகரத்துப் பெரும் 

பழஞ்ச என்ற ஊரொன்றுள்ளஅ. ௮ தவே இவ்வூரென்றூக த் சலாகும். 
.... இப்பெரும் பழனையேடும் இந்நூல் 2414 ஆம் பாட்டின் (8ம் 
அடிமுதல் 392 ஆம்பாட்டு மு.தலடிவரை எழு. தப்படாத.தா௫ வெள்ளி 
சழுடையதா யிருக்க. இவ்வேடு பில்கலகிகண்டு அச்சிட்ட ஸ்ரீமான் 
சிவன்பிள்ளை யவர்சளாழ் றேடி பெடுக்கப்பட்டது. இதனை மதூசை த் 
தமிழ்ச்சங்க ஸ்தாபன க்இற்கு முன்னே அக்கற்சங்க ஸ்காபகருஞ் இறக்க 
தமிழபிமானியும் * பால்வண்ணன தீதம் (பாலவனச் தம்) ஜமீக்சாருமான 
ஸ்ரீமான் பாண்டி த துரை மீ தேவரவர்சள் மை.வென்பிள்ளை குமாரரிடத் 

இனின்று விலைகொடுத்து வால் என்போற் ற் பலரும் கற்றுக் கெளியு 

மாறு தம் மூகவை அரண்மனைப் பூ.க்கசசான்டில் கிலைபபெறுவிக் தனர், 

அக்கால தீன இப்போ சென்னை யூரிவோஸிட்டி லெக்ஸிகன் டது ஸ்ழ் 

* பால்வண்ண ஈசுவரர்என்பது இவ் gyre சிவபிசான் பெயர். 
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தமிழ்ப்பண்டி.தரும் எனக்குப்பின் செந்சமிழ்ப் ப. த்இரிகையைச் சர் பெற 

நடாத்திய ஆூரியரும் என்னருமை அம்மான்சேயுமாகுப ஸ்ரீமான் 

மு. இராசுவையங்காரவர்கள் கல்லு. கவியால் இப்பரும்பழனைப் பிர இயை 

ஸ்ரீமான், பாண்டி த துரைச் சேவாவர்சளினின்.று பெற்று, என் ஆராய்ச் 

சியின் பொருட்டு ஒரு பிரதி செய் அ கொண்டு, இ சுற்குமுன்னே எனக்குக் 

டைத்துள்ள ல பிரதகளுடன் ஓப்பு கோக்இத் திருத்தஞ்செய்யத் 

தலைப்பட்டேன். இக்காலத்துக்தான் ஸ்ரீமான் தேவரவர்கள் மதுசைத் 

தமிழ்ச் சங்கச்தை இத்தமிமுல குப்ப ஸ் காபனஞ்செய்ஐ, சம்மிடத்தி 

௮ள்ள இப்பெரும்பழனை யேடு முதலாகப் பலவற்றையும் தமிழபிமானி 

கள் பலரும் எளிய நிலையிற் சண்டு குற்றின்பு மாறு ௮ச்சங்கத்திற்குத 

விஞா்கள். பெருக்தமிழ் வள்ளலும், போறிவாளரும், இத்தமிழ்ச்சங்க 

ஸ்தாபன த்திற்கு முக்யெ சாரணரும், என்னை சன்னிலையில் கிறுவியரு 

afuag ஆயெ மாட்சிமை தங்யெ ஸ்ரீமான் பாஸ்கர லேஅபதி மஹா 

சாஜாவர்களும், ஸ்ரீமான் தேதவாவர்களும் விரும்பியவாறு பான் ஜே. 

FES FIL பிர கடனாசிரியனாக அமர்ந்தபோது ஷே. தேவரவர்கள் 

யான் ௮கநானூற்றை இச்சங்க ஸ்தாபனத்துற்கு முன்னேதொட்டு 

ஆராய்ச் அகொண்டிருத்தலைத்' தெ்ரிக்தவர்களா கலால், என்னையே இக் 

நூலை அச்சிட்டு வெளிபிடும்படி வேண்டினார்கள். அவர்கள் வேண்டு 

.. கோட்படி. இற்றைக்கு ஓரிருபது வருடங்கட்கு முன் மதுசைத்தமிழ்ச் 

சங்கத்து என்னால் இவ்வகநானூறு ௮ச்டெத் தொடங்கப்பட்டுச் சிறிது 

தூரம் நடை பெற்றது, அக்காலத்து எனக்கு உண்டாகிய நோயாலும் 

.மற்றுஞ் லெ இடைபயூறுகளாலும் நிறைவேரும னின்றது. ஷே தமிழ்ச் 

சங்கத்இி னவ்வேலையினை யான் விட்ட லெ ஆண்டுகளின்பின் என்னிட 

னிருந்த ௮ச்சங்கத்துப் பிரதிகளும் யான் ௮ச்சங்க சம்பந்தமாகச் சோ 

இத் தெழுஇியவையும் 6மே. தேவரவர்களால் திரும்ப வாங்இக் கொள்ள 

ப்பட்டன. அவை யெல்லாம் இவ்வுலஇற்குப் பண்டை நஈற்.மமிழை 

இறவாது செவ்வனம் பாதுகாத்து வளர்க்கின்ற புண்ணியமே காளுஞ் 

செய்து நிலவும் பெரும் கல்வி வள்ளலாிய மஹாமஹோபாகச்யாய 

ஸ்ரீமான், ௨. வே. சாமிகாதையாசவர்கள் பாலுள்ளன. அவர்கள்: இது 

போன்ற எத்துணையோ பல பெரு நூல்களை ஆராய்க து வெளியி தலைப் 

 புரிக்தருளுஇன்்ற தனாலே இர்_நூல் ௮ வாகளால் வெளியிடப் பலவரு 

டங்களாக அவகாசம் பெறுததாயிற்று, அவர்கள் இச்.நூலை FG gc 
9 .
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ல் இப்பதிப்பினும் எத்துணையோ பங்கு திருத்தமும் விளக்கமும் 

பெனறுவதாகு மென்பதொருதலை, : கிற்கு, 

இதன்பின் என் ஈண்பரும் பண்டைச் சங்கத்தமிழ் நூல்களை ஆராய் 

தலிலே ஊக்க மிகுச்சுவரும், சங்ககாலத்து நிகழ்ச்செலாச் சிறுவரும் 

எளிதிலறியலாம்படி, பலபல சுசை,நூல்களால் விளக்கெவரும் ஆயெ 

தமிழ்ப்பண்டி தர் கம்பாவிலாஸம் ஸ்ரீமான், வே, இராஜகோபாலையங் 

காரவர்கள் இக் நூல் ௮ச்டுதலை மேற்கொண்டு அதற்காக வேண்டிய 

பரிசோ தனையைச் செய்தளிச்குமாறு என்னை வேண்டினார்கள். ௮ வாக 

ளூக்கமும் பண்டை ச்தமிழ் விருப்பமும், இப்பெருங்காரிய க்கை இடை 

யில் விடாது நிறைவேற்றல் கூடுமென்னும் எண்ணத்தையுண்டாக்னெ 

மையாலும், எப்படியாலும் நெடுங்காலமாக மை றந்துடெக்கும் இவ்வரிய 

பெரிய_நால் வெளிப்படல் வேண்டுமென்லும் வேணவாவாலும் என் 

சிற்றறிவிற் பென்றவரை இர் நாலைப் பரிசோதித்தஅத்கா இணங்கினேன். 

ஜே. ஐயங்காரவர்கள் என் பரிசோதனையுடன் . என்னருமை . அம்மான் 

சேய் மே. மு. இராசவையங்கார் அவர்கள் ௮ரிய இனியஆசாய்ச்சியையுக் 

துணையாகக் கொண்டு, பாடினோவாலாறு, அரசர் மு. தலியோர்வரலா.றட, 

ஆராய்ச்சிச்குறிப்பு, அபிதானக்குறிப்பு, பொருட்சூறிப்பு முதலிய 

பலவற்றுடன் இர் நாலை அச்சிட்டு வெளியிட்டுள்ளார்கள். ஈராயிரம் வரு 

டங்கட்கு முற்பட்டு வழங்கிய சொல்வழக்கும் பொருள்வழக்கும் மலிக்க 

இப்பெரு நூலினை, அவ்வழக்குககை அறிகற்கேற்ற சாசனங்கள் குறைக் 

அள்ள இப்பிற்சாலத்தே ஆராய்ந்து உள்ளவாறுகாண்டல் மிகவும் அரிய 
சொன்று தலால், இப்பஇப்பில் ஈல்லறிவா ளர்க்குப் பிழைகள் அங்காங்குக் 

தோன்று தல் கூடுமாயிலும், அவற்றைச் திருத்திக்கொண்டு நோக்கு, 
இப்பதுப்பில் இவர்கள் செய்த வேலையை ம த்துப் பாராட்டுவார் 
களென்றெண்ணுறேன், இந்தால் வெளியிடு தற்கண் இவாகட்குகத் 

திரவிய ஸஹாயத்தையும் வாக் ஸஹாயத்தையும் ௮ப்போசப்போது 
செய்தருளிய கனவான்சள் செந்தமிழ்வேந்கர் தலைவராய மாட்சிமை 
பொருந்திய ஸ்ரீமான், பா. சாஜராஜேச்வாஸே பதி மஹாராஜா அவர். 
களும், சனம், அண்டிப்பட்டி. ஜமீன்தாரவர்களாயெ ஸ்ரீமான், பெ தி 
தீரச்சிச் செட்டியாரவர்களும், சென்னை ஐகோர்ட்டு மாஜி நீதிபதி ௮னா 

பிள், ஸ்ரீமான் 7], 97. சேஷூரிஐயரவர்களும், மதுரை ஐகோரட்டு 

வக்லை ஸ்ரீமாண் 1, 0. ஸ்ரீகிவாஸையங்காரவர்களும், யுவொஸிடி புசொ
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பெஸாஸ்ரீமான், ஸா 5, கருஷ்ணலாமிஜயங்காசவர்களும், தஞ்சைவக்கீல் 
. சாவ் பஹதூர், ஸ்ரீமான், 18. 8. ஸ்ரீகிவாஸபிள்ளை அவர்களும், சென்னை 
School Book and Literary Society அங்கத் இனர்களும், 
சென்னை, 0 குமாரசரமி சாயுடு சம்பெனியா£வாகளும், மேரிராணி கலா 
சாலைத் தமிழ்ப் பண்டிதர் ஸ்ரீமான் கா. ரா. நமச்வொய மூதவலியாரவர் 
களும் மு.தலிய உபகாரிகள் பலர் என்று Gah Sai mon, 

இந்தநாற் பரிசோதனைக்குத் தணையாயின பிரதிகள் : 
சென்னை Oriental Manuscript Library பிரதியைப் பார்த்து 

எழு திக்கொண்ட கையெழுத்துப் பிரத... vee bee wal, 
(இ௮ செக்தமிழ்ப் பத்திராசிரியர் ஸ்ரீ ௨, வே, இருகாசாயண 

ஐயங்கார் ஸ்வாமிகள் தமிழ்ச் எங்கத்இற்குத் தந்துதவிய தேவர்பிரான் 
. கவிராயசவர்கள் வீட்டுப் பிரதியுடன் ஒப்புகோக்கித் திருச்கஞ் செய்யப் 

பட்டது.) 

பெரும்பழனை ஏட்டைப்பார்த்து எழு திக்கொண்ட கையெழு தப் 

திருகெல்வேலி ஸ்ரீமான் நெல்லையப்பக் சவிராயரவர்கள் ஏடு....1. 
காலஞ் சென்ற சென்னை ஸ்ரீமான், இ. ௧. கனகசுக்இசம்பிள்ளை 

அவர்கள் ஏடு ,.,, 
ஷேயார காயிதப் பிரதி... வெட bes see சகட்ட 

சென்னை மேசிராணியார் கல்லூரித் தமிழ்ப்பண்டி தர் ஸ்ரீமான் 
கா, சா. நமச்சவொய முதலியாரவர்கள் பிரதி... ... வ woods 

திருமயிலை விச்வான். ஸ்ரீமான் சண்முகம் பிள்ளையவர்கள் எடு 
(இ குஜை) க vase wane . . wooed, 

இங்கனம் பொருளாலுஞ் செல்வாக்காலும் பிரதிகளாலும் இத் ' 
மூலச்சடுதற்கண் உபகரித்த பெரியோசட்கும், பொருட் செலவையும் 
சிரமத்தையும் சிறிதும் பாராட்டாது இ ,தனை வெளியிடு தலிலே சண் 
ணங் கருத்து முடையசாய் வேண்டிய வேலைகளைச் செய்து நிறை வேற் 

. திய ழை ஐயங்காரவாகட்கும் இத்தமிழ் காடு நன்றி பாராட்டும் சடப் 
'பாடடைய தாகும். 

eres, 

am, இராகவையங்கார், 
டட.) 5.) 

ஸேலுலமஸ் சான வித்வான்,



Lith 2 

ஒருவிஞ்ஞாபனம் 

UNE AT ae 

! அன்பே சாழியா வார்வமே கெய்யாக 

வின்புருகு சிர்தை யிடுதிரியா-ன்புருகி 

ஞானச் சுடர்விளச் சேற்றினே னாணற்கு 

ஞானச் த.ிழ்புரிந்த நான் ?? 

அககானூறு அசநாலூறு என்று கற்றார் பலரும் பன்னெடுங் காலமாகப் 

பேசாவலோடு எதிர் பார்த்திருந்த இந்நூலின் பதிப்பு இற்றைக்கு ஒரைர்தாண்டு 
கட்கு முன்னே அச்சாகி முடிந்திருந்தம், எனது உடம்பின் கோயினாலும், 

பொருண் முட்டுப பாட்டாலும், ஸமிப பந்துச்களின் வியோகங்களினாலும், பிற 

காரணங்களாலும் பூர்ணமாக வெளிவரச் தடைப்பட்டு ஸர்வேச்வரன் இருபை 

யினால் இப்போது ஸம்பூர்ணமாக வெளிவர்துள்ளத. இந்நூலின் பெருமை 

தேதீலியவைகளை எடுத்துரைச்ச யான் சிறிதும் பற்ழேனென்பது ஒருதலையாக 

லால், ஸேது ஸமஸ்தான வித்வான் ஸ்ரீ ௨. லே. ரா, இராகவையங்கார் ஸ்வாமி 
களின் முகவுரையைப் படித்துத் தமிழறிவாளர்சள் பெருமகழ் வெய்துவென 
நம்பி, இர்தூற் பதிப்பை வெளியிடுதற்கண் எனக்குற்ற சில செய்திகளை 
மாத்திரம் ஈண்டு உரைக்சலாயினேன். ட 

இற்றைக்கு ஒரு பதினைந்து யாண்கெட்குமுன், ஈற்றிணை யுரையாிறி 
யரும் என் மனச்தே ஸர்வகாலங்களிலும் உறைந்து, 6 நி ஸர்வாபீஷ்டமும் 
அடைந்து க்ஷ்மமாக நீடூழி மாழ்க?? என்று என்னை அக் ரஹித்து வருபவரு 
மான காலஞ்சென்ற பின்னத்தூர் ௮. ாசாயணஸ்வாமி ஐயரவர்கள் Oe gr evs 
சோதித்து உரை வரைந்துகொண்டிருந்த காலத்து எனக்கு இதன்சண்ணுள்ள 
பலவகையான சிறப்புக்களையும் எடுத்துச் சொல்லிக்கொண்டு வருவதுண்டு, 
யானோ அச்சாலத்து இச் சிறந்த நூவின் இன்பப் பகுதியையாவ து, தடையின்றி 
யொழுகும் கடைப்போக்இினையாவது மனத்தைக் கவரு மியற்கை வருனை 
களையாவது பிற பெருமைகளையாவது பாராட்டும் திற த்தேனல்லேஞாய், 
இதன்கண்ணே பொதிந்து இடக்கும் சதைக் குறிப்பினைமட்டும் பாராட்டி, 
அவற்றைத் தொகுச்தும் வீரித்தும் று சதைப்புச்சசங்களாச எழுதிவர்சேனாக, 
அவற்றைச் சென்னை ௧, குமாரஸ்£மி மாயடு ஸன்ஸ் கம்பெனியின் ஸொர்தச் 
காரர்களாகிய காலஞ் சென்ற ஸ்ரீமான் ௪. கன்னையகாயடு அவர்கள் அன்புடன் 
ஏற்று. அச்சிட்டு வெளியிட்டனர், _ பின்னரவர்கள் அகரானூற்றினையே 
வெளியிடல் வேண்டுமொச் று விரும்பி, si Bes Gle@ 8 gaan a ania)
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குமிப்புசள் பலவற்றரோடுபஇப்பித்தி0௪ ?! என்று என்னைப் பலகாலும் தூண்டி, 
மழமழப்பான காடிதத்தில் சாலிசோ பைண்ட் செய்த கோட்டுப் புஸ்சகங்கள் 
இருபது தந்து தூரிதப்படுத்தினார்கள், அப்போது சென்னை மேரிராணியார் 
கலாசாலைச் தமிழ்ப்பண்டிதர் ஸ்ரீமான் கா, ரா, நமச்சிவாய மூதலியாரவர்சகள்பால் 
அகநானூற்றுப் பிரதி யொன்றிருக்சக் சண்டு, அதனை அவர்கள் அன்போடும் 
கொடுக்கப்பெற்று, ௩௭ GR sri g Hens 21 ஆம் தேதி ஒரு பிரதி செய்அகொண் 
டேன், இப்பெருந்தசையாளர்களின் அன்புக்கு கான் எழுமையும் சடமைப் 
பட்டுள்ளேன், அசன் பின்னர் காலஞ்சென்ற ஸ்ரீமான் இ, சனசசுந்தரம் 
பிள்ளையவர்கள்பால் இச்நெடுந்தொகைப் பிரதிகள் இசண்டு பெற்று, என் 
பிரதியை அவற்றோடும் ஒப்பிட்டுக் கொண்ட பின்னர் சென்னை இசாஜாங் 
கச் கையெழுத்துப் பு.த்தசசாலைக்குச் சென்று ஆங்குள்ள அககானூற்றுப் 
பிச.தியுடனும் ஒப்பிட்டுச் சொண்டு, பின்பு ஆரியர் வசலாறு, அரசர் தேதலி 
யோர் வரலாறு, அபிதானச் குறிப்பு முதலிய பலவனகக் குறிப்புகளையும் எழுதி 
வைத்துக்கொண்டேன். ஆயினும் என் பிரதிமியா 9880ஆம் பாடலின் கொளு 
மூதிலாக 5845ஆம் பாடலின் முற்பகுஇ ஈக ஆறு எழு பாடல்கள் முற்று 
குறைந்தும், 91, 106, 107, 108, 111, 162, 223, 311, 400 என்ற பாடல். 
களில் பலபல அடி.கள் குறைக்தம், வேறு பலபாடல்களில் சொற்களும் தொடர் 

. களும் சிதைந்தும், பிறழ்ந்தும், பொருட் பொருத்த.பின்றியும், அடி நிசம்புரு தம் 
காணப்பட்டமையால், ௮ச்டத் தக்கசென்று கோன்றவில்லை. அ௮.தனால் கான் 
பெரிதும் மனமழிந்து, எனக்குப் பரம குருவாய் ௮,மிவுகொளுச் திவருபவர்களும், 
சென்னை லெக்ஹிகன் ஆபீஸ் தலைமைத் தமிழ்ப்பண்டிதருமாயெ ஸ்ரீ ௨, வே, 

, ம. இராகவையங்கார் ஸ்வாமிகள் பச்சல் விண்ணப்பம் செய்துகொண்டென், 
அவர்கள் என் துன்பத்சைச் சண்டிரங்க, அப்போது சென் னைக்கு எழுந்தருளி 
யிருந்த தமது அத்தை குமாரும், ஸேதுஸமஸ்தான வித்வானுமான 
ஸீ ௨. வே, சா. இராகயையங்சார் ஸ்வாமிகள் இருவடிகளில் என்னை 
ஆழ்றுப்படுச்தார்கள், 

சாணாகதனைச் கைவிடாதவர்களாகிய அப்பெரியார் என்னைப் பிரீதியுடன் 
௮ங்கேரித்து, என் பிரதி குறிப்பு முதலியவற்றையும் சடாக்ஷித்து, தாம் பன் 
னெடுங்காலமுன்றொட்டு ஆழ்வார் திருகசரிப்பிரதி, பெரும்பழனைப் பிரதி நெல் 
லையப்பக்கவிசாயசவர்கள் வீட்டுப்பிசதி முசலிய பலபிர இகளைக்சொண்டு சோதித் 
அத்திருத்தி வைத்திருந்த அகப்பாட்டின் சுத்சப்பிர இயையும், மூதீற்றொண்ணா ற. 
பாட்டிற்குள்ள பழைய உரையையும் தந்து அறுக்ரஹித்தார்கள், இப் பெருள் 
கருணை வள்ளல்களுக்கு கான் ஜன்மஜன்மாச்சாங்களிலும் இவ்வாறே தாஸ்ய 
ஞளுகப் பிறந்து தொன்டுசெய்யும் பேற்றை ஸர்லேச்வரன் கிருபை செய்தருள்க 
டென்று பிரார்த்திப்பசல்லது மற்றென் செய்யவல்லேன் ! நிற்க, கான் ௮ச் 
சிறந்த ஈச்சப் பிசகியோட என் பிரதியை ஒப்பிட்டுச் சுத்சம் செய்துகொண்டு
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Qrwergye shies சென்று, gts ஸ்வாமிகளின் திருமாளிகையிலேயே 

ஒருமாதம் வரையில் தங்), அவர்கள் போனகஞ்செய்த சேடமுண்டு, புனித 

ஞூ), இர்நூலின் சாணூறு பாடல்களையும் அவர்கள் முன்னிலையில் சோதித்துக் 

சொண்டு சென்னைவக்து, ஸ்ரீ ௨, வே. மு. இராகவையங்கரர் ஸ்வாமிகள் ஸர் 

நிதியில் எல்லாம் விண்ணப்பம் செய்தேன். கேட்ட அவர்கள் உவகையெய்தி 

சான் பிரார்த்தித்த வண்ணம் இந்நூல் அச்சாகுங்காலத்துச் செய்யவேண்டிய 

சோதனைகளை யெல்லாம் செய்துதா, ஒவ்வொரு பாரம் புரூபையும் கான் இராம 

நாதபுரம் அனுப்பி, ௮து ஸேதுளமைஸ்கான வித்வான் ஸ்ரீ ௨, வே. ரா, இராக 

வையங்கார் ஸ்வாமிகளால் கடை$யபாகப் பார்வையி டப்பெத்ற பிறகு அச்சிட 

வித்தேன், இவ்வாறிர் நூற்பதிப்பு இரண்டு வருஷகாலத்தில் பசுவத்கிருபை 

யால் மூலமுழுவதும் அச்சிட்டு முடிந்தது. , 

பின்னர், என் சிற்றறிவிற் கெட்டியமட்டும் நான் எழுதிவைச்திருந்த பாடி. 

னோர் வரலாறு முதலிய பல குறிப்புக்களையும் அச்சிட்டு அநேகமாக முற்று 

வித்துவிட்டேன், இக்காலத்து கான் கடுமையான மார்பு கோமினால் மெலிவுற 

வும் என் ஸமிீபபந்துச்சளிற் பலர் லோகாச்தரம் செல்லவும் ஸம்பவித்சமை 

யால், சான் சென்னையிவிருச்ச வியலாது என் ரொமத்திற்குப்பேரய் விக்கும் 

படி கேரிட்டது, அங்கே என்கோய் ௮தஇிசரித்துவிட்டமையை சோக்கிய அன் 

பர் பலரும் அககானூற்றினை மூலமட்டிலாவது பைண்டுசெய்து வெளியிடல் : 

அத்தியாவசியக மாகுமென்று வற்புறுத்தினமையாலும், உடல்வலிபெற்று மறு 

படி சென்னைவந்து முழுப்புஸ்சகமாச அகரானூற்றை வெளியிடக்கூடுமென்னுக் 

தைரிய மெனக்கும் உண்டாகாமையாலும், அவர்கள் விருப்பப்படியே குறைப் 

புத்தசமாக ஞூலமாத்திரம் வெளியிட்டேன். இப்போது ஸர்வேச்வரன் கடா 
கஷரமும் பாசவதர்களின் அ£ர்வாசமூம் இச்குற்றுலவாஸமும், என்னைக் கூற்ற த 

தின் வாயிணின்றும் மீட்டுச் கொணர்ச்தவிட்டமையால், இம்முழுப் புஸ்தக 

கத்தைத்சமிழறிவாளிகள் ஸர்றிதியில் ஸமர்ப்பிக்கிறேன், 

கிற்ச, இப்பதிப்பு வெளிவரல்வேண்டு மென்னும் பேரவாவினால் எனக்கு 
வாச்ஸஹாயம், இரவியஸகாயம் முதலியன செய்த பெருக்சகையாளர்கள் 

சென்னை ரிடையர்ட் ஹைசோர்ட்டு நீதிபதி ஆனரபில் ஸ்ரீமான் 11, 7, சேஷ 

இரி ஐயாவர்களும், மாட்சிமைதங்கெ ஸ்ரீமான் பா, ராஜராஜேச்வரி ஸே.துபஇ 
மகாராஜா அவர்களும் சனம் ஆண்டிப்பட்டி, ஜமின் தாசவர்களாகய ஸ்ரீமாண் 
பெத்தாச்சிச் செட்டி யாரவர்களும , சென்னை யூணிவர்ஹிடி. ப்ரொபெளர் ஸ்ரீமான் 
ஸர், 5, இருஷ்ண ஸ்வாமி ஐயங்காரவர்களும், மதுரை வல் ஸ்ரீமான் 1, (, 
ஸ்ரீனிவாஸைபங்காரவர்களும், தஞ்சை வக்£ல் ராவ்பகதூர், 18, 8, ஸ்ரீனிவாஸ 
பிள்ளையவர்களும், சென்னை மேரிராணி கலாசாலைச் சமிழ்ப்பண்டி தர் ஸ்ரீமான் 
கா, ரா, ஈமச்சவொய முசலியாரவர்களும், சென்னை ௧. குமா£ஸாமி நாயுடு ஸன்ஸ் 
திலைவர்களாசிய ஸ்ரீமான் ௪. ஜயராமகாயுடு அவர்களும், மே. அயிஸ்
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மானேஜர் ஸ்ரீமான் ம, முருசேச மூதவியாரவர்களும், சென்னை ஆதிகம்பெனி 

ஸ்ரீமான் ஆதிசேசவுலு நாயுடு அவர்களும், சென்னை ஸ்கூல் புச் ௮ண்ட் விடி 

ரரி ஸொஸைடி அங்கத்தினரவர்களும் பிற மகோபகாரிகளு மாவார்கள். 

இப்பெருக்தசையாளர்கள் ஸர்வாபீஷ்டமும் பெற்று, இவ்வாறே ஈன்சொடை 

யாளர்களாய் நீடூழி வாழ்கவென்று ஸர்வேச்வானைப் பிரார்ச்இப்பதல்ல.த 

என்னாற் செயழ்பாலத மற்றென்னே $ மாரியை சோக்கிச் சைம்மா றியற்று 

மோ வையம்!! ?? 

“நெடுந்தொகை நூலெங்கே! கானெங்கே! மகாவித்வான்௧ளாகிய ஸ்ரீ ௨, 

 வே..ரா. ராசவையங்கார் ஸ்வாமிகள் பாலும் ஸ்ரீ ௨, வே. மூ, சாசவையங்கார் 

ஸ்வாமிகள் டாலும் இந்நூலினை நான் பன்முறைபும் சோதித்துசக்சொண் டிருந்த 

போதும், அறிவில் மிசச் சிறியேனாகிய கான் இப்பதுப்பின்சண் பல பல பெரும் 

பிழைகள் செய்தருக்கச்கூடும், அவற்றையெல்லாம் ஈல்லறிவாளர்கள் இருச்இச் 

கொள்வதோடு, எனக்கு. அவற்றை எடுத்துக்காட்டி ஈல்வழியி லுய்க்சவும் 

வேண்டுமெனப் பன்முறையும் வேண்டுகின்றேன், இவ்வளவு இஞ்ஞிச்பனை 

என்னை யொரு வியாஜமாச வைத்துக்கொண்டு, இப்பெருங்காரியத்தை நிறை 

வேற்றிக் கொண்டருளிய ஸர்வேச்வரன் இருவடித் தாமரைகளைக் Miler 

ணங்களாலும் ௮கவரதம் உபாஹிக்கின்றேன். 

திருக்குற்றாலம் ) இல்லனம் 
GBC on gsi - வே: இராஜகோபாலன் 
ஆனிம” 18௩. , | சம்பாவிலாஸம், மயிலாப்பூர். 

*



ஸ்ரீ? 

  

சோதனைப்பத்திரம் 

பச்சம் வரி பிழை தருத்தம் 

7 15 DEG ve SEE; 

16 7 மறுகி bee wae மேருச்கி 

40 10 கோச்சி see , கொச்சி 

> 26 நந்த ' கன்னு 

56 6 vent ” இணை 

ச் 20 வஸ்திரம் உதிரம் [ஞர் 
57 22  அம்ஞூவஞார் குடவாயிற்சேத்த 

71 11 படையேய் படையே 

81 3. ளென் னென் 
y 24 தாம் eee eee தான் 
98 7 முடீயர் யடீஇயர் 

ப்] 26 முனை மூகை 

96 9 வரிமாணோ வரிமானோ 
100 8 மாலைகே மாலைக்கே 
108 13. இறப்ப Apis 
111 10 பச் பரக் 

9 32 டர்ச்சி ் டர் 

115 7 டிரலை 9.0% 
9 23 தாய் ட தா௮ய் 
” 29 12 அமைவேம் .., 14 அமைவேன் 

122 8 சட்டுமுடி, கட்டமுது 
9? 22 திமைத்தல் திமைத்த 

123 16 முளையிற் மூனையிற் 
125 4 al oe gti Sey iL ' 

” 32 மராத்து மசாஅத்து 
132 15 மணந்து aes of Reo g9 
184 12 விலங்செ oes Sada 
” ” சொண்டிமு a. கோண்டு
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பக்கம் வரி பிமை இருச்தம் 

140 29 யிசை vee விசை 
142 20 குடவுழுந்தநார் குடவழுக்சனார் 
147 21 சிறை சிறைப் 
150 20 வால்௮வெண்... வாஅ௮ல்லெண் 
” (381 712 511: 

152 22 டசன்றபல்சூர்ப் டகதப்பற்குட் 
107 5 லாம்ப லரம்ப 

ட 19 பாடா coe படா 
180 27 போலக் போல 

n 9 யுறைசொ : யுறைக்கொ 
188 7 வளியபோர். வளிீபொா 
201 18 தலைஇய தலைஇ 
206 11 Mewip விளை 
208 12 செற்ற சேற்ற 

த ” னீஇயச் ட னீஇய 

225 3 urs eee tee பாதிரிச் 
234) 18 பரத்தி உழத்தி 

238 9 ரிடைச் ரிடை 
242 1]. நிரைப் நிரை 

244. 22 Spa a லுறலின் 
247 19 பாசிலப் .. பாசிலை 
259 4, பதுக்கை பதுச்சைச் 
208 22 வாலெயிநத் வரவெயிற் 
271 21 Sie Cor கரியனை 

273 2 சொலியச் . சொலிய 

» 25 பூட்டி wee eee பூட்டிச் 

276 17 லெரி லெறி 

280 15. பாதிரி ves un BS 
284 7 காகுவன் : காகுவல் 
290 17 அநீய் நீ 

் 292 தீ நீல நீலம் 
818 19 மூலை முலைத்
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பச்சம் வரி பிழை திருத்தம் 

333 21 period ௮சுப்பி 
384 6 மங்கை மதுசை 
865 98... ளீங்கைச் ளீங்கை 
372 29 இத்தசை இதக்கை 
374 15. சரிபு கரிபுற 

915. 29 பச்சை bee bee பசை 
970 ட்டு இறியோர்ச் ... eee AAC wn 
402 30 வேய்ச்சண் Carus secs 

406 2 நனி toe wen 
410 27 368 368 

ட்டி, 32 121 126 

421 25 தித்த இத்தி 
426 1 நாநூறு _ நானூறு 
480 1 நாநூறு . கானூறு 
431 29. பாயாம் படாம் 
432 1 Gn 50D நானூறு 

க் 17 கடவுட் ப கடவுள் 
436 2 சரிகளை as, கரியன் 
438 15 223 224 
440 39 கொழுங்கள் ,, சொழுங்கண் | 

டக்க] -4ம  சடசம் bee bee சகடம் 
442 2. சடசம் wee FELL 

” 9 தட்டசனை றட்டகணை 
” 14 சின் வீடு இள்வீடு 

44.4 கம மூதுச்செ மேதுசெ 
” QL அம்பம் ன்பம் 

‘9 36 வெரீன் வெரிர். 

446 14 Sipe தழல் 
447 21... வானமீன் | ve வானவித் 

» 32 தவற டட ae அவச 
449 | 10 கேட்டி ves Cane. 
402. 19 இனத்தி. 

இனத்தின்
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பக்கம் வரி பிழை ப திருத்தம் 

” 24 வுந்தி ௧௧௦ see. வுத்தி 

ட 29. அத்தது வ ட. இத்தத்து 
455 40 வாழ்த்தல்... Lee வாழ்தல் 
457 | 38 ச.ரந்தயர் bee ee கரர்தையர் 
408 15 வளவு wes eae வளைவு 

முகவுரை . 
1 7 he pase ve vee நிகழ்ச்சி 

23 வேமாறு ves bes வேமாமாறு 
12 25 வருனை ee vee வருணனை 
18 4, . grills ve tee துரித 

  

தறிப்பு:--பாடினோர் வசலாற்றில் அவ்வப்புலவர் அரசர் முதலியோர். 
ஸம்பர்தமான பாட்டின் எண்களித் சல பிறழ்க்துள்ளமையால், அபிதானச் 

குதிப்பு முதலியவற்றை நோகச்டத் திருத்திச்கொள்ச,



; ஸீ: 

பாடினோர் ௦ வ ரலாறு 
PRAAAAKARALAAALI 

ப [இவ்வரலாறு பெரும்பாலும் அகப்பாட்டூ. ர 
ஸம்பந்தப்பட்டவளவே வரையப்பேற்ற தாகும்] 

அஞ்சில் ஆந்தைமகள். நாகையார் (858,) 

நாகையார் என்பது Bars இயற்பெயர். இவர் பெண்பா.. 
லார், அஞ்சில் என்பது, ஓர் ஊர். ஆந்தையார் என்பது இவரது தந் 

தையாரின் . பெயர். இவ்வஞ்சிலாந்தையார். பாடல்கள் ஈற்றிணையி : 
லும் (298) குறுந்தொகையிலும் (294) காணப்ப௫ின்றன. தம். தந்: 
“தையை ஒப்பச் சிறந்தபுலமைவாய்ந்த இக்காகையார் (துகம் 359 

இல்) - -பலாப்பழத்தைக் கவர்ந்த மந்தியை வருணித்திருப்பது 

மிக்க சுவையுடையதாகும். அஞ்சி அஇகமானை இவர் புகழ்ந்து. 
பாடியுள்ளார், அஞ்சியத்தைமகனாசெனவும் அஞ்சிமாக்தைமகளூர்: 

எனவும். பாடம் காணப்பகென்றது. 

. அண்டர்மகன் குறுவழுதியார் (150; 228):— ப 

- இவர்பெயர். அண்டர்முன். குதுவமுதியாரெனவும் குறுவமுதி 

“winapi வழங்கப்பெறும், வழுதியென்றமையானே இவர். பாண். 

டியர் மாபினர் என்பது போதரும். அண்டர் என்ற சொல். இடை. 
டயர் 'எனப்பொருள்படுதலால், sities 'பெண்கொண்ட: 

| பாண்டியனொருவனக்கு இவர் மகனார்போலும் 

அ. அதியன் விண்ணத்தனார் (301):— 
- அஇகன் விண்ணத்தனார் . என்றும். இவர் பெயர் . வழக்கும். 

அஞ்சி அதிகமானுக்கு இவர் உறவினர். போதும். 

4. . அந்தி இளங்கீரனார் (11. | 

இளங்கோனென்பது இவாது இயற்பெயர். .. இவர் அக்தியை 

மாலைக்காலத்தை) ,பலப்இ.யாகள்- சுவைபட ' Sos Rear. 
ye} யூர் என்னும் ஒர். ளர் பவானித் தாலூக்காவில் உள்ளது, :



ம அகநானூறு 

5. அம்மூவனார் (10) 140; 980) 870) 890.):-- 
. மூவன் என்பது இவர் இயற்பெயர், இப்பெயர்மகாஈட்கு இடப் 

பெறுதலை, : மூவன் முழுவலி -மூள்ளெயிது” " என்ற தொடர் 

நோக்கி அறிக ( நற்-18),இவர் அக்த்தில் தொண்டியைச் சிறப்பித்துப் 

பாடியுள்ளார் (அகம் 10) இவர் பாடியனவெல்லாம் செய்தற் தினைக் 
குரியன வே, | 

ப 6. - அள்ளூர் நன்முல்லையார் (46) — 

அள்ளூர் என்பது அள்ளியூராகும் என்பர், -அகப்பாட்டு உரை. 

காரர். அது பாண்டிராட்டின்கண் ணுள்ளது. இக் நன்முல்லையார் 

தமது ஊரையும் பாண்டியனையும் சிறப்பித்துக் கூறியுள்ளார், 

, கன்முல்லையா சென்ற பெயரானே இவரைப் பெண்பாற்புலவ 

சென்றும், கற்பில் மிக்காரென்றும் கொள்ளலாகும். முல்லை-கழ்பு. 

ட ஆமூர்க் கேளதமன் சாதேவனார் (159):— 
.. இவர் சே காட்டின் கண்ணதான ஆஜூரிலே கெளதமகோத் 

இரத்துப் பிறந்து ஸஹதேவன் என்னும் பெயருடைய ராயினார். 
இவர். வான்வனையும் அவனது வெற்றிச். சித! னையும் புகழ்ந்து 
"கூறியுள்ளார். ப | : 

8. ஆர்க்காுகிழார்மகளுர். வேள்ளைக்கண்ணத் தீனார் (6 4): அ 
'ஆர்க்காடென்பது. சோழநாட்டு ஓர் ஊர், இவர் வேளாண்ம. 

பினர். இவர் பாடியது முல்லைத் இணைப் பாடலாகும், 

9, . ஆலங்குடி வங்கனார் (106):— 

oo  வங்கனார் என்பது இவாது இயற்பெயர், . ஆலங்குடி. - பலவுள 
வேனும், இவர் செழியனைப்புகழ்க்து பாடியுள்ளமையால், பாண்டி. ப 
நாட்டு ஆலங்குடி. இவரது ஊராகலாம். | 
10. ஆலம்பேர் சாத்தனார் (47 ; 81; 143 ; 5 175):— ் 

.. “மதுரை யாருலவிய காட்டு ஆலம்பேரி'? "என்னும் அடை, 
இவர் பெயரின் முன்னே காணப்படுதலால் (கற், 303), இவரைப் ப) 
பாண்டி காட்டினராகக் கொள்ளல்வேண்டும், இவர் செழியன் An, 
மலையையும், கடலன் _விளங்கிலையும், 'வானவன் மறவனான பிட்டன் 
குதிரை .. மலையையும், 'கெடிஞ்செழியன். SLB. ஆலங்கானபம்.. 
போரினையும் அதாட்டியுள்ளார்..
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11, "ஆவூர்கிழார்மகளர் கண்ணத்தனார் (202):— 

"ஆவூர், சோழகாட்டின் கண்ணதான ஓர், இவர் வேளாண் வரு 

ணத்தினர். இவாது தந்தையார்பாடல் புறத்தில் ஒன்று காணப்: 
UG) Bet DB. 

12, ஆவூர்முலங்கிழார் (24) 156; 941): 

இவர் சோணாட் ஒற் பிறந்தவர் (புறம் 83). வேளாண் மரபினர், 
இவர். மகனாவார் புகழ்மிக்க -பெருந்தலைச்சாத்தனார், இவர் காவிரி 

“யைப் புகுழ்க்துள்ளார் (அகம் 311), யாகம்பண்ணாத பார்ப்பானுக்குச் 

சங்கறுக்கை தொழிலாகுமென்று இழித்துக் கூறுவதனாலும் (அகம் 

24, ); யாகம்பண்ணிய கெளணீயன் விண்ணக்தாயனைப் புகழ்க்துபாடி. 

யுள்ளமையாலும் (புறம் 166), இவர் வைஇகமதத்திற்: பெரும்பற் 

aoe கருதப்படுகிருர், ' 

3. ஆவூர்மூலங்கிழார்மகளுர் பேருந்தலைச்சாத்தனார் (18; அக்க 

| இவரது தந்தையார் மேற்சொன்ன ஆவூர் ' மூலக்கறொர், அவ 

ரைப் போலவே இவரும் இறந்த புலவர், இவர் அகத்தில் தென்ன 

வன் மறவன் பண்ணியையும் அவனது கோட்டசேோரையும் புகழ்ந்துள் 

ளார். (அகம் 13) 

14. இடைக்காடனார் (199) 194; 274 264) 504) BT aye 

... இவர் காடனார் என்னும் இயற்பெயருடை யவர், இதனைப் | பாஞ் 

சோதி முனிவர் காடன் என்று வழங்கியுள்ளமை பால் அறியலாம், 

(திருவிளை. ) இடையர் மரபினர், இடைக்காடு என்னும் வேரின் 
என்பாருமுளர். இவர் : பாடியனவெல்லாம். முல்லைத்தணைக்' குரிய 

னவேயாகும். பாலையாகிய 189 ஆம். அகப்பாட்டும் கிலத்தான்: மல் 

லையாதல் காண்க, "இவர் கூறிய உவமைகள் பெரிதும் வியக்கத் 

தக்கன, அவற்றை முற்காட்டிய எண்ணுள்ள செய்யுட்களிற் கண்டு 

கொள்க. : - SE 

1, இடையன் சேந்தன்கொற்றஞர் (சரக 

இவர். இடையர். சூலத்தினர்.. சேந்தன். என்பது. இவர். தந்தை 

அதின் பெயர். : இவர். பாழியெறிந்த. இளம்பெருஞ் 'சென்னியைப் 

புகழ்ந்துள்ளார். வகெ.து தோல்வி இவராற்கூறப் பெற்றுள்ளது, -
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16, இடையன் நெடுங்கீரஞர் (166):— 

இவரும் இடைச்குலத்தினே, இவர் வேஞூர்வாய்த் தெய்வத் 

தையும், காவிரி நீத்தத்தில் நீர்விளேயாடற் சிறப்பையும் புகழ்க் 

BOIS HTH. 

17. இம்மேன் கீரஞர் (398):-— 
..... இரனார் என்பது இவர் இயற்பெயர். ₹* அம்மோன் செய்த 

கொடுமைக் கம்மென் றலமரன் மழைக் கண்டெண்பனி மல்க?” 

என்புழி, 'இம்மென்று” கூறியது நோக்க, இம்மென் கீரனார். 
எனப்பட்டனர். இவர் ஆரியரது பொன்படுநெலவபையை” "(இமய 

தத்தைப்) புகழ்ந்து. கூறியுள்ளார். 

18, 'இருங்சோன் ஒல்லையாயன். சேங்கண்ணஞர் (279}):-— 

..... இவர் ஆயர் மரபினர், ஒல்லை என்பது ஒல்லை யூர். ke ஒல்லையூர் 

நாடு? எனப்புறத்து (249) வந்தமையால், இவ்வூரசைத் தலைமையாகக்: 

கொண்ட ஒரு காடுள்ளதாக வெளியாகின்றது. இருங்கோன் ஒல்லை 
"என். றமையால், இருக்கோனுக்குச் சொந்தமான ஒல்லை காட்டு ஆய 
ராகிய செற்கண்ணனார் எனப்படுவர் இவர்,  ஓல்லையூர்தந்த பூதப் 

பாண்டியன் என்று வருதலால், இக்காடு. பாண்டி நாட்டகத்தது அன் . 
-நென்று கொள்ளப்படும். 

19. உம்பற்காட் டிளங்கண்ணனார் (264):— 

1 உம்பற்காடென்பது சோருக்குச் சொந்தமான பலவூர்களை 

-புடையதொரு நாடு. (உம்பல். காடு - பானைக்காடு] 

20. உமட்டூர்கிழார்மகனுர் பரங்கோற்றனர் (69):— 

. உமட்டூர். என்பது உப்புவாணிகாது ஊர் என்று பொருள் 
படும். இவர் வேளாண். வருணத்தின ராவர்; பரங்கொற்றஞார்: எனப் :.. 
"படுவர். “மோறியரையும், அவர், தம் தேருருள்செல்ல, மலையைக் | 
குறைத்த வாலாந்நினையும், ஆஅய் என்னும் வள்ளலது கானச் - 
சிறப்பினையும் இவர் கூறியுள்ளார். 

ae உலோச்சஞர் (20; 160; 190; 200; 210; 300; 330; 400.) 
-. இவர் கெய்தற்றிணேயையே பலபடி யாக வருணித்துப் பாடியுள்... 

லார், 'ற்கடற்களையிலுள்ள. பொறையா றையும் அதன் கண்ணே...
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யிருந்து அரசாண்ட பெரியன். என்னும் அரசனையும் புகழ்ந்து 
பாடியுள்ளார், 

99, உவர்க்கண்ணார்ப் புல்லங்கீரனார் (146) - 

உவர்க்கண்ணார் என்பது கடற்களையையடுத்த உவரிடத்.து 
“ஊரெனலாகும். புல்லன் என்பது, இவர்தந்தை பெயர், சரன் 
இவர் இயற்பெயர், ன்ட் ் 

98, உறையூர் மருத்தவன்றாமோதரஞர் (133 5 257):— | 

உறைபூரின சாதலாலும், மருத்துவ தலில் தேர்ச்சியுடையராத 
_ லாலும், உறையூர் மருத்துவன் எனப்பட்டார். தாமோதானார் என் 
ug இவர் இயற்பெயர், ' இவர், வெட்சிப்பூவைச் சிவற்புள்ளின் ... 

முள்ஞக்கு உவமை செய்லுள்ளார். சாரத்திடைத் தலைமகளைத் தலை 

மகன் ஊக்கி உடன் கொண்டேகுவதாகத் கூறிய பாடல் இன்சுவை 
பயப்பதாகும் (அகம் 857)., 

od உறையுர் முதுகூத்தனார் (137 3 B29) | 

“கூத்து ஆதெலிற் சிறந்த பமிற்சியுடைமைபற்றி இவர் முது 
கூத்தன் எனப்பட்டார் போலும், இவர் முதுகூற்றனார் எனவும் 

வழங்கப் பெறுவர். இவா.து ஊர் ௨ றையூசென்பது வெளிப்படை. 
சோழ.ரது உறை யூர்க்கண் புனல்பெருகிக் காவிரிப்பேரியாறு பிர... 
'வடிப்பதனையும், திருவரங்கத்தில் “எகுனித்திருளன் ஈடைபெறு. 
வதனையும் வருணித்துள்ளார். 

95. ஊட்டியார் (68; 3888):— 

இவர் அசோகந்தளிரின து. சிவப்பூட்டாத செய்யகிறத்தை | 
« ஊட்டியன்ன ஓண்டளிர்ச் 'செயலை?? என்றும் (அகம். 68), 

66 ஊனஞாட்டாத அம்பினை :* ஊட்டியன்ன ஊன்புரளம்பு ”? என்றும் | 

(yar 388) கூறிய சிறப்புநோக்கி ஊட்டியார் எனப்பட்டார். 

26, எயினந்தை மகனார் இளங்கீரனார் (8, ; 225; 239; 289; 299; 

8613 871; 895; 399):— os, 

| (எயினன் 1 தந்ைத எயினந்தை,) இவர் வேடர் மாரமினர். 
(எயினர் வேடர்), இவர் பாடியனவெல்லாம் பாலைத்இணைப்பா 
டலேயாகும், தும்பி செய்த மூங்கிற்றுளையுள்' மேல்காற்று மூகத். 
திலின்: ஆயர்குழல்போல pens eee ஏன்று சுவைபடக் கூறி .
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புள்ளார் (அகம். 225). வேள்விக்குண்டத்தின்&ம் யாமையை 

வைத்து மூடும்வழக்கினை இவர் கூறுவது மிக்க வியப்பைப்பயக். 
கும். (கம் 861). 

21. ais prurissircr ei (105; 182; 149; 213; 2375 

இவாது ராவே எருக்காட்டூர்,. தஞ்சை. ஜில்லா நன்னிலக் 

தாலுகாவிலுள்ள2௫. தாயன் என்பது இவா தந்தை. பெயர், கண். 
ணன் இவ. பெயர், கதையங்கண்ணனார் என்று புறத்தில் இவர் 

(பெயர் அச்சிடப்பெற்றுள்ள து, தாயங்கண்ணியா சென்ஜொருவர் 

புறத்தில் காணப்படுகிறார். அவர் இவாது ஸகோதரிபோலும். இவர், 
எழினி ஏவலால் அவன் படைவீரர் கிரைகவர்ந்து. போவதனையும். 
(அகம். 105), சேலரது சுள்ளியாறு கடலொ கலக்குமி._மாகிய 
மூசிறித் . துறைக்கண்ணே யவனர் , பொன்னேற்றிய மாரக்கலங்க. 
ளோடு வந்து மிளகேற்றிப்போவதனையும், மு௫ிறியை வளைத்துப் 
பெருஞ்சமர்செய்து ஆண்டுள்ள பொற்பாவை ஒன்றினைச் செழிய 
னொருவன். கைப்பற்றிய கதையினையும் (அகம். 149), கூடலுக்கு 
மேல்பாலுள்ள திருப்பரங் குன்றத்தினையும், தொண்டையா து* 
வேங்கடத்தனையும், வானவன து கொல்லியினையும், : சோழரது: 

காவிரியினையும், உறக்தையின்' கழனிவளத்தையும், உம்பற்பெருங் 
காட்டின் காட்ெவளத்தையும் புகழ்ந்து பாடியுள்ளார். இவர் தாயங் 
ne தையங்கண்ணனெனவும் வழங்கப்பெறுவர். 

3, "எருமைவேளியஞர் ( (73):— | 
எம்ப இவாது ஊர் எருமை வெளி என்பது, “இவர் குதிரைமறத் 
துறையில் ஒருபாட்டுப் பாடியுள்ளார் (புதம், 273). 

29, எருமை வேளியனார் மகனார் கடலனார் (78) - 
இவர் மேற்சொன்னவர்க்கு மகனாவார். புற்றும்பழஞ்சோது 

கெண்டும் கரடியை இவர் வருணிப்பதும், தலைவி தன்னை நொக்து 
கூறுவதாக இவர் கூறுவதும் மிக்க அவைதருவதாகும், 

90.  எழுஉப்பன்றி நாகன் குமரனார் (133 ; 240): — 
பன்றி நாடென்பது இன்துண்மையால், இவரை அக்காட்டா. 

சென்று கொள்ளலாம். த SPROUT SS: வலைவளக்தப்பின், அம்.
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மகளிர் இளையுடன்சூமீஇச் சுறவுக்கோடு நட்டு, வருணஞக்குப் 

பரவுக்கடன் கொடுக்கும் வழக்கினைக் கூறுகின்றார் (அகம் 940)... 

| தென்னவன து பொதுியின்மலைச்சிறப்பு இவராற் - கூறப்பட்டுள் 
or SI (அகம், 198). 

81, ஐயூர்முடவனார் (316)-- 

ஐயூர், பாண்டி BTL SHB Hemp. இவர் மூடவரென்பது 

வெளிப்படை. தோன்றிக் கோவிடத்து ஓர் ஊர்இ வேண்டிப் பெற். 

port (புறம். 395 9. செல்லிக் கோமானான ஆதனெழினியைப் பாடி, 

யுள்ளார்... 

32, ஒக்கூர் மாசாத்தஞார் (14):-- 

ஒக்கூர் மாசாத்தியார் என்றொருவர் உளராதலால் அவர்க்கு 
இவர் உறவினர்போலும். எக்கூர் என்றும் பாடமுண்டு, ப 

38. ஒக்கூர் மாசாத்தியார் (824; 884); 

| இவர் மூஇன் முல்லைத் தறையிற் பாடிய பாடல் மிக்க வீரச் | 

சுவை பயப்பதாகும் (புறம். 819), ஒக்கூர். மாசாத்தளர்க்கு இவர். 
். உறவினர்போலும். 

“34, ஒரோடோகத்துக் கந்தரத்தனார் (28 ; 95 ; 19 1):— 

இவ்வூர் உரோாடோகம் எனவும் வழக்கும். ஓரகடம். என்று. 

| காஞ்சீபுரம் தாலூகாவில் ஓர் ஊர் வழங்குகிறது, இக்கந்தரத்களுர், 

அலர். கூறும் பெண்டிர் நிரயப்பெண்டி ராவர் எனத் தலைவி செந்து, 

கூறுவதாகக் கூறுவது (அகம் 95) சவைபயவாகித்கும், ் 

35. ஒல்லையூர்தந்த். பூதப்பாண்டியன் (25): | ன 

.... இல்லையூரை வெ௱று கொண்டமையால், இவனுக்கு ஒல்லையூர் 

தந்த என்றஅடை புணர்க்கப்பட்டது. இவன் சிறந்த வீரனும், . 

நிறை யுடையோனஜ், 8ீதிதவரு தவனும், ஈட்பினர்பாற் கோடா ஈட் 

புடையோனும் ஆவன். இவனது மனைவி பெருக் கோப்பெண்டு 

இவன் இறந்தபொழு௮ இப்பாய்ந்தனள்.. அவளும் சிறந்த புலமை. 

வாய்ந்தவள், இவளுற் பாடப்பெற்ற பொதியிற்செல்வன் திதியன் 

(இகம்... 25) இவனது கட்பினருள் ஒருவனாதல்வேண்டும். ன ர
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36. ஓரம்போகியார் (980-) 8165: 
io “மருதமோரம் போகி” என்று புகழப் பெற்றமைக்கு இயைய: 

இவர் அகத்தும் மருதத்திணையையே பாடியுள்ளார். “வெள்ளி 
விமுத்தொடி”” என்னும் இவாது பாட்டிலுக்கு (அகம், 286). 
நக்சோனாரும், ஈச்சினார்க்கினியரும் வெவ்வேறுரை கூறியுள்ளார்கள் 

ஐங்குறு நூற்றில் மருதப்பாடல் நூறும் இவர் இயத்தியன வாகும். 

a7 7. garanemui (11) 147) 979) 308):— 
இவர் சரித்திரம் மிக்க விரிவாய் வல்லார் பல்லோராலும் கூறப். 

ப ெத்றிருத்தவால், ஈண்டு மிகச்சுருக்கமாகவே வரையப்படுகிறத. 
இவர் அஞ்சியஇகமான்பாற் பேரன்புடையார். அவனளித்த 'செல் 
லிக்கனியை உண்டு மெடுங்காலம் உ யிரோடி.ருந்தவர். அவனது. 
'செல்வக்காலையிலும் அல்லற்காலையிலும் அவனோடு பொருந்த. 
யிருந்து, அவனுக்கு ஊக்கமளித்து வந்தனர் (புறம். 985; 815... 
அவன்பகைஞரரால் வேலெறிந்து கொல்லப்பெற்றமைக்குமிகவருக் து. 
வா.ராயிஞர் (புறம், 98). தொண்டைமான் இளந்திரையன் ... அவ்: 
வஞ்சிமேற் போர்தொடுக்க ஆயத்தப்பட்டபோது இவர் அத்திரை 
யன்பால் தூதுசென்று, அவனை அஞ்சுவித்துப் போர்க்கு எழா. 
மற்நடுத்தனர் (புறம், 95), பாரி தன்மகளிரை மணஞ்செய்து 
கொடுக்க மதுத்தமையாற் பகைமை கொண்டு, மூவேந்தரும் அவ 
னது பறம்புமலையைச் சூ சூழ்ச்துகொண்டபோ.து. அடைபட்டிருந்த 
எல்லார்க்கும். கபிலர் கிளிகளால் . கெற்கதர் கொணர்வித்து, உண 
விட்டுக் காத்ததைப் பாராட்டிக் கூறியுள்ளார் அகம், 909) , வெள்ளி 

"வீதியார்" தம்கணவனைத்?2 2தடிச் சென்று | வருந்தியதனை விரித்துள்' 
ளார். ர். (அகம் 187), ட் 

88. கடியலூர் உருத்திரங் கண்ணனார் ர் (2). — 
*..... கடியல், ஓர்ஊர், உருத்திரன் இவா ga தர்தைபெயர், ். சண் 
ணஞார் இவரது இயற் பெயர், இவர் அக்தணர் (தொல், பொருள். 
மாப. 14), பத்துப்பாட்டுள் 'பெரும்பாணாற்ஐப்படையும், பட் 
ஒனப்பாலையும் - இவரால் இயற்றப் பெற்றன, தொண்டை 
மான் 'இளச்திரையனும், சோழன். கரிகாற் பெருவளத்தானும். Qo. சாற்... புகழட்பெற்ற அர்சர்களாவார். . கரிகாற்பெருவளத்தான். 
இவரியற்றிய -பட்டினப்பாலையைக்கேட்டுப் பதினாது.:  நாருயிரம்
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பொன் பரிசளித்தானென்று தெரிகின்றது (கலிங், இரா,. 99,), 

இவர் பாலை நிலத்தை வருணிப்பது பெருஞ்சுவை தருவதாகும், 

89, கடந்தோடைக்காவினார் (1.09) :-- 

காமரத்தில் பெரும்பாரமான பண்டங்களைத் தொடுத்துக் 

கட்டித் தோளிற் சுமந்து செல்லும் வழக்கமுடையராக இவர் இருக் 

தனர்போலும். . சரத்துவாழும் வேட்வெர்தலைவன் கைப்பொரு — 

- ளின்றிவரும் சாத்தரைக் கொல்லாதுவிட்ட தன் எவலிளையரிட 

மிருந்து தண்டமாகக் களிற்று மருப்பினையும், புலித்தோலையும் 

பெறுகின்ருனென்று காட்டுத்தலைவன் கொடுமையைக்கூறுகின்முர், 

40, கபிலர் (9; 12; 18; 48; 88; 118) 198) 158; 198; 208 ; 

Q18 3 238; 248; 278 5 292; 318; 352 382):— 

| இவர் அந்தணர் (புறம், 200). குறிஞ்சித்தணையைப் பாடுவதில் 
இணையற்ற ஆற்றலுடையவர். ஐங்குறு நூற்றில் குறிஞ்சிப்பாட்டு 

நூறும், கலித்தொகையில் குறிஞ்சி 89 பாட்டும் இவர் பாடியன .: 
வாகும், இதனைப், தி க 

.... 4பெருங்கடுங்கோன் பாலை குறிஜ்சி கபிலன் 

மருதனிள மாகன் மருத - மருஞ்சோழ 

னல்லுத் தரன்முல்லை கல்லம் துவனெப்தல் 

| கல்விவலார் கண்ட eo,” ம் ப்பட்ட 

என்ற வெண்பாவான் அறியலாம். இவ்வகத்தில் 808 . ஆம். 

பாடல் ஓன்றொழிய ஏனையவெல்லாங்குறிஞ்சித் தணைக்குரியனவே, 

இவர் மழவர்பெருமகனாகிய ஈள்ளியையும், பேரரினையும் புகழ்ந்து. 

பாத. யுள்ளார் (அகம் 988 ; 382). - ன சக . 

. குறுந்தொகையில் ஒரியினது கொல்லிப்பாவையினையும், காரி 

யினஅ முள்ளூர்க்கானத்தையும் புகழ்க்துள்ளார் (குதுந், 100; 198). 

நற்றிணையில் காரி மாவூர்ந்து நிரைகவர்தலையும் ; அவன் ஓரியைக் 

கொன்றவரலாஜத்நினையும் கூறியுள்ளார் (கற் 291 8980). ஆரிய 

ந்தர் சன் பிரகத்தனைத் தமிழறிவுறுத்திக் குறிஞ்சிப்பாட்டுப் பாடி. 

யருளிஞர்.. செல்வக்கடுங்கோ ஆழியாதனைப் புகழ்ந்து. பாடிய. 

பத்துப்பாடல்கள் பதிற்றுப்பத்தில் 1 ஆம் பத்தாகத் தொகுக்கப் 

பெற்றுள்ளன. இன்னா நாற்பதும் கபிலம் என்னும் நாலும் இவர். 

இயற்றிய மற்ற நூல்களாகும், இவர் பரணருடன் | வாதுசெப்தவர்,. 

பா.2. பப்பட் பட ப்பட ப்ட்
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.. இனிப்புறத்தல், பாரிவள்ளலைப் பலபடி.யாகப் புகழ்க்துள்ளார். 

புறம் (103 ; 106 முதலியன) அப்பாரி தன்மகளிரை மணஞ்செய்து 

கொடுக்க மறுத்தமை காரணமாக மூவேந்தரும் அவனைப்பகைத்து. 

அவனது பறம்புமலையை தேற்றியபோது, உள்ளே உணவின்றி 

- வருந்திய எல்லாரையும் காக்கக் இளிகளாற் நெற்கதிர் கொணரரச். 

- சூழ்ந்தனர் (அகம் 78 ; 808), அம்ஞூவரும் பறம்பைக் கைக்கொள்: 

வது அரிதென்று சண்டு மனக்களர்ந்தகாலத்து, அவர்களை இவர் 

இகழ்ந்து பாடியுள்ளார் (புறம் 109; 110), பாரி அவ்வேக்த.ரால் 

வஞ்சித்துக் கொல்லப்பெற்றபிறகு அவன். மகளிரை அழைத் 

துச் சென்று பார்ப்பார்பால் அடைக்கலம் வைத்தனர் (புறம் 118 ; 
996); இப்பாரிமகளிர் தம் தந்தையின் மலையைச்சூழ்ச்.து கொண்ட 

' பகை வேந்தரது படையினளவு எவ்வெத்திசையில் எவ்வெவ்வளவு 

உண்டென்று உயர்ந்த குவ்டுகளிலேறிரின்று எண்ணிச்சொன்னார் 

களென்னும் குறிப்புத்தோன்றப் பாடியுள்ளார் (புறம். 116), பின்பு, - 

. அம்மகளிர்களைஅமைத் அக்கொண்டுபோய், அவர்களைமணந்துகொள் 

-ஞூம்படி விச்சிக்கோனையும் இருங்கோவேளையும் அவர் புகழ்ந்து 

“பாடினர் (புறம் 900; 201), அவர்கள் உடன்படா.ராக, அவர்களைச்" 

- சபித்துவிட்டு மீண்டனர். கடைசியாக அம்மகளிருள் ஒருத்தியைத்' 

இருக்கோவலூர் மலையனுக்கு மணஞ்செய்து கொடுத்துவிட்டுப் 
-பெண்ணையாற்றினிடையே ஒரு பாறையில் தீவளர்த்து அஇற்புகுக் 

தனசெனத் தஇருக்கோவலூர்ச் சாஸனமொன்றுல் வெளியாகிறது 
(செந், தொகு. 4. பகு. 5. பச். 888), 

41, கயமனார் (7; 17 145) 199; 105; 219 ; 221; 259; 975 
991; 8897 00) ப 

ட. இவர் பாடியனவெல்லாம் பலத்தின் குரியனவேயாம். 
மூதுபதி என்ற ஓர் ஊரினையும், குறுச்கைப் பறந்தலையில் அன் ... 
னிக்கும் இதியனுக்கும் ஒரு புன்னைமாங் காரணமாகப் போர் 

.. நிகழ்ந்ததனையும் கூறுகின்முூர். புறத்தில், (854) காட்டினிடத்துத். 
டதன் "கணவனையிழந்த ஒருத்து புலம்புவதாகச் செய்யுள்செய் - 

ட துள்ளார்... 

ர 42, 5 கருவூர்ச கண்ணம்பாளஞர் (18 ; டப 
“இவர் பெயர் கருவர்க் கண்ணம்பாணனஞார் என்றும், கருவூர்க் | 
. கண்ணம்பாணனா ௦ சென்றும் : காணப்படுகின்றது... இவர். கோதை 
“af பின்ன வஞ்சி. அசனயும் இென்லன்கேகர் astern sure. pegs
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காக்கப் பெறுகின்றதென்பதனையுங் FID இவர். 'சூறிஞ்யை 

யும் பாலையையும் புனைந்து பாடியுள்ளர்ர், 

48. கருவூர்க் கண்ணம்புல்லனார் (68). :-- 
கண்ணன் என்பது இவர் தந்தைபின் பெயர், புல்லன் என்: 

“பது இலவச் இயற்பெயர், மகட்போக்யெ செவிலி புலம்புவதாகவுள்ள 
இவாது பாடல் படிப்போர்க்கு மிக்க சுவையினைப் பயப்பதா, தம். ப 

44, கருவூர்க்கந்தப்பிள்ளை சாத்தனார் (809: ப 
..... கந்தப்பிள்ளே என்பது இவர் தந்தை பெயர், இக்கந்தப் பின்னை 
யார் பாடல்கள் புறத்இல் 8, (168 ; 880) காணப்படுகின்றன, இவர் 
மழவர் நிரைகவர்தலையும் ; . சவர்க்தபின் அவர் வேப்பமாத்தடியில் 
கொழுத்த ஆவை வெட்டிக் கடவுட்குப் பலியிவெதையும் வருணிக் ' 
கிளர், வானவன்பாற் பரிசில்பெறக் சோடியர் இரளாய்ச் செல்லு 

மதனைப் புகழ்ந்துள்ளார், . புறத்தில் தென்னவன் மறவனான காஞ் 
சில் வள்ளுவனையும் (880) பிட்டங்கொற்றனையும் புகழ்ந்துள்ளார், 

நாஞ்சில் வள்ளுவன் கேன்படைத் தலைவன் அல்லன். அவனைச் 
ரீ “சோனிடத் தன்புற்று அவனுக்குப் படைத் துணையாய் நின்றோன்"? 

"என்று புறகாரனூற்று அச்சுப்புத்தகத்துக் காணப்பலென்றது. 

கருவூர்க் கதப்பிள்ளை என்றும்பாடம், 

__ 45, கருவூர்க் கலிங்கத்தார் (198):-- 

இவர் நீருண்ட மேகங்கள் கருவுற்ற பிடிபோல இடக்தொ | 

றும் இடக்சிதாறும் உலவுகின்றன என்று. உவமை கூறுவலு சுவை... 
,பயவாகிற்கும், 

46, கருவூர் ஈன்மார்பன் (9877): 

இவர், தயிர்கடையும் ஓசை புலிமுழக்கம் போலுமென்றும், 

. பனையின் செறும்பு (சிராம்பு) பன்றி மயிர்போலு மென்றும், 
கோழியின் ஏருத்தத்துச் சிவந்த மயிர் முருக்கன் பூங்கொத்துப் 

போலுமென்றும் வருணித்் துள்ளார். இவர் பாடியது பா லைத்திணைப் 

தபாடலாகும், . 

“aT . கருவூர்ப் பூதஞ்சாத்தனார் (50): ட 
பூதன் என்பது இவர் தந்தையார் பெயர், சாத்தன் என். 

பது இவர் இயற்பெயர், இவர் அன்றில் துணையைப் 'பிரியின் துயி - 
“லாதென்று கூறுகின்றார்... ர ர ener
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48, கல்லாடனார் (9; 88; 119 ; 173 ; 100; 990 ; 8889) .. 

....... இவரது ஊர் கல்லாடம் என்பது,௮து மலையாளம் ஜில்லாவில் 
- உள்ளது. இவர் இருப்பைப்பூவை மொட்டம்புக்கு உவமித்துள் 
பளார். வினைமுற்றிமீளூங் தலைமகன் தலைவியை நினைந்து புலம்பு. 
வதாக இவர் கூறியபாடல்  1நிகவும் சுவையுடைத்து. புல்லி நாட்டி 
அள்ள வேங்கடத்தினையும், ஆங்கு யானைச்சன்றைப்பிடி.த்து வந்து 

. இளைஞர். "கள்கொடையில்லிற் கட்டிவிட்டுக் கள்ளருந்இப் போவ 
தனையும் கூறுகின்முர். புறத்தினும் புல்லி வேங்கட விநல்வரை” 

- எனப் புகழ்ந்தனர், (புறம் 585), கோசாரது நட்மிற் கோடாப். 
பெருங்குணத்தையும், அவர் அகுதையைக்காத்த பெருமையினையும், 
பாணன் என்ற சிற்றாசன் படைவீரர்கள் நிரைகவர்தற் சிறப்பே 
யும், வாகைப்பெருந்துறைப் போரில் டொலம்பூண் - ஈன்னனைக் 

_ களங்காய்க் கண்ணி நார்முடிச்சேரல் வென்று தான் இழந்தராட்டை. 
மீளக் கைப்பற்றின கதையினையும், ஆலங்கானப் போரில் நெடுஞ் 
செழியன் இருபெருவேக்தமையும், ஐம்பெருவேளிரையும் வென்ற... 
சரிதையினையும் கூறியுள்ளார், புறத்தும் (28) இச்சரிதையைக் கூறி. 

டனர், முள்ளூர் மன்னன்காரி, -கொல்லித். தலைவனான ஓரியைக் 4 
கொன்று, அம்மலையைச் சே £லர்க்கு உரிமையாக்கெ வரலாற்றினை 
யும், கொல்லிப்பாவை கடவுளால் அமைக்கப்பெற்றதென்பதனையும் 
விரித்தனர், மற்றுமிவர் குறுந்தொகையில் 'தொண்டையரது மலை 
யையும் (குறுந். 860). ' புறத்தில் (883) 891) அம்பர். இழான் : 
'அருவந்தையையும், பொறையாற்று கிழானையும் பாடினர். இருக். 
குறளையும் புகழ்ந்து பாடியுள்ளார். (வள், மா 9.) யாப்பருங்கல 

_ விருத்இயில் கல்லாடனார் சூத்திரங்கள் எனச் சில காணப்படு 
இன்றன. . 

49. காவட்டனார். (378):— 
இவர், சிறைப்புறமாகத் தலைவி சொல் அ௮வதாகக் கூறும்பாட் - ் டுப் பெரிதுஞ் சவையுடைத்து ; புறத்தில் இவர் அந்துவன்கோளைப் ் பாடியுள்ளார் (புறம் 359) பட ட ப ப்பம் 

50, கழார்க் கீரனேயிற்றியார் (168; 217 ; 235 3 294):.— 

கு உறவினர்போலும், காதலனைப் பிரி 
ந்து புலம்பும் மகளிர் கூற்றாகவே இவர் பாடல்கள்*செய்துள்ளனர்...' 

Bo 'இவர் கீரன் என்பவர்க்



டட பாடிமனோர் வரலாறு ப மீத. 

இவா.து ஊர் சோழசாட்டில் தஞ்சை ஜில்லா மாயூரம் தாலுக்காவி.. 
லுள்ள கழார் என்பது, இவர் வேடர் மரபினர். | 

51. காட்டூர்கிழார்மகனார் கண்ணனார் (85).-- 

இவர் வேளாளர். காட்டூொஒன்பது இன்னவிடத்துள்ள தென்று 
- விளங்கவில்லை. இவர் தொண்டைமான் இளக்இிசையனது வேங் 
'கடமலையைப் புகழ்க் துள்ளார். 

. 58, காவன்முல்லைப் பூதனார், (81; 151; 941; 293; 391 ப 

இல.ர.அு இயற்பெயர் பூதன் என்பது, காவன் மல்லை என்பது ப 

புறத் திணையில் ஒரு அறை. இவர் அத்துறையிற் பாடும் வல்லமையு 
டையார்போலும். இவர் உழிஞ்சிலின் கவர்த்த கோட்டிற்கு மான் 

கோட்டினை உவமித்தள்ளார்(௮கம் 131). காட்டி. லுதிரும்நெல்லிக் 
காயை வட்டக் கழங்காகக்கொண்டு. செம்முக மந்தி அடும் என் 
௮ம் (அகம் 241), அதுரற்பூ வெருகின் எயிறு போலு 
மென்றும் கூறியுள்ளார். (அகம். 801). குறுந்தொகையில் இவர் 
பாடியனவாக இரண்டு பாடல்களும் நற்றிணையில் ஒன்றும் காணப் ... 
UAE air menor. ப 

59. காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக் காரிச்கண்ணஞார். (1077128;286)-__.... 
ட இவரது மர் காவிரிப்பூம்பட்டினம். இவர் வணிகர் மரபினர் 

(தொல். பொருள், மரபு, 74),வூர் தேக்கிலையில் உண்ணும் வழக் 
_ கினையும் நிரைகோடற் சிறப்பினையும், வேட்டையில் செந்காய்சள் 

_ மானின் ஓடுங்குறக்கனுத்து அதனை யெளிதிற் பற்துவதனையும் 
பாராட்டுவர். இவர் தமது ' ஊராகியகாவிரிப் பூம்பட்டினத் 

“தைச், சோழர் கழைமாய் காவிரி கடன்மண்டு பெருந் துறை”? 
எனச் சிறப்பித்துள்ளார். சோழன் குராப்பள்ளித் அஞ்சிய பெருக் 

_ திருமாவளவனும். டாண் டியன் 'வெள்ளியம்பலத்அத் அஞ்சிய பெரு. 
வழுதியம் ஒருங்கிருந்தமைக்கு வியந்துபாராட்டிப் - பாடினர், 
(பிட்டங் கொற்றனைப் புகழ்ந்தனர். ' ப ப 

93. காவிரிப்பூம்பட்டினத்துச் செங்கண்ணனார் (108 ; 87 1):— 

். இவரது ஊரும் காவிரிப்பூம்யட்டின மே. “இவர் அவியன் என் இ 
னும். கொடையாளி. ஒருவனைப் புகழ்ந்துள்ளார்... ட... fe
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உ: குடவாயிற் கீரத்தனார் (85 ; 44; 60; 79; 119; 129; 287: 
315 5 3455 866; 365):— 

Garg ஊராகிய கூடவாயில், தஞ்சை ஜில்லாவிலுள்ள.து, 
இவர் நடுகற் சிறபிபையும், அதற்கு நிவேதிக்கப்பெறும் தோப்பிக் 
கள்ளையும், : இடப்பெறும் அருஉப்பலியையும், ட்டப் பெறும்' 

* மயிற்பிலியையும் பாராட்டி யுள்ளார். இருக்கோவலூர் அசசனான 
காரிமின் பெண்ணையாற்றுக்கொடுங்கான் முன்துறையையும்,சேரன் 
படைத்தலைவர்களான ஈன்னன், ஏற்றை, அத்த, கங்கன், கட்டி, 

.. புன்றுறை, கணையன் என்பார்கள் ஒன்றுசேர்ந்து பெரும்பூட் சென் 
னியைக்கழுமலத்தில் எதிர்த்த சரித்திரத்தையும், அக்கமுமலப் 

. போரில் அச்சென்னியின் சேபைதஇயான பழையன் பட்டிறக்கச். 
. சோழன் சினந்து கணையனை அகப்படுத்செதோடு கழுமலத்தையும் 
கைப்பற்றிக்கொண்டமையையும் கூறியுள்ளார். சோழாது இரவிய 
சாலை தமது குடவாயிலிலமைக்கப் 'பெற்றிருக்ததென்று கூறியுள் 

.... ளார்.(அகம் 85; 44), ட்ப 

சோழர் காவிரியையும், ஏழிற்குன்றத்தையும், கொங்கரது ஆரிசைப் : பெருக்கத்தையும், மழவர். , கொழுப்பாவெறிந்து ஊன் புழுக் கயர்வதனையும், எவ்விகாட்டின்கண் மருதசிலமும், கெய்தல் நில மூம் மயங்கிக்கடக்தம். அழகினையும் . மிகச்சுவைபட வருணிக் _ இன்றுர் (அகம் 60; 79 199 ; 815; 845 ; 966; 3855. | 

loa மிவர் பொறையன் தொண்டியையும், வழுதிகூடலையும், ப 

36. குமிழிஞாழார் நப்பசலையார், (160: 
இவர் 'பெண்பாற்புலவர், குமிழிஞாழார்க்கு உறவின ரென்று 

. ஊடுக்கப்படுகிருர்.-இவர் பெண்யாமை. முட்டையிடும் முறையினை... யும், அம்முட்டை, ஆண்யாமையாற் 'துகாத்துவாப்பதெலையும் 
விரிவாய்க் கூறியுள்ளார், குதுக்தொகையிலும் 2 தாயின் முட்டை போல வுட்கிடந்து சாயி னல்ல பிறிதெவ MCA $C Sr, யாமைப்' “பார்ப்பி னன்ன காமங் காதலர் கையற விடனே,!' எனப்பட்டது . 'சோக்குக (குறுந்; 152), ட் | 

57. குறுங்குடி மருதனார். (5... | 
..... இவாது ei GHIG_. Ds GaudrGp திருகெல்வேலி ஜில் 
உலாவில் ஒரு விஷ்ணு. ஸ்தலமாசவுள்ளன். இவர் உறை யூர்க்குக்
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$ழ்பாலுள்ள சிராப்பள்ளி மலையினைப் புகழ்ந்து பாடியுள்ளார். இவர் 

பாடலொன்று கு௮ந்தொகையிலும் காணப்படுகின்றது (944), 

98, குன்றியனார். (40; 41.5: 

c இவர் தலைவி புலம்புவதாகக் கூறிய 40 ஆம் செய்யுளும், தலை 

- வன் புலம்புவதாகக் கூறிய 41 அம் செய்யுளும் படிப்போர் கன் 

மனத்தையுங் கமையச்செய்யும்- 

59, கோட்டம்பலத்துத்தஞ்சிய சேரமான், (168) :-- | 

- இவர் பெயர் கோட்டம் பலத்துத் துஞ்சிய மாக்கோதை எனப் 

புறத்து (243) வழங்கப்படுகிறது. இவர் மனைவியை இழக்து . பாடிய 

பாடல் கன்மனத்தாரையும் இரங்கச்செய்யும் (புறம் 845). ஆன் 

குன்றிற் கருகிலுள்ள . குழுஹரின்கண் வருந்தவந்தோர்க்குண உண 
வளித்தற் பொருட்டு உதியன் சமைத்த அட்டிலை வருணித்துள்ளார். 

60. கோடிமங்கலம் வாதுளி நற்சேந்தன். (179 ; 282,):- 
கோடிமங்கலம் என்பது மதுரை ஜில்லாவிலுள்ள து. வாதுூல 

ரீகோத்திர,த்.து ஈற்சேந்தனனெனவே இவர். அந்சணர். மரபினராவர். 

யானை, படேய்த்தேரை மழையெனநினைத்து வாய்இறச்கும். என்றும் 
மழை முழக்கங்கேட்டுப் புலி முழக்கமென்று அது அஞ்சியோடு . 

மென்றும் கூறுவது சுவைபயவாநிற்கும், 

61, கோடி.யூர்கிழார்மகனார் நெய்தற்றத்தஞார் (244). — . 

Qreus 560 தத்தனார் என்றமையால் இவர் நெய்தற் திணையைப் ் 

பாடுவதில் வல்லார் போலும், அப்பாடல் கிடைத்தில, இவர் 

- வேளாளர், கோடியூர் எக்காட்டிலுள்ளதென்று விளங்கவில்லை, 

69, சாகலாசனார். (6: 5 270;):— 

சாகல் என்பது இவர். ஊர்ப்பெயர்போலும்.. ப.ரத்தைமனையி 
“னின்றும் வந்த தலைவன் நாணும்வண்ணம் தலைவிகூறுவதாக இவ . 

_நியற்நியபாடல் மிகவும் சுவைபயப்பதொன்றாகும். இவர் குட்டு 

இவனையும் அவனது கமுமலத்தையும் புகழ்ந்துள்ளார், 

68. செயலூர் இளம்போன்சாத்தன் கொற்றனார். (177): 

்... சாத்தன் என்பது இவா;து தந்ைத பெயர். செயலூர் இவரது 
; ஊராகும், இவர் பொன்வாணிகர். மயில், பாகற்பழம் உண்டலைக்
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கூறுஇன்ரர். அயிரியாறு இவராற்புகழப் பெற்றுள்ளது. இறு. 
குடிக்கிறைவனாகிய பண்ணனைப் புகழ்க்துள்ளார், ப 

04, சேல்லூர்க் கோசிகன்கண்ணனார். (66):-- 
இவர் கெளடிக கோத்திரத்துக் கண்ணனார் என்ற இயர் ற்பெயரசை 

யுடைய அந்தணர், செல்லூர் சோழ நாட்டின் 8ழ் கடற்கரையின் 
கண்ணதான ஓர் ச௭ர் (அகம் 90). மக்கட்பேறுடையார்க்கே இம்மை. 
.மறுமைப்பயன் உளவாகுமென்று கூறியுள்ளார். 

. சேல்லூர்கிழார்மகனார் பேரும்பூதங்கோற்றனர் (250) :-— 
பெரும் பூதன் என்பது இவர் தர்தைபெயர். கொற்றன் Bou. 

_ சது இயற்பெயர். இவர் 'வேளாண்வருணத்தினர், இவர் நெய் 
 தலைப்புனைந்து பாடியுள்ளார், 

06, சேந்தங் கண்ணனார். (350):— 

சேந்தன் இவா.து தந்ைத பெயர், கண்ணன் + இவரதியற்பெயர், 

இவரது பாடல் ஈற்றிணையிலும் (54) காணப்படுகின்றது, இவர் கெய் 

தற்றிணையைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார், 

67, சோமா னிளங்குட்டேவன். (188)-- 
இவர் சேரர் மரபினர். இவர் பாலைத்தணையில் உடன் போக் 

குக் கூறுகின்றார். கோங்கின் மலர் உ திர்வது கைவிசெட ர்போலு 
| மென்று வருணிப் பது சுவைபயவாரிற்கும். 

ப 68, தீங்காற் போற்கேல்லனார். (48 ; 108 ; 355):— 
. இவர் பொன்செய் கொல்லர், © தங்கால் பாண்டி. காட்டிலுள்ள 

- ஒரு விஷ்ணு ஸ்தலம், இருத்தண்கால் என வழங்கும். தங்கால் 
பூட்கோவலனார் ஏன்றும்,: தாட்கோவலஞார் என்றும் புறத்துச் 

- காணப்படுகின்றது. (இவர் புலி புலி என்று கூவிக் கு௱மகளிரி 
வேங்கைப்பூப் பறிக்கும் வழக்கனைக் கூறுகின்றார், ... செவிலிச் 
தாய்க்குத் தோஜி அறத்தொடு : “நிற்பதாக இவர் கூறும்பாடல் 
மிகச் சாதுரியமாக: ஏள்ளது.. கோண்மா ஏன்ற திக்கிழைக்கும்
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விலக்கு வழக்குசன்ற வழியென ஆற்றினருமை. கூறுஇன்றார்... 
ஈம் உடம்பு மெலிவைக்காட்டிக் தலைவனைப் போகாமல் தடுப் 
போம்வாவெனத் தலைவி தோழியை யழைப்பதாகச் சொல்லுவ... 
சுவையயவாகின்றஅ. இவர் பாடலாக ஈற்றிணையில் ஒன்றும், Game 
தொகையில் ஓன்றும், புறத்தில் ஓன்றும் அகத்தில் மூன்றுமாக 
ஆறுபாடல்கள் காணப்படுகின்றன. கங்கான். முூடக்கொல்றனார் 
என்றும் சில பி.ரஇகளில் இவர்பெயர் காணப்படுகின் றது, 

69. தோண்டி ஆமூர்ச்சாத்தனார், (169) 

- ஆஜூர் என்பது சேரகாட்டில் குறும்பொறை மலைக்குக் £ழ்- 
பாலுள்ள ஒர் ஊர், தொண்டி யரீஞர் என்பது தொண்டி காட்டைச் .. 
சார்ந்த ஆஞூர் என்று பொருள்படும், இவர் பாலையைப் புனைந்து. 
பாடியுள்ளார். ப 

79, தோல்கபிலர். (288): 
இவர் * பொய்யாராவிற் கபிலன் ; வாய் மொழிக் கபிலன் ?? 

எனப்படும் அந்தண க்கபிலரின் வேது, இவரும் அக்கபிலரை 
ஒப்பக் குறிஞ்சியைப் புனைந்து பாடியுள்ளார். 

74, நக்கண்ணையார், (839)... 

இவர் பெருங்கோழி காய்கன் மகளாவார் (புதம்; 835 943. 
போர்வைக்கோப் பெரு நற்கிள்ளியைக் காதலித், இவர் அவனது. 
மல்வென்றியைப் புகழ்ந்து பாடியுள்ளார். அன்னை இஞ்சாமற். 
"காத்தலை எடுத் தூ உவமை முகத்தாற் கூறிய: இவாது பாடல் புலவர். 
களுக்குப் ௦ பெரிதும் ம௫ழ்ஷட்வெதொன்றும். 

79, நக்கீரனார், (86; 37; 78; 93; 120; 126; 161; 205; 
2275; 249; 253; 290; 810; 340; 946) 869; 
889): | 

- இவர் பெயர் உரன் என்பது; ந என்பது சிறப்புப். பொருளு . 
அர்த த்தும் இடைச்சொல், இவர்தந்தையார் மதுரைக் கணக்காயனார். 
(கணக்காயனார் - பள்ளிக்கூட உபாத்தியாயர்.) இவர்மகனார். கீரந் - 
கொற்றனார். இறையனார் செய்த அகப்பொருட்சூத்தாத்திற்கு. மெய் 
யுரைகண்டவர் இவர். கால”. காற்பதென்னும் யாப்பிலககணக் கூதும்... 
ஒரு நாலும், பத்துப்பாட்டில் திருமுருகாற்றுப்படையும், 'நெடுகஞ் a 

யா. 4
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வாடையும் இவர் இயற்றினவாம். பலவிடத்தும் (நற், 258 ; 958, 
அகம் 897) பாண்டியனுக்கு உரிய மருங்கூர்ப் பட்டினத்தையும், 

- அதன்கண்ணதான ஆவணத்தையும் இவர் சிறப்பிக்கின் மூர், 
- செழியன் மறவனான வாணனது சிறுகுடியையும், அருமனது சிறு 
. குடியையும் புகழ்ந்துள்ளார் (கற்றிணை 849; 867). இவர் தலையாலக்: 
- கானத்தில் நெடுஞ்செழியனோடு போரேற்ற எழுவரும் பட்டமை, 

யையும், கபிலர் கிளிகளை வளர்த்து நெற்கஇர் கொணாவிடுத்துப் 
. பாரியையும் அவன் படையையும் காத்தமையையும், சோழாது 
- உறந்தைக்கண்ணதான அறக்துஞ்சும் ௮வையினையும் காவிரியை 
யும். காவிரிப்பூம்பட்டினத்தையும், வழுதியின் கொற்கையினையும் 

. கூடலையும் அதன் கண்ணதான நாளங்காடியினையும், சேரனது 
. தொண்டி, கருவூர், அஆன்பொருகை முதலியவற்றையும், எவ்வி அடக் 
£: கவும் அடங்காமல் இதியனொடு பொருத அன்னி மாண்ட கதை 
_யினையும், கரிகாற் பெருவளத்தான் தான் இழந்த அரசுரிமையை 

மீட்டும் எய்திய வரலாற்றினையும், தூங்கல் பாடிய தமும்பனது 
ஊணுரரையும், வேம்பிகாட்டினனான மூசண்டை யென்னும் 
கொடையாளி ஒருவன் அகவுகர்க்கு ஏற்றுப்பரிசில் முதலியன ஈயும் 
சிறப்பினையும், மழவர் நாகாவீழ்த் துத் இற்றி இன்றலையும் அவரது. 
கோடை மலையையும், பசம்பூட்பாண்டி யன் கொங்கரளை ஓட் 
டியதனையும், வடுகர் தலைவனான எருமை என்பானது நாட்டிலோ 

“டும் அயிரியாற்றினையும், இரையனது பவத்இரியையும்,, பழையன் 
மாறன் கூடற்பறந்தலைக்கண்ணே கிள்ளிவளவனைச் சாய்த்தமை 

- கண்டு கோதைமார்பன் உவந்ததனையும், வானவரம்பன் ஈன்னாட்-: 
இனையும். இவ்வகத்துற் புகழ்ந்துள்ளார், குயக்கொண்டான் என். 
பான் ஒருவனைச் சாவவும் பிழைக்கவும் பாடினர் எனத்தொல்காப்.. 
பிய உசையில் (தொல். பொருள்; 490) காணப்படுிற து, புறத்தில் 

- இலவக்திகைப்பள்ளித் துஞ்சிய ஈன்மாறனும், பிடவூர்கிமான்மகண் 
் பெருஞ்சாத்தனும் இவராற்பாடப் பெற்றோராவர், பத்துப்பாட்டின் ் 

| இசண்டாம் பதிப்பின் 9ஆம் பக்கத்தின் கீழ்க்கு றிப்பில் அக்கானூ தது 
84ஆம் பாட்டிலுள்ளதாகக் காட்டப்பட்டுள்ள வரைவயிறுகிழித்த 
(pps கெகிவேற், நிகழ்பூண் முருகன் நீம்புனலலைவாய் ?? என்ந 

- அடிகள் எனக்குக் இடைத்த அகநானூற்றுப் பிர இகளில் ஒன்றிலா 
_ வது காணப்படவில்லை. ₹4 பையுண்மாலைப் பமும ரம்படரிய என்று 

- தொடக்கும் தொல்காப்பிய வுசை மேற் கோட்பரட் ஒல் இவ்வடி 
ஏணப்பமேன்றது (தொல், பொருள், 11291 ட
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73. நரைமுடி. நேட்டையார். (589): 
இவர் நிரைமூடி: கெட்டையாசெனவும் வழங்கப்பெறுவர். 

தேசாழிபஇந்த குறியில் நிமீராவெத;ு பாம்பு வரிசையாக pag 

a1 WCU gy ding ன்று கூறுவது வியப்புத்தராநின்ற.து, 

74 ந்ல்லாவூர்கிழார்.. (86): | 

இவரது ஊராகிய ஈல் Qari எவ்விடத்திலுள்ளதென்று 

"விளங்கவில்லை, இவர்... வேளாளர். அகப்பாட்டிற்குப் பேெல்லை 

யாகக் கூறப்படும் முப்பத்தோரடியுள்ள பாடல் இவருடைய 

தாகும். பண்டைக் காலத்துக் கலியாணச் சடங்கின் முறையை 

இவர் பாடலால் அறியலாம், நற்றிணையில் 158 ஆம் பாடல் 

இவர் பாடியதாகும், 

75, நன்பலூர்ச் சிறுமேதாவியார். (94 ; 8949:-- . 

.... இவர் ஈல்லூர்ச் சிறுமேதாவியாரெனவும் கூறப்படுவார். முல். 

லைத்இணை யைப் புனைந்து பாடியுள்ளார். இடையர், வாயை மடித்து. 

விடும் வீ ளைக்கு மயல் வெருவிப் புதலின்கண் ஒளிக்குமென்றும் 

ஈரியினது ஊளை மூதைப்புனங்காவலாது கோட்டோசையோடு 

ஒருங்கொலிக்குமென்றும் வியப்புறக் கூறியுள்ளார். | 

76,” நேய்தற்சாய்த்துயத்த ஆவூர்கிழார். (412).— 

- இவர் வேளாண் வருணத்தினர், தலைமகனைத் 0 தோழி வரைவு ் 

"கடாவுவதாகச் செய்துள்ள இவர்பா_ல் மிக்க சுவை பயக்கும்... 

_ 77. நோச்சிநியமங்கிழார். (9):--. 

் . இவர் வேளாளர்: நொச்சகியமம் ஓர் ஊர், வேங்கை மலரைக். 
| . கொய்யக் குறமகளிர்' புலி புலி யென்று கூற, ஆடவர் வில்லுங்கையு- : 

மாய்ப் புலிகாக்கவந்து. ம Gaver Gy போவதனைச் சுவைபடப் பாடியுள் 

ளார். நற்றிணையில் இவர்பாடிய பாடல்கள் நிரம்பச் சுவையுடையன 

வாய்க் காணப்படுகின்றன... ன 

78. - நோய்பாடியார். (67);--- 

. ₹யானெவன் செய்கோ” என்னும் இவரது பாட்டுப் பிரிந்த... 

: புலம்பு கோயை நன்கு புலப்படுத்தலால் இவர்கோய் பாடியார் எனப் ' 

_ பட்டனர் போலும், நிலம்படு மின்மினிபோலப் பால் a soso 

இமைக்கும் என்று வியப்புற வருணித்திருக்கிார். epee | Goh
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சூட்டும் வழக்கையும், நகெலிடத்சவன் பிடித்த வேல்முதலிய கரு. . 
| விகளை அங்குச் சார்த்தும் வழக்கினையும் வருணிக்கின்றார். 

79, பரணர், (6; 68; 165 116; 172; 1253 135; 142; 148; 1525, 

162; 178; 181; 156; 196; 168; 298, 212; 222; 2283, 

236; 246; 258; 269; 266; 276; 322; 326; 356; 367; 
372; 376; 386; 396) :—. 

இவர் கபிலரை ஓப்பப் பாடும் பெரும்புலவர், நக்கீரர், ஓள் 
ஸ்வ மூதலியோராற் புகழப்பெற்றவர், பதிற்றுப்பத்தில் ஐந்தாம்பத்தி. 
னை இயற்றிய ஆசிரியர், அகத்தில் 'இவராற் பாடப்பெற்ற விஷயங்கள் 
மிகப்பல, அவற்றுட்சில அயிற் கூறுவாம். அகுதை; அஞ்ச 
அன்னி, ஆறும் அண்டிரன், ஆறும் எயினன், ஆட்ட 
னத்தி, எவ்வி, ஒரி, கட்டி, . கணையன், கரிகால்வளவன் , க 

-வுள், குட்வென், குறும்பியன், தமும்பன், இத்தன், இதியன், கன்னி, 
ன்னன் “ஆஅய், ஈன்னன் உதியன், , நீடர்கிழவோன், பசும் 

- பூட்பாண்டியன், பழையன், பாணன், பிண்டன், பேகன், பொறை, 
பன், மாந்தரம் பொறையன், மத்து, மிஞிலி, வல்லங்ழெவோன்,, 
என்ற தலைவர்களும்; அகுதை,அன்னிமினிலி, அ இமந்து, ஐயை,மருஇ. 

: என்ற தலைவியர்களும்; ஆரியர், பதினான்குவேளிர், பூஜியர் என்ற 
் | கூட்டத் தார்களும்; கவிரத்துச்சூர்மகள், கொல்லிக்கடவுள், முக் 

கட்செல்வன், மருகன், பாழி அணங்கு, கள்ளி அடுக்கத் தச்சூர், 
இ என்றதெய்வங்களும்; ப இருச்சீர் அலைவாய், 'ஆலரமுற்றம், கூடல் 
.. ஏன்ற புண்ணியஸ் தலங்களும் பிறவும் இவராற் பாடப்பெற் 

; னுள்ளன, திருக்குறளைப் புகழ்ந்தனர் (வள். | மா, 6. 

- 80, பறகாட்டுப் பேருங்கொற்றஞார். (3 23): — 

- *நறுரீல நெய்தலும். கொட்டியும் தீண்டிப், Boonen Bs பெண்டிர், 
. மூடிராறும் பாரி, பறராட்டுப் பெண்டிர் அடி. ? எனவருதலால், 

் -பறநபடி பாரியினது நாடாகும். யானைச் செல்வினம்போலப் புயல். 
.. இயங்காகின்றதென அழ உவமை ் கூறியுள்ளார். 

பா பாண்டியன் அறிவுடைகம்பி. (2 ஓ. ன 
bos இவர்பாண்டியர் . மரபினர், ஞானியும். புலவர் பெருமானுமாகிய 

சி பிராந்தையாரொடு பழகிவெந்தவர்,அிவுமூதிரப்பெற்றமையால் அ.தி | 
> வுடை 6 என்னும் அடைபுணர்க்கப் பெற்றார். அம்பிஎன்ப்து. ப்ரஷ். ்
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சிரேட்டன்; பூர்ணன் எனப்பொருள்படும், பகலேசிறைப்புறமாகத் 

தோழி கூறுவதாகக்கூறும் இவா பாடல் வியப்பைத்தருவதாகும். - 

மக்கட். பேறில்லார்க்கு எத்துணை தான் மற்றப்பேறு நிரம்பியிருப்பி 

அம்புருஷார்த்தம் கிறைவுற்றதின்று என்றுகூறியுள்ளார்(பு.றம்188)... 

82. பாண்டியன் கானப்பேரேயில்தந்த உக்கிரப்பேருவழுதி (26): —_ 
இவர் இவ்வகப் பாட்டை உப்பூரிஞுடிகிழார். மகனாவார் உருத் 

இரசன்மரைக்கொண்டு தொகுப்பித்தவர். கானப்பேரெயிலின் 

சண்ணேளகுதும்புசெய்திருக்த வேங்கைமார்பன். என்னும்கொடியோ ப 

னை வென்று, ௮க் கோட்டையைக் கைப்பற்றினமை நோக்கி இவர் 

இவ்வாறு அடைகொடுக்கப் பெற்ரர் (புறம் 21). இலது அவையில் 

இருக்குறள் அசங்கேதியதாக ஒருகதை வழங்குகிறது. இவர் : 

குறளைப் பாராட்டிப் பாடியுள்ளார். (வள், மா. 4), இவர் காலத்தவர் 

சே மான் மாவண் கோவும், சோழன் இரச்கவம்வோட்ட பெரு - 
ஈற்கிள்ளியுமாவார். க ்் 

88, பாண்டியன் ஏனாதிநேடுங்கண்ணனார் (3) ௨ 
... ஏனாதி என்பது அரசரால் வீரர்க்கு get sali பட்டம்... 

(தொல், பொருள், புறத். 8). பாண்டிய அரசனால் ஏனாதிப்பட்டங் | 

கொடுக்கப்பட்ட யுத்தவீரராவர் .இவர். பகைவர் கோட்டையை 

அகப்படுத்தற் செய்தியும், முனைகவர்ந்து கோடலாஜ் பிரெழுக்து 

பாழ்பட்ட மன்றங்களின். "வருணனையும் இவர். பாடல்களிற் காணப் ... 

படகின் றன. | டி | 

84 பாரதம்பாடிய பெருந்தேவஞர்: (கட அள் வாத்த்து, | 

. | எட்டுத்தொகையுள் நற்றிணை, குறுந்தொகை ௫ மூதலிய பெரும் 

பாலவற்றிற்கு இவர்பாடல்கள் கடவுள் வாழ்த்தாக முன்வைக்கப். 

பெற்றுள்ளன. நற்றிணையில் இருமாலையும், குறுந்தொகையில் 
'மூருகக்கடவுளையும்; ஐங்குறுநாலு அகம் பூறம் மூன்றிலும் சவபிரா- 

னையும் பாவிய பாடல்கள் காணப்பமிகின்றன. வடமொழிப் பாரதத் 

தை இவர் தமிழிற் பாடியுள்ளார், அதுமுமுவறும் இக்காலத்துக் ் 
'நஇடைத்திலது, 

85, பாலைபாடிய Guus ion (5 5.093 1115 155; 135; 223: ப 

ட... 861967; 801) 919; 997; 897) :_ | ன 
| பாலைத்திகசயைச் சுவைபடப்டாடும் . போற்ற ரல்கருதி இவர் ் 
பாலை பாடிய என்ற. அடை கொடுக்கப்பெற்றுர். . சேரமான். ் என்ற. ்
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அடை இவர் பெயர்முன் காணப்படுதலால் (புறம் 11), இவர் சேரர். 
மரபின ராவார், பெரும்புலவசேயன்றி மிக்க வீரமுூமுடையவர் . கலி 
யில். பாலைக்கலி . இவர்பாடியதாகும், இதனைப் 4 பெருங்கடுங் 

- கோன் பாலை ?” என்றதனான் அறியலாம். இவர், மழவர் தூதுசெல். 
லும் பார்ப்பானைத் தடி.ந்துவீழ்த்தி அவனிடத்து ஓன்றுங் காணாது. 

- வறுங்கையராய்ப் போவதனை வருணித்துள்ளார். (அகம் 337). 

86. பாவைக்கொட்டிலார் (386) :- | | | 
| யானை அருளுதலாற் பாகன் பிழைத்துருப்பதுபோல யான் 
_விழவிடத்து வாராஇருத்தலினால் இற்பாத்தை ' உயிர்வாழ்சின்றா 
ளெனச் சேரிப்பாத்தை கூறுவதாகக் கூறும் இவசஅபாட்டு இன் 
சுவை பயவாநின்றது, சோழரது வல்லத்துப் புறங்காட்டில் ஆரியர் 
படை பட்டமையைக் கூதுகின்ருர். 

87. பிசிராந்தையார்.--(837) ....- 
் இவாது' ஊர் பாண்டிகாட்டின். கண்ணதான பிசிர் என்பது 

(பு£ம் 218), இவர் சிறந்த ஞானி; அறிவு நிரம்பிய புதல்வர்களையும், 
கற்பிற்சிறந்த மனைவியையும், உள்ளம்போல ஏவல் செய்யும் ஏவ 
லாளர்களையும், உடையவராய், ஞானிகளோடு பழகி வந்தவர். 

| (புறம் 191). கோப்பெருஞ்சோழன் என்பான் பெரியஞானியென்று 
. கேள்வியுற்று அவனை நேரில் காணாதருக்கச்செய்தேயும், அவனோடு 
விள்ளாநட் புடைமை பூண்டு (புறம் 813), அவன் துறந்த காலத்து 
.அவ்வரலாற்றை. ஒத்த . உணர்ச்சியால் . அறிந்து (குறள் 899 
உரை) . உடன்துறந்த பெருமையுடையவர் (புறம் 218). மலைமீது. 
சூழ்ந்துள்ள. வெண்மழையைக் குயவன் சூளைமேத் சூழ்ந்துள்ள 
புகைக்கு ஒப்பிட்டுக் கூறுஇன்றுர், 

98. பேருங்குன்றார்கிழார். (6) :-- 
-..... இவர் வேளாளர், சோமான் குடக்கோ இளஞ்சோலிரும்பொ 
தையைப்புகழ்ந்து பாடிய இவர் பாடல்கள் பதிற்றுப்பத்து ) ஆம்பத் 
தாகத் தொகுக்கப்பெற்றுள்ள ௮. இவ்வரசன் தமையனான குடக் 
கோச்சேரலிரும் பொறையை இவர் இகழ்ந்து பாடியுள்ளார், 
(புதம் 180; 211). இவர்பாடிய அகம். 3 ஆம் பாட்டிற்கு அகப் 
பாட்டுரைகாரர். கூறிய உள்ளுறை இறைச். மூதலியவற்றை 
“நோக்கி மூழ்க, புறத்தில் இவர் பேசனையும், சோழன்: உருவப் .. 
ப்றேர். இளஞ்சேட்சென்னியையும் புகழ்ந்து... பாடியள்ளார்...
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89. பேருந்தேவஞார். (51) — 

— gar urrghureu பெருச்தேவனாரின்வேறு என்பதை 

யுணர்த்தவே ஓாடையுமின்றிப் பெருந்தேவனார் என்றே கூறப் 

“பட்டனர் என ஊடத்தற்கிடனாகிறது. கடுகுபெருந்தேவனார் என. 

"ஒரு பாடம் காணப்படுகின்றமையால் இவர் ஊர் கடுகு என்று 

- கொள்ளலாம், அன்றிக் சுகெபெருந்தேவனார் என்பார் வேஜோர் 

புலவராகவ . மிருக்கலாம்,எருவைப்பேடைக்கு ஊனிடத் தள்ள 

விருப்பத்தை கோக்கி ஊனைப்பதித்தாலன்ன செஞ்செவி எருவை 

ஏன எருலையின் காஇனை வருணிக்கின்ஞர். 

90, பேயனார். (934). ட்ப | | 
இவர் ஐங்குறு நூற்றில் மூல்லைப்பர்ட்டு நாறும் இயற்தியவர். 

... மூல்லைத்தணையைப் பாடுவதில் பேராற்றலுடையவர், தலைமகன் 

தேர்ப்பாகனை 'விரையத்தேரூர்வாயாக; யான் என் மனைவியைக் : 

காணவேண்டுிமெனக் கூறுவதாகக் . கூறும்பாடல் இன்: சுவை 
பயப்பதொன்றாுகும். | 

91, போதும்பில்கிழான் வேண்கண்ணஞுர். (180-199): 

இவர் வேளாளர், பொதும்பு பாண்டிகாட்டின் கண்ணதான 

ஒரூர். இவர் தாழையின்தலை பேய்த்தலைபோன் தநுள்ளதென்தும், . இளியின் கழுத்திரேகை வானவிற்போன்று விளங்குன்றதென் 

றும் கூறிய உவமைகள் வியப்பினைப் பயவாகின்றன. “அருவி 

_யடித்துக்கொண்டுவந்த காகாத்தினம் வீசிய ஒளியால் எம்ஸூரில். 

.. இரவு முழுதும் தீபம் வைத்ததுபோன்றிருத்தலால், தலைவி இரவுக் 
- சூறியிடத்து வ.ரக்கூடாதவளாயிருக்கின்று? ளெனத் தோழி கூற் 
: மூக இவர் கூறுவது மிக்க சுவையுடையதொன்றாகும். இவர். 

ட 'வெண்கண்ணனாசென்னும் கூறப்படுவர். ? 

99, போதம்பிற் புல்லாளங். கண்ணியார். (154):— 

2 இவ சது ஊரும் மேற்சொன்ன .பொகும்பு என்னும் ஊமோ, 

“கண்ணியார் என்ற்மையானே. இவரைப் பெண்பாற் புலவராகக் , 

கருதலாகும். புல்லாளனுக்கு இவர்: உறவினர் போலும், இவர் 

தேரை ஓலிக்குச் ௪௮ பல்லியத்தை உவமை கூறுகின்றார், கோடல் 

பிணியவிழ்வனு பாம்பின் படம் விரிப்பதுபோன் திராரின்ற : 

தென்று அியப்புறவருஎணிக்கன்றார், ள் ் ்
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93. போருந்தி லிளங்கீரனார். (19) 851): 

- பொருக்தில் என்பது ஓர் ஊர், இளங் £ரன் என்பது இவரியற். 
பெயர், இவர், தலைமகன் தலைமகளை நினைந்து Or WDE சொல்லுவ. 
தாகச்செய்த மேற்காட் டிய செய்யுள்களிரண்டும் இன்சுவை பயம்: 
பனவாகும். 'ஞூடிஞஜை சட்டுக்குவி; கூத்இிப்புதை' என்று பொருள் 
பட ॥ தலிக்கூமென் று கூறுகின்றுர். இருப்பையின் குழை அழல 
கைந்தாற்போல விளங்குடன் றன என்கின்முர். கணவனைப் பிரிந்த 
மகளிர் சுவரில் கோடிட்டு காளெண்ணும் வழக்கனையும் பல்லி 
சகுனங் கேட்கும் மரபினையும் வருணிக்கின் மர், 

94, போந்தைப் பசலையார். (110): 

- தோதி௦ செவிலிக்கு அறத்தொடு சிற்பதாக இவரியற்றிய பாடல். 
இணனிமையினும் இனிமை பயவா, "எ பகரர்த்தெய்வம் இவசாத் | 
கூறப்பெற்றுள்ள ௮, ப ப 

95, மதுரை அளக்கர் ஞாழார்மகஞர் மள்ளனார். (98) 1443 174 
| 814; Baa 5 358):— டட 

இவர்: பெயர் ( மதுரை அளக்கர் ஞாழார்மகனார் அம்மள்ளனார் : என்றும், அம்மள்ளஞார் என்றும் காணப்படுகின்றது, இவர் புறத்: 
| Bea (869) பாண்டியன் மறலனான. சிறுகுடி.கிழான் பண்ணனைப் 

_ புகுழ்க்து பாடியுள்ளார். அகத்தில் வானவனது கொல்லியைப்புகழ்க் 
. துள்ளார். (அகம் 33), அற்திணையில். இவர் இயத்தியனவாக.. மூன்று. 

- பாடல்கள் சிடைக்கின்றன. 

96, மதுரை அறுவைவாணிகள் ' இளவேட்டனார். (56; 194; 
990: 954 312) 809) ee 

அறுவைவாணிகன் என்பது: வஸ்திர வியாபாரி என்று 
பொருள்பகம், இவர் வணிகர் மாபினர் (தொல், பொருள். மரபு, 
ரல், இருவள்ளுவர்குறளைச் ௪ சிறப்பித்துப்” பாடினாருள் இவரும் ஒரு 

-வர்(வள்.மா. 85), பாலைத்தணையொழிய ஏனையவெல்லாத் இணையை 
யும் புனைந்து: இவ்வகத்தில் இவர் : பாடியுள்ளார். பகித்தயானை முகி 
ட் னைக் அரத்திலசையும் i திட் பவம் என்பர். ர் (அகம். 309)...
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97. மதுரை ஆசிரியர்நல்லந்துவனார். (48):-- - 

ஆசிரியர் எனவே, இவரை அந்தணராகக் கொள்ளலாகும். 
அந்துவன் என்பது இவரியற்பெயர். இவர் மதுரை மருதணிள.. 
BTS ITD புகழப்பெற்றவர். அிபாடலில்இவர் முருகக் கடவுளைப். 
புகழ்ந்து பாடியுள்ளார். (6; 8 ; 20), . கலித்தொகையில் 

கடவுள் வாழ்த் தீயும், கெய்தக்கலியையுப் பாடி, அத்தொகையைக் 

"“கோத்தனர். இதனை '“ஈல்லந் துவனாசான்............ வாழ்த்தொடு 
கொங்காங் கலியினையே, கூட்டினான் ஞாலத்தோர்க் கு? என்ற. 
பாடலால் அறியலாம். திருக்குறளைப் புகழ்ந்து பாடியுள்ளார் 

-(வன்-மா. 18). ன ட ப | 

98, மதுரை இளங்கேளசிகளர், (881)--- 
கெளசிகனார் என்றமையாலே கெளசிக கோத்திரத்து வந்த 

அக்தணர் இவர் எனக் கொள்ளலாகும். இவர் உகர. விற்றிறத் 

_ தையும்,வானவன் அ.ரணழிக்கும் சிறப்பினையும் வருணித்துள்ளார் 

99, மதுரை இளம்பாலாசிரியன் சேந்தன்கூத்தன், (108; 8489:- 

சேந்தன். என்பது .இவர்தந்தைபெயர் ; கூத்தன் என். 

மையால் "இவர் கூத்தாடுவதில் வல்லுஈசாகக் கருத்தப்படிகிஞர். 

இவர் பாடியன வெல்லாம் குறிஞ்சித்தணைட்பாடலே . யாகும், 

இனைமேயவந்த யானை கொடிச்சி பாடிய பாட்டைக்கேட்டுத் தனை: 

யைக்கவரா.து உறங்குமென்று கூறுவதனோடு, மூங்கிற் ' குழாயி 
லுள்ள பாம்பு விடம்போலக் கடுப்புடைய தோப்பிக் கள்ளை மலைத்: 

தெய்வத்திற்கு நிவேஇத்.துவிட்டு, பின்பு அதனை எல்லாரும் கூடிக் 

கும் மலைகாட்டார் வழக்கனையுங் கூறுகின்றார், 

100. மதுரை ஈழத்துப் பூதன்றேவனார் (88 ; 881) 5 807): = 

ஈழத்தினின்றும் வந்து மதுசையிற்றங்கிய பூதன் மகனாக. 

'தேவனாரென இத்தொடர் பொருள்படும். இனைக்கதி' ருண்ண 

வரும் பன்றி பல்லிச். சகுனம் பார்த்துவரும் என்று கூறுவது 

மிகுதியும் வியப்புடையதாகும். : 'வண்டோசையை யாழிசை 

யென்று ௮சுணம் ஆராயும் என்று கூறுகின்றார். பசும்பூட் பாண். 

மயன் வெந்திச் சிறப்பினையும் : ்  கூடலினது.. பெருமையினையும் 

புகழ்ந்துள்ளார். | 
் பாடக்
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101. மதுரை எழுத்தாளனார்.. (64):-- 

...... இவர்பாடியது முல்லைத் இணைப்பாடலாஞும். தலைமகன் . 

பாசறை யிருந்து. சொல்லுவதாக. இவரியற்றிய பாடல் மிகச்சுவை. 

௧ புடையதாய்க் காணப்படுின்றது. - 

101. மதுரை எழுத்தாளன் சேந்தன்பூதனார். (20) - 

... இவர் மேற்சொன்னவர் தாமோ. அன்றி வேறோ.) ஒன்னும் 

விளங்கவில்லை. சேந்தன் என்பது இவர் தந்தைபெயர். பூதனார். 

- என்பது இவரியற்பெயர், கழுதைமேல் உப்புப் பொது யேற்றிப் 

போகும் ௨ மணர் வழக்கனையும், அவர் தாம் புறப்படும் முன்னே. 

புள் நிமித்தம் பார்த்துக் பாண்டு புறட்படுவதனையும் கூறுஇன்ளுர். a 

-மகட்போக்கியதாய் கூறுவதாக இவர் இயற்றிய பாடல் மிக்க... அவை. 

 திருவதாகும்... 

“108, மதுரைக் கண்ணத்தனார். (860) -- ப 

இவர், செவ்வானம் படிந்த -மேல்கடல், . சங்கரகா சாயணர் 

அவதாசம் போன்றுளதென்று வருணிப்பது Det யாவர்க்கும் 

ம௫ிழ்ச்சி தருவதாம், இவர் கெய்தற்நிணையை மிகச் சுவைபடப்: 

பாடியுள்ளார். 

104, மதுரைக் கணக்காயனார். (87 ; 838 5.342) — 
7 'கணக்காயனாசென்பது ஒத்தாரைப்போர், உவாத்தியாயர் எனப் 
பொருள்படும், இவர் ஊர் மதுரையாகும்; இவர். அக்காலத் 

துப். பரந்த. புகழுடைய சிறந்த பள்ளிக்கூட உவாத்தியாயரரா : 

'மிருந்தனர்போலும்,' குறுந்தொகையில் (504) கணக்காயன் தத் 

தன். என்றிருத்தலால், இவர் இயற்பெயர் தத்தனென்று ஒருவாறு 

் கொள்ளலாகும், இவர் நக்£ரனாரது தந்தையும் சீரங்கொற்றனா.து | 
பாட்டனாருமாவர். ் இவர் வேங்கடத்தரசர் பாண்டியர்க்குத் திறை 
;யரக. யானைகளைத் தருவதனையும், கொற்கைப்பெருந்துறை முத் 
Ber சிறப்பையும், பசம்பூட்பாண்டியனது செங்கோல், வெற் 
pes பிரதாபமிவற்தினையும், பொறையனது கொல்லிமலையினையும், | 
(Crrpr ge | -பாக்கப்பெருந்துறையினையும் சிறப்பித்துக் oh. LUG 
தேர்டு, தென்னன் ஒருவன் தொட ரவண்ணம் அருவிபாயும் மலைக் 
குகையில் மதைர்துகொண்ட சில் வரைய ரமகளிர த செய்தியை 
யும் விரிசதுள்ளார்.
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105, மதுரைக் கவுணியன் பூதத்தனார், (74) :-- 

கவுணியன். என்றமை யானே, இவர் கவுண்டின்ய கோத்தாத் : 
துப் பிறந்த . அந்தணராவர், பூதத்தார் என்பதிவர் இயற்பெயர், 

_,இவர்பாடிய பாடல் முல்லைத் தணைக்குரியதாகும்.. | 

“106. “மதுரைக் கள்ளிற்கடைமத்தன் வேண்ணாகனார் (170: 

_.. நாகனார் என்பது இவர் இயற்பெயர். அத்தன் இவரது தந்ைத 

பயின் பெயர், இவர் அலவணைத் தலைவி தூதுவிவெதாகப் பாடல் 

செய்துள்ளார். புறத்தில், ** கள்ளின்வாழ்த்இக் கள்ளின் வாழ்த்தி? 
என்ற 816 ஆம் செய்யுளைப் பாடியுள்ளார். 

| 107 wes mS HT. (854): -- 

ட இவர் கூத்து ஆடுதலில் வல்லார் போலும். இவர். கிரமுசசத் | 
, இனைச்சிறபித்துள்ளார். 

| 

108. மதுரைக்காஞ்சிப்புலவர் (99): 

.... . பத்துப்பாட்டள் மதுரைக்காஞ்சி பாடிய சிறப்பு! கோக்கி இவர் 

இவ்வாறு. கூறப்பெற்றுர் என்பர். மாங்குடி மருதனார் எனவும் இவர் 

பெயர் வழங்கும், தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ் 

செழியன் மூதலியோமை இவர் புகழ்ந்துள்ளார். அகத்தில் இவர் 

. மகட்போகீகிய தாய் கூற்றாகப் பாலையை வருணிப்பது இன்சுவை 
3 பயப்பதாகும். | இவர் வேளாண்வருண த்தினர், 

109. மதுரைக் காமக்கணி நப்பாலத்தீனார் (204):— . 

| -பாலத்தன் என்பது இவர் இயற்பெயர், ௩ ஏன்பது இறப்புப் ; 

-பொருளுணர்த் தும் இடைச்சொல், இவர்  வழுஇயின் வெற்றிச். 
சுறப்பினையும், வாணன் சிறுகுடி யினையும் பாராட்டிக் கூறி. 

யுள்ளார். ப ட ன ச 

110, மதுரைக் கூலவாணிகன் {BEDS EO 63; 134; | 
899) 396 ; 320):— 

கூலம், என்னக் கொள்ளு முதலிய தாணனியங்களாகும், வாணி - 

ட்கன், இவற்றை விற்கும். வியாபாரி. சீத்தலைச்சாத்தன் என்ப :' 

ப உறுப்புப்பற்றி வந்த பெயர் என்பர் சேனாவரையர் . (தொல், . 
சொல், 174), இவர் சாத்தன் என்னும் இயற்பெயருடையவராம், 

மதுரையில் நவதானியங்கள் விற்று வந்தவராவர். ' மணிமே.



88. ன அகி நானூறு. 

கலை யென்னும் நாலை இயற்றியவர்," பெளத்தமதத்தில் சிறந்த 

பயிற்சியுடையவர். "நடுகல்லின் நிழலையே இனிய நிழலெனக் Sh BE 
செந்சாய் வதியும் எனச் கரத்தின் கொடுமை கூறுஅன்ருர். (அகம். 

53), திருக்குதளைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார் (வள். மா, 10). 

tu, மதுரைச் சேங்கண்ணஞார். (89):-- 

சிவந்த கண்ணுடைமையால் இவர் செங்கண்ணனார் எனப்பட் 

டனர் போலும், பொருண்முற்றிய தலைமகன் தலைவியிடத்துக் கூறு 

வதாக இவர் கூறும் பாடல் மிக்க இனிமை பயப்பதாகும். 

. 112, மதுரைத் தத்தங்கண்ணனார். (335): னு 

_... தத்தன் என்பு இவாது தந்த பெயர், கண்ணன் என்பது | 
இவரியற் பெயர், செழியன.து கூடலை இவர் இறப்பித்துப். பாடி ப 

யுள்ளார். ட்ட | 

118, மதுரைத் தமிழ்க்கூத்தன் கவேன்மள்ளஞர். (708 256; 3354): _ 

ஆரியக் கூத்து தமிழ்க்கூத்து என்னும் இருவகைக் கூத்துள் 
.திமிழ்க்கூத்து ஆவர் இவர்.. கவன் என்பது ஓர் ஊர். மள்ளன்' 

: Bors Bui பெயர். தனுஷ். கோடி.க்கரையில் இராமபிரான் மந்இரா 
லோசனை செய்தகாலத்து, ஓராலமாத்திற் புட்கள் மிக ஒலித்து 
ஆலோசனைக்கு இடையூது செய்ய, ' அவ்2வாலியை அவர் அவித்த 

... கதையினைக் கூறியுள்ளார் (அகம், 70), கள்ளூரிலுள்ள ஒருத்தியைக் 
_ கற்பழித்த ஒருவனை அவ்வூர் அஃவையத்தார் சாட்டெளாற் குற்ற 

fo வாளியென்று. கண்டு, அவனை “த்திலிட்ட கதையினையுங் கூறினர், 

ப 114. மதுரைத் spam deer நாகன்தேவஞர். (16 4):— 

..... இவரும்தமிழ்க் கூத்து ஆிகின்றவசே, நாகன் என்பது இவர் | 
3 aiscn gum Cgeveirar aii gy இவரியம் ௦ பெயர், இவர் முல்லையைப் . 
புனைந்து பாடியுள்ளார். . | 

115, மதுரை ஈல்வெள்ளியார். (88) 
இவர் “பெண்பாற் புலவர். வெள்ளி௰ார் என்பது இவரியற் : 2 

'பெயர். ' - இவர்பாட்டிற்கு நச்சினார்க்இனியர் . விளக்கமான. . உரை 
_ கூறியுள்ளார் (தொல். பொருள். 51.9),
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116, மதுரைப் பண்டவாணிக னிளந்தேவஞர், (58) 868; 888): .. 

பண்டம் - பலசரக்கு பண்டவாணிகன் - பலசரக்கு வியாபாரி, 
இவர்பாடியன வெல்லாம் குதிஞ்சித்திணைப் பாடல்களாகும். 

11, மதுரைப் பாலாசிரியர் நப்பாலஞார். மரை ப 

. இவர் கானவன்கை . இருக்புவடித்தது போலும் என்று கூறுவ 
,தினோடு, அக்சகானவன் யானையைக் மொன்று வெண்கோடு பெறுவுத 
னையும் வருணிக்கிறார். ப 

118, மதுரைப் பாலாசிரியர் நற்றாமஞர். (93): உ டயஸ் 
தாம்ன் என்றது இவர் இயற் பெயர், தலைமகளைத் தோழி' பகற் - 

குறிகேர்க்தவாய்பாட்டால். வரைவுகடாயதாக இவர் செய்த செய். 
யுள் மிக்க வியப்பினைப். பயப்பதொன்றாகும்.. திருவள்ளுவமாலை. , 
பில் மதுரைப் பாலாசிரியர் என்ஜெருவர் காணப்படுகிறூர், இவ. 
ரும் அவரும் ஒருவரே வேமோ தெரியவில்லை, | 

116, மதுரைப் புல்லங்கண்ணஞர், (161):— 

8. .. புல்லன் இவரது தந்தைபெயர். கண்ணன் இவரியத் பெயர்: ர 
- பாலையைப் புனைந்து இவர் பாடியுள்ளார். 

120. மதுரைப் பேராலவாயார். (87; 908.) 

பூதப்பாண்டியன் தேவி பெருங்கோட்பெண்மு தன்கணவனை . 
| "இழந்தபோது தீப்பாய அவளை க்கண்டு இவர் வியக்து பாடினர் (புறம். 
247). கொ றகைப்பொருகனுன செழியனையும், அவனது... கூடல் த 
கரையும், வையையையும் புகழ்ச் துள்ளார் (9 96). 

121, neem போன்சேய்கோல்லன் வேண்ணாகளஞூர். (868): 
| பொன் செய்கொல்லன் எனவே, இவர் தட்டார் ஆவர், இவர் 
பாலைநிலத்தில் ரசெல்லிக்காப் உதிர்வ து பொலன்செய்காசு. உதிர்... 

. வதுபோலு மென்று வரு-ணித்துள்ளார், 

* 188. மதுரைப் போத்த்னார். (75):-- 
இஸ “ட 

ப்பட கற்றிணையில்: போதனார் என்.நுஒருவர் காணப்பகெருர். இவரும் ப 
அவரும் ஒருவரோ GaGa தெரியவில்லை. தலைமகன் பிரிவின்கண். ். 
. தோழி தலைவியைத்தேற்றுவதாகக் கூறிய இவர் பாடல் இனிய அ 
சுவையை ஈஸ்குவ தொன்றாகும். -
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123, மதுரை மருதங்கிழார்மகனார் பேருங்கண்ணஞார், (9 472504): 
இவர் வேளாளர், ஆடு களப்பறையைப்போலத் தேரை ஒலிப் 

பன. வென்றும், டொன்னாபரணத்தைத் தொங்கவிட்டாலன்ன : 
கொன்றைப் பூங்கொத்து மலர்ந்து . விளங்குகின்றன வென்றும் “ 

இவர் அழகிய உவமை கூறியுள்ளார், கரடி. இருப்பைப் பூவினையும்ஈ 
புற்ரும்பழஞ்சோற்றினையும் உண்டலை வருணித் துள்ளார். | 

174. மதுரை மருதனிளநாகனுர் (84) 59; 77.90; 108; 1213 
OS 131; 184 5193 ; 206; 2203245; 255, 2693 989. 

| 2975 3125 3435 3583-365; 368; 380; 389):—_ 
இவர் கலித்தொகையில் மருதக் கலிப்பாட்டு 85ம் பாடிய ஆசிரி . பராவர் "இதனை “* மருதனிள . நாகன் மருதம்”? என்றதனால் 

- அறியலாம். அத்தொகையைக் கோத்த ஈல்லந்துவனாரிட த்துப் 
. பெருமதிப்புடையவர். தொழுகை (யமுனை) யாற்றின் கரையில் 
கண்ணபிரான் . Can Quis வஸ்இரத்தைப் பறித்துக்கொண்டு குருக்தமர மேறிய கதையினைக். கூறியுள்ளார் (அகம், 56), 

கொங்காது உள்ளிவிழாவினையும், கழுவளது காமூராங்கண் 
பூசக் தந்த வேங்கையினையும், வாணன் சிறுகுடி.மினையும், கடவுள செல்லாம் பலிபெறுதற்டெமானதும் கோசர் ௮. சிறந்த நியமத்தை 
(கடைத்தெருவைக்) கொண்டுள்ள துமான செல்லூரிலே ப.ரசராமன் ப வேள்விசெய்த வரலாற்றினையும், வேளிரது வீரைமூன்றுறையிலே உப்புக் குவடுமிக்குள்ளன வென்பதனையும், ஊணுூர், சாப்க்கானம் 
மூதலிய வற்தினையும் புகழக்தனர். மற்றும் இவர் எருமையின் வளைந்த கொம்பு. பேடிப் பெண்ணின் ஆடுகைபோன்றுள்ள . தென் லும், . இரலையின் இரிமருப்புக் கானவன் கவைபொதுத்தாற் போன் ுளதென்றும் வருணித் ள்ளார். குடவோலையெடுத்துப் மர. _மாணம்வாங்கும் வழக்கைக் கூறுவர், இறையனார் களவியலுக்கு இவருமோர் உரையியற்ற, அதனையும் உருத்திர சன்மர் ஒருவாறு அங்கீகரித்தனரென்று தெரிகிற, இவர் ஐந்து இணையையும் புனைக் அபாட வல்ல ஆற்றல் படைத்தவர், -.. 
195, மதுரை... ட மள்ளனார் (844): 
oS ் "இவர் மதுரை அளக்கர் ஞாழார்மகனார் மள்ளனுரோ, மதுரைத் 
| தமிழ்க்கூத்தன் கவன் மள்ளனாரோ, அன்றி இருவரிலும் வேருன.
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_ ஒருவரோ யாதும் விளங்கவில்லை, இலர் பாடியது முல்லைத் தனைப் 
பாடலாகும், 

1906, மருங்கூர்கிழார் பேருங்கண்ணஞுர் (80) :-- 

| இவர் வேளாளர், மருங்கூர் என்னும் ஒர் ஊர் நாகபட்டினத் 
. துக் கருலுள்ள து. *: பசும்பூண்வழுதி மருங்கை'' என (நற். 888) 

ஒரு மமுங்கூர் கூறப்படுதலால், பாண்டி காட்டகத்தும் மருங்கூர் .. 

ஒன்றுளதெனத். தெரிகிற ௫, இரவுக்குறி வந்த தலைமகற்குத் தோழி : 

பகற்குறி கேர்வதாக இவர் பாடல். செய்துள்ளார். 

197, மருங்கூர்ப்பாகைச் சாத்தன்பூதனார் (887) :-- 

மருங்கூர்ப்பாசை, என்பது தர் ஊர்போலும், சாத்தன் இவர். 

தந் தைபெயர். இவரியற்பெயர் பூதனென்பது, அத்தத்திற் செல்லு 

வோரை வேடர் அம்புவிடுத்துக் கொன்றுவிட்டுத் தமது அம்பு 
சிதைந்தமைக்கு, வருந்துவதல்லதழ இறந்தவர்க்கு இரங்கார். என 

அவரது கொடுமையைக் கூறுகின்றார். பாம்பின் தோல் காத்தில் | 

நிவப்பது மலையருவி Kaper SS ea O_1& @ Olio cir Bawr (ay fi 

198. மர தம்பாடிய இளங்கடூங்கோ (96 ; 176 j—: 

இவர் பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோவின் சகோத. ராகலாமென். : 
' ஹூடிக்கப்பகிருர், அங்ஙனமாமின் இவர் சேரர் ores rr aut, 

இவர் தாமரையின் தண்டு கழைபோன்று பருத்து உள்ளே தூம் ... 

புடைத்தாமிமாசின்ற தென்றும், இலைகளவிற்றுச் செவிபோன்றுள ... 

தென்கும், ;மூகை கழு நிவந்தது போன்றுளதென்றும், மலர் மகளிர் nS 

. மூறுவன்முகம்போன்நிசாநின்ற தென்றும் வருணிப்பது, Losin By 
வேம்பு நனைபோல ஷஜெண்டின் கண் விளங்குகின்ற தென்றும் 

உவமை கூறியுள்ளார் (அகம். 176), அகுதை யென்ற வனப்பு,மிக்க 

, ஐருத்இியின் தந்தையாகிய சோழர். சேபாண்டயமைப் “patie ட் 

ப தாக்கி தேறியடி த்ததனைக் கூறியுள்ளார். ் ப | ப 

129. மாமூலஜர் (1) 16 31; 55 3 61; 65; O15 a75 101; 
115; 1273 18751173 201; 211; 2885.95: , 265; 
2315 295; 381; 829 3 921. 341 ; 5 849 5359; 393.) 

ப இவர் அந்தணர்; முக்காலமும் உணர்ந்த யோடயா : 
| ர் (தொல். பொருள். 75-ஆம். சூ, நச். ]. இவர். அகத் | 

் ae | பாழி யன்வெல்னாம்: பாலைத்திணைக்குரிய பாடல்களே. .
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கும். இவராற் பாடப்ெற்றோர் . பலராவார், இவர் விெடு ஆறு a டூர் 
"வேளையும் அவனது. பொதுினிஈகரையும் பாடியது (அகம். Ly: 
61); அளு காட்டையும் ஈன்னன் . பாழியையும் பாடியது (அகம், 
157; கரிகால் வளவனுக்கும் சே ரலாதனுக்கும் வெண்ணியில் ஈட்ட்' 

| . தபோரில் சேரலாதன் புறப்புண்ப்ட்டானாக, அதற்கு அவன் காணி. 
்.. வடக்கிருக்கத் தலைப்படலும், சான்றோர் பலர் அவனுடன் வடக்கு 
ருந்தனர் என்ற கதையினைக் கூறியது அகம். 55.) ; உதியஞ் Cor 
லது கொடைத்திறனைப் பாராட்டியது (அகம். 65) ; குடகாட்டை 
யும் மழவரது“களவுழவையும் குட்டுவனையும் கூறியது (அகம்,91); 

ட ஈன்னன் வேண்மானது வியலூரைப் புகழ்ந்தது (இகம், 97) ; மழ. 
வரது தலைமயிர் வருணனையையும், அவர்இருமல் தீர்க்கும் மருந்தை 

: வாயிற். போகட்டுக்கொண்டு கிரைகவர்தற் சிறப்பினையும் கூறியது 

வீழ்ந்தமையையும் கூறியது (அகம், 115.); சேரலாதன் கடலோட் 

- (அகம், 101) ; எருமையினது குடராட்டையும், எவ்வி செருவில் 

"ஒ.யதனையும் கடம் பெறிந்ததனையும் கூறியது (அகம் 847); அவன்: 
இமயத்துவிற்பொறித்ததனையும், மாந்தை முற்றத்தில் ஒன்னார், 

.. பணிந்துதந்த பொன்கலத் இனோடு வயிரம் முதலியவற்றையும் ஒரு 
ப 'பொற்பாவையையும் கு வித்துவிட்டு உலகத்தைத்துறந்த IGS srs 

- தீத்தையும் auHowoe Fog. ( syed, 127 ; 941)) மழவரதுபூந்தொடை.. 
... விழவினைச் சிறப்பித்தது (அகம். 187.) ; கண்ணனெழினியினது. 

போர்த் இறனைப் புகழ்க்த (அகம், 1 97); பாண்டியாது கொற்கையில் 
வலம்புரி மூழ்குதலையும், சோழாது ஈன்னாட்டையும் புகழ்ந்தது. 

... (இுகம்.801),வேங்கடத்தையும், மத்தி எழினி பல்லைப்பிடுங்கி வெண்... 
.. மணிவாயிற் கதவில் அழுத்தியதனையும் விரித்தது (அகம், 9117) 

ன உதஇியஞ் சேரல்பெருஞ்சோது கொடுத்த ௧ தியினைக்கூறிய (அகம். 
588) நந்தன் வெறுக்கையையும், கோசர் பொதியிலையும், மோகூர் 

3 

_ பணியாமையிற் பகைத்துவந்த மோரியர் தேருருள் குறைத்த வா: 
.லாற்றினையும் விரித்தது (அகம். 251,); இமயவமையையும், “ந்தர். 
பாடலிக்குழீஇ ETD SD கரந்த நிதிய”த்தினையும், வேங்கட த்தை 
பூம் கூறியது (அகம், 865) ; மோரியாது தென்றிசைப். பிரவேசங்: 
கூறியது (அகம். 281,); புல்லிஞூன்றத் இனையும், வடுகர் தேயத்தனை" 

  

i யும் கூறியது(அகம்.895;811); வள வனால் அதிகன் பிணிச்கப்பட்ட.. 
தும், _பாணன்காட்டை வருணித்தும் -(அகம்.895,) ; இது. 
அன் வேளிசொடு பொருததனைக் கூறியது. (அகம், 931); நன்ன
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org எழிற்குன்றத்தைப் புகழ்ந்தது (அகம், 949.) வானவரம்பன் 

வெளியத்தையும் புல்லிமலையையும் புகழ்ந்தது (அகம், 859.3) அப் 
புல்லி வேங்சடத்தைப் புகழ்ந்தது (அகம். 398.). மற்றுமிவர் கூறிய 

உவமைகளும், உள்ளுறை இறைச்சி முதலியனவும் மிகப்பல, விரிப் 

பிற் பெருகுமென்று அஞ்சிவிடுக்கப்பட்டன. 2 

130 மாற்மார்கிழார்மகளூர் கோழ்றங்கோற்றனார் ( (5.4):— 

- இவர். மேளாளர், இவர் பண்ணையும். சிறுகுடி யையும் 

பாராட்டிக் கூறியுள்ளார், ' 

181. மாரேக்கத்துக் காமக்கண்ணி நப்பாலத்தனார் (877): 

... மாழோக்கம் கொற்கையைச் சூழ்க்ததொரு நாடு, பால,த்தன் 

என்பது இவர் இயற்பெயர். அ௮ருஞ்சாத்திலே மறவர் எறும்பு | 

சேகரித்துவைத்திருக்கும் தானியத்தை எடுத்து உண்பதனைக் கூறு 

வதனோடு அவர் நிரை கவர்தலையும் வருணித்துள்ளார்,. மாஜோகம். 

என்றும் பாடம். | ப 

2189. முடங்கிக்கிடந்த. நெடுஞ்சேரலாதன் (30):— 

ட்ட மூடங்கிக் இடந்த என்றமையால் இவர் நடக்க வியலாது இடக் 

தனர் எனத் தெரிகிறது, சோலாதன் எனவே சேரர் குடியினர். 

- என்பது வெளிப்படை. இவர் நெய்தலைப் புனைந்து பாடியுள்ளார்... 

138. முள்ளியூர்ப் பூதியார் (3178):- | த 

....இவர் பெயர் முன்னியூர். வழு இயார் எனவும் | காணப்ப்டும். ப 

இவர், மூங்கலினின்றும் தெறித்து விழும் முத்தம் கழங்குபோல ட 

ப உருளுகின்றதென்று வருணிக்கின்றார். , நன்னனது 'பொன்விளை 

சுரங்கங்களை யுடைய மலையைச் சிறப்பித்துப். பாடியுள்ளார். 

   

192 மோசிக்கரையனார். (260).-- 

..... மோசிக்கரை யெள் பது தர் ஊர், இவர் நெய்தலைப். புனைந்து. ப 

, பாடியுள்ளார். மாலைப் பொழுதை இவர் வருணிப்பது சவையு 

ட டைத்தாகும். , 

F135. வடமவண்ணக்கன் “ பேரிசாத்தஞர். (ad ; 214 த 242° 

268 ; 305.) ee 

'வண்ணக்கன்--சாணய பரிசோதகன், வடமவண்ணக்கன் _- 

- எனவே. வட மனாகய காணயசோதகன் எனப்பொருள்படும், “இவர் ப 

பாடக. 

  

உர .
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பேரி சாத்தனார் எனவும் கூறப்படுவர். இவர் குறிஞ்சியையும் முல் 
லையையும் பர்லையையும் புனைந்து பாடியுள்ளார். 

ப 136. 'வட்மோதங்கிழார் (17). 

இவர் வேளாளர், கோங்கலரிற் குரவ மலர் உதிர்வது... 
பொன் தராசுத் தட்டில் வெள்ளித் அண்டு சொரிவது போ 
மென்று வருணிக்கின்றார், 

   

187. வண்ணப்புறக் கந்தரத்திஞர். (49):— 
இவர் இயற் பெயர் கந்தரத்தன் என்பது... வண்ணப்புறவின் - 

- செங்காற் சேவல்?! (கற், 71) என்னு இவர் கூறிய தொடைச்ிழப்பு... 
நோக்கி வண்ணப்புறக்கந்தரத்தனார் எனப்பட்டார் என்பர். மகட் 
போக்கிய செவிலித்தாய் இசங்குவதாக இவரியற்திய பாடல் இன்: ப 
வை பயப்பதொன்றாகும், 

. 138. விற்றாற்று eee (37; 136 ; ; 288):— | 
விற்றாறு என்பது 'ஓர் ஊர் எயினன் வேடன், இவர் முதிய 

் வேடர் மரபினர், மகளிர் மாங்காட்டை வருணித்தப் பாடியுள்.. 
ளார்... இவர் பாடிய அகம் 186 இம்: nee அவின்வழி. 
நிகழ்க்த' கற்புக்கு. உதாரணமாகக். _ காட்டினர் (தொல், 

ன பொருள் . 145). கடு 

189, விரைவேளியன் தித்தஞர். ‘aay ட் | டட. 
.... தித்தன் என்பது: இவர் இயற்பெயர். வீளை என்பது ஓர் ஊர் 

| அகம் (806), மின்னல் ஒளிர்வது அரசர் உறைகழித்தவாள் மின்னு 
வது போலுமென்மு வருணிக்கிறார். டப்பெ் தூரில் இவர் திருவ ் 

ன் சாவர். 

140, 'வேள்ளாடியஞர்: அ இ nos 

ae "புலி, தான் அடி.கீத. களிறு - 'இடப்புறம்வீழின் மிசையானு. 

“என்து இவர் அதன் மானத் தனைக் கூறுகின்றார், தலைமகன், 
யூலந்து கூறிய தலைமகட்குச் சமாதானஞ். சொல்லுவதாக இவரியற் 
a நிய பாடல். மிக வியப்புடை WGN Bld, . 

  

பம் "வேள்ளி.வீதியார் (48; 269): 
| இவர் பெண்பாற் புலவர், இவர். தமது. கணவனைத் : தேடிக் 
கொண்டபோன Ce Bom ஓளவையார் “ர எஎக்தக்கூறியிருக்க்றுர்..
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(அகம், 147.). ஆதிமந்தி தன் கணவனைத்தேடிச்சென் ந செய்தியை 
இவர் எடுத்தக் கூறியுள்ளார் (அகம். 45,). அன்னி, இதியனது புன். 

னையைக் Gases பறந்தலையில் குறைத்துப் பெரும்போர் நடத். 

__திய்தனையும், 3 வேலாற் கடலோட்டிய வானவரம்பனது அரணழிக் 

“கும் ஆற்றலையும் பாராட்டிக் கூறியுள்ளார். புலிநகத்துற்கு முருக்கி 

னரும்பை உவமை கூறியுள்ளார் (அகம். 868). திருக்குதளையும் ் 

சிறப்பித்துப் பாடினர் (வள். மா. 88), 4 

1492, வேறிபாடிய காமக்கண்ணியார் (29 ; 98.) :-- 
'இவர் வெறியாடலைப் பாசாட்.டி. வருணித் துள்ளமையால் “வெறி 

பாடிய!” என்ற அடை கொ! டுக்கப்பெற்றூர். புறத்தில் இவர்பாடியன. 

வாக இசண்டு பாடல்கள் காணப்படுகின்றன (தம் 27 808.3. 

143, வேம்பற்யார்க் குமானார் (157,)— ன 
- குமரன் என்பது -இவரியற் பெயர், வேம்பற்றூர் இருகெல் 

வேலி -ஜில்லாவிலுள்ளதோர் ஊர், அருஞ்சாச த்.இல் வேடர்கள் 

கள்ளை. மிகுதியாகக் குடித்துவிட்டு வேட்டைவெறிகொண்டவர் 

களாய் வழியே போவாரைக் கொல்லுங் கொடுமையினை வருணித் 

துள்ளார், வல்லாண் முல்லைத் துறையில் இவர் பாடிய பாடல் புதத் 

தில் (317) ) காணப்படுகின்றது. 

ஆசிரியர் பேயர் காணப்படாத பாடல்கள்:--- 114; 117) 165). 

ARP aSife
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மதுரை ் உப்பூரிகுடிகிழார்மகனுவார் உருத்திரசர்மர் 

இவர் முருகக் கட வுளுடைய அவ, சாரம், ஒரு சாபத்்இனால் 

ஞூங்கையாய் வைசிய வருணத்தில் உப்பூரிகுடி.கிழார்க்கு மகனாராக 

அவதரித்தனர். இறையனா நியற்நிய களவீயல் என்ற அகப் 

பொரு_ஸனிலக்கணத்திற்கு நக்கீரர் இயற்றிய உரையைக் கேட்டுப் 

- பதந்தொறும் பதந்தொதும் மெய்சிலிர்த்து ஆனந்தக்கண்ணீர் உகு: 

த்து, அதனை மெய்யுரையென்று அறிவித்தனர். மதுரை மரு 
தனிளகாகனா ரியற்றிய' உரைக்கும் ஓரசோவிடத்துக் கண்ணீர் உகுத்' 

தனர் (இறை, களவு, பாயிரவுரை,). . இவருக்குக் கூர்மையான 

'செவியுணர்வுண்டு, இஃது । இவ்ளைப்பற்றிய இர்நூற்பாயிரத்தல்' 

வந்துள்ள 44 தோலாச்செவியான்”! 6 என்ற அடையினால் அறியற். 

பாற்று, | இவரைக்கொண்டு உக்ரெப் பெருவழுதியார். இவ்வக 

_ கானூற்றினைத் தொகுப்பித்தார், 

தொகுப்பித்தோர் வரலாறு 

பாண்டியன் உக்கிரப்பேருவழுதியார் 

இவர் பாண்டியன் கானப்பேர் ஏயில்தந்த உக்கிரப் பெரு 

் வமுதியாராவர். இவர் வரலாற்றைப் பாடினோர் வரிசையிற் கண்டு 

. கொள்க. 

  Pee oem apt ene 

* - PBINTED AT THE COMMERCIAL PRESS, TREPLIGA ANE,- MADRAS, 

a
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இவ்வரலாறு பேரும்பாலும் அகநானூறு 

ஸம்பந்தப்பட்டவளவே. வரையப் பேற்றதாகும்.]. 

1, அஃதை (76, 119) 808) :-- 

_ இவன் சிறந்த கொடையாளி, பொருரர்க்குக் களிற்றுப் பரிசில் 

ஈவோன் (அகம், 76), இவன் கோசர்களால் ஒருகால் காக்கப்பெற் - 

மூன் (அகம், 118). தம் கணவனையிழக்து துன்புற்ற வேண்மகளிர் 

பூசலைக் களைந்தோன் (அகம், 208), இவன் அகுதை என்றும் 

கூறப்பவோன், இவன் மார்பில் பகைவர் சக்கராயுதம் தைத்த 

என ஒருபொய் ௨ வார்த்தை பிறந்தது (புதம் 298), 

8, அகுதை (96) -- 
"Gest ஒரு சோழன் மகள், சோழர்ச்கெல்லாம். இவள் மகண் 
முறையாக நின்றாள் என்பர் கச்ினார்க்கினியர் (தொல், சொல், 461), 

இவட்குத் தந்தையாம் முறையினரான சோழர் இருபெரு வேந்த. 

ரைப் பருவூர்ப் பறக்தலையில் தாக்க வென்று. அவர் களிற்றைக் கவரக் 

தனர், இவ்வ.ரலாற்றைக் கூறியவர் மருதம்பாடிய இளங்கடுக்கோ, 

9, துஞ்சி (352, 372) — 

இவனது இ யத்பெயர் நெடுமிடல் என்பது - (பதிற், 52). அதி. 

-கன் என்றும் எழினி. என்றும் இவனுக்குப் பெயர்கள் வழங்கப். 

பெறும் (கம், 105, 342, 162; 211, 925), இவனுக்குக் குதிரை 

மலை.யுரியது. (அகம், 37 2), அஞ்சிகின் ஏவலினையர் நிரைகவர்தற் ” 

இறப்புச் : கூறப்பெற்றுள்ளது (அகம், 105, 87 2), இவனது வெற் 

கத்தில் புசம்பூட் பாண்டியன் .தன் களிதுகளைப் பசப்பினதாக. 

"(தகம் 162) அதியலாவது. ம் 

இணி எழினி என்பான் பெருவேந்தனுயெ வளவன். ஏவற்ப்த.... 

வாசாமையால், அவ்வளவன் மறவளஞன மத்தி 'இவ்வெழினியைப் 

‘ub Deeg, - பல்லைப். பிடுங்கித் தன். 'வெண்மணிவாயிற் - கதவில் 

அழுத்தினான் (அகம், 211, 335). 'அதிகனென்று. ஒருவன்: பாதிக்.
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கண்ணே மிஞிலியாற் கொல்லப்பட்டதாக அகம் 149 ஆம் பாட் 
டால் அறியப்படுமாமினும், அப்பாட்டில் 4 அஇகற் கொன்று '? 

- என்றிருப்பது “எயினற் கொன்று '” என் றிருத்தல் வேண்டுமென 
_ ஊகிக்கப்படுகின்றது, (அகம், 181, 209;புறம் 230 அம் பாடல்களை 
கோக்கயெதிக,) ஈல்லெழினி என்றொருவர் பரிபாடலில் 18 ஆம். 

. பாடலைப் பாடியவாரகக் காணப்படுகிழர், அவர் இவ்வதஇிகமான் நெடு: 
மான் அஞ்சியின் மாபினைச் சார்ந்தவரென க் கொள்ளலாம். | 

4, அண்டர்மகளிர் (59) :-- | | 
இவர் தொழுகை யாற்றங்கமையிலுள்ள கோகுலத்தில் ரி 

 கண்ணபிரானுடன் விளையாடிவந்த இடைப் பெண்களாவர். இவர் 
தேவ | ஸ்இரீகளின் அம்சமாவார். இவர்கள் வஸ் இரமில்லாமல் 
யமூனை யாற்றில் நீர் விளையாட, அது பிழையென்றுகண்ட. ட்ரீ 
கண்ணபிரான், - கரையிலிருந்த அவர் அடைகளைக்கவர்ந்துகொண்டு 
குருந்தமாத்து ஏறிக்கொண்டார். - அவர்கள் காணித் தாம் செய்தது 
பிழையென்றுணர்ந்து தம் வஸ்திரங்களை த் தரும்படி. வேண்டுமள 
வில், அவ்விடத்துற்குப் பலராமன் வந்தா ராக, அவர் பாராவண்ணம் " 
எல்லாரும் ஒருமிக்க. மறைக்து கொள்ள ஸ்ரீ சண்ணபிரான். அக்கு: 
ருந்த மரத்துக். கொம்பைத் தாழ்த்துக் கொடுத்தார், அக்கோபியர். 
YAO மறைந்துகொண்டனர் என்பது வரலாறு, இவரைப் பாடி. 
னவர் மதுரை மருதனிளகாகளனார். ப 

8, அத்தி (44) 2 

இவன் சோனுடைய -படைத்தலைவரில்: ஒருவன், இவனும் நன்னன் முதலியோரும் பெரும்பூட் செல்னியை எதிர்த்து, அவன் 
“சேனாபதி பழையனைக் கொன்றுவிட, அச்சென்னி சினஞ்சிறந்து . 

, கொடும்போர்செய்து.  சோன்படைமுதலியான கணையனை அகப் 
் படுத்திக் சுமுமலத்தை வென்றுகொண்டான், இவனைப் பாடியவர் 

. குடவாயிற் சரத்தனார், .. ப BO 
6. அவியன் (271) :- 

....... இப்பெயர் அலையன் எனவும் வழங்கப்படும், இவன் ஒரு 
் "கொடையாளி. இவன்மலை மேகல்களால் சூழப்பெற்றுள்ளதென்து 
வருணிக்கப் பெற்றுள்ளது, இவளைப் புகழ்ந்தவர் காவிரிப்பூம் 
-பட்டினத்துச் செங்கண்ணஞார், | |
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7. அன்னி.(48, 196), 145) :_... 

| இவன் தஇிதியனுக்கு உரித்தான ஒரு புன்னை மரத்தை விரும்பி, 
எவ்வியென்பான் ஈன்மொழிகூறி அடக்கவும் அடங்கானாய் (அகம், 
426), 2) nar வெட்டி விட்டான் (அகம்,. 45: 145), உடனே 'இதி 
யன் சினமூண்டு, கூறுக்கைப் -பதந்தலையில் அண்ணியோடு போர் 
புரிந்து, ' அவனைக்கொன்று விட்டான் (அகம், 186), இவனைப் - 
பாடியவர் வெள்ளிவீதியார், நக்கீரர், கயமனார், | 

5, அன்னிமிஞிலி (196 ; 962):— 

...... இவள் ஜாழகுவாய்க்கத பெண்மணி, இவள் தந்தையை ஊர்மூது 
கோசர் கண்ணைக்களைந்து அவமானப்படுத்இிவிட (அகம், 1963.26 2), 
இவள் மிகச்சினந்து அக்கோசரை அழித்து விவெதென்று FUSER 

 OFug, கலத்து. உண்ணாமலும் வெளிய வஸ்இரம் உடாமலும்'் 
தான்கொண்ட 'சினக்கோலத்தை.. மாற்றாமலுமிருக்து, . குறும் 
/ியெனுக்கும் இதியக்கும் அக்கோசர்பால் பகையுண்டாகும்படி. 
உரைத்து, அக்கோசரைக் கொல்லுவித்துச் இனந்தணிர்த, பேரு : 
"வகையுமெய் இ, அத்திதியனது' அழுந்தைக்கண்ணே பண்டைக் 
கோலத்தோடு செருக்குற்று உலாவினள் ( அகம்," 196), இவளைப் 
பாடியவர் பரணர், ட ட 

9. ஆஅய் அண்டிரன் (69 ; 159 ; 198): 
இவன். கடையெழுவள்ளல்களில் ஒருவன் (புறம், 158), 

இவன் நாட்டில் கவிரமலை உள்ளது (அகம் 1968). இவன் -காடு 
களில் சிறந்த யானைகள் பலவுள (அகம், 158), இவனது தலையாற்றி 
அள்ள மலை மிக்க வளமுடையது, இவனது படைவீரர் மாற்றரசர் 
அசண்களைப் பொடியாக்கும் விற்றிறம் படைத்தவர். (அகம். 69), 
இவனைப்பாடியவர் உமட்.டூர்கிழார்மசனார் பரங்கொற்றனார்;. பணர், 

30. ஆஅய் எமினன் (148 $ 183; 808 , 896): 

இவன் சிறந்த விரனும் கொடை யாளியுமாவன் (அகம், 181), 
எமினன் என்றமையால், வேடர்மாமினனாவான், இவன் பாதிக் _ 
கண்ணே | மினஞிலியோடு போர்தொடுத்து, Gur Ain . கொல்லப் 
Qu per (அகம், 396), இவனைப் பாடியவர் பரணர்.
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11, ஆட்டனத்தி (76, 229, 236, 376, 396):— 
்....... இவன் வஞ்சிக்கோன் ஆகிய சேர அரசன் (சலப், வஞ்சின. 

249. 115 12), ஆட்டன் என்றமையானும், பொருஈன் (அகம் 76) 
என்றமையானும் இவன் கூத்தாவெதில் தேர்ச்சியுள்ளவன் என்று. 

ட தெரிகிறது. சோேசர்க்கு ஆதல் வழக்குண்மை ஆ௫சோட்பாட்டுல் 
சேரலாதன் துணங்கையாடினமையால் அறியலாவது (பஇற், 88), 
இணி இவன் சரித்திரம் வருமாறு : கரிகால் வளவனுக்கு ஈல்லிசைப் 
-புலமைவாய்ந்த" (குறுந் 81) ஆஇமந்இ என்னும் பெயரிய ஒருமகள் 
சேரவரச௪னான இவ்வாட்டனத்திக்கு 6 வாழ்க்கைப்பட்டிருந்தாள். அக். 

கரிகால் தன் சுற்றத்தோடு கழாஅர்ப் பெருந் துறையில் காவிரியின். 
புதுப்புனல் வருகையைக் கொண்டாடி. விழாச்செய்ய, ) அதற்கு வந்த. 
ருந்த அவ்வத்தி அப்புனலிற் பலவகையாகக் கூத்து அடி விளை 
.யாடக்காவிரி அதனைக் காதலித்து அவனை இழுத்துக்கொண்டுபோய்க். 
“குடலில் ஒளித்து விட்டது, அஃது அறியாத ஆதிமந்தி கலுழ்ந்த 

'கண்ணனளாய்ப் பலவிடஃங்களிலும் தேடி. உழன்று, கடைசியாகக் 
கடற்கரைக்குவா, ஆங்கு மருதி. என்ற ஒருத்து அவ்வாட்ட 
-னத்தியை அவ்வாதிமக்திக்குக் காட்ட, அவள் மிகம௫ழ்ந்து கணவ 
(னோடு தன்னாடு .சென்றடைந்தாள் என்பதாம், இவன் அத்தி 
யென்றும் கூறப்பவொன். இல்வரலாத்றை அிரித்தவர் பரணர், 

12, - ஆதனேழினி (216):— 
ப் இவன் செல்லிக்கோமானாவான் (அகம் 216), இவனைப்பாடி... 
யவர் ஐயூர் மூடவனார், வாட்டாற்று எழினியாதன் என்பான் ஒரு 
வன் புறத்தில் (996) காணப்படுகின்முன். இல்விருவரும்' ஒருவசோ 
வேறோ தெரியவில்லை, 

18. ஆதிமந்தி (45) 76) 135; 2295 236; 396):— 
இவள் கரிகால்வளவனது. மகள், வஞ்சிக்கோவாகிய ஆட்ட, 

னத்திக்கு வாழ்க்கைப்பட்டாள், ஒருகால் இவள் தன்கணவஜனோடு 
கழார்ப்பெருந்துறையில் நடக்க காவிரிப்பு துப்புனல்: விழவிற்கு வந்இ 
ருந்தபோ து; அப்புதுப் புனலிற் “கல்லாயானைக்கடி. புனல். கற்றென??- 
அவ்வத்தி ஈர்த்தனஞ்செய்து ரீசாடினானாக, அவ்வழகைக்கண்டு 
மோடத்துக் காவிரி அவனை இழுத்துக்கொண்டுபோய்க் கடலில் 
ஒளித் தவிட்டது. அஃதறியாத ஆதிமந்தி பேதுற்றுத் திசைகள் 
தோறும் அவனை த்தேடிக்கொண்டு, கண்டரரனைவரையும், எண்.



OFT முதலியோர் வரலாறு ° 41 

“கணவன்,  *கச்சினன் கழலினன், தேன்தார் மார்பினன், 

வகையமைப் பொலிந்த வன்ப்பமை தெரியற், சுரியலம் பொரு 

நன்,” அவனைக் கண்டீரோ!” என விசாரித்தும், ஒருவரும் 
--நிசொல்லாமையால், சாவிரி சென்றவழியே. . சென்று, கடலை. 

அடைந்து அங்குத் தேட, மருதியெனபாள் அவனை அவளுக்குக் 

காட்ட, அவள் கணவனைத் தழுவிக்கொண்டு தன்னாவெந்தடைக் 

தாள், இவள் ஈல்லிசைப் புலமைவாய்ந்தவள் (கூதிக், 81), வெள்ளி 

வீஇுயாராற் புகழ்ச்து பாடப்பெற்றவள் (அகம், 45), இவள் 

கதையை விரித்துக்கூறியவர் பரணர், 

14, ஆரியபபோருகன் (886) -- 

இவன் ஆரிய நாட்டிலுள்ளானுகய றந்த மல்லன், இவனும். 

கும் பாணனுக்கும் மற்போருண்டாக, அப்போரில் பாணன் 

"இவனால் தோல்வியும அதைக்கண்டு, கணையன்காணி மறைந்தான் 

இவணப்பாடிய்வர் ப.ரணர், 

5, .. ஆரியர் (2765, 336; 3963 398):— 

இவர் வட திசைக்கண்ணே வாழும் ஒரு © பெருங் குழுவினர், 
இவருக்கும் தமிழ் அரசர்க்கும் பலகாலும் போர்விளைந்து வந்தது. 

(அகம்; 850), ஒருகால் இவர், தமிழ்காட்டிற் பிரவே௫த்துச் சோழ 

சோடு போர்தொடுக்க, அச்சோழரால் வல்லத்தப்புறமிளையில் 
இவர் படையழிக்து தோற்றனர் (அகம், 336), மற்றொருசால் 
பெருஞ்சேரலாதன் வடசாட்டின்மேற் படை, செலுத்திச் சென்று, 
அவ்வாசியமரை அலறத் தாக்கி அவர் அரசரைப் பிணித்துத் தனது 

. விற்பொறியை இமயத்துப் பொறித்து. மீண்டான். (அகம், 396). 

- இவ்வாரியர் பிடியைப். பழக்கி அவற்றைக்கொண்டு. களிற்றைப் 
- பிடிக்கூந்தொழில் கற்றவர். (அகம், 276), இவருக்கு உரிய மலை 
இமயவரை, இவரை அகத்தஇுற் கூறிமீனர் பரணர், பாவைக் 

| கொட்டிலார், இம்மென்கீனார். | 

0; இராமன் (70):-- ட்ட 
இவர் SFist குமாரர், இவர் தம் பத்தனியைத் தேடிக் 

கொண்டு, சுக்கிரீவன் முதலிய: வான.வீரர்களுடன் தனுஷ்கோடிக். 

கரைக்கு வந்து, அங்கு... ஓராலமாத்தடியில்: தங்கி, சமுத்திரத். 
தைக்கடக்து இலங்கைக்குப்போகும் விஷயமாக. அவ்வான.ர வீரர்க. 

iat. 6
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ஞூடன் மந்திராலோசனை செய்யத். தொடங்குகையில், அவ்வாலிற். 
புட்கள் மிகுதியாக ஓலி*க, அவ்வொலியை அவித்தனர். என்பது, 
வரலாறு (அகம். 70). இதனைப் பாராட்டிக்கூறியவர் மதுசைத் 
தீமிழ்க்கூத்தன் கடுவன்மள்ளனார், 

17, இருங்கோவேண்மான் (36):-- 

இவன் வேளிர்மாபினன் (புறம், 801); இிறந்தவீரன் ; கபி 
லர் வேண்டவும் பாரி மகளிரை மணக்க மதுத்தவன், இவன் தலை 
யாலங்கானப்போரில் நெடுஞ் சசழியனாற் கொல்லப்பட்டான், இவ 
னைப்பாடியவர் நக்கீரர், 

18, இளம்பெருஞ்சேன்னி (375):— 

இளஞ்சேட் . சென்னியென்றும் இவன் வழங்கப்படுவான் 
(புறம், 870; 378). இவன் பாழியை நூறி, ஆங்கு எதிர்த் துவந்த. 
வடுகரைத் தலைசவட்டினோன். இவனை அகத்திற்பாடியவர் இடை 
யன் சேந்தன் கொற்றனார், | 

19. உதியஞ்சேரல் (45; 65; 168; 2335359; 389,):— 
இவனுக்கு வானவரம்பன் உதியஞ்சே ரல் என்றும் பெயர் 

வழங்கப்பெறும். (புறம். 8; அகம். 45; 89; 899), இவன் வே 
லாற் கடலோட்டினான் (அகம், 45), மாற்றுர் அரணை அழிக்கும். 

.. சிறந்த வீரன். : பிறர் நாடுகளை வென்று, தன் வ௪மாக்சக்கொண்ட 
வன், பரிசிலர்க்கு வரையாது கொடுப்பவன் (அகம். 65), இவன் 
தீன் பிஇிரர்களுக்குச் செய்யும் பிண்டக்கிரியையில் பெருஞ்சோறு 
கொடுத்ததனாற் பெருஞ்சோற்று உதியன் சேரலாதன் எனவும் 
(புறம். 8) அழைக்கப்பவொன், அப்பெருஞ்சோறு கொடுத்தகால. 
5s, இவனது அட்டில் குழுஞூரின்கண் அமைக்கப்பெற்றிருக்தது 
(அகம், 168). அக்குழுமூரின்கண்ணே ஆக்கள் மிகுதி, புறத்தில் 
(8) “ஈரைம் பதின்மர் பொருதுகளத் தொழியப் பெருஞ்சோற்று 

. மிகுபதம் வரையாது கொடுத்தோய் ”” என்றும், அகத்தில் 9940. 
“மறப்படைக் குதிரை மாமு மைக்இற், துறக்க மெய்திய தொய்ய்சு 
நல்லிசை, . மூதியற் பேணிய உதியஞ் சோல், பெருஞ்சோறு 
கொடுத்த ஞான்றை?' என்றும் வந்துள்ளமையால், பா.ரதப்போரில் 
இருதஇறத் தப் படைக்கும் இவன் உணவளித்ததோடு, அப்போரில்... 
"இறக்தவர்க்கு இவன் பிண்டக்கிரியையும் செய்தான் என்று கொள் 
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ளலாகும், அக்காலக்துக் கூறியவும் கெடியவுமான. கூளிச்சற்றம் 

, இவனைச் சூழ்ந்திருந்தது (அகம், 988), இவனுடைய நாட்டில் 

'வெளியம் என்னும் ஊர் மிகச்சிறப்புற்றுவிளங்கிற்று (859). இவன் 

புதல்வர் இமயவரம்பன் நெ$ஞ்சேோலாதனும், பல்யானைச். செல் 

NG கமுகுட்ெெணுமாவர் (பதிற், 2, 8 பதிகங்கள்), | 

20, எருமையூரன் (365 1153 253 — 

. இவன் எருமை என்றும் கூறப்பகொள் 'அகம், 118) 258), 

இவன து ஊராகிய எருமையூர், கு_காட்டின்கண்ணுள்ளது ( ௮கம், 
138), இவன் வகெ அரசன் (அகம், 858); ஐம்பெருவேவிருள் 

ஒருவன் (புறம், 19. உரை). இவன் நிரை கவருஞ் சிறப்பு வியப் 

புறக் கூறப்பட்ட்ள த. இவனைப் பாடியவர் நக்கரனாரும், மாமூல. 

னாரும், தலையாலங்கானப் (போரில் இவன் நெடுஞ்செழியனுற் 

கொல்லப்பட்டவன், 

33. எவ்வி (115) 126) 266 ; 866):-- | 

é இவனது நாடு மிழலைக்கூற்றமெனப்படும், இக்கூற்றம் காவிரி 

பால் நீரூட்டப்பெற்றுப் பயங்கெழுமியதாய் விளங்கிற்று, மீன் 

விற்கும் பாண்மகள் அம்மீனுக்கு விலையாக நெல்லைப் பெருது முத். 

துக்களைப் பெறுவளென இந்நாட்டின் செல்வமிகுதியை ஈக்£ரர் 

பாராட்டுகிறார் (அகம், 186), மாங்குடி. மருதனாரும் ' “தாங்காவிளை 
யுள் ஈல்லூர் கெழீஇய வோம்பா வீகை மாவேள் எவ்வி? (புறம், 

24) என்பர். குடவாயிற் €ரத்தனாரும் ''பொலம்பூண் எவ்வி நீழ 

லன்ன”? என்பர் (அகம் 366). மற்றும் இவன் காடு மருத கில. 

மூம் நெய்தல் நிலமும் மயக்கியுள்ள தென்று மேற்சொன்ன மருத 

னாரும் பரத்தனாரும் புகழ்ந்துள்ளார்கள் (புறம் 34; அகம், 366), 
இனி இவ்வெவ்வி  தொன்முதிர் வேளிர் குடியிற்றோன் றினா. . 

னாவன் (புறம், 84), இவன் இறந்து கொடையாளியேயன் றி ஈடுவு 

நிலைமை . தீவருதவனுமாவன் ௩ (அகம், 115; 126; புறம், 247 Gee. . 

19). இவன், அன்னிக்குப் பலவாறு புத்திசொல்லித் இதியன து புன்... 

னையை வெட்டவேண்டாமென்று அடக்கினவன், இவன் தலையாலக். 

கானத்துச் செருவென்றுகொண்ட நெடுஞ்செழியனால் ' -மணவா. 

யிலுறத்.தூ.ரால்கண் வெல்லப்பட்டுத் தனது முத்தூற்றையும் _ 

௬; மிழலைக்கூற்றத்தையும் இழந்தனன் (அகம், 866). “எவ்விலிழ்ந்த 
செருவில்”? என்றும். (கம், 115), “ எவ்வி ப அிறந்தவல்மை
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என்றும் (குறுந், 193, கூறப்பட்டுள்ளமையால், இவன் அந். 
நெடுஞ் செழியனாலேயே ! செருவிடை வீழ்ந்தனன் போலும், இவன். 
(ber கிழவோன் எனப் பாராட்டப்பவொன் (அகம், 266). 

“99, எழினி (96) - 
் இவன் எழினி அதிகமான் தாயரஇகளில் RUST. இவன்” 

| தலை யாலங்கானத்துப் போரில் நெடுஞ்செழியனால் வென்று கொல்லப் 
பட்டான். (இகம், 56. புறம், 77.). இவன் ஐம்பெருவேளிருள் - 
ஒருவன் (புறம், 10உரை,,. 

ஏற்றை (44) :-- 
இவன் சேரன் படைத்தலைவன்; பெரும்பூட் சென்னியைக் கமூ 

மலத்தில் எதிர்த்தவன், ஏறைக்கோன் என்பானொருவன் புறத்துக் 
(157) கூறப்பட்டுள்ளான். இவ்விருவரும் ஒருவரோ. வேறோ 
தெரியவில்லை. ... 

84. ஐயை (6) 

..... இவன் சிறந்த அழகுவாய்ந்த பெண்மணி (அகம், 60. இவள்: 
கற்புடைமை நோக்கத், தித்தன் ** ஐயை தக்கை இத்தன்?? எனப். 

பட்டான் (அகம், 6). இவள், தந்ைத  இத்தன் வரலாற்றைஅவன் 
பெயர் வ்ரிசையிற் கண்டுகொள்க. இவ&ரப் பாடியவர் பாணர், 

25. கங்கன் (44) :- 

'இவன். சோன் படை த்தலைவரில் ஒருவன். பெரும்பூட் சென். 
- ணியால் கழுமலத்தில் வெல்லப்பட்டோன் (அகம்; 11). 

3 கட்டி (44; 9269: —_ . | | 
இவனும் சோன்படைத் தலைவரில் தருவேனே. மேற்சொன்ன 

 பெரும்பூட்.. -சென்னியோடு போரேற்றவன். ஒருகால் இவன். 
_ உறையூர்த் 'தித்தனோடு போர்புரியவக்து, இரவிற் பதிவிருக்கையில், 
் அத்துத்தன் காளவையில் மூழக்கட்பெறும் பாடின் ஜெண்குணைப் 
் பாடூகேட்டு. அஞ்சிப் பொசாது ஐடினோன். இவனைப் பாடியவர், 

- குடவாகிற் 5ரத்தனாரும், பசணருமாவர். 

27, கடல்கேழு சேல்வி (870) 2... 
ப .. இவர் இலக்குமி தேவியாசர்வார் 
geet 

.. இவரைப்பாடியவர். இம்
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28. கடலன் (81) :-- ட்ட. 

இவன் இறந்த. சூரனேயன்றி இரப்போர்ச்கு வரையாது | 

ஈலோன். இவனது ஊர், விளக்கில், இவனைப் பாடியவர், ஆலம்: 

-பேரிசாத்தனார். எருமை வெளியனார்ச்கா மகனாராகிய கடலனாரும் 

இவனும் ஒருவரோ வேமோ தெரியவில்லை. 

80. கண்ணனேழினி (197) :-- 

இவன் எழினி வம்சத்தைச் சார்ந்தவன். இவன் முதுகுன் 

.றஐத்துக்கிறைவன். சிறந்த வீரன், இவன் வம்சத்துவந்தாரான 

ஈல்லெழிணி என்பார் பரிபாடலின். 18ஆம் பாடலாகிய இருமாலுக் 

குரிய பர்ட்டைப் பாடியுள்ளார் 

30, கணையன் (44) 8669 :-- 
இவன் சேோரன்படைத்தலைவன் (அகம். 44). பெரும்பூட்சென் 

oh Sur கழுமலத்இற் பொருதவன், : ஆரியப்பெர்ருகனால் பாணன் 

மற்போரில் தோல்வியுற, இவன் காணி மறைந்தான் (அகம், 886). 

. கபிலன் (78) :-- | 
இவர் பெரும்புலவர். இவர் வரலாற்றைப் பாடி னோர் வ்ரிசை 

யிற்கண்டு கொள்க, | 

32. கரிகால்வளவன் (555 1253 1413 246; 376):— | 
இவன் நெருப்பினுற் ஈடப்பட்சிக் கால் கரிந்தானாதலால், கரி. 

காலன் எனவும், சோழர் மாபினானாதலால் வளவனைனவும் (பழ, 

105,) கூறப்படுவான். இவன் சிறந்த வீரன். பெருஞ்சேரலாத 

னோடு வெண்ணிப் பறந்தலைக்கண்ணே போர்செய்து அவனைப் புண் 

ணுறச்செய்தோன். புண்ணுற்ற அச்சேரலாதன் நாணித் தான் 

கொண்ட வாளொ வடக்கிருக்கான் (ஆகம். 55.), இவ்வெண் 

ணிப்போரில் அச்சோலாதனுக்குத் துணையாய்ப் பாண்டியஷஞொரு 

வனும் வேளிர். குடியினருள் பதினொரு கூட்டத்தினரும் வந்து 

தோற்றோடினர் (அகம், 246 பொருந், அடி. 143-147). இவன்... 

மகளான ஆதிமந்துயின் கணவனான ஆட்டனத்தி கழார்ப் பெரும். 
அமைக்கண் காவிரிப் புதுப்புனலில் இவன் காண ஈர்த்தனஞ்செய்து 

நீராடியமபோது, காவிரி ௮அல்வத் இயைக் கடலிற் கொண்டெ: ளித்தது 

(அகம், 876). இவன் ஒருகால் வாகைப்பறந்தலையில் ஒன்பது 

குடைமன்னமை. முறியடித்தரன் (அகம், 195), இளமையில்
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இவன் அசசுரிமையிறந்து பின்பு அதனை யெய்இயவன் (அகம். 
1415 பழ, 105), இவனுக்குரித்தான இடையாறு என்னும் ஊர் 
றந்த செல்வமுடையது (அகம், 141), இவன் வரலாறு மிகப் 

. பெரிதாதலால், ஈண்டுச் ஈருக்கயே வரையப்பட்டது. ப 

98. கவுரியர் (70; 848) :-- | | = 
இவர் பாண்டியராவர், . இவாது நாட்டில் இருவணைக்கரை 

உள்ளது (அகம், 70). இந்காட்டிலுள்ள மலையொன்றி னிடத்து 
நீரிஜி மருங்கிலே வரையமகளிர் சிலர் தென்னன் 6 ஒருவன் ௦ தொடா 
வண்ணம் கரந்தனர் . (அகம், 948), 

34, கழுவுள் (1355 365) :— 

- இடையர் தலைவனான கழுவுள் என்பானொருவன் பதிற்றுப் 
பத்தில் கூறப்பகிருன் (பதிற்... 71), இவனும் அவனும் ஒருவனே 
என்று சொல்லக்கூட வில்லை. இவன் சிறந்த புகமுடையான் . இவ 

_னது ஊராகிய காஞூரில் பூதத்தால் தரப்பட்ட வேங்கைமாம் உள்ள 
தென்று மதுரை மருதனிளகாகளர் கூறுகின்ருர்.' இவனது காஞூ 
ரைப் பதினான்கு குடியினசாகிய வேளிர் ஒருங்குசேர்ந்து. அதித். 
por rant பரணர் கூறியுள்ளார். காமூென்றும் பாடம், 

35. களங்காய்க்கண்ணி நார்முடிச்சேரல் (199) :-- 
- இவன் சிறந்த சேரவாரசன். இவன் தந்ைத சோலாதன் 

.. (பதிற்.40, பதி), இவன் சிறியவனா யிருக்கையில் இவனது காட்டை 
இ கெடுமிடலும் நன்னன். முதலியோரும் கைப்பற்றிக் கொண்டனர் 
பதிற் 89:40). இவன் காளைப் பருவமெய்திபவுடன் சிறந்த வீரனாக, 
நெடுமிடலைச் சாய்த்து (பதிற், 32), மேற்றிசைக்கண்ணுள்ளபெருக் 
துறைச் . செருவில் ஈன்னனைப் Quin Ho srs gs தான் முன்பு 

. இழந்த காட்டை மீளப் பெற்றான் (அகம், 199). 

86. காரி (85209): 
இவன் மலையமான் திரிமூடிக்காரி எனவும் கூறப்பகோன்; | 

"இவன் திருக்கோவலூர் அரசன். முள்சரர் இவனது. ஊராகும். 
- (அகம் 209), இவனது பெண்ணையாற்றுக் கொடுங்கால் என்னும் ் 

்.. துறை. சிறப்பிக்கப்பெற்றுள்ளது (அகம், 85), இவன் கடையெழு 
, வள்ளல்களில் ஒருவன் (புறம். 156), இவன் தன்னை ஓத்த வள்ள. 
லான. வல்வில் ஒரியொடு பொருது. அவனைக் கொன்று, . அவன்
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கைப்பற்றியிருந்த “கொல்லி மலையைச் சேரலர்க்கு உரிமையாக்இ. 

னோன் (அகம். 2091, இவன் வரலாறு விரிவஞ்சி விடுக்கப்பட்டது. 

, 87. கானமர் சேல்வி ( (845) :— 
-.'.. இவன் துர்க்காதேவியாவாள், இத்தெய்வமகள் ஏழிற் குன் ; 

ஐத்துக்குச் காவலாக வெண்சாற் புரவிப்படைகளை அருளினள், 

a8. கிள்ளிவளவன் (346) — 

இவன் கூடலாங்கண் பழையன் tom mane போரிற்சாய்க்கக் 
'கோதைமார்பன். மிக உவந்தான். இளனுசலிரும் - பாதையால் 
வெல்லப்பட்ட இளம் பழையன் மாறன் (பதித். பதி. 80.) | -இப் 

, பழையன்மாறதக்குத் தம்பிபோலும். 

89, குறும்பியன் (268) :-- 

இவன் தஇிதியனுடன் சேர்ந்து, அன்னிமினுலி உரைத்ததனுல், | 
கோசசை உயிர் செகுத்தான், 

40, கொடுமுடி (159): ன 
_.. இவன் ஒரு. இறந்தவீரன். இவன் குறும்பொறை மலைக்குக் 

-கீழ்பாலுள்ள ஆஸூரில் வசித்தவன். பெரிய யானைப்படையுடன்வக்து 
போரேற்ற வானவனை வென்று, தன் ஆஞூசைக் காத்தவன், 

41, கோசர் (15; 90; 118; 196; 805; 916; 251; 968): 
இவர் வீசர்களாகிய ஒரு குழுவினர், :' நாலூர்க்கோசர்!? 

(குறுச், 15) எனப்படுவார், அகத்தில் அளுகாட்டுக்கோசர் ; செல் 

-லூர்க்கோசர் ; பொதியிற் கோசர் (அகம் 15)90; 251) என்: 

பார் கூறப்பட்டுள்ளார், 4 இரும்பிடம் படுத்த வடுவுடை முகத் 

தர்” எனவும் சிறப்பிக்கப் பெற்றுள்ளார், “'கன்றல் காலையும் நட்பிற். 

கோடா”' ராய்ச் சென்று வழிப்படஉம் இரிபற்ற அறிவையுடையார் 

(அகம்.113', இவர்களிற் சிலர் அன்னிமிஞிலி தந்சையைக் கண்களைந் 
தமை காரணமாகத் இதியனாலும் குறும்பியனாலும் கொல்லப்பட்ட 

டனர் (அகம் 196; 262), மற்றொருமுறை பொலம்பூட்கிள்ளி என். 

“பான் இக்கோசாரது படையை தறி, அலர் சிலத்தைக்கைக் 
கொள்ள விரும்பினான். ட்ட. 

49. கோதை மார்பன் (846) :-- | ப 

- இள்ளிவளவன், . கூட விலே பழையன்மாதனேச். FTES, , இவன் 

பெரிதும். உவந்தான்...



£8 அக நானூறு. 

48, சிவபேருமான் (கடவுள்வாழ்த்த ; 181) :— 

.. இவர் திரிஞூர்த்திகளுள் ஒருவர், இவ்வகத்துப் பாரதம் பாடிய 

. பெருக் தேவனாரால், இவர் கொன்றைமாலை அணிந்தவரும், மார் 

. பிடத்து யஞ்ஞோபலவீத முடையவரும், அநுதவிடத்துக் கண்ணு 

ட டையவரும், கையிடத்துக்குந்தாலி, மழு, சூலம் என்றவற்றை 

யுடையவரும், ஏற்றை ஊர்ந்தவரும், உமை௰யா0ு சேர்ந்தவரும், 

செவ்வானன்ன மேனியரும், வக்கர தந்தங்களையுடையவகும், 

சிவந்த ௪டையு டையவரும், சென்னியிடத்துப் பிறையை யுடைய 

வரும், அரையில் புலித்தோலுடையவரும், சாமவேதம் பாஜனமணி 

மிடற்றினை யுடையவரும், அந்தண வடிவினருமாகப் ப.சவப்பெற் 

ள்ளார். நான்மறை முதுநால் முக்கட் செல்வன்? எனப்பர 

ணராற் பரவப்பட்டுள்ளார் (அகம் 1.81)... 

44, செம்பியன் (20) :--. | டட | 
.... இவன் தலையாலங்கானத்தே மகெடுஞ்செழியனால் செருவில் 

“வெல்லப்பட்ட. .ஒருசோழன், இவனைப்பாடியவர் நக்கீரர், 

45, செல்லிக்கோமான் (236) ;-- 
ட இவன் காட்டில் பல இளங்கோசர் : வாழ்ந்தனர், இவனுக்கு 

-அதனெழினி என்றுபெயர், ஒரு களிற்றிோடு இவனுக்குப்போர் 

நிகழ்ந்த வரலாறு கூறப்பட்டிள்ள.து. 

46. சேரல் (36) : — | 
... இவன் தலையாலங்கானத்திலே. கெடு டூஞ்செழியனால் செருவில் 

... வெல்லப்பட்ட சே ரஅரசன், இச்சேரல் யானைக்கட் சேய்மாந்தரன் 

- கோ லிரும்பொறை அன்று. கெடுஞ்செழியனால், ஆலங்கானத்து. 
வெல்லப்பட்ட இருபெருவேந்தரும் oclug வேளிரும். கொல் 

 லப்பட்டு மரித்தன சென்பது 77 ஆம்” புறப்பாட்டாலும், எழுவர் 

்.. நல்வலமடங்கக், , கொன்றுகளம் வேட்டஞான்றை, என்ற 36 ஆம் 

" அகப் பாட்டாலும் அதியப்படுதலாலும், யானைக்கட்சேய் மாந்தரன் 
- பபோரிற்படாது,தன் காண்மீனை வீழ்மீன் ஈலிந்தமைபற்றி மரித்தமை, 

| 9839ஆம் புறட்பாட்டான் அதியப்பகிதலாலும் இது துணியப்படும்... 

ae 47, சோலாதன் (553 L275. 3475 396) :— 

ட இவன் பெருஞ்சேலாதன் எனவும் வழங்கப்பெறுவண் .. 

(புறம். 05), இவன் கரிகாலனெடு வெண்ணிப் பற்ந்தலையில் போர்
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செய்து புண்ணுற்று(அகம், 55), நாணித் தான் கொண்ட வாளொடு | 

வடக்கிருந்தான். இவன் ஒருகால் கடலிற் பிரயாணஞ் செய்து 

_ போய்ப் பகைவரது கடம்பினை அறுத்து, அதனால் ( அகம், 1275 

947) வீரமூரசம் செய்துகொண்டோன், மற்றொருமுறை வடகாடு 
“சென்று, ஆரியரை அலறத்தாக்?, அவர் அசசரைச் இறைசெய்று 

. இமயவரையில் தனது விற்பொறியைப் பொறித்தோன். (அகம். 

896). இச்சிறக்தவீரன் பசைவர்பால் உயர்ந்த பொன்னாபசணங் 

களையும் வயிரம் முதலிய இரத்தினங்களையும் எண்ணிறந்தவளவு 

இறையாகப்: பெற்றதோடு, ஒரு பொற்பாவையையும் “பெற்று 

னெனத் தெரிகிறது (அகம் 187), இவற்றை இவன் மாக். 

தை. முற்றத்துக் குவித்துவிட்டுப் புண்ணுக்கு காணித் அறவு 
பூண்ட வடக்கிருந்தான் : (அகம் 127), அக்காலத்துப் பலசான் ' 

மோர் இன்பமும் துன்பழு முடையராய். இவனோடு வடக்கிருக்தனர். 

ர தலையாலங்கானத்துச் சேருவேன்ற நேடுஞ்சேழியன் (86; 

136) 1625175; 209; 231; 2535; 906 ) 896) 

1... இவன் சறந்தபுலவ ஒம் வீரு மாவான், . இதனைப் புறகா .. 

காற்று 78ஆம் பாடலால் அதியலாம், இவனைப் பகைத்துச் சோன் 

சோழன் முதலியோர் போர்க்கூுவர, அவர்களை இவன் முதலிற் 

- கூடற்பறந்தலைக்கண் வென்றோட்டி (அகம், 1186), பின்புத் தலை. 

. யாலங்கானத்தளவுக் துரத்தக்கொண்டுபோய், ஆங்கு அவர்களைக் 

கொன்றெறிக்தான் (அகம், 36: புறம் 76; 714). இவனுக்குப் பசும் 

பூட் பாண்டியன் எனவும் . (புறம் 76; அகம் 163; 231; 258. 

388), பசும்பூண். வழுஇ (நற், 858) எனவும், பசும்பூண் (அகம் 

266) எனவும் பெயர்கள் வழங்கப்பெறும், இவன் 'கொங்கர் 

தலைவனான அ.இகனை (குர், 898) வென்று, அவன் வெற்பகத்துத் | 

தன் கலிறுகளைப்பரப்பினோன் (அகம் 162; 858). இப்போர் 
'வாகைப்பறந்தலையில் ஈடந்ததென்து மே. சூறுக்௦ தொகைப்பாடலால் - 

. அறியலாம், மற்றொருகால் இவன் நீடூர்ிழவனான எவ்வியின் படை. 

eBironré சாய்த்து, மணவாயிலுறத்தூராங்கண் உ ண்டாட்டு 249. 

Hos (அகம். 266). 

"புறம் 8௮ம் பாட்டால் இப்பாண்டியன் ஏவ்வியின் மிழலைக் 

். - கூற்றத்தையும் தேத்தூற்றுள். கூற்றத்தையும் கைக்கொண்டான் 

: “என்று அதியலாவது: | “அதக்கடைப் பிடித்த. செங்கோ அடனமர். 

ன பப ர a , ப ப os
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் மறஞ்சாய்த் தெழுந்த வல்னுயர் இணிதோட் பலர்புகழ் இருவிற் 
-பசுப்பூட்பாண்டியன் 7? என இவன் மதுரைக் கணக்காயனாராற் புக. 
.ழப்பெற்றுள்ளான். (அகம், 388). இவனை அகத்துப் பாடிய மற்றை. 
யோர் மதுரை ஈக்€ீரர்; பரணர்; அலம் பேரிசாத்தனார் ; கல்லாட 
ஞர் ; மதுரை ஈழத்துப் பூதன்றேவனார் என்பார், 

49, தழும்பன் (297) :_... 
| இவன் பெரிய வீரனும் கொடையாளியுமாவன். உடம்பிற் ' 
படைக்கலங்கள் படுத்த தழும்புடைமை நோக்கித் தமும்பனெனப் - 
பட்டான் போலும். “*தமிழ் அகப்படுத்த இமிழிசைமூரசின்,., ' 
தழும்பன்” எனச் சிறப்பித்துக் கூறப்படவொன். வருகற்கு வரை 
யாது ஈவோன். தூங்கல் என்னும் புலவசாற் பாடப்பெற்ற சிறப். 
புடையான். இவனுக்கு ஊணூர் உரிமையுடையது (அகம் 887), 

50. தித்தன் (6; 199; 182; 188 ; 996) :-— 

இவன் இத்தன் வெளியனெனவும் வீரைவெளியன் இத்தன் 
எனவுங்  கூறப்பவொன் (அகம், , 159; 198; 326); இவன், 
சிறந்த வீரனே யன்றி பெரும்புலவனுமாவன் (அகம், 188,), இவ் 
னது. தலைககர் உறையூராகும். இவ்வுரை இவன் பகைவர் கைப் 
பற்றுவண்ணம் அரண்வலி மிகுத்த புறங்காடிடை யதாகவும் 

_ படைகாவலுடையதாகவும் செய்து காத்திருந்தனன் (அகம், 192) 
தொல். பொருள், கச். 63). இவனுக்குக் கற்பிற் சிறந்தாளும் அழ 
சில் மிக்காளுமான ஐயை. என்னும் பெயருடைய. ஒரு மகள் 
உண்டு. : ஒருகால் வடுக அரசனான கட்டி யென்பான் பாணணஜொடு 
சேர்ந்துகொண்டு இத்தித்தனொடு பொரகினைத்து உறந்தைக்கு அரு... 

ப கில் abs) பதிவிருக்கையில், அவ்வுறந்தைக்கண்ணே இத்தித்தனது. 
நாளவைக்கண் ஓலிக்கப்பெறும் தெண்டணைப்பாடு கேட்டு அஞ்சிப். 

- பொராது ஓடினான் (அகம், 996), இவன் மகன் போர்வைக்கேரப் 
பெருகற் கிள்ளி, ப | 

51. திதியன் (95 ; 999; 331):— | 

.. இவன் பொதியிலுக்குத் தலைவன். மிக்க செல்வமுடையோன். 
- இல்லையூர்தந்த பூதப்பாண்டியன து. ஈண்பன்.. இவனைப் பாடிய்வர் ' ம -அப்பாண்டியனும், பரணரும் மாஞூஃலனரும்.
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59, திதியன் (45) 188, 145; 196; 262):— 

..... இவன் தலையாலங்கானத்து மெடிஞ்செழியனால் செருவில் 

வெல்லப்பட்ட ஐம்பெருவேளிருள் ஒருவன், திருவழுக்தூரின் 

கண்ணே அரசுசெய்தவன் | (அகம், 196). இவனுக்கும்: அன்னிக் 
கும்: பகையுண்டாக, இவனுக்குச் சொந்தமான ஒரு புன்னை 

மரத்தினை அவ்வன்னி வெட்டி. வீழ்த்தினன் (அகம் 455 :145). 

ட அதுகாரணமாகக் குறுக்கைப் பறந்தலையில் இருவருக்கும். போர் 

விளைந்தது. அதனில் அன்னி உயிரிழந்தான்... 

பின்பு ஒருகால், அன்னிமிஞிலியென் பாள் ஒருத்தி தன்தந்தை 

யைக் கோசர் கண்களைந்தனர் என வந்து முறைபிட, இத்திதியனும் 

குறும்பியனும் ௮க்கோசரை. உயிர் செகுத்தனர். அது. கண்டு 

அவ் வன்னிமினிலி பெரிதும் உவந்லு தோழுகந்தாரில் & செருக்குற்று 

. உலவினள் (அகம் 196, 802), | 

59, திருமால் (59) ட 

இருவாய்ப்பாடியிலே ஸ்ரீ கண்ணபிரானாக அவதரித்தருளிய 

- முழுமுதற்கடவுள், பல்லாயிரம் கோப கன்னிகைகளு:_ன் லீலைகள் 

செப்து வருகையில், ஒருகால் அக்கோபிகள், தமது வஸ்திரங் 

களைக் கரையில் அவிழ்த்து வைத்துவிட்டு, ரிர்வாணமாக யமுனை 

“யில் ஜலக்கரீடைசெய்ய, ௮௮ பிழையென்றுணர்ந்த ஸ்ரீ கண்ண 
பிரான், அவர்கட்கு ஈல்லொழுச்கம் அறிவுறுத்தும் பொருட்டு அவ | 

ரிட்டு வைத்திருந்த ஆடைகளைக் கவர்ந்துகொண்டு . குருந்தமாத். 

. தேறிக் கொண்டனர். ௮க்கோப கன் னிகைகள் நாணித் தாம் இனி 

அவ்வாறு செய்வதில்லை ௦ யென்று பிரதிஞ்ஞஜை செய்து, தமது வஸ் 

இரங்களைத் தந்தருளுமாறு .வேண்மெளவில், ஈம்பி மூத்தபிரான் 

ஆண்டு வந்தாராக, அவர்க்கு எல்லாரும் ஒருங்கே மறைக்து கொள் 

ளும் பொருட்டுத் காமேதியிரு நந்த அக்குருக்த மரத்துக் கொம்பை. 

அவர் 0 போமளவும் தாழ்த்துக் ௦ கொடுத்து முதைத்துவைத்தார். ் 

Bu. திரையன் (85) 840) 

இவன் ஒரு சொடையாஜி, தொண்டைமான் இளந்திரையன் | 

என்! ஒருவன் புறம் மூதலிய, அரல்களிற். புலவனாகவும் வீரனாகவும் . 
காணப்படுகிழுன்.... .இத்திரையனும் அவனும். ஒருவனோ... வேரே 
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அறியக் கூடவில்லை, :இவ்வகத்துக் கூறப்படும் இரையனுக்கு 
உரிய ஊர் பவத்இரி ; மலை வேங்கடம். இவனைப் பாடியவர் காட்டூர் 
கிழார் மகனார் கண்ணனாரும், ஈக்£ரரும். 

55. தூங்கல் (827) -— 
.... இவர்ஒரு புலவர் ; இவர் தழும்பனைப் பாடியுள்ளார் என CES ri 

கூறுகின்றனர். இவர் தூங்கல் ஓரியாரெனவும் வழங்கப்பெறுவர். .. 

56. தோண்டையர் (918) — | 
இவர் தொண்டை, காட்டினர். இவரது மலை வேங்கட மாகும், - 

இவரைப் பாடினவர் எருக்காட்டூர்த் தாயங்கண்ணனார். 

“57, நந்தர் (65). 
.. இவர் ஒன்பதின்மர் எச் சரித்திரம் வல்லார் கூறுவர், இவ: 

ருக்குப்பாடலீபுரம் உரியது, இவர் தமது பெருகிதியத்தைக் கங்கை 
நீரிடத்து மறைத்துவைத்தனர் (அகம், 205.).. இவரைப் பாடிய 
வர் மாஞூலனார், 

56, நந்தன் (251) உ. 

..... இவன் முற்சொன்ன வந்தருள் ஒருவனோ, அன்றிப் பிற 
'னொருவனோ ; அதனைத் தணிந்து சொல்ல இவ்வகப்பாட்டை.க் 
“கொண்டு இயலவில்லை. இவன்டால் மிக்க இரவிய மிருந்ததென்று ன் 
மாமூலனார் குறிப்பிட்டுள்ளார், | | 

59, நம்பிழூத்தபிரான் (59) — | | . | | 
இவர் இறைவனது அம்சமாய் ஸ்ரீ | கண்ணபிரானுக்கு Mpegs 

errs திருவவதரித்தருளினர். ரீ சண்ணமபிரான் கோபிகளது 
வஸ்திரங்களைக் கவர்ந்துகொண்டு குருக்கமாத்து ஏியிருக்கையில், 
"இவர் ஆண்வெந்தாராக, இவருக்கு மலை றந்துகொள்ளும் பொருட்டு - 
ஸ்ரீ கண்ணயிரான் தாமேதியிருந்த குருந்தமரத்துக்கொட்பை இவர் 
போமனளவும் தாழ்த்துக்கொடுத்து அக்கோபிகளை மறைத்துவைத்) 

திருந்தார். 
60, நள்ளி (189; 898:-- 
இவன் சண்டீரக்கோப் பெருகள்ளி எனப் புறத்துவழங்கப் ட் பெஅவன் (148) 1497150), இவன் கடை யெழுவள்ளல்களில் ஒரு ...



அரசர் முதலிமோர் வரலாறு. 53 

வன் (புறம், 158.), இவன் சோலையடுக்கத்துக் கடவுட்காந்தள் பல. 
வண்டு (அகம். 158, 898). | ப 

61, நன்னன் (18; ௨4) 97, 149) 159) 178) 199; 208; 258; 262. 
"B49; 356; 399; 396):— 23 

இவன் ஈன்னன் வேண்மான் எனவும், ஈன்னன் உதியன் என்: 
வும்(அகம். 97; 858), கூறப்படுவான், இவனுக்கு ஏழிற் குன்றமும் 
பாழிச்லம்பும், பதம்புமலையும் மலைகளாம் (அகம். 152; 356,), af 
யலூரும்; பாழிநகரும்; பாரமும் ஊர்களாம் (அகம், 97) 15; 158... 
இவன் ஏற்றை முதலானாரோடு கூடிப் பெரும்பூட்சென்னியை : 
எதிர்த்தான் (கம். 44), மிக்க” வீரமுடையோனான பிண்டனை 
வென்ருன் (அகம். 152,), இவனது பாழியாங்கண் மிஞிலி * Bs 
னென்டான் ஒருவனையும், ஆம் எயினன் என்பான் ஒருவனையும் 
"வென்றுகொன்றுன் (அகம், 142) 208; 906.), களங்காய்க்கண்ணி 
கார்முடிச்சோல் இக்கன்னனைக் குடக்கின்சண்ணுள்ள பெருக் 
அறைச்செருவில் வென்றொழித்துத் தான் இழக்த காட்டை மீட்டும் 
பெற்றான். ஒருகால் இவன் தன் பகையரசனோடு எதிர்த்து நிற்க விய 
லாது, காட்டிலமர்க்திருந்தான் (அகம் 398), இவன் தன் காட்டினின் 
oils வெளியே னு ரத்தப்பெற்ற வரலாறு குறுந்தொகை 78 ஆம் 
பாட்டினும் குறிப்பிட்சிள்ள அ, இவனது பாழியாங்கண் - வேண் 

 மேதுமாக்கள் . நிரம்பப் பொன்னைவைத்துக் காப்புள்ளதாய்ச் செய் 
இருந்தனர், இவன் சிறந்த கொடையாளி (அகம், 849), இவன் மலை 
பிற் Quit hes ees emer (அகம். 179.) 

62. நீடர்கிழவோன் (266)-- 
ன இவன் வரலாற்றை எவ்வி வரலாற்றான.றிக, 

68, நேடூவேளாவி (1; 66):-- ் 

- இவன் ஆவியர் குடியிற்றோன் றிய ஒரு கொடையாளி. . வை 
யாவிக்கோப்பெரும்பேகன் இவ்ன் மரபிற் சேர்ந்தவன்; இவக்கு 
ஊர் பொதினி (அகம், 61). மலையும் பொதினியாம் (அகம், 1). 
இவன் மழவரை ஐட்டினோன் (அகம். 1,). இவன் குறுநிலமன்னன் ... (அகம். 1). | ன ன ர 
  

a 4 : * ௮ இகனென் ப்து எமினன்: என் DES SH பொரு திதமாகுமென்று... 
| G தான்றதுற2.:அஞ்சியின் aT aT Pen PCLT SS. |
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64, பசும்பூட்பாண்டியன் (168) 831) 989; 966; 988) 
.... இவன் தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற கெடுஞ்செழியஞ 
-வானெனத் தெரிதலினாலை, அவன் வாலாற்றில் இவன் விருத்தார் 
தத்ைதைக் சண்டுசொள்க, 

65. பசும்பூட்போறையன் (303):— 

இவன். ஓவையாராற் சிறப்பித்துப் பாடப்பெற்ற ஒரு சேவ. 
சன். இவன். கொல்லிக்கு இறைவன், 

66, பண்ணன் (54; 1715. 

இவன் சிறந்தவீரனும் கொடையாளியுமாவான் (அகம், 177) 
இவன் ஊர் சறுகுடியென்பது : (அகம். 34), காவிரிக்கு வடபால் 
இவனுக்கு உரியதாய்ப் பிரசித்திபெற்ற ஓரு மாஞ்சோலையுண்டு 

| (அகம். 177). இலன் தென்னவன் மதவன் (புறம், 388), 

ஈட்பண்ணஞர் என்றொருவர் பரிபாடலில் 10 ஆம் பர்டலைப் 
- பாடியவசாகக் காணப்படுகிஞர், இப்பண்ணனுக்கும் அவருக்கும் 
உறவுண்டோ.. இல்லையோ விளங்கவில்லை. ஆயினும் வித்து 
UT CET சோழன் குளமுற்றத்துத்்அஞ்சிய கிள்ளிவளவனுக்கு 
'இவன் ஈட்பாளனாய், அவனாற்பாடப்பெற்றவனாதலால் (புறம், 178), 
இவனுஞ் சிறந்த வித் துவானாயிருக்கலாமென்றும். பரிபாடல் 19 

| ஆம் பாடலைட்- 'பாடியிருக்கலாமெண்றும் ஊகிக்க இடமுண்டு, 

07, பண்ணி (3) 

. இவன் தென்னவன் மறவன், கோட்டூர் என்னும். ஊருக். 
- கூத் தலைவன். இக்கோட்டூர் கோடையென்து வழங்கப்பெற்றுள் 
ளது. **வரைரிலை மின்றி இரவலர்க் கீயும்” வள்ளியோனென இவன் 

. புகழப் பெற்றுள்ளான். இவன் களவேள்வி பல: செய்துள்ளான்... 

68, பதினோரு வேளிர் (246) :— 7 

ae வேளிருள் இவ்வகத்தில் “ ஈசெழுவேளி "' சென்றும் “தொன். 

Bi Gaal” சென்றும் பலவகையினர் கூறப்பட்டுள்ளனர்- ் 
-. இப்பதுனொருவேளீர் - சேரபாண்டியசொடு கூடிக்கொண்டு, வெண். 
-ணிப் பறந்தலையில் சோழன் கரிகாலனை எதிர்த்து வலியழிந்தனர். 
அக்கால த்துஅழுந்தூரின்சண்மிகப்பெரிய ஆரவாரம் உண்டாயிற்று. 

- வேளிர்யாவரென்பதனை “வேளி” சென்ற விடத்ுக் கண்டுகொள்க.
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69, பழையன் (44 ; 186; 886) :- 

'இவன் சிறந்த வீரனேயன்றிக் கொடையாளியுமாவன், சோழன் 

சேனபதி: "இவனுக்கு ஊர் போஷர் என்பது; பேர் என்றும் வழக் 
தப்பெறும், அது காவிரிபாயும் நன்னாட்டின் கண்ண து( அகம். 326), 
இவன் கழுமலப் போரிற்பட்டானாகப் பெரும்பூட் சென்னி சினஞ்ட 

pig சேரன்படை முதலியான கணையனை யகப்படுத்திக் கழுமலத் 
தைக்சைப் பற்றிக்கொண்டான் (அகம். 64), 

70. பழையன் மாறன் (840) :- 

Dou aa Glo கள்ளிவளவனுக்கும் கூடலிற் பெரும் போர் 

நிகழ, இவன் தோல்வியுற்றுன். 

71. பாணன் (118 ; 996 ; 895 ; 986) :- 

இவன் வடசாட்டின்௧ண்ணேயிருக்து ௮7௬ செய்துவந்த 
ஒரு வீரன் (அகம், 385), இவன் ஈன்ஞுடு உணவுப்பொருள் கிறை 

ந்து செழிப்புற்கிருக்தது (அகம். 18), இவன். கட்டியோடு சேர்ந்து 

உறையூர்த் தித்தன்மீது போர்க்குச்சென்று, பொராது ஓணான். 

அகம். 226), ஆரியப் பொருகனால் மற்போரில் தோல்வியுற்முன் 
(அகம். -8869. 

79. பாரி (78; 805) :-- | 

ப “இவன் தன் மகளிரைக் கொ._டாமல் மகண் மறுத்தமை காரண . 

மாக ஞூவேர்தரும் சினந்து, இவனது பறம்பு மலையைச் சூழ்ந்து 
கொண்ட காலையில், கபிலர் இளிகளால் கெற்கதிர்கொணசச்சூழ்ந்த 

மையாலே உணவுப்பொருள்பெற்றுப் பல யாண்டு டொருத, ௮ம். 

மூவ்வேந்தரையும் வென்றோட்டினோன். இவனது பிற வரலாறு, 

புறத்தில் விரிவாய்க் காணப்படும், ஆண்டை நோக்கி யறிக, 

1.8. பிட்டன் (77; 148) :- 

இவன் சேரன் படைத்தலைவன் ; சிறந்த வீரன்; பெகுப் 

“கொடையாளி (கம்... 77; 143), இவனது மலை 'குதிசைமலை 

யெனப்படும்,. | ன 

74, பிண்டன் (153) — 

-இவன் நிரம்பிய வலிபடைத்தோன் ; சிறந்த வீரன், . இவனை ப 
வென்றவன். ஈ நன்னன்,
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75, புல்லி (61; 93 909; 995 911 ; 859 ; 898) 
. இவன் சிறந்த 8 sGarust நிக கொடையாளியுமாவன்,- இவன் 

மலை வேக்கடமலையாகும், இவன் நாட்டில் யானைகள் மிகுதி. 

| 76. புன்றுறை (44) :-- 

இவன் ஈன்னன் ஏற்றை முதலியோசோடு கூடிக்கொண்0' 
பெரும்பூட் சென்னியை யெதிர்த்துத் தோல்வியுற்றோேன். 

17. பூழியர் (6) :-- ட 
இவர் பூதிராட்டவர், பூமிகாட்டில் -யானைமிகுதி, இக்நாடு 

'சேரர்க்கு உரியது. 

78, பெரியன் (100):—- 
இவன் சிறந்த கொடையாளி, ப்றந்தை (பொறையாது] இவன் 

ஊராகும், : அது சோழ காட்டகத்தது. 

79, பெரும்பூட் சென்னி (44) -— 

ப இவன் சிறந்த. சூரன். ஈன்னன் ஏற்றை முதலியவரைக் sup 
மலத்தில் வென்று.  தணையனை- அகப்படுத்தி, அக்கமுமலத்தையும்' 
கைப்பற்றிக்கொண்டவன். இவன து ஊராகிய குடவாயில் காட்டு 

ட வருவாய் மிக்கது, 

  

80, "பேகன் (269):-- 
..... இவன் கடையெழுவள்ளஎல்களில் ஒருவன் (அகம், 158,), இவ 

“னது மனைவி கண்ண என்று கூறப்படுவாள், மயிலுக்கு இவன் 
7 'போர்வைகொடுத்தோன் (புறம். 141 13. இவன் மலைக்குக் “கன்மா 

மலை? என்ற பெயர். 

84, போலம்பூட் கிள்ளி (205): . 
... இவன் சோழவரசன், இவனுக்கு ஊர் காவிரிப்பூம் பட்டினம், 
இவன் கோசரைவென்் ந புகமுடையான், 

: 82, மத்தி (6) 211) 986). ..* 
.... இவன் சோழன் மறவன்; பரதவர் கோமான் (அகம், 99 இவனுக்கு ஊர் காவிரிக்கரையிலுள்ள கழாஅர்..என்பது (அகம். 6; 

290), இவன் எழினி என்பான் பல்லைப் பிடுங்இ வெண்மணிவாயிற் 
“அதவில் அழுத்திஜேன் அகம். 211), 

   vy
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| 83, wa (222):— 

இவள் ஒரு பெரிய உபகாரி, ஆதிமந்தி தன் காதலனைப் பல. 

விடங்களிலும் . தேடியபிறகு கடலிட.த்தும் சென்றுதேட, ஆங்கு 

இவள் ஆட்டன த்தியை அவளுக்குக்காட்டி. ம௫ழ்வித்தவள், கொடும் 

புறமருதி என்று ஒருத்தி சேனாவரையர் உரைக்கண்(தொல்,சொல், 

17%) காணப்படுகிறாள், இல்லிருலரும் ஒருவசோ வேறோ. தெரிய | 

வில்லை. 

84, - மழவர் (1 35591; 119; 127; 129; 187; 249] 269):— 

.... இவர் மழ நாட்டு வீரர், மழநாடு சேசரர்க்கு ௨ உரியது; அதனை, 

ப “மழ்வர்மெய்ம்மறை”? என்று சேோரரைப்புகமும் பதிற்றுப்பத்து 

அடியான் அறியலாம். இம்மழவர் புலத்தைப் புல்லி வணக்கினான் 

(அகம் 61), இவர் அயல் காட்டிலிருந்து ஆத்தந்து ஓம்பும் : குண 

முடையார் (அகம் 35.). *தகர்மருப் பேய்ப்பச் சுற்றுபு சரிந்த சுவன் 

மாம் பித்தைச் செங்கண் மழவர்”? 3: ன இவர் தலைமயிர் வருணிக்கப் 

பெற்றுள்ளது, . இவர்: செய்யும் பூர்தொடைவிழவு மிகச்றெப்புடை 

யது (அகம் 187), கோடைமலை இவர்க்குஉரியது (அகம் 249). 

85, மழுவாள் நேடியோன் (880):-- ட 

| இவர் இருமாலின் அம்சமாய் ஜமதக்னி மகரிஷிக்குப் புத்இர 

-ராய்ப் பிறந்தவர், கார்த்தவீரியார்ச்சுனன் இவர் தந்தையைச். 

 கொன்றமையால், இவர் சினஞ்சிறந்து, இருபத்தொரு தலைமுறை 

. மன்னரை: மாபோடழித்தனர், தெய்வங்களெல்லாம். பலிபெறு 

தற்டெமாகிய செல்லூரிலே இவர் பெறிய வேள்வி செய்தனர். 

இவ்வேள்வியிலேபோலும் இவர் காசிபனுக்குத் தாம் வென்ற இப் 

பூமி முழுவதையும் தானஞ்செய்தது. - . 

86, மாந்தரன் போறையன் கடூங்கோ (142): — 

இவன் சிறந்த கொடையாளி, இவன் கொடைச்சிறப்பைப் 

(புலவர்கள் பெரிதும் வியந்து பாடியுள்ளார்கள், இவனை. | YESS 

பாடியவர் பரணர், 

87. - மாரிதிக்கிழவன் (66):— ட 

இவன். -குபோன்,  சங்கரிதி -பதுமரிதிகளையுடைமையால் 

இவன் நிதிக்ெவன் எனப்பட்டான்.” 

Le ன பா 8
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88, மிஞிலி (142; 148; 181; 208; 396) :- 
இவன் கிறந்தவிரன், கன்னனத படைத் தலைவஞய், அவனு 

டைய பாரமென்னும் நகருக்கு. அஇபனாயிருந்தோன் (நற். 208), 
இவன் அ௮இகனொருவனைப் பாழியாங்கண் கொன்றரானென்று 142 

ட ஆம் பாட்டால் அறியலாவது. ஈண்டு © அதிகற்கொன்”' நென்பது 
*எயின்ற்கொன்?? றென்றிருத்தல் வேண்டுமென்று தோன்றுகிறது. 
(அகம் 181, 208 ஆம் செய்யுள்களை கோக்கியறிக.), பிரதிகள் எல்லா. 

_ வற்றினும் அதிகனென்றே பாடம் காணப்பட்டமையால், அவ்வாறே 
. பதிப்பிக்கப் பெற்றது, ஆஅய் எமினனை இவன் ஈன்னன் உதவியால். 
பாதிக்கண்ணே போரிற் கொன்முன் (அகம் 148; 1917. 208, 
3963. ட ட் ன ரு 

59, முசிழிமுற்றிய செழியன் (57; 1223... | 
.. (ADE sainGaw, Qarcr, vicnéeut shmasters கொன்று 
வீரர்களைப்புண்ணுறச்செய்தவன், 'இம்மாசிறி சுள்ளியம் பேரியாற் — 

.. தங்கரையிலுள்ளதெனத் தெரிகின்றது. (அகம் 149. அப்போரில், 
இவன் சேரன் படிமம் ஒன்றை வென்றுகைப் பற்றிக்கொண்டாள்! 

(அகம் 149) 

90. முசுண்டை (249) :-- 
.... இவன் சிறந்த கொடையாளி. ஏற்றுக்குப் (பொன் கோட்டுச்: 
'செறித்துப் பொன்தார் பூட்டி”, இமிலில் சந்தன முதலியன அப்பி - 
அலங்கரித்துப் பரிசிலர்க்கு அளிப்பவன், தேர் களிறு முதலியன 
வும் ஈவோன், இவனுக்கு ஊர் வேம்பி, வேம்பி நாடென ஒன்று : 

- இருநெல்வேலி ஜில்லாவிலுள்ள தெனச் சானனைங்களால் அதியப் 

97, முருகன் (1) 89; 69; 99; 118; 120 149) -— | 
இவர் சிவபெருமானுக்குத் இருக்குமரசாவர்.. குறிஞ்சி நிலத் 

்..இற்குத் தெய்வம், இவர் திருப்பரங்குன்றத்.து எழுந்தருளியிருக், : 
கும் சிறப்பு மிகுஇயும் பாராட்டப்பட்டிருக்கன்ற து, சூரபன்மற் 

- என்ற அச. ரனை இவர் தீடிந்தவரலாநு புராணப்: Iu AS Sono gy 
சிறந்த வீரத்துக்கும் வனப்புக்கும் இவர் பல புலவர்களாலும் 

புகழப்பட்டுள் ளார். வெறியாட்டில் இவர் தோன்றுவதாகப் பண்டை 
- நூல்களால் அறியப்படுகின்ற, ட



அமர் முதலியோர் வரலாது .... ந9. 

92, மோகூர் (851): 

"இவன் ஒரு குறுநில மன்னன், இவன் பணியாமையினாலே 

- மோரியர் பகைத்து வந்தனர், இதனைக் கூறியவர் மாமூலனார். 

00. மோரியர் (69) 951: 281): — | | 

... இவர் லட காட்டின்கண்ணே இருந்த வீரராவர், இவர் போரை 

விரும்பித் தென்திசைக்கு வந்தனர், இவர்க்குப் 'பணியாமற் பகைவ 

னாபினவன் மோகூர் என்பான், அம்மோரியர் தாம் வரும்போது 

தம் தேருருள் செல்ல ஒரு மலையைக் குறைத்தனர், 

94, யவனர் (149) :-- 

. இவர் இரேக்கர் முதலிய மேல் காட்டாராவர். இவர் பொன் 

னேற்றிய மரக்கலங்களுடன் வந்து, முசிறிமுதலிய மேற்றிசைத் 

துறைகளில் .வியாபாரம் செய்து மிளகேற்றிப் போயினர். இமய 

வரம்பன் நெடுஞ்சோலாதனால் இவர் ஒருமுறை. தண்டிச்சப்பட் 

டனர் எனப் பஇற்றுப்பத்தால் அறியலாவ.து (பதித் 10. பதி). 

95, வடவர் (340) :-- 

... இவர் வட காட்டிலே விக்கும் ம மக்களாவர், 

96, வடூகர் (107 ; 2133953; 28153 905 ; 87 1 ; $81)! 

. இவரது காடு வேங்கட.த்துக்கு அப்பாலாகும் (அகம் 219). 

இவர் மிக்க வீரமூடையவர், இவர். தலைவரிற் கட்டி, எருமை 

மூதலியவர்கள் தமிழ்ப்புலவர்களாற் புகழப்பெற்றுள்ளார்கள் (அகம் 

2583; குறுக 11). 'கடுங்குரற் பம்பைக் கதநாய் வடுகர்”; கல்லா 8ீண் 

“மொழிக் கதகாய் வூகர்; *கற்றுரிக் குரம்பைக் கதகாய் வலர" என்று ... 

புகழட்பெறுவார், இவ்வடுகர்களை முன்னிட்டுக்கொண்டு மோரியர் .. 

தென்றிசைமேற் படையெடுத்.துவந்தனர் (அகம் 281.), - பாழிப் 

பதந்தலைக்கண் இவர்களை இளம்பெருஞ்சென்னி புறங்கண்டனன், 

ரா, வல்லங் கிழவோன் (356): ~— 

_ Quest சோழர் மருகன், வல்லங்கிழா ன் மாறன் 6 என்றொருவன். 

தொல்காப்பிய மரபியற் சூத்இர (74) உளை மேற்கோளிற் பேசாதரி 

ப யராற் கூறப்படன்றுன்.. இவ்விருவரும் ஒருவரோ வேறோ விளங் ... 

கில்லை... 'இவ்வல்லம் தஞ்சாவூருக்கு அருகிலுள்ளது.
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99. வல்வில் ஓரி (208 ; 809) :_ 

* .....இவன் ஒரி என்றும் வழங்கப் பெறுலான். இவனுக்குக் கொல். 
-லிமலை யுரியது. இவன் கடையெழுவள்ளல்களில் ஒருவன் (புறம் 
158.). இவனைக் காரிமன்னன் கொன்று இவனது கொல்லிமலை 
யைச் சேரலர்க்கு ஈந்தான், இக்கொல்லிமலையில் 
ப்ட்ட பாவை யொன்றிருந்தது, இவன் :₹ம 
ஓரி” எனப் புகழப்படுவான் (நற் 52) 
பரணரும் கல்லாடரும், | 

கடவுளால் ஆக்கம்! 
ஓவர் பெருமகன் மாவள் 

. இவனை அகத்திற் பாடிஜஷோர் 

99. வாணன் (117) 9804 ; 969) 
இவன் ஒரு கொடையாளி, இவன் ஊரான சிறுகுடிக்கு வட் பால் ஒரு கான்யாறுண்டு, இச்சிறுகுடி. செழியன். காட்டகத்தது 

(கற். 840). பொய்யா. நெல்வள மூடைய௫: (அகம் 904; 269... 
100. வேள்ளிவீதி (147) ர ரர 
ப்பட் இவள் வரலாற்றைப் பாடிஜோர் வரிசையிற் கண்டுகொள்க. 
101. வேளிர் (195; 906, 386 ; 881) 872). 

.... இவர் நிலங்கடந்த நெடுமுடியண்ணல் வழிவந்தவர் என நச்சி 
-ஞார்க்கி௰யர் கூறுவர் (தொல். பாயி, உளை.) இவர்களைப் பது. 
னெண்குடி. வேளிர் எனவும், பதினஞன்குவேளிர் எனவும் பதினொரு. வேளிர் எனவும் வழங்குவதுண்டு. இவருக்குக் கடற்கரையி ள்ள வீரைககர் உரியது (அகம், 806). பாழிக்கண்ணே தொன் “றேதர். வேளிர் பலர் டொன்னைச் சேமித்துவைத்துக் காத்திருந்தனர் (அகம் 258 ; 372), இதியனென்பான் வேளிர் கூட்டத்தார் ஒருவ சோடு பொருதனன் எனத் தெரிகிறது (அகம் 881); இவர் வரலாற் தினை * 1! வேளிர் வரலாற் '' நிற் பார்க்கக் காண்க, | 

  

ப. இதி? தமிழ் லெக்ஷிகன் ஆபீவரில் தலைமைத் தமிழ்ப் | வுள்ள ஸ்ரீ, ௨; வே. ம். “இராசவைய்யங்கார் ஸ்வர்மிகளா எமுதப்பெத்த இறந்த ஒரு” லாகும்; ன 

  

பண்டிதராக... 
ல் தூர் Mies ge



| ஸ்ரீ: | 
உரையா௫ரியா் வாலர்று 

குழிப்புரைகாரர்:--இவ்வகத்தின்முதல் தொண் ணூாதுடாட் டி.ற் 
'ஞுக்குறிப்புரை எழுதினார் இன்னாரென்று தெரியவில்லை, Das gr 
உசையிற் காணப்படும் பலசொன்னயங்களால் இவரை வைணவ 
சாகக் க்ருதலாகும். இவர் சூறிப்புசையின்றேல் இல்வகத்துச் சில... 
பாடல்களுக்கு உண்மைப்பொருள் காண்டல் இக்காலத்து அறி: 
தாகும், 

தேவன் :---இவர் பால்வண்ண தேவனான வில்லவதரையஞார்- 
எனவும் கூறப்பவொர். வளவன் காட்டுள்ளதான இடையள நாட்டு 
மணக்குடியினர், இடையனாடென்றும் பாடம். இம்மணக்குடி, 
“முூதியளரென்றும், இவர் மரபுதொன்மைசான்றதென்றும் அறிய - 
லாவது. பண்டையோர் அகப்்பாட்டிற்குக் கூறிய உரை செவ்விய 
தில்லா திருத்தலைக்கண்௫), இவர்  பாட்டொடுபொருந்த அசவல் 
ஈடையாற் கருத்து இயற்றினார் எனப்பாயிரம் கூருரின்றது, — 

Cau nr உரைகாரர்:--இவர்' சுருக்கமாகப் பல பாடல்கட்கு 
1.ரைகூறி யுள்ளார், இவ்வுரை, கருத்துரையாகவும், இணைவிளக்க 
மாகவும், பிறவாமுகவும் அமைந்து. கிடக்கின்றது... அடி.யில்வரும் 
எண்ணுள்ள பாடல்களுக்கு இவர் உரை கரணப் -டுகின்றத : 87, 
39, 81, 85, 88, 89, 101, 122, 12, 136, 139, 141, 156, 167, 
176, 178, 194,195, 201, 210, 216, 217, 225, 296, 233, 
436, 138. 246, 255, 256, 269, 270, 276, 286, 287, 299, 
903, 806, 313, 317, 818, 323, 325, 991, 336, 342," 346, 
848, 351, 361, 366,



ஸ்: 
4 க்நா தூற்று ஆராய்ச்சிக்கு றிப்பு 

  

| அடி.யிற்கண்ட நாடுமுதலியன வந்துள்ள பாடல்களின் எண்களை ; 
அபிதானக்குறிப்பு, பொருட்குறிப்புகளிழ் காண்க; - 

.. இடையளநாடு 
- கூட நாடு 
. கொக்கு நாடு 
- கோசர் நாடு 

துளு நாடு 

. அஞ்சில் 
அட்டவாயில் 

அரங்கம் 
_ அரிமணவாயில் 

- அலைவாய் . 

eta 

“ அள்ளூர். : 

Ber 
ஆர்க்காடு 

. ஆலங்கானம் 

, ஆலங்குடி. 
ஆலம்பேரி 

ஆலமுத்றம் 
அவுர்... 
இடையாறு 

உமட்டுர். 
RAT SS oor it 
உறையூர் 
கோனார். 
எயில்: 

| 

  
| 

& நாடுகள். 

  

, தொண்டை காடு. ,மாழோக்க காடு 
பாணன் நாடு வடுகர் நாடு 

புகார் காடு . 1வேம்பி தாடு 
| பூழி நாடு: 'வேளிர்நாடு 
மழவர் நாடு. 'மேதலியன 

௨. ஊர்கள். 

ஏருக்காட்டூர் கூடல்... 
எருமையூர் | Qar@ mar gyri 
ஈருமைவெளி கொற்கை 
ஐயூர்... சோட்டூர் 
ஒக்கூர் (கோடி, ( தனுஷ்கோடி) 
ஓசரசோடோகம் 2்காடி.மங்கலம் . 
ஒல்லையூர் —  1கோடியூர்- 
கடியலூர் கோடை. . 
கடுகு... கோவல் 
கருவூர்... | FUMES oor Lh 
ELT HiT சிராப்பள்ளி, 
கழுமலம் சிறுகுடி 
கள்ளர் செயலூர் 
காட்ச. செல்லி ~ 

காஞூர் . செல்லூர் 
காவிரிப்பூம்பட்டினம் தகர் 
கானப்பேர் தங்கால் 
குடந்தை தலையாறு . 

' குழுமூர் தொண்டி. 
GREENE... ஈல்லாவூர் 

குறுங்குடி. . | ஈன்பலூர்



நீடூர் பொதும்பில். 
_ நகொச்சிகியமம் பொருந்தில் 

பருவூர் போதர் 
- பவத்இரி மணக்குடி. 
பாக்கம் மணவாயிலுறத்தூர் 

pa மதுரை 
பாரம் மருங்கூர் 

- பாழி மாங்காடு ' 
பிசிர் மாந்தை ... 
பிரம்பு. மாமீருக்கம் 

புகார் முசிறி 
புறந்தை gsi 
பெருங்குன் நூர் | மள்ளியூர் 
பெருந்துறை | மூள்ஞர் 

௩. கூட்டத்தார£ 

x2 fuk சேரலர் 
கவுசியர் சோழர் 
குடவர் (நந்தர் 

கோசர் | மழவர் 

௪. தெய்வங்கள் . 

. அருந்ததி சந் இரன் 

. இராமன் சிவபெருமான் 
். இல்லுறைகடவுள் கரியன் 

உமை 
சண்ணபிரான் | நகெற்கடவுள் 
சுவிரமலைத்தெய்வம் | கள்ளியடுக்கத் துச்சூர் ' 

-  கூபோன் | புகார்த்தெய்வம் 
ட கொல்லி த்தெய்வம் /பாழியணஃ க்கு 

v இ. ஆறுகள் 

அமிரியாறு. காவிரியாறு 
அ பக. சுள்ளியாறு 

ப தொழுகையாறு கங்கையாறு . 

ஆராய்ச்சிக் குதிப்பு ட 

  

    

  

மோசியூர் 
வஞ்சி. 

. வல்லம் 

வாகை 
வியலூர் 

afer mae . 

விற்.தூறு 
வீரை 
வெண்ணி ் 
வெண்மணிவாயில் 

| வெளியம் 
வேங்கடம் 

வேம்பற்றூர் 
வேம்பி 

வேஷரர் 

ட முதலியன 

| மோரியர் 
யவனர் 

வடுகர் . 
வேளிர் முதலியோர். . | 

{Quan Budd Dguiteuld | 

மழுவாள்ளெடியோன். 
முருகன். 

செல்லூர்த்தெய்வம் 'வேம்பினடிக்கடவுள், 

    

| வேளுர்வாய்த் தெய் 
வம் முதலியன. 

பெண்ணையாறு 
ழ் சவையையரது 
| முதலியன.
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. அுதகன் மலை குறும்பொறைமலை . |(பாழிமலை 
ஆவிமலை கொல்லிம்லை. - 1பொதியின்மலை 
ஆன்குன்றுமலை கோடைமலை. பொ துணிமலை 
இமயமலை சிராப்பள்ளிமலை மூதுகுன்றமலை டூ 

- ஏழில்மலை சிறுமலை . [மூள்ஞரர்மலை [மலை 
கவி.ரமலை 'இருப்பாங்குன்றமலை மோரியர்குறைத்த 
கன்மாமலை .. ஈள்ளிமலை . ... 1வேங்கடமலை 

. கு.திரைமலை  பறம்புமலை வேங்கைசேர்ந்தவெற் 
ன ் | மூதலியன. [பகம் 

ப் ௭. காடுகள் : 
.. அழும்பிற்காடு | ஓரிக்கானம் 
...அஅய்கானம் | குடவாயின் மிளை 
'ஆலங்கானம் சாய்க்கானம் 

.. உம்பற்பெருங்காடு | மூள்ஞரர்க்கானம் 
- உறந்தைப்புறங்காடு | வல்லத்தப்புறமிளை மேதலியன 

௮. புண்ணிய ஸ்தலங்கள் 
அரங்கம் கூடல் | பவத்திரி 

. அலைவாய் செல்லூர் வேங்கடம் 
அழுக்தூர் தனுஷ்கோடி | வேசூர் 

.. ஆலழமுற்றம் | பரங்குன்று இ மூதலியன, 
ட்ட ௯. தீர்த்துறைகள் 
ஆன்பொருகைத்துறை. . புகார்முன்றுறை 

_ உறையூர்க்காவிரித் துறை புறந்தைமுன் முறை 
கழார்ப்பெருந்துறை மாந்தைமுன்றுறை 
கானலம்பெருக்துறை மூகிறிமுன்றுறை ' 
கூடற்பெருந்துறை வாகைப்பெருக்துறை 

| கொடுங்கான் முன்றுறை ட வீரைமுன்றுறை 
- கொற்கைப்பெருக்துறை ,தினுஸ்காடித்துறை 
தொண்டி மூன்றுறை ... [.மூதலியன, ' 
-தொழுகைமுன்றுறை - . 

௧௦. விழவுகள் 
உள்ளிவிழவு லா | பங்குனிவிழவு 
உறக்தைவிழவு பரங்குன்றவிழவு 
கழார்ப்புதுப்புனல்விழவு ப -ந்தொடைவிழவு 
கார்த்திகைவிழவு யாழ்விழவு 
கூடலவிழவு.... | வேல்விழவுமுதலியன,
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௧௧. ஆவணங்கள் 

கூடல் காளங்காடி. 
மருங்கூர்ப்பட்டின ஆவணம் 

| செல்லூர்க்கோசர் நியமம். 
| மூதலியன. 

௧௨. அவைகள் 

உறந்தையவை | கள்சரர் அவை முதலிய ன. 

BH. சாதியா. 

அண்டர் (இடையர்), > 
அத்தக்கள்வர் 
அக்தணர் 
உமணர் 
உழவர் 
குயவர் 
கொல்லர் 

தட்டார் 

் பரதவர் 

பழையர் 

பாணர் 
யானைப்பாகர் 
வேளாப்பார்ப்பார் 
மூதலியோர், 

௧௪. தெ ரழில்கள் 

ரத்தால் வளைபோழ்தல் 

அவலிடித்தல் 
உப்புவித்துதல், விற்றல் 
ஊன்புழுக்கயர் தல் - 
'ஒற்றுச் செல்லுதல் 

ப 'கவண்கல்லால்யானை யை ௪ தி தல் 
ட கொழுப்பாவெறி தல் 
சாத்தெறிதல் 
சக்கொள்ளத்தண்ணுமை 

- கொட்டல்   

இனைகாவல்செப்தல், அறு, த்த சுல் 
நிரைகவர்தல், மீட்டல் 
கெல்லரியுஈர் தண்ணுமை கொட். 

கட. பிராணிகள் 

அசுணம் ஏறு 

அத்திரி ப 
கரடி. 

ஆளி கலைமான் 
or GBs கழுதை , 

எலி... குரக்கு 
பபா. 

மீன் உணக்கல் [டல் 
மீன் விற்றல் 

முத்துக் குளித்தல் 
மூதைப்புனஞ் ௬தெல் — 
யானைக்கன்றைப் பிடித்தல் 
“வலம்புரி மூழ்ஞூதல் . ப 

“| முதலியன. 

கோண்மா . முயல் 
சிங்கம் 

|செக்காய் துரூ௨ மூள்ளம்பன்தி 
செம்மதித் - [யர னை 
பச : 

புலி - ண அணில் 

1மூசுக்கலை.. . (முதலியன...
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Bair, பற ந்தலைகள் 

, ஆஜூர்ப் பறந்தலை | | பெருக்துறைப் பறந்தலை | - கழுமலப் பறந்தலை ...। மணவாயிலுறத்தூர்ப் பறந்தலை: 
குறுக்கைப் பற்ந்தலை | மூதிறிப் பறந்தலை | கூடற் பறந்தலை வல்லப் பறந்தலை 
தலையாலங்கானப் பறந்தலை வாகைப் பறந்தலை 
பருவூர்ப் பறந்தலை ]் வெண்ணிப் பறந்தலை 

-பாழிப் பறந்தலை 'மேதலியன. ப 

௧௭. சில அரிய வழக்குகள் 
கழங்குக்குறி பார்த்தல் ' | 
குடவோலை யெடுத்துப் பிரமாணஞ் செய்தல் 
 அளைச்சியர் சறவுக்கோடு நட்டு. வருணனுக்குப் பரவுக்கடன். 

கொடுத்தல் | oe . 
பார்ப்பார் தூதுசெல்லுதல் - 

_ மகளிர் சுவரில் கோடிட்டு காளெண்ணுதல், பல்லிச் சகுனங்கேட் டல், பிறைகொழுதல், வேங்கை மலர் கொய்யப் புலி புலி 
யென்று கூவல் | _ 

- இறுமியர் HOU ASH, கிளிகடி.தல், வண்டலயர்தல், ற்றி 
லிழைத்துச் சிறுசோறடுதல், ஓரையாதெல் ட்ட 

மன்னர் கடகுக்காரரை யழைத்துப் படைகாண்டல் 

| வீரர்போர்க்குப் போகுமுன் நகெல்லைப் பூசித்தல், ஈன்னிமித்தம் ...... பார்த்தல். - 
- வேளாப்பார்ப்பான் சங்கறுத் தல் 
கொங்கர் மணியரை யார்த்து மறுகின் ஆதல் 
"மணமசகளைப் புதல்வர்ப்பெற்றமகளிர் நால்வர் குளிப்பாட்டல் 

- இடையர் இடபத்தின் கழுத்தில் மூங்கிற்குழாயில் உணவடைத்துக் - 
கட்டி நிரைமேய்த்துச் செல்லல். 

இறந்த வீரனுக்குரிய Osc sa அவனபிஒத்த வேல்முதலிய/ 
.. கருவிகள் ஊன்றியும் சார்த்தியம் வைத்தல் 

உமணர் கழுதைமேல் உப்புப்பொஇயேத்றிச் செல்லல், 

mS Yfen hype |
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பாடிய ஆன்றோர் சாதிமூதலியன 
ee 

௧. அந்தணர் - 

ஆஹூர்க் கெள தமன் சாதேவனார் | நக்&ரனார் 
கடிய லூர் உருத்திசக்கண்ணனார் மதுரை ஆரியர் நல்லந்துவளுர் 
கபிலர் 

கோடி.மங்கலம் an gait Cat 

ர் 
செல்லூர்க் கோடிகன்கண்ணனார் 

௪ 

மதுரை இளங்கெளசிகளார் 
மதுரைக் கணக்காயஞார் 
மதுரைக் கெளணியன் தத்தனார் 
மாமூலனார் 

௨. அரசர் 

அண்டர்மகன் குறுவமுதியார் 
அதியன் விண்ணகத் த்தனார் 
ஒல்லையூர்தந்த பூதப்பாண்டியன் 
கோட்டம்பலத்துத் துஞ்சிய சேர 

, மான் 
: சேரமான் இளங்குட்வென் 
பாண்டியன் அறிவுடைநம்பி . 

| பாண்டியன் 

    

உக்கிரப் பெரு. 
வ 

பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ 
மருதம்பாடிய இளங்கடுங்கோ 
மூடங்கிக்கிடந்த நெடிஞ்சே£லா 

ன் 

| வீரைவெளியன் இத்தஞார். . 

௩, இடையர் 

டைக் காடனார் 

இடையன் சேந்தன் கொற்றனார் 
“இடையன் நெடுங்கோ£னார் 

  

இருங்கோன் ஒல்லை ஆயன் செங் 
கண்ணஞார் 

௪. எயினர் 

எயினந்தைமசன் இளங்கீரஞார் ' | விற்தூற்று Peers | 

இ. கூத்தர் 

உறையூர் ழேதுகூத்தனார் 
மதுரை இளம்பாலாிரியன் 

ஜ். -சேச்தன்கூத்தனார் 
   

| மதுரைத். தமிழ்க்கூத்கன் கடு 
வன்மள்ளனார். 

மதுரைத்தமிழ்க்உத்தன் நாகன் 
றேவனார் 

Gre தட்டார் 

் தங்காற் பொற்கொல்லனார் 
। மதுரைப் பொன்செய்சொல்லன் 

வெண்ணாகனார்
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ட .எ, மந்திரத்தலைவர் | அ, வண்ணக்கர் | 
ஏனா திநெடுங்கண்ணஞர் | வடமவண்ணக்கன் டேரிசாத்தஞர் 

| ௯, வணிகர் 

. காவிரிப்பூம்பட்டின த்துக் காரிக் | மதுரைக் கூலவாணிகன் FS 
_... கண்ணனார் ee தலைச் சாத்தனார் 

. மதுரை௮அறுவைவாணிகன் இள மதுரைப்பண்டவாணிகன் இளந்” 

- வேட்டனார் ~ தேவனார் 

௧௦. வேளாளர் 

ஆர்க்காடுகிழார்மகனார் வெள்ளைக் | ஈல்லாவூர்கிழார் 
கண்ணத்தனார் செய்தற்சாய்த்துப்த்தஆவூர்கழார். 

ஆஷூர்கிழார் மகனார் கண்ணத்த | ொச்சிரியமங்கிழார் 
னர் ர ரர பெருங்குன்றூர் கிழார் 

ஆவர் மூலங்கிழார் பொதும்பில்கிழார்வெண்கண்ண . 

மையார்மகனார் பெருந்தலைச் சாத் னார் 
GOT மதுரைக் காஞ்சிப்புலவர் 

2 உமட்டூர்கிழார்மகனார் பாக்கொத் மதுரை மருதங் கிழார்மகனார். 
றஞார் கு பெருங்கண்ணஞார் : 

.. காட்டூர்கிழார்மகனார் கண்ணனார் மருங்கூர்கிழார் பெருங்கண்ண., 
| கோடி.யூர் கிழார்மகனார் செய்தற் ஞர் 

..... றத்தனார் 7 மாத்தூர்கிழார்மகனார் கொற்றக் 
செல்லூர் கிழார்மகனார் பெரும்பூ | கொற்றனார். — =. 

ட. துங் கொற்றனார் ன வடமோதங்கிழார் 

௧௧, அருந்தொடராற் பேயர்பேற்றோர் . 

அந்திலிளற் கோனார் | oy ஊட்டியார் 
இம்மென்கீரஞார் | கோய்பாடியார் 

பட்ட ப |. வண்ணப்புறக்கந்தர த்தனார் 

18. பெண்பாற்புலவர் 

'அஞ்சில்ஆந்தைமகள்காகையார் நக்கண்ணையார் 
.. அள்ஞார்ஈன்முல்லையார் | போந்தைப்பசலையார் 

| இக்கூர்மாசாத்தியார். | மதுரைஈல்வெள்ளியார் 
ஓளவையார் | . Cperafup rte Swirir 
கழார்க்ோனெயிற்றியார். வெள்ளிவீஇயார் 

. குமிழிஞாழார் நப்பசலையார் . |வெறிபாடியகாமக்கண்ணியார் 

ee een pee :



வத்த ணக்குமுரியபாடல்கள் 

| எண், பாட்டேண் ] 

முல்லை 

4,14, 24, 34, 44,54 69, ரய) 9494, 104) 114) 194, 

134, 144, 154, 164, 174, 184, 194, 204, 214, 294, 234, 

244, 954,264,274, 284, 294,304, 314, 3824, 334, 844, 354, 

864, 874, 384, 394. 

குறிஞ்சி 
2. 8, 12, 18, 22, 28, 32, 88, 42, 49, 59 58, 62, 

63, 72, 78, 82, 88, 92, 98, 102, 108, 1142, 118; 122, 128) 

(182,138, 142, 148, 152, 158, 162, 168, £72 178, 182, 

188, 192, 198, 202, 908, 212, 218, 299, 298, 239, 238,242, 

948, 252, 258, 262, 268, 279, 278, 289, 288, 292, 298,303, 

308, 819, 318, 322, 328, 382, 838, 342, 348, 352, 358,362, 

368, 372, 878, 382, 388, 392, 398, 

மருதம் . 

6,16, 26, 36,46, 56, 66, 76, 86, 96, 106, 116, 126, 

136, 146, 156, 166, 176, 136, 196, 206, 216, 226, 236, 

946,256, 266, 276, 286, 296, 306, 316, 326, 336, 346, 356, 

266, 376, 386, 396. 

| கேய்தல் 

10, 20, 80, 40, .50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 

180, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 900, 210, 990, 880, 

940, 250, 260, 270, 880, 990, 800, 810, 820, 880 840, 850, 

360, 370,890, 390, 400,



10. YE GT Br oy 

பாலை. 

1, 3, 5, 7,9, 11,18, 15, 17, 19, 91, 98, 95, 27, 
29, 31, 88, 85, 87, 39, 41, 43, 45,47, 49, 51, 53, 55, 57; 
59, 61, 68, 65, 67, 69, 71, 73, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 
89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 108, 105, 107, 109, 111, 119. 
115, 117, 119, 124, 123, 125,197, 129,181, 188, 185, 137, 
189, 141, 148, 145, 147, 149, 151, 158, 155,157,159, 161, 
163, 165, 167 1, 169, 171, 173,175, 177, 179, 181, 188, 185, 
187, 189, 191, 198, 195, 197, 199, 201, 903, 205, 207, 909, 
911, 218, 215, 217, 219, 291, 298, 295,227, 229, 231, 238, 
485, 287, 239, 241, 248, 245, 247, 249, 251, 953, 545, 257, 
259, 261, 963, 265, 967, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 
283, 985, 987, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 908, 805, 
307, 309, 811, 313, 815; 317, 819, 821, 323, 395, 347, 329, 
831, 338, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 361, 353, 
355, 857, 859, 361, 363, 865, 367, 869, 871, 373, 375, ரா. 
979,881, 869, 895, 387, 389, 891, 899, 895, 897, 399 

மேற்கூறிய எண்களுள், ஒற்றைப்பட்ட பாடல்கள் எல்லாம் 
பாலையாகவும், பத் தத் தொடர்க்தன வெல்லாம் செய்தலாகவும், 
காலுதொடர்ந்தன வெல்லாம், மூல்லை யாகவும், இரண்டும் எட் 
இந். தொடர்ந்தன வெல்லாம் குறிஞ்சியாகவும், ஆறுதொடர்ந்தன | 

“வெல்லாம்: மருதமாகவும், இம்முறையே கெடுந்தொகைப் பாடல் 
கன். 'கோக்கப்பட் ஓ.ருத்தல் காண்க. 

 



ட... ஜீ: | 
Qos corr oq WL 

  

[எண், பாட்டேண்] 

ஆசைச்சொல் :--அந்தில், 76) ஆங்கு, 16, 44; ஆல், 39; இன், 

89; ஓ, 48,685; ஓர், 68) ஓரும், 13; குரை, 88) தெய்ய, 90 

280: மற்று, 96; மார், 100; மாள, 16) யாழ, 89, 

அடுக்கு விரைவின் கண் வந்தது -அரியரோ வளியர், 48. 

அம்ம கேட்பித்தற்பொருளில் வருதல்:--101 ; 180; 141, 

அல்வழிச்சாரியை இன், 18, 

ஆகுபெயர் :--அ.ரண், 55 ; அலங்கல் ; 13 ; ; ஆலம், 70; உதைப்பு, 

94 5 ; எழிலி, 43 3 சினம், 75 தலை, 33; நிறை, 97 9 புனி 60; 

மூடை, 80. 

இசின் :--மறந்இரின், 88 (தன்மைக்கண்வந்தது) 9 gor bac, | 

69 (Gareindacmartse). 

              இடை 96 ; ஓது, 124. 

Jone dene _..உவக்காண், 204 ; உதுக்காண்; 4 மாறு, 42, 

ஈற்றசை ; --ஏகாரம்; ? ; ஓகாரம், 46. 

ஈது இரிதல் உருவ, 1 : 187. அதை, 88, 

-ஏச்ச உம்மை வேலும், (கட). பிரியினும், 50 ; கிழவனும், 66, 

எமுத்துப்பேறு : சென்றி, 46 (ஏவற்கண் வந்த.ஐு), 

ஒருசொன்னீர்மைப்பதெல் :--பிறங்கல் 8 ; (பிறங்கு- கல்) 

"ஐகாரம் குறிப்பின்கண் வருதல் ;:--&8. 

சிறப்பும்மை :--மாலையும், 41 9 மந்தியும், 98 

தேயவழக்கு :--கம், 11. ் 

இல் :--அசை, 88) விழைவு, 6 

மன்--அது. மாட்டாமை, 83, 745 alas 8 8, 11) 17, 38%, 49, 50, . 

707 மிகுதி, 87. | 

மாறு என்.னும் இடைச்சொல் எதுப்பொருளில் வருதல், 42, 

. விகாரம் Goma 8. (Gong + ev) ப 

| வினையெச்சத்திரிபு Sem 1; இ ak; "srt, 53 5 

உறாஅ, BQ. ௬ இ | 

all 2enr 1p Da எச்சமாதல் : — மோயினள் 33 - இழிந்தனன் 06.



ஸ்ரீ : 

இப்பதஇப்பில் எடுத் துக்கரட்டிய நூ ற்பெயா 

் முதலியவ த்தின் முத க்குவிப்பு விளக்கம் 
  

அகப், விள... உரை - அகப்பொ 
oa விளக்க உரை ; உரை 
காரர்... 

அகம் - அகநானூறு 
- அரங்கு - அரங்கேறுகாதை 
இசா - இராச பாரம்பரியம் 

| இதுதிக்கட் - இறு இக்கட்டுரை . 
இறை, களவு - இறையனார் Sar | 

வியல் ... 

இடை. - இடைக்காடன் பிணக் 
| குத்தீர்த்த படலம் 
oT = GF - என்பது; என்றது 

எழுத்து. எழுத்ததிகாரம் 
இங்கு - ஐங்குறுநூறு | ப 
(Gl. - கடவுள்வாழ்த்து 
கலி. - கலித்தொகை 

_கலிற் - . கலிங்கத்துப்பரணி ... 
குறுந் - குறுந்தொகை 
௪ம் - சம்பந்தமூர்த்திநாயனார் 

சிலப் - சிலப்பதிகாரம் 
-சிறுபாண்-சிறுபாணாற்றுப்படை 
சிர் - சீவகசிந்தாமணி 

“சூ. - சூத்திரம் 
- செத் - செந்தமிழ்' - [சையம் 
சேனா - சேனாவரையர்; சேனாவ   

சொல். - "சொல்லதிகாரம். | 

திருவிளை - திருவிளையாடற் புரா. 
தேவா - தேவாரம் . [ணம். 

தொகு - தொகுதி : 
| தொல் - "தொல்காப்பியம் ன் 

ஈச்-ஈச்சினார்க்இனியர் ; BEA wot d | 
கள - நளவெண்பா (அணியம் 
நற் - நற்றினை 
பக் - பக்கம் 

பகு - பகுதி 
பதித் - பதிற்றுப்பத்து 
பரி - பரிபாடல் 
பழ - பழமொழி 
பி-ம். 5 பேதம் 

புறத் - புறத்திணையியல் 
புறம் - புறகானூறு 
பேரா-பேராசிரியர் ; பேராசிரியம் | 

| பொருள் - பொருளதிகாரம் 
மரபு - மரபியல் 

“| மலை. மலைபடுகடாம் 

திருகு - இருமுருகாற்றுப்படை -. 
யா, வி- யாப்பருங்கலவி ருத்தி 

வஞ்சின - வஞ்சினமாலை :... - 
வள். மா - இருவள்ளுவமாலை 
வேளிர்வ - வேளிர்வரலாறு.



oe 
தெடுத்தொகை 

ஆகிய 

அகநரனாறு 
eRe 

மூலமும் - உரையும் 

கடவுள் வாழ்த்து 

கார்விரி கொன்றைப் பொன்னேர் பு.தமலர்த் 

தாரன் மாலையன் மலைந்த கண்ணியன் 

மார்பி னஃ்தே மையி லுண்ஞா 

SDN BO இமையா நாட்ட மிகலட்டுக் 

்...5 கையது கணிச்சியொடு மழுவே ஷூவாய் 

வேலு முண்டத் தோலா தோற்கே. 

யூர்ந்த தேறே சேர்ந்தோ ஞூ மையே 

“செவ்வா னன்ன மேனி யவ்வா 

னிலங்குபிறை யன்ன விலங்குவால் வையெயிற்் 

10 நெரியசைர் தன்ன வவிர்ர் துவிளங்கு புரிசடை. 

GBs திங்களொடு. சுடருஞ் சென்னி 

_ மூவா வமாரு முனிவரும்: பிறரும் ்



அகநானுமு. 

யாவரு ட டதியாத் தொன்முறை ப்பின்: த 

 வரிளெர். வயமா னுரிவை தைஇய | 2 OSS ப 

5 பாற்கெழு மணிமிடற் om wom ar 

டது முணிழற் pairs pore அலே, 

என்பது : கடவுள் வாழ்க்க. 

wes அமை “பாசதம்பாடிய பெருந்தேவனார். : 

2, தாரன், மாலையன், மலைந்த கண்ணியன் - என்றது, தார் | 

ஓர் ர் விசேடமாக. இவத மாலை அழகுக்கு இடுவது; | ia 

| Sain exh போர்ப்பூ, ன ர ததத த 

இனிச் கார் . சேர்ப்பதாசவும், மாலை சட்டுவதாசவும்,. 
- சண்ணி சனித்துச் தொடுப்பதாகவும் இவ் Gaurd | 
களென உரைப்பாரும் உளர். 

இம் மூன்று பெயரையும் முறைரிநீஇ 3. அவன் மார்பி 
னது குத்றமத்ற அண்ணிய காலென்ச௪. 

் ண - _ குத்தாலி ; 53. மூவாய் வேல் -. குலம். 
5. கையது என்னும் ஒருமை ம மழுவிற்குச் -கொடுச்ச. 

6. வேலும் என்னும் உம்மை எச்ச உம்மை, 

    

: ror Il, orl யகைர் சன்ன - எரி சப்புவிட்டாற்போன்ற; அவிர் ் 

பந்து. ் விளங்குதல் - விட்டு விளங்குதல், சடை 11, இங்க 
ளொடு FL HE சென்னி என்க, 8, மேனியையும், . 

- மா. சென்னியையும் 715. மணிமிடற்றநினையம் உடைய...” 
ட... ர்தணன் எனக் கூட்டுக, — 

13. யாவரும் - முன். சொன்ன யாவரும்; மாப -. - டன்லப் 

் ப் .. 75. யாழ்கெழு மணிமிடது - சாமவேதம் பாடின மணி. 

1... போலும் சிறத்சையடைய மிடறு, அர்சுணன் - இவை 

யெல்லாம் உடையானோர் அக்கணன், என, இவ் வுரு 
ட வைத் இயானம் பண்ணுச என்றவாறு. 

olf தலிர்ர்தன்னு.. - தங்கிற்று; ஆதலால், இங்கித , 
ப இடைய இல்லையென் ரவா. ் 

 



ஸ்ரீ 6 

முதலாவது | . 

களிற்மியானை நிரை 

tee 

1. unr & 

வண்டுபடத் ததைர்த கண்ணி யொண்கழ 
அருவக் குதிரை மழவ ரோட்டிய 
முருக னற்போர் நெடுவே ளாவி | 
யறுகோட்டி யானைப் பொதினி யாங்கட் 

5 சிறுகா சோடன்  பயினொடு சேர்த்திய 

- கற்போற் பிரியல மென்ற சொற்றா 

மறந்தனர் கொல்லோ தோழி இறக்த 7 

வேய்மருள் பணைத்தோ ணெகிழச் சேய்காட 

பொலங்கல வெறுக்கை தருமார் நிலம்பக. 

ர வழல்போல் வெங்கதிர் பைதறத் Osage 

னிழறேய்ர் துலதிய மரத்த வறைசாய் 
. பறுநீர்ப் பைஞ்சுனை யாமறப் புலர்தலி.... 

BESO பொரியும் வெம்மைய யாவரும் 

வழங்குக ரின்மையின். வெளவுசர் மடியன் 

15. சசம்புல். லென்ற. ar DB 'வலங்குசினை |
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| ..நாரின் முருங்கை ஈவிரல் வான்பூச் 

சூரலங் கவளி யெடுப்ப வாருற் 
Do Gos பிஇர்விற் பொங்கிமுன் 
'கடல்போற் ஹோன்றல காடிறர் தோரே, . 

என்பது : பிரிவிடை யாற்றாளாய தலைமகள் தோழிக்குச் 
. சொல்லியது, | 

ப -- மாமூலனார். வதி 

1. ததைர்த - இதறின, மலர்க்த, 

2, உரு- உருவ என ஈறு இரிர்சது. உட்சச்தச்ச @ Bes 
என்றலுமாம். ் 

2. மழவரை ஓட்டிய; 3, ஆவிகெடுவேள் - குறுரில மன்னன். 
4 4m கோடு - அறுத்துத் இதிருச்தின கோடு; சிங்கத்தை 

வென்ற என்றுமாம்; பொதினி - ஆவி மலை, 
5. சாரோடன் - பணையான்;. பயின் அரக்கு. 
6. கல் - சாணை, அரக்குங் சல்லுல் கூட்டிச் செய்த கல்லை 

வேறு பிரிச்ச ஒண்ணாதென்று “கற்போற் பிரியலம்? 
என்றார். 4. பொதினியிடச்துச் 6, சொல்லிய சொல் 
என்க, 

9 வெறுச்சை - செல்வம்; தருமார் - க.ரவேண்டி 10, காடு 
இறச்தோர் - எனச் கூட்ட. 

“IL, சேய்ந்து - தேய; உலறிய - கே ரான; காய்பு - காய, 
14. வெளவுகர் - அறலைப்பார். | | 
16; ஈவிரல் - GE. . 

17. கூரல் - எழித்தடித்தல்; சூரற்சடுவளி - குருவளிக்சாற்று; 
். அம் - சாரியை; gir ஆர்ப்பு, 

18-19. மூன் கடல் - கடல் முன்; காட்றர்தோர் 7. மறர்தனர் 
கொல்லோ எனச் கூட்டுக, 

II, மரத்த 73, வெம்மைய 16, இற்ற என்றவை காடு என் 
= பசனோடு கொள்ளும்.
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2. குறிஞ்சி 
கோழிலை வாழைக் கோண்மிகு பெருங்ளுல்ல 

பூழு தீங்கனி யுண்ணுகர்த் தடுத்த 

சாரற் பலவின் சுளையொ டூழ்படு 

பாறை நெடுஞ்சுனை விளைந்த தேற 

லறியா துண்ட கடவ னயலது 

கறிவளர் சாந்த மேறல் செல்லாது 

ஈனுவி யடுக்கத்து மூழ்க தூகண் படுக்குக் 

கூறியா வின்ப மெளிதி னின் மலைப் 

பல்வேறு விலங்கு மெய்து நாட 

குறித்த வின்ப கினக்கெவ ன்ரிய 

வெறுத்த வேளர் வேய்புரை பணைத்தோ 

ணிறுப்ப கில்லா நெஞ்சமொடு நின்மாட் 

டி.வளு மினைய எளாரயிற் றச்தை 

யருங்கடிச் சாவலர் சோர்பத னஜொற்றிக் 

கங்குல் வருதலு முரியை பைம்புதல் 

வேங்கையு மொள்விணர் விரிந்தன 

நெடுவெண் டிங்களு மர்கொண் டன்றே, 

என்பது : பகற்குறிக்கட் செறிப்பறிவுறீஇச் கோழி வரைவு. 
கடாயது, 

௨ தமிலர், 
aun 

1. கசோழிலை - கொழுவிய இலை; கோள் - காய்; குலையிடத் 

9 
oe 

5." 

: 6. 

ft 

துச் 2, சனி என்க, 

ஊாழ்படு - மூறைமைப்பட்ட, 

அறியாதுண்டல் - இதனை யறியாது நீர் வேட்சையால் 
நீரென்று உண்டல், 

சாரச்தம் ஏறராதென்றது, மாமாயிற் சார்தமே உள்ள 

தென்று. ் 

Sean - பூப்படுச்கை,



1௦. 

Ti. 

12-13, 

16, 

15, 

௮்க்ர்ர்னூறு 

. குதியா இன்பம் என்றது,,முயற்சியும் உளப்பாடும் இன் றி 
வர்” இன்பமெனக் சடவனுக்குர் தலைவனுக்னாம் ஏற் 

, பக்கொள்க,. 

எவன் அரிய - என் அறிய. 

வெறுத்த - மிச்ச, செறிக்த; ஏரையுடைய வேயை ஒத்த. 
பெருர்தோள். பணைத்தோள் 15, இவள் எனச் 
கூட்செ, 

சிறுப்ப நில்லா கெஞ்சம் - கின்ற நிலையினின்றும் அழி 
யாமல் நிறுத்தவும், அவ்வளவில் ரில்லாத கெஞ்சம், 
கெஞ்சமொடு நின்மாட்டு 13. இனையளாயிஞனள் 
இவரும். ப 

. தச்தையுடைய சாவலர்: சோர்பதன் - இகழ்பதம், 

. கங்குல் வருதலுமுறியை என்றது, இவள் நின்னை யின்றி 
யமையாளாய், கின்னைக் காண்டல் வேண்டி, நின் 
வரவிற் குடன்பட்டிருத்தலான், வருகற்குரியை நீ என் 
றவாறு. பகற்குறியேயன்றிச் சங்குல் வருதலுமுறியை.' 

வேங்கையும் விரிர்தன என்றது, இனைப்புனம் அறுத்து 
இற்செறிப்புண்டாள் என்றவாறு, எனவே, பகற்குறி 
யும் மறுத்துச், 14. காவலர் சோர்பதனொற்றி எனவே 

இரவுக்குறி யருமை கூறி, அதுவும் மறுத்துச், தோழி 
வரைவுகடாயினவாறு, 

கெடுவெண்டிங்கள் என்றார் ஆதிச்சனுச்கு மேலாசலான். 
ஊர்கொண்டது என்றது, நிரம்பிற்று என்றவாறு. 
வளர்தல்கொண்டது என்றுமாம். வளர்பிறையின் றிக் 
சல்யாணகாட் கொள்ளாரசாகலின், அதுவும் ஆயிற் 
றென்ராள். 

கடுவனானது தேனை யறியாது fetes, பின்பு தனது 
தொழிலாகிய மாமேறலு மாட்டாது, வேறோரிடச்துச் செல் 
லவு மாட்டாது, தனக்கு அயலாட௫ிய சர்தனத்தின் நிழலித் 
பூமேலே உறங்குகின்றாற்போல நீயும் இக்கள வொழுச்கமாகிய . 
இன்பம் நுகர்ச்து, நினது தொழிலாகிய அறதெறியையுர் தப்பி; 
இச்களவினைநீல்கி வரையவு மாட்டாது, இச்சளவொழுக்க 
மாகிய இன்பத்திலே மயங்கா நின்றாய் என்றவாறு, '
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களிற்றியானைகிளை 7 

3. பாலை 

இருங்கழி முதலை மேஎந்தோ லன்ன 

சருங்கா லோமைக் சாண்பின் பெருஞ்சினைக் 

கடியுடை ஈனந்தலை மீன்றிளைப் பட்ட 

கொடுவாய்ப் பேடைக் கல்சிரை தரீஇய 

மான்றுவேட். டெழுக்க செஞ்செவி யெருவை 

வான்றோய் இமைய விறல்வரைக் சவாறுற் 

அளங்குகடை மரையா வலம்படத் தொலைச்சி 

யொண்செங் குருதி யுவறியுண் டருந்துபு 

புலவுப்புலி துறந்த சுலவுக்கழி கடுமூடை 

கொள்ளா wit sh னானாது கவரும் 

புல்லிலை மரா௮த்த வகன்சே ஸணத்தங் 

சுலஈ்தார ஓள்ளமொடு கழியக் காட்டிப் 

பின்னின்று தூறக்கு நெஞ்ச நின்வாய் 

வாய்போற் 'பொய்ம்மொழியெம் மெவ்வமென் களைமா 

கவிரித மன்ன காண்பின் செவ்வா 

யர்தீற் களவி யாயிழை மடந்தை 

கொடுங்குழைக் கமர்த்த சோக்க 

நெடுஞ்சே ணாரிடை விலங்கு ஞான்றே, 

என்பது : மூன்னொருகாலத்து நெஞ்சினாற் பொருள்வலிச்சப் 

பட்டுப் பிரிர்சான். தலைமகன், பிரிச்து இடைச்சுரத் இனின் று 
sosuss மீளலுற்ற கெஞ்சினேக் கழறிப்போய்ப் 

பொருண்முடிதச்துவர்த தலைமகன் பின்னும் பொருள்வலிக்கப் 
பட்ட கெஞ்ுற்குச் சொல்லிச் செலவழுங்கியது. 

— எயினந்தைமகனார் இளங்கீரனார். 

1. மேஎந்தோல் - மேவின தோல். 

3. கடி- சாவல், உயரத்தால் ஏற ஒண்ணாமைபற்றி, இளைப் 
பட்ட - காவற்பட்ட; வலைப்பட்ட என்றுமாம், 

௮ல்கு இசை.- மிக்க இளை,
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மான்று வேட்டு எழுர்ச “ மயங்க இரை வேட்டு எழுந்த 
எருவை - பருர்இன் ஒரு சாதி. 

. விறல் வரை - தன் பெருமையால் பிறமலையை வென்ற 
வெற்றியையுடைய மலை. 

. வலம்பட ஃ- வலத்தே வீழ; வெற்றிபட என்றுமாம், 

தொலைச்சி - கொன்று, 

8. உவறி உண்டு - ஊற்றி உண்டு; அருச்துபு - ஆர், 

12. 

13, 

14, 

சலவு - மூட்வொய்; அஅகழிர்தகடுமுடை; மூடை ஆகு 

பெயரால் சசை, முடைசாற்ற முூடைத்தாகலான். 

மூடை 5, ஏருவை 10, கவரும் எனச் கூட்டுக, 10, சவ 
ரூம் [1. அத்தம் என்ச. ' 

கலந்த. ரல் உள்ளமொடு கழியச் சாட்டி என்றது-.. அபர 
ணம் தரவேண்டும் என்னும் உள்ளத்சாலே சழிர்து 
போவதாச என்னை அறிவித்து, 

அரக்கும் - முடுகும்; நெஞ்சம் - விளி; 13-14, நின் 
வாயின் மெய்போன்ற பொய்ம்மொழி எமது ருத் 
தத்தை எப்படிப் போக்கவற்று, 

குழைக்கு அமர்த்த- குழையொடு மாறுபட்ட; 17, நோக் 
கம் வந்து 18, ரெடுஞ்சேண் ஆரிடையிலே தடுக்கும் 
அன்று 13. நின் 14. பொய்ம்மொழி எப்படியாற் 
சளைய வற்றரோ எனச் கூட்டுக, 

4, முல்லை 

முல்லை வைக்துளை கோன்ற வில்லமொடு 

பைங்காற் கொன்றை மென்பிணி. யவிழ 

விரும்பு இரித் தன்ன மாயிரு மருப்பிற் 

பரலவ லடைய விரலை தெறிப்ப ' 

மலர்ந்த ஞாலம் புலம்புபுறக் கொடுப்பக் 

கருவி வானங் கதமுறை சிதறிக் 
_ தார்செய் தன்றே சகவின்பெறு கான் 

கூரங்குளைப் பொலிந்த கொய்சுவற் புரவி 

ஈரம்பார்ப் பன்ன வாங்குவள்' பரியப் -
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1௦ பூத்த பொங்கர்தி துணையொடு வதிந்த 

15 

தாதுண் பறவை பேதுற Ooh 

மணிரா வார்த்த மாண்வினைத் தோ 

னுவக்காண் டோன்றுறு குறும்பொறை நாடன் 

கறங்கசை விழவி னுறந்தைக் குணாது 

நெடும்பெருங் குன்றத் தமன்ற காந்தட் 

Gur sf மலரி னாறு 

மாய்தொடி யரிவைகின் மாணலம் படர்ந்தே. 

என்பது : தோழி தலைமகளைப் பருவங்காட்டி வற்புறுத்தியது. 

வரி 

I. 

17, 

14. 

17. 

பாடம், 

% *ஆர்ப்பன்ன? 

-- குறுங்குடி மருதனார். 

முல்லை oak pile என்றது - நுனையையுடைய மொட் 
டை, இல்லம் - தேற்றாமரத்திற் பூ; முதல்கூறச்சினை. 

. பிணி-மொட்டு, 3. இரும்பு இதிரித்தன்ன-இரும்பை முறுச் 

இனா லொத்த மருப்பு; 3. மருப்பின் 4. இரலை என்க. 

அவலடைய - பள்ளங்களெல்லாம்; தெறித்தல் - துள்ளு 
தல். 5. புலம்பு - நீர்பெருத வருத்தம்; புறச் கொடுத் 

தல் - புறத்தே போதல். 06, வானம் - மேகம், 

.. கானம் : சானத்தை; கார் - பருவம்; பதம், 

. குரங்குளைப் பொலிர்த-வளைக்த தலையாட்டத்தாற்பொலி 

ந்த; புரவியினது 9. வள்பறியத் 13. தோன்று நாடன் 

என்க, 9. ஈரம்பு* ஆர்த்தன்ன 11. பறவை என்க, 

பறவை - வண்டு, பேதுறல் - மயக்கமுறுதல்; அஞ்சு 

தல் - அருளான் அஞ்சுதல். 12. தேரன் - தேனாய், 

13. குறும் பொறை - இறு மலை. 

உறச்தைக்குணாது குன்றமென்றது, உறைழர்க்குக் £ழ்ப் 

பச்சத்ததாகய சரொப்பள்ளி மலை. 17. அரிவை-விளி: 

நின்னலநினைந்து 13. தோன்றுகாடன் எனக்கூட்டுக. 

பிம். 1. வைர்நுதி 5, புறங்கொடுப்ப; 12. யாத்த; 

தே.ரவன். 13. உதுக்காண். 

"என்பது நச்சினார்ச்சனியர் கொண்ட 

தொல், பொருள். செய்யு. - 104. ம் சூத்திர உரை, 

2
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5. பாலை 

அளிதிலை பொரு௮ தமரிய (pss gor 

விளிநிலை கொள்ளா டமியண் மென்மெல 

நலமிகு சேவடி நிலம்வடுக் கொளாதஅக் 

GMS ai gi gor கூரெயிறு தோன்ற 

வறிதகத் தெழுந்த வாயண் ருறுவலள் 
கண்ணிய துணரா வளவை யொண்ணுதல் 

வினை தலைப் படுதல் செல்லா நினைவுடன் 

முனிந்த வோமை முதையலங் காட்டுப் 

பளிங்கத் தன்ன பல்காய் நெல்லி 

1௦ மோட்டிரும் பாறை யிட்டுவட் டேய்ப்ப 

வுதிர்வன படூஉங் கதிர்தெறு கவாஅன் 

மாய்த்த போல மழுகுநுனை தோற்றிப் 
- பாத்தி யன்ன குடுமிக் கூர்ங்கல் 

விரனுதி சிதைக்கு நிரைகிலை யத.ர 

15: பரன்முரம் பாகிய பயமில் கான 

மிறப்ப வெண்ணுதி ராயி னறத்தா... 

றன்றென மொழிந்த தொன்றுபடு கிளவி 

யன்ன வாக வென்னுகள் போல ~~ 
முன்னங் காட்டி முகத்தி னுரசையா 

2௦ வோவச் செய்தியி னொன்றுகினைர் தொற்றிப் 
பாவை மாய்த்த பனிநீர் நோக்கமொ 

டாகத் தொடுக்கிய புதல்வன் புன்றலைத் 

தூநீர் பயந்த துணையமை பிணையன் 

மோயின ஸுயிர்த்த காலை மாமலர் 

25 மணியுரு விழந்த வணியழி தோற்றங் 

கண்டே கடிந்தனஞ் செலவே யொண்டொடி 
யுழைய மாகவு மினைவோள் 
பிழையலண் மாதோ பிரிதுகா மெனினே.. 

w
t
 

என்பது : பொருள்வயிற் பிரியச்சருஇிய தலைமகன் தன்னெஞ் 
சிற்குச்சொல்லிச் செலவழுங்கெது, 

-- பாலை பாடிய பேருங்கடங்கோ. 
$
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15, 
17. 

27. 

26, 

ரி 

களிற்றியானைகிரை. tt 

> 
பொருது அமரிய - பொறராமையாலே மேவின. 

விஸிகிலே - அழைக்கும் நிலை; கொள்ளாள் என்றது 
போக்கிற்கு உடன்படாது ஆற்றாளாய். நின்ற நிலை 
யைப்பற்றி; தமியள் - சாண்மு. தலான குணங்களொழி 
ug தானேயாதல். 

அவ்வடியாலே நிலம் வடுச்கொள்ள என்க. . இயல்பாக 
மெத்தென கடக்கும் அடி, இப்பொழுது நிலம் வடுச் 
கொள்ள ஈடர்தவசத்தால் நிலத்மைக் காலாற றி 
வடுப்படுதஇ என்றுமாம், 

. வறிது - சிறிது, அகம் - இடம். 6, சண்ணியத உணரா 
அளவை - காம் சருதியது சான் அறிவதற்கு முன்பே, 
7. வினை - ஆள்வினை. 

. அதனை காம் தலைப்படுதல் செய்யாசுகல, 3. நிலத்தைச் 
காலால் &றி வடுப்படுத்தி என்றுமாம்; கருச் அடனே. 
8. மூசையற்காடு ; ௮ம்- சாரியை ; 10. மோடு - உய 
ரம்; ஈட்டுதல் - குவித்தல். 11, உஇர்வன - உ இர்ச்னு; 
பெல் - உண்டாகல். 12. மாய்த்தல் - இட்டுதல், 

மழுகுகல் - தேய்தல் ; தோற்றி - தோற்றுவித்து, 
13. பாத்தி அன்ன - பதித்து வைத்சா லொத்த; 

குடுமி - தலை; 14. சிரை நிலை ௮தர - கல்லொமுங்கு 

பட்ட சிலைமையையுடைய வழிகள். 

சேம்பு - வன்னிலம். 

தொன்றுபடு களவி - இயற்கைப் புணர்சிக் காலத்துச் 
சொன்ன வார்த்தை, ' 18, ௮ன்னவாச - அங்கனம் 
சொல்லிச் aisle. 10. முன்னம் - குறிப்பு. 20, ஒன்று 
நினைந்து ஒற்றி - போக்கு உடம்படாமையை நினைந் 

தணிச்து ; | . 
பாவை - கண்ணிற்பாவை ; பனிநீர் - ஈடுக்கத்தைச் செய் 

இற நீர்; நீர் கோச்சம்-ரீரையுடைய பார்வை, 22. ஒடுக் 
இய- அணைத்த. 23. பிணையல் - செங்கழுநீர் மாலை: 

25. மணி - பவளம்; தோற்றம் - காட்டு, 26, சண்டே 
என்னும் ஏகாரம் ஈற்றசை ; - 

ஒண்டொடி யென்ப தொடங் ஆற்றலாழ் கூறினான். 

HET 16, கானம் என்ச்,
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என்பது : 

கூறியது. 

வரி... உட 
2. arariQunaliss ~ வளையாற் பொலிக்த, 

IO 

15 

20. 

து SBT, Gor wy 

6. மருதம் 

அரிபெய் கலம்பி ஞம்பலர் தொடலை 
யரம்போ மவ்வளைப் பொலிந்த முன்கை 

பிழையணி பணைத்தோ காயை தந்தை: 

மழைவளந் த௩௨ மாவண் ஒித்தன் 

பிண்ட செல்லி னுறர்தை யாங்கட் | 

கழைகிலை . பெரா௮.க் காவிரி நீத்தம். 

குழைமா. ணொள்ளிமை நீவெய் யோளொடு 

வேழ வெண்டபுணை தழீஇப் பூழியர் 

கயகா டியானையின் முகனமர்ர் ST ye . 

கேர்தெழி TES BLU Yh Sri கூழைய 

கெருஈ லாடினை புனலே யின்றுவர் 

தாக வனமுலை யரும்பிய சுணங்கின் 

மாசில் கற்பின் புதல்வன் ரூயென 
மாயப் பொய்ம்மொழி சாயினை பயிற்றியெம் 
முதுமை யெள்ளலஃ SOW HG தல்ல 

சுடர்ப்பூர் தாமரை நீர்முதிர் பழனத் 

தர்தூம்பு வள்சோ யாய்கொடி. மயக்க 

வாளை மேய்ந்த வள்ளெயிற்து நீர்சாய் 
முள்ளரைப் பிரம்பின் மூதரிற் செறியும் . 

பல்வேன் மத்தி. சமா ரன்னவெம் 
மிளமை சென்று sa sO sre லஃதே [கே. 

யினிமையெவன் செய்வது பொய்ம்மொழி யெமச் 

பரத்தையிற் பிரிர்துவச்த ss HEE கிழத்தி 

௪௭ பரணர், 

3. ஐயை: - ஒரு கற்புடைய மகள் ; இவள்: சர்தை 5என் ற. 
வ்ள் கற்புடைமை சோச்சி,



க்ளிற்றியானைகிளை 13 

4. மழைவளம் போலத்தஞம் பெரிய வண்மை ; 3. தர்தை 

யாகிய இத்தன். 6. கழை - தஇடக்கோல், 7. குழை 

மூதலான மாட்சிுமையை புடைய இழை; நீ விரும் 

பின பரத்தை. 8, வேழமாகிய தெப்பம், 

9. யானை எனவே பிடியும் அடங்கிற்று. இன் - உவமம் ; 

ஆங்கு - அவ்விடத்து, 10. குழைய - பொலிவழிய. 

, 13. கற்பின் தாய் என்க. 14. மாயம் - வஞ்சனை ; தம் 

மிடத்திற் சாய்ந்து ; பயிற்றி - பலகாவிற் சொல்லி. 

15. மு.துமை எள்ளல் - முதுமை எள்ளாதே கொள். அஃது 

அமைகும் - அம்முதுமைக்கு காங்கள் பொருச்அவேம்; 

அன் தியும் நீ செய்கின்றதற்கு அமை 2வம் என்றுமாம்; 

புதல்வன்தா யென்றதுகொண்டு முதுமை எள்ளல்? 

என்றாள். இல் - விழைவு. 

16, சுடர் - நெருப்பு ; 19. அரில் - பிணக்கம், 

2௦, கழா௫அர் - ஓர் ஊர், 

21, இளமை கழிந்து மிகப் பழைது. . 

22. நின் பொய்ம்மொழி எங்களுக்கு இனிமை செய்வது 

எவனென்றாள். 

இதன் உள்ளுறை : நீர்சாய் வாளைக்குக் காவலாகிய வள்ளை 

. பினது நிலையை கெடஒழ்த்து, இழிர்தசாகசிய வாளையை அகர்ர்து, 
பி.ரம்பாகிய முதிய தாற்றிலே தங்கனொற்போல, நீயும் பரத்தை 

யர்க்குக் சாவலாசிய தாய்முதலாயினாது. ரிலமையை கெஇழ்த் 

துக், குலமகளிரல்லாத விலைமகளிரளை அுசர்கீது, முன்பு ws 

குண்டாகிய எங்கள் பழைமையைப் பற்ற ஒரு பயன் சருதாது 

தங்குதன்மாத்.இரத்.திற்கு எம்மில்லில் .வச்தீரென்றாளாம். 

ve பாலை 

முலைமுகஞ் செய்தன முள்ளெயி . நிலங்கின 

தலைமுடி. சான்ற தண்டழை யுடையை 
யலமர லாயமொ டியாங்கணும் படான் 

மூப்புடை 'முதுபதி தாக்கணஙு குடைய 

டர காப்பும் பூண்டிஇற்- கடையும் போகலை 

பேதை (பல்லை (மமேதையக். Gibson
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பெதும்பைப் பருவச் தொதுந்கனை புறத்தென 
வொண்குடர் ஈல்லி லருங்கடி நீவித் 
தன்சிதை வறித aor Wer As 

10 Cuneo. யினத்த ஈாறுயிர் ஈவ்வி 
வலைகாண் பிணையிற் போகி யிங்கோர் 
தொலைவில் வெள்வேல் விடலையொ டென்மக 
ளிச்சுரம் படர்தர் தோளே யாயிடை 
யத்தக் கள்வ ராதொழு வறுத்தெனப். 

15 பிற்படு பூசலின் வழிவழி யோடி. 
மெய்த்தலைப் படுசல் செய்யே னித்தலை 
நின்னொடு வினவல் கேளாய் பொன்னொடு 
புலிப்பற் கோத்த புலம்புமணித். தாலி 
யொலிக்குழைச் செயலை யுடைமா. ணல்கு 

2௦ லாய்சுைப் பலவின் மேய்கலை யுதிர்த்த 
துய்த்தலை வெண்காம் பெழமாஉற் 
கற்கெழு கிறுகுடிக் கானவன் மகளே. 

என்பது : மக்ட்போச்கிய செவிலித்தாய் கூரத்இிடைப்பின் 
சென்று ஈவ்விப் பிணாச்சண்டு,சொல்லியது. . 

அவக, 

வரி 
1. மூகம் செய்தல் - நிரம்புதல் ; இலங்குதல் - விழுர்தெழு 
..... கீது ஒளிவிடுதல். 

2 . சான்ற - அமைச்தன ; பன்மை கூறிற்று- முடிப்பன்மை 
கோக்; சண்டழையை உடையாக வுடையை, 

3. யாங்கணும் - எவ்விடத்தும் ; படால் - படாசே கொள், 
4. மூப்பு - பழமை, முதுபஇ .- பெயா் ; தாச்சகணங்குடைய- 

வருத்து செய்வமுடைய, 

5. பூண்டி - பூண்டாய்; இன் - அசை:;இவையெல்லாம் கூறி, ஆதலால் காவலும் பூண்டாய் ; இணி வாயிவி.த் தப் போகாதேகொள், 6, அறிவுடைய இளமசளே பேதை 
weer, 7, பெதும்பைப் பிருவத்துப் புறத்து Ege 
கனை: என - புறப்படாத பருவச்தேபோனாய் எனச் 
சொல்ல, ௮ சேட்டு, பட்ட



10. 

12. 

Id. 

15, 

16. 
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௨ சுடர் - விளக்கு. 9. தன் தைவு - தான் செய்த குற்றம்; 
என்றது - களவொழுச்சுத்தை; அறிதல் அஞ்சி - 
யான் அறிசன்றேனென்று அஞ்9 ; இன்சிலை - இனிய 
கலைப்பு, உடகாரம் கூறிற்று, 

சா௮ உயிர் - தோன்றுகின்ற உயிர்ப்பு ; என்றது இளமை 
யான் அதன் இளைப்புக்கூறியவா ஐடி நவ்வி - வினி. 

ஈவ்வி 13, ப! டர்தந்தோள் என்ச, ஈவ்வி 17, der 
ஜொடு வினவுவல் என்க. 

தொலைவு - சோல்வி; ஏகாரம் - ஈற்றசை; 13. படர் 
தர் தோள் ஒரு சொல் ; ஆயிடை - அப்பொழுது, 

அருஞ்சு.ரத்துச் கள்ளர்; ஆ தொழு அ௮றுத்தென - 

ஆவைக் தொழுவினின் தம் ரோகம் கொண்டு வர் 

தார்சளென்று. 

பித்படு பூசல் - பிற்படச்சென்று மீட்கும் சரர்தையார் 
பூசல் ; இன் - பொரு. வழிவழி ஐ.டி. - பின்னோடி. 

'மெய்த்தலைப்படுகல் செய்யேன் - அவள் மேனியை 
அணுகுதல் செய்யப்பெற்றிலேன். இத்தலை - இவ். 
விடத்து. 17, வினவல்கேள் - நின்னொடு வினவுதற் 

குச் கரணம் கேள். 18. பொன்னாற் செய்த புலிப் 
பல்லோடு கோத்த கணிமணித்தாலி, 19. ஒலித்தல் - 
தழைத்தல் 5 குழைச் செயலை - அசோசசச்தளிர் 5 
உடை - தழையுடை. அல்குல் 22, wear என்ச, 

20. கலை - முசு. 21, துய் - தலையில் ஆர்க்கு, 

அவள் கானக மகளாதலால். நினக்கும் ஓர் ௮டைவண்டு; 

இனி எங்கனம் செய்வேனென்று கேட்கிறாள் செவிலி. 

பி-ம். நர. பிணையினொதுங்கி. 16, செல்லேன். 

8. குறிஞ்சி 

ஈயற் புற்றத் தீர்ம்புறத் திறுத்த: 
குரும்பி வல்சிப் பெருங்கை யேற்றை 

| SESE sep அ௮திய வள்ளுகிர் கதுவலிற் 

. பாம்புமத னழியும் பானாட் HGH 

5 மரிய வல்லம னிகுளை பெரிய 

ற்
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சேம லட்ட பேழ்வா யேற்றை 
பலாவம லடுக்கம் பலர வீர்க்குங் 
கழைஈரல் சிலம்பி னாங்கண் வமையொரடு 
வாமை யோங்கிய தாழ்சண் ணசும்பிற் 

1௦. பகெடுல் களிற்றின் வருத்தஞ் சொலியப் 
பிடி.படி முறுக்க பெருமாப் பூசல் 
விண்டோய் விடரகத் இயம்பு மவர்ராட், 

. டெண்ணரும் பிறங்கன் மானதா மயங்காது 
மின்னுவிடச் இறிய வொதுற்ல் மென்மெலத் 

15 துளிதலைத் தலைிஇய மணியே ரைம்பால் ' 
... சிறுபுறம் புதைய வாரிக் குரல்பிழியூ௨ 

கெறிகெட விலங்யெ £ீழி ரிச்கூர 
மறிதலு மறிதிரோ வென்னலுசர்ப் பெறினே. 

என்பது: தலைமகன் சிறைப்புறத்தானாகச் சோழிக்குச சொல். 
௮ வாளாய்ச் சலைமகள் சொல்லிய, 

ப > CU GR Sei ont Homi. டட வரி. | oe 
3, கான்ற தோல்வளையில் அடங்க வலிய உ௫ராலே சது வுதலின்; 5 fu உ௫இர் - உழைபுக்ச ௨இர், 

4. பானளும் - பாதிசாளாகிய; இரவு, 6, ஏற்றை - புலியேறு, 9. அசும்பு - மலையின்  ££ீர் அருதக குழி. ரர, படி. - படியாக : பூசல் - மரத்தோசை.; 172, விடாகம் _ மலை மூழை; இயம்பும் - ஆண்டுப்போய் Qs era, 
13. பிறவ்ஞுசல் - பிறங்சல் என விசாரம்; வழிடயர்ச்சியமாம்; ஒழு சொல்; மான்அதர் - மான்போம்வழி, 

14. மின்னுவிட ~ மின்வழிவிட;, சிறிய ஒதுங்க -. மெச்சென சடக்து; ஒதுங்க எனத்திரிச்ச, 
14. ஒதுங்க. 5; அறியவல்ல என முன்னே கூட்டுச: ஒல் செல்ல எனச் சொல் ட லெச்சமுமாம்.. மென்மெல . என்பது. தொ.டல்கி, வேறு பிரித்துரைக்ச.
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16, புதைய - மறைய; வாரி, கோதி; குரல் - மயிர்க்கொத்து, 

17. வழி, செலவகெட விலங்கிய சரம் என்க. ககக 
18. என்னுகரை - என்று சொல்லுவாளை; பெறிற் 
4. பானாட்கங்குலும் 14. சேறற்கு 5. அரியவல்ல என்ற 
பொருளுரைச்க. $. மன் - கழிவு. சொல்லுவா நில்லை 
என்றவாறு. 

இப் பாட்டினுள் ஏற்றையினது வள்ளுகிர் க துவலின் பாம்பு 
மதனழியும் என்ற இறைச்சிப் பொருள்: -. ஏற்றையானது 
பாம்பை வருத்தவேண்டும் என்னும் கருத் இில்லையாயினும், அது 
தன், காரியஞ் செய்யவே வள்ளு௫ர் படுதலாகிய அவ்வளவிற்குப் 
பாம்பு வலியழிச்சாற்போல, ௮வர் ஈம்மை வருக்கவேண்டுமென் 
னும் கருத்தில்லையாயிருக்கவே, தமத காரியமாகிய களவின்பச் 
திலே ஒமுசவே, ஆதின்னாமை ஊறின்னாமை முதலாகிய இல் 
வளவிற்கே சாம் வருந்தும்படியாம் விட்டது என்றவாறு, 

“பெரிய சேழலட்ட' என்பது முதலாகப் :புலாலீர்க்கும்? 
என்பதிறுகியாக கின்ற உள்ளுறைப் பொருள்: -- புலியானது 
தான். அகர்தற்பொருட்டுச் . கேழலையட்டுப் பழ நாற்றத்தை 
புடைய பலாவமலடுக்கம் புலாவீர்க்தாற்போல, அவரும் இன் 

பர்துய்த்தற்பொருட்டு வர்து ஈம்மைக்கூடி, ௮ச் கூட்டத்சாலே 
புகழ்ச்சியை யுடைத்சாகிய ஈம் குடியை இகழ்ச்சிபுடைச்தாம்படி 
பண்ணிஞர் என்றவாறு, 

£வழையொடு வாழையோங்கிய' என்பது மூசலாச விண் 

டோய் விடரகத் இயம்பும்! என்பதிறுகியாக நின்ற சொற்க 

ளின் உள்ளுறைப் பொருள்:--வாழை நகர வந்த யானை அதன் 
அயலாகிய அசும்பின் குழியிலே விழுர்தசாசப், பின்பு அக் 

- குழியினின்றும் ஏறமாட்டாது வாழையாகிய உணவையும் 
இழர்.துழிப், பிடி ௮து எறுதற்குப் படியாக மர முறிச்ன்ற 
ஒசை விண்டோய் விடாகத்து இயம்பினார்போல, அவரும் 
நமது கலம் ,நகரவக்து களவொழுக்சமாகிய rH DUNG ov all ig gi, 

இச்சகள வொழுக்சமாகிய இதனைவிட்டு. வரையவுமாட்டாது 
நமது காவலருமையால் இச்கள வொமுக்சனே நகரவுமாட் 
டாது துயரப்படுசின்றுழி, அறத்தொடு நிலை முகலாய இவற் 
ரல் மகளிராகிய காமே வரைய முயலும் வழி, ௮ம் முயற்சி 
யானே... ஊரெல்லாம் அறியும்படி பண்ணினார் என்றவாறு, 

பிம். 2. வள்ளாஇர்ச்சாலிற், 10, படி.கடுங். 
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8. பாலை 

கொல்விளைப் பொலிக்த கூர்ங்குறும் புழுகின் 

-வில்லோர் தூணி வீங்கப் பெய்த 

ali giz யேய்ப்ப வரும்பிய விருப்பைச் 

செப்பட ரன்ன செல்குழை யகந்தோ 

திழுதி னன்ன இீம்புழற் றுய்வா 
யுழுதுகாண் சொய வாதி யார்கழல் 
பாலி வானிற் காலொடு பாறித் 

G
r
 

அப்பி னன்ன செங்கோட் டியவி 
.. ளெய்த்தோர் மீமிசை நிணத்திற் பரிக்கு 

1௦ மத்த ஈண்ணிய வங்குடி.ச் சீறார்க் 
“கொண் மோதி மகளி ரோக்கிப 

தொடிமா ஹுலக்கைக் தூண்டுரற் பாணி 
நெடுமால் வரைய குடிஜஞையோ டிாட்டுங் 
குன்றுபின். னொெழியப் போகி WT BIG gi 

15 ஞாயிறு படினு ஞர்சேய்த் தெனாது 
துனை பரி துரக்கும் தஞ்சாச் செலவி 

. னெம்மிலும் விரைந்துவல் லெய்திப் பன்மா 
. ஹோங்கிய ஈல்லி லொருசிறை நிலைஇப் 

. பாங்கர்ப் பல்லி படுதொறும் பரவிக் 
ஜட கன்றுபுகு மாலை நின்றோ ளெய்திக் 

கைகவியாச். சென்று கண்புதையாக் குறுகிப் 
பிடி.க்கை யன்ன பின்னகந் தீண்டித் 

- தொடிக்கை தைவரச் தோய்ந்தன்று கொல்லோ 
கரணொடு மிடைந்த கற்பின் வாணுத 

25. லந்தீங் செவிக் கு௮ுமசண் 
மென்றோள் Cupsme Bie சென்றவென் செஞ்சே, 

என்பது : வினை முற் நிமீண்ட தலைமசன். தேர்ப்பாகன் கேட்பச் 
சொல்லியது, 

— கல்லாடனார்
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வரி 

1. கொல்வினை - சொற்றொழில்; புமுசகாகிய 3, அம்பென் 
றி மெல்லிய முட்டை. 5. இன் - அல்வழிச்சண் 

வர்தது, 

4, செப்பு அடர் - செப்புத் தகடு, 

5. அய்வாய் என்றதனைப் பெயர்ப்படுத்து ஆகுபெயராந் 

பூ என்௪.' வாயையுடையது - வாய் என்றாயிற்று, gil 

பஞ்சு; இம் பூ என்று சேரும்; புழல் - துளை, | 

6. உழுது சாண்டல் - துளைதாள் நீச்சிச்சாண்டல்; ஆர் - 

ஆர்க்கு. 7. ஆலிவானின் - வாணின்று விழும் ஆலி 
போல; காலொடு - காலாற்; சிதறி, 8. கோடு - மேடு; 

இயவு - வழி; 11, கொுண்தஇ - வளைந்தபனிச்சை: 

இக்கிய - எடுத்த. 12. தூண்டுதல் - குத்தூதல். 74. 

வு.ரந்துரர்து - வலியாற் செலுத்தி. 16, துனைபறி - 

விரைந்து செல்லுங் குதிரை; கத்தல் - பின்னும் 
மூடுச்குதல், 

16, துஞ்சாச் செலவினையுடைய 17. எம் என்க, 

17-18, பன்மாணல்லில் பலகட்டு மாட்டுமைப் பட்ட மாளிகை, 

10. பாவ்கர்-நல்ல பக்கம். 21, குறுகிக் சண்புதைத் த 

என்ச; 22. பின்னகம்-பின்னின மயிர்; முறுக்கி முடித்த 
சொண்டை; 33. தோய்ச்சன்றுகொல் - தழுவிற்று 
கொல், ் 

பி-ம், 18. ஸணோக்குயர். 

10. நேய்தல் 

வான்சுடற் பரப்பிற் ராவற் செதிரிய 

மீன்கண் டன்ன மெல்லும் பூம்த்த 

முடவுமு£திர் புன்னைக் தடவுகிலை மாச்சனைப் 

புள்ளிறை கூர மெல்லம் புலம்ப 

5 நெய்த ௮ண்சண் பைதல கதலூழப் 

'பிரித லெண்ணினை யாயி னன்று 

மரிதுதுற் றனையரற் பெரும வுமி தினிற்
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கொண்டாங்குப் பெயர்தல் வேண்டுங் கொண்டலொடு 

குரூ௨த்திரைப் புணரி புடைதரு மெக்கர்ப் 
10 பழந்திமில் கொன்ற புதுவலைப் பரதவர் 

மோட்டுமண லடைகரைக் கோட்டுமீன் சொண்டி 
மணங்கமழ் பாக்கத்துப் பகுக்கும் 

வளங்கெழு. தொண்டி யன்னவிவ ணலனே. 

என்பது : இரவுச்குறிவர்து தலைமகளைச் சண்ணுற்று நீங்கும் 
தலைமகனை யெதிர்ப்பட்டுநின்று கோழி சொல்லியது. 

-- அம்மூவனார். 

வரி. 
1. தாஒல் - துவீலயை; துவலையை யேற்ற 3. புன்னை, 

2. மீன் - வானமீன்; ஊாழ்த்த - புறப்படவிட்ட. 3, மூடவு- 
மூடத்தன்மை. 4. இறைகூரும் - தங்குதன் மிகும். 

$. பைதல கலுழ - ௨ருத்தமுடையவாய் அழ. 

7. அரிதுதுற்றனை - அரியதனைச் செலுத்துதலுத்றாம்; 
உரிதினின் - இவளுக்கே உரித்தாக. 

8. ஆங்கு - நின்னூரிடத்து; கொண்டலொடு- இம் காற்றால். 

10. கொன்ற - அழிவு சோர்ந்த, 

12, பகுத்தல் - பலர்க்குங் கொடுத்தல், 

13. ஈலம் இவட்கு 7. உறித்தாகச் 8. சொண்டுபோக வேண்டு 
மென்றது வரைர்துசொண்டுபோகவேண்டும் என்ற 

வாறு... அன்றாயின் இவள் இறர்துபடுமென்பது 
தோன்றக் கூறியவாறு. 

புன்னையது கொம்பிலே புள்ளிறைகூரும் என்றது புள் 
ரக்குப் புன்னை இருட்பிடமாயினாக்போல எங்களுக்கு, ஆசார 
மாதி நீ ஆயிற்றில்லை என்றவாறு, 

« 1பழர்திமில் கொன்ற? என்பது மூதலாசச் (கொண்டி? 
என்பது ஈருக நின்ற. சொற்கு இறைச்சிப் பொருள்: பரதவர் 

தாம். அழிவு சோர்ச்த இமிலானும் பண்ணின வலையானும் தமது 
சொழிலாகிய மேட்டைமேற் செல்லாது, தேடாமல்வந்த 

இழிக்த சுறாமீனை அகப்படுத்து, அதனை அழித்துச் கூறுவைத்து 
எல்லாரையும் அழைத்தாற்போல, நீயிரும் அமச்கு உறுஇயாச
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ஆக்ிச்கொள்ளப்பட்ட சன்ன்மசளான் மக்கு ஒழுக்சமாகிய 

ஈல்வழியின் ஒழுகாது, கண்டோ ரிகழ்ர்த சகளவொழுச்கிலே 

ஒழுக, இக் களவினைப் பாப்பிப் பலராம் அலர் கூறும்படி 
பண்ணாரின் நீர் என்றவாறு, 

19-ம். 9, குருக்களை, 

13. பாலை 

வான மூர்ர்த வயங்கொளி மண்டில 

நெருப்பெனச் சிவந்த வுருப்பவி ரங்காட் 

டிலையில மலார்த முகையி லிலவங் 

சலிகொ ளாய மலிபுதொகு பெடுத்த 

5 வஞ்சுடர் நெடுங்கொடி பொற்பத் தோன்றிக் 

- கயந்துக ளாகிய பயந்தபு கான 

மெம்மொடு கழிக்தன சாயிற் சம்மென 

வம்புவிரிக் தன்ன பொக்குமணந் காரன்யாற்றுப் 

படுசினை தாழ்க்த பயிலிண செக்கர். 

1௦ மெய்புகு வன்ன கைசவர் மயக்க 

மவரும் பெறுகுவர் மன்னே தயவர 

நீர்வார் கிகர்மலர் சடுப்ப வோஃறறந் 

suger கிறைக்குர போல வல்கலு 

மமுதன் மேவல .வா௫ப் 

15 பழிதிர் கண்ணும் படுகுவ மன்னே, 

என்பது: தலைமகன் பொருள்வயிற் பிரிர்சவிடத்து ஆற்றா 
ளாய தலைமகள் வேறுபாடசண்டு ஆற்றாளாய தோழிக்குச் Sm. 

மகள் அற்றுவலென்பதுபடச் சொல்லியது, 

— ஒளவையரர். 
வரி ் பரு 

2. சிவத்தல் - கோபித்தல். . உருப்பு - வெப்பம். 3. இலை 
யிலவாய்; 4, ஆயம் - .மச்சள்தொகுஇி, விருப்ப. 
Je. ், சுடர் நெடுங்கொடி - விளச்சன் ஒழுங்கு; 
என்றது கார்த்திசை விளச்கை.. தோன்றி - தோன்ற, 
௪. சம்மென - விரைய; தேய apse. 9, படுசனை -.
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பெரிய சொம்புகள், எச்கரிடத்துக் 10. கசைகவாஃகை 

விரும்புசன்ற. முூயக்னை 17. சயவரப் பெறுகுவர். 

12: நிகர்- ஒளி: இ மறந்து - ஓவுதன் மறந்து. 14. மெவி 
வான் மேவலவாய் அழுதல்; பொருக்தாவாய். 

7. சொண்டு கழிர்தோராயிற் சம்மென 11. அவரும் பெறுகு 

வர் 10, சண்ணும்படும்; அது செய்கின்றிலர் என்ற 
வாறு, மன் - கழிவு, 

சாரியவாய்பாடு சொல்லுதலால் ஆற்றுதல் பெற்றும். 

பி ம். 3, வயங்கொளிர். 3. டிலையின், 8, விரிர்தன்ன. 

13. வைசலும், 

IO 

12. குறிஞ்சி 
யாயே கண்ணினும் சடுங்கா தலளே 

யெந்தையு, கிலனுறப் பொறா௮ன் py. Fai 

-வெவனில குறுமக ளியங்குதி யென்னும் 

யாமே, பிரிவின் றியைந்த துவரா ஈட்பி 

னிருதலைப் புள்ளி னோருயி ரம்ழே 

யேனலங் காவல ரானா தார்த்தொறுக் 

இளிவிளி பயிற்றும் வெளிலாடு பெருஞ்சினை 

விழுக்கோட். பலவின் பழுப்பயங் கொண்மார் 

குற்வ ரூன்றிய குரம்பை புதைய 

வேங்கை தாறுய தேம்பாய் தோற்றம் 

புலிசெத்து வெரீஇய புகாமுக வேழ 

மழைபடு சிலம்பிற் கழைபடப் பெயரு 

_.ஈல்வளை நாட நீவரின் 

மெல்லிய லோருச் தான்வா per an, 

என்பது : பகற்குறிவாராரின்ற தலைமகன் தோழியாற் செறிப் 
ம்றிவுறுக்கப் பட்டு இரவுக்குறிவாரா வரைவல் என்றாற்கு அதவும் 
மறுத்து வரைவுகடாயது. இப்பாட்டினுள் ரீவரின் என்றது 
வரவு மறுத்தது. “தடி Pacis என்றது 2 கெதிப்பதிவு கீறியது. 

— ர் கபிலர். 
  

«Garda Sout என்றும் பாடம்,
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வரி 

3. எவணியங்குதி - என் செய்யப் போ௫ன்றாய்? இல - ae; 

குறுமகள் - வினி; 4. துவரா - உவரா; ஈம்பின் - ஈட் 

பினால். 5. புள்ளின் - புட்போல; யாய்கள் ஒரு 
பிரம்; யாம் சண்டவிடத்து ஐருயிரம் என்றுமாம், 
8. கோள் - காய்; பழு - பழுப்பு; தொழிற்பெயர்; 
கணியின் பயன் என்றவாறு, 

0. ஊான்றிய- சாட்டிய; தோற்றம்-தோற்றச்தை; 12, சழை 
பட - மூங்கில் சாலிலே மடிய; 14. தரும் - அசை; 

13. வரின் 14. மெல்லியல் வாழாள் aera. 10, @gu-C gar; 

யானையானது வெருவத்தசாத குரம்பையை வெருவச்தச்ச 

புலியென்று கருச் தனக் குணவாகிய கழை :முறியப் பாய்ச் 
சாற்போல வெருவத்தசாத எங்கள் தமரை வெருவி வரைய முய 

லாது திரியவே, சாங்கள் இறர் தபடும்படியாயிற்று என்றவாறு, . 

பி-ம். 2. பெருறுச்£றடி. 8. பமூஉப்பயம், 170, வேவ் 
6D & LIITW. 

133. பாலை 

தன்சுடற் பிறந்த முத்தி னாரமு 
முனைதிறை கொடுக்குந் அப்பிற் றன்மலைத் 
தெறலரு மாபிற் கடவுட் பேணிச் 

குறவர் தந்த சந்தி னாரமு 
5 மிருபே ராரமு. மெழில்பெற வணியுர் 

திருவீழ் மார்பிற் றென்னவன் மறவன் 

குழியிற் கொண்ட மரா௮ யானை. 

மொமியி னுணர்த்துஞ் சிறுவளை யல்லது 

வரைகிலை யின்றி யிரவலர்ச் யும் 

1௦ வள்வா யம்பிற் கோடைப் பொருசன் 

பண்ணி தைஇய பயங்கெழு வேள்வியின் . 

- விழுமிது நிகற்வ' தாயினுந் தெற்கேர்பு 

சுழிமழை பொழிந்த பொழுதுகொ ளமையச் சச் 
சாய A air pide யிவட்பிரிர் துறையி a



(24 . அகநானூறு 

15 னோயின் முக செய்பொருள் வயிற்பட 
மாடு மடி. விரிந்த சேக்கைக் 
சுவவின் புருமைக் கழிக வளவய 
லமனுதி யன்ன தோகை uf ear 
கழனி நெல்லின் சுவைமூக லலங்க 

2௦ னிஈம்பகன் செறுவின் வரம்பணையாத் அதுயல்வரப் 
புலம்பொடு வந்த பொழுதுகொள் வாடை 
பிலங்குபூங் கரும்பி னேர்கழை யிருந்த 
வெண்குருகு நரல வீசு 

அண்பஃ அவலைய தண்பனி காளே, " 8் 

என்பது: பொருள்வயிற் பிரியலுற்ற சலைமகனைச் தோழி 
செலவழுங்குவிச்சது, உடம்பட்ட தாஉமாம், 

-- பேருந்தலைச் சாத்தனார். 
a - 

1. மூதீதின் - இன் அல்வழிச் சாரியை; முத்தாரம்; 2, தப் 
பினை யுடையகான என்க, . 2. பிறராற் றெறுதலரிய 
கடவுள்; பேணி - பூசை பண்ணி, 6, மறவன் - படைச் 
தலைவன். மறவனாயெ 11, பண்ணி என்ச௪, 

7: மரா௮ - மருவாத; 8, மொழியினுணர்ச்ும் - மொழியி 
னாத் ரொழிலறிவிக்கும்; இறுவரை யல்லது - இறிது 
பொழுதல்லது; 09, வரைநிலை யின்றி - தனச்கென 
உரைந்து நிறுத்தும் நிலைமையின்றி; 10, கோடை 2 
கோட்டூர், ரா, தைஇய - செய்த; வேள்வி - sar 
வேள்வி; 12. விழுமி நிகழ்வதாயினும் - அப் பொரு 
ளான் அறமுதலாயின விழுமிய ஈடக்குமாயினும்; 

13. பொழுது - காலத்தன்மை; அமயம் - கூதிர், இச் 
சாலத்து. 14. இன் துணையாகிய இவள் என்று தோர் 
ந்து, இவளைச் 24. சண்பனி Bren sett TA, ONG 
துறைவராயின் என்று பொருளூரைக்ச, 

14. சாயலிவள் என்றது, கூதர்க்கு.ச் துணையாகிய இவ 
ளென்று உதவிகூறி, அதற்கு ௮ஈச்சரமாகய 24. பனிச் 
காலத்துப் பிரியாமற் கூறினள்.
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17. 

18. 

19. 

22. 
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பனி சாளகத்து 17. ஈண்டின்புறாமற் கழிவதாக; 15. 

சேடுகின்ற பொருட்கும் ஒர் குறை பிறவாதொழிச 

வென்றாள்; சோயுறுமென்று நினைத்து, அதுபடா 

தொழிக என்றாள். 

இன்புறுப்ப என்னும் பாடத்திற்குக் குறிப்புரையாக்கிப் 

பொருளுளைக்க, அதுவும் இன்புறாமைக் கழிக என் 

னும் பொருளைச் கொள்ளும். 

அழல் நு.தி- அழற்கோடு; சோகை - கெற்றோடு. கடை 

கூர்த்துச் வெர்திருத்தலான் அவ்வாறு கூறினார், 

அலங்கல் - ஆகுபெயரான் அசைகின்ற கதிர்; 20. நிரம் 

பசன் செறு - ஒத்து அகன்ற செறு, துயல்வர - புடை, 

பெயா; பெயரா வந்தலைக்கும் 21, வாடை. 

ஏர். கழை - ஓங்கெனசழை; 23. கரல - கதற; 19. செய்ர் 

செல்லீன்ற முதலினொருகசிர். தோசைச்ச திராவ, 

அதனை முற்பட ஈனுமாதலின், அதனை ஈன்ற செய்ச் 

செல் என்பாருமுளர். 

-ம். 1, தண்கடல்) 2, முறைதஇிறை; 3. தொல்லரு. 

34. முல்லை 

௮ரக்கத் தன்ன செர்நிலப் பெருவழிக் 

காயாஞ் செம்ம (GAUL LINO 

னீயன் மதாய் வரிப்பப் பவளமொடு 

மணிமிடைறந் தன்ன குன்றங் சவைஇய: 

வற்சாட் டாரிடை மடப்பிணை தழீஇத் 

திரிமருப் பிரலை புல்லரும் துகள 

முல்லை வியன்புலம் பரப்பிக் கோவலர் 

கு௮.ம்பொறை மருங்கி னறும்பூ வயரப் 

பதவுமேய ஒருந்து மதவுஈடை ஈல்லான் 

வீங்குமாண் செருத்த நிம்பால். பிலிற்றக் 

சன்றுபயிர் குரல மன்றுநிறை புகுதரு 

4
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மாலையு முள்ளா ரா பிற் குரலை 

யாங்காகு வங்கொல் பாண வென்ற 

மனையோள் சொல்லெதிர் சொல்லல் செல்லேன் 

15 செவ்வழி ஈல்யா இிசையினென் பையென்க் 

கடவுள் வாழ்த்திப் பையுண் மெய்க்கிறு த் 

தவர்திறஞ் செல்வேன் சண்டனென். யானே 

விடுவிசைக் குதிரை விலங்குபரி முடுகக் 

. சல்பொரு இரங்கும் பல்லார் Coils 

20 கார்மழை முழக்கசை கடுக்கு 

மூனைல். லூரன் புனைநெடுந் தேசே. . 

என்பது; பாணன் தனக்குப் பாங்காயினார் கேட்பச் சொல் 

லியது. 1 

௮ ஓக்கூர் மாசாத்தனார். 

வரி | 

2. தாய் - தாவ ; 

90. மேயலருர்.த - மேயலாச ஆர்ச்த.. மேயல்- உணவு. மதவு - 
வலி ; 10. செருத்தல்- அமடி. ; பிவிற்ற. புறப்படவிட ; 

12. மாலையும் என்ற உம்மை :இறப்பு ;: சாலை -- இச் 
காலத்து. 

4, சொல்லல் செல்லேன் என்றான், கூ அதலருமையான் ; 
என்றது தலைவி ஆற்னுமை கூறியவாறு, 

16. பையுண்மெய் - நோய்மெய் ; 

19. கேமித் 21. தேர் என்ச. 

- 4 பவளமொடு மிடைச்தாலொத்த குன்ற மென்க, 4. ஒத்த 
a புலம். என்றுமாம். 

4. குன்றங் கவைஇய என்பதே . தொடக்க 7. முல்லையின் 

புலத்திற்கு அடை, ப 
பிம். 3. பரப்ப, 8, மருவ்க எனி அம்பூதயப், 1௦, பிலிற்றி,



களிற்றியானைகிரை ay; 

15.7 பாலை 

எம்வெறி காம மியைவ தாயின் 

மெய்ம்மலி பெரும்பூட் செம்மற் கோசர் 

கொம்மையம் பசங்காய்க் குடுமி விளைந்த 

பாக லார்கைப் பறைக்கட் பீலித். 

5 தோகைக் காவிற் ுளுசாட் டன்ன 

வறுங்கை வம்பலர்த் தாங்கும் பண்பிற் 

செறிந்த சேரிச் செம்மன் தூ 

றிந்த மாக்கட் டாகுக த தில்ல 

தகோமி மாரும் யானும் பலம்பச் 
1௦ சூழி யானைச் சடர்ப்பூ ணன்னன் 

பாழி யன்ன கடியுடை வியனகர்ச் 

செறித்த காப்பிகர் தவனெடு போகி 
யத்த விருப்பை யார்கழல் புஅப்பூத் 
SSH aru துகணிலம் பரக்கக் 

15 கொன்றை யஞ்சினைக் குழற்பழங் கொழுதி 
DUST GOB யெ ண்கின் வயதினரை பரக்கு 

மின்றுணைப் படர்ந்த கொள்கையோ டொராங்குக் 

குன்ற வேயிற் நிரண்டவென் 

மென்மோ எஞ்ஜை சென்ற வாறே, 

என்பது : மகட்போக்கிய தாய் சொல்லியது. 

-- மாமூலனார். 
வரி 

1, எம் வெம் காமம் இயைவதாயின். 8. அறிந்த மாச்சளை 
யுடைத்தாக என்சு. யாம் வேண்டின காரியம் முடியு 

மாயின் அப்படியாக என்றாள். 

2. கோசர் 4, அளுசாடு, | . 

3. கொம்மை- பெருமை. ௮ம்- சாரியை; குடுமி - தலை 
யில் ஆர்ச்கு. குடுமியை யுடையது குடுமி ; சாயாகிய 
குடுமி; ௮.து விளைச்ச பாகல் என்றது பாகத் பழத்தை; 

விளைதல் - முற்றுதல். 6-3 டர
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4. ஆர்கைத் 3, தோசை என்சு, 

4. பறைக்சண் -வட்டமானசண் ; 8. அறிர்தமாச்கள் - மூக 
மறிச்சமாச்கள் 7. மூதார். 8, உடைச்தாக என்க, 

பாழி- ஊர் ; ஈகர் - மாளிகை, 14. வாய- வாயவாய் : துகள் 

Hog Fea urges. 

19. அஞ்ஜை - ௮ம்மை ; | 
9. புலம்பப் 12. போடுச் 19, சென்றவழி என்று சேர்ச்ச, 

1௦. சூழி - முகபடாம் ; பட்டயானை ; | 

Qo unloser QeoneAr பொருள்: கரடி ஆர்கழல் 
புதுப்பூவை நுகர்ந்த வாயையுடையவாம், ௮இலே நிறைந்து 
கொன்றைப் பழச்தைச் கோதிப்போனாற்போல, அவளுச்தலைவ 
னோடுகூடிய இன்பத்திலே நிறைச்சசெருச்சினாலே கூடி.வளர்ர்ச 
தோழிமாமையும், பெற்று வளர்த்த என்னையும் புறக் சணித்துப் 
போனாள் என்றவாறு, 

பி-ம். 5. துள்ளு நாடன்ன. 12, காப்பிறர். 11, பறிப்ப, 

18. மருதம் 

நாயுடை முஅநிர்க். சலித்த தாமரைத். 
தாதி னல்லி யயலிதம் புரையு 
மாகி லங்கை மணிமரு எளவ்வாய் 
நாவொடு: ஈவிலா ஈகைபடு தீஞ்சொல் 

5 யாவரும் விழையும் பொலந்தொடி.ப் புதல்வனை த் 
தேர்வழங்கு தெருவிற் றமியோற் கண்டே 
கூரெயிற் நரிவை கு௮கினள் யாவருங் 
காணுக ரின்மையிற் செத்தனள் பேணிப் 
பொலங்கலஞ் சுமந்த பூண்டாங் இளமுலை 

1௦ வருக மாளவென் ஸுயிரெனப். Ou grou 
. கொண்டன ணின்மோேட் கண்டுநிலைச் செல்லேன் 
மாடல். குறுமக ளெவன்பே அ.ற்றனை 

நீயுர் தாயை மிவற்கென யான்றற்' ' 
கரைய வந்து விரைவனென். க,;வைஇக்



களிற்றியானைநிரை 20 

15 களவுடம் படுகரிற் Bip அுகிலங் சொயா 

காணி நின்றோ ணிலைசண் டியானும் 

பேணினெ னல்லனோ மகிழ்ஈ வானத் 

_ தணங்கருங் கடவுளன் னோேணின் 

மகன்றா யாதல் புரைவதாங் செனவே, 

என்பது : பரத்தையர் சேரியினின்றும் வர்த தலைமசன் யாரை 

யும் அறியேனென்றாற்குத் தலைமகள் சொல்லியது. 

-- சாகலாசனார்; 

auf 

Go
 . மணி. பவளமணி; 4. ஈவிறல் - பழகுதல் ; ஈகை - 

மகிழ்ச்சி ; 5. யாவரும் - பசைவரும் ; 6. தேர் - 

சிறுதேர் ; தனியனாய்ச் சண்டே. 

8. செத்தனள் பேணி - கருஇப் பேணி; செத்து - ஒப்பு. 

ட மாம்; ஒப்பு - தலைவனை ஒப்பு, 

9. முலை - முலையிடத்து 11, முலையிடத்துக் கொண்டு சின் 

றாள். rar s. 

1௦. மாள-அசை ; 11, நின்ற நிலையினின்றும் போகேனாய் ;:: 

12. என்ன மயகச்கஞுற்றாய் [ 13. விரையவர்து தழுவி; 
1௦. களவு; உடம்படுதல் - இசைதல் ; 1, பேணு 

தல்- விரும்புதல் ; 18. கடவுள் - அருக்ததி ; 
உன்னையொழிய அறியாதவள் என இகதஜ்ச்து கூறியவாறு, 

19. புரைவதென்று மேல்நிற்றலின் .77. பேணினெனல் 
லனோ என்றாள். அங்கு Mowe. 

௮வள் பதற்றங்கண்டு 12. எவன் பேதுற்றா யென்றாள். 

அணங்சரும் கடவுள் என்பதற்கு பிறரை வருத்துகின்ற 
எய்தற்கரிய தெய்வமகள் என்றுமாம். 

3 மாசில் ௮ங்கை - இலக்கணச் குறையற்றகை, 

பி-ம், 6. சண்டி... 8. கு௫சண்வரும். 10. புரைவதா 
லெனவே. .
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17. பாலை 

வளங்கெழு திருஈகர்ப் பச்துசிறி தெறியினு 

மிளந்தணை யாயமொடு கழங்குட னாடினு 
மூயங்கின் றன்னையென் மெய்யென் றசைஇ 
மயங்குவியர் பொறித்த அதல டண்ணென 

5 முயங்கினள் வதிய மன்னே யினியே 
தொடிமாண் சுற்று மெம்ழு முள்ளா. 
ணெடுமொழித் தந்தை யருங்கடி நீவி 
நொதும லாள் னெஞ்சறப் பெற்றவென் 

pgs குறைவி சிலம்பார் சீறடி 
1௦ வல்லகொல் செல்லத் சாமே கல்லென 

ஆொழுர் சன்ன வுருகெழு செலவி 
னீரி NEES தாரிடை மடுத்த 

கொடுங்கோ ஓுமணா் பகடுதெழி தெள்விளி 
செடும்பெருங் குன்றத் திமிழ்கொள வியம்புல் 

15 கடுங்கதிர் தருகய வேய்பயில் பிறங்கற் 
பெருங்களி அரிஞ்சிய மண்ணரை யாத் - 
தீருஞ்சுரக் கவலைய வதர்படு மருங்கி 
னீளரை யிலவத் BPEL பன்மலர் 
விழவுத் தலைக்கொண்ட Lipa mer ep git 

2௦ மெய்யுமிழ் சுடரிற் சால்பொரச் இல்இ 
வைகு மீனிற் றோன்று ் 
மைபடு மாமலை விலக்கிய சானே. 

என்பது : மகட்போச்யெ செவிலித்தாய் சொல்லியது. 

ப * கயமனார்... 
வரி 

1. சிறிது சிறிதுபொழுது ; 5, அசைஇ வருக்க ; 4. செறி 
வியர்; தண்ணென - குளி[;. 5. என்னை ச் தழுவி ; 
மன் - கழிவு, ன



15. 

160, 

17. 

20. 

18, 

் 9:10. 

நர) 

15. 

களிற்றியானைகிரை al 

~ 

. YD - கனச்கென; டட சிறுமு தூக் குறைவி - இளமை 

யிலே அறிவு முதிர்ர்தவள் ;. 11, ஊர் குடியாக எழு 

தல்; உரு - உட்கு; 13. தெழித்தல் - உரப்புதல் ; 

12, மடுத்த 13. பகடு; 14. இமிழ் - இசை ; 15. ஆதித் 

தன் ஒளி முடுகிய. 

இருகய 20. மலை; பிறங்கல் 20, மலை, 

மண்ணரை யாம் - மாரிச்சகாலத்துண்டான சேறு உலர் 

se விறுவிறுத்த உடலை உரோசுதலால் மண்ணை 

யுடைய அரை, 

கவலையவதர் - சவர்த்தவழி. 

சால் பொரறாுகையாலே செய்யுமிழ் கடர்போல 18, ஊழ் 

கழி பன் மலர் 20..பின்பு இல்கி 21. மீனிற்றோன் 

றும் என்க. 

oar ibs Ls) - முறைமை மிக்க; என்றது, நாட்புக்கு முதிர்ச்த 

பூவை செய்யுமிழ் சுடர்போல விழும்படி. சாற்றுப் 

பொருதலாலே நின்றவை சல், விடிகின்ற காலத்து 

மீன்போலச் தோன்றும் என்றுமாம். 

சறடிதாஞ் செல்லவல்லவோ எனச் கூட்டுக. 

செலவின் - செலவி௨த்து. 

இருகய 17. அருஞ்சுரம் எனவுமாம். 

பி-ம். 3 முன்னே. 17. சவலையதர். 18, தாழ்படு, 

38. குறிஞ்சி 

BiB pis கரப்ப வூழமுறு பு.தர்ந்த 

பூமலர் சஞலிய சடுவரற் கான்யாற்றுக் 

SIT IG HEA கல்ஓயர் io Bar Lf 

மரா யானை மதந்தப வொற்றி 

யுரா௮ வீர்க்கு முட்குவரு நீத்தங் 

கடுங்கட் பன்றியி னடுங்காது துறந்து 

நாம் வருந்துறைப் பேர்தற் தியாமத் 

இங்கும் வருபவோ வோங்கல் வெற்ப 

வொருசாள் விழும. முதினும். வழிகாள்
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10 வாஜ்னாவ எல்லளென் ,ரோமி யாவது 

றில் வழிகளும் பயில வழங்குகா் 

நீடின் ரக விழுக்குவ ரதனா 

அலமரல் வருத்தமுறுதுமெம் படப்பைக் 

கொடுந்தே னிழைத்த கோடுயர் நெயவெரைப் 

15 பழந்தூக்கு நளிப்பிற்/கார்களம் பொதும்பிற் 

பகனீ வரினும் புணர்குவை யகன்மலை 

வாங்கமைக் கண்ணிடை கடுப்பயா 

யோம்பின ,ளெடுத்த* தடமென் மோளே. 

என்பது : சோழி இரவுவருவானைப் பகல்வ.ர வென்றது. 

— allen. 
வரி | 

3, கல்லுயர் மறிசுழி - உயர்ர்ச சல்லிலே மோத மறிச்த 
சுழியெனச் கூட்ட. 4. ம.ராஅ௮ யானை - மதத்தானே 
பிடியொடுவ் சன்னொடும் மருவாத யானை, ் 

3: மூகலை அஞ்௪ஞ் சுழி என்சு. மறிசுழியையுடைய 6, 
நீத்தம் ; நீத்தத் 7, அறையைப் பேர்ந்து, 

9. விழுமம் - இடர் ; வழிசாள் - பின்னாள் ; என்றது, all ap 
மம் அறிவது பின்னாளென்று, 

12. நீடின்று - நீடுதலிலையாக ; இழுக்குவர் - குற்றப்படுவர் : 3 
15. களிப்பு - செறிவு ; 17. சண்ணிடை-இரண்டு சண் 
ணுக்கும் நடுவு ; 18, எடுத்த. எடுத்து வளர்த்த ;. 

18. சோள். 16. பசலும் புணர்குவை எனச் கூட்டுக, 

14. சதேனிழமைத்த என்றகனானே தேனழிக்ச வருவாராலும், 
15. பழர்தூங்கு சளிப்பென்றசனானே பழமெடுச்ச 
வருவாராலும், கார்தளம் , பொதும் பென் றசனானே 
பூப்பறிச்க வருவாராலும் 'பகற்குறியும் 'அரிசென்று 
குறிப்பான் மறுத்தாளாம். 

பி-ம். 3. மறுசுழி, 6, அணிர்து,
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19. பாலை 

அன்றவ. ஹொழிந்தன்.௮ மிலையே வக்துஈனி 
, வருந்தினை வாழியெ னெஞ்சே பருந்திருக் 

துயாவிளி பயிற்று மியாவுயர் ஈனநற்தலை 

புருடி மகுளிபிற் பொருடெரிர் இசைக்குங் 
5 கடுங்குரற் குடிஜஞைய நெடும்பெருங் குன்ற 

மெம்அமா டிறத்தலுஞ் செல்லாய் பின்னின் 

ஜொழியச் சூழ்ச்கனை யாயிற் றவிராது 
செல்லினிச் 2 சிறக்ககின் னுள்ளம் வல்லே 

மறவ லோம்புமதி யெம்மே spar 

1௦ சேயித மனைய வாகிக் குவளை 

மாயிசழ் புரைய மலிர்கொ ளீரிமை 

யுள்ளகங் கனல வுள்ளுதொ றுலறிப் 
- பழங்கண் கொண்ட aA pig walle pw 
வெய்ய வுசூதா வெரீஇப் பையெனச் 

15 சில்வளா சொரிச்சு மெல்லிறை முன்கை 

... பூவீ கொடியிற் புல்லெனப் போகி 

யடர்செ யாயகற் எடர்துணை யாக 

வியங்காது வதஇர்தரங் காதலி 

யுயங்குசாப் சிறுபுற முயங்கிய பின்னே, 

என்பத : கெஞ்சினாற் பொருள்வலிச்கப்பட்டுப் பிரிச்த தலை 

மசன் தலைமகள் ஈலனயச்துள்ளிய செஞ்சினைச் கழறிய தட. 

-- ர போருந்தில் இளங்கீரனார். 

வறி | 

I. a4 - போந்து :; 4. உருள் அடி - கடிப்பு உருளுடகின்ற 

இழுகு பறை. மகுளி-- ஓசை ; இன் - பொரு; ஓப் 
புரைத்தது ஐஓசைமாத்திரம் பற்றி; பொருடெரிதல் 
  

& பொருள்வயிற். பிரிர்த தலைமகன். இடைச் கூரத்இிற்றன் 
னெஞ்சிற்குச் சொல்லியது என்.றும் பாடம், 

ர் உலோச்சனார் என்றும் பாடம், 

5



34. அகசரலூறு 

குடிஞை யோசைசக்குள்காது ; குக்இிப்புசை' என்ற 
தோர் பொருள் சோன்ற இசைச்கும். தெரிய எனத் 

ரிக்க. பொருள் - போவார் காரியம், பொருளும் 
ஆம். 7. ஒழிப்பு- கையை ஒழிப்பு, 8, செல்- இரி _ 
யப்போ ; உள்ளம் - செஞ்சினது உள்ளம் ; சிறத்தல் - 
நினைச்சது பெறுதல், 9, எம்மைச் சடுக மறப்பை, 
மறவாதொழியவேண்டும் என்றான், 

9- 14. 'ஈறவின் சேயிதம்............பையென? என்றது - உள் 
ஞூந்சொறும் உள்ளகங்கனலுகையாலே குவளையினது 
சரிய இதழை ஓக்கும் நீர்மிகுசகல்கொண்ட கறிய 
இமை பின்பு ஈறவின் சேயிதழனையவாகி உலறிப் 

பழங்கண் சொண்ட விரைசர்துவிழுகன்ற அவிரறல் 
வெய்யவாகச் சொறிய என்க, ஈறவின் சேயிதழ் செவ் 

வறிச்கு உவமமாகவும், குவளை சண்வடிவிற்கு உவம 
மாகவும் உரைப்பாரும் உளர், 

12, உள்ளகம் - செஞ்சு ; உலறி- வற்றி; 13, பழங்கண் - 

புன்கண் ; அறல் - இமையிடத்து அற்று விழுகன்ற 

நீர்; கொண்ட அ௮விரறல் - கோடற்கு ஏதுவான அவி 

றல்; 14, வெரீஇ. - பிறர் சாண்பரென் று அஞ்சிப் 

பையெனப் 16, போகி என்க, 

15. சில்வளை சொரிந்த என்றது பல்வளையெல்லாம் முன்பே 
, சழன்றோடின. ; சில்வளைகள் தாமும் போயின என்ற 
வற்று, 15. மூன்கைக் 16, காதலி என்க. 

ரச, அடர் - பொன்னடர் அசல் - விளக்கு sn, 18. wal 

யின்மையின் உலவமாட்டாது ஐரிடதக்தே இருர்ச; 10. 

...உயங்குபுறம். -. மெலிக்த புறம், சிறுபுறம். முயங்கிய 
என்றான், மறையரின்று மின்னே கட்டுகலான் ; : இது 

ao ar Oeil. 

டந்து; முயங்கயெபின் 9. மறவலோம்பு எனக் கூட்ட்கே. ' © 

பிம், 12, உள்ளம். 13, சதழ்ச்து.. [8..வஇர்சவெம், ன
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20. சேய்தல் 

பெருகீ ரழுவத் தெந்தை தந்த 

கொழும் ணங்க படுபுள் ளோப்பி 

யெக்கர்ப் புன்னை யின்னிம. லசைஇச் 

செக்கர் ஷஞெண்டின் குண்டள கெண்டி 

5 ஞாழ லோங்குசனைத் தொடுத்த கொடுக்கழித் 

காழை வீழ்கயிற் மாச மங்கிக் 

கொண்ட லிடுமணந் ரல முனையின் 

வெண்டலைப் புணரி யாயமொ டாடி 

மணிப்பூம் பைந்தழை தைஇ யணித்தகப் 

1௦ பல்பூங் கான லல்சனெம் வருதல் 

Sama ஈநல்லணம் குற்ற விவவூர்க் 

கொடிதறி பெண்டிர் சொற்கொண் டன்னை 

கடிகொண் டனளே தோழி பெருந்துறை 

யெல்லையு மிரவு மென்னாஐு கல்லென 

15 வலவ னாய்ந்த வண்பரி. 

நிலவுமணற் கொட்குமோர் தேருண் டெனவே 

என்பது: பகற்குறிவச்த தலைமகன் சழைப்புறச்தானாசகத்தோழி 

தலைமசட்குச் சொல்லுவாளாய், தலைமசன்கேட்பச் சொல்லியது. 

- உலோச்சனார். 

வரி 

1. அழுவம் - பரப்பு. 2-3. நிழலிடத்துத் தங்கி ஓப்பி என்௪. 

4. செச்கர் - வச்; ஜெண்டு, 10. கொட்கை - பரந்து 

இரிய விதல் ; 5 - 6, ஞாழலொடும் தாழை யொடும் 

பிணித்த ஊசல் என்க. 10. ௮ல்சனெம் வருதல்-தலைவ 

cee sadam ea , அல்ெம் வருதலைப் 12. பெண் 
சொற்கொண்டு ௮ன்னை 13, காவல்சொண் 

டாள் என். 12, கொடிது - கொடுமைத் தொழில். 

11, சவ்வை ரல்லணங்குறுதல் - அலராடய பேய் பிடித்தல். 

பி.-ம்..9. ௮ணித்தகைப்; பொருச்தில் இளங் சோனார்.



3000 sor gor pi 

21. பாலை 

மனையிள நொச்சி மெளவல் வான்முகைத் 

SIGS DOTS சன்ன மாவீழ் வெண்ப 

லவ்வயிற் றசன்ற வல்குற் றைஇத் 

சாழ்மென் கூர்தற் றடமென் பணைத்தோண் 

ட மடர்தை மாணலம் புலம்பச் சேய்காட்டுச் 

செல்ல லென்றியான் சொல்லவு மொல்லாய் 

Alar eu தமைந்தனை யாயின் மனைககப் 

பல்வேறு வெறுக்கை தருகம் வல்லே 

யெழுவினி வாழியெ னெஞ்சே புரியிணர் 

1௦ மெல்லவி ழஞ்சினை புலம்ப வல்லோன் 

கோடறை கொம்பின் வீயுகத் இண்டி 

மரா மலைத்த மணவாய்த் தென்றல் 

சுரஞ்சென் மள்ளர் சுரியற் ாற்று 

Qua pip நின்ற புன்றலை வைப்பிற் 

15 பருர்திளைப் படம் பாறுதலை யோமை 

யிருங்கல் விடாகத் தீன்றிளைப் பட்ட 

மென்புனிற்றம் பிணவு பசித்தெனப் பைங்கட் 

செற்ரா யேற்றை கேம மாக்க. 

விரியற் பிணாவ மீண்டலிற் பரீஇச் 

2௦ செங்கா யுதிர்ந்த பைங்காலை யீர்தின் 

பரன்மட் சுவல முரணில மூடைத்த 

'வல்வாய்க் கணிச்சிக் கூழார் கூவல 

சூர. திட்ட வுவலைக் கூவல் 

வெண்கோடு நயந்த வன்பில் சானவ 

25 ரிகழ்ந்தியங் கெயெவி னகழ்ந்த குழிசெத் 

திருங்களிற் றினகிளை தார்க்கும்... 
பெருங்க லத்தம் விலங்கிய காடே, 

- என்பது : பொருள்வலிக்கப்பட்டும் பிரிந்த தலைமசன் இடைச் 
rig tory மீளலுற்ற. கெஞ்சினைச் கழறியது. 

— காவன் முல்லைப் பூ தனர்,
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1. கொச்சியிள மெளவல்; 2,மா - வண்டு; இருவுமாம்- 
3. அவ்வயிறு - ஐதானவயிறு ; தைஇ - கைசெய்த ; 
6, ஒல்லாய் - அதற்குப் பொருச்தாய் ; ௮ங்சே சான் 
சொல்லவும் அதற்குப் பொருர்தாயாய் 7, வினையை 
விரும்பி யவ்வினைச்கமைந்து போர்தாயாயினென்ச ; 

மனை - தலைவி ; ஈக - ம௫ழ ; டல் விளங்க என்றுமாம். 
8. பல கூறுபட்டவெறுக்கை ; தருகம்- தருவேம். 

9. இனி-இப்போ௮ு ; புரியிணர்-வலஞ் சுரிர்த பூங்சொத்து. 
10. ௮௮ மெச்தென மலர்கின்ற கொம்பு; புலம்ப - 
கொம்பே சொம்பாய்தச் தணிப்ப ; 10, வல்லோன் - 
பூக்கொள்ள வல்லவன் ; 11, கோடு - பெருங்கொம்பு ; 
கொம்பு - அடிக்குங் கோல், 73. சுறியல் - குழன்ற 
மயிர்; 14. வைப்பு - ஊர், 

2௦ - 21, ஈர்தின்பாலொகடிய மண்ணையுடைய மேடி ; 
கோணிலம் - வன்னிலம் ; 22, சணிச்? - குச்சாலி;. 
23. ஊராதஇட்ட - ஊருமையாலே அவர் விட்டுப் 
போன ; உவலைக்கூவல், உண்டாயின்" உள்ளது ௪ரு 

| கென்றவாறு. 

25, Qe ps Qua QuQaisr m 51-B\wearOrg மயில்லையென்று 

மதியாது Ayo வழி. குழியென்று கூவலருடை 
த்த குழியைச் கருஇத் அர்ச்கும் காடென்௪, 

13. காற்றும் 14. வைப்பு, ் 

15 - 16, ஓமையையு/டைய சன் முூழையில் சாவத்பட்ட 17, 
பிணவு என்க. 27. சாட்டிலே 9, எழு என்ச. 

பி-ம். 1, மனைவளர் 4- றகைமென், 60. செல்லலமென்றியான். 

22. குறிஞ்சி 
அணங்குடை நெவெசை யுச்சியி னிழிதருங் 

சணங்கொ ளருவிக் கான்கெழு நாடன் 

மணங்கமழ் வியன்மார் பணாங்கிய செல்ல 

லிதஅவென வறியா மறுவரற் பொழுதிற்
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5 படியோர்த் தேய்த்த பல்புகழ்த் தடக்கை 

10 

5 

கெடுவேட் பேணத் தணிகுவ ளிவளென 

முஅவாய்ப் பெண்டி. ரதுவாய் கூறக் 

சளஈன் கிழைத்துக் கண்ணி சூட்டி 

வளரகர் சிலம்பப் பாடிப் பலிகொடுத் 

த்ருவச் செந்தினை குருதியொடு தூஉய் 

மூருகாற்றுப் படுத்த வுருகெழு நடரா 

ளார நாற வருவிடர்த் ததைந்த 
சாரற் பல்பூ வண்டுபடச் சூடிக் 

களிற்றிரை தெரிஇய பார்வ லொஜதுக்கி 
ஜொளித்தியங்கு மரபின் வயப்புலி போல 
நன்மனை நெடுககர்க் சாவல ரறியாமைத் 
தீன்னசை யுள்ளத்து .ஈர்ஈசை வாய்ப்ப 
வின்னுயிர் குழைய முயக்குதொ௮ மெய்ம்மலிர்து 
ஈக்கனெ னல்லனோ யானே யெய்த்த 

2௦ கோய்தணி காதலர் வரவீண் 

டேதில் வேலற் குலர்தமை சண்டே, 
என்பது : 1, வரைவிடை வைத்துப் பிரிச்சசாலச் ஐத் தலை 
மகள் ஆற்றாளாகத் தோழி தலைமகனை இயரச்பழிப்பக் தலைமசள் 

இயற்பட மொழிச்த.து. 

2. தலைமகன் இரவுச்குறிவச் அ சிறைப்புறச்சானாகத் தோழியாற் 
சொல்லெடுக்சப்பட்டுத் தலேமசள் சொல்லிய தாஉமாம், 

வறி 
-- வெறிபாடிய காமக்கண்ணியார். 

4. இதுவென வ.றியாமை - மார்பு வருத்த மென்றறியாமை, 
மறுவரல் - சஈழற்சி ; 5. படியோர் . என்றது பிரஇ 
யோர் என்னும் வடமொழித் தஇரிவு; பல் புகழ் - 
வென்றிபும் இயாகமுமுதலாயினவற்ருனாய புகழ்; 
0. தணிதல்- செல்லல் தணிதல் ; 7. வாய்கூற-மெய் 
யாச்கூற ; 8, சூட்டி - சூட்ட ; என்றது வேவிற்கு, 
அ௮வ்வேலன் முருகனை இல்கனஞ் செய்து ஆற்றுப் 
படுத்தானென்ச. 17, அற்றுப் படுத்தல் = மனையிற் 
கொண்டு புகுசல்,
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14. ஒதுக்கின் - ஒதுச்கொூ ; 17. தன்னசையுள்ளம்-தன்னை 

_ ஈச்சுதலையுடைய உள்ளமென்று உள்ளத்திற்கு அடை) 

அதில் நம்முடை ஈசை யென்றது வேட்கையை, 

10 - 20. எய்த்த சோய் - இளை த்தற்குக் சாரணமாகிய 

நோய், 21. உலர்தமை கண்டு 19; ஈச்சனெனல்லனோ 

என்௪. 

வெறியெடுத்துச் இ.ராதவழியில் அஃதியாராலே வந்த 

Oger orn guy வரையவந்த பேருதவியினாரைப் பொல்லாங்கு 

சொல்லச் கடவையோ என இயற்பட.மொழிர்தது. 

4. இதுவென வறியாமை - இதுவென்று துணிச்து surg 

யாப் பொழுதென் றுமாம். 
ட் 

பிம், 16, சாவலறியாமை 18. குழைப்ப,. 

23. பாலை 

மண்கண் குளிர்ப்ப SAS தண்பெயல் 

பாலெர் தன்றே பறைக்குர லெழிலி 

புதன்மிசைத் தளவி னிதன்முட் செந்நனை 

நெருக்குகுலைப் பிடவமொ டொருங்குபிணி யலிழக் 

5 காடே கம்மென் றன்றே யவல 

கோடுடைச் தன்ன கோடற் பைம்பயிர்ப்.. 

பதலின் பாவை முனைஇ மதவுடை ளே 

பண்ண் லிரலை யமர்பிணை தழீஇக் 

தண்ணறல் பருகத் தாழ்ந்துபட் டன வே 

1௦ யனளையசொல் வாழி தோழி மனைய 

தாழ்வி னொச்சி சூழ்வன மலரு 

மெளவன்' மாச்சனை காட்டி 

யவ்வள: வென்றா, சாண்டுச்செய் பொருளே. 

என்பது : தலைமசன் பிரிவின்சண் கலைமகள் தோழிக்குச் 

Qeradug. 

-_ ஒரோடோகத்துக் கந்தாத்தனார்.
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afl 

1. மண்சண் - மண்ணிடம் ; 

அசுநானூறு 

. வீசுதல் - கொடுத்தல்; மழை 
யை வீதி, 

பே பாடு - ஒலி; உலத்தல் - ஓசை ஆறுதல் ; $, கம்- அ. 
கரணம். 6, கோடு - சங்கு; கோடலாகிய பயிர், 

கோடலைச்சகளையாக வுடைய வரகு முதலாகிய பயிர் 

என்றுமாம். 9, தாழ்ச்துபடுதல் - ஒரிடத்தே சேர்ந்து 
தங்குகல் ; தாழ்விடனாச்சி - குறுமையினையுடைய 

கோச்? ; 12. மாச்சினை - மெளவல் சூழ்ச்த கொச்ூச் 
கருங்கொம்பு, 13. என்றாரென்பது முற்று, 

10. அனையகொல்|- அ.து மலாச்த மாத்திரையோ மேலே 
போய்க்கோ என்றாள். மேலே போனபடி. கூறுவாள்; 
பொருள் ௮ங்கனம் சற்ர்சதோ என்றுமாம், 

பி-ம், 4 பிடவொரடு, 8, யமர் அணை, 

24. முல்லை [ 

வேளாப் பார்ப்பான் வாளர் BD Sw 
வளை களைச் தொழிகர்த கொழுர்தி னன்ன 
தளைபிணி யவிழாச் சுரிமுகப் பகன்றை 

- கிதரலந் துவலை தாவலின் மலருக் 

1௦ 

15 

தைஇ கின்ற: சண்பெயற் சடைசாள் 
வயங்குக திர் கரந்த வாடை வைகறை 
விசும்புரி வதுபோல் வியலிடத் தொழுகி 
மங்குன் மாமழை தென்புலம் படரும் 
பனியிருங் கங்குலும் தமிய ணிந்தித் 
தம்ம. ரோளே ஈந்நுதல் யாமே 
கடிமதிற் சதவம் பாய்தலிற் ஜொடிபிளந்து 
அதிமுக மழுகிய மண்ணைவெண் Carl Oe 
சிறுகண் யானை நெடுசா வொண்மணி 

| கழிப்பிணிச் கறைத்தோற் பொழிகணை் யுதைப்புச் 
தழங்குகுரன் முரசமொடு முழங்கும் யாமத்தூக்
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கழித்துறை செறியா வாளுடை யெறுழ்த்தோ 

ளிரவுத்துபின் மடிந்த தானை 

யுரவுச்சின வேந்தன் பாசறை யேமே. 

என்பது: 1, தலைமகன் பருவங்கண்டு சொல்லியது. 

2, வினைமுற்றுச் தலைமகன் தன்னெஞ்சிற்குச் சொல்லியதாஉ௨ 

மாம், ் 

— ஆவூர் மூலங்கிழார். 

வரி ட் 

டர. வேளாப் பார்பான் - யாகம்பண்ணாத ஊர்ப்பார்ப்பான்; 

இவர்களுக்குச் சங்கறுச்சையுர் தொழில்; 2. வளை 

wré களைர்தொழிக்த, கொழுசர்து - சங்கன் தலை ; 

4. Agr asgiatm - Ag ggerp slate, 5. தைஇ 

நின்ற- தைத்தன்மை சின்ற; 0. கதிர்கரர்தவைகதை ந 

8, மங்குல் - இருள். 

3. சடைராளாகிய 9. பனிக்காலம் என்றது As sens. 

13. wen) - wenflCurane, 14. உதைப்பு - உதைப்பாலுள 

தாயே ஓசையை; கறைத்தோல் - கருங்கடகு ; 

16. கழித்து - உருவி. கி 

12-13, கோட்டியானை என்க, 10, யாம் 18, பாசறையேம், 

7: விசும்பு தோலுரிவதுபோலு Quere : 12, மண்ணை. 

வெண்கோடு-மழுமட்டையான கோடு; 16. வாளுடை 

18. வேர்து cars. 

பி-ம். 2. தொழித்ச. 12. மழுங்கெ. 

25. பாலை 

- நெடுங்கரைக் கான்யாற்றுக்' கடும்புனல் சாறு 

- யலிரறல் கொண்ட விரவுமண லசன்றுறைத் 

தண்கய ஈண்ணிய Aur flew pe காஞ்சிப் 

. பைந்தா தணிந்த போதுமலி யெக்கர் mo 

5 வதுவை. நாற்றம் புதுவது கஞல | 

." மாரனை கொழுதிய மணிகிற விருங்குமில்.. 

படுசா விளியா னடுநின் றல்சஓ 

6
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'முரைப்ப போல. வழ்கோள்பு கூவ 

வினச்சித ர௬குத்த விலவக் தாங்கட் 
1௦ சினைப்பூங் கோங்கி னுண்டாது பகர்ரர் 

பவளச் செப்பிழ் பொன்சொரிர் தன்ன 

saps ரிகழா விளரா ளஎமையஞ் 

செய்தோர். மன்ற குறியென நீரின் 
... பைத இண்கண் பனிவார் புறைப்ப 

15) வாரா மையிற் புலர்த நெஞ்சமொடு 
கோவல் குறுமக வணோயியரென் லுயிரென 

ப. மெல்லிய வினிய கூறி வல்லே 

வருவர் வாழி. தோழி பொருரா' 
செல்சமங் கடந்த வில்கெழு தடக்கைப் 

20 பொதியிற் செல்வன் பொலர்தேர்த் திதிய 

. னின்னிசை யியத்திற் கறங்குங் ப 
கன்மிசை யருவிய காடி.றக் தோரே, : 

என்பது : பருவங்கண்டழிர்த தலைமகளைத் தோழி வற்புறுச் 
Hugs. * 

| ் -- ஒல்லையூர்தந்த பூ தப்பாண்டியன். 
வரி. ன ட ் 
2, அறலார்தன்மை கொண்ட 3. கயம் - மடு; 4. தாதுமலர் 

்.... நீதபோது பூவுதிர்ர்த எச்சர், 8, சாற்றம் மிக ; புதுவ 
தாகிய வதுவை சாற்றம் என்ச ; 4. படுதல்: ஒலித்தல் ; 
அடு நின்று - வருத்தாரின்று ; ஈடுச் சொல்லு தவிலே 
நின்று என்றுமாம். 8, உரைப்பபோல - இல வார்க் 
தை சொல்லுவனபோல ; ஊரழ் - முறைமை ; பேடை 
கூவச் சேவல் கூவ என்க, 

9. தர் - வண்டு; இனச் செரானது 1௦. கோங்கின் சண் 
ணே இருர்து 9. இலவக்சாங்கணுதிர்ச்த to. Card 
.இன்சாது என்க... சுண ் 

10. water - விற்பார்; 12. இசழ்ச்து. பிரிவோரும் பிரிய . 

ஒண்ணா த இளவேனிற் சாலம் ;.5, அவர் வாராமை . 
      * தலைமகன் பிறிவின்சண். வேறுபட்ட? தலைமகளை” என்றும் பாடம், ae Pe
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பி-ம். 

10 

12 
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யின் அவரைப் புலஈத ரெஞ்சத்தொடு ; 16, என்னுயிர் 

கோவதாக வென்று நீ சோவாதேகொள் என்று ஆற் 

நுவித்சாள். உடலே யன்றியுயிருகோவதாக வெனச் 

சொல்லி 14; மெல்லிய இணியகூறி, வல்லே 18. வரு 

வரென்று வேறறுத்துளைக்க. | 

பொதியில் மலை. 

௪. பாடசா, னீடகின். 8. அவல. 18. வருப, 22. கன் 

(ம். 

26. மருதம் 

கூர்முண் முள்ளிக் குவிகுலைக் கழன்ற 

மீன்முள் என்ன வெண்கான் மாமலர் 

பொய்தன் மகளிர் விழவணிச் கூட்டு 

மவ்வய னண்ணிய வளங்கே மூரானைப் 

புலத்தல் கூடுமோ சோழி யல்கற். 

பெருங்கதவு பொருத யானை மருப்பி 

னிரும்புசெய் தொடியி னோ வாகி 

மாக்க ணடைய மார்பகம் பொருந்தி 

மூயங்கல் விடா லிவையென மயங்கி 

யானோ மென்னவு மொல்லார் arp 

றிவைபா சாட்டிய பருவழு முூளவே, Gotu, 

புதல்வற் poss பாலொடு தடைஇத் 

இதலை யணிக்த தேங்கொண் மென்முலை 

நறுஞ்சார் தணிந்த கேழ்கிள சகலம் 

வீங்க மூயங்கல் யாம்வேண் டினமே ' 

இம்பால் படுத முமஞ் னெ ரே, யாயிடை், : 

. சவவுக்கை. நெ௫ிழ்ந்தமை போற்றி மதவுநடைச் 

20 

செவிலி கையென் புதல்வனை கோக்க. 

' நல்லோர்க் கொத்தனிர் நீயி ரிஃதோ 

'செல்வற் கொத்தனம் யாமென மெல்லவென் 

மகன்வயிற் பெயர்தற் தேனே .ய.திகண் 

டியாமுங். காதல மவற்கெனச் FT YUE
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சிறுபுறங் சுவையின னா வுறுபெயற் : 

றண்டுளிக் கேற்ற பலவுழு செஞ்செய் 

25 மண்போ ஸனெகிழ்ந்தவற் கலுழ்ந்தே ் 
நெஞ்சறை போகிய வறிவி னேற்கே, 

என்பது : தலைமசன் தோழியை வாயில்வேண்டி, அவளால் 
தான் வாயில்பெரறுது ஆற்றாமையே வாயிலாகப்புக்குச் கூடிய 
திலைமக ஸிச்சத்துச்சண் புச்சசோழிச்குச் தலைமகள் சொல் 
வலியது, 

பாண்டியன் கானப்பேரேயில்தந்த உக்கிரப்பேருவழுதி. 

வரி 

2. கால் - காம்பு; 3, விழவிற்கு அணியாகச் கூட்டும் ; 9, 
கூடுமோ - பொருச்துமோ :; அல்சல்- இரவு, 7. கொடி. 
யினேரவாகி என்றது - தொடியினது அ௮ழகைய/டை 
யவாடி யென்றவாறு, 

- 8 அடைய - பொருர்த ; மாச்சண் 9, இலை ; 6. இம்புரிச் 
குவமை 9, சண், ட 

9. மயங்கி - வருந்தி ; 10, ஓ மென்ன்வும் - ஒழியும் என்ன 
வும்; இடைச் முழைச்சது. ரர, இவை என்றது 
மூலையை; 0. மற்று - அசை, 11, பருவம் - சாலம், 
12. தடைஇ-வளைந்து ; சரிந்து என்றபடி: ; 13, சேய் 
கொள் - இடங்கொள் ; பால்பற்றி. இணிமையுமாம். 

13. மூலை. 15, விங்கமுயங்கல் என்க, ஒழுகும் பொழுது 
விம்முதல், ட. | வட்ட 

17. தயிடை - அவ்விடை சவவுக்கை - அகச்திட்டொமுச் 
கம். கெ௫ிழ்தல் - ஈழுவுதல் ; போற்றி - ௪௫௫, 

17. மதவு ஈடைப் 78, புதல்வன். 

18. செவிலிகை - செவிலியிடம் ; 10, புதல்வனைப் பார்க் 
துச் சொல்லுடன்றுள்? ஈல்லோர்ச்கு ஒ.ச்.சணிர் என்.று; 
ஈல்லோர்- அழயெரன ப.ரக்தையர். 19-20 இஃ்தோ 
செல்வன் - இந்தச் செல்வன்;....... - என்னுமிடைச்
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சொல் இஃதோ- எனத் திரிந்தது, 20. செல்வன் - 

பிள்ளை 22. சா௮ய் -என்னிடத்தே தாழ்ந்து. 23. என் 

முதுகைச் கட்டிச் கொண்டானாக, 24. பலபடியாக 

அழுத செம்பாட்டு நிலத்திற் செய்யின்மண். 

25 - 26, அவன்சண் சண்கலங்கிச் கழற்ற அறிவினேற்குப் 

5. புலத்தல் கூடுமோ தோழி என்க. $ அல்கல் 

26. அறையபோன என்க. 

இதனுள்ளுறை : முள்ளியின் பச்கலிலே தோத்திவாழும்பூ 

அதனைவிட்டுப் பிறர்க்குப் பயன்பட்டவாறுபோல ஈம்முடன் 

பிறச்த செஞ்சு அ௮வ்ருடன் ஏகுசையாயிற்று, அவருடைய 

வதவை விழவிற்கும் உடலரய்த் இரியாநின்றால் புலத்தல்। 

கூடுமோ. என்க, 

பிஃம். 74. ஈறுஞ்சாந்து புலர்ச்த 23. விருபெயற். 25. கலுழ்க். 

தென். 

21. பாலை 

கொடுவரி யிரும்புலி தயங்க நெடுவரை : 

யாடுகழை யிருவெதிர் கோடைக் கொல்குங் 

கானம் கடிய வென்னார் சராம் | 

நின்.றதில் பொருட்பிணிச் சென்றிவட் டருமாச 

5 செல்ப வென்ப வென்போய் ஈல்ல 

மடவை மன்ற நீயே வடவயின் 

வேங்கடம் பயக்த வெண்கோட் டியானை 

மறப்போர்ப் பாண்டிய ரறத்திற் காக்கு . 

கொற்கையம் பெருந்துறை முத்தி னன்ன 

1௦ ஈசைப்பொலிர் திலங்கு மெயிறுகெழு துவர்வாய் 

தகைப்பத் தங்கல ராயினு மிசப்ப 

பாங்கனம் விடுமோ. மற்றே தேம்படத் 

செண்ணீர்க் கேற்ற இரள்காற் குவளைப் 

பெருந்தகை சிதைத்து மமையாப் பருந்துபட
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15 வேக்தமர்க் கடந்த வென்றி ஈல்வேல் ' 

குருதியொடு துயல்வர் சன்னநின் 

னரிவே புண்க ணமர்த்த கோக்கே, 

என்பது : செலவுணர்க்து வேறுபட்ட கலேமசட்குத் கோழி 

சொல்லியது, 

— மதுரைக் கணக்காயனார். 

au if] 

1, தயங்க - விளங்க ; 2. கழை- தண்டு ; வெதிர் - இணிஞுங் 
இல், கோடை - மேல்காற்று, ஓல்கும் - ஒடுங்கும். 

வெதிர் சாய்ர்தால் உள்ளுக்கெடர்த புலி தோன்று மென்று 

கூறிற்று. 
4. நின்றதில் - இன்னவிடத் திலே சின்றதென்று சொல்லுத 

லில்லாச, பொருள் 5 "பிணி - பிணிப்பு. 5. போவர் 

என்று சொல்லாரின்றார்கள் என்று எனக்குச் சொல்லு 

வாய். 7. வேங்கடம் பயர்த - அங்குள்ள அரசர் இறை 

யிட்ட, 9, மூத்தினன்ன 10, எயிறு; ஈகையொடு 
பொலிகந்திலங்கும் பல். 11. தங்கலராயினும் ; இகப்ப- 

போக, யாங்கனம் விடும் ? விடாதுகாண். 14. அமை 

யா- அதனொடு விடாவாய் ; 15. வேந்து - வேத்சென 
விசாரம், 16. துயல் வருதல் - ௮அசைவருதல், 

17. கண்ணின் மலர்ந்த மோச்கு 12, எங்கனம் விடு மென்க, 
a 3. கடிய வென்னாராய்த் 4. தரவேண்டிச் 5, செல்வ 
ரென்னா ரின்றாரென்ச. 

19 - cb, I. தயங்கு, II. தாங்கல, 

28. குறிஞ்சி 

மெய்யிற் நீரா மேவரு காமமொ 
டெய்யா யாயினு மூரைப்ப றோழி 
கொய்யா முன்னுகுங் குரல்வார்பு இனையே 
யருவி யான்ற பைங்கா Sang
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5 மிருவி தோன்றின ஙலவே நீயே 

மூருகுமுரண் கொள்ளுர் தேம்பாய் சண்ணிப் 

பரிய னாயொடு பன்மலைப் பட ரும் 

வேட்டுவற் பெறலொ டமைர்தனை யாழநின் 
பூக்கெழு தொடலை நுடங்க வெழுந்தெழுந்து 

IO கிள்ளை த் தெள்கவிளி யிடைபிடை பயிற்றி 

யாங்காங் கொமுகா பாயி னன்னை 

சிறுகிளி கடித றேற்றா ளிவளெனப் 

பிறாத்தற்து நிறுக்குவ னாயி 

ணுறற்கரி தாருமவன் மலர்ச்சு மார்பே, 

என்பது :: சலைமசன் சிறைப்புறத் 2 SIDES தலைமசட்குச் 

சொல்லுவாளாய்த் தோழி சொல்லிய. 

இது பகலே ரிறைப்புறம். 

4 பாண்டியன் அறிவுடை ஈம்பி, 

வரி 

1, சாமமொடு - சாமத்தால் 4, சால் முதல்; 6, (ip evr 
கோடல் - பலபூவாதலாற் பலகாற்றமா யிருத்தல், 
8. ௮மைந்தனை - அமைர்தாய், . 9, எழுந்து நின்று ; 
1௦, சள்ளைச் கெள்விளி - இள்ளேகளை தட்டுகிற ஓசை; 
இடையிடை - அவற்றின் பேச்சுச் இடையிடையே ; 
பயிற்றி - பலகாற் சொல்லி ; ” அப்படியே அப் 
படியே; அவ்வவ்வீடங்களிலே Quan gion 12. தேற் 
(ள் - தெளிய அறியாள். 

13. - பிறரைச் காக்சச்சொடுவர் து சிறுத். தவளாயின் 14, அவன் 
மார்பு உறசற்கு அரிது என்க, 

I. மெய்யிற்தீரா மேவருங்காமம் - ஒருவர் 'மெய்யினின் றும் 
ஒருவர் 'தீராமைச்குக் சாரணமாகய காமம், 

பி-ம்..4 அருவியார்ச்த, 7. “நிப்பன்னுபொடு 8. டமர்க்தனை. 
ன வெழுர்து; பட
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29. பாலை 

தொடங்குவிளை தவிரா வசைவி ஷனோன்றுட் 
இடக் அயிர் மனுகுவ தாயினு மிடம்படின் 
வீழ்களிறு மிசையாப் புலிபினுஞ் இறந்த 
தாஜ்வி லுள்ளர் தலைத்தலைச் சிறப்பச் 

5 செய்வினைக் ககன்ற காலை யெஃகுற் 
றிருவே முய தெரிதகு வனப்பின் 
மாவி னஅவடி போலச்: காண்டொறு 
மேவ றண்டா ம௫இழ்நோக் குண்க . 
ணினையாது கழிந்த வைக லெனையதாஉம் 

2௦ வாழலென் யானெனத் தேற்றிப் பன்மாண் 
டாழக் கூறிய தகசைசா னன்மொழி “இ 
மறர்சனிர் போறி ரெம்மெனச் சிறந்தநின். 
னெயிறுகெழு அவர்வா யின்னகை யமுங்க 
eral லானாப் புனையிமழை கேளினி 

15 வெம்மை தண்டா வெரியுகு பறந்தலைக் 
கொம்மை வாடிய வியவுள் யானை 
நீர்மரங் குறியாது தேர்மருங் கோடி 
யறுநீ ரம்பியி Oar Sap s அணங்கு 
மூளஞாார்ப் பனிக்கு மூகச்கருங் கடத்திடை 

2௦ யெள்ள னோனாப் பொருடால் விருப்பொடு 
காணுத்தளை யாக வை௫. மாண்விளக் — 
குடம்பாண் டொழிர்தமை யல்லதை 
மடஉங்கெழு நெஞ்ச ின்னுமை யதுவே, 

என்பது: வினைமுற்றி மீண்ட தலைமசன் எம்மையும் நினை ச் தீறிதிரோ என்ற தலைமகட்குச சொல்லியது, .. : க 

ட்ட | வேள்ளாடியளூர். 

1, சோன்றாட் புலி என்ச ு; தரளது என்றும் பாடம் 2, ஓட 
ஈத 3, மிசையா. 

் 2. மறுகுதல் - வருக்துதல் ; இட௨உம்படின் - இடச்சேவீழின். ' 3- எஸ்கு-கத்தி; 6, தெரிதகு-ஆராயத்தச்ச ; 8, மேவ
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றண்டா-பொருச்துதலமையா ; 9. எனையதாஉம் - சிறி 

தும் ; 12, எம்மென - எம்மிடத்தென்று. ; 14. வினவுத 

லமையாத., 15, பறர்தலை - பாழ்; 16, கொம்மை - பெரு . 

மை : இயவுள் - தலைமை ; வழியித் தியானையுமாம். 

17. நீருள்ள விடங்காணாத ; 18, அறுநீ ரம்பி - நீரற்ற 

யாற்றிலம்பி. 
, 

2௦. எள்ளல் கோனா விருப்பெனச் கூட்டி - பிற ரிசழ்தலைப் 

பொருத விருப்பென்ச. 
- 

21. தொடங்கின காரியம் மூடியவேண்டு மென்னும் மானம் 

தளையாக ae), 23. மடங்கெழு கெஞ்சென்றான், 

கூடநின்றே. என்னாற்றாமை அறிவியா கெஞ்சு என்று. 

ரின்னுழைய் ௮ என்பது “முற்று. 

ர, செய்வினைக்கு அசன் றகாலை 12. மறக்தனிர். என்க. 19. 

கடத்திடத்துத் 22, தங்கி யொழிர்,சமை யல்லது CT OTE. 

பி-ம். 1 வசையினோன்றுட். 7. னவ்வடி. 13. இன்னசையிலங்க. 

22, யல்லது. வெண் வட்டியார். வேளாவட்டனன். 

30. Chu se 

நெடுந்கயிறு வலந்த குறுங்க ண்வ்வலைக் - 

கடல்பா பழிய. வினமீன் முகந்து , 

துணைபுண ரூவகையர் பரத மாக்க 

. எனிளையரு மூதியருங் கிளையுடன் Baer pl 

் உயுப்போ யுமண ருந்துறை போக்கு 

'மொழுகை கோன்பக டொப்பச். குழீஇ 

யயிர்திணி படைகரை யொலிப்ப வாங்கிப் 

பெருங்களர் தொகுத்ச வுழவர் போல 

விரந்தோர் வறுங்கல மல்க a Ais 

10 பாடுபல வமைத்துக் கொள்ளை சாற்றிக் 

கோயெர் திணிமணற் அஞ்சும் துறைவ 

பெருமை யென்பது கெடுமோ வொருகாண் 

மண்ணா முத்த மரும்பிய புன்னைத் 
7



50 DG HT GOT wy 

தண்ணருள் கானல் வீர்தரம் 

15. வண்ண மெவனோ வென்றனிர் செலினே. 

என்பது : பகற்குறிவந்த சலைமகற்குச் தோழி சொல்லிய. 

-- முடங்கிக்கிடந்த நெடுஞ்சேரலாதன், 
வரி ட் 

1, நெடுங்கயிறு - வலையிறுக்காம் பெருங்கயிறு ; வலத்தல் , 

அ௮கீகயிறு சட்டப்படுதல் ; வலை- வலையால் ; 2. பாடு - 
பெருமை. 6. ஓழுகை - சகடம், 7, ஒலிப்ப வாய்இ - 
இழுத்த லருமையால் ஆரவாரித்து வாங்கி யென்றாள். ' 

சரையிடத்து வலித்து, 8, தொகுத்த - ஒருப்படுத் தின, 
1௦, பாடு - கூறு; தங்களிற் கூடுதல் சாற்றி; ௮மை 

த்த. 12. என்பது - என்று சொல்லப்படுகின்ற ௮, 
13. முத்தம் - முத்தம்போல; 14-15, வாராரின்தீர், : 
வந்சாலிது கேட்டன் றிலீர் என்றாள். 

15. உங்களழகு செய்த கென்னென்று சொல்லி வினவிப் 
போகிற், பெருமை கெடுமோ என்றாள், வண்ணவ் 
கேட்டில் வரைவரென்று : வண்ணத்இற்கு அழிவல்ல 
இதில்லாமையால், 

$. துவன்றி 6, குழிஇ 7. வாங்கி 9, வீரி 10, அமைத்து 
17. மணற்சண்ணே துஞ்சு மென்ச,. 

இதனுள்ளுறை : பெருல் .கடலுட் சிக்கிச் டச்சன்ற மீனை 
அளையர் அதனின்று நீச்சி உயிர் செகுத்துச் சண்டா ரெல்லார்ச் 
குங் கூறுவைத்துப் பரப்பிப் பின்பு உயிர் வருத்தினோே மென்னு 
மிரச்கமின்றி, மணற்குன்றிலே புறங்கனொற்போல, பெருவ் 
குலத்துப் பிறர்ச இவளை நீயிர் நம்வசமாக 8௪இ வருத்தி, வேறு 
பாட்டா னெல்லாரு மிவளைச் சூழும்படி அலராச்இப் பின்பு நீர் 
துயரமின்றி உறங்குகன் நீர் என்றவாறு, . 

13. புன்னை அரும்பிய என் றதனாலும், பகற்குறி யிடையீடு 
குறியா தாகும், . ர ன ரூ 

15, வண்ண . மெவனோ வென்றது, . .;இனிநீ ரென்செய்தி 

சென்று சேட்கு மளவல்ல, அம்மழகு என் செய்து 

, என்று கேட்சவேண்டு மென்றவா று, 

பி-ம். முூடங்டெச்2; மூடச்கிடர்த,



க்ளிற்றியானைகிரை ர். 

31. பாலை 

நெருப்பெனச் சிவக்த வுருப்பவிர் மண்டிலம் 
புலங்கடை மடங்கத் தெறுதலின் ஜொள்கி 

திலம்புடை பெயர்வ தன்றுகொ லின்றென 

மன்னுயிர் மடிர்த மழைமா நிமையத் 

5. திலையில வோங்கிய கிலையுயர் யாத்து 
மேற்கவட் டிருந்த பார்ப்பினங் கட்குச் 

கல் டைக் குறும்பின் வயவர் வில்லிட. 

கிணவரிக் குறைந்த கிறக்த வதர்தொறுக் 

கணவிர மாலை மிடூஉக்கழிர் தன்ன 
1௦. புண்ணுமிழ் குரூதி பரிப்பக் டெந்தோர் 

சண்ணுமிழ் கழுகின் கான SEBS 

சென்றா சென்பிலர். தோழி வென்றியொடு 
வில்லலைத் துண்ணும் வல்லாண் வாழ்க்கைத் 
தமிழ்கெழு மூவர் காக்கு 

15. மொழிபெயர் தேஎத்த பன்மலை யிறக்தே 

। என்பத: . பிரிவிடை ஆற்றாளாயினாளென்று பிறர் சொல்லக் 
கேட்டு வேறுபட்ட தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லியது. 

| — மாமூலனார். 
and: 

1. Hats - கோபித்த ; 2. புலச்கடை புலங்கடையென 
நின்றது; புலத்திட மென்றவாறு ; மடங்க - பயிரெல் 
லாம் திய ; ஜொள்? - குறைவுபட்டு, 3. இன்று நிலம் 
புடை பெயர்வ தல்லவோ எனச் சொல்லி; 4. மன் 
னுயிர் - அண்டு வாழும் மச்சள். 0. சணவிரம் - செவ் 
வரலி ; இடஉச் கழிச்சன்ன - விழவிட்டு, 70, குருஇ 

. பரிப்ப- குருதி விழுந்தோரைச் சூழ... 

4. மடிதல் - மரித்தல்; 7. குறும்பு - குறும்பறிடம் ; வயவர்- 
.. அச் குறும்பில், வீரர் ; வில்லிட- விற்கள். விட; 8. ரிண 

வரி - சிணவொழுங்கு ; குழைக்த - 2805 Ogee. 
வதர் - அசதர்ச்சடை,



iF 

aj set gr wi 

10. புண்ணுமிழ்குருஇி வாய்க்கொண்டு போய்ப் 6. பார்ப்பிற்கு 

11, உமிழ்க்து கொடுக்கும் சானமென்க. 

72. வெள்றியொடு - வென்றியால், என்பிலர் - என்பு அளவு 

இலர் 3 ் என்றுசொல்லும் வார்த்தையளவு இலர் 

என்று பெயர்ப் படுத்துக, 13. வில்லா லலைத்துண் 

ணும் 14, மூவர் காக்கும் தமிழ்செழு 15. மொழி 

பெயர்ச்ச : தேசமென்க ; அச்நாட்டுப் பல.மலைகளைக் 

சடந்து அரப் போனார் என்க. 

. 4, அமையத்துச் 12. சென்றாரென்ச. 

12. சென்றாரென்று சொல்லுதலிலர், பிரிவாற்றாமை வருர்.து 

இன்றா சொன்று சொல்லுவ சென்றாள். 

-ம்.ந8. நிறைத்த, 

3௨. குறிஞ்சி 

நெரு லெல்லை யேனநற் மோன்றித் G) Pou 
இருமணி யொளிர்வரும் பூணன் வந்து 

புரவலன் போலுர் தோற்ற முறம்கொள 

விரவன் மாக்களிற் பணிமிமாழி பயிற்றிச் 

5 சிறுதினைப் படுகிளி கடஇயர் பன்மாண் 

குளிர்கொ டட்டை மதனில புடையாச் 

சூரா மகளிரி னின்ற நீமற். 

றியாசை. யோவெம் மணங்கியோ யுண்செனச் 

சிறுபுறங் கவையின ச வதற்கொண் 

10 டிகுபெயன் மண்ணின் ஜெகிழ்பஞ ருற்றவென் 

னுள்ளவ னறித லஞ்சி யுள்சரில் , 

கடிய கூறிக் சைபிணி விடாது 
. ச் கு 

வெரூஉமான் பிணையி னொரீஇ நின்ற 

வென்னுத் தகைமையிற் பெயர்த்துப்பிறி தென்வயிந் 

15 சொல்ல .வல்லிற்று. மிலனே யல்லாந் 

தினந்தீர் களிற்றிற் .பெயா்ர்சோ னின்று 

சோலாவா றில்லை தோழிராஞ் சென்மோ
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சாயிறைப் பணனைத்தோட் Bip an in தனக்கே 

மாசின் முத! மறியா னேசற் 

2௦. றென்குறைப் புறனிலை மூயஇ 

மண்க ணளைனை ஈகுகம் யாமே. : 

என்பது : 1. பின்னின்ற தலைமகற்குக் குறைகோக்த தோழி 

தலைமகட்குக் குறைசஈயப்பச் கூறியது, 

2. தோழிக்குத் தலைமகள் சொற்ற தாஉமாம், 

_. நல்வேள்ளியார். 

வரி 

3, புரவலன் - புரப்பவன் ழ தோற்றம் - பொலிவு; உறழ் 

கொள் - மாறுகொள. 6, குளிர் - ஈரம், மதணனில - 

வலியிலாதன ; தன்னா லெடுக்சலாவன. 7- சூர.ரமகளி 

ரைப்போல வென்றான், தன்னை வருத்துதலான். 

யர்ரையோ -யாரோ; 9 - gene. உண்கென - உண்பே 

னெனச் சொல்லி ; 9. ௮அதற்கொண்டு - அதனை மனத் 

தாலே கர௫இ; 11. உள்ளறிதல் - கெ௫ழ்ர்தமை யறி 

தல். 12, கடியவை என்றாள், மூன்சொல்லச் கடவன 

வாகச் சொன்னவை யல்ல என்று. சையைப் பிணிப்பு 

விடா. 17. சென்மோ - செல்வேம். அ. 74, கழித்து 5 

'இன் - ௮சை ; - ட 

19, சாயிறை - வளைந்த சந்து. 19, மாசன்றாதலும் - குற்ற 

மின்றித் தனக்கே யாதலும். ஏசற்று - வருத்தமுற்று; 

20. என் குறைக்கு - என்னாற் பெறுங் சாரியத்திற்கு, 

.. என் பின்னிற்றலிலே முயலும். புறனிலை - பின்னிலை. 

21. அண்சண் - கண் ௮ண் என்க. 

பிம், 74. வென்னூர்த். 15. சொல்லல். 

353. பாலை 

-வினைஈன் ரரதல் வெறுப்பக் காட்டி. 

DST DT eT. கற்பின் வாணுத. லொழியக் 

-கவைமுறி பிழர்த செர்கிலை யாத். 

தொன்றோங் குூயர்சினை யிருந்த. வன். பறை
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5 வீகாப் பருந்தின் கோள்வல் சேவல் 

வளை வாய்ப் பேடை வருதிறம் பயிரு 

மிளிர் திங்குர லிசைக்கு மத்தஞ் 

செலவருங் குரைய வென்னுது சென்றவண் 
_மலாபா டபான்ற மையெழின் மழைக்கண் . 

1௦ டெளியா கோக்க முூள்ளினை யுளிவாய் 

வெம்பர லதர குன்றுபல நீந்தி 
யாமே. யெமிய மாச நீயே 

யொழியச் சூழ்ர்தனை. யாயின் முனா௮து 
வெல்போர் வானவன் கொல்லி மீமிசை 

15 அணங்கமை புரையும் வணங்கிறைப் பணைத்தோள் 
வரியணி யல்குல் வாலெ.பிற் மோள்வயித் 
பிரியா யாயி னன்றுமற் தில்ல 

வன்றுகம் மறியா யாயினு மின் ௮ஈ-ஞ் 

செய்வினை பாற்றுற விலங்கி 

20 னெய்துவை யல்லையோ பிறர்ஈகு பொருளே, 

ஏன்பது : தலைமகன் இடைச்சாத்துத் தன்னெஞ்ிற்குச் சொல் 
விய.து. 

-- மதுரை அளக்கர்ஞாழார் மகனார் மள்ளனார். 
வரி 

1. வெறுப்ப - மிச ; மிசவென்றது செறிய 
பொருளாயிற்று, ப 

2. மனையில் வாணுதல் ஒழிய ; 4. ஒன்றோங்குயர் னே - சப் 
்.... பின்றி ஒன்றோங்கு உயர்சனை; pa@er சொம்பு, 

5. வீளை -சிள்ளென்ற ஓசை; 'பருர்தின் சேவல் ; 
இளை !சொள்ளவல்ல சேவல்; 6, வருச் இறத்திலே 
யழைக்கும் ; 7, இளியென்னும் பண்ணென்று கேட் 
டார் விசாரறிக்குங் குரல்; மெத்தெனப் பேடைனய 
அழைத்தலால் இளிபோன்றத. ' 

8. அவள் 9. சண்; மலர் பெருமையழிதற்குச் காரண. 
மாகிய சண். 15, தெனியா கோக்சம் - Omer 
பார்வை, 

; என்றது-அப்
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10. உள்ளினையாயின் 12.°8Cw 13. ஒழியச் சூழாரின்றா 
யாயின். 

13. ஒழிய - ஊங்கே போக; முனா௮௮ - பழைதாக, 16, 
வரி- இதலை; 17. பிரியாயாயின் ஈன்றுமன் ; அறு 
மாட்டாயன்றே என்றான். இல் - sone. 

18, அன்று - பிரிகின்ற அன்று; ஈம்மை அறியாயாயினும் 

என்றது, சாம் முடியப் போகமாட்டேமென்று உள்ள 
படி அறியாதே பிரிச்தாயாயினும் என்றவாறு. 

18-19. ஈம்வினை, அதுதான் செய்யும் வினை ; வினை - காரியம் ;, 

ஆற்றுற விலங்கின் - செய்வினையை வழிய ற்றவள 

விலே விலக்குவையாயின். 2௦. பிறர் நகு பொருள் - 

பிறர் சிறிச்சத் தகுங் காரியம். 

இங்கு வர்து மீள ஈம்மாலாகாதுசாண் என்று கெஞ்சினை 

மீளாதபடி கூறினான். 

ர, காட்டிக் 8, சென்று; என்றது, போர்து என்றவாறு, 

. ர, பருந்து 6, துணைப்பயிரும் 7, காட்டில் 8. அடைந்து ; 

2, துணைப் பிரிச்தார்க்குப் 8, போசலரி தென்னாது 

என்றவாறு. 

12, யாமே, நீயே என்னும் ஏகாரம் பிரிநிலை. 

பி-ம்." 3, வீழ்ந்த, 4. வண்பறை, 7, மிளியேய். 8. செல்லருங். 

1, வெம்பரறாஅய. 12. தமியமாக. 14. வெவ்வேல். 

94. முல்லை 

எறுகரும் பிடலின் வெண்டலைக் குறும்புதல் 

சுண்ணியின் மருந் தண்ணறும் புறவிற் 

ஜெடுதோற் கானவன் கவைபொறுத் தின்ன 

விரு தரி மநப்பி ன ண்ண லிரலை 

5 செறியிலைப் “பதவின் செங்கோன் மென்குரன் 

மறியாடு மருங்கின் மடப்பிணை யருத்தித் 
தெள்ளற. நழீஇய வார்மண லடைகரை 

மெல்விடு சவுள துஞ்சுபுறங் காக்கும்
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. பெருக்தகைக் குடைந்த கெஞ்ச மேமுறச் 

செல்க தேரே நல்வலம் பெறுக | 

பசைகொளன் மெல்விரற் பெருந்தோட் புலைத்தி 

அுறைவிட் டன்ன தாமயி ரெகினர் 

துணையொடு இரக்கும் சாப்புடை வரைப்பிற் 

செந்தார்ப் பைங்கிளி முன்கை யேந்தி 

யின்றுவர லுரைமோ சென்றி௫னோர் இறத்தென 

வில்லவ ரறித லஞ்சி மெல்லென 

மழலை யின்சொற் பயிற்று 

நாணுடை யரிவை மாணலம் பெறவே, 

என்பது : வினைமுற்றிய தலைமகன் தேர்ப்பாகற்குச் சொல்லியது 

வரி 

ம, 

18. 

மதுரை மருதன் இளநாகனார். 

வெண்டலையாயிற்று பூவால். 2. சண்ணியின் - தொடை 
Cura, 3. -கவை- கவைச்கோல்; பொறுத்தல் - 

சுமத்தல், 8... அசை விடுகின்ற கவுளவாய் உறங்கு 

புறத்தைப் பாதுகாக்கும் 9: பெருந்தன்மை. 10, 

வலம் - 606 விடவல்ல வெற்றி, 11. பசை - கஞ்சிப் 

பசை ; கொல்லுதல் - வஸ்இரம் அறப் பண்ணுதல் 5 

[2. விட்டன்ன..... ; எ௫னம்-அன்னம் ; 13. இளைத் 
தல் - விளையாடல், வரைப்பு - மாளிகை ; அகுபெயர். 

சென்நிகிஜோர் திறத்து ஒன்று உரைப்பையாடில் அவர் 
இன்று வருவர் என்னும் உரையை உரை என்றவாறு. 

இறத்தென்புழி உரைக்கில் ௪ என ஒரு சொல் வருவிக்க. 

பெறச் 1௦. செல்க தேர் என்ச௪, 

2. புறவில் 6. அருத்இக் 8, காக்கும் என்க. 

 மறியாடு மருங்கின். மடப்பிணை - மறி வயிற்றிலே முழுகி 
விளையாடும் பச்சத்தையுடைய பிணை. 

நம்மை இங்கே. கலையும் பிணையும் வருத்த, அவளை wie 

- 
B
e
 

அன்னமும் துணையும் வருத்த என்றவாறு , 

5. புதவின்,
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ror புறந்தச்த வெம்மு முள்ளாள் 

வான் யிஞ்சி நன்னகர் புலம்பத் 
தனிமணி யிரட்டுந் தாளுடைக் கடிகை 
அழைதுதி நெடுவேேற் குறும்படை மழவர் 

5 முனையாத் தந்து முரம்பின் வீழ்த்த 

வில்லேர் வாம்க்சை விழுத்தொடை மறவர் 

வல்லாண் பதுக்கைக் கடவுட் பேண்மார் 

நமிகற் பிலி சூட்டிச் அடிப்படுத்துத் 
சோப்பிக் கள்ளொடு அுரூ௨ப்பலி கொடுக்கும் 

1௦ போக்கருங் கவலைய புலவுகா றருஞ்சுரர் 
அணிக்துபிற- ளாயின் ளாயினு மணிந்தணிர் 

தார்வ நெஞ்சமொ டாய்ஈகல னளைஇத்தன் 
மார்புதுணை யாகத் துயிற்றுக Bao 

துஞ்சா முழவிற் சோவற் கோமா 
15௦ னெடுந்தோர்க் காரி கொடுங்கான் ( முன்றுறைப் 

பெண்ணையம். பேரியாற்று நுண்ணறல் கடுக்கு 

நெறியிருங் கதுப்பினென் பேதைக் 

கறியாத் தே௭த் தாற்றிய துணையே, 

என்பது : மகட்போக்கிய நற்றாய் தெய்வத்திற்குப் பரா௮அயது 

--- அம்மூவனார். 

வரி 

3. தாள் - மூட்வொயில் விலங்கச் செறிச்கும் சடையாணி ; 
சடிகை - காம்பு. 4. முறும்படை- கோட்டை ; : மழவர். 
வீரர் ; குறும்படைந்த வீரர் என்றுமாம், 8, மூனை 

ஆ - பசைப் புலத்தவாய நிரை, 

5-2. 'முனைதர்து........ பேண்மார்?- என்ற. முனையிடத்து 

ஆவைமீட்டு, மூரம்பின்கண்ணே வெட்சியாரை வீழ்த்த 
மறவாது பதுச்கையெனச் கூட்டுக; வலிய ஆண்மை 

யாலிட்ட பதுக்கை ; பதுச்சைச் கடவுள் என்றான், 

பதுச்கைக் சல்லிற் சடவுளஞுறைதலான். 

8
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ர் 9. தோப்பிச்சள் - செல்லாற் "செய்யுங்கள் ; தரு செம் 

மறிச்குட்டி ; 10, கவலையசாரம் - அருவழிசளையுடைய 
மொறி; 17. துணிர்து - போச்சை நிச்சயித்து. 

14. கோவல் - இிருச்கோவலூர், 75. கொடுங்கால் என்னும் 
ஊர், 

கொடுல்காலித் 16, பெண்ணையாற்றின் 15, மூன்றுறை, 

“பச 

* 

உள்ளாளாய்ப் 11, பிறளாயினளாயினும் crore. 2. புலம் 
பும்படி 17, பிறளாதல். 

18. அற்றிய - செலுக்கிய ; துணை - தலைவன். 
I, 

&. மழவர்-மழசாட்டார். 17, பேசைச்குச் 18, துணை என்௪, 

பி-ம். 8. அடிபடத், அம்மூவனார். அவர் 

36. மருதம் 

பகுவாய் வரா௮ற் பல்வரி யிரும்போத்துக் 
கொடுவா யிரும்மின் கோளிரை துற்றி 
பாம்பன் .மெல்லடை கிழியக் குவளைக் - 
கூம்புவிடு பன்மலர் சிதையப் பாய்ர்தெழுர் 
கரில்படு வள்ளை யரய்கொடி. மயக்கித் ப

ே
 

கூண்டில் வேட்டுவன் வாங்க வாராது 
சயிறிடு சதச்ரேப் போல மதமிக்கு 
ETL முழக்கும் பூக்க மூர 
வரூபுனல் வையை வார்மண லசகன்றுறைத் 

10 திருமரு தோக்யெ விரிமலர்க் கரலி 
னறும்பல் கூந்தற் குறுந்தொடி. மடர்தையொடு 
வதுவை யயர்ந்தனை யென்ப வலரே 
கொய்௪ஈவற் புரவிக் கொடித்தேர்ச் செழிய 
ஸைங் கானச் தகன்றலை சிவப்பச் 

15) சோல் செம்பியன். இனெந்ட திதியன் 
போர்வல் யானைப் பொலம்ப. ணெழினி . 
ஈரி ஈறவி செருமை யூன். 
றேங்கம ழகலத்அப் புலர்ந்த சாந்தி 
ரிருங்கோ வேண்மா னியநேரப் பொருஈனென்
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2௦ றெழுவர் 'ஈல்வல மடங்க வொருபகன் 

“ முரசொடு வெண்ருடை யகப்படுத் துரைசெலக் 

கொன்றுகளம் வேட்ட ஞான்றை 

வென்றிகொள் விர ரார்ப்பினும் பெரிதே. 

என்பது : தலைமகள் பரத்தையிற் பிரிச் தலர்ச தலைமகனொடு 

புலர்.து சொல்லியது. 
ன கு 

-- மதுரை ஈக்கீரர். 

வரி 
| 

2. கோளிரை - அதற்குச் கூற்றமாகிய இலா உ 127. கார் - 

பன்னாடை ; ஈறவினையுடைய எருமையூர், 20. ஓர் 

நாள் ஒரு பகலிலே பொருதுழக்கு மென்ப, ப 

12, அலர்:20. ஆர்ப்பினும் பெரிது என்ச. 

3. ஆம்பன் மெல்லடை இழியவும் குவளை மலர் 4. Fan gw 

வும் எழுர்து பாய்க்து எனச் கூட்டி, மெல்லடை கிழிய. 

எழுச்து, குவளை மலர் இதையப் பாய்ச்தென அறுக்க. 

வேட்டுவன் தூண்டிலிற் கோத்த இரையை இலையின் &€ஜ்ச் 

Sis gander She SI, தாண்டிற்றுவக்கு விடாது இலை இழிய 

எழுச்று குவளைப் பூ மூறியப் பாய்க்து அக்குவளையைச் சூழ்ச்த 

வள்ளையை மயக்இ, சாட்காலத்தே எல்லாரும். காணச் SUS 

கை உழக்குகன்றாற்போல, சின்பாணனுடைடபி 
கெஞ்சுவலிதாய்ப்' 

புறம்பு மெல்லிதாயிருச்சின்ற இன்சொல்லாலே அப்பரத்தையா 

நலத்தை நுகர்ந்து, ௮ப் பரத்தையர் தாய்மார் கெஞ்சுவருஈத 

அவ்விடத்தை விடாத அன்புடனே போகச்து, சாங்கள் நுமது 

நிறங்கண்டு வருக்த இங்கே வச், குவளை மலர்சூழ்ச்த வள்ளை 

போலும் எங்கள் சுற்றத்தார் மயங்க அவர்சளை வருத்தி, ஊரை 

யெல்லாமிப்படி. எல்லாருமறியக் சலச்குவானொருவனல்லையோ 

என்றவாறு, * ப் 

பிம். 10. வரிமலர். 11. மகளிரொடு, தலைமகன் பரத்தையிற் 

பிரிர்துவரத் தலைமகள் புலக்து சொல்லியது. 

57. பாலை 

மறந்தவ ணமையா ரரயினுங் கறங்கிசைக் 

கங்கு லோதைக் SAWS முழவர்' 

-பொங்கழி முகந்த தாலி லுண்செண்.
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மங்குல் வானின் மாதர மறைப்ப 

5 வைகுபுலர் விடியல் வைபெயா்த் தாட்டித் 
தொழிற்செருக் கனந்தர் வீட வெழிற்றகை 

.- வளியொடு சனைஇய sat alr lot a) & gE 
இெியபோல் காய கிகாத்துணர் வடித்துப் 
புனிப்பச னமைத்த புதுக்குட மலிர்நிறை 

1௦ வெயில்வெரி நிறுத்த பயிலிதழ்ப் பசுங்குடைக் 

சயமண்டு பகட்டிற் பருகிக் காண்வரசக் 
கொள்ளொடு பயறு பால்விரைஇ வெள்ளிக் 
கோல்வரைர் தன்ன வாலவிழ் மிதவை 

வாங்குகை ஈடுத்த பின்றை யோங்கிய 
15 பருதியல் குப்பை சுற்றிப் பகல்செல 

மருது மானிழ லருதொடு வதியுங் 
காமர் வேனின் மன்னிது 

மாணல கறார் துணையுடை யோர்க்கே, 

என்பது : 1. தலைமகள் தோழிக்கு வன்புறை யெதிரழிந்து 
சொல்லிய த. ட் 

2. பிரிவணர்ச் இய தோழி சொல்லியா உமாம், 

பொங்கழி யென்பது தாற்றாுப்பொலி, 

aa -- விற்றூற்று முதெயினனார். 

1. மறந்து அங்விடக் துத் திங்காாரயினும் என்றது அங்கு 
மறக்து அமைகுவர் என்பது கொண்டு, ர- 2. கறங் 
இசைச்  சய்குல் - பள்ளியெழு wes சாலம். ஒதை - 

- அளழைக்கு மாரவாரம், 3, பொங்கழி. - Bt Popes 
பொலி ; தாவில் - வலியில்லாச ; துகள் - கூளம் 54. 
ம.ங்குல்வாணின் - - இருண்டமேசம்போல, 5. வைகு 
புலர்விடியல் - இராப்பொழுது வைகின இருள்புலர் 
இன்ற. விடியல் ; ஆட்டி - அலைத்து ; சடாவிடுதல், 

6. தொழிற் செருக்கால். வந்த மயக்கம், எழிற்ற சையை 
புலடயவாய், .7.மா- அத்னுச்சாரியை ; மாவில், 8, 
வடிச்சல் - உறர்இடுசல். . 9. புளிபீபதன் - மாதுளவ் 
காய் முதலாகிய Avg, அமைத்தல் ; புளிக்குஞ்
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செவ்வி யுண்டாச்கீப்பட்ட என்றுமாம்; பு.துக்குடங்க 

ளின் மிகுகின்ற நிறை - ஆகுபெயர் : ஊறினசாரம் 

என்றவாறு, 

10. வெயிலிடத்து முதுகு புறக்தோன்ற ஈட்ட; இதழ்-தோடு; 

பசுங்குடை - செவ்வியிலாக்கின பனையோலைக்குடை. 

10.- 11, குடையாத் பருகி, 

12. விரவி- விரவ; 13, கோல்வரைச்தா லொத்த என்க. 

மிதவை - கூழ்; 14, வாங்குகை - வலித்துண்ணுங்கை 5 

தேர்ர்துண்டல் ; விலக்குதல். 

15. பருதிபோன்ற செர்கெர்குப்பை ; சுற்றி. - கூடாகச் 

சுற்றி 5 16, எருதொடவெதஇதல் - சாதி கூறியது. 

18. சலத்தை யனுபவிக்குக் தஅணையுடையோர்க்கு -17. ஈல்ல 

வேனில் : மன் - அது கழிர்ததென்றாள்; என்ற ஈம் 

காதலர் மறந்து அமையாராயினும் இதுதான் துணை 

யுடையோர்க்கு கல்ல சாலம்: அது ஈமச்சென் என் 

றாள். 2. உழவர் $. ஆட்டிப் 14. பரு” 15. சுற்றி என்௪. 

17. பருக 14. உண்டபின் என்க. 

பிம். 1. ணமைகுவ, 13. கோலறை. 

38. குறிஞ்சி 
விரியிணர் வேங்கை வண்டுபடு கண்ணியன் 

றெரியிதழ்க் குவளைத் தேம்பாய் தார 

னஞ்சிலை யிடவ தாக வலெஞ்செலற் 

கணைவலர் தெரிந்து துணைபடர்ர துள்ளி 

5 வருதல் ait wel gi வான்றோய் வெற்பன் 

வந்தன னாயி னந்தளிர்ச் செயலைத் 

தாழ்வி லோங்குகினைத் தொடுத்த வீழ்கயிற் 

நாசன் மாறிய மருங்கும் பாய்புட 

னாடா மையிற் கலுழ்பில தேறி 

1௦ நீடிதழ். தலைஇய கவின்பெறு நீலங் 

சண்ணென மலர்ந்த சுனையும் வண்பறை ் 

மடக்களி யெடுத்தல் செல்லாக் கடக்குரற் 

குலவுப்பொறை யிறுத்த கோற்றலை யிருவி
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- கொய்தொழி புனமு£ © ட. - நெடி துகினை ந்து 

19 பைதலன் பெயரலன் கொல்லோ வைதேய் 

சயவெள் எருவி சூடிய வுயர்வரைக் 

கூஉற்க ணஃதெம் மூரென 

வாங்கதை யறிவுறன் மறந்திசின் யானே. 

என்பது : 1. தோழி தலைமசன் குறை கூறியது. 

2. பகலே சிறைப்புறமாகத் தோழி தலைமகட்குச் சொல்லு 

வாளாய்த் தலைமகன் சேட்பச்'சொல்லியதாஉமாம். 4 

3. தோழி குறிபெயர்ச் திட்டச் சொல்லியா உமாம். 

 வடமவண்ணக்கன் பேரிசா த்தனார் 
வரி a 

2. தெரிதல் - 2துகழித்சல், | 

4. வலச் தெரிர்த - வலழ்சை ஆராய்ச்துகொண்டு, துணை- 

தலைவி : படர்ர்துள்ளி-வருர் இரினைச் து. 5. வாயவது- 

வாய்ப்புடையது:; மெய்யென்றபடி. 6. வர்தனனாயின்-. 

௮ங்கனம் வர்தானாயின். 7. லீழ்கயிறு - தாழ்கயிறு, 

8. மாறுதல் - ஆடாதொழிதல். Gage பக்கத்தையும், 

10. இசழ் நெருங்க கலக்த நீலம், 

12. எடுத்தல் செல்லாதென்றான் சனத்தால் ; தடக்குரல் - 
. பெரிய ௧.இர். 

13, குலவுப்பொறை - வளைச்தபாரம்; இறுத்த - முறித்த ; 
செடுத்சலுமாம்; . கதிர்ச்தலைபோய்க் கோற்றலையா 

யிற்று. 
  

* *தன்குறி தள்ளிய செருளாச் சாலை, வர்தனன்'பெயர்ர்த 
வறுங்கள நோக்கத், தன்பிழைப் பாகத் தழீஇத் தேறல்'? என்ற 
துறைச் குதாரணமாகச் காட்டி, “இதனுள் கசன் மாறுதலும், 
புனமும் தன்குறி தள்ளிய இடன்; மறர்தின், என்றது தெரு. 

ளாச்காலை; ஊங்கண்ணது ஊன உணர்த்தாமையின் இடை 
யீடுபடுவதன் றி அவன்சண் தவறுண்டோவெனத் தன் பிழைப்பர 
கத் தழிஇயினாள். இது சிறைப்புறமாகவரைவு கடாயது”? என் 
ரூர் ஈச்சினார்க்செியர். தொல். பொருள், களவு. 2௦. ் 

பரங்கியாடிடம் விடுத்துக்கொண்டகறற்கு உசாரணமாசச் 
காட்டினார் அகப்பொருள் விளச்ச உரைகாரர், குத். 156,
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13-14. இருவிப்புனம், புனத்னிதபும் பார்த்து, Grog - பெறி 

சாக : நினைர்தெனலே எல்லாம் கூறியவாறு. 

13. பைதலனாய்ப் போசமாட்டாது வருச்துன்றா னின்றே 
என்றாள். பெயாலன் என்று அங்கே அறுத்து, பின் 

கோழி தன்னுள்ளே % யரற்றல் கூறிற்றாச்குக. 

16. அயவெள்ளருவி - சனையினின்றும் தரழ்ச் துவிழுகன் ந 
வெள்ளருவி. 

18, ஆங்கு - அவ்விடத்து; அது - அசை என்று ஈறு இரிர் 
௪௮. அதனை எனவிரியும். அதனை அறிவுறுத்துதல் 
மறச்தேன், அதளுல் 15, தேய்வேனாக என்றாள்... 
4. தலைவி சோவாளாச 0, வர்தனளுயின் 15. பெயா 

லன் என்சு, 

பிம். 7. சாவிலோங்கு, 3. பாய்புடை. 15. போகுவன். 

22. பாலை 

ஒழித்தது பழித்த கெஞ்சமொடு வழிப்படர்ச் 

அள்ளியு மறிதிரோ வெம்மென யாழகின் 

முள்ளெயிற்றுத் துவர்வாப் முறுவ லழுங்க 

நோய்மார் துறுத்து கொதுமன் மொழியனின் 

5. னாய்ஈல மறப்பனோ மற்றே சேணிகர் 

தொலிகழை பிசைந்த ஷெலிசொரி யொண்பொறி 

படுஜெமல் புதையப் பொத்தி நெடுகிலை 

முளிபுன் மீமிசை வளிசுழற் ு௫₹௮க் . 

காடுகவர். பெருக்தி யோடுவயி னேடலி 

௦. னதர்கெடுத். தலறிய சாத்தொ டொராங்கு 

மதர்புலி வெரீஇய மையல் வேழத் — | 

தினந். தலை மயக்பெ ஈனந்தலைப் பெருங்காட்டு 

ஞான்றுதோன் றவிர்சுடர் மான்றாற் பட்டெனகச் 

கட்பட சோதி நிற்படர்ச் ள்ளி... 

15. யருஞ்செல வாற்றா வாரிடை ஜெரோெனப் 

ப.ரந்துபடு பாய் னவ்வி பட்டென 
      

உயாற்றல் என்றும் படிக்கலாம்,
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ன் 
விலங்குவளை செறியாசவிகுத்த நோக்கமொடு 
நிலங்களை நினைவினை நின்ற கிற்சகண் 

டின்னகை பினைய மாகவு மெம்வயி 

2௦. ஜூாடல் யாங்குவர் தன்றென யாழகின் 

கோடேர்௪ புருவமொடு குவவுநுத னீவி 

நறுங்கதுப் புளரிய ஈன்ன ஏமையத்து 

வறுங்கை காட்டிய வாயல் கனவி 

னேற்றேக் கற்ற வுலமரல் | 

25. போற்று பாகலிற் புலத்தியா லெம்மே, 

என்பது: பபொருண் முற்றிய * தலைமசன் தலைமகளைச்சண்டு 
சொல்லியது, இப்பாட்டு நிலத்தாற் பாலை 

மதுரைச் செங்கண்ணனார். 

வரி 

1. ஒழித்தது - ஸ்இரீ விஸும்பண்ணலாகாசென்று முன் 

ஜோர் சழித்தது. பழித்தல் - அதனை இகழ்தல். இர 
வலர்ச்கு இட இல்லாமல் அவரை யொழித்ததனைப் 

பழிச்தலென்றுமாம், வழியிலே போச்து, 

4. முந்துறுத்து - தோற்றுவித்து ; (கொதுமல் மொழியல் - 

ஏதஇின்மை சொல்லாதேகொள். 

$. ஆய்ஈலம் - ஆயத்தாரால் ஆராயப்பட்ட அழகு ; ஆயத் 

தார்க்கு விரோதமிது ; மற்று - வினைமாற்று, 

6. பிசைதல் - ஒன்றோடொன்று தேய்த்தல் ; ஜெலி - சடை 
யப்பட்ட மூங்கில் ; ஆகுபெயர், 7. ஜெமல் - EGE, 

6 - 7, ஒண்பொறி மறையப்பொச்தி என்க. பொத்த எனச் 

இரிச்க, ் 

8. cpatiiye - உலர்ச்த ஊசம் புல் ; மூங்கிலுமாம் ; என்னை:। 
'புறச்சாழனவே புல்லெனப் * படுமே? (தொல், 
பொருள். மரபு. 88.) என்டாராசலின். உரு௮ - உறு 
த்தி; உறுத்த என்க. 

  

உ முற்றி மீண்ட என்பதம் பாடம். 
டர் மொழிப என்பது மூல பாடம்,
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9. ஐடுலயின் ஓடல் - கர்ந்றோடின விடமெங்காம் ஐடூதல் ர 

10. அசர் செடுத் தலறிய சாத்தொடு - வழியற்றுள் கூப்பிட்ட 

சாத்தொடே; சாத்தரொடு 15. ஞஜெயோரென 16. பர 

ர் தபட்ட பாயல் - ஜெசேரென்னும் OY DEI CMS 

துடன் சாத்தரொடு பரது சண்படுபாயல் எனக் 

கூட்டுக, 16, படுதல் - கண்படுதல் ; பாயல் - சயனம். 

13. ஞான்று தோன்று அவிர் சுடர் - வீழ்தன்றபோது தாழ் 

ந் து தோன்றுகின்ற சுடர் ; மயங்கிப் பட்டதாக, ஆல் - 

அசை. சள்- வண்டு ; படர்தல் - வச படிதல் ; 

படர்ச் துள்ளி - நினைக் து நினைக் து, 

15- 16, காட்டில் ௮ருவழியில் பரர்துபட்ட பாயல். ஜெரே 

ரென - பொழச்கென ; குறிப்புமொழி ; ௮றுச.ரணமு 

மாம்; பரத்தல் - வேண்டினபடி இடத்தல்; பாயலிடத்து 

18. நின்னைச். சண்டென்ச,  ஈவ்வியைப் பட்டா 

லொப்பத் 17. தாழ்ர்த் சோச்சத்துடனே. 

17-18. மெலிவாற் கழன்று விழுகின்ற வளையை யேறத் தடுச்சி, 

நிலத்தைச் காலாற் கறுகின்ற வருத்த முடையையாய் 

நின்ற நின்னை யென்க. கவிழ்க்து நிற்றலாற் ரூழ்கத 

சோசகச்கமாயிற்று. 

19. £ இன்னகாய் ! இனையமாசவும் - காங்கள் இப்படிப் 

போர்து தணித்து வருந்தவும். 

10-2௦. எம்மிடத்து & ஊடுகன்ற ஊடல் யாங்கு வந்ததென்க, 

எனச் சொல்லி; என்று. சொல்லெச்சமாக்கி ஒரு 

சொல் வருவிச்சு, யாழ - அசை, 

21. கோடு - பச்சம்; குவவுதல் - இரண்டு இறுகுதல்; நீவி - 

துடைத்து. உளரிய- கோதிய; ன்னர் அமையம் - 

நல்ல பொழு என்றது சனவிற்சண்ட பொழுதாக 

லான். ் 
        

உடுவ்வடிமுசலாக :வாயல்கன! வென்பதீறுக நின்ற அடி 

களைக் ‘ama gongs லவ்விடத் தான?'? என்ற. சூத்திரத் 

இரகு. உதாரணமாகக் சாட்டினர் ஈச்னார்க்சினி௰ர். (தொல், 

பொருள். பொருளி. 3) | . 

9
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gains சாட்டிய சனவாவது ட புணர்ச்சி போலே 
நச். பொய்படுத்தனெசனவு; சையில் ஒன்றுள்ளது 

போலப்பிடித் தப் பின் வறுங்கை காட்டுதல் வழக்கு. 

டூ 23. * 

o
b
 

Ee 
o
e
 

23-24. சனவிடத்துத் துயிலேற்றுச் காணாது ஏச்கற்றதுமாம், 

29, போற்றா யாசலின் - நீ புத்திபண்ணா யாகலின்; எம்மைப் 

புலக்இன்றா யன்றே மியன்றான். 

2௦-27. புலவிதீர அவள் அ௮ளகமும் நுதலும் நீவினான். 

பி-ம். 6. மிசைச்த, 8. ஐருஅலிற், 13. மான்றாழ்பட், 

௨0. கெய்தல் 

். ர்கானன் மாலைக் கழிப்பூக் கூம்பு 

நீனிறப் பெருங்கடல் பாடெழுர் தொலிப்ப 

மீனார் குருகின் மென்பறைத் தொழுதி 

குவையிரும் புன்னைக் குடம்பை சேர. 

வசைவண் மார்க்கு மல்குறு காலைத் 

i
n
 

தரமை தளத் தூங்கி. மாலை 

wise atg கொண்டலொடு 'கழிபடர்க் 

காமர் நெஞ்சங் கையறு பினையத் 

அயரஞ் செய்தும் மருளா ராயினு 

1௦ மறு௮ லியரோ வவருடைக் சேண்மை 

யளியின் மையி னவணுறை முனைஇ 
வாரற்க தில்ல தோழி spall 

வெண்ணெ லரிநர் பின்றைச் ததும்புந் 

தண்ணுமை வெரீஇய தடர்தா ணாரை 
15. செறிமடை வயிரிற் பிளிற்றிப் பெண்ணை 
  

*: இதனுள் வறுங்கை சாட்டிய வாயல் சனவி? னென 
ஈனவின்றிச் சென்றவற்றைச் தலைவன் ' கூறியவாறு sree.” 

என்றார் ஈச்சினார்ச்சியரும் (தொல். பொருள். கற்பு. 8) 
ர் செய்தற்கு மாலையும் வசத” தென இவ்வடியினைச் காட் 

” டாசச் காட்டினர். ஈச்சினார்ச்சியர் (தொல். பொருள். HES 
இணை, 8.
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யகமடற் சேக்குர்6 துறைவ 

னின்றுயின் மார்பிற் சென்றவென் னெஞ்சே: 

என்பது : தலைமகன் பொருள்வயிற் பிரிர்சவழிக் இழத்தி 

சோழிக்குச் சொல்லியது, 
— குன்றியனார். 

aw ff 

2. பாடெழுச்.௮ - ஒலி மிக்கு. 3. தொழுதி-தொகுதி. 4. 

குவை - இரட்சி. 3. ௮அசை௮ண்டென்பது, தாமிருக்த 

கீர்ப்பூவை விட்டுச் கோட்டுப்பூ வேறப் போவேமோ 

இல்லேமோவென்று அசைதல் ; அல்குறு காலை - எல் 

லாம் தம் பதிகளிலே சென்று தங்கும் அந்திச்சாலம். 

6. தள.ர - ஓல்க; அங்கி - அசைந்து. ஆல்குறு காலை 

என்றதற்கு ஈங்கே 6. மாலையென்று பெயரிட்டார். 

ச. பிரிந்திருப்பார் அழிதற்கு வர்க இழ்காற்று; 0. அங்கி 

> ats 7, கொண்டல்; சொண்டலொடு - கொண்ட 

லான். 9. ஈம்- ரம்மை, 11. உறை - உறைதல். 13. 

ததும்பும் - ஒலிக்கும். 19. மடை - ஞூட்வொய்; கொம் 

பிற் றலையில் இரும்பாலும் செம்பாலும் பண்ணித் 

தைத்தலான் மூட்டாயிற்று, - பிளிற்றி - ஒலித்த. 

12, ௨ரரற்க என்றான், இங்கு வந்தால் என்னொடு இடந்து 

துயருறமென்று, 4. சேர 5. அல்குறுகாலை என்க. 

வெண்ணெல் அரிகர் தங் காரியஞ் செய்யப் பறைகொட்டு 

விச்சு, நாரை வேற்று நிலத்ததாகிய பெண்ணையிலே சென்று — 

தங்கிச் தான் வாழுமிடமாகிய மருத சிலத்தை மதர்தாற்போலத் 

தங்காரியஞ் செய்ய ஈம்மைப் பிரிவர் இல்லைப் பிரிர்தவழி ஈம்மு 

டைய கெஞ்சு ஈம்மை விட்டுச் தனக்கு அச்சியமாகிய gar 

மார்பிலே சென்றது என்றவாறு. 

- பி-ம்..6, தாச்சி, 11. னவணுறைவு. 
  

_ “இது பொரும் பிரிவிடைத் தோழிக் குரைத்தது. இக். 

சளிற்றியானைரிரையுள்-ரெய்தற்கு மூதலுவ் கருவும் வந்துஉரிப்' 
பொருளாற் இறப்பெய்தி முடிச்தது?? என்றார் ஈச்சினார்ச்சி — 

யரும். (தோல். பொருள். அசத்திணை 3) ன
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41. ue 

வைகுபுலர் விடியன் மைபுலம் பரப்பக் 

கருனை யலிழ்ர்த வூழுறு முருக்கி 

னெரிம கள் பூஞ்சுனை யினச்சித ரார்ப்ப 

கெடுநெ லடைச்சிய கழனியேர் புகுத்துக் 

குடுமிக் சுட்டிய படப்பையொடு மிளிர 

ரே
 

வரிகால் போழ்ந்த. தெரிபகட் மவ 

சோலதத் தெள் விளி புலந்கொறும் பரப்பக் 

Gar Sam On BA மரத்த கவினிச் 

காடணி கொண்ட காண்டகு பொழுதி 

1௦ னாம்பிரி புலம்பி னலஞ்செலச் சாஅய் 

ஈம்பிரி பறியா sore Anas 

நற்டோோ ணெ௫கிழ வருர்தினள் கொல்லோ. 

மென்சிறை வண்டின் தண்கமழ் பூர்துணர் 

தாதன் அவலை. சுளிர்வார்ர் தன்ன. 

15 வங்கலும் மாமை களைஇய 
ர அண்பஃ றித்தி மாஅ யோளே. 

என்பது : தலைமகன் பொருள்வயிற் பிரிக்தவிடத்துக் Gps 

தியை நினைக்து சொல்லியது. ் 
ap ios குன்றியனார். 

1. மை - எருமை; 8. விளங்கி மரத்ச 9, காடு 10; அழகு 
கெட மெலிந்து. 11, ஈம்பிரிபறியா 12, நற்றோள் 
13. வண்டின் - வண்டினையடைய ; வண்டினையுடைய 

பூங்கொத்து, 14. சதாதிலுண்டான் மனுத் துவலை son 

'லொழுகினு லொச்ச 15. சலுழ்மாமை ; ஒழுஇனு 
லொத்த மாமை நிறம். 15. இளைஇய - தொற்றின். 

10௦. சாய் 12, ages Garo உளெறே என்க. 47; பிரிபறி 
யாது என்று வேறறுத்து, {8 12. "கெடும் என்ச. 

பி- ம்.. ௪, கருனை, 4. ௮டக்கயெ.. 'சோமானச்தையார்; 
  

டத "Oe க வைஷ்ணவ சம்பிரசாய நூல்களில்: வழங்கும் ழே! 

என்பசனோடு ஒப்பிடத் சக்கு. ஒரு மூற்றுச்சொற் போலும், -
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மிஞ்சி 
மலிபெயற் கலித்ச மாரிப் பித்திகத்துக் 
கொயலரு Banu பெயலேர் மணமுகைச் 
செல்வெரி அறமுங் கொழுங்கடை மழைக்கட் 
டளிமேர் மேனி மா௮ யோயே 

5 ராடுவறல் கூர ரஞ்சி அஞ்சக் 
கோடை நீடிய பைதறு காலக் 
குன்ற௮ுகண் டன்ன கோட்ட யாவையுஞ் 

% சென்றுசேக் கல்லாப் புள்ள வுள்ளி 
Go) daar oT Lp வியன்குள கிறைய விசிப் 

10 பெரும்பெயல் பொழிக்த வேம வைகறைப் 
T பல்லோ ௫வந்து வகை யெல்லா 

மென்னுட் பெய்தர் தற்றே செணிடை 
யோர்கித் தோன்று யுயர்வை 
வான்றோப் வெற்பன் வர்த: மாற; 

என்பது : தலைமகன் வரைவு மலிச்சமை சோழி தலைமகட்குச் 
சொல்லியது. 

_ எ தபிலர், 

1. பெயலால், 2, கொப்யலருமை பூவின் மிகுதியால்; பெய 
இக்கு எழுச்சி பெற்ற முகைவெரிர் சண்ணுக்கு 
உவமை, 5. தொழிலின்றித் அஞ்சும் காஞ்சில். 6, 

.  Efdeeargs: 9. லீஏி- உதவி, 15, தோன்றும் 74. 
வெற்பன், 13. வரை- பச்சமலை, 

14. வர்தமாறு - வரையவர்தபடி - சொல்லில் 17, பல்லோ 
ருவர்ச உவசை யெல்லாம் 13. என்னும் பெய்தச்தற்று 
எனச் கூட்டி, 3, அழைக்கண்ணும் 4. தளிர்மேனியும் 
  

* “சென்றுசேச் சல்லாப் புள்ள — குளம்? என்பது அருள் 
Cater’ என்பதுபோல ரின்று என்றார் “ரிமமேலழகர் (குறள் 
mee cho 

> இல்லீரடியினையும் பயனிலை பவமஜ் இற்கு உதாரணமாசச் 
சாட்டினார் பேராசிறியர், (தொல், பொருள், உவமை; 14)
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வேறுபட்டு நீ வருந்தர்மல் வளைவொடு வர்தா; அவ் 
வசை எனக்கு இவ்வாதிருச்த தென்றவாறு, 

1. மழைபெயச் 2. முன்முகை. 8. சேர்சல்லா. 

a3. பாலை 

GLOW (LPS சொண்ட கமஞ்சூ உன் மாமழை 

சுடர்சிமிர் மின்னொடு வலனேர் பிரங்கி 

Cust or முழர்த புன்றலை மடப்பிடி 

சைமாய் நீத்தங் சளிற்றொடு படீஇய 

லனு விசும்பு கீரியைர் தொன்றி 

துர்க கன்ன லெண்ணுஈ ரல்லது 

கஇர்மருங் கறியா சஞ்சுவரப் பா௮ய்ச் 

சிமயங் கின்றே தண்குர லெழிலி, யாமே, 
கொய்யகை முல்லை காலொடு மயங்கி 

மையிருவ் கான நரது நறுநூதற் 

பல்லிரும் கூந்தன் மெல்லியன் மடந்தை 

ரல்லெழி லாசஞ் சேர்ந்தன: மென்று 
மளியோ வலளியர் தாமே யளியின் 

றேதில் பொருட்பிணிப் போடித்த 

மின்றுணைம்: பிரியு மடமை யோரே, 

. என்பது: தலைமகன் 'பொருள்கடைச்கூட்டிய கெஞ்ற்குச் 
சொல்லியது. 

வரி. 

-- மதுரையாசிரியர் நல்லந்துவனார். 

2, சுடர்ஒளி, 4, யானை யெடுத்த கை, 5. ஒன்றி-ஒன்ற. 
6, குதுநீர் - சாழிகை வட்டிலில் அளவுபட்ட நீரால். 
"சன்னல் - கன்னலை. 7. சஇர்மருங் கறியாமல் - ஆதித் 

௬ இ Bool or eat வளவிலே சென்றானென் றறியாமல்; உலக 

மஞ்ச. 8. தளி- தளியொடு; எழிலி - ஆகுபெயராற் 
ட காலம், 9. கொய் முல்லை, ௮கைத்த முல்லை; காற் 

ருன்; . மயங்குதல் - ஒன்றோடொன்று நெருங்குதல், 
1௦. மை -பசுமை, 12, சேர்ர்சனம் - Pon 52 

ட அளியர் அளியர் என்பது”: விரை.



சளித்தியாளைகிரை 71 

14. மூன்போகி, இக் சால தழைச் கண்டு வா நினையாது 15. 

பிரி்தோர்। 13. அளியரெனச் கூட்டுக, அ௮ளியரென் 
றது அறிவில்லாதோ ரென்றவாறு. ஓகாரம் அசை, 
குறிப்புமாம். 

பி-ம், 4. கழைமாய், 8, யின்ஞூா. 

1௦ 

15 

னு &௯, முல்லை 

வக்துவினை முடித்தனன் வேர்தனும் பகைவருக் 

தர்திறை கொடுத்துத் தமரா யினரே 
முரண்செறிர் திருந்த தானை யிரண்டு 

மொன்றென வோர்ர்தன படையேய் நின்நோ் 
மூன்னியங் கூர்தி பின்னிலை யீயா 

ஃதூர்க பாக வொருவினை கழிய 

ஈன்ன னேற்றை நஈறும்பூ ணத்தி. 
துன்னருங் கடுந்திறற் கங்கன் கட்டி. 
பொன்னணி வல்விற் புன்றுறை யென்றால் 

கன் றவர் குழிஇிய வளப்பரும் SLO rey 

பருந்துபடப் பண்ணிப் பழையன் பட்டெனக் 

கண்டது கோனா னாகித் இண்டேர்க் 

கணைய னகப்படக் கழுமலந் தந்த 

பிணையலங் கண்ணிப் பெரும்பூட் சென்னி 

யழும்பி லன்ன வறா௮. யாணர்ப் 

பழம்பன் னெல்லின் பல்குடிப் பரவைப் 
, பொங்கடி படிகய மண்டிய பசுமிளைத் 
_ தண்குட வாயி, லன்னோட் 

பண்புடை யாகத் தின்றுயில் பெறவே, 

. என்பது : வினைஞுற்றிமீளும் "தலைமகன் தேர்ப்பாகற்குச் சொல் 
el us i. 

௭ குடவாயிற் கீரத்தனார். 
  

* இவ்வடியினைப் “பேரிசை Aaa பாகர் பாங்கினும்?? 
என்.ற துறைக்கு உதாரணமாகச் காட்டி, *இதுசானுற்ற இன்பத் 

இனைப் பாகற்குக் கூறியது” என்றார் ஈச்சினார்ச்சினி௰ர், தல், 
Cure கற்பு. 5.)
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வரி 

1, வினை முடித்தல் - வினையை ஆக்குதல். 2, தந் இறை - 

தமக்கு நிச்சயித்திருச் திறை; தமசாயின சென்றது - 

பரிகரமாயினா பென்றவாறு. 4-5. படையின் முன்னே 

இயங்குகின்ற சின்றே.ரர்கெ ஊர்தி; பின்னிலை மீயா 

தென்றத - இனிப் பின்னிற்றலைக் கூடாசென்ற 

வாறு. 6, ஒருவினை;யென்றது, மீண்ட தேர்களை ஒரு 

வினையாய் என்க; கழிய வென்றது, இச் சரத்தை காம் 
சழிய என்றவாறு, 

7. ரன்னன் முதலாயிஞர் சேரன் படைத்தலைவர், 11, பருக் 

பலவு முண்டாகப் பண்ணிப் போர் செய்து; பழை 

யன், சோழன் படைத்தலைவன். 13, சணையன், சேரன் 

படைமுதலி; முன் சொன்னவர்க்குப் பிரதானி; கழு 

மலம் - ஓர் ஊர்; 14. பிணையலங்  சண்ணி - ஈட்டின 

சண்ணி; அல், ௮ம் - சாரியை. சென்னி 18. குடவா 

யில் என்க. 15. அழும்பிலன்ன என்றதே தொடங்கக் 
13, குடவாயிற்கு அடை. அழும்பில் - பாண்டிகாம்டூர், 

15. அழும்பிலன்ன 17. காட்டுப் 15, புதுவருவாயுடைய குட 

வாயில், . 16, பரவை - குடி.ப்பரப்பு, 17. பொங்கடி - 
யானை:. கயம் - சயத்தையும், கெருங்கிய மிளையையும். 

மண்டுதல் - நெருக்கம். ் ன 

10. துயில்பெற 6, ஊர்சபாச எனச் கூட்டுக. 0, ஆங்கு - 

yor. என்று? என்றது, 'என்று சொல்லப்பட்ட? 

என்று.ஒரு சொல்லை ஏற்கும். 19, பண்புடையாகம், 
ராம் செல்லுமளவும் இறக் அபடாதாயிற்றிருர்த பண்பு, 

பி-ம், 4. வறைந்தன. பணையே, .ப். கழீஇய, 10, கடஸூர், 

உறையூர்ச் சல்லியங்குமரனார். 

் கடு, பாலே, 

வாட அழுஞ்சில் விளை கெற் றந்துணா 

' ராடுகளப் பறை;பி னரிப்பன வொலிப்பக் 

கோடை நீடிய வகன்பெறும் குன்றத்து 
நீரிலா ராற்று நிவப்பன சகலிறட் 

5 டாளி லத்தத் அழுவை யுகளும்...
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காடிறந் தனரே கர்தலர் மாமை 

யரிநுண் பசலை urge Fos 

தெழின் மலர் புரைதல் வேண்டு மலரே 

யன்னி குறுக்கைப் பறர்தலைக் இதியன் 

1௦ ஜொன்னிலை முழுமூச அமியப் பண்ணிப் 
புன்னை குறைத்த ஞான்றை வயிரிய 

ரின்னிசை யார்ப்பினும் பெரிதே யானே 

காதலற் கெடுத்த சிறுமையொடு நோய்கூர்ச் 

தாதி மந்தி போலப் பேதுற் 

15 றலந்தனெ னுழல்வென் கொல்லோ பொலரத்தார்க் 

கடல்கால் கிளர்ந்த வென்றி ஈல்வேல் 

வான வரம்ப னடன்மூனைக் கலங்கிய 

வுடைமதி லோரரண் போல 

வஞ்சவரு கோயொடு துஞ்சா தேனே. 

என்பது; வற்புறுக்குர் தோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லிய. 

-- வேள்ளிவீதியார். 
வரி 

1. துணர் - செற்றின் சொத். 2. பறை - கரடிகை; அரிப் 

பன ஒலிப்ப - விட்டுவிட்டு இசைப்ப. 4. அராறு - 

போதற்கரிய வழி; நிவப்பலா களிறு - ஒங்கி களிறு, 

5. உகளுதல் - இரிதல். 7. அரிறுண் பசலை - ஐதாய 

அண்ணிதான பசலை, 13. கெடுத்தல் - சாணாதொழி 

தல், 15, உழறல் - தேடித் திரிதல்; உழல்வேனோ 

வென்றாள்$இறர்து படுதலை நினைந்து, 16. சடல்கால் 

ளெர்தல் என்பது, சடலிடம் இளர்தல் என்றவாறு. 

'வேலாற் சடலோட்டினா னாதலால், செர்க்த என்றார்; 

இளர்தல் - புடை பெயர்தல். 

17-18. முனையாற் கலங்கெய மதிலாகிய இரரண் என்ச, 18-19, 

அரண்போலத் துஞ்சாது ழல்வேனோ என்றாள் இறச்து 

படுதலை நினைச்து; ௮.ரண் - ஆகுபெயர். 

பி.-ம், 3. வியன்பெருங். 
10
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ச 

&6. மருதம் 

சேற்றுகிலை மூனைஇய செங்கட் காரா 

னார்மடி கங்குலி னோன்றளை பரிந்து 

கூர்முள் வேலி கோட்டி ஸீக்கஇ 

நீர்முதிர் பழனத்து மீனுட ஸனிரிய 

5 வந்தூம்பு வள்ளை மயக்கித் தாமரை 

வண்டூது பனிமல சாரு மர 
யாரை யோகிற் புலக்கேம் வாருற் 
அறையிறர் தொளிருக் தாழிருங் கூந்தற் 
பிறரு மொருத்தியை ஈம்மனத் தந்து 

1௦ வதுவை யயர்ந்கனை யென்ப வஃதியால் 
கூறேம் வாழிய ரெர்சை செறுகர் 
களிறுடை யருஞ்சமந் ததைய நாறு | 
மொளிறுவாட் டானைக் கொற்றச் செழியன் 
பிண்ட ரெல்லி னள்்ஞூ ரன்னவென் 

15 ஜெண்டொடி கெகிழிலு கெகிழ்ச 
- சென்றீ பெருமகிற் றகைக்குகர் யாரோ, ஃ 

என்பது: வாயில் வேண்டிச்' சென்ற. தலைமகற்குச் தோழி. 
வாயின் மறுத்த. 1 ர 

-- அள்ளூர் நன்முல்லையார். 
வரி 

௪, புலக்கேம்- புலப்பேம்; அதற்கு யாரோ ந Quieres. ger 
ரம். இடைச் சொல்; என்ன உறவினை நி என்றபடி; . 
வாருற்று - நீட்சியுற்று, 8. உழை யிறந்து- மழை 
கால் வீழ்ச்சியைக் கடர்து, 9-10. Sng மொருச் 
இயை வதுவை யயர்ச்சாய் என்னா நின்றார்கள்; என்று 
  
  

  * ஆரியம் ஓகாரத்தான் இற்றமைக்கு இதனையே சாட் டாகச் காட்டினார் உரையாளர் பலரும், * இத வாயின் மறுத், 
தீது? என்றும், $வண்டூது பணிமல/'ரெனவே வைகறையும் வந்த தென்றும், “செல்லாக் காலைச் செல்கென விடு௪தது?? என்றும், 
“உறுகண் சாச்சற்பொருட்டாகத் தலைவி ane Fey நீ செல் 
லென்றாள், தலைவன் செல்லாமை அறிதலின்!? என்றும் கூறி



க்ளிற்றியானைகிளை 75 

சொல்லுகன் றவர்கள் நம் மனையிலே கொடுவர்து 
சொல்லாரின்றார்கள் என்றவாறு; தருதல் - அவளைச் 
சொல்லும்பொழுது அவளைப் புகுதவிட்டுச் சொல்லு 

தல், 11, கூறேம்- நீ யயர்ச்தா யென்று யாங்கள் 

சொல்லேம். 12, ததைய நூறும் - போர் சதையைக் 

கெடுக்கும். 14. அள்ளூர் - அள்ளியூர்; அன்ன என்னு 

டைய. 15, நெடஇழ்தல் - கழறல். 14, என்” என் 

ருள் தானவளென்னும் வேற்றுமை யின்மையால். 15. 

ஒண்டொடி என்று ஆகுபெயரால் தலைவியை ஆக்க 

அவள் மெலியினும் மெலிக வென்பாரு முளர். 16. 

சென்றீ- செல்; தசைக்குகர் - விலக்குவார். 

6. வண்டூது பனிமல ரென்று, இராக்கால மானபடியாலே 

வண்டு உள்ளே ஊதும் மலர். 

காரான் தனக்கு நிலையென்று புகுதப்பட்ட கொட்டிலை 

ரீராலுஞ் சாணாகத்தாலுர் தானே சேருக்கிச்கொண்டு, தளையையு 

மறுத்தச்கொண்டு, பழனத்துக்குகி காவலாகிய வேலியையுங் 

சோட்டா லெடுத்து, மீன்களிரியத் தாமரையைச் சூழ்ர்த வள் 

ளையை மயச்?, மலர்ச்சி மின்றி வண்டொடு குவிர்த தாமரையை 

அர்ச்காற்போல, நீயே ஆதரித்துக் கொள்ளப்பட்ட இவளை டீ 

தானே வேறுப்டுத்தி சாணமாக௫ய தளையையு மறுத்துக் 

கொண்டு, ப.ரத்தையர்க்குக் காவலாகிய விறலியையும் பாண 

னாகிய சோட்டாலே நீக்கி, அப் பரத்தையருடனுறையும் தோழி 

மாரிரிய அப்பரத்தையருடைய தாய்மாரையும் மயக்கி, அகமல்ர்க 

தன்னை எதிரேற்றுசக் கொள்ளாத மகளிரை அசர்வாஜெொருத்த 

னல்லையோ என்றவாறு; 

பி-ம். 9, யெம்மனை. 13. கொற்கைச். 14. ரன்ன வெம்மொ. 

47. பாலை 

அழிவி ஓள்ளம் வழிவழிச் சிறப்ப 

வினையிவண் முடித்தன மாயின் வல்விசைச் 

தெழுவினி வாழிய நெஞ்சே யொலிதலை 

னர் ஈச். **வண்டூது பனிமல௰” ரெனப் பிறர்க்குரிய மசளனிரென 

வம், அவரை ஈயப்பா யெனவும் உள்ளுறையுவமம் மருதத்துச் 

சண் வர்தது'?* என்றார் பேரா, (தொல். போருள். 3., 742, 

239.5 304.) ~~ is ட த



என்பது : 

சொல்லியது. 
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வரி: 
ட்ரீ, வழிவழி - மேன்மேலும். 3: திழைத்த தலை, 4, விலங்கு- 

ப பக்கம். 5. சடுவளி- சூருவளி. உருத்திய - வெப்ப 

ASor gr w 

யலங்குகழை ஈரலத் தர்க்கி விலங்கெழுக்து 
கடுவளி புருத்திய கொடிவிடு க-ூரெரி 

விடர்முகை யடுக்கம் பாய்தலி னுடனியைந் 

தமைக்கண் விமிரொடி கணக்கலை யகற்றும் 

வெம்முனை யருஞ்சுர நீந்திக் சைம்மிக் 

ககன்ஈடர் கல்சேர்பு மறைய மனைவயி 

னொண்டொடி மகளிர் வெண்டிரிக் கொளாஅலிற் 

கு௮ஈடைப் புறவின் செங்காற் சேவல் 

நெடுசிலை வியனகர் வீழ்துணைப் பயிரும் 

புலம்பொடு வந்த புன்சண் மாலை 

யாண்டஎர் கொல்லெனக் கலிழ்வோ ளெய்தி 

யிழையணி நெடுந்தேர்க் கைவண் செழியன் 

மழைவிகா யாடும் வளங்கெழு சறுமலைன் 

சிலம்பிற் கூசளங் கமழும் வெற்பின் | 

வேய்புரை பணைத்தோட் பாயு 

கோயசா வீட முயங்குகம் பலவே 

தலைமகன் இடைச்சுரத்து அழிர்த கேஞ்சிற்குச் 

-- ஆலம்பேரிச்சாத்தனார். 

மூறப் பண்ணிய. 6-7. பரத்தலான், அமையிற்சண் 
AMOGarm pms. 8, மூனை - போர் செய்யுமிடம். 10. | 
இிரிச் கொள்ளுதலால், 13, பயிருமென்க,. 16-12. 
சிறுமலை யென்னும் பெயரினையுடைய வெற்பு; சலம்பு- 
பக்கசமலை, 18. தோளிடத்துப் பரந்த நோய், 19, ௮சா- 
கோயான் வரும் வருத்தம். 

oe 2. வினை மூடிச்சனமாயின் (9. பலபடியாக மூயங்குவேம். 

டட இ எழு கெஞ்சே என்றான், 8. நீர்தி 14. og) cers, 

ழ் -ம். 5. யருத்திய. 7. சலைச்சணம், 12, ரிளர் துணை,
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&9. குறிஞ்சி 

அன்னாய் வாழிவேண் டன்னை கின் மகள் 

பாலு முன்னாள் பழங்கண் கொண்டு 
ஈனிப௪ம் தனளென வினவுதி யதன்றிறம் 

யானும் தெற்றென வுணரேன் மேனாண் 

மலிபூஞ் சாரலென் மோமி மாரோ 

- டொலிசனை வேங்கை கொய்குவஞ் சென்றுமிப் 

IO 
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- புலிபுலி யென்னும் பூச Caper p 
வொண்செற் கழுநீர்க் கண்போ லாயித 

மூடு போகிய சூழ்செய் மாலயன் 

பக்கஞ் சேர்த்திய செச்சைக் கண்ணியன் 

குயமண் டாகஞ் செஞ்சாந்து.நீவி 

வரிபுனை வில்ல னொருகணை தெரிர்துகொண் 

டியாதோ மற்றம் மாதிறம் படானெ 

வினவி கிற்றர் தோனே யவற்கண் 

டெம்முள் ளெம்முண் மெய்ம்மறை பொருக்கி 

நாணி கின்றனெ மாகப் பேணி 

யைவகை வகுத்த கூந்த லாய்நுதன் 

மையீ போதி மடவீர் நும்வாய்ப் 

பொய்யு முூளவோ வென்றனன் பையெனப் 

பரிமுடுகு தவிர்த்த தேர னெதிர்மறுத்து 

நின்மசு ஞண்கண் பன்மா ணோக்கிச் 

சென்றோன். மன்றவக் குன்றுகிழ வோனே 

- பசன்மா. யந்திப் புட ரமையத்” 
        

ஆ இத :பயட நிற்றல்”? என்றும், செவிலி கூற்றென்றும் 

கூறுவர் பேரா. (தொல். பொருள். 270., 510.) ப 

ர இது புலிகாத்தற்கு வச்தானென இட்லொக்கத? என் 

ui a சச். (தொல், பொருள். 207.) ன 

ச. இது “உருவு நிறுத்த சாமவாயில் என்பர் பேரா, (தோல் 

பொருள். 733).



76 அக்நர்னூறு 

தவன்மறை CG sor area மற்றிவன் 

25 % மகனே தோழி யென்றன 

ளதனள வுண்டுகோண் மதிவல் லோர்க்கே. 

என்பது : செவிலிச்சாய்ச்குச் சோழி ௮அறத்தொு நின்றது. *. 

- தங்கால்முட.க்கோற்றனார். 

3. வேண்டு - கான் சொல்லுகன்றதனை விரும்பு. 4. தெற் 
றென-தெளிய; சோன்ற; 7. பூசல் தோன்ற: தோன் 
றிற்றாக. 8, சண் - மகளிர்சண். இதழ் - பூ. 9, ஊட 
யாற் கோத்துச் சுற்றின பூமாலை; ஊ௫ போறலான் 
அல்லி யென்று போகல் ; அது கழித்துச் தொடுத்த 
என்றுமாம். 11, குயம்- மூலை. குயமண் டாசம், 
மார்பிற் சடை; நீவி- பூசி உதிர்த்து. 12, வறி- இத் 
இரம்; வரிதலுமாம். 13, மா படர். திறம் யாது? 
இறம் - வழி; 14. நிற்றந்தோன் - நின்றோன். 15. 
மெய்ம்மறை பொடுக்கி - முதுகிலே மறைர்தொடுவ்இ, 

16. பேணி 17, வகுக்க கூர்தல், 

18. மையீரோதி மசளீர் என்று ஒரு பெயர்ப்படு$ இ ஒன்றாச் 
குக. 19, என் றனனாய். 2௦, எதிர்'மறுத்து கோக்கு 
தல் - எதிர்த்துப் பார்த்துப் பார்த்துவிட்ட பின் பார்த் 
தல். 21-22. நோக்கிச் சேறல் - நோச்கா நின்று 
போதல், 23. பகற் பொழுது மாய்கின்ற அந்இப் 
பொழு) படு சுடரை யுடைய பொழுது. 14. தே 

. ஏம் - திக்கு; மகனே - ஒரு புருஷனே: என்று விய 
ந்து கூறிற்று புலி யென்னுங் காட்டிலே வந்து உக வி 
னான் என்றவாறு. 26. ௮தனளவாக வுண்டோர் 

.... சோமட்பாடு விசாரிப்பார்க்கு, * 1 கோள் - விசாரம். 
    

& இது தலைவனை ஏத்தல் என்றும், * “இத செவிவி கூற் 
நினைத் தோழி கொண்டு கதியது?? என்றும், 3 “அதனளவுண்டு 
கோல்? என்று பாடங்கொண்டு. “*துணிவின்கல் ட இயலுகிறது 
நினைத்தல்? என்றும் கட்ஜவர் Cee Crs Soh (Ogre, 
பொருள். 207., 116.) ர ரூ



களிற்றியானைகிளை 79 

௪. புலி யென்பது, வேகீகை மலர் கொய்யத் தாழ்ந்து 
கொடுக்கு மென்றோர் பேதைச் தன்மை. அதுவும் மலை 
யில் வாழ்வார்க்கு உள்ளதோர் பண்பு, 

பி-ம். 9. மூசு போய, 18. மகளீர், 26, இதனள வுண்டுகொல்;. 
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49. பாலை 

களியும் ப்துங் கழங்கும் வெய்யோ 

ளாளியு மன்புஞ் சாய மியல்பு 

முூன்னாட் போலா வி.நீஇயென் ஸனுயிரெனக் 

கொடுந்கொடைக் குழவியொடு வயின்மரத் இயாத்த 

கடுங்கட் கறவையிற் சிறுபுற நோக்கிக் 

குறுக வந்து குூவவுநுத னீவி 

'மெல்லெனக் தழீஇயினே னாக வென்மச 

ணன்ன ராகத் திடைமுலை வியர்ப்பப் 

பல்கான் மூயங்கினண் மன்னே யன்னோ 
விறன்மிகு நெடுந்தகை பலபா ராட்டி, 

வறனிஓஐ லசைஇ வான்புலந்து வருந்திய 
மடமா னசாவினச் திரங்குமரல் சுவைக்குங் 

காடுடன் கழித லறியிற் றந்தை 

யல்குபத மிகுத்த கடியுடை வியனகர்ச் : 

செல்வுழிச் செல்வுழி மெய்ச்கியற் போலக் 

_ கோகை யாயமொ டோரை தழீஇத் 

தகோடமை யரிச்சலம் பொலிப்பவவ 

ளாடுவழி யாடுவழி யகலேன் மன்னே. 
ர: i 

என்பது : உடன்போயின தலைமகளை நினைரது செவிலித்தாய் 

மனையின்சண் வருர்தியத. * 

_. வண்ணப்புறக் கந்தர த்தனார். 
  

*. இப் பாட்டினை இத்துறைக்கே உதாரணமாகச் சொண்டு 
₹ “அல்குபத மிகுத்த கடியுடை வியனகர்' என செல்லுடைமை 
கூறியவதனானே வேளாண்வருணமென்பது பெற்றும்!” என்றார் 

ஈச்சினார்க்ிியர். (தொல். பொருள். 15. 42.) 
i :
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aif} 

1. வெய்யோள் - பெயர். 2. இயல்பு - செய்இ, 3, மேன்னாட் 

1G - 

அகசகானூறு 

rt 

போலாமை, அவனொடு கூட்டதச்தாலே வேறுபட் 
மூ.ரூ.த்தல்; என-எனச் சொல்லி, 4. கொடுச்கொடை- 
வளைச்சசால்; வயின்மரம் - மரத்துவயினென்சு. pf 
டத்து மரம் என்றுமாம், 5, கடுங்கட் கறவை - விரை 

ந்து விரைர்து சன்றைப் பார்க்கின்ற பசு; இன் - உவ 
மம்; சிறுபுறம் - முதுகு. 8. இடை முலை - மூலையிடை, 

9. மயங்குதல் - தழுவுதல்; மன் - கழிவு; அதனை 
அறியப்பெற்றிலேன் என்றவாறு, போச்கை நினைர் த, 

வியர்ச் தம் பல்கான் முயங்இற்று. ௮ன்னோ - ஐயோ! 
10. பாராட்டி - தன்னைச் கொண்டாடி, I. வற்க 
டமா யுலறின நிழலிலே தங்கிச் 13, சழிதலறியின் 
என்க. 11. மேகத்தை வெறுத்து வருச்திய மடமா 
னாய இனம், 13, உடன் - அவளும் அவனுங் கூட, 
14. பதம் - சோறு, 75, மெய்க்நிழல் - அவள் மெய் 

6, 
ம் 

யினிழல்................இரட்டி; 15, மெய்க்நிழல் போல 
18. ௮கலேன் என்௪. 

. 1. குறுகச் சென்று. வண்ணப்புறச்சல்லாடஞார், 

| 50. நெய்தல் 

கடல்பா டவிந்து தோணி நீங்கி 
நெடுக ரிருங்கழிக் கடுமீன் சலிப்பினும் 
வெவ்வாய்ப் பெண்டிர் செள்வை தூற்றினு 
மாணிழை நெடுந்தேர் பாணி நிற்பப் 

5 பகலு ஈம்வபி னகலா னாகிப் 
பபின்றுவரு மன்னே பனிரீர்ச் சேர்ப்ப 
னினியே, மணப்பறுங் காமக் கணப்ப நீந்தி 
வாரா தோர்ஈமக் கியா சென்னாது 
மல்லன் மதூர் மறையினை சென்று 

1௦ சொல்லி னெவனோ. பாண வெல்லி 
மனைசேர் பெண்ணை மடிவா யன்றி 
௮ுணையொன்று பிரியினுர் அஞ்சா காணெனக் :
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கண்ணிறை நீர்கொடு கரக்கு & 

மொண்ணுத லரிவையா ளென்செய்கொ வெனவே, 

என்பது : தோழி பாணனுக்குச் சொல்லியது. 

௭ கருவூர்ப் பூதஞ்சா த்தனார். 
வரி ் 

1-2, *அவிர்து? (நீவ? என்று நின்ற செய்தென் னெச்சங்க 

ளைத் இரித். துச் செய என் னெச்சமாக்கச், கடலோ 
சையவிர்தாற் ரோணியுள்ளே புகுமென்றபடியாம்;நீங்க 
என்றார் ௮க்காலம் பார்த்துச், சடுமீன்-சரா முதலியன, 
சலித்தல் - செருச்கொடு இரிதல்; அவிய - அவிந்த 
சாலத்திலே. 4, பாணி. தாமத காலம், 5, பகலும் 
என்ற உம்மை ,............ 6, பயின்று - அடுத்து; 
மன், அது கழிச்தது; ஏகாரம் ஈற்றசை; வரும் என் 
பது. முற்று. 7. மணப்பருங்காமம் - களவுக்காலத் 

அச் கூதெற்கரிய வேட்சை; தணப்ப - இது தமக்கு 
நீங்குசையாலே; மீர்இி- கழித்து. 8. யாரென்னாது - 
என்ன உறவினரென்னாது, 12, ஒன்று துணை என்ச; 
ஒன்றுதல் - கூடுதல்; பிரியினும் என்ற உம்மை எச்ச 
வும்மை, நெடும் பிரிவின்றி இணைந்து ஒன்றுதலை பிரியி 
னுமென்றமையான்; அஞ்சா என்று பன்மை கூறினார், 
இப்படியே ௮வ்வினங்கள் செய்வனவென்று. 13, ஆற் 

ராச்சன்மை பிறரறியாமை மறைத்துச் செலுத்தும், 

- கூடி நீங்கப்போம். வழியிலே தாம் வருங்காலத்தும் அலர் 
'தூற்றினாராயினும் பயின்றுவரும் முன்; இப்பொழுது வேட்கை 
நீங்குதலான் வருகின்றிலான்; ௮ங்கனம் வா.ராதோர். ஈமக்கு 
என்ன உறவினரென்னா௪, துஞ்சாசாணென்று. சொல்லி, சண் 
ணிறை நீர்கொடு கரக்கும் யான் இதற்கு என் செய்வேனென்று 

நீ இதனைச் சொல்லின் என்னாம் பாணனே. எனப் பாணனுக்குச் 

தோழி கூற்றாச்குக. 13. இதற்சென்றது அன்றில் அஞ்சா 
வருத்தச்சை கோச்சி, 11. மடிவாய் - வளைந்சவாய், 

“பிம். 71, மடல்வா. கருஷர்ப் பூசனார்மகனார் கொற்றனார். 
  

4 இப்பாட்டினை *(மெல்லியற் பொறையும் நிறையும்? என்ற 
துறைச்கு உதாரணமாகச் காட்டி, 14இதனுட் காம மிகுதியால் 
 சண்தாமே அழவும், கற்பிற் கரச்குமெனத். தலைவி பொறையும் 

TT
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51. பாலை 

ஆள்வழக் கற்ற சுரத்திடைக் BIO sp 

நீளெரி பாந்த நெடுந்தா ஸியாத்துப் 

போழ்வளி முழங்கும் புல்லெ னுயர்சனை 

முடைஈசை யிருக்கைப் பெடைமுக நோக்கி _ 

5 யூன்பதிக் தன்ன வெருவரு செஞ்செவி 

. யெருவைச் சேவல் கரிபுசிறை தீய 

வேனி ஸீடிய வேயுயர் ஈனந்தலை ' 

நீயுமர் தெய்அஞ் செப்வினைப் பொருட்பிணி 

பல்லிதழ் மழைக்கண் மாஅ யோள்வயிற் 
1௦ பிரியிற் புணர்வ தாயிற் பிரியா 

தேந்துமுலை மாற்றம் Ams பல்லூழ் 

சேயிழை தெளிர்ப்பக் கவைஇ நாளு” 

மனைமுதல் வினையொடு முவப்ப 

நினைமா ணெஞ்ச நீங்குசன் மறந்தே. 

என்பது : பொருள்வயிற் பிரிவுசடைச்கூட்டிய கெஞ்சிற்குத் 
தலைம.சன் சொல்லியது, ' ர 

வரி. 

2. மிச்ச உஷ்ணம். 0, வயின் - இடச்தினின்றும்.. 10.0. 
தம்மிற் பிரியாசேச் இன மூலை. முற்றம் - பரப்பு, 15, 
மனைமுதல் - தலைவி; விணை - இல்வாழ்ச்கை, 

நிறையும் தோழி பாணற்குச் கூறினாள், அவண் தலைவற்கு இல் 
வாறே கூறுவனென:் கருதி, 1இணனி? என்றதனால் கற்பும் பெக் 
ரூம்? என்றார் நச்ஞர்ச் இனியர் (தொல். பொருள், 152) 

உ ரூ 4 ் 4 எல்லி, மனைசேர் ...... வெனவே?? 

  

4 என்பது அன்பச்துப் 
புலம்பல் ; என்பது, பிரிவாத்றா து அன்புறுங்காலை, அவ்வாற் 
ரூமை: தலைமகற்கின்றித் தானே அன்புறுகன்றாளாசக். சொல் ' அதல், அவை கூட்டத்தை. வெறுத்த குறிப்பாயினும் அச் கூட்டத்திற்கே நிமித்தமாகும், ஆராய்ச் துணி னென்றவாறு? என்பர் போர், (தொல், பொருள், 270.) - 

௭ பேருந்தேவனார். 
ளு
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8, அப்பொருட் கூட்டழ் 10. பிறிவாயிற் புணர்வது, 
அ௩உனம் பிரிய நினையாது 13, இல்வாழ்க்கைத் 

தொழிலொடு நிகழும்படி. 14. நினையாய் கெஞ்சே 

என்றான். என்றது, பிரியில் இவள் இறந்துபடும் 
என்பது கருதி. 

பிம். 10, பிரியப்புணர்வ., கடுகு பெருகர்தேவனார். 

52. குறிஞ்சி 
வலந்த வள்ளி மரனோங்கு சாரற் 

இளர்ர்த வேங்கைச் சேணெடும் பொக்கர்ப் 

பொன்னேர் புதுமலர் வேண்டிய குறமக 

ளின்னா விசைய பூசல் பயிற்றலி 

னேச லடுக்கத் தருளளைச் சிலம்பி 

Cr
 

னாகொள் வயப்புலி யாகுமஃ தெனத்த 

மலைகெழு Fort புலம்பக் சல்லெனச் 

இலையுடை யிடத்தர் போதரு காட 
னெஞ்சமர் வியன்மார் புடைத்தென வன்னைக் 

10௦ கறிவிப் பேங்கொ லறியலங் கொல்லென 

விருபாற் பட்ட சூழ்ச்சி யொருபாற் 
சேர்ந்தன்௮ு வாழி தோழி யாக்கை 
யின்னுயிர் கழிவ தாயினு நின்மக 

ளாய்மல ருண்கட் பசலை 

15 சாம சோயெனச் செப்பா தீமே. 

என்பது : தலைமகள் வேறுபட்௨மையறிர்த செவிலித்தாய்ச் 

குச் தோழி யறத்தொடு நிற்குமெனச் கலைமகள் சொல்லிய. 4 

ன - நொச்சிநியமங்கிழார். 
பவி... ன | 

1-2. மாரனோங்குசாரலிடத்து வலர்த வள்சரியையுடைய Gort 
ந்த வேங்கை யென்க, 9. கெஞ்சமர்வியன் மார்பு - 

ஈம்முடைய கெஞ்சம்மேவினவனுடைய பெரிய மார் 
  

... ; *44இது இறைப்புறமாக . விட்டுயிர்த் தழுங்கல்!” என்றும், 

செ.திவுறிறையுஞ் செம்மையுஞ் செப்பு) மறிவு மருமையும் பெண்
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பைக் சாரணமாச வுடைத்து 14. உண்கட்பசல 
Tors. 10, அறியலங்கொல்லென - அறிவியாதொழி 
யச்சடவேமோ என, 11. ஒருபாற் 12, சேர்ச்தன்று' 
சொல்லச்சடவசான ஒரு : கூற்றிலே Certs. 
15. ௮.து சொல்லுமிடத்துக் காமகோயென்று இங்க 
னம் விளங்கச் சொல்லாது கூட்டமினாட் -டத்தாற் 
சொல்லுக வென்றவாறு, 

வேங்கைஎயக் கசொடிகும அவ்வேங்கையிலே அலருண் 
டான ௮௭ளவில் அண்டுவாழு மறவர் புலி யுலி என்று பூப்பறித்தற் 
குச் சொன்ன ௮ரவத்தாலே ஊரெல்லாம் ஆரவாரித்தாற் போல 
அவரை மாம் தலைப்பெய்தவளவிலே அலர் பிறர்ததாக அவ் 
வலர் மூதற்சீராலே முஇழ்மூ௫ழ்த்துப் பின்னை யெல்லாரு 
மறிச்தது என்றவாறு, 

பி-ம். 70, அறிவியேங்கொல், மாற்தூர்கிழார்மகனார் கொற் 
றங்கொற்றனார். 

58, பாலை 

அறியாய் வாழி தோழி யிருளற 

.. விசும்புடன் விளங்கும் விரைசெலற் Hats 

கடுங்கதி ரெறித்த விடுவாய் நிறைய 

கெடுங்கான் முருங்கை வெண்பூச் தா அய் 

“5 நீரற.வறந்த நிரம்பா நீளிடை .. 

வள்ளெயிற்றுச் செந்நாய் வருர்துபசிப் பண்வொடு 

கள்ளியங் சாட்ட கடத்திடை யுழிஞ்சி 
அள்ளூன் வாடிய சுரிமூக்கு நொள்ளை 
பொரியசை புதைத்த புலம்புகொ ளியலின் 

10 விழுத்தொடை மறவர் வில்லிட வீழ்ச்தோ 

பா லான? என்ற இலச்சணத்தோ டொத்தமைச்தது இன்னுயிர் 
கழிவ ...... தீமே? என்றது என்றும் கூறுவர் நச். .இனிப்பேரா, 
இவ்வ$.களை “வாழ்கீ்சை மூனிர் த . தலைமகள் சொல்லியது? 
என்பர். (சொல், பொருள். ம்ம, 209., 271.) . 

1ஏகலடுக்சம்? என்பதில்' ஏ? பெருச்ச சதையும் அடுக்கு தலை 
யும் உணர்த் இற்று என்றார் ஈச். (தொல். சொல், 309.)
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செழுத்துடை ௫௪ லின்னிழல் வதியு 

மருஞ்சுரக் கவலை நீர்தி யென்று 

மில்லோர்க் கில்லென் றியைவது கரத்தல் 

வல்லா நெஞ்சம் வலிப்ப ஈம்மினும் 

15 பொருளே காதலர் காத 

லருளே காதல ரென்றி நீயே. 

என்பது: வற்புறுக்குர் தோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லியது. 

— சீத்தலைச்சாத்தனார். 
வரி 

£, அறியாய் காண், 2. இூரி- அதஇிச்தன் 3. எறித்தலாற் 
பிளாரத பிளப்பு, 4. தாஅய் - தாவ 5, நிரம்பா - 
தொலையாதாய். 6. ௮ப்பிண வொடு 11, வதியும் 

12. சுரம், 7. சோழரை யுழிஞ்சில். 9. பொரியரை 
புதைத்துப் பற்றிச் இடச்சற., 10. விழுத்தொடை - 
தப்பாத தொடை, 14. வல்லா -மாட்டா; 5. காத 
லர் சாதல் பொருளே. 

14. நம்மேல் அருளே காதலரென்னா நின்றா யாதலால், 
1, அறியாய் சாண் என்க, 

12. நீர்இிச் 10. சாதலித்தது என்க, | 

Cag நிழலில்லாமையால் 11, கல்லின் சில் இனிய 
சிழலாயித்று. | 

54. முல்லை 

விருந்தின் மன்ன ரருங்கலர் தெறுப்ப 

வேந்தனும் வெம்பகை தணிகந்தனன் தீம்பெயற் 

காரு மார்கலி தலையின்று தேரு 

மோவத் தன்ன கோபச் செர்கிலம் 

5 வள்வா யாழி யுள்ளுறு புருளக். ் 

& இப்பாட்டினை, இத்துறைச்கே உதாரணமாகச் சொண்டு, 

பிரிதல் நிமித்சமென்றும், தலைவன்கண் AS De SB தலைவி 

நினைந்து தோழிக்கு én. Ou என்றும் கூறுவர் BE. (தொல் 

பொருள். 14, 43.) 
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28 கடக காணகுவம டக்க மதவநடைத 

தாம்பசை குழவி வீங்குசுரை மடியக் 

கனையலங் ஞால காற்பரி பயிற்றிப் 

படுமணி மிடற்ற பயகிரை யாயங் 

1௦ கொமெடி யுடையர். கோற்கைக் கோவலர் 

கொன்றையக் குழலர் பின்றைத் தூங்க 
மணமனைப் படரு நனை நகு * மாலைத் 

தனக்கென வாழாப் பிறா்க்குரி யாளன் 

பண்ணன் இிறுகுடிப் படப்பை நண்ணிலைப் 

15 புன்காழ் நெல்லிப் பைங்காய் தின்றவர் 

நீர்குடி சுவையிற் றீவிய மிழற்றி 

4 மூகிழ்கிலாத் திகழ்தரு மூவாத் திங்கள் 
பொன்னுடைத் தாலி யென்மசு னொற்றி 

வருகுவை யாயிற் றஐருகுவென் பாலென 

2௦ விலங்கமர்க் சண்ணள் விரல்விளி பயிற்றித் 

இதலை யல்குலெங் காதலி | 
-புதல்வற் பொய்க்கும் பூங்கொடி நிலையே, 

என்பது: வினைமுடித்துமீளூர் தலைமசன் தேர்ப்பாகற்குச் 
சொல்லியது. 

உ மாற் மார்கிழார்மகனார் கொற்றங்கொற்றனார். 
வ ட ஸ்ட 

1, புதுமை; தெறுப்ப - குவிப்ப 2. வேரச்தன் - தான் 
துணையாகப்போன வேந்தன். 3, ஆர்கல தலையின் று - 
ஆரவாரத்தோடு பெய்சது; தலையிற்று என்பது தலை 

* இது பாகற் குரைத்தது?” என்றும் ர “மூல்லைச்கட்காரும் 
மாலையும் வச்தது?? என்றும், 1**சார்சாலத்.து மீள்சன்றான் மு௫ழ் 

நிலாத்திகழ்தற்குச் சிறந்த வேனிலிறுஇிச்சண் திலைவிமாட்டு 
நிசழ்வனகூறி, அவை சாண்டற்குச். கடிது C sere செலுத் ன 

- தென்றது” என்றும், “முல்லைக்சண் வேனில் obs a” என்றும், 
வேச்சன் பகசைமையைச் . தான் தணிவித்தமை கூறலின் மக்க. 

ண்ன் தூஇற் பிரிர்சமை பெற்றாம்? என்றும் கூறினர் நச், 
(தொல். பொருள். 6, 12., 26.) ன 
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யின்று என மெலிநீதது, 4. இவம்போன்ற நிலம்; 
ஒவம் - சத்திரம். 5. உள்ளுற்றுருள; உள்ளுறுகல் - 
பெயலால் நனை தல், 

7- தாம்பாற்கட்டின குழவியிடத்தே சன் வீங்னெ சுரை 
மடியவேண்டிக் 8, கனைக்கின்ற குரலவாய்ச்காற் 
செலவைப் பயிலச் செய்து 12, மனைதொறும் பட 
ரூம் என், 

QO. uments 7, குழவியையுடைய 12, மனை எனச் 
சேர்ப்பாருமூளர்; 9. பாற்பசுவினம். 

10. கொமெடி அடகுபறித்திடுதற்குச் குழியச்சோலின மடி, 
11. பின்றை - அயத்தின்பின்; மாவ் - மெத்தென 
ஈடச்க. 12, நனைககுமாலை - மொட்டு மலரும் மாலைக் 
கண்ணே 16, இனிதாக வார்த்சை சொல்லி. 

17. மு௫ிழ்ரிலா - முகிழ்ச்சன்ற இங்கள்; விளி. 18, பொன் 
னுடைய புலிப்பற்றாலி; % ஒற்றி - நினேச்து 20. ஒருக் 
கடித்துப் பார்க்கும் சண்ணளாய்; விரலால் அழைக்து, 

22. பூங்கொடிகிலை 6. சாண்குவம் கடவுக என்ச, 

பி-ம். 6. சடவிச் சாண்குவம் (0. பயணனிரையாயம். 15. புன்கா 
னெல்லி. கொச்? நியமங்கிழார் மகனார். 

55. பாலை 
் காய்ந்துசெலற் கனலி கல்பசுத் தெறுதலி 
னீர்து குருகுருகு 'மென்றாம் நீளிடை 
யுளிமுக வெம்பர லடிவருத் துராலின் 
-விளனிமுறை யறியா வேய்கரி கானம் 

5 வயக்களிற் றன்ன காளையொ டென்மகள் 
கழிந்ததற் கழிர்தன்றோ விலனே யொழிக்தியா 
னாதுலைக் குருகி லுள்ளுயிர்த் ௫௪ைஇ 
வேவது போலும் வெய்ய கெஞ்சமொடு 

* *வருவதொற்றி?? என்னுமிடத்தும் *ஒத்றல்? நினைதல் 
என்றார் அடியார்க்குகல்லார். (சிலப், அரங்கு, 65.)
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% சண்படை பெறேன் கீனவ வொண்படைக் 

1௦ கரிகால் வளவனொடு வெண்ணிப் பறந்தலைப் 
பொருதுபுண் ணாுணிய சேர லாத 
னழிகள மருங்கின் வாள்வடக் கிருந்தென 
வின்னா வின்னுை கேட்ட சான்றோ 
சரும்பெற ஓுலகத் தவனொடு செலீஇயர் 

15 பெரும்பிறி தாகி யாங்குப் O96 Bar 
காதல் வேண்டியெற் அறந்து 

போதல் செல்லா வென்னுமிசொடு புலந்தே. 

என்பது ; புணர்ச்துடன்போன . தலைமசட் இரங்கிய தாய் 
தெருட்டு மயலிலாட்டியர்க்கு உரைத்தது, 

௭ மாமூலனார். 
வரி 

3. உளிபோன்ற மூசத்தை யுடைய பால் 4, விளிமுறை 
யறியா - இன்ன விடத்தில் இன்ன கேடுவரு மென்று 
அறியாத; சாடு; 6, ஒழிச்து - விட்டிருந்து 9. sara - 
வாய்வெருவ, 71. புண் - புண்ணுக்குச் தானழிச் சமை 
12. வாள்- வாளொடு. 13. இன்னா இன்னுரையாவது - 
மரிக்கின்ரானென்ற இன்னாமையும், புறப்புண் பட்ட 
பழிதீர. இருந்து உயிர்விடுகின்ரனென்ற இனி 
மையமுடைய உரை, 14. உலகம்- வீரசுவர்ச்சம் 15, 

 இவட்சாதல் வேண்டி - இவ்வுல்கி லிரும்்2 அசையால், 
16. என்னைப் பிரிச்துவிட்டுப் போதல், 

17. புலச்.து - புலக்தசனெனச் தன்மை வினையாக்குக, உயி. 
ரொடு புலந்து 6. அழிர்தென்பாருமுளர்,6. ஓகாரம்: 
ஒழியிசை : 9. சனாச்சண்டு வருர்அம்படி, 79, போகா 
திருக்சன்ற என்னுயிரென்க. ' ட் 

சான்றோர் தங்களுக்சவ்வன்னியனாயெவன் வடச்சிருச்ச 
வழி அச்சான்றோர். உயிர்துறச்திமாத்திரமும் யான் மாட்டிற்றி 
லேன் என்மகளுக்கு என்று அதற்கு கோகின்றேன் என்றவாறு, 
பி-ம். 8. போலுமவல கசெஞ்சமொடு, ' 
  

௬ “தாய்க்கு முரித்தார் போச்குடன் பெப்பின்?? என்ற 
_ சூத்திரத்திற்கு. இவ் வடியை உதாரணமாகச் சாட்டினர். ஈச், 

(தொல். பொருள். 198.)
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| 58. மருதம் 

* ஈசையா இன்றே தோழி நெருகன் 
மணிகண் டன்ன அணிகயர் துளங்க 
விரும்பியன் றன்ன கருங்கோட் டெருமை 
யாம்பன் மெல்லடை இழியக் குவளைக் 

5 கூம்புவிடு பன்மலர் மார்திக் சரைய 
காஞ்சி நுண்டா தீர்ம்புறத் அறைப்ப 
மெல்கிடு சவுள வல்குகிலை புகுதருர் 
தண்டுறை யூன் றிண்டா ரகலம் 
வத வை காளணிப் புதுவோர்ப் புணரிய 

10 பரிவொடு வரு௨உம் பாணன் றெருவிற் 
புனிற்றாப் பாய்ந்தெனக் sane யாழிட் 
டெம்மனைப் புகுதர் தோனே யஅகண்டு 
மெய்ம்மலி யுவகை மறையினெ னெதிர்சென் 
இிம்மனை யன்றஃ தம்மனை யென்ற 

15 வென்னுர் தன்னு கோக்கி 
மம்மர் நெஞ்சினோன் றொழுதுகின் றதுவே. 

என்பது ; ப.ரத்ைமனைக்குச் செல்கின்ற பாணன் தன்மனைக்கு 
வர்சானாகத் சோழிச்குச் தலைமகள் சொல்லிய. 

௪ மதுரை அறுவைவாணிக னிளவேட்டனார். 
வரி 

2. மணி - பளிக்கு மணி 3, இரும்பாற் செய்தா லொத்த 
கருங் கோடு, 7, மெல்இடுதல் - அசையிடுதல், அல்கு 
நிலை - தல்கு மிடங்களிலே. 8, அசலம் 9. புணர 
வேண்டி, 9, வதுவை ஒப்பனையுடைய; புதுவோர் - 
பரத்தையர், 13, மெய்மலி உவகை - உடம்பு பூரிச்கும் 
படி. யெழுர்த உவசை, 1௦, ரோச்” - விசாரித்து, 

இரும்பியன் றன்ன கருங்கோட் டெருமை சயம் சலங்க 
ஆம்பன் மெல்லடை கிழியக் குவளைச் கூம்புவிடு . பன்மலமை 
  

். *இது ::பிறன் Cue e010 பொருளாக நச்கது?? என்றுச் 
பேசா. (சொல். பொருள், 252.) ட்டை 

ப 12 ப
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மார்இக் காஞ்ி நண்டாது புறச் சறைப்ப மெல்கிடு சவுளவாய்ச் 
தீங்குரிலைச்சட் புகுகரு மென்றது, இரும்புபோன்ற கெஞ்சின யுடையராகிய பரத்தையர் ஊர் GMa கலங்கச் தான் முன்பு 
கூடின பரத்தையர் தாய்மார் சலங்க, அப்ப ரத்தையர் அவ் 
வாம்பற்பூப்போலக் குவியச், குவிதல்விட்ட குவளை மலர் 
போலும் பூப்பெய்து கொள்ளப்பட்ட பரத்தையரை அகர்ச்து : 

வருகின்ற Era gg, வழியிலசப்பட்ட சேடியர் மதேதலாயினாரை 
அகர்ச்து, பின்னுஞ் சிலரைச் கூடச் சொடுகாரச் செறிந்து 
கொண்டு, ஈம்மனையிலே' தங்குகற்பொருட்டு _ வருகின்றான் 
என்று தோழிக்கு வாயின் மறுத்தது. 

4. குவளைக் 5, கூம்பு விடு பன்மலரென்றசனானே ஆம்பற் 
பூக்குவிதல்;கொள்க. பூ ஆண்டுச் கூறிற்றிலபேனும் 
குறிப்பினார் கொள்க, - 

15. என்னுர்சன்னும் சகோக்.என்ற - எனது இகஜ்ச்சியும் 
தனது இளிவரவும் நோச்டு என், ' 

57. பாலை இக 
Agius தூவிச் செக்காற் பேடை 

- நெநநீர் வானத்து வாவுப்பறை நீந்தி 
- வெயிலவி' ருருப்பொடு. வர்தகனி பெறாஅ து 
பெறுகாள்' யாண ருள்ளிப் பையாந்த ' 

௮.புகலேச். சற்ற புல்லெ BNO CBE 
குறுங்கா லிற்றிப் புன்றலை . நெடுவீ 
மிரும்பிணர்த் அறுகற் மீண்டி வளிபொரப் 
பெருங்கை யானை நிவப்பிற் LN NCS I 

. மூன்ற வைப்பி னென்றாழ் நீளிடை 
[௦ யாமே யெமிய மாகத் தானே 

பசுசிலா விரிர்த பல்கதிர்: மதியிற் 
பெருகல் லாய்கவி ஜெரீடுச். ஜெபிர் 
வீயேர் வண்ணங் கொண்டன்று கொல்லோ 

ப -கொய்சுவற். Lyre கொடித்தேர்ச் செழியன் 
3 முதிரீர் முன்றுறை முகிறி முற்றிக்... 

களிறுபட Dama Bus கல்லென்.ஞாட்பி
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னரும்புண் ODI A mh oor வருந்தினள் பெரிதழிக்து 

பானாட் கங்குலும் பகலு 
மானா தழுவோ எளாய்கிறு அதலே. 

என்பது : பொருள்வயிற் பிரிர்ச தலைமகன் இழத்தியை நினைந்து 
சொல்லியது, 

வரி. 

2. கெடுமீர - 

௮ நத்கீரர், 

கெடியதன்மை; பறையால் நீச்இ; . ௮அவ்வானத் 
தை நீச்தித் 4. சான் மேன்பு. சனணிபெறுராளின் வளனை 
நினைந்து, 5. புகுகலுச்கேச்சற்ற, பயனில்லாமையின் 
மரங்களைப் USES or TEE DD: BRamMamu 2entw 6, 

(Oa8; ewe - கொம்பு, 8. நிவப்பு - ஓச்சம்; ...... 
யானை ரிவட்பை ஓத்த 6. விமுது 7, சல்லைத் தீண்டி வளி 
பொருதலால் 8, அசையும் என்க. 9. குன் தவைப்பு - 
மலைகளைய/டைய ஊர், ர, பசுரிலா - குளிர்ச் திலா; 
கதிர் - சரணம்; மதியின் - மதிபோன்ற; 18. ம2அநீர் - 

. கடல்; 16, எருச்சிய - கெடுத்த; 17. அரும்புண் - தீர் 
தற்கரிய மருமத்திற்புண். 19, தல் 13, வீயேர் வண் 
ணம் கொண்டு 11, பரந்ததோ, பரக்திலதோ என்க, 

பி-ம், 4. பெயர்க்து. 8, Caper ae. 16. age Bu. 

58. குறிஞ்சி 
- இன்னிசை யுருமொடு கனைதுளி தலைஇ 

மன்னுயிர் மடிந்த பானாட் கங்குற் 
 காடுதேோர் வேட்டத்து விளிவிடம் பெரா௮ து 

- வரியதட் படுத்த 'சேக்கைச் தெரியிழைத் 
தேனாறு கதுப்பிற் கொடிச்சியர் தந்த. 
கூதிரிற் செறியுக் குன்ற நாட ் 
வனைர்அுவர லிளமுலை ஜெமுக்கப் பல்லூழ் 

ட் விளங்குதொடி முன்கை AG HL] OG சுற்ற | 

LO 

ின்மார் படைதலி னினிதா கின்றே 
அ.ம்மில்- புலம்பிலும் முள்ளுதொறு கலியுக் 
தண்வர லசைஇய பண்பில்: வாடை,



02 அ்க்ர்ர்னூறு.. 

பதம்பெறு கல்லா திட்ம்பார்த்து நீடி 

மனைமா மொசிய வொற்றிப் | 

பலர்மடி கங்கு னெடும்புற சிலையே, % 

என்பது: சேட்_டுச்துவர்ச தலைமகற்குக் தலைமகள் : சொல் 

லியது. 

-- மதுரைப் பண்டவாணிகனிளந்தேவனார். 
வரி , . 

3. தலைஇ..........ே. வேட்டத்து - வேட்டை யிடத்து; 
விளிவிடம் - உறங்குமிடம்; முடிவிடமுமாம். 4, வரிய 
தள் - புலித்தோல்; சேச்கையிடத்துச் 6. .கூதிர்க் 
காலத்து இல்லிலேவர்து செறியும். 7. பண்ணினாற் 

போலே வருதலை யுடையமுலை. பல்லூழ் 8. புறஞ்சுற்ற 
9, அடையுமதனினும்.. 10. புலம்பின் - புலம்பால், 
11. குளிர்ச்த வரவோ டசைகற; பண்பு - குணம். 12, 
சாலம்; நீடி - தாழ்த்து; தன் வருத்தர் தோன்ற. 13, 
மனைமரம் முறிய வலித்து 14. எல்லாரும் உறங்கவும் 

தான் உறங்காது நெடுங்காலம் நிற்கிற புறநிலை, 9, 
இனிதாயிற் றென்ச,......! 

சேட்படுத்து வருதல் ....... தான் செய்சொழிற்கு இடம் 
பெறாது கூிர்ச்சாலச்து இல்லிலே செறியும் குன்றராட என்ற 
தனாற் பயன் புறத்து வினையில்லாக் சாலத்து எம்மை நினைச் 
இன்றாய் என்றாளாம். லட 

_ ௪ இப்பாட்டினைப் பெற்றவழி மலியினும்?? என்ற சூத்த 
த்திற்கு உதாரணமாசச் சாட்டி, முயச்சம் இனிசதென ம௫ழ் 
ஐ கூறுவாள் அும்மில் புலம்பால். வாடைக்கு வருர்தினேம் 
என்றலினிரண்டுங்கூறினாள்'”என்றார் ஈச, (தொல்,யபொருள். 111) 

இனிப் பேராசிரியர்  *வனைர்துவரலிள முலை......ன்றே? 
என்ற ௮டிகளை உசாரணமாகச் காட்டி, இவை சளவியலுள் 
உயிர்மெலிர்தவிடத்துப் புணர்ச்சி ரிமிச்சமெனச் கூறப்பட் 
டவை யின்றியும் புணர்ச்சி நிகழ்ச்தவாறு?? என்றும், இத சண்: 
டவழி உவத்த” லாகாதோ எனின், ஆண்டுத் தன் உவதை '. 
கூருளன்றே சாச்திடச் தொழிர்சாளாகலின் என்பது ௪ 
௮ம், இது கிழத்திகூற்று என்றும், அதனைச் தலைமகன் கேட்ட 
என்றும் கூறுவர். (தொல், பொருள், 268., 502., 509.)
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59. பாலை 

தண்குயத் தமன்ற வண்டுபடு துணைமலர்ப் 

பெருந்தகை யிழர்த கண்ணினை பெரிதும் 
வருந்தினை வாழியர் நீயே வடா௮து 

&ஃ வண்புனற் ஜொழுநை வார்மண லகன்றுறை 

“ட யண்டர் மகளிர் தண்டழை யுடீயர் 
மரஞ்செல மிதித்த மாறல் போலப் 

புன்றலை மடப்பிடி புணீஇய ரங்குழை 
நெடுகிலை யா௮ மொற்றி ஈனைகவுட் 

| படிஞிீமிறு கடியுங் களிறே தோழி 

் 1௦ சூர்மருங் கறுத்த சுடரிலை நெடுவேற் 

.... இனமிகு முருகன் றண்பரம் குன்றத் 

டர்தந்துவன் பாடிய சந்துகெழு நெடுவரை 

யின்றீம் பைஞ்சுனை யீரணிப் பொலிர்த 
தண்ணறுங் கழுநீர்ச் செண்ணியற் இறுபுறக் 

15 தாம்பா ராட்டிய காலையு மூள்ளார் 

வீங்கிறைப் பணைத்தோ ணெகிழச் சேப்ராட் 

டருஞ்செயற் பொருட்பிணி முன்னிரஈப் 

பிரிந்துசே ணுறைகர் சென்ற வாறே, 

என்பது : தலைமசன்பிரிவின்சண் வேறுபட்ட ழெத்திக்குத் 

தோழி சொல்லியது, 

னான் மதுரை மரு தனிளகாகன். 
  

* நீனிற வண்ண னன்று நெடுந்துஇல் சவர்ர்து தம்முன் 

பானிற வண்ண ஜேக்கிற் பழியுடைச் கென்று சண்டாய் 

வேனிறத் தானை .வேச்தே விரிபுனற். றொழுனை யாற்றுட் 

சோனிற வளையிஞார்க்குச் குருந்தவ ஷொசித்த தென்றான்.” 

எனச் ரர்தாமணியினுங் (209) இச் சதை கூறப்பட்டுள்ள ௮. 

ர இவர் (நலலந்துவஞுர்.? என்னும் புலவர். “கையாற் றலை 

தொட்டேன் semua Gan” crus Bat arse. “Harp 
சடன் முசந்து?? என்று தொடங்கும் பரிபாடலிற்..காண்ச,
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வரி 

1. மலரினுடைய 2, பெருக்தன்மை, 5. அண்டர் - இடை, 

யர். 6. மாஞ்செல மிதஇத்த மால்: -- ஆயர் பெண்கள் 
குளியாரின்றார்சளாச, ௮வர் இட்டுவைத்த துகிலெல் 
லாம் பின்னை எடுத்துக்கொண்டு குருர்தமாத்தேறி : 
னாராக, அவ்வளவில் சம்பிஷூசத்தபிரான் வர்தாராச, 

அவர்க்கு ஒருசாலத்சே கூடமறைதற்கு. மற்றொரு. 
வழியின்மையின் ஏறிரின்ற குறு$தமரத்துச் கொம் 
பைச் தாழ்த்துக்கொடுத்தார், அதற்குள்ளே ௮டங்கி 
மறைவாராக, அவர் போமளவுந் தானையாகவடுக்கத் 
தாழ்த்தா ரென்பாரு முளர், 

7: குழை - தழை. 8. ஒற்றி- வளைத்து ; மதச்சானனைந்த 
சவுளிற் 9. படிகிற ஸனுரீமிற்றைக் கடியும் களிறே 

கணவர் சென்ற ஆற்றின்சண்; அவர் இத சண்டு 
வருவரென்று ஆற்றுவிச்தாள். 1௦. மருங்கு -சுற்றம், 
11 - 12, குன்றமாகிய வரை, அந்துவன் - ஒரு புலவன். 
அத்து, சாரியை, சர்து - சர்சனம், 13- 14. பைஞ் | 

சுனையிற் கழுநீர். ஈஉரணிப் பொலிர்த- பெரிய ஒப்பணே 
யாற் பொலிவுபெற்ற. செண்ணுதல் - சைசெய்தல்; 
செண்ணுதலாற் செண்ணென்று சொண்டைசக்குப் 
பெயசாயிற்று. இயறல் - அசைவருசகல், 19, உள் 

_ ளரசாய்ப் 15. பிரிர்து சாழ்ச்ச உறைகன்றவர் போன 
_ வழி crore. ட்ட 

பி-ம். 7, வங்குமை. 9. படுஞிமிறு, 13, ஈண்டிப் பொலிந்த, 

| 60. கேய்தல் 

பெருங்கடற் பரப்பிற் சேயிரு ஈடுங்கக் 
கொடுர்தொழின் முகந்த. செங்கோ லவ்வலை 
நெடுந்திமிற் ரொழிலொடு வைகய. தர்தைக் 
குப்புரொடை ரொல்லின். மூரல் வெண்சோ 

5 ர்றயிலை துழர்த. வம்புளிச் சொரிந்து ப் 
_ கொழுமீன் றடியொடு குறுமகள் கொரடுக்குச் 

.திண்டேர்ப் பொறையன். ‘Oy stg. 'யன்னவெக் 

7 அயிரை என்பதும் பாடம், 
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மொண்டொடி ஜெழுக்கா தீமோ தெய்ய 
வூதை யீட்டிய வுயாமண லடைகரைக் 

1௦ கோதை யாயமொடு வண்ட mm) 
யோரை யாடினு முயங்குகின் னொளியெனக் 
கொன்னுள் சிவப்போள் காணின் வென்வேற் 
கொற்றச் சோழர் ஈ குடர்தை வைத்த 
நாடுதரு நிதியினுஞ் செறிய 

15 வரறுங்கடி.ப் படுக்குவ ளறனில் யாயே, 

என்பது : தலைமகற்குத் தோழி செறிப்பறிவு58ீஇ வரைவு 
சடாயு, ் 

ப குடவாயிற் கீரத்தனார். 
வரி 

2. கோல் - வலையிற்சட்டின கோல்; வலையை யுடைய 3. 
இயில்; 3. தொழிலொடு - தொழிலால், 5; அயிலை - 
ஒருமீன்; அயிலையொடு - வலரக்தபுளி;' புளி யென்றார் 
புளியிட்ட கறியை, 6, சழ. - கருவாடு; கொடுக்கும் 
7. தொண்டி, 8, ஜெொமுச்குதல் - வளைதானிட்டுத் 
கீழும்பாதல்; பரப்புகலுமாம், ஒண்டொடி. யென்று 
தலைவியையாச்க யவளை வருச்சாதேகொள் என்பாரு 
மூளர். 77, உயங்கும் - மடங்கும், 72, கொன்னும் 
சிவப்போள் - ஒரு பயனின்றியுல் கோபிக்கு மவள், 
காணின் - இவளைச் காணில் 15, காவற் படுத்துவளா 
திலான் 7. ஜெமுச்சாசே. கொள் என்றாள், 

இமிற்றொழிலொடு வைகிய தர்சைர்கு இளமசளானவள் 
மீன் கொண்டு வருதற்கு முன்னே தான் உப்பு விற்ற செல் 
லாலே ஆச்சப்பட்ட மூரல்வெண் சோற்றையும் புளிச் கறியை 

'யும் சொரிர்து கொழுமீன் சடியொடு. கொடுத்தாற் போலத் 
தாம் வரைதற்குக் தாமும் புறம்பே முயல, நாங்களும் அறச் 
தொடுகிலை வகையால் ஈங்கே. முயல்வேம் எனச் சொல்லிய 
வாருக்குச, . ட்ட 

. பி-ம். 8, ஜெழுங்கா. 
  

.... * குடவாயில் என்பதனைச் குடர்கை யென மேலையோர் 
இரித்தார் என்பர் பேராசிரியர். (தொல். பொருள், 302) :..:
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61. மாலை 

4 நோற்றோர் மன்ற தாமே கூற்றம். 

- கோளுற விளியார்பிறர் கொளவிளிர் தோரெனத் 

தாள்வலம் படுப்பச் சேட்புலம் ute? srr 

நாளிழை நெடுஞ்சுவர் நோக்கி கோயுழக் 

5 தாழல் வாழி தோழி தாழா 
அருமெனச் சிலைக்கு மூக்கமொடு பைங்கால் 
வரிமா ணோன்ஞாண் வன்சிலைக் கொளீஇ 

யருகிறத் தமுத்தியஃவம்பினர் பலருட 
னண்ணல் யானை வெண்கோடு கொண்டு 

௩0 ஈறவுநொடை நெல்லி னாண்மகி ழயருங் 

கழல்புனை திருந்தடிக் கள்வர் கோமான் 
மழபுலம் வணக்கெ மாவண் புல்லி 

விழவுடை விழுச்£ர் வேங்கடம் பெறினும் 

| பழகுவ ராதலோ வரிதே மூனா௮து 
15 மூழவுறழ் திணிதோ ணெடுவே ளாவி 

்... பொன்னுடை நெடுநகர்ப் பொதினி யன்னகின் 

னெண்கேம் வனமுலைப் பொலிந்த. 

அண்பூ ணாகம் பொருர்துதன் மறந்தே, 

என்பது; தலைமகன் பொருள்வயிற் பிரிய வேறுபட்ட தலை 
மகட்குத் தோழி சொல்லியது, 

- மாமூலனார். 
வரி... 

1-2, கூற்றம் கோடலுற விளிதல் - உபசாரமின்றி வெறிசே 
... மரித்தல்) பிறர் சொள alot se - பிறர் தம். கைப் 

பொருள் கொள்ளும்படி மரித்தல்; என்றது. உபகாரச் 

தோடே மரித்தல், 3, தாள் - உற்சாகம், 4. இழைச் 

தல் - கீறுதல், $, அழல் - அழுர்சாதே, 12, மழபுலம் 

* “இப் பாட்டின் மூப்பினும் பிணியினும் இறவாது அமரச் 
களத்து வீழ்ச்தாரே MHEG பெறுவசெனத் சன் சாதிச்கேற் ட 

பத் தலைவன் புகழும் மானமும் எடுத்து: வற்புறுத்தலைச் சோழி 
கூறினாள்? என்றார் ஈச்சினார்ச்செயர். (தொல், பொருள். 44.) 
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களித்தியானைகிரை ரச 

வணக்குதல் - மழவரி தேயச்சை வணக, அவரைக் 
இதறரைசோடல். 11. அங்கே 'பழசவிருத்த லரிது, 

மூனாது - பமையதான, 16, பொதினி- ஊர், 18, 
மறர்து 13. வேங்கடம் பெறினும் 14. பழகுவராதல் 

- அறிதென்ச. 

7. வார்சிலை. 

08. குறிஞ்சி 

* அயத்துவளர் பைஞ்சாய் முருந்தி னன்ன 

ஈகைப்பொலிர் திலங்கு மெயிறுகெழு அுவர்வா 

யாகத் தரும்பிய முலையள் பணைத்தோண் 
மாத்தாட். குவளை மலர்பிணைத் தன்ன 
மாயிதம் மழைக்கண் மாஅ யோளொடு 
பேயு மறியா மறையமை புணர்ச்சி 
பூசற் அடியிற் புணாவுபிரிர் தசைப்பக் 

- கரந்த கரப்பொடு நாஞ்செலற் கருமையிற் 

IO 

15 

என்பது : 

சொல்லியது. 

வரி 

கடும்புனன் மலிற்த காவிரிப் பேரியாற்று ' 
நெடுஞ்சுழி நீத்த மண்ணுநீர் போல 
நடுங்கஞர் இர முயங்கி நெரு 
லாச மடைதநர் தோளே வென்வேற் 
களிறுகெழு தானைப் பொறையன் கொல்லி 

'யொளிறுநீ ரடுக்கத்து வியலகம் பொற்பக் 

கடவு ளெழுதிய பாவையின் 

மடவது மாண்ட மாறு CurGar, 

- அல்லகுறிப்பட்டுழித் தலைமகன் .தன் கெஞ்சிற்குச் 

—— பூரணர். 

1, முருர்து - வேரின்மேற்றண்டு 2. ஈகை - ஒளி, 3, பேயு 

மறியா மறையமை புணர்ச்சி - களவின்கட் Ly coor i &) 
  

* :சளஞ்சுட்டுிக் களவி இழவிய தாகும்? என்பதனால் 
தீலைவியாற் குறிபெற்றும் தோழியை இரக்கும்?? என்று கொண்டு 

அதற்கு இப் பாட்டினை உகசாரணமாகச் காட்டிவெர் FO sre 

பொருள், 102) 

13
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, போது பேயு மியல்காது வைகு காலத்துப் புணர்ச்சி, 
மறை - இரகூயம், 7, பூசற்றுடியின் - துடிபோல; 
புணர்வு பிரிர்தஇிசைப்ப - தங்களிற் கூடியம் தனித்தும் 
அயலார் சொல்லுவன; புணர்க்சகாலக்து மேனி 
அழகாலும், பிரிர்சசகாலச்து மேனி வேறுபாட்டா 
௮ம் அறிவிச்ச என்றுமாம். இப் பொருட்குப் புணர் ட 

தலினும் பிரிசலினும் இசைப்ப என்க, 

10-11, நீத்தம் மண்ணுநீர் போல முயல்க - நீத்தத்திற் குளி 
க்குமிடத்துச் குளிருமாறுபோலக் குளிர முயங்கி 
என்றவாறு, 

5. மழைகச்சண் மாயோளென்றது, குளிர்ச்ச கண்கரியோ 
ளெனச் சண்ணிற் கேற்றுக, மாயோளெனப் பின்னுங் 
கூறுகின்றா னா தலின். 

பி-ம், 6. வாயிதழ், 10, மண்ணுகள், அல்லகுறிப்பட்டழிர் த. 

0. பாலை 

* கேளாய் வாழியோ மகளைநின் ரோமி 

திருஈகர் வரைப்பகம் புலம்ப வவனொடு . 

பெருமலை பிறந்தது நோவே Canaan 

சடுங்கண் யானை நெடுங்கை சேர்த்தி 

5 மூடங்குதா ஞதைத்த பொலங்கெழு பூழி 
பெரும்புலர் விடியல் விரிந்துவெயி லெறிப்பக் 
கருந்தார் மிடற்ற செம்பூம்ச் சேவல். 
சிறுபுன் பெடையொடு. குடையு மாற்க 

.... ணஞ்சுவரத் தகுு கான நீந்திக். 

1௦ கன்றுகா ணாதுபுன் சண்ண செவிசாய்த்து 
- மன்றுகிறை பைதல் கூரப், பலவுடன் 

கறவை சுந்த. கடுங்கான். மறவர் 

கல்லென் சீமா ரெல்லியி ன சைஇ 
முஅவாய்ப் பெண்டின் செதுகாற் ஞரம்பை 

“15 ம்டமயி லன்னவென் னடைமெலி பேதை 
  

யார். 

4 இப் பாட்டு. அ௮ச்௪ங் கூறிற்று என்றார். ee) wished 
(தொல். பொருள். 3°)
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தோட்டுணை யாகத் அயிற்றத் தஞ்சாள் 

வேட்டக் கள்வர் வி௫ியுறு கடுங்கட் 

சேச்கோ எளறையுக் தண்ணுமை 
கேட்குகள் கொல்லெனக் கலுழுமென் னெஞ்சே. 

என்பது : தலைமகள் புணர்ச்துடன் “செல்லச் செவிலி தன் 
மகளுஃகுச் சொல்லியது. 

வரி 

-- கருவூர்க் கண்ணம் புல்லனார். 

1. இ- அசை; ஐகாரம் அசை; மகளே 3. போ௫ன்றதற்கு 

It. 

பி-ம். 

ர
 

கோகின்றேனல்லேன், 19. சலங்க கெஞ்சை 3, 
கோகின்றேன் என்க. 56. பூழியிடத்தே. 8. குடையும்; 

6. விடிந்தசாலத்து வெயிலெறிச்சச்குள்ளக்& குடையு 

மென்க. :8. குடையாரின்ற அவ்விடத்தை யுடைய 
9. கானநீங்கி 13. இரவின்சண் அசைந்து, 

மன்றுநிறைதலோடு பைதல் கூரும்படி (2. கறவைக் 

சணம் கொண்டுபோர்த மறவர். ௮ம். மறவர் 13, 
சீறாரிலே இரவு தங்கிச் 14. சோர்ரச்த காலையுடைய 
குடிவீடத்து 16. அவன் தன் தோளே துணையாக 
வுறக்ச வுறங்காது, 17- 18, கடுங்கண் சண்ணுமை, 

சேச் கொள்ளும்பொழுது. அறையும் பறை. 

5. புலங்செழு, 11, கூடி 12, கடுங்கண், 14. முதுகாற், 

68. முல்லை 

களையு மிடனாற் பாக வுளையணி 
ays SLU பன்ன புள்ளியற் கலிமா 

- வகையமை வனப்பின் வள்புநீ தெரியத் 

களவுப்பிணி யவிழ்ந்த தண்பதப் பெருவழி 
யைதிலங் சககலிலை கெய்கனி கோன்காழ் 
வென்வே லிளையர் வீங்குபரி முடுகச் 
செலவுசா மயர்ர்தன மாயிற் பெயல 

_ கடுநீர் வரித்த செர்றில மருங்கி கின் 
விடுநெறி மீர்ம்ணல் வாரண்டு இதரப் 
  

* 'குள்ளக்குளிமக்குடைர்து நீராடாதே? என்பது இருப்பாவை 13.
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1௦ பாம்புறை புற்றத் இரம்புறங் குத்தி 
மண்ணுடைக் கோட்ட வண்ணல் லே 

aot வேட்கையின் மடநாகு தழீஇ 

யூர்வயிற் பெயரும்' பொழுதிற் சேர்புடன் 
. சுன்றுபயிர் குரல மன்றுகிறை புகுதரு 

15 மாபூண் டெண் மணி யைதியம் பின்னிசை 
புலம்புசொண் மாலை கேட்டொறும் 
கலக்ன ஞூறைவோள் கையது நிலையே. 

என்பது: வினைமுற்றிமீளஞம் தலைமசன் தேர்ப்பாசற்குச் சொல் 
லிய. | 

-- ஆர்க்காடூகிழார்மகனார் வேள்ளைக் கண்ணத்தனார். 
வரி , 

3. வள்பு-வாய்க்கயிறு. தெரிய-ஆராய ; போகின்ற சடுமை 
ர யால் உறுமென நவருத புரவி.............. தெரிர் இட 

.. என்றவாறு, 

இ 4. தண்பதம் - செவ்வி, 5. கெய்.- எண்ணெய்; காழ் - வேற் 
ண்டு. 6, இளையர் தாளான்... 

9. நெறி - வழி; வாரணம் - காட்டுக்கோழி; சதர- இர 
14: சிறை -, நிறையாக. 15. ஐ.தியம்புதல் - ஈடச்ச ஈடக்ச விட்டிசைக்கு மோசை, 2, செரிய நீ ௪, நாஞ் 
செலவை விரும்பினேமாயின் 17, அவள் கையறுநிலை 
1. களையுமிடமிது என்க, 9, வாரணஞ் செதரச் செய்தே 
15. ஆ 3. ஊர்வயிற் பெயரும் பொழு என்க, 

். வகையமை வனப்பின் வள்பு - செலுத்துல் கூறுபாடமை 
8௪ வனப்பினை யுடையவார், 

ட 5 ம்: 3. தெரிர்த. 4. பெருவளி, 15, சேர்வு. 15. ஐதியல்ின், 

65. பாலை 

உன்னங் தொள்சையொ ளெங்கரர் துறையு 

மன்ன சொல்ற முய்ச மென்னதாஉ 
மீரஞ் சேரா. வியல்பிற் பொய்ம்மொழிச் 

பு
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உ சேரியம் பெண்டிர்கெளவையு மொழிக 
5 நாடுசண் ணகற்றிய வுஇியஞ் சேரற் 

பாடிச் சென்ற பரிசிலர் போல 

வுவவினி வாழி தோழி யவரே 

பொம்ம லோதி நம்மொ டொராக்குச் 

செலவயர்ர் தனரா லின்றே மலைதொறு 

1௦ மால்கழை பிசைந்த கால்வாய் கூரெரி 

மீன்கொள் பரதவர் கொடுந்திமி னளிசடர் 
வான்மோய் புணரி மிசைச்கண் டாங்கு 
மேவரத் தோன்றும் யா௮வுயர் நனந்தலை 

* யுயலல் யானை வெரிறச்சென் றன்ன 
15 கல்லூர் பிழிதரும் புல்சாய் சிறுநெறிக் 

காடுமீக் கூறுங் கோடேர். தொருத்த 
லாறுகடி. கொள்ளு மருஞ்சுரம் பணைத்தோ 
ணாறைங் கூந்தற் கொம்மை வரிமுலை 

சிரையிக முண்கண் மகளிர்க் 

2௦ கரிய வாலென வழுங்கிய செலவே. 

என்பது : வேறுபட்ட தலைமகட்குச் தலைமகன் a 

வலித்தமை தோழி சொல்லியது. 

ப ப “௪ மாமுலனார். 
வரி | த 

1-2, உன்னங் கொள்கையொடு - ஈம்மனச்சுருத்தை. யறிக்த 
அறிவோடே, சான்றிர்சவற்றைச் கரந்து சொல் 

«Qa 'பாசாட்டெடுத்தல், மடச்தப வுரைத்தல்? என்புழி 

அடக்கும் என்பது” ் என்றும், é 'பாடிச்சென்ற வவ வாழி? என் 
பது உவசை யுவமம்” என்றும் கூறுவர் பேரா, ஈச்சினார்ச்கினியர், 

ர். யானையின் முதுகன்மேற் சென்றன்ன என “விரிக்க?” என் 

றும், (இதால். எழுத்து, 299.) % “இதனுள் அன்னை சொல் 

லும் பெண்டிர் கெளவையும் தலைவரும் விமுமம் என்று தலைவிச் 

குச் தோழி கூறினள்!” என்றும், *அம்பலும் அலரும் அஞ்சிப் 

போக்குடன்பட்டது!! என்றும் கூறுவர், உடன்போக்கு ஈயப் 
Sg eg? என்பர் இளம்பூரணவுகள். (சொல், பொருள். 297-5 

294. 39-, 225... 42.) !
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லாதே செலுத்துகிற இன்னை ; அறிச்தவை, இக்கூட் 
டங்காரணமாக அறிர் தவை; 

1-2. அன்னை மனத்திலே சிலவற்றை நினைந்து ௮2 

"-தோன்றுமற் சில சொல்லுகின் வற்றையும் தப்பும், 
5. சாடு சண்ணகற்துதல் - பிறர் சாடுகொண்டு தன 
தாக்குதல். 9. ௮வர் ஈம்மொடு செலவை விரும்பிஞர், 
7. இணி உவவாய் என்றாள். 10. மால்-மயக்கம்; காற்று 
வாய்த்த மிச்ச எரி, எரி தோன்றும் 17, அருஞ் 
சரம் 19. மகளிர்க்கு 20. அரியவெனச் சொல்லி 
அழுங்க செலவு 8. ஈம்முடன் 9. செல்ல இன்று 
விரும்பினார் எனச் கூட்டுக. .' 

16. காட்டை மேம்படச் சொல்லுதற்குச் சாரணமான 
யானையின் 17. வழியைச் சாவல்கொள்ளுஞ் சரம், 
1௦. மகளிர் என்றாள் பொதுவகையாக. 

பி-ம், 14. உறுவல்யானை, வெருவச்சென், 

66. மருதம் 

இம்மை யுலகத் திசையொடும் விளங்இ 
மறுமை யுலசமு மறுலின் றெய்துப 
செறுகரும் விழையுஞ் செயிர்தீர் காட்டுச் 
கிறுவர்.ப் பயந்த செம்ம லோரெனப் 

-5 பல்லோர் கூறிய பழமொழி யெல்லாம். 
“வாயே யாகுதல் வாய்த்தனர் தோழி 

% நிரைதார் மார்ப னெருக லொருத்தியொடு 
வதுவை யயர்தல் வேண்டிப் பு.துவதி 
னியன்ற வணிய ஸித்தெரு விறப்போன் - 

1௦ மாண்டொழின் மாமணி கறக்கக் கடைகமிந்து 
காண்டல் விருப்பொடு தளாபுதளர் போடும் ; 
பூங்கட் புதல்வனை. நோக்கி நெடுந்தேர் | SAGO ava@asr D6 goo sit முக்கால். 
  

* இதனைச் தலைவிபுலவிச்சட் புகழ்ச்ததற்கு உசாரணமாகச் காட்டுவர் ஈச், (தொல். பொருள். 228.) ட
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மணிபுரை செவ்வாம் மார்பகஞ் சவணப் 

15 புல்லிப் பெரும செல்லினி யகத்தெனக் 

சொடுப்போற் கொல்லான் கலுழ்தலிற் டுத்த 

மாகிதிக் கிழவனும் போன்மென மகனொடு 

தானே புகுதர் கோனே யானது 

படுத்தனெ னாகுத னாணி யிடித்திவற், 
2௦ கலக்னென் போலுமிக் சொடியோ னெனச்சென் 

றலைக்குங் கோலொடு குறுகத் தலைக்கொண் 

டிமிழ்கண் .முழவி னின்்€ ரவாமனைப் 

பயிர்வன போலவர் இசைப்பவுர் தவிரான் 

ஃ கழங்கா டாயத் தன்றுகம் மருளிய 

25 பழங்க ணோட்டமு ஈலிய 
வழுங்கெ னல்லனோ வயர்ந்ததன் மணனே., 

என்பது : பாத்தையிற் பிரிந்த தலைமகற்கு வாயிலாய்ப் புக்க 

சோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லியது, 7: 

_- சேல்லார்க். கோசிகன் கண்ணனார் 

வறி ் 

2. எய்துப - சேர்வர், 3, காட்சி - அழகு; 6. வாய்த்சனம் - 

மெய்த்தனம், உண்மையாகக் சண்டனம். 9. தெரு 

வைச் கடப்போன் 10. கறங்குகையாலே ௮வ்வோ 

சையைக் கேட்டுச் கடையைக் கழிச்து. 13, தாக்கு - 

பிடி.த்.துசில்; இழிச்தனன் - இழிர் த; தாங்காது - தாம 
இயாது. 14. மணி - பவளம். 16, கொடுப்போன் - 

தலைவன். 16. தடுத்த 17. மகசஜனொ டென்க, 77, 

நிஇச்கி மவன் - அளசேசுவரன், 16 - 18, தடுத்தமா 

நிஇிச்மவனும் போலுமென்று சண்டார் சொல்லும் 
  

* மெய்யே என்றல்! “spear... மணனே?? என்பது. 

தானே தன்மகனை வாயில் கொண்டு புக்காளாயினும், அதனைப் 

பழங்கணோட்டமும் ஈலித.ரப் பொய்யே புகுச்சானென்று மெய் 

யாகத். அணிர்து கோடலால் அப் பெயர்த்தாயிற்று'? என்பர் 

பேரா, இணி ஈச். T “உரிய? என்றசனால் தோழி வாயிலாகச் 

சென்றுழிச் தலைவி வெளிப்படச் கூறுதலுங் கொள்க, ௮ஃத 

₹இம்மையுலகு? என்னும்: அகப்பாட்டினுட் காண்க”? என்பர், 

(தொல், பொருள், 2417... 270.) ப
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பி-ம். 

அகநானூறு 

படி மகஜொடு புகுர்தா னென்றுமாம், - மகனேயன்றி 
இங்வாறுஞ் சொல்ல நின்றமையால் எச்சவும்மை, 19, 
செல்வித்தே மாதற்கு சாணி, 21. சலைக்கொண்டு - 
பிள்ளையைச் தன்னிடத்தே எடுத்துக்கொண்டு, 22, 

் சீர்- தசை. 23. சவிரான்-அழுச.........தவிரானாய். 
24. அன்று - இயற்கைப் புணர்ச்சிச் சாலச்தொரு 
சாள்." 26, சான் விரும்பின மணத்தைக் தவிர்ச்தன 
னென்ச. 9- 10, மாண்டொழின்மா என்க, | 

1. யுலகமுமி 5. பயமொ, செயலூர்ச்சோசங்கண்ணஞர் 

67. பாலை 

ஃயானெவன் செய்கோ தோழி பொறிவரி 

10 

வானம் வாழ்த்தி பாடவு மருளா 

அறைதுறர் தெழிலி நீங்கலிற் பறைபுடன் 
மரம்புல் லென்ற முரம்புயர் ஈனரஈ்தலை 
யரம்போழ் நுதிய வாளி யம்பி 

னிரம்பா நோக்கி னிரையக் கொண்மார் 

ரெல்லி நீளிடை யெல்லி மண்டி. 

நல்லமர்க் கடந்த Bt GIN wm. மறவர் 

பெயரும் பீடு மெழுதி யதர்தொறும் 

பிலி சூட்டிய பிறங்குகிலை ஈடகல் 
வேலூன்று பலகை வேற்றுமுனை கடுக்கும் 
மொழிபெயர் . தே௭ர் தருமார் மன்னர் 
கழிப்பிணிச் சறைக்தோ னிரைகண் டன்ன 
வுவலிடு பதுக்கை யாளுகு பறந்தலை 
புருவில் பபே௪ யூராத் தேரொடு 

நிலம்படு மின்மினி போலப் LIMO 
னிலங்குபர லிமைக்கு மென்பர் 
ஈலந்தூறர் துறைநர் சென்ற வாறே, 

- என்பது : பொருள்வயிற் Wt gas) why os wb தோழிக்குச் 
தலைமகள். சொல்லிய த, 
ein _ ௮ நோய்பாடியார். 
        

  

& இது மண்டிலச் தருமை தலைவன் கூறச் கேட்ட கோழி. | 
கூறியது” : என்பர், BE, (தொல், Sung 44.)
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வரி 

2. வானம் வாழ்த்தி - வானம்பாடிப் புள். 3, இலை பறந்து. 

1. போழ்தல் - ௮ராவுதல் ; வாளியம்பு - எயிற்றம்பு. 
6, நிரம்பா கோக்கு - ஆட்குறித்துப் பார்க்கும் பொழுது 

இ௫ுக்கப் பார்க்கும் பார்வை ; நிரயங்கொண்மார் - ஈர 
சம் புகுவார்; கொள்ளவேண்டி என்றுமாம். 

4. ஈனர்தலை யுடைய 7. நீளிடை எல்லியிடத்து மண்டி 
8. அமர்கடச்த மறவர், 9-10. எழுத நடுதல், வேலை 
த.ட்டி அசன் சண்ணே பலகை சார்த்துதல் மரபு. 
வேற்று மூனையிடத்து வேலூன்று பலகையைப் 
போர்க்கு ஈடுகல் என்க. 177. கடுக்கும் 12. தேம். 

11. வேற்றுமுனை சடச்தென்னும் பாடத்திற்கு ஈசெலிடத் 
தவன் பிடிச்ச சருவிகளாய் ஊன்றியும் சார்த்தியும் 

வைச்சப்பட்ட வேலையும், பலகையையுமுடைய வேற் 

முனை என்க; அதனைச் கடக்து oer mores. 

13. கழியாற் பிணிச்சப்பட்ட கருங்கடகு; மன்னர் சடகுச் 
சா.ரரை அழைத்துப் படைசாண்டல், 14. உவலிடு 
பதுச்சை சுறாவை கருங்கடகிற்கு உவமை, ஆஞு 

குதல் - அட்படுதல்; 13. உருவில் பேய் - பேய்த்தேர்; 

கடுக்கும் தேசத்தைச் கொள்ளவேண்டி மன்னர் தோற் 

. படையைக் கண்டாலொத்த பதுக்கையென்க, 

17. சடர்து 18, சென்ற ஆறு 19. தேரொடு 77, பரலி 

மைக்கு மென்னாரின்றார்கள், 1, யானெவன் செய் 

வேன் தோழி யென்று 4. காட்டை நினைந்து ஆற்றா 

ளாயினாள். 

8. சாணுடை மறவர் - சரர்தையார். : 

பி-ம். 3, உறையிறச், பறையுடன் 11. கடந்து. 72. மள்ளர் 

14. அழிகருபதுச்கை. கொய்ப்பாடியார். 

68. குறிஞ்சி 
அன்னாய் வாழிவேண் டன்ளைஈம் படப்பைத் . 

FBT WS தமன்ற கூதளங் குழைய 

வின்னிசை யருவிப் பாடு மென்னதூஉு 

கேட்டியோ. வாழிவேண். டன்னைசம். படப்பை 

4



106 Yaar gor pi 

9 ஈ யூட்டி யன்ன வொண்டஸிர்ச் செயலை 
. யோங்குசனைத் தொடுத்த வூசல் பாம்பென 

GUYS அமிய வுருமெறிர் தன்றே 
பின்னுங் கேட்டியோ வெனவுமஃ தறியா 

ளன்னையுங் கனைதுயின் மடிந்தன GT HoT Mee 
1௦ மன்னுயிர் மடிந்தன்றாற் பொழுதே காதலர் 

வருவ சாயிற் பருவ மிதுவெனச் 

சுடர்ர்திலங் செல்வளை நெகிழ்ந்த ஈம்வயிற் 
படர்ந்த வுள்ளம் பமுதன் மூக 
வந்தனர் வாழி தோழி யந்தாத் 

15 திமிழ்பெய றலைஇய வினப்பல கொண்ஞூத் 
தவிர்வில் வெள்ளக் தலைத்தலை சிறப்ப ' 

* சன்றுகா லொய்யுங் கடுஞ்சுழி நீத்தம் 
புன்றலை மடப்பிடிப் பூசல் பலவுடன் 

'வெண்கோட் டியானை விளிபடத் துழவு 
2௦ மகல்வாய்ப் பாந்தட் படாழர்ப் 

UGG) were 'பனிக்கடுஞ் ௭ரனே, 

என்பது : தலைமகன் இரவுக்குறிவர்தமையறிர்த தோழி தலை 
மகட்குச் சொல்லியது, 3 

af ட ௭ ஒளட்டியார். 

3: அருவிப்பாடு . மென்னதாஉம் என்றது, . இவ்வோசையு 
மேதேனுவ் கேட்டாயோ என்றவாறு, 4. பின்னையும் 

* “ஊட்டி... செயலை” என்புழி இன்னதனை யென்று | 
தெரித்து மொழியாமையின் வமுவாம்பிற. வெனின் -- உவமை 
யென்னு மலங்சாரமாமினன்றே இன்ன கொன்றனையெனல் 
வேண்டுவது ; செயலையச் தளிரின௮ செய்யாத நிறத்தைச் செய் 
ததுபோலச் கூறுங் கருச்கினனாகலிற் பிறிதோ ரலங்காரம்ா£ம்?? 
என்பர் சேனாவரையர், . ஊட்டாததனை ஊட்டியது போலச் : 
கூறலின் வேளோர் உவமை!யிலச்சணமாம்?? என்பர் ஈச், (தொல். 
சொல், 56.) * இது *யானையும். குதிரையும்......ரிய' என்ற 
னால் அமைச்தது. (தொல், பொருள். 571.) 1 *இதுதாயது 
துயிலுணர்ச் து. தலைவன் வர்சமை தோழி. தலைவிச்குச் கூறிச் 

. குதிவயிற்சென்றது?? என்றார். ஈச... (தொல், பொருள். 114.)
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வேண்டென்றாள், க்தித்தொன்று சொல்லுவாளாக, 
5. மாட்டுதல்-௮ரச்கூட்டுதல், 7. மு.தல்-செயலைமுதல். 
11. பருவமிது-பொழுஇது. 12, சுடர்ந்திலங்குதல்- 
விட்டு விளங்குதல். 18, கொண்மூப்பெய்த 16, தவிர் 
வில் வெள்ளம். தலைத்தலை இறப்ப - மேன்மேலும் 
மிக. 17. ஓய்யும் - இழுக்கிற, நீத்தர் 19. துழவும், 
18. பிடிப்பூசல் பலவுடன் யானைவிளிய முண்டாசத் 
துழவு மென்க, 20, பாச்தட்படார் - பாம்புச்செடி. 
21. சுரத்தை 14, .வ்சனரெனக் கூட்டுக. 

யானைகளுங் சன்று காரணமாகப் பிடி வருர்திய பின்பு 
எடுக்க முயன்றாந்போல, அவரும் அலரானும் வழிய தருமை 
யானும் சாம் ஈலனழிக்த பின்பு வரைய முயலுமதல்லது முன்பு 
மூயலாரென்பது கருத்து. 

1G = ib. 2 

10 

15 

2. தண்கயத், 

695. பாலை 

ஆய்ஈலந் தொலைந்த மேனிய மாமலர்த் 

தகசைவனப் பிழந்த கண்ணும் வகையில 
வண்ணம் வாடிய வரியு நோக்கி 

யாழ லான்றிசி னீயே யுரிதினி 
னீத லின்பம் வெஃகி மேவரச் 

செய்பொருட் டி.றவ ராகிப் புல்லிலைம். 

பராரை மெல்லி யம்புளித் திரள்காய் 
கான மடமரைக் கணகிரை கவரும் 

வேளி லத்த மென்னா 'தேமுற்று - 

விண்பொரு நெவெரை யியறேர் மோரியர் 

பொன்புனை Ba திரிதரக். குறைத்த 

'வறையிறக் தகன்றன ராயினு மபெனையதாஉ௨ 

நீடலர் வாழி. தோழி யாடியன் 
மடமயி லொழித்த பிலி வார்ந்துதஞ் 

இலைமாண் வல்விற் சுற்றிப் பலமா 

ணம்புடைக் கைய ரரண்பல நூறி 

நன்கலச் தரூஉம் வயவர் பெருமகன் 

சுடர்மணிப்: பெரும்பூ ணா௮ய் chon sae
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தலைரா ளலரி காரின் 

னலர்மூலை யாகத் தின்றுயின் மறந்தே. 

என்பது : பொருள்வயிற்பிரிர்து நீட்டிச்சான் சலைமகனெனக் 
சவன்ற தலைமகட்கு வருவரென்பதுபடச் சொல்லித் தோழி | 

யாத்றுவித்தது. 

வரி 

௭ ஐமட்டூர்கிழார்மகனார் பரங்கோற்றனார். 

2. வகையிலவாய் 3. அழகு வாடின .இதலை, 4. உரித்தாச 
5. ஈதலான் வரும் இன்பத்சை விரும்பிச் 6, செய்கிற 
பொருட் கூற்றராய். 9. ஏழுற்று' - மயச்சமுற்று, 

10, நெடுவரை - பெருமலை ; 14. வார்ர்து - உரித்து ; 15, 

சிலை - ஓசை; ஒரு மரமுமாம், 6, செய்பொருட் டிற.. 
வ.ராய் அத்தமென்று பாராது மயங்கி, 12. அறை 
யிறர் தகன்றாராயினும் சிறிதும் 13, நீடலர் என்க, 16, 
கையராய்ப் பகைவர் அரண்களைப் பொடியாகி, 

பி-ம். 10, கெடுக்குடை. 18. சுடர்மலி. உருஉடூர்கிழார்மகனார் .. 
பரங்கொற்றனர். 

IO 

70. கேய்தல் 

கொடுந்திமிற் பரதவர் வேட்டம் வாய்த்தென 
விரும்புலாக் சமழுஞ் சிறுகுடிப் பாச்கத்துக் 
௫௮ங்க ணவவலைப் பயம்பா ராட்டிக் 
கொழுங்க ணயிலை பகுக்குர் துறைவ 
னம்மொடு புணர்ந்த கேண்மை முன்னே 
யலாவாய்ப் பெண்டி ரம்ப அாற்றப் 

பலருமாங் கறிந்தனர் மன்னே யினியே 
- வதுவை கூடிய பின்றைப் புதுவது 
பொன்வீ ஞாழலொடு புன்னை வரிக்குங் 
கானலம் பெருந்துறைக் கழனி. மாநீர்ப். 
பாசடைச் கலித்த கணைக்கா னெய்தல் 
விழவணி மகளிர் தழையணிக் கூட்டும் 
வென்வேற் கவுரியர் தொன்மு.து கோடி 

். 

.. தேழங்கிரும் பெளவ மிரங்கு முன்றுறை.
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15 வெல்போ ரிராம ஒூருமறைக் GD ES 
பல்வீ மாலம் போல 
யொலியவிந் தன்றில். வழுங்க லூரே. 

என்பது : தலைமகன் வரைவுமலிர்தமை தோழி தலைமகட்குச் 
சொல்லிய. ழ் 

மதுரைத் தமிழ்க்கூத் தனார் கடூவன்மள்ளனார். 
வரி 

3. வலையின் பயம் பின்பு கொண்டாடி; பாராட்டி 4. அயிலை 
யென்னும் மீனைச் கூறிடும் துறைவன் 6. கேண்மை 
யைப் 7. பலர் அறிச்சார். உம்மை - அசைஙிலை; ஆங்கு- 
அவ்விடத்து; மன் - ip) ay. ் 

9. வரிக்கும் - சிச்திமெழுதினார்போல உதஇர்ச்து அழகு 
செய்யும், 10, கழனி பா, தழைத்த செய்தல், 13, க்வு 
ரியா - பாண்டியர், 13. கோடி - இருவணைக்கரை;. 
15. மறை - ௮வ்விடத்துத் தாமும் பரிகரகும் விசாரிச் 
கப்புச்சமறை, மறை சொல்லுதல் காரணமாக, அவி 
தீதல் - அவ் 16, வாவிற் புட்கள்சத்தாமல் அவித்தல், 
0. அலர் முன்பு பலரறிர்சது; அவன் 8, வரைய வரு 
கன்றபொழுஅ இப்படியே 17. அவிர்சுசென்றாள். 

8-9. பு.அவதரச வதிக்கும்; 12-13, தழையணிக்குச் கூட்டும். 
கோடி, ன ர 

பரதவர் தம் முயற்சியானே வேட்டை வரய்ச்தசாகலும் 
குறுங் உண் வலையைப் பாராட்டி, அம்முயற்சியானுண்டான அயி 
லையைக் கடலினின்றும் 8௧௫, எல்லார்க்கும் பகுத்துச்சொடுத் த 
மகிழ்விச்சாற்போல, அவரும் : தம்முடைய முயற்சியானே 
வதுவை கூடிற்ருயினும் அதற்குத் துணையாக நின்ற என்னைச் 
கொண்டாடி, நின்னைப் பெறிய இச்சுற்றத்தினின்றும் சொண்டு 
போய்த்... தம்மூரின்சண்ணே நின்னைச்சொண்டு விருச்து புறச். 
தீர சம்மூரையெல்லாம் மஒழ்விப்பர் என்றவாறு, 

செய்சற்பூவான௮, ஞாழலும். புன்னையுங் கரையிலே நின்று 
தாதை யு.திர்த்துப் புறஞ்சூழ, நீரிடச் துச் தன்னை விடாதே 
அலைகள் சூழ ஈடுவேறின்று செருசீச வளர்ச்து பின்னை விழவணி 
மகளிர்..அல்குலுக்குத் தழையாய்ப் பயன்பட்டாற்போல, இரு 

மேதகு சவர். பூ.றங்காப்ப...யவெள்ளத்தார். மெய்யை விடா தே
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சூழ்ந்து புறங்சாப்ப, இப்படிச் டுசல்வத்தால் வளர்ச்து நீயும் ஈம் 
பெருமானுடைய இல்லறமாஇயபிரிவிற்குத் தணையாசப்போசா 
நின்றாயன்றோ வென்று வியர்து கூறியவாறு சண்டு கொள்ச. 

பி-ம். 13, சவிறியர். 

| 71. unt 

நிறைந்தோர்த் தேரு நெஞ்சமொடு குரைக்தோர் 
பயனின் மைபிற் பற்றுவிட் டொருஉ 

ஈயனின் மாக்கள் போல வண்டினஞ் 
FOU, Bs BE சினைப்பூப் படர 

5 மையின் மானின மரளப் பையென 

வெர்சாறு பொன்னி னந்தி பூப்ப 

வையறி வகற்றுங் கையறு படரோ 

டகலிரு வான மம்மஞ் சீனப் 

பகலாற்றுப் படுத்த பழங்கண் மாலை 

1௦ காதலர்ப் பிரிர்த youd Conse 

வாரஞ ரறுஈ ரருகிறஞ் சுட்டிக். 
கூரெஃ கெறிஞரி னலைத்த. லானா 

-தெள்ளற வியற்றிய நிழல்காண் மண்டிலத் 
துள்ளு தரவியிற் பைப்பய நுணுகி 

15 மதுசை மாய்தல் வேண்டும்' பெரி தழிர் 
திதுகொல் வாழி தோழி யென்னுயிர் 

விலங்குவெங் கடுவளி பெடுப்பத் 

அளங்குமரப் புள்ளிற் DDS GLb பொழுதே, ஆ 

என்பது : பொருள்: வயிற் பிரிர்தவிடத்து ஆற்றாளாய தலை 
மகட்குச் தோழி. சொல்வியத. 

— அந்தியிளங்கீரனார்.ர் 
வதி 

1. ரிறைக்தோர் - செல்வமுடை. யோர், 6, ௮ஈஇ - செச்சர்; 
ஒரு பூவுமாம். 7, வியச்சத்தச்ச அறிவைப் போக்கு - 

% இப்பாட்டினை, “வேட்கை 'யொருதலை......?? என்னுஞ் | 
@éhrabad சாச்சாட்டிற்கு உதாரணமாகச் சட்டுவர் we. 
(சொல், பொருள். 100]. 1௮% திலிஎங்ரேனூ சென்பதும் பாடம், 

1 
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இன்ற செயலறவைச்செய்யும் படர்; கூரிய அறிவென் 
அமாம். 8. வானம் அ௮ம்மஞ்€ன வென்ற, அக்காலக் 

அப் பல நிறத்தையுடைய மேகதக்சைச் தரும் வானம் 

என்றவாறு. 7-8, பிறிச்திருப்பார்க்கு கோமையும் 

மேகத்தையுச்ச.ர என்றபடி, 

1௦. சாதலரைப் பிரிந்த புலம்பான் சோகச் செய்தே 9, 
மாலை . 12, யலைச்சலமையாசென முற்றுவிக்க. 11, 
சுட்டி - 67H). 13. மண்டிலம் - கண்ணாடி, அதில் 14. 

ஆவி முன்பு பசந்து பின்பு சுருங்கனாற்போலச் காணச் 

சாணச் சுருங்கி 15, என் வலிதான் மாய்தல் வேண்டி, 

யிராரின்றது. 7, விலங்குவளி - சூரூவளி; எடுப்ப - 

எழுப்ப; 16. உயிர் 8, புட்போலப் போம்பொழுது 

இதுவோ தோழி என்க. 

72. குறிஞ்சி 

இருள்கிழிப் ப.துபோன் மின்னி வானக் 

son sag கொண்ட ஈநளிபெய னடுராள் 

மின்மினி மொய்த்த முரவுவாய்ப் புற்றம் 

பொன்னெறி பிதிரிற் சடா வாங்கிக் 

5 குரும்பி செண்டும் பெருங்கை யேற்றை 

யிரும்புசெய் கொல்லெனத் தோன்று. மாங்க 

ணுறே யருமர பினவே யாறே 

சுட்கொப் பனிக்குஞ் சூரூடை மூதலைய 

கமைமாய். நீத்தம் சல்பொரு திரங்க 

1௦ வஞ்சுவர் தமிய மெனனாது மஞ்சுசுமந் 

- தாசெழை ஈரலு மீணங் குடைக் சவா 

னீருயிர்ப் பிணவின் வயவுப்பசி களைஇய 

விருங்களி றட்ட பெருஞ்சின வுழுவை. 

நாம ஈல்லராக் கதிர்பட வுமிழ்ந்த 

நத மேய்மணி விளக்கிற் புலர வீர்க்கும் 

வாணடங் தன்ன வழக்கறுங் கவலை 

.யுள்ளு௩ ர௬ுட்குங் கல்லடர்ச் சிறுநெறி
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ஃ பருள்புரி கெஞ்சமொர டெலஃகுதுணை யாச 

வந்தோன் கொடியனு மல்லன் றந்த 

2௦ நீதவ ுடையையு மல்லை நின்வயி 4 

'னானா வரும்படர் செய்த 

யானே தோழி தவற்டை யேனே. 

என்பது : தலைமசன் இரவுச்குறிச்சண் சறைப்புறத்தானாகத் 
தலைமகள் தோழிக்குச் : சொல்லியது. . தோழி தலைமகம்குச் 
சொல்லிய உமாம். 

— எருமைவேளியனார்மகனார் கடலனார், 
வரி 

1-2, வானம் துளியைத் சன்னிடத்சே கொண்ட. 3, புற். 
றத்தை; 4. சடா - மின்மினி ஒளிவிட; வாங்க - இட 
ர்.து; 6. தோன் றுமவ்விடத்து. 7. போதற்கரிய தன் 

மைய; ஆறு, 8. சூர் - பயம்; 9. இரங்க - ஒலிப்ப; இவ் 
வளவும் வழியருமை சொல்லிற்று, இனித். தலைவன் . 

கருத்தைச் கொண்டுகூ றுகின் றது, 

10. தமியமாதலால் அஞ்சுவ மென்னாது; 12. ஈருயிர்ப் 
பிணவு - சூற்பிணவு; வயவுப்பி - வேட்கைப்பசி, 10, 
மேய்மணி-மேய்தல் சா.ரணமாக உமிழ்ச்த மணி, விளச் 

இன், அதுவே விளச்சாக, 16, கவலை - அருவழி; 17, 
கல்லடர்ச்து இடச்சற இட்டியவழி; வழியை இரண்டு 

கூறிட்டாள். 18, அருள் - ஈம்மேலருள். 19-20. தக்த 
நீ- கூட்டின நீ; 21. தோழி ஆத்ருளாம்படர், 
  

* தோழிகூட்டவே கூடுன்றேன் என்பது 1 94 DEC தலை 
மகள் கூடும் என்பதற்கு இது முதலாக ஐச்தடியும் உதாரணமா. 

சச் சாட்டப்பட்டள்ளன. (இறை. களவு. 13.) * சன்னை அழி 
தல்? என்னுர் துறைக்கு இது முதலாக மூன்றடியினையும் உதா ' 

ரணமாசச் காட்டி, அவன் வரவினை உவவாது துன்பங்கூர்தல் 
வமுவாயினும், அதுவும் ௮வன்சண் அன்பாசலின் அமைத்தார்”? 
என்பர் பேராசிரியர். இனி ஈச்௫னார்சக்சினியர் இப்பாட்டினை 4௮வ 
னஸி றப்பினும்? என்ற துறைச்கு உதாரணமாகச் கொண்டு, . 
₹ வந்தோன்! என்பது அவனனிசறத்தல்; *தவறுடையேன்? 
என்பது தன்வயின் உரிமை, ;கொடியனு மல்லன்? என்பது. 
அவன்வயிற் பரத்தமை”! என்பர். (தொல். பொருள். 21௦., 117.)
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9 சல் பொருதிரங்க ஹ்பதனை 8 மூதலைய வென்னும் 
மூற்று வினைக்குறிப்பொடு முடிச்சு, 

புலி துணைபுறக்தருசற்குப் பிறவற்றைத் இங்குசெய்யும். 
"பாம்பும் அதற்குத் தஅணையாயினாற் போல, நீயுங் குடியோம்பற் 
செய்தி காரணமாக வரைவெொடுவரிற் கடுஞ்சொற் சொல்லுற. 
பேரும் இன்சொற்சொல்லி வரைவுடம்படுவர் என்பதாம், 

பி-ம். 6, தோன்றியாங்கண். 75. புலாலையீர், மோசமானகச் 
கடலார், 

73. பாலை 

ஃ பின்னொடு முடித்த மண்ணா முச்சி 
கெய்கனி வீழ்குமழ லசப்படத் தைஇ 

Daman ஸணோக்கி யன்ன கதிர்விடு 

பொருகாழ் முத்த மிடைமுலை விளங்க 

5 வணங்குறு கற்பொடு மடங்கொளச் சாய் 

நின்னோய்த் தலையையு மல்லை தெறுவர 

வென்னா கூவள்கொ லளிய டானென 

வென்னழி பிரங்கு நின்னெடி. யானு. 

மாறன் றென்னா வேறல் காட்சி 

1௦ யிருவே;ஈம்படர் தீர வருவது 

காணிய வம்மோ காதலர் தோழி 
கொடிபிணங் கரில விருள்கொ ணாக 

மடிபதம் பார்க்கும் வயமான் அப்பி | 

னேனலஞ் சிறுதினைச் சேணோன் சையதைப் 

15) பிடிக்கை யமைந்த கனல்வாய்க் கொள்ளி 

விடுபொறிச் சுடரின் மின்னியவர் ' 

சென்ற தேளத்து கின்றதான் மழையே. 

என் பத: தலைமசன் பொருள்வயிற் பிரிகின்றான் குறிச்ச பருவ 
ara சண்டு அழிக்த தலைமசட்குத் கோழி சொல்லியது. 

-- எருமைவெளியனார். 
    

34 ₹பின்னொடு முடித்த மண்ணா முச்சி? என்னும் பாட்டி. 

னுள் 'அணங்குறு சற்பொடு......டியானும்? சன்றவழித் தலை 

15
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வரி 1. 
1. பின் - பின்னுதல்; மண்ணாமை- கை செய்யாமை; 2 

கெய் - வாசசெய் ; வீழ்குழல் - இகுகுழல்; ௮சப்படச் 
கட்டி 3-4 வெருகு இருளிலே சகோக்கினொற்போல 
ஒளிவிட்ட முதக்தினொரு வடம் சஇர்விட்டு விளங்க 
என்ச, 5 ௮ணங்கு-அ௮ருச்சதி; கற்பொடு- கற்பினால். 
6 நின்னுடைய சோயிடத்தையு மல்லை ; தெறுவச - . 

அச்சம் வ.ர; 9 ஆறன்றென்னா வேறல் "சாட்டி - வழி 
யல்லவென்று சொல்லாத வேறற்ற வறிவு; என்ற, 
ஒன்றை அவள் நினைச்தால் தோழிக்கும் அதுவே ஆறி 
வாம். 8 நின்னொடு யானும்: tS 10 
இருவேம் படர்தீரக் 11 சாணிவா; R - அசை, 

  

12 அரில் - தூறு; நாசம் - யானை; 13 வயமான் - ஹிம்ஹம், 

13-14 அதன் வலியையுடைய சேணோன் இதணின் 
மேலிருச்சிறவன். 12-13 யானைச் சாய்வு பராச்கிற 
14 சேணோன். 

15. பிடி. என்று பிடி.ச்குமிடமாச்9, ௮து கையிடத் கமைந்த 
கொள்ளி என்க.பிடிச்சைக்கு இடம்வைச்து ௮தல்லாத 
விடம் சுட்டுக் கொள்ளியாக்குதல் இயல்பு, 

15-16. கொள்ளிதான் விடுகிற ஈடர்போல மின்னி; பொறி - 
பொறியும்போது பறக்கும் பொறி, 

17. நின்றது மழை அதனைச் 11 சாணியவா எனச் கூட்டு. 
2 தைஇ 5 சாய். 8 என்னழிவுச்கு இரங்கு மென்சு, 
13 துப்பிற் 14 சேணோன் என்ச, 

19 ib, 2, செடுவீழசப்பட, 6. தெய்ய. 

7&. முல்லை 

வினைவலம் படுத்த வென்றியொடு மஒழ்ிறர்.து. 
, போர்வ லிளையர் தாள்வலம் வாழ்த்தத் 
தண்பெயல் பொழிந்த பைதுறு.காலைக் 
  

மகன் பிரிவிற்குத் தோழி படர்கூர்ர்சாளெனச் சொல்லினமை . 
பின் அது பிறன்சட்டோன்றிய இழவுபற்றி அவலம் பிறச்த 
தீரம்?? என்பர் பேரா. (தொல், பொருள். 253). ்
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குருதி யுருவி ஜெண்செம் மூதாய் 
5 பெருவழி மருங்கிற் சிறுபல வரிப்பப் 

பைங்கொடி முல்லை மென்பதப் புஅவீ 

வெண்கள chine னன்பல தாஹுய் 

வண்டுபோ தவிழ்க்கும் தண்கமழ் புறவிற் 

கருங்கோட் டிரலை காமர் மடப்பிணை 

1௦ மருண்டமா ஜேச்கங் காண்டொறு நின்னினைந்து 

இண்டேர் வலவ கடவெனச் கடைஇ 

யின்றே வருவ ரான்றிசம் பனியென 

வன்புறை யின்சொ னன்பல பயிற்று 

நின்வலிச் தமைஞுவன் மன்னோ வல்கற் 
ர புன்கண் மாலையொடு பொருந்திக் கொடுந்கோற் 

ஃ கல்லாக் கோவல ரூதும் 

வல்வாய்ச் சிறுகுழல் வருத்தாக் காலே. 

- என்பது : தலைமகன் பிரிவின்சண் ணழிச்த கிழத்தி வற்புறுத் 

துர் தோழிச்குச் சொல்லியது. 

-- மதுரைக் கவுணியன் பூதத்தனார், 
வரி ் 

I. வினைவலம் படுத்தல் - வினையை வெற்றி படுத்தல்; ௮ந்த 
வென்றியொடு, பைது.........5 சிறுபல வரிப்ப- பல 
வரிப்படச் கிறியவாடிய பலவும் பரச்ச. 6 மெத்தெ 
ன்ற செவ்விப் புதிய பூ, 7 தாய்- தாவ, தாவச் 
செய்தே. 9-10. பிணை மானின் மருண்ட நோக்கம். 
Il கடவென்று முடுக்கி 12 வருவர். ஆன் றிசம்பனி- 
நடுச்சத்தை அமைவேம். 14 நீ சொன்னபடியை நிச் 
சயித்திருப்பேன். மன் - அது மாட்டுகிலேன். 

2. தாள் வலம் வாழ்த்த 12 இன்றே வருவர் எனச் கூட்டுக 
17 வருத்தாக்கால் 12 அமையவேம். 

பி-ம், மதுரைக் கவுணியன் முத்தனார். 

og சல்லா...... காலே! என்புழி இன்பத்சை Ga mason 
ளாயினும் புணர்ச்சிச் கேதுவாமென்பது “ருத்த என்பர், 
பேரர். (தொல், பொருள். 270.) ்
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75. Line 

௮ராளன் ரூச வாள்வினை யாடவர் | 
பொருளென வலித்த பொருளல் காட்சியின் 
மைந்துமலி யுள்ளமொடு துஞ்சல் செல்லா 
தெரிசினர் தவழ்ந்த விருங்கடற் றடைமுதற் 

5 கரிகுதிர் மரத்த கான வாழ்க்கை 
யடுபுலி முன்பிற் ஜொகெமன் மறவர் 
தொன்றியற் சிறுகுடி மன்றுகிழற் படுக்கு 
மண்ண னெடுவரசை யாமறப் புலர்க்த 
கன்னெறிப் படர்குவ ரரயி னன்னுதற் 

1௦ செயிர்தீர் கொள்கைச் சின்மொழித் OUT air 
யவிர்தொடி முன்கை யாயிஜை மகளி 
சாரற் தாங்கிய வலர்முலை யாகத் 
தா.ராக் காதலொடு தாரிடைச் குழையாது 
சென்றுபடு விறற்கவி னுள்ளி யென்று 

15, மிரங்குஈ சல்லது பெயர்தல் இயாவருக் 
தீருகரு முளரோ விவவுலகத் தானென 
மாரி யீங்கை மாத்தளி. ரன்ன 
வம்மா மேனி யைதமை அ௮-௬ப்பிற் 
பல்காசு நிரைத்த கோடேர் SO Ror 

2௦ மெல்லியற் குறுமகள் புலக் அபல கூறி 
யானா கோயை யாக யானே. 
பிரியச் சூற்தலு முண்டோ 
வரிதபெறு கிறப்பி னின்வயி னானே, 

என்பது : பொருள்வயிற் பிரிவரென வேறுபட்ட SWS 
குப் பிரியாரெனச் தோழி சொல்லியது, ' . 

a | ..... மதுரைப் பேர்த்தனார். 
1-3. ஆடவர்கள், * பொருஎன்றாச ஆள்வினையைப் பொருள்... 

என வலித்த பொருளல்லாத காட்சியையு/டைய உள். 
சம் என்ச, 3 உள்ளமொடு உள்ளத்தால், அஞ்சல் 
“செல்லாது 9 சன்னெறிப் படர்குவராயி னென்க, - 

ககன் 

  

  ௪ பேரருள் என்றும் படிச்சலாம்,
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4. எரினெம் தவழ்சர்த - எரிகிற சினம் பரர்த; சனம் ஆகு 
பெயர் - நெருப்பு, 4-6 சடற்றையடைச்தவிடத் ௪... 
மரம்; கரிந்த குதிர்போலும் என்றுமாம். 7 தொன் 
றியற் சிறு குடி - பழையதாய் வருகிற இயல்பையுடைய 
குடி. 13 குழையாது-துவளாஅ; குழையாமலென த் 

Aflés. 18 ஐதமை சுப்பு ; 14) போன வழசை 
நினைந்து [9 வருந்துவசல்லது மறித்துக் கொண்டு 

வர்து போன அழகைச் தந்து நிறுத்துவாரும் 16 

உளரோ இவ்வுலகத்தென 2௦ மெல்லியற்குறுமகளே 
நீ பல புலந்து கூறி 2127 நோயை யாக நின்னிடத்து 
நின்று ௮வர் பிரிய” ௮வரொடு யான் விசாரிப்பது 
உண்டோ என்க, 

12. முலை யாகத்திலே 13 தங்கள் தாரை இடையே குழை 
வியாதே 15 இரரங்குஈ ரல்லஅ என்ச. 

௪. நிழற் படுக்கும் 8. வரையை புடைய 9 நெறி என்க. 
9 படர்வராயின் 13 இரங்குக ரல்ல தென்ச. 

பி-ம். 21. வவரே. பொருள்வயிற் பிரிய வேறுபட்ட தலைமகட் 

குப் பிரியேனென ச் தலைமசன் சொல்லியது. 

76. மருதம் 

& மண்கனை முழவொடு மகிழ்மிகத் தூங்கத். 

தண்டுறை யூரனெஞ் சேரி வந்தென 

வின்கடுங் கள்ளி னஃதை களிற்றொடு 

ஈன்கல னீயு சாண்மக ழிருக்கை 

டத யவைபுகு .பொருசர் பாறையி னானாது 

கழறுப வென்பவவன் பெண்டி ரந்திற் 

சுச்சனென் கழலினன் நேர்தார் மார்பினன் 
  

4 இப் பாட்டினைப் :புல்லுதன் மயக்கும் புலவிக் கண்ணும்” 
என்ற துறைச்கு உதாரணமாகச் கொண்டு, “இதனுள் “எஞ்சேரி 

வர்தென வக வடக்க கழறுப வென்ப அவன் பெண்டிர்? என முன்னை 
ஞான்று புல்லுதன் .மயக்குதலால் தலைவி புலந்தவாறும், ௮து 
கண்டு காமக்கிழத்தி கொண்டு கைவலிப்ப் லெனப் பெருமிதம்” 
உரைத்தவாறும் சாண்ச என்பர் ஈச. (தொல். பொருள், 757.) 

ப
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வகையமைப் பொகிர்த வனப்பமை தெரியற் 

சுரியலம் பொருகளைச் காண்டி ரோவென 

1௦ வாதி மந்தி பேதுற். நினையச் 

சிறைபறைமர் துரைஇச் செங்குணக் கொழுகு 

மர்தண் காவிரி போலக் 

கொண்டுகை வலித்தல் சூழ்ந்திசின் யானே, 

என்பது: தலைமகனை ஈயப்பித்துச்கொண்டாளென்று கழறக் 

கேட்ட பரத்தை கலைமகட்குப் பாங்காயினார்கேட்பச் சொல் 

லியது, 

— பூரணர். 
வரி 

I. op Mes தூங்க - கண்டார்க்கு மிக நாங்கள் கூத் 
தாட என்றவாறு, 2 ௮து கரண வர்தானாக. 4-5 
இருக்கையை யுடைய அவை. 6 கழறுதல் - வைதல்; 
அர்தில் - அசை. 8 வகை யமைஇியோடு பொலிந்த. 
மாலையை புடைய 9 மயிர்; வகை- கூறுபாடு, 9 em» 

யற் பொருசன்: கூத்தாடும் "ஆட்டனத்தி, காண்டிரோ- 
கண்டீரோ, என. 11 சறை-அணை. 13 குட்கொண்டு; 
OE வலித்தல் - என்னிடத்தே கொண்டு கையாலே 
பற்றிச் சோடல், 

ஆடற்றகையானாதல் பாடம் குரலானாதல் 'பெற்றேனென்று. 
சொல்லுவாளாயின் இப்படிச் செய்கிறேன் என்றாள். 

பி-ம். 1. மூழவமொடு, 9; காணீரோ. 11, சறைபாய்ர், 

77, பாலை 

நன்னுதல் ப௪சப்பவு மாள்வினை தரீஇயர் 
BET OO (HB கானர் துன்னுத னன்றெனப் 

பின்னின்று சூழ்ர்தனை யாயினன் நின்னாச் 
சூழ்ந்திசின் வாழிய கெஞ்சே வெய்தூற 

5 விடியுமிழ் வான நீங்கி யாங்கணுவ் | 
.குடிபதிப் பெயர்ந்த சுட்டுடை முஅபாழ்க் 

- சுயிறுபிணிக் SoHo யோலை கொண்மார்
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பொறிகண் டழிக்குர்மாவண மாக்களி 

னணுயிர்திறம் பெயர ஈல்லமர்க் கடந்த 

1௦ தறுக ணாளர் குடர்தரீஇத் தெறுவரச் 

செஞ்செவி யெருவை பஞ்சுவர விகுக்குங் 

கல்லதார்க் கவலை போூற் €ழார்ப் 

புல்லளை யித்திப் புகர்படு நீழ 

லெல்வளி யலைக்கு மிருள்கூர் மாலை 

15 வானவன் மறவன் வணங்குவிற் நடக்சை 
யானா நறவின் வண்மகிம்ப் பிட்டன் 

பொருந்தா மன்ன ரருஞ்சமத் அயர்த்த 

இருந்திலை யெஃகம் போல 

வருர்துயர் தருமிவள் பனிவார் கண்ணே, 

என்பது : தலைமகன் பிரியச் சருஇிய: 'கெஞ்சித்குச் சொல்லிச௪ 
'செலவழுங்குவித்த. 

-- மருதணிளகாகனார். 
வரி. 

1. தரீயர்- பெறவேண்டி 3-4 மிகவும் சூழ்ர்தாய், 9, இடிப் 
போடு வெய்துறும்படி மழை பெய்யாஅ நீங்க, 6 ௪ட் 
டு - இப்பாழ் பலருங் கருதிச் சொல்லப் படுதல், 7 
இசனிடத்து வைச்த, குழிசி - குடம். பொறி - இலச் 
சனை. ஆவண மாச்சளின்-பிரமாணம் வாங்குற மாச் 
களைப்போல 9-10. உயிர் வேறொருதிறக்தே போச 
தீதெறுவர அமர் கடந்த என்ச. 10-11 எருவை பட்ட 
வீரர் குடரளை வயிற்றினின்றும் வாங்கிப் போகடுக.ற, 
13. புகர்-புள்ளி, 14 எல்வளி-பெருவளி; தோற்றமும் 
ஆம். 15. வானவன் மறவன், சேன் படைத்தலைவன்: 
மறவன் 16 பிட்டன், 16-18 பிட்டன் : எடுத்த 
இலைக் தொழிலையுடைய வேல். 

14. மாலையிலே: 19 அயர்தரும் இவள் கண்ணாதலாற் 3 

பின்னின்று விசாரித்தாயாயின் கொடியவை விசாரித் 
தாரயாவை, 

பீ-ம். 3. விடுத்தனை, விடுத்த, 8. நீங்க நீங்கி, 12, சல்லசர்,
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78. குறிஞ்சி 

ஈனந்தலைக் கானத் தாளி யஞ்சி 
யினந்தலைக் களுஉ௨ மெறுழ்களர் முன்பின் 

வரிஞீிமி ஸர்க்கும் வாய்புகு கடா௮த்அப் 
பொறிநுதற் பொலிர்த வயக்களிற் ரஜொருத்த 

5 லிரும்பிணர்த் தடக்சையி னேழமுறத் தழுவக் 
சடுஞ்சூன் மடப்பிடி ஈடுங்குஞ் சாரற் 
றேம்பிழி ஈறவின் குறவர் முன்றின் 

மூர்தூ ழாய்மல ர௬ுதிரச் காந்த 
ணீடி.தழ் நெடுந்துடுப் பொசியத் தண்ணென 

1௦ வாடை தூக்கும் வருபனி யற்கசிர 
ஈம்மில் புலம்பிற் றம்கார்த் தமிய 
சென்னா குவர்கொ லளியர் தாமென 
வெம்விட் ௨சன்ற சின்னாட் சிறிது 

முள்ளியு மறிதிரோ வோங்குமலை நாட. 

15 வுலசுடன் றிரிதரும் பலர்புகழ் ஈல்லிசை ' 
வாய்மொழிக் கபிலன் சூழச் சேய்நின்று . 
செழுஞ்செய்ர் நெல்லின் விளைகதிர் கொண்டு 
தடர்தா ளாம்பன் மலரொடு கூட்டி 
யாண்டுபல கழிய வேண்டுவயிற் பிழையா | 

20 தாளிஉக் கடந்து வாளம ருழக்கி ர 

'யேற்துகோட். டி.யானை வேந்த சோட்டிய 
கடும்பரிப் புரவிக் கைவண் பாரி. 
இீம்பெரும் பைஞ்சனைப் பூத்த ட்ட ப 

- தேங்கமழ் புதுமலர் நாறுமிவ ணுூதலே, 

என்பத : களவுக்காலத்துப் பிரிக்க வரத கலைமகற்குத் கோழி 
சொல்லியது, 

_ மதுரை ஈக்கீரனார். 
வரி ப 

2. இனர்தலைச்சரும்- இனத்தைத் தன்னிடச்சே குவித் 
அச் கொள்ளும். 1 தலை- அசை; அழைத்துக் 
கூடக்கொண்டு சோச்கும் 4 ஒருத்தல் - * கலவன், 

டர, ஆரியஞ்சிப். 6 பிடி சடுங்குஞ் சாரல்,
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7. தேம் - இனிமை ; தேத்ற்பிழிசக்த ஈறவுமாம், 8, முக், 
ழ் - மூங்கில், 10, வருபனி - தோன்றுகின்ற பனி; 
அற்ரம் - பனிக்காலம். 11, புலம்பின் - புலம்பால். 

16. கபிலன் சூழ என்ற, பாரியை அரசர் மூவரும் வளைத் 
இருப்ப, அகப்பட்டிருர்து உணவில்லாமைக் இளிசளை 
வளர்த்துச் சதிர்கொண்டுவர விட்ட சதை. 

18. ஆம்ப லவியுணவு. 

யானை காச்சவும் பிடி ஈடுங்கனொற்போல நீயிரிவளைப் பாது 
காச்சவேண்டு மென்னுக் சருத்துடையரா யிருச்சவும், பிரிவிற்கு 
அஞ்சாரின்றா ளென்றவாறு, 

பி-ம். 1௦, தூங்க, 18. நெடுந்தா,. 20. காளி€௨. மதுரைக்£ரனார். 

79. பாலை 

தோட்பத னமைத்த கருங்கை யாடவர் 

கனைபொறி பிறப்ப நூறி வினைப்படர்ந்து 

கல்லுறுத் இயற்றிய வல்லுவர்ப் படுவிற் -. 

பாருடை. மருங்கி னூாறன் மண்டிய 

5 வன்புலர் துமியப் போடச் கொங்கர் 

படுமணி யாய நீர்க்குரிமிர்ந்து செல்லுஞ் 
சேதா வெடுத்த செர்கிலக் குரூ௨த்துக 

ளகலிரு விசும்பி லூன்றித் தோன்று 

நனந்தலை யழமுவ நம்மொடு துணைப்ப 

1௦ வல்லாங்கு வருது மென்னா தல்குவச 

வருந்தினை வாழியென் னெஞ்சே யிருஞ்சிறை 
வளைவாய்ப் பருந்தின் வான்௧கட் பேடை 

யாடுதொறு கனையு மவ்வாய்க் கடுந்தடிக் 

... கொடுவி லெயினர் கோட்சுரம் படா 

15 நெடுவிளி பயிற்று நிரம்பா நீளிடைக் 

சல்பிறங் கத்தம் போகி 

நில்லாப் பொருட்பிணிப் பிரிந்த நீயே, 

என்பது : பொருள்வயிற். பிரிர்த தலைமகன் இடைச்சுரத்துத் 
தன்னெஞ்ுற்குச் சொல்லியது. 

| -- குடவாயிற் கீரத்தனார். 
* 46



1:22: ௮கராரனூறு 

am ட் 
1, சோட்பதம்- தோளிலே கட்டு முடி கட்டுதல்; 2. நூறி. 

வெட்டி : வினைப்படர்ர்து - தொழிலிலே செலுத்தி, 
். வல்லுவர் - மிச்ச உவர். படு - இணறு; 4, பார் - 

வன்னிலம் ; மண்டிய - மண்டவேண்டி.. 

6. ஆயமாகய 7 சேதா. 

9. அழுவம் - காடு, இணைப்ப - துணையாக, 70, வரும் - 
. போவோம்; அல்குவ.ா - இங்கே தங்குதல்வ.ர; வந்த 

. வளவிலே; 12, வான்சண் - வெள்ளைச்சண். 13, ஆடு 
தொறு கனைத்தல் - எயினர் ஆட ஒலித்தல். 

12; பேடை 14 எயினர் போர்ச்குப் போகிறதறிர்து I 

துணையை அழைக்கு மென்க. 

1, தோட்பதனமைத்த என்றார், சோறுங்கொண்டுபோய்ச் 
3 கல்லுதலின். 2, பொறி.- வன்னில மாதலிற் சல்லு 
இறபொழுஅ எழுர்த பொறி, 

9. அவரும் ஈம்மொடு. துணையாக 1௦ வல்லபடிபோவோம் 

என்று அங்கு. நினையாது இங்குவர்து 1] வருச் இனை 
என்க, 

8. ஊன்றித் தோன்றும் - Nees தோன்றும் 1, சோட் 
பயனமைத்த என்று பாடமாக்சித் . தோண்டுகை : 

முன்பே நீரைச் சொரிர்சமைத்தல் என்றுமாம். 

பி-ம். 2. பிறப்புற, 3. சல்லறுத். 

80 நெய்தல் 

கொடுந்தாண் முூதலையொடு கோட்டுமீன் வழங்கு 

மிருங்கழி யிட்டுச்சுர நீர்தி யிரவின்: . 

வந்தோய் மன்ற சண்கடற் சேர்ப்ப 

நினக்செல் னரியமோ யாமே யெந்தை. 

5 புணர்திரைப் பரப்பகந் துழைஇத் தந்த 

பன்மீ னுணங்கற் படுபுள். ளோப்புது 

முண்டகம் கலித்த முதுநீ ரடைகரை. 

யொண்பன் மலரக் கவட்டிலை யடும்பின் 
செங்கேழ் மென்கொடி யாழி யறுப்ப 

10 வினமணிப் புரவி நெடுந்தேர் கடைஇ
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மின்னிலைப் பொலிச்த விளங்கெ ரவிழ்பொற் 

றண்ணறும் பைந்தா துறைக்கும் 

புன்னையங் சானற் பகல்வர் தீமே, 

என்பது : இரவுச் குறிவச்த தலைமகற்குத் தோழி சொல்லிய. 

-- மருங்கூர்கிழார் பேருங்கண்ணனார்,. 
eu rf 

2. கழியாகிய இட்டிய சுரம், 4, எவன் - எப்படி, 7. அடை 
கரை - கரையடியில் 17, ஒளியையுடைய இலையோடு 
பொலிச்த இணர் ; அவிழ்தல் - மலர்தல், 73, பகல் 
afi 6, புள்ளோப்புவோம் 13 புன்னையங் ் கான: 
லிலே என்றாள். 

LG = tb, 5 பாக்கர், 6. ஐப்ப, ஈக£€ரர். 

831. பாலை 

நாளுலா வெழுந்த கோள்வ அளிய 

மோங்குசனை யிருப்பைத் தீம்பழ முளையிற் 
புல்லளைப் புற்றின் பல்களைச் தலை. 
யொருங்குமுயன் றெடுத்த ஈனைவாய் நெடுங்கோ 

5 டிரும்பூது குருகி னிடர்திரை தேரு 
" மண்பக வற்ந்த வாங்கட் கண்பொரச் 

சுதிர்தெறக் கவிழ்ந்த. வுலறுதலை நோன் னை 
கெறியயல் மரா௮ மேறிப் புலம்புகொள 

'வெறிபருக் தயவு மென்மாழ். நீளிடை — 
1௦ வெம்முனை யருஞ்சுர நீர்திச் இறந்த 

செம்ம ஓள்ளந் து.ரத்தலிற் கறுத்தோ. 

ரொளிறுவே லழுவம் களிறுபடகச் குடக்கு 

மாவண் கடலன் விளங்கி லன்னவெம். 

மையெழி லுண்கண் குழ 

வைய சேறிரோ வசன்றுசெய் பொருட்கே, 

என்பது : பிரிவுணர்த்திய தலைமகற்குத் தோழி தலைமகள் குறிப் 
uses aes gs சொல்லியது. இட்: பாட்டினுட் குருகு என்றது 
கொல்லன் உலைஞக் 

° Fes: — geibeuf சாத்தனார்.
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வரி... 
1, உலா - உலாவி; எழுந்த -.எழுச்இருர்த. 3, புற்றின் 

4 கோடு, 5, குருகின் - குருகுபோல, கரடி. அகழ் 
இன்ற காலத்து உயிர்த்தல், 6, சண்பொ.ர - வெயில் 
வெம்மையால் பார்ச்ச ஒண்ணாதபடி. பெரா, 6, எறி , 

தல் - இரையைப் பாய்ச்தெடுத்தல், 12. வேலழுவம்- 
வேற் பாப்பு, 

10, நீர்திச் 15 சேறிரோ பொருட்செனச், செலவழுய்கு 

° வானாவது பயன். 

பி-ம். 4 இருங்சோடு.. 

82. குறிஞ்சி 
ஆடமைச் குயின்ற வவிர்துளை மருங்கிற் 

கோடை யவ்வளி குழலிசை யாகப் 

- பாடின் னருவிப் பனிநீ ரின்னிசைத் 

தோடமை முழவின் றுதைகுர லாகச் 

5 சணக்கலை யிகுக்குங் கடுங்குரற் மாம்பொடு 

மலைப்பூஞ் சாரல் வண்டியா மாக 

வின்பல் லிமிழிசை கேட்டுக் கலிஏறர்து 

4 மந்தி ஈல்லவை மருள்வன நோக்கக் 

கழைவள ரடுக்கத் தியலியா டும்மயில்: 
  

* ::மர்தி ஈல்லவை.........ராடன்'? என்றவழிப் பண்டு 
ஒருகாலுங் சண்டறியாதபடி ஆடிற்று மயில் என்றமையிற் பிற 
பொருட்சட் டோன்றிய புதுமையாயிற்று?? என்றும், மலர் 

தார்... ளேனே?' என்பது தன்கட் .டோன்றிய புதுமை 
பற்றிய வியப்புப் பிறந்தது; என்னை ? தன் கருத்து வெளிப் 
படாது தன் மெய்ச்சட் டோன்றிய புதுமையைத் தலைவி வியர் 

தாள்போலத் தோழிக்கு அறத்தொடு சின்றமையின்?? என்றும், 
“புலர்குரலேனல்.........ளேனே”? என்பது *சண்டுயின் மறு 
gg" லென்னும் ் மெய்ப்பாட்டிற்கு உதாரணமாகுமென்றும் 

கூறுவர் பேராசிரியா. ஈச்சினார்ச்சனியர், அவனை ஆயத்சார் 

பலரும் சண்டாரென வர்சோன் முட்டியவாறும் ௮ வரள் 
நெடிழ்சோளேன் யானே எனச் தானே' கூறியவாறும் சாண்க?? 
என்பர். (தொல்; பொருள். 295, 270, 1123)
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1௦ ஈனவுப்புகு விறலியிற் றோன்று நாட 
னுருவவல் விற்பற்றி யம்பு தெரிச்து 
செருச்செய் யானை சென்னெறி வினா௮ய் 

புலர்குர லேனற் புழையுடை யொருசிறை 
மலர்தார் மார்ப னின்றோற் கண்டோர் 

15 பலர்தில் வாழி சோழி யவரு 
ளாரிருட். கங்கு லணையொடு பொருந்தி. 

யோரியா னாகுவ தெவன்கொ 

னீர்வார் கண்ணொடு நெகிழ்தோ ளேனே, 

என்பது : தோழிக்குத் தலைவி அறத்தொடு நின்றது. 

வரி -- கமிலர். 

1. குயின்ற - செய்யப்பட்ட; கோடை மேல்காத்று. 3. 

பாடின்அருவி - ஒலியினிய அருவி; ௮ருவியாகய குளிர் 
ந்த நீர்) 4. துதைவு - செறிவு; 5. இகுத்தல் - தாழ்த் 
தல்; கலைதாழ விடுகிற குரல்; தாம்பு - பெருவங்கியம் 5 
ஞூரலாகிய தம்பு. குரல் - கலையினேசை. 8. மர்இ 

யவை - மந்தித்திரள். மருடல் - அச்சரியப் படுதல், 

9. இயலி - உலாவி; 12, தன்னுல் செருச் செய்யப் 

பட்ட யானை, சென்னெறி - சென்ற நெறி; 18. 
செடழ் தோளினை புடையேன் 17 யானொருத்தியுமே ; 

அதற்குச் சாரண மென்னோ என்றவாறு, 

1-8, இவை இத்தன்மையைக் கருவிசளாக ஆடு மயிலென்ச, 

பிறர்ச்செல்லாம் இன்பஞ் செய்யும் சாடனைச் கண்டார் 
பலருள்ளும் ஈமச்சே துயராவா னென்னென உள்ளுறை சாண்ச. 

பி-ம். 10, விழவுச்சகளவிறலி. | 

82. பாலை 

வலஞ்சுரி மராஅத்துச் சுரங்கமழ் புதுவிச் . 
_ சரியா ருளைத்தலை பொலியச் சூடிக் 

4 கறையடி மடப்பிடி கானத் தவறக் 
  

ee: என்னுங் களிற்றியானை நிரையுள் 

aan pup... புல்லி”? என யானைக் Saran DS சவர்ச்தவாறு. 
காண்க? என்னார் நச்... (தொல், பொருள். 0௦.)
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களிற்றுக்கன் ஜொழித்ச வுவசையர் கலிசிறந்து 
5 கருங்கான் மரா௮த்துக் கொழுங்கொம்பு பிளந்து 

பெரும்பொழி வெண்ணா ரழுந்துபடப் பூட்டி 

நெடுங்கொடி நுடங்கு கியம ஞூதூர் 

ஈறவுகொடை ஈல்லிற் புதவுமுதற் பிணிக்குங் 
. கல்லா விளையர் பெருமகன். புல்லி : 

70௦ வியன்றலை ஈன்னாட்டு வேங்கடக் கழியினுஞ் 
சேய ரென்னா தன்புமிகக் கடைஇ 

யெய்தவர் தனவாற் ரூமே செய்தற் 
கூம்புவிடு. நிகர்மல ரன்ன 

வேர்தெழின் மழமைக்கணெங் காதலி குணனே, 

என்பது: தலைமகன் இடைச் சுரத்துத் தன்னெஞ்சிற்குச் சொல் 
லியது. 

-- கல்லாடனார் 
வரி 

2, உளை மயிர் - தலையாட்டம்போல சான்ற மயிர்; 6, 
பெரும்பொழி- பெரிதாசவுரித்தஉரி; 7. நியமம் - அங் 
காடி. 8, நறவு விலையாக; புதவு | சகல் வாயிலிடம்.. 
9. இளையர் - வேடர்; ............ 13. நிகர் - ஒளி... 
4 குணங்கள் 12 TLE Ob BOT என்க, 6, பூட்டிக் 
சொடுபோர்து 7 ஊர் 8 வாயிலிற் பிணிக்கு மென்க. 

பி-ம். 12, யல்கற், 

84. முல்லை. 

ப மலமிசைக் குலைஇய வுருகெழு திருவிற் 
பணைமுழங் கெழிலி பெளவம் வாங்கித் 

4 இது தது, சண்டு வருச்திச் கூறியது. இக்களித்றியானை 

நிரையுள் தன்னாரும் அருமுனையியவிற் சீதூர்? என்றலின் தான் 
குறுநில மன்னனென்பது பெற்ரும்?? என்றும், “குறுநில மன்னர் 

போல்வார் சென்றமைதோன்றச் கூறியது?” என்றும், “ஆகித் 
... தோன்றும் பாங்கோர் பாங்கிலும்'? என்னும் துறைச்கு உதாரண 

மாகுமென்றும்,  வினைவயிநற்......... யேமே' எனத் தலைவியை 

நினைவனவாகைச்கு வழுவாம்; அகத்தற்கு வழுவன் ழ்?” என்றும் 

கூறுவர். நச் (தொல். பொருள். 24.) 27, 41. 76) 
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தாழ்பெயற் பெறுகீர் வலனேர்பு வளைஇ 

மாதிரம் புதைப்பப் பொழிதலிற் காண்வர 

5 விருநிலங் கவினிய வேழுறு சாலை 

நெருப்பி னன்ன சிறுகட் பன்றி ' 

யயிர்க்கட் படாஅர்ச் தஞ்சுபுறம் புதைய 

ஈறுவீ முல்லை சாண்மல ௬தரும் 

Lj Dal ant Bors வருமுனை யியவிற் 

10 சீமா ரோளே யொண்ணுதல் யாமே 

பெரிபுரை பன்மலர் பிறழ வாங்கி 
wis யாத்த வலங்குதலைப் பெருஞ்சூடு 
கள்ளார் வினைஞர் களந்தொறு மறுகுந் 

தண்ணடை தழீஇய Gary sim sr) 
15 லருந்திறை கொடுப்பவுங் சொள்ளான் செனஞ்சறக்து 

, வினைவயிற் பெயர்க்குந் தானைப் 

புனை தார் வேர்சன் பாசறை யேமே 

என்பது : தலைமசன் பாசறையிருர்து சொல்லியது. 

வரி -- மதுரை யேழுத்தாளன் 

I. குலைஇய- வளைச்த; உரு - உட்கு; 3. பெருநீரைச் 4 
இச்கெல்லாம் மறையப் பொழிதலால், 5, ஏமம் - 

ரக்ஷை, 7, அயிறரிடத்துப் படாரிலே. உறங்குகின்ற 

அறு. 

9. புறவமடைச்த 1௦ சீறூர்; புறவு - சிறுகாடு, 17, எரி 

புரை மலர் - தாமரை, செங்கமுடீர். பிறழ என்ற, 
பூவோடரிர்த செல்லாதலால் கட்டும் காலத்து அறி 

மாற வைத்துச் கட்டுதலால் பூக்கள் தம்மின் மாறுபட, 

என்றவாறு, வாங்கி - வலித்து, 13, மறுகும் - கொடு 

போம் 14. எயில் - ஊர், 

16, வினையிட்ச்தே போகவிடுஞ் சேனை. 1௦ யாம் 17 பாசறை 
Cum 5 ஏழுறு காலையிடத்துச் 1௦ ௪நூபோள் ஒண் 

wise என்த் அதுபோக விடுதற்குத் தன் வருத்தச் 
தோன்றச் கூறியது... 

பிம். 3. தாழ்பெய்ற் Osan. 10 கன்னுதல். 

%
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மே. ப்லே 

நன் னுதல் பச௪ப்பவும் பெருர்ததோ ணெ௫ிழவு 

முண்ணா வுயச்கமொ டுயிர்செலச் சா 
யின்ன மாசவு மிங்குஈத் துறந்தோ 

ரறவ ரல்ல ரவரெனப் பலபுலந் 
5 தாழல் வாழி தோழி சார 

லின்றுசா ளலர்த மென்னடை மடப்பிடி 
- கன்றுபச களை இய பைங்கண் யானை 

முற்றா மூங்கில் முளைதரு சூட்டும் . 
வென்வேற் நிரையன் வேங்கட நெடுவரை 

1௦ ஈன்னாட் பூத்த சாகிள வேங்சை 
நறுவீ யாடிய பொறிவரி மஞ்ஞை 
நனைப்பசுங் குருந்தி னுறுசினை யிருந்து 

துணைப்பயிர்ர் சசவுர் துணைதரு தண்கார் 
வருதும் யாமெனத் தேற்றிய 

15 பருவங் காணது பாயின்றான் மழையே. 

என்பது : தலைமகன் பிரிய வேறுபட்ட ,திலைமகளைச் தோழி 

ஒத்புதுத்தியத். இப் பாட்டு எஇர்கால Core pm. 

வரி ் 

3. துறந்தோர். என்பது முற்றும்............ ஆதலால் 4 

— காட்டர்கிழார்மகனார் கண்ணனார் 

அறவரல்ல ரென்று பொருளுரைக்க. 

6. சாளுலர்த - நாள் முடிச்; ஈன்றணிமை .கழிர்த; பிடி. 
7 சன்று இவற்றினென்க. .6. கொடுச்சாட்டும். 8. 
ஊட்டும் 9 வேங்கடமலை, 10, காள வேங்கை - 

மிச்ச இளமையையுடைய வேங்கை, 11, அடிய- 
குடைக்த; 13. பயிர்ச்தசவும்- அழைத்துச் கூப்பிடும். 
14. வருசன்றேமென்று தேற்றிய .18 பருவம் 13 
துணைதரு தண்கார், அதற்கு 15 மழையும் பரவா 
நின்றது. அதனைப் பாராய் என்ச , ் 

13. துணையை அழைத்தல் பிரிவருமையால் உட அழைத்தல். 

பி-ம். 77 பொறிவரை. 13 பயிர்ர்திறைஞ்சு, தனை தரு.
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96. ம்ருதம் 

% உழுர்துதலைப் பெய்த கொழுங்களி மிதவை 
பெருஞ்சோற் றமலை நிழ்ப நிரைகாற் 
றண்பெரும் பந்தர்த் தருமணன் ஜெமிரி 

மனைவிளக் குறுத்து: மாலை தொடரிக் 

| 5 சனையிரு ளசன்ற கவின்பெறு காலைக் 
கோள்கா னீங்கிய கொடுவெண் டங்கட் 

- கேடில் விழுப்புகம் சாடை வந்தென 
வுச்சிக் குடத்தார் புத்தகன் மண்டையா் 

பொதுசெய் கம்பலை மூதுசெம் பெண்டிர் 

1௦ முன்னவும் பின்னவு முறைமுறை தரத்தரப் ' 
புதல்வஜ் பயந்த இதலையவ் வயிற்று 
வாலிழை மகளிர் நால்வர் கூடிக் 
சுற்பினின் வழாஅ நற்பல வுதவிப் 
'பெற்றோற் பெட்கும் பிணையை யாகென 

15 நீரொடு சொரிந்த வீரித ழலரி 

பல்லிருங் கதப்பி னெல்லொடு தயக்க 

வதுவை ஈநன்மணங் கழிந்த பின்றைக் 
கல்லென் சும்மையர் ஞெசேரெனப் புகுதந்து 

பேரிற் இழத்தி யாகெனத் தமர்தர 
  

% (இதனுள். வதுவைக்கு ஏற்ற சரசணங்கள் நிகழ்ச்தவா 

றும் தமர் சொடுத்தவாறுவ் காண்க, சுற்றஞ் சூழ்ச்து நிற்ற 
லானும் கமர் அறிய மணவறைச் சேறலானும் களவாற் சுருக்க 

நின்ற சாண் சிறர்தமையைப் பின்னர்ச் தலைவன் வினாவ அவள் 

மறுமொழி கொடாது நின்றமையைச் தலைவன் Cope Ss 
- கூறியவாறு arene. இதனானே இது களவின்வழி நிகழ்ச்த 

கற்பாயிற்று”? என்றும் **கரணத்தின் ௮மைக்து மூடிர்த.து?? என் 

அம் கட்றுவர் ஈச்சினார்ச்செினி௰ர். பேராூரியர் * 'அகமலியுவ...... 

யோளே? என்பது. *சிசைவு. பி.றர்க்கன்மை? என்னும் மெய்ப் 
பாட்டிற்கு உதாரணமாகுமென்றும், இது “*தலைமசன் அறிய 
மெய்ப்பட்ட தென்பது? என்றும் கூறுகர், (தொல், பொருள், 

142, 146, 261.) 

17
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2௦ வோரிற் கூடிய வுடன்புணர் கங்குற் 

கொடும்புறம் வளைஇக் கோடிக் சலிங்கத் 

தொடுங்கினள் இடந்த வோர்புறர் தழீஇ 
மூயங்கல் விருப்பொடு முகம்புதை இறப்ப 
வஞ்சின ஸூயிர்க்ச காலை யாழகின் 

25 னெஞ்சம் படர்ந்த கெஞ்சா துரையென 
வின்னகை யிருக்கைப் பின்யான் வின வலிற் . 
செஞ்சூட் டொண்குமை வண்காது துயல்வர 
வசமலி யுவகைய ளாகி முகனிகுத் 

தொய்யென விறைஞ்சி யோளே மாவின் 
3௦. மடங்கொள் மதைஇய நோக்கி 
னொ ரோதி மா௮ யோனே, 

என்பது ; வாயின்மறுத்த தோழிக்குச் தலைமசன் சொல்லியது, 
திலைமகளைக்கூடி. யின்பூற்றிரார்த தலைமகன் பண்டுநிகழ்ச்தது? 
சொற்று இன்புத்றிருர்2.தஉமாம், ப - 

ப -- நல்லாவூர்கிழார்.. 
வரி 

1, களி மிசவை - குழைதலையடைய கும்மாயம்; மிதவை 
யொடு 2 அமலைநிற்ப; நிற்ப என்றான், உண்பார் இடை — 
யறாமை பற்றி. 6, கோள்கால் - அசுபச்ொசங்க 
விடம். & சகடம் இங்களையுடைய காள், கல்யாண. 
காள். 7. வச்சென - வர்தவளவிலே; 8, புதிய அகன்ற 
மண்டை; 9, பொ - சல்யாணம் TANT ORL YS SHE 
யோகஃயமாதலால், ௮தனை ச் செய்கிற ஆரவாரச்இனை 
யுடைய செவ்விப் பெண்டிர்; சம்பலை மிடத்துச் LO. 
தீரச்க.ர என்றுமாம். 10. மூன்னவும் பின்னவும் - முற் 
படச் கொடுப்பனவும் பிற்படச் கொடுப்பனவும், முறை 
மூறையாகக் கொடுப்ப, 11-12. பிள்ளைபெற்ற மகளிர் 
ரால்வர்கூடிச் குளிப்பாட்டுதன் மரபு, | | 

14. உன்னைச் தனக்குப் பெற்றவனைப் பேணும் பேணு தலை 
யுடையை யாவாய்; 15, அலரி-பூ. வதுவை ஈன்மணம்- 

* சசடமென்றது உரோசணியை?? என்பர், **இங்கம், ௪௪ 
டம் வேண்டியதுகடீர்கூட்டத். த?) என்னுமிடத்து, (அகம், 736,)
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வதுவைச் SMUT SMD, என்றது குளித்து விட்டபின் 
என்றவாறு ; இதுவும் ஒருகல்யாணமாதலால். 20, 

ஒர் இல் - * ௪துர்த்தியறை; உடன் புணர்தல் - கூடப் 

புணர்தல். 21-22. ஒடுங்கெடடத்தலாற் சோடினபுறம், 
ஓர் - அசை. 25. கெஞ்சம் கினைச்கது, எஞ்சா துரை - 
மறையாது உரை; 2௦, இனிய ஈகையொடு கூடின 
விருச்கையிடத்து. பின் - கல்யாணவ் கழிச்தபின். 

5. கனையிருளசன்ற.......என்றது, பூர்வ பக்ஷூத்தையடைய 

26. 

30. 

காலை; 21. கொடும்புறம்-சாணத்தால் வளைச்சு உடம்பு, 

இன்னகை இருச்கைப் பின் 2% எஞ்சாது உரையென 
26 வினவலின் எனச் கூட்டுக, 

மதைஇய கோக்கு - செருக்கெ சோக்கு; என்றது ad 
காலத்து மவள் என்னளவில் அன்புடையளாயிருப்பள், 

அவளறிவ தொன்றுண்டேோ உன்னுடைய கொடுமை 
யல்லவோ இரந்த மாறுதலெனச் தோழியொடு புலக்து 
கூறினான். 

பி-ம். 10. தரீஇய. 11. பயச்த. 19. நுமர்த.ர. நல்லார் rer ® yp. 

IO 

87. பாலை 

தீந்தயிர் கடைர்த இரள்கான் மத்தங் 

கன்றுவாய் சுவைப்ப dpa Dp மாங்கும் 

படலைப் பர்தர்ப் புல்வேய் கூரம்பை 

ஈல்கூர் 2 on ரெல்லித் தங்கக். 

குடுமி நெற்றி நெடுமாச் சேவற் | 

றலைக்குரல் விடியற் போகி மூனா௮.து 

கடுங்கண் மறவர் சுல்கெழு குறும்பி 

னெழுந்த தண்ணுமை யிடங்கட் பாணி 

யருஞ்சுரஞ் செல்வோர் நெஞ்சக் அண்ணெனக் 

குன்றுசேர் சவலை யிசைக்கு மத்த 

ஈனிரீ டுழந்தனை மன்னே யதனா. 
லுவவினி வாழிய கெஞ்சே மையற 
  

* (ராலாம்காசோ இரவின்சண்?? உடன்-புணருமறை.. 1. ்
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வைகுசுடர் விளங்கும்; வான்றோய் வியனகர்ச் 
சுணங்கணி வனமுலை ஈலம்பா ராட்டித் 

15 தாழிருங் கூர்தனங் காதலி 

ரீளமை வனப்பிற் ரோளூமா ரணைந்தே.. 

என்பது: வினைமாற்றி மீளூர் தலைமசன் இடைச்சாத் தத் Sor 
னெஞ்டூற்குச் சொல்லியது. 

- எ மதுரைப் பேராலவாயார். 
வரி 

2. முன்றித்றாங்கும் 3 பந்தர், 3, படலைட்-பர்தர் என்ற த, 
ம.ரரிழலாகய பந்தரை; 3, குரம்பையையுடைய 4 
சீறூர். 6. தலைச்சூரல் - மூதற் குரல்; 17, மன் -மிகுஇ; : 
12. மை -இருள்; 13, வைகுசுடர் - விடியுமளவும் எறி 
யும் விளக்கு) 14. முலையையும் பாராட்டித் 14 தோ 
சோயும் மணர்து 12 உவவினி என கூட்டுக, 

‘A. தங்கப் 6 போய் 11 உழச்தனை என்க, ரர, உழர்தனை 
ppm. 

பீ-ம். இடைச்சரத்து Saray ni கெஞ்சிற்குச் சலைமகன் 
சொல்லியது. 

598 குறிஞ்சி 
முதைச்சுவற் சலித்த மூரிச் செந்தினை 
'யோங்குவண்ர்ப் பெருங்குர லஓுணீஇய பாங்கர்ப் 
பகுவாய்ப் பல்லிப் பாடோர்த்துக் குறுகும் 
புருவைப் பன்றி வருதிற நோக்கிச் 

5 கடுங்சைக் கானவன் கழு௮மிசைச் கொளீஇய 
நெடுஞ்சுடர் விளக்க கோக்கி வந்துநக் 
நடுக்குதுயர் சளைந்த ஈன்ன ராளன் . 
சென்றனன் கொல்லோ தானே குன்றத் 

. திரும்புலி தொலைத்த பெருங்கை யானைக் 
1௦ .கவுண்மலி. பிழிதருங் காமர் கடாஹது 

_.. மிருஞ்சிறைத் தொழுதி யார்ப்ப UT DoE gs 
.இருங்கல் விடரகா யசண. மோர்க்குங்
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காம்பம லிறும்பிற்*பாம்புபடத் தவன்றிக் 
கொடுவிர லுளியள் கெண்டும் 

15 வூலொம் புற்றின வழக்கரு நெறியே, 

என்பது : இரவுக்குறி வர்த தலைமகன் சிறைப்புறச்தானாகத் 
தோழி சொல்லியது, 

இப் பாட்டினுட் புருவை என்பது இளமை 

௭ ஈழத்துப் பூதன்றேவனார். 
வரி 

2. இங்குசல் - மேனோக்குதல்; வணர்தல் - வளைதல்; செறி 
ப்புப்படுதலுமாம். 3, தன் பச்கத்அப் பல்லிப்பாட்டை 
விசாரித்துச் கட்டச் செல்லும் ; ஈன்னிமித்தமான 
பல்லி; பாடு - ஓசை, 4. புருவை - இளமை; வரச் 
கடவ இறம், 5, கழுது - பரண், 4. நோக்இச் ௦ 
கொண்ட 6 விளச்கு; 6. ௮ச்சுடசே வெளியாகப் 
பார்த்து வர்அு; 7, களைச்த ஈன்னராளன் - நன்மை 
யையுடையவன், 

5. கொளீஇய - கொளுத்தின, 10, சடாத்திடத்து; நா 
தொழுதி - வண்டின் கூட்டம்; செத்து - கருதி; 15, 
வழங்குதற்கரிய கெறியைச் 8 சென்றாரெனச் கூட் 
௦௧. இத்தன்மையான வழியிலே வந்து போகின்றாசோ 
வென இரங்கிச்கூறச் கேட்டுவரைவானாவத பயன், 

இனை அகர்சற்குப் பன்றி நிமித்தம்பார்த்து வரகசையைச் 
செய்தேயும் கானவன் ௮ வரு இறமறிரஈ்து சுடர் கொளுத்தி னாற் போலச், தாமும் பேணிவர்தாரேயாயினும் வரவு வெளிப் 
படும் என்றவாறு. . 

பிம். 73, சாம்புபயி, ஏறத்துப் புதன்றேவன். . 

99. பாலை 

தெறுகதிர் ஞாயிறு நடுநின்று காய்தலி 

னுறுபெயல் 'வறந்த வோடுதேர் ஈனந்தலை 

புருத்தெழு கூரல் குடிஞைச் சேவல் . 
- புல்சாய் விடாகம் புலம்ப வரைய. . 

5 கல்லெறி. யிசையி. னிரட்டு. மாங்கண்:
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10 

15 

20 

Howe gor 2 

சிள்வீடு கறங்குஞ் Adden வேலத் 

தூமுறு விளைெற் திரக் காழியர் 

சுவவைப் பரப்பின் வெவ்வுவர்ப் பொழியக் 

களரி பரர்த கன்னெடு மருங்கின் 

விளரூன் றின்ற வீங்குசிலை மறவர் 

மைபடு திண்டோண் மலிர வாட்டிப் 

பொறைமலி சழுதை நெடுகிரை தமீஇய 

இருக்துவாள் வயவ ஈமுந்தலை அமித்த 

படுபுலாக் கமழு ஞாட்பிற் நுடியிகுத் 

தருங்கலம் தெறுத்த பெரும்புகல் வலத்தர் 
விலங்கெழு குறும்பிற் கொண்டிமுறை பகுக்குங் 
கொல்லை யிரும்புன நெடிய வென்னாது. 
மெல்லென் சேவடி. மெலிய வேக 

வல்ஓுசள் கொல்லோ தானே தேம்பெய் 

sara தீம்பா லலைப்பவு முண்ணா 

னிடுமணற் பர்தரு ஸியலு | 
நெடுமென் பணைத்தோசக் மாஅ யோசோ, 

என்பது : மகட் போக்கிய செவிலித்சாய் சொல்லியது. இப் 
பாட்டினுள் காழியர் என்றது வண்ணாரை, 

வரி 

1. வேனிற் காலத்து. மாத மிரண்டனுள் ஈடுவு என்னும் 

-- மதுரைக் காஞ்சிப்புலவர். 

சாளிருப௪. 3. வெம்மையுட னெழுகின்ற கு. ரலைய 
டைய பேரார்தைச் சேவல்; 2, உறுபெயல் றந்த 
கிலைஃராய் சின்ற ... எரிக்சப்பட்டான....பெயலா லுண் 
டான £ர் இப்பொழுது தடுதேராய்ப் பாத்தல், $. கல் 
லெறி இசை - மலையினின்றுல் கல்லு விழும்பொழுது 
எழுூமோசை. 7. காழியர் - வண்ணார், 8, சவ்வைப் 
பாப்பு - சிள்வீடு ஆரவாரத்தை யுடைய பரப்பு, 10, 
விங்குசிலை - விசைதங்கு இலை. 17, ஓழி. கருமை; 
மலிர - பூரிக்க. 74, ஞாட்பு - பாக்கச்சாரரும் சள்ள 
ரூம் பொருத பூசற் களம், 18, அருங்கலர் தெறுத்த- 
அரிய பண்டங்களைச் இறையாகச் குவித்த,
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17. புனமாகிய கொல்லை, யென்க. புனமென்பத, மேன்பு 
பயிராயதனை; சொல்லை பென்பது, பயிரின்றித் தரி 

Fre இடக்த' காட்டினை. 2, ஓடுகேர் ஈனர் தலையினை 
யும், 5 சல்லெறியிசையின் இரட்டுமவ் விடங்களையும் 9 

களரிபரர்க சன்னெடு மருங்கனேயமுடைய 17 இரும் 
புனச் கொல்லை எனச் காட்டிற்கு ௮டையாச்குக, 

16. ப௫ுச்குங் 19 கொல்லை யென்ச, 13. சாத்தரும் கீரரா 
யிருப்பபொென்று வயவரென்றாள். 

பி-ம். 3. குடமிச்சேவல், 11, இணிகோள், 21. பக்தரியலு, 

90. நேய்தல் 

முூத்தோ ரன்ன வெண்டலைப் புணரி ' 

யிளயோ ராடும் வரிமனை சிசைக்குர் 

தளை யவிழ் தசாழைக கானலம் பெருக்துறைச் 

- சில்செவித் தாகிய புணர்ச்சி யபலசெழ 

ந வில்வயிற் செறிக்சமை யறியாய் பன்னாள் 
வருமுலை வருத்தா வம்பகட்டு மார்பிற் 

றெருமர ஓள்ளமொடு வருக்,து நின்வயி 

னீங்கு கென்றியான் யாங்கன. மொழிகோ 
ams a po கடவுட் செல்லூர்க் GED 2 SI 

1௦ பெருங்கடன் முழக்கிற் மு யாண 

ரிரும்பிடம் படுக்க வடுவுடை aps sar 
ange Carer Sun wom gp 

முறுமெனக் கொள்குக ரல்லர் : 

ஈறநூத லரிவை பாசிமை விலையே, % 

என்பது : பகற்குறி வர்து சண்ணுற்று நீங்குர் தலைமகனைத் 

தோழி எதிர்ப்பட்டு நின்று இற்செறிப்பறிவு இய. 

ப ௪ மதுரை மருதனிளகாகனார் 
வரி 

2. வறிமனை - பண்ணின இற்றில். 4, சிலர் செவிப்பட்ட 
மாத்இரமான புணர்ச்சி; ௮௫ ௮ல ரெழுகசையாலே. 5 

* 4இது பொருள் மிகக்கொடுத்தல்வேண்டுமென்கின் றத? 

என்பர் கச், (தொல். பொருள். . 114.) ்
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இல்வயிற் செறித்தமை அறிகிலை, 6 வருமுூலை வருத் 
தா என்றது வருமுலையை யுடையாளை வருத்தி என்ற 
வாறு; மார்பின் வருக்தா என்க, வருத்தி 7 வரச் 
அம் ரின் என முடிச்ச, வருதச்தாள் என்னும் பாடச் 

திற்கு வருமுலை வருத்தப் பண்ணாள் வருச்தும் பகட்டு , 
'மார்பினையுடைய நின் என்று சேர்ததுரைச்சு, வரு 
மூலை தெருமா லுள்ளமொடு வருத்தப் பண்ணாள் 

, வருர்துக் பகட்டு மார்பின் நின் என்று பிரித்துப் 
பொருளுரைப்பாரு முளர். 8. எங்கண் வருச்சமறிர் த 
வரைச்அகொள்ள நினையாதவுமக்கு நீங்குகென்றறிய 
யான் சொன்னாலுமறியீர் என்னுவ் கருச்சான். யாங் 
ஊனமொழிசோ என்றாள். 9 கடவுட் செல்லூர் -தெய் 
வங்களெல்லாம் பலீபெறுதற்ிடமாகிய செல்லூர், 

10௦, பெருங்கடன் முழச்கிற்றாகி 4 அலசெழவெனச் கூட்டு. 
10. பெருங்கடல்போலு மாரவாரத்தை யுடைச்சாகக் 
கோசர்வாழு சியமமென்று மேலேற்றுவாரு முளர், 

1௦. யாணர் 12 நியமமென்ச. 11, வேல் மூ.சலாகய இடம்படு 
த்தல், 74. விலை 12 நியமம் கொடுப்பினும் சொள்ளரா 
தலால் அவர்களையும் அச்ரயித்தச் சொள்ே என்றாள். 

மூத்தோர் இளையோரை வருச்சாரன்றே, ௮து செய்யாது ' 
புணரி இளையோர் மனைசிசைச்சாற்போலப் பெறிய அறிவுடைய 
நீர் சறியேமா௫யவெங்களை AGES ber Ot என்றவாறு, 
பி-ம். எதிர்ப்பட்டு இற்செறிப்பறிவு 8ீஇயத. 

5 

| பழையவுரை இவ்வளவே உள்ளது] 

  

ர, பாலை 

விளங்குபக ஓுதலிய பல்கதிர் ஞாயிறு 
வளங்கெழு மாமலை பயங்கெடத் தெறுதலி 
னருவி யான்ற பெருவரை மருங்கிற் 
சூர்ச்சுனை  அமைஇ நீர்ப்பயங் காணாது 
பாசி தின்ற பைங்கண் யானை | . 
யோய்ப௫ப் பிடியொ டொருதிற ஜனொடுங்க 
வேய்கண் ஹணுடைர்த வெயிலகிர் ஈனக் தலை
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யரும்பொருள் வேட்சையி னசன்றன ராயினும் 
பெரும்பே ரன்பினர் தோழி Gas 

1௦ ழிரலை சேக்கும் பாலுயர் பதுக்கைக் 
சுடுங்கண் மழவர் களவுழ வெழுந்த 
நெடுங்கா லாினி யொடுங்காட் டும்பா் 

விசிபிணி முழவிற் குட்டுவன் காப்பப் 

பசியென வறியாப் பணைபயி லிருக்கைத் 
15 சடமருப் பெருமை தாமரை முனையின் 

முடமுதிர் பலவின் கொழுகிழல் வதியுங் 
குடநாடு பெறினுக் தவிரலர் 
மடமா னேனோக்கிநின் மாணல மறந்தே. 

என்பது : பிரிவிடைமெலிர்த தலைமகளைத் தோழி வற்புறுத் 
Sug. . hag peug@nir. 
பி-ம், 2. வயங்கெழு. 3. பெருவளமருங்கிற், 

92. குறிஞ்சி 

நெடுமலை யடுக்கங் சண்கெட பின்னிப் 
படுமழை பொழித்த பானாட் கங்குற் 
குஞ்சர நடுங்கத் தாக்கக் கொடுவரிச் 
செங்க ணிரும்புலி குழுமுஞ் சாரல் 

5 வாரல் வாஜிய ரைய நேரிறை 
கெடுமென் பணை ததோ ளிவளும் யானுங் 
காவல் சண்ணினந் தினையே நாகா 
மர்தியு மறியா மரம்பயி லிறும்பி 
ஜொண்செங் காந்த எவிழ்ச்த வாங்கட் 

1௦ டண்பல் லருவித் தாஜ்டீ ரொருசிறை 
யுருமுச்சிவர் தெறிந்த வாரனழி பாம்பின் 
திருமணி விளக்கிற் பெறுகுவை 
யிருண்மென்' கூந்த லேமூறு யிலே, 

என்பது : இரவுச்குறிச்சென்று தலைம்களைச்சண்ணுற்று நீங்கும் 
தலைமகனைப் பகற்குறிகேர்ச்த வாய்பாட்டாற் ளோழி வரைவு 
கடாயது. ் உ . . . | , -- மதுரைப்பாலாசிரியர் ஈற்றாமனார். ஆ 

18
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93. பாலை 

 கேள்சே டூன்றவுங் கிகாஞ சாரவுங் 
கேளல் சேளிர் கெழீஇயின சொழுகவு 
மாள்வீனைச் கெதிரிய ஷூக்கமொடு புகல்கிறந் 

தாரம் சுண்ணி யடுபோர்ச் சோழ 

5 ரறங்கெழு ஈல்லவை யுறக்தை யன்ன 
பெறலரு ஈன்கல னெய்துி நாடுஞ் 
செயலருஞ் செய்வினை முற்றின மாயி. 

ன. ரண்பல கடந்த முரண்கொ டானை 

வாடா வேம்பின் வழுதி கூட 

1௦ னாளங் காடி நாறு நறுநுத 

னீளிருங் கூந்தன் மாற. யோளொடு 

வரைகஞுயின் றன்ன வான்றோய் நெடுநகர் 
அரைஞமுகர் சன்ன மென்பூஞ் சேக்கை 

சிவர்ச பள்வி நெடுஞ்சுடர் விளக்கத்து 

15 ஈலங்கே மாகம் பூண்வடுப் பொறிப்ப 
முயங்குசஞ் சென்மோ நெஞ்சே வரிநுத 
லயக்திகழ் பிழிதரும் வாய்புகு கடாத்து 
மீளி மொய்ம்பொடு நிலனெறியாக் குறுகி 
யாட்கோட் பிழையா வஞ்சுவரு தடக்கைக் 
      

* வாணிகர் பொருள்வயிற் பிரிச்சவாறு உணர்ச?? என் 
அம், * கேள்கே டூன்றவும்? என்னும் அஃப்பாட்டுப் புறத்திணை க் 
தலைவர் பலராய் அசச்இணைச்சண் அளவிவர்தது”? என்றும், 
“கேள் கேடூன்றவுங்களேஞராரவும்? என்று மனமகிழ்ச்து கூதிய 
வாறு சாண்ச என்றும் கூறுவர் ஈச... இனிப் பேரா, இன்ன 
காரணத்திற் பிரிர்துபோச்து வினைமுடி த்தனமாயினும், அவளை 
முயங்கும் சென்மோ? என்றமையின் தன். ஆள்வினைக்குத் 
தக்க பெண்மையான் அவள் ஆற்றி யிருக்தா ளென்பழாஉம், 
கருதிய கருச்தினாற் காமச்குறிப்புப் பிறர்சமையின் அஃ 
அண்மையாயிற்று?? என்றும், 4 நலங்கே ப. கெஞ்சே”? என் 
ப மலிதல்”” என்றும் கூறுவர். இப் பாட்டினை இக் துறைச்சே 
கொள்வர் இளஎம்பூரணவடி களும், (தொல், பொருள். 28, 85, 
147, 273, 500, 44.) poe பவ பவட
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2௦ கடும்பகட் டியாளை நெடுந்தேர்க் கோதை 
தருமா வியனகர்க் கருவூர் முன்றுறைத் 
தெண்ணீ ருயர்சரைக் குவைஇய 
தண்ணான் பொருகை மணலிலும் பலவே 

என்பது : வினைமுத்றிமீளலுறுச் தலைமகன் இடைச்சுரத்தத் 
தன்னெஞ்சிற்குச் சொல்லிய, 

-- கணகச்காயனார்மகனார் ஈக்கீரனார். 
பீ-ம். 22. செண்ணீசேர்கரைக், 

ஓக். முல்லை 

% தேம்படு சமயப் பாங்கர்ப் பம்பிப 
குவையிலை முசுண்டை வெண்பூக் குழைய 
வானெனபட் பூத்த பானாட் கங்குன் 
மறித்தரஉத் தொகுத்த பறிப்புற விடையன் 

5 றண்கமழ் முல்லை தோன்றியொடு விரைஇ 
வண்பெடத் தொடுத்த நரீர்வார் சண்ணிய 
னைஅபடு கொள்ளி யங்கை சாயக் 
குனறுகரி யுளம்புங் கூரிரூ ணெடுவிளி 
சிறுகட் பன்றிப் Queens கடிய 

1௦ மூதைப்புனங் காவலர் சினைத்திருந் Sf Be 
சகுருங்கோட் டோசையொ டொருங்குவம் திசைக்கும் 
வன்புலக் காட்டுகாட் டதுவே யன் புகலந் 
தார்வஞ் சிறந்த சாய ப 
லிரும்பல் கூந்தற் திருந்திழை யூசே.. 

என்பது : வினைமுற்றிமீளுர் தலைமசன் சேர்ப்பாகற்குச் சொல் 
லியது. தலைமகன் பாங்கற்குச் சொற்றதஉமாம், 

-- நன்பலூர்ச் சிறுமேதாவியார். 
-பி-ம். 3. வான்பூததன்ன. 9. கூடிய, கடிய, 

* Og “இருத்தல் கிமித்தமாம், இச்காலம் வருர் அணை 
யம் ஆற்றினாுளெனச் தான் வருச்து.தலின்?? என்பர் ஈச். (தொல், 
பொருள். 14.) ன ட்
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95. பாலை 

% பைப்பயப் பசந்தது HSH FT II 
யைதா கின்றென் றளிர்புளை மேனியும் 

பலரு மறியத் திகற்தரு மவலமு 
மூயிர்கொடு கழியி னல்லதை நினையி 
னெவனோ வாழி தோழி பொரிகாற் 
பொகுட்டடை யிருப்பைக் குவிகுலைக் கழன்ற 
வாலி யொப்பின் DT OL oo. Baar al 
யாறுசெல் வம்பலர் ரீளிடை யமுங்க 
வீன லெண்டு னிருங்கிலை சுவருஞ் 

1௦ சுரம்பல கடந்தோர்க் கரங்குப வென்னூர் 
கெளவை மேவல ரா மிவ்வூர் 
நிரையப் பெண்டி. நின்னா கூறுவ ' 
புரைய வல்லவென் மகட்கெனப் பரைஇ 
ஈம்முணார் தாறிய கொள்கை 

15 யன்னை முன்னாயா மென்னிதற் படலே. ' 

eer gg: போச்குடன்பட்ட தலைமகள் தோழிக்குச் சொல் 
லிய த. 

பி- 
-- ஒரோடோகத்துக் கந்தாத்தனார். 

ம். 7. அாம்பிடைச், 10, கழிந்தோர். 14. தாற்றிய. 

96. மருதம் 
நறவுண் மண்டை. அுடக்கலி னிறவுக்கலித் அப் 
பூட்ட வில்லிற் கூட்டுமூதற் நெறிக்கும் 
பழனப் பொய்கை யடைகரைப் பிரம்மி 
ன ரவா என்ன வம்மூ ணெடுங்கொடி 
யருவி யாம்ப லகலடை :தடக்இ 
யசைவரல் வாடை தூக்கலி ஞூ துலை 
யிசைவாங்கு தோலின் வீங்குபு. ஜெகிமுக 
கழனியம் படப்பைக் சாஞ்சி யூர 
  

*.இப் பாட்டினை இத் துறைச்சே. உசாரணமாகசி கொண் 
டார் சச்... (சொல். பொருள். 42.) | A:
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& வொண்டொடி ய௱பத் துள்ளுரீ நயந்து 

1௦ கொண்டனை யென்பவோர் குறுமக ளதுவே 

செம்பொற் கிலம்பிற் செறிந்த குறங்கி 
னங்கலும் மாமை யஃதை தத்தை 

யண்ணல் யானை யடுபோர்ச்' 

  

சாழர் 

வெண்ணெல் வைப்பிற் பருவூர்ப் பறந்தலை 

15 யிருபெரு வேர்தரு மொருகளத் தொழிய 

வொளிறுவா ணல்லமர்க் கடந்த ஞான்றைக் , 

களிறுகவர் கம்பலை போல 

வலரா கின்றது பலர்வாய்ப் பட்டே, 

என்பது : தோழிவாயின் மறுத்தது. 

-- மரு தம்பாடிய இளங்கடூங்கோ. 

பி-ம். ர, நுடகச்சலின், 4. அரவாயன்ன. 8, கானாதூர, 12. 
அகுதை. 15. வேர்தரும் பொருதுகளத், 

97. பாலை 

[ கள்ளியங் காட்ட புள்ளியம் பொறிக்கலை. 
வறனுற லங்கோ டுதிர வலங்கடந்து 
  

* :ஒண்டொடி............குறுமசள்? எனச் காமஞ் சாலா 
இளமையோளைச் கூறிற்று”? என்று கூறுவர் நச், :புறஞ்சொன் 
மாணாக் ளெவி'ச்கு உதாரணமாச்ச் கொள்வர், *களிறு சுவர் 
சம்பலை போல வலராகின்றத பலர் வாய்ப்பட்டே! என்பதனைப். 
பேரா. (தொல், பொருள். 151, 272.) 

6 அஸ்சை தந்ைத அண்ணல் யானை அடுபோர்ச் சோழர்! 
என்புழி, சோழரெல்லாம் ௮ஃதைக்குத் தந்தையாம் முறைய 
ராய் நிற்றலின் தந்ைத யென்னும் ஒருமை சோழ ரென்னும் 
பன்மையொடு தனித்தனி சென்று கூடுதலின் வழுவின்றேனும் 
ஈற்றுப் பன்மை பற்றி வழுவமைத்தார்!' என்பர் நச். (தொல். 
சொல். 461.) சேனாவரையரும். ஒருமைச் சொல் பன்மைச் 
சொல்லொடு தொடர்தலுங்கொள்க?. என்பர். 

* இப் பாட்டினை இச்சுறைச்கே கொள்வர் சச். கொல், 

பொருள். 9.)
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புலவுப்புலி துறக்த கஃவுக்கழி கடுமூடை ' 
யிரவுக்குறும் பலற நாறி நிரைபகுத் 

5 திருங்சன் முடுக்கர்க் இற்றி கெண்டுவ் 
கொலைவி லாடவர் போலப் பலவுடன் 
பெருந்தலை யெருவையொடு பருந்துவர் திறுக்கு 
மருஞ்சுர மிறந்சத கொடியோர்ச் சல்கலு 

மிருங்கழை பிறும்பி னாயக்துசொண் டுத்த 
1௦ அணங்குகட் சிறுகோல் வணச்கிறை மகளிரொ 

டகவுரரப் புரந்த வன்பிற் சகழஜொடி 

நறவுமகி மிருக்கை மன்னன் வேண்மான் 
வயலை வேலி வியலூ ரன்னகடின் 

னலர்மூலை யாகம் புலம்பப் பலபுலக் 
15 தாழே லென்றி தோழி யாழவென் 

கண்பனி கிறுத்த லெளிதோ குரவுமலர்ந் 
தற்சிர நீற்கெ வரும்பவிம் வேணி 

லறலவிர் வார்மண லகலியாற் றடைகரைத் 
துறையணி மரூதமொ டீசல்கொள வோர்க் 

2௦ கலுற்தளி ரணிந்த விருஞ்சனே மாத் 
தணர் தகை புஅப்பூ நிரைத்த பொரங்கர்ப் 
புகைபுரை யம்மஞ் சூர... 

அகர்குபி லகவுவ் குரல்கேட் போர்க்கே, 
என்பது : வற்புறுக்குர் தோழிச்குத் தலைமகள் சொல்லியது. 

ன் | — மாமூலனார். 
பிம். ரர, பண்பிற், 14, னசமலியாசம், 20. மாத்தி ஸிணர் 
ததை. ஒளவையார். குடவுழுச்தசார். ் 

58. குறிஞ்சி 
#8 Lele cor சிவந்த பயங்கெழு Sar ap 
BAIS OsraronsQuir டவர்ஈமக் குவர்த.. 
வினிய வுள்ள மின்னா வாக ப்ப வ ட்ட 

+ இப் பாட்டினை “வெறியறி சிறப்பின் வெவ்வாய் வேலன், 
வெறியாட்' டயர்த்த STE EER” என்ற அறைக்கு. உதாரண” 
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மூனிதக நிறுத்த நங்க லெவ்வஞ் 
சூரூறை வெற்பன் மார்புறத் தணித 

லறிர்தன ளல்ல என்னை வார்கோற் 
செறிக் இலங் கெல்வளை நெஇிழ்கந்தமை கோக்க 
கையறு நெஞ்சினள் வினவலின் மூதுவாய்ப் 

பொய்வல் பெண்டிர் Maier பிரீஇ 

1௦ முருக னாரணங் கென் றலி னதுசெத் 

Carag தன்ன ar Pes நல்லிற் 

ப
 

பாவை யன்ன பலராய் மாண்கவின் 

பண்டையிற் சிறக்கவென் மகட்கெனப் பரை௫க் 

கூடிகொ எளின்னியங் கறங்கக் களனிழைத் 
15 தாடணி யயர்ந்த வகன்பெரும் பந்தர் 

வெண்போம் கடம்பொடு சூடி யின்ச 

ரைகமை பாணி யிரீஇச்சை பெயராச் 
செல்வன் பெரும்பெய மேத்தி வேலன் 
வெறியயர் வியன்களம் பொற்ப வல்லோன் 

2௦ பொறியமை பாவையிற் அாங்கல் வேண்டி 
னென்னாங் கொல்லோ கோழி மயங்கிய 
மையற் பெண்டிர்க்கு நொவ்வ are 

வாடிய பின்னும் வாடிப மேனி 

பண்டையிற் சிறவா சாயி னிம்மறை 
  

மாகச் காட்டி, ₹ இன்னாவாக......... நிறுத்த எவ்வம்? என்பது 
அவன் வயிற் பரத்தைமை; :உயிர் வாழ்தல் அறி. த? என்பது 
sora ey fen, அவை Car Bugs ous வழி debe ser? என் 
னும், ** (பணிவரையரிவக்த? என்னும் அசப்பாட்டினுள் “பிசப்புளர் 
பிரீ இ? எனச் கட்டுவிச்சியைச் கேட்டவாறும், *என் மகட்கு? 
எனச் செவிலிகூற்று நிகழ்ச்தவாறும் காண்க, இ௫சனுள் கெடு 
வேள் ஈல்குவனெனினே”? எனச் தலைவி அஞ்சவேண்டி௰௫, 
இருவரும். (கட்டுவிச்சியும் வேலனும்) ஒட்டிக் கூ.ரூமல் தெய் 
வச்தான் இருளுமென்று கோடலின்?? என்றுங் கூறுவர் we, 
இனிப் பேரா. :*பாவையன்ன பலராய் மாண்சவின்?. என்புழி 
மகட்சண் காதல். சா.ரணமாச . உவமை பிறந்தது? என்பர், 
தொல், பொருள், 60, 117, 115, 279.)
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25 யலரா காமையோ வரிதே யஃதான் 

pile ருறுவிய வல்லல்கண் டருளி 

வெறிகமழ் நெடுவே ணல்குல னெனினே 

செறிதொடி யுற்ற செல்லலும் பிறிதெனச் . 

கான்கெழு காடன் கேட்பின் 

3௦ யானுயிர் வாழ்த லதனினு மரிதே 

என்பது : தலைமகன் சிறைப்புறச்தானாகச் தோழி தலைமகட்குச் 

சொல்லுவாளாய்ச் சொல்லியது. தோழிக்குச் தலைமகள் சொல் 

லியதாஉமாம். —_— வேறிபாடிய காமக்கண்ணியார்.. 

பீ-ம். 4. முனிவுதசவச்த, 7. கெகிழத்தனோக்கி. 27. saga 

னேயெனிற். 

99. பாலை 

வாள்வரி வயமான் கோளுகி ரன்ன 
செம்முகை யவிழ்ந்த மூண்முதிர் மூருக்கின் 

இதரற் செம்ம மு௮ய் மதரெழின் 
மாணிமை மகளிர் பூணுடை முலையின் . 

5 முகைபிணி யவிழ்ந்த கோங்கமொ டசைஇரகனை 

யதிரல் பரந்த வந்தண் பாதிரி 
யுதிர்வீ பஞ்சனை ௮ யெதிர்வீ 
மரா௮ மலரொடு விரா௮ய்ப் பரா 
மணங்குடை நகரின் மணந்த பூவி 

1௦ னன்றே கான ஈயவரு மம்ம 
கண்டிசன் வாழியோ குறுமக ணுந்தை 
யடுகளம் பாய்ந்த தொடிசிதை மருப்பிற் 
பிடிமிடை களிற்றிற் மோன்றுங் 

, குறுநெடுந் துணைய குன்றமு. மூடைத்தே. 

- என்பது: உடன் போகிய தலைமகளைத் தலைமகன் மருட்டிச 
சொல்லியது. * . 

௭ பாலைபாடிய பேருங்கடங்கோ. 

பிம். 7. முதிர்வீ, 172, தொடி செறி 15. பிடியிடை. 

* இத்துறைக்ே இப்பாட்டினைச் கொண்டார் BER COTE 
இனியரும். (தொல், பொருள் 41.)
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100. நேய்தல் 

அரசையுற் றமைந்த வார நீவிப் 
புரையப் பூண்ட கோதை மார்பினை 

ஈல்லகம் வடுக்கொள முயங்கி நீவந் 

தெல்லினிற் பெயர்த லெனக்குமா ரினிதே 

5 பெருர்திரை முழக்கமொ டியக்கவிச் இருந்த 

சொண்ட லிரவி னிருங்கடன் மடுத்த 

கொழுமீன் கொள்பவ ரிருணீங் கொண்சுட 

ோடாப் பூட்கை வேந்தன் பாசறை 

யாடியல் யானை யணிழுகத் தசைத்த 
1௦ வோடை யொண்சுட ரொப்பத் தோன்றும் 

பார்த் தொடுத்த சைவண் கோமான் 
பரியுடை நஈற்றேர்ப் பெரியன் விரியிணர்ப் 

புன்னையங் சானற் புறந்தை முன்றுறை 
“வம்ப நாரை யினனெலித் தன்ன 

55 வம்பல் வாய்த்த தெய்ய தண்புலர் 

வைகு விடியற் போகிய வெருமை 

கெய்தலம் புதுமலர் மாந்தும் 

கைதையம் படப்பையெம் மழுங்க லூரே, 

என்பது : தோழி வரைவுகடாயது. 

உலோச்சனார், 

i-th, I. அரையற்றமை, . 18, செய்தற் பு.அமலர். 

105. பாலை 

அம்ம வாழி தோழி யிம்மை 
நன்றுசெய் மருங்கிற் நீதில் லென்னுற் 

தொன்றுபடு பழமொழி யின்றுபொய்த் சன்றுகொ 

றகர்மருப் பேய்ப்பச் சுற்றுபு புரிர்த 

5 சுவன்மாய் பித்தைச் செங்கண் மழவர் 

வாய்ப்பகை கடியும் மண்ணொடு கடுந்திறற் 
திப்படு Amara வில்லொடு பற்றி 

19
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அரைதெரி மத்தங் கொளீது சிரைப்புறத் : 
தடிபுதை தொடுதோல் பறைய வேக் 

1௦ கடிபுலங் கவர்ந்த கன்றுடைக் கொள் ய 
ரினந்தலை பெயர்க்கு ஈனந்தலைப் Ou marc. 
டகலிரு விசும்பிற் உடம் போலப் 
பகலிடை நின்ற பல்கதிர் ஞாயிற் 
௮அருப்பவிர் பூரிய சுமன்றுவரு கோடைப் 

15 புன்சான் முருங்கை யூம்சமி பன்மலர் 
தண்கா ராலியிற் ரூவன வுதிரும் 
பனிபடு பன்மலை பிறந்தோர்க்கு 
முூனிதகு பண்பியாஞ் செய்தன்றோ விலமே. 

என்பது : பிரிவிடை வேறுபட்ட கிழத்தி தோழிக்குச் சொல்லி we தோழி நெத்திஃகுச் சொல்லியதாஉமாம், இப் பாட்டி 

- எ மாமூலனார், 
பி-ம். 4. சுற்றுபு சுரிர்த. 72, கூட்டம், 19. வீசழிபன்மலர், 16, தாதின்,றுதிரும். (தலைமகள்) 

102. குறிஞ்சி 
உளைமான் றுப்பி னோங்குதினைப் பெரும்புனச்தச் கமுதிற் கானவன் பிழிமஇழ்க்து வ திர்தென 
வுரைத்த சந்தி ஜூர லிருங்கதப் 
பைஅவர லசைவளி யாற்றக் கைபெயரஈ :5 வொலியல் வார்மயி ருளரினள் கொடிச்சி 
பெருவரை மருங்கிற் குறிஞ்சி பாடக் 
குரலு&் கொள்ளா நிலையினும் பெயராது . படா௮ப் பைங்கண் பாடுபெற் ஜெொரய்யென மறம்புகன் மழகளி அறங்கு நாட .. 1௦.னா மார்பி னரிஞிமி ரூர்ப்பத் 
கான் கண்ணிய னெஃகுடை வலத்தன் காவல ரறித லோம்பிப் பையென வீழாச் சதவ மசையினன் YG aa .
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அயங்குபட ரகல முயங்கிச் தோண்மணற் 
Is Borer oem Qe பெயர்ர்தனன் Corus 

யின்றெவன் கொல்லோ கண்டிகு மற்றவ 
னல்கா மையி னம்ப லாத 
யொருமங்குவர் அலக்கும் பண்பி 

னிருஞ்சூ ழோதி யொண்ணுதற் பசப்பே, 

என்பது : இரவுக்குறிச்கட் சிறைப்புறமாகத் தோழிக்குச் சொல் 
ஓவாளாய்த் தலைமகள் சொல்வியத, 

- மதுரை யிளம்பாலாசிரியன் சேந்தங்கூ த்தன். 
பீ-ம். மதுரைப் பாலாிிரியன் சேனங் HF EO. 

103. பாலை 

கிலு ஈனந்தலை யெழிலேறு குறித்த 
கதிர்த்த சென்னி அணங்கு செந்காவின் 
விதிர்த்த போலு மர்றுண் பல்பொறிக் 

காமர் சேவ லேமஞ் சேப்ப 

5 மூளியரில் புலம்பப் போகி முனா து 

மூரம்படைர் திருந்த மூரி மன்றத் 

ததர்பார்த் SOG மாகெழு சிறுகுடி 

யுறையுஈகர் போகிய வோங்குரிலை வியன்மனை 
யிறைகிழ லொருகிறை புலம்பயா வுயிர்க்கும் 

1௦ வெம்ருனை யருஞ்சுர நீர்தித் தம்வயி 

னிண்டுவினை மருங்கின் மீண்டோர் மன்னென 

நள்ளென் யாமத் அயவுத்துணை யாக 
நம்மொடு பசலை சோன்று தம்மொடு 

. தானே சென்ற ஈலனு 

18 ஈல்கார் கொல்லோகா ஈயச்தி௫ ஜேசே. 

என்பது : “தலைமகன் “பிரிவின்சண் தலைமகள் சோழிக்குக். 
,சொற்றது, 

— காலிரிட்பூம்பட்டினத்துச் செங்கண்ணனார். 
பி- ட், 12. உயவுத் துணையாயெ, 13. தோன்றுக. தம்மொடு,
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104. முல்லை 

* வேந்துவினை முடித்த காலைத் தேம்பாய்ற் 
இனவண் டார்க்குர் தண்ணறும் புறவின் 
வென்வே லிமாய ரின்புற வலவன் 
வள்புவலித் தூரி னல்ல முள்ளுறின் 

5 முந்நீர் மண்டில மாதி யாற்ளு 
நன்னால்கு பூண்ட கடும்பரி நெடுந்தேர் 
வாங்குசினை பொலிய வேறிப் புதல 
பூங்கொடி யவரைப் பொய்யத ளன்ன 
வுள்ளில் வயிற்ற வெள்ளை வெண்மறி 

1௦ மாழ்கி யன்ன தாழ்பெருஞ் செவிய ' 
புன்றலைச் சிருரோ டுகளி மன்றுழைக் 
கவையிலை யாரி னங்குமை கறிச்குஞ் 
சீறார் பலபிறக் சொழிய மாலை ப 
பினிஅசெய் தனையா லெர்தை வாழிய 

15 பனிவார் கண்ணள் பலபுலர் அறையு 
மாய்தொடி யரிவை கூந்தல் 
போஅகுர லணிய வேய்தர் தோயே, | 

என்பது : வினைமுற்றிமீஞர் தலைமசற்குத் தோழி சொல்லிய ௮. 

௪ மதுரை மரு தனிளகாகனார், 

பி-ம். 1. வேர்துவினை முடி த்தனன். 3உன்புற, 6. சன்னான்கு 
12. கொறிக்கும். க்க 

105. பாலை 

அகலறை மலர்ந்த வரும்புமுதிர் வேங்கை 
யொள்ளிலைத் தொடலை. தைஇ மெல்லென 

* இப் “பாட்டினுள் சுட்டி ஒருவர்ப் பெயர்கூரு வஞ்சி பொது 
Sworn wiser sree” என்றும், இ௫சனுள் all Beer apie. as சாலைச் தேரிளையர் செலவிற் கேற்ப ஊரரது Can omar Dear உலூறச்தன செலவிற்குப் பற்றாச குதிரைத்தேசேறி இடைச் சுரத்திற் தங்காது மாலைக் காலத்து வந்து பூச்சுட்டினை, இனி ட செய்தனை: 'எர்தை வாழிய எனத் தோழி கூறியவாறு சாண்?! 

ன்றும் கூறுவர் ee. (Ogre, பொருள், 6௦, 194.) த 
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ஈல்வரை காடன்' றற்பா ராட்ட 
யாங்குவல் ௮ஈள்கொ முனே தேம்பெய்து 

5 மணிசெய் மண்டைத் இம்பா லேந்தி 
es தாயர் மடுப்பவு முண்ணா 
ணிழற்கயத் தன்ன நீணகர் வரைப்பி 
னெம்மூடைச் செல்வமு (par on reir பொய்ம்மருண்டு 
பர் தபுடைப் பன்ன பாணிப் பல்லடிச் 

1௦ சில்பரிச் குதிரைப் பல்வே லெழினி 
- கெடலருச் அப்பின் விடுதொழின் மூடிமார் 
கனையெரி segs கல்காய் கானத்து , 

வினைவ லம்பின் விழுத்தொடை மறவர் 
தேம்பிழி ஈறுங்கண் மகிழின் முனைகடர்து 

15 விங்குமென் சுரைய வேற்றினர் தரூ௨ 
முகைதலை இறந்த வேனிற் 
பகைதலை மணந்த பல்லதர்ச் செலவே. 

என்பது : மகட்போச்கிய தாய் சொல்லிய. 

௭ தாயங்கண்ணனார். 
பி-ம். 7, ௮கவரை. 10, வல்வேலெ, 15, விலங்குமென். 

406. மருதம் 

* எரியகைச் தன்ன தாமரைப் பழனத்துப் 
பொரியகைந் தன்ன  பொங்குபல் சிறுமீன். 

._ வெறிகொள் பாசடை யுணீஇயர் பைப்பயப் 
பறைதபு முதுசிர லசைபுவர் திருக்குர் 

5 அறைகே மூரன் பெண்டுதன் கொழுகனை 
௪ம்மொடு புலக்கு மென்ப நாமது 

.. செய்யா மாயினு2முய்யா மையிற் 
* செறிதொடி தெளிர்ப்ப வீடச் சிறிதவ 

_* இனவ்வடியினை வினையுவமத்திற்கு உதாரணமாகச் சாட்டி, 
ர் :*செறிதொடி ...... சோழி” (என்றச்சாற். தலைவிக்குப் 

பாங்காயினார் சேட்பச் சொல்லிச் கூறல் வேண்டு மென்பது: 
வாயில்களும் தலைமகளை ஊடல்காய்பவல்லது. .சொல்லாசா
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ணுலமர்அ வருகஞ் சென்மோ தோழி 

1௦ யொளிறுவாட் டாளைக் கொற்றச் செழியன் 
வெளிறில் கற்பின் மண்டம ரடுதொறுங் 

சளிறுபெறு வல்சிப் பாண னெறியுந் 

தண்ணுமைசக் சண்ணி னலைஇயர்தன் வயிறே, 

என்பது : தலைமகள் தன்னைப் புறங்கூறினளாசச் சேட்ட 
பரத்சை யவட்ருப் பாங்காயினார் சேட்பச் சொல்லிய, 

-- ஆலங்குடி வங்களார். 
பிம், 7. உய்யாமா. 8. 'இறிதிவண். (கூறினாளென.) 

107. பாலை 

நீசெல வயரக் கேட்டொறும் பலநினைர்' 

தன்பி ளனெஞ்சத் தசா௮ப்பொறை மெலிந்த 

வென்னகத் திடும்பை களைமார் கின்னொடு 
கருங்கல் வியலறைக் கிடப்பி வயிறுதின் 

5 நிரும்புலி துறந்த வேற்றுமா னுணங்க 

னெறிசெல் வம்பல ருவந்தன ராங்க 
ணொலிகமை செல்லி னரிசியொ டோராய் 
கானிலைப் பள்ளி யளைபெய் தட்ட 
வானிண முருக்க வால் YOu ain em 

1௦ புகாரைத் தேக்கி னகலிலை மாந் அங் 
கல்லா சண்மொழக் கதநாய் வடுகர் 
வல்லா ணருமுனை நீந்தி பல்லார் த 
மன்னூ றஞ்சு மொருகாற் பட்டத் 
தின்னா Capos Bape மூடங்கூர்ர் 

15 தொருதனித் தொழிர்த வரனுடை கோன்பக 
டங்குமை மிருப்பை யறைவாய் வான்புழல் 
புல்லுளைச் சிரூ௮ர் வில்லி னீக்கி 
மரைகடிர் தாட்டும் வரையகச் Por 

-_— 

கலாற் தலைமகள் கேட்பாளாகச் சொல்ல. வேண்டு மென்ப.து? 
என்பர் பேர. (தொல், பொருள். 287, 712.) 

    

 



களிற்றியானைநிரை 15 [ 

மாலை யின்றுணை யாக் காலைப் 

2௦ பசுானை ஈுவீப் பருஉப்பர லுறைப்ப 
மணமனை கமழுங் கானந் 

அணையி ரோதியென் ஷோழியும் வருமே, 

என்பது : தோழி தலைமகள் குறிப்பறிர்துவர்து தலைமகற்குச் 
சொல்லியது, 

-- காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக் காரிக்கண்ணனார். 
பி-ம், ௮ன்புடை நெஞ்ச, 15, பன் லாறஞ். 

108. குறிஞ்சி 

புணர்ந்தோர் புன்ச ணருள௮! முூணர்ந்தோர்ச் 
கொத்தன்று மன்னா லெவன்கொன் முத்தம் 
வரைமுதற் சிதறிய வைபோல் யானைப் 
புகாரமுகம் பொருத புதுநீ ராலி 

5 பளிங்குசொரி வதுபோற் பாறை வரிப்பக் 
கார்கதம் பட்ட கண்ணகன் விசும்பின் 

விடுபொறி ஜெகிழியிற் கொடிபட மின்னிப் 
படுமமை பொழித்த பானாட் கங்கு 
லாருயிர்த் துப்பிற் சோண்மா வழங்கு 

1௦ மிருளிடைத் தமியன் வருதல் யாவது 
மருளான் வாழி தோழி யல்கல் 
விரவுப்பொறி மஞ்ஞை வெரீஇ யரவி 
னணஙகுடை யருந்தலை பைவிரிப் பவைபோற் 

% காயா: மென்சனை தோய நீடிப் 
. 15. பஃறடுப் பெடுத்த வலங்குகுலைக் காந்த 
  

%, காய்ா......... வோனே?? என்புழி ஆடுதற்றொழில் பற் பற் 
றியும் வடிவு பற்றியும் வண்ணம் பற்றியும் உவமை வந்தது 
என்பர்-பே.ரா, (தொல். பொருள். 277.) ஈச்சினார்ச்சினியரும் 
சுரும்பெழும் இருந்துணுட் தொங்கல்? என்னுமிடத்து “eye 
தா தாதுர்தும்பி கையாடு வட்டிற்றோன்றும்? என்றார். பிறரும்”? 
என்பர், (Ge, 651.)
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ளணிமல௰ர் ஈறுர்தா தாதுர் அம்பி 
கையாடு வட்டிற் ஜோன்று 

மையாடு சென்னிய மலைகிழ வோனே, 

என்பது : தலைமசன் சிறைப்புறத்தானாகச் தலைமகட்குச் சொல் 
ஓ வாளாய்ச் கோழி சொல்லியது, 

-- தங்காற் போற்கொல்லனார். 
பி-ம். 3, வரைமிசைச்சித, 9, சொறிபவைபோற், 12, விரவுப் 
பொறை, தங்கால் பூட்கோவனார், 

109. பாலை 

. * பல்லிதம் மென்மல ரண்க ணல்யாழ் 
நரம்பிசைக் தன்ன வின்றீற் செவி 

_ லால் கொருத்தி யிருந்த வரே 
கோடுமு களிற்றின். மஞொழுதி யிண்டிக் 

5 காடுகால் யாத்த நீடுமாச் சோலை ப 
விழைவெளி லாடுங் சழைவளர் நனந்தலை 

- வெண்ணுனளை யம்பின் விசையிட வீழ்ந்தோ 
ரெண்ணுவரம் பறியா வுவலிடு .பஅக்கைச் 
சுரங்கெழு கவலைக் கோட்பாற் பட்டென 

1௦ வழங்குகர் மடிந்த வத்த மிறந்தோர் 
கைப்பொரு எில்லை யாயினு மெய்க்கொண் 
டின்லுயிர் செசாவிட் டகன்ற பல்சூர்ப் 
பெருங்களிற்று மருப்பொடு வரியத afl wi gig, 
மறனில் வேந்த னாளும் ப 

15 வறனுறு குன்றம் பலவிலங் னெவே. 

என்பது : இடைச் சசத்துச் தலைமசன் Sor er GA bee 
சொல்லியது, ட ட் 

...ஈ க6ந்தோடைக் காவினார் 
பி-ம். 6, கழைவிரி, 7, வென்னுளை, ரர; மெய்ச்சட், 

ட் * இப்பாட்டினுள் * “அறனில்வேர்த.........னெவே? எனக் காட்டுச் தலைவனை காட்டுச்தலைவன் பெயசாற் கூறிஞர்!?. என் 
பர் ஈச, (தொல், பொருள், 60,) oo 

  

>
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30, நெய்தல் 

அன்னை யறியினு மறிக வலர்வா 
யம்மென் சேரி கேட்பினுங் சேட்க 
பிறிதொன் ஜின்மை யறியக் கூறிக் 

* கொடுஞ்சுழிப் புசா௮ர்ச் செய்வ நோக்கிக் 
5 சடுஞ்சூ ௨றாஞூவ னினக்கே கானற் 

ஜரொடலை யாயமொடு கடலுட னாடியுஞ் 
உரு . ட்டு (ஆ, ட ட . சிற்றி லிழைத்துஞ் சறுசோறு குவைஇயும் 

வருந்திய வருத்தம் இர யாஞ்டிறி 
கிருர்தன மாக வெய்த வற்து 

1௦ தடமென் பணைத்தோண் மடால் லீரே 
யெல்௮ மெல்லின் றசைவுமிக வுடையேன் 
மெல்லிலைப் பரப்பின் விருந்துண் டியாலுமிக் 
கல்லென் சிறுகுடி த் தங்கின் மற் றெவலே 
வென மொழித் தனனே யொருவ CT OU DHS 

15 டிறைஞ்சிய முகத்தெம் புறஞ்சேர்பு பொருந்தி 
யிவைநமக் குரிய வல்ல விழிக்த 

கொழுமின் வல்சி யென்றன மிழுமென 
நெடுங்கொடி அடங்கு சாவாய் தோன்றுவ 
  

* “நெய்தல் நிலத். அளையர்கீகு உலைவளக் தப்பின் DD ws 
ளிர் கஇளையுடன் குழீஇச் சுறவுச்சோடு ஈட்டு பரவுச்கடன் கொடு: 
திதலின் ஆண்டு வருணன் வெளிப்படும்!” என்று கூறி, அதற்கு. 
இவ்வடியினை உதாரணமாகஇியும், “மெய்சொட்டுப் uu MA... 
என்ற சூச்இரத்துப் “பிறவும்? என்றகசனாற் சொள்ச? என்று. 
மெல்லிலை...... GQ nae”? cer aig. er உகா.ரணமாக்கியும், 
அச் குத்திரத்தே தலைவன் இரவுக்குறி வேண்டியதனைச் தோழி கூறியவாறு காண்க? என்றும், இது எளி தல்! என்றும், ! மறி 
தொன்...... நினச்கே?? இது தூப்பாடு? என்றுங்கூறுவர், சச் 
சிஞர்ச்ிியர். (தொல், பொருள். 5, 102, 207.) இனிச் சேனா 
வரையர் “(*கொடுஞ்சுழிப் புசா௮ர்த் தெய்வ சோச்செ கடுஞ்சூ . 
டருகுவ னினச்கே? என மூன்தேற்று உணர்த்தியவாறு சண்டு 
கொள்க; முன்தேற்று - புறத்இன்றித் தெய்வ முதலாயினவற் 
தின் முன்னின்று கெளித்தல்?? என்பர், (தொல். சொல், 383.) 

20
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காணா மோவெனக் காலிற் சதையா 

20௦ % நில்லாது பெயர்ர்ச பல்லோ ருள்ளு 
மென்னே குறித்த கோக்கமொடு ஈன்னுத 

லொழிகோ யானென வழிதகக் கூறி 

யாம்பெயர் கென்ன நோக்கித் தான்ற 

னெடுர்தேர்க் கொடிஞ்சி பற்றி 

25 நின்றோன் போறது மென்றுமென் மகட்சே, 

என்பது : சோழி செவிலிச்தாய்ச்கு அறத்தொடு நின்றது. 

-- போந்தைப் பசலையார். 
பிம். 5. நினச்கெனக், 8. வருச்திய வருஞ்சுரக், 25. மின்று 
மென்சட்கே 19. சாவிற்சிறை, 

1331, பாலை 

உள்ளாங் குவத்தல் செல்லார் சுறுத்தோ 
@ rat ar னெஞ்சத் சேஎச்சொ Chat] 
வருவர் வாழி தோழி யரசர் 
யானைச் கொண்ட அகிற்கொடி போல 

5 வலர்தலை ஜெமயத்து வலர்த Few 
பயோடைக் குன்றத்துக் சோடையொடு துயல்வர 
மழையென மருண்ட மம்மர் பலவுட 
னோய்சளி நெடுத்த நோயுடை கெடுங்கை 
தொகுசொற் கோடியர் தம்பி ணுயிர்க்கு 

1௦ மத்தக் கேம லட்ட ஈற்கோட் 
செர்ரா யேற்றை கம்மென விர்ப்புச் 
        

* ““சில்லாது பெயர்ர்த பல்லோருள்ளும்? என்புழி முன் 
னர் எல்லாரும் உளப்பாடாகக் கூறிய தோழி ஈண்டும் பல்லே 
முள்ளும் என்னாது. சன்னை நீச்சிச்ூரிய சென்னை எனின்; தலைமகன் தன்னை Caré@ அழிஏ சசச்கூறி 'ஆற்றானாகி நின்ற , அிலைமையைச் சுண்டு. அருள்பிறவாது ஆயமும். தலைவியும் போய 

"றும், அதற்குத்தான் அழிவுசக்குரிற்றலின், அவசொடு போத." our DOP பின்னர்ப்போயவாறுச்தோன்றக் கூறகின்றாளா தலிற் பல்லோருள்ளுமெனகச் கூறினாள்?? ஈச, (தொல், சொல், 463.)
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குருதி யாரு மெழுஓவச் செஞ்செவி 
மண்டம ரமுவத் தெல்லில் சொண்ட 

புண்டேர் விளக்கிற் Capes gin 

15 விண்டோய் பிறங்கன் மலையிற் தோரே, 

என்பது : தலைமகன் பிரிவின்சண் கோழி சலைமகளை யாற்று 

வித்தது. -- பாலைபாடிய பெருங்கடங்கோ. 

பி-ம். 1, உள்ளாங்குறுத்தல். 2, ரல்லனெஞ். 14. புண்டோய். 

112. குறிஞ்சி 

& கூன லெண்கின் குறுடைச் தொழுதி 

சிதலை செய்த செர்நிலைப் புற்றின் 
மண்புனை நெடுங்கோ டுடைய வாங்கி 

யிரைஈசைஇப் பரிக்கு மரைகாட் கங் 

5 லீன்றணி வயவுப்பிணப் பசித்தென மறப்புலி 
யொஸிறேர்து மருப்.அிற் களிறட்டுக் சூழுமும் 

பனியிருஞ் சோலை யெமிய மென்னாய் 
தீங்குசெய் தனையே பீற்குவர் தோயே 

ஈரளிடைப் படினென் ழி வாழா 

1௦ டோளிடை ழுயயக்க. நீயும் வெய்யை 

கழியாக் காதல ராயினுஞ் சான்றோர் 

பழியொடு வருஉ மின்பம் வெஃகார் 

வரையி னெவனோ வான்ஜோய் வெற்ப 

சணக்கலை யிருக்குங் கறியிவர் சிலம்பின் 

15 மணப்பருமங் காமம் புணர்ச்தமை யறியார் 
  

* “அஇற்றதுதிமை அறிவுறு சலச்சகமும்?? என்னும் துறைக்கு 
இதனை உதாரணமாகச் கொண்டும், 4“கழியச்...... வெல்கார்!? 
எனப் பிறர்மேல் வைத்துச் தலைவனை அறிவு சொளுத்தனமை 
யின் வழுவாயமைச்தது?' என்றும், * “பழியொடு வரூஉ மின்பம் 
வெல்சார்?? எனவே, புசழாடு வரூஉம் இன்பம் வெஃகுவரெ. 
னச் சொள்ள வைத்தலின் ஈன்மையும் இமையும் பிறிதின்மேல்' 
வைத்துச் கூறிற்றாம்? என்றும் கூறுவர் ஈச். பேரா. புகழ்பற்றிய 
பெருமிதம் என்பர். (தொல். பொருள். 174, 210, 257.) 

க 
4
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தொன்றியன் மரபின், மன்ற லயரப 

பெண்சோ ளொழுக்கங சண்கொள நோக்கி 

நரொதுமல் விருத்தினம் போலவிவள் 

Lf GGT ணொபிக்கமும் காண்குவம் யாமே, 

* ப் ட ௫ ௬ உக ° . : 

என்பது : இர௮ம்குறி வச்த தலைமகனை யெஇர்ப்பட்டு நின்ற 

சோழி சொல்லி வரைவுகடாயது. 
ங் 

-- நெய்தற்சாய்த்தய்த்த ஆவூர்கிழார், 
பிம். 1, சானலெண்டுன். கூரலெண்கின். கூருகிரெண்டுன். 

10, மூயங்கமதி. 11, கழியச் சாதல, 15. மணப்பெருய், 

ச
 

10 

15 

20 

442. பாலை 

ஈன்றல் காலையு ஈட்பிற் கோடார் ப 
சென்று வழிப்படேந் திரிபில் சூழ்ச்சியிற் 

புன்றலை மடப்பிடி. யகவுரர் பெருமகன் 

ures வண்மகி மஃதைப் போற்றிக் 
காப்புச்கை நிறுத்த பல்வேற் கோச 
ரிளங்கட் சமமு கெய்தலஞ் செறுவின் 

வளங்கெழு ஈன்னு டன்னவென் மோண்மணர் 

தழுங்கன் மூதா ரலரெடுத் தரற்ற 

நல்காது துறந்த காதல ரென்றுவ் 
கல்பொரூ௨ மெலியாப் பரட்டி. மனோேனடி. 
யகன்ளு லஞ்சுைப் பெய்த வல்சய 

ரிகழ்ர்தன வாயினு மிடம்பார்த்துப் பகைவ 
சோம்பின ர௬றையுங் கூழ்கெழு சுறும்பிற் 
குவையிமில் விடைய வேற்று வொய்யுங் 
கனையிருஞ் சுருணைக் கனிகாழ் .நெடுவேல் : 
விழவயர்ர் தன்ன கொழும்பஃ நிற்றி 
யெழா௮ப் பாண னன்னாட் டும்பர் 
கெறிசெல் வம்பலர்க் கொன்ற தசெவ்வ 

செறிபடை கழீஇய சேயரிச் இன்னீ 

ரறுதுறை யயிர்மணற் படுகரைப் போச் 
சேய ரென்றலிற் சிறுமை யுற்றவென்
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சைய நெஞ்சத் தெவ்வ நீங்க 
வழாஅ மூறைதஓு முரியம் பராரை 
யலங்க லஞ்சினைக் குடம்பை புல்லெனப் 

25 புலம்பெயர் மருங்கிற் புள்ளெழுச் தாங்கு 
மெய்யிவ ணொழியப் போகியவர் 

செய்வினை மருங்கிற் செலீஜஐயரென் னுபிரே, 

என்பது : தலைமகன் பிரிவின்சண் தலைமகள் தேோழிச்குச் 

சொல்லிய, . ட 
--. கல்லாடனார் 

.ரி-ம். 2. இருவில் சூழ்ச்சி, 4, னன்மாகீச, பொற்றி, 10, 

சால்பொரு௨. 11. யசனல்கூ, 16. நிதி, 

114. முல்லை 

கேளா யெல்ல தோழி வேலன் 

வெறியயர் களத்துச் சிறுபல தா௮ய 
விரவுவி யுறைத்த வீர்கறும் புறவி 

னுரவுக்கதிர் மழுங்கிய கல்சேர் ஞாயி 
5 றரவுஅங்கு மதியி னையென மறையுஞ் 

சிறுபுன் மாலையு முள்ளா ரவசென 

ஈப்புலர் துறையு மெவ்வ நீங்க 

நாலறி வலவ கடவுமதி யுவக்கா 
ணெடுங்கொடி அடங்கும் வான்ஜோய் புரிசை 

1௦ யாமம் கொள்பவர் நாட்டிய ஈனிசுடர் 

வானக மீனின் விளங்கித் தோன்று 

மருங்கடிக் சாப்பி னஞ்சுவரு மூதூர்க் 

இருஈக ரடங்கயெ மாசில் கற்பி ' 

னரிமதர் மழைக்க ணமைபுரை பணை த்தோ 

15 எணங்குசா லரிவையைக் காண்குவம் 

பொலம்படைக் கலிமாப் ண்ட தேரே, 

என்பது : வினைமுற்றி மீளுர் தலைமசன் தேர்ப்பாகற்குச் சொல். 
லிய. 

ag 

1G - ib, 2. களந்தோ துறுபல. 17. வானமீனின், (வருகின் 2.) *-
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115. பாலை 

அழியா விழவி னஞ்சுவரு மூதார்ப் 

பழியில ராயினும் பலர்புறங் கூறு 
மம்ப லொழுக்கமு மாகிய வெஞ்சொற் 

சேரியம் பெண்டி ரெள்ளினு மெள்ளுக 

5 ௮ண்பூ ணெருமை குடநாட் டன்னவென்் 

னாய்ஈலர் தொலையினுர் தொலைக வென்று 

% கோயில ராககங் காதலர் வாய்வா 

ளெவ்வி வீழ்ந்த செரறுவிற் பாணர் 

சைகொழு மரபின்முன் பரித்திடஉப் பழிச்சிய 
1௦ வள்ளுயர் வணர்மருப் பன்ன வொள்ளிணர்ச் 

ஷை
, 

சடர்ப்பூங் கொன்றை யூழுறு விளைநெற் 
றறைமிசைச் தா௮ மத்த நீனிடைப் 
பிறைமருள் வான்காட் டண்ணல் யானை 
சினமிகு முன்பின் வயமா னஞ்சு 

15 பினங்கொண் டொளிக்கு மஞ்சுவரு சவலை 
நன்ன ராயகவின் ஜொலையச் “சேய்காட்டு 
நந்நீத் துறையும் பொருட்பிணிக் 
கூடா மையி னிடி யோரே, 

என்பது : பிரிவிடை வற்புறுக்கும் தோழிக்குத் தலைமகள் 
சொல்லியது. ன -- மாமூலனார் 

116. மருதம் | 
எரியகைர் தன்ன தாமரை யிடையிடை 
யரிக்அகால் குவித்த செந்நெல் வினைஞர். 
கட்கொண்டு மறுகுஞ் சாகா டளற்றுறி 
னாய்கரும் படுக்கும் பாய்புன. லூர 

5 பெரிய காணிலை மன்ற பொரியெனப் 
புன்கவி ழமகன்றுறைப் பொலிய வொண்ணுத 
    * “*சோயிலரரக சஈங்காதலர்?? என்பது நம்மை அறனன் 
றித் அறத்தவின் இங்கு வருமென் றஞ்9 வாழ்த்தியது, ஈம் “பொருட்டுத் இங்கு வருமென்று நினேச்தலின் வழுவா யமைம். தது?! என்றார் ஈச், (தொல், பொருள். 24.)
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OT MONTE காண்ஷரும் குறும்பல் கூச்தன் 

மாழை நோக்கிற் காழின் வனமுலை 

- யெஃகுடை யெழினலத் தொருசத்தியொடு செருகை 

1௦ வைகஞூபுன லயர்ந்தனை யென்ப வதுவே 

பொய்புறம் பொதிந்தியாக் கரப்பவுங் கையிகச் 

தலரா கின்ருற் முனே மலர்தார் 
மையணி யானை மறப்போர்ச் செழியன் 

பொய்யா விழவிற் கூடற் பறந்தலை 

15 புடனியைக் தெழுந்த விருபெரு வேர்தர் 

கடன்மறாள் பெரும்படை கலங்சத் தாக்கி 
யிரங்கசை மூரச மொழியப் பரந்தவ 
ரோடுபுறங் சண்ட ஞான்றை 
யாடுகொள் வியன்களத் தார்ப்பினும் பெரிதே. %. 

என்பது : தோழி தலைமகனை வாயின் மறுச்சது. __ பரணர் 

பி-ம். 7. கூழை. 9, நெருகல், 11, யான்கரப்புவ் கைகடச், 
13. கீகசடுர்தேர்ப், 

13177. பாலை 

மெளவலொடு மலர்ந்த மாக்கூர ஜெச்சியு 

மவ்வரி யல்கு லாயமு முள்ளா 

ளேதிலன் பொய்ம்மொழி நம்பி யேர்வினை 

வளங்கெழு இருககர் புலம்பப் போகி 
59 வெருவரு கவலை யாங்க ணருள்வரக் 

கருங்கா லோமை யேறி வெண்டலைப் 

பருக்துபெடை பயிரும் பாழ்காட் டாங்கட் 

பொலந்தொடி தெளிர்ப்ப வீசிச் சேவடிச் 

சிலம்புகக வியலிச் சென்றவென் மகட்கே 
1௦ சாந்துளர் வணர்குரல் வாரி வகைவகூத் 

உ இதனுள் £நாணிலை மன்ற? எனத் தோழி கூறி 4அல 
. சாகின்றால்? என வெளிப்படக் சளத்தலின் வமுவா யமைச்தது”? 

- என்றுச், “எஃகுடை.........ரனே எனச் தலைவி. பிறர் அலர் 
கூறியவழிச் சாமஞ் சறச்து பூலச்தவாறு காண்க?! என்றும் கூறு 
வர் ஈச், (தெரல், பொருள், 241, 164.)



1௦௦ ௮கநானூறு 

இயான்போது தணைப்பத் தகர மண்ணா 

டன்னே ரன்ன துகைவெங் சாதலன் 

வெறிசமற் பன்மலர் புனையப் பின்னுவிடச் 

சிறுபுறம் புதைய நெறிபுதாஜ்ர் தனகொ 

15 னெடுங்கான் மா௮த் தூழுற௮ு வெண்பழங் 
கொடுர்சாள் யாமை பார்ப்பொடு கவரும் 

பொய்கை சூழ்ந்த பொய்யா யாணர் 

வாணன் சிறுகுடி வடா௮து 

இநீர்க் சான்யாற் றவிரறல் போன்றே... 

என்பது : மகட் போக்க செவிலித்சாய் சொல்லிய து. 

பி-ம், 10. வண்குபல், (8. ப்பண்ணன். 

1382, குறிஞ்சி 

சறங்குவெள் ளருவி பிறங்குமலைக் கவாதஅற் 
றேங்கம ழிணார வேங்கை சூடித். 

தொண்டகப் பறைச்சர் பெண்டிரொடு விரைஇ 

மறுகிற் 1 EE சி௮குடிப் பாக்கத் 

5 தியன்முரு கொப்பினை வயராய் பிற்படப் 

% பகல்வரிற் சவ்வை யஞ்ச மிசல்கொள 

விரும்பிடி கன்றொடு விரைஇய சுயவாய்ப் 

பெருங்கை யானைக் கோட்பிமைத் திரீஇய 
வடுபுலி வழங்கு மாரிரு ணகொட். 

1௦ டனியை வருத லதனினு மஞ்சுது 
மென்னா குவள்கொ ருனே பன்னாட் 

புணர்குறி செய்த புலர்குர லேனற் — 
களிகடி. பாடு! மொழிச் சன 
ளளிய டானின் னளியல திலளே. 

என்பது : செறிப்பறிவு8ீஇ யிரவும்பகலும் வாரலென்று வரை 
வ௮ுகடாயது* 

பி-ம். 5. இகன்முருகு. 6. யஞ்சு2. 
உ. * “இ பகல்வார லென்றது. (தொல், பொருள். 210.) 

ர் இத்துறைக்சே கொள்வர் நச்சர், (இறை. சளவி. 30.) 

— eer: 
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119 பாலை 

அகலுர் கோளுர் இதலை பல்குலும் 
வண்ணமும் வனப்பும் வரியும் வாட 
MHS Sia னிவளெனச் திருந்துபு கோக்க 
வரைவுகன் றென்னா சுகலினு மவர்வறி 

5 தாறுசென் மாக்க ளனுத்க பிரண்டை 
யேறுபெழறு பரம்பின் பைற்அணி கடுப்ப 
கெறியயற் றிரல்கு மத்தம் வெறிகொள 
yours திறக்க வொழிக லடுப்பி 
ஜொண்சிலை மழவ ரூன்புழுக் கயருஞ் 

1௦ ஈரன்வழக் கற்ற தென்னா AIBA DH gi 
கெய்க ஓருவி னை திலங் BEG 
தொடையமை பிஜிப் பொலிர்ச கடிகை 
மடையமை திண்சரை மரக்சாம் வேலொடு 
சனியம Spas சம்மொடு அணைப்பத் 

15 அணிகுவர் கொல்லோ தாமே துனிகொள 
மறப்புலி யுழர்த வசிபடு சென்னி 
யுறுநோய் வருத்தமொ டணிஇய மண்டிப் 5 
படிமுழ மான்றிய நெடுநல் யாளை 
கைதோய்த் அயிர்க்கும் வறுஞ்சுனை 

2௦ மைதோய் சமைய மலைமுத லாறே, 

என்பஅ : செலவுணர்த்திய தோழிக்குச் தலைமகள் சொற்றது, 
கோழி தலைமகட்குச் சொற்ற உமாம். 

-- குடவாயிற் கீரத்தனார். 
பி-ம். 6. வேறு பெறு, 7. நெறியவற், 8, உமண்சாச்சொண்ட 
11. செய்யசலுருவி. 75. தனிகொள்பு. 16, வரிபடு, 

420. கேய்தல் 

நெடுவேண் மார்பி னாம் போலச். 
செவ்வாய் வானர் திண்டிமீஈனருர் அம் 
பைங்காற் கொக்கி னிரைபறை யுகப்ப 

aI
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வெல்2 பைப்பயக் கழிப்பிக் குடவயிற் 

சஸ்சேர்ர் என்றே பல் கதர் ஞாயிறு 

மரரெழின் மழைக்கண் கும விவளே 
பெருக ணணிந்த சிறுமென் சாயன் 

மாணலஞ் சிதைய வேங்கி யானா 

சுழஜொடற் கனளே பெரும வதனாற் 
கழிச்சு வெறிந்த புட்டா எத்தரி 

நெடு£ சிருங்கழிப் பரிமெலிக் தசைஇ 

வல்வில் லிகாயரோ டெல்லிச் செல்லாது 

சேர்ர்கனை செலினே சிதைகுவ துண்டோ 

பெண்ணை யோங்கிய வெண்மணற் படப்பை 

யன்றி NSS) Lor mg 

கிழ குர னெய்தலெம் பெருங்கழி சாட்டே,ஃ 

என்பது : தோழி பகற்குமிக்கட் டலைமசளை யிடச்தய்த் த 
வானி 

1G - th. 

௫ 

சலைமசனை யெஇிர்ப்பட்டு நின்று சொல்லியது. 

17, கடந ட் நக்கீரனார், 

களிற்றியாஊநிரை முற்றும் 

wh 

  

ஈ இப் பாட்டுப் பகற்குறிக்சண் இடத் தய்த் அத் தலைவனை 
எதிர்ப்பட்டு உரைத்து”? என்றும், “செய்தற்கு எற்பாடு வர் 
தீத? என்றும், “வல்வில்.........சாட்டே?? என்பது களவு அறி 
வு மென்தஞ்சாது வருகவென்ற்லின் வழுவேனும் தலைவி 
வருச்தம்பற்றிக் கூறலின் அமைத்தார் என்றும், *இளையரோடு 
வந்து சனிச்துச் கூடுதலும் கொள்க?! என்றுங் கூறி, அதற்கு 
“வல்வில்......... துண்டோ”? என்ற அடிகளை உசா.ரணவங் காட் 
யும், தலைவன்பிறவும் ஈஊர்தற்குச், “சழிச்சுருவெறிந்த புட் 
டாளத்திரி.........சசைட?? என்றதனைச் சான்று காட்டியுஞ் 
செல்வர், ஈச். (தொல், பொருள். 8., 210, 212.) _
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1321. பாலை 

% சரணகை யுடைய கெஞ்சே கடுந்திறல் 

வேனி ஸீடிய வாலுயர் வழிகாள் 

வறுமை கூறிய மண்ணீர்ச் சிறுகுளத் 
தொயிகுழி மருங்கிற் ௮ுவ்வாக் கலங்கல் 

5 ஈஎன்றுடை மடப்பிடிக் சயந்தலை மண்ணிச் 
சே௮ுகொண் டாடிய வேறுபடு வயக்களிு 
செங்கோல் வாலிணர் தயங்கத் இண்டிச் 
சொரிபுற முரிஞிய நெறியயன் மரா௮த் 

. தல்கு௮ு வரிதிழ லசைஇ ஈம்மொடு 
1௦ தான்வரு மென்ப தடமென் சோளி 

யூணகணை மழவ ருள்சண் டிட்ட 
வாறுசென் மாக்கள் சோறுபொதி வெண்குடைக் 
கன்மிசைக் சடுவளி யெடுத்தலிற் அணைசெத்து 
  

* “உடன்சேறல் செய்கையொ டன்னவை பிறவு, மடம் 
பட. வர்த தோழிச் சண்ணும்?” என்ற அறையில் கெஞ்ந்குச் 
உறியதாச இப் பாட்டினைச் கொள்வர் சச். இணிப் பே, 
“பிறர் மடம் பொருளாக ஈகை தோன்றிற்று?! என்பர். (தொல், 
பொருள். 146. 252.)
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* வெருளேறு பயிரு மாங்கட் 
15 கருழுக முசுவின் கானத் தானே. 

என்பது : தோழியாழம் றலைமகளை யுடன்வரு மெனச் சேட்ட 
திலைமசன் நெஞ்டற்குச் சொல்லிய. 

-- மதுரை மருதனிளகாகன். 
பி-ம். 1, சாரகை, சடுந்தெறல், 4. கோடுகுழி. நூவற்கல, 
5. மடப்பிடி கயகர்தலை. 8, சொரிபுற முறிஞ்சிய. 11, யுறுசண், 
13. கனைவிசை, 

192. குறிஞ்சி 

* இரும்பிழி மகா௮ரிவ் வழுங்கன் மூதூர் 
விழவின் ருயினுர் துஞ்சா தாகு 

மல்ல லாவண மதறுகுடன் மடியின் 
வல்லுரைக் கடுஞ்சொ லன்னை அஞ்சாள் 

5 பிணிகோ எருஞ்சிறை யன்னை அஞ்ற் 
அஞ்சாக் கண்ணர் காவலர் கடுஞூவ 
ரிலங்குவே லிசாயர் அஞ்சன் வையெயிற்று 
      

      

a பன்றி 'புல்வாயுழையே.......... ஏறெனற்குறிய?? என்ற 
சூச்இரத்துப் புல்வாய் எறெனப்பட்டதற்கு இவ்வடியை உதா 
ரணமாகக் காட்டுவர், பேரா. (கொல். பொருள். 504.) 

1 இப்பாட்டுச் 'சறைகாவலெல்லாம் வச்த செய்யுள்? எனக் 
கொள்வர் ஈக்£ரனார். (இறை, சளவு, 30.) தாய் துஞ்சாமை, ஊர் 
அஞ்சாமை, காவலர் கடுகுதல், நிலவு வெளிப்படுதல், ராய் அஞ் 
சாமைபோல்வனவற்றால் தலைவன் குறியின்சண் தலைவிவரப் 
பெருமல் நீட்டித்தலுச்கு இப்பாட்டினே உதாரணமாகச் காட்டி 
யும், “சகளவலராயினும்' என்ற சூத்திரத்து, £௮ன்னபிறவும் செவி 
லிமேன”. என்றசனால் *வல்லுரைச் கடுஞ்சொல் அன்னைதுஞ் 
சாள்? என்பதுங் கொள்க என்றும், “சொச்சியாவது, காவல்; 
இதற்கு. கொச்சி. ஆண்டுச் சூடுகலும் கொள்க, அது மஇலைச் 
காத்தலும் உள்ளத்சைச் காச்சலுமென இருவர்ச்குமாயிந்று, 
இச் சருத்தானே *சொச்? வேலித் தித்ச னுறைச்தை? என்றார் 
சான்றோரும்?! என்றும் கூறுவர் ஈச், “மேட்வெயிற் கழற??லுச்கு 
உதாரணமாகச் கொண்டு, இழு தலைமகன் சேட்பம் சழறியுரை திகத? என்பார் பேரா, (தொல், பொருள், 107.) 115.) 271.)
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வலஞ்சுரித் தோகை,ஞாளி மகஇிழு 

மரவவாய் ஞமலி மகிமாது மடியிற் 

1௦ பகலுரு வுறழ்சிலாக் கான்று விசும்பி 
ன கல்வாய் மண்டில நின்றுவிரி யும்மே 
இ௱்கள்கல் சேர்பு சனையிருண் மடியி 
னில்லெலி வல்சி வல்வாய்க் mang 

கழுதுவழங் கியாமத் தழிதகக் குழறும் 
15 வளைக்கட் சேவல் வாளா மடியின் 

மனைச்செறி கோழி மாண்குர லியம்பு 

மெல்லா மடிர்த சாலை யொருநா 

ணில்லா நெஞ்சத் தவர்வா ரலரே, யதனா 

லரிபெய் புட்டி லார்ப்பப் பரிசிறச் 
2௦ தாதி போகிய பாய்பரி ஈன்மா 

கொச்சி வேலித் தித்த னுறச்தைக் 
கன்முதிர் புறங்காட் டன்ன 
பன்முட். டின்றாற் ரோழிஈங் களவே, 

என்பது : தலைமகன் சிறைப்புறத்சானாகத் தோழிக்குச் சொல் 
. இவாளாய்ச் தலைமசள் சொற்றது, தோழி சொல்லெடுப்பத, 
. தலைமகள் சொல்லியதாஉமாம், இப்பாட்டு இரவுக்கு றி, 

பிம், 8, மருளும், QO. குறையாது, எ பிரணா, 

123. unto 

% உண்ணா மையி னுயங்கிய மருங்கி 
னாடாப் படிவத் தான்றோர் போல 
வரைசேசர் சிறுநெறி நிரைபுடன் செல்லுங் 
  

ஈ இது போவேமோ தவிர்வேமோ என்ற?? என்றும், 
* உண்ணாமையின்? என்னும் அகப் பாட்டினுள், இறவொடு 
வர்த.........பொருட்கே' என்றவழி 'அழிதச 'வுடைமதி வாழிய 
கெஞ்சே? ஏன்ற தனான் நிலையின்றாகுஇ என செஞ்சே உறுப்பு 

“ டையது போலச் கழறி ஈன்குரைத்தவாறும் ஐசதச்தையும் செஞ் 
சையும் உயர்இணையாச்கி உவமவாயிற்படுத்தவாறுவ் சாண்க?? 

. என்றும் கூறுவர் ஈச். (தொல், பொருள்... 146, 196.)
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கான யானை கவினழி குன்ற 
5 மிறந்துபொரு டருதலு மாற்றாய் இறந்த 

சில்லைங் கூர்த னல்லசம் பொருந்தி 
யொழியின் வறுமை யஞ்சுதி யழிதச 
வுடைமதி வாழிய நெஞ்சே நிலவென | “ 
நெய்கனி நெடுவே லெஃஇ னிமைக்கு 

1௦ மமைமருள் பஃோன் மாவண் சோழர் 
கழைமாய் காவிரிக் கடன்மண்டு பெருந்துறை 
பிறவொடு வர்து கோதையொடு பெயரும் 
பெருங்கட லோதம் போல 
வொன்றிழ் சொள்ளாய் சென்று தரு பொருட்கே, 

என்ப ; தலைமகன் இடைச்சுரத்துச் தன்னெஞ்ற்குச் சொல் லிய. இப் பாட்டினுட் படிவமென்பது விரதம், 

-- காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக் காரிக்கண்ணனார். ப 
௩ 

ப9ி.ம், 8, உடையைவாழியெ னெஞ்சே.0, லெஃதகிஜல பிமைச்கும், 

324, முல்லை 
* ஈன்சலங் Got HOGA ஈண்ணா ரேரந்தி 
வர்து இறை கொடுத்து வணங்க வழமிமொழிரஈ்து சென்,சீ சென்ப வாயின் வேர்தனு ப கிலம்வருசத் அர௮ விண்டிய தானையொ 

5 டின்றே புருசல் வாய்வு ஈன்றே 
மாட மாநகரப் பாடஞஷமை சேச்கைச் 

-இனிதீர் கொள்கைக் காதலி யினிதறப் 
பாசறை வருத்தம் வீட நிய 
Dear an AD ia தன்ன பொன்னியற் புணபடைக் 1௦ கொய்௪வற் புரவிக் கைசுவர் வயங்குபரி அசசகவம்வலவவ், 

      

cence ten 

  

te ree 
eo eet at ene aan 

* ஈன்கலங்......... வழிமொழிச் ஐ? என்பி ஈன்சலம் இறை கொடுத்தோ சென்றவின், பகசைவயிழ் பிரியவே பொருள் -* வருவாயாயிற்நு?? என்பர் GE. (தொல், பொருள், 29) 
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வண்பெயற் கவிழ்க்க. பைங்கொடி முல்லை 
ச்ச] * “) . [a ஏ 

வீகமழ் செுவழி யூதுவண் டிரியக் 

காலை யெய்தச் கடவுமதி மாலை 

யர்தி காவ லாம்பணை யிமிழிசை 

15 யரமிய வியலகக் தியம்பு 

கிரைகிலை ஞாயி. னெடுமதி லூரே, 

என்பது : தலைமகன் தேர்ப்பாகற் குரைக்குது, 

— மதுரை அறுைவாணிக னிளவேட்டனார். 

பி-ம். 6. மாடமாணகர், 9, பொன்னயிழ், 171, வன்பெயர், 
12. நெடுவளரி, 

125. பாலை 

அரம்ோபோ மல்வளை சதோணிலை செகிழ 

நிரம்பா வாழ்க்கை நேர்தல் வேண்டி 
யீர்ங்கா ஓன்ன வரும்புமுதி ரிங்க் 

யாலி யன்ன வால்வீ தாஅய் 

வைவா லோதி மையண லெய்ப்பக் 

Caren mi குவளைப் போதுபிணி யவிழப் ' 

பாடாஅப் பைங்கட் பாவடிக் சயவாய்க் 

கடாு மாறிய் யானை போலப்... ட்ட 

பெய்துவறி தாயெ வோங்குசெலற் கொண்க 

6 மைதோய் விசும்பின் மாதிரச் துழிதரப் 

ஃ பனியே நின்ற. பானாட் Gib (Gp 

றமியோர் மதுகை தூக்காப் தண்ணென 

பிய வலைத்தி ee காலைக். 

* *பனியடூஉ நின்ற... ET)? ஏன முன்பனியாமங் 

-குறிஞ்செசண்.. வரத? என்றும், பலருவ் சைதொழும். மர 
பினையுடைய கடவுட். டன்மை யமைந்த : செய்வினை யெனவே 
(இதற்பிரிகலென்பஅ பெற்ரும்; இிறர்தது பயிற்றல் இறச்சதன் 
பயனே? என்பதனாழற் கிழவனும் இழத்இயும் இ Qaa vg Hp F A pe 
த்து Ws ogy dare! இறச்தசனாத். பயணின்றா தவின், இல்லறம். 

5
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கைதொழு மரபிற் கடவுட் சான்ற 

15 செய்வினை மருங்கிற் சென்றோர் வல்வரின் 
விரியுளப் பொலிர்த பரியுடை ஈன்மான் 

வெருவரு தானையொடு வேண்டுபுலத் Boss 
பெருவளக் கரிசான் மூன்னிலைச் செல்லார் 
சூடா வாசைப் பறர்சலை யாடுபெற 

20 வொன்பது குடைய நன்பச லொழித்த 

பீடின் மன்னர் போல. 

வோடுவை மன்னால் வாடைநீ யெமக்கே. 

என்பது : தலைமசன் வினைஞுற்றி மீண்டமை கோழி யுணரச் 
தலைமகள் சொல்லியத, 

. 
me LIT COOL IT. 

பம். $, வைவரலோதி 6, தாதுறு, 9. பொங்குசெலற், 
10. இழி. 11. பணியடுரி, தலைமகன் வினைமுற்றி மீண்டமை 
புணர்ச்ச தோழி சலைமசகட்குச் சொல்லியது,  : 

326. மருதம் 

% நின்வாய் செத்து Bus வுள்ளிப் 
. பெரும்புன் பைதலை வருந்த லண்றியு 

மலைமிசைத் தொடுத்த மலிர்திசெல னீத்தந் 
தலைசாண் மாமலர் தண்டுறைத் தயங்கக் 

5 கடல்சரை மெலிக்குங் காவிரிப் பேரியாற் 
றறல்வார் நெடுங்கயத் தருகிலை கலங்க 
  

வைல, நிரம்பாசென்றற்கு (நிரம்பா வாழ்ச்கை? என்ருர்?? என்றும், *பானாட் சங்குலின்......... மூனிய அலைத்தி...........சடவுட் சான்ற செய்வினை மருங்கிற் சென்றோர் வல்வரின்...... ஓடு... வை என்றஅ இராப் பொழுது அகலாது நீட்டிச்சதற்கு ஆற்றா. | ளாய்ச் கூறினாளென்று உணர்க? என்றும் கூறுவர் ஈச, தேவர் கசாசணமாகப் பிநியும் பிரிவுக்கு இதனை உதாரணமாகச் கொள் வர் இளம்பூரணவடி.கள். (தொல், பொருள், 7, 26, 188. 3௦.) ... 
* சன்னெஞ்சினை இரவு விலச்யெது இப்பாட்டு எனச் கொள்வர் ஈச்.. (தொல், பொருள். 102.) . = 

~
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மாலிரு ணூரோட் ,போகித் தன்னையர் 
காலைத் தந்த கணைக்கோட்டு வாளைக் 
கவ்வாங் குந்தி யஞ்சொற் பாண்மக 

10 ணெடுிங்கொடி. நுடங்கு கறவுமலி ம.றுஇிற் 

பழஞ்செந் கெல்வின் முகவை கொள்ளாள் 

கழங்குறழ் மூத்தமொடு ஈன்கலம் பபதாஉம் 
பயங்கெழு வைப்பிற் பல்வே லெவ்வி: 

 நயம்புரி நன்மொழி யடக்கவு மடங்கான் 
15 பொன்னிணர் நறுமலர்ப் புன்னை வெஃகித் 

இதியனொடு பொருத வன்னி போல 

விளிகுவை கொல்லோ நீயே கிளியெனச் 

நிய மிழற்றுஞ் செவ்வாய்ப் பெரிய 
கயலென வமர்த்த வுண்கட் புயலெனப் 

20 புறந்தாம் பிருவிய பிறங்குகுர லைம்பான் 

மின்னேர் மருங்குற் குறுமகள் 

பின்னிலை விடாஅ . மடங்கெழு கெஞ்சே. 

என்பன : 1, உணர்ப்புவயின்வாரா ஊடற்கண் தலைமகன் தன் 
னெஞ்சித்குச் சொல்லியது, 2. அல்லசூறிப்பட் டபழிந்த. தலை 

மகன் தன்னெஞ்சித்குச் சொல்லியதாஉமாம். 8, தோழியைப் 
பின்னின் ற தலைமகன் தன்னெஞ்சித்குச் சொல்லியதாஉமாம், 

அநத்தீரர் 

பி-ம். &, பரப்பின், 7. போயே தன்னை, 12, கலக்தமுஉம் 
11. சொன்மோ, . ய ் ௩ 

| 427. பாலை 

Boang@ater OeGpsF சாஅ யல்கலுங் 
கலங்கஞ சூழந்து நாமிவ ணொழிய 

வலம்படு மூ£சிற் சே லாதன் 
.. மூக்கீ. ரோட்டிக் கடம்பெறிந் இமயத்து 

5 முன்னோர் மருள. வணங்குவிற் பொறித்து 

ஈன்னகர். மாந்தை. முற்றத் தொன்னார். 
22 ப்ட் ்
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பணிதிறை தந்த பாசொ னன்கலம் 

டொன்செய் பாவை வயிரமொ டாம்ப 

லொன்துவாய் நிறையக் குவைஇ யின்றவ 

10 ணிலந்தினத் துறந்த நிதியத் தன்ன 

வொருகா ளொருபகற் பெறினும் வழிகாட் 
டங்கலர் வாழி தோழி செங்கோற் 

கருங்கான் மராத்து வா௮ன் மெல்லிணர் 

சுரிந்துவணர் பித்தை பொலியச் சூடிக் 

15 கல்லா மழவர் வில்லிடக் தழீஇ 

வருகர்ப் பார்க்கும் வெருவரு கவலை 

மொழிபெயர் தேஎத்த ராயினும் 

பழிதீர் காதலர் சென்ற மாட்டே, 

என்பது ; பிரிவிடை ஆத்றாளாகெய தலைமகளைத் தோழி வற்புறுத் 

தியது; 

மாமூலனார், 

பீ - ம், 4. முன்னீரோட்டி. கடம்பறுத், 9, யன்றவண். 

128. குறிஞ்சி 

மன்றுபா டவிந்து மனைமடிந் தன்றே 

கொன்றோ ரன்ன கொடுமையொ டின்றே 

யாமங் கொளவரிற்' கனைஇக். காமங் 

கடலினு முரைஇக் கரைபொழி யும்மே 

5 யெவன்கொல் வாழி தோழி மயங்கி 
யின்ன மாகவு ஈன்னர். நெஞ்ச 
மென்னொடு நின்னொடுஞ் சூழாது கைம்மிக் 

*இறும்புபட் டிருளிய விட்டருஞ் சிலம்பிற் 

குறுஞ்சுனைக் குவளை வண்டுபடச் சூடிக் 

ட்ரீ “இறும்புபம்,, சன்மிசைச் சிறுநெறி” என்பது. குறிஞ்சி... 

ஒழுக்கச் திற்குக் கு. நிஞ்சி நிலம் உரிய தாமித்று என்றும், “காமம் 
கரை பொழியா நிற்கவும் என்ன ஈன்றிகரு தி இருவரொடுஞ் சூழாது
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10 கான காடன் வரூஉம் யானைக் 
கயிற்றுப்புற கி தன்ன கன்மிசைச் சிறுநெறி 
மாரி வானம் தலைஇ நீர்வார் 
பிட்டருல் கண்ண படுகுழி பியவி 
னிருளிடை மிதிப்புமி கோக்கயெவர் 

18 தளாரடி. தாங்க சென்ற இன்றே, 
என்பது : இரவுக்கு றிக்கண் தலைமகன் சழைப்புதச்சானாகச் 
தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லுவாளாய்ச் சொல்லிய த, 

கபிலர், 
பி-ம். 9, கொள்வரிற். 6, இன்னண, 19, படுஞ்சூழியவின், 

129. பாலை | 
உள்சால் வேண்டு மொழிந்த பின்னென 
ஈள்ளென் சங்கு னடுங்குதுணை யாயவர் 
நின்மறந் துறைதல் யாவது புன்மறந் 
  

    

சென்றது நெஞ்சு என இரண்டும் கூறினள். மனைமடிக்தன்றென் 
பது பொழுது. இறுகெறியென்பது ஆற்கின்னாமை, இதனைப் 
பொருளியலுட்கூரு த, தீன்வமினுரிமையம் அவன் வயித்பர த்தை 
மையும் பற்றி ஈஎண்டுக்கூறினான் '* என்றும், “மன்றுபாடவிச் த” 

- என்பது, படொழுஅவழுவுதலிந் குற்தங்சாட்டியது என்றம், 
“கெஞ்சம் சளரடி.சாம்சயெ சென்றஇன்றே' என்பது உறுப்புடைய 
அதுபோல அழுகைபற்றிக் கூறியது என்னறும்கூறி, அதிதுறைக்கே 
உதாரணமாகக் கொள்வர் ஈச். (அதால், பொருள். 8) 111, 210, 
196, 6,)இனிப்பேரா, அச்சத் இனகறல்'என்னும் லெய்ப்பாட்டி நகு 

| இதனை உதாரணமாசசக்காட்டி, 'அதன்கருத்தாவது;மாம் ௮வர்இருளி 
டைவருத லே தமஞ்சி அகன் நு வலித் திருப்பவும், என்னையும் நின்னை 
யும் கேளா௫ என்னெஞ்சு போவானேன் என்றவாருயிற்று' என்பர், 
ஷே - ஜே, 971,)4செல்வர் மனத் இமனாங்க' 'என் ஓும் சச் சாமணிச் 

; செய்யுளுசையில் 'யானைக் கயிற்றுப்புதத்சன்ன wen Deore Pp 
செமி" என்பது வழியின் ஓக்கத்தைக் கூதியதாகக் கொள்வர் நச். 
(fe. 1416.) SO ப்பட பா. வடா
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தலங்கல் வான்கழை யுதிர்நென் ஜோக்டுக் 
5 கலைபிணை வினளிக்குங் "கானத் தாங்கட்' 

கல்சேர் பிருந்த கதுவாய்க் குரம்பைத் 

தாழிமுதற் கலித்த கோழிலைப் பருத்திப் 
பொதிவயிற் நிளங்காய் பேடை பூட்டிப் 
போகில்பிளந் இட்ட பொங்கர் வெண்காழ் 

10 ஈல்கூர் பெண்டி ரல்குற் கூட்டுங் | 
கலங்குமுனைச் Fort கைதலை வைப்பக் 
கொழுப்பா இன்ற கூர்ம்படை மழவர் 
செருப்புடை யடியர் தெண்சனை மண்டு 
மருஞ்சர மரிய வல்ல வார்கோற் | 

15 நிருந்திழைப் பணைத்தோட் டேனாறு கதுப்பிற் 
குவளை யுண்க ணிவளொடு செலற்கென 
கெஞ்சவா யவிழ்ந்தனர் காதல 
ரஞ்சி லோதி யாயிழை ஈமக்கே.. 

என்பது : . பிரிவிடை வேறுபட்டதலைமகட்குத் தோழிசொல் 
லியது, ன 

| —sLamip £155 ei, 
பி-ம், 9, முன் மறைந் 4, முதிர்செல், 10. ரல்கத்கூட்டும். 

180. நேய்தல் 

*அம்ம வாழி கேளிர் முன்னின் நு 
கண்டனி rd கழதலிர் மன்னோ 
அண்டாது Our Hiss 'செங்காற் கொழுமூகை 
மூண்டகங் கெழீஇய மோட்டேெண லடைகரைப் 

5 பேஎய்த் தலைய பிணரமைத் தாழை 
யெயிதுடை நெடுந்தோடு காப்பப் பலவுடன் 
வயிறுடைப் போது வாலிஇன் : விரீஇப் 
    

* பாங்கன் கழத.த தலைமகன் கழக்தெதிர் மறு த்ததற்கே உதா. £ணமாகக் கொண்டார் ஈத்தரரும் இதை. களவு, 8.)
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புலவுப்பொரு தழிந்த cero பரப்பி 

னிவர்இரை தந்த வீர்ங்கதர் ழூத்தங் 

1.0 * கவர்கடைப்: புரவிக் கால்வடுத் தபுக்கு 

நற்றேர் வமுதி கொற்கை முன்றுறை 
வண்டுவாய் இறந்த வாங்குகழி' நெய்தற் 

போதுபுறங் கொடுத்த வுண்கண் 

மாதர் வாண்முக் 1 மதைஇய கோக்கே. 

என்பது : கழறிய பாங்கத்சூத் தலைமசன் 6 00 Pro $5 gi, 

--வேண்கண்ணனார், 

பி-ம், 8, கூறு மூகை. 6: நெடுங்கோடு, 8, பொருகதிழிர்த 

10, கவர்பரி, கவர்காத், 12, இறக்கும் 18. புறக்கொடுத்த, (சொல் 

லியது. கழத்தெதிர்மறை,) 

1314, பாலை 

1 விசும்புற நிவந்த மாத்தா ளீகைப் 
பசங்கேழ் மெல்லிலை யருகூநெறித் தன்ன 
வண்பெடு பிருளிய தாழிருங் கூந்தற் 
சுரும்புண விரிந்த பெருந்தண் கோதை 

5 யிவளினுஞ் சறந்தன் நீத னமக்கென 

வீளை யம்பின் விழுத்தொடை மழவர் 
  

* 'கவர்விருப்பாகும்” என் நசூத் இரத்தி ற்கு இவ்வ௲ூயை உதா 

சணமாகக் காட்டினர் சேனாவரையரும் ஈச்௫னார்க்இனியரும், 

1 (மத' வென்பது ஈண்டு வனப்பினை உணர்த் இத்து, (தொல் 

சொல். 863, 978.) “அம்மவாழி கேளிர்! என்பது பன்மை யுணர்தி 
இத்து, (இர், 2800 உரை, | 

ந ஆபெயர்த்துத்தருதலும் என்னுர்துறைக்கு இப்பாட்டினை 
.” உதாரணமாகக் காட்டி., “இதனுள் *மறவர். காளாவுய்த்,ச' எனவேர் 

அறுதொழில் அல்லாத வெட்டுத் இணையும் பொதுவியத் கரந்தைக் 

கண்ணே கொள்க! என்றும், 'பெயரும் பீடுமெழுதி .யதர்சொறும்' 
ரூ
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10 

15 

என்பது 

அககானூது 

நாளா வுய்த்த காம வெஞ்சுரத்து | 
rom Ones தொழிந்த சேட்படர் கன்றின் 
கடைமணி யுகு8ீர் துடைத்த வாடவர் 

பெயரும் பீடு மெழுதி யதர்தொறும் * 

பீலி சூட்டிய பிறங்குநிலை நகல் 

வேலூன்று பலகை வேற்றுமுனை கடுக்கும் 

வெருவரு தகும் கான ஈம்மொடு 
வருக வென்னுதி யாயின் . 

வாசே னெஞ்சம் வாய்க்கரின் வினையே. 

: பொருள்கடைக்கூட்டிய ... கெஞ்சித்குத் தலைமகன் 
சொல்லிய ௪, 

பி-ம், 

10 

GOT we seafarers oi. 

6, வீவாயம்பின், 18, வாசேகெஞ்சம், 

192. குறிஞ்சி 

எனலு மிறங்குகுர லிறுத்தன. கோய்மலிக் 

தாய்கவின் ஜொலைந்தவிவ ணுதலு ' நோக்கி 
யேதில மொழியமிவ் . ஒரு மாகலிற் 
களிற்றுமுகந் இறந்த கவுளுடைப் பகழி 
வாணிணப் புகவிற் கானவர் தங்கை 
யம்பணை மென்றோ எாயிதழ் மழைக்க 
ணொல்கியற் கொடிச்சியை ev Gor யாயிற் 
கொண்டனை சென்மோ அண்டூண் மார்ப 
துளிதலைத் தலைஇய சார னவிசனைக் 
கூம்புமுகை யவிழ்த்த குறுஞ்சிறைப் பறவை 

பீலி சூட்டிய பி.தங்குகிலை ஈடுகல்! என அகத் இற்கும் வருசலித்பொது 
வியலாயிந்று” என்னும் வருக வென்னுஇ யாயின், வாரே னெஞ்௪ 
வாய்க்ககின் வினையே என்பது மறு தினரைட்பதுபோலத் தறுசண் ் 

_.. மைபந்றிய பெருமிதங் கூறிற்று? ஏன் றும் கூறுவர் நச், (தொல்... 
பொருள், 60,196.) * இம்மூன் ஐடி.கஞம் 61-ம்பாட்டினும் வந்தன.
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வேங்கை விரிமிண. ரூதிக் காந்தட் 

டேனுடை.க் குவிகுலைத் துஞ்சி யானை 

யிருங்கவுட் கடாஅங் கனவும் 

பெருங்கல் வேலிநும் முறைவி ஸூர்க்கே, 

தோழி தலைமகளை இடத்சுய்த்துவர் து தலைமகனை 
யெதிர்ப்பட்டு நின்று வரைவுகடாய து. 

- தாயங்கண்ணனார். 

மி. ம், 6. ளாயிழைமழைச்கண். 9. துளிதலைக்கலைஇய 11, விரியிண 
௬ திரக்காக்கட், (ையங் கண்ணனார். கையங்கண்ணஞர், தகையங் 

கண்ணனார். கதையங் கண்ணஞர்,) 

% 

10 

த 

| 133. பாலை 

*ஞூன்றி யன்ன கண்ண குரூஉமயிர்ப் 

புன்றராள் வெள்ளெலி மோவா யேற்றை 

செம்பரன் முரம்பிற் கிதர்ந்த பூழி 

நன்னாள் வேங்கைவீ நஈன்களம் . வரிப்பக் 

கார்தலை மணந்த பைம்புதற் புறவின் 

வில்லெறி பஞ்சியின் வெண்மழை தவழுங் 

கொல்லை யிதைய குறும்பொறை மருங்கிற் 

கரிபரந் தன்ன காயாஞ் செம்மலொ 

furs தன்ன விலமலர் விரைஇப் 

பூங்கலுழ் சமந்த தீம்புனற் கான்யாற்று 

வான்கொ டீவல் வளிதா வுண்கு 

மெம்மொடு வருதல் வல்லையோ மற்றெனக் 

கொன்னொன்று வினவினர் மன்னே தோழி 
யிதன்முள் ளொப்பின முகைமுதிர் வெட்சி 

கொல்புனக் குருந்தொடு கல்லறைத் தா௮ 

மிளைநாட் டத்தத் தீர்ஞ்சுவற் கலித்த 
  

₹ இது பாலைக்கண் இரங்கல் a aad earut  6&, 

(தொல், பெ "or 19௮.
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வரிமாற் கறிக்கு மடப்பிணைத் 
இரிமருப் பிரலைய argos தோரே, 

என்பது : பிரிவிடை யாத்ரூளாயினாளெனக் கவன்ற தோழிக்குத் 
தலைமகள் ஆற்றுவலென்பதுபடச் சொல்லியது, 

Fd, 
--உறையூர் மருத்துவன்றாமோத்ரனார், 

0. பஞ்சினிஎமழை, 10. பமூங்கலுழ்சிறச்த. 11, வளைதர, 

4184. முல்லை 

- வானம் வாய்ப்பச் கவினிக் கானங் 

10 

என்பது 

கமஞ்சூன் மாமழை கார்பயர் தறுத்தென 
மணிமருள் பூவை யணிமல ரிடையிடைச் 
செம்புற மூதாய் ப.ரத்தலி னன்பல 
மல்லை வீகழ மு௮ய் வல்லோன் 
செய்கை யன்ன செரந்நிலப் புறவின் 
வா௮ப். பாணி வயங்குதொஜிற் கலிமாத் 
தா௮த் தாளிணை மெல்ல வொதங்க 
விடிமறந் தேமதி வலவ குவிமுகை 
வாழை வான்பூ ழுது புதிர்ந்த 
வொழிகுலை யன்ன திரிமருப் பேற்டடு 
கணைக்கா. லம்பிணைக் காமர் புணர்கிலை 
க்மொன்' றேரொலி. கேட்டு 
னகொட் கூட்ட மாகலு மூண்டே | 

: Sax cp 10 8 மீண்ட தலைமகன் பாகத்குரைத்தது, 

சீத்தலைச் சாத்தனார், 
உண்டே என்பதன் கண் ணுள்ள ஏகாசம் வினா, 

பிம், 3, மணிமலர்ப்பூவை, 9, C5508 14. த்க்து 8 
முண்டோ, வினைமுத்றி மறுத்தராகின்ற; பாகத்குச் Qe teed wg,
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135. பாலை 

இதலை மாமை தளிர்வனப் பழுங்கப் 

புதலிவர் பீரி னெதஇிர்மலர் கடுப்பப் 

பசலை பாய்ந்த நதலே னாக 

யெழுதெழின் மழைக்கண் கலுழ கோய்கூர்ந் 

5 தாதி மந்தியி னறிவுபிறி தாூப் 

பேதுற் நிசனே காதலந் தோழி 
காய்கஇர் இருகலிற் கனைந்துகால் கடகி 

யாடுதளி ரிருப்பைக் கூடுகுவி வான்டூக் 

கோகெடை. கழங்கி னறைமிசைத் தால் 

10 காடிறந் தனரே காதல .ரடுிபோர் 

வீயா விழுப்புகழ் விண்டோய் வியன்குடை 
மீசெழு வேளி ரியைக்தொருங் கெறிந்த 

கழுவுள் காமூர் போலக் 

விளிந்தன்று * மாதவர்ச் தெளிந்தவென் னெஞ்சே. 

என்பது : தலைமகன் பிரிவின்கண் வேறுபட்ட தலைமகள் தோழிக் 
குச் சொற்றது, 

ப பரணர். 
Gi, 18, காமர், 14. கலம்்இன்று. 

ன 136 மருதம் 
மைப்பறப் புழுக்கி நெய்க்கனி வெண்சோது ' 

வசையா வண்மையொடு புரையோர்ப் பேணிப்: 

புள்ளுப்புணர்ச் . இனிய வாகத் தெள்ளொளி 

யங்க ணிருவிசும்பு விளங்கத். திங்கட் 

5 சகடம் வேண்டிய துகடீர் கூட் டத்துக் 

கடிஈகர் புனைந்து கடவுட் பேணிப் . 

படுமண - மூழவொடு பரூஉப்பணை யிமிழ 

வதுவை மண்ணிய மகளிர் விதுப்புற்றுப் 

பூக்கணு மிமையார் நோக்குபு - மறைய 
  

| * 4 மாது! அசைநிலை, (தொல். சொல்... 279.) பல் . 

23° | 

te



10 மென்பூ "வாகைப் புன்புறக் கவட்டிலை 

பழங்கன்று கறிக்கும் பயம்பம லதறுகைத் 

தழங்குகுரல் வானின் றலைப்பெயற் ன்ற 

மண்ணுமணி யன்ன மாயிதழ்ப் பாவைத் 

தண்ணறு முூகையொடு வெண்ணூல் சூட்டித் 

15 தூவுடைப் பொலிந்து மேவ.ரத் துவன்றி 

. மழைபட் டன்ன மணன்மலி பந்த 

ரிழையணி சிறப்பிற் பெயர்வியர்ப் பாற்றித் 
தீமர்கமக் கீந்த தலைகா ளிரவி 

இவர்நீங்கு .கற்பினெம் முயிருடம் படுவி 
20 முருங்காக் கலிங்க முர்முவதும் வளைஇப் 

பெரும்புழுக் குற்றறின் பிறைநுதற் பொறிவிய 
ருறுவளி யாற்றச் சிறுவரை இறவென 

வார்வ கெஞ்சமொடு போர்வை வவ்வலி 
னுறைகழி வாளி ஸுருவுபெயர்ந் இமைப்ப 

88 மறைதஇற னறியா ளாகிப் பையென 
நாணின ளிறைஞ்சி யோளே பேணிப் | 
பரூஉப்பகை யாம்பற் குரூ௨த்தொடை நீவிச் | 
சுரும்பிமி .ராய்மலர் வேய்ந்த 
விரும்பல் கூந்த லிருண்மறை யொளித்தே. 

என்பது? உணர்ப்புவயின்வாரா ஷடற்கண் தலைமகன் கன் நெஞ் 
எத்குச் சொல்லிய, 

ப _விற்மாற்று மூதேயின, னார். 
இப்பாட்டி. த் சகடமென்றது உரோகணியை, 

பி-ம்; 1, புழுக்ு ளெய்ச்சனி, 8. சகடமண்டி௰, 8, விருப் 
பற்று. 11. பழங்கன்று கழித்த, 16. தோன்றி, 18, ஈத்த, 2, 
அதற்குறுவியர், 89, இருண்மழை. 
  * இப்பாட்டினைக் களவின் வழி கெழ்ச் த கற்புக்கு உதாரண 

மாகக் காட்டினர் Ce “பொய்யும். வழுவும் தோன்றிய பின்னர் 
ஐயர். யாத்தனர் கரணழென்ப”? என்ற சூச் திரஉரையில், “பெரும்
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137. பாலை 

ஆறுசெல் வம்பலர் சேறுகிளைத் தண்ட 
சிறுபல் கேணிப் பிடியடி. ஈசைஇக்  - 

களிறுதொடேக் கடக்குங் கான்யாற் நத்தஞ் 

. சென்றுசேர் பொல்லா ராயினு நினக்கே 

8 வென்றெறி முரசின் விநற்போர்ச் சோழ 

. ரின்கடுங் கள்ளி னுறந்தை யாங்கண் 

வருபுன னெரிதரு மிகுகரைப் பேர்யாற் 

அருவ வெண்மணன் முருகுகாறது தண்டொழிற் 

பங்குனி முயக்கங் கழிந்த வழிகாள் 

10 வீயிலை யமன்ற மரம்பயி லிதும்பிற் 

தீயி லடுப்பி னரங்கம் போலப் 

பெரும்பாழ் கொண்டன்று நுதலே தோளுக் 

தோளா முத்திற் றெண்கடற் பொருஈன் 
திண்டேர்ச் செழியன் பொருப்பிற் கவா௮ 

னல்லெழி னெடுவேய் புரையுக் 

தொல்கவின் ஜெலைந்தன நோகோ யானே. 

என்பது $ தலைமகன் பிரிபுமெனக்கரு இ வேறுபட்டத NY மகட்குதீ 
். தோழி சொல்லியது. 

| ட -- உறையூர் முதகூத்தஞர். 

பி ம், சேர்பொல்வாரா, . 10. மாபயிலிதும்பின். 

138. குறிஞ்சி 
*இகுளை கேட்டிசிற் காதலந் தோழி 
குவளை யுண்கண் டெண்பணி மல்க 
  

புமுக்கு.ற்தகின், வ. இதிவென என்பது *பொறிறுதல் வியர்த் தல்” 

என்னும்.மெய்ப்பாடாகு மென்றும், **இம்மெய்ப் பாடு தலைமகத்கு 
உரித்தன்று, உட்கும் காணும் அவற்கு இன்மையின்”? என்றும் 

கூறுவர் பேரா, தொல், பொருள்:201.) மைப்பு - ஒளிமழுக்கம், 
*  * இப்பாட்டினைக் '*கட்டினுங்கழங்கனும் வெதியென இரு 

வரு, மொட்டியதிதத்தாத செய்தி '.என்.உதுறைக்கு உதாரணமா



180... அகநானூறு 
வறிதியான் வருந்திய செல்லற் கன்னை 
பிறிதொன்று கடுத்தன் னாகி வேம்பின் 
வெறிகொள் பாசிலை ரீலமொடு சூடி. 
யுடலுகர்ச் கடந்த கடலக் தானைத் 
இருந்திலை கெடுவேற் றென்னவன்: பொதியி 
லருஞ்சிமை யிழிதரு மார்த் அவச HANG th 
றதும்புசீ ரின்னியங் கறங்கக் கைதொழு 

10 துருகெழு சிறப்பின் ஒேருகுமனைத் தரீஇக் 
கடம்புங் களிறும் பாடத் தொடங்குபு 
தோடும் தொடலையுங் கைக்சொண் டல்கலு 
மாடி. னளாத னன்றே நீடு 
நின்னொடு தெளித்த ஈன்மலை நாடன் 

15 குறிவா லரைகாட் குன்றத் BER 
.... நெறிகெட வீழ்ந்த துன்னருங் கூரிருட் 

ஓ.ருமணி யுமிழ்ந்த காகங் காந்தட் 
கொழுமடற் புதுப்பூ வதுந் தும்பி 
ஈன்னிற மருளு மருவிட ன கு 

20 ரின்னா நீளிடை நினையமென் னெஞ்சே 
என்பது : தலைமகன் சிதைப்பு2த் தானாகத் தோழிக்குச் சொல்லு ட 
வாளாய் த் தலைமகள் சொல்லிய. mag 

an -- எழுஉப்பன்றி நாகன்குமானார். 

an
 

பம். 11, அடங்குபு, 12, டல்கலும் பாடின னாத னன்றோ நீடு, 
(தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லிய.) ae 

129. பாலை 

துஞ்சுவது போல விருளி விண்பக 
, விமைப்பது போலக். மின்னி யுறை கொண் 
    

  
    கக்,கொண்டு, இதன்கண் +6 விதர்அகூருமையின்இரண்டும் ஒருங்கு 

வந்தது''எவ்றும்,.. “கடம்புங்களிறும்,,.., ஈன்தே!? என்பது தலை ape வெறியாட்டுணர்த்தியது என்றுங் கூறுவர் ஈச, (தொல், பொருள். 119, 910,) 
.
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- டேதுவது போலப் பாடுறந்  துரைஇ 
நிலநெஞ் சுட்க வோவாது சிலைத்தாங் 

5 கார்தனி பொழிந்த வார்பெயற் கடைநா 
or eT Quer CRBS வாலா வெண்மழை 
வான்றோ யுயர்வரை யாடும் வைகறைப் 
புதலொளி சிறந்த காண்மின் காலைத் 
தண்ணறும் படீர் மாந்இப் பதவருக்து 

10 வெண்புறக் குடைய திரிமருப் பிரலை 
வார்மண லொருகிறைப் பிடவவிழ் கொழுகிழற் 
காமர் துணையொ டேமூற வதிய 
வரக்குகிற வுருவி னீயன் ep Sirus 

பரப்பி யவைபோற் UT gies பலவட 

15 ஸீர்வார் மருங்கி னீரணி இகழ 
வின்னும் வாரா ராயி னன்னுதல் 

யாதுகொன் மற்றவர் நிலையே. காதலர் 
கருவிக் ari யிரீஇய 
பருவ் மன்றவர் வருதுமென் ற.துவே, 

என்பது : பிரிவிடைமெலிந்த தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லி 
யது. | 

| | | “இடைக்காடனார், 

இப்பாட்டுத் தொழிலாம் பாலையாயித்று. | 

யபி-ம். 6, வீன்றுவர லுழக்த. 8, புதலோணிகச்த, 12, துணை 
யோடமர்துயில். 18. இரீஇட். பருவ மன்னவர். 
  

* இப்பாட்டினை இத்துறைக்கேகொண்டு, "இம்மணிமிடைப 
QOS GLI பாலைக்கண் முன்பனியும் வைகறையும் ஒருங்குவரதன”* 
எவ்றும், “கருவிக்காரிடியிரீிஇய பருவமன் றவர் வரு௮மென்ற.து 
வே!” என்றது கார்குறித்து வருவலென்தலின், அறுதிங்கள் : இடை 
மிட்டது என்றும் கூறுவர், ஈச. (தொல். டொருள்...19, 189)
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- டேதுவது போலப் பாடுறந்  துரைஇ 
நிலநெஞ் சுட்க வோவாது சிலைத்தாங் 

5 கார்தனி பொழிந்த வார்பெயற் கடைநா 
or eT Quer CRBS வாலா வெண்மழை 
வான்றோ யுயர்வரை யாடும் வைகறைப் 
புதலொளி சிறந்த காண்மின் காலைத் 
கதண்ணறும் படுநீர் மாந்திப் பதவருந்து 

10 வெண்புறக் குடைய திரிமருப் பிரலை 
வார்மண லொருகிறைப் பிடவவிழ் கொழுகிழற் 
காமர் துணையொ டேமூற வதிய 
வரக்குகிற வுருவி னீயன் ep Sirus 

பரப்பி யவைபோற் பா௮ய்ப் பலவுட 
18 ஸனீர்வார் மருங்கி னீரணி இகழ 

வின்னும் வாரா ராயி னன்னுதல் 

யாதுகொன் மற்றவர் நிலையே. காதலர் 
கருவிக் ari யிரீஇய 
பருவ் மன்றவர் வருதுமென் ற.துவே, 

என்பது 3 பிரிவிடை. மெலிர்த தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லி. 
யது. | 

| | இடைக்காடனார், 
இப்பாட்டுத் தொழிலாம் பாலையாயித்று. | 

யபி-ம். 6, வீன்றுவர லுழக்த. 8, புதலோணிகச்த, 12, துணை 
யோடமர்துயில். 18. இரீஇட். பருவ மன்னவர். 
  

* இப்பாட்டினை இத்துறைக்கேகொண்டு, "இம்மணிமிடைப 
QOS GLI பாலைக்கண் முன்பனியும் வைகறையும் ஒருங்குவரதன”* 
எவ்றும், “கருவிக்காரிடியிரீிஇய பருவமன் றவர் வரு௮மென்ற.து 
வே!” என்றது கார்குறித்து வருவலென்தலின், அறுதிங்கள் : இடை 
மிட்டது என்றும் கூறுவர், ஈச. (தொல். டொருள்...19, 189)



பி 

த 
மணிமிடைபவளம் 

தறுமீன் சேரு மகலிரு ண௫ொண்் 
மதுகுவிளக் குஅத்து மாலை தாக்இப் 

10 பழவிறன் மூதூர்ப் பலருடன் அவன்றிய 
விழவுட னயர வருகஇல் லம்ம 
துவரப் புலர்ந்து தூமலர் கஞலித் 
தகர நாறும்: தண்ணறுங் கதுப்பிற் 

புதுமண மக வயினிய கடிரகர்ப் 

15 பல்கோட் டடுப்பிற் பாலுலை யிரீஇக் 
கூழைக் கூந்தற் குறுந்தொடி. மகளிர் 
பெருஞ்செக் நெல்லின் வாங்குகதர் முறித்துப் 
பாசவ லிடித்த பெருங்கா முலக்கைக் 
கடி.இடி வெரிஇய கமஞ்சூல் வெண்குருகு 

20 தீங்குலை வாழை யோங்குமட லிராது 
நெடுக்கான் மாஅத்துக் குறும்பறை பயிற்றுஞ் 
செல்குடி. நிறுத்த பெரும்பெயர்க் கரிகால் 
வெல்போர்ச் சோழ ஸிடையாற் றன்ன 
ஈல்லிசை வெறுக்கை தருமார் பல்பொறிப் - 

25 -புலிக்கே முற்ற பூவிடைப் பெருஞ்சினே 
கரந்த நதும்பூ காண்மல: ௬இரக் 

. கலைபாய்க் துகளுங் கல்சேர் வேங்கைத் 
தேங்கமழ் நெடுவரைப் பிறங்கிய 
வேங்கட. வைப்பிற் ௬.ரணனிறந் தோரே, 

என்பது : பிரிவிடையாற்ருளெனக் கவன்த தோழிக்குக் இழத்தி 
யுரைக்தது. ஆற்றுளெனக் கவன்த தோழிக்குச் தலைமகள் சொல் 
Suge wma 

இப்பாட்டினுள் அறுமீன். என்பது உரோடுணி, 

ர், 

பி-ம். 10. துவன்றி விழவுடன். 18. பாசவலிடிக்கு மிருங்கா. 
19, வெரீஇக்கமஞ்சூல் 21. மரத்து, 26, Sane ip. 29. 
வேங்கடவெத்பித், 

-.. நக்கீரர்.
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142. குறிஞ்சி 

இலமல ரன்ன வஞ்செம் சாவிற் 

புலமீக் கூறும் பூரையோ சேத்தப் 

பலர்மேக் தோன்றிய கவிகை வள்ள 

னிநையரும் தானை வெல்போர் மாந்தரன் 

5 பொறையன் கடுங்கோப் பாடிச் சென்ற. 

குறையோர் கொள்கலம் போல நன்று 

மூவவிணி வாழிய நெஞ்சே காதலி 
மூறையியல் வழாஅ தாற்றிப் பெற்ற. 

கறையட. யானை ஈன்னன் பாழி 

10 யூட்டரு மரபி னஞ்சுவரு டேஎய்க் 

கூட்டெதிர் . கொண்ட . வாய்மொழி ஸ்ிமிலி 
புள்ளிற் கேம மாகிய பெரும்பெயர் 
வெள்ளத் தானை யதிகற் கொன்றுவந் 
தொள்வா ளமலை யாடிய ஞாட்பிற் | 

15 பலசறி வுறுத லஞ்சிப் பைப்பய 

நீர்த்தொள் கடுக்கு மாசில் வெள்ளிச் 

சூர்ப்புறு கோல்வளை செறித்த முன்கைக் 
- குறையற லன்ன விரும்பல் கூந்த | 
லிடனில் சிறுபுறத் இழையொடு தயல்வரக் 

80 கடன்மீன் அஞ்சு நள்ளென் யாமத் 
*துருவுகிள. பேர்வினைப் பொலிந்த பாவை 
யியல்கற் றன்ன வொதுச்கினள் வந்து 

* “உருவுளெரேர்..., .வொதுக்னெள்!'” என்றக்கால் வடி.வுபற் 
தி உவமங்கொள்ளவே, உயிரில்லாசாள்போலஅச்சமின் நிஇரவிடை 
வர்தாளென்னும் பொருள்தோன்றும், “தொடிக்சண்வடுக்கொள,., 
மொழிச்தே'' என்பது புணர்ச்செத்றிய உவகை; என்னை! இவள் 
இவ்வாறு முயங்ெமையான் 'உவவினிவாழிய செஞ்சே என் தமை 
யின்”? என்றுங் கூறுவர் பேரா, “௫௮ - வடிவழகு (தொல், பொ 

"ரஸ். 276, 259.) 

  

. ல ்
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பெயலைக் கலங்கிய மலைப்பூங் கோதை 

யியலெறி பொன்னிற் கோக்குசேர் புறைப்பத் 
தொடிக்கண் 'வடுக்கொள மூயங்கினள் 

வடி.ப்புறு ஈரம்பிற் நீவிய மொஜிந்தே, 

என்ப : இரவுக்குதிவங்து நீங்கும் தலைமசன் தன்னெஞ்சிந்குச் 

சொல்லிய, பரணர். 

LF. ib. 1. வாழியென்னெஞ். 8, apn perepry. 18, அதி 
யற், 99, மிலைப்பூங், க், வியலெதி, 

10 

15 

என்பது : 

143 பாலை 

செய்வினைப் பிரித லெண்ணிக் கைம்மிகக் 
காடுகவி னொழியக் கடுங்கதிர் தெறுதலி 
னீசெனை வறிய வாக வொல்லென 

வாடுபல் லகலிலை கோடைக் சொய்யுக் 

தேக்கம லடுக்கத் தாங்கண் மேக்கெழுபு 

மூளியரிற் பிறந்த வளிவளர் கூரெரிச் 

௬டர்நிமிர் நெடுங்கொடி விடர்முசை ஞாழங்கும் 

வெம்மலை யருஞ்ச.ர நீந்து *4யைய 

Gey மென்ற சிறுசொற் இவட்கே 

வசையில் வெம்போர் வானவன் மறவ 

னசையின் வாழ்நர்க்கு ஈன்கலஞ் சரக்கும் 
பொய்யா வாய்வாட் புனைகழற் பிட்டன் 

- மைதவ மூயர்சிமைக் குதிரைக் கவா 

னகலறை நெடுஞ்சனைத் துவலையின் மலர்ச்த 

தண்கமழ் நீலம் போலக் 

கண்பனி கலுழ்ந்தன நோகோ யானே. 

பொருள்வயித் 'பிரியக்கருதிய தலைமகனை தி தோழி, 

திலைமகளது ஆக்றுமைகண்5, செலவழுங்குவித்த து. 

பி - 

--ஆலம்பேரிசாத்தனார். 

ட்ட 2. சாடுகலினழிய; 6, மூளரியிற்பிதர். 8, வெம்முனை, 
240
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10 

15 

அகநானூறு 

12௪, முல்லை 
கு 

வருது மென்ற மாளும் பொய்த்தன 

வரியே ருண்க ஸணீரு நில்லா ப 

தண்கார்க் ன்ற பைங்கொடி. முல்லை 

வைவாய் வான்முூகை யவிழ்க்த் கோதை 
பெய்வனப் பிழகந்த கதுப்பு முள்ளா 

சருள்கண் மாறலோ மாறுக வந்தி 

லறனஞ் ௪லமே .யாயிழை ஈமரெனச் 

சிறிய சொல்லிப் பெரிய புலம்பினும் 

பனிபடு ,நறுந்தார் குழைய ஈம்மொடு 

துணிதீர் முயக்கம் பெற்றோள் போல 

வுவக்குவள் வாழிய நெஞ்சே விசும்பி | 
னேழெழுந்து முழங்கனு மாறெழுந்து சிலைக்குங் 

கடாஅ யானை கொட்கும் பாசறைப் . 

போர்வேட். டெழுந்த மள்ளர் கையதை 
கூர்வாட் குவிமுகஞ் சிதைய நூறி 
மானடி. மருங்கிற் பெயர்த்த குருதி 
வான மீனின் வயின்வயி ஸனிமைப்ப 

வமரசோர்த் தட்ட செல்வந் 
திமர்விரைந் துளைப்பக் கேட்கு ஞான்றே. 

- என்பது : வினைமுற்றிய தலைமகன் தீன்னெஞ்டி த்குரைட்பானாப்ப் 
பாகற்குச் சொல்லிய ௮. 

மதுரை அளச்கர்ஞாழார்மகனுர் மள்ளனார். 
பி-ம். 2, வரியேயுண்சணீ. 14. கைய, 17. வானகமீனின், 
18, வமரொறுத், 

145. பாலை 

வேர்முழு துலறி நின்ற | புழற்காம் 
நறேர்மணி யிசையிற் சள்வீ டார்க்கும் 

- -வற்றன் மரத்த பொற்றலை யோது 
Cand psa : னிழக்௪ 2வைப்பிற்- பையள்கொள
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5 அுண்ணிதி ஒளர்க்கும் வெண்ணெமை வியன் 
டானி லத்தத் தளிய ச வனொடு | காட் 
வாள்வரி பொருத புண்கூர் யானை 

புகர்சிதை முகத்த குருதி வார ப 
வுயர்சிமை நெடுங்கோட் டுருமென முழங்கு 

10 மருஞ்சா மிறந்தன ளென்ப பெருஞ்ச ' 
சன்னி குறுக்கைப் பறந்தலைத் இதியன் 

ஹஜொன்னிலை மூழுமூத அுமியப் பண்ணிய 
நன்னர் மெல்லிணர்ப் புன்னை போலக் 
கடுகவைப் படீஇயர் மாதோ களிமயில் 

15 குஞ்சரக் குரல குருகொ டாலுக் 

துஞ்சா முழவிற் அுய்த்தியல் வாழ்க்கைக் 
* கூழுடைத் தந்ைத யிடனுடை வரைப்பி 
னூழடி. யொதுங்கினு முயங்கு மைம்பாற் 

- சிறுபல் கூந்தற் போதுபிடித் தருளா 
20 தெறிகோல் சிதைய நாறவுஞ் இறுபுற 

மெனக்குரித் தென்னா ணின்றவென் 
னமர்க்க ணஞ்ஜஞையை யலைத்த கையே, 

என்பது : மகட்போக்கிய செவிலித்தாய் சொல்லியது 

| கயமனார், 
பி-ம் 5. நுண்ணிதினிவக்கும் ; ஸிழக்கு: 6, லத்தர்சமிய, 
14, கடுஈவி, 16, அயக்கில் வாழ்க்கை, 22%, கண் மஞ்ஞை, 

126. மருதம் 

வலிமிகு மூன்பி னண்ணல் லேறு 

பணிமலர்ப் பொய்கைப் பகல்செல மறுஇ 
மடக்க ணெருமை மாணாகு தழீஇப் 

படப்பை ஈண்ணிப் பழனத் தல்குங் 
  

“கூமுடைத்தந்தை....... முயங்கும்'” என செல்லுடைமை 
கூறியவதனானே, வேளாண் .வருணமென்பது பெற்றும் என்பர் ௪4௮, 

(தொல், பொருள். 18) |
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5 கலிமடி முர ஜெலிமணி நெடுந்தே 
சொள்ளிழை மகளிர் சேரிப் பன்னா 
ஸியங்க லானா தாயின் வயங்கிழை 
யார்கொ லளிய டானே யெம்போன் 
மாயப் பத்தன் வாய்மொழி நம்பி 

10 வளிபோர்த் அுயல்வருக் தளிபொழி மலரிற் 
றண்பனி யாகத் அறைப்பக் கண்பசம் | 
தாயமு மயலு மருளத் 
தாயோம் பாய்நலம் வேண்டா தோளே. 

என்பது: வாயில் வேண்டிச்சென் ற பாணவ்குதி தலைமகள் வாயி 
மறுத்தது, ட) we, -உவாக்கண்ணூர்ப் புல்ல௩கீரனார். 
பி-ம். 9, பகைசெல 8, மட்மாகு, &, படப்பைரண்ணிய, 
5. கலிகேமுரன். 8, யார்கொல ஸியர் தாமே 9, பாசத்தை, 

| 1௧7. பாலை 
* ஒங்குமலைச் சிலம்பிற் பிடவுடன் மலர்ந்த 
வேங்கை வெறித்தழை வேறுவகுத் தன்ன 
வூன்பொதி யவிழாக் கோட்டுதர்க் குருளை 
மூன்றுட னீன்ற முடங்கர் நிழத்தத் 
துறுகல் விடாளைப் பிணவுப்பசி கூர்ந்தெனப் 
பொதிளெ ருழுவைப் பேழ்வா யேற்றை 
யறுகோட் டுழைமா னாண்குர லோர்க்கு 

வடி 

      

* இசனுள் வெள்ளிவீதியைப் போலச் செல்லத் அணிர் Si, யான் பலவற்றிற்கும் புலர்திருந்து பிரிச்தோர். பெயர்வுக்கு 2 தோணலம் தொலைய உயிர்செலச் சாஅய் இரங்ப், பிரி தமருர்: இன்மையின், செயலற்றேன் என மிகவும் இரங்கெவாறு மெப்ப் wun உணர்க, *மக்கணுதலிய வணணைர் தணையுஞ் சட்டி, யொருவர்ப் டெயர் கொளப் பெருர்' என்றசூச்தாத் அள் (வெள்ளி வீதியைப்போல.... பானே” என்ற அடிகளைக்காட்டி, இதன்கட் பெயர் கெண்டது அகத் இணைக் கண்சார்ச் அவசையான் வச்ச தன்றி தலைமைவகையால் வந்திலத, (தொல். பொருள். 15, 64) 

  

  

ட
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நெறிபடு கவலை நிரம்பா Balen, 
வெள்ளி வீ Bonus போல நன்றுஞ் 
செலவயர்ந் இ௫னால் யானே பலபுலக் 
துண்ணா வுயக்கமொ டுியிர்செலச் சாஅய்த் 
தோளும் தொல்கவின் மொலைய நாளும் 

பிரிந்தோர் பெயர்வுக் இரங்க 
மருக்துபிறி தன்மையி ஸிருந்துவினை யிலனே, 

என்பது : செலவுணர்த்திய தோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லிய. 

--ஒள்வையார். 

125. குறிஞ்சி 

பனைத்திர என்ன பயேரெறுழ்த் தடக்கைக் 

கொலைச்சினர் தவிரா மதனுடை முன்பின் 

வண்டுபடு கடாஅத் துயர்மருப் பியானை 

தண்கமழ் சிலம்பின் மரம்படத் தொலைச்சி 

5 யுதபுலி யுரறக் குத்தி விறல்கடிந்து 
சி௮ தினைப் பெரும்புனம் வவ்வு காட 

கடும்பரிக் குதிரை யா௮ யெயின 

னெடுந்தேர் மிஞிலியொடு பொருதுகளம் பட் 
காணிய செல்லாக் கூகை நாணிக் ... [டெனக் 

10 கடும்பகல் * வழங்கா தாங் இடும்பை 

பெரிதா லம்ம விவட்கே யதனான் 

மாலை வருதல் வேண்டுஞ் சோலை 

மூளைமேய் பெருங்களிறு வழங்கு" 

மலைமுத லடுக்கத்த சிறுக லாறே. 

_ என்பது : பகல் வருவானை இரவு வருகென்றது, 

| ப பூரணர், 

பி-ம். 6. வவ்வுகாட்டுக் 10, தாஅங்கு மிடும்பை, 
  

௬ கடும்பகல் - விளக்கமான பகல். (தொல், சொல், 888:)
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என்பது : 

YE BF Bor gi 

449. பாலை 

இறுபுன் சிதலை சேண்முயன் றெடுத்த 

நெடுஞ்செம் புற்றத் தொடுங்கியை முனையிற்' 

புல்லரை யிருப்பைத் தொள்ளை: வான்பூப் 

பெருங்கை யெண்கி ஸிருங்களை கவரு 

மத்த நீளிடைப் போடு நன்று 

மரிதுசெய் விழுப்பொரு ளெளிதினிற் பெறினும் 

வாயேன். வாழியெ னெஞ்சே சேரலர் 
சுள்ளியம் பேரியாற்று வெண்ணுளை கலங்க 
யவனர் தந்த வினைமா ணன்கலம் 

10 

15 

த
 

பொன்னொடு வந்து. கறியொடு பெயகும் 

வளங்கெழு முசிறி யார்ப்பெய வளைஇ 
யருஞ்சமங் கடந்து படிமம் வவ்விய 

நெடில் யானை யடுபோர்ச் செழியன் 

கொடி.நுடங்கு மறுகிற் கூடற் GTS 

பல்டொறி மஞ்ஞை வெல்கொடி. யுயரிய 

* வொடியா விழவி னெடியோன் குன்றத்து 

வண்டுபட நீடிய. குண்செனை நீலத் 

தெதிர்மலர்ப் பிணைய லன்னவிவ 

ளரிமதர் மழைக்கண் டெண்பனி கொளவே. 

தலைமகன் pero SE BEF சொல்லிச் செலவழுங்கெ து, 

--எருக்காட்டூர்த் தாயங்கண்ணனார். 

12. பெருஞ்சமம், (சர்க்காட்டுர்) 

150. நேய்தல் 

பின்னுவிட நெறித்த கூந்தலும் பொன்னென 
வாகத் தரும்பிய சஈணங்கும் வம்புடைக் 

கண்ணுருத் தெழுதரு முலையு கோக்க 
  

்.. * ஓடியாவிழவு--தவிராவிழவு (சர். 76)
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யெல்லினை பெரிதெனப் பன்மாண் கூறிப் 

ந பெருந்தோ எடைய் மூயங்கி நீடுநினேந் 

10 

என்பது 

தருங்கடிப் படுத்தனள் யாயே கடுஞ்செலல் 
வாட்சுரு வழங்கும் வளைமேய் பெருந்துறைக் 
கனைத்த நெய்தற் கண்போன் மாமலர் 

நனைத்த செருந்தஇப் போதுவா யவிழ 

மாலை மணியிதம் கூம்பக் காலைக் 

கண்ணாறு காவிலயாடு கண்ணென Loan (my 
கழியுங் கானலுங் காண்டொறும் பலபுலந்து 
வாரார் கொல்லெனப் பருவருக் 

தாரார் மார்பநீ தணந்த ஞான்றே. 

பகற்கு ஜி௨ற்து கண்ணுற்று நீங்கும் தலைமகளை த்தோழி 
தலைமகளை இடத்துப்த்.துவந். த, செறிப்பறிவுறீஇ வரைவுகடாயது, 

பிம், 

10 

--குறுவழுதியார். 

2. வம்புவிட. &, எல்லிவள் 11, தண்ணெனமலருமங், 

154. பாலை 

தக்கயந் துறைவோர்த் தாங்கித் தாயக் 
இன்னமர் கேளிரொ டேமூறக் கெழீஇ 
ஈஞுூத லாற்ஞுர். ஈல்கூர்ந் தோரென ப 

மிகுபொரு ணினையு கெஞ்சமொ ட்ருள்பிதி 
தாபமன் வாழி. தோழி கால்விரி 
புதுவளி யெறிதொறுங் கலங்கிய Ovum Souls 
கலைமான் நலையின் முதன்முதற் கவர்த்த 
கோடலங் கவட்ட குதுங்கா லுழிஞ்சிற் 

ரூறுசினை விளைந்து நெற்ற மாடுமக 

எரிக்கோற் பறையி னையென வொலிக்கும் 
பதுகச்கைத் தாய செதுக்கை நீழற் 
  

  

* “அளவுமிகத் தோரன் நினும்' என்னுச் துதையிலுள் “இது 

தோழி கொண்டுகூறியது' என்பர் ஈச. (தொல். பொருள்115.)
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கள்ளி முள்ளரைப் பொருந்திச் செல்லுசர்ச் 

கூறுவது கூறுஞ். சிறுசெந் நாவின் 

மணியோர்த் தன்ன தெண்கூரற் 

15 கணிலாய்ப் பல்லிய காடிறம் தோசே. 

என்பத ; தலைமசன்பிரிவின்கண் வேறுப:டதலைமகள் சொல்லியது 

--தாவனமூல்லைப் பூதனார் 

பி-ம் 14, மணிபெயர்தி, திண்ஞூல், காவன்முல்லை மழுக்காத்த 
ஞர். 

152, குறிஞ்சி 

'கெஞ்சுடுங் கரும்படர் இர வந்து 
குன்றுழை ஈண்ணிய சீறா ராங்கட் 
செலீஇய பெயர்வோள் வணர்சுரி யைம்பா 

டனுண்கோ லகவுரர்ப் புரந்த பேரிசைச் 
5 சினங்கெழு தானைத் இத்தன் வெளிய | 

ணீரங்குநீர்ப் பரப்.பிற் கானலம் பெருக்துறைத் 

'தினந்தரு ஈன்கலஞ் சிதையத் தாக்குஞ் 
சிறுவெள் விறவின் குப்பை யன்ன 
வுறுபகை தரூஉம் மொய்ம்மூசு பிண்ட 

10 னுண்மு... ணுடையக் கடந்த வென்வே 
லிசைஈல்: லீகைக் களிறுவிசு வண்மஇழ்ப் 
பாரத்துத் தலைவ CHT ஈன்ன' 
Cor) னெடுவரைப் பாழிச் சிலம்பிற் 

. . களிமயிற் கலாவத் தன்ன. தோளே 
15 வல்வி விளையர் பெருமக னள்ளி' 

சோலை யடுக்கத்துச் சரும்புண விரிந்த) 
கடவுட் காந்த ஞள்ளும் பலவுட 
னிமும்பூது கஞலிய வாய்மலர் சாறி 
வல்லினும் வல்லா சரயினுஞ் சென்னோர்க்குச் 

20. சாலவிழ் நெடுக்குழி நிறைய வீசு 
ரு



என்பது ? 
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மாஅல் யானை யா௮ய் கானத்துத் 

தலையாற்று நிலைஇய " சேயுயர் பிறங்கல் 
வேயமைக் கண்ணிடை புரைஇச் 
சேய வாயினு ஈடுங்குதுயர் தருமே* 

Brose sata நீங்ஞூ் தலைமகன் தன்னெஞ்சித்குச் 

சொல்லியது. 

—LIT COT. 

பி.ம். 2. குன்றுறைண். 0, னிலங்குநீர், 10, முளைமுரணு 

ய, 

10 

15 

28, கடுப்ப, 

155, பாலை 

கோகோ யானே நோதகு முள்ள 
மந்தீங் களவி யாயமொடு கெழீஇப் 
பந் தவழிப் படர்குவ ஸாயினு நொந்துஈனி 

வெம்பும னளிய டானே யினியே 
வன்க ணாளன் மார்புற வளைஇ 

யின்சொற் பிணிப்ப நம்பி நங்க 

ணுறுதரு விமும முள்ளா ளொய்யெனத் 

தெறுகதி ருலைஇய வேனில் வெங்காட் | 

டுறுவளி யொலிகழைக் கண்ணுறுபு தீண்டலிற் 
பொறிபிஇர் பெடுத்த பொங்கெழு கூரெரிப் 
பைதது  சமையப் பயடீங் காரிடை 

- நல்லடி.க் கமைந்த வல்ல மெல்லியல் 

வல்லுகள் கொல்லோ தானே யெல்லி 

யோங்குவரை யடுக்கத் துயர்ந்த சென்னி 

மீனொடு டொலிந்த வானிற் Gazer AS 

-தேம்பாய்க் தார்க்கும் தெரியிணர்க் கோங்கின் 
காலுறக் கழன்ற கண்சமழ் பனிமலர் 

கைவிடு சுடரிற் மோன்று ... 
  

ணன் 

* இப்பாட்டினைத் இிருமகட் புணர்ச் தவன் தத்து உசார 

ணமர்கக்காட்டுவர்' அகப்பொருள்வி ளக்க.. உரைகாரர். ( கூதி. 188.) 

இத 5.
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enio@ மாமலை விலங்கயெ சாரனே. 

என்பது : மசட்போக்கய செவிலித்தாய் சொத்றது. 

சேரமா னிளங்குட்டூவன், 

பி-ம், 17. தண்கமழ் :புதுமலர், 

15௧, முல்லை 

படுமழை பொழிக்த பயமிகு புறவி 

னெடுரீ ரவல பகுவாய்த் தேரை 

சிறுபல் லியத்தி னெடுநெறிக் கறங்கக் 

குறும்புதற் பிடவி னெடுங்கா லலரி 

5 செந்கில மருங்கி னுண்ணயிர் வரிப்ப : 

வெஞ்சின வரவின் பையணம் தன்ன 

தண்கமழ் கோட ரமு.துபிணி யவிழத் 

இரிமருப் பிரலை தெள்ளறல் பருகிக் 

காமர் துணையோ டேமுற வதியக் 

10 காகெவின் பெற்ற தண்பதப் பெருவழி 

யோபெரி .மெலியாக் கொய்சுவற் புரவித் 

தாடாழ் தார்மணி தயங்குபு வியம்ப 

வூர்மதி வலவ தேரே சீர்மிகுபு 

நம்வயிற் புரிர்த கொள்கை 

த யம்மா வரிவையைத் அன்னுகம் விரைந்தே. 

என்பது : வினைமுற்றிய தலைமகன் தேர்ப்பாகற்குச் சொல்லிய. 

அ பொதும்பிற் புல்லாளங் கண்ணியார். 

பி-ம். 9, காமர்பிணையோ, 19, தோடார்மணி; தீயங்குபியம்ப 

14. பரிந்த கொள்கை, (புல்லங்கண் ணியார்,) 

455: பாலை 

அறன்கடைப். படாஅ வாழ்க்கையு மென்றும் 

பிறன்கடைச் செலா௮ச் செல்வமு மிண்டும் 
பொருளி னாகும் புனையிழை யென்றுகம் 

. *மிருளே ரைம்பா. னீவி யோரே



10 

15 

என்பது 5 

லியது, 

10 
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சோய்கா மூழக்குவ மாயினுந் தாந்தஞ் 
செய்வினை முடிக்க தோழி Lieve 

பயரகிரை சேர்ந்த பாழ்காட் டாங்க 

ணெடுவினிக் கோவலர் கூவற் ஜோண்டிய 

கொடுவொய்ப் பத்தல் வார்ந்துகு சிறுகுழி 

நீர்காய் வருத்தமொடு சேர்விடம் பெருது 

பெருங்களிறு மிதித்த வடியகத் இரும்புலி 

வொதுங்குவன கழிந்த செதும்ப லீர்வழி 

செயிர்தீர் சாவின் வயிரியர் பின்றை 

மண்ணார் முழவின் கண்ணகத் திசைத்த 

விரலூன்று வடுவிற் றரோன்று 

மரல்வாடு மருங்கின மலையிறந் தோரே, ' 

தலைமகன் பிரிவின்சண் வேறுபட்ட தலைமகள் சொல் 

-பாலைபாடிய பேருங்க$ங்கோ. 

156. மருதம் 

மூ.ரசுடைச் செல்வர் புரவிச் சூட்டு 

மூட்டுறு கவரி தூக்கு யன்ன 

செழுஞ்செந் நெல்லின் சேயரிப் புனிந்றுக்க£ர் 

மூதா தின்ற லஞ்சிக் காவலர் 

பாக லாய்கொடிப் பகன்றையொடு பரீஇக் 
காஞ்சியி னகத்துக் கரும்பரிதி யார்க்குக் 

இம்புன லூ.ர இறவ தாகக் 

குவளை யுண்க ணிவளும் யானுங் 

கழுநீ ராம்பன் மூழுநெறிப் பகைத்தழை 
காமர் ஞாயிற் முகத் தலைப்பெயப் 

பொய்த லாடிப் பொலிகென வந்து 

நின்னகாப் பிழைத்த தவறோ பெரும 

'கள்ளுங் கண்ணியுங் “கையுறை .யாக 

நிலைக்கோட்டு வெள்ளை: நால்செவிக் கடாய் 
a
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15 நிலைத்துறைக் கடவுட். குளப்பட வோச்௫த் 
தணிமருக் தறியாள் யாயழ 
மணிமருண் மேணி பொன்னிறங் கொளலே. 

என்பது : தல்மகளை இடத்துப்த்துவர்த தோழி தலைமகளை 
வரை௮வகடாயது, * 

| 
ஆவூர் மூலங்கிழார். 

இப்பாட்டு மருதத்துக்களவு. இப்பாட்டின் கருத்து 
தன்றுைய ஒன் செய்வான் என்றவாறு. 
பீ-ம். 9, கழனியாம்ப, 18, ின்னெதிர்ப்பட்டதவஜோ. 15, 
யுலைத் துழைக்கடவுட், 16. தருமருர்ததி; சணிமருங்க தி, 

157. பாலை 

அறியற் பெண்டி ரல்கிற் கொண்ட 
பகுவாய்ப் பாளைக் Gah elev ௯.ரந்த 
வறிரிறக் கலுழி யார மாந்இச் 

.. செருவேட்டுச் சிலைக்குஞ் செங்க ணாடவர் 
5 வில்லிட வீழ்ந்தோர் பதுக்கைக் கோங்கி 

னெல்லி மலர்ந்த பைங்கொடி. wi Srey 
பெரும்புலர் வைகறை யரும்பொடு வாக்இக் 
கான யானை கவளல் கொள்ளு 
மஞ்சுவரு நெறியிடைத் தமியர் சென்மார் 

10 நெஞ்சண் மொழிப மன்னே தோழி 
மூனைபுலம் பெயர்த்த புல்லென் மன்றத்துப். 
பெயலுற நெடழ்ந்து வெயிலுறச் சாஅய் 
வினையழி பாவையி ஸுலதி 

| மனையொழிக் Gass eur Day வோர்க்கே, 
்... என்பது: பிரிவணர்த் திய தோழிக்குத் தி தலைமகள் சொல்லியது, 

. க --வேம்பற்றார்க்குமாஞர், | 
பி- ம், பெண்டிரல்குர், 9 குனகுலைதந்த. 14 தல்வல் ஓவோர்க்கே , 
... * இப்பாட்டினை. இத்அுறைக்கேசொள்வர் 8, (தொல், பொருள். 
12.) “சிலைக்கோட்டு வெள்ளை சால்செலிக்கடாகும்" என்பது யாடு 

ய் ௬ 
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158, , குறிஞ்சி 

உருமூரறு கருவிய பெருமழை தலைஇப் 
பெயலான் றவிந்த அரங்கு ணகொண் 
esr eo Airs தன்ன சனங்குழை யிமைப்பப் 

பின்னுவிடு நெறியிற் இளைஇய கூந்தலள் 
5 வரையிழி மயிலி னொல்குவன ளொரதுமங்க 

*மிடையூர் பிழியக் கண்டனெ ஸனிவளென 
வலையல் வாழிவேண் டன்னைஈம் படப்பைச் 
ரூருடைச் சிலம்பிற் சடர்ப்பூ வேய்ந்து 
தாம்வேண் ரவி னணங்கு மார்வருமே 

10 ஈனவின் வாயே போலத் ஞ்சுரர்க் 
கனவாண்டு மருட்டலு முண்டே. யிவடான் 

- சுடரின்று தமியளும் பனிக்கும் வெருவ. 
மன்ற மராஅத்த கூகை குழறினு 

கெஞ்சழிர் தரண்ஞ் சேரு மதன்றலைப் 
15 புலிக்கணத் தன்ன நாய்தொடர் விட்டு 

மூரு னன்ன சீற்றத்துக் கடுந்திற 
லெந்தையு மில்ல ஞக 

வஞ்சுவ ளல்லளோ விவளிது செயலே. 

என்பது : தலைமகன் சழைப்புதத் தானாகத் தோழி செவிலித்தாய் 
க்குச் சொல்லுவாளாய்த் தலைமகன் கேட்பச் சொல்லிய ௪, 

வதபிலர், . 

பி-ம், 8. மின்னு மிளிர்ந்தன்ன. 144, தாணஞ், 17. இல்லா 
டஞக, 18, இவள௮. 
  

* இது மிடையே. இழிர்தாளென்.த காரணமாக ஐயுத்த 
தாயைக்  கனவுமருட்டலுமுண் டென் ததுமு.தலாகப் பொய்யென 

_ மாத்தி, அணங்கும் வருமென மெய்வழிச் , கொடுத்தசு. இது 
சிறைப்புறமாகக்கூதி வரைவுகடாதல் என்றும், தலைவி புதததுப் 

-போசக்கண்டு செவிலிகூ.நிய தனைத் தோழி கொண்டுகூதினாள் ௨ என்
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159, பாலை 

தெண்கழி விளைந்த வெண்க லப்பின் 
கொள்ளை சாற்றிய கொடுநுக வொழமுகை 
யரனுடைச் Foe பகபெல பரப்றி 
யுமணுயிர்த் இறந்த வொழிக லடுப்பின் 
வடியுறு பகழிக் கொடுவி லாடவ சோ

 

சணங்குடை கோன்சிலை வணங்க வாய்ப் 
பல்லா னெடுகிசை தழீஇக் கல்லென 
வருமுனை யலைத்த பெரும்புகல் வலத்தர் 
கனைகுரற் கடுந்துடிப் பாணி தூங்க 

10 யுவலைக் கண்ணிய ருன்புழுக் கயருங் 
கவலை காதல ரிறக்தன ரெனநஈனி 
யவலங் கொள்ளன்மா காதலந் தோழி 
விசும்பி னல்லேது சிலைக்குஞ் சேட்டிமை 
ஈறும்பூஞ் சாரற் குறும்பொறைக் குணா௮.து 

15 வில்கெழு தடக்கை வெல்போர் வானவன் 
மிஞிறுமூ௪ கவள சிறுகண் யானைத் 
தொடி.யுடைத் தடமருப் பொடிய நாறிக் 
கொடுமுடி. காக்கும் குரூ௨க்க ணெடுமஇற் 
சேண்விளங்கு சிறப்பு னாமூ ரெய்இனு 

20 மாண்டமைச் துறைஞ ரல்லர்கின் 
பூண்டாங் . காகம் பொருக்துதன் மறந்தே. 

என்பது:பிரிவிடை வேறுபட்ட தலைமகளை ச்தோழிவத்புறு த் தியது, 

--ஆமூர்க்கவு தமன் சாதேவனார். 
பி-ம், 90, அதையுசரல்லர்; ஆவூர்க்கவு சமன் சாதேவனார், 
  

    

௮ம், கூறுவர் ஈச், “உருமுரறு கருவிய பெருமழை தலைஇய” என்ற அடி.யிரே உருட்டுவண்ணச் இந்கு உதாரணமாக் கொள்வர் பேரா. (தொல். பொருள். 114, 115, 944)
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460. நேய்தல் 

ஒடுக்2 ரோதி நினக்கு மத்ஜே 
ஈடுங்கின் றளித்தெ னிறையி னெஞ்சு 

மடும்புகொடி. சதைய வாய்க் கொடுங்கழிக் 
குப்பை வெண்மணற் பக்கஞ் சேர்த்த 

நிறைச்சூல் யாமை மறைத்தீன்று புதைத்த 

கோட்டெட் டுருவின் புலவுசாறு மூட்டைப் 

பார்ப்பிட னாகு மளவைப் பகுவாய்க் 

கணவ ஸஜோம்புங் கானலஞ் சேர்ப்பன் 

முள்ளுறிற் சிறத்த லஞ்சி மெல்ல 
வாயுடை மையின் வள்பிற் காட்டி, 

யேத்சகொழி னவின்ற வெழினடைப் புரவி 

செழுநீர்த் தண்கழி நீந்தலி னாழி 

அதிமுகங் குறைத்த பொதிமூ௫ழ் நெய்தல் 

பாம்புயர் தலையிற் சாம்புவன நிவப்ப 
வி.ரவக். தன்ராற் நிண்டேர் காவா 

தொல்லென வொலிக்கு மிளையசொடு வல்வா 

யாவச் சீறூர் காணப் 

பகல்வந் தன்றுாற் பாய்பரி சிறந்தே, 

தோழி வரைவுமலிச்து சொல்லிய து. 

--குமிழிஞாழார் நப்பசலையார், 

3. அடம்புகோட், 

461. பாலை 

வினைவயிற் பிரிதல் யாவது வணர்சுரி 

வடியாப் பித்தை வன்க ணடைவ. 

சடியமை பகழி. யார வாஸ்கி 

வம்பலர்ச் செகுத்த வஞ்சுவரு கவலைப் 

படிமுடை ஈசைஇய வாழ்க்கைச் செஞ்செவி
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யெருவைச் சேவ லீண்டுகளை பயிரும் 
வெருவரு snort S&B Quam Rer iyi 
இறப்ப வெண்ணின சென்பது Amcnsé 
கேட்டனள் கொல்லோ தானே தோட்டாறபு 
சுரும்புண வொலிவரு மிரும்பல் கூந்த 
லம்மா மேனி யாயிழைக் குறுமகள் 
சணங்குரூ மாகத் தணங்கென வருத்த 
Gres லிளமூலை நனையப் 
பல்லித முண்கண் பரந்தன பனியே, 

என்பது, பிரிவுணர்த் திய கோழி தலைமகளஅவேறுபாடுசண்டு முன் - 
னமே யுணர்ச்தா ணம்பெருமாட்டியென் று திலைமகனைச் செலவு 
விலக்யெ.௮ு, 

பி-ம். 

மதுரைப் புல்லங்கண்ணஞார். 

8. எண்ணினி. 19, சனைப்ப, 14. பல்லி தழ்மழைக்கண், 

162, குறிஞ்சி 

கொளக்குறை படாஅக் கோடுவளர் குட்டத் 
தளப்பரி தாகிய குலையிருந் தோன்றல 
கடல்கண் டன்ன மாக விம்மி 
னழற்கொடி. யன்ன மின்னுவசிபு நுடங்க 
கடி.இிடி. யுருமொடு கதமுறை சிதறி 

-விளிவிட னறியா வானுமிழ் நநொ 
ளருங்கடி.க் காவல ' ரிகழ்பத நோக்இப் 
பனிம௰க். கசைவளி யலைப்பத் தந்ைத 

. நெநெக சொருசிறை நின்றனெ ணாக 
10 வறலென வவிர்வருங். கூந்தன் மலசென 

வாண்முகத் தலமரு மாயிதழ் மழைக்கண் 
முகைரிரைத் தன்ன மாவீழ் வெண்ப 
னகைமாண். ட.லங்கு நலங்கெழு துவர்வாய்க் 
கோலமை விழுத்தொடி விளங்க GA& 

ரு
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காலுறு தளிரி னடுங்கி யானாது 

கோயசா வீட முயங்கெள் வாய்மொழி: 

நல்லிசை தர௨ மிரவலர்க் குள்ளிய 

ஈசைபிழைப் பறியாக் கழறொடி. யதிகன் 

கோளற வறியாப் பயங்கெழு பலவின் 

வேங்கை சேர்ந்த வெற்பகம் பொலிய 

வில்கெழு தானைப் டசும்பூட் பாண்டியன் 

களிறணி வெல்கொடி. கடுப்பக் சாண்வர 

வொளிறுவன விழிதரு முயர்ந்துதோன் ற.தவி 

கேர்கொ ணெவெரைக் கவாதஅற் : 

சூ.ர.ர மகளிரிற் பெறற்கரி யோளே. 

என்பது : இரவுக்குறிக்கட் டலைமகளைக்கண்ணுந்றுநீங்யெ தலை 
மகன் தன் நெஞ்சிற்குச் சொல்லிய து. 

Lf ~ tb, 

டத 

சு 10 

பரணர், 

அதியன், (நீங்கும்). 

162, பாலை 

விண்ணதிர்பு தலைஇய விரவுமலர் குழையத் 

தண்மழை பொழிந்த தாழ்பெயற் கடைகா 

ளெமிய மாகத் துனியுளங் கூரச் 
சென்றோ ருள்ளிச் சில்வளை நெஒழப் 

பெருசை யுள்ளமொடு வருகசை நோக்கி 

விளியு மெவ்வமொ டளிய ளென்னாது 

. களிறுயிர்த் தன்ன கண்ணழி துவலை ” 

மூளரி கரியு மூன்பனிப் பானாட் 

. குன்றுகெகிழ்ப் பன்ன குளிர்கொள் வாடை. 

யெனக்கே வந்தனை போறி புனற்கா 

லயிரிடு குப்பையி னெஞ்சுகெட௫ழ்க் தவிழக் 

கொடியோர் சென்ற தேஎத்து மடியா . 
20 5
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தினையை யா௫ச் சென்மதி 
வினைவிதுப் புறுஈ. ருள்ளலு முண்டே, 

என்பது : பிரிவின்கண் வற்புறுக்குர்சேர்ழிக்குத் தலைம்கள் ஆற் 
ரூமை மீதாரச் சொல்லிய த, ் பணி 

--கீழார்க்கீர னேயிற்றியார். 

பி-ம்: 6, விளியா. 

465, முல்லை 

* கதிர்கை யாக வாங்கு ஞாயிறு 

பைதறத் தெறுதலிற் பயங்கரந்து மாறி 2 

விவொய்ப் பட்ட வியன்கண் மாநிலங் 

காசகெவி னெதஇிரக் கனைபெயல் பொழிதலிற் 
8. பொறிவறி மினவண் மார்ப்பப் பலவுட 

னறுவீ முல்லையொடு தோன்றி தோன்ற 
வெறியேன் நன்றே. வீகமழ் கான 

மெவன்கொன் மற்றவர் கிலையென மயங்கு 
யிகுபனி யுறைக்குங் கண்ணொ டினைபாங் 

10 , சன்னா துறைவி தொன்னலம் பெறூஉ 

_மிதுகற் காலங் காண்டி௫சர் பகைவர் . 
மதின்முக peau தொடி.௫ஏிதை மருப்பிற் 
கந்துகா லொசிக்கும் யானை 

வெஞ்சின வேந்தன் வினைவிடப் பெறினே. 

என்பது ; டாசறைக்கணிருந் த தலைமகன் தன்னெஞ்சி க்குச் சொல் 
Sug. . . . 

மதுரைத் தமிழ்க்கூத்தன் நாகன் றேவனார். 

பி-ம்; 9410, மனையா வின்னா௮, 12, மதின்மூடு கதவ ௩ OSB, 
  

  

* இதுபிரிதத் பகுதியாயெ பாசரைப்புலம்பல் எனினும் Bou 

பந்தி முல்லையாமிற்று”! (தொல், பொருள், 94, இளம்பூ,).



10 

என்பது: 

மணிமிடைபவளம் | 208 

465. பாலை 

* கயச்தலை மடப்பிடி பயம்பிற் பட்டெனக் 
களிறுவிளிப் படுத்த கம்பலை வெரீஇ 
யொய்யென வெழுந்த செவ்வாய்க் குழவி. 
தாதெரு மறுகின் மூதா ராங்க 
ணெருமை நல்லான் பெருமூலை மாந்து ' 
காபெல விறந்த ஈன்ன ராட்டிக் 
காயமு மணியிழம் தழுங்கின்று தாயு 
மின்றோ டாரா யிநிஇயரென் னுயிரெனக் 
கண்ணு LIF ay) நீவித் தண்ணெனத் 
கடவுகிலை கொச்சி வறிரிழ லசைஇத் 
sips குவளை வாடுமலர் சூட்டித் 
தருமணற் கிடந்த பாவையென் 
மருமக ளேயென முயங்கின ளமுமே, 

மகட்போக்கிய தாயது நிலைமை கண்டார் சொல்லியது, 

8. இன்றோட்டாராய். 11, சூடி, 

166. மருத்ம் 

1 நன்மான். குதிதிய கனைஞமுதிர் சாடி 
பன்னா எறித்த தோயுடை. யுப்பின் 

மயங்குமழைத். வலையின் மதுகுடன் பனிக்கும் 

பழம்ப னெல்லின் வேஞூர் வாயி ப 

5 னறுவிரை தெளித்த. காறிணர். மாலைப் 
  

* இம்மணிமிடைபளத் துத் தாய்கிலையும் ஆபத் அுரிலையும் 
சண்டோர் கூறிபவாறுணர்க என்றும், “*தருமணற்டடந்த .... 
அழுமே”! 

என்பது நற்றாய் மணற்பாவையைப் பெண்பாலாசக் 
கூதித் கழிஇக்கொண்டமுதலிழ் பால்கெழுளெவியாயிற்று என் 

or கூறுவர், கச். (தொல். பொருள். 86, 199.) 

டர இப்பாட்டினை “இல்லோர் செய்வினை யிகழ்ச்சிக்கண்”! என் 
லு அறைக்கு உகசாரணமாகக் கொண்டு, இ௫பாச்தை பி.2ர்அலர்
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பொறிவரி பினவண் தேதல் கழியு 
ழேயர்பலி பெதூஉ முருகெழு தெய்வம் 
புனையிருங் கதுப்பி னீவெய் யோள்வயி 

னனையே னாயி னணங்குக வென்னென 

10 மனையோட் டேற்று மகிழ்க னாயின் 
யார்கொல் வாழி தோழி நெருநற் 
மூர்பூண் களிற்றிற் றலைப்புணை தீஇ 
வதுவை மீ. ரணிப் பொலிந்த நம்மொடு 
புதுவது வந்த காவிரிக் 

15 கோடுதோய் மலிர்சிறை யாடியோரே: 

என்பது : பர் த்தையொடு புனலாடிய தலைமகன் சலைமகளிடைப் 

புக்கு, யானாடி.ற்றில னென்று ரூளு நமுனென்ப கேட்ட பரத்தை 
தன்பாங்காயினார் கேட்பச் சொல்லிய து. 

_ -இடையனேடங்கீரனார். 

பி-ம்: 9, கோதுடை வைப்பின், 4, பேரூர், 8 ரீகடுத்தோள், 15, 
தோடுதோய். போங்கக்குச்சொத்த து.) 

167. பாலை 

* வயங்குமணி டொருத வகையமை வனப்பிற் 
பசுங்கா ழல்குன் 'மா௮ு யோளொடு | 
வினைவனப் பெய்திய புனைபூஞ் சேக்கை 
விண்பொரு கெ௫ெகர்த் தங்கி பின்றே 

5 யினிதுடன் கழிந்தன்று மன்னே நாளைப் 
, பொருந்தாக். கண்ணேம் புலம்புவந் துறுதரச் 
சேக்குவங் கொல்லோ கெஞ்சே சாத்தெறிக் 
ததர்கூட் ண்ணு மணங்குடைப் பகழிக் 
  

  

கூறியவறிக்காமஞ்சிதர்து புலந்தவாறு என்பர் நச், (தொல், பொ 
cer, 151, 164.) 7 

* இதுரமர்ஒட்டல். என்னுச் துறையில் சாசத்தெறிசலும் வந்' 
ததற்கு ௩தாரணமாகு மென்றும், கெஞ்சினாத் பிரியக்கரு இ வருந் 
திக்கூமியல. என்றும் கூறுவர் ஈச், (தொல், பொருள்.60, 146.)
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கொடுவி லாடவர் படுபகை வெரீஇ 

10 பூரெழும் துலறிய "பீரெழு முதுபாழ் 

மூருங்கை மேய்ந்த பெருங்கை யானை 

வெரிசோங்கு சிறுபுற முரிஞ் வொல்கஇ 

யிட்டிகை கெடுஞ்சுவர் விட்டம் வீழ்க்தென 

மணிப்புரூத் துறந்த மரஞ்சேர் மாடக் 

15 கெழுதணி கடவுள் போகலிற் புல்லென் 

ஜொழுகுபலி மறந்த மெழுகாப் புன்றிணைப் 

பானாய் துள்ளிய பறைக்கட் சீறிற் 

குயில்காழ் சிதைய மண்டி. யயில்வாய்க் 
கூர்முகளச் சிதலை வேய்ந்த 

20 போர்மடி. நல்லிறைப் பொதியி லானே, 

என்பது : தலைமகன் பொரு ள்கடைக்கூட்டிய கெஞ்த்குச் சொல் 
லிச் செலவழுங்கிய து, ௬ 

--கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார். 

இப்பாட்டினுட் பானாய்துள்ளிய பதைக்கட் சிறில் என்பது 
தொகுபொருண்மழறை, 

பிம். 14, மாடக்கெழுதணி, 17, பானாய்துள்ளிப் பறைகட், 

168. . குறிஞ்சி 

யாம நம்மொடு கழிப்பி நகோய்மிகப் — 

பனிவார் கண்ணேம் வைகுது மினியே 

யான்றல் வேண்டும் வான்ஜேய் வெற்ப 

பல்லான் குன்றிற் படுநிழற் சேர்ந்த 

5 நல்லான் பரப்பிற் குழுஷூ ராங்கட் 

கொடைக்கட னேன்ற கோடா கெஞ்சி. 

னுதிய னட்டில். போல வொலியெழுக் 

....தீருவி. யார்க்கும் பெருவரைச் சிலம்பி 
னீன்.றணி யிரும்பிடி. தஜீஇக் களிதுதன் 

௫
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10 தூங்குகடைக் குழவி அுயில்புறங் காப்ப 

வொடுங்களை புலம்பப் ' போடக் கடுங்கண் 

வாள்வரி வயப்பூலி கன்முழை யுரறக் 
கானவர் மடிந்த கங்குன் 

மானதர்ச் சிறுநெறி வருத ஸனீயே, 

என்பது : இரவுக்குறி வர் ததலை௦கனை இரவுக்கு நிவிலக்இ வரைவு 
GT BD, 

Lf - ub. 

10 

-கோட்டம்பலத்துத்துஞ்சிய சேரமான். 

&, வல்லாண் குன் தித். 

169, பாலை 

மரந்தலை கறிந்து நிலம்பயம் வாட 
வலங்குகதிர் வேய்ந்த வழறிகம் ஈனந்தலைப் 
புலிதொலைத் தண்ட பெருங்களிற் மொழியூன் 
கலிகெழு மறவர் காழ்க்கோத் தொழிந்ததை 
ஜெலிகோற் சிறுக மாட்டி, யொலிதிரைக் 

, கடல்விழை யமிழ்தின் கணஞ்சா லுமணர் 
சுனைகொ நீர்ச் சோற்றுலைக் கூட்டுஞ் 
சுரம்பல கடந்த ஈம்வயிற் படர்ந்துகனி 
பசலை . பாய்ந்த மேனிய ணெடி.துநினைந்து 
செல்கஇிர் மமுகிய புலம்புகொண் மாலை 
மெல்விரல் சேர்த்திய அதலண் மல்கக் 

-கயலுமிழ் நீரிற் கண்பனி வாரப் 
பெருக்தோ. ணெக௫ழ்ந்த செல்லலொடு 
வருக்துமா லளிய ட.ருந்தழை தானே. 

என்பது ; தலைமகன் இடைச்சுரத்துத் கீன்னெஞ்டுற்குச் சொல் 
லியழு, 

--தொண்டியாமூர்ச்சாத்தனர். 
. பிஃழ், 9 வயங்கு, 10, செல்சடர்மழுல்யெ, “கொண்டிமாமுர்)
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170, நேய்தல் 

* கானலுங் கழமுது கழியுல் கூரூது 
தேனிமிர் நறுமலர்ப் புன்னையு மொழியா 
தொருகின் னல்லது:. பிறிதயாது மிலனே 

யிருங்கழி மலர்ந்த கண்போ னெய்தற் 

5 கமழிதழ் காற்ற மமிழ்தென ஈ௩சைஇத் 
தண்டா தாதிய வண்டினம் களிசிறந்து 

பறவை தளரும் துறைவனை நீயே 
சொல்லல் வேண்டுமோ லலவ பல்காற் 

கைதையம் படுசனை யெவ்வமொ டசாஅங் 

10 கடற்€று காக்கை காமர் பெடையொடு 

கோட்டுமீன் வழங்கும் வேட்டமடி. பரப்பின் 
வெள்ளிருக் கனவு நள்ளென் யாமத்து ' 

நின்னுறு: விழுமங் களைந்தோ 

டன்னுறு விமும நீந்துமோ வெனவே. 

ன்பது : தலைமகள் காமமிச்க கழிபடர் இளவியாற் சொற்ற. 

மதுரைக் கள்ளிற்கடையத்தன் வேண்ணாகனார். 

பி-ம்; 8, தொருநீய 7, வெறும். 8. வேண்டுமா ரலவ, 

474. பாலை 

HSA) அண்பசப் பிவருக் தோளு 

மகன்மலை யிறும்பி னாய்க்துகொண் படத்த 
      

& இது நெய்தல் ஒழுக்கத் இற்கு நெய்தல்கிலம் உரிய தாயித்று 

என்றும், இவ்வகப்பாட்டு இரங்கலுரிப்பொருட்டாமித்து என்றும், 

இதுசொல்லாமரபின் சொல்லுவனவாக அழுகை பற்றிக் கூறியது 

என்றும், இவை உயர் இணையுமாயித் று என்றும் கூறுவர் 5௪, இனிப் 

- பேரா “நின்னுறுவிழும்.. பவெனவே"'எள்ப.து* அன்புத் அப் புலம்பல்” 

a என்னுந் துறைக்கு உதாரணமாகு மென்றும், * 'கானலுங்கழரு து... 

+ gona”? என் புழிக்கூறப்பட்டன வெல்லாம் தூ.தாகலின் தூதவிடு தலை 

'வெருததன்மை கூதியதாம் இப்பாட்டு என்றும் கூறுவர், தொல,
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பணை யெழி லழிய வாடு நாளு 

நினைவன் மாதவர் பண்பென் Capeur 
இனையல் வாழி தோழி புணர்வ 
நிலங்குகோ லாய்தொடி.. நெட௫ுழப் பொருள்புரிக் 
தலந்தலை ஜெமையத் ததரடைந் திருந்த 
மால்வரளைச் சீநூர் மருள்பன் மாக்கள் 

கோள்வ லேற்றை யோசை யோர்மார் 
இருத்திக் கொண்ட வம்பினர் ' நோன்சிலை 
யெருத்தத் இரீஇ பிடந்தொதும் படர்தலிற் 

கீழ்ப்பமி தார மூண்ணா மேற்சினைப் 

பழம்போற் செற்ற தீம்புற லுணீஇயக் 

கருங்கோட் டிருப்பை யூரும் 
15 பெருங்கை யெண்டுன் க£ரனிறந் தோரே, 

என்பது: தலைமகன்பிரிவின்௧ண் 0 வேறுபட்ட தலைமகளைத் தோழி 
வத்புநீஇய.த, 

பி-ம் 5: 

கல்லாடனார். 

4, நினையுமர்த. 

172. குறிஞ்சி 
வாரண மு.ரறு நீர்திகழ் இலெம்பிற் 
பிரசமொடு  விரைஇய வயங்கு வெள்ளருவி 
யின்னிசை WA Mud கடுப்ப விம்மெனக் 
கன்முகை விடாகஞ் சிலம்ப வீழுங் 
காம்புதலை மணந்த வோங்குமலைச் சார 
லிரும்புவடி.த் தன்ன. கருங்கைக் கானவன் 
விரிமலர் மராஅம் பொருக்கக் கோதெரிந்து 

வரிஅதல் யானை யருகிறத் தழுத்தி 
யிகலடி முன்பின் வெண்கோடு கொண்டுதன் 
    

பொருள். 5; 14,196. 270, 271.) “gr 59 முனிவின்மை”” எஸ். 
லும் அறைக்கு இப்பாட்டு உதாரணமாகும் எனபர் நச்; சர், 906. 

ர்
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புல்வேய் குரம்பை புலா வன்றி 
மூன்றி னீடிய முழவுறழ். பலவிற் 
பிழிமகி முவகையன் இளையொடு கலிசிறந்து 
சாந்த OGM னூன்புமுக் கயருங் 
குன்ற காடநீ யன்பிலை யாகுத 
லறியேன் யானஃ தறிந்தனெ னாயி 

18 னணியிழை யுண்க ஸாயிதழ்க் குறுமகண் 
மணியேர் மாணலஞ் இதையப் 
பொன்னேர் பசலை பாவின்று மன்னே 

என்பது: தோழி தலைமகளை இடத்துய்த்துவர்து தலைமகளை 
வரயைவ கடாயது, 

(8-ம்: 

எ முதுரைப்பாலாகிரியர் ந்ப்பாலனார். 

8, அணிதல், 10, பூசல்போத் குரம்பை, 11, முழவு 
முதற் பலவி, 17, யாயின்று, 

10 

175. பாலை 

* ஸுறந்தலைப் பிரியா தொழுகலுஞ்/ சிறந்த 
கேளிர் கேடுெபல வன்றலு நாளும் 
வருந்தா வுள்ளமொ டி.ருந்தோர்க் இல்லெனச் 
செய்வினை புரிந்த கெஞ்சினர் ஈறுதுதன் 
மையீ ரோது யரும்பட ருழத்தல் 
Ferenc. டாங்கல் வேண்டு மென்றுகின் 

னன்மா ணெல்வளை இருத்தின ஏசாயின் 
வருவர் வாழி தோழி பலபுரி 
வார்கயிற் ஜமொமுகை நகோன்சுவற் கொளீஇப் 
பகடதுறை யேற்றத் துமண்விளி வெரீஇ 
யுழைமா னம்பிணை யினனிரிக் தோடக். 

_ காகுகெவி. னழிய வுரைஇக் கோடை 
நின்றுதன வினிந்த வம்பணை. நெடுவேய்க் 

கணீவிடத் : தெறிக்கு மண்ணா முத்தம் 

27 . 

௫
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15 கழங்குறழ் தோன்றல” பழங்குழித் தா 

மின்களி ஈறவி னியறேர் ஈன்னன் . 
விண்டொரு நெரிவரைக் கவாஅற் 

பொன்படு மருங்கின் மலையிறம் தோரே, 

என்பது : தலைமசன்பிரிலின்சண் வேறுபட்ட தலைமகளை க்தோழி 

epi os தியது, 
-முள்ளியூர்ப் பூதியார். 

பி-ம். (மூன்னியூ வழுதியார்.) 

17௪, முல்லை 

* இருபெரு வேர்தர் மாறுகொள் வியன்களத் 

தொருபடை. கொண்டு வருபடை பெயர்க்குஞ் - 
செல்வ முூடையோர்க்கு நின்றன்று விறலெனப் 
பூக்கோ ளேய தண்ணுமை விலக்கிக் 

8 செல்வே மாத லறியாண் முல்லை 

கேர்கான் முதுகொடி. கசூழைப்ப நீர்சொரிந்து 
காலை வானத்துக் கடுங்குரற் கொண்ஞூ 
மூழங்குதொறுங் கையற் மொடுங்கெப் புலந்து 
பழங்கண் கொண்ட பசலை மேனியள் 

10 யாங்கா குவள்கொ மூனே வேங்கை 

யூமூது நறுவீ கடுப்பக் கேழ்கொள 

வாகத். தரும்பிய மாசறு சுணங்கின 

ணன்மணல் வியலிடை. ஈடந்த 
சின்மெல் லொதுக்கன் மானு யோனே, 

். என்பது :: பாசீறைக்கட் டலைமதன் தன்டொஞ்சிற்குள். சொல்லி 

ய்து, ் 

--மதுரை அளக்கர்ஞாழார்மகனார் மள்ளனார். 
பிம். 8, கையற்றநிரங்இ, 11, யூழுறு இளர்வீ,' டு ல் 

  

* இத மீள்வான் கெஞ்சி: குரைத்தது என்றும், “இத் 
தோன்றும் பாங்கோர் பார்ஜெம் !* என்னும் பகுதிக்கு உசாரண 
மாம் என்றுச் கூறுவர் ௬௪, (தொல், பொருள், 24, £41,)
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17% பாலை 

வீங்குவிளிம் புரிஇய விசையமை நோன்சிலை 
வாங்குதொடை பிழையா வன்க exert 

விடுதொறும் விளிக்கும் வெவ்வாய் வாளி 

யாறுசெல் வம்பல ருயிர்செலப் பெயர்ப்பிற் 
பாறுகிளை பயிர்ந்து படுமுடை கவரும் 

agers மிறந்த காதலர் கெஞ்சுணர 
வரிய வஞ்சினஞ் சொல்லியும் பன்மாண் 
டெரிவளை முன்கை பற்றியும் வினைமுடித்.து 
வருது மென்றன என்றே தோழி 

10 காலிய னெடுந்தேர்க் கைவண் செழிய 
ஞாலங் கானத் தமர்கடம் துயர்த்த 
வேலினும் பல்லூழ் மின்னி மோசென 

மாயிரு விசும்பிற் கடியிடி. பயிற்றி 

நேர்கதிர் சிரைத்த நேமியஞ் செல்வன் 
15 போரடங் ககலம் பொருந்திய தார்போற் 

் திருவி நேஎத்துக் குலைஇ யுருகெழு 
மண்பயம் பூப்பப் பாஅய்த் 

தண்பெய லெழிலி தாழ்ந்த போழ்தே, 

c
r
 

என்பது : பிரிவின்கண் வத்புறுக்குர்கோழிக்குத் சலைமகள்சொல் 
லியது, (தோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லியதாஉமாம்?) பிரிலின்௧ண் 
Gann தலைமகள் தோழிக்குச் சொற்றதூஉமாம், 

--ஆலம்பேரி சாத்தனார், 
பி-ம்: 14, நிஜறைந்த கெலியன் செல்வன், 16, உருகெழ, ட் 

176. மருதம் 

* கடல்கண் டன்ன ஈண்ணகன் பாப்பு 

- னிலம்பக வீழ்ந்த வேர்முதிர் இழங்கின் 
  

.* இப்பாட்டு “புகன்தவுள்ளமொடு,.... ஈரத்து மருங்இனும்'' 
என்னும் பகுதிக்கு உசாரணமாம் என்பர் கச், இனிப் பேரா, “எழு
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கழைகண் டன்ன தூம்புடைத் இரள்காற் 
களிற்றுச்செவி யன்ன டாசுடை மருங்கத் 

5 கழுகிவர் தன்ன கொழுமுகை யிடையிடை 
தேதுவன் மூகத்திற் பன்மலர் தயங்கப் 
பூத்த தாமரைப் புள்ளிமிழ் பழனத்து 
வேப்புகனை யன்ன நெடுங்க ent TG) er coor 
ஓ சைதேர் வெண்குரு கஞ்சி யயல 

10 தொலித்த பகன்றை யிருஞ்சேற் றள்ளற் 
நிதலையின் வரிப்ப வோ. விசைந்துதன் 
னீர்மலி மண்ணளைச் செறியு மூர 
மனைஈகு வயலை மரனிவர் கொழுங்கொடி. 
யரிமல ராம்பலொ டார்தமை தைஇ 

15 விழவாடு மகளிரொடு தழுவணிப் டொலிந்து 
மலரே ருண்கண் மாணிமை மூன்கைக் 
குறுந்தொடி. அடக்கிய நெகிந்தொடர் விடுத்த 
துடன்றனள் போலுநின் காதலி யெம்போற் 
புல்லுளேக் குடுமிப் புதல்வற் பயந்து 

20 கெல்லுடை நெடுநகர் நின்னின் அறைய . 
வென்ன கடத்தளோ மற்றே தன்முகத் 
தெழுதெழில் சதைய வமுதன ளேங்கி 
  

  

தெழில்...... » சென்மே”என்ப து பரத்தையை நீஎள்ளினையென் து 
அழுது வருஇன்றாள் என்று தலைமகற்குச் சொல்லிய தாகலின் De saa Cures Ju, இளிவரல்பொருளாக அவலச்௬வை பிறக் தீது என்றும், *வேப்புகளை, வட்” என்புழித் தலைமகன்வாயில் 
வேண் டி.ச்சென்றானைப். பிதர்கூறும்பழிக்கு வந் தாயென் தமையின் 
இஃது உள்ளது உவர்த தலாயித்று என்றும், “எம்போற், புல் லுளை. மத்தே” என்புழிப் புகல்வற்பயர்து நின்னின்றுறைவும் கடத்தி னம்யாம் என்தமையின், இஃ ௮ன்புதொக நித்தலாயித்து என்: அம், “உயர்ந்ததன்மேச்தே யுள்ளுங்கா&ை?” என் ற சூத்திர த் இந்குக். “கடல்கண்டன்னகண்ணசன்பரப்பின்'” என் ஐ அடியை உதாரணம். 

-காட்டியுஞ் செல்வர், (தொல். பொருள். 147. 253,°:272,, 278.)
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வடி.த்தென வருத்த தஇத்திப் பல்லூழ் 
கொடித்தெனச் சிவந்த மெல்விரற் திருகுபு 

25. கூர்நுனை மழுூ௫ய வெயிற்ற 
ஞூர்முழுது அவலுநிற் காணிய சென்மே, 

என்பது; தோழி. தலைமகனை வாயின்மறுத்தது, 

--மரு தம்பாடிய இளங்கடூங்கோ. 

இப்பாட்டின்கருத்துப் பிதர்சொல்லும் பழிக்கு வருவான் என்ற 
வாறு, 

பி-ம். 10. தொலிந்த, 18, மனைகஈடு, 20, நின்னின்றுடையா 
ளென்ன. 21, மற்பித, (நெடுங்கோ,) 

177. பாலை 

தொன்னலஞ் சிதையச் சாஅ யல்கலு 
மின்னும் வாரா ரினியெவன் செய்கெனப் 

பெரும்புலம் புறுத லோம்புமதி சிறுகண் 

ணிரும்பிடித் தடக்கை மான நெய்யருக் 
5 தொருங்குபிணித் இயன்ற வெறிகொ எைம்பாந் 

றேங்கமழ் வெறிமலர் பெய்ம்மார் காண்பின் 

கழையமல் சிலம்பின் வழைதலை வாடக் 

கஇர்கதங் கற்ற வேக னெறியிடைப் 
பைந்கொடிப்  பாகற் செங்கனி ஈசை௫இக் 

10 கான மஞ்ஞைக் கமஞ்சூன் மாப்பெடை 

யயிரியாற் றடைகரளை வயிரி னரலுங் 
காடிறந் தகன்றோர் 8ீடின ராயினும் 

வல்லே. வருவர் போலும் வென்வே 
லிலைகிறம் பெயர வோச்சி மாற்றோர் 

15 -மலைமருள் யானை மண்டம சொழித்த 

குழற்காற் பண்ணன் காவிரி வடவயி 
னிழற்கயந் தழீஇய நெடுங்கான் மாவின். 
றளிரே...ராகந் தகைபெத. முகைந்த
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வணங்குடை வனமுலைத் தாயகின் 

சுணங்கடை வரித்த றொய்பிலை நினைந்தே, 

என்பது: மபிரிவிடைவேறுபட்ட தலைமகளைத் தோழி வற்புறுத்தி 
UL 

-சேயலூர் இளம்போன்சாத்தன் கோற்றனார். 

பிம், 6, காம்பின், 8, னேடியிடை. 19-20, சாதஅய Foe Bean. 

விரிக்த நின்றொய்யிலை நினைக்கே. (செல்லூர்இளம்டொல் சாத்தன் 
கொத்றன்; உறையூர் இளம்பொன்வாணிகன் சாத்தன்கொத்தன் ) 

10 

15 

20 

178. குறிஞ்சி 

வயிரத் தன்ன வையேந்து மருப்பின் 

வெதிர்வே ஏன்ன பரூஉமயிர்ப் பன்றி 

பறைக்க ணன்ன நிறைச்சுனை பருகி 

நீலத் தன்ன வகலிலைச் சேம்பின் 

பிண்ட மன்ன கொழுங்கிழங்கு மாந்இப் 
பிடி.மடிக் தன்ன கன்மிசை பூழிழி 
பியாறுசேர்டக் தன்ன வறுநீர்ப் படாஅர்ப் 

பைம்புத னளிசினைக் குருகிரும் தன்ன 

வண்பிணி யவிழ்ந்த வெண்கூ தாளத் 

தலங்குகுலை யலரி தீண்டித் தாதுகப் 

பொன்னுரை கட்டளை கடுப்பக் காண்வரக் 

'இளையமல் சிறுதினை விளைஞூரன் மேய்ந்து 
கண்ணினிது படுக்கு ஈன்மலை காடனொ 

இணர்ந்தனை புணர்ந்த நீயு நின்றோட் 

பணைக்கவி னழியாது துணைப்புணர்க் தென்றுக் 

தவலி லுலகத் துறையோ தோழி 

யெல்லையு . மிரவு . மென்னா௮ு கல்லெனக் 

கொண்டல் வான்மழை பொழிந்த வைகறைத் 
தண்பணி யற்சிரந் தமியோர்க் கரிதெனக் 

கனவிலும் பிரிவறி யலனே யதன்நலை
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மூற்றுன் கண்ட ஞான்றினும் 
பிற்பெரி தளிக்குந்தன் பண்பி னானே, 

தோழி வரைவுமலிரச்து சொல்லிய, 

பரணர். 

இப்பாட்டி எகருதிதுக் கரு. தித்றினே முடிக்கும் காடன் 
என் ஐவாறு, . 

பி-ம், 8. களிமை. 10, தீண்_வினைகர். 90, பிரிபதியலசே, 
18, கொண்டல்வளம் பொழிந்த குளிர்கொள் வைகறை, 

் மூருக்தெனத் இ.ரண்ட மூள்ளெயிற்றுத் அவர் 

179. பாலை 

விண்டோய் சமைய விறல்வரைக் கவாஅன் 
வெண்டே ரோடுவ் கடங்காய் மருங்கிற் 
அனையெரி பரந்த துன்னரும் வியன்காட்டுச் 
சிறுகண் யானை நெடுங்கை நீட்டி. 

வான்வாய் இறந்தும் வண்புனல் பெரு௮து 
கான்புலகந் து கழியுங் கண்ணகன் பரப்பின் 

விஏவொய்ச் செங்கணைக் 'கொடுவி லாடவர் 

நன்னிலை டொறித்த கன்னிலை WaT 

வாம்புகொள் பூசல் களையுகர்க் காணாச் 

௬.ரஞ்செல விரும்பினி ராயி னின்னகை [வாய்க் 

குவளை காண்மலர் புரைய மேண்கணிம் 

மதியேர் வாண்முகம் புலம்பப் 

பதிபெயர்ந் துறைத லொல்லுமோ. தமக்கே, 

என்பது : பிரிவுணர்த்திய தலைமகற்குத் தோழி செலவழுங்கச் 
சொல்லியது, ' 

-கோடிமங்கலத்து. வாதளி நற்சேந்தளூர். 

பிஈம்.. 5, வதள்வாய். 9, விரும்புகொள், 19, புனையுமுணச, 
18, வாணுதல் புலம்ப, 14. பதிபெயர்த் துறை, ....
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180, தேய்தல் 

நகைஈணி யுடைத்தாற் றோறி தகைமிகக் 
கோதை யாயமொடு குவவுமண லேறி 

வீததை கானல் வண்ட லயாக் 

கதழ்பரித் இண்டேர் கடைஇ வந்து 

2 தண்கயத் தமன்ற வொண்பூங் குவளை : 
யரும்பலைத் இயற்றிய சுரும்பார் கண்ணி 
பின்னுப்புற் தாழக் கொன்னே சூட்டி. 
கல்வ. லிளமூலை நோக்கி நெடி. துநினைந்து 
நில்லாது பெயர்ந்தன னொருவ னதற்கே 

10 புலவுகா நிருங்கழி துழைஇப் பலவுடன் 
புள்ளிறை கொண்ட முள்ளுடை கெடுந்தோட்டுத் 
தாழை மணந்து ஞாழலொடு கெழிஇப் ர 
படப்பை நின்ற முடத்தாட் புன்னைப் 

பொன்னேர் நுண்டாது நோக்கி 
15 யென்னு நோக்குமிவ் வழுங்க லூரே. 7 

என்பது ; இரர்து பின்னின்ற தலைமகத்குக் குறைரேர்ந்த கோழி 
தலைமகளைத் குறையயப்பக்கூதியது. தலைமகன் சிறைப்பு ௦2 சானாக 
தீதோழிக்குச் சொல்லிய தாஉ மாம், 

| “எகருவூர்க் கண்ணம்பாளனார். 

பி-ம், 11, முள்ளிடை, கருஷர்க்கண்ணம்பாரணஞர்; கண்ணன் 
பாணனஞார், க்கட. | 

ப 481. பாலை. 

அன்னருங் கானமுட் துணித லாற்முய் 
னெனின்று பெயாச் சூழ்ந்தனை யாயி 
னென்னிலை யுரைமோ நெஞ்சே யொன்னா 
சோம்பாண் கடந்த வீங்குபெருந் தானை 

$ யடுபோர் மிஞிலி செருவிற் குடைஇ 
முூருகுறழ் முன்பொடு ,பொருதுகளஞ் சிவப்ப : 
வண்மை யெயினன் வீழ்க்தென ஞாயிற்
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ஜொண்கது ருருப்பம் புதைய வோராக்கு 
வம்பப் புள்ளின் shit பெருந்தோடு 

10 விசம்பிடை தரா வாடி. மொடிந்துடன் 
.. பூவிரி யகன்றுறைக் கனைவிசைக் கடமீர்க் 

காவிரிப் பேரியாற் றயிர்கொண் டீண்டி. 

யெக்க ரிட்ட குப்பை வெண்மணல் 

வைப்பின் யாணர் வளங்கெழு வேந்தர் 
13 ஞால சாறு ஈலங்கெழு நல்லிசை 

சான்மறை முதுநூல் முக்கட் செல்வ 

னால முற்றங் கவின்பெறத் தைஇப் 

பொய்கை சூழ்ந்த பொழின்மண மகளிர் 
கைசெய் பாவை அுறைக்க ஸணிறுக்கு 

80 மகர நெற்றி வான்றோய் புரிசைச் 
சிகரந் தோன்றாச் சேணுயர் நல்லிற் 
புகாஅர்  ஈன்னாட் டதுவே. பகார் 
பண்ட. நாறும் வண்டட மைம்பாற் 
பணைத்தகைத் தடைஇய காண்பின் மென்றோ 

25 ளணங்குசா லரிவை யிருந்த 
மணங்கமழ் மறுகின் மணற்பெருங் குன்றே. 

என்பது : இடைச்சுரதீது ஓழியக்கருதிய கெஞ்சிற்கூச் சொல்லி 
யது, ட 

| ... பூரணர். 

பி-ம், 8, செருவேல்கடைஇ, 7... ஆதுயெயினன். 19, அயிர்: ' 

கொடீண்டி, 14. வெற்பின், 16. கால்வகை 18, பொழின்மனை 
மகளிர், 99, பகர்வர், 38. வண்டாடைம்பா, 

182. குறிஞ்சி 
-பூங்கண் வேங்னீகப் பொன்னிணர் மிலைந்து 
வாங்கமை கோன்சிலை யெருத்தத் BIOs 
திம்பழப் பலவின் சளைவிளை தேறல் 
a8



என்பது : 

ப் - 

10 

15 

அகநா or Oy 

வீளை யம்பி னிளையரொடு மாக்தஇ 
யோட்டியல் பிழையா” வயகாய் பிற்பட 
வேட்டம் போகிய குறவன் காட்ட | 
குளவித் தண்புதல் குருதியொடு தூயல்வ.ச 
"மூசாவுமாத் தொலைச்சுங் குன்ற காட 
வசவெறி யுருமோ டொன்றிக் கால்வீழ்த் 
அ.ரவுமழை பொழிந்த பானாட் கங்குற் 
றஐனியை வந்த வாறுநினைந் தல்கலும் 
பனியொடு கலுழுமிவள் கண்ணே யதனாற் 
கடும்பகல் வருதல் வேண்டும் தெய்ய 

வதிர்குரன் முதுகலை கறிமூறி மூனைஇ 
யுயர்சிமை 'நெடுங்கோட் டுகள வுக்க 
Ss ழலரி தாஅம் . வேலன் 

, வெறியயர். வியன்களங் கடுக்கும் 

ம். 

wa
t 

பெருவசை ஈண்ணிய சார லானே. 

தோழி இராவருவாளைப் பகல்வர வென்றது, 

டட —a lent, 
1. மலைச்து, 4. விளையாகாலி, 10, இரவு மழை, 

184. பாலை 

குவளை யுண்கண் கலுறவுக் இருக்திழைத் 
இதலை யல்கு லவ்வரி வாடவு 
மத்தம ரழுவ ஈத்துறக் தருளார். 
சென்றுசே ணிடைய ராயினு நன்று ' ட 
நீடல ரென்றி தோழி பாடான்று 

குவவுத்திரை யருந்து கொள்ளைய குடக்கேர்பு. -- 
வயவுப்பிடி. யினத்தின் வயின்வயிற் மோன்றி. , ல் 

_யிருங்கிளைக்: கெரண்மூ வொருங்குடன் அன்றிக்
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காலை oubgsaroph anGr மாலைக் 

குளிர்கொள் பிடவின் கூர்முகை யலரி 

வண்வொய் இறக்கும் தண்டா நாற்றங் 

கூதி ரற்கசிரத் தூதை தூற்றப் 
பனியலைக் கலங்கிய நெஞ்சமொடு 

வருந். துவ மல்லமோ பிரிந்திசினோர் இறத்தே. 

தலைமகன் குறித்த பரவவரவு கண்டு தலைமகள் தோ 

ழிக்குச் சொல்லியது, 

பிம். 

10 

--கருவூர்க் கலிங்க த்தார். 

6. பெருங்கடலிரைக் துநீர், 

388, முல்லை 

கடவுட் கற்பொடு குடிக்குவிளக் sr Bu 

புதல்வற் பயந்த. புகழ்மிகு சிறப்பு 
னன்ன ராட்டிக் கன்றியு மெனக்கு 
மினிதா கின்றாற் சிறக்கரின் னாயு 

ளருக்தொழின் முடித்த செம்ம லுள்ளமொடு 
சுரும்பிமிர் மலா கானம் பிற்பட 

வெண்டபிட வவிழ்ந்த வீகமழ் புறவிற் 
குண்டை.க் கோட்ட குறுமுட் கள்ளிப் 

புன்றலை.. புதைத்த கொழுங்கொடி. முல்லை 

யார்கழல் புதுப்பூ வுயிர்ப்பி னிக்கித் 

தெள்ளறல் பருகிய திரிமருப் பெழிற்கலை 
புள்ளியம் பிணையொடு வதிய மாங்கட் 

இ சோடுடைக் கையர் துளரெறி வினைஞ 

L5 

சரிய லார்கையர் வினைம$ூழ் தூங்கச் 

செல்கதிர் மமுகிய aga ஞாயிற்றுச் 
செக்கர். வானஞ் சென்ற பொழுதிற் 

கற்பா லருவியி ஜொலிக்கு நற்றேர்த்.
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தார்மணி பலவுட ஸியம்பச் 

சீர்மிகு குரிசினீ வந்துநின் ஐதுவே, 

என்பது : தலைம்கன் வினைவயித்பிரிர் தவர்து எய்தியவிடத் அத் 

தோழி புல்லும்€ழ்வுரசைத்த த, ப னி 

மதுரை மருதனிளநாகனார். 

பிம், 9, புதல்வர்ப்டயச்த, 18, கோடுடைத்தலை, 

185. டாலை 

எல்வளை ஜெகிழச் சா௮ யாயிழை 

நல்லெழிற் பணைத்தோ எிருங்கவி னழியப் 
பெருங்கை யற்ற நெஞ்சமொடு நஈத்துறம் 
இரும்பி னின்னுபி ௬டையோர் போல 

5 வலித்து வவ்வினர் காதலர் வாட 

லொலிகழை dass நெல்லுடை நெடுவெதர் 
கலிகொண் மள்ளர்வில் விசையி னுடையப் 
பைதற வெம்பிய கல்பொரு பரப்பின் 
வேணி லத்தத் தாங்கண் வானுலந் 

10 தருவி யான்ற வுயர்சிமை மருங்கிற் 
பெருவிழா விளக்கம் போலப் பலவு... 
னிலையில மலர்ந்த விலவமொடு 
நிலையுயர் பிறங்கன் rou ob தோரே, 

என்பது : பிரிவிடைவேறுபட்ட தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லி 
யது, | 

Linum. பேருங்க6ங்கோ, 
ob. 8 வலித் அவல்லின ர். 8. : கல்பொரி பாம்பின், ' 

186... மருதம் 

வானம் வேண்டா வறனில் வாழ்க்கை 
ப சோன்ஞாண் வினைஞர் Caren de தீர்க்கு
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மீன்முதி ரிலஞ்சிக் கலித்த தாமரை 
நீர்மிசை நிவந்த கெடுந்தா எகலிலை - 

5 யிருங்கயநம் துளங்கக் காலுறு தோறும் 
பெருங்களிற்றுச் செவியி னலைக்கு மூரனொ 
டெழுக்த கெளவையோ பெரிதே ஈட்பே 
-கொழுங்கோல் வேழத்துப் புணை துணை யாகப் 
புனலாடு கேண்மை யனைத்தே யவனே 

10 யொண்டொடி. மகளிர் மண்டை பாழ்பட 
வீர்க்தண் முழவி னெறிகுணில் விதிர்ப்பத் 
தண்ணறுஞ் சாந்தங் கமழும் தோண்மணந் 

' தின்னும் பிறள்வயி னானே மனையோ 
ளெம்மொ புலக்கு மென்ப வென்வேன் 

15 மாரி யம்பின் மழைத்தோற் பழையன் 
காவிரி வைப்பிழ். போல ரன்னவென் 
செறிவளை யுடைத்தலோ விலனே 'யுரிதினின் 
யாந்தன் பகையே மல்லேஞ் சேர்ந்தோர் 

இரு அதல் பசப்ப நீங்குங் 

20 கொழுஈனுஞ் சாலுந்தன் இடைனுறை பகையே, 

என்பது : தலைமகட்குப்பாங்காமிஞார் கேட்ப இல்லிடைப்பர.த்தை 

சொல்லிகெருங்கய.து, க 

பரணர், 

பீ-ம். 8, தருங்கயர்தயங்க. 7. டெழுந்த கேண்மை, 14, 
வெல்பரி. 

187. பாலை 

தோள்புலம் பகலத் துஞ்சி ஈம்மொடு 
காள்பல நீடிய கரந்துறை புணர்ச்சி 

நாணுடை மையி ஸீங்கிச் சேய்காட் 

டரும்பொருள் வலித்த நெஞ்சமொ டே 
த நம்முயர் வுள்ளினர். காதலர் கலுத்தோர்
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தெம்முனை சிதைத்த கடும்பரிப் புரவி 

வார்கழற் பொலிந்த வீன்சண் மழவர் 

பூந்தொடை விழவின் றலைகா என்ன 

தீருமணன் * ஜெமிரிய இருககர் முற்றம் 
10 புலம்புறுங் கொல்லோ தோழி சேணோவ் 

கலந்தலை ஜெமையத் தாளி லாங்கட் 

கலைசேர் பிருந்த. சில்குடிப் பாக்கத் 
தெல்விரும் தயர வேமத் தல்கி 

மனையுறை கோழி யணற்றாழ் பன்ன 

15 கவையொண் டனிர கருங்கால் யாஅத்து 

வேனில் வெற்பிற் கானிலங் காய 

மூனையெழுக் தோடிய கெகொட் டாரிடைப் 
பனைவெளி நருந்து பைங்கண் யானை 
யொண்சுடர் முஇரா விளங்கதி சமையத்துக் 

20 கண்படு பாய் கையொடுங் someday 

வாள்வாய்ச் ஈறவின் பணித்துறை நீந்த 

காள்வேட் டெழுந்த ஈயனில் பாதவர் 

MURS. Vinh Caper 

மைப்பு மாமலை விலங்கிய ௬ரனே. 

என்ப : பிரிவுணர்த்திய தோழிக்குத் தலை௦கள் சொல்லியது. 
தலைமகன் பிரிவின்கண் தலைமகட்குத் தோழி சொல்லிய தாஉமாம். 

| | மாமூலனார். - 

பி-ம், 10-11) சேய்காட்டலச்தலை, 16, வேனில் வைப்பித். 
கானங் காய. 17. நெடுராட்டர்ரி, 

188. குறிஞ்சி 
1 பெருக்கடன் மூகந்த... விருங்களைக் கொண்ஞூ 

| _ ger But விசும்பின். வலனேர்பு வளைஇப் 
  

  

* ஜெமிர்தல் - பாத்தல் (தொல், சொல். .861.] 
1. இதனுள். *கொனள்னே செய்தியோ .அரவம்'” என்பதனால் 

 மயனின்றிஅலர் விளைத்தியோ எனவுங்கூமி, Twat PL map s,s
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போர்ப்புறு மூரசி னிரங்இ மூறைபுரிந் 
தறனெறி பிழையாத் இறனறி மன்ன 

5 .ரருஞ்சமத் தெதிர்ந்த பெருஞ்சே யாடவர் 
கழித்தெரி வாளி னளிப்பன விளங்கு 
மின்னுடைக் கருவியை யாகி நாளுங் . 

கொன்னே செய்தியோ வாவம் பொன்னென 
மலர்ந்த வேங்கை மலிதொட ரடைச்ூப் 

10 பொலிந்த வாயமொடு காண்டக வியலித் 
தழலை வாக்கியுக் தட்டை மோப்பியு 

மழலேர் செயலை யந்தழை யசை௫இயுங் 
குறமகள் காக்கு மேனற் | 

புறமுக் தருதியோ வாழிய மழையே. 

என்பு : இரவிற் சழைப்புதமாசத் தோழி சொல்லிய த. 

| | --வீரைவேளியன் தித்தனார். 
பி- ம். 1, பல்களைக்கொண்டூ 5, பெருஞ்செய் 11, யோச்சயு, 
12, oo sua. . ளி 

389. பாலை 

பசம்பழப். பலவின் கானம் வெம்பி 
விசும்புகண் ணழிய வேனி ஸீடிக் 
கயங்கண் ணற்ற கல்லோங்கு வைப்பி 
ஞயிர் மடப்பிடி தழீஇ வேறுகாட்டு 

5 விழவுப்படர் மள்ளரின் முழவெடுத். தயரிக் 
கனிததர்ப் படுத்த கல்லுயர் கவாஅன் 
வெவ்வரை யத்தஞ் சுட்டிப் பையென 
வயலையம் பிணையல் வார்ந்த sours 
திதலை யல்குற் குறுமக எவனொடு : 

10 சென்று பிறளாகிய வளவை யென்றும். 
  

“யோ என்பதனால், வரைந்துகொள்வையோ எனவுங்கூ.தித் தலை 
வனை மழைமேல்வைத் ஐக் கூறலின் சுட்டாயிற்று. கொன்னே செய் 
தியோ என்ததனால் வழுவாயினும் வரைதல் வேட்கையாநற்' கூ கின 
மையின், அமைச்தது என்பர்.ஈ௪், (தொல், பொருள். 949.) 

டம்
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15 

என்பது: 

அகநாரஜூறு 

படர்மலி யெவ்வமொடு மாதிரந் துழைஇ 
மனைமருண் டிருந்த வேன்னினு கணமூழ்: 
நன்ன ராளர் கூடுகொ எளின்னியந் 

தேரூர் தெருவிற் தும்பு 
மூரிழந் தன்றுதன் வீழ்வுறு பொருளே. 

மகட்போக்கிெய செவிலி சொல்லிய து, 
கயமனார், 

11. யுள்ளமொட, | 

190. Gmise 

Gearyps gsoorQu கிரைவளை யாயமொ 

டுப்பின் குப்பை யேறி யெற்பட | 

வருதிமி லெண்ணுந் துறைவனொ சேம 

.யொருதன் கொடுமையி னலர்பா டும்மே 

10 

15 

என்பது, 

பி-ம்,' 

யலமான் மழைக்க ணமர்ந்து கோக்கா 

னலையல் வாழிவேண் டன்னை யுயர்சிமைப் 

பொதும்பிற் புன்னைச் . சனைசேர் பிருந்த 
வம்ப நாரை யிரிய வொருகாட். 

பொங்குவர லூதையொடு புணரி பலைப்பவு 
மூழைக்கடல் வழங்கலு முரிய னதன்தலை 

மயிருங்கழிப் புகாஅர் பொருந்தத் தாக்கி 

வயச்சுரு வெறிந்சென வலவ ஸனழிப்ப 

வெழில்டயங் குன்றிய சிறையழி தொழில 

நிரைமணிப். புவி விரைாைடை தவிர 

விழுமென். கானல் விமுமண லசைஇ 

யாய்ந்த பரியன் வக்இவண் 
மான்ற மாலைச் சேர்ந்தன்றோ விலனே. 

தோழி செவிலித்தாய்க்கு அத்தொடுநின் ஐது. 

ட உலோச்சனார். 

10. வெய்யனதன் தலை, 12: வைச்சுரு. 14, நிரைடபை, 
நி
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1914- பாலை. 

அத்தப் பாதிரி துய்த்தலைப் பு.துவீ 
யெரியித ழலரியொ ஓடடைபட விரைஇ 
வண்டோட்டுத் தொடுத்த வண்பெடு கண்ணித் 
தோல்புதை சிரற்றடிக் கோலுடை ய்மண 

5 ரூர்கண் டன்ன வாரம் வாங்கி 
யருஞ்சு.. மிவர்ந்த வசையி னோன்ருட் 
ஓ.ருந்துபகட். டியம்புங் கொமெணி புரிந்தவர் 
மடி.விடு வீளையொடு கடிதெதி ரோடி. 
யோமையம் பெருங்காட்டு வரூஉம் வம்பலர்க் 

10 கேமஞ் செப்பு மென்றூழ் நீளிடை 
யரும்பொரு ணசை௫இப் பிரிந்துறை வவ்விச் 
சென்றுவினை யெண்ணுஇ யாயி னன்று 
மூசைத்திசின் வாழியென் னெஞ்சே கிரைமுகை 
மூல்லை யருந்து மெல்லிய வாஇ 

15 யறலென விரிந்த வறலின் சாய 
லொலியிருங் கூந்த றேறுமென 
வலிய கூறவும் வல்லையோ மற்றே, 

என்பது: தலைமகன் தன்னெஞ்டி ற்குச்சொல்லிச் செல்வழுங்கயே து, 

--இரோடோகத்துக் கந்தரத்தனார். 

இப்பாட்டிற் சரற்றடி என்றது பொல்லா அடியை. 

பி-ம், 8, வெண்டோட்டு, 6, கோன்சுவல் வன்னம், 11, வல்லி 
18, உரையினி. 14, மெல்லியல்வாங்க. (௨உரேோரடோகக் கவுணியன் 
சேர் தன்,) | 

| 192, குறிஞ்சி 

மதியிருப் பன்ன மாசறு இருஅதல் 
பொன்னேர் வண்ணங் கொண்டன் றன்னோ 

*  யாங்காகு வள்கொ ருனே விசம்பி — 
ட பழ.
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10 

அகநானூறு 

னெய்யா வரிவி லன்ன பைந்தார்ச் 

செவ்வாய்ச் சிறுகளி இதைய வாங்இப் 
பொஜறைமெலிந் இட்ட புன்புறப் பெருங்குரல் 
வளைசிறை வாரணங் இளையொடு கவர 

வேனலு மிறங்குபொறை யுயிர்த்தன பானா 
ணீவர் தளிக்குவை யெனினே மால்வரை 
மைபடு விடரகந் துழைஇ யொய்யென 

வருவி தந்த வரவுமிழ் திருமணி 
பெருவரைச் சிறுகுடி மதுகுவிளக் குறுத்தலி 

னிரவு மிழந்சன எளிய ஞூரவுப்பெய 
லஓுருமிறை கொண்ட வுயர்சிமைப் — 

15 பெருமலை சாடடின் மலர்ந்த மார்பே, 

என்பது : தோழி தலைமகனைச் செறிப்பறிவுதிஇ இரவுக்குறிம ws 

த்து. : 

---போதும்பிலகி ழான் வேண்கண்ணனூர். 

பி-ம். 1, மதியரும் பன்ன மாசறு சுடர்றுகல். 8. இறதங்குகு.. 
ரீலிறுத்தன; இதம்குபொதையிறுத்தன. 10. Sweet. 11, 
கருமணி. (செறிப்பறிவுநீஇவரைவுகடாய த. 

1923. பாலை. 

கானுயர் மருங்கிற் கவலை யல்லது 
வானம் வேண்டா வில்லே ருழவர் 
பெருநாள் Couto களையெழ வாய்த்த 
பொருகளத் தொழிந்த குருஇச் செவ்வாய்ப் 
பொறித்த போலும் வானிற வெருத்தி 
னணிந்த. போலுஞ் செஞ்செவி யெருவை 
கு௮ும்பொறை யெழுந்த 'நெடுந்தாள் யாத் 
தருங்கவட் டுயர்சனைப் பிள்ளை Qe ் 
விரைந்துவாய் வழுக்கிய ,கொழுங்க. ஹூன்றடி. —
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10 கொல்பசி மூதுகரி “வல்சி யாருஞ் 

கரனமக் கெளிய மன்னே நஈன்மனைப் 

பன்மாண் maw சாய லின்மொழி 

மூருந்தேர் (முறுவ லிளையோள் 
'பெருக்தோ ஸின்றுவில் கைவிடு கலனே. 

என்பது : -பொருள்வலித்த கெஞ்சிந்குச் சொல்லித் தலைமகன் 
செலவழுங்கெது, 

--மதுரை மருதனிளநாகனார். 

பி-ம், 4, பெர்ருகளத்துழந்த, . 6. செஞ்செலிச் சேவல், 7, 
டொதையடைச் தெழுர்த, 7-8 யாஅக் கருங்கவட், 10, தொல்பசி 
முஅரரிவல்சியர்கும், 12, பன்மாண்டடய்கயே, 

194, முல்லை 

பேருறை தலைஇய பெரும்புலர் வைகறை 
யேரிடம் படுத்த விருமறுப் பூழிப் .. 
புறமாறு பெற்ற பூவ லீரத் 

தூன்கிழித் தன்ன செஞ்சுவ னெடுஞ்சால் 

5 வித்திய மருங்கின் விதைபல: நாறி 

யிரலை ஈநன்மா ஸினம்பரந் தவைடோற் 

கோடுடைத் தலைக்குடை சூடிய விணைஞர் 

கறங்குபறைச் சீரி னிரங்க வாங்கிக் 

களைகால் கழீஇய. பெரும்புன வரகின் 

10 கவைக்கதி நிரும்புறங் கதூஉ வுண்ட 

குடுமி நெற்றி நெடுமாத் தோகை 
காமர் கலவம். பரப்பி யேஞாறக் 

கொல்லை யுழவர் காழே. வொழித்த 
வல்லிலைக் குருக்தின் வாங்குசனை யிருந்து 

15 களிகடி மகளிரின் விளிபடப் பயிருங் 

art னிதுவாற் றோழி போர்மிகக் 

கொடுஞ்சி நெடுந்தேர் பூண்ட கடும்பரி. —
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விரியுளை ஈன்மான் . கடைஇ 

வருது மென்றவர் தெளித்த போழ்தே. 

என்பது: பருவங்கண்டு ஆற்றுமைமீதாரத் தலைமகள் சொல்லிய து, 

இடைக்காடனார், 

இப்பாட்டின் பயன் : தோழிகேட்பின் தூதுவிடுவது ; அன் 
ஜெனின் சொல்லியாத்றுவது, 

பிம், 9. சணைக்கால் கழீஇய, 18, கூழ்கிழலொழித்த, 14, 

டல்லிலைக்குருச் இன். 16, கார்மனிகுளை தோழி, 

195. பாலை 

* அருஞ்சுர மிறந்தவென் பெருந்தோட் குறுமகள் 
தஇருக்துவேல் விடலையொடு வருமெனத் தாயே 

புனைமா ணிஞ்சி பூவ லூட்டி 
மனைமண லடுத்து மாலை நாற்றி 

் யுவந்தினி தயரு மென்ப யானு 

மான்பிணை நோக்கின் மடநல் லாளை 

யீன்ற நட்பிற் கருளா னாயினு 

மின்னகை முறுவ லேழையைப் பன்னாட் 
கூந்தல் வாரி நுசுப்பிவர்ந் தோம்பிய 

10 நலம்புனை யுதவியோ வுடையன் . மன்னே 

* இது தெய்வத்தொடுபடுத்துப் புலம்பியது என்றம், “எம் 
மனைஃ.குறிப்பே” என்றாற்போல்வன கத்பினாக்கத்துக் EG 5G 
நிகழ்கல் என்றும், வெளிப்பவெதன் முன்னர்க் கொண்டு தலைக்க 

ழிர்துழிக் கொடுப்போரின் நியும் கரணம் நிகழ்ச் தமையின், அது 
வும் வெளிப்படாமல் வரைச்ததாம் என்றும் கூறுவர் ஈச, இனிப் 
பேமா: இதனை மதைவெளிப்டாடு என்பர், இனி ஈக்ரேர், மகள் 
வருஇன்றா ளெனக் கேட்ட தாய் ஈம் நெடுககர்க்கே வருமோ தன் 
கடிமனைக்கே கொண்டுபோமோ வென அவன் குறிப்... றித.ற்கு வேல 
னைவினாவும்” என்பர் (தொல், பொருள், 86., 116, 140. 149, 
499.) (இறை. களவு, 25) ப 

ரர
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யஃ்தறி இற்பினோ ஈன்றுமற் றில்ல 
வதுவை தோய மொருபெருங்் குடிமிச் 
சிறுபை நாற்றிய பஃ்றலைக் கொடுங்கோ 
லாகுவ தறியு முதுவாய் வேல 
கூறுக மாதோநின் கழங்கின் நிட்ப 
மாரு வருபணி கலுழுங் கங்குலி 
லானாது துயருமெங் கண்ணினிது Lie Buy 
செம்மனை முந்துறத் தருமோ | 
தீன்மனை யுய்க்குமோ யாதவன் குறிப்பே, 

என்பது : மகட் போக்கே நதற்றாப் சொல்லிய து, 

கயமனார், 

இபைபாட்டி.த். பூவலூட்டி என்றது. சுவரைப் புஅக்கோலஞ் 
செய்து என் றவாறு. பூவல்- சிவப்பு. 
பிம், 10. கலம்புளை யுதவியு முடையன். 11, அஃததி கற்பி 
னன்்௮:மற் தில்ல, 

10 

196, மருதம் 

நெடுங்கொடி. நுடங்கு . நறவுமவி பாக்கத்து 
நாட்டுறைப் பட்ட மோட்டிரு aT oy 
டிக்கட் கொழுங்குறை நொடுத்துண் டாடி. 
வேட்டமறந்து அஞ்சுங் கொழுசர்க்குப் பாட்டி, 
யாம்ப லகலிலை யமலைவெஞ் சோறு 
தீம்புளிப் பிரம்பின் நிரள்களி பெய்து 
* விடியல் வைகறை யி eps 
'தொ௫கெலங் குறுக வார றந்தை 
கண்கவி னழித்ததன் றப்பற் நெறுவர [கிய 
வொன்றுமொழிக். கோசர்க் கொன்றுமுரண் போ 

கடுந்தேர்த் இதிய னழுக்தைக் கொடுங்குழை 
  

  

ST “விடியல்வைகறை மிடஉ மூ” என்றது. விடியத்கு மூன் னர்த்தாயெ வைகதையென உருபுதொக்கு முன்மொழிகிலையலா யிற்று என்பர் 8௪, (தொல். பொருள், 8.) ஐ
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. பன்னி மிஞிலியி ணியலு 

நின்னலத்' தகுவியை முயங்கிய மார்பே, 

என்பது : .பாத்தையிற் பிரிம்துவர்சு தலைமகற்குக் இழத் இ சொல் 

லிய. 

அபர்ணா. 

பி-ம்.7. பிடமூதார. 9, னழித்ததன்றவற் தெறுவர 11, 

அதந்தை, 

497, பாலை 

மாமலர் வண்ண மிழந்த கண்ணும் 

- பூகெகி ழணையிற் சாஅய தோளு 

கன்னர் மாக்கள் விழைவன ராய்ந்த 

தொன்னல மிழந்த துயமொ டென்னதூஉ 

5 மினையல் வாழி தோழி முனையெழ 

முன்னுவ சோட்டிய மூரண்மிசூ இருவின் 
மறமிகு தானைக் கண்ண ஸனெழிணி 

தேமுது குன்ற மிறந்தன ராயினு 

ரீடலர் 'யாழகின் னிரைவளை கெகுிழத் 

10. தோடாழ் பிருளிய குூவையிருங் கூந்தன் 

மடவோட் ட.மீஇய விறலோன் மார்பிற் 

புன்றலைப் . புதல்வ னூர்பிழிந் தாங்குக் 

கடுஞ்சூ ன் மடப்பிடி தழீஇய - வெண்கோட் 

மூனஞ்சால் வேழங் கன்றூர் பிழிதரப் 

16 பள்ளி கொள்ளும் பனிச்சுர நீந்து 

யொள்ளிணர்க் கொன்றை  யோங்குமலை யத்தம் 

வினைவலி wy ore. நெஞ்சமொ 

tern ராகிப் - பிரிந்து Cer. ட 
என்பது : பிரிவிடைவேறுபட்ட தலைமகளைத் தோழி வற்புநிஇ 

யு, : 

| மாமூலனார். 
பி - to. 6, மூன்னுகர், 8. தேமுதிர்குன். 14 கனதூர் பிழியும்,
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198. குறிஞ்சி 

* கூறுவங் கொல்லோ கூற்லங் கொல்லெனக் 

கரந்த காமங் கைந்கிறுக் கல்லாது 

நயந்துகாம் விட்ட நன்மொழி ஈம்பி. 

யரைகாள் யாமத்து விமுமழை காந்து 

5 கார்விரை கமமுங் கூந்தற் நூவினை 
அண்ணா லாகம் பொருந்தினள் வெற்பி 
னிளமழை சூழ்ந்த மடமயில் போல 
வண்வெழிப் படாக் சண்மலர் வேய்ந்து 

. வில்வகுப் Yoo நல்வாங்கு குடச்சூ 

10 லஞ்சிலம் பொடுக்க யஞ்சினள் வந்து 
துஞ்சூர் யாமத்து முயங்கனள் டெயர்வோ 
ளான்ற: கற்பிற் சான்ற பெறிய. 

வம்மா வரிவையோ வல்ல டெனாது 
தாஅய் நன்னாட் டணங்குடைச் சிலம்பிற் 

15 கவிரம் பேரிய வுருகெழு கவாஅ 

னேர்மலர் சிறைகளை யுறையுஞ் 
சூர்மகண் மாதொ வென்னுமென் னெஞ்சே. 

என்பது : புணர்ந்து நீங்யெ தலைமகளது போக்குசோக்கிய தலை 
மகன் கின்னெஞ் எதற்குச் சொல்லியது, 

எந] ண ர், 

பி-ம், 8, கார்மலர்கமழுங். 7. இ.எமழை. 15. கவுரியம் பெய 
ரிய. 16, நிறைச்சனை, ப 

499, பாலை 

'கரைபாய் வெண்டிரை கடுப்பப் பலவுட 
னிரைகா லொற்றலிற் கல்சேர் புதிரும் . 

* இஃது இரவுக்கு மிக்கண் அவட்பெற்று _மலிர்தது. என் 
லும், “அஞ்சீலம் பொடுக்க,,.......பெயர்வோள்” என்றது “மண 
யோர் .ளெவிகேட்கும் வழியது” என்றும் கூறுவர் கச். (தொல். 
பொருள். 108191.) பேரிய - பேர் பெத்த (தொல், சொல், கச், 72) 
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_ வசைசேர் மராஅத். சாழ்மலர் பெயல்செத் 
துயங்கல் யானை நீர்சசைக் கலமரசி 

5 சிலம்பி வலந்த வ.இஞ்சினை வற்ற 

லலங்க லுலவை பயரிரிழ லசைஇத் 

இரங்குமரற் கவ்விய கையறு தொகுகநிலை 

யாந்தி னூசித் இரணுது யன்ன 

இண்ணிலை யெயிற்ற செந்நா யெடுத்தலின் 

10 வளிமுனைப் பூளையி னொய்யென் றலறிய 

கெடுமா னினஙிளரை தரீஇய கலையே 

கதிர்மாய் மாலை யாண்கூரல் விளிக்குங் 

கடல்போற் கானம் பிற்பிடப் பிறர்போற் 

செல்வே மாயினெஞ் செலவுஈன் றென்னு 
15 மாசை யுள்ள. மசைவின்று தரப்ப 

நீசெலற் .குரியை நெஞ்சே வேய்போற் 

.நடையின மன்னுந் தண்ணிய இரண்ட 

பெருந்தோ எரிவை யொழியக் குடாது 

திரும்பொன் வாகைப் பெருந்துறைச் செருவிற் 

20 பொலம்பூ ணன்னன் பொருதுகளத் தொழிய 
வலம்படு கொற்றக் தந்த வாய்வாட் 

* களங்காய்க் கண்ணி நார்முடிச் சேர 
லிழந்த காடுதக்... தன்ன 
வளம்பெரிது பெறினும் வாரலெ னியானே. 

என்பது :  பொருள்கடைக்கூட்டிய நகெஞ்சத்குத் தலைமகன் 

சொல்லியது. 

| கல்லாடனார். 

பி-ம், 7, தொகையில், ‘10. ஜெய்யெனவலதிய, 11, தேரிய 
20, பொருகளத்தொழி. 99, சாண்முடிச் சேரல், 
  

* “களங்காய்க்கண்ணி. யானே” என்பது வன்புதை 
குதித்துச் செலவமுங்குசலின். பாலையாமித்று என்பர் ஈச, (தொல், 
பொருள், 1865.)
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200, நேய்தல் 

* நிலாவி ணிலங்கு "மணன்மலி மதுஇித் 
புலாலஞ் சேரிப் 1 புல்வேய் குரம்பை 
யூசென வுணராச் சிறுமையொடு EGOS 
தின்னா வுறையுட் டாயினு மின்ப 

5 மொருகா ஞூறைந்தி Cente வழிநாட் 
டம்பதி மறக்கும் பண்பி னெம்பதி 

வந்தனை சென்மோ வளைமேய் பரப்ப 
பொம்மற் uAGenr கம்மென ' வுடை தரு 

மரனோங் கொருசிறைப் பலபா ராட்டி. 

10 யெல்லை யெம்மொடு கழிப்பி மெல்லுற 
நற்றேர் பூட்டலு முரியீ ரற்றன்று. 
சேர்ந்தனிர் செல்குவி ராயின் யாழமு.. 

மெம்வரை யளவையிற் பெட்குவ 
அம்மொப் பதுவோ வுரைத்இர னெமக்கே. 

என்பது: தலைமகள்குறிப்பறிர்த தோழி தலைமகற்குக் குறை 
நயப்டக் கூறியது, 

ப உலோச்சனார். 

பி-ம். 4, இன்னாகரையுட்டா. 18, பெட்குவோமது; பெட்கு 
வெறும் மொப்பது. 14. Mis OR. (ear) 

201. பாலை 

அம்ம வாழி. தோழி டொன்னி 
னவி2ரழி டங்கு மணிகளை சோடை 

வினைநவில் யானை விறற்போர்ப் பாண்டியன் 

புகழ்மலி சிறப்பிற் கொற்கை முன்றுறை 

8 யவிர்கஇர் முத்தமொ09 வலம்புரி சொரிந்து 
  

* இப்பாட்டினை **ரன்னயம் பெத்றுழிகயம்புரி யிடத் இனும்” 
என்ற பகுதிக்கு உதாரணமாகக் காட்டுவர் ஈச, (தொல். பொருள். 
11.5) ர இங்குப் புல் என்பது பனையோலை, 

30
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தழையணிப் பொலிந்த கோடேந் தல்குற் 

பழையர் மகளிர் பணித்துறை பாவப் 

பகலோன் மறைந்த வந்தி யாரிடை. 

யுருகெழு பெருங்கட. லுவவுக் இளர்ந்தாங் 

10 கலரு மன்றுபட் டன்றே. யன்னையும்: 

பொருந்தாக் கண்ணள் வெய்ய வுயிர்க்குமென் 
ஹெவன்கை யற்றனை யிகுளை சோழர். 

வெண்ணெல் வைப்பி னன்னாடு பெறினு 

- மாண்டமைந் துறைநஈ ரல்லர் மூனா௮து 

15 வான்புகு தலைய குன்றத்துக் கவாதற்: 

பெருங்கை யெண்டின் பேழ்வா யேற்றை 
. யிருரிணிக் தன்ன. குவவுமயிர்க் குருளை 

தோன்முலைப் பிணவொடு இளைக்கும் 

வேணி ஸீடிய சரனிறந் தோரே, 

என்பது: பிரிவிடைவேறுபட்ட தலைமகட்குச தோழி சொல்லிய து. 

மாமூலனார். 

்.. இப்பாட்டி.ற் பழையர் மகளிர் என்டார் * பரத்இயர், 

பி-ம், 17, இருடணிந்தன்ன, 18, பிணயெர்டு. 

202, குறிஞ்சி 

வயங்குவெள் எருவிய குன்றத்துக் கவாஅற் 

கயந்தலை மடப்பிடி யினனே மார்ப்பப் 
புலிப்பகை வென்ற புண்கூர் யானை 

கல்லகச் இலம்பிற் கையெடுத் தயிர்ப்பி 

5 னல்லிணர் வேங்கை. ஈறுவீ கொல்லன் 

குருகூது மிதியுலைப் பிதிர்விற் பொங்கச் 
சிறுபன் மின்மினி போலப் பலவுடன் 

மணிகிற -விரும்புதற் மருவு நாட 
  

* மூத்தியா ரென்றும் பாடம்,
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யாமே யன்றியு முளர்கொல் பானா 
10 ளுத்தி யரவின் பைத்தலை துமிய ' 

வுரவரு மூரறு முட்குவரு ஈனந்தலைத் 
தவிர்வி லுள்ளமொ டெஃகுதுணை யாகக் 
கனையிருள் பரந்த கல்லதர்ச் சிறுநெறி 
தேராது வரூ௨ நின்வயி 

19 னாாஞ ரரும்படர் நீந்து வோரே, 

என்பது : இரவுக்கு ழிக்கண் வக் துநீல்குச் தலைமகத்குத் தோழி 
சொல்லி வளைவுகடாய த. 

--ஆவூர்கிழார்மகனார் கண்ணனார். 

பீ -ம். 2. இனனோரார்ப்ப, 18, கல்லகச் 1&, pina. (இவூர் 
இழார் மள்ளனாகனார்) 

202, பாலை 

உவக்குக ளாயினு மூடலுஈ னாயினும் 
யாயறிக் துண.ர வென்னார் இவா 
யலர்வினை மேவ லம்பற் பெண்டி. 
ரின்ன ஸினையணின் மகளெனப் பன்னா 

5 ளெனக்குவக் துரைப்பவுக் தனக்குரைப் பதியே 
ஞணுவ ளிவளென ஈனிகரம் துறையும் 
யாணிவ் வறுமனை யொழியத் தானே 
யன்னை யறியி னிவணுறை வாழ்க்கை 
யெனக்கெளி தாக லில்லெனக் கழற்கால் 

10 மின்னொளிர் நெடுவே விளையோன் முூன்னுறப் 
பன்மலை யருஞ்சாரம் போகிய தனக்கியொ 
னன்னே னன்மை mora wire 
மானதர் மயங்கிய மலைமுதற் சிறுநெறி 
வெய்திடை யரா௮ தெய்தி முன்னர்ப் 

15 புல்லென் மாமலைப் புலம்புகொள் சீறூர்ச் 
'செல்விருக் தாற்றித் துச்சி லிருக்க்
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என்பது ச 

ட். 

கோக்க, 

என்பது ; 

6 

ம், 

10 

௧5
 

அககானூறு 

அனைகுழைத் தலமரு நொச்சி 

மனைகெழு பெண்டியர் னாகுக மன்னே, 

மகட்போக்கிய தாய்சொல்லிய த. 

--கமிலர், 

9. யாப்பறிர்; smu 10. அச்சிலிருச்.ச. 17, தலமரு 
(செவிலி) 

20௧, முல்லை 

உலகுட ஸிழற்றிய தொலையா வெண்குடைக் 
கடல்போற் முனைக் கலிமா வழுதி 

வென்றம ரூழந்த வியன்பெரும் பாசறைச் 

சென்றுவினை முடித்தன மாயி ஸணின்றே 

கார்ப்பெயற் கெதிரிய காண்டகு புறவிற் 

கணங்கொள் வண்டி னஞ்சிறைத் தொழுதி 

மணங்கமழ் முல்லை மாலை யார்ப்ப 

வுதுக்காண் வந்தன்று பொழுதே வல்விசைந்து 

செல்க பாகநின் னல்வினை ரெடுந்தேர் 

வெண்ணெ லரிரர் மடிவாய்த் தண்ணுமை 

பன்மலர்ப் பொய்கைப் படுபுள் ளோப்புங் 

காய்நெற் படப்பை வாணன் ிறுகுடித் 

தண்டலை கமழுங் கூந்த 

லொண்டொடி. மடந்தை தோளிணை பெறவே. 

வினைமுற்தியதலைமகன் தேர்ப்பாகற்குச் சொல்லிய து, 

- மதுரைக் காமக்கணி நப்பால த்தனார். 

3, Gog sings. 12, பண்ணன், 

805, பாலை | 

உயிர்கலந் தொன்றிய தொன்றுபடு. ஈட்பிற் 
செயிர்தீர் நெஞ்சமொடு செறிக்தோர் போலத் 
தைய ஸின்வயிற் பிரியலம் யாமெனப்:
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பொய்வ லுள்ளமொடு புரிவுணக் கூறித் 
5 துணிவில் கொள்கைய ராகி மினியே 

கோய்மலி வருத்தமொடு நூதல்பசப் பூச 
நாமழத் துறந்தன ராயினும் தாமே 
வாய்மொழி நிலைஇய சேண் விளங்கு ஈல்லிசை 
வளங்கெழு கோசர் விளங்குபடை நூறி 

10 கிலங்கொள வெஃூய பொலம்பூட் கள்ளி 
பூவிரி நெடுங்கழி நாப்பட் பெரும்பெயர்க் 
காவிரிப் படப்பைப் பட்டினத் தன்ன 
செழுககர் நல்விருக் தயர்மா சேமுற 
விமுநிதி யெஸிகினி னெய்துக தில்ல 

15 மழைகா லற்சிரத்து மாலிரு oo He 

நீடமை நிவந்த நிழல்படு சிலம்பிற் 
கடாஅ யானைக் கவுண்மருங் குறழ 
arept பிழிதரு காமர் சென்னிப் 
புலியுரி வரியதள் கடுப்பக் கலிசிறந்து 

180 நாட்பூ வேங்கை நதறுமல ௬இர 
மேக்கெழு பெருஞ்சனை யேறிக் கணக்கலை 
கூப்பி௨ே. வுகளுங் குன்றகச் சிறுநெறிக் 
கற்பிறங் காரிடை விலங்கிய 

சொற்பெயர் தேஎத்த ச௬ூரனிறந் தோரே. 

என்பது : தலைமகன் பிரிவின்கண் வேறுபட்ட தலைவி வத்புறுக்குச் 
தோழிக்குச் சொல்லிய த. ப 

நக்கீரர், 
பி-ம். 5, அணிவுள். 18. cured gpa 22, ovetha கெதி, 

206. மருதம் 

 என்னேனப் படுங்கொ Cops ஈன்்மஇழ்ப் 

பேடிப் பெண்கொண் டாடுகை கடுப்ப ப 
  

  

*. 'இவ்வடி.பில் sat கண்ணுள்ள என்" ் என்பது ்் என்ன இவினை 
கொல் என்னும் பொருட்டு, (ச். 1682. உரை)
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ஈகுவரப் பணைத்த இரிமருப் பெருமை 

மயிர்க்கவின் கொண்ட' மாத்தோ லிரும்புறஞ் 

5 சிறுதொழின் மகா௮ ரேறிச் சேணோர்க்குத் 
.... துறுகன் மந்தியிற் ஜோன்று மூசன் 

மாரி யீங்கை மாத்தளி ரன்ன 

வம்மா. மேனி யாயிழை மகளி 

சாரம் தாங்குய வலர்முலை யாகத் 

10 தாராக் காதலொடு தாரிடைக் குழைய 

மூழவுமுூகம் புலரா விழவுடை வியனகர் 

வதுவை மேவல னாகலி னதுபுலக் 

தடுடோர் வேளிர் வீரை முன்றுறை 

நெடுவெள் ஸூப்பின் னிரம்பாக் குப்பை 

15 பெரும்பெயற் குருகி யாஅங்குத் 
இருந்திழை நெகிழ்ந்தன தடமென் மோளே. 

என்பது : வாயில்வேண்டி.ச்சென்ற விதலிக்குத் தலைமகள் வாயின் 

மறுத்தது. 
மதுரை மருத்னிளகாகனார். 

பிம், 5, ஈகுவரப்படைத்த, 8 சேணார்க்குச். 

207. பாலை 

அணங்குடை. மூர்நீர் பாந்த செறுவி . 

ணுணங்குதிறம் பெயர்ந்த வெண்க லமிழ்தங். 

குடபுல மருங்கி னுய்ம்மார் புள்ளோர்த்துப் 
படையமைத் தெழுந்த பெருஞ்சே யாடவர் 

5 நிரைப்பாப் பொறைய ஈரைப்புறக் கழுதைக் 

._ குறைக்குளம் புதைத்த கற்பிற ழியவின் 
- வெஞ்சுரம் போழ்ந்த வஞ்சுவரு கவலை 
மினிமுர் சஈடாஅங் காந்துவிடு கவுள 
வெயிறின வருந்திய நீடுமருப் பொருத்தல் |



என்பது : 

Lo 

15 

Bs
 

10 

165 
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பிணாழி பெருங்கை புரண்ட கூவற் 

நெண்க ஸணுவரிக் *குறைக்குட முகவை 

யறணி லாளன் ஜோண்ட வெய்ஜயிர்த்துப் 

பிறைநுதல் வியர்ப்ப வுண்டனள் கொல்லோ 

தேங்கலந் தளைஇய தீம்பா லேந்இக் 

கூழை யுளர்ந்து மொழிமை கூறவு 

மறுத்த சொல்ல ளாகி 

வெறுத்த வுள்ளமொ மண்ணா தோளே, 

மகட் போக்கிய தாய்சொல்லிய ௮. 

--மதுரை எழுத்தாளன் சேந்தம்பூதனார். 

(செவிலி) 

208, குறிஞ்சி 

யாம விரவி னெடுங்கடை நின்று 
av 

தேமுதஇர் சிமையக் குன்றம் பாடு 

அண்கோ லகவுர் வேண்டின் வெண்கோட் 

டண்ணல் யானை யீயும் வண்மகழ் 

வெளியன் வேண்மா னாஅ௮ யெயின 

னளியியல் வாழ்க்கைப் பாழிப் பறந்தலை 

யிழையணி யானை யியறேர் மிஞிலியொடு 

கண்பக லுற்ற செருவிற் புண்கூர்ந் 

தொள்வாண் . மயக்கமர் வீழ்க்தெனப் புள்ளொருங் 
கங்கண் விசும்பின் விளங்கு ஞாயிற் 

மெணண்கதிர் தெறாமைச் சஇறகரிற் கோலி 
நிழல்செய் துழறல் காணேன் யானெனப் 

ப௫ிகளங் காண்டல் செல்லான் சனஞ்டிறந் 

அருவினை நன்ன னருளான் கரப்பப் 

பெருவிதுப் புற்ற பல்வேண். மகளிர் 

குரூஉப்பூம் பைந்தா ரருக்கிய பூசல் 

- வசைவிடக் கடக்கும் வயங்குபெருச் தானை
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யகுதை களைதம் தாங்கு மிகுபெய 

லுப்புச்சிறை நில்லா வெள்ளம் போல 

20 நாணுவரை நில்லாக் காம ஈண்ணி 

நல்கெனள் வாழியர் வந்தே யோரி 

பல்பழப் பலவின் பயங்கெழு கொல்லிக் 

கார்மலர் கடுப்ப நாறு 

மேர்நுண் ணோதி மா௮ு யோனே. 

என்பது : புணர்ம் நீங்கும் தலைமகன் ஐன்னெஞ்சித்குச் சொல் 

“லியது. 

பரணர். 

பி-ம், 11, தெழுமற்டறக, 12, காணெனச்சினை இ, 16. தாராக் 
இய, 17, waar. 90, சாணுவரையில்லா, 

209. பாலை 

* தோஞ் தொல்கவின் மொலைந்தன நாளு 

மன்னையு மருந்துப hover ளலரே 
பொன்னணி மெடுந்தேர்த் தென்னர் கோமா 

னெழுவுறழ் இணிதோ எியதேர்ச் செழிய 

னேரா வெழுவ ரடிப்படக் கடந்த | 

வாலங் கானத். தார்ப்பினும் பெரிதென 

வாழல் வாழி தோழி. யவரே 

மாஅல் யானை மறப்போர்ப் புல்லி 
காம்புடை நெடுவரை வேங்கடத் தும்ப 
சறையிறக் தகன்றன ராயினு கிறையிறந் 

தள்ளா ராதலோ வரிதே செவ்வேன் 

மூள்ளூர் மன்னன் கழஜொடிக் காரி 

செல்லா. நல்லிசை நிறுத்த வல்வில் | 
  

* *என்புநெகப் பிரிந்தோள். .:..... வன்புறைக் கண்ணும்'* 

.. என்னும் பகுதிக்கு இப்பாட்டினை உதாரணமாகச் காட்டுவர் ஈச. 
- (தொல், பொருள், 11...
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லோரிக் கொன்று சேரலர்க் த்த 
செவ்வேற் பலவின் பயங்கெழு கொல்லி 
நிலைபெறு கடவு ளாக்கிய 

பலர்புகழ் பாவை யன்னநின்' னலனே. 

என்பது 3 பிரிவிடைவேறுபட்ட தலைமகளை த தோழி வர்புநீஇயது. 

... தல்லாடனார், 
பி-ம். (வத்புறுத்துர் கோழி Gerais i. 

210, நெய்தல் - 

குறியிறைக் குரம்பைக்: கொலைவெம் பரதவ 
செறியுளி பொருத வேமுது' 'பெருமீன் 
புண்ணுமிழ் குருதி புலவுக்கடன் மதறுப்பட 
விஈம்பணி வில்லிற் போகிப் பசும்பிசிர்த் 

5 இரைபயி லழுவ முழக்க யூரன்றிந்து 
நிரைஇமின் மருங்கிற் படர்தருக் துறைவன் 
பானா விரவினம் பணைத்தோ ஞூள்ளித் 
தானிவண் வந்த காலை நம்ஞூர்க் 

கானலம் பெருந்துறைக் கவின்பா ராட்டி 
10. யானாது புகழ்ந்திசி னேனே யினித்தன் 

சாயன் மார்பிற் பாயன் மாற்றிக் 

-கைதையம் படுசினைக் கடுந்தேர் விலங்கச் 
_ செலவரி தென்னு மென்பது 

பலகேட் டனமாற் றோழி நாமே. 

் என்பது: தோழி கலைமகன் சிதைப்பு தமாகத் தலைமசட்குச்சொல்று 

வாளாய்ச் சொல்லிய. ‘ 

உலோச்சனார், 

யா் இப்பாட்டின்கருத்து எம்மை “5 இசச்சபிகிக்குசாடனென்பத 

Ws ம். 4, பசும்பிதிர், 6 படகுக் துறைவன். 

31 +
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2103, பாலை 

கேளா யெல்ல தோழி வாலிய 

சதைவிரிந் தன்ன பல்பூ மராஅம்' 

பறைகண் டன்ன பாவடி. நோன்ளறுட் ' 
-.... மஓண்ணிலை மருப்பின் வயக்களி அுரினுதொறுக் 

5. தண்மழை யாலியிற் ரூ௮ யுழவர் 

.... வெண்ணெல் வித்தி. னறைமிசை யுணங்கும் 

பனிபடு சோலை வேங்கடத் தும்பர் 

மொழிபெயர். தேஎத்த ராயினு நல்குவர் 
குழியிடைக் கொண்ட கன்றுடைப் பெருகிரைட் 

10 பிடிபடு பூசலி னெய்தா Osr Aus 
கடுஞ்சிென வேந்த னேவலி னெய்து 

நெடுஞ்சே ஸுட்டிற் றலைத்தார்ப் பட்ட 

கல்லா வெழினி பல்லெறிக் தழுத்இய 

- வன்கட் கதவின் வெண்மணி வாயின் 

15 மத்தி காட்டிய ஃகல்கெழு பணித்துறை | 

நீரோலித் gsarar Guer | 

ரலர்ஈமக் 'கொழிய வழப்பிரிந் தோரே. 

என்பது : -பிரிவின்சன் வேதப்ட்டசவியகள அ வேறுபாடுகண்டு 

சோதி. சொல்லிய ௪. 

ப மாமூலனார். 

ட பிம், 2, சுரை. 8, தே௭த்த ரென்பவல்கதுங், 16- 17, urge, 

- 242, குறிஞ்சி 

7 தாவி னன்பொன் நறைஇய பாவை | 

் விண்டவ ழிளவெயிற் கொண்டுநின் றன்ன. 

மிகுகவி னெய்திய தொகுகூர லைம்பாற் 
  

* தா- வலி, 4. மணற்னேற- மணலுள் ஈன்ற (தொல், சொல் 
344, 106.) இப்பாட்டினை இத் துறைக்கே உதாரணமாகக். சாட்டி | 
ori we, (தொல், பொருள், 184.) க 

சு
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கிளையரி னாணற் கிழங்குமணற் ன்ற 

5 (pier Gur என்ன மூள்ளெயிற்றுத் அவர்வாம் 

நயவன் றைவருஞ் செவ்வழி நல்யா 

ழிசையோர்த் தன்ன வின்நீங் Gerad . 
யணங்குசா லரிவையை ஈசைஇப் பெருங்களிற் 
நினம்படி. கீரிற் கலங்கெய பொழுதிற். 

10 பெறலருங் குரைய ளென்னாய் வைகலு 

மின்னா வருஞ்சுர நீந்தி நீயே... . 

யென்னை யின்னற் படுத்தனை மின்னுவ௫ிப் 
புரவுக்கால் கடுப்ப மறலி மைந்துற்று : | 
விரவுமொழிக் கட்டர் வேண்டுவழிக் கொளீஇப் 

15 படைரிலா விலங்குங் கடன்மரு டானை 
. மட்டவிழ் தெரியன் மறப்போர்க் குட்டுவன் 

பொருமு.ரண் பெறா௮து விலங்குசனஞ் இறந்து 
செருச்செய் முன்பொடு முக்நீர் முற்றி 

யோங்குதிரைப் பெளவ நீங்க வோட்டிய 

20 நீர்மா ணெஃக கிறத்துச்சென் நழுந்தக் 

கூர்மத னழியரோ நெஞ்சே யானா 

தெளிய எல்லோட் கருதி 
விளியா வெவ்வந் தலைத்தந் தோயே, 

என்ப :. :அல்லகுதிப்பட்டுநீங்கும் தலைமகன் தன்னெஞ்சினை 
நெருங்கிச் சொல்லியது, 

ப்பட பரணர், 

பி-ம், மொழித் தகட்டர். 17. விலங்யெசினஞ். 18, முன்னர் 
முத்தி. #2. எல்லோட்சூ வழும் இ, (கோக்க) 

218, பாலை 

வினவில் யானை விறற்போர்த் தொண்டைய 
ரினமழை தவழு மேற்றரு .நெடுங்கோட் 
டோங்குவெள் .எருவி வேங்கடத் தும்பர்ச்
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கொய்குழை யதிரல் வைகுபுல ரலறி 
சரியிரும் பித்தை சுரும்புபடச் சூடி 
பிகன்முனைத் தழீஇய வேறுடைப் Quien x 
Bory Eii spa ey Lich) கொடுக்கும் 

வாணிணப் புகவின் வகெர் தேஎத்து 

கிழற்கவி -னிழந்த?ரீரி னீனிடை 

யழலவி ஈருஞ்சு. நெடிய வென்ஞு 
தகற லாய்ந்தன ராயினும் பகல்செலப் 

பல்கதிர் வாக்கிய பசெட ரமையத்துப் 
பெருமரங் கொன்ற கால்புகு வியன்புனத் 
தெரிமருள்: கதர இருமணி யிமைக்கும் 

வெல்போர் வானவன் சொல்லிக் குடவரை 
வேயொழுக் கன்ன சாயிறைப் பணைத்தோட் 
பெருங்கவின் சிதைய நீங்கி யான்றோ 

சரும்பெற லுலக மமிழ்தொடு பெறிதுஞ் 
சென்றுதா கீடலோ விலசே. யென்துங் 

கலம்பெயக் கவிழ்ந்த கழறொடித் தடக்கை 
வலம்படு வென்றி வாய்வாட் சோழ 

ரிலங்குநீர்க் காவிரி யிழிபுனல் வரித்த 

வறலென நெறிந்த கூந்த 
லுறனில் சாயலொ டொன்றுதன் மறந்தே, 

சன்பது: பிரிவிடைவேறுபட்ட தலைமகளைத் தோழி வற்புறீஇய ௮, 

--தாயங்கண்ணஞர். 

பி-ம். 1. விளோல், 13, சால்புகுவி யன், 14, தெரிமருள். கதிர் 
மணியிமைக்குமத் தம், (ேசியங்கண்ணனார், இதையங்கண்ணனஞார்.) 

242, முல்லை 

“gece விசும்பகம் புதையப் பாதய்ப் ட 
பசலுடன் கரந்த பல்கதிர். வான. 

ஈ
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மிருங்களிற் ஜினரிரை குளிர்ப்ப வீசப் 
பெரும்பெய ve) afl பொஜழித லானாது - 

5 வேந்தனும் வெம்பகை மூரணி யேந்இலை 
விகெதிர் நெடுவே வலிமைக்கும் ஈ பாசறை 
யடுபுகழ் மேவலொடு கண்படை மிலனே 
யமருந் தம்வயி னதுவே நமரென 
கம்மறிவு தெளிந்த பொம்ம Gong 

10 யாங்காகு வள்கொ மூனே யோங்குவிடைப் 
ப௫சவற் கொண்ட பகுவாய்த் தெண்மணி 
யாபெயர் கோவல சாம்பலொ டஸளைஇப் 
பையு ஸணல்யாழ் செவ்வழி வகுப்ப 

.. வாருயி ரணங்காம். தெள்ளிசை 

15 மாரி மாலையும் தமியள் கேட்டே, 1 

என்பது; பாசவறக்கட் டலைமகன் தன்னெஞ்டுத்குச் செர்ல்லிய த. 

எ வுடமவண்ணக்கன் பேரிசாத்தனார், 

பி-ம். 7. அபபேகழ்வேலொடு, 9, ஈம்மறிவுதெளித்த, ப 

் 25. பாலை 

i | விலங்கிருஞ் . சிமையக் குன்றத் தும்பர் 
வேறுபன் மொழிய. தே முன்னி 
வினைஈசை௫இப் பரிக்கு சோன்மிகு நெஞ்சமொடு 
  

  

* பாடி... மண்டமர் ஈசையொடு கண்பஷட பெராஅ.து'' 
என முல்லைப்டாட்டினுள்ளும் வச்தது காண்க, (அடிகள் 96-61) 

* இப்பாட்டுப் பொருள்கோக்கனால் அதுகண்டு a (56 BS a. நி 
யது என்பா நச், (தொல். பொருள். 24) 

| 1 “விலங்கிருஞ்....... .செலன்மாண்புத்த'” என்புழி வேறு 
பன் மொழிய தேஎத்தைக் கொள்ளக்கருதிப் போர்த்தொழிலைச் 
செலுத்தும் உரன்மிக்க கெஞ்சமென்தலின், இது குறுநிலமன்னன் | 

தன் பகைவயின் சாடுகொள்ளச் சென்தசாம், வேர் தனெனப்பெயர் 
கூறாமையின் என்பர்.௪௪, (தொல், பொருள்..82) .... | 

௫
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புனைமா ணெஃகம் வலவயி ஸனேந்தச். ' 

செலன்மாண் புற்ற அ௮ும்வயின் வல்லே . 

வலனா -கென்றலு நன்றுமற் றில்ல | 

கடுத்தது பிழைக்குவ தாயிற் ஜெடுத்த 

கைவிரற் கவ்வுங் கல்லாக் காட்டிக் 

கொமெரம் பிடித்த கோடா வன்கண் 
upc லம்பி னேவ லாட.வ 

சாளழித் யர்த்த UGTA பதுக்கைச் 

கூர்துதிச் செவ்வா யெருவைச் சேவல் 

படுபிணப் பைந்தலை தொடுவன குழீஇ 
மல்லன் மொ௫விர லொற்றி மணிகொண்டு 

வல்வாய்ப் பேடைக்குச் சொரியு மாங்கட் 

கழிந்தோர்க் இரங்கு நெஞ்சமொ 
டொழிந்திவ ணுறைத லாற்று வோர்க்கே. 

செலவுணர்த்தியதோழி தலைமகள்குறிட்ப திந்து தலை 

செலவழுங்குவி SSH 

--இறங்குகுடிக் குன்றகாடன். 
2, தேய முன்னி. 8, முரண்மலி; Gps sine, 

218, மருதம் 

- காண்கொணுண்: கோலின்: மீன்காள்: பாண்மகள் 
தான்புன லடைகரைப் படுத்த வரா 

ட -னூரரி நறவுண் டிருந்த தந்தைக்கு 
வஞ்ச. விறிற் ௬ட்டுவா யுறுக்குக் 
தண்டுறை 4 யூரன் பெண்டி. ரெம்மைப் 
பெட்டாங்கு மொழிப வென்ப ' வவ்வலர்ப் 
பட்டன மாமி. னினியெவ Cait 

10 

கடலாடு மகளிர் கொய்த ஞாழலுங் 
- கழனி: யுழவர் சூற்ற குவளையும். 

கடி.மிளைப்.. 1 ma ( பூத்த மூல்லையொடு
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பல்லிளஙப் கோசர் கண்ணி யயரு 

மல்லல் யாணர்ச் * செல்லிக் கோமா 

னெறிவிடத் அுலையாச் செறிசுரை வெள்வே 
args னெழிணி யருகிறத் தழுத்திய 
பெருங்களிற் றெவ்வம் போல 
வருந்துவர் மாதவர் சேரியாஞ் செலினே. 

தலைமகட்குப்பால்கரயிஞர் கேட்பத் தனக்குப்பாங்கா 
யிஞர்க்குப் பரத்தை சொல்லிய த. 

--ஐயூர் முடவஞர். 

இட்பாட்டின் கருத்துப் பிதராலும் இன்பம் பெறுவான் என் றவாறு, 

பிம், 

ச
ோ
 

10 

15 

1. ஞாண்கொணுண் கோனன் மீன்கொள். 9. தண்புன, 

237. பாலை 
பெய்அபுலக் இறந்த பொங்கல் வெண்மழை 
யெஃகுறு பஞ்சுத் துய்ப்பட் டன்ன 

துவலை தூவல் கழிய வகல்வய 

னீகெழைக் கரும்பின் கணைக்கால் வான்பூக் 
கோடைப் பூளையின் வாடையொடு அுயல்வாப் 

பாசிலைப் பொதுளிய புகரறொறம் பகன்றை 
நீலுண் பச்சை. நிறமறைத் தடைச்சிய 
தோலெறி பாண்டிலின் வாலிய மலரக் 

கோழிலை யவரைக் கொழுமுகை யவிழ 

வழுறு தோன்றி யொண்பூத் தளைவிடப் 

புலக்தொறுக் குயினா ௩ரலக் கல்லென 

வகன்றுறை மகளி ரணிதுறந்து நடுங்க 

வற்சி.ரம் வந்தன் றமைந்தன் றிதஐுவென: 

வெப்பொருள் பெறினும் பிரியன்மி னோவெனச் 
செப்புவல் வாழியோ துணையுடை மீர்க்கென 

நல்காக் காதலர் கலனுண்டு துறந்த 
  

* செல்லி என்றது செல்லூர். 
ஆ
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பாழ்படு மேணி நோக்கு கோய்பொர 

விணரிறு புடைய நெஞ்சமொடு புணர்வுவேட் 

டெயிறுதீப் பிறப்பத் இருகி 

80 நடுங்குதும் பிரியின்யாங் கடும்பணி யுழந்தே, 

என்பது: பிரிவணர்த் தியதோழிக்குத் தலைமகள் ஆற்ராமைமீ தரச் 

சொல்லிய து, இத 

--கழார்க் கீரனேயிற்றியார். 

இப்பாட்டு எதிர்காலம் சோக்இறறு. 

பி -ம்.1, பெய்துபுதந்தந்த, 9, பஞ்சின்றுப் 8, வாலிதின் 
9. கொழுமூகையுடைய 11, குருனோொகரல ; குருனைகரல, 18, ரிது. 

:புடைபு. 19. பாப்ப, 

218. குறிஞ்சி 
* களைபா ராட்டுங் க௫ெடை வயக்களிறு 

முளைதரு பூட்டி. வேண்டுகுள கருத்த 
வாணித வுருவி ஜொளிறுபு மின்னிப் 
பரூஉவுறைப் பஃறுளி Ags Sour creat gy 

8 பெருவரை ஈளிர்சிமை யஇர வட்டித்துப் 
புயலே றுரைஇய வியலிரு ணநொள் 
விறலிழைப் பொலிந்த காண்பின் சாயற் 
றடைஇத் இரண்டநின் மோள்சேர் பல்லதைட் 
படா௮ வாகுமெங் கண்ணென நீயு 

10 மிருண்மயங் கியாமத் இியவுக்கெட விலங்கி 
வரிவயங் கிரும்புலி வழங்குரர்ப் பார்க்கும் 
பெருமலை விடாகம் வரவரி தென்னாய் 
areal காக வெண்ணுதி யதனா 
னுண்ணிதிற் கூட்டிய படுமா ணாரக் 

15 தண்ணிது கமமு நின்மார் பொருகா 
ளடைய மூயங்கே மாயின் யாமும் 

4 இப்பாட்டினை இத்துறைக்கே கொண்டார் 5௪, (தொல்: 
பொருள்... 3.) 

ர்
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| விறலிழை நெகிழச் சாஅய்த் மதுவே 

யன்னை யறியினு மறிக வலர்வா 
யம்பன் மூதூர் கேட்பினுக், கேட்க 

20 வண்டிறை கொண்ட வெரிமரு டோன்றியொ 

டொண்பூ வேங்கை கமமுக் ... 

தண்பெருஞ் சாரற்: , பகல்வக். தீமே, 

    என்பது : தோழி தலைமகளை இடக் 
வாய்பாட்டாற். தலைமகனை வரைவுகட 

பி-ம். 9, குளகருக்த, 8. soe Bono. 12, வரலரிதென். 20-21. 
டோன்றல பொன்பூ? டோன்ற லொண்டூ; 

249. பாலை 

சீர்கெழு .வியனகர்ச் சிலம்புகக வியலி 

யோரை யாய்மொடு பந்துசிறி தெறியினும் 

வாரா யோவென் றேத்துப் பேரிலைப் 

பகன்றை வான்மலர் பனிநிறைந் ததுபோற் 

5 பால்பெய் வள்ளஞ் சால்கை பற்றி 
யென்பா டுண்டனை யாயி னொருகா 

னுந்தை பாடு மூண்ணென் நாட்டப் 

பிறந்ததற் கொன்றுஞ் சிறந்தவை செய்தியா 

னலம்புனைந் தெடுத்தவென் பொலந்தொடிக் 
10 ளறணி லாளனொ .றந்தன' ஷினியென [Gone 

மறந்தமைந் இ Borg நெஞ்ச 'கோவென் 

பொன்வார்க் தன்ன வைவா லெயிற்றுச் 
செந்காமய். வெரீஇய புகருழை யொருத்தல் . 

, பொறியசை விளவின் புன்புற விளைபுழ 

15 லழலெறி கோடை தூக்கலிற் கோவலர் : 
குழலென நினையு நீரி னிளிடை ., 

| WL EGS மெலியச் சாஅய் 

BEG a கொல்லென நோவல் யானே. 
32,
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என்பது : மகட்போக்கே தாய் சொல்லியது, 

பி- ம். 8.பி ரச்சதத்கொண்டுஞ் இதச் தவை செய்தியர், r 

- 220. நேய்தல் 

ஊருஞ் சேரியு மூடனியைந் தலசெழத் 
தேரொடு மறுகியும் பணிமொழி பயிற்றியுங் 

கெடாஅத் தீயி னுருகெழு செல்லூர்க் 

கடாஅ யானைக் குழூஉச்௪மம் ததைய 

5 மன்மருங் கறுத்த மமுவா ணெடியோன் 

முன்முயன் றரிதனின் முடித்த வேள்விக் 
கயிறரை யாத்த காண்டகு வனப்பி : 

னருங்கடி. நெடுந்தாண் போல யாவருங் 
காண லாகா மாணெழி லாக 

10 முள்ளுதொறும் பனிக்கு கெஞ்சினை நீயே 
நெடும்புற நிலையினை வருந்தினை யாயின். 

மூஜங்குகட லோதங் காலைக் கொட்கும் 

பழம்ப னெல்லி ஜாணூ சாங்க 

ணோலா விருபுட் போல கெஞ்சமர்ந்து 

15 காதன் மாறூக் காமர் புணர்ச்சியி 

னிருங்கழி முகந்த செங்கொ லவ்வலை 

மேடங்குபுற .விறவோ டினமீன் செரிக்கு 
' நெடுங்கதிர்க் கழனித் தண்சாய்க் கானத்து 

. யாணர்த் தண்பணை யுஅுமெனக் கான 
20 லாய மாய்ந்த சாயிறைப் பணைத்தோ 

ணல்லெழில் சிதையா. வேமஞ் 
சொல்லினித் தெய்யயாக்' தெளியு மாறே, 

என்ப்து : இரவுக்குகிலர் அரீய்குந்,. தலைமகனை பெதிர்ப்பட்டுத 
கோசி சொல்லிய gis 

மதுரை ர மருதனிளநாகளர், 
பி-ம், க், குரூஉச்சமம், 11, நிலையின் வருக் தினை. 14, இரும்புள்..
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227, பாலை 

தனைவிளை ma) esr "றேறன் மாந்தப் 

புனைவினை ஈல்லிற் றருமணந் ஞூவைஇப் 

பொம்ம லோதி யெம்மகண் மணனென 

வதுவை யயர்ந்தனர் ஈமரே யதனாற் 

5 புதுவது புனைந்த செயலை வெள்வேன் 
. மதியுடம் பட்ட மையணற் காளை 

வாங்குசினை மலிந்த தரளரை மராஅத்துத் 

தேம்பாய் மெல்லிணர் தளிரொடு கொண்டுநின் 
_றண்ணறு முச்சி புனைய வவனொடு 

10 கழைகவின் போகிய மழையுயர் BOOT BCE 

களிற்றிரை பிழைத்தலிற் கயவாய் வேங்கை 

காய்சினஞ் சிறந்து குமுமலின் வெரீஇ 

யிரும்பிடி யிரியுஞ் சோலை 

யருஞ்சாரஞ் சேற லயர்ந்தனென் யானே, 

என்பது 3 தலைமகற்குப் போக்குடன்பட்டதோழி தலைமகட்குப் 

போக்குடன்பட்ச் சொல்லியது. 

தயமனார், 

பி-ம்.8. யென்மகண். 7. வாங்குசனைக்கொய்த, 8, தேம் 

பாய்தளிரொடு மெல்லிணர் கொண்டு, ப 

222, குறிஞ்சி 
வானுற நிவந்த கீனிறப் பெருமலைக் 
கான கா... னுதீஇய நோய்க்கென் 

மேனி யாய்ஈலம் தொலைதலின் மொழிவென் 
மூழவுமுகம் புலராக்: கலிகொ எாங்கட். . 

5. கழாஅர்ப் பெருந்துறை விழவி னாடு 

மீட்டெழிற் பொலிந்த வேந்துகுவவு . மொய்ம்பி' 
ஞட்ட wag கலனயக் .துரைஇத் 

தாழிருக் . கறுப்பிற். காவிரி. வவ்வலின் 
ஷி
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10 

அகநானூறு 

மாதாந் துழைஇ மதிமருண் உலந்த 
வாதி மந்தி காதலற் காட்டிப் 
ப௫கெடல் புக்க பாடல்சால் சிறப்பின் ' 
மருதி யன்ன மாண்புகழ் பெநீஇயர் 
சென்மோ வாழி தோழி பன்னா 

ஞூரவுரு மேஜொடு மயங்கி 

15 யபிரவுப்பெயல் பொழிந்த. வீர்ந்து ணாறே. 

என்பது : தலைமகன் சிறைப்புறத்தானாகச் சோழி SONG GE 
சொல்லியது, 

ணர். 

பி- ம், 9, “மருண் டிடருழந்த. 10. : காதலிற்காட்டி, 11, பாடு 
சால், 

10 

12. மச்தியன்ன. | 

223. பாலை 

பிரிதல்” வல்லிய Ages துறந்தோர் 
மறந்து. மமைகுவர் கொல்லென் றெண்ணி 
யாழல் வாழி தோழி கேழல் | 
வளைமருப் புறமு மூனைநெடும் பெருங்காய் 
ஈனைமுதிர் .முருக்கன் சனைசேர் பெருங்கற் 
காய்சினக் கவெளி யெடுத்தலின் வெங்கட் 
டழல்பொழி யானையி னையெனத் தோன்று 
சிழலி லோமை நீரி.னீளிடை 
பிறந்தன சாயினுங் காதலர். ஈம்வமின் 
மறகந்துகண் படல் யாவது புறந்தா 
ழம்பணை நெடுந்தோட் டங்கித். அம்பி 
யரியினங்  கடுக்குஞ் சுரிவண ரைம்பா 

-னுண்கே. ழடங்க வாரிப் பையுள்கெட ' 

15 
, நன்முகை யஇரற் போதொடு குவளைத் 
தண்ணருங் கமழ்தொடை வேய்க்தகின் 
மண்ணார். கூந்தன் மரீஇய யிலே, 

ச்
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என்பது : பிரிவிடை வேறுபட்ட தல்மகளைத் தேர்ழி வற்புறுத்தி 
ய்து. ர 

-பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ. 

பீ-ம், 3, வல்லிவாதுநத். 4, நெடும் பொங்கர். 6, வெங்காட். 
19. ணுண்டுகளடங்க. பையுள்கெடு, 15, சமழ்தொடர், 

224. முல்லை 

செல்க பாக வெல்லின்று டொழுதே 
வல்லோ னடங்குகபி றமைப்பக் கொல்லன் 
விசைத்துவாங்கு அருத்தயின் வெய்ய வயிராக் 
கொடுநதுகத் இயாத்த தலைய க௫ெடைக் 

5 காற்கடுப் பன்ன கடுஞ்செல லிவுளி 
பால்சடை அரையின் பரூஉமிதப் பன்ன 
வால்வெண் டெவிட்டல் வழிவார் நணக்கஞ் 
சிலம்பி நாூலி னுணங்குவன பாறிச் 
சாந்துபுல ரலை மறுப்பக் காண்டகப் 

10 பு.துகலம் பெற்ற வெய்துநீங்கு புறவிற் 
Anite மரைக்கண. மிரிய மனையோ 
ளை துணங்கு வல்சி பெய்துமுறுக் குத்த 

- இரிமரக் குசலிசை கடுப்ப வரிமண 
லலங்குகதிர்த் இகிரி யாழி போழ | 

15 வருங்கொ Ce Peb மின்னயிர்த் துணையெனச் 
சில்கோ . லெல்வளை யொடுக்கிப் பல்கா 
லருங்கடி வியனகர் நோக்கி 
வருந்துமா லளிய ஒ.ருந்திழை தானே. 

என்பது ; வினைமுற்றியதலைமகள் தேர்ப்பாகத்குச் சொல்லிய த, 

--ஆவூர்முலங்கிழார்மகளுர் பேருந்தலைச்சாத்தனார். 

பிம், 7,  வால்வெண் டோட்டல், (ஆவூர்க்ழோர்மகன். பெருஞ் 
ELST.) - .
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225. பாலை 

உ அன்பு மடனுஞ் சாயலு மியல்பு 

மென்பு செகிழ்க்குங் கெளவியும் பிறவு 

மொன்றுபடு கொள்கையொ டோராங்கு மயங்கி 

யின்றே யிவண மாக காளைப் 

5 புதலிவ ராடமைத் தும்பி குயின்ற 

வகலா வந்துளை கோடை முகத்தலி 

னீர்க்யெங் இனஙிரைப் பின்றை வார்கோ 

லாய்க்குழற் பாணியி னைதுவம் இசைக்குக் 
தேக்கமல் சோலைக் கடறோங் கருஞ்சாரத் 

10 இயாத்த தூணித் தலைதிறந் தவைபோற் 

பூத்த விருப்பைக் குழையொது குவியிணர் | 

கழதுளை முத்திற் ethos gi Sir 
மழைதுளி மறந்த வங்குடிச் Ente 

. Crd ou ai கொல்லோ கெஞ்சே பூப்புனை 

15 புயலென வொலிவருக் தாழிருகங் கூந்தற் 

செறிதொடி. முன்கைகங் காதலி 

யறிவஞர்: கோக்கமும் புலவியு நினைச்சே, 

என்பது ; பொருள்கடைக்கூட்டிய நெஞ்சித்குத் தலைமகன் சொல் 

லியது, 
--எமினந்தை மகனார் இளங்கீரனார். 

இப்பாட்டின் சணித்தலை Bese லென்பது உறைகழித்த 
லென்தவாறு, ன 

226. . ing gh 

உணர்குவெ னல்லெ 'னுரையனின் மாய. 

நாணிலை மன்ற யாண .ரூர 
. வகலு. ளாங்க..ணம்பகை மடி.வைக் 
  

* இத மெஞ்சனாத் பிரியக்கருதி வருக இிக்கூதியத என்பர்... 

கச், தொல், . பொருள். 146.) 
Pr
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குறுந்தொடி. மகளிர் குரூ௨ப்புனன் முனையிற் 
பழனப் பைஞ்சாய் கொழுஇக் கழனிக் 
கரக்தையஞ் செறுவின் வெண்கரு கோப்பும் 

வல்வி லெறுழ்த்தோட் பரதவர் கோமான் 

பல்வேன் மத்து கழாஅர் முன்றுறை 

கநெடுவெண் மருதொடு வஞ்சி சாஅய . 

விடியல் வந்த பெருநீர்க் காவிரித் 
தொடி யணி மூன்கை நீவெய் யோளொடு 

(Pore ளாடிய கவ்வை யிந்நாள் 

வலிமிகு முன்பிற் பாணனொடு மலிதார்த் 
இத்தன் வெளிய னுறந்தை காளவைப் 

பாடின் றெண்டணைப் பாடுகேட் டஞ்சிப் 
போரடு தானைக் கட்டி 

பொராஅ௮ தோடிய வார்ப்பிலும் பெரிதே, 

தலைமகத்குக் தோழி வாயின்மறுச்ச.த, 
பூரணர். 

இட்பாட்டினுள் மடிவையென்தது தழையை, 

227. பாலை 

அதல்பசந் . தன்றே: தோள்சா .பினவே 

iste யல்குல் வரியும் வாடின | 

வென்னா கூவள்கொ லிவளெனப் பன்மா 

ணீர்மலி கண்ணொடு மெடி.துநினைந் தொற்றி 
யினையல் வாழி தோழி ஈனைகவுட்.. 

காய்சினஞ் சிறந்த வாய்புகு கடாத்தொடு 
மூன்னிலை பொரு௮௮ முரணிப் பொன்னிணர்ப் 

புலிக்கேழ் வேங்கைப் பூஞ்சினை புலம்ப 

மூதல்பாய்ம் திட்ட. முழுவலி யொருத்தல் 

10 செந்நிலப் படுநீ முடிச். செருமலைந்து:: 

களங்கொண்  மள்ளரின் முழங்கு மத்தம் | 
பலவிறம் சன்ன ராயினு நிலைஇ
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15 

20 

அகரானூறு 

கோயில .ராகஈங் காதலர் வாய்வாட் 
டமிழகப் படுத்த விமிழிசை முரசின் 
வருகர் வரையாப் பெருசா ஸஎிருச்கைத் 

தூங்கல் பாடிய வோங்குபெரு நல்லிசைப் 

பிடிமிதி வழுதுணைப் பெரும்பெயர்த் தழும்பன் 

கடிமதில் வளைப்பி ஜூணூ ரும்பர் 

விழுகிதி துஞ்சும் வீறுபெறு இருக 

ரிருங்கழிப் படப்பை மருங்கூர்ப் பட்டினத் 

தெல்லுமி ழாவணத் தன்ன 

கல்லென் கம்பலை செய்தகன் ஜோரே, 

என்பது : தலைமகன் பிரிலவின்கண்வேறுபட்ட  தலைமகட்குத் 

தோழிசொல்லியது, பிரிவின்கண். வேறுபட்ட தோழிக்குத் தலை 

மகள் சொல்லியதூஉமாம். 

பி-ம், 

நக்கீரர், 

9,-4. பன்னாணீர்மலி, 17. பிடி.ம௫ முறு துனைம், 19, விழ 

வறு இருககர்; வீழ்வு௮ு. 21. தெல்லிமிழ் 

10 

226, குறிஞ்சி 

பிரசப் பல்ளை யார்ப்பக் கல்லென 

வரையிழி யருவி யாரக் தீண்டித் 

தண்ணென ஈனைக்கு ஈளிமலைச் சிலம்பிற் 

கண்ணென மலர்ந்த மாயிதழ்க் குவளைக் 

கன்முகை நெடுஞ்சுனை ஈம்மொ டாடிப் 
பகலே யினிதுடன் கழிப்பி யிரவே 

செல்வ ராயினு ஈன்றுமற் seve : 

வான்கண் விரிந்த பகன்மரு ணிலவிற் 

சூரன் .மிளைஇய சார. லாசாற் 

ஜோேங்கன் மிசைஇய வேங்கை 'யொள்வீப் 
புலிப்பொறி கடுப்பத் தோன்றலிற் கயவா 

யிரும்பிடி. யிரியுஞ் சோலைப் | ப 

பெருங்கல் யாணர்த்தஞ் சிறுகுடி. யானே,
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என்பது : தலைமகன் சிறைப்புதத் தானாகத் தலைமகட்குச் சொல் 
. ுவாளாய்தீ தோழி சொல்லிய து, 

-அண்டர்மகன் குறுவழுதியார், 
இப்பாட்டு, பகலே சிதைப்புறம், 

229. பாலை 

பகல்செய் பல்கதிர்ப் பருதியஞ் செல்வ 

னகல்வாய் வானத் தாழி டோழ்ந்தென . 

Siro வறந்த நிரம்பா நீனிடைக் 
கயந்தலைக் குழவிக் சவியுகர் மடப்பிடி. 
குளகுமறுத்" தயங்கிய _அருக்குல் பலவுடன் 
பாமூர்க் ஞூரம்பையிற் றோன்று மாங்க 

ணெடுஞ்சே ணிடைய குன்றம் போகிய 
பொய்வ லாளர் முயன்றுசெய் 'பெரும்பொரு 

ணம்மின் முயினு முடிக வல்லெனப் 
10 பெருக்துனி Gua ardent குறுமக 

ணோய்மலிர் துகஞுத்த கொசிவரற் சின்னீர் 

பல்லிதழ் மழைக்கட் பாவை மாய்ப்பப் 

பொன்னேர் பசலை யூர்தரப் பொறிவரி 

,ஈன்மா மேனி தொலைத னோக்கி 

18 யினைய லென்றி. தோழி சினைய.. 

பாசரும் பீன்ற செம்முசை முருக்கனெப் 

போதவி. ழலரி கொழுதித் தாதருக் 
தந்தளிர் மா௮த் தலங்கன் மீமிசைச் 

செங்க ஸணிருங்குயி னயவரக் கூஉ 

20 மின்னிள வேனிலும் வாரா 

ரின்னே வருது மெனத்தெளித் தோசே. 

என்ப. : தலைம்கன்பிரிவின்சண் வேறுபட்டதலைமகளை வத்புறு த 

.அந்தோழிக்குத் தலைமகள் வன்புறையெ திரழிர்து சொல்லியது, 

மி. ம். . 10. .மேவகல்கூர். 

33 
ஆ 

மதுரைக்கூலவாணிகன் “திசிலைச்சாத்தனார்
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280, . நேய்தல் 

*உறுகஜி மருங்கு னோதமொடு மலர்ந்த 
சிறுகரு நெய்தற் கண்போன் மாமலர்ப் 

பெருந்தண் மாத்தழை யிருந்த வல்கு 

லைய வரும்பிய சுணங்கின் வையெயிற்று 
5 மையீ போது வாணுதற் குறுமகள் 

விளையாட் டாயமொடு வெண்மண லுதிர்த்த 

புன்னை நுண்டாது பொன்னி னொண்டூ 

மனைபுறந் தருதி யாயி னெனையதாஉ : 
மிம்மனைக் கிழமை யெம்மொடு புணரிற் 

16 நீது முண்டோ மாத ராயெனக் 

கடும்பரி நன்மான் கொடிஞ்சி நெடுந்தேர் 
கைவல் பர்கன் பையென வியக்க 

யாந்தற் குறுகின மாக வேந்தெழி 
லரிவே யுண்கண் பனிவ.ர லொடுக்கச் . 

18 சிறிய விறைஞ்சின டலையே 

பெரிய வெவ்வம் யாமிவ ணுறவே, 

என்பது : தலைமகளைக் கண்ணு ந்றுநீங்குர் தலைமகன் fea Beng 
சித்குச் சொல்லியது, 

மதுரை அறுவைவாணிகன் இளவேட்டஞூர், 

பி-ம். 9.--4. தழையருக்த வல்குலை, யையவரும்பிய ; வல்குலை 
யரும்பிய ௬ணங்க னைய வையெத்று 14, லரிவையுண்;, 

கம. பாலை 

செறுவோர் செம்மல் வாட்டலுஞ் சேர்ந்? sours 
குறுமிடத் இலக்கு: மூதவி யாண்மையு 

_ மில்லிரும் தமைவோர்க் கல்லென் றெண்கணி 
  

* “கைப்பட்டுக்கலங்கனும்'' என்னும் துறைக்கு இப்பாட்டி ளை 

உதாரணமாகக் கொண்டு, இ.தனை ச் தலைவன் கூதியத என்பர் நச். 
தொல், பொருன். 11ம,) ப
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நல்லிசை வலித்த நாணுடை மனத்தர் 
கொடுவிற் கானவர் கணையிடத் தொலைந்தோர் 
படுகளத் அயர்த்த "மயிர்த்தலைப் பதுக்கை 
கள்ளியம் பறந்தலைக் களர்தொறுங் குழீஇ 
யுள்ளுகர்ப் பனிக்கு மூக்கருங் கடத்திடை 
வெஞ்சு 7. மிறந்தன ராயினு கெஞ்சுருக 
வருவர் வாழி தோழி பொருவர் 
செல்சமங் கடந்த செல்லா நல்லிசை 
விசம்பிவர் வெண்குடைப் பசும்பூட் பாண்டியன் 
பாடுபெது சிறப்பிற் கூட லன்னகின் 

னாடுவண் ட.ரற்று முச்சித் 

தோடார். கூந்தன் மரீஇ யோசே. 

என்பது : தலைம்கன் பிரிலின்சண் வேறுபட்ட தலைமகட்குத் தோழி 
சொல்லிய து, ° 

க 
மதுரை ஈழத்துப் பூதன்றேவனார். 

பி- ம். 8, கல்லென வெண்ணி, 18, தோடார் மென்றோன் ம£இ, ' 

10 

292. குறிஞ்சி 

காணினி வாழி தோழி பானாண் 
மழைமுழங் .கரவங் கேட்ட கழைதின் 
மாஅல் யானை புலிசெத்து வெரீஇ 
யிருங்கல் விடாகஞ் சிலம்பப் பெயரும் 
பெருங்க னாடன் கேண்மை மினியே 
குன்ற வேலிச் சிறுகுடி. யாங்கண் 
மன்ற வேங்கை மணநகாட் பூத்த 
மணியே அரும்பின் பொன்வீ ST opts 
வியலறை வரிக்கு முன்றிற் குறவர் 
மனைமுஇர் மகளிரொடு குரவை தூங்கு 
மார்கலி விழவுக்களங் கடுப்ப காளம் 
-விரவுப்பூம் பலியொடு விரைஇ யன்னை 

௬



ந் 

260 அக்கர்னூறு 

கடியுடை வியனகர்க் காவல் கண்ணி 

மூருகென வேலற் றரு௨உம் 

15 பருவ மாகப் பயந்தன்று -னமக்கே. 

என்பது: தோழி தலைமகன் சிறைப்புறத் தானாகத் தலைமகட்குச் | 

சொல்லுவாளாய்ச் சொல்லிய து, 

_-கோடிமங்கலத்து வாதளி நற்சேந்தஞார். 

. பிம். 9, மழைமுழங்கோலங, 

233. பாலை 

அலமரன் மழைக்கண் மல்குபணி வாரகின் 

னலர்முலை ஈனைய வழா௮ Caps 

யெரிகவர் புண்ட கரிபுறப் பெருகிலம் 

பீடுகெழு மருங்கி னோசிமழை அறந்தென 

$ ;வூனில் யானை .யுயங்கும் வேனின் 

மறப்படைக் குதிரை மாரா மைந்தஇற் . 
றக்க மெய்திய தொய்யா நல்லிசை 

ஹேதியர்ப் பேணிய வுதியஞ் சேரல் 

பெருஞ்சோறு கொடுத்த ஞான்றை யிரும்பல் 
10 கூளிச் சுற்றங் குழீஇயிருந் தாங்கக். 

சூறியவு கெடியவுங் குன்றுதலை மணந்த 

சு.ரனிறந் தகன்றன ராயினு மிகஈணி 

மடங்கா வுள்ளமொடு மதிமயக் குழுப் 

பொருள்வயி னீடலோ விலர்கின் 

15 னிருளைங் கூந்த லின்றுயின் மறந்தே, 

என்பது : பிரிவின்கண்வேறுப்ட்ட தலைமசட்சூ.த் தோழி சொல்லி 

யது, ் a ் 

--மாமுலஞர், 
இப்பாட்டில் தொய்யா வென்றது கெடாத வென் த வாறு,
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882, முல்லை 

கார்பயம் பொழிந்து 8ீர்திகழ் காலை 
அண்ணயிர் பரந்த தண்ணய மருங்கி 
னிரைபறை யன்னத் தன்ன விரைபரிப் 
புல்லுளைக் கலிமா மெல்லிதிற் கொளீஇய 
வள்பொருங் கமையப் பற்றி மூழ்கிய 
பல்கதி ராழி மெல்வழி யறுப்பக் 
காலென மருள வேறி நாலியற் 
கண்ணோக் கொழிக்கும் பண்ண்மை நெடுந்தேர் 
வல்விரைந் தூர்தி ஈல்வலம் பெறுக 
ததர்தழை முனைஇய தெறிஈகடை மடப்பிணை 
யேறுபுண ருவகைய a, Sed வகள 
வஞ்சிறை வண்டின் மென்பறைத் தொழுதி 
மூல்லை நறுமலர்த் தாதுநயந் தூத 

வெல்லை போகிய புல்லென் மாலைப் : 
புறவடைம் இருந்த வறைவி னல்லூர்க் 
கழிபட குழந்த பனிவா ரண்க 
ணன்னிறம் பரந்த பசலையண் 
மின்னே போப் :பின்னுப்பிணி விடவே, 

5 

தலைமகன் தேர்ப்பாகற்குச் சொல்லிய த, 

--பேயனார். 

1. கார்பயன். 10. தீ தர்கனை, (கழார்க் ரேனெயித்ிபார்.) : 

ப | 235. பாலை | 

அம்ம வாழி தோழி பொருள்புரிக் 

துள்ளார் கொல்லோ காதல ருள்ளியுஞ் 
சிறந்த செய்தியின் மறந்தனர் கொல்லோ 
பயனிலங் குழைய வீசிப் பெயன்முனிக்து 
விண்டு முன்னிய. கொண்டன் மாமழை. 

*
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மங்கு லற்கமொடு பொங்குபு அளிப்ப 
வாடையொடு நிவந்த வாயிதழ்த் தோன்றி 
சுடர்கொ எளகலிற் சுருங்குபிணி யவிழச் 
சுரிமுகிழ் முசண்டைப் பொஇயவிழ் வான்பூ 
விசும்பணி மீனிற் பசும்புத லணியக் 
கள்வன் மண்ணளைச் செறிய வகல்வயற் 
சளைவிரி கரும்பின் கணைக்கால் வான்பூ 
மாரியங் குருகி னீரிய குரங்க 
ஈனிகடுஞ், சிவப்பொடு காமக் தோற்றிப் 
பணிகடி. கொண்ட பண்பில் வாடை 
மருளின் மாலையொ டருளின்றி நலிய 
அதலிறை கொண்ட வயலறி பசலையொடு 
தொன்னலஞ் சிதையச் சாஅ 
யென்னள்கொ லளிய ளென்னா தோசே. 

சன்பது ; தலைமகன்பிரிவின்௧ண் வே அபட்டதலைமகள் ஆத்ராமை 
மீதாரத் தோழிக்குச் சொல்லிய, 

_-தழார்க் கீரனெயிற்றியார், 
பி -ம், 14, வகல்வமித், 14, சாமர்தோன்் றி, 16. டருளின்று, 

10 

286, மருதம் 

மணிமருண் மலர முள்ளி யமன்ற 
அுணிரீ ரிலஞ்சிக் கொண்ட பெருமீ 
னரிரிறக் கொழுங்குறை வெளவினர் மாந்த 
வெண்ணெ லரிகர் பெயர்கிலைப் பின்றை 
யிடனில நெரிதரு மெடுங்கதிர்ப் பல்சூட்டுப் 
பனிபடு சாய்ப்புறம் பரிப்பக் கழனிக் | 
கருங்கோட்டு மா௮த் தலங்குசனைப் புதுப்பூ 
மயங்குமழைத் . துவலையிந் ௮ மூரன் 
காமம் * பெருமை யறியே னன்து 

மூய்ந்தனென் வாழி தோழி யல்க 
  

  * பெருமை என்றும் படிக்கலாம்,
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* லணிசளர் சாந்து னம்பட் டிமைப்பக் 

கொடுங்குழை மகளிரி னொடுங்கிய விருக்கை 

யறியா மையி னழிந்த நெஞ்சி 

னேற்றிய லெழினடைப் பொலிந்த மொய்ம்பிற் 
15 ரோட்டிருஞ் சுரியன் மணந்த பித்தை 

யாட்ட னத்தியைக் காணீ ரோவென 

நாட்டி னாட்டி னூரி னூரிற் | ் [னக் 

கடல்கொண் டன்றெனப் புனலொழிக். தன்றெ 

கலுழ்ந்த கண்ணள் காதலற் கெடுத்த | 

20 வாஇ மந்தி "போல 

வேதஞ் சொல்லிப் பேதுபெரி. துறலே. 

என்பது : ஆற்றாமைவாயிலாகப் புக்க தலைமகனீச்கத்துக்கண் 

புக்க தோழிக்குக் தலைமகள் சொல்லியது, 

பூரணர். 

ட இப்பாட்டின் கருத்து, ஒன்று ஒன்றாய் த்தோன்று மூனு 

தலால், ஈல்லார்போலத் துக்கத் தனைச் செய்வான் என்றவாறு. 

பி- ம். 9. வெவ்விளர். 5, யிடைகில, 7. மாஅத்.த வஞ்சினைப். 

237. பாலை 

புன்காற் பாதிரி யரிரிறத் இரள்வீ 

றுண்கொடி.. யஇரலொடு தணங்கறல் வரிப்ப 

வாலெயிற் றன்ன வரும்புமுதிர் குர்வின் 

றேனிமிர் நறுஞ்சினைத் தென்றல் போழக் 

15 குூயில்குரல் கற்ற வேனிலும் அயிதறக் 

இன்னா கழியுங் கங்கு லென்றுநின் '' 
  

* இது புலவிப் பொருளாக HF iD pes என்பர் பேரா, 

(தொல். பொருள். 256.) 

t ஆ திமர்இிதன்பெயராலும், க தலையெ ட்டன. த்த பெய 

ராலும் கூதிற் காஞ்சிப்பாத்படும், “ஆதி மரச்திபோல...... gi pGe” 

1 என ௮கத் தணைக்கண் சார்கிதுவகையான் ab Ser cart oF 

(தொல். பொருள், 94.) 

௬
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னன்மா மேனி யணிஈகலம் புலம்ப 

வினைத லான்றிசி னாயிழை. கனைஇறற் 

செந்தீ யணங்கிய செழுகிணக் கொழுங்குறை 
மென்றினைப் புன்க முதிர்த்த மண்டையோ 

டி.ருங்கதி ரலமருங் கழனிக் கரும்பின் 

விளைகழை பிழிந்த வந்தீஞ் சேற்மொடு 

பால்பெய் செந்நெற் பாசவற் பகுக்கும் 
புனல்பொரு புதவி னுறந்தை யெய்துனும் 

வினைடொரு ளாகத் தவிர்விலர் கடைசிவங் 
தைய வமர்த்த வுண்கணின் 

வையேர் வாலெயி தூறிய நீரே, 

தலைமகன் பிரிவின்கண் வேறுபட்ட தலைமக tar தோழி 

wee BS | 
தாயங்கண்ணனார். 

பிம். 10, புன்கமுயர்த்த, ் 

5 

288. குறிஞ்சி. 

மான்றமை யறியா மரம்பயி லிறும்பி 

னீன்றிளைப் பட்ட வயவுங்பிணப் பசித்தென 
மடமான் வல்சி தரீஇய நிரா 

ளிருண்முகைச் சிலம்பி விரைவேட் டெழுந்த 

பணைமரு ளெருத்திற் பல்வரி ' யிரும்போத்து 

மடக்க ணாமான் மாதிரத் தலறத் 
. தடக்கோட் டாமா னண்ண லேஎறு.. 

 நனந்தலைக் கானத்து. வலம்படத் தொலைச்ச 

10 

_ மிருங்கல். வியலறை சிவப்ப வீர்க்கும் 

பெருங்க னாட பிரிதி யாயின் 
மருந்து. மூடையையோ மற்றே யிரப்போர்க் 
கிழையணி. நெடுந்தேர் களிரொ டென்று 

“மழைசரக் தன்ன வீகை வண்மகழ்க் 
கழறொடித். தடக்கைக் கலிமா னள்ளி 

ச
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15 ஈனிமுகை யுடைந்த நறுங்கா ரடுக்கத்தப் 

என்பது : 

போந்தை முழுமுத ணிலைஇய காந்தண் 
மென்பிணி முகையவிழ்க் தலர்ந்த: 

தண்கமழ் புதுமலர் காறுகறு அதற்கே. 

இரவுக்குறிவர்த சலைமகற்குத் தோழி சொல்லிய து. 

கபிலர். 

இப்பாட்டின் கருத்து, யாதனானாயினும் ஈச்௪சப்படும் நாடன் என் ற 

வாறு 

பிம். 

10 

15. 

, என்பது ? 

9, வ௫ப்ப, 14, கடுமானள்ளி, 18, சளிமுகை யுடைத்த. 

- 2809. பாலை 

அளிதோ தானே யெவனா வதகொன்் 

மன்றும் தோன்றாது மானு மாயும் 

புலியென வுலம்புஞ் செங்க ணாடவர் 

ஜெலியொடு பிடித்த வார்கோ லம்பின 

செல்லூ பெறிந்து பல்லாத் தழீஇய 

விளிபடு பூசல் வெஞ்சாரத் இரட்டும் 

Gages Goes தாறுபல நீந்இப் 

புள்ளித் தொய்யிற். பொறிபடு ௬ணங்கு 

ஜொள்ளிழை மகளி ருயர்பிறை தொமூஉம் 

புல்லென் மாலை. யாமிவ ணொழிய 

வீட்டருங் குரைய பொருள்வயிற் செலினே 
நீட்டுவி ரல்லிரோ. நெடுந்தகை மீசெனக் 

குதுநெடும் புலவி கூறி நம்மொடு 

நெருகலுக் தீம்பல மொழிந்த 

சிறுகல் லொருத்தி பெருகல் லூசே, 

“பொருள்வயித் பிரிக்துபோகாநின்ற suas தின் 
Qs கக்க சொல்லிய ௮. 

பி-ம், 
_.எமினந்தைமக னிளங்கீரனார், 

1. அணிதோதானே எவஞகுவங்கொன். 14, கெருகையு. 
34°
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250, நேங்தல் 

* செவ்வீ ஞாழற் கருங்கோட் ஒ.ருஞ்சனைத் 
தனிப்பார்ப் புள்ளிய தண்பறை நாரை 

மணிப்பூ நெய்தன் மாக்கழி நிவப்ப 

வினிப்புலம் பின்றே கானலு நளிகடற் 

5 நிரைச்சார முழந்த இண்டி.மில் விளக்கிற் 

பன்மீன் கூட்ட மென்னையர்க் காட்டிய 

வெந்தையஞ் செல்லுமா ரிரவே யந்த 

( லணக்குடைப் பனித் துறை கைதொழு தேத்தி 

யாய மாயமோ டயரு நீயுந் 

10 தேம்பா யோதி இருநத ஸீவிக் 

கோங்குமுகைத் தன்ன குவிமுலை யாகத் 

இன்றுயி லமர்ந்தனை யாயின் வண்டெபட 
விரிந்த - செருந்தி. வெண்மணன் மேடுக்கர்ப் 
1 பூவேய் புன்னையந் தண்டொழில் ... 

15 வாவே தெய்ய மணந்தனை செலற்கே, 

என்பது: தோழி இரவக்குதிவர்ததலைமகத்குப் பகத்கு.நிகேர்க்க௮, 

| _ -ஏழுஉப்பன்றி நாகன்குமானார். 

பி-ம், 1, கோட்டஞ்செ. 

| | ன இகம், பாலை. 

துனியின் தியைந்த துவரா. நட்பி 

னீய ரம்ம வவசென முனியாது 

நல்குவர் ஈல்ல கூறினு மல்கலும் 
  

் * இட்பாட்டு, தோழி களஞ்சுட்டி.ய.து என்றும், $* நுளையர்க்கு 
வலைவளந்தப்பின்  அம்மகளிர் இளையுடன் குழீஇச் சு.றவுக்கோடு 
இட்டுப் பரவுக்கடன்கொடுத் தலின் ஆண்டு வருணன் வெளிப்படும் 
இன்று. கொண்டும்; 1 ஈ Lis BL coor களனே புதனேன மொழிப? 
என்ற சூத்திரதீஇற்கு இவ்வடி.களை உதா£ணங்காட்டி. பஞ்செல்வர் இ 

் 5௪. (தொல், பொருள், 9,124, 189) ©
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பிரியாக் காதலொ டுழைய சாகஇிய 

ஈமாமன் வாழி தோழி யுயர்மிசை 

மூங்கி லிளமூளை இரங்கக் காம்பின் 
கழைஈரல் வியலகம் வெம்ப மழைமநக் 

தீருவி யான்ற வெருவரு :ஈனந்தலைப் 

பேஎய் வெண்டேர்ப் பெயல்செத் தோடித் 
தாஅம் பட்ட தனிமுதிர் பருங்கலை 

புலம்பெயர்ந் | அுறைதல் செல்லா தலங்குதலை 
விருந்தின் வெங்காட்டு வருந்த வைகு 
மத்த நெல்லித் இீஞ்சுவைத் தஇரன்காய் 
வட்டக் கழங்கிற் மு௮ய்த் அய்த்தலைச் 

செம்முக மந்தி யாடு ப 

நீண்மா மருங்கின் மலையிற் தோசே, 

என்பது : பிரிவிடை வேறுபட்டதலைமகள் வற்புறுத்துக் தோ 

“ஆ
ம்
 

ழிக்குச் சொல்லிய து. 

-காவன்முல்லைப் பூதனார். 

பி-ம், 9, னீயாரம்ம; னினியரம்ம, 11. தலங்கு கிலை, 16, சன்மா,. 

அரும்புமூஇர். வேங்கை யலங்கன் மென்னேச்.. 
... சுரும்புவாய் இறந்த பொன்புரை நண்டாது 

மணிமர௫ுள். கலவத் துறைப்ப. வணிமிக் 

.. கவிர்பொதி மஞ்ஞை யாடுஞ் சோலைப் 
5 

10 

பைந்தாட். செந்தினைக் கொடுங்குரல் வியன்புனஞ் 

செந்தார்க் ' இன்ளை ஈம்மொடு கடிக்தோன் 
பண்புதர வந்தமை. யறியா ணுண்கேம் 

தேதிபுமை யெழினலத். தென்மக பெயர்மருங் 

கறிதல் 6 வேண்டுமெனப் பல்பிரப் பிரீஇ | a 

யதியா வேலழ்: mre) யன்னை |
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வெறியயர் வியன்களம் பொலிய வேத்து 
மறியுயிர் வழங்கா வளவைச் சென்றியாஞ் 
செலவாத் துணிந்த சேண்விளங் கெல்வளை 

கெகுழ்ந்த முன்கை நேரிறைப் பணைத்தோ 

ணல்லெழி லழிவிற் ஜொல்கவின் பெறீஇய 
மூகிழ்த்துவர லிளமுலை மூழ்கப் பல்லூழ் 

மூயங்க லியைவது மன்னோ தோழி 

ஈறைகால் யாத்த ஈளிர்முகைச் சிலம்பிற் 

பெருமலை விடாக நீடிய சிறியிலைச் 

சாந்த மென்சினை தீண்டி. மேலது 
பிரசம் தூங்கு சேட்சிமை 

வரையக வெற்பன் மணந்த மார்பே. 

என்பது : தலைமகன் சிறைப்புறத் தானாகத் கோழி தலைமகட்குச் 
சொல்லுவாளாய்ச் சொல்லிய த, 

எ பேரிசாத் தனார், 

பி-ம், 10, தரிஇயென்னை. 18, களிமுகை, 92, மலர்ச் தமார்பே, 

9835, பாலை 

அவரை யாய்மல' ருதிசத் துவரிள 
 வாங்குதுளைத் துஇிரி of hens பூட்ப 

10 

விறங்குடோ தவிழ்ந்த வீர்ம்புதற் பசன்றைக் 
கறங்குநுண் Aare ஞூருழை யண்ியப் 

பெயனீர் gous றவிரச் சனைநேர்பு 
பிள்விரிந் இறைஞ்சிய பிறங்குகதர்க் கழனி 
நெல்லொலி © பாசவ அுழைஇக் கல்லெனக் 

(Sy gas Goss கண்ணில் வாடை 
நெடி.துவம் தனையென நில்லா தேங்கிப் 
பலபுலக் றையும் துணையில் வாழ்க்கை 
ஈம்வலத் தன்மை கூறி யவர்கிலை
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யறியு௩ மாயி னன்றுமற் றில்ல 
பனிவார் கண்ணே” மாடி யினியது . 

நமக்கே யெவ்வ மாடன் 

15 றனைத்தாற் ஜோழிஈம் தொல்வினைப் பயனே. 

தலைமகள் ஆற்றேனென்பதுபடச் சொல்லியது. . 

கொடியூர்கிழார்மகனார் நேய்தற்றத்தனார். 

பி-ம், 1-9, தவரின், வாங்கு துளைத் அகளினீங்கை, 8. வீங்கு 

போதவிழ். 4. grain. 8, கன்னிவாடை, 11, வலித்தன்மை. 
15. தொழில் வினைப்பயனே. (குடிக்ழொர்மகனார் நெய்தற்தத்தனார்) 

2௧௪, முல்லை 

* பசைபடு பச்சை கெய்தோய்த் தன்ன 

சேயுயர் எனைய மாச்சிறைப் பறவை 

பகலுறை மூதுமாம்' புலம்பப் போகி 
(penser Bobs ஈகைவாய் முல்லை 

கடி.மகள் கறுப்பி னாறிக் கொடிமிசை 

வண்டின் தவிர்க்கும் தண்பதக் காலை 

வரினும் வாரா ராயினு மாண்டவர்க் - 

இனிதுகொல் வாழி தோழி யெனத்தன் 
பல்லிதழ் மழைக்க ணல்லகஞ் சிவப்ப 

Oy
 

10” வருந்துய ருடைய ளிவளென விரும்பிப் 

பாணன் வந்தனன் நூதே நீயும் | 

புல்லார் புரவி வல்விரைந்து பூட்டி. : 

நெடுந்தே ரூர்மதி வலவ 

மூடிந்தன் றம்மநா மூன்னிய வினையே. . 
  

* இப்பாட்டினுள் “முடிந்தன்றம்ம சாம் முன்னியவிளையே”". 

என்றலின், தானே குறுகிலமன்னன் சென்றதாம் என்பர் சச். 

(தொல். பொருள். .. 88.)
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என்பது : வினைமுற்றிய தலைமகன் தேர்ப்பாகத்குச் சொல்லிய, 

--மதுரை,,.மள்ளனார். 

ம். 1, பகைபடுபச்சைகெய்தோத்ஜெழிர்தன்ன. 10, ag, 

ந் துவளவளென. 18, மெடுச்தே ரேவுமஇி. | 

245. பாலை. 

உயிரினுஞ் சிறந்த வொண்பொரு டருமார் 
ஈன்றுபுறி காட்சியர் சென்றன ரவரென 

மனைவலித் தொழியு மதுகைய ளாத 

னீநற் கறிந்தனை யாயி ஸனீங்கி 

5 மழைபெயன் மறந்த கழைதிரங். தஇியவிற் 

செல்சாத் தெறியும் பண்பில் வாழ்க்கை 

வல்வி லிளையர் தலைவ செல்லுற 

வரிகிளர் பணைத்தோள் வயிறணி இதலை 

யரிய. லாட்டிய ரல்குமனை வரைப்பின் 

10. மசழ்நொடை பெரு௮ ராகி கனைகவுட் 

.... கான யானை வெண்கோடு சுட்டி 
மன்றொடு. புதல்வன் புன்றலை Say 

_ மருமூனைப் பாக்கத். தல்கி வைகுற. 

நிழல்படக் கவின்ற நீளளை யிலவத் 

15 தழலகைர் .தன்ன வலங்குசினை. யொண்பூக் 
குழலிசைத் தும்பி யார்க்கு மாங்கட் 
குறும்பொறை யுணங்கும் ததர்வெள் ளென்பு 

கடுங்கா. லொட்டஃகத் தல்குபசி தீர்க்கக் 
கன்னெடுக் கவலைய கான நீந் 

20 யம்மா வரிவை யொழியச் = 
சென்மோ நெஞ்சம் வாரலென் யானே, 

ன என்பது : பொருள்கடைக்கூட்டியரெஞ்சேக் சழறிச் தலைமகள். 
ca சொல்லிச் செலவழுங்கிய து, 

ee | மதுரை மருதனிளகாகளார்,
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பி-ம். 6, செல்சமத் தெதியு மன்பில், 11, கோடகட்டி, 18, 
-கடுங்கால் வேட்டத்தல்குபசி, 5 

286. மருதம் 

* பிணர்மோட்டு நந்தின் பேழ்வா யேற்றை 

கதிர்மூக் காரல் கள்வ ஞக 

நெடுநீர்ப் பொய்கைத் துணையொடு புணரு 

nels ரகல்வயல் யாண சூர 

9 போதார் கூந்தல் நீவெய் யோளொடு 

தாதார் காஞ்சித் தண்பொழி லகல்யா 

மூடினை யென்ப நெருநை wer - 
காய்சின மொய்ம்பிற் பெரும்பெயர்க் கரிகா 

. லார்கலி ஈறவின் வெண்ணி வாயிற் 

10 சீர்கெழு மன்னர் மறலிய ஞாட்பி 

னிமிழிசை முரசம் .பொருகளத் தொழியப் 

பதினொரு வேவிரொடு வேந்தர். சாய 

மொய்வலி யுத்த ஞான்றைத் 

தொய்யா வழுக்தூ ரார்ப்பினும் பெரிதே. : 

என்பத : தோஜி தலைமகதந்கு வாயின்மறுச்தது, | 

| | | | பரணர், 

- இப்பாட்டி னுள் கள்வனென்தது சுரிவளை.. 

19 ம், 5. கூந்தனல்லவளோடு 8, சனமுன்பிற், 

247, பாலை 

மண்ணா முத்த' மொழுக்கய வனமுலை 
ப ஈன்மா ணாகம் புலம்பத் து.றந்தோ 
  

co கிஷ ஆத்றலொடு Ly OO TE அண்பாஜற்கெல்லாம், எற்றைக் 

இளவி யுரித்தென. மொழிப்:' என் சூத் இரக்கரு த தினானே பிணர் 

'மோட்டு ஈந்.தின் பேழ்வாயேர்றை' என்று கூறினார் என்பர் பேரா, 
(தொல்,பொருள். 604.) ப
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சருளிலர் வாழி தோழி பொருள்புரிர் 
இருங்களே யெண்டு னழல்வா யேற்றை 

5 கருங்கோட் டிருப்பை வெண்பூ முனையிற் 
பெருஞ்செம் புற்றி னிருந்தலை யிடக்கு 

மரிய கான மென்னார் பகைபட 
மூனைடாழ் பட்ட வாங்கணாட் பார்த்துக் 

கொலைவல் யானை சுரங்கடி. கொள்ளு 

10 மூறுபடு கவலைய வாறுபல நீந்இப் 

படிமுடை ஈசைஇய பறைரெடுங் கழுத்இிற் 
பாறுகளை சேக்குஞ் சேட்சிமைக் 

கோடுயர் பிறங்கன் மலையிறந் தோசே, 

என்பது ; 'தலைமகன் பிரிவின்சண் வேறுபட்ட தலைமகள து வேறு 
பாடுகண்டு வேறுபட்ட தோழிக்குக் தலைமகள் சொல்லியது.. 

மதுரை மருதங்கிழார்மகனார் பேருங்கண்ணனார், 
பி-ம், 2. புலம்பத் துறர். தவ, 6, யிடி.க்கு (வெண்ணாகனார்.), 

888. குறிஞ்சி 
* நகை$ீ கேளாய் தோழி யல்கல் 

வயகா யெறிந்து வன்பறழ் தழீஇ 
யிளைய செய்துதன் மடக்கை யோடு 
  

* இது, வந்தோன் OFS Saw aT Bite pps கூறியது 
என்பர் சச். இனிப்பேரா, **சகை நீ கேளாய் தோழி!” என்பது 
தன் பேகைமை பொருளாக.ஈகைபிதர்த. த; என்னை “தான் செய் த் 
திவத்றித்குச் தாய் . தன்னை வெகுண்டது தனக்கு ககையாசக் 
கொண்டமையின்”? என்றும், . *ஈல்லைமன்னென. நகூஉப்பெயர்ட் 
தோளே'' என்பது. பிறர் எள்ளிய து. 0: INGOTS S தன்கண் ஈகை 
பிறர் த.து; என்னை? தன் மகள் தன்னை மதியாது இகழ்ச் சாளென 
சக்கவாறு ; இது வெகுளிப் பொருளாக ஈக்கதன்றோ , வெனின் 
௮௮ வீரர்க்கே உரித் தாகல்வேண்டும், இவள் . அவளை வெகுண்ட 
கீண்டஞ் செய்வாளல்லள், அதற்கே உவப்பினல்லது: என் நுல் கூர், 
(தொல், பொருள், 112, 251.)
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கான்முலைப் பிணவல் சொலியக் கானொழிக் 
தீரும்புழை முடுக்கி சரட்குறித்து கின்ற 
தறுகட் பன்றி சோக்கிக் கானவன் 
கு௮ுகனன் ஜொடுத்த கூர்வாய்ப் பகழி 
மடைசெலன் முன்பிற்றன் படைசெலச் செல்லா 
SHU விலக்குமெம் பெருவிறல் போன்மென 
வெய்யாது பெயருங் குன்ற நாடன் 
'செறியரி நுடக்கலிற் பரீஇப் புரியவிழ்ச் 
தேந்துகுவவு மொய்ம்மிற் பூச்சேர் மாலை 
யேற்றிமில் கயிற்றி னெழில்வந்து துயல்வர 
வில்வநக்நு நின்றோற் கண்டன என்னை 
வல்லே யென்முக நேக்கி 
நல்லை மன்னென நகூ௨உப்படெயர்க் தோளே, 

என்பது : இரவுக்குறிச் சிறைப்புறமாகத் தலைமகட்குச் சொல்லு 
" வாளாய் சீ தலைமகன் கேட்பக் தோழி சொல்லிய ௪, 

பிம். 

வகுபிலார். 

2. வலமாயெதி, 8-9. செலாதஅ தருவழி, 10, ஈல்லண் | 
மன்றம் கூய்ப்பெயர்க் தோளே; நல்லோண். Weal O ஈககூஉப்பெயர்...' 

சோ
 

... 289... பாலை 

அம்ம வாழி தோழி பன்னா. . 

ளிவ்வூ ரம்ப லெவ்னோ வள்வார் 
விசிபிணித். இயாத்த வரிகோற் றெண்டுகேர 
யின்கூ.ர லகவு௩. நிரப்பி னுடொதும் . 
பொன்கோட்டுச் செறித்துப் . பொலந்தார் பூட்டி. 

- சாந்தம் புதைத்த வேந்துதுளங் கெழிலிமி 

10 

Comps Hk He சால்பதங் குவைஇ | 

நெடுந்தேர் கனிரொடு சரக்குங் கொடும்பூட் 
பல்வேன் முசுண்டை வேம்பி யன்னவென் 
னல்லெழி லிளாலக் தொலையினு ஈல்கார் . 
25. * .
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பல்பூங் கானத் தல்குநிழ லசைஇத் 
தோகைத் தூவித். தொடைத்தார் . மழவர்' 

காகா வீழ்த்துத் இற்றி இன்ற 
புலவுக்களம் துழைஇய அுகள்வாய்க் கோடை 
ரீள்வரைச் Pan eens Gort. டெழுந்த 

வாள்வரி வயப்புலி தீண்டிய விளிசெத்து 

வேறுவேறு கவலைய வாதுபரிக். தலறி 

யுழைமா ஸினரிரை யோடுங் 

கழைமாய் பிறங்கன் மலையிற் தோரே, ' 

் என்பது ; தலைமகன்பிரிவின்கண் வேறுபட்ட தலைம்களது வேறு 

பாடுகண்டு தற்றுளாய தோழிக்குத் தலைம்கள் சொல்லிய து, 

பிஃம், 

“நக்கீரனார். 

6. வேந்துதுளங்குமிலெழில். 14, துகள்வாய்க் கொண்டை. 

250. கெய்தல் 

எவன்கொல் வாழி தோழி மயங்குபி௫ர் 

மல்குதிசை யுழக்த வொல்குகிலைப் புன்னை 

வண்டிமி fers அண்டாது வரிப்ப 
மணங்கம ழிளமண லெக்கர்க் காண்வார 

கணங்கொ ளாயமொடு புணர்ந்துவிளை யர்டக் 

கொடுஞ்சி நெடுந்தே நிளையசொடு நீக்கத் 

்.. தாரன். கண்ணியன் சேரவம் தொருவன் 

- வரிமனை புகழ்ச்த களவியன் .யாவ.து 

- மறுமொழி. பெரு௮ன். பெயர்ந்தன னதற்கொண் 

10 டரும்பட செவ்வமொடு பெருந்தோள் சா 

யவ்வலைப் பரதவர் கானலஞ் இறுகுடி. 

வெவ்வாய்ப் பெண்டிர் கவ்வையிற் கலங்கி 

யிறைவளை கெடழ்ந்த நம்மொடு 

, துறையும் துஞ்சாது கங்கு. லானே,
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என்பது : தலைமகந்குக்குறைகேர்ர் ததோழி தலைமகட்குக் குறை 
நயப்பக் கூறியது. 

பி. க 

to. 

, 10 

15 

20 

என்பது : தலைம்சன்பிரிவின்கண் 
வேறுபாகெண்டு தோழி சொல்லிய த, 

--செல்லூர்கிழார்மகனார் பேரும்பூதங்கோற்றனார், 

1, பிதிர், - 

251) பாலை 

தூதுஞ் சென்றன தோளுஞ் செற்று 
மோதி யொண்ணுதற் பசலைய மாயும் 
வீங்கிழை நெகிழச் சா௮ய்ச் செல்லலொடு 
காம்படர் கூரு மருந்துயர் கேட்டு 
னந்தன் வெறுக்கை யெய்தினு மற்றவட் 
டங்கலர் வாழி தோழி வெல்கொடி.த் 
துனைகா லன்ன புனைதேர்க் கோசர் 
தொன்மூ தாலத் தரும்பணைப் பொதியி 
லின்னிசை மூரசங் கடிப்பிகுத் இரங்கத் 
தெம்முனை சிதைத்த ஞான்றை மோகூர் 
பணியா மையிற் பகைதலை வந்த ' 
மாகெழு தானை வம்ப மோரியர் 
புனைதேர் நேமி யுருளிய குறைத்த : 
விலங்குவெள் ளரூவிய வறைவா யும்பர் 
மாசில் வெண்கோட் டண்ணல் யாணை 
வாயுட் டப்பிய வருங்கேம் வயப்புலி' 
மாகில. கெளியக் குத்திப் புகலொடு 
காப்பில் வைகும். தேக்கமல் சோலை 
நிரம்பா நீளிடைப் போட 
யரம்போ ழவ்வளை நிலைசெ௫ழ்த் தோரே, 

வேறுபட்ட... தலைம்களது 

“மாமூலனார். :.
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அகடானூறு 

ம். 4, கூருர்துயர் கேட்டின்னு; 8. SH oer. 9-10, 
சடிப்பிகு த் தியம்பொரத் தெம்முளை, 14, வரைவாயும்பர். 17. குத் 
சியபுசலொடு, 18. காம்பில், 

352. குறிஞ்சி 

இடம்படுி பறியா வலம்படு வேட்டத்து 

வாள்வரி நடுங்கப் புகல்வக் தாளி 

_யுயர்நுதல் யானைப் புகர்முகத் தொற்றி 

10 

வெண்கோடு புய்க்குக் தண்கமழ் சோலைப் 
பெருவரை யடுக்கத் தொருவே லேந்தித் 

தனியன் வருத லவனு மஞ்சான் 

பனிவார் கண்ணே னாகி கோயட இ 

யெழமியே னிருத்தலை யானு மாற்றேன்' 
யாங்குச் செய்வாங்கொ ரோழி யிங்கைத் 
அுய்யவிழ் பனிமல இர வீ௫த் 

தொதின்மழை "பொழிந்த பானாட் கங்கு 
லெரிதிரைத் திவலை gr.6 சிறுகோட்டுப் 
பெருங்குளங் காவலன் போல 

வருங்கட. யன்னையும் குயின் மறந் தனனே, 

என்பது ; தலைமகன் சிதைப்பு தத் தானாகத் தோழிக்குச் சொல்று 
வாளாய்த தலைமகள் சொல்லியது, 

பிம். 

_ எநக்கண்ணேயார். 

6. தனியயன். 8. எளியே, 11, தெழின் மழை, (இண் 
பொத் கோழிக்காலிதிமகன் கண்ணனார், சக்கணன்) 

ர 

253. பாலை ன ௭ 

வைக -ஜோதும் | பசலை பாயவென் | 
மெய்யும் பெரும்பிறி . தாகின் ஜெய்யென 

- வன்னையு மமரா மூகத்தின எலே 
வாடாப் பூவிற் கொங்க ரோட்டி. 

0 காபெல தந்த பசும்பூட் பாண்டியன்
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பொன்மலி கெ௫கெகர்க் கூட லாடிய 
வின்னிசை யார்ப்பினும் பெரிதே யிங்கியான் 
சிலகா ஞய்யலென். போன்மெனப் பலநினைந் 

். தாழல் வாழி தோழி வாடா 
10 தாரிரு ணகொ ளோரா வுய்யப் 

பகைமூனை யறுத்துப் பல்லினஞ் சாஅய்க் 
கணஞ்சால் கோவலர் நெடுவிளிப் பயி.ரறிந் 
இனந்தலைத் தரூ.ந் துளங்கிமி னல்லேற்றுத் 
தீழூஉப்பிண Orgs தாழப் பூட்டிய 

19 வந்தூம் பகலமைக் கமஞ்செலப் பெய்த 
அிறுதாழ் வல்சியர் தொழுவறை வெளவிக் 
கன்றுடைப் பெருகிரை மன்றுநிறை. .தரஉ 
கேர. வன்றோள். வடுகர் பெருமகன் 
பேரிசை யெருமை நன்னாட் சிள்ளதை 

20 யயிரியா றிறந்தன ராயினு மபரிறந் 
துள்ளுப தில்ல தாமே பணைத்தோட் 
குரும்பை மென்முலை யரும்பிய ௬ணங்கி 
னுசப்பழித் தொலிவருக் தாழிருங் கூந்தன் 
மாக விசும்பிற் றிலகமொடு பதித்த 

48 இங்க என்னகின் றஜிருமுகத் . 
தொண்டளுட் டவிர்குழை மலைந்த நோக்கே. 

். ஏன்பது ; தலைமகன்பிரிலின்கண் வேறுபட்டதலைமகட்குத். தோழ்! 
சொல்லிய து, 

நக்கீரர், 
பி-ம், 6. கெடுமதித்கூடல்,. 10. சோராயு. 

25௪, முல்லை. 
கரளைவிரா வுற்ற நறுமென் கூந்தற் 
செம்முது செவிலியர் பலபா சாட்டப்... 
பொலன்செய் . இண்டுணி ஈலம்பெறு: சேவடி...
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- மணன்மலி முற்றத்து : நிலம்வடுக் கொளாஅ 

5 மனையுறை புறவின் செங்காற் சேவ 

துணையொடு. குறும்பறை பயிற்றி மேற்செல 

விளையா டாயத் இளையோர்க் காண்டொது 
நம்வயி னினையு ஈன்னுத லரிவை 

புலம்பொடு வதியுங் கலங்கஞு ரகல 

10. வேக்துறு தொழிலொடு வேறுபுலத் soe 

வந்துவினை முடி.த்தன மாயி ஸனீயும் 

பணைறிலை முனைஇய வினைநவில் புரவி 

யிழையணி நெடுந்தே .ராழி  யுறுப்ப 

நுண்கொடி மின்னிற் பைம்பயிர் துமியத் 

15 தளவ முல்லையொடு தலைஇத் தண்ணென 

வெறிகமழ் கொண்ட வீததை புறவி : 

னெடியிடை பின்படக் கடவுமதி யென்றியான் 

சொல்லிய வளவை டூீடாது வல்லெனத் 

தார்மணி. மாவறி வுரூ௮ | 

80 வூர்சணித் தந்தனை யுவகையாம் பெறவே. 

என்டது :  வினைமுத்றிவர்தெய்திய தலைமகன் தேர்ப்பாகத்குச் 

சொல்லிய து. 

மதுரை அறுவைவாணிக ஸனிளவேட்டனார், 
பிம், 2, பலர்பாராட்ட. 11. மாயினினியு, 15. மூல்லையொடு 

... தோன்றிதோன த. 18. சொல்லிய வளவையினீடாது, (கபிலர்). 

ப 255. பாலை ட் 
* உலகுகளெர்ட் தன்ன வுருகெழு வங்கம் 
புலவுத்திரைப் பெருங்கட னீரிடை போழ 
விரவு. மெல்லையு மசைவின் முகி 
விரைசெல லியற்கை வங்கூ ழாட்டக் 
    * சலத்இத்பிரிவு தலைமகளைஒழியப் பிரிக்தமைக்கு உசாரண 

மாகஇப்பாட்டினைக் கொண்டார் இளம்பூரணவடிகள். இது தோழி 
தூது.விடுவது காரணமாக உரைத்தது; இம்மணிமிடைபவளத்துப்.
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5 கோடுயர் திணிமண லகன்றுறை நீகான் 

மாட வொள்ளெரிஈ மருங்கறிக் தொய்ய 

வாள்வினைப் பிரிந்த காதலர் காள்பல 

கழியா மையே -யழிபட கல 

வருவர் மன்னாற் றோழி தண்டணைப் 

10 பொருபுனல் வைப்பி னம்மூ ராங்கட் 

கருவிலை மு.ரணிய தண்புதற் பகன்றை 

பெருவன மலர வல்லி. Sorat 

பலவுக்காய்ப் புறத்த பசம்பழப் பாகல் 

கூதள மூலைக் கொடிநிறை தூங்க 

15 வறணின் றலைக்கு மானா வாடை 
கடிமனை மாடத்துக் கங்குல் வீசித் 

இருந்திழை கெகழ்ந்து பெருங்கவின் சாய 

. நிரைவளை யூருக் தோளென 

வுரையொடு செல்லு மன்பினர்ப் பெறினே. 

என்பது ; பிரிவிடைவேறுபட்டதலைமகள் .ஆத்றுமை மீதுசத் 

தோழிக்குச் சொல்லிய து. 

--மதுரைமருதனிள நாகனார், 
இப்டாட்டு தொழிலர்த பாலை, 

பி-ம். .7, வினைப்புரிக்த 6, கழியாமையினழிபட. 19, பெருவள 

14, கூழை. 16, கங்குல் வீச. 

256. மருதம் 

பிணங்கரில் வள்ளை நீடிலைப் பொதும்பின் 

மடியின் முனைஇய வள்ளுகிர் யாமை 

நொடி.விடு கல்லிற் போட யகன்றுறைப் 
    

பின்பனி வக் சவரறும், கண்பகல் கூறாமையும், அவர் குதித்த சாலம் 

இஃதென்பது தோன்றியவாறும் காண்க என்றும், “*உலகுசளர்ம் 

4 தன்ன” என்னும் அகப்பாட்டுள் வணிகன் தலைவனாகவும் கொள் 

“* எக் இடத்தலின், தலைவியும் அவ்வருணத் தலைவியாமென்றுணர்க 

என்றுங் கூறுவர் ஈச். (தொல், பொருள், 36, 11, 24.)
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பகுவாய் நிறைய pee கள்ளி 

8 னுகுவா ரருக்து மடூழ்பியங்கு கடையொ௫ு 
இம்பெரும் பழன முழக்கி யயல 
தாம்பன் மெல்லடை யொடுங்கு ஞூர 

பொய்யா லறிவெனின் மாய. மதுவே 
கையகப் பட்டமை யறியாய் கெருகை 

10 மையெழி லுண்கண் மடந்தையொடு வையை 

யேர்தரு. புதுப்புன லுரிதினி ஸுகர்ந்து 

பாரத்தை யாயறங் கரப்பவு மொல்லாது 

கவ்வையா கின்றாற் பெரிதே காண்டகத் 

தொல்புகழ் நிறைந்த பல்பூறி கழனிக் 

15 கரும்பமல் படப்பைப் பெரும்பெயர்க் கள்ஞூர்த் 

இருநுதற் குறுமக ளணிநலம் வவ்விய 

வறனி லாள னறியே னென்ற 

இறனில் வெஞ்சூ ளறிகரி கடாய் 

மூறியார். பெருங்கிளை செறியப் பற்றி 
80 நீறுதலைப் பெய்த ஞான்றை 

வீறுசா லவையத் தார்ப்பினும் பெரிதே. 
.. என்பது: தோழி தலைமகற்கு வாயில ன்மறுத்தது 

--மதுரைத் தமிழக்கூத்தனார் கவேன்டள்ளஞர் 

ன ச] 'இப்பாட்டின், உச டட 1 க ட்டா பவனென்றவாறு, 

பிம், 6. இகைர்வாரும், 8, பொய்யான கிவ, 15, கரும்பயல்,' 

2௦7. பாலை 

* வேனிற் பாதிரி கூனி மாமலர் 

_ நறைவாய் வாட ஸாறு நாட்சுர 

மரியார். சிலம்பிற் சீறடி, Ran 

வெம்மொடொ. மாது. படீஇயர் யாழகின் 

  

* 9 gi Gare B sida sacs தலைவன் நடையை விய 
ந்தது என்பர் ஈச, (சொல், பொருள். 15)



மணிமிடைபவளம, 287 

5 பொம்ம லோதி பொதுள வாறி 
யரும்பற மலர்ந்த லாய்பூ மராஅத்துச் 
சுரும்புரூ ழலரி தைஇ வேய்ந்தநின் 
றேம்பாய் கூந்தற் குறும்பல மொசிக்கும் 
வண்கெடிந் தோம்ப றேற்றாு யணிகொள 

10 நுண்கோ லெல்வளை தெளிர்க்கு முன்கை 

மெல்லிறைப் பணைத்தோள் விளங்க of 

வல்லுவை மன்னா னடையே கள்வர் 

பகைமிகு கவலைச் சென்னெறி காண்மார் 

மிசைமரஞ் சேர்த்தய கவைமூறி யாஅத்து 
15 சாரரை மருங்கி. னீர்வாப் டொழித்துக் 

களிஐசவைத் இட்ட கோதுடைத் ததரல் 

கல்லா வுமணர்க்குத் Sep. cree 
துன்புது தகு வாங்கட் புன்கோட் 
டரிலிவர் புற்றத் தல்கிரை ஈசைஇ 

20 வெள்ளரா மிளிர வாங்கும் 

பிள்ளை யெண்கின் மலைவயி னானே, 

என்பது : உடன்போகா நின் ததலைமகட்கு த தலைமசன் சொல்லிய து, 

--உறையூர்மருத்துவன்ராுமோதானார். 

பி-ம். 8. குறும்பலோதிக்கும். 

258. குறிஞ்சி 
* நன்ன னுஇிய ஸருங்கடி.ப் பாழித் 

தொன்முதிர் வேளி ரோம்பினர் வைத்த 

பொன்னினு மருமைநற் கறிந்து மன்னோட் 

டென்னல மாதோ வெனினுமஃ% தொல்லாய் 
5 தண்மழை தவழும் தாழ்நீர் ஈனந்தலைக் 

கடுங்காற் . றெடுக்கு நெடும்பெருங் குன்றத்து 
  

.. * இப்பாட்டு நெஞ்சனை இரவுவிலக்கயெது. என்பர்ஈச் (தொல், 

பொருள். 102.) 

36
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மாய விருளளை மாய்கற் போல 

மாய்கதில் வாழிய நெஞ்சே நாளு 

மெல்லியற் குறுமக ணல்லக ௩சைஇ 

10 யரவிரை தேரு மஞ்சுவரு சிறுநெறி 

யி.ரவி' னெய்தியும் பெறரா௮ யருள்வாப் 

புல்லென் கண்ணை புலம்புகொண் டுலகக் 
துள்ளோர்க் கெல்லாம் .பெருககை யாகக் 

காமங் கைம்மிக வுறுதர 

18 வானா வரும்படர் தலைத்தக் Banu, 

STE Bt ROS Seu Os பதிப்பெயர்ர் தீதலைமகன் தன்வெஞ் 

சித்குச் சொல்லிய௮. 

— Leer. 

(அல்லகு நிப்பட்டதலைமகன்,) பிம், 8, வாழிபென்னெஞ்சே. 

959. பாலை 

* வேலும் விளங்கின விளையரு மியன்றனர் 

SiH தையின “தழையும் தொடுத்தன : 
நிலரீ ரற்ற வெம்மை நீங்கப். 

பெயனீர் தலைஇ வுலவையிலை நீத்துக் 

‘5 குதுமுறி யீன்றன மானே நறுமலர் 

வேய்க்தன போலத் தோன்றிப் பலவுடன் 
றேம்படப் பெர்துளின பொழிலே கானமு. 
நனிஈன் முய  பணிநீங்கு வழிகாட் 
பாலெனப் பரத்தரு நிலவின் மாலைப்' 

10 போதுவந் தன்று தூதே நீயுங் 
கலங்கா மனத்தை யாகி யென்சொ 
னயந்தனை  கொண்மோ கெஞ்சமர் தகுவி 

தெற்றி யுலறினும் வயலை வாடி.னு ' 

* இவ்வகப்பாட்மிப்... போக்குதற்கண் மூயம்டக் கூறியது. 
என்பர் ஈச், தொல். பொருள், 89,)
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'நொச்சி மென்சினை வணர்சூரல் சாயினு 

15 நின்னினு மடவ ஸண்னிரின் னயந்த 

வன்னை யல்ல முங்கி நின்னையர் 

புலிமருள்: செம்ம னோக்கி 

வலியா யின்னும் தோய்கநின் முலையே, 

என்பது : உடன்போக்குகேர்்ததோழி தலைமகட்குச்சொல்லிய ௫. 

கயமனார், 

பி-ம், 12, சயச்தனைகேண்மோ 18, மடவணன்னின்னயக்த. 
(தலைமகட்கு உடன்போக்குச் சொல்லியது, (கையனார்) 

260, நெய்தல் 

* மண்டில மழுக மலைகிறங் இளர 

வண்டின மலர்பாய்ந் தூத மீமிசைக் 

கண்டற் கானற் குருன மொலிப்பத் 

இரைபா டவியத் இமிஜரொழின் மறப்பத் 
5 தகையா டலவ ஸனளைவயிற் செறியச் 

செக்கர் தோன்றத் துணைபுண ரன்றி 
லெக்கர்ப் பெண்ணை யகமடல் சேரக் 

கழிமலர் கமழ்முகங் கரப்பப் பொழின்மனைப் 

புன்னை ஈறுவீ பொன்னிறங் கொளாஅ 

10 வெல்லை பைப்பயக் கழிப்பி யெல்லுற 
-  யாங்காகு வள்கொ மூனே. நீங்காது 

மூதுமரத் துறையு முரவுவாய் முதுபுட். 
கதுமெனக் குழறுங் கழுதுவழங் கரைநா 
  

. * * எழுத்து முதலா வீண்டிய அடியிற், குதித்த பொருளை 
, முடிய காட்டில், யாப்பென மொழிப” என்ற குத் தித்துள் இரு 

சீரானும். முச்€ரானும் காற்£ீராலும் குதித்தபொருளை முடிய காட் 
“ டியதற்கு. “மண்டில... ,மொலிப்ட?' என்ற மூன் தடியினையும் 

ப் உதாரணமாகக் காட்டுவர் பேரா. be A ree oust சிறிது வேறு 
- படக் கூறுவர். (தொல், பொருள், 290.) “திரைபாடவிய”. (4) 

என்னுமிட்தின ட்அவிதல்' குறைதலை உணர்த் இற்று, (சம். 289.)



484 Dy கா னணூறு... 

ணெஞ்சுகெழ் பருவரல் செய்த 
15 வன்பி லாள னறிவுகயந் தேனே, 

என்பது: இரவுக்கு நிக்கண் தலைமகன் சிறைப்புறமாகத்தோழியாத் 

சொல்லெடுக்கப்டட்டுத் தலைமகள் சொல்லியது, 

-டுமாசிக்கரையனார், 

பிம்; 2, மலர்பாந்தூாதமிசைய, 11. யாங்காகுவன் கொல்யானே, 

15. வன்பிலாளாறிவு. (மோனகர்க்க ந்தையஞர்.) 

261, பாலை 

* கானப் பாதிரி .கருந்தகட் டொள்வீ 
வேனி லஇரலொடு விரைஇக் காண்வரச் 

Anton கூந்த லழுத்தி மெல்லிணர்த் ' 

தேம்பாய் மரா௮ மடைச்சி வான்கா 

5 லிலங்குவளை தெளிர்ப்ப வீசிச் சிலம்புஈகச் 
சின்மெல் லொதுக்கமொடு மென்மெல் வியலிநின் 

னணிமாண் சிறுபுறங் காண்கஞ் சிறுஈனி 

யேகென வேக னாணி யொய்யென 

மாகொ .ணோக்கமொடு மடங்கொளச் சாஅய் 

10 நின்றுதலை யிறைஞ்ட யோளே யதுகண் 

pumas gs Geer Loren 
யருஞ்ச.ரத் தல்கி யேமே யிரும்புலி 

களிறட்டுக் குமுழமு மோசையுங் களிபட்டு 
வில்லோர் குறும்பிற் நதும்பும் 

15 வல்வாய்க் கடுந்துடிப் பாணியுங் கேட்டே. 

Cer gy புணர்ந்துடன். டோயினகாலை இடைச்சுரத்துப்பட்ட 

தனை மீண்டுவந்தகாலத்துதி தோழிக்குச் தலைமகன்சொல்லியது, 

எபாலைபாடிய பெருங்கடங்கோர், 

பி-ம். 7, ிறுபுறங்காண்குதுமு. 4 
  

* இது மீண்டுவர்தோன் தோழிக்குரைத்தத என்பர் Be. 
(தொல், பொருள். &5,) கு a 

oo
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262. குறிஞ்சி 

(மேதைபடு பசுங்காம். டரிற்பவர் மயக்டுப் 

பகபெல பூண்ட வுழவுறு செஞ்செ 

யிடுமூறை நிரம்பி யாகுவினைக் சலித்துப் 

பாசிலை யமன்ற பயரு புக்கென 

5 வாய்மொழித். தந்தையைக் கண்களைந் தருளா 

griapg கோசர் ஈவைத்த சிறுமையிற் 

கலத்து முூண்ணாள் வாலிது மூடாஅள் 
சினத்திற் கொண்ட படிவ மாருள் 

மறங்கெமு தானைக் கொற்றக் குறும்பியன் 
10 செருவிய னன்மான் றிதியற் கூரைத்தவ 

ரின்னுயிர் செகுப்பக் கண்டுசின மாறிய 

வன்னி மிஞிலி போல மெய்ம்மலிக் 

தானா வுவகையே மாயினேம் பூமலிந் 

தருவி யார்க்கு மயந்திகழ்.. சிலம்பி . 

18 னுண்பஃ அுவலை புதன்மிசை ஈனைக்கும் 

வண்பெடு நறவின் வண்ம௫ூழ்ப் பேசன் 

கொண்டகன். மாமலை நாறி 

யக்தீங் இளவி வந்த மாறே, 

'என்பனு : இரவுக்குறிக்கட் டலைமகளைப்புணர்ந் நீங்கும் தலைமகன் 
தன்னெஞ்டிந்குச் சொல்லிய து, 

| பரணர், 

பி-ம், 4, பயரழ்புக். 16, வமைமகழ்ப், 18, வந்தவாழே. 

௨63. பாலை . 

தயங்குதிரைப் பெருங்கட லுலகுதொழத் தோன்றி 

வயங்குகதிர் விரிந்த வுருவுகெழு மண்டிலங் ் 

கயங்கண் வறப்பப் பாய் நன்னிலம் 

பயங்கெடத் இருகிய பைதது காலை 

5 வேறுபல் கவலைய வெருவரு வியன் காட்
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டாறுசெல் வம்பலர் வருஇறங் காண்மார் 
Mae omar Gwen ளொற்றி 
நீடுகிலை யாஅத்துக்  கோடுகொ எருஞ்சுரங் 

கொண்டனன் கழிந்த வன்கட் காளைக் 

10 கவடுணி வறிந்தனெ னாயி னன்னோ 

வொளிறுவேற் கோதை யோம்பிக் காக்கும் 
வஞ்சி யன்னவென்் வளநகர் விளங்க 
விணிதிணிற் புணர்க்குவென் மன்னோ அனியின்று 
'தஇருதுதற் பொலிந்தவென் பேதை 

15 வருமுலை முற்றத் தேமுூறு அுயிலே, 

என்பது : மகட்போக்கிய சாய் சொல்லியது. 

பிம் 
-துயிலே, 

9 

டம் 

--கருவூர்க் கண்ணம்பாளனார். 
1, நயங்குதிரை. 8. மராஅத். 18, முற்றத் செளிதுறு 

தத 
286, முல்லை 

* மழையில் வான மீனணிக் தன்ன 
குழையமன் - மூசுண்டை வாலிய மலர 
வரிவெண் கோடல் வாங்குகுலை வான்பூப் | 

பெரிய சூடிய. கவர்கோற் கோவல 

செல்லுப்பெய லுழந்த பல்லா னிரையொடு 
8ீர்தகழ் கண்ணிய: சூர்வயிற் பெயர்தர 

ஈனிசேட் பட்ட மாரி தளி௫றந் 

Csi eG கீர் தெருவுதொ Coapapas 

பேரிசை முழக்கமொடு சிறந்துஈணி மயங்கிக் 

கூஇர் நின்றன்றுற் பொழுதே காதலர் 
  

*. இது தோழிக்குத் திலைவிகூறிய து என்றும், இம்மணி 
மிடை பவளத் அள் முல்லையுட் கூதிர்வர் 2௮ என்றும், இதுதலை 
வன் பாசழைப்புலம்பினமை கூறக் கேட்ட தலைவி “*நர்நிலையநியா 

ராயினும்"? எனக் கூதினாள்.. என்றுங். கூறுவர் நச், (தொல், 
பொருள்... 12, 44:4)
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நந்நிலை யறியா ராயினுக் தந்கிலை 
யறிந்தனர் கொல்லோ தாமே யோங்குகடைக் 
காய்சின யானை ககங்குற் சூழ 

வஞ்சவ.ர விறுத்த தானை 

வெஞ்சின வேந்தன் பாசறை யோரே. 

என்பது : டருவங்கண்டு வன்புறை யெதிரழிந்து கலைமகள் தோழி 

க்குச் சொல்லிய௫. கோழி தலைமகட்குச் சொல்லியதாஉமாம், 

--உம்பர்க்காட் டிளங்கண்ணஞார், - 

பி-ம், 8. விரிவெண்கோடல், 6, கண்ணிபர் காவயிற், (உம்பஜி௩ 
காட்டு.) 

10 

15 

5 

205. பாலை 

புகையிற் பொங்கி வியல்விசம் புகந்து 
பணிய .ஏழற்கொடி. கடுப்பத் தோன்று 
மிமயச் செவ்வரை மானுக் கொல்லோ 
பல்புகழ் நிறைந்த வெல்போர் நந்தர் 
சீர்மிகு பாடலிக் குமீஇக் கங்கை 
நீர்முதற் கரந்த நிஇயங் “கொல்லோ 
வெவன்கொல் வாழி தோழி வயங்கொளி 
நிழற்பா. வறலி னெறித்த' கூந்தற் 
குழற்குரற் பாவை யிரங்க ஈத்துறந் 
தொண்டொடி. நெ௫ழச் சாஅய்ச் செல்லலொடு 
கண்பனி கலுழ்க்தியா  மொழியப் பொறையடைந் 
தன்சிலை யெழிலேறு கெண்டிப் புரைய 
நிணம்பொதி விழுத்தடி நெருப்பின் வைத்தெடுத் 
கணங்கரு மரபிற் பேஎய் போல 
விளரூன் றின்ற வேட்கை நீங்கத் 

-அகளற விளைந்த தோப்பி. பருகிக் 
குலா௮ வல்விழ் -கொடுகோக் காடவர் 
புலா௮ுற் கையர் பூசா வாய
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சொராஅ௮ வுருட்டுங் குடுமிக் கு ராலொடு 
20 மராஅஞ் சீறூர் மருங்கிற் அூங்குஞ் 

செந்துதல் யானை வேங்கடச் தழீஇ 

வெம்முனை யருஞ்சர மிறந்தோர் 

நம்மினும் வலிதாத் தூக்கிய பொருளே, 

என்பது : பிரிகிடைவே௮ுபட்டதலைமகள் ஆ த்ராமைமீ தார த் தோழிக் 

குச் ! சொல்லிய து. 

மாமூலனார். 

9-ம். 1, கிசம்புகுந்து. 5, பாடலித் குழீஇ. 18, கெண் 
டி.ப் பரைய, 16, துகளத விரைந்த. 18, -புலராக்கையர், 90. 

பராஅஞ்ச€ தூர். 

266. மருதம் 

* கோடுற நிவந்த நீடிரும் பரப்பி 

னந்தீம் பராய்ப் புதுப்புன னெருகை 

மைந்துமலி களிற்றிற் றலைப்புணை தழீஇ 

௩ரந்தை நாறுங் குவையிருங் கூந்த 

ந லிளந்துணை மகளிரொ டீரணிக் கலைஇ 

நீர்பெயர்ந் தாடிய .வேந்தெழின் மழைக்க ட 

ணோக்குதொறு கோக்குதொந் தவிர்விலை யாகிக் 
காமங் கைம்மிகச் சிறத்தலி னாணிழக் 
தாடினை யென்ப மகிழ்சனை யதுவே 

க 10. யாழிசை மறுகி னீடூர் இழவோன் 

வாய்வா ளெவ்வி யேவன் மேவார் 
நெடுமிடல் சாய்த்த பசும்பூட் பொருந்தில 
ரரிமண வாயி லுறத்தூ ராங்கட் 
கள்ளுடைப் பெருஞ்சோற் றெல்லிமி ழன்ன 
  

4 “கள்நயத். இதத்தாத் சோர்வுகண் டழியினும்'” என்_பம் 
பகுதிக்கு இப்பாட்டினை உதாரமாகச் கொண்டு, இதனை தோழி 

“poss காட்வொருமுளர் என்பர் சச். (தால். பொருன். 150.
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15 கவ்வை யாகின்ருற் பெரிதே யினியஃ 

20 

தவல . மன்றும னெமக்சே யயல 
கழணி யுழவர் கலிசிறந் தெடுத்த 
கறங்கிசை வெரீஇப் பறந்த தோகை 
பணங்குடை வரைப்பகம் பொலியவக் இதுக்குக் 
இருமணி விளக்கி னலைவாய்ச் 
செருமிகு சேளயொ டுற்ற கசூளே. 

என்பது : பாத்தையிற் பிரிர் துவம் து கூடிய தலைமகர்குசி தலைம 
கச் சொல்லியது. 

பீ-ம், 

பரணர், 
ல, மைகச்தும்லைகளித், 6, நீள்பெயர், 9, மூழ்சவ தவே, 

12, பெரும்பூட் பொருந்தல, 16. வயவர்; 19, இருக்குர், 

10 

267. பாலை 

கெஞ்சு கெகிழ்தகுக கூறி யன்புகலக் 
தீரூ௮. வஞ்சினஞ் செய்தோர் வினைபுரிந்து 
இறம்வே மூக லெற்றென் leap so of} 
Wars arr dA னீயே சனைபாய்ந் 
துதிர்த்த கோடை யுட்குவரு கடத்திடை 
வெருக்கடி. யன்ன Gages மிருப்பை 
மருப்புக் கடைந்தன்ன கொள்ளை வான்பூ 
மயிர்க்கா. லெண்கி னீரினங் கவர 
* மைபட் டன்ன மாமுக முசவினம் 
பைதறு நெடுங்கழை பாய்தலி னொய்யென 
வெதிர்படு வெண்ணெல் வெவ்வறைத் தாது 
யுகர்கெரி யோசையிற் பொங்குவன பொரியு 
மோகங்கல் வெற்பிற் ஈரம்பல விறந்தோர் 
தசாம்பழி யுடைய ..ஏல்லர் நாளு. 

15 கயக்தோர்ப் பிணித்த நேற்று வயல்குவினை 

* ‘B29 pb இப்பெயர் முசுவின் கண்ணும்” corp GS Ss 
CogGerar Oya. (தொல், பொருள். 001.) 

37 |
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வாளே ரெல்வளை கெகிழ்த்த 

தோளே தோழி தவநதுடை யவ்வே. 

சன்பது ; பிரிவிடைவேறுபட்ட தலைமகளது . ஆற்றாமைகண்டு ட 
த ்ருளாயெ தோழிக்குதி தலைமகள் சொல்லிய... 

அ பாலைபாடிய பெருங்கடங்கோ, 

Geb. 1, செஞ்சுகெ௫ழ்க்குக, 4, யுளை தலான் திசு; 7, கொள்ளை 

ஊரட்பூ. 9. முசுக்கலை, 12. யுதிர்வனவோசை, யுதிர்கெறி, 

16. கெ௫ழ்ச் த. 

ட 268. குறிஞ்சி 

அறியாய் வாழி தோழி பொறிவரிப் 

பூததல் யானையொடு புலிபொ.ரக் குழைந்த 

குருதிச் செங்களம் புலவற வேங்கை. 

யுருகெழு காற்றங் குளவியொடு விலங்கு 

5 மாமலை காடனொடு மறுவின் மூ௫ய 

காமங் கலந்த காத லுண்டெனி 

னன்றுமன் னதுநீய நாடாய் கூறுஇ 

* நாணு நட்பு மில்லோர்த் தேரின் 
யானல 'தில்லையிவ் வுலகத் தானே 

10 மின்னுமி ரன்ன நின்னொடுஞ் சூழாது 
மூளையணி மூங்கிலிற் இளையொடு பொலிந்த 

பெரும்பெய: ரெந்தை யருங்கடி. நீவிச் 

செய்துபின் னிரங்கா வினையொடு 

மெய்பல் பெரும்பழி யெய்தி னேனே, | 

என்பது ; குறை வேண்டிப் Sear eof or திலைமகனுக்குக் குறை 
நேர்ந்த தோழி தலகட்சுக் குறைகயப்பக் கூறியது, 

- எவடமவண்ணக்கன் பேரிசாத் தனார், 

பி-ம். 2, பகைநுதல்யர்னை, 8, .பொலிவத. 7. னதுநீ, 
  

* எப்பொரு ளாயிலும் அல்ல தில்லெனி, னப்பொரு எல்லாப் 

“ழி கி ௮ பெர்ருள்கூறல்'' என்த சூத்திரவுரையில் இவ்வட்டிகளை 

உதாரணமாகக் காட்கர் நச், (தொல். சொல், 993).
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269. பாலை 

தொடிதோ ஸிவர்க வெவ்வமுக் தீர்க 

நெதியிருங் கதப்பிற் கோதையும் புனைக 
வேறுடை யபினநிமை. பெயரப் பெயராது 

செறிசளை வெள்வேல் மழவர்த் தாங்கிய 
5 தறுக ணாளர் நல்லிசை கிறுமார் 

பிடிமடிந் தன்ன குறும்பொறை மருங்கி 
னட்ட போலு நாடா நெடுங்க ப 
லகலிடங். கூயின்ற பல்பெயர் மண்ணி 
ஈறுவிரை மஞ்ச ஸீர்ம்புறம் பொலிய 

10 வம்புகொண் டுத்த வார்கா ரூரிவையிற் 

செம்பூங் கரந்தை புனைந்த சண்ணி 

வரிவண் டார்ப்பச் சூட்டிக் கழற்கா 

லிளையர்பதிப் பெயரு மருஞ்சு.. மிறந்தோர் 

தைஇ கின்ற தண்பெயற் கடைநாட்.. . 
18 பொலங்காசு நிரைத்த கோடேந் தல்கு 

னலங்கேழ் மாக்குரல் குழையொடு தயல்வாப். 

பா€ர் பெழுதரும் பகுவாய் மண்டிலத்து 

வயிரிடைப் பட்ட தெள்விளி யியம்ப 

வண்டற் பாவை யுண்டுறைத் தரீஇத் 

80 திருநுதன் மகளிர் கூவை யயரும் 

- ” பெருநீர்க் கான றழீஇய விருக்கை 

வாணன் இறுகுடி. வணங்காகஇர் நெல்லின் 

_ யாணர்த் தண்பணைப் போதுவா யவிழ்ந்த 

வொண்செங். கழுநீ ரன்னநின் 

85 கண்பனி துடைமார்: வந்தனர் விரைந்தே, 

என்பது ; பிரிவிடை வேறுபட்ட தலைமகளைத் தோழி வத்புறுத் 
Bu gi. yey 

மதுரை மருதனிளநாகளர். 

இப்பாட்ட எ இர் காலம் கோக்கத்து..



999 அ௮கநாலூறு 

டி. ம். 9, மஞ்சணீர்ப்பு, 18, இளைபஇப் பெயரு. 21, பெருநிழத் 
Star DS Qu. 5 

| 270. நெய்தல் 

இருங்கழி மலாந்த வள்ளிதழ் நீல 

புலா௮ுன் மறுகிற் சிறுகுடிப் பாக்கத் 

இனமீன் வேட்டுவர் ஞாழலொடு மிலையு 

மெல்லம் புலம்ப கெடிழ்க்த தோளே 

5 சேயிமுத் தழந்த அுரைபிதிர்ப் படுதிரைப் 

பசாஅபைப் புன்னை வாங்குசனை தோயுங் 

கானலம் பெருந்துறை நோக்கி யிவளே 

கொய்சுவற் புசவிக் கைவண் கோமா 

னற்றேர்க் குட்டுவன் கமுமலத் தன்ன 

10 வம்மா. மேனி தொன்னலம் தொலையத் 

துஞ்சாக் கண்ண எலமரு நீயே 

கடவுண் மாத்த முண்மிடை குடம்பைச் 

சேவலொடு புணராச். சிறுகரும் பேடை 

மின்னா துயங்குங் கங்குலு 

15: தும்ம ருள்ளுதிர் கோகோ யானே. | 

என்பது :  பகற்குறிக்கண் வந்நீங்குர் தலைமகனைத்தோழி 

வரைவுகடாயது. ன சச | 

— ensure est, 

இட்பாட்டி.த் பேடையென்பது அன் தில், 

பி-ம், 2, புகாஅர் மறுஇந், 8. சேயிரூமுகச் த, 10. தொன்னலஞ் 

சதைய. 15. தும்மூருள்ஞூவை, ; 

275. பாலை. ; 

'பொறிவரிப் புறவின் செங்காற் . சேவல். 

சிறுபுன் பெடையொடு சேட்புலம் போகி 

யரிமண லியவிற் பரறேர்ந் துண்டு
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வரிமரல் வாடிய வானீங்கு ஈனந்தலைக் 
8 குறும்பொறை மருங்கிற் கோட்சுர நீந்த 

நெடுஞ்சேண் வந்த நீர்சசை வம்பலர் 
செல்லுயிர் நிறுத்த சஈவைக்காய் நெல்லிப் 

பல்கா யஞ்சினை யகவு மத்தஞ் 

சென்றுநீர் வணிக ராடி நின்றுதரு 

10 நிலையரும் பொருட்பிணி நினைந்தனி ரெனினே 
வல்வ தாகநுஞ் செய்வினை யிவட்கே 

களிமலி கள்ளி னற்றே ரவிய 

னாடிய லிளமழை சூடித் தோன்றும் 
பழந்தூங்கு விடாகத் தெழுந்த காம்பின் 

15 கண்ணிடை புரைய நெடுமென் பணைத்தோட் 
டி.ருந்துகோ லாய்தொடி. ஜெஏழின் 
மருந்து முண்டோ பிறிந்துறை நாட்டே, 

சன்பது : செலவுணர்த்தியதோழி தலைமகள அகுறிப்பதிர் து தலை 
மகனைச் செலவழுங்கச் சொல்லிய ௮, | 

-காவிரிப்பூம்பட்டினத்தச் சேங்கண்ணஞார். 

பிஃம், 17, (வாய்வதாக. 34. அவையன். (பிரிவுணர்த்திய,) 

272. குறிஞ்சி 

* இரும்புலி தொலைத்த பெருங்கை. வேழத்துப் ... 
புலவுகாறு புகர்.நுதல் கழுவக். கங்கு 
லருவி தந்த வணங்குடை நெடுங்கோட் | 
டஞ்சுவரு. விடர்முகை யாரிரு ளகற்றிய எ 

5 மின்னொளி செஃகஞ் சென்னெறி விளக்கத் 
தனியன் வந்து பணியலை ழஹேனியா 
னீரிழி மருங்கி னாரிடத் தமன்ற 
  

சு இம் மணிமிடைப்வளத்துத் தலைவனைச் செலிலிகண்டு 
மூருசெனப் பராவினமை தோழி கொண்டுகூநினாள் என்பர் சச், 
(தொல். பொரு, 115) 

௫
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10 

15 

Yer or wo 

குளவியொடு மிடைந்த கூதளங் கண்ணி 
யசையா காற்ற மசைவளி பகத் 
அறுக னண்ணிய கறியிவர் படப்பைக் ' 
கூறதியிறைக் குரம்பைகம் மனைவயிற் புகுதரு 
மெய்ம்மலி யுவகைய ஸந்நிலை கண்டு 
மூருகென வுணர்ந்து மூகமன் கூறி 
யுருவச் செந்தினை நீரொடு தாஉய் 

நெடுவேட் பரவு மன்னை யண்னோ 
வென்னா வதுகொ மூனே பொன்னென 
மலர்ந்த வேங்கை யலங்குசினை பொலிய 
Loar மஞ்ஞை யகவு 
மணிமலை காடனொ டமைந்தநந் தொடர்பே, 

என்பது : இரவுக்குறிவச்த தலைமகன் சிதைப்புறத் தானாகத் தலை 
மகட்குச் சொல்லுவாளாய்த் கோழிசொல்லிய த. . 

+ மதிரை அறுவைவாணிக ஸனிளவேட்டனார், 
பி-ம்., 6, பனிபலை, 

10 

273. பாலை 
விசும்பு விசைத்தெழுந்த கூதளங் கோதையிற் .' 
பசங்கால் வெண்குருகு வாப்பறை வ௲ைஇ 
யார்கலி வளவயிற் போதொடு பாப்பப் 
புலம்புணிறு தீர்ந்த புதுவா லற்கா' 
ஈலங்கவர் பசலை நலியவு ஈந்துய வ 
ச.றியார் கொல்லோ தாமே யறியினு 
ஈம்மனச்: தன்ன மென்மை யின்மையி 
னம்முடை யுலக முள்ளார் கொல்லோ. 
யாங்கென வுணர்கோ யானே வீங்குபு 
தலைவராம் பறியாத் தகைவால் வாடையொடு 
மூலையிடை.த் தோன்றிய கோய்வள ரிளமுளை 

. _யசைவுடை. நெஞ்சத் துயவுத்திர coh ig. 

யூரோ ரெடுத்த வம்ப லஞ்சனை 
©
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யா.ராக் காத லவிர்தளிர் பரப்மிப் 
19 புலவர் புகழ்ந்த காரில் பெரும 

நிலவரை யெல்லா நிழற்றி 
யலரரும் பூழ்ப்பவும் வாரா : தோரே, 

என்பது : பிரிவின்கண் தலைமகள் அறிவுமயங்இச் சொல்லிய ௮, 

இள வையார். 

பி-ம் 7, விசைத்தெறிக்த, 7, சன் மையன் மையி, 10. சிலை 
வரம்பதியா, 11, தோய்வரலிளமுலை, 12. உயவு த் இதனீடி, 

275. முல்லை 

இருவிசம் பதர முழங்கி பரகலிந் 
இகுபெய லழிதுளி தலைஇ வானம் 
பருவஞ் செய்த பானாட் கங்கு 
லாடுதலைத் ஆருவின் ரோடே மார்ப்பக் 

3 கடைகோற் இறுத. யடைய மாட்டிக் 
இண்கா லுறியன் பானைய னகல 
னுண்பல் றுவலை யொருஇற கனைப்பத் 
தண்டுகா லூன்றிய தணிநிலை யிடையன் 
Lo. I வீளை கடி.துசென் திசைப்பத் 

10 தெறிமறி பார்க்குங் குறுஈரி வெரீஇ . 
மூள்ளுடைக் குறுந்தா நிரியப் Cur ee 
தண்ணறும் புறவி னதுவே நறுமலர் 
மூல்லை சான்ற கற்பின் . 

மெல்லியற் கூதுமக ளுறைவி ஞாசே, 

என்பது ; தலைமகன் தேர்ப்பாகற்குச் சொச்லியத. 

‘ இடைக்காடனார். 

பி-ம். 1; வானவின்று, 3, பெருஞ், 6, னதள. 8, கண் 
கோலூன் மிய, wt பெயருக், (கல்லாடஞர்.)
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275, பாலை. 

ஓங்குகிலைத் தாழி மல்கச் சார்த்திக் 

குடையடை. நீரின் மடையின னெடுத்த . 
பந்தர் வயலைப் பந்தெறிக் தாடி. 

யிளமைத் தகைமையை வளமனைக் கிழத்தி 

5 பிதிர்வை Seng வெண்ணீ மூகென 

யாந்தற் கழறுங் காலைத் தான்றன் 

மழலை யின்சொற் கழற லின்றி 
யின்னுயிர் கலப்பக் கூறி நன்னுதல் 

பெருஞ்சோற் நில்லத் தொருங்கிவ ணிராஅ 
19 ளேதி லாளன் காத ஸனம்பித் 

இரளசை யிருப்பைத் தொள்ளை வான்பூக் 

குருளை யெண்கி ஸீரினங் கவரும் 

* வெம்மலை யருஞ்சுர ஈம்.மிவ ணொழிய 
விருகில ஸயிர்க்கு மின்னாக் கான 

15 நெருநைப் போகிய பெருமடத் தகுவி 
யைதக லல்குற் றழையணிக் கூட்டுங் 

கூழை நொச்சிக் கீழ தென்மகள் 

செம்புடைச். சிறுவிரல் வரித்த 

வண்டலுங் காண்டிரோ சண்ணுடை யீசே, 

என்பது : மகட்போக்கெ தாய் சொல்லிய, 

| | கயமனார். 

PB. - பரர் தவயலைப்பந்தெ றிக் தாடி, 4.  வளமனைகழிப்பி, 
7. கழறலையின்றி. 12, யெண்டுனிருங்ளெ. 18. வெம்முளையருஞ், 
(செவிலீசொல்,) 
  

* “ வெம்மலை. யருஞ்சுர...காண்டிரோ சண்ணுடையீரே!! 
என்பது வண்டலைக் காணாத்தேச த் துகீன் று காணில் ஆழ்நிரெனக்... 

கூறினமையின், ஆயக்தனை அகன்று இற்பு தஞ்சென் று சேரியோர்க் . 

Gs stu rors ssn pg என்பர் ஈச். (சொல், பொருள். ட
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276. மருதம் 

* நீளிரும் பொய்னீேக பிரைவேட் டெழுந்த 

வாளை வெண்போத் அணீஇய காரைதன் 

னஇ.யறி வுறுத லஞ்சப் பைப்பயக் 

கடியிலன் புகூடங் கள்வன் போலச் 

ச சா௮ யொதுங்குக் துறைகே மூரனொ 

டாவ தாக வினிரா ணூண்டோ 

* வருகதில் லம்மவெஞ் சேரி சே 

வரிவே' யுண்கணவன் பெண்டிர் காணத் 
.  தாருந் தானையும் பற்றி யாரியர் | 

10 பிடிபயின்று தரூஉம் பெருங்களிறு போலத் 

தோள்கக் தாகக் கூந்தலிற் பிணித்தவன் 
மார்புகடி. கொள்ளே னாயி ஞார்வுற் 

இிரந்தோர்க். கயா இட்டியோன் பொருள்போற் 
பரந்து வெளிப்படா தாட 

15 வருக்துக இல்லயா யோம்பிய ஈலனே, 

என்டு ;தலைமசட்குப்பாங்காயினார்கேட்டப் பாத்தைசொல்லியது, 

ட்ட ட பரணர், 
இட்பாட்டின் கருத்து, ஒளிததுப் பிறரை ஈர்பெவொன் என்றவாறு, 

பி -.ம். 8. பையென, &, கடியில் புகூஉம்; கடியிலம்புகூஉம். 

277, பாலை 
தண்கதிர் மண்டில மவிரறச் சாழ௮ய்ப் 

பகலறி தோற்றம் போலப் பையென 
  

* இப்பாட்டினுட் “பார்து வெளிப்படா தாட வரஈந்துக'” என் 
சலன் என்றமையித் சேரிப்பாத்தையைப் புலந்து கூறுதன் முதலி 

பனவுங் சொள்க என்பர் சச். (தொல். பொருள், 151.) * “விழை 

வே கால மொழியிசைக் ளெவியென், நம்மூன் தென்ப தில்லைச் 
சொல்லே”? என்த சூத் இரத்து ஒழியிசைப் பொருளில் *இல்' வரத 
தற்கு இவ்வடியினை உதாரணம் காட்டி, **வந்தக்கால் இன்னது 

செய்வல்'' என்பது பொருள் என்பர் எல்லா ஆ௫ரியரும். 

98
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துதலொளி கரப்பவு மாள்வினை தருமார் 

தவலி லுள்ளமொ: டெஃகுதுணை யாகக் 

5 கடையலங் GI வாள்வரி யுழமுவை 

பேழ்வாய்ப் பிணவின் விழுப்பசி கோனா 

தஇிரும்பனஞ் செறும்பி னன்ன பரூஉமயிர்ச் 

சிறுகட் பன்றி வருஇறம் பார்க்கு 

மத்தம ரமுவ்த் தாங்க ணனந்தலைப் 

10. பொத்துடை மரத்த .புகர்படு நீழ 
லாறுசெல் வம்பல ஏசைவின ரிருக்கு 
மீரமில் வெஞ்சர மிறந்தோர் . நம்வயின் 

வாரா வளவை யாயிழை கூர்வா 

யழலகைந் தன்ன காமர் அுதைமயிர் 

15 மனையுறை கோழி மறனுடைச் சேவற் 

போர்புரி யெருத்தம் போலக், கஞலிய 
பொங்கழல் முருக்கி னொண்கூரன் மாந்திச் ; 
சதர்சிதர்ந் துகுத்த செவ்வி வேனில் 
வந்தன் : றம்ம தானே 

20 வாரார் தோழிஈங் காத லோரே, 

என்பது : தலைமகன்பிரிவின்கண் தலைமகள் தோழிக்குப் பருவும் 
கண்டழிக்து சொல்லிய, 

கருவூர் ந்ன்மார்பன். 

பி-ம். 7. செறும்பினனைய, 11, ரசையுசரிருக்கும். 17, புன். 
கான் முருக்கன், 

| 278, குறிஞ்சி 

குணகடன் முகந்த கொள்ளை வானம் 
பணைகெழு * வேந்தர் பல்படைத் தானைத்' 
தோனிரைத் தனைய வாட வலனேர்பு 
  —\ 

* “ஒளிறுவாட் பொருப்ப டல்சமத் இறுத்த களிறு | 
நிரைத் தவைபோற் கொண்மூ” எனப் பரிபாட்டிலுள்ளும் வந்தன. ் 
காண்க 28, ப 

. ௩ | : i
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என்பது 
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கோணிமிர் - கொடியின் விபட மின்னி 
யுருமு.ர றதஇர்குர நலைஇப் பானாட்: 
பெருமலை மீமிசை மேற்றின வாயின 
வாளிலங் கருவி STOW நாளை 
பிருவெதி ரங்கழை யொசியத் தீண்டி 
வருவது மாதோ வண்பரி யுந்இ 
நனிபெரும் பாப்பி னம்ஞூர் முன்றுறைப் 
பனிபொரு மழைக்கண் இவப்பப் பானாண் 
மூனிீபட ரகல ஞூழ்குவல் கொல்லோ 
மணிமருண் மேனி யாய்கலந் தொலையத் 
தணிவருக் துயாஞ் செய்தோ 
னணிகிளர் நெடுவரை யாடய நீரே. 

்  இரவுக்குறிக்கட் ட்லைம்கன் சிறைப்புறமாகத் தலைம 
சட்கூத் தோழி சொல்லிய ௪, 

ச் 

பி- 1D, 

5 

| கபிலர். 
6. பெருவரை, 11, வெப்பப் பன்னாண் , 

2179. பாலை 

நட்டோ சின்மையுங் கேளிர் துன்பமு 
மொட்டா துறையுகர் பெருக்கமுங் காணாஉ 
வொருபதி வாழ்த லாற்றுப இஞ்ல 
பொன்னவிர். சணங்கொடு செறிய வீங்கிய 
மென்முலை முற்றங் கடவா தோசென 
நள்ளென் கங்குலும் பகலு மியைந்இயைந் 
துள்ளம் பொத்திய oye) arf 
ட_யாள்வினை மாரியி னவியா நாளுங் 

10 

கடறுழந் திவண மாகப் படருழக் 
. தியாங்கா குவள்கொ மூனே தீந்தொடை, 
விளரி. கரம்பி ணயவரு சீறியாழ் 
மலிபூம்  பொங்கர் மகிழ்குரற். குபிலொடு 

- புணர்துயி லெடுப்பும் புனறெளி காலையு
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நம்முடை மதுகைய ளா௫ யணிநடை 

18 யன்னமாண் பெடையின் மென்மெல. வியலிக் 
, கையது நெஞ்சின ளடைதரு 
மைமீ சோதி மா௮ யோளே. 

என்பது : பொருளவயிற்பிரிந்துபோகாகின் நகலைமகன் தீன்னெஞ் 
இத்குச் சொல்லிய து. 

--இருங்கோன் ஒல்லையாயன் செங்கண்ணனார், 
் பிம். 8, மாரியின்லீயா, 19. நறைமலி பொங்கர். 18. புன்றெளி 

'காலை (இருங்கோக்கண்ணஞார்.) ப 

880. நேய்தல் 
* பொன்னடர்ச் தன்ன வொள்ளிணர்ச் செருந்இப் 
பன்மலர் வேய்ந்த நலம்பெறு கோதைய 
டிணிமண லடைகரளை யலவ ஞுட்டி. 
யசையின ஸஎிருந்த வாய்தொடிக் குறுமக [பினும் 

5. ணலஞ்சால் விழுப்பொருள் கலகிறை கொடுப் 
பெறலருங் குசைய எளாயி னறக்தெரிந்து 
நகாமூறை தேஎ மருஉப்பெயர்ந் தவனொ 
டிரு£ீர்ச் சேர்ப்பி னப்புட னுழுதும் 

பெருகீர்க் குட்டம் புணையொடு புக்கும் 
10 படுத்தனம் பணிந்தன மடுத்தன மிருப்பிற் 

ஐருகுவன். கொல்லோ தானே விரிதிரைக் 
கண்டிரண் முத்தங் கொண்டு ஞாங்கர்த் 
தேனிமி ரகன்கரைப் பகுக்குங் 
கானலம் பெருந்துறைப் பாகவ னமக்கே... 

என்பது $ தலைமகளைக் கண்ணுத்றுநீங்குந் தலைமகன் Boi Qe 
சித்குச் சொல்லிய து. ௮ல்லகுறிப்பட்டுப் போகா நின்றவன் சொல் 
லிப தாஉமாம், | 

mo | --அம்முவனார்.' 
* இதனுள் ஈண்டுள்ள பொருள் கொடுத்தால் பெறலரிய 

ளாயின் தன்னை வழிபட்டால் தர் தருவானோ, HP CHES Hh 
/ தாகலின் இனனும் பொ௫ள் ராம் மிகததேடி.வக்.து வரை துமெனப்: 

rf 

  

  

ve.
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பிம். 4, 5, குறுமக எஞ்சொல்விழுப்பொருள், 6, ளாயினச்தில் 
10, மடுத்தனம் விரும்பித் 13, தேனிமிர் தீண்கரை, 

281, பாலை 

செய்வது தெரிந்திசற் ஜோழி யல்கலு 
மகலு ளாண்மை யச்சறக் கூறிய 

சொற்பழு தாகு மென்றது மஞ்சா 
தொல்கியன் மடமயி லொழித்த பிலி 

5 வான்போழ் வல்விற் சுற்றி நோன்சிலை 
யவ்வார் விளிம்பிற் கமைந்த நொவ்வியற் 
கனைகுர லிசைக்கும் விளைசெலற் கடுங்கணை 
ழூரண்மிகு வூர் முன்னுற மோரியர் 
தென்றிசை மாதிர மூன்னிய வரவிற்கு 

.0 விண்ணுற வோகங்கிய 'பனியிருங் குன்றத் ' 
தொண்கதிர்த் இ௫ரி யுருளிய குறைத்த 
வறையிறகம் தவரோ சென்றனர் 
பறையறைம் தன்ன வலர்கமக் கொழித்தே. ' 

a 

என்பது : தலைமகன்பிரிவின்கண் வேறுபட்ட தலைமகளது வேறு 
பாடு கண்டு ஆற்முளாய தோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லியது. 

மாமூலனார், 
பி- ம், 1, செல்வது, 2, மகலுகாணமை 5. விச்கட்டி. 6, யவ். 
வராவிளிம்பித், 8. மோழியர், 

| — +282. sigs 
*பெருமலைச் சிலம்பின் வேட்டம் போகிய 
செ.றிமடை யம்பின் வல்விற் கானவன் 
    

பொருள் வயித்பிரியக் ௪ரு தியவாறு காண்க என்பர் ஈச, (தொல். பொருள், 141) ட் 
* இதனுள் “தோள் பாராட்டி. யாயுமவனே என்னும்: என்று யாய்தெய்வம்[பராயினாசொன்பதபடக்கூ றி, யாம் அதிதெய்வத் இர 

குப் பலிகொடுக்குதும் என்ரவாறு காண்க என்பர் ஈச. (தொல். டொருள், 115.)
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பொருதுதொலை யானை வெண்கோடு கொண்டு ' 

நீர்தகழ் சிலம்பி னன்பொன் னகழ்வோன் 

கண்பொரு தஇமைக்குக் தஇண்மணி கிளர்ப்ப 

வைந்துதி வான்மருப் பொடிய வுக்க ப 

தெண்ணீ ராலி கடுக்கு மூத்தமொடு 

ஞூவேறு தாரமு மொருங்குடன் சாத்திச் 

சாந்தம் பொறைமர மாக ஈறைகார் 

வேங்கைக் கண்ணிய ஸிழிதரு நாடற் 

இன்றீம் பலவி னேர்கெழு செல்வது ' 

தெந்தையு மெதிர்ந்தனன் கொடையே யலர்வா 

யம்ப லூரு .மவனொடு மொழியுஞ் 

சாயிறைத் இரண்ட தோள்பா ராட்டி. 

யாயு மவனே யென்னும் யாழும் 

வல்லே வருக வரைந்த நாளென 

நல்லிறை மெல்விரல் கூப்பி 

யில்லுறை கடவுட் காக்குதும் பலியே. 

என்பது : இரவுக்குறிக்கண் தலைமகன் சிறைப்புறமாகத் தோழி 

தீலைமகட்குச் சொல்லுவாளாய்ச் சொல்லியது. தலைமகன் பிரிகின் 

கண் தோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லியதாஉமாம். 

.-தோல்கபிலன், 

பிம், 5, திருமணிளொ, 8. மொருங்குடன் கொண்டு, 

183. பாலை 

ஈன்னெடுங் கதுப்பொடு பெருந்தோ ஸணீவி 

நின்னிவ ணொழித லஞ்சிய வென்னினுஞ் 

செலவுதலைக் கொண்ட பெருவிதுப் புறுவி 

பல்கவர் மருப்பின் முதுமான். போக்கிச் 

5 சல்லுணாத் தந்த சீநூர்ப் பெண்டிர் 

இரிவயிற் றெவுட்டூஞ் சேட்புலக் குடிஞைப்
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- பைதன் மென்கூர லைதுவச் திசைத்தொழும் 

10 

15 

என்பது : 

லியு, 

படோகுரர் புலம்பு “மாறே யேகுதற் 
கரிய வாகுமென் னாமைக் கரிமரக் 
கண்ணகை யிளங்குழை கான்முதற் கவினி 
விசும்புட ஸனிருண்டு வெம்மை நீங்கப் 
பசங்கண் வானம் பாய்களி பொழிந்தெனப் 
புன்னுகும் பெடுத்த .ஈன்னெடுங் கானத் 
தூட்டு பஞ்சிப் பிரர்பரம் தன்ன 
வண்ணா மூதாய் தண்ணிலம் வரிப்ப 
வினிய வாகுக தணிந்தே 
மின்னா ரீப்பி னின்னொடு செலற்கே, 

உடன் போக்குவலித்தகோழி தலைமகந்குச் சொல் 

--மதுரை மருதனிளகாகனார், 

பிம் 8, யேகு ஈர்க்கு, 18. பரிப்ப, 

10 

284, முல்லை 

சிறியிலை செல்லிக். காய்கண் டன்ன 

குறுவிழிக் கண்ண கூரலங் குறுமுயல் 

மடந்தை வாகன் வீங்குமீ எருந்துபு 

குடந்தையஞ் செவிய கோட்பவ ரொடுங்கி 

யின்றுயி லெழுந்து துணையொடு போகி 

மூன்றிற் சிறுநிறை நீர்கண் டுண்ணும் 

புன்புலம் தழீஇய பொறைஞுதற் சிறுகுடித் 
தினைக்கள் ஞண்ட தெறிகோன் மறவர் 

விசைத்த வில்லர் வேட்டம் போகி 

மூல்லைப் படப்பைப் புல்வாய் கெண்டுங் 

காமர் புறவி னதுலே காம 

நம்மினுக் தான்றலை மயங்கிய 

வம்மா வரிவை யுறைவி னூரே, 
௫
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என்பது: வினைமுற்றிய தலைமகன் தேர்ப்பாகத்குச் சொல்லிய; 

தன்னெஞ்டுந்குச் சொல்லிய தூஉமாம். 

--இடைக்காடனார். 

பி-ம். 8. செறழிசொண்மதவர், ் 

285. பாலை 

ஒழியச் சென்மார் செல்ப வென்றுகா 
மழிபட ருழக்கு மவல கெஞ்சத் 

தெவ்வ மிகந்துசே ணகல வையெயிற் 

நூனசைப் பிணவி ஸனுறுபசி களைஇயர் 

5 காடுதேர் மடப்பிணை யலறக் கலையி 

னோடுகுறங் கறுத்த செக்கா யேற்றை 
வெயில்புலம் இளைக்கும் வெம்மைய பயில்வரி 
யிரும்புலி வேங்கைக் கருந்தோ லன்ன 

கல்லெடுத் தெறிந்த பல்கிழி யுடுக்கை 

10 யுலறுசூடை. வம்பல ரூயர்ம.ர மேறி 

யேறுவேட் டெழுந்த வினந்தீ ரெருவை 
யாடுசெவி நோக்கு மத்தம் பணைத்தோட் 
குவளை யுண்க ணிவளு ஈம்மொடு 

வருது மென்றனசே. காதலர் 

15 வாராய் தோறி முயங்குகம் பலவே. 

என்பது : உடன்போக்குடன்படுவிச்ததோழி தலைமகட்குச் 
சொல்லிய gi, . 

-காவிரிப்பூம்பட்டின த்துக் காரிக்கண்ணனார், 

பி-ம்- 8, தெவ்வமிகுச்௮, தெவ்வமிகழ்ம் து, (உடன். போக். 

கமைந்த,) | 

்..... 286, மருதம் 

*வெள்ளி விமுத்தொடி. மென்கருப் புலக்கை 

வள்ளி அுண்ணிடை'. வயின்வயி  னுடங்க 
    

* “சட்டமை ஒழுக்கத்துக் கண்ணுமை யானும்'"என் pug Bs 

குவிழையாவுள்ளம்.. .தெரியுங்காலை”' என் த௮டி. களை உதாரணமா.
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மீன்சினை யன்ன வெண்மணற் குலைஇக். 
காஞ்சி நீழற் றமர்வளம் பாடி 

உ யூர்க்குது மகளிர் குறுவழி விறந்த 
வ.ரா௮ லருந்திய சிறுசிரன் மருஇன் 
மூழ்சினை யுறங்குந் தண்டுறை யூ 
விழையா வள்ளம் விழையு மாயினும் 
என்றுங், கேட்டவை தோட்டி யாக மீட்டாங் 

10 கறனும் பொருளும் வழாமை மாடித் 
தற்றக வுடைமை நோக்கி மற்றதன் . 

பின்னா கும்மே முன்னியது முடித்த 
லனைய பெரியோ சொழுக்க மதனா 

சக்காட்டி யும், இப்பாட்டினுள்அறனென்றது இல்லறத்தை: தத் 
தகவுடைமை கோக? என்றது தன்னால் அவ்வதனும் பொருளும் 

தஞு திப்பாடுடையவாம் தன்மையை கோக்க என்றவாரும், “மூன் 
னியது?? என்றது, புதத்தொழுக்கக்தை; “பெரியோர். ஒழுக்கம் 
அனைய '-பெரியோர் ஒழுக்கம் பெரிய . என்றவாறு; இது மூன்னர் 
நிகழ்ச்த பொய்ச்சூள்பத்றி நும்மனோர் மாட்டும் இன்ன பொய்ள் 
சூள் பிறக்குமாயின் இவவுலகதஅ மெய்ச்சூள் இனிஇன்றும் ; ௮௪ 
Gf பெரியோரைத்தமது ஒழுக்கத்தைக் தேருங்காலை அரியவா 
யிரும்சனவென த் தலைவனை நோக்கச் தோழிகூ தலின், அவனை வழி 
பாடுசப்பினாளாயித்றுஎன்றும் கூறினர் ஈச, சொல், பொருள்.76, 
150.) இனி ஈக்€ரனார் '*செ நிப்பறிவு நு க்கப்பட்ட: தலைமகன் தெருள் 
'வானாயின் இச்சாள் -வரளைவல், அத்துணையும் இவளை ஆற்றுவித் 
துக்கொண்டிரு; கினக்கு அடைக்கலமெனக் கைப்பற்றும், கைப் 
பத்தியதனைத் தோழி சூளூறவாகக் கரு தினாள். உலகத்துச் சூளு.து 
வார் பசுவையும் பார்ப்பாரையும் பெண்டிரையம் தொட்டுச். 
சுளுறுவராகலாற், சூளுறவாற்றாரென்பது நினைந்து, *நீவளைவல் 
என்றதே அ௮மையாதோ | சூஞுதல்வேண்டுமோ 7 பொய்த்தலும் 

வாய்தீதலும் உடையாரன்றே கூளுறுவர்; மெய்யல்ல.து சொல்லா 
தார்க்குச் சூளுறவு வேண்டுமோ? நின்கண்ணும் பொய்யுண்டா 
கில் மெய்யென்பது இவ்வுலகத்து நிலைபெத்றவழி இல்லையாகாதே'! 

. என்னும்; அதற்குச் செய்யுள்” என்று உரைத்து, இப்பாட்டிளை 
உதாரணங் காட்டுவா... (இதை, களவு. 18,) 

3
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லரிய பெரியோர்த் தெரியுங் காலை 
1$ நம்மோ ரன்னோர் மாட்டு மின்ன 

பொய்யொடு மிடைந்தலை தோன்றின் 
மெய்யாண் ளெதோவிவ் வுலகத் தானே. 

என்பது : 'வரைச்தெய்துவலென் று நீங்கும்தலைமகன் தலைமகளை 
ஆற்றுவிச்துக்கொண்டி ருத் தல்வேண்டுமென்று தோழியைச் கைப் 

"டத்தினாத்குக் கைப்பத்றியது தன்னைத் தொட்டுச் சூளுறுவானா 
சக்கருஇீ.ச கோழி சொல்லியது, 

் ஓரம்போகியார். 
இட்பாட்டி.ன் கருத்து ஒன்றுபிழைப்பினும் ஒன்று பிழையா 

தென்றவாறு. 

பிம், 8, ஊர்க்கோமகளிர், 8, விழையாகுள்ளம் விழை 
வதாயிலும். 9, தோட்டியாக வேட்டாம். 

287. பாலை 

தொடியணி முன்கைத் தொகுவிரற் குவைஇப் 

படி. வ நெஞ்சமொடு பகறுணை யாக 

கோங்கொ லளிய டானே தூங்குநிலை 

மசையேது சொறிந்த மாத்தாட் சந்தின் 
3 சுரையிவர் பொஇயி லங்குடி.ச் சீதூர் 

நாட்பலி மறந்த நரைக்க ஸணிட்டிகைப் 

புரிசை மூழ்கிய பொரியரை யாலத் 

தொருதனி நெடுவீ முதைத்த கோடை 

துணைப்புரார விரிக்கும் தூய்மழை ஈனந்தலைக் 

10 கணைக்கா லம்பிணை யேறுபுற நக்க 
வொல்குகிலை யா௮த் தோங்குசினை பயந்த 

- வல்குறு வரிநிழ லசையின கோக்க 

வ.ரம்புவம் தலைக்கு . மாலை. 

நிரம்பா நீளிடை வருக்துதும் யாமே. 

என்பது : பிரிச்தபோகாசின் த தலைமகன் இடைச்சாத் அசின்ற 

தன் கெஞ்சிந்குச் சொல்லிய து, 
| ப குடவாயிற் கீரத்தனார்...
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இப்பாட்டினுள் ஈரைக்கணிட்டிகை என்பது பலிபீடம். 

பிம். 9, துணைப்புருவிகுக்கும் (அரைக்கணிட்டிகை,) 

288... குறிஞ்சி 
சென்மதி கிறக்கரின் னுள்ள நின்மலை 
யா.ர நீவிய வம்பகட்டு மார்பினை 

சாரல் வேங்கைப் பூனைப் புதுப்பூ 
மூருகுமு. ரண் கொள்ளு முருவக் . கண்ணியை 

5 யெரிதின் கொல்லை யிறைஞ்சிய வேன 

லெவ்வங் கூறிய வைகலும் வருவோய் 

கனிமுதி ரடுக்கத்தெந் தனிமை காண்டலி 

னெண்மை செய்தனை யாகுவை ஈண்ணிக் 
கொடியோர் குறுகு நெடியிருங் குன்றத் 

10 இட்டா நிரங்கும் விட்டொளி ரவி. 

யருவசை யிழிதரும் வெருவரு படாதுர்க் 

கயந்தலை மந்து யுயங்குபசி களைஇயர் 
* பார்ப்பின் றந்தை பழச்சளை தொடினு 
நணிகோ யேய்க்கும் பணிகூ ரடுக்கத்து 

15 மகளிர் மாங்காட் டற்றே அுகளறக் 

-கொந்தோ டிதிர்த்த கதுப்பி 

னந்தீங் களவித் தந்ைத காப்பே. 

என்பது : பகற்குறிக்கட்டோழி செறிப்பறிவுதீஇவரைவுகடாயது. 

--விற்நூற்று முதேயினனார். 

பி- ம், சனிசோயெய்க் 15, மகளிரரங்காட. 16. கொங்கோடுதிர்த் 
தீகதுப்பின், (மூத்தூற்றுமூதெயினனார், 9 

ப 289. பாலை. 

சிலையே. நட்ட கணைவீழ் வம்பல 

- ருயர்பதுக் கவர்ந்த ததர்கொடி யதிரல் 
நெடுநிலை நடக னாட்பலிக் கூட்டுஞ் 

* “மாவும். பார்ப்பும்--அப்பாலான என்ற. விதிப்படி மர 
-.. இப்பார்ப்பு எனப்பட்டது. (தொல், பொருள், 569.) 

(nett  
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அகநானூறு 

சஈரனிடை விலங்கிய ம.ரனோங் கியவின் 

வந்துவினை வலித்த நீம்வயி னென்றுக் 

தெருமா லுள்ளமொடு வருந்த லானாது 

கெகிழா மென்பிணி வீங்கிய கைசிறி 

தவிழினு முயவு மாய்மடத் தகுவி | 

சேணுறை புலம்பி னாண்முறை யிழைத்த 
இண்சுவர் நோக்க. நினைந்து கண்பனி 

கெகிழ்ான் : முத்தின் முகிழ்முலைத் தெறிப்ப 
மையற விரிந்த படையமை சேக்கை 

யைமென் றூவி யணைசேர் பசைஇ 

மையல் கொண்ட. மதனழி யிருக்கையள் 

பகுவாய்ப் பல்லி படுதொஜலும் பரவி 

நல்ல கூறென .நடுங்இப் ப 

புல்லென் மாலையொடு பொருங்கொ மூனே. 

.. என்பது : -பிரிர்துபோகாகில் ததலைமகன் தன் நெஞ்சிற்குச்சொல் 

லிய.து. 

பி ~ LD, 

-எமினக்தைமக னிளங்கீரனார். 
3. சிரைநிலநடுகல், 

290. நேய்தல் 

குடுமிக் கொக்கின் பைங்காற் : பேடை 

யிருஞ்சேற் றள்ள னாட்புலம் போகிய 

- கொழுமீன் வல்சிப் புன்றலைச் Aap gyi 

10 

துண்ஞா ணவ்வலைச் சேவல் பட்டென 

வல்குது பொழுதின் மெல்கிரை மிசையாது 

பைதற் பிள்ளை தழீஇ யொய்யென 
வாங்கட் பெண்ணை யன்புத நரலுஞ் 

சிறுபஃ மொரல்குடி.ப் பெருநீர்ச் சேர்ப்பன் - 

கழிசேர் புன்னை. யழிபூங் கானற் 
றணவா.. நெஞ்சமொடு தமியன் வந்துஈம் 
'மணவா முன்னு மெவனோ தோழி.
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என்டது : 
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வெண்கோட் டியானை விறற்போர்க் குட்டுவன் 

றெண்டிரைப் பரயப்பிற் ஜொண்டி முன்றுறைச் 

சரும்புண மலர்ந்த .பெருந்த ணெய்தன் 
மணியேர் மாணல மொரீஇப் 

பொன்னேர் வண்ணவ் கொண்டவென் கண்ணே, 

| இரவுக்குறிக்கட் டலைமசன் இழைட்புறத்தானாகத் 
தோழிக்குச்சொல்லுவாளாய்த் தலைமகள் சொல்லியது, 

நக்கீரர். 

பீ - ம், 1, பெட்பை. அண்ஞாண்வயலைச் 10 தண்வரனெஞ்ச௪, 

11. மன்னவர்தோழி, 19, மலரேர்மாணல. 

10 

‘15 

291. பாலை 

வானம் பெயல்வளங் காப்பச் கான 

மூலறி யிலையில வாகப் பலவுட : 

னேறுடை யாயத் Barta uA தெப்பக் 

“கயனந வறந்த கோடையொடு நயன்றப் 
பெருவரை நிவந்த மருங்கிற் கொவெரிப் 

புலியொடு பொருது சினஞ்சிறந்து வலியோ : 

,இரவுக்களி மொதுங்கிய மருங்கிற் பரூ௨ப்பரல் 
சிறுபன் மின்மினி கடுப்ப வெவ்வாயு 

நிறைவன விமைக்கு நிரம்பா நீளிடை 

-யெருவை யிருஞ்சிறை யிரீிஇய விரியிணர் 

தாதுண் டும்பி முரலிசை கடுப்பப் 

பரியின அுயிர்க்கு மம்பினர் வெருவர 

வுவலை சூடிய தலையர் கவலை 

யார்த்துட னரும்பொருள் வவ்வலின் யாவதுஞ் 

சாத்திடை வழங்காச் சேட்சிமை யத. 

சிறியிலை நெல்லித் தீஞ்சுவைத் இரள்கா 

யுதிர்வன sro மத்தந் தவிர்வின்று 
புள்ளி யம்பிணை யுணீஇய வுள்ளி . 
யறுமருப் 'பொழித்த தலைய தோல்பொதி
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20 மதுமருப் பிளங்கோ டிரக் கூஉஞ் 
சுடர்தெற வருந்திய வருஞ்சுச. மிறந்தாக் 
குள்ளினை வாழிய கெஞ்சே போதெனப் 
புலங்கமழ் நாற்றத் இரும்பல் கூந்த 
னல்லெழின் மழைக்கணங் காதலி 

95 மெல்லிறைப் பணைத்தோள் விளங்குமாண் கவினே 
என்பது : பொருள்வயி ற்போகாநின் ஐ loving sor இடைச்சுரத் 
gs S50 Gar GF HSE சொல்லிய த. 

--பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ. 
பி-ம், &, கயன்றகமப் 6, சனந்தணிக், 7. களிஜொடுங்கு, 10, வரி 
யிணர். 15. சாத்திடை விலங்கா. 16. Ge july. 19, மருப் 

- பொழிர்ச, 90, மறுமருப்பினம். ப 

292. குறிஞ்சி 

கூருய் செய்வது தோழி வேறுணர்ந் 
தன்னையும் பொருளுகுத் தலமரு மென்றாறிச் 
சிறுகுள கருந்து தாய்முலை பெழு௮ 
மறிகொலைப் படுத்தல் வேண்டி. வெறிபுரி 

8 யேதில் வேலன் கோதை 'ஐயல்வரசத் 
தூங்கு மாயி னதாஉ காணுவ 
லிலங்குவளை செ௫ழ்ந்த செல்லல் புலம்படர்க 
இரவின் மேய மரூஉம் யானைக் 

கால்வ  லியக்க “Oot oo!) நொள் 
10 வசையிடைக் சழுதின் வன்கைக் கானவன் 

கடுவிசைக் கவணி Cer hig Agus 
— gi@aja கணையிற் போச் சாரல் 
(வேங்கை விரியிணர் சிதறித்தேன் Fen 5uye 
பலவின் பழத்துட் டங்கு 

15 . மலைகெழு. நாடன் மணவாக் காலே. 

என்பது : வெறியச்சுதீஇச். தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லிய து,
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இதன்கருததுஇன்பத் தலைமகன் என் தவாறு, 

பி-ம். 8, மேயன்மரூ௨ மேபலமரூ௨ மோங்கல்; 9, காவலரி 

யக்கமொத்றி, காவலியக்க 10, வன்கட்கானவன், 14, பலவிளம் 

பழத்துட். 

293, பாலை 

இலையொழித் துலறியற் புன்றலை யுவை 
வலைவலந் தனைய வாகப் பலவுடன் 

சிலம்பி சூழ்ந்த புலங்கெடு வைப்பிற் 

கலாய் செய்கைப் பாவிரிந் தன்ன: 

8 வெயிலவிர் நுடங்கும் வேல்வெங் களரிக் 

குயிற்கண் ணன்ன குரூஉக்காய் முற்றி 

மணிக்கா சன்ன மானிற விருங்கணி 

யுகா௮ மென்சினை யுதிர்வன கழியும் 

வேனில் வெஞ்சரம் தமியர் தாமே 

10 செல்ப வென்ப தோழி யாமே 

பண்பில் கோவலர் தாப்பிரித் தியாத்த 

நெஞ்சமர் குழவி போல கொந்துகொக் 

'தன்னு மொழிது மென்ப 

வென்மயங் இனர்கொனங் காத லோரே. 

என்பது : பொருள்வயித் பிரியக்கருதிய தலைமகன் குறிப்பறிந்து 

தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லியது. தலைமகனாந் பிரிவுணர்த் தப் 
பட். தோழி சிலமைகட்குக் சொல்லிய தூஉமாம், 

_-காவன்முல்லைப் பூதனார் 

@-w 1. இலையொழிச் துல திய புன் றலை. 4. துலானெய்கை, 
10. செல்ப வென்னு நர், 14 வென்மயங்லேர்கங், 

294. முல்லை 

மங்குன் மாமழை விண்ணகுர்பு முழங்கித் 

துள்ளுப்பெயல் கழிந்த பின்றைப் புகையுறப் . 
புள்ளிநுண் வெலை பூவக நிநையக் | 
காதலர்ப் பிரிந்த கையறு மகளிர் .
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5 Stamt கண்ணிற் கருவிளை மலரத் 

துய்த்தலைப் பூவின் புதலிவ ர்ங்கை 

கெய்த்தோய்த் தன்ன நீர்சனை யந்தளி 

Anau ர்ருளி னீரிய GUAT 

வவரைப் பைம்பூப் பயில வகல்வயற் 

10 கதிர்வார் காய்கெல் ௧௨. “இனி இிறைஞ்சச் 

சிதர்சனை தூங்கு மற்சிர வரைகாட் 

காய்செ வேந்தன் பாசறை நீடி. 

நந்கோ யறியா வறனி லாள 

நிந்நிலே களைய வருகுவர் கொல்லென 

15 வானா தெறிதரும் வாடையொடு 

நோனேன் றோழியென் றனிமை யானே, 

என்பது : பருவவரவின்கண் வத்புறு கஞ்ச G தாழிக்குத் தலைமகள். 

சொல்லிய, 

--கழார்க் கீரனேயிற்றியார், 

பி- ம்,2, பொழிர்தபின்றை. 9, வகல்வயித் 16, ஐனிமையினானே, 

295. பாலை. 

நிலநீ ரற்று ரீள்சனை வறப்பக் 

குன்றுகோ டகையக் கடுங்கதர் தெறுதலி 

னென்.நூழ் நீடிய வேய்படு ஈனந்தலை . 

... நிலவுகிற. மருப்பிற் பெருங்கை சேர்த்தி - 

5 வேங்கை. வென்ற வெருவரு oo sor 
ளோங்கல் யானை யுயங்கிமதக் தேம்பிப் 

பன்மர வொருசிறைப் பிடி.யொடு வதியுங் 

கல்லுடை யத.ர கான நீந்திக் 

கடனீ ருப்பின் கணஞ்சா லுமண 

* இப்பாட்டினை இத்துறைக்கே கொண்டு, இல்மணிமிடை 

பவளத்து மூல்லையுள் மு்பனிவச்தது, நிலமுங்கருவு மயங்இத்று 
என்பர் ஈச, (தொல். பொருள், 12), | ட
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10 ருயங்குபக இயிர்ப்ப வசைஇ ஸுாம்பிடித் 
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லாறுசெல். வம்பல ரசைவிட ஷம் 

புடையலங் கழற்காற் புல்லி குன்றத்து 

நடையருங் கானம் விலங்கி கோன்சிலைத் 
தொடையமை பகழித் துவன்றுநிலை வடுகர் 

பிழியார் மகிழர் கலிசிறம் தார்க்கு 

மொழிபெயர் தேஎய மிறந்தன ராமினும் 

பழிதீர் மாணலநம் தருகுவர் மாதோ 

மாரிப் பித்தகத் தீரிதழ் புசையு 
மங்கலுழ் கொண்ட செங்கடை மழைச்கண் 

மணங்கம மைம்பான் மடந்தைநின் 

னணங்குகிலை பெற்ற தடமென் CapSar. 

பிரிவிடைவேறுபட்டதலைமகட்குத் தோழிசொல்லிய ௮. 

--மாமுலனார். 
16, உலைய்£ம௫ழர், 

296. மருதம் 

கோதை யிண.ர குஅங்காற் காஞ்சிப் 

பேர்தவிழ் நறுந்தா. தணிந்த கூந்த... 

லரிமதர் மழைக்கண். மா௮ யோளொடு. 

நெருதையுங் . கமழ்பொழிற் அஞ்சி யின்றும் 
பெருநீர் வையை யவளொ டாடிப் : | 

புலரா மார்பினை வந்துநின் Optra 

கரத்தல். கூடுமோ மற்றே பரப்பிற் 
பன்மீன் கொள்பவர் முகந்த .விப்பி 

நா.ரரி. நறவின் மகழ்கொடைக் கூட்டும் 
பேரிசைக் கொற்கைப் பொருகன் வென்வேற் 

கடும்பகட்டி. யானை நெடந்தேர்ச் செழியன் 

மலைபுரளை ..நெடுககர்க் கூட ஸீடிய 

80
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என்பது ; 

SY GBA ர ஜு 

மலிதரு கம்பலை போல 

- வலரா அின்றது. பலர்வாய்ப் பட்டே. 

வாயிலே ?வண்டி,ச்செண்ற தலைமகற்கு வாயின்ம திக்கும் 
தோழி சொல்லியது, 

பி-ம், 

மதுரைப் பேராலவாயார். 

4., Leg Pte sr gui, 12, கூடலாடிய, தெஸ்மகத்குத் 
தோழி வாயின்மறுத்த ஐ) 

10 

மத 

297. பாலை 
பானாட் கங்குலும் பெரும்புன் மாலையு 
மானு கோயொ டழிபடாக் கலங்கி 
ஈம்வயி னினையு மிகிம்பை கைம்மிக 
வென்னை யாகுமோ நெஞ்சே நம்வயி 
னிருங்கவி ஸில்லாப் பெரும்புன் முடிக் 
கடுங்கண் மறவர் பகழி மாய்த்தென 
மருங்கு னுணுகிய பேஎமுஇர் நூற் 
பெயர்பயம் படரத் தோன்று குயிலைழுத் 
தியைபுட னோக்கல் செல்லா தசைவுட 
னாறுசெல் வம்பலர் விட்டனர் கழியுஞ் 
சூர்முத லிருந்த வோமையம்.. புறவி' 
னீர்முள் வேலிப் புலவுகாறு மன்றி 

_லெழுதி யன்ன கொடிபடு வெருகின் 
பூளை யன்ன பொகங்குமயிர்ப் பிள்ளை 
மதிசூழ் மீனிற் மூய்வழிப் படுஉஞ் 
சிறுகுடி. மறவர் சேக்கோட் டண்ணுமைக் 
கெருவைச் சேவ லிருஞ்சிறை பெயர்க்கும் - 
வெருவரு கான நம்மொடு. . 
வருவ லென்றோண். மகிற்மட நோக்கே, 

என்பது: பொருள்வபித்போகாகின் தத லைமகன் தன்னெஞ்டித்குச்' | 
சொல்லிய a 

Zz மதுரை மருதனிளநாகனார். 
சு
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0. கடுங்கணை மழ்வர், 7. மருங்கினுணுயெ, 9. Oe 
செல்லஃசசசையுட. னோக்கல்செல்லா pentru. 11, சுர 

மூதலிருக்த, 18. கொடிபடு "வெரி. ் 
ச
ோ
 

10 

15 

20 

208. soe. 
பயங்கெழு இருவிற் பல்கதிர் ஞாயிறு 

'வயங்குதொழி றரீஇயர் வலனேர்பு விளங்க 

மல்குகடற் றோன்றி யாங்கு மல்குபட 

மணிமருண் மாலை மலர்ந்த வேங்கை . 

யொண்டனி -விர்வரு மொலிகெழு பெருஞ்சினைத் 
தண்டுளி யசைவளி தைவரு நாட 

கொன்துசினந் தணியாது வென்றுமுரண் சாம்பா 

இரும்பிடித் தொழுதியி னினந்தலை மயங்காது 

பெரும்பெயற் கடாஞ் செருக்கி வளமலை 

யிருங்களி றியல்வரும் பெருங்காட் டியவி 

னாரிரு டுமிய வெள்வே லேந்தி 

மென்பிணி யவிழ்ந்த தாழ்பூங் கோதை 
யூதுவண் டி.ரிய வழிப்பணை முயங்கிய 

நீவக் ததனினு மினிதா கின்றே 

grap கள்ளிற் ுணைதே செந்தை 
கடியுடை வியனக ரோம்பின ஸூறையும் 

யாயறி வுறுத லஞ்சப் பானாட் . 

காவ னெஞ்சமொடு காமஞ் செப்பேன் 

யானின் கொடுமை கூற தினைபாங் 
கனையல் வாழி. தோழிஈத் துறந்தவர் 
நீடல சாக. வருவர். வல்லெனக் * 
கங்கு லுயவுத்துணை யாகிய. 

துஞ்சா .. அறைவி மிவளுவக் ததுவே. 

என்பது : இரவுக்கு நிக்கட் டலைமகத்குத். தலைமகள் சொல்லியது, 

மதுரைப் பண்டவாணிக -னிளந்தேவனார். 

பி ம், : 9, பெரும்புகற்கடா௮ஞ்.
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299, பாலை 
எல்லையு மிரவும் விணைவயிற் பிரிந்த 
மூன்ன முன்னுறு படைய வள்ளிய 
UBUD துறைதல் வல்லுஈ மாயினு 
மதுமறந் துறைத லரிதா இன்றே 

5 கடுிவளி யெடுத்த கால்கழி  தேக்கலை 
நெடுவிளிப் பருக்தினம் வெறியெழுக் தாங்கு 
விசம்புகண் புதையப் பா௮ய்ப் பலவுட.. 
னகலிடஞ் செல்லு ரறிவுகெடத் தாய்க் 
கவலை காக்குங் காடக லத்தஞ் 

10 செய்பொருண் மருக்இத் செலவுதனக் குரைத். 
வைகுரிலை மதியம் போலப் பையெனப் [தென 
புலம்புகொ எவலமொடு புதக்கவி னிழந்த 
நலங்கெழு . திருமுக மிறைஞ்சி நிலங்கிளையா 
நீரொடு பொருத வீரிதழ் மழைக்க 

15 ணிகுதரு தெண்பனி யாகத் துறைப்பக் 
கானிலை செல்லாது கழிபடர்க் கலங்கு 
காசிக் ஞூற்ற ஈவிலாக் .இெவியொ 
டறன்மருள். கூந்தலின். மறையின உறன்மாண்டு 
இருஈ்துக மாதோதஞ் செலவென வெய்்தயிசாப் 

20 பருவ.ார லெவ்வமொ டிந்த 
பெருவிதுப் புதுவி பேதுது நிலையே. 

என் பது: இடைச்சா£ச்அுப்போகா நின் தலைம Gor GIO sr GA HK He 
சொல்லியது, ். ் 

| --எயினந்தைமகனா ரிளங்கீரனார். 
பி-ம், 1, எல்லியுமிரவும், முள்ள மூள்ளுறுபுடைய மூள்ளி 1. 
9. வல்லின மாயினும், 6, பருக்தின், 7 பாஅய்ப்பகலுட; பா 
அய்ப்பாந்து, 6, னகலிடைச்செல்லு... 9, amuse, 19, der 

. செலவென., . ட 

ச் இதனுள்  தான்பெரிது கலுழ்ச்து இங்காயினள்!? எனவே 
அக்குறிப்புத் தலைவன் போகாமல் தீடுப்பக் கூறிய தென்று உணர் 

ஈ
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| 300. நேய்தல் 
டர் நாள்வலை முகந்த கோள்வல் பரதவர் 
தஅுணங்குமண லாங்க ணுணங்கப் பெயம்மார் 
பறிகொள் கொள்ளையர் மதுக வுக்க 

Sent குருகின் கானலம் பெருந்துறை 
5 யெல்லை தண்பொழிற் சென்றெனச் செலீஇயர் 

தேர்பூட் டயர வேளய் வார்கோற் 

செறிகொடி. திருத்திப் பாறுமயிர் நீவிச் 
செல்லினி மடந்தைகின் ரோறிசயாடு மனையெனச் 

.... சொல்லிய வளவை தான்பெரிது கலுழ்க்து 
10 தீங்கா யினளிவ ஸளாயிற் ரங்காது 

கொதுமலர் போலப் பிரியிற் கதுமெனப் 
பிறிதொன் முகலு மஞ்சுவ லதனாற் 
சேணின் வருகர் போலப் பேணா | 

பிருங்கலி யாணரசெஞ் இறுகுடித் தோன்றின் — 
15 வல்லெதிர் கொண்டு மெல்லிதின் வினைஇத் 

துறையு மான்றின்று பொழுதே சுறவு 

மோத மல்கலின் மாறா யினவே 
யெல்லின்௮ு தோன்றல் செல்லா தீமென 
வெம்ர்குறை கூறத் தங்கி யேமுற 

20 விலாயரும் புரவியு மின்புற நீயு 

மில்லுறை ஈல்விருந் gure 

. லொல்லுதும் பெருமநீ நல்குதல் பெறினே, 
என்பது ; பகற்கு ஜிவர்அுநிம்குர் தலைமகத்கூத் தோழி சொல்லிய ௪. 

ன ௭ | ட உலோச்சனார். 
பி-ம். 9, கலிழ்ம்ு. பேளுப் 14, பெருங்கலியாணர், 17, மோத 
மலி கடலின், 281, விருச்தாகுத, 

இவை நாற்றெண்பதும் மணிமிடைபவளம் 

ஈது தோழிகூதினாள் என்றும், “வேளாண் பெருநெறி வேண்டிய 
விடத்தும்'' என்ற பகுதிக்கு இப்பாட்டு உதாரண மாகுமென்றும் 
கூறுவர் ஈசன். (தொல். பொருள். 107, 115,) 

௫ 

 



வளி : 

மூன்றாவது 

நித்திலகீதகோை 

  

301. பாலை 

வறனுறு செய்தியின் வாடுபு வருந்திப் 
படர்மிகப் பிரிந்தோ ருள்ளுபு நினை தல் 
A a ea யான்றிக மென்றி தோழி ' 

நல்கு௩ சொழித்த கூலிச் சல்பத. 

5 மொடிவை யின்றி யோம்பா துண்டு 
நீர்வாழ் முதலை யாவித் சன்ன 
* வாளை வேய்ந்த வறைவாய்ச் Fars 

- துூரி& தென்னா றில் வாழ்க்கைச் : 
._. சரமுதல் வருத்த மாமுதல் வீட்டிப் 
10 பாடின் றெண்டுணே கறங்கக் சாண்வரக் 

'கூவியிண சொருக்கின் ஐதர்பூங் கண்ணி 
பாடேச் சென்னி தகைப்ப மகடே 

. மூளரித் தீயின் மூழங்கழல் விளக்கத்துக் 
களரி யாவிரைக் சளர்பூங் கோதை 

15 வண்ண. மார்பின் வனமுலை துயல்வரச் 

* இவ்வடி. முழுவதும் பெரும்டாணிலும் வந்தத. (அழி. 
50.) அண்டு ஈச்சினார்க்ியர் ““தொத்துளிப் பாயாலே வேய்ந்த 
ஒலிக்ச் த வாயையுடைய ௪கடம்!” என்று உரை கூறுவர், 

r 

ச்
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செறிகடைப் பிடி.யொடு களிற௮ுபுணர்க் தென்னக் 
குறுகெடும் தூம்பொடு முழவுபுணர்ந் இசைப்பக் 
கார்வான் முழக்கி னீர்மிசைத் தெவட்டுந் 
தேசை யொலியின் மானச் சீரமைத்துச் 

சில்லி கறங்குஞ் சிறுபல் லியத்தொடு 
ட பல்லூர் பெயர்வன ராடி, யொல்லெனத் 
தலைப்புணர்த் தசைத்த பஃஜறொகைக் கலப்பைய 
நிரும்பே ரொக்கற் கோடிய ரிறந்த 
புன்றலை மன்றங் காணின் வழிகா 

ளழுங்கன் மூதூர்க் இன்னா தாகு 

மதுவே மருவின மாலை யதனாற் 
காதலர் செய்த காத 
னீடின்று மறத்தல் கூடுமோ மற்றே. 

என்பது : பிரிவிடை வேறுபட்ட தலைமகள் aro s ge Car 
ழிக்குச் சொல்லிய து, 

பிம் 

--அதியன் விண்ணத்தனார், 

11, த,கர்பெருங்கண்ணி. 18. தெவிட்டுந். (பிரிவின்கண்; 
அதியவன் வண்ணத் இனார்,) 

10 

202. குறிஞ்சி 

சிலம்பிற் போகிய செம்முக' வாழை 

யலங்க லந்தோ டசைவளி யுறுதொறும் 

பள்ளி யானைப் பரு ..ப்புறற் நைவ 

நல்வளை காடனொ டருவி யாடியும் ' 

பல்லிதழ் நீலம் பசெனைக் குற்று 

நறுவீ வேங்கை யினவண் டார்க்கும் 

வெறிகமழ் சோலை ஈயந்துவிளை யாடலு 
மரிய போலுங் காதலந் தோழி 

யிருங்க லடுிக்கத் தென்னைய ருழுத | 

கரும்பெனக் கவினிய பெருங்குர லேனல் 
கிளிபட விளைந்தமை யறிந்துஞ் செல்கென
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நம்மவண் விடுரள் போலாள் சைம்மிகச் 

இல்சணங் கணிந்த செறிந்துவீங் களமுலை 

். மெல்லிய லொலிவருங் கதுப்பொடு 

15 udder Cente மறனில் யாயே. 

என்பது : பகலேட௫தைப்பு தமாக்த் தோழி தலைமகட்குச் சொல்லு 

வாளாய்ச் சொல்லிய து. 

10 

15 

20 

--மதுரை அறுவைவாணிகன் இளவேட்டனஞார். 

பாட்டின் கருத்து இன்பத் தலைமகன் என் றவாறு, இ. 

303, பாலை 

இடைபிற ரறித லஞ்ச மறைகரந்து 
பேஎய் கண்ட கனவிற் பன்மா 

ணுண்ணிதி னியைந்த காமம் வென்வவேன் 

மதமிகு தானைப் பசும்பூட் டொறையன் 

கார்புகன் றெடுத்த சூர்புக னனந்தலை 

மாயிருங் கொல்லி யுச்சித் தாய்த் 

திதைந்துசெல் லருவீயி னலரெழப் பிரிந்தோர் 

புலங்கந் தாக விரவலர் செலினே 

வரைபுரை களிற்றொடு ஈன்கல ஸனீயு 

முசைசால் வண்புகழ்ப் பாரி. பறம்பி 

னிரைபறைக் குரீிஇயினங் காலைப் போகி 

மூடங்குபுறச் செந்நெற் றரீஇய சோராங் 

இரசைதேர் கொட்பின வாூப் பொழமுதுபடப் 

படர்கொண் மாலைப் “படர்தக் தாங்கு 

வருவரென் அுணர்ந்த மடங்கெழு நெஞ்ச 

மையக் தெளிய2ரா நீயே பலவுடன் 
வறன்ம.ர்ம் பொருந்திய சிள்வீ டுமணர் 
கணகிரை மணியி.னார்க்குஞ் . கு.ரனிறம் 
தழிரீர் மீன்பெயர்ந் 'தாங்கவர் 

வழிஈடைச் சேறல் வலித்திசின் யானே, 
ர
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என்பது :- தலைமகன் பிரிவின்கண் வேட்கைமீதார்ச்த தலைமகள் 

தன்னெஞ்சிற்குச் சொல்லிய த, 

ட்டு -- ஒளவையார், 
பி.-ம், 9. பொய்கண்ட, &, மர்மிகுதானை, 19. இழி௫ர், 

30௯, முல்லை 

இருவிசம் பிவர்ந்த கருவி மாமழை 

நீர்செறி நுங்கின் கண்சிதர்ந் தவைபோற் 
சூர்பனிப் பன்ன தண்வ.ர லாலியொடு 

பருஉப்பெய லழிதுளி தலைஇ வானவின்று 

5 குரூ௨த்துளி பொழிந்த  பெரும்புலர் வைகறை 

* செய்துவிட் டன்ன செந்நில மருங்கிற் 
செறித்துநிறுத் தன்ன தெள்ளறல் பருூச் 

சிறுமறி தழீஇய தெறிஈகடை மடப்பிணை 

ae SA மருப்பி னண்ண லிரலையொ 

10 டலங்குசினைக் குருக்தி னல்குகிழல் வதியச் 

சுரும்பிமிர் பூதப் பிடவுத்தளை யவிழ 

யரும்பொி மஞ்ஞை யால வரிமணன் 

* மணிமிடை பவளம் போல வணிமிகச் 

காயாஞ் செம்ம மு௮ய்ப் பலவுட 

15 னீயன் மூதா யீர்ம்புறம் வரிப்பப் 

புலனணி கொண்ட காரெதிர் காலை 

யேக்துகோட் ஒயானை வேந்தன். பாசறை 
வினையொடு வேறுபுலத் தல்க. ஈன்று 
மறவ riers மருளா தோரென 

20 நந்கோய் தன்வயி னறியா 
ளெக்நொந்து புலக்குங்கொன் tors யோளே, 

என்பது : பாசறைக்கட் டலைமகன் தன்னெஞ்சிற்குச் சொல்லியது, 

இடைக்காடனார், 
  

* வல்லோன் செய்கையன்ள செக்கிலம்'? 1894-ம் பாட்டு. 

| இம்மூன்றடிகளின்கருத்து 14-ம் பாட்டினும் வர்தத, 
41
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பிம், 2, தெர்த்தவைபோல், 19, விரும்பொதி; விரிமணன் 
19. மணியிடை, 19, கர்கோய் தன்மையி. போசறைப்பிரிர்த, 

205. மாலை 

பகலினு மகலா தாகி யாமக் 

தவலி னீத்தமொ டையெனக் கழியத் 
தளிமழை பொழிந்த தண்வால் வாடையொடு 

பனிமீக் கூறும் பைதற் பானாட் 

5 பல்படை கிவந்த வறுமையில் சேக்கைப் 

பருகு வன்ன காதலொடு இருகி 

*மெய்புகு வன்ன கைகவர் (PUsES 
தோருயிர் மாக்களும் புலம்புவர் மாதோ 
வருளி லாளர் பொருள்வயி னகல 

10 வெவ்வந் தாங்கிய விடும்பை நெஞ்சத் 
தியானெவ ணுளனோ தோழி தானே 
பராரைப் பெண்ணைச் சேக்குங் கூர்வா 
மொருதணி யன்றி ௮யவுக்குரல் கடைஇய 
வுள்ளே கனலு முள்ள மெல்லெனக் 

15 கனையெரி பிறப்ப வது 

நினையா மாக்க டீங்குழல் கேட்டே 
என்பது : பிரிவுணர்த் சப்பட்டதோழிக்கு த் தலைமகள் சொல்லி 
யது, தலைமகன் பிரிவின்கண் தோழி தலைமகட்குச் சொல்லிய 
அ உமாம, 

| --வடமவண்ணக்கன் பேரிசாத்தனார். 
பிம், 1, யிரவர், (பெருஞ்சாச்தன்.) 

206, மருதம் 

பெரும்பெயர் மகிழ்ஈ பேணா தகன்மோ 
பரந்த பொய்கைப் பிரம்பொடு நீடிய 
மூட்கொம் மீங்கைத் துய்த்தலைப் புதுவி 

  

  

  

* இவ்வடி 11; 879.ம் யாடல்களினும் வந்தது, 
* பனையில் அன்றில் வாழ்தல் (50: 120.)



நித்திலக்கோவை 323 

மீன்ற மாத்தி னிளந்தளிர் வருட 
5 வார்குரு சூறங்கு நீர்சூமழ் வளவயற் 

கழனிக் கரும்பின்? சாய்ப்புற ஞூர்ந்து 
பழன யாமை பசுவெயிற் கொள்ளு 
கெல்லுடை மறுக னன்ன ரூ.ர 
விதுவோ மற்றுகின் சசெம்மன் மாண்ட 

10 மதியே ரொண்ணுதல் வயங்கிழை யொருத்தி 
யிகழ்க்த சொல்லுஞ் சொல்லிச் சிவந்த 
வாயிதழ் மழைக்கண் ேயைற நோக்டு 

. தண்ணறுங் கமழ்தார் பரிஇயின ணும்மொ 
சூடினள் சிறுதுளி செய்தெம் 

18 மணன்மலி மறுகி ஸிறந்திசி னோேோளே. 
என்பது ; தோழி தலைமகற்கு வாயின்ம றுச்தது; 

மதுரைக் கூலவாணிகன் சீத்தலைச்சாத்தனார், | 
இதன்கருத்துக் * குூறியாவின் பத தினைப் பெறுவான் என் Maur 0. 

பி- ம், 5, நீர்ஞூழகல்வயல், 10-11 யொத்த இகச்.த. 18, பரீஇயின 
ணம்மொ. 14, டுடலி. மதுரைக் கர். தாருகன் 5 

307. பாலை 

சிறு அதல் பசந்து பெருந்தோள் சா௮ 
யகலெழறி லல்கு லவ்வரி வாடப் 
பகலுங் கங்குலு மயங்கிப் பையெனப் 
பெயலுறு மலரிற் கண்பனி வார் 

5 வீங்கிவ ஞூழக்கு மென்னாது வினைஈயந்து 
நீங்க லொல்லுமோ வைய வேங்கை 
யடிமு ரண் டொலைத்த நெ௫ல் யானை 
மையலக் கடாஅஞ் செருக்கு Lo SCHR pois 
தியங்குகர்ச் செகுக்கு 1மெய்படு ஈனந்தலைப் 

10 பெருங்கை யெண்கினங் குரும்பி தேரும் | 
* “குதியாவின்ப............மெய்துசாடன்?! (2) 1 (895)
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15 

என்பது : 

விலக்கிய த, 

அசககானூறு 

பூற்நுடைச் சவர புதலிவர் பொஇயிற் 

*கடவுள் போகிய கருந்தாட் கந்தத் 
அடனுறை பழைமையிற் நுறத்தல் செல்லா 
இரும்புருப் பெடையொடு பயிரும் 
பெருங்கல் வைப்பின் மலைமுத லாதே, 

பிரிவுணர்த்சப்பட்ட தோழி தலைமகனைச் செலவு 

--மதிரை ஈழத்துப் பூதன்றேவனார். 

508, குறிஞ்சி 

உழுவையொ டுழந்த வுயங்குகடை யொருத்த 
னெவேகிர் விழுப்புண் கழாதஅக் கங்கு 
லாலி யழிதுளி பொழிந்த வைகறை 
வால்வெள் எருவிப் புனன்மலிந் தொமுகலி 
னிலங்குமலை புதைய 1வெண்மஜை கவைஇக் 
கலஞ்சுடு புகையிற் ஜோன்று காட 
விரவின் வருக லெவனோ பகல்வரிற் 
ஜொலையா வேலின் வண்ம௫ ழெந்தை 
களிறணந் தெய்தாக் கன்முகை யிதணத்துச் 

10 சிறுஇனைப் படுகிளி யெம்மொ டோப்பி 

15 

மல்ல லறைய மலிர்௬னைக் குவளைத் 

தேம்பா யொண்பூ ஈறும்பல வடைச்சிய 

கூந்தன் மெல்லணைத் இஞ்சிப் பொழுதுபடக் 
காவலர்க் கரந்து கடிபுனர் துழைஇய 
பெருங்களிற் ஜெருத்தலிற் பெயர்குவை 
கருங்கோற் குதிஞ்சிறும் மூறைவி ஸூர்க்கே, 

என்பது : இரவு வருவானைப் பகல் வருகென்ற ௮. 

i? ub, 
-- பிசிராந்தையார். 

15. போகுவை.. 16, மிறையினூர். | 
  

  

  

—, ப * “மாடக் கெழுசணிகடவுள் போகலின்'' என வரத, (167.) 
ர் “புகை புரை அம்மஞ்சு" 1).
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509, பாலை 

வயவா ஸளெறிந்து வில்லி ஸீக்டுப் 

*பயரிரை தழீஇய" கடுங்கண் மழவ 
சம்புசேட் படுத்து வன்புலத் துய்த்தெனத் 
தெய்வஞ் சேர்ந்த பராசை வேம்பிற் 

5 1கொழுப்பா வெறிந்து குருதி தூஉய்ப் 

புலவுப் புழுக்குண்ட வான்க ணகலறைக் 

களிறுபுற மூரிஞ்சிய கருங்கா லிலவத் 
தரலை வெண்கா ழாலியிற் மூ௮ங் 
காடுமிக நெடிய வென்னார் கோடியர் 

10 பெரும்படைச் கு. திரை நற்போர் வானவன் 
திருந்துகழற் சேவடி. ஈசை௫இப் படர்ந்தாங்கு 
காஞ்செலி னெவனோ தோழி காம்பின் 
வனைகழை யடைந்த சவண்விசைக் கடியிடிக் 
1$கனைசட .ரமையத்து வழங்கல் செல்லா 

15 தஇரவுப்புன மேய்ந்த வு£வுச்னெ வேழர் : 
தண்பெரும் படாஅர் வெரூஉம் 
குன்றுவிலங் கியவினவர் சென்ற நாட்டே, 

என்பன : பிரிவிடை வேறுபட்ட தலைமகளது வேறபாடுசண்டு 
வேறுபட்ட தோழிக்கு த தலைமகள் சொல்லியது, 

எகருவூர்க் கந்தப்பிள்ளே சாத்தனார். 
பி-ம். 2, மதவர், 10, பசம்படை. 11. னிருங்கழத். 18. விளை கழை 
யுடைச் தகனை, 14. சுடர்வை.ப சது, 15, விரவுப்புன.(கதப்பிள்ளை. 

210, நே்ய்தல் 
கடுந்தே ரிளையசொடு நீக்கி நின்ற 
நெடுந்தகை நீர்மையை யன்றி நீயுக் 
தொழுதகு மெய்யை யழிவுமுக் அறுத்துப் 

க eg peje கவர்ச்த கன்றுடைக் கொள்ளையர்,'' (10ம.) 

4-“கொழுப்பா இன்த கூர்ம்படை மழவர்,” (129) 
1 “யானைப், பகல்நிலை தளர்க்குங் கவனுமிழ் கடுங்கல்'! மலை,906-6, 
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பன்னாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றலிற் 

குவளை யுண்கண் கலுழ நின்மாட் 

ஓ.வளும் பெரும்பே துற்றன ளோருக் 

தாயுடை நமெடுககர்த் தமர்பா ராட்டக் 
காதலின் வளர்ந்த மாத sree 
பெருமட மூடையரோ சிறிதே யதனாற் 

குன்றிற் ஜோரன்றுங் குவவுமணற் சேர்ப்ப 

வின்றிவண் விரும்பா தீமோ சென்றப் 
- பூவிரி புன்னை மீதுதோன்று பெண்ணைக் 
கூ௨ங்க ணஃதே தெய்ய வாங்க 

ணுப்பொய் யுமண ரொழுகையொடு வந்த 

விளைப்படு * பேடை யிரியக் குரைத்தெழுக் 

துருமிசைப் புணரி யுடைதரும் ' 

பெருநீர் வேலியெஞ் சிறுகல் லூரே, 

என்பது : .தலைமகற்குக் கூறைநேர்ர் ச தோழி சொல்லிய து* 

பிம் 7. தாயுறைவியனகர்,. 9, மூடையள் சிறிதே, 11, சென் றிப், 

B14. பாலை 

இரும்பிடிப் பரிசிலர் போலக் கடைநின் 

றருங்கடிக் காப்பி னஉனக சொருசிறை 
யெழுதி யன்ன தஇண்ணிலைக் கதவங் 

1கமுதுவழங் கரைநாட் காவலர் மடியத் 

இறந்துப் புணர்ந்து ஈம்மிற் சிறந்தோ 

ரிம்மை யுலகத் தில்லெனப் பன்னாட். 

பொம்ம லோதி நீவிய காதலொடு 

பயந்தலை பெயர்ந்து மாதரம் வெம்ப 

வருவழி. .வம்பலர்ப் பேணிக் கோவலர் 

10 மழவிடைப் பூட்டிய 1குழாஅய்த் தீம்புளி 
  

* ஈண்டுப் பேடையென்றது ம்ச் தியை. (சிறுபாண் அடி.. 56.) 
ர் கழுதுவழங்குபாமம் (122). 1 சுரைப்பெய்த வல்சி, (1189) . 

o
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செவியடை தீரத் *தக்லை பகுக்கும் 
புல்லி ஈன்னாட் டும்பர்ச் செலவருஞ் 
சூ.ரமிறந் தேடுனு நீடல 
சருண்மொழித் தேற்றிகம் மகன்றிச னோசே, 

என்பது : பிரிவின்கண் வேறுபட்ட தலைமகட்குச் தோழிசொல் 
லியு, . 

அவனை ல . 
. பி-ம். 4, மடிர்தெனத், 5, அும்மிற், 8, மழைதலே on 

312. குறிஞ்சி 

நெஞ்சுடம் படுதலி ஜனொன்றுபுரிந் தடங்கி 
யிரவின் வரூ௨ மிடும்பை நீங்க 
வரையக் கருது மாயிற் பெரிதுவந் 
தோங்குவசை யிழிதரும் வீங்குபெய னீத்தங் 

9 காந்தளஞ் சிறுகுடிக் கெளவை பேணா 
தரிமதர் மழைக்கண் இவப்ப நாளைப் 
பெருமலை காடன் மார்புபுணை யாக 
வாடுகம் வம்மோ காதலந் தோழி 
வேய்பயி லடுக்கம் புதையக் கால்வீழ்த் 

10 தின்னிசை முசி னிரங்கி யொன்னா 
சோடபெறங் கண்ட தாடோய் தடக்கை 
வெல்போர் வழுதி செல்சமத் SIT SF 
வடுபுக மெஃகம் போலக் 
கொடிபட மின்னிப் பாயின்றான் மழையே, 

என்பது . தலைமகன் : இறைப்புறமாகத் தோழி சொல்லியது. 
தலைமகள் சொல்லியதாஉ மாம். 

மதுரை மருதனிளகாகளார். 
பி-ம். 2, இர, 4, வீங்யெ, 6, சேப்ப, 8, வாவேமன்னோ, 

313, பாலை 

இனிப்பிறி தண்டோ வஞ்ச லோம்பென 
வணிக்கவின் கவான்வ.ர. முயங்கி கெஞ்சம் 
  

* தேக்கிலையில் உண்டலை (107,) ம் பாட்டிலுங் காண்க,
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பிணித்தோர் சென்ற வாறு கினைத்தலுங் 

குளித் துப்பொரு கயலிற் கண்பணி மல்க 

த் வைய வாக வெய்ய வீயிரா 

- விரவு மெல்லையும் படரட வருந்தி 
* யரவறுங்கு மதியி னுதலொளி கரப்பத் 

தம்மல இல்லா ஈம்மிவ ணொழியப் 

. பொருள்புரிந் தகன்றன ராயினு மருள்புறிந்து 

10 வருவர் வர்ழி தோழி பெறிய 

. நிதியஞ் சொரிந்த நீவி போலப் 

பாம்பூன் றேம்பும் வறங்கூர் கடத்திடை 

நீங்கா வம்பலர் கணையிடத் தொலைக்தோர் 

வூபடு புண்ணின் குருதி மாந்த 

15 யொற்றுச்சென் மாக்களி னொடுங்கிய கூரல 

வில்வழிப் பேங் காக்கைக் 

கல்லுயர். பிறங்கன் மலையிறந் தோரே, 

. என்பது : பிரிவிடைவேதுபட்டதலைமகளை த்தோழிவற்புறுத் இய, 

| --பாலைபாடிய பேருங்கடூங்கோ. 
இப்பாட்டி.னுள் நீலி என்பது பை, 

பிம். 9, வணிக்கவின் வளர. 18, கால, 16, வில்உழிப்படரும், 
| 21௪, முல்லை 

* நீலத் தன்ன நீர்பொதுி கருவின 

மாவிசம் பதா முழங்கி யாலியி 

னிலந்தண் ணென்று கானங் குழைப்ப 

் வினந்தே ருழவ ரின்குர லியம்ப 
  

*.1*அரவு நுங்குமதியின” 114.) 

1 இது, முன்பு தலைவிக்கு கிகழ்ச்த ஆற்றுமையும் அதுகண்டு 

தான் கலங்யெ. வாறும் தீலைவற்குக் கூறியது என்பர் ஈச், (தொல். | 

பொருள், 160.) ல் 

1 ஒதைக் SMOKED Boat” என்றும் 5 “உழவர் தைத் தள் 
விளி!” என்றும் வந்தன, (7, 415 ர
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8 மறியுடை மடப்பிணை தழீஇப் புறவிற் 
மிரிமருப் பிரலை பைம்பயி ரூகள 

வார்பெய லுதவிய ஈகார்செய் காலை 

நானெறி நுணங்கிய கானவில் பு.ரவிக் 

கல்லெனக் கறங்குமணி யியம்ப வல்லோன் 

10 *வாச்செல வணக்கிய தாப்பரி நெடுந்தே 
ரீர்ம்புற வியங்கூவழி யறுப்பத் தீந்தொடைப் 

பையு ணல்லியாழ் செவ்வழி பிறப்ப 

விந்நிலை வாரா ராயிற் றந்நிலை 

யெவன்கொல் பாண வுரை்இ௫ற் சிநிதெனக் 

15 கடவுட் கற்பின் மடவோள் கூறச் 

செய்வினை யழிந்த மைய னெஞ்சற் 

அணிகொள் பருவ. நீர வந்தோ 
யினிஅசெய் தனையால் வாழ்கரின் சண்ணி 
வேலி சுற்றிய வால்வீ முல்லைப் 

20 பெருந்தார் கமழும் விருந்தொலி கதுப்பி 

னின்னகை யிளையோள் கவவ 
மன்னுக பெருமகின் மலர்ந்த மார்பே, 

என்ப: வினைமுத்றிப் புகுக்த சலைமகற்குச் தோழி சொல்லிய. 
12, மறப்ப... 

ு[0துரை அளக்கர்ஞாழார்மகனார் அம்மள்ளனார். 

பி-ம். 4, வினத்சே; விணைத்தே, 7, கார்பெய், 11, யிமைப்ப, 

315, பாலை ' . 

1 கூழையுங் குறுநெறிக் கொண்டன முலையுஞ் 
GY மென்னாகஞ் செப்புட னெஇிரின ப 

பெண்ணே சான்றன ஸவிவளெனப் பன்மாண் 

கண்டுணை யாக நோக்க நெருகையு 
  

* “வாஅப் பாணி வயங்குதொழிந் கலிமாச், தா அத் தாளிணை 
: மெல்ல ஒதுங்க”? (054) 

4 
்.. இம் மூன்தட.களின் கருத்து 1ம் பாட்டிலும் வந்த... 

42 
௫
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5 மயிர்த்தன்று மன்னே மகெஞ்சம் பெயர்த்து 

மறியா மையிற் செறியேன் யானே 

பெரும்பெயர் வழுதி கூட லன்னதன் 

னருங்கடி. வியனகர்ச் சிலம்புங் கழியாள் 

சேணுறச் சென்று வறுஞ்சனைக் கொல்ப் 

10 புறவுக் குயின்றுண்ட புன்காய் நெல்லிக் 

கோடை யுதிர்த்த குவிகட் பசங்கா 

யறுநாற் பளிங்கின் நுளைக்காசு கடுப்ப 

வறுநிலத் துதிரு மத்தங் கதுமெனக் 

கூர்வேல் விடலை பொய்ப்பப் போகிச் 

15 சேக்குவள் கொல்லோ தானே தேக்கி 

னகலிலை கவித்த புதல்போல் ஞூரம்பை 

பூன்புழுக் கயரு முன்றிற் 
கான்கெழு வாழ்நர் சிறுகுடி யானே, 

என்பது ; மகட்போக்டிய தாய் சொல்லியது, 

_-குடவாயிற்கீரத்தனார். . 
பிம், 9, சனைக்கோங்டு, 12, துணைக்காக 18, வறனிலத். 16, 

குவித்த. 
| | 216. மருதம் 

* துறைமீன் வழங்கும் பெருநீர்ப் பொய்கை 
யரிமல சாம்பன் மேய்ந்த 1நெறிமருப் 
டீர்ந்த ணெருமைச் சுவல்படி முதுபோத்துத் 

தூங்குசேற் றள்ளற் அஞ்சிப் பொழுதுபடப் 

5 பைந்சிணெ வராஅல் குறையப் பெயர்தக்து 

குரூ௨க்கொடிப் பகன்றை சூடி. மூதூர்ப் ப 

போர்செறி மள்ளரிற் புகூதரு மூன் 
  

* இது தோழி தலைவியை வெகுண்டு. ஆக்கயெவாறு காண்க 

என்றும், “அது புலர்துறைகல் வல்லியோரே ,..துடலுமோரே” 
எனப்புலலியால் நின் இல்வாழ்க்கை குறைவுபடுமெனத் தோழி. 

- கூறியவாறு காண்க என்றும் கூறுவர் நச், (தொல். பொருள்... 

150, 926) * “தடமருப் பெருமை'”, (91,)
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றேர்தர வந்த தெரியிழை கநெகிழ்தோ 

ஞூர்கொள் கல்லா மகளிர் தாத்தரப் 

10 பரத்தைமை தாங்கலோ விலனென வறிதுடீ 
புலத்த் லொல்லுமோ மனைகெழு மடந்தை 
யதுபுலம் துறைதல் வல்லி யோரே 

செய்யோ ஸணீங்கச் சில்பதங் கொழித்துக் 

தாமட் டுண்டு gs du Os 

(5 தேமொழிப் புதல்வர் இரங்குமூலை சுவைப்ப 

வைகு ராகுூத லறிந்து 

மறியா ரம்மவல் துடலு மோரே, 

என்பது: தலைம்கற்கு வாயில் Come 5 தோழி தலைமகளை நெருங்கிச் 

சொல்லிய து. 

ஓரம்போகியார். 
பி-ம்; 5. போதர்து, . 6, பரூஉக்கொடி, /. போர்ச். செறி. 

8 ,கெடழ்த்தோள். 
217. பாலை 

மாக விசும்பின் மழைதொழி லுலந்தெனப் 
பா௮ யன்ன பகலிருள் பரப்பிப் 

* புகைநிற வுருவி ற்சி நீங்கக் 

குவிமுகை முருக்கின் கூர்நுனை வையெயிற்று 

5 ஈகைமுக மகளி ரசூட்டுசிர் கடுக்கு 

மூ.தராப் பல்லித முதிரப் பாய்க்துடன் ' 
மலருண் வேட்கையின் ிதர்கிதர்க் அகுப்பப் 

பொன்செய் கன்னம் பொலிய வெள்ளி 

நுண்கோ லறகுறைம் துதிர்வன' போல 

10 வரவ வண்டின மூதுதொதுங் சூரவத் 
தோங்குசினை ஈறுவீ கோங்கல ருறைப்பத் 

துவைத்தெழு தும்பித் தவிரிசை விளரி 

புதைத்துவிரி ஈரம்பி னிம்மென விமிரு 
  

j * “புகையிற்பொங்ட வியல்விசும்புகச்.து பனிழாழன் கொடி. 
 கடுப்பச் தோன்றும்'' (205,) ,
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மரனே முற்ற காமர் வேனில் 

வெயிலவிர் புரையும் வீததை மராதத்துக் 
குயிலிடு பூச லெம்மொடு கேட்ப 

வருவே மென்ற பருவ மாண்டை 

யில்லை கொல்லென மெல்ல நோக்கி 

நினைந்தன மிருந்தன மாக நயந்தாங் 

குள்ளிய மருங்கி னுள்ளம் போல 

வந்துநின் றனரே காதலர் நத்துறக் 

தென்னுழி யதுகொ மூனே பன்னா 

ளன்னையு மறிவுற வணங்கி 

ஈன்னுதற் பாறுய பசலை நோயே, 

என்பது : கலைமகன் வரவுணர்ர்ததோழிகலைமகட்குச்சொல்லிய த, 

-வடமோதங்கிழார், 
இப்டாட்டினுட் கன்னமென்றஅ தட்டார் சன்ன த்தட்டை. 

பி-ம், 12, தவரிசை, 14, மானேமுத்ற, 16. எம்மொடு கொட்ப, 
21. ஈத்துறந். 

218, குறிஞ்சி 

* கான மானதர் யானையும் வழக்கும் 

வான மீமிசை யுருழமுகணி யுரறு 

மாவும் புலியு மஞ்சுதசக வுடைய 

விரவழங்கு சிறுநெறி தமியை வருத 

வரையிழி யருவிப் பாட்டொடு . பிரச 

ipa Ger ௩ரம்பி னிம்மென விமிரும் 

பழவிற- னனந்தலைப் பயமலை காட 
  

ந 

* “gps poo அிவுறுகலக்கம்'? என்தபகு தியினுட்கலக் 

கம் எனப். பொதுப்படக்கூ றியவதனால், ஆற்றிடை ஏதமின்றிச் 

சென் றமைதோன் ஐ.. ஆண்டு ஓர்குறி செய்க எனக் கூறுவனவுங் 
- கொள்க எனக்கூறி, “வரினே, யெம்முற௮ு துயரமொடி. யாமிவணொ 

ழிய கின்னாய்பயிர் கு நிரிலை கொண்டகோட்டை ஊ.தல்.வேண்டுமாத் 
சிறிது'என்றவாறுகாண்க என்பர் ஈச். (தொல், பொருள். 114) . 

r
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மன்றல் வேண்டினும் பெறுகுவை யொன்றோ 
வின்றுதலை யாக வாரல் வரினே 

யெம்மூறு தூயரமொ ஒயாமிவ ணொழிய 
வெற்கண்டு பெயருங் காலை யாழகின் 
* கற்கெழு சிறுகுடி யெய்திய பின்றை 
யபூதல் வேண்டுமாற் சிறிதே வேட்டொடு 
வேய்பயி லழுவத்தப் பிரிந்தநின் 
னாய்பயிர் குறிகிலை கொண்ட கோபே, 

என்பது: இரவுக்கு மிவர் த தலைமகனை வரவுவிலக்வரைவு கடாயது. 

அத[டு ஓர. 
இதன்கருத்து வேண்டியது முடிக்கும் என்பது. 

பிம், 

10 

1.5 

10. யேமுறுதுயரம் யாமிவணொழிய. 

219, பாலை 

மணிவாய்க் காக்கை மாகிறப் பெருங்களை 
பிணிவீ மாலத் தலங்குனை யேறிக் 

Cara Cader குறும்பிற் கூக்குங் 

கடிவினை மறவர் வில்லிட.த் தொலைக்தோர் 

படிபிணங் கவரும் பாழ்பட நனந்தலை 

யணங்கென வருத்த நோக்கு னையென 

நுணங்கெய melo னுண்கேம் மாமைப் 

பொன்வீ வேங்கைப் புதுமலர் புரைய 
நன்னிறத் தெழுந்த சுணங்கணி வனமுலைச் 
சுரும்பார் கூந்தற் பெருந்தோ ளிவள்வயிற் 
பிரிந்தனி ரகறல் சூழி னரும்பொரு 

ளெய்துக மாதோ அுமக்கே கொய்தழைத் 

தளியே ரன்ன தாங்கரு மங்கை 

மெல்லிய ளனிளைய ணனிபே சன்பினள் 

செல்வே மென்னு நும்மெதஇ 

சொழிவே மென்னு மொண்மையோ விலளே, 

é 

  

* தற்கெழுசிறுகுடி.” (7)



854 ௮ககரனூறு 

என்பது : செலவுணர்த்திய தலைமகற்குத் தோழி செலவழுங்கச் 

சொல்லிய து, 

--எருக்காட்டூர்த் தாயங்கண்ணஞுர், 

பிஃம். 1, மானிற, 8, புரையு. 12---19.கொய்குழைச் தளிரோன் 

னதாங்கரு மங்கையள். 14, மெல்லியல் 16, ஒழியோமெ, 

320, நேய்தல் 

ஓங்குதிரைப் பாப்பின் வாங்குவிசைக் கொளீஇத் 

தஇமிலோன் றந்த கடுங்கண் வயமீன் 

றழையணி யல்குற் செல்வத் தங்கையர் 

விழவயர் மறுகின் விலையெனப் பகருங் 

5 கானலஞ் றுகுடிப் பெருநீர்ச் சேர்ப்ப 

மலே ருண்கணெக் தோழி யெவ்வ 

மலர்வாய் நீங்கரீ யருளாய் பொய்ப்பினு 

நெடுங்கழி துழைஇய குறுங்கா லன்ன 

மடும்பம ரெக்க ரஞ்சிறை யுளருக் 

10 தடவுநிலைப் புன்னைத் தாதணி பெருந்துறை 

நடுங்கயிர் போழ்ந்த கொடிஞ்சி நெடுந்தேர் 
வண்டற் பாவை சிதைய வந்துநீ 

தோள்புதி துண்ட ஞான்றைச் 

சூஞம் பொய்யோ கடலறி கரியே, 

என்பது ; பகற்குறிக்கண் வரச தலைமகனைத் கோழி வரைவுகடா 
யது, . 

ப மதுரைக் கூலவாணிகன் சீத்தலைசாத்தனார். 

பி-ம். 8, செல்வர்தங்கை, 4, நுவலு, 9, அடும்பூரெக்க ரொரு 
சிறை, 14. கடலறிகடனே. (£தங்கஞ்சாத்தன்) 

321. பாலை 

பசித்த யானைப் பழங்க ணன்ன 
வறுஞ்சுனை முகந்த கோடைத் தெள்விளி 

விசித் துவாங்கு பறையின் விட.ரகத் இயம்பக்
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கதிர்ச்சா லம்பிணை யுணீஇுய புகலேறு 

குதிர்க்கா லிருப்பை வெண்பூ வுண்ணா 

காண்ஞால் விளிச்குஞ் சேண்பால் வியன்சுரைப் 

பமணி யினரிரை யுணிஇய கோவலர் 
விடுநில முடைத்த கலுழ்கட் கூவற் 

கன்றுடை மடப்பிட. களிறொடு தடவரும் 

புன்றலை மன்றத் தங்குடி.ச் Forts 

துணையொடு துச்சி லிருக்குங் கொல்லோ 

கணையோ ரஞ்சாக் கடுங்கட் காளையொ 

டெல்லி முன்னுறச் செல்லுங் கொல்லோ 

வெவ்வினை செய்ங்கொ னோகோ யானே 

யரிபெய்து பொஇந்த தெரி௫லம்பு கழீஇ 
யாயறி வுறுத லஞ்ச 

வேயுயர் பிறங்கன் மலையிறக் (தோளே, 

மகட்போக்கிய செவிலி சொல்லியது, 

கயமனார், 

பி- ம். 6, வியன்சுவழ். 18, கற்கூவல், 16, யாயறிர்துணர்தலஞ்சி, 

10 

222, குறிஞ்சி 

வயங்குவெயின் ஜஞெமியப் பா௮ய் மின்னுவசிபு 
மயங்குதுளனி பொழிந்த பானாட் கங்கு 

லாசாக் , காம மநின் நலைப்ப 
விறுவரை வீழ்கரி னடுங் த் தெறுவாப் 

பாம்பெறி கோலிற் றமியை வைகித் 
தேம்புதி கொல்லோ கெஞ்சே யுருமிசைக் 

களிறுகண் கூடிய வாண்மயங்கு ஞாட்பி 
னொளிதுவேற் முனைக் கடுந்தேர்த் இதியன் 

வருபுன லிழிதரு மரம்பயி லிதும்பிற் 
பிறையுறழ் மருப்பிற் கடுங்கட் பன்றிக் 

குறையார் கொடுவரி குழுழுஞ் சார
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லறையறு தந்தேன் குறவ ரறுப்ப 

மூயலுகர் முற்றா வேற்றரு நெடுஞ்சிமைப் 

புகலரும் பொதியில் போலப் 

18 பெறலருங் குரையளெம் மணங்கு யோளே. 

என்பது : அல்லகுறிப்பட்டுப் போன்ற தலைமகன் Sw Oca EF 
சித்குச் சொல்லிய. | 

பரணர் 

பி-ம். 9. மாபயிலிறும்பில், 11-12, சோலை யறை, 14. போலும், 
19. பெறலருங் குரையணம், 

2. பாலை 

இம்மென் போரி லிவ்வூர் நம்வயிற் _- 
செறுவோ ரேச்சொல் வாடக் காதலர் 

வருவ ரென்பது வாய்வ தாஃ 
வைய செய்ய மதனில கிறியநின் 

5 னடிரில னுறுத லஞ்சிப் பையத் 

தடவ. லொதுக்கந் தகைகொள வியலிக் 

காணிய வம்மோ கற்புமேம் படுவி 
பலவுப்பல தடைஇய* வேய்பயி லடுக்கத் 

் இியானைச் செல்லினங் கடுப்ப வானத்து 

10 வயங்சுகதிர் மமுங்கப் பாஅய்ப் பாம்பின் 

பைபட. விடிக்குங் கடுங்குர லேற்றொ 
டாலி யழிதுளி தலைஇக் 

கால்வீழ்த் தன்றுநின் கதுப்புறழ் புயலே. 

என்பது :. பிரிவின்கண் வேறுபட்ட தலைமகளை த் தோழி வற்புறு த் 

தியது. ப்ட் tm . . . -ப்றநாட்டுப் பேருங்கோற்றனார். 

இப்பாட்டு எதிர்காலகோக்கற்று, 

பி-ம் 1, இம்மென் போல்வர், &, வாய்வதாக லைய, 
* “*'வுரைசேர் சிறுநெறி சிரைபுடன் செல்லுங் கானயானை'! (129,) 

னு
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92௪. முல்லை 
* விருந்தும் பெறுகுகள் போலுந் இிருந்திழைத் 
* தடமென் பணைத்தோண் மடமொஜழி யரிவை 
தளிரியற் கிள்ளை யினிஇனி னெடுத்த 

வளர.ராப் பிள்ளைத் தூவி யன்ன 
8 வுளர்பெயல் வளர்த்த பைம்பயிர்ப் புறவிற் 

$ பறைக்க ணன்ன கிறைச்சனை Carob 

துளிபடு மொக்கு டுள்ளுவன சாலத் 

தொளிபொரு பொகுட்டுத் தோன்றுவன மாய 
- வளிசினை யுதிர்த்தலின் வெறிகொள்பு தாஅய்ச் 

10 சிரற்சிற கேய்ப்ப வறற்கண் வரித்த 
வண்டு ணறுவீ மித்த நேமி 

தண்ணில மருங்கிற் போழ்ந்த வழியு 

ணிரைசெல் பாம்பின் விரைபுநீர் மூ௫ுகச் 

செல்லு நெடுந்தகை தேரே 
15 முல்லை மாலை நஈகர்புக லாய்ந்தே, 

என்பது ; வினைமுற்றிய தலைமகன் கருத்துணர்ந்து. உழையர் 

சொல்லிய து, 

--ஒக்கூர் மாசாத்தியார், 
பி-ம், 1. பெறுகுவள். 9. மடமாவரிவை, &, வளரிளம்பிள்ளை, 

525, பாலை 

அம்ம வாழி தோழி காதலர் 

வெண்மண ஸிவந்த . பொலங்கடை நெடுநகர் 

நளியிருங் கங்குற் புணர்குறி வாய்த்த 
  

* தலைவன் மீளுங்கால் விருக்து பெறுகுவள்கொல்லென 

இளையோர் .தலைவிகிலையுரைத்தலுக்கு இப்பாட்டினே உதாரண 
மாகக்காட்டி, **வளராப்பிள்ளை'' *அவர்கள் தங்களுக்குவளராப் 

பிள்ளை யென்தலுமாம்' என்றும், கூறுவர் 6#, (தொல். பொருள், 
170.) விருர்தோ பெற்றனள்/ திரும்தழை தானே” (884,) 

1 *தடமென் பணைத்தோள், மடரல்லீரே'' (110.) 1 பறைக்க 

ணன்ன மிறைச்-௬னை” (118) 

43
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15 

20 

என்பது ; கொண்டு நீங்கக்கருதி யொழிச் 2 சலைமகன் பிரிவின்கட். 
டலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லிய gi, 

அகநானூறு 

களவுங் கைம்மிக வளர்ந்தன் *றன்னையு 

முூட்கொண்் டோவாள் காக்ஞும் பிற்பெறரி 

இவணுறை வெவனோ £வளியளென் றருளி 

யாடுநடைப் பொலிந்த புகற்சியி னாடுகொள் 
வளவன் பிணித்த வதியன் பின்றை 

வள்ளுயர் மாக்கணை கண்ணவிநக் தாங்கு 

மலைகவி னிழந்த கனைகடற் றநருஞ்சுரம் 

வெய்ய மன்றரின் வையெயி நுணீஇய 

தண்மழை யொருகாட் டலையுக வொண்ணுத 

லொல்கிய லரிவை நகின்னொசருி செல்கஞ் 
சின்னா ளான்றனை யாகெனம் பன்னா 

ளுலைவி லுள்ளமொடு வினைவலி wy Sau 

வெல்லாம் பெரும்பிறி தாக வடாஅது ' 

பல்வேற் பாண னன்னாட் டள்ளதை 

வாட்கண் வானத் தென்றாம் நீளிடை 

1 யாட்கொல் யானை யதர்பார்த் தல்குஞ் . 

சோலை யத்த மாலைப் போகி 

யொழியச் சென்றோர் மன்ற 

பழியெவ னாங்கொ ஜனோய்தரு பாலே, 

இப்பாட்டுக் களவின்வழிப் பர்லை, 

பிம், &, வலர்ந்தன்றன்னையு, 8, வள்ளைப் பணிச்த, 9, கண்... 

.ணவிர்தன்ன, 17, நல்வேற்பாணர்கன்னாட். (தலைமகன் குறிப் 
பறிர்ததோழி தலைமகட்கு. களவில்வழிப்பாலை,) 

| 326. மருதம் 
ஊற லவ்வா யுத்த இத்திப் 

பேரமர் மழைக்கட் பெருந்தோட் சிறுஅத 

னல்ல எம்ம குறுமகள் செல்வர் 
  

* “உன்னங் கொள்கையொ டுளங்கரர் துறையும் ௮ன்னை”' (06. 

பட ர் யானை ஆட்கொல்ல ஆதர்களில் அல்கல், (247) 

மாமூலனார்



10 

என்பது : 

பி ௪௭ ம், 

5 

10 

நித்தலக்கோவை 8209 

* கடுந்தேர் குழித்த ஜெள்ள லாங்க 

ணெடுங்கொடி. அடங்கு மட்ட வாயி 

-லிருங்கதிர்க் கழனிப் பெருங்கவி னன்ன 
நலம்பா ..ராட்டி. ஈடையெழிற் பொலிந்து 
விழவிற். செலீஇயர் வேண்டும் வென்வே 
லிழையணி யானைச் சோழர் மறவன் 
கழையளம் தறியாக் காவிரிப் படப்பைப் 
புனன்மலி புறவிற் போர் கிழவோன் 
பழைய னோக்கிய வேல்போற் | 
பிழையல கண்ணவ ஸஹோக்கியோர் இறத்தே. 

தோழி தலைமகனை வாயின்மறுத்த த, 

ப பரணர், 
11, பேஎர்ழயவோன், 

927. பாலை. 

இன்பமு மீடும்பையும் புணர்வும் பிறிவு 
நன்பக லமையமு மிரவும் போல 

வேறுவே நியல வாட மாஜறெதிர்ந் 

அளவென வணர்ந்தனை யாயி னோரு 

மின்னா வெஞ்சு7 ஈன்னசை துரப்பத் 

துன்னலும் தகுமோ .துணிவி னெஞ்சே 
ரீசெல வலித்தனை யாயின் யாவது 
நினைதலுஞ் செய்தியோ வெம்மே கனைகது 
ராவி யவ்வரி நீரென ஈச௪ைஇ 

மாதவப் பரிக்கு மாறிரங்கு ஈனந்தலைக் 
. களர்கால் யாத்த கண்ணகன் பாப்பிற் 

செவ்வரைக் கொழிநீர் கடுப்ப வரவி 
னவ்வரி யுரிவை யணவரு மருங்கிற் 

புற்றரை யாத்த புலர்சினை மரத்த 
  Se eames — டவ வைகவகைக வவ, 

* இவ்வடிபுறத்தினும் வர்தது “விமைச்ததேர் . குழித்த 
தெருவின் கண்ணே ”' என்பது பொருள், (புறம், 16),
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என்பது : 

அ௮ககரனூதறு 

15 மைந்நிற வுருவின் மணிக்கட் காக்கை 

Be
 

10 

15 

பைந்நிணல் கவரும் படுபிணக் கவலைச் 

சென்றோர் செல்புறத்ஈ இரங்கார் கொன்ஜோர் 
கோல்கழி பிரங்கு மதா 

வேய்பயி லமுவ மிறந்த பின்னே. 

பொருள்கடைக் கூட்டிய கெஞ்சினைக் கழறியது, 

- மருங்கூர்ப்பாகைச் சாத்தன்பூதனார். 
5, கூரரசைதுரந்தியக்க, 8, நினைதலு ரினை தியோ, 

228, குறிஞ்சி 

வழையம லடிக்ஈத்து வலனேர்பு * வயிரியர் 

மூழவதிர்க் தன்ன முழக்கத் தேரோ 

பரவுப்பெயல் பொழிந்த ஈகள்ளென் யாமத் 
தரவின் பைந்தலை யிடறிப் பானா 

ளிரவின் வந்தெம் மிடைமுலை பொருந்தித் 
அனிக ணகல வளை௫இக் கங்குலி 
னினிதி னியைக்த ஈண்பவர் மூனித 

Gong குதனற் கறிந்தன மாயி 
னிலங்குவளை நெகிழப் பரந்துபட ரலைப்பயா 
மூயங்குதொறு மூயங்குதொறு ழூயங்க முகந்து 
ட்டக்குவ மன்னோ தோழி மடப்பிடி. [கொண் 
மழைதவழ் சிலம்பிற் கடுஞ்சூ லீன்று 
கழைதின் யாக்கை விழைகளிறு தைவர 
வாழையஞ் சிலம்பிற் நுஞ்சஞ் 
சா.ர னுடன் சாயன் மார்பே. 

என்பது : இரஏக்குறிச் சறைப்புறமாகத் தோழி சொல்லெடுப்பச் 
Shinar சொல்லிய து, 

  
மதுரைப் பண்டவாணிக ஸிளந்தேவனார், 

* “வினர் அரிப்பறையின் சூரத் தளிமழை”” என்ற அடிக 
ளொடு இவ்வடிகள் ஒப்புமையுடையன என்பர் ச், (மதுரைக்காஞ்ச் 
அடிகள் 2092-5)



AF BevsCsranas Bal 
பி-ம், 1. வழையமையடுக்க, 8. டிரவுப் பெயல், 6, துனிக் 
'சண்ணகல, 11. ஈண்பர் வோணிகனீழச்தேவனார்.] 

329: பாலை 

பூங்கணு தலும் பசப்ப கோய்கூர்ந் 

இங்கியான் வருந்தவு நீங்குத Hoes 

வாழ்தல் வல்லுக ராயிற் காதலர் 

குவிந்த குரம்பை யங்குடிச் சீறூர்ப் 

5 படுமணி யியம்பப் பகலியைந் துமணர் 

கொடுநுகம் பிணித்த செங்கயிற் ஜொழுகைப் 

பகடசாக் கொள்ளும் வெம்முனைத் துகடொகுத் 

தெறிவளி ௬ழற்று மத்தஞ் Agnes 
தேகுவர் கொல்லோ தாமே பாய்கொள் 

10 புறுவெரி நொடிக்குஞ் சிறுவரிக் குருளை 

நெடுநல் யானை நீர்தசைக் இட்ட 

கைகறித் துரு மைதூங் இறும்பிற் 

புலிபுக் னும் வறுஞ்சுனைப் 

பனிபடு சிமையப் பன்மலை யிறந்தே, 

, என்பது ; பிரிவிடைவேறுபட்டதலைமகள் தோழிக்குச்சொல்லிப து . 
பிரிவுணர்தீதியதேர்ழிக்குத் தலைமகள் சொல்லியதூஉமாம்.. 

--உறையூர் முதுகூற்றனார். 

பி-ம். 8, ரோழி. 7. பகடயாக்கொள். 14, பயன்மலை. 

250. நெய்தல், | 
* கழிட்பூக் குற்றுங் கான லல்இயும் 

வண்டற் பாவை வரிமண லயர்ந்து 
  

* இப்பாட்டில் 4 அரியாமையின் அயர்ந்த நெஞ்சமொடு! 

என்ப.து தன் வயினுரிமை என்றம், இகர்து மாயும் என்பது அவன் 
௨யித்பாத்தைமை என்றும், “கழிப்பூக்கு ற்றுங்கானலல்இயும்”! என் 
ரூத்போலச்சிலபொருளைஒழித்அச்சிலடொருண்மேனித்த நல்உரையித் 

கொள்க! என்றுங்கூறுவர் ஈச்.(தொல், பொருள்,111., சொல், 98.)
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- மின்புறப் புணர்ந்து மிளிவரப் பணிந்துந் 

10 

15 

தன்.துயர் வெளிப்படத் தவறி ஈந்துய 

றியா மையி னயர்ந்தஈ நெஞ்சமொடு 
செல்லு மன்னோ மெல்லம் புலம்பன் 

செல்வோன் பெயர்புறத் இரங்கிமுன் னின்று 
தகைஇய சென்றவென் ஸிறையி னெஞ்சு. 

மெய்தின்ஐு. கொல்லோ தானே யெய்தியுங் 

காமஞ் செப்ப நாணின்று கொல்லோ 

ago காணவ. கூர்ந்த தேயே 

குப்பை ,வெண்மணற் குவவுமிசை யானு 

மெக்கர்த் தாழை மடல்வயி னானு 

மாய்கொடிப் பாசடும் பரிய வர்பிழிபு 
கறுகுடிப் பாதவர் பெருங்கடன் மடுத்த 

கடுஞ்செலற் கொடுந்திமில் போல 
நிவர்துபகி தோற்றமொ டிகந்துமா யும்மே. 

என்பது : தலைமகற்குக் குறைரேர்ச் ச தோழி தலைமகட்குக் குத 
"கயப்பக்கூறிய அ, 

- உலோச்சனார். 
பி.ம், 4. வெளிப்படவிறீஇ, 11, 21 உ அக்காண். 

10 

391. பாலை. 

நீரிகிலை யரையச் செங்குழை யிருப்பைக் 

கோகெடைக் தன்ன கொள்ளை வான்பூ 

வாடுபாந் தன்ன வீன :லெண்டுின் 

சேடுசினை யுரீஇ யுண்ட மிச்சில் 

பைங்குழைத் தழையர் பழையர் மகளிர் 
கண்டிர ணீடமைக் கடிப்பிற் மொஞுத்துக் 
குன்றகச் சிறுகுடி. மறுகுதொது மறுகுஞ் 
சீறூர். நாடு பலபிறக் . கொழியச் 
சென்றோ ஏன்பிலர் தோழி யென்று 
மருந்துறை முற்றிய கருங்கோட்டுச் €றியாழ்ப் 

ச்



உட 
ந்த

 

யது, 

நித் இலக்கோவை 948 

பாண ரார்ப்பப் பல்கல முதவி 
காளவை யிருந்த ஈனைமகழ்த் இதியன் 
வேளிரொடு பொரீஇய கழித்த 
$ வாள்வா யன்ன வறுஞ்சார மிறந்தே, 

என்பது : தலைமகன் பிரிவின்கண் தோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லி 

--மாமுலனார், 
இப்பாட்டி.ற் பழையர்மகளிரென்பது வேட்டுவிச்சயரையும் 

உழத்தியரையும். 

பிம், 8, வாடுயர்ம் தன்ன. பாடுபரர்தன்ன, 8. லெண்டுன்; 
ஜோடு சினையுரைஇயுண்ட, 5, திழையரம்பழையர், 14. வருஞ்சுர. 

௮3௮2. குறிஞ்சி, 

** முளைவளர் apse ஞூங்கின் மூருக்கிக் 
கிளையொடு மேய்ந்த கேழ்செர் யானை 
நீர்கசை மருங்கி ணிரம்பா தொடுங்கிய 

. 1 பொருமுர ஹுழுவை தொலைச்சிக் கூர்றுனைக் 
8 குருதிச் செங்கோ டழிதுளி Spr od 

கன்முகை யடுக்கத்து மென்மெல வியலிச் 
செறுபகை வாட்டிய செம்மலொ டறுகால் 
யாழிசைப் பறவை யிமிரப் பிடிபுணர்ந்து 
1 வாழையன் சிலம்பிற் றுஞ்சு காட 

10 ஸனின்புரைத். தக்க சாயல னெனகீ 

யன்புரைத் தடங்கக் கூறிய வின்சொல் 
வாயத்தன வாழி தோழி வேட்டோர்க் 
  

8” வாணடறர் தன்ன வழக்கரும் கவலை ” (72) 

* களைபா ராட்டுங் க௫ெடை வயச்களிறு, முளைதரு பூட்டி. 
வேண்டுகுள கருந்த” (218,) 

1 உழுவையொ டுழர்த வுயங்குகடை யொருத்தல், கெடுவ௫ர் 
விழுப்புண் கழா௮க்”” 808. 

... 3 இவ்வடி 8286ம் பாட்டிலும் வந்தது,
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கமிழ்தத் தன்ன. கமழ்தார் மார்பின் 
வண்டிடைப் படாத மூயக்கமுக் 

15 தண்டாக் காதலும் தலைரசாட் போன்மே, 
என்பது : இரவுக்குறிச் றைப்புறமாகச் தோழிக்குச் தலைமகள் 
இயற்பட மொழிந்தது, 

| கபிலர், 
பி-ம். 3, முழைவளர், 8. நிறம்பார்த்கொடுங்கெ, 6, கண 
மூகை, 8, பிடியுணர்ந்து, 

522, பாலை, 

* யா௮ வொண்டனளி ரரக்குவிஇர்த் தன்னநின் 
னாக மேணி யம்பசப் பூர 

வழிவுபெரி துடையை யா௫ யவர்வயிற் 

பழிதலைத் தருதல் வேண்டுதி மொழிஓிகாண்டு 
5 தாங்க லொல்லுமோ. மற்றே யாங்குகின் 

னெவ்வம் பெருமை யுரைப்பிற் செய்பொருள் 
வயங்கா தாயினும் பயங்கெடத் gree 

நீடலர் வாழி தோழி கோடையிற் 

 குருத்திது புக்க வருத்தஞ் சொலாது 
10 தூம்புடைத் துய்த்தலைக் கூம்புபு திரங்கிய 

வேனில் வெளிற்துப்பனை போலக் கையெடுத் 
தியானைப் பெருகிரை வானம் பயிரு 
மலைச்சே ணிகந்தன ராயினு நிலைப்பெயர்க்து 

நாளிடைப் படாமை வருவர் ஈமரெனப் 
1௦ பயந்தரு கொள்கையி னயத்தலை இரியாது 

நின்வா யின்மொழி ஈன்வா. யாக 
வருவ .ராயினோ நன்றே வாரா 
sacar காதல ராயினு மிவணம் 
பசலை மாய்த லெளிதுமற் நில்ல 

20 சென்ற தேளத்துச் செய்வினை ழேற்றி 

* சாரல் யா௮த் துயர்சனை குழைத்த, மாரி யீர்ந்தளி ரன்ன ' 
மேனி” (987) * குருச்து--யானை மருப்பினடி. ; (தேவா, இருக்கே 

. தாரம். 9 சம்)
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மறுத.ார லுள்ளத்த ரெனினுங் 
கு௮ுகுபெரு நசையொடு தூதுவாப் பெறினே. 

என்பது : பிரிவிடைவற்பு றுத்அம் சோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லி 
பது, 

| கல்லாடனார், 
். மி-ம், 14, சாளிடைப்படாது, 18, தவணராகு காதல, 

88௧. முல்லை 
* ஓடா நஈல்லேற் நுரிவை தைஇய 
வாடுகொண் முரச மிமுமென முழங்க 
காடுதிரை கொண்டன மாயிற் பாக 
பாடி.மிழ் கடலி னெழுந்த சும்மையொடு 

5 பெருங்களிற்றுத் தடக்கை புரையக் கால்வீழ்த் 

* திரும்பிடித் தொழுதியி னிண்டுவன குழீஇ 
வணங்கிறை மகளி ரயர்ந்தன ராடுங் 
கழங்குற ஜாலியொடு கதழுறை இதறிப் 
பெயழஜமொடங் கின்றுல் வானம் வானின் ' 

10 1 வயங்குசிறை யன்னத்து நிரைபறை கடுப்ப 
3 கால்குடன் பூண்ட கானவில் புரவிக் 

- கொடிஞ்சி நெடுந்தேர் கடும்பரி தவிரா 
இனமயி லகவுங் கார்கொள் வியன்புனத்து 
நோன்சூட் டாழி மீர்நிலந் துமிப்ப 
  

  

ப... * “கொல்லேற்றுப் பசுர்தோல் வோது போர்த்த, மாக்கண் 
முரசம்” (மதரைசக்காஞ்௪ு 732-8). “புனைமருப் பழுந்தக்குத்தி 

_புலியொடு பொருது வென்ற, கனைகுர லருமுச் €ீற்தக் கதழ்விடை 
புரிவை போர்ச்.ச, துனைகுரன் முரசம்!” (சர், 2699) 

1 “யானைச் செல்லினங் சடுப்ப வானத்து.......கால்வீழ்த் 
"தன்று... பவடியல் ” (323.) 

4 **சிரைபறை யன்னச் தன்ன விரைபரிப், புல்லுளைச் கலிமா”! 

(594) 4 “ஈன்னால்கு பூண்ட கடும்பரி நெடுந்தேர்? (104) 
ப 44
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18 வீண்டே காணக் கடவுமதி பூங்கேழ்ப் ... 
-பொலிவன வமர்த்த வுண்க 

ணொலியற் கூந்த லாய்சிறு நதலே, | 

என்பது $ வினைமுற்றியதலைமகன் தேர்ப்பாகத்குச் சொல்லியது, 

மதுரைக் கூத்தனார். 

ப் ம். 2, , பாடுகொண்முர௪, 7. ரமர்ந்தன. 10, யன்னத் இண்: , 

பறைகடுப்ப, மேதுரைச்காடாரத்தனார் ; மதுரைச்கர் தத்தனார்; 

LD MOTESL MS F FCI.) 7 

835. பாலை 

இருள்படு நெஞ்சத் திடும்பை தீர்க்கு 
மருணன் சூடைய ராயினு மீதல் 

பொருளில் லோர்க்க& இயையா தாகுதல் 
யானு மறிவென். மன்னே *யானைதன் 

5 கொன்மருப் பொடியக் குத்தக் சினஞ்டறந் . ( 
தின்னா வேணி லின்றுணை யார ர 
apo Lear மராஅத்துப் QurehiGers தூட்டப் 

புலம்புவீற் றிருந்த நிலம்பகூ வெஞ்சுர * 
மரிய வல்லமன் னமக்கே விரிதா 

10 .சாடுகொண் மூசி னடுபோர்ச் செழியன் 
மாட மூதூர் மதிற்புறந் தழீஇ 
நீடிவெயி லுழந்த குறியிறைக் கணைக்காற் ப 
ஜொடையமை பன்மலர்த் தோடுடொ£இந் இயாத்த 

| குடையோ ரன்ன கோளமை யெருத்திற் 
- 18 பாளை. பற்றழிந் தொழியப் புறஞ்சேர்பு 

வாள்வடி.த் தன்ன வயிறுடைப் பொதிய 
- காளுறத் தோன்றிய ஈயவரு வனப்பி 

| Crs தன்ன வணிகளர் பு.அப்பூ 

௭ எப்ன் தலை மடப்பிடி, புணிஇய ரங்குழை; ெடுகிலையாது 
| Guan (59.) 
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வாருறு கவரியின் வண்ணெ விரிய 

90 முத்து னன்ன வெள்வீ ST oy 

யலகி னன்ன வநிநிறத் தாலி 

நகைஈணி வளர்க்குஞ் சிறப்பிற் றகைமிசப் 
பூவொடு வளர்ந்த மூவாப் பசுங்காய் 
நீரினு மினிய வாக் கூரெயிற் 

25 றமிழ்த மஞ் செவ்வா 

யொண்டொடிக் குறுமகட் கொண்டனஞ் செலினே, 

என்பது : தலைமகன் பொருள்கடைக்கூட்டிய கெஞ்சினைக்கழ நிச் 

செலவழுங்கிய து. 

மதுரைத் தத்தங்கண்ணஞார். 

பி-ம், 8, நிலம்பட, 18. . ரொடையமைபன்மலர்க்கோடு, 19. 

வாடுறுசவரி, 28, பூவாப்பசுங்காய், 

4 | (836. மருதம் 

| *குழற்காற் சேம்பின் கொழுமட லகலிலைப் 
பாசிப் பரப்பிற் பறழொடு வதிந்த ப 

வுண்ணாப் பிணவி ஒயக்கஞ் சொலிய 

நானிரை தரீஇய வெழுந்த 1 நீர்காய் 
  

.... *இதனுள் * யானவண் வாரா மாதே” எனத் தான் மனை 

-யோளைப்போல இல்லுறைதல்கூறி, ஆண்டுச்செல்லித் சடரொடு 
திரியும் நெருஞ்ச்போல என் மகளிரை யான் செல்வுழிச் செல்லும் 

சேடியர் போலத்திரியும்படி. பண்ணிக்கொள்வல் எனக்கூ.றியவாது 

காண்க என்பர் ஈச. உவமிக்கப்படும் பொருள் இழிர் துவரல்வேண் . 

டும் என்றதற்கு “மாரியம்பின் மழைத்தோற் சோழர்'' என்ற 

அடியினை உதாரணமாகக் காட்டுவர் பேரா, (தொல். பொருள், 

151,, 278.) ப | 

OT வாளை மேய்ச்த வள்ளெயிறந்று நீர்சாய் ? பொய்கை நீர் 

pi புலவுகா மிரும்போ த்து வாளைகாளிரைதேரும்”' (6886) 

"a
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5 வாளையொ மெப்பத் துறைகலுழ்க் தமையிற் 

றெண்கட் டேறல் மாந்தி மகளிர் 
துண்செய லங்குட. மிரீஇப் பண்பின் 
மகிழ்ஈன் பரத்தைமை பாடிய வீழிணர்க் 

* காஞ்சி நீழற் குரவை யயருக் 
10 தீம்பெரும் பொய்கைத் துறைகே மூரன் 

றேர்தா வந்த நேரிழை மகளி 
சேசுப வென்பவென் னலனே யதுவே ட 

பாக னெடி.துயிர் வாழ்தல் காய்னெக் ் 

கொல்களிற் நியானை ஈல்கன் மாறே 
15 தாமும் பிறரு முளர்போற் சேறன் 

மூழவிமிழ் துணங்கை தங்கும் விழவின் 

யானவண் வாரா மாறே வரினே, வானிடைச் 
1 சுடரொடு திரிதரு நெருஞ்சி போல 
வென்னொடு திரியா னாயின் வென்வேன் 

90 மாரி யம்பின் * மழைத்தோற் சோழர் 
வில்லீண்டு குறும்பின் வல்லத்துப் புறமிளை 

பாரியர் படையி னுடைகவென்் 

னேரிறை முன்கை வீங்கிய வளையே, 
என்பது : sun gos இற்பரத்தைக்குப் பாங்காபிஞர் 
கேட்பச் சொல்லியது, 

3 பாவைக்கோட்டிலார், 
இப்பாட்டில் மழைத்தோல் என்பது தோற்டடுகு, 

பி-ம், 1 புழற்காற் ; நூத்காற், 2 டாசிழைப்பரப்பிள்; 
4. தீழீஇய. 19, திரியேனாயின், 21, wh SSG oN, 

.. * “தாஞ்சி நீழற்றமர் வளம்பாடி.'* 286 
* “நீள்சுடர் செறியைகோக்கு நிரையிதழ் செருஞ்சிப 

(௪க்,401,) 3 
1 *மழைமருள் பஃ்றோல் மாவண்சோழர்'?; ப மழைத்தோழ் 

- பழையன்காவிரிவைப்பித்போஜர்'? (128; 186.) 
.. 3 இப்பொழுது இவ்வூர் சாகபட்டினம் தாலூகாகிற்பாப்ர 

கோவிலென வழங்குகிறது. 
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337. பாலை 

* ere யாஅத் துயர்சினை குழைத்த 

மாரி மீர்ந்தனி ரன்ன மேனிப் 

பே ரமர் மழைக்கண் புலம்புகொண் டொழிய 
வீங்குப்பிரிந் துறைத லினிசன் முகலி 

5 னவண தாக பொருளென் நுமணர் 

கணநரிரை யன்ன பல்காற் குதும்பொறைத் 
தூதொய் பார்ப்பான் மட,வெள் ளோலைப் 
படையுடைக் கையர் வகதொடர் கோக்க 

யுண்ணா மருங்கு _லின்னோன் கையது 

10 பொன்னா குதலு முண்டெனக் கொன்னே 
தடிந்துடன் வீழ்த்த கடுங்கண் மழவர் 
இறனில் சிதாஅர் வறுமை நோக்டுச் 

செங்கோ லம்பினர் கைக்கொடியாப் பெயரக் . 

கொடிவிடு குருதித் தூங்குகுடர் கறிஇ- 
15 வரிமர லியவி னொருகரி யேற்றை 

"வெண்பர லிமைக்குங் கண்பறி கவலைக் 
கள்ளி நீழற் கதறுபு வதிய 

மழைகண் மாறிய வெங்காட் டாரிடை 

யெமியங் கழிதந் தோடும் பனியிருட் 
20 பெருங்கலி வானம் தலைஇய 

— விருங்குளிர் வாடையொடு வருந்துவ ளெனவே, 

a a 

என்பது : முன்னொருகாலத்அப் பொருள்வபித்பிரிர் து வர். தலை 
மகன் பின்னும்பொருள்கடைக் கூட்டியநெஞ்டுத்குச் சொல்லியது, 

-பாலைபாடிய பேருங்கடங்கோ, 

பி- ம், 8. கையர்தோரோக்க, 11, கடிர்அடன் வீழ்த்த, 14, 
சழீஇ; ௧தஇ, 18. மழைக்கணமாதிய. 21, வருச்துவனெனவே, 
  

4 14 யாஅவொண்டளிரரக்கு விதிர்த்தன்ன.... ,.ஆகமேனியம் 

wens” (333) 

ஆ
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5996, குறிஞ்சி. 

குன்றோங்கு வைப்பி னாடுமீக் கூறு 

மறங்கெழு தானை யர௪ ருள்ளு 

(மறங்கடைப் பிடித்த செங்கோ லுடனம்ர் 

மறஞ்சாய்த் தெழுந்த வலனுயர் இணிதோட். 

பலர்புகழ் இருவிற் பசும்பூட் பாண்டிய 

னணங்குடை யுயர்நிலைப் பொருப்பிற் கவாஅற் 

சனையொண் காந்த CHO COILED 

றுணையோ ரோடு org யோள்வயி 

னுண்கோ லவிர்தொடி. வண்புறஞ் சுற்ற 

ழூயங்க லியையா தாயினு மென்றும் 

வயவுது நெஞ்சத் துயவுத்துணை யாக 

வொன்னார். தேஎம் பாழ்பட நறுக் 

துன்னரும் துப்பின் வென்வேற் பொறைய 

னகலிருங் கானத்துக் கொல்லி போலத் 
gars லியசோ ஈட்பே யவள்வயி 
னரூ௮ லியரோ தாதே பொழுர் 
விண்பெறக் கழித்த இண்பிடி. யொள்வாட் 

* புனிற்றான் ற.ரவி னிகாயர் பெருமகன் 

தொகுபோர்ச் சோழர் பொருண்மலி பாக்கத்து 

வழங்க லானாப் பெருந்துறை 

மூழங்கிரு முந்நீர்த் இரையினும் பலவே, 

என்பது : அல்லகுறிப்பட்ட. தலைமகன் PaO NSE BEE சொல் 

லியது, 

பிம். 

மதுரைக் கணக்காயனார். 

9. வன்பிற்சுற்ற; யன்புறச்சுற்ற. 17, கண்போத்க 

ss; விண்பொரக்கழித் த. 
  

* “கொண்: மூதூர்க் கள்வர் பெருமகன் ஏவலிளையர் தல் 

வன்” (942) ப
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299. பாலை 

வீங்குவிசைப் பிணித்த விளைபரி நெடுந்தேர் 

Ceres Or சமந்த வாழியாழ் மருங்கிற் 

பாம்பென முடுகுடீ ரோடக் கூம்பிப் 

பற்றுவிடு விரலிற் பயறுகா யூழ்ப்ப | 

5 வற்சிர7 நின்றன்றாற் பொழுதே முற்பட. 
வாள்வினைக் கெழுந்த, வசைவி லுள்ளத் 

தாண்மை வாங்கக் காமச் தட்பக் 

கவைபடு நெஞ்சங் கட்க ணகைய 
விருதலைக் கொள்ளி யிடைகின்று வருக்தி 

10 யொருதலைப் படாஅ வுறவி போன்றன , 
நோங்கொ லளிய டானே யாக்கைக் 
குயிரிடத் தன்ன ஈட்பி னவ்வுயிர் 

வாழ்த லன்ன காதல் 
சாத லன்ன பிரிவரி யோளே 

என்பது : போகாநின்த தலைமகன். தீன்னெஞ்சிற்குச் சொல்லியது , 

நரைமுடி நேட்டையார். 

பி-ம், 6. வசையிலுள்ள. 19, சூயிரீர்தன்ன, (பிரைமூடி. நெட் 

டையார்.] 

* 340, நெய்தல்: 

* பன்னா ளெவ்வக் தீரப் பகல்வந்து 

- புன்னையம் பொதும்பி னின்னிழற் கழிப்பி 

மாலை மால்கொள நோக்குப் பண்ணாய்ந்து 

வலவன் வண்டே ரியக்க நீயுஞ் 
  

* “வேளாண் பெருமெறி வேண்டிய விடத்தும் என்னுச்து 

றைக்கு இப்பாட்டினை உதாரணமாசசக்காட்டி, இதனுள் தனக்கும் 

புரவிக்கும் கொடுப்பனகூறித் தடுத்தவாறு காண்க என்பர் ஈச். . 
(தொல்” பொருள். 114.) உலூயன்மேம்பட. விருக்து விலக்கலுக்கு 

இப்பாட்டினைக் கொள்வர், (அகப். விள. உரை. 149.) 

ர
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5 செலவிருப் புறுத லொழிகதில் லம்ம 

செல்லா நல்லிசைப் பொலம்பூட் டி.ளையன் 

பல்பூங் கானற் பவத்திரி பன்னவிவ 
ணல்லெழி லிளாலந் தொலைய வொல்லெனக் 
கழியே யோத மல்சன்று “ வழியே 

10 வள்ளெயிற் ௨ரவொ0 வயமீன் கொட்குஞ் 
சென்றோர் மன்ற மான்றின்று பொழுதென 
நின்றிறத் தவலம் வீட வின்றிவட் 
சேப்பி னெவனோ பூக்கேழ் புலம்ப 
பசமீ னொடுத்த வெண்ணென் மாத் 

15 தயிர்மிதி மிதவை வார்குவ நினக்கே 
* வடவர் தந்த வான்கேழ் வட்டங் 

1 குடபுல வுறுப்பிற் கூட்டுபு நிகழ்த்திய 
வண்டிமிர் ஈறுஞ்சாந் தணிகுவக் இண்டிமி 

லெல்லுத்தொழின் மடுத்த வல்வினைப் பரதவர் 

௨0 கூர்வளிக் கடுவிசை மண்டலிற் பாய்ந்துடன் 

கோட்சுமுக் கழித்த கொடுமுடி. நெவெலை 

தண்கட லசைவளி யெறிதொறும் வினைவிட்டு 

மூன்றிற் முழைத் தூக்குக் 
தெண்கடற் பரப்பினெம் முறைவி லார்க்கே, 

என்பது : பகத்குறிக்கண் தோழி தலைமக ந்குச்சொல்லிய;த , 

| நக்கீரர். 

பிம், 8, னின்னிழறழீஇ. 8, ணல்லெழிலின்னலர், 16. தயிர் 

மிதிமாஅவார்குவ, 16, வான்கேழ் சாந்தம். 18, சார்தயர்குவர், 

20. கூருளிக் கடுவிசை மாட்டலிற் பாய்புடன். 26. தெண்டிரைப் 
பரப்பின் எம்முறை விலூரே, 
  

-* இவவடி. நெடுமல்வாடையினும் வச்த, அதற்கு “an. 
. காட்டிலுள்ளார் கொண்டுவர்த வெள்ளிய நிதச்தையுடைய இலா 

வட்டம்'” என்றுஉரளை கூறுவர் றச், (அடி.515 t குடபுலம் - யவன 
_ தேசம், (சிலப். &4-86,)
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10 

Ge
 

நித்திலக்கோவை 955. 

“8௧1. பாலை. 

உய்தகை பின்றாற், Coop yf பைப்பயக் 

கோங்குங் கொய்குறை யுற்றன குயிலுந் 
தேம்பாய் மா௮த் தோங்குசனை விளிக்கு 
நாடார் காவிரிக் கோடுதோயப் மலிர்நிறைக் , 

கழையழி டூீத்தஞ் சாஅய வழிகாள் 

மழைகழிந் தன்ன மாக்கான் மயங்கறல் 

பதவுமேய லருந்து துளங்கிமி னல்லேது 

மதவுடை காட்கோ ளசைவிடப் பருகக் 

குறுங்காற் காஞ்சிக் கோதை மெல்லிணர்ப் 

பொற்றகை நுண்டா துறைப்பதி தொக்குடன் 

குப்பை வார்மண லெக்கர்த் அஞ்சும் 

யாணர் வேனின் மன்னிது 

* மாணல. நுகரும் துணையுடை யோர்க்கே. 

பிரிவின்கட் டோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லிய து. 

| hari dpsvmg pm. 
6, மழைமகழ்ச் தன்ன . | 

3542, குறிஞ்சி 

ஒறுப்ப வோவலை நிஐப்ப நில்லலை 

புணர்ந்தோர் போலப் போற்றுமஇ கினக்கியான் 

இளைஞ னல்லனோ நெஞ்சே தெனாஅது : 

். வெல்போர்க் கவுரியர் ஈன்னாட் டுள்ளதை 

மண்கொள் புற்றத் தரும்புழைத் திறப்பி 
! னுகொண் மூதூர்க் கள்வர் பெருமக 
னே லிளையர் தலைவன் மேவா. 

சருங்குறும். பெறிந்த வாற்றலொடு பருக்துபடப் 

பல்செருக் கடந்த செல்லுறழ் தடக்கைக் 
  

* இவ்வடி. 51 ஆம் பாட்டிலும் வரத காண்க, 

ர “புனித்முன் தாலினிளையர்பெருமகன்” (838), 

45 
*
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10 கெடா௮ நல்லிசைத் தென்னன் ஜொடாஅ 

நீரிறி மருங்கிற் கல்லளைக் கரந்தவவ் 

வரையச மகளிரி னரி்ய 

ளவ்வரி யல்கு லணையாக் காலே. 

என்பது : அல்ல்கு றிப்பட்டதலைமகன் தீன்னெஞ்சிற்குச்சொல்லி 
ப Zils 

மதுரைத் கணக்காயனார், 

இட்பாட்டி ற் : செல் ' என்பது மேகம். 

மி-ம், 

10 

15 

4, கலிரியர், 

543. பாலை 

வாங்கமை புரையும் வீங்கிறைப் பணைத்தோட் 
சில்சுணங் கணிந்த பல்பூண் மென்கு£லை 
ஈல்லெழி லாகம் புல்லுத னயந்து 
மரங்கொ லுமண்மகள பெரும பருகிப்? 
புன்றலை சிதைத்த வன்றலை * நடுகற் 

கண்ணி வாடிய மண்ணா மருங்குற் 

கூருளி குமின்ற கொடுமா பெழுத்த 
மாறுசெல் வம்பலர் வேறுபயம் படுக்குங் 

கண்பொரி கவலைய கானத் தாங்க 
ணனந்தலை யா௮த் தந்தளிர்ப் பெருஞ்சினை 
யில்போ ஸனீழற் செல்வெயி லொழிமார் 
நெடுஞ்செவிக் கமுதைக் குறுங்கா லேற்றைப் 
புறிறை பண்டத்துப் பொறையசாஅக் களைந்த 
பெயர்படை' சொள்ளார்க் கூயவத்துணை யாகி 
யுயர்ந்த வாள்வினை. புரிந்தோய் பெயர்ந்துநின் 
அுள்ளினை  வாழியென் .னெஞ்சே கள்ளின் 
மகிழின் . மகிழ்ந்த வரிமதர் மழைக்கட் 
  

_*. நகறற, பெயர்பயம் UT SCs ros MGIC Ep Genwi 
ட்னோக்கல் செல்லாது” (297),
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சின்மொழிப் பொலிந்த துவர்வாய்ப் 
பன்மாண் பேதையிற் பிரிந்த நீயே, 

என்பது; தலைமகன் இடைச்சாரத்து மீளக்கரு திய கெஞ்சினைக் 
கழறிப்போயது, 

மதுரை மருதனிளநாகளார். 

பி -ம். 14, படைகொளாளர்க், 16, செல்வாய் 19, பெயர்க்தரீயே, 

385, முல்லை 

வளமழை பொழிந்த வானிறக் களரி 

யுளர்தரு தண்வளி யுறுதொறு கிலவெனத் 

தொகுமுூகை விரிந்த முடக்காற் பிடவின் 
வையேர் வாலெயிற் ஜெெண்ணுதன் மகளிர் 

கைமாண் டோணி கடுப்பப் பையென 
மயிலினம் பயிலு மரம்பயில் கான 

மெல்லிடை யுரூ௮ வளவை வல்லே 
கழலொலி நாவிற் றெண்மணி கறங்க 

நிழலொழிப் பன்ன நிமிர்பரிப் புரவி 
10 வயக்குது கொடிஞ்சி பொலிய வள்பாய்ந் 

தியக்குமதி வாழியோ கையுடை வலவ 

ப௪ப்புறு படாட வருந்திய 
நயப்பின் காதலி ஈகைமுகம் பெறவே. 

or
 

என்பது : வினைமுற்றிய தலைமகன் தேர்ப்பாகற்குச் சொல்லியது. 

மதுரை அளக்கர்ஞாழார்மகனார் மள்ளனார். 

பி-ம், 8, முதுகாற்பிடவி, 5, கையாடோளி, 8, சுழலொலி. 
9. நிழலொளிப், (அம்மள்ளனார்.) 

545, பாலை 

-விசும்புதளி பொழிந்து வெம்மை நீங்கத் 
தண்பதம் படுதல் செல்கெனப் பன்மா | 

ணாஞ்செல விழைந்தன மாக வோக்குபுசழ்ச்



356 

என்பது? 

10 

15 

20 

be
 

EET OT w 

கானமர்: செல்வி யருளலின் வெண்காற் 

பல்படைப் புரவி யெய்திய தொல்லிசை 
நுணங்குறுண் பனுவல் புலவன் பாடிய - 

வினமழை. தவழு மேழிற் குன்றத்துக் 

கருங்கால் வேங்கைச் செம்பூம் பிணைய 

லைதேந் தல்குல் யாமணிந் அவக்குஞ் 
சின்னாள் கழிக வென்று மூன்னா 

ணம்மொடு பொய்த்தன' ராயினுந் தம்மொடு 

இருந்துவே லிளையர் ௬ரும்புண மலைமார் 

மாமுறி யின்று மரக்கொம் பகைப்ப 

வுறைகழிக் துலந்த பின்றைப் பொறழறைய 

திறுவெள் எருவித் அுவலையின் மலர்ந்த 

கருங்கா னுணவின் பெருஞ்சினை வான்பூச் 

செம்மணற் சிறுநெறி கம்மென வரிப்பக் 

காடுகவின் பெறுக தோழி யாடுவளிக் 

கொல்குகிலை யிற்நறி யொருதணி நெடுவீழ் 

கல்கஸ் சிக்கு மத்த ப 

மல்குவெயி னீழ லசைந்தனர் செலவே, 

தோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லிய ஐ, 

ட _ தடவாயிற் கீரத்தனார். 

Qi, மல்குபயநீழலசைந்தவர். 

46. மருதம் 

* நகைஈன் றம்ம தானே wer mene 

மாநிச் சுதையி ஸீர்ம்புறத் தன்ன 

கூரற் கொக்கன் குறும்பறைச் சேவல் 

வெள்ளி வெண்டோ டன்ன கயல்குறித்துக் 
  

... தாக்டுக் ம் கொடுத்சற் கண்ணும் 
* பிழைத்து வந்திருந்த இழவனை நெருங்கி, 'பிழைதீதான். 

்* என்ற துறைக்கு இப்பாட்டினை ' 

உதாரணமாகச் சாட்டினர் ஈச. கொளல், பொருள். 150.)
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3 கள்ளா ர௬வகைக் கலிமகி முழவர் 

காஞ்சியங் குதுந்தறி குத்தித் தீஞ்சுவை 
மென்கழைக் கரும்பி னன்பல மிடைந்து 

பெருஞ்செந் நெல்லின் பாசமல் பொற்றி 

வருத்திக் கொண்ட வல்வாய்க் கொடுஞ்சிறை 

10 மீதழி ககிநீர் நோக்கிப் பைப்பயப் 

பார்வ லிருக்கும் பயங்கே மூர 

மாமது பேணின்ோ விலமே நீரின் 

பண்ணமை ஈல்யாழ்ப் பாணனணொடு விசிபிணி 

மண்ணார் முழவின் கண்ணதுர்ந் இயம்ப 

15 மகூழ்துணைச் சுற்றமொடு மட்டு மாந்த 
யெம்மனை வாரா யா௫ முன்னா | 

ணும்மனைச் சேர்ந்த ஞான்றை யம்மனைக் 

குறுந்தொடி. மடந்தை யுவந்தன ணெடுந்தே 
. ரிழையணி யானைப் பழையன் மாறன் 

90 மாடமலி மறுகிற் கூட, லாங்கண் 

வெள்ளத் தானையொடு வேறுபுலத் இறுத்த 
இள்ளி வளவ ஸனல்லமர் சாதய்க் 

கடும்பரிப் புரவியொடி களிறுபல வவ்வி 

யேதின் மன்ன ரூர்கொளக் 

25 கோதை மார்ப னுவகையிற் பெரிதே, 

என்பது : தோழி தலைமகற்கு வாயின் மறுத்தது. 

வுக்கு ரர், 

இப்பாட்டின் கருத்துப் பிறரைப் பார்ப்பான் என்றவாறு, 

பிம், 8, குறும்பொறை. 81, வேண்ூபுலத்திறுத்த. 

347. பாலை 

ச் தோளுக் தொல்கவின் மொலைய நாளு 

நலங்கவர் பசலை ஈல்கின்று ஈலியச் 
  

* இவ்வடி. 1&7-ம் பாட்டிலும் வந்தது.
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சால்பெருந் தானைச் சோ லாதன் 
மால்கட லோட்டிக் கடம்பறுத் இயற்றிய 

5 பண்ணமை முரசின் கண்ண௫ர்ந் தன்ன 
கவ்வை தூற்றும் வெவ்வாய்ச் சேரி 

யம்பன் மூனு ரலர்ஈமக் கொழியச் 
சென்றன ராயினுஞ் செய்வினை யவர்க்கே 

_. வாய்க்கதில் வாழி தோழி வாயாது 
10 மழைகரந் தொளித்த கழைதிரங் கடுக்கத் 

தொண்கேழ் வயப்புலி பாய்ந்தெனக் குவவடி. 
வெண்கோட். டியானை மூழக்கசை வெரிஇக் 
கன்றொழித் தோடிய புன்றலை மடப்பிடி, 
கைதலை வைத்த மையல் விதுப்பொடு 

15 கெடுமகப் பெண்டிரிற் றேரு 
நெடுமா மருங்கின் மலையிறந் தோசே, 

என்பது : தலைமகன் பிரிவின் கண் தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லி 
யது, 

கவண் ல்க்ர் 

பி-ம், 19. முழக்இக்கைவெரீ இ, டக ஷா 

348, குறிஞ்சி ™ 
என்னா வதுகொ முனே முன்றிற் 

நேன்றேர் சுவைய இரளரை மாஅத்துக் 
கோடைக் கூழ்த்த கமழ்ஈறுக் தீங்கணி 
பயிர்ப்புறப் பலவி னெதிர்ச்சுளை யளைஇ 

5 யிறுலொடு கலந்த வண்டுமூ சரிய 
* னெடுங்க ணாடமைப் பழுடிக் கடுந்இறற் 
1 பாம்புக்களுப் பன்ன தோப்பி வான்கோட்டுக் 
கடவு ளோங்குவரைக் கோக்கிக் குறவர் 
  

..* “இருந்தமை விளைந்த தேக்கட்டேதல்'"; “வேய்பெயல்விளை 
யுட்டேக்கட்டேறல்'' (மலை, 171; 992,7) “அம்டணைவிளைந்த தேக். | 
கட்டேதல்'' (868.),. 1 “பாம்பு வெகுண்டன்ன தேறல்” (இறு | 
பாண். 237) “தேட்கடுப் பன்ன சாட்பட தேதல்”? (புதம், 899) 

”
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ஹேறித்தழை மகளிர் மடுப்ப மாந்த 
10 யடிக்க லேன லிரும்புன மறந்துழி 

் யானை வவ்வின 'தஇனையென நோனா 
தளையரு முதியருங் இளையுடன் குீஇச் 
சிலையாய்ந்து இரிதரு காட 

னிலையா ஈன்மொழி தேறிய கெஞ்சே, 
என்பது : தமசன் சிறைப்பு ஐத் தானாகத் தோழி சொல்லெடுப்பத் 
தலைமகள் சொல்லியது. 

--மதுரை இளம்பாலாசிரியன் சேந்தன் கூத் தனார், 

இதன கருத்து ஒன்றசிதைய ஓர் றுசெய்வான் என் ஐவாறு, 

பி-ம். 2, மாதத்து, 11, தினையெனனோனா ௮. 14. கிலையா 
சின்மொழி, (சிறைப்புதத்சானாகக் தலைமகள் தோழிக்குச்சொல்லி 
யது ») 

249. பாலை 

அசம்போ ழவ்வளை செறிந்த முன்கை 
வரைந்துதாம் பிணித்த தொல்கவின் மொலைய 

வெவஞாய்&் தனர்கொ ரோழமி ஜெமன்ன் 
றெரிகோ லன்ன செயிர்தீர் செம்மொழி 

5 யுலைந்த வொக்கல் பாடுநர் செலினே 

ய ான்மலி யுள்ளமொடு முனைபா ழாக 

வருங்குறும் பெறிந்த பெருங்கல வெறுக்கை 

சூழாது சரக்கு. நன்ன னன்னாட் 

டேழிற் குன்றத்துக் கவா௮ற் கேழ்கொளத் 
10 இருந்தளை நிவந்த கருங்கால் வேங்கை 

யெரிமருள் கவள மாந்தஇிக் களிறுதன் 

வரிஅதல் வைத்த வலிதேம்பு தடக்கை 

கல்லூர் பாம்பிற் ஜறோன்றுஞ் 
* சொல்பெமர் தேஎத்த சுரனிறந் தோசே. 

* “மொழிபெயர்தேஎம்'' (127; 211.) 
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என்பது : தலைமகன் பிரிவின்கண் தோழிக்குத் தலைமகள் சொல் 
Suga, 

ற ப மாமூலனார், 
பி-ம், 9. கேழ்ளொத், 

550, நேய்தல் 

கழியே, சிறுகுர னெய்தலொடு காவி கூம்ப 
வெறிதிரை யோதந் தரலா னாதே 
துறையே, மருங்கிற் போகிய மாக்கவை மருப்பி 
ஸிருஞ்சேற் நீரளே யலவ ஸிவப்ப 

5 வழங்கு ரின்மையிற் பாடான் றன்றே 
கொுநுச அழைந்த கணைக்கா லத்திரி 
வடிமணி நெடுந்தேர் பூண .வேவா 
தேந்தெழின் மழைக்க ணிவள்குறை யாகச் 
சேர்ந்தனை சென்மோ பெருநீர்ச் சேர்ப்ப 

10 விலங்கிரும் பரப்பி னெறிசுமூ நீக்க 
வலம்புரி மூற்குெய வான்றிமிற் பாதவ 
சொலிதலைப் பணில மார்ப்பக் கல்லெனக் 
கலிகெழு கொற்கை யெதிர்கொள விழிதருங் 
குவவுமண ஸனெடுங்கோட் டாங்க 

18 ணுவக்காண் டோன்றுமெஞ் Amey லூரே, 

என்பது; பசற்குறிவக்து நீங்கும் தலை௦க த்கு த் கோழிசொல்லிய த, 

சேந்தன் கண்ணனார், : 
பி-ம். 15, ணுவவுக்காண், (பகற் குறிவந்த கலைமகக்குத்) 

351, பாலை 

வேற்றுநாட். டுறையுள் விருப்புறப் பேணிப் 
பெறலருங் கேளிர் பின்வந்து .விடுப்பப் 

- பொருளகப் படுத்த புகன்மலி கெஞ்சமொடு 
குறைவினை முடித்த -னிறைவி ஸியக்க .
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5 மறிவுதாஉங் கொல்லோ தானே கதிர்தெறக் 
கழலிலை யுகுத்த கால்பொரு தாழ்சினை 

யழலகைந் தன்ன வங்குழைப் பொதும்பிற் 

புழல்வீ யிருப்பைப் புன்காட் படத்த 

boss லுள்ளமொடு குறுகத் தோற்றிய 

10 *செய்குறி யாழி வைகோ றெண்ணி 

யெழுலுசுவர் நினைந்த வழுதுவார் மழைக்கண் 

விலங்குவீ ழரிப்பனணி பொலங்குழைத் தெறிப்பத் 

திருந்திழை முன்கை யணலசைத் தான்றி. 
யிருந்தணை மீது பொருந்துழிக் கிடக்கை 

15 வருந்துதோட் பூசல் களையு மருந்தென 
வுள்ளுதொறு படூஉம் பல்லி 
புள்ளுத்தொழு அுறைவி செவிமுத லானே, 

என்பது : பொருண்முந்றி மறுத்தராரின்த தலைமகன் * தன்னெஞ் 

சிற்குச் சொல்லிய து. 
--போருந்தி லிளங்கீரனார். 

இப்பாட்டு நிலத் தாற் பாலை, 

பிம். 9, மறிதாலுள். 11, ஈனைச்த, 14, பொருக்துலீக்கிடக்கை, 

352, குறிஞ்சி 

மூடவுமுதுர் பலவின் குடமருள் பெரும்பழம் 

பல்கிளைத் தலைவன் சுல்லாக் கவன் 

பாடி.மி ழருவிப் பாறை முங்கி 

னாடமுமயின் முன்ன தாகக் கோடியர் 

விழவுகொண் மூதூர் விறலி பின்றை 

மூழவன் ' போல வசப்படத் தழீஇ 

யின்றுணைப் பயிருங் குன்ற நாடன் 

Goes குடையன் கூடுநரர்ப் பிரியலன் 
கெரொ மொழியல னன்பின னெனநீ 

or
 

  

13 ௩ம் * 4 தாளிழை நெடுஞ்சுவர் கோக்கு கோயுழச் ௮ 

பிழைத்தஇண் சுவர் கோச் :! (01; 989) 

4.6 
oy 

காண் முறை



263 அகநானூறு . 

10 வல்ல கூறி வாய்வதிற் புணர்த்தோய் 
கல்லை காணிற் காதலந் தோழிஇ 
கடும்பரிப் புரவி நெடுந்தே ரஞ்சி 
நல்லிசை நிறுத்த நயவரு பனுவற் 
ஜொல்லிசை நிதீஇய வுரைசால் பாண்மக 

15 னெண்ணுமுறை நிறுத்த பண்ணி னுள்ளும் 

புதுவது புனைந்த இறத்தினும் ப 
* வதுவை நாளினு மினியனா லெமக்கே, 

என்பது ; வசைக்தெய் திய பின்றை மணமனைக்கட்சென்ற தோழி 
க்கு. தீ தலைமகள் சொல்லிய த: வரைவுமலிர்து சொல்லிய கோழிக் 
கு.தீ தலைமகள் சொல்லிய துஉமாம். 

--இஞ்சிலாந்ை தமக ணாகையார். 
பி-ம், 1. முடவுமுதற்பலவின். 4, கோடுயர், 9. Oe Ban, 
10. வல்லித்கூ றி. 11. தோழி, (அஞ்சிய தீைமகனார்;) 

353, பாலை 

ஆள்வினைப் பிரிதலு முண்டோ பிரியினுங் 
கேளினி வாழிய கெஞ்சே நாளுங் 
கனவுக். கழிந்தனை யாசி ஈனவி 
னாளது செலவு மூப்பினது வரவு 

8 மரிதுபெது சிறப்பிற் காமத் இயற்கையு 
Hei யறியா யாயினுஞ் செக்கிலை 
யமையா. டங்கழை தீண்டிக் கல்லென 
ஜெமையிலை யுதிர்த்த வெரிவாய்க் கோடை 
நெடுவெண் களரி Sopa gy சுழலக் 

10 கடுவெயி றிருகய வேனில் வெங்காட் 
டியங்குகடை.... மடப்பிணை தழீஇய வயங்குபொறி 
யறுகோட் டெழிற்கலை யறுகய நோக்கித் 
    *-முச்ருன்கண்ட ஞான் நினும், பித்டெரிதளிக்கும் பண்பி னானே ? : (178). கண்டாச்சாதலுச் சலைசாட்போன்மே :? (899) 

©
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தெண்ணீர் வேட்ட சிறுமையிற் றழைமறக் 
துண்ணீ ரின்மையி னொல்குவன தளர 
மரகிழ லற்ற Pwd xerox me 

துள்ளு£வை யல்லையோ மற்றே யுள்ளிய 
விருந்தொழி வறியாப் பெருந்தண் பந்தர் 
வருந்தி வருக ரோம்பித் தண்ணெனத் 
STADE OMFS தாழையங் கூந்தல் 
வீழித ழலரி மெல்லகஞ் சேர்த்த 
மகிழணி முூறுவன் மாண்ட சேக்கை 
BOTA ஈன்மொழி நவிலும் 
பொம்ம லோதிப் புனையிழை குணனே. 

என்பது : மூன்னொருகாலத்தப் பொருள்வயிற் பிரிர் த தலைமகன் 
பொருண்முத்ி வந்திருக் தகாலத்து மீண்டும்பொருள் கடாவின 
கெஞ்சிற்குச் சொல்லியது, 

(துர அளக்கர்ஞாழார்மகனார் மள்ளனார். ் 

பி-ம். 9, கழிர்தனையவா௫ 10, வேனிலங்காட் 17. OU HGS BM or 
மாதர், த 

10 

(பின்னும்பொருள் வலிக்கப்பட்ட நெஞ்சிந்கு. அம்மள்ள 

354, முல்லை 

- மதவலி யானை மறலிய பாசறை ' 
யிடியுமிழ் முரசம் பொருகளத் இயம்ப 
வென்றுகொடி யெடுத்தனன் வேந்தனுங் கன் 
கறவைப் புல்லினம் புறவுதொ நுகளக் [ ஜெடு 
குழல்வாய் வைத்தனர் கோவலர் வல்விரைந் 
தளைய மேகுவனர் பரிய வியப்ப 
விரிய/ளைக் கடுநடைப் புரவி வழிவா 
யோட வலவன். வள்புவலி யுறுப்பப் 
புலவர் புகழ்குறி கொண்ட வுலவிய 
சுரும்புகடி. கொண்ட பொலத்தா மகலத்துத் 
கண்கமழ் சாந்த நுண்கெ ணிய 
“வென்றிகொ ஞவகையொடு புகுதல் வேண்டின் 

சூ
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யாண்டுறை வதுகொ மூனே மாண்ட 
போதுறழ் கொண்ட வுண்கட் 

15 டீதி லாட்டி இருநுதற், பசப்பே, 

என்பது : வினைமுற்றிய தலைமகற்கு உழையர் சொல்லியது, 

மதுரைத்தமிழ்க்கூத்தன் கடூவன்மள்ளனார், 
பி- ம், 1, வலியபாசறை, 8, மிடியிமிழ்முரசம், (4, கறவைப் 
டல்லினம், 10. சுரும்புகுடிகொண்ட. 

355, பாலை 

மாவும் வண்டனி ரீன்றன குயிலு 
மின்றிம் பல்குரற் கொம்பர் வலு | 
மூதிலை யொழித்த போ தவிழ் பெருஞ்சினை , 
வல்லோன் றைவரும் வள்ளுயிர்ப் பாலை 

5 *கரம்பார்த் தன்ன வண்டின Cpr ays 
துணிகயந் தன்னிய தாமண (லெக்கர்த் 
தாதகு தண்பொழி லல்கிக் காதலர் 
செழுமனை மறக்குஞ் செவ்வி வேணி 
மூனே வந்தன் முயி னானா 

10 இலங்குவளை கெடழ்ந்த வெவ்வங் காட்டிப் 
புலந்தனம் வருகஞ் சென்மோ தோழி 
* யாமே யெமிய மாக நீயே 
பொன்னயக் தருளிலை யாகி 
பின்னை யாகுத லொத்தன்* லெனவே. 

என்பது: பிரிவணர்ச்திய தோழிக்குச் தலைமகள் சொல்லிய து. 

-திங்காற் போற்கோல்லனஞார். 
பி-ம். 10, செடழ்த்ச, 11. சென்மா, 18, யாமே யெளியமாக, a 
(தங்கான் முடக்கொத்தஞர்:. கோவஞார்,) 
  எனனை தவ வ அவவை வனக அவையவலைல் வவ வவ வக்னை, 

  

* இரண்டாம் பாட்டிலும் ஈம்பார்த்தன்னபதவை எனவந்த து, 
1 இவ்வடி. 88, 57.ம் பாடல்களிலும் வர் அள்ளு.
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356, மருதம் 

மேற்றுறைக் கொளிஇய கழாலிற் €ழ்த்துறை 

யுகுவா ரருந்தப் ப்குவா யாமை 

கம்பு னியவ. னாக வி௫பிணித் 
தெண்கட் கணையிற் பிறமு eps 

5 ஸனிடைகெடுந் தெருவிற் கதுமெனக் கண்டென் 
பொற்றொடி. மூன்கை பற்றின னாக 

- வன்னா யென்றனெ னவன்கைவிட் டனனே 

தொன்னசை சாலாமை. நன்னன் பறம்மிற் 
. *சிறுகா ரசோடன் பயினொடு சேர்த்திய 

10 கற்போ னாவினே னாடி மற்றது 

செப்பலென் . மன்னால் யாய்க்கே நற்றேர்க் 

கடும்பகட் டியானைச் சோழர் மருக 

னெடுங்கதிர் நெல்லின் வல்லங் கிழவோ 
னல்லடி யுள்ளா னாகவு மொன்னார் 

் 15, கதவ முயறலு முயல்ப வதா௮ன் 
ஹொலிபல் கூந்த னம்வயி னருளாது 

கொன்றன ஸனாயினுங் கொலைபழு தன்றே 

யருவி யாம்பல் கலித்த முன்றுறை 

நன்னா னா௮ய்பிரம் பன்ன 

90 மின்னி ரோதி யென்னைநின் குறிப்பே, 
என்பது : பின்னின்ற தலைமகத்குக் குரைபெ்ச்சதோழி தலை. 
மகளைக் குறைகயப்பக் கூறியது, 

அவுணர். 

பிம், 14, மொல்லார். 

357, பாலை 

கொடுமு ளீங்கைச் ஞூலொடு மிடைந்த 
வான்முகை பிறும்பின் வயவொடு வதிந்த 
    

* இவ்வுவமை முதத்பாட்டினும் வந்தது நோக்குக,
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வுண்ணாப் பிணவி ஒயக்கந் இரிய 
தடமருப் பியானை வலம்படத் தொலைச்சி 

9 வியலறை சிவப்ப வாஜ்கி மூணங்குகரிமிர்ந்து 
புலவப்புலி புரண்ட புல்சாய் Fie a) 
பயிலிருங் கானத்து வழங்கல் செல்லாது 
பெருங்களிற் தினகிரை கைதொடேப் பெயருக் 
இஞ்சுளைப் பலவின் மெமுத யும்பர்ப் 

10 பெருங்கா டிறந்தன ராயினும் யாழகின் 
அிருக்திழைப் பணைத்தோள் வருந்த நீடி 
யுள்ளா தமைதலோ விலரே ஈல்குவர் 
மிகுபெய னிலைஇய இீரீர்ப் பொய்கை 
யடையிறக் தவிழ்ந்த தண்கமழ் நீலங் 

19 காலொடு swan தின்னநின். 
.ாயிதழ் மழைக்க ணமர்த்த நோக்கே, 

என்பது: பிரிவிடைவேறுபட்ட தலைமகளைத் தோழி a DUS Bui gy, 
ப -அருக்காட்டூர்த் தாயங்கண்ணனார். 
பி 2-ம், 8, கைகொடூஉப்பெயருக், 19, BOG aur. 

358. குறிஞ்சி 

8ீலத் தன்ன நிறங்கிள செருத்திற் 
காமர் பீலி யாய்மயிற் Capen 
யின்றீங் குரல தவன் றி மென்சி 

சா$ேதகை யெழினலக் கடுப்பக் கூடிக் 
் கண்ணே ரிதழ தண்ணறுங் குவளைக் 

குறுங்தொட ரடைச்சிய நழும்பல் கூழை 
நீடுநீர் நெடுஞ்சனை யாயமொ டாடா 
யுயங்கெய மனத்தை யாப் புலம்புகொண் , இன்னை யாகிய நின்னிற நோக்கி 

10 யன்னை வினவி னாயி னன்னோ 
்.. வென்னென் வசைக்கோ யானே அன்னிய .



15 

என்பது : 

வலியது. 

10 

i5 

என்பது 

பி-ம்.. | 
*-வீழ்பிடி கெடுத்த வெண்சோட்டியானை, உண்குளகுமறு த்த 
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பெருவரை யிழிதரு நெடுவெள் ளருவி 
யோடை யானை யுயர்மிசை யெடுத்த 
வாடுகொடி. கடுப்பத் தோன்றுக 
கோடுயர் வெற்ப னுநீஇய நோயே. 
பகலே சிதஜைப்புதமாகத் தோழி தலைமகட்குச் சொல் 

--மதுரை மருதனிளநகாகளனுர் 
10. யன்ன வினவுவளாயி, மேதுரை மரு தங்கண்ணஞார்,) 

359, பாலை 
பனிவா முண்கணும் பசந்த தோளு 
நனிபிற ரறியச் சாஅய் நாளுங் 
கரந்தன முறைய நம்பண் பறியார் 
8ீடினர் மன்னோ காதல Cronk 
யெவன்கை யற்றனை யிகுளை. யவரே 
வான வரம்பன் வெளியத் தன்னகஈம் 
மாணலம் தம்மொடு கொண்டனர் மூனா௮ 
தருஞ்சாக் கவலை யசைஇக் கோடியர் 
பெருங்கன் மீமிசை யியமெழுக் தாங்கு 
* வீழ்பிடி, கெடுத்த கநெடுந்தாள் யாணை 
சூர்புக லடுக்கத்து மழைமாறு மூழங்கும் 
பொய்யா நல்லிசை மாவண் புல்லி 
1 கவைக்கதிர் வர௫ன் யாணர்ப் பைந்தாண் 
மூதைச்சுவன் மூழ்கிய கான்௬டு குரூ௨ப்புகை 
யருவித். துவலையொடு மயங்கும் 
பெருவமை யத்த மியங்கி யோரே, ' 

: பிரிவிடைவேறுபட்ட தலைமகட்கு த் கோழிசொல்லிய து, 

--மாமுலனார். 
11, முழக்கும், 
  

  

வுயக்கம்”” (892,) 1 “வாதிகை யன்ன கவைக்கதிர்'' (மலை, 119) 

௬
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260. நேய்தல் 

பல்பூர் தண்பொழிற் பகலுடன் கழிப்: 

யொருகா லூர்இப் பஞுதியஞ் செல்வன் 

குடவயின் மாமலை மறையக் கொடுங்கழித் 

தண்சேற் றடைஇய கணைக்கா னெய்த 
5 னுண்டா இண்டு வண்டினம் துறப்ப 

வெருவரு கடுந்துற லிருபெருக் தெய்வத் 

Shay னியைந்த தோற்றம் போல 

வந்தி வானமொடு கடலணி கொளாஅ 

வந்த மாலை பெயரின் மற்றிவள் 
10 பெரும்புலம் பினளே தெய்ய வதனாற் 

* பாணி பிழையா மாண்வினைக் சலிமா 
துஞ்சூர் யாமத்தத் தெவிட்ட லோம்பி 
நெடுந்தே ரகல நீக்கிப் பையெனக் 

குன்றிழி களிற்றிற் குவவுமண ஸீந்த 
15 யிரவின் வம்மோ வுரவநீர்ச் சேர்ப்ப 

வினமீ னருக்து காரையொடு பனைமிசை 

ட யன்றில் சேக்கு முன்றிற் பொன்னென 
நன் மலர் ஈறுவி காம் 

புன்னை ஈறும்பொழிற் செய்தரஙவ் குறியே, 

என்பது : பகற்குறிவந்த தலைமகத்குத் தோழிபகற்குறி மறுத்து 
இரவுக்குறி நேர்க்தது, ர ரூ . . 

| மதுரைக் கண்ணத்தனார். 
பி-ம், 1, அஞ்சாயாமத்து, 19, புன்னைய நறும் பொழித் 
செப்தனக்குதியே 

261, பாலை 

1 தாமலர்த் தாமரைப் பூவி னங்கண் 
மாயிதழ்க் குவளை மலர்பிணைத் தன்ன 

* பாணிவயம்கு தொழித்கலிமா (1943. 

1 “தாமரைப் போதிற் பூத்த சண்ணறுங் குவளைப்பூப்போற், 
காமறாமுகத் திற் ஸ்திதி கருமழைக் தடங்கண்?! இம், 2189, “குவளை 
மலர்ர்த தாமரை” (கம்பராமாயணம், ஆரணிய காண்டம், மாரீசன் 
வதைப்படலம் 115.) 
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திருமுகத் தலமரும் பெருமதர் மழைக்க 
ணணிவளை முன்கை யாயிதழ் மடந்தை 

5 வார்முலை ழூற்றத்து நூலிடை. விலங்கனுவ் 
கவவுப்புலங் துறையுங் கழிபெருங் காமத் 
Bory நுகர்ச்சியிற் றந்ததொன் தில்லென 
வன்பான் மொழிந்த வென்மொழி கொள்ளாய் 
பொருள்புரி வண்ட மருளி னெஞ்சே 

10 கரியாப் பூவிற் பெரியோ ரார 
* வழலெழு இத்திய மடுத்த யாமை 
நிழலுடை நெடுங்கயம் புகல்வேட் டாங் 
குள்ளுத லோம்புமதி யினிநி மூள்ளெயிந்றுச் 
சின்மொஜி யரிவை தோளே பன்மலை 

15 வெவ்வறை மருங்கின் வியன்சர 
மெவ்வங் கூர விறந்தனம் யாமே, 

என்பு : பொருள் வயித்பிறிர் தபோகாகின் த தலைமகன் தின்னெஞ் 
எிற்குச் சொல்லிய த, ் 

-- எமினந்தைமகனார் இளங்கீரனார், 
இட்பாட்டினுள் *இத்தியம்' என்பது வேள்விக் குண்டம், 

பிம். 4, ஸணரிமயிர் முன்கை, 18, குள்ளுதலொழிம இரீயே, 

365. குறிஞ்சி 
டாம்புடை விட7ர பனிநீ ரிட்டுத்துறைத் 
தேங்கலந் தொழுக யாதுகிறைக் தனவே 
வெண்கோட் டியானை பொருத புண்கூர்ந்து 
பைங்கண் வல்லியங் கல்லளைச் செறிய 

5 மூருக்கரும் பன்ன வள்ளுகிர் வயப்பிணவு 
கடிகொள வழங்கா ராறே யாயிடை 
    
  

  

|. 4 “நெடுமணி யூபத் திட்ட தவழ்நடை யாமை நீணீர்ச், தொடு 
மணிச் குவளைப் பட்டம் தணையொடு நினைப்பதேபோல்'!எ௫், 26796... 

47
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10 

15 

என்பது : 

பி-ம், 

10, 

OS ET Br 

யெல்லிற் றென்னான் வென்வே லெந்தி 

நசைதர வந்த ஈன்ன ராள | 
னெஞ்சுபழு தாக வறுவியன் பெயரி 

.னின்றிப் பொழுதும் யான்வா ழலனே 

யெவன்கொல் வாழி தோழிகம் மிடைமுலைச் 

சுணங்கணி முற்றத் தாரம் போலவுஞ் 
சிலம்புநீடு சோலைச் சிதர்தூங்கு நளிர்ப்பி 
னிலங்குவெள் ளருவி போலவு . 

நிலங்கொண் டனவாற் றிங்களங் கதிரே. 

இரவுக்குறிச்சிறைப்புறமமாகத் தோழி சொல்லியது, 

--வேள்ளிவீதியார், 
1. மணி நீ, 5, முருகரும்பன்னவல்லுகர். 

263. பாலை 

நிரைசெல லிவுளி விரைவுடன் கடைஇ 

யகலிரு விசும்பிற் பகல்செலச் சென்று 

மமுகுச்டர் மண்டில மாமலை மறைய 

பொழுதுகழி மலரிற் புனையிழை Fray 

யணையணைந் இனையை யாகல் கணையரைப் 

புல்லிலை நெல்லிப் புகரில் பசுங்காய் 
கல்லதர் மருங்கிற் கடுவளி யுஇர்ப்பப் 

பொலஞ்செய் காசிற் பொற்பத் தாஅ 

மத்த நண்ணி யதர்பார்த் இருந்த 
கொலைவெங் கொள்கைக் கொடுந்தொழின் மறவ 

் ராறுசென் மாக்க எருகிறத் தெறிந்த 

16 

வெஃகுது விழுப்புண் கூர்ந்தோ Oru Sw 

வளைவாய்ப் பருந்தின் வள்ளு௫ர்ச் சேவல் 

இளைதரு தெள்விளி கெழுமுடைப் பயிரு 

மின்னா வெஞ்சுர மிறந்தோர் முன்னிய: - 

செய்வினை வலத்த ராடி மெவெணயந் |
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தெய்த வக்தனசே தோழி மையெஜிக் 

௮ணையே ரெதர்மல ருண்கட் 

பிணையேர் நோக்கம்: பெருக்கவின் கொளலே, 

“ என்பது : பிரிவிடைவேறுபட்ட தலைமகட்குத் தோழிசொல்லியது. 

--மதுரைப் போன்சேய்கொல்லன் வேண்ணாகளார். 

பி-ம், 9, மழுங்குசகடர், &, சாஅயலீணே. 14, சொதரு 

வெள்விளி கெடுமுடைப் பயிரு. 36. செய்வினை மனத்த, 

| 364. முல்லை 

மாதிரம் புதையீப் பாழய்க் கால்வீற்த் | 
தேறுடைப் பெருமழை 'பொழிந்தென வவறோ 

* மூகெளப் பறையின் வரிநுணல் கறங்க 

* வாய்பொன் னவிரிழை தூக்கி யன்ன 

5 நீடிணர்க் கொன்றை கவின்பெறக் காடுடன் 

சுடர்புரை தோன்றிப் புதறலைக் கொள்ள 

மல்லை யில்லமொடு மலரக் கல்ல 

பகுவாய்ப் பைஞ்சனை மாவுண மலிரக் 

கார்தொடங் கின்றே காலை காதலர் 

10 வெஞ்சின வேந்தன் வியன்பெரும் பாசறை 

வென்றி வேட்கையொடு ஈம்மு. மூள்ளார். 

யாதுசெய் வாங்கொ மோழி நோதகக் 

 கொலைகுறித் தன்ன மாலை 

துனைதரு போழ்தி னீந்தலோ வரிதே, 
என்பது : பருவங்கண்டழிர்த தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லியது, 

மதுரை மருதங்கிழார்மகனார் - பேருங்கண்ணஞார், 

பி-ம். 5, கவின்பெறக்காட்ட. 12, யாத செய்வர்கொ. 
  

* தேரை சிறுபல்லியம்போல ஒலித்தல் 154 ; 801 ஆம் பாடல் 
சளினும் கூதப்பட்ட து காண் ௧, 

* “பு பாலன்செய் இண்டுணிக், காசி னன்ன போதின் கொன் 

தை” (குறுக், 148,)



372. 

10 

Ase ir or g 

| 365. பாலை | 

அகல்வாய் வான மாலிருள் பரப்பப் 
பகலாற்றுப் படுத்த பையென் ரோற்றமொடு 
சனவல் போகிய புன்கண் மாலை 

யத்த நடுக லாளென் வுதைத்த 
கான யானைக் கதுவாய் வள்ளுஇி 

ரிரும்பனை * பிதக்கையி னொடியு மாங்கட் 
கடுங்க eprom Crapud கிடக்கை 
வருக ரின்மையிற், ET CTE ST ev) 
வென்றநூழ் வெஞ்சுரம் தந்த நீயே ' 
துயர்செய் தாற்றா யாகிப் பெயர்பாங் 
குள்ளினை வாழிய நெஞ்சே வென்வேன் 
மாவண் கழுவுள் காமூ ராங்கட் 

பூதம் தந்த பொரியை வேங்கைத் 
தண்கமழ் புதுமலர் நாறு 

15 மஞ்சி லோதி யாய்மடத் . தகையே. 

என்பது + Sel Bar இடைச்சுரத்துகின் று சொல்லிய து. 

--மதுரை மருதனிளநாகளார். 
பி- ம். 7, ரேலியல்ிெக்கை, 11, வாழியெனெஞ்சே. 12, காஷ், 
(இடைச்சுரத்துச்சொல்லிய து) 

366. . மருதம் 
தாழ்சினை மருதம் தகைபெறக் கவினிய . 
Wigp வியன்களம் பொலியப் போர்பழித்துக்' 

* கள்ளார் “கள்மர் :பகடுதலை மாற்றிக் 
கடுங்காற் On Suits போகிய அரும்புடன் 

9 காயற் சிறுதடி. கண்கெடப் பாய்தலி 
_ னிருநீர்ப் ப.ரப்பிற்  பணித்துறைப் பரதவர் ... 
    

* இத்தகை நும்சன் சலையிலுள்ளதோடு, "இஃ இயானையின் 
கால் ஈகம் யோஜும்.



நித்தலக்கோவை 878 

தீம்பொழி வெள்ளுப்பு சிதைத்தலிற் atorihi ) 
கழனி யுழவரொடு மாதெதிர்க்து. மயங்கி 7 
யிருஞ்சேற் றள்ள லெறிசெருக் கண்டு ர 

10 * நரைமூ தாளர் கைபிணி விடுத்து 
நனைமு£தர் தேற ஞையர்க் ஐயும் , 
பொலம்பூ ணெவ்வி நீழ லன்ன 
நலம்பெறு பணைத்தோ ணன்னுத லரிவையொடு 
மணங்கமழ் தண்பொழி லல்கி கெருகை 

15 8ீதற் பிழைத்தமை யறிந்து 
கலுழ்ந்த sacra Cerin மணங்கி னாளே, 

என்பது ; பரத்தையிற் பிரிர்துவந்த கலைமகன் வாயில் வேண்டிய 
விடத் ஐத் தோழி சொல்லிய து, 

_ குடவாயிற் 'கீரத்தனார், 
இப்பாட்டினுட் *காயற் சிறுதடி” என்பது உப்புப்பாத இ, 

பிம், 6, வீணீர்ப்பரப்பித், 7, இம்புளி வெள்ளுப்பு 

ட்டி 267. பாலை. 

இலங்குசடர் மண்டிலம் புலந்தலை பெயர்ந்து 
பல்கதிர் மழுகிய கல்சே. ரமையத்.. 
தலக்தலை மூதே ருூண்ஞால் விளிப்ப 
மனைவளர் நொச்சி மாசேர்பு வதிய 

5 மூனையுழை யிருந்த வங்குடிச் Porta 
கருங்கால் வேங்கைச் செஞ்சுவல் 'வரசன் 
மிகுபத கிறைந்த தொகுகூட்' டொருசிறைக் 

1 கூவியடி. வெருகின் பைங்க ணேற்றை 
யூனசைப் பிணவி :ஒயங்குபசி களைஇயர் 
  

* நசையையுடைய மூதியோர், (புதம், 52.) 

1 வெருச்சடியன்ன குவிமுஇழிருப்பை,!! (2.
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ப 10 * தளிர்புரை கொடிற்றிற் செறிமயி செருத்இற் 
\ sities சென்னிக் கவிர்ப்பூ வன்ன 

நெற்றிச் சேவ லற்றம் மார்க்கு 

புல்லென் மாலையு மினிதுமன் றம்ம 

் ஈல்லக வனமுலை யடையப் புல்லுதொ 
15 அமிர் குழைப் பன்ன சாயற் , 

செயிர்தீ ரின்றுணைப் புணர்ந்திசி. ஷோர்க்கே. 

என்பது : பிரிவிடைவேறுபட்ட தலைமகள் வற்புறுக்குர் தோழிக் 
குச் சொல்லிய து. 

| | பரணர். 

பி-ம், 5, மூழையுழையிருர்த. 9, பிணவினுணங்குப9ி, 

368. குறிஞ்சி, 

தொடுதோற் கானவன் சூடுறு வியன்புனங் 

கரிபூரங் கழீஇய பெரும்பாட் டீரத்தூத் 
தோடுவளர் பைந்தினை நீஷஞொல் காக்கு 
மொண்டொடி. மகளிர்க் கூச லாக 

5 வாடுசினை யொழித்த கோடிணர் கஞலிய 

குறும்பொறை யயலது. கசெடிந்தாள் வேங்கை 

மடமயிற் கூடுமியிற் மோன்.மு. காட 

னுயர்வரை மருங்கிற் காக்களஞ் சோலைக் 
* கு.ரங்கறி வாரா wore லிதும்பிற் 

10 கடிசனைத் தெளிந்த மணிமரு உீரீர் 

பிடிபுணர் களிற்றி .ளெம்மொ டாப் 
பன்னா ளும்பர்ப் பெயர்ந்து சின்னாள் 

கழியா மையே வழிவழிப் பெருக 

* “குவியிணர்தி தோன் றி யொண்பூ வன்ன, தொகுசெர் கெத் 
மிக் கணங்கொள் சேவல்” (குறுச். 107) 

* “மச்தியு மறியா மரம்பயி லிறும்பு” (92) “wd Buy மறியா 
மரம்பமி லடுக்கம்'” (முருமு, க2)' 
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* யம்பணை விளைந்த தேக்கட் டேறல் 
வண்டுபடி சண்ணியர் ம௫ூமுஞ் சீதூ 

செவன்கொல் வாழி தோழி கொங்கர் 
மணியரை யாத்து மறுக. னாடு ' 

மூள்ளி விழவி னன்ன 

வலரா இன்றது பலர்வாய்ப் பட்டே, 

பகலே இறைப்புறமாகத் தலைமகட்குச் . சொல்லுவா 
ளாய்த் தோழிசொல்லிய gi, 

பி.ம், 

--மதுரை மருத்னிளநாகனார். 

1. கோடுவளர். 5-6. கோடிணர் கஞலிக். குறும்பொ 

தை, 18, பலகாளும்பர்; சில காள். 18, களியாமை, 

10 

969, பாலை, 
கண்டிசன் மகளே கெழீஇ யியைவெனை 

யொண்டொடி. செறித்த முன்கை பயூழம்கொள்பு 

மங்கையர் பலபா ராட்டச் செந்தார்க் 

இள்ளையுந் தீம்பா லுண்ணா மயிலியற். 
சேயிழை மகளி ராயமு மயரா 

தாழியு மலர்பல வணியா 1 கேழ்கொள் 

காழ்புனைம் இயற்றிய வனப்பமை மநோன்சுவர்ப் 

பாவையும் பலியெனப் பெரு௮ கோய்டொச 

விவைகண் டினைவதன் றலையு நினைவிலென் 

கொடியோன் முன்னிய துணேோன் ஜொடியோ 
யின்றுகின் ஜனொலிகூரன் மண்ண லென்றதற் 

கைற்புலக் தழிந்தன ளா௫த் தற்றகக். .. 

கடல் தானைக் கைவண் சோழர் 
  

* “டுக்க ணாடமைப் பழுரிக் கடுந்திதத் பாம்புக்கடுப் பன்ன 

Gsm ug’ (348.) 

t கேழ்கொள்காழ் - நிதங்கொண்ட உயிரப்பச்சை, இதனா 

லியத்திய பாவை என்க,
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20 

25 

என்பது : 

அகநானூறு 

கெடலரு ஈல்லிசை யுறந்தை யன்ன 
நிதியுடை ஈன்னகர்ப் புதுவது புனைந்து 
தீமர்மண னயரவு மொல்லாள் சுவர்முத 
லோமை நீடிய வுலவை நீளிடை 
மணியணி பலகை மாக்காழ் நெடுவேற்' 

ஆணிவுடை யுள்ளமொடு அதைந்த மூன்பி 

னறியாத் தேளத் தருஞ்சர மடுத்த 
சிறியோர்க் கொத்தவென் பெருமடத் சுஞூவி 
சிறப்புஞ் சீரு மின்றிச் சீறூர் 
நல்கூர் பெண்டின் புல்வேய் குரம்பை 
யோரா. யாத்த லொருதாண் மூன்றி 
லேதில் வறுமனைச் சிலம்புடன் 186) 
மேயினள் கொல்லென கோவல் யானே. 

மகட்போக்குய செவிலிசொல்லிய து, 

அவுந்து ரரி , 

பி- ம். 1” மகளை கேழியைவெனை, க, இளியியந், 7. கர்ழ்புணர்ர்இி 
யற்திய, 12, ளாஇக்சளர்தார், 24, யோரா வார். தவொருசாழ், 

370, நேய்தல் 

வளைவாய்க் கோதையர் வண்ட றைஇ 
யிளையோர் செல்ப வெல்லு மெல்லின் 
*றகலிலைப் புன்னைப் புகரி OF LD 
பகலே யெம்மொ டாடி. மிரவே 
காயல் வேய்ந்த தேயா ஈல்லி 

- னேயொடு வைகுதி யாயி னுந்தை 
யருங்கடிப் பவெலு ௦ மென்றி மற்றுநீ 
செல்ல லென்றலு மாற்றுப் செலினே 

- வாழலெ ஸனென்றி யாயின் ஞாழல் 
  

  

* * உழைப்புத் தன்ன புள்ளி நீழல் "(3 79.)
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10 வண்டுபடத் *ததைந்த கண்ணிய நெய்தற் 
றண்ணரும் பைந்தார் துயல்வர வந்துக் 
கடல்கெழு செல்வி கரைநின் GAG 
நீயே கான லொழிய யானே றந்] 
* வெறிகொள் பாவையிந் பொலிந்தவெ னணிது 

15 தாமெகள் போலப் பெயர்த 

லாற்றேன் றெய்ய வலர்கவிவ் வசே. 

என்பஅ : பகலே சிதைப்புதமாகத் தலைமகட்குச்சொல்லுவாளாய்த் 

தோழி சொல்லிய ௮. 

--அம்முவனார். 

பிம். 14, பொலிர்தனவணித தர்; பொலிர்தன ஈனி தற். 

374. பாலை 

அவ்விளிம் புரிஇய விசையமை நோன்சிலைச் 
செவ்வாய்ப் பகழிச் செயிர்கோக் காடவர் 
் கணையிடக் கழிந்ததன் வீழ்.துணை யுள்ளிக் 

.. குறுநெடுந் தணைய மறிபுடை யாடப் ப 
8 புன்கண் கொண்ட திரிமருப் Gre 

மேய்பத மறுத்த சிறுமையொடு நோய்கூர்ந்து 

கெய்தலம் படுவிற் சின்னி ௬ண்ணா 

தேகுறு.' மாந்தரி னினைந்துகண். பசிக்கும் 

பைதற வெம்பிய பாழ்சே ரத்த 

10 மெமிய நீந்து மெம்மினும் பனிவார்ச் 
தென்ன வாங்கொ ரூமே தெண்ணீ 
சரய்னை நிகர்மலர் போன்மென நசைஇ 

    

2 BOS EO ~ சிதறுதல் ; மலர்தலுமாம், 

* “வல்லோன், டொதியமை டாவையிற் தூங்கல்”! (98. ) 

1 கணையிட--அம்புவிட, 

48 ்
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வீதேர் பறவை விழையும் 

போதார் கூந்தனங் காதலி கண்ணே. 

என்பத ;: பொருள்வயித் பிரிர் துபோகாறின்ஐ தலைமகன் தன்னெஞ் 

இற்குச் சொல்லியது. 
ட 

ப --எயினந்தைமக ஸிளங்கீரனார், 

பிம். 7, ஜெகீருண்ணா, 9-10. பாழ்சோத்தம் தமியநீர்தும், 

272. குறிஞ்சி 

அருந்தெறன் மாபிற் கடவுள் காப்பப் 

பெருந்தேன் அங்கு நாடுகா ணனந்தலை 

யணங்குடை வரைப்பிற் பாழி யாங்கண் 

வேண்முது மாக்கள் வியனகர்க் கரந்த 

5 வருங்கல வெறுக்கையி னரியோள் பண்புகினைந்து 

வருந்தின மாதோ வெளினுமஃ தொல்லா 

யிரும்பணை த் தொடுத்த பலரா Ce 

லூர்ந்திறி கயிற்றிற் செலவா வருந்தி 

நெடுகநெறிக் *கு.இிரைக் . கூர்வே லஞ்ச 

10 கடுமுனை யலைத்த கொடுவி லாடவ 

ராகொள் பூசலிற் பாடசிறம் தெறியும் 

பெருந்துடி. வள்பின் வீங்குபு கெகிழா 

* மேய்மணி யிழந்த பாம்பி னீஈணி 

தேம்பினை வாழியெ னெஞ்சே வேகர்தர் 

15 கொண்டணி யெயிலிற் காப்புச்சிறந் 

இண்டருங் குரையணம் மணங்கி யோளே. 

என்பது : அல்லகுறிப்பட்டுிப் போகாரின்ற தலைமகன் தன்னெஞ் 

சிற்குச் சொல்லியது. 

பரணர், 

* குதிரை--கு இிரைமலை : : “@ Bent SH AGA, veces oT lee” 

எனப்புதத்தும் (158,) a6 sors. | 
+ மேய்மணி--மேய்தல் காணமாக உமிழ்ந் த மணி (18) 

¢
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டவர்; 
'யெய்கிலித், 

10 
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1. அருச்திதன். 10, கடுமுனை மலைத்த தொடுவி லா 
கடுமுனையலைக்சகக் கொடுவிலாடவர். 15, கொண்டணி 

218. பாலை 

மூனைகவர்ந் து கொண்டெனக் கலகப் FO)s apis gs 
மனைபாழ் பட்ட மரைசேர் மன்றத்துப் 
* பணைத்தாள் யானை பரூஉப்புற மூரிஞ்சிச் 
செதுகாழ் சாய்ந்த மூனகாந் பொதியி — 
லருஞ்சு7 நீந்திய வருத்தமொடு கையற்றுப் 
பெரும்புன்' மாலை புலம்புவந் துறுதர 
மீளி யுள்ளஞ் செலவுவலி யுறுப்பத் 
தாழ்கை பூட்டிய தனிநிலை யிருக்கையொடு 
தன்னிலை யுள்ளு ஈர்கிலை யுணரா 
ஸிரும்பல் கூந்தற் சேயிழை மடந்தை 
கனையிரு ண்டுகா ளணையொடு பொருந்தி 
வெய்துற்றுப் புலக்கு நெஞ்சமொ டைதுயிரா 
வாயிதழ் மழைக்கண் மல்க நோய்கூர்ந்து 
பெருந்தோ ணனைக்குங் கலுழ்ந்துவா ரரிப்பனி 
மெல்விர லஓுஇரிற் நெறியினள் வென்வே 
லண்ணல் மானை யடுபோர் வேந்த ' 
சொருங்ககப் படுத்த மூ.ரவுவாய் ஞாயி 
லோரெயின் மன்னன் போலத் 
துயிறுறம் தனள்கொ லளிய டானே. 

என்பது ் பிரிந்துபோகாநின் த தலைமகன் Doster gs gs தன் 
னெஞ்ித்குச் சொல்லியது, 

-பி-ம், 

--பாண்டியனேனாதி நேடுங்கண்ணனார், 

9, பருஉப்புறமுருஞ்சச், 3. தாள்கை பூட்டிய. 
  

ak “யானை வெரிநோங்கு €றுபுத ape வொல்9, யிட்டி கை கெடுஞ்சுவர் விட்டம் வீழ்க்தென”' (167) 
ரூ
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| 37௪, முல்லை 

மாக்கடன் முகந்து மாதிரத் இருளி 
மலர்தலை யுலகம் புதைய வலனேர்பு 
பழங்கண் கொண்ட கொழும்பல கொண்ஷப் 
டோழ்ந்த போலப் பலவுடன் மின்னித் 

5 தாழ்ந்த போல ஈணிஈணி வந்து ப 

சோர்ந்த போலச் சொரிவன பயிற்றி 

யிடியு மூழக்கு மின்றிப் பாணர் 

வடியுது நல்யாழ் நரம்பிசைத் தன்ன: 

வின்குர லழிதுளி தலைஇ ஈன்பல 

10 பெயல்பெய்.து கழிந்த பூசாறு வைகறைச் ' 

செறிமண ஸிவந்த களர்தோன் நியவிற் 

குறுமோட்டு ஞூதாய் குறுகு றோடி 

* மணிமண்டு பவழம் போலக் காயா 
வணிமிகு செம்ம லொளிப்பன மறையக் : 

15 கார்கவின் கொண்ட காமர் காலைச் 

1 செல்க தேரே ஈல்வலம் பெதுந : 

பெருந்தோ ஹணுணுகிய ஆசுப்பிற் 
* திருந்திழை யரிவை விருந்தெதிர் கொளவே. 

என்பது : பாசநைமுற் நிய தலைமகன் தேர்ப்பாக ந்குச்சொல்லி 

யது, . 

இடைக்காடனார். 

பி-ம். 5, சணியணிவர்து, 15, காமர் மாலை. 18, மிகழ்ந்தெ 
இர் கொளவே, 
  

* மணிமிடை பவளம் a 14, 304. 

t “ene தேரே ஈல்வலம் பெறுக'' என்பது தானுற்த இன் 

பத்தினைப் பாகற்குக் கூறியது என்பர், ஈச, (தொல் பொருள், ரூ 

140) இவவடி. 84-ஆம் பாட்டினும் வந்தது காண்க. 

3 “லிருந்தும் பெனுகுகள் போலும் திரும்இழை' (824) 

©
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| 275. பாலை 
சென்று நீ ரல்ல ரவர்வயி 
ணினைத லானா பென்தி௫ ணிகுளை . 
யம்புதொடை யமைதி காண்மார் வம்பலர் 
* கணில ராயினுங் கொன்றுபுள் ஞூட்டுங் 

5 கல்லா விளையர் கலிச்த கவலைக் 
sare யினஜனொடு குழீஇ நிணனருந்து 
கெய்த்தோ சாடிய மல்லன் மொ௫விர 
லத்த வெருவைச் 1! சேவல் சேர்ந்த 
வசைசேர் யாத்த வெண்டிரள் விஜரவிற 

10 லெழாஅத் இணிதோட் சோழர் பெருமகன் 
விளங்குபுகழ் கிறுத்த விளம்பெருஞ். சென்னி 
Gp. னாகலிற் குறைவினை முடி.மார் 
செம்புறழ் புரிசைப் பாழி நூறி 
வம்ப வடுகர் பைந்தலை சவட்டிக் 

15 கொன்ற யானைக் கோட்டிற் ஜோன்று. 
மஞ்சுவரு மரபின் வெஞ்சுர மிறந்தோர் 
கோயிலர் பெயர்த லறியி ட் 

னாழன் மன்னோ தோழியென் கண்ணே. 
என்பது: பிரிவிடை வேறுபட்டதலைமகள்சோமிக்குச்சொல்லிய து 

| -இடையன் சேந்தன்கொற்றனார். 
19 - 1p, 9- 10. விசைவித லெமூஉத்திணி. 11, வளம் பெருஞ்: 
18. பாழிலூறி. (இடையன் செங்கொத்தஞர்;) ் 

ர 376, மருதம் 

செல்லன் மகிழ்கரிற் செய்கட. னுடையென்மன் 
கல்லா யானை கடிபுனல் கற்றென 
  

  

* “கைப்பொரு ளில்லை யாயி மெய்க்கொண் 
ஓன்னுமிர் செகார்லிட் டகறப் பற்குப் 
பெரும்களிதறு மருப்பொடு வரியத on MEG 
மதனில் வேர்ச ஞளும், வற்னுறு குன்றம்,” (1095 ். 

1 சேவல் சேர்ர்த யாத்த வெண் டிரள் கோட்டித்றோன் று 
மென் க. so



389 YEET BT HI 

மலிபுனல் பொருத மருதோங்கு படப்பை 

யொலிகதிர்க் கழனிக் கழா௮ர் முன்றுறைக் 

5 கலிகொள் சுற்றமொடு கரிகால் காணத் 

தண்பதங் கொண்டு தவிர்ந்த வின்னிசை 

யொண்பொறிப் புனைகழல் சேவடிப் புளக் 

கருக்கச் சியாத்த காண்பி னவ்வயிற் 

திரும்பொலம் பாண்டின் மணியொரடு தெதளிர்ப்பப் 

10 புனனயந் தாடு மத்தி யணிகயந்து 

காவிரி கொண்டொளித் தாங்கு மன்னோ 

அம்வயிற் புலத்தல் செல்லே மெம்வயிற் 

பசந்தின்று காண்டிசி னுதலே யசம்பி 

.. ஸனந்தாம்பு வள்ளை யழற்கொடி. மயக்கி 

15 வண்டோட்டு மெல்லின் வாங்குபீள் விரியத் 

க துய்த்தலை முடங்குத் தெறிக்கும் பொற்புடைக் 

குரங்குளைப் புசவிக் குட்டுவன் 

* மாந்தை யன்னவென் னலந்தந்து சென்மே, 

என்பது: காதற் பாத்தை புலச்து சொல்லிய ௮. 
பரணர், 

பி-ம், 16. முடங்குபு தெறிக்கும். 

2117. பாலை 

கோடை நீடலின் காடுபுலந் துருகச் 

. சிறுபுல் லுணவு நெறிபட மறுகி 

நுண்பல் -லெறும்பு கொண்டளைச் செறித்த 

வித்தா வல்சி வீங்குசிலை மறவர் 

5 பல்லூர் புக்குப் பயனிரை கவரக் 

கொழுங்குடி. போகிய பெரும்பாழ் மன்றத்து 

நரைமூ தாள ரதிர்தலை யிறச்இக் 

கவ்வைமனத் இருந்தும் வவ்வுவனப் பழிய 

amine Aste யரித்தலிற் புல்லென்று 
  

* இதையனார்களவியர் பாடல்களான் மாந்தை யென்தே தெரி 

Bar pg ares.
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10 பெருகலஞ் சிதைந்த பேஎமுதிர் பொதியி 
லின்னா வொருசிறைத் தங்கி மின்னகைச் 
.இறுமென் சாயல் பெருகல penal 
வம்பல ராஇயுங் கழிப மன்ற 

. நசைதர வந்தோ ரிரந்தவை | 
15 யிசைபடப் பெய்த லாற்று வோரே. 

என்பது: பொருள் கடைக்கூட்டியகெஞ்சிர்குக் தலைமகன் 
சொல்லிய த, * 

மாறோக்கத்துக் காமக்கண்ணி நப்பாலத்தனார். 
பி-ம், 1. வாடுபுலச்துக்க, 9, லெறும்பின் கொண்டை. 
12 ஈலமுன்னி, 19, கழிப்பின தர்தை மன் த, ப 

878. குறிஞ்சி 

* நிதியம் துஞ்சு நிவந்தோங்கு வரைப்பின் 
- வதுவை மகளிர் கூந்தல் கமற்கொள 
வங்கூ மாட்டிய வங்குழைய வேங்கை 
நன்பொ னன்ன நறுந்தா துஇரக் 

5 காமர் பீலி யாய்மயிற் ஹோோகை 
வேறுவே நினத்த வசைவாழ் -வருடைக் 
கோடுமுற் நிளந்தகர் பாடுவிறக் தயல 
வாடுகள வயிரி ஸனினிய வாகப் 
பசஈம்புற மென்ச சொூய விசும்புகர் 

10 இருங்க ணாடமைத் தயங்க விருக்கும் 
பெருங்க னாடன் பிரிந்த புலம்பு 
    

  

ஞர்க்கனியர், **காவினையும், மதிலினையும், நியமத் இனையும், ம்றுஇ 
னையும், தெருவினையுமுடைய பொருட்டிரள் தீங்கும் மிகவோங்கும் 
மதில்” என்று உரை கூறினர், “விழுகிதி துஞ்சும் வீறுபெறு . இரு 
நகர்'' (227) என்னுமிடத்தும் இட்பொருளே கொள்க, 

ரூ
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(parm வன்னை யமரா. நோக்கமும் . 

வடந்தை தூக்கும் வருபணி யற்சிரச் 

சுடர்கெழு மண்டில மழுங்க ஞாயிறு 

குடகடல் சேரும் படர்கூர் மாலையு 

மனைத்து மேநின்று seu aeons 

யாங்கனம் வாம்தி யென்றி தோழி 

8ீங்கா வஞ்சினஞ் செய்துகத் துறந்தோ 

ருள்ளா ராயினு மூளனே யவர்காட் 

டள்ளிலைப் பலவின் . கனிகவர் கைய 

கல்லா மந்து கவனொ டுகளுங் 

. கடுந்திற லணங்கி னெடிம்பெருங் குன்றத்ப் 

பாடின் னருவி . சூடி. 

- வான்ழோய் நிமையக் தோன்ற லானே, 

என்பது : இரவுக்குறிச் சதைப்புதமாகத் தோழிசொல்லெடுப்பத் 
தலைமகள் சொல்லிய து. 

தா வட்டனார், 

பி-ம். 8. னினியவாகப். 18, யச், 16. ஈலியநீமத்தி, 94... 

கான் செய் சமையம். (கரவட்டனார்.) 

519. பாலை 

skews துறைவி. தொன்னல மழியத் 
- தெருளா மையிற் நீதொடு கெழீஇ 

யருளற நிமிர்ந்த முன்பொடு பொருள்புரிக் 
தாள்வினைக் கெதிரிய. மீளி நெஞ்சே 

நினையினை யாயி னெனவ கேண்மத 

விரிஇரை முக்டீர் மண்டிணி கஇடக்கைப் 

பரிதியஞ் ' செல்வம் பேர்துறை யின்றி 

- . நனவி ஸியன்ற. தாயினுங் கங்குற் 

'கனவி னற்றதன் கழிவே யதனான் 

30: af roy i பன்மலர் . வண்டுகூழ் படைச்சுச் 
    

* பாடின்னருவி -ஓலியினிய அருவி (62)
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சுவன்மிசை யசைஇய நிலைதயங் குறுமுாடி 
யீண்பென் ஞாற்றம் வேண்டெயி ஸனுவப்பச் 
செய்வுறு விளங்கிழைப் பொலிந்த தோள்சேர் 
பெய்திய ser gud லேற்றொதக் இருகி 

15 மெய்புகு வன்ன கைசவர் ழேயக்கின் 
மிகுதிகண் டன்றோ விலனே சீரின் 
பல்பொருள் வேட்கையிற் சொல்வரை ரீவிச் 
செலவுவலி யுறுத்தனை யாயிற் காலொடு 
கனையெரி நிகழ்ந்த யிலையி லங்காட் 

20 டுழைப்புறத் தன்ன புள்ளி Bp 
லசைஇய பொழுதிற் பசைஇய வந்இவண் 
மறப்பரும் பல்குண கிறத்துவந் அறுதர 
வொருதிற நினைத்தல் செல்லாய் இரிபுகின் 
அதபுலி யுழந்த வடுமருப் பொருத்தற்குப் 

25 பிடியிடு பசலி னடிபடக் குழிந்த 
நிரம்பா நீனிடைத் தூங்கி 
யிரங்குவை : யல்லையோ வ.ரங்கெட மெலிந்தே. 

என்பது : மூன்னொருகாலத்துப் பொருண் மூற்றிவந்த தலைமகன் 
பின்னும் பொருள்சடைக்கூட்டிய கெஞ்சிற்குச் சொல்லிய த. 

| -பாலைபாடிய பேருங்கடூங்கோ. 
மி-ம், 4, தாள்வின தருக்யெ, 12, யீண்டுமணகாத்தம், 19, கனையெரி இகழ்ந்த, | 

5380, நேய்தல் 

* தேர்சே ஸணீக்கித் தமியன் வந்ததும் 
ஹூர்யா தென்ன ஈணிநணி Quit se 
  

  

* “தோழி தலைமகனை மறுகதத் கரமைபாராட்டற்கு உதா 
சண மாகக் கொண்டார் அகப்பொருள் ௨ ௩ ப உரைகாரர் (ஒ,1482 
“நீகண்டனை யெனின் வாழலை. sees பன்ற இருக்கோயையார் 
94 அம் செய்யுளில் இவ்வகப்பாட்டின் கருத்து அமைக்கப் பெத்றி 
ருட்பது காண்க, 

49 

”~
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மூன்னாட் போகிய துறைவ னெருகை 

யகலிலை நாவ லுண்டுறை யுதிர்த்த 

கனிகவின் இதைய வாங்கிக் கொண்டுதன் 

ரூழை வேளை வீழ்துணைக் இடூஉ 

மலவற் காட்டி, நற்பாற் றிதுவென 

நினைந்த நெஞ்சமொடு மெடி.அபெயர்ந் தோனே 

யுதுக்காண் டோன்றுந் தேரே யின்று 

நாமெதிர் கொள்ளா மாயிற் மூனது * 

துணிகுவன் போலா காணுமிக வுடையன் 

வெண்மண ஸனெடுங்கோட்டு மறைகோ 

வம்ம தோழி கூறுமதி நீயே. 

என்பது : பின்னின் த  தலைமகத்குக் GopGetis கோழி தலைம 

கட்குக் குறையப்பக் கூறியது, 

--மதுரை மருதனிளகாகளார். 

பிம். 1-9, தமியனில் வந்து, நும்மூர் யாதென்றுன்னி உகனியொ 

தும், 5, நீரணி யொதுங்கு. 7 ஈற்பாற்றம்மென. 9, யுவக்காண். 

18. அம்மா வரிவை; ௮ம்மவாழி. 

281. பாலை | 

ளி நஈன்மா னணங்குடை யொருத்தன் 

மீளி வேழத்து நெடுந்தகை புலம்ப 

வேந்தல் வெண்கோடு வாங்கிக் குருத்தருக்து 

மஞ்சுவரத் தகு வாங்கண் மஞ்சுதப , 

வழல்கான்று திரிதரு மலங்குகதர் மண்டில 

நிழல்சூன் அண்ட நிரம்பா நீளிடைக் 

- கற்றுரிக் கூடம்பைக் ager வடுகர் 

விற்சினந் தணிந்த வெருவரு கவலைக் 

குருதி யாடிய. புலவுகா றருஞ்சிறை 

10 யெருவலைச் 0.ச௪வ லீண்டுகிளைத் தொழுதி 
    

# ty go என்பது மடமலு தலை, 

1 “டுவண்மருப்பினைக் Epes சிங்கங் குருகுண்ண'' (தேவா, 

இருக்கேதாரம். Q, சம்;)
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பச்சூன் கொள்ளை சாற்றிப் பறைநிவுந்து 
செக்கர் வானின் விசும்பணி கொள்ளு 
மருஞ்சுர நீந்திய ஈம்மினும் பொருந்தார் 
மூனையாண் கடந்த வினைவ முனைத் 

15 தேனிமிர் ஈறுந்தார் * வானவ ஸுடற்றிய 
வொன்னாத் தெவ்வர் மன்னெயில் போலப் 
பெரும்பாழ் கொண்ட மேனிய ணெடிதுயிர்த்து 
* வருக்துங்கொ லளிய டானே சுரும்புண 

... நெடுநீர் பயந்த நிரையிதழ்க் குவளை 
20 யெதிர்மல ரிணைப்போ தன்னதன் 

1! னரிமதர் மழைக்கண் டெண்பனி கொளவே, 
என்பது ; தலைமகன் இடைச்சுரத்துத் தன்னெஞ்சித்குச் சொல் 
லியது, ் 

் மதுரை இளங்கேளசிகனார். 
பி-ம், 4, மஞ்சுவருதகைய. 11, பதையகிவந்து, 18, மருஞ் - 
சுர முன்னிய. 

282, குறிஞ்சி 

பிறருது விமுமம் பிறரு கோப 

தம்மு௮ு விழுமம் தமக்கோ $ தஞ்ச௪ங் 

கடம்புகொடி. யாத்துக் கண்ணி சூட்டி. 

Camu Gre வொருதூக் கின்னியங் 

5 -காடுகெழு நெடுவேட் பாடுகொளைக் கேற்ப 

வணங்கமர் வியன்களம் பொலியப் பையத் 

தூங்குதல் புரிந்தனர் ஈநமரென வாங்கவற் . 
கறியக் கூறல் வேண்டுந் தோழி 

யருவி பாய்ந்த கருவிரன் மந்தி 
        

* வானவரம்ப, னடன்மூனைக் கலங்கு வடைமஇ லோரரண் 
போல”: (4) 

* **வருக்துமா லளியடிருச் திழைசானே”” (169); 294, 
1 இவ்வீத்தடி. 140.அம் பாட்டினும் வக்த௮ காண்க, 
9 தஞ்சம் - எளிது என்றும் போருட்டூ, (தொல், Qs Fa] 66.) 

eo 

ஆ
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10 * செழுங்கோட் பலவின்: பழம்புணை யாகச் 

- சாரற் பேரூர் முன்றுறை யிழிதரும் 

வறனுற . லறியாச் சோலை 

விறன்மலை நாடன் சொன்னயந் தோயே, 

என்பது : இரவுக்குறிச் இதைப்புறமாகக் தோழி தலைமகட்குச் 
சொல்லிய து. 

கபிலர், 
பி-ம், ந, பாடுகொளைக்சொப்ப, 6, அணங்கயர்லியன், 9 ௮௬ 
லியாய்ந்த, 

3885. பாலை 

* தற்புரந் தெடுத்த வெற்றுறந் துள்ளா 
ஞூருஞ். சேரியு மோராங் கலசெழக் 
காடும் கானமு மவனொடு வுணிந்து 
நாடும் தேயமு ஈனிபல விறந்த 

5 சிறுவன் கண்ணிக் சேர்தே றுவரென 

வாடினை வாழியோ வயலை நாடொறும் 

பல்களைக் கொடிக்கொம் பலம ர மலர்ந்த 

_ வல்கூற் நலைக்கூட். டங்குழை யுதவிய 

'வினையமை வரனீர் விமுத்தொடி. தத்தக் 

10 கமஞ்சூற் பெருரிசை தயங்க முகந்துகொண் 
டாம்மடக் கண்ண டாய்முக நோக்கிப் 

பெய்சிலம் பொலிப்பப் பெயர்வனள் வைகலு 
மாரநீ ரூட்டி.ப் புரப்போர் 
யார்மற்றுப் பெதுகுவை யளியை நீயே. 

என்பது : உ மகட்போக்யே தாய் சொல்லியது, 

தயமனார். 
பிம், 1, தற்பயர்; வெற்று தச்தருளா; 8. காடுங்காவு, 7-8, 
பல்ளைச். கொடிக்கொம் பலர்ந்த வல்குற் தழைபணிக் கூட்டுங் 
'குழைடல வு.தவிய: 14, பெறுகுவை யைய8£ யெனவே. — 

  

  

*மந்திபலாப் பழக் தமுவு அலை, 95:4-ஆம் டாடலினுல் காண்க, 

t என்று. புதி Die i we வெம்மு முன்னாள்! 85,) '
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285, மூல்லை 

* இருந்த வேந்த னருந்தெழின் முடித்தெனப் 
புரிந்த காதலொடு பெருந்தேர் யானு 
மேறிய தறிந்தன் றல்லது வச்தவாது 

ஈனியறிந் தன்றோ விலனே தாய் 

மூயத்பற முகளு முல்லையம் புறவிற் 
கவைக்கதுர் வாடன் சீறா ராங்கண் 

மெல்லிய லரிவை யில்வயி ஸிநீஇ 

_யிழிமி னென்றரின் மொழிமருண் டிசினே 

10 

வான்வழங் கியற்கை வளிபூட் டினையோ 

மானுரு வாகநின் மனம்பூட் டினையோ 

வுசைமதி வாழியோ வலவ வெனத்தன் 

வரைமருண் மார்பி னளிப்பனன் முயங்கி 
மனைக்கொண்டு புக்கன னெடுந்தகை 

விருந்தோ பெற்றன ஒ.ருந்திழை யோளே, 

என்பது : வினைமுற்றிய தலைமகனது வரவுகண்டு உழையர் 

சொல்லிய து. . 
ர ஒக்கூர் மாசாத்தியார். 

பி- ம், (குடவாயித் சரத தனார்.) 

385. பாலை 

தன்னோ. ரன்ன வாயழு மயிலிய 

லென்னோ ரன்ன தாயருங் காணக் 
கைவல் யானைக் கடுந்தேர்ச் சோழர் 

காவிரிப் படப்பை யுறந்தை யன்ன 

பொன்னுடை நெகுிநகர்ப் புரையோ ரயர 

ஈன்மாண் விழவிற் றகர மண்ணி 

யாம்பல புணர்ப்பச் சொல்லாள் காம்பொடு. 
  

* இது “பாகன் சிறப்புக் கூறியவாறு!” என்றும், “பெருக் 

தேர் யானு... ௨ வாழியோவலவ”” என உள்ளம் போல உற்றுழி 

'உதவிந்தென தலைவன் கூறியவாறு காண்க” என்றும் salut ae. 
(Gl gre. பொருள், 146) ப் | oe
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நெல்லி நீடிய கல்லறைக் கவாது 

னத்த வாலத் தலந்தலை நெடுவீழ் 

இத்திக் குறங்கிற் Dora aie 
வளையுடை முன்கை யளைஇக் களைய 

பயிலிரும் பிணையம் பசுங்காழ்க் கோவை 

யகலமை யல்குல் பற்றிக் கூந்த 

லாமெயிற் பீலியிற் பொங்க நன்றும்' 

தானமர் துணைவ ஸனூக்க ஒங்கி 

யுள்ளாது கழிந்த மூள்ளெயிற்றுத் அுவர்வாய்ச் 

சிறுவன் கண்ணி சிலம்புகழீஇ 

யறியாத் தேஎத்த ளாகுதல் கொடிதே, 

மகட்போக்யெ செவிலித்தாய் சொல்லிய த. 

| --குடவாயிற் கீரத்தனார். 

386. மருதம் 

* பொய்கை நீர்காய்ப் புலவுகா நிரும்போத்து 
* வாளை காளிசை தேரு மூ 

நாணினென் பெரும யானே பாணன் 

மல்லடு மார்பின். வலியுற வருந்து 

* யெதிர்தலைக் கொண்ட வாரியப் பொரு 

னிறைத்திண் முழவுத்தோள் கையகத் தொழிந்த 
இறன்வேறு கிடக்கை நோக்கி ஈற்போர்க் 

கணைய னாணி யாங்கு மஜையினண் 

மெல்ல வந்து நல்ல கூறி 

மையீ சோதி மடவோ யானுநின் 

“சேரி யேனே யயலி லாட்டியே 
      

*. இதனுள் யான் நினக்குகத் தோழியாவேனேன்ப் பரத்தை 
நீவிய . பேளனுவொழுக்கத் திசகுத் தலைவி காணிய துகண்டு தான் 
நாணினேனென்று தலைவற்குதி தோழி கூறியவாறு காண்க'? என் 

பர். சச், (தொல். பொருள். 15053. .. ன 

* “வாளை மேய்ந்த வள்ளெயித்று சீர்ளய் “enafson sf Qu 
வெழுக்த நீர்சாய் வாளையொ மூழப்ப'' (10; 890, )
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னுங்கை யாகுவெ னினக்கெனத் தன்கைத் 

தொடுமணி 'மெல்விர றண்ணெனத் தைவர 

அதலுங் கூந்தலு நீவிப் 

15 பகல்வந்து பெயர்ந்த -வாணுதற் கண்டே. 

"என்பது ; தோழி வாமின்மறுச்தது; தலைமசட்குச்சொல்லிய 
gle World, ட் 

பிம், 2, தரூ௨மூர, 6, நிறைத் சாண் முழவு ச்தோள். 

387, பாலை 

* இருந்திழை கெ௫ழ்ந்து பெருந்தோள் சா௮ 
யரிமதர் மழைக்கண் கலுழச் செல்வீர் 
வருவி ராகுத லுரைமின் மன்னோ 
புகருணப் பறைந்த புன்றலைச் சிரு ௮சொ 

5 டவ்வரி கொன்ற கறைசேர் வள்ளுகிர்ப் 
1 பசைவிரற் புலைத்தி நெடி.துபிசைந் காட்டிய 
Bese வலிமைக்கும் பொலன்கா ழல்கு 

anal சதைய நோக்கி வெவ்வினைப் 

பயிலரிற் கலப்பை வேட்டுவிளி வெரீஇ 

10 வரிப்புற வீதலின் மணிக்கட் பேடை 
அண்பொறி யணிந்த வெருத்திற் கூர்முட் 

செங்காற் சேவற் பயிரு மாங்கண் 

வில்லீண் டருஞ்சமம் ததைய நூறி 
| நல்லிசை நிறுத்த நாணுடை மறவர் 

15 கிரைநிலை நடுகற் பொருந்து யிமையா 
  

* “மசல்லாமை யுண்டே லெனக்குரை மத்றுகின், 
வல்வரவு வாழ்வார்க் குரை.'? என்த (1151) குதளோடு இப் 

பாட்டுக் கருத்ததொத்தமை காண்க, ப 
ர் “பசைகொன் மெல்விரதற் பெருச்தோட் புலைத்.தி'' (38) 

(dé 'கல்லமர்க்கடக்த சாணுடை மதவர் பெயரும் பீடுமெழு தி? 

a
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இரைஈகசைஇக் கிடந்த ழூதுவாய்ப் *பல்லி 

சிறிய தேற்றுவ தாயிற் பெரிய 

வோடை யானை யுயர்ந்தோ சாயினு 

நின்றாங்குப் பெயருங் கானஞ் 

20 சென்றோர் மன்னென விருககற் போர்க்கே, 
என்பது : தலைமகளது குறிப்பறிச்து “தாதி தீலைமகனைச் செல 
வழுங்கச் சொல்லியது, 

--மதுரை மருதனிளநாகளார். 

பி-ம், 1, திரும்திழை கெஃழ்ச்தும். 8, வருவீரா௫, 8, பெவ் 
வினைப், 9, பயில் வரிற் கலப்டை, 

388, குறிஞ்சி 

அம்ம வாழி தோழி நம்மலை 

_யமையறதுத் இயற்றிய வெவ்வாய்த் தட்டையி 

னறுவிரை யார மறவெறிந் துமுத 

வுளைக்குரற் சிறுதினை கவர்தலிற் களையமல் 
5 பெருவரை யடுக்கத்துக் குரீஇ யோப்பி 

யோங்கிருஞ் சிலம்பி னொள்ளிணர் ஈறுவி 
வேங்கையங் கவட்டிடை நிவந்த விதணத்துப் 
பொன்மரு ணறுந்தா தூதுந் தும்பி 
யின்னிசை யோரா விருந்தன மாக 

10 *மைமீ ரோதி மடகல் லீரே 
நொவ்வியற் பகி பாய்ந்தெனப் புண்கூர்ந் 
தெவ்வமொடு வந்த வுயர்மருப் பொருத்தனும் 
புனத்துழிப் போக லுறுமோ மற்றென 
சினவுக்கொண் ஞமலி செயிர்த்துப்புடை யாடச் 

15 சொல்லிக் கழிந்த வல்விற் காளை 
சாந்தா ரகலமுக் தகையு Meow 

திங்குகா மூழக்கு மெவ்வ மூணசா 

* எதணிவாய்ப் பல்லியகாடு ் (151, 9. 
1 இக்கருத்து 48.இம் பாட்டினும் கூறப்பெற்றது, 
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ணன்னர் நெஞ்சமொடு மயங்கி வெறியென 

வன்னை தந்த மூதுவாய் வேல 

னெம்முறை யணங்கலின் வந்தன் நிக்கோய் 
somone தறிவ. லென்னு மாயின் 
வினவி னெவனா மற்றே கனல்சின 

மையல் வேழ மெய்யுளம் போக 

வூட்டி. யன்ன வூன்பு. ளம்பொடு 

காட்டமோ னடிவழி யொற்றி 

வேட்டஞ் செல்லுமோ நும்மிறை யெனவே. 

என்பது : இரவுக்குறிச் சிறைப்புறமாகத் 'சலைமகள் தோழிக்குச் 
சொல்லியது; தோழி சலைமகட்குச் சொல்லியதூஉமாம், 

ன ாட்டியார், 
பி- ம், 4, விளைகுரத் றுதினை, கொவ்வையிற், 19, தெவ்வமொடு 

- போந்த, 

10 

ந் 

15 

22. வினவினெவனோ, 

389. பாலை 

அதியாய் வாழி தோழி நெறிகூரற் 

சாந்தார் கூந்த லுளரிப் போதணிந்து 

* தேங்கமழ் இருஅதற் நிலகந் தைஇயு 
பல்லித ழெதிர்மலர் சள்ளி வேதுபட 

நல்லிள வனருூலை யல்லியொ டப்பியும் 
பெருக்தோட். டொய்யில் வரித்துஞ் சிறுபாட் ~ 
டஞ்செஞ் சீறடிப் பஞ்ச பூட்டியு 

மெற்புறந் தந்து கிற்பா ராட்டிப் 

பல்பூஞ் சேக்கையிற் .பக2 லு நீங்கார் 

மனைவயி ஸிருப்பவர் மன்னே துணைதந் 

தரப்போ ரேந்துகை நிறையப் புரப்போர் 

புலம்பி லுள்ளமொடு புதுவதந் துவக்கு 

மரும்பொருள் வேட்ட மெண்ணிக் கறுத்தோர் 

சிறுபுன் களவிச் செல்லல் பாழ்பட 

நல்லிசை தம்வயி னிதுமார் வல்வேல் 
  

* முருகு 24 - 87 ஆம் அடி.களை நோக்குக, . 
60.
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வான வாம்ப னன்னாட் டும்பர் 

வேனி ஸீடிய வெங்கடற் றடைமுத : 

லாறுசெல் வம்பலர் வேறுபிரிக் தலறக் 

கொலைலெம் மையி ஸிலைபெயர்க் துறையும் 

பெருங்களிறு தொலைச்சிய விருங்கே ழேற்றைச் 

செம்புல மருங்கிற் றன்கால் வாங்கி 

வலம்படு வென்றியொடு சிலம்பகஞ் சிலம்பப் 

படுமழை யுருமின் முழங்கு 
* நெடுமா மருங்கின் மலையிறந் தோசே. 

என்பது : பிரிவிடை வேறுபட்ட தலைமகள் வற்புறுக்கும் தோழிக் 
குச் சொல்லிய து, 

பி-ம். 

| | நக்கீரர், 

10. -மனைவமயினிருக் தவர், 18, புதுவதுக்துய்க்கும். 18, 

பெரும்பொருள். 

10 

390, நெய்தல் 

உவர்விளை யுப்பின் கொள்ளை சாற்றி 

யதர்படு பூழிய சேட்புலம் படருக் 
ததர்கோ லுமண ரசூர்போகு கெடுநெறிக் 

கணநிரை வாழ்க்கை தானன்று கொல்லோ 
வணர்சரி முச்சி முழுதுமற் புரள 

வைதக லல்குல் கவின்பெறப் புனைந்த 

பல்குழைத் தொடலை யொல்குவயி ஹொல்கி 

* நெல்லு முப்பு நேரே யூரீர் 

கொள்ளீ ரோவெனச் சேரிதொறு அவலு 
மவ்வாங் குந்தி யமைத்தோ எாய்கின் 

மெய்வா ழுப்பின் விலையெய் யாமெனச் 

சிறிய விலங்கின மாகப் பெரியத 
னரிவே யுண்க ணமர்த்தன ஹோக்கி 

யாரீ ரோவெம். விலங்கி மயீரென 
  

* இவ்வீற்றடி. 947-ஆம் பாட்டினும் வக்கது காண்க. 

ர “நெல்லினேரே வெண்கலுப் பென” (140)
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மூரன் மூறுவலள் பேர்வன ஸணின்ற 

சின்னிரை வால்வளைப் பொலிந்த 

பன்மாண் பேதைக் கொழிந்ததென் னெஞ்சே. 

என்ப : தலைமகன் பாங்கற்குச் சொல்லிய, நெஞ்டித்குச் சொ 

ல்லியதூஉமாம். 

பி.ம், 

அம்மூவனார், 

1. உயர்விளை .8, யதர்படுவழிய, 4, வாழ்க்கைக் கான 

ன்று, 9, சேரிதொறியலு, 11, விலையேயாமென. 18, போவன 

ணின் ற. 

னள 

10 

என்பது ; 

GN i) Gils 

uF - ib, 

17. பன்மாண்கோதை. 

891. பாலை 

பார்வல் வெருன் கூரெயிற் றன்ன 

வரிமென் மூகைய நுண்கொடி. யதிரல் 

பல்கல வட்டியர் கொள்விடம் பெருதர் 

விலைஞ சொழித்த தலைவேய் கான்மலர் 

தேம்பாய் முல்லையொடு ஞாங்கர்ப் போக்கத் 

தண்ணறுங் கதப்பிற் புணர்ந்தோர் புனைந்தவென் . 

பொதிமாண் பன்முடி காண்டொறும் பண்டைப் 

பழவணி யுள்ளப் படுமா ரோழி 
யின்றொடு சின்னாள் வரினுஞ் சென்றுஈணி 

படாஅ வாகுமெங் கண்ணே கடாது 

வான்மருப் பசைத்தல் செல்லாது யானைதன் 

வாய்கிறை கொண்ட வலிதேம்பு. தடக்கை 

குன்றபுகு பாம்பிற் றோன்று 
மென்நூழ் வைப்பிற். சரணிறந் தோமே. 

பிரிவிடை வற்புறுத்தும் சோழிக்குத் தலைமகள் சொல் 

_காவன்முல்லைப் பூதனார். 

கோவன் முல்லைப்பூத தீதனார்.)
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10 

20 

25 

அக நானூாது : 

592. குறிஞ்சி 

தாழ்பெரும் தடக்கை தலைஇக் கானத்து 

* வீழ்பிடி கெடுத்த வெண்கோட் டியானை 

யுண்குளகு மறுத்த வுயக்கத் தன்ன 
பண்புடை யாக்கைச் சிதைவுஈன் கநீஇப் 

பின்னிலை முனியா னாகி ஈன்றும் 

தாதுசெய் பாவை யன்ன தேயன் 

மாதர் மெல்லியன் மடஈல் லோள்வயிற் 

நிதின் மூக நீபுணை புகுகென 

வென்னும் தண்டு மாயின் மற்றவ 

னழிதகப் பெயர்த னனியின் னாதே 

யொல்லினி வாழி தோழி கல்லெனக் 

கணமழை பொழிந்த கான்மடி. யிரவிற் 

தினைமே யானை யினனிரிந் தோடக் 
1 கல்லுயர் கமுதிற் சேணோ னெறிந்த 

வல்வாய்க் சவணின் கடுவெடி. யொல்லென 
மறப்புலி யுரற வாரணங் கதற 

நனவுறு கட்டு நன்மயி லால 

மலையுடன் வெரூஉம் மாக்கல் வெற்பின் 

பிரியுந னாகலோ வரிதே யதாஅன் 
துரிதல் பண்பிற் பிரியு௩ ஞயின் 
வினைதவப் பெயர்ந்த வென்வேல் வேந்தன் 
மூனைகொ முனையொடு முன்வம் இருப்பத் 
தன்வாம் பாகிய மன்னெயி லிருக்கை 

 யாற்றா மையிற் பிடித்த வேல்வலித் 

தோற்றம் பிழையாத் தொல்புகழ் பெற்ற 

விழைதக வோங்கிய கழைதுஞ்சு மருங்கிற் 
  

* “லீழ்பிடி கெடுத்த நெடுந்தாள் யானை, சூர்புக லடுக்கத்து 
மழைமாறு முழங்கும்”? (889,) 

ர கவண்கொண் டெறிந்து யானை முதலியவற்றை ஓட்டலை 

(292; 809) முதலியபாடல்களித் காண்க,
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கானமர் ஈன்னன் போல 

யானா குவனின் னலந்தரு வேனே. 

என்பது : பின்னின் ஐ தலைமகற்குக் குதைநேர்ந்த கோழி தலை. 
மகட்குக் கூறை ஈயப்பக் கூறிய, 

ப மோசிகீரனார். 

பி-ம். 1. தலைஇயகான. 6. தையன். 16, மறப்புலி யுத்த 

வாரணம், 18, மிலையுடன் வரூஉம், 94, யாந்தருமையித் பிடித்' 
துவேல், 25. பிழைவார, 

393. பாலை 

கோடுயர் பிறங்கற் குன்றுபல நீந்த 

வேறுபுலம் படர்ந்த வினைதா லுள்ளத் 

தாறுசெல் .வம்பலர் காய்பசி தீரிய 

முதைச்சுவற் கலித்த வீரிலை நெடுந்தோட்டுக் 

5 கவைக்கதிர் வர௫ஏன் காறொகு * பொங்கழி 

கவட்டடிப் பொருத பல்சினை யுதிர்வை 

யகன்கட் பாறை வெவ்வயிற் றெறீஇ 

வரியணி பணைத்தோள் வார்செவித் தன்னையர் 

பண்ணை வெண்பழத் தரிசி யேய்ப்பச் 

10 சுழன்மரஞ் சொலித்த Horace வெண்காழ் 

தொடிமா ணுலக்கை யூழிற் போக்கி 

யுரன்முகங் காட்டிய சுரைகிறை கொள்ளை 

யாங்க ணிருஞ்சனை நீரொடு மூர்வாய்க் 

கழிபடு சூழிசிக் கல்லடுப் பேற்றி | 

15 யிணர்ததை கடுக்கை மீண்டிய தாஇற் 

குடவர் புழுக்கிய பொங்கவிழ்ப் புன்கம் 

- மதர்வை நல்லான் பாலொடு பகுக்கு 

. நிரைபல குழீஇய நெடுமொழிப் புல்லி 

தேன்நூங் கூயர்வரை நஈன்னாட் டும்பர் 

20 வேங்கட மிறந்தன ராயினு மாண்டவர் 
  

 பொங்கழி - தூற்றாப்பொலி.
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டலர் வாழி தோழி தோடுகொ 
. ஞருகெமு மஞ்ஞை யொலிச பேய்ப்பத் 

தக.ர மண்ணிய தண்ண்று முச்சிப் 
புகரில் குவளைப் போதொடு தெரியிதழ் 

25 வேனி * ல.இரல் வேய்க்தநின் 

னேமுது புணர்ச்சி மின்றுயின் மறந்தே, 

என்பது : பிரிவிடை வேறுபட்ட தலைமகளைச் தோழிவத்பு றுத் 
தியது. . 

மாமூலனார், 
பி-ம், 9, காய்பசி ரர, 6, பல்களையு இர்பவை, 7, பாறைச் 
செவ்வையிற், 8, வண்செவித் தன்னையர். 94. SEM BLD, 

. 394, முல்லை 

களவும் புளித்தன விளவம் பமுகின 
சிறுதலைத் துருவின் பழுப்புறு விளைதயி 
நிதைப்புன வரஏ னவைப்புமா ணரநிசியொடு 
கார்வாய்த் தொழிந்த வீர்வாய்ப் பூற்றத் 

5 தீயல்பெய் தட்ட வின்புளி வெஞ்சோது 
சேதான் வெண்ணெய் வெம்புறத் துருக 
விளைய ருந்தப் பின்றை நீயு ் 
மிடுமுள் வேலி மூடக்காற் பந்தர்ப் 
புதுக்கலத் தன்ன செவ்வாய்ச் ஒற்றித் 

10 புனையிருங் கதுப்பினின் மனையோ ளயரப் 
பாலுடை யடி.சி ஜரொடீஇய வொருகாண் 
மாவண் டோன்றல் வந்தனை சென்மோ 
காடுறை யிடையன் யாடிதலைப் பெயர்க்கு 
மஷ.விடு வீளை வெரீஇக் குறுமுயன் 

15 மன்ற விரும்புத லொளிக்கும் 
புன்புல வைப்பினெஞ் சிறுகல் லூரே, 
  

ernest enn rete nent * மகளிர் அதிரற்பூச்சூடிதல், 9099-ம். பாட்டி 
பட்டது காண்க, 

“reteset na on 

னுங் கூறப்
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என்பது: இரவுக்குறித் தலைமசளை இடத்அய்த்அவர் இ. தோழி 

தலைமகளை வரைவு டை ul 4), 

உ நன்பலூர்ச் சிறுமேதாவியார். 
பி-ம், க், சார்வாய்ப் பொழிந்த. 

ப 395. பாலை 

தண்கயம் பயந்த வண்காற் குவளை 

மாரி மாமலர் , பெயற்கேற் றன்ன 

- நீரொடு நிறைந்த பேரமர் மழைக்கண் 

பனிவா செவ்வகம் தர வினிவரி 

5 னன்றுமன் வாழி தோழி தெறுகது 

ரீர நைத்த நீரறு ஈனந்தலை 

யழன்மேய்க் துண்ட நிழன்மா மியவின் 

வறன்மரத் தன்ன கவைமருப் பெழிற்கலை . 

யறலவிர்க் தன்ன தேர்நசை யோடிப் 

10 புலம்புவழிப் பட்ட வுலமா லுள்ளமொ 

டோய்பிணைப் பயிரு மெலிந்தழி Lit Lr 

லருஞ்சுரஞ் செல்லு ராட்செத் தோர்க்குக் 
இருந்தை ஜெமைய பெரும்புனக் குன்றத் 

தா௫கழை யிருவெதிர் ergy 

15 கோகொய் கடற்ற காடிறந் தோரே. 

என்டது : .பிரிவிடைத் தோழிக்குச் தலைமகள் சொல்லியது. 

--எயினந்தைமகனார் இளங்கீரனார். 

பீ-ம், 9, மாரியாம்பல் பெயத்கேற், 9, யதலிவர். 11. மேய்பிணை, 

269, மருதம் 

* தொடுத்தென் மகிழ்க செல்லல் கொகித்தேர்ப் 
பொலம்பூ- ணன்னன் புள்ளுகாடு கடிந்தென 

யாழிசை மறுகிற் பாழி யாங்க 
  

* இப்பாட்டினை க் காமக்தெத் தி என் ஈலந்த ரவென சக்தொ 
டுத்துக் கூறியதற்கு உதாரணமாகக் கொள்வர் நச். (தொல், 
'பொருள், 151 . 

௬
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ணஞ்ச௪ லென்ற வா௮ யெயின | 
5 ணிகலடு கற்பின் மிஞிலியொடு தாக்கித்தன் 

னுயிர்கொடுத் தனனே சொல்லிய தமையாது 
தெறலருங் கடவண் முன்னர்த் தோற்றி 
மெல்லிறை முன்கை பற்றிய சொல்லிறக் 
தார்வ நெஞ்சந் தலைத்தலை சிறப்பகின் 

10 மார்புதரு கல்லாய் பிறனா யினையே 
 பினியான் விட்க்குவெ னல்லென் மந்இ 
பணிவார் கண்ணள் பலபுலந் துறையக் 
கடுந்திற லத்தி யாடணி : ஈ௩௪ைஇ 
கெடநீர்க் காவிரி கொண்டொளித் தாங்குரின் 

15 மனையோள் வவ்வலு மஞ்சுவல் னைஇ 
யாரிய ரலறத் தாக்கிப் பேரிசைத் 
தொன்றுமுதிர் வடவரை வணங்குவிற் பொறித்து 
வெஞ்சின வேந்தரைப் பிணித்தோன் 
வஞ்சி யன்னவென் னலந்தந்து சென்மே, 

என்பது ; காதற்பாத்தை தலைமகற்குச் சொல்லியது, 

பரணர்... 
பிம், 9, புனனாடு, 14, கொண்டொழித்தாம்கு, 19. வேற் 
தரைப்பணிச்தோன், 

| 397. பாலை 

என்மகள் பெருமடம் யான்பா சாட்டத் 
தாய்தன் செம்மல் சண்டுகட னிறுப்ப 
ழூழவுமுகம் புலரா விழவுடை வியனகர் 
மணனிடை யாகக் கொள்ளான் கல்பகக் 

5௪ கணமழை துறந்த கான்மயங் கழுவ 
மெளிய வாக வேக்துகொடி பரந்த 
பொறிவரி யல்குன் மாஅ யோட்கெனத் 
தணிந்த பருவஞ் செல்லான் படர்த.ரத் 
துணிந்தோன்” மன்றவத் அனைவெங் காளை 

>
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என்பது : 

பி-ம், 
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கடும்பகட் டொருத்த னடுங்கக் குத்தப் . 
போழ்புண் படுத்த பொரியரை யோமைப் 
பெரும்பொளிச் சேயரை நோக்டு யூன்செத்துக் 
கருங்கால் யாத்துப் பருக்துவக் இறுக்குஞ் 
சேணுயர்க் தோங்கிய வானுயர் நெடுங்கோட்டுக் 
கோடை வெவ்வளிக் குலமரூஉம் ப 
புல்லிலை வெஇர நெல்விளை காடே, 
மகட்போக்யே செவிலித்தாப் சொல்லியது, - 

~~ GIULO SO. 
15-16, வெவ்வளிக் சூரல, 

298. குறிஞ்சி 

இழைகிலை நெ௫ழ வெவ்வங் கூரப் 
படர்மலி வருத்தமொடு பலபுலந் தசைஇ 
மென்றோ ணெ௫ிழச் சாதய்க் கொன்றை 
யூழூறு மலரிற் பாழ்பட ஞுற்றிய 
பசலை மேணி நோக்கி நுதல்பசக் 
இன்னே மா௫ய வெம்மிவ ணருளா 
-னும்மோன் செய்த கொடுமைக் கிம்மென் 

லமான். மழைக்கண் டெண்பனி மல்க 

Berm மாறி யகறல் யாழகின் 
10 

றட. 

குன்றுகெழு காடற் கென்னெனப் படுமோ 
கரைபொரு நீத்த முரையெனச் கழறி 
நின்னொடு புலத்த லஞ்சி யவர்மலைப் 
பன்மலர் போர்த்து நாணுமிக வொடுங்க. 

மறைந்தனை 'கழியு நிற்றந்து செலுத்இ 

நயனறத் துறத்தல் வல்லி யோரே 

கநொதும லாள ரதுக ணோேடா 

துழற்சினை வேங்கை நிழற்றவிர்ந் தசைஇ 
மாரி புறந்த.ர நந்தி யாரியர் 

பொன்படு கநெலவெரசை புரைய மெந்தை 
பல்பூங் கானத் தல்கி யின்றிவட் 

51...
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சேர்ந்தனை செலினே சிதைகுவ துண்டோ 
குயவரி யிரும்போத்துப் பொருத புண்கூர்ந் 
துயங்குபிடி தழீஇய மசனழி யானை 
வாங்கமைக் கழையி னரலுமவ 

985 சோங்குமலை நாட்டி. ன வெரு வோயே, 
என்பது : காமமிக்க கழிபடர்ளெவியால் , வரைவிட,த் துக்கண் 
தலைமகள், தலைமகன் வரையினின்றும்போக்த ஆத்ஜொடுபுலச்து 
சொல்லியது , 

ற --இம்மென் தீரனார், பி-ம், 1, இழைநிலை கெடழ்ந்த. ் 
299, பாலை 

சிமையக் Gro சாந்தருந்தி யிருளி 
யிமயக் கான நாறுங் கூந்த 

னன்னுத லரிவை பின்னுற லாகம் 
பருகு வன்ன காத லுள்ளமொடு 

5 இருகுபு முயங்க லின்றியவ ஸணீடார் 
கடற்றடை மருங்கிற் கணிச்சியிற் குதித்த 
வுடைக்க ணீண்டமை யூற லுண்ட 
பாடின் றெண்மணிப் பயங்கெழு பெருகிளை . 
வாடுபுலம் புக்கெனக் கோடதுவைத் தகற்றி 

10 யொல்குநிலைக் கடுக்கை யல்குகிழ லசை௫இப் 
பல்லான் கோவலர் கல்லா தூதுஞ் 
சிறுவெதிர்ந் தீங்குழற் புலம்புகொ டெள்விளி 
மையில் பளிக்கி னன்ன தோற்றப் 
பல்கா னெல்லிப் பைங்கா யருந்தி 

15 மெல்கிடு மடமரை யோர்க்கு மத்தங் 
காய்கஇர் கடுகிய கவினழி பிறங்கல் 
வேய்கண் ணுடைந்த சமைய 
வாய்படு. மருங்கின் மலையிறந் தோசே, . 

என்பது : தலைமகன்பிரிலின்கண் தலைமகளை த் தோழிவற்புறு த் ரு தியது. ் 
--எயினந்தைமகனார் இளங்கீரனார். 

=
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400. நேய்தல் 
ககைஈன் றம்ம' தானே யவஜொடு 
மனையிறகம் தல்னு மலரென நயந்து 
கான லல்கிய மங்கள வகலப் 

.  பல்புரிந் தியற லுற்ற நல்வினை 

53 நாலமை மர்பி னீல வுந்இக் 

கொய்ம்மயி செருத்தம் பிணர்படப் பெருகி 
கெய்ம்மிதி முனைஇய கொழுஞ்சோற் ருர்கை 
நிரலியைந் தொன்றிய செலவிற் செந்இனைக் 
கு.ரல்வார்க் தன்ன குவவுத்தலை ஈண்ண 

10 வீங்குசவன் மொசியத் தாங்குறுகந் தழீஇப் 
பூம்பொறிப் பல்படை யொலிப்பப் பூட்டி 
மதியுடை வலவ னேவலி ஸிகுதுறைப் 
புனல்பாய்ம் தன்ன வாமான் நிண்டேர்க் 
கணைகழிந் தன்ன நோன்கால் வண்பரி 

15 பால்கண் டன்ன வதை வெண்மணம் 
கால்கண் டன்ன வழிபடப் போகு 
யயிர்சீசேற் றள்ள. லமுவத் தாங்க 
ணிருணீ ரிட்டுச்சுர நீந்தித் துறைகெழு 

... மெல்லம் புலம்பன் வந்த ஞான்றைப் 
80 பூமலி யிருங்கழித் துயல்வரு மடையொடு 

கேமி தந்த நெடுநீர் நெய்தல் 
விளையா விளங்க ணாறப் பலவுடன் 
பொதியவிழ் தண்மலர் கண்டு ஈன்றும் 
புதுவ தாசின் றம்ம பழவிறற் 

25 பாடெழுக் இரங்கு முக்நீர் 
8டி.ரும் பெண்ணைஈம் மழுங்க லூசே. 

என்பது : தலைமகன் வரைந்தெய்திய பின்றைத் தோழி தலைமகட் 
குச்சொல்லிய து. | 

ர --உலோச்சளுர். 
பி. ம். 10, நுகந்தளரா, 28, பொதியவிழ்ர்சலரக் கண்டு, 

நேடுந்தோகை ஆகிய அகநானூறு நிறைவேறியது, 

  

௬



ஸரீ: 

பாயிரம் 
பசில அனைவ. 

நின்ற நீது வென்ற நேமிப் 
பழுதில் கொள்கை வழுதிய ' ரவைக்க 

1. ணறிவுவீற் றிருந்த செறிவுடை மனத்து 
- வான்ஜோேய் நல்லிசைச் சான்றோர் கூழிஇ 
5-யருந்தமிழ் மூன்றுந் தெரிந்த காலை 

யாய்க்த கொள்கைத் தீந்தமிழ்ப் பாட்டு 
ணெடிய வாகி யடி.ரிமிர்ந் தொழுகிய 
வின்பப் பகுதி யின்பொருட் பாட 
னானூ நெடுத்து நானவில் புலவர் 

10 களித்த மும்மதக் களிற்றி யானைகிரை 
மணியொடு மிடைந்த வணிகிளர் பவள 
மேவிய நித்தலக் கோவை யென்ஞுங் 
கத்தகு பண்பின் முத்திற மாக 
மூன்னினர் தொகுத்த ஈன்னெடுக் தொகைக்குக் 

15 கருத்தெனப் பண்பினோ HOTS FENG Grip. 
னவ்வகைக் கவைதாஞ் செவ்விய வன் றி 

. வரியவை யாகிய பொருண்மை நோக்கச் 
கோட்ட மின்றிப் பாட்டொடு பொருந்தத் 
தகவொடு சிறந்த வகவ னடையாற் 

80 கருத்தினி இயற்றி யோனே பரித்தேர்.. 
வளவர் காக்கும் வளகாட் ' கிள்ளு 
நாடெனச் சிறந்த பீடுகெழு சிறப்பிற் 

..கெடலருஞ் செல்வத் இடையள காட்டுத் 
_ தீதில் கொள்கை. மூதா ருள்ளு 

ந மூசெனச் சிறந்த சீர்கெழு மணக்குஒச் 
“ செம்மை சான்ற தேவன் 
 இறுன்மை: சான்ற ஈன்மை “யோனே,
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இத்தொகைக்குக் கருத்து அகவலாற் பாடினான், 
இடையளராட்டு மணக்குடியான் பால்வண்ண தேவ 
னான வில்லவதரையன், * 

நெடுந்தொகை 'நானூதுஜ் கருத்தினேடு மூ 
இலைபாடின கவிகள் ஆற்றுநாற்பத்தைவர், 

இத்தொகைப்டாட்டிற் கடியளவு சிறுமை பஇன் 
மூன்று, பெருமை மூப்பத்தொன்று, தொகுப்பித்தான் 
பாண்டிய அக்கிரப்பெருவழுஇ, தொகுத்தான் மதுரை 
உப்பூரிகுடி.ழான் மகனாவான் உருத்தாசன்மனென்பான். 

ஓ.ந்தன, 

“ வண்டுபடத்ததைக்தகண்ணி ” என்பது முதலாக 
**'நெடுவேண்மார்பின்?? என்பதீறுகக்கிடந்தபாட்ொற்றிரு 
பதும் களிற்றியானை நிரை யெனப்படும். இப்பெயர் கார. 
-ணத்தாற்பெற்றது; இது பொருட்காரணமாகக் கொள்க, 
    

    

இத்தொகையிந் பாட்டிற்கடியளவு பதின்மான் நித்கொண்டு 
முப்பத்தேழளவு முயரப்பெறும், | 

“வண்டெடத் ததைந்த ” என்பது முகுலாக “நெடுவேண்மார் 
Ser” என்பதீருகக் டெந்த லாத்திருபது பாட்டும் ** களித்ரியானை 
சிரை”; இப்பெயர் காரணப்பெயர்; செய்யுட் காணமோ பொருட் 
காரணமோ எனிற் பொருட்காரணமென acon irs, 

“: காணகையுடைய மெஞ்சே” என்பது முதலாக * மாள்வலை?? 
என்பதீருகக் இடந்த அ£றத்செண்பது பாட்டும் “மணிமிடைபவு 
எம்”; இப்பெயர் உவமையா ற்பெத்த பெயர், செய்யுளும் பொரு 
ஞர் தம்முள் சொவ்வாமையால், | vos 

st வறனு நு'” என்பது முதலாக “நகைநன் று”? 

இடக்தபாட்டு நூறும் 2 நித திலக்கோவை"”, 
. டொருளு மொக்குமாகலின். 

என்பதீராகக் 

இவை செய்யுளும் 

வழக்கத்தாத் பாட்டாராய்ந் ௮ தொகுச்சான் மதுரை யுட்பூரி 
இழான் மகனாவான் உருதீதிசருழன் ; தொகுப்பித்சான் பாண் டய 
னுக்கரட்பெருவழு தி. ௬ இ 

செவ்வல் 

அகராஜூறு மூடிர்தது - என்றும் பாடம், .
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₹நாணகையுடைய”' என்பது முதலாக “நாள்வலை 

முகந்த கோள்வலைப் பரதவர்' ' ஏன்பதிருகக் கிடந்தபாட்டு 

நூற்றெண்பதும் மணிமிடைபவளம் எனப்படும், இது 

| வுங்காரணப் பெயர்; என்னை 8 செய்யுளும் பொகுளூம் 9 ஒவ் 

வாமையால். 

வறனுறுசெய்து”? என்பது முதலாக “நகைநன்றம்ம 

தானேயவனொடு ? என்பதீமுகக் கிடந்த பாட்டநொறும் 

நித்திலக் கோவை யெனப்படும் ; செய்யுளும் பொருளூ 

மொ க்குமாகலான். 

வியமெல்லாம் வெண்டே ரியக்கங் கயமலர்ந்த 

தாமரையா முகத் தகைபெதீஇக் காமர் 

ஈறுமுல்லை நான்காக நாட்டி வெறிமாண்ட 

'வெட்டு மிரண்டுங் குறிஞ்சியாக் குட்டத் 

இவர்திரை பத்தா வியற்பட யாத்தான் 

ஜெகையி னெடியதனைத் தோலாச் செவியான் 

வகையி னெடியதனை வைப்பு, | 

ஓன்றுமூன் றைந்தேழொன் பான்பாலை யோதாது 

நின்றவற்றி னான்கு நெறிமுல்லை--யன்றியே 

யாரா மருத மணிநெய்த லையிரண்டு 

கூறு தவைகுறிஞ்சிக் கூற்று. 

பாலை வியமெல்லாம் பத்தாம் பனிகெய்த 
னாலு நனிமுல்லை நாடுங்கான்--மேலையோர்... 

தேறு மிரண்டெட் டவைகுறிஞ்சி செந்தமிழி 
னாது மருத * மகம். | 

ஹரி? தம். 

Ses 

  

* மவை என்றும் பாடம்,
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"அகல் வாய்வான, 865, 
அகலறை மலர்ந்த, 105, 

அகலிரு விசும்பசம், 214, 
அணங்குடை நெடுவரை, 99, 
அணங்குடை முன்னீர், 207, 
அத்தப் பாதிரி, 191. 

அம்மவாழி கேளிர், 180, 
அம்மவாழி தோழி காதலர், 825, 
அம்மவாழி தோழிகைம்மிக,1 41 
அம்மவாழி தோழி ஈம்மலை, 888. 
அம்மவாழி தோழி பன்னாள், 249 
/அம்ம வாழிதோழி பொருள் 

புரிந்து, 285. [201, 
அம்மவாழி தோழி பொன்னி, 
அம்மவாழி தோழி யிம்மை, 101, 
அய்த்துவளர் பைஞ்சாய், 62, 
அரக்கத்தன்ன, 14, [ 849, 

அம்போ ழவ்வளை செறித்த, 
௮. ரம்போ ழவ்வளை,ச் ே தாணிலை, 
அர௱ிபெய் சிலம்பினா, 6. [125. 

அறியற் பெண்டிர், 157. 
அருஞ்சுர மிறந்த, 195, 
அருந்தெறன் மாபிற், 879, 
அரும்புமுஇர் வேங்கை, 949, 
அருளன்ருக; 75. 

அரசையுற் றமைந்த, 100, 

அலமான் மழைக்கண், 289, 
ஹ்வ்விளிம் புரீஇய, 871. 
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அளிதோதானே, 989, 
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அறந்தலைப் பிறியா, 178, 
அறன்கடைப்படாஅ, 155. 

அறியாய்வாழி தோழி நெறி,889. 
அறியாய்வாழி தோழி பொறிவரி, 

ப 208. 
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அன்புமடனுஞ், 825, [ 53. 
அன்றவ னொழிந்தன்று, 19. 
அன்னாய் வாழி ' வேண்டன்னை 

நம்படப்பை, 68. 

அன்னாய் வாழி வேண்டன்னை 
நின்மகள், 46, 

அன்னை யறியினும், 110, 
'ஆடமைக் குயின்ற ,88, 
ஆய்கலந் தொலைந்த, 69. 
ஆள்வழக்கற்ற, 51, 
அள்வினைப் பிரிதலு, 858, 
ஆளிரன்் மான, 881, 
ஆறுசெல்வம்பலர், 187, 
இகுளை கேட்டின், 186, 
இடம்படு பறியா, 959, 
இடைபிறரநிதலஞ்சி, 808. 
இம்மென் போரி, 828, 

இம்மை' யுலகத்தி, 66. . 
இருங்கழி மலர்ந்த, 870, 
இருங்கழி முதலை, 3. 
இருந்த வேந்த, 984. 
இருபெரு வேந்தர், 176. 
இரும்பிடி.ப் ப௫ிலர், 911. ' 
இரும்பிழி மகாஅரிவ், 122, 
இரும்புலி தொலைத்த, 879. 
இருவிசம்பதிர, 874. 
இரு விசும்பிவர்ந்த, 304,
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இருள்கிழிப் பதுபோல், 72. 
இருள்படு நெஞ்சத், 385. 
இலங்குசடர் மண்டிலம், 967. 

இலங்குவளை ஜெஇழ. 127, 
இலமல.ரன்ன, 142. 
இலையொழித் அலறிய, 298. 

. இழைகிலை ஜெகிழ்ந்த, 898. 
இன்பமுமிடும்பையும், 327. 
இன்னிசை யருமொடு, 58. 

. இனிப்பிறி துண்டோ, 818, 

ஈயற்புற்றத், 5 
ஈன்றுபுறந்தந்த, 95. 

- உண்ணாமையி, 128. 
உணர்குவெனல்லேன், 226. 
உய்தகையின்று, 341. 
உயிர்கலந்தொன்நிய, 205, 
உயிநினுஞ் சிறந்த, 945. 
உருமூ£து கருவிய, 188, 
உலகுகிளர்ந்தன்ன, 255. 

உலகுட ஸிழற்றிய, 804, 
'உவக்குக ளாயினு, 208. 

உவர்விளையுப்பின், 390, 
உழுந்துதலைப் பெய்த, 86 
உழுவையொ ழேழந்த, 308. 
உள்ளல் வேண்டு, 199, 

. உள்ளால் ஞுவத்தல், 1112. 
. உளைமான்றுப் பின், 109, 
உறுகஜி மருங்கு, 980, 
உன்னங்கொள்கையொடு,65. 
ஊறலவ்வா, 826. 
ஊருஞ்சேரியும், 220, 
எம்வெங்காம, 15, 
எரியகைந்தன்ன  தாமரைப்பழ 
னத்து, 106. 

எரியகைந்தன்னதாமரை யிடை 
யிடை, 116, 

எல்லையுமிரவு, 899, 
எல்வளை ஜெகிழ, 188. 

_ எவன்கொல் வாழி, 880. 
- என்மகள். பெருமடம், 897. 
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என்னாவதுகொ, 348, 

என்னெனப் படுங்கொ, 806, 
ஏனலுமிறங்குகுரல், 189, 
ஒடுக்கீசோது, 160. 

ஒழித்தது பதித்த, 39. 
ஒழியச் சென்மார், 285. 

ஓனுப்ப வோவலை, 848, 
ஓங்குதிரைப் பரப்பின், 320, 

ஒங்குகிலைத்தாழி, 275 

ஓங்குமலைச் சிலம்பின், 147. 
ஓடா நல்லேற்து, 334. 
கடல்கண்டன்ன, 1.16. 
கடல்பாடவிந்து, 50. 

1 கடவுட்கற்பொடு, 184, 
கடன்முகந்துகொண்ட, 48, 
கடுந்தே ரிளையசொ[), 31.0, 
கண்டிசன் மகளே; 369. 
கதிர்கையாக, 164. 
கயந்தலை மடப்பிடி, 165. 
கரைபாய் வெண்டிரை, 199. 
கழிப்பூக் சூற்றுங், 339. 

கழியே, சிறுகுச னெய்த, 350. 
கள்னியங் காட்ட, 97. 

களவும் புளித்தன, 394. 
களையுமிடனாற், 04. 
கறங்கு வெள்ளருவி, 118, 
காணினிவாழி, 239. 
காய்ந்துசெலந்கனலி, 58 
கார்பயம் பொழிந்த, 284. 
கார்விரி கொன்றை (கடவுள்வா) 
கானப் பாதிரி, 201. 
கானமானதர், 818. 
கானலுங் கழராது, 170. 
கானன் மாலை, 40. 
'காணுயர் மருங்கின், 198. 

இளியும்பட்து, AY, 
QHearue cr Ad, 218. 

குடுமிக் கொக்கின்? 990. 
1ஞூணகடன் முகந்த, 276, 

॥ குவளையுண் கண், 183.
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'குழற்காற்சேம்பின், 886... 
- குதியிறைக்கு. ரம்பை, 810, 
குன்றியன்ன; 188, 
குன்றோங்குவைப்பி, 896, 
கூர்முண்மாள்வி, 26. 
கூழையுக்குறுநெறி, 815. 
கூருய்செய்வது, 292. 
கூறதுவங்கொல்லோ, 198. 
கூனலெண்டுன், 119. 
கேள்கேடூன்றவுங், 93. 
கேளாய்வாழியோ, 63. 
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கொடுமுளீங்கை, 857. 
கொடுவரியிரும்புலி, 87... 
கொல்வினைப்பொலிந்த, 9. 
/கொளக்குறைப்படா, 169, 
-கோேர்பிறங்கன், 808, 
கோடுறநிவந்த, 806, 
கோடைடீடலின், 977. 
கோதையிண., 296. 
கோழிலைவாழை, 2 
சாரல்யா௮த், 887. 
சிமையக்கு ரல், 999, 
சிலம்பி ற்போகிய, 809, 
'சிலையேறட்ட 889. 
சிறியிலைகெல்லி, 284, 
சிறுகரும்பிடவின், 34. 
சிறு நுதல்பசந்து,  307.. 

சிறுபுன்சிதலை, 169, 
சிறுபைந்தூவி, 57. 
சீர்கெமுவியனகர், 819, 

சம்வதெரிக்கிடன், 281. 
'செய்வினைப்பிரி, 146, 
'செல்கபாக, 994. 
செல்லன்மகிழ்ககிற், 376. 
செவ்வீஞாழற், 240, | 
செறுவோர்ச்சேம்மல், 31. 
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சென்மதஇிூறக்ககின், 288, 
சென்றுகீநெ, 875. 
சேற்றுநிலைமூனை இய, 46, 
தண்கதிர்மண்டிலம், 277. 
தண்கயத்தமன்ற, 59, 
தண்கயம்பயந்த, 395, 
Shon’ genpCeuti, : 151. 
தயங்குதிளைப் பெருங்கடல், 263. 
தீற்புரந்தெடுத்த, 889: — 
தன்கடற்பிறந்த, 18. 
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sor, 209. 
G தாளுந்தொல்கவின்றொ? கைய, 
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நகையாகின்றே, 96, 
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நன்கலங்களிற்றொடு, 194, 
ஈன்மாரங்குழிஇய, 166. 
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்... நாண்கொணுண்கோ, 916, 
நாணகையடைய, 121. 

 நாயுடைமுதுநீர், 16. 
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பன்னாளெவ்வம், 340, 
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பண்ணி, 15. 

பதுச்கைச் கடவுள், 85 

பசங்குன்றம், 59, 140. 
பசங்குன்றவிழவு, 140, [ 220, 
பரசுராமன் வேள்வியில்கட்ட தூண், 
பசணர், 6, 02, 10, 110, 122, 195, 

135, 142, 149 152, 162, 178, 
181 186, (6, 198, 208, 212, 
222, 226, 236, 246. 258. 262, 
Aut 6, 276, 322, 326, 306, 367, 
372, 376, 200, 590. 

பருவூர்ப்பற்ந்தலை, 96. 
பவககிரி. 340 

ர்கிழார் 

eo 11. 

162, 98 
ச் 
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பழையன் மாறன், 946, 
பறகாட்டுப் பெருங்கொற்தனார், 323. 
பறகாடு, 323, 
பறம்பு, 805, 356, 
பாக்கம், 338, 
பாடலி, 205, 

பாண்டியர், 27, 
பாண்டியன், 201 | 
பாண்டியன் சானப்பேசெயில்தர்த உச் 

எிரப்பெருவழுதி, 26, (இறுதிசச,) 
பாண்டியனறிவுடைகம்பி, 28, 
பாண்டியனேனாதி நெடுங்கண்ணன், 
பாணன், 118, 420, 825, 886, (373, 

Lin exe oy), 13, 325, 
பாச,தமபாடியபெருக்சேவனார் (eu) 
பாசம், 152, 

பாரி, 75, 303. (யன், (பாயி), 
பால்வண்ண சேவனான வில்லவ தரை 
பாலைபாடியபெருங்கடுகோ, 5, 99, 

L1l, 155,185, 223 261, * 967, 
991 § 313, 337, 379, 

பாவைக்கொட்டிலார். 336, 
பாழி, 15, 142, 152, 

372, 375, 396, 

பாழி அணங்கு, 312, 
பிசிராந்தையார், 808. 
பிட்டன், 77, 148. 
பிண்டன், 152. 

பிரம்பு, 350, 

பின்னை (கண்ணபிரான்), 59, 
புகார், 110, 181 205, 
புகார்த்தெய்வம், 110 
புகார்நாடு, (81. [ 398, 
புல்லி, 01, 88, 209, 205, 8. 959, 

புல்லிவேங்கடம், 61, 83, 393, 
புறந்தை, 100 
புன்றுறை, 44, 

புனனாடு, 396. 
பூச்கோட்டண்ணுமை, 174, 
பூசற்றுடி, 02, 
பூர்தொடைவிழவு, 187, 
பூழியர், 0, 
பேண்ணேயாறு, 35, 
Che bli ade tan? 

208, 258
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பெருச்துறைச்செரு, 199, 
பெருந்தேவனார், 51, 
பெரும்பூட்சென்னி, 4ம், 
பேசன், 202, 
பேகன் சன் மாமலை, 262, 

பேய்ச்கூடு, 142. 
பேயஞார், 284, 
பேரூர், 882, 
பொதியில் , 25,198, 251, 522. 
பொதினி, 1, 01. 

். பொதுப்பில, 190, 154, 109, 
பொதும்பில்கிழொன்வெண் சண்ணனார், 

180, 192, 
பொதும்பிற் புல்லாஏவ்சண்ணியார் 
பெருந்தில், 10, 951 
பொருக்திலிளங்கரனார், 19, 351, 
Gurgesa, 36, 
பொலம்பூட்கிள்ளி, 205. 
பொலம்பூட்டிரையன், 540. 

பொறையன், 60, 62, 338. 
போஜர், 180, 26. 

. போந்தை (ஒரூர்புறம் 988), 11. 
போக்தைப்பசலையார், 110, 
மணக்குடி, (பாயிரம்), 
மணற்குன்று, 181. 
மத்தி, 0, 211, 926, 
மதுரை அளக்கர் ஞாழலார் மசனார்மள் 

னார், 83, 144, 174, 814 344 
3ம். 

மது௮௦7 அறுவை வாணிசனிள வேட் 
டனர், 56, 184, 380, 254, 272, 
802, [48, 59. 

மதுரை ஆூரியன் ல்ல அவனார், 
மதுரை இளங்கெளசிகளார், 881, 
மதுரை இளம்பாலாசிரியன் சேச்சன் 

- கூத்தன், 102, 348, 
மதுசை ஈழத்துப் sor mai Got, 

98, 281, 807. ் [84, 207 
மதுரை எழுத்தாளன் சேந்தம்பூ சனார், 
மதரைசக்கண்ணகத்தனார், 800 [842, 
மதுரைக் சணக்காயனார், 27, 338, 
மதுரைச் கவுணியன் பூசு சனார், 74 
மதுரைச்கள்ளிற்கடையச்சன் வெண் 

ணுசஞனார், 110, 
மதுரைக்காஞ்சிப்புலவர், 89, [204, 
மதுசைச்சாமச்கண்ணிரப்பாலத்தனார், 

> 
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மதுசைசக்கூச்சனார், 884, 
மதுரைச் கூலவாணிகன் சீத்தலைச் 

சாத்தனார், 03, 134, 229) 306 

மதுசைச் செங்கண்ணஞர், 99, [820. 
மதுரைச் தத்தங்கண்ணஞார், 85. 

மதுரைத் சமிழ்ச்கூத்தன் கடுவன் 
மள்ளனார், TU, 256, B54, 

மதுரைச் தமிம்ச்கூச்சன்... நாகன் 
தேவஞார், 104, 

மதுரைப் பண்டவாணிக ணிளங்கேவ 
னார், 58, 296, 828 1172, 

மதுவைப் பாலாகசிரியர் ஈப்பாலனார், 
மனுரைப்பாலாசிரியர்கத்றாமனார், 92, 
மதுரைபுல்லங் கண்ணனார், 161, 
மதுரைப்போலவாயார், 97, 200. 
மதுரைப்பொன்செய் ிகால்லன். வெ 

ண்ணா ஈனா, 3635, 

மதுரைப்போத்தனார், 76. 

மதுசை பருதங்கிழார்மகனார் பெருங் 
கண்ணனார், 247, 204. 

மதுரைமருசணிள காகஞார், 84) 59, 
77,90, lu4, 121, 191, 184, 
193, 206, 220, 245, 255, 269, 
283, 207, 312, 345, 358, 365, 
368, 580, 387. 

மதுரை... மள்ளனார், 244, 
மந்தி (அ.இிமர்தி), 890 

மருங்கூர் மார்பெருங்கண்ணனா,0, 
மருங்கூர்ப்பட்டினப 227. [927, 
மருஙகூர்ப்பாகைச்சாத்தன் பூ களர், 

மருசம்பாடிய இளங்கடிங்கோ, 9G, 

மருதி, 222, [ 176, 
மழகாட்டார், 325. 

மழவர் 1 85, 0), 01,101, (10,121, 
127, 129, 187, 249, 269, 857. 

மழுவாணெடியோன், 320, 
மா, 21. 
மாறல், 59. 
மாங்காடு, 288 
மாக்கரம்பொறையன் சரிங்கோ, 149, 
மாந்தை, 127, 870. 
மாநிதிச்சிழவன், 00, ~ 
மாமூலனார், 1, 15, 81, 55, 01, 65, 

91, 97, 101,112) 127, 187,



அபிதானக்குறிப்புமு தலியன 
197, 201, 211, 238, 251, 265, 
281, 299, 311, 325, 831, 347, 
849, 359, 393, 

மாற்தூர்கிழாமகனார் கொற்றங்கொற் 
met, 54. [லத்கனா், 871. 

மாறோச்சத்துச் காமச்கண்ணி நப்பா 
மிஞிலி, 142, 146, (81, 208, 306, 

'சட்செல்வன். 181. 

மூ?றி, 57, 149. 
முசிறிமுற்றிய செழியன், 57, 149, 
முசுண்டை, 240, [30. 

மூடங்கிக்க கிடந்த நெடுஞ்சேரலாதன், 
முதுகுன்றம். 197, 

முதிதூல், 181. 
முதுபதி, 7 [ 149. 
மருகன், 1, 22; 59,98, 118, 120, 

முள்ளியூர்ப் பூதியார், 178, 
முள்ளூர், 2000. 
மூனிவர், (கட), 
மூவேந்தர், 81, 78. 
மோகமானக்கடலார், 72, (பா,) 
மோகூர், 251, 
போ, 309. 

மோ௫ிக்சரை, 200. 
மோ௫ிக்கரையனார், 260 
Cur@E regi, 392. 
மோரியர், 60, 2௦1, 281. | 281, 

மோரியர். குறைத்தமலை, 69, 21, 
மோனகர்க்கற்றையனார், 260 (பா) 
யவனர், 149, 
வஞ்சி, 208, 800, 
வடமவண்ணக்சன் பேரிசாத்தனார், 

86, 214, 242, 206, 805 
வடமோதர்ூழார், 317, 
வடவர், 840, 

வடவசை (இமயம்), 396, 
வடுகர், 107, 218, 255, 281, 395, 

575, 381, 
வடகரதேயம், 218, 

வண்ணப்புறக்கந்தாச்சனார், 49, 
வசையரமகளிர், 542. 

வல்லம், 860, 5506, 
வல்லங்கிழவோன், 850. 
வல்லத்துப்புறமிளை, 836, 
வல்வில் ஐரி, 808, 200, 
வழுதி, 98, %80, 304 312, 815.   
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வாகைப்பறந்தலை, 125, 
வாணன், 117, 209, 
வானவரம்பன், 45, 860, 899, 
வானவன், 99, 77, 143, 159, 218, 
209, 981. 
வீண்பொருசசோழன், 338, 

வியலூர், 97. 
வில்லவசரையன், (பரயிசம்), 
விளங்கில், 61, (228, 
ol anne. @guion னார் 37, 136. 
வீரசுவர்ச்கம் 55, 
வீரை 186, 206 
வீரை முன்முறை, 206. 
வீரைவேளின் தித்சன், 6, 

152, 188, 226, 
வீரைவேளிர், 206, 
வெண்சண்ணஞர், 180, 
வெண்ணிப்பறர் தலை, 55, 246. 
வெண்மணிவாயில், 211, 

வேண் மணிவாயிற்றுறை, 211, 
வெண்வட்டியார், 29, 
டெய்யோள், 49, 
வெள்ளாடியஞர், 29, 
வெள்ளிவீதியார். 45, 147, 602) 
வெளியம், 208, 359) 
வெளியன் இத்தன், 152, 226, 
வெளியன் ே 2வண்மானா அய்எயினன், 

208. (98, 
வெறிபாடிய காமச்சண்ணியார், 22, 
வேங்கடம், 24, 61, 838, 85, 141, 
209, 211, 213, 265, 398, 
வேங்கடவிழவு, 61 
வேங்கை வெற்பு 102, (புறம் 386) 
வேண்மகளிர், . 

வேண்முதுமாச்கள். 372, 
வேம்பற்நூர், 157, 

வேம்பற்நூர்ச்குமானார், 157, 
வேம்பி, 249, 
வேல்விழவு, 118, 

வேளாவட்டீன், 20. 

வேளிர், 185, 206, 256, 851 372, 

வேளூர், 106, 

வேளூர்வாய்த்தெய்வம், 16ம், 

வையை, 80, 206, 296, 

122, 

| வையைமருசத்துறை 30,



பொருட்குறிப்பகராதி 
[எண், பாட்டெண்] 

Fre errata 808 

அஃதமைகும் - அதற்கு நாங்கள் 
பொருக்துவேம், 6. 

அஃதான்று. - அதுவன்றி, 98. 
ஃ்தை. - ஓரு கொடையாளி, 
76) 119, 208. 

அகம் - இடம், 5. | 
அகல்வாய்ப்பாந்தட்.. படாஅர் - 

அகன்ற வாயையுடைய பாம் 
புச்செடி, 68. 

அகலம் - மார்பு, 56, 102. (105, 
அகலறை - அகன்ற பக்கமலை, 

அகலுள் - அகன்றஊர், 826. 

அகவல் - அழைத்தல்; 
ஆடல், 271, 

அகவுகர் - அழைத்தப்புகழ்வார், 
 அகவுகர்க்கு ஏற்றை அலங்க 

அத்து அளித்தல், 849, - 
துகன்மோ ~ அகலும் (ஏவல்), 

AGS; 96. 9806, 

97, 

: அகைத்தல்... கப்பு ௨ விடுதல், (கட. ). 

தளிர்த்தல், 43, 288, 339. 

அங்கலுழ்மாமை - அழகியஒழுகு 
இன்ற மாமை, 41, 96. 

அங்காடி. - கடைத்தெரு, 98. 
சா- கோயான்வரும் வருத்தம், 

hoy aromri, 96. 147) 107. 
(சம்பு *  மலையின்கீர் HGS 

GP. 8. 
அசைஇ - ஆடி, 58, கட்டி, 5.4, 

102 ; தங்கி 63; வருக்தி, 17, 

அசைஇய - சைக, 58. (20. 

[97. | 

    

அசைச்சொல் :--அந்தில், 
ஆங்கு, 16, 44;ஆல், 89; இன்: 
89; ஐ, 89; ஓ, 48, 68;ஐர், 86; 

ஒரும், 13) குரை, 85) சின், 7) 
தலை, 78; இல், 83; செய்ய, 90) 
220; மற்று, 96) மார், 100, 
மாள, 10; யாழ, 89, 97, 

அசைத்தல் - கட்தேல், 64, 100. 
அசைவரல் வாடை. 2 மந்து 

வருகின்ற .வடகாற்று, 96. 
அசைவளி - L019:18 Bi வருகின்ற 

காற்து, 108, 860. 
அசைவ - மடி.தல், 99, 110, 3389. 
அசோகு, 7, 68, 
அஞ்சுடர் நெடுவ் கொடி - Su 

- களின் அழூய நெடியவரிசை 
(கார்த்திகை விளக்கு), 11. 

அஞ்ஜை - அன்னை, 15, 14446, 
அஞர் - துன்பம், 82, 89, 71, 
அடகு - இலை, 54, [மழ 54, 
அ] ட்குபநித் இடுதற்குக்கோலின 
அடர்- தகடு 19; $கெருங்குகிற 1:81, 

a அடித்தெனடருத்தஇத்த- அடித் 
orp Cures தோத்தியதிதலை, 

176. 

அடுக்கம் - பக்கமலை, 8, 47, 
அடுநின்று - வருத்தாகின்௮, 25. 

அடுபுகழ் - பிரதாபம், 914, 
அடும்பு 90, 160, 

அடை - இலை, 70, 06. [96. 
அடைகரை - கரையடியில், :80,
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அடைச்சுதல் - செருகுதல், 308, 

அஞ்ச; 859, 372. 
_ அஞ்சில் ஆந்ைமகணாகையார், 

B52. [26. 
அடைய-எல்லாம் 4) பொருந்த, 

அடைஇறந்து அவிழ்ந்த - இலை 
ஒழிந்து மலர்ந்த, 857. 

- அண்கண் - கண்ணண் - இடம் 
- அணித்தான, 88. 

. அண்டர் - இடையர், 89, 
. அண்டர்மகளிர் - கோபிகள், 89, 
அண்ணல் - தலைமை, 98, 75, 

. அ௮ணநங்கருங். கடவுள் - பிறரை 
. வருத்துகின்ற எய்தற்கரிய 
தெய்வ மகள், 6, 

.. அணங்கு - பேய், 90, 99; தெய்வ 
மகள், 158:வருத்துதல், 177. 

அணங்குசாலரிவை - கடவுட் 
கற்பமைந்த அரிவை, 181. 

அணங்குடைக் கவான், 72. 
அணங்குடை நகர், 99. 

அணங்குடை நெடுவரை - தெய் 
வங்களையுடைய பெருமலை,29, 

_ அணங்குடை முர்நீர், 807. 
அணங்குடைவரைப்பகம் - இல் 
அறை. தெய்வங்களையுடைய 

. மனையகம், 86. (78. 
அணங்குறுகற்பு - கடவுட்கற்பு, 
அணல் - தாடி 1895. 

அதீதக் கள்வர் - அருஞ்சுரத்துக் 
கள்வர் 7 

அத்த நடுகல் ஆளென உதைத்த 
- யானை, 860. | 

அத்தம். - அருஞ்சுரம், 7... 
அத்தி (அட்டன்), 76, 222, 

96). 376, 896; சேரன் 

-. சேனாபதி, 45... | 
.. அத்திரி-கோவேறு கமுதை,180. 
- அதர்கெடுத்தலறிய- சாத்து-வழி 
... யற்றுக்கூப்பிட்ட சாத்தர், 89, 

- அகிநீரனூறு 

  

அதர்தொறும் பீலி சூட்டிய ஈடு. 
அதள் - தோல், 104. [கல், 67. 
அதற் கொண்டு - அதனை மனத் .: 

தாலே கருது, 52. | 
அதன்றலை - அதன்மேல், 68. 
அதிகன், 142, 168, 995... 
அதிரல் -.புனலிப்பூ, மோூமல் . 
கை, காட்டு மல்லிகை, 909, 

[றை ஓத்தல், 891, . 
அதஇரல், வெருகன் கூசெயிற் 
அக் சணன் - அந்தணவடிவான . 

சிவபெருமான், (கட). ப 

அந்தரத்து - ஆகாசத்தில், 68. 
அந்தி - செக்கர், அந்இப்பூ, 71. 
அக்தில் - அசை, 76, 
அக்துவானம் தோய்ந்த மேல்கட : 

ல்,சங்கரகா.ராயண அவதாரம். 
போலுமென்றல், 860, (71. 

அந்திவெந்தாறு டொன் போறல், 
அக்துவன் பாடியவரை, 59, 
அந்தூம்பகலமைக்கமஞ்செலப் ... 

பெய்,க வல்சி - அழகிய உட்டு” 
ளையையுடைய பருத்த ஞூங்.-. 
கிற் கண்ணேகிறையப் பெய்த 
சோது, 858, 311. ன 

அநந்தரம் - பின்பு, 18. ல 
அம்பல். சிலர் அறிந்த அலர், 70 
அம்பலொழுக்க முடைய பெண் 

டர், 118, 208, ne 
அம்பன் மூதூர், 218. 

அம்பி - ஓடம், 89, 187, . 
அம்புளி நெல்லிக்காய், 69... 
அம்மஞ்சு - அழகிய பல நிறத், 
தையுடைய மேகம், 71, 97... 

அ௮ம்மென் சேரி, 110, . 
அமர் - விருப்பம், 988, 52.     அம்ர்த்த - மாறுபட்ட, 8, 

அமர்தல் - மேவுதல், 53. 
அமார் - (கட).



பொருட் குதிப்பகா 3. 

அமலை. - சோற்றுத்திரள், 86. 
அமிழ்து - 218, 889, [142, 
அமை ~ cepts 18, 88. [18. 
அமைக்கண் - மூங்கிலின் கணு, 
அமைப்பெய்தவல்கி - மூங்கிற் 

"குழாய்க் கண்ணே பெய்த 
சோறு, 9 253, 811. 

அமைதல் - தங்குதல், 87. 

அமைப்பொலிந்த- அமை தியொடு | 
பொலிந்த, 76, 

-அயம் சனை, 86, 262. 
அயலறி பசலை, 235, 

ப அய்வெள்ளருவி - சுனையினின் 
அந் தாழ்க்து விழும் வெளிய 

அருவி, 86. 

அயர்தல்- செய்தல் 98; விரும்பு | 

அயாவுவிர்்தல். இளைப்பாறுதல், 
அயிர் - நுண்மணல், 80, 284. 
அயில்வாய் -- கூரியவாய், 167. 
அயிலை - ஒருமீன், 60, 70, ஆ 

அயிலை துழந்த அம்புளி, 00, 
அயினிய - உண்ணும் பொ 

ட்டு, 141. | 
அரக்கத்தன்ன செந்கிலப் பெரு 

் வழி, 14. 
அசக்கும். : கல்லுங் 

செய்த சாணைக்கல், 1, 
'அரக்குகிற உருவின் 

மூதாய், 189. ப 
அரந்தின் ஊடு போன்ற. செக் 

நாய்ப்பல், 199: 

கூட்டிம் 

ஜரம்போழ் துதிய வாளிஅம்பு: . 

ட அரத்தால் .அராவப்பட்ட 
“கூரிய நுனியை புடைய எயிற் 

ம்பு, 67. 
அச்ம்போழ் அல்வளை- -அத்தால் 

அ.ராவப்பட்ட. அழகியவளை, 
6; 125, 849. | 

அரமிய வியலகம், 144... 

  

| அருங்கடி. அன்! 

ஈயன்.     

| 498 

அ.ரலை - - கூற்றம், கொடும்பு, 309. 
அரவாளன்ன. .பிரம்பின் capt. 

கொக, 96. (258. 
அரவிரை தேரும் ஈள்ளிரவு, 
அரவின்: எயிற்றன்ன கரவு. ப் 

957. 

அரவு அக்குமதி, 114... 
௮.ரா உமிழ்ச்த மேய்மணி விளக் 

கில்--அரா மேய்தல் காரண 
மாக உமிழ்ந்த இரத்தினமே 
விளக்காக் கொண்டு, 72... 

அரி. - இிலம்பினிடு பருக்கைக் 
கல், 6; செவ்வரி, 114; அண் ் 
மை, 5. 

அரிதுண்பசலை - 

ணிய. பசலை, 48, 
அரிப்பன தலிப்ப - - விட்டி விட்டு 

ஓலிப்ப, 45, 
அரிபெய் புட்டில் - பருக்கை 

. உள்ளேயிட்ட சலங்கை, 199... 
அரியல் - அரிந்துவிமுன்ற கன்,” 

157, 245, [பெண்டிர், 245. 
அரியற்' பெண்டிர் - கள்விற்கும் 

அரில்- தூறு, 86; பிணக்கம்; 6... 

அருக்ளுதல் - தவிர்த்தல், 208. - 
: -. அறியகாவ 

லைச் செய்யும் ௮ன்னை, . 959 

அரிய 

ஐதான நுண். 

அருங்கலம் தெறுத்த . 
பண்டங்களை த் Soo purses 
குவித்த, 89 

அருங்கேழ் வயப்புலி, 951 
அருஞ்சுரமிறந்த - செல்லவரிய 

சத்தே கழிந்த, 195, 

அருக்துபு - ஆர்ந்து, 9 ப 
அரும்படர்  - “ஆற்றுததற்கரிய 

துன்பம், 79... 

அரும்பிய எணக்கு" தோன்றிய 

தலை, 0 
அரும்புண் - eae ரிய “ 
மருமத்தித்புண், $ 9...
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சந்துக்குத்தையுடைய குகை, 

248. 

அரும்பெறலுலகம் அமிழ்தொடு 
. பெறுதல், 8198, 
அருமறை - பிதர் அரிய வொண் 

். எதைமந்திரா லோசனை, 70, 

அருமுனையியவு - வென்று கடத் 
்... தற்கரிய போர்க்சளமாகவுள்ள 

வழி, 84, [68, 

அருவிப்பாடு - அருவியோசை, 
ஆருவிப்பாடு முழ வோசையை 

ஓத்தல், 82. 

அருவி யானைமிசை; QW gs 

கொடிபோல அசைதல், 358) 
நிலாவைஓஒத்துப்பரத்தல், 368, 

அருவிஆன்ற - அருவி இல்லை 
யான, 91. 

அல்கல் -. இரவு, 11, 249; தங் 

கல், 80) 40; காள், 28, 97. 
அல்கிரை - மிக்கஇரை, 3, 
அல்கு - மிகுதி, 49. 
அல்குகிலை - தங்கும் இடம், 56. 

.. இல்குகிழல் - தங்கும் நிழல்; 
மிக்க நிழல், 249. 

.... அல்குபதம் - மிக்கசோது, 49. 
- அல்குவர - தங்குதல்வ.ர, 79. 

- அல்குதுகாலை - அக்இக்காலம், 
40, 

- அல்லல் - துன்பம், 98, — 
.. அல்லார்து- அலமந்து, 92, 107, 

... இல்லி - அகவிதழ், 16: 
அலங்கல் - அசைகின்ற கர், 

... 18: (இகுபெயர்)அசைஇன்ற 
ப இளை, 889) அசைதல், 1. 

.. அலங்குதலைப் பெருஞ்சூட்டு - 
.... அசைகின்ற. தலையையுடைய 
2s பெரிய க திர்க்கொத்து; 64. 

.. அலத்தல் - அன்புறுதல், 45; 

£னூாறு. 

அலந்தலை - அலக்சதலை, வாடிய -- 
தலை, 111, த 

அலமரல் - சுழற்சி, 7. 

அலமரல் மழைக்கண் - சுழலு 

இன்ற குளிர்ந்தகண், 988. * 
அலர் - பழிச்சொல், 86. க 
அலர் பாடும்மே - அலர் ஒலிக்கு... 

மே, 190, ee 

அலர் வாய்ச் சேரி, 1.1.0. 
அலர் வாய்ப் பெண்டிர், 70. 

அலர் வாய் மூ.ூர், 218, 
அலரி - பூ. 4. | 
அலவன் ஆட்டுதல், 280, 

அலைஇயர் - அழிக்கும் பொ 
ரூட்டு, 106. ர் 

அலைக்கலங்கிய - அலைத்தலுக். 
குக்கலங்கிய, வருத்துதலுக் 
குக்குக்கலங்கிய, 188. 

அலைத்தல் - ஆட்.கிதல், 21, 
வருத்துதல், 77, ப 

அலையல் - வருந்தாதே, 188... 

அவ்வயிறு - ஐதானவயிழு, 81... 

அவ்வரி - ஐதானதஇதலை, 117, - 
அவ்வலை - அழகியவலை, 70... fs 

அவ்வளி - ஐதான காற்று, 69, - 
அவ்வளை - அழகியவளை, 6... 

| அவ்வால்குந்தி - அழல கழிந்த . 
கொப்பூம், 126. 

அவ்வாய் - அழகியவாய், 16, 
அவல் - நெல் அவல், 141; 

பள்ளம், 4. ப்ட் 

அவலிடித்தல், 141, 
அவலம் - துன்பம், 95. | 

அவன் மறை தேம் - அவள் 
மறைந்ததிக்கு, 48, (கடி 

அவிர்தல் - விட்டுவிளங்குதல்,. 
அவிர்பு - விட்டுவிளங்க, 101... 
அவிழ்த்தல் - மலர்தல், 21... 

'அவைப்பு.. குத்துதல், 894; 

  
  | அவைப்பு மாண் அரிச, 994...



பொருட் கு றிப்பகசாதி 

அழல்அுதி = sip» கோடு, 18. 
. அழலகைந்தன்ன இருப்பைக் 

குழை, 851, | 
அழா௮ம் உறைதல் - அழே 

| wigs தங்குதல், 118, 
அ அழற்கொடியன்ன மின்னல் 

ஆ அடக்கம், 169. 

அதிதக - அழியுமாறு, 40, 
அழுிதுளி - மிக்கதுளி, 914. 
அழிபடர் - மிக்கதுன்பம், 955, 
அழிவில் உள்ளம் 

ஊக்கம், 47, 

அழுங்கல் - அரவாரம், 70; 
கெடல் 29; தவிர்தல், 65; 
வருந்துதல், 95, [ 66, 

அழுங்கினன் -"தவிர்ந்தான், 
அழுவம் - காடு, 79.; பாப்பு, 80, 

- அள்ளல் - சேற்றுக்குழம்பு, 10, 
அளவுறு - அளாவிய, 99, 

“Dara - சேறு, 116.. 
அளி - அன்பு, 40, . 
அளியர்(ள்) - அறிவில்லாதோர் 

(er) 48, 118, 
அளை - குகை, 80, 
அளைஇ. கலந்து, 102, 

.. அற்கம், 295. 
அற்சிரம் - பனிக்காலம், 24, 
அற - தனக்கென, 17, 

- அறல் - இமையிடத்து அற்று 
.. விழும் நீர், 19; அரித்தோடும் 

நீர், 89; அற்றநீர், 95, கரும 

- தளராத 

ணல், 35... 

அ/றிலென நெறிந்த கூர்தல் - ௧௫ 
மணல்போலச் ச்ருண்ட கூற் 
தல், 218, moe 

"இறன்கடைப்படல் - பாவத்தி: 
ப .ணிடத்துப்ப_ல், 155... 

அறுகு - அறுகம்புல், 1386; Aa 
கம், 1. : ௪ ் பதட்ட 

  
  

42. 
அறுகோட்டு யானை -அறுத்துத் 

இிருத்தின கோட்டினையுடைய 
யானை, சிங்கத்தை ஓட்டிய 
யானை, 1, : 

அதுகோட்டு உழைமான் - அற். 
றகோட்டினையுடைய உழை 
மான், 147, ஷு - 

அதுநீர்ப்பைஞ்சனே - அற்ற 
சரையுடைய பசிய மடு, 1, 

அதுகீரம்பி-நீரற்றயாற்றில்அம்பி 
(ஐடம்), 89, 

அறுடூர்அம்பியின் யானை உணங்் 
கல், 29, ்் 

அறுமீன் - உரோகிணி, 141, 
அறுவை - வஸ்இரம், 195. 
அறை - கற்பாறை, 106; பக்க.. 

மலை, 105. ர் 
அறைபோதல் - கீழறுதல், 26. 
அறைவாய - அற்றவாய், 107. 
அன்றில், கரிய நிறத்தது, 270. 
அன்னம் ஓழுங்காய்ப் பறத்தல் 

குதிரைச் செலவுக்கு உவமை. 
அன்னோ - ஐயோ, 49. '[984.. 
அனந்தல் - மயக்கம், 97, 
அனைத்-அவ்வளவின து, 948. | 
Qpslo - worry, 5. [லே, 98. 
ஆங்காங்கு - அவ்வவ் விடங்களி 
ஆனி - ஈரப்பலா, 8, 91, 
ஆட்டி. - அலைத்து (கடாவிட்டு, 

37, 

ஆடாப்படிவத்து ஆன்றோர். - 
Crit விரதமுடைய சான் 
ஜோர், 123, 

ஆடியன் மடமபில் - ஆடும் இயல் 
புடைய மடப்பத்தைக்கொண் 
டமயில், 09. | ன 

ஆடு- வெழ்தி, 100. (தல், 6. 
ஆதேல் - குடைதல், 85 கீராடு. ஆடுதொறு கனைதல் - கூத்தாடு-* 

... போதெல்லாம் தலித்தல், |
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ஆபெரந்தன்ன. ஈனலெண்கு, ! ஆளி - சிங்கம், 78. 
- ஆண்ணுரல் விளித்தல், 199.[881. 

ஆண்க லோர்த்தல், 147. 
ஆஇ - குதிரையின் நேரோட் 

டம், 104, 129, 

ஆதொழு௮௮ுத்தென - ஆவைத் : 
தொழுவோடு அறுத்துக்கொ 
ண்டு போனார்களென்து, 7. 

Bio: bt, 15°75. 
ஆம்பலக் தொடலை 7 ஆம்பன் 

மாலை, 6, ்் 

| ஆறியகொள்கை .- 

ஆளுகுதல் - அள்படுதல், 67... 
ஆற்றிய - செலுத்திய, 95, ் 
ஆற்றுப்படுத்தல் - மணையிற்கொ 

ண்டு புகுதல், 92... ர 
ஆந்றுறவிலங்கன் -வழியுற்றவள , 

விலே வில ஞூ வையானால்,89:. 
ஜயமொழிந்த. 

கோட்டாடு, 95, ப | டட ் ் , ஆறுகடிகொள்ளல் - வழியைக் 
காவல்செய்தல், 05, 

ஆய்கவின்(ஆய்கலம்) - ஆயத் தா । ஆன்ற - இல்லையான, 01, 
சால் ஆராயப்பட்டஅழகு,57. | ஆன்றல் வேண்டும் - அகலல் 

ஆயம் - இரட்சி, 40; தோழியர் | வேண்டும், 163, 
கூட்டம், 7; பசக்கூட்டம், ! ஆன்றிகம் - அமைவேம், 74, 

... 79) மக்கள் தொகுதி, 11, 
- அயிடை - அப்பொழுது, 7:- 
ஆர் - ஆத்தி, 98) ஆர்க்கு, 9, 

-அஆரபபு; 1, 

ஆர்கலி - ஆரவாரம், 84, 
ஆர்த்தல் - கட்டுதல், 4; 
ஈதல், 109, 

-ஆரஞர் - அரியதுன்பம், 71, 
ஆரம் - சந்தனக்கலவை, . 18; 

... சந்தனம், 99; மாலை, 109, 
ஆரல் ~ ஒருமீன், 246, 

_ ஆரீரறு - போதற்கரியவழி, 45, 
ஆரிடை - அரியவழி, 9, 

. ஆரைவேய்ந்த அறைவாய்ச் ௪க 
ப்பம், 501. 

-ஆலி - நீர்த்துளி, 9, 108, 
-ஆலுதல் - கூவுதல், 14, 
ஆவணம் - கடைத்தெரு, 199. 
ஆவணமாக்கள் - மிரமாணம் 

... வாங்குகின்றமாக்கள், 77... 
- அவித்தல் - அங்காத்தல், 801, 
அழல் - அழுந்தாதே, 61, 

ஒலித் 

அழிபோழ்ந்தவழியிற் செல்லும் 
  

- நீர் வரிசையாகப் பாம்புமூடுகு ' 

ஆன்மிகம் பனி - ஈடுக்கத்தை 
அமைவேம், 74, 

ஆன்றிகின் - அமைந்தாய், 09... 
அனு - அமையாத, 78; அக 

org, 3, 

ஆணாஅரும்படர் - | MN@Berm 
அ௮ரியதுன்பம், 73, 

ஆஞவாடை, 905 
ஆனிலைப்பள்ளி, 107, | 
(இஃதோசெல்வன் .. இக் தப்பிள் - 

.இகத்தல் - நீங்குகல், 15. 
இகழ்ந்தியங்குஇயவு - இங்கோர். : 

ஏ.தமில்லையென்று மதியாது . 
இரியும் வழி, 81, 5] 

இகழுஈர் இகழாஇளகாள் அமை 
யம் - இகழ்ந்து பிரிகோரும் . 
பிரியவொண்ணாதஇள வேனிற் 
காலம், 25, ன 

இகன்முனை தழீஇய ஏறுடைமி. ; 
பெருகிளை - பகைத்த போர்க்.” 
களத்து மீட்டுக்கொண்டி. ஏற்... 

பெரிய ஆன்... ஹையுடைய 
Heng, 213. 

...... "இருத்தல் -தாழ்த்தல், 85... 

ர



பொருட் குறிப்பகராஇ 

இகுத்தகூ£ல் - காழ விடுகின்ற 
சூரல், 685, 

இகுக்க நோக்கம், 89. 
இகுபெயல் - மிக்கபெயல், 32. 
'இசைப்ப - அறிவிக்க, 62, 

ம் இஞ்சி - சவர், மதல், 85, 195. 
ட்டருஞ் சிலம்பு - குறுவை 
கட த்தற்கரிய மலைவழி, 199 

இட்டிகை - செங்கல், 167. 
இட்டியவழி - குூறுகியவழி, 72. 
இடந்து : பிளந்து, 72. [29° 

இடம்படின் - இடப்புறம் வீழின், 
இடம்பகு பறியா. வலம்படு 

வேட்டம், 252. 
இட. - இடிப்பு, ஓசை, 77. (68. 
இஒ., ஊசலைப் பாம்பென எறிதல் 

இடி.மறந்து எமஇ - இடித்தல் 
மறந்து கடவு, 134. 

. இடும்பை . துன்பம், 107. 

.. இரிமணற் பந்தர், 89. 
இணர் - பூங்கொத்து, 8, 
இத்தலை - இவ்விடம், 7, 

இதக்கை - நுங்கின் தலையிலுள்ள 

தோடு, 365, 

இதணம் - பாண், 808, 

... இதல் - சவலென்னும் புள், 98. 

இதழ் - தோடு, 37. 
இசை மூயல்புனவன், 160, 
_இம்மை - இப்பிறப்பு, 101, 
இயில்-எருஇன் ஞரிப்பு, 118, 
இமிழ் - ஒலி, 17. 

- இமையா காட்டம் - இதழ்குவி 
. யாதகண் (கட). 
இயக்க-செலுத்த, 320. [தல்; 19, 

யங்குதல் - உலவுதல்.; போ 
இயங்குகர்ச் செஞுக்கும் எய்படு 
நனந்தலை - வழியே போவா |, 

்.. ரைச். கொல்லும் 
பன்றி கிடக்கும் 

- இடம், 807. 

மள்ளம் 

அகன்ற   
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இயம் - வாத்தியம், 98, 
இயம்புதல் - ஒலித்தல், 8, 

இயல் - இயக்கம், அசைவ, 148, 
இயல்பு - செய்த, 49, 
இயலி - உலாவி, 892, 

இயவு - வதி, 9 
இயவள் - தலைமை, 99, 

இயறல் - ௮சைவருதல், 59, 
இயன்றன்ன - செய்தாலொத்த, 

இயைவது - முடிவது, 15, [56. 
இ.ரட்டுதல் - ஒலித்தல், 9. 
Dawe தார்க்கு ஈயாதுஈட்டியோன். 

பாருள் பரந்து வெளிப்படா 
சென்பது, 276. 

இரலை - ஒருமான், 4 
இரும்பிடம் படுத்த - வேல்முத 

லாயின வடுப்படுத்தெ, 90, 
இரும்பியன்றன்ன கருக்கோட் 

டெருமை, 46 . 

இரும்புஇரித் தன்னமாயிருமருப் 
பின் இரலை, 4. 

இரும்புவடி.த் தன்னகருங்கைக் 
கானவன், 178, 

இருமல் தீர்க்குமருக்து, 101. 
இருமை - கருமை, 57, - 

- இருவி - சளையரிர்தகாள், 28. 
இல்லம் - தேற்ளு, 4 
இல்லுறை கடவுள், 292, 
இல - ஏடி,, 18. 
இலஞ்சி - மடு; 186, 
இலவமலான்ன செந்சா, 142; 
இலவ பூத்துக் கார்த்திகை விள 

க்கு வரிசைடோலவும், இரு 
விழா விளக்கு வறிசைபோல 
வும் விளங்கல், 11, 192. 

இவட்காதல் - இல்வுலிலிருக்த 
ஆசை, 95. 

இவர்தல் - எழுதல், 904, 
இவுளி - குதிரை, 998, 

.! இறிரச்சனன் - இறங்கென், 06,



்.. சர்- பெரிய, 59) குளிர்ர்த, 890. 
் TSS - "இழுத்தல், 19) 

| Depie se- குற்றப்படுதல், 18. 

.. இழுகுபறை, 19. 
.இழுது-வெண்ணெய், 9, 

- இழைத்தல்- €றுதல், 61. [.து, 6. 
... இளமை சென்று- -இளமை sili 
இளி - இளியென்னும்பண், 88. 
இளை-காவல், வலை 8, 21, 

OG பூட்டறு வில்லிற் 'றெறித் 

தல், 96.   
... இதிஇயர் - அழிவதாக, 49. 

: இதத்தல் - கொடுத்தல், 134 1 

தண்டம் வாங்குதல், 109 ; 

முறித்தல், 38. 
இறும்பு - Amen, 92, 

் இறும்பூது - வியப்பு, 158. 

இறை - தங்குதல், 180; இற 
ty, 108; 3 Cparans, 19, [10, 

இறைகூரும் - தங்குதல் மிகும், 
ட் இறை கொள்ளல் - தங்குதல், 

ட 908, | 
| இறைஞ்சயமுகம் - வணங்கிய 
....... மூகம், 110. 
். இன்சிலை - இனியசிலைப்பு அல் 

லது GIN, 7 
இன்பத்தலைமகன், 299, 302. 

. இன்னல் - துன்பம், 812, 
இனந்தலைத்தரூஉம் - Gors 

தைத். தன்னிடத்தே குவித் .. 
...... துக்கொள்ளும், 78. 

இனி - இப்பொழுது, 91. 
“இனையம் - இத்தன்மையம், 89. 

... ஐண்தெல் - நெருங்குதல், 181, 

meron -. பெரிய. அலங்காரம். 
அல்லது ஓப்பனை, 89, 199, 

ப ஈருயிர்ப்பிணவு - சூற்பிணவு, 72, 
RT காளுலக்த - ஈன் றணிமை 

குழிந்து 85... 
ட உகத்தல் - உயர்தல், 120.   

அகராதூது 

உகளுதல் - துள்ளுதல், 14. 
உ௫ர் . நகம், 8. 

உகுதல் - இறத்தல், படுதல், 67, 
உட் கு - அச்சம், 1; 172. 

உடலாய் - துணையாய், 26. 

உடலுதல் - கோபித்தல், 
படுதல், 806, 

உடன் - அடைய; எல்லாம், 78, 

உஉஇயர் - உ டுக்கவேண்டி,, 59. 

மாது, 

| உடையை உடையாக உடை 

யாய், 7. ப os 
ecorgercr - ewrGuclercre 

சொல்லி, 32. 

உணங்கல் - வற்றல், 20, ் 
உணரா வளவை - அதிவதற்கு : 
மன்னே, 8, e 

உத்தி - படப்பொறி, ௨09. 
உதைப்பு - உதைப்பாலுளதாகய | 

ஓசை, 34, 

உப்பு - இணிமை, 166. : 
உப்புச் சிறை சில்லாவெள்ளம் 

போல, 308, 

உம்பர் - அப்பால், 113, 

உமண் சாத்து - உப்பு விஷைஞர் 
கூட்டம், 119, 

உமணரோடு மந்தியும் உடன் 
ப அருகம், 310, 

உய்த்தல் - Oaondeneen 131. 
உய்ம்மார் கொண்டுபோதற்: 

காக, 207, 
உயங்கின்று - வருந்தஇந்று, 17, 
உயவல் (உயவு ; உயா) வருத்தம், 

சட 

65, [92 
உ சத்தகைமை - வன்கண்மைரீ 
உரந்துரந்து  - வலியாற் Os 

உரவி - வலியோன், 889... 
உரவு (உரன்) - வலிமை, 213, 
உரற - கதற, 14.
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உரா - வலிசெய்து, 18, 
உரினுதல் - உராய்தல், 81.1. 
உறிவை - தோல், (கட.) (187, 

உரு - அழகு; உட்கு (அச்சம்), 
உருத்த - தோற்றின, 176, 
உருத்திய - வெப்பம் உறப்பண் 

- ௩ணி௰ய 47, 
"உருப்பு - வெப்பம், 11, 
உரும் - இடி, 65, 
உருள்வுடி. - கடிப்பு உருளு 

கின்ற இழுகுபறை, 19, 
் உரை. புகழ், 807) பரத்தல், 
உலக்கை, 9 ; 141, [ 817, 
உலக்கைப் பாட்டு, 986.” 
உலகம் - வீ.ரசுவர்க்கம், 55, 
உலகுகிளர்க் தன்ன உருகெழு 

். வங்கம், 255, 
உலத்தல் - அழிதல், 23, 

; உலம்புதல் - ஓலித்தல், 239, 
... உலமந்து - உலாவி, 106, 

- உலமரல் . சுழற்சி, 18, 
- உலறி -கேராகு, 1; வற்றி, 19, 
உலா - உலரவி, 61, 
உலைஇய - கெடுத்த, 153, 

உலைத்துருத்தி, 06, 
,உவக்காண் - உவ்விடத்தே ; ஒட் 

டிரின்ற இடைச் சொல், 4, 
உவத்தல் - நிகழ்தல், 51, (114. 
உவர் - வெரப்பு, 196, 
உவலிடபுபதுக்கை, 07. 
உவலை - ௪ருகு, 91 
உவவு - பெளர்ணிமை, 

| sail - ஊற்றி, 3 
Ppa, 37, 

Acne - Cys Biss 55. 
ப உழுவை - புலி, 45, [ 879. 
"உழைப்புற த்தன்ன புள்ளிரீழல், 

- உள்ளம் - ஊக்கம், 889... 

உள்ளுற்றுகுளல் - _ரிலத்இன் 
ae ear Con QBS) உருளல், : Pa; 

201, 

௫ 

      

439. 

உளம்புதல், 94; 289. 

உளர்தல் - அசைதீல, 
கோதுதல், 117. 

உளியம் - காடி, 81, 
உளிமுக வெம்பாரல், 585, 
உளை - தலையாட்டம், 4; 04- 
உளை மான் - இற்கம், 109, 
உறழ்கொள -.. மாறுகொள்ள, 89, 
உரு - உறுத்து, 89, 
உறுபெயல் - மிக்கபெயல், 86, | 
உறு - மிச்ச, 96. 

உறும் - ஓக்கும், 90, 
உறை - நீர்த்துளி 4; 67, உறை 

தல், 40, [255 56. 
உரைத்தல் - உதிசல் ; அளித்தல் 
ஊட்டியன்னஊன்புசளம்பு, 36 

ஊட்டியன்ன ஓண்டனிர்ச் ய 
லை, 68, 

ஊதுதல் - நுகர்தல், 46; 817 
ஊதை - பெருங்காற்று, 60, 
ஊர்கொள்ளல் - கிரம்புதல் ; பறி 

வேடி. த்தல் ; வளர்தல். 9. 
ஊரிஃ தென்னாவூதில் வாழ்க்கை, 
ஊழ் - மூதைமை, 8; 17..[80.. 
ஊழ்த்த - புதப்படவிட்ட, 10. 
ஊன்பதித்தன்ன செஞ்செவி 

எருவை, D1. . 

ஊன்புமுக்கு, 119, 

ஊன்பொஇய யவிழாக்கண்ணினை 
யுடைய புலிக்குருளை, 147... 

ஊன்றிய - காட்டிய, 19, 
எஃகம் (எஃகு) - கத்தி, 99, 

வேல், 78, கூர்மை, 116, 
எஃகுற்து. - கத்தியால் அறுக் . 

கப்பெற்று, 29, (217. 

எல்குறுபஞ்ச - பன்னியபஞ்சு, 
எடூனம் - அன்னம், 84. [896, 
எஞ்சாதுரை - மறையாதுரை, 
எடுத்த - ஏற்றிய, 11. எழுந்த, 
எண்கு - கரடி, 16, [108, 

145;
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எண்கு இருப்பைப்பூக் கவர்தல், 

15, குரும்பிதேர்தல், 8 பாம் 
பை வருக்துதல், 8, 

எய் - முள்ளம்பன்றி, 998, 
எய்யாமை - அறியாமை, 98, 
எயில். ஊர், 64; 381. 
எயிற்றம்பு, 67. 
எயினர் போர்க்குப்போகிற sole 

அுபருந்தும் புறப்படல், 79 ; 
297. s 

 ஏரிமருள் கதிர இருமணி, 818, 

எரிமருள் தோன்றி, 218, 

எறிமருள் முருக்கு, 41, . (116, 
எரியகைந்தன்ன தாமரை, 6 
எரிய கைந்தன்ன ௪டை (௧ட.) 
எருக்கிய - கெடுத்த, 87. 
எருத்து - கமுத்து, 198,  . 
எருதுகளின் கழுத்தில் குழாயி 

படலடைத்த உணவைக் கட் 
தல், 119) 911, [37. 

— oF GO g1@er Gud ariniGerehey, 
எருமைக் கொம்பு இரும்பியன் 
றது போறல், 58, 

எஏருமைபகன்றைக்கொடி சுற்றிய 
.... கொம்புடன்்ஊர்புகுவது போர் 

... செறி மள்ளசை ஓத்தல், 816, 

~. 

... எருமைமேல் ஏறிய சர் ga | 
கன்மேல் ஏறிய மந்இியை ஒத் 
தல், 806, (8551. 

_ எருவை . பருந்தின் ஒரு சாதி, 
எருவை பட்ட வீரர், குடரை 

வயிற்றினின்௮ம்வாங்கிப் போ 
கடல், 17, 

் எருவை பட்ட வீரருடைய தலை 
. யைக் குடைந்து மணிகொ 

.. டண் பேடைக்குச் சொரிதல், 

எல் - பெருமை, தோற்றம், 77; 
ச (சூரியன் 110) ஒளி, 997... ்்   

அகநாநாறு. 

எல்ல - ஏடி, 114. 
எல்லி - இரவ, 500, 
எல்லை ” பகல், 20. 

எல்வளி - பெருங்காற்று, 77. 
எலி, 193. 
எவ்வம்- மானம், 114. வருத்தம் 

3, வியசனம், 98, 
ஏவன் . எப்படி, 6, 80, என்ன, ர 

2) 18. என்ன பயன், 50. 
எவன் அரியமோ யாமே - யாம். 

எப்ப. அரியம், 80, " 
| எவன் ஆயர், 216, 
எவன் அவது, 989, 
எவன் இயங்குஇ - என்ன செய் ் 

யப்போஒழய், 1.9. | 
எவன்” உளன், 305, 
எவன் செய்கு, 67. 
எழாஅ நாடு - குடி, தம்பதியை: 

விட்டு எழா நாடு, 119, 
எழிலி - காலம் (ஆகுபெயர்), 43... 

மேகம், 99, ப ட வு் 
எழிலேறு குறித்த கதிர்த்த செ 

ன்னி அணங்கு செந்நாவின் : 
விதிர்த்த போலும் அந்றுண். 
பல்பொறிச் சேவல், 109. 

எறிதல்.- இரையைப் பாய்ந்தெ . 
மித்தல், 8].. ன 

எறிதிரைத் இவலை தூஉஞ் சிறு. 
கோட்டுப் பெருங்குளங் காவ'.. 
லன் போலத் அயின் மறத்தல், 

எறியுளி - எறி ஈட்டி, 910, [958. ன 
எறும்பு வளையிற்சேர்த்து வைத்... 

திருந்த வித்தை உண்ணும் மறவர், 877, TR 
எம் - வலி, 34, தண்டாயுதம்ந் 
எ௮ழ்கிளர்முன்பு . தண்டாயுதம்” 
போன்றவலி, 78... a 

என் - எப்படி, 35 OSS 
என்களைமா . எப்படிப் போக்... 
 கவற்று, 3... LS
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என்குறை - என்னாற் .பெறுங் | ஓய்யும் - இழுக்க, 68 ; கொண் 
... காரியம், 82. AGutrAm 255 ; 337, 
என்ப - என்னா நின்ரர்கள், 67, ( ஒய்யென - விரைய, 86, 
என் பாண்டனையாயின், 219. | இருகா லூர்திப் பருஇயஞ் செல் 

சன்ன கடத்தளோ, 1176. | வன், 960, 
உர்ரான்னதாஉம் - சிறிதும், 65. ' ஒருகாற்பட்டம் 

.. வேறேதேனும், 06. | 
எ - பெற்று ; பெருக்கம், 
ஏகல் - பெருத்தசல், 177, 
ஏச்சொல் - மிக்கூற்று, 893. 

, எசற்று - வருத்தமுற்று, 99, 
ஏத்தொழில் நவின்ற எழில் 

_... நபைப்புரவி, 100, 
ஏஇல் - அன்னி௰, 99, 

. ஏம் - மயக்கம், 69, 
ஏமத - கடவ, 194. 
ஏமம் - ரக்ஷை, 49. 

. ஏழுயல் கிடைக்கை, 865. 
: ஏழுறுகாலை, 84, 
* ஏர்கழை - ஓங்னெஞங்கல், 19, 

ஏற்றியல் எழில்ஈடை, 9360, 
ஏற்றைப் பொன்கோட்டவாய்ச் 

செய்து பொலந்தார்பூட்டி இமி 
லின்கண் சாந்தணிந்து அலங் 
கரித்து ஈதல், 249, | 

@ - வியப்பு 88, சிறுமை, 94. 
-ஐ.தியம்புதல் - ஈகடக்க௩டக்க விட் 

ஓூசைத்தல், 04, 
ஐதுபடிகொள்ளி 

04, 

- ஓருனுறையை 
யுடைய குளம், 107, 

, ஒருத்தல் - தலைவன், 65, 
ஒருவுதல் - நீங்குதல், 44, 

ஒல்குதல் - தளருதல், 167, 
ஓல்லாய் = பொருக்தாய், 91. 
ஒலிசினை - தழைத்தகொம்பு 48, 
ஒலியல் - துழைத்தல், 109. 
ஓழுகுபலிமறந்த மெமுகாப்புன் 

றிணை, 167. ன சச ப 

ஒற்றி- உளவறிந்து 9. துணிந்து, 
8, நினைந்து, 54. வளைத்து , 
சாய்த்து, 15 : 955, | 

ஒற்றுச்செல்லுதல், 815, 
ஒறுப்ப - தண்டிக்க, 342. (113, 
ஒன்றுமொழி - வஞ்சினக்கூற்று 
ஒடாகல்லேற்று உரிவை தைஇய 
ஆடுகொண் மூரசம், 934... 

ஓடாப்பூட்கை . பிறஇட்டு ஓடாத. 
வலி, 100, ர 

ஐூவயின் ஓடல் - காற்றோடின 
விடமெல்லாம் ஓடல், 99. 

ஓடை - மூகபாடாம், 100, 

இடைக் குன்றம், 111, 
ஓதம் - அலை, 920, 

52, 

      

அங்கைகாய, 

ஐம்பால்டீலமணிபோல்வ, 99 : 
ஐவகை வகுத்து கூந்தல், 46, 
ட்டகம், 245, 

“இடி யாவிழவு-தவி ரசாவிழவ, 149, 
பூவை - கேடு ; தவிர்வு, 301, 

இடுக்குதல் - அணைத்தல், 5. 
ஓடுங்காடு, 91. - | 
துக்கு - ஈடை, 7... 
இதுங்குதல் - நடத்தல், 8. 
ஒப்பனை - அஃஙைகாரம், 89, 

    

பொற்றலையது 
ஓதை - ஆரவாரம், 97,  [145, 
ஓதைகத் தெள்விளி - ஆளழைக் 

கும் ஆரவாரம், 41, | 
ஒப்பி - ஓட்டி, 80, ஒந்தி, 195, 
ஓம் - ஒழியும், 96, பட 
ஓம்பா துண்டல் - நாளைக்கென்று 

_ பாதுகாவாது இன்றே உண் 
டல், 301, | 

145) அது



ஓம்புதல் - பரிகரித்தல் 19; பாது 

காத்தல், 801, 

ஓமறந்து - ஒழிதலற்று, 1, 
ஓமை, 8; 5, 

ஓரில் - சஅத்தியறை; 60. 

ஒர்த்து - விசாரித்து, 68. 

"ஒர் யானாகுதல் - யான் ் ஒருச்சி 
யுமே யாகுதல், 

ஒரும் - அசை, ட்ட 
- ஓருயிர் மாக்கள், 805. 
ஓசெயின் மன்னன் - ஒரே மதி 

லாரணையுடைய மன்னன், 873 

“ஓசையாடல் - பைஞ்சாய்க் கோ 
ரையாற் பாவைசெய்து விளை 
யாடல், 49 : 

ஓரையாயம், 2186, 
் ஓவச்செக்ரிலம் . ஒவம்போன்ற, 

(சித்திரம் போன்ற) சிவந்த 
நிலம், 84, 

ஓவச்செய்இயின் - சித்திரத்தின் 
சயலொத்து, 6. 

தவலை - ஓழியாய், 842, (85, 
-- கீஞலல்- மிகல்; கெருங்கல், 16) 

கட்கண் - கணுக்களிடம், இடர் 
தோறும் இடந்தோதும், 889. 

கட்டளை - உரைகல், 176. 

... கப்டு- கட்டுக்குறி, 1886, 
- கட்டே - பாசறை, 44, 
கட்படரோதி - வண் வந்து படி. 
Gp கூந்தலுடையாள், 89, 

ee &.~@ - G6, 07. 
3 சடத்தள், 170... 

-. கீடம்பு, 96. 
ல் கடம்புங்களிறும் பாடுதல்: மரு 

SOT கடப்ப ம.ரத் தினையும், 
- களிற்றினையும் புகழ்ந்து பா 

தல், 196... : 
படல் இளர்தல் - gil ம் 

கிளர்தல், அல்லதுபுடைபெயர். 
பக்கர், பஸ்   
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கடல்கெழு செல்வி, 870. 
கடல் மீன்துஞ்சும் ஈள்ளென் 

யாமம், 149, | 
கடலமிழ்து - உப்பு, 169, 
கடலோதம் - கடலலை, 990, 
கடவுட் கற்பு - அறக்கற்பு, 184. 

கடவுட் காந்தள், 152, 

கடவுட்சான்ற செய்வினை 
தேவர் காரணமாசப் பிரியும் 
பிரி ay 5 கடவட்டன்மை' 
யமைந்த ஓதுற்பிறிவு, 195, 

கடவுட் செல்லூர் - தெய்வங்க 
் ளெல்லாம் பலிபெது தற் இட. 
மாகிய செல்லூர், 90, | 

கட. வுதல்- தாண்டுதல், 84.[807. 
கடவுட் போகிய மாடம், 167; 
கடவுளெழுதிய பாவை, 62, 
கடற்றிற் கூதர்மாம். சனித்து 

வளர்தல், 75, 

கடற்றடை முதல் - சரத்தை, 
யடைந்தவிடம், 75, 

கடறு - கரம், 76... ட 

கடாயானைக் குழு உச்சமம் Sing 
_ ய மன்மருங்கறுத்த மழுவாள் . 
- கெடியோன், 290, 

கடாவிடுதல், 37. 

கடி, - காவல், 2, 

மணம், 136, 
கடி.ஈகர் - கலியாணவீடு, 186, 

அச்சம், 114... 

'.கடிமிளை - காவற்காடு, 810, 
கடிகை - காம்பு, 95; 110, 
கடி.தல் : இட்டுதல், 89:50... 
கடி.ப்படிதல் - காவற்படுதல், 60, 
கடிபுலம் - படை காவலுள்ள 

இடம், 101. | 
கடிபுலங்கவர்ந்த கன்றுடைக் 

கொள்ளையர், 101, இ 
கடிமகள் - மணைபாகள், 944... 
கடிமகள் கதுப்பின்முல்லை நாறு 

SO, 244,
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 கழிமனை மாடம், 955, 
கடுக்கை, 398, | 

- கடுங்கட்கறவை - விரைந்த வி 
சரைந்து கன்றைப் பார்க்கற 
tug, 49, ~ 

“கடுங்கட்சே - தறுகண்மை யினை 
யுடைய இடபம், 08. 

கடுங்கட்சேக்கோளறையுக் தண் 
. Bento. 63, . 
_ கடுங்கண் மழவர், 91. 
கடுங்கண் யானை, 68, 
கடுங்கதிர் - ஆதித்தன், 17 
கடுஞ்சமிப்புகார், 06. 
கடுஞ்சூல் - முற்பட்ட சூல், A 

றைக்தரூல், 78. 
கடுஞ்சூள்தருதல் - தெய்வ முத 

லியவற்றின் முன் நின்று 
தெளிவிக்கும் FS Guid, 110, 

"கடுத்தது பிழைக்குவதாயிற் கை 
்“ விரல் கவ்வுதல், 215. 

கடும்பகட்டியானை, 98, 1182, 
கடும்பகல் - விளக்கமான பகல், 
கடும்பரி - விரைந்தசெலவு, 

104. (88, 
கடும்புனல் - விரைந்த புனல், 
கடுமான் - விரைந்த குதிரை, 
கடுமீன் - ஈமு, 50, [134: 
கடிமுடை - மிக்கமுடைகாற்றம் 
பொகுந்தியதசை, 8; 97.. ' 

கடிவளி - சூறாவளி 47, 
கடுவன் - ஆண்குரங்கு, 2 
கவென் பலாப்பழத்தைத் Sip 

வல் முழவன் முழவினைத் 

, தழுவலை 6 ஓத்தல், 833, 
டை - வாயில் 7 : இடம், 87. 
இிடைக்குறை - சீலுண்பச்சை, 
கடைஇ - முடுக்கி, 74, [817, 
கடைமணி - கடைக்கண், 181, 
aeoL weve GIm aureraifl உழு 
: வை, 3 ர உ 

. ல். 
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கண் - கணு, 18; இடம், 152: 

இரக்கம், 943. ட 
கண் சமஜ்தல் - இடமெக்குங் 

கமஜ்தல், 153, 

கண்டிகும் .. கண்டெம், 102.. 
கண்ணாறு கரவி, 160, 

கண்ணி - போர்ப்பூ, (கட, 102, 
கண்ணியது - கருதியது, 5, 

கண்ணிறைநீர்கொகெரக்கும்,50,.. 
கண்ணிற்பாவை, 5, 

மறைத்தல், 5; 2899. 
| கண்ணென மலர்க்த மாயிதழ்க் 

குவளை, 899, 
சண்ணோக். கொழிக்கும் பண் 
ணமை நெடுந்தேர், 894. 

கண்கோயுற நோக்கல், 806. 
கணக்கலை - 

மான், 89, [கதி 316. 
கணவொடு புலக்கும் மகளிரது 
சணவீரம், 51. 
கணிச்சி - குந்தாலி, (கட). 
கணிவாய்ப் பல்லி, 191. 
கணைக்கால் - இரண்டகால், 70. 
கணைச் கோட்வோளை - இரண்ட ப 
கொம்பினை 
மீன், 126, 

கணையிட - கணைகள்விட, 331, 
கதகாய் வடுகர், 107. 

கதழ் - aenram, 4 

யுடைய வாளை 

(கதழ் கோலுமணர், 140. 
கதிர் - ஓஷி, 57; கரியன், 515 

நெற்கதிர், 133 தேருட். செறி 
தீத ஆரம், 990. 

கதஇர்ச்சூட்டு - நெற்கதிர்க் கொண் 
டை, 286, 

கூட்டமான கலை: 

| கண்ணீர் கண்ணிற் பாவையை ... 

ஆ 

«Bids சென்னி - ௧இர் போன்ற ப 
திலை, 105 ; 367, 

கதிர்த்த சென்னிக் அட்றா | 
oor Che foils சேவல், 961...
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கதிர்மருக்கறியா.து ல சூரியன் கரும்பு 13, 116, 
... இன்னவளவிலே சென்றா | கரும்பேடை - அன்றில், 270. 

னென்று அறியாது, 43. கருவி - தொகுது, 4 
கதிர் மூக்காரல், 2406... கருவி மாமழை. .. தொ eB. 
கதுப்பு - அளகம், 85, 

கதுவாய் - முரிந்தவாய்; வடுப் 
பட்டவாய், 1290 ;965. 

கதுவாய் வள்ளுகிர், 805, 
கதுவுதல் - பற்றுதல், 6. 
சந்து - கட்டுத்தறி, 164. 
GD + அதுகாண ஓசை, 

விரைவுக்குறிப்பு, 11, 
கம்பலை - ஆரவாரம், 86. 

கம்புள் - சம்பங்கோழி, 356. 
கமம் - நிறைவு, 44. 
கயந்தலை - மெல்லிய தலை, 181. 
'கயந்துளங்க எருமைகலக்கல், 36 
கயகாடியானையின் முகனமர்ந்து, 
கயம் - மடு, 6; 11. (6, 
கயவாய் - பெரியவாய், 118, 

கயவாயிரும்பிடி, 288, | 
- கயிறு பிணிக்குழிசி, 77. 
கரடி, 8 | 18. 
கரடி. இருப்பைப் பூச்இன்னுதல், 
கரடி குரும்பிஉண்டல், 6, [15. 
கரடி. கொன்றைப்பழக் இன்றல், 
 கரடிபாம்பை வருத்துதல், 8, 
- கரந்தைப்பூ,, 75 67. [7: 67. 
கரந்தையர் சிரைமீட்கும் வீரர், 
கரக்துஞ்சும் சுழி, 18. (19) 
கராம்... முதலையின் ஒருசாது, 
-கரிகுதிர் மரம் - கரிந்த குதிர் 
ல் என்னும் மரம், 75. 

, கரிபரந்தன்ன காயாஞ்செம்மல், 
-கரிமரம், 285, (198, 
கரியாப்பூ, 861, ..... 
கருங்கோற்குறிஞ்சி, 305[ல், 68. 

-கருந்தார் மிடற்ற செம்பூழ்ச்' CE 
கரும்பின் பூ, மாரிக்குருகுபோல 

ட் தீதோன்றல், 215. ் 

29) 

  

கலி 

    

கொண்டபெரியமேகம், 804. 
கருவிளை மூ. ரணிய தண்புதத்* 

பகன்றை, 255, 
கல்யாணம் எல்லாரும் புகுதற்கு. 

யோக்யம், 86. 
கல்லாக்கடுவன், 353, 
கல்லாக்காட்௪, 915, 
கல்லாரீண்மொழி, 107, 
கல்லாவிகையர், 83, 

கல்லெடுத்தெயிந்த பல்கிழி, உ௫ 
க்கை, 985, 

கல்லெறியிசை - மலையினின்றுங் 
கல்லு விமும்பொழுது எழு 
மோசை, 90, 

கலப்பை - கலங்கள் அலது வாத் ' 
இயங்களடக்கியபை, 301. + 

கலம் - அபாணம், 1, 152. 
கலம் பெயக்கவிழ்ந்த கழழொடிக் 

தடக்கை, 818. 

கலவு - மூட்டுவாய், 3. 
கலவுக்கழி- மூட்வொய் கழிந்த, 3. 
கலி - உடஸ்பூரிப்பு, Ii, 

கொளாங்கண் - விநோத 
மூழ்ச்சியையுடை.ய இடம், 
பபப wd ad alo 

| கலிங்கம் - வஸ்இரம், 196, [5 0. 
கலித்தல் - செருக்சொடுஇரிதல், 

செருக்கி வளர்தல், 16,; 42, 
கலிமா - மனஞ்செருக்கிய குதி 

மை, 04. 

கலுழ்தல் - கலங்கு, தல், 19) 86 

ஒழுகுதல், 11, அழுதல், 108 
66, | [aay 

கலுழ்பில - கலங்கு தலிலவாய், ... 
கலை, As Sus பிணைநிரையைத், 

கேகேல், 190
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'கலை, பிணையை லூங்கில் மெல் 
லுண்ண அழைத்தல், 199. 
கெல்லிக்காயுண்ண அழைத் 
தல், 891, 

கலைமான் கொம்புக்கு மட லு 
a திர்ந்த வாழைத்தாறு உவமை, 

கலைமானத சொம்பு விழுந்து 
மறுபடி. முளைத்தல், 291. 

கலையிகுக்கும்$க ரல் தூம்பினோ 
சையா மென்றல், 89, 

கலையின் வறற்கோடு, 97. (89. 
கவ்வை - சிள்வீட்டு ஆரவாரம், 
கவ்வை நல்லணங்குறுதல் - அல 

ராகிய பேய்பிடித்தல், 80, 
கவடு - பெருங்களை, 31. 
கவண், 992; 309. 
கவண்கற்கொண்டு யானையை 

எறிதல், 892; 909. 
சவர்த்தல் - கப்புவிடுதல், 151, 
கவர்தல் - கைக்கொள்ளுதல், 8. 

- விரும்புதல், 11, 7 
கவர்நடைப்பு£வி - நிலத்தைக் 

.... கைக்கொள்ளுங்குஇரை, 190. 
| கவலை - அருவழி, 73, 
- கவலைகோட்பாற் படுதல், 109, 
கவவு - அகத்தீடு, 18. 
கவவுக்கை - அகத்தீட்டு ஓமுக் 

-கம் 96, 
- கவான் - பக்சமலை, 3, 

கவிர் - மாருக்கு, 3. -. (367, 
- கவிர்ப்பூவன்ன நெற்றிச்சேவல், 

- கீவிரிதழன்ன காண்மின் செவ் 
“வாய் - முருக்கிதழ் போலக் 

புதி காண்டற் இனிய செவ்வர்ய், 8. 
கவுள். - கன்னம், 86, 
கவளுடைப் பகழி, 198, 
-சவைக் கதிர்வாநூ, 898. 
 கவைக்கோல், 84. 
கவைஇ -தழுவிரகூழ்ந்து, 167 14, 

வழங்காடாயம், 66, 
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கவைபகி நெஞ்சம் 
அகைய, 839, — 

கவைமருப் பெயிற்கலை, 895. 

(195, 
கழங்குக்குறி பார்க்கும் முறை, 
கழங்குறழாலி, 394, 
கழறுதல் - வைதல், 76. 

கழறொடி. - உழலுக்தொடி, 07, 
கழி - மிகுதி, 17; கழிவ, 8, உப் 

பங்கழி, 850; கோல், 94; 67, 
கழிச்செறு - கழியிடத்துவயல், 

140, 

கழித்து - உருவி, 94, 
கழிதல் - உடன் போதல், 55, 
கழிப்பிணிக் கறைத்தோல் - கழி 

யாற் பிணிக்கப்பட்ட கருங் - 
கட்கு, 67. | 

கழிபடர் - மிக்க அன்பம், 984, 
கழிய - பிறிந்துபோக, 8. 
கமுகு, 81, 

கழு - பாண், 869; பேயில் ஐ. 
சாத, 199, [91] 

கழுதுவழங்கு௮ுரை நான் 960; 
கழுதைமேற் பாசமேற்றிப் Bur 

SY, 20733848, 
கழுநீர், 48... 
கழை “ஓடக்கோல், 6; தண்டு, 19: 

ஹங்கில், 8, 
கழைகவின் போகிய மழையுயர்... 

நனந்தலை, 2821, 
கழைகிலை பெருக்காவிரிரீத்தம் - 

உடக் கோலுக்கு எட்டாத கா 
விரி வெள்ளம், 6, ட. 

கழை ெல் - சூரங்கில் கெல், 107, 
கழைமாய் (அழி) - ஒடக்கோலை 

மழுக்குகிற 398; 841. 

கட்கண் 

 கழையளந்தறியாக்காவிரி - ஓடக்... 
கோலாலும் ஆழமறிய மாட் 
டாதகாவிரி வெள்ளம், 396. 

ள் - வண்டு, 30, 

th 
ur
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் களிறுகவர்கம்பலை, 96, 
ms களிறுகெழு தானை, 62,. 
... களிறுபடுநீரிற் கலங்குதல், 813, 
- களிறுபெறுவல்சிப்பாணன், 1 06. 
Goh MS Serer கண்ணழி 
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- கள்வன்- சுரிவளை,846; ஜெண்டு, 
கள்ளார் வினைஞர், - 64, [235. 

_ களந்தொறும் மறுகும் - களங்கள் 

 -களம்வேட்டல் 

ட தோறுங் கொடுடோம், 34, 
களவேள்வி 

செய்தல், 36. (89, 
களரிபரந்த கன்னெடு மருங்கு, 
களவு புளித்தல், 894... 

களவுழவு, 91. 
. களவின்கட் புணர்சின்ற காலம் 

- களிற்றிரை தெரீஇய 

பேயும் இயங்காதுவஇயும் ஈள் 
ளிரவு, 69, 

களிமிதவை - குழைதலையடைய 
கும்மாயம், 66. 

கவிற்றன்ன. காளை, 55, 
பார்வல் 

- ஒதுக்கு - இரையாகியகளிறு 
.. தெரியுமாறு பார்த்தல் வல்ல 

நடை, 22, 991. 
குளிற்றிரை பிழைத்தவேங்கை, 

_ களிற்றுக்கன் கொழித்த உவகை, 
33. யிலை, 176, 

Goh bye செவியன்ன தாமரை 
- களிற்றுத்தலைப்புணை, 100, 

.. களிற்றொருத்தல் - களிற்று த்தலை 
வன், 16; 805. 

களிறு... உழுவையால் அடியுண்டு 

... அதன் சூற்பிணவுக்கு இளை 
யாதல், 72. 

துவலை, 168. 

் | கற்கெழுகிலுகும்.. te 
_ கற்பு மேம்படுவி, 8 

்் மறம்கைச்கல்குல். *  ப்னியெ 
 முச்சிக்காலம்,' ததத த இ 

ள் குறக்சைவிழவினுறந்தை, |   

BB or LB 

கற்றுரிக்குசம்பைக்கதகாய் வடு. 
கர், 881, ் 

கறவைதர்தகல்கண்மழவர் 68... 
கறி - மிளகு, 8 

கறித்தல் - கடத்தல், 104, 
கறத்தல் - கோபித்தல், 111. 
கறைத்தோல் - கருங்கடகு, 94, 
கறையடி. - “ஜைபொருக்கியஅடி, 

33. 

SarpOsair - கன்முடங்கு, 97... 
கன் றுகாலொய்யுங் கடுஞ்சுழிரீத்' 

தம், 69, [௬ வைத்தல், 67. 
கன்று தயிர்கடைந்த மத்தினைச் 
கன்றுகெடுத்தபிடி, கானத்தல 

றல், 88; 347, (917. 
கன்னம்-தட்டார் சின்னத்தட்டு,' 
கன்னல் - நாழிகை, . 45, 
கனலி - சூரியன், 55, 

கனவ . வாய்வெருவ, 85, 
கனை- மிகுஇ, 58; றின, 1192 
கனை து! 9s ம és ge. 06. 
கனைதுளி, 56. 
கனையலங் ங்குரல 

சூரலவாய் 54, 
களையிருள்- 'அச.இிந்தஇருள், 1 122, 
காஞ்சிமரம், 85. ஸ் 
காஞ்சியூர், 06, 
காட்சி - அழகு, 00. 

காட்டி, - அறிவித்து, 8 ் 
காட்டுத் தலைவன் காட்டுத் தலை. 

வன் பெயசாற் கூ௰ப்படுதல், . 
காசகொல்யாத்தல், 109, [109,. 
காடுமீக்கூறுங் கோடேந்தொருத்: 

தில் - காட்டினை மேம்படச்: 
- சொல்லுதற்குக்' காரணமா 

்- ஏந்துய அம்பையுடைஜ் 
யானைத் தலைவன், 63)... 

காண்டிரே - கண்டிரோ,. 76. 
ee oon ஏற்றுறந்து போ! 
தல் செல்லா உயிர் - காதலால். 

stor sein 
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என்னைத் துறந்து போகாத 
என் உயிர், 55, 

காந்தள்மீது ஆடும் அம்பி மகளிர் 
கையாசுி வட்டிற்' மோன்று 
மென்பது, 108. 

.. கமரமகோயை உருவகப் படுத்தி 
யது, 273, 

காயல் - உப்பு, 870, 

காயற்கிறுதடி. உப்புப்பாத்தி,306.. 
காயாம்பூ; 14) 184. (194. 
“கார் - பதம், பருவம் 4 ; மேகம், 
கார்த்திகை விழவுக் கொண்டாட் 

டம், 113 141, 

| கார்த்திகை "விளக்கு, 11; 188; 
காரோடன் - பணை யான் 1; 

356, . 
கால் . இடம், 86. காற்று, 17. 

காம்பு, 96, துறை, 107, 

காலிற் இசையா « காலாலே௮ 
தித்து, 110, [6b. 

காலொய்யுல் கடுஞ்சழி த்தம், 
காழ்- கொட்டை, 7; வடம், 78. 

வேற்றண்டு, 04; சதங்கை, 
167 ; வயிரம், 369. 

காழியர் - வண்ணார், : 39. 
கானம் தேவாலயம் போலக் 

- கமழ்தல் என்பது, 90; மண 
மனை போலக் கமற்தல் என் 
பது, 107, 

கான மானதர் - காட்டில் மான் 
.. செல்லும் வழி, 916, [3 23, 
கானயானை கவினழி குன்றம், 

- இண்டுணி ஈலம்பெது சேவடி. 
“ இணை - ஓருபறை, 8560. (854, 
_ கிம்புரி - யானைக் கோட்டின் 

கண்ணுள்ள ௦ தொடி, 26, 

இளர்தல் - “படை பெயர்தல், 45, 
- இளிக்டி.தல்£: 194. 
_ சளிகள் கபிலர்க்கு 

கொணர்ந்து வரலாறு, 18) 903. 
நெற். கதர் |   

437 

கிளியின் கழுத்து வரிக்கு வான 
வில் உவமை, 192, . 

களியை மகளிர் கையிலேக்திச் 
. சீராட்தெல், 84, 
களிவினி, 12, 26. 
இளைஇய - தோற்றின, 41. 
இளைத்தல் - கீறுதல், 89, 
இளை பாராட்டுங் கடி ஈடை awe 

களிறு, 918, | 
இழ்தல் - பிளத்தல், 381, [26. 
நீழதறுதல் - கெஞ்சு கெ௫ழ்தல், 

குஞ்சரக்ஞூல குருகோடாலும் 
(மயில்), 145, 

குஞ்சரம் - யானை, 932. 
குடக்கு - மேற்கு, 168, 
குடச்சூல் - சிலம்பு, 196, 
குடந்தைவைத்தகாதருகிது, 60 
குடபுலம், 207 ; 340, 

குட்புல வுப்பு, 940; 
குடம்பை - கூடு, 40, 113. 
குடம்பை புல்லெனப். புலம்பெ 

யர் மருங்கிற் புள்ெ ளெழுதல், 
118. 

குடவயிற்கல் - - அத்தமயகிரி, 120. 
குடவயின் . மேல்புறம், 190... 
குடவர், 898. 
குடவோலை இியடுத்துப் பிரமா 

ணாஞ்செய்தல், 77. 

குடவர் புழுக்கிய பொங்சவிழ்' 
புன்கம், 895, [ g, 199, 

குடாஅது - மேற்கின் கண்ண 

| குடிகள் தம்பதியை இழத்தல், 
குடிஞை. பேராந்தை, 9 9. «(TT 
குடிஞைச் சேவல், 69. 
குடிஞை யோசை, உலக்கை யிட. 

யை ஒத்தல், 9; கல்விமுமோ 
சையை ஓத்தல், 6 na 

குடி.பதுப் பெயர்தல், 4 , 

குடுமி - தலை 8; தலையில் ஆர்க் 
்.. க. ௮அல்லதுகொண்டை, 15,
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'கள்வன்- சுரிவளை, 246; ஜெண்டு, 
கள்ளார் வினைஞர், - 84, (255. 

(EBT Sor OH 

கற்றுரிக்குசம்பைக்க தீராய் வடு 
கர், 981, 

களந்தொறும் மறுகும் - களங்கள் | கறவைதர்தகட்கண்மழவர் 63, 
- தோதும் கொடுபோம், 84, 

 களம்வேட்டல் களவேள்வி 
- செய்தல், 560. . [ 89, 
கள்ரிபரந்த கன்னெடு மருங்கு, 
களவு புளித்தல், 894... 

்... களவுழவு, 91. 
களவின்கட் புணர்கின்ற காலம் 

பேயும் இயக்காஅவதியும் நள் 
ட. ஸிரவூ 68... 
 கனிமிதவை ° குழைதலைடடைய 

கும்மாயம், 66. 
களிற்றன்ன காளை, 38. 

.ு கனிற்நிரை தெரீஇய பார்வல் 
ஒதுக்கு - இசையாகியகளிறு 

- தெரியுமாறு பார்த்தல் வல்ல 
் நடை, 29, 291. 

களிற்றிரை பிழைத்தவேங்கை, 

_ களிற்றுக்கள் பொறித்த உவகை, 
83. யிலை, 170. 

. களிற்றுச் செவியன்ன தாமரை 

'களிற்துத்தலைப்புணை, 166, 
்களிற்றொருத்தல் - களிற்றுத்தலை 

aan, 733 805. 

- களிது.உமுவையால் அடியுண்டு 

அதின் சூற்பிணவுக்கு இரை 
ட யாதல், 78. 

 களிறுகவர்கம்பலை, 96, 
களிதுகெழுதானை, 09... 
-களிறுபடுசரிற். கலங்குதல், 213, 

- களிறுபெறுவல்சிப்பாணன், 1 06. 
ப் களிதுயிர்த் தன்ன : கண்ணழி ப 

துவலை, 168, 

கற்கெழுனிறுகுடி,. 1 
கற்பு மேம்படுவி, 828. 

: “கறக்கசைக்கங்குல் . பள்ளியெ 
...  ழமுச்சிக்காலம், 87... 

் "கறங்கசைவிழவினுறந்தை, 1 

| scr WOES Sp. 

  

    

கறி- மிளகு, 3; 19, 

கறித்தல் . கடித்தல், 104, 
கறுத்தல் - கோபித்தல், 111. 
கறைத்தோல் - கருங்கடகு, 94, 
கறையடி, - கறை பொருந்திய அடி, 

௦4, 

கன்மாடுிக்கர் - கன்முடங்கு, 97. 
கன்றுகாலொய்யுங் கடுஞ்சுழிநீத் 

தம், 09, [சுவைத்தல், 87, 
கன்று தயிர்கடைந்த மத் இனைச் 

கானத்தல 
றல், 88; 3 847, (817. 

கன்னம்-தட்டார் சின்னத்தட்டு, 
கன்னல் - காதிகை, 43, 

கனலி - சூரியன், 56, 
' கனவ . வாய்வெருவ, 586, 
கனை - மிஞூதஇ, 56; செறிவ, 1182 
கனை துயில் - மிக்கனுமில், 65. 
Seer gat, 55. 

' கனையலங்குரல ல் கனைக்கன்ற 
கூரலவாய் 94, | 

கனையிருள்- Cras Ber, 1 93. | 
காஞ்சிமாம், 95. 
காஞ்சியூர், 00 
காட்சி - அழகு, 00. 

காட்டி - அறிவித்து, 8 
காட்டுத் தலைவன் காட்டுத் தலை 

வன் பெயசாற் கூறப்பததல், 
காடுிகால்யாதீதல், 109, [109. 
காடுமீக்கூறுங் கோடேந்தொருத் 

தல் - காட்டினே மேம்படச்: 
சொல்லுதத்குக்' காரணமாகிம் 

- ஏந்துய கொம்பையுடைமி 
யானைத் தலைவன், 62, 

காண்டியே - கண்டீரோ, 76, 
காதல்வேண்டி.. or pn pega Cut 

தல் செல்லா ம.யிர் - காதலால்
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என்னைத் துறந்து. போகாத 
ஏன் உயிர், 55, 

காந்தள்மீது BA’ அம்பி மகளிர் 
கையா? வட்டிற் ரோன்று 
மென்பது, 10௦. 

_காமகோயை உருவகப் படுத்தி 
யது, 375. 

காயல் - உப்பு, 870, 
காயற்கிறு தடி. உப்புப்பாத்து,300.. 
காயாம்பூ, 145 184. [134 

கார். பதம், பருவம் 4) மேகம், 
கார்த் தகை விழவுக் சொண்டாட் 

டம், 11; 147, 

கார்த்திகை "விளக்கு, 11; 
காரோடன் - பணையான் 

356, ன ட 
கால் - இடம், 86, காற்று, 17, 

காம்பு, 86, துறை, 107. 
காலிற் சகசையா ஃ காலாலே௮ 

தித்து, 110, ப [65. 
காலொய்யும் கடுஞ்சுழி நீத்தம், 
காழ்- கொட்டை, 7; வடம், 78, 
“வேற்றண்டு, 04; சதங்கை, 
167 ; வயிரம், 209. 

காழியர். - வண்ணார், 89, 

கானம் தேவாலயம் போலக் 
'கமழ்தல் என்பது, 09; மண 
மனை போல்க் கமற்தல் என் 
பனு, 107, 

கான மானதர் - காட்டில் மான் 
செல்லும் வழி, 816, (139. 

கானயானை கவினழி குன்றம், 
இண்டுணி ஈலம்பெது சேவடி. 
இணை - இருபறை, 556. (854. 
கிம்புரி - யானைக். கோட்டின் 

கண்ணுள்ள ௦ தொடி, 86, 

களர்தல் - - புடை பெயர்தல், 45, 
Behan ai; 104. 
கிளிகள் கபிலர்க்கு நெற் கதர் 
 கொணர்கீத வரலா, 76) 905... 

a” 

185; 

1; 
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கிளியின் கழுத்து வரிக்கு வான 
வில் உவமை, 1,995, 

சளியை மகளிர் கையிலேந்திச் 
சீராட்டுதல், 34, 

கிளிவிளி, 14, 28. 
கிளைஇய - தோற்றின, 11. 
கிளைத்தல் - 8றுதல், 89. 
களை பாராட்டுங் கட உடை வயக் © 

களிறு, 916, 
கீழ்தல் - பிளத்தல், 381, (26, 
கீழறுதல் - நெஞ்சு நெ௫ழ்தல், 
குஞ்சரக்ஞகூரல குருகோடாலும் 

(மயில்), 145, 
| குஞ்சரம் - யானை, 93. 
குடக்கு - மேற்கு, 168. 
குடச்சூல் - சிலம்பு, 198, 
குடந்தைவைத்தகநாததருகித, 60 
குடபுலம்,. 207; 840, . 

குட்புல வுஆப்பு, 840) 
குடம்பை : கூடு, 40, 118. 
குடம்பை புல்லெனப் புலம்பெ 

டயர் மருங்கிற் புள்ளெழுதல், 
118... 

குடவயிற்கல் - - அத்தமயகிரி,120, 
குடவயின் - மேல்புறம், 180.. 
குடவர், 898. 
குடவோலை படுத்துப் மரமா 
ணஞ்செய்தல், 71. 

குடவர் ப்ழுக்கிய பொக்கவிழ் 
புன்சும், 899, [த 199... 

குடாஅது - மேற்கின் கண்ண 

| குடிகள் தம்பதியை இழத்தல், 
குடிஞை பேராந்தை, 9. [77, 
குடிஞைச் சேவல், 69. .... 
குடிஞை யோசை, உலக்கை Dig, 

| DU PHS, 95 கல்விழுமோ 
சையை ஓத்தல், 69... 

Gouge பெயர்தல், . 17. 

குமமி - GOS; தலையில் ஆர்க்: 
ட்ரூ அல்லதுகொண்டை, 19,
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'நெற்சூட்டு, 11. 
டுமிக்கூர்ங்கல், 5. 

குசிமிக்கொக்கு, 990. 
குடுமி நெற்றி நெமோச்சேவல், 

(தீ தோகை), 87; 1904. 
குடை - பனையோலைக்குடை, து 

ண்டு - ம், 80, 
குண்டை குறுமையினையு 
டைய 194, 

. குணில் - குறுந்தடி, 186, 
. குதிர்மரம், 75. 
குதிர்க்கால் இருப்பை, 821, 

ப திசை, கொல்லன் துருத்தி 
போல் உயிர்த்தல், 228, 

குதிரை செல்லுவது நிரைபறை 
அன்னம் போறல், 384: DE 

. துறைப்புனல் போறல், 400, 
குதிரை மார்பில் நுரை செறி 
“வது. சாந்து புலர் அகலம் 

= Gurme, 224, 

குதிரை வாய் நுரை தொங்கு 
இ - வது) சிலம்பி நால் தொங்கு 
தற்கே உவமை, 994, 

குப்பை - தொகுதி, 159. 
குபோன், 66. 
கும்மாயம், 86. 
குயம் - முலை, 48, 
குயவன், 808, 
காயில் சூரல். கற்றவேனில், 287. 
குயில் நீலம்ணி நிறத்தது, 95. 
குயில் மாரனை கொழுதல், 95, 
குயில். விழிரிவந்தது, 899, (53 
குயிலுதல்.- செய்தல், துளை த்தல் 
குபிற்கணன்ன வேலங்காய், 293.. 
குசங்க - வளைய, 885... 
குரங்கு - வளைந்த, 2 
குரங்குளை - ட் வளைந்த. தலையாட் 
குரம்பை - குடில், 18, [டம் 4, 
கூரல் - கதிர் 362 இரத்து 94, 
_மயிர்க் கொத்து, 5. 

      

  

அகானூறு 

கூ. ரவு மலர்ந்த, அற்இர நீல். 
வேனில் தொடங்கல், 97. 

கு.ஈவுமலர் அரவின் எயிற்றுக்கு 
உவமை, 287. .. 

கூரவை தூங்கல் - 
கூத்தாகல், 232, 

கு.ரால் - கோட்டான், 265. 
குரு - நிறம், 189. 
குருகு - ஒரு பறவை 13: கொல் 

லன் உலைஷூக்கு, 855, 
குருகு இருந்தன்ன வண்பிணிய 

pts வெண்கூ.தாளம் 178, 
குருகு உருகும் என்றூழ் 

நீளிடை, 55, 
குருகு உறங்கும் நீர் சூழ் வள 

வயல், 300, 

குருத்து: * மருப்பினடி, 998 ; 
குருந்தம், 59, [391 
குருக்தின்கணிருக்து மயில்பமிர் 

தல் கிளிகடிமகளிர்க்கோ உவ 
மை, 194, [8379 

குரும்பி - புற்றும் பழஞ்சோறு, 
குரும்பி கெண்டல், 79, 
GH கொடிப்பசன்றை, 310, 

குரவைக் 

| குரூ௨த்திரைப் புணரி, 10, 
குரூஉத்துளி 304. 
GFHX.UL STV, 226, 

ரூ௨மயிர்ப் புன்றாள் வெள் 
குலவு . வளைவ,86, [ளெலி, 198, 
குவவு - இரண்டு சிறுசூதல், 89 
குவவு மொய்ம்பு - இரண்ட. 

தோள், 248, 

குவளை மலர் பிணைத் தன்னமாயி 
 தீழ்மழைக் கண், 09, 

குவை - இரட்சு, 40, . 
கூவைஇ - 110; 

249, | (113. | 
குவையிமில் . | Brctr_gpatny, 
குற்றைஇ.- குழல்கட்டி., 73. 

குவித்து, 

1. குறறல் - ஒலித்தல், 488, 158,



பொருட் க. றிப்பக.ராதி. 

குழாயில் ... அடைத்த உணவு, கு 
குழிசி - குடம், 77, (118; 253, 
குழுசியோலை கொண்மார் - குட 
வோலை கொள்கிறவர், 77. 

 குழுதூதல்: புிமுக்குகல்92, 
முழை - தழை, 7; காதன் ஆபா 

. ணம், 38. 

குறைக் கமர்த்த . குழையொடு 
மாறுபட்ட, 8. (soft, 7. 

குழைச் செயலை - அசோகர் 
குூழைதல் - அவளுதல், 68) 

பொலிவு அழிதல், 6, 
-குழைமாண் ஒள்ளிழை -: குழை 

மூதலான மாட்சுமைப்பட்ட 
- ஓன்னிய ஆபரணம் 6. ர 
குள்ளக்குடைதல், 05, 
குளகு. - இலை, 218, 

குளவி - Sn Oem, 182. 
குளிர் ஈரம், 89. 

GHP - பறித்த, 216, 
சூறங்கு - துடை, 00, . 

குறவர் மகளிரும் மறவர் மகளி 
ம் வேங்கைப் பூக்கொய்யப் 

புலி புலியென்று ஆரவாரித் 
தல், 487 852, 

குறவர், மகளிரொடு கரவை 
அயர்தல், 232, ட 

குறித்தல் - கருதுதல், 364, 
குமிஞ்சிப்பண், 108, 
குறியவும் நெடியவுமாகிய மலை 

கள் கூளிச்சுற்றத்இற்கு' உவ 
மை, 298;பிடியொடுமிடைந்த 
களிற்றுக்கு உவமை, 99. 

(க்க - கருதல், 964, 
குறித்தவின்பம் - gpw Huo 

்... உளப்பாடும் பெற்றுவந்த இன் 
பம், 2, 

குறியாவின்ப& - மூயற்சியுமுள \ 
ப்பாடும் இனகற இன்பம், 

8) 806. 
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தியிறைக் குரம்பை, 2310. 
குதுநீர்க் கன்னல் எண்ணு தல்-கா 
தகை வட்டிலில் அளவுபட்ட. 
நீரால் நாழிகை எண்ணுதல்்48.. 

 குதுகெறிக் கொள்ளல் - சூறிய 

தாகிய குழற்சியைக் கொள் 
எல், 315. 

குறு கெடும்புலவி கூறல், 930. 
குறும்பொறை புணக்குந்ததர் 

வெள்ளென்பு, 948, 
குறை - இன்றியமையாக் காரி 

யம், 52, இறைச்சி, 196. | 
குறைந்த - அற்ற, 31. 

குன்நியன்ன கண்ண வெள் 
ளெலி, 188. 

குன்று கண்டன்ன கோட்ட 
குன்றினைக்கண்டா . லொத்த 
கரையை யுடைய, 48, 

கூட்டுதல் - நெற்கோட்டை 
யிடத்தே, 96. ப 

கூடம், 101, 

கூடு - நெற்கோட்டை, 90. 
கூடுகொ ளின்னியம், 98. 
கூதளம் - கூதாளிமலர், 47. 
கூதளமலர்கொக்கிருப்பதுபோ ல. 

விளங்கல், 118.. 

கூதிர்க்கு அஈந்தரமாகிய பணிக் . 
காலம், 15, 

கூம்பித் இரங்கிய பளை போல 
யானை கையெடுத்தலறல், 888. 

கூம்பிப் பற்றுவிடிவிரலிற் பய 
காயூற்த்தல், 339, 

கூர் - மிகுதி, 47. கூர்மை, 71. 
கூர்எஃகு எறிதல் - கூரிய வேலி 
CO GF age, 71, 

கூர் துனை மமுகியவெயிர் ற்றள், 176. 
கூர்மதன் -மிக்கவலி, 212, ...- 

கூரல். - குளிரால் உடம்பு. வளை 
தல், 119, 

_. “கூரலங் குறுமுயல், 254.



“440 

 கூாலெண்கு, 112. 
KOE Aug, 301. 

- கூழ் - உணவு, 1.18;நெல்லு,1473, 
கூழை குதுநெறிக்கோடல் - அள 

ட கும் ( குறிய குழற்சியைக் கோ 

 கூளிச் சுற்றம், 983. (டல், 315, 
- கூற்றங் கோளுற விளிதல், 

உபகாரமின்றி மரித்தல், 61. 
 கூனலெண்கு, 118, 
கெடாத்தீயின் உருகெழு செல் 

லூர், 280, 

| கெடுத்தல் - காணாதொழிதல், 45, 
கெண்துதல் : அறுத்து அல்லது 

நசுக்கித் இன்னுதல், 97. 

கெழு - விளங்கும், 820; 
- . இற, 198. 

; கேடில் விழுப்புகழ்காள் - கலி 

யாண நாள், 86, 

கேழ் - ஒளி, 181; நிறம் - 223, 

மிகு 

௭ கேழல் - பன்றி, 8 
-  கேள்கேடுன்றல் - 93. 
்..கேளல் கேளிர் - கொதுமலர், 98 
..கை- இடம், 96, ஒழுக்கம், 18, 

செயல், 40. 
- கைகவர் - கைவிரும்புகின்ற, 11. 
கைதை - தாழை, 100. 
கைபூண்பகடு, 140. 

் கைம்மிக - வரம்புகடக்க, 141, 
ர கையமைந்த - கையிடத்து 2 

மைந்த, 78. 
....கையறல் - செயலறல், 71, (71. 
. கையறுபடர் - -செயலறுதுன்பம், 
.. கையிகந்து - கைகடந்து, 116, 
(. கைவலித்தல் ட கையாற் பற்றிக் 
்... கோடல், 76. 

ce: கொக்கு! நிரை யாக க அக்திக்காலத் 
ours இற் பறப்பது நெடுவேண்மார் 
_பினாமம் போறல், 180, ... 

   

் ் கொக்குப்பேடை ஆண். வலையிற்: 

HY EBT 

  

  

SOF gy - 

,பட்டதென்று துன்புறல், 900. 
கொட்கூதல் - பரந்துஇரிதல், 20 
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திலகமொடு பதித்த திங்களன்ன 
._.. இருமுகம், 988, 

| இளைத்தல் - விளையாடல், 34. , 
-இற்றி.. உணவு, 97. 
இறம் - கூறுபாடு, 46; பக்கம், 
இறவதாக, 186. [14. 
'இனைக்குரல் வார்ந்தன்ன. குது 

மைத்தலை, 400, [237. 
இனைப்புன்கம் - இனைச்சோறு, 

WG air ig, — அடித்து, 21, 949, 
ம்புளி - கருப்பங்கட்டி. கூட் 

- ஒ.ப்.பொரித்த புளி, 196, 
மிலடுப்பன சங்கம், 137. 
கள் - கூளமீ, 37, ப 

துகிர் - பவளம், 243, 

- தூகில் - பட்டு? 111... 

வில ங்கச்செறிக்கும். 
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துச்சிலிருக்க - “ஒனுக்கிலிருக்க 
209, [35, 

அஞ்சாமுழவு- ஓசையறுதமுறவு 
துஞ்சுதல் - உறங்குதல், 1225 

நிலைபெறுதல், 227, 378. . 
அஞ்சூர்யாமம் - pant a9 garth 

யாமம், 198, 
துடக்குதல் . கட் ‘Ase, 96. 
அடி. - இழுகுபறை, 19. 

துடிப்படுத்து - அடியை ஒலிப் 
பித்து, 86, | 

துடுப்பு - eGaib, 108, 
 அண்ணென - 9054, 87. 
துணங்கைக் BO w 836. 

துணர் - கொத்து, 8 
துணிகயம் - த ெனிக்துமடு, 56. 
இணை ... தலைவி, 4, 
அதி - துளை ; வளை, 8. ட 
இதிய உதிர் - உறைப்புக்க உ௫ர், 

அதைவு - செறிவு, 89, [8. 
துப்பு - வலிமை,18; பவளம், 9;.. 

உணவு, 1086, 

தும்பியினங் கடிக்கும் ஐம்பால், 
| துய் : தலையில் ஆர்க்கு, 7. (2998, 
அயலவருதல் - அசைதல்; 18... 
அயிற்ற - உறக்க, 63. 
துரக்கும் - முடுக்கும், 8 
தரு - செம்மறிக்குட்டி, 85. 

அருவின் பழுப்புறு விளை தயிர், 
அவர் - சிவப்பு, 99, [ 
துவற - அற) தேற்ற; 14]. 

துவன்றி - நெருக்கி, 80, 
துவைத்தல் - ஒலித்தல், 817... 
அழவுதல்... தேடியெடுத்தல், 68. 
துளங்குதல் - அள்ளுதல், 3; 

கலங்குதல், 56, ' 

அளர் - களைக்கொட்டு, 184. 

தூற்றி - நுகர்ந்து, 86, 
துறுகல் - பொற்றைக்கல், 57, 
தூற்றுதல் - செலுத்துதல், 10.
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| துனி - - வெறுப்பு, பிணக்கம்; 95, 

 அுனைதல் - விரைதல், 9 

ூரக்குதல் - அசைத்தல், 90, 

. தூங்குதல் - Ole ogo, 158. 

தூண்டுதல் - குத்துதல், 9. 
தூணி. தலைதிறத்தல் உறை 

கழித்தல், 225, 
gragri பார்ப்பான் - துச் 

செய் .திகொண்டுே டோகும் பார்ப் 

பான், 337, 

 grloly - 2 Bear, 6. 
தூர. நிறைய, 181, 
தூவற்கெதிரிய - மழைத்துவ 

லையை ஏற்ற, 10, 
தூவி - மெல்லிய இறகு, 87. 

தூற்றுதல் - சொரிதல், 21. 

தெம்முனை - பகைமூனை, 251. 

தெய்வஞ் சேஃ்க்தபுராரைவேம்பு, 
தெரியல் - மாலை, 912. [8909, 

தெரு இறப்போன் - தெருவைக் 
. கடப்போன், 66. : 
தெவ்வர் - பகைவர், ,118. 
தெவிட்டல், 9298, 888, 860, 
தெழித்தல் - அதட்டுதல், 17. 
தெள்ள. வியற்றிய நிழல்காண் 
்் மண்டிலம், 71, 
தெளியா. கோக்கம்.- வெருவின 

. பார்வை, 52... 

தெனிர்ப்ப - தலிப்ப, 51. 
தெற்றி - வேதிகை, 959. 
தெற்றென - தெளிய, 48... 
தெறித்தல். - துள்ளுதல், 4. 
தெதுதீதல் - குவித்தல், 54, 

'தெறுதல் - அழித்தல், 1, 81. 
தெதுவா -.இச்சம்வா; 78. 

தான; 198, : 

தேக்கமல் சோலை, 895. 
தடப் ப , சோறண்ணல், 
105. 

  

  

அ 8 காது 

தேக்கிலையைக் கவித் த குடில், 

315, 

தேக்கிலை விசும்பிற் பறத்தல் பரு 
நத பறப்பது போறல், 599, 

தேங்கொள் - இட ங்கொண்ட:: 
இணிமைகொண்ட, 96, 

தேம் - இடம், 
இக்கு, 48; தேன், 105, 

“a 

இணிமை, 96. 

தேம்படு - தேனுண்டாகும், 94, 
தேம்பிழி - தேனாம் Fen $5,718, 
தேம்பெய்தளவுறு! தீம்பால், 89, 
தேய்கு - தேய்ே வனா, 38. 
தேய்ந்து - தேய, 3 
"தேர்க்கொடிஞ்சி, 110. வ 

கற்பாறையிற்செல்லும் 
” ஓலிச்கு அருவியொலிஉவமை,. 

தேர், 

184; மணலிற் செல்லும் ஒலி 
க்க அரிசி முதலியன இட்டு 
அசைக்கும் இயந்திர ஒலிக்கு 

மேட்டிலும் 
பள்ளத்திலுஞ் Ore gen BEG 
தலைமேல். இமில் செல்லுகை 

உவமை 2947 

உவமை, 380, 
| தேர்மலையை ஒத்தல், 69, 
தேர்வலவன், 14, 
ே தசாழி கெய்தலை ் அடையோடும் 

. அறுத்தல், 400; பஇந்த வழி 
யில் நீசோடுதல் பாம்புவரிசை 
யாக ஓடுதல் போறல், 88 

தேசாழிவழியறுத்தோதேல்,, Bas 
 தேர்வழங்குதல் - - சிறுதேர் ஓட் டு. 

{154, BOL, 

தேரை சிறுபல்லியத் இற்கறங்கல், ட் 
தேற்றுதல் - தெளிவித்தல், is 

LB fio, 4. 

தெலுகு : தெற்ன்கண்ண. ook 

தல், 16. 

தேறல் - தேன், 2 
Caer orig உயர்வரை, 393. 

| ong “உடுத்து (கட, ‘sent, 
21: சூடி. 105) தடவி, 9. (24. 

ட் தைரின்ற - அதைத்தீன்மை Bap,
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தொகுகஞுசலைம்பால் - ஒருப்படுத் தோகைத்தாவித் தொடைத்தார் 

- இன கொத்தான கூந்தல், 2132. 
தொகுசொல் - ஓழுங்கு. பட்ட 9 

சொல், 111. 
தொகுத்த - ஒருப்படுத்த, 30 

GaereSuri, 338. 
தொடரி - நாற்றி, 86. 
தொடலை - மாலை, 6, [26. 
'தொடி-யானைக்கேட்டிற் இம்புரி, 

| தொடிக்கண் வடுக்கொள Geum 
குதல், 142, 

தொடிமாணுலக்கை, 9, 895, 
"தொடுத்தல் - வளைத்தல், 100. 
தொடுதல். தோண்டுதல், 215, 
தொடுதோல் - செகுப்பு, 94. 
தொடை - அம்பு 88; மாலை,2925; 
ஊதாடையமை பகழி, 295. 

- தொண்டகப்பறை, 118, 
., தொய்யா - கெடாத, 898, 
. தொய்பில் - மூலையிலெழு தங் 

கோலம், 989. 

'தொல்லஃது - பழையது, 0, 
தொலைவு, - தோல்வி, 7, 

ள் தொழின்மழை பொழிந்தபானாட் 
... கங்குல், 852, .... 
தொழுதி - தொகுஇ, 40. 
தொழுவறை - ஆக்களைக் கட்டும் 

கொட்டில், 268. 
'தொள்ளை - துளை, 149, 
Ogre - சேறு, 914, 
தொன்முதுகோடி, 70, 
Ogre gpgsrain, 251. 
தொன்றியற் சிறுகுடி. - பழைய 

தாய்வருகின்ற இிறுகுடி, 75, 
சதான்றுபடுகிளவி - இயற்கைப் 
புணர்ச்சிக்காலத்துச் சொன்ன 
வார்த்தை, 5, 

தொன்துபழ்மொழி, 101, 

ஸீ 2 தால ய்.தோய்க்தகள்,166. [15. 
் G சாகை: கெற்றோ௫, 187 மில், 

'ககுகம் - ஈகுவேம், 32, 
சஞுதல் - மலர்தல், 54,       

மழவர், 2 249. 

தோட்டி - அங்குசம், 268... | 

தோட்டிருஞ் சரியன் மணந்த 
பித்தை, 236. 

தோட்டுணையாகத்.தயிற்றல்- தோ 
ளேதுணையாக உறக்கல், 08. — 

தோடமை முழவு, 88... 
தோடமை அரிச்சிலம்பு, ௩9. . 
தோடு - தொகுது, 49. 
தோணி, 60. 
தோப்பி-நெல், 88; கெல்லாற் 

சமைந்த கள், 348, 
G தாப்பிக்கள் பாம்புக்கடுப்பன்ன. 
உறைப்புடைய த, 348. 

தோய்ந்தன்று - தழுவிற்து; 9. 
தோயம் - நீர்த்தாரை, 108. | 
GsrarGgror - சிவபெருமான், 

(கட.) [ மலர்தல், 817. 

தோலெ (நிபாண்டிலிற் பகன்றை 
தோழி, தாயை நித்திரை சோதித் | 

தல், 65. . . 
'தோள்புதுதுண்டல், 8 20. 
Carpe; 24,67, 336. 
தோற்றம் - தாட்டு, 5. 

தோற்றி - தோற்றுவித்து, 5 
தோன்றி - செங்காந்தள், 94... 
தோன்றி, ௬டர்கொள் அகலிற் 

பிணியவிழ்தல், 285, ட் 

க - மகிழ, விளக்க; 21; மலர, 
நகர் - மாளிகை, 18. [54. 

BRUT - CSU our, 206, 
நகூ௨ - நக்கு, 94, 
நகை - ஓளி, 61, 
நகைப்பெபொலிந்து - ஈகையொடு 

பொலிந்து, 97. : 
நசை- வேட்கை, 28. 
ஈசைஇ'- விரும்பி, 9. ...
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நகெலிட. த்து அவன் பிடித்த 
.... கருவிகளாய் ஊன்றியும் சார்த் 

இயும் வைத்தல், 67, 
| Over. கூட்டம், 194. 

. நடுநின்று - ஈடுச்சொல்லுதலிலே | 

்- நின்று, 25, 

நடைப்பொலிதல் 
பொலிதல், 286. 

நந்து ஏறு, 246. 
. நம்பி ஞூத்தபிரான், 69, 

நயக்து - விரும்பி, 21. 
நயவண், 219. 
ஈயனின்மாக்கள், 71, 

ஈரம்பார்த்தன்ன் பை 4, 

. நரலல் - ஒலித்தல், 8 

if பட்டமனிதர் குடரைக்கறித் 

தல் 837. 
தரி,இடையன் வீளை க்கு வெருவி 
'யோடல், 814, [987. 

கரைக்கணிட்டிகை - பலிபீடம்; 
ஈரைப்புறக்கமுதை, 207,. 
நல்லராக்க Bi உமிழ்க்தமணி, 
ஈல்மிகுசேவடி., 5, (72, 
ஈலிதல்.- - வருத்துதல் 66. 
நவிரல் -.சூதல், 1. | 
நவிறல் - பழகுதல், 16. 
கவை... கூற்றம், 144, 
'ஈவைத்தசிறுமை, ௮69, 

ள்ளென்யாமத்துக் கடல் மீன் 
றுஞ்சல், 188, ட டடத 

ப ஈனிர்சமை, 219. 
் நளிசினை, 178. 
-நளிசுடர்.- ட பெரியவிளக்கு, 65. 
: நனிபெயல்: நடரொள் -..மிக்கபெய 

'லையுடைய கள்ளி£வு, 72. 
் ஈளிமலை - பெரியமலை, 9296, 
-ஈளிமுகை - . செறிர்தகுகை, 938, 
gatir - குளிர்ச்சி, இத. 

: நற்போர் -அ ஐத்தாற்பொருக்ல் ன்ற 
போர், 1... 

= GRU 

நனைஈஞுமாலை ~ 

  
| நாணுடைமறவர் - 

    

அககாஜூறு 

"நறுவீயடுக்கம் - நறுமணமுள்ள 
புஷ்பசயனம், 8, 

ஈன்வாய் - மெய், 208. 
நன்ன ரமையம் - நல்லபொழுது, 
நன்னசராளன், 68, (39. 
ஈன்னிமித்தமான பல்லிப்பாடு, 
நன - அகன்ற, 75, [38 
சனவின்வாயேபோலக் சுனவா 

ண்டு மருட்டலுமுண்டு, 158. 
ஈனவு - களம், 88; விழிப்பு, 168, 
நனிகடுஞ்சிவப்பு - மிக்ககோபம், 

235. (ட்டு, 84; 
நனை - பூங்கொத்து, 28; மொ 

Quon. டிமலர் 
இன்றமாலை, 84. ப 

கனைப்பசங்குருந்து, 05, 
கனைமுஇர்கறவு, 813.. 
இரகம் - யானை, 73, 

நாகாவீழ்த்துத் இற்றி Beir wen, 
நாகுதழீஇய௫று, 64. (249, 
நாஞ்சில் - கலப்பை, 49... 
நாட்பலி கொடுத்தல், 218, 207, 
நாண்மகிழிருக்கை, 10 
நாணிலைமன்றயாணரூா, 996, 
நாணு - மானம், 89. (67. 3 

கரந்தையர், 
நாணுத்தளை யாக வைகல், 899. 

நாணுவ ௩. 
நாம் - அச்சம், 
நாம நல்லரா, 78 ் 
நாயையும் வேடரையும் கொம் 

பூதி அழைத்தல், 918. 
நார் - ஈரம், 1) பன்னாடை, 96, 

நாரைப் பார்ப்பு, 840, ப 
நால்கு - கான்ரு, 104. 

நாலுதல் - தொங்குதல், .1 56. 

நில்லாக் காமம், 

235, [208, 

நாளண்ி, 56. 
நாளவை - நாளோலக்கம், 920 
சாளாவுப்த்தல், idl.
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| நிரை நிலைஞாயில், 194. .. காளிருக்கை - . நாளோலக்கம், 
87... 

நாளஸிரை தரீஇய, 886. 
நாளிழை நெடுஞ்சுவர், 61, 
காளுலந்த - நாண்மாடிந்த, 64, 
நாறுதல் - தோன்றுதல், 7, 
காறுயிர் - தோன்றுமுயிர்ப்பு, 7. 
நான்மறை, 181. 
கான்முலைப் பிணவல் - தொங்கு 

ட சின்ற முலையை யுடைய பன். 
_ றிப்பிணா, 246, 

நிகர் - ஓளி, 11. 
நிகழ்தல் - நடத்தல், 13, 
நிணவரி - நிணவொழுங்கு, 81, 
நிதிக்கிழவன் அளசேசன், 66. 
நிதியம் - பொருட்டிரள், 197, 
நிதியம் சொரிந்த நீவி போலப் 

.  பாம்பூன் தேம்பும்கடம், 818, 
நிமிர்பரிப்புரவி -.  மிக்கசெல 

வினையுடைய குதிரை, 844, 
நியமம் - கடை, தீதெரு, 838, 90, 
இரம்பகன்செது - ஓத்துஅகன்ற 

வயல், 18, 

நிரம்பா - தொலையா, 58, 
நிரம்பா நீளிடை - ஒடுங்கிய நீண் 

டவழி, 147. 
நிரம்பா நோக்கு - ஆட்குறித் அப். 

பார்க்கும் போது இடுக்கஇிப் 
பார்க்கும் பார்வை, 67, (18. 

சிரம்புதல் - சமமா.தல், ஒத்தல், 
rug கொண்மார் - நாகம் புகு. 

வாச், நரகம் புகவேண்டி,, 67, 
நிரை - DGG 5 . 
ரைகவர்தல், 7 

சிரைகவர்ந்ததபின் நாட்பலி கொ 
Os se, 213, 

சிசைசெலலிவுளி, 863. 
நிரைதார் மீரர்பன், 66.. 
நிரை நிலைஅதர் - கல்லொழும்கு 

பட்ட நிலைமையவழி, 8   

451: 

நிரைபகுத்தல், 97. 
நிரை மீட்டல், 7. 
நிரையங் கொண்மார், 
நிரையப் பெண்டிர், 95. 
நிசையிதமுண்கண்,, 65, 
நிரைவளை யூருந்தோள், 855, 
ரசிலம்படுமின்மினிபோலப் பரலி 

மைத்தல், 67. 

நிலாவி னிலங்கும் மணன்மலி' 
மறுகு, 200, 

நிலைக்கோட்டு வெள்ளை நால். 
செவிக் கடாய், 156. 

67... 

'நிலைத்துறைக் கடவுள், 156, 

நிவத்தல் - ஒங்குதல், 48; பறத் 
தல், 240, (45, 

நிவப்பளகளிறு - ஐங்கனகளிறு, 
நிழத்த - நெருக்கமான, 147... 
நிழற்கயத்தன்ன நீணகர் வரை 

ப்பு, 108. (ணா, 71, 
நிழல்காண் மண்டிலம் - கண் 
கிற்றந்தோன் .. நின்றோன், 46, 
நிறுத்தல் - நடல், 87, 
நிறை - ஊறின சாரம்,87; நிறை 

தல், 68) நீர்ச்சால், 383, 
சிறைக்தோர் - செல்வமுடை, 

யோர், 7, ப்ட் 
நின்வலித் தமைகுவன் - நீசொன் 

னப்படியை நிச்சயித் 2 இருப் 

பேன், 74, . (அணிந்து, 5. 
சினைக்தொற்றி - நினைந்து ப 
நினைவு - வருத்தம், 89, 

கான் - மீகாமன், 255. 
நீகான், மாடஒள்ளெரிமருங்கறி 

ந்து வங்கம் செலுத்தல், 355, 
நீண்மொழி - நெடுமொதி, 107, 
நீத்தம் மண்ணு நீர்போல - நீத் 

தத்திடத்துக் குளிக்குமிடத் 
தக் குளிருமாப்போலே, 62, 

நீந்த - கழித்து, 50; கடந்து, 55,
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fut, 2 941. | நணங்குஇறம் பெயர்ந்த வெண் 

நீர் - தன்மை, . 62, கலுப்பு, 807. இ 

'நீர்செறிதுங்கு, 808. .... 1 நுணங்கு - துவண்ட, 33. 

Simm, 6, 16, 386, 386. நுணல் - தவளை, 804, 

-நீர்கோக்கம் - நீரையுடைய பார் | அணல் பறையிற் கறங்கல், 908, 

'சர்மாண் எஃகம், 212, (லை, 5 | அணாமாம், 945, 

ej . னம் - நீர் நிரம்பிய அக்தைடாடும் உண், 219, 

ist a துரைமுகந்தன்ன சேக்கை, 93, 

வயல் ௦. - நுண்மை, 85, (24 

ப ர் - BO) tp, SOP” ; 0- 

: Ben on ane, 1 சொழுகு | நுளை ச்சியர் வருணனை வணபங்சல், 

நூறி - கெடுத்து, 46; அடித்து 
_ நீர்வாழ் முதலை” ஆவித்தன்ன 145; பொடியாக்கி, 69, 

வாரை வேய்ச்த வறைவாய்ச் O pape - இளைத்தல், 1; ஈமு 
- சகடம், 901. வுதல், 26, 

நீரில் நீளிடை, 218. கெஞ்சமர் வியன்மார்பு - ஈம். ் 

| BAD மருங்கிற் கல்லளைக் காந்த மூடைய கெஞ்சம் மேவினவ 

.. வவ்வசை யரமகளிர், 948, னுடைய அகன்ற மார்பு, 93, 

- நீருண்டமேகம், வயவுப் பிடி. | நெ டியிடை, 284. 

இனத்தி இயங்கல், 183, Shay Gurr 140. 
நீரொலித்தன்ன அலர்) 211.  ' நெடுமிடல், 266, 
நீலத்தன்ன. சேம்பினிலை, 175. | மெடுரீர் வானம் - நெடிய தன் 

நீலத்தன்ன கிறங்கிளர் எருத்திற் மையையுடைய வானம், 37... 

    

        ட. காமர்.பிலி மயில், 358, நெடுநீரிருங்கழி - மிக்க நீரை 

"நிலவுந்திக் குதிரை, 00. யுடைய கரியகழி, 50; 

நீலுண்பச்சை, 317. கெடும்புற நிலை -நெடுங்காலம் ற் 
நீவி - sel, அடைத்து, 39; கும் பின்னிலை, 58, 

நிக்; 7; பூசி, ௧8; பை, 815. ! நெடுவிளிப்பயிர் அறிதல், 898. 

கீவெப்போன் ee "நீவிரும்பின நெடுவேண் மார்பி னாரம்போலச் 

பரத்தை; 6 செவ்வானத். துக் கொக்கு நிரை 

பீ நீள்வைச் வம்பு. 949, யாகப் பறத்தல், 120. 

ை கம் - அத்த. 159. 'செய்த்தோர். “ இரத்தம், 4, 

கும்ப, 283. ப நெருஞ்சி சுடரை நோக்குதல், 

அங்கன். கண்சிதர்தல், 304. நெருகல் - நேற்று, 6. (836... 

இற்று - பனை அங்கு, 3043 எழு நெருப்பன்ன றுகட். பன்றி, 84. 

ட டங்கு; 114, “ட... நெல்லரியுர் தண்ணுமை. 

அளப்பு - இடை, 75, கொட்டல், 40. : 

அன்ட், அழித்து. திரள் கூட் | நெல்லிக்காய் அத்த திப்... போவார்" 

தல், 489: 'செல்லுயிர்.. நிறுத்தல், 271. 

அடங்குதல் - அசைதல், 89, | அறுதாற் பளிங்கைப் போல. 
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உதிர்தல், 6ம்; காட்டுமான் 
களுக்கு உணவாதல், 69; காற் 
நில். உதிர்வது Quins ற்காசு 
உதிர்வதுபோறல், 368; இன்று 

நீர் குடிக்கப்பெறுதல், 54; 

பிக்க நீளிடை, 67; மூயற்கண் . 
"போறல், 384 'வட்டக்கழக்கிற் 
மூவல், 5, 247, 

நெல்லின்சகேே உப்பு, 140, 
கெல்லுடை நெடுநகர், 176, 
கெல்லுடை மறுகின் ஊர, 306; 
நெறி. அறல், 95; மூடங்குதல், 

அவணர்தல், 85. 

நெறிப்புப்படுதல் - வணர்தல், 88, 
நெறிமருப் பெருமை - வளைந்த 

மருப்பின் எருமை, 316, 

நெறியிருங் கதுப்பு - சுருண்ட 
கரிய அளகம், 85. 

தேசமியஞ் செல்வன், 175, 
நேர்தல் - உடன்படல், கொடுத் 

தல், 858, 

சே ராவன்மோள், 858. 

தொச்சி - காவல், 199, 
நொகிவரற் அின்னீர் - நுண்ணி 

தாக வருகின்ற சின்னீர்,. 289, 
தொடி - ஓசை, 47. - 

. கொடித்தெனச் சிவந்த மெல் 
. நொடி.விடுகல் 286. [விசல்,1 76. 
நொடுத்து - விற்று, 196, 
கொடை - விலை, 61, 

- கொண்துதல் - மூகத்தல், 230, 
நொதுமல் - ஏதின்மை, 17.' 
“கொதுமல்.' விருக்தினம் போல 
som 9) UGT புது நாணொடுிக்கங் 

காண்குவம், 112. 
'சொதுமலாளன், 17 
கொவ்வல் - விரைவு, 98. 

தக்க - விசரீரித்து, 36. 
நகோக்குபுமறைய, 186. 
நோய்த்தலை ~ சயிடம், 73:   

458 
கோய்மலிக்  துகுத்த நொசிவாற் 

சின்னீர், 299, 
கோயட - - நோய்வருத்த, 838, 
கோவல் - நோகின்றேன், 689; 

. கோவாதே கொள், 25. 

கோவேன் - கோகின் நிலேன், 69, 
நோன்மை - வலிமை, 22, 61, 
கோன்தளை - வலியதாம்பு, ‘6. 
கோன்றுள் - வலிய முயற்சு, 9 
கோனல் - பொறுத்தல், 44, 
கோனா - பொருத, 44, 

பஃதுபப் பெடுத்த 
குலைக்காந்தள், 108, 

பகட் ழெவர், 41, 
பகடி முூடம்பட அதற்குச் சிமுர் 
இருப்பைப்பூ ஊட்டல், 107, 

பகர்நகர் - விற்பார், 95, 
பகலாற்றுப் படுத்தல், 71. 

பகழி - அம்பு) 132 
பகன்மருள் நிலவு) 298, 
பகன்மா யந்த, 46, 
பகன்றை - கிலுகிலுப்பை ; சிவே 

தைசக்கொடி,, 24, 

பகன்றையிலையிற் பனிபெய்தாற் 

வலங்கு 

போற் பால்பெய் . வள்ளம் 
விளங்கல், 819, 

பகன்றை. தோலெறி பாண்டி. 
லின் வாலிய மலர்தல், 217. 

பகாஅர் - விற்பார், 181, 
பகுத்தல் - கூறிகிதல், 7.0. 
பகைதலை மணந்த பல்லதர், 105... 

பகைதலை வந்த, 251, 
பகைமுனையறுத்தல், 258, 
பங்குனிவிழவு, 137. 

பச்சை - தோல், ததத. 

_ பணைபயி . பசியென வறியாப் 
் லிருக்கை, 91, [37. 
பசுங்குடை.. -- செல்வியருடை, 
பனை, 107. 
பிலா - குளிர்ந்த. நிலா, 57.
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மாஅத்து SGA Buon, 340, 

_ பசமை-குளிர்ச்சி, 575 செவ்வி, 

87. 
பசவெயில் - இளவெயில், 306. 
பசை - கஞ்சிப்பசை, 34. 

பசைபடு பச்சை, 244. 

பட்டம் : ஓடை, 107. (130. 

படப்பை - சோலை, 18) பக்கம்; 

படர்கொண் மாலை, 908, 

படர்தல் - செல்லுதல், 48; 
| நினைத்தல், 4; பரவுதல், 103) 

வந்து படிதல், 39) வருந்து 

தல், 86, (39, 

- படர்ந்துள்ளி - வருக்இ நினைந்து, 

படலை - இலை, 57) (பந்தர், 87, 
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பிறங்கல் - மலை, வழியுயர்ச்சி, 8, 
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பீர் வீயேர் வண்ணம், 57. 
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'கரிற் கஞலல், 95 
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தேனுக்கு, (கட). 

 புரிமிணர். - வலஞ்: ஈர்த்த. பூங் 
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புலந்து - புலந்தேன், 58, [4 
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பெருவங்கியம், 88, [உரி 89, 
பெற்றோன் - கணவன், 66, 
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. -பைதது - பசமையற்ற, 43, 
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் (யகை - குளம், 96. 
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பொருஅர் - பகைவர், 998, 
பொறி - இலச்சினை, 77 ; புள்ளி. 
பொ௮த்தல்-சமத்தல், 34, [108, 

பொறை - பாம்ம், 8 மலை) 14. 
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குசவத்,துக்கோங்கலர் உறைதி 
தல், 817. [953 

பொன்மலி : நெரெகர்க் கூடல், 

பொன்வார்ம் தன்ன. வைவாலெ 
யிற்றுச் செந்நாய், 810, 

'பொன்வீஞாழல், 70, 
பொன்னடர்ந்தன்ன ஒள்ளிணர்ச் 

செருக்கு, 200. 
] பொன்னுடைத்தாலி 7. 
பொன்னுரளை கட்டளை; 1,789. 
பொன்னெறிபிதிரின் மின்மினி 

பாரத்தல், 72. ் 
பொன்னென . வாகத் தரும்பியு 

... எணங்கு, 160. 

பொன்னேர் புதுமலர் (கட); 08   ப் போகில்-பறவை; மொட்டு, 129 
aks போந்தை - பளை, 290: 

போர் செறிமள்ளா$ 816. [ier 
'போர்மடி. ஈல்லிறைப் போனத 

1 போழ்தல் - அறத்தில், 6
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'போத்றி - கருதி; 26: 
போற்முய் - புத்திபண்ணாய், 39, 

'மிபனர்ணிமையில் . உரோகிணி 
சேர்ந்த கார்த்திகை விழா 141° 
பெளவம் - கடல், 818 

these bo) வான்றோய் புரிசை, 
க்கனிர - 109g. FH 141. 
மகளிர் கண்ணுக்குக் குவளை 
உவமை 228 ; செங்கமுசீர் 

. உவமை: 8; பற்கு. நாணல் 
மூளை உவமை, 818; பின்ன 
. லுக்குப் Dip. danas 

9; மேனிக்குப் பொற்பாவை 
- உவமை, 212.5 மொதிக் 

குச் செவ்வழியாழ் உவமை, 
919; ஓம்பாற்குதீ தும்பி அரி 

யினம். உவமை, 238) மேகம் 
உவமை, 295, 

மகளிர், சுவரில். கோடிட்டு நா 

_ளெண்ணுதல், 61 ; பல்லிச் 

- ச௪ஞூனங்கேட்டல், 289; பிறை 

- தொழுதல், 289. 
மகனே. - ஒருபுருஷனே , 43. 
மகிழ்தல் - குசைத்தல், 128, 
மகிழ். கொடை. - setae, 245, 
மகுளி- ஓசை, 19, 
மங்குல் - இருள் 34, (87. 

'மங்குல்லான் - இருண்ட மேகம் 
மங்குலற்கமொடு பொங்குபு ஜு 

மஞ்சு - - மேகம், 71,[ளிப்ப, 235, 
மஞ்ஞை. - மயில்,” 95. 

மஞ்ஞை ஆலல், 804, (398. 
முஞ்ஞை ஒலிசீர் ALE GEES, 

“ற்ஞ்ஜஞஜை : பாகற்பழம் உண்டல், 
185 17171 

   

  

“மட்டு தேன், 518. 
மடங்க - தளர், 888) தீய; 91. 
மழ. வஸ்திரம், 13. 

ப மடிதல் - - உறகிகூதல்; 40) 

[181. | 

உவமை 

  

  
(உவமை, 177, ர் மந்தி - 

'மஞ்ஞஜையின்.. குரலுக்கு அயிர் 

AGL 
தல், 73; 109; மரித்தல், 315 

வளைதல், 50 _ வற்றுதல், 54. 

ம்டிவை - தழை, 330. 

மடுத்தல். - உண்பித்தல், 105. 
மடை - சோறு,1 19; மூட்வொய், 

40. (249. 

மடைசெலன் மூன்பமிற் படை, 
மடையமைஇண் #on7, 119. 
மண்கண் - மண்ணிடம், 23, 
மண்டி, - நெருங்கு, 44. 
மண்ணா - கழுவாது, 80. | 
மண்ணீர்ச்சிறுகுளம், 191. 
மண்ணுதல் - குளித்தல், 62. 
மண்ணை - மழுமட்டை, 24. 
மணத்தல் - கூடுதல், 50. 
மணமனை கமமழுங்கர்னம், 107. 

மணல் நிலாவை ஓத்தல், 800; 
பாலை ஓத்தல், 400... . 

மணி - தேர்மணி, 4; நீலமணி, 
(கட,); பவளமணி, 8; பளிக்கு 
மணி, 50; மணியோசை, 24, 

மணிப்புரறு, 167. 

மணிமருள் பூவை, 184, - 
மணிமருள்- மலர முள்ளி, 236. 
மனிமிடைபவளம், 14 304.5 

(OT 4. 

மத - செருக்கு, 76; வலி, 14... 
மதந்தப - வலிகெட, 18.. 
மதர் 2 செருக்கு, 99, 
மதர்வை நல்லான், 898, 

மதணில - வலியிலாதன; 32, 
( மதைஇய நோக்கு - செருக்ளெ 

பார்வை, -வனப்புடைய பார் 
வையுமாம்; 56. 

சூரியன், 9 92, 
மந்தியவை . மந்தித்திரள், ௦ Ba. 
Loibipt - Llowdéaelo, 56... 

மயக்கி - நிலைகெ௫ிழ்த்து, 6. 
மயக்கி - நெருங்கி, 175. வருந்தி, 

சோர் 1. மயிர்த்தலைப்பதுக்கை, ம. [26,
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மயில் பாகற் பழத்தை. உண்டல், 
15177, |கையிணர், 806, 

மயிலின் குடிமிபோலும் வேங் 
மரரக்கலத்தைநீகான் மாட வொள் 

. ளெரிமருங்கு அறிந்தொய்யல், 

மாஞ்செலமிதித்தமால், 59. 225, 
மரா - மருவாத, 18, 

மருங்கு - இடம் (காரணம்), 242: 
்... சுற்றம் 50;பக்கம்,586;வயிறு5 4 

-மருடல்  ச்சரியப்படுதல், 89, 
மருப்புக்கடைந்தன்ன இருட்பை 
மல்க - நிறைய, 80 (ப்பூ, 867, 
-மலிதல் - பூரித்தல், 11 ; 15.     மலிடெயல்-மிக்கபெயல், 489 [19 
மலிர்கொள்- மிகுதல் கொண்ட, 

மலைதல் - சூல். (கட); பிறழ் 
தல்) மாறுபடல், 140, 

மழவர், ஆத்தருதல், 101) ஆதி 
் _ தின்னல் 1293 கற்குடைதல், 

1213 தலைமயிர் வருணனை, 
101) பூர் தோடைவிழவு, 187. 

மழுகுதல் - தேய்தல், 
மழை - மேகம், 184. 
- மழைக்கண் - குளிர்ந்த கண், 5]. 

- மழைத்தோல்-தோற்கிடுகு, 1.28) 
1665 386, . [pseev, 232, | 

-மழையுமுக்கம் புலி மேழக்கனை 
மள்ளர் - வீரர், 81) 816. [288, 
மறப்படை .- "வலிமிக்க படை, 

- மறம்புகல்: மழகளிறு, 102, 
. 'மறலிய. ஞாட்பு,. 3 
“மறி Orb dé கட்டி 04. 
மறி கொஃைப்படுத்தல், 2 JQ.   _மறித்துருஉத். தெர்குத்த பதிப் 

புற விடையன், 94. 

மதிமாழ்யென்ன , - தாழ்செவிய 

மறியுயிர் வழங்கல், 242. [104.. 
மறுகு - விதி, 129... ன   .மறுகுதல் - - கொடுபோதல், 845 

சுழலுதல்,880,வருக்துதல், 29. 

aor DI 

மறுப்ப - மறுக்குமாறு, 994 

மழை - மந்திராலோசனை, 10 
மறைந்தவிடம், 196... 

மன் - அது மாட. டாமை, 33. 

sa, 3. AGG, 37. 
மன்றல் - மணம், 114. 1. 

மன்று - ஊர்ப்பொது வில்ல 
ம்ன்னர் கட குக்காரரை அழை 

். துப் படைகாண்டல், 8) 

மனைஞுதல் தலைவி, 51: 
மனைமுதல் வினை - இல்வாழ்க் 

கைத்தொழில், 51. 

ர - கருமை, 4) குதிரை, 0) 
இரு, 30)புலி, 46) மிருகள்கள், 
04 மாமரம், 93) மூலை; 265 
வண்டு, 20. ் 118, 

மாக்கட்டு - மாக்களை யுடையது, 
மாகெழு சிறுகுடி, 103, 
மாதிரம் - இசை, 87... 
மாந்தி - உண்டு, 256, [867 

மாநிதிக் ழெவோன்- அளகேசன்; 
மாய்தல் - தீட்தெல் ; ட 

தல், 5, 
மாழ்குதல் - தளர்தல், 104. 
மாழை -மா, 119, 
மாள, அசை, 16, 

மாறு, காரணப் பொருட்டில் 
வருமோரிடைச் சொல், 43 

மான்று - மயங்கு, 5, 

மிஞிது . - வண்டு, 18. 

மிடது... கழுத்து, (கட 
மிடை. - அறு, 15௦... 

 % 

  

ட, 
் மிதவை - கூழ், 37, 

| Bipods) - சொல்லி, 5 
மிளிர - ஓனிர, 41. 
மிளை - காவற்காடு, 44, 

மின் - ஒளி, 50. 

மீக் கதுதல்- மேம்பட. ச் சொல் 
லுதல், 6 a 

மின் - சத்திரம்," டட
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- மீன்கண்டன்னெெமல்லரும் 
ப பூம்த்தபுன் னை, 10, (286. 
மீன்சினையன்ன வெண்மணல், 
மீன் முள்ளன்ன முள்ளிமலர், 96. 
மீனுணங்கல் - கருவா, 60. 
(மூகஞ்செப்தல் - நிரம்புதல், 7 
கவை. மூகத்தல்,126.[கள்,54. 

மூ௫ழ் நிலா - புறப்படுகின்ற இங் 
மூகை-குகை 988, 242) மொட் 
ழேச்சி - கொண்டை, 73. (@,11, 
'மேசுக்கலை, 7. 
சண்டை, 04; 
மூடங்கர் மூடக்கிடம் 147. 

மூடக்தை - வளவு, 284. 

மூடுக்கர் - முடுக்கிடம், 97. 

மூழை, 340, 
“மூக. -.விரைய, 14. [தசை, 89 
மூடை - மேடைநாற்றமுடைய 
 மூணங்கு நிமிர்தல்-ஞூரி நிமிர்தல், 
அழுத்துக்குளித்தல், ' 201, (887. 
'மூதல் - இடம், 96. (பழமை 181. 
மூதுமை - அறிவு, 38 ; மூப்பு 6) 
“மூ.துகீர்-கடல், ,5 7, (181. 
மூஅ.நால் - .யஞ்ஞோப வீதம், 

“முதுவாய் - அறிவு வாய்த்த, 99, 
தேதுவாய்ப் பெண்டிர், 92; 98, 
pang புனம், 94. ் 

மூக்துறுத்து - reg, 
ம் தோற்றுவித்., 39° 

Cpe SID - “மூங்கில், 78, 
மேந்நீர் - கடல், 104... ப 
முயலின் கண்ணுக்கு செல்லிக் 
ச :கரய் உவமை, 234, 

ந்த் பறழ், 854. 
3ரணிலம் - உன்னில், 21. 

மூரம்பு - வன்னிலம், 5, (72. 
தேவு. வாய் "Garay வாய், 
மேருக்கிய - சிதைத்த, 164. [62. 
மருந்து - வேரின் மேற்றண்டு, 

முழு - பெரிய, AB. 

9407 

  

  
யாமைமுட்டை     

408. 

மூழுமுதல்.- பெரியமுதல், 996, 
மூழுவலி - நிரம்பியவலி, 82 a 

cpp) - தளிர், 33, 

மூதுக்கிய - ஒடித்த, 8 
மூன்பு - வலிமை, 15. 

முன்னம் - குறிப்பு, 5, 
மூதாய் 14, 74, 184. 60, 

மூரல் - சிலுசிலுத்த சேர்று, 
மரன் முறுவல் - . புன் Amey, 

மேதை - அதிவு, 7 [590. 

மேந்தோல் - மேவிய தோல், 8, 
) மேய்மணி - Guus ar rer 

மாக உமிழ்ந்தமணி, 79, 
் மேவா - விரும்பம் வர, 685, 
மேவரும் - பொருந்தும், 28. 

] மேவல்-பொருக்தல், 11; பொருந் 
தற்க, 229; விருப்பம், 914. 

மேவலர் - விரும்பு இன்றவர், 95. 
மேவார் - பகைவர், 266, 
மை - இருள், 87) எருமை, 41, 

கருமை, 69; குற்றம், (கட, 1 
பசுமை, 48; மேகம், 108. 

மைந்து - வலி, 75. 

மையற்பெண்டிர், 98. 

மொசிக்து-கெருக்கி, 181.[1 52, 
மொய்ம்ஞாச - பெருமை... மிக்க, 
மொய்வலி - பெரியவலி, 6 

மோயினள் - 'மோர்தாள், 5, 
மோவாய் — - தாடி, 198, 

மெளவல்- மல்லிகை விசேஷம்; | 
வனமல்லிகை, 91, 

யஞ்ே Cera gid (i); 181. | 
யாகுண்டத்தின் கழ்யாமையை ் 

வைத்து மூதெல், 861, 
யாணர் - புதுவருவாய், 44. 
யாத்த - கட்டின, 84. 
யாவதும் - சிறிதும், 108, ் 

பார்ப்பாகும்.. 
யாழ, அசை, 39. (முறை, 160. 
யானைக் கன்றைப் (Qin ame



மூபஸ்தம்பம், 220. 

வக்கம் - கப்பல, 953. 
வங்கூழ் - காற்று, 818. 

வூ - பிளந்த வடு, 19. . 
வட்டு- -சூதாடு கருவி, [கல், 940, 

வட்டம்- சிலாவட்டம்; சந்தனச் 
வடித்தல் - உறந்துடுதல், 97. 

வடு-- அறல், 68. பதப்கினு, 88, 
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வதுவை - மணம், 28. 

வதுவை. ஈரணி - பெரிய மணக் 
"வந்தீமே, 80. [கோலம், 166. 
வம்பு - மணம் 11; புதுமை 18; 

சிலை யின்மை 190; ௧௪௪௭, 150. 
வம்புடை மூலை, 150. 
-வயங்குதல் - விளங்குதல், 24, 
'வயம்.-. வலி; வெற்றி, 15, 55. 
வயமான்” சங்கம், 73, L155 பலி, 

- (சட), ; [99, 36 2. 
வயமான் உஇரன்ன ூருக்கம்பூ; 
வயவர்- -வீரர், 81. 69, 89. 
வயவு- “வேட்கை, 72, 118, 898, 

- வயிர் - சொம்பு, 40, 177, [338. 
ட வயிரியர் - கூத்தர், 155. 
_ வயின் மாம் - ஓரிடத்து மரம்) 
ப் மரத்து வயின், 49... 

வரி. - இரேகை: கோடு. 14, 
ட கட்டு, 61. சித்திரம் AB, 

-.இதலை 33, பண்ணுதல், 90, 
வருட. + SLM, 306, (878. 
வருடை + எண் கால் வருடை, 
“வரை. -பக்கமலை, 49: மூங்கில், 8, 
eee. oe மணஞ்செய்தல், 
112) 119, 184) 878. 

் வரைப்பு - -இபம், 635 மாளிகை, 
வரை வீழ்தல், 898... 
வல்சி... உணவு, 8, 110, 
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96, ' 
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| வல்லியம் - புலி, 107,805. 
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வலத்தல் - கட்டுதல். 80, 
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வலம்புரி ஷழ்குதல், 801, 95। 
வலித்தல் . நிச்சயித்தல், 74, 
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வழை - சாரபுன்னை, 8, ்் 
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வளை - சங்கு, 9, 150. 
வறிது . சிறிது, 5, 316. 

வனம் - அழகு; 6. 
வனை தல் - பண்ணுதல், 58, : 
வாதப் பாணி வயங்குதொழ் 

கலிமா, 184. 
வாங்குசல் - இடத்தல் : 

இழுத்தல், 30, 36, 84; வ... ப 
தீதல் &, 15. 

வாணடந். தன்ன வழக்க(* 
கவலை, 72. | 

வாய் - மெய் 9; வாயை யு௨ 
யபூ (இருப்பைப்பூ), 9. 0. 

வாய் கூறல் - மெய்யாக் . கூற. 
வாய்த்தல் - மெய்த்தல், 66, [&, 
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இருமல் தீர்க்குமருக்து, 1 
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வாயுதுத்தல், 210. 

1014; நீட்சு, 40, 108. 
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-[95, 

வலிய: அண்மை, |. 
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_ வாள்வரி/ வயப்புலி 

அடித்தல், 249, 
வாள்வரி வயமான் உ௫ரன்ன 
ருக்க முகை, 99, 

ராள்வாயன்ன வறுஞ்சரம், 331, 
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பாளை, 6, 86, 126, 886, 
ஈான்கடற்பாப்ப, 10, 
பான்கண்-வெள்ளைச்கண், 70. 
1-ன்கேம்வட்டம், 340. 
என்கோட்டுக் கடவு ளோங்கு 
வசை, 348, 

ஈன்செய்சிமயம், (பா) 878. 
பான்புலக்து வருக்தல்-மேகத்தை 
வெறுத்து வருந்தல், 49, 

பான்றிமில், 850. 
ன்னோய் சமயம், 378. 
ன்றோய் வெற்பு, 42. 

ரன தீ தணங்கருங்கடவுள், 10. 
அரனம்பாடிப்புள், 01, 

னம் பெயல்வளங்கா த்தல், 29 1. 
'னம்வாய்த்கல், 184. 
னம் வாழ்த்திப் Lor, OT, 

ரனம்வேண்டாவறனில்வாழ்க்கை 
வலைஞர் 1806, [194. 

உழைமானை 

மானம் வேண்டா வில்லேருழவா, 
'சானமம்மஞ்€ீன-வானம் அழகிய 

பலகிறத்துமேகத்தைக்தர,71. 
பானவில், 84, 115, 210. [13&. 
பானிணப் புகவிற் கானவர் தங்கை, 
பானிணப் புகவின் வ௫கொ, 218. 

ஈஙானுயர் வழிகாள், 121, [222. 
வானுற நிவந்த நீனிறப்பெருமலை, 
'விிணிமுழவு, 91. 
விசும்பணி கொளல், 881, 
விசும்பணி ஷில், 210, 
விசும்பிற் நிங்களன்ன இருமுகம், 
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விசும்புரிவ 'துபோல-விசும்பு G தா | 
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அரிவதபோல,34. [கு.தல்,24, 
விசும்புரிவதபோல மேகம் இயம் 
விசையமை கோன்ிலை, 115, 
விட்டம் விம்ர்த மாடம், 161, 
விடா, 21, 186, 140, 802, 
விடுநெறி, 64, 
விடியல் வைகறை-விடியற்கு முன் 

OT சாசியவைகறை, 196. 
விடுகிலம், 821, — | 119, 
விடுவாய்-பிளந்த பிளப்பு, 58,104, 
விடுவிசைக் கூ.திரை, 14 
விடை, 118, 9511, 
விடைகளின் Sep ae கட்டிய 
Crane குழாயி ல் உணவடை ச் 
தல், ப 3 Li Ae 

விண்டவழினவெயி லில், 212. 
விண்டு, 944. 
விண்பொரு நெடும்குடை, 6... 
விண்டு பொரு நெடுவசை 69 
விதார்க்கபோனு மர்துண் 

- பல்பொறி, 108. 

விதுப்புறு,2 ல், 13 6, 168. 
வியலசம், 63. 

வியலறை, 107, 252, 238. 

வியலிடம், 24, 

AA nan Qnrar, 218. 
வியன்களம், 98, 882. 

வியன்புலம், 1.4, 

வியன் புனம், 866, 
வியன் மார்பு, 53. 
வியனகா், 812. 

- விரல்வினிபயிற்றி..- விரலால் 
அழைத்து, 54, 

விரவு மாணல், 25. 
விரவுமொழிக்கட்டூ, 212, 
விரு கஎ்தை கத்தல், 5... 

விருந்தின் 2வங்காடு, 841, 
விரும்பா தம்மா ௦10, 

on 

| வில்கெழு தடக்கை, “0,
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வில்லிட---விற்கள் விட, 81, 
வில்லெறி பஞ்சு, 188. 
வில்லெறி பஞ்சியின் வெண்மழை 

தவழ்சல், 133. 
வில்லேர் வாழ்க்கை, 85. 
விலங்கமர்க்கண்--ஒருக்கடி த் அப் 

பாரக்குங்கண், 54, 
விலங்கியிஇர, 800. 
விலங்கிரும்பாப்பு, 880. 
விலங்ெைமாக, 800. 
விலங்கு--பக்கம், 47. 

விலங்கு சனம், 212, [860, 890, 
விலங்கு தல்--வளை தல், (கடவுள்), 
விலங்குவளி--சூருவளி, 11, 
விலங்குவளை--கழன்று விழுகின்ற 

வளை, 89. 
விலைமாறு கூறல், 140, 
விழவணி, 26, 10, 
விழவினுறந்சை, 4 
Apa Maram ep grit, 362. 
விழாவயாமறுகு, 820. 
விமுக்கோட்பலவு, 12) 
விமுத்தொடி, ॥62, 2806, 9885. 
விமுத்தொடை.தப்பாத அம்பு த் 

தொடை, 85, 99, 105, 181, 
விழுநித, 205, 221, 
விழுப்புண் - முகத்திலுமாபிலும் 

பட்ட புண் 808, 
_ விழுமம், 18, 88. 
விமுமிது - ௮ முதலாகிய விழுப் 

பொருள், 18. 
.விழைகளிறு, 826, 
விழைதக வோங்யெ கழைதஞ்சு 

மருங்கு, 892, 
். விழைதல். 66, 986, 808. 
'விழையாவுள்ளம் விழைதல், 296, 
விழைவுப்பொருளில் வரும்தில், 6. 
விளங்குபகலுதவிய ஞாயிறு, 91, 
-விளம்பழத். தளையில் காந்றுப் 

புகுந்.து: வெளிப்பட்டுக் குழலி   

அகநானூறு 

சையபோல ஒலித்தல், 219. . 
விளரூன், 89, 67, 
விளிகுவைகொல்லோ நியே.் பது 
விளிபட ஒலியுண்டாக, 68, 
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விளிமுறை யறியா - Denon. 

இல் இன்ன கேடு வருமென்ர 
யாத, 86. 

விளியறிஞமலி, 140, 
விளியா வெவவம், 212, 

விளியு மெவ்வம், 1.68, 
விளிவிடம்-உறங்குமிடம், மூன் 

விடமமாம், 58, 162, ட 
விளைதல்-முற்றுதல், 2, 15, 115. 
விகாயாடாயத்இளையோர, 954. 
விகசாயா விளங்கள், 400. 
விற்னெம், 881, 
along, 378, 
விறல் வசைக்கவா அன், 8, 179, ந. 
விறலி, 46, 82, 859... 
விறலிழை ௮9, ழச் சாய்லும், 
விறலிழைப் பொலிக்த காண், 

சாயல், 218, |. 
விறன்மிகு நெடுக்ககை, 4' 9, 
விறுவிறு த்.த உடல், Li. wT 
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வினை தவப் பெயாத்த வென்வேல்; 
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௩ ங்குதல், 359, 
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வெண்ணெலலிகா, 40, 204, 236. 
வெண்மழை கலஞ்சுடு புகைபிழ் 
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