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கணபதிதுணை, 

முகவுரை, 

கோவையென்பது, தீமிழ்ப்பாஷைக்குரிய தொண்ணூற்றுறு 
வகைப் பிரபந்தங்களுள் ஒன்று; காட்சிமுதலிய துறைகள் முறையே 
கோக்கப்பட்ட நாலென்பது இம்மொழியின்பொருள்; இஃது ஜக் 
திஒக்கணங்களுட் பொருளின்பகுதியாகிய அகப்பொருளிலக்கணத் 
தற்கு இலக்கெமாக அமைக்துள்ளது; குறிஞ்சித்தணைமுதலிய ஐந் 
திற்கும் உரியனவாக முன்னோர்கள் விஇத்த முதற்பொருள் கருப் 
பொருள் உரிப்பொருள்முகமாகத் தலைவன் தலைவிகளுடைய ஓழுக் 
கங்களை உலகவழக்கம் செய்யுள்வழச்கமென்னுமிஈண்டிற்கும் ஒப்ப 

நன் குதெரிவிப்பது; இதனால் இந்நூல் ஐந்திணைக்கோவையென்றும் 
பெயர்பெறும், பன்னிருபாட்டியல் முதலிய பாட்டி யல்களில் இப் 
பிரபந்த இலக்கணமும், தொல்காப்பியம் இறையஞாகப்பொருள் 
மூதலிய நூல்களில் இதிலுள்ள அகப்பொருளமைஇகளும் கூறப்பட் 
டுள்ளன. கட்டளைக்கலித் அறைச்செய்யுளாற் செய்யப்படவேண்டு 
மென்பதும், அச்செய்யுள் நாஜூற்றிற்குக் குறையாமலிருக்கவேண்டு 
மென்பதும், இன்னுஞ்சிலவும் இக்நா லுக்குரியவிதுகள், தாம் வழி 
பதெற்குரிய தேவர்கள்மீதும் தம்மை ஆதரிக்கும் பிரபுக்கள்மீதும் 
பண்டைக்காலந்தொடங்கிப் பலபெரியோர்களா, ற செய்யப்பட்டுப் 
பற்பல நூல்கள் இப்பிரபந்தவகையில் வழங்குவருண்றன, திருச் 
சிற்றம்பலக்கோவையார், தஞ்சைவாணன்கோவை முதலியு கோவை 
களில் இவ்விருபகு இகளும் மற்றை அமைதிகளும் அ௮றியற்பாலன, 

அவற்றுள், -- 
திருவாவதேரைக்ளோவை யென்பது இருவாவடுதுறையித் 

கோயில்கொண்டெழுர் தருளியிருக்கும் ஸ்ரீ மாசிலாமணிமீசர்மீது 
இருவாவடுதுறையாதீனததுச் சுப்பிரமணியமுனினீர் இயற்றியது. 

இது துறைசைக்கோவையெனவும் வழங்கும், [ துறைசையென்பது 
திருவாவடதுறையென்னும் பெயரின் மரூ௨, ] இதில் ௪௫௯-செய்யுட் 
கஞள்ளன; இன் நியமையாத ஓசையினிமை, எ.துகைஈயம், மோனை
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ஈயம், வழியெதுகை, வழிமோனை, முரண், மடக்கு, யமகம், திரிபு, 
சிலேடை முதலியனவும், உள்ளுறையுவமமுதலியனவும், தொனி 
யும் இந்நாலிற் பாக்கக்காணலாம், 

அன்றியும் இத்தலத்தின் விசேடமுதலியவற்றையும் இத்தலத் 
தில் வழிபட்டோர்கள் அடைர்ச பெரும்பேறுகளையும் சைவசாஸ் 
திரக் கருத்துக்கள் மதலியவநீறையும் இந்.நாலில் ஆங்காங்கு நூலா 
சிரியர் விளக்கிக்காட்டியிருத்தல் மிக Suds hung, இதுஙிற்க, 

இந்நூல் அரும்பதவுரை ழேூதலியவற்றுடன் 1903-.g GRY 
மூதன்முறை பஇப்பிக்கப்பெற்ற.து, இப்பஇப்பில், அரும்பதவுரை 
யும், பிரதிபேதமும் அவ்வப்பக்கத்இல் அடிக்குறிப்பாகச் 2சர்க்கப் 
பெற்றுள்ளன. ,நாலும் உரையும் முடிந்தபின், வேறுலை குறிப்புக்க : 

ளிருந்தால் படிப்பவர்களுக்கு உபயோகமாக இருக்குமென்று தோற் 
றினமையால் அவை எமுதப்பெற்று 'அரும்பதவுரையின் அநுபந்தம்" 
என்றபெயருடன் பின்னே சேர்க்கப்பட்டுள்ளன, 

அந்த ஆதினசம்பக்கமான நூலைப் பஇப்பிக்கும்படிசெய்த நல் 
வினையின்பால் மிக்க ஈன் றியறிவுடையேன். 

திருச்சிர் தம்பலம், 

தேவாரம். 

கங்கை வார்சடை யாய்கண நாதா கால காலனே காமனுக் கனலே 

பொங்கு மாகடல் விடமிடத் ரானே பூத மாதனே புண்ணிய புனிதா 

செங்கண் மால்விடை யாய்தெளி தேனே நீர்த்த னே இரு வாவடு துதையு 
ளங்க ணாவெனை யஞ்சலென ஐருளா யாரெ னக்குற வமரர்க ளேதே, 

சென்3ஷை, இக்கனம், 
19—6—26, வே. சாமி நாதையன்,
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ராலாசிரியர் வரலாறு. 

— 404 
இக்நூலாசிரியராகிய சுப்பிரமணியமுளிவர். சிதம்பாத்சைச் 

சார்ந்த காட்டூமன்னார்கோயிலில், ஸ்ரீவீரராராயணப்பெருமாள் 
கோயில் மேலைவீஈமின் €ழ்சிறடுலுள்ளகொருவீட்டிற் கார்காத்த 
வேளாளவரணத்திற் பூநோடையார் கோத்திரத்தில் ஜனிசதவா; துற 
வறம் பூண்டொமுகியவர்; சிததாந்த சைவர்; மூருகக்கடவுளை உபா 
சித்.து மந்திரசித்து பெற்றவர்,, இவர் பிறக்கவருடமும், இவருடைய 
இல்லற வரலாறுகளும் இப்பொழுது தெரியவிலலை, ஆனலும், 
விசுவாவஸ-(ஹ| சாலிவாகன சகாப்தம் ௧௪04: கொல்லமாண்டு 
BROS, BG, Goto ௩] சிக்இரைமீ” பரிபூரணமான ஸ்ரீசிவ 
ஞானமுனிவரடைய பிரிவையாறறாது, “சினைக்காற் ச௫க்கப3பா 
மோ? என்னும் கீர்த்தனையை இயறறியிருட்பகோடு, அவினன் குடிப் 
பதிற்றுப்பததந்தாதியை, பின்னர் கலகஷ் [சாலி, ௧௭௧௧; கொல் 
லம், ௬௬௩- ௪; க, பி, ௭௮௮ - ௯] தைமி”த்தில் *அரங்கேற்றிய 
தாகத் தெரீகின்றமையாலும் இவர் இற்றைக்கு ஏறக் குறைய ௧௪௦: 
வருடங்களுக்கு முன்வரையில் இருஈதாரென்று ஒருவாறு தெரி 
கன்மது, 

(லீத்சியாகுரு ] 
இவர், சிவஞானபோதகஇின் இராவிட மகாபாஷ்ய கர்த்தராயெ 

திருவாவடு துறை ஸ்ரீ சிவஞானமுனிவரிடம் தமிழ்ப்பாஷையிலுள்ள 
இலக்கண இலக்கியங்கள் பலவறறையும் உரைஈ௩டைகளையும் சைவ 
சாஸ்திரங்களையும் முறையே கற்றுப்பயின் று அவுடைய மாணாக்கர் 
கள் பன்னிருவர்களுள் ஒருவராய்ச் செய்யுளசெய்கலிலும் மிக்க வன் 
மையுடையவராயிஞார், அம்மகானை விததுயா குருவாகப்பெறற இவர் 
கற்றமுறையைச் சொலலவும் வேண்டுமோ! இவர் கல்விபயின்றது 
அப்பெரியோருடைய வாழ்காட்களுட் பிற்காலம் ௮% து அவர் கொட் 
டி.க்கலையில் இருந்தகாலமென்று தெரிகிறது, [தொட்டிக்கவையென் 
பது தொண்டை காட்டிலுள்ளதோரூர்-] அவரிடம் இவருக்கு ஈந்த 
மெய்யன்பிற்கு எலலையின்று; அவாமீது இவரியறறிய 1 “கருணை 
பொழி இருமுக த்தில், 'நுண்ணவின்பச் சேவடியும்'?, '“ஓதரிய வாய் 
மை” என்னுஞ் செயயுட்களும், அவர் பரிபூணமான. தெரிந்து 
ஒருவாற்றானும் “ரிவாற்றா துவருக்து இவரி.பநறிய, 'நிச்த காற சிக் 

கப்போமோ வென்சுவாமியை”' எ ்னுங் கர்த்தனையும் இதனை ஈன்கு 
புலப்படுத்தும், பின்னும், அவருடைய பிரிவாற்றாத இவர் தொரீட் 

* அரககேத்றிய காலவிவரத்தை 31-ஆம் பக்கத்திற்காண்க, 
* இச்செய்யுட்கள் சீவஜானழனிவர் பிரபர்தத்தாட்டி ஓுள்ளன, 

B



x இருவாவடுதுறைக்கோவை, 

டி.ச்கலைச் சிதம்பசேசர் இருக்கேரயிற் FAG cm us Bev அவரு 
டைய இிருவுருவமைப்பித்து ௮.தனை நாள்தோறும் போற்றி வழிபட்டு 
வ$தனரென்றுஞ் சொல்லுவர்; இது மேற்கூறிய செய்யுட்களுள், 
“ஐ தரிய வாய்மை!? என்பஇலுள்ள, 

'அழகசுபொலி கலைசைச் €தம்பரே*சுராடிக் 
கதிம.துர கலிதைமாரி 

மாதவர் வழுத்சப் டொழிச்சருளி யென் றுமவர் 

மன்னிவளர் சாநிதியிலோர் 
மணிவிளக் கென்னவளர் வஞான மாதவன் 

மலர்ப்பதம் வணங்குவாமே”” 
என்பதனால் தெரி௫ன்றது, ட 

[ஞானதர.] 
இருவாவடுகறையாதீன்த்தில் ௧௩-ஆம் பட்டத்திருந்த அம்பல 

வாணதேசிகரிடத்துச் சைவசந்ரியாசமும் சிவத$ீகைஷயும் ஞானோ 
பதேசமூம் பெற்றவர். இவர் இவைகள்பெற்றது, திருச்சிற்றமபல 
தேசிகர் பெரியபட்...த் இலும்.அம்பலவாணதேசிகர் சின்னப்பட்டத் 
திலுமுள்ள காலமென்று தெரிஏறது, [ தருச்ஏற்றம்பலதேசிகர் 
எப்பொழுதும் சிவாகம ஆராய்ச்சியையே செய்துவந்தாரென்றும், 
அதனால், அவர்செய்தற்குரிய காரியங்களிற் பெரும்பாலனவற்றை 

வர்கட்டளையால் அம்பலவாணதேசிகர் செய்துவக்தாசென்றும் 
சொல் லுவர், ] இவர் இருச்சிற்றம்பலதேூிகர்மீ து சிந்துமூதலியன 
செய்திருத்தலும் இவரியற்றிய நூல்கள்வசைந்துள்ள ஏட்டுப்புத் 
தீகங்கள் சிலவற்றில், *திருக்கைலாயபரம்பசைத் :இருவாவடுதுறை 
ஈமச்சிவாயகுருமாபில் அம்பலவாணதேசிகருடையஞானபுத் இரனான 
சுப்பிரமணிய தம்பிரான்செய்தது இந்நால்' என்று வரையப்பட்டி. 
ருத்தலும் இதற்குத் தக்கசான்றாகும், [ஞானாசிரியரை ஞானபிதா 
வென்றலும் ஞானோபதேசம் பெறறுக்கொண்ட சிஷ்யை ஞானபுத் 
இரரென்றலும் மாபு, 

[ கல்விவளர்ச்சி,] 
அதீனத்தில் தம்மைப்போன்றவர்களும் தமக்கு மேலானவர் 

களுமாக இருந்த பல கல்விமான்களோடு இடைவிடாது பழகுதலும் 
மாணாக்கர்களுக்குப் பாடஞ்சொல்லுதலும் அவைக்களத்திற் பிரசங் 
கித்தலும் ஆகிய இவைகள் புண்ணிய மிகுஇபற்றி இவர்க்கு வாய்த் 
இருந்தனவாதலால், இவருடைய புலமை மேன்மேலும் மாட்டிமை 
யுற்றுவிளங்கிற்று; “அவ்வினை யாளசொடு பயிலவகை யொருகாற், 
செவ்விது னுரைப்ப வவ்விரு காலு, மையறு புலமை மாண்புடைத் 
தாகும்? என்றாரன்றோ, 

[ விசேடகுணங்கள். ] 
வித் தியாகுருவினிடத்.தும் ஞானாசிரியரிடத்தும் இடைவிடாத 

மெய்யன்புடைமை, சிவபக்தி, அடியார்பக்தி, கல்விமான்களை ஆத
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ரித்தல், ஈன்றிமறவாமை, மேன்மேலும் நூல்களை ஆராய்தல், 
அழுக்காறின்மை, பிறர்பாலுள்ள குணங்களைப். பாராட்டல், ஸ்தல 
யாத்திரையில் விருப்பம், யாவர்க்கும் பொருள்விளங்கஎளியயடையாக 
விரைவில் எவ்வகையான செய்யுட்களையும் செய்யும்வன்மை, சங்£ 
தப்பயிற்சி ஆய இவைகள் இவர்பால் அமைந்திருந்த விசேட 
குணங்கள், இவர் இவற்றையுடையசாமிருந்தமை இவருடைய சரித், 
தரத்தையும் இவரியற்றிய செய்யுட்களையும் உற்றுகோக்குவோர்க்கு 
ஈன்குவிளங்கும்.' 

[ சிறப்புப்பேயர்,] 
கேட்டவர்கள் வியக்கும்படி. மிகவும் இனிமையான செய்யுள் 

செய்தலில் வல்லுஈராமிருக்கதுபற்றி, இவர் மதுரகவியென்று ஆத 
னத்திற் சிறப்புப் பெயர்பெற்று விளங்இனார், தொட் டி.க்கலையிற் 
பெரும்பாலும் இருந்தமையின், தொட்டிக்கலைச் சுப்பிரமணிய 
முூனிவபெனவும் தொட்டிக்கலைச் சுப்பிரமணிய தம்பிசானெனவும் 
இவர்பெயர் வழங்கும். ் ் 

[| இவர்காலத்திருக்த தமிழ்வித்துவான்கள்.] 
சிவஞானமுனிவருடைய மாணுக்கர் பன்னிருவருள் இவர் 

ஒருவசென்று தெரிதலால், அம்முணிவரும், அவருடைய மற்ற 
மாணாக்கர்களாகிய இல௩கணம சிதம்பரநாதமுனிவர், கச்சியப்பமுனி 
வர், இசாமகாதபுசம் சோமசுந்தரமபிள்ளை, காஞ்சீபுரம் சரவணபத்தர் 
(ஏனை எழுவர்பெயரும் தெரியவ்லை) முதலியவர்களும், செனனை 
யில் ஸ்ரீ கச்சியப்பமுனிவர் விநாயகபுசாணமியறமும்போ.து இருஈதவ 
சென்று சொல்லப்படும் சீகாழி வூகநாததேசிகரும் இவர் காலத்தி 
லிருந்த தமிழ்வித்துவான்௧ளென்று தெர்கிறது, 

ட | ஆ தரிதத பிரபுக்கள். ] 
உ தோட்டிக்கலைக் கேசவமுதலியார், *வேதாசலமுதலியாசென்னு 

மிருவரும் இவசை மிகப் பாராட்டிவநததன்ற! ழூ. ஊர்ற கோயில 
கொண்டெழுக்தருளிய ஸ்ரீ சதமபசேசர் சகநிதயினருகே மட 
மொன்று கட்டுவித்து அதுல் இருக்கும்படிசெயது ஆசிரியராசக் 
கொண்டு குறிப்பறிந்தொழுக ம்கக பணிவுடன் ஆதர்தனுவந்தார் 
கள்; '*தொட்டிக், கலைககேச வன்மெயப் புகழ்போல வளஙகுங் 
கதிர்ப் பிறையை” என்றும், “வேதாசலத்தன் புகழபோல விளங்குக 
வெண்சங்கமே'” என்றும் தாம்பாடி ய கலைகைக்கோவைச் செயயுட் 
களில இவர் அவர்களைப் பாராட்டியிருததல இதனை வலியுறுததும், 
அவ்வூரில் ! இவரிருந்கமடம் இப்பொழுதும சாமியார்மடசமன் று 
வழஙகப்பகென்றது, ” 

  

  

*இச,த வேதாசல முதலியா படத்தை, ௪௦ - வருடககளுககுமு.எபு 

பூண்டி ஸ்ரீ௮ரங்கநாத மழுதலியாரவர்கள (௭௮-ஏ] வீடடிஐ கணட துணமு,



Zil திருவாவதுறைக்கோவை, 

[சஞ்சரித்த இடங்கள். ] 
இவர் இடையிடையே சென்று 9 ற்சிலவருடங்கள் தொட்டிக் 

கலையில் இருக்துவந்ததன் ps இருச்செந்தூர், இருக்குற்றாலம், பழகி, 
இருத்தணிகை, வட இருமுல்லைவாயில், திருவொற்றியூர், ஆயலூர், 
ஆவினன்குடி, திருவல்லிக்கேணி மூதலிய ஸ்தலங்களுக்கும் யாத்தி 
ரையாகச் சென்றுசென்று அவ்வவ்விடத்தே RevPeveren தங்கிவந் 
தனர், இதனை இவரியற்றிய பி.ரபந்தங்களும் தனிச்செய்யுட்களும் 
தெரிவிக்கின்றன, ் 

, | சிலபாடல்கள்.] 
இவர் அவ்வச்சமயங்களிறசெய்த அழூய தனிப்பாடல்கள் பல, 

அவற்றுட் சில வருமாறு:-- 
இவர் விரைவிற் பாடுதலைக்கேட்ட அம்பலவாணதேசிகர், ஒரு 

சமயத்தில், “ஈம்முடைய ஆ௫ிரியராகிய இருச்சிற்றம்பலதேசிகர்மேல், 
'குருதிருச்சிற் றம்பலவெங் கோ? என்பதை ஈற்றடியரகவைத்து நே 
சைவெண்டா ஒன்றியற்றுக!? என்று கட்டளையிட, உடனே இவர் 

பாடியது:-- | 
முனிக்குமுனி யானை முனிச்தே பொதியின் 
முனிக்குமுனி யாதளித்த மூர்த்தி - முனிக்குப் 
Gurney bem bin பொன்னித் அறைசைச் 
குரூதிருசசதற் தமபலவெங் கோ, 

[மூன் இக்கு முனியானை மூனிந் த - முன்பு கரும்பு வில்லை 
யுடைய மன்மதனைக் கோபித,து; மூனி - வில, பொதியின் முனி - 
அகத்தியர், மூனிஃ யானைக்கன்ற, பொன்னி - காவிரி, ] ் 

ஆதீனத்தில மேேவாரப்பணிவிடைசெய்யும் ஓதுவார்களுட் கர 
சாமியோதுவாென்று ஒருவருண்டு; அவர் சங்தேததில் Cre Lue 
ய டயூவா; இனிய சாரீரமுடையவர்; இவர்பால மிக்க அன்பினர்; 
வரியறறிய பழகிக் குழந்தைவேலர் பஞசாத்்இனமாலை மூக்லிய'பிர 

பந்தங்களை இசைவாம்புடன் பாடி. உவப்பித்து வருபவர், அவர் 

வழக்கப்படி. ஒருமாள் அம்பலவாணபேசகருடைய பூஜாகாலத்தில் 
மதறவர்களோடு£சர்ந்து தேவாரஙகளைப் பண்ணுடன் ஐதுவாரா 
யினார்; அப்பொழுது தரிசனத்துற்குச்சென்ற இவர், அவருடைய 
இனியசாரீரம் மற்றையோ சாரீரங்களிலும் மிகச்சிறந் துவிளங்கு தலை 

அறிந்து, 
கட்டளைகீகலித் துறை, 

ஒருசாமி வாழ்திருக் கோமுத்த பூர்தனி லுத்பவித்து 
வருசாமி யெரீகள வயித்திய லிஙகம் வலஃபுரிக து 
தீருசாமி முததமிழ்ச் சங்தே சா£மிஈத் சாசதகுணக் 
குருசாமி தீல்குர லெச்காளுங் சோலல& கோலமே 

என்னும் செய்யுளையியற்றி, பூசைமடத் திலிருந்து வெளிப்பட்ட ஆ? 
ரியர்க்கு விண்ணப்பஞசெய்து உவப்பிக்தனர், [வைத்தியலிங்க 
மென்பது குருசாமி யோதுவாருடைய தந்தையார் பெயர்,]



aoe தூலாசிரியர் வாலா.து, 30111 

தொட்டிக்கலை முதலிய இடங்களிற் Rouge’ SHOR Outs 
பெர்முது மடத்இலிருந்த அன்பர்கள் இவமைகோக்க, (தேவர் இந்த 
இடத்தை மறந்தீர்போ லும்'என்றுசொஷல,அப்பொழுது பின்னுள்ள 
இரண்டு பாடல்களையும் இவர் இயற்றினர்: 

(வநத்தம்,) 
ச, தெயவப் பொன்னித் தநரம் சிறப்பு மிருகான் கொருகோடி, 

Aget args “முவரசு மதன்கி ழொருமா சிலாமணியு 
மைவைத தனைய விருட்டறையிற் தரூட்டா மாலு மான்மாக்கண் 

மலசோ யகத்றக கதியள்ப்பான வங சகவர்புன் pou gy 
கைவைத தருளி முரையேபொழ் கழலு.ஞ சூட்டுக கோழமுத்இக் 

கணைக் சடல்பஞ் சாஈகரதே சென் ரடியார் கலநதிருக்குஞ் 
சைவத இருோ லச்கமுமங் ... ஈடேச சைலை தனையொருகாற் 

சாரர்து மீளவேன் மற்ரங்குத தரி3ய னடீகுத தரிஃயனே, 

ப வறு, 

௨. எத்தீலமு மெச்ுதியு மெத்தளிபுக இரமூர்த்த மெனைத்தும் போதி 
மெய்த்தருவோல் கய பறைசைத திருககருவ காவிரியும் விடையு ரூச்சோ 
வ,5திருககோ மிலுமாசி லாமணியு மதனருகா னத வைப்பி 
ஓததமபஞ் சாககரசற குருமணியு மா௫யெனை யுருக்கு மன்றே, 
| விடையுறாச்2சா - நந்திகளில்லாத இருமதில், நாரசிக்க 

னெனனும் கொடிய அரசனொருவனை வெலலும்படி, ஸ்ரீ கோழுத்தீ 
சீர் திருககோயிலின் பநலின் :மலிருந்த இடப வகளைத்நி மாளிகைத் 
தேவர் RF Mou eal அனுப்பனசிரன்பர்; இதனை, “மதினஈதுகளைவர 

வழைததம? என்னும் ஐருமாளகைததேவா தருவிருத்தததாலு 
ேணர்-..] ் 

இககோவையை இவர் அரஙகேற்றிக்கொண்டு வருகையில்,.நாள் 
தோறும் வந்து கேட்டுகசுகாண்டு Bion Ah ab அன்பர்களுள் 
ஒருவர், “பிறர்க்கு எளி. ற ஃபாருளபுலபபடாதபடி. அகபபொருட்டு 
ஜையை அமைத்து) அம்பலவாணசேசுகாமீது செயயுள செயது 
தருக? என்று வேண்ட, இவரியதறிய ev souls gor வருமாறு: 

. வேறிவிலக்கல், 
5, இத்தை யனையவரு ல்லலான வடமலசே 

வைததகலா யோத9கக மாட்டாதே - நித்தரித்த 
மஙகமுக சாததுறைசை யம்பலவா ணனபுயததஇற் 
செககடிமாத தாரனயே மீதமு, 

[இத் தையல கைய - இப்பெண் மெரியும்படி, மலேோவை- 
மலர்பபாணததை, தகா-ஆடு, அனைய செககமுகீர்த தாரை 565, | 

2, Degas Wi Gero sing Pp பகழுசெயு 
கோக2வ௪ முசா கே*சோககுங.ாத - பை$தொடியா 
யாணட்குருத தெனறுழைசை யம்பலவா ணனபுயதஇற் 
price JEG LPT Ky



xiv இருவாவடு துறழைக்கோவை, 

[இந்த ௮௪ம் - இந்தஆடு, வசந்தன் - மன்மதன், பைந்தொடி- 
விளி, செங்கழுரீர்ப்பூவை ஆய்வாயாக; ஆய்தல் 5 ஈண்டுத் தேடிக் 
கொணர்தல். ] 

திருவோற்றியூர் சிவபெருமான்மீது இயற்றிய வேண்பா. 
வல்லவகு எ த் திருக்கு மன்னவா ஊ்சமலி 
ஈல்லவகு எத்திருக்கு சா.தனே - மெலல 
வடிவாளைக் கொண்டமண வாளா கணிசட 
வடிவாளைச் கொண்டெனிடர் மாத்து, 

[ குளத் திருக்கு - நெற்றிக்சண், வகுளம் - மகிழமரம்) இது 
இருவொற்றியூர்த் தலவிருக்ஷம், கணிச்சி - மழு, வடிவாளை : வடி. 
வாளென்ஜுக் திருகாமமுடைய உமாதேவியாரை, கூரியு ஆயதத்தை.] 

சென்னையிலிருக்குகாட்களுள் ஒருகாள் இவர் தம்மையழைத்த 
சில பிரபுக்களுடன்சென்று இருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த் தசாரதிப் 
பேருமாளைத் தரிசித்து, அவர்கள் விரும்பியவண்ணம் ௮ப்பெருமாள் 
மீ.தபாடிய கட்டளைக்கலித் துறை: 

பாங்கிகூற்று, 
திருவல்லிக் கேணி வடி.வர் தனஞ்சொற்கட் சர்ச்லம்ப 
திருவலலிக் சேணி யலருமூன்' னேயருள் செய்யவெழுச் 
திருவல்லிக் கேணிடஞ் சொல்லிர்சண் முத்தங்கள் கெதங்கண்டாய் 
திருவலலிக கேணி மருவிய சங்கத திருக்கரனே. 

[திருவல்லிக்கேணி மருவியசங்கத திருக்கானே-- இரு வல் 
இக்கு Torii முறையே இருமகளையும் சூதாகெருவியையும் கரும் 
டையும் மானையும்போன்ற, வடி.வம் தனம் சொல் கண் - வடி.வத்தை 
யம் தனத்தையும் சொலலையும் கண்ணையுமுடைய, Ki சிலம்பு ௮ இர் 
உ வல்லிக்கு - சிறப்புப்பொருந்திய சிலம்புகள் முழங்கப்பெற்ற இக் 
தக்'கொடிபோல்வாளாகிய தலைவிக்கு, ஏணி அலரும் முன்னே - சூரி 
யன் உதிக்குமுன்னே, அருள்செய்ய எழுந் இரு--; வல்லிக்கேள்- 
விலங்கைப்போல்ச் சூழ்ந்துவருத்தும் உறவினர், நிபம சொல்லின்- 
பழிமொழிகளைக் கூறுவாராயின், கண் முத்தங்கள் சிந்தும்--, ஏணி 
யென்பது எல்லையையுணர்த்த, எலலையெனபது சூரியனையுணர்த் 
இற்று; நிபம் - இசைச்சொல், 'வல்லிக்கேள்? என்பதை வலிய இந் 

தக்கேளென்றும், உயிர் முதலாக்க ௮ல் இக்கேளென்றும் பிரித்துப் 
பொருள்கூறுதலுமுண்டு, | ட்ட 

பின்பு இவர் ௮வர்களுடன் தம்மிடஞ்சென்றபொழு௮, ஆங் 
குள்ளோர்களிற் சிலர், 'விவணுவைத் தேவர் பாடலாமோ? என்று 
வினவ, இவர் 'நான சிவவ்ஷயமாகவேதான் பாடினேன்! என்று 
சொலலி, உடனே ௮ச்செய்யுளின் முன்புள்ள எல்லாப்பாக த்திற்கும் 
முன்பு குறித்தவாறே பொருள்கூறி, 'சங்கத் ருக்கானே' என்பதை 
மட்டும் சககம் தருக்கு ௮ரனே என்றுப தல, கெற்றிக்கண்ணை 
யூடைய சிவபெருமானே யென்று வேறு பொருள்கூறித் தமது ஆற்
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றலை விளக்கி அவர்களுக்குப் பெருவியப்பை விளைவித்தனர், ['சங்கம்- 
ற்றி] , 

ல் சமயோசிதமாக இவரியற்றிய தனிச்செய்யுட்களும் 
£ர்த்தனைகளும் பற்பலவுண்டென்பர், 

[ இவர்நூல்களுக்குள்ள மதிப்பு.] | 
இவரியற்றிய நால்களுட் கலைசைச்சிலேடை Carden eho. 

ஆதினத்தும். அதிற் கல்விபயின்ற தமிழ்வித் துவான்களிடத்தும் கற் 
கும் மாஸணுக்கர்களுக்கு முதன்முறை கற்பிக்கப்பட்டுவருன் றது, 
'திருவாவ துறைக்கோவைச் செய்யுட்கள் அத்தலத்து ஸ்ரீ தியாகேசப் 
பெருமான் “ந்கிதியில் ஒவ்வொரு இனத்திலும், திருக்குற்றாலச்சித்திர 
சடைத்திருவிருத்தமூம் திருத்தணிகைத்திருவிருத்தமும் ஆனைத் தலைவர்கள்” வருடநதோறும் ஐப்பசிமாதத்இற் காலையிற் காவேரி 
ஸ்கானஞ்செய்து மீண்டுவருங்காலத்திலும், அம்பலவாணதேசிகர் 
ஆனந்தக்களிபபு அவர்கள் சிவதரிச்னமும் குருதரிசனமுஞ்செய்து 
மீண்டு வந்து ஒடுக்கத்திற் பீடததிருந்து அழியார்களுக்கு விபூதி 
யளிக்குங்காலத்திலும், மறறவைகள் உரிய ஒவ்வொருகாலத்திலும் 
ஒுவார்களால ஓதபபட்டு வருகின்றன, இவ்வழக்கம், இவ்வாதீனத் 
தலைவர்கள் முதலியோர்கள இவருடைய நூல்களிடத்து வைத் இருந்த 
ஈன்மதுப்பைச் செவ்விதாக விளக்குகின்றது, 

| இனனாரின்னாரை ஒபபர்,] 
முதன்முறை ஒருவகையாகப பொருள்கொள்ளும்படி. இயற்றிய 

செய்யுளுக்குப் பின்பு சமயோசிதமாக வேறுபொருள்கூறிப் பிறரை 
மகிழ்விக்கும் ஆற்தலால காளமேகம் முதலியோர்களையும், இயற்றமி 
ழிசைத்தமிழ்க் குரிய பலவகையான செய்யுட்களையும் லூல்களையும் 
எளியஈடையினவாகச்செய்யும் வன்மையால் மேலகரம் Silat 
ராசப்பக்கவிராயர், Far) - smHense aponui முதலியோர்களையும் 
இவர் ஒப்பர், 

இவரியற்றிய நால்கள்பல; அவற்றுள் இப்போழுது Cafe sonar: 
௧, துருவாவடுதுறைக்கோவை, 
௨. துருக்கலைசைக்கோவை, 
௩. தஇிருக்கலைசைச்சிலேடைவெண்டா, 
௪, திருக்கலைசைச்சிதம்பரேசர்சக்கிதிமுறை, 

(இதிற பத்தொன்பது பிரபந்தககள் ௮டங்கியுள்ளன,) 
டு, திருககலைசைச்சிதம்பரேசர்வண்ணம், 
௬. இருக்கலைசைச்செதம்பரேசர்பஞ்சாத்தினம், 
of, தருக்கலைசைச்சிவகாமியம்மைபஞச ரத்தினம், 
௮, இருக்கலைசைச்சிதம்பசேசர்பரணி, 
௯, இருக்கலைசைச்சிதம்பசேசர்கட்டி யம், 

௧௦. திருக்குற்றுலச்சித்திரசபைத்திருவிருத்தம், 
௧௧, பழஙிக்குழக்தைவேலர்ப்ஞ்சரத்இனமாலை,



Xvi இருவாவடுதுறைக்கோவை, 

௧௨, ஸ்ரீசுப்பிசமணியர்இருவிருத்தம், 
௧௩, இருத்கணிகைத்ருவிருத்தம், 
௧௪. வடஇருமூல்லைவாயிற்கொடிகிடையம்மை பிள்ளை த்.தமிழ், 
௧௫, ஆயலூர் முருகர்பிள்ளைத்தமிழ், 
௧௬, இருச்செக்தற்சக்கவிரு த்தம், 
௧௭, ஆவினன்குடிக்கைலாயகாதர்பத ற்றுப்பத்தந்தா தி, 
௧௮. தஇருமாளிகைக்கேவர்விருத்தங்கள். , 
௧௯, இருச்சிற்றம்பலதே?கர்சிந் து, 
௨0, இருச்சிற்றம்பலகேசிகர் சக்கவிருக்கம், 
௨௧, அம்பலவாணகேசிகர்பஞ்சரத் இனமாலை, 
௨௨, அம்பலவாணதேச௫ிகர்வண்ணம், 
௨௩. அம்பலவாண? கசிகராரக்கக்களிப்பு, 
௨௪ சிவஞானமூனிவர்.அ திவிரு த்தங்கள், 
௨௫, சிவஞானமூனிவர்சீர்க் த*ன, 
மேற்கூறிபவறறுள் ஸ்ரீ சுபபிரமணியர்திருவிர த்தமூம், திருத் 

. தணிகைத்திருவிருத்தமும் தம்பாலனபுடைய இருவர்களுக்கு மூறை 
யே சேர்ந்திருக்க குட்டபோகக்கையும் அக்தகத்கன்மையையும் ர்க 
இயருளும்படி. முரு ஈக்கடவுளைபபிராரத்தித்து மூறையே இவராற் 
பாடப்பட்டனவென்பர், . 

[இருக்கிலசை - சொட்டிக்கலை ; ஆபலூர் - தொண்டைகாட்டி 
லுள்ளதோரூர் ; ஆவினன்குடி -டுங்கக பழகிபன்று ; இவ்வூர் தொண் 
டைநகாட்டிற் பாலாற்றின் வடகரைக்ஈண்ணதென்று ழே. நூலின் 
காப்புச்செய்யுள் தெரி.நிக்கின்றது; Dovey tes UF OMNIS SbST Be 

கையெழுக்துப் பிரதிபில, (லக் கைமி” ௩௧௨ சுக்கிரவாரம், 
உத்திரஈக்ஷத்ரத்கில் இர்நூல் அரங்2கற்றப்பட்ட த” என்ற வாக் 
இயம் எழுதப்பட்டுள்ள து, ], 

(இவர் வரலாறு தேரிந்தகோண்டதற்கு ஆ தாரங்கள்.] 
தருவாவடுதுறையா தீன கதில tre DID பட்ட_த.திலிருந்த ஸ்ரீமத் 

சுப்பிரமணிய தேசிகரவர்களாலும,ழே. ஐூனவித்துலான் ஸ்ரீமீனுட் 
சிசுந்தரம௮ிள்ளையவர்கள் (ம௲லிஃயோகளாலும், பின்னும் பலாகூ கிய: 
கர்ணபரம்பரைச் செய்தியாலும், இவரி.பற்றிய BM WHO NG Bae or 
கையெழுத்துப் பிர இகளிலிருக்க குறிபபுக்களாலும் ஷூ நாலகளா 
லும் இவர்வரலாறு ஒருவாறு கெரிஈச து, 

[| திவருடைய நூல்கள்கிடைக்தமிடம்'] 
இவரியறறிய நூலகள யாவும்ஒரு SH ol ங்கும் கிடைக்கவிலலை; 

அவற்றுள் சிற்சிலநூல்கள் துருவாவ்கிதுறை... புஸ்தகசாலை பிலும், 
ழை. ஊரிலுள்ள சில ஓ.துவார்கள வீசிகளிலும், சென்னை இராஜாங்கத் 
துப் பழைய கையெழுத்துப் புஸ்தகசாலைபிலும், மதுரைப் பாண் 
டியன் புஸ்தகசாலையிலும், வேறு சிலவிட்ங்களிலும் இப்பொழுது 
இடைக்கும். 

rT



மநாலாராய்ச9, 

— kee — 
இக்கோவையில் srarAAwt பலவண்ணமாக எடுத்தாண்டு 

பாராட்டி மிருக இக்தலவிசேடங்களை மூகலில் அறிக் துகொள்ளு 
தல் இர்நூலைப் படிப்போர்க்கு இன் றியமையாததாகலின், அவை 
இத்தலபுராண முதலியவற்றிலிருக்கெடுக் து இங்கே எழுதப்ப? 
இன்றன. 

தீலவிநாயகர்கள் இருவர்:--(௧' துணைவச்சவிகாயகர்; இவர் அம் 
பிகை பசுவடி.வங்கொண்டு வந்கபொழுகு துணையாகவந்தவர்; (௨) 
அழகியவிரரயகர்; இவர் அகத்தியமுனிவர்க்குப் பஞ்சாக்ஷசோப 
தேசம் செய்தவர், 

ஸ்வாமியின் 'திருநாமங்கள்:--ஸ்ரீ ஸ்வயம்வியக்தேசுவார், பிர 
காசமணிரா தர்,மாசிலாமணியீசர், கோமுக்சர்,கோகழிகாகர், அணைத் 
தெழுக்தகாயகர், பூகைலாளேசுவார்,புக்றிர த்தயாகர்,போ இவனகாதர், 
போ தியம்பலவாணர், மஹாதாண்டவேசுவரர், அர்த்தத்வொகர், முத் 
இ.த்தியாகர், சிவலோகராயகர் என்பனவும், இவற்றின் வேது பரியாய 
நாமங்களுமாம், 

தேவியார் திருநாமங்கள்:--அ.துலகுசகாயச, ஒப்பிலாமுலையம் 
மை, ஒப்பிலாள் என்பன, 

தலத்தின் திருநாமங்கள்:--கோருத்தி, கோகழி, இருவாவட 
துறை, பூகைலாளம், நஈர்தநகர், இயாகபுா£ம், போதிவனம், ௮7௪ 
வனம், மஹாகாண்டவபுரம், வேதபுரம், ஹித்தபுரம்,சவகோடி.ஹி த்த 
புரம், முக்திக்ஷேததரம், சிவபுரம் என்பனவும், இவற்றின் வேறு 
பரியாய நாமங்களுமாம், 

தீர்த்தங்கள் மூன்று:--(௧) முத்டிதரீத்தம் அல்லது கோமுத்த 
தீர்த்தம், (௨) கைவலயதீர்த்தம், &) பத்மகீர்த்தம் என்பன. இவை 
முறையே திருக்கோயிலின் ௮ தரிலும், திருக்காவிரியிலும், ஸ்ரீகொங் 
கணேசுவரர் கோயிலின்பக்கத்திலுமு.ள்ளன. 

விருக்ஷம்:--இருவரசுகள் படர்க்துவிளங்குகலால் இவை 
படர்ந்த அரசுகளென்றும், நிலலரசுகளென்றும் வழங்கபபடும், 

ஸ்பை.--போதியம்பலம் அல்லது அசசம்பலம், 

நந்தி.--தருமஈந்திதேவர், 

இத்தலத்தில் சிவபெருமான் நிகழ்த்தியருளிய விசேடங்கள்:- 

௧, லீலார்த்தமாககேர்ந்த பசுவடி.வத்தை உமாதேவியார்க்குநீக்ட 
௮ணைத்தெழுக்துகின்று இத்தலத்தைக்கைலையங்கிரியா கக்காட்டினர், 

௨, தமது கட்டளைப்படி தேவர்கள் படர்ந்த ௮௪. ௬ுக்ஷங்க 
ளாகத்தோன்றி விளங்க அவற்றின் நிழலில் எழுந்தருளியிருக்தனர், 

ே



329111 இருவாவதுறைக்சோயை, 

௩, மகப்பேறுகருஇவந்த முசுகுக்கசச்காவர்த்இக்கு இந்தத் 
தலச்தைக் இருவாரூராகவும் தம்மைத் இயாகேசராகவுங் காட்டிப் 
புத்தரப்பேறும் அளித்தனர், 

௪, தம்மைப்போற்றிய தருமகேவதையை இடபவாகனமாகக் 
கொண்டதன்றிச் சக்கிதியில் அாசவிரு க்ஷத்தின் நிழலில் கோயில் 
கொண்டிருக்கும்படிச்கும் வரமனித்கனர், 

௫, தேவர்களும் ர£னிவர்களும் செய்த பிரார்க்கனைக்கு Orne 
அ.ரசவிருக்ஷ£த்தினிழலில் அமைந்த அம்பலத்தில் மஹாதாண்ட 
வம் புரிந்தனர், 

௬, தருமூலகாயனரைத் தடுக்காட்கொண்டு ஆகமஸாரமாகிய 
இருமக்துரத்தை வெளிப்படுத்தக் இருவருள்புரிந்தனர், [ தனர், 

௭. திருஞானசம்பக்க மூர்ச் நொயனருக்குப் Quit HG Suen 
௮. சில முனிவர்களுக்குச் சிவஞானோபதேசம் செய்தருளினர். 
௯, சில அக்தணர்களுக்கு வேதத்தை ஒஇியருளினர். 
௧௦, போகர் முதலிய ஹித்தர்களுக்கும் ஈவகோடி. ஷித்தர்களுக் 

கும் அவர்கள் விரும்பிபவண்ணம் அட்டமாஹித்திகளையும் பிறவற் 
றையும் அருளினர், 

[ இந்த விசேடங்களால், மேற்காட்டிய ஸ்வாமியின் தருகாமங் 
கள் மு.தலியவற்றுட் பெரும்பாலன காரணப்பெயர்களா தலை அறிந்து 
கொள்க,] 

அன்றியும் இத்தலத்தில் கோச்செங்கட்சோழகாயனார் இருப் 
பணிசெய்து பேறுபெற்றனரென்றும், ஹித்தர்கள் பலர் எப்பொழு 
தும் தங்கியிருக்கின்றார்களென்றும் புசாணங்கூறும், 

ஸ்ரீஅணை த்தேழுந் தநாயகர்:--இவர் உமாதேவியாரை ௮ணைத்தெ 
முந்தகோலமாக எழமுக்தருளியிருப்பவர், உத்ஸவாந்தத்தில் கோமுத்இ 
தர்த்தத்குல் தீர்த்தங்கொடுத்தருள்பவர் இவரே, 

ஸ்ரீதியாகராஜர்:--முசிகுந்தருக்குச் சவபெருமான் இருவாரூர்த் 
இயாகசாஜராகக் காட்சி.கொடுத்தததொடகங்க இவர்சந்நிது இங்கே 
உளதாயிற்று; இவர் வீரசிங்காதனமுடையார், இவருடைய ஈடினம் 
ஸுந்தரகடனம், உத்ஸவத்தில் இருத்தேரூர்ந்தருள்பவர் இவரே, 
இவரது பந்தர்க்காட்ி மிக அற்புதமானது; இருவாரூரில் ஸ்ரீ இயாக 
சாஜர்க்குள்ள சிறப்புக்கள் இங்கும் உள்ளன, 

இதுகாறுங்கூ றிய விசேடங்கள் இக்கோவையில் பலவண்ணமாக 
அங்கங்கே அமைந்திருப்பவற்றுள், ஒவ்வொருபகுஇ இனி எடுத்துக் 
காட்டப்படும்: , 

(ஸ்ரீ மாசிலாமணிமீசர் உமாதேவியாருடைய பசுவடிவை ரீக்கி 
அணைத்தேழுக்தத) | 

(௧௪) கோவைக் கரந்தொப்பி லாமூலையைக் காட்டி.நின் Si” 
(௧௪௩) “அரசாணைத்த, காயகனார்இருக் கோலமுமாய்!? 
(௩௮௫) “ஆனார். துவச னணைத்தெழு காயகன்,??



தூலாராய்ச்சி, xix 

(மூசுகுந்தருக்குப்* புத்திரப்பேறளித்தத) 
(௨௪) 'மின்னுக் கதிர்வடி. வேன்முசு குந்தன்முன் வேண்ட 

(Res) “efor aA geno புத்துரத் இயாகர்.!? [வருள்”? 

(மகாதாண்டவம்புரிந்தத) 
(௧௪) **துறைசை யாட்டினா?! 

(௨௦௫) '*ஆட்டுகந் தாடுந் து-றைசையெங் கோமுத்து யப்பர்'” 

(௩௮௩) 'கோமுத்திக் கூததர்”' 
(௪௪௯) “குனித்தருள் கோமுத்தி காதன்” 

(ஆகமஸாரமாகிய திருமந்திரம வேளிப்பட்டத) 
(௧௯) *ஆகமநற, சரக்கார் துஷ்றசை”? 
(௨௯௬) “மூலாக மங்கண் முழங்கு துறைசை”' 

(சிருஞானசமபக்தமூர்த்தொயனார்க்குப போழ்கிழியனித்தது) 
(sme) காழிமன் னர்க்கருள் செம்பொற Murer” 

(௧௫௩) “தோணிபுரத, இறையவ னார்சொன்ன செர்தமிழ்க் 
காக விணிதளித்த, கிறையுல வாக்கிழிச் செம்பொற றனமது நேரி 
ழையாய், குறையினு முன்பொற றனமொரு நாளுங் குறைவிலதே" 
ec ௫) “சொன்னத் தியாகரிற காண௩கலக, வயலார் கருது, 

ன்ரூர் 
(௨௮௫) “வண்டார் செருந்தி தியாகேசர் நல்குல வாக்கழி 

போற், றண்டா தவிழ்பொன் றருமச சூரர்!” , 
(௩௨௪) “சண்பை யாண்டகைககோ, ரசாயிரம் பொன்னருள் 

சொன்னத் இயாகர்?' 

(௪டுக) “ஒப்பி லாமுலை நாயகரும், பொன்னாலன் றோபுகழ்ப் 
பேர்படைத் தாண்டனர் பொற்பரசே!? 

(முனிவரர் வழிபட்டத) 
(௨௪௪) *உயருக் தவததுனா சொனனத். தியாகசொ சாயிரரற், 

பெயரும் பரசுக் துறைசை”? 

(அவர்களுக்கு ஞாஜேபைதேசம்புரிந் தத) 
றி (௪௯) 'பண்பனாககு, ஞானத் துர ளருள் செம்பொற் 

யாகர், ் 

(வேதம் ஓதியருளியது) 
(௪௨) “*இருக்காலு மகாமுதது,?? 

(கோச்சேஙகட்சோழகாயனார்ககு அருள் சேயதது) 
dura அ கதாரமகுட, முடிவள வனமருமுகு செம்பொற



XX திருவாவதுறைக்கோவை, 

(௨௧௫) ''சென்னிக் கருள்செய் த சொன்னத் இயாகர்!! 
(௪௨௯) ''ஆரனை யாதருள் கோமுத்தி Wer.” POS eT 

(இங்கே ஸித்தர்கள் வாஸஞ்சேய்தல்) 
(௧௨) “எத்திறச் சித்தரும் வந்தறியாச், ௪த்தரக் காவுமுண்டு?? 
(௭௭) 'ஈவகோடிசித்த, ரிருக்குந் துறைசைப் பதிமாசி 

லாமணி யீசர்வெற்பி, லுருக்குமச் சித்துச் சுனைகானு மாடுவன்!? 
(௨௯௩) “துறைசையில்வாழ், சித்தர்தம் விஞ்சையின்,"? 

(தீர்த்தவிசேடங்கள்) 
(௪௭) “திருத்தத் துறைசை”' 
(௭௨) “இருக்கா விரித் இருத் தம்படிந்தோ."? 

(திருக்காவிரியினியல்புகள்) 
(௬௭) '*இருகோ டி.வர்புனற காவிரி'' 
(௧௧௦) ''இருத்துறைசைக், காவேரி யங்கயற் கண்ணாள்” 
(௨௧௬) உன் பதிவினவி,யங்கே வரவெண்ணீி னோேம்பொன்னி 

யாற்றினுக் கஞ்சினமே'' 

(௨௬௭) '*காவிரி யாடி யிரவுதந்து'? 
(௩௬௬) “கான்சென்ற வெப்பாறச் சீதளக் காவிரி தோய்ந்து?” 
(௪௦௪௭) “பொன்னி, நூரையா மெனும்வெள் ஞூடுக்கை யுடீ.இ'' 
(௪௨௦) *துறைசை, மங்கைய ராட மணங்கூர்பொன் ன்த் 

துறைவா'? [புனலே.!” 
(௪௨௧) “காவிரி தோய்ந்துவப் பார்தோய்வ ரோசிறு காற் 

(திருவரசுகளின் இயற்பெயர்) 
(௫௦) “நிலவசசார், தலக்கோயில்,' 

(அவற்றின்நிழலில் ஸ்வாமி எழுந்தருளியிருத் தல்) 
(௨௮௩) “அரசிடத்தி, னீடுமென் செம்பொற் தியாகேசர்” 
(௩௭௪௦) “சந், தருவது சேர்திருக் கோழுத்தியீசர்'' 
(௪ட௫க) ஆண்டனர் பொற்பாசே,'' (சிலேடை) 

(அவை சக்நிதியினிற்றல்) 
(௩௧௨) “கோழுத்து நாதன்முன் போது யருள்பெறுவா, னெடி. 

யவ னின்றென நிற்கும் துறைசகை,"' 

(மகப்பேறுகருத்னோர் அவற்றை வலம்வருதலும, அவற்றினடி 
மில் வரங்கிடத் தவம, குரூமுவோர் அவழழை கோககிக்கூறுதலும்) 

(௩௨௮) இணையலெம் மூர்தல லாசினைச் சூழுங்கொ லென் 
நினா
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xxii இருவாவடு துறைக்கோவை, 

புலவர்களின் 'விசேடத்தையும், தமிழின் வளர்ச்சியையும், ]தமிழ்வே 
தம் ஓதப்பதேலையும், ஓதுவார் களிருத்தலையும் கூறிமிருக்கும் அரு 
மை மிகப் பாராட்டழ்பாலத, அவை வருமாறு:-- | 

(ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷரதேசிகர்பேருமை) 
(௧௭௯) “நறுந்துறைசை, யஞ்செழுக் தெங்குரு காதன் றன 

தீடியார்க் கொழித்த, சஞ்சிதம் போலத் தினைமுற்று மாள?! 
(௪௫௭) “”எங்கள்பஞ் சாக்க.ர தேசிகன் மாமரபு வாழி,”? 

(மடம்) 
(௩௪௧) “மெய்ஞ்ஞானச் செல்வர் இருமடமும்,"? 

(திருக்கூட்டத்தாரினியல்பு) 
(௧௨௪) “அவரெறியிற், செலலார்கள் வாமுக்துறைசை'! 

(௨௬௭௬) 'தவமேரு வாந்தொண்டர் வாழ்இிருவாவடு ண்டுறை?! (௨௬௭௬) “தவமேரு வாந்தெ ற்திருவாவடு த 
(௩௩௬) “தியாக ரடிவணக்கித், தொக்குரலோர்மன் றுறைசை"? 
(௩.௫௦) '*தருத்துறைசை, யுந்றிர மாதவர் போலத் தவஞ் 

செய்து.!? ய 

(புலவர்களின்விசேடம) 
(௧௪௦) ஆவடுதுறை யொண்புல3வார், படிக்கத் த்குங்குள கக் 

கவி போலவிப் பைந்தழைடீ, முடிக்கத தகும்”? 

(௪௩௨) “செக்காப் புலவர் துதிக்கும் இரவியத் இயாகர்,"? 
் (தமிழினவளர்ச்சி) 

(௪௪) “முத்தமிழ் தெள்ளுக் இருவா வடுதுறை!? 

(௩௭௦) “தமிழ்த் துறைசை"' 
(௪௫க) “தமிழசசூர்,? , 

_ தமிழ்வேதம் ஓதப்பதேல்) 
(௩௩௧௦) “சுகந்தா விலாததமிழ் வேதங்க ளோதுந் துறைசை.” 

(ஓதுவார்கலிருத்தல்) 
(௧௬௦) 'துறைசை, பூரோது வார்வினை வீ ழ்க்தென." (சிலே 

டை,) 

பலவகையான பிரயோகங்கள் இத்நாலில் வந்துள்ளன: அவற்றுள், 

செய்யுளின் எண், வெளிப்படையாற் போருளுணர்த்துவன: 
௨௮ பறவாக்குளவி -- மலைமலலிகை, 

பாயாதவேங்கை --. வேங்கைமரம், 
௮௫ (பாயும்வேககை — Lye, 

உசையாத்தனம் -- கொங்கை, 
௪0 (உரைக்குந்தனம் ௮ பொன்,



அலாசாப்ச்?ி, xxiii 

(கழிப்பரற் போருளுணர்த்தவன) 
௧௩, 'முல்லாய் கின்பேர்க்குணம்' பேர் . கற்பு, 
௮௮. ஒற்றிடையாரும் அஇ--. தத்து - யானை, 
௨0௮. 'வண்டின்பெயர்பெற்றன வொன்றற வொன்றடிஷம் 

பெயர்-- தும்பி, ௮ரி என்பினை;பெற் றன மூறையேயானையும் சிங்கமூம், 
௪௨௯, '(கோமூத்இ மீசரவர்க்குரிய பேரனையாய்!-பேர்மாசிலா 

(சோழிபூத்தருபுணர்ச்சியால் அறக்தோடூரிற்றல்:) 
௩௧௯. “நீடுகின் கண்ணுக்கு நேரிக பாரென்று கின்மகட்கு 

சாடுமொ ராடவன் வர்$£றில் சாவிரி நல்கனனற் 
ரோ நீள்செலிச் சொன்னக் இயாகர் துறைசை யுள்ளா 
சாடுமவ் வாற்றின் றலையெழுத் ,தூடுநின் ரூடி டத்தே," 

ஈறில்காவிரி--காவி - நீலோற்பலமலர்; அவ்வாற்றின் 'தலையெ 
மூத்து--கா - சோலை, ' 

இர். நூலில் அங்கங்கே இவர் அமைத் இருக்கும் சைவ அந் 
கருதீதுக்கள் முதலியன சோக்கற்பாலன, அவற்றுள்,-- 

(சைவநாற் கருத்துக்கள்) 

௮0, “மூத்கியென் னப்படு மங்கையைச் சேர மூயல்பவருஞ் 
சத்தியென் னப்படு மீச னருளன்றிச் சார்தலுண்டோ' 

௯௩, அருளா வடுதுறைச் செம்பொற் றியாக ரடியரைவிட் 
டி.ரளா ணவங்கழிந் தோடுத லேய்ப்ப” 

௧௫௪, 'சொன்னக் இயாகரை வாழ்த்தலர்ரெஞ், சல்லா 
யிருண்ட வணரார் குழலி? 

௨௯௯, ஈட்டும் வினைதவிர்த் கன்பர்க் கருளெனு மின்ன மிர்த 
மூட் டி.டுஞ் செம்பொற் நியாகேசர்' 

௩௧௮. “என்சென்னியிற் பங்கயப்பா, தஞ்சூட்டும் கோகழிச் 
செம்பொற் நியாகர்,” 

(இலக்கணக்கரு த்த) 
௨௬. 'அணியியன் முற்றும் படி.த்தலினால்' 
எக (எல்லா வெழுத்திற்கு நாயக மாமல் வெழுத்தனொன் றி, 

னல்லா லவைக்குசீ சிறப்புளதோ” 

௧௫, *ரீயுன் எளருள்பெற்ற மின்னினையு, நேரிய லாக வரு 
மொழியோடு நிலைமொழிக்கோர், சாரியை போன நின் 
Cp னையுமெண்ணித் தாங்குகவே,”



8 

xiv திருவாவதுறைக்கோலை, 

(இசையந்கருத்த) 
௪கடு, 'உகந்தவர் பாற்பாடு பாடினி தோடிறையே, 

(மந்திரவாதம்) 
௧௯0, 'ஐந்தலை நாக மகன்முழைக் கண்டஞ்சு மன்றுதங்கை 

தீர்தலை யேலென்றொர் மந்திரங்கூறித் தடுத்தளித்த 
வெந்தலைவர்' 

’ 

ர 

௩௮௯, 'அவர்சொன்ன பதமனுவால், 

இக்நூலில்வந்துள்ள சிலமோழிகள்: 

  

எத்து - ௨௪௧ ஒப்பினள் - ௧௮௯ 
ஒருக்கால் ௨௦7௨ கூட்டுறவு © Gadi 

கோட்டி ௧௯௩, ௩௫. சஞ்€வனி'- ௧௧௩ 
FH = 509) சதிர்ப்பாடூ உ ௮௨ 
சறிப்பட்ட் து ௨. ௨௪ சரக்கு - ௧௯௫ 
சொக்கு - எ௫ சானு - ௨௧௯ 
தயவு - ௨௫௫ சேப்பு - எனு 
தனகு - ௪௩௩ தண - ௧௦௯ 
பற்பம் - ௨ நீங்கள் - ௩௩௪ 
பெற்று . ௩௪௬ பத்மம் -: ௧௫௬ 
ஈடு. ௩ மாற்கம் - ௧௮௨ 

  

  
  

  

உழப்பு - ௩௮௬  வெள்ளீட்டி, - ௧௩௧ 

பிழையுக் திருத்தமும். 

பக்கம்,| வரி. பிழை, தீநத்தம், 

௪௩ | கடு Garp | வேரத் 

டு௮ | ௨க Fo oor gpl ரீரென்னு 

௬௪ ௨௧ கூரு ஈனு Gul gD 

௮௯ ௪௦ மாதவருரை | மாதவசை       
 



a. 

கணபதிதுணை, 

துிருவாவடுதுறைக்கோவை, 
— 24 — 

விநாயகவணக்கம், 
நறைக்கோவை யன்னசெவ் லாயொப்பி லாமுலை ஈன்னு தீலிற் 
பிறைக்கோவை யக்கணி வான்றரு மைங்கர பேணுமன 
வறைக்கோவை யாதரித் தன்போ டுரசைக்குகல் லாவடுதண் 
டிறைக்கோவை பாடத் துறைதோறு நின்னடி தோன்றிடுமே, (௧) 

நின்றுறைசைக் கோவைமுன்னே நிற்கவைத்த பேர்ரிரம்பத் 
தென்றுறைசைக் கோவைதனைச் செம்பவே--1ஈன்றுறைசை 
யாதிபனே யெங்க ளழகியநற் குஞ்சரமே 
கோதறவென் னெஞ்டற் குடி. (௨) 

நூல், ' 
a & & & Car. 
mee 

காட்சி, 

நீர்கொண்ட செம்பொற் கமலமு நீலமு நீங்கரிய 
வார்கொண்ட முல்லையுங் கோங்குமென் காந்தளு மல்சியொல்9ச் 
சீர்கொண்ட வாவடு தண்டுறைச் செம்டொற் நியாகர்வெற்பி 
லேர்கொண்ட தெய்வ மலர்ப்பூங் கொடியொன் மழெதிருற்றதே,” (௧) 

ஐயம், 

பாதல மோதிருப் பாற்கட லோசங்க பற்பகிஇ 
மீதல மோவிஞ்சை யோர்தல மோவிரி நீருடுத்த 

அரும்பதவுரை, 
விநாயகவணக்கம், 

  

  

௧, கோவையன்ன ஃ கொவ்வைக் கனியையொத்த, சோவை ௮க்கு - கோக் 
கப்படுதலையுடைய .அக்குமணிகள், மன அறைக் சோ - மனமாயெ ௮தையி 
லெழுக்தருளிய சிவபெருமான்) ௮றை - பாதையுமாம், 

௨, துறைசை - திருவாவடுதுறை, கோ - பசு, போ - அணைவந்த விநா 
யகசென்பது, அழூயெ கற்குஞ்சாம் - அழயெ கிகாயகர், பேர்கிரம்ப என் 
னெஞ்சித் குடியாக ஈர்றுறை, சையம் - மலை; ஒருமலையுமாம், 

, நூல, 
௨, பத்பம்-*பதமம் - தாமரை) “பற்பசாப னுயர்வற வுயரும் பெருக் 
( பிரதிபேதம்,) 1 சன்றுறைசெய்,



உ இருவாவடுதுறைக்கோவை, 

பூதல மோஇருக் கோமுத்தி மீசர் பொருப்பின்மய 
லாதல மோகத் தவரு முறுமிவ ளார்தலமே, 

அணிவு, 
வாடாத போதிமை யாடாத போ இந்த மாநிலத்திற் 
சூடாத போதழ லோடாப்பொற் பூணுமில் சோருகெஞ்சே 
மீடார் துறைசைப் பதிமாசி லாமணி யீசர்வெற்பில் 
வீடா விளக்கனை யார்க்டெட் வே தில்லை மேதினியே, 

குதிப்பதிதல், 
தென்னா வடுதுறைச் செம்பொற் தியாகர் செழுங்கிரிமே 
லக்கா எமார்க்குப் பொன்னாழி முன்ன ரடுத்ததொரு 
கொன்னார் விடந்தந்து பின்ன சமுதங் கொடுத்ததிந்த 
மின்னார் கடலி லிரண்டுமொர் காலை விளங்மெவே. 

-—— 

Qui pen sUnjenr rs H. 
— ee 

இசச்தபின்னித்தத்கெண்ணல், 

இருவா வடுதுறைச் செம்பொற் நியாகர் செழுஞ்சிலம்பி 
லொருவாமை வம்பிற் புதைக்குக் தனங்களு ஷூற்றிருந்து 
வருவா யமிர்தமு மென்றுமுள் ளாருண் மூழ்க் துநெஞ்சே 

தீருவார் களிப்புறச் சார்ந்தரக் தார்க்கந்தத் தையலே. 
இச் தபின்னிலைநித் தல், 

இருந்தா மரையனம் பானிறப் பேட்டுக் இறவருத்திப் 
பொருந்தா வடுதுறைச் செம்பொற் நியாகர் பொருப்பிலரு 
மருந்தா யெனக்கின்று வாய்த்தவ ரேமன் மதன்கணைக்கு 
விருந்தாய் வருந்து மெலிவேன் பிணியை 3விலக்கடுமே, 

முன்னிலையாக்கல், 

(௨) 

(௪) 

(௬) 

தண்டப் பிறைச்சடைச் செம்பொற் நியாகர் துறைசைவெற்பிற் 
றண்டைக் கிணங்கிய தாளுடை. மீர்சச மாருடனே 
கெண்டைத் தடஞ்சுனை நீர்குடைக் தாடு திலாமலிங்கென் 
பண்டைத் தவப்பயன் போனிற்கு மாறு பகருமினே, (௭) 
திதலோ - னெத்பரன்'' என்பது தீரவாய்மோழி, கோமுத்தி - இருவாவடு 
அதை, அமோகத்தவரும் மயலாதலுறும், 

க, போதும் போதும் போதுமென எண்ணும்மை விரிக்க, இல் இல்லை, 
௪, பொன்னழி - இருப்பாற்கடல், மின்னார்கடல் - தீலைவியினகண்கள், 

இசண்டு - விடமும் அமுதமும், 

டு, வம்பித்புதைக்குச் தனல்கள் - "லேடை, ௬, இறவு - இருமீன், 
(பீ ம்,) 1 அவர்க்முமுறும், ிெிலக்குகரே,



Qu persciijemieA, ௨ 

வண்டோச்? மருங்களை தல், 

நாகத் இருவரைக் கோழுத்தி மீசர் ௩றுந்துறைசை 
மாகத்தண் சோலை மதுகரங் காளந்த வைப்பகன்று 
பாகொத் தமிர்தொத்த சொல்லியற் கொல்லியம் பாவையன்னாண் 
மேகத்தைச் சூழ்ந்தென்கொன் மின்னலுக் இடுக்கண் விளைக்கின்றதே, 

இ௮வும௫, 
வண்ணச் சடாமுடி.ச் செம்பொற் நியாகர் வளர்துறைசைப் 
பெண்ணிற் சிறந்தவர் நூலுண ராமற் பெரிதுமந்தோ 
பண்ணிற் பழகிய பாட்டளி காள்பைத்த பாயிருள்வாய்க் 
கண்ணிக்குள் ளேயகப் பட்டீரென் நும்மைக் கடத்துவனே, (௯) 

மெய்தொட்டுப்பயிழதல், 

கட்டா ரணிகுழல் கட்டா நிரைவளை கைத்இிருத்தஇப் 
பட்டாடை யிற்பட்ட ஐண்கெ ணீவிப் பரமதத்தார் 
சுட்டாப் பரம்பொருள் செம்பொற் நியாகர் துறைசையன்னார் 
கிட்டாப் பதமுமென் கையால் வருடக் இடைத்ததுவே, (௧௦) 

பொய்பாராட்டல், 

செம்மலர் மாதுறை கோகழிச் செம்பொற் நியாகர்வைகு 
மம்மணி யாசனங் கண்டீர வல்க ளடைவுறவே 
தம்முது காற்பிற பல்லா யிரமுகக் தாங்கிகிற்கு 
மிம்மட வார்த மிடைக்கடை யாவள மெய்துதற்கே, (௧௧) 

இடம்பெற்.றுத்தழால், 

துத்தி யராவணி செம்பொற் றியாகர் துறைசையன்னாள் 
வைத்தகண் ணோட்டமுண் டெத்திறச் சித்தரும் வந்தறியாச் 
சித்துரக் காவுமுண் பிள்ளூறும் வேட்கைச் செழுங்கடலை 
நித்திலப் பூண்முலைப் பொற்குடங் கைக்கொண்டு நீந்துவமே, (௧௨) 

வழிடாடுமறு த்தல், 

நல்லா வ௫துறைச் செம்பொற் நியாகர்த ஈற்பொருஹூல் 
கல்லாதவரிற் கவலாம லென்ஜஸுயிர் கால்விழுந்த 
செல்லாசைக் கண்டு செழித்தே யசோகத்தைச் சேர்ந்தகொடி. 
முல்லாய்கின் பேர்க்குணம்பெற்றேற் கிடந்தர்தென் முன்னிற்பையே, 
  

௮, கொல்லியம்பாவை - கொல்லிமலையில் அமைச் துள்ள பாவை,மேகம் - 
கூத்தல், மின் . இடை, 

௯, மூல் - நூல்போன்த இடையும் படி.த்த.ற்குரிய நால்களும், இருள் ௪ 
கூந்தல், கண்ணி - மாலையும் வலையும், ௧௦. கள் தார், கட்டா. கட்டி, 

௧௧, கோகழி - திருவாவடுதுறை, கண்டிரவம் - சங்கம், Ip, அசை, 
உகம் யுகம், இடைதல் . பின்னிடல், 

௧௩, பொருள்ால் - இழையனாரகப்பொருள், கால்விழுர்த செல்லார் ஃ 
காலிதங்ெய மேசம், வணக்யெ பகைவர், அசோகம் - சோகமின்மை, ஒரு 
மரம், பேர்க்குணம் » 651,



ச் இருவாவடுதுறைக்கோவை, 

இடைபூறுளெத்தல், 

பாட்டரி யாலிக்கும் பங்கே ௬ுகத்தைப் பழித்துவனத் 
தோட்டிய வத்தத்திற் கோவைக் கரந்தொப்பி லாமுலையைக் 
காட்டிரின் நீர்மட வீரத னாற்கவி னார். துறைசை 
யாட்டினர் செம்பொற் நியாகேச ரேயென்ன வாயினிரே, (௧௪) 

இ.வுமது, 
தொழுதவர்க் இன்பருள் செம்பொற் நியாகர் துறைசையங்கா 
மழலைவண் டாடுங் குழன்மட வீர்கையில் வைத்திருக்கு 
முழுவது நீர்மறைத் துக்கொண் டிரந்து மொழிந்திடுமிப் 
பொழுதும தாகமுன் றந்தத்தைக் காட்டல் புகழல்லவே, (௧௫) 

நீடுகினைர் திரங்கல், 

சூட்டம் புயங்கத்தர் செம்பொற் நியாகர் துறைசைவெற்பில் 
வாட்டம் பெறப்புத்தி மான்றனைப் போர்க்கண் வலைபாப்பி 
வேட்டஞ் செயத்தளர்ம் தெய்த்தேனெப் போதென் விடாய்முழுது 
மோட்டக் தரவுங்க ளோட்டந் தருமமிர் துண்பதுவே, (௧௬) 

மறுத்தெதிர்கோடல், 

வீணர்க் கருமையர் செம்பொற் றநியாகர் வியன்றுறைசை 
யாணர்க் கெளியர் வரைமேன் முராரி யடன்மகனார் 
கோணைப் படைவந்து சூழ்ந்ததென் றன்பர் குதுகுதுத்தா 
னாணற் கபாட மினிநிற்கு மோசொல்லு ஈன்னெஞ்சமே, (௧௭) 

வறி.துகைதோத்தல், 

விண்ணாற் றறலை யரசிலை தோய்த்தள்ளி வீசுகின்ற 
தண்ணா வடுதுறைச் செம்பொற் நியாகர் தடஞ்சிலம்பி 
லுண்ணாண் முழுதும் வெளிதாய் வெளிப்புறத் துற்றதுபோற் 
பெண்ணா ரமுதொண் முகத்திள மூரல் பிறந்ததுவே. (2௮) 

  

  

  

௧௪, வனம் - நீர், காடு, அத்தம் - கை, கோ- கண்கள், uF, வெ 
பெருமான் அம்பிகையின் பசுவடிவத்தை நீக்யெருளிய கதையை இச்கவியில் 
அமைத்துக்கூறிய அழகு மிக வியக்கத்பால.து, 

கடு. வைத்திருககுமுழுவதும் - கூரியகண்கள் முழுவதையும், வைத் 
திருக்கும் எல்லாப் பொருள்களையும், உமதாகமுன் தாதத்தை - உம்முடைய 
மார்பினிடத்தேயுள்ள யானைக்கொம்பு போன்த தனங்களை, உமக்கே யுரித் 
தாகக் கொடுத்தடொருளை, 

கச, புத்திமான் - புத்தியாகயமான், அதிவுடையவன் (தன்மை), சண் 
வலை - கண்களாயெ வலை, கண்களையுடையவலை, ஒட்டக்தர - ஒட, ஓட்டம்- 
230, எப்போது உண்பது, 

௪௭, ஆணர் - அன்புஎடயகர், மகளார் - மன்மதன்,



வன்புறை, டு 

மு௮வற்குறிப்புணா்தல், 
அள்ளற் பழனத் துறைசையெங் கோமுத்தி யப்பர்சென்னிப் 
பிள்ளைப் பிறைநுத லாடிரு வாயிற் பிறந்தகிலா 
வெள்ளத் தனையுமென் நூழ்க்கக லாவென் மனத்திருளை 
விள்ளக் கடி.ந்தசு சோவென்சொல் வேனிந்த விம்மிதமே, (௧௯) 

முயங்குதலுறு த்தல், 
இருங்கன்னி யிஞ்சத் துறைசையெங் கோமுத்தி மீசர்வெற்பின் 
மருங்கண்ணி வென்மதன் மாட்டம சேதினி மன்லுயிர்போ 
லொருக்கிவர்க் காத்தன் னாணெடுக் காவ லுடைப்புண்டதா 
லருக்கொம்மைக் கோட்டைகங் கையாற் பிடி.த்தர சாளுவமே, (௨௦) 

புணர்ச்சியின்மூழ்தல், 

சிட்டர்கொண் டாடுக் துறைசைத் இரவியத் இயாகர்வெற்பிற் 
சட்டக வெற்புத் துளைதொறுக் இத்திக்கத் தாமரைரீண் 
மொட்டென்ற பூண்முலை யாளெனக் &ந்த மூருக்கலர்வாய் 
மட்டின் சுவைக்கின்ன மட்டென்று சொலல வராம்பில்லையே, (௨௧) 

புகழ்தல், 
சோணாடர் போற்றிய செம்பொற் றியாகர் துறைசைவெற்பிற் 
காணா மருங்குனின் பூணாரக் கொங்கையைக் கண்டழிந்த 
நாணாம் புவியி லொருவர்தங் கண்ணுக்கு ஈண்ணரிதாய்ச் 
சேணார் விசும்பிடைச் சக்கர வாகந் திரின்றதே, (௨௨) 

ஏற்புசவணிதல், 
பொற்தேர்க்குப் பட்டுஈல் யானைக் கணிகளும் பூஞ்சிலம்பி 
னற்றூட் குருளுகம் தலைக்கலங் காரமு நான்புனையக் 
கற்றார் துறைசைக் கனகத் இயாகர் கருணையன் ௨ீர் 
வற்றாத முற்பலன் கைப்பல னாவின்று வாய்த்ததுவே, (௨௩) 

வன்புை ஐ. 
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அணிந் தழி சாணியதுணர்ர்து செளிவித்தல், 

ஒங்கிய செம்பொற் நியாகேசர் கோமுத்தி யூர்வபைமேல் 
வாங்கிய சிற்றிடை நாணியஞ சேன்முன்னம் வாய்த் இடுகின் 
பாக்கியும் யானு மணியியன் முற்றும் படி.த்தலினாத் 
முங்கணி முன்னுக்குப் பின்வில காது சரிப்பட்டதே, (௨௪) 

  

௨௦. மருங்கு ௮ண்ணி, கொம்மைக்கோட்டை . கொற்கைகளாயெ 

கொம்பினை, வட்டமாக கோட்டையை, கை - கையும் சேனையும், 
௨௧, மட்டு - கள், அளவு, ௨௨, சக்கரவாகம் - ஒரு பதவை, 

௨௩, உருள் - ஓராபரணம், புனைய வாயத்ததென்க, 

LF, சித்திடை, விளி,



& இருவாவடுதுறைக்கோவை, 

பெருசயப்புரைத்தல், 
தொடுக்கும் கடுக்கையர் செம்பொற் நியாகர் துறைவசைவண்டு 
படுக்கும் குழலிதன் செவ்வாய்க் குமுதப் பனிமலர்போ 
லடுக்குங் கலைத்இங்க என்றியெப் போது மருந்தகறாக் 
கொடுக்குங் குமுதமுண் டோவண்டு காணுங் குலஞ்சுனைக்கே,(உடூ) 

தெய்வத் இிதம்பேசல், 
துப்பார் இருவுருச் செம்பொற் நியாகர் துறைசைவெற்பிற் 
செப்பார் முலைக்கொடி. வா தென்றென் கடலுருளின் 
மைப்பாய் வடகட லச்சியைஈ் தென்ன மணத்தல்செய்த 
விப்பா லினைஈமக் கப்பால் விலக்குவ ரேவர்களே, (௨௬) 

பிரியேனென் தல், 

மின்னுக் கதிர்வடி. வேன்முசு குந்தன்முன் வேண்டவருள் 
பொன்னித் துறைசைஈஞ் செம்பொற் றியாகர் பொருப்பிடைரின் 
றன்னைப் பிரிந்தக லேன்பிரிந் தாலுயிர் தாங்குவனே 
வென்னுக் இரங்கல் சுடர்கிற்கு மோதிரி மின் நிமின்னே, (௨௭) 

பிரிக் தவருகென் தல், 

பிறவா நெறியருள் செம்பொற் றியாகப் பிரான்றுறைசை 
யுறவாரிற் போகி வருவலின் னேயென் ஸனுயிர்க்குமிரே 
நிறவாரி சத்துத் இருவனை யாயிங்கு நீபறிக்கும் 
பறவாக் குளவியை வண்டோடு கட்டிப் பணித் இடவே, (௨௮) 

இடமணிததெ.்றல், 

ஈஞ்சிக் கொடிக்கும் துறைசையெங் கோழமுத்தி நாதர்வெற்பி 
லஞ்சிக் கொடியவர் போற்கவ லேலெனக் காரமுதாம் 
வஞ்சிக் கொடி.யிடை வெய்யோன் விலக வளர்ந்தவெம்மூ 
ரிஞ்சிக் கொடிசெயு அும்மூர்க்கெப் போது மிளநிழலே, (2.௯) 

இவுமது, 
மூப்பா மிளையரு மாகிய கோமுத்தி முத்தர்பணிக் 
காப்பார் துறைசையெம் மூர்ச்செந்ரென் முத்துங் கருப்புமுத் துக் 
தேப்பான லங்கண்ணி வந்தங்கு வாரித் தனங்கொடுபோய்க் 
கோப்பார்.ம் மூர்வரை நித்திலத் தோடுங் கொடிச்சியசே, (௩௦) 

  

  

௨௬, பால் - நல்வினை, ௨௭, என்னுக்கு - யாதினுக்கு, சுடர் - தீபம், 
௨௮, பதவாக்குளலி - மலைமல்லிகை, மலைப்பச்சை, வண்டோடு-வண்டுக 

ளோடு, வளவிய தோடு, பணித் இிடவருவலென்க, 
௨௯, சம்சிக்கு - eng Hees, கொடியிடை, விளி, 

௩௦, “கமூப்பா னிளையவன் முன்னவன் பின்னவன்”? (கோவையார்) 
தேப்பா னலங்கண்ணி - தேனையுடைய கருக்குவளை மலர்போலுல் கண்களை 
புடையாய்,



பிரிவுழிக்கலங்கல், er 

தெளிவு, 
௮௦௩0 

ஈடத்திற் சிறந்தவர் செம்பொற் Murai eps gen pene 
யிடத்துற் சிறந்தவர் போய்வர வேண்டுமென் றெண்ணியந்தோ இடத் இனிற் றேற்றுவித் இட்டிங் குரைக்கவென் சித்தமென்லுங் குடத்திற் கலங்கிய ரீர்தெனி வாம்வண்ணங் கூடியதே, (௩௧) 

YF A ay Lf w @ ip & A, 
— 4h — 

செல்லுட்டுழத் தசெலவுகண்டு உளத்? தாடுசொல்லல், 
ஈன்னத்தின் முத்து வடமலை தாங் நடுநுடங்கப் 
பின்னுற்ற பார்வையு முன்னுற்ற காலும் பெயரநெஞ்சே 
யென்னத்தர் மின்னத்தர் சொன்னத் இயாக செழிற்றுறைசை 
யன்னத்தின் மென்மெலச் செல்கின்ற வா௩ம தாருயிசே, (௩௨) 

பாகனொடுசொல்லல். 
பல்லா வண்டலிற் சிற்றி. பேர்த் துப்பின் பார்த்துமுன்பார்த் 
தெல்லார்க்கு நாணித் இருமுகங் கோட்டி மிளங்கொடிபோ 
னல்லா வடுதுறைச் செம்பொற் றியாகர் ஈளிர்வரைமே 
லுல்லாசத் தேகுதல் காண்வல வாவென் ஸுயிர்த் துணையே, (௩௩) 

பிரிவுழிக்கலங்கல், 

ஆயவெள்ளம்வழிபடக்கண்டி து மாயமோவென்றல், 

ஈற்பல தேவர் முடித்தலை தாழ்ச்கண் ணுந்துறைசைச் 
சிற்ப.சர் செம்பொற் றியாகேசர் சாட்சியிற் செல்வமின்னார் 
பற்பலர் போற்றிடுங் கற்பகக் கொம்பின் பரிஈதென்றாற் 
சொற்பன மோவென்ன வற்புத மோவங் குத் தோன்றியதே, (௩௪) 

வாயில்பெ தறுய் தல். 

ஆவித் துணையெனக் கெப்போது மீங்வெ ளாமெனவே 
காவித் துணைவிழி காட்டிப்டொற் ரோட்டைக் கடக்.துலவும் 
வாவித் துறைசைச் சிவலோக நாயகர் மால்வரைமேற் 
பாவித் துளையுநெஞ் சேயுய்ய லாமிவள் பாலடுத்தே, (௩௫) 

இவுமத, 
குயிற்குல நாணுஞ்செவ் வாய்மெர்ழி யாளைகங் கோமளத்தி 
னுயிர்க்குயி ராமென் றுணர்ந்துநெஞ் சேயிடை யூறுளதோ 

  

    ௩௧, தேற்றுவித் இட்டு . தெளிவித்து, தேற்றுக்கொட்டையால், உரைக்க, 
சொல்ல, தேய்க்க, நீர் - குணம், புனல், 

௫௨, தத்து - சல்கு, மின் அத்தர் - உமையை இடப்பாஇியில் உடையார்,



Sy Boara® gon péCarena, 

செயிர்க்குல நீக்கித் துறைசையி லானந்தத் தேன்வழங்கு 
மயிற்பெடை வாமத்தர் கோழுத்து யீசர் வரையிடத்தே, (௩௭) 

பண்புடாராட்டல், 

சிபொப்பில் கோகழிச் செம்பொற் நியாகர் இருவரசு 
மேரொப்பி லாளல்குல் போன்றிலை மீனரி இன்சொலைப்போற் 
பேசொப்பி லாமுலை யேந்துகைக் இள்ளையும் பேசரிதாற் 
பாசொப்பி லாளுறுப் புக்கவை யேயொப்புப் பார்த்இடிலே, (௩௭) 

பயச்தோர்ப்பழிச்சல், 
தென்னா வடதுறைச் செம்பொற் நியாகர் சிலம்பிடத்தென் 
மன்னாவி யைத்தந்த தக்கோ ரிருவரும் வாழியரோ 
பொன்னாட சேக்குறப் போதன் படைப்பறப் பூவைமல 
சன்னான் பழிச்சிடத் தந்ரே ரிலாஇவ் வகலிடத்தே, (௩௮) 

கண்படைபெறா துகங்குனோதல், 

ஈத்.துறை யாவித் துறைசையெங் கோழுத்தி நாதர்வெற்பி 
லுத்தி ய.ராநிதம் பத்தாளென் னெஞ்சு முறக்கமுந்தான் 
கைத்தலங் கொண்டுகைம் மாருத்தன் குக்தளக் காரிருளை 
வைத்தெங் ககன்றன ளோவற நீளுமிம் மைக்கங்குலே, (௩௯) 

Hoyos. 
சேலாடு கண்ணியை நீக்கக் கருங்கங்குல் சேரக்கண்டு 
மாலாய்த் துயிலற் நிமையா தழுங்கலின் வான்றுறைசைச் 
சூலா யுதக்கரர் செம்பொற் நியாகர் துணையிழந்தே 
யாலாலகங் கண்டச் சுறுமிமை யோரையொப் பாயினனே, (௪௦) 

இட நீதலைப்பாடு. 
௮௬௨ 

தீ ததெய்கக்தருமெனச்சே தல், 

நானேது மெண்ணி முயலா இருக்க கயந்துமுன்னந் 
தானே தடுத்துத் தருந்தெய்வ மின்றுக் தருகெஞ்சமே 
தேனேறு கெர்ன்றையர் செம்பொற் நியாகர் இருத்துறைசை 
வானேலும் வாச மலர்க்காவிற் சேறும் வருதியொத்தே, (௪௧) 

மூர்துதக்காண்டல், 

மாலைக் காமன் ரொழுந்தெய்வ மோவவன் வாசமூறும் 
பாசறைக் கேற்று மணிவிளக் கோவெனப் பல்பொறியார் 
தேசர ணோங்குர் துறைசைத் இரவியத் இயாகர்வெற்பின் 
மூசலர்க் காவில்வந் தென்பெரு வாழ்விற்கு முன்னின்றதே, (௪௨) 
  

Fe, வாசம் - மணம், தங்குதல், பொறி. யந்திரம்,



பாங்கற்கூட்டம், & 

மூயக்கல், 

கற்கண்டு வெற்பின் ம.துக்கொண்டல் பெய்து கரைந்தொழுக 
நிற்கின்ற வாறொக்கு நீக்கற் றிரண்டற்ற நேசமொடு 
மற்கண்டர் கோகழிச் செம்பொற் நியாக ரடுக்கலிஞன் 
பொற்கென்ற பூண்முலை யாளைக் கலந்து புணர்க்த.துவே, (௪௩) 

புகழ்சல், 
முத்தமிழ் தெள்ளுந் இருவா வடுதுறை முக்கணக்க 
சத்தர்ஈஞ் செம்டொற் நியாகேசர் வெற்பி லணியிழைகின் 
வித்தக வல்குற் றடந்தேரைக் சண்டுமுன் வெள்சயன்றோ 
சித்தசன் றேரின்னுங் காற்றாய் விசும்பிற் நிரின்றதே, (௪௪) 

இதுவுமது. 
மன்னிரு வாணி துறைசையெங் கோமுத்து வள்ளல்வெற்பிற் 
பின்னிருங் கூந்தலுன் மென்சாய லின்வளம் பெற்றிடவே 
முன்னிரு நான்குகண் ணானைச் சிறையிட்டு மூற்றுங்கண்ட 
பன்னிரு தோளனை மின்னமுக் தோகை பரிக்கின்றதே, (௪௬௫) 

உடன்புணராயத்துய்ததல், 

வண்டில தால்விரைச் செண்பகப் பூம்பொழில் வான்றருவாக் 
கண்டிட நின்ச மார்தெய்வ தப்பெண் களிற்கஞலத் 
தொண்டெனைச் கொண்டவர் சொன்னத் இயாகர் துறைசைவெற்பிற் 
றெண்டிரசைத் தெள்ளமு தேநீ ச௫யிற் Aa gm seu, (௪௬) 

  

பாங்கற்கூட்டம். 
—— இவத ES: -—— 

தலைவன்பால்கணைச்சார்தல், 

இருத்தத் துறைசையிற் செம்பொற் நியாகரைச் சிந்தைசெய்யார் 
கருத்திற் கவலையு ($றனெஞ்ச மேகருங் கல்லிலுகா 
ரித்துத் தருஈம் முயிர்ப்பாங்க னைக்கண்டிவ் வுண்மைசொன்னான் 
மருத்துப் பயோத.ரத் தாலகங் காங்கியை மாற்றுவனே, (Par) 

பாங்கன் தலைவனை உற்ற துவினாதல், 
பன்னாமத் தெய்வப் படைபயின் றோவெம் பகைதுமித்துத் 
தன்னா ருயிரிற் நிசைபுசக் தோசெந் தமிழ்வடி.த்தோ 

ன்னார் துறைசையிற் செம்பொற் றியாகர்தம் வெற்பண்ணலே 
யென்னா டகவசைத் தோளிளை யாம லிளைத்ததுவே, (௪௮) 
  

  

௪௪, ௪த்தசன் தேர் - தென்றல், 
௪௫, கூத்தல் - விளி, இருசான்குஃண்ணான் - பிரமன், பன்னிரு 

தோளன் - முருகக்கடவுள், 
௪௭, இருத்தம் - புண்ணிய தீர்த்தம், மருத தப்பயோதரம் - அமுதத் 

தையுடைய கொக்கை, காத்றோுகூடிய மேகம், அக்சா - காமத்தீ, 

எல. வடித்தோ - ஆராயர்தோ, 

2



௧௦ இருவாவடுதுறைக்கோவை, 

தலைவன் உற்ததுசைத்தல், 

பான த் துலாம்வயற் கோமுத்தி பூர்கண்ப பண்பினர்க்கு 
ஞானத் இசளருள் செம்டொற் றியாகர் ஈனிர்வரைமேல் 
வானத்திற் சஞ்சரி யாப்பே செழிலி வளர்கு றிஞ்சிக் 
கானத்தில் வந்துண்ண வற்றிய தாலென் சலைக்கடலே, (௪௯) 

கற் ததிபாங்கன்கழதல், 

நிலக்கோர் பசம்பொட் டொளிர்குவ தென்ன நிலவரசார் 
தலக்கோயின் மேவிய செம்பொற் றியாகர் சயிலத்தஞ்சை 
வலக்கோதைப் பேதைக் கனலரக் கா மறுகலென்னே 
யிலக்கோ விதுபுவ னத்தொப் பிலாவெம் பிரான்றனக்கே, (௫௦) 

இழவோன்கழத்தெதிர்மறுத்தல், 

தோணா லிரண்ளெ செம்பொற் நியாகர் துறைசைவெற்பிற் 
கோணார் பிறைநுதற் கோகன கைக்குக் குலதெய்வத்தைப் 
பூணா ரிளமுலைக் கொம்பினை யான்செய்த புண்ணியத்தைக் 
காணாய்கண் டாயெனின் வீணாவிவ் வீரங் கழறலையே, (௫௧) 

இழெவோ ற்பழித்தல், 

Head கன்னிக்கு மீதுசென் ரோங்க.ர சார்துறைசைத் 
தேசிகப் பொற்சடைச் செம்பொற் றியாகர் சிலம்பிலொரு 
பாசிழைக் காகெஞ் சிளகிற்றென் ரூயண்ணல் பண்ணிருப்பி 
ஜூரிவைக் கோவயி ரப்பொருப் புத்.துளை யுண்பதுவே, (௫௨) 

இழவோன் வேட்கை தாம்கத்கருமைசா ந்தல், 

சுற்றுஞ் சடிலத்தர் கோமுக்த மீசர் துறைசைவெற்பிற் 
குற்லும் புதுமலர்க் காவூகி வந்தவள் கோக்கடல்வீழ்ந் 
தெற்று மவாவலை யாற்சுழல் வேனுக் கினியவடன் 
பற்றுக் தனக்கல னன்றிப்பின் வேழொரு பற்றில்லையே, (௫௩) 

பாம்கன் தன்மன த்தமுங்கல், 

சூலேந்து செம்பொற் தியாகேசர் கோகழித் தொல்ல ரன் 
மேலேயெக் காலுமின் மாலேறக் கண்டன மெய்ம்மையது 
போலேகஞ் சீர. சின்றலை மீதும் புனத்தொருமின் 
மாலே நிடின்மட நெஞ்சே யிருந்தென்ன வாய்கமக்கே, (டு௪) 
  
  

௪௯, பேரெழிலி - பேரழகையுடையாள், பெரிய மேசம், 

(௫௦, நிலவரசு - படர்ச்த அரசமரம் gong கொடியாசு, ௮ம் சைலம், 
௫௪, கோகனகை - திருமகள், 
(௨, கன்னி - ஒரிராச, தேசிகப்பொன் - ஒருபொருட் பன்மொழி, 

ஊடி வை . ஊாடுயின் கூர்மை, 

௫௩, குத்தும் - பறிக்கப்படும், கோ - கண்கள், கலன் - சப்பல், 
(௫௪, சூல் - சூலம், அரசு - அரசமரம், தலைவன், மினமால் - மின்னலை 

யுடைய மேகம், தீலைவியாலுண்டாயெ காம மயக்கம்,



பாங்கற்கூட்டம், க்க 

பாகன் தலைவனோடரமுங்கல், 

விளக்க மருத துறைசையெங் கோமுத்தி மெய்யர்வெற்பி 
லளக்கரி தாயநின் கல்வியுஞ் சீலமு மாண்மையுமோர் 
குளக்கனி வாய்மொழிக் கள்ளிக்குக் கொள்ளை கொடுத் துகெஞ்சக் 
அளக்க முருகிற்றி யேந்தாலஃ தென்லுடைத் தொல்வினையே.(டுட) 

பாங்கன் cad sg cad £0 per reo, 

பைம்போதி மாஈகர்ச் செம் _ற்றியாகர்பற் முூரையொறுக் 
கும்போது லேந்துங் கொடுமர மோவவர் கோதறுயிலு 
மம்போதி யோவிடம் யாதுன்னை யிவ்வண்ண மாககச்ஈண்ட 
வம்போதஇி மான்வண்ண மென்னிறை வாசொல் வகையெனக்கே. () 

தலைவன்௮ஃ து இவ்லிடத்து இவ்வியத்சென்தல், 

துளவே யணிவிடைச் சொன்னத் இயாகர் துறைசைவெற்பிற் 
களவே பமில்கருங் கண்ணாலென் னுள்ளங் கவர்ந்தவட்குத் 
தளவே ஈகைதம் தளவே யிடுகிடை தண்மதியின் 
பிளவே நுதல்செண்ப காடவி யேயிடம் பெண்கொடிக்கே, (௫௭) 

பாங்கன் இறைவனை த்தேற்றல், 

தேன்வருங் காவிடை கின்னாவிக் காவியைச் சென்றுகண்டு 
நான்வருற் காறும் பளிக்கறை மேனிற்றி ஈற்றவர்வாழ் 
வான்வருங் கோகழிச் செம்பொற் நியாகர் வரையிலன்னந் 
தான்வருங் காறுந் தரித்துகிற் குக்களன் ருனென்னவே, (CE) 

பாம்கன்குதிவழிச்சே தல், 

மயில்போ னடந்துபக் தாவெ சோபன் மலர்பறித்துக் 
குயில்போன் மிழற்றிரிற் பாரோ வறிலன் கொளளை வண்டு 
துயில்போங் கடுக்கையர் சொன்னச் தியாகர் துறைசையண்ண 
லயில்போல் விழியு மலைபோன் முலையுமுண் டானவசே, (௫௯) 

பாக்கன் இதைகியைக்காண்டல், 

பனிச்சந் இரமுக மண்டல மீதரைப் பாம்பிதுசீ 
சனிச்சம் பொருத வடித்தா மரையிவை யார். துறைசைத் 
தனிச்சங் கரசெங்கள் செம்பொற் றியாகர் தடங்கிரிமே 
லினிச்சங்கை யில்லை யிவசே யிறைசொன்ன வேர்திழையே, (௬௦) 
  

(௫௫, குளம் - வெல்லம், 

(௬, போதி - அரசு, துறுக்கும்போதில் . சண்டைசெய்யும்பொழு த, 
கொமுமசம் - வில், மேரு, கோல் - அம்பு, திருமால், அம்போதி - கடல், 
வம்போதி . மணத்தையுடைய கூந்தல், 

0௮. பளிக்கறை ஃ பளிக்குப்பாறை, வாழ்வான் - வாழும்பொருட்டு, 
என்ன நித்தி, 

(பி-ம்,) 1நின்லுயிர்க்காவியை,



௧௨ இருவாவதுறைக்கோவை, 

பாங்கன் இகழ்ர்ததத்கு இரங்கல், 

அதியைப் பெறுங்கழற் சொன்னத் இயாகர் துறைசைகயிலெம் 
பதியைப் பகர்ந்திகழ் வாருமுண் டோவெண்ணிப் பார்த்தலன்வே 
னுதியைப் பொருங்கண்ணி வாழைக்குட் பாம்பிது நோக்டஇனவர் 
மதியைக் கவர்ந்து விழுங்கா இராதெனின் வையகத்தே, (௬௧) 

பாமகன் தலைவனை வியத்தல், 

ஈடங்கொண்ட செம்பொற் நியாகேசர் காவிரி காடனையா 
ளிடங்கொண்ட வல்குற் படங்கொண் டவளிறு மாந்தகொங்கைத் 
தீடங்கண்ட கண்ணுக் தடங்கண்ட தோவென் றலைவ னென்ன 
இடங்கொண்டு வந்தன னேவறி யேனென்னை த் தேடிக்கொண்டே, () 

பாங்கன் தலைவியைவியத்தல், 

தாயிறு மின்பருள் செம்பொற் தியாகர் தடந்துறைசைக் 
கோயிலு மென்னெஞ்சுங் கொண்டோர் வசையினங் கொற்றவற்கு 
கோயிலு கோயளிப் பாருஞ்சற் றே இரு கோக்களித்தை 
வாயிலுங் கொள்ளு மருந்தாகு வாருமிம் மாணிக்கமே, (௬௩) 

பாம்கன் தலைவன் ழனக்குத் தலைவிநிலைகூதல், 

தோணி வீதித் துறைசைத் இரவியத் இயாகர்வெற்பிற் 
௫.ரகை மூவொன் பதுமொப்பி டாவொரு தாரகைதான் 
வாரணி பக்கங் குறையாத சோமன் வரவஜதுபார்த் 
தே. ரணி காவிடை நிற்கக்கண் டேனென் னிறையவனே, (௬௪) 

தலைவன் சேறல், 

தென்னவிர் கோகழிச் சொன்னத் தஇயாகர் சிலம்பினிரு 
பொன்னடி. கோவத் தனிரின்று காவிற் புனமயில்போன் 
மூன்னையின் மிக்க தருவிளை யாடல்செய் மோகமொடு 
மென்னையு கோக்குங்கொ லெகங்குக்தத் இக்கு மிளக்கரும்பே, (௬௫) 

தலைவன் தலைவியைக்காண்டல், 

உரக்கும்வண் போதி வனமாசி லாமணி யும்பர்வெற்பி 
லரக்குங் கலுக்குஈற் செவ்வா யிதழி யமிழ்தவெள்ளஞ் 
சகரக்குங் கடைக்கண் விழிசாரி போதவென் சோருமுயிர் 
புரக்குஞ்சஞ் சீவினி போனின்ற வாவிப் பொழிலிடத்தே, (௬௭) 
    

௬௪, பதி - அரசன், ௬௨, தடம் - மலை, வழி, 

௬௩, சோய்கள் பலவற்றுள்ளும் ரக்த நோயாவது காமம், ஐவாயில் - 
ஐம்பொதி; 1'கண்டகேட் டுண்டுயிர்த் துத்ததியு மைம்புலனு, மொண்டொடி. 
கண்ணே யுள'! (தீநக்குறள், ௧௧௦௧) என்பது இக்கே அதியற்பாலத, 

௬௪, பக்கம் குதையாத சோம் ஃதலைவனுக்கும் சந் இரனுக்கும் சிலேடை, 
௬௫, தென் - அழகு, தென்னை, 
fo, இதழி- இதழையுடையாள், சோரும் உயிர் புரக்கும் சஞ்சவினி- 

மிருதசஞ்£வினியென்லும் ௨,



பாங்கமெதியுடன்டாடு, Sih, 

கலவிமின்மூழ்தல், 
இருகோ டவர்புனற் காவிரிக் கோமுத்தி மீசர்வெற்பி 
லொருகோடி. மால்வண் டொருகோடி மேகத் துருவெடுத்தே 
வருகோ டி.வர்கின்ற தேன்வாரி வாரி மடுத்தலொக்கு 
மருகோ டியகண்ணி ஞளைத் இளைத்துண்ட வானந்தமே, (௬௭) 

புகழ்தல், 
விடையார் துறைசைக் கனகத் இயாகர்தம் வெற்பிலென்று 
மூடையாத நீர்கின்று நோற்பவர் போற்குழை யோடிகலும் 
படையார் விழியுன் னிதழ்கலம் பார்த்துட் பசையறுசெங் 
கிடையார் கடைப்பதற் கேநெடு காளறற் &ழ்கிற்பதே, (௬௮) 

சொன்னேச ருக்கருள் சொன்னத் இயாகர் துறைசையன்ன 
பொன்னேகின் னேருத ரத்துக்கொவ் வாத புசையறிந்தா 
றன்னே ரிலையை மறைப்பது போலுஞ் சமர்கடந்த 
கொன்னேமி யான்பள்ளி கொள்ளிட மாகக் கொடுத்த ுவே, (௬௯) 

தலைவியைப் பாங்கயொடுவருகெனப்பகர்தல், 
அடையார் புரஞ்செற் றரசாளுங் கோழுத்தி யப்பர்வெற்பிற் 
புடையா ரிளங்கொங்கை நல்லீ ரினிவரும் போதினிய 
மடையார் குவளை விழிப்பாங்கி யோடிங்கு வாரும்வந்தாற் 
கடையா தமிர்தம்வக் தாற்போ லிருக்குமென் காதலுக்கே, (௭௦) 

தீலைவியைட்டாகடச்கூட்டல், 

நல்லா வடுதுறைச் செம்பொற் றியாகர் ஈளிர்வரைமே 
லெல்லா வெழுத்துற்கு நாயக மாமவ் வெழுத் இினொன்றி 
னல்லா லவைக்குச் சிறப்புள தோவது போலடுத்து 
வல்லா ரிளமுலை மாதேநின் னய மருவுகவே, (ara) 

  

பாங்கீமதியுடன்பாடு, 

— ee — 
suidp pGartt ge, 

இருக்காவி ரித்திருத் தம்படிந் தோசெழுக் தேன்பிலிற்று 
மருக்கா விரிமென் மலர்பறித் தோவண்ட லாட்டயர்ந்தோ 
விருக்காலுங் கோழுத்தி பூர்மாசி லாமணி மீசர்வெற்பி 
லொருக்காலு கானறி யாமெலி வான அுவள்வடி.வே, (௪௨) 

    

௬௮, செய்யார் - செர்நெட்டி, 
௬௯, ஆல் - ஆலமரம், நேமியான் -திருமால், cro, புடை - பருத்சல் 

௭௧, ௮வவெழுத்தின் - அகரத்தோடு, அவைக்கு - அவ்வெழுச்தக் களுக்கு, 
௭௨, or விரி - சோலைகளில் விரித, இருக்கு ஆலும் - வேதக்கள் 

முழக்கும்,



௧௪ இருவாவடு துறைக்கோவை, 

இ௮அவும௫, 
மழைதருங் கந்தம் பெறும்புத் தெழில்வனப் பாரொழுக்கம் 
கழிவுறு முண்டி கரக்கும் தொழிலினங் ௬கயகற 
லுழைகிற்ற லோடு தியாகேசர் கோமுத்தி யூர்வரைமே 
லெழுவகைத் தன்மையு மெங்குற்ற வாவெங்க ளேந்திழைக்கே, () 

Que st sev, 
பெண்ணுழை யாளர் துறைசையெங் கோழுத்துப் பிஞ்ஞகனார் 
பண்ணுழை வேதனுங் காணா முடியிற் பரித்தலினாற் 
கண்ணுத லாரவர் செம்மார்பிற் கோடன்ன காட்சியினாற் 
றண்ணுறை வெண்பிறைக் கேசெங்கை கூப்பத் தகுக்திருவே, (௭௪) 

இதுவுமது, 
தக்கோர் பணிகழற் செம்பொற் நியாகர் தடந்துறைசை 
முக்கோ வுடையர் சடிலவட் டத்தின் முளைமஇிபோற் 
சொக்கோடு செக்கர்ச் சுடர்வானில் வெண்பிறைத் தோற்றங்கண்டாற் 
கைக்கோ கனக மலசே குவியுகங் காரிகைக்கே, (௭௫) 

சுனைஈயப்புரைத்தல். 
எண்ணிய வெண்ணிய வெல்லாந்தந் தொண்டர்க் கஇனிதளிக்கும் 
புண்ணியர் கோகழிச் செம்பொற் றியாகர் பொருப்பினில 
வண்ணிய முத்தமுத் தாகவிக் கோவையக் கோவையதாப் 
பண்ணிய தோகன்னி £படி.௩் தாடிய பைஞ்சுனையே, (௭௬) 

சனைவியந்முரைத்தல், 

பருக்கும் தனச்ச் தனமுமைம் பாலிற் பரிமளமுங் 
குருக்குமெய் வேர்வும் பெறலா மெனினவ Carp Ass 
ரிருக்குந் துறைசைப் பதிமாரி லாமணி மீசர்வெற்பி 
லுருக்குமச் சித்துச் சனைகானு மாடுவ ஜனெண்ணுதலே, (௪௭) 

தகையணங்குறுத்தல், 

மாமேனிக் குள்ள குழைவுங்கட் சேப்பு மணிமுருக்கின் 
பூமேல் வெளுப்பும் புறம்பணம் கேமற்றப் பொற்பனைத்துந் 
தேமேவு பூமத்தர் கோமுத்தி மீசர் சிலம்பிலெங்கள் 
பாமே கலையிள மான்வடி. வாம்வரப் பார்த்தகலே, (௪௮) 
  

௭௩, மழை - கூத்தல், கந்தம் - மணம், எழுவகைத் தன்மை - மழை 
தீருங்கர்தம் முதலியன; “பூங்கேச மன்தல் புனையா ரெழில்வெண் புதமஇ 
கண்; டாம்கே மிசழ்த லருயெ வுண்டி யருஞ்செலவு, இல்சகே கரத்த லொரு 
வபி னேசென்று சென்றுநிற்ற, ரூங்கே வலமல்ல வந்தசென் னோவிந்தத் தைய 
அக்கே, (அம்பிகாபதிகோவை, ௭௪) என்பது இச்செய்யுளுடன் ஒப்புசோக் 
6 Dune gi. ௭௪, கோடு - பன் மிக்கொம்பு, 

எ(டு, முக்கோ - மூன்றுகண்கள், சொக்கு - பேரழகு, 
௭௬, முத்தம் - முது, இக்கோவை - இக்கண்களை, அக்கோவையதாஃ 

௮ர்.தச் கொவ்வைக்கனியாக, TH. YEG பூ - £முத0ு,



பாற்மெஇியுடன்பாடு, கடூ 

சடுக்கமாட்டம், 
தடக்கும்ப ராசி தொடுமா சூர்க்குத் தலைவர்விடக் 
இடக்குக் இருமிடற் றம்பொற் நியாகர் இரியிற்கொம்பா 
னடக்கு மொருவரை குத்இற்றர் தோதுப்பி னன்றதன்வீ 
றடக்கு மொருவரை வேலொடு கண்டன னாரணஙக்கே, (eras) 

பெட்டவாயில்பெற்று இரவுவலியுறுத்தல், 
மூத்தியென் னப்படு மங்கையைச் சேச முயல்பவருஞ் 
சத். தியென் னப்படு மீச னருளன் நிச் சார்தலுண்டோ 
சுத்திபெற் ருர்தொழுஞ் சொன்னத் இயாகர் துறைசைவெற்பிற்் 
சித்திர Sus துயிர்ப்பாங்க யாற் ஈகஞ் சேரு துமே. (wo) 

Q Hang. 
உம்பர்க் கரசசென்றுள் ளோனையில் லோன்சென் ௮ுரைப்பதுபோற் 
கொம்பைப் பொருமிடைப் பாங்கிக் இனியவை கூறியிரந் 
இம்பர்க் கரிய வெழுதரும் பாவையை யெய்துவம்யாஞ் 
செம்பொற் றியாக ருறையுக் துறைசைச் சிலம்பிடத்தே, (௮௧) 

ஊர்வினாதல், 

துதிப்பார்க் கருள்செயுஞ் சொன்னத் இயாகர் துறைசைவெற்பிற் 
சதிர்ப்பா டி.லாது நெறிதப்ப விப்புனஞ் சார்ந்தனன்யான் 
கதிர்ப்பூண் முலைமட வீர்களின் னேவழி காட்டியுங்கள் 
பதிப்பே ௬ரையு முரைத்தா லுமக்கொர் பழியிலலையே, (௮௨) 

பெயர்விதைல், 
ஓராழி யங்கையன் பங்கயன் றேட வுமையுடனே 
சீ.ரா வரிதுறை மேவிய செம்பொற் நியாகர்வெற்பிற் 
கூராரும் வேல்விழி மீருங்க ஞர்குரு மந்தாரமேன் 
மா.ராய மாயுங்கள் பேராயி னுஞ்சொல்லும் வாய்திறந்தே, (௮௩) 

வேழம் வினாதல், 

பதவா ரணத்தர சூரொப்பி லாமுலை பாகர்வெற்பி 
தவா ரணவு மிளமுலை மீர்தெவ்வர்ச் 8டழிந்து 

சிதவா ரணமொன்று கையான் புனத்திடைச் சேறலைப்போன் 
மதவா ரணமொன்று வந்ததுண் டோவுங்கள் வான்புனத்தே, (௮௪) 

வேங்கைவிஞதைல், 
சேயான மேறும் துறைசைத் இரவியத் இயாகர்வெற்பிற் 
சாயா முலைக்கிென மென்றுரை யாடிலிர் தந்இதனைக் 
  

௭௯, டக்கு மொருவரை - யானை, கொம்டாந் குத்திற்று, 
௮0, சித்திர பம் - தலைவி, ௮௩, மாராயம் - WE Deh, 

௮௪, பத ஆரணம் - பதங்களையுடைய வேசம், இத் வார் ௮ணவும் - 

இன்பத்தைச் செய்யும் கசசைப்பொருகந்திய, ஈடு - வலி, சிதவாரணம் - வெள் 

ளிய சல்கம், கையான் - திருமால், மத வாரணம் - மதயானை, 
௮, சே யானம் - இடபமாயே ஊர்தி, காயா. காசாமரம், புனத் 

sia - புனத்தின்௧கண், பாயாத வேங்கை - வேங்கைமரம்,



௧௬ இருவாவடு துறைக்கோவை, 

காயா மலர்க்குழ லீர்வந்த தோஃிக் கடிப்புனத்தாற் 
பாயாத வேங்கையுட் பாயுமொர் வேங்கை படருழந்தே, (௮௫) 

கலைவிஞாதல், 

தொத்திட்ட கொன்றையர் செம்பொற் நியாகர் 1துறைசையெண்ணா 
வெத்திட்ட நெஞ்சுடைக் கள்வரைப் போற்பிழைத் தஇப்புனத்தே 
மூத்திட்ட வெண்ணகை யீர்வீர பாண முனையமுந்தத் 
தைத்திட்ட தோர்கலை கண்டதுண் டோவின்று தான்வரவே, (௮௬) 

வன் றிவினாதல், 

பொன்னோ வில்லத்தர் சொன்னத் இயாகர்தம் பூந்துறைசை 
யின்னோதி மங்கற்கு ஈன்னடை யீர்ச7ர மேற்றவன்றி 
முன்னோட வென்மனம் பின்னோடி. வந்தஇம் மொய் அுனத்தே 
யன்னோ வவைகண்டி. லேன்கண்டி. ரோசொல்று மாதரித்தே, (௮௭) 

இடை வினாதல், 

சுற்றிய வார்சடைச் செம்பொற் றியாகர் துறைசைவெற்பி 
லெற்றொடி யேந்துகை மீரின்று கான்வனத் தெய்தவெய்த 
வொற்றிடை யாரு மஇகலை வேங்கை யொருவினபோற் 
சிற்றிடைச் சிங்கமெங் கேறுக்கள் பால்விட்டுச் சென்ற தவே, (௮௮) 

மொழியாமைவிஞதல், 

திரையார் புனற்சடைச் செம்பொற் றியாகர் இருத்துறைசை 
வரையா ரமுதனை மீர்வரை யாரங்கள் வட்குமென்றோ 
விரையாரும் வாய்முத்தங் காட்டிலிர் காட்டா விபதங்சொண்டா 
லிரையார் சளியின மெப்படி. யோட்டுவ இப்புனத்தே, (௮௯) 

யாரே மிவர்மனத்தெண்ணம் யாதெனத்தேர்தல், 

பதியாதென் பாருங்கள் பேசென்னென் டார்பின் படிப்படியா 
மூதியானை யோடு பிறவும் விஞாய்கிற்பர் மூதறிவோர் 
வதியா வடுதுறைச் செம்பொற் நியாகர் வசையிலிந்த 
விதியாளர் யாரிவர் யாதோ விவரெண்ணம் விள்ளரிதே, (௯௦) 

எண்ணச்தெரிதல், 

ஆழேந்து சென்னியர் செம்பொற் றியாகரொ ராயிழையைச் 
கூறேந்து வாரர சூர்வரை மேன்முறி கொண்டுவந்து 
மாறே யிவர்சொன்ன வார்த்தையெல் லாமறி வாய்கெஞ்சமே 
வேறேது மில்லை யிவர்கொண்ட கோலமிம் மின்பொருட்டே, (௯௧) 
      

௮௭, பொன் ஓது - பொன்மலை) மேரு, வில் அத்தர், wars Lest 

௮௮. ஒற்று இடை அரும் ௮தி - அத்தி-யானை, 
Hm, வரை ஆரங்கள் - குமங்லித்ோன் திய முத்தல்கள், 
௯௦, முதமை யானை, ௬௧, முறி - தளிர், 

(பி- ம்,) 1 தறைசையென்னா.



பாங்கியிற்கூட்டம், 5௭ 

இருவருமுளவழி தருமைபித்போதல், 
பிரியாது வள்ளிக் கொடியையுஈ் தெய்வப் பிடிபையும்போ 
லரியா ரிருவரு மொத்திருக் தாசா சூருகந்த 
வரியா ரதளுடைச் செம்பொற் தியாகர் வரைக்கணினித் 
தரியா தியாஞ்சென்று கண்டுகொண் டாடுஞ் சமயமிதே. (௯௨) 

கையுறையேந்திநின்று அவ்வகைவினாதல், 
௮ர௬ளா வடுதுறைச் செம்பொற் நியாக சடியரைவிட் 
டி ருளா ணவங்கழிந் தோதெ லேய்ப்பவென் னேவுங்கொண்டு 
மருளா வு.திர வருவியி னோர்லகம் மலைவந்ததோ 
சுருளார் கருங்குழற் கட்டழ 2ரிச் சுனைப்புனத்தே, (௯௩) 

எ திர்மொழ்கொடுத்தல், 
காயத் இருஞ்சிறை தீர்ப்போர் துறைசைக் கருத்தர்சிதா 
காயத் இரவியத் இயாகர்பொன் ஞகத்தெங் கார்ப்புனத்தே 
காயத்தி கண்டதுண் டல்லா லொருவர்செங் கைக்கணைதான் 
காயத்தி வந்திடக் கண்டோ மிலையொரு காலமுமே, (௯௪) 

இறைவனை ஈகுதல், 
௮.ரந்தொட்ட வேற்கண்ணி யிவ்வீ£ ரின்றெய்த வாம்பனெடுல் 
கரந்தொட்ட மாவிலை யம்பொடுஞ் சேட்செலக் கற்ற தனால் 
வ.ரந்தொட்ட கோகழிச் செம்பொற் நியாகர் மதுரைச்சிங்க 
சரந்தொட்டு முன்னெய்த மாயக் களிற்தினுர் தான்ச$ர்த் தே, (௯௫) 

மதியினின் ௮வசவர்மனக்கருத் தணர்சல், 
தனைக்காடு காக்குங் கருத்தே eur Berg தேரிலவர் 
முனைக்கோட் டி.ரலையெய் வாருமன் ரூலன்பர் மொய்யசசூர்ப் 
புனற்கோட்ட மார்சடைப் புத்ரத் இயாகர் பொருப்பிருவர் 
மனக்கூட் டுறவினுக் கொற்றாயொத் தாடு மலர்க்கண்களே, (௯௬) 

பாங்கியிற்கூட்டம், 
=~ aE 

தலைவன் உட்கோள்சாத்சல், 

தொழும்புசெய் வார்க்கருள் சொன்னத் இயாகர் துறைசைவெற்பிற் 
செழுங்கொடி மீர்விண்ணிற் மரா கணத்தையும் இங்களையுங் 
கழங்கென வாடவு மாடியு மாகக் கடைக்துமக்கு 
வழங்கவும் யான்வல்ல னேவல்கொள் வீர்இரு வாய்மலாந்தே, (௯௭) 
  

  

௬௯௨. வள்ளிக்கொடி - வள்ளியம்மை, தெய்வப்பிடி - தெய்வயானை, 
௬௯௩, கைம்மலை - யானை, 
௯௬௪, காயத்திருஞ்சீஜை - தேகபந்தம், சிதாகாயம்-ஞானாகாயம், சாகம்- 

மலை, காய் ௮த்தி - காய்த்த ௮த மரம், கோபிக்கடபட்ட யானை, 
௯(நு, ஆம்பல் - யானை, ௬௬. ஒற்று - ஒற்றியெடுத்தவை, 
௬௭, தாராகணத்தைக் கழற்ிச்காயாகவும் தில்களைக் கண்ணாடியாசகும் 

கடைச்து கொடுக்க வல்லேன், 

2



கல இருவாவடு துறைக்கோவை, 

டாட குலமுதைூளெத்தல், 
உள்ளாரை யோட்டி யுலகம் புசக்கு மூயர்மன்னனீ 
புள்ளாய மோட்டிப் புனங்காக்கு மாதெங்கள் புன்குறமான் 
௮ள்ளாடூ மானத்தர் சொன்னத் இயாகர் துறைசைவெற்பில் 
வள்ளாலுன் கோதையெம் பேசைக்குச் சூட்டன் மாபல்லவே,(௯௮) 

தலைவன் தலைவிதன்னை யுயர்த்தல், 
தோட்டெருக் கந்தொடைச் செம்பொற் றியாகர் துறைசைமன்றிற் 
தீட்டிய பாவையன் னீர்தெய்வ ராசன் நிருமகளை 
வேட்டிருக் தும்முரு கோன்மீட் டொருகுற மின்னைமணந் 
தீட்டிய €ர்த்தியன் ரறோவெழு லோகமு மேறியதே, (௯௯) 

பாக அறியாள்போன் றுவினாதல், 
தொல்லா வடுதுறைச் சொன்னத் இயாகர் சுடர்க்இரிரீர்க் 
கல்லாரங் குற்றுவெண் முத்தூச லாடுவர் காவகத்திற் 
பல்லாயி ரந்தைய லார்யார்மண் காத்திடும் பார்த் இவநின் 
வல்லாண்மை யைக்கவர்ந் இம்மால் கொடுத்த மடமங்கையே, (௧௦௦) 

இதையோன் இதைவிதன்மை யியம்பல், 

பஞ்சடி. தாமரை யல்குல்பொற் றேர்த்தட்டுப் பைங்கழைதோள் 
வஞ்சிமென் சிற்றிடை கொங்கைபடொன் மேரு மதிவதனஞ் 
செஞ்சடைக் கோலத்தர் கோகழிச் செம்பொற் நியாகர்கண்டத் 
தஞ்சனக் கூர்விழி மாதே யெனக்கமு தானவட்கே, (௧௦௧) 

பாங்டு தலைவியருமை £1 p pe, 

சூடா மணியினை யாந்தொழப் பெற்ற சுடர்த்தொடியைக் 
கோடார் விலங்கலெங் கோமா னருமைச் குமாரறியைநீர் 
நாடா தெளியளென் றெண்ணு£ர் கோழுத்து காதர்வைகும் 
பீடார் துறைசைப் புரவல பேசில பேதம்வைத்தே, (௧௦௨) 

தலைவன் இன் தியமையாமை இயம்பல், 

கோங்கே ரிளமுகை கும்பிடுங் கொங்கைக் கொடியினுக்கா 
வீங்கே யுனையொரு தஞ்சமென் றேற்கிரங் காதொழிந்தாற் 
நிங்கேத நீக்கு மாசூரர் செம்பொற் நியாகர்வெற்பிற் 
ரங்கே னயிரிமைப் போதுஞ் ௪ரதந் தளிரியலே, (௧௦௩) 

பாம்ட நின்குறை நீயேசென்றுசையென்தல், 

மறைகட் கரிய பிரான்மாசி லாமணி வள்ளல்வைகுக் 
துறைசைச் கதிபவுன் லுள்ளத்தி னின்று துளும்புகின்ற 
குறையெத் தனையத் தனையுமெம் பாவைக்குக் கூறுகரீ 
யறையக் கடவதன் ரூலெம்ம ஸோர்க்கிங் கறிந்தருளே, (௧௦௪) 
  

௬௮, தள்ளாடும் - துள்ளும், 
௯௬௯, தெய்வராசன் திருமகள் - தெய்வயானை, ௧௦௦, மக்கை யார்.



பாங்கிமிற்கூட்டம். ௧௯ 

பாகயைக் தலைவன் பழித்தல், 
வடி.க்கணல் லாடனக் கென்காத லோதி மனக்குறையை 
முடிக்கவல் லாயென் நுனையிரக் தேனின்று மூதரசூர் 
ஈடி.க்கவல் லாரெங்கள் செம்பொற் றியாகர் ஈறும்பதத்தைப் 
பிடி.க்கவல் லார்தமைப் போன்மொழிக் தாய்ஈன்று பெய்வளையே, () 

பாங்கி பேதைமையூடட, 

காதும் பாசர் துறைசையெங் கோமுத்திக் கத்தர்வெற்பி 
லோதும் தினைத்தடஞ் சாலி லூர்முடு லைக்கதையான் 
மாதுன் புறப்புடைக் குந்தன் றமையரின் மற்றிவளு 
மேதும் பிதர்வருத் தம்மறி யாத வியல்பினளே. (௧௦௬) 

காதலன் தலைவி மூதமிவுடைமைமொழிதல், 

சீபே அுயர்த்தவர் சோகழிச் செம்பொற் நியாகர்வெற்பி 
னீபே.து சொற்றனிர் நான்றஞ்ச மற்றங்கு கிற்குமப்போ 
தேரேறு தாரிற்றன் பேரூ ௬றத்தொடுத் சந்தனளா 
லாசே யுலக லவளுக்கொப் பான வறிவினசே, (௧௦௭ 

e
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பாங் முன்னுறுபுணர்ச்சி முறையுதக் கூரல், 

உமக்கேமுன் னட்பந்த வொண்டொடி. யாளுள எாயிருக்தா 
லெமக்கேன் பிறருக்கெ னல்வார்த்தை சொல்வ தெழிற். றுறைசைத 
தமக்கேயொப் பானவர் செம்பொற் றியாகர் சயிலத்இனீர் 
ஈமக்கே சரியில்லை யென்பவ ளோடின்ப ஈண்ணுகவே, (௧௦௮) 

தலைவன் தன்னிலைசாத்தல், 

கார்காட்டு கூந்தன்மின் ena தழாவிடி.ற் காதல்வெப்பஞ் 
சீர்நாட்டு மாவடி தண்டுறைச் செம்பொற நியாகர்?பான்னி 
நீர்நாட்டி லுள்ளதண் ணெல்லாமெய் யேற்பினு நீங்கரிதால் 
வார்காட்டு கொங்கைகல் லாயுன்ன லாலினி வாய்ப்பதின்றே, (௧௦௯) 

டாங்க உலயெலுலர த தல், 

சேவேறு செம்பொற் நியாகேசர் செல்வத் திருத்துறைசைக் 
காவேரி யங்கயற் கண்ணா ளிளமுலை காமுறினீ 
கோவே வசைந்தனை கொண்மோசெக் தீவலங் சொள்ளன் முன்னா 
மாவேத நீதி யொழுகல்பட் டாக்இந்த வையகத்தே, (௧௧௦) 

தலைமகன்மறுததல, 

விற்படும் வெப்பினின் றெய்த்திளைப் பார்க்கு விடாயறவிண் 
கற்பகக் காக்கொணார் இன்னீழல் செய்யக் கருதலொப்பாம் 
பொற்பமர் கோகழிப் புத்ரத் இயாகர் பொருப்பின்மின்னே 
யற்புதக் கொம்பைமுன் வேட்டுப்பின் கூடென்ற வாதாவே, (௧௧௧) 
  ot ro tee cetera meen 

௧௦௫, வல்லார்-வல்லமையுள்ளார், வல்லமையில்லாா. ௧௦௮. சரி-ஓபபு , 

௧0௯, வெப்பம் நீங்கரித, ௧௧௧, ஆதரவுகருதல் ஓட்டாம்,



௨௦ இரு வாவடுதுறைக்கோவை, 

பாக் அஞ்ச அச்சுறுத்தல், 
நம்மாசி லாமணி காதன் நுறைசை ஈளிர்வரைமேல் 
வெம்மாலை வந்ததி யாங்கள்செல் வேமெங்கள் வேடர்கண்டா 
லம்மா பொறுரின்று சும்மா வரும்பழி யாதலின 
லிம்மா தனிப்புனம் விட்டைய நீயு மெழுந்தருளே, (௧௧௨) 

தலைவன் சையுதைபுசழ்தல். 
தொனிகொண்ட வார்கழற் சொன்னத் இயாகர் துறைசையிற்செல் 
கனிகொண்ட வாயன்ன மேதரிக் கத்தகுங் காணற்சஞ்ச 
வனிகண்ட செம்பொ ஸிம௰ா சலத்தில் வளர்ந்ததனாற் 
பணிகண்ட தன்றி வெயில்ஈண்ட இன்றிப் பசுந்தழையே, (௧௧௩) 

பாக கையுறைமறுத்தல, 
நறையா ரிதழியர் செம்பொற் றியாகர்கல் லாவடுதண் 
டுறையா இபகை யுறையாகத் தந்தவை தூமொழியாள் 
குறையாத வல்குற் நடத்தெமர் காணிற் குறித்தயிர்ப்பார் 
முறையாக யாங்கள்கைக் கொள்ளேநின் கையின் முழுத் தீழையே, () 

ஆர்ராநெஞ்சினேடு அவன்புலத்தல், 
மனையா வடதுறை கொண்மாச லாமணி யார்வரைமே 
னனையார் மலர்க்குழன் மானார் இருவுள்ள ஈம்மிடத்த 
லினையா இருக்த.து நெஞ்சேயப் பூவை யிடங்கொளல்குற் 
சுனையாட லின் றிகங் கைம்மாந் தழையும் துவள்சன்றதே, (கக௫) 

பாக்கி ஆற்றுவித்தக ரதல், 

அய்யவெண் ஸணீற்றினர் செம்பொற் றநியாகர் துறைசைவெற்பி 
லைய விராவிலெந் தையலை வேண்டி. யருள்பெறுவேன் 
பொய்யல வைகறை போய்க்கஇர் தோன்றும் பொழுஇங்குவா 
கையுறை யேற்கமுன் வந்துகிற் பேனிந்தக் காவகத்தே, (௧௧௬) 

இச் துகுசைபெரு அவருக் தியமழவோன் மடலேடொருளெனம £55, 

தோற்றமுக் கேடுமில் சொன்னத் தியாகர் தறைசைவெற்பி 
லாற்றருக் கேத முறுகெஞ்ச மேகடை யன்னமன்னாள் 
கூற்றெலுங் கண்ணிணை தந்தவெங் காமக் கொடும்பிணியை 
மாற்றுதற் கேம மடலல்ல தில்லை 1வழிஈமக்கே, (௧௧௭) 

இவும.த, 
இணையார் இருவடி. யென்றலை மேல்வைத் திரவுபகற் 
றுணையாட நின்றருள் “சொன்னத் தியாகர் துறைசையன்னார் 
கணையார் விழிதந்த காமக் கடலைக் கடக்ககெஞ்சே 
புணையாகக் கோடன் மடலன்றி வேறு பொருளில்லையே. (௧௧௮) 

௧௧௩, சஞ்சீவனி - மிருதசஞ்சீவினியென்லும் ஐஷத (மோனை ) 
(பீ. ம்." 4 *அஸிதமக்கே' 3 செம்பொத்தியாசர்' 

 



பாங்கியிற்கூட்டம், ௨௧ 

பாக்க்கு உலசன்மேல் வை SHOTS SS, 
சுழியொன்று நீர்ச்சடைச் சொன்னத் தியாகர் துறைசையன்னாய் 
மொழியொன்று கேண்மட வார்காம வெள்ளத்தின் மோதலுற்றார் 
கிழியொன்று கைப்பிடி த் தேமட லேறுவர் 1கேண்மையற்றார் 
பழியொன்று மெண்ணில ராய்ப்பறம் பேறியும் பாய்வர்களே, (௧௧௯) 

அதனைத் தன்மேல்வைத்துச் சாற்றல், 
தூவேத வாரியர் சொன்னத் இயாகர் துறைசையன்ன 
வேவேய்கண் ளாளைக் இழிய டெழுதிக்கொண் டேயினிரான் 
பூவே *யெருக்கென்பு பூண்டுவெண் சாந்தமும் பூசிமடன் 
மாவேறி நாளை வருவேனும் மூர்க்குண் மடமயிலே, (௧௨0) 

பாத்தி தலைமகள் அவயவத்தராமை சாந்தல், 

துவவா விடமுண்ட செம்பொற் றியாகர் துறைசை 9ிவற்பா 
வவ்வாண்மை ஈன்று படமீ தெழுத வவண்மருங்கு 
லிவ்வா றிருக்கு மெனவுண ராயன் றி மீர்ம்பவளச் 
செவ்வா யெழுதி னமிர்தமெங் கேயினித் தேடுவையே, (௧௨௧) 

தீமைகள் தன்னைத் தானே புகழ்தல், 

ITs Coven penton Britons தீரென் னருமைசற்றும் 
பாரா துரைத்தனிர் பாருமிப் போதுபொற் பார்துறைசை 
யூராளுங் கோமுத்இ மீச ரருளா லுருவெழுதி 
வாசார் முலைமட வீருயிர் கூட வருவிப்பனே, (௧௨௨) 

பாக்கி அருளியல் த்தல், 

வெள்ளாம் குருகிட்ட முட்டையுங் கோடி வியல குடம்பை 
யுள்ளா ரிறகன்றிற் பிள்ளையும் தூக்கணத் தொண்சினையுக் 
தள்ளாகஜ் கோமுத்தி மீசன் றுறைசைச் சயிலத்தரே 
கொள்ளார் பனைமடன் மாகெஞ்சி லேயருள் கொண்டவரே, (௧௨௩) a 

இ௮வுமது, 
வில்லார வேழத்தன் சாகள வீக்குச் செவிலியென்னு 
மல்லார் கொடியின் கரும்பார்ப்பு வாட வவகெறியிற் 
செல்லார்கள் வாழுந் துறைசைத் இரவியத் தஇயாகர்வெற்பா 
புல்லாரைக் கோற லருளுடை யார்க்குப் புகழல்லவே, ( ௧௨௪)   

௧௨௦0. வெண்சார்தம் - திருநீறு, 

௧௨௩. வெள்ளாங்குருகு - கெய்தனிலத்துக்கு உரியதொரு பதவை; நந் 

றிணை, ௭௦) ஐங்குறு, கடுக - ௬௦, 
௧௨௪, வேழத்தன் ல் மனமதன், காகளவீ - Gu fu pene, கொடி ள் 

காக்கை, புல்லார் - புறக்காழையுடைய பனை, புன்மையையுடையார், 

(பி-ம்,) 1 'சேண்மையத்றாத்' 1 'எருக்கெனப்பூண்டு'



௨௨ இருவர்வதுறைக்கோவை, 

பாக் கொண்டு நிலைகூறல், 
பிறைவார் நுதன்முலைப் பெண்ணையிப் போது பெறுவிடி.ற்கண் 
ணிறைவாங் குரும்பை முலைப்பெண்ணை நீகொண்டு கின்குறையை 
யிறைவா முடிமதி செம்பொற் நியாகர்க் கினியபொன்னித் 
தறைவாயமுத் தாரும் திருவா வடுதண் டுறைகார்க்கே, (க௨ட) 

தலைவியிளமைத்தன்மை பாக் தலைவற்குணர்த்தல், 

முடித்திட மென்குழல் பற்றாது சற்று முலைக்குறிகள் 
பொடித்தில முத்தங் குமுதத் திலகண்கள் புன்களவு 
படி.த்தில கோகழிச் செம்பொற் றியாகர்வெற் பாவுடைகொய் 
தடுத்திட வும்மறி யாட்கென்னை நீயிரந் தோதுவதே, (௧௨௬) 

தலைவன் தலைவி வருத்தியவண்ணமூரைத்தல், 

வெங்கட் கரிவச் தெதிர்ப்படி லீன்றவவ் வேளையிலே 
சிங்கக் குழவி யமிமாது கேட்டுந் தெரிந்திலையோ 
அங்கப் பொருவிடைச் செம்பொற் றியாகர் துறைசையன்னாய் 
மங்கைக் கரசியன் றோவென்னை வாட்டிய வாணுதலே. (௧௨௭) 

பாங்டு தலைவி செவ்வியருமை? சப்பல், 

கொய்யாள் குவளையு முல்லையும் பூர்தொடை கூக்தலின்மேல் 
வையா டுறைசைக் கனகத் தியாகர் வரையிலிடை 
பொய்யா ணறுந்தளிர் மெய்யாள்பம் தாடப் புனத்தினடை 
செய்யாள்செய் யாளனை யாட்கெந்த வாறு தெரிவிப்பதே, (௧௨௮) 

தலைவன் செவ்வியெளிமைசெப்பல், 

தென்ன சூர்வளர் செம்டொற் றியாகர் இலம்பின்மின்னே 
பொன்னனை யாளுக் கியான்வந்த வாறு புகலுதியேற் 
பின்னடை யாளங்கள் கேளா ளெழுக்து பிரியமுடன் 
சொன்னநின் வாயிற் கனகமு முத்துஞ் சொரிந்திடுமே, (௧௨௯) 

பாநடு என்னை மதைப்பின் எளிதென நகுதல், 

தண்ணங் குமுதமு மால்வண்டு மொன் றினுந் தா.துறந்தேன் 

விண்ணம் பொலிகில வின்றியுண் ணாது வியன் றுறைசைப் 
பண்ணஞ் சொலாளொமப் பிலாமுலை பாகர்வெற் பாவுனதுள் 
ளெண்ணக் தனைமுடித் தற்கேலு மோவிங் கெனைமறைத்தே, (௧௩0) 

௮க்ககைபொருது ௮வன்புலம்பல், 

உள்ளீட் டினர்தொழுஞ் சொன்னத் இயாக ர௬ுறைதுறைசை 
நள்ளீட் டியபொரு என்னாள் பொருட்டு ஈலிதல்கண்டும் 
வள்ளீட்டி. குத்திய புண்மேன் மறுவலும் வாளெரிதோய் 

வெள்ளீட்டி. யிட்டதொப் பாமங்கை நீசெய்த வெண்ணகையே, () 

  

  

  

௧௨௫, முல்லைப் பெண்ணை - கத்பையுடைய தலைவியை, பெண்ணை 2 

பனை, மஇ, முன்னிலையசை, ௧௩௧, உள்ளீடு - அறிவு, 

(பி - ம்,) 1 (திருவாவடுதண்டுதைக்ஈரசே'



பால்கியிற்கூட்டம், ௨௩ 

பாக தலைமகனை த்தேத்தல், 
மின்னோது மிட்டிடைப் பாங்யெர் பற்பலர் மேவினுந்தா 
னென்னோக்க மெப்படி. யப்படி, யே!வரு மெங்கள்செல்வி 
தொன்னோ யொழித்தருள் சொன்னத் இயாகர் துறைசையுற்ரார் 
பின்னோர் குறையில சாலினி யேங்கல் பெருக்க கையே, (௧௩௨) 

பால கையுதையேத்தல், 
ஓங்குமெங் குன்றத் இறையாஞ்செவ் வேளை யுயிர்த்தருளுக் 
தேங்கும் புனல்வயற் கோகழிச் செம்பொற் நியாகர்பன்னி 
யாங்குங் குமமுலை யாளைத் தரும்வெற் படுத்தலினால் 
வாங்குங் கடனுண் டசோவைய ரீதரு மாந்தழையே, (௧௩௩) 

இழவோன் ஆற்றல், 
காழிமன் னர்க்கருள் செம்பொற் நியாகர் கவின்துறைசை 
வீழியஞ் செங்கனி வாயாளுக் காந்தழை வேண்டிக்கொண்ட 
தோழிதன் வாண்முகச் செந்தா மரைகண்டு சோகமற்று 
வாழியிப் போதென்ற லுள்ளச் சுரும்பு ம௫ழ்வுற்றதே, (௧௩௪) 
இறைவா தனக்குக் குறைசேர்பாங் இறைவிக்கு அவன் குதையுணர்த்தல், 

குழையேறு காதசெங் கோமுத்தி மீர் குளிர்துறைசை 
மழையேறு சாரலின் மாதே யொருவர் வருவர்வந்தென் 
னுழையே யடுப்பா் மூகம்பார்த்து நிற்பர்பின் Caner mien rw 
தழையே மிகத்தரு வாரென்னை யாஞ்செயத் தக்க.துவே, (௧௩௫) 

இதைவி அியாள்டோன்.று குறியாள் கூதல், 
நலம்பாவு ஈம்பொருப் பெல்லாமுக் தூழி னடிக்குமக்இக் 
குலம்பாய முத்தஞ் சொரிந்து கிலாக்கொப் புளித்திடலா 
லலம்பாய் கழனி யரசூரர் கோமுக்தி யப்பர்வெள்விச் 
சிலம்பா யிருக்கின்ற தாலேல வார்குழற் றேமொழியே. (௧௩௬) 

பாக இறையோஜற்கண்டமை பகர்தல், 
* சுரும்பாடு தும்பையர் செம்பொற் நியாகர் துறைசைவெற்பில் 
விரும்பா தவரின் மறைப்பதென் னேயென் விளங்கிழையா 
யிரும்பா சிலைபிடி.த் தன்றுவந் தார்தம்மை பின்றுகண்்2ட 
னரும்பார் தருமுத்து யானத்து னம்பண்ணை யாடிடத்தே, (௧௩௭) 

பாஙியைத் தலைவி மதைத்தல், 

மடங்காத பேரருட் கோமுத்தி மீசர் வளர் துறைசைத் 
தடங்கா விரித்திரு நாட்டி லடாதசொற் முன்குடங்கைக் 
கடங்கா விழிவஞ்சி நீசொல் வதுஈமக் காவதன்றே 
கடங்கால் கரிதிரி காவிற்செல் வோர்களைக் கண்டுவந்தே, (௧௩௮) 
    

௧௩௩, பன்னி - பத்தினி, தரும் வெற்பு - இமயம், 
௧௩௪, காழிம.எனர் - இருஞானசம்பந்த மூர்.த.த, 

௧௩௭, உத்தியானம் - சோலை, [ இயாகா்' 
(பீ-ம்,) 1 இனியெங்கள்' 3 *சரும்பார்கொன்மைச் சடைச்சொர்ணத்



௨௪ இருவாவதுறைக்கோவை, 

பாக என்னைமழைப்ப.து என்னெனத்தழால், 

மைவண்ண வார்குழன் மாதே பரிவு வரவுரைத்து 
மவ்வண்ண மேது மறிந்இலர் போலணி யார்துறைசைச் 
செவ்வண்ண வார்சடைச் செம்பொற் 1றியாகர் செமுக்கிரிமே 
லிவ்வண்ண மறைத் துண்மைசொல் லாததென் னென்னுடனே,() 

பார்டி கையுறைபுகழ்தல், 

பிடிக்கத் தகும்பொருள் செம்பொற் றியாகர் பிறங்கலுள்ள 
தொடிக்கத் தகுவதன் ரூலா வ௫ுதுறை யொண்புலவோர் 
படிக்கத் தகுங்குள கக்கவி போலவிப் பைந்தழைரீ 
மடிக்கத் தகுமுன் ன. ரசிலை யோடு முடழ்ஈகையே, (௧௪௦) 

தோழி ழெவோன் யர்நிலை ளெத்தல், 
ஆயினங் கோகழிச் செம்பொற் நியாக ரடுக்கலிற்றே 
னீயினம் வீசிக்கை யேற்றுக் களிரொன் நிரும்பிடி.மின் 
வாயினங் கூட்டிடச் 3காணாஉ மயங்குபு மற்றெனையும் 
பாயின மேகலை பார்த்தயர் வானொரு பார்த்இபனே, (௧௪௧) 

மறுத்தத்கருமை மாட்டல், 

அனமும் *பிடியு மன௩டை யாயடி. யேனுடைய 
மனமுக் துறைசையும் வாழ்மாசி லாமணி வள்ளல்வெற்பர் 
இனமுமச் தனிவந்து வாடுதல் காண்டலிற் 5சேர்க்தஇனைப் 
புனமும் பொறுஇனி மேலினி நானென் புகல்வதுவே, (௧௪2௨.) 

தலைவன் குறிப்புவேராக நெறிப்படக்கூறல், 

ஆயவெண் ஸணீறெருக் கங்கம் புனைந்த சூரணைத்த 
நாயக னார்திருக் கோலமு மாய்ப்பொன்னி காட்டிறைவன் 
தூயவஞ் சிக்கா சாரம் 6பரிக்கத் துணியுங்கொலோ 
மாயம் பிரிதென்ன செய்யுக்கொ லோவினி வாணுதலே, (௧௪௩) 

தலைவியை மூனிதல், 

வடுப்பான்மை யாகிய வம்ப லுருமல் வகையறிந்தே 
தடுப்பார்க் கருளுஇ யெம்பெரு மாட்டிதர் தொண்டரைவக் 
தெடுப்பார் துறைசையெங் கோமுத்து மீசரை யேத்தலர்போல் 
விடுப்பா மினியென்னை யான்சொன்ன £ங்கொடு மெல்லியலே, () 

தலைவி பாக்கியை முனிதல, 

வேய்வந்த தோண்மங்கை £ீயேவல் செய்திட மேவியெங்கும் 
போய்வக்இர் நாள்வரை யொன்று யிருக்கவிப் போதொருதா 
யாய்வந் தருளா ஞர்த்திருக் கோமுத்தி யப்பர்வெற்பில் 
வாயவந்த சொல்வதென் னோவென்றுன் வார்த்தை மறுத்ததுவே. () 
  

௧௪௧, இன்னம் ஆய. ௧௪௩, வஞ்சிக்கு ௮ரசு ஆரம் - பனை, 
(பிஃம்,) 1 தியாகர்சிகொவெற்பில்' 3 (ஹரலையோடெக்கண் மொய் 

குழலே' $*காணா' 4 “பிடியுதொழமுகடை' 6 (செய்யதினை' 6 (பறிக்க!



பாக்கியிற்கூட்டம், உடு 

தலைவி கையுதையேத்தல், 
தழையெடுத் தாலலர் தாமெடுப் பார்தமர் தாங்கலமேற் 
றழையெடுத் தார்பின் மடலெடுப் பார்தையல் சாற்.லுவன்னித் 
தழையெயடுக் குஞ்சடைச் செம்பொற் தியாகர் தடந்துறைசைத் 
தழையெடுப் பாமென்லு முன்னேகை யேற்றிடத் 1தாவினவே, (0) 

இதைவி கையுதையேற்றமை பாக்க இறைவற்குணர்த்தல், 
என்3ஜா இயமெனுஞ் சொன்னத் Bure செழிற்றுறைசை 
யுன்லூர்த் தழைதர யான்போய்க் கொடுத்தன னொண்ணுதலாண் 
மின்னூர் வடமணி யானையி லேற்றித்தன் மெய்ம்மறந்து 
தன்னூரு முற்றும் வலம்வரச் செய்து தரித்தனளே, (௧௪௭) 

பாக தலைமகத்குக் குதியிடக்கூதல, 
இலங்கிய வாவடு தண்டுறைக் கோமுத்தி மீசர்வெற்பா 
வலங்கிய வாசத்தி னீனிறப் பெளவத் தவிர்மதிபோற் 
றுலங்கிய பாசடை யூடேசெந் தேனடை தோன்றுங்கண்டாய் 
பலங்கொளும் யாங்கள் பகல்விளை யாம் 3பசும்பொழிற்கே, (௧௪௮) 

பாங்ட குதியிடத்து இறைவிபைக்கொண்டூசேழல், 

நந்தா வளத்த. சூர்மா சிலாமணி நாதர்வெற்பின் 
முந்தாவி மூழ்கி மயிலாடல் பார்த் ஐ முருகவிழ்ந்த 
செந்தா தலர்குற்றுப் பொன்னூ௪ லாடிச் சிலம்பெதிர்கூய்க் 
கொந்தார் பொழில்விளை யாடுகம் வாவெங்கள் கோமளமே, (௧௪௯) 

பாங்கி தலைவியைக் குறியிடத் தய்த தரீல்கல். 
செழிக்கும் துறைசைக் கனகத் இயாகர் சிலம்பிலுன்னின் 
மொழிக்குடைக் இட்ட விறூ.ற்றே னொழுக முமுகயறை 
வழுக்கிய தாற்றைய னீயிங்கு Ans மலர்களுகின் 
விழிக்குடை காவியும் போய்க்கொய்து கானிங்கு மீள்குவனே, (௪௫௦) 

இதையோனிடத்து எ திர்ப்படுதல், 

இன்பார் துறக்கமிப் பூதா மாக்கி யெனையுமொரு 
ஈன்பாரி சாத மெனநினைந் தோபொன்னி காடர்தொழு 
மன்பா வடதுறைச் செம்பொற் றியாக ரடுக்கலிலென் 
றன்பார்வை காண வொருகாம வல்லி தனிரின்றதே, (௧௫௧) 

இயைதல், 

இருந்தா ரணிபுகழ் கோழுத்தி யூரில்வர் தேத்தினர்பின் 
வருந்தா தருள்புரி செம்பொற் நியாகர் மணிவரைமேற் 
றிருந்தா ரணங்கெவள் செவ்வாய்வற் ரூகறுந் 4தேஞ்சுனேயா 

    

  

மருந்தாகக் தீர வருந்தடு நானொ ரவாக்களிறே, (௧௫௨) 

௧௪௬, அலர் - பலரறிஈ துகூறும் பழிமொழி, வன்னிததழை - வன்னி 
மாத்தின் இலை, 

௧௪௭, ஊரு - துடை, ஊர், ௧௪௮, தேனிராலுக்கு மதி உவமம். 

(பீ . ம்,) 1 'தாவியதே' Meer Gus Dune’ 8'பசும்பொழிலே' $'தேன்சனை' 
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௨௬ இருவாவதுறைக்கோவை, 

புகழ்தல், 
துறைசையுண் மேவிய சொன்னத் இயாகர்முன் றோணிபுசத் 
இறையவ னார்சொன்ன செந்தமிழ்க் காக வினிதளித்த 
நிறையுல வாக்கிழிச் செம்பொற் றனமது கேரிழையாய் 
குறையினு முன்பொற் றனமொரு நாளுங் குறைவிலதே, (௧௫௩) 

ஆயத்துவிடுத்தல், 

மல்லார் மலைவில்லர் சொன்னத் இயாகசை வாழ்த்தலர்கெஞ் 
சல்லா 1பிருண்ட வணரார் குழலியுன் னாயந்தன்னை 
வில்லாரஞ் சேர்கரைக் காவிரி காட்டினின் மேதகுசீ 
செல்லா ஈகர்க்குமிக் காமா சூரென்ன வெய்துகவே. (௧௫௪) 

டாய மெல்லியற்சார்ச்.து கையுழைகாட்டல், 
வடி.யிட்ட தேன்மொழி யான்கொணர்க் தேன்பிண்டி. வண்டனிர்பார் 
தொடியிட்ட கின்கைக் ?இணைதோன் நிப் போ இவை சோதியுண்கண் 
படியிட்ட வுற்பலப் போதுவை காண்டி. படி.வத்தில்வெண் 
டொடியிட்ட கோகழிச் செம்பொற் றியாகர் பொருப்பினின்றே, () 

பாறி தலைவியைப் பாங்கர்கூட்டல், 
செம்பாத பத்ம ரரசூர்த் இரவியத் இயாகர்வெந்பில் 
வம்பான் மறைத்த வனமுலை யாய்பன் மலர்களுமூன் 
னைம்பா னிறைய வலக்கரித் தேனம தாயமின்னார் 
தம்பால் விரைந்துசெல் வாமினி நாமிந்தத் தாவகன்றே, (ஈ௫௬) 

பாக்சி தலைவியைநீற்டுத் தலைவற்கு ஓம்படைசாத்தல், 
8 சீரிய லாவடு தண்டுறைச் செம்பொற் நியாகர்வெற்பா 
வீரிய மாயென்று நீயுன் னருள்பெற்ற மின்னினையு 
நேரிய லாக வருமொழி யோடு கிலைமொழிக்கோர் 
சாரியை போனடு கின்மே னையுமெண்ணித் தாங்குகவே. (௧௫௭) 

பாக்கி த மகனை உலஇயன்மேம்பட விருக் துவிலக்கல், 

தேனுங் கிழங்கும் தனைப்டோ ளகமுஞ் செழித்தமறி 
யூ“ மருந்த விருந்திரு வேமவை யுண்டளகை 
மாலுக் துறைசைக் கனகத் தியாகர் வரையிலெம்மூர்க் 
கூனு மிலைப்பெய் குடி.ற்றங்கு யேகுவி£ கோககர்க்கே, (௧௫) 

விருர் இறை விரும்பல், 
இண்மூ தரண சூர்த்திருக் கோமுத்இச் செல்வர்வெற்பிற் 
கொண்மூ வைய குழன்மட வீருங்கள் கொவ்வைச்செவ்வாய் 
வெண்மூரல் கண்டு விடாய்தணிந் தேனின்னு மென்தினைச்குட் 
டுண்மூ ரலுமற்று நீரளித் தாலும்ப ருணெனக்கே, (௧௫௯) 

RTI 

கறு௩, தோணிபுரம் - €ீகாழி, 
௧௫௫, படி. - ஒப்பு, ௧௫௯, மூரல் - பல், சோறு, 
(பி-ம்.) 1இருண்டமலர்க்குழலாயுனது' 3 'இணைகாச்தள்' 8 (அரியை 

பாகர் தடைஎ சயேக் சோமுத்தி யப்பர்வெர்பா'



பகற்குறி, ௨௭ 

பகற்குறி, 
60d 

இழவோனள் பிரி தழிக் கிழத்தி மாலையம்பொழுதுகண்டி ரங்கல், 
பாரோர்விண் ணோர்பணி கோமுத்தி நாதம் பன்றுறைசை 
யூசோது வார்வினை வீழ்ந்தென வாழியொன் MON oT FL. 
தேசோன் கருங்கடல் வீழ்ந்தொளித் தானன்பர் 1மசணகன்றார் 
வாரோ ஓ.கன்முலை யாய்பை.புண் மாலை வளைந்திட்டதே, (௧௬௦) 

டாங்க புலம்பல், 

விடவாள் விழியன்பர் நீங்கவென் றின்றேர் விரைந்துழுத்துக் 
குடவால் வளையொலி கூர்மாலை ஈண்ணக் குடகடல்விண் 
கடவாவுற் நீர். துறை சைக்கோ கழியரற் கண்ணலர்போல் 
வடவா நலத்தின் வெதுப்புறு வீர்பச்சை மாவினமே, (௧௬௧) 

தீலைவனீடத் தலைவி வருகதல், 

சொன்னலக் தாங்கிய சொன்னத் தியாகர் துறைசையன்னார் 
மன்னலங் கையுறை காணுமுன் காண வருகலரா 
லென்னலர் தாமைம் புலன்களு மாச வினிதருந்இ 
நென்னலம் போதந்தி வெய்யோ னுடன்சென்ற கெஞ்சின?ே.(௧ ஈ௨) 

இ௮வுமழு. 
சூளா மணியெங்கள் சொன்னத் இயாகர் துறைசையன்பர் 
வாளார் மடற்கண்ட ஸீழல்வக் தென்னை மணந்தகன்றார் 
மீளாசென் கண்ணுக் கடலபோ லுறங்கில மீன்படுக்குக் 
தாளாண்மை யெம்மையர் திண்டி.மின் மீளுமித் தண்டுறைக்கே, () 

தலைவியைப் பாக்க கழதல், 

கூத்தாட வல்லவர் செம்பொற் றியாகர் குவட்டிறைவா 
நீத்தா பெனையென்று bento தேனிறை கெஞ்சினிற்கக் 
காத்தார் துறைசை யரசொன்றல லாது கயலவிழியாய் 
பூத்தாங் கரசென்ப தெல்லாம் பிரிந்தெங்கும் போய்வருமே, (௧௬௪) 

தலைவி முன்னிலைட்புதமொழி மொழிதல், 

அப்பற்ற செய்யிற பசுங்கூ ழெனகெஞ் சயர்வதொன்றே 
யொப்பற்ற மன்ன ரொருவிலென் னாமுயர் வான்றுறைசை 
யெப்பற்று மற்றவர் காண்மாசி லாமணி யீசர்வெறபிற் 
செப்பற்ற முற்றவர் போலுரைப் பாருள்ளந் தேர்ெமே, ( ௪௬௫) 

    
    

௧௬௧, என்றின் தோ - சூரியனுடைய தேர், 
௧௬௨, கையுதை-பகைவாகொடுக்குகதிறை, ஆர-நிழைய, வெய்யோன். 

சூரியன், கொடி யோன். 

௧௬௩, எம் மையர் - தமையனமார், திமில்-பீன்பிடிக்கும் படகு, 

௧௬௪, பூத தாங்கு அரசு - பூமியைததாஙகும் ௮7௪.௭, மலர்களைத்தால் 
கும் அரசென்பது மற்றொருபொருள, 

(பிஃம்,) 1 'சேயத்தகனறார்'



உம இருவாவடுதுறைக்கோவை, 

தலைவி பாற்டுயொடு பகர்தல். 

தனத்தோ டணையினும் புல்லாப் பொழுதினுக் தம்மடியார் 
மனத்தோ மகற்றி யருண்மாசி லாமணி வள்ளல்கதி 
ரினத்தோங் கருகட் ஈடர்தருக் தன்மையு மெய் அவிப்பார் 
கனத்தோடொக் குங்குழ லாய்இருக் கோகழிக் காவலரே, (௧௬௭௬) 

தலைவியைப் பாக் அச்சுறுத்தல், 

மருவிய காதலர் 1பான்மனம் வைத்தென்னை மற்றிருவர் 
அருவியும் காணருஞ் சொன்னத் தியாகர் துறைசைவெற்பி 
லருவியஞ் சார லிருவியுக் தோற்றின வல்லுமெல்லுங் 
கருவியங் கைக்ஈமர் வேட்டக் இரிவர் கனங்குழையே, (௧௬௭) 

நீங்கத்கருமை தலைவி நினைச்திரம்சல், 

சிலைமேரு வாக்கொண்ட செம்பொற் நியாகர் செழுந்துறைசை 
மலைமேற் கணவர்ப் பிரிந்தார் தனித்து 9வருந்தமின்னார் 
தலைமேற் கொழுஈ னெழுதுங் கரவினைத் தானறிந்தே 
கலைமே யவளவன் வாய்த்தால விடாளெந்தக் காலமுமே, (௧௬௮) 

தலைவிக்கு அவன்வரல் பாக்சொத்றல், 

வார்தங்கு கொங்கைநின் கண்ணீர் துடைத்தருள் வான்றுறைசைச் 
சீர்தங்கு செம்பொற் நியாகேசர் பாதச் சிலம்பொலிபோ 
லேர்தங்கு தார்மன்னர் தேர்மணி யோசை யிருசெவியும் 
வேர்தங்கு மாறென வீழ்குஈ கேட்டருள் வெள்வளையே, (௧௬௯) 

தோழி ஈிழைப்புதமாகத் தலைமகட்குச் செழிப்பறிவுறுத்தல், 

மாட்சியென் சொல்லுவல் சொன்னத் இயாகர் வளர்துறைசைக் 
காட்சியின் மிக்க மடமான் இளிக்கதர் காட்டியப்பான் 
மீட்சியில் லாம னமக்குந் இனைக்கும் விடைகொடுத்துக் 
காட்சிகொள் வேற்கை விடைதரும் போலும்பின் னாண்டகைக்கே,() 

தோழி முன்னிலைப்புதமொழிமொழிந்து இத்செயிட்புணர்த்தல், 

நாவிமம் பூங்குழ லெம்பெரு மாட்டியை ஈந்தமக்கோ 
சாவியன் னாளென்று சொன்னார் மறக்கஇனு மஞ்சுகங்கூள் 
வாவிய மானினங் காளெம்மை நீவிர் மறக்கப்பெநீர் 
? மேவிய பூந்துறை சைக்கோ கழியான் வெற்பிடத்தே, (௧௭௧) 

பால் தலைமகன்முனனின்று இக்செகிட்புணர்த்தல், 

மன்றேறி யாடிய செம்பொற் றியாகர் வளர் துறைசைக் 
குன்றே நிருங்கணி யார்போது காட்டக் குறித்தெமர்க 
..... 5௬௭, கட்சுடா - சநதிர சூரியர், தருகதனமை - தீட்பமும் வெப்பமும், 

கச, தரல் உ, 

௧௭௦, வேங்கை - வேங்கைமசம், இதபூத்தால் தனைச் கஇர்கொய்வர், 

(பி.ம்,) 4 'மேன்மனம்வைத்துமென்' 3 வருக துமினனார்' 8 (மேவிய 

கோகழி முத்தித் Buren sh’ 

 



பகற்குறி இடையீடு, ae 

ளொன்றேன லங்குச லொன்றேனு மின் றி யொருங்குகொய்தா 
ரின்றே யொழிந்தனம் யாம்புனங் காவ லிறையவனே. (௧௭௨) 

பாக்டு தலைமகன் முன்னின் று இத்செறிப்புணர்த்தி ஐம்படைசாற்றல், 
மையார் கருங்கண்டர் செம்பொற் றியாகர் மஒழ்க் தனையு 
மெய்யாமற் காத்தருட் கைகரு மீச செழிற்றுறைசை 

,யுய்யானஞ் !சேர்தரு நாடிவள் யானொரு வேலியென்றும் 
'பொய்யா தொழுகும் புனற்பொன்னி 8மன்ன போற்றுகவே, (௧௭௩) 

தலைமகன் தஞ்சம்பெறாது செஞ்சொடுளெ 5 sev, 

தண்டா தூபுனை செம்பொற் நியாகரைத் தண்வரைக்கோ 
தண்டாமன் முவெனப் போற்றன்பர் வாழ் துறை சைப்பொருப்பிற் 
றண்டாம லேனலைக் காத்தமின் னார்தணக் தார்கள்வல்லி 
தண்டா னலாதிங் கினியாரைக் காண்பம்வக் தானெஞ்சமே, (௧௭௪) 

Ee 

பகற்குறி இடையீடு, 

இதறைவனைப் பாங்கி குறிவரல்விலக்கல, 

மருதாளு மூரரெங் கோமுத்து யீசர் வளர்துறைசை 
விருதாள வல்ல விறன்மன்ன ரேமென் நினைக்குரல்கொய் 

தொருதாளு மின்றி யுடங்குழு வாரெம ருப்புனததி 
லிருதாளு கோவவநக் தென்பல காலுமக் சென்சொல்வதே, (௧௭௫) 

இறைவியைப் பார்ூ குறிவரல்விலக்கல, 

அம்பலம் புஞ்சடைச் செம்பொற நியாக ரணியரசூர்க் 
கொம்பலங் காரக் கொடியிடை யாயுட் குறிப்பறியேன் 
வெம்பலங் குற்றன்னை வெய்துயிர்த தாள்விளை யாடமுன்போல் 
வம்பலர் மாதவிப் பந்தரின் வாயினி வாரற்கவே, (௧௭௬) 

இதைமகள ஆடிடகோக்கியழிதல், 

புள்ளிப் புலியதட் செம்பொற் றநியாகர் புகழ்த்துறைசை 
வெள்ளிப் பொருப்பு மருவிச் சுனையும் விரைப்புனமுக் 
தெள்ளித் தரளத இழைத்தவிச் சிற்றிலுஞ் சேர்ந்துபின்னர்த் 
தள்ளிப் பிரிந்தவர் கெஞசிலுண் டோவொரு தண்ணளியே, (௧௪௭) 

௧௭௨, சணியார் - வேங்கைமாம், சோதிடழால் வல்லார், 
மலர், காலம், குரல் - கதிர், 

௧௭௩, '3பாய்யா தொழுகும் புனம் பொனனி': பட்டின, டூ - ௯, 
௧௭௪௪, தண தாத - தணணிய திருவாத்தபபூ. வரைக்கோதண்டா - 

மலையை விலலாகவுடையாய, தணடாமல-தணியாமல, வல இதண் அலாது- 
வலிய பரணை யலல!மல, 

௧௭௫, மருது ஆளும் ஊர்-திருவிடைமருதா, தாள- இனை த்தாள்,பாதம், 

(பி- ம்,) 1 'சேர்திருகாடு' 

போது -



௩௦ இருவாவடுதுறைக்கோவை. 

பாக்கி ஆடி டம்விடுத் துக்கொண்டு ௮கழல், 

ஈம்மனை யாந்துறை சைத்திருக் கோமுத்து காதர்வெற்பி 
லம்மனை யானவ ளாணையி னாலணி யார்மயில்கா 
ளெம்மனைக் கேகுதும் யாமிப் பாணிடத் தெய்இவருஞ் 
செம்மனை யாமலெஞ் சதா ரி.துவென்று செப்புமினே, (௧௪௮) 

பி.எனாள் நகெரெதகை குறிவயின் நீடுசென் திரங்கல். 
ஈஞ்சமு தாக்கொண்ட செம்பொற் நியாகர் ஈறுக்துறைசை 
யஞ்செழுத் 1தெங்குரு நாதன் றனதடி. யார்க்கொழித்த 
சஞ்சிதம் போலத் தினைமுற்று மாளத் தளர்வடைந்தீர் 
மஞ்சிவர் பூம்புனங் காளென்கொ லோவந்த வாறுமக்கே, (௧௪௯) 

தீலைமக் வறுங்களகாடி மறுகல், 

தினைபோகத் தாள்வைத்துச் சென்றன ரோதென் றுறைசைவெற் 
சுனைபோய் வரும்பம ரங்காண் மதனன் று ரகதங்கா | பிற் 
ளனைபோ லருள்புரி செம்பொற் நியாகருக் கன்புசெய்வார் 
வினைபோல வெய்த்திட கானிங்கு வாழ்ந்த விரைக்கொம்பசே, (௧௮௦6) 

தலைமகன் தலைமகள் வாழும் ஊர்கோக்கஇ மதிமயங்கல, 

மதிவைத்த வார்சடைச் செம்பொற் நியாகர் வளர் துறைசைப் 
பதிவைத்த தீபமன் னாளூ ரி.துசெயற் Lumen Sem (ap 
னிதிவைத்த விஞூட் 3புறத்தோர் வறியனின் றேங்கியென்ன 
விதிவைத்த வாறறி யாதென்ற னாவி மெலிகின்றதே, (௧௮௧) 

இரவுக்கு மி. 
G30 FS 

BenpGurc OHS HCacwr ov, 

மாற்கர் தரணியிற் காணவொண் ணாதிருண் மண்டுகங்குற 

சூற்கந் தரம்பெயுஞ் சொன்னத் தியாகர் துறைசைச்சங்கம் 
போற்கந் தரமுடை மயீரத னாலும் பொருப்பினில்வாமழ் 
வேற்கக் தரன்பன் விருந்தாய்வந் தேனும் வியன்பதிக்கே, (௧௮௨) 

பாங்க கெறியின தறாமைகூதல், 

பருங்கங்கு லாவுகைச் செம்பொற றியாகர் பதியரசூர் 
வருங்கங்கு லா௩ஙகறை வேலண்ண லேகரி வாய்க்கவரி 
  

௧௭௮. செம்மல சையாமல - தலைவன் வருதாதவண்ணம், 
௧௭௯, அஞ்செழுத் தெங்குருகாதன் - ஸ்ரீபஞ்சாக்கரதேசகர், 
௧௮0. பமரம் - வணடு, மதனனுடைய துரகதம் - இளி, 

௧௮௧, இஞ்சி - மதில, 
௧௮௨, கநதரம் - கழுத்து, கந்தருடைய அன்பன், 
௧௮௩, பரு கம் - பருத்த தலை, க்கு (பருந்து) உலாவும் கழைவேல, 

அரி - சிங்சம், 
(பி ம்,) 1 என்குருசாதன்' 3 புரதி 3 (உங்கண்மென்பதிக்கே!



இரவுக்குறி, ௩.௧ 

யொருங்கங்கு லாவுஞ் சிலைமால்வெக் தியி லுருமுகுக்கும் 
கருங்கங்கு லானதில் யார்வரு வாசெங் கடிஈகர்க்கே, (௧௮௩) 

தலைவன் நெறியின.து எளிமைகூறல், 
சித்துக் கயொன்மிக வல்லனல் காயுங்கள் செல்விநிதம் 
பத்துக் கிடைக்குக்கொக் கைக்குக் குழற்குப் பணிந்தபுயங் 

“தத்துக் கரிக்குக் கரிக்கந்த காரத்துக் கஞ்சலன்சோ 
முத்தப் பதிக்குட் கனகத் இயாகர் மூதுகுன்றிலே. (௧௮௪) 

Ura அவனாட்டணி Bus Sey gov, 
பொன்னணி யாது புனையாடை யாது பு துமலரு 
ஈன்னூற் பூசுங் களபமும் யாது ஈறும்பொழில்யா 
தின்னமு தேயன்ன சொன்னத் இயாக செழிற்றுறைசை 
மன்னவ ரேயுங்கள் காவிரி காட்டுறை மங்கையர்க்கே, (௧௮) 

தலைவன் அவணாட்டணி இயல் வினாதல், 
தொங்கலைம் பான்மங்கை சொன்னத் தியாகர் வறைசையைச்சூ 
ழெல்கள்பொன் னாட்டி. னணியியல் கூறிமின் றென்பயன்கா 
1 ணுங்கண்மன் னாட்டின் மடவார்க ளாடிட மொண்கலன்பூ 
மங்களப் பூந்தழை சாந்தொடெல் லாஞ்சொல்லு வாயெனக்கே, () 

தீலைமக ற்குப் பாக்கு தன்னாட்டணி இயல் சாத்தல், 

குட்டழற் கண்ணுதற் சொன்னத் இயாகர் துறைசைவெற்பா 

சேட்டிளம் காந்தளுஞ் சந்தனப் பூச்சுஞசெம் மாந்தழையுங் 
கோட்டுமுத் தோடு குருவிந்த மாலையுங் கொண்டணிர்தென் 
ஞட்டுறை மாதர் விளையாடுஞ் சோலைஈன் ஞைங்களே, (௧௮௭) 

பாங்டு தலைமகட்குத் தலைமகன் குறையழிவுபூ. த்தல், 

இறைவளை யாய்தென் றுறைசையெக் கோமுத்தி மீசர்வெற்பி 
னறையடைசக் தேறி யதிர்கருங் கொண்டலை யாங்குலவுங் 
சிறையடி. தாமென்று கண்டீர வங்கள்கண் டீர்ந்ததிரு 
நிறையிருட் கங்குலின் வாய்வரு வான்பன்னு நின்னிடத்ே த.(௧௮௮) 

கேராதிறைவி நெஞ்சொடுகிளத்தல், 

தரையவர் மாதரைப் பேதைய சென்னுஞ்சொல் சா தநெஞ்சே 
நிரைசெறி வேங்கைகள் பாய்சிற் றதரி னெடுந்துறைசை 
உசையத ளாடையர் செம்டொற் றியாகருக் கன்பிலர்போற் 

புரையிருள் வாயன்பர் தாம்3வர லொப்பினள் பூங்கொடியே. (௧௮௯) 
  

௧௮௩, ஒருங்கு ௮ங்கு உலாம். மால் : மேசம், 

௧௮௪. இடை இரண்டடிகளும் நிரலநிஜை, மு.துகுன்று-விருத்தாசலம், 
௧௮௭, நாகம் - சுரபுனை, 

௧௮௮, அறை - பாரை, கண்டீர்ந்து - தாட்சணியமொழிக்து, 

(பீஃ-ம்,) 1 உங்கண்மண்ணாட்டின்' 3 'வரவொப்பினள்'



2. இருவாவடு துறைக்கோவை, 

தலைமகள் சேர்ச்து பாக்சியொடுசைத்தல், 

ஈந்தலை வாவித் துறைசையெல் கோமுத்து நாதர்வெற்பி 
லைந்தலை நாக மகன்முழைக் கண்டஞ்சு மன்.றுதங்கை 
தந்தலை யேலென்றொர் மக்இரங் கூறித் தடுத்தளித்த 
வெந்தலை வர்க்கி கான்சொல்லு மாறென்கொ லேக்இழையே, () 

தலைமகணேர்ச்தமை பாங் நெடுர் தகைக்குணர்த்தல், 

வாமத்தி லோர்பெண்ணர் கோமுத்தி மீசர் வளர்துறைசை 
காமத்தை வேலண்ண லுன்பொருட் டாக ஈயப்பினிற்றை 
யாமத்தென் பாவைக்குக் கற்றவெல் லாஞ்சொல்லி யானிரந்தேன் 
தாமத்தைம் பாற்றலை சாய்க்கப்பெற் றேனற் றயாவினையே, (௧௯௧) 

பார்சி தலைமகனைக் குறியிடத்து நிறுத்தித் தாய் துயில நிதல், 
குயிலாய சொல்வல்லி செம்பொற் றியாகர்தங் கோழுத்தியூர்க் 
கயிலாய வெற்பிற் பணிப்படங் ண்டு கவண்களுக்கு 
வெயிலார் மணிதந்த தோகைக டேக்கன் வியன்குடம்பைத் 
அயிலாத வண்ணம் களிரொன் அுரிஞ்டிச் சுலாய்வருமே. (௧௯௨) 

பாக்ச தலைமகட்குத் தலைமகன் வரவறிவுறுத்தல், 

எண்கோட்டு சாரல்வந் இன்புற் றகன்றவ ரின்லுதந்தி 
வெண்கோட்டு வேலி மனைக்கேவர் தாரென்றன் வெவ்வினைசோய்த் 
இண்கோட்டி தீர்த்த துறைசைத் இரவியத் இயாகர்வெற்பிற் 
றண்கோட்டுச் சாந்தக் தருக் தழை தந்தவர் தாழ்குழலே, (௧௯௩) 

பாங்கு தலைமகளைக் குறியிட ததுக்கொண்டுசே றல், 

கையாழி ஈன்மணித் இபத்தில் வந்தனர் காதலர்போர் 
செய்யாழி மாற்கருள் செம்பொற் றியாகர் திருத் துறைசை 
யையாழி னின்மொழி வாவொல்லைப் போதுக மாத.ரவாய் 
மையாழி நீருண்ட மஞ்சின் மயில்கள் வளர்பொழிற்கே, (௧௯௪) 

பாறு தலைமகளைக் குறியிடத்து உய்த துநீங்கல், 

உ௱ற்காற் கரிமருப் பார்முலை யாயுன்செவ் வாய்க்குடைந்த 
வ.ரக்காம்ப லீங்கிவை காணினி கானரு ளாகமநற் 
சரக்கார் துறைசைக் கனகத் இயாகர் சயிலத்துன்றாள் 
பொசக்காட்டு மாம்பல் லவங்கொய்து வந்து புனைகுவனே, (௧௯௫) 
  

  

௧௯0௦, கைதக்து அலையேலென்று, 

௧௬௯௩. எண்கு - காடி, கோடு- தந்தம், ளை, கோட்டி - கூட்டம், 
துன்பம், தச்தவர் வந்தார், 

௧௬௪. அழி-மோதிரம், சக்கரம், கடல், ஐயாழின் இன்மொழி. அழயெ 
யாழோசை போலும் இனியசொல்லாய், பொழித்குப் போதகம், 

௧௯0௫, பல்லவம் - தளிர், 

(பி- ம்) 1 (தழைதச்தனர்' 9 (சண்வளர்'



இரவுக்குறி. ௩௩. 

தலைமகன் சலைமகளைக் சூதியிடத்.த எதிர்ப்படுதல், 
இடையா வருக்குக் தெரியாய் மதிரின் னெழின்முகத்துக் 
குடையா வகன்றன னோவத ஸனாலுன் னுறையுள்சற்று 
மடையா இருந்தது வோமாச லாமணி யாரருள்போற் 
றடையாது மின்றிவக் தாயா சூர்வரைத் தண்டலைக்கே, (௧௯௬) 

தலைமகள் ஆற்றின து அருமைநினைச் இரங்கல், 
பைஞ்சூரன் மண்டிய கான்யாறுக் தீய பரனெறியும் 
வெஞ்சூர் வழங்கு மிசம்புங் 1கடந்தருள் வேலையிடைத் 
அஞ்சூெம் மில்லிடைச் சொன்னத் இயாகர் துறைசைவளர் 
மஞ்சூர் மலையன்ப ரீவந்த வாறெங்கன் மாலவே, (௧௯௭) 

தலைமகன் தலைவியைத் தேற்றல், 

நீலார் மூகின்மின்னுங் கைவேற் சுருழுன் னீயெறிந்த 
நாலாந்துக் குற்ற கவண்மணிக் காந்தியு நானிலத்து 
மேலா வடதுறைச் செம்பொந் நியாகர்தம் வெள்ளிவெற்பி 
ஜூலான நுண்ணிடை. யாயந்த காரத்தை 3நுங்கெவே, (௧௯௮) 

புணர்ச்சியின் ம௫ழ்தல், 

சோகச் தவிர்த்தருள் சொன்னதச் இயாகர் துறைசையந்தேன் 
பாக் தருஞ்சொல் லிவளைப் புணர்தொறும் பண்டையிலுக் 
தாகக் தவிர்சுக மேற்பட லாற்கொங்கை தன்னுளஇ 
போகந் தருகற் குளிகைவைத் தான்கொலப் போதயனே, (௧௯௯) 

புகழ்தல், 
இகத்திலு மெய்தும் பரத்திலு மன்பர்க் இருந்துறைஃ௪ 
யகத்திருந் தன்பருள் செம்பொற் நியகக ரசலத்திக்து 
மூகத்தினல் லாயுன் மிடற்றெழில் கண்டபின் மூரிமுகநீர்ச் 
சகத் இடை யில்லை மூகஞ்சுரி யாதநற் சங்கங்களே, (3௨௦0) 

தலைமகனை த தலைமகள் குறிவரல்விலக்கல், 

குவலையக் தாங்குங் குவலையத் தோளன்ப கோளரிபா 
யவலையுந் தாண்டி. வினையேன் பொருட்டா சூரன்பர்பா 
சவலையைத் தீர்த்தருள் செம்பொற் நியாகர் சயிலத்இில்வேய்ச் 
கவலையி ஞாடு கவலையின் வாரலிக் கங்குலிங்கே, (௨௦௧) 

  

௧௯௭. சூரல் - பிரம்பு, பசல் - பருக்கைக்கல், சூர் - தெய்வப்பெண், 
இசும்பு - வமுக்குகிலம்; ஏ.ற்நிழிவையுடைய நிலமுமாம், 

௧௯௯, குளிகை - ஏித்தகுளிகை; அது மாதரை வடி.வாகவு்ள து. 

௨0௦௧, குவலயம் - பூமி, குவளைட்பூ, அவல் . பள்ளம், பாசமாயெ 
வலையை, கவலை : கவர்த்தவழி, துன்பம், 

.. (பீஃம்,) 1 சடச்திவ்கிருளெவரும்' 8 'துல்யெதே' 
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௩௪ இருவாவடு துறைக்கோவை, 

தலைமகன் தலைமகளை இல்வயின்கிடுத்தல், 

கற்பா ௬ுமைபங்கர் செம்பொற் நியாகர் கலைமுழு துங் 
கற்பார் துறைசைக் கரும்பன்ன சொல்லிநின் கைத்தளிராற் 
கற்பார் முகையுக் தளிருங்கொய் யாதுன் கமலவில்லிற் 
கற்பா ரடி வைத்துச் சென்றுசெய்ம் மோவினிக் கண்படையே, () 

பாக தலைமகளை யெய்இக் கையுரைகாட்டல், 

மேற்று முலைக்கு ஈகைக்குகின் வாய்ச்கு முழுப்பகையாம் 
பொற்றா மரைமூல்லை சேதாம்ப லுங்கொய்து போந்தனன்காண் 
மற்று ரணங்குரின் வார்குழற் காமெழு வான்டொழிற்கும் 
பற்றும் துறைசையெங் கோமுத்தி மீசர் பருப்பதத்தே, (௨௦௩) 

பாக்டு தலைமகளை இற்கொண்டகதல், 

செங்காவி வாவித் துறைசைத் இரவியத் இயாகர்வெற்பி 
லிங்கா ரிருளி லினமாங் குவளைகொய் திரென்றன்னை 
யங்கா மனந்தற் குவளை விழித்தச் சுறுத்துமூன்னே 
கங்கா யுனது இருமனைக் கொல்லை ௩டந்தருளே, (௨௦௪) 

பாங்கு தலைமசனைப் பின்சென்று வரவுவிலக்கல், 

ஆட்டுகர் தாடும் துறைசையெங் கோழுத்தி யப்பர்வெற்பா 
கோட்டிருஞ் சாந்து மடலுங் குறவர் குறைத்தெரிவாய் 
மாட்டும் புகையிற் றிகைதெரி யாவெல்லி வாரலிங்கே 
பூட்டிடும் பொன்னுறை கோயிலுக் காயிரம் பொற்கதவே, (௨0௫) 

தலைமகன் மயங்கல், 

எண்ணும் புகழ்க். துறை சைத்திருக் கோழுத்தி மீசர்வெற்பிற் 
கண்ணு மணியுமொத் தம்மானு நானுங் கலந்துநல 
முண்ணும் பரிசை யுணர்ந்துகெல் லிக்கனி யூகெஞ்ச 
ஈண்ணுமெட் டி.க்கணி யிட்டனை போலு ஈறு. நுதலே, (௨0௬) 

தோழி தலைமகள் அயர்ந்து விடுத்தல். 

அறியாமை நீக்குந் துறைசையெம் கோமுத்தி யப்பர்வெற்பா 
நெறியாது மின்றிக் கருங்கேழல் 8ண்டிடு நீண்டவிருள் 

செறியாம முன்னிகை வாளுய்ய கின்னகர்ச் சேர்ந்தபின்னர்க் 

குறியாவெம் பாவைக் கறிவிக்க வேண்டுநின் கோட்டொலியே,(௨0௭ ) 
  

௨0௨, கற்பு ஆர் உமை, கற்பார் - படிப்பவர்கள், கத்பு-முல்லைக்கொடி., 
கல் பார் - கல்லையுடைய பூமி, 

௨௦௩, முதலிரண்டடி. நிரனிறை, 

௨௦௪. அனந்தற்குவளை - துயிலுதலையுடையகண்ணாய குவளை; உருவகம், 

௨௦௫, தகை. திசை, ௨0௭. கோட்டொலி - கொம்பின் ஓசை,



இசவுக்குறி இடையீடு, ௩டு 

திருமகட்புணர்ச் தவன் சேதல், 

உருவார்வண் டின்பெயர் பெற்றன வொன்றற வொன்றடிலும் 
வெருவாதெம் மூர்செலற் கையமின் றேதையன் மெய்யடியார் 
மருவா வடுதுறைச் செம்டொற் நியாகர் வரையின்மங்கை 
தருவாய் ககைவெண் ஸணிலாவிருள் சத்திடுஞ் சென்னெறிக்கே, () 

be an al 

இசவுக்குமி இடையீடு, 
— Hee — 

இறைவிக்கு இகுளை இறைவரவுணர்த்சல், 
பிடிவள மென்னடை யாயே வென்னைகொல் பேட்டுடனே 
கடி.வளர் புன்னையங் காவிற் றுறைசைக் கதிர்மகுட 
மூடி.வள வன்றொழுஞ் செம்பொற் றியாகரை முன்னலர்போல் 
விடி.வள வுந்துயி லா தலம் வந்தன வெள்ளன்னமே, (௨௦௯) 

தான் கூறிமருண்டமை தலைவி பாம்டக் குணர்த்தல, 
மாண்டகு பூங்குழல் வந்தே னயர்த்துமற் ஹோர்குறியை 
யாண்டகை யின்குறி யாமென்று சென்றணி யார்துறைசைத் 
தாண்டவ மாடிய சொன்னத் இயாகர் ௪ரணமலர் 
காண்டலில் லாத கசடமைப் போலக் கருத்துடைந்தே. (௨௧௦) 

பாம் தலைமகன் தீங்கெடுத்தியம்பல், 

எனியார்க் இரங்கும் துறைசையெக் கோமுத்தி மீசரடிக் 
களியார் மலரிட் டறியா தவரி னணங்குகின்கண் 
டிளியாசத் தோள்வளை சோரகெஞ் சாரத் துணிட்£7விற் 
றெளியாக் குறியினைத் தீயோர் ஈமக்கின்று செய்தனசே. (௨௧௧) 

தலைமகன் புலுதுபோதல், 

என்புகல் வேனுன்னை யேழைகெஞ் சேகஈள் விருளிலென்னைத் 
துன்புற மற்றவ ணெஞ்சுகின் போலெனச் சூழ்க்தறியா 
இன்புற வெண்ணித் துறைசையெங் கோமுத்தி மீசரடிக் 
கன்புசெய் யாதவர் தீவினை போல வலைத்தனையே, (2௨.௧௨) 

புலர்க் தபின் வறுங்களம் தலைவிகண்டி ரங்கல், 

ஆர்ப்பா வஞ்செய் தடி.தாழச் சங்க மலர்ஈகையாற் 
கார்ப்பா வைத் துறை வாழ்புன்னை காள்கைதை காடுறைசை 
பூர்ப்பமன் கோழுத்தி யீசறகு கேசரி னெண்கழித்தண் 

சர்ப்பரன் போடெல்லி வந்தன ரோவுண்மை செப்புமினே, (௨௧ ௩) 
  

௨௦௮. வண்டின்பெயர்: தம்பி, அரியென்பன, பெற்றவைகள் மூதையே 
யானையும் சிக்கமும், 

௨௦௯. வளவன் - கோச்செங்கட் சோழகாயனார், 
௨௧௩, சங்கம் ௮டி.தாழ,



௩௭ இருவாவடுதுறைக்கோவை, 

தலைமகள் பாக்பயோடுசைத்தல், 
கடப்பந் தொடையரிற் கைவே லொடுமன்பர் கானலிற்போர் 
தடப்பம் பொழினின்று சொன்னவை யாவும்பொய் யாயினவாற் 
கெடப்பந்த ரீத்தருள் செம்பொற் நியாகர் Bert gon pong & 
தடப்பக் கயமுகப் பாவாயுன் சிற்றிடைத் தன்மையொத்தே, (௨௧௪) 

தீலைமகள௨ லம் பாக தணித்தல், 
சென்னிக் கருள்செய்த சொன்னத் இயாகர் Or apt gen pene 
டொன்னித்தெண் ஸணித்தமு ஈம்மன்பர் வாய்ச்சொலும் பொய்ப்பதன்றா 
லுன்னிக் குறிபிழைத் தாசென் Arde லொளிவளையாய் 
கன்னிப்புன் னைக்கருங் காவிச்செங் காவியைக் காவியதே, (௨௧௫) 

இறைவனமேத் பால்ட சூறிபிழைப்பேத்தல், 
இங்கேத சாகரத் தெங்களை வீழ்வித்தங் கேடச்சொன்ன 
சங்கேதக் தப்ப விருந்தனை யேதண் டுறைசைமங்கை 
பங்கேயுஞ் செம்பொற் நியாகர்வெற் பாவுன் பஇவினவி 
யங்கே வரவெண்ணி னோம்டொன்னி யாற்றினுக் கஞ்சினமே,(௨௧௬) 

இதைவிமேல் இறைவன் குறிபிழைப்பே oper, 
விறப்பறி யாமையை நீக்கியென் நீவினை வேருடனே 
யறப்பறித் தாண்ட துறைசையெங் கோமுத்தி யப்பர்வெற்பிற் 
சிறப்பறி வுள்ள திருமா தயர்ப்பினுஞ் சேயிழையான் 
மறப்பறி யேன்மண்ணி லின்னுமொர் சன்ம மருவினுமே. (௨௧௭) 

தலைமகளகுதிமருண்டமை தோழி தைமகத்குணர்த்தல், 
செறிதேம் பொழிலிற் சுனைக்கெண்டை பாய்தொறுந் தெள்ளிருளிற் 
பிறிதேது நின்குறி யேயென்று சென்று பெருங்க. ரத்தின் 

மறிசேர் துறைசை யணைத்தெழுக் தாரருள் வாய்த் இலர்போல் 
வெறிதேபின் மீண்டன எானின்று பார்த்தன்ப மின்னிடையே, () 

அவன் மொழிக்கொடுமை சென்று ௮வள் அவட்டயம்பல், 
வார்க்கும்ப மென்முலை சானுவெல் லாமெண்கு வண்குரும்பி 
பேர்க்கு மிருள்வந் துறங்காது புள்ளினம் பேட்டொடழிர் - 
தார்க்கும் படிசெய் தலம்வந்து கோழுத்இு யப்பரர 
சூர்க்குப்பின் போயின மென்றாருன் னாசை யுடையவரே. (௨௧௯) 

என்பிழைப்பன்தென் றிரைவிசோதல், 
தேமாங் கனிதண் கயத்திடை வீழ்தொறுஞ் சிந்தத்தெண்ணி 
யேமான் மனத்தொ ஏ.ருந்தனன் யானள் ளிரவிலிங்கே 
மாமா சிலாமணி யாரர சூரன்பர் வந்துகொன்னே 
போமாறு செய்தன சென்றா லினியென் புகல்வதுவே, (220) 
  

௨௧௪, கடப்பச்தொடையர் - முருகக்கடவுள், [சுமச்த 2. 
௨௧(நு, கருல்கா - கரியசோலை, செங்காவி ஃ செங்கழுநீர், காகியது - 

௨௧௭, விழப்பு - நடுக்கம், ௮2 - அறும்படி, 
௨௧௯, சாலு - மலைப்பக்கம், குரும்பி - புஇற்ரும்பழஞ்சோறு, 
௨௨௦0, எண்ணியே மாலுடன்த மனத்தோடு,



இசவுக்கு றி இடையீ 9, ௩௭ 

தாய் தஞ்சாமை, 
வெள்ளிப் பிறையணி செம்பொற் நியாகர் வியன்துறைசை 
யுள்ளிப் பணிந்தறி யார்நெஞ் சமுக்கி னுலகடங்க 
வள்ளிக் கொள்வன்ன நிறையிருள் யாமத்து மன்னைகண்க 
ளெள்ளிற் பகவள வுந்துஞ்டி டாவஞ்ச யென்செய்வமே. (௨௨௧) 

சாய் துஞ்சாமை, 

'சியாது செய்வனிப் பெண்ணென் பிறவிக்கென் செல்வர்வாத் 
தூயார் துறைசைகஞ் சொன்னம் இயாகர்க்குத் தொண்டுசெய்யாப் 
பேயான வாஇகள் வாய்குரைத் தாங்டுப் பெருங்கங்குனா 
யோயாதை யோகுரைத் தாய்.துஞ்9ி னாலு முறங்கலவே, (2 ௨௨) 

ஊர் ுஞ்சாமை, 
தொழக்கேத நீத்தருள் சொன்னத் இயாகர் துறைசையுருர் 
சழக்கே யுசைத்துச் சிலைத்தலை மானத் தயங்குவெள்ளி 
கிழக்கே யுதிக்கும் வரையுமிவ் வூரர் கெழுமிமத 
வழக்கே யுரைத்துறங் கார்மறங் காலயின் மைக்கண்ணியே, (௨௨௩) 

காவலார்கடுகு தல், 
செப்பறை பூண்முலை செம்பொற றியாகர் இருத் துறைசை 
யொப்பறை வேன்மன்னர் தேரசொலி கேட்கவொட் டாமணிதி 
வைப்பறை காப்பவர் மானவிவ் வூர்வளை காவலர்தங் 
கைப்பறை யோசைக் கடுங்கனல் வீழுஈங் காதகத்தே, (௨௨௪) 

ரிலவுவெளிப்படுதல், 

வெட்டும் படைக்கண்ணி கோமுத்தி மீசர் விரைமலர்த்தாள் 
பெட்டும்பர் போற்றும் துறைசைஈம் வேந்தர்தம் பேரொலித்தேர்க் 
கட்டும் பரிகள் கடந்தெங்க னேவருக் கண்டஇிக்கோ 
செட்டுங் கதிர்வெண் ணிலாவலை வீசி யிருக்இன்றதே, (௨௨௫) 

கூகை குழல், 

ஈகையர் வாழுக் துறைசையெங் கோமுத்தி மீசர்மெய்ந்.நா 
லோகையிற் றேறப் பெருமத்தர் பித்துரை யொத்துமின்னே 
வாகையி லேறிஈம் முள்ளந் திடுக்கிட மல்கிருள்வாய்க் 
கூகையெல் லாங்குழ மூிற்கு மானற் குறியல்லவே, (௨௨௬) 

கோழி குரர்காட்டுதல், 
சேலார் பதாகைத் துறைசைத் இரவியத் இயாகர்வெற்பர் 
பூவா ரயிலொளி கண்டே பொழுது புலர்ந்ததென்றோ 
வாவா வதிசயம் பானா ளிரவி லகனகரைக் 
கூவா வெழுப்புஞ்செஞ் சூட்டுமுட் டாள்வன் குருகுகளே, (௨௨௭) 
  

  

௨௨௧, வெள்ளி-வெள்ளை. அள்ளிச்கொள்வன்ன இருள்; நளவேண்பா, 

சுயம்வர, ௧௧௩, ௨௨௨, 7; இகழ்ச்டக்குறிப்பு, 
௨௨௩, சழக்கு - வழககுக்கு மாறுபட்டது, சிலைத்தல் - முழல்குதல், 

வெள்ளி-ஃசுக்ரன், ௨௨௭, கூவா-கூவி, முள்தாள் வன்குருகுகள்-கோழிகள்,



௩௮ இருவாவடுதுறைக்கோவை, 

வரைதல் வேட்கை, 
௮௮௬௬-௨ 

தலைமகளைப் டாக் பருவரல்வினாதல், 

தடுத்துரை யாதால் லாயத்துண் டோசெய் தவறுகெஞ்சங் 
கடுத்தன ளோவன்னை சொன்னத் இயாகர் கவின்றுறைசைத் 
தொடுத்தவெண் முல்லை யிலம்பகஞ் சூட அுறந்தனைகெஞ் 
சடுத்ததிங் கேது விடுத்தருள் வாய்பெண் ண7செனக்கே, (௨௨௮) 

தலைமகள் அருமறைசெவிலி அதிர் தமைகூ தல், 

நீதித் துறைசைஈங் காதலர் தம்மை கினைந்துநினைந் 
தாஇத் தனைக்கண்ட வம்புலி போல வயர்ந்துமுகம் 
பேதித் தருத்தலிற் கோமுத்து மீசர் பிறங்கலன்னை 
சோதித் தறிந்தவள் போலறிந் தாணந் தொடக்கனையே, (௨௨௯) 

தலைமகள் தலைமகன்வருக்தொழிச்சகருமைசா2தல. 

சொரிந்தசொல் வாயன்னை ஞாளியிவ் வூர்விழி துஞ்சினுமூர்த் 
இரிந்தவெங் காவலர் சீறுவர் கான் றிடுந் இங்கணிலா 
வரிந்தமென் கொங்கை குடிஞையுங் கோழியும் வாயடையா 
பிரிந்தனங் கோருத்தி மீசன் ௮ுறைசையெம் பெட்பனையே, (௨௩௦) 

தலைவி தலைமகலூர்க்குச்செல்ல ஒருபபடுதல், 

அருங்கடி. யாயி னெடுங்காவ னீவிஈம் மாசைதள்ள 
நெருங்கடி. யார்தண் றைசையெங் கோழுத்து கித்தர்வெற்பின் 
மருங்கடி யார நடந்துவந் தென்னை மணந்தவருர்க் 
இருங்கடி. யார்குழ லாய்செல்வ மோவுட னெய்துதற்கே, (௨௩௧) 

பாந் இறைவனைப் பழித்தல், 

கடுக்கண்ட னையனங் கோமுத்தி மீசன் கவின்றுறைசை 
வடுக்கண் டனைய விழிமொழி யாய்மற வார்மறந்தே 
யிடுக்கண் டனைவிளைத் தாரினி யாரரு ளெல்லிவழி 
நடுக்கண் டனையறி யாதெய்தி காமங்கு ஈண்ணுவதே, (௨௩௨) 
  

    

௨௨௮. கடுத்தனளோ - ஐயமுருளோ, முல்லை இலம்பகம் - முல்லை 
மலசாலாகய கெற்றிமாலை, 

௨௩0, தங்கள் நிலாக் கான்திடும், வரிச் - கோலஞ்செய்ச, கொக்கை: 
விளி, : குடிஞை - கோட்டான், பெட்பன - விருப்பமுடைய BRUT, 

௨௬௩௧, கடி - காவல், அடியார்-நெருல்கு, மருங்கு - இடம், பக்கம், 

௨௩௨, கடுக் கண்டன் ஐயன் - வடவைப்போன்த விழியையும், சண்டைப் 
போன்ற மொழியையுமுடையாய், இடுக்கண் தனை - துன்பத்தை, சடுக்கண் 
தனை-சடுவிடத்தை, ௮ங்கெய் தி சாம் ஈண்ணுவழத யாரருள்; இனியாசருளெயதி 
யெனலுமாம்,



வரைதல் வேட்கை, ௩௯ 

தலைமகள் இயதபடமொழிதல், 
துறந்தன மேபென் நினையன் மின் னேகண் சொரிமழையு 
நிறக்தபு மேனியு நீங்கா விருளு நினைத் தீலின்றிச் 
சிறந்ததென் னாவடு தண்டுறைச் செம்பொற் நியாகர்வெற்பர் 
மறந்தது வேறில்லை யாற்றொல்லை காஞ்செய்த வல்வினையே, (௨௩௩) 

தலைமகள் கனவுகலிவுரைத்தல், 
அரிதாக் துமிலொன் றஇசய மாய்வர வக்கனம்யான் 
பெரிதாய் வருந்தப் பிரிந்தார்வர் தொன்றவும் பெற்றின்புரு 
தெரிதாங்கு கையர் துறைசையெக் கோழுத்இ யீசர்வெற்பிற் 
சரிதாங்கு கைகொ டமளிதை வந்தனன் ருழ்குழலே, (௨௩௪) 

கவினழிபுரைததல், 

தவத்தின்மிக் காமென் றலைவருண் ணாமற் நடுத்இடையே 
பவத்தின்மிக் காமென் னலத்தையெல் லாமிப் பசலையுண்டே 
சிவத்தர சூர்வளர் செம்பொற் நியாகரைச் சேர்ந்துறைஞ்சா 
வவத்தசைத் தேய்க்கு மருவினை போல வரிக்கின்றதே, (௨௩௫) 

தலைமகள் தன்றுயர் தலைவற்குணர்த்தல்வேண்டல், 

ஆசத் தலர்முலை யாயிழை யூரற் கலம்புபொன்னித் 
இரத் தலர்தென் நுறைசைத் இரவியத் இயாகர்வெற்பிற் 
பீ.ரத் தலர்சில கொண்டின்ன ளாயினள் பெண்கொடியென் 
நீரத் தறைகுகர் தாமுள மேலுய்யு மென்னுயிரே, (௨௩௬) 

துன்புறுபாம்டி சொல்லெனச்சொலலல், 

நெறிவார் குழலி இருவா வடுதுறை Cees corer 
மூறிவாங்கி யாட்கொண்ட செம்பொற் நியாகர்கம் முக்தர்வெற்பர் 
பிறிவாரி னீங்கியென் ஒள்ளே யொளித்தென் பிணியையெல்லா 
மறிவா ரவர்க்கென்கொல் யான்புதி தாவின் நறிவிப்பதே, (௨௩௭) 

தலைமகள் அலர்பார்த்த ற்ற அச்சக்ளெவி, 

சசெய்யலர் வாசத் துறைசைத் இரவியத் தயாகர்வெற்பின் 
மையலர் வீழு மதர்விழி மாயடன் மாமதஜுக் 

தையல ருங்கையின் வாயிற் மொடுத்திடிம் தையலர்க்குக் 
கையலர் 1வண்டுக மைகிழித் தோடுமென் கட்புனலே, (௨௩௮)   

  

௨௩.௪, சரி- கைவளை, தைவகதனன் - தடவினேன். 
௨௩௫, சவம் - நன்மை, மங்களம், அவச்தர் - பொய்யர், வீணர், 
௨௩௭, பீசததலர்-பீர்க்கம்பூ; இது பசலைக்குவமம் ; குறுந்தோகை,௧௮, 
௨௩௭, முறி - அடிமையோலை, பிறிவாரின் - பிரிவாரின் - பிரிவார்போல, 
௨௩௮, செய் - வயல, மையலர் வீழும் - கருக்குவளை மலசையொரச் 

கும், மதன்கையாத் றொடுத்திடும் மலர்ப்பாணம்) தையலர் (மகளிர்) வாயாற் 
ஜொடுத்திடும் பழிமொழி; வைதயலர் - தைக்கும் மலரம்பு, தீங்கும்பழிமொழி, 
வண்டு - ௨ளையல், 

(பி.ம்,) 1 (வண்டுதமைக்கழித்தோடும்'



௪௦ இருவாவடதுறைக்கோவை, 

ஆறுபார்த | pp ௮ச்சக்ளெவி, 

ஆறாச் சினத்தரி யார்க்கின்ற சாரலி லாடருவி 
யாரா யிரங்கடந் தன்பர்வந் தேக லணங்காசூ 
rip Ms SLIM Tiber கோமுத்தி யப்பர்வெற்பி 
லாரு ரிருட்டிணே யாவர்கொல் லோவென வஞ்சுதுமே, (௨௩௯) 

காமமிக்க கழிபடர்ளெவி, 
பானலம் போற்கண்டர் செம்பொற் றியாகர் பதியரசூர்க் 
கானலம் போதினங் காள்வண்டு சாள்கண்டல் சாளெனையின் 
றேனலம் போக வழு$யென் ஸீர்ஈன் றிருந்துறைவன் 
ரூனலம் போதக் ௧ ரவரு காளென்று சாற்றுமினே, (௨௪௦) 

தீன்டை கையாசெய் திடுளெவி, 

சத்தாமெங் கோழுத்தி மீசன் நுறைசைத் தடக்துறைவாய்க் 
கொத்தார்பைஞ் ஞாழல் கரியாப் புளினத்துற் கூடிஈம்மை 
யெத்தாற் பிரிந்தவர் வாரா விடிலிங் இனிரெஞ்சமே 
தொத்தா ரழற்றளி ராவதல் லாது சுகமுளதே, (௨௪௧) 

தலைமகள் கெறிவிலக்குவித்தல், 

தோட்டார் க துப்பிளர் தோகாய்பொற் பாதந் தொழுதுபொன்னி 
நாட்டா வடுதுறைச் செம்பொற் றியாகர் ஈடஈவிலுங் 
காட்டார் கழுது மியங்கா விழுஇருட் கங்குலின்வாய் 
வாட்டானை வேந்தர் வருமா ரொழிகம் மனையகத்தே, (2 ௪௨) 

தலைமகள் கு.றிவிலக்குவித்தல், 

அளைவா யாவும் பிறையுஞ் சடைக்கணிக் தன்பர்துன்பத் 
தளைவாங்கு கோமுத்தி மீசன் ௮ுறைசைச் சயிலத்தன்னை 
விளைவாந் தினையிள் னுங் காக்கச்செல் கென்றனண் மெல்லியலா 
யுளைவா யசையிருள் வாரன்மி னென்றன்பர்க் கோதுகவே, (௨௪௩) 

வெடிவிலக்குவித்தல். 

உயருக் தவத்தினர் சொன்னத் இயாக சொராயிரஈற் 
பெயரும் பரசுந் துறைசைஈன் னாடன் பெரிதருளாற் 
றுயரும் படிசெய்த கோயறி யாதன்னை சூழ்வெறியாட் 
டயரு மணங்கணங் கிற்றன் றெனவுரை யாயிழையே, (௨௪௪) 

௨௩௯, ஆறுக்கு - முப்பத்தாறு தத்துவத்திற்கு, அரசூர் நின்த, ஆறு- 
வழி, இருட்டணையாவர் ஆர். 

2௨.௪௦, பானல் - கருங்குவளை மலர், கானல் - கடழ்கமைச் சோலை, சலம் 
போக ஏன் அமுதி, துறைவன்றான் அலம்பு ஓ கக்கரையில்வருகாள், 

௨௪௧, ஞாழல் - புலிககக்கொன்றை, எத்தால் - ஏய்ப்பால், 
௨௪௨. கழுது - பேய், இழுது. கெய், [வருத்தமுடையசாய், 
௨௪௩, அளை - புற்று, தளைவாங்கு - பச்தத்தை நீக்கு9.௮.2, உளைவாய்.- 
௨௪௪, ஆயிரம்பெயரையும் தவத்தினர் பரசும், அணங்கு அணம்இத் 

தன்று - தெய்வம் வருத சவில்லை, 

   



வசைவுகடாதல், சத 

பிதர்கிலக்குவித்சல், 
முத்தலை வேலர் துறைசையெங் கோமுத்தி முத்தர்வெற்பிற் 
பைத்தலை காக் தருமணிப் பேழை பலவுக்கொண்டே 
யத்தலை வந்தன மேதில ரென்ன வழங்பகழி 
தைத்தலை மானுமென் கா.தூ டினவண்டு தாழ்குழலே. (௨௪௫) 

குசவரை:வரைவெ திர்கொள்ளுவித்தல், 

நிந்தை யுருமனங் கற்பா கிமித்தமூ நீகுகற்குத் 
தந்தைங் கோமுத்தி மீசன் நுறைசைக் தடஞ்சிலம்பி 
லெந்தையும் யாயு மறிவா னுசைக்கி யியம்பலையேற் 
சிந்தைவெர் சோயிற் பழியுயிர்க் கேதமுஞ் சேருமின்னே, (௨௪௬) 

வை சவுகடாதல், 
— kee — 

வினவியசெவிலிக்கு மறைத்தமை விளம்பல், 

அறைவாயி லன்னைமின் னேயயர் வேசென்ன வாரணங்க 
ளறைவான் அுறைசைசக் கனகத் இயாகர்வெற் பார்பளிங்கு 
னறைவாய் மிதித்து விளையாடத் தாள்கொப்பு ளாயிற்றென்றா 
ளறைவார் கழலண்ண லேபின்னை யென்செயு மாரணங்கே, (௨௪௭) 

அலரறிவுறுதசல், 

காரொன்று காலனைக் காய்க்தருள் கோழுத்திக் கத்தர்பைஞ்சூந் 
காசொன்௮ சோலைத் துறைசைவெற் பாவெங்கள் காரிகைக்கு 
காரொன்று கொண்டலர் நீதொடுத் இந்தவக் ஈல்லருளா 
சொன்றி லாம லலர்தொடுப் பாரிந் ஈகரவசே, (௨௪௮) 

தாயதிவுறுத்தல், 
கிளியா கமங்கள் கிளத்திடப் பூவைகள் கேட்டுருகு 
மளியா வடுதுறைப் புத்ரத் இயாகர்வெற் பாவளித்த 
வெளியார் பருதி யிளங்கஇர் சாணவில் வீசுமணி 
யொளியாற் களவையெல் லாமுணர்ந் தாளன்னை யுப்டொழுதே, () 

வெறியச்சு.று த்தல், 

மணிப்பாந்த ளாரத்தர் சொன்னத் தியாகர் மலத்தளையைத் 
துணிப்பார் துறைசைவெற் பாமுன்பு நீதந்த சூழ்மயக்கைப் 
பிணிப்பால வென்று பெருஞ்சங்கை பூண்டெம் பிராட்டி மெய்க்கோய் 
தணிப்பான் ரொடங்கின சால்9வறி யாடலைத் தாயர்களே. (௨௫௦) 

    

௨௪௫. மு.த்தலைவேல் - சூலம், மணிப்பேழை - மாணிக்கப்பெட்டி, 
௨௪௬, நிமித்தமும் நீ உரைத்தி, 

௨௪௭, அறைவாயில் - ௮.௦தயின் வாயில், அறைவாய் - பாழையின்சண். 
அறை - தலிக்ன்ற, 

௨௪௮, சார்$- மலர் தொடுக்கும் சார், அன்பு, அலர் - பூ, பழிமொழி, 
6



#2. இருவாவடு துறைக்கோவை, 

பிறர்வரைவுணர்த்தல், 

வயலாம்பல் புன்கலர் வண்டொலி இப்பொரி மக்இரமா 
வியலா யனமணஞ் செய்பொன்னி காட வெழிற்றுறைசைக் 
கயலாய கண்ணிக்குச் சொன்னத் இயாகரிற் காணஈல்க 
வயலார் ௧௬ துசன் ரார்முயல் வாயுன்னி னாவஇன்றே. (௨௫௧) 

வரைவெதிர்வுணர்ததல், 

இழிவழி சாடி. யிளைத்தேனை யாண்டவெங் கோன்றுறைசை 
வழிவழி மாலயன் ரொண்டுசெய் கோமூத்தி வள்ளல்வெற்பா 
பிழிவழி தார்மறை யோருட னீ.துன்னிற் பின்னருன்றன் 
மொழிவழி நிற்பசெக் கேளிரெல் லாரு முகமலர்ந்தே, (௨௫௨) 

வரையுகாளுசைத்தல், 

Qiny நாண்மற்றென் வேங்கைகள் வேங்கை யளித்தனவேல் 
வீரா துறைசையிற் செம்பொற் நியாகர்தம் வெண்குழையை 
வாசார் சடைக்கொன்றை மாலைமுன் ஞான்று வளைந்ததொப்ப 
வேரார்வெண் டி.ங்களு மூர்கோ எடுத்துவந் தெய்தியதே, (௨௫௩) 

தலைமகளறிவு தலைமகத்கு அறிவுறுத்தல், 

பண்ணையம் பார்க்கும் துறைசைப் பரமர்நஈற் பாண்டரங்கம் 
பண்ணையர் கோமுத்தி மீசர்வெற் பாவுன் பழியையன்னை 
பண்ணைமின் னாரென வேயறி யாவகை பார்த்தெனையும் 
பண்ணையும் தேமொழி காணா மறைத்தனள் பாங்குறவே, (௨௫௪) 

குறிபெயர்த் இடுதல், 

கோன்மாறி டாவில்லர் செம்பொற் நியாகர்தென் கூடன்மன் நிற் 
கான்மாறி யாடி.முன் காத்தார் துறைசைசண் ணார்வினைகள் 
போன்மாறி மாறி வருவார் சலருண்டிப் பூம்பொழினீ 
தான்மாறி வேறொர் பொதும்பர்சென் மூடத் தயவுசெய்யே, (௨௫௫) 

பகல்வருவானை இரவுவருகென் தல், 

மூன்னந் தடவரை விற்கொண்ட Garang மூர்த்தியெங்கோன் 

பொன்னக் தடந்துறை சைக்கா விரிப்புனல் போர்த்தகெய்தற் 
பன்னம் தடம்படி. முத்தீன முட்டை பலமறைய 
வன்னக் தடவும் துறைவா பகல்வரி னாம்பழியே, (௨௫௬, 
  

  

௨௫௪, ஆம்பல் தீயாக, அலர் பொரியாக, ஒலி மக்திரமாக, காணம் - 
பொத் காசு, 

௨௫௩, வேங்கை - ஒருமரம், பொன், 

௨(௫௪, பண்ணை அம்பு ஆர்க்கும்-வயல்களில் நீர் முழல்கும், பண் ஐயர், 
பண்ணை - கூட்டம், பண் கையும் - இசை வருந்தும், 

௨௫௭, பல் சர்து ௮டம்பு அடி. - பலசங்குகள் அடட்பமரத் இனடியில்,



வ்ரைவுகடாதல், em. 

இரவுவருவானைப் பகல்வருகென் 2ல், 
சிலவங்க மாலையர் செம்பொற் நியாகர் இருத்துறைசைப் 
பலவங்க மாருங் கடற்றுறை வாவின்னும் பைந்தளிர்போற் 
குலவங்க மாதின் மொழிக்கிடை கள்ளைக் குழாம்பயிலு 
மிலவங்க வெற்பிற் நினைகாத்து நீவந் தீமக்கருளே. (௨௫௭) 

பகலிலும் இரவினும் பயின்றுவருகென் தல், 

புகலு& துஇக்கருள் செம்பொற் நியாகர்தம் பூர்துறைசை 
யகலும் பராரைத் தடஞ்சிலம் பாமைக்க ணுலிசிந்த 
விகலுங் கரும்பன் பெரும்போர்க் கிளைக்கு மிவள்பொருட்டாற் 
பகலு மிசவும் பயின்றுவந் இன்னருள் பாலிப்பையே. (௨௫௮) 

பகலிலும் இரவிலும் ௮கலிவ ணன்றல், 

பொற்பயன் மால்பணி புத்ரத் இயாகர் புகழ்த்துறைசை 
வெறபய னீவரல் வேந்தே பகலெங்கும் வீணலரா 
மிற்பய நீக்இடுங் காவலா கொட்புற் றிராத்.துயிலார் 
ஈற்பய னேதுமின் ரூலிரு போதுலு ஈந்தமச்கே, (௨௫௯) 

உரவோனாடும் ஊரும் குலனும் மரபும் புகழும் வாய்மையும் கூதல, 
இருமைக்கு மின்பருள் செம்பொற றியாக ரெ ழிற்றுறைசை 
யொருமைக குணத்தர் மருவுகின னாட்டி.றகு லூர்க்குமுங்க 
எருமைக் குலததுறகு மாமா பிறகு மளவிலபுகழ்ப் 
பெருமைக்கும் வாயமைக்கு மேலாது நீகொண்ட பெற்றிமையே, () 

BOUT SE P அசசல்கூறல, 
காதாடும் வெண்குழைச் செம்பொற நியாகாபைங் ENS SIO DOES 
சீதாரி வாசஞ செறிவற்ப நீயெலலி சிறறதரிற 
பாதாள மட்டவற கான்யாழு நீந்துசியம் பாலவரலா 
லேதாம் பழிகொலென் றெண்ணா தனூவண்ணு மிட்டிடையே, () 

ஆத்றுதத சமை ஆறதககூறல், 
தீழங்கும் பிரசத் திறுன்.மான குளம்பினிற் முய்த்துவைத்திட் 
டியஙகும் பொருபப துறைசைத தயாகரை யேததலர்போ 
லுயககும் படி.வெய துமிக்கும் வ்முமமழு முளளுருகு 
மயஙகுஈ தெளியும் வளைசோரச் சோரு மலாககொடியே, (௨௬௨) 

காவனமிகவுரைததல, 
1 இக்காடை யாக்கொண்ட கோகழிச் செம்2பொற நியாகர்வெற்பா 
வககா.. மென்மொழி யாள் பொருட் டாவரி யேறதிர்ஈது 
மைக்கா ரிருள்வலசி தேர்மீவரற நூறதா வாரறுடிக் 
கைககா வலாதுஞசி னாலுந்துஞ சாளனனை கண்முகழ்த்தே, (௨௬௩) 

eater கவைல, 
  

PGi, மொழிக்கு இடை - சொலலுககுததோதத, காத்தும்-காபபேம, 
௨௬௧. சீதாரி - ஒரு வாசனமரம், அவல - பளளம், [பொருப்பு, 
௨௬௨. தாவிககுள£பினில இருலைத் துவைதஇிட்டு மான் இயலகும 

(பி - ம்) 4 இக்கால யோசைத துதைசையெக சோமுத்தி Bere pun’



ee இருவாவடுதுை றக்கோவை. 

காமமிகவுசைத்தல், 
1 நன்மா னிடம்வைத்த செம்பொற் றியாகர் நறுக்துறைசைப் 
பொன்மா மணித்துறை வாவுன தன்பின் புனன்மடுத்து 
சின்மார்ப வெற்பண்ண வெண்ணும்வெங் காம நெடுங்கனலான் 
மென்மாக் தளிர்வண்ணம் வெண்கொண்ட லாட மெலிபவளே, () 

கனவுகலிவுரைத்தல், 

சிரத்தார் தரித்த துறைசைத் இரவியத் இயாகர்தந்த 
வரத்தா லுஇத்தென்ன வந்தவட் கோர்.துயில் வந்இடர 
கரத்தா லணைக்கமுன் கண்டன எாய்ப்பின்னைக் கண்டிலளாய் 
ம.ரத்தா லியன்றதொர் பாவையொத் தேங்கெண் மன்னவனே, () 

கலலழிபுரைத்தல், 

தவமேரு வாந்தொண்டர் வாழ்திரு வாவடு தண்டுறையிற் 
சிவமே தருமெங்கள் செம்பொற் றியாகர்தென் னஞ்சிலம்பா 
ஈவமே கலைமங்கை கொங்கைபுல் லாமையி னாளுக்குகா 
ளவமே தொலைூன்ற தாற்பசும் பீருண் ட.ணிஈலமே, (௨௬௬) 

  

ஒருவழித்் தண த்தல், 

தீன்பஇகககத்சி தலைவன் சாற்றல், 

ஒற்றைப் டொருவிடைட் புத்.ரத் இயாக ருறைதுறைசைக் 
இற்றைத் இனஞ்சென்று காவிரி யாடி யிரவுதங்இ 
மற்றைப் பகலிங் கயான்வரு கேன்வரு மட்டுமின்னே 
கற்றைக் குழலி கலங்காம லாற்றுங் கடனுனக்கே, (௨௬௭) 

டாக்டிவிலககல், 

உன்னருஞ் சொன்னத் தியாகேசர் கோழுத்தி யூர்மயிலு 
மன்னமு மன்னவ எல்குற பெருஙகட லாடலன றி 
யின்னமும் மூர்வயின் வேறுசென் மூடு மிடமுளதேற் 
றன்னமும் யாங்க டவிர்க்கறி யேஞசெல்லுக் தாழ்வின் றியே, (௨௬௮) 

தீலைவன நீககலவேண்டல, 

இடர்கெடுத் தாளுக் துறைசையெங் கோமுததி மீசர்வெற்பிற் 
சடர்விளக் கன்ன மடக்மைகல லாயொரு ிதாலவினை யன் 
பிடர்பிடித் துந்தலி னெம்மூ ரகஞ சென்று Geren HEA 
யடர்கது சோன்வரு முனவரு வேன்மனத தையுறமே, (௨௬௯) 

தலைவனைட் பாகடவ்டுத்தல், 

அழுந்தவிங் கேதுமக் கியான்சொல்லு மாறென்று மாரருணீர் 
செழுந்தளிர் வல்லிக்குப் பெய்கொண்ட ஸீரிது தேறிகிலாக் 

  

  

ட ௨௭௬(நு, ஆர் தரிதத - ஆதற்பபூவை யணாத, ௨௪௭, பீ. பசலை, 
(பீ. ம்,) 1என்மா லொழ்தசருள சொணத் தியாக ரெழித்றுறைசை'



தருவழித்தணத்தல். ௪டு 

கொழுக்தணி வேணியர் கோமுத்தி மீசர் குளிர்துறைசைக் 
கெழுந்தருள் வீரன்ப ேயெம்மை நெஞ்ச லெழுதிக்கொண்டே, () 

பாங்கி தலைவிக்கு அவன்செலவுணர்த்தல், 

வாளொன்று கண்மட மாதேயொன் றுட்கொண்டு மன்னர்ஈம்மை 
காளொன் நிடைவிட் டகலவும் வேண்டினர் ஈந்தலில்லாத் 
தாளொன்று சஞ்சத் தயன்மால்புத் தேளிர் தடமுடி.ப்பொற் 
அ£ளொன்று பாதத்தர் சொன்னர் இயாகர் துறைசையிலே, (௨௭௧) 

தலைவி நெஞ்சொடுபுலத்தல, 

தொண்டா ஈமைக்கொண்ட சொன்னத் இயாகர் துறைசைவெற்பிற் 
கண்டாரொன் ராயென் முலைத்தட மூழ்கியென் காம௩ல 
முண்டா ரளித்தஞச லென்றாரென் னெஞ்ச முறுகவலை 
விண்டாரிப் போதொளித தாரென்கொ லோவீளை யாட்டவர்க்கே, () 

சென்றோனீடலிற் காமமிகக கழிபடர்சளெகி, 

கூற்றுண்மை மாற்றிய கோழுத்தி மீசபைக் கோதிலன்பர் 
போற்றா வடுதுறைப் பொன்னித் துறைவர்க்குப் பொற்பசலை 
யேற்றா ஞூடம்பெங்கு நீத்தா டுியிலிடை யெலலியிவ 
ளாறரு ளினித்துய ரென்றுரை யீர் துஞ்சு மஞ்சங்களே, (௨௭௩) 

தலைவியைப பாகங்இ ஆதறுவிததல், 

வேண்டும் பதந்தருஞ் சொன்னத் இயாகர் விரைமலர்த்தா 
ளீண்டும்பா போறறுந் துறைசை யுருரி னினையலிவ்வான் 
நிண்டு நெமெணற முன்றேறி நாமனபர் தேர்வரவு 
காண்டுங் கனங்குழை வாவயர் தார்வம்புங் கந்தித்ததே, (௨௪௭௪) 

பாங்கு தலைமகட்கு ததலைமகன் வ தமையுணர்ததல், 

தங்குவந் தாரணி மேலுயிர் தாங்கித் தரித்தினிரா 
மங்குவந் தாரிய நாசசென் ரார்மயி லாடுபிபாழிற 
கொஙகுவஈ தா£தென் லுறைசைமயக கோமுததிக் கூத்தர்வெற்பி 
லிங்குவந் தாருன் பசலையு கோயு மிரிந்திடவே, (௨௭௫) 

வகதோன் தன்னொடு பாகக கொக துவினாதல, 

மமுவல னேந்திய செம்பொற றியாகர் மருவியபொற 
கொழுவலஞ சோவயற கோழுதது யூர்ககொண்க கோல்வளையை 
யுழுவலன் டோடு மணபபாயெவ வாறங கொழிகதுருந்தாய் 

தழுவல சரோதுகண் முததஈ துடைததுத தணாதபனனே, (௨௭௭) 
a வெய்த வயயவவயடம் ene வய. பலவன வகைய 

  

  
௨௭௩, இடை எலலி - பாதுயிரவு, 

௨௭௪, இனையல - வருகதாசே, கதிததது - newb Shug, 

௨௭(நு, ஆரியகாடு - வடககுள்ளதொரு தேயம், 

௨௭௬, கொழு௮லம் - கொழுவையுடைய கலட்பை,



௪௬ இருவாவடுதுறைக்கோவை, 

தலைவன் பாக்யொடு Core geese, 

திருவீற் நிருக்க துறைசைத் இரவி.பத் இயாகர்கஞ்ச 
மருவீ.ரத் தாளை வணங்காரின் மாதர்கள் வாயிடத் இற் 
பெருவீரை கஞ்சம் பிறந்தென்னத் தோன்றிடிம் பேரலசோ 
ம.ருவீரு மெம்மைவிட் டெவ்வண்ண மாற்றி யிருந்தனிமே, (௨௭௭) 

பாங்க தலைவியை ஆறறுலித்திரு த அருமை தலைமகற்குச் சொல்லல், 
ஏணித் தடங்கையர் கோமுத்தி மீச சரெழிற்றுறைசை 
வாணித் திலங்க ளெறிபொன்னி நாட நின வாய்மொழியைப் 
பேணித் தனியிளங் கொம்பினை நீயுன் பெரும்பஇயிற் 
பாணித் தருந்தமட். டும்பாது காத்தனன் பாலிருந்தே, (௨௪௮) 

வரைவிடைவைத்துப் பொருள்வயிழ்பிரிதல், 
— hee — 

என்பொருட்பிரிவுணாத்து ஏகதிழைக்கென் றல, 

  

மாவேரிக் கொன்றையர் செம்பொற் றியாகர் வளர்துை றசைப் 
பூவேரி நாட்டகம் போயுமர் வேண்டும் பொருள் கவர்ந்து 
தூவே ரிலங்கிழை யாய்டொன் முகந்து சுமந்துவருங் 
காவேரி போல்வரு வேனிது கூறவள் காதலுக்கே, (௨௪௯) 

பாங்கி நின்பொருட்பிரிவுரை நீயவட்கென் தல, 

துள்ளும்பொன் மான்சையர் செம்பொற் றியாகர் துறைசைவெற்டா 
வுள்ளு மெவையுகின் மேலன வாஈஞ்ச மொத்த வெண்ணரக் 
தெள்ளு மமிழ்துற் கனிந்தசொற பாவை திருவுளத் இற் 
கொள்ளும் படி.வலலை யேற்சொல்லி யேகு குறித் தீதற்கே, (௨௮0) 

நீடேனென் தவன் Seer, 

தோடேறு கன்னத்தர் சொன்னத் தியாகர் துறைசைப்பொன்னி 
நாடேயொப் பாய்பரித் தேர்பண்ணி யின்று நடுச்சரம்போப் 
மாடே யிருகிதி மீட்டிதுங கேளீர் வழுத்தறும்மூ 
ரூடே வருகுவல் யான்மாலை யம்பொழு துண்மையிதே, (2௮௧) 

பாக்கி தலைமகட்குத் தலைமகன் செலவுணர்ததல, 
மெல்லத் .ரத்தங் கனையேயுன் கொஙகை விலைக்குகிதி 
பல்லத ரத்தங்கள் செம்பொற றியாகர் பதியாஞாச் 
செலலத .ரத்தம் பொலிதழல் வெப்பஞசிச் சோந்தறியாக் 
கல்லத ரத்தங் கடந்தார் துணிந்துநங காதலசே, (2.௮௨) 

௨௭௮. ஏணி- மான், பாணிதது - தாமதித்து, 

௨௮௨, மெல் அதாத்து அங்கனையே, பல்ல தர - பலவற்றைக் கொணர, 
செல்லது - மேகமானது; ௮௮; பகுதிப்பொருள்விகுதி, ரத்தம் - செம்மை, 
கல அதர் அத்தம் - கரகள செறிகத வழியையுடைய காடு, 

      

 



வரைவிடைவைத்துப் பொருள்வயிற்பிரிதல், ௪௪௭ 

தலைமகளிரங்கல், 
1 ஆடுமென் ரோகை யனையாய் துறைசை யரசிடத்தி 
னீடுமென் செம்பொற் நியாகேசர் வெற்பினென் னேசமூகங் 
கோடுமென் ரோசொல்லிற் கூடவக் தென்னுயிர் கொன்னெறிக்கண் 
வாடுமென் றோவன்பர் வாளா கடக்கனர் வன்சாமே, (௨௮௩) 

பாங்கு கொடுஞ்சொத் சொல்லல், 

உலம்பும் பருமணித் தேரேறி யன்பரின் றுன்பொருட்டுச் 
சிலம்புஞ் சிலம்படி.ச் செம்பொற் றியாகர் இருக்துறைசை 
யலம்பும் பருமகல் லாயகன் ராகற் கஞ்ூமிகப் 
புலம்பும் பரிசென் வறிதேயிவ் வரலர் பொங்கையிலே, (௨௮௪) 

தலைவி கொடுஞ்சொஜழ் சொல்லல். 

* வண்டார் செருந்தி இயாகேசர் நல்குல வாக்கிழிபோற் 
றண்டா தவிழ்பொன் றருமா சூரர் தணக இவளை 
யிண்டார் கடங்கடக் தாரென்௫ லார்மற் றெனைப்பசப்புக் 
கொண்டாளென் பாரன்றி யான்படு நோயைக் குறித்தில3ே, (௨௮௫) 

வரு கவர் மீண்டெஷப் பாங் வலித்தல், 

எட்டாம் திருவருச் செம்பொற நியாக ரெயிற்குலங்க 
ளட்டார் துறைசை யணங்கய ரேல்செவ் வாக்குருக்க 
விட்டா லனநெறி வெஞ்சாரத் தன் றிலவிள் ளாமுயக்க 
மூட்டாது காண்குவர் மீள்வர்கண் டாய்கம் முதன்மையசே, (௨௮௯) 

பருவங்கணடு பெருமகள புலம்பல், 

மருக்கொண் டடக்கொன்றை வண்டொக அமிர்த்தகண் மாமலர்போ 
லுருக்கொண் டிடவென் முலைமயி லோகையுற் நூங்ககவத் 
திருக்கொண்ட கோகழிச் செம்பொற றியாகர் சிலம்பிற்கொண்மூக் 
கருக்கொண்டு வந்ததின் னம்வக் லார்ஈமைக் காப்பவசே. (௨௮௪) 

இகுளைவம்பென் றல், 

ஐவனம் வித்திய செவ்வேட் பசாய்ஈம ரார்த்இட$ 
ரைவன மேகஞ் சொரிந்த.து கோழுத்து யப்பர்வைகு 
மைவன மாடத் துறைசையொப் பாயணவங் கேலதுகண் 

டைவனஞ்் சேர்மயி லெல்லாஞ் சிறைவிரித் காடினவே (௨௮௮) 
எனை mle Bs Lane, 

  

உல, உலம்பும் - முழங் சம், 

உ. செருந்தி - ஒருமரம், இணமி - ஒருவகை மூடகொடி 

௨௮௮, ஐவனம்-மலைநெல், அழகிய எழுத்துக்கா, ஐ5 ஐகிதம், வேரைப் 

பரவ மழைபெய்தல் இயல்பு, ஐங்குறு, ௨௫௧; திநச்சிற், கடக - பார்க்க. 
பராய் - வழிபட்டு, நீரை அழூயமேகம் சொரிஈத து. 

(பீ- ம்.) 1 4ஆம் பணிக எணிமாரி லாமணி யார்துறைசை, நீடி தட த் 
அறை செக்கயற் கண்ணி' 3 'வண்டார்டொற் கொன்றை வனைமா? லாமணி 
யார் துதைசைத், தண்டா தருவி சொரிவெழ்ப ரின்று தணச்த”



௪௮ இருவாவடு துறைக்கோவை, 

இதைமகள் மறுத்தல், 
அங்கோ கழிஈகர்ச் செம்பொற் நியாக ரசலத்.துவர்ச் 
செங்கோட லுற்கையென் நூர்கோப மாங்கதன் நீப்பொறியென் 
அங்கோ லிடக்கரை மீகேறு மோதமூள் வாங்கக்கண்டு 
மெங்கோதை யோதிவம் பென்ராய்சென் முர்சொல்லி னீதுமொன்றே, 

அவர்தூதா வந்தடைர்தது இப்பொருதெனத் துணைவி சாத்றல், 

நடிற்கொடி. வாமத்தர் கோமூக்இ நாதர் ஈறுக்துரைசை 
யகிற்புகை நாறும் குழலாய் வெருவர லன்பரின்னே 
துகிற்கொடித் தேரின் வருவ ரவர் சா அரைப்பமுன்னே 
மூூற்குலம் வந்தன காண்மின்ன லோடு முழக்கங்கொண்டே, () 

. தலைமகள் ஆத்தல், 

ஒன்று மிருதலைப் புள்ளி னிருவர்க்கு மோருபிரே 
யென்றுசொன் ஞார்ஈம் வினையாற் ,9ரிந்தன ரின்பதுன்ப 
நன்று மவர்க்கு முளவாமிக் காரிடை ஈண்ணுவராற் 
றொன்.றுதொட் டாட்கொளுஞ் சொன்னத் இயாகர் துறைசையிலே, 

அவன் அவட்புலம்பல், 

காரொத்த வார்குழல் சோரக்கண் ணீர்குடங் கைவழியே 
வாரத் தனித்து வழிதேயப் பார்க்து மறுதியர 
சூரத்தர் சொன்னத் இயாகர்த் கொழாரிற் அவளுமின்னை 
யாரத் தருணக்தி லஞ்சே லெனவெடுத் தாற்றுவரசே, (௨௯௨) 

மீண்டுகருன் சகால,த௮.ச் சலைமகன் பாகனொடு சொல்லல், 

சுத்தருக் கின்பருள் செம்பொற் றியாகர் துறைசையில்வாழ் 
சித்தர்தம் விஞ்சையின் வாசியைக் தூண்டினித் சேர்வலவா 
வெத்தனை யோவுண்மை சொல்லிவக் தேன்முன்ன மென்னயிருக் 
கத்தனை சொல்லும்பொய் யாகாமற் செய்வதுன் னக்கைகளே, (0) 

தலைமகன் மேக த்தொடு சொல்லல். ) 

இரவியந் தேசெழு மாவிறு மாப்பற வீர்த்இடுமெம் 
புரவியந் தேரின்முன் போமுகல் காள்பொற் இழியளித்த 
தரவியத் இயாகர் தருவா வடுதுறை சேர்ந்துகின்றென் 
வ.ரவியம் பும்பசும் பீர்பூத்த மேனி மயிலைக்கண்டே, (௨௯௪) 

பாங்கி வலம்புரிகேட்டு அவன் வரவறிஷீறு த்தல், 
சலம்புரி செஞ்சடை மேல்வைக்த கோழுத்இச் சங்கரன்வாழ் 
பொலம்புரி சைத்துறை சைப்பான்மின் னேயுன் டொருமலற 
8ீலம்புரி யன்பர் வருகின் றனரென்று ஈன்மைசொல்லும் 
வலம்புரி யோசை யமிர்தஞ் செவியில் வழிகின்றதே, (௨௯௫) 

  
  

௨௯௧, ஒன்றும். .ஒருயிசே:--''ஒருயிர்ப் புள்ளி னிருதலையுள் ளொன்று, 
போசெதிர்ச் தற் ரால்"? (கலி, ௮௯); 'யானென்புழி இருத லைப்புள்ளின் ஒரு யிரேனுபெ யான்' திருச்சிற், ௧௨ - உரை, ௨௬௩, விஞ்சை - வித்தை,



வளாகுமலிவு, ச 

வலம்புரிஒழத்தி வாழ்த்தல், 
மூலாக மங்கண் முழங்குக் துறைசையின் முக்கணனார் 
நாலா.ர ணஞ்சொன்ன சொன்னத் தஇியாகர்கல் லூர்தியெலும் 
பாலாய 1சேக்கைப் பதத்தனில் வாழும் பணிலத்தினு 
மேலா யவர்மெய் யருள்போல் விளங்குக வெண்சங்கமே. (௨௯௬) 

தலைமகன் வர்.துழிப் பாங்கு தம்மைகினை ததமை வினாதல். 
Beas தனிவிடைச் செம்பொற் றநியாகர் ஈறுந்துறைசை 
வந்இத்.துன் னாதவர் செல்லுங் கொடிய வனங்கடந்து 
சந்தித்த வவ்வய னாட்டுமி வாகையந் தார்புனைவீர் 
சிந்தித்து நெஞ்சி லறிதர்கொல் லோவெங்கள் செல்வியையே, () 

தலைமகன் கினைச்தமைசெப்பல், 
சுவையா .ரமிர்தன்ன சொன்னக் இயாகர் துறைசைவெற்பி 
னவையாது மின்றி வளர்கொம்ப னீரும்மை கான்பிரிந்து 
கவையார் மனத்தொடு மக்காட்டிற் சென்றுழிக் கண்டகண்ட 
வஓவயா வையுரின் மடந்தையு நீயு மலாஇல்லையே, (௨௯௮ ) 

தலைமகளை ஆத்றுவித்திருக்த அருமை பாங்கெடறல், 

ஈட்டும் வினைதவிர்த் தன்பர்க் கருளெனு மின்னமிர்த 
மூட்டிடுஞ் செம்பொற் நியாகேசர் கோமுத்தி யூரவெங்கண் 
மாட்டுற வேறொன்றுங் கண்டில முன்றன் வடி.வெழுஇக் 
காட்டிடு மென்பணி யும்பொன்ன னாள்கண்ணிற் காண்பதுமே, () 

வை ரவுமலிவு, 

காதலன் முலைவிலைவிடுத்கமை பாஸ்ட காதலிக்குணர்த்தல், 
மூடியானு கொண்ட அறைசையெங் கோமழுத்தி மூத்தர்வெற்பர் 
மடியா மெனுகின் முலைவிலை யாகஈம் முன்கடைக்கண் 
மூடியா நிதிய மளந்து சொரிந்தனர் முலலையந்தார் 
மடியா ரளகத்து மின்னிடை யாகுக முன்வண்ணமே, (௩௦௦) 

  

காதலி ஈ.த்றாயுள்ளம௫ழ்சிசியுள் எல், 
மாமன்றற் கைதையங் கன்னிதன் மொக்குள் வனருலைமேற் 
பூமன்றற் புன்னை யருபிபுமுத் தேந்தடும் பூந்துறைவர் 

    

௨௯௬, சே கை Us 6 Ballon - இடபத்தின் கை.பிடத்தில்; திருமாலின் கையில், 6 
௩.௦0, முடி ஆறு கொண்ட - திருமுடியில் ஆகாய கங்கையை யணிக் த. Go-Go, முடியா - அழியாத, முடி. ஆர் அளகம் - முடி த்தலையுடைய 

அரிய கூச்தல், 
௩.௦௧, “*மேதகு முள்ளெயித் றொண்முகைக் கொல்கைவெண் _மோட்டு 
(பீ. ம்) 1 'சேக்கைப்பதுமத் இல்' 

q



@o இருவாவ துறைக்கோலை, 

சோமன் நலைக்கணி சொன்னத் இயாகர் துறைசைவரி 
னாமனற னல்லணி கண்டின் புறுசம்மி னன்னையுமே, (mos) 

பாக்க தீமர்வரைவெதிர்ர் தமை தலைமகட்குணர்த்தல், 
5 Po ௪ . ௪ 4 ப.ரசம் புயலாப் பரவாய் பவளம் படாரடம்பின் 

பிரச மலர்மனை மாரூத் துறைவர்க்குப் பேதமில்லா 
தரசமர் கோமுத்தி யம்மான் ௮(றைசை யணிநகரின் 
மூசசறைச் தார்கம ருள்ளக் களிப்புற மூன்னெிர்ந்தே, (௩௦௨) 

தலைமகள் உவகையாத்ராது உள ததொடுளத்தல், 

இன்றள வுஞ்சொன்ன விவ்வ ரலருமற் றே துச்களும் 
பொன்றகின் பாலுள சிந்தையெல் லாங்குடி. போககெஞ்சே 
ரீன்றருள் கோமுத்து நாதன் ௮றைசைஙஈங் கண்ணனையார் 
மன்றன் மணமு சார்க்்ற தானம் மணிககர்க்கே, (mom) 

தலைவனைப் டாங்க வாழ்த்தல், 

மைப்போ தனமிடற் ௫ூர்மாசி லாமணி யார் துறைசை 
யொப்போது கையலுக் கப்போ தலர்புனை யுன்கைகலங் 
கைப்டோதில் வேலனும் வள்ளியும் போலுற்ற காட்சியினா 
லிப்போ தறிந்தன மாலென்றும் வாழி பிறையவனே, (௩௦௪) 
தலைவி மணம்பொருட்டாக அணக்கைப் பராநிலை பாம் தீலைமகற்குக்காட்டல், 
சு.ராஇபர் போற்றிய சொன்னத் இயாகர் துறைசைவெற்பி' 
லசாவன்ன வல்குனல் லாளன் பொருட்டுமெய் யன்புடனே 
மசாவும் கு.ராவும் வளர்கின்ற சாரலில் வாழணங்கைப் 
ப.ராய்வரம் வேண்டுதல் பார்த்தருள் வாயெங்கள் பார்த்தீபனே, () 

HCI DME பராநிலைகண்ட தலைமகன் மூழ்தல், 

மு.துக்குறை விங்கிவட் கெவ்வண்ண முற்றது மூதரசூர் 
வி.தக்குறை சூடிய செம்பொற் நியாகர்தம் வெள்ளிவெற்பிற் 
பொஜுக்குறை தீர்கம் மணம்பொருட் டாகப் புரிகுழலாண் 
மதுக்குறை யாமலர் தூஉய்த்தெய்வம் வாழ்த்தி வணங்குதற்கே, () 

romeo 

மென்பூச், சோகையென்னு சல்லாய்'' (த௲்சைவாணன், ௧௯௪) என்பதும் 
இதன் முதலடிப்பொருளும் ஒத் திருக்னெ.தன உ சோமன் - சக்திரன், ஆடை, 

௩௦௪. மைப்போது  கருங்குவளைமலர், **எரிமருள் வேல்கை'! (ஐங் 
குறு, ௨௧௪) என்பது இச்செய்யுளின்டொருளை வலியுறுத. 2௫ன்2த. 

௩௦௬, விதுக்குறை - சர்இரகலை, 

(பிஃ ம்,) 1 இன்தளவூரவர்தாத்தலர்வாட'



அறத்தொடுகிற்றல். Ge 

அறத்தெொடுநிம் றல், 

கையறுதோழி கண்ணீர்துடைத்தல், 

நல்லோர் பரசுட் துறைசையெல் கோமுத்தி காதர்வெற்பி 
லில்லோர் செயிர்த்துடு மேதுவொன் தில்லை யிழைத்தவண்டல் 

கல்லோலம் வந்து கரைத்தன வோகண் கரைவதென்னே 
மெல்லோ இம!ஈடை யாயுள்ள வாறு விளம்பெனக்கே, (௩௦௭) 

தலைவி கலுழ்தற்காரணங்கூதல். 

சதுவேதர் செம்பொற் றியாகேச ராவி தண்டுறையின் 
மதுவே யலங்கற் சுடர்வேல வயங்கிட வந்தொருவர் 
பு.துவேங்கை நீழற் றனித்துழி யென்னைப் புணர்ஈதொளித்தா 
ரிதுவே கலுழ்கின்ற காரணங் காணென் னிளங்கொடியே, (௩௦௮) 

தலைவன் தெயவங்காட்டி த தெளிப்பத் தெளிக தமை எய்தக்கூதல, 

மெய்வரச் தந்தருள் செம்டொற் நியாகர் வியன்றுறைசை 
கெய்வழி வேற்கொண்கர் தோயந்தவஞ் ஞான்நுமுக் நீர்த்துறைவாய்கத் 
தெய்வமூக் காட்டித் தெளிபபத் தெளிந்தனன சிறறறிமீவன் 
பொய்வரு மென்றறி யேனவர் சொல்லினும் பூங்கொடியே, (௩௦௯) 

தலைவி தலைமகன் இகஈதமை இயம்பல், 

சுகந்தாவி லாத்தமிழ் வேதங்க ளோதுந் துறைசைகக 
ருகந்தாளுஞ் செம்பொற் றியாகேசர் காவிரி யொண்டுிறைவா 

'யகந்தாங் கரிஈமக் கென்றே வருட்டி. யருள்புரிக்தா 
ரிகந்தா ரினியணங் கேயவர் போலிலலை யேதிலசே, (௩௪௦) 

பாக்டு இயற்பழித தசை த்தல். 

சேயழ லேந்திய செம்பொற் றியாகர் திருத்துறைசை 
வாயழ காரு மரசினை கோககி மறைமொழிமீபாற 
காயழல் வேலன்பர் யானக '8ீலனென்று கட்டுசைத்து 
நீயழச் சென்றன போன்று நன்றவர் நீதியதே, (௩௧௧) 

தீலைமகள் இயறபட மொழிதல, 

௮டி.களெங் கோழுத்தி யீசன்முன் போதி யருள்பெறுவா 
னெடியவ ளின்றென கிறகுக் துறைசையெய தறபுலம்பர் 
கொடியவ ராயினு மாகமுக் நீரிக் குவலயததிற 
கடிகம ழோதி யவசே டுயன/*துயிரக crouse, (௩௧௨) 

௩௦0௭. கல்லோலம் - அலை, 
௩௧0, சுகம இளி, ௮௧ தாக்கி - மனமேசாடசீ; அநணைக்கலம் 

பகம், ௬௨-ஆம் பாடல பார்கக, வருட்டி-வயமாகக; பெதங், ௨, ௧௦: ௪௨. 
௩௧௨, சகநிதியில இடபதேவச.து மணடபத இனமேல மிகஉயாஅளளதாகப் 

படர்ச்துநினத ௮ரசமரமொனிறுக.து ௪ - வழுடங்களுககுமுன் பணிசெய் 
தீத்கு அம்மண்டபத்தை இடிககுமடொழுது சிதைகதுபோயிதறு, 

(பீ - ம்) 1'சடையாயவ।தகாரணம் விள்ளெனககே' 8'உயிர்க்காதலே'



௫௨ இருவாவதுறைக்கோவை, 

தெய்வம்பொறைகொளச் செல்குவமென் றல். . 

மூவா முதல்வரெங் கோமுத்தி மீசர் 1முருகலர்ந்த 
காவா வடுதுறைகீ காவலர் தாஞ்செய்த கைதவத்தா 
லோவா வெகுளிகொள் ளேலெனத் தெய்வமு ஜொண்பலி தூஉய் 
நீவா ழியவென வேத்துவம் வாசென்று நேரிழையே, (௩௧௩) 

இல்வயித்செறித்தமை சொல்லல், 

ரீருண்ட வார்சடைச் செம்பொற் நியாகர் நெடுந்துறைசைக் 
காருண்ட வேலைக் கரைமணற் கொப்புறுங் கங்குலிலோர் 
தேருண் டெனவிளை யாடற் இனிப்புறஞ் செல்லலென்றாள் 
வாருண்ட கொங்கைகல் லாயன்னை நின்னுரு மாசுகண்டே, (௩௧௪) 

செவிலி கனையிருளவன் வரக் கண்டமை கூல், 

தொடைத்தே னறுமுடிச் சொன்னத் இயாகர் துறைசைப்பண்ணை 
மடைத்தேங் குவளைக்கண் ணாய்கென்ன லக்இுமன் ஜூழையினோர் 
புடைத்தே மலங்கலர் தோளா னொருவன் புகுக்திடக்கண் 
டடைத்தேன் கதவென் றெனக்குரைத் தாளன்னை யையமூற்றே, () 

செவிலி தலைமகள்வேத்.றுமைகண்டு பாங்கை விஞதல், 

குறிதாம் பிறைமுடிக் கோழுத்தி யீசர் குளிர் துறைசைக் 
கறிதாவும் வெறபிலென் காரிகை யாயிரு கண்ணுமெய்யும் 
பிறிதாயக் கரியண்ட வெள்ளிற் கனியெனப் பெண்ணமிர்தம் 
வ.றிதா மிருக்கன்ற தென்னோ வறிலென் வந்துற்நதே, ” (௩௧௬) 

வெறிவிலக்கல், 

ஒருகேள்வி கேட்ப லிவருடை யாவியை யுண்ணுதற்கோ 
வருகே தரும்பலி யாலிவள் பண்டைய எாம்படிக்கோ 
குருகேறும் வாவித் துறைசைக் கனகக் கொடையர்வெற்பின் , 
மூருகே யெளியர் மனைவந்த வாறு மொழிந்தருளே, (௩௧௭) 

வெறிவிலக்யெவழிச் செவிலி தோழியைவினதல், 

பஞ்சூட்டு மெல்லடிப் டாவாயென் சென்னியிற் பங்கயப்பா 
தஞ்சூட்டுங் கோகழிச் செம்பொற் நியாகர் தடங்கிரிமே 
னஞசூட்டி. யன்னகண் மாதர்முன் சூர னடுங்கக்கொன்ற 
செஞசூட்டு வாரணத் தான்வந்த தேதென்ற சித்தமென்னே, (௩௧௮) 
  

  

  

௩௧௫௫, தாழை - சிறுவாயில, மடையில் நீர் நிலைபெந்திருக்கும், | சோய், 

௩௧௭௬. கதி - மிளகுகொடி, கரி- யானை யென்னும் பெயரின தொரு 

௩௧௭, இவவருடை ஆவியை - இந்த ஆட்டி லுபிரை, 
௩௧௮. பாதம் சூட்டும், வாரணத்தான் - முருகவேள், 
(பி-ம்) 1 'முருக்கலர்க்த' 3 கேட்கலுத்தே லுன்னை மிம்மை புபிருண் 

ணவயோ' :



உடன்போக்கு, @a.: 

தெர்ழி பூத் தருபுணர்ச்சியால் அதத்தொடுசித்த்ல், 
நீடுகின் கண்ணுக்கு கேரிது பாரென்று நின்மகட்கு 
நாடுமொ ராடவன் வர்தறில் காவிரி கல்கனனாற் 
றோ நீள்செவிச் சொன்னத் நியாகர் துறைசையுள்ளா. 
சாடுமவ் வாற்றின் றலையெழுத் தூடுகின் ராடி.டத்தே. (௩௧௯) 

புன தருபுணர்ச்சியால ௮ரத்தொடுசிந்தல, 
மாணார் கடும்புன லாடமின் னாரூடன் மங்கைகொக்கை 
காணாக் குமிழி யுடையத்தண் ணீர்பகை காட்டிடுங்காற் 
சோணாடர் சூழ்கழற் சொன்னத் தியாகர் துறைசையின்கட் 
பூணாக மாரத் சழீஇயெடுத் தானொரு புண்ணியனே, (௩௨௦) 

களிறு தருபுணர்ச்சியால் அறத்தொடுநித்தல், 

கருப்பாசந் தீர்க்குட் துறைசையெங் சோமுத்திக் கத்தர்வெற்பிற் 
இிருப்பாலை கொங்கைக்குத் தன்கோடு தோறறவத் தெவ்வைமதப் 
பொருப்பா வயினொன்று தீர்ப்பா னெதிர்வரும் போ இவளை 
யொருப்பா டெனணைத் தத்தோல் பொருத aur jeune. () 

stunsCa pponssD 6 pyuGs Slew ey 500, 

சிரா டரவர் துறைசைத் இரவியத தியாகர் வெற்பில் 
வேறான சிந்தைய ளாயின ளென்மகண் மெய்யுககண்ணு 
மாரு யினமுன்னை வண்ணமன் ரூறகண் மணியனையாய் 
தூறு யிரமெண்ணு மென்னெஞ சடங்க நுவலுகவே, (௩௨௨) 

" செவிலி நற்றாய்க்கு மூன்னிலைமொழியான் ௮,தததொடுகிற்றல், 

தருமா ணரவர் துறைசைத திரவியத் இயாகர்வெற்பில் 
வருகாண்,மதி.நுத லாய்களி ரோடொரு மான்வின.௨க் 
குருகாண் மலர்ப்பொழில் வந்தும் மாணிக்கக் கொம்பின்முலை 
யொருகாண் முயங்கின ராலவிதி கூட்ட வொருசெலவசே, (௩௨௩) 

  

உடன் பேபாக்கு. 

— kee 

பாங்கி தலைவர்கு உடன் போக்குணர்த்தல், 

ஆயிர மெண்ணமென் மின்னா ஞடனச சூர்க்கையநீ 
யாயிரங் குன்றுங் கடந்தே குகசண்டபை யாண்டகைக்கோ 
சாயிரம் பொன்னருள் சொனனத தியாக ரருளினம்பொ 
னாயி.ர நல்கினுங் கொள்ளார் முலைவலை யாவெமசே, (௩௨௪) 
  

௩௧௯, எழில் காவிரி - காலி) கருககுவளை) அதன் தலை2யமுதது: கா- 
௩௨௦. மின்னாருடன் ஆடாநிறக, உடைய ஃ உடைதலால, [சோலை, 
௩௨௧. மதப் பொருடபுஃயானை, ஆவயின “அவ்விடத்தே, தெவ்வை,2 £ர்ப் 

பான்ஃ பகையை ஒழிக்குமபொருட்டு, ஒருபபாடு- ஒருமைப்பாடு, தோல்-யசளை,



@e இருவாவடு துறைக்கோவை, 

தலைவன் உடன் போக்ருமறுத்தல், 

கூற்றமு மஞ்சும்வெங் கானழ லுன்னிற் குடி.கெடுந்தொண் 
ஹூற்றறு காதத்துக்கப்புற மென்னகர் அண்ணிடையாய் 
போற்ற. சூர்வளர் செம்பொற் நியாகரைப் புக்திசெய்யா 
மாற்றறு கண்ணரின் யாசே ஈடப்பரிம் மாதுடனே, (௩௨௫) 

பாங்க தலைமகனை உடன்படுத்தல், 

பரம்பு மலர்கிகொண்டை. கொங்கையும் தாங்கப் பரற்பயம்பு 
மூசம்பு மிஇத்.துச் சுரம்போதம் போதின் முறையுங்கற்பு 
வரரம்புமுள் ளாளுக் க.ரசூரெங் கோமுத்தி வள்ளலவெற்பா 
நிரம்பு மூனதரு ளேகிழ லாவெங்கு நின்றிடுமே. (௩ ௨௬) 

Swan போககு உடன்படுதல், 

வெப்பார் வடவைக்கும் வித்தாக் தழலக ௪ மெல்லச்செல்ல 
விப்பாவி நெஞ்ச மியைந்தன்று கோமுததி மீசர்க்கென்று 
மொப்பாந் துறைசையு என்னத்தின் நாவி யுறிறும்பொன்னஞ் 
செப்பார் முலையா சடி.கூ சுதல்கண்டுஞ் சில்வளையே, (௩௨௭) 

பாங்க தலைவிக்கு உடம் போக்கு உணர்த்தல், 

அணைமலர்க் கஞ்சிய செஞ்சீ றடிகல் லழல்வழிச்சென் 
திணையிலெம் மூர்கல் லரசனைச் சூழுங்கொ லென்றனர்பெண் 
டுணையுட ஸீடிய சொன்னத் தியாகா துறைசைவெற்பிற் 
பணைமுலைப் பாவை யறியே னவர்மனப் பாவனையே, (௩௨௮) 

தலைவி நாணழிபிரங்கல், 

வருமந்த மாதி யிலாமா சிலாமணி வள்ளற்பிரான் 
பொருமந்த காரி துறைசை யுருத புறத்தரைப்போ 
லருமந்த காண$ஈ துறப்பது வேண்டலி லப்பிறப்பிற் 

றருமந்த வஞ்செய் திலேன்பெண் ணெனும்பவக் தள்ளுதற்கே, 

_ கற்புமேம்பாடு பாட்கூறல், 
உயிரிற் சிறந்தன்லு: காண்மட வார்களுக் கோததனிற் 

செயிரற்ற கறபுச் சிறந்தன்று காண்செர்மெல் செக்கருப்பம் 
பயிரிற் சிறந்த துறைசையெங் கோழுத்துப் பண்ணவனார் 
வயிரத் தடவரை மேலெழு தாத மணிவிளக்கே, (௩௩௦) 

தலைவி ஒருப்பட்டெழுதல். 

வன்புடன் சுட்டு விரன்மூக்கி லுச்சியில் வைச் துப்பெண்டிரர் 
கொன்பழி தூற்றப் பயாதார் சினததீக் குளிததுரின்றே 
னென்பர வம்புனை செம்பொற் றியாக செழிறறுறைசைக் 

கன்பசொ டியான்செல்வ னிவ்வூ ரொழிக வலர்சுமந்தே. (௩.௩௧) 

௩௨௬, பயம்பு - பள்ளம், முரம்பு - பருக்கைக்கத்களாலாயெ மேடு, 
௩௩௦, ''உயிரினுஞ் சிதகதன்று காணே காணிலுஞ், செயிர்தீர் காடிக் 

கற்புச் Fee gory’ தோல், களவியல, ௨௨. 
௩௩.௧, சிலரும் பலருங் கடைக்க ஹோக்ட, மூக்லொெச்சிச் சுட்டுவிரல் 

சேர்த்தி மஐ6'' நற்றணை, ௧௪௭, 

  
   



உடன்போக்கு, ௫௫ 

பாக சாரத்தியலுரைத் தமித் தலைமகள்சொல்லல், 
வெங்காள ஈஞ்சுண்ட செம்பொற் நியாகர் வியன்றுறைசைக் 
கங்காளர் காவிரி நாடனை யாமி. கண்டிலைரீ : 
பொங்காவிவ் வூரவர் காவாற் சடப்பட்ட புண்ணுடையேற் 
சங்கா ரழற்க.ரங் கங்கா உலமென வாயிடுமே, (௩௩௨) 

ure தலைமகளைத் தலைமக தீகுக் கையடைகொடுத்தல், 
ஒருதிருக் கோமுத்தி பூர்மா சலாமணி யுக்கமஞர் 
சுருதியின் வாய்மைய னீயென் நி௨ளைக் கொழுகளிக்சேன் 
குருதிகொள் வேலண்ண லுன்னருண் மாறவுங் கூடியதேற் 
பருதியுக் இங்களுங் காணப் பெரு இந்தப் பாரிடமே, (௩௩௩) 

பாகி வைூருள்விடுத்தல, 

புயலாய் மிளிர்கண்டர் புத்ரத் இயாகர்கம் பூக்துறைசை 
வயலாம்பல் வாய்ச்சியிவ் வைகரு ணீங்கண் மூழ்க்துசெல்லு 
மியலான தாரிவந் தெய்துவல் யான்ளேக் கேற்பவுரைத் 
தயலாற் பழிசொல்லு மவ்வவர் வாயை யடக்குவித்தே, . (௩௩௪) 

தலைவிடை gs தலைவன்சுரத் தய்த்தல். 

நிதிவளர் கோகழிச் செம்பொற் நியாகர்மெய்க் ரீற்றொளிபோ 
லஇசய மாவொளிர் வெண்மணல் யாறு மலுர்சடைசீர்க் 
கதிர்வெண் டுளியிற் குளிர்கூ ரிளமாக் காவு௫ூஇர் 
வெதிர்முத்த முங்கண்டு ரீமெல்ல மெல்லச்சென் மெல்லியலே, () 

தலைமகன் தலைமகளசைவறிக் இருத்தல், 

அக்குர கம்புனை செம்பொற் றியாக ரடிவணங்கித் 
தொக்குர வோர்மன் நுறைசையன் ஞய்கின் றுணை ழ.ப்பூ 
மிக்குர மானகல் வேல்போலக் ரைக்க வெதும்பியவா 
லிக்குர வந்தருக் 8ழிருப் பாஞ்சற் நிளைப்பறவே, (௩௬) 

தலைமகன் தலைமகளை உவர்தலர்சூட்டி, உண்மடழ்ச் துரைத்தல், 
ரிவக்.த மசாமர நீழலிர் கோமுத்தி நித்தசொன்றாய் ் 
ஈவந்தரு பேதமூ மானார் துறைசைகல் லூ ரணையாள் 
சிவந்தபொற் காலு நூதலவேர்வு ரீவிச் செறிந்தவைம்பாற 
குவக்தலர் சூட்டவும் யான்செய்த மாதவ மொன்றல்லவே, (௩௩௭) 

கண்டோரரயிர்த தல். 

அகளனெக் கோமுகி யம்மான் றுறைசை யோவரிக 
ளுகளுமிக் கானிற்செல வாறிவர் யாவர்கொ லும்பர்பிரான் 
மகளெனி னீங்கிவள் கற்பகஞ சூடிலள் வள்ளலவன் 
களின் மருகனென் முன்மார்பி னீபத் தொடையில்லையே, (௩௩ ) 
  

௩௩௨. காளம் - கருமை, ௩௩௪. தாரி - வழி, 
௩௩௬, தொக்கு - கூடி, உரவோ-அறிவுடயோர், உரமான-வன்மை 

புடைய, பூ வெதும்பிய, குரவத்தரு - குராமரம், ௩௩௮. அரோ: அசை,



Ge இருவாவ துறைக்கோவை, 

. கண்டோர் காதலின் விலக்கல், 
பூமாரன் றேவியும் போல்வரு வீரினன் புக்கொளித்கான் 
மாமா சிலாமணி யார்பூட் துறைசையை வாழ்த்இலர்போம் 
பேமா ரணிய மினிச்செல் லொணாகு பெருமரைப்பால் 
வாமான் றசையுண் “டி ராத்தங்கு வீரெம் மனையிடத்தே, (௩௩௯) 

் கண்டோர்தம்பதி அணிமைசாஜ்சல், 
தேன்ுஞ்சு பூங்குழற் செல்வியு நீயுக் தெரியும்வெற்பு 
மூன்றும் கடக்துசென் ரூற்குளிர் காவு மூழுமதியூர் 
வான்றுங்க வண்ண மதலுங் இடங்கும் வளைந்தெதிரே 
தோன்றுங் கனகத் இயாக ர.ரசுந் துறைசையுமே, (௩௪௦) 

தலைவன் தன்பஇியடைக்தமை தலைகிக்குணர்த்தல், 

வேர்சூழ்ந்த கானக் தொலைத்துவந் தெய்தின மெல்லியலாய் 
சீர்சூழ்ந்த பொன்னியு மெய்ஞ்ஞானச் செல்வர் இருமடமு 
மேர்சூழ்ந்த செய்குன்று மாடமுஞ் சூம்க்தொளி ரிப்பஇ3ய 
தார்சூழ்ந்த செம்பொற் றியாகேச ராவடு தண்டுறையே, (௩௪௧) 

சகு 

  

கற்பொடுபுணர்ந்த கவ்வை, 
பட்ட 

செவிலி பாக்யைவிஞதல், 

கொங்குற்ற கூந்தலென் பிள்ளை மதிநுதற் கோடலமின் 
றெங்குற் றலுதனி யேயொப் பிலாமூலை யேக்திழையோர் 
பங்குற்ற கோழுத்தி மீசன் றுறைசை பணிக்திலர்போற் 
சங்குற்ற செங்கைகல் லாயென்கொல் வாடித் தளர்கின்றதே,(௩௪௨) 

பாக்க செவிலிக்குணர்ததல். 

தாளையன் பர்க்கருள் செம்பொற் றியாகர் சமரமத 
வேளைமுன் காய்க்தவர் கோமுத்தி யூர்விரும் பாரினன்னே 
வாளையர் கேளிர் மறுத்தார் 1மணமென்று வள்ளிலைவேற் 
காளைபின் பாலைக் கடங்கடந் தாளுன் கனிமொழியே, (௩௪௩) 

பாக்யினுணர்க்தசெவிலி தேற்றுவார்க்கு எதிரழிக்து மொழிதல், 

மஞ்சன மாட்டி. முலையமிர் தூட்டி. மணிவிழிகட் 
கஞ்சனக் தட்டி யறிவே கொளுத்தி யளித்ததற்கோ 
வெஞ்சல மாற்றும் துறைசையெங் கோமுதது மீசர்வெற்பீர் 
ஈஞ்சினொன் ருவெனைச் கண்டே சனெளென் னறுநுதலே, (௩௪௪ ) 
  

௩௩௯, மாரலும் தேலியும். பேம் - ௮ச்சம். ௩௪௨, சங்கு - வளையல், 
௩௪௩, வாள ஐயா - வாட்படையையுடைய தமையனமார், 

(பி- ம்) 14மணமென்று மங்கையக்சோர், காளைபின் மாலைகைக் கொண் 
டுசென் ரூளக் கடுஞ்சுசமே'



கற்பொடுபுணர்ந்த கவ்வை, Ge 
செவிலி தன்னறிவின்மைதன்னை சொக்துசை தல், 

வேலைஞ் சுண்டருள் செம்பொற் இியாகர் வியன். றுறைசைச் 
சோலையம் பூங்குழ ளையன் னேகுளிர் தோயமுரூப் 
பாலைவன் ஸிக்கு விடுவாயென் ரூளென்னைப் பார்த்தநென்னன் 
மாலையில் யானச்சொ லோர்ந்தலன் பேதையன் ஷஞ்சமென்றே, () 

செவிலி தெய்வம்வாழ்த்தல், 
பற்றேது மின்றி யலமரு வேனுய்யப் பையவஞ்சங் 
கற்றே இலன்பின் னடந்தாளை மீட்டின்று காட்டுதியாற் 
பெற்றேறு கோமுத்தி மீசன் நுறைசைப் பெருவசைமேற் 
குற்றேவல் கொண்டென்௮ மெங்களைக் காக்குங் குலதெய்வமே, () 

செவிலி கத்றாய்க்கு அத த்தொடுகித்தல், 
அக்காள் வருங்களி றட்டுயிர் காத்த வவனிருக்க 
விந்நாட் பிறர்கைப் பொருளேற்று ஈல்க விசைந்தனமென் 
லறுன்னாக் கனகத் இயாகேசர் கோமுத்தி யூரன்னநின் 
பொன்னா னவள்சாரத் தூடே விடலைபின் போயினளே, (௩௪௭) 

க.ற்மூய் பாங்கிதன்னொடுபுலம்பல் , 

YC MMH LSS’ தவற்குரி யேனென் றணங்குசைத்தா 
ளென்றுண் மையையியம் பாமலன் Caper a த் தேகவிட்டாய் 
ஈன்றுநன் அுன்மது கோமுத்து நாதர் துறைசைநஈல்லா 
யொன்அு நினைக்கமற் ஜொன்முய் முடிந்ததென் னூழ்வினையே, () 

கற்றாய் பாங்யெர்தம்மொடுபுலம்பல, 
கல்லா லுகந்தவர் செம்பொற் நியாகர் கவின்றுறைசைத் 
தொல்லாய முற்று மிரங்கவெங் கானிற் சுடர்நெடுவேல் 
வல்லா னொருவன்றன் வாய்மொழித் தெய்வ மதிமயக்க 
நில்லா தகன்றன ளோஈங்கை மீசென் னிரைவளையே, (௩௪௯) 

. உற்ராய் அயலார் தம்மொடு லம்பல், . 

தெற்றிய வார்சடைச் செம்பொற் றியாகர் திருத்துறைசை 
யுற்றிசி மாதவர் போலத் தவஞ்செய் தொருமகள்யான் 
பெற்றிரும் தேனவ ளோர்காளை பின்பெருங் கள்ளியும்பால் 
வற்றிய பாலையிற் சென்றாண் மறுகவிம் மாநகசே, (௩௫0) 

ee பட Tn ne rennet அதத 
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௩௪௫. தோயமுருப் பாலை வன்னிக்கு விடுவாய் - நீர் கலவாத பாலினைக் 
இளிக்கு விடுவாய்; நீரில்லாத பாலைநிலத்தின் தீவெப்பத்தன்சன் என்னைச் 
செல்லவிடுவாயென்ப.து மத்ெெ ரருபொருள், 

௬௪௬. பெத்று-- பெற்றம் - இடபம்; “'பெத்தேதி'' தேவாசம். 
௩௪௭, விடலை - பாலைநிலத்தலைவன், நின் பான்னானவள் - நின்மகள், ' 
௩௪௯, கல்லால்-ஒருவகை ஆலமரம், வாய்மொழித்தெய்வம் - மக்திரம்; 

“மொழிப்பொருட் டெய்வம் வழித்து யாகென'' சீலப், காடு - soo, 
௩௫௦. தெத்திய - பின்னிய, காளை - பாலைநிலத்தலைவன், 
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Gey ! இருவாவடு துறைச்கோவை, 

இதுவுமது. 
அ.ரங்கவை யேகொண்ட புத்ரத் இயாக 7ரசடிக்£ழ் 
வ.ரங்கடக் தேழை யுயிர்த்தே னொருமகண் மற்றவடோ 
ளுரங்கெழு காளைபி னுள்ளினு முள்ளஞ் சுடுங்கொடுந்£ச் 
சுரங்கடந் தாளம்டி வந்இயென் பார்க்கத் துயரில்லையே, (௩௫௧) 

, நத்ரூய் தலைமகள்பயிலிடச் தம்மொடுபுலம்பல், 
ஈட்மே செயவல்ல செம்பொற் றியாக்ரை ஈல்லரசூர் 
வடமேகு வில்லீசை வாழ்த்தாரி னென்னைவைத் சாளெழுதும் 
படமே படம்வைத்த சிற்நில்ல மேகொச்ூப் பந்தர்களே 
தடமே யுமஇட மேயாடு மோவின்னுந் தையல்வந்தே, (௩௫௨) 

் நிமித்தம்போத்தல், | 
பணிக்கட கம்புனை செம்பொற் நியாகர்பைம் போதிவனத் 
தெணிக்கட மான்பைந் நிணப்பலி யென்று மிடுவல்ப9ப் 
பிணிக்கொடி. யாதுண்ண லாமிரு கண்ணும் பிறமுமொரு 
மணிக்கொடி. யேயென் மடக்கொடி. தன்னை வரக்கரையே, (௩௫௩) 

CHG சுரச்தணிவித்தல், 

ஈளியற்ற வெஞ்சுர காடுதண் காவிரி நாடெனலாய்த் 
தெளியுற்ற நீர்த்தண் டுறைசைத் இயாக இருவருளா 
லாளியுற்ற கின்வலப் பார்வையி னாலுயங் காதவண்ணங் 

குளிருற் நிடச்செய்க மாகொடி. யேன்பெற்ற கொம்பினுக்கே, () 

ஈற்றுப் தன்மகள் மென்மைத்தன்மைக்கெங்கல், 

சி.ரமாலை பூண்ட துறைசைத் இசவியத் தியர்கர்முன்னாட் 
புரமாயக் கொண்ட குறுககை போலழல் பொங்குவெங்காட் 
Loon கற்றிரட் காற்றின வோடொன்னி னம்மனைசேர் 
விரன்மானின் பஞ்சிக்கு மஞ்சிப்பின் வாங்கிய மெல்லடி.யே, (௩௫௫) 

கத்ராய் தன்மகள் இளமைத்சன்மைக்கு உளமெலிந்திரக்கல், 

ஆடவ ரீர்குர வம்பாவை காளென் றழைத்துமுத்தஞ் .. 
சூடவ ரீரென்று மென்னிளம் பாவை துறைசைமன்று 
னணாடக மாடிய செம்பொற் நியாகர்கன் னாடவன்பாற் 
பாடக மான தொடர்புற வெங்கன் பழெளே, (௩௫௬) 
  

  

௩௫௨. சித்தில்லமே நொச்சிப்பக்தர்களே : நற்றிணை, ௧௪௩, ௧௮௪,௩௦௫; 
தஞ்சை, ௩௩௩ - இம் பாடல்களைப் பார்க்க, 

௩௫௩, எணி - எண்ணி, ஓடியாது - மமலியாமல். இருகண்ணும் 
பிதழமுமொரு மணிக்கொடி-காச்கை; காகத் இருகண்ணிற் கொன்டே மணிகலர். 
grog’ P's Pp. ors. 

BGP, sa. GohreF, வலப்பார்வை - சூரியன், 

௩௫௬. குராமரத்தின் பூவைப் பாலையென்றல் மரபு (௩௬௩); !'குரவம் 
பயச்தசெய்யாட்டாவை'' ஐங்குறு, ௩௫௪.



கறபொடுபுணர்ந்த கவ்வை. . (௫௯ 

5.த்மூய் தன்மகள் ௮ச்சத்தன்மைக்கு ௮ச்சமுத்திரக்கல், 
வில்விலங் கும்புரு வத்தா ணடக்குமவ் வெஞ்சாரத் இற் 
கொல்விலங் கொல்லென் றதிர்குரல் கேட்டொறுங் கோட்டி மலத் 
தொல்விலங் கைத்தெறுஞ் சொன்னத் இயாகர் துறைசையன்னாள் 
பல்விலங் கற்கண் வெரூ௨மென்றென் னெஞ்சம் பதைக்கின்றதே, () 

கண்டோரிரக்கம், 
காந்திகொள் பூண்முலைப் பாங்கிய ரேங்கிக் கவலைவெள்ள 
நீந்தறி யாரெமை நீத்தகன் முளென நீர்ச்சடில 
வேந்தனெங் கோமுத்தி மீசன் றுறைசை விளக்கனையா 
ளேர்திளம் பாவையைக் கண்டுமிர் சோர்க்இடு மீன்றவளே, (௩௫௮) 

செவிலி ஆத்றாத்தரயைத தேத்றல், 
ஒள்ளொளி மன்றத் ,தலர் தூற்று மாதர்முன் னோங்கரசூர் 
வெள்ளொளி நீற்றுருச் செம்பொற் நியாகர்தம் வெள்ளிவெற்பின் 
றெள்ளொளி பாய்ந்த இகந்தமும் போய்ஈனி தேர்ந் துகண்டியா 
னள்ளொளி மேகலை யாளைத் தருவ லணங்கலன்னே, (௩௫௯) 

ஆ்திடை முக்கோத்பசவரை வினாதல், 
செப்ப்ஈன் மாளிகைக் கோகழிச் செம்பொற் நியாகர்வெற்பின் 
மைப்படி. நோக்களல் கொம்பொரு காளைபின் வன்சுரத்தே 
வெப்பழ லாற்றெ௫ிர் சென்றன ளேகுடை மேற்கவித்து 
மூப்பகை யுங்கெட முக்கோல் பிடித்த முனிவர்களே, (௩௬௦0) 

மிக்கோர் ஏ துக்காட்டல், 
வருணத்திற் போதுக் தருத்தரும் போது மலர்ந்தவந்தத் 
தருணத்தஇற் சூிரர்க் கஷ்லா தவைக்கவை தாமென்செயுங் 
கருணைத் இரவியத் இயாகேசர் கோகழிக் காரிகையா 
யருணத் இலவித ழாருமர் நீர்மைய ஏன்பினர்க்கே,. (௩௬௧) 

° செவிலி எயிற்தியொடு புலம்பல், 
அயிற்திரி சூற்படை யார்மா சிலாமணி யார்துறைசை 
வெயிற்றனி வேலொர் விடலையொ டென்மகள் வேட்கையென்னுல் 
கயிற்றினிற் கட்டுண்டிக் கான்போகக் கண்டனை யேபுலியி 
னெயிற்றிருக் தாலிக் கமுத்து னெயிறறி யெனுமகளே, (௩௬௨) 

i செவிலி கூரவொடுபுலம்பல, 

விழிகாட்டு நெற்றியர் கோமுத்து யீசர் விளங்குபொன்னிச் 
சுழிகாட்டு முக்தியெந் தோகையொர் தோன்றலபின் றொல்குடி.க்கோர் 
பழிகாட்டி யிந்தச் சுடிபாலை நீர்துப் படர்ந்தவந்த 
வழிகாட் டி.டாய்பல பாவைக ளோடிங்கு வாழ்குரவே, (௩௬௩) 

    

௩௬௦, செப்பம் - செம்மை, முப்பசை - காமம் வெகுளி மயசகசம், 
௩ ௬௧, வருணம் - நீர், இச்செய்யுளின்பொருள் கலித்தோகை, ௯-ஆம் 

பாட்டின் தாழிசைட்பொருள்களையும், தீநச்சிற், ௨௪௮- அம்பாடலின் டொருளை 
யும் தமுவிவர் துள்ள த, 

௩௬௩, தோன்றல் - பாலைகிலத் தலைவன்,



™ 

௬௦ இருவாவடுதுறைக்கோவை. 

செவிலி சுவடுகண்டி ரம்கல், 
கவையே யழற்கண் ணெயினரி னஞ்சும் களிற்றடி.க 
ளவையேயெய் கோழுத்தி மீசன் நுறைசையக் கள்வனடி. 
யுவையேசெம் பாரிடைப் பொற்றா மரையி னுத த்திருந்த 
'விவையே வினையே னெடுத்தமின் பொன்னடி. மின்சுவடே. (mare) 

உ செவிலி கலந்துடன் வருவோர்க் கண்டுகேட்டல், 

எல்போ லினங்களு மீன்றாளுக் தேடி. பிடரமுந்த 
அம்போல் வனட்பெய்இ யிச்சரம் போயினர் நோக்னிரோ 
வெம்போர் மமுப்படைச் செம்பொற் றியாகர் வியன்றுறைசைக் 
கம்போ கமுகோ வெனுங்கழுத் தாளுமொர் காளையுமே: (௩௬௫) 

கல துடன் வருவோர் புலம்பதேத்தல், 

அதசெதிர் யான்கண்ட ௫ங்கமன் னானு மழகியவென் 
மதர்விழி மான்கண்ட மானனை யாளு மதிக்கலன்னே 
கதழெரிக் கான்சென்ற வெப்பாறச் தளக் காவிரிதோய்க் 
இதமுறக் கோமுத் இ மீசன் றுறைசையை யெய்துவசே. (௩௬௬) 

செவிலி புதல்வியைக்காணாது கஙலைகூர்தல், 
ஆ£ண்டற் கருஞ்சுடர் சொன்னத் இயாகர் துறைசையுழுத் 
தாண்டழ் கரும்வினை யோரிற் றிரிக்த சலித்தவென்கா 
லீண்டற் புடன்கலக் தேகுரர்ப் பார்த்துக்கண் ணீடி.ழந்த 
காண்டற் கரிதரி தான்மட மானையிக் கானகத்தே, (௩௬௭) 

மீட்சி. 
emcee ene 

தலைவி சேணகன் தமை செவிலி தாய்க்குணர்த்தல், 

தண்டுறை சைத்தஇிருக் கோமுத்தி யீசர் தமைப்பணியாப் 
பண்டுசெய் தீவினை யோர்குடி. வாழும் பழுவத்தும்போய் 
வண்டுறை பூங்குழன் மாதைத் துரீஇயன்னை வாடிவந்தேன் 
கொண்டுசென் ருனெண் டி.சையுங் கடந்தொரு கொற்றவனே, () 

தலைவன தம்மூர்சார்ச்தமை சாற்தல, 

காம்பார் வரையின்முன் னீதோய் சிவமது கங்கையிது 
பூம்பா இரிமலர் கொய்யும் பொழிலுவை டொன்னியிதே 
யாம்பாடுங் கோழுத்துி மீசன் றுறைசையை யேத்தலர்போற் 
றேம்பா தெழுந்தருள் சேல்விழி weiss இருககர்க்கே, (௩.௬௯) 

தலைவி முன்செல்வோரதம்மொடு தம்வரல பாக்யெர்க்கு உணர்த் இவிடுத்தல், 

ஒருவ.து வைக்கசை யாசைத் தணந்துசென் அுற்றரசந் 
. தருவது சேர்திருக் கோமுத்தி மீசர் தமிழ்த்துறைசைத் 

௩.௬௪, களவனென்றது தலைவனை, ௩௬0௫௫. கம்போ - சங்கமோ, 
௩௬௯, ரெவமதுகள்கை - ஒருதீர்த்தம், டொன்னி - காகிரி,



தன்மனை வரைதல், ௬௧ 

தருவது லன்னுமற் றியானுமிக் கானகக் தீர்ந்தினிதா 
வருவ.த கூறுமுன் செல்வீரென் னாய மடக்தையர்க்கே, (௩௭௦) 

முன்சென்றோர் பாக்யொக்கு உணர்த்த, 
முன்வ.ரக் கண்டறி யாதவொ ரோகையின் மூழ்குவிராற் 
பொன்வரக் கண்டன பூங்குழ லாளொர் புரவலன்றன் 
பின்வரக் கண்டனஞ் செம்பொற் Surat Quin’ gen pane 
1மின்வரக் கண்டபொற் பூண்முலை |8ீர்ஈல் விருந்தென்னவே (௩எகி) 

பாக்கயர்கேட்டு ஈதரூய்க்குணர்ததல. 

சரியோ மறுகிடை யென்றிருக் தேமச் சமழ்ப்பறவே 
யுரியோ னொருவன்பி னுன்மகள் கானிகக் தொண்பொழில்சூ 
ழரியோசை ௩ம்பதிக் கம்பொற் றியாக ரணியசளூர்ப் 
பெரியோர் வருமென்று சொற்றனர் கேட்டின்பு பெறறனமே, () 

கற்முய் தலைமகளைங்கோள் வேலனைவினாதல், 

மணந்தரு கோகழிச் செம்பொற் றியாகர் வரையிலெல்லா 
முணர்ந்தருள் வேல சுாரம்போகி மீளு மொருவனின்னே 
கொணர்ந்துடு மோவென் மனைக்கேயென் மாதைக் குறைவில்வளக் 
தணந்தறி யாத்தன் மனையுய்க்கு மோவொன்று சாற்றுகவே, () 

தன்மனைவைதல், 

பணிமொழி ஈற்டுய் மணனயர்வேட்கையிற் செவிலியை வினாதல், 

காதாக் தீர்த்தருள் செம்பொற் நியாகர்கண் ணார் துறைசைப் 
பூதா மேலன்பர் தாமாக மேவிலும் பூங்குழையாய் 
மாதர்நல் லாளைஈம் மாமனைக் கேவந்து மன்றல்செய்வா 
னத. வாயவர் தாயருக் கோதிலெ னங்கணைந்தே, (௩௪௪) 

செவிலிக்கு இகுளை வரைர்தமை யுணர்த்தல், 

நற்ராய்க் இனியன்னை யென்னென் நியம்புவ காந்துறைசைப் 
புற்றா டாவணி புத் ரத் தியாகர் பொருப்பின்மன்ன 
ருறறார்க ளோடின்று ஈம்மட மாதை யுவந்துகன்னாட் 

பற்று. வரைந்துகொண் டாசென்று தூதர் பகர்க்தனரே. (௩௭௫) 

aos gona OES) காராய்க்குணர்த்தல, 

ஆன்றவர் வக்லுநின் ரூற்ற மணல மங்கணெய்தித் 
தோன்றல்பின் னாககஞ் சொன்னத் இயாகர் துறைசையன்னா 
ளீன்றவட் காணிய விம்மனைக் கேவரு மென்றுநல்லா 
பூன்றரு வாட்சில வொற்றர்முன் னேவ துரைத்தனசே, (௩௭௬) 
  

௩௭௨, மற இடைச்சரியோம், சமழ்பபு - நாணம், 

௩௭௪, காதரம் - அச்சம்,



௬௨ இருவாவடதுறைக்கோவை. 

தலைவன் பாய்டக்கு யான்வசைஈதமை நுமர்க்வெம்புகென் தல், 

பெருந்தவர்க் இன்பருள் செம்பொற் றியாகப் பிரான்றுறைசைத் 
இருந்தெம தூ.ரகம் போய்மீண்டு வன்னிமுன் செவ்விளரீர் 
பொருந்தன பாரங்கொண் மங்கைக்குப் பொன்னாண் புனைந்தஇறங் 
கருந்தடங் கண்ணிகின் கேளிர்க்கெல் லாஞ்சென்று கட்டளையே, () 

த பாக்டு தான் ௮.து மூன்னே சாத்தியதுசைததல் 

செங்கைத் தனத்தர் துறைசைத் இரவியத் இயாகாவெற்பா 
மங்கைப் பருவ மயிலைக்கொண் டேகிரின் மாமனைவா 
யங்கைத் தலம்பற்றி நுங்கேண்முன் னீபொன் னணிந்ததுகான் 
சங்கைப் படாதறிக் தன்றே யுரைத்தனன் ராயருக்கே, (௩௪௮) 

  

உடன் ப போக்கடைையீ,டு, 

—— hee — 

நீல்குங்ழெத்தி பாம்யெர் தமக்குத் தன்செலவுணர்த் இவிடுத்தல், 

என்போ டணியும் துறைசையெங் கோழுத்தி மீசர்வெற்பில் 
வன்போ தகந்துரி கானங் கடந்தொர் வனைகழலான் 
பின்போ யினளென்று சொல்வீசெம் மூர்ச்செலும் போந்தணிர் 
துன்டோ டி.ரங்கித் தெருமக் திடுமென் நுணைவியர்க்கே, (௩௭௯) 

தலைமகள் தீன்செலவு ஈன்றாட்குணர்த் இவிடுத தல், 

கையார நும்மைத் தொழுதிரம் தோதுவல் காமனம்பு 
தையாத மாதவத் தாழ்௪டை மீர்சென்.று சாற்றுமின்யான் 
மெய்யாகக் கோமுத்தி காதன் றுறைசையொர் வீரனொடே 
யையாறு தேர்மிசைச் செல்வதென் னீன்ற வவடனக்கே, (௩௮௦) 

நற்றாயக்கு ௮ச் சணர்மொழிதல், 

பரிவே மருவி வரிசிலை யேந்துகைப் பார்த்திவன்பின் 
பிரிவே கருதப் புலிவழங் கத்தரின் பேதைசென்ரு 
ளரிவேதன் போற்ற. சூர்மாசி லாமணி யாசையுன்னித் 

நற்றாய் அறத்தொடுநித்தலின், தமா Wea Ce pte தலைவற்குணர்த்தல், 

தேனக்க பூங்கொன்றைக் கோமுத்து மீசனைத் தென்றுறைசை 
யானைப் பரசு மரசவிவ வாரணி யத்திறவா 
தூனக்க வாண்மின் லுடன்பற் கடித்திடித் தொண்பகழிச் 
சோனைப் படைமுடல் பொற்தேர்ப் பருதியைச் சூழ்க றதே, {) 

ட ௩௭௮, செங்கைததினம் - இருவாதிசைசாள்; '*செல்கையாட்டினார்'' திர 
நாகைக்காரோணப்பு ராணம், கைமி௪, ௧, ் 

௩௭௬, என்பையும் ஜட்டையுமணியும், ௩௮௨, இதவாது-கடவாதபடி, 

 



இல்வாழ்க்கை, ௬௩ 

தலைவியைத் தலைவன் விடுத்தகதல், 

கமரேயிக் கான்வருங் கானவ ராமைக் கடலையென்கைச் 
சமசேய் கணைத்தெய்வ மொன்றே குடி.த்இடும் தையனல்லாய் 
குமசேச த்தர் துறைசையெங் கோமுத்இக் கூத்தர்வெற்பி 
மேற் கொலைக்கஞ்சு வேன்செல்க ரீயிது நோக்கிரின்றே, (௩௮௩) 

தமருடன்செல்பவள் அ௮வன்புதரோக்கக் கஉன் தரத்2ல், 

ஏதத் அடனஞ்சு மெற்புறங் காத்தலி னே த்தரசூர்ப் 
பூதத் தரட்படைக் கோமுத்டு மீசர் புவியெங்குஷர் 
வேதத் துரகத்தின் வாழிய வெம்மையர் வில்வளையாத் 
தீதத்தந் தோன்றிட வென்றந்த வீரன் றிண் டேர்ப்பரியே, (௩௮௪) 

  

வை ரதல். 

ரு ௮0 9 

சென்றோன் மீண்டுவது ௮ந்தணரையும் சான்றோரையும் முன்னிட்டு 
வரைச் துகொண்டுழிக் கணடோர் மடழ்ஈ துகூறல். 

ஆனார் துவச னணைத்தெழு நாயக னாத்திமூடி. 
யானா தரவுறும் தென்னா வடுதுறை யாண்டகைபோ 
லானாத காதலின் யார்மணம் வேட்டன .ராழிவைப்பி 
லானா ணிவன்றிரு மாலாயி னாண்மங்கை யச்செல்வியே. (௩.௮௫) 

  

இல்வாழ்க்் 9, 

௮௮5௧௯ -_ 
தலைவன் தலைவிமுன் பாங்கியைப்புகழ்தல், 

பேதாதி பேதங்கொள் சோடான நீத்துப் பிறழ்வரிதாம் 
ஆதார முற்று மலாத்தவி சேறினம் யாமரசூர் 
நாதாந்தர் செம்பொற் நியாகேசர் வெறபிலக் காண்முதலா 
ரீதா னெடுத்த வுழப்பினிவ் வாறு நிலைபெற்றதே, (௩௮௬) 

தலைவனைப் பாங்வொழ்த்தல, 

மூன்னுண் மறையென்ன நீசொன்ன வஞ்சின மூற்றுவித்தே 
யிந்நாட் கதிரவ னெங்கெழி லென்னெனு மின்புதக்தாய் 
பொன்னார் ,துறைசை யணைத்தெழு காயகர் போறபிரியா 
தெந்காளு மெம்பெரு மான்வாழி வாழி மிவளுடனே, (௩௮௪) 
  

௩௮௪. as அத்தம் - வெம்மையையுடையதா௫ய அருநெதி, 
௩௮0, ஆத்திமுடி யான் ஆதரவுறும். ஆனாத - அமையாத, இவன் இரு 

மாலானான் மல்கை ௮௪செலவியாயினாள்; செலகி - திரமக.எ. 
௩௮௭, ''எங்கெழிலென் ஞாயிறு"' திநவாசகம், திருவெம்பாவை, ௧௯,



ee இருவாவடுதுறைக்கோவை, 

வசையு கரளளவும் வருச்தாஇருச்தமை பாவ்டு தலைவியை, Ae se, 

வரையும்பொற் நாணும் பொருபுய னுன்னை வரையுமிக்காள் 
வரையுமெவ் வாறிட சாற்றி மிருக்தனை மாதர்தொய்யில் 
வரையும் தனத்தி துறைசையெங் கோமுத்து வள்ளல்வெற்பில் 
வரையுமிக் கும்புரை தோளியர் “தூற்றலர் வாளிகொண்டே., (௩௮௮) 

திலைவி வருக்தாஇருத்தத்குக் சாரணங்கூதல், 
ஏயும் விரக விடத்தையெல் லாங்கொக் இறகறுகு : 
வேயும் துறைசைக் கனகத் இயாகர்கம் வெற்பர் தந்த 
பாயுங் கதிர்மணி யாலவர் சொன்ன பதமனுவால் 
நீயும் மொருமருக் தாயுற லான்மெல்ல நீத்தனனே, (௩௮௯) 

பாக்க தலைமகனை வரையுகாளளவும் நிலைபெறவாத்றிய நிலைமைவினாதல். 
புரைவிடை யப்பகை வென்றுர்க் கருடரும் பூட்துறைசை 
ஈரைவிடை யம்பொற் றியாகேசர் வெற்பிலிக் நாருளநீ 
வரைவிடை வைத்தக னாண்முத லாகவிம் மாதினவாத் 
இரைவிடை கொண்டசெக் கேநின்ற தெங்குன் நிருவுளமே,(௩௯௬௦) 

பாதக மணமனைச்சென் தசெவிலிக்கு இ நவரன்புமுரைத்தல். 
தலைவனெங் கோமுத்தி மீசன் ௮ுறைசைஈந் தண்கொடிமென் 
மூலைமூகை காட்டி முகமலர்ம் தார்வ முருகுபொங்கத் 
தொலைவரு செவ்விதழ்த் தேன்றர லாலன்னை தோய்ந்தன்பர் தா 
மலைவில்வண் டாயுண் டகம$ழ் கூரு 'மனுஇனமே, (௩௯௧) 

பா. இல்வாழ்க்கைகன் றென்று செவிலிக்குரைத்தல், 

ஆலடி. யார்தென் ன.சூரர் கோழுத்தி யங்கணனார்' 
வாலடி. யார்க்கன மிட்டில் லறத்இியல் வாய்க்துகஞ்சம் 
போலடி. நின்மக டன்கேள் வனையென்தும் பொற்கலத்தஇந் 
பாலடி. சின்மிசை வித்துடல் பூரிக்கும் பான்மையளே, (௩௯௨) 
மணமனைச்சென்றுவர்தசெவிலி பொத்ஜொடி.க ற்பியல் ஈற்றாய்ககுணர்த்தல். 

சி.ரமங்கை யாண்டவர் செம்பொற் நியாகர் இருத்துறைசை 
வ.ரமங்கை யாள்கற்பை யென்சொல்லு கேன்மனை வாழ்க்கையிற்கந் 
தரமும் பொழிகவென் ரூற்றாசை கான்றிடுஞ் சாய்ந்துபட்ட 
மரமும் தழைகவென் முன்மலர் பூத்து மணக்தருமே, (௩௯௩) 

செவிலி க.த்ருயீக்கு மனைவாழ்க்கைததன்மையுணர்த்தல், 

வானும்ப ரன்புற்ற செம்பொற் றியாகர் வயல்வளைமுத் 
தீனும் துறைசையி னீயுகின் கேள்வனு மேவல்செயும் 
யானு மிருப்பதின் மிக்காமில் வாழ்க்கையி னின்மகேேத் 
தானுக்த னன்பனுந் தன்னைப் பணி௫ன்ற தையலுமே, (௩௯௪) 

௩௮௮, வரை - மலை, இச்நாள்வரையும் - இககாளகாறும், தொய்யில 
வசையும் - கோலமெழுதப்படும், வரையும் இக்கும் - மூங்கிலும் கரும்பும், 

௩௯௦, புரை - குத்தம், ௩௬௨, வால் - தாய்மை,



பரத்தையிற்பிரிவு, ௬௫ 

கெகிலி சற்றாய்க்கு இருவர்காதலும் அநிவிச்தள். 
Leeuw சீர.ர சூசொப்பி லாரூலை பாகர்வெற்பி 
லொல்கிடை யாளும் பி றிகொரு செய்வ மூளக்துமெண்ணாள் 
மல்கிசை யார்கடல் போல்வருக் கெம்மூனை மாட்டுநினு 
மல்க வரலறி யாதண்ண நேர்மற்றொ சல்கலுமே, (௩௯௫) 

ப். ரத ையிற்பிரிவு, 

-- அது ;ஃ- ட்ட 

காதலன்பிரிவுழிக் கண்டோர் புலிக்கு ஏ துவிதாமிவ் விதைவிக்கெள் தல், 
விடைக்கண் ணெழுந்தருள் செம்பொற் நியாகர் வியன்றுறைசை 
யிடைக்கண் ணகல்வய லூரன் பவனி மினிதுவரப் 
படைக்கண் வலையிற் பக்ற்சூறை யாடிடுிம் பாவையர்க்குக் 
கடைக்கண் ணருள்செய்த லாலாகு மாதயர் காரணமே, (௩௯௬) 

தனித். துழியிறைவி தனித்தமு இரங்கல், 
உமையா ளெனுமொப்பி லாரலை நாயக சோங்கசசூ 
ரமையாத காத லுரியோன் பிரிய வரியவெப்பாற் 
கமையாது கண்மழை யாலணை மூழ்டக் கங்குலெல்லா 
மிமையா தழுங்குகர் யாரெனைப் போற்ை ரேழையசே, (௩௯௭) 

ஈ்9 துவென்னெனப் பாங்டுவிஞல், 

எம்பர மானந்தர் செம்பொற் நியாக ரிடங்கொடிசை 
யம்பச நாதர் துறைசைஈல் லூர னனு இனமுங் 
கம்பமி லாமற் கவசம தாயுனைக் காக்கவுரீ 
காம்பரி லாத கொடி.போற் றவிப்பதென் கேரீமளமே, (௩௯௮) 

இதைமகனபுதததொழுக்க இழைமகளுணர்த்தல். 

கிள்ளையஞ் சொல்லிஈஞ் சொன்னக் இயாகர் -இளர்.துறைசை 
யுள்ளல நிற்கொடி யேனையப் பொன்மார் புவந்தளிக்தான் 
பள்ள வயற்செக்நெல் வீழ்த்தேகி மேஇப் பகடருகே 
வள்ளை குதட்டி. யருக்தூரன் சேரி மடந்தையர்ச்கே, (௩௯௯) 
  

௩௯௫௫, பல்க - பெருயெ, ''தெய்வர்தொழாஅள்'' திரக்குறள், ௫, 

௩௯௬, ஊரன் - மருதகிலத்தலைவன், பக்சூறை - பகற்கொள்ளை, 

௩௯௭, கமையாது - பொருத, ௮ணை - படுக்கை, நீர்க்கசை, 

௩௯௮, இசையம்பரசாதர்- இகம்பசர், *(கொம்பரில் லாக்கொடி. போலல 
மச்சனன் கோமளமே'' திநவாசகம், நீத்தல், ௨௦, 

௩௯௯, கொடியேன் சைய, செச்ரெல் தலைவிக்கும் மேதிப்பகடு' தலைவறுச் 
கும் வள்ளைக்கொடி. பரத்தைக்குமுவமை, சேரிமடச்தையர் - Uf sO sui, 

9 .



௬௭ இரு வாவடுதுறைக்கோவை, 

தலைவியைப் பால்கெழழல், 
உவருந்தி ரீருண் டிலொாவிய மேக முவக்துகன்பால் 
கவரும் படி.வரிற் பாற்கட லான காய்க்இடுமோ 
DURES வாய்மங்கை சொன்னத் தியாகர் துறைசையன்ப 
சவரின்ன ரென்பது கற்பினிற் பாருக் கழகல்லவே, (௪௦௦) 

” செங்வணியணிகந்து சேடியைவிடுத் தழி அவ்வணி உழையர்கண்டு 
அழுகூச்சூ தல், 

கலசா லறிதற் கரியவெங் கோழுத்டுக் கண்ணுசலார் 
சலராசி யன்ன கிடங்கெயில் சூம்தண் டுறைசையன்னீர் 
மலராய் மணக்தரு நுங்கூல ரல்லையில் வந்தவம்மா 
னலராரம் பெரிய ச.ரந்தொடுப் பார்க்கெங் ககப்பட்டதே, (௪௦௧) 

பர,ததையர்கண்டு பழித்தல், 
இருங்கல ஜேடுகொள் சொம்பொற் றியாக ரெழிற்றுறைசை 
நெர்ங்கலங் காரநல் லூ£னில் லத் துறை கேரிழையா 
ச.ருங்கல னாகிய காண்போக்டுச் சேரிவந் தாய்தொடியீ 
சொருங்கலர் பூத்த முருக்களங் கொம்பி னுஇத்தனசே, (௪௦௨) 

பச ததையர் உலயெஜனோக்குவிடுத்தலின், தலைவன்வரவுகண்டுவக்து 
வாயில்கள்மொழிதல், 

ஒண்ணந்தி கோமுத்தி மீசன் ௮ுறைசை யுரார்களின் மண் 
விண்ணந் இனுமழி யாதகற் பாட்டி. விடநடந்த 
வண்ணந் திகழுருச் சேடியைச் சேரி மனையிற்கண்டு 
தண்ணம் இரைப்புன லூரன்வக் தானிது தக்கதுவே, (௪௦௩) 

தலைமகன வரவு பாக்டி தலைவிக்குணர்த்தல், 
சதிர்கொண்ட வர்க்குமொர் தாழ்வுள தாந்தணக் தாசெனினு 
மதிர்கொண்டல் சூழா சூர்மாசி லாமணி யார்க்கன்பர்போற் 
கதிர்கொண்ட வேலன்பர் தேர்மீது வந்துன் கடையினின்றா 
செதிர்கொண்டு போற்றவர் குற்றற்கொ ளா தினி யேந்திழையே, () 

தலைவனை த தலைவி எதிர்கொண்டுபணிதல், 

கலந்தார் பெறுகலங் கூறுந் தரமன்று காதலர்தால் 
கலந்தான் பிரிபிற் பசப்புமற் றேயின் இளிமொழியா 
யலந்தாசைக் காக்கு மாசூரர் சோழுத்தி யப்பர்வெற்பிற் 
புலக்தாவ தெங்கன்முன்*பொன்பூத்த கொங்கை புள௫த்ததே, () 
    

௪௦3. உவருக்தி - உவரையுடைய கடலில்; டாலைககவரும்படி, உவர்க் 
கடல் பரத்தைக்கும், மேகம் தலைவனுக்கும், பா.த்கடல் தலைவிக்குமுவமை, 

௪௦௧. கலர் - €ழ்மக்கள், சலராசி - கடல், குலமுல்லையில் - குலமா 
முல்லைகிலத்தில், மானென்றது தலைவியை, சரம் - அம்பு. 

௪௦௨, ஓ.டினை உண்கலனாகக்கொண்ட, ஊரனுடையவீட்டில், மூருக் 
இளள்கொம்பு - முள்ளுமூருல்கையின் இளங்சொம்பு, 

௪௦டு, லெம் - அத்பம், அலச்தார் - மெலிர்தார், புலச்.சு. ஆவது என்ன,
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புணர்ச்சியின்மடழ்தல், 

துடியிடை யாள்கொங்கைக் கோக ளென்செங்கைத் தோணியதா 
மடிவறு மோதத் இரையென்ன மூத்து வட்றுடங்கக் 
கொடிமதிற் கோகழிச் செம்பொற நியாகரைக் கூடிய 
சடி.யவர் போலவின் முனந்த மாக்கட லாடினமே, (௪௦௬) 

வெள்ளணியணிகதுவிடுததல, 
விரையார்ந்த மல்லிகைத் தாருமுத் தாரமும் வேய்ந்துபொன்னி 
அையா மெனும்வெள் ளுடுக்கை யுடீஇயனபர் கோற்குகல்லா 
இரையானெக் கோழுத்து மீசன் றுறைசையிற் சேயுதைய 
மூசையாட மாதர்முன் னோடின சோகைகெசண் Cr pea, (௪௦௭) 

வெள்ளணியணிக துவிடுத்துழ் த தலைமகன் வாயிலவேண்டல், 

இலவிதழ் மாதர்கல் லாருட னீசென் நிறைஞ்சியென்டாற் 
பலவித மாக்குறை யெண்ணி மருத படியரசூர் 
நிலவிய கோமுத்தி யெம்மான்கைம் மானை நிகர்விழியாள் 
புலவியை யாற்றுதி கூற்றுதித் தன்னகட் பூங்கொடியே, (௪௦௮) 

தலைவி நெய்யாடியது இகுளை சாற்நல் 

ஐயா னனத்தையர் செம்பொற் றியாக ரருட்டுறைசைப் 
பையா டரசவல்குல் பாலற் பயந்து பரிமளங்கூர் 

கெய்யா ஓனளவண் மெய்யாற வேண்டு நிகழ்துனியுஞ 
சையா சலம்பொரு மார்பா தணியவும் வேண்டுமின்மீற, (௪௦௯) 

தலைவன் தன்மனத்து உவகைகூர்தல், 

பாராட்டு ஈல்ல தவஞ்செய்த நானவள் பச்சுடம்புஞ 
சீராட்டு செங்கையிற பாலனும் பான்முலைச் செபபழகுக் 
தாராட்டு மார்பர் கனகத் தியாகர் தடந்துறைசை 
யோட்டி. கெய்யிட்ட (கோலமுக் காண்குவ னின்றுசென்றே, (#60) 

JOSNEG அவன வசல பாக சாத்தல், 

ததென்கோ கழிசகர்ச் செம்டொற் றியாகர் சிலம்பிலவெள்ளை 
யென்கோலங் கண்டனர் சொல்லுமுன் னேகடை யெய்திகின்று 
ருன்காலக் கையுங் குழவியுங் காணகம் மூரர்கலலாய் 
வன்கோடை யார்வெபப மோதட்ப மோவுன் மனத்துற்றதே, (௪௧௧) 

தலைவியுணர்கது தலைவனோடுபுலததல, 

ஹோவற் படையிற் புரமாய்த்த கோழுத்தி மூர்த்தியெங்கோ 
லுறுவர்க் கருள.. சூரி ௬மக்குரி யாரிடைப்போஞ 
சிறுவற் பயந்தவென் மேனியி னையவித் தேய்வைபடின் 
மலுவற்ற வும்முடை மார்பணி வீணே மறுபபடு3ம, (௪௧௨) 

பகைவ எனை a,     

யான், இறைவனுக்கு உரியகாள துரு௨திரை, . 

௪௦௯, ஐஆனன ததர்-ஐ5.து திருமுகளையுடையார், சையாசலம்-சைய$ரி, 
௪௧௨, உறுவர் - முனிவா, ஐயவ்ததேய்வை - ரிறுகடுகை அசைத்த



௬௮ இருவாவடதுறைக்கோவை, 

பாணனைமறுத்தல், 
மடக்கொடி, பாகன் றுறைசையெயங் கோழுத்தி வள்ளல்வெற்பர் 
தடுக்கரு மன்புகின் பாலுள ரென்பதென் றண்ணறழூம்பூத் 
தொடுக்கும் துறையிற் ஜொடாக்கள்ளி வீவிற்கத் தோன் நினையோ 
விடக்குதின் னிப்புலை யாபோக வேறொரு வீடறிந்தே, (௪௧௩) 

வாயி மறுக்கப்பட்ட பாணன் கூதல், 

அறிந்தில ரென்னக் கொதித்துப் புகையுயிர்த் தம்மவென்மே 
லெறிந்தகற் போது மினிக்கல் லெடேலெம் பிராட்டி பந்தம் 
பறிர்திடச் செய்தருள் சோழுத்தி யீசர் பஇியசசூர்ச் 
செறிந்தவர் போலுன தசள்பணி வேன்கதர் தீர்ந்தருளே, (௪௧௪) 

விறலி வாயின்மதை, 

மூளா வழலினுள் ளங்கனல் வேன்கண்கண் மூடுதுமி 
லாளாவன் றேயச சூர்மா சிலாமணி யார்புகழைக் 
கேளார் செவியிற் குணம்போன தென்செவி கேழுலம்போற் 
ஜோளார்க் குகந்தவர் பாற்பாடு பாடினி தோடியையே, (௪௧௫) 

கூத்தன் வாயின்மதை, 

வீரிய மாக வெனைப்பணி கூத்இதென் வெவ்விருட்கோர் 
சூரிய னாகிய கோமுத்தி மீசன் முறைசையென்லும் 
பேரிய லூசர்முன் சேரிப் பரத்தையர் பின்றொட7 
வாரிப நீயுன் னவினயக் கூத்தையங் காகெவே, (௪௧௬) 

பாக்கி வாயின்மதை, 

தண்ணார் சிறுபறை கொட்டி யுலாமித் தனிமகவைச் 
கண்ணாகப் பெற்றபின் செம்பொற் நியாகர் கவின்றுறைசை 
யொண்ணா ரியர்முனின் தவவோசை கேட்டுநம் மூரர்வந்தார் 
புண்ணான நெஞ்சுடை யேன்பெற்ற பேறிது பொற்றொடியே, (௪௧௭) 

விருந்தொடுவர்துழிப் பொறு த்தல்கண்டு தலைமகன் ம௫ழ்சல், 

போர்க்குஞ் சாவுரிப் புத்ரத் இயாகர்தம் பூர்துறைசை 
யீர்க்கு ஈமி.நுழை யாமுலை யாளிடத் தெய்துதுனி 
  

குழம்பு; ஐயஇததேய்வை யென் பிரித்து; நின் மேனியிலுள்ள அழயெ 
இந்தச் சசதனககுழம்பெனினும் பொருகதம். 

௪௧௪, பக்தம்பறிச்திடச் செய்தருள்; திநமபிலை முதலிய தலல்களில் 
இருவிழால்னீற்றில பர்தம்பறியென் 2 ஒரு விசேடக்காட்டு சடைபெறுனெ 2.2, 
*கொலலாண் டிலங்கு மழுபபடை யோன்குளிர் தில்லையன்னாய், வில்லாண் 
டிலகு புருவகெரியச்செவ வாய் அடி.ப்பக், க௨லாண் டெடேல்கருல் கண்டுவப் 
பாற்று கறுப்பதனறு,பல்லாண் டடியே னடி.வல௫ கொள்வன் பணிமொழியே"! 
(தீருச்சீற், ௨௪௮) என்பதன்போருள் இச்செய்புளில் வக்.தள்$ 2, 

சகு, பாடினி-- டாடுபவள், 'தோடி. - ஓரிராகம், 
௪௧௮௮, ஈர்க்கும் கஹுழையா முலையாள்: '*ஈர்கடை போகா வேரிள 

ஒனமுலை' (போருந,௩௭) என்பதன் அடிக்குதிப்பைப் பார்ச்ச; ௨- ஆம்பஇப்பு
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தீர்க்கும் படியவள் செங்கனி வாயிற் சிறுமுறுவல் 
பார்க்கும் படி.விரும் தாய்வக்த தாலென்பண் டைத்தவமே, (௪௧௮) 

லிருச்துகண்டொளித்தவடல் பள்ளிபிட தீ.து வெளிப்ப_த் தலைமகனோக்டச் 
சீதேலென் றவள்ேடி. தொழுதல், 

ஏறேறு கோமழுத்தி மீசன் துறைசையி லெங்கடவப் . 
(பேறே யெனவரு பேசாட்டி யின்றென் பிழையையெண்ணிச் 
சீறேலுன் சிறடி பற்றினன் யான்சிறி யோர்பிழையோர் 
நூறே செயிலும் பொறுப்பரன் றேயரு மணோாக்கினசே, (௪௧௯) 

ஈ.து எங்கையர்காணின் Goat post 2 por per, 

கங்கையஞ் செஞ்சடைச் செம்பொற் றியாகர் கவின்றுறைசை 
மங்கைய சாட மணங்கூர்பொன் னித்துறை வாவெனது 
கொங்கை முயங்க வணங்கச் சரத்தஇிற்கை கூப்பிகிற்ப 
தெங்கையர் செங்கழு நீர்க்கண்கள் காணி னினிதல்லவே, (௪௨௦) 

நின்னல.து அங்கவர்யாரையும் ௮றியேனென் றல், 

ஆவியொன் றேயிவ் வுடலிரண் டார்வ மறப்புலந்தாற் 
பாவியென் னேசெய்வன் பைந்தொடி யேபடி. யேயெழுதா 
வோவிய மேதருக் கோழுத்தி மீச ருறைதுறைசைக் 
காவிரி தோய்ந்துவப் பாதோய்வ ரோசிறு காற்புனலே, (௪௨௧) 

காமக்ழெத்தியைக் கண்டமைபகர்தல், 

பொன்மறு கோடித் தனிவிளை யாடும் புதல்வற்புல்ல 
வுன்மக னேயிவ னையுற னீயு முவனன்னையே 
நின்மனை யேயிது வாவென நாணி நிலங்கிளையாச் 
சொன்மறந் தே௫னள் சசான்னத் தியாகர் துறைசையின்னே, () 

தலைவி wo Mee புலவிதணித்தல், 

ஆடிச் சிவந்தருஞ் செம்பொற் நியாகருக் கன்பருன்முள் 
சூடி.ச் சவப்பொழி யென்னவும் பா.சாய துறைசைகல்லாய் 
சேடிச் சிறுமியர் சூழ்தெய்வ குஞ்சரி தேங்கடம்பன் 
வேடிச்சி கொங்கை தழீஇவந்த போதும் வெறுத்திலளே, (௪௨௩) 

eee லைன ணட அகவை. அஷவயுவலவிய அஷ. 
  

      

௪௨௧, படி - ஒப்பு) பிரதி. இறுகால - சிறிய வாய்க்கால், 

௪௨௨. பொன்மறுகோடி,..ஏனெள்: *1பொல£தொடிப் புதல்வனை த, 
தேர்வழங்கு தெருவிற் தமியோறகணடே, கூசெயித் றநரிவை குறு யாவரும், 

காணனுச ரின்மையித் சோததன.ர பேணிப, பொலககலலஞ் சுமச்த பூண்டால் ளெ 
முலை, வருக மாளவே லுயிரெனப ௨ பரி.துவச்.து, கொண்டன ணின்றோட் 
கண்டு,..ஷீயுக் தாயை யிவத்கென யான் தத், கரைய வந். விரைவனள் கவை 
இக், களவுடம் *படுகரிற் கவிழ்கதுநிலங் இளையா, காணி நின்றோ ணிலைகண் 

டியாலும், பேணினே னல்௨னோ'' அகநானூறு, ௧௬, 

௪௨௩, இவப்பு - கோபம், தெய்வகுஞசரி - தெய்வயானை, கடம்பன் - 
முருகக்கடவுள்) ''கடிம்பமர் செவ்வேள்"! வேடி.ச்சி . வள்ளியம்மை,



௪௦ தருவாவடு துறைக்கேடவை, 

தலைவி புலவிதணியாளாகத் தீலைமகலூடல், 

கருங்காலற் செற்ற துறைசையெங் கோமுத்திக் கத்தர் வெற்பிற் 
பெருங்காதல் பூண்டயர் பேதைகெஞ் சேவஞ்சம் பெற்றவிவ 
'ளொருக்காய நீத்தன் லுயிர்த்துணை யாகம் மூடன்கலவா 
வருங்கான கத்தி லடிகோவ வந்த வமிர்தலலளே, (௪௨௪) 

பாங்கி தன்பிலைகொடி யையென்று இணர்த்தார்மார்பனையிகழ்தல, 
பாம்பார்த்த கோமுத்தி மீசன் இுறைசைப் பனிவரைமேற் 
றேம்பார்த் தமிழ்தென்ன வக்கா எருக்இனிர் ே தரிலிககாள் 
வேம்டா யுவர்த்தனி ரெங்கள்டொன் னாளைமென் கோவியர்கைத் 
தாம்பா லடி.யுண்ட மாப்னொப் பீரும்ம தன்மைஈன்றே, (௪௨௫) 

பாங் சலைமகத்கு மகட்டொசைகூர்ச்தவண்ணமுரைத்தல், 
நீவ்வியங் கையசெங் கோமுத்தி யையாகன் னீர்த்துறைசைக் 
கொவ்வையஞ் செங்கனி வாயாண் மகப்பொறை கூர்ந்தவந்தச் 
செவ்வியிற் றத்தஈற் செவ்வியைப் பெற்றன செவ்விலவு 
மைவிரி காவியு மாயோ னமளியும் வான மின்னுமே, (௪௨௬) 

தலைவன் புதல்வனைக்காண்டல, 

ஆடுக் தரவியத் இயாகேசர் கோகழி யந்தணர்க்கு 
மாடுங்கற் ராவு மளித்திமை யோக்கு மலர்களும்விண் 
மூடும் புகையும்பெய் நெல்லோரும வாழ்த்தச்ெய் முற்றவத்தாற் 
கூடும் புத்ல்வனைக் கோவுங்கைக கொண்டுகொண் டாடினனே, () 

தலைவன் பளளியிடத.து அமுஙகல், 

சுரும்புறங் காத்தொடைச் சொன்னத் இயாகர் துறைசைஈன்னாட் 
டி.ரும்புற வப்பதி யொப்பாய்செப் பான விருதனமுங் 
கரும்புறழ் தோளு மணைமா ரணையக் கவினெழுதற 
கரும்புற மானமெய் யோவினை யேனுக் கருளியமத, (௯௨௮) 

௪௨௪, அனறு - உட்டுபோன அககாள; “Lomb பைமடொற, கழககா 
டிடமுல் கடிமலாக காவு கடஈதுபுள்ளும்,வழககா வழிநமக் கோர்துணை யாய் 
வரத மானல்லளே'' (தஞ்சை, ௫0௨) எனபது' இதன் பினனிரணடடி. களோடு 
ஓத்.துள்ளது, 

௪௨௫, தேம்பார் த.து-இடம்கோகக, உவர். தனிர் - வெறுத்தீர், மாயன்- 
கண்ணன, 'மாயனொடமீர்' என்றது குறிபபு, உம்ம - உம்முடைய, 

௪௨௬, முன்னமே தலைவியின ௮ம், கணகள், வயிறு, இடை என்னும் 
நான்கற்குகதோத்று அழக இருக 5 செவ்விலவம்பூ முதலிய நானகும் இவள 
கருவுஜ்த இககாளில தமககுரிய பண்டைககய ன பதன) இவளுறுபபுககள் 
வேறுபட்டி.(,5தன என் றபடி., ் 

௪௨௭, மாடு - பொன், கற்று - கன்தையுடையபசு, புகை ௩ ஓமத்தித் 
புகைக்கட்படும் பொருள்கள்; ஆகுபெயர், வாழ்ததக கைக்கொண்டு, 

௪௨௮, புதவப்பதி - சோழி, அணையார் - படுககை, அனையரணைய; 
இத சொல்முசண, இச்செய்யுள புதமகாடடலென்றுக கூறப்படும், 

 



ஒ சற்பிரிவு, ஈக 

காமச்சிடிகி வாயில்வேண்டல். 
மாரனை நீறு படக்கண்ட கண்ணர் வளர்குறைசை 
யாரனை யாகருள்.கோமக்கு 8௪ ரவர்க்குரிய 
பேரனை யாயுன் னச௪க்சே கறுப்பப் பு MEM KT 
தூரனை யா.துவப் பாயெங்க ணீர்மைகொ லுன்னருளே  ,(௪௨௯) 
மகமை அ.த்ரரையம் வாயிலாகக் தலைமசன்வர் கமித் தலைகள் எரிர்கோட்ல் 
“சூழ்க்கார் கலிமிற் பெருவேட்ை யோக்இனுக் அப்புசவோர் 
காம்ச்கா ரிடைமன்ர் காழ்ப்பர்கொல் லோசன்ம சாகரத்தில் 
வீழ்க்காரை யேற்றுமெங் சோமூக்இ பீசர் விரும்பரசூர் 
வாழ்க்தாரும் வாழ்க்து வயலூரர் காம மஇிப்பதன்றே, (௪௩௦) 

தலைமகள்புணர்ச் துநீற்யெடின் வர்சபாங்கியொடு தள்மகளைப் புகழ்தல், 

உம்மைப் பிஈவிக்கொள் னேபோய வேம்பவச் கொன்றுமின்பு 
மிம்மைப் பிறவியி லெய்வர் கான்மைக்க னேக்இழமையாய் 
சும்மைப் பூனற்சடைச் சொன்னக் இயாகர் துறைசையொப்டாய் 
மூம்மைப் புவியும் புகாழான் மீண்டு ஈறாங்கிடவே, (௪௩௧) 

சலைவி தலைவனைப் புகழ்சுல், 

செந்காப் புலவர் துஇக்குக் இரவியத் இயாகரென்று 
மன்னை வடுதுறை மன்னை இயம் ம௫ூழ்கர்கம்பா 

VECTOR tor டாயகட் பிக்காளு மோவில ராசலி 
னன்னாளிற் கொண்டவன் போலொரு கேளிரு நாடிலின்றே, (௪௩௨) 

பாம்டு தலைவியைப் புஈம்தல், 
புனலுற்ற பூம்பொயீகை யூரன் கொடுமை புரிக்சுவெல்லா 
மனமுற் நிடாமன் மறக்கெம் பிராட்டி, வணங் HET HD 

றனகற்ற சிந்தையர் சூழ்டுரு வாவடு தண்டுறைவாழ் 
கனகத் இயாகர்தஞ் €ரரு ளேயன்ன காட்சியளே, (௪௩௩) 

PS po DA ay, 
HOSS 

கல்லியிந்பிரிவு பாக்இக்குத் தலைவன் அறிவுறுத சல், 
பொருவொன் நிலாதது புண்ணியக் கல்வி புகன்றிடினேர் 
இருவு மமிர் துக் தருங்கடல் போலுக் செரியிமழையா 
ய்ருவு மூருவுமுள் ளார்மாசி லாமணி யார்துறைசை 
மருவுக் தவத்தினர் போல்வள ராகிற்பர் வாய்த்தவரே, (௪௩௯) 
  

  

௪௨௯. ஆரன் - ஆத்தஇமாலையையுடைய சோழன், டேர், மாலொமணி 
யென்பது, பேரனையாய்-குந்த௦ற்ற மாணிக்கம்போல்வாய்' கறுப்பு-கோபம், 

௪௩௦, துப்புரவு - தூய்மை, தாழ்பபர் கொாலலோ - தங்கச்செய்வாரோ. 
௪௩௨, ''கொண்டானித் றுன்னியகேளிர் பிதரில்லை'' நான்ம.ஜி. ௫௪, 
௪௩௩, 'தனகு - விடயக்களிப்பு; ''தனஇருக்ததோர் தன்மையராஇலும்'” 

தேவாரம். 
௪௩௪, இருவுமமிர்துக் தருங்கடல்போலும்: ''அமுதமுச்ிருவு மதகு தலா 

லும்...அளக்கராடயும். . கீல்வி'' கல்லாடம்.



era. இருவாவ? துறைக்கோவை, 

தீலைவிச்குப் பால் அறிவுறுத்தல், 
சேதாம்பல் வாவித் துறைசைத் இஈவியத் இயாகர்செய்ய 
பாதாம் புயத்தைப் பரவப்பெற் ரர்பெறும் பாக்கெயமின் 
ரோகா தவர்க்கில்லை யென்றுசைத் தேன சொள்ளழற்கான் 
வேதா ரணியமன் னாயுன்றன் மேல்வைத்த மெய்யன்பசே. (௬௩௫) 

கார்ப்பருவங்கண்டு தலைவிவரும்தல், 

கத்திகைக் கூந்தனல் லாயென்செய் கோவினிக் கஈத்துறைசைப் 
புத்தா த்யாகரைப் போற்றார் மனத்இருள் போலக்கொண்ட 
லெத்திசைக் கண்ணுமுற் றென்னா ருபிருண்ண வெய்தியதான் 
மூத்திறக் கல்விக் கடனீந்தப் போனவர் முன்னில, (௪௨௩௭௬) 

தலைவியைச் தோழி ஆத்றுவித்தல், 
மகரக் கருங்கட லூடன் றெழுந்து வருவிடமே 
நிகரக் குமின்வந்த கே.துவென் றேகினை நீவடபொற் 
சிகரப் பொருப்புவிற் செம்பொற் நியாகர் இருத்துறைசைத் 
தகரக் குழலணங் கேயன்பர் தேரின்று தான்வரற்கே, : (௪௩௭) 

  

கரவற்பிரிவு, 

௮௮௬௨ 

காவரபிரிவு தலைவன் பாற்டுக்கு அறிவுறுத்தல், 

தேக்கர் தருவெள்ள மார்சடைச் செம்பொற் நியாகாரு 
ளாக்கர் தழைத்த துறைசையன் ஞாய்கல் லறப்புறங்கள் 
காக்கவு மல்லவை நீக்கவுஞ் செல்வது கட்டளையா 
மூக்கம் படைத்தினி தாநாடு காவ லுரியவர்ச்கே, (௪௩௮) 

தீலைவிக்குப் பால் அறிவுறுத்தல், 

மலங்கா வகையுயிர் யாவையுங் காத்து வளர்துறைசைத் 
தலங்காவல் கொண்டருள் செம்பொற் நியாகர் தமதருளா 
னிலங்காவல் கொள்ளு சினைவின ராயினர் நீலமழைக் 
குலங்காவல் கொண்டவைம் பாலெம் பிராட்டிஈங் கொற்றவரே, () 

தலைவி கூதர்ப்பருவங்கண்டு வருக்தள், 

கறைகொண்ட கண்டர் கனகத் இயாகர் கவின்றுறைசை 
யிறைகொண்ட கோல்வளை மால்பொழிர் தட்டபி னெஞ்சிகின்ற 
வுறைகொண்டு வாடை யலைக்குமிர் நாள்சற் அுணர்ந்இலர்கொ 
நிறைகொண்டு கோல்செலுத் தாநாடு காத்திடுஞ் சிந்தைய, (௪௪௦) 
      

௪௩௬, குத்திகை - பூமாலை, முத்இரக்கல்லி - இயலிசைசாடகம், 
௪௩௭, குயின் - மேகம், சட், உழை - துளி,



துணைவயிற்பிரிவு, ௭௩ 

_ தலைவியைத் தோழி ஆ£்றுகித்தல், 
சொல்லும் பெரும்புகழ்ச் சொன்னத் இயாகர் துறைசையர்போ 
லல்லுச் இயமலர்க் கோதாய் தழைக வடி.யுறையா 
வொல்லுநர் வைத்தவு மொல்லார் விருது மொருங்குகொண்டு 
வெல்லும் படைமு£ சோடன்பர் தேர்மிசை மீண்டனசே,. (௪௫௧) 

  

தூ இற்பிரிவு, 
சுகு 

தூதிற்பிரிவு தலைவன் பாங்கு அறிவுறுத்தல், 

நீந்தா நெடும்பகை கூர்ந்இரு வேந்தர்க ணேர்ந்தம்ரின் 
மாந்தா வகைசென் று மாற்றுகற் கேடு வருமளவுஞ் 
சாந்தார் வனமுலை செம்பொற் நியாகர் தடந்துறைசைத் 
தேந்தா மரைமுகத் தாள்கவ லாவகை தேற்றுகவே, (௪௪௨) 

தலைவிக்குப் டாங்டு அறிவுறுத்தல், 
போதார் புரிகுழற் பொ ஈனேவன் ஜறொண்டர்க்குப் பொங்கரலிற் 
நூதாய் நடந்தவர் சொன்னத் இயாகர் துறைசைகமர் 
கோதார் மிகைதணி யாவிரு கோக்கள் குறித்தசமர்த் 
தீதாம் பகைதணித் தற்கேக லுற்றனர் சத்தம்வைத்தே, (௪௪௩) 

தலைவி முன்பனிப்பருவங்கண்டு வருந்தல், 

சுடுங்கார் விடமுண்ட சொன்னத் இயாகர் துறைசையொப்பாய் 
கடுங்கா வலர்பகை நீக்கப் *9ரிந்தவர் கண்டிலசோ 
வொடுக்கா ரொடுக்கத்தென் நிக்கோட மேக முருக்கமலம் 
படுங்கால மென்னக் கருகப் பெருகும் பனியினையே, (௪௪௪) 

் தலைமகளைத் தோழி ஆற்றுவித்தல், 

அங்குங் குமமூலை மாதேவக் துற்றன ராழிவைய 
மெங்கும் பொழிந்துடு முன்பனி நாளென் னிரு தயத்திற் 
DIG’ துறைசைத் தியாகேசர் தாணினை யார்வினை மீபாற் 
யவொங்கும் பகைமன்னர் போர்தணிப் பானன்று போனவசே, () 

  

அதுணைவயிழ்பிரிவு. 
——— Te வா 

தலைவன் பாகஇக்கு அறிவுறுத்தல், 

இருக்துணை யாய்மன்னர் போர்முனை மேற்சென் றினிதினிங்கே 
வருந் துணை யுங்கயற் கண்ணாய் துறைசையில் வாழ்க்துயிர்சட் 

கருக் துணை யாய்கின்ற கோமூத்து யீச ரருளெனக்கை 
தருந்துணை யாய்த்தைய லாள்வருக் தாவகை தாங்குகவே, (௬௪௭) 

௪௪௧, தஇல்லுகர் - சட்டனொ, ஒல்லார் - பகைவர்,  , 

௪௪௩, வன்றொண்டர்.ஸ்ரீச்ந்தாழர்த் திநாயனுர். கோக்கள்-அரசர், 
௪௪௪, பனிக்சாலத்தில் மேகம் தெற்கேசெல்லும்) “மங்குன் மாமழை 

தென்புலம் படரும், பனியிரும் கங்குல'' அகநா, ௨௪, 
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௭௪ இருவாவுறைக்கோவை, 

தோழி அதத்கு உடம்படாமல் மறுத்தல், 

சேர்தற்கு மாமன் மகனார் செருவிற் திகைக்குமெகங்கள் 
'சாந்தத் தனத்திக் குதவிசெய் தாலென்ன தாழ்வுழைக்கன் 
ஹேந்தத்தன் கோமுத்தி மீசன் றுறைசையெண் ணாரின்வெம்போர் 
வேந்தர்க் குதவிசெய் வான்பிரிர் சேகுமின் வேலண்ணலே, (௪௪௭) 

தீலைவிக்குப் பால்ட அறிவுறுத்தல், 

தீவாய வெஃகம் வலந்திரித் தேமன்னர் தெம்முனைமேற் 
கோவாத முத்தனை யாய்படர்க் தார்௩மர் கொண்டலுலாஞ் 
சோவா வடுதுறைச் சொன்னத் தயாகசைச் சூழ்லெர்போன் 
மேவா ரிடுநொச்சி யாதுகொ லாக after Gon pC gs, ௪௫௮) 

தீலைவி பின்பனிப்பருவல்கண்டு வருச்தல், 

.குனித்தருள் கோமுத்தி நாதன்.முறைசைக் குரீஇக்குலமுந் 
தொனித் இடுந் தம்பெடை யோடினங் கூடுபு துஞ்சிருட்கூர் 
பனித் திர டூங்கவென் கண்ணுறங் காமற் பனித்திரங்கத் 
தனித்திருந் தேங்குக வென்றுயிர்த் தாளைனைத் தாய்சுமந்தே.(௪௪௯) 

தலைவியைத் தோழி ஆத்.றுவித்தல், 

என்பணி யென்முது ராமூலை கோமுத்தஇி மீசனன்பர்க் 
கன்பனி மாசலை கேள்வன் றுறைசையை யாதசரியா 
வன்பனி யாயரைப் போலே நடுக்கஞ்செய் வாடைமிகும் 
பின்பனி நாளில்வம் தார்முன்பு ஈம்மைப் பிரிந்தவசே, (௪௫௦) 

  

பொருள்வயிற்பிரிவு. 
Cad 6 Gad 

பொருள்வயித்பிரிவு தலைவன் பாக்டக்கு அறிவுறுத்தல், 

இந்நா னிலத்தில்லை யேமத்டுன் மேம்பட்ட தீட்டில.து 
தன்னா லெவருஞ் சிறப்பின்மிக் காவர் தடந்துறைசை 
நன்னா வியங்குழ லாயொப் பிலாமுலை நாயகரும் 
பொன்னாலன் ரோரபுகழ்ப் பேர்படைத் தாண்டனர் பொற்பரசே, () 
  

PFE, CHE Boor - முருகக்கடவுள், மாமன்மகனார் - மன்மசன், உழைச் 
சன்று - மான்௧ன்று, மின்வேல் - ஒளியையுடையகேல், ் 

௪௪௮. படர்ச்தார் - சென்றார், சோ, நொச்சி - மதில், 
_ ௪௪௯, குனித்தருள்-ஈடி.த்தருள்ள் ஐ, குரீஇச் குலம் - குருவியினினம், 
பனித்து - 800, . 

௪௫௦, என்பனி - என்னபனி, அன்பன் இமாசலை (உமை) கேள்வன், 
வன்பு அரியாயர் - வன்மையையுடைய அநியாயர், 

௪௨, ஏமம் - பொன், புகழ்ப்பேர், சொன்னத்தியாகசென்பத,



பொருள்வயிற்பிரிவு, எடு 

பாக்மே.றுததல், 
நிரைக்கும் பசரண்ட கோடியர் கோமுத்தி நின்மலனார் 
இசைக்கு மரிவளர் தென்னர சூர Fen uate pis 
தரைக்குங் குழலி யுரையாத் தனக்குன் நிரண்டுபெற்று 
முரைக்குக் தனத்துக் கருஞ்ச£ம் போக வுரைப்பதென்னே, (௪௫௨) 

தீலைவிககுப் பாக் அறிவுறு, நீல், 
தழலத்த மேந்திய செம்பொற் றியாகர் தீமிழரசூர் 
நிழலத்த மன்ன கபோலத்தி சீரத்த நேடிக்கொள்ளார் 
விழலத் ச மன்னென் றெண்ணிவெண் டேரைவெம் மான்புனலென் 
றுழலத்த நீந்தலுற் ரூுருனை யேடொன்னென் Gen BlenGr, (௪௫௩) 

தலைவி இளவேனிற்பருவங்கண்டு வ்ரகதல், 
தைக்கின்ற வேற்கண்ணி தென்ன சூர்த்தம தன்பரைத்தாள் 
வைக்கின்ற கோமுத்து யீசர்த் தொழாத வரினமக்கோர் 
இக்கின்று வேறினி யந்தோ தளிர்த.துச் சிறைகிறைந்த ர 
கொக்கின் நலையிற் குயிலின மேறுபு கூவினவே, (௪௪) 

தலைவியை சதோழி ஆற்றுவித் தல், 

தொம்மென வாட்டயர் சொன்னத தியாகர் ௮றைசைஈலலாய் 
நம்மால் கன்வசக் தத்.இரு நாளிது காட்டெவரும் 
வம்மினென் முங்கவன் காகள மார்ப்பது வாசெவிகேட் 
டிம்மெனு முன்னணைக் தார்பொருட் கேகி யிருந்தவசே, (௪௫௫) 

தலைமகளைக் கலஈ திருகத தலைமகன் முலாடும௫ழ்ச் கூறல், 
மருவளர் கோதை மயிலனை யாள்கொஙகை வண்டாரளக் 
குருவள சாக முயங்கெனம் யாஈதிருக் கோமுததியூ 
சொருவன் நிரவியத் தியாகேசன் பலலுயிக் குஞ்சுரக்குக் 
இருவருள் போல வினிப்பொழி வாழி செழுங்கொண்டலே, (௪௫௬): 

-” 

  

வாழ்த்து. 
690 6a 

வீழி இருவர சூரொப் பிலாமுலை வாழிடொன்னி 
வாழி இரவியத் தியாகேசர் பொன்னருள் வாழியன்பர் 
வாழிய வெங்கள்பஞ் சாக்க.ர தேசிகன் மாமரபு 
வாழி துறைசைத் இருக்கோவை வாழிய வாழியவே, (௪௫௭) 

திருவாவ$துறைக்கோவை முற்றிறறு, 

திநச்ச்ற்றம்பலம், 
  

 கவவண்திகைதுதனைல் 
  

FEC, உரையாத்தனககு்று-கொங்கைகள். உசைக் கதனம்-பொன், 
௪௫௩, அத்தம் - கை, கணணாடி, பொன், காடு, அருகெதி, 
௪௫௪. கொக்கு - மாமரம், ஒருபறவை) ''கொகடூன்மேற் குயில்கள் கூவுல் 

குளிர்பொழிற் குறியுஞ் சொன்னாள்'' (வி, பாரதம், சேகன், Ger) என்பது 
இதன் சானகாமடியை ஐத் திருத்தல காண்க, PEG. அவன்காகளம்-குயில்,



டே 

6 6 o 6 அரும்பதவுரையின் ௮ நுபந்தம், 
௮௬௨ 

விநாயகவணக்கம், 
௪, அதலைப்போன் 2 பிஷத, பிறையையும் ௮க்ன்கோவையையும் ௮ணி 

பவன் இதைவன், 

௨. துணைவர்த விகாயகரென்பவர், திருக்கோயித் கோபுரவாயித்குத் தென் 
பா.த் கோயில்கொண்டவர், அழூய விராயசர், தட்ரணுமூர்த்தியின் Spur 
இுள்ளவர், ் 

நூல், 

௧, சமலம், நீலம், முல்லை, கோங்கு, கார்தளென்பவத்றால் மூதையே 
மருதம், செய்தல், முல்லை, பாலை, குறிஞ்சென்லுந் தணைகளைர்தும் கூதப் 
பட்டு, இர்.தூல் ஐ தணையொழுக்க த்தையும் புலப்படுத் தவதென்பதை விளக்கு 
தீல் காண்க, 

௨, பூத்மநிதிமீதலமென் 2.தற்கு அமராவதியென்றோறும் ௮ளகாபுரியென் 
மேலும் பொருள்கொள்க, அமோகத்சவர் - நிராசையை யுடையோர், 

௩, வாடாதபோது - ௮ணிர்த மாலையிலுள்ள பூசகள், இஃமயாடாத 
போது : கண்கள், நிலததித சூடாதடோது - பாதங்கள, அழல் தடாப்பொற் 
பூண் - நெருப்பிற்காய்ச்சி ஐடவைக்கட்படாத பொன்னாலாயெ ஆபசனம், 
இவை தே£வர்க்கே உரியன, ஈடு. ஒப்பு, பிதர்மனத்தைக் கவ்ருநதன்மை, 
லீடாவிளக்கு - இசத்தின தீபம்; வீடுதல்- அவிதல்; 11அவன், ,,பாசறைக் கேத்று 
மணிவிளக்கோ" என்பர் பினஜும், ௪௨) ''சூடககண் டாயடிப் பத்மல்கள் பூவி 

னிழ் சூழூ.யபூவாடக்கண் டாயவண்டு கூடக்கண் டாயிரு வாட்கணிமை, யாடக 
கண் டாய்மன மேயிந்தக் கொம்ப ரணங்கல்லடீம், கோடக்கண் டாளுங் ௧3) 
சைத் இயாக ருயர்வரைக்கே'' கலைசைக்கோவை, ௩, 

௪, தென் - அழகு, தென்னைமரம், பொன்ஞாழி, எழுவாய், கொன் - 
அச்சம், ''அன்றுகண் டோசஞ் சமுதத்தை யாழிபி லம்புபன்மால்,சென்றுகண் 
டோ.துநதென் னாருர்த் தியாகர் திருமிடறம், லொன்றுகண் டோமற்றை 

யொன்றுகின் ளட ௬ல8ரகண்டோ, மின்றுகண் டோசெஞ்ச மேயிவர் பார் 
ஒவ யிரண்டிலுமே'' திநவாநர்க்கோவை, ௪, 

௫, வம்பித் புதைக்கும் தனங்கள் - வீணே புதைத்றுவைக்கப்படும் இரவி 
யங்கள, கச்சால் மூடப்பட்டுள்ள கொங்கைகள், வருவாய் - வரும்படியுமாம், 

ச், அன்னம் பேட்டுக்கு இதவையருத்திப் பொருந்தும் துழைசையென் 

தது) யாமும் இவரை மழெலித்துப் பொருந்தும்படி செய்யுமென்லும் குறிப் 
பூப் பொருளைத் SoBe ps, 

் எ. சண்டை . ஒருஙசைச்சாலணி,



அரும்பதவுரையின் JD) BI SLD, ௭௭ 

He கொல்லியம்பாவை - கொல்லிமலைக்கண் தெய்வத்தால் அமைக்கப் 
பட்டதொரு தெய்வப்பிரதிமை, இது மோடனிவடிகமென்றுல் கூறப்படும், 
கண்டார்க்குட் பெருங்காமத்தை விளைவித்து இறுதிபித் கொல்லுமியல்பையுடை 
ய.) தான ஒருவகைத் துன்பமும் உரு தத; இதனை நற்றிணை, ௧௮௫. குறுந் தோகை; ௮௧, சீவுகசிந்தாமணி ௬௬௭-ஆஞ் செய்யுட்கள் முதலியவரரால் 
உணர்க, 

௬, கொந்தார் சூழன்மணி மேகலை நாறுட்பல் கொள்வ தெக்கன்'' 
(வேங்கைக், ௨0௭) என்பது இங்கே ௮தியற்பால2, ௮க்தோ-ஐயோ, பைத்த 
பாயிருள் - மிகப்பரவிய இருட்டு; ஒருபொருட் பன்மொழி, 

௧௦, பதமும் - பாதமும் பதவியும், 

௧௨, வேட்கைச்கடலைத் தனக்குடங் , காண்டு நீகதுஉமென்க:''கோக்கடல் 
லீழ்5து ௮லா அலையார் சுழல்வேனுக்கு ௮வள தனக்கலன் gor Ca pup 
திலலை” என்பர் பின்னும்) ௫௩; :'*போர்காடி காமவெளள 6 SG)» Tur புண 
யின்றிச், €ர்ாடு மாதர் தனக் குடச்தேடி த் ,: ரிவாத்கு, வார்நாடு தடை தீர்ந்த 
மலைகாடு வாயத்ததால்'' (குற்றலப், மதமா ஈத, ௪௮) என்பது இதலுடன் 
தப்பிடத்பால.த, 

க௫, கா - காவில, 

௧௭, கோணைப்படை - மாறுபர்ட்டினைமீடைய படை; ஐ, சாரியை, குது 
குதுத்தால்- ஆசைடபட்டால) “Cask மாற்றம் குதுகு அபப'” (பரி,௨௦:௧௩); 
'“தேவர்களுக குதுகுதுப்ட''(காஜ்சி, ஈகசேதறு, கசடு.) நாண த்கபாடம்- சாண 
மாய கதவு; ''சாணெடம் காவ லுடைப்புண்டதால'' என்பர் பின்னும்; ௨0, 
் கல, நீரை ௮ரசிலையால தோயத்துவீசுதல LO Ovo FL}, வெளிதாய் - 
் வள்ளிய நிதமுடையதாய், 

௧௯, என்ஸூழ் - சூரியன், நிலாக்கரகததென்க, சூரியமூல் நீககப்படாத 
அகவிருளை ரீலாரீககய த மிக்க வியப்பென்தபடி, விமமிசம் - விஸ்மிதமென் 
பதன் திரிபு, 

௨0, கன்னி இஞ் - ௮ழியாதமதில், இவர் எ.எற்து தலைவியை; 

௨௧, சட்டகம் - உடம்பு, முருக்கன் ௮லர்போன்த வாய், 

௨௩. யானையென்றது கொங்கைகளை, சகானபுனைய வாயதததென்க, 

௨௪, அஞ்சேல் - அஞ்சாசே, அ௮ணியியல - அலக்காரஞ்செய்யுமிலக் 
கணம்) ஒரு நூலுமாம், 

௨௬, தென்சடலுருளில் வடக_௨லச்சு இயைர்தென்ன என்பது, (தென் 
கட லிட்டதோர் திருமணி வான்கழி, வடகட ஸஜுகத்துளை வந்துபட் meng,” 
(பேநங். ௧. ௩௨: ௧௭ - க) என்பதில் வேறுவகையாசக் கூறைபெதற்றுள்ள த, 

௨௮. இன்னேவருவல் - இப்பொழு ?த வருவேன், பதவாககுஎகியென் 
ப.து மலைமல்லிகையென்று பொ ரள் தருதலை வெளிட்படையென்பர், Gor ah enw 
wero guio upmaGur® சகட்டியென்பது மத்றொருபொருள், 

௩௨௦ பணிச்காப்பார் - சர்ப்பகங்கண த்தையுடையவர். கருப்புமுத் த-கரும் 
பின்முதீத, செகநெலும் கரும்பும் மருதரிலத்தித்குரியன ; ''செச்செல் செல்சருப்



or இருவாவடு துறைக்கோவை, 

பம் பயிரித்டிரஈ்த துறைசை'"' என்பர் பின்னும்; ௩௩: "நிலத்திற் கணியென்ப 
செல்லும் கரும்பும்” நான்மணி. ௯. 

௩௧. **இல்லத்.ழக் காழ்கொண்டு தேற்றக் கலங்யெ நீர்போத் தெளிக்து 
சலம்பெற்றான்'' (கலி, ௧௪௨), '*இல்லின் படுகாழ்ப் படுத்துத் தேய்ஷவ 
யுநீஇக், கலுழி நீக்கும் கம்மியர் போல'' (பேநங், ௧, ஈடு; ௨௧௫ - ௨௧௭), 
“மண்மயகசச்தேத்றுவிசதான் மாத்றுதல்போ லாரி.பனா, லுண்மயக்கந் தேற்று 
வித்தான்'' (வேங்கடவேண்பா, ௪) என்பவை இச்செய்யுளின் பின்னிரண் 
ட்டி. களுடன் ஓபபிட நபாலன, 

௩௨, மு.த்துவடத்தையணிர்தமலை - கொங்கை, ஈடு. இடை, 

௩௩, ஆச௨ண்டல் - மூத்துக்களாலாய வண்டல், 

௩௪, தியாகேசர் காட்டி - தியாகேசாது பக்தர்க்காட்டு; தியாகர் வளர் 
துழைசைக் காட்டுயின்'' என்பர் பின்னும்; ௧௭௦, 

" ௩௫, துணைவிழி தோட்டைக்கடச்து காட்டி உலவுமென்ச, 

௩௬, கோமளம் - மனத்துக்கு இன்பஞ்செய்யும் அழகு; என்றது, தலை 
வியை, உணர்நதும் - அறிஈதும். 

௩௭, “முடிக்கத் தகுமுன் னசசலை யோடு! எனபாபினலும்; ௧௪௦, ஈன் 
அரிது - பெறுதல் அரிது, 

௩௮, இருவர் -, தலைவியின் தாய்ததையர், ஏக்குற,- ஏக்கமுற; ஏக்கற 
வெளப்பாடங்கொண்டு இளைதத இலடயவென்று பொருள் கூறுதலும் 
பொருர்தும்;) 'கடைககணேக்கத'' சீவக, ௧௬௨௨, 

௩௯, ௮ற- மிக, சக்குல் நீளும், 

௪௧, சேறும்- செல்வேம், வருதி - வருவாய், 

௪௨, அவன் பாசறை- சோலை, 

௪௩, 'நீக்கற்று இரண்டற் 2 சேசமொடு,.,...கலக்.து புணர்ந்தது” என் 
பத, ''சொற்பா லமுதவள் யான்சுவை யென்னத் துணிக் Hower, ஈற்பால் 
வ்னை த்தெய்வம் ததின்று நானிவ ளாம்பகுஇிப், பொத்பா ரறிவார் புலியூர்ப், 
புனிதன் பொதியில் வெற்பிஜ், கற்பா வியவரை வாய்க்கடி தோட்ட களவக தீ 
தே'' (திநச்ச்ற், ௮) என்பதன்பொருளை ஒததுவர்தது, பொத்கென்ற-பொன் 
னிற முற்த) இது புற்கென்த எனவும் வழககும், 

௪௪. முக்கண் நக்கா, அணியிழை, விளி, 

சு, மன் கிருவாணி, வச.எல் - தியாகராசர், பின் - பின்னிய, கண்ட- 
படைத்த, தோகை - மயில், 

௪௬, இலதால் - இன்மையால், பெண்களின் - பெண்களைப்போல, ௪9- 
இக்திராணி, 

௪௭, இருத்தத்துறைசை - புண்ணிய தீர்த்தங்களையுடைய Bm por; 
( இருக்காவிரித்திருத்தம் படி.ர்சோ'' (௭௩) என்பாபின்னும்; ''திரு தத யாத்திரை 
யதிக மவத்ததிகஞ் சிவலுருவாம், இருத்தமாம் கங்கைமுதற் விருசதிக டனித் 
தினி போய்த், இருத்தமா Ce: தரிசி” (திநவிளை, எமுகடல், ௯,) 'சல்லிதும் சா
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ருரிப்பவன்' என்பது ஒருபழமொழி; “sere miss sou Corps’, '*கன்னா ருரித்தென்ன வென்னையுக்தன் கருணையினாற், பொன்னார் கழல்பணித் 
தாண்ட பிரான்”, '*கர்னா ருரித்தென்னை யாண்டு கொண்டான்!" என்பனீவ 
திருவாசகம், 

௪௮, தெய்வப்படை - செய்வாத்திரக்கள், செர்தமிழ்வடி ததோ - செந்த 
மிழ்றால்கசா ஆராய்ந்தோ; *கூடலி ஞயச் சவொண் டீச்தமிழின், நுறைகாீய் 
அழைச்தனையோ'' (திநச்சித், ௨௦,)'தெய்வப் பாவலர்தா, முன்செய்த நூலின் 
முதைதெரிகதோ”” அம்பிகாபதி, ௪௦, 

௪௯, பால் கத. த-வெள்ளிய சங்கம், அனல் அரக்கு ஆச, இத இலக்கோ- 
இது லகூஷியமோ, 

(௫௧, கர்ணாய் - கண்டாயில்லை; *(ஏடுக்கண் டனையல்லை கொங்கைகண் 
டாயல்லை சண்பவென் ஐ, னீடுக்கண் டனையிப் ப௦ யோ தவிர்ப்பது!” GED 
ரந்தாதி,)''பூணா மென்முலை யின்பெரும், காட்சியும் பொய்யிடையின், கா 
மையுங்கண் டனையாயி னண்ப கழதலையே''. (6வீங்கைக், ௪௬,) , 

(௨, தேசிக த்தைத் தேசென்பதன் இரிபாக்டு ஒளியென் ததும் பொருச் 
அம்) “பல்லினைத் தேரிசம்படத் தடைத்த'” (வக, ௧௪௮௦) என்பதன் 
பொருளைப்பார்க்க, 

(௫௩, கா-சோலை, அவா ௮லை-ஆசையாடய கடல், கலன்-நீச்து தத்குரிய 
குடமுமாம், 

௫௭, திருமாலாயெ விடையென்பார் துளவே யணிவிடை' என்றார். sor 
வே சகை - முல்லையரும்பே பல், தர். அளவே இடுடை - தாலின் அளவாகவே 
உளளது இடை; இடுகு இடை - குரைந்த இடுப்பு, 

(௫௮. நின் ஆவிக்கு ஆவிபை - உன்உயிர்க்கு உயிர்போன் ற தலைவியை, 
நித்.தி-நித்பாய், அன்னம் தமயச்தியின்பால் ூ.துசென்றுவரத அன்னப்பறவை, 

தரித்து - அன்பத்தைத்தாங்க, 
௫௯, மகளிர் கடைக்கு மமிலின்கடையை உவமை கூறுதல் மசபு; மயில் 

கண் டன்ன மடஈடை மகளிர்'' (டிநகு, ௨0௫) என்பதன் அடிக்குதிப்பைப் 
பார்க்க (பத், ௨-ஆம் பதிப்பு) 

௬௦, அனிச்சம் பொறாத அடி த்தாமரையிவை: அனிச்சம் - அனிச்சமலர்: 
'அனிசசமு மன்னச்தின் மரவியு மாத, ரடிக்கு நெருஞ்சிப் பழம்'” (fhe 
குறள், ௧௧௨௦); ''பஞ்சி யடானீச்ச நெருஞ்சிமீன்ற பழமாலென், தஞ்சு மல 
ரீடிகள்'' (4 வக, ௩.௪௧.) 

௬௧, வாழையென்றது துடையை, மதி - புத்தி, சநதஇிரன், இதன் 
பின்னடி.கள், '(துடைவாழை மேன்மட வாரலகுத் பாம்பு தொடமயக்பூி, நடை 
வாய் பிணமெனப் பட்டார்'' (நால்வர்நான்ம;ஃஹி. ௨௬) என்பதை ஓத்து 
வந்தது, . 

௬௩. தாயிலு மின்பருள் செம்பொற் மியாகா:!'தாயித் சிறந்த தீயாவான 
தீத்துவனே'', ''தாயித் பெரிதுர் தயாவுடைய தம்பெருமான்!', **பானிளைச் 
அட்டுச் தாயிஜஐஞ சாலப் பரிர்த,,...., புதம்புறர் திரி6ச செல்கமே'' என் 
பவை திநவாசகச் செய்யுட்கள், *தடச்துறைசைக், கோயிலு மெச்செஞ்சல்



வி/0 இருவாவ்துறைக்கோவை, 

கொண்டோர்'; அடியேனுடைய, மனமுச் அறைசையும் வாழ்மாரி லாமணி'! 
என்பர்பின்னும்;௧௪௨:*சிைவான் புன த்தில்லைச் சித்தம் பலத் துமென் சிச்தை 
யுள்ள முறைவான்'' திநச்சிற், ௨௦, 

௬௪, தாரகை.நட்சத் திரம்; என் த, தலைவி ப, பக்கம் - அன்பு, பக்ஷம், 
தலைவனைச் சோமனென்றது. செளமியகுண மூடையனாதல் பத்தி, செரமி 
யம் - சாந்தம், இப்பெயர் சோமிய மெனவும் வழக்கும், **தாரலச்திச 
மு௫் சோதிச் சோமியமடைச்து நின்றான்"? (வி, பாரதம், கட ஆம்போர். ௧௬,) 

௬௬, அரக்குங் கறுக்குஈற் செவ்வாயென்றது வாயின் செம்மை மிகுதி 
யைக் கூறியவாறு; “apme® னி தழைக் கருக்குவிக்கு முறுவத் செவ்வாய்த் 
திரெளப$€யும்” (வி, பாரதம், தரூவாச, ௧௦) என்றார், சஞ்€வினி - மிருத 
சஞ்சீவினி யென்னு௩் இஷ; *'5ர்சஞ்வேனி கண்ட செம் பொனி௦யாசலம்"' 
(௧௧௩) என்பர்பி.் னும். 

௬௭, கோடு இவானெற தேன்வாரி . கொம்பித் “பரச்சின் உ தேன்கடலை, 
*கோலாறு தேன்பொழிய” (பெரிய, மானக்கஞ், ௧), கோஃபுத்தேன் எல்லாத் 
தேன்களிலும் சிதர் ததென்பர்; (கோத் ஐன் கொண்டு செய்தனன்”, “Corp 
தேன் மொழிக் இள்ளாய்””, ''கோற்றேனெனக் சென்கோ'' திநவாசகம், 

சு௮, படையார்விழி: அண்மைவிளி, அறல் - நீர், 

௬௯, ஏர் உதரம் - அழயெ வயிறு, புரை - சூத்தம், ஆல் . ஆலிலை, 

௭௦. குவளைமலரின் செழுமை கூறுவார் 'மடையார், குவளை' என்றார், 
“*மடைத்தேம் குவளைச்கண்ணாய்'” என்பர்பின்; ௩௧௫; ('மடையின்றி நீணெய் 
தீல்வாடும்'' நான்மஈச். ௪க, வாரும் - வாருங்கள், 

௭௧, எல்லா எமுத்திற்கம்சாயகமாம் ௮வ்வெழுத்தென் ததை, ‘ கர முதல 

வெழுத்தெல்லாம்'' (திருக்குறள், ௧) என்பது மூதலியனவும் அவற்றின் உரை 
களும் விளக்கும், . 

௭௨, ஒருக்காலும் - ஒருபொழுதும்; ஒருகாலென்பசு ஒருச்காலென் 
றும் வழங்கும்; “*அருட்காமக் கொடிபாகன் திருவாணை சிதம்பரங்கண் 
டவர்க்கு முத்தி, யோரநக்காலன் நிருக்காலு முக்காலு முண்மையீ£ துண்மை 
யாமென், செருக்காலீ துரைத்தேனேற் கணபபோதித் ரமித்றுச் சிதைக 
முன்னை, யிருக்காது மழைமொழிந்த இப்பரிசென் ரூன்சுருஇி யெல்லாம் வல். 
லான்'' சீதம்பரபுராணம், துன்மத. ௧௭, 

௭௩, ''சாத்தமுச் தோற்றமு மொழுகச்சமு முண்டியுஞ், செய்வினை மதைப் 
புஞ் செலவும் பயில்வுமென், நிவ்வகை யேழினு மையமுத் ஜோர்தலும்'' என் 
பத, நம்பியகப்போநள், சூ, ௧௩௯, ் 

௭௭, குருக்கும் - தோன்றும், வேர்வு - வேர்வை, 

-எல௮. சேப்பு - செம்மை) '*சிகைடெந்த ay Op செக்கண்சேப்பூர”! 
பரீ. எ: ௭௦, பூமத்தர் - ஊமத்தம் பூஷையணிரஈதவர்; “மத்தமும் வன்னியு 
மணிக்த சென்னிஃமற், கொத்தலர் கொன்றையர் கொள்ளிக் காடரே'” தேவா 
ரம், பா. பாட்டு, 

௨௭௯, துப்பின்-வலியால், தவா யுமுவை இழித்த,தர் தோ?றி தேபிழைப் 
பி.தீ, தாவா மணிவேல் பணிகொண்ட வாறின்றெ ராணடகையே'' (தி௫ச்சித், 
௭௨) என்பதம் ௮,தன் உலாயும் இச்செய்யுளின் பொருளை கிளக்கும்,
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௮0. மூத்தி யென்னஞை சொல்லை மங்கையெனப் பெண்பாலாக்யெ.த, 
வடமொழிமுதை பத்தி) “'மூத்தித் இரவை முயக்க ஈல்குங் சுயலார் பெருச் 
தீடக் கண்ணிபங்கா'”, “ஈரைக்குழன்மூத இத்திருவை முயங்டெவுக் கட 
வேன் கொல்லோ”! காசிக்கலம்பகம், ௨௨, ௩௮, 

௮௧, எழுதரும் பாவை- எழுதுதற்கரிய பாவைபோல்வாளை, ச.திர்ப்டாடு- 
திற்மைப்பாடு, ் 

௮௩, மாராயம்-ஏெப்புமாம்; சீலப், ௨௫: ௧௪௨ - ஆம் அடியின் அடி 
குதிப்பைப் பார்க்க, 

௮0௫, தந்திதனை உரை; ாடிலிரென மாத்றிப் பொருள்கொள்க, காயா 
மலர்க்குழலீர் - காயாமலர்போன்த கூர்தலையுடையீர்; *காசைசேர் குழலாள்”, 
“காசைசெய் குழலுமை'' என்பன (தவாரம்; பாயாத மானாஷரம் பாறும் 
பசுந்தோளுங், காயாவே யொக்குங் கலைசையே'' (கலை சைச்சிலேடை, ௧௨.) 
வேங்கைமரத்தைப் பாயாத வேங்சையென்றது வெளிப்படை, 

௮௬, எச்திட்ட - வஞ்ித்த; **'எத்தாத் பிரி£ககர்'" (௨௪௧) என்பர்; 
'“வந்தியை யலைப்பான் வசத வெத்தனே'' திநவிளை, மண்சுமச்த. ௪௩, 

௮௮. எய்த எய்த - HO SHS அம்பை யெய்த, யானையின்பெயராயெ 
அத்தியென்பதனை *ஐத்நிடையாரம் ௮த' என்றது எழுத்துப் பெருக்கமென் 
லனுஞ் சொல்லணி, 

௮௯, வரையாரமுதனையீர் - அலையிச்ரோன் திய' அமுதையன்றி மலையிற் 
றோன் திய ௮முதைப்போல்கீர், வட்கு ௦-கெடும்; ''வட்கயான் பெரிது மூட்டு” 
சீவக, ௪௦௩. 

௬௯௧, ஆதர்.து சென்னியர் - கல்சையையணிந்த தலையையுடையர்: ஏக்திய 
ஆறுசென்னியை யுடையரென்றுமாம்; 'மடியாறு கொண்ட துழைசையெள் 
Garang mest’ (moo) என்பர்; '*அறிஞராயோர், இக்இிக்குர் தனது 
தொல்லைத் திருமுக மாறும் சொண்டான்'” (கந்த. இருவவதா£,௪௩); **ஐரஈ.து 
மூகத்தோ டதோமுகமுச் - த௩்.த, இருமூகங்க ளாருடச் செர்தழற்க ளாறு, 

மொருமுசமாய்த் தீப்பொதியா ுய்ப்ப'” (கந்தர்கலி, ௭௬ - ௭) என்பவத் 
ரூலுமூணர்க, 

௬௯௨, வரியார் அதள் - புலித்தோல், கண்டுகொண்டாடூமெனவும், கண்டு 
கொண்டு ஆடுமெனவும் பிரிக்க; ஆரிதல் - சொல்லுதல், கூடுதல், 

௯௩, ஏ - அம்பு, மருளா - மயக்க, ஏய்ப்ப வந்ததோ, 

௯௫, மா இலை அம்பு - மாலிலையாய அம்பு, பெரிய அலசையுடைய 
அம்பு, சேண் .: நெடுந்தூரம், ர்க சரம் - நரிங்காத்இரம்: இதனை எய்து 
இதைவன் யானையைவென்தமை திருவிளையாடலில் யானையெய்தபடலத்தால் 
அறியலாகும், 

௯௬, இசலை . மான், கோட்டம் - நீர்நிலை. கூட்டுதவு - கூடுதல், 

௬௮, மான் அத்தர் - மானைத்தாந்இ;ப கையையுடையவர், 

௧௦௦. கல்லாரம் குத்று - சேங்கழுநீர்மலரைப் பறித்து, , , 

௧௦௨, சூடாமணி - முடிமணி, இது சூளாமணியெனகும் வழக்கும்; 
“சூளாமணியும்பர்க் காயவன்'' திநச்சிற், ௪௭, 
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St. இருவாவடு துறைக்கோவை, 

௧௦௫, வடி - மாவடுவின்பிளகவு: **வடிக்கண்ணிவை”? திநச்சிற், ௩௧, 
௧௦௬, சதை-தண்டாயுசம், மாதுர௱்பு-மிக்கதுன்பம், ஏ.தம்-சதிதம், 
௧0௦௭, த்சமற்று-பத்றுக்கோடு அற்று, மலர்மாலையித் பூக்களை எழுத்து 

வடி வுபடவும் சொல்வமவுபடவும் வைத் துச்தொடுக்சல் மரப: **மருடரு மல்லி 
கைமாலை வல்லவள், பொருடகச் கொடுக்கன'? ($வ௧, ௨௪௫0); இவ்வழக்கம் 
முன்பு உண்டென்பதைப் பேநங்கதைப ந் பரக்கக்காணலாம். 

௧௦௬, தண்ணெல்லாம் . சண்மையெல்லாம். 

௧௧௦, பட்டாங்க - உண்மை; '(பட்டாங்ககிய"' பூ, வே, ௧௭௪, 
௧௧௧, விற்படும் வெப்பு - வெயில், வேட்டு - மணஞ்செய்து, 

௧௧௨, வெம்மாலை - வெவ்விய மாலைக்கால, 

௧௧௬, துய்ய. தூய: !(தய்யசெம்பொத் சோயிந் சுடரெறிப்பக் கண் 
மூ௫ழ்தத, வெய்யவன்தேர் மாவிடறு வேங்கடமே" ேவங்கடமாலை, ௯, 

௧௧௭, ஈடையால் அன்னமன்ளை, ஏம மடல் 2 இன்பத்தைக் தருவதா 
வயெமடல், **காம மமழுர் து வருர்திரர்க் கேம, மடலல்ல இலை acd” (திநகீ 
குறள், ௧௧௩௧): '*(பெருக்தாரை வேல்கிழி தர்தெங் காமப் பிணிதனக்கு, 
ழுருர்தா வதுநெஞ்ச மேபில்லை வேறு மடன் நியே'” தசை, ௧௦௧, * 

௧௧௯. தம.துகரக்து ஈ£ாறுப் ர சவர்கள் மீறுபிறப்பிலாவது அதனை 
யடைய நினைந்து மலையேநிவீழ்சல் ாமசலிய ஈசெய்தல் பண்டைக்கால உழக்க 
மாதலின், *பறம்பேரியும் பாய்வர்சள” என்றான்... 1*என் தலைவனை ஈனிகர 
ணேன், நீபில் வீழ்ிலேன் நிண்வரை யுரள்சலேன் செழுங்கடல் புகுவேனே”” 
(திநவா, தருச்சத, me): (அவரை பாய்ந்திறுது மென் பார்பண்டூ' (பு. வே, 
௬௧); "மாமடலூர்வர் தலிர்ச்து ன்னும் வரையுர்கர்''(த௲சை, ௧௦௨); **வஞ் 
௪லினைக் கொள்கலன மூடலைத் இவாய் மூக்லேன் வரையுருண்டு மாய்ப்பே 
னல்லே, னஞ்சொமுகு வாளா லுங் குநைப்பே னல்லைன்'” (நிநவிளை, வாத 
சடிகளுக்கு, ௫௫), இழி - இழித்த கணி, 

௧௨௦. எருக்ஈம் என்பும்; **சாளவெண் பூளை முழெருக்கோ டென் 
பணிவேன் மடனமேல் வருவேன்'”' த௲சை, ௧௦௩. 

௧௨௪, துவவாவிடம் - பிதரால் உண்ணப்படாதவிஷம், படம் - ஆடை, 
௧௨௩, சூடம்பையுள் ஆர் இரகு அன் றிச்பிள்ளையும், தூக்கணத்து ஒண் 

ஏனை - தாக்கணங்குருவியின் முட்டை, ் 

௧௨ ௪, காக்கையைக் சூயிலுக்குச் செவிலித்தா யென் தல் மரபு; 

Sans? யீன்ராண் மறர்தொழிர்தாள் வளர்க்சாள் சொத்கேட் டில்கடிர்தாள், 

கருங்குயிலே”! (௪வக, ௪௬௭௧); **உயிர்ச்ச பொ த நின்சுரல்கே ளாமு 
னோடீித் நீள்தசாய், ஈயச்ன் வளர்த்த தாய்குரல்கேட் டலுமே நடுக்க த் 
துரச்ததால்'” (பிரபுலிங்க, பிரபுசேவர், ௬௩.) புல்லார்? சிலேடை, 

௧௨௫, **கூரொரு பெண்ணையே கூட வேண்டுவார், வேஹொரு பெண் 
யே வெட்டு வார்கொலோ'” (௭௬) என்றார் அரணை கீகலம்பகத்திலும், 

௧௨௬, '4களவரும்பா”” (தஜ்சை, ௧௦௮) என்னுள். செய்யுளைப் பார்க்க, 
™ gee, ல்கக்குழவி மிக்கஇளமையில் எ தர்ட்பட்ட யானையை அ0மென் 

பதை, “*ஆளி சன்மா வணம்குடைக் குருளை, மீளி மொய்ம்பின் மிகுவலி செரு



அரும்பதவுரையின் ௮.நுபந்தம், ௮௨ 

6B, முலைக்கோள் விடாஅ மாத்திரை ஜெரேரெனத், தலைக்கோள் வேட்டன் 
களிதட் டா௮ம்கு'' போரந, ௧௩௯ -௪௨, 

௧௨௮, கடைசெய்யாள் . சடததல செய்யாள், செய்யாள் செய்யா 
ளென்22 மடககணி, 

௧௩௦. “மிண்ணம் புலி' எனவும் பாடம், ஏலுமோ - பொருச்துமோ; 
ஏல், பகுதி) "பெருமைக்கும வாயமைககு மேலாது நீ.காணட பெதற்மையே” 
(௨௬௦) எனபா் பினனும், 

௧௩௧, இதன் பி.௮ னிரண்டடிகா், lau’ gL aia வேலெகிச் stan” 
(கலி. ௮௩) “lees புணணிடை வேலபட்ட டிவம்மையான" (கம்ப, 
இராவணன் சோக, ௧௦), “மவவ்வே லெமஈத ௨ழுபபுணணின் மீட்டும் வெதுப் 
பியதோர், செவ்வே ுழை பவா சீலமனறோ'” (தஞ்சை, ௧௧௩) எனபவறமின் 
கருததைப பெத்றுவகதன, * 

௧௩௨, தொன்னோ.ப் - ஆணவமல.மாய பிணியை, 

௧௩௪, அருள-ஆயிரம் பொனனை அருளிய, வீழியஞ செங்கனி வாயாள்- 
சிவக சவீழிப்பழமபோலும் வாயினையுடையாள) “*வீழிவாய் மடமபில'” (நைட 
கம், ககர்நீலகு, ௬) ; வீல்யெனபது விமுதிஃயன இக்காலத்து வழங்கும், 

௧௩௫, குளிதல - தங்குதல்; “கோமுத்தி யீசர் குளிர். துழைகை'! 
(௨௭௦), “குதிதாம் பிறை மடிக கோமுததி Ser Gollr gin pos” (msm) 
என்பர் பின்லும்; “கூசதாடம குணமுடையோன் குசர்ருஙஃகாவில''தேவாம், 

௧௩௬, முர்தாழ்-மூகக.) இசசொல ௨௩ தூ அழனவும் வழக்கும்) ‘eal ip p 
தீலமரு முகதூழ” (மலபடு_௧௩௩), ஏலம - மயிசசாகழு, 

௧௩௭. சுரும்பாடு தும்பையா: தும்பையில வணடு மமாய்த்தல் இதை 
வன் அருளைப் புலபட்டுததுகன ஐ; ''வணமிமாயத தரசறுமபிணடி' (வக, 
௨௭௧) எனபதையும் அத. உமையையும படாகக, 

௧௩௮. குட்ங்கைக கட௰காவிழ்: **குடங்கையி லெ.டிய கண்ணால்” 
ச்வக, ௧௨௯௬௦, " 

௧௪௦, குளகக்கவி - பலபாடடுககளை ஒருவினையால் முடிப்பது) **குள 
கம் பலபாட் மடாருவினை கொளளும''(தணடி;மயாது:) தழையை இலையோடு 
ye £50 CGacmboincii Bie gop QidvOweu 6h சொனனயமும, தேற்ற 

னையுங் காணக, 

௧௪௨, 'என்மனமுச் துழைசையும் வாழ்: ௬௩-ஆம்பாட்டின் குதிப்பைப் 
பார்க்க, 

௧௪௩, அணைத்த காயகனார் - ௮ணைததெழமு£,த சாயகனார்; **இனார் தவச 

னணைத்தெழு நாயகன”' (௩௮று) எனடா பி. லும்) அணை ததெழுத காயகர் 

திருககோலமுமாயென றது எபபடியும உனனை அடைகதேலடுவாசசன பதைப் 
புலட்பமித தன ரது. 

௬௪௪, அம்பல - சிலரமி5 துகூறும்பழிமொழி, தீக்கொடும் இனியென்னை 
விடுப்பாய் - நீடீகைபபோறு, et ect 26a od (bad (6, [aor gy? 

௧௪, வேய்வசத தோள: வ5த-ஓசத௮வன்லும் பொருளது, மறுததத 

௧௪௬, உனனிததழை-௨னிபத தரம்) 'வணடணை கோன்றை வனனியு 

மத்த மருவிய கூவ்ள டீமருகமகரடு மகக, கொணடணி சடையார்'மூதவாரம்,



se இருவாவடுதுறைக்கோவை, 

௧௪௭, பெரியோர்களளித்த பொருளை யானையிலேற்றி ஊர் வலஞ்செய் 
வித்து அப்பால் ஒருவர் அணிச்துகொளளுதல் மரபென்பதை இச்செய்யுள் 
புலப்பத தன் 22, 

கீச௮. ஆரத்தின் - மு.த்அக்களையுடைய, பொழித்கு - பொழிலின்கண்; 
உருபுமயக்கம், 

௧௪௯, ஆவி மூழ்9- வாகியில்மூழ்9; நீராடி, அலர் குத்து - பூக்களைப் 
பதித.து. சிலம்பெதாகூய்-மல்யெ தாகூவி; மலைமுழையில் எ இரொலியுண்டா 
கும்படி. ஓலித்தலும் பாடுதலும் மகளிர் வ்ளையாட்டினுள் ஒன்று; “திகழ் 
சிலம்பசஞ எலம்பட் பாடிச், சூரர மகளி ராடுஞ் சோலை"! (pes. ௪௦-௪௧)” 
மால் மூழட கழமலர் குற்று 55 தாவனத்துத, தேமா விளநதளிர் செவ்வனம் 
கொயது சிலம்பெதாகூ௨உய், வாமா ளெ. டுஙகண மடகதைகல் லாயதஞ்சைவாண 
ன வெத்பித்,பூமா தவிபபஈதர் வாய்விளை யாகம் போ.துகவே'' தஜந்சை,௧௩௧, 

௧௫௦. உன் இன்மொழிககு, 
௧.௧, ஆறககம் - சுவர்க்கம், பாரிசாதம் - Hise gap, காம 

வல்லி - கத்பகதருவித் படர்க்துவளருமொருகொடி. ம் 
௧(ந௩, உலவாக்கழிச் செம்பொத்தஒம்-சகெடாத ஆடையில் முடிச் துள்ள 

செவ்விய பொன்னாகய பொருள்; *உலவா' என்பது தனத்திற்கு அடை; தோ 
ணிடரச.து இதையவனார் - தீரஞானசம்பந்தழர்த் திநாயனுர்; எழி றுறை 
சைக, கயலாய கணணிககுச் சொனனத் தியாகரிற் காணகலக''(௨௫௧) என்பர் 
பின்லும், 

௧(ந௫, ஆயச்தன்னை எய். தக என்க, 

௧௫, வடியிட்ட தேன் - வடி.த்ததேன், இணை - ஒப்பு,. தோன்றிப் 
போது - காந்தட்பூ, கணபடியிட்ட - கணணுககு ஓப்பாக அமைக்£ஈப்பட்ட; 
படி. - பிரதுயெனபதன் சிதைவு; “படிச்சு தழு.மிது' என்பர்; திருச்சிற், ௩௨, 

௧(ந௬, தாவு - உறைவிடம்; வி, பார, காணடவ, ௪௫), ௪௧, 

௧(௫௭, “பிறவா வடிவன் நிருவெங்கை மேவும் பிரானொடுபோ, யுறவா 
ருயிருற வேயாக்குஞ் சததியை யொபபவின்று, குறவாணர் தங்கண் மடமாதை 
சினனெடு கூடடமெனை,மசவாதிரு மனனவா''(பவங்கைக். ௧௪௨), தென்னை 
யுதககொண முதத்குத of paps சேோதனிச்சொ, தன்னையு காப்பணின்ழே 
கூட்டு மாசென த தமைணியும், பொனனையும் வீசும் விநாயக பூபன் பொருப் 
பிடத்தில, நின்னையு மின்னையு கூட்டுமமனையு நினைந்தருளே' (வியாசைக். 
௧௪௪) எனபவதமன் பொருளகள இசஃசய்யுளித்கூறிய சாரியை யுவமத்தை 

ஓத்.தி விளங்குகன் தன, 

Ge, விடாய் - தாகம், உம்பரூண் - அமிர்தம், 

௧௬௦. ஓதுவாசென்பஉர்கள் சைவவேளாளர்களில் தேவாரங்களைட் பண் 
ணோடு தம் ஒரு பகுபபிஎர், துறழைலசயூரோதுவாரென்பதத்குத் Bo por 

யூசை ஓதுவாசென் ஐம், துதைசையிலுளள 'ஓதுவாரென்னும் பகுப்பினசென் 
தம் பொருளகொளக, மாலை - பூமாலை, மாலைககாலம், 

௧௬௧, உளை - சங்கம், சக்கததுற்குக் குடம் உவமை; ''குடவளைக் 
குலம்'' (நைடத, 5௧7. ௧.) மாலைககாலதஇ.ற. கோயில்வாயிலகளிற் சக்கமூது 
தல் மாடாதல்ன, வளையொலிகூர் மாலையென்றா; (மல்லிகையே வெணசகக/



அரும்பதவுரையின் அ.ுபந்தம், ௮டு 

வண்டூத வான்கருப்பு, வில்லி கணைதெரிக்து மெய்காப்ப - (ழல்லையெனு, மென் 
மாலை தோளசைய மெல்ல ஈடஈததே, புன்மாலை யக திப்பொழுது”' (நள,சுபம், 
௯௯௬.) உடவாநலம்-வடவைக் இ, சூரியன் சேரித்கட்டிய குதிரை ஒன்தென்பர் ஒரு 
சாரார்) ஏழென்பர் 'ஒ : சாரா; 'பச்சைமாவினமே' என்றதனால் இச்ராலாரி 
யர் ஏழென்னும் கருததனரென்று தெரிஜெது; '"இசவியாதேரழுமா விறுமாப் 
up (ear) என்பா பின்லும்; பச்சைமா ஏழு மேறப்போ யாறு மேதிஞார்'' 
கம்ப, கையடை, ௨௩. 

௧௬௨. ஐம்புலன்௧ளு மாரலினிதரு5இ: *'கண்டுகட் டுண்டுமிர்த் தத்த 
தியு மைம்புலனு, மொணமடொடு கண்ணோ யா்” (திரக்குறள், ௧௧௦௧) என்ப 
தும், oe டு இன்ப 2 மனதது, ஒருகாலத.து ஓஒ அபாருளான ஜம்புலலும் 

லுகர்த நசிதப்புடைததாய காமகினபதஇன) இசசிதப்புபபற்மி வடதாலுட் 
போசராசனும் 'சுவைபல வென்று கூறுவார் கூறுக, யாம் கூறுவது இன்பச் 
சுவை ஒன்றனையுமே' என் இதனை மிகுததுக கூறினன்! (திருக்குறள், கள 
வியல, ௮வதாரிகை) என்பதும் இங்கே அறியதபாலன, 

௧௬௩, சூளாமணி - முடிமணி, வாளார் மடற்கண்டல்-வாளரம்போன் 2 
மடலையுடைய தாழையின், கடல்* இரவில அடங்காமல ஒலிககும், பரதவர் கட, 
லில இரல்.ற் படஇதசெ று மீனப் 1டி த் துககொணடு விடியறகாலத்திற் நிரு 
ம்புவாராகலின், 'எம்மையா திணடி.மில மீளும் தணடுறை' எனறாள, 

௧௬௪, பூவரசு, பூவிலலா ௮7சென்று இரணமிவகை மரங்களுள்ளன, 

௪௬௬. ௮னேயிலும் புலலாப் பொழுதிலும் காவலர் எய்துவிப்பார், 

௧௬௭, இரவி - கதர்கொய்ச தனைததாள். 

௧௬௮, கவிமேயவள-சரசுவதி, வாய்த்தால் - அடைத்தால், வாயின்கண் 
றுள்ள கா, . 

௧௭௦, காட் - பந்தர்க்காட்், வேங்கைமரம் பூத்சால் இனையை ரி 
வாராதலின், தலைவியை இறசெழித்சலும், தலவன வருதலி.சமையும் உளவா 
மென்பத கருதது, 

௧௭௩, உயயானம்-சோலை, பொய்யா 'தாழுகும் புன் பொன்னி: 
'*பொன்னிதழெண ணீததமு சமமன்பர் வாயசஃசாலும் போய்ப்பதன்றால்” 
(2.6(6)) எனபர் பினலும், 

௧௭௪, இனி யாரைட் பார்ட்பேம, 

௧௭௫, ஒருசாள), இருதாள, பலகால் என்பவற்றில் உள்ளகயம் உணர் 
SLUTS, 

௧௭௮, அம்மனை யானவள் - தாயானவளுடைய, 

௧௭௯, சஞ்சிதம் - பழவினை ததொகுதி, 
௧௮0௦, பமா.௦ - ப்ரமரமெ பதன் சிதைவு; *'பமர மடுப்பக் கடாமெடுத் 

தாற்றுமோர் பகடு” மீனு சீயம்மை, காப்பு, ௪, 

௧2௨. மார்ச்கமேன்பது எ.துகைபற்றி மாதகமைனவத்தத; *சத்ப மருல் 

கலை யாறுந்தரிதத சடிலா” திரமபி லைத்தரிபந்தாதி, ௨௮. 

௧௮௩, ௧ஐகு - கழுகு; பறுச்.த) கங்கமென்பதன் சிதைவு,



அள் தஇருவாவடு துறைக்கோவை, 

8 (௧௮௭, கோட்டுமுத்து - யானை பன்றி இவற்றின் கொம்புகளித் றோன் 
திய முத்துக்கள், குருவிசதம் - ஒருவகை மாணிக்கம், 

5௮௮2 கஹையடி-உரல்போன் 2 ௮டியையுடைய யானைகள்; **உரர்காத் 
கரி”(ககட௫ு) என்பர் பின; இரத்தம் தோய்கதகாலையுடைய யர்னை களென் றுமாம், 

௧௮௯, ஒப்பினள் - உடன்பட்டாள், 

5௬௯௦, ஐாதலை சாகா? இஃது ஒருவகைப் பாம்பு; **ஐரதலையசவின் 
சீத்தத் தாரழல” (சீவக, ௭௪௭௬,) அலையல - வருஈதாஃ த, 

௧௯௪, காமதது ஐ?வல அணணல - ௮சசததைக தருன்த ௮ழூயெ 
வேலையுடைய ௮ணணலே, தாமதது ஐமபால -மா லவயயணிசத ஐ5துபகுஇ 
யையுடைய கூடதல) ஜம்பாலினியலபை “மைகதூச தனைய” (வக, ௨௪ ௨௭) 
எனபதும் ௮தனுரையும விளக்கும், தயாவனப2பற/2ென வலியையும், 

௧௯௨. குடம்பை ஃ- பத வககூடு, 

'கலட௩, தகஇிவண கோட்டு வேலி - யானையினுடைய வெள்ளிய தந்தத 
தாலாசய வேலியையுடைய, 

௧௬௯௪, வா - வருவாயாக) டொழித்கு வாவென்க, 

௧௯௫, உரத்காத்கரி: ''உரற்காலயானை'' (குறுந், ௨௩௨,) ஆகமகத் சரக். 
கார் - சைவாகமகளாகிப நலல பொரு£கள கரமபிய; சரக்கு - பொருள்; 
“சரக்கதைோரவென தனிஃகஞசம” தேவாரம், 

௧௯௬, இடையாவருககுக தெரியாய் - யாவருக்கும் தெரியாத இடை 
யையுடையாய, மதி - ச5தர) உடையா - தோதறு, மது ௮கன றனனோ, 
தீலைமகளை த திழுமகளாகப பாவி2 தமையால், தாமரைபபூவைத தலைவியிறுறை 
யுளாகக கூறுனன) ''பூட்டிமும பொனனுறை கோயிலுக் காயிசம பொதகதவு” 
(௨௦௫) Grou Lt பினலும, 

௧௯௯, பாகம் - பக்குவம்; குளிகை: * இ்து ஆச்சரியத்தை உண்டுபண் 
ணும். ஆதிதிலையுடையது, HULU GI) TOU sD we ss காலம றம், 
அகதப் பூவெனறுப பொருள கொளக) சுடடை அ௮யலுககு அடையாககிறும் 
பொருகதும், 

௨0௨. சேய்ம்மோ-செய்);மோ: முன்னிலையசை, கணபடைசெய்யென்க, 

௨௦௪. அச்சுறுதீதுமுனனே - ௮ச்-ம் செய்வித்தற்குமுன்னே; ௮௪௪ - 
அச்சம்) “அ௮அணமகாதத வசசுதீஇயனறு'' பு, வே, ௭௭, 

௨௦(நு, ஆட்டு உகு ஆலும் - உயிரகள் ஆடசசெய்தலை மேற்கொண்டு 
தீம் ஆடியருளகினத; '*அட்டிமு வானுக தானா யாமிவாத் கடிமை செய்வாம்” 

(தனியூ£ப்புராணம், கடவுள, ௪,) எலல்வாரல - இரவ்லவசாதே, பொன - 
தஇிருமகள; எனறது தலைல்யை, திழுமகளுககுக கோயில தாமரைப்பூ; அதறக 
இத்ழ.ப்சரமாகலன, ஓப் ரம பொதகதஅவனமுள, இக்கருத்து, இக தால ௨௯௭. 

ஆஞ செயயுளிலும வகழுளளது; **காமசை மவனத கம மணா.” (திட்ச்சற், 
SEP) எனபதனாலும் அறியலாகும், 

௨௦௬, கெலலிமாககளுள் ஒருவகை செல்லியின்௧னி அமுதீமயமான் 
தென்று கூத்படடும்,



அரும்பதவுரையின் ௮பந்தம், er 

௨0௯. தமிழ்சாட்டு மன்னர்களாபெ சோ சோடி பாண்டியர்கள் முடி. 
மன்னராதலின், OQaGs சோழனை *மகுமு௨ வளவன்" என்றார் . 

௨௧௦0, தாண்டவம் - இரைவன து நடனம். 

௨௧௧, அளியார் மலர் - வண்டுகள் தேளையுண்ணும் பூ, 

௨௧௨, என்னை அலைத்தனையே, துன்புற அலைத் தனையேயென்ச. 
௨௧௩, ஆர்ப்பரவஞ்செய்து - மிகமழங்இ; 4வார்கலைக ளார்ப்பரவஞ் 

செய்ய” ( கீருவா, இருவெம். ௧௨,) சங்கம் - கூட்டம், சங்கு, கையால் - 
சகையோடு, 

௨௧௪, அடப்பம்பொழில் - அடம்பமாத்காலாரய சோலை; இம்மாப் 
பெயர் அடும்பெனவும் வழங்கும், சித்றிடைத்தன்மையொத்து யாவும் பொய்யா 
யினவாலென இயைக்க. * 

௨௪௫, சன்னிப்புன்னை - புதியபுன் Teruo +s “as ‘ref ஈறுஞாழல் கையி 
லேக்” (சிலப், எ: ௯); **கரங்காவிச் செங்காவி'! என்றது பொருண்மூரண், 

௨௪௬. ஏசசாசரம் - அுக்சச்கடல், சங்கேசம்-குறிப்பு; இ.து சுமூஉக்குறி , 
யெனவும் வழங்கும்) “சங்கேத மாம்பெயர் வேற்கை புரேசர்''வேங்கைக். ௬௪. 

௨௪௭, விரப்பு அறியாமை - ஈரிக்கத்சைச்செய்யும் அறியாமை: “el pry 
பக ுமை?3யோர் பாகன்” திநநாகை, காடு, ௨௨. ் 

௨௧௮, மறி - மான், 

௨௧௯. காடி இ௱ளித புர்ாக்சோ ற்சைப் பெயர்த்தல், (ஈய புத்தத் 

தீர்ம்பதத் தறுச்ச, கு௱ம்.9 வல்பப் பெருங்கை யேந்றை, தாங்குதோற் றுதிய 
aren er க.துவலிர், பாம்பு மதனழியும் பாடை கங்குல்”? (அகநா, ௮) என் 
பதனால் அறியலாகும், 

௨௨௨, புரச்சமயவா இகள் சம்்ாாட் கூடி மிக்கு மாழகங்கு தலை, “சோமுத்ு 

மீசர் மெய்ச் நா, லோரையிற் சேரப் பே௱ஈமச்கர் பித்தரையொத்து"” (௨௨௬) 
என்பதனாலும் பின்பு விளக்னெர், ஆய்துங்சினலும் - தாய் அஞ்சின லும், 

eon, Gum sar முண்டா தாகச் சுக்கரன். உ க்குமாகலின், 
நஇிவள்ளி இழக்கே யுதிக்கும் வரையுமென்றார்) **வெள்ளி முளைத்த விடியல்” 
பு. வே, ௨௦௬. 

௨௨௪, நி திவைப்பதைகாப்பவர்மான - பொத்றிரள்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள 
அதையைக்காப்பஉர் அவ்வரைபைச் ரழ்ச்து மாழங்கெகொண்டே ( )ரைசொட்டி 

வளைக் துவரு சலையொப்ப: ((சஷ்னையங் கருவி ஈழ்ர் அ கண்ப! ௧ மாடமுர், 
செவ்வர் சந்த நீணி௫ சேர்ர்சு செம்பொன் மாடமம்'”” (41 வக, ச(௫௩.) ஊரா 

வளை காவலர் - ஊரைவளைந்து காக்குப்காவலர், ஐசையாயே கரந்கனஷ், 

௨௨௬, கூகை இருச்ச.தஎரியமரம் உாசை? ''வாகை விரிர்துவெண் ணெழ் 
ரளொலிப்ப மயகூருள் கூர்ரசடு நாளையாங்கே, கூகையொ டாண்டலை பாட” 
அம்மை மத்ததிநப்பதிகம், ௩, 

௨௨௭. பாகை - பெருங்கொடி ; இ துபடாசையெனவும் வழங்கும், பானா 
ளிரவில்-பா ரியிரவில்; பாம்பு மதளழியும் பானாட் கங்குலும்'” (அகநா, ௮); 
“*பானாளிரலினித் ழூ.துகொண்டோன்'" (திநவிளை, கடவுள், ௨௦.) சூட்ூ-கோ



வி] இருவாவதுறைச்கோவை, 

ழிச்சேவலின் தலையித் செக்கார்தட் பூவைப்போன் றள்ளதோருறுப்பு; (கொய் 
ம்மலர தோன்றிபோத் சூட்டடைய சேவலும்'' (4$வக, ௭௩) முட்டாள்: 
இஃ இகழ்சூக் குறிப்புமாம். 

௨௨௯, தொடக்கு - அன்பின் பிணிப்பு, ” 
௨௩௪, நீவி - நீக்) பொத்ரோடு நிழன்மணிக் குழையு நீகி'' (8வக, 

௪௮௮); நீவிச்செல்வமோவென வியைக்க, 

௨௩௨, நடுக்கண்டு அன்னை யறியாதெனப் பிரித்துப் பொருள்கொள்க, 
௨௩௩, மிளனே இனையல் - மின்போல்வாய் வருந்தாதே, 
௨௩௫, பசலை . பிரிவால் உண்டா Ca pu ee pin, 
௨௩௬, :ஈரத்து - ௮அன்புடைமையால், 
௨௩௭. என்னை மூ.றிவாங்ு ஆட்கொண்ட - அடியேனை அடிமையோலை 

யெழுதவித் து வாங் அடிமைகொணட; “இவணத்துடையா னடியார்களை'”, 
, *தஉணஞ்செய் தாளுங்கொண்டு'' ($ேவாசம்,) “என்னைமுன்னா ஞழுடை 
யான்'' (திநச்சீற், ௭): ''அவணக் கோவண கொண்டடி. யார்தம யாணட 
வனே'' திநவையாந்றந்தாதி, . 

௨௩௮. அலரினின்றும், வண்டு உகவென்ப.து ஒருசொன்னயம். இச்செய் 
யுளின் மன்றாமடி. மடக்கணி, 

௨௩௯, ஆரூறுக்கப்புதமாய்கின் ஐ கோமுத்தியப்பர்; ''ஐயாறினொ டாழசக் 
க$தன்'' சீதாமிக்கோலை, ௧௫௮, 

௨௪௧, எத்தாத் பிரிந்தவர்: ''எ.த்சிட்ட நெஞ்சுடைக் கள்வரைப் போத் 9 
ழைத்த'' (௮௬) என்றார் முன்னும் தொத்தாரழல - கொத்துககொத்தாகக் 
கவடுவிட்டெரியும் த. சுகமுளதா - இன்பமுண்டா? இலலை, 

௨௪௨, தோடு - பூமடல், காடு - மயானம், 

௨௪௩, அளைவா யரவு.புச்நின்கண்ணேயுள்ள பாமஃபு, இறைவன் பூண்ட 
அரவ பு.த்மின்கஸளுள்ளதன்றாதலால், அளை அரவின் சாதிக்கு அடை; 
“புற்று டரவணி புதரத்யாகர்''(௩௭(௫1என்பதத்கும் இவ்வாறே கொள்க; “பூத 
தசவே யாடையுமாய்ப் பூணுமா'' ($தவாரம்.) உளைவாய் - வருத்தத துடன், 

௨௪0௫, ஏதிலர் - அயலார், என் கரதூடு அழற்பகழி தைத்தலை மாலும் 
அச்சொல், ॥ 

௨௪௭. என்ன - என்று தாய்வினவ, ஆரணங்கு என்செய்வாள், 

௨௪௮, “ஒருவன் மலர், நாரின் தி யேதொு%் தான்பெரு மாலை ஈணனுகுத 
வே'” என்பது 4காமீக்கோவை, ௪௮௨, 

௨௪௯, அளித்தமணி-நீ எகயுதையாகக்கொடுத்த மாணிக்கத்இ.ஸ், “Bal 
யாகமங்கள் செததிட'' என்றது, ''சுககதா வலாத்தமிழ வேதகக ளோதும் 
துறைசைககர்'' (௩௧0) எ. பதுபோன் Dg. 

௨௫௧, புன்கம்பூவிர்குப் பொரி உவமைகூதப்படும்; *போங்கர் வெண் 
பொரி சிசதன புன்னம்'” சிலப், ௧௨: ''சம்பபொன வேங்கை", 

௨௫௨, மறையோர்க்கத் தாமரைமாலை யுரித்தாகலின், 'தார்மதையோர்' 
என்றார். ௮ந்தணரையுஞ் சான்றோரையு முன்னிட்டு மணஞ்செய்வாராதலின், 
'மதையோருடனீதுன்னில ' என்றாள்,



அரும்பசவுரைஙின் ௮ பந்தம், ௮௯௬ 

5 உ ட * 4 ° ® ஏ e ௪ ௨௫௩. வேள்கைமரம்பூக்கச் ௪க்தரன் ஊரகோள்கொண்டசாலம் மணஞ் 
செய்தத்குரியகாலமா,தலின், * ஆராபு சாண்மழ்தென்" என்.ஏள், 

௨௫௪, பாண்டாக்கம் . இறைவடைலிளென்று; இத, வாஜேராயே 
தேரில் முன்னின்ற இசைமூகன் காணு$ப௩ கலைமகள் வடிலாபெ இறைவன் 
வெண்ணீற்றதை அணிர்சாடியது சிலப், ௬: ௪௪. ௫1: இத பண்டாச்ச 
மெனவும் வழக்கும்; *பண்டாரங்கமாடுங்கால்'' கலீ, கடவுள். 

௨௫௫. கோல் - அம்பு, கூடல் - மதுரை, கண்ணார். கர சாதவர்களு 
டைய, தயவு - தயை; '*தயவுறு பித்தியாகாரமும்'” பீரபோத, விவேகன் 
வனம், ௮. 

௨௫௪௬. ''படாடம்பின், பிரசமலர் மணமாருத், தறைவர்'”(௩௦௨) என்பர் 
பின்னும், முட்டை - அன்னத்தின் முட்டையை, 

௨௫௭. ௮ல்கமாலை - என்புமாலை, பல வக்கம் - பல கப்பல்கள். இலவன் 
சம் - சொம்புமாம்; £*ஏரில வங்கமூ மின்கரூப்பூரமம்'” (₹லக. ௧௯௦௪); (கர் 
தமார் குழைமூகத் தலரில வங்கக் காட்டும் காஸ்சி, சாடு, ௪௫, 

௨௫௮, பராசை - பருமையாயெ௮ர, ஆலி - நீர்த.துளி; '4மைக்க ணீல 
வாலி ஈச்த வையெ மல்கை'' (நைடதம், கைக்ளே, ௧); த்த இரைக்கு 
Ones. பொருட்டால்? ஆல், அசை, பாலி பை - தருவாய், 

௨௫௯, வரல் - வாராதே. இற்பயம் - வீட்டி ஐளளாருக்குளதாகும் we 
சத்தை, காவலர் - ஊர்காவலர், 

௨௬௦, பெத்திமை - தன்மை; *'பிதவத முரைத்தோர் பெத்றிமை யெல் 
லாம்” மணி. ௨௪: ௧௪௬௪, 

௨௬௧. வெண்குழை - சம்கருண்டலம், எல்லி - இரவு, பாதாளம் மட்டு 
அவல் - டாதாளமளவும் பள்ளத்தையுடைய, இட்டிடை - றிய இடையை 
யுடையாள, * 

௨௬௨, **தொழுச்துதிக் சைக்குப் புகலூ ரெ.துவெறுஞ் சொன்னப்போ, 
செழுர்துஇக் கைக்குறித் தெங்கள் பிரானெனு மீசனெனும், விழுச்துஇக் கைக் 
சூன்ற மொன்றுரித் தோனெனும் வெண்ணெ௱ஈப்பின், கொழுச்.து.௫இச் கைக்குப் 
பகல்போன தென்னுமென் கோமளமே” (தரப்புகலாாந்தாத) என்னுஞ் 
செய்யுளை இதன் பின்னீரண்டடிகள் ஒத்து விளங்குன்றன. வெய்்தயிர்க் 
ஞ்  வெய்தயிர்ப்பாள், விழுமென்பது மு.தலியவத்தித்கும் இப்படியே 
பொருள்கொள்க, 

௨௬௩, ௮க்காரம் - சருக்கரை, அரியேது - ஆண்டிற்கம், கலச சேர் - 
உணவை ஆசாயன்2. வேரல் தாறு௮கர் - மூங்கற்புதர்களையுடைய வழியில், 
வாரல் - வாராதே, அுடிக்கைக் காவலர் - உடுக்கைப்பழையைத் தாங்க 
கையையுடைய காவலர், ் 

௨௬௪, சறுமை - சன்மை; '(கோமுத்தி சாசர் ச.றுர்.துறைசை'' (௨௯0) 
என்பர் பின்னும்; அன்பின் புனல்-அன்பாயெபுனல், எண்ணும்-எண் ணுவாள், 

௨௬௬, தவமேருவாச் தொண்டர் - தவத்தால் மேருமலையைப்போன் ற 
தொண்டர்; **மல்லன் மலையனைய மாதவருரை'' (சீவக. ௨௭௮4) சிகம்-மு.த் த, 
5வம் - புதுமை, அணிசலம் தொலைன் ததால்: ''(மென்மார் தளிர்வண்ணம் 
'வெண்கொண்டலாூ மெலிபவள்'” (௨௬௪) என்றார் முன்னும், 
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20 இருவாவஅறைக்கோவை. 

௨௬௭, இத்தலத்தில் தருமதேவதை தீவஞ்செய் த இழைவனுக்கு வாகன 
மாய விடையாயித்தென்று புசாணங்கூறுமாகலின், ஐ.ரதைப்பொருவிடைப் 
புதர.த்தியாகர் என்றார்; “*ஆவினருங் கன் றுறையு மாவடுதண் டுறையணைந்து'' 
(பேரிய, திரழல. ௯.) இதனால், இத்தலத்தை ‘Carag’ way He 
சங்கிதை கூறும், 

௨௬௮. தன்னம் - அத்பமும், தலிர்க்க அறியேம், செல்தும்: இது 
மூன்னிலைப் பன்மையேவல், 

௨௬௯, சுடர் விளக்கன்ன மடச்தை சல்லாய்: மனைக்கு விளக்க மட 
வாள்,” என்பி_ர் பிடித்து உர்தலின் . என்பிடரைப் பிடித் தச் செலுததுத 
லா.) உலசவழக்கு இத, 

௨௭0, அழுர்தச் சொல்லுமாறு ஏத என்க, அருள் நீர் பெய்கொண்டல் 
நீர்; நீர்; இத சிலேடைகயம்படகின் 2.த; ''நீர்வக்தா லாசை நெருப்பலியுல் 
சானுமே” அநணை க், ௬௩. 

௨௭௪. பசம் - பதவி, இம்மணத்குன்று, வான்$ண்டு மணத்குன்று, 
செமமணற் குன்றெனக் கூட்டுக, காண்டும் - காண்பேம், wr - வருவாயாக. 

௨௭ழு. கொக்குவக்து ஆர் - மணத்தையுடைய காத்றுப்பொருக் த் த; 
வர்து - காற்று, இரிச்திட வர்தாரென்க, 

௨௪௬. உழுவல் அன்பு - எழுமையுக் தொடர்ச்,தவரும் அன்பு, 

௨௮௪. தேரில் மணிக டியிருத்தல் மரபு; 'மணிசா யாத்த மாண்வினைத் 
தோன” (அகநா.௪); சிலம்புஞ் சிலம்படி : மடக்கு, பருமம்-ஒருவகை மேகலை, 
பொர்கையில் - பொல்குகையில்; பொம்கும்பொழு., '* தயிலையி கேயிடர் தன் 
சையி லேசெவ்வர் சூழையிலே, பயிலையி லேயிருட் பாதியி.லேபசும் பாலன த்தை, 
அயிலையி லேவய தாகையி லேகமக் கார் துணை சான், மயிலையி லேவளர் சங்கார 
வேலர் மயிலைமிலே” (தனிப்பாடல்) என்பதில் இச்தப்பிரயோகம் காணப்படு 
Car pg. ; 

௨௮௫, செருர்இியின்பூ பொற்காசு போல்வதாகலின், செருந்தி பொன் தர 
மென்றார், “செருஈஇிபொன் சொரிதருக் திருகெல் வேலியுறை செல்வர்தாே ட் 
என்பது தேவாரம், (அன்பர் சென்றுழிமூள், ளிண்டுந் கழையும் பயிதும் 
வெக்கானியல் கேட்டுமிர்சோய், கண்டும் கலங்கல்செல் லாதிர்.த ஷரெத் கழற 
னன்றே (த௫்௪, ௨௭௬௭௬) என்பதன்பொருளை இதன் பிற்பகுதி ஒத்து 
விளக்குதல் காண்க, யான்படு சோயென்2௮, தலைஉன் காட்டுவழியித் சென்று 
வருச்.தன்றரானே என்னுச் அன்பத்தையே, 

௨௮௬, எட்டாச் இருவரு - அட்ட மூர்த்தி; பிரு.துவிமுதலிய எட்டுவடி. 
வத்தையுடையார்; '/பார நீரெரி பல்5இி ரிரலியும் பனிமதி யாகாச, மோரும் 
வாயுவு மொண்சனல் வேள்வியிற் தலைவனு மாய்கின்றார்'” தேவாரம், அயரேல்- 
வருச்தாசே. செவ்வரச்கு உருக்க விட்டாலன கேறி வெஞ்சுரம்-செவ்வசக்கை 
யுருக்கெட்டாலொத்த வெட்பத்தையும் செக்நிதத்தையுமுடைய வெவ்விய பாலை 
நில.தஇல், அன்றில் விள்ளா முயக்கம் - ௮ன்தித் பறவையின் பிரியா சகலப்பை 

௨௮௪. சார்சாலததித கொன்றை பூக்கும், மயில் அகவும்,



௮ரம்பதவுசையின் ௮ அபந்தம், ane 

௨௮௮, மலைசெல்லைவித்திய சம்மவர் அதற்கு மழைவேண்டி முருகக்கட 
வுளைத.து.திததலாற் பெய்யுமழையேயன்மி இது கார்காலத்தித் பெய்புமழை 
யன்ஹென்றாள், 

௨௮௬. து௦ர்ச்செங்கோடல் - செங்காந்தள்; துவர்ச்செம்மை; இரு பெய 
ரொட்டு, உற்கை - கொள்ளி, ோபம் - இக இரகோபப்பூச்சி, உங்கு- இக்கே, 
கொள்ளியைக்கண்டால் மழை நித்குமென்றும் கெளளமடங்குஃ மன்று கூறு 
தீல் இல்கே ௮தியத்பால.த, 

௨௯0, வெருவரல்-௮ஞ்சாதே, துத்கொடி- துவசம்; இத வெளிப்படை, 
உ௬௧, இர்பதுன்பம் ௮வர்க்குமுளவாமென்பத, ''தோகைக்குச் தோன் 

தற்கு மொன்றாய் வருமின்ப துன்பங்கோோ” (திருச்சிற், ௭௧,) என் த பெரியார் 
வாக்னெபொருளைத் தமுவிய து, 

௨௯௨, கண்ணீர் குடங்கைவழியே வார, 

௨௬௩, இததலத்திற் பலசததர்கள் வாழ்தலினால், 'துதைசையில் வாழ் 
சித்தர்' என்றான். ஈவகோடி.ஈத்தபுரமென் றும் இதற்கு ஒரு இருசாமமுண்டு, 
என்லுயிசென்றது, தலைவியை, , ் 

௨௬௯௪, இயம்பும்: இது முன்னிலையேவத்பன்மை, 

௨௬௫. புரி - முறுக்யெ, செஞ்சடைமேத் சலம்வைத்த, பொருமல் - 
அழுகை, லுக்கம், ஜசையாயெ அமிர்தம், தான்வருதலைத தெரிலித்தத்பொ 
ருட்டுத தலைவன் வலம்புரிசசககை முழகனென், 

௨௬௯௭, ௮ அ௮யல சாடடுழி - ௮5த அயல்காட்டில், 

௨. ௯௮, சுவையாரமிர்தன்ன சொன்னததியாகர்; '“அடியார்ச்சகமுதன்'" 
( தீநவாசகம்,) கவையா£மனம் - பிளவுபடடமனம், 

௩௦௦, முடியாறுகொணட - ஆறுமுடிகளைக்கொண்ட; ௬௧ - ஆம் பாடத் 
குறிப்பைபபாகக, முன்வணணம் ஆகுக, 

௨௦௧, சோமன் தலைககணி சொன்ன தியாகர்: ('சோமத அணியைச் தங 
மீது சுமாத தென்னோ, : தாமககருவைப் பதிககணஉளர் த. பிரானே"! தனீப் 
பாடல், 

௩௦௨, பரசுதல் - துதித்தல், 
௩௦௩, எிசதை - வருததம்; “'சிச்தைகூர்மனத்சையா்' யத, ௧௧௨ ௪. 
௩௦௫, மரா - இச்சாமரம்; ''தேம்படமலாகத மசா௮மெல லிணரும்” 

(மலைபடு, ௪௨௮.) பசாய்”- 9859. 

௬௦௬, மு.துக்குறைவு - போறிவு, பொதுக்குறை தீர்மணம் - ஜெப்பாயெ 
மணம், த உய ௫ தூவி, 

௩௦௮. சது - கான்கு; ''சதமுக மாகச் சேனை கமர்தலைப் பெய்கவென் 
gen” (Fag. cee.) மது ஏய் - தேனபொருகதிய, 

௩௦௯, தோயகத' - ௧௨௧5, அவர்சொலலிறும் பொய்கருமென்று அதி 
யேன, ௩௧0, தமிழ்வேதககளைச் ௬௧௧௧௭ ஓதும் என்க, 

௩௧௧, சேயழல் - செம்மையாயே “அழல்; '*சேயச்செக் sade Gage 
பென்செழுஞ் தேடி.யார்' சவகு, ௨௩௪௮,



௯௨ திருவாவ௫றைக்கோவை, 

௩௧௨, அ௮வசே என அயிர்க்காவலசே, 

௩௧௩. கா- சோலை, கைதவம் - வஞ்சனை, 

௩௧௪, வேலைச்கரைமணத்கு ஒப்புறுல்கல்குல் - கிலவையுடைய இசா, 

,.... கசடு. மடைத்தேல் குவளை: ௭௦-ஆம்பாட்டின் குறிப்பைப்பார்க்க, git 
புடை - ஒருபக்கம், 

௩௧௬, கண்ணும் பிறிதாய் மெய்யும் பிதிதாயெனச் கூட்டுக. கரியுண்ட 
வெளளித்கனியென - வேழமென்னும் பெயரையுடைய சோயால் உள்ளீடு இழ 
ககபபெத்ற விளாம்பழததைப்போல; “*வேழக் த.த்திய வெள்ளிலேபோல். .. தமி 
யனாக””, “வெஞ்சின வேழ முண்ட வெள்ளிலின் வெறிய மாக'', 4கவெஞ்சென 
வேழ முண்ட விளங்கனி போன்று” (௪வக, ௨௩௨, ௧௦௨௪, ௧௧௨௨); (வெண் 
கோட்மிக களிஷிணடதோர் விளகதனிடோல் வதிதா'' (தஜ்சை.டுசு); 'ஒர்மத 
யானை... மடபபிடி. வாயிர் கனிக துலிழும், விளல்கனி சல்கச்கண் டானா Foe gy eer 

deraseiGu” (வேங்கைக், ௧௨௬); அஈகோய்க்கு வேழமென்னலும்பெடிர் 
இருத்தலால், யானையின பரியாயடபெயர்களையும் அதற்குரிய அடைமொழிகளை 
யும் கவிகள் கூறுதல் மரபு, 

௩௧௮. 'பகுகயப் பாதஞ்சூட்டும்' என்பது வகையுளியாய் இதில் வச்தது, 
ஏ.துஎன்த சித்தம் - யாது என்ற கருத்து, 

௩௧௯௬, இச்செய்யுள் எழுத்துச்சுருக்கமென்னும் அ௮ணியிலக்கணத்தின் 
பாதபடும) காவிரி” எனலும் இடபெயரை எழுத் அப்பெருக்கமென்னும் இலக் 
கணத்தில் அமைத்து ஒருவர் பாடியிருகன் தனா:-4!(சோலையை யோசெழுத் 
தா லெவசொலலுக தொககதன்மே, வீலப்பே செவ்வெழுத்தி ஞனீசம்பு - 
மாகக், குடைவேோதன் செனனி குலகதியின் பேரைக், கடைசேர்சத வோரெ 
முத்தா காண” நன், ம.பிலை, மேற, 

௩௨௦, தண்ணீர் தன்னுள் அழுத்து தலால், 

௩௨௧, தோமற அப்பகைமையைத நீர்க்கும்,பொருட்டு, 

௨௨, .றுதல அரவித்கு அடை, 'அன்று' என்பத ஐம்பான் மூவிடத் 
அக்கும் பொதுவென்டா, நேம்ழாதழடையார், 

௩௨௨, சாண்மதி - பிதை, ஈம்மாணிககக்கொம்பென் 2௮, தலைவியை! 

௬.௨௪, “*கமுமல வூர்ககம்டொ, னாயிரச கொடுப்பர் போது மாவடு துறை 
யே” தேவாரம். ் 

கூடு, மால் தறுகண்ணரின் - மபக்கத்தைபயுடைய தறுகண்மையை 
(அஞ்சாமையை) உடையார்போல, 

௩.௨௪, பரம்பு - பசவிய பாசமாயெ' கொண்டையையும் சொக்கையை 
யுக்தாங்க, டோதுமபோது - போகுங்கால த இல், 

௩௨௭, வடவைக்கும்: உம்மை, உயர்வுசெப்பு, ' இயைர்தன்.று - உடன் 
பட்டது." அ௮ன்னதஇன் தாலி - அனனச்சிறகு, 

௩௨௮, அணைமலர்சககு - அணையிற்பரப்பிய பூக்களுக்கு, பெண் தணையு 
டன் - உமாதேவ்யாருடன்,



அரும்பதவுரையின் அ தபர் தம், ௯௩. 

௩.௨௬; அ தகாரி - அர்தகாசரலுடைய பகைவர், அப்பிறப்பில் - பழம் 
பிதப்பில், 

௩௩௦, சிறக்தன்று - சிறர்த.த, சேச்செல் செங்கருப்பம் பயிரித்சிதத்த - 
செத்பபிர்கள் கரும்புபோலவே இழத்தற்கு இடமா; **செர்செலே கன்னல் 
காட்டச் சேர்ந்தயத் செறுவினின் 2, கன்னலே கமுகுக௩ட்டுல் கல்கைநீர் காட” 
(வி- பாரதம், கிசைமீட்டி, ௧௦௫); செச்செலாலும் கருப்பம் 'பயிராலும் 
ஏறச் த எனலும் ஆம். , 

௩௩௧, கொன் - பயனில்லாமை, பயந்தார் - பெற்றோர். என்பும் ௮7 
வமும் புனைச்த, 

௩௩௨, கங்காளர் - முழுவெலும்பை அணிர்தவர், பொல்கா - பொய்9, 
சாவாத்சுடட்பட்டபுண்: 'தாவினாற் சுட்_வடு'! தநக்குறள், ௧௨.௯, 

௩௩௩, உத்தமனார். சுருதியின் - உத்தமனாருடைய தஇருவாக்காயெ 
$வேதம்போல, | 

௩௩௪, நீங்கள் என்பத செய்யுளிலும் வழங்குன் 22; “'நீக்களு மவரு 
கேய கெறி முறை தவரறுது'” (வி, பாரதம், சூதுபோர், ௩௮.) அடககுகித்.து 
யான எய் துவல், 

௩௩௬, கல் வேல் போலத் தைத்தல்: - '*வெல்காட்டு அரமாய கத்திசட் 
காத்றினவோ'' (௩௫௫) என்பர் பினனும். 

( ௩௩௭. சவகதரு பேதமுமானார் - ஒன்பதுவகையாகிய திருவுருவத்தையு 
முடையார். அருவத் திருமேனி நானகு, உருவத இருமேனி நான்கு, உருவருவத் 
இருமேனி ஒன்று, நுதல வேர்வு நீவி - அ,சலவேர்வையைத துடைத்து; ''ரங் 
கையைத் தழீஇ சன்னுதல் 8ீவி'” (பேநங், ௧, ௩௬: ௬௧௬,) ஐம்பாத்கு - கூக் 
தீலுக்கு. 

௩௩௮. அகளன - அமலன், உம்பர்பிரான்மகள் - இச்சரன்மகளாயெ 
தெய்வயானை, அவன் மருகன்-முருகன், நீபத தாடைஃகடம்பமாலை; ''மசாஅத், 
அருள்பூச் தண்டார் புரளு மார்பினன்'” மத்து. ௧௦ - ௧௧, 

௩௩ ௯, இனன் - சூரியன், செல்லொணாது - செல்ல ஒன்னாது, மரைப் 
பால் - மரையென்ஜும் மிருகத்தின்பால், வாமான் தசை - வாவுனெற மானின் 
இதைச்) “மசையான் கறகத முரைகொடிம்பால், மான் ஐடி. ape புலவு 
சாறு குழி?! புறநா, ௧௬௮. 

௩௪௦, மதி ஊருடன் தமதில், தங்கம் - மேன்மை, 

௩௪௧, ஞானச்செல்வர் - ஞானாளிரியர், 

௩௪௨, கோலம் எக்குற்றது - தலைவி எக்கேசென்றாள் ; '4குபிலெனப் 
பேசுமெல் குட்டனெக்குததத'! தஇநச்சிற, ௨௨௪, 

௩௪௩, சமாம் - போர், விரும்பாரின் - விரும்பாதவசைப்போல, அன்னே- 
தீர்யே. வள்ளிலை - பெரிய இலை, 

் ௩௪௪, முலையமிர்து - பால், கொளுத்தி - பொருத்தி, சலம் - இகினை; 
'“சலத்தாத் பொருள்செய்தே மார்த்தல'' (திருக்குறள், ௬௬௦,) சஞ்சுகள் பல 
வாதல்ன், 'ரஞ்சின் ஒன்றாஎனைக்கண்டு' என்றாள், ''மாருவளவயல்' (தஞ்சை, 
MAG) ech eG செய்யுளின்பொருளை இச்செய்யுள் தழுகி வந்தத,



che இருவர்வதறைக்கோவை, 

mG). “தோயமுருப்பாலை வன்னிக்கு விடுவாயென்றாள்'' என்றுக்குதிப் 
yor, ''இசாமேசரத்தித்குப் போவனெைன்றாள்'' (தனிப்பாடல்) என்பதை. 
சினைப்பூட்டன்.2.த. சோலையம் பூக்குழல் - சோலையைபபோன் த அழயே 
(வையணிகத கூச் தலையுடையாள்; ''கண்3வலையுக கூச்சனெடும்,காடுல் கடந்து 
வந்தான்” (வெங்கைக், ௫௭,) சென்னல் மாலையில் - கேத்நிசவில், ் 

௩௪௭௬, பைய நடச்தாளை 'யான்உய்யக் காட்டுதி, 
௩௪௭, உன்னா - உன்னி, நின்பொன் ளனவள் - நின்மகள்; (பொன 

வரக் கண்டன” (௩௭௧) என்பர் பின்னும், 

௩௪௮, உன்மதி ஈன்றுகன்று; இஃது இகழ்ச்க்குறிப்பு; “தன் றுநினைக்க' 
என்லுந்தொடர், ''ஒன்றைநினைகனெ து வொழிக திட்டொன்றாகும்'' (நல்வழி, 
௨௭) என்டதை கினைப்பிக்னெ றது, 

௩௫௦, தெத்தியவார்சடை: “'தெற்றார்சடைமுடியான்'" இநவா, உயி 
ருண்ணி, ௫, 

௩௫௧, அவையே ௮சங்கு கொண்ட- ௪சபையையே ஆடிடமாகக்கொண்ட. 
வசங்டெத்தல் - மகப்பேறு முதலியனவறசைக்கரு தனர் செய்யும் ஒரு தெய் 
வவழிபாடு; '*வரங்டெச் தான் திலலை யம்பலமுன் நிலம் மாயவனே'' (இநச்சித், 
௮௬.) உள்ளிலும் - நினைத்தாலும், வதி - மலடி. 

௩௫௩, கடமான் - ஒருவகை மான், நிணப்பலி - நிண த்தையடைய 
பலி, இடுவல - இடுவேன்; “'நிணப்டலியோக்குவன (திரச்சிற், ௨௩௫) 
கொடி. - காககை, பூஙகொடிபோல்வாளாூயே தலைவி, 

குடு. அரமாயகத்திரட்கு-வாளரம்போன்த கலலின் @ தாகுதீக்கு, wid 
மனை - அம்மானை, பஞ்சு - பஞ்சு, அதமினவோ - பொறுததனவோ; மெல் 
லடழுகள் ஆற்றினவோ என்க; *'பஞ்சி, காண டூட்டிலும் பையெனப பையெ 
னவென், தஞ்பபின வாங்குமடி”' (நாலடி, ௩௬௬) என்பத இகசே நினைக் 
கற்டால.து. , ம் 

௩௫௬. தடவரீர் - விளையாடுதத்ரு வருமின், மூத்தள்சூட வரீரென் 
லும் - முததமாலையைச் சூடுதத்கு வாருக்களெனறு சொலலுனே த, பாடகம்- 
காலணிகளுளொனறு; /(பாடகமான தொடர்பு2' எனபது பாடகம் போலச் 
சூழ்கத பழவ்னை'' (Fag, (௧ ) எ பதனாலும் அதன உரையாலும், (உயில் 

புகும்சட்டகம்” எனலும்கீல்லாடச் செயயுளிலுளள 'பழவினைபுகு௩த பாடகம் 
போல்' எனபதும் ௮தன உரையாறும் வளக்கும், எ௧௧ன் - எககனமென் 
பதன் சிதைவு, ௩ 

௩௫௫௭, வில் கிலக்கும் புருவத்தரள் - தான் ஒட்பல்லவென்று வில் வில 
ச்செல்வதற்குக் காரணமான புருவததையடையவள; *'சலைவ்லககு நீள்புரு 
வம்” (யா-காரிகை உரை, மேற்,)எல பர், வ்லங்கு ஒலலென்று ௮ தாகுரல்ஃமிரு 
கங்கள் ஒல்லென்று முழகடகன்2த ஒலியை, கேடடொழும் - கேட்குகதோ 
றும், கோட்டிமலத் தொலவிலககை - தன்பததைசசெய்யும் பாசமாயெ 

பழையபிணிப்பை, விலககதகண் - மலையின்௧ண, 

௩௫௫௮. நீசத அதியார், '*துறைசைப் பதிவைத்த இபமன்னாள்'” (௧௮௧) 
எனருர் முன்பும், தலைவியேச்திய பாவையைக்கண்ட ஈறறுய, அதன் தனிமை



அரும்பதவுரையின் அ.துபச்தம், a@ 

யைக்கண்டு சோர்வுறுவள் என்பசை, '(இ.துவெள் பாவை பாவை யிதவென், 
னலமரு சோக் னலம்வரு சுடர்றுச.ர், பைல்டிளி யெடுத்த பைங்களி யென்தி 
வை, காண்டொறுந் காண்டொறும் கலங்க, நீங்ெ ளோ?வன் பூங்க ணே 

ளே” (ஐங்குறு, ௩௭௫) என்னும் அருமைச்செய்யுள் ஈன்கு விளக்குகின்றது, 

௩௫௯ ஓள்ளொளி - மிக்க ஒளி, 'வெள்ளிவெழ்பின் ரெள்ளொளிபாய்ச் த 
திகச்தமூம்' என்பது ,நாலாசிரியருடைய சைவப்பற்றை wore புலப்படுத த 
என்றது. அள்ளொளி - செறிக்தி ஒளி, அணமங்கல் - வருந்தாதே, 

௩௬௦. வெப்பு ' அழல் ஆத்று - வெம்மையையுடைய ரெருப்புமயமாயெ 
வழியில், சென்றனளே: ஏ, விஷ, முக்கோல்:9உதத முனிவர் முக்கோற்பகவ 
சென்று வழங்கப்படுவர்; தோல். மரபு. சூ. ௭௦, 

௩௬௧, 'மன்னர் இருவு மகளி ரெழினலமுக், துன்னியார் தய்ப்பர் த்கல் 
வேண்டா” (நாலடி, ௧௬௭) என்பது இதன் இறுதியடி.யின் பொருளை நன்கு 
விளக்குகின் 2.2, 

௩௬௨, கண்டனையே; ஏ - வினா, புலியின் எயிறு இருக்தாலி - புலிப்பல் 
லைக்கோத்த பெரியதாலி; ”புலிப்பத் கோத்த புலம்புமணித் தாலி,..கானவன் 
மகளே” அகநா, ௭, 

௩௬௩. நீர்தியென்றாள், கடத் சற்கருமைபத்தி, **தான்றாயாக் கோங்கர் 
தளீர்ச்,து முலைகொடுப்..., வீன்றாய்நீ பாவை யிருங்கு£வே - யின்றாண், மொழி 
காட்டா யாயினு மாள்ளெொயித் . ரூள்சென்ற, வழிகாட்டா யீதென்று வந்து”? 
(தணைமா, ௬௫ என்பதன் பொருகையும் சொல்லையும் இச்செய்யுள் Sepa 
மிக அழகுபெத்றுள்ளது, , 

௩௬௪, கவை ஏய் அழல் - பிளவு ட்டு எரிதல் பொருந்திய நெருப்பு; 
''கவைக்கொழும் F ipo” (திர Wor, gene. 2.) Carrearran அச்சமு ந்தகளிறு, 
செம்பார் « சிவர சபூமி; பாலைரிலமாதலின், இங்ஙனங் கூ ப்பட்ட த: (வ் 
வரக் குருக்கவிட் டாலன'' (௨௮௭) என்றார் ற்ழன்னும்; ''அரக்கத் தன்ன செர் 
நிலப் பெருவழி” அகநா, ௪௪, 

௩௬௬, அன்னே - தாயே, 

௩௬௭, தூண்டற் கருந்சுடர் - தூண்டாவிளக்கு; (தாண்டா விளக்ன் 
சடசனையாய்” (திநவாசகம்,) என்கால சரிந்து சலித்தன. அர்புடன் - அன் 
புடன் வரபைவர்களைப் பார்ததுப் பார்த்து என்கணகள் ஒனியை யிழர் தன, 

“இச்செய்யுள், *'தாலே பரிதப் பினவே சண்ணே, கோக நோக வாளிழக தன 
வே, யகலிரு விசும்பின் மீனினும், பல?ர மன்றவிவ வுலகத்து , பிதரே”(குறுந், 

௪௫௪) என்ப, தன் டொருளைபபெற்று அழகுற்று வினங்குதல காணக, 

௩௬௮, பழுவம்-காடு, துரீஇ- துருவிஃதேடி, அன்னை: அணமைவிளி, 

௧௩௬௯, காம்பு - மூங்லெ, 

௩௭௦, வதுவைக்கு இசையாரை - விவாகத்திற்கு உடன்படா தவர்களை, 

அசசச் தரு - அசசமரம், அ.துலன்னும்-- அதுலனும் - ஒப்பில்லாத தலைவலும், 

கூறும்? இத முன்னிலை யேவற்பனமை,



௬௭ இருவாவதுறைக்கோயை, 

௩௭௧, பெரீன்வரக் கண்டன்ன- திருமகள் வாக்கண்டாலொத்த; பொன். 
தீக்கமமாம்) பொன்னா னவள்சர.த் தாடே விடலை 9ன் போபினளே"' (௩.௪௭) 
என்றார் முன்னும், 

௩௭௨, அரியோசை - வண்டுகளின் ஐசை, 

௩௪௩, இன்னே இப்பொழுதே; 'இன்னே பெறுதிரீ முன்னிய விளை 
யே” மந்கு, ௬௬. 

௩௭௫, 'புத்றுடரவணி' என்பசன்பொருளை ௨௪௩௮ம் பாட்டின் குறிப் 
புசையித் பார்க்க, பற்றா - கையைப்பற்றி; “'அல்கைத் 'தலம்பத்றி” (௩௭௮) 
என்டர் பின்னும். 

௩௭௬, ஆன்றவர் - ௮ச்தணர் சான்றோருள்ளிட்டார். காணிய - காண் 
பதற்கு, வருமென்று - வருவாளென் று. 

௩௭௭, வன்னிமுன் - ஐமத்தீயின் முன்னே, பொன்ளுண் - மாங்கலிய 
சூத்திரம், 

௩.௭௮, சங்சைப்படாது - ஐயமின்றி, 

௩௮௧, ஏறும் திரிகின்றி - சிதிதம் வேறுபாடில்லாமல், 

௩௮௨, வாண்மின்-மின்னலாயெவாள், பகழிச்சோனைப் படைமுடல்-ம் 
பை இடைவிடாது டொழிதலையுடைய மதவர்சேனையாயே மேகம், தேர்பருஇ 
பயெனதது தலைவனை; மூடல் மின்னி இடித்துப்பரிஇியைச் சூழ்கெ ததென் 
து மற்றொருபொருள், * 

௩௮௩, கணைத்தெய்வம் - பாணமாயெ செய்வம், இராமனுடைய க் 
இளிக்கணை முன்பு கடலைக் குடி.த்தாற்போல என்னுடையகணையும் இச்சேனைக் 
கடலை இல்லையாக்குமென்னு தலைவன் கூதினன். 

௩௮௪, வேதததுரகததின் - வேதமாயெ குதிரையைப்போல; **௪ண்ட 
மழைப் பரிதனக்கா தாரமா தரிப்ப'” (இருவிளை. ஈரிபரி, ௪௬,) எம்மையர் 
லில்லை வளைத்துத்தோன் p. வென் தந்த - புதங்காட்டிய, 

௩௮௬. சோபானம் - படி, சாதாச்தர் - நாததத துவத்தைக் கடந்தகர், 
உழப்பு - முயத்சி) ''உழப்பின்வாரா வு.றுதிகளுளவோ'' மதுமோமிக்காஜ்சி. 

௩௮௭, வஞ்சினம் - சூள், சபதம்) ௨௭-ம் பாட்டி pares, 

௩௮௮. அலர்வாளி - பழிமொழியாயே பாணம், மலர்ப்பணமென்ப.த 
மத்ரறொருபொருள், '*அலராம் பெரிய சரகதொடுப் பார்ககெல் ககப்பட்டதே'* 
(௪௦௧) என்பர் பின்னும், 

௩௮௯, விரகவிடத்தை - பிரிவா விஷத்தை, கொக்கம் பூவையும் 
தீரீளியறுகம்புல்லையுமணிஈத கனகத்தியாகர்; “கொகூதகு சென்னி யுடையான் 
கண்டாய்” தேவாரம்); '*தாவியறுனெருராப்போதம்”' (திநவாசகம்) வெற் 
பர்தக்த மணிபென் 2.௮ தலைவன் கையுறையாகக் கொடுத்தமணியை;தித்தகுளி 
கையென்பது மத்றொரு பொருள், பதமனு - சொல்லாயெ மக்தீரம், மருத்து - 
ஒளஷதம், விடவேகத்தை மணிமச்திர ஒளஷசங்களால் வெல்லுதல் உண 
டென்பதை இச்செய்யுள் அழகுறப் புலப்படுத் இதின் 2.த.



அ௮ரும்பதவுரையின் அதுபந்தம், ௯௭ 

௩௯௬௦, லிடையப்பகை - ஐம்புலன்களாயெ பகையை, ரரை - வெள்ளை, 
கரா - அன்பு, அவாத்திரை - ஆசையாயெகடல், உன் திருவுள்ளம் எல்கே 
hos p 5). 

௩௬௧, சம் தண்கொடி என்றது, தலைவியை, முருகு - மணம், இதழ் - 
பூவிதழ்,முத0ு, அன்னை:இஃத அண்மைவிளி, தலைவலுக்கு வண்டு உவமை, 

காடி, முகையைக்காட்டி மலர்ச். து மணந்தோன் த இதழால் தேனைத்தர 
ஒறுவண்டு உண்டு மனமூழுமென்பது மத்றொருபொருள், 

௩௬௩, சிரம் அங்கை ஆண்டவர் - பிரமகபாலத்தை அகல்கையில் ஏச்இிய 
ருளியவர்) சிரமம் கையாண்டவரெனப் பிரித்,த சடனப்பயித்ரியில் மிக்க தேர்ச் 
சிபுள்ளவசென்று பொருள்கொள்ளுதறும் பொருந்தும்; ''பையரகவின் சூட் 
டி.த் சரமபத மாட்டிஞன்'' ( திநவேங்கடமாலை, ௧,) வசமல்கையாள் - வாரத் 
தால் ௨௮5௧ மக்கைப்பருவமுடையாள்; "மக்கைப்பருவத்இிவள்'! (வேவ் 
கைக்.) என்பர், கந்தரமும் - மேகமும், க$்தரமும்டொழிகவெள்,,,தாசை 
கான்திடும்' என்ப, ''தெய்வச் தொழாஅள் கொழுசத் றொழுதெழுவாள்,பெய் 
யெனப் பெய்யுமழை'' (திருக்குறள், டுடு) என்பதனை உட்கொண்ட, 

௩.௬௪, சின்மக0உச்தாலும் - நின்மகளும், 
௩௧௫. பிதிதொரு தெய்வம்-வேறொரு தெப்வத்தை, செம்முனைமாட்டு- 

பகைவரிடத்தில், தெவ்முனை: '!இருக்தார் தெம்முனை''பு, வே, ௫௮. 
௩௯௬, பாவையர் - இக்கே பரத்தையர், மாது - தலைவி, 
௩௯௬௭, உரியோன் - தலைவன். 

Kb}, கம்பம் - நடுக்கம், கொம்பர் 5: கொள்கொம்பு, 

௩௬௯, உள்ளலரில்.நினையா தவரைப்போலே, மேதிப்பகடு-எருமைக்கடா, 
௪௦௦, வர் உச்.து வாய் மங்கை - பவள த்தை, ஒப்பல்லவென்று தள்ளு 

இன் த வாயையுடைய மங்கையே, 

௪௦௧, டெல்கு எயில் - அகழியும் மதிலும், முல்லைசிலத் இத் றோன்திய 
மான சரச்தொடுப்பார்க்கு எங்கே அகப்பட்டது என்பது மத்றொருபொருள், 

௪௦௨, இல்லத்து - வீட்டில், காண் - சாணம், (யார். 

௪ட௩., ஓள் ஈத்த - ஒளியையுடைய கர்தியென்னுக் திருசாமத்தினையுடை 
௪௦௪, சதிர் - இறமைப்பாடு, . 

௪௦௫, 'பிரிச் தவர் கூடினாத் பேச வேண்டுமோ' (கம்ப, மிதிலை) என் 
பதை உட்கொண்டு, (கலந்தார் பெறுகலம் கூறும் தரமன்.று' என்றார். 

foc, சேய் உதயம் - பிள்ளை 2 Bs gas. 
௪௦௮, கிலவிய . நிலைத்த, விளல்யெ, 
௪௧௩, '(வைகொண்ட வூசிகொற் சோரிமின் வித்தெம்மில் வண்ணவண் 

ஊப்,பொய்கொண்டு நித்கலுற் றோபுலை யாத்தின்னி போ ச்சதுவே'' (திருச்சிற், 
௩௮௬) என்பதை இச்செய்யுளுடன் ஒப்பி, 

௪௧௬ஷ கூத்து இது என்? கூத்தரில் ஆரியக்கூத்தசென்த ஒருவகையா 
ருண்மையின், கூத்தனை !ஆரிய' எனறாள். . 

௪௨௦, ஆடமணம்கூர்-ரீரரடுதலால் வாசனைமிக்க, [யசாயெ மங்கையர், 
௪௨௩, செம் தரும்-முத்தியைக் கொடுச்டின் த, சேடிச்சிறுமியர் . தோழி 

18



௬௮ இருவாவதுறைக்கோவை, 

௪௨௪, கத்தர் கர்த்தர் . தலைவர், ஆயம் நீத்து - தோழிமாரை நீத்த, 
௪௨௫, 'அமிழ்தென்ன......புவர்த்தனிர்' என்ப, ''வேண்டியபோ' தள் 

எல்கைத் தேனே ஜேர்மதலை சோன்.தியபின், னுள்ளல்கைத் தேனா லுமக்கு' 
(தனீப்பாடல்) என்பதை ஓத்.து இனிமை பயக்னெ ரது. 

௪௨௬, செவ்லி - சமயம், அழகு, [சையாது - தலைவன் வருக்தாதீபடி,, 
௪௨௯, கறுப்பென்பதத்கு மறுவென்றும் பொருள் கொள்க, ஊரன் 

௪௩௨, ஓவிலர் - ஒழிதல் செய்.திலர்; சன்னாளில் - முகூர்த்த இனத்தில், 
௬௩௪, கல்வி வாய்ச்தவர் வளராரித்பர், 

௪௩௬, இனி என்செய்கோ - இனி என்செய்வேனோ, 
௪௩௭, மகரம் - ஒருவகை மீன், தகரம் - மயிர்ச்சாச்.த. 
௪௩௮, தேக்கம் - நிறைதல், அதப்புதங்கள் . தருமத்தன்பொருட்டு 

விடப்பட்டுர்ள இதையிலி நிலக்கள்; *'அடி:சில் வைக லாயிரம் மதப்புதங்த 
ளாயிரம்'' (௪வக. ௭௬,) கட்டளை - விதி, 

௪௩௯, மலங்காவுகை - மயல்காதபடி, நீலம் . கருமை, 
௪௪௦. கதை - விடம், கரியநிதம், இறைகொண்ட ஃ தீம்குதல்கொண்ட, 

மால் - மேகம், [காணிச்கை, 
௪௪௧, ௮ல் உர்திய - இரளை ஒப்பல்லவென்று தள்ளிய, அடியுறை ஃ 
௪௪௨, நீச்தா - கடக்கமுடியாத, மாச்தாவகை - இறவாத வண்ணம், 
௪௪௩, ஈமர்-சர்தலைவர், ௧௪௪, கமலம் கருக, பனிபினைக்கண்டிலரோ, 
Frm, 'உபிர்கட்கு ௮௬5 தணையாய் நின்ற கோமுத்தி மீசர்'; (1 அரும் 

துணையை யடியார்த மல்லல் தீர்ச்கு மருமருக்தை'” தேவாரம். [யுடையவர், 
௪௪௭, சாந்தம் - *சக்தனக்குழம்பு, ஏந்து அத்தன் - ஏர்திய கையை 
௪௪௮, எஃகம் - வேல், கோவாத முத்தனையாய் துவாரம் செய்யப் 

படாத முத்.துட்போல்லாய், * [பனிபெய்ய, 
௪௪௯, தொனித்திடும் - முழங்கும். பனித்தரள் தாங்க - மிகுதியாக 
௪௫௧, காவியக் குழலாய், [குமரி - பாத்சடலித்றோன்.திய திருமகள், 
௪௫௨, பரெண்ட கோடி. - வெளியேயுள்ள அசேசு ௮ண்டக்கள், Borg 
௪௫௩, வெண்டேர் - கானல், 
௪௫௪, “தமதன்பர்' என்பது ''நினதடி.யார்'” (திநவா,) என்பதுபோல 

நின்றது. வணக்காதவரின் : தொழாதவரைப்டோல, இக்கு - அதாவ 
'திக்குவேறில்லை' (அரணகீரியந்தாதி), !இக்குவேதில்லை ரீயே' (அநணசைலகீவி 
சாமாயணம், சுந்தர,) சிறைகிறைந்த கொக்கு - பக்கத் இல் நிறைர்துள்ள 
மாமரம்; இறகு நிரம்பட்பெ.ற்ற கொக்கென்னும் பறவை, ் 

௪௫௭, பஞ்சாக்கர தேசிகன் மாமாரபு வாழி - ஸ்ரீ சமச்ரிவாய தேகரு 
டைய பசம்பரைவாழ்க,



உட 

கிளவிக்கொத்து. 

——— E> 

அறத்தொடுநிற்றல் 
இடந்தலைப்டாடு 
இயற்கைப்புணர்ச்சி 

இசவுக்குறி 
இரவுக்குறி இடையீடு 
இல்வர்ழ்க்கை 
உடன்படோக்கிடையீடு 
உடன்போக்கு 

ஒருவழித்தணத்தல் 
QS OG hay wee 
கற்பொடுபுணர்ந்தகவ்வை 
காவற்பிரிவு 
கைக்கிளை 
தன்மனைவரைதல் 
துணைவயிற்பிரிவு 

St Si pG Ray 
தெளிவு 

பகற்குறி 
பகற்குறி இடையீடு 
பசத்தையிற்பிரிவு 
பாங்கற்கூட்டம் wee vee 
பாங்கமதியுடன்பாடு ... wee 
பாங்கயிற்கூட்டம் vee bes 

பிரிவுழிக்கலங்கல் see ee 
GG flay AG pee bee vee 
பொருள்வயிற்பிரிவு ... vee 
மீட்டு vee wes 
வரைதல் 
வரைதல்வேட்கை 
வூைவிடைவை, ச்அப்பொருள்வமிற்பர் தல் 
Qn Qs டா. தல்” ese 

ளைரவுமலிவு 
வன்புறை oes vee



செய்யுண் முதற்கு றிப்பகரா இ. 

அக்குரசம் 
அகளனெம்சோ 

அல்குல்கும 
அக்கோகழி 
அடி களெற்கோ 
அ௮டையார்டஞ் 
அணைமலர்க்கஞ்ச''' 

அத்ரெதிர் 
௮ச்சாள்வரு 

அப்பத்த 
அம்பலம்புஞ் 
app 
அரல்கவை 
அ௮ரச்தொட்ட 
அரிதாச் தயி 

அருக்கடி 
அருளாவடு 
அழுர்தவில் 

அள்ளத்பழன 
அளைவா 

+t Ben 
அறியாமை 
அதைவாயி 
ன்றுமென்பூ 

, இனமும்பிடியு 
 "இ௫ிலக்கன்னி 

ஆட்டுகர், 
- அப்வரீர் 

. ஆடிச்ரிவர் 
ஆடுச்திரலி 
ஆமென்றோ 
ஆயவெண்ஷடி£ 

, ஆபிரமெண் 
ger Ger 

் ஆர்ப்பரவ 

. ஆரத்தலர் 
ஆராசவெள் 

௮௮௧௯௨ 
சேய்யுள், பக்கம், ! செய்யுள், பக்கம். 

99 ஆராயுசாண் 
96 | ஆலடியார் 
75 ' ஆவ்த். தனை 
46 ! ஆவியொன் 
61 ! ஆராச்சி 
19  அதேர்துசென் 
04° gor parang 
6 g@rgae 
51  இகத்திலுமெய் 
21 | இங்கேதசா 
99! இடர்கெடுத்தா 
69 | இடையாவரு 

58  இணையார் இரு 
17 | இச்சானிஐத் 
99 ! இரவியக்தே 
98 ' இருகோடிவர் 
17 | இருக்கல 
84 | இருக்கன்னி 

9 | இருர்தாமரசை 
80 | இருஈதாரணி 

66 ! இருந் துணையா 
94 | இருமைக்கு 
41 | இலக்யெவா 
௦1 | இலகிதழ் 
94 | இழிவழிசாடி. 
10 ! இதைவனையாய் 

94 | இன்பார்துறச் 
98 : இன்தளகும் 
69  ஈகையர்வா 
10 | சட்டும்வினை 
£7 | உம்பர்க்கரசென் 
24 | உம்மைப்பிதவி 
09  உமக்கேமுன் 
44 | உமையாளெனு 
99 ! உயருச்தவத் 
99 | உயிரித்ரிதச் 
91) டாச்கும்யண்   

$9 | உரற்காற் 

04 | உருவார்வண் 
7 | உலம்பும் 

69 | eames 
40 | உள்ளாரை 

16 | உள்சீட்டினர் 
61 | உன்னருஞ் 
09 | எட்டாச்திரு 
98) எண்தோட்டு 
96 | எண்ணிய 
44 | எண்ணும்பு 
98 | எம்பரமா 
20 ' எம்போலினற 
74 எளியார்க்இரங் 

48 | என்பனி 
19 | என்புகல் 
06 | என்டோடணி 

6 | என்லூதிய 
9 |ஏணித்தடம் 

95 TSS HU 

79 | ஏயும்லிரக 

49) எதேறுகோ 

25 | ஐயானன 

01 | ஐவனம்கவித் 

42| ஒண்ணச்த 

31 | ஒருகேள்கி 

20 | ஒருதிருக் 
50 ஒருவதுவை 

97 | ளளொளி 

69 | ஒற்றைப்பொரு 
16 | ஒன் தமிரு 
11] இல்கெசெம் 
19 | இங்குமெல்கு 
06 | தராழியல்கை 
0 | கங்கதையஞ் 
நர் | சட்டாரணி 

181 சட்ப்பர்தொடை 

  

    

சேய்யுள், பக்கம், 
32 
98 
47 
66 
18 
22 
44 
47 
33 
18 
94 
65



é02. இருவாவ துறைக்கோலை, 

சேய்யுள், பக்கம், 
கடுக்கண்ட 
கத்திகை 
கமசேயிக் 
கருக்காலத் 
கருப்பாச 
SOK HE 

கலச்தார் 
கலராலறி 
கலையேயழ 
கற்கண்டு 
ச.த்பாருமை 
கழைகொண்ட 
&1 3168 
காதாடும்வெண் 
காதும்பரச 
கார்த்கொள் 
காம்பார்வரை 

காயத்திரு * 
கார்சாட்டு 
காசொதத 
காரொன்று 
காழிமன்ன 
கீள்ளையஞ் 
இளியாக 
யிலாய 

குயித்குல 
குவலையக் 
குழையே.று 
குறதிதாம்பிழை 

குனித்தருள் 
கூததாடவல 

கசிதமும்குச் 
Fe POY CF COLD 
கையாச.றும் 
கையாழி 
கோக்குத்த 
கொய்யாள் 
கோங்கேரிள 
கோனமாறி 
சத்தாமெம் 
சதிர்சொண்ட 
ச.தவேதர் 
சரியோமது 

98 
72 
68 
70 
53 
57 
66 
66 
60 

9 
94 
72 
61 
43 
19 
59 
60 
17 

  

            

சேய்யுள், பக்கம், 
சலம்புரி 
சீட்டர்கொண் 
சித. தக்யொன் 
சத்தார் 
சிரமங்சை 
சிரமாலை 
சலவக்க 

சிலைமேரு 
Furs 
சீரியலா 
சீசே.றுயர் 
சீசொட்பில் 
சீராடரகர் 
சுகந்தாவி 
சுடுங்கார் 
சுத்தருக்கின் 

சுராதிபர் 
சுரும்பாடு 
சுரும்புதல் 
சுவையாரழிர் 
சுழியொன்று 

சுத்றியவார் 

சு திறுஞ்சடி. 
சூட்டம்பு 

சூட்டழத்க 
சூடாமணி 

சூலேர் தஐசெம் 
சூழ்ச் தார்கலி 
சூளாமணியெக் 

ேங்காலி 
செங்கைகத் 
செச்சாப்புல 
செப்பசன் 

செப்பறைபூண் 
செம்பாதபத் 
செம்மலாமா 
செய்யலாவாச 
செழிக்குச். துதை 
செ.றிதேம்டொழி 
செனனிக்கரு 
சேதாம்பல் 

சேந்தத்கு 
சேயழலேச் 

48 
, 6 
$1 
44 
64 
58 
43 
28 
37 
26 
19 

8 
53 
591 
73 
48 
50 
23 

          

      

  

சேய்யுள். பக்கம். 
சேயானமே 
சேலாகண் 
சேவார்பதா 
Ceca nen 
சோரிர்தசொல் 
சொல் லும்பெரு 
சொன்னர் 
சொன்னேசருக் 
சோகக்தகிர் 
Cement 
தக்கோர்பணி 
தீங்குவர்தாச 
சடக்கும்பராசி 
தமித். துரையா* 
தீண்டாத 
தண்டுதைசை 

தீண்ணக்குமுத 

தயல்கும்பிரசத் 
தீசையவர் 
தலைவனெல் 
தவத்தின்மிக் 
தீவமேரு 

தீழலததமே 
தழையெடுத்தா 
தன த்தோடனை 
தாயிலுமினப 
தாளையன்பர் 
திக்காடை 

Siew ep sree 
இருக்காவிரி 

திருதத,த ததை 
இருகாணரவர் | 
இருவாவடுதுழை 

திருவீத்திறாத 
இசையார்புன த் 
தினைக்காடுகாக் 
தினைபோச | 
தீவாயகெஃ 
துடியிடை , 
அதண்டப்பிழை 

அு.த்தியராவணி- 
Burt 

15 
8 

91 
19 
88 
73 
94 
13 
33 

ப் 
14 
45 
16 
38 
29 
60 
22 
68 
43 
91 
04 
39 
44 
76 
25 
99 
12 
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