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ஸ்ரீ: 

இரண்டாம் பதிப்பின் முகவுரை 

of இவய 

அகரானூற்றினை யான் சில வருஷங்களுக்கு முன் 
ஸு ஸம்ஸ்தானம் பகா வித்வான் கவிசேகரர் ஸ்ரீ ௨, வே, 

ராகவையங்கார் ஸ்வாமிகளின் பரிசோதனையையும் சென் 
னன் தமிழ் லெக்ஷிகன் தலைமைத் தமிழ்ப் பண்டி 
தர் ஸ்ரீ ௨. வே. மு, ராகவையங்கார் ஸ்வாமிகளின் ஆசாய்ச்சி 
யையும் அணையாகக் கொண்டு அச்சிட்டபோது அதற்குப் 
பழைய உரையில்லாக பாடல்களுக்கு ஒரு குறிப்புரை 
எழுதி வெளியிட. வேண்டுமென்னும் வா மிகுதியுமுடைய 
வனா யிருச்தேன். ஆயினும் அக்காலத்து எனக்குற்ற பல 

பத்துக்களாலும் பொருள் முட்டுப்பாட்டாலும் அனை 
நிறைவேற்ற இயலாதவனாய் மூலத்தை மட்டும் வெளியிட் 

டன். பின்னர் ௮ன்றுகொட்டு இன்றளவும் அ௮வ்வவா 
என் மனத்தினீங்காது பெருகிக்கொண்டே வந்ததேலும், 
கொடிய இருமல் இரைப்பு முதுலிய மோய்களினால் யாதும் 
செய்யமாட்டாதவ ஞயினேன். 

இப்பால் திருக்குற்முலம், நீலகிரி ரூ.கலிய ஸ் தலவாஸஸ் 
களாலும் சிறந்த மருத்துவர்களின் ஒஓளஷதப் மிரயோகல் 
களாம் பாகவதர்களின் so gar an விசேவஷத்காலுமம் ஸர் 
வேண்வான் கிருபாகடாக்ஷத்தாலும் யான் ஒருவாறு நோய் 
தணிந்தேனாகி, முன்னர் இக்ாலை. அச்௫மிங்காலத்து அவ் 
விராகவ ஷஹிம்ஹங்கள்பால் யான் பன்மாறையுல் கேட்டு 
ஐயங்களைச் தெளிர்து கொண்டிருர்தமையாலும், பண்டு 
நற்றிணை யுரையாகிரியரும் என் மனத்தகத்து என்றும் கில 
வும் வள்ளலும் ஆகிய காலஞ்சென்ற பின்னத்தூர் ௮. காரா 
பணஸ்வாமி ஐயரவர்கள் இக்நாலைச் சோதித்து உரை எழுதி 
வந்தகாலத்து அவர்கள் இருவடி நீழலில் உறைந்திருந்த பாக் 
சியத்தாலும் இப்பெருதாற்கு உரை ஏழுததி got gr, 
என் சிற்றறிவிற் கெட்டியவணணம் ஒருவாறு எழுதி வந்து,
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மூதற் புத்தகமாகக் களிற்றியானைகிரையை உரையுடன் அறி 

ஞர் திருமுன்னர்ச் சென்ற ௮௬$யவருஷம் ஸமர்ப்பிக்தேன். . 
௮௮ இப்போ சென்னை யூனிவர்ஹிடியாரால் வித்வான் 
பட்டப் பரீக்ஷைக்குப் பாடமாக வைக்கப் பெற்றிருத்தலை 
யறிக்து மகழ்ச்ு அவர்கள்பால் என் மனமார்ந்த நன்றியைச் 
செலுத்துகின்றேன். | 

இப்பதிப்புப் பிற்பட்டுக்கிடைத்த சில எட்டுப் பிரதி 
களாலும், ஆசாய்ச்சயாலும் சல திருத்தங்களை ௮டைக்தூள் 

சாது. இஃது அச்சாகும் காலத்து யான் படுத்தபடுக்கை 

யாய்க் கடெக்சையைவிட்டெழ வியலாஅ கடுநோயுற்று ஸர் 
வேண்வரன் திருவடியை படைவஅ இப்போதோ சிறிது அப் 
பாலோ வென்று கோக்கிக்கொண் டிருர்தமையாஷ், இதனைச் 
சோதிக்கும் பொறுப்பைக் கருனையுடனும் பிரீதியுடனும் 
தாமே மேற்கொண்டும், அரிய பல உரை தகயங்களை ஆங் 
கால்க எடுத்துக் காட்டியும் பதிப்பினைப் பூர்த்திசெய்தரு 
ஜிய சென்னை லெக்ஹிகன் தலைமைக் தமிழ்ப் பண்டிதர் 
ஸ்ரீ ௨, வே, மு. இராகவையங்கார் ஸ்வாமிகளின் இருவடி 
களை என்றும் உபாஷிக்குல் கடப்பாடடையேன். இவர் 

கள் கிருபை செய்திராவிடில் இப்பதிப்புத் தமிழ்மக்கட்குக் 
கிடைத்திரா தென்பது ஒருதலையா தலால், இப்பெரியார் 

பால் அவர்கள் ஈன்றிபாசாட்டற் கூரியர். 

அறிவாற்றல்களில் மிகச் சிறியேனாய யான் பெரி 

யார் பலர் உகவியைப் பெற்றிருப்பினும் பல பெரும் பிழை 

கள் செப்திருக்கக்கூடும், அறிஞர் அவற்றைப் பொத்துக் 
கொள்வா ராக. ் ் 

இப்பெரும் காரியத்திற்கு எவ்வாற்ரனும் இயைபில் 

லாத என்னைக் கொண்டு இதனை முற்றுவித்துக் கொண்ட 
ருளிய ஸர்வேற்வரன் திருவடிச் - சாமரைகளை அ௮வரதம் 
உபாஷிக்கன்ே றன் . . ட் ‘ 

: இங்கனம்... 

கம்பர். 'விலாஸம் 4 me aor ) ஸ்ரீவத்ஸசக்ரவர்த்தி 

ஸ்ரீமுகனா. ஐப்பமா 1) ராஜ கோபாலார்யன்
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(Ep bap om ச 

Deore கடைச்சங்க காலத்துப் பத்துப்பாட்டு, எட்டுத் 
தொகை பதினெண் இ இழ்க்கணக்ஞ்ு எனப் பெயர்திதப்பித்துக் கொண் 
arene பெருந்தமிழ்ப் பனுவல் வகையுள் எட்டுத்தொகை.பு 

ளொன்௫ாய். உலக நிகழ்ச்சிக்கு இன்றியமையாது வேண்டப்பட்ட 
இல்லற ஈடசாத்தர்கண் தலைவனுச் தலைவியும் * ஒருயிர்ப் புள்ளி னிரு 
தலை? போன்னு ஒற்றுமைப்பட்டு ஒழுகற்குரிய விழுமிய... பேரன் 

பின் பயனாகிய இன்பப்பகுதியை நன்கு விளக்கும் நானூறு அகவற் 
பாக்களை யடையதோர் அகத்திணை . நூலாகும். எட்டுத் தொகை 
அ£ல்களின் பெயரினை . ் 

: நற்றிணை நல்ல குறுந்தொகை யைங்குறுநா : 

OR ss us bmg தோங்கு பரிபாடல் 

. கற்றறிந்தார் கூறுவல் கவியோ டகம்புறமென்்ு 

இித்திற தீத. வெட்டுச் தொகை ?? 
என்னும் பழைய வெண்பாவாலறி 1௧. 

ப "அடமொழியாளர் மக்கட் * க.௮திபயப்பனவாகப் பாகுபடுத் தக் 

சமிழ்பொழியானா அகம் * புறம் என இருபகுஇிப்பத௮ வழங்கு 
வா புருடார்ததம் சான்கனுள் இன்பம் ஒன்றும் அகம் எனவும், 

அறம்' பொருள் வீடு ' என்னும் மூன்றும் புறம் ' எனவும் வழங்கப் 

படும். இவை. இங்கனம் பெயர்பெனு தற்குக் காரணம், “ ஒத்ச அன் 

பான் ஒருவனும் ஒருத்தியும் கூடுகின்ற காலத்அப் பிறச்ச பேரின் 

பம். அக் கூட்டத்தின் “பின்னர். அவ்விருவரும்.  ஜ்ருவர்க்கொருவர் 

தத்தமக்குப் புலனாக -இவ்வாறிருக்கதெனக் கூறப்படாததாய், யரண் 

டும் உள்ளத். தணர்வே gerig இன்பம். உறுவதோர்.. பெர்ருளாத 

லின்' ௮தனை அகம் என்றார். எனவே, அகத்தே கிகழ்கின்ற இன்பச் 

இத்கு அகம் என்றது ஓர் -அருபெயராம் ; இதனை யொழிந்தன 

ஒத்த ௮ன்புடையார்தாமேயன் றி எல்லார்க்குர் அய் த்துண்ரப்படுத. 
லானும் இவை இவ்வாறிருர்ககெனப் பிதர்க்குக் கூறப்படுதலானும்
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௮வை புறம் எனவேபடும். இன்பமே wer Ss துன்பமும் அகத்தே 

நிகமுமாலெணின் அதுவுவ் காமங் கண்ணிற்றேல் இன்பத்துள் அடங். 

கும். ஒழிந்த ன்பம் புற த்தார்க்குப் புலனாகாமை மறைக்கப்படா 

மையித் புறத்திணைப் பாலவாம் '” என உச்சிமேற் புலவர் கொள் 

நச்னொர்கனெயர் அகத்தணையியன் முகத்துக் கூறியவாற்முல் நன் 

குணரலாகும். தலைவனுச் தலைவியும் அமுதமும் அதன்கட் கரந்த 

சுவையம்போல கநெஞ்சுதீதாற் கலப்புடைய காரணத்தால் வே௮பாடில 

ராயினும் இவ்வின்பர் அய்த்தற்பொருட்டு ஒருயிரே ஈருருவெடுத்து 

நின்றா ற்போல அவனென்றும்.௮வளென்றும் வேறுபட்டுச் தோற்றி 

அன்பின் வழிச்செல்லும் இன்ப வெள்ளத் அத் இசைக்கும் பேரழகு 
அதனை அறுபவிக்கின்ற ௮அவ.ரகத்தான் உணரப்படுவதன் றி அவருள் 

ஞம். ஒருவருக் கொருவர் வாயினால் இற்றெனக் கூறலாவதோர் பெரம் 
றிதீ தன்றாகலின் இங்ஙவனங் கூறினார். ப 

.... ₹₹அனச்ச வெள்ளச் தழுக்துமொ ராருயி ரீருருச்கொண் 
டானர்ச வெள்ளச் இடைத்திளைச் சாலொக்கும் ??. 

என்னும் (807) தருக்கோவையாசானும், 

 சொற்பா ஒமுஇவள் யான்சுவவ யென்னச் அணிக்திங்கனே, 
ஈற்பால் விளைத்தெய்வர் தந்தின்று கானிவ ளாம்பகுஇப், பொற்பா 
thant” (இருச்சிற்--8) என்பத னுரைக்கட் பேராடிரியர் “ we 
வினைச் தெய்வம் களவின்கட் கூட்ட அமுதமும் அதன்கட் கரந்து 
நின்ற சுவையுமென்ன என்னெஞ்சம் இவள்சகண்ணே யொடுங்க, 
யானென்பதோர் சன்மை காணாகொழிய, இருவருள்ளமும். ஒருவே 
மாமாது காப்ப, ஒருவேமாகிய 'ஏகாந்தச்இன்கட் .பிறக்த புணர்ச்சிப் 
பேரின்ப வெள்ளம் (இதனை யஅபவிக்கின்ற யானே யறியினல்ல-)) 
யாவரானறியப்படுமென்று. மகிழ்க துளைத்தான் ?*? என்று விளக்கியத 
னாலும் இப்பெயர்க்காரணம் அ.ராய்ந்து கொள்ளப்படும், 

மேலே காட்டிய எட்டுத் தொகை நூல்களுள் நற்.நிணை குறுந் 
தொகை, ஐங்குறு நா து, கலி, அகம். என்னும் ஐந்து நால்களும் இவ் 
வின்பப் பகுதியை விளக்கும் அகப்பொருள் பற் நியனவாகும். . இவ் 
வை நூல்களும் ௮கமேயாக மூக்னான்கற்கும் வேற வேறு பெயர் 
கூறி, இறுதி யொன்றனையே அகம் என்று பெயரிட்டாண்டது மற்ற 
வற்றினும் . இதற்கு ௮ப்பொருள்பற் றிய இறெப்புநேரக்டி .யென்று 
ஆராயப்படும் ப ப ப்பா fd | 7
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இக்தாற்கு நேடந்தோகை எனவும் பெயர் வழங்குதலுண்டென் 
ug இர் நாலிறு தியிலுள்ள பாயிரச் செய்யுள்களில். | 

₹: அய்ச்சு கொள்கைத் தீந்தமிழ்ட் பாட்டு 

ணெடிய வர யடிரிமிர்ச தொழுக 

- வின்பப். பகுதி பின்பொருட் பாடல் ?? 

எனவும், ் | 

.... *இயற்பட யாத்தான், ஜொகையி னெடியதனை *? எனவுஞ், இச் 

நா ற். மகக * நெடுந்தொகை star Die! கருத்தினேடி முடிர் 

தன? எனவும் BU FOND OPP நஜெளியப்பட்ட ௮௫. 

மேலேகாட்டிய அகப்பொருட். பகுஇிபற்றிய நூல்கள் ஐந்த 

னுள் கலிப்பாவா னியற்றப்பட்ட கலியொன்று நீங்கலாக அகவற் 

பாவா.னியற்றப்பட்ட மற்றுள்ள நூல்கள் நான்கனுள் இவ வகநாலூ 

ஜென்றே அடியளவாற் சிறுமை பதின்ஞூன்றும் பெருமை முப்பதி 

தொன்றுமாக ' அடிநிமிர்்தொழுகய காரணகத்சால் நெடுக்தொகை 

எனப் பெயர்சிறந்ததென்று தெளியலாகும்: இனி, அகவைலானாகிய 

இக்கான்௧னுள்ளும் ஐக்கு௮ நாறு ஒன்றே ஐக் இனைக்குச். சளித் 

தனியேயாகிய ரூறுமையான நூறு நூறு பாவா ஞயினமைபழ்.றி. 

ஐக்.தா.௮ு பாடல்களையுடைய தொரு .: தோலர்தவின் அசனை வேரூக 

வழங்க. மற்றை தானூ௮ கானூனு பாடல்களையடைய நூல்கள் 

மூன்றனுள் ௮டி.ஞூறைச் a தாழுயெகளைக் குறுந்தொகை யென்றும், 

அடிகிமிர்க் தொழுகயெதனை ௦ கெடுத்தொகை யென்றும், இறப்பக் 

குறைதலும் இறப்ப நிமிர்தலும் இன்றி இடைசிலைப் பட்டதனை 

வேஜோர் பெயரான் கற்டிணே யென்றும் பெயகிட்டனர் எனினும் 

நன்கு பொருக்துவதேயாகும். இக்தாற்கே இப்பெயருண்மை ய்ண் 

ராமையின்.. அகரானூறும், கெடுந்தொகையும் ஏன வேறு வேறு 

எண்ணினர் பிற்காலத் தொருசுலர் என்றறிக. . 

இர்தாற்பாடல்களைய்.. பாடியருளிய நல்லிசைப்புலவர். ஒரு 

தோற்று. - நாழ்பத்ஜைவசென்பர்.- இர்.ான்முகத்தஅள்ள 2 கார்விரி 

கொன்றைப் பொன்னேர் பு௮மலர்”” என்னுக். கடவுள் வாழ்த இனப் 

பாடியருளியவர் பார தம்பாடிய பெருந்தேவனார் என்பார். Bora. 

பிரதிகளுள் 114, 117, 165. இம்மூன்று . பாடல்களுக்கும் ஆசிரியர் 

பெயர் எழுதப்படாமையால் இப்போது ௧ கிடைத்த ஒரு.நாற்.று நாற் 

பத்திருவர் பெயருடன் . கடவுள் வாழ்த்துப் பாடிஞா் : பெயரையுஞ்
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சேர்க்னு ஒருநூற்று சாற்பததுமுவர் பெயர்க்கே இப்ப ப்பின்கண் 

aera எழுதப்பட்டுள்ளது. - 

இக்.தால் தொகுத்தருளியவர் மதுரை உப்பூரிகுடிகிழான் மகனார் 

உருத்இிரசன்மர் என்பர், இவர் கசூமரக்கடவு ளவதாரம் என்பதும், 

- மூங்கைப்பிள்காயார் என்பதும், ஐயாட்டைப் Sim 5G அறிவு 

வீற்றிருந்த செறிவுடைமனத்தராப் அணுபெ செவிப்புல னுடைய 

ராயினார் என்பதும், இறையனார் களவியலுமை. கேட்ட. காரணிகர் 

என்பஅரம், பிறவும் அர் தூன்முகவுளையா னன்குணாப்படும். இவர் 

மூங்கையா யிருந்தே கேள்வி வன்மையான். மேம்பட்டு Ser ti 

சென்பனு * யாத்தான், மொகையி' னெடிபதனைத் ே தாலாச் செவி 

யான் ?? என இர்ழாற் பாயிரத்துக் கூறியவாம்றுனும் , உணாலாம். 

சொல்வன்மை யுடையராயிற் றோலா மொழியான் என்பர் என்க... 

இவர், ஐக்தனையொழுக்கம் பற்றிப்போந்த இக்காஜாறு செய் 

யுட்களை 1 முதல் 120 இறு தியாகவுள்ளன களிற்.றியானைகிளை என 

வும், 121 முதல் 800 இறு இயொகவுள்ளன. மணிமிடைபவளம் என 

வும், 801. முதல் 400 இறுதியாகவுள்ளன நித்இிலக்கோவை எனவும் 

'மூ.த்திறமாக வகைசெய்௮, அம்மூன்று. வகையுமுடையதளை அகம் 

எனவும் நெடுந்தொகை. எனவும் பெயர்தந்து நிறுவுமிடத்அ, மற்றை 

அரல்களிற் காணப்படாத செப்பு ( முறையாக: இன்ன செய்யுள் இன்ன 

இணையாகுமென்று . கற்பார் . எளிதி. னறிந்துகொள்ளற்கும், தாங் 

கோத்தமூை பிறழாது நின்னு. நிலவற்கும் பெருர்துனையாகப் 

- பாலைத்தினை யெல்லாம். ஒற்றை எண்பெற்ற செய்யுட்களாகவும், 

- குறிஞ்ித் தினை ( யெல்லாம். இரண்டும் எட்டும் என்னும் எண்களைப் 
பெத்த செய்யுட்களாகவும், முல்லை த்.தணையெல்லாம். கான்கு என்னும் 
எண்பெற்ற் செய்யுட்களாகவும் ' மருதத் ணை :யெல்லாம் ஆறு ஏன் 
னும் எண்பெற்ற செய்யுட்களாகவும், நெய்தற் நிணை யெல்லாம் பத்து 

| என்னும் எண்பெற்ற: செய்யுட்களாகவும் மில்வும் ௮ழகியதோர் முறை 
வைப்பின். நிழுவியருளிய அ: ©. வியமெல்லாம் வெண்டே. ரியக்கம். ட 
ee ஒன் றுமூன் றைக்தேழொன் பான்பாலை.??, :*₹ பாலை: வியமெல்லாம் *” 

| என்னும் வெண்பாக்களாற் புலனாகும். இக்கோப்ப், மூைவைப்பே 
- இந்தா லாராப்ச்சியிழ் திணைவிளக்கி நிற்பது கற்முர்க்குப் பெருமகிழ் | 

ன் "இதனால். இர்தாலுள் பர்லை த இணைக்கு இருது, குறிஞ் .. 
த் 26. என்ப, ருதம் முல்ஸ் நெய்தல் என்னு மூன்று



0 : 

இணைகட்குந் தனித்சனி நாற்பது. செய்யுட்கருள்ளன என்றுணார் ந்னு 

கொள்ளலாம். 

இர்ால் தொகுப்பித் அத்வியவன் பாண்டியன் உக்கிரப்பெரு 

வழு தி என்பான்... இவன் பாண்டியர் குலத்து முடியுடைப் பேரரசன் 

என்பது இவன்பெயரானும், இவன் ஈல்லிசைப் புலமையு மூடையான்' 

என்பது இவன் பாடிய "* கூர்முண் முள்ளி,” (20) என்னும் ' அகத் 

இணைப் பாட்டை இக்நூலுண் மருத் னைக்கு ஆகிரியர் உருத்இச 

சன்மர் கோத்து நிறுவிய கனாலும் DWF HSM OT FLD. “இவன் கடைச் 

௫ங்க காலத்இறுதி யா௪ன் என்பது * அவர்களைச் சங்க மிரிஇயினார் 

கடல் கொள்ளப்பட்டுப் Cure Deas முடத்திருமாறன் மூதலாக 
உக்கிரப் டொறவழுதி யிறாக காற்ப தீதொன்பதின்ம சென்ப. அவருட் 

கவிய.ரங்கேறினார் மூவர் பாண்டிய ரென்ப.” என இறையனார் 

களவிய்ஓுடை மூகவுரைக்கண் வருதலா னதியப்படும். கவியாங் 

Ga gus eipaut” பாண்டியருள் இவனும் ஒருவனாவன். க 

"இத்துணையுங் கூறியவாற்றான் தற்று நாற்பத்து" நால்வர் கல்கி 

சைப்புலவர் அவ்வப்போ.துகளிற் பாடிய அ.ிநிமிர்ந் தொழுக மறத் 

ற்று ச்தொண்ணாற் ஜென்பான் அகச் இணைச் . செப்யுட்களுடன் 

பாண்டிய னுக்காப்பெருவழுதி செய்யு ளொன்றையுவ் கூட்டி, அவன் 

வேண்டுகோட். கிணங்க ஆசிரியர். உருத்  பரசன்மராற் . நிணைநிலைப் 

படுத்துக் கோத்துத் தொகுக்கப்பட்டது அக்காஞரமுகய நெடுந் 

தொகை என்பதாயிற்று. இங்கனர் தொகுக்கப்பட்ட . இர்மாற்குப் 

பாரதம்பாடிய பெருக்தேவனாசாற் கடவுள்வாம்த்துப் பாடிச் சேர்க் 

கப்பட்ட தென்றுணர்ச்து கொள்க. 

ப இந். தரல் வழக்கினை எடுத் *சாளப்பெரு௫.நாலாசிரியபேனும்* உமை 

யாசிரியசே னர் தமிழிலில்லையென்று அணிர்து சொல்லலாகும்..' OR 

டைய அழுகள் தாம் இயற் நிபருளிய இருச்சிற்றம்பலக் கோவையின் 

கட் பல்லிடத்தும் Qe gre சொல்லையும் பொருளையும் எடுத்தாளுதல் 

கண்டுகொள்க. உதாரணமாகக் © கோழிலை- வாழை”? (2) என்னும் 

Qo wp குறிஞ்ித்தணைப் - பாட்டின் சொல்லையும் பொருளையமே. 

கொண்டு ** மையார் கதலிவனத்து] ்” (202) என்னுந் இருக்கோவை 

விளங்குதல் கோக்கிக்கொள்க. இர்தூல் பண்டைக்காலத்து இக் 

தமிழ் சாட்டிள்ள மக்களின் இயல்பு, வழக்கு, காகரிகம், :மணமுறை 

் இவற்றை அறிதற்கு வாயிலாதலுடன், அக்காலத்து ren) CG 

மை, கொபை, வீரம், நீதி முறைமை; நாடு, ஊர், மலை, யாற், தாடு
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கடற்றுறைமூகலிய பலவற்றையும், வள்ளல்கள் புலவர்கள் இவர் 

புகழ் பெருமிதம் இவற்றையும் சன்கு தெளிந்அுகோடற்னாக் கருவி 

யாகவும் உள்ளகென்பது இதனைக் கற்பார் எனிதி னறியத்தக்கனு, 

இந்தாலுட் கூறப்படும் அகத்திணை யொழுக்கம் நினைந்தவுடன் 
மணந்து Roos gaye an தணவும் இக்காலத்துச் சிலர் வதுவை 

போலா. எப்படியானுர் கணப்பரியதோர் கூட்டம் என்பது. 

 யாச்கைக், குயிரியைச் தன்ன நட்பி' னவ்வயிர் 

- வாழ்த லன்ன காதல் 

சாத லன்ன பிரிவரி யோளே ?? (889) 

எனவும், | | 

... ₹பிரிவின் றியைர்த துவரா நட்பி 

.. ஸிருதலைப் புள்ளி னோருபி ரம்மே ?? (12) 

எனவும் வருமிடங்கள் ( நோக்கி உய்தீதணாற்து கொள்ளலாம.. இவ 

வகத்.தணை நால் ஓத்த தலைவனுர் தலைவியும் அடுப்பாருங் கொடுப் 

'பாருமின்றித் தம்முட் டாமே கூடும் கந்தருவ வழக்கத்தையே 
மிகுத்துக் கூறுவதாயினும், இக்காலச் அுப்போலப் பெண் தன் 

வேட்கையை: வெளிப்படுத்து நிற்கும் காணமிலாமைக்கு உடன்படா 
தென்க. இதனைச் 

: செர்தார்ப் பைங்கிளி முன்கை யேந்தி 

யின்றுவர லுரைமோ சென்றிகினோர் Eps ser 

வில்லவ ஈறித லஞ்ி மெல்லென ப 

மழலை யின்சொற் பயிற்று 

சர்ணுடை. யரிவை ?*. (84) 

என மணந்த மனைக்ெத்தி பியல்பு ௬. நியவாற்றா னுணர்க, மணந்து 

-இல்லின்கண்  வாழுர் தலைவி . இயல்பு இதுவாயின் மணவாதவள் 

சாணம். இத்தகைச்தென்று ஊ௫த்தலாஞும், . இருத்தக்கஜேவரும் 
₹ என்றா ணினைக்தா ளிதுபோலு மிவ்வேட்கை வண்ணஞ். 
சென்றே படினுஞ் சறந்தார்க்கு மூரைச்ச லாவ 

தன்றா யரிதா யகத்தே சுட்டுருக்கும் வெர்தி 

'யொன்றே.யுலகச். துறுநோய் மருக்இில்ல சென்றாள். 2 

(திர். விமலை. 74.) .என்பதனா லிவ்வேட்கை சூரவர்க்கும் மகளிராற் 
கூறலாகாத. தென்று விளக்குதல் காண்க. கல்வியிற் பெரிய. கம்பரும் 

 தாழுறு காமத்தன்மை தாங்களே யுரைப்ப் சென்ப 
தாமென லாவதன்றா.லருக்குல். மகளிர்ச் கம்மா.?? 

(ணி: ரூர். 45.) என இக்கருத்ே SUK கூறினார். பெண்டிர்க்கு
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.இவ்வடக்க முடைமை இயல்பாக. இருக்கவேண்டியது என்பது 

பத்தியே ஆசிரியர் தால்காப்பியனார். போருளிபலுன். 

6 உடம்பு மூயிரும் வாடியச் காலு 

மென்னுற் றனகொல் விவையெனி னல்ல 

கஇழவோற் சேர்தல் Sips Bie இல்லை.??. (9) + 

என்று ஆணை யிவொ.ராயினர் என்க, இ, தன்கட் கணவனிட. தீதுள்ள் 

வேட்கையால் உடம்பும் “உயிரும் வாடிய விடத்தும். :* என்னுற்ற. 
இவை : என்று மறைத்துக் கூறி யிருத்தலல்லஅ , தானே வலியச் தலை 

வளைச் சென்று சேர்தல் களவு கற்பு என்னும் இரண்டு! கைகோளி 

னும் இல்லை என்பது காண்க. 

்.... இம்மகளிர் வேட்கை பசுமட் கலத்து ணீர்” 'புற்ம்பொடிந்து 
அகத்து நீருண்மை புலப்படுத்தல்போல வறிதகத் தெழுந்த வாய் 

முறுவல் ழேதலிய குறிப்புவகையான். உணரப்படுதலல்லது சொல் 

லான் உணரப் படுதலில்லை என்க. - இன்னும் ஆண். “பெண் இரு 

வரும் இல்வாழ்க்கை கடாத்தற்கண் ஒக்க பண்பு -இன்தியமையர 

தென்பஅ இந்நூலுள் 

: அன்பு மடனுஞ் சாயலு மியல்பு 

மென்பு நெ௫ழ்க்குங் கிளவியும் பிறவு 

மொன்றுபடு கொள்கையொ டோராங்கு மூயங்கி 7? 

(225) என வருதலான் அறியப்படும், ஈண்டு அன்பு என்பது ஒரு 
வைர ஒருவா் இன்றியமையாமை. .. மடன் GT COT Lt Gi) அறுவர் குற் றம் 

ஒருவர் தெரியாமை. சாயல் என்பது மென்மைத் த தன்மை. இயல்பு 

என்பது ஒருவரை ஒருவர் ஒளித்ெ தாமுகாமை, என்பு கெலழ்க்குங் 

களவி என்பது உடலின் வலிதாகிய என்பையும் One pale eb ஆர்வ 
மொழி. இவையும் பிறவும் இருவர்க்கும் ஒரு தன்மைப்பட்ட கொள்... 
கையுடன் இருவரும் ஒருவ. சாகவே சேர்ர்திருத்தலைக் கூறு தலான் 

பண்டைக் காலத்து இல்வாழ்க்கை இயல்பு ஒருவாறு தெளியப்படும். : 

இங்கனம் எத்துணையோ பல' இன்பப் பகுதிகளுடன் அரிய 

பெரிய தமிழ் வழக்கங்களையும், தமிழ ரியல்புகளையும் புலப்படுதீ இத் 

தமிழிற் முரையாணிபோன்று விளங்குன்ற இர்தாலுமை மழு BOG 

மில்லாது கடவுள்வாழ்த் திற்கும் மூன்முதற்சண்ணுள்ள தொண் 
ணூறு செய்யுள்கட்குமே உள்ளன, இவ்வுரை ஒவ்வொரு. செய்ய. 

ளிலுமுள்ள இரிசொற்கும் அருந்தொடர்க்கும் பொருள் புலப்படுச் 
இயும், அகத்தணைக்குச் இறந்த உள்ளுறை யுவமம் இரைச்ுப்
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பொருள் இவற்றை ஆங்காங்கு இனிது விளக்கியும், வேண்டிய 

விடங்களிற் சொன்முடிபு பொருண்முடிபு காட்டியும், முக்கியமான. 

வை இலவற் றிற்கு இலக்கணக் குறிப்புக்கள் கூறியும்,. கதைபொர்த 

விடத்து ௮வ்வக கதைகளை எடுத்துணர்த்தியஞ் சேறலாழ் பலவழி 

யானுஞ் சிறந்து இனிது . விளங்குவதாகும்.. * இவ்வரிய உரையை 

இயற்.றிடிதவிய ஈல்லாசிரியர் பெயர் ஊர். முதலிய வரலாறு. லன், 

அம், இப்போது அதிதற்டெனின்௮ு. : இவ்வுரை யெழுதிய பழைய 

தோர் .ஏட்டின்கட் கொல்லம்:400 என்று வரையப் பட்டிருக்கு 

கொண்டு. இவ்வுரையாளர் இற்றைக்கு அறுநூற்று முப்பச்தெட்டு 

வருடங்கட்கு முற்பட்ட காலசதவரெல் ன்பதுமட்டி லறியலாவது,. 

நச்சினார்க்கினியர் காலம் ௪. பி. 14 ஆம் அற்முண்டிற்கு மூம்பட்ட 

aren இவ்வுரைகாரர் ஈச்சினார்க்ளெயர்க்கு.. முந்தி இயவர் 

என்று கொள்ளலாகும். ட டர் 

இனி, இவ்வேட்டி னெழுசப்பட்ட எ நின்றகேி 2 என்னும் | 

DH பாயிரச் செப்! யுளாலும் அதன் பின் னுள்ள வசனத்தாலும் 

சோணாட்டைச் சேர்ந்த இடையள சாட்டு மணக்குடி. என்னும் அரி 

லிருக்ச பால்வண்ணன் ஹேவனான வில்லவ சரையன் என்று பெயா் 

இறந்தவர் இர்வெடிக்தொகைக்குக் கருத்து: அகவலாற்பாடினார் சன் 

பது புலனுவனு. அவர் கருத். இனைப் புலப்படுத்இப் பாடிய அகவல் 

இப்போது படைத்திலத: மேலே கூறிய பழையவுரையுட னிவை. 

யெல்லாம் ஆறியக் கிடந்த. ஏட்டி, னி இயில் '₹ ஆறு காட்டுக்குச் 

சேர்ந்த. பெரும்பழளையிலிருக்கும்' 'தல்லையப்புல்வர் மகன் பொன்னை 7 

“யன். நெடுந்தொகை *' என்று. எழுதப்பட்டிருந்த. திருநெல்: 

வேலியைச் செர்ந்த் ஈர்ல்கனேரிச் சேகாத்ப். பெரும்பழஞ்சி என்ற் 

| ஊரொன்றுள்ள்து... அதுவே இவ்ஷரென். A sg த்லாகும். இ 

ட இப் பெரும்பழனையேடும் -இக்நூல் 244 ஆம் பாட்டின். 13 ம் 
அடிமுதல்... 292 - அம்பாட்டு ... , மூதலடிவரை எழுதப்படாததாகி 

வெள்ளிதழுடையதா யிருந்தது... இவ்வேடு "பிங்கலநிகண்டு. ச். 
திட்ட ஸ்ரீமான் , இவன்பிள்ளை 'யவர்களாம் தேடி யெடுக்கப்பட்ட௫. 
இதனை மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க ஸ்தாபனத்இத்கு முன்னே அத்கற்சள்க 

ஸ்தாபகருஞ் இறந்த தமிழபிமானியும் *பால்வண்ணனத்தம் (பாலவ 

னத்தம்) ஜமீர்தாருமான ஸ்ரீமான் பாண்டி தீனுபைத் தேவரவர்கள் ஷை 

Riayat bis நுமாரரிடத்தினின்று விலைகொடுத்து" வாங்க ப 
  

  

* பர்ல்வண்ண. ஈசுவரர். என்பது இங்கூர்ச் enone பெயர்.
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போற் பலரும் கற்றுச் தெளியுமானு தம் முகவை அரண்மனைப் 
பு. த்தகசாலையில் நிலை பெறுவித்தனர். அக்காலக்அ இப்போது 
“சென்னை யூரிவோஸிட்டி லெக்ஸிகன் ஆபிஸ்ச் ் கமிழ்ப்பண்டிதரும் 
எனக்குப்பின் செந்தமிழ்ப் பஜ்திரிகையைச் சர் பெற ஈடாத்திய 

ஆசிரியரும் என்னருமை அம்மான்சேயுமாகிய ஸ்ரீமான் மு. இராக 
வையங்காரவர்கள் நல்லுகவியால் இப்பெரும்பழளைப் பிரதியை 
ஸ்ரீமான். பாண்டித்துரைச் தேவரவர்களினின்௮ு பெற்று, என் 
ஆராய்ச்சியின் பொருட்டு ஒரு பிரதி செப்அுகொண்டு, இதத்கு 
முன்னே எனக்குக் கிடைத்துள்ள Rev | Qo Beenie ஒப்பு 

கோக்கிச் திருக்சஞ்செய்யத் ஹ்ப்பட்டேன். இக்காலததுச்தான் 
ஸ்ரீமான் தேவாவர்கள் மதுரைத் தமிழ்ச் FHESOS இத்தமிழுல 
குப்ய ஸ் தாப்னஞ்செய் அ, தம்மிடத்திலுள்ள இப்பெரும்பழனை யேடு 
முதலாகப் பலவற்றையும் தமிழபிமானிகள் பலரும் எளிய நிலையிற் 
கண்டு கத்றின்புறுமாறு அ௮ச்சங்கத்இற்குதவினார்கள். பெருந்தமிழ் 
வள்ளலும், . பேரறிவாளரும், இத்தமிழ்ச்சங்க ஸ்தாபனச் இற்கு 
முக்கிய காசணரும், ஏன்னை ஈன்னிலையில் நி௮வி ியருளியவரும் ஆகிய 

மாட்சிமை தங்கிய ஸ்ரீமான். பாஸ்கர ஸேஅப.தி மஹா.ராஜரவர்களும், 
ஸ்ரீமான் தேவரவர்களும் விரும்பியவாறு யான் Cho FBG SAL) 

பிரகடனாசிரியனாக அமர்ந்கபோது ஷே. தேவரவர்கள் யான் அக 
நானூற்றை இச்சங்க ஸ்தாபனத்திற்கு முன்னேதொட்டு ஆராய்க. 

கொண்டிருத்தலைச் தெரிர்தவர்களாதலால், என்னையே இக்நாலை 
அச்சிட்டு வெளியிடும்படி . வேண்டினார்கள். அவர்கள் வேண்டு 
கோட்படி இற்றைக்கு ஓரிருபது வருடங்கட்கு முன் மதுரைச் 
தமிழ்ச் சங்கத்து என்னால் இவவசககானூறு அ௮ச்சிடச் தொடங்கப் 

பட்டுச் சிறிது தாரம் ஈடைபெற்றது. அக்காலத்து. எனககு 
உண்டாகிய நோயாலும் மற்றுஞ் சல இடையூனுகளாலும் நிறை 

வேளும னின்றது. ஜே. தமிழ்ச் சங்கத்து னவவேலையினை யான் 

விட்ட சில அண்டுகளின்பின் என்னிடனிருக்க அச்சங்கததுப் பிரஇ 

களும் யான் ௮ச்சங்கசம்பர்தமாகச் சோதித்தெழுதியவையும் ஷே 

கேவரவர்களால் இரும்ப வாங்கக் . கொள்ளப்பட்டன.  ௮வை 
யெல்லாம் இவ்வுலஇற்குப் பண்டை. ஈற்றமிழை இதவா.து செவ்வனம் 
பாதுகாத்து வளர்க்கின்ற புண்ணியமே தாளுஞ் செய்து நிலவும் 

பெருங் கல்வி வள்ளலாயெ மஹாமஹோபாச்யாய. ஸ்ரீமான் ௨. வே. 

சாமிராதையரவர்கள்பா  லுள்ளன. அவர்கள் இது போன்ற 
எத்துணையோ பல பெரு தால்களை ஆராய்ந்து வெளியிடு தலைப். புரிக 

8
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தருளுனெ்ற தனாலே இக்தால் அவர்களால் வெளியிடப் பலவரு 

டங்களாக அவகாசம் பெருகுதாயிற்று. அவர்கள் Qian | 

அச்சிடின் ௮ஃது இப்பதிப்பினும் எத்துணையோ பங்கு அிருத்தமும் 

திக்கும் பெறுவதாகு மென்பதொருதலை. நிற்க, 

இதன்பின் என் ஈண்பரும் பண்டைச். சங்கத்தமிழ்நால்களை 

ஆசாய்தலிலே - ஊக்க  மிகுத்தவரும், சங்ககாலத்து நிகழ்ச்சிகளைச் 

சிறுவரும் எளிதிலறியலாம்படி பலபல கதை.நால்களால் விளக்கிய 
வரும் ஆகிய தமிழ்ப்பண்டிதர் கம்பர்விலாஸம் ஸ்ரீமான் வே. இராஜ 

கோபாலையங்காரவர்கள். இந்நூல் அச்சிலை மேற்கொண்டு 

௮தற்காக. வேண்டிய பரிசோதனையைச் செய்தளிக்குமாறு 

என்னை வேண்டினார்கள். அ௮வர்களூக்கமும் பண்டை த்தமிழ் விருப்ப. 

மும் இப்பெருங்காரியத்தை இடையில் விடாது நிறைவேற்றல். கூடு 

மென்னும் எண்ணகத்கையுண்டாக்சனமையாலும், எப்படியாயினும் 

நெடுங்காலமாக மறைந்துகிடக்கும் இவ்வரிய பெரியநால் வெளிப் 

படல் வேண்டுமென்னும் வேணவாவாலும் என் RHO DAH பன்ற 

வரை இக்நாலைப் பரிசோதத்துத்கா இணங்கினேன். chp. ஐயங் 

காரவர்கள் என் பரிசோதனையுடன் என்னருமை அம்மான்சேய் ஷே 

ம்... இராகவையங்கார் அவர்கள். அரிய இனிய ஆராய்ச்சியையும் 

அணையாகக் கொண்டு, பாடினோர்வாலாறு, அரசர் மேசலியோர் 

வரலாறு, ஆராய்ச்சிக்குறிப்பு, அபிதானக்குறிட் ப்பு, பொருட்குறிப்பு 

முதலிய பலவற்றுடன்: இர்தாலை அச்சிட்டு வெளியிட்டுள்ளார்கள். 

ஈராயிரம் வருடங்கட்கு முற்பட்டு வழங்பயெ சொல்வழக்கும் பொருள் 
_ வழக்கும் மலிந்த இப் பெரு நாலினை, அவ்வழக்குகளை. அறிதற்கேற்ற 
சாதனங்கள் குறைந்துள்ள இப்பிற்காலக்தே ஆராய்ந்த. உள்ளவாறு 
காண்டல் மிகவும் அரியதொன்றாதலால், இப்பஇப்பில் ஈல்ல றி 
வாளர்க்குப் பிழைகள் ஆங்காங்குத். தோன்ற்தல்  கூடுமாயி அம், 
அவற்றைத் இருத்திக்கொண்டு. கோக்க, இப்பதப்பில் இவர்கள் 
செய்த வேலையை மஇத்தப் பாராட்வொர்களென்றெண்ணுறேன். 
இர்.தால் வெளியிடுதற்கண் இவர்கட்குச் இரவிய ஸ ஹாயச்தையும் 
வாச ஸஹாயத்தையும் அப்போதப்போது செப் தருளிய கனவான்கள் 
செர்தமிழ்வேந்தர் தலைவராகிய மாட்சிமை பொருச் இய ஸ்ரீமான் பா. 
ராஜாஜேச்வரஸே அபத மஹாராஜா. அவர்களும், கனம் அண் டப் 

பட்டி ஜமீன் தாரவர்களாபயெ ஸ்ரீமான். Qu saree செட்டி யாரவர் 
களும், சென்னை "ஐகோர்ட்டு மாஜி. நீ.திபதி . ஆனரபிள் ஸ்ரீலான்
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1. 7. சேஷகிரி ஐயரவர்களும், மதுரை ஐகோர்ட் வக்ல் ஸ்ரீமான் 

T. 6. ஸ்ரீனிவாஸையங்காரவர்களும், யுரிவர்ஸிடி. புரொபெஸர் 

“ஸ்ரீமான் 5. கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயங்காரவர்களும், தஞ்சைவக்கீல் 

சாவ் பஹதூர் ஸ்ரீமான் 14. 6, ஸ்ரீரிவாஸ பிள்ளை அவர்களும், 

சென்னை School Book and Literary Society swagQeori 
களும், சென்னை, 6, குமாரசாமி நாயுடு கம்பெனியாரவாகளும், 

மேரிசாணி கலாசாலை தமிழ்ப் பண்டிதர் ஸ்ரீமான் கா. ரா. ஈமச்வொய 

மூதலியாரவர்களும் முதலிய உபகாரிகள் பலர் என்று. தரிகின்றேன். 

இந்த நாற்பரிசோதனைக்குத் தணையாயின பிரதிகள் : 

GleerZer Oriental Manuscript Library G2Bonu) one 
எழுதிக்கெண்ட கையெழுத்துப் பிரத ன woe Le 

(Qa செந்தமிழ்ப் பத் ரொ௫ரியர் ஸ்ரீ ௨. வே, இரு. காராயண 

ஐயங்கார் ஸ்வாமிகள் தமிழ்ச் சங்கத்திற்குத் தர்துசவிய தேவர் 

பிரான் கவிராயரவர்கள் விட்டுப் பிரதியுடன் ஒப்புகோக்கித் திருத் 
DEB செய்யப்பட்டது.) 

பெரும்பழனை ஏட்டைப்பார்த்து எழுதிக்கொண்ட கையெழுச் 
அப். பிரஇ ட ie wee td. 

இருதெல்வேலி ஸ்ரீமான் க கெல்லையப்பக் கவிசாயரவர்கள் ஏடு 7. 

காலஞ் சென்ற சென்னை ஸ்ரீமான் இ. த. கனகசுந்தரம் பிள்ளை 
அவர்கள் ஏடு. ய © கக டம 

யார் காயிதப் 908 ட் உம 

... சென்னை மேரிராணியார் கல்லூரி ஜி தமிழ்ப் ட பண்டிதா் ஸ்ரீமான் 

கா. ரர். ஈமச்சிவாய முதலியாரவர்கள் பிரதி ல ஸல ப, 

இருபயிலை வித்வான் ஸ்ரீமான் சண்முகம் பிள்ளாயவர்கள் ஏடு 

(இது கூறை) வல wee வம். 

. இங்கனம் பொருளானுஞ் செல்வாச்கானும் பிரதிகளானும் 

இந்நூலச்சிடுதற்கண் உபகரித்த பெரியோர்கட்கும், பொருட்... செல 
வையும் சரமத்தையும் இறிதும் பாராட்டாது இதனை வெளியிடு 

தலிலே கண்ணுப் கருத்து முடையராய் வேண்டிய வேலைகளைச் 

செய்து நிறைவேற்றிய. ஜே. ஐயங்காரவர்கட்கும் இத்தமிழ் நாடு 
நன்றி பாராட்டுங் கடப்பாடையதாகும். 

| இங்கனம் 
ரா. இராகவையங்கார் 
ஸேதுஸம்ஸ் தான வித்வான்.



Lf 

ஒரு விஞ்ஞாபனம் 

  

* அன்பே தகழியா வார்வமே கெய்யாக 

வின்புருகு சிந்தை யிடுதிரியா--நன்புருகி 

ஞானச் சுடர்விளக் கேற்றினே னாரணற்கு 
ஞானச் தமிம்புரிக்ச சான்?! 

HEAD BECO என்று appt பலரும் "பன்னெடுங் 
காலமாகப் பேசாவலோடு எதிர் பார்க் இருக்க இர்.தாலின் ப இப்பு இம் 
றைக்கு. ஓரைந்தரண்கெட்கு முன்னரே அச்சா முடிக்இருக்கும், 
எனஅ. உடம்பின் கோயினாலும், பொருண் மூட்டுப் பாட்டாலும், 
ஸமீப பர்தக்களின் வியோகங்களினாலும், பிறகாரணங்களாலும் 
பூர்ணமாக வெளிவரத் தடைப்பட்டு ஸரவேச்வான் கிருபையினால் 
இப்போறு ஸம்பூரணமாக வெளிவர்துள்ள௮. இர்தாலின் பெருமை 

- முதலியவைகளை எட அரைக்க யான் சிறிதும் பற்ஜதேனென்பது ஒரு 
தலையாதலால், ஸேனு ஸம்ஸ்தான வித்வான் ஸ்ரீ ௨. வே. ரா. இராக 

- வையங்கார் ஸ்வாமிகளின் முசவுரையைப் படிச் தமிழறிவாளர் 
கள் பெருமிழ் வெய்துவரென -நம்பி, இதற் பதிப்பை வெளி 
UO shan ares eh 'கில-செய்தகளைமாத்சம்' ஈண்டு உரைக்க 

. லாயினேன்.. 

ype pars oc ப.இனைந்து யாண்கெட்குமுன் ஈம். நிண பரை 
- யாசிரியறும் என் மனத்தே ஸாவகாலங்களிலும் உறைத்து, ' நீ ஹர் 
வாபி ஷீடமும் அடைந்து கேஷமமாக நீடுழி வாழ்க ்* என்று என்னை 
Y HEI aM) & 5 வருபவருமான காலஞ்சென்ற பின்னத்தூர் “ai: காம 

-பணஸ்வாமி ஐயரவர்கள் . இர்தாலச் சோதித்து உரை வரைத்து 
கொண்டிருக்க. காலத்து எனக்கு இதன்கண்ணுள்ள பலவகையான சிெப்புக்களையும் எடு5௮ச் சொல்லிக்கொண்டு வருவனண்டு. யானே 
அக்காலத்து, இச் சறந்தமாலின் இன்பப்பகுதியையாவ*, தடை 
யின்றி “யொழுகும் அடைப்போக்களேயா அ. மனத்தைக் கவரு , மியற்கை வருணனை களையாவது பிற பெருமைகளையாவது பா.ராட்டுத்
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இற த்தேனல்லேனாப், இதன்கண்ணே பொரிந்து இடக்கும் கதைக் 
,குறிப்பினைமட்டும் பாராட்டி, அவற்றைத் தொகுத் அம் விரித்தும் 
௪௮ கதைப்புத்தகங்களாக எழுஇவக்தேனாக, அவற்றைச் சென்னை 
க. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ் கம்பெனியின் ஸொர்தக்காரார்களாகயெ 
காலஞ் சென்ற ஸ்ரீமான் ௧. கன்னைய நாயுடு அவர்கள் அன்புடன் 
ஏற்று அச்சிட்டு வெளியிட்டனர். பின்னாவா்கள் அகதநானூற் நினயே 
வெளியிடல் வேண்டுமென்று விரும்பி, * நிர் இக் கெடுக்தொகையைக் 
குறிப்புகள் பலவற்றோடு பஇப்பித்திடக ?” என்று என்னைப் பலகாலும் 
அண்டி, மழமழப்பான காகிதச்தில்: காலிகோ பைண்ட் செய்த 
சோட்டுப் புஸ்சகங்கள் இருபது தந்து துரிதப்படுத் இஞர்கள். அப் 
போது சென்னை மேரிராணியார் கலாசாலை தீ தமிழ்ப்பண்டிதர் ஸ்ரீமான் 
கா. ரா. நமச்சிவாய மூதலியாரவர்கள்பால் அககானாற்றுப் பிரஇ 
யொன்திருக்கக் கண்டு, அதனை அவர்கள் ௮ன்போடுங் கொடுக்கப் 
பெற்று, களவஷ் கார்த் தகைமி” 21-அம்தேஇ ஒரு பிரத செய்து 
கொண்டேன். இப்பெருக்சகையாளர்களின் அன்புக்கு கான் எழுமை 

யும் கடமைப்பட்டுள்ளேன். அதன் பின்னர்க் காலஞ்சென்ற ஸ்ரீமான் 
இ. கனகசுந்தரம் பிள்ளையவர்கள்பால் இச்நெடுக்தொகைப் பிரஇகள் 
இண்டு பெற்று, என் பிரதியை அவற்றோடும் ஒப்பிட்டுக் கொண்ட 

( பின்னா, சென்னை இராஜாங்கக் கையெழுச்துப் புத்தகசாலைக்குச் 
சென்று ஆவ்குள்ள. அககானூற்றுப் Or Bu api ஒப்பிட்டுக் 
கொண்டு, பின்பு ஆரியர் வரலாறு, அசர் மூசலியோர் வாலா! 
அபிதானக் 'குறிப்புழுகலிய : பலவகைச் குறிப்புக்களையும்' எழு இ 
வைதீ௮ுக்கொண்டேன். ஆயினும் என் பிரஇியோ 5596-ஆம் பாடலின் 
கொளு முதலாக 9848-ஆம் பாடலின் முற்பகுதி ஈருக: அறு. ஏழ் 
பாடல்கள் மூற்றுவ் குறைந்தும், 91, 106, 107, 108, 111, 162,- 
2289, 911, , 400-ஆம் பாடல்களில் பலபல அடிகள் குறைக்தும், 
வேறு பல பாடல்களில். சொற்களும் ே காடர்களும் கெதந்தும், 

பிமழ்க்அம், பொருட்பொருத்தமின் நியும், அடி. நிரம்புராஅம் காணப் 
பட்டமையால், HFRS சக்கதென்று தோன்றவில்லை. அதனால் 
நான் பெரிதும் மனமழித்து,: எனக்குப் பாம குருவாய் 2) Hay 
கொளுத்இவருபவர்களும், சென்னை லெக்ளிகள் ஆபிஸ் தலைமைச் 
தமிழ்ப்பண்டி தருமாகிய ஸ்ரீ ௨. வே. ம. இராகவையங்கார். ஸ்வா 
கள் பக்கல் விண்ணப்பம் செய் கொண்டேன். அவர்கள். என் 
துன்பத்தைக் கண்டாங்கி, அப்போது சென்னைக்கு எழுந்தருளி 
யிருந்த தமது அத்ைஞுமாாரும், ஸேஅலம்ஸ் கான விச்வானுமான
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ஸ்ரீ உ. வே. ரா. இராகவையங்கார் ஸ்வாமிகள் இருவடி.களில் என்னை 
ஆற்றுப்படுத்தார்கள். 

சாரணாககனைக் கைவிடாதவர்களாகய அப்பெரியார் என்னைப் 

பிரீதியடன் அக்கேரித்து, என் பிரதி குறிப்பு முதலியவற்றையும் 
கடாக்ஷிக்து, தாம் பன்னெடுங்காலமுன்றொட்டு ஆழ்வார் தருககரிப் 

பிரதி, பெரும்பழனைப் பிரத நெல்லையப்பக்கவிராயரவர்கள் வீட்டுப் 
பிரதி முதலிய பல பி.ரதகளைக்கொண்டு சோஇத்துச் இருத்தவைக் 

இருக்த . அகப்பாட்டின் சுத்தப்பிரதியையும், முூதற்றொண்ணாறு 

பாட்டிற்குள்ள பழைய உரையையும் தந்து அ௮அக்ரஹித்தார்கள். 

இப் பெருங்கருணை வள்ளல்களுக்கு கான் ஜன்ம ஜன்மாச்க.ரங்களிலும் 

இவ்வாறே தாஸ்யனாகப் பிறந்து சொண்டசெய்யம் பேற்றை ஸா்வேச் 

வரன் கிருபை செப்தருள்கவென்று பிரார்த்திப்பதல்லது மற்றென் 

செய்யவல்லேன் ! நிற்க, ரான் ௮ச் சிறந்த சுத்தப் பிரதியோடு என் 
பிரஇயை. ஒப்பிட்டுச் ௪த்சம் செய்துகொண்டு இராமகாதபுரத்இிற்கே 
சென்று, ௮ந்த ஸ்வாமிகளின் இருமாளிகையிலேயே ஒருமாதம் 
வரையில் தங்கி, அவர்கள் போனகஞ்செய்ச சேடமுண்டு, புனிசனாகி, 
இர்.நாலின் கானூறு பாடல்களையும் அவர்கள் முன்னிலையில் சோஇச் 
துக்கொண்டு சென்னை வந்து, ஸ்ரீ ௨. வே. மூ. இராகவையங்கார் * 

ஸ்வாமிகள் ஸர்நிஇயில் எல்லாம் .விண்ணப்பஞ்செய்தேன். கேட்ட 
அவர்கள் உவகையெபய்இ கான் பிரார்த்இத்தபடி, இரால் அச்சாகுங் 
காலத்துச் செய்யவேண்டிய சோதனைகளை யெல்லாம் செய்து 
தச, ஒவ்வொரு பாரம் புரூபையும் நான். இராமராதப.ரம் அனுப்பி, | 
௮ ஸேதுஸம்ஸ்தான வித்வான் ஸ்ரீ௨. வே. ரா. இராகவையங்கார் 
ஸ்வாமிகளால். சடை௫யோகப் பார்வையிடப்பெற்ற பிறகு அச்சடுவித் 
தேன். இவ்வா நிர்தாற்பதிப்பு இரண்டு வருஷூகாலக்இல் பகவத் 
கிருபையால் மூர்லமுழுவதும் அச்சிட்டுமுடிர்த.து.. ப 

.. மின்னற் என் இற்றறிவிழ் கெட்டிபமட்டும் சான் எழுஇிவைத் 
இருந்த பாடினோர் வரலாறு தலிய பல குறிப்புக்களையும் அச்சிட்டு 
அநேகமாக முற்றுவித்அவிட்டேன். இக்காலத்து நான். கடுமை 
யான  மார்புகோயினால் மெலிவுறவும் என் ஸமீப பந்துக்களிற் பலர் 
Carers sith செல்லவும். ஸம்பவித்தமையால், கான் சென்னையி 
லிருக்க வியலாது என் சொமத்இற்குப்போப் வஸிக்கும்படி சேரிட் 
ட. அங்கே. என். கோய் 'அதஇகரிச்துவிட்டமையை கோக்பெ
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அன்பார் பலரும் அககானூற் வினை மூலமட்டிலாவது பைண்டுசெய்து 
வெளியிடல் ௮த்தியாவூயக மாகுமென்று 'வற்புஅ.த்தினமையர் லும், 

உடல்வலிபெற்று மறுபடி சென்னைவக் அ முூழுப்புஸ்தகமாக அக 

தானூற்றை வெளியிடக்கூடுமென்னுக் தைரிய மெனக்கும் உண்டாகா 
மையாலும், அவர்கள் விருப்பப்படியே குறைப் புத்தகமாக மூலமாள் 
இரம் ' வெளியிட்டேன்.' இப்போது ஸாவேச்வரன் கடா௯£மூம் 
பாகவதர்களின் ஆசீர்வாதமும் இக்குற்றுலவாஸமும், என்னைக் கூ ற் 
றதீதின் வாயினின்றும் மீட்டுக் கொணார்க்அவிட்டமையால், இம் 
மூழுப் புஸ்சகக்தைத் தமிழறிவாளிகள் ஸந்நிதியில் .ஸமர்ப்பிச்ன் 
றேன், ப ட ப 

நிற்க, இப்பதஇப்பு வெளிவால் வேண்டுமென்னும் பேவாவினால் 
எனக்கு வாக்ஸஹாயம், இரவியஸகாயம் முதலியன செப்து 0 யப் 
திகையாளர்கள் சென்னை ரிடையாட் ஹைகோர்ட்டு நீ இப.இ ஆனரபில 
ஸ்ரீமான் £].. 7. சேஷகிரி ஐயரவர்களும், மாட்டிமைதங்கிய ஸ்ரீமான் 
பா. ராஜராஜேச்வர ஸேதுபஇ மகாராஜா அவர்களும், கனம் அண்டப் 
பட்டி. ஜமீன்தாரவர்களாகிய ஸ்ரீமான் பெத்தாச்9ம். செட்டியாரவர் 
களும், சென்னை யூனிவரா்ஸிடி. ப்சோபஸர்.டாக்டர் ஸ்ரீமான் 6. கிருஷ்ண 
ஸ்வாமி ஐயங்காரவர்களும், மதுளைவக்£ல் ஸ்ரீமானீ 1]. C. ஸ்ரீனிவா 
லையங்கா£வர்களும், தஞ்சை வக்£ல் ராவ்பகதூர், 18. 6, ஸ்ரீனிவாஸ 
பிள்ளேயவர்களும், சென்னை மேரிராணி கலாசாலைத் தமிழ்ப்பண்டி தர் 
ஸ்ரீமான் கா. .ரா. நமச்சிவாய முதலியாரவர்களும், சென்னை ௧. குமார 
மாமி தாயு ஸன்ஸ் தலைவர்களாகிய ஸ்ரீமான் ௧. ஜயசம நர ] படு அவர் 
களும், ஹே... ஆபீஸ் மானேஜர் ஸ்ரீமான் ம. முருகேச மூ கலியாரவர் 
கரம், சென்னை ௮.இகம்பெனி ஸ்ரீமான் ஆஇகேசவுலு காயுடு அவர் 
களும், சென்னை ஸ்கூல் புக் ௮ண்ட் Ao of ஸொஸைடி அங்கன 
வர்களும் பிறமகோபகாரிகளாு மாவார்கள். இப்பெருர்தகையாளா 
கள் ஸர்வாபீஷ்டமும் பெற்று, இவ்வாறே ஈன்கொடை யாளர்களாப் 
நீடுறி வாற்கவென்று ஸாவேச்வரனைப் பிரார்த் திப்பசல்ல.து என்னாற் 
செயற்பால மற்றென்னே ! * மாரியை நோக்கக் கைம்மா கியற்து 
மோ வையம் !! *? 

நெடுந்தொகை அுலெங்கே ! கானெங்கே | மகாவிச்வான்௧ளாயெ 
ஸ்ரீ உ. வே. ரா. ராகவையங்கார் ஸ்வாமிகள்பாலும் . ஸ்ரீ ௨. வே தே 
மாகவையங்கார். ஸ்வாமிகள்பாலும் இக். நாலினை நான் பன்முறையும் 
சோதிக்துக்கொண் டிருந்த போதும், YOM Nee சிகியேஞூயு
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இலமலரன்ன, 142, 
இலையொழிச் அலறிய, 293, 
இழைகிலை ஜெடிழ, 398, 
இன்பமுமிடும்பையும், 327. 
இன்னிசை யுருமொடு, 58, 
இனிப்பிறி அண்டோ, 313... 

ஈயற்புத்றத், 8, 
என்றுபூறர்தர்த, 35, 
உண்ணாமையி, 123. 
உணர்குவெனல்லேன், 226, 
உய்சகையின்றா, 341, 
உயிர்கலக்கொன்றிய, 205, 
உயிரினுஞ் சறக்த, 245, 
உருமுரறு கருவிய, 158, 
உலகுகிளர்ச்தன்ன', 255, 

உலகுட ஸிழற்றிய, 204. 
உவக்குஈ ளாயினு, 203. 
உவர்விளையுப்பின், 300, 
உழுர்துதலைப் பெய்த, 86, 
உழுவையொ டுழக்ச, 308, 
உள்ளல் வேண்டு, 129, 
உள்ளாங் குவத்தல், 111, 

- உளைமான்றுப். பின், 102. 
உறுகழி மருங்கி 230, 
உன்னங்கொள்கையொடு, 65. 
ஊரலவ்வா, 326... 
ஊருஞ்சேரியும், 220, 
எம்வெங்காம, 15, -... 
எரியகைர்தன்ன தாமரைப் பழன 

தீது, 106. fe 
எரியகைந்தன்ன' தாமரை 

- மிடை, 116, 

எல்லையுமிரவு, 299, . 
எல்வளை ஜெூழ, 185. 
எவன்கொல் வாழி, 250, 
என்மகள்: பெருமடம்; 307. 
என்னாவதுகொ, 348. 
என்னெனப். படுங்கொ, 206, 
ஏனலுமிறங்குகுரல், 132... ் 
ஒடுங்€ீரோதி, 160, 

ஒழித்தது பழித்த, 59, 
ஒழியச் சென்மார், 285. 
ஒறுப்ப Camara, 342, 
Rae Sergi பரப்பின், 320, 

ட மிடை 

  

ஒங்குகிலைத்தாழி, 275, 
தங்குமலைச் இலம்பின், 147, 
ஓடா ஈல்லேற்று, 334. 
கடல்சண்டன்ன, 176, 
கடல்பாடவிஈத, 50, 
கடவட்கற்பொடு, 184, 

கடன்முகர் தகொண்ட, 43, 
கடுந்தே ரிளேயரொடு, 310, 
கண்டிஏன் மகளே, 369, 
சதிர்கையாக, 164, 
சயந்தலை மடப்பிடி, 165, 
கரைபாய் வெண்டிரை, 1909, 
கழிப்பூச் குற்றும், 330. 
கழியே, சிறுகுர னெய்க, 350. 
கள்ளியல் காட்ட, 97. 
களவும் புளித்தன, 394. 
களையுமிடனாஜ், 64, 
கறங்கு வெள்ளருவி, 118... 
காணினிவாழி, 232. 
காய்ந்துசெலற்கனலி, 33. 
கார்பயம் பொழிந்த, 234, 
கார்விரி கொன்றை (௧ட), 
கானப் பாதிரி, 261, 
கானமானகர், 318, 
ster gue கழராது, 170. 

கானன் மாலை. 40, 
கானுயர் மருங்கு, 193. 
கிளியும்பர்து, 40, 
இளைபா ராட்டு், 218, 
குடுமிக் கொக்கின், 290, 
குணகடன் முகந்த, 278, 
குவளை யுண்கண், 183, . 
குழற்காற்சேம்பின், 336. 
குறியிறைக்குரம்பை, 210, 

] குன்றியன்ன, 133, 
| குன்றோங்குவைப்பி, 338. 
| கூர்முண்முள்ளி, 26... 

। கூடழையுங்குறுநெறி, 315, 
கூறாய்செய்வது, 292, 
கூறுவங்கொல்லோ, 108. 
கூடனலெண்டின், 112: 
'கேள்கேடூன்றவும், 93.. 
-கேளாய்வாழியோ, 63. 
கேளாயெல்லதோழிவாவிய, 211.
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கேளாயெல்லதோழிவேலன், 114, 
'கொடுர்தாண்முதலை, 80. - 
கொடுந்திமிற்பாதவர், 70, 
கொடுமுளீங்கை, 357, 
கொடுவரியிரும்புலி, 27... 
கொல்வினைப்பொலவிச்௪, 9; 
கொளக்குறைபடா, 162. 
கோடுயர்பி றங்கன், 393, 
கோடுறநிவந்த, 266. 
கோடை நீடலின், 377. 
கோதையிணர, 296. 
கோழிலைவாழை, 2, 
சாரல்யா௮த், 337. 
சிமையக்குரல, 399, 
கிலம்பிற்போகிய, 302, 
கஇிலையேதட்ட, 289. 
சிறியிலைசெல்வி, 284, 

_ சிறுகரும்பிடவின், 84, 
. சிறுநுதல்பசநர்.த, 307. 
சிறுபுன்ி தலை, 140, 
சிறுபைந் சாவி, 57; 

சர்கெமுவியனகர், 219, 
செய்வதுதெரிந்திசன், 281, 
செய்வினைப்பிரி, 143. 
செல்கபாக, 224, 
செல்லன் மூழ்கி ம், 376, 
செவ்வீஞாழற், 240... 
செறுவோர்ச்செம்மல், 231, - 
சென்மதி௫ஐக்கநின், 288, 
சென்ற்நீ, 375. 

சேத்றுநிலைமுனைஇய, 46. 
தண்கதிர்மண்டிலம், 277, 
தண்கயத்தமன்ற, Jos 
தண்சயம்பயச்சு, 393... 
தர்சயந்துழைவோர், 151.. 
SUES Beare க்க, 263. 

திற்புரர்தெடுத்த, 383, 
sora pi mas, 13. 
தன்னோன்ன, 385. 

- தாவினன்பொன், 212, 
தாழ்டனைமருதம், 360. 

் தாழ்பெருந்தடச்கை, 302, 
 திதலைமாமை, 135, 
திரு்திழைஞெிழ்ர்த,, 387,   

திரையழந்தசைஇய, 190, 
இீர்தயிர்சடைக்ச, 87. 
அஞ்சுவதுபோல, 139, 
துறைமீன் வழங்கு, 316. 
துன்னருங்கானம், 181, 
அணியின்றியைக்த, 241, 
அதஞ்சென்றன, 251, 
அாமலர்த்தாமரை, 361. 

. தெண்கழிவிளைந்த, 139, 
| தெறுகதிர்ஞாயிறு, 89, 
தேம்படுசிமைய, 94, 
தேர்சேணீகசி, 380. 
தொடறங்குவினை தவிரா, 29, 
தொடிதோளிவர்ச, 269, 
தொடியணிழூன்கை, 287, : 
தொடுத்தென்மகழக, 396. ' 
தொடுதோற்கானவன், 368. 
தொன்னலஞ்சிதைய; 177. 
தோட்பதனமைச்ச, 79, 

| தோள்புலம்பசல, 187. 
கோஞுச்ெ தால்சவின்றொலைச்சன, 

209. . 
கோஞுர்ெ தால் சஷின்றொலைய, 347. 
சகைரன்றம்ம தானையுவளொ 

400, 
சகைரன்றம்ம .சானேயில தமிசை; 

349, 
ஈகைசனியுடைத்தாற், 180... 
ஈகைநீகேளாய், 248, 
சகையாடின்ே, 56. 
ஈட்டோரின்மையு,.279.. 
நர்யர் துவி, 370, 
சரைவிராவு ற. 254. 
ஈகவண்மண்டை, 96, 

நன்கலங்களிற்ளொடு, 124, 
ஈன்மரங்குழீஇய, 166. 
ஈன்றல்காலைய, 113, 
சன்னனுதியன், 258, பப 
சன்னுதல்ப௫ப்பவும்பெரு 85, 
சன்னுதல்பசப்பவுமாள்வினை, 7 77. 
ஈன்னெடுங் 5 அப்பொடு, 28 3. 
சனர்தலைக்கானத்து, 76... 
நனைவிளைஈ 2வின். 221... 
சாண்கொணுண்கோ, 216,
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நாரகையுடைய, 121. ... 
நாயுடைமூ தநீர், 16, 
சாள்வலைமுகர்த; 300, 
சாளுலாவெழுந்த; ! 81, 
நிதியக் அஞ்சு; 378, 
நிரைசெலலிவுளி, 363... 
நிலநீரற்று, 205, 
நிலாவிணிலங்கு, 200. 
நிழலறுஈனச்தலை, 103. 
நிறைந்தோர்ச்தேரு; 71, 
நின்வாய்செத்து, 126, 
நீசெலவயர, 107. 
நீடுநிலையரைய, 331, 

நீர்கிறங்காப்ப), 18. | 

நீலத்தன்னகிறங்கி,; 338. 
நிலத்சன்னநீர்பொதி, ait, 
நீளிரு ம்பொய்கை, 276. 

். நுதல்பசர்தன்றே; 227. 
HEHE STE, 119. 
அசலுுண்பசப், 171, 
கநெஞ்சுடம்படுதலி, 312... 
நெஞ்சுஈடுங்கரும்படர், 152. 
நெஞ்சுநெகிழ்தகுரஷ 267. .. 
நெடுங்கயிறுவலர்த, 30. 
நெடுங்கமைச்கான்யாற்று, 25, 
நெடுங்கொடி. நுடங்கு; 196, 
செடுமலையடுக்கங், 92, 

செடுவேண்மார்பி, 120. 
கெருஈலெல்லை, :32.. : 
கெருப்பெனசூவக்த, 31.. 

சோகோயானே, 153... 
கோத்றோர்மன்ற, 61, 
பகல்செய்பல்கதிர், 229, 
பகலினுமகலாதாசி, 305; 
பகுவாய்வராஅல், 36, 
ப௫ித்தயானை, 321, 
பசும்பழப்பலவின், 189, 
பசைபடுபச்சை, 244... — 
பெழைபொழிர்த, 154. 

. பயங்கெழுதிருவிற், 298, 
பல்பூச்சண்பொழிற், 360. 

- பல்லிதழ்மென்மலர், 109, 
பன்னாளெவ்வம், 340, 
பனிவரைநிவர்த, 98...   

க்நானூறு 

பனிலாருண்சண், 3509, 
பனை த்திரளன்ன', 148. 
பாம்புடைவிடா, 362:- 
பார்வல்வெருகின், 391. 
பானாட்சங்குலும், 297. 
பிணங்கரில்வள்ளை, 256. 

பிணர்மோட்டுந்தின், 246 
பிரசப்பல்சளை, 228, 
பிரிசல் வல்லிய, 223, 
பிறருறுவிமுமம், 382. 
பின்னுவிடநெறித்த, 150, 
பின்னொுமுடித்த, 73. 
புகையிற்பொங்கி, 265. 

புணர்ச்தோர்புன்௧, 104. 
புன்காற்பாதிரி, 237. 
பூங்கண்வேங்கை 182. 

பூங்கணுநுதலு, 329. 
பெய்துபுலர்இிறர்த, 217. 
பெருங்கடல்வேட்ட, 140. 
பெருங்கடற்பரப்பி, 60. 
பெருங்கடன்முகச்த, 188, 
பெருநீரமுவத்து , 20, 
பெரும்பெயர்மூழ்ஈ, 306. 
பெருமலைச்சிலம்பின், 282, 

பேருறைதலைஇய, 194, 
பைப்பயப்பசர்த, 95, 
பொய்கைகீர்காய், 366... 
பொஜிவரிப்பு றவின், 271. 
பொன்னடர்ச் சன்ன. 280. , 
மங்குன்மாமழை, 204. 

மண்கண்குளிர்ப்ப, 23, 

மண்கனைமுழவமொடு, த 
மண்டிலமமுங்க, 260, 

மண்ணாமுக்த, 247. 
மணிமருண்மலர, 236, 
மணிவாய்ச்சாச்கை, 310, 

மதவலியானை, 354, 
மதியிருப்பன்ன, 192. 

மரர்தலைகரிர் த, 169, 
மலிபெயதஜ்சவித்த, 42, 
மலைமிசைக்குலைஇய , 84. 
மழையில்வான, 264. 
மறர்தவணமையா, 37. 

மன்றுபாடவிந்து, 126, ....
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மனையிளகொச்ச௪, 2], 
மாக்கடன்முகரது, 374. 

மாகவிசும்பின், 317, 
மாதரம்புதைய, 364. 
மாமலர்வண்ண, 197, 
மாவும்வண்டளி, 355. 
மான் தமையறியா, 238, 
முடவமுதிர்பலவின், 352. 

மூசைச்சுவற்கலித்த, 88, 
மூகைபபெசுங்காட், 262. 

மூரசடை.ச்செல்வர், 156, 
மூல்லைவைந்நுனை, 4, .: 
முூலைமுகஞ்செய்தன, 7. 

மூளைவளர்முதல, 332. 
மூனைகவர்க்துகொண்டென, 373. டன 

மூத்தோரன்ன, 00. 

மெய்யித்றீரா, 28. ் 
மேற்றுறைச்கொளீ இய, 356. 
மைப்பறப்புழுகி, 136, 
மெளவலொடுமலர்த்த, 117. .... 
யா௮வொண்டளி, 333. 
யாமநும்மொடு, 168, 
யாமவிரவின், 208. , 
யாயேசண்ணினுங், 12.. 

யானெவன் செய்கேர், 67, 

வண்டுபடத்ததைர்த, 1, 
வக்துவினைமூடி ச்சனன், 44, 

் வயங்குமணிபொரு?த, 167. 
வயங்குவெயின்ஜெமிய, 328... 
வயங்குவெள்ளருவி, 202, 
வயவாளெறிர்து, 309. 
வயிரத்தன்ன, 178, 
வருதுமென்் த, 144, 
வலஞ்சுரிமரா௮த்௮, 83. 
வலர்தவள்ளி, 52, 

வலிமிகுமுன்பின், 146, 
வழையமலடுக்கத்து, 328, 
வளங்கெழுதிருககர், 17,   

வளமழையபொழிர்சத, 344, 
வளைவாய்ச்கோதையர், 370, 

, வறனுறுசெய்தியின், 301. 
“வாங்கமைபுரையும், 343. 
-வாடலுழிஞ்சில், 43. 
வாரணமுாரறு, 172, 
வாள்வரிவயமான், 99, 
வான்சடற்பரப்பிற், 10. 
வானம்பெயல்வளம், 291, 
வானம்வாய்ப்ப, 134, 
வானம்வேண்டா, 186, 
வானஜூர்ந்த, 11. ப 
வானுறநிவர் ௪, 222. 
விசும்புதளிபொழிக்து, 3425, 
விசும்புவிசைத்தெழுச்ச, 273. 

- விசும்புறகிவச்த, 131. 
விண்டோய்கிமைய, 170, 
விண்ண திர்பு தலைஇய, 163. 
விரியிணர்வேங்கை, 38. 

all pe Retr wear oor i's 54. 005 | 
விருந்தும்பெறுகுகள், 324. 
விலங்கிருஞ்சிமைய, 215. 
விளங்குபஃலுதவிழ, 91. 
வினைஈவில்யானை, '213. 
வினைன்றுாதல், 33... 
'விணைவயிற்பிரிதல், 161. 
வினைவலம்படுத்த, 74, 

வீங்குவிசைப்பிணித்த; 339, 

வெள்ளிவிழு த்தொடி, 286. 
பேச்துவினைமாடித்த 104... 
வேர்முழுதுலதி, 142. 
வேலும்விளங்ளெ , 259. 
வேளாப்பார்ப்பான், 24, 
வேற்றுசாட்டுறையுள், ஸ்ட - 
வேணிற்பாதிரி, 257. 
வைகறோறும், 253. 
வைகுபுலர்விடியல், 41, 2
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| எண்கள், பாட்டின் எண்கள் | 

அஃதை (அகுதை) ஒரு கொடை 
யாளி, 76) 113, 208: சோழன் 
waar, 96. 

அக்கினி ஈக்ஷத்திரம் 89, 
அஞ்ச, 115, 352, 372. | 
அஞ்சயத்சை 'மகணாகையார், 352, 
அஞ்சி லாச்தைமகனார் 

352 (um) 
அட்ட வாயில், 326. 
அண்டர்மகளிர், 59 
௮ண்டர்மகன் குருவழுதியார், 150, 
“228. 

அண்டிரன், 69, 192, 198, 
அத்தி (இட்டன்); 76, 222, 236, 

376, 396. 
அத்தி (Crrer Cren Gus), 44, 

அதகன், 162, (பா.) .. 
அ௮.இி௪ன், 142, 162, 325. 
அதியவன் வண்ணத்தினார், 

(பா.) 
அதியன் விண்ண த்தனார்; 301, 

அச்தணன் (கட. 
அந்தி யிளவ் னார், 71. 

301 

௮ச்துவனார். (கல்லச்அவன்),. 43, 59, 
அம்மூவனார், 10,. 140, 280, 370, 

390... 
அமரர், (கட. a 

அயிரியாறு, 177, 253. 
அரங்கம், 137, : 

அரிமண வாயில், 266, 

அருந்ததி, 16, 73. 

அலைவாய், 266. 

அ வியன்; 271,   

௮முச்தை;, 106, 
அழும்பில், 44, 

அள்ளூர்; 46, 
அள்ளூர் கன்மூல்லையநர், 46. 

அளக்சரஞாழல், 33, 144, 
314, 344, 353. 

அறுமீன், 141. ' 
அறுவைவாணிசன் இளவேட்டனார், 

26, 124, 230, 234, 272, 302. 
அன்னி, 45, 126, 145, 
அன்னி மிஞிலி, 196, 262. 

174, 

ஆஅய் அண்டிரன்; 69, 152, 198, 
1 ஆஅய் எயினன். 148, 181, 208, 

306... - 

ஆட்டனத்தி, 45, 76, 222, 236, 
376, 396. 

ஆதனெழினி; 216. 
ஆதிமக்தி, 45, 76, 138, 222, 236, 

396, 
ஆமூர்; 159, 169; 
ஆமூர்ச்கெள தமன் காரேவளுர், | 59. 
ஆர்க்காடு, 64. 
ஆர்க்காகிழார்மகனார் வெள்ளைச்சண் 

ணத்தனார், 64. 
ஆரியப்பொருரன், 386. 

ஆரியர், 276, 336, 386, 396, 308, 
ஆரியர்பொன்பெவெரை, 398, 
ஆரியவேர்தர், 396, 
ஆலங்கானம்,. 36,. 175, 209. 

ஆலவ்குடி வங்களார், 106, ட 
ஆலம்பேரி, 47, 87, 143, 175. 
அலம்பேரிசாத்தனார், 47,81, 143, 

175. 

| ஆலமுத்றம், 181,
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ஆவூர், 202, 
அவூர்கிழார்மசனார்கண்ணனார், 202, 
ஆஷர்மூலங்கிழார், 24, 156, 341, 
ஆஷர்மூலங்கிழார்மகனார் பெருச் 

தலைச்சாத்தனார், 13, 224. 
ஆஷூர்மூலம்; 13, 24, 156, 224, 

341. 
ஆன்குன்று, 168, 
அன்பொருகை, 93, 
ஆன்றோருலகம், 213, 
இடைச்சாடனார், 139, 194, 274, 

284, 304, 374. 
இடையலகாடு, ( பாயிரம்), ் 
இடையன் ஜேர்தங் வனம் 

375. 
இடையன் கெடுல்சேளர், 166. 
இடையாறு, 141. 
இம்மென் சரனார், 308 

இமயம்; 127, 265, 396, 398, 
393... ன oo 

. இரசாடு, 133, 
இராமன், 70, 
இருக்கோவேண்மான், 36. 
இருங்சோன் ஒல்லையாயன் செங்கண் 

ணனஞார், 270. 
-இருபெருச்தெய்வம் 360. 

, இளங்கண்ணனூர் te Beare), 264. . 
இளங்கீரனார் (368), : (era 

னந்சை மகனார்) 3, 225. 239, 
289, 299, 361, 371, 395, அல். 

இளங்சோசர் 216. 

இளங்செளடிகஞர், 381. 
இளம்பெருஞ் சென்னி, 375. ... 
இளவேட்டனார், :. 56. 124, 230, 

254, 272,302... 
இறங்குகுடிக் குன்றசாடன்;, 215. 
ஈரெழுவேளிர், 135. 

.. ஈழம்; 88, 231, 307... 
்் உக்ரெப்பெருவமுத, 26, (இதுதிக்க 3 
 உதியஞ்சேரல், 65, 168, 233. 
உதியன் அட்டில், 168. 

ட் உப்பூரிகுடிகிழார்மசனாவார். உருத்திர 

.... சன்மனார், (இதுதிக்க). 
- உம்பற்காட்டிளங்கண்ணார், 264... 
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உம்பற்காடு, 254, 357, 
உமட்டர், 69, 
உமட்டூர்கிழார்மகனார் 

ஞர்; 69. 
உமை (கட). 
உருத்திரக்கண்ணனார் 

167... 
உரோகிணி, 141, 
உரோடோகக் கவுணியன்சேச்,அன், 

191, (பர). 
a BerB mabey: 191. - 

உலோச்சனார், 19 (un), 20, 100, 

190, 200, 210, 300, 330, 400, 
Lares sort, 146, 
Lares sorry புல்ல்சேனார், 

உள்ளிவிழா, 368. 

உறத்தார் 206. 
உறர்தை, 4, 6, 93, 122, 137, அட 

237, 369, 385, : 

பரங்கொற்ற 

(கடியார்), 

146, 

| உறர்தை அ.றங்கெழு ஈல்லவை, 93, 
உறச்தைப்புறங்காடு,, 122, 

உறச்தைப் பேரியாறு, 137, 
உறர்தை விழவு, 4. 

“ஒதழர்ச்சல்வியங்குமானார், 44, 

(ur). 
உறையூர். மருத்துவன். தாமோ 

தரனார், 133, 257, ் 
: 2. DDL PEI 8 FED, 137, 329, 
ஊட்டியார், 68, 388. 

sor cor, 220, 227, 
எயில், 381, 392.. ் ர 
எயினந்தைமகளுரிஎம்சோனா், 3, 

225. 239, 289, 299, 361, 371, 
895, 399: 

396; 
எருச்சட்டூர்த்தாயல்சண்ணஞஞர், ட க்் 

105, 132, 149, 213, 237, 319, 
357. 

எருமை (ஒருபாகரி), 36, 115, 
எருமை நாடு, 253...... 

எருமையூர், 36. 
எருமையூன், 36.. 
எருமைவெளி, 72, 73.
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எர௫ருமைவெளியஞார், 73, 
எருமை வெளியனார்மானர் 

ஞர், 72... 
. எவ்வி, 115, 126, 266, 366. 
எழினி (அஞ்சி), 105, 211, 

எழினி (ஆதன்), 216. 
எழினி (ஜம்பெருவேளிருள் ஒரு 

ஏன்), 36. 
எழூஉப்பன்றி சாகண்குமானூர், 138, 

240. 
ஏழில்மலை, 152, 345, 349, 

ஐயூர். முடவனார், 216. 
ஐயை, 6. 
ஒக்கூர் மாசாத்தஞார், 14, 
ஒக்கூர் மாசாத்தியார், Ms 324, 384, 
ஓடுங்காடு, 91, 
ஒஓரளோடோகசத்துச் கந்தாத்தனூ், 23, 

95, 191, 
ஒல்லையூர், 25, 279. 
PUT FES பூதப்பாண்டியன், 25. 

ஒள்வாளமலை, 142. 
ஐடைக்குன் தம், 11, 
ஓரம்போஇயார், 286, 316, 
தரி, 208, 209. 
ஒவையார், 11, 147, அ 303. 
கங்கன், 44, 

கங்கை, 265. 
கட்டி, 44, 226. 

 சட்டூர் 212, (ur), (பதிற் 90 oi), 

sept, 44, (Lim). . 

கடல்கெழுசெல்லி, 370. 
கடலன், 81. .. 

கடியலூர் உருத்திரங்சண்ணஞார், 167. 
கடுகுபெருக்சேவணார், 51, (பற. . 
சடுந்தொடைக்கரவினஞார், 109, 
சடுவல், 70, 256, 354. 
சண்ணமிரான், 50... | 
சண்ணனார் (அவூர்சிழார். மகனார்), 

202. 
் சண்ணனெழினி, 197, 
.சணையன்,.44, 366. 
கர்தரத்தனார். . (ஒரோடோகத்துகி,, 
23, 95, 191, 

BL 
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alaer, 2, 12,18, 42, 78, 82, 
118, 128, 158, 182, 203, 218, 
238, 248, 278, 292, 318, 332, 
382... 

சயமனார், 7, 17,145, 189, 195, 
219, 221, 259, 275, 321, 383, 
397. 

கரிசால்வளவன், 55, 
246, 376. 

கந்திலுறைகடவுள், 307. 

கருவூர், 50, 63, 93, 180, 
263, 277, 309, 

சருவூர்ச்கண்ணம்பாணனர்180, (பா) 
கருவூர்க்கண்ணம்பாளனார், 180) 263. 

கருவூர்க் சண்ணம்புல்லஞனார், 63. — 
கரு apie சந்தப்பிள்ளேசாத்சனார் 309. 

கருவூர்கி கலிங்கத்தார்; 183. 
கருஷூர் ஈன்மார்பன், 277... 

கருவூர்ப் Feng SEDI» 50. (ur) 
கருஜூர்ப் பூத ஞ்சாத்தனார்; 90, 

கருவூர்ப் பூசளார். மகனார் கொற்ற 

125, 141, 

183, 

னார், 50 (பர) 
சல்லாடஞர், 9, 83, 113, 17],. 

199, 209, 333. , இவரூர் வேள் 
கடமலைக்கு வடபுலமாகும் பேதம், 
391.) a . 

கவிரமலை, 198, 

sa Aut; 70, 342. ' 

[ கழாஅர், 6, 922, 226, 376. 
கழார்ச் சரனெயித்தியார், 163, 217 

235, 294, 
கழார்ப் 'பெருந்துறைவிழவு, 222... 
கழார் மருதத்துறை, : 22, 376. 
கழுமலம், 44, 270. 
'கழுவுள்; 135, 365. 
சள்ளிம்கடை, 170. 

| கள்ளூர், 256. 
கள்சூரவை, 256. 
சஏய்காய்ச்சண்ணி.  சார்முடிச்சோல், 

199. 
கன்மாமலை, 262. 
சாட்டூர்பழார்மகனுர். கண்ணனார், 85, 
காடுகெழுநெடுவேள்,. 382 1. 

காழூர், (35, 365.
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காஞூர்ப் பூதம், 365, 
கார்த்திசைவிழா, 141, 
காரி, 35, 209. 
கரவட்டனார் (சவாடனார்), 378). 
சாவன்முல்லைப்பூ தர த்தனார்.. 151, 

(பற். 
காவன்முல்லைப்பூ சளார்; 21, 

241, 293, 391, - ][(பா.) 
சாவன்முல்லை மழுச்கரத்தஞர், 15], 
காவிரி, 6, 62, 76, 123, 126, 137, 

166, 177, 181, 186, 205, 213, 
222, 226, 326, 341, 376, 385, 

306, 
காவிரிச்கடற்லுறை, 123, 
காவிரிப்பட்டினம், 103, 107, 123, 

- 205, 271, 285. 
கரவிரிட்பூம்பட்டின தீ.துகி காறிக்கண் 

ணஞர், 107, 123,285. 
காவிரிப்பூம்பட்டின தீதுள் செங்கண் 

, ணஞூர், 193, 271, 
கார், 135, 365, 
காழூர்ப் பூதம், 365. 
கானப்பேரெயில், 26, . . 

கானமர் செல்வி, 345, 
கிள்ளிவளவன், 346. ... 
கீரனார், (இம்மென்) 308.௨: 4. 
குட்வென், 91, 212, 270, 290, 

376, 
குடர்தை, (குடவாயில்) 44, 60. 

குடநாடு, 91, 115. 
குடபூலம், 340, 
குடவர், 393. . 

குடவாயில், (குடக்தை) 44 60. 
குடவாயிற். கீரத்தனார், 35,44, 60, 

79,119, 129, 287; 315, 345, 
366, 485. “ 

குடவாயின்மிளை, 44, 

குடவுழுக்தனார், 97.(பா.), 
குதிரைமலை, 143, 372. vibe 
குதிரைமலை, (அஞ்ிமின௮). 372, 

குதிரைமலை, (பிட்டனது) 143, 
குமிழிஞாழலார். ஈப்பசலையார்; 160, 

குழூஞுர், 168. ' 
குறுக்கை, 45, 145. 

J 

151, 

    

29. 

குறுங்குடிமருதனார், 4, 
குறும்பியன், 262. - 

குறும்பொறை, 150.. 

குறுவழுதியார், 150, 228, (um), 
குன்தியனார், 40, 41. ட 
கூடல், 93, 116, 149, 231, 253, 

296, 315, 346, . 
கூடல் சாளங்காடி, 93 
கூடல்விழா, 116 — 
கூடற் பறந்தலை, 116, 346, 
கொங்கர், 79, 253, 368... 
கொடுக்காலூர், 35, 
கொடுமுடி, 159, | 
கொல்வி, 33, 62, 208, 209, 213 

303, 338, 
கசொல்லிப்பாலை, 62, 200... 

கொள்ளன் (இவனை அதியன் பணித் 
தர்ன்), 325. 

Qar pens, 27, 

— 350. 
கோசர், 15, 90, 113, 196, 205, 

216, 251, 262... 
கோசர் நாடு, 159113, 
கோசர் நிஜம், 90. 
கோட்டம்பலக்துத்தஞ்மெ Ger 

| 130, 201, 296, 

மான், 168, 
கோட்டூர், 13, 
கோடிமங்கலம் வாதளி' த்சேர்சன், 

179, 232. 
24 கோடிதூர்ழொர்மகளூர்செய்தத்தத்த. 

ஞர், 243, 
. கோடை (கோட்டூர், 13, 
கோடைச்ூலம்பு, 249, 

கோதை, 93, 263. 
கோதை மார்பன், 346. 
'கேரவல், 35, 
கெளதமன் க் Qcawt, i 139, 

4 செளரியர்; 70, 342. 
சல்வியல்குமரனார், (உதையூர்). 44... 

| சாகலாசனார், 16, 270, : 
சாமவேதம் (கட, 3. 

1 சரய்ச்சானம், 220. 
சிராப்பள்ளிமலை, 4. 

| செகுடி, 54, 117, 204, 269...
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இறுமலை, 47, 
சு வர்ப்பாவை, 360.. 
சுள்ளியாறு, 149, 
சூர், 59, 
சூரரமகளிர், 32, 162, 198. 
செங்கண்ணனார், 279, 
செங்கொற்றன்; (இடையன்) 375, 

(ur). 
செம்பியன், 36, 
செய்யோள், 316. 
செயலூர்இளம்பொன்சாதீதன்சொழ் 

னார், 177. 
செல்வி, 216, 

செல்லிக்சோமான், 216, ய் 
செல்லூர், 66, 90, 216, 220, 250, 

செல்லூர்ச் Caren . எண்ணனார், 66 

(ur) 
செல்லாக் கோசிகன் கண்ணனார், 66. 
செல்லூர்கிழார்மசனார் . பெரும்பூதங் 

.... கொற்றனார், 250, 
செழியன், 36, .46, 47, . 57, 106, 

116, 137, 149, 175, 209, 256, 
335. wl | 

செர்தல்சண்ணஞர், 350... 

Grigor கூத்தனார், 102, 348. 
Ces 58 Garp par, 375. 

சரமானக்தையார், 41, (பா) 
செமானிளங்குட்டென்; 1 193; 
Gera, 36, 

சேரலர்,,. 149. 209. : 
சேரலாதன். 55, 127. 347, 
சோழர், 60. ! 03. 06, 123, 137, 

201, 213,. 326, 336, 338, 356, 
369, 375, 385. 

சோழர் பாச்சம், 338... 
சோழர்மருகள் "வல்வக்தெகோன், 

356... ட் 
சோழர் pace பழையன், 326, 
ஞிமிவி): . 142, 148, al, 208, 

396,° 
தகட்டூர், 212 றி: 

திண்கால்; 48, 108, 358, ன 
தண்கர் த்பொற்மொல்லஞுர்,48; 108, 

355. 

    

அகதானூறு 

தமிழ் (= தமிழ் நாடு), 227, 

தமிழ்கெழுமூவர், 31. 
தமிழ்மொழிபெயர் தேயம், 31, 

தலையாறு, 152. 
தழும்பன், 227. 
தனுஷ்கோடி, 70, 
தாமோதானார் (உறையூர் மருத்து 

- வண்), 133, 257... 
தாயங்கண்ணனர் (எருக்சாட்டூர்), 
105, 132, 149, 213, 237, 319, 
357. 

இத்தன், 6, 122, 152, 188, 226, 
தித்சன் வெளியன், 158, 226. 
தித்தனுறர்தை; 6, 124. 
இதியன் (ஐம்பெருவேளிருள் ஒரு 

வன்), 36, 45, 126, 145, 196, 
262, 331. 

திதியன் பபொரதியத்செல்கள்) 25, 
322, 

Be Orrcn sate மலை, 4, 

திரு; 21, 
இிருக்கோவலூர், 35. 
இருமருதச்கா, 36, 
இருமால், 59, 
,தஇருவணைக்கரளை, 70, 
திரையன், 85,340. ... 
அளுகாடு,, (Carers) 15, 
தூங்கல், 227, 
சென்னவன், 13, 138, 342. டட 
தசையங்கண்ணன், 105, 132, aus, 

237. (ur), 
தொடை விழவு, 187, 
தொண்டி, 10, 60, 169, 290. » 
தொண்டி ஆஷூர்ச் சாத்தனார், 169, 
தொண்டையர், 213 
தொல்கபிலர், 12 (பா.), 262, 
தொழுகை, 59, . 
கொன்முஇர் வேளிர், 258, 
ஈக்சண்ணையார்,252. 
சகீசோனார், 36, 57.78, 93, 120, 

126, 141, 205, 227, 240, 
4535 290, 310). 340, 346, 
369, 389, 

நந்தர், 265, |
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நந்தன், 231. 
நம்பிஞூத்சபிரான், 59, 
சரைமுடிகெட்டையார், 339. 

நல்லந்துவன், 43, 59, 
கல்லாவூர்கிழார், 86, 
ஈல்லொளியார், 32, (பா)... 
ஈல்வெள்ளியார், 32௨ 
ள்ளி; 152, 238. 
ஈள்ளியடுச்கத்துச்சூர், 152, 236. 
நன்பலூர்ச் சிறுமேதாவியார், .04, 

394. . 
நன்னன்; 15, 44, 97, 142, 152. 

173, 199, 208, 258, 349, 356, 
392, 396... 

நன்னன் ஆஅய், 356, 
நன்னன் உஇியன், 258, 
ஈன்னன் வேண்மான், 07, 

நாகன்குமானார்(எழூஉப்பன் றி) 138, 
240, 

நான்மறை, 181, 
நிரைமுடி நெட்டையார், 330 (ற. 

நிரையப் பெண்டிர், 95, 
நீடூர், 266. 

நீடூர் இழவோன்;, 266, 
நீழல், 366, 
நேடியோன் குன்றம், 149." 
கென், (இடையன்) 166... 
நெடுமிடல், 266. 
நெடுவேள்; 22, 98, 120, 382, 
நெடுவேளாவி, 1,61, - 

, Onis beni gs ds Balen, 
112. 

ரெவியன், 175, 
கேமியஞ் செல்வன்; 175, 
நொச்டிநியமங்கிழார், 52. 
சொய்ப்பாடியார், 67 (பா... 
ெற்பாமாம் 67... 

பசும்பூட் பாண்டியன்; 162, 231, 
253, 266, 338. oe 

பசும்பூட் பொறையன், 303, 
பசும்பூண்) 266. | 
பட்டினப்பாக்கம், 338, 

. பண்ணன், 54, es 
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பண்ணி, 13, 

பதினான்கு வேளிர், 135, 
பதினொரு வேளிர், 246. 
பதுக்கைச் கடவுள், 35... 
பரங்குன்றம், 59, 149. 
பரங்குன்ற விழவு, 149, ட 
பாரங்கொற்றனார் (உமட்டூர் * இழார் 

மகனார்), 69, 
LITE IT Lo er வேள்வியில்ஈட்டசாண், 

220. 
பரணர், 6, 62, 76, 116, 122, 125, 

135, 142, 148, 152, 162, 178, 
181, 186, 196, 198, 208, :212, 
223, 226, 236, 246, 258, 262, 
266, 276, 322, 320, 356, 367 
372, 376, 386, 396, 

பருவூர்ப்பறக்தலை; ட... 
பவத்திரி, 340, : 
பழையன்; 44, 186, 326, 
பழையன்மாறன்; 346, 
பறகாட்டுப் பெருங்கொத்கனார், 

323. ட 
uper@, 323, , 

பறம்பு, 303, 356. - 
பாக்கம், 338, 
பாடலி, 265; ட் 

பாண்டியர், 27. 
பாண்டியன், 201, , , 
பாண்டியன் சானப்பேரெயில் தந்த - 

உக்சிரப்பெருவழுதி, 26, (௪௫: 
இக்க) | 

பாண்டிய னறிவுடைசம்பி, 26, 
பாண்டியனேனாதி செல்கன்ணன்; 

373. 
| பாணன், 113, 226, 325, 386... 

பாரதம்பாடிய பெருர்தேவஞர்(௩ட 

பாரம், 152. 
5 hans 

பாரி; 78, 303. 
பால்வண்ணதேவஞன வில்வ சை 

யன்; (பாயி). 

பாலைபாடிய பெருங்கடுகோ,. 5, 99, 

~ 111,155, £85, 223, 261, 267, 

291, 313, 337, 370,
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பாலைக்கொட்டிலார், 336, 
பாழி, 15,142, 152, 208, 258, 

372, 375, 396. 
பாழி ௮ணங்கு, 15, 142, 372. 
பாழியில் செமித்ச் பொருள், 256, 

372, 3 

பிதிரார்தையார், 308. 
பிட்டன், 77, 143, 
பிண்டன். 152. 

பரப்பு 356. 
பின்னை (கண்ணபிரான்), 59, 
புசார் 110, 181, 205. 
புகார்த்செய்வம், 110, 
புகார்சாடு, 181, . 
புல்லலேேரனார் (உவர்க்கணூர்), ] 40. 
புல்லி, 61, 83, 209, 295, 311, 

359, 393. : 
பூல்லிவேங்கடம், 61; 83, 393. 
Ly DES, 100. 
Ler gen, 44, 
புன்னாடு, 396, 
பூச்கோட்டண்ணுமை,; 174. 

பூசற்துடி, 02. உ. 
.. பூதப்பாண்டியன்: 

22. 
பூர்தொடைவிழலு, 187, 

பூழியர், 6, 
பெண்ணையாறு, 35. 

் பெரியன், 100. ் 
- பெருக்குன்றூர் Bipri, 8, 
பெருச்துறைச்செரு, 199. 
பெருக்தேவனார், Sts 3 பேக) 51 

“(en a 
பெரும்பூட்சென்னி, 44, we 

பேசன், 262. a 
பேகன் கன்மாமலை,, 262. 

- டபிய்ச்கூடு, 142... 
பேயனார், 234. 
பேரூர், 382... : 

- பொதியில், 25, 138, 251, 322, 
பொதினி, 1, 61. 
பொசும்பில்,' 130,. 154, 192." 
பொதும்பில் ' ழான் வெண்சண்ண 

Or, 130, 192, 

(osteytaie) 

  

அகநா னர. து.. 

பொதம்பிற் புல்லாளங்கண்ணியார், 

154. 
பொருந்தில்,, 19, 351. ட 
பொருக்திலிஎங்சோனார், (19, 20 

பா; 351, 
பொருஈண், 36, 
பொலம்பூட்கிள்ளி; 205. - 
பொலம்பூட்டிரையன், 340. 
பொழையண்; 60, 62, 338, 
போர், 186, 326. 
போந்தை, 110, (ஒரூர் புதம். 338), 
போச்சைப்பசலையார்; 110; 
மணக்குடி; பாயி). 

ட மணாற்குன்று, 181, 

  

ட ச 

மத்தி, 6, 211, 226. 
மதுரை அளக்கர்ஞாழலார் ம்களார் 

மள்ளஞர், 33, 144, 174, அம்ர், 
344,353... 

மதுரை அறுவை வாணிக னிஎலேட் 
டனார், 56, 124, 230, Bas bab 
302. | 

மதுரை ஆசிரியன் sds parent, 
43,59. 

மதுரை இளங்கெளூகனளார், 381, 

மதுரை இளம்பாலரசிரியன் சேந்தன் 
கூத்தன், 102, 348, ' 

மதுரை "இளம்பாலாசிரியன் செல் 
கூத்தன் 102 (பா.) 

மதுரை இளம்பாலாஏரியன் சேன் 
. கூத்தன், 102 (பாத... 

1 மதுமை ஈழத்துப் டிக்ன்றேவனர், 
88, 231, 307. 

மதுரை எழுத்தாளன், 84. 
1 மதுரை எழுத்தாளன் dei sigs 

ஞர், 64, 207. 
மதுரைக் 'சண்ண ததனார், 360. . 
மதுரைச் சணச்சாயனார், 27; 338; 

(342, 
மதுரைக் கவணியன். பூதச்தீனார்; 74, 
மதுரைச்கள்னித்சடையத்தன்வெண் 

ணாகஞார், 170. . 
ம்னுரைக்க்ஞ்டப்புலவர், 89. 

| மதுரைச் சாமக்கணி ஈப்பாலக்தஞர், 
204,



அபிதானக்குறிப்புமுதலியன 

மதுரைக்கூ ததனார், 334. 
மதுரைச் கூலவாணிகன் - இத்தலைச் 
உ சாத்தனார், 53, 134, 229, 506, 

320. 
மதுரைச் செக்கண்ணனார், 30. 

மதுரைத் தத்தங்கண்ணஞார், 335, 
மதுரைத் தமிழ்ச்கூ.த்தன் - கடுவன் 

மள்ளனார், 70, 236, 354. 
மதுரைத் தமிழ்ச்கூத்சன் சாசன் 

தேவனார், 164, . 

மதுரைப் ,பண்டவாணிச ஸிஎங் 

தேவனார், 96, 298, 328. 
மதுரைப் மரரைகிறியர் ஈப்பாலஞார், 

172. 
மதுரைப் பாலீசிரியர்கற்றுமனார், 02, 
மதுரைபுல்லங்கண்ணஞர், 161, 
மதுரைப்பேராலவாயார், 87, 296. 
மதுரைப்பொன்செய்கொல்லன் வெ 

ண்ணாகனார், 363. 
மதுரைப்போத்தனார், 75, 
மதுரை மருதங்கிழொர்மகனார். பெருங் | 

கண்ணஞார், 247, 364... 

மதுரை மருசனிஎ' சாகனார், 34, 59, 
72290, .104,. 121, 133, 184, 
193, 206, 220, 245, 255, 269, 

283, 297, ‘312, 343, 358, 365, 
368, 380, 387. 

மதுமை.... மள்ளனார், 244, 
மந்தி (ஆ.இமர்தி), 396, 
மருங்கரிதரபெருங்சண்ணஞர், 

80, 
மருங்கூர்ப்பட்டினம், 227, 
மருங்கூர்ப்பாகைச்சாத்தன் பூதனார், 

. 327. இ 
மருத்துவன் ருமோதானார் 

பூர்), 133, 257. 
மருதம்பாடிய இளல்சமக்கோ, 96, 

176, ma . 
மருதி, 22.2. 
மழகாட்டார், 35, 
மழபுலம், 61, 
மழவர் 1, 35, 61,91, 101, 119, 

121, 127, 129, 187, 240, 269, 
309, 337. 

(உரை 

| BIG OOF Did 197... 

  
மெ

 
oo

 

மழுவாணெடியோன், 220; 

மா, 81, 
மாறல், 59... 

- மாங்காடு, 288. 

மாசாத்தனார்.(ஓச்கூர்), 14... 
மாசாத்தியார். (ஒக்கூர்; 14, 324, 

384. 
DIL. s FRAN D நீட்டிய : கடவுள், 

167, 369. . 
மாக்தரம்பொலத்யன்கடல்கோ, 142, 

. மார்தை, 127, 3276. 
மாகிதிக்ெவன், 66. 

மாமூலனார், 1, 15, 31, 55, 61; 65, 
91, 97, 101, 115. 127, 187. 
197, 201,. 211, 233, 251, 2605, 
281, 295, 311,,325, 331, 347, 
349, 359, 393. 

wr bent @ pat மகனார் | 
கொற்றஞர்; 54... : 

மாறோக்கத்துச் சாமக்கணி சப்பா 
லத்தனார், 377, 

மிஞிவி, 142, 148, 181, 208. 366, 
மூச்சட்செல்வன்,,. 181, 
மூதி, 57, 149,” 
முசிறி முறிறிய செழியன், 57, 149; 
மேசுண்டை, 249... 
மேடங்கிக்டெர் ச செக்சோவாதன், 

30. , 

கொற்றவ 

மேன்கூ ச சனார் (உதையூம்,, 137, 
329, | 

முதுகோசர், 262. 
ahaa 181, 

மூஅபதி, 7 
enema. 1, 22, 59, 98, 118, 120, 

140... 
முள்ளியூர்ப் பூதியார், 173, 

மள்ளர், 209, 
முனிவர், (கட) . 

மூதூர், 165. (” 28 | அருமன் மூதா 
ரன்ன ? குறுர். 293.) 

மூவேந்தர், 31, 78, 

மோசமானக்சடலார், 72, (பா.) 
மோகூர், 251.
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Gur, 392, 
GCurfigseor, 260. 

மோடிச்சரையனளார், 260. 

மோூரனார், 302, 
மோரியர், 69, 251, 281. 
மோரியர் குறைத்தமலை, 69, 251, 

281. 
மோனகர்க்கற்றையனார்; 260 (பா.) : 
யவனர், 1409, 
யாழ்கெழுமணிமிடற்றர் தணன்; (st 

வள்). 
வங்கனார்; 106, 

வஞ்சி, 263, 396, 
வடமவண்ணச்கன் பேரிசாத்தளார், 

38, 214, 242, 268, 305. 
alin er geht, 317. 
வடமோதம், 317, 
வடவர், 340, ... 
வடவரை, (இமயம்) 396. 
வகெர், 107, 213, 253, 281, 295, 

375, 381, 
வூக்ர்தேயம், 213, 

வண்ணப்புறச்கக்தரத்தனார், 4). 
வரையரமகளிர், 342, 
வல்லம், 336,336. 
வல்லல்ழெவோன்;, 356... : 
வல்லத்துப்புறமிளை, 336. 
வல்வில் ஓரி, 208, 209. 
வமுதி, 93, 130, 204. 312, 315. 
வாகைப்பறச்தலை, 125. 
வாகைப்பெருந்துறைச்செரு, 199... 

வாணன், 117, 204, 269. 
வானவரம்பன், 45, 3509, 380... 
வானவன், 33, 77, 143, 159, 213, 
309, 381, | 

விண்ண த்தும், (அதியன்) 301. 
விண்பொருதசோழன்;: 336... 
வியலூர், 97. 

வில்லவதரையன், (cama,   

YE ET Br LI 

| Marae, 81. 

விற்தூத்றுதூதெயினனார், 37, 136, 

288. 
வீரசுவர்ச்கம், 55, 
வீரை 188, 206. 
வீரை முன்றுறை, 206, 
வீரைவெளியன் இத்சன், 188. 
வீரைவேளிர், 206. 
வெண்கண்ணஞார்; 130. 
வெண்ணிப்பறந்தலை; 55, 246, 
வெண்மணிவாயில், 211, 
வெண்மணிவாயிற்றுறை, 21], 
வெண்வட்டியார், 29 (பா.) 

'வெள்ளாடியஞார்; 29, 
வெள்ளிவீதியார், 45. "147, 362. 
வெள்ளை ச்சண்ணத்தனர், 64. 

வெளியம்,.359,.... 
வெளியன் தஇிச்சன், 152, 226... 
வெளியன்வேண்மா ளஅய் எயினன், 

208. 
வெறிபாடிய சாமக்கண்ணியார், 22, 

98. 
வேங்கடம், 27, 61, 83, 85, 141, 

209, 211, 213, 265, 393. 
வேங்சடவிழவு; 61, 
வேங்கை வெற்பு; 162 (புறம் 336). 
வேண்மகளிர், 208... 
வேண்முசதுமாச்கள், 372... 

வேம்பற்றூர், 157, 

வேம்ப.ற்தூர்க்குமானார், 157, 
வேம்பி, 249, 

வேல்விழவு, 11௮ 
வேளாவட்டன், 29 (பா). : 

வேளிர், 135, 206, 258, 331, 372. 
வேளூர், 166. ் 

| வேளூர்வாய்த்தெய்வம், 166. 
coacous, 36, 256, 296, : 
வையை மருதத்துறை, 36,



ஸ்ரீ : 

இலக்கணக்குறிப்பு 

  

| எண், பாட்டேண்] , 

அசைச்சொல் :--அர்தில், 76; ஆங்கு, 16, 44 ;. ஆல், 89; இன், 92; 
ஓ, 49, 08; ஓர், 80; ரும், 12; குரை, 88; இன், 7; செய்ய, 00, 
220; மற்று, 26 ; மார், 100; மாள, 16 ; யாழ, 89, 

அடுக்கு விரைவின்: கண் வர்த௮ :--அளியரோ வளியர், 48, 
அம்ம கேட்பித்தற்பொருளில் வருதல் :-101 ; 180 ; 141. 
அல்வழிச்சாரியை :--இன், 18, ட்ப 
அகுபெயர் :--அரண், 55; அலங்கல் ; 18 ; ஆலம், 10 candy, a4 

எழிலி, 48 ; சனம், 75 ; தலை, 88 ; நிறை, 87 ; புளி, 60 ; PED 30. 
ஆசிரியம் ஓகாரத்தான் இற்றஅ :--யரரோ, 46, 
இசின் :--மறர்இ௫ன், 88 (சன்மைச்சண்வர்தத) : ஆன்திசின்,. 69 மூன் 

னிலைச்சண்வச் ௪௮) 

இடைக்குறை :--ஐம், 20 ; ௫, 125. 
இடைச்சொல் :--உவக்காண், 204 ; உதுக்காண், ௩ ; மாறு, 42, 

ஈற்றசை எகாரம் _ படர்தக்தோனே, T 3 

ஈுிரிதல் :--உருவ, 1; 1877, அதை, 88, 

௪௪௪ உம்மை :--வேலும், (கட). பிரியினும், ௦0 ; கிழவனும், 66. 

எழுத்துப்பேறு :--சென்றீ, 46 (ஏவற்கண் வந்தது). 

ஒருசொன்னீர்மைப்படுதல் :--பிறங்கல் 8 ; (பிறங்கு-[-கல்) . 

ஓகாரம் குறிப்பின்சண் வருதல் :--48 ; ஓழியிசைக் சண் வருதல், 55. 

சடைக்குறை ;--நீல் சிறப் பெருங்கடல், &0. 

சிறப்பும்மை மாலையும், 41; மர்இயும், 92, 

தேயவழச்கு :--சம்மென, 11. 

தில் :-அசை, 88 ; விழைவு, 6. 

பிரிநிலை: ஏகாரம் :--சியே,-88, 
மன்--அது மாட்டாமை, 88, 74; “கழிவ, 8, 1117, 87,40.. 50, 70 ; 

மிகுதி, 87. peer 
மாறு என்னும் இடைச்சொல் ஏதுப்பொருளில் வருதல் ம; வக்சமாறே, 42, 

மெலிச்து நிற்றல் :--புலங்கடை, 81) தலையின்று, 54, 

வடமொழித் இரிவு :--படியோர், 22, 

விகாரம் :--பிதங்கல். 8. (பிறங்கு-[- கல்), 

வினையெச்சத்திரிபு :--சாய்பு, 1; பரீஇ, 21 தாஅய், 58 cp), 39, 

வினைமுற்று எச்சமாதல் ;--மோயினள், 5; இழிர்தனன், 06,



ஸ்ரீ : 

இப்பதிப்பில் எடுத்துக்காட்டிய நற்பெயர் 

மூதலியவத்தின் முதற்குறிப்பு விளக்கம் 

  

அகப், விள. உரை - அகப்பொருள் 
விளக்ச உரை ; உரைகாரர் 

அகம் - அகநானூறு 
அரங்கு - ௮ரங்கேறுகாசை 
இரா - இராச பாரம்பரியம் 

இறுக்க - இறுதிக்கட்டுரை 
இஹை. களவு - இறையனார் களவியல் 
இடை - இடைக்காடன். பிணக்குத் 

தீர்த்த படலம் 
I = அு- என்பது ; என்றது 
எ-று- என்றவாறு 
எழுத்து - எழுத்ததிகாரம் 

ஐங்கு - ஐங்குறுநூறு 
கட - கடவுள்வாசுத்து 
சலி - கலித்தொகை 
sala - சலிங்கத்துப்பரணி 

குறுர் - குறுக்கொகை ” 
௪ம் - சம்பர்தமூர்த்திசாயனார். 
Pen சிலப்பஇகாரம் ் 
இறுபாண் - சிறுபாணாற்றுப்படை ட 
இர் -.£ீவக௫ச்சாமணி 

சூ, சூத் - சூத்திரம் 
செச் - செந்தமிழ் 

_ சேனா - சேனாவரையர் ; சேனாவரை 
யூம்- 

சொல்: கொல்லஇகாரம் : ; 
இருவிளை - திருவிளையாடற் புசாணம்   

தேவா - தேவாரம் 
தொகு - தொகுதி 
தொகை - தோகைப் படலம் 
தொல் - தொஞல்கர்ப்பியம்' 
நச் - ச்சினார்க்கினியம் ; - சச்சினார்க் 

- இனியம் 
ஈள.- சளவெண்பா 
நற் - நற்றிணை 
பக் - பக்கம் 

- பகுதி , 
| பதிற் - பதிற்றுப்பத்து . 

பரி... பரிபாடல் 

பழ- பழமொழி .. 
பாயி, பாயிர. பாயிரம் 

பிம் பிரதிபேதம் 

புறச் - புறத்திணையியல் 
புறம் - புறகானூறு 
பேரா - பேராூரியர் ) பேராடிரியம் : 

பொருள் - பொருளதிகாரம் , - 
-மரபு.- மரபியல் 
மலை - ,மலைபகெடாம் 3 

முருகு * இருமூருகசாத்துப்படை 
யா. வி- 'யாப்பருங்கலவிருத்தி. 
வஞ்செ - , வஞ்டசினமாலை: 
எள். மா -. இளவள்ளுவமாலை 

- வீரசோழியம். 
் ரத வேளிர் வாலாது



10 

15 

20 

ஸ்ர் 
மூன் முவது | 

கித்திலக்ேகோவை 

301. பாலை 

வறனுறு செய்தியின் வாடுபு வருச்திப் 

படர்மிகப் பிரிந்தோ ருள்ளுபு நினைதல் 
சிறுகனி யான்றிக மென்றி Cari) 

நல்குக சொழித்த கூலிச் Hous 
மொடிவை யின்றி யோம்பா துண்டு 

நீர்வாம் முதலை யாவித் தன்ன 

வாளை வேய்ந்த வறைவாய்ச் சகடத் ௪ 

தூரிஃ தென்னா றில் வாழ்க்கைச் 

சுரமு தல் வருத்த மர முதல் வீட்டிப் 

பாடின். றெண்குணை கறங்கச். காண்வாக் 

குவியிண சொருக்கன் ற்தர்பூங் சண்ணி 

யாடேச் சென்னிக் தகைப்ப் மக 

மூளரித் தீயின் மூழங்கழல் விளக்கத்துக் 

களரி யாவிரைக் சளர்பூங் கோதை | 

வண்ண மார்பின் வனமூ£லைத் அுயல்வரச் 

செறிஈடைப் பிடியொடு களிறுபுணர்ந் தென்னக் 
GHGs தாூம்பொடு . முழ்வுப்புணர்ச் இசைப்பல் 
கார்வான் முழக்கி னீர்மிசைத் Cl ga) Os 
கேரை யொலியின் மானச் ரமைததச் 

Foo some Anus லியத்தொடு 
பல்லூர் பெயர்வன ராடி யொல்லெனத் 

தலைப்புணர்த் தசைத்த பஃமொகைக் கலப்பைய
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ரிரும்பே சொக்கற் கோடிய நிறந்த 

புன்றலை மன்றங் காணின் வழிரா 

25 எழுங்கன் மூதூர்க் கன்னா தாகு 

மதுவே மருவின மாலை யதனாற் 

காதலர் செய்த காத 

னீடின்று மறத்தல் கூடுமோ மற்றே; 

என்பது: *பிரிவிடை வேறுபட்டதலைமகள் வற்புறுததுச் தோழிக்குச் 

சொல்லிய த. 

அதியன் விண்ணத்தனார். 

பிப்: 8. தூ௩உறிதென்னத்தீதில். 11, ததர்பெருங்கண்ணி, 18. 

தெவிட்டுக். *பிரிவின்சண்; 1௮தியவன் வண்ணத்தினார். 

302. குறிஞ்சி 
a 

சிலம்பிற் போகிய செம்முக வாழை 

யலங்க லந்தோ டசைவளி யுறுதொறும் 

பள்ளி யானைப் பளுஉப்புறர் )ைவரு 

நல்வசை காடனொ டருவி யாடியும். 

௦ பல்லிதழ் நீலம்: படைக் குற்று 

நறுவீ. வேங்கை .யினவண் டார்க்கும். 

வெறிகமற் சோலை ஈயந்துவிளை யாடலு 

போலுங் காதலர் தோழி 

. யிருக்க லடுக்கத் தென்னைய ருமுதசு 

10 கரும்பெனக் கவினிய பெருக்கு லேனல் 

மரிய 

கிளிபட. விளைந்தமை . யறிந்துஞ் செல்கென 
ஈம்மவண் வி௫ரெள் போலாள் சைம்மிகச். 

Goran sols Oras gal a கிளமுலை 
. மெல்லிய -லொலிவருப் கதுப்பொடு 

19 பல்கா ஜோக்கு மறனில் யாயே,
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என்பது: பசலே௫றைப்புறமாகத் தோழி தலைமகட்குச் சொல்லுவா 
ளாய்ச் சொல்லிய த. 

--மதுரை அறுவைவாணிகன் இளவேட்டனார். 

இப்பாட்டின் கருத்து இன்பத்தலைமகன் என்றவாறு, 

1 

1 

மோ
 

0 

நன 

9 

303. பாலை 

இடைபிற ரறித லஞ்டு மறைகரந்து 
Quer கண்ட கனவிற் பன்மா 

ணுண்ணிதி னியைந்த காமம் வென்வேன் 

மதமிகு தானைப் பசும்பூட் பொறையன் 

கார்புகன் றெடுத்த சூர்புக னனந்தலை 
மாயிருங் கொல்லி யுச்சத் தா௮ய்த் 

சதைர்துசெல் லருவியி னலசெழப் பிரிந்தோர் 

புலங்கர் தாக விரவலர் செலினே 

வரைபுளை களிற்றொடு ஈன்கல ஸீயு 

மூரைசால் வண்புகழ்ப் பாரி பறம்பி 

னிரைபறைக் குரீஇயினங் காலைப் போதி 
மூடங்குபுறச் செந்நெற் றரீஇய ரோராங் 
இரைதேர் கொட்பின வாசப் பொழுஅபடப் 

படர்கொண் மாலைப் படர்தந் தாங்கு 

வருவென் றுணர்ந்த மடங்கெழு நெஞ்ச 

மையம் தெளியரோ நீயே பலவுடன் 

வறன்மரம் பொருக்திய இள்வீ. டமணர் 

கணநிரை மணியி ஞார்க்குஞ் சுரனிறர் 

sper மீன்பெயாச் தாங்கவர் 

20 வழிஈடைச் சேறல் வலித்திசன் யானே. 

என்பது: தலைமசன்பிரிவின்கண் வேட்சைமீதூர்ச்ச தலைமகள் தன் 

னெஞ்சிற்குச் சொல்லியது. 

இர வையார்.
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பி- ம்: 2, பொய்சகண்ட, 4, மாமிகுதானை. 10. வ௮ண்மஇழப். 

19, இழிமீர். ் 

| 304. மூல்லை 

இருவிகம் பிவர்ர்ச கருவி மாமழை 

நீர்செறி நுங்கின் கண்சிதர்ச் தவைபோற் 

சூர்பனிப் பன்ன தண்வர லாலியொடு 

பரூஉப்பெய லழிதுளி தலைஇ வானவின்று 

5 குரூஉத்துளி பொழிந்த பெரும்புலா வைகறை 

செய்துவிட் டன்ன செந்நில மருங்கிற் 

Osis ad ns தன்ன தெள்ளறல் பருகச் 

திறுமறி தழிஇய தெறிநடை மடப்பினே 
வலத்திரி மருப்பி னண்ண லிரலையொ 

10 டலக்குனெக் குருச்தி னல்குநிழல் வஇயச் 
சுரும்பிமிர் பூசப் பிடவுச்தளை யவிழ 

வரும்பொறி மஞ்ஞை யால வரிமணன் 
படட அகைரகைசவவகைகள். 

மணிமிடை பவளம் போல வீணிமிகக் 

கரயாஞ் செம்ம. மூ௮ய்ப் பலவுட 

15. னீயன் மூதா மீரம்பூறம் வரிப்பப் 
புனைனி கொண்ட. காசெதிர் காலை 

யேந்துகோட் டியானை வேந்தன் பாசறை. 

வினையொடு வேறுபுலத் (su நன்று. 

மறவ rete tomers Can Greer 
20 நந்நோய் gaan) ot Sum 

ளெக்கொந்து புலக்குங்கொன் மாறு யோளே. 

என்பது: *பாசறைக்சட் டலைமகன் தன்னெஞ்டர்குச் சொல்லிய த. 

இடைக்காடனார். 
பிம்: 2, சிதர்த்தவைபோல், 12. விரும்பெர்றி; விரிமணன்; 13, 

மணியிடை, th சச்சோய். சன்மையி; *பாசறைப்பிரிக்த,
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505. பாலை 

பாகவினு மகலா ஜாகி யாமர் 

தவலி னீத்தமொ டையெனக் கழியத் 

தளிமழை பொழிந்த தண்வால் வாடையொடு . 
பனிக் கூரும் பைதற் பானாட். 

2 பல்படை. நிவர்த வறுமையில் சேச்கைப் 
- பருரூ வன்ன காதலொடு இருக 

மெய்புரூ வன்ன கைகவர் மூயக்கத்.. 

தோருயிர் மாக்களும் புலம்புவர் மாதோ 

வருளி லாளர் பொருள்வயி னகல 

10 வெவ்வந் தாங்யெ விமிம்பை கெஞ்சத் 
இயானெவ லுளனே தோழி தானே 

பரரரளைப் பெண்ணைச் சேக்குல். கூர்வா 

யொருதனி யன்றி லஓுயவுக்கு/ல் கடைஇய 

வுள்ளே கனவு மூள்ள மெல்லெனக். 

19 கனையெரி பிறப்ப வூ 
நினையா மாக்க டீங்குழல் கேட்டே. ் 

என்பது: பிரிவணர்,் தப்பட்டசோழிக்குத் . தலைமகள் சொல்லி. 

யது. தலைமான்பிறிலின்சண் தோழி சலைமகட்குச் சொல்லிய 

- தூஉமாம், | . . 

_-வடமவண்ணக்கன் ரபேரிசாத்தனர் | 

பி-ம்: 1, WS ra obras 

6. மருதம் 

பெரும்பெயர் a பேணா த்கன்மோ. . 

urbe பொய்கைப் பெம்பொடு நீடிய 

மூட்கொம். பிங்கைள் அய்த்தலைப் புதுவீ 
யீன்ற மாத்தி னிளந்தளிர் அருட 
  

ர் இது பெருமணலுலகச்ுப் பாலைவர்தது என்பர் BE, (தொல், 

பொருள். 13. )
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9 

10 

15 

YEH T SOT LO 

வார்குரு குறங்கு நீர்சூழ் சனத 

கழனிக் கரும்பின் சாய்ப்புற மூர்ற்து 
பழன யாமை பசுவெயிற் கொள்ளு. 
தெல்லுடை மறு னன்ன சூர 

விதுவோ .மற்றுநின் செம்மன் மாண்ட 

மதியே ரொண்ணுதல் வயங்கிழை யொருத்தி 
Bess சொல்லுஞ் சொல்லிச் இவந்த 
eH I 

வாயிதழ் மழைக்கண் ணோயுற நோக்குத் 

கண்ணும். கமழ்தார் பரீஇயின ணும்மொ 

பீடினள் Boge! Grud gin 
மணன்மலி மறு ஸிறக்தி௫. னோளே. 

என்பது : தோழி தலைமகற்கு வாயின்மறுத்தது. - 

ப _ர்மதுரைக் கூலவாணிகன் சீத்தலைச்சாத்தனார். 

- இதன்கருத்துக் குறியாவின்பத் 'இனைப் பெறுவான் என்சலாற. 

பி-ம். 5. நீர்குழசல்வயல், 10-11. யொச்சஇகர்த. 1.8. uP Quen 

ஊம்மொ, 1&, கடலி. ர மதுரைக் கந்தாருகன், | 

10 

8507. பாலை 

Pog ga LIF BI பெருச்தோள் சாத 

யகலெழி லல்கு லவ்வரி வாடப் ் 

பகஜலுல் கங்குலு மயங்கிப் பையெனப் 
பெயதுறு மலரிற் கண்பனி வாச. 

af ae au ளூழக்கு மென்னாது 'வினைகயக்து 
நிங்க கொல்லுமோ வைய வேங்லளை 
படுமுரண் டொலைச்௪ நெடுநல் யாளை 
மையலங் கடாஅஞ் செருக்இ ingen wi 
இயங்குகர்ச் செருக்கு மெய்படு நனக்தலைப் 
பெருங்கை யெண்டுனம் குரும்பி தேரும். 
புற்றுடைச் சுவா புகலிவர் பொதியிற் — 

கடவுள் போகிய கருந்தாட் கத்தத்
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அடனுறை பழைமையிற் றுறத்தல் செல்லா 

திரும்புருப் பெடையொடு பயிரும் 

15 பெருங்கல் வைப்பின் மலைமுகு லாறே, 

என்பது: பிரிவுணர்க்தப்பட்ட தோழி சலைமசனைச் செலவுவிலச் 

Gut 5. 

--மதுரை ஈழத்துப் பூதன்றேவனார். 

308. குறிஞ்சி 

உழுவையொ டுழச்ச வுயங்குகடை யொருத்த 
_னெவெகிர் விழுப்புண் கழா௮க் கங்கு 

லாலி யழிதுளி பொழிந்த வைகறை 
வால்வெள் எருவிப் புனன்மலிக் தொழுகலி 

ல 'னிலங்குமலை புதைய வெண்மழை கவைஇக் 
கலஞ்சுடு புகையிற் ஜோன்று நாட. 

விரவின் வருச லெவனோ பகல்வரீற் 
ஜொலையா வேலின் வண்ம௫” ழெச்தை 
 களிறணற் தெய்காக் கன்முகை யிதணத்துச் 

10 சிறுதனைப் படுகளி யெம்மொ டோப்மி 

மல்ல லறைய மலிர்சுனைக் குவளைத் 

தேம்பா யொண்பூ ஈறும்பல வடைச்சிய 

கூந்தன் மெல்லணைச் அஞ்சிப் Gur ep gia 
காவலர்க். கரந்து கடிபுனந் அழைஇய 

15 பெருங்களிற் ஜொருத்தலிற் பெயர்குவை 

கருங்கோற் சூறிஞ்ிநும் நேறைவி னு னார்க்கே, 

என்பது: இரவு வருவானைப் பகல் வருசகென்றது, 

| எழிதிராந்தையார். 

- பி-ம்: 15. போகுவை. 16. மிரையினூர். 

26...
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309. Lund 

வயவா ளொறிக்து வில்லி ..ஸீக்இப் 

பயநிரை தமீஇய கடுங்கண் _மழுவ 

ரம்பசேட் படுத்து வன்புலக் mu sO sors 
தெய்வஞ் சேர்ர்த பராரை வேம்பிற் 

கொழுப்பா வெறிந்து குருதி தூஉப்ப் 

புலவுப் புழமுச்குண்ட வானக ணகலறைக் 

sno முரிஞ்சிய கருங்கா லிலவச் 

தலை வெண்கா ழாலியிற் cp oye 
காடுமிக நெடிய வென்ஞார் கோடியர் 

ச 

பெரும்படைக் (தி இரை கற்போர் வானவன் 

திருச் தூகழழ் சேவடி ஈசைஇப் படர்ந்தாங்கு 
கவிழ வகா காகள ளை கணமைவைகளி 

சாஞ்செலி. னெவனோ தோழி காம்பின் . 

! வனை கழை யடைந்த கவண்விசைக் கடியிடிக் 

் கனைசட சமையத்து வழங்கல் செல்லா. 
அளைவ mse 

இரவுப்புன மேய்ர்த வுரவுச்சின வேழச் 

தண்பெரும் படார் வெரூஉம் 

 குன்னுவிலங் கியவினவர் சென்ற நாட்டே, 

என்பது; பிரிவிடை வேறுபட்ட தலைமகள து வேறுபாகெண்டு வேறு 
பட்ட 1 பரழி்குக் கலைமகள் சொல்வியது, 

_ர்கருவூர்க் கந்தட்பிள்ளே சாத்தனார். 

பிம்: 2. மறவர், 10. பசும்படை. 11. னிரும்கழற். 13. விளோசழை 
யடைச்த கனைவிசை, 14, சடர்வையத்து, 15, விரவுப்புன. 
14 கந்தப்பிள்ளை. 

310. நெய்தல் 

_கடுந்தே: ரிளையசொடு £48 நின்ற 
(நெடுந்தகை கீர்மையை யன்றி. நீயுக். 
தொழுதகு மெய்யை யழிவுமுச் அறுத்தும். 
பன்னாள் வந்து பணிமொழி பவித்தனித். ப
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குவளை யுண்கண் கலும நின்மாட் 

டிவளும் பெரும்பே துற்றன Corrie 
தாயடை நெரெகர்த் தமர்பா ராட்டக் 
காதலின் வளர்ர்ச மாத ராகலிற் 

 பெருமட pm uGrr BACs use 
குன்றிற் ஜோேன்றுங் கூவவுமணற் சேர்ப்ப 

வின்றிவண் விரும்பா . தீமோ சென்றப் 
பூவிரி புன்னை மீதுகோன்று பெண்ணைக் 

டைங்க ணஃதே தெய்ய வாங்க 

'ஹுப்பொய் யுமண ரொழுகையொடு. வந்த 
விளைப்படு பேடை பிரியக் Gor GO) sips 

அருமிசைப் புணரி யுடைதரும். 

பெருமிர் Gave லியெஞ். சறுகல் லூசே. 

என்பது: தலைமகற்குச் குறைரோர்ச? தோழி சொல்லிய. 

் எுுக்கீரனார். 

பிம்: 7. தாயுறை வியனகர், 9, மூடையள் சிறிதே. 11, சென்றிப். 

10 

இர. பாலை 

- இரும்பிடிப் பரிசிலர் போலக் கடைநின் 

றருங்கடிக் காப்பி னகன்க .ரொருறை: 
யெழுதி யன்ன. திண்ணிலைக்: கதவம். - 

கழுதுவழங். களைகாட் காவலர் மடியத் 
  

திறர்அுஈப் புணர்ந்து நம்மிற் இறந்தோ 
Aircon woes தில்லெனப் பன்னாட் . 

பொம்ம லோதி நீவிய காதலொடு 

பயர் தலை பெயர்த்து மாதிரம் வெம்ப 
வருவழி வம்பலர்ப் பேணிக் கோவலர் 

மழவிடைப் பூட்டிய குழாய்க் இம்புளி 

செவியடை தீரத் தேக்கில்ைப் பகுக்கும் 
புல்லி ஈன்னாட் டும்பர்ச் செல்லருஞ் :



456 வ்க்நானூறு 

சுரமிறந் தேனு நீடல 
சருூண்மொழித் தேற்றிசம் மகன்றிசி னோசே. 

என்பது: பிரிவின்சண் வேறுபட்ட தலைமகட்குச் தோழி சொல்லி 

யது. 
மாமூலனார். 

பி-ம்: 2. குடிகாப். 4. சழுதுயங்; மடிர்தெனத் ல. புணர்ந்த நும் 

மிற், 8, மழைதலை. 

312. குறிஞ்சி 

கெஞ்சுடம் படுதலி ஜொன்றுபுரிச் கடக்க 

யிரவின் வரூ௨ மிடும்பை நீக்க 
வரையக் கரு: மாயிற் பெரி துவர் 

தோக்குவளை யிழிதரும் விங்குபெய னீத்தங் 
காத்தளஞ் சறுகுடிக் கெள்வை பேணா 

குரிமதர் மழைக்கண் சிவப்ப நாளைப் 

ளோ
 

  

பெருமலை காடன் மார்புபுணை யாக 

வாடுகம் வம்மோ காதலர் தோழி 

“வேய்பயி லடுக்கம் புதையக் கால்வீழ்த் 

10 தின்னிசை முர௫ ஸனிரஈங்கி யொன்னா 

சோடுபுறம் கண்ட தாடோய் தடக்கை 

வெல்போர் வழுதி செல்்௪சமத் அயர்த்த 

வடுபக ழெஃகம் போலக் 

கொடிபட. மின்னிப் பாயின்றுன் மழையே, 

என்பது: தலைமகன் சிறைப்புறமாகத் கோழி சொல்லிய. தலைமகள் 
சொல்லியதாூஉமாம். 

மதுரை மருதனிளநாகளர், 

பிம்: 2. ar. &, விங்யெ நீ். 0. சேப்ப. , 8, .வாசெமன்னோ, 

ப ட... 313. பாலை ப 

இனிப்பிறி துண்டோ வஞ்ச லோம்பென 

வ்ணிக்கவின் கவான்வர மயங்கி கெஞ்சம்
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பிணித்சதோர் சென்ற வாறுடினைந் . தல்கலுல் 

* கூளித்துப்பொரு கயலிற் சண்பனி மல்க 
வைய வாக வெய்ய வுயிரா மோ

 

விரவு மெல்லையும் படாட வருந்தி 
யரவுதுங்கு மதியி னுதலொளி கரப்பத் 

Sine Boor sila ணொழியப் 

பொருள்புரிந் தகன்றன ராயினு மருள்புரிச்.து 

10 வருவர் வாழி தோழி பெரிய 

நிதியஞஞ் சொரிந்த. நீவி போலப் 

பாம்பூன் றேம்பும் வறங்கூர். கடத்திடை 

நீன்கா வம்பலர் கணையிடத் தொலைந்தோர் 
வ௫ிபடி புண்ணின் குருதி மார்தி 

15 யொற்றுச்சென் மாக்களி ஜனொடுங்கெ குரல 

வில்வழிப் Gee காக்கைக் 

sagt Doms. wens Carr. 

என்பது: பிரிவிடை வேறுபட்ட தலைமகளை & தோழிவீற்பு த ்தியது. 
இப்பாட்டினுள் நிவி எண்பது பை, 

_பாலைடாடிய பேருங்கடுங்கோ. 

பி-ம்: 2, சல்வா வளரு 3. நினைத்தலும், 15, கால, 10. படரும். 

314. முல்லை | 

+ Boog தன்ன நிர்பொதி கருவி 

னமர்விகம் பதிர முழக்கி யாலியி 

னிலந்தண். 'ணென்று கானங் குழைப்ப 

அவினந்தே ரூழவ ரின்கு ர லியம்ப 

o மறியடை. : மடப்பிணை : yaa புறவில் 

* இஃது உவமஉருபின்றி .இன்னுருபு தன்பொருட்கண்ணும் 

வந்தத. 1 இதுமுன்பு தலைவிக்கு நிசழ்ந்த ஆர்றாமையும் அதுகண்டு 

தான் சகலவங்கயெவாறும் தலைவற்குச் கூறியது. என்பர் சச். 
(தொல். பொருள். 150,) 
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றிமிமருப் பிரலை பைம்பயி ரகள 
வார்பெய. அ தவிய கார்செய் காலை. 

தூனெறி நுணங்கிய கானவில் புவி 

கல்லெனக் கறங்குமணி யியம்ப வல்லோன் 

10 வாய்ச்செல வணக்கிய தாப்பரி நெடுந்தே 

ர்ர்ம்புற வியங்குவழி பறுப்பத் திர்தொடைப் 

பைய ணல்யாழ் செவ்வழி பிறப்ப 

விந்நிலை வாசா re றந்நிலை 

யெவன்கொல் பாண வுரைத்தி௫ற் சிறிதெனக் 

15 கடவுட் கற்பின் மடவோள். கூறச் 

செய்வினை யழிந்த மைய னெஞ்சிற் 

௮னிகொள் பருவர ஜீர வந்தோ 

யினிதுசெய். தனையால் .வாழ்கரின் கண்ணி. 
வேலி சுற்றிய வால்வீ முல்லைப் 

20 பெருக்தார் கமழும் விருக்கொலி குப்பி 
னிள்னகை யிளையோள் sara 

மன்னுக பெருமகின் மலர்ந்த மார்பே. 

என்பது: வினைமுற்றிப் புகுந்த தலைமகம்குத் தோழி செல்லியது. 

மதுரை அளக்கர்ஞாழார்மகனார் அம்மள் ளனார். 

பி-ம், ல், வினத்தே; 6... ச்சார்பெய. 11. யிமைப்ப, 12, மறப்ப 

315. பாலை | | 

கூழையுங் குறுநெறிக் கொண்டன முலையுஞ் 
சூழி மென்முகஞ் செப்புட னெதிரின 

பெண்டுணே சான்றன ஸிவளெனப் பன்மாண் “ 

கண்டணே யாக நோக்கி நெருகையு 

5. மயிர்த்தன்று. ம மன்னே நெஞ்சம் “பெயராது 

. மதியா மையிற் செறியேன். யானே. 

பெரும்பெயர் வழுதி, கூட லன்னதன் 

'னருங்கடி வியனகர்ச். சிலம்புங் கழியாள்



நித்திலக்கோவை 459 

Cray pe சென்று வறுஞ்சுனைக் கொல்கிப் 

10 புறவுக்குயின் அண்ட “Garant நெல்லிக் 

கோடை யுதிர்த்த குவிகட் பசுங்கா 

ய நாற் பளிங்கின் ஐளைக்காசு கடுப்ப 
வறுநிலத் AF மத்தங் கதமெனக் 

கூர்வேல் விடலை பொய்ப்பப் போடச் 

1௦ சேக்குவள் கொல்லோ தானே தேக்க 

்' னகலிலை ஈவித்த புதல்போல் குரம்பை 

நூன்புழுக் கயரு முன்றிற் 
கான்கெழு வாழ்சர். சிறுகூடி, - யானே. 

என்பது : மகட்போச்யெ தாய் செல்லியது. 

--குடவாயிற்கீரத்தனார். 

பீ-ம். 9, சனைச்கோங்கி, 12. அணைக்காசு. 13. வறணிலக். 16. 

குவித்த. 
316. மருதம் 

«x gion per வழங்கும் பெருடநீர்ப் பொய்கை 
யரிமல ராம்பன் மேய்ந்த  நெறிமருப் 

பீர்க்கு ணெருமைச் சுவல்படு முதுபோத்துத் 
தூங்குசேற் றள்ளற். றஞ்சிப் -பொழுதுபடப் 

9 பைச்றிண வராஅல் குறையப் பெயர்தந்து 
தரூ௨க்கொடிப் பகன்றை சூடி மூதூர்ப் 
தறி மன்ளரிற் புருதரு மாரன் 

மறோர்கர வரத. தெரியிழை கெடழ்தோ . 

* ஈஉணர்ப்புவயின்வாரா ஊடல் உற்றோள்வயின். உணர்த்தல் 
f 

  

வேண்டிய இழெவோன்பால் கின்று சான் வெகுண்டு அக்கியதகு இச் 

கண்”தோழிக்குக் கூற்றுகிகமும் என்பதற்கு இப்பாட்டினை உதாரண 

மாசச் கொண்டு, (இ து கேர்ழிதலைவியைவெகுண்டுஆக்கியவாறுகாண்க 

- என்றும், ₹அ.தபுலர் துறைதல்வல்லியோசே........ .துடலுமோரே? 
எனப் புலவியால் நின்  இல்வாழ்சக்சை குறைவுபடுமெனத் தோழி 

கூறியவாறுசாண்க?? என்றும்கூறுவர் ஈச. (தொல்.பொருள்150, 226)
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10 

16 

அகநானூறு 

ஞூர்கொள் கல்லா மகளிர் தரத்தரப் 
பரத்தைமை தாங்கலோ விலனென வறிதூநி 
புலத்த லொல்லஓுமோ மனகெழு மடந்தை 
யபுலச் துறைதல் வல்லி யோரே 

செய்யோ ஸீங்கச் சில்பதங் கொழித்துக் 
தாமட் ண்டு தமியராகத் 

தேமொழிப் புதல்வர் இரங்குமுலை சுவைப்ப 

வைகு ராகுத லறிந்து 

மறியா ரம்மவஃ துடலு மோசே, 

என்பது: தலைமகற்கு வாயில்கேர்ச்ச சோழி , தலைமகளை நெருங்கிச் 

சொல்லிய. 

_ ஓரம்போகியார் 

பீ-ம்: 5. போதந்து, 0.. பரூஉச்கொடி. 7. போர்ச் செறி. 8, 
செ௫ழ்ச்சோர். 

5 

317. பாலை 

மாக விசும்பின் மழைதொழி லுலந்தெனப் 
பாஅ௮ யன்ன பகலிருள் பாப்பிப் 

Losi aml a pas Saad 

GA pone முூருக்சின் கூர்நுனை வையெயிற்று | 

கைமுக மகளி. ரூட்டுகிர் கடுக்கு 

மூதிராப் பல்லிக. முதிரப்  பாய்ந்தடன் 

மலருண் வேட்கையின் இதர்சசர்ர் | SLI 

பொன்செய் கன்னம் பொலிய வெள்௪ 

Blair Gr லறைகூறைக் துதர்வன போல 

வரவ வண்டின மூதுதொறுங் eras | 

G தாங்குசனை «pio? Carmae ருறைப்பச் 

gous sup தும்பித் தீவிரிசை விளரி 
புதைத்துவிடு ஈரம்பி' னிம்மென விமிரு 
மானே மூற்ற காமர் வேனில் 

15. வெயிலவிர் புரையும் ௨ீ ததை. மாத்தும்.
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gaat பூச லெம்மொடு கேட்ப 

வருவே மென்ற பருவ மாண்டை 

யில்லை கொல்லென மெல்ல: நோச்க 

நினந்தன மிருந்தன. மாக . நயந்தாங் 

20 குள்ளிய மருல்கி னுள்ளம் போல 

வக்துகின் றன ர காதலர் தந்துறக் 
தென்னுழி யதுகொ மூனே பன்னு 
ளன்னையு மறிவுற வணங்கி 

நன்னுதற் பாய பசலை நோயே. 

என்பது: தலைமகன் வ.ரவுணர்க்சகோழி தலைமசட்குச் சொல்லிய த. 

-வடமோதங்கிழார், 

இட்பாட்டினுட் கன்னமென்றது தட்டார் என்னத் கட்டை. 

பி-ம். 12. aie 14. மரனேழுற்ற. 16. எம்மொடு கொட்ப.. 
21. சத்து 

318: குறிஞ்சி 
உ கான மானதும் யானையும் வழக்கும் 

“வான மீமிசை யுருமுகனி யுரறு 

மரவும் புலியு மஞ்சுதக வுடைய 

_விரவழு ae சிறுநெறி தமியை வருதி 

் வரையி ம் பருவிப் பாட்டொமி பிரச. 

லல ren gto ப்யமலை கதா. 

மன்றல் வேண்டினும் பெறுகுவை டியா £ன்மே 

வின்று தலை யாச வாரல் வரினே 
  

“அற்ற து திமை அறிவுறுகலக்சம்?/என்ற UGH ag கலக்கம் 

எனப் பொதுப்படச் கூறியவதனால்,  ஆற்றிடை ஏதமின்றிச் சென் 

ஐமைதோன்ற அண்டு ஐர்குறி. செய்ச எனச் கூறுவனவுவ் கொள்க 

எனக்கூதி, *வரினே,...யெம்முறு துயாமொ டியாமிவ. ணொழிய... 

ரின்னாய்பயிர் குறிகிலை கொண்டகோ?? ட்டை ஊதல் வேண்டுமாற் 

சிறி து என்றவாறு காண்க என்பர் we, (தொல், Ginga 114),
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10 யெம்மு௮ ' தயரமொ யாமிவ. ணொழிய 

Bal கண்டு பெயரும். காலை யாழடின் 

குற்கெழு சிறுகுடி யெய்திய பின்றை 
னல் மவேண்மோற் சிறிதே வேட்டெொடுி 

வேய்பயி லழுவக்அப் பிரிந்தறின் 

15 ஞய்பயிர் குறில் கொண்ட Cari. 

என்பது:இ வுக்குறிவர்த தலைமகனை வரவுவிலச்கி வரைவுசடாயது. 

_-கமிலர். 

இதன்சருச்அ வேண்டியத முடிக்கும் என்பது. © 

பி-ழ்: 4, வரவழுங். 6. மென்மெல. 10. யேமுதறுதுயா காமி. 

| 319. பாலை 

பாணிவாய்க் காக்கை. மாகிறப் பெருங்கேோ 

பணிலிீ மாலத். கலங்குளே Su ae 

கொடுவி லெயினர் குறும்பிற் கூக்குல் 
கிலினை மறவர் வில்லிடத் தொலைக்கோர் 

௦ படுபிணங் .கவரும் பாழ்படு நனந்தலை 
woman aioe நோக்கி ளையென 

அணக்கய.. நசுப்பி னுண்கேழ் மாமைப் 

Qua cre? வேங்கைப் புதுமலர் புரைய. 

aor aot தெழுந்த. சுணங்கணி வனயழுலைச் 

10 கரும்பார் கூந்தற் பெருந்தோ. ஸிவள்வயிற் 
பிரிந்தனி சகறல் சூழி: னரும்பொரு 

ளெய்துக மாதோ : நுமக்கே. கொய்தழைக் 

தளிமே ரன்ன காங்களு _மதகையள். 
மெ ல்விய ஷிளைய ணனிபே sain Genrer 

15 செல்வே மென்னு அம்மெதி 

சொழிவே.. மென்னு மொண்மையோ.. Baer, 

என்பது: செலவுணர்த்திய ss ses Gang “கெல்ன்ழுக்கள். 
சொல்லியது. 

_எருக்காட்டூர்த் தாயங்கண்ணனார்,
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பி-ம்: 1. மாணிற. 8, புளையு.. 12. - 18. கொய்குழைக் களிரோன் 
oor BTAE OG மற்சையள். 14, மெல்லியல், 16. சொழியோமெ, 

320: நகேய்தல் 

ஓங்குதிரைப் பரப்பின் வாங்குவிசைக் கொளீஇத் 

BUNS on ir றந்த கடுங்கண் அமமின் 

Byam மறுப் Ror பகரும் 

9 “சானலஞ் சிறுகுடிப் பெருநீர்ச் சேர்ப்ப 

மலே ரூண்கணெற் தோழி யெவ்வ 

மலர்வாய் நீங்கநீ யருளாய். பொய்ப்பினு 

கெடுங்கழி அழைஇய குறுங்கா லன்ன 

_மடும்பம ரெக்க ரஞ்சிறை யுளருச் 
  

10 கடவுமில்ப் புன்னைச் தாகணி பெருந்துறை 
ஈடுங்கயிர் போழ்ந்த கொடுஞ்டு OnOé3 wi 

வண்டற் பாவை இதைய ANG gle 

wb அண்ட rete 

அவரகக வையை கை கவ் 

என்பது; பத்ததி தலைமகன் தோழி வரைவகடாயழ. 

- ுழம்துரைக் கூலவாணிகன் ஈசீத்தலைச்சாத்தனார் 

பி-ம்: 3. செல்வர்தங்கை, 4, gag 9. கடும்பூ ரகக ரொரு 
சமை. 14, சடலறி சடனே, * தங்கஞ்சாச்தன், 

321. பாலை 

படித்த யாணப் பழங்க ணன்ன 

வறுஞ்சனை முக்ச கோடைச் தெள்விளி 

விசி த்துவாங்கு பறையின் Birags இயம்பல் 

க௫இர்க்கா லம்பிணை யுணீ இய கே லு 

9 கு துதிர்ச்கா விருப்பை வெண் 1 பூ வுண் ம் 

| wr ain Gre விளிக்குஞ் சண்ட [ல் வியன்௪. ரைப் 
படுமணி யினரிளை யுணீதுப கோவலர்“



கடுங் ௮ க நானூறு 

விடிநில மூடைத்த கலுழ்கட் கூவற் 

கன்றுடை மடப்பிடி sole ® கடவளும் 

10 புன்றலை மன்றத் தங்குடிச் எீறார்த் 

அணையொடு ுச்சி லிருக்கும் கொல்லோ 

கணையோ  ஏரஞ்சாக் சடுங்கட் காளையொ 

டெல்லி மூன்னுறச் செல்லுக் கொல்லோ 
வெவ்வினை செயுங்கொ னோகோ யானே 

19 யரிபெய்து பொதிக்த பதலிகிலம்பு கழீஇ 
் Ne ௮௧ a படட இ 

என்பது: மகட்போச்கிய செவிவி சொல்லியது, 

- கயமனார். 

பி-ம்: 0. வியன்சுவற். 8, கர்கூவல்.. 16. யாயறிர் துணர்த லஞ்சி, 

் 322. குறிஞ்சி | 

வயல்குலெயின் ஜெமியப் பாய் மின்னுவடிபு 

மயங்குதுளி பொழிந்த பானாட் கல்கு 

லாராக் காம மரின் நலைப்ப 

விறுவரை வீழ்நரி ஒடுக்கித் © தீறுவரப் 

பாம்பெறி கோலிற் நமியை mass 

"தேம்புதி கொல்லோ கெஞ்சே யுருமிசைக் 
களிறுஉண் கூடிய வாண்மயங்கு நூாட்பி 
ஹஷனொளிறுவேற் ரூனைக் கடுந்தேர்ச் : திதியன் 
வருபுன லிழிதரு மாம்பயி லிறும்பிற் 

10 பிறையுறழ் மருப்பிற் கடுக்கட் பன்றிக் 
குறையார் கொடுவரி குழுமுஞ்” சார” 
அற்றம் தந்தேன் கூறவ ரறுப்ப: . 

ழூயலுசர் முற்று... வேற்றரு நெடுஞ்சிமைப் 
புகலரும்' பொதியில் போலப் 

19 அெ்தவ்முக் குரையளெம் wa மணங்கி மோளே. 

o
r
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என்பது: அல்லகுறிப்பட்டுப் போகின்ற தலைமகன் தன்னெஞ்சிர்குச் 

சொல்லியது. 

, _.- பரணர். 
பி-ம். 10-11, பன்றி குறையாகச். 11. - 14. சோலை யறையழ. 

14, போலும். 15, பெறலரும் குரையணம், 

323. பாலை 

இம்மென் பேரல Moai ஈம்வயிற். 

செய்வோ ரேச்சொல் வாட்க் காதலர் 

age ரென்பது வாய்வ தாக 

லைய செய்ய மதனில” “சிறியநின் 

5 sar tg. 15160 sins oe பையச் 

தடவா லொதுக்கர் தகைகொள வியலிக் 

காணிய வம்மோ கற்புமேம் படுவி 
பலவுப்பல தடைஇய வேய்பயி. லடுக்கத் 

. இயானைச்  செல்லினல் கடுப்ப வானத்து 

10 வயங்குகதிர் மழுங்கப் பா௮ய்ப் பாம்பின் 

. பைபட. விடிக்குல் கடுங்குரற Copa 

- பாலி யழிதுளி தலைஇக் ப 

| கால்வீழ்க் தன்றுமின் கதப்புறழ் புயலே. | 

என்பது:பிரிவின்சண் வேறுபட்டசலைமகளை ச் கோழி வற்புறுத்தியது. 

Lipp Gu பெருக்கொற்றஞர். 

இப்பாட்டு எ திர்காலமோக்குற்று. 

பிம்: 4-5. லாய்வசாச வைய. 9, செலவினம். :: 

324... முல்லை | 

உவிருந்தும் பெறுகுரள். போலும். திருந்திழைத் 

sO wart பணைத்கோண் மட்மொழி யரிவை 
  

* தலைவன் மீளுங்கால் விருந்து பெறுகுவள்கொல்லென இளை 

யோர் தலைவிநிலையுளைத்தலுச்கு . இப்பாட்டினை உசாரணமாகச் 

காட்டி, *“வளராப்பிள்ளை?? - அவர்கள் தங்களுக்கு வளராப்பிள்ளை 
யென்நலு மாம்? என்றும் கூறுவர் சச். (தொல். பொருள், 170.)
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10 

௮க்நாரனூ று 

தளிரியற் Blair dar யினிதினி : 'னெடுத்த 

வளசாப் பிள்ளைத் தூவி யன்ன 
வுளர்பெயல் வளர்த்த பைம்பயிர்ப் upd 

- பறைக்க ணன்ன நிறைச்சுளை. தோறுக் 

அளிபடு மொக்கு டுள்ளுவன சாலக் 

தொளிபொரு பொகுட்டுத் தோன்றுவன மாய 

வளிசணை யுதிர்த்தலின் வெறிகொள்பு காய்ச் 
சிரற்கிற கேய்ப்ப, வறற்சண் வரித்த 
வண்டு ணஜுவி துமித்த நேமி 

தண்ணில மருங்கிற் போழ்ந்த வதியு 

ணிசைசெல் -பாம்பின் விரைபுநீர் மூகம் 

செல்லு நெடுந்சகை தேமே 
15 முல்லை மாலை ஈகர்புக லாய்ச்தே, 

என்பது: வினை முர] ற்றிய தலைமகன் கருத்துணர்ர் து. உழையர் 

சொல்லியது. 
க 

--ஓக்கூர் மாசாத்தியார். 

பி-ம்: 1. பெறுகுவள். 2. மடமா வரிவை, 4. வளரிளம் பிள்ளை, 

18. விரையு நீர்... | 

325. பாலை 

a F . A . ம் சு 

அம்ம வாழி கோழி காதலர் 

வலவெண்மண ஸிவரஈ்த. பொலங்கடை நெடுரகர் 

களியிரும்' GEM புணர்குறி வாய்த்த 

களவுவ் கைம்மிக UAT T i BOT அன்பி பு 

9 முட்கொண். டோவாள் காக்கும். பிற்பெரி 
திவனுறை பெவனோ வளியளென் றஞ்ளி 
ராரெடைப் பொலிந்த ye DAD oo 
.கொள்ளனைப் .பணித்த வதியன் பின்றை
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வள்ளுயிர் மாக்கிணை கண்ணைக், சான்று, 

10 மலைகவி னழிர்த கனைகடற்: ற்ருஞ்சாரம் 
வெய்ய மன்றகின் வையெயி அுணீஇய 

தண்மமழை யொருகாட் டலையுக வொண்ணுத 
லொல்கிய லரிவை 'கின்னொடு செல்கஞ் 

சின்னா ளான்றனை யாகெனப் பன்னா . 

15 ஞலைவி னுள்ளமொடு. வினைவலி yes) 

யெல்லாம் பெரும்பிறி : தாக வடா. 

நஷ்வே வம் பாண ஸனன்னாட் டுள்ளதை 
வாட்கண் வானத் தென்மாழ் நீளிடை 

யாட்கொல் யாளை யதர்பார்த் தல்குஞ் 

20 சோலை யக்௪ மாலைப் போக 
யொழியச் சென்ஜலோர் மன்ற , 

பழியெவ ஸனாங்கொ ஜேய்தரு பாலே. 

என்பது: * கொண்டு நீங்கக்கருதி யொழிச்த தலைமகன் பிறிவின் 

சட் டலைமகள் தோழிச்கு$ சொல்லியது. 

| | மாமூலனார். 
இப்பாட்டுச் * களவின்வழிப் பாலை. ் 

பி-ம்: 4, வலர்ச்சன்றன்னேயு. 6. ணுறை வெல. 7—8.@90ar, ளள் 

எளனைப்பணி; வள்ளைப் பிணித்த. 9. சண்ணவிந்தன்ன. 15. யுீ 

17. பல்வேற்பாணர் ஈன்னாட். *தலைமகன் குறிப்பறிர்சகோதி 

இய Swag *., களவில்வழிப்பாலை. 

326. மருதம் 

ear DAA WEES Bs Be 
பேரமர் மழைக்கட் பெருந்தோட் Foms 

னல்ல ளம்ம குறுமகள் செல்வர் — 

கடுந்தேர் குழிக்கு ஜெள்ள லாங்க 
5 ணெடுங்கொடி அடங்கு. மட்ட வாயி 

லிருங்கதிர்க் கழனிப் பெருங்கவி னன்ன 

ஈலம்பா ராட்டி. ஈடையெழிற் பொலிந்து
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விழவிற் செலீஇயர் வேண்டும் வென்வே 

லிஜையணி யானைச் சோழன் மறவன், 

கழையளர் sours காவிரிப் படப்பைப் 

புனன்மலி yee p போஜர் | கிழவோன் 
பழைய ஜோச்கிய வேல்போற் 

பிழையல கண்ணவ பணோக்கியோர் இறத்தே, 

என்பது: தோழி தலைமகனை வாயின்மறுச்ச.௮. 

புறவிற் கிழவோன், 

10 

பாணர். 
ர 

1. ஊோரலவுவ்வா; ஊறலவ்வா, 9, சோழர் மறவன். 11, 

327. பாலை 

“இன்பு மிடு ம்பையும் புணர்வும் பிரிவு 

BOOT LG லமையமு. மிரவும் போல ' 

வேறுலே நியல ara மாறெதிர்ச் 

அள வென வுணர்ந்தனை யாயி Cenena. 

மின்னா வெஞ்சுர் நன்னசை அுரப்பத் 
அன்னலுர் தகுமோ அணிவி னெஞ்சே 
நீசெல oe aa பாடின். யாவது 

கவலை நிலவைகபஷ பாகக். 

ராலி ன] ரென் நசைஇ 

மாதவப் பரிக்கு மாறிரங்கு work glk 

களர்கால் யாத்த சண்ணகன் பாப்பிற் 

செவ்வரைக் கொரழிநீர் கடுப்ப வாவி. 
னவவரி யுரிவை -ய யணவரு Loch i a 

புற்றரளை - யாத்த புலர்சினை மாத்த 

மைத்நிற வுருவின் மணிக்கட் காக்கை 
பைந்ரிணங் கவரும் படுபிணக் கவலைச்' 
சென்ஜோர் செல்புறத் இரங்கார் . கொன்றோர். 

கோல்கழி' பிரங்கு மதா ் ட 

வேய்பயி லழுவ மிறந்த பின்னே...



Ole . 

௮. மாணிக்கம், 

.. மாணவழகு தமிழகம், 

செவ்வாய்பபேட்டை, சேலம். 
ட 
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என்பது: பொருள்கடைம் கூட்டிய *ரெஞ்சினைக் ஈழறியது, 

-மருங்கூர்ப்பாகைச் சாத்தன் பூதனார். 

பி-ம்: 5. சுரசைதுரர்தியக்க . 8. நினைதலு ரினைதியோ. 
9. ஈசைஇய, 11, பாம்பிற், *செஞ்சிற்குத் தலைமகன் சொல் 

அரியது. 
4 

928. குறிஞ்சி 

வுழையம லடுக்கத்து வலனேர்பு வயிரியர் 

முழுவதி ர்ச் சன்ன ' முழக்கத்' தேரோ 

டரவுப்பெயல் பொழிந்த ஈள்ளென் யாம்த் 

er Mast ao LI BO) Qu Sur wT@y 

2 விரலின் வச்தெம் Banu பொருர்கத் 

அனிக ணகல வளை௫இக் கங்குலி. | 
‘ofall னியைந்த ஈண்பவர். முனிதோ 

தித்ரு குதனற் அறிந்தன மாயி 

னிலங்குவளை கெகழப் பரந்துபட.. . ஏலைப்பயபா. 

10 முயக்குதொறு முயக்குதொறு முயங்க pee gs 
ட்டடக்குவ - மன்னோ தோழி மடப்பிடி, [கொண் 

_ மழைதவழி சிலம்பிற் கடுஞ்சூ லின்று 

கழைதின யாக்கை. விழைகளிறு தைவர 

ட 
  

வாழையஞ் இலம்பிற் ஆஞ்சுஞ் 

1த சார னாடன் சாபன் மார்பே. 

என்பது: இரவுக்குறிச் சிறைப்புறமாகத் *சோழி: சொல்லெடப்புத் 

தலைமகள் சொல்லிய து. ; 

“மதுரைப் பண்டர்வாணிக னிளன்றேவஞார். 

பிம்: 1, வழையமைய; வரையமல, 8. டி.ரவுப் பெயல்; 5. gut 

இழ். 6. துணிச்சண்ணகல, qe னீசலினியைந்த. ஈண்பர், 7-8, 
மூனிதறேற்று. 10... முயங்கு சோறு. மயங்க. *தோழிக்கும். 
தலைமகள். ர்வாணிச னீழன்ளேவனர்; னிளான்ேோவ, 

60
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329. பாலை 

பூங்கணு தலும் பசப்ப கோய்கூர்ர் 
இம்சயொன். வருந்தவு நீங்குத அணித்து 

வாழ்தல் வல்லுக ராயிற் காதலர் 

குவிந்த குரம்பை யங்குடிச் Borie 

5 படுமணி யியம்பப் பகலியைக் அமணர் 

கொடுஅகம் பிணித்த செங்கயிற் மொழுகைப் 

பகடயாக் கொள்ளும் வெம்முனைத் EO) L0G 

தெறிவளி சுழற்று மத்தஞ். ஈறிதசைச் - 
தேகுவர் கொல்லோ. தாமே பாய்கொள் 

10 புறுவெரி நொடிக்குஞ் சிறுவரிக் குருகே 

நெடுநல் யானை நீர்நசைக் கிட்ட 

கைகறித் துறு மைதூங் கிறும்பிற் 

புலிபுக் னும் வறுஞ்சுனைப் இளை 

- பனிபடு மையப் பன்மலை பிறந்தே, 

என்பது: பிரிவிடைவேறுபட்ட தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லிய த, 

பிரிவுணர்ச்தியதோழிக்குச் சலைமசள் சொல்லிய தூஉமாம். 

| --உறையர் “முதுகூத்தனார். 

பீ-ம்: 8. மோழி, 1. பசடசாச்கொள். 10.. புறவெரி. 14. 
பயன்மலை, *மூ.துகூற்றன். 

330. நேய்தல் 

% கழிப்பூக் குற்றும். கான லல்கயும் . 

வண்டற் பாவை வரிமணா லயர்ந்து 
  

* இப்பாட்டில் அறியாமையின் அயர்ச்ச கெஞ்சமொடு?? என் 

பது தன்வயினுரிமை என்றும், *இகந்து மாயும்? , என்பத அவன் 
வயிற்பரத்தைமை என்றும், : கழிப்பூச். குற்றுவ். கான ever) ayo” 

என்றாற்போலச் சிலபொருளை ஓழித்துச்.ஏல. பொருண்மேணிற்தல் 
உரையிற்கொள்க?? என்றுங் கூறுவர் ஈ4.. (தொல். பொருள். :111., 
Gere. 53.)
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நித் இிலக்கோவை 2] 

மின்புறப் புணர்ந்து மிளிவாப் பணிந்துக் 

தன்றுயர் வெளிப்படத் தவறி நந்துப 

ஈியா- மையி .னயர்ந்த கெஞ்சமொடு. 

செல்லு மன்னோ மெல்லம்- புலம்பன் 

செல்வோன் பெயர்புறத் இரங்க முன்னின்று 
தகைஇய சென்றவெ னிறையி னெஞ்ச 

மெய்தின்று. கொல்லோ தானே யெய்தியுக் 

காமஞ் செப்ப காணின்று கொல்லோ 

‘a gu stoma ர்ந்த தேரே... 

குப்பை வெண்மணற் குவவுமிசை யானு 
மெக்கர்த் தாழை மடல்வயி ஞானு 

மாய்கொடிப் பாசடும்பு பரிய வர்பிழிபு.. 

சிறுகுடிப் பாதவார பெருங்கடன் மடுத்த 

கடுஞ்செலற் கொடுந்திமில் போல 
நிவக்அபடு தோற்றமொ டிகந்துமா யும்மே. 

என்பது: தலைமகற்குக்குறைநேர்ச் த கோதி தலைமகட்குச் குறை. 

iF - 

ஈயப்பக்கூறியத. 

உலோச்சனார். 

ம்: 4. வெளிப்படவிறிஇ; நொந்துயிர். 5, னயர்க்செகெஞ். 
7. இயங்கி. 1], வுதுச்சாண், 

நீடுமில  பரைய செங்குழை யிருப்பைக் 

கோடுகடைந் தன்ன கொள்ளை வான்பூ 

வாபர் தன்ன al cr லெண்கின் 

சேடுசனை யுரீஇ யுண்ட மிச்சில் | 

5 பைங்குழைத் தழையர் பழையர் மகளிர் 

கண்டிர. ணீளமை கடிப்பிற் ஜொகுத்துக் 

குன்றகச் சிறுகுடி: மறுகுதொறு மறுகுமஞ் 

றோர். நாடு. பலபிறக். கொழியச் 

சென்றோ ரன்பிலர் கோழி யென்று
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10 மருந்துறை முற்றிய கருங்கோட்டுச். F Dum yu 

பாண ரார்ப்பப் பலகல முதவி 
ரசாளவை விருந்த கணமகிழ்த் இதியன் 

வேளிசொடு பொரீஇய கழித்த 

வாள்வா யன்ன வறஞ்சு.ர மிறந்தே. 

என்பது: தலைமகன் பிரிவின்சண் தோழிச்குத் . தலைமகள். 
சொல்லியது. இப்பாட்டிற் பழையரமகளிளென்பது வேட்டு 

விச்செயெரையும் உழத் இியரையும், . 

_-மாமுலனார், 

பி-ம்: 8... வாயோர்தன்ன. 4. மோடு சைய/ரைஇ. 4. தழை 

யரம்பழையர். 0. ணிடமைகதியிற். 7-8... மறுகு, மஞ் err 
நாடுபிறக். 12. மகிழ்திதியன். 18. பொரீஇச்கழித்த, 14. 

வருஞ்சு£. ஞு 

532. குறிஞ்சி 

முளைவளர். முதல pea air முருக்கிக் 
இளையொடு மேய்ந்த. கேழ்கிளர். யானை . 

 நீர்சசை மருங்கி னிறம்பார்த் தொடுல்பெ 
பொருமுச ணுமுவை தொல்ச்சிக் கூர் நுனைக் 

5 குருதிச் செங்கோட் டழிதுளி கழாலுக் 

. .சன்முூகை யடுக்கத்து மென்மெல வியலிச் 

செறுபகை வாட்டிய செம்மலொ டறுகால் 

யாழிசைப் பறவை யிமிரப் பிடிபுணர்ந்து 

| ara pier Fol iene நாட. , 

10 னின்புரைத் தக்க. சாயல. னெனடீ . 

.. யன்புரைத் தடங்கக் கூறிய வின்சொல் 

வாய்த்தன வாழி. தோழி வேட்டோர்க் 
கமிழ்தச் தன்ன சமழ்தார். மார்பின் 

வேண்டி. டைப் பட்ரனு  முயக்கமுச் 

15 தண்டாக். காதலும் தலைகாட். போன்மே, .
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என்பது: இரவுச்குழிச் சஇறைப்புமமாசத் தோழிக்குத் *தலேமகள் 
இயற்பட மொழிந்த த. ் 

பிம்: 
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_..கபிலர், 

1. முழைவளர், 8. நிர 'ம்பாதொடுங்இிய, Oo. செழு 
Cary. 0, கணமுகை. 7, வாட்டியச் செம்மல், 10, சாய 

, இலனம். 15. காள்போன். 3 கலமகள்சொல்லியது.. 

333. பாலை. 

யாது. ‘Cindi oh Tre Got & த்த | Barren bh ar 
(COS மேனி பம்பசப் பூச. - 
வழிவுபெரி துடையை wre -யவர்வயிழ்... 
பழிதலைச் தருதல் மேண்டுதி கமொழிகொண்டு 
தாங்க. லொல்லு$மா மற்றே யாங்குடின் 
னெவ்வம் பெருமை யுசைப்பிற் செய்பொருள் 
வயங்கா தாயினும் பயங்கெடத். அக்கி 
கிட்லர் வாழி. தோழி கோடையிற் 

குருத்திறு புக்க வருத்சஞ். சொலாது - 
தரம்புடைத் அுப்த்தலை. கூம்புபு இரம்கிய 
வேனில். வெளிற்றுப்பளை போலக்: கையெடுத் 
.இயாளைப் பெருரிசை வானம் ப்யிரு 

மலைசே ணிகந்தன ராயினு நிலைபெயர்ந்னு 
நாளிடைப் படாது வருவர் ஈநமசெனப் ... 

LILA BOR கொள்கையி னயர்சலை திரியாது. 

ரின்வா. பின்மொழி ஈன்வா யாக 
- வருவ சாயினோ ஈன்றே. வாரா 

வணர். காதல சாயினு மிவணம் 

பசலை மாய்து லெளி*மற் Sever | 

சென்ற சேளத்துச் செய்வினை முத்தி. 

முதா. லுள்ளத்த செனினும் | 
குறுகூபெரு சசையொடு தூதுவரம். பெறினேட



ATA அகநானூறு 

என்பது: பிரிவிடைஅற்புறுசத்து் தோழிக்குக் தலைமகள் சொல்லி . 

யது, 

கல்லாடனார். 

பி-ம்: 7. தாயினுமயங். 10. தம்பிடைட 18. மலைச்சே; நிலைப் 

பெயர். 14, சாளிடைப்படாமை, 15. இரியா. 17, வருவா. | 

18. தவணராகு சாதல, 28. குறுவெரு. 

| 334. முல்லை 

ஐடா. நல்லேற் நுரிவை தைஇய ன் 
வாடுகொண் . pre மிமுமென ழக 

ராடுதிரை கொண்டன மாயிற் பாக 
பாடி.மிழ் கடலி னெழுர்த ஈம்மையொடு 
பெருங்களிற் றுக் சடக்கை புரையக் கால்வி ஜ்த் 
திரும்பிடி த் தொழுதியி னீண்டுவன ' கு£$இ 
வணங்கிறை மகளி ரயர்ந்தன ராடுந் 
கழங்குற மாலியொடு கதமுறை இதறிப் 
பெயஜொ0் ன்றால் வானம் வானின் 

10 வயங்கூசிறை யன்னத்து நிரைபறை கடுப்ப 
நால்குடன் பூண்ட கானவில் புரவிக் 
கொடிஞ்சி நெடுந்தேர் 'கடும்பரி தவிரா 
தனமயி லகவுங் கார்கொள் வியன்புன த்து 

- கோன்ளூட் டாழி _பரீர்கிலச் அமிப்ப 
15 வீண்டே காணக் கடவுமதி பூங்கேழ்ப் 

பொலிவன வமர்த்த வுண்க - 

ணொலிபல் கூக்த லாய்சிறு நூதலே, 

Or
 

- என்பது: stern hala ose தேர்ப்பாகற்குச் சொல்லிய து. 

“மதுரைக் கூத்தனார். 
பி-ம்: 2, மெழுமென. 5, கால்வீழ்ச் 7. ரமர்ர்தன. 10. வயல் 

குபிறை.யன்னச். 14, சிர்து.றி. னொலிப்ப:; யீர்ச்துறி ளொலிப்ப. 
*மதுளைக்சடாரத்தனார்; மதுரைக். sears er மதுரைச் 
கோடாரத்தளர்.- ட
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335. பாலை 

இருள்படு கெஞ்ச க் திடும்பை தீர்க்கு 

மருணன் குடைய ராயினு மீதல் 

பொருளில் லோர்க்கஃ தியையா தாகுதல் 

யானு மறிவென் மன்னே யானைதன் ் 

௦ கொன்மருப் பொடியக் குத்திச் சனஞ்றர் 

இன்னா வேனி லின்றுணை யார 

முளிசினை wings ge) பொளிபிளர் தூட்டப் 

புலம்புவிற் றிருந்ச நிலம்பகு வெஞ்சுர 

. மரிய வல்லமன் னமக்கே விரிதா 

10 ராடுகொண் மூசி னடுபோர்ச் செழியன் 

மாட மூதூர் மதிற்புறர் தழீஇ 
நீரிவெயி லுழந்த கூறியிறைக் கணைக்காற் 
ஜொரடையமை பன்மலர்த் தோடுபொஇர் தியாத்க 

'குடையோ ரன்ன கோளமை Ques BE 

16 பாளை. பத்திழிர் தொழியப் புறஞ்சேர்பு 
வாள்வடித் தன்ன வயிதுடைப் பொதிய 

நாளுறத் தோன்றிய நயவரு , வனப்பி 
னாதி தன்ன வணிகிளர் புஅப்பூ 

வாருறு சவரியின் வண்ணெ விரிய 

20 முத்தி னன்ன: வெள்விீ தாது 
-யலூ னன்ன வரிநிறத் தாலி 

. நகைஈனி வளர்க்குஞ் இறப்பிற் ping Dac’ 
வொடு வளர்ந்த. மூவாப் பசுங்காய் 

நீரினு மினிய வா௫க் .கூரெயிற் 

2௦ நமிழ்த மூ௮ுஞ் செவ்வா ் 
-யொண்டொடிக் குறுமகட் கொண்டனஞ் செலினே, 

ன்பு; கலைமகன் பொருள்ச்டைத்கூட்டிய செஞ்ினைக்கழதிர 

செலவழுங்கிய அ. 

ப மதுரைத் தத்தங்கண்ணஞஞர்.
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பி-ம்:. 5, கோண்மருப், 8. நிலம்படு, 9, வல்ல ஈமச்சே. 13. 

ளொடையமை பலமலர் கொடு, 109, வாடுற கவரி. விரீஇய, 

336. மருதம் 

உ குழற்காற் சேம்பின் கொழுமட லகலிலைப் 
பாசிப் பாப்பிற் பறஹழொடு வதிந்த 
வுண்ணாப் பிணவி னுயக்கஞ் சொலிய 

நாளிளை தரீஇய வெழுர்த நீர்நாய் 

5 வாளையொ ழெப்பத்- துறைகலுழ்ச் தறைபிற் 
நெண்கட். டேறல் மாந்தி மகளிர் 

அண்செய லங்குட மிரீஇப் பண்பின் 

ம௫ிழ்சன் பாத்தைமை பாடி. யவிழிணர்க் 

காஞ்சி நீழற் குரவை பயருர் | 
12 தீம்பெரும் பொய்கைத் துறைகே மூரன் 

Cpisr age நேரிழை மகளி ப 

Grau வென்பலென் னலனே. யதுவே “ 

பாக னெடி.அயிர். வாழ்தல் காய்னெக் ' 
..... கொல்களிழ் றியானை ஈல்சன் மாறே 

15 தாமும் 996 மூளர்போற் சேறன். 

மூழவிமிழ் அணங்கை ஆக்கும். விழவின் | 
  

* தானும் உரிமையூண்டமைபற்றி மனையோளொடுதானும் ஒம் 
தாளாகசக்கருது தலின், சன்னை ஓக்கும் ஏனைமசளிரின் சன்னை விசே 
டமுண்டாகச் குறித்துக்கொண்ட கோட்பாட்டின்சண் காமக்கிழத்இ 
புலச்து கூறுவள் என்பதற்கு இப்பாட்டினைச்கொண்டு, இதனுள் 

. - யானவண் வாரா மாரே எனச் தான் மனையோளைப்போல இல்லுறை. 
தல்கூறி, ' ஆண்டுச்செல்லிழ் சுடரொடு  இறியும்  நெருஞ்ச்போல 
ஏனை மகளிரை யான் செல்வுழிச் செல்லும் சேடியர்போலத்திறியும் | 
படி. பண்ணிக்கொள்வல் எனக்கூடறியவாறு காண்க?3 என்பர் ஈச். உவ 
மிச்சப்படும் பொருள் இழிர்துவரல்வேண்டும் என்றதற்கு மாரி யம் 
பின் மழைக்சோம் சோழர்”? என்ற அடியினை உக if Goer காட்டுவர் 
பேரா, Gare பொருள். 151., 278.)
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யானலண். வாரா மாறே வரினே, வானிடைச் 
௬டசரொடு இரிதரு கெருஞ்சி Cure 
வென்னொடு இரியே னாயின் வென்வேன் 
மாரி யம்பின் மழைத்தோற் சோழர் 
வில்லிண்டு குறும்பின் வல்லத்தப் புறமிளை 
பாரியர் படையி னுடைகவென் 
னேரிறை முன்கை வீங்யெ வளையே, 

என்பது: BUILT SOO இற்பரத்தைக்குப் பாங்காயிஞார் கேட்பச் 
சொல்லியது. : இப்பாட்டில் மழைச்கோல் என்பது. தோற் 
'இடுகு. 

--பாவைக்கோட்டிலார், 

பி-ம்: 1. புழற்காற்; நூற்கார். 2, பா௫ிலைப்பரப்பின்; 4, தழீஇய, 
“த, முழப்பது துறை. 7. குட மரீஇ. 8. பரத்தை பாடிய;பாடிய 
வீழிணர். 17-18, வரினே, சுடரொடு, 31, வல்லத்துச் . 
குறுமிளை. 

ச
 

1.0 

337. பாலை 

சாரல் Wty gs துயர்சை குழைத்த 

மாரி யீர்ர்களி ஏன்ன மேனிப் 

போமர் மழைக்கண் புலம்புகொண் டொழிய 

-வீங்குப்பிரிர் தஅுறைக லினிதன் முசலி 

னவண தாக பொருளென் ும்ணர் 

கணநிரை யன்ன பல்காற் குறும்பொறைச் 

தூதொய் பார்ப்பான் மடிவெள் ளோலைப் 

படையுடைச் கையர் வருதொடர் நோச்கி 
புண்ணா. மருங்கு லின்னோன் கையது. 

பொன்னா குதலு முண்டெனக் கொன்னே 

தடிந்துடன். வீழ்த்த கடுங்கண் மழவர் 
இறனில். சிதாஅர் வறுமை. நோக்கச். 

செங்கோ .லம்பினர் கைந்நொடியாப் . பெயரக் 
கொடிவிடு குருதித் தூக்குகுடர் கறிஇ. 

01
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15: வரிமா லியவி னொருகரி யேற்றை 

வெண்பர லிமைக்குங் கண்பறி கவலைக் 

கள்ளி நீழற் கதறுபு வதிய 

மழைகண் மாறிய வெங்காட் டாரிடை- 

யெமியக் கழிதந் தோயே பனியிருட் 

20 பெருங்கலி வானர் தலைஇய 

விருங்குளிர் வாடையொரடு வருந். துவ ளென வே. 

என்பது: மூன்னொருகாலத்துப் பொருள்வயிற் IAs pas தலை 

மசன் பின்னும் பொருள்சடைச் கூட்டிய நெஞ்சிற்குச் சொல்லிய து. 

AG: 

-பாலைபாடிய பெருங்கடங்கோ, 

8. கையர் தேரநோச்இ, 11. கடிர்துடன் வீழ்ச்கு 1&. 

தழீஇ; ௧தஇ. 18, மழைச்சணமாறிய. 21, வருர்துவனெனவெ 

10 

398. குறிஞ்சி 

குன்ஷோங்கு வைப்பி னாடுமீக் கூறு 
மறங்கெழு தானை யாச ருள்ளு 
மறங்கடைப் பிடித்த செங்கோ லுடனமர் 

மறஞ்சாய்த் தெழுர்ச வலனுயர் இிணிதோட் 

பலர்புகழ் திருவிற் பசும்பூட் பாண்டிய 

னணங்குடை யுயர்நிலைப் பொருப்பிற் கவாஅன் 

சண்யொண் கார்த ணாறு LIB SP ப 

அணையீ ரோதி மா ay யோள்வயி” 

'னுண்கோ லவிர்தொடி வண்புறஞ் சுற்ற - 

முயங்க லியையா தாயினு மென்றும் | 

வயவுஅ௮ நெஞ்சத் அுயவுத் துணை யாக 

வொன்னார் தேஎம் பாழ்பட BT O16 

துன்னருச் அப்பின் வென்வேற் பொறைய 

னகலிருங் கானத்துக் கொல்லி போலத் 
தவா௮ லியரோ ஈட்பே யவள்வயி : 
னர ௮ லியரோ தூதே பொழு௮ர்
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விண்பொரக் கழித்த இண்பிடி யொள்வாட் 

புனிற்றான் றரவி னிளையர் பெருமகன் 
.. தொகுபோர்ச் சோழன் பொருண்மலி பாக்கத்து 

20 வழங்க லானாப் பெருந்துறை — 

மூழங்கிரு முக்கீர்த் திரையினும் பலவே. 

என்பது: அல்ல குறிப்பட்ட தலைமசன் றன்னெஞ்சற்குச் சொல்லி 

யது. | 

9 . மதுரைக் கணக்காயனார். 

பி-ம். 9. aabaliia tm யன்புறச்சுற்ற. 17. சணம்பொரரச் கழித்த; 

விண்பெறச்கழித்த. 

339. பாலை 

விங்குவிசைப் பணித்த விரைபரி நெடுந்தேர் 

நோன்கதிர் சுமந்த வாழியாழ் மருங்கிற் 

பாம்பென முடுகுரீ ரோடக் . கூம்பிப் 

பற்றுவிமி விரலிற் பயறுகா பூற்ப்ப 

வற்ெ நின்றன்றாற் பொழுதே முத்பட 

வாள்விளைக் கெழுந்த வசைவி அள்ளத் | 

தாண்மை வாங்கக் காமக் திட்பக் 

Cr
 

. சவைபடு நெஞ்சங் கட்க ணகைய 

விருதலைக் கொள்ளி  யிடைநின்று வருந்தி 

10 யொருதலைப் படாது வனி போன்றன 

கோல்கொ லளிய டானே யாக்கைக் 

குயிரியைச் தன்ன ஈட்பி னவ்வுயிர் 

வாழ்த ல்ன்ன காதல். 

erg லன்ன பிரிவரி யோளே. 

என்பது: போகாகின் ததலை2ஈன் தன்னெஞ்ூற்குச் சொய்லியழ். 

| : அர்நரைமுடி நெட்டையார். 

பி-ம்: 6. வசையிலுள்ள. 12. குயிரீச்தன்ன. குயிரிட், 

*கினைமுடி செட்டையார். ப ப ்
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340. நேய்தல் 

உ பன்னா ளெவ்வந் தீரப் பகல்வந்து 

புன்னையம் பொதும்பி னின்னிழற் கழிப்பி , 

மாலை மால்கொள நோக்கப் பண்ணாயப்ந்து 

வலவன் வண்டே ரியக்க நீயுஞ் 

செலவுவிருப் புறுத லொழிகதில் லம்ம 

செல்லா நல்லிசைப் பொலம்பூட் டிரையன் 

பல்பூங் கானற் பவத்திரி யனவிவ ல 

ணல்லெழி லிளகலந் தொலைய .வொல்லெனக் 

கழியே யோத மல்கின்று வழியே 

வள்ளெயிற் றரவொடு வயமீன் கொட்குஞ் 

சென்றோர் மன்ற மான்றின்று பொழுதென 

நின்றிறத் . தவலம் வீட வின்றிவட் 

சேப்பி னெவனோ பூக்கேழ் புலம்ப 

பசுமீ னொடுத்த வெண்ணென் மாத் 

தயிர்மிதி மிதவை வார்த்துவ நினக்கே . 

வடவர் தந்த வான்கேழ் வட்டங் 

குடபுல வுறப்பிற் கூட்டுபு நிகழ்த்திய 

வண்டிமிர் நறுஞ்சாற் தணிகுவர் இண்டி_மி 

லெல்லுக்தொழின் மடுத்த வல்வினைப். பரதவர் 

கூர்வளிக் .சடுவிசை மண்டலிற் பாய்க் துடன் 

கோட்சுருக் கிழித்த கொடுமுடி. நெடுவலை 

soma லசைவளி யெறிதொறும் வினைவிட்டு 

முன்றிற் முழைத் தூங்குர் 
தெண்கடற் டரப்பினெம் முறைவி னூர்க்கே. 

  

* “வேளாண் பெருநெறி வேண்டிய விடத்தும்?! என்னும் 

“பகுதிக்கு இப்பாட்டினை உதாரணமாகக் காட்டி, “இதனுள் தனக்கும் 

-புரவிக்கும். கொடுப்பனகூறிதச் தடுத்தவாறு . காண்க? என்பர். சச், 

Ogre பொருள். 114.) உலகயன் மேம்பட விருந்து விலச்சலுக்கு 

.. இப்பாட்டினைச் கொள்வர், (அசப். . விள, உரை, 149.)
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என்பது: ப௫.ற்குறிச்சண் சோழி தலைமகற்குச் சொல்லியது 

| நக்கீரர். . 

பீம். 2. னின்னிழ௰ழீ.இ. 5. செலவிரு 8. ணல்லெழிலின் னல் 

15. தயிர்மிதி மா௮ுவார்குவ. 10: லான்கேழ் சாந்தம், 18. 

சாச்தயர்குவர். 30. கூருளிச்: சடுவிசை மாட்டலிற் . பாய் 

புடன். 24. செண்டிரைப் பரப்பினெம் முறைவி ஜூசே. 

341. பாலை | 
உய்தகை.யின்ருற் ரழி பைப்பயக் 
Garage கொய்குறை யுற்றன சூயிலும் 

தேம்பாய் மானுச் தோரங்குசனை விளிக்கு 

நாடார் காவிரிக் கோடுதோய் மலிர்கிறைக் 

5 கழையழி நீத்தஞ் சா௮ய வழிகாள் 

மழைகழிச் தன்ன மாக்கான் மயல்கறல் 

பதவுமேய வருந்து துளங்கிமி னல்லேறு 

மதவுடை நாக்கொ டசைவிீடப் பரு௫க் 

குறுங்காற் காஞ்சிக் கோதை மெல்லிணர்ப் 

10 பொற்றகை அண்டா. துறைப்பத் தொக்குடன் 
குப்பை வார்மண Ongar gs துஞ்சும் 

யாணர் வேனின் மன்னி 
மாணல கருந் துனையுடை யோர்க்கே. 

என்பது: பிரிவின்கட் டோழிக்குச் தலைமகள் சொல்லியது. 

--ஆவூர் மூலங்கிழார். 

iF - th. 4, Csr@G end), 6. மழைடிழ்ர்தன்ன. 8, காட்கோளசை, 

342. குறிஞ்சி 
- ஒப்ப வோவலை நிறுப்ப நில்லலை 

புணர்ந்தோர்.. போலப் போஜற்றுமதி கினக்கியான் 
இளைஞ னல்லனோ கெஞ்சே தெனா௮து 

வெல்போர்க் கவுரியா் நன்னாட் “டுள்ளதை '
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5 மண்கொள் புற்றத் தருப்புழை திறப்பி 

10 

னாகொண் மூதூர்க் கள்வர் பெருமக 

னேவ லிளையர் தலைவன் மேவா 

சருங்குறும் பெறிக்த வாற்றலொடு பருந்துபடப் 

பல்செருக் கடந்த செல்லுறம் தடக்கைக் 

கெடா௮. நல்லிசைக் தென்னன் Ogi ay 
GALS oma» கல்லளைக் கரந்தவவ் 

வளையா மகளிரி னரிய | 

ளவ்வரி யல்கூ வனயாகி காலே. 

என்பது: அல்லகுறிப்பட்ட தலைமசன் சன்னெஞ்சர்குச் சொல்லி 
யது. இப்பாட்டிற் (செல்”என்பது மேசம். 

பமதுரைக் கணக்காயனார். 
பி-ம்: 4. சவிரியர். 10. ரொடாச. 

10 

15 

343. பாலை 

வாங்கமை புரையும் af Ban pes பணை த்கதோட் 

சில்சணங் கணித்த பல்பூண் மென்முலை 

நல்லெழி லாகும் புல்லு னயந்து 
மரங்கோ ஞமண்மகன் பேரும் பருதிப் 
புன்றலை சிதைத்த வன்றலை நடுகற் 

கண்ணி :வாடிய மண்ணா மருங்குற் 
கூருளி குயின்ற கோடுமா யெழுத்தவ் 
வாறுசெல் வம்பலர் வேறுபயம் படுக்கும் 

சண்பொரி. கவலைய கானத் தாங்க 

MET FO யாத் தந்தளிர்ப் பெருஞ்சனை 
யில்போ ஸீமற் செல்வெயி லொழிமார். 
நெடுஞ்செவிக் கழுதைக். குறுங்கா' லேற்றைப் 
புறநிறை பண்டத் அப் பொறையசாஅ௮க் களைந்த 
பெயர்படை கொள்ளார்க். கூயவுத்துணை யாஇ 

யுயர்ர் த வாள்வினை புரிந்தோய் பெயர் துநின் 
அள்ளினை வாழியென் னெஞ்சே கள்ளின் 
ம௫ழின் மகிழ்ந்த வரிமதர். மழைக்கட் :
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சின்மொழிப் "பொலிந்த துவர்வாய்ப் 

பன்மாண் பேதையிற் பிரிந்த நீயே. 

என்பது: தலைமகன் இடைச்சுரத்து மீளக்கருஇிய கெஞ்சினைச் 

கழறிப்போயது. a 

த --ம்துரை மருதனிளகாகனார். 
பி-ம். 4, மரல்கொலுமண். 7. nies 14. படைகொ 

ளாளர்க். 18. செவ்வாய் 19. பெயர்ர்தரீயே 

344. முல்லை 

வளமழை பொழிந்த வானிறக் களரி 

புளர்தரு தண்வளி யுறுதொறு நிலவெனச் 

தொருமுகை விரிந்த முடக்காற பிடவின் 

வையேர் வாலெயிற் ஜொண்ணுதன் மகளிர் 

5 கைமாண் டோனி கடுப்பப் பையென 

- மயிலினம் பயிலு மரம்பயில் கான 

மெல்லிடை யு௫௮. வளவை வல்லே 

கழலொலி சாவிற் றெண்மணி கறங்க 

நிழலொளிப் பன்ன நிமிர்பரிப்.. புரவி 

10 வயக்குறு . கொடிஞ்சி பொலிய வள்பாய்ர் 

தியக்குமதி வாழியோ கையுடை வலவ 

பச௫ப்பு௮ு, படாட வருந்திய 

நயப்பின் காதலி நகைமுகம் பெறவே. 

என்பது: விணைஞுழ்றிய தலைமசன் தேர்ப்பாகர்குச் சொல்லியது: 

மதுரை அளக்கர்ஞாழலார்மகனார் & மள்ளனார். 

பி-ம். 8. முதுகாற்பிடவி. “5, சைபாண்டோணி, சையாடோளி. 

8. சுழலொலி. 9. கிழளொழிப். *௮ம்மள்ளனார். 

ப 345. பாலை | 

விசும்புகளி பொழிந்து வெம்மை நீங்கித் 

தண்பதம். படுதல் செல்கெனப் பன்மா. 

ணாஞ்செல. விழைந்தன' மாக வோரங்குபுகழ்க் .
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கானமர் செல்வி யருளலின் வெண்கா[ற . 

 பல்படைப் புரவி யெய்திய தொல்லிசை 

அணங்குநுண் பனுவற் புலவன் பாடிய 

வினமழை தவழு மேழிற் கான்றத்துக் 

கருங்கால் வேங்கைச் செம்பூம் பிணைய 

... லைதேக் தல்குல் யாமணிர் அவக்குஞ் 

10 சின்னாள் கழிக வென்று மூன்னா 

ணம்மொடு பொய்த்தன. ராயினுக் தம்மொடு 
திருக்துவே லிளையர் சுரும்புண மலைமார் ' 

ட மாழுறி யின்று மாக்கொம் பகைப்ப 

anna Ne துலர்த பின்றைப் பொறைய 

15 த௫வெள் ளறாவிச் துவலையின் மலர்ந்த 

கருங்கா னுணவின் பெருஞ்சினை வான்பூச் 

செம்மணற் சிறுநெறி கம்மென வரிப்பக் 

காடுகவின் பெறுக தோழி யாடுவளிக் 

கொல்குமிலை யிற்றி யொருதனி கெடுவீழ் 

20 சல்கண் சிக்கு மத்த 

மல்குவெயி னீழ ிசைச்தனம் செலவே. 

என்பது: தோழிக்குச் cached சொல்லியது. 

பி-ம். 1. ரங்க. 21. மல்குபய 8ீழ ரகம வாம சந்தக் 

346. மருதம் | 
4 ஈகைநன் றம்ம தானே Won pans 
மாரிச் சுதையி ஸனீர்ம்புறத் தன்ன 

கூற் கொக்இன் குறும்பறைச் . சேவல் 
      

* “பிழைத்து வர்இருர்த இழவனை நெருங்கி, பிழைத்தாங்காம் 
கிச் கொடுத்தற்சண்?? அஃதாவது பரத்தையர் மனைசக்சண் தங்இவுர் 
தான் அசனகர் புகுகாது புறத் இருக் ச,சலைவனை மிசக்கழ.நிச்சில மொ 
ழிகளைச்கூறி இசனானேதலைவி மனத்தின்சண்ணடல் நீங்குர்சன்மை 
உள்ள.தாகிக்கூட்டுத.ற்கண். தோழிக்குக் கூற்றுகிகழும் என்பத்கு இப் 
பாட்டினை உசா ரணமாசச். சாட்டினர். நச், (சொல், பொருள். 190.)
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வெள்ளி வெண்டோ உன்ன கயல்குறித்துக் 

5 கள்ளா ரூவகைக் கலிமக முழவர் 

காஞ்சியங் குறுக்குதி குத்தித் இஞ்சுவை.. 
மென்கழைக் கரும்பி னன்பல மிடைந்து 

பெருஞ்செய் நெல்லின் : பா௫வல் பொத்தி. 

வருத்திக் கொண்ட வல்வாய்க் கொடுஞ்சிறை 

10 மீதழி கடுநீர் நோக்கிப் பைப்பயப் 

பார்வ லிருக்கும் பயங்கே மூர 

WFD GI பேணின்றோ. விலமே நீரின்: 

பண்ணாமை. ஈல்யாழ்ப். பாணனணொடு 'விசிபிணி 

மண்ணார். முழவின் கண்ணதிர்ந் இயம்ப . 

15 மூழ்துணைச் சுற்றமொடு மட்டு மாந்தி 

யெம்மனை வாரா யாகி முன்னா... 

ணும்மனச் சேர்ந்த. ஞான்றை யம்மனைக் 

குறுந்தொடி மடந்தை யுவந்தன ணெடுந்தே 

ரிழையணி யானைப். பழையன் மாறன் 

90 மாடமலி மறுகிற் கூட லாங்கண் , 

- வெள்ளத் தானையொடு வேறுபுலத் இறுத்த 

இள்ளி வளவ ஸனல்லமர். சாஅய்க் | 

- கடும்பரிப் புரவியொடு களிறுபல வவ்வி 

யேதின் மன்ன ரூர்கொளக் 

95 கோதை மார்ப: னுவகையிற் பெரி2த. 

என்பது: தோழி தலைமகற்கு வாயின் மறுத்தது. 

, ; 5 நக்கீரர், 

இப்பாட்டின் கருத்துப் பிறரைப். பார்ப்பான். என்றவாறு, ன 

ப் ie ம்: 3. குதம்பொமை, 5 21. CacinOijas Iss. 

| ‘347. பாலை. ட்ட 

 தோளூர்: தொல்கவின். ஜெகம் நாளு 

நலங்கவர்... பசலை -நல்்இன்று. நலியச் .... 

02



486 அகநானூறு. 

.. சால்பெருரச் தானைச் சேர லாதன் 

10 

15 

ores. லோட்டிக். கடம்பறுத் இயற்றிய 

பண்ணமை மூரசன் கண்ணதிர்ர் தன்ன 

சவ்வை ஆற்றும் வெவ்வாய்ச் சேரி 

யம்பன் மூது ரலாகமக் கொழியச் : 

சென்றன ராயினுஞ் செய்வினை யவர்க்கே 

வாய்க்கதில் வாழி தோழி வாயாது 

மழைகரறர் தொளித்த கழைதிசங் கடுக்கத் 
கொண்கேழ் வயப்புலி பாய்ந்தெனக் னுவவடி 

வெண்கோட் டியானை முழக்கிசை வெரீஇக் 

கன்ஜொழித் தோடிய புன்றலை. மடப்பிடி : 

கைதலை வைத்த மையல்: விதுப்பொடு 

கெமேகப் பெண்டிரிற் நேரு 

கெமெச மருங்கின் மலையிறர் தோசே. 

என்வன - தலைமகன். பிரிவின்சண் அலைமகன் தோழிக்குச் சொல்லி 

யத. 

மாமூலனார். 

348 குறிஞ்சி 

என்னா வத். ருனே மூன்றிற் 

ஹேன்றேர் சுவைய இரளசை மாஅத்துல் 

கோடைக் கூழ்த்த. கமழ்நறுச் இங்களி 

பயிரப்புறப் பலவி னெதிர்ச்சளை பளைஇ 

யிருலொடு சலர்த வண்டுரூ£ சரிய 

ட னெடுங்க (ணுடமைப் பழுறிக் கடுந்திறற் 

் பாப்புக்கடுப் பன்ன தோப்பி. வான்கோட்டுக் 
SLAY ளோரங்குவ்மைக் கோக்க குறவர் 

_ முறித்தழை. மகளிர் ம்டுப்ப மாந்தி 

40 யடுக்க .லேன அிரும்புண மக்கி.
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பானை வவ்வின. இனையென நோனா 
இளைய முதியரும் கிளையடன் GE OE 
சிலையாய்க்து திரிதரு காட 

னிலையா ஈன்மொழி தேறிய: கெஞ்சே. 

என்பது: தலைமகன் “தைப்புதத்தானாகத் கோழி. 'சொல்லெடுப்பத் 
தலைமகள் சொல்லியது... 

மதுரை இளம்பாலாசிரியன் சேந்தன் கூத்தனார், 
இதன் கருதீது. ஒன்றுசிதைய ஒன்றுசெய்வான் என்றவாறு, 

பி - ம்: 2. ory Sg. 10. படுச்சவேன; 11, இனையெனஜேனாது.. 
14. சிலையா நின்மொழி, “எமைப்புறத்தானாகத் தலைமகள் 
சோமழிக்குச் சொல்லிய. 

- நத9. பாலை 

. ஆரம்போ முவ்வளை செதிச்ச முன்கை. 
வரைந்துகாம் பிணித்த தொல்கவின் மொலைய 
வெவனாய்ர் தனர்கொ Saif ஜெமன்ன் 
நெரிகோ லன்ன செயிர்இர் செம்மொழி 

௦ யுலைச்௪. வொக்கல் பாகெர்' செலினே 
யுசன்மலி. யுள்ளமொடு முனைபா மாக 
வருங்குறும் பெறிக்த பெருங்கல வெறுக்கை 
சூழாது சரக்கு ஈன்ன ஸனன்னாட் 
டேழிழ் குன்றத்துக் OUT By கேற்கொளத் | 

10 திருக்தளை நிவந்த கருங்கால் வேங்கை 
யெரிமருள் கவள மாந்திக் களிறுதன் 

'வரிநுதல் வைத்த வலிதேம்பு - Sone 
கல்லூர் பாம்பிற் .மோன்௮ஞ் 

சொல்பெயர் தேஎத்த சாரனிறர். தோரே. 
என்பது : தலைமசன் பிரிவின்கண் . தோழிக்குத் தலைமகள் சொல் 

லிய ௪. 

| மாமூலனார். 
பீம்: 9, கேழ்ளெரச்,
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350: நகேய்தல் 

கழியே, சிறுகுர னெய்தலொடு காவி கூம்ப 

வெறிதிரை யோதச் தரலா னாதே 

துறையே, மருங்கிற் போகிய மாக்கவை மருப்பி 

னிருஞ்சேற் திரளை யலவ னிவப்ப 

வழங்குந ரின்மையிற் பாடான் றன்றே 

கொடுதுக நுழைர்த கணைச்கா. லத்திரி 

வடிமணி நெடுந்தேர் பூண வேவா 

தேர்தெழின் மழைக்க ணிவள்குறை யர்கச் 

சேர்ந்தனை சென்மோ பெருநீர்ச் சேர்ப்ப — 

விலங்கிரும் பரப்பி னெறிஈரு நீக்கி 

வலம்புரி மூற்கெ வான்றிமிற் பரதவ 

சொலிதலைப் பணில' மார்ப்பக் கல்லெனக் 

கலிகெழு கொற்கை யெதிர்கொள விழிகரும் 

'குவவுமண னெடுக்கோட் டாங்க... 

ணுவக்காண் டோன்றுமெஞ் சிறுறல் லூரே. 

என்பது: “பகர் குறிலந்து bigs தலைமக ற்குத் தோழிசொல்லியது 

3 - 9 
ம: 

சேந்தன். கண்ணனார். 

35 ெவவுச்சன். *பகம். குறிவந்த தலைமகத்குச். 

351. பாலை 

| Cari pore டுறையுள் விருப்புறப் பேணிப் 

பெதலருங் கேளிர் பின்வர்து விடுப்பப் .. 

பொருளகப் படுத்த புகன்மலி நெஞ்சமொடு 

குறைவினை முடித்த. lon oe னியக்க 
மறிவுதாஉங் கொல்லோ. ..சானே கதிர்தெறக் 

_ சழலிலை யுகுத்த கால்பொரு தாழ்சிளை 

யழலகைந். தன்ன வல்குழைப் பொதும்பித் 

- புழல்வீ யிருப்பைப் புன்காட் பத்த. 
மறுதர ஓள்ளமொடு குறுகத் தோஜ்திய
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10 செய்குறி யாழி வைகரோ றெண்ணி 

யெழுதசுவர் நினைந்த வழுதுவார் மழைக்கண்: 

விலங்குவி' ழரிப்பனி பொலங்குழைகத்.. தெறிப்பத 
திருக்திழை முன்கை .யணலசைக் gro 

யிருக்கணை மீது பொருக்துழிக் கிடக்கை 

1௦ வருந்துதோட் பூசல் களையு மருர்தென 

வுள்ளுதொறு பம் பல்லி 

புள்ளுச்தொழு துறைவி eis லானே. 

- என்பது : “பொருண்முற்றி மறுத்தராரின்ற தலைமகன் நன்னெனு: 

இர்குச் சொல்லியது, 

- ட்பொருந்தி லிளங்கீரனார். 

இப்பாட்டு நிலத்தாற் பாலை. 

பி-ம்: 9. neh ge aie. 11. saris. 14, 'பொருர்துவீக்கிடச்கை, 

2... குறிஞ்சி 

மூடவுமாதிர் ன்ன குடமருள் பெரும்பழம் 

பல்களைத் தலைவன் கல்லாக். கவென் 

பாடிமி ழருவிப் பாறை மருங்கி a 

னாடுமயின். முன்ன தாகக் கோடியர் 

5 விழவுகொண் மூதூர் விறலி பின்றை 

முூழவன் போல வகப்படத் «US @) 

யின்றுணைப் பயிருங் குன்ற காடன் 

குடிஈன் குடையன் கூடுகர்ப் பிரியலன் .. 

கெடுநா. மொழியல னன்பின னெனநீ 

10 வல்ல கூறி வாய்வதிற் புணர்த்தோய் 

நல்லை காணிற் காதலர் தோ.மீஇ | 

கடும்பரிப் புரவி நெடுந்தே ரஞ்சி 

நல்லிசை நிறுத்த. ஈயவரு. பனுவற் 

ஜொல்லிசை ரிதீஇய வுரைசால் பாண்மக 

15 னெண்ணுமுறை கி௮ச்ச பண்ணி னுள்ளும்
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புதுவது புனந்க தஇறத்தினும் 

நாவதுவைளினு மினியனா லெமக்கே. 

என்பது : வரைந்தெய்திய பின்றை மணமனைச்சட்சென்ற தோழிச் 
குத்தலைமகள் சொல்லியது; வரைவமலிந்து சொல்லிய Camps 

-. குத் தலைமசள் சொல்லிய தூஉமாம். 

அஞ்சிய த்தைமக ணுகையார். 

பி-ம்: 1. முடவுமுதற்பலவின். 4, கோடுயிர்: 9, நெடுநா, 
10. வல்லிற்கூறி. 11. சோழி. *அஞ்சிலார்தைமகளார். 

: ‘ : ச். 

353. பாலை 

அள்வினைப் பிரிதலு முண்டோ பிரியினுங் 
கேளினி வாழிய கெஞ்சே. நாளுங் 
கனவுக் கழிந்தனைய வாச நனவி 
@org செலவு மூப்பினது வரவு 

5 மரிதுபெறு சிறப்பிற் காமத் இயற்கையு 
மிச்நிலை யறியா யாயினுஞ் செர்கிலை 
யமையா டங்கழை நோண்டிக் சல்லென 
ஜஞெமையிலை யுதிர்த்ச வெரிவாய்க் கோடை 
நெடுவெண்் களரி நீறுமுகக்து சுழலக். 

10 க$வெயி நிருகய வேனில் வெங்காட் 
டுயங்குகடை மடப்பிணை தழீ இய. வயங்குபொறி 
யறுமீகாட் டெழிற்கலை பறுகய நோக்கத் 
தெண்ணீர். வேட்ட. சிறுமையிற் றழைமறர் 
அண்ணீ ரின்மையி னொல்குவன தள 

15 மரநிழ லற்ற வியவிற் சஈரனிறம் | 
அள்ளு£வை யல்லையோ மற்றே யுள்ளிய 
விருக்தொழி வறியாப் பெருர்சண் பந்தர் 
வருர்தி வர சோம்பித் தண்ணெனச் 
தானுதுக ஞதிர்த்த சாழையம் கூந்தல் 

20 வீழித wot மெல்லகஞ் சேர்த் இ
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Ln Sl pave] மூ௮வன் மாண்ட சேக்கை 

ஈம்மொடு நன்மொழி நவிலும் 

பொம்ம .லோஇப் புனயிழை குணனே. 

என்பது: முன்னொருகாலத்துப் பொருள்வயிழ் பிறிக்த தலைமகன் 
பொருண்முற்றி வர் இருக்தகாலகத்து *மீண்டும் பொருள்கடா 

வின கெஞ்சிர்குச் சொல்லியது. 

மதுரை அளக்கர்ஞாழலார்மகனார் * மள்ளனார். 

பி-ம்: 8_சழிக்தனையவாக, 10. வேணிலக்காட். 17, பெருர்சோண் 
மாதர். *பின்னும்பொருள் வலிச்சப்பட்ட நெஞ்சிற்கு. 4௮ம் 

மள்ளனார். - 

. 354. முல்லை 

மதவலி யானை மறலிய பாசறை 

யிடியுமிழ் முரசம் பொருகளத் இயம்ப 

வென்றுகொடி. யெடுகத்சனன் வேந்தனுங் கன் 

. கறவைப் புல்லினம் புறவுதொ. அுகளக் | ஜெடு 
5 குழல்வாய் வைத்தனர் கோவலர் ன்ல்வின்ாம் 

இளைய. ரேகுவனர் பரிய விரியுளைக் 

சடைப் புவி. வழிவா யோட ' 
வலவன்  வள்புவலி யுறுப்பப் புலவர் ' 

புகழ்குறி கொண்ட பொலந்தா TBO Bf 
10 தண்கமழ் சாந்த நுண்டுக ளஎணிய 

வென்றிகொ ளூவகையொடு புகுதல் வேண்டின் 

யாண்டுறை .வதுகொ மூனே மாண்ட 

போதுறழ் .கொண்ட வுண்கட் ... 

15 டீதி லாட்டி. இருஅதற் பசப்பே, 

என்ப து : வினை முற்றிய தலைமக்கு உழையர் சொல்லிய் ௮. 

. அமதுரைத்தமிழ்க்கூத்தன் க$வன்மள்ளனார். - 

பி-ம்:. 1. வலியபாசறை. :3. யிடியிமிழ்முரசம்.. 1&. சறவைப் 

பல்லினம். .10," சுரும்புகுடிகொண்ட,
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355. பாலை 

மாவும் வண்டளி ரீன்றன குயிலு 

மின் தீம் பல்குசற் கொம்பர் GI gy 
மூதிலை யொழித்த போதவிழ் பெருஞ்சினை . . 

வல்லோன் -றைவரும். வள்ளுயிர்ப் பாலை. 

தரம்பார்த் தன்ன வண்டின (LPT Bie 

அணிசபர் அன்னிய தாமண லெக்கர்தீ 

தாதுகு தண்பொழி லல்கிக் காதலர் 

செழு மனை மறக்குஞ் செவ்வி வேனி 

மூனே வந்தன் முயி னானா 

திலங்குவளை நெகிழ்ந்த வெவ்வங் காட்டிப் 
புலச் தனம் வருகஞ்' சென்மோ தோழி 

யாமே யெமிய ora நீயே 

பொன்னயம் ருளிலை. யாகி 

டயின்னை -யாகுத். லொத்தன்றா லெனவே. 

என்பது: பிரிவணர்த்திய சோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லியது; 

பி - 8 
Lo: 

| _ர்தங்காற் போற்கோல்லனார். 

10. செடழ்ச்ச. 11. சென்மா. 12. யாமே. யெளியமாக. 

*தங்கான் பண்ன sempre கெரவுனார், 

56. “மருதம் 

Cin p 2190 Dé ப பளித்ப கழாலிற் சழ்த் தறை 

யுகுவா சருந்தப் பகுவா யாமை 

கம்பு ஸியவ. னாக வி௫பிணித்  — 
தெண்கட் இணையிற் ' Gpap epr 

hen OnOs தெருவிற் கதுமெனச் கண்டென் 
“பொற்றொடி மூன்கை பற்றின னாக 

வன்னா யென்றனெ. னவன்கைவிட். டனனே 

தொன்னசை் . காவாமை ஈன்னன் -பறம்பிற்.. 

Rover சரோடன் பயினொடு. 'சேர்த்திய.
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10 கற்போ னாவினே னாகி மற்றது. 

செப்பலென் மன்னால் யாய்க்கே ஈற்றேர்க் 
-கடும்பகட் டியானைச் சோழர் மருக 

“னெடுங்கதிர். நெல்லின் வல்லவ் கழவோ 

-னல்லடி. யுள்ளா esa மொல்லார் 

15 கதவ: மூயறலு. மூயல்ப வதாஅ௮ன் 

ஜொலிபல் கூந்த னம்வயி னருளாது 

கொன்றன. னாயிலுவ் கொலைபழு தன்றே 

மருவி யாம்பல் கலித்த மூன்றுறை 

தன்ன னாய்பிரம் - பன்ன 

20-மின்னீ சோதி ,யென்னைநின் குறிப்பே. | 

என்பது: பின்னின்.ற தலைமகற்குச் குறைரேர்ர்தசோழி தலைமகளைக் 

குறைஈயப்பச் கூறியது. ் 

பி-ம்: 

10 

| பரணர். 

8. சாலாமை, 14, peeves Qion oo Goi. 

357) unt - ன 

கொடுமு ளீங்கை ஞாூலொடு Boobs 
'வான்முகை யிறும்பின் வயவொடு வதிந்த 

வுண்ணாப் பிணவி. லுயக்கற் தீரிய 

தடமருப் பியானை வலம்படத் தொலைச்சி 

வியலறை இவப்ப வாக்கி முணக்குநிமிர்ர்து 

புலவுப்புலி புண்ட ' புல்சாய் இறுநெறி - 

'பயிலிருங். கானத்,து வழங்கல் - செல்லாது 

பெருங்களித் நினரிரை கைதொடேப் 'பெயருக் 

இீஞ்சுளைப் பலவின் ' ஜொழுதி யும்பற் 

பெருங்கா டி.றக்தன சாயினும் . யர்ழகின். கட் 

றிருக்திழைப் பணைத்தோள் வருந்த நீடி... 

யுள்ளா தமைதலோ விலரே  தல்குவர : 

Ag@@uu னிலைஇய. தநீர்ப் பொய்கை . 

யடையிறர்  தவிழ்ர்த தண்கமழ் Seve 

68
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1௦ காலொடு gums gorerlesr | 

ஞயிதழ் மழைக்க ணமர்த்த நோக்கே. 

என்பது: பிரிவிடைவேறுடட்ட தலைமகளைச் தோழி வற்புறீஇயது, 

| ... அ ௭ருக்காட்டூர்த் தாயங்கண்ணஞர். 
பி-ம்: 8. கைகொடூஉப்பெயருர், 12. சல்குவர். 

358. குறிஞ்சி 

நீலத் தன்ன நிறங்ளெ Orns) pb 
காமர் பீலி யாய்மயிற் ஜமோகை 

Ger Sm ere அவன்றி மென்: 
சாடுதகை யெழினலங் கடுப்பக் "கூடிக் 

5 கண்ணே ரிதழ தீண்ணறுங் குவளைக் 
கு௮ுச்கொட டைச்சிய நறும்பல் கூழை 
நீடுநீர்  நெடுஞ்சுனை யாயமெர டாடா 
யுயங்கய மனத்தை யாகிப் புலம்புகொண் 
டின்னை யாகிய நின்னிற நோக்இ 

10 யன்னை வினவின எளாயி னன்னோ. 
வென்னென வுரசைக்கோ யானே துன்னிய 
பெருவசை யிழிதரு நெடுவெள் ளருவி 
யோடை யானை யுயர்மிசை யெடுத்த 
வாடுகொடி கடுப்பத் தோன்றுங் — 

15 கோயேர் வெற்ப னுதிஇய நோயே. 

என்பது : பகலே சிறைப்புறமாகச் சோழி தலைமசட்குச் சொல் 
லியது. | | 

டூ --*மதுரை மருதனிளகாகளுார். 
பி-ம்: 10. யென்னை வினவுவளாயி, 11. துன்னிப், *மதுளை மரு 

கங்கண்ணனஞார். ப 
| 359. பாலை . 
பனிவா. ருண்கணும் பசந்த தோளு 
ஈனிபிற சறியச் சாய் ராளுங்
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கரஈ்தன மூறையு ஈம்பண் பறியார் 
நீடினர் மன்னோ காசல ரெனநீ 
யெவன்கை யற்றனை யிகுளை யவரே 
வான வரம்பன் வெளியச் தன்னஈம் 
மாணலநீ தம்மொடு கொண்டனர் முனா௮ 
தருஞ்சரக் கவலை யசைஇய கோடியர் 
பெருங்கன் மீமிசை பியமெழுச் தாங்கு 
விழ்பிடி கெடுத்த நெடுக்தாள் யானை 
ஞர்புக லடுக்கத்து மழைமாறு . முழங்கும் 
பொய்யா நல்லிசை மாவண் புல்லி 
கவைக்கதிர் வாகன் யாணர்ப் பைக்தாண் 
மூதைச்சுவன் மூழ்யெ கான்சுடு குரூ௨ப்புகை 
யருவிச் அவலையொடு மயக்கும் 
Queer uss ua Curr. 

: பிரிவிடைவேறபட்ட தலைமசட்குச் தோழிசொல்லியது, 

| மாமூலனார். 

4, மடோயினரே. 11. முழக்கும். 

360. நேய்தல் | 

பல்பூர் தண்பொழிற் பகலுடன் கழிப்பி 

யொருகா லூர்திப் பருதியஞ் செல்வன் 

குடவயின் மாமலை மறையக் கொடுக்கழித் 

தண்சேற் றடைஇய கணைக்கா ers 

னுண்டா அண்டு வண்டினர் துறப்ப 

வெருவரு கடுந்திற லிருபெருர் தெய்வத் 

அருவுட னியைந்த தோற்றம் போல 

வர்தி வானமொடு கடலணி Olam arm gy 

வந்த மாலை பெயரின் மற்றிவள் 

பெரும்புலம் பினளே. தெய்ய வதனாற் 

பாணி பிழையா  மாண்வினைக் சலிமா
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Ys et sor HO 

அஞ்சூர் யாமத்துத் தெவிட்ட லோம்பி 

நெடுக்தே ரகல நீக்கிப் பையெனக் 

குன்றிழி களிற்றிற் குவவுமண னீந்தி 

யிரவின் வம்மோ வுரவுநீர்ச் சேர்ப்ப 

வின.மீ ருந்து காரையொடு பனை மிசை 

யன்றில் சேக்கு மூன்றிற். பொன்னென 

நன்மலர் நறுவி தாவும் 
புன்னை ஈறும்பொழிற் செய்தப் கதியே, 

என்பது: பகற்குறிவர்த தலைமகர்குத் தோழி us ie ம்றுத்து இர 

வுக்குறி: சேர்தது. 

பி-ம்: 

. மதுரைக் கண்ணத்தனார். 

12. துஞ்சாயாமத்து.. 19. புன்னைய கறும்பொழிற், 

ட ன பாலை 

gr nevi தாமரைப் பூவி னங்கண் 
மாயிதழ்க் குவளை வட்டின் அ தன்ன 

'திருமூகத். தலமரும் பெருமதர் மழைக்க 

ear Goo ou Cart முன்கை, யாயிதம்' மடந்தை 
வார் முலை முற்றத்து Ene a ovr) apy 
saan துறையும் கழிபெருங் காமத் 
& Banyo அுகர்ச்சியிற் சிறக்சதொன் -நில்லென 

10 

16 

.வன்பான். மொழிக்த. வென்மொழி கொள்ளாய் 
பொருள்புரி வுண்ட மருளி. னெஞ்சே: 

கரியாப் பூவிற் .பெரியோ .ரார be 

வழலெழு. தித்திய மடுத்த யாமை. 

.நிழலுடை நெடுங்கயம்' புகல்வேட் டால். 

குள்ளுக லோம்புமதி .யினிரீ மூள்ளெயிற்றுச் 
சன்மொழி யரிவை தோளே பன்மலை 

வெவவறை மருங்கின். wearer 

மெவ்வங் . கூச விறந்சனம்' யாமே,
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என்பது : பொருள்வயிழ்பிரிச் அ போகாகின்ற தலைமகன் தன்னெஞ் 
இற்குச் சொல்லியது. 

_ எமினந்தைமகளர் இளங்கீரஞார். 
இப்பாட்டினுள் *இத்தியம்? என்பது வேள்விச் குண்டம், . 

GF - ம்: &,  ணரிமயிர் முன்கை, 18. குள்ளச லொழிமதி நீயே, 

7 362. குறிஞ்சி | 
பாம்புடை. விடா பனிநீ ரிட்டுத்துறைத் 

- தேங்கலர் தொழு யாறுநிறைர் தனவே 
வெண்கோட் ‘ig tLe Ger பொருத புண் கூர்ந.து 
பைங்கண்  வல்லியங் கல்லளைச் செறிய 
(LP HES CRD பன்ன வள்ளுலர் வயப்பிணவு : 
கடிகொள வழங்கா. ராறே பாபிடை 
யெல்லிற் தென்னான் வென்வே 1 லேந்தி. 
OOF BT வக்த - சன்ன Iver 

10 

45 

என்பது : 

Be.
 

னெஞ்சுபழு தாக வறுவியன் பெயரி. 

னின்றிப் பொழமுஅம் யான்வா மலனே 

யெவன்கொல் வாழி : தோழிரம் மிடைமுலச். இ 

சுணங்கணி . முற்றத் தாரம். போலவுஞ் 
இலம்புநீடு. சோலைச் Ast grag சளிர்ப்பி. 
னிலங்குவெள் ளருவி போலவு 

நிலங்கொண். டனவாழஜ் .நிங்களங் கதி3ர. 

இரவுக்குறிச்சிறைப்புதமாகத் கோதி சொல்லிய. 

| ட் --வேள்ளிவீதியார். 

: 1. மணிக், 3. முருகரும். பன்ன. adi Bi 

- 363. பாலை 

'கிரைசெல லவன் விரைவுடன் கடைத். 

யகலிரு- விசும்பிற் .பகல்செலச் . சென்று” 

மருகுசுடர் மண்டில மாமலை - மறைய 

பொழுனகழி மலரிற் டப் era
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Yaat gr 

யணையணைக் தினையை யாகல் கணயரைப் 

புல்லிலை நெல்லிப் புகரில் பசுங்காய் 

கல்லதர். மருங்கிற் கவெளி யுதிர்ப்பப் 

பொலஞ்செய் காகசிற் பொற்பத் தாறு 

மத்த நண்ணி யதாபார்த் திருந்த 

கொலைவெங் கொள்கைக் கொடுர்தொழின் மறவ 

சாறுசென் மாக்க எருநிறத் தெறித்த 
வெலஃகுறு விழுப்புண் கூரர்தோ ரெய்திய 

வளைவாய்ப் பருந்தின் வள்ளாசிர்ச் சேவல் 

Been 505 தெள்விளி கெழுமூடைப் பயிரு 

மின்னா வெஞ்சா மிறந்தோர் முன்னிய 
செய்வினை வலத்த ராகி யிவணயஙர் 
தெய்த வந்தனரே தோழி மையெழித் 
அணையே செதிர்மல ருண்கட் 

பிணையேர் நோக்கம் பெருங்கவின் கொளவே. 

என்பது : பிரிவிடை வேறுபட்ட தலைமகட்சுத் தோழிசொல்லிய து, 

பிம்: 

| மதுரைப் போன்சேய்கோல்லன் வேண்ணாகனார். 

8. மழும்குசுடர். க er gue Gem. 9: யயர், 12, 
ரெய்தி, 14.சளைதரு வெள்விளி சிற்பி பயிரு, 16, 
செய்வினைமனத்த. - 

முல்லை 

மாதிரம் புதையப்: "பாயக் கால்வீழ்த் 

தேறுடைப் பெருமழை பொழிக்தென arauS ap 

Gea பறையின் வரிதுணல் கறங்க 
- வாய்பொன் னவிரிழை: தூக்கி யன்ன 

நீடிணர்க் கொன்றை கவின்பெறக் காடுடன்' 
சுடர்புரை தோன்றிப் பு.றலைக் Glas evr By 
முல்லை. யில்லமொடு மலரக் கல்ல 

பகுவாய்ப் பைஞ்ச&. மாவுண. மலிரக் 

கார்தொடங் இன்றே காலை காதலர்



§4BnéCarons- 499 

10 வெஞ்சின வேந்தன் வியன்பெரும் பாசறை . 

வென்றி வேட்கையொடு நம்மு. முள்ளார் 

யாதுசெய் வாங்கொ ஜோழி நகோதகக் 

கொலைகுறிக் தன்ன மாலை 

அனை தரு போழ்தி னீர்தலோ வரிதே. 

என்பது: பருவங்கண்டழிர்ச தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லியது. 

மதுரை மருதங்கிழார்மகனார் பேருங்கண்ணனார். 

பி-ம்: 5? கவின்பெறக்காட்ட. 12. யாது செய்வர்கொ. 

365. . பாலை 

அகல்வாய் வான மாலிருள் பசப்பப் 

பகலாற்றுப் படுத்த பையென் ஜோற்றமொடு 

சனவல் போ௫ிய புன்கண் மாலை 

யத்த நக லாளென வுதைத்த 

௦ கான யானைக் கதுவாய் வள்ளுக 

ரிரும்பனை ஃயிதக்கையி னொடியு மாங்கட் 

கடுங்க ணாடவ ரேமழுய்ல் இடக்கை 

வருஈ ரின்மையிற் களையுகர்க் காணா 

வென்றாழ் வெஞ்சுரச் தந்த நீயே 

10 தயர்செய் தாற்று யாகிப் பெயர்பாங் 

குள்ளினை வாழிய கெஞ்சே வென்வேன் 

மாவண் கழுவுள் காஜூ ராங்கட் 

பூதர் தந்த பொரியரை வேல்கைற் 

சண்கமழ் பு.அமலர் தாறு ப 

15 மஞ்சி லோதி யாய்மடத் தகையே.. 

என்பது : தலைமகன் இடைச்சரச் துகின்று சொல்லியது, 

மதுரை மருதனிளநாகளார். 
  

* இதக்சை - நுங்் தலையிலுள்ளதோடு அல்லது பனம் 

பாளையினடி.. -: இஃதியானையின் சால் ஈகம்போ லும்,



500 அககரனூறு 

பி-ம்: 7, ரேவியல் பெச்கை. 11. வாழியெ னெஞ்சே, 18. காழூர், 

இடைச்சு ரத்துச் சொல்லியது. 

366." மருதம் 

தாழ்சினை மருதர் தகைபெறக் கவினிய 

- நீர்சூழ் வியன்களம் பொலியப் போர்பழித்துக் 
கள்ளார். களமர் பகடுதளை மாற்றிக் 

கடுங்காற் றெறியப் போகிய துரும்புடன் 

5 காயற் சிறுதடிச் கண்கெடப் பாய்தலிக 
_ ஸனிருடீர்ப் பரப்பிற் பனித்துறைப் பாதவர் 

நிம்பொழி வெள்ளுப்புச் சிதைதலிற் சனைஇக் 

கழனி யுழவசொடு மாறெதிர்த்து மயங்கி 

_ யிருஞ்சற் றள்ள லெறிசெருச் கண்டு 

10 sarap grort கைபிணி விடுத்து 
நனை முதிர் தேற. னுளையர்க் இயும் 

பொலம்பூ ணெவ்வி நீழ லன்ன 
நலம்பெறு பணைத்தோ GOT GOT GM) லரிவையொடு 

மணங்கமழ் தண்பொழி. லல்கி நெருநை .. 

15 நீதற் பிழைத்தமை யறிந்து 
.... கலுழ்ந்த. கண்ணளெம். மணங்கன் ஞளே. 

என்பது: பரத்தையிற் பிரிச்துவர்த தலைமகன். வாயில்வேண்டிய 
விடத்து கோழி. Sree 

scams “ரத்தஞர். 

இப்பாட்டி ட் கய் நன்ற என்ப 5 உப்புப்பாத் இ, 

-பி-ம்: 8. தலைமா. 6. னீணீர்ப் பாப்பிழ். . 7. “Baya வெள்ளுப்புச் 
சதைத்தலி. 16. மணங்கினொளே. | 

367. பாலை 

இலங்குசுடர் "மண்டிலம்." புலச்தலைப். பெயர்த்து 
Loe Bi மழுகிய பட்டன் மையத் ப



10 

| நித்திலக்கோவை ‘BOL 

தலந்தலை. மூதே முண்குரல்  விளிப்ப 

மணவளர் நொச்சி மாசேர்பு வதிய 

மூனையுழை யிருந்த வங்குடிச் Forté 

கருங்கால் வேங்கைச் செஞ்சுவல். வாசன் 

மிகருபத நிறைந்த .தொகுகூட் டொருசிறைக் 

குவியடி. வெருகின் பைங்க ணேற்றை 

யூனசைப் பிணவி னுயங்குபசி களைஇயர் 

தளிர்புரை கொடிற்றிற் செறிமயி செருத்திற் 
குதிர்த்த. சென்னிக் கவிர்ப்பூ வன்ன 

, நெற்றிச். சேவ லவற்றம் பார்க்கு 

18 

புல்லென் மாலையு மினிதுமன் றம்ம 

நல்லக வனமுலை யடையப் புல்.௮ுதொ ் 

அயிர்குழைப் பன்ன. சாயற் 

செயிர்தீ. ரின்றுணைப் ame Ae ஜஷோர்க்கே.. 

என்பது : பிரிவிடைவேறுபட்ட த்லைமகள்' a1 DY LIS EB Car yla” 

குச் சொல்லியது. 

பீ -ம்: 

் பரணர். 

5. முழையுழை Seis. 9. பிணவி ணைங்குபரி, 

368. குறிஞ்சி 

தொடுதோற் கானவன் சூடிறு விய்ன்புனல் 

கரிபுறங் கழீஇய பெரும்பாட்- டாத்துத் 

தோடுவளர் பைந்தினை நீடுசூரல் காக்கு. 4." 

மொண்டொடி... மகளிர்க். KF OTE. 

aur O& Cor யொழித்த 'கோடிணர் கஞலிய 

குறும்பொறை யயலஅ  நெடுர்தாள் வேங்கை: 
மடமயித் குடுமியிற். ஷோன்று காட 

1, னுயர்வசை மருங்கிற் கார்தளஞ் : சோலைக் 

குரங்கறி வாரா மரம்பயி லிறம்பிற் 

10 கடிசுளைன் தெளிந்த மணிமரு. டீநீர் 

04



15 

௮க நானூறு 

பிடிபுணர் களிற்றி னெம்மொ டாடிப் 

பன்னா ளும்பர்ப் பெயர்ந்து சின்னாள் 

கழியா மையே வழிவழிப் பெருகி 

யம்பணை விளைந்த தேச்கட் டேறல் 

வண்டுபடு கண்ணியர் மகிழுஞ் சீறா 

செவன்கொல் வாழி தோழி கொங்கர் 

மணியசை யாத்து மறு னாடு 

முள்ளி விழவி னன்ன 

வலரா இன்றது பலர்வாய்ப் பட்டே... , 

என்பது: பகலே சிழைப்புறமாகத் தலைமகட்கமுச் சொல்லுவாளாய்கச் 
கோழி சொல்லியது. 

பி-ம்: 

_ மதுரை மருதனிளகாகனார். 

2-9. டீரத்துச்சோுவளர். 5-0.  கஞலிச் குறும்பொறை. 

12. பலா; சிலநாள்; பன்ஞஞூடிப். 

10 

369. பாலை 

கண்டிசன் மகளே கெமீஇ யியைவெனை 

யொண்டொடி செறித்த முன்கை யூழ்கொள்பு 

மங்கையர் பலபா. ராட்டச் செந்தார்க் | 
கஇள்ளையுர் தீம்பா. லுண்ணா மயிலியற் 

சேயிழை மகளி ராயமு மயரா . 

தாழியு  ம்லா்பல வணியா  கேழ்கொளக் 

காழ்புனைந் தியற்றிய வனப்பமை நோன்சுவர்ப் 
பாவையும் பலியெனப் பெரா௮ கோய்பொர 

விவைகண் டினைவதன் நலையு நினைவிலேன் 

கொடியோள் முன்னிய அணசேன் ஜொடியோ 

யின்றுகின் னொலிஞான் - மண்ண லென்றதற் 

- கெற்புலர் தழிந்தன ளாூத்  தற்றகக் 
கடலர் தானைக் கைவண் சோழர். 

கெடலரு நல்லிசை .யுறக்தை யன்ன



n 
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என்பது: 

பி-ம்: 1. 

நித்திலக்கோவை 508 

நிதியுடை நன்னகர்ப் புதுவது புனைந்து 

தமர்மண ஸனயரவு மொல்லாள் சுவர்முத 

லோமை நீடிய வுலவை நீளிடை 

மணியணி பலகை மாக்காழ் நெடுவேற் 

அணிவுடை யுள்ளமொடு அதைந்த முன்பி 
னறியாத் தேஎத் தருஞ்சுர மடுத்த 

சிறியோற் கொத்தவென் பெருமடத் தகுவி 
சறப்புஞ் Fc, Merde Fort 

நல்கூர் பெண்டின் புல்வேய் குரம்பை 

'யோரா யாத்த வொருதூண் முன்றி 

2௦. லேதில் வறுமனைச்' சலம்புடன் கழீஇ 

மேயினள் கொல்லென நோவல் 'யானே. 

மகட்போக்கெய செவிலி சொல்லியது. 
| | ட “நக்கீரர். 

மகளை சேழியலெனை;  கேழியல்பெனை. 4. இளியியற். 7, க 

சாழ்புணர்ந்தியற்றிய. 12. ளா௫ச்ெர்தார். 2%, யோசாவார்த்த 

வொருதாழ். 

370... நேய்தல் 

வளைவாய்க் கோதையர் வண்ட றைஇ 

யிளையோர் செல்ப வெல்லு மெல்லின் 

றகலிலைப் புன்னைப் புகரி னீழற் 
பகலே யெம்மொ டாடி யிரவே 

5 காயல் வேய்ந்த தேயா ஈல்லி 
னோயொடு வைகுதி யாயி ஸுந்தை 

யருங்கடிப் பவெலு மெண்றி மத்றுநீ 

- செல்ல லென்றலு மாற்றாய் செலினே 

10 

வாழலெ ஸனென்றி. யாயின் ஞாழல் 

வண்பெடத் ததைந்த சண்ணிய செய்தற் 

றண்ணரும் பைந்தார் துயல்வர வந்தக் 
கடல்கெழு செல்வி கரைநின் CLIC)



504 yy & OT spr bo 

கியே கான லொழிய யானே 

வெறிகொள் பாவையிற் பொலிர்சவெ ref go 

18 தாமெகள் போலப் பெயர்த 
லாற்றேன் றெய்ய வலர்கவிவ் வூரே, 

என்பது: பகலே சிறைப்புறமாகச் தலைமகட்குச்சொல்லுவாளாய்ச் 

கோழி சொல்லியது, 
அம்மூவனார். 

பி-ம்: 10. சண்ணி. 5 

371. பாலை 

அவ்விளிம் புரிஇய 'விசையமை நோன்சிலைச் 

செவ்வாய்ப் பகழிச் செயிர்நோக் காடவர் 

கணையிடக் கழிந்ததன் வீழ்துணை யுள்ளிக் 
குறுகெடுர் துணைய மறிபுடை யாடப் 

5 புன்கண் கொண்ட திரிமருப் பிரலை 
மேய்பத மறுத்த சிறுமையொடு: Content ig 

நெய்தலம் -படுவிற் Asset ருன்ணா. 

தேகுறு மாந்தரி னினைந்துகண் படுக்கும் 

பைதற வெம்பிய பாழ்சே ரத்த 

10 மெமிய நீர்து மெம்மினும் பனிவார்ச் 

தென்ன வாங்கொ ரூமே. தெண்ணீ 

. ராய்சனை நிகர்மலர்: போன்மென நசைஇ 

வீதேர் பறவை. விழையும் 

போதார் negara காதலி சண்ணே, 

என்பது: பொருள்வயித் பிரிச்துபோகாரின்ற .தலைமசன் தன்னெ 

GANG irae Bs டா 

4 _ எயினந்தைமக னிளங்கீரனார். 

பிம். 7. di pid epainton: 9-10. பாழ்சேரத்தந் சமியரீர் அம். 

372. குறிஞ்சி - 
அருந்தெறன் மரபிற் கடவுள் காப்பப் 
பெருந்தேன் ாங்கு "நாகா கனந்தலை
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யணங்குடை வரைப்பிற் பாழி யாங்கண் 

வேண்டுது மாக்கள் வியனகர்க் கரந்த 
9 வருங்கல வெறுக்கையி னரியோள் ' பண்புமினைந்து 

வருந்தின மாதோ வெனினும&ஃ தொல்லா 

யிரும்பணை ச் தொடுத்த பலரா சே 
வூர்ச்திழி கயிற்றிற் செலவர வருந்தி 

கெடுரெறிக் குதிரைக் கூர்வே லஞ்ச. 
10 கிமுணனை மலைத்த. 'கொடுவி லாடவ 

சாடுகொள் பூசலிற் பாடுசிறக் தெறியும் 
. பெருச்துடி வள்பின் வீக்குபு கெ௫ழா 

மேய்மணி யிழர்த பாம்பி னீஈனி .... 
தேம்பிளை வாழியெ னெஞ்சே வேர்தர் 

15 கொண்டி யெயிலிற் காப்புச்சிறர் 
Savor (He குரையணம் மணங்கு யோனே; 

என்பது: அல்லகுறிப்பட்டுப் போகாநின்ற தலைமகன் தன்னெஞ்சித் . 

குச் சொல்லியது. 

ட ் _ பரணர், 

பி-ம்: 1. அருர்திறன்.. 10. sOqpren மலைத்த - தொடுவி லாடவா்; 

கூனையலைச்கக் சொடுவிலாடயர். 11. சகல், 15. சொ 

ண்டணி யெய்விலிற், ப 

373- பாலை | 

முனைகவர்ச்து கொண்டெனசக் கலங்கிப் பீரெழுந்து 

மனைபாழ் பட்ட மரைசேர் மன்றத்துப் 

பணை த்தாள் யானை. பள உப்பு... phigh Ae 

செதுகாழ் சாய்ந்த முதுகாற் பொதியி 

லருஞ்சுர நீந்திய வருத்தமொடு கையற்றுப் 

பெரும்புன் மாலை புலம்புவர் தறுதர 

மீளி யுள்ளஞ் செலவுவலி யுறுப்பசத் 

தர்ள்கை பூட்டிய தனிநிலை யிருக்கையொடு 

சன்னில். யுள்ளு நக்நிலை புணசா 

ச
ோ
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ளிரும்பல் கூந்தற் சேயிழை மடந்தை. 

கனையிரு ணொ ளணையொடு பொருந்தி 

வெய்துற்றுப் புலக்கு கெஞ்சமொ டைதுயிரா 

வாயிதழ் மழைக்கண் மல்க நோய்கூர்க்து 

. பெருந்தோ ணனைக்குங் கலுழ்ச்துவா சரிப்பனி 

15 மெல்விர ஓுஇரிற் றெறியினள் வென்வே 

லண்ணல் யானை யடுபோர் வேந்த 
சொருங்ககப் படுத்த முரவுவாய் ஞாயி - 

லோரெயின் மன்னன் போலத் 

துயிறுறந் சனள்கொ லளிய டானே. 

என்பது: பிரிர்துபோகாகின்ற தலைமகன் இடைச்சுரத்துக் தன் 
னெஞ்ற்குச் சொல்லியது. 

--பாண்டியனேனா தி நெடங்கண்ணஞார், 

19-ம்: 8. பனைத்தாள். பருஉப்புறமுருஞ்சச். 8. தாழ்கை பூட்டிய, 

10 

374. முல்லை 

மாக்கடன் முகந்து மாதிரத் திருளி 

மலர்தலை: யுலகம் புதைய வலனேர்பு 

பழங்கண் கொண்ட . கொழும்பல் .கொண்மூப் 

போழ்ந்த போலப் பலவுடன். மின்னித் 
தாழ்ர்த போல நணிஈணி வத்து. : 

சோர்ந்த போலச் சொரிவன பயிற்றி 

யிடியு முழக்கு மின்றிப் பாணர். 

வடியுறு நல்யாழ். ஈரம்பிசைச் தன்ன 

வின்கசூர லழிதுளி தலைஇ ஈன்பல 
பெயல்பெய்து கழிந்த பூகாறு. வைகறைகச். 

செறிமண ஸிவந்த களர்தோன் றியவிற் 
குறுமோட்டு மூதாய் குறுகு மோடி 

மணிமண்டு. பவளம். போலக் காயா 

வணிமிகு செம்ம லொளிப்பன மறையக் 

15 கார்கவின் கொண்ட காமர் : காலச்
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% செல்க தேரே நல்வலம் பெறுந 

பெருக்தோ ணுணுகிய சுப்பிற் 

திருந்திழை யரிவை விருக்தெதிர் கொளவே. 

என்பது: : பாசறைமுர்றிய தலைமகன் சேர்ப்பாகற்குச்சொல்லியது. 

இடைக்காடனார், 

பி-ம்: 5. சணியணிவந்து,.. 15, காமர் மாலை. 18, யிகழ்ச்தெதிர் 
- சொளவே. 

a 

375. பாலை: 

... சென்று நீர. ரல்ல ஈவர்வயி 

டனினைத லானா யென்றிசி னிகுளை 
யம்பு தொடை யமைதி காண்மார். வம்பலர் 

கலனில ரரயினுங் கொள்றுபுள் ரநட்டுங் 

௦ கல்லா விளையர் கலித்த கவலைக் | 

கணநரி யினனொடு கு£ீஇ நிணனருந்து 
நகெய்த்தோ சாடிய மல்லன் மொ௫விரச 

லத்த வெருவைச் சேவல் சேர்ந்த. 

வசைசேர் யாத்ச வெண்டிாரள் வினைவிற' 

10 லெழா௮த் இணிதோட் சோழர் பெருமகன் 
விளங்குபுகழ் நிறுத்த விளம்பெருஞ் . சென்னி... 
குடிக்கட னாகலிற் குறைவினை முடி.மார். 
செம்புறம் புரிசைப் பாழி நாறி 

வம்ப வடுகர். பைந்தலை. ௪வட்டிக் . 
கொன்ற யானைக் கோட்டிற் ஜோன்று 
மஞ்சுவரு மாபின் வெஞ்சுர மிறக்தோர் 

கோயிலர் பெயர்த லறியி 
னாழல மன்னோ. தோழியென் கண்ணே. 

re G
h
 

  

* செல்க தேரே ஈல்வலம் பெறுக? என்பது தானுத்த இன் 
பத்தினைப் பாகற்குக் "கூறியது என்பர்.ஈச், (கொல் பொருள். சூ.1%6)
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என்பது: பிரிவிடை வேறபட்ட சலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லிய து. 

4 - ch, 

*--இடையன் சேந்தங்கோற்றனார். 

9.10 விளைவிற லெழுஉத்திணி. 11. வளம் பெருஞ், 

+ இடையன் செங்கொள்றனார். ் க 

376. மருதம் 
செல்லன் மகஒிழ்கநிற் செய்கட னுடையென்மன் 

சல்லா யானை கடிபுனல் - சற்றென 

_ மலிபுனல் பொருத மருதோங்கு படப்பை 
யொலிகதஇர்க் கழனிக் கழானர். முன்றுறைக் 

8 கலிகொள் சுற்றமொடு கரிகால் காணத் 

தண்பதள் கொண்டு . தவிர்க்க வின்னிசை 
யொண்பொறிப் புனைகழல் சேவடிப் புளக் 

.. கருன்கச் யொத்த காண்பி னவ்வயிற் 
நிரும்பொலம் . பாண்டின் மணியொடு தெளிர்ப்பப் 

10 புனனயந் தாடு மத்தி யணிசயந்து 
காவிரி கொண்டொளித் தாங்கு மன்னோ 

அம்வயிற் புலத்தல் செல்லே மெம்வயிற் 

ப௫௪ந்தன்று காண்டிசி ுதலே யசும்பி : 

னக்தூம்பு வள்ளை யழற்கொடி மயக்கி 

15 வண்டோட்டு செல்லின் aire or விரியத் 

 இய்த்தலை.. முடக்இழுத் தெறிக்கும். பொற்புடைக் 
குரங்குளைப். புசவிக் சூட்டிவன் .... 

மாந்தை யன்னவென். னலந்தந்து சென்மே. 

என்பது: சா த்தி UT gone sigs சொல்லியது. 

| LIT RAT 

பாலை. 

் கோடை ரீடலின் க தும் அக்க. 
பம் ; Bape அஇணவு Onin. ae ள் ” | - |
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- அண்பல் லெறும்பு கொண்டளைக் செறித்த 
வித்தா வல்; விங்குசிலை மறவர் 

௦ பல்லூர் புக்குப் பயனிரை கவாக். ' 
கொழுங்குடி போகிய பெரும்பாஜ் LOGIT DF gi 
Boorep தாள ரதிர்தலை யிறக்கிக் 
கவைமனச் திருத்தும் வல்லுவ்னப் பழிய 
anne இதலை யரித்தலிற் புல்லென்னு 

10 பெருகலஞ் சிதைந்த பேஎமுதிர் பொதியி 
லின்னு வொருசறைக் தங்க யின்னகைச் 
இறுமென் சாயல்: பெருகல முள்ளி 
வம்பல . ராஇய்ம்.. கழிப, மன்ற -. 

சைக வந்தோ ரிரச்தவை 
1௦ 'பிசைபடப். பெய்த. லாற்று . வோசே, - 

என்பது: பொருள்கடைச்கூட்டியகெஞ்சித்குத் கலைமகன். சொல்லி - 
யது. - | BON a) | 

--மாறோக்கத்துக் காமக்கணி ஈப்பாலத்தஞார். 
பி-ம்: 1, லவிற்சாடுபுலர்ர்துருகச். 8, லெறும்பினம் சொண்டனளேச் 

, செறித்த. 5. பல்லூழ். 12. சலமூன்னி, 18. கழிப்பினறர்தை 
மன்ற. (மாளோசம்,) ... ட 

- 878. குறிஞ்சி - 

நிதியர் அஞ்சு நிவந்தோங்கு வரைப்பின் 
வதுவை. மகளிர் கூச்சல் கமழ்கொள. : 
வங்கூ மாட்டிய வங்குழை வேங்கை -: 

. சன்பொ. னன்ன நகறுத்தா. ததிரக். 
5 காமர் பிலி யாய்மயிற் ஜோகை 

 வேறுவே றினத்த வசைவாழ் வருடைக். 

'கோடுமுற் .நிளர்தகர்ப் பாடுவிறச் இயல 
வாடுகள. வயிரி. னினிய வாலிப் ..... 4 
ugiiypo GuwE ரொரிய. விசும்புகந் க 

05. ப ப
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10 

15 

20 

அகநானூறு 

திருங்க ணாடமைச் தயங்க விருக்கும்' 

பெருங்க டைன் பிரிச்த. புலம்பு ர் 

மூடன்ற வன்னை யமரா நோக்கமும் 

'வடந்தை தூக்கும் வருபணி யற்சிரச் 

சுடர்கெழு மண்டில மழுங்க ஞாயிறு 

குடகடல் சேரும் படர்கூர் மாலையு 

மனைத்து மடஉநின்று நலிய வுஞற்றி 

பாங்ளனம். வாழ்தி. யென்றி தோழி 

நீங்கா வஞ்னெஞ் செய்துநத் அறக்தேோ. 

ரூள்ளா ராயினு மூளனே. 'யவர்ராட் 

டள்ளிலைப் பலவின் கனிகவர். கைய 

கல்லா மந்தி கவனோ 0ுகளுங் 

கடுக்திற லணங்கி னெடும்பெருங் குன்றச்துப் 

unger, GM SP | 

வான்ஜோய் : இமையந் தோன்ற. லானே, 

என்பது: . இரவுக்குறிச். Roo ping pores. Camp சொல்லெடுப்பச் 

தலைமகள் சொல்லியது. 

iF - ம்: 

- --ர்காவட்டனார். 

68. ofefwars. 18. யச்சா.' 16, Bellu 24, 
வான்செய் சிமையர். *ச.ஈவடனார்;. காவடஞர். 

379. பாலை... 

கந்நயந் அறைவி தொன்னல மழியத் 

தெருளா மையிற் நீதொடு. கெழீஇ - 

யருளற நிமிர்ந்த முன்பொடு பொருள்புரிக் 
தாள்வினைக் கெதிரிய மீளி கெஞ்சே 

நினையினை யாயி னெனவ. கேண்மதி. 
விரிதிரை ' மூக்கிர் மண்டிணி. இடக்கைப் 
பரிதியஞ் செல்வம். "பொதுமை. யின்றி 

ஈனவி salen தாயினுங் “தங்குத், mat
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கனவி னற்றதன் கழிவே யதனான் : 

10 விரவுறு பன்மலர் வண்டுசூம் படைச்டச் 
சுவன்மிசை யசைஇய நிலைதயல் சூறுமுடி 

்... பீண்டுபன் னாற்றம். வேண்டுவயி ஸனுலப்பச் 
செய்வுறு விளங்கிழைப் பொலிந்த 'தோள்சேர் 

பெய்திய கண யி லேற்ரொறுக் இருகி 

19 மெய்புகு வன்ன கைகவர் முயக்இன் 
மிகுதிகண். டன்ரோ விலனே நீரின் 

பல்பொருள் வேட்கையித். சொல்வரை நீவிச் 

செலவுவலி யுஅத்தனை .யாயிற் காலொடு ' 
கனையெரி நிகழ்ந்த யிலையி லங்காட் . 

20 டுழைப்புறத் தன்ன புள்ளி நீழ 

லசைஇய பொழுதிற் பசைஇ வந்திவண் 
மறப்பரும் பல்குண நிறத்துவந் துறுத.ர 

வொருதிற நினைத்தல் செல்லாய் திரிபுநின் 
அறுபுலி யுழந்த வடுமருப். பொருத்தற்குப் 

2௦ பிடியிடு பூசலி னடிபடக் குழிந்த 

நிரம்பா நீளிடைத் தாங்கி 

மிரங்குவை weve wr வுரங்கெட மெலிந்தே. 

என்பது: முன்னொருகாலத்துப் பொருண் முந்திவச்த தலைமகன் 

பின்னும் பொருள்கடைச்கூட்டிய நெஞ்சிற்குச் சொல்லிய. 

--பாலைபாடிய பேருங்கடங்கோ. 

பி-ம்: 4. தாள்வினை தருக்கி. .7. பேர்துறை, 12. மீண்டு மண 

நாற்றம். 10. கனையெரி சதன் 

0.  நேய்தல்... | 

உ தேர்சே “Sadly "தமியன் வந்ததும் . 
மூர்யா “தென்ன ஈணிரணி யொதுக்கி | 

* Garp proving 2cor மறுத்தற். கருமைபாராட்டற்கு . உதர் 

ரண மாகச் கொண்டார் அகப்பொருள் விளக்க உரைச்சாரர்(க.1%8)
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முன்னாட் போகிய துறைவ னெருநை : 

யகலிலை நாவ லுண்டுறை யதிர்த்த 
5 கனிகவின் சதைய வாங்கிக் கொண்டுதன் 

முழை வோளை வீழ்துணைக். கி 

மலவற் காட்டி. நற்பாற றிதுவென 
நினச்ச நெஞ்சமொடு நெடிதுபெயர்ச் தோனே 

யுஅக்காண் டோன்றுர் தேரே யின்று 

10 காமெதிர் கொள்ளா மாயிற் மூனது 

அணிகுவன் போலா. கரணுமிக வுடையீன் 
வெண்மண ஸனெடுங்கோட்டு மறைகோ. 
ann தோழி கூறுமதி நீயே. 

என்பது: பின்னின்ற தலைமகற்குச் குறைரேர்ர்ச தோழி தலைம 

sg Go prwug கூறியது. 

மதுரை மருதனிளகாகனார். 

பி-ம்: 1.2. தமியணின் வந்து; அம்ர் யாதென்றுன்னி சனியொ 

துங்கி. 2, நீ.ரணி யொதுங்கி, 7. கழ்பாற்றம்மென, 9. யுக 

காண். 18. அம்மா வரிலை; அம்மலாழி, 

381.. பாலை 

ஆளி நன்மா, னணங்குடை யொருத்தன் . 
மீளி வேழத்து நெடுக்ககை புலம்ப 
Can go வெண்கோடு வாக் HS; தருக்து 

மஞ்சுவாச் தகு வாங்கண் மஞ்சுதப 

5 வழல்கான்று 'இரிதரு மலங்குகதிர் மண்டில. 
நிழல்சூன் அண்ட நிரம்பா நீளிடைக் 

கற்றுரிக் குடம்பைச் கதநாய். வர் 

விற்சினந் தணிந்த வெருவரு கவலைக் 
குருதி யாடிய புலவுநா நிருஞ்சிறை 

10 யெருவைச் சேவ  லிண்டுகளைத் தொழுதி... 
பச்சூன் கொள்ளை சாற்றிப் பறைகிவந்து - 

சொக்கர் . வானின்: விசம்பணி “கொள்ளு



நித்திலக்கோவை 513 

 மருஞ்சுர நீக்திய நம்மிலும். பொருக்தார் 

15 

20 

முனையரண்: கட்த விளைவ ருனைத் 

தேனிமிர் ஈறுந்தார் வானவ ஸனுடற்றிய 

வொன்னாத் தெவ்வர் மன்னெயில் போலப் 

பெரும்பாஜ் கொண்ட மேனிய ணெடிதுயிர்த்த 

வருக அுங்கொ லளிய டானே சுரும்புண 

நெடுநீர் பயத்த கிரையிதழ்ச் குவளை. 
யெதிர்மல ரிணைப்போ தன்னதன் , 

னீரிமதர் மழைக்கண் 'டெண்பனி கொளவே. 

என்பது: தலைமகன் இடைச்சாத்துத் சன்னெஞ்டித்குச சொல் 

லியது. 
மதுரை "இளங்கெள்சி கனார். 

பிீ-ம்: 8..குருகருச்து. & மஞ்சுவருதசைய, 9. சாதஞ் சிறை. 

11. பழறையஙிவந்து, 18. மருஞ்சுர முன்னிய... 

392. குறிஞ்சி - 

ிறருறு. விழுமம் பிறரு கோப 
தம்முறு விழுமர் தமக்கோ தஞ்சம். 
கடம கொய். பாத்துக் கண்ணி சூட்டி ' 

- வேதுபல் குரல வொருதூக் கின்னியல் 

காடுகெழு நெடுவேட் பாடுகொளைக் கேற்ப 

வணங்கமர். வியன்களம் பொலிய்ப் பையத் : 

் தூங்குதல் புரிந்தனர் ஈநமரென வாங்கவற் . 

10 

கறிய்க் கூறல் வேண்டுந் தோழி 
யருவி பாய்ந்த. கருவிரன் மந்தி 

Orage are பலவின் பழம்புணை யாகச் 

சாரற் பேரூர் முன்றுறை யிழிதரும் .... 

வறனுற லறியாச் சோலை | 

விறன்மலை நாடன் சொன்னயநீ தோயே. 

, என்பது: இரவுச்குறிச். இவதப்பு நமக், சோழி baton ale 

சொல்லியது.
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. பதபிலர். 

1-ம் 5, aden teres rei, 0. ௮ணங்கயர்வியன். 9. 25 

Sunes.” 
் 383. பாலை 

தற்.பார் தெடுந்த வெற்றுறந் தள்ளா 

ஞூருஞ் சேரியு மோராங் கலரெழக் 

காடுங் கானமு மவனொடு துணித்து 

_ நாடுக் தேயமு -கனிபல விறந்த 

5 இிறுவன் கண்ணிக் கேர்தே றுவரென 

“வாடினை வாழியோ. வயலை நாடொறும் 

பல்கிளைக் கொடிக்கொம் -பலமர மலர்ந்த 

வல்குற் றலைக்கூட் டங்குழை யுதவிய 

வினையமை. . வரனீர் .விமுக்தொடி. தத்தக் : 

10 கமஞ்சூற் -“பெருகிறை தயக்க முகர்துகொண் 
trig கண்ண டாய்முக தோக்இப் 
'பெய்கலம் பொலிப்பப் பெயர்வனள் வைகு 

மாரநீ. ரூட்டிப் புரப்போர் 
யார்மற்றுப். பெறுகுவை யளியை நீயே. 

என்பது: மகட்போச்யெ' தரய் செல்லியது. . 

| | | .... அங்குயமனார். 

1G - ib: L  திதிபவற்; வெற்று தர்தருளார. 3. காடுங்காவு. T- 8, 

பல்களைச் . செடிச்கொம். பலர்ந்த வல்குற்,. றழையணிச். கூட் 
டவ்: குழைபல sya. 14. ,பெறுகுவை : cout யெனவே. 

384. முல்லை. 

£ இருந்த "வேந்த. னருந்தொழின் : "முடி.த்தெனப் 

புரிந்த காதலொடு பெருந்தேர் .யானு 
  

* இது “பாசன் இறப்புச் கூறியவாறு? . என்றும், “பெருக் 

தேர் யாலு......... வரழியோவலவ!?. என “உள்ளம் போல உற்றுழி 

ma உதவிற்றெனத். நலேவன் கூறியவாறு. காண்க”? என்றும் கூறுவர் CE, 

Ogre, பொருள், 146, 174.)
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மேறிய தறிந்தன்: றல்லது வர்தவா.று 
ஈனியறிர் தன்றோ விலனே  தாறுப் : 

௦ மூயற்பற முகளு முல்லையம் புறவிற் 

கவைக்கதிர் வரகின் F yr ராங்கண் 

மெல்லிய .லரிவை யில்வயி aot 5 @) 

யிழிமி னென்றகின் மொழி LOC ear 9 AG ar 
வான்வழங் Gi pons வளிபூட் மனையோ 

10 மாலுரு வாகநின் மனம்பூட் டினையோ .. 

விரைமதி வாழியோ வலவ வெனத்தன் 

வரைமருண் மார்பி னளிப்பனன் முயல்க 

மனக்கொண்டு புக்கன னெடுந்தகை . 

விருக்தேர் பெற்றன டிருச்திழை யோளே, 

என்பது: வினைமுர்றிய க$ேமகனது வரவுகண்டு உழையர் சொல்லி 
ய 

ப் ப - அர்ஒக்கூர் மாசாத்தியர்,” 
பிம்: ர்குட்னித உரத்சனார். Bo 

- 385. பாலை- 

தன்னோ. ரன்ன. வாயழு மயிலிய 

லென்னோ ரன்ன தாயருங் "காணக் 

கைவல் 'யானைக். கடுர்தேர்ச். Geript 

... காவிரிப் படப்பை யுறந்தை யன்ன 
5 பொன்னுடை நெடுககர்ப் புசையோ. ரய 

- தன்மாண் விழவிற் par ட மண்ணி... 

-யாம்பல பணர்ப்பச்.. சொல்லாள் காம்பொடு 

"செல்லி நீடிய கல்லறைக்: சவா 

| னத்த urns திலந்தலை கெடுவீழ் 

10 தித்திக் கூதங்கற் நிரந்த. வுரிஞ.. 
வளையுடை..முன்கை யளைஇக் இளைய 

பயிலிரும் பிணையற்் பசுங்காழ்க் கோவை 

யகலமை,  யல்குல் பற்றிச். FBS 

reread பிலியிற் - பொங்க நன்றும்.
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15 தானமர், துணைவ grés வூங்கி 

யுள்ளானு கழிக்க மூள்ளெயிற்றுத் அவர்வாய்ச் 

சிறுவன் சுண்ணி சிலம்புகமிஇ 

யறியாத் Cages ளாஞூதல் கொடிதே, 

என்பது: மகட்போக்யெ செவிலித்தாய் சொல்லியது, 

குடவாயிற் கீரத்தனார். 

பி-ம்: 7. யாம்பால்; செல்லாள். 

366. மருதம் - 
உ பொய்கை நீர்நாய்ப் புலவுகா றிரும்போதீது 

_ வாளை காளிமை தேரு மூர 

- நாணினென் பெரும யானே பாணன் , 

4 யெதிர்சலைக் கொண்ட வாரியப் பொருக 

னிறைத்திரண் முழவுத்தோள் கையகத் தொழித்த 

இறன்வேறு கிடக்கை கோக்கு நற்போர்க் 

கணைய னாணி யாங்கு மறையினண் 

மெல்ல வந்து .நல்ல கூறி 

10 மையி. ரோதி | மடவோ யானுகின் 

சேரி யேனே யயலி .லாட்டியே 

னுங்கை யாகுவெ. னினக்கெனச்  தன்கைக் 

தொடுமணி மெல்விச றண்ணெனத் தைவ 

அதலும் . KHOI CML. 

18 vedas gi பெயர்த்த வாணுதற். கண்டே. 
  

* “பரத்தை; தலைவியைப் பேணாது ஒழுகிய: ஓழுச்கத் தற்குத் 

தலைவி சாணிய பொருளின்கண் தலைவம்குத். தோழிகூற்று நிகழும் 

என்பதற்கு இப்பாட்டினைச் சொண்டு, இசகனுள் யான் நினக்குத் 
சோழியாவேனெனப் பரத்தை . நீவிய பேணாவொழுக்கத் தற்குத் 

தலைவி சாணியதுண்டு. தான். காணினேனென்று .தலைவற்குத் 

_ தோழி கூறியவாறு. காண்க? என்பர் ஈச். (சொல், பொருள். 150.)
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என்பது: தோழி! வாயின்மறுத்தது;  தலைமசண டகுதிசொல்லிய ' 
அஉமாம், 

| | பரணர் 
பி-ம். 2. sexrepr. 6. பிறைத் காண் முழவுத்தோள். 

ns ஆத பாலை. 

நஞாதை கெ௫ழ்க்து பெருக்தோள். சா 
ய்ரிமதர் மழைக்கண் கலுழச் செல்விர் 
வருவீ சாகுத அரைமின் மன்னோ 

வுவருணப். பறைக்த  வன்றலைச் சிரு௮ரொ. — 
5 டவ்வரி. கொன்ற 'கறைசேர் வள்ளுகர்ப் 

்.. பசைவிரற் புலைத்தி கெடிதுபிசைக் தூட்டிய 

பூந்து லிமைக்கும். பொலன்கா ழல்கு 

-_லவ்வரி இதைய நோக்கி வெவ்வினை . 

பயிலரிற்' இடந்த  வேட்டுவிளி வெரீஇ 
10 வரிப்புற வீ.தலின் மணிக்கட் பேடை... 

நுண்பொறி யணிந்த வெருத்திற். கூர்முட் ப 

செங்காற் சேவற். பயிரு மாங்கண் வா 

வில்லிண் .டருஞ்சமந் ததைய நூறி :- 
நல்லிசை. நிறுத்த. காணுடை. மறவர் .... 

15 நிரைநிலை நடுகற் பொருர்தி யிமையா - 

இரைகசை இக் இடந்த முதுன்ரயம்' பல்லி 
இறிய. தெற்றுவ தாயிற் பெரிய: 

'வோடை, யானை . யுயர்ந்தோ ராமினு iss 
நின்றுங்குப் | 'பெயருங்: கானஞ்:...... 

90 : சென்றோர் மன்னென . ப்பது போர்ச்சே. 

என்பது: , தலைமகள து; குறிப்பதிர் ன. தோழி அகலம். செல 
வழுங்கள். சொல்லிய அ 

மதுரை மருதனிளநாகளார். 
மே ம். 1. அழுக்கை செஒழ்த் அம். 3. வருவீராக. &, புன்றலைச். 

8 -யெவ்வினைப், 9. பயிலரிற் கலப்பை, Lf தேற்று. 

66
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389: குறிஞ்சி 
அம்ம வாழி தோழி சஈம்மலை 

யமையறுத் தியற்றிய வெவவாப்த் தட்டையி 

னறுவிளை யா௱ மறவெறிதர் அழுது 

வுளைக்குசற் இறுதினை. கவர்தலிற் கிளையமல் 

பெருவரை யடுக்கத்துக் கு£இ யோப்பி : 
யோங்கிருஞ் லம்பி னொள்ளிணர் . «gal 

. வேங்கையங் கவட்டிடை. நிவந்த. விதணத்தப் 

10 

15 

90 

பொன்மரு ணறுர்தா தரதுந். அம்பி 

யின்னிளை. யோரா விருந்தன.. மாக 
மைய சோதி மடசல் . லீரே ் 

சொவ்வியற் பகழி பாய்ச்தெனப் புண்கூர்ச் 
தெவ்வமொடு வந்த வுயர்மருப் :பொருத்தனும் 

புனத்துழிப் போக ஓுறுமோ மற்றெனச். 
சினவுக்கொண் ஞமலி செயிர் சீ அப்புடை: யாடச் 

சொல்லிக் கழிக்த வல்விற். காளை: | ப 

சாந்தா :ரகலமுக் தகையு ' மிககயக் 
Sager முழக்கு மெவ்வ “ மூணசா த் 

ணன்னர் நெஞ்சமொடு மயங்கி வெறியென: 
வன்னை . தந்த முதுவாய் வேல .: 
னெம்மிறை யணங்கலின் வந்தன் திக்கோய் 

தணிமருச். தறிவ லென்னு. மாயின் ப 

வினவி னெவனோ 'மற்றே கனல்சன 
மையல் வேழ் மெய்யுளம் Cure 

- வட்டி. யன்ன  வன்பார எம்பொடு 

25. காட்டுமா. தவறி. 'யொற்தி | 
வேட்டஞ் செல்லுமோ . அம்மிறை வெனவே.. 

்.. என்பது: .இரவுக்குறிச் சிறைப்புறமாகச். தலைமகள் தோழிக்குச் 

ட் . செல்லியது; தோழி தலைமகட்குச். சொல்லிய தூஉமாம், 

ளட்டி யார்
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. &. விளைகு.ரற் சிறுதினை, நொவ்வையித். 12, தெவ்கமொடு 
... போந்த, 23. வினவினெவனா. 25. யொத்ற. 

389: பாலை 

அறியாய் வாழி தோழி நெறிஞரற் | 

Frag aos லுளரிப். போதணிந்து 

தேங்கமழ் திருசதற் நிலகர் தைஇயும் 
பல்லித ழெதிர்மலர் ள்ளி வேறுபட : 

நல்லிள வனமுலை. யல்லியொ டப்பியும் 

Auge sr. டொய்யில் வரித் தஞ் எறுபாட் 

்  உஞ்செஞ் Foor பஞ்சி பூட்டிய | 

10 

15 

ae 

Qupyps gig நிற்பா சாட்டிப் 
ume Crema) veg) Saari 

மனைவயி ஸிருப்பவர் மன்னே அனைத் 

இரப்போ ரேந்துகை நிறையப்: புசப்போர் 
- புலம்பி லுள்ளமொடு புதுவதர் அவக்கு 

மரும்பொருள் வேட்ட, மெண்ணிக் கறுக்தோர் 

இறுபுன் . கிளவிச் செல்லல் பாழ்பட 

Bodmer தம்வயி னிறுமார் வல்வேல் . 

வான வரம்ப னன்னுட் டும்பர் 

வேளி . னீடிய வெங்கடற் றடைமுத 

லாறுசெல் வம்பலர் வேறுபிரிக் தலறக் . 

கொலைவெம் மையி ஸனிலைபெயரர்' அறையும் 

பெருங்களிறு தொலைச்சிய விருங்கே ழேற்றை 
.செம்புல மருங்கிற் றன்கால் வாங்க ... 

வலம்படு வென்றியொடு. சிலம்பகஞ் சிலம்பப். 

படமமை யுருமின் முழங்கு 
கெடுமா மருஸ்கன் மலையிற் தோசே, ' 

- என்பது: பிரிவிடை வேறுபட்ட தலைமகள்... வற்புுக்குச் கோழிக் 

குச் செல்லியது.
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_ரக்கீரனார். 
_ பீ-ம்: 6. தரித்துஞ்: 8, பாராட்ட 1. மனைவயிணிருந்தவர் துணை. 12. 

புலம்பியலுள்ள; புதுவதுச் துய்க்கும். 18. பெரும்பொருள். 

390. நேய்தல். 

உவர்விளை யுப்பின். கொள்ளை. சாற்றி 

யதாபடு பூழிய. சேட்புலம் Lin .... 

ததர்கோ அமணர் போகு. 'நெடுகெதிக் க 

கணகிரை வாழ்க்கை தானன்று தொல்லோ. 
௮ வணர்சுரி மூச்சி முழுஅமற் புரள. 

... வைதுக லல்குல் கவின்பெறப் புனைந்த... 
- பல்குழைத் தொடலை யொல்குவயி Deneve 
செல்லு மூப்பு நேரே யூீர் .. 
கொள்ளீ ரோவெனச். சேரிசொறு வலு 

10 மவ்வாங் குத்தி யமைக்கோ எரப்நின் 
.. மெய்வா முப்பின் விலையெய் யாமெனச் 

சிறிய விலங்கின. மாகப் பெரியத 
-னரிவே யுண்க ணமர்த்சன Canta 
யாரீ சோவெம் விலங்கி மீஇரென 

15- மூரன். மூனுவலள் 'பேர்வன ணின்ற.. 
சின்னிரை வால்வளைப் பொலிக்த ட 

- பன்மாண் பேதைக்... கொழிர்சதென்' ' செஞ்சே; 
என்பது: தலைமகன். பாக்கத்குச் சொல்லியது; பதன தர் சொல் 

.... . லியதூஉமாம்.. ட்ட 

ர் -அம்முவளுர், | 
பிம்: 1, உயர்விளை, 8. wat@anrpur 8... ரூருகெடு, 4, வாழ்ச் 

சைச் சகானன்று 9, சேறிதொறியலு. ' LL. விலையேயாமென; 
ந்த, போவனணின் 2. 17. er ene Sit at 

391. பாலை. 
பார்வல் வெருகின் கூசெயிற் தன்ன. | 
வரிமென் முகைய அண்கொடி. யதிரல்  -
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மல்ககல் வட்டியர் கொளவிடம் Cig yt 

Pine, Orr pss தலைவேய் கான்மலர் 

- தேம்பாய் மூல்லையொடு ஞாங்கர்ப் போக்கத் 

தண்ணறுங் கதுப்பிற் புணர்ந்தோர் புணைக்தவென் 
பொதிமாண் முச்சி காண்டொறும் ' பண்டைப். 

பழவணி யுள்ளப். பமொற் மோழி 

யின்றொடு இன்னாள் வரினுஞ் சென்னறுகனி 
படாது வாகுமெங் கண்ணே கடா 

வீரன்மருப் பசைதீதல் செல்லாது யானை தன் 

வாய்நிறை கொண்ட. வலிதேம்பு தடக்கை 
குன்றுபுகு பாம்பிற். றோன்று 
மென்ழாழ் வைப்பிற் . aa BP GarGr. 

என்பது: - பிரிவிடை வற்புறுத்தும். a தலைமகள் சொல் 

லிய... | 

_கவன்முல்லைப் ப; 

ம்: * 8. பல்ல்கல். 7. பன்மூடி, ர் காவன் மூல்லைப்பூதத்தனார். 

குறிஞ்சி 
தாற்பெரும் தடக்கை: தலை இக் கானத்து. 

a inde கெடுத்த வெண்கோட் டியானை 

யுண்குளகு: மறுத்த வுயக்கக் தன்ன 

பண்புடை யாச்கைச் சசைவான் கதீஇப் ் 

பின்னிலை. முனியா னாகி நஈன்றுச் 

தாதுசெய். பாவை யன்ன தையன் 

மாதர். மெல்லியன் மடசல் லோள்வயிற் : 

நிதின். (He நீபுணை புருசென . 

10 
'வென்னுக் தண்டு மாயின் மற்றவ 

cor} fl BEL பெயர்த' னனியின் னாதே 

யொல்லினி . வாழி. தோழி கல்லெனக் 
ண்மை பொழிந்த கான்படி. பிரித்
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25 

15 

20 

அக நர்.னூாறு 

றினைமே யானை யினனிரிக் தோடக் 

கல்லுயா கழுதிற் சேணோ ஸனெறிந்த 
வல்வாய்க் கவணின் OO any. யொல்லென 

மறப்புலி யுரற வாரணங் கதற 
Bore கட்சியி னன்மயி லால. 

மலையுடன் வெரூஉம் மாக்கல் வெற்பன் 
பிரியு௪ னாகலோ வரிதே ய தான் 
அரிதல் பண்பிற் பிரியுக யின் 

வினை தவப் பெயர்க்க வென்வேல் வேந்தன் 

_ முூனைகொ மூனையொடு மூன்வர் இப்பத் 
சன்வாம் பாய மன்னெயி _லிருக்கை 

யாற்ரு மையிற் பிடித்த ,வேல்வலித் . 
தோற்றம் பிழையாத் தொல்புகழ் பெற்ற 

விழைதக வோங்கெய BODO SI Gh பருக்க. ் 
கானமர். நன்னன் போல 

யானா கூவனின் ஊலக்கரு வேனே. 

என்பது: பின்னின்ற Sos HEE குறைரேர்ந்த தோழி . .தலைமகட் 
குச் குழைரயப்பக் கூறியது. 

--மோசிகீரனார். 
13-ம். 1. தலைஇய கான; 0. சேயன். 16. Jha யுத்றலா.ரணல். 

16. பிலையுடன் வளுஉம். 24, பரத்தருமையித் Gog Cae, 
25.. (பிழையா. 

393. பாலை 

கோர் பிறங்கற் (Serr se நீச்தி ட 
வேறுபுலம் படர்ந்த வினைதா. அள்ளத் 
தாறுசெல் வம்பலர் காப்ப இரிய 
விதைச்சுவற் கலித்த ' விரலை. செடுக்தோட்டுக் 

5 கவைக்கதிர் eur Sos an ape பொங்கழி 

கவட்டடிப் பொருத பல்சினை யுதிர்வை ட
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யகன்கட் பாறைச் செவ்வயிற் psa) 

வரியணி பணைத்தோள் வார்செவித் தன்னையர் 

பண்ணை வெண்பழகத் தரிசி யேய்ப்பச் 
10 சுழன்மாஞ் சொலித்த சுளகலை வெண்காழ் 

தொடிமா ணுலக்கை யூழிற் போக்க. 

யுரன்முகறங் காட்டிய சுரைநகிறை-: கொள்ளை 

யாங்க ஸணிருஞ்சுனை நீரொடு. முகவாக் 

களிபடு ei PFs கல்லடுப் பேற்றி 
1௦ யிணர்ததை கடுக்கை யிண்டிய' தாஇற் 

குடவர் புழுக்கிய பொங்கவிழ்ப் புன்கம் 

மதர்வை நல்லான் பாலொடு. பகுக்கு... 

நிளைபல குழீஇய நெடுமொழிப் புல்லி. 

தேன் நால் கூயர்வரை ஈன்னாட் டும்பர் 

20 வேங்கட மிறந்தன ராயினு மாண்டவர் 
நீடலர் வாழி தோழி. தோடுகொ 
ளுருகெழு . மஞ்ஞை. யொலிசீ சேய்ப்பத் 

| gar மண்ணிய தண்ணது மூச்சப் 

. புகரில் குவளைப் போதொடு தெரியிதழ் 
95 வேனி லதிரல் வேய்ந்தநின் 

னேழுறு புணர்ச்சி யின்றுயின் மறந்தே. 

என்பது? பிரிவிடை வேறுபட்ட தலைமகளைத் சோழிவத்புறத்தி யது 

பி-ம். 5-8, காய்ப். இரமுதை. 6. பல்களையு திர்பலை, 7. பாறை 

வெவ்வயிழ்.. 8, வான்செவித் தன்னையர்.. 24, Sosy. 

SS 394. முல்லை 

களவும் ப்ளித்தன விளவும் பழுகின 7 

திறுதலைத் 'துருவின் பழுப்புறு விளைதபி- 

ரிகைப்புன வாகி னவைப்புமா “ணரிசயொடு 

. தார்வாய்த் தொழிக்த ' வீர்வாய்ப் புற்றத்.
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5 

10 

ர 

YEG gor wo 

தியல்பெய் தட்ட வின்புளி வெஞ்சோறு 

சேதான். வெண்ணெய் வெம்புறத். அருக 

விளைய, .ரருந்தப் பின்றை நீயு. 

-மிடுமுள் வேலி முடக்காற் பச்தர்ப் - 
புஅக்கலத் தன்ன. செவ்வாய்ச் இற்றிற் 

புனையிருங் கதுப்பினின் மனையோ எயரப் 
பாலுடை யடிசி ஜொடீஇய. வொருநாள் 

மாவண் டோன்றல் வந்தனை சென்மோ . 

காடுறை பிடையன். யாடுதலைப் பெயர்க்ளு 
மடி.விடு வீளை Cut Qa குறுமுயல். 
மன்ற. விரும்புக லொளிக்கும். .. : 
புன்புல வைப்பினெஞ் Rome லூரே, 

என்பது: இஏவுச்குறிச் கலைமகளை இடச்அய்த்துவர்து. தோழி தலை 
மசனை வரைவுகடாயது, 

--நன்பலூர்ச் ச் சிறுமேதாவியார். 
பி-ம். 2. பருப்பூத்தி 4, கார்லாய்ப் பொழிந்த. 11, 'பாலடையடி; 

பொருசாண். 18. தலைபெயர்ச்கும். 106. சிறுுலனூரே. 

395. - பாலை. 
_ தண்கயம் Lie வண்காஜ் : குவளை .. 

. மாரி மாமலர். பெயற்கேம் றன்ன 
நீரொடு நிறைந்த போமர். மழைக்கண் 

- பனிவா ரெவ்வச். தீர வினிவரி' 
னன்றுமன் வாழி தோழி, 'தெறுகதி 
fr நைத்த.நீரறு நனந்தலை. 

யழன்மேய்ச் அண்ட நிழன்மா Queer 
aiperion 5 தின்ன கவைமருப் பெழிற்கலை 
யறலவிர்க். தன்னதேர். mone @) யோடிடப், 

10 புலம்புவழிப் பட்ட .வுலமா அள்ளமொடு, 
- மேய்பிணைப் பயிரு .மெலிக்தழி படர்குர.. ப் 
லருஞ்சாஞ்' கட் ore G தார்க்கும். |
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தருக்தரை ஜெமைய பெரும்புனக்: குன்றள். 

samp Gna sr ge 
15 கோடுகாய் கடற்ற காடிற் தோசே, 

என்பது: பிரிவிடைச் தோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லியது. 

--எயினக்தைமகனார் இளங்கீரனார். 

டிம்: 2. மாரியாம்பல், 9, யலிகர். 11. டோய்பிணை. 

396. மருதம் 

2 தொடுத்தென் மூழ்க செல்லல். கொடிக்தேர்ப் 
பொலம்பூ -ணன்னன் பன்னாடு கடிச்தென 

டயாழிசை. மறுகற் பாழி யாங்க 
ணஞ்௪ லென்ற. வாறு: யெயின 

5) னிகலடு கற்பின் மிஞிலியொடு. தாக்கத்... 
aor i  கொடுத்தன்ன சொல்லிய தமையாது 

தெறலருங் கடவுண் முன்னர்ச் தோத்றி 
மெல்லிறை முன்கை. பற்றிய. சொல்லிற்... 
தார்வ செஞ்சக் தலைத்தலை இறப்பின் 

.  10மார்புதரு கல்லாய் பிற2னா யினையே | 

..... யினியான். விடுக்குவெ னல்லேன் : மக்தி ~ 
். .பனிவார். சண்ண்ன் பலபுலந் : துறையக் .... 

கடுந்திற. லத்தி யாடணி ஈசை௫இ ... 

கெடுநீர்க் . காவிரி கொண்டொளித் erate 

ரத மனையோள். வவ்வலு.. மஞ்சுவல். சினைஇ ... 

| eee ee பேரிசைத் 
@ Le ORE வடவரை neta பொ தீத | 

ae? a யன்னவென் ன்லந்தந்து செம்மே, கு 

| “இவத்னொடு பிறவும் சண்ணிய சாம்ச் ழெத்தி மேன?! எண்ற. 
_ பகுதியுள் பிறவும்? என்றதனால் தலைவனைச்: 'காமச்சழத்தி. என்னல 

ச்சா எனச் தொடுத்துச் கூறுவதும் கொள்க ஏன்று. 'இப்பாட்டினேக் 

காட்டுவர் ஈச் (தொல். பொருள். 191.) 

அம். 
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என்பது: சாதம்பரத்தை தலைமகக்குர் சொல்லிய து. 

பி-ம்: 

அகநானூறு 

பரணர், 

2. புள்ளுசாடு, 6. கொடுத்தனனே.. 14. ean 

18.. பணிச்தோன். 

397: பாலை 
என்மகள் பெருமடம் யான்பா ராட்டத் 
தாய்தன் செம்மல் சண்கெட ஸிறுப்ப 

முழவுமுகம் புலரா. விழவுடை. வியனகர் 
மணனிடை. யாகக். கொள்ளான் கல்பகக் 
கணமமை துறந்த -கான்மயங் கழுவ. 

மெளிய வாக வேந்துகொடி பரந்த ' 

பொறிவரி யல்குன் மாது யோட்கெனத் 
_ தணிந்த பருவஞ் செல்லான் படர்தாரத் 

10 

: 125. வல்வில் காக. குலமரூஉ॥ ம், 

அணிந்தோன் மன்ற துனைவெவ் காளை 

கடும்பகட் டொருத்த. னடுங்கக் குத்திப் 
போழ்புண் படுத்த. பொரியரை யோமைப் 

பெரும்பொளிச் சேயரளை நோக்கி யூன்செத்துக் 
கருங்கால் 'யாத்துப் பருந்.துவர் திறுக்குஞ் 

சேணுயர்ந் .தோங்கெ வானுயர் கெடுங்கோட்டுக் . 
கோடை. வெவ்வளிக் குலமரும் . . 

yada Gauss Omevdider காடே.. 

: ws Guré@u Qralal s தாய் சொலியது. 

கயமனார். 

398 குறிஞ்சி 
so pile நெகிழ்ந்த ' Slaigians கூப்... 

படர்மலி வருத்தமொடு Mata 'தசைஇ.. 

: மென்றோ. ணெ௫ூழைச் சாயக்... கொன்றை 
யூழூறு “novi பாழ்பட cep po Blas



நித்திலக்கோவை 597 

5 பசலை மேனி நோக்கி அதல்பசர். . 

தன்னே மாகிய வெம்மிவ ணருளா . 
னும்மோன் செய்த கொடுமைக் இம்மென் . 

மலமரன் மழைக்கண் டெண்பனி மல்க 
நன்றுபுற மாறி யகறல் யாழின் 

10 குன்றுகெழு காடற் கென்னெனப் படுமோ 

கரைபொரு நீத்த முரையெனக் கழறி 
நின்னொடு புலத்த லஞ்சி. யவர்மலைப் . 

பண்மலர் போர்த்து காணுமிக வொடுங்க. 
. மறைந்தனை கழியு கிற்றந்து செலுத்தி 

19 ஈயனறச்: துறத்தல் வல்லி யோரே 

கொதும லாள. ரதுக ணோடா 

தழற்ெ . வேங்கை ரிழற்றவிரற சசைஇ 
மாரி புறந்தர ந்தி. யாரியர்...., 

பொன்படு நெடுவசை “புரை! புரையு Quien 
20 பல்பூல் கானத் தல்க யின்றிவட்' 

சேர்க்தனை செலினே சிதைகுவ தண்டோ | 
குயவரி யிரும்போத்துப் பொருத புண் கூர்க் 

அயங்குபிடி. தழிஇய மதனழி யானை 
வாங்கமைக் கழையி னரலுமவ ப 

35 ரோங்குமலை நாட்டின் வரூ௨. வோயே. 

என்பது:  சாமமிக்க சழிபடர்செவியால் வலரவிட்த்தும்கண் தலை... 
மகள், தலைமகன் வரையினின்றும்போக்த ஆர்றொடுபுலந்து 
சொல்லியது. 

-இம்மேன். கீரனார். 
பி-ம்: 1. இழைகிலை நெ. 7. கொடுமை சம்மென். 9, மாச, ' 

14, கின்றர். 25. னடு பப்னு 

399. பாலை - 

சமயக் குரல சாந்தருந்தி யிருளி 
யிமயக் சான காறும். கூந்த



னன்னுத லரிவை யின்னுற லாகம் 

அறுகு வன்ன காத லுள்ளமொடு 

9: இ திருகுபு முயங்க லின்றி யவணீடார் 

கடற்றடை மருங்கிற் : கணிச்சியிற் குழித்த 
வுடைக்க ணீண்டமை யூற .லுண்ட 

பாடின் றெண்மணிப் பயங்கெழு பெருகிரை 

வாடுபுலம் புக்கெனக் கோடுதுவைத் தகற்றி 

10 யொல்குகிலைக் கடுக்கை யல்குநிழ லசைஇப் 

பல்லான் கோவலர் கல்லா தூதுஞ்: . 

திறுவெதிர்ந் இிங்குழற் புலம்புகொ. டெள்விளி 
மையில்  பளிங்கி னன்ன. தோற்ற 

பல்கோ ஸணெல்லிப் பைங்கா யருந்தி' 

15 மெல்கிடு மடமசை. யோர்க்கு மத்தல் 

காய்கதிர் .கடுகிய கவினி. பிறங்கல் — 
வேய்கண் ணுடைந்த. சமைய . 

வாய்படு மருங்கின மலையிற் தோரே, 

என்பது: தலைமகன்பிரிவின்சண் தலைமகளைத். தோழி வற்புறுத் 

தியது. 
--எமினந்தைமகனார் இளங்கீரஞார்: 

பி- ம்: 1, சாழர்ச்இருளி. Se ர ரு 

400. . நேய்தல்- 

ஈகைநன் றம்ம தானே. யவஜனொடு 
மணையிறந் தல்கினு மலசென நயந்து 
சான் லல்யெ ஈங்கள வகலப் 
பல்புரிர் இயற லுற்ற நல்வினை . 

5... நாலமை பிறப்பி னீல வுத்திக் 
கொய்ம்மயி செருத்தம் பிணர்படப் பெருகி 

நெய்ம்மிதி  முனைஇய கொழுஞ்சோற் மூர்கை 
நிரலியைர். தொன்றிய செலவிற்: செந்இனைக்
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கூரல்வார்ந் தன்ன குலவுத்தலை ஈன்னான்கு 

10 வீங்குசுவன் மொ௫ியத் . தாங்குநுகர் தழீஇப் 

பூம்பொறிப் பல்படை. யொலிப்பப் டூட்டி. 
மதியுடை வலவ 'னேவலி ஸிகுதுறைப் 

புனல்பாய்ந் தன்ன வாமான் நிண்டேர்க் 

கணைகழிர் தன்ன கோன்கால் வண்பரி . 

15 பால்கண் டன்ன .ஷதை. வெண்மணற் : 
கால்சண் டன்ன வழிபடப் போசி' 

யாிர்ச்சேற் றள்ள லழுவத் தாங்க 
ணிருணீ ரிட்டுச்சுர நிந்திச் துறைகெழமு 
மெல்லம் புலம்பன் வரத ஞான்றைப் 

20 பூமலி யிருங்கழித் அயல்வரு  மடையொடு 
சேமி தந்த நெடுநீர் கெய்தல் 

விளையா விளங்க ணாறப் பலவுடன் 

பொதியவிழ் தண்மலர். கண்டு ஈன்றும் 

புதுவ தாகின் றம்ம பழவிறற் | 

25 urGiops Aras apabr 
நீடிரும் பெண்ணைநம் மழுங்க லூரே. 

என்பது: தலைமகன் வரைச்தெய்திய பின்றைத் சோழி stones 

சொல்லிய a 

_ உலோச்சனார். 

‘Qui: 5. மாபி. உக்தி. 9. குவவுத்தலை-ண்ண. 10. நுகர் தளரா. 2. 

பொ ியவிழ்ச் தலரச் கண்டு. 

நேடுந்தோகை ஆதம் அக! பு Boon Gauss 

rere errs ease
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ஸ்ரீ: 

பாயிரம் 

நின்ற நீதி வென்ற நேமிப் | 

பழுதில் கொள்கை வழுதிய ரவைக்க 

ணறிவுவீற் றிருந்த செறிவுடை மனத்து 
வான்றோய் நல்லிசைச் சான்றோர் குழீஇ 

யருக்தமிழ் மூன்றுஈ் தெரிந்த காலை... _ 
யாய்ந்த கொள்கைக் தீர்தமிழ்ப் பாட்டு . 

ணெடிய வா. யடிநிமிர்ந் தொழுயெ 
வின்பப் பகுதி யின்பொருட் பாட 
னானூ றெடுத்து சானவில் -புலவர் 

களித்த மும்மதக். களிற்றி யானைகிரை 
_ மணியொடு மிடைந்த வணிளெர். பவள 

15 

மேவிய நித்திலக் கோவை யென்ஞளுங் 

கத்தகு பண்பின். முத்திற மாக. டட 
மூன்னினர் தொகுத்த ஈன்னெடுக் தொசைக்குக் 
கருத்தெனப் பண்பினோ ரூரைத்தவை நாடி. 
ஊவவகைக் கவைதாஞ் செவ்விய வன்றி 
வரியவை யாகிய பொருண்மை நோக்இக் 

“கோட்ட மின்றிப் பாட்டொடு பொருந்தத் 

90 

2௦ 

தசவொடு இறச்*  வகவ னடையாற், 

கருத்தினி தியற்றி யோனே. பரிதீ2தர். 

வளவர் காக்கும் வளநாட் டுள் 

சாடெனச் சிறக்ச பிடுகெழு இறப்பிற் 
கெடலருஞ் செல்வச் திடையள நாட்டுத் 
தீதில் கொள்கை மூதூ ருள்ளு 
மூசெனச் இறந்த சீர்கெழு மணக்குடிச் 

செம்மை சான்ற தேவன் 

, ஜொன்மை சாற்ற நன்மை யோனே,



‘a 

பாயிரம் ங்கம் 

இத்தொசைக்குக் கருத்து அகவலாற் பாடினான், 

இடையளதகாட்டு மணக்குடியான் : பால்வண்ண ' தேவ 
னை வில்லவதசையன். 

நெடுந்தொகை கரனூ௮ப் கருச்தினோ முடிச்சகுன. 
இவைபாடின கவிகள் நூற்றுகாற்பத்தைவர். ் 

| இத்தொகைப்பாட்டிற் கடியளவு சிறுமை பதின் 
மூன்று; பெருமை முப்பத்தொன்று. தொகுப்பித்தான் 

பாண்டிய ஸுக்செப்பெருவழுதி. தொகுத்தான் மதுரை 
உப்பூரிகுடிழொன்மகனாவான் உருத்திரசன்மனென்பான். 

 “வண்டெடத் ததைர்ச கண்ணி: என்பது. முதலாக 
-நெடுவேண் மார்பின்?” என்பதீரூகக் டெர்த பாட்டு ந ூற்றிரு 
பதும் களிற்றியான நிரை யெனப்படும், இப்பெயர் கார 
ணத்தாற் பெற்றது) இது பொருட்காரணமாகக் கொள்க. . 
  

:இத்தொசையிற் பாட்டி ற்கடியளவு Reg Aaaree. 
மூப்பச்தேழளவு முயரப்பெறும், 

£வண்டுபடச் தை sis” என்பது Geers “நெடுவேண்மார் 
பின்?? என்பதிறாகக் கடர்ச. நூற்றிருபது. பாட்டும் களில்றியானை 
கிரை??;, இப்பெயர் காரணப்பெயர்; செய்யுட் காரணமோ பொருட் 
காரணமோ எணித். பொருட்சாரணமென வுணர்க, 

ஈதாணகையுடைய கெஞ்சே? . என்பது (தலாக *நரள்வலை!? 

என்பதீருகச் Bios தரற்றெண்பது பாட்டும் “மணிமிடைபல..... 
arin”; இப்பெயர் உவமையாத்பெற்ற' பெயர், செய்யுளும் பொரு ப 

ளுர் தம்முள் சொவ்வாமையால்,, 

வறனுறு?? என்பது மூசலாச . “pesanai gy” என்ப தீருகக் 

சிடர்தபாட்டுநூறும் “ss ் இலெச்கோவை!??; Bonar. செய்யுளும் 

பொருளு மொக்குமாசலின். “ 

வழக்கச்தாற் பாட்டாராய்ச்து 'தொகுக்கான் மதுரை புப்பூரி 

, இழான். மகனாவான் உருத்திரச்ருமன்; தொகுப்பித் சான் பாண்டிய 
னுச்சரப்பெருவமு தி, | | 

அகரானூறு முடிர்தது?? என்றும் பாடம்,
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தோணகையுடைய”? என்பது முதலாக *காள்வலை 
மூகந்த கோள்வலைப் பமாதவர்?? என்பதிருகக் இடந்தபாட்டு 

நாற்றெண்பதும் மணிமிடைபவளம் எனப்படும். இது 
வுள்காசணப் பெயர்; என்னை? செய்யுளும் பொருளும் ஓவ் 

வாமையால். 

வறனுறுசெய்தி'? என்பது முதலாக *சகைநன்றம்ம 

தானேயவனொடு!? என்பதிருகக் இடர்த பாட்டு நாறும் 
நித்திலக் கோவை யெனப்டடும்; செய்யுளும் பொருளு 

Gl மாச். குமாகலான்.. 

வியமெல்லாம் வெண்டே ரியக்கம் sums a 
தாமரையா .முகத். தகைபெதீஇக் கரமர் 
நறுமுல்லை. சான்காக : சாட்டி... வெறிமாண்ட. 

. வெட்டு. மிரண்டும் குறிஞ்சியாச் குட்டத் 
, திவர்திரை பத்தா வியற்பட யாத்தான் 
ஜொகையி னெடியதனைத் சோலாச் செவியான் 

- வகையி னெடியதனை வைப்பு. 

ஒன்றுமூன்  றைந்ே தழொன் பான்பாலை யோதாது 
நின்றவற்றி -னான்கு கெறிமுல்லை--யன் நியே ் 
யாரு. மருக மணிகெய்த லையிரண்டு ப 

ட கூழு: தவைகுதிஞ்சிக். கூற்று, 

் பாலை. -வியமெல்லாம். பத்தாம். பனிநெய்த 
- னாஓட்ஈளிமுல்லை.. சாடுங்கான்--மேலையோர் 
தேறு மாண்டெட். டிவைகுறிஞ்சி செர்தமிழி 
@n மருத 4 மகம். ன ரூ 

ஹாஸ். ஓம், | 

: 7 ° = ட 2 ் 

் * மலை என்றும் பாடம்,
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