
  

ப த ர டவ் 
கவுன் தினை; 

129 மாக்காம, : மானு 

  

வர்ம தவிர் 

yo? 3 Canine 

  

நாற. ம்பது 

மூலமும் உரப் 
(இரண்டால் பதிப்பு, 

APODHEOr * 

Gaga ஸ்தான வித்தா 2 

எரதமிழ்"பபத்திராசிரிய | என 

  

ரா, இராகவையங்லாரால் 

பதிப் சச்சப்பெற்றன..    
ர் 

| i vem 
தமிழ்ச்சங்கமுத்திராசாலைட் | 

 



a. 

கடவுள் துணை. . 

மதுரைத்தமிழாசிரியர் மாக்காயனார்மாணுக்கர் 

கணிமேதாவியார் 

அருளிச்செய்த 

இணைமாலை நூற்றைம்பது 

மூலமும் உசையும் 

[இரண்டாக் பதிப்பு. 

APE DSS- 

சேதுஸம்ஸ்தான வித்வானும் 

“செந்தமிழ்"ப் பத்திராசிரியருமான. 

சா. இராகவையங்காரால் 

பதிப்பிக்கப்பெத்றன, 

  

மதுசை 3 

தமிழ்ச் சங்கமுத்திராசாலைப் 
பதிப்பு, 

327



ஸ்ரீ: 

முகவுரை, 
Se 

இினைமாலை நூற்றைம்பதென்பஅ தமிழில் ஈல்லிசைப்புலவர்செய்த 
பத்.தப்பாட்டு, எட்டுத் கசகை, ப இினெண்டம்க்கணக்கு எனப் பெயர் 
இறந்த பெரு மால்வகையுட் இழ்க்கணக்சன்பாற்பரவதொன்று, , த்க் 
கணக்கு.தூல்கள் ச-நாலடி, ௨-நான்மணிக்கடிகை, ௩-இனிய ஐகாற்ப௪, 
௪-இன்னாகாத்ப௫, இஈகளவழிகாற்பத, ௬-கார்நரற்பது, எ-ஐந்இனை 
யைம்பஅ, ௮-ஐக்தினையெழுபது, ௯-இணைமொழியைம்பஅ, ௧௦- 

திணைமாலை தூற்றைம்ப௮, ௧௪-இருக்குறள், ௧௨-இரிகககம், ௧௩-அசாசக் 
கோவை, ௧௪-ப(;மொ ழி, ௪.௫-றுபஞ்சமூலம், ௧௬-மு.துமொழிக்காஞ்ச, 
கலரி, க௮-கைந்சிலை என இவை; இதனை, 

* நாலடி கான்மணி காளுற்ப தைம்திணைமுப் 
பால்கடல் கோலை பழமொழி--மாமூல. 
மெய்க்கிலைய காஞ்யோ டேலாதி பென்பவே 
கைச்நிலைய வால்€ழ்ச் சணச்கு?? 

என்னும் வெண்பாவினு லறி்துகொள்க, நாஷற்பதைக்தினை என்புழி 
நாளுற்பஐ, நாலைத்இனை எனவுரைக்க, இழ்க்கணக்கு, காலடி. 
மெய்க்கிலைய காஞ்யோடு ஏலாஇ கைக்கிலையவாம் என்ப: என்௯. சணக்கு- 
மெற்கணக்கு, இழ்க்கணக்கு என இருவகைப்படும். ஜம்பது மதல் 
Rio Pw Burs ஐவ.கைப்பாவாஷம்வருவ௫ மேற்கணகசெனப்படும். 
வ்வகையெண்ணில் அறம்பொருளின்பங்களைப்பத்றி வெண்பா 
ஓுனே வருவது. இழ்க்கணக்ெனப்படும். இவத்தித்லெகீகணம்;-- 

  

**மேல்£ழ்ச் கணக்கென விருவசைச் சணக்கே??. 

"*மேற்கணச் செனவும் டழ்ச்கணக் கனவும். 
யாற்ப$ம் வகையாற் பகர்க்சனர் கொளலே" 

“அவலும் சலிப்பா வும்பரி பாடலும் 
Ube ph தாதி பதிற்றைம்ப திரு 
்குக்துடல் ஜெருப்பது மேத்கணக் செனவும் 

  

“prove நான்மணி சானுற்ப தைந்திணேமுப், பால்கடுகு 
மின்னிய காஞ்மெட Coron B யென்பவே, 

குங் சணரகு?? என ஆழ்வார்திழுசசரியிற் இடைச பழையசோர் 
ஞரையெட்டிமுடித்து எமுசப்பட்டுள்ளது.  இப்பாடத்து இத்தனை 

பெய்து கச Rio gis ses; joa 29க்திணையைர்பது நு;சலிய 
ஈான்கும். சைக்கிலையும் ஜம்... “இன்னிலையகாஞ்சியோடேலாதியென்பதாஉல், 
சைங்சிலையுமாகுங்குணக்கு?! என்னு பின்னர*டைச்சபிசதிம் ஓள்ள ௫, 

     
  

  



% 

வெள்ளைச் தொசையு மல்லகை யெண்பெறி 
னென்ன $ழ்க்கணக் செனவுல் கொளலே?? 
“ம்பு மசலா வைந்தூ நீறு 
வைவசைப் பாவும் பொருணெறி மாமிழ். 
ஹொகுச்சப் பவேது மேற்சணச் காகும்?! 

“அிநிமிர் பில்லாச் செய்யுட் டொகுதி 
யதம்பொரு ஸின்ப மடக்கு யவ்வத் 

உ இதம்பட வரைப்பது £ழ்ச்சணக் காகும்?! 
எனவரும் பன்னிருபாட்டியற்குத்திரக்காா அணர்க, இற்ச்கணாகடற்கு 

  

வெண்பாவேய, 

  

றி ௮தனினமும் ஐம் என்பது மூதுமெ 
காஞ்டியில் “இர்கலி புலக். மக்கட் கெல்லா-மோதலிற் இறல்     

    ெொழுக்க முடைமை" என வெண்செக்துறை வக்தவாழ் கிர 
arses “ஜம்பு முதலா வைக்தர திர" எனவும் பப இற்றைக் 
காதி பதிற்றைம்ப இற" எனவும் இதுக்கும் பெருமை! 

  

எண்லரையறைகூறிக் இழ்க்கணக்த்கு 4 அவ்வகை பெண்டு 1,0) 
எனவும் *அழுரிமிர் பில்லசச் செய்புட்டொ.கு.இ” எனவும் ஜன மையாற் 
இஜ்த்னக்குச் சிறுபான்மை ஐம்பஇத்குறைக் ௮ம் ஜர். தார்ஜிஎமிக்பூம் 
வ.ுமெனக் சொள்க. இனிப௮, இன்னா, களவ;தி, கார் காகும் ஐம்பஇழ் 

குறைக் அவக்சன. முப்பால் ஐக்தூற்றின் மிக்குவத்த. இக்தேக் 
கணக்கு தூல்-ளையே தாய்பனுவல் என்னும்பெயராற் கூறுவர் எனவும், 
இலை அதம்பொருளின்பமென்னு மூன்றர் ஸீ மிலக்கணஷ்சொக் 
எனவும், வேறிடையிடை அவைபன்ஜியுக் சாஅய்ச்செல்வ ௮ மண் 

னவும், இச்செய்புட்கள் அடிரிமிரா.து. இரண்டடிமூகல் ஆறடிபி.ப.இ 
சல எழுத் 

  

     Nau 
  

  

யாவ வன எனவும், அவை எழுத்திஷகன் ௮காட்டா. 
இனைவைருவன எனவும், அவை யெண்ணுச்சு நங்கிச் சிலவாகவரவன 

    

எனவும், வனப்பியரூனே" என்னுஞ் செய்புளிபர சூக்த க. ஒப்போ 

  

யரும்; கச்சிஞர்ச்கினிபரும். உசைத்தவாற்று. ஹுணர்க்வுகொள்க 

   ன் மன மொழியாற் முய பனுவலோ-டம்மை கானே யடி.ரிமிர்வினதே!” 

  

எனற தொல்காப்பியகெறியே போற்றி இப்பன்னிருபாட்டியற்கண் அறும், 
“அடிிமர் வில்லாச் செய்யுட் டொகுஇ எனக் கூறியதூஉல கரண்க, 

பிழ்க்கணக்கு நூல்சளெல்லாம் இவண்பாவான் முடிந்தன எ வ புது 

  

   

  

துள்ள இழக்கணக் சப் பறைய *வட்டிலுள்ள, i] 9.௮! > 
  

வித்துவான் சின்னஸ்வாமி ஒயரவர்க 
டைய, செக்னேயிலுள்ள யடழ்ப்பாணம் ஸ்வரமிகாதபண்டி தசவர்கள் கல். 

யாத் டைத. 
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“மாப்புலவ செல்லாரும் மாக்கூடற் சண்ணிருந்ு 
பாற்படுத்த தென்றமிழின் பாசான்இன்_-வாய்ப்புடைத்சாய்ப் 
பண்பாய்க் துலாத்த பதினெட்டுக் ஜழ்ச்கணக்கும். 
வெண்பாவின் பாலுசைச்சார் மிக்கு,” 

என்னும் வெண்பாவா னறியப்படுசன்ற அ. இவ்வேட்டுப்பீரதிபி னி௮தி. 
யில் “பதினெண்£ழ்க்கணக்குமாகப் பாட்டு ௩உ௬௨௱டூம"எண்ு வசையப். 
பட்டுள்ள ௮. இத்தொசைக்கு வகை வருமான: 

௯. சைநழுகிவர் நாலடி. ௪௦௦. 
es. விளம்பிகாகனார் தான்மணி ௧௦௦ 
கூ. கபிலர் இன்னு ௪௦. 
௪... பூதஞ்சேக்கனார் இனியவை. #0 
௫. ம.தரைக் கண்ணக்கூடத்தனூர் கார் £0 
௬... பொய்கையார் களவி. ௪௦ 
௭. மாறன்பொறையனார் ஐக் இனை Go 
2. மூவசஇயசர் ஐந்தினை ௭௦. 
௯... சாத்தக்தையார்மகனார் கண்ணம்பூ கனார் இனைமொஜி Go 
40, மதுரைத்தழிழாரியர் மாக்கரயணார் மாணுக்கர் } “@6 

கணிமெதாவியார் இனைமாலை. 
௧௧. இருவள்ளுவர் முப்பால். ‘sm m0 
௧௨. நல்லாதனார் திரிகசம். ௧௦௦ 
௧௩. பெருவாயின்முள்ளியார் ஆசாரக்கோவை. ௧௦௦ 
௧௪. முன்றுறையசையனார் பழமொழி #00 

aff. மாக்காரியாசான் சிஅபஞ்சமூலம் 500 

௧௬. மதுரைக் கூடலூர்கிழார் மூக மொழிக்காஞ்சி' 200 
ஈ. மதுரைத் தமிழாசிரியர் மாக்காயனூர்மாளுக்கர் } oo 

கணிகேதரவியசர் ஏலாதி 

ஈ, மாறோகத்து முள்ளிகாப்டு ஈல்லூர்க்காலிதியார். 3 
மகனூர் புல்லங்காடனூர் கைந்சிலை. ர் 

  

ae Bo
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இங்குக் காட்டிய வல்ககொண்டு இனேமாலை நூற்றைம்பது இழ்க் 

கணக்குநூல்களு ளொன்றா தலும், இந்.நால் ஏலாதிழால்செய்த கணி 

மேதாவியாசாற் செய்யப்பட்டதென்ப கம், அவர் மதுரைத் தமிழா 

சிரியர் ,மாக்காயனார்மாணாக்கசென்பதம் உணரப்படும். அகத்திணை 

ஒமுங்களையுடைய ஸூற்றைம்ப அவெண்பாக்களுக்குக்குறையா.௯ 

மிகுதலாற் தினைமாலை தூத்றைம்பதெனப் பெயர்தெந்ததாகும். , ஏலாதி 

repre,“ 7 

“Diaper Casp spepsn Gaynsrp 
சொல்லால் சோர்வின்றித் தொக்குசைத்து--கல்ல 
வணிமேதை யாய்கல்ல வீட்டு நெறியும். 
சணிமேதை செய்தான் கலர்?" 

  

என ர் இறப்புப்பாயிரங் கசணைப்படுதலாற் கணிமேதாளியார் இல்ல 

  

விஸ்பப்பகுதிபற்றி நூல்செய்தமை புலப்பரிின்ற ஐ. அர்.நால் இஃ 
தாகும். இந்தூலுட் டிணேவைப்புமூறை குறிஞ்சி, நெய்தல், பாலை 
முல்லை, மருதம் என வுள்ளது. உச்சிமேற்புலவர்கொ ணச்சனொர்க்கனியர் 

தொல்ல    பிப வுரைச்கட் பலவிடத்தும் இக்.நாலை எடுத்துக்காட்டிச் 
சேலா னிதன் பழமையும் பெருமையும் கன்குணரலாகும். ஆளுடைய 

வடிசள தம் திருச்சிற் 
ளும் எடுத்தாளுதல் இந்தூல் ௮௩ம் பாட்டையும் அதன இழ்க் 
குறிப்பையும் நோக்கத் தெளிக்துகொள்க, இக்நூலுட் “Fars 
புகற்மாதன் கூட லளையாளை!” (௪) என வருவ அ கெரண்டு இவ்வாஇிசியர் 

ம்பலக்கோவையாரில் இர்.நாற் சொல்லும் பொரு 

    

டிபனிடத்தம் அவனுடைய கூடற்பதிபிடத்தும் அனபுள்ளல. 

சன்று இணிடலாகும். இந்தூற்குப் பழையவுசை ௪௨௭௬-ம். பாடல் 

வரையே பூர்ணமசக வுள்ள, இவ்வுரை மிகவு மினியதோர் பொடு       
     

ம்... அகத்தினைபற்றிய பெருதாற்பொருள்களை எனிஇ வி 
இஃ்ழ்க்ணக்கன்கண். அகத்திணைபற்றியுள்ள 

  

இன்மியமைய தனலாது லொருகலை. இழ்க்கண 

  

    உணும் அச்டெப்படாதனவும் இத்தமிற்ச்சங்கவாயிலாக விலை 
வெளியிடலாகும். இங்கனம், 

ரா. இராகவையங்கார்.



கடவுள்கணை. 

கணிமேதாலியார் 
அருளிச்செய்த 

இணைமாலை நூற்றைம்பது 
மூலமும் உரையும். 

ஒக்க 

குடகு மிஞ்சி, 
க... *கறைபடர் சாக்த மறெறிந்து காளா 

அழையெதிர்ச்அ வித்தியஷ மேற் பிறையெதிர்க்த 
சாமமையபோல் வாண்முகக் ௫.த் தாஜ்.குழலிர் காணீரோ. 
வேமசை போந்தன விண்டு, 

என்றது. தலைமகளுந் தோழியும் ஒநங்கிருந்தவழிச் சென்று, நலைமகன் தோழியை மதியுடஃபடூ $நது. 
ஈர், கதைச்கொடி படர்ர் ஐயர்த்த சத்தனங்களை. அற 

1... மழைபெய்யுள்காலச்சையேற்றுச்சொண்டு. விஜ்இ 
   

  

  

  

சட் *பிறையை யேற்றுக்கொண்டதொரு சாமரைமல் sits 
mnie பத்தையும். சாழ்க்தகுழலையும் உடையீர்! சண்டிலீசோ2 
வவுண்டமரை போக்தனவ.தை இல்விடத்து என்றவாறு, (௪) 

௨. ர்சுள்ளி சனைரிலஞ் சோபா விகைசெ.யலை 

  

5 *ைபரக்ச சார்ரம்! எனவும் பாடம், )த22) இது மேதற்பொருளின்றி வச்ச. குறிஞ்சி! எனவுமைத, (தொல், பொருள். 382 ௩). இதனை “வரும் பெயருல் கெடுதியும் பிறவு, சீரித் சுதிப்பி ஸிசம்பம் கூறித், சோழியைச் குறையும் பகுதிய?! (சொல், பொ, சன, ௪௪) ஈன்புறிர் கெடுதிவிஞப;ஈற்கு உசா சணம்காம்டிஞர் நச்சினர்க்கினியர், 
1 “இற சணித்திவடயுதலி உதித்து?! எனவுசைத்து (சொல், பொ, ஈட ௨௩) இதனை வதிட்டிற்கு உதாரண்சச்சாட்ம, (!இசனுள் அனசத்தின் சமலாய்ம்மு. எனலே ள் என்றார். நச்சினுரக்கினிய4; 

ன் சளிலம் புலியும் சரயும் போல்வன 
எனவும், பூச்சம்சான் சழைசந்தான் எனவும் 
ல் என்பீர், 

    

   
  

           
தூ எம்ப 

Danagn ge,



௨ திணைமாலைநாற்றைம்பது மூலமும் உரையும், 

யிகணா.் கடியொடுக்கா விர்ல்கடா யானை 
புகணுற் சடிக்கா னுளன். 

எ-து தோழி செவிலிக்த அறத்தொடுநின்றது. 
இ-ள், கறவமலசையுஞ் கனைசீலமலரையும் அசோசமலமையும் சொய், மேமச்ஜு சின்மசன் குழவின்மேலே ஆராய்ந்து புனைவஞ்செய்து பில் ராட் வெணிக்து. பரணாத். சாவலமையாத. ஈர்ச்சடாயானையை Olen, *ஒர்து சாத்தும் இப்பெத்தி புசவிசெய்சான் ஒருவனுளன் - orm. 

     

௩, leis மெறிக்துமுத சாசற் று இணைச் 
சாக்த மெறிக்த விகண்மிசைச் சாந்தம் 
கமழக் இனிகடியுல் கார்மயி லன்னா, 
னிமிழக் ளியெழா வார்த்த. 

எது பகற்தறிக்கண் வந்த தலைமகளைக்கண்டு நமி Coir 
பறிவுறீடுயது. 

    

இ-ன். சந்தனங்களை கெட்டியுமுக சாசவின்கண் oI; படிக்க இனிகளைச் சர்சனல்களைச் காலாக எறிந்து செய்த பாண்மிய 
   பய சாக்தம் எல்கும். பரச்துசமழ உலாலிர் கடி௫ன் க mnie லாய்ிதக்து. ஆயோ. என்றியம்புசலாற் ஐம்மினமென்று இரிசன் பர்த் போகா; எ5று, 

    

"சாக்தமழைத்தலிசண்! என்று பாடமோதிச் சர்சனத் சடையான். மல née இண் ஒன்பாரு முளர் 
fs.) 

௪... இகோடாப் புகழ்மாறன் கூட லனையாளை 
வாடா வடம் காணேன்போர் -வாடாச் 
கருங்கொல்வள் மன்னர் சலம்புக்க கொல்லோ 
மருக்குல்கொம் பன்னுன மயிர், 

எ-து தலைமகள் இற்செறிந்தகாலத்துப் புனத்தின்கண்வந்த தலை மகன் றலமகளைக் காணது. ஆற்ற துபேயர்கின்றன் சொல்லியது, 

1, “இது பிறைச். சாத்தற்கு. இடவ்ரெனம் Oe Bin Pa Su 5 என்று! நச்சிருர்க€னியநக் (22ல், பொ, சள, ௨௩), 
$ இதனைப் (பரிய ந்றுமெவீயினும்! என்பதம் கு.சாயணம் காட்டிஞ சிஞர்ச்சியர் (ஷூ, ஷூ, ஷர ௪௨), 

   
  

  

  
 



குறிஞ்சி, Ca 

இ-ள். கோடா புகழையுடைய மா2ன். மதுரையனேய/ள அடாத பண்ணேயுளும் காண்டின்.நிலேன் ; போரின்சண் வாடாத கருல்கொற்றொழிலை புடைய வேல்மன்னர் அணிகலமாகய மூஷகூடின சொல்லோ! இடையாத் கொம்பையனையாள் மயிர்கள் ; எ-று, 

  

ஆடாவட்கு என்று வீளையாட்டிக்கு வெளிப்படைநீலை யென்னும் அலல் சரமத்தாத் பெயராயிற்று, அடா என்பதனை ஆடா என்று ரீட்டிய2, மன்னர் கலம் என்பது மன்னாணியும் மணிதுடியாதலான். மூடியின்பெயசாற் கூர்சழ் 
குச் சேர்த்தி முடிகூடிற்றுச் கொல்லோ என்.நதாகச் கொள்க; (௯) 

௫. வினைவிளையச் செல்வம் விரவ அபோ ஸீடாப். 
*பனைவிளைவு சாமெண்ணப் பாத்தித்-- இனைவிளைய 
மையார் தடங்கண் 4மயிலன்னாப் இத் இண்டு 

"கையார் பிரிவித்தல் சாண்,1. 
எ-து தலைமகன் சிறைப்புறத்தானுகத் தலைமகட்தச் சொல்லுவா 

எுய்த் தோழி செறிப்பறிவுநீடுயது. 
இன், கெடாத பனை யென்னு மளவுபோன்.ற அளவினைய/டைய இன்ப: 

விளைவினை சாமெண்ணிபிருப்ப அதத் டையூறாக, ஈல்வினை விளையச் செல்லம் 
விளைவதுபோலப்... பாத்தியின்சட் டினைவிளைதலான்,. மையார். தடங்கண் 
மயிலன்னாய்! இனைசொய்ய காட்சொல்வி வேல்சையார். ஈம்மை இங்குகின்றும். 
பிரிவித்தலைப் பாராய்; எ-று. (@) 

௯. மானில மாண்ட 9 @gndipar Cone sepa 
மானில மர்ல்வசை காடகேண்--இமாமீலல் 
காயும்வேற் கண்ணாள் களையிருளி னீவச 
வாயுமேர மன்றரி யாய், 

எது. இரவுக்தறிவேண்டிய தலைமகற்தத். தோழி _ மறுத்துச் 
சொல்லியது, 

இ-ள், மிச்ச கீலமணிலரை மாட்டிமைப்பட்ட வெண்டுசலேயுமிழ்வது. 
போல, அருவிகள் மயங்கரசின்ற சீலமரல்வசைகாடனே! கேளாய் ! தரியகீல 
மலர்களை வெகுளாசின்ற வேல்போன்.றசண்ணாள், செறிந்த இருளின்சண் 
சீவச, நினக்கிடைழுமில்லா பை ஆசாயவல்லளோ; உண்மையாசப்பாசாய் ௭- 
  

* பனையளவு எனவும், * மடால்லாய். எனவும் பாடம், 
$ இஃது இவ்வொழுக்கத்தினை வேங்சை நீக்ித்றெனத் தலைவிக்குக் கூறி 

யது எனறார் ஈச்சினார்க்கிியரும், (தொல்) பொ, கன, ௨௩), 
$ “மானிலம்! எனவும் பாடம்,



'தீணைமாலைநாற்றைம்பது மூலமும் உரையும். 

a, கறிவளர் பூஞ்சாாற் சைந்நாகம் பார்த்து. 
செறிவளர் நீள்வேங்கை சொட்டு--மு.றிவளர் 

ஈன்மலை காட விரவரின் வாழாளா 
னன்மலை காடன் மகள். 

இதுவுமது. 

  இ-ள், மிளகு படர்கின்ற பூஞ்சாசவின்கட் சையையுடைய நாகல்களைப் 
பார்த்து வழியின்சண் வளர்கின்ற பெரும்புலிகள் நிரிதரம் இரவின்கண் ம் 
af ஐனிர்வளர்னெ.ற ஈன்மலைகாட! ஈன்மலைகாடன்மகள் லாழாள்; எ-று. (௪) 

op இவட்காயி னைவணவ் காசல மத. 
(இவட்காயிற் செர்இனைகா சேன--லிவட்ஈாமி 
னெண்ணுளவா லைத்திரண் டூத்தான்னொ லென்னால்கொல் 
கண்ணுளவாற் காமன் அண.. 

எ.து பின்னிலைழனியாதுநின்ற தலைமகன் நேடிமை மதியுடங்படுநத வ. 
  இ-ள், அவ்விடத்து வருவேளுயின் Arig Vamasranaunis 2; 

இவ்விடத்தின்சண் வருவேனுமிற் செக்தினையுஞ் செறிக்த பகுந்இனேயும் காத்த 
லே அமைந்தது; ஆகலான் எனக்கொரு மதறுமரற்றம் தருன்றிலை; நின்றோழி 
மா௫ிய இவட்காயிற் காமன் அம்பு 8சதெண்ணானலால், அவற்று ஸிரண்டம் 
பினைச் கண்ணாகக்கொடுத்தான்கொல்லோ! நின்: 

  

'முரிக்குக் கண்கள் காமன் 

கணை யுளவால், என்னுயிர்க்கு என்னாங்கொல்லே!? ay, (2) 

  

௯. வஞ்சமே யென்னும் வகைத்சாலோர் orihgnts 
   

'தஞ்சந் தமியனாய்ச் சென்றேனென்.-.-னெஞ்சை 

     

  

கலல்கொண்டார் பூங்றுமுலம ஊன் யக் உலா se 

வலங்கொண்டாள் கெ 4 எிடம். 

எ-து பாங்கற்குத் நலைமகன் றலைமகனைக் கண்டவைபதிய் ந௮ 
ஒற்ற மைமிததி சொஃலியது. 

Qh, மாயமே பென்று சொ 
விஞவி யா ணினோவினேட்ல்தத் தனியே 
விடத்து சலங்கொண்டு பிறைந்த பூங்குழலையுடையாள் மிகக் கண்ணுத! இன்கண் 

அன்று என். வென்றியையெல்லால் சொண்டு என்னெஞ்சத்தைம் சனக்டெ 

   லப்ப     

  

யஞய்ச் சென்றேன். மெ 

  

மாய்ச் கொண்டார்) எ-று, ()



குறிஞ்சி. 

20, கருலிரம் செம்முக வெண்பத்ளுன் பக்இ 
பருவிரலா.் பைஞ்சுனைரீர் தூஉய்ப்--பெருவரையேற் 
றேன்றேவர்க் *கொக்கு மலைகாட வாசலோ 
வான்றேவர் கொட்கும் வழி. 

எது தோழி நெறிவிலக்கியத, 

இ.ள்.. கருவிசலினையுஞ் :செம்முகத்தினையும் வெண்பல்வினையுமூடைய 
ருன்மக்தி தன் பெரியவிசலானே பைஞ்சனையபிவீசைத்தாவிப் பெருவசையின் 
மேலே வைத்த தேன்பொதிகளைத் சேவர்கட்குக் கொடுக்கும் மலைகாடனே!. 
வாசாதொழிவாயாச; தேவர்கள் இரிதரும் வழியாம்; எ-று, (20) 

௧௯. கரவில் வளபலைக் கல்லருவி காட 
வுசவில் வலியா யொருகி-மிரவின் 
வஜிகடாஞ் சரல வசலசிய வாச 
லிழிகடா யானை யெதிர். 

இதுவுமது, 

  

ர... பழுதில்ல,ச வளங்களைய/பைய கல்லருவிகாடனே! வலியவில்லே. 
நினக்கு வலியாய் ஒருரீ இசலின்சண்ணாகச் துணையின்றி வழிகள் தாம்"ஃமிகவும். 
வரவரிய; இழியாகின் ற சடாத்தையுடைய யானைகளினெதிர் வரால்; எ-று. (௧௧) 

௧௨, வேலனார் போக மறிவிடுக்க வேரியும் 

பாலனார்க் கே பழியிலாள்--பாலாற் 
கடம்புனலி னீர்திக் கசைவைத்தாற் கல்லா 
னெடும்பனை பே ரோணேோ ஸின், 

எ-து வெறிலிலக்கித் தோழி செவிலிக்க அறத்தொடுதின்றது. 

இ-ள், வெறியை விட்டு வேலனர் போக; மறியையும் விக்க) கள்ளையும் 
அக்கள்ளினை ஐகர்வார்க்க ;  இப்பழியிலா. தாள் ஊழ்வலியாற் கடும்புனலுட் 
பாய்ந்து நீந்தித் தன்னை யெடுத்துக் கரையின்சண்வைச்தாற்கல்லது செடிய 
வேய்போன்ற தோளை ஈல்காள் இறந்துகின்று; எ-று. (௪௨) 

  

என்பது திருக்சிற்றற்பல்கோவை, ர் 

 



திணைமாலைநாற்றைம்பது மூலமும் உரையும். 

  

ஒருவரை போலெற்கும் பல்வரையள் சூழ்க 
வருவசை யுள்ள;தாஞ் ோர்--வருவரையு 
கோவாய நாகம் புறமெல்லா மரயுங்காற். 
கைலாம. *கஞ்சேர் காடு, 

எது, நெறியினதருமை கூறித் தோழி மரவுக்குதிமறுந்தது. 

வேபோல எல்லாமலையும் தம்முள். அனவொர்க உயர்ர்து. 
      சிய எல்லையுள் உள்ளதாம் obser சலா; நீரும் 

எகத்தின்சண் உள்ளன சிக்துவாயையுடைய காசங்கள்; புஐததள்ளன ஆரா 
யுங்காத் சையொடுசேர்க்தவாயையுடைய யானைகள்சேர்ச்தகாகெள்; எ-று (௪௩), 

  

    

௧௪. வருக்கை வளலையுண் மாதரும் யானு 
மிருக்கை யிதண்மேலே மாகப்--பருக்கைச் 
சகடாஅமால் யானை கடிந்தானை யல்லாற் 
ஜொடா௮வச லென்றோழி தோள். 

எது செவிலித்தத் தோழி அறத்தொடுநின்றது. 

இன். வருக்சைப்பலாவினையுடைய வனமலையின்கண் மாதரும் யானும். 
எமர்கிருச்சையாகிய பரண மேலேயிருச்சேமாசப் பெரிய கையினையுள் சடார். 
தையிம் பெருமையையும் உடைய யானையைத் சந்து கடிக்தானையன்றித் இண்: 
டாலால், என்றோழியுடைய சோள்கள்; எ-று, 5 (௧௪), 

கடு. வாடாத சான்றோர் வரவெ.ர் கொண்டிராய்க் 
கோடா அ நீர்கொடுப்பி னல்லஅ--கோடா 
வெழிது முலையு மிரண்டிற்கு முர்நீரப் 
பொழிலும் விலையாமேர போர்லு.4: 

எ-து. தலைமகன், சான்றேகர வரைவுவேண்டிவிடுத்தவிடத்துத் 
தலைமகன்தந்தைக்குந் தனையன்மார்க்தம் நற்றய் ஒறத்தொடுநீன்றது. - 

இ-ள். தளசாத சான்னுண்மையையுடையரர்வரவை எஇிர்கொண்டிராய்ச்: 
கோடாது உடம்பட்டு நீர்.கொடுப்பினன்றித் சனசா.ச அழகும் மூலையும் என்னும் 
இரண்டிற்கும் முச்சீராற் குழப்பட்டவுவிகும் விலையாமோ சிசம்பி; எ-று; (௧9) 

  

ர் இதவும் உசாதலரடங்கும். என்பர் ஈச்சஞெர்ச்ளெயர் (தொல், பொ 
பொருளி. ௧௩), &



குறிஞ்சி, 

௯௬... நாணா நாறு நனைஞுழலா conde sat 
தணுக நேர்வளவும் போகா*--பூணக 
மென்றே னிரண்டாவ அண்டோ மடன்மாமே 
ணின்றேன் மறுகடையே நேர்ந்து, * 

  

எ-து தோழி சேட்படுத்தவிடத்துத் ஈலமகள் றனதாத்றவையாற் 
சொல்லியது. 

இ-ள், காசகாண்மலர்சாறும் சேனல் ஈனையப்பட்ட குழலாள் எனக்கு 
aOR Ss சன்னுடைய பூண்மார்பினை நேருமள்வும் என் மார்பிணின்றும். அவ் 
லெலும்பாடர் செய்த பூண்போகாசென் ௮ கினச்ரு* சொல்லினே. 
டாவது வேறொருசொல்லுண்டோ £ பனைமடலாற் செய்யப் 
மரத்துணிக்துகின்றேன் செருவினடுகேயுடன்டட்டு; எ-று, 

    

கள. அ.திகவளை யைய விடைமடவா யாயச் 
கிறிதவள்செல் லளிழுமென் தஞ்! 

  

ணல்கும்வாய். PDD A கைக் தரு? Que Dou 

மொல்கும்லா யொல்க லுறும்.. 

  

எ-து நீன்றாற் சொல்லப்பட்டவளை அறியேவலோ என்ற தோழிக்குத் 
தலைமக னறியவுசைத்தது.ர் 

இ-ள். அதிலேன் யான் அவளை; சன்னுடைய மெல்லிய இடைவருர்த, 
மடவாய்! சிறிது மவள் ஈடவாளாக இறும் இம் என்தஞ் அலன் எனச்குச் 
எறிதும் அருளுநெறிகானு.௫ தளர்க்துருட என்னெஞ்சம் அவ சொல். segs 
தோறும் பின்சென்று சளர்சலு2ம்; எ-று, 

   

இதனுள் ஆய என்பது வருக்ச என்றதாம். (௨) 

௧௮... என்னாம்கொ விடி [லிளவேங்கை காரனைப்பப் 
பொன்னாம்போர் வேலவர் தாம்புஈிர்,-.-0சன்னே 
மருவியா மாலை மலநாடன் கேண்மை 
யிரவியா மேன லினி8 
  

* இது சாக்காடு குறித்தது. எனச்சொன்வர் சச்சஞர்கிபெியர். (தொல், une esr, ௧௪) 
ர் ஈச்சினார்க்ெியரும் இதுவே. சருத்தாகர்கொள்வர் (தொல், Gur, 2). 

  

1 “இனவேங்சை' எனவும் பாடம், ப் 
$ இத இினையரிசின்றமையுஞ் சுந்தத்தார் பொருள்லேட்சையும் கூறிய என்பர் ஈர்சிஞ்ச்சனிர் (சொல், பொ, சள, உட



4 திணைமாலைநாற்றைம்பத மூலமும் உரையும். 

எ-து பகற்தறிக்கட் டலைமகன் சிறைப்புறத்தாகைத் தோழி செறிப் 
பறிவுறி௫ வரைவுகடாயது. 

௫-ள், தகுதியில்லாத இனவேல்சை சாட்சொல்ல இணிச் குரலொழிந்து 
இருவியாய்ச்கழியும் இனையெல்லாம்; எக்சையும் என்னையன்மாருமா௫ிய போர் 
வேலவர் இவட்குப் பரிசமாக மிசவிரும்புின்றது பொன்னாம்; ஆ,சலாற் பிப் 
பழவெருக்சன்மையையுடைய மலைகாடன்கேண்மை யிணி யென்னுய்விளையுங். 
கொல்லோ! என்னே! எ-று, (௪௮) 
௧௯, பாலொத்த வெள்ளருலி. பாய்க்தாடிப் பல்பூப்பெய் 

,காரலொத்த வைவனம் காப்பாள்கண்--வேலொத்தென். 
னெஞ்சம்வாய்ப் புக்கொஜிவு காண்பானோ காண்கொடா 
வஞ்சாயத் கேகோவல் யான்,* 

எது பின்னின்ற தலைமகன் தோழி துறைமறமற் நனதாநிஐ மை 
மீததி சொல்லியது, 

  

இ-ள். பால்போன்ற வெள்ளருவியைப் பாய்ர்சாடிப் 
பெய்த பரப்பினாற்போலப் பூங்கொடிகள் பார்த 8வனப்புனச்சைக் காப்பான் 
கண்கள், லேல்போன்று எனது கெஞ்சத்தின்சண் 

   seg 

பரவிப்புக்கு என்னுயிமை 
ஒழிவுகாணவேண்டியோ புறம்போகாது உள்ளே அடல்னெ; இத்துணை வேண்டு 
மோ? அவளுடைய அழயெ மேனிக்கே கோலாகின்றேன் யான்; எ-று, (a) 

  

௨௦2” காள்வேல்கை பொன்கிரையு ஈன்மலை கன்னட 
கோன்வேங்கை போற்கொடியா ரென்னையன்மார்.-கோள்லேங்கை 
யன்ளையா னீயு மருந்தஹழையா மேலரமைக் 
சென்னையோ சார யெளி௮.4 

எ-து கையுறைமறை, 

இ-ள், ட வேம்சைசாண்மலர். பொன்விளைவிக்கும் சன்மலேகாடனே ர் கோள்வேல்சைபோற் சொடியார் என் சியன்மார்; நீயும் கோன்லேல்சையனோமை மாதலான் இன்று நீயும் இல்சே நிதின் மிகப் போர் விளையும்; சீ கொணர்ச்த சழையை யாங்கொள்ளாமைக்கு $வேறுகாரண மென்னை? சாளை ச கொண்டு 
வந்தால் எளிது; எ-று. (௨௦). 
  * இ.ஐ பசத்குதியிரச்த எனச்கொள்வர் சச்சிஞார்ச்ிய (சொல், பொ, eer. ma), 

1B asymeuvssi பின்னருச ape adit siPefidon web (Care, Qurtgor ea),



௧௦ தீணைமாலைநாற்றைம்பீது'மூலமும் உரையும். 

இ-ள், “பெரும்லையெக்கும் சாம் புக்குராடி.த் சேன்வால்9 nails மனத் 
இன்சண் ஹுடல்இப்.பாதுகாலாது: அருமலைபோன்திருக்த யானைகளைப் பிணித் 
அச்சொள்வாருடையதங்கையுடைய இருமூலைக்குத்தோத்று காணழிக்து மிக்ச 
அதிவு முதலாயின குணங்கள் நான்கு மழித்து தளர்ச்தரு வவியழிதற்கு 
யாமமைச்சேம்; எ-று, (௨௩) 

  

ex.” mpi ger Lar வகுள மிவற்றை 
வெழும்புதல்போல் *வேண்டா அ வேண்டி யெறிக்துமு௮ 
செந்தினை வித்.அவசர் தங்கை பிறர்சேரய்க்கு 
கொக்இளைய வல்லளோ சரக்கு. 

எ-து. தோழி தறைமறமற் றலைமகன் றனதாற்றுமைமீததி சொல் 
லியது. 

இ-ள், குவிய குளிர்ந்த தகரம் வகுளம் என்னு மிவற்றைப் பயன் 
படாத வெறும்புதல்போல விரும்பாது வெட்டியுமூு, வீரூம்பிச் செர்தினேயை 
வித்துவார் ஈங்கை பிறர்கொண்ட ரோய்ச்கு நொச்திரல்சவல்ல்ளோ ? ஆராய்க்து 
பாராய் சோழி; எ-று, (௨௪) 

2G. சொல்லியல் வேழல் குய்வசி;கோட்பிழைத்தும. > 
ஈல்லியத் ஐம்மின சரவபேச-னல்லிய் 
னாமவேற் கண்ணா ணடுடுப்ப வரசலோ 
வேமவே லேந்தி யிரா.. 

எ-து தோழி தலைமகனை நேறிவிலக்கி வரைவுகடாயது. 

இ-ள். கொல்லும் இயல்பினையுடைய யானைகள் புலியினாத் சொல்லப். 
பூதத் சப்பி மிச்ச இயல்பினையுடைய சம்கூட்டச்தைச் சேடிவதுபோலும் ; 

ஆசலான் 'மிச்சவியல்பினையுடைய அச்சத்தைச் செய்யாகின்.ற வேல்போன்ற. 
சண்ணாள் கரெடுக்கும்வகை வாராதொழிவாயாக, அரணாயெ: கின்வேலையேர்தி? 
இசவின்சண் 3 எ-று, (௨௫, 

  

௨௬. கருங்கர லினவேங்கை கரன்றபூக் கன்மே 
லிருங்கால். வயவேங்கை:யேய்க்கு--மருங்கான். 

  

* வேண்டாது எறிர்தமு.து, வேண்டிவித்துவார் cers. 
ர் இ சலைவியைப் பேசைமைழட்டியத எனச் கொள்வர் நச்சிஞ1ககினீ 

யர். (தொல், சன், ௨௩).



குறிஞ்சி. 
மழைவளருஞ் சார லிரவசின் வாழா 
ஸிழைவளருஞ் சாய லினி, 

இதுவுமது, 

இ-ள், கருங்காவினையுடைய இளவேங்கை சன்மேறுகுத்த பூக்கள் பெரிய 
காளினையுடைய வயப்புலியை யொக்கின் ற மருங்கான்மழைவளருஞ் சாசலானே 
இரவின்சண் ரி வரின் உயிர்வாழமாட்டான், இழைவளருஞ் சாயலான்; 
எ-று, (௨௪), 

௨௭.  பனிவசைரிள் வேல்சைப் ;பபமலைநன் னு! 
வினிவசையா யென்றெண்ணிச் சொல்வேன்--முனிவரையு 
ணின்றாள் வலியாக நீவச யரய்கண்டா 
ளொன்றாள்சாப் பி.பு முடன்று, 

எ-து. தோழி படைத்துமொழிகிளவியான் வரைவுகடாயது, 
ட-ள். குளிர்த்த குவளையும் சீண்ட வேல்கைமரல்களையும் உடைய பய 

மலை சாடனே ! இததற்குமுன்பு வரைக்திலேயாயினும் இணி வசைர்ஐபுகுதாய் 
என்று நினக்கு ஆராய்ந்து சொல்வேன்; வெறுக்கத்தக்க மலையின்சண் மின் 
சாளாண்மையே வலியாக இரவின்சண் சீவர எம் அன்னை கண்டான்; இணி 
எங்களோடு பகைத்து வெகுண்டு மிக்க காவலை எமக்குச் தரும்; எ-று, , (௨௭) 

௨௮. மேகந்தோரய் சாந்தம் விசைதமிச காழி ௪ gam 1G) 
னாகந்தோய் சாக மெனவிவத்றைப்--போக 

வெறிர் அழுவார் கங்கை யிருக்தடங்கண் கண்டு 
மறிக்துழல்வா னோவிம் மலை, 

எ.து. தலைமகன் சோன்ன தறிவழியேசென்று தலையகளோக் கண்டு 
பாங்தன் சொல்லியது, 

இ-ள். மூலவேத் தொயாசின்ற சந்தனமும், விசைமாமூம், இமிகம், 
காழகிலும், அறக்கத்சைச் சென்று தோயாகின்ற நாசமாமும் என்று சொல்லப் 
பட்ட இவையெல்லாம் போக வெட்டிப் புனமுழுலார்கல்கையாயெ இவளு டைய 
இருந்சடல்கண்சண்வெைத்தும், இங்குசின்று மீண்டு அல்குவசவல்ல எம்பெரு 
மான் இத்சோற்றுன் தமலைபோல் கிலையுடையன்; எ-று, (௨௮) 

௨௯. பலாவெழுந்த பால்வருக்கைப் பாத்து யதனேர் 
நிலாவெழுந்த வார்மண னீடிச்--சுலாவெழுஹே.



௧௨ திணைமாலைநாற்றைம்பது மூலமும் உரையும். 

கான்யானு கால்£த்த காந்தளம்பூச் தண்பொ.தும்பர் 
தானாதத் தாழ்ந்த விடம். 

எடது பகற்தறிக்கண் ஒடங்காட்டியது. 

இ-ள். "'பலாவெழுக்தி “மரும்சன்சண் "வருச்சைப்பலாக்களாற். பாக்கப் 
பட்டதனடுவே கில்லொளி 1௪ ஒழுகிய மணலுயர்ச்து வளைந்து சோன்றிம் 
கான்யாறுகள் இடங்களெல்லாஞ்சீத்த கரக்தளம்பூர் சண்பொதும்பர்சான் விரை 
சமழ்ந்து தழைத்தவிடம், யால்கள் பகவின்சண் விளையாடுமிடம்; எ-று, (௨௧) 

  

௩௦.  இங்களுள் வில்லல்மு;இித்'தேசாது வேல்விலக்கத் 
,தங்களு எர்ளென்னுக் தர்ழ்வினா--லிங்கட் 
புனங்காக்க வைத்தார்பேரத் பூங்குழலைப் போர்தென் 
மனங்காக்க வைத்தார் மருண்டு, 

எ-து பாங்கந்தத் தலைமகன் கூறியது, 
இ-ள். ஒரு கிறைமதிமின்சண்ணே இரண்டு வில்லை எழுதப் பிறருமிசை 

யுண்ணுமென்று ஆராயாது இரண்டு வேவினையழுத்தித் தங்கள் குலத்துள்ளா. 
ளொருத்தி யென்று தாங்கள் கருதப்ப் சாழ்வு சாசணத்தால் இவ்விடத்இன். 
கட் டனைப்புனத்தைச் காக்கவைத்தார்போலப் பூம்கொடியை என் மனத்தைப் 
போச் சாக்சவைத்தார், அறிவின்றி; எ-று, (௨௦) 

   

௩௧, தன்குஷ்றயி'தென்னன் தலற்கொண்ருர் சண்சிலம்ப 
iat Sop யென்னு"கினைப்னெனாய்ப்--பொன்குறையு 
srorGamons Sys) exaiten னெவன்கொலோ 
கோள்வேல்கை யன்னான்' குறிப்பு. 

எ-து. தோழி: தலைமக்கள்! மேலிதாகச் சொல்லிக் -தறைநயப்பக் 
கூறியது. 7 2 

இ-ள். ',தன்காரியம் இது என்று எனக்கு விளங்கச் சொல்லான், தழை 
யைச்சொண்வெர்சான், ,சண்சிலம்பையுடையான். நின்னான்மூடியும் கருமம் இது: 
என்னும் கருத்தினளவ்ப் பொன்னிறக்களரும், சாண்மலர்களைய/டைய Cations 

நிழலின் சண்ணுஞ் சிதிதுபொழுதஞ் சார்ச்திரான், என்னைகொல்லோ! கோன் 
வேங்கையன்னான கரு,த்.ஐ; எ-று; (௩௧). 

நறிஞ்சி முற்றியது.



௨. தெய்தல். 
௩௨, பானலர் தண்கழிப் பாடறிந்து தன்னைமார் 

.நரனல ுண்வலையா னொண்டெடுத்த--கானற். 
படுபுலால் காப்பாள் படைசெடுங்கண் ணோக்கல் 
சடிபொல்லா வென்ளையே காப்பு. 

எது பாங்கற்தச் சொல்லியது, 
இ-ள், கெய்தற்பூக்களையடையதண்சழியி்சண் மீன்பாட்டையதித்து. 

சன்னைமார் தூலாற் செய்யப்பட்ட சல்ல தண்ணிய வலையான் முசச்தெடுத்த 
படபுலாலைக் கானவின்சணிருக்து. காப்பாள் படைகெடுல்சண் ஷேச்சம் படு 
புலாலைச் சாக்சமாட்டா, என்னையே சாக்கும் அத்துணே; எ5று,, (2) 

௩௩. பெருங்கடல் வெண்சங்கு சாரணமாப் பேணு, 
இருங்கடன் மூற்குவார் தங்கை பிருக்கடலுண் 
முத்தன்ன வெண்முறுவல் சண்ரு சைவார்க்கே 
யொத்தனம் யாமே யுளம், 

இதுவுமது. 

Gh. பெருங்கடலுள் வெண்சல்குபெஐ.சலே சாசணமாகற் ஞ்களுபி 

   

  

ஈவது பெருங்கடவினுள்ளே குளிப்பார் தல்கையுடைய இரும்சட 
வின்மு; தன்ன வெண்டுதுவல் சண்டுர) சைவார்க்கே பொருர்தி யாம் மேவி 
yom; GF pe (2) 

௩௪... தாமரை தான்முகமாத் தண்ணடை பர் மாரீலல் 
காமர்கண் ணுகக்கழிதயித்௮ல்--சாமருசர்த் 
,சண்பரப்ப பாயிரு ணிவரித்ாழ் கோதையாள் 
கண்பரப்ப காணீர் ௧94.௮.. 

எ-து புணர்ந்துநீங்தந் தலைமகனைக் கண்ணுற்றுநின்ற "தோழி 
வரைவுகடாயது, 

இ-ள். தாமரைமலர்கள் தாமே முசமாகச் குளிர்ச்த இலேயையுடைய 
கரத்தையுடைய மாகீலமலர்கள் சா.தலிச்சப்படுல் சண்ணாக, அச்சண்சளைக் கழிச் 
கட் நியில்வியாகின்ற சாமருரிர்த் சண்பரப்பையுடையானே! பெரிய இருளின் 
ஈண் மிவரித் மழ்த்த கோசையையுடையாள் இசல் அலன் கண்சன் எரபாரப்ப 
anand; tom, «)



௧௪ திணைமாலைநாற்றைம்பது மூலமும் உரையும். 

கடு, புலாலகத்றும் பூம்புன்னைப் பொய்குரிர்ச் சேர்ப்ப 
நிலாவகத்றும் வெண்மண்த்றண் கானத்--சுலாவகத்திக் 
கங்குனீ வாரல் பகல்வரின்மாக் கவ்வையா 
மங்குனீர் வெண்டிரையின் மாட்டு, 

உ ஸ்-து. இரவும் பகலும் வாரலென்று தலைமகனைத் தோழி வரைவு 
கடாயது. 

இ-ள்; புலானாத்தத்தை நீக்கும் பூக்களையுடைய புன்னைப் பொல்குரீர்ச் 
சேர்ப்பனே! கிவ்வினசொனியை வென்று நீக்கும் வெண்மண ற்றண்கானவின். 
சட் சல்குவின்சண்ணே வருசலின் இவனாவி வருந்தலைப் பெருக் ரீ வாரா 
சொழிச; பசல்வருவையாயிழ் பிதசால் அலர்த.த் தப்பில் கவ்வை பெருகும், மல் 
குல்போன்ற நிரையும் வெண்டிரையையுமுடைய கடன்மருங்கன்; எ-று, (2) 

௩௬, முருகுவாய் முட்டாழை நீண்முகைபார்ப் பென்றே. 
குருகுவாய்ப் பெய்திசை கொள்ளா--அருமிக 
வின்னா வெயில்சிற கான்மறைக்குஞ் சேர்ப்பரீ 
மன்னா வாவு மத. 

எது தோழி வரைவுகடாயது, 

ள். விசைவாய்த்த முட்டாழையினது நீண்முகையைச் குஞ்சு என்று. 
கருதிச் குருகுகள் ௮ம்முகைவாயிலே இசையைப்பெய்து சாம் அவ்விரையைம் 
கொள்ளா அர மிசவின்னாத வெயிலைச் கஞ் றசான் மறைக்குஞ் சேர்ப்பை 
புடையானே! நீ இங்குவரும் கிலையாத வரவினை மறம்ஐ கிலைக்கும்வரைவினை 2 
செய்லாயாக; எ-று, (4) 

௩௭. இதரிர் வேலி யுரைகடியாப் பாக்கத்தார் 
காதனீர் வாராமை கண்ணோக்ெ-யோ தரி. 
சன்றறியு மாகலால் வசசா தலரொழிய 
மன்றறியக் கொள்ளீர் வசைந் த. 

இதுவுமது, 

இன். இதரீர்வேலியையுடைய பாச்சுத்தார் உரையாற் கடியாது. உம். 
மேலுள்ள காதலாத் அன்புத்று* இவன் சண்கன் நீர்வாசாசவமை இவண் 
மாட்டு வேறுபாட்டைப் பார்த்து: any சி ரவட்ருச் சொல்லிய வஞ்னெ,ம்ை



நேய்தல்.. ௧௫ 

இததரீரறியுமாதலான், இவ்வாறு வாராது அலரொழியும்வகை .மன்றத்தாரதிய 
வரைக்துகொள்ளீர்; எ-று. (=) 

௩௮. மாக்கடல்சேர் வெண்மணற் றண்கானற் பாய்திசைசேர். 

மாக்கடல்சேர் கண்பரப்பன் மார்பணங்கா-மாக்கடலே 
யென்போலத் அஞ்சா யி.துசெய்தார் யாருரைய 

யென்போலுக் அன்ப நினக்கு, 

எது காமமிக்க கழிபடர்கிளவி, 

இ-ள், பெருங்கடவிஞனே வந்து சேர்ந்த வெண்மணத் றண்கானவின். 
எண் வந்த பரவாரின்ற இசைசேர்க்ச மாக்சடலைச்சேர்க்த. சண்பசப்பினயுடை 
பான் மார்பினன் வருத்தப்படாத பெருல்கடலே ! என்னைப்போலச் கண்டுஞ்சு 
இன்றி; இச் கண்டுஞ்சாமையைச் செய்சன்ற என்போலும் துன்பத்தை 
சினக்குச் செய்தார் யாவர் சொல்லாய் £ எ-று. (௪) 

௩௯. தந்தார்க்கே யாமாற் றடமென்றோ வின்னமாள் 
வந்தார்க்கே யாமென்பார் வாய்காண்பாம்--வந்தார்க்கே 

காவா விளமணற் தண்கழிக் கானல்வாய்ப் 
பூவா விளஞாழற் போ௪. 

எது நொதுமலர் வரைத்துபுதந்தபருவத்துத் தோழி செவிலிக் 
கறத்தொடூநீன்றது. 

இடன், வக்து சேர்ந்தார்க்கு ஏமமாம் இளமணழ் ஐண்சழிச் கானவீடத்து. 
லந்த, முன்பு பூவாசேபூத்த இளஞாழ.ற்பூவீனை இவட்சுத் ,சர்,சவர்கிகேயாமால்,, 
இவள் தடமென்னோள்; இக்சான் வதுவைவரையப் புகுந்தார்ச்சாமென்பாருடைய 
மெய்யுரையைச் காண்பாம்; எ-று. 2) 

௪. தன்றுணேயோ டாடு மலவனையுர் தானோக்கா 

வின்றுணையோ டாட வியையுமோ--வின்றுணையோ 

டாடினாய் சீயாயி னர்நோய்க்கென் னொர்தென்று 

போயினான் சென்றான் புசிர்௪. 

எஃது வலிதாகச்சோல்லிக் கறைநயப்பித்தது, 

இ-ள், தன்.பெடைஜெண்டொடு இன்புத்று வீளையாமம் அலவனையும் 
என்னையும் பார்த்து, “என்னுடைய இனியதுணையோடு இப்பெத்நிபோல ஆட 

எனக்குக்கூடமோ 7 நின்னுடைய இஷ்றணேயாகய: பேடைஜஞெண்டேனே



am தீணைமாலைநாற்றைம்பது மூலமும் உரையும். 

விளேயாடிஞய் நீயாயித் பீரிவத்துன்பம் அறியாயாதலான், அப்பெந்திப்பட்ட 
கினக்கு என்பிரிவுத்துன்பத்ைச் சொல்லி சொரந்து என்னை! என்று சொல்லிப் 
போயினவன் பின்னைவந்து மேவித் தோன்றுன்றிலன், என்செய்தானே ! 

எறு, (க), 

௪௧, உருகுமா துள்ள மொருசாளு மன்றாற். 

பெருகுமா னம்மலர் பேணப்--பெருகா: 

வொருங்குவரன் மின்னோ டுருமுடைத்தாய்ப் பெய்வா 

னெருங்குவரன் போல செ௫ழ்ந்து. 

எ.து தலைமகன் சிறைப்புறத்தரனகத்தோழியாற் சொல்லெடுக்கப் 
பட்டுத் தலைமகள் தனதாற்றமையாற் சொல்லியது. 

இ-ள், ஒருக்கு பெரு வலிய மின்னே உருமூடைத்தாடுப் பெய்ய 
'வேண்டி நெருங்குன்.ற மழைபோலப் பெருகாகின் தது, ஏ.தலார் விரும்பும்படி. 
சம்மலசானது ; ஆதலான். சம்முள்ளம் ஒருசாளுமின்றியே பலராளும் செழ்ச் 
தருசாகின்பது ; எ-று, (20) 

௪௨, வளக் கனிப்பியன்மால் யானைசிற் மூளி 
தவழத்தா னில்லா ததுபோற்--பவளச் 
கடிகை யிடைமுத்தல் காண்டொது நில்லா 
தொடிகை யிடைமுத்தர் தொக்கு, 

எ-து நமப்பு : கையுறையுமாம், 

(இ-ள், சவனத்தையுடைய சளிப்பியன் ற மால்யானை, அரிமாவின் குருளை 

தான் ஈமைசற்கும்பருவத்தும் அஞ்டி யெதிர்கில்லாததுபோல, இவளுடைய 
அசசமாலய பவழத்தண்டத்தினிடையரும்பும் முறுவலாயெ. முத்சல்களைச் 
சாணுக்சோறுச் தோற்று கில்லா, இவள் சையிடைத் தொடியீன்கண் அழுத்திய 
முத்சம்கள் இரண்டு) எ-று, (௧௪) 

௪௩. கடற்கோ டிருமருப்புக் கால்பாக னாக 

வடத்கோட் டியானை இரையா.வுடற்றிக் 

> தரைபாய்ரீள் சேர்ப்ப கனையிருள் வாரல் 
வலரவாய்சீ யாகவே வ 

  

  

“உ நக்சிஞர்க்கினியர் இதனைச் சையுதைசொண்டெர்து கூறியதாகச் 
கொண்டு, இதன்சண் “நின்லாபிதழையும் எபிற்றையும் சாணுர்சோறும் நில்லா, 

என் சையிடத்தில் இருச்சன் ற$பவளச்கொடியும் முத்தும் என்க? எனவுலாப் 
பர்(சொல், பொ, 9௭௪),



நேய்தல், 

எ-து தலைமகனைத் தோழி வரைவுகடாயது,, 
இ-ள். கடவின்கட் சங்குகளே பெரிய மருப்பாகக் காற்றே 'பாககைச் 

'திரையே அடற்கோட்டியானையாக வருத்திக் கரையைக் குத்துச் ற ரீண்ட 
சேர்ப்பையுடையானே! செறித்த இருளின்கண் வாசாதொழிக... எஃறு. (௧௨). 

௪௪. கடும்புலால் புன்னை கடியுக் அறைவ ் 
படும்புலாற் புட்கடி வான் புக்க--தடம்புலாக் 
STOP ஞாழற் pms தயர்ச்த தாழ்பொழி. 
லேழைமா ஜோக் யிடம், 

எ-து பகற்தறியீடங்காட்டியது. 

இ-ள். மிச்ச புலானுற்றத்சைப் புன்னைப்பூக்கள் நீக்கும் துறைவனே ! 
புலாவிற்பட்ட புள்ளைச் சடியவேண்டிப்.புச்ச ஏழைமானோசக்ட விளையாடுமிடம்,, 
பெரியபுல்லாகிய சாழையும் ஞாழலும் கெரும்ியுயர்ச்ச சாழ்பொழில்; எ-று,(), 

௪௫, தாழை தவழ்க்துலாம் வெண்மணற் நண்சானன். 
மாஜை அளையர் மடமக-ளேழை 
பிணைசாடி. வில்லா விருக்தடல்கண் கண்டும் 
Brag. னன்றோ மிலன். 
எது... தலைமகன் சொல்லிய தறிவழியறிந்து தலைமகளை & கண்ட 

பாங்கன் தலைமகனை வியந்து சொல்லியது. 

இ-ன்.. ாழைகள் படர்ந்து பரக்கும் வெண்மணவையுடைய தண்கான 
வின்கண் வாழும் மாழைமையையுடைய தளையர்மடமகளாயெ இவ் வழை 
யுடைய ஓப்புமை சாடி வில்லாத இருக்தடங்கண்கண்டும் தணையை நாய எம். 
பெருமான் ஒரு குற்றநுமிலன்; எ-று, (௪௪) 

௪௬, தந்தாயல் வேண்டாலோர் சாட்கேட்டுத். சாழாது 
வந்தானீ யெய்.த தல் வாயான்மற்--றெத்தாய் 

மதிமகச வார்குழையாள் வாழாணி வாச 
லெறிமகரங் கொட்கு மிரா. 

எ-து. தோழி நேறிவிலக்கி வரைவுகடாயது, 

இண். சிலரைச் கொணர்ந்து ஆசாயல்வேண்டுவதில்லை ; ஈல்லதொரு 
மாட்சேட்டு ரீட்டியாதே நி வரைதற்குவர்தால் ; இவளை: எய்து,தல் மெய்ம்மை 
யால்: எம்மிறைவனே! எறிசறுச்சள் கழியெங்குஞ் சமல மிசாவின்சண் வாசல்: 
வரின், மறிமகரவார்குழையாள் உபிர்வாழாள்; எ-று, (௧௫)



கனு தீணைமாலைநாற்றைம்பது மூல்மும் உரையும், 

௪௭. பண்ணாது பண்மேற்றேன் பாடும் கழிக்கான 

லெண்ணா௮ சண்டார்க்கே யேரணங்கா--லெண்ணா.து 

சாவார்சான் முண்மை சலித்இலா மத்றிவளைக் 
காவார் *கயிறுரீஇவிட் டார், 

எ-து பாங்கன் றலைமகனைக்கண்டு தலைமகளை வியந்துசொல்லியத. 

ட-ள். யாழினைப் பண்ணாது பண்மேற்சேரத் தேன்சள்பாடும் கழிக் 
சானவின்சண் ஆராயாசே வந்து சண்டார்க்கே அழயெ தெய்வங்களாம், ஆக 

லான், அறிவினானாராயாது இறந்துபடுவார் சான்றாண்மையின்சண் வேறுபட் 

டலா மற்றிகளைச் காவாது கயிறுரீஇவிட்டார்; சான்றாண்மையின் வேறு: 
பட்டார்; எஃறு, (௧௪) 

   

௪3, இரைமேற்போக் தெஞ்செ தெண்கழிக் கானல், 

விசையேவும் பாக்கம் விளக்காக்--கரைமேல் 

விவொய்ப் பசம்புற விப்பிகான் முத்தம் 
படிவா யிருளகற்றும் பாத்து.1 

எ-து தலைமகந்த இரவுக்தறி மறுத்தது. 

'ட-ள், இரைமேற்போந்து கரைமேலொழிந்த விடுவாயையும் பசும்புற.த் 

*தையமூடைய இப்பிகான்ற முத்தம், தெண்கழிக்கானவின் விசைமேவும் பாக்கம் 

ஒளியுண்டாம்வகை இருள்படுமிடமெல்லாம் அவ்விருளைப் பகுத்தகழ்றும்; எ-று. 

௪௯, எங்கு ௨௬ யிருங்கழித் தண்சேர்ப்ப 
பொங்கு இரையுதைப்பப் போந்தொழிக்க--சங்கு. 

கரன் றுயிர்த்த நித்தில ஈள்ளிருள்கால் சக்கும் 
வான்றுயிர்த்த பாக்கத், வர்... 

இதுவுமது, 

இ-ள். , எவ்வீட தானே வருவாய் இருங்கழிச் ,சண்சேர்ப்பனே! பொற்கு 
,திலசனானே யுசைச்சப்பட்டுப் போந்து சரையின்சட் டக்யெ சங்கு£ள் 

* ஈலண்டலர் கோதை வாட்சண் வனமுலை வளர்ச் தாயர், சண்டுயி 
ருண்ணும் கூற்றம் கயிறுரீ௫க் சாட்டிபிட்டார்,"?! என்றார் 'சிந்தாமணியினும் 
(இலக்கணை, ௮0). ் 

*: இத பகற்குறி நேர்வாள்போல்!இசவுச்குறி விலச்யெ.த” எனக்சொள்வர் 
நச்சினக்சீனியநம் (சொல்."சவ-௨௩),



நேய்தல், an 

நதறிப் பொறையுயிர்த்த முத்தங்கள் செறிந்த இரு&ை இடக்களினின்றுஞ் யோ 
நிற்கும்: இிரைசொணர்க்து போதவிட்டனவ.ற்றைச் சண்டார் வரன்றாகின்ற. 
யாக்கத்தின்௧ண்'; எ-று. (2௮) 

௫௦. இமில்சவி ரகத் இரைபறையாப் பல்புட் 
டுயில்கெடத் தோன்றும் படையாத்-- துயில்போ ற். 

குறியா வரவொழிக் ௮ கோலரீர்ச் சேர்ப்ப 

தெறியானீ கொள்வ, ௮ நேர், 

எ.து தோழி வரைவுகடாயது, 

இ-ள். *திகிலே களிறுகத் இரையே பறையாகத் தயில்செடச்சோன் 
றம் படை புட்களாகக், கனாக்கண்டாற்போலத் தேறமூடியாத கனவின்கட் 

டனியேவரும் வரவினை யொழிக்து, சோலரிர்ச்சேர்ப்பனே ! கெறியானே 
வரைந்து இவளைச்கொள்வது நினக்குத்தகுதி) எ-று, (௪௬) 

௫௧, சடும்புலால் வெண்மணஜ் கானலு.ு மீன்கட் 
படும்புலால் பார்த் து% பகர்.து--மடும்பெலாஞ் 
சாலிகை பேல்வலை சாலப் பலவுணக்கும் 
பாலிகை பூக்கும் பயின்று. 

எது. தலைமகற்தத் ே தோழி தறைநேர்ந்து பகற்தறியிடமறியச் 
சொல்லியது... 

இ-ள், கடும்புலாலைடிடைய வெண்மண் றண்கழிச்கானவின்கண் இருக்கு, 
யால்க ளாங்கடுத்த மினாயெ படுபுலாலின்கட் புட்டிரியாமற்பார்ப்பேம்: அலத்ை: 
வித்பதுஞ்செய்லேம் ; அச் கானவின்ண் அடும்பெல்லாம் பாலிஃசபோலப் 
பூக்கும்: ர்சாலிகை விரிந்தா.த்போல வலைகளும் உணங்கும்; எஎறு, (௨௦) 

(9௨, இரைபாக னாகத் இமில்களி yas 
் மூலைசேர்த்த கானல் படையா-விரையாது 

Cab இளர்ந்தன்ன வேலைரர்ச் சேர்ப்பகா: 

ளாய்க்து வசைத லறம். 

எது. தலைமகனைத் தோழி வரைவுகடாயது. 

இ-ள். இரையே பாசனாகத் இிமிலே களிருசச் கசசேர்ச்த கானலின் 
சண்ணுள்ள பலபுட்சளே படையாக வேந்துளெர்த்தன்ன வேலைரீர்் சேர்ப்ப 

  

தியில் - மின்படகு, 
, சாலிகை 5 மெய்புகுகருவி.



௨0. தணைமாலைநாற்றைம்பது மூலமும் உரையும். 

Co! Sorts ஈல்லாளாரரய்த்தறிந்து வரைர் இிவளைக்கோடல் Bord 
apres’; oo, (es) 

௫௩. பாது புரலியாப் பல்களிறு: சீடிமிலாத் 
தேது இலரபறையாப் புட்படையாத்--தேருத 
*பனிளெர்த்த போதும் கடற்சேர்ப்ப மற்றெமர் 
முன்னொ்ச் தெய்தன் முடி, 

. இதுவுமது. 

இ-ள், பாதே குதிரையாக சீண்டதிகிலே பல சளிறுசளாகத் தெளித்த 
'திரையே பறையாகப் புட்களே படையாகத் தேரு*ச வேர்துகள் படையெழுக்து, 
இளர்க்சனபோலும் கடற்சேர்ப்பனே ! எமருடையமூன்னேசென்௫, இ வளை 
நீயே புணர்தலை முடிப்பாயாக; எ-று, (௨௨) 

௫௭, வாசாய் வசினீர்க் கழிக்கான னுண்மணன்மேத் 
றேரின்மா காலாமுக் இமைத்தே--யோரிலோர் 
கொணுடல் வேண்டா குறியறிவ 
நாணாக சல்குத என்று, 

  

கூஉப்க்கொண்டோர் 

இதுவுமது. 

Gar, வாசாதொழிலாயாக : வருவையாயின் சீர்ச்சழிக்சானல்தான் ஒண்: 
மணன்மேல் கின் நேர்பூண்டகுதிரை காலாமுர்நிமையுடைத்தாதலான் ; ஒத்த 
குலத்தாம்க்குத்தொடர்ச்சிகோடலை 8 ்ருராய்தல்லேண்டா: கிமித்தமதிவாரை 
யலதைத்து சல்லதொருசாளை சாடி இவட்குசல்குதல் ஈன்று; எ-று, (௨௩) 

    

௫5, சன்பரப்ப காளுப் கடிம்பனி கால்வறேர் 
மண்பரக்கு மாயிருண் மேற்கொண்டு-மண்பாக்கு 
மாறுநிர் வேலைரீ வாசல் வரினுந்று: 

உளேறுகீர் வேலை யெதி 

  

இதுவுமது. 

  

.. இவளுடைய கண்களும் மிச்கரீர்பரப்ப காணாய்: சால்லவியதேரில், 
மண்ணெல்லாம் பசச்கும் பெரிய இருண்மேத்சொண்டு உலகமெல்லாம் சிந்த 

ர் பாச்குமாஜு, சீருண்ட லேலையுடையாய் 1! வாசல் : வருவையாயின் இவ 
ர்லாழாள், இதமேறுகின்த சீர்வேலையினெதிமே: எற, (a) 

  

    



நேய்தல், as 

௫௭. *்கடறத்கானற் சேர்ப்ப கழியுலாஅய் நீண்ட 
வடற்கானற் புன்னை தாழ்க் தாத்த-மடத்கான 
லன்றி லகவு மணிெடும் பெண்ணைத்செம் 
மூன்றி விளமணன்மேன் மொய்த் அ , 

எ-து தலைமகந்த இரவுகீகறிநேரிந்த தோமி இடங்காடிடீய் து, 
இ-ள். கடத்கானத்சேர்ப்பனே ! சழிகள்சூழ்க்து நீண்ட மின்கொலைகளை 

புடைய கானலின்கண் மிசவும் புன்னை தழைச்சப்பட்டு, பூவீதழையுடைய இச் 
கானவின்கண் உள்ள அன்றில்கள் அழையாகின் ஐ அழயெ கெடும்பெண்ணேமை 
புடைத்து, எம்மில்லத்தின்றான் இளமணல்களும் மொய்த்து; எ-று, (௨௫) 
௫௭. வருஇிரை தானுலாம் வார்மணத் கான 

ஏலொருதிரை யோடா வளமை--யி௫ இரை 
முன்விமுங் கானன் முழங்கு கடத்சேர்ப்ப 
வென்விழல் வேண்டா வினி, 

எ-து தோழி வரைவுகடாயது. 

ட-ள். வருதிசை தான்வந்து. உலவாநின்,2 ஒழூயெ மணற்கானவின்சண். 
ஒருதிரை வச்து பெயர்வதற்குமுன்னே இரண்டுதிரை வந்து Sorbie கான 
வின்சண் வந்து முழங்கு கடத்சேர்ப்பனே ! என்னால் வந்து இப்புணர்ச்சியை 
விரும்பல்வேண்டா ; இணி வசைந்துகொள்வாய் ; எ-று, *6௨௯), 

௫௮. மாயவனுச் தம்மூனும் போலே மறிகடலும் 
கானவுஞ்சேர் வெண்மணலுல் காணாயோ--கான 
விடையெலா ஞாழலுர் தாழையு மார்ந்த 
புடையெலாம் புன்னை புகன்று. 
எ-து தலைமகற்கத் தோழி பகற்தறிநேர்ந்து இடங்காட்3யது. 
இ-ள், மாயவனும் அவன் முன்னோனும் போல, மதிகடலும் கடத்சோலை 

யும் அச்சோலையைச்சேர்ந்த வெண்மணலும் பாசாயோ ? ௮ச் சடத்சோலையின் 
ஈூவெல்லாம் ஞாழலும் சாழையுமாயிருக்கும்: நிறைந்த மருங்கெல்லாம் புன்னையா 
யிருக்கும்: இவற்றையும் விரும்பிப்பாசாய் ; எ-று. (௨௭) 

௫௯, பகல்வரிற் கவ்வை பலவாம் பரியா 
'திரவரி னேதமு மன்ன--புகவரிய 

  

" “இசவுக்குறியிடங்சாட்டிச் தோழிகூறிய்து”என்றார் நதீசினர்க்கினியநும் 
(சொல், ௧. ௨௩.),



உ திணைமாலைநாற்றைம்பத மூலமும் உரையும், 

(தா அவளும் தரக்கரீர்ச் சேர்ப்பிந்றே. 
யேழை அளைய ரிடம், 

எது ஒப்பொழது வார்லேன்று வரைவுகடாயது, 

Qt, பசல்வருலாயாயின் அலர் பலவு நூளவாம் ; அல்வலர்க்கு இரல் 
காசே இரவுவருவையாயின் ஊறுவரும் : ஏதமூம் பலவுளலாம் ; உள்புகுதழ் 
கரிய சாழையடர்க்ச இரைசீர்ச் சேர்ப்பையுடைத்த, எங்கள் ஏழை தளையர் 
வாழுமிடம். எஎறு, (௨௮) 

௬௦, இரையலறிப் பேராத் தெழியாத் இரியாக் 
கசையலவன் காலினுத் காணுக்--கரையருகே 
நெய்தன் மலர்கொய்யு நீணெடும் கண்ணிஷண் 
மைய ஸனனுளையர் மகள், 

எது பாங்கற்கத் தலைமகன் கூறியது. 

இ-ள், இரைசள் அலறிப்பெயரும்வசை தெழித்துத்திரிர்து கரையின் 
சண் அலவைளைத் சன் காவினாலாசாய்ந்து, கரையருகே கின்ற செய்தன் 
மலர்களைச் கெரய்யாகிற்கும் சீனிய செடுல்கண்ணிஞள் நளையருடைய மையன் 

(2s) 

  

௬௯, அதிகரிதி யார்க்கு மரவரீர்ச் சேர்ப்ப 
செறிதிசிவா ரின்மையா லில்லை மூறிதிரித்த 
கண்டலந்தண் டில்லை சலக்து கழிசூழ்க்த 

ட... மிண்டலந்தண் டாழை யினைந்து. 

எது தலைமகற்தத் தோழி இரவுக்கறிமறுத்தது. 
இ-ள், யார்க்கும் ௮ நிச லரி ஐ, தசையையுடைய சீர்ச்சேர்ப்பனே ! 

எங்குந்திரிவாரில்லாமல் வழியீல்லை ; சனிர் சுருண்டிருந்த கண்டலும், அழயெ 
சண்டில்லைகளும், சம்நூண் மிடைச்து கழியைச் சூழ்க்த மிண்டன்மரங்களும்,, 
,சாழைகளும் இடைப்பட்டு; எ-று, (௩0) 

௬௨, வில்லார் விழவினும் வேலாஜி சூழுல 
னல்லார் விழலகத்து காங்காணே--சல்லா 
யவர்க்கத் தொரோவுதவிச் சேர்ப்பனொப் பாசைச் 
சுவர்க்கத் அளசாயிற் சூழ்.



பாலை, பட 

எது. தலைமகளை ஒருநாம் கோலத்செய்து அடியிற்கொண்டு மடி 
காறு நோக்கி 'இவட்தத் தக்கான் யாவனுவன்கோல்லோ' என்றராய்த்த 
சேலிலிக்தத் தோழி அறத்தோநீன்றத. 

இ-ள். வில்துழலர்காரணமாகத் தொடல்பெ வீழலகத்தும் சல்லாசாகய 
வணிவையர்சாரணமாகத் தொடல்மெ விழலகத்தும் எல்லா மாந்தருர் இச். 
சாதலாஜ், மால்கள். அங்குக் சண்டறியேம், எமக்கு ஒருதவி பண்டொருசாட் 
செய்த சேர்ப்பனோடொப்பாரை ; மற் தவனே இலவட்குத்சச்சான் : "அவனைப். 
போலும் ஆடவர் சுவர்ச்சத்துளராயின் ஆராய்வாம்; எ௭று,. 

  

என்பது கடத்சமை, வேலாழி என்பத கடல், (ns) 
நெய்தன் முற்றியத. 

௩.ஃபாலை. 

௬௩. எசிசிறரீள் பிண்டி யிணரின மெல்லாம் 
வரிசிற நீள்வண்டர் பாடப்--புரிகிறரிள் 
பொள்னணிக்த கோல்கம் புணர்முலையாம் பூர்தொடித்தோ 
ளென்னணித்த விடில் பசப்பு. 

எ-து தலைமகளைத் தோழி பருவங்காட்டி வற்புநீடுயது.. 
இன், எரிசிதத்தையுடைய அசோகின் பூக்சொத்தினமெல்லாம் : வரி 

கிதத்தையுடைய வண்சென் இனியென்னும் பண்ணைப்பாட வீரும்பப்பேன் 2 
சீண்ட மிச்ச பொன்போன்ற மலர்சளையணிர்தன, கொல்கமெல்லாம்&. ஆதலாத். 
'பொருச்திய முலையினையுடையாய்! சின்னுடைய பூர்தொடிச்சோள்கள் மாதின்: 

பொருட்டு அணிர்தன? சமக்குத் தகுதியில்லாத பசப்பினை; எ-று, 

௬௪. பேணு யிதன்றிறத் தென்றாலும் பேளுதே. 

"எழை சல்வளையாய் காணின்மை-சாணு, 
பெரிரிதறி லிட்டன்ன விர்முருக் டேல். 
பொரிசதெறி லிட்டன்ன புன்கு. 

௫தவுமத:. 
இன்... 'சியுறன்ற தன்பத்தைப் பாதசாகாய்! என்று யால் சொன் 

றும்! பாதகாவாதே சாண த்தகும் 'ஆத்ருமைசெய்த சல்வீஎமாம் !' சய 
முன்பு” ராணின்மைசெய்தயென்பதனை இணி மதிர்தசொள்ளாம் ; எரிலயச்



௨௪ திணைமாலைநூற்றைம்பது மூலமும் உரையும். 

சதெறிவிட்டாந்போலவிருக்த, ஈர்முருக்குக்கள் : கனமில்லாத uri Ax B 
விட்டாற்போலப் பூத்தன, புன்குகள் : ஆதலான்:௮வர் சொல்விய பருவம் இது 
காண்; எ.று, (2) 

௬௫. தான்றாயாக் கோங்கம் தளர்ந்து முலைகொடுப்ப 
வின்றாய்ரி பாவை யிருங்குரவே--மின்றாண் 
மொஜிகாட்டா யாயினு முள்ளெயிற்றள் சென்ற. 
'வழிகாட்டா மீடதன்று வரது, 
எது சுரத்திடைச் சென்ற சேவிலித்தாய் தரவொடு புலஃடியது. 
இ-ள், கோல்கர் தான் தாயாகத் தாழ்ந்து முலைகொடுத்துவளர்ப்ப 8 

பாலையினைமீன்ற இத்தணையேயாதலான், இருங்கு சேவ ! யானின்றாள் 
நினக்குச் சொல்லிய சொல்லை யெனக்குச் சொல்லாயாயினும் மூள்ளெயித் 
முன்போயின வழியையாயிலும் சொல்லிச்காட்டாய் வந்து இது என்று; 
aro, 

(5) 
௬௬. வல்வருங் காணாப் வயல் முருக்கெல்லாஞ் 

செல்வர் சறுர்க்குப்பொ.ற் கொல்லர்போ--னல்ல. 
பவளக் கொழுந்தின்மேற் பொற்றுலி பா௮ய்த் 
இகழக்கான் நிட்டன தேர்ந்து. 

எ-து தோழி பரவங்காட்டி வற்புறுத்தியது. 

இ-ள். சங்காதலர் விரைந்துவருவர் : விளல்.இ மூருக்குர்சளெல்லாம், 
செல்வமுடையார்புதல்வர்க்குப் பொற்செொல்லர் 8ம்படைத்சாலீசெய்சா த் 
போல, மிச்ச பவளக்கொழுக்தின் அடியிலே பொ.ற்றாவியைப் ப.இிக் துவை 
தாற்போல் வீளங்சக் கான்றன : ஆதலாழ் தேர்க்துபாராய் ; எ-று, (௬) 
௬... வெறுக்கைக்குச் சென்றார் விளங்கழாய் தோன்ளுர் 

பொறுக்கவென் ர.ற்பொ.றுக்க லாமோ--வொறுப்பபோஜ் 
பொன்னு ஞூறுபவளம் போன்ற புணர்முருக்க 
மென்னு ஞூறுநோய் பெரிது. 

எது பநவங்கண்டு ஆற்றளாகிய தலைமகள் தோழிக்குச் சோல் 
லியது. 

இ-ள். மிச்ச பொருட்பொருட்டுச் சென்றார், விளல்ஜெயாய் ! வற்று: 
தோன்றுன்றிலர் ; இப்பருவத்தின்கண் நீ யென்னை ஆற்று என்றால் எனக்கு 
ஆற்தலாமோ 7 என்னை ஒறுப்பனபோலப் பொன்னின் உள்ளுறவைத்த பவளம். 
போன்ற, பொருந்திய முருச்சம்பூச்கள் ; ஆதலால் என்னுள்ளத்துற்ற சோய். 
பெரிது; எறு, ப (௪)



பாலை. உடு 

அ, ரென்றக்கா் செல்லும்வா யென்னோ விஈஞ்சாத்த 
Oar naar of. யொளிவிடா--சின்ற 
விழைக்கமர்ச்க வேயே மிளமுலையா எிடில் 

  

குழைச்கமர்க் உ நேரக்ன் சூஜிப்பு, 

பது. பொருன்வலிந்ம நெத்சிற்குத் தலைமகள் சொலும் செல 
எழரிசியதுட 

    

   

  

? பொருளின்பொருட்டு நா மிவளைரீல்பப்போயக்சாத் போம்வகை 

  

iu Sen @un? 

  

'ஞ்சே / மன்னிய ௮ணிகட்கும் சக்க அழகையுடைய இள 
லையாளுடைய ஒப்பில்லா குழைக்கமர்க்ச கோக்கன் குறிப்புக்கள் ஈம்நூன்னே 
ஐ சீடியொளிவிட்டு இருஞ்சசத்திடையே சோன்றிசின் தச்சால் ; எ-று, () 

௬௬. அஞ்த நெடிய வழற்கஇிரோன் செம்பாக 

மத்தமறைச் கானில் வணியிழையோ--டொத்த 
swale லெஞ்மோர்த் தல்னிரா ஞூ 
வகையினிராய்ச் சேறல் வனப்பு. 

எஈது... இடைச்சுரத்துச் கண்டார் செலவு விலக்கிய ஓ. 

வழிசஞம் செடிய: அத்தமலைபின்சன்ணே அழற்சரிசோனுஞ் 

  

செம்பாகம் மறைந்து 
ஆல் எஞ்சோரிலே இன்று தல்னீராய் காளை எல்களி வீல்பப்பே 
aro. 

  

இவ்வணியிழையோடு 7ம் எம்மோடொத்ததையி 

     
௭௦. சின்னோக்கல் கொண்டமான் ஐண்கூரவ £ழல்சாண்... _ 

பொன்னோக்கல் கொண்டபூங் கோங்கம்காண்--பொன்னேச்சல். 
கொண்ட சணக்கணி மென்முலைக் சொம்பன்னாய் 
வண்ட லயர்மணன்மேல் வந்து. 

எது புணிந்துடன்போய தலைமகள் தலைமகளை இற்றுவித்துக் 

"கொண்டு போவான் சோல்லியது, 

இன், சின்னுடையநோக்கின் தன்மையைச்சொண்ட மான்களைப்பாராம்; 
குளிர்ச் ச குரவசீழலைப் பாராய்; பொன்னின.ஐ சாட்ரியைர்சொண்ட பூம் 
சோங்குகளைப் பாராய் | பொன்னின.ஐசாட்சியைச்சொண்ட சணம்சணிக்ச 

மென்றுவையையுடையு இசாம்பன்னாய் ! மணன்மேல்லந்த வீளையா 
பார் Fe ae (a) 

  

  



௨௬ திணைமாலைநூற்றைம்பது மூலமும் உரையும். 

௭௪, அஞ்சடர்கீள் வாண்முகத் தரபிழையு மாறிலா 
லெஞ்சுடர்ரீள் வேலானும் போ.தரக்கண்--டஞ்சி 

யொருசுடரு மின்றி *யுலகுபா (மாச 
விருசுடரும் போந்கனவென் ரூர். 

  

, எசது சுரத்திடைச்சேன்ற செவிலிக்துத் தலைமகனையுந் தலைமக 

யுக கண்டார் சொல்லிய வாரித்தையைத் தாங்கள் கேட்டாரிக்தச்சோல்லி 

யாற்றுலித்தது. 

  

இ-ள், அழ மதிபோன் ஐ ரீண்ட ஓளியையுடைய முகச் தாயிழையும் 
எதிரில்லாத வெஞ்சடர்நீள்வேலானும் இச்சர.த்தின்கண்ணேபோதரச் கண்டு 
அஞ்ி *இருசுடரும் ஒருகுடருமின்தியே உசயம் பாழாம்வகை இரு சுடரும் 

அச்சுரத்தே போந்தன? என்று சண்டார் லர் சொன்னார்; எ-று. (5) 

௭௨, மூகக்தா மரைமுனுவ லாம்பல்கண் ணீல 
மிகந்தார் விரல்காந்த ளென்றென் கந் தியைந்க 

மாழைமா வண்டிற்கா நீழல் வருந்தாதே 
யேழைதான் செல்று மினி ௪. 

எ-து. சுரத்திடைச்சேன்ற செவிலியைத் தலைமகளைக்கண்டார் 
சோல்லி தற்றுவித்தது. 

(இ-ள், இவள்முசம் தாமரைமலர், இவள் மூறுவலையுடையலாய் அம்பல். 

மலர், இவன்சண் நீலமலர், ஒன்றையொன்றொல்வாது கடந்தார்ச்த விரல்கள் 
காக் தளரும்பு என்று ௧௬௧ காதலித்துப் பொருந்திய மாழைமா வண்டிற்குச் 
சச்ச ரீழவிலே வரு.த்தகின்றி சின்னுடைய ஏழை செல்லாசின்றாள் இனிதாக ; 
TO («0) 

௭௩, செவ்வாய்க் கரியகட் 2ரினாற் கேளாத. 

கவ்வையாத் காணா ௮ மாற்று ஐ--மல்வாயர் 
தார்த்தத்தை வாய்மொழியும் தண்கயத்.த நீலமு 

மோர்த்தொழிந்தா ளென்பேதை யூர். 

* பயிலகு!' எனவும் பிரஇிபேசம், 

ர் இஃது இடைச்சாத்துச் சண்டோர்கூறிய வார்ச்சைலயச் சேட்டோ 
ராசச் ஈர் கூதியத' என்றார்'நசீசிஐர்க்கீனியநம்:(தோல், அகத். 0),



பாலை, est 

எது ழுன்னைநான் நுடன்போக்குவலித்துத் தலைமகனையுத் தலை 
மகளையும் உடன்படூவித்துப் பின்னே அறத்தொடூநீலை மாட்சி மைப்பட். 
டமையாற் றலைமகளைக் கண்டு தோழி உடன்போக்கு அழங்தவித்தது. 

௫-ன்,.. செல்லாயின்கட் டார்த்தத்தைவரய்மொழியைச் கேளாதும் சரிய 
கண்ணின்சட் டண்சயத்து நீலங்களின்றன்மைகளைச் சாணாதம் ௮ வ் வாயம். 
ஆத்றுதொழிவதனை மோர்தீதுப் பின் புடன்போக்கை மொழிர்தாள் என்பேத 
அலர்சாசணத்சான் முன் புடன்போச்கை மேற்கொண்டு; எ-று, (௧௪) 

௭௫; புன்புறவே சேவலோ டல் பொருளன்றா 

என்புற வேயுடையா சாயிலும்--வன்புற் 
றதுகா ணகன்ற வழிசோக்டுப் பொன்போர்த் 

'இதுகாணென் வண்ண மினி; 

எது காமல் மிக்க கழிபடர்கிளவி; நீலத்தாற்பாலை; ஓழக்கந்தான் 
நெய்தல். 

இன், புக்வியசிறத்தையுடைய பேடைப்புதலே 1 நின்சேவலோடேல் 
கினக்குச்காரியமன்றுல்; எல்காலர் எமச் சன்புமிசவுடையாசாயினும் அவர் மன 
கெடிழாற வவியசானசன்மையைப் பாரால் ) அவர் தேரோடும்வந்து சீம்யெ 
வழிச்சவடு ரோச்டிப் பொன்னிறம் போர்ச்சவர்த வண்ணமிதனைப் பாராய், 
இப்பொழுது; எ-று, (வே) 

எட. எரிந்து சுடுமிசவி மீடில் கதிரான் 
விரிர். ஓ விருகூந்தல் வெஃகாப்--புரிர்து 

லிுகமிற்றின் மாசுணம் விய? எத்த 
மடுஇறலான் பின்சென்ற வாற. 

எ-து. மகட்போக்கிய தாய் சொல்லியது, 

டு-ன், அழன்று சடாகின்2 பசலோனத ஒப்பில்லாச் ச௫ரரன் மாசணம். 

கள் முறுச்ிட்ட கமிறபோலப் புரண்டழியும் அத்சம், AREAL mbar 
யுடையாள் அதேறலான்பின் விரும்பிச்சென்ற வழி; எ-று, (௯). 

௭௬, கெஞ்ச மினைப்பினு நெற்பொரியு சீளத்த 

மஞ்ச லெனவாத்றி னஞ்சிற்று--லஞ்9ப் 
புடைகெடுக் காஅறப் போழ்ந்தகன்று மீண்ட 
படைநெடுங்கண் கொண்ட பனி,



te திணைமாலேநூற்றைம்பது மூல்மும் உரையும், 

a-g1 போருள்வலித்த நேத்சிற்தச் சொல்லித் தலைமகன் செல 
வழங்கியது. , 

இ-ள்... என்னெஞ்சமே! இவளை ஆற்றுவிக்குஞ் லெசொத்களைச் சொல்ல 
னைச்ன்றாயாயின் இவனோ தான் செற்பொரியும் சீனத்தச்தைச்சொல்ல 
கீனைப்பதத்குமூன்னே பிரிவீனையஞ்ிற்றால் ; புடைகெடுங்காதுறப் போழ்ச் 

ன்ரா லீண்ட படைகெடுக்கண்களும் பிரிவினையஞ்சிப் பணிகொண்டன 2 

  

  

    

மான், ஈமச் வெளைப் பிரியமுடியாத; எ-று, inn) 

  

௭௭. வந்தாற்றூன் செல்லாமோ வாரிடையாய் வார்கஇரசல். காது 2 
வெந்தாற்போற் ஜோன்றுகிள் வேயத்தர்--தந்தார் 

  

தகரக் குழல்பாளத் *சாற்துல்கை மே 
மகரக் குழைப ரித்த நோக்கு. 

எது. வினைழழ்நிய தலைமகன் தலைமகளை நினைந்தவிடஜ்துத் தலை 
மகள் வடிவு தன்ழன்னின்றற்போல வத்துதோன்ற அல்வடிவை நோக் 
கிச் சொல்லி இற்றுவிக்கின்றது. 

இஃ, கொண்டணிந்து கிறையப்பட்ட தகரத்தையுடைய குழல்கள் 

  

சையத் தாழ்ந்து தலைக் கையானே ஏந்தி மசசக்குழை மதித்த கோக்குடனே 
ஏ வந்தால் யாம் போகோமோ? அரிய 'இடையினையுடையாய்! சீயிரங்கவேண்டா; 
எ-று, (௪௫) 

எஷட்டருகை யிருமருப்பின் மும்மதமால் யானை 
பருகுமிர் பைஞ்சளையித் சாணு-தருகல் - 
வழிலிலல்? வீழும் வசையத்தஞ் சென்று 
சழீவில ராக வலர், 

எது... இற்றுளெனக் கவன்ற தோழிக்த ஆற்றுவல் என்பதுபட 
சோல்லியது, 

    ஒரு பைபினையும் இருகோட்டிலே 

  

(ம் மூன்றுமதத்தினேயும் 
ஈல்யானைகள் பருகுரிசைப் பைஞ்சனையீன்கட் காணாவாம். மருங்கே 

ஒழிவிலல்கத் தார்்துமீழும் வசைகளையுடைய ஆத்தத்தைச் சென்ற அவர் 
மரி இடையூறின்றி அழிவிலசாக; எ-று. (ax) 

    

    

“சாழ்கலையை! எனவும் பிரதிபேதம், 
ர். இஃத உருவுவெளிப்பாடு, சீன்னெடபோதவேனென்று ௮ வளை 

௮விச்சது.. திணை பாலையிற்பரலையென்றார் : நச்சினுர்க்கினியர் (சொல், 
0). 

   



பாலை, ௨௯ 

ல... ௭௯, சென்னார் வருதல் செறிதொடி சேய்த்தன்றா 
ஸரின்றார்சொழ் றேருதாய் ரிடின்றி--வென்றா 
படுச்ச கொடியி னிலங்கருமி தோன்றும் 
குடுத்த மலைநாடு சாண், 

எது. பருவங்காட்டித் தலைமகளைத் தோழி வற்புறுத்தியது, - 

இ-ள். கம்மைப் பிரிக்துபோயிஞர் வருசல் செதிசொடி! சேய்த்சன்றுல், 
, நின்மாட்டுசின்றொழுகுடின்றாருடைய சொற்களைத் செரியாசாய் பொரின்சண். 
வென்றாரெடுத்த சொடி சள்போலத் தெளிக்திலங்சருவி தோன்றாஙின்றஅ மிக்க 
wor aged) Enc WE p யிரவின்சட் சாண்பாமாக; எஎறு, (sat) 

4/0. ஒருவவேற் கண்ணா யொருகாற்தேர்ச் செல்வன் 
வெருலிவிக் அக்கர எத்தம்--வருவர் 
வெக்து பொருடருவான் சேட்சென்றா ரின்றே 
பிதர துகண் ணாடு மிடம், 

இதுவுமது, 

Ow அஞ்சும் தச்ச வேல்போன்த கண்களையுடையாய் 1! ஓரு.சாலை 
வைய தேர்ச்செல்வனர் பிதர் சண்டார் வெருவும்வகை வீந்தவிக்ச. கானம் 

கானே மூயற்சியாத் Apig பொருடருவான்வேண்டிச் சென்றவர் இன்றே. 
வழுவர்; மிக்கச் சண் இடமாடாகின் தத; எ-று, (௪௮) 

WS. கொன்றாய் குருகே கொடிமுல்லாய். வாடினிர்[ 
ரின்றே னறிக்தே னெடுக்கண்ணாள்--சென்றாளுக் 

சென்னுரைத்திர்க்கென்னுசைத்தாட்சென்லுலத்£ர்ச்சென்னுரைச்சாண். 
மின்னிசைத்த பூண்மிளிச விட்டு, a 

&-5 pone இற்செறிப்புக் கண்டமின்னை அவள் நீங்கிய 
“புனங்கண்டு ஆற்றும் மீன்கின்ற தலைமகன் சொல்லியது. ௬ரத் 
திடைச்சென்ற செவிலித்தாய் சொல்லியதூ உமால், 

  

   
சொன்றாய் குறுச்தே சொடி.ூல்லாம் நீர் வாடிகின், 
Bees 

  

2 கெடுங்கண்ணா ஸிக்குகிஃ4் ௮. போடன்றாட்டு 
மக்கு ya ளென்னுசைத்தாள் 2? அவட்கு நீர் பின்னை என் 

  

£ அவள் உமக்குப் பின்னை என்னுசைழ்சாள் 2 மின்னிஸா,22 பூண் 
விட்டிமிளிசநின்று 1 எறு, (aa) 

 



moO தணைமாலைநூற்றைம்பது மூலமும்: உரையும். 

௨, ஆண்சட ஞமாற்றை யாயுங்கா லாடலர்க்குப் 
பூண்சடனுப் பொத்றிப் புரிந்தமையாற் -பூண்டனச் 

செய்பொருட்சூச் செல்வராற் Soup AAAs 
சைபொருட்கட் செல்லாமை சன்ன, 

ரது நலைமகளது செலவுக்குறிப்பறிந்து சூற்றளாய தலைமகளைத் 

தோழி உலசினதியற்கை கூறி ஆற்ற. துடன்படுத்துவ்த்தது.. 

டன், ஒள்வினைச்சடனாயெ கெதியை ஆராயுல்சால், ஆடலர்க்குப்பூனும் 

சடஞசப் பாதுகாத்து ல்லார் சொல்லி மேவினமையாத் ஐமக்கு அவ்வாள்வினை 

பூணுக்கடனகத் தேடும்பொகுட்குச் செல்வர் சள்சாதவ்; ஆச லாட் சன் 

மொழியையுடையாய்! சீ யதற்கு மனனழியும் இதத்தின்கட் செல்லாமைஈன்2; 

எது, (29) 

௮௩, செல்பவோ சித்தனையு மாகாதா: னெஞ்செரியும். 

வெல்பவோ சென்றார் வினைமுடிய--ஈல்லா: 

பிதடி கரையுங்கன் மாபோலத் தோள்றிச் 
இதடி கரையும் இரிக்து. 

எ-து. தலைமகன் செலவுணர்த்திய தோழிக்தத் தலைமகள் உடன்: 

படாது சொல்லியது, 
   

  

இப்பெற்றித்தாயெ சரத்தின்சட் செல்வாருஎசே?: கினைத்தலு. 

மாகாதால்; நினைத்த கெஞ்சம் எரியும்: மாறிச் சாரத்நின்கட் சென்றார் சரத்தை 

'மெல்லவல்கசோ? தாமெடுத்துச்சொண்டவினை முடியும்படி ) சல்லாய்! காட் 

டெருமைம்போத்துச்சளைப் பிரிர்த பென்ணெருமைகள் கதறுநித்கும்: அங்குப் 

பலவாய்சடெக்த கற்களும் மா பதந்தாத்போலத்தோன்றும் : சிள்கீளும் 

இரிந்து கதறுசிந்கும் ஆதலான்; எ-று, (௨௪) 

  

  

4௪, கள்ளியல் சாட்ட கடமா விரிந்தோடத் 

சள்ளியுஞ் செல்பவோ தம்முடையார்--கொள்ளும்: 

பொருளில ராயினும் பொல்செனப்போர் தெய்யு: 

மருளின் மறவ சத். 

இதுவுமது. 

Qt, சள்ளியங்சாட்டின்சட் சடமாக்கள் இரிக்தோடும்வகை மறந்தஞ் 

'செல்கமோ தம்மதிலையுடையார்: வழிபோம் வும்பலசாத் சொள்ளும் பொரு 

பிலாயிலும கதுமெனப் போச்செயிலல்த அருளில்லா த மறவர் வாழும் 

esau; ro. * (oe)



பாலை. ns 

௮௫, பொருள்பொரு ளென்றார்சொற் பொன்போலப் போத்றி 
யருள்பொரு ளாகாமை யாக--வருளான் 
வளமை கொணரும் வகையிஞன் மற்றோ 

, ரிளமை கொணா விசை. 

51 தலைமகளைத் தோழி செலவழங்கலித்தது. 
இ-ன், பொருள் பொருளாவதென்னுசொன்ஞர் சொல்லைப் பொன்போல 

விரும்பிச்செளிதலான், அருளுடைமை பொகுனாகாமை ஆவதாயிலும் 2, 
பொருளாக்கொணரும்வசைமைபோல சின்னருளிஷலே வேஜோரினமை 
கொணர்தற்கு எமக்குடன்பலொயாக ; எ-று, (ex) 
௮7. ஐல்வா ௬ளரே ௮.ரயா யொளியாத 

செல்வாரென் ஸுாய்கி சிறக்தாயே--செல்லா 
'சசைக்தொழிக்க யானை பயொலாட் பார்த்து 
மிசையகாழியு மத்தம் விரைக் து. 
எ-து.. தலைமகள் தோழிக்தச் செலவுடன்படாது சொல்லியது, 
இ-ள், ஆற்றுவாருள சரயின் அவர்பிரிவின் அவர்சட்குரையாய் சவிசாதே 

மங்காசலர் செல்லாசென்றாய் ஆதலால் சீ யெனக்கு மெய்யாகச் சிறக்தாயே 
யன்றோ) போசமாட்டாதே வருந்தி யிறந்துவீழ்நுத யானேகளை அங்குள்ள 
வர்கள் சம்பசியானே எங்கும்பார்த்துத் இன்றுபோம் அத்தத்தனை விசைக்கு; 
எறு, (௨௪) 

௮௭. தன்றானு நாமொழிய லாமோ செலவுதான். 
Beeps பேணும் புகழான்பின்--பின்று 
வெலற்கரிதாம் வில்வலான் வேல்விடலை பாங்காச் 
செலற்கரிதாச் சேய சுரம், 

எது புணர்ந்துடன்போக்கு நயப்பித்த தோழிக்தத் "தலைமகள் 
உடன்பட்டுச் சொல்லியது, 

இ-ள், பிதழாத கெலற்கரிதாகய வில்லினை வல்லனுயெ கேல்விடலை 
சான் இணையாகச் கரச்சைச் செலற்கரிதாக யாதானுஞ் சொல்லலாமோ 2 அப் 
பேனும் புகழான்பின் சேறல் ஒழுச்சுத்திற் பிமழாஜுசாண்; எ-று, (௨௫), 

னி, அல்லாத வென்னையுக் இரமற் றை.பன்மார் 
பொல்லாத. தென்பது நீபொருக்தா--யெல்லார். 
வல்லி யொழியின் வகைமைரீள் வாட்கண்ணாம் 
புல்லி பொழிலான் புலர்௪, 

 



ne திணைமாலைநாற்றைம்பது மூலமும் உரையும். 

எ-து. புனர்ந்துடன்போவா ஜெருப்பட்ட தலைமகன் நோழிக்தச் 
சொல்லியது. 

இன்... எம்பெருமானே பொருந்தி இங்குசின்றும் ஒழிர்ல Curses 
முன்பு வேறுபட்டு மற்றதன்கண்அல்லாத வென்னை நீ யிங்கேயிருந்து. ஈம் 
இபன்மார் பொல்லாததென்றகொள்ளும் 'மனத்தின்கண்ணுள்ள கோளிணையும் 
திருத்தி ரீபொருக்தாய் எல்லார்க்கும் தத்தமனத்தின்கணள்ள வேறபாடொழியு 
மாயின் வல்லிபோன்திரு வாட்கண்ணாய்; எ-று, 

அல்லதாஉம், உடல்போடின்த என்னைப் புல்லிச்கொண்டொழிலான் 
வேண்டி மனச்தின்கட் புலர் நீங்கு ற்கு. வல்லையாயொழியின் ௮னசமையை, 
யுடைய சீண்ட வாட்சண்ணாய் 1! ஆண்மையல்லாச வுரைகளை என்னேரீக்இ 
ஈம்மையன்மார் பொல்லாத தென்னும் கருத்தினையும் 849 எல்லார்க்கும் 
பொருக்துவாயாக; என் ஓமாம், உ (௨-௯) 

௩ கண்ணிகீர் சென்மி னமாவ ராபவே 

லெண்ணிய வெண்ண மெளிகரோ--வெண்ணிப 
வெஞ்சட சன்னானை யான்கண்டேன் கண்டாளாக் 
,சண்சுட சன்னாரத் தான். 

எ-து. சுரத்திடைச் சென்ற செவிலிக்தத் தலைமகனையுந் தலை 
மகளையுல் கண்டமை எதீர்ப்பட்டார் சோல்லி ஆற்றுவித்தது. 

இ-ன், பொருக்கி சீர் சென்மின்: அவரும் சமக்குச்சு.ற்றத்தாசாயின் £ீர் 
அவரைச் சென்றெய் வேண்டுமென்று எண்ணிய எண்ணம் எளிது 2 நீர் 
சருஇிய வெய்ய பகலோனன்னானை யான்கண்டேன், சண்டாளாம் தண்மதி 
உனையாளை யிவள்தான்; எ-று, (ea) 

௬௦, வேறுக கின்னை பினவுவேன் ஜெய்வத்தாழ் 
கூழுயோ கூறுப் குணத்தினனப்--வேறுக 

* 4 மீண்டா. செனவுவர் சேன்சண்டு இம்மையம் மேதகவே, பண்டா ரிருஉர்முன் போயின புவி பூரெனைகின், முண்டா "னருவரை யாளியன் 
ஞனைச்சண் டேனயலே, அண்டா விளச்சனை யாயென்னை யோவன்னை சொல் விப" என்னும் திரச்சிற்ற்பலகீகோவையினையும் (௨௪௭) சண்டைக்கு ரோச்ச் சொள்ச,



பாலை. ௩௩ 

வென்மனைக் கேறக் கொணருமேச வெல்வளையைத் 

ஈன்மனைச்கே யுய்க்குமோ தான்,* 

எ-துடர் “தன்னு மவனும்? என்பதனுள் நன்மை தீமை ' என்பத 
ல் நற்றய் படிமத்தாளை வியது. 

இ-ள். கிமித்தஞ்சொல்வார்பலருள்ளும் நின்னை வேறு. 
வீனவாசின்றேன்: உன்னுடைய தெய்வத்தன்மையுடைய கழங்காத் பா 
௩ூறுய்) உலகத்தார் கூறும் ஈற்குணத்தினையுடையனாய் எல்வளை உடன்: 
ொண்டுபோனவன் என்மனைச்சே மணஞ்செய்வதாசச் கொண்டுவருமோ ? 

,சன்றி யாம்லேறாகத் தன்மனைச்கே மணஜ்செய்யச் சொண்டுபோமோ 
(௨௮) 

  

சொண்டு. 
  

  

  

  

   3 எஃறு, 

=a, சள்ளிசார் சாரோமை நாரில்பூ நீண்முருங்கை 
கள்ளியவேய் வாற்பவர் கண்ணுபவே--புள்ளிப். 
பருக். கழுூகொடு வம்பலர்ப் பார்த்காண். 
மிருந்து விரு மிடம். 

எ-நுடதலைமகல் செலவுடன்படாததலையகள் தேகழிக்தச் சோல் 
வலியது. 

  

த 3 a eer ae 
௬௨. GFoutar ghombsit Fr Sus | ALDuer Os 

கொல்பபேசற் RNID Derma Daa ss —unyAcr 

பொடிவெந்,.து பொல்மேல் வான்சுடுக் மா 

வெந்து கண்சுடு மாறு. 

‘gan Woks? என்னும் அசப்பாட்டினுள்ளும் ! ஆகுவ தறியு 
॥ மேல, கூற மதோ நிகைழல்கன் திட்ப, மாறாது வருபணி சமுமூங் 
னான இயருமென் உண்ணினிது பா.இய, வெம்மனை மூர்றச் 
டர்மனை பய்ச்ருமே யாதவன் குறிப்பே? என் வருசல் சா£ 

  

  

  

   

  

    
sig, wip Bagg Oo 

ஞ் சார்தலென், reer பிறவு 
ன்பது தோல்காப்பியம், (அகச், ௩.௪),    

  

நவன்றி" எனலும் பீரதிபேசம், 

 



௩௪ திணைமாலைநாற்றைம்பத மூலமும் உரையும். 

இதுவுமது. 

,தம்மையடைந்தார் சீர்மையழிய ஈல்லார் செல்லரோ? ஏள்வீடு. 

act @ Gas கடியவோசையாற் பிறரைக் கொல்லன போலக் கூப்பிடாநிற் 

கும் லெய்ய வெயிலோன் மிச்குப் பொடிகள் வெர்.து பொல் மேலே விசம் 

  

பினைச் சுடாநித்கும், இழின்சண் வழிபோலார் அடி வேவ அவர் கண்களைச் 

சுடாகிற்கும் இப்பெற்றிப் பட்ட அவ்வழியினை; எ-று, (m0) 

பாலை முற்றியது, 

௪டமூல்லை. 
  

௯௩, கருல்கடன் மாந்திய வெண்டலைக் கொண்மூ: 

விருங்கடன்மா கொள்றுன்வேன் மின்னிப்--*பெருங்கட 
(றன்போன் முழல்்இத் தளவம் குருக்தணைய 
வெள்சொல்பா னாற்றும் வகை, 

எ.து பருவர்கண்டழிந்த தலைமகள் தோழிக்தரைத்தத. 

, இ.ன்,.. கருங்கடலப் பருயெ வெண்டலைமுடில்கள் இருங்கடலின்கண் 
ணே புக்கு மாவினைக்கொன்ற மூருகன்வேல்போல மின் ணிப் Quads 
றன்னைப்போல மூழங்குதலால் முல்லைக்கொடிகளெல்லாம் குருக்தமச,ச்தின் 

மேத்சென் நணையச்கண்டு யான் ஆற்றுந்திறம் என்னைகொல்லோ ? எ-று. (௧), 

௬௪... பகல்பருட் பல்கதிர் ஞாயி௮கல் சோ 
ஸீசல்கருதித் இங்க ஸிருளைப்--பசல்வர 
வெண்ணிலாக் காது மருண்மாலை வேய்த்தோளா 
யுண்ணிலா தென்னாவி யூர்ர்கு. 

ஒதுவுமது. 
இன், பகற்பொழுசைப் பருப் பல்2இர்ஞாயிறு மலையின்சட்சோ் 

தில்களானது இருளைப் பசையென்றுசருதப் பகலின் றன்மைலர ளெண்டனிலா 
வையுகாநின்ற மருண்மாலையின்கண், வேய்த சாளாய் ! என்னிடத்த நிலன், 
தில்லை, என்னுயிர் சென்று : எற, (@) 

  

* (பொரும்சபல்! பீரசியேசம்,



௬௫. / மேனோக்கி வெர்சதிரோன் மாந்இபகீர் ற்கோக்கிக் 

கானோக்கல் கொண்டழகாக் காண்முடவாய்--மானோக்க 

போதாரி வண்டெலா கெட்டெழுத்இன் மேற்புரியச் 
சாதாரி நின்றறையுஞ் சார்ச்௪. 

  

a-g தோழி தலைமகளைப் பருவங்காட்டி வற்புறுத்தியது... _ 

௫-ள். வெங்கதிரோன் மேனோச்டப் பருயெரீர் சழ்சோக்குதலால் 
காடெல்லாம் ஓச்சங்கொண் டழகாகப் போதுதோறும் அரிவண்டுகள் கெட்டெ 
முத்சோசைமேல் மேவிச் சாதாரியென்னும் பண்ணினைச் சார்ர்தொலியா 
ன்றன; மானோக்க இதனைக் காணாய்; எ-று. 

அல்லதாவும் *போதாரி வண்டெலாம்! என்பது போதினைப்பசர்து இவ் 
வண்டெல்லாம் என்றவாறு. (௩) 

wm, இருள்பசர் தாழிபான் ஐன்னிழம்போற் progp 
னருள்பரக்த வாய்சிறம் போன் று-மருள்பரக்த 
பால்போலும் வெண்ணிலவும் பையச வல்குலாய். 
வேல்போலும் விற்துணையி லார்க்கு, 

எ-து மாலைப்போழதுகண்டு ஆற்றளாய தலைமகள் தோழிக்த4 
சொல்லியது, 

இ-ள்... சச்சரத்தையுடைய மாயவனிதம்போல எல்கு மிருள் பர்ச்த, 
ம்மாயவன்முன்னோனுடைய நிறம்போன்று வியப்புகிக்ச பானிதமூம்போன்ற 
வெண்ணிலாவும், பையசலல்குலாய்! இவை விரும்பப்படுந்துணையில்லாதார்க்கு. 
வேல்போலும்; எஃறு. (5) 

wor பாழிபோன் மாயவன்றன் பற்றுர் களிற்றெறிக்த 
வாழிபோல் ஞாயிறு கல்சோத்--கோ:தியோ 

மான்மாலை தம்மு னிறம்போன் மதிநுளைப்ப 

யான்மாலை யாற்றே னினைக்து . 

இதுவுமது. 

டு-ள். தனக்கு வலிபோலச் குதி மாயோன் பற்றார்களித்றின்ருகத் 

தெறிக்த சக்கசம்போல ஞாயிறு குடமலையைச் சேசத் தோழி! மருண்மாலைபின்: 

சண் அம்மாயலன்முன்னோன் நிறம்போல டிதி தோன்றுசலான் யான்கொண்ட 
முயலை ஆற்றமரட்டில்லேன் வருத்தி; எ5று, (a)



ne தீணைமாலைநூற்றைம்பது மூலமும் உரையும். 

௬௮, விழும் வியப்புறலின் விற்ஐனியான் மாக்கடிக்கை 

நீயும் பிறசொடுக்காணீடாதேயாயும் 

சழலாஇப் பொன்வட்டாய்க் காராய்,மடலாய்க் 9 7 

குழலா௫க் கோல்சுரியால் கூர்ந்து. 

எது பருவமன்றென்று வற்புறுத்தியதோழிக்குத் தலைமகள் வன் 

புறையேதிரழிந்து. சொல்லியது, 

[ர 'ஆயப்படுல் கழல்போல அரும்பிப் பொன்வட்டுப் போல முதிர்ந்து: 

பின்னைப் பூமாலையாய் இதழாய்விரிக்து மடவார்குழல்போலச்சாய்ச் 'அப்பின்னைத் 

'தளையையுடைய கோலாய் மித்கு அழியாகின்றன, லயன்புறவின்சண்ணே 

மீழ்துளியானே பெருக்கொன்றைகள்: இதனைப் பிதரோடே ரீ போய் ரீயும். 

aren நீடியாதே; எ-று. (௪) 

  

  

em, பொன்வாளாற் காடில் கருவரை போர்த்தாலு 

மமன்வாளா வென்றி யிலங்கெயிற்றா--யென்வாள்போல் 

வாளிழக்த கண்டோள் வனப்பிழந்த மெல்விரலு! 

காளிழத்த வெண்மிக்கு நைந்து. 

இதுவுமது. 

Qi, பொன்போன்ற வெயிலொளியால் கெத்து சாடின்தியிருக்க ௪௫ 

வலாரசள் சார்ப்பருவஞ்செய்து மலரிதழ்களான் மூடப்பட்டாலும் அசனுற் பய 

வென்? பருவமன்றென் சொல்லி லாளாகின்றி ; இலல்செயிற்றை புடை 

யாய்! என் மேனியின்சண்ணுள்ள ஒளிபோல ஒளி யிழக்சன என் கண்களும் : 

போயிழக்சகாள்களினெண் மிகுதலான் எண்ணி என் விசல்களூர்சேய என்றோன் 

களும் வண்ப்பழக்தன; எ-று, 

இதனுள் வாளா என்பது பயனின்மையைச் சாட்டுவதோர் இடைச் 

சொல். | (ஸ 

20d பண்டியையச் சொல்லிய சொற்பழுதான் மாக்கடல் 

கண்டியைய மாக்திக்கால் வீழ்த்இருண்டடெண்டிசையுள் 

சார்தேசன்றக் காதலர் தெர்தோன்றா மாகவே 

  

பீர்தோன்றி ரீர்தோன்றும் கண். 

எது பருவங்கண்டழிந்த கிழத்தி தோழிக்குச் சொல்லியது. 

இன், தா முன்பு கம்மைப் பிரிடின்றகாட் குறிப்படச்சொல்லிய Gers 

பழுதாயிதறுல்: பெருக்கடற்சென்று கண்டு சிரம்பப்பருடுக் கால்லீழ்ச்தே. 

மருண்டு திசையெட்டு மழைதோன் ஐக் காலர் தேர் தோன்றின் தில்லை : 

ஆதலால் என் கணீகள் பீர்தோன் தரீர்தோன்னுரின்றன; எ-று, (4)



முல்லை. mone 

som, வண்டினம் வெள்வாத வரம்பலும் ௦ 

  

ஜான் 
வண்டினம் வரய்விழா மாலையும்--வண்டின 
பாராத பூர்தா ரணிதேரான் முன்பே த 
வாராக காளே வரும்; 

இதுவுமது. 

-ன். வண்டினங்கள் விரும்பாத *ஆம்பலென்னும் பெயசையுடைய 
குழலும், ஒழுமயெ மலர்களிற்புக்கு வண்டினங்கள் வாய்வீழாத ௮4 தியாய 

யும், வண்டினம் ஈன் புக்கொலியாத பூச்செயல்களையுநூடைய புரலிபு 
சார்மணிகளையுடைய பு உவிசளரலே ஓப்பிக்சப்பட்ட தேரினையுமுடையான். 
லாசாதமாளே வந்து என்னை கலியும்; எ-று, (6) 

    

202. மானெங்கும் தம்பிணயோ டாட மறியுகள 
வானைங்கும் வாய்த்,.து வளங்கொடிப்பக்-.கானெங்குர் 

ஜேனிறுத்த வண்டோடு இதா வெவத்தேரா 
யொனிலுதஜே னாலி யிதற்கு. 

இதுவுமது. 

மான்சள் சம்பிணகளைக்கூடி எங்கும் விளேயாட அவத்தின் 
மறிகளு மூகள மழை யெக்கும்பெய்து வாய்த்து வனங்கொடுப்பக் காடெற்கும் 
சேதன் சளும் தம்மொசொர்க்த வண்டுகளோடு இதாவென்றொலித்சலான், 
Blunts wud பருவத்துச் கென்னுவியைச் சடனாகச்கொடுசசேன் ; 
எ-று, (20) 

  

௧௦௩. ஓருவக்த மன்றா லுறைமுதிசா சீராற் 
கருமந்தான் கண்டழிவு கொல்லோ--பருவந்தான். 
பட்டின்றே டென்றி பணைத்தோளாயப் கண்ணீரா 
லட்டினே ஜி யதற்கு. 

எது. பருவமன்றேன்று வற்புறுத்தி. தோழிக்தத் தலைமகள் 
(ருவமேயேன் நழிந்துசொல்லியது. 

Gxt. ஒருவர்சமன்றால் என்பது இது பருவமென்பத மெய்ம்ஷம் 
பரு வெள் ரவாது,. உறைஞு, 

  

   சாகீசால் என் பது. மழைபெயல் நிரம்பாத 

yup 

 



கணு திணைமாலைநாற்றைம்பது மூல்மூம் உரையும். 

சீராலென்றவாறு: வம்பமழை என் றவாறூம். கருமந்தான் கண்டழிவுகொல்லோ 
என்பது கருமமாவது பருவமல்லாசபருவத்சைச்கண் டழிவதோ என்றவாறு. 

பருவந்தான் பட்டின்றே யென்பது பருவம் வக்துபட்டதில்லை என்றவாறு, 

என்றி என்பது இலையெல்லாஞ் சொல்லி என்னைத் தேற்றாநின்றாம் என் ற 

வாது; பணைத்தோனாய் கண்ணீரா லட்டினே னாவி யதற்கு என்பது சண் 
ணீரே. நீராகவார்த்து. என்னுபிரைப் பருவ.த்தக்குக் கொடுத்தேன் பணைத் 
தோளாயி! எஎறு, (ss) 

3௦-. ஐக்துருலின் வில்லெழு.இ நாற்றிசைக்கு மூக்கிரை 
யிக்ஒருவின் மாந்இ யிருக்கொண்டூ£ - முந்து ரவி 
ஜனொன்றா பு நமுடைத்தாய்ப் பெய்வாவ்பேசற் பூக்கென்று: 

சொன்ராய்கொன் முயெற் குழைம், அ. 

எது பருவங்கண்டழிந்த கிழத்தி கொள்றைக்கச் சொல்லுவா 
எய்த் தோழிகேட்பச சொல்லியது. 

இ-ள், இக்துகிறத்தினையுமுடைய வில்லையெழுதினாற்போலசக் ேே சாவி 

மும்சீரைப்பரு ஈர்இின்சனிபோன் ஐருக்துன்2 வுருவொடு இருவ்கொண்மூ 

  

ர றிசைச்சண்ணும் ஒன்றா யுருமுடைத்தாய்ப் பெய்யப்பலின்றனவானம் 
என்னைக்கொல்ள்றாற்போலத் தழைத்தும் பூப்பேனென்று என்னைக்கொண் 
ரர்; சொன்றைமசமே! எ-று, (6௨) 

  

எல்லை தருவான் கஇர்பரு9 யின்றகார் 
கொல்லைத ந வான்கொடி.க ளே௮வசாண்- முல்லை. 

பெருந்தண் _னவொதெல கேளிைப்போற் கரண் 

குருந்தங் கொடுங்கமுத்தங் கொண்டு, 

எ௭துட பருவங்கண்டழிந்த தலைமகள் ஜேோழிக்தா சொல்லியது 

  

(ு-% பசவி/ைத்தரும் கதிசோனுடைய கதிர்கள் நீரை கிலற்ின்வட்     

பருவென்ற காரானே கொல்லைகள் தரு9ன்ற வரவிய சொடிசண் ம 

  

சோறுஞ் 
சென்றேறுவனவற்றைச் காணாய் ! அன்றியேயும் நூல்லைசள் பெருக்தண்டள 
னே குருந்தம் கொடுல்கமுத்தல்சொண்டு தல்கேளிசைப்போ Ca na a 
மானாய் 1 எ-று, (sn) 

௧௦௭. ஏன்னரே யேற்ற துணைப்;9ரிந்தா ராற்றன்பா 
சன்னரே யாவ சவசவர்க்கு--முன்னரே 
வத்தாரர் ஜேல்கா வரு மல்லை சேர்திந்தேன் 

கந்தராம் பாரிம் களித்து. 
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மூல்லை. ௩௯ 

எ-து வறபுறுத்துந் தோழிக்தத் தலைமகள் வன்புறையேதி 
சம்ர்துசொல்லியது, 

இ-ள், என்னசே யேற்ற துணை பிரிந்தார் என்பது எப்பெழ்தியர் அலர் 
சன்புபட்ட கர,சலசைப்பிரிக்தார் என்றவாறு, ஆற்றென்பா சன்னசேயாவ 

சலர்க்கு என்பது அச்சாதவித்தாமைப் பீரிக்காமோ டொப்பர், ,பிறியப் 
பட்டார்ச் காற்றி இறந்துபடாதிருச்சச் சொல்லுவார் என்றவாறு, முன்னரே 
வர்சாரர் தேங்கா வருமூல்லை சேர்ந்தேன் கந்தாசம்பாடும் களித்து என்பது 

கு மூன்னேவந்து சந்தனப் பொழிலையும் தேல்காவின்சண்வனர் முல்லை 
ஞ் சேர்த்த இந்தேன்கள் கந்தாசமென்னும் பண்ணினைச் களித் ஐப் பாடா 

நின்றன; எ.று. (se) 

    

௯௭. கருவுற்ற காயாக் கணமயிலென் ஞ் 
யுருமூற்ற பூங்கோட லோடி--புருமுற்ற 
வைக்தலை காகம் புசையு மணிக்கார்தா 
ஜெர்தலையே வந்த இனி, 

எ-து. பருவங்கண்டமிந்த கீழத்திக்தத் தோழி சொல்லியது. 
@ கருக்கொண்டு பூத்த காயாம்பூவினேத் தொகுஇியையுடைய மயி 

லெள்தஞ்9 உருமூத்த 294 சலேகாகல்கள் உரும். பூஸ்கோடல்களை யொல்லா 
நின்ற அழூய இக்கார்ப்பருவர்தான், எம்நுடையமாட்டே ஈவியவர் சது 
இப்பொழுது ; எ-று, (௪9) 

  

௧௦௮, சண் ணள வாயின் மூலையல்லை சசணலா 
மெண்ணாள வாயி னிழவாவா--லெண்ணுளவச 

வன்ஜொழிய நேய்பொழிச்சார் வாகா அருமுடைவா 
ஜனொன்றொழிப நோய்செய்த வாறு, 

எது. பருவம் அன்றன்று வறிபுறுத்துந் தோழிக்குத் தலைமகள் 
* இற்றது சொல்லியது, 

இ-ள். உருமூடைவான் ஒன்னொழிய கோய்செய்தலாஐ கண்ணுளவா 
யின் மூல்லையல்லை சாணலாம் என்பது உருமுடைய வான் *இ றச். ஐ.பர 
பொன்னையும் ஒழிய மத்ைக் கு மிப்புச்.கள் ஒன்பதும் எனக்குளவாம்படி 

சு இவற்றைச் தசாவத்தை என்ப வடதலார். அவை அன்பொபோர்ச் 
தல், உளங்கொடேபத்தல், weniger, அயிலல், மெலிதல், புல.ஐகர் 
கொழிசல், சாணழிதல், புலம்புல், மச்சம், இதத்தபசெல் என இலை,



௪௦. திணைமாலைநாற்றைம்பது மூலமும் உரையும், 

என்னை. சோய்செய்தவா.த்றை நினக்கும் கண்ணுளவாயின் * மூல்லையவலை 
யாதலின் ஈக்குச்காண் எ-று, எண்ணுளவாயின் இறவாவால் என்பது அவர் 
குறித்த இத்துணேகாளுள் வருன்றேன் என்ற எண் பழு. தபடாவாயின் அவர் 
சொன்காளைக் சடவா அன்றோ எஃறு, எண்ணுளவாவன்றொழிய சோய் 
மொழிச் சரர்வாகாது என்பது என்னை ஆற்றுவிச்சலேண்டி சின் மனத்தின்கண் 
எண்ணின , எண்ணின்சணுள்ளவாவன்தி என்னேயொழிதற்கு சீ யாத்துவிச் 
இன்ற் கின்மொழி எனக்குச் சார்வாகாது ; எ-று. (௪௪) 

௧௦௯. என்போ லிகுளை யிருல்கடன் மாக்இெகார் 
பொன்போருர் கொல்றை புசிந்தன- பொன்போற் 
அணைபிரிக்து வாழ்இன்றார் தோன்றுவர் தோன்று 
சினைபிரிந்து வசற்வ சினி, 

எது பருவங்கஸ்டு ற்றளாய தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லி 
யது. 

இ-ள், ஏன்னைப்போன்ததோழி ! பொன்போன்.ற தார்களைக கொன்றை. 
கள். ஈனும்வகை இருங்கடலைப்பருனெ மு௫ல்க ளாதலாற் பொன்போலப் 
பெறுதற்கரிய சந்தணைகளைப் பிரிந்தபோய் வாழ்இன்றார் அத்தணைச்சண் 
மாம்டுத்தோன் அவர் ; ஈம்மோடிணை தப்பிரிர்துவாழ்சன்றார் இப்பருவத்தின் 
சண்ணுக் சோன் ஐன்றிலர் ; எ-று, (௪௭) 

௧௧௦. பெரியார் பெருமை பெரிதே மிடர்ச்சா 
ணசியா செனியசென் ரு.த்ரூப்- பசியாய்த் 
தலையமுல்கத் தண்டளவர் காககச்கண் டாற்று 
மலையமுத சால மருண்டு, 

இதுவுமது. 

இண், பெரியாசாயிருப்பார் பெருமைக்குணம் மெய்மையாகப் பொரிசே; சாண மூன் வரியாராயுள்ளார் இடர் வர்ச இப்பொழுது எளியசாயீஷசென் BOT weed ஆம்ருவாய் மலைகள் மிசவும் அழூதன, தலைசாய்க்கும் வகை பரிலாம்த்சண்டனவல்கள் கஞ்சிறுமையால் ஈசச்சண்டு ; எ-று, (௪௮) 
  

  * முல்லை. சண்ணிலலாதவின் என்னை சோய்செய்தவாத்றைக் காணாது. 
ஈகுவன, நீயும் அதுபோல ஈகுவையேலும். சண்ணுண்மையால் மூல்லே யஉலை. 

£ன், ஈக்கே யொழியாது ரோய்செய்தவாற்றைப் பார்த்தலும் செய்க: 
எ-று, “சண்டஎலந்சாசசர்ஈண்டு! என்பர் முன்னும்,



முல்லை. 

கானங் சுடியாங்காக் கைம்மறிப்பக் கோடலார் 
வசனம் விளிப்பவண் டியசமாக--வேனல் 
வாரா மயிலாட வாட்கண்ணாய் சொல்லா 
புளாசட யுய்யும் வகை, 

இதுவுமது, 

இன், கானல் கடியசங்காகக் சோடலார் வியந்து சைம்மதிப்ப, முல் 
_, வண்டுகள் யாழாக வேனற்காலத்துக்களியாத மபில் சவித்தாடாடிற்க வாட் 
ய்! சொல்லாய் ; சாதலரைப்பிரிக்தார் இறந்துபடாது உளரா௫ wins 

  

ச்சை; எ-று, (#8) 

௪௩௨, தேரோன் மலைமறையத் திம்குழல் வெய்தாக 

வாரான் விவொனோ வாட்கண்ணாய்--காரார் 
(ரூந்கோ? முல்லை ருலைத்தனகா ணாமூம் 
லிருக்தோடு மித்தல் வி...   

எ-து. பருவங்காட்டித் தோழி தலைமகளை வற்புறுத்தியது. 

(ி-ர,.. பகலோன் மலையின்கண் மறைய இணியகுழல் இன்னாசாய் லெய் 

  

    
9்காலத்தின்சண் வாரேசேவிடுவானோ ; வாட்சண்ணாய் ! பசமையார்க்த 
உடனே முல்லைகள் பூங்கொத்தை ஈன்்றனகாண் $ இணி காமும் அவர்க்கு. 

மிருக்துசெய்தல் ஒழுசிற்றல் நெறி; எ-று, (௯0) 

௩௩௩. பறியோலை மே௰லாடு ஜோ விடையர் 

பிறியோலை பேர்த்து 'விளியாக் கஇிப்ப 
ஈரியுளையும் யசமத்து் தோன்றாசா லன்னாப் 
விரிபுசைமான் ஹேர்மேல்கொண் டார். 

எது. பருவங்கண்டழிந்த தலைமகள் தோழிக்கு சொல்லியது, i ந 
   உ. இஎன், படுத்துத்துயிலும் பதி” ழோக ஒலைப்படன் மழைத்துளியைச் 

காத்தற்கு மேலாக இடையர்கள் டந்து யாகேளைப் பிதித்தற்குச் சருலிய/ிய 
பிநியோலையைப் புடைபெயர்வித்து அழைத்தறப்ப, கரிகன் ௮ஞ்ச் சதம் 

  

  

  
  

  

* பறியோலைச்சயனத்தரி' எனப், பெரியாரும் பணித்தார். (பெரியாழ்வார் 
மொழி, வண்ணமாடங்கள், ௫) *மதித் தரு.ச்தொழுத்த பறிப்புற விடையன்! 

என அகநாலூற்ழினும் (௧௪) 'பதிப்புறத் இட்ட பானொடை யிடையல்' 
நற்நிணையினும் (௧௪௨) வருதல் சாண்ச, 

  

  

  

  என



௪௨ திணைமாலைநாழ்றைம்பது மூலமும் உரையும், 

மாமத்தின்சண்ணும் சோன்றுராற் Cop! விரிக்கணையையுடைய மாவாற் 
பூட்டப்பட்ட தேசை மேல்கொண்டுபோயினார்; எ-று. (௩௮) 

௧௧௪, பசத்அப் பசெடன் மாக்திய பல்கொண்ூக் 
காத்தக் கனை அளி சிந்தாமைப்--பூக்துக் 
"குருக்தே பருவங் குறித்திவளை கைர்.து 
வருக்தேயென் ரூய்ீ வசந், 

எ-து. பநவங்கண்டழித்த தலைமகன் கேட்பத் தோமி தநநிஈமாத் 
திற்தச் சொல்லுவாளாய்ப் பருவமன்றென்று வற்புறுத்தியது. 

க் சருருற்றிப் பஷர் இ-ள். ஒவிச்சின் ற சடலைப்பருி அர்சீரைச் சாத் 
   

  

செறிந்த துவிகளைச் தறுவதற்குமூன்பே பூக்க குருந்தே ! பருவம் 
குறித்தச்சாட்டி இவளையேவரை் த வருக்துவாய் என்றா    

  

௧௧௫, படுத்தடங்கட் பல்பணைபோல் வான்முழங்கன் மேலும் 
கொடுந்தடங்கட் கூற்றுமின் னக-கெரிக தடங்கண் 
ணிர்கின்ற சேரக் கெ௫ிம்பணேமென் றோளாட்கசுழ் 
தேர்சின்ற தென்னய் இரிக் ௪. 

எ-து வினைமுற்றிமீண்ட தலைமகன் தலைமகட்தத் தாதுவிடுகின்றன் 
ந;திற்தச் சோல்லியது. 

இ-ள். ஒலியாகின்ற சடல்கண்ணயுடைய பல மூசசுபோல் மூ௫ில்கள் 
மேழங்குவதன்மேலும் மின்னே கொடிய சடங்கண்ணினையுடைய கடத்றமாக 
அழுன் மீர் விடாதுகின் ஐ. செடுக்சடங்கண்ணேக்னையுடைய நெடும்பணே 
மென்னோனாட்கு சீமறித்துவர்து கின்மனேவாயிவின்சண்ணே அவன்றேர் கின்ற 
சென்று சொல்லுவாம், எமக்குமுன்னேசென்று தாசாக; எ-று, (௨௩) 

௧௪௯... குருர்தே கொடிமுல்லாய் கொன்றாய் சளவே 
முருந்தே யெயிடறுதோர் ப்பித்-திருர்தே 
யரும்(£ர் மலையா எணிகுழறுழ் வேய்த்சோள் 
பெரும்பீர் பசப்பித்தர் போர்க். 

எது. ப்நவங்கண்டு'ஆற்றளாயதலைமகள் ஆற்றல்வேண்டித் தோழீ 
தாள் ஆற்றளாய்ச்சோல்லியது, 

இ-ள், குருந்தே! கொடிழூல்லாய்! சொன்னாய்! சளவே!. பீவீமுருக்தனை. 
மயொச்கும் இவளெயிற்றுடனே நூமாலையையும் பூப்பித்திருர்து சோள்சரும்ப்



முல்லை. சக 

லாயிசவற்றை வென்று சசைக்கும் முலையினையுடையாளுடைய குழ 
ஈத நிறைந்த வேய்த்தோள்களைப் பெரும் பீர்நிறம்போலப் ப சீப்பித் இர் 

  

மயம் எாறு, (௨௪), 

335, கதநாசம் புத்றடையக் காரேறு சீற 

மதகாக மாறு முழல்கப்--புதனாகம் 

பொன்பயந்த வெள்ளி புறமாகப் பூங்கோதா 
யென்பசந்த மென்றோ னினி. 

ag) தலைமகளைத் தோழி பருவங்காட்டி வறபுறுத்தியது. 

இன், செத்தினையுடைய பாம்புகளும் புத்நினை அடையும்வகை உரு. 
மேழ வெகுண்டிடிப்ப, மதத்தையுடைய யானைகள் அவ்வுருமேற்றுக்கு எதிரே 
முழழ்கப், புதலாற்குழப்பட்ட காசமசல்கள் வெள்ளிபோலும் இதழ்கள் புறஞ் 
சற் ரப் பொன்போலுந்தாதுக்களை உள்ளே பயந்தனவாதலாத் பூங்கோதாய் |. 
சீல்மென்றோள்கள் யாதுசாசணத்தாழ் பசக் சன இப்பருலத்த ; 
எது, (6௫) 

கக௮... கார்தோன்றிப் பூவுற்ற காக்தண் முகையிளக்குப். 
பிர்தோன்றித் தாண்வொண் மெல்விசல்போ--னீர்தோன் 3) 
தன்பருவஞ் செய்தது கானர் தடங்கண்ணா 
யென்பருவ மன்றென்றி யின்று. 

எது. பருவம் அன்றேன்று வற்புறுத்துந் தோழிக்குத் ஈலைமகீள் 

வன்புறை யெதிரழிந்து சொல்லியது. 

ட-ன்,. விளக்கு மழுல்இப் பீர்கிறங்கோடலான் அவ்விளக்கனேதிசாண்டு 
வாள் மெல்விரலிலை:த் தோன்றிப்பூவின்மேற் ௦ சன் றன காந்தண்முகைகள். 

பொலும்வகை கார்சீர்தோன்றுதலாற் சாரின்பருவத்தைச் செய்தன கானங்கள், 

ச்தைச்சண்டும் தடங்கண்ணாய் ! எனக்குக் காதலர் சொல்லிய பருஓம் அன். 
|ஜென்ஞசில்றி ; எ-று, (௨௬) 

  

'ஐக௯,... உகவுங்கா சன்றென்பச ரூரா சதனைத் 

saab தகவன்றென் றோசேன்--றகவேகொல் 

வண்டுடுப்பாய்ப் பாம்பாய் விரலாய் வளைமுரியாய் 

வெண்குடையாக் தண்கோடல். விந்து. 

இதுவுமது. 

இன், மழைத்துளிகள் உசவுல் கார்ப்பருவம் அன்தென்றுசொல்லா 

85 ஈர் இல்ஞரார் : அச்சொலவுதான். அவர்க்குக் குணமேரு குத்தமோ என்ப



ve திணைமாலைநாற்றைம்ப்து மூலமும் உரையும். 

சறியேன் : அதுதான் அவர்க்குச் குணமேசொல்லோ ! வளவிய இடுப்பாய்ப் 
பாம்பாய் விரலாய் வளை மூரியாய் வெண்குடையாகாகின்றது சண்கோட 
லழிக்த; எ-று, (௨௭) 

௧௨௦. பீடிலா சென்பார்கள் காணார்கொல் வெல்கஇராற் 

.கோடெலாம் பொன்னாய்க் கொழுங்கடுிக்கைக்--காடெலா 

* மத்தங் கதிரோன் மழைவதன்முன் வண்டொடுதென். 

த்த மறையுக் தொடர்ந்து. 

இதுவுமது, 

(இன், நம்மைப் பெருமையிலசென்று சொல்லுவார். காணாதாசாகாசே ! 
வளவிய கொன்றைகள் கொம்பெல்லாம் பொன்னாசப் பூக்க ௨ண்டெடொடு 

சேன்சள் அத்தம் என்னும் பண்ணினைச் சம்மூட் பொருச்தி ஓலியாகின்தன 
காடெல்லாம்; வெய்யகதிரோடுகூடி வெங்கதிரோன் அத்த மலையை அடைதற்கு 
முன்னே; எ-று, (௨௮) 

௧௨௪, ஒருத்தியா னொன்றல பல்பகை பென்னை. 

விருத்தியாக் கொண்டன வேறுப்--பொருத்தின் 

மடலன்றின் மாலை பவி யாம்பல் 
soa Ds ani anos. 

இதுவுமது. 
யாஜஞொரத்தி: எனக்கு ஒன் றல்ல பலபசைகள் என்னை மத்தல   

@ 
தமக்கு ஒழுச்சமாசச்கொண்டன ; வேறுகச் தணையைப் பிரிந்து பொருக்தின் 
மடற்பனேமேவிருக்க அன்றில், மாலைப்பொழுது, மழைபெயல், ஆம்பத்கும், 
சடல் அன்றியே மூ. லச. என்று சொல்லப்பட்ட இலையெல்லாம் மேல்: 
வெகுண்டு; எ-று, (௨௧) 

  

20.2, 'கானர் தலைசெயக் காப்பார் குழற்னோன் ற. 
வேன மிடக்த மணியெதிரேவான 
நகுவ.துபோன் மின்னாட கணவென். னாவி. 

yous Cura pris. 

இதுவுமது. 
இன், காடுகள் ஈழைத்துத் தலையெடுக்க ஆயர் ஊதுல்குழலோகசை 

தோன் ற ஏனங்கள் இடந்த மணிகளினெதிரே மூ௫ல்கள் ஈரிப்பதுபோல மின்கள். 

  

ஒனிலிட இச்சாலத்தும் இறக் தபடாமையான் காணில்லாத எஸ்னுமிர் ஒழுகு 
லதுபோல௮ளது;எ-று, (௩0),



மருதம். சட 

இம்மையாற் செய்ததை பிம்மையே யாம்போது, 

  

மும்மையே யாமென்பா சோரார்காணம்மை 

பெளிய செனகலிதந்த விர்ங்குமலா ரேடி. 

தெளியச் சுடப்பட்ட வாற, 

எ-து. குறித்த :பருவத்தின்கண் வந்த தலைமகனைப் புஷபி 
தலைமகள் ழன்பு தன்னை நலிந்த தழலோசை அத்திமாலைப்போ[தின்கட் 

கேட்டதனற் நுயநுறதாளாய்த் தோழிக்குச் சோல்லியது. 

-ன்,  இப்பிறப்பின்கட் செய், தீவினை இப்பிறப்பின்சன்ணே வீளை 

, ம்போலும்! மறுபிறப்பின்கண் ஆம் என்பார் அறியாதார்காண்; முன்பு ஈம்மை 

  

வரியசெனச்கொண்டு தயர்செய்த ஈர்க்குழலார், தோழி! எல்லாரும் அறியச் 

ஈடப்பட்டவாத்றைப் பாராய்; எ-று, 

£ கழல்சலிவது நெருப்பாற் சுடப்பட்டுத் அளைப்பட்டபின்: ரூடுண்டத 
ஈர ஈவிர்ததாந் பயனென்று குழலைச்சொல்லுமாஜென்னையெனிற் பிதமை 

வியுக்தன்மை முன்பே அதற்குளதாதலாழ் பட்டசெனக்கொள்ச, (௩௪) 

முல்லை முற்றியது. 
  

இ_-ம ருதம். 
  

ser, செவ்வழியாழ்ப் பாண்மகனே சொர்தேர் கையினா 

லிவ்வகை மீர்த் ஐய்ப்பான் மேன்றாமு--னிவ்வழியே 
யாடினா ஞய்வய லூசன்மற் ஜெங்கையர்தோள் 
கூடினான் பின்பெரிஅ கூர்க். 

எ-து பாணற்தத் தலைமகள் வாயின்மறுத்தது. 

டு-ன், செல்வழியாழையுடைய பாண்மகனே! சொர்க்க விளையாட்டுத் 

தேரீனை,ச் தன் கையால் இம்மனையின்சண் சரத்து ஈடத்தன் ற என்மகன் பிறப். 

பதற்குமூன் இம்மனையின்சட் பிரியாது ஆய்வயலூர£ன் ஒழுகனொன், பின்னை 

யெல்லாம் எங்சையர்தோளே மிக விரும்பி மூயல்கினான்; ஆதலான் இப்பருவம் 

யாம் அவர்க்குத்தக்சேம் அல்லேம்; ௨-று. (௪) 

ச௨டு... மாக்கோல்மாழ்ப் பாண்மகனே மண்யானைப் பாகஞர் 

தூக்கோற் மடியோடு தோன்றாமுன்--றாக்கோழ். 

ஜொடியுடையார் சேரிக்குத் தேரன்வமோ சொல்லாய் 
கடியுடையேன் வாயில் oo



தீணேமாலைநாற்றைம்பது மூல்மும் உரையும். 

இதுவுமது 
இ-ள். “அழூெ *காம்பையுடைய யாழ்ப்பாணனே ! மண்ணாற் செய்யப் 

பட்ட யாணைப்பாசசாஓய என்மகனார் சாங்கொட்டுகின்ற தச்கோநத்றுடியோடு 
இங்கு, த்சோன்றி ஒழுகுவதற்குமுன்பு தூய புரிப்பிச் செயல்களையடைய தொடி. 
யுடையார்மனையின்கட்சென்று தோன்றியொழுகுமோ சொல்லாய் இப் 
பொழுது அவனால் வரையப்பட்ட வாழ்வினையுடையேன் வாயில்கடந்து; 
எ-று, ட்ட (௨) 
௧௨௬. விளரியாழ்ப் பாண்மகனே வேண்டா வழையேன் 

முளரி மொழியா துளரிக்ளெபி8 
பூங்கண் வயலாசன் புத்இில் புகுவதன்ம 
னாங்க ணிய வுரை. 

இதுவுமது. 
விளரி யென்னும் பண்ணச் செய்சன்ற யாழையுடைய பாண் 

  

@ 
மகனே 1 யாங்கள் விரும்பாதன அழையாதொழிக : எங்சண்மாட்டு நினக்கு. 

ஈசமில்லா.த மூனரிபோன்ற மொழிகளைச் சொல்லாது இங்கு நின்றும் புடை 
பெயர்ந்து செர்ச்து சீபோய்த் தாமரைப்பூப்போன்ற கண்களையுடைய வயலூரன் 
இன்று புதுமனையின்கண்ணே புகுவதன்முன் அப்புதுமனைச்சண் ரீ சென்று: 
லாசாகின்றான் என்று ௮ வனா.ழ் காதலிச்சப்பட்ட பரத்தையர்க்கு உரை; 
எஃறு. < (௩) 
க௨ஏஒ... மென்கட் கலிவய ாரன்றன் மெய்ம்மையை 

யெங்கட் குரையா தெழுச்துபோ--யில்கட் 
குலங்கார மென்றணுகான் கூடுங்கூர்த் தென்றே. 
பலங்காச கல்லார்க் கறை. 

இதுவுமது, 
இ-ள், "மெல்விப இடத்தையுடைய மிக்ச லயதாரனுடைய மெய்புரை 

சை எம்கப்குச் சொல்லாதே இங்குகின்று மெழு$தபோய் இல்வுலகத்தின்கட் 
குலநூடைய மனையாளைப் புணர்தல் ர. 

      

"பாணர் தம் பிறப்புணர்தீதற்கு ஓர்வகை மூற்இற்கோல் கைக்கோடல் 
பண்டைவழக்கு : இசனை “ நுண்கோல் கொண்டு சளம்வாழ்த்து மசவன் 
பெறுகமாவே”? (௫-௩) என்னும் பதிற்றுப்பத்துரையா னுணர்ச ; *இருங்கழை 
யிஜம்பி ஞய்ந்துகொண உறுத்த, அணங்குகட் சிறுகோல் வணங்ஜெ மசி. 
சோ, டசலுகர்! (௧௭) என்றார் அக்நானூற்றினும், 

ர் இதன் பின்னுரையும், இனிவரும் பாடல்களினுரையும் Os Peo? 
லில்லை. சிலபாடல்களிலும் எழுத்துக்கள். விடுபட்டும்' பிறழ்ந்து 
கைப்பன. 

  

 



BRS. 

௩௩௨. 

௧௩௩. 

மருதம். 

செந்தா மரைப்பூ வுறநிமிர்ந்த செக்நெல்லின் 
பைக்தார்ப் புனல்வாய்ப்பாய்க் கா௫வா--ளக்தார் 
வயந்தசம்போற் ஹோேன்றும் வய.லூசன் கேண்மை 
ஈயந்தகன் ரற்றாமை ஈன்று, 

வாடாத சாமரைமேத் செக்நெற் கஇர்வணக்க 

னு ளாவோ--ளீடாய 

  

   ம் புசத்வய லாசன்ற 
கஞ் சேராமை ஈன்று, 

இசையுசைச்கு மென்செய் இரகின் றவசை 
வசையுரைப்பச் சால வழுத்திர்-பசைபொறை 
மெய்ம்மருட் டொல்லா மிதுபுன லாரன்றன் 
பொய்ம்மருட்டுப் பெற்ற பொழு த. 

மடங்றெவு போலும்யாழ்ப் பண்மிலாப் பாண 
தொடங்குறவு சொற்றுணிக்க வேண்டா--*முடஙறவு 
பூட்டுற்ற லில்லேப்க்கும் பூம்பொய்கை யூரன்பொய் 
கெட்டுஜ்த இழ்காட் சர்ர் ௪. 

எங்கை யரிலுள்ளா னேபாண நீபிதர் 
மங்கையரி லென்று மயல்னொய்-மல்கையரி 
லென்னு இறவா இவணின்னி... 
பின்னாசி லந்த முடிவு. 

  

பாலையாழ்ப் பாண்மகனே பண்டுநின் மகற்கு 
மாலையா ழோதி வருடாயோ-.காலையாழ் 
செய்யு மிடமறியாய் சேந்தாகின் பொய்ம்மொழிக்கு 
ரையு மிடமறிந்து நாடு, 

௪௪ 

@) 

(௬) 

(௭) 

(4௮) 

(க) 

(௧௦) 

* 4இதவுச்சலித்துப், பூட்டது. வல்விவித் கூட்மொதத் நெறிக்கும்! (௧௪) 
என ௮கநானூற்றினும் “புலவுறனைப் பகழியுஞ் சலையு மானச், செல்வரிச் சய 
லொட பச்சருப் பிறழும்! எனப் பெ 
சான்சு 

நும்பாணுற்றுப்படையினும் வருதல்:



௧௩௪, 
ல். ௧௩௫, 

௧௩௬, 

௧௩௭. 

௧௩௮, 

௯, 

௧௪0, 

திணைமாலைநாற்றைம்பது. 

ஜெமை பெரியோர்க்குக் கேடின்மை கொல்லோ 
பழிமை பயனோக்இக் கொல்லே--ஓழமமை 
குடிகாய்கர் தாம்பல பெற்றுரிற் கேளா 
வடிகாயேன் பெற்ற வருள். 

என்கேட்டி யேழா யிருகிலத்தம் வானத். 
முன்சேட்டுல் கண்டு முடிவறியேன்--(பின்சேட் 
டணியிகவா ரித்த வவனணங்கு மாதர் 
பணியிகவான் சாலப் பணிச் அ. 
எல்கை யியல்பி னெழுவல்பாஜ்ப் பாண்டகனே 
(தங்கையும் வாயு மறியாம-லிங்க 
ணைச வுளர வுவனோடிச் சால 
வளச வளர்க்க வகை, 
கருங்கோட்டுச் செல்க ணெருமை கழனி 
யிருங்கோட்டு மென்கரும்பு சாடி-வருக்கோட்டா 
லாம்பன் மயல் யணிவளை யார்க்தழகாத் 
சாம்ப லசையின *வாய்த் தாழ்ர் ஐ. 
கன்றுள்ளிச் சோர்ந்தபால் காலொ்றித் தாமரைப்பூ 
வன்றுள்ளி யன்னத்தை யார்த்அவான்--சென்றுள்ளி 
வக்தையா வென்னும் வகையிற்றே மத்றிவன் 
ஈர்தையார் தம்மூர்ச் தகை, 

மருதோடு கஞ்9 யமர்ந்துயர்க்த நிழ 
ஜெருதோ.மேல்ன்றா ரோதை--குருசோடு. 
காராத்தோ முய்ஈ்செடுப்புர் கண்ணம் சழனித்தே 
கூராத்தே சான்றந்தை யூர், 
மண்ணார் குலைவாழை யுட்டொடுத் ச கேனமதென் 
அண்ணாப்பூர் தாமரைப் பூவுள்ளும்--கண்ணுர் 
வயதூரன் வண்ண மறிந்து தொடுப்பாண் 
மயலூ ரவர் மகள், 

(வ) 

on.) 

(௧௫) 

(௧௬), 

(a) 
கனை அ அ அ அ அ அ அ அவவை வ ன அ ப ப டட * ஈவாய் தாழ்ந்து" மீம்,



௧௪௧. 

are. 

க௪௩ 

2௪ 

இத சோழி செய்வணியணிக்துவிட்டமை தலைவன்பால்காயினர் கறி 

மருதம். 

அணிக்குரன்மே னல்லாசோ டாடினே னென்ன 
மணிக்குரன்மேன் மாதரா ளூடி--மணிச்சல் 
பாட்டை யிருந்தபரும் பாய்சீர்க் கழனித்தே 
யாட்டை யிருக்துறையு மூர். 

,சண்கயத்அ,ச் தாமரைரீள் சேவலைத் தாழ்பெடை 
புண்கயத் துள்ளும் வய லாச--வண்கயம் 
போலுின் மார்பு புளிவேட்கைத் தொன்.றிவண் 

மாலுமா ரூகோய் மருக்.த.. 

கல்வய லூச ன௮ஞ்சார் தணியகலம் 

புல்லிப் புடைபெயரா மாத்திரைக்கட்--புல்லியார் 
கூட்டு முசலுறைபுல் கோழி அயிலெடுப்பப் 

பாட்டு முரலுமாம் பண். 

“மாத்த முடீஇ யணிபழுப்பப் பூசிச் 
.த்தையாற் செங்கழுகீர் சூடிப்--பாத்தை 
சினைகோக்கிக் கூறினு நிமொழிய லென்று. 

மகோக்க மாண விடும். 

பாட்ட ரவம்பண் ணரவம் பணியாத 
கோட்டாவ மின்னிவை தாங்குழுமக்--கோட்டாவ 
மந்இசங் கொண்டோங்க லென்ன மகச்ச மம் 

இர் ரென்போல் வர்தா னிடத்த. 

மண்டெந்த வைய.......மற்றுப் பெரியரா 
  

பெண்டெந்த நாளா னிகழ்ந்தொழுகப்--பெண்டெந்த. 

தன்மை யொழியத் தள முலையிஞண் 
மென்மைசெய் இட்டாண் மிக. 

  

்்கட் கருக்கோட் பெறாமை சிறுகளையா 

  

wie கழனிப் பழனம்பாய்க்--தங்கட் 
வளையம் பூவொடு செங்கயன்மீன் சூடித் 

  

யத! என்றார் நச்சிஞர்க்கினியர் (தொல், பொ, கற், ௪௭), 5 

(௧௮) 

(௧௯) 

(a0) 

(aa) 

~(22.) 

(em) 

(௨௪)



ஓ.
 

திணைமாலைநாற்றைம்பது. 

௧௪௮. இருணடக் தன்ன விருங்கோட் டெருமை 
மருணடக்த மாப்பழன மாக்இப்--பொருணடக்த 
கற்பேரூல் கோட்டாற் கனைத்து.த்தங் கன்றுள்ளி' 

ல ‘ கெற்போர்வு சூடி: வரும், (உ௫॥ 
௧௪௯. _புண்டெந்த புண்மனுநின் னீத்தொழு9 வாழினும் 

-. *பெண்டெக்த தன்மை பிதிதரோ--.......பெர்.௫ 
செய்யாத மாத்திரையே செல்கயல்போத்'கண்ணினா 
னையாது தானாணு மாறு, (ae)| 

௧௫௦. கண்ணுல்கா லென்கொல் கலவையாத்ப் பாண்மகனே 
யெண்ணுங்கான் மத்றின். றிவளொடுகே--மெண்ணித் 
கடல்வட்டத் இல்லையாற் கற்பெயர் சேரா 
எடல்வட்டத் தாருளரே லாம், 4௨௪) 

கடுக. சேளாடுல் ண்கிணிக்காற் செம்பொன்செய் பட்டத் த 
நீரூடு மாயதிவ னின்முனா--வேருய 
மங்கையரி ஞடுமோ மாக்கோல்யாழ்ப் பாண்மகனே 

_ யெங்கையரி னாடலா மின்று, (௨௮) 
கடல் நூஸ்யாலும் புணா௮) *மூன்கட்டான் சொர்க்க 

லையா௮ு மிட்ட சூறிபை யுவா 
கீர்சிதைக்கும் வாய்ப்புதல்வ னிற்கு முனைமுலைப்பா 
முர்சிதைக்கும் வேண்டா தமூஉ, (௨௯) 

SER. அுனிபுலவி பூடலி னோக்கேன் ஜொடர்க்த: 
கணிசலவி கா.தலினும் காணேன்--மூனிவகலி. 
-னாணா ஈடுக்கு ஈளிவய லூரனைக் 
காணாவெப் போதுமே கண், (௩0). 

மருதம் முற்றியது 
  

முனிந்தார் முனிவோழியச் செய்யுட் குண்டுத் றும் 
கணிக்தார் களவியல் கொள்கைக்--ச.னிக்கா 
சினைமாலை யீடிலா வின் றமிழால் யாத்த 
திணைமாலை கைவரத் தேர்க்து. 

திணைமாலைநாற்றைம்பது மூலமும் உரையும் 

மூற்றின. 

* “முன்சடஞ் சேர்ந்த! பி-ம்ட
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(௨௪) 
பக்கம், 

௪௦ 

fag) Oke 
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ட 

(௨௯) " 

பிழைஇருத்தம், 
வரி, 

க்ஷ வன்பு 

ஸ்ரீ: 

பிழை. 

வினலேங்கை 

குழுர்சே 

வானேககும். 

கூடுக்கூர்த் 

சேக்தாகின். 

oes. 

புண்மனுகின் 

குலையாலும் 

திருத்தம். 

வின வேல்கை 

Seats 
வானெக்கும். 

Adon 

சேர்க்தாய்சின் 
வங்கம் 

புண்மேனு 
முலையாலும்.


