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நீதுவா யையம்பது 

  

கடவுஷ்துணே 

மாறன் பொறையனார் 

அருளிச்சேய்த 

மூலமும் உரையும். 
DTT 9 SES oh 

(ரதுஈம்ஸதான வித்துவானும்,   செந்தமிழ்ப் பத்திராசிரியருமாகிய 

இசாகவையங்காரால 

பரிசோ திக்கப்பட்ட ன, 

  

  

  

செத்தமிழ்ப பிரசுரம்-௧. 
  

  

இரண்டாம் பகிப்பு, 

ம். துரை;   
தமிழ்ச்சங்கமுத்திராசாலை. 
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[இதன் விலை ௮3] ன் 
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கடவுள்சதுணே 

மாறன் பொறையனார் 

அருளிச்சேய்த 

ஐ ந திவானா ையம்ப து 

மூல Ap Ib PD aT plo. 

சட ஆக 16 3 Oe 

  

(2 சதுகம்ஸதான வித்துவாணுபம் , 

சேக்தமிழ்ப் பத்திராசிரியருமாகிய 

ரர. இராகவையங்காரால 

பரிசோதிக்கப்பட்டன. 

  

    
செதந்தமிழ்ப பிரசுரம்-௧.     

இரண்டாம் பதட்ட 

மதுரை: 

தமிழ்ச் சங்கமுத்திராசாலை. 

1212. 

[இதன் விலை அடை]





ஸ்ரீ: 

கடவுள் துணை. 

மு க வு 7, 

சார்வு தட்டு சே ஸ்பா 

ஐந்திணையைம்பது என்பது கடைச்சஈகம் மருவிய பதினெண் 

இழ்க்கணச்கு நால்களுள் ஒன்று, இழ்க்கணக்கு நூல்களாவன;.... 

நாலடி, உ-கான்மணிக்கடிகசை, ௩-இனியது நாற்பது, ௪-இன்னாகா ற் 

து, டு-களவழிகாற்பது, ௬-சார்நாற்பது, எ-ஐந்திணைகயம்பது, 

9-ஐக்தினையெழுபது, ௯-இணைமொ ழியைம்பது, ௧௦-திணைமாலை 

நாற்றைம்பது,கக-இருக்குறள்,௧௨-திரிகடுகம், ௧௩-2.சா.ரக்கோவை, 

க௪.பழமொழி, கட௫-சி.றுபஞ்சமூலம், கஈ-முதுமொழிக்காஞ்சி, ௧௭- 

ஏலாதி, க௮-கைந்நிலை என இவை ; இச, 

34நாலடி சான்மணி நானார்ப தசைச் இணை முப் 

பால்கடுகங் சோவை பழமொழி -மாமூல 

மெய்க்கிலைய காஞ்சியோ டேலாதி யென்பவே 

கைநிலைய வாங்கீழ்ச் கணக்கு? என்னும் வெண்பாவீனா லறி 

ந்துகொள்க, நானாற்பதைந்தீணை என்புழி நாளுற்பது, காலை$ இணை 

எனவுரைச்சு, கீழ்க்சணக்கு, நாலடி......மெய்க்கிலைய காஞ்சியோடு 

ஏலாதி கைர்நிலையவாம் என்ப: என்க, சணக்கு-மேற்கணக்கு, 8ழ்க் 

கணக்கு என இருவகைப்படும், ஐம்பது முதல் ஐந்நாறிறுதியாக 

ஐவகைப்பாவாலும் வருவது மேற்கணக்கெனப்படும், ௮வவகை 

யெண்ணில் அறம்பொருளின்பக்களைப்பற்றி வெண்பா coir ape 

வருவது 8ீழ்க்கணக்கெனப்படும், இவற்றிற்லெக்சணம்;-- 

மேல்€ழ்ச் சணச்சென விருவகைச் கணக்கே”? 

arte rece arnt eR re ey பமல. பவட. பெவவவவுவதய 

இவ்வெண்பா, 'நாலடி நான்மணி நானாற்ப தைந்திணைமுப், பால் 

- கோவை பழமொழி--மாமூல, மின்னிலைய சாஞ்ரியுட னேலாதி யென் 

,) நன்னிலைய தாகுநங் சணக்கு என ஆழ்வார் இிருஈகரியிற் உடைத்ச 

ழயதோர் தஇருக்குரளாளை யேட்டுமுகச்து எழுசப்பட்டுள்ள து, இப்பா 

து ஐந்திணையென்பது ஐந்து இணை நூல்கள் என்ச; துவை ஐந் இணை 

யம்பது மூ.தலிய நான்கும், சைந்ரிலையும் ஆம், 

ச் %



2. முகவுரை, 

மேற்கணச் செனவுங் £ழ்ச்சணகச் செனவும் 

பாற்படும் வகையாற் பகர்ந்தனர் கொளலே” 

(! அகவலுங் சலிப்பா வும்பரி பாடலும் 

பதிற்றைர் தாதி ப.திற்றைம்ப திரு 
மிகுச்துடன் ரொகுப்பது மேற்கணக் கெனவும் 

வெள்ளைச் தொசையு மங்வகை யெண்பெறி 

னெள்ளறு £8ழ்க்சணச் செனவு௩ கொளலே” 

ஐம்பது ரூசலா ena gn A ap 

வகைப் பாவும் பொருணெறி மாபித் 

ஜொகுக்சப் பவற மேற்கணாச் காகும்? 

(1 நழிரிரிர் பில்லாச் செய்யுட் டொகுநி 

யறம்பொரு Per மடிக்கு டவ்வத் 

இறம்பட புஸரப்பது “'ழ்க்சணாக் காகும்” 

கானவரும் பல்விருபாட்டியம். பத்திரங்களாலுனார்க, . சழ்க்கணச் 

கிற்கு வெண்டாவேயன்றி ௮ரனினராம் ஆம் என்பது முதுமொழிக் 

காஞ்சிபில் “நர்கலி யுலக% sy nis கெல்லா-மோதலிற் சறந்தன் 

ஜொழுக்க முடைமை”? என செண்செந்துறை வந்தவாற்றான.றிக, 

மேற்கணக்சிம்கே ஜம். ற முூகலா வைரந்நா மர” எனவும் பதித 

றைச் தாதி பதிற்றைம்ப 8ீறு”” எனவும் சி௮மைக்கும் பெருமைக்கும் 

எண்வரையரைக றிஃ, சீற்க்கணக்சி ற்கு அவ்வகை யெண்பெறின்'' 

எனவும் :*அடி நிமிர் பில்லா செய்யுட் டொகுதி'' எனவும் ஒதினமை 

யாற் கீழ்க்கணக்குச் சிர பான்மை லஜம்பதிற்குறைந்தும் ஐக்.நாற்றின் 

மிக்கும் வருமெனக்கொள்க, இனியது, இன்னா, களவழி, கார்சான் 

கும் ஐம்பதீற் ருறைந்துலர்கன, முப்பால் ஐந்நூற்றின் மிக்கு வ 

தது. இக்கீழ்க்கணக்கு நால்களையே தாயபனுவல் என்னலும் பெய 

ராற் கூறுவர் எனவும், இவை ௮றம்பொருளின்பமென்னு மூன்றற்கு 

மிலக்கணஞ்சொல்லுவ எனவும், வேறிடையிடை அ௮வையன்்றியுர் 

தாய்ச் செல்வதுமுண்டெனவும், இச்செய்யுட்கள் அடிரிமிராது 

இரண்டடிமுதல் அறடியிறுஇயாகவருவன எனவும், ௮வை எழுத்தி 

ஞனைகன்ழற காட்டாது சில எழுத்சீனான் வருவன எனவும், ௮வையெ 

ண்ணுச் சுருங்கச் ெலவாகவருவன எனவும், “*வனப்பியருனே”



முகவுரை, ௩ 

என்னுஞ்செய்புளியற் சூக்கிர.கலப் பேராசிரியரும், நச்சினார்க்கினிய 

ரும் உரைத்தவாற்றுனுணர்கதுசொள்க, *சின்மென் மொழியாற் 

ராய பனுவலோ, டம்மை தானே யடநிமிர் பின்?ற” என்ற தொல் 

காப்பி.ப நெறியேபோற்றி அப்பன் னிருபாட்டியற்கண்ணும் **படி 

நிமிர் பில்லாச் செய்யுட் டொரு த?” எனக -றியதுங் சாண்க, இவ 

வைந்திணையைம்பது ௮றபபொழுளின்பமென உடனெண்ணப்பட்ட 

மூன்றனுள் இன்பப்பகுதிபற்றிர் சிலவாய கெபெலலிய சொற்களால் 

நான்கடியினேருமல் ஐம்பதாய் எண்ணுச்சு நம வெண்பாவான் 

வந்தமையாற் கீழ்க்கணசக்காயவா ர கண்டுமொல்க, 

இஃது அவ்கின்பப்பகுகிக கரிய இருத்தல, புணர்தல், ஊடல், 

பிரிதல், இரங்கல் என்னும ஜ்வ்கை ௮1 தம ங் யுமா (றையே முல் 

லை, குறிஞ்சி, மருதம், பால, செய்ரல் என்னும பெபரான் ஐந் 

தணையாகவைத்து ஒவ்வொரு தஇகோக்கும் பச றப்பம்து வெண்பா 

வாகக் கூறுதலான் ஜுதிணையைமபறு எனப் பெயர்பெற்றது. இந் 

SU Qa ஐந்தணையையும் முல்லை மூமலாக Dowty wuts vos 

தீது பெரும்பான்றையும் மொல்காப்பிப து, 

* மாயோன் மேய காடுறையுங்கமுஞ் 

சேயோன் மேய ஸமவமையுலாமும் 

வேசசன் மேய $ம்புன இசைருபம் 

வருணன் மேய பெரும. லுலகமு 

முல்லை சூறிஞ்சி மருத ெயசலெனச 

சொல்லிய முறையாற் சொலஃலவும் படுமே? 

ச . . ரூ . wo Ld : 

ol ott our EG Boost Vas vt) ர் 7 I, ர yD oll I ht பட்ட lf றையே ற 

றியதாகும, 1020) por yi (படா பலைமயாாம் பனு வைப்தி 
க c “7e . 

தென்லையெனின;--௮.து *ச௰ம சான்கெயாரமக றலி॥ பாலைக்கு நில 
6 Nad palls, spew: Soi snGhs Pings Oras, are. 

லிவற்றினிமிக்தமென்றிலை, ே பகாலைத் இக ககுமிப்பொருளே” 

(தொல். பொ, அகத். ௧௪ ) என ரால்வ நில நதுக்கொண்ட உரிப் 

பொருட்கிடையே பிரிசலும் 2 /பபொருளா? அசிரியர் கொண் 

டார், அப்பிசி௮ கான்கு நிலத்த டயம் பொதுவாய் மயங்கிவருமெ 

ன்று ௧௬; ஆதலின், -ண்டுப பாலைத தவை யையுந தலைய) 5 ஆரி



முகவுரை. 

யர் கல்லந்துவனார் கோத்தாரென்று கூறுக? என ஆசிரியர் நச்சி 

னார்க்கினியர் சலித்கொகை முகத்துக் கூறநியவாற்றுலுணரப்படும், 

இனி இம்முறைவைப்பிற்குக் காரணம் வருமாற;--இவ்வொழுக்க 

மெல்லாம் இஷ்லறம்பற்றிய ஒழுச்சகமாகலின் கற்பொடுபொருந்திக் 

கணவனசொற்பிழையாது இல்லிருக்து ஈல்லறஞ்செய்தன் மகளிர 
இயற்கை முல்லையாதலின் ௮த முற்கூறப்பட்டது. புணர்தலின்றி 

இல்லறம் சிகழாமைபின் புணர்தற்பொருட்டாகிய குறிஞ்சி அதன் 

பின் வைக்கப்பட்ட ௫. புணாச்ரிப்பின் ஊடனிகழ்சலின் அதன்பின் 

மருதம் வர்தது, அம்மருசுத்து கமழும் பரத்தையிற் பிரிவுபோலப் 

பிரிவொப்புமை சோகக&ப்பிரிதலாகய பாலை ௮தன் பின்னாயது, பிரிவு 

பற்றி உளதாகும் இரங்கவாகிய நெய்தல் அப்பாலைக்குப் பின்னின் 

றது என்பது, இவ்வைர்தீணேை இயல்புகள் பலவற்றை இரதால் ௬௬ 

ங்கலிளங்க வுரைக்கும். இந்நாற பாயிரத்துள் *ஐகதிணை யைம்பது 

மார்வத்தி னோதாநார், செம்தமிழ் சேரா வ/'” எனச்கூறியவாற்று 

னே இதன் பெருமை ஈன்சுறியத்தக்கழு, இதன்கண் ணுள்ள பாடல் 

கள் பல ஈர்சினஞ்க்கினியர் முதலிய நல்லாடிரியர்களாற் றம்முரை 

களில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன. 

இக்நாலாசிரியர் மாறன்போறையனார் என்பார். பாண்டியன 

பெயரும் சேரன்பெயருமே இகர்க்குப்பெயராக இணைர்திருத்தலின் 

இவர் அவ்விருபேரசர்க்கும் ஈட்பினராம் உரிபையுடையரோ என 

॥ள௫க்கப்படுகரார். மாறன்-பாண்டியன்; பொறையன்-சேரன், கோப் 

பெருஞ்சோழற்கும் பிசிராந்தையார் என்னும் புலவர்க்கும் உளகா 

இய ஈட்புரிமையாழ் பிரிராந்தையர் தம்பெயமைப பிறர்க்குச்சொல் 

அம்பொ ழுது தம்பெபர் சோழனென் அவ்லவரசன்பெயயையே தம் 

பெயராகச் சொல்லியதனையும் எண்டைக்காராய்ற்றுகொள்க, இத 

னைத் “தன்பெயர் கிளக்குங் காலை யென்பெயர், பேதைச் சோழனெ 

ன்னுஞ் சிறர்த, காசற் இழபை! மூடையன்?” எனவரும் புறப்பாட் 

டான் (௨௧௭௬) அறிக, இவர் தர்.நான் முதற்செய்யுளிற் நிருமாலை 

யும், முருகக்கடவுளையும், சிவபிராவையும் எடுத்தோ துதலான், இவர் 

வேதநெறிப்பட்ட ஓழக்கினரென்பதும அ௮றியலாகுர். இவரது 

சொற்பொருள் வழக்குக்களும், உவமைகளும், பிறவும் WY றக்£ழக்



முகவுரை. ௫ 

சணக்கு நூல்களிலும் பத்துப்பாட்டி ஓம் எட்டுத்தொகையிழும் 

திருச்சிற்றம்பலக்கோ லையிலும் அங்காக்குக் காணலாகும், இங்ழாற் 

கண்ணுள்ள வெண்பாக்கள் ஒவ்வொன்றன்பின்னும் தனித்தனியே 
கருத்துரையும் பொழிப்புரையும் உள்ளன. ௮ வற்றை இயற்றினோர் 

பெயர் முதலியன ஒன்றும் புலப்படவில்லை. அவ்வுரைகடையினை 

ஆராயின் அவையும் முற்காலத்தனவாதல்ெெெளியப்படும், இவ்வுரை 

சளோடுகூடிய ஐர்திணையைம்பதுப் பிரதியிரண்டு இர்சங்கத்திற்குக் 

கடைத்தன, இவை இம்மதுமைத் தமிழ்ச்சங்க ஸ்தாபகரும் 

௮க்கிராசனாதிபதியுமாகிய பாலவன த்தம் ஜமீற்கார் ஸ்ரீமான்-டோ. 

பாண்டித்துரைத் தேவரவர்கள் weary யற்சியானே பெறப்பட்டன, 

இவற்றை உதவியபேருபகாரிகள் சென்னைவித்துவான்: மகா-ஈ-ஈ ஸ்ரீ 

தி. செல்வக்கேசவராயமுதலியாரவர்மள் எம, ஏ., திருமயிலை வித்து 

வான்: மகா-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ சண்முகம்பிள்ளையலர்கள் என்னும் இவர்கள், 

இவவிருபிரதிகளிலும் உள்ளவாே இந்நூல் பதிப்பிக்சுப்பட்டது, 

இதனுள் முல்லையில் *மின்னுமுழக்கும் ?” என்பது முதலாகப் 

* பிரிர்தவரமேனி '? என்பதிறுதியாக உள்ள வெண்பாக்களாறும் 

அணிகிறமஞ்-(ர” என்பதுபோலப் *பருவக்கண்டழிர்ச தலைமகள் 

தோழிக்குச்சொல்லியத? ஆயிழ் செவ்வனம் இைவனவாகும், அவ 

வாறன்றிப் பிரதிகளிப் * பருவங்பண்டழி 5 Ops Rags Cans 

சொல்லியது £ எனவேயுள்ளது.. தலைவியது ஆற்முமைக்குக் கார 

ணமாய காரும் மாலையும சிறுசுரவோசை முதலியனவும் சோழி 

கண்டுகேட்0ி% மாலும் இப ரளாய்க் கூறி அற்துளிக்சாளொென ஒரு 

சங்கொ௱ளவுமாமென்று கருதி ுமர்டய/ன மாற்றத் ுணிந்தி 

லேன், 

இஃது இம்மதுரைம் தமிழ்? சக்க தினின் ௮ வெளியாகின்ற 

“ சேந்தமிழ் ப் ப;த்திரிகைக்குரிய முதற்பிரசுரமாவது. இவ்வாறே 

இதுகாறும் ௮ச்சிடப்படாபலுள்ள பொருளா ற்பெரியவும் ௮ளவாற் 

சிறியவும் ஆய பண்டை3யொருவச்த தண்டமிழ்நூல்கள் பலவற 

றை இச்செந்தமிழ் வாயிலாக வெளியிடக் கருதியிருத்தலின், அப்



& முகர. 

பழைய ஏசெளுடைய நல்லோர் ௮வற்றை இச்சங்கத்திற்களுப்பியரு 

ரூமாறு ௮வைப் பன்முறை வேண்டுஇன் றேன். 

( அறிவ தறியு மறிவினர் கேண்மை 

நெறியே யுரையாசோ மற்று ' (ஐந்திணயைம்பது-௨௬.) 

மிக்க மிகுபுசழ் தாந்குபவோ தற்சேர்ந்தா 

சொற்சகங் கடைப்பிடியா சார்! (ழெ, தது.) 

இங்கனம், 

ஸேதுஸ்ம்ஸ்தானலித்வான், 

ரா, இராகவையங்கார், 

சேந்தமீழ்ப் பத்திரா சிரியர்.



விஷயரசூசிகை, 

[எண்கள் பாட்டேண்கள். | 

அருவிஈ றுவிரை “ஒர்தகிசல் 
அருவி யாடல் த 

அ ருவியாடிக் சண்டுவத்தல் பப 

அல்லகுறிப்படுதல் 

அழல்போலத் தாமரையலிழ்சல் வ 

அன்றில் செம்பூப்போலுஞ் சூட்டிடைய 

ஆயன் குழலோசை vee aes 

ஆனிரை 

இளவேனி லின்பம்பயத்தல் 

ஊடல் 

கடம்பமர்ந்தான் ப vee 

கடல் 

களிறு பிடியைக் குளிப்பாட்டல் 

காடெறிந்து தனைவிளை த்தல் 

கார் 

கிளிவாப் பவளம் போறல் ன 

குதிரையைத் தேரிற்பூட்டல், ணியணிதல் 

கூடலிழைப்பு 

கூடல் wee bes oes 

கூர்தல் ௮ரன்மணல் போல்வது 

கூந்தல் ஐவகை ve 
கூந்தல்  வெண்டால்போலத்திரிதல் vee 

கொற்சேரியிலூசிவிற்றல் 

சந்தனச்சாந்து ves eee 

சுசம் (ஆள சக் eee 

சுனையிற் சிறுநீரைப் பிணையுண்ணவேண்டிக் கலை 

பொய்யே யுறுஞ்சுதல் 

SK. 

௧௩-௧௫ 

கட 

உடு 

PS 

௩ 

B- Rolo



விஷயசூசிகை, 

சூரியன்-தேரோன் .., Les on ௭ 
தலைவன் இரவின் வருதல் , ௧௯ 

தலைவன் தேஜளூர்ந்து பரத்தையர் மளைக்குப்போதல்" ௨௮ 

தலைவன் ஈறுமேனி பட ட ves ௩௦ 

தலைவனுர் தலைவியும் உடன்போதல் ee ௩௩ 

தலைவனைப் பிரிர்த மகளிர் கையிற்றொடி Py. of PSH ௩௬ 

தலைவி தலைவன் முயங்கிப் புடைபெயர் காலத்தும் 

ஆற்றாளாசல் வ, vet bee ௩௯ 

தழையணி .., ய ௧௪ 

காழைபினறு காள சோறு Carats anne Bun pas ௪௯ 

இனை சாத்தல் ve ௧௨-௧௪ 

தென்றல் குளிரும் பருவத்து Dal se ee ப்ப ௩0 

தேர் we ௨௭ 

தேர் போன வழியை ஜஷெண்டு ansé ee ves ௪௨ 

தோழியர் சூழ முற்றத்தில் விளையாடல் ய ௩௭ 

நடுகல் ves wes vee be ௩டு 

ஈலம்புனை கல் , be ve க்க 

படைத்து மொழி Bore vee vee ௪௪ 

பாக்கம் nes ees eas eee Fe. 

பாகன் ,நால்பயிறல் த த ௧௦ 

பாணன் bee bee ௨௧ 

பாணன் தலைவற்குத் தூதாய்த் திரிதல் பவ ௨௨ 

பாலகன் குடுமி bes ves see 2.@ 

பாலையில் ஆறலைப்போர் ves vee ௩௪ 

பாலையில் வேட்டுவச்சாதி பட ves ௩௪-௩௫ 

பீர் bes ve vee oe 2. 

புண்ணிற்குக் காரமிடுதல் பட vee ௨௪ 

புதமணங்களின் மூழவொலித்தல் .., ues ௨௬ 

புன்னையரும்பு பல்லிமுட்டை போறல் bes ௪௩ 

புனத்தின்கட் களவொழுக்கம் .., vee கக 

பேயத்சேரை 8ரெனக் கருதல் .., bes ௩௬



விஷயசூசிகை, 

பேபய் ஈடுகல்கிமலி ஓ றங்குல் 

பேய் கினார் இண் 1) ன் 

பொருண்மேம் பிரிதல் ... ய 

ாகளிர்க்குச் செல்சார்௮ு சொழரர் 

ராகனிர் Kay sor’ Nam FH ரையூன் பல் 

மகளிர் கற்பு 

மகளிரைக் தெய்வம் வருத்சல் oon 

மசுளிர் பாலை, பர்து, சிளியுடைமை 

7 Bis oq) 

(net AF oy TAG wat Be 

Ay . 

மரரிர பாரா 08 ட 

புளசிளா 

மகளி ராயம 

மகளிர் 

“sent 

மகளிர் 

வண்டலிழைக்தல் 
த் ௪ 2 . . oN ச * 

வண்டல் FLY Aun FS FW 

வேங்கைப்பூக் கொய்தல் ... 

மல்லரை வென்றவன் 

மழலை ய ப , 

மறியஅத்து உதரக்தூவல் _ 

மாவேட்டம் wee , 

மான்போன்ற மதாக்தகண் ves 

மீனுணங்கல் 

முச்திளை விளக்காக விப Tb td: ஸ் 

(முத்து vee wee mee 

முப்புரங்களை எய்தவன் yee 

முரசின் குரல்போற் காரிடி 50... 

29௬ 

முருக்க சம்பு வேற்கை புக போற றல் 

முல்லைமுகை போன்ற பல் see 

மொழி பால்போறல் bes 

யாளை புலிக்கு வெ நுவுதல wee 

பினு ol விழவு 

வம்ப மழை bee bes 

cif [ஸி 

௩௫ 

௩டு 

சர் 

FF 

an) 

௨௫ 

௧௪ 

௧௩. 

சா 

௩௨ 

bor



விஷயகுசிகை. 

வயல் செய்தல் 

வலைவீசி மீன்பிடித்தல் 

வள்வார்முரசு 

வள்ளிகள் 

வளை 

௮ளைத்தோள் 

வாட்கண் 

வெண்பாவில் ஐஞ்சீரடி வர்தது 

வெறியாடல் 

வலேங்கைப்புலி 

Cobian re ity 

வேல்போலமின் ay a6 

வலன் 

உள 

௪௪௭ 

க்க 

ம்
 

இ 
|



©). 

சடவுள் துணை, 

மா றன்பொறையனா 

அருளி/செய்த 

* ௦ ௯0 ௦ 7 லநதணவையைம்பது 

பலமும் உரையும், 

அணு: யு ரரி படா தி உடு வருதலை 

பாயி ம், 

௪ 6 ௫ ச் [ச 

பண்புள்ள நின்று பெர்பாப। பயனெரிய 

வண்! (ளி ளி பான் பொ யை பு ம் தியா த 

அர ய . 
வை ணை பைபபது மாலதி னைக மார 

ஈத 0ழ மேரா கவர, 

க, முலவா, 

௧ மல்லர்க் கடகா ஸிர;பபோன் றிடுண்டெழுகது 

செல்வக கடம்பமாசகதான் வேன்மினனி--௩ல்லா 

யியய்செயி லெய்ரவன் _/பூபப மீ aa 

மயஙகி வலனேருக் கார். 

தலைமகளைத் தோழி பருவங்காட்டி வற்புறுத்தியது. 

இசன்பொருள், மல்லரைவென் ஈவன் நிறம்போல இருளைச்செய்தெழுந்து 

செல்வச் சடப்பந்தாரினை விரும்பினான் வேம்போல மின்னி விசும்பின் 

இயக்குசனெற முப்புரங்களை யெயதவன் கொன்றைச்தார் பூப்ப மிடை 

ச்து எழாரின்றது 5ல்லாய்' இக்கார் என்றவாறு, (௪) 

1: இது சங்கத்தாராற் றஜொகுச்சப்பட்ட பதினெண் ழ்க்சணக்கு 
தூல்களுள் ஒன்று.



2. ஐந் திணையைம்பது, 

2. * py onl p பஞ்னஞை யகவ ளர்க 

மணிகிற மாமலைமேற் ராழ்க்து--பணிமொ ழி 

காரரீரமை கொண்ட சலிவாளக் காண்டொறும் 

பீர்ரீ்ர்மை கொண்டன தோள், 

பருவங்கண்டமிந்த தலைமகள் தோழிக்குச் சோல்லியது. 

(இ - ள்) அழுகிய சிஈதசையுஈ டய மயில்களை ரச முழங்கி ரீலமணி 

சிறத்தையுடைய மாமரவைகரரின் ஈம். படாது, மெல்லிய மொழியை 

யுடையாய்! கார்கால தூம் சன்மையைக மிசொண்ட ரிக முடில்களைச் 

சாணுந்தோறும் என்றோள் என் ரின் தன்மையைக் கொண்டன ௭-ற, (௨) 

௩ மின்னு முழக்கு மிடியுமற் றின்ன 

கொலைப்படை சாலப் பரப்பிய முல்லை 

முகைவெள்ற பரிலினா யில்லையோ ‘oD p 

ஈமர்சென்ற நாட்டுளிக் கார். 

பருவங்கண்டழிந்த கிடத்திக்குத் தோழி சொல்லியது. 

(இ-ள்) ௩மர்சென்ற சாட்டின்ஈண் ரின்லும் மாழிக்கும் இடியும் என்றுசொ 

ல்லப்பட்ட இக்கசொலைப் படைகளை ஈரம்பப் பரப்புசற்கு இக்சாரில்லையோ 

முல்லை முகை வென்ற பல்லினாய்' எ-று, (௩) 

௪ எள்ளார்கொல் கா)ல ரரொண்டொடி நர்திறம் 

வள்வார் முரசின் குல்போ விடிதுழ றி 

5ல்லார் மனங்கவரக் சோன்றிப் பணிபொழியைக் 

கொல்லாம்குக் கூர்க்ததிக் கார், 

இதுவுமத, 

(இ-ள்) ஈர்திறச்சைக் காதலர் உள்ளார் கொல்லோ ஒண்டொடி ! தேச 

லார்ர் ச முரசின் குலினஷேசைபோல இடித்து முழங்க சங்சொழுஈமாப் 

RR te பயம் அவ tan a ae 

  

int tt nt ne mn வயப். 
  

*  இச்செய்யுளைப் பருவமஈண்டு பெருமகம் புலம்பற்கு உசாசணவ் 

காட்டுவர் அசப்பொருள்விளக்ஈவுள ரகாார், (களவியல், On.)



முல்லை, ௩ 

பிரிந்த ஈல்லார் மன௩சவரும்படி சே,ன்றி 5ங்காசலர் சொன்ன இன்சொ 

ல்லைச் சசைட்பதுபோல ிசசது இக்காா எ-று, (௪) 

இ கோடுயர் ரோற்ற மலைமே லிரு£மொண்டூக் 

கூடி 86g oad S—Curg 
வளிகல5 ர BH) DN FGI utonastom Bi ryt 

துளிகலர்து வீ) ரர மண், 

(Us GO, lo a) 

(இ-ள்) குவடகளாயர்ச்க சோர்ரச்சையுடைய மலகண்மேற் பெருமு 
இல்கள் இரண்டு பிடைஈது ஊுரோடொன்று பிணங்கியோடிக் a1 p70 

கலநத பெய்கின்ற விசும்பு சகாணு-தோழும் அபர்சலச் து பெய்யாரின்றன 

என்சண்சள் எ-று, (௫) 

௬... முல்லை 6 pum நதி யிருக் ஓம்ப 

செல்சார வுடையார்க் Doth) ML aE Jae AVON IED 

ியாருமின் னெஞ்சினே மாக புரைவேமை 

பீரு மிசுண்மாலை எரி. 

துவம்து. 

(இ-ள்) ஈல்லாய' இருஃதுமபி முல லரறுமலமை ஊதுதலாற் நமக்குச் 

செல்சார்வாயெ மொழு மயுடையாரசகு இன்பச்சைச செய்வனவாய் 

யாரும் துணையில்லாச 0ச6ள்னேமாக உறைவேமை இருண்மாலே வந்து 

ஈசாரின்றது எ-று, (௪) 

எ தேரோன் மலைபறைக்த செச்டர்கொள புனமாலை 

யாரான்பி யை னுவந்தாதுஞ்--சர்சர ல் 

சிறுகுழ லோசை செறிகொடி வேல்கொண் 

டெறிவது போலு மெனக்கு, 

இதுவுமது. 

(இ-ள்) சேரினையுள....! பகல௨ன் மலையின்ஈ௬ண் மறழைந்ச செச்சர் 

சொண்ட டன் மாலையின் கண் ,உரிய அனிரையின் பின்னே ஆயன் விரும்பி 

ஊதுஞ் மைந்த சிறகுழல் இன்னோசை, வேல்சொண்ட எறிவது போலா 
சின்றது செறிசொடி ! எனக்கு ௭-ற. (௭)



௪ ஐர்தணையைம்ப.து. 

௮. பிரிந்தவர் மேனிபோற் புல்லென்ற வள்ளி 

பொருர்தினர் மேனிபோற் பொற்பத்--இருந்திழாய் 

வானம் பொழியவும் வாரார்கொ லின்னாத 

கானங் கடர்துசென் ரூர், 

இதுவுமது. 
(இ-ள்) துணைவரைப் பிரிஈ்தார் மேனிபோலப் புற்சென்ற வள்ளிகள், 

துணைவரோட பொருந்தியிருர் சார் மேனிபோலப் பொலிவு தோன்றும் 

வகை வானம் பொழியவும் வாரார்கொல்லோ, திருந்திழாய் ! இன்னாத 

கானல்களைச் சடந்துசென்றார் எ-று, (4) 

௯ வருவர் வயங்கிழாய் வாளொண்க ணிர்கொண் 

டு௫௫ யுடன்றழிய வேண்டா--செரிசியேற் 

பைங்கொடி முல்லை யளிழரும் (Fon Dew 

வம்ப மழையுறக் கேட்டு, 

பருவமேன்றழிந்த கிழத்தியைத் தோழி 

பருமன்றேன்று வற்புறுத்தியது. 

(இ-ள்) விளங்கிய இழைகளையுடையாய் ! ஈங்காதலர் பருவம் வந்தால் 

வருவர்) வாளினை ஓக்கும் நின்கண்கள் நீர்கொள்ள நீயுரு மாறுபட்() 

அழியவேண்டா ; ஆராய்வாயாயிற் றன்பருவமல்லாமையின் நிலையில்லா ச 

மூழக்சக் கேட்டுப் பைங்கொடி முல்லைகள் அவிழரும்பு ஈன்றனகாண் 

எ.து, (௩) 

௧௦ ரனவின்ற பாககேர் நொவ்ளிகாச் சென்றிக 
தேனவின்ற கானக் தெழினோக்கிக்--கானவின்ற 

சுற்புத்தாள் வீழ்த்துச் கவுண்மிசைக் சையூன் றி 

நிற்பா ணிலையுணர்கம் யாம், 

வினைமுற்றிய தலைமகன் 
தேர்ப்பாகன் கேட்பச் சொல்லியது. 

(இ-ள்) தூல்பயின்ற பாகனே ! நின்றேர் கடிதாகர் செல்வதாச) தேன் 

பயின்த சாட்டினத அழகை மோக்கித் சான்பயின்ற சற்பென்னாசின் 2 

தானினைச் செறித்து உயிர்காத்தும் கவுளின்பிசைசக் கையன்றி நிற்பாளது 

நிலைமையை நாம்சென்று அறிவாம் எ-ழ, (௧௦) 

முல்லை முடிந்தது.



2. GM ee. 
௧௧ பொன்னிணர் வேங்கை கலினிய பூம்பொழிலு 

ணனபலை காட னலம்புனைய--மென்முலையாய் 

போயின சின்னாள் புனத்து மறையினா 

லேயினா சின்றி யினிது, 

பகற்குறிக்கட் டலைமகன் சிறைப்புறத்தானாகத் தோழி 
தலைமகட்குச் சொல்லுவாளாய்ச் செறிப்பறிவுநீஇயது, 

(இ-ள்) பொன்போன்ர பு௩சொச்சையடைய வேக்சைகள் அழகு 

பெற்ற பூம்பொழிலின்௧ண் வது ஈன்மலைகாடன் நிளது நலத் இனைப் 

புனையக் கழிச்தன சி௨ாள் ; புனச்தின்ஈட் சளவினான் எதிர்ப்பட்டோ 

ரின்றி இடையூறின் நியே யினிதாக ௭-ழு, (௪) 

௧௨ மால்வரை வெற்ப வணங்கு கு.லேனல் 

கால லியற்கை பயொழிஈதேம்யாக்-.- தூ.வருவி 

பூக்கண் கமும் புறவிழ்ரூப்ப் பொன்விளையும் 

பாக்க மிறுவெம மிடம், 

பகற்குநிவந்து பேயர்கின்ற கலைமகனைக் 

கண்ணுற்றுத் தோழி ( சறிப்பறிவுரிதயது. 

(@ - a) பெரிய குவகிகளையுபைய வொபனே! வளைத் ச கதிர்களை 

யுடைய பசு5;தனையைச காசம் யாம்தழிதேம் ; நாவருவிகள் பூவின் 

கண்களைக் சகழுவுகின்ற 0 படிய யுடை ச தாயப் பொன்விளையும் இப்பாக் 

கம் எம்முடைய இடமாசல ன், நீப்பக  வமக்கூடின் வருவாயாச 

எழு. (2) 
சூ மானக நாடன் கலவானெல் opel ot 

மானமர் கண்ணாய் மயங னீ--நானங் 

கலந்திழியு ஈன்மலைபேல் லாலமுளி் யாடப் 

புலம்பு பகன்றுகில் லா, 

சிறைப்புறத்தானாகத் தலைமகனை மீயற்பழித்த 
தோழிக்குத் தலைமகள் இயற்பட மோமிந்தது. 

(இன்) கானசகாடன் என்றோளைப் புணரானெனறு சொல்லி, மான் 

போன்ற மதர்த்த கண்ணினையுடையாய் ! அறிவு செடா சொழிவாயாச ;



சு ஐர்திணையைம்ப.௪. 

பலகறுவிலைசளையுல் சலச்,த இழியாநின்ற ஈன்மலையின்சண் உள்ள வாலிய 

அருவியையாட என்றோள்களின்கட் புலம்பும் நீங்கு ரில்லாது எ-று, (௩) 

௪௪ புளைபூர் தழையல்குற் பொன்னன்னாய் சாரற் 

தினைகாச் திருக்தேம்யா மாக வினைலாய்த்து 

மாவினவு வார்போல வந்சவர் நம்மாட்டுத் 

தாம்வினவ லுற்றதொன் முண்டு, 

தோழி தலைமகட்கு மேலிதாகச் 

சொல்லிக் குறைகயப்புக்கூறியது. 

(இ-ள்) செய்யப்பட்... பூர்சழைஈளான் அணியப்பட்ட அல்குவினை 

யுடைய பொன்னன்னாய ! மலைச்சாரலின்ஈட் டினையைக் சாத்து நரம் இருக் 

சேமாக, வினையை வாய்ச்சச்செய்து ஒருமாவினவுவார்போல வர்சாசொரு 

வர் நம்மாட்டுத் சாம் வினவலுற்ற பிறிசொன்று உண்டு எ-று. (௪) 

சுடு * வேங்கை ஈறுமலர் வெற்பிடை பாங்கொய்து 

மாந்தளிர் மேனி வியாப்பமத--றுக்கெளைத்தும் 

பாய்ந்தருவி யாடினே மாகப் பணிமொழிக்குச் 

சேர்தனவாஞ் சேயரிக்கண் டாம். 

பகற்குறிக்கட் டலைமகன் சிறைப்புறத்தானாகத் 

தோழி தாய்கேட்டதற்கு மறுமாற்றஞ் சோல்லுவாள் 
போலப் படைத்துமோழிகிளவியான் வரைவுகடாயது. 

(இ-ள்) பெத்பிம்கண் வேஙமைமலரையுக் கொய்து நின்மகள் மாக 

திளிர்மேனி விடர்த் சலான் அவ்விடத்து எல்லாவருளியும் பாய்ந்தாடினே 

மாசப் பணிமொழியையுடையாட்குச் சேயரிக்கண்டாம் சிவர்தன சாண் 

எ-று, (௪) 

௪.ஈ சொடுவரி வேங்கை பிழைத்துக்கோட் பட்டு 

மடி செவி வேழ மிரீஇ--யடியோசை 

பஞ்சி யொ துங்கு மதருள்ளி யாரிருட் 

Oger st SO sry vam, 

  

1* இதனை ''ஐயச் செய்கை சாய்க்கெதிர் மறுத்துப், பொய்யென மா 

த்.றி மெய்வழி கொடுப்பினும்!" என்பதற்கு உ தராரணக்காட்டுவர் ஈச்டினார்ச் 

இனியர், (தொல், பொரு, சள, ௨௩.)



குறிஞ்சி, எ 

இரவுக்குறிவந்து பேயருந் தலைமகனைக் 
கண்ணுற்றரின்ற தோழி வரைவுகடாயது. 

(இ-ள்) கொவெரி வேங்சையாற் சோட்பட்டுப் பிழைச்.த மடிந்த செவி 
மயையுடைய வேழம் பிரிந்து சன்னடியோசையைப் புலி கேட்குமென்று 

அஞ மெல்ல டக்கும் வழியை நினை$த, சங்குலின்கட் சுடர்த்சொடி 

ஸயயுடையாள ஈண் துயிலா பஃது. (௪) 

௧௭ பஞ்சவர் சோலை வாலை மன்னை 

லெஞ்சாது ரீவருகி யென்றெண்டரி- பஞ்சுத் 

இருவொடுக்று மபென்ராயற் ஜேங்கோகை மாத 

ருருவொடுங்கு முளளுருகி கின ௮, 

இதுவுமது. 
(இ-ள்) மூடல் படசாரின்ற சோலையையுடைய வளம$லைகாடனே | 

omer ஒழியாது இ?வின்சண் நீ வாராஙின்றாய் என்று எண்ணிச், இரு 

வொடுக்கு மென்சாயற் றெங்கோசை மாசர் woh yrange fag 

தன்மேனி மெலியா நின்றாள் எ-று, (௭) 

கறு *எறிந்தெமர் தாமுழுக விர்க்குர லேனன் 

மறந்துங் கிளியினமும் வாரா--தறக்கருவி 

மாமலை காட மடமொழி தன்கேண்மை 

நீமறவ னெஞ்சத்துக் கொண்டு, 

தோழி சேறிப்பறிவுறீஇத் தலைமகனை வரைவுகடாயது. 
(இ-ள்) காடெறிக்து எமர்தாமுழுச ஈர்ம்குல் எனலின்சண் மறக்தாயி 

னு இளியினமும் காசுகளும் வாரோம் ; கறங்கருவியினையுடைய மாமலை 

நாடனே ! மடமொழியோடு நீ கொண்ட கேண்மையை ரசினனெஞ்சத்துச் 

கொண்டு மறவாயாக எ-று. (௮) 

௧௯ ர கெடுபலை சன்டை நீள்? வ ுனையாக் 

க$விசை வாலருகி நீந்தீ--ஈடுலிரு 

  

7 இதனை 8ஐம்படைக் செவிப் பாக்கின் சண் ணும்"என்புழி எடுத்சோ 

இனார் க6னார்க்னியர். (சொல், பொரு, சள, ௨௩ .)அகப்பொருள் விளக்க 

வுசைசாசரும் பா௩ தலைமகனை முன்னின்று செறிப்புணாச்தி ஒம்படை 

சாத்தற்கு உசாரணகங்காட்டுவர், (சள வியல், ௩௰௮ ) 

* இத இரவுக்குறி விலச்செயது என்முர் ஈச்டினஞர்ச்சினியரும். (தொல், 

பொரு, ௧௭, ௨௩.)



ஸ் ஐர்தணையைம்ப.து. 

ளின் ன வதர வா வீர்க்கோதை மாதரா 

ளென்னாலா ளென்லுமென் னெஞ்சு, 

தோமி இரவுக்குறியின்கண் 
நேறிவிலக்கி வரைவுகடாயது. 

(இ-ள்) கெடுமலை ஈன்னாடனே ! நீள்வேலே துணையாகச் சடிய விசை 

யையுடைய வாலருவியை நீந்தி, நடுவிருளின்்சண் இன்னாத வழியின்கண் 

ரீவர, ஈர்ங்கோதை மாதராள் எப்பெற்றியாவாளோ என்று தடுமாரறாகிற் 

கும் என்னெஞ்சு எ-று, (௧) 

20  '*வெறிசமம் வெற்பனென் மெய்ச்ரீர்மை கொண்ட 

தீ.றியாண்மற் றன்னே வணங்கணஙூற் றென்று 

மறிபிர்த் ததிரந்தூய் வேலற் நரிஇ 

வெறியோ டலம்வரும் யாய், 

தலைமகள் தோழிக்கு ௮றத்தொடூரின்று 
வேறிவிலக்கவேண்டும் உள்ளத்தாளாய்ச் சோல்லியது. 

(இ-ள்) விரைஈமழாரின்ற வெற்பன் எனதுமெய்யின்௧ண் உள்ள நீர் 

மையைக் கொண்டது அறியாளாய், அந்தோ தெய்வம் என்னை வருச் 

இற்று என்று வேலனைத் சந்த மறியை யறுத்து உதரத்சைத் தாவி வெறி 

யோடே வருக்சாநின்றாள் அன்னை எ-ழ, (0) 

குறிஞ்சி முடிந்தது. 

௩- மருதம், 
2.௧ நொண்டுழிப் பண்டம் விலைய17இக் * மொற்சேரி 

அண்டூளை த் அின்னூசி ஃற்பாரி-னெனறைலும் 

வேறல்லை பான சியலூன் வாய்மொழியைக் 

தேற லெமக்குபைப்பாய் நீ, 

பாணற்குத் தலைமகள் வாயின்மறுத்தது. 
en a ee FS ce nea a 

® இது வெறியச்சறுசயெது என்பர் ஈச்சினார்க்ெயர், (சொல், 
பொரு, கள, ௨௩.) அசப்பொருள்விளச்கவுரைகாபரும் வெறிவிலக்ற்கு 
உசாரணம் காட்டுக், (-ளவியல், ௪௮) 

$ வைகொண்ட வூகொற் சேரியின் விற்றெம்மில் வண்ணவண்ணப், 

பொய்கொண்டு நிற்கலுற் ரோபுலை யாச்தின்னி போந்ததுவே? என்றார் 

திருச்சிற்தம்பலக்கோவையிலும். (௩௮௪)



மருதம். ௯ 

(இ-ள்) பண்டங் சொண்ட விலையை வேறுபடுத்துச் சொற்சேரியின் 

aes தண்ணிய தளையையுடைய ஊ௫ியை விற்றுச்இரிவாரின் யாதா 

லும் வேறல்ல; பாண! வியலூரன் வாய்மொழியைச் தெளிய எமக்கு 

உரைக்கினெற நீ எ-று, (௧) 

௨௨ போதார்வண் டூதும் புனல்வய லூரற்குக் 

தாய்த் திரிதரும் பாண்பசனே--நீ£.தா 

னறிவயாக் தெம்மில்லு ளென்செய்ய வந்தாய் 

நெறியதுகா ணொக்கைய ரிற்கு, 

இதுவுமது. 

(இ-லஸ்) மலர்களை நகாரரன்றத வண்டுகள் ஊதும் புனல்வயலூராற் 

குச் கா.சாய் உழல்சனெற பாண்மகனே ' நீதான் அறிவு கலக்க எங்கள் 

மனையுள் என்செய்யவர்சாய். எங்சையர் மனைக்கு வழி அதுசாண் 

எ-று, (௨) 

௨௩ யாண ரகலவய லூர னருளுதல் 

பாண பரிந்துரைக்க வேண்டுமோ-மாண 

வறிவ தறியு மறிவினார் கேண்மை 

கெறியே யுரையாதேோ மற்று, 

இதுவுமது. 

(இ-ள்) வளமையுடைய அசல்வயலூரன் எமச்கு ௮ருளுடையன் என்ப 

தனைப், பாணனே! நீ காதலித்து உரைக்க வேண்டுமோ? மாட்சிப்பட 

அறியச்சடவதனையறியும் அறிவினையுடையார் செய்யும் ஈட்புநெறியை 

அவர் அருளுடைமையே உரையாசோ% று, (௩) 

௨௪ கோலச் சறுகுருகன் குத்தஞ்சி யீர்வாளை 

நீலத்.துப் புக்கொளிக்கு மூரற்கு--மேலெலாஞ் 

சார்தற்குச் சந்தனச்சார் தாயினே மிப்பருவங் 

சாரத்தின் வெப்பவென் ரோள், 

இதுவுமது. 

(இ-ள்) அழூயெ சிறருருகன் குச் இனையஞ்சிச் குளிர்ந்தவாளை நீலமல 

சின்சுட் புக்கு ஒளிச்கும் ஊரினையுடையாற்குப், பண்டெல்லாம் புணர்தற் 

2



#0 ஐந்தினையைம்பது. 

குச் சந் சனச்குழம்பாயினேம் ; இக்காலம் புண்ணிற்கு இடும் சாரம் போல 

வெய்யவாம் எம்முடைய தோள் எ-று, (௪) 

உட அழலலிழ் தாமனை யாய்வய லூரன் 

விழைத்கு மார்ப மு.றுகோ ய--விழையிற் 

குழனுள் குடிமியென் பாலகன் கூறு 

மழலைவாய்க் கட்டுரை யால். 

வாயில்வேண்டிச் சேன்றார்க்குத் 
தலைமகள் வாயின்மறுத்தது, 

(D- a) அழல்போல ஏவிமுஈ சாமசைகளையுடைய ஆய்வயலு னுடைய 

சண்டார் விழையப்பட்ட மார்பம் துன்புருறிற்கும்; குழலுங் குடுமியென் 

பாலசன் ௪றும் மழலைலாய்ச் கட்ொயான் எம்மைவிரும்பிப் புணருமாயின் 

எஃறிட , (௫) 

at பெய்வளைக் சையாய் பெருஈகை யாகின்றே 
செய்வய லூரன் வதுவை எிழவியம்பக் 

அஜகபுனை தேரேறிச் செல்வானைச் சென்றிவ 

னெய்தி பிடருற்ற வாற, 

புதல்வனை முனிந்து தலைமகண் மறுத்தாளைப் போலத் 

தோழிக்கு வாமினேர்ந்தது. 

(இ-ள்) பெய்வளையினையுடைய சையாய ! எனச்குப் பெரிய ஈகையாகாசின் 

றதி; செய்த வயல்சளையுடைய ளன, பமத்சையர் புது மணங்களின் உள்ள 

மேழவு ஒலித்சலாற் கைபுனை சேரோறிஈ செல்வானை இப்புதல்வன் கண்டு 

Geary ois, ௮ல்வூன் புதுமணம் புணரப் பெறுது இடருற்றவாறு 

எ-று, (௪) 

௨ள தகண்வய வாரற் லகரம் ககையமோ 

BM OMT a ல் போல அணவ்யெ வைக்கந்தல் 

வெண்மரழ் போல ம mb Bi a வேருய 

வண்ண முடையேமற் Suet, 

வாயில் வேண்டிச் சென்றார்க்குத் 
தலைமகள் வாயின்மஙுத்தது. 

(இ-ள்) ,சண்ங்யல் ஊமானை ஊர் தசையமோ ? பண்ணிய அறல் மணத்



மருதம், a6 

போறும் நணுயெ ஐவசைப்பட்ட கூர்தல் வெள்ளை மார்போலத் சன் 
ணிதச் இரிர்து வேறுபட்ட சீற த்சையுடையேம் ஆசலான் எ-று, (௪) 

௨௮ ஒல்லென் றொலிக்கு மொலீபுன இூரற்கு 

வல்லென்ற தென்னெஞ்சம் வாட்கண்ணாய்--கில்லென்னா 

தேக்கற்றுக் கென்மகன் முனிற்ப வென்னானு 

சோக்கான்றே ரூர்ந்தது கண்டு, 

தலைமகள் தோழிக்கு வாயின்மறத்தது. 

(இ-ன்) ஒலிபுனலையுடைச்சாயப் பிரவோசையாலும் ஒல்லென்றொலி 

க்கும் ஊரற்கு என்னெஞ்சம் நெடிழாது வலிதாயிற்று ; வாட்கண்ணாய்| 

பு,சல்வன் சன்னை விரும்பிசிற்பக் சண்டுவைத்துப் பாகனை நில்லென்று 

சொல்லாதே என் புதல்வனையும் பின்பாராசே தேரூர்ச்த பாத்சையர் 

மனைக்குச் சென்றது சண்டு ௭-று, (௮) 

௨௯  ஐல்லென் ஜனொலி்புன லாரன் வியனமார்பம் 

புல்லேன்யா னெல்பேன் புளையிழையாய்--புல்லே 

ளெனக்கோர் குறிப்பு மூடையனே வூரன் 

நினக்கேவல் ரெய்தொ மகு வேன், 

அற்றாமையே வாயிலாகப்புக்க தலைமகன் புணர்ந்து 

நீங்கியபின்பு சேன்ற தோழிக்குத் 

தலைமகள் சொல்லியது. 

(இ-ள) ஒலிபுனலையுடைத்தாய்ப் பிரவோசையான் ஓஒல்லென்லும் ஊா 

னுடைய அன்ற மார்பச் தினை யான் முயங்சேன் என்றுசொல்லி அவனைச் 

சாணாசமுன் நிளைச்திருப்பேன் ; புனையிழையாய் ! ௮வனைச்சண்டபின் 

முயக்சேனாசற்கு எனக்கெனப் பெற்ற சருமம் உடையேனோ ? ஊரன்ரன 
க்கு ஏவல் செய்து ஒழுகுவேன் ஆசலான் எ-று, (௯) 

குளிரும் பரூலக்கே யாயிலுர் தென்றல் 

வளியெறியின் மெய்யிற் னிசா--மொளியிழா 

யூடி யிருப்பினு மூர னறுமேனி 

கூட லினிதா மெனக்கு. 

இதுவுமது,



௧௨ ஐந்தினையைம்பது, 

(இ-ள்) குளிர் காலச்தேயாயிலும் சென்றற்காற்று எறியின் உடம் 
பிற்கு இனிசாம் ; அதுபோல, ஒளியிழாய் | யான் ௮வனைப் புலந்திருச்தேன் 

ஆயிலும், ௮ல்லூன் ௮ழயெ நாற்ற ச் தனையுடைய மேனியைச்கூ9,சல் இனி 

சாம் எனக்கு : எ-று, (௧௦) 

மருதம் முடிந்தது. 

௪. -பாவை, 

௩௧ * உதிர் துவரிய வேங்கை யுிர்போ 

லெதிரி முருக்கரும்ப வீர்ர் தண் கார் நீங்க--வெதிருசர்க் 

இன்பம் பயந்த விளவேளில் காண்டொறுந் 

துன்பம் கலர்தழியு செஞ்சு, 

பருவங்கண்டழிந்த தலைமகள் 
தோழிக்குச் சொல்லியது. 

(இ-ள்) உதிரத்சையளைந்து துவரிய புலியினது உூர்போலப் பரு 

வச்சையெதிர்ர்.த முருக்குக்கள் ௮ரும்ப, ஈர்ந்தண் மு£கல் நீங்கச், காதலர் 

* இஙவ்வெண்பாவினுள் இரண்டாமடி ஐஞ்சரோன் வர் தமைக்லெக்க 
ணம், ''வெண்டளை விரவியு மாரியம் விரவியும், ஐஜ்ச் ரடியு மளவென 
மொழிப? என்னலுச் சொல்காப்பியச் செய்யுளியற் சூத்தித்துப் பேரா 

சிரியர், வெண்டளை விரலியும், ஆரியம் விரவியும் என்றது என்னையெ 
ater அவ்வைஞ்€ரடி, வெண்பாவோடு விராயும், அரிரியப்பாவோடு விரா 

யும் வரும் என்றவாறு” எனவும், *சண்டகம பற்றிக் கடக மணிதுளக்க, 

வொண்செக் குருதியி னோ பெப்பதே--செண்டிக், கெழு கை யில்லேன் 

டெர்தாடப் பன்னா, எழு சகண் ணீர்துடைச்ச கை”? என்னும் வெண்பாவி 

னுள் இரண்டாமடி ஐஞ்சரோன் வக்த.த'' எனவும் கூறியவாற்றாலும், நச்சி 
ஜர்க்கினியர், 'வெண்பாவோடுல் சலிப்பாவோடும் விராயும், ஆசிரியப்பா 

வோ விசாயும் வரும் ஐஞ்ோடிசளுமுள என்று கூறுவர் புலவர் எ-று. 

எனவும், 4 சண்டசம் பற்றி... கை” !: இடங்கிற் டெட்கத் டெ 

ச். ச கயல், தடங்கட்டடக்கட்டளிரியல்கொள்ளாள்--டெல்கல், வளையாற் 
பொலிந்தகை வையெயித்றுச் செவ்வா, யிளையாடன் சண்ணொக்கு மென்று” 

இவற்றுள் இண்டாமடி ஐஞடி வந். வாறுகாண்க” எனவும் கூறியவாற் 

௫லும் உணர்க,



பாலை, om. 

சம்முட்டலைப்பட்டாரச்கு இன்பத்தைச் சொடுச்ச இளவேனிலலக் சானுச் 

சோழந் துன்பத்தோடு புணாந்து அழியாகின்றது என்னெஞ்சு, எ-று, (4) 

௩௨ விலங்கல் விளங்கழாய் செல்வாரோ வல்ல 

ரழற்பட் டசைநஈ்க பிடியை--யெழிற்களிறு 

கற்சுனைச் சேற்றிடைச் னெனீரைக் கையாற்கொண் 

டுச்சி யொழுக்குஞ் சுரம், 

தலைமகனது பிரிவுக்குறிப்பறிந்தாற்றாளாய 

தலைமகளைத் தோழி ஆற்றுலித்தது. 

(இ-எ) அவர் செலவினை விலங்காதொழிக ; விளல்கிய இழையினையுடை 

யாய் ! செல்லமாட்டார் ; காட்டழற்பட்டு வருந்திய பிடியினை ௮சன து எழிற் 

களிறு கற்சுனை*் சேற்றிடையுள்ள இன்னீரைத் சன் கையாலே கொண்டு 

௮ப்பிடியின் உச்சியின்கண் ஒழுக்குஞ் சுரத்தை எ-று, (௨) 

௩௩. பாவையும் பந்தும் பவளவாய்ப் பைங்கிளியு 

மாயமு மொன்று மிவைகினையாள்--பால்போலு 

மாய்க்ச மொழியினை செல்.லுக்கொல் காதலன்பின் 

காய்ந்து கதீர்தெறாஉங் காடு, 

மகட்போக்கியாற்றாய் கவன்று சொல்லியது. 

(இ-ள்) பாவையையும், பச்சையும், பவளம்போன்ற வாயையுடைய 

பசுங்கிளியையும், ஆயத்சையும் இவற்றை ஒன்றும் கனையாசாய்ப், பால் 

போலும் சனெமொழியையுபையாள், சன் காசலன்பின் செல்லுங்கொல் 

Can! sary பகலோன் சுங்கன்ற சா “டிக். கறு, (௩) 

௩௪ கோட்டமை வல்விம வொலைபிரிய/ வன்கண்ண 

மாட்டிவிட் டாறலைககு மம்தம் பலடீந்தி 

வேட்ட முனைவயிற் சேறிரோ வையகீர் 

வாட்டடங்கண் மாதரை நீத்து, 

தோழி தலைஈகனைச் சேலவழங்கியது. 

(இ-ள்) கோட்டுளெத மூங்கில்விர்கொலையை இடையறாத வன்சண் 

,ஆமயையுடையார் ஆறலைச்து ஒட்டி வழியின்கண் நின்று அலைக்குங் சடறு 

கள் பலவற்றையு நீர்தி, வேட்டினையுடைய வெம்முனையின்சட் செல்லீரோ? 

ஐய ! நீர் வாட்டடங்கண் மாதனாச் துறர்து எ-று, (௪)



4௪ ஐந்தினையைம்பது, 

௩௫ கொரடுவி லெயினர்தங் கொல்படையால் வீழ்ந்த 

தீடிகிண மாந்திய பேஎய்-- நடுகல் 

விரிரிழற் கண்படுக்கும் வெங்கான மென்பர் 

பொருள்புரிர்தார் போய சுரம். 

தலைமகன் போருள்வயிற் பிரிந்த காலத்து 

ஆற்றாளேனக் கவன்ற தோழிக்குத் தலை 

மகள் ஆற்றுவலேன்பதுபட மோழிந்தது. 

(இ-ள்) சோட்டிய வில்லினையுடைய வேட்டெர் தக்சொல்படையானே 

வீழ்ந்த சசையையும் கிணச்தையும் தின்ற பேய்கள், போரின்கட்பட்டார் 

பெயர்பொறித்து நட்ட கல்லின் விரிநிழற்றுயிலும் வெய்ய காடென்று 

சொல்லுவர் ; சோழி! பொருள் விரும்பினார் போதிய சடறு எூறு, (௫) 

me கடிதோடும் வெண்டேரை நீராமென் றெண்ணிப் 

பிடியோ டொருங்கோடிச் தாள்பிணங்ூ விழும் 

வெடியோடும் வெங்கானஞ் சே வார்கொ னல்லாய் 

சோடியோடி விழத் றந்து, 

பிரிவுணர்த்திய தோமிக்குத் தலைமகள் உடன்படாது சோல்லியது. 

(இ-ள்) விசைக்தோடும் பேய்த்தேனை நீராமென்று கருதிக் களிறுகள் 

பிடியே!டே கூட ஒஉச் சாள்ஒய்ந்து பிணங்கீழும் பிள வோடிய வெங்கா 
ன த்சைச் சென்று நங்காசலர் சேர்வார்கொல்லோ ? நல்லாய்! ஈங்சையிற் 

ரொடி யோடிவீழச் துறச். து; வறு, (௪) 

mot தோழியர் ரூழத் துறைமுன்றி லாடுங்கால் 

வீழ்பவள் போலத் தளருக்கா--ருழா.து 

கல்லத ரத்தத்ைக் காசலன் பின்போதல் 

வல்லவோ மாதர் ௩டை, 

உடன்போய தலைமகட்கு நற்றாய் 
குவன்றுரைத்தது. 

(இ-ள்) தோழியர் சுற்ற முற்றத்திற்றுறையின் விளையாடும்பொழு 

தும் வீழ்பபளேபோலத் தளருங் கால்கள் ஓய்ந்து தாழாதே sha 

யையுடைய அச்சத்து,ச் என் கொழுகன்பின் போ தலைவல்லவோ ? சாதலை 

புடையாள் ௩டை எ-று; (௪)



பாலை, கடு 

௩௮  சுனைலாய்ச் சிறுகிரை பெய்காதென் றெண்ணிப் 

பிணைமா னினிதுண்ண வேண்டிக் -கலைமாத்தன் 

கள்ளத்தி தூச்சஞ் -மமென்பர் காதல 

t (man en tb படர்ந்த நெறி, 

பிரிவின்கண் ஆந்றாளாமின தலைமகளைத் 

தோழியாற்றுவித்தது. 

(இ-ள்) சுனையின்கண் உள்ள ஏிறியரீரைப் பிணஈகு உண்ண நிரம் 

பாது என்று எண்ணிப் பிணைமான் இனிதாக -௨ண்ணவேண்டிக், கலையா 

இயமாச் தனது கள்ளத்தினுனே பொய்யே ௨ நஞ்சும் சரமென்று சொல் 

ஓவா ; நங்காதலர் தம் அகத்தை போயினநெறி று, (௮) 

ha மடவைகா ணனனெஞ்சே மாண்பொருண்மாட் டோடப் 

புடைபெயர் போழ்தத்து மாத்ருள--படாகூர்ந்து 

விம்மி யுயிர்க்கும் விளகழையா ளாற்றுமோ 

ஈம்மிற் பிரி்த விடத்து. 

தலைஈகன் போருள்வலித்த சேஞ்சிற்குச் 
சொல்லிச் சேலவழுங்கியது. 

(இ-ள்) அறியாய்காண், மிச்சகெஞ்சே ! மாட்சிமைப்பட்ட பொருளின் 

மாட்டுச் சேறலான், முயல்க காம் புடைபெயருங்காலத்தும் ஆற்றமாட்டா 

ளாய்ச் துன்பமிக்கு விம்மி உயிராரின் ற விளங்கிழையாள் ஆற்றவல்லளோ? 

நம்மை ரீங்யெவிடத்து எ-று, (௯) 

௪0 இன்றல்க லீர்ம்படையு ளீர்ங்கோதை தோடுனையா 

சன்கு வந்தனை நன்னெஞ்சே நாளைகாற் 

குன்றத ரத்ச மிறந்து தமி.பமா 

யென்கொலோ சேக்கு மிடம், 

இதுவுமது. 

(இ-ள்) இன்று இரவின்கட் குளிர்ச்ச சேச்கையுள் ஈர்ங்கோதை௫ யயு 

டையாள் தோள் நமக்குத் துணையாக மிகவுகதங்கனை ; நன்னெஞ்சே ! இவ் 

வின்பத்தைவிட்டு நாளையிரவின்ஈண் யாம் மஷைவழியேயிறகது சமியேமாய் 

எவ்விடக் தங்குமிடம்? எ.து, (9) 

டாலை முடிந்தது, 

 



௧௬ ஐந்திணையைம்ப.து, 

@).—O pus gov. 

௪3 தெண்கடற் சேர்ப்பன் பிரியப் புலம்படை & 

தொண்டடங்கண் டுஞ்சற்க வொள்ளிழாய்--ஈண்படைர்த 

சேவலுர் தன்னருகிற் சேக்குமா Owen Oar Govt 

பூர்தலை யன்றில் புலம்பு, 

௮ல்ல குறிப்பட்ட தலைமகற்குச் சோல்லுவாளாய்த் 
தோழி தலைமகட்குச் சோல்லியது. 

(இ-ள்) செண்கடற் சேர்ப்பன் பிரிசலார் ரனிமையையடைந்து சின் 

னுடைய ஒள்ளியகண் துயிலாசொழிக ;) ஒள்ளிய இழைகளையுடையாய் ! ஈண் 

பினையடைந்த சேவலும் தன்னருகே உறையாரின் நசாதலான், என்னை 

சொல்லோ ? செம்பூப்போலுஞ் சூட்டினையுலடய பெடையன்றில் புலம்பு 

தல் ஏம, (௧) 

௪௨ | சொடுந்தா எலவ குறையா மிரப்பே 

பொடுங்கா வொலிகடற் சேர்ப்ப--னெடுந்தேர் 

கடந்த வழியையெச கண்ணாரக் காண 

நடந்து சிதையாதி 6, 

காமமிக்க கழிபடர்கிளவி. 

(இ-ள்) கோடியிருர்த தாளினையுடைய அலவனே ! ஒரு காரியம் சின்னை 

யிரப்பேம் ; ஒலியாரின்ற ௮டங்காத கடற்சேர்ப்பன் ரெடுர்தேர் போயின 

வழியை எம்முடைய கண் கிசம்பச்காணும்வகை அதன்மேல் நடந்து அழி 

யாசொழிவாயாக எ-று, (௨) 

௪௩ ':பொரிப்புறப் பல்லிச் சினையின்ற புன்னை 

வரிப்புற லார்பணன்மே லேறித்--தெரிப்புறத் 

தாழ்கடழம் றண்சேர்ப்பன் ரரசல ஈல்குமே 

OT Bua Dp ஸா ணாமோ யாம், 
woe enone 

இதுவுமது. 
  

* இதனைப், *பிரி$த வழிச்சலங்கிலும்? என்பசற்கு சாரணக்காட்டுவர் 

ந்ச்சினுரிக்கினியர் (சொல், பொரு, ௪௭,௯௯௯) 2_0



Qau ea, கள 

(இ-ள்) பொரிக்த புறம்சையுடைய பகிலிமுட்டைபோல அரும்பிளை 

யீன்ற புன்னைப்பூக்களையுடைய வரிப்பட்ட புறத்தினையுடைய உயர்ச்ச 

மணற்குன்றின்மேல் ஏறிபிருஈ௧, செளிவுறச் தாழ்கடற் றண்சேர்ப்பனு 

டைய தார் ௮சலச்சை நமக்கு ஈல்குமாயிற், % கூடல் இழைப்பாற் சாண் 

பேம் யாம் எ-று, (௩) 

௪௪ கொண்கன் பிரிந்த குளிர்பூம் பொழினோக்கி 

பூண்கண் சிவப்ப வழுதே ஜொளிமுச௭ 
சண்டன்னை யெவ்வம்யா கெனனக் கடல்வந்தென் 

வண்டல் தைத்கதென் றேன், 

பகற்குறிக்கட் டலைமகள் ரி நறப்புறக்தாளாஈப் படைத்து 

மோழிகிளவியாழ் மேழி தல்மரட்ருர் ரோல்லுவா 

ரொய்ச் சேறிப்பறிவுற5) ஙழரைவுகடாயது. 

(இ-ள்) 5ம்மை இற்செ ரிக்கையார் சொண்சன் பிரிர் 2 குளிர்பூம்பொழிலை 

கோச் உண்சண்செப்ப அழு ச என்னுடைய ஒளிமுகச்சைச்சண்டு அன்னை 

நினக்கு வ5ச இடும்பையா அ என்னக் ஈடல்வாது என்னுடைய விளையாட் 

டுச் சிற்றிலே Passes gp amy சொன்னேன் ; எம்பெரு ஊட்டி ! எ-று (௪) 

eR  சர்க்தண் பொழிலு ளிருங்ஈழிக் சண்சேர்ப்பன் 

சேரர்தென் செறிவளைத்தோள் பற்றித் தெளிக்கமை 

மாந்தளிர் மேனியாய் மன்ற A Barca Gaur 

பூர்தண் பொழிலுட் குருகு, 

தலைமகனைத் தோழி வரைவுகடாதற் போருட்டூத் 

தலைமகள் வரைவுவேட்டூச் சோல்லியது, 

* இதனைச், *கூடலாவது வட்டமாகக் கோட்டைச்சறி அதுச்குள்ளே 

சுழிசுழியாசச் சுற்றுஞ்சுழித்து இவ்லிரண்டு சுழியாசச் கூட்டினால், இசட் 

டைப்பட்டாற் கடுகை; ஓறறைப்பட்டார் கூடாமையென்று ஸக்சேசம்” 

என நாச்சியார் தீநமோமீ உரையினும், (கூடநத்றிருப்பதிகம்) 'மணற்குன் 

இினீச்சசன்றார் வருகென், ருழி.தருத்திச் சுழிச்கணச்சோ த எனச் திநச் 

சிற்றம்பலக்கோவையினும் (௪௮௬) ''வளை த் தகஇடர் ச வரிமணற்கூடலும்'! 

என அம்பிகாபதிகோலையினும் (௩௨௨) வருவனவற்றான் உணர்ச, 

  

ht nem rete பயம. ee oe =e 

  

—_ ee



௪௮ ஐந்திணையைம்பது, 

(இ-ள்) குளிர்ந்த சண்பொழிலின்சண் இருந்து பெரிய சழியையுடைய 

தண்சேர்ப்பன் புணர்ர்து என் செறிவளைச்சோள்பற்றி என்னைச் செளி 

விச்ச வஞ்சிெனச்சை, மார்சளிர்மேனியாய் ! மெய்யாக மறச்துவிட வல் 

ல்லோ? அப்பூர்சண்பொழிலுள் வாழுங் குருகுகள் எ-று, (௫) 

௪௬ ஐதர் தொகுத்த லொலிகடற் றண்முத்தம் 

பேதை மடவார்தம் வண்டல் விளக்கயருக் 

கரனலஞ் சேர்ப்ப தகுவதோ வென்றோழி 

தோணலர் சோற்பித்த னீ, 

பகற்குறிவந்து புணர்ந்து நீங்கும் தலைமகனைக் 

கண்ணழ்றரின்ற) தோழி வரைவுகடாயது. 

(இ-ள்) ஓதம் ஏறிச்திரட்டிய ஒலிகடர் றண்முச் தங்களைப் பேல தமையு 

டைய பூவார் தம்வண்டற் றுமனைக்கு விளக்காக விருப்புச்செய்யும் கான 

லஞ் சோப்பனே ! நினக்குச் சகுவதொன்றோ ? என்னுடைய தோழியுடைய 

தோள்களின் ஈலதைை நீ சொலைவித்சல் எ-று, (௬) 

௪௭  பெருங்கட லுள்கலங்க நுண்வலை விசி 

யொருங்கு ன் றன்னைபார் தநத கொழுமீ 

னுணங்கல்புள் ளோப்பு மொளியிழை மாத 

சணங்காகு wor வெமக்கு, 

தோழிக்குத் தலைமகன் சொல்லியது. 

தோழற்குச் சோல்லியதூஉமாம். 

(இ-ள்) பெரிய கடல் உள்ளெல்லாம் கலங்க தண்ணிய ௨$லகளாலே வீரி 
ஒருங்குடனே சமையன்மார் கொண்டுவந்த கொழுத்த மீன் உணக்கல் 

சளைச் சவரும் புட்களை ஒப்புசன்ற ஒளியிழைமாசர் மிகவும் எமக்கு 

வருச்துர் தெய்வமாம் ௭-ழ. (௪) 

௪௮ எக்க ரிமிமணன்மே லோதம் தரவர்த 

நித்தில நின் நிமைக்கு நீள்கழித் சண்சே்ப்ப 

மிக்க மிகுபுகம் சாங்குபவோ தற்சேர்ந்தா 

ரொற்கக் கடைப்பிடியா தார். 

தலைமகனைத் தோழி வரைவுகடாயது.



நெய்தல், ௧௯ 

(இ-ள்) இசைவந்து இட்ட இளமணன்மேல் ஓசம் தாவர்ச முத்தங்கள் 

நின்று விளங்காரின்ற நீண்ட, கழியினையுடைய சண்சேர்ப்பனே ! உலகச் 

தன்கண் விள௩கய மிகுபுசழை,ச் தாங்கவல்லசோ ? தம்மைச் சேர்ந்தா 

ருடைய சளர்ச்சியைச் சடைப்பிடித்துச் ராதார் எ.து, (௮) 

௪௯ * கொடுமுண் மடற்முழைக் கூம்பவிழ்ந்த வொண்பூ 

விடையு ளிமுதொப்பத் கோனறிப்--புடையெலாந் 

தெய்வங் கபழுக் தெளிகடற் றண்சேர்ப்பன் 

செய்தான் றெளியாக் குறி, 

அல்லகுறிப்பட்டுப் பேயர்ந்தமை அறியத் தலைமகன் 
சிறைப்புறத்தானுகத் தோழி சோல்லியது. 

(இ-ள்) கொடிய முர்ளேயுடைய மடர்றாழையினது. மொட்டலிழ்ந்ச 

ஒள்ளிய பூகா£ள் ஈரியுள்ள சோற்றான் வெண்ணெய்போலச் தோன்றி மருகல் 

செல்லாம் செய்வமணம்போலச் வமழாறின்ற தெரிந்த சடற்றண்சேர்ப் 

பன் ஈம்மாற் மெளிச்சப்படாச குறியை செய்தான்; ஐதலால் அல்ல குறிப் 

பட்டேம் எ-று, (௯) 

Go ஸ்ரணிகடற் றண்சேர்ப்பன் நேர்ப்பரிமாப் பூண்ட 

பணிய. ரவ மென்றெருந்து போச்சேன்--ஈரனிளீரும்பும் 

புள்ளரவங் கேட்டுப் பெயாமதே ஜெளிபிழா 

புல்ளுருகு நெஞ்சினே ய், 

இதுவுமது, 

(இ-ள்) நிலச்சைச் சூழ்ந்த கடற்ரண்சேோப்பன் சேர்பூண்ட பரிமா ௮ணி 

ந்த மணியரவம் என்று ௧௫.இச் சென்றேன் ; கனிகளை விரும்புகின்ற புள்ளா 

வங்களைக் கேட்டு மணியரவம் ௮ன்று என்று போந்தேன் ; ஒளியிழாய் ! 

உள்ளுருகும் கெஞ்சினேனாகி எ-று. (௧௦) 

நேய்தல் மடிந்தது. 

ஐந்திணையைம்பது முற்றிற்று, 

  

* இது பாங் தலைமகன் தீங்கெடுச்தியம்பியது'” எனச் சொள்வர் 

அகப்பொருள் விளக்க உரைகாரர். (களவியல், ௪௪,) 

    

1 இஃது “சான் குறிமருண்டமை தலைவி பாங்கிச்கு உணர்ச் இதயது?! 

எனச்சொள்வர் அகப்பொருள் விளக்ச உரைகரார் (ழே. மே.)



ஐந் தணையைம்ப.து, 

செய்யுண் முதற்குறிப்பு அகராதி. 

௮ணிசடற்றண் - ௫௦ 

அணிரிழமஞ்டை - ௨ 

அழலலிழ்சாமரை - உடு 

இன்றல்சலீர்ம் - ௪௦ 

ஈர்ந்சண்பொழி - ஈடு 

உதிரந்துவரிய - ௩௪ 

உள்ளார்கொல் - ௪ 

எச்கரிிமெணன் - ௪௮ 

எறிரீதெமர்சாமூ - BS 

ஒல்லென்றொரலிகச் - ௨௮ 

ஓல்லென்னொலிபு - ௨௯ 

ஓ.தந்சொகுத்த - ௪௬ 

கடிதோடிவெண் - ௩௬ 

கானசமாடன் - ௧௩ 

குளிரும்பருவத்தே - ௩௦ 

கொடந்சாளலவ - ௪௨ 

கொடுமுண்மடற் - ௪௯ 

சொவெரிவேங்கை - கசு 

கொடுவிலெயினர் - ௩ட 

சொண்சன்பிரிர் ச - ௪௪ 

சொண்டுழிப்பண் - ௨௧ 

சோயர்தோற்ற- டு 

கோட்டமைவில்விற் - ௩.௪ 

சோலச்சிறுகுரு - ௨௪ 

சனைவாய்ச்ரிறு - ௩௮ 

தண்வயலூரற் - ௨௭ 

செண்சடற்சேர்ப்பன் - ௪௧ 

தேரோன்மலை - ௭ 

சோழி: ர்சூழ,ச் - ௩௪ 

நூனவின்றபாக - ௧௦ 

QO orm CHL - ௧௯ 

பாலையும்பச் தம் = ௩௩ 

பிரிர் சவரமேனி - ௮ 

புனை பூட்சழையல் - ௪௪ 

பெய்வளைக்சையாய் - ௨௬ 

பெருங்கடலுள் கலக் - ௪௪ 

பொரிப்புறப்பல்லி - ௬௩. 

பொன்னினாவேங்கை - ௧௪ 

போசதார்உண்டுதும் - ௨௨ 

மஞ்சிவர்சோலை - ௧௭ 

மடவைசாணன் - ௩௯ 

மல்லாக்சடந்தான் - ௧ 

மால்வரைவெற்ப - ௧௨ 

மின்லுமுழக்கு - ௩. 

மூல்லைறுமல - ௪ 

யாணாரசகல்வய - ௨௩. 

வருவர்வயல்கிழாய் -௧ 

விலங்கல்விளல்ெ- ௩௨ 

வெறிசமழ்வெற்ப - ௨0 

வேல்கைஈறுமலர் - ௪இ



ஐந்திணையைம்பது. 

  
mr க ஸ்? 

[எண்கள் டாட்டேண்கள்.] 

௮சவல் - அழைத்தல், ௨, 
அசைதல் - வருந்துதல், ௩௨, 
அணங்கிற்று - வருத்திற்று, ௨௦. 
அணங்கு - தெய்வம், உ௦, வருத்துச் 
அணி - அழகு, ௨, [தெய்வம், ௪௪, 
அதர் - வழி, ௪௬, ௨௦, 
அத்தம் - கடறு, ௩.ச, வழி, ௩௭, 
அமர்தல் - விரும்புதல், ௧, போலுத 
அமை - மூககில், ௩௪, [ல், ௪௩. 
அயர்சல் - சலங்குதல், ௨௨. 
௮லம் வருதல் - வருக்தாகிற்றல், ௨௦, 
அல்கல் - இரவு, ௪௦, 
ஆறல் - ௮றனமணல், ௨௭, 
அன்னோ - அந்தோ, ௨௦, 
ஆடுதல் - விளையாடுதல், ௩௪, 
ஆர - Bru, ௪௨, 
ஆரான் - அரிய ஆனிரை, ௭, 
ஆரிருள் - கல்குல், ௪௬. 
ஆர்தல் - துகருதல், ௨௨. 
ஆழி - கூடலிழைப்பு, ௪௩, 
இணர் - பூங்கொத்து, ௧௪. 
இயம்பு தல் - ஒல/ச்சல், ௨௫. 
இரங்குதல் - மூழங்கு௪ல், ௨. 
இரீது - பிரிக்து, ௪௪, 
இருமை - பெருமை, ௫, 
இல் - மனை, ௨.௨, 
இவர்சல் - படர்தல், 4௭, 
இழுஅ - வெண்ணெய், ௪௯, 

ஈர்த்தல் அறுத்தல், ௨௦, 
ஈர்ம்படை - குளிரர்த சேக்சை, 10, 
உடன்று - மாறுபட்டு, ௬, 
உணர்சம் - அறிவாம், 40, 
உரறி - முழங்க, ௪, 
௨ ருகொடுல்குதல் - மேனி மெலியா 

[சிற் றல், ௧௭, 
உவச்சல் - விரும்புசல், ௪. 
உள்ளுசல் - நினை ச்தல், ௧௪, 
உறைச்கும் - பெய்டன்ற, டு,   

ஊரச்சுசல் - உறுஞ்சுதல், ௩௮. 
aéah@ cad - Soret Mew. இள 

[ மணல், ௪௮, 
எஞ்சாமை - ஒழியாமை, ௧௭, 
எதிரி - எதிர்ந்து, ௩.௦, 
எஇருசல் - தம்முட்டலைப்படுசல், 
எயினா - டேட்டுவர், ௩௫, [ms. 
எய்சாது - நிரம்பாது, ௩௮, 

எவ்வம் - இடும்பை, ௪௪, 
எழில் - அழகு, ௪௦, 
ஏக்கற்று - விரும்பி, ௨௮, 
ஏயினா . எதாப்பட்டோர், ௧௪, 
ஏனல் - பசுர் இனை, ௧௨, 
ஐங்கூர் சல் - ஐவசைப்பட்ட கூர்தல், 
ஒடுங்கு சல் - அடங்கு,சல், ௪௨, (௨௪, 
ஒதுங்குதல் - மெல்லாட த்தல், ௧௬, 
ஒற்சம் - சளர்ச்சி, ஈ௮, 
ஒன்றானும் யாதானும், ௨௪, 
கடத்தல் - மெல்லுசல், ௪, 
சடம்பு கடப்பந்தார், ௧, 
ஈடிது - விரைந்து, ௩௬, 
ஈண்பகச்சல் - துயிலுசம், ௩௫, 
சலி - மிச்ச, ௨, 
சல்லதர் - ad aif), mo, 
சவினும சல் - ரகுபெறு தள், ௪௪, 
EPRI . சழுவுகினை ற, ஈ௨, 
காண்டொழும் - காணு தோறும், உ, 
காய்ந்து - சனன்ற, ௩௩, (௩௪, 
காரம் - புண்ணிற்கிடுக்காரம், ௨௪, 
கார் - கார்சாலம், ௨ முடல், ௩௪, 
சானம் - காடு நடு, 
கான் - காடு, 0. 
குரல் - சதிர், ௪௨, 
குறை - காரியம், ௪௨, 
குன்றதரதசம் - மலைவழ், ௪௦, 
கூம்பு - மொட்டு, ௪௧, 
கூர்தல் - மிகுதல், ௪. 
கேண்மை - நட்புநெறி, ௨௩,



2. 

கொடுந்தாள்-கோடியிருர் தசாள்,௪௨, 
கொடுவில் - கோட்டியவில், ௩௫, 
கொண்டு: - முகில்கள், ௫, 
கொல்வாக்கு - சிதைப்பதுபோல,௪, 
கோடு - குவ, டு, 
சோலம் - அழகு, ௨௪, 
சந்தனச்சாஈது - சந்தனக்குழம்பு,௨௪, 
சார் சல் - புணர்தல், ௨௪, 
சாலுசல் - அமைதல், ௭, 

சால் - நிரம்ப, ௩. 
சிசையாதி - அழியாசொழிவாயாக, 
சினை - முட்டை, ௪௩, [௪௨, 
சுரம் - கடறு, டடு, 
சூழ்தல் - சுற்றுதல், ௩, 

சென்றீக - செல்வசாச, ௧௦, 
சேக்குதல் - SHG SU, PU, MS, 

சேச்தல் - வத்தல், கறி. 

நீடி - தசை, கடு, 
திலைபிணக்குதல் - ஒன்ரோடொன் 

| ஸுபிணங்குதல், டு, 

தன்னைமார் AOU UAT LOT, F @), 

தீருசல் - கொண்டுவருதல், ver. 

காழ்.தல் - படி.சல், ௨, 
சாள்பிணல்கி - சாளோய£5து, ௩௭௬. 
சாள்வீழ்த தல்- தாள் பித்தல், கப, 
இரி,சரல் - உழலு சல், ௨௨ 
அஞ்சுதல் - HU DEX, ௧௬. 
துறைமுன்றில் [முன்றில் தழை] - 

மற்ற ச்இிற்றுறை, ௩௭, 
தெரி,சல் - ஆராய்தல், ௯, 
தெரிப்புற - தெளிவுற, ௪௩, 
செ.றாஉம் - சுடுகின்ற, ௩ஈ 
சென்றல்வளிஃ!”ஃ வீறற்சாற்ற, ௨௧ 
தேரசோன் - தேரிலையுடையபகல 
சேற - தெளிய, ௨௧ [ வன், ௭, 
தொகுச்தல் - திரட்டுசல், ௪௪, 
தோற்பிச்தல்-சொலைவிச்தல், ச ௬. 
நையாகின் று - sensu shew $i, 
கடுகல் - போரின்சண் இறஈசதார்| உடு 

[பெயர்பொறித்துஈட்டகல், உடு, 
நவிலுதல் - பயிலுதல், ௧௦ 
நன்கு - மிகவும், ௪௦, 
நன்னெஞ்சு - மிச்சுகெஞ்சு, ௩௧, 
ஊனம் - ௩றுவிரைகள், ௪௩, 
சித்திலம் (ம த்தஙகள், ௪௮, 
சிசத்து - மிடைந்து, 0. 

  

  

அரும்பத அகராதி, 

நீத்தல் - துறத்தல், ௩௪, 
நீர்மை - தன்மை, ௨. 
நீலம் - நீலமலர், ௨௪, 
ுணல்குதல் - ஐணுகுசல், ௨௭௦ 

நெறி - வழி, ௨௨. 

நொவ்விதா - கடிசாக, ௪௦, 
படர்கூர்தல் - துன்பமிகுதல், ௩௯, 
படர்தல் - போதல், ௩௮, 
பணிமொழி - மெல்லியமொழி, ௨. 

| இன்சொல், ௪, 
பரிதல் - சாதலித்தல், ௨௩, 
பருவம் - காலம், ௨௪, 
பிரியா - இடையருத, ௩௪, 
புடை. மருங்கு, ௪௯, 
புரிசல் - விருமபுதல், ௩டு 
புலத்தல் - ஊடுசல், ௨௭. 
(Owen சக -சனிமையையடைத 
புல்லுசல் - முயங்குதல்,௨௬. | dws, 
புல்லெனல் - புற்கென்றல், ௮, 
புறவு - காடு, ௧௨, 
புனை சல் - செயசல், ௧௪, 
பூத அன்றில் செம்பூப்போலுஞ் 

[(சூட்டினையுடைய அன்றில், ௪௪, 
பொருஈதினர் - துணைவா, ௮, 
பொற்ப - பொலிவுதோன்றும்வகை, 
போதல் கழிதல், be, (௮. 

போது - மலர், ௨௨, 
மஞ்சு - மூடல், ௧௪. 
மஞ்ணை - மயில், ௨. 
மடவைசாண் - அறியாய்காண், ௩௯, 
மணி - நீலமணி, ௨, 
மயங்குதல் - மிடைதல், ௧, அறிவு 

|கெடுசல், ௪௩, 
ம௱வல - மறவாடாக, ௧௮, 

(DCO M - GOTOU, FH, 

மன்ற - மெய்யாச, ௪டு, 

மாண - மாட்டிப்பட, ௨௩. 
மாதர் - காதலையுடையாள், ௩௪, 
மாஈதுசல் - தின்னுசல், ௩.௫, 
மால் - பெருமை, ௧௨. 
மேலெலாம் - பண்டெல்லாம், ௨௪. 
யாணர் - வளமை,௨௨௩. 
யாய் - அன்னை, ௨௦ 
வணங்குதல் - வளைதல், ௧௨, 
வணடல் - விளையாட்டுச்டிற்றில்,௪௪, 
வண்ணம் - நிறம், ௨௭. [oe



அரும்பத அகராதி, fi 

விரல் - சங்குசல், ௪௦, வார் Runes, OM. 

வதுவை - பதுமணம், ௨௫. வானம் - முல், ட 

வம்பு - கிலையின்மை, ௯, வீயன் - அசன்றி, ௨௬, 

வயங்குசல் - விளங்குதல், ௯. விலக்கல் - விலக்காதொழிச, ௩௨. 

வரை - குவடு, ௪௨. வீலேயொரீஇ - விலைய வேறுபடு 

வலனேரும் - எழாமின் றது, ௪, [ தி) ௨5. 

வல்லென் தல் - உலிசா சல், ௨௮. | வீழ் சருதல் - பெய்யாரிற்றல், ௫, 

வளி - சாற்று, ௫, டெடி - பிளவு, ௩௪, 

வள்ார்முரசு- சோலார்ச்சமு ரசு,௩, | வெண்டேர் - பேய்த்தேர், ௩௪. 

வாய்த்து - வாய்க்சச்செய்த, ௧௪, | வெறி - விரை, ௨0,
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மதுவீரத் தமிழ்ச்சங்கத் இல 

விற்கப்பேறும் புத்தகங்கள். 

சங்கப்பதிப்பு, 
3, 

ஞானாமிர்த மூலமும் உரையுப, ] 

சைவமஞ்சரி ] 

யாப்பு ௮ணிபிலக்கணக்கள் (கசாகப்பெருமாளை 

யர் பஞ்சலகூண வினுவிடையினின் று எடுத்தவை) 0 

வைத்திய சாரசங்கிகர் 3 

பன்னாற்றிரட்டு 2 

மகாபாரதம் அரசவைக் வட்டி 

கோத்திரத்திரட்டு 0 

தீ/ிழ்ச்சொல்லகராதி (உயிர் வருக்கம் முடிய 

முதறபாகம்) 6 

19 gran Be 0 wad 7 

ரஙகப்புலவராற௮ுப்படை உரையுடன் 0 

பன்னூற்றிரட்டு செலெக்ஷன் 0 

சேந்தமிழ்ப் பிரஈரம். 

ஐந்திணையைம்பறு உரையுடன் ற a. O 

கனநூல் (5) இனிப.துராற்பது (உரையுடன்)... 0 

வளையாபதிச் செய்யுட்கள் 

புலவராற்றுப்படை (திருக்குருகூர் இரத்சின 

கவிராயர் இயற்றியது.) 0 

கேமிகாதம் (உரையுடன்) 0 

திரு ராற்றநராதி (உரையுடன்) 0) 

திணைமாலை நூற்றைம்பது உரையுடன் 0 
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அிட்டாங்கயோகக்குறள் 

விவசாபரசாயன சால்திரச்சுருச்சம் ,., 

பன்னிருபாட்டியல் 

நான்மணிக்கடிகை (பழைய உரை) 

முத்தொள்ளாயிரச்செய்யுட்கள 

திருச்செர்இிற்கலம்பகம 

இருவாகுருலா 
சுகசர்தர்சன தீபிகை 

இயற்கைப்பொருட்பாடம் ve 

தேவையுலா டக 

GHB ih SsuD 

சிதம்பரப்பாட்டியல் (உரையுடன்,) ... 

திருக்கலம்பகம் (6g ) ப 

விக்கிரம சோழனுலா 

குருமொழிவினாவிடை 

சேசவப்பெருமாள் இரட்டைபணிமாலை 

திருத்தணிகைத் திருவிருத்;தம் 
மதுரைத் திருப்பணிமாலை 

சந்திராலோகம் 

சோழவம்ச சரித்திரச் ஈருக்கம் 

ஞானாமிர்தக்கட்டளை 

பாண்டியம் 

வேறு பதிப்பு. 

மணிமேகலை 

பாரதச்சுருக்கவசன 6 

ஸ்டாக் இல்லை, 1 சீச்சொம் வெளிவரும், 
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