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ஸ்ரீ? 

முகவுரை 

  

அகநாஜலூற்றினை யான் லெ வருஷங்களுக்கு முன் ஸே.து 

ஸமஸ்தானம் மகா வித்வான் ஸ்ரீ ௨. வே. ராகவையங்கார் 

ஸ்வாமிகளின் பரிசோதனையையும் சென்னை லெகீஹிகன் 

சமிட்டி_த் தலைமைத் கமிழ்ப் பண்டிதர் ஸ்ரீ ௨. வே. மு, ராக 

வையங்கார் ஸ்வாமிகள் ஆராய்ச்சியையும் துணையாசக்கொண்டு 

அச்சிட்டபோது அகுற்குப் பழைய உரையில்லாத படல் 

களுச்கு ஒரு குறிப்புரை எழுதி வெளியபிடவேண்டுமமன்னும் 

அவா மிகுஇயுமுடையவனுபிருர்தேன். ஆயினும் ௮க்காலக்து 

எனக்குற்ற பல விபத்துக்களாலும் பொருள் முட்டுப்பாட் 

டாலுமஅகை நிறைவேற்ற இயலா கவனாய் மூலக்கதை மட்டும் 

வெளியிட்டேன். பின்னர் அன்று தொட்டு இன்றளவும் 

அவ்வவா என் “மனத்தினீங்காது ௮ இகரிச் துக்கொண்டே 

வந்ததேனும், கொடிய இருமல் இரைப்பு முதலிய நோய் 

களினால் யாதும் செய்யமாட்டா தவனாபினேன். 

இப்பால் இருக்குதராலம், நீலகிரி முதலிய ஸ்தல வாஸங 

களாலும் இறங்க மருத்துவர்களின் ஒ£வூதப் பிரயோகங் 

களாலும் பாசவதர்களின் ௮.நுக்ரஹ விசேஷச்சாலும் ஸா 

வேச்வரன் கஅிருபாகடாகத்தாலும் யான் ஒருவாறு கோய் 

தணிர்தேனா, முன்னர் இர்.நால் அச்சிடுங்காலத்து ௮வ 

விராகவ ஸிம்ஹங்கள்பால் 'யான் பல ஐயங்களைத் தெளிக்து 

கொண்டிருக் சமையாலும், பண்டு நற்றிணை புரையாசிரியரும் 

என் மனத்தகத்து என்றும் நிலவும் வள்ளலும் ஆய காலஞ் 

சென்ற பின்னத்தூர் ௮. நாராயணஸ்வாமி ஐயரவர்கள் 

இர். நால்ச் சோதித்து உரை எழுதி வந்தகாலதது அவர்கள



இருவடி. நீழலில் உறைந்திருந்த பாக்யெத்தாலும் இப்பெரு 

நூற்கு உரை எழுதத் துணிந்து, என் சிற்றறிவிற்கெட்டிய 
வண்ணம் ஒருவாறு எழுதி வந்து, முதற் புத்தகமாகக் 

களிற்றியானைரிரையை உரையுடன் அறிஞர் திருமுன்னர் 
ஸமர்ப்பிக்னெழேன். 

இப்பதிப்புப் பிற்பட்டுச் கிடைத்த சில ஏட்டுப் பிரதி 

களாலும், ஆராம்ச்சியாலும் பலவகையான இல திருத்தங்களை 

அடைந்து ளது. 

மணிமிடைபவளமும் உரையுடன் ஸவச்சாக, சர்வேச் 

வரன் இருபையினால் கூடிய சீக்கிரத்தில் வெளிவரும் நிலையி 

லுள்ளது. இவ்வுரை ௮ச்சாகும்காலக்துச் சோ இச்சுவேண்டிய 

அம்சங்களைச் சோஇத்தும் ௮ரிய பல உரை நயங்ககை ஆங் 
காங்கு எடுத்துக் காட்டியும் அருள் புரிந்த சென்னை லெக் 

ஹிசன் சமிட்டித் தமிழ்ப் பண்டிதர் ஸ்ரீ ௨. வே. மு. இராக 
வையங்கார் ஸ்வாமிகளின் இருவடிககா என்றும் மறவாத 
கடப்பாடுடையேன். 

அறிவாற்றல்களில் மிகச் சிறியேனாகம யான் பெரியார் 
பலர் உதவியைப் பெற்றிருப்பினும் பல பெரும் பிழைகள் 

செய்திருக்கச்கூடும். அறிஞா அவற்றைப் பொறுத்துக் 

கொள்வாராக, 

இப்பெருங் காரியத்திற்கு எவவாற்ருனும் இயைபில்லா த 

என்னைக் கொண்டு இதனை மூத்றுவித்துக் கொண்டருளிய 

சர்வேச்வரன் இருவடிக் தாமரைகளை wears curate 

இன்டேன். 

இங்கனம் 
சம்பர் விலாஸம் os a, 

மயிலாப்பூர் ஸ்ரீவத்ஸசக்ரவர்த்தி 

RUE As Hoos ராஜகோபாலார்யன்
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இர்.நூல் கடைச்சங்க சாலக்துப் பத்துப்பாட்டு, எட்டுத சொகை 

பதினெண் கீம்க்சணச்கு எனப் பெயாசிறப்பித் தக் கொண்டாடப் 

பெற்ற பெருக்சமிழ்ப் பனுவல் வசையுள் எட்டுத்தொகையு ளொன்றாய் 

உலக சிகழ்க்சிக்கு இன்றியமையாது வேண்டப்பட்ட இல்லற ஈடாத் 

தீற்கண் தலைவலுக் தலைவியும் ‘ ஒருயிப் புள்ளி eH th Bod” மபான்று 

ஒற்றுமைப்பட்டு ஒழுகற்குரிய விழுமிய பேரன்பின் பயனைகிய இன்பப் 

பகுஇியை ஈன்கு விளக்கும் கானூறு அசவற்பாக்களை யுடையதோர் 

அ௮கசுதிணை நூலாகும், எட்டுக் தொகை நூல்களின் பெயரினை 

” நற்றிணை நல்ல குறுந்தொகை யைங்குறுநு 

Om ss பதிற்றுப்பத் தோங்கு பரிபாடல் 

கற்றறிந்தார் கூறுங் கலியோ டகம்புறமென் 

றித்திறத்த வெட்டுத் தொகை ?? 

என்னும் பழைய வெண்பாவாலறிக, 

வடமொழியாளா மக்கட் கு.றுதி பயப்பனவாகப் பாகுபடுத்துக் 

கொண்ட ௮றம் பொரு ரின்பம் வீடு என்னும் புருடா த்தங்களை த் தமிழ் 

மொழியாளா ௮கம் புறம் என இரு பகுதப்படுத்து வழங்குவா, புரு 

டாத்சம் நான்கனுள் இன்பம் ஒன்றும் அகம் எனவும், ௮றம் பொருள் 

af என்னும் மூன்றும் புறம் எனவும் வழங்கப்படும், இவை இங்க 

னம் பெயர்பெறுதற்குக் காணம் ஓத்த ௮ன்பான் ஒருவலும் 

ஒருத்தியும் கூடுகின்ற காலத்துப் பிறந்த பேரின்பம் ௮௧ கூட்டத்தின் 

பின்னர் அவ்விருவரும் ஒருவாக்கொருவர் தத்தமக்குப் புலனாக இவவா 

றிருந்த? தனக் ஃூறப்படாததகாய், யாண்டும் உள்ளத்துணாவே 

துகாந்து இன்பம் உறுவதோர பொருளாதலின் ௮ தனை அகம் என்றார், 

எனவே, அகத்தே திகழ்கின்ற இன்பத்திற்கு அகம் என்றது தர BS 
பெயராம்) இதனை யொழிக்தன ஒத்த ௮ன்புடையார்தாமே யன்றி எல் 

லாரக்குர் துய் த்துணாப்படு தலானும் இவை இவ்வாறிருக சி௫்தளப் பிறாச்.
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குக் கூறபபமிகலானும் ௮வை புறம் எனவேபடும். இன்பமே யன்றித் 

துன்பமும் ௮கத்தே நிசழுமாலெனின் ௮துவுக் காமம் சண்ணிம்றேல் 

இன்பத்துள் அடங்கும். ஒழிக்க அன்பம் புறத் தார்க்குப் புலஸனாகாமை 

மறைக்கப்படாமையிற் புறத் திணைப் பாலவாம் '' என உச்ிமேற் புலவர் 

கொள் நச்சினாக்கினியா அகத்தணையியன் முகத்துக் கூறியவாற்றால் 

நன்குணரலாகும், தலைவனுந் தலைவியும் அமுதழும் ௮தன்கட் கரந்த 

சுவையும்போல நெஞ்சத்தாற் கலப்புடைய காரணத்தால் வேறுபாடில 

ராயினும் இவ்வின்பந் அுய்க்தற்பொருட்டு ஒருயிசே ஈருருவெடுத்து 

நின்றாற்போல அ௮வனென்றும் ௮வளென்றும் வேறுபட்டுத் தோற்றி 

அன்பின் வழிச்செல்லும் இன்ப வெள்ளத்துத் சொக்கும் பேரழகு 

௮ தனை அுநுபவிக்கின்ற அ௮வரகத்கான் உணரப்படுவதன்றி ௮வருள் 

ளும் ஒருவருக் கொருவர் வாயினால் இற்றெனக் கூறழலாவதோர் பெற் 

றித் தன்னா தலின் இங்௩கனங் கூறினா. 

! ஆனந்த வெள்ளத் தழுர்து மொசாருயி ரீருருக்கொண் 

டானர்த வெள்ளச் திடைத்திளைத்தா லொக்கும்?? 

என்னும் (807) தருக்கோவையாராளும், 

ஈ சொற்பா லமு இவள் யானசுவை யென் த் அணிந் இங்ஙனே, 

நற்பால் வினை ச்தெய்வந் தந்தின்று நானிவ ளாம்பகு ப், பொ ற்பா 

ரறிவார்”! (திருச்சிற்--8) என்பச னுரைக்கட் பேராடிரியா * நல்வினை த் 

தெய்வம் களவின்கட் கூட்ட அமுதமும் அகன்கட் கரந்து நின்ற சுவை 

யுமென்ன என்னெஞ்சம் இவள்சண்ணே யொடுங்க, யானென்பதோர 

Foon காணாதொழிய, இருவருள்ளமும் ஒருவேமாறு கரப்ப, ஒருவே 

மாகிய ஏகாந்கச்.இன்கட் பிறந்த புணாச்டுப் பேரின்ப வெள்ளம் (இதனை 

யதுபவிக்கன்ற யானே யறியினல்லது) யாவரானறியப்படுமென்று 

மூழ்க துரைத்தான் '” என்,று விளக்சியதனாலும் இப்பெயாச்காரணம் 

அசாய்ந்து கொள்ளப்படும், 

மேலே சாட்டிய எட்டுக் சொகை நூல்களுள் நற்றிணை, குறுக் 
தொகை, ஐங்குறு நாறு, கலி, அகம் என்னும் ஐர்.து ஹூல்களும் இவ 

வின்பப் பகுதியை விளக்கும் அகப்பொருள் பற்றியனவாகும். இவ 

வைந்து நூல்களும் ௮கமேயாக மு சனான்கற்கும் வேறு வேறு பெயர் 

கூறி, இறுதி யொன்றனையே அகம் என்று பெயரிட்டாண்டது மற்ற 

வற்றினும் இதற்கு அ௮ப்பொருள்பற்றிய சறப்புகோக்கி யென்று 

ஆராயப்படும்,



இந்தாற்கு நேரக்தோகை எனவும் பெயர் வழங்குதலுண்டென் 

ug Di gro! yy தியிலுள்ள பாயிரச் செய்யுள்களில் 

“ ஆய்ந்த கொள்சைத் இீர்சமிழ்ப் பாட்டு 

ணெடிய வாட யடிநிமிர்ந தொழுயெ 

வின்பப பகுஇ யின்பொருட் பாடல் ?? 

எனவும், 

*இயற்பட யாத்தான், ரொகையி னெடியதனை ”” எனவும், இக் 

gr பிரதியின்கண் 4 நெடுந்தொகை நானூறுங் கருத்தினோடு முடிக் 

தன”! எனவும் வந்தவாற்றாற் றெளிபப்பட்டது, 

மேலேசாட்டிய ௮கப்3பொருட் பகுஇபற்றிய நூல்கள் ஐர்தலுள் 

கலிப்பாவா ஸியற்றப்பட்ட சலியொன்று Hare ௮சவற் பாவா 

னியற்றப்பட்ட மற்றுள்ள நூல்கள் நான்கனுள் இவ் வகதா son Dep sas p 

அடியளவாற் எறுமை பதநின்னன்றும் பெருமை முப்பத்தொன்றுமாக 

௮டிநிமிர்ந்தொழுகிய காரண த்தால் செடுர் தொகை எனப் பெயர்சிறந்த 
தென்று ெெளியலாகும், இனி, ௮சுவலானாகிய இக்கான்கனுள்ளும் 

ஐங்குறு, நாறு ஒன்றே ஐ௩௲ணைக்குட தனித்தனியே யாயெகுறுமை 

யான நூறு நூறு பாவா னாபினமைபற்றி ஜக். நாறு பாடல்சளையடைய 

தொரு நூலாதலின் அதனை வேராக வழங், மற்றை காலூறு கானூறு 

பாடல்களையுடைய நூல்கள் மூன்மனுள் அடிகுறைந் அதாமுகியதனைக் 

குறுந்தொகை யென்றும், அடிரிமிந் தொழுிய கனை நெடுந்தொகை 

யென்றும், இறப்பக் குறைதலும் இறப்ப நிமிர்தலும் இன்றி இடை 

நிலைப்பட்ட தனை வேறோ பெயரான நற்றிணை யென்றும் பெயரிட்டனர் 

எனினும் ஈன்கு பொருந்துலவதே.பா,தம். இக். தூற்கே இப்பெயருண்மை 

யுணராமையின் ௮கநானூறும், நெடுந்தொகையும் என வேறு வேறு 

எண்ணினர் பிற்காலத் தொருடிலா என்றறிக, 

இக் நாற்பாடல்களைப் பாடியருளிய ஈல்லிசைப்புலவா ஒரு ற்று 

நாற்பத்தைவரென்பர், இந்ழூன்முகத்துளள :*! கார்விரி கொன்றைப் 

பொன்னேர் புதுமலர் '” என்னுங் கடவுள் வாழ்த தினைப் பாடியருளிபவர் 

பார தம்பாடிய “பெருந்தேவனார் என்பார், இந்நூற் பிரதிகளுள் 114, 

‘117, 165 இம்மூன்று பாடல்களுக்கும் ஆசிரியர் பபர் எழு தப்படாமை 

யால் இப்போது கிடைத்த ஒருழாற்று நாற்பத்துருவா பெயருடன் 

கடவுள் வாழ்த்துப் பாடினார் பெயரையுஞ் சேர்த்து ஒருழாற்று 

நாற்பத்துமூவா பெயர்ச்கே இப்பதுப்பின்கண் வாலாறு எழுதப் 

பட்டுள்ள து,
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இக்.நால் தொகுத்தருளியவர் மதுரை உப்புரிகுடிகழான் மகனா 

உருத்திரசன்மா என்பர், இவர் குமாக்கடவு ளவ தாரம் என்பதும், மூ£ங் 

கைப்பிள்ளையா£ என்பதும், ஐயாட்டைப் பிராயத்தே அறிவுவீற்றிருக்,த 

செறிவுடைமனத்தராய் நுணுகிய செவிப்புல னுடையசாயினா என் 

பதும், இறையனார் களவியலுரசை கேட்ட காரணிகர் என்பதும், பிறவும் 

௮ தூன்முகவுசையா னன்குணரப்படும், இவர் மூங்கையா யிருஈதே 

கேள்வி வன்மையான் மேம்பட்டு விளங்கினாென்பது *யாத்தான, 

ஜொகையி னெடியகனைத தோலாச் செவியான் '' என இந்நூற் பாயிரத 

க் கூறியவாற்றாலும் உணாலாம, சொல்வன்மை யுடையசாயிற் ரோலா 

மொழியான் என்பா என்க, 

இவா ஐந்திணை யொழுக்கம பற்றிப்போந்த இர்நானூறு செய்யுட் 

களை | முதல 190 இறுதியாகவுளளன களித்றியானைகிரை எனவும், 

121 முதல் 306 இறுதியாகவுள்ளன மணிமிடை பவளம் எனவும், 801 

முதல் 406 9) pi Rus sayoren an 9ித்திலக்கோவை எனவும் முத்திறமாக 

வகைசெய்து, அம்மூன்று வகையுமுடையதனை அகம் எனவும் நெடுந் 

தொகை எனவும் பெயர்தந்து நிறுவுமிடத்து, மற்றை நூல்களிற் காணப் 

படாத இறப்பு முறையாக இன்ன செய்யுள் இன்ன இணையாகு மென்று 

கற்பார் எளிதி னறிந்து காள்ளற்கும், தால் கோத்தமுறை பிறழாது 

நின்று கிலவற்கும் பெருக்துணையாகப் பாலைத்திணை யெல்லாம் ஒற்றை 

எண்பெற்ற செய்யுள்களாகவும, குறிஞ்சத்திணை மியல்லாம் இரண்டம 

எட்டும் என்னும் எண்களை பபற்ற செய்யுள்களாகவும், முல்லைத் ணை 

யெல்லாம கான்கு என்னும் எண் பெற்ற செயயுள்களாகவும் மருத 

திணை யெல்லாம் ஆறு என்னும எண் பபற்ற செய்யுள்களாகவும், நெய்தம் 

திணை யெல்லாம் பத்து என்னும் எண்்பெற்ற செய்யுள்களாகவும் மிகவும் 

அழகியதோர முழைவைப்பின் சறுவியருளியது “வியமெல்லாம் வெண் 

டேரியக்கம் ', ** ஒன்றுமூன் றஹைக்தேமழான் பான்பாலை”, **பாலைலிய 

மெல்லாம் '' என்னும் வெண்பாக்களாற் புலனாகும். இக்கோப்பு முறை 

வைப்பே இச்.நூ லாராய்ச்சியிற் றிணை விளக்கி நிற்பது கற்றாரக்குப 

பெரும௫ழ் செய்வது. இதனால் இக நூலுள் பாலை தீதிணைக்கு இரு தாறு, 

குறிஞ்சித்தணைச்கு எண்பது, மருதம் முல்லை நெய்தல் என்னு மூன் று 

இணைகட்குக் தனித் கனி காற்பது செய்யுட்களுள்ளன orem pram i து 

கொள்ளலாம்.
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. இர நால் ம தாகுப்பிக துதவியவன் பாண்டியன் உக்கரெப்பெரு 

வழு. என்பான். இவன் பாண்டி பா குலத்து முடியுடைப் போசன் 

என்பது இவன் மிபயரானும், இவன் நல்லிசைப் புலமையு முடையான் 

என்பது இவன் பாடிய **கூர்முண் முள்ளி'' (26) என்னும் ௮கத் இணைப் 

பாட்டை இக் ராலுண் மருதத்திணைக்கு சிரியா உருத்திர சன்மா 

கோசது மிறுவிய/னாலும் உய்த்துணாலாகும. இவன் கடைச்சங்க 

காலழ் கிறு ஜி யன் எலபது “வாகனச் சங்க மிரீஇபினா கடல் 

Os TMAH. OL UTE BG & முடத்திருமாறன் முதலாக உக்கிரப் 

ிபருவமுதி யிருநநாற்பதிகொன்பரினம ரென 1. அவருட் கவியாவ் 

மிகறினா மூவா பாண்டிய மரனப. ” என் இறையனா களவியலுரை 

முகவுரைஈ்கண் வரு கலா னமி.பப் /நிம, களியரங்சேறிய மூவா பாண்டி 

யருள் இவளும ஓருவனணாவன. 

இதுணையுங் உூியவாற்றான நூற்று நாற், 15 Hl நாலவர் நல்லி 

சைபபுலவா அவவபமீபாதுகளிற் பாடிய அடி சிமிக ob ep Bud முக 

LH DD cb சிமாண்ணாற் ென்பான அடகு நிணைகச் முசய்யுட்களுடன் 

பாண்டிய னுக்கிரப் சபறுவழுதி செய்யு மெளொான்றையுங் கூட்டி) அவன் 

வேண்டுகாட் உணரு? சரியா உரு, /சனமராம் றிணை சலைப்படுத் 

தும் பகாததும. சதாகுக்கப்பட்டது.. நுகநா வூ ஈய செடசிதாகை 

என்பதாயிற று, இவஙனக தொகுரகபபட்ட. இக நாற்குப் பாரமம்பாடிய 

பும் தவனாராற கடவுள்வாழ்த துப பாடிச GET RIL இதன் 

முணாநது காள, 

இர _pi ov வழக் கனை வி போனா பழி ம் தூலாசிரியரேலும உரை 

யாசரியசேனுஈ தமிழிலிலலை பனு துணிந்து சசொலலலாகும, ஒளு 

டைய அடிகள் தாம பூயற்றியருளிய தருச்சிற்றம்பலக் கோவையின் 

கட் பல்லிடததும இக்நூற் சொல்லையும் பொருளையும் எடுத்தாளுதல் 

கண்டுகொள்க, உ காரணமாகக்  கோழிலை வாழை'' (2) என்னும் இக 

மூற் குறிஞ்சு கீ திணைப் பட்டின மிசால்லையும் பொருளையுமேசகொண்டு 

லேபா! கதலிவனதது' (208) எனனுஈ நிருக்கோவை விளங்கு தல் 

நோக்கக்9காள்க, இகதால் பண்டைக்காலத்து இழமமிழ் நாட்டுள்ள 

மக்களின இயலபு, வழக்கு, நாகரிகம, மணமுறை இவறறை௮அறிதற்கு 

வாயிலாதலுடன் ௮க்காலகது ௮சசர்பருமை, காடை, வீரம், நீதி 

முறைமை, காடு, ஊ, மலை, யாம, 9) கடற்முறைமுடுலிய பலவற்
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றையும், வளளல்கள் புலவாகள், இவர் புகழ் பெருமிதம் இவற்றையும் 

ஈன்கு தெளிந்துகோடற்குக் கருவியாகவும் உள்ளதென்பது இதனைக் 

கற்பார் எளிதி னறியத்தக்கது. இர்தாலுட் கூறப்படும் ௮கத்தஇணை 

யொழுக்கம் நினைத்தவுடன் மணந்து ெந்தவுடன் தணவும் இக்காலத் 

அச் சிலர் வதுவை போலாது எப்படியானுர் தணப்பரியதோர் கூட்டம் 

என்பது 

* யாச்சைச், குபிரிடத் சன்ன ஈட்பி னவ்வுயிர் 
வாழ்த லன்ன காதல் 

சாத லன்ன பிரிவரி யோளே?! (334) 

எனவும், 

! பிரிவின் நியைந்த தவரா od 

ணிருதலைப புள்ளி னோருயி ரம்மே?' (12) 

எனவும் வருமிடங்கள் கோக்க உய்ததுணார்.து கொளளலாம. இவ்வகத் 

இணைழால் ஓத்த தலைவனுந் தலைவியும் அடுப்பாருங் கொடுப்பாருமின் 

றித் தம்முட் டாமே கூடும் கந்தருவ வழச்கத்தையே மிகுத்துக் கூறுவ 

தாயினும், இக்காலத்துப்போலப் பண் தன் வேட்கையை வெளிப் 

படுத்து நிற்கும் ராண மிலாமைக்கு உடன்படாதென்க. இதனைச் 

 செந்தார்ப பைங்கிளி முன்கை யேந்தி 
யின்றவர லுரைமோ சென்றிசினோர் இறச்தென 

வில்லவ ரறித லஞ்சி மெல்லென் 

மழலை யின்சொற் பயிற்று 

நாணுடை யரிவை”? (34) 

சன மணந்த மனைக்கிழத்து யி.பல்பு கூறியவாற்று னுணாக, மணந்து 

இல்லின்கண் வாழுந் தலைவி இயல்பு இதுவாயின் உணவாதவள் நாணம் 

இத்தகைத்தென்று ஊகித்தலாகும், இருத்தக்க?ேதவரும 

என்றா ணினைந்தா விதுபோலு மிவ்வேட்கை வண்ணஞ் 

சென்றே படினுஞ் றர்தார்ச்கு மூரைக்க லாவ 
தீன்றா யரிதா யகத்தே சுட்டுருக்கும் வெந்தி 

யொன்றே யுலகத் துறுகோய் மருந்தில்ல சென்றாள்.!? 

(சர். விமலை. 14,) orange லிவவேட்கை குரவாக்கும் மகனளிராத் 

கூற லாசாக தென்று விளக்குதல் காண்க, கல்வியிற் பெரிய கம்பரும் 

' தாமுறு காமத்தன்மை தாங்களே யுரைப்ப தென்ப 

தாமென லாவதன்றா லருங்குல மகளிர்ச் சம்மா,” 

(er. @ 15.) என Qs 53S Ns கூறினா, பெண்டிர்க்கு



இவ்வடக்க முடைமை இயலபாக இருச்சுவேண்டி யத என்பது பற்றியே 

அரியர் தால்காப்பியனார, பொருளியலுள் 

_ உடம்பு முயிரும் வாடியச் சாலு 

மென்னுற் றனகொல் லின௮மெனி னல்லத 

இழவோற் சேர்தல் இழத்திக் இல்$லை,!' (0) 

என்று அணை பிவொராயினர் என்க, இ;ன்சட் சணவனிட த.தள்ள 

வேட்சையால் உடம்பும் உயிரும் வாடிய விடத்தும் * என்லுற்ற இவை" 

என்று மறைச்துக் கூறி யிருச்சலல்லது சானே வலியச் சலைவனைச் 

சென்று சோல் களவு கற்பு என்லும் டரண்டு கைசோளிலும் இல்லை 

என்பது காண்க, 

இம்மகளிர் வேட்சை பசுமட் சுல,க்து ணீர் புறம்பொசிக்து அகத்து 

நீருண்மை புலப்படுத்ரல்போல வறிதகத் செழுச்த வாய் gp pare 

மூதலிய குறிப்புவசையான் உணரப்படுதலல்ல.து சொல்லூன் உணரப் 

படு,தலில்லை என்க, இன்னும் ௮ண் பெண் இருவரும் இல்வாழ்ச்கை 

நஈடாதகறகண் லத்த பண்பு இன்றியமையா தென்பது இக் நாலுள் 

் அன்பு மடனுஞ் சாயலு மியல்பு 

மென்பு கெ௫ழ்க்குங் இளவியும் பிறவு 

மொன்றுபடு கொள்கையோ டோராங்கு முயங்கி! 

(225) என வருதலான் அறியப்படும். ஈண்டு அன்பு என்பது ஒரு 

வசை ஒருவா இன்றியபையாமை. மடன் பன்பது ஒருவா குற்றம் 

ஒருவர் தெரியாமை, சாயல் என்பது மென்மைத் தன்மை, இயல்பு 

என்பது ஒருவரை ஒருவர் ஒளி,ம் சி,காமுகாமை, என்பு நெ௫ழ்க்குங் 

செவி என்! து உடலின் வலிதாஏய என்பையும் நெரிழ்விக்கும் ஆராவ 

மொழி, இவையும் பிறவும் இருவாசகம் ஒரு தன்மைப்பட்ட சொள 

சையுடன் இருவரும் ஒருவராகவே சோக் ரச லைக் கூறு சலான் பண் 

டைக் காலது இல்வாழ்க்கை இயல்பு ஒருவாறு கெளியப்படும். 

இங்கனம் எத் துணையோ பல இன்பப் பகுஇகளுடன் அரிய பெரிய 

தமிழ் வழக்கங்களையும், தமிழ ரியல்புகளையும் புலப்படுத ரித் சமிழிற் 

குரையாணிபோன்று விளங்குகின்ற இர்_நாஓுரை முழுதிற்கு மில்லாது 

கடவுள்வாழ்த்திற்கும் நான்முதற்கண்ணுள்ள கொண்ணாறு செய்யுள் 

கட்குமே உள்ளது, இவவுரசை ஓவ்3வாரு செய்யுளிலுமுள்ள இரி 

சொற்கும் ௮ருக்ிதாடர்க்கும் பொருள் புலப்படுத்இயும், ௮௧ த இணைக் 

குச் சிறந்த உளளுறை யுவமம் இலை நச்சிப்பொருள் இவற்றை ௮ங் 

காங்கு இனிது விளக்கியும், வேண்டிய விடங்களிற் சொன்முடிபு
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பொருண்முடிபு காட்டியும், முக்கியமானவை சிலவற்றிற்கு இலக்கணக் 

குறிப்புக்கள் கூறியும், ககைபொதிக்ஃவிடக்து அவவக் கதைகளை எடுத் 

துணாத்தியுஞ் சேறலாற் பலவழியானுஞ் இறந்து இனிது விளங்கு 

வதாகும். இவ்வரிய உரையை இயந்றியு தவிய நல்லாசிரியா பெயா உனா 

முதலிய வரலாறு ஒன்.றும் இப்போது அ௮றிகற்டெனின்று, இவவுரை 

யெழு இய பழையதோர் ஏட்டின்௧கட் கொல்லம் 400 என்று வரையப் 

Uo mis gore இவவுரையாளர் இற்றைக்கு அறுநூற்று 
முப்பத்தெட்டு வருடங்கட்கு முற்பட்ட காலத்கவரென்பது மட்டி 

லறியலாவது, நர்சிஞாக்கினியா சாலம் ௪, பி, 14, ஆம் நூற்றாண் 

டிற்கு முற்பட்டகாகாமையால் இவவுரைகாரா *ச்சினார்ச்கனியர்க்கு 

முந்தியவா என்று சிகாள்ளலாகும், 

இனி, இவவேட்டி னெழுதப்பட்ட :! நின்றநேமி!? என்னும் ஒரு 

பாயிரச் செய்யுளானும் ௮தன் பின்னுள்ள வசனக்தாலும் சோணாட் 

டைச் சோந்,க இடையள காட்டு மணக்குடி என்னும் ஊரிலிருக்க பால் 

வண்ணன் 0 றவனான வில்லவகசையன் என்று பெயர் இறந்தவர் Qa 

டுக்தொகைக்குக் கருக. அகவலாற்பாடினார் என்பது புஸனாவது, ௮வா 

௧௫ த்இனைப் புலப்படு த இப் பாடிய அகவல் இப்போது சிடை தல. 

மேலே கூறிய பழையவுரையுட னிவையெல்லாம் அறியக் கடக்க ஏட்டி 

னிறு திபில் *அ.றுகாட்டுக்குச் சோந்த பெரும்பழனையிலிருக்கும் நல்லை 

யப்புலவா மகன் ட் பொன்னையன் கெர் காகை'' என் எழு சப்பட்டிருக் 

தது. இருெல்வேலியைச் சோக்க நாங்கனேரிச் சேகாத்துப் பெரும் 

பழஞ்சி என்ற ஊரொன்றுள்ள.து. ௮.துவே இவ்வூரென்றூச்சலாகும், 

இப்பெரும் பழனையேடிம் இக்நூல் 214 அம் பாட்டின் 13 ஆம் 

அடிமுதல் 892 அம்பாட்டு மு.கலடிவரை எழு கப்படா2.தாரி வெள்ளி 

தமுடையதா யிருக்ஈது, இவ்வேடு பிங்கலகிசண்டு அச்சிட்ட ஸ்ரீமான் 

சிவன்பிளளை யவாகளாற் றேடி யெடுக்கப்பட்டது. இதனை மதுரைத் 

தமிழ்ச்சங்க ஸ்.தாபன சஇற்கு முன்னே ௮ந்நற்சங்க ஸ்்காபகருஞ் இறந்த 

தமிழபிமானியும் * பால்வண்ணன கதம் (பாலவன க்கம்) ஜமீக்காருமான 

ஸ்ரீமான் பாண்டி ர் துரை த் சேவரவர்சள் டை.ஏவன்பிளளை குமாரரிடத் 

இனின்று விலைசிகாடுத்து வாங்க என்போற் பலரும் கற்றுத் தெளியு 

மாறு தம் முகவை அரண்மனைப் புத்சுகசாலைபில் நிலைபெறுவித்.தனர், 

அக்காலத்து இப்போது சென்னை யூசிவோளிட்டி லெக்ஸிகன் ஆபிஸ் 
    

* பால்வண்ண ஈசுவரர்என்பது “இவ் வூர்ச் செபிரான் ் பெயர்,



ay 

தமிழ்ப்பண்டி தரும் எனச்குப்பின் செக் சமிழ்ப் பத்திரிகையைச் சர் பெற 

நடாத்திய ஆசிரியரும் என்னருமை ௮ம்மான்சேயுமாகிப ஸ்ரீமான் 

மு. இராசவையங்காரவர்கள் கல் ஓுதவிபால் இப்பெரும்பழனைப் பிர தியை 

ஸ்ரீமான், பாண்டித்துனரத் சேவரவாசளினின்று பெற்று, என் அசாய்ச் 

சியின் பொருட்டு ஒருபிரஇசெய்து கொண்?, இகற்குமுன்னே எனக்குக் 

கிடைத்துள்ள சில பிரதிகளுடன் ஒப்பு கோக்இத் இருத்தஞ்செய்யத் 

smu Ge, இக்காலத் நுஈ்தான் ஸ்ரீமான் தேவரவரா்கள் மதுரைத் 

தமிழ்ச் சங்கத்தை இ.க்கமிமுல குப்ப ஸ்காபனஞ்செய்ஐ, தம்மிடத்தி 

௮௭ள்ள இப்பெரும்பழனை பேடு மூ பலாசுப் பலவற்றையும் தமிழபிமானி 

கள் பலரும் எளி. நிலை.பிற் கண்டு கற்றி ன்பு மாறு அச்சங்கக்டுற்கு த 

வினாகள், பெருச 5மிழ் வள்ளலும், பரறிவாளரும்,; இச் தமிழ்ச்சங்க 

ஸ்தாபனத்திற்கு முக்கிய சாரணரும், என்னை நன்னிலையில் நி.றுவியரு 

ளியவரும் கய மாட்சிமை தங்கிய ஸ்ரீமான் பாஸ்கர ஸே௫பதி மஹா 

சாஜாவர்களும், ஸ்ரீமான் தேவரவர்களும் விரும்பியவாறு யான் ழே, 

சங்கத்துப் பிரகடனாசிரியனக அமாந்தபோது ழே. தேவரவர்கள் 

யான் ௮கநானூற்றை இச்சங்க ஸ்தாபனத்இிற்கு முன்னேதொட்டு 

ஆராய்ச்துகொண்டிருத்தலைத் ரிந் கவரகளா தலால், என்னையே இக் 

மூலை அச்சிட்டு வெளியிடுமபடி. வேண்டினார்கள். வர்கள் வேண்டு 

கோட்படி இற்றைக்கு ஒரிருபது வருடங்கட்கு முன் மதுரைத் மமிழ்ச் 

சங்கத்து என்னால் இவ்வகநானூறு அச்சிட சிதாடங்கப்பட்டுச் றிது 

தூரம் நடை பெற்றது, அக்காலத்து எனக்கு உண்டாகிய நோயாலும் 

மற்றுஞ் சல இடையூறுகளாலும் நிறைவேரும னின்றது. மே. தமிழ்ச் 

சங்கத்து னவ் வேலையினை யான் விட்ட சில அண்டுகளின்பின் என்னிட 

னிருக்த ௮ச்சங்கத்துப் பிரதிகளும் யான் ௮ச்சங்க சம்பந்தமாகச் சோ 

திச் தெழுதியவையும் மே. தேவரவர்களால் திரும்ப வாங்கக் கொள்ள 

ப்பட்டன. அவை யெல்லாம் இவவுலஉற்குப் பண்டை நற்டமிழை 

இறவாது செவ்வனம் பாதுகாத்து வளர்க்கின்ற புண்ணிபமே காளுஞ் 

செய்து நிலவும் பெருங் கல்வி வள்ளலாய மஹாமஹோபாத்யாய 

ஸ்ரீமான், ௨. வே, சாமிநாதையரவர்கள் பாலுள்ளன. அவர்கள் இது 

போன்ற எத்துணையோ பல பெரு நூல்களை ஆராய்நது வெளியி தலைப் 

புரிக்தருளுகின்ற தனாலே இக்நூல் அவர்களால் வெளியிடப் பலவரு 

, டங்கனாக அவகாசம் பெறுததாயிற்று, அவர்கள் இக் நாலை அச்சிடின் 

2
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௮து இப்பதிப்பினும் எத். துணையோ பங்கு திருத்தமும் விளச்சமும் 

டெனுவதாகு மென்பதொருதலை, நிற்க, 

இதன்பின் என் கண்பரும் பண்டைச் சங்கத்தமிழ் நூல்களை ஆராய் 

தீலிலே ஊக்சு மீகுசத்தவரும், சங்ககாலத்து நிகழ்ச்சிகளைச் றுவரும் 

எளிதிலறியலாம்படி பலபல சை நூல்களால் விளக்கியவரும் அகிய 

தமிழ்ப்பண்டி தர் கம்பாவிலாஸம் ஸ்ரீமான், வே, இராஜகோபாலையங் 

காரவர்கள் Dire அ௮ச்சடுதலை மேற்கொண்டு அதற்காக வேண்டிய 

பரிசோ தனையைச் செய்தளிச்குமாறு என்னை வேண்டினார்கள். அவராக 

ஞக்கமும் பண்டை த்கமிழ் விருப்பமும் இப்பெருங்காரிய த்தை இடை 

யில் விடாது நிறைவேற்றல் கூடுமென்னும் எண்ண?த்தையுண்டாக்கெ 

மையாலும், எப்படியாலும் நெடுங்காலமாக மறைந்துகிடக்கும் இவவரிய 

பெரியழரூல் , வெளிப்படல் வேண்டுமென்னும வேணவாவாலும் என் 

சிற்றறிவிற் கயென்றவரை இந் நாலைப் பரிசோதித்துத்தா இணங்கினேன். 

Che ஐயங்காரவரா்கள் என் பரிசோதனையுடன் என்னருமை அம்மான் 

சேய் ழே மு. இராகவையங்கார் அவர்கள் ௮ரிய இனிய.அராய்ச்சியையுக் 

துணையாகக் கொண்டு, பாடினோவரலாறு, அரசர் மு. தலியோரவாலாறு, 

ஆராம்ச்சிச்குறிப்பு, அபிதானக்குறிப்பு, பொருட்குறிப்பு முதலிய 

Loan pron Di gr ௮ச்&ட்டு வெளியிட்டுள்ளாரகள். ஈராயிரம் வரு 

டங்கட்கு முற்பட்டு வழங்கிய சொல்வழக்கும் பொருளவழக்கும் மலிக்த 

இப்பெருழாலினை, அவ்வழக்குகளை ௮றிதற்கேற்ற சாகனங்சள் குறைக் 

துள்ள இப்பிற்காலத்தே அராய்ந்து உள்ளவாறுகாண்டல் மிகவும் ௮ரிய 

தொன்றா தலால், இப்பதுப்பில் ஈல்லறிவாளாக்குப் பிழைகள் ,தங்காங்குத் 

தோன்றுதல் கூடுமாயினும், அவற்றைத் திருத்திக்கொண்டு நோக்கி, 

இப்பதிப்பில் இவர்கள் செய்த வேலையை மதித்துப் பாராட்டுவார் 

களென்றெண்ணு.ூறேன், இக்ழூல் வெளியிடுதற்கண் இவாகட்குத் 

இரவிய ஸஹாயத்சையும் வாக் ஸஹாயத்தையும் ௮ப்போசப்போது 

செய்தருளிய கனவான்கள் செக்தமிழ்வேக்கா தலைவராகிய மாட்சிமை 

பொருந்திய ஸ்ரீமான், பா, ராஜராஜேச்வரஸேதுபதி மஹாராஜா ௮ வீர் 

களும், சனம், .ஐண்டிப்பட்டி ஜமீன்தாரவர்களாகிய ஸ்ரீமான், பெத் 

காச்ரிச் செட்டியாரவர்களும், சென்னை ஐகோடட்டு மாஜி நீதிபதி ஆனா 

பிள், ஸ்ரீமான் 7]. 1/. சேஷகிரிஐயரவர்களும், மதுசை ஐகோட்டு 

லக்லே ஸ்ரீமான், 1. 0. ஸ்ரீநிவாஸையங்காரவாகளும், யுநிவர்ஸிடி புசொ



od 
பெஸாஸ்ரீமான், ஸா $, கிருஷ்ணஸாமிஐயங்காரவர்களும், தஞ்சைவக்லே 

ராவ் van grt, ஸ்ரீமான், ௩. 5. ஸ்ரீநிவாஸபிளளை அவர்களும், சென்னை 

School Book and Literary Society’ was Reisen, 
சென்னை, 02 குமாரசாமி நாயுடு * சம் பணியாசலர்களும், மேரிராணி கலா 

சாலைத் சமிழ்ப் பண்டிதர் ஸ்ரீமான் கா. ரா, நமச்சிவாய மு.லியாரவா 

களும் முதலிய உபகாரிகள் பலர் வன்று சரிக னேன், 

இந்தநூற் பரிசோதனைக்குத் தணையாமின பிரதிகள் : 

Geander Oriental Manuscript Library G1 Rens wats ga 
எழுதிக்கொண்ட கை3யழுத்துப் (2... ட vee wel, 

(இஅ செந்துமிழ்ப் பசமிராசரியா ஸ்ரீ ௨, வே, திருகாராயண 

ஐயங்கார் ஸ்வாமிகள் நமிழ்ர் சங்கத்திற்கு? நடுதுகவிய தேவாபிரான 

கவிராயரவாகள் வீட்டுப் பிரதியுடன் ஒப்பு கோக்க இரு, 1 தஸ் செய்யப் 

பட்டது.) 

பெரும்பழனை ஏட்டைப்பா 5லு எழுதிக்நொண்ட கையெழுத்துப் 

பிரதி... வய வ வர்க 

திருநெல்வேலி ஸ்ரீமான் செல்லை பப்பக் சலிராயாலர்சள் ஏடு....1, 

காலஞ் சென்ற சென்ன ீமான, தி. 2. கனசசற்இரம்பிளளை 

அவாகள் ஏடு , ப sens sens bees bees wl 

ஷபா 9 st) 918... vee bes பட வ veel, 

சென்னை மேரிராணியார் கல்லூரி, தமிழ்ப்பண்டி தா ஸ்ரீமான 

கா. சா, நமச்சிவாய முதலியாசவாகர் பிரதி, see வவ வம 

திருமயிலை வித்வான். ஸ்ரீமான் ௪ண்முகம் பிள்ளையவர்கள் ஏடு 

(இது குறை) .... eve பக sane see bene sal. 

இங்கனம் பொருளானுஞ் செல்வாக்காலும் பிரதிகளாலும் இர 

நூலச்சடுதற்கண் உபகரித்த பெரியோகட்கும, dura செலவையும் 

சிரமத்தையும் சிறிதும் பாராட்டாது இதனை வெளியிடுதலிலே கண் 

ணுங் கருத்து முடையாாய் வேண்டிய வேலைஈ&ச் செய்து நிறை வேற் 

இய ழெ. ஐயங்காரவாகட்கும் இத்தமிழ் சாடு கன்றி பாராட்டுங் கடப் 

பாடுடைய தாகும், 
இக்ஙனம, 

ரா, இராகவையங்கார், 

மேேதுஸமஸ் தான விழ்வான,



us: 

ஒருவிஞ்ஞாபனம் 

ERE seaman 

1 அன்பே தாழியா வார்வமே மெய்யாக 

வின்புருகு சிந்தை யிடுதிரியா-ரன்புருகி 

ஞானச் சுடர்விஎக் கேற்றினே ஞாணற்கு 

ஞானத் த;மிழ்புரிந்த நான் ?? 

அகநாலூறு அசநாலூறு என்று சுற்ரார் பலரும் பன்னெடுங் காலமாசப 

பேராவலோடு எதிர் பார்ததிரு£த இந்நூலின் பதிப்பு இற்றைக்கு ஒரைர்தாண்டு 

கட்கு முன்னரே அச்சாகி முடிந்திருக்கும், எனது உடம்பின் நோயினாலும், 

பொருண் முப்டுப் பாட்டாலும், ஸமிப பந்துக்களின் வியோகங்களினாலும், பிற 

சாரணங்களாலும் பூர்ணமாக வெளிவரத் தடைப்பட்டு ஸரவேச்வரன் இருபை 

யினால் இப்போது ஸம்பூர்ணமாக வெளிவர் துள்ள. இந்நூலின் பெருமை 

முதலியவைகளை எடுத்துரைக்க யான் சிறிதும பற்றேனென்பது ஒருதலையாத 

லால், Gag ஸமஸ்தான வித்வான் ஸ்ரீ ௨. வே, ரா, இராகவையங்கார் ஸ்வாமி 

களின் முகவுரையைப் படித்துத் தமிழறிவாளர்கள் பெருமடுழ் வெய்துவரென 

நம்பி, இந்.தூற் பதிப்பை வெளியிதிதற்கண் எனக்குற்ற சில செய்திகளை 

மாத்திரம் ஈண்டு உரைக்கலாயினேன். 

இற்றைக்கு ஒரு பதினைந்த மாண்டுகட்குமுன், நற்றிணை யுரையா?ரி 

யரும் என் மனத்தே ஸர்வகாலங்ஈளிலும உறைந்து, 4 நீ ஸர்வாபீஷ்டமும் 

அடைந்து க்ஷமமாக நீடூழி வாழ்க!” ஏன்று எனனை அறுச்ரஹித்து வருபவரு 

மான காலஞ்சென்ற பின்னத்தூர் ௮. 51ரரயணஸ்வாமி ஐயரவர்கள் இந்தூலைச் 

சோதித்து உசை வரைந்துகொண்டிருந்த காலத்து எனக்கு இதன்சண்ணுள்ள 

பலவகையான சிறப்புக்களையும் எடுத்துச் சொல்லிக்கொண்டு வருவதுண்டு, 

யானோ ௮க்சாலத்து இச் சிறந்த நூலின் இன்பப் பகு தியையாவ து, தடையின்றி 

யொழுகும் ஈடைப்போச்கனையாவது மனத்தைச் கவரு மியற்கை வருனை 

களையாவது பிற பெருமைகளையாவது பாராட்டும் திறத்தேனல்லேஞய், 

இதன்சண்ணே பொதிந்து கடக்கும் சசைச் குறிபபினைமட்டும் பாராட்டி, 

அவற்றைத் தொகுத்தும் விரித.தம் சிற சசைப்புத்தகங்களாக எழுதிவர்ேேனாக, 

அவற்றைச் சென்னை ௪, குமாரஸ்£மி நாயுடு ஸன்ஸ் கம்பெனியின் ஸொந்தக் 

சாரர்களாயெ சாலஞ் சென்ற ஸ்ரீமான் ௧. சன்னையசாயபுடு அவர்சள் அன்புடன் 

ஏற்று அச்சிட்டு வெளியிட்டனர், பின்னரவர்கள் அ௮கநாலூற்றினையே 

வெளியிடில் வேண்டுமென்று விரும்பி, “sr இர் மெடுச்சொசைஎயச்
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GOs vera ppd BI ERs” carg crates mst gnd green, 

மழமழப்பான கா௫தெத்தில் சாவிகோ பைண்ட் செய்த கோட்டுப் புஸ்தகங்கள் 

இருபது தந்த தூரிசப்படுத்திஞாகள், அப்போது சென்னை மேரிசாணியார் 

கலாசாலைச் சமிழ்பபண்டிசர் ஸ்ரீமான் கா, ரா, நமச்சிவாய முசலியாரவர்கள்பால் 

அககமாலூற்றுப் பிரதி யொன்மிருக்சக் சண்டு, அதனை௮வர்கள் அன்போடும் 

கொடுச்சபபெற்று, ஈள ஒ்சார்த்திகைப? 21 ஆம் சேதிஒரு பிரதி செய் தகொண் 

டேன், இபபெருந்தமையாளர்களின் அன்புச்கு நான் எழுமையும் உடமைப 

பட்ெளேன். அதன் பின்னர் காலஞ்சென்ற ஸ்ரீமான் இ, சனசசுர்தரம் 

பிள்ளையவர்கள்பால் இம்கெமிந்தொசைப் பிரதிகள் இரண்ம பெற்று, என் 

பிரதியை ௮வற்றோமிம ஓபபிட்டும் கொண்ட பின்னா சென்னை இராஜாக் 

கச் கையெழுததுப புசத்தசசாலக்குச் சென்று நங்தள்ள அகமானூற்றுப் 

பிர,தியுடனும் ஓ பிட்டுக் கொண்டி, பின்பு ஆசிரியர் வசலாழு, அரசர் முதலி 

யோர் வரலாறு, ௮பிதானக் குரிபப முதலி.ப பலவமைச் குறிபபுகளையும் Ops 

வைத்துசமமாண்மேன். நயினும என் பிரதிமியா 300.ஆ ௨ பாடலினீ கொளு 

முதலாக 5343. ஆ௦ பாடலின் முற்பகுதி ஈரா? ஆறு ஏழு பால்கள் முற்.றங் 

குறைந்தும், 91, 100, 107, 05, 111, 102, 28), 311, 400 என்ற பாடல் 

களில் பல! ல அடிகள் குறை$ 2, வேறு பலபாடல்ளில் சொற்களும் தொடர் 

களும் சிதைந்தும், பிறழந்தும், பொருட் பொருக்தமின்றிபு௦, அடி நிரம்புறாதும் 

காணப்பட்டமையால், அச்சிடத தக்சென்று தோன்றவில்லை. அதனால் நான் 

பெரிதும மன ழிந்து, ஏனக்கு 1] பம குறுவாப் அமிவுமொளுச்திவருபவர்களும், 

சென்னை லெச்ஹிகன் ஆபீஸ் தலைமைச் தமிழ்பபண்டிதருமாகிய ரூ ௨. வே. 

மூ இசாக£ஸவ பங்கார் ஸ்வாமிகள் பர்£ல் விண்ண பம் செய்துசொண்டென், 

அவர்கள் என் நுனபத்தைச் ஈண்டிரஙகி, ௮அபடோத சென்னைககு எழுர்தருளி 

யிருந்த தமது wens gogo ஸே ஸ்தான வித்வானுமான 

ஸரீ ௨. வே சா. இசாகவையங்கார் ஸ்வாமிகள் இருவடிகளில் என்னை 

ஆற்றுபபடுத்தார்கள, 

சரணாகதனைக் கைவிடாசவர்களாகய அப்பெரியார் என்னைப பிரீதியுடன் 

௮ங்கேரித்து, என் பிரதி குழிபபு முதலிபவற்றையும் சடாக்ஷித்து, தாம் பன் 

னெடுங்காலமுன்மறாட்டு ஆழ்வார் இரு£4ரிப்பிரதி, பெரும்பழனைப் பிரதி நெல் 

லையபபக்கவிசாயரவர்கள் வீட்டுபபிர தி முசலிய பலபிர இசளைககொண்டு சோதித் 

அத்திருத்திவைத்திருத ௮கபபாட்டின் சுத தப்பிர இயையும், முதற்றொண் ஹூ. 

வாட்டிற்குள்ள பழைய உரையையும் தந்து ௮.நுச்ரஹுததார்கள், இப் பெருங் 

கருணை வள்ளல்களுக்கு மான ஜன்மஜனமாந்தரங்களிலும இவ்வாறே தாஸ்ய 

னுகப பிறந்து தொண்டுசெய்யும் பேற்றை ஸர்்2வச்வரன் இரு, செய்தருள்ச 

வென்று பிராரத்திபபதல்லது மற்றென் செயயவல்லேன் ! நிற்க, ரான் ௮௪ 

சிறர்த சுத்தப் பிரதியோடு என் பிரதியை ஒபபிட்டுச் சதகம் செய்துகொண்டு
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இசாமராதபாரத்திற்கே சென்று, ௮5 ஸ்வாமிகளின் இருமாளிகையிலேயே 

ஒருமாதம் வசையில் தக, அவர்கள் போனகஞ்செய்த சேடமுண்டு, புனித 

னாடு, இர்தூலின் காணூ௮ு பாடல்களையும் அவர்கள் முன்னிலையில் சோதித்துக் 

கொண்டு சென்னைவந்து, ஸ்ரீ ௨, வே. மு. இராகவையங்கார் ஸ்வாமிகள்? ஸர் 

நிதியில் எல்லாம் விண்ணப்பம் செய் தன். கேட்ட அவர்கள் உவசையெய்தி 

சான் பிரார்த்திச்த வண்ணம் இந்நூல அச்சாகுங்காலச்.துச் செய்யவேண்டிய 

சோதனைகளை யெல்லாம் செய்துதர, ஓவ்வொரு பார் புரூபையும் நான் இராம 

சாசபுரம் ௮னுபபி, ௮5 ஸேதுஸமஸ்தான வித்வான் ரீ ௨ லே. ரா, இராச 

வையங்கார் ஸ்வாமிகளால் கடைசிபாகப பார்வையி டபபெற்ற பிறகு அச்சிடு 

வித்தேன், இவ்வாறிர் நூற்படிப்பு இரண்டு வருஷகாலத்தில் பகவத்திருபை 

யால் மூலமுழுவதும் அச்சிட்டு முடிந்தது, 

பின்னர், என் சிற்றறிவிற் கெட்டி யமட்டும் நான் எழுதிவைத்திருர்த டாடி. 

னோர் வரலாறு முதலி.ப பல குறிப்புககளை.பும் ௮ச்சிட்சி அநேகமாக முற்று 

வித் தவிட்டேன். இக்காலத்து கான் கடுமையான மார்பு நோயினால் மெலிவுற 

வும் என் ஸம்ப பந்துச்சளிற் பலர் லோகாந்தாம் செல்லவும் ஸம்பவித்தமை 
யால், நான் சென்னையிலவிருகச்க வியலாது ஏன் சரொமத்திற்குப்போய் வஹிக்கும் 

படி. நேரிட்டது, அங்கே என்மோய் அதிகரித்துவிட்டமையை நோக்கிய அன் 

பர் பலரும் அகரானூற்றினை மூலமட்டிலாவது கடண்டுசெய்து வெளியிடல் 

அத்தி.பாவசியக மாகுமென்று வற்புறுச்தினமையாலும், உடல்வவிமெற்று மறு 

படி. சென்னைவர்து முழுப்புஸ்ததமாச ௮அ3கானூற்றறை வெளியிடச்கூடுமென்னுர 

தைரிய மெனக்கும் உண்டாகாமையாலும், அவர்கள் விருப்பப்படிே குறைப் 

புத்தகமாக மூலமாத்திரம் வெளியிட்டேன். இப்போது ஸர்வேச்வரன் கடா 

கமும் பாகவதாகளின் ஆ€ர்லாச மம் இச்குற்றாலவாஸமுர், என்னைச் கூற்றத் 

தின் வாயினின்றும் மீட்டுக் கொணர்ந்தவிட்டமையால், இபமுழுப் புஸ்த 

கத்தைத்சமிமறிவாளிகள் ஸர்நிதியில் ஸமர்ப்பிக்கிமறன், 

நிற்ச, இப்பதிப்பு வெளிவரல்வேண்டு மென்னு ம் பேரவாவினால் எனக்கு 

வாக்ஸஹாயம், இரவியஸகாய.ப் முதலியன செய்த பெருந்தகையாளர்கள் 

சென்னை ரிடையர்ட் ஹைகார்ட்டு நீதிபதி ஆனரபில் ஸ்ரீமான் T, V. Crag 

இரி ஐ.பரவர்களும், மாட்டிதங்குப ஸ்ரீமான் பா, சாஜராஜேச்வரி ஸேதுபதி 

மகாசாஜா அவர்களும் கனம ஆண்டிபபட்டி ஜமின்தாசவர்களாகிய ஸ்ரீமான் 

பெத்தாச்சிச் செட்டியாரவர்களுப, சென்னை யூனிவர்ஸிடி ப்ரொபெஸர் ஸ்ரீமான் 

ஸர். 8, இருஷ்ண ஸ்வாமி ஐயங்காரவர்களும், மதுரை வக்£ல் ஸ்ரீமான் 1], (5, 

ஸ்ரீனிவாஸை டங்காரவர்களும், தஞ்சை வக்£ல் மாவ்பகதார், 6, 8, ஸ்ரீனிவாஸ 

பிள்ளையவர்களும், சென்னை மேரிசாணி சலாசாலைத் தமிழ்ப்பண்டிசர் ஸ்ரீமான் 

சா, ரா, ஈமச்சிவாய முதலியாசவர்களும், சென்னை ௪. குமாரஸாமி காயுடு ஸன்ஸ் 

திலைவர்களாயெ ஸ்ரீமான் ௪. ஜயசாமசகாயுடி அவர்களும், ore ஆமிஸ்
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மானேஜர் ஸ்ரீமான் ம, முருசேச முசலியாசவர்ஈளும், சென்னை ஆஇிகம்பெனி 

ஸ்ரீமான் ௮திசேசவுலு .ஈ.புடு அவர்சளாம், சென்னை ஸ்கூல் புக் அண்ட் விடி, 

சரி ஸொஸைடி அங்கத்தினரவர்களும் பிற மகோபகாரிசளு மாவார்கள், 

இப்பெரு சசையாளர்கள் ஸாவாபிஷ்டரும் பெற்று, இவ்லாறே ஈன்கொடை 

யாளர்சளாய் நீடூழி வாழ்கவென்று ஸஎர்வச்வரனைப் பிரார்ச்திப்பசல்லது 

என்னாற் செபற்பாலது மற்றன்னே ! “மாரியை சோக்இக் சைம்மா Ou pp 

மோ வையம் !!?? 

செ௮/தொகை நூலெங்கே! எனெக்கே! மகாவிச்வான்௧ளாகிய ஸ்ரீ ௨ 

வே, ரா. சாகவையங்கார் ஸ்வாமின் பாலும் ரீ ௨, வே 0, ராகவையங்கார் 

ஸ்வாமிசன் டாலும் இச. நூலினை சான் பண்முறையும் சோதிச்துகொண் டி ௬5 

போதும், அறிவில் மிச் AVL னாகிப ரான் இப்பதி, பின்சண் பல பல பெரும் 
பிழைகள் செய்திரும்ஈக்கூடும, அவற்றையெல்லாம் ஈல்லறிவாளர்கள் இருத்திச் 

கொள்வசோடு, எனக்கு அவற்றை எடுத்துக்காட்டி ஈல்வழியி லுயச்சவும் 

வேண்ிபெனப் பன்முறைபும் வேண்ட்கின் றன், இவ்வளவு @achiueger 

என்னை பொரு விபாஜடாா? வைத்தும்சொண்ட, இட்பெருங்காரியத்சை நிறை 
வேத்றிக் மொண்டருளிப ஸர்வேச்வரன் திருவடிச் தாமரை ளைத் Ase 

ணங்களாலும் ௮வரசம் உபாஹி$கன் றன். 

இருச்கும்றாலம் . இஈ௩ணனம் 

GAL on saad GB - வே இமாளைகோபாலன் 
Beh 13௯. ul fares, மயிலாப்பூர்.
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தறிப்பு:--பாடினோர் வசலாத்றில் அவ்வப்புலவர் அரசர் முதலியோர் 

ஸம்பந்தமான பாட்டின் எண்களிழற் சில பிறழ் துள்ளமையால், அபிதானச் 

குறிப்பு முதலியவற்றை நோக்கித் திருத்திக்கொள்க,





டட ஸீ: 

பாடினோ வாலாறு 

[இவ்வரலாறு பேரும்பாலும் அகப்பாட்டூ 
ஸம்பந் தப்பட்டவளவே வரையப்பேற்றதாகும் ] 

1, அஞ்சில் ஆக்தைமகள் நாகையார் (332.) 

நாகையார் என்பது இவரது இயற்பெயர், இவர் பெண்பா 

லார், அஞ்சில் என்பது ஓர் ஊர், அக்தையார் என்பது இவரது gi 

தையாரின் பெயர். இவ்லஞ்சிலாந்தையார் பாடல்கள்£நற்றிணேயி 
லும் (933) குறுந்தொகையிலும் (291) காணப்பரிஏன்றன. தம் தந் 
தையை ஓப்பச் சிறந்தபுலமைவாயந்த இந்காகையார் (அகம் 959 

இல்) பலாப்பழத்தைக் கவர்ந்த மந்தியை வருணித்திருப்பது 

மிக்க சுவையுடையதாகும். அஞ்சி அதிகமானை இவர் புகழ்ந்து 

பாடியுள்ளார், அஞ்சியத்தைமகனாெனவும் அஞ்சியாக்தைமகனார் 

எனவும் பாடம் காணப்படுகின்றது. 
* 

5, அண்டர்மகன் குறுவழுதியார் (150; 228): 

இவர்பெயர் அண்டர்முன் குறுவழுதியாரெசுவும் குறுவழுதி 

யாரெனவும் வழங்கப்பெறும். வழுதியென்றமையானே இவர் பாண் 

டியர் மரபினர் என்பது போதரும். அண்டர் என்ற சொல் இடை 
யர் எனப்பொருள்படுதலால், இடைக்குலத்.துப் பெண்கொண்ட 
பாண்டி'யனொருவனுக்கு இவர் மகனார்போலும். 

3. அதியன் விண்ணத்தனார் (801):-- 

௮இகன் விண்ணத்தனார் என்றும் இவர் பெயர் வழங்கும், 

அஞ்சி அதிகமானுக்கு இவர் உறவினர் போலும், 

4. அந்தி இளங்கீரனார் (11):-- 

இளங்€ேோனென்பது இவரது இயற்பெயர், இவர் அந்தஇியை 

(மாலைக்காலத்தை) பலபடியாகச் சுவைபட வருணித்தஇிருக்கிருர், 
அந்தியூர் என்னும் ஐர் ஊர் பவானித் தாலூக்காவில் உள்ளது,
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5. அம்மூவனார் (10; 140; %0 ; 870; 390.):— 

மூவன் என்பது இவர் இயற்பெயர், இப்பெயர்மக் ட்கு இடப் 

பெறுதலை. 4 மூவன் முழுவலி முள்ளெயிறு'” என்ற தொடர் 

நோக்கி அறிக (ஈற்-18), இவர் அகத்தில் தொண்டியைச் சிறப்பித்துப் 
பாடியுள்ளார் (அகம் 10), இவர் பாடியனவெல்லாம் கெய்தற்றிணைக் 
குரியனவே, 

0. அள்ளூர் நன்முல்லையார் (40) -- 

அள்ளூர் என்பது அள்ளியூசாகும் என்பர், அகப்பாட்டு உரை 

காரர். ௮து பாண்டிகாட்டின்்௧ண் ணுள்ளது. இந் ஈன்முல்லையார 

தமது ஊரையும் பாண்டியனையும் சிறப்பித்துக் கூறியுள்ளார், 
நன்முல்லையா ரென்ற பெயரானே இவரைப் பெண்பாற்புலவ 

சென்றும், கற்பில் மிக்காரென்றும் கொள்ளலாகும். முல்லை-கற்பு, 

7, ஆமூர்க் கேளதமன் சாதேவஞார் (159):-- 

இவர் சே.ச நாட்டின் கண்ணதான ஆமூரிலே கெளதமகோத் 
இரத்துட்-பிறந்து ஸஹதேவன் என்னும் பெயருடைய ராயினார். 

இவர் வானவனையும் அவன து வெற்றிச் சிறப்னேயும் புகழ்ந்து 
கூறியுள்ளார். 

8. ஆர்க்காடுகிழார்மகனார் வேள்ளைக்கண்ணத்த்னார் (04):-- 

ஆர்க்காடென்பது சோழகாட்டு ஓர் ஊர், இவர் வேளாண்மர 

பினர். இவர் பாடியது முல்லைத் இணைப் பாடலாகும், 
ந 

ப, ஆலங்குடி. CUTS GOT (106):— 

வங்கனார் என்பது இவரது இயற்பெயர், ஆலங்குடி. பலவுள 

வேனும், இவர் செழியனைப் புகழ்ந்து பாடியுள்ளமையால், பாண்டி. 
நாட்டு ஆலங்குடி. இவரது ஊராகலாம். 

10, ஆலம்பேரி சாத்தனார் (67; 81) 148; 175: 

“மதுரை யாருலவிய காட்டு அலம்பேரி'! என்னும் அடை 

இவர் பெயரின் முன்னே காணப்படுதனால் (நற். 8039), இவரைப் 

பாண்டி. நாட்டினராகக் கொள்ளல்வேண்டும், இவர் செழியன் சது 

மலையையும், கடலன் விளங்கிலையும், வானவன் (பறவை பிட்டன் 

குதிரை மலையையும், நெடுஞ்செழியன் கடந்தட்ட ஆலங்கானப் 
போரினையும் பாசாட்டியுள்ளார்,
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11, ஆவூர்கீழார்மக்ஞார் கண்ண த்தனார் (209):- 

அரூர் சோழரட்டின் கண்ண தான ஓரூர். இவர் வேளாண் வரு 
ணத்இனைர், இவ..து தந்தையார்பாடல் புறத்தில் ஒன்று காணப் 

படுசின்ற து, 

12. ஆவூர்மூலங்கிழார் (81) 156) 941) :-- 

இவர் சோணாட்டிற் பிறந்தவர் (புறம் 33), வேளாண் மாமினர், 

இவர் மகனாவார் புகழ்மிக்க பெருந்தலைச்சாத்தனார், இவர் காவிரி 

யைப் புகழ்க் துள்ளார் (அகம் 911), யாகம்பண்ணாத பார்ப்பானாக்குச் 

சங்கறுக்கை தொழிலாகுமென்று இழித்துக் கூறுவதனாலும் (அகம் 

94), யாகம்பண்ணிய கெளணியன் விண்ணக்தாயனைப் புகழ்க்துபாடி, 

யுள்ளமையாலும் (புறம் 160), இவர் வைதிகமதத்திற் பெரும்பற் 

துள்ளவரெனக் கருதப்படுஇிரர், 

12, ஆவூர்மூலங்கிழார்மகனார் பேருந்தலைச்சாத்தனார் (18; 924) 

இவரர.து தந்தையார் மேற்சொன்ன அவூர் மூலங்கிழார், இவ 

மைப் போலவே இவரும் சிறந்த புலவர், இவர் அகத்தில் தென்ன 

வன் மறவன் பண்ணியையும் அவனது கோட்டுரையும் புகழ்ந்துள் 

ளார். (அகம் 18) 

13. இடைக்காடனார் (169; 194 ; 974; 294) ய) 871) 

இவர் காடனார் என்னும் இயற் பயருடையவர், இதனைப் பாஞ் 

சோதி முனிவர் “காடன்” என்று வழங்கியுள்ளமைபால் அறியலாம், 

(திருவிளை.) இடையர் மாபினர், இடைக்காடு என்னும் ஊரினர் 

என்பாருமுளர். இவர் பாடியனவெல்லாம் முல்லைத்திணைக் குரிய 

னவேயாகும். பாலையாகிய 189 ஆம் அகப்பாட்டும் நிலத்தான் முல், 

லையாதல் காண்க, இவர் கூறிய உவமைகள் பெரிதும் வியக்கத் 

தக்கன, அவற்றை முற்காட்டிய எண்ணுள்ள செய்யுட்களிற் கண்டு 

கொள்க. 

15, இடையன் சேந்தன்கோற்றனார் (815),:-- 

இவர் இடையர் குலத்தினர். சேந்தன் என்பது இவர் தந்ைத 

யின் பெயர், இவர் பாழியெறிந்த இளம்பெருஞ் சென்னியைப் 

புகழ்ந்துள்ளார், வூக_7.து தோல்வி இவற்கூறப் பெற்றுள்ள து,
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10, இடையன் மேடங்கீரனார் (166):-- 

இவரும் இடைக்குலத்தினசே, இவர் வேஞூர்வாய்த் மெய்வத் 

தையும், காவிரி நீத்தத்தில் நீர்விளையாடற்' சிறப்பையும் “புகழ்க் 

துரைத்துள்ளார். 

17, இம்மேன் கீரனார் (399): 

ஏரனார் என்பது இவர் இயற்பெயர் ₹: நும்மோன் செய்த 
கொடுமைக் சம்மென் றலமான் மழைக் கண்டெண்பனி weve?’ 

என்புழி, 'இம்மென்ழு' கூறியது நோக்கி, இம்மென் Sr@pi 
எனப்பட்ட னர். இவர் ஆரியரது பொன்படுநெடுவரையை (இமய 

த்தைப்) புகழ்ந்து கூறியுள்ளார். 

18, இருங்சோன ஒல்லையாயன் சேங்கணணனஞுர் (279): 

இவர்ஃஆயர் மரபினர், ஒல்லை என்பது ஒல்லையூர். ஒல்லையூர் 

நாடு” எனப்புறத்.து (842) வந்தமையால், இவ்ரைத் தலைமையாகக் 
கொண்ட ஒரு காடுள்ளதாக வெளியாகின்றது. இருங் கான் ஒல்லை 

என்றமையால், இருங்கோனுக்குச் சொந்தமான ஒல்லை காட்டு ஆய 

ராகிய செங்கண்ணனார் எனப்படுவர் இவர், ஒல்லையூர்தந்த பூதப் 

பாண்டியன் என்று வருதலால், இக்காடு பாண்டி. காட்டகத்தது ௮ன் 

றென்று கொள்ளப்படும், 

19. உம்பற்காட் டிளஙகணணனார் (864) -- 

உம்பற்காடென்பது சோருக்குச் சொந்தமான பலவூர்களை 

யுடையதொரு காடு, (உம்பல் காடு - யானைக்காடு.) 

20. உமட்டூர்கிழார்மகனார் பரங்கோழ்றனார் (69):- 

உமட்டூர் என்பது உப்புவாணிக. ரது ஊர் என்று பொருள் 

படும். இவர் வேளாண் வருணத்தின ராவர்; பரங்கொற்றனார் எனப் 

படுவர். மோரியரையும், அவர், தம் தேருருள்செல்ல, மலையைக் 
குறைத்த வரலாறநினையும், ஆ௮ய் என்லும் வள்ளலது கானச் 

சிறப்பினையும் இவர் கூறியுள்ளார். 

91. உலோச்சனார் (20); 1(0; 190; 200) 210; 900) 980; 400.) 

இவர் கெப்தற்திசே யையே பலபடியாக வருணித்துப் பாடியுள் 
ளார், €ழ்கடற்கரையிலுள்ள டொறையாற்றையும் அதன் கண்ணே
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யிருந்து அரசாண்ட பெரியன் என்னும் அரசனையும் புகழ்ந்து 
பாடியுள்ளார், 

99, உவர்க்கண்ணார்ப பில்லங்கீரனார் (146):-- 

உவர்க்கண்ணாூர் என்பது கடற்கரையையடுத்த உவரிடத்து 
ஊரெனலாகும். புல்லன் என்பது, இவர்தந்தை பெயர், தீரன் 

இவர் இயற்பெயர், 

98. உறையூர் மரத்துவனரறாமோதரனார் (189 ; 561). 

உறைபூரின சாதலாலும், மருத்துவ நூலில் தேர்ச்சியுடையசாத 

லாலும், உறையூர் மருத்துவன் எனப்பட்டார். தாமோதரனார் என் 

பது இவர் இயற்பெயர், இவர், வெட்சிப்பூவைச் சிவற்புள்ளின் 

மூள்ளுக்கு உவமை செய்துள்ளார். சாத்திடைத் தலைமக*ளத். தலை 

மகன் ஊக்கி உடன் கொண்டே.குவதாகத் கூறிய பாடல் ' இன்சுவை 
பயப்பதாகும் (அகம் 357). 

24, உறையூர் முதுகூத்தனார் (157 ; 59). 

RSS HOSA சிறந்த பயிறசியுடைமைபற்றி இவர் முது 

கூத்தன் எனப்பட்டார் போலும், இவர் முதுகூற்றனார் எனவும் 

வழங்கப் பெறுவர், இவா ௮ ஊர் உ றையூ ரன்பது வெளிப்படை, 

சோழரது உறை யூர்க்கண் புனல்பெருகிக் காவிரிப்பேரியாறு பிர 
வகப்பதனையும், தருவரங்கத்தில் பங்குனித்திருராள் நடைபெறு 

வதனையும் வருணித்துள்ளார். 

25. ஊட்டியார் (68) 888);:-- 

இவர் அசோகந்தளிரினது சிவப்பூட்டாத செய்யரிறத்தை 
 ஊட்டியன்ன ஒண்டளிர்ச் செயலை? என்றும் (அகம் 08), 

ஊனூட்டாத அம்பினை ': ஊட்டியன்ன ஊன்புரளம்பு'' என்றும் 
(அகம் 888) கூறிய சிறப்புரோக்கி ஊட்டியார் எனப்பட்டார். 

6, எயினந்தை மகனார் இளங்கீரனார் (3, 225) 230) 889; 299; 

3613 3715 895; 399):— 

(எயினன் 1 தந்ைத--எயினந்தை,) இவர் வேடர் மரபினர் 
(எயினர் வேடர்), இவர் பாடியனவெல்லாம் பாலைத்திணைப்பா 

டலேயாகும், லும்பி செய்த மூங்கிற்றுளையுள் மேல்காற்று முகத் 
இலின் ஆயர்குழல்போல ஒலியாகிற்கும் என்று சுவைபடக் கூறி
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யுள்ளார் (அகல் 945). வேள்விக்குண்டத்தின்&ழ் யாமையை 
வைத்து மூடும்வழக்கினே இவர் கூறுவது மிக்க வியப்பைப்பயக் 
கும் (௮கம் 901), 

97. எருக்காட்டூர்த் தாயங்கண்ணனார் (105); 152; 149) 219; 897; 

319 ; 357):— 

இவரது ஊராகிய எருக்காட்டர், தஞ்சை ஜில்லா நன்னிலஈ 

தாலுகாவிலுள்ளது. தாயன் என்பது இவரது தந்ைத பெயர், ஈண் 

ணன் இவசது பெயர், கதையஙகண்ணனார் என்து புறத்தில இவா 

பெயர் அ௮ச்சிடப்பெறறுள்ளது, தாயங்கண்ணியா ரென்மொருவா 

புறத்தில் காணப்படுகிறார் ௮வர் இவர து ஸகோதரிபோலும். இவர், 

எழினி ஏவலால் அவன் படைவீரர் நிரைகவர்ந்து போவதனையும் 

(அகம், 105), சேரல.ரது சள்ளியாறு கடலொடு கலக்குமி மாகிய 

மூசிறித் “துறைக்கண்ணே யவனர் பொன்னேறறிய மரக்கலங்க 

ளோடு வந்து மிளகேறறிப்2பாவதனையும், மு௫றியை வளைத்துப் 

பெருஞ்சமர்செய்து ஆண்டுள்ள பொறபாவை ஒன்றினைச் செழிய 

னொருவன் கைப்பறறிய கதையினையும் (அகம். 11), கூடலுககு 

மேல்பாலுளள திருப்பரங் குன்றததினையும், தொண்டையாது 

வேங்கடத்தினையும், வானவனது கொலலியினையும், சோழரது 

காவிரியினையும், உறஈதையின் கழனிவளததையும், உம்பறபெருங் 

காட்டின் காட்டெவளத்தையும் புகழ்ந்து பாடியுள்ளார். இவர் தாயக் 

கண்ணெனவும், தையஙகண்ணனெனவும் வழங்கப்பெறுவர், 

93. எருமைவேளியனார் (78).-- 

இவரது ஊர் எருமை வெளி என்பது, இவர் குதுசைமறத் 

துறையில் ஒருபாட்டுப் பாடியுள்ளார் (புறம், 273). 

99, எருமை வேளியனார் மகனார் கடலனார் (74) :-- 

இவர் மேற்சொன்னவர்க்கு மகனாவார். புற்றும்பழஞ்சோறு 

கெண்டும் கரடியை இவர் வருணிப்பதும், தலைவி தன்னை நொந்து 

கூறுவதாக இவர் கூறுவதும் மிக்க சுவைதருவதாகும். 

80, எழுஉபபன்றி நாகன் குமானார் (198; 240);:-- 

பன்தி காடென்பது ஓன்றுண்மையால், இவரை அக்காட்டா 
சென்லு கொள்ளலாம்.  “*( நுளையர்க்கு வலைவளத்தப்பின், ௮ம்
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மகளிர் களையுடன்குழீஇச் சுறவுக்கோடு ஈட்டு, வருணஜுக்குப் 

பரவுக்கடன் கொடுக்கும் வழக்கினைக் கூறுகின்றார் (அகம் 940), 

தென்னவனது பொதியின்மலைச்சிறப்பு இவராற் கூறப்பட்டுள் 
எது (அகம். 185), 

81, ஐயூர்முடவனார் (16) 

ஐயூர், பாண்டி நாட்டகத்து amt. இவர் முடவரென்பது 

வெளிப்படை... தோன்றிக் மோவிடத்து ஓர் ஊர்தி வேண்டிப் பெழ் 

றவர் (புதம். 890) செல்லிக் கோமானான ஆதனெழினியைப் பாடி. 

யுள்ளார். 

39, ஒக்கூர் மாசாத்தனார் (14:-- 

ஒக்கூர் மாசாத்தியார் என்றொருவர் உளசாதலால்_௮வர்க்கு 

இவர் உறவினர்போலும். எக்கூர் என்றும் பாடமுண்டு, 

30. ஒக்கூர் மாசாத்தியார் (324 ; 5:84): 

இவர் மூதின் முல்லைத் துறை.பிற் பாடிய பாடல் மிக்க வீரச் 

சுவை பயப்பதாகும் (ட்றம். 379), ஒக்கூர் மாசாத்தனார்க்கு இவர் 
உறவினர்போலும். 

34, ஒரோடோகத்துக் கந்தரத்சனார் (29 ; 95; 11): 

இவ்வூர் உரோடோசம் எனவும் வழங்கும். ஒரகடம் என்று 
காஞ்சீபுரம் தாலூகாவில் ஓர் ஊர் வழங்குகிறது, இக்கந்தரத்தனார், 

அலர் கூறும் பெண்டிர் நிரயப்பெண்டி ராவர் எனத் தலைவி நொந்து 
கூறுவதாகக் கூறுவது (அகம் 90) சுவைபயவாஙிற்கும். 

35. ஒல்லையூர்தந்த் பூதப்பாணடியன (45):-- 

ஒல்லையூசை வெ ஈறு கொண்டமையால்,இவனுக்கு ஒல்லையூர். 

தந்த என்றஅடை புணர்க்கப்பட்டது. இவன் சிறந்த வீரலும், 
நிறை யுடையோலும், நீதிதவருதவனும், ஈட்பினர்பாற் கோடா நட் 

புடையோனும் ஆவன். இவனது மனைவி பெருங் கோப்பெண்டு 

இவன் இறந்தபொழு.து தீப்பாய்ந்தனள். அவளும் சிறந்த புலமை 

வாய்ந்தவள், இவனாற் பாடப்பெற்ற பொதியிற்செல்வன் திதியன் 

[அகம். 25) இவனது ஈட்பினருள் ஒருவனாதல்வேண்டும்.
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86. ஓரம்போகியார் (286 ; 316):— 
“மருதமோ.ரம் போட"! என்று புகழப் பெற்றமைக்கு இயைய 

இவர் அகத்தும் * மருதத்தணையையே பாடியுள்ளார். “வெள்ளி 

விழுத்தொடி”” என்னும் இவரது பாட்டினுக்கு (அகம், 286) 

நக்ரேனாரும், ஈச்சினார்க்கினியரும் வெவ்வேறுரை கூறியுள்ளார்கள். 
ஐங்குறு.நாற்றில் மருதப்பாடல் நாறும் இவர் இயற்றியன வாகும். 

97, ஒளவையார் (11; 147) 878 ; 908):-- 

இவர் சரித்திசம் (மிக்க விரிவாய் வல்லார் பல்2லோாசாலும் கூறப் 

பெற்றிருத்தலால், ஈண்டு மிகச்சுருக்கமாகவே வரையப்படுகறது. 
இவர் அஞ்சியஇிகமான்பாற் பேரன்புடையார். அ௮வனளித்த நெல் 

லிக்கனியை 5 ண்டு நெடுங்காலம் உயிோடிருந்தவர். அவனது 

செல்வக்கலையிலும் அல்லற்காலையிலும் அவனோடு பொருந்தி 
யிருந்து, அவனுக்கு ஊக்கமளித்து வந்தனர் (புறம். 335 ; 915), 

அவன்பகைஞரால் வேலெறிந்து கொல்லப்பெற்றமைக்குமிகவருக்து 

வாராயினார் (புறம், 08). தொண்டைமான் இளந்திரையன் அவ் 

வஞ்சிமேற் போர்தொடுக்க ஆயத்தப்பட்டபோது இகர் அத்திரை 

யன்பால் .தூதுசென்று, அவனை .அஞ்சுவித்துப் போர்க்கு எழா 
மற்றடுத்தனர் (புறம், 95), பாரி தன்மகளிரை மணஞ்செய்து 

கொடுக்க மறுத்தமையாற் பகைமை கொண்டு, மூவேந்தரும் அவ 

னது பறம்புமலையைச் சூழ்நக்துகொண்டபோது, அடைபட்டிருந்த 

எல்லார்க்கும் கபிலர் கிளிகளால் நெற்கஇர் கொணர்வித்து, உண 

விட்மிக் காத்ததைப் பாராட்டிக் கூறியுள்ளார் ௮கம், 809) , வெள்ளி 

வீதியார் தம்கணவனைத்2தஏ.ச் சென்று வருந்தியதனை விரித்துள் 
ளார் (அகம் 147), 

98. கடியலூர் உருத்திரங் கண்ணனார் (167) :-- 

கடியல், ஒர்ஊர், உருத்தூன் இவாது தந்தைபெயர். கண் 
erent இவரது இயற் பெயர். இவர் அந்தணர் (தொல், பொருள். 
மாபு, 74). பத்துப்பாட்டுள் பெரும்பாணாற்றுப்படையும், பட் 
டனப்பாலையும் இவரால் இயற்றப் பெற்றன. தொண்டை, 
மான்.இளர்இிரையனும், சோழன் கரிகாற் பெருவளத்தாலும் இவ 
சாற் புகழப்பெற்ற அரசர்களாவார். கரிகாற்பெருவளத்தான் 
இவரியற்திய பட்டினப்பாலையைக்கேட்டுப் பஇஷறு, நாருமிரம்
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பொன் பரிசளித்தானென்று தெரி௫ன்றது (கலிங், இரா, 29), 

இவர் பாலை கிலத்தை வ்ருணிப்பது பெருஞ்சுவை தருவதாகும். 

39. க$ந்தோடைக்காவினார் (109) :-- 
காமரத்தில் பெரும்பாரமான பண்டங்களைத் தொடுத்துக் 

கட்டித் தோளிற் ௪மந்து செல்லும் வழக்கமுடையசாக இவர் இருக் 

தனர்போலும், சுரத்துவாழும் வேட்டுவர்தலைவன் கைப்பொரு 
ஸின்றிவரும் சாத்தளைக் கொல்லாதுவிட்ட தன் ஏவலிளையரிட 

மிருந்து தண்டமாகக் களிற்று மருப்பினையும், புலித்தோலையும் 
பெறுகின்றானென்று காட்டுத்தலைவன் கொடுமையைக்கூறுகின்றார், 

40, a Mevit (2; 12; 18; 42; 82; 118; 1235 158; 1825; 208 ; 

218; 238; 248; 278 ; 292; 313; 352 382):— 

இவர் அந்தகர் (புறம், 800). குறிஞ்சித்தணையைனள் பாடுவதில் 
இணையற்ற அற்றலுடையவர். ஜங்குறுநாற்றில் குறிஞ்சிப்பாட்டு 
நானும், கலித்தொகையில் குறிஞ்சி 29 பாட்டும் இவர் பாடியன 
வாகும், இதனைப், 

** பெருங்கடுங்கோன் பாலை குறிஞ்சி கபிலன் 

மருதனிள சாகன் மருத - மருஞ்சோழ 

STN HIS தரன்முல்லை கலலந் துவனெபதல 
கல்விவலார் கண்ட கலி,"' 

என்ற வெண்பாவான் அறியலாம். இவ்வகத்தில் 803 ஆம் 

பாடல் ஒன்றொழிய ஏனைய வெல்லாங் சறிஞ்சித் இணைக்குரியனவே, 
இவர் மழவர்பெருமகனாகிய ஈள்ளியையும், பேரூரினையும் புகழ்ந்து 
பாடி. யுள்ளார் (அகம் 238 ; 998). 

குறுந்தொகையில் ஓரியின து கொல்லிப்பாவையினையும், காரி 

யினது முள்ளூர்க்சானத்தையும் புகழ்ந்துள்ளார் (குறுந். 100,198). 
௩ற்றிசையில் காரி மாவூர்ந்து நிரைகவர் தலையும்) அலன் ஓரியைக் 

கொன்றவரலாத்றினையும் கூறியுள்ளார் (நற் 291) 920). ஆரிய 
அச்சன் பிரகத்தனைத் தமிழறிவுறுத்திக் குறிஞ்சிப்பாட்டுப் பாடி. 

யருளினார். செல்வக்கடுங்கோ ஆழியாதனைப் புகழ்ந்து பாடிய 

பத்துப்பாடல்கள் பதிற்றுப்பத்தில் 7 ஆம் பத்தாகத் தொகுக்கப் 
பெற்றுள்ளன். இன்னா நாற்பதும் கபிலம் என்னும் நாலும் இவர் 

இயற்றிய மற்ற ,நால்களாகும், இவர் பரணருடன் வாதுகெப்தவர், 
௮.3
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காக்கப் பெறுகன்றதென்பதனையுங் கூறுகருர். இவர் கூ.றிஞ்சியை 
யும் பாலையையும் புனைந்து பாடியுள்ளார், 

13. கருவூர்க் கண்ணம்புல்லனார் 63) :-- 

கண்ணன் என்பது இவர் தந்தைபின் பெபர். “புல்ல என் 
பது இவர் இயற்பெயர். மகட்போக்கிய செவிலி புலம்புவதாகவுள்ள 
இவாது பாடல் படி.ப்போர்க்கு மிக்க சுவையினைப் பயப்பதாகும். 

44, கருவூர்க்கந்தப்பிள்ளை சாத்தனார் (809,:-- 

கந்தப்பிள்ளை என்பது இவர் தந்ைத பெயர், இக்கந்தப் பிள்ளை 

யார் பாடல்கள் புறத்தில் 2, (105 ; 30) காணப்படுகின்றன, இவர் 

மழவர் நிரைகவர்தலையும் ; சவர்க்தபின் அவர் வேப்பமாத்தடியில் 

கொழுத்த ஆவை கெட்டிக் கடவுட்குப் பலியிரிவதையும் வருணிக் 

இரார், வானவன்பாற் பரிசில்பெறக் கோடியர் திரளாய்ச் செல்லு 

மதனைப் புகழ்ந்துள்ளார், புறத்தில் தென்னவன் மறவ்னான நாஞ் 

சில் வள்ளுவனையும் (980) பிட்டங்கொற்றனையும் புகழ்ந்துள்ளார். 

நாஞ்சில் வள்ளுவன் சேன்படைத் தலைவன் அல்லன். அவனைச் 
“சே £னிடத் தன்புற்று அவனுக்குப் படைத்துணையாய் நின்றோன்”? 

என்று புறகானூற்று, அச்சுப்புத்தகத்துக் காணப்படுகின்றது. 

கருவூர்கி கதப்பிள்ளை என்றும்பாடம், 

14% கருவூர்க் கலிங்கத்தார் (1%9):-- 

இவர் நீருண்ட மேகங்கள் கருவுற்ற பிடியோல இடச்சிதா 

௮ம் இடந்தொறும் உலவுகின்றன என்று உவமை கூறுவது சுவை 

பயவாகிற்கும், 

46, கருவூர் நன்மார்பன (277):-- 

இவர், தயிர்கடையும் ஒசை புலிமுழக்கம் போலு மென்றும், 

பனையின் செறும்பு (சிறாம்பு) பன்றி மயிர் 2பாலு மென்றும், 

கோழியின் எருத்தத்துச் சிவந்த மயிர் முருக்கின் பூங்கொத்துப் 

போலுமென்றும் வருணித்துள்ளார். இவர் பாடியது பாலைத் இணைய் 

பாடிலாகும், 

47, கருவூர்ப் பூதஞ்சாத்தனார் (50):-- 

பூதன் என்பது இவர் தந்தையார் பெயர், சாத்தன் என் 

பது இவர் இயற்பெயர். இவர் அன்றில் துணையைப் பிரியின் துபி 

லாதென்.லு கூறுஇன்றார்.
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காக்கப் பெறுகன்றதென்பதனையுங் கூறுகிரூர். இவர் குறிஞ்சியை 

யும் ப॥ லையையும் புனைந்து பாடியுள்ளர்ர், 

13. கருவூர்க் கண்ணம்புல்லனார் (68) :-- 

கண்ணன் என்பது இவர் தந்தைபின் பெபர், “புல்லள் என் 
பது இவர் இயற்பெயர். மகட்போக்கிய செவிலி புலம்புவதாகவுள்ள 
இவரது பாடல் படி.ப்போர்க்கு மிக்க சுவையினைப் பயப்பதாகும். 

44, கருவூர்க்கந்தப்பிள்ளே சாத்தனார் (909,:-- 
கந்தப்பிள்ளே என்பது இவர் தந்ைத பெயர், இக்கந்தப் பின்ளை 

யார் பாடல்கள் புறத்தில் 8, (165 ; 30) காணப்படுகின்றன, இவர் 

மழவர் நிரைகவர்தலையும் ; சவர்க்தபின் அவர் வேப்பமாத்தடியில் 
கொழுத்த ஆவை வெட்டிக் கடவுட்குப் பலியிகிவதையும் வருணிக் 

கரூர், வானவன்பாற் பரிசில்பெறக் கோடியர் திரளாய்ச் செல்லு 

மதனைப் புகழ்ந்துள்ளார், புறத்தில் தென்னவன் மறவ்னான நாஞ் 

சில் வள்ளுவனையும் (380) பிட்டங்கொற்றனையும் புகழ்ந்துள்ளார், 

நாஞ்சில் வள்ளுவன் சோன்படைத் தலைவன் அல்லன். அவனைச் 
“சே ரனிடத் தன்புற்று அவனுக்குப் படைத்துணையாய் நின்றோன்”? 

என்று புறகானூற்று, அச்சுப்புத்தகத்துக் காணப்படுகின்றது, 

கருவூர்க் கதப்பிள்ளை என்றும்பாடம், 

4% கருவூர்க் கலிங்கத்தார் (149):-- 
இவர் நீருண்ட மேகங்கள் கருவுற்ற பிடியோல இடக்சிதா 

௮ம் இடந்தொறும் உலவுகின்றன என்று உவமை கூறுவது சுவை 

பயவாகிற்கும், 

46, கருவூர் நன்மார்பன (277):-- 

இவர், தயிர்கடையும் ஒசை புலிமுழக்கம் போலு மென்றும், 

பனையின் செறும்பு (சிறாம்பு) பன்றி மயிர் போலு மென்றும், 

கோழியின் எருத்தத்துச் சிவந்த மபிர் முருக்கின் பூங்கொத்துப் 

போலுமென்றும் வருணித்துள்ளார். இவர் பாடியது பாலைத் இணைய் 

பாடிலாகும், 

47. கருவூர்ப் பூதஞ்சாத்தனார் (50):-- 

பூதன் என்பது இவர் தந்தையார் பெயர், சாத்தன் என் 

பது இவர் இயற்பெயர். இவர் அன்றில் துணையைப் பிரியின் துபி 

லாதென்.௮ கூறுகன்ருர்.
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48, கல்லாடனார் (0; 89; 1185 17] 5 100; 290 ; 333):— 

இவ..து ஊர் கல்லாடம் என்பது,௮,து மலையாளம் ஜில்லாவில் 
உள்ளது, இவர் இருப்பைப்பூவை மொட்டம்புக்கு உவமித்துள் 

ளார், வினைமுற்றிமீளும் தலைமகன் தலைவியை நினைந்து புலம்பு 

வதாக இவர் கூறியபாடல் மிகவும் சுவையுடைத்து. புல்லி நாட்டி, 

லுள்ள வேங்கடத்தினையும், ஆங்கு யானைக்கன்றைப்பிடித்து வந்து 

இளைஞர் கள்கொடையில்லிற் கட்டிவிட்டுக் கள்ளருந்தப் போவ 
தனையும் கூறுன்ருர். புறத்தினும் “புல்லி வேங்கட விறல்வரை” 

எனப் புகழ்ந்தனர், (புறம் 985), கோசரது ஈநட்பிற் கோடாப் 
பெருங்குணத்தையும், ௮வர் அகுதையைக்காத்த பெருமையினையும், 

பாணன் என்ற சிற்றரசன் படைவீரர்கள் நிரைகவர்தற் சிறப்பினை 

யும், வாகைப்பெருந்துறைப போரில் பொலம்பூண் நன்னனைக் 

களங்காய்ச் கண்ணி நார்முடிச்சேரல் வென்று தான் இழக்தகாட்டை 

மீளக் கைப்பற்றின கதைபினையும், ஆலங்கானப் போரில் நெடுஞ் 

செழியன் இருபெருவேந்தரையும், ஐம்பெருவேளிசையும் வென்ற 

சரிதையினையும் கூறியுள்ளார், புறத்தும் (231 இச்சரிதையைக் கூறி 

னர். முள்ளூர் மன்னன்காரி, கொல்லித் தலைவனான ஓரியைக் 

கொன்று, அம்மலையைச் சே ரலர்க்கு உரிமையாக்க வரலாற்றினை 

யும், கொல்லிப்பாவை கடவுளால் அமைக்கப்பெற்றதென்பதனையும் 

விரித்தனர், மற்றுமிவர் குறுக தொாகையில் தொண்டையர.து மலை 

யையும் (குறுந். 200), புறத்தில் (285) 391) அம்பர் இழான் 

௮ருவந்தையையும், பொநையாற்று கிழானையும் பாடினர். திருக் 

குறளையும் புகழ்ந்து பாடியுள்ளார் (வள், மா 9.) யாப்பருங்கல 

விருத்தியில் கல்லாடனார் சூத்திரங்கள் எனச் சில காணப்படு 

தின்றன. 

49, காவட்டனார். (373):— 

இவர், ஏிறைப்புறமாகத் தலைவி சொல்லுவதாகக் கூறும்பாட் 

டுப் பெரிதுஞ் சுவையுடைத்து ; புறத்தில் இவர் ௮ந்துவன்சோளைப் 
பாடியுள்ளார் (புறம் 9939) 

50. கழார்க் கீரனேயிற்றியார் (163 ; 817 ; 235) 904):-- 

இவர் &ரன் என்பவர்க்கு உறவினர்போலும், காதலனைப் பிறி 
௫௧ புலம்பும் மகளிர் கூற்ரகவே இவர் பாடல்கள் செய். வள்ளனர்.
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இவரது ஊர் சோழகாட்டில் தஞ்சை ஜில்லா மாயூரம் தாலுக்காவி 

லுள்ள கழார் என்பது, 'இவர் வேடர் மரபினர். 

31. காட்டூர்கிழார்மகனார் கண்ணனார் (85) -- 

இவர் வேளாளர். காட்டூுரென்ப,து இன்னவிடத்துள்ள தென்று 

விளங்கவில்லை. இவர் தொண்டைமான் இளந்திரையனது வேங் 

கடமலையைப் புகழ்ந்துள்ளார். 

39, காவன்முல்லைப் பூதனார், (21; 151) 211; 895; 9091): 

Qasr g இயற்பெயர் பூதன்என்பது, காவன் மூல்லை என்பது 
புறத்திணையில் ஒரு” துறை. இவர் அத்துறையிற் பாடும் வல்லமையு 

டையார்போலும். இவர் உழிஞ்சிலின் கவர்த்த கோட்டிற்கு மான் 
கோட்டினை உவமித்.துள்ளார்(அகம் 151), காட்டி. லுதிரும்கெல்லிக் 

காயை வட்டக் கழங்காகக்கொண்டு செம்முக மந்த ஆடும் என் 

தும் (அகம் 841)) அதிரற்பூ வெருகின் எயிறு போலு 
மென்றும் கூறியுள்ளார் (அகம் 001). குறுந்தொகையில் இவர் 

பாடியனவாக இரண்டு பாடல்களும் ஈற்றிணையில் ஒன்றும் காணப் 

படுகின்றன. 

39, காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக் காரிச்கண்ணனரம். (107;129;255):_- 

இவரது ஊர் காவிரிப்பூம்பட்டினம் இவர் வணிகர் மரபினர் 

(தொல். பொருள். மரபு, 174),வடுகர் தேக்கிஷேயில் உண்ணும் வழக் 
கினையும் கிரைகோடற் சிறப்பினையும், வேட்டையில் செந்சாய்சள் 

மானின் ஓடுங்குறங்கறுத்து அதனை யெளிதிற் பற்றுவதனையும் 

பாராட்டுவர். இவர் தமது ஊராகியகாவிரிப் பூம்பட்டினத் 

தைச், சோழர் கழைமாய் காவிரி கடன்மண்டு பெருந்துறை”? 

எனச் சிறப்பித்துள்ளார். சோழன் குராப்பள்ளித் துஞ்சிய பெருந் 

திருமாவளவனும் பாண்டியன் வெள்ளியம்பலத்துத் துஞ்சிய பெரு 

வழுதியும் ஒருங்கருந்தமைக்கு வியந்துபாராட்டிப் பாடினர், 
பிட்டம் கொற்றனைப் புகழ்ந்தனர். 

99, காவிரிப்பூம்பட்டினத்துச் சேங்கண்ணனார் (109 ; 271):— 

இவரது ஊரும் காவிரிப்பூம்பட்டினமே. இவர் அவியன் என் 

ஓம் கொடையாளி ஒருவனைப் புகழ்ந்துள்ளார்,
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95, குடவாயிழ் கீரத்தனார் (35; 44; 60; 79; 1/9; 190; 257) 
3153 345; 366; 305):— 

இவ. ரது ஊராகிய குடவாயில், தஞ்சை ஜில்லாவிலுள்ளது, 

இவர் நடுகற் சிறப்பையும், அதற்கு நிமீவஇக்கப்பெறும் தோப்பிக் 

கள்ளையும், இடப்பெறும் தரூஉப்பலியைபும், சூட்டப் பெறும் 

மமிற்பிலியையும் பாராட்டி யுள்ளார், இருக்கோவலூர் அரசனான 

காரியின் பெண்ணையாற்றுக்கொடுங்கான் முன்றுறையையும்,சோன் 

படைத்தலைவர்களான ஈன்னன், ஏற்றை, அத்து, கங்கன், ஈட்டி, 

புன்றுறை,கணையன் என பார்கள் ஒன்றுசேர்ந்து பெரும்பூட் சென் 

னியைக்கமுமலத்தில் எதிர்த்த சரித்திர த்தையும், அக்கமுமலப் 

போரில் அச்சென்னி.பின் சேனுபதியான பழையன் பட்டிறக்கச் 
சோழன் சினந்து கணையனை அஃகப்படுத்தனதோடு கழுமலத்தையும் 
கைப்பற்றிக்கொண்டமையையும் கூறியுள்ளார். சோழரது Ba ou 

சாலை தமது கு._வாயிலிலமைக்கப் பெற்றிருந்ததென்து கூறியுள் 
ளார் (அகம் 95; 41). 

மற்று மிவர் பொறையன் தொண்டியையும், வழுஇகூடலையும், 

சோழர் காவிரியையும், ஏழிற்குன்றத்தையும்,,கொங்கர.து ஆநிசைப் 

பெருக்கத்தையும், மழவர் கொழுப்பாவெறிந்து ஊன் புழுக் 
கயர்வதனையும், எவ்விரநாட்டின்கண் மருதகிலமும், நெய்தல் சில 

மூம் மயங்கிக்கடெக் ம் அழகினையும் மிகச்சுவைபட வருணிக் 

சன்ருர் (௮கம் 60; 79; 129; 3155 3455 366; 335). 

56, குமிழிஞாழார் நப்பசலையார், (100,:-- 
இவர் பெண்பாற்புலவர், குமிழிஞாழார்க்கு உறவின ரென்று 

ஊடுக்கப்படரூர். இவர் பெண்யாமை முட்டையிடும் முறையினை 
யும், ௮ம்முட்டை ஆண்யாமையாற் பாதுகாத்துவாப்பதெலையும் 

விரிவாய்க் கூறியுள்ளார், குறுந்தொகையிலும் :*தாமீன் மூட்டை 

போல வுட்டிடந்து சாயி னல்லது பிறிதெவ னுடைத்தோ, யாமைப் 

பார்ப்பி னன்ன காமங், காதலர் கையற விடினே,"' எனப்பட்டது 

நோக்குக (குறுந், 152). 

$7. குறுங்குடி மருதனார். (4):-- 
இவாது ஊர் குறுகிகுடி, இக்குறுங்குடி. இருகெல்வேலி .ஜில் 

லாவில் ஒரு விஷ்ணு ஸ்தலமாகவுள்ளது, இவர் உறையுர்க்குக்
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8ழ்பாலுள்ள சிராப்பள்ளி மலையினைப் புகழ்ந்து பாடியுள்ளார். இவர் 

பாடலொன்று கு௮ுக்கொகையிலும் காணப்படுகின்றது (344), 

58, குன்றியனார். (40; 41: 

இவர் தலைவி புலம்புவதாகக் கூறிய 4() ஆம் செய்யுளும், தலை 

வன் புலம்புவதாகக் கூறிய 41 அம் செய்யுளும் படிப்போர் கன் 

மனத்தையுங் கரையச்செய்யும்: 

59. கோட்டம்பலத்துத்துஞ்சிய சேரமான், (108) :-- 

இவர் பெயர் கோட்டம் பலத்துத் துஞ்சிய மாக்கோதை எனப் 

புறத்.து (845) வழங்கப்படுகிறது. இவர் மனைவியை இழந்து பாடிய 

பாடல் கன்மனத்தாரையும் இரங்கச்செய்யும் (புறம் 845). ஆன் 
குன்றிற் கருகிலுள்ள குழமுஷரின்கண் வநந்இவந்தோர்க்கு உண 

வளித்தற்பொருட்டு உதயன் சமைத்த அ௮ட்டிலை வருணிழ் துள்ளார். 

00, கோடிமங்கலம் வாதுளி நற்சேந்தன். (170; 888,): - 

கோடிமங்கலம் என்பது மதுரை ஜில்லாவிலுள்ளது. வாதால 

கோத்திர,த்.து ஈற்சேந்தனென்வே இவர் அக்ஏணர் மரபி.சமாவர். 

யானை, பேய்த்தேசை மழையெனகினைத்து வாய்திறர்கும் என்றும் 

மழை முழக்கங்கேட்டுப் புலி முழக்கமென்று அது அஞ்சியோடு 

ழென்றும் கூறுவது சுவைபயவாநிற்கும், 

61, கோடியூர்கிழார்மகனார் நேய்தற்றத்தனார் (244) .- 

கெய்தல் தத்தனார் என்றமையால் இவர் நெய்தற் றிணையைப் 
பாடுவதில் வல்லார் 2பாலும், அப்பாடல் கிடைக்துலது, இவர் 

வேளாளர், கோடியூர் எக்காட்டிலுள்ளதென்று விளங்கவில்லை, 

62, சாகலாசனார். (16 ; 270 ;):— 

சாகல் என்பது இவர் ஊர்ப்பெயர்போலும். பரக்ழைமனையி 

னின்றும் வந்த தலைவன் காணும்வண்ணம் தலைவிகூறுவகாக இவ 

ரியற்றியபாடல் மிகவும் சுவைபயப்பதொன்றாகும், இவர் குட்டு 

வனையும் அவனது கழுமலத்தையும் புகழ்ந்துள்ளார். 

63, சேயலார் இளம் போன்சாத்தன் கோற்றஞார். (177):-- 

சாத்தன் என்பது இவா.து தந்ைத பெயர். செயலூர் இவாது 

ஊராகும். இவர் பொன்வாணிகர். மயில், பாகற்பழம் உண்டலைக்
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கூறுடன்றார். அயிரியாறு இவராற்புகழப் பெற்றுள்ளது. சிறு 

குடிக்கறைவனாகிய பண்ணனைப் புகழ்ந்துள்ளார், 

64, சேல்லூர்க் கோசிகன்கண்ணனர் (66):-- 
இவர் கெளசிக கோத்திரத்துக் கண்ணஞர் என்ற இயற்பெயரை 

யுடைய அந்தணர், செல்லூர் சோழ நாட்டின் 8&ழ் கடற்கரையின் 

கண்ணதான ஓர் ஊர் (அகம் 90). மக்கட்பேறுடையார்க்கே இம்மை 

மறுமைப்பயன் உளவாகுமென்று கூறியுள்ளார். 

05. சேல்லூர்கிழார்மகனார் பேரம்பூதங்கோற்றனார் (250) :-- 

பெரும் பூதன் என்பது இவர் தர்தைபெயர். கொற்றன் இவ 

சது இயற்பெயர். இவர் வேளாண்வருணத்தினர், இவர் நெய் 
ட ட 

தலைப்புனை£து பாடியுள்ளார். 

66, சேந்தங் கண்ணனார். (950):-- 

சேந்தன் இவர.து “தந்ைத பெயர், கண்ணன் இவரதியற்பெயர், 

இவரது பாடல் நற்றிணையிலும் (54) காணப்படுகின்றது,இவர் நெய் 

தற்றிணையைச் இறப்பித்துப் பாடியுள்ளார், 

67, சேரமா னிளங்குட்டூவன். (159):-- 

இவர் சேரர் மரபினர், இவர் பாலைத்திணையில் உடன் போக் 

குக் கூறுகின்றார். கோங்கின் மலர் உதிர்வது கைவிசெடர்போலு 

மென்று வருணிப்..து சுவைபயவாற்கும். 

68. தங்காற் போற்கே"ல்லனார், (48: 108; 955): 

இவர் பொன்செய் கொல்லர். * தங்கால் பாண்டி. காட்டிலுள்ள 

ஒரு விஷ்ணு ஸ்தலம். இருத்தண்கால் என வழங்கும். தங்கால் 

பூட்கோவலனார் என்றும், தாட்கோவலனார் என்றும் புறத்துக் 

காணப்படுகின்றது, இவர் புலி (புலி என்று கூவிக்? குறமகவிர் 

வேங்கைப்பூப் பறிக்கும் வழக்கினைக் கூறுகின்முர், செவிலித் 

தாய்க்குத் தோழி அறத்தொடு கிற்பதாக இவர் கூறும்பாடல் 

மிகச் சாதுரியமாக வுள்ளது. கோண்மா என்ற இங்கழைக்கும்



பாடிஷனோர் வசலாறு 17 

விலங்கு வழங்குகின்ற வழியென ஆம்தினருமை கூறுகன்றார். 
ஈம் உடம்பு மெலிவைக்காட்டித் தலைவனைப் போகாமல் தடுப் 
போம்வாவெனத் தலைவி தோழியை யழைப்பதாகச் சொல்லுவது 
சுவைபயவாசின் றது. இவர் பாடலாக நற்றிணை.பில் ஓன்றும், குலுக் 

தொகையில் ஒன்றும், புறத்தில் ஒன்றும் அகத்தில் மூன்றுமாக 
ஆறுபாடல்கள் காணப்படுகின்றன. தங்கான் முடக்கொம்றனார் 

என்றும் சில பி இஈளில் இவர்பெயர் காணப்படுகின்றது, 

09. தோண்டி ஆமூர்ச்சாத்தனர் (169).— 

ஆமூர் என்பது சேரநாட்டில் குறும்பொறை மலைக்குக் &ழ் 

பாலுள்ள ஒர் ஊர், தொண்டி யாமூர் என்பது தொண்டி நாட்டைச் 

சார்ந்த ஆமூர் என்று பொருள்படிம், இவர் பாலையைப் புனைந்து 

பாடியுள்ளார். 

79, தோல்கபிலர். (859):-- 
இவர் '*பொய்யாகாவிற் கபிலன் ; வாய்மொழிக் கபிலன்? 

எனப்படும் அந்தணக்கபிலரின் வேறு, இவரும் அக்கபிலரை 

ஒப்பக் குறிஞசியைப் புனைந்து பாடியுள்ளார். 

74, நக்கண்ணையார், (252). 
இவர் பெருங் கோழி நாய்கன் மகளாவார் (பு௰ம், 889 ; 94). 

போர்வைக்கோப் பெரு ஈறகிள்ளியைக் காதலித்து, இவர் அவனது 

மல்வென்றியைப் புகழ்ந்து பாடியுளளார். அன்னை சுஞ்சாமற் 

காத்தலை எடுத்து உவமை முகத்தாற் கூறிய இவாது பாடல் புலவர் 

களுக்குப் பெரிதும் மகிழ்வட்டுவதொன்றும். 

79, நக்கீரனார், (30: 57; 75) 97) 180) 196; 101; 205; 

221: 810) 853; 800; 310; 340; 346; 369; 

989)):-- 

இவர் பெயர் &ரன் என்பது; ந என்பது சிறப்புப் பொருளு 

ணீர்த்தும் இடைச்சொல், இவர் தந்தையார் மதுரைக் கணக்காயனார். 

(கணக்காயனார் - பள்ளிக்கூட உபாத்தியாயர்) இவர்மகனார் Erm 
கொற்றனார். இறையனார் செய்த அகப்பொருட்சூத்தாத்திற்கு மெய் 

யுசைசண்டவர் இவர். நாலடி. காற்பதென்னும் யாப்பிலககணங் கூறும், 

ஒரு நாலும், பத்துப்பாட்டில் இருமுருகாற்றுப்படையும், நெடுநல் 
wir. 3
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வாடையும் இவர் இயற்றினவாம். பலவிடத்தும் (ஈற் 258 ; 358, 

அகம் 227) பாண்டியனுக்கு உரிய மருங்கூர்ப் பட்டினத்தையும், 

அதன்கண்ணதான, ஆவணத்தையும் இவர் சிறப்பிக்கின்றார். 
செழியன் மறவணனை வாணனது சிறுகுடியைபும், அருமனது ௪று 

குடியையும் புகழ்ந்துள்ளார் (கா.றிணை 9 19: 107). இவர்தலையாலங் 

கானத்தில் நெடுஞ்செழிய 2னடி போாரேறற எழுவரும் பட்டமை 

யையும், கபிலர் இளிசளை வளர்த்து கெறகஇர் கொணரவிடுித்துப் 

பாரியையும் அவன் படையையும் காத்தமையையும், சோழரது 

உறந்தைக்கண்ணதான அறக்துஞரம் அவைபினையும் காவிரியை 

யும் காவிரிப்பூம்பட்டினததையும், வழுதுயின் கொற்கையினையும் 

கூடலையம் அதன் கண்ணதான காளங்காடியினையும், சேரனது 

தொண்டி, கருவூர், ஆன்பொரு.கை முகலியவறறையும், எவ்வி ௮டக் 

கவும் அடங்காமல் இஇயனொடு பொருச அன்னி மாண்ட கதை 

யினையும, கரிகாற பெருவளத்தான் தான் இழக்க அரசுரிமையை 

மீட்டும் எய்திய வாலாறறினையும், நூங்ஈல் பாடிய கழும்பனது 

ஊ னூரையும், வேம்பிநாட்டினனான முசுண்டை யென்னும் 

கொடையாளி ஒருவன் அகவுஈ/[க்கு ஏற்றுப்பரிசில் முதலியன £யும் 

சிறப்பினையும், மழவர் நாகாவீழ்க்துத் இறறி இின்றலையும் அவரது 

கோடை மலையையும், பசும்பூட்பாண்டிய௰ 1 கொங்கரை ஓட் 
டியதனையும், வ௫கர் கலைவறை எரும என்பானது நாட்டிலோ 

டும் அயிரியாற்றினையும், இபையன ஏ பவத்திரியையும், பழையன் 

மாறன் கூடறபறந்தலைங்கண்ணை கிள்ளிவளவனைச் சாய்தகமை 

கண்டு கோகைமார்பன் உவகககனையும், வானவரம்பன் ஈன்னாட் 

டினேயும் இவ்வகததிற புகழ்ந்துள்ளார். குூயக்கொண்டான் ஏன் 

பான் ஒருவனைச் சாவவும் பிஈழாஈவும் பாடினர் எனத்தொல்சாப் 

பிய உரையில் (தொல். பொருள் 100) காணப்படுகிறது. புறத்தில் 

இலவக்திகைப்பள்ளித்துஞய ஈன்மாறனும், பிடவூர்கிழான்ம£ன் 
பெருஞ்சாத்தனும் இவ.ராறபாடப் பெறமோ. ராவர். பததுப்பாட்டி ன் 

இசண்டாம் பதிப்பின் 9ஆம் பக்கத்தின் கீழ்க்குறிப்பில அககானூறு 

57ஆம் பாட்டிலுள்ளதாகக் காடடப்பட்டுள்ள ''வரைவயிறுகிழிதீத 
நிழறிகழ் நெடு£வேற, நிகழ்பூண் முருகன் நீமபுனலலைவாய் 1? என்ற 
௮ஒ.கள் எனக்குக் கிடைத்த அகநானூறறுப் பிர இகளில் ஒன்றிலா 
ஒ.து காணப்படவில்லை. 46 பையுண்மாலைப் பமுமம்படரிய என்று 
தொடங்கும் தொல்காப்பிய வுரை மேற் கோட்பாட் டில் இவ்வடி. 
காண்ப்படுகின்றது (தொல். பொருள். 114) !
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78. நரைமுக. நேட்டையார். (999): 
இவர் ரிரைமுடி. : நெட்டையாரெனவும் வழங்கப்பெறுவர். 

தேசாழிபதிக்ச கு.ழிபில ரீ3ரோாடுவது பாம்பு வரிசையாக முடுகு 
வதுபோலுமென்று கூறுவது வியப்புத்தராரின்றது, 

74 நல்லாவூர்கிழார். (50) : - 

இவரது ஊராமிய ௩ல் அர் எலவிடக்திலுள்ளதென்று 
விளங்கவில்லை. இவர் வேளாளர். அகப்பாட்டி றகுப் பேரெல்லை 
யாகக் கூறப்பரிம் மப்பத்தோரடியுள்ள. பாடல் இவருடைய 
தாகும். பண்டைக் காலரு துக் ஜியாணச் ரடங்கின் முறையை 

இலர் பாடலால் அறியலாம், நறறிணைபில் 158 அம் பாடல் 

இவர் பாடியதாகும், 

75. நன்பலூர்ச் சிறுமேதாவியார். (01; 191): 
இவர் நலலூர்ர் சிறுமமநா பியாெனவும் கூறப்படுவார். மூல் 

லைத்தணையைப் புனைஈது பாடி புள்ளா. இடையர், வாயை மட த்து 

விடும் வீளைக்கு முயல் வருமிப் புழலின்கண் ஒளிக்குமென்றும், 

நரியினது ஊளை முகைப்புனங்காவலாது கோட்டேோசையோடு 

ஒருங்கொலிக்குமென்றும் வியப்புறக் கூறியுள்ளார், 

1% நேய்தற்சாய்த்துயத்த ஆவூர்கிழார். (112) -- 

இவர் வேளாண் வருணத்தினர், தூலமகனைக் சோழி வரைவு 

கடாவுவதாகச் செய்துள்ள இவர்பா_ல் பிக்க ௬வை பயக்கும். 

77, நோச்சிநியமங்கிழார். 2) - 

இவர் வேளாளர். கொர்சிரியமம் ர் உர், வேங்கை மலரைக் 

கொய்யக் குதமகளிர் புலி புலி யென் நகூற, ஆடவர் வில்லுங்கையு 

மாய்ப் புலிகாக்கவசது சவள்கிப் போவதனைச் சுவைபடப் பாடியுள் 

ளார், நறறிகை.மில் இவாபாடிய பாடல்கள் சிரம்பச் சுலையுடையன 

வாய்க் காணப்பூிகின்ற எ. 

735 நோய்பாடியார். (67) — 
மயானெவன் செய்கோ'? பன்னும் இவரது பாட்டுப் பிரிந்த 

புலம்பு நோயை நன்கு புலப்படுத்தலால் இவர்கோய் பாடியார் எனப் 

பட்டனர் போலும். கிலம்படி மின்மினிமபாலப் பரல் கடத்திடத்து 
இமைக்கும் என்று வியப்புற வருணித்திருக்கறுர். ஈடுகற்குப் பீலி
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சூட்டும் வழ்க்னேயும், கடுகலிடத்தவன் பிடி.த்த வேல்முதலிய ௧௫ 
விகளை அங்குச் சார்த்தும் வழக்கையும் வருணிக்கின்ருர். 

79, பரணர். (6) 09) 70; 1/6) 172; 183; 195; 142) 148; 159; 

108: 178; 191; 160: 106; 108; 908, 912; 9989; 928; 

236; 2463; 2583 262; 266; 276; 322; 326; 356; 367; 

372; 376; 386; 396) — 

இவர் கபிலரை உப்பப் பாடும் பெரும்புலவர், நக்£ரர், ஒள 
வை முதலியோராற புகழப்பெறறவர்.பதிற்றுப்பத்தில ஐந்தாம்பத்தி 

, ளே இயற்றிய ஆசிரியர், அகத்தில இவராற பாடப்பெற்ற விஷயங்கள் 
மிசப்பல, அவறறுட்சில அடியிற கூறுவாம். அகுதை; அஞ 
அன்னி, ஆறும் அண்டிரன், ஆ௮ம் எயினன், ஆட்ட 
னததி, எவ்வி, ஒரி, கட்டி, கணையன், கரிகால்வளவன். கமு 
வுள், குட்வென், குலும்பியன், தழும்பன், தத்தன், இயன், ஈள்ளி, 
நின்னன் ஆஅய், ஈன்னன் உதயன், நீடுர்கிழவோன், பசும் 
பூட்பாண்டிய ௮ , பழையன், பாணன், பிண்டன், பேகன், பொறை 
யன், மாந்தரம் பொறையன், மத்தி, மிஞிலி, வல்லங்கிழவோன், 
என்றதலைவர்களும்; அகுதை, அன்னிமிஞிலி,௮ இமக்இ, ஐயை, மருதி 
என்ற தலைவியர்களும்; ஆரியர், பதினஞான்குவேளிர், பூதியர் என்ற 
கூட்டத் தார்களும்; கவிரத்துச்சூர்மகள், கொல்லிக்கடவுள், முக் 
கட்செல்வன், முருகன், பாழி அணங்கு, ஈள்ளி அடுக்கத்துச்சூர், 
என். றதெய்வங்களும்; இருச்சீர் அலைவாய், ஆலமுற்றம், கூடல் 
என்ற புண்ணியல் தலங்களும் பிறவும் இவராற் பாடப்பெற் 
௮ள்ளன, திருக்குறளைப் புகழ்ர்தனர் (வள். மா, G.). 

60, பறநாட்டப் பேருங்கோற்றஞர். (399).-- 

'கறுநீல நெய்தலும் கொட்டியுக் சீண்டிப், பிறநாட்டுப் பெண்டிர், 
(peer பாரி, பறகாட்டூப் பெண்டிர் அடி.” எனவருதலால், 

பற௩படுபாரியினது நாடாகும். யானைச் செல்லினம்போலப் புயல் 

இயங்காரின்றதென அழகய உவமை கூறியுள்ளார். 

91. பாண்டியன் அழிவுடைகம்பி. (2௦):-- 

'இவர்பாண்டியர் மரபினர், ஞானியும் புலவர் பெருமானுமாயெ 
பிசொந்தையாசொடு பழூவெந்தவர்.அறிவுமு இரப்பெற்றமையால் அறி 

வுடை என்னும் ௮டைபுணர்க்கப் பெற்ருர், ஈம்பிஎன்பது புருவச்



பாடினோர் வரலாறு ork 

சிரேட்டன், பூர்ணன் எனப்பொருள்படும், பகலேசிறைப்புறமாகத் 
தோழி கூறுவதாகக்கூறும் இவரது பாடல் வியப்பைத்தருவதாகும் 

மக்கட் பேறில்லார்க்கு எத்துணை தான் மற்றட்பேறு நிசம்பியிருப்பி 
ஆத்ம்புருஷார்த்தம் நிறைவுற்றதின் று என்றுகூறியுள்ளார்(பு.றம்1 86), 

82. பாண்டியன கானப்பேரேயில்தந்த உக்கிரப்பேருவழுதி (20): 
இவர் இவ்வகப் பாட்டை உப்பூரிகுடிகிழார் மகனாவார் » HS 

இரசன்மரைக்கொண்டு தொகுப்பித்தவர். கானப்பபேெயிலின் 

கண்ணேகுழும்புசெய்திருந்த வேங்கைமார்பன் என்னும்கொடியோ 

னை வென்று, அக் கோட்டையைக் கைப்பற்ரினமை சோக்கி இவர் 

இவ்வாறு அடை கொடுக்கப் பெற்முர் (புறம் 21).இவசது அவரையில் 

திருக்குறள் அரங்கேறியதாக ஒருகதை வழங்குகிறது. இவர் 
குறளைப் பாராட்டிப் பாடியுள்ளார் (வள். மா 1), இவர் காலத்தவர் 

சேரமான்மாவண்கோவும், சோழன் இமாசசூயம்வேக்ட பெரு 

நற்கிள்ளியுமாவார். 

். 89, பாண்டியன ஏனாதிநேடங்கண்ணஞனார் (739) :-- 
ஏனாதி என்பது ௮பச௪ரால் வீபர்க்கு அளிக்கப்பசிம் பட்டம் 

(தொல், பொருள், புழத். 8). பாண்டிய ௮.சனால் ஏனாஇப்பட்டங் 

கொடுக்கப்பட்ட யுத்தவீரராவர் இவர். பகைவர் கோட்டையை 

ஆகப்படுத்தற் செய்தியும், முனைகவர்ந்து கோடலாம் பீசெழுந்து 
பாழ்பட்ட மன்றங்களின் வருணனையும் இவர் பாடல்களிற் காணப் 

படுகின்றன. 

84 பாரதம்பாடிய பெருந்தேவனார் (கடவுள் வாழ்த்து.) 

எட்டுத்தொகையுள் நற்றிணை, கசூறுக்கொகை முதலிய பெரும் 

பாலவற்றிற்கு இவர்பாடல்கள் கடவுள் வாழ்த்தாக முன்வைக்கப் 
பெற்றுள்ளன. நற்றிணையில் திருமாலையும், குறுந்தொகையில் 

மூருகக்கடவுளையும், ஐங்குவ.நாறு அகம் புறம் மூன்றிலும் சிவபிரா 
டனேயும் பரவியபாடல்கள் காணப்பரின்றன. வடமொழிப் பாரதத் 

தை இவர் தமிழிற் பாடியுள்ளார். ௮.துமுழுவதும் இக்காலத்துக் 
இடைத்திலது, 

85, பாலைபாடி௰ பேருங்கடூங்கோ (5 ; 09; 111; 159) 185; 993) 

961; 967; $01; 918; 897; 807) - 
பாலைத்தணையைச் சுவைபடப்டாடும் போற்தல்கருதி இவர் 

பாலை பாடிய என்ற அடை கொடுக்கப்பெற்றூர். சேரமான் .என்ற
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அடை” இவர் பெய்ர்முன் காணப்படுதலால் (புறம் 11), இவர் சேரர் 
மசபின.ராவார், பெரும்புலவசேயன்றி மிக்க. வீரமுமுடையவர். கலி 

யில் பாலைக்கலி இவர்பாடியதாகும், இதனைப் * பெருங்கடுங் 

கோன் பாலை ?? என்றகனான் அறியலாம். இவர், மழவர் தூ£துசெல் 

லும் பார்ப்பானைத் தடிந்துவீழ்த்தி அவனிடத்து ஒன்றுங் காணாது 
வறுங்கையராய்ப் பாவனை வருணித்துள்ளார். (அகம் 987). 

60. பவைக்கோட்டிலார் (390) :-- 
யானை இருளுதலாற பாகன் பிழைக்இருப்பதுபோல யான் 

விழவிடத்.து வாராதிருக்சலினால் இற்பரத்தை உயிர்வாழ்கின்று 

ளெனச் சேரிப்பாத்தை கூறுவதாகக் கூறும் இவரதுபாட்டு இன் 

சுவை பயவாரின்ற, சோழரது வல்லத்துப் புறங்காட்டில் ஆரியர் 

பமை... பட்டமையைக் கூறுகின்முர். 

57. பிசிரயந்தையார்.--(197) -- 
இவாது ஊர் பாண்டிநாட்டின் கண்ணான பிசிர் என்பது 

(புறம் 11), இவர் சிறந்த ஞானி; அறிவு சிரம்யெ புதல்வர்களையும், 

கற்பிற்சிறகத மனைவியையும், உள்ளம் 2பால ஏவல்செய்பும் ஏவ 

லாளர்களையும், உடையவராய், ஞாணிகசளோடு பழகி வரதவர் 

(புறம் 19), காபபெருஷ்2சாழன என்பான் பெரியஞாணி யன்று 

கேள்வியுறது அவனை ம25ரில் காணாதிருக்கச்செய்மேயும், ou Se) 

விள்ளாநட் புடைமை பூண்டு புறம் 21), ௮வர௱ு் துறந்த காலத்து 

அவ்வரலாற்றை த்த உணார்சியால் அறிந்து (சூறள் 390 
உரை) உடன்துறந்த பெருமையுடையவர் (புறம் 218). மலைமீது 

சூழ்ந்துள்ள லெண்மழையைக் கூயவன் சூளைமேற சூழ்ந்துள்ள 

புகைக்கு ஒப்பிட்டுக் கூறுகின்முர், 

88. பெருங்குனறார்கிழார். (௦) :-- 

இவர் வேளாளா, சோமான் குடக்சோ இளஞ்சோலிரும் சிபா 

ஹையைப்புகழ்ஈது பாடிய இவர் பாடல்கள் பதிற்றுப்பத்து 1 ஆம்பத் 

தாகத் தொகுக்கப்பெற்றுள்ளது. இவ்வரசன் தமையனான GF 

கோச்சேரலிரும் பொறையை இவர் இகழ்ந்து பாடியுள்ளா£॥ 

(பும் 120; 211.) இவர்பாடிய அகம் ௦ ஆம் பாட்டிற்கு அகப் 
பாட்டுமைகாரர் கூமிய ஈ.ள்ஞளுறை இறைச்சி முதலியவற்றை 

நோக்கி ம௫ழ்க, புறத்தில் இவர் பேஈனையும், சோழன் உருவப் 

பல்றேர். இளஞ்சேட்சென்னியையும் புகழ்ந்து பாடியுள்ளார்.
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89. பேருந்தேவனார் (51) :-— 

இவர் பாரதம்பாட்ய பெருந்கேவனாரின்வேறு என்பதை 

யுணர்த்தவே ஒரடையுமின்றிப் பெருக்தேவனாம் என்றே கூறப் 

பட்டனர் என ஊகுித்தற்குடனாகிறது. கடுகுபெருக்கேவனார் என 

ஒரு பாடம் காணப்படுகின்றமையால இவர் சர் ஈடுகு என்று 

கொள்ளலாம், அன்றிக் கடுகுபெருக்?கவனார் என்பார் வேஜோர் 

புலவ. ராகவு மிருக்கலாம்,எருவைப்பேடைக்கு உஊனிடத்துள்ள 

விருப்பத்தை கோக்கு ஊஎனைப்பதிக்காலன்ன செஞசெவி எருவை 

என: எருவையின் காஇனை வருணி%௰ன்மார். 

90. பேயனார். (234). 

இவர் ஐங்குறு நாறறில் முல்லைப்பாட்டு நாறும் இயற்றியவர். 

மூல்லைத்தணையைப் பாவெதில் பேரா॥லுடையவர், லைமகன் 

தேர்ப்பாகனை 'விரையக் 9கருர்வாயாக: யான் என் ther conus 

காணவேண்டு மெனக் கூறுவகாகல் கூறும்பாடல் இன் சவை 
பயப்பதொன்ஞாகும். 

91, போதும்பில்கிழயன் வேண்கனண்ணனார். (10; 12: 

இவர் வேளாளர், பொதும்பு பாண்டிராட்டி ஏகண்ணதான 

ஓரூர். இவர்“தாழையின்தலை Suds KP SUM or துள்ள கன்றும், 

கிளியின் கமுத்திரோகை வானவிற் 2பான்று விளங்குகின்றதென் 

தும் கூறிய உவமைகள் வியப்பனேப் பயவாகின்றன, அருவி 

யடி.த்துக்கொண்டுவந்த நாகாந்தினம் வீரிய ஐளியால் எம்ஞூரில் 

இரவு முழுதும் தீபம் வைக்கதுபோன்றிருத்தலால், தலைவி இசவுக் 
குறியிடத்து வரக்கூடாதவளாயிருக்கின்றா”” ளெனத் கோழி கூற் 

மூக இவர் கூறுவது மிக்க சுவையுடையதொன்று கும், இவர் 

வெண்கண்ணனாசென்றுங் கூறப்பசிவர். 

99. போதும்பிற் புல்லாளங் கண்ணியார். (151):-- 

இவரது ஊரும் மேற்சொன்ன பொதும்பு என்னும் ஊரே, 

கண்ணியார் என்றமையானே இவரைப் பெண்பாற் புலவராகக் 

கருதலாகும். புல்லாளனுக்கு இவர் உறவினர் போலும். இவர் 
தேசை ஒுலிக்குச் ரிறு பல்லியத்தை உவமை கூ.றுகின்றுர், கோடல் 

பிணியவிழ்வது பாம்பின் படம் விரிப்பதுபோன் நிராநின்ற 

தென்று வியப்புறவருணிக்கின்றார்,
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93. போருந்தி லிளங்கீரனா, (19; 951): 

பொருந்தில் என்பது ஓர் ஊர், இளங் €ரன் என்பது இவரியற் 

பெயர், இவர், தலைமகன் சலைமகளை நினைந்து இரங்கிச் ரொல்லுவ 

தாகச்செய்த :மேற்காட்டிய செய்யுள்களிரண்டும் இன்சுவை பயப் 

பனவாகும். 'குடிஜை சுட்டுக்குவி; குத்.திப்புதை" என்று பொருள் 

பட ஒலிக்குமென்று கூறுஇன்றார். இருப்பையின் குழை அழல 

கைந்தாற்போல விளங்குகின்றன என்கின்றார். கணவனைப் பிரிந்த 

மகளிர் சுவரில் கோடிட்டு நாளெண் ணும் வழக்கையும் பல்லி 

சகுனம் சேட்கும் மரபினையும் வருணிக்கின் மார், 

04. போந்தைப் பசலையார். (110):-- 

தோழி செவிலிக்கு அறத்தொடு சிற்பதாக இவரியற்றிய பாடல் 

இனிமையினும் இனிமை பயவா ன்றது புகார்த்தெய்வம் இவராற் 

கூறப்பெற்றுள்ள து. 

95. மதுரை அளக்கர்ஞாழார்மகனார் மள்ளனார். (83; 144; 1745 

31453413 898)— 

இவர் பெயர் மதுரை அளக்கர் ஞாழார்மகனார் ஓம்மள்ளனார் 

என்றும், அம்மள்ளனார் என்றும் காணப்படுகின்றது, இவர் fms 

தில் (938) பாண்டியன் மறலனான சிறுகுடிஇிழான் பண்ணனைட் 

புகழ்ந்து பாடியுள்ளார். அகத் தில் வானவனது கொல்லியைப்புகழ்ந் 

துள்ளார் (அகம் 93) நற்றிணையில் இவ இயற்றியனவாக மூன்று 

பாடல்கள் சடைக்கின்றன. 

96. மதுரை அறுவைவாணிசன இளவேட்டனார். (56; 124; 

2303 2945 272; 302.) 

அறு வைலாணிகன் என்பது வஸ்திர வியாபாரி என்று 

பொருள்படும். இவர் வணிகர் மாபினர் (தொல், பொருள், பாபு, 

74). திருவள்ளுவர்குதளைச் சிறப்பித்துப் பாடினாகருள் இவரும் ஒரு 

வர்(வள்.மா. 95), பாலைத்தணை யொழிய ஏனையவெல்லாத் இணையை 

யும், புனைந்து இவ்வகத்தில் இவர் பாடியுள்ளார். படுத்தயானை முதுக 

ஊைக் காற்றிலசையும் வழைத்தாறு தடவும் என்பர் (அகம் 3021.
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97, மதுரை ஆசிரியர்நல்லந்துவ்னார். (4௮): 

ஆசிரியர் எனவே, "இவரை அ௮ந்தணராகக் கொள்ளலாகும், 
| அந்துவன் என்பது இவரியற்பெயர். இவர் மதுரை மருதனிள 
; காகனாசராற் புகழப்பெற்றவர். பரிபாடலில்இவர் முருகக் கடவுளைப் 
புகழ்ந்து பாடியுள்ளார் (0) 8; 11; 90), கலித்தொகையில் 
கடவுள் வாழ்த்தையும், கெய்தறகலியையும் பாடி, ௮த்தொகையைக் 
கோத்தனர். இகனை :'ஈல்லக் துவனாசான்..... ..... வாழ்த்தொடு 

கொங்காங் கலியினையே, கூட்டினான் ஞாலத்தோர்ச் கு"? என்ற 
பாடலால் அறியலாம் திருக்குறளைப் புகழ்ந்து பாடியுள்ளார் 
(வள்-மா. 18) 

98, மதுரை இளங்கேளசிகளார், (981):-- 

கெளசிகனார் என்றமையாலே கெளசிக கோத்திரத்.து வந்த 
அந்தணர் இவர் எனக கொள்ளலாகும் இவர் வ௫க7.து விற்றிறத் 
தையும்,வானவன் அ.ரணழிக்கும் சிறப்பினையும் வருணித்துள்ளார் 

99. மதுரை இளம்பாலாசிரியன் சேந்தன்கூத்தன., (109; 848): 

சேந்தன் என்பாது இவர்தந்தைபெயர் ; கூத்தன் என் 

மையால் இவர் கூத்தாடுவதில் வல்லுஈராகக் கருத்தப்பசிகிருர். 
இலர் பாடியன வெல்லாம் குறிஞசித்திணைட்பாடலே யாகும். 

தனைமேயவந்த யானை சொடிச்? பாடிய பாட்டைக்கேட்டுத் இனை 

யைக்கவராது உறங்குமென்று கூறுவதனோடு, மூங்கற குழாயி 
லுள்ள பாம்பு விடம்போலக் கடுப்புடைய தோப்பிக் கள்ளை மலைத் 

தெய்வத்துறகு கிவேதித்துவிட்டு, பின்பு அதனை எல்லாரும் குடிக் 

கும் மலைநாட்டார் வழக்கினையுங் கூறுகின்முர், 

100. மதுரை ஈழத்தப் பூதன்றேவனார் (88 ; 281 ; 807):-- 

ஈழத்தினின்றும் வந்து மதுரையிறறங்கய பூதன் மசனாகிய 

தேவனாசென இத்தொடர் பொருள்படும். தினைக்கதி ர௬ுண்ண் 
வர£ம் பன்றி பல்லிச் சகுனம் பார்த்துவரும் என்று கூறுவது 
மிகுதியும் வியப்புடையதாகும். வண்டோசையை யாழிசை 

யென்று ௮சுணம் ஆராயும் என்று கூறுஇன்றார். பசம்பூட் பாண் 

யன் வெற்றிச் சிறப்பினையும் கூடலினது “பெருமையினையும் 

புகழ்ச் துள்ளார். 
4
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101, மதுரை எழுத்தாளனார். (84):-- 

இவர்பாடியது முல்லைத் இணைப்பாடலாகும். தலைமகன் 

பாசறை யிருந்து. சொல்லுவதாக இவரியற்றிய பாடல் மிகச்சுவை 

யுடையதாய்க் காணப்படுகின்றது. 

101. மதுரை எழுத்தாளன் சேந்தன்பூதனார். (807) :-- 

இவர் மேற்சொன்னவர் தாமோ அன்றி வேறோ ; ஒன்றும் 

விளங்கவில்லை. சேந்தன் என்பது இவர் தந்தைபெயர். பூதனார் 

என்பது இவரியற்பெயர், கழுதைமேல் உப்புப் பொதி யேற்றிப் 

போகும் 5 மணர் வழக்கினையும், .௮வர் தாம் புறப்படும் முன்னே 

புள் நிமித்தம் பார்த்துக் ரொண்டு புறப்படிவதனையும் கூறுகின்றார். 

மகட்போக்கியதாய் கூறுவதாக இவர் இயற்றிய பாடல் மிக்க சுவை 

தருவதாகும். 
103, மதுரைக் கண்ணத்தனஞர். (900) .-- 

இவர், செவ்வானம் படிக்க மேல்கடல், சங்கரகாராயணர் 
அவதாரம் போன்றுளதென்று வருணிப்பது அறிஞர் யாவர்க்கும் 

ம௫ழ்ச்சி தருவதாம். இவர் நெய்தற்றிணையை மிகச் சுவைபடப் 

பாடியுள்ளார். 

104. மதுரைக் கணக்காயனார் (87 ; 988) 948) :-- 

கணக்காயனாரென்பது ஒத்துரைப்போர், உவாத்தியாயர் எனப் 
பொருள்படும், இவர் ஊர் மதுரையாகும் இவர் அக்காலத் 

துப் பரந்த புகமுடைய சிறந்த பள்ளிக்கூட உவாத்தியாயரா 

யிருந்தனர்போலும், குறுந்தொகையில் (304) கணக்காயன் தத் 

தன் என்றிருத்தலால், இவர் இயற்பெயா தத்தனென்று ஒருவாறு 

கொள்ளலாகும், இவர் ஈக்கீரஞார.து தந்தையும் கரங்கொற்றனா.து 

பாட்டனாருமாவர். இவர் வேங்கடத்தரசர் பாண்டியர்க்குத் இறை 

யாக யானைகளைத் தருவதனையும், கொற்கைப்பெருந்துறை முத் 

இன் சிறப்டையும், .பசும்பூட்பாண்டியனது செங்கோல், வெற் 
திப் பிரதாபமிவற்றினையும், பொறையன gp கொல்லிமலையினையும், 
சோழாது பாக்கப்பெருந்துறையினையும் சிறப்பித்துக் கூறுவ 
தோடு, தென்னன் ஒருவன் தொடாவண்ணம் அருவிபாயும் மலைக் 
குகையில் மறைக்துகொண்ட சில வசையசமகளிரது செய்தியை 

யம் விரிச.துள்ளார்.
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105, மதுரைக் கவுணியன் பூதத்தனார். (74) :-- 

கவுணியன் என்றமை யானே, இவர் கவுண்டின்ய கோத்திரத் 

துப் பிறந்த அந்தணராவர், பூதத்தனார் என்பஇிவர் இயற்பெயர் 

இவர்பாடி.ய பாடல் முல்லைத் இணைக்குரியதாகும், 

106. மதுரைக் கள்ளிற்கடையத்தன் வேண்ணாகஞார் (170 :-- 

காகனார் என்பது இவர் இயற்பெயர். அத்தன் இவா.து தந்ைத 

யின் பெயர், இவர் அலவனைக் தலைவி தூதுவிரவதாகப் பாடல் 

செய்துள்ளார். புறத்தில், ** கள்ளின்வாழ்த்திக் கள்ளின் வாழ்த்த? 

என்ற 316 ஆம் செய்யுளைப் பாடியுள்ளார். 

107 மதுரைக் கூதீதஞர். (934): -- 

இவர் கூத்து ஆடுதலில் வல்லார் பபோலும்.இவர் வீரமுழசத் 

தனை ச்சிறபித் துள்ளார், 

108. மதுரைக்காஞ்சிப்புலவர் (59) :-- 

பத்துப்பாட்டூள் மதுரைக்காஞ்சி பாடிய சிறப்பு மீசாக்கி இவர் 
இவ்வாறு கூறப் பெற்றார் என்பர். மாங்குடி. மருதனார் எனவும் இவர் 

பெயர் வழங்கும், தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ் 

செழியன் முதலி2யாமை இவர் புகழ்ந்துள்ளார். அஈத்தில் இவர் 

மகட்போக்கிய தாய் கூற்றாகப் பாலையை வருணிப்பது இன்சுவை 
பயப்பதாகும். இவர் வேளாண்வருணத்தினர், 

109. மதுரைக் காமக்கணி ஈப்பாலத்தனஞர் (20ய:-- 

பாலத்தன் என்பது இவர் இயற் பபயர், ௩ என்பது இறப்புப் 
பொருளுணர்த்தும் இடைச்சொல். இவர் வழுஇபின் வெற்றிச் 

சிறப்பினையும், வாணன் இறுகுடியினையும் பாராட்டிக் கூறி 

யுள்ளார். 

110, மதுரைக் கூலவாணிகன் சீத்தலைச்சாத்தனார் (58; 134; 
229; 396 5 320):— 

கூலம், எள்ளுக் கொள்ளு முதலிய தானியங்களாகும், வாணி 

கன், இவற்றை விற்கும் வியாபாரி. சீத்தலைச்சாத்தன் என்பது 

உறுப்புப்பற்றி வந்த பெயர் என்பர் சேனாவரையர் (தொல், 

செல், 174), இவர் சாத்தன் என்னும் இயற்பெயருடையவராய், 
மதுரையில் நவதானியங்கள் விற்.று வந்தவராவர் மணிமே
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கலை யென்னும் நாலை இயற்றியவர், பெளத்தமதத்தில் சிறந்த 

பயிற்சியுடையவர். ஈடுகல்லின் ிழலையே இனிய நிழலெனக் கருதிச் 
செந்நாய் வதியும் எனச் சரத்தின் கொடுமை கூறுகின்றார் (அகம்; 

09), திருக்குறளைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார் (வள். மா, 10). 

111, மதுரைச் சேங்கண்ணஞர். (99) -- 

சிவந்த கண்ணுடைமையால் இவர் செங்கண்ணனார் எனப்பட் 

டனர் போலும், பொருண்முற்றிய தலைமகன் தலைவியிடத்துக் கூறு 

வதாக இவர் கூறும் பாடல் மிக்க இனிமை பயப்பதாகும். 

112 மதுரைத் தத்தங்கண்ணனஞூர். (885): -- 

தத்தன் என்பலு இவரது தந்ைத பெயர், கண்ணன் என்பது 

இவரியற் பெயர், செழியனது கூடலை இவர் சிறப்பித்துப் பாடி. 
யுள்ளார். 

119. மதுரைத் தமிழ்க்கூத்தன் கடுவன்மள்ளனார்.(70;256,854):-- 

ஆரியக் கூத்து தமிழ்க்கூத்து என்னும் இருவகைக் கூத்துள் 

தமிழ்க்கூத் து ஆ௫ிபவர் இவர். கடுவன் என்பது ஓர் ஊர். மள்ளன் 

இவ.ரதியற் பெயர், தனுஷ் கோடிக்கரையில் இராமபிரான் மந்திரா 

லோசனை செய்தகாலத்து, ஐராலமரத்திற் புட்கள் மிக ஒலித்து 
ஆலோசனைக்கு இடையூறு செய்ய, அவ்2வாலியை அவர் அவித்த 

கதையினைக் கூறியுள்ளார் (அகம், 70), கள்ஞரிலுள்ள ஒருத்தியைக் 

கற்பழித்த ஒருவனை அவ்வூர் அஃவையத்தார் சாட்சிகளாற் குற்ற 

வாளியென்.று கண்டு, அவனை நீற்றிலிட்ட கதையினையுங் கூறினர், 

114. மதுரைத் தமிழ்க்கூத்தன் நாகனதேவனார். (164):-- 

இவரும்தமிழ்க் கூத்து ஆிகின்றவசே, நாகன் என்பது இவர் 

தந்தைபெயர், தேவன்என்பது இவரியற் பெயர், இவர் முல்லையைப் 
புனைந்,த பாடியுள்ளார். 

115 மதுரை ஈல்வேள்ளியார். (92) .-- 

இவர் பெண்பாற் புலவர். வெள்ளியார் என்பது இவரியற், 

பெயர், இவர்பாட்டிற்கு ஈச்சினார்க்கினியர் விளக்கமான உரை 

கூறியுள்ளார் (தொல். பொருள், 519),
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116, மதுரைப் பண்டவாணிக னிளந்தேவனார். (58; 9689; 398):-- 

பண்டம் - பலசரக்கு பண்டவாணிகன் - பலசரக்கு வியாபாரி, 

இவர்பாடி.யன வெல்லாம் குறிஞ்சித்தணைப் பாடலகளாகும் 

117. மதுரைப் பாலாசிரியர் நப்பாலனார். (172): 

இவர் கானவன்கை இரும்புவடித்கது போலும் என்று கூறுவ 

தனோடு, ௮க்கானவன் யானையைக் சொன்று வெண்கோடு பெறுவத 

னையும் வ.ுணிக்கிருர். 

118, மதுரைப் பாலாசிரியர் நற்றாமஞர். (93):-- 

தாமன் என்றது இவர் இயற் பெயர், தலைமகனைத் (தோழி பகற் 

குறிகேர்ந்தவாய்பாட்டால் வரைவுகடாயதாக இவர் செய்த செய் 

wor மிக்க வியப்பினைப் பயப்பதொன்முகும் திருவள்ளுவமாலை 

யில் மதுரைப் பாலாசிரியர் என்ொருவா காணப்படுகிறீர், இவ 

ரும் ௮வரும் ஒருவசே வேறோ தெரியவீலலை, 

116. மதுரைப் புல்லங்கண்ணஞர், (161):-- 
புல்லன் இவாது தநைபெயர். கண்ணன் இவரியற பெயர்: 

பாலையைப் புனைந்து இவர் பாடியுள்ளார். 

190. மதுரைப் பேராலவாயார். (47; 995 ):- 

பூதப்பாண்டியன் தேவி பெருங்கோப்பெண்டு தன்கணவனை 

இழந்தபோது தீப்பாய அவளை க்கண்டு இவர் வியந்து பாடினர் (புறம் 

247). கொற்கைப்பொருஈகனான செழியனையும், அவனது கூடல் 

நகரையும், வையையையும் புகழ்ந்துள்ளார் (296). 

121. மதுரைப் போன்சேயகோல்லன வேண்ணாகளார். (969):-- 

பொன் செய்கொல்லன் எனவே, இவர் தட்டார் ஆவர், இவர் 

பாலைநிலத்தில் ரெல்லிக்காப் உதிர்வது பொலன்செய்காசு உதிர் 

வதுபோலு மென்று வருணித்துள்ளார். 

12% மதுரைப் போத்த்னார். (75):-- 

தற்றிசையில் போதனார் என்றுஒருவர் காணப்படுகிறுர். இவரும் 

அவரும் ஒருவரோ வேறோ தெரியவில்லை, தலைமகன் பிரிவின்கண் 

தோழி தலைவியைத்தேற்றுவதாகக் கூறிய இவர் பாடல் இனிய 

சுவையை ரல்குவ தொன்றுகும்.
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129, மதுரை மருதங்கிழார்மகனார் பேருங்கண்ணனார். (247304). 

இவர் வேளாளர், ஆடு களப்பறையைப்போலத் தேரை ஒலிப் 

பன வென்றும், .பொன்னாபரணத்தைத்  தொங்கவிட்டாலன்ன 
கொன்றைப் பூங்கொத்து மலர்ந்து விளங்முசின்றன வென்றும் 

இவர் அழகிய உவமை கூறியுள்ளார். கரடி. இருப்பைப் பூவினையும் 
ற்ரும்பழஞ்சோற்றினையும் உண்டலை வருணித்துள்ளார். 

124. மதுரை மருதனிளநாகளூர் (94; 59); 77) 00) 109) 191; 

131; 184 5193 ; 206; 22032153; 255, 269; 283; 
297; 312; 3435 358; 83655 368; 380; 389) :— 

இவர் கலித்தொகையில் மருதக் கலிப்பாட்டு 95ம் பாடிய ஆசிரி 

யசாவர், இதனை *-மருதனிள நாகன் மருதம்”? என்றதனால் 

அறியலாம். அத்தொகையைக் கோத்த நல்லந்துவனாரிடத்துப் 

பெருமதப்புடையவர். தொழுநை (யமுனை) யாற்றின் கரையில் 

கண்ணபிரான் கோபிய/து வஸ்தஇிரத்தைப் பறித்துக்கொண்டு 

குருந்தமா மேறிய கதையினைக் கூறியுள்ளார் (அகம், 50). 

கொங்கரது உள்ளிவிழாவினையும், கழுவுளது காமூராங்கண் 

பூதக் தந்த வேங்கையினையும், வாணன் சிறுகுடியினையும், கடவுள 

செல்லாம் பலிபெறுதற்கிடமானதும் கோசரது சிறந்த ரியமத்தை 
(கடைத்தெருவைக்) சொண்டுள்ளதுமான செல்லூரிலே ப.ரசுராமீன் 
வேள்விசெய்த வரலாற்றினையும், வேளிரது வீரைமூன்றுறையிலே 

உப்புக் குவடுமிக்குள்ளன வென்பதனையும், ஊணூர், சாய்க்கானம் 

முதலிய வற்றினையும் புகழந்தனர். மற்றும் இவர் எருமையின் 

வளைந்த கொம்பு பேடிப் பெண்ணின் ஆடுகைபோன்றுள்ள தென் 

லும், இசலையின்-இரிமருப்புக் கானவன் கவைபொறுத்தாற் போன் 

றுளதென்றும் வருணித் துள்ளார். குடவோலையெடுத்துப் பிர 

மாணம்வாங்கும் வழக்கனைக் கூறுவர், இறையனார் களவியலுக்கு 

இவருமோர் உரையியற்ற, அதனையும் உருத்திர சன்மர் ஒருவாறு 
அ௮ங்€கரித்தனரென்னமு தெரிகிறன, இவர் ஐந்துஇணையையும் புனைக் 

துபாட வல்ல ஆற்றல் படைத்தவர். 

195. மதுரை....... மள்ளனார் (244) :-- 

இவர் மதுசைஅளக்கர் ஞாழார்மகனார் மள்ளனாரோ, மதுசைத் 
தமிழ்க்கூத்தன் கடுவன் மள்ளனாரோ, அன்றி இருவரினும் வேரன்
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ஒருவசோ யாதும் விளங்கவில்லை, இவர் பாடியது முல்லைத் “இணைப் 
பாடலாகும், 

126. மருங்கூர்கிழார் பேருங்கண்ணனார் (80) :-- 

இவர் வேளாளர். மருங்கூர் என்னும் ஒர் ஊர் *நாகபட்டினத் 

துக் கருகிலுள்ளு, * பசும்பூண்வழுது மருங்கை'' என் (கழ். 858) 

ஒரு ௦ருங்கூர் கூறப்படுதலால், பாண்டி. நாட்டகத்தும் மருங்கூர் 

ஒன்றுளதெனத் தெரிகிற து, இரவுக்குறி வக்க தலைமகற்குக் தோழி 

பகற்குறி (ேர்வதாக இவர் பாடல் செய்துள்ளார். 

127, மருங்கூர்ப்பாகைச் சாத்தன்பூதனார் (391) :- 

மருங்கூர்ப்பாகை என்பது ஓர் கரர்போலும், சாத்தன் இவர் 

தந்தைபெயர். இவரியற்பெயர் பூதனென்ப,.து, அத்தத்திற் செல்லு 

வோசை வேடர் அம்புவிடுத்துக் கொன்றுவிட்டுத் கமது அம்பு 

சிதைந்தமைக்கு வருக்துவகல்ல.து இறக்கவர்க்கு இரங்கார் என 

அவரது கொடுமையைக் கூறுகின்றார். பாம்ச் தோல் காற்றில் 
நிவப்பது மலையருவி ஒஓமுரூவத?னறை டொக்கு சமன்கின்ருர், 

128. மரு தம்பாடிய இளங்த6ங்கோ (96; 176.) - : 

இவர் பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோவின் சகோழ 4 ராகலாமென் 

நூதிக்கப்படுகிமுர், அங்ஙனமாயின் இவர் ரேபர் மரபினாராவர், 

இவர் தாமரையின் தண்டு கழைபோன்று பருத்து உள்ளே தூம் 

புடைத்தாயிராரின்ற தென்றும், இலைகளிற்றுச் செவிபோன்றுள 

தென்ழம், முகை கழு நிவந்தது போன்றுளதென்ழும், மலர் மகளிர் 

மூறுவன்முகம்போன்றிராநின் ற தென்றும் வருணிப்பது மன்றி, 
வேம்பு ஈனைபோல ஸஷெண்டின் கண் விளங்குகின்ற கென்றும் 
உவமை கூறியுள்ளார் (அகம். 176). அகுதை யென்த வனப்பு மிக்க 

ஒருத்இயின் தந்தையாகிய சோழர் சேரபாண்டியமைப் பருஷூரில் 

தாக்கி முறியடித்ததனைக் கூறியுள்ளார். 

129. மாமூலனார் (1; 1631555 5; 61) 62; 91; 97; 101; 
115; 127; 18753117; 201; 211; 233; 251,265; 
281; 995; 991; 925; 921; 847 ; 349 5 359; 393.):— 

இவர் அந்தணர்; முக்காலமும் உணர்ந்த யோூயோ 

வார். (தொல். பொருள். 75-ஆம் சூ, ஈச்.), இவர் அகத் 

இற் - பாடியனவெல்லாம் பாலைத்இணைக்குரிய பாடல்களே
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ஆகும். இவராற் பாடப்பெற்றோர் பலராவார். இவர் ஆவிகெடு. 

வேளையும் ௮வனை பொதனிஈகரையும். பாடியது (அகம். 1; 

01); அளு நாட்டையும் (6 GOT GOT GUT பாழியையும் பாடியது (அகம் 

15] ; கரிகால் வளவனுக்கும் சேலாதனுக்கும் வெண்ணியில் ௩டக 
தபோரில் சேரலாதன் புறப்புண்பட்டானாக, அதற்கு அவன் காணி 
வடக்இருக்கத் தலைப்படலும், சான்றோர் பலர் அவனுடன் வடக்கி 

ருந்தனர் என்ற கதையினைக் கூறியது அகம். 55,) ) உதியஞ் சே.ச 

லது கொடைத்துறனைப் பாராட்டியது (அகம் 05) ; குடகாட்டை 
யும் மழவாது களவுழவையும் குட்டுவனையும் கூறியது (அகம்,91); 
கன்னன் வேண்மானது வியலூரைப் புகழ்ந்தது (அகம், 97) ; மழ 
வரது தலைமயிர் வருணனையையும், அவர்இருமலஞ் தீர்க்கும் மருந்தை 

வாயிற் போகட்டுக்கொண்டு நிரைகவர்தற் சிறப்பினையும் கூறியது 
(அகம், 101) ; எருமையினது குடகாட்டையும், எவ்வி செருவில் 

வீழ்ந்தமையையும் கூறியது (அகம், 113,); சேரலாதன் கடலோட் 

டியதனையும் ஈடம் சபறிந்ததனையும் கூறியது (அகம் 347,); அவன் 

இமயத்.துவிற் பொாறித்ததனையும், மாந்தை முற்றத்தில் ஒன்னார் 
பணிந்துதந்த பொன்கலத்தினோடு வயிரம் முதலியவற்றையும் ஒரு 

பொற்பாவையையும் குவித்துவிட்டு உஸ்த்தைத்துறந்த விருத்தாக் 

தத்தையும் வருணித்தது (அகம், 127 ; 347))மழவா துபூக்தொடை. 

விழவினைச் சிறப்பித்தது (அகம். 187.) ; கண்ணசெழினியினது 
போர்த்திறனைப் புகழ்க்தது( அகம், 197);பாண்டியாது கொற்கையில் 

வலம்புரி மூழ்குதலையும், சோழாது ஈன்னாட்டையும் புகழ்ந்தது 

(அ௮கம்,201);வேங்கடத்தையும், மத்தி எழினி பல்லைப்பிடுங்கி வெண் 

மணிவாயிற் கதவில் அழுத்தியதனையும் விரிததது (அகம், 211.) ; 

உதியஞ் சேரல்பெருஞ் ?சாறு கொடுத்த கதையினைக்கூறியது(அகம். 

9888), நந்தன் வெறுக்கையையும், கோசர் பொதியிலையும், மோகூர் 

பணியாமையிற் பகைத்துவந்த மோரியர் தேருருள் குறைத்த வச 
லாற்தினையும் விரித்தது ( அகம், 851.); இமயவமையையும், “நந்தர் 
பாடலிக்குழீஇ நீர்முதற் கரந்த நிதியத் தினையும், வேங்கடத்தை 
யும் கூறியது (அகம், 265); மோரியரது தென்திசைப் பிரவேசங் 
கூறியது (௮கம். 981,)) புல்லிகுன்றத் இனையும், வடுகர் தேயத்இனை 
யும் கூறிய த(அகம்.99 5,311); வளவனால் அதிகன் பிணிச்சப்பட்ட 
தும், பாணன்காட்டை வருணித்தும் (அகம்.99%,)) இத 

யன் வேளிசொடு பொருததனைக் கூறியது (அகம், 331.) ஈன்ன
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ன.த ஏழிற்குன்றத்தைப் புகழ்ந்தது (அகம், 349, வானவரம்பன் 
வெளியத்தையும் புல்லிமலையையும் புகழ்ந்தது (அகம். 959.)) அப் 
புல்லி வேங்சடத்தைப் புகழ்ந்தது (அகம். 393.). மற்றுமிவர் கூறிய 
உவமைகளும், உள்ளுறை இறைச்சி முதலியனவும் மிகப்பல, விரிப் 

பிற் பெருகுமென்று அஞ்டவிடுக்கப்பட்டன. 

190 |மாற்நார்கிழார்மகனார் கோற்றங்கோற்றனர் (54):-- 
. இவர் மேளாளர், இவர் பண்ணனையும் றுகுடியையும் 

பாராட்டிக் கூறியுள்ளார். 

191. மாறேோக்கத்துக் காமக்கண்ணி நப்பாலத்தனார் (377):— 

மாறோக்கம் கொற்கையைச் சூழ்ந்ததொரு காடு, பாலத்தன் 
என்பது இவர் இயற்பெயர், ௮ருஞ்சாரத்திலே மறவர் எறும்பு 
செகரித்துவைத்திருக்கும் தானியத்தை எடுத்து உண்பதனைக் க று 

வதனோடு அவர் நிசைகவர்தலையும் வருணித்துள்ளார், “மாஜோசம் 
என்றும் பாடம். 

132, முடங்கிக்கிடந்த நேடூஞ்சேரலாதன் (30):-- 

ழமூடங்கிக் இடந்த என்றமையால் இவர் நடக்க வியலாது இடச் 

தனர் எனத் தெரிகிறது, சே.ரலாகன் எனவே சேரர் குடியினர் 

என்பது வெளிப்படை. இவர் நெய்தலைப் புனைந்து பாடியுள்ளார், 

193. முள்ளியூர்ப் பூதியார் (178):-- 

இவர் பெயர் முன்னியூர் வழுதியார் எனவும் காணப்படும், 

இவர், மூங்கினின்றும் தெறித்து விழும் முத்தம் கழங்குபோல 

உருளுகின்றதென்று வருணிக்கின்றார். ஈன்னனது பொன்விளை 

சுரங்கங்களை யுடைய மலையைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார். 

194. மோசிக்கரையஞார். (260).— 

மோிக்கரை யெுபது ஓர் ஊர். இவர் கெய்தலைப் புனைந்து 

பாடியுள்ளார். மாலைப் பொழுதை இவர் வருணிப்பது சுவையு 

டை த் தாகும். 

195. வடமவண்ணக்கன் பேரிசாத்தனூர். (38; 214; 242 

268 ; 305.) 

* வண்ணக்கன் நாணய பரிசோதகன், வடமவண்ணக்கன் 

எனவே வடமனாகயெ நாணயசோதகன் ஏனப் பொருள்படும், இவர் 

பச, 6
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பேரி:சாத்தனார் எனவும் கூறப்படுவர், இவர் குறிஞ்சியையும் முல் 
லையையும் பாலையையும் புனைந்து பாடியுள்ளார். 

196. வடமோதங்கிழார் (877):-- 

இவர் வேளாளர், கோங்கலரிற் சூரவ மலர் உதிர்வது 

பொன் தராசுத் தட்டில் வெள்ளித் துண்டு சொரிவது போலு 

மென்று வருணிக்கன்றார், 
197. வண்ணப்புறக் கந்தரத்தனார் (49):-- 

இவர் இயற் பெயர் கந்தரத்தன் என்பது, *வண்ணப்புறவின் 
செங்காற் சேவல்”! (ற், 71) என்று இவர் கூறிய தொடைச்சிறப்பு 
நோக்கி வண்ணப்புறக்கந்தரத்தனர் எனப்பட்டார் என்பர் மகட் 
போக்கிய செவிலித்தாய் இரங்குவகாக இவரியற்றிய பாடல் இன் 
சுவை பயப்பதொன்றாகும், 

198. விற்றாற்று முதேயினஞார் (97 ; 196 ; 888): 

விற்.நூறு என்பது ஒர் ஊர், எயினன் வேடன், இவர் முதிய 

வேடர் மரபினர், மகளிர் மாங்காட்டை வருணித்துப் பாடியுள் 

ளார். இவர் பாடிய அகம் 10 ஆம் பாட்டினைக் களவின்வழி 

நிகழ்*த கற்புக்கு உதாரணமாகக் காட்டினர். ஈச். (தொல், 

பொருள் 146). 

199, வீரைவேளியன் தித்தஞர் (13d):— 

தத்தன் என்பது இவர் இயற்பெயர். வீரை என்பது ஓர் ஊர் 

அகம் (900), மின்னல் ஒளிர்வ.து அரசர் உறைகழித்தவாள் மின்னு 

வது போலுமென்று வ ரணிக்கிழுர், பாடப்பெற் மோரில் இவர் ஒருவ 

ராவர். 

140, வேள்ளாடியனார் (89):-- 

புலி, தான் ௮டி.,தத களிறு இடஉப்புறம்வீழின் மிசையாது 
என்று இவர் அதன் மானத்தனைக் கூறுகின்றார், தலைமகன், 

புலந்து கூறிய தலைமகட்குச் சமாதானஞ சொல்லுவதாக இவரியற் 

திய பாடல் மிக வியப்புடை யதாகும், 

141. வேள்ளி வீதியார் (45; 962):- 

'இவர் பெண்பாற் புலவர், இவர் தமது கணவனைத் தேடிக் 
சொண்டுபோன செய்தியை ஒளவையார் எடுத்துக்கூதியிருக்கின்றார்.
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(அகம், 147.). ஆதிமந்தி தன் கணவனைத்தேடிச்சென் ற செய்தியை 
இவர் எடுத்துக் கூறியுள்ளார் (அகம். 45,). அன்னி, இதியன.து புரா 

னையைக் குறுக்கைப் பறந்தலையில் குறைத்துப் பெரும்போர் ஈடத் 

தியதனையும், வேலாற் கடலோட்டிய வானவரம்பனது அ௮ரணழிக் 

கும் ஆற்றலையும் பாராட்டிக் கூறியுள்ளார். புலிகஈத்திற்கு முருக்க 

னரும்பை உவமை கூறியுள்ளார் (அகம். 363) இருக்குறளையும் 

சிறப்பித்துப் பாடினர் (வள். மா. 23), 

149, வேறிபாடிய காமக்கண்ணியார் (23 ; 98,):-- 

இவர் வெறியாடலைப் பாராட்டி. வருணித்துள்ளமையால் **வெறி 

பாடிய” என்ற அடை. கொடிக்கப்பறரூர். புறத்தில் இவர்பாடியன 

வாக இசண்டு பாடல்கள் காணப்படுகின்றன (புறம் 87; 809.. 

143, வேம்பற்றார்க் குமரனார் (157,)-- 
குமான் என்பது இவரியற பெயர், மீேவம்பற் நூர் இருநெல் 

வேலி ஜில்லாவிலுள்ளதோர் ஊர். அருஞசரத்தில் வேடர்கள் 

கள்ளை மிகுதியாகக் குடித்துவிட்டு வேட்டைவெறிகொண்டவர் 

களாய் வழியே போவாரைக் கொல்லுங் கொடுமையினை வருணித் 

துள்ளார், வல்லாண் மூல்லைத்துறை பில் இவர் பாடிய பாடல் புறத் 

தில் (917) காணப்படுகின்ற ல. 

ஆசிரியர் பெயர் காணப்படாத பாடல்கள்.-- 111; 11/7; 1065,
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மதுரை உப்பூரிகுடிகிழார்மகனாவார் உருத்திரசர்மர் 

இவர் முருகக் கடவுளுடைய அவசாரம், ஒரு சாபத்தினால் 

மூங்கையாய் வைசிய வருணத்தல் உப்பூரிகுடி௫ிழார்க்கு மகனாசாக 

அவதரித்தனர். இறையனா ரீயற்றிய களவியல் என்ற அகப் 

பொரு ளிலக்கணத்துற்கு நக்£ரர் இயற்றிய உரையைக் கேட்டுப் 

பதந்தொறும் பதந்தொறும் மெய்சிலிர்த்து ஆனந்தக்கண்ணீர் உகு 

தீ) அதனை மெய்புரையென்று அறிவித்தனர். மதுரை மரு 

தனிளநா(:- ரியற்நிய உரைக்கும் ஒரோவிட த்துக் கண்ணீர் உகுத் 

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

செவியுணர்வுண்டு, இஃது । இவரைப்பற்றிய இக்தூற்பாயிரத்தில் 

வந்துள்ள :* தோலாச்செவியான்' என்ற அடையினால் ௮றியற் 

பாற்று, இவரைக்கொண்டு உக்கிரப் பெருவமுதியார் இவ்வக 

நானூற்றினைத் தொகுப்பித்தார், | 

தொகுப்பித்தோர் வரலாறு 

பாண்டியன் உக்கிரப்பேருவழுதியார் 

இவர் பாண்டியன் கானப்பேர் எயில்தந்த உக்கிரப் பெரு 

வழுதியாராவர், இவர் வரலாற்றைப் பாடினோர் வரிசையிற் கண்டு 

கொள்க, 
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அசர முகலியோர வாலாறு 

சி புதி சியி ர சச சவுசிவுதி யாவு ரவ 

| இவ்வரலாறு பேரும்பாலும் அகநானூறு 

ஸம்பந்தப்பட்டவளவே வரையப் பெற்றதாகும்.] 

1, அல்தை (70, 113) 906) :-- 

இவன் சிறந்த கொடையாளி, பொருசகர்க்குக் களிற்றுப் பரிசில் 
ஈவோன் (அகம், 76). இவன் கோசர்களால் ஒருகால் காக்கப்பெற் 
ரன் (௮௧ம், 113). தம் கணவனையிழக்து துன்புற்ற வேண்மகளிர் 
பூசலைக் களைந்தோன் (அகம், 808), இவன் அகுதை என்றும் 
கூறப்படுவான், இவன் மார்பில் பகைவர் சக்கராயுதம், தைத்தது 

என ஒருபொய் வார்த்தை பிறந்தது (புறம் 220), 

8, அகுதை (96) :-- 

இவள் ஒரு சோழன் மாள், சோழர்ச்கெல்லாம் இவள் மகண் 
முறையாக நின்றாள் என்பர் நச்சினார்க்கினி௰ர் (தொல், சொல், 401), 

இவட்குத் தந்தையாம் முறையினரான மேோழர் இருபெரு வேந்த 
ரைப் பருவூர்ப் பறந்தலையில் தாக்கி2வன்று அவர் களிற்றைக் கவர்ந் 
தனர், இவ்வரலாற்றைக் கூறியவர் மருதம்பாடிய இளகுகடுக்கோ, 

9, அஞ்சி (958, 979) :- 

இவனது இயற்பெயர் நெடுமிடல் என்பது (பதிற், 98), அ.தி 
கன் என்றும் எழினி என்றும் இவனுக்குப் பெயர்கள் வழங்கப் 
பெறும் (௮கம், 105, 142, 102, 211, 325). இவனுக்குக் குதிரை 
மலை யுரியது (அகம். 472), அஞ்சியின் ஏவலிளையர் நிரைகவர்தற் 
இறப்புக் கூறப்பெற்றுள்ள.து (அகம், 103, 373), இவனது வெற் 
பகத்தில் பசம்பூட் பாண்டியன் தன் களிறுகளைப் பரப்பினதாக 

(அகம் 102) அறியலாவது. 

இனி எழினி என்பான் பபருவேந்தனாகிய வளவன் ஏவற்படி. 
வாசாமையால், ௮வ்வளவன் மறவஞான மத்தி இவ்வெழினியைப் 
பற்றிவர்து, பல்லைப் பிடுங்கித் தன் வெண்மணிவாயிற் கதவில் 

அழுத்இனான் (அகம், 211 , 925), அஇகனென்று ஒருவன் பாழிக்
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கண்ணே மிஞிலியாற் கொல்லப்பட்டதாக அகம் 142 ஆம் பாட் 

டால் ௮றியப்பமொயினும், அப்பாட்டில் “ அதிகற் கொன்று ” 
என்றிருப்பது ':எயினற் கொன்று '' என்றிருத்தல் வேண்டுமென 
ஊட௫ுக்கப்பகென்றது, (அகம், 191, 805;புறம் 280 ஆம் பாடல்களை 
நோக்கியறிக,) ,ஈல்லெழினி என்ஜொருவர் பரிபாடலில் 18 ஆம் 

பாடலைப் பாடியவசாகக் காணப்படுகிழுர், அவர் இவ்வதஇிகமான் நெடு 
மான் அஞசியின் மாபினைச் சார்ந்தவரெனக் கொள்ளலாம், 

4, அண்டர்மகளிர் (59) :-- 

இவர் தொழுகை யாறறஙஈரையிலுள்ள கோகுலத்தில் ஸ்ரீ 
கண்ணபிரானுடன் விளையாடிவந்த இடைப் பெண்களாவர், இவர் 

தேவ ஸ்திரீகளின் அம்சமாவார். இவர்கள் .வஸ்.இ.மில்லாமல் 
யமுனை யாற்றில் நீர் விளையாட, அது பிஎழயென்றுகண்ட ஸ்ரீ 

கண்ண்பிரான், கரையிலிருந்த அவர் ஆடைகளைக்கவர்ந்துகொண்டு 

குருந்தமர தீது ஏறிக்கொண்டார். அவர்கள் நாணித் தாம் செய்த 

பிழையென்றுணர்ந்து தம் வஸ்இரங்களைத் தரும்படி வேண்டுமள 

வில், அவ்விடத்துறகுப் பலராமன் வந்தாமாக, அவர் பாராவண்ணம் 

எல்லாரும் ஒருமிக்க மறைந்துகொள்ள ஸ்ரீ கண்ணபிரான் அக்கு 

ருந்த மரத்துக் கொம்பைத தாழ்த்துக் கொடுத்தார், அக்கோயியர் 

அதில் மறைந்துகொண்டனர் ௮ன்பது வபலாறு, இவரைப் பாடி. 
CHAT LOGIT!) LOH dori ar BT SET, 

5, 8 (43) — 
இவன் சேரனுடைய படைத்தலைவரில ஒருவன், இவனும். 

நன்னன் முதலியோரும் பெரும்பூட் செ - னியை எதர்த்து, அவன் 

சேபைதி பழையனைக் கொன்றுவிட, ௮ச்சென்னி சினஞ்சறந்து 

கொடும்போர்செய்து சே. ரன்படைமுதலியான கணையனை அகப் 
படுத்திக் சமுமலத்தை வென்றுகொண்டான், இவனைப் பாடியவர் 

குடவாயிற் €ரத்தனார், 

6, அவியன் (271) :-- 
இப்பெயர் ௮வையன் எனவும் வழங்கப்படும். இவன் ஒரு 

கொடையாளி, இவன்மலை மேகங்களால் சூழப்பெற்றுள்ளதென்று 
வருணிக்கப் பெற்றுள்ளது, இவனைப் புகழ்ந்தவர் காவிரிப்பூட் 

பட்டினத்துச் செங்கண்ணஞார்,
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7, அன்னி (45, 126, 145) :— 

இவன் இதியலுக்கு உரித்தான ஒரு புன்னைமாத்தை விரும்பி, 

எவ்வியென்பான் ஈன்மொழிகூறி அடக்கவும் அடங்கானாய் (அகம், 

126), அதனை வெட்டி விட்டான் (அ-ம், 45: 145), உடனே இஇ 

யன் சினமூண்டு, குறுக்கைப் பறக்தலையில் அன்னியோடு போர் 

புரிந்து, அவனைக்கொணன்று விட்டான் (அகம் 196), இவனைப் 

பாடியவர் வெள்ளிவீதியார், ஈக்சீரர், ஈயமனார், 

3, அன்னிமிஞிலி (196 5 262)-— 

இவள் ஓரழ,குவாய்$த பெண்மணி, இவள் தந்தையை ஊர்முது 

கோசர் கண்ணைக்களைக்கு அவமானப்படுத்இிவிட ( ஐம். 100; 322), 

இவள் மிகச்சினந்து ௮க்£2காசரை அழித்து விவெதென்று சபதஞ் 

செய்து, கலத்து உண்ணாமலும் வெளிய வஸ்இரம் உடாமலும் 

தான்கொண்ட சினக்கொலத்தை மாறமுமலுமிருந்து குறும் 

பியனுக்கும் இதியனுக்கும் அக்கோசர்பால் பகையுண்டாமும்படி. 

உரைத்து, அக்கோசசைக் கொல்லுவிக்துச் சினந்ரணிந்த., பேரு 

வகையுமெய்து, அத்இதியனத அழுக்கைக்கண்டே. பண்டைக் 
கோலத்தோடு செருக்குற்று உலாவினள் (துகம், 100), இவ$ப் 

பாஷயவர் பரணர், 

9, DAW அண்டிரன் (09 : 196) — 

இவன் von durpah ives ஒருவன் (புறம், 158), 

இவன் நாட்டில் கவிரமலை உள்ளது (அகம் 108), இவன் காடு 
களில் சிறந்த யானைகள் பலவுள (அகம், 159), இவனது தலையாற்றி 

லுள்ள மலை மிக்க வளமூடையது, இவனது படைவீரர் மாறறசசர் 

அசண்களைப் பொடியாக்கும் விறறிறம் படைத்தவர் (அகம், 69), 

இவனைப்டாடியவர் உமட்.டூர்கிழார்மகனார் ப ங்கொறறனார்; பரணர், 

10 ஆ௮ய் எமினன் (148 ; 191) 800, 396):— 

இவன் சிறந்த வீரனும் கொடை யாளியுமாவன் (அகம். 181), 
எமினன் என்றமையால். வேடர்மரபினனாவான், இவன் பாழிக் 

கண்ணே மிஞிலியோடு போர்தொடுத்து, அப்பேரிற் கொல்லப் 
பெற்ஜான் (அகம், 990). இவனைப் பாடியவர் பரணர்,
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11, ஆட்டனத்தி (76, 229, 236, 376, 396):— 

இவன் வஞ்சிக்கோன் ஆகிய சேர அரசன் (சிலப், வஞ்சின. 
அடி. 11) 12), ஆஃ்டன் என்றமையானும், பொருஈன் (அகம் 76) 
என்றமையானும் இவன் கூத்தாவெதில் தேர்ச்சியுள்ளவன் என்று 
தெரிகிறது. சேரர்க்கு ஆடுதல் வழக்குண்மை ஆடுகோட்டாட்டுச் 

சேரலாதன்- துணங்கையாடி.னமையால் அறியலாவது (பதிற், 58), 
இனி இவன் சரித்திரம் வருமாறு : கரிகால் வளவனுக்கு ஈல்லிசைப் 

புலமைவாய்ந்த (குறுந் 31) ஆதிமந்தி என்னும் பெயரிய ஒருமகள் 

சேசவரசனான இவ்வாட்டனத்இக்கு வாழ்க்கைப்பட்டி ருந்தாள். ௮க் 

கரிகால் தன் சுற்றத்தோடு கழாஅர்ப் பெருந்துறையில் காவிரியின் 

புதுப்புனல் வருகையைக் கொண்டாடி. விழாச்செய்ய, அதற்கு வந்தி 

ருந்தி அவ்வத்து அப்புனலிற் பலவகையாகக் கூத்து ஆடி. விளை: 

யாடக்காவிரி அதனைக் காதலித்து அவனை இழுத்துக்கொண்டுபோய்க் 

கடலில் ஒளித்து விட்டது, அஃது அறியாத ஆதிமந்தி கலுழ்ந்த 
கண்ணளாய்ப் பலவிடங்களிலும் தேடி. உழன்று, கடைசியாகக் 

கடற்கரைக்குவர், ஆங்கு மருதி என்ற ஒருத்தி அவ்வாட்ட 

னத்தியை அவ்வாதிமந்திக்குக் காட்ட, அவள் மிகமகிழ்ந்து கணவ 

னோடு தன்னாடு சென்றடைந்தாள் என்பதாம், இவன் அத்தி 

யென்றும் கூறப்படுவான், இவ்வாலாற்றை சிரித்தவர் பாணர், 

12, ஆ தனேழினி (210):-- 

இவன் செல்லிக்கோமானாவான் (அகம் 310), இவனைப்டாடி 

யவர் ஐயூர் முடவனார், வாட்ட £றறு எழினியாதன் என்பான் oe 

வன் புறத்தில் (300) காணப் _டின்முன். இவ்விருவரும் ஒருவசே 

வேறோ தெரியவில்லை, 

19, ஆதிமந்தி (45) 70; 195) 888) 830) 990):-- 

இவள் கரிகால்வளவன து மகள், வஞ்சிக்கோவாகிய ஆட்ட 

னத்திக்கு வாழ்க்கைப்பட்டாள், ஒருகால் இவள் தன்கணவனோடு 

கழார்ப்பெருந்துறையில் டந்த காவிரிப்பு துப்புனல் விழவிற்கு வந்தி 

ருந்தபோ து, ௮ப்புதுப் புனலிற் 'கல்லாயானைக்கடிபுனல் கற்றென'? 
அவ்வத்து நர்த்தனஞ்செய்து நீராடினானாக, ௮வ்வழஃகக்கண்டு 

மோித்துக் காவிறி ௮வனை இழுத்துக்கொண்டுபோய்க் கடலில் 
ஒளித்துவிட்டது. : ௮%தறியாத ஆதிமந்தி பேதுற்றுத் திசைகள் 
தோறும் ௮வனைத்தேடிக்கொண்டு, சண்டாரனைவசையும், “என்
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கணவன், (கச்சினன் கழலினன், தேன்கார் மார்பினன், 

வகையமைப் பொலிக்த ' வனப் மை தெதரியற், சுரியலம் பொகு 

நன்.” அவனைக் கண்டீரோ!” என விசாரித்தும், ஒருவரும் 

மசசொல்லாமையால், சாவிரி சென்றவழியே சென்று, கடலை 

அடைந்து அங்குத் தேட, மருதியெனபாள் அவனை அவளுக்குக் 

காட்ட, அவள் கணவனைக் கழவிக்9.ண்டு தன்னாடுவக்தடைக் 

தாள், இவள் நல்லிசைப் புலமைவாயக்$வள் (குறிக், 31), வெள்ளி 

வீதியாராற் புகழ்ந்து பாடப்பெற்றவள் (அகம், 15), இவள் 

கதையை விரித்துக்கூரியவ! பரணர், 

1 |, ஆரியபபோருகன் (150) :-- 

இவன் ஆரிய காட்டி லுள்ளானாகிய சிறந்த மல்லன், இவனு. 

கும் பாணனுக்கும் மறபோருண்டடாக, அப் போரில் பரணன் 

இவனால் தோல்வியுற அுழைச்கண்டி, கணயன்காணி மறைகச்கான் 

இவனைப்பாடியவர் பாணர், 

15, ஆரியர் (370: $36; 3965 395):-- 

இவர் வடஇசைக்கண்மண வாழும் ஒரு பெருங் குழுவின, 

இவருக்கும் தமிழ் ஒரச/க்கும் பலகாலும் போ/விளைந்து வந்து 

(அகம், 930). ஒருகால் இவர், தபிழ்காடடிற் (91 2வசித்துர் சோழ 

போடு போர்தொடுக்க, அச்ரோழரால் வல்லத்துப்புறமிளையில் 

இவர் படையழிந்து கோற௱னைர் (அகம், 110), மற்சிமுருசால் 

பெருஞ்சேரலாகன் வ.காட்டி.னமீமற படைசெலுத்திச் சென்று, 

அவ்வாரியரை அலறத் தாக்கி அவர் அரசரைப் பிணித்துத் தனது 

விற்பொறியை இமபத்துப் பொறித்து மீண்டான். (துகம், 90), 

இவ்வாரியர் பிடியைப் பழக்கி அவற்றைக்கொண்டு களிறறைப் 

பிடி.க்குந்தொழில் கற்றவர் (அகம், 276), இவருக்கு சிய மலை 

இமயவரை, இவரை துகத்திற -ூறிமனார். பாணர், பாவைக் 

கொட்டிலார், இம்மென்கீரனார், 

16, இராமன் (70):-- 
இவர் தசரதர் குமாபர், இவர் தம் பத்தனியைழ் தேடிக் 

கொண்டு, சுக்கிரீவன் முதலிய வானாவீரர்களுடன் தனுஷ்கோடிக் 

கரைக்கு வந்து, ஆங்கு ஓராலமாத்தடியில் தக்க, சமுத்திரத் 

தைக்கடந்து இலங்கைக்குப்போகும் விஷயமாக ௮வ்வான ர வீரர்க 
பா. 0
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ஞூடன் மந்திராலோசனை செய்யத் தொடங்குகையில், அவ்வாலிற் 

புட்கள் மிகுதியாக ஒலிஈக, அவ்வொலியை அவித்தனர் என்பது 
வரலாறு (அகம், 70), இதனைப் பாராட்டி.க்கூறியவர் மதுசைத் 
தீமிழ்க்கூத்தன் கடுவன்மள்ளனார், 

17, இருங்கோவேண்மான் (80):-- 

இவன் வேளிர்மரபினன் (புறம, 201); சிறந்தவீரன் ;) கபி 

லர் வேண்டவும் பாரி மகளிரை மணக்க மறுத்தவன், இவன் தலை 

யாலங்கானப் போரில் நெடுஞ் சசழியனற் கொல்லப்பட்டான், இவ 

னைப்பாடியவர் நக்£ரர், 

18, இளம்பேருஞ்சேன்னி (375):-- 

| இளஞ்சேட் சென்னியென்றும் இவன் வழங்கப்படிவொள் 

(புறம், 340) 37. இவன் பாழியை நூறி, ஆங்கு எதர்த்துவந்த 

வடுகரைத் தலைசவட்டினோன். இவனை அகத்துற்பாடியவர் இடை 

யன் சேந்தன் கொற்றனார், 

19. உ$ியஞ்சேரல் (15; 65: 106; 2335359; 389,):— 

இவலுக்கு வானவரம்பன் உதியஞ்சேரல் என்றும் பெயர் 

வழங்கப் பெறும் (புறம். 2; அகம். 15: 489) 989), இவன் வே 

லாற் கடலோட்டினான் (அகம். 46), மாற்றுர் அரணை அழிக்கும் 

Anes foot பிறர் நாடுகளை வென்று, தன் வசமாக்கிக்கொண்ட 

வன், பரிசிலர்க்கு வரையாது கொடுப்பவன் (அகம். 08). இவன் 

தன் பிதஇரர்களுச்குச் செய்யும் பிண்டக்கிரியையில் பெருஞ்சோறு 

கொடுத்ததனாற் பெருஞ்சோற்று உதியன் சேரலாதன் எனவும் 

(புறம், 8) அழைக்கப்படூவான், அப்பெருஞ்சோறு கொடுத்தகால 

த்து, இவனது அட்டில் குழமுமூரின்கண் அமைக்கப்பெற்றிருந்தது 

(அகம், 108). அக்குழுமூரின்கண்ணே ஆக்கள் மிகுஇ, புறத்தில் 

(9) ஈாரைம் பதின்மர் பொருதுகளத் தொழியப் பெருஞ்சோற்று 

மிகுபதம் வரையாது கொடுத்தோய் ? என்றும், அகத்தில் ,293) 
“மறப்படைக் குதிரை மாறா மைந்திற், துறக்க மெய்திய தொய்யா 

நல்லிசை, முதியற் பேணிய உதஇயஞ் சோல், பெருஞ்சோறு 

கொடுத்த ஞான்றை” என்றும் வந்துள்ளமையால், பா.ரதப்போரில் 
இருஇறத்துப் படைக்கும் இவன் உணவளித்ததோடு, அப்போரில் 
இறந்தவர்க்கு இவன் பிண்டக்கிரியையும் செய்தான் என்று கொள்
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ror, xserosge குறியவும் செடியவுமான கூளிச்சுற்றம் 
இவனைச் சூழ்ந்திருந்தது (அகம், 933), இவனுடைய நாட்டில் 
வெளியம் என்னும் ஊர் 'மிகச்சிறப்புற்றுவிளங்கிற்று (909). இவன் 

புதல்வர் இமயவரம்பன் நெ$ஞ்சேரலாதனும், 'பல்யானைச் செல் 
கெழுகுட்டுவனுமாவர் (பதுற், 2, 3 பதிகங்கள்), 

20. எருமையூரன (90; 115; 253: 
இவன் எருமை என்றும் கூறப்படுலான் அகம, 1ம்; 253), 

இவனது ஊராகிய எருமைபூர், கு _ராட்டின்கண்ணுள்ள.து ( அகம், 

118). இவன் வக அரசன் (அகம், 258); ஐம்பெருவேளிருள் 

ஒருவன் (புறம், 10, உமை). இவன் சிரை கவருஞ இழப்பு வியப் 

புறக் கூறப்பட்டுள்ளது, இவனைப் பாடியவர் நக்கீரனாரும், மாமூல 

னாரும், தலையாலங்கானப் போரில் இவன் நெடுஞ்செழியுளுற் 

கொல்லப்பட் டவன், 

21. எவ்வி (115; 120; 260 : 800): 

இவனது நாடு மிழலைக்கூறறமெனப்ப௫ிம், இக்கூற்றம் காவிரி 

யால் நீரூட்டப் பெற்றுப் பயங் ெழுமியதாய் வீளங்கிற்று, மீன் 

விற்கும் பாண்மகள் அம்மினுக்கு விலையாக நெல்லைப் பெறுது முத் 

துக்களைப் பெறுவளென இ௫்காட்டின் செல்வமிகுதியை ஈக்$ீசர் 

பாசாட்டுகிருர் (அகம், 120), மாங்குடி. மருதனாரும் தாங்காவிளை 

wor கல்லூர் கெழீஇய வோம்பா வீகை மாவேள் எவ்வி” (புறம், 

24) என்பர். குடவாயிற் $ரத்தனாரும் “பொலம்பூண் எவ்வி நீழ 

லன்ன” என்பர் (அகம் 300). மற்றும் இவன் நாடு மருத நில 

மூம் நெய்தல் நிலமும் மயங்கியுள்ள தென்று மேற்சொன்ன மருத 

னாரும் €ரத்தனாரும் புகழ்ந்துள்ளார்கள் (புறம் 81) அகம், 900), 

இனி இவ்வெவ்வி தொன்முதிர் வேளிர் குடி.பிறறோன்றினா 

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

நிலைமை தவருதவனுமாவன் (கம், 115) 126) புறம், 31) குறும், 

19). இவன், ௮ன்னிக்குப் பலவாறு புத்திசொல்லித் திதியனது புன் 

ணையை வெட்டவேண்டாமென்து அடக்கினவன், இவன் தலையாலக் 

கானத்துச் செருவென்றுகொண்ட நெடிஞ்செழியனுல் மணவா 

யிலுறத் தூராங்கண் வெல்லப்பட்டுத் தனது முத்தூற்றையும் 

மிழலைக்கூற்றத்தையும் இழந்தனன் (அகம், 266.), எவ்விவீழ்ந்த 

செருவில்? என்றும் (அகம், 119), ' எவ்வி யிழந்தவலுமை
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ஏன்றும் (குறுந், 19), கூறப்பட்டுள்ளமையால், இவன் al 

நெடுஞ் செழியனாலேயே செருவிடை வீழ்ந்தனன் போலும், இவன் 

நீடூர் கிழவோன் எனப் பா.ராட்டப்பவொன் (அகம், 200), 

23. எழினி (80) :-- 
இவன் எழினி அதிகமான் தாயாதிகளில் ஒருவன். இவன் 

தலையாலங்கானத்துப் போரில் நெடுஞசெழியனால் வென்று கொல்லப் 

பட்டான் (அகம், 30, புறம். 77.), இவன் ஐம்பெருவேளிருள் 

ஒருவன் (புறம், |)உமை.), 

20, ஏற்றை (44) :-- 

இவன் சேரன் படைத்தலைவன்; பெரும்பூட், சென்னியைக் கழு 

மலத்தில் எதிர்த்தவன், ஏறைக்ககான் என்பானெருவன் புறத்துக் 

(157) கூறப்பட்டிள்ளான், இவ்விருவரும் ஒருவசோ வேறோ 

தெரியவில்லை, 

24. ஐயை (6) :- 

இவள் சிறந்த அழகுவாய்ந்த பெண்மணி (அகம், 0). இவள் 
கற்புடைமை நோக்கத், தித்தன் * ஐயை தந்தை தித்தன்” எனப் 

பட்டான் (அகம், 0), இவள் sions தித்தன் வரலாற்றைஅவன் 

பெயர் வரிசையிற் கண்டுகொள்க. இவளைப் பாடியவர் பரணர் 

25. கங்கன (1) :-- 

இவன் சேரன் படை த்தலைவரில ஒருவன், பெரும்பூட் சென் 

னியால் கழுமல,க்தில் வெல்லப்பட்டோன் (அகம். 11) 

26. கட்டி (11; 220) :-- 

இவனும் சேரன்படைத் தலைவரில் ஒரவன. (ழற்சொன்ன 

பெரும்பூட் சென்னிமீயாடு மீபா 3 றறவன். ஒருகால் இவன் 

உறையூர்த் இத்தனோடு மீபா/புரியலந்து, இரவிற பறிவிருக்கையில், 

அத்துத்தன் நாளவையில் முழக்கப்பெலும் ': பாடின் றெண்குணைப் 

பாடுகேட்டி ௮ஞ்சிப் பொராது ஓடினோன். இவனைப் பாடியுவர் 
குடவாயிற் 8ரத்தனாரும், பாணருமாவர். 

27. கடல்கேழு சேல்வி (470) :-- 

இவர் இலக்குமி தேவியாராவார். இவரைப்பாடியவர் ௮ம் 

மூங்னாம். ,
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28 கடலன் (81) :-- 
இவன் சிறந்த சூனேயன்றி இரப்போர்க்கு வசையாது 

ரஈவோன். இவனது ஊர். விளங்கில் இவனைப், பாடியவர், ஆலம் 

பேரிசாத்தனார். எருமை வெளியனார்க்கு மகனாராகிய கடலனாரும் 

இவனும் ஒருவரோ மேேமமு தெரியவில்லை. 

99 கண்ணனேழின் (1017) --- 

இவன் எழினி வம்சதரைச் சா௩கவன். இவன முதுகுன் 

றத் துக்கிறைவ 4, சிறநத வீரன், இவன் வம்சததுவந்தாசான 
நல்லெழினி என்பார் பரிபாடலின் | ஆம் பாடலாகிய திருமாலுக் 

குரிய பாட்டைப் பாடியுளளா£ 

30. சணையன் (11: 150). 
௪ ௩ ப் 3 . 4 ௪ ° a 

- இவன் சேரன்படைததலைவ ் ( தகம் 1) சிபரும்பூட்சென் 

னிஃயாடு கழுமலத இற பொருதவன், ஆரியப் பொருகஞுல பாணன் 

மறபோரில தோலவியுற, இவன் காணி மறைஈநான (நுகம், 9௦6), 

81, கபிலன (16) -- 
இவர் பெரும்புலவர் இவர் வரலாறறைப பாடி220)।. வரிசை 

யிறகண்டு கொள்க, 

32, கரிகால்வளவன் (5, 122, 111)32) 370) — 
இவன் நெருபபினாற சுடப்ப.்சிக் கால் கரிச்தாதைலால், கரி 

காலன் எனவும், சோழர் மாபினாறாகலால வளவ9.னவும் (பழ, 

105.) கூறப்படுவான். இவன் சிறஈத வீரன், பெருஞ2சரலாத 

னேடு வெண்ணிப பறந்தலைககண்ம2ண போர் செய்து அவனைப் புண் 

ணுறச்செய்தோன். புண்ணுறற அச்மீசரலாதன் நாணித் தான் 

கொண்ட வாளொ வடக்கிருந்தான (தகம். 57,), இவவெண்் 

ணிப்போரில் அச் 2சரலாதனுசமூக துணையாய்ட் பாண்டியனொரு 

வனும் வேளிர் குடியினருள் பதி கூட்டசஇனரும் வந்து 

தோற்மோடின। (அகம், 246 (lL (iF). அடி. 111-117). இவன் 

மகளான ஆதிமந்திமின் கசவனை ஆட்டனத்தி கழார்ப் பெருக் 
துறைக்கண் காவிரிப் புதுப்புனலில் இவன் காண நஈர்த்தனஞ்செய்து 

நீராடியபோ.து, காவிரி அல்வத்தியைக் கடலிற கொண்டொளித்த.து 
(அகம், 876). இவன் ஒருகால் வாகைப்பறக்தலையில் ஒன்பது 
குடைமன்னபை முறியடிததான் (அகம், 125). இளமையில்
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இவன் அ.ரசுரிமையிழர்.து பின்பு அதனை யெய்தியவன் (அகம். 
141; பழ, 105), இவனுக்குரித்தான இடையாறு என்னும் ஊர் 

சிறந்த செல்வமுடையது (அகம், 141),: இவன் வரலாறு மிகப் 
பெரிதாதலால், ஈண்டுச் சருக்கயே வரையப்பட்டது. 

93. கவுரியர் (70; 942) :-- 

இவர் பாண்டியராவர், இவரது சாட்டில் இருவணைக்கரை 

உள்ளது (அகம். 70). இக்காட்டிலுள்ள மலையொன்றி ஸிடத்து 

நீரிழி மருங்கிலே வமரையரமகளிர் சிலர் தென்னன் ஒருவன் தொடா 

வண்ணம் கரந்தனர் (அகம். 318), 

24, கழுவுள் (1985; 965) :-- 

ட இறை யர் தலைவனை கழுவுள் என்பானொருவன் பதிற்றுப் 

பத்தில் சூறப்படிகிறுன் (பதற. 71), இவனும் அவனும் ஒருவனே 

என்று சொல்லசச_ வில்லை. இவன் சிறந்த புகமுடையான்., இவ 

னது ஊராகிய காஷூரில் பூதத்தால் தப்பட்ட. வேங்கைமரம் உள்ள 

தென்று மதுவா மருதனிளகாகனார் கூறுகின்றுர், இவனது காமூ 

ரைப் பதினான்கு குடியினமாகிய வேளிர் ஒருங்குசேர்ந்து அழித் 

தனசெனப் பரணர் கூறியுள்ளார். காமூ சென்றும் பாடம், 

95. களங்காய்க்கணணி நார்முடிச்சேரல் (100) :-- 
இவன் சிறந்த சேரவ சன். இவன் தந்ைத சேரலாதன் 

(பதிற். 10,பதி ). இவன் சிறியவனா பிருக்கையில் இவனது காட்டை 

கெடுமிடலும் ஈன்னன் முதலியோரும் கைப்பற்றிக் கொண்டனர் 

UGH 32310), இவன் காளைப் பருவ மய்இ.பவுடன் சிறந்த வீரனாக, 

நெடுமிடலைச் சாய்த்து (பதற, 92), மேறறிசைக்கண்ணுள்ளபெருக் 

துறைச் செருவில் ஈன்னனைப் பொருதொழித்துத் தான் முன்பு 

இழந்த நாட்டை. மீளப் பெறருன் (அகம், 199), 

96. காரி (35) 209) :-- 

இவன் மலையமான் திரிமுடிக்காரி எனவும் கூறப்படவொன்; 
இவன் திருக்கீகாவலூர் அரசன். முள்ளூர் இவனது ஊராகும் 

(அகம் 909), இவனது பெண்ணையாற்றுக் கொடுங்கால் என்னும் 

லுறை சிறப்பி-கப்பெற்றுள்ளது (அகம், 39), இவன் கடையெழு 

வள்ளல்களில் ஒருவன் (புறம். 15௦). இவன் தன்னை ஓத்த வள்ள 

லான வல்வில் ஓரியொடு பொருது ௮வனைக் கொன்று, அவன்
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கைப்பற்றியிருந்த கொல்லி மலையைச் சேரலர்க்கு உரிம்யாக்கி 
னோன் (அகம். 2091, இவன் வரலாறு விரிவஞ்ச விடுக்கப்பட்டது. 

97. கானமர் சேல்வி (845) :-- 
இவள் துர்க்காதேவியாவாள், இத்தெய்வமகள் ஏழிற் குன் 

றத்துக்குக் காவலாக வெண்சாற் புரவிப்படைகளை அருளினள், 

88. கிள்ளிவளவன் (340) :-- 

இவன் கூடலாங்கண் பழையன் மாறனைப் போரிற்சாய்க்கக் 
கோதைமார்பன் மிக உவந்தான் இளஞ்சசோலிரும் பொறையால் 
வெல்லப்பட்ட இளம் பழையன் மாறன் (பதிற். பதி, 90,) இப் 
பழையன்மாறனுக்கத் தம்பிபோலும். 

39. குறும்பியன் (262) :-- 

இவன் திதியனுடன் சேர்ந்து, அன் னிமிஞிலி உழை த்ததனால், 
கோசரை உயிர் செகுத்தான், 

40. கோடூமுடி (159) — 

இவன் ஒரு சிறந்தவீரன். இவன் குறும்பொறை மலைக்குக் 

கீழ்பாலுள்ள ஆஸூரில் வசித்தவன். பெரிய யானைப்படையுடன்வர்து 

போரேற்ற வானவனை வென்று, தன் ஆமூரைக் காத்தவன், 

41, கோசர் (15; 90; 11; 190;30); 210) 101; 203): 

இவர் வீரர்களாகிய ஒர ழுவினர், :' நாலூர்க்கோசர்?' 

(கு௮க், 15) எனப்படுவார், அகத்தில் துளுநாட் சி௩சரசர் ; செல் 

லூர்க்கோசர் ; பொடுயிற் கோசர் (அகம் 15;00; 251) என் 
பார் கூறப்பட்டுள்ளார், : இரும்பிடம் படுத்த வவுடை முகத் 

தீர்” எனவும் சிறப்பிக்கப் பெற்றுள்ளார், “ஈன்றல் காலையும் GD 

கோடா”' ராய்ச் சென்று வழிப்பசிஉம் திரிபற்ற அறிவையுடையார் 

(அகம்.113 ,இவர்களிற் சிலர் அன்னிமிஸிலி த்கையைக் கண்களைக் 

தமை காரணமாகத் இதியனாலும் குறும்பியனாலும் கொல்லப்பட்ட 

னர் (அகம் 190; 304), மற்றொருமுறை பொலம்பூட்கிள்ளி என் 

பான் இக்கோசரது படையைதாறி, அவர் நிலத்தைக்கைக் 

கொள்ள விரும்பினான். 

42. கோதை மார்பன் (946) :- 

இள்ளிவளவன், கூடலிலே பழையன்மாறனைச் சாக்கு, இவன் 

பெரிதும் உவர்தான்.
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43, , சிவபெருமான் (கடவுள்வாழ்த்து ; 181) :-- 
இவர் இரிமூர்த்திகளுள் ஒருவர், இவ்வ்கத்துப் பாரதம் பாடிய 

பெருக் தேவனாரால், இவர் கொன்றைமாலை அணிக்தவரும், மார் 

பிடத்து யஞ்ஞஜோபலீத முடையவரும், ,நுதலிடத்துக் கண்ணு 

டையவரும், கைபிடத்துக்குந்தாலி, மழு, சூலம் என்றவற்றை 

யுடையவரும், ஏற்றை ஊர்ந்தவரும், உமையொடு சேர்ந்தவரும், 

செவ்வானன்ன மேனியரும், வக்கர தந்தங்களையுடையவரும், 

சிவந்த எடையு டையவரும், சென்னியிடத்.துப் பிறையை யுடைய 

வரும், அரையில் புலித்கோலுடையவரும், சாமவேதம் பாடினமணி 

மிடற்றினை யுை _யவரும், அந்தண வடி.வினருமாகப் பரவப்பெற் 

றுள்ளார். “நான்மறை முதுநூல் முக்கட் செல்வன்”? எனப்பர 

ணராற் பரவப்பட்டுள்ளார் (அகம் 181), 

14, செம்பியன் (20) :-- 
இவன் தலையாலங்கானத்தே மெடுஞ்செழியனால் செருவில் 

வெல்லப்பட்ட ஒருசோழன். இவனைப்பாடியவர் நக்கீரர், 

15, சேல்லிக்கோமான் (210) :-- 

இவன் காட்டில் பல இளங்கோசர் வாழ்ந்தனர், இவனுக்கு 

ஆதனெழினி என்றுபெயர், ஒரு களிற்றினாகி இவனுக்குப்போர் 
௩ 

ன நிகழ்ந்த வரலாறு கூறப்பட்டுள்ளது. 

40. சேரல் (90) :-- 

இவன் தலையாலங்கானத்திலே கெஃஞ்செழியனால் செருவில் 

வெல்லப்பட்ட சோஅசன். இச்மீசரல் யானைக்கட் சேய்மாந்தரன் 

சேர லிரும்பொறை அன்று. மாடுஞ்செழியனால், ஆலங்கானத்து 

வெல்லப்டட்ட இருபெருவேந்தரும் ஐம்பெரு வேளிரும் கொல் 

லப்பட்டு மரித்தன ரென்பது 717 ஆம் புறப்பாட்டாலும், “எழுவர் 

ஈல்வலமடங்கக்.,,கொன்றுகளம் வேட்டஞான்றை,? என்ற 36 ஆம் 

அகப் பாட்டாலும் ௮ியப்படுதலாலும், யானைக்கட்சேய் மாந்தரன் 

போரிற்படாது,கன் காண்மீனை வீழ்மீன் ஈலிக்தமைபற்றி மரித்தனீம 

9899ஆம் புறட்பாட்டான் அறியப்பகிதலாலும் இது துணியப்படும், 

47, சேரலாதன (55; 12/); 947; 990) :-- 

இவன் பெருஞ்சே2லாதன் எனவும் வழங்கப்பெறுவன் 
(புறம். 08). இவன் கரிகாலனொடு வெண்ணிப் பறந்தலையில் போர்
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செய்து புண்ணுற்று(அகம், 55),நாணித் தான் கொண்ட வாளொடு 
வடக்கருந்தான். இவன் ஒருகால் கடலிற் பிரயாணஞ் செய்து 

போய்ப் பகைவரது கடம்பினை அறுத்து, அசனால் (அகம், 187, 

347) வீரமுரசம் செய்துகொண்டோன். மற்றொருமுறை வடகாடு 
சென்று, ஆரியரை அலறத்காக்க, அவர் அரசரைச் சிறைசெய்து 

இமயவரையில் தனது விற்பொறியைப் பொறிக்தோன் (அகம். 
890). இச்சிறந்தவீரன் பகைவர்பால் உயர்ந்த பொன்னாபரணம் 

களையும் வயிரம் முதலிய இரத்தினங்களையும் ..ண்ணிறந்தவளவு 

திறையாகப் பெற்றதோடு, ஒரு பொற்பாவையையும் பெற்று 

னெனத் தெரிகிறது (அகம் 187). இவற்றை இவன் மாக் 

தை முற்றத்துக் குவித்துவிட்டுப் புண்ணுக்கு நாணித் துறவு 
பூண்டு வடக்கிருந்தான் (அகம் 1271. அக்காலத்துப் பல்சான் 
Gapt இன்பமும் துன்பமு மூடையராய் இவணோகுி இடஃகருந்தனர். 

18, தலையாலங்கானத்துச் சேருவேன்ற நேடஞ்சேழியன் (30; 

116; 1623 175; 2095 2315 25332665 338) — 

இவன் சிறக்தபுலவஞம் வீரனு மாவான், இதனைப் புறநா 

னூற்று 79ஆம் பாடலால் அநியலாம். இவனைப் பகைத்துச் சேரன் 

சோழன் முதலியோர் போர்க்குவர, அவர்களை இவன் முதலிற் 

கூடற்பறந்தலைக்கண் வென்ோட்டி (அகம், 110), பின்புத் தலை 
யாலங்கானத்தளவு* துரத்திக்கொண்டு! ய், ஆங்கு அவர்களைக் 

கொன்றெறிந்தான் (அகம், 36 : புறம் 10) 11). இவனுக்குப் பசம்: 

பூட் பாண்டியன் எனவும் (புறம் 10) அகம் 103) 391) 253; 

938), பசும்பூண் வழுதி (நற், 558) எனவும், பசும்பூண் (அகம் 

266) எனவும் பெயர்கள் வழங்கப்பெறும், இவன் கொங்கர் 

தலைவனான அஇிகனை (குலுச், 303) வென்று, அவன் வெற்பகத்துத் 

தன்- களிறுகளைப்பரப்பிசனேன் (அகம் 108; 39). இப்போர் 

வாகைப்பறந்தலையில் ஈடந்ததென்று ஷீ. குறுர் தொகைப்பாடலால் 

அதியலாம், மற்றொருகால் இவன் நீடூர்கிழவனான எவ்வியின் படை, 

வீரண்ச் சாய்த்து, மணவாயிலுறத்.தாராங்கண் உண்டாட்டு ஆடி. 

னான் (அகம். 300). 

புறம் 84ஆம் பாட்டால் இப்பாண்டியன் எவ்வியின் (மிழலைக் 

என்று அறியலாவது. £அறங்கடைப் பிடித்த செங்கோ லுடனமர் 

பா 7
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மறஞ்சுய்த் தெழுந்த வலனுயர் இணிதோட் பலர்புகழ் திருவிற் 
பசப்பூட்பாண்டியன் 1? என இவன் மதுரைக் கணக்காயனாராற் புக 

ழப்பெற்றுள்ளான் (௮கம், 388), இவனை: அகத்துப் பாடிய மற்றை 

யோர் மதுனர நக்சீரர் ; பரணர்; ஆலம் பேரிசாத்தனார் ;) கல்லாட 

னார் ; மதுரை £ஏழத்துப் பூதன்றேவனார் என்பார், 

49. தழும்பன் (287) :-- 

இவன் பெரிய வீரனும் கொடையாளியுமாவன். உடம்பிற் 

படைக்கலங்கள் படுத்த தமும்புடைமை நோக்கத் தமும்பனெனப் 

பட்டான் போலும், ''தமிழ் அகப்படுத்த இமிழிசைமுரசன்,., 

தழும்பன்'” எனச் சிறப்பித்துக் கூறப்பவொன். வருகற்கு வசை 

யாது ஈவோன், தூங்கல் என்னும் புலவராற் பாடப்பெற்ற இறப் 

புடையான், இவனுக்கு ஊளணூர் உரிமையுடையது (9/1227), 

90, தித்தன் (6) 199; 159; 188 ; 226) :-— 

இவன் தத்தன் வெளியனெனவும் வீரைவெளியன் இத்தன் 
எனவுங் கூறப்பவொன் (அகம்., 152; 188; 920), இவன் 
சிறந்த வீரனே யன்றி பெரும்புலவனுமாவீன் (அகம், 189,), இவ 

னது தலைககர் உறையூராகும். இவ்வரை இவன் பகைவர் கைப் 

பற்ருவண்ணம் அரண்வலி மிகுத்த புறங்காடுடையதாகவும் 

படைகாவலுடையதாகவும் செய்து காத்திருந்தனன் (அகம், 188. 

தொல். பொருள், ஈச், 63), இவனுக்குக் கற்பிற் சிறந்தாளும் அழ 

இல் மிக்காளுமான ஐயை என்னும் பெயருடைய ஒரு மகள் 

உண்டு. ஒருகால் வடு£ ௮.ரசனான கட்டி யெங்பான் பாணனொடு 
சேர்ந்துகொண்டு இத்தித்தனொடு பொரகினைத்.து உறந்தைக்கு ௮ 
இல் வந்து பஇிவிருக்கையில், அவ்வுறந்தைக்கண்ணே இத்தித்தனது 

நாளவைக்கண் ஒலிக்கப் பபுறும் தெண்ணைப்பாடு கேட்டு அஞ்சப் 
. பொராது ஓடினான் (அகம், 8280), இவன் மசன் போர்வைக்கோப் 

பெருகற் கிள்ளி, 

61, திதியன் (85 ; 898; 881):-- 
$ 

இவன் பொ'ியிலுக்குத் தலைவன். மிக்க செல்வமுடையோன்; 
ஒல்லையூர்தந்த பூதப்பாண்டியனது ஈண்பன். இவனைப் பாடியவர் 

அப்பாண்டியலும், பாணரும் மாமூலனாரும்.
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2, திதியன் (453) 186, 145; 196) 262):— 

'இவன் .தலையாலங்கானத்து கெடுஞ்செழியனால் செருவில் 
வெல்லப்பட்ட ஜம்பெருவேளிருள் ஒருவன், .இருவழுக்தூரின் 

கண்ணே அரசுசெய்தலன் (அகம், 190). இவனுக்கும் ௮ன்னிக் 
கும் பகையுண்டாக, இவனுக்குச் சொந்தமான ஒரு புன்னை 

மரத்தினை அவ்வன்னி வெட்டி வீழ்த்தினன் (அகம் 45; 145). 

௮துகாரணமாகக் குறுக்கைப் பறந்தலை பில் இருவருக்கும் போர் 

விளைந்தது, அதனில் அன்னி உயிரிழந்தான். 

பின்பு ஒருகால், அன்னிமிஞிலியென்பாள் PHSB KAS EDS 

யைக் கோசர் கண்களைந்தனர் என வந்து முறைபிட, இத்திதியனும் 

குறும்பியனும் அக்கோசரை உயிர் செகுத்தன!, அது கண்டு 

அவ் வன்னிமிஞிலி பெரிதும் உவந்து தோழுநக்தூரில் செருக்குந்து 

உலவினள் (அகம் 1090, 203), 

59, திருமால் (59) :-- 

இருவாய்ப்பாடி.யிலே ஸ்ரீ சண்ணபிரானாக அவதரித்தருளிய 

மூழுழுதற்கடவுள், பல்லாயிரம் கோப கன்னிகைகளு -ன் லீலைகள் 

செப்து வருகையில் ஒருகால் அஃகோபிகள், தமது வஸ்திரங் 

களைக் கசையில் அவிழ்த்து வைத்துவிட்டு, நிர்வாணமாக யமுனை 

யில். ஜலக்கரீடைசெய்ய, அது பிழையென்றுணர்ந்த ஸரீ கண்ண 

பிரான், அவர்கட்கு நல்லொழுக்கம் அறிவுறுத்தும் பொருட்டு ௮வ 
ரிட்டு வைத்திருந்த ஆடைகளைக் கவர்ந்துகொண்டு குருந்தமரத் 

தேறிக் கொண்டனர். அக்கோப கைிகைகள் நாணித் தாம் இனி 

அவ்வாறு செய்வதில்லை யென்று பிரதிஞ்ஞஜை செய்து, தம.து.வஸ் 

இரங்களைத் தந்தருளுமாறு வேண்டுமளவில். ஈம்பி மூத்தபிரான் 

ஆண்டு வந்தாராக, அவர்க்கு எல்லாரும் ஒருங்கே மறைந்து கொள் 

ளும் பொருட்டுத் காமேறியிருந்த அக்குருக்த மரத்துக் கொம்பை 

அவர் போமளவும் தாழ்த்துக் 2 கொடுத்து மறைத்துவைத்தார். 

64, திரையன் (86); 940):-- 

இவன் ஒரு கொடையாளி, தொண்டைமான் இளர்திரையன் 
வன ஒருவன் புறம் முதலிய தூல்களிற் புலவனாகவும் வீரனாகவும் 

காணப்பெழுன்.. இத்திராயனும் ௮வனும் ஒருவனோ வேழோே
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அறியக் கூடவில்லை, இவ்வகத்துக் கூறப்படிம் இரையனுக்கு 
உரிய ஊர் பவத்திரி; மலை வேங்கடம், இவனைப் பாடியவர் காட்டூர் 

கிழார் மகனார் கண்ணனாரும், ஈக்கீரரும். . 

85. தூங்கல் (227) :-- 

இவர் ஒரு புலவர் ; இவர் தமும்பனைப் பாடியுள்ளார் என ஈக்£ரர் 

கூறுகின்றனர். இவர் தூங்கல் ஓரி.பாரொனவும் வழங்கப்பெறுவர். 

50. தோண்டையர் (219) :-- 

இவர் தொண்டை நாட்டினர். இவரது கலை வேங்கடமாகும், 

இவரைப் பாடினவர் எருக்காட்டூர்த் தாயங்கண்ணனார். 

57, நந்தர் (205) :-- 

இவர் ஒன்பதின்மர் எளச் சரிததிரம் வல்லார் கூறுவர், இவ 

ருக்குப்பாடலீபு.ம் உரியது. இவர் தமது பெருகிதியத்தைக் கங்கை 

8ீரிடத்து மறைத்துவைத்தனர் (அகம், 805,), இவரைப் பாடிய 
வர் மாஞூலனார், 

59, நந்தன (251) :-- 

இவன் முற்சொன்ன நவகஈந்தருள் ருவனோ, அன்றிப் பிற 

னொருவனோ ; அதனைத் துணிந்து சொல்ல இவ்வகப்பாட்டைக் 

கொண்டு இயலவில்லை. இவன்டால் மிக்க இரவிய மிருந்ததென்று 
மாமூலனார் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

69, நம்பிமுத்தபிரான் (59) :-- 

இவர் இறைவனது அம்சமாய் ஸ்ரீ கண்ணபிரானுக்கு மூத்த 

வராய்த் தருவவதரித்தருளினர். ஸ்ரீ கண்ணபிரான் கோபிகளது 

வஸ்இரங்களைக் கவர்ந் தகொண்டு குருந்சமாத்து ஏறியிருக்கையில், 
இவர் ஆண்டுவந்தாராக, இவருக்கு மறைந்துகொள்ளும் பொருட்டு 

ஸ்ரீ கண்ணபிரான் தா3மறியமிருக்த குருந்தமா த்துக்கொம்பை இவர் 

போமளவும் தாழ்த்துக்கொடுத்து அக்கோபிகளை மறைத்துவைத் 

திருந்தார், 

60, தள்ளி (152) 2399: 

இவவ் கண்டீரக்கோப் பெருகள்ளி எனப் புறத்துவழங்கப் 
பெறுவன் (148) 149) 150), இவன் கடையெழுவள்எல்கவில் ஒரு
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வன் (புறம். 168.) இவன் சோலையடுக்கத்துக் கடவுட்காந்தள் பல 
வுண்டு (அகம். 152, 248), 

01. நன்னன் (15; 44) 97, 142; 152) 174; 149) 206; 259) 208 

3495 356; 392; 396):— 

இவன் நன்னன் வேண்மான் எனவும், ஈன்னன் உதியன் என 

வும்(அகம். 97; 858), கூறப்படிவான், இவனுக்கு ஏழிற் குன்றமும் 

பாழிச்சிலம்பும், பறம்புமலையம் மலைகளாம் (அகம். $52; 356.) வி. 

யலூரும்; பாழிககரும்; பா மும் ஊர்களாம் (அகம். 97; 15) 158, 
இவன் ஏற்றை முதலானாரோடு கூடிப் பெரும்பூட்சென்னியை 

எதிர்த்தான் (முகம். 11), மிக்க வீ ரமுடையோனான பிண்டனை 

வென்ருன் (அகம். 1$9.), இவன ஏ பாழியாங்கண் மிஞிலி * ௮இ௪ 

னென்பான் ஒருவனையும், ஆஆய் எயினன் என்பான் ஒருவனையும் 

“வென்றுகொன்றுன் (அகம், 112, 205; 100.) களங்கரப்க்கண்ணி 

நார்முடிச்சேரல் இக்கன்னனைக் குடக்கின்கண்ணுள்ள பெருக் 

துறைச்செருவில் வென்றொழித்துத் சான் இழந்த நாட்டை மீட்டும் 

பெற்றான். ஒருகூல் இவன் தன் பகையரசனோடு எதிர்த்து நிற்க விய 

லாது, காட்டிலமர்ந்திருந்தான் (அகம் 192), இவன் தன் காட்டினின் 

லும் வெளியே துரத்தப்பெறற வரலாறு மூறு*தொகை 13 ௮ம் 

பாட்டினும் குறிப்பிட்டுிள்ளது, தஇிவன.து பாழியாங்கண் வேண் 

மூதுமாக்கள் நிரம்பப் பொன்னைவைத்.துக் காப்புள்ளதாய்ச் செய் 

இருந்தனர், இவன் சிறந்த கொடையாளி (அகம், 11), இவன் மலை 

யிற் பொற்சு.ங்கங்களுள (அகம். 171), 

62. நீடூர்கிழவோன் (200):-- 
இவன் வரலாற்றை எவ்வி வலாற்றானறிக, 

68, நேடுவேளாலி (1, 60):-- 

இவன் ஆவியர் குடியிறிருன்றிய 5௫ கொடையாளி, வை 

யாவிக்கோப்பெரும்பேகன் இவன் மபிற (2சர்தவன், இவனுக்கு 
ஊர் பொதினி (அகம், 61). மலையும் பொதினியாம் (அகம், 1), 
இவன் மழவரை ஒட்டினோன் (அகம். 1,), இவன் குறுகிலமன்னன் 

(அகம். 1,), 
  

* அதிகனெல்பது ஏயினன் என்திருத்தல பொருத்தமாகுமென்று 

தோன் றற து. அஞ்சமின் கரலாத்தைட்பார்க்க,
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64, பக்ம்பூட்பாண்டியன் (162) 231; 253; 266; 338):— 

இவன் தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியனா 

வானெனத் தெரிதலினா2ல, அவன் வரலாற்றில் இவன் விருத்தாக் 

தத்தைக் கண்டுகொள்க, 

65, பசும்பூட்போறையன் (2089):-- 

இவன் தவையாமாற் சிறப்பித்துப் பாடப்பெற்ற ஒரு சேரவ 
 ரசன், இவன் கொல்லிக்கு இறைவன், 

06, பண்ணன் (51) 117: 

இவன் சிறந்தவீரனும் கொடையாளியுமாவான் (அகம், 177) 

இவன் ௪௭ர் சிமுகுடியென்பது (அகம். 51), காவிரிக்கு வடபால் 
இவனுக்கு உரியதாய்ப் பிரசித்திபெற்ற ஓரு மாஞ்சோலையுண்டு 

(அகம். 477). இவன் தென்னவன் மறவன் (புறம், 388). 

ஈப்பண்ணஞனர் என்மொருவர் பரிபாடலில் 10 ஆம் பாடலைப் 

பாடியவராகக் காணப்பகிகிறார், இப்பண்ணனுக்கும் அவருக்கும் 

உறவுண்டோ இல்லையோ விளங்கவில்லை. ஆசினும் வித்து 

வானுனை சோழன் முளமுற்றத்துத்துஞ்சிய। கிள்ளிவளவனுக்கு 
இவன் நட்பாளனாய், அவனாற்பாடப்பெற்றவனாதலால் (புறம். 178), 

இவனுஞ் சிறந்த வித்துவானாயிருக்கலாமென்றும் பரிபாடல் 19 

ஆம் பாடலைப் பாடியிருக்௩லாமென்றும் ஊகிக்க இடமுண்டு, ் 

07, பண்ணி (13) :— 

இவன் தென்னவன் மறவன். கோட்டூர் என்னும் ஊருக் 

குத் தலைவன. இக்கோட்மீர் கோடையென்று வழங்கப்பெற்றுள் 

ளது. ''வரைரிலை யின்றி இரவலர்க் 8யும்'” வள்ளியோனென இவன் 

புகழப் பெற்றுள்ளான், இவன் கள3வள்வி பல செய்துள்ளான். 

68, பதினோரு வேளிர் (246) :-- 

வேளிருள் இவ்வகத்தில் “ஈரெழுவேளி'' ரென்றும் *தொன் 

மூதிர் Cael” ரென்றும் பலவகையினர் கூறப்பட்டுள்ளனர், 

இப்பதினொருவேளிர் சே. ரபாண்டியரொடு கூடிக்கொண்டு, வெண் 
efits பறந்தலையில் சோழன் கரிகாலனை எதிர்த்து வலியழிந்தனர். 
௮க்காலத்து௮ழுக்தூரின்கண்மி கப்பெரிய ஆசவாரம் உண்டாயிற்று. 

வேளிர்யாவசென்பதனை ''வேளி'' சென்ற விடத்துக் கண்டுகொள்க;
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75, புல்லி (61) 98; 900; 995; 911; 89; 399).:-- 

இவன் சிறந்த வீரனேயன்றிக் கொடையாளியுமாவன், .இவன் 

மலை வேங்கட.மலையாகும், இவன் நாட்டில் யானைகள் மிகுதி. 

76. புன்றுறை (44) :- 
இவன் ஈன்னன் ஏற்றை முதலியோரோடு கூடிக்கொண்டு 

பெரும்பூட் சென்னியை யெதிர்த்துத் தோல்வியுற்றோன், 

77. பூழியர் (6) :-- 

இவர் பூதிராட்டவர், பூமிநாட்டில் யானைமிகுதி, இக்காடு 

சேர்க்கு உரியது. 

78. 'பேரியன் (100):— 

இவன் சிறந்த கொடையாளி. புற$தை (பொறையாறு) இவன் 

ஊராகும், அது சோழ நாட்டகத்தது. 

79. பேரும்பூட் சேனனி (44) :-- 

இவன் சிறந்த சூரன். நன்னன் ஏற்றை முதலியவரைக் கழு 

மலத்தில் வென்று. கணையனை அகப்படுத்தி, அக்கமுமலத்தையும் 

கைப்பற்றிக்கொண்ட வன். இவனது ஊராகிய குடவாயில் காட்டு 
வருவாய் மிக்கது, 

80, பேகன் (262):-- 
. இவன் கடையெழுவள்ளல்களில் ஒருவன் (அகம், 158,), இவ 

னது மனைவி கண்ணகி என்று கூறப்பவொள், மயிலுககு இவன் 

போர்வைகொடுத்தோன் (புறம். 141,) இவன் மலைக்குக் “கன்மா 
மலை” என்று பெயர், 

91, போலம்பூட் கிள்ளி (803):-- 

இவன் சோழவ.ரசன், இவனுக்கு ஊர் காவிரிப்பூம் பட்டினம், 

இவன் கோசரைவெ 4 ற புகழமுடையான், 

89, மத்தி (0; 811; 996) :-- 

“இவ சோழன் மறவன்; பரதவர் கோமான் (அகம், 820), 
இவனுக்கு ஊர் காவிரிக்கசையிலுள்ள கழா௮ர் என்பது (௮கம். 6; 

226), இவன் எழினி என்பான் பல்லைப் பிடுங்கு வெண்மணீவாலிற் 

கதவில் அழுத்தினோன் (அகம். 211).
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75, புல்லி (61; 88; 900; 995; 911; 859 ; 998). 

இவன் சிறந்த வீரனேயன் நிக் கொடையாளியுமாவன், .இவன் 

மலை வேங்கட.மலையாகும், இவன் மாட்டில் யானைகள் மிகுதி. 

76. பின்றுழை (44) :- 
இவன் நன்னன் ஏற்றை முதலியோரோடு கூடிக்கொண்டு 

பெரும்பூட் சென்னியை யெதிர்த்துத் தோல்வியுற்றோன், 

17. பூழியர் (6) :-- 

இவர் பூழிசாட்டவர், பூழிநாட்டில் யானைமிகுதி, இக்காடு 

சேரர்க்கு உரியது. 

78, பேரியன் (100,:-- 

இவன் சிறந்த கொடையாளி. புறந்தை (பொறையாறு) இவன் 

ஊராகும், இது சோழ நமாட்டகத்தது. 

79. பேரும்பூட் சேன்னி (44) :-- 

இவன் சிறந்த சூரன். நன்னன் ஏற்றை முதலியவசைக் கழு 

மலத்தில் வென்று. கணையனை அகப்படுத்தி, அக்கமுமலத்தையும் 

கைப்பற்றிக்கொண்டவன். இவனது ஊராகிய குடவாயில் காட்டு 
வருவாய் மிக்கது, 

80, பேகன் (262):-— 
. இவன் கடையெழுவள்ளல்களில் ஒருவன் (அகம், 156,), இவ 

or gy மனைவி கண்ணகி என்று கூறப்படுவாள். மயிலுககு இவன் 

போர்வைகொடுத்தோன் (புறம். 141.) இவன் மலைக்குக் “கன்மா 

மலை” என்று பெயர், 

81. போலம்பூட் கிள்ளி (405):-- 

இவன் சோழவரசன், இவனுக்கு ஊர் காவிரிப்பூம் பட்டினம், 

இவன் கோசரைவெ 3 ற புகமுடையான், 

49, மத்தி (0; 811); 996) :-- 

இவ சோழன் மறவன்; பரதவர் கோமான் (அகம், 996), 
இவனுக்கு ஊர் காவிரிக்கசையிலுள்ள கழா௮ர் என்பது (அகம். 6) 

296), இவன் எழினி என்பான் பல்லைப் பிடுங்கி வெண்மணீவாயிற் 

கதவில் அழுத்தினேன் (அகம். 211),
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89, மருதி (988):-- 

இவள் ஒரு பெரிய உபகாரி, ஆதிமந்தி தன் காதலனைப் பல 

விடங்களிலும் தேடியபிறகு க_லிட த்தும் சென்றுதேட, ஆங்கு 

இவள் ஆட்டன த்இயை அவளுக்குக்காட்டி ம௫ழ்வித்தவீள், கொடும் 
புறமருதி என்று ஒருத்தி சேனாவரையர் : ரைக்கண்(தொல்,சொல். 
174,) காணப்படுகிறாள், இவ்விருவரும் ஒருவ்!॥ வேறோ தெரிய 
வில்லை, 

84, மழவர் (1) 35:91; 110; 187; 190; 187; 240; 809): 

இவர் மழ நாட்டு வீரர், மழகாடு சேரர்க்கு உரியது, ௮தனை, 

“மழவர்மெய்ம்மறை”” என்று சேரரைப்புகழும் பதிற்றுப்பத்து 

அடியான் அறியலாம். இம்மழவர் பலத்தைப் புல்லி வணக்கினான் 
(அகம் 01), இவர் அயல் நாட்டிலிருந்து ஆத்தந்து தம்பும் குண 

மேடையார் (அகம் 35.). 'தகர்மருப் பேய்ப்பச் சற்றுபு சுரிந்த சுவன் 

மாம் பித்தைச் செங்கண் மழவர்'' ஊன இவர் தலைமயிர் வருணிக்கப் 
பெற்றுள்ளது, இவர் செய்யும் பூர்தொடைவிழவு மிகச்சிறப்புடை 
யது (அகம் 187), கோடைமலை இவர்க்குஉரியது (அகம் 249). 

3, மழுவாள் நேடியோன் (320):-- 

இவர் திருமாலின் அம்சமாய் ஜமதக்னி மகரிஷிக்குப் புத்திர 

சாய்ப் பிறந்தவர், கார்த்தவீரியார்ர்சனன் இவர் தந்தையைக் 
கொன்றமையால், இவர் சினஞ்சிறக்து, இருபத்சொரு தலைமுறை 

மன்னரை மரபோடழித்தனர். கெய்வங்களெல்லாம் பலிபெறு 

தற்டமாகிய செல்லுூ£ரிலே இவர் பெரிய வேள்வி செய்தனர். 

இவ்வேள்வியிலேபோலும் இவர் காசிபனுக்குத் காம் வென்ற இப் 

பூமி முழுவதையும் கானஞ்செய்தது, 

86, மாந்தரன் போறையன் க$ங்கோ (144) :-- 

இவன் சிறந்த கொடையாளி. இவன் கொடைச்சிறப்பைப் 

புலவர்கள் பெரிதும் வியந்து பாடியுள்ளார்கள், இவனை அகத்திற் 

பாடியவர் பரணர், 

87. மாநிதிக்கிழவன் (60):-- 

இவன் குபேரன், சங்கநிதி பதுமரிதிகளையுடைமையால் 

இவன் நிஇக்கிழவன் எனப்பட்டான், 

பா
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88, மிஞிலி (148; 148; 181; 808 ; 396) :- 

இவன் சிறந்தவீரன், ஈன்னனது படைத் தலைவனாய், அவனு 

டைய பாரமென்னும் நகருக்கு அஇபனாயிருந்தோன் (ற். 26 5), 

இவன் அதிகனொருவனைப் பாழியாங்கண் கொன்றருனென்று 142 

ஆம் பாட்டால் ௮மியலால.து. ஈண்டு  அஇிகற்கொன்” நென்பது 

1: எயினற்கொன்”? றென்றிருத்தல் வேண்டுமென்று தோன்றுகிறது: 

(அகம் 181, 208 ஆம் செய்யுள்களை கோக்கியறிக.), பிரதிகள் எல்லா 

வற்றினும் அதிகனென்றே டாடம் காணப்பட்டமையால், அவ்வாறே 

பதிப்பிக்கப் பெற்றது, ஆ௮ய் எயினனை இவன் ஈன்னன் உதவியால் 
பாழிக்கண்ணே போரிற் கொன்றான் (அகம் 1435 181; 208) 

996. 

89, முசிழிமுற்றிய சேழியன் (57; 149:):-- 

மூகிறிக் கண்ணே, இவன், பகைவர் களிறுகளைக் கொன்று 

வீரர்களைட்புண்ணுறச்செய்தவன், இம்முசிறி சுள்ளியம் பேரியாற் 

றங்கரையிலுள்ளதெனத் தெரிகின்றது (அகம் 119,). ௮ப்போரில் 

இவன் சேரன் படிமம் ஒன்றை வென்றுகைப் பற்றிக்கொண்டான் 
(அகம் 149), 

90, மூசுண்டை (219) :- 

இவன் சிறந்த கொடையாளி, ஏம்றுக்குப் (பொன் கோட்டுச் 

செறித்துப் பொன்தார் பூட்டி, இமிலில் சந்தன முதலியன அப்பி 

அலங்கரித்துப் பரிசிலர்க்கு அளிப்பவன், தேர் களிறு முதலியன 

வும் ஈவோன், இவனுக்கு ௨ர் வேம்பி, வேம்பி நாடென ஒன்று 

இருகெல்வேலி ஜில்லாவிலுள்ள தெனச் சாஸனங்களால் அறியப் 

படுகிறது, 

91, முருகன் (1; 292; 89; 98; 116; 190; 149) :- 

இவர் சிவபெருமானுக்குத் திருக்குமாசாவர், குறிஞ்சி நிலத் 

இற்குத் தெய்வம், இவர் திருப்பாங்குன்றத்.து எழுந்தருளியிருக் 

கும் சிறப்பு மிகுதியும் பாராட்டப்பட்டிருக்கன்றது, சூரபன்மா 
என்ற அசுரனை இவர் தடிந்தவரலாறு புராணப் பிபரித்தமானது. 

சிறந்த வீரத்துக்கும் வனப்புக்கும் இவர் பல புலவர்களாலும் 
,புகழப்பட்டுள்ளார். வெறியாட்டில் இவர் தோன்றுவதாகப் பண்டை 
நூல்களால் அறியப்படுகின்ற து,
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92, மோகூர் (251) :- 
இவன் ஒரு குறுநில மன்னன், இவன் பணியாமையினாலே 

மோரியர் பகைத்து வந்தனர், இதனைக் கூறியவர் மாமூலனார், 

99, மோரியர் (09; 25); 351) 

இவர் வட நாட்டினகண்ணை இருந்த லீரராவர்,இவர் போரை 
விரும்பித் தென்திசைக்கு வந்தனர், இவர்க்குப் பணியாமற் பகைவ 
னாயினவன் மோகூர் என்பான், அம்மோரியர் தாம் வரும்போது 

தம் தேருருள் செல்ல ஒரு மலையைக் குறைத்தனர், 

94, யவனர் (119) :- 

இவர் கிரேக்கர் முதலிய மீமல காட்டாபாவா. இவா பொன் 

னேற்றிய மரக்கலங்களுடன் வந்து, முசிறிமுதலிய மேற்றிலஈ்த் 

துறைகளில் வியாபாரம் செய்து மிள 2கதறிப் போயிஸீ. இமய 
வம்பன் நெடுஞ்சேரலாதலால் இவர் ருமுறை தண்டிக்கப்பட் 

டனர் எனப் பதிற்றுப்பத்தாக் அறியலாவது (பதிற (0, பத), 

95, வடவர் (310) :-- 
‘ ச ச ச ‘ . 

இவர் வடராட்டிலே வசிக்கும் மக்களாவா, 

06, வடூகர் (107; 31); 25); 21) 495; 175; 481): 

Garg காடு வேங்கட.ததுக்கு அப்பாலாகும் (அகம் 819,), 

இவர் மிக்க வீரமுடையவர், இவர் தலைவரிற் கட்டி, எருமை 

முதலியவர்கள் தமிழ்ப்புலவர்களாற் புகழப்பெற்றுள்ளார்கள் (௮௧ம் 
859) குதுக் 11), 'கடுங்குரற் பம்பைக் கதகாய் வ௫கர்') *கல்லா நீண் 

மொழிக் கதகாய் வடுகர்; 'கற்றுரிக் குரம்பைக் கதகாய் வடுகர்' என்று 

புகழப்பெறுவார், இவ்வடுகர்களை முன்னிட்டுக்கொண்டு மோரியர் 
தென்றிசைமேற் படையெடுத்துவந்தன (அகம் 981.), பாழிப் 

'பறந்தலைக்கண் இவர்களை இளம்பெருஞ்சென்னி புறங்கண்டனன், 

97.*வல்லங் கிழவோன் (956) :-- 

இவன் சோழர் மருகன், வல்லங்கிழான் மாறன் என்றொருவன் 

தொல்காப்பிய மரபியற் சூத்திர (74) உபை மேத்கோளிற் பேசாதரி 

WIT a PULA Bow oy a. இல்விரும் ஒருவரோ வேறோ விளங் 

சுவில்லை, இவ்வல்லம் தஞ்சாவூருக்கு அருகிலுள்ளது,
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08, வல்வில் ஓரி (808 ; 809) :-- 

இவன் ஒரி என்றும் வழங்கப் பெறுவான். இவனுக்குக் கொல் 

லிமலை யுரியது. இவன் கடையெழுவள்ளல்களில் ஒருவன் (புறம் 
158,). இவனைக் காரிமன்னன் கொன்று இவனது கொல்லிமலை 
யைச் சேரலர்க்கு ஈந்தான். இக்கொல்லிமலையில் கடவுளால் ஆக்கப் 
பட்ட பாவை யொன்றிருந்தது, இவன் ':மழவர் பெருமகன் மாவள் 
தரி” எனப் புகழப்படுவான் (௩ற 52), இவனை அகத்திற் பாடினோர் 

ப.ரணரும் கல்லா! நம், 

99. வாணன (117; 204 ; 269) :- 

இவன் ஒரு கொடையாளி, இவன் ஊரான சிறுகுடிக்கு வட 
பால் ஒரு கான்யாறுண்டு. இச்சிறுகுடி செழியன் காட்டகத்தது 
(ஈர். 9340), பொய்யா நெல்வள முடையது (அகம் 804; 209.). 

100. வேள்ளிவீதி (1 (7) --- 

இவள் வாலாற்றைப் பாடினோர் வரிசையிற கண்டுகொள்க, 

101, வேளிர் (195; 200; 2:89; 991) 379. 

இவர் நிலங்கட*த நெடுமுடியண்ணல் வழிவந்தவர் என நச்சி 

னார்க்கனியர் கூறுவர் (தொல். பாயி, உண.,), இவர்களைப் பதி 

னெண்குடி வேளிர் எனவும், பதினான்குவேளிர் எனவும் பதினொரு 
வேளிர் எனவும் வழங்குவதுண்டு, இவருக்குக் கடற்கமையி 

லுள்ள வீமைரஈகர் உரியது (அகம், 806), பாழிக்கண்ணே தொன் 
மூதிர் வேளிர் பலர் பொன்னைச் சேமித்துவைத்துக் காத்இருந்தனர் 

(௮கம் 255) 972), திதியனென்பான் வேளிர் கூட்டத்தார் ஒருவ 

சோடு பொருதனன் எனத் தெரிகிறது (௮௧ம் 391), இவர் வரலாற் 
நினை * :! வேளிர் வரலாற '' றிற் பக்கக் காண்க, 

இது, தமிழ் லெச்ஸிகன் ஆபீஸில் தலைமைச் தமிழ்ப்பண்டிதராக 
வுள்ள ஸ்ரி, ௨, வே, மு. இராகவைய்யங்கார் ஸ்வாமிகளால் ஆராய்ச்து 

எழுதப்பெத்ற ௪ிதாச ஒரு அாலாகுழ், 

ணை: 
ஸ்



ஸ்ரீ : 

உரையா?சரியா வரலாறு: 

nme வய ஒட மலச். அற மட அஷிணு அரக 

குறிப்புரைகாரர்:--இவ்வகத்தின்முதல் தொண் ஹூறுபாட்டிற் 
குக்குறிப்புரை எழுகனார் இன்னாபென்று தெரியவில்லை, இவசது 
உரையிற் காணப்படும் பலசொன்னயங்களால் இவரை வைணவ 

ராகக் கருதலாகும், இவர் குறிப்புசையின்றேல் இவ்வகத்துச் சில 

பாடல்களுககு உண்மைப்பொருள் காண்: .ல் இக்காலத்து ௮ரி 

தாகும், 

தேவன் :--இவர் பால்வண்ண தேவனான வில்லவதனையனார் 

எனவும் கூறப்படுவார். வளவன் காட்டுள்ளதான இடையள நாட்டு 

மணக்குடியினர், இடையனாடென்றும் பாடம், இம்மணக்குடி, 

முதியலரென்றும், இவர் மரபுதொன்மைசான்றகென்றும் ௮றிய 

லாவது. பண்டையோர் அஃப்பாட்டிற்குக் கூறிய உள. செவ்விய 

தல்லாஇருத்தலைக்கண்டு, இவர் பாட்டொடுபொருந்த அகவல் 

நடையாற் கருத்து இயற்றினார் எனப்பாயிரம் கூருரின்றது, 

வேறோர் உரைகாரர்:--இவர் சுருக்கமாகப் பல பாடல்கட்கு 

1 ரைகூறி யுள்ளார், இவ்வுரை, கருத்துரையாகவும், இணைவிளக்க 

மாகவும், பிறவாமுகவும் அமைந்து கடக்கின்றது, அடியில்வரும் 

எண்ணுள்ள பாடல்களுக்கு இவர் உரை காணப்..நிகின்றது : 97, 

99, 81, 95, 99) 99, 101, 199) 123, 196, 199, ப, 150. 18, 
176, 178, 194, 195, 201, 210, 216, 217, 225, 226, 298, 
936, 138. 246, 255, 256, 269, 270, 276, 286, 287, 299, 
302, 306, 313, 317, 318, 323, 325, 33), 336, 842, 346, 
348, 351, 361, 366,



ஸ்ரீ; 

அகநானூறறு ஆராய்£சிக்குறிப்பு 
அவரிவகிவசியுக பரிவு ரியுரியுசியு வரிய? 

| அடியிற்கண்ட நாடுமுதலியன வந்துள்ள பாடல்களின் எண்களை 

அமபிதானக்குறிப்பு, போருட்குறிப்புகளிற் காண்க] 

இடையளகாடு 
குட நாடு 
கெரக்கு நாடு 
கோசர் நாடி 
துளு நாடு 

அஞ்சில் 
அட்டவாயில் 

அரங்கம் 

அ௮ரிமணவாயில் 
அலைவா ய் 

அழுஈதூர் 
அழும்பில் 

அள்ளூர் 
ஆமூா 
ஆர்க்காடு 
ஆலங்கானம் 

ஆலங்குடி. 

ஆலம்பேரி 

ஆலமும்றம் 
ey" 
இடையாறு 
உமட்மர் 

உவர்க்கணூர் 
உறையூர் 
ஊர் 

எயில் 

5. நாடுகள், 

‘o) 4 Tool oD நாகி மாமோக்க காட 

பாணன் நாடு வடுகர் நாடு 
புகார் நாடி ௦2வம்பி நாடு 

பூழி தாகி மவளிர்நாகு 

மழவர் நாடு முதலியன 

2 MTs ar. 

ONSEN. OT கூடல் 

எருமையூர் சிங்கா) 
of (aD eV orf! கொற்கை 

ened OETA 

ஓக்கூர் கோடி. 

ல்ொலமிடாகம் கோடி மங்கலம் 

ல்ல்லை.பூர் ழூ காடி.யூர் 

கடியலர் காடை. 
கடுகு மகரவல் 
கருவூர் சாய்க்கானம் 

கழா Byil சிராப்பள்.ி 

கழுமலம் சிறுகுடி. 
கள்ளு 'செயலூர் 
காட்டிர் சல்லி 

-காமூர் ' செல்லூர் 
. காவிரிப்பூம்பட்டினம், தகடூர் 

| கானப்பேர் | தக்கால் 
| குட ந்தை தலையாறு 

GY! | தொண்டி. 
் குலக்கை | ஈல்லாவூர் 

, குலங்குடி. | கன்பலூர்



ஆச £ய்ச்சிக் குறிப்பு 

நீடூர் 
பொதும்பில் 

கொச்சிகியமம் 
பொருந்தில் 

பருவூர் 
போத் 

பவத்திரி 
மணச்குடி. 

பாக்கம் 
மணவாயிலுறத்தார் 

பாடலி 
மதுலை 

பாரம் 
மருங்கூர் 

பா 
“மாங்கா 

பிசிர் 
மாந்தை 

பிரம்பு 
மாவிழுக்கம் 

புகார் 
முசிறி. 

புறந்தை 
முதுப "] 

பெருங்குன் நூர் ' முள், ளிபூர் 

பெருந்துறை 
முள் ர் 

பேரூர் 
மாட 

உட வய தமா 

ஆரியா 
2சரல/ 

கவுரியர் 
2சாழ। 

குடவர் 
BRAT 

தோசர் 
‘Lipa 

pe o pilin hl ho 

அருந்ததி 
sepa om 

இராமன் 
Pov பெருமான் 

இல்லுறைகடவுள் 
கூ யன் 

உமை 
செல் oh Bo, ரய்வம் 

கண்ணப்பா ௦07 நநிகா Yor 

sar nla 50; ;ய்வம
் ஈன்ரியங்க்கத்து?் 

7 1 

புகார்த் தெய்வ.!
 

பாழியணங்து giure 

கால்லித்ெ தய்வம் 

ழ். A, ut M 

அயிரியாறு 
காவிரியாறு 

ன்பொருகையாறு
 சள்ளியாறு 

கங்கையாறு 
தொழுகையாலு 
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ரூ 
. 

மோசிபூர்
 

வஞ்சி 

வல்லம் 

வாதை 

அய லூர் 

of ol] வதி
ல் 

வி உராரறு 

ப் 

all os 7 

ஆ ‘ 
வண்ணி 
ஆ 4 

+ 

 வண்மணிவாபில்
 

் mn . 

Pere.) 

v a 
ச 

pol A). td 

வம் ப 
றா | 

5 உடு 
» ott ib 

Dev oF 

றச் னிய வசி 

ப்ரிய 

way vi 

ov AT) 

வா! முதலியார் 

அபா iar Gov தெய்வம் 

(0௮7 [வா 9ஈடி ப்பான் , 

2ம் பகானி 

வ்! 7! டிக்க... _வுள், 

மவ மர்லாய்த் தெய் 

லம் மு தலியன 

பெண்ணையாறு 

வையையாறு 

முதலியன.



உம்பற்பெருங்காகுி 
உ௰ந்தைப்புறங்காடு 

04 BEET Sor 

௭. (DIN BM 

அ சகன் மலை ' குறும்பொறைமலை பாழிமலை 
ஆவிமலை கொல்லிமலை பொதுியின்மலை 

ஆன்குன்றுமலை கோடைமலை பொ தினிமலை 
'இமயமலை ,சிராப்பள் சிமலை | மேதுகுன்றமலை 

௪ | 2 | ° . a. 

'ஏழில்மலை (சிறுமலை 'முள்ரர்மலை [மலை 
கவி ரமலை - நிருப்பாங்குன்றமலை  மோரியர்குறைத்த 
கன்மாமலை ஈள்ளிமலை ப மவங்கடமலை 
ரூதிரை மலை பறம்பு.மலை வேங்கைசேர்ந்தவெற் 

| மூதலியன. (பகம் 

ஏ, தாடுகள் 
அழும்பிற்காடு | ஒரிக்கானம் 
ஆஅயுகானம் | குடவாயின்மிளை 

ஆலங்கானம் சாய்க்கானம் 

| மூள்மா!க்கானம் 
| வல்லத்தப்புறமிளை முதலியன 

௮. புண்ணிய ஸ்தலங்கள் 

அரங்கம். கூடல் ' பவத்திரி 

அலைவாய் செல்லர் | வங்கட 
அழுகதூர் தனுஷ்கோடி வோளுர் 
ஆலமுற்றம் பரங்குன்.று மூகலியன. 

fo. BTS GID VHA 
PY 61 Dt (HOO E 4) 90D _ புகார்முன்றுறை 
உறையூர்க்காவிரித் துறை ் புறந்தைமூன் றை 
கழார்ப்பெருக் துறை | WTB Sp os Wenn 

கானலம்பெருச்துறை  முசிறிமுன்றுறை 
கூடற்பெருக்துறை , வாகைப் பெருக் துறை 
கொடுங்கான் முன்று. ௪ ் விபைமுன்றுறை 
கொற்கைப்பெருக்துறை சனுஷ் கோடித்துறை 
தொண்டிமூன்லுறை முதலியன, 
தொழுகைமுன்றுறை | 

5௦. விழவுகள் 
உள்ளிவிழவு பங் கனிவிழவு 
உறந்தைவிழவு பரமங்குன்றவிழவு 
கழார்ப்புதப்புனல்விழவு பூர்தோடைவிழவு 
கார்த்திகைவிழவு ! யாழ்விழவு 
கூடல்விழவு - வேல்விழவுமுதலியன,



ஆசாய்ச்சிக்குறிப்பு 6h 

ஆவணங்கள் 

உடல் காளங்காடி | செல்லூர்ஃ்மீகாசர் கியமம் 
0ருங்கூர்ப்பட்டின ஆவணம் | முகலியன. 

௧௨. ுவைக 

உறந்தையவை | கள் சர் அலை மூ லியன, 

தக. ரரழியா 

அண்டா (இடையர்) கட்டா] 
அச், த்க்கள்வர் பர வர 

அர்கணா Jos tpt 

உமர் பாணா] 

உழவர் யானைப்பாக 

குயவர் அஊளாப்பார்ப்பார 

கொல்ல. ழு கமய, 

™ . . bP தொழிலக 

By BHT வளை போழ்கல் BOT BTM OT HW, Df alt Fav 

அவலிடித்தல் Bony bout ல, மீட்டல் 

ற, ya த் தல், விற்றல் IBV ET Hod yoni அகாட் 
என்புமுக்கயர்தல் பா உணுக்கல் (டல் 
ஒற்றுச் செல்லுகல் . ட மீன் ஸிற்றல் 
வண்கல்லால்யானை யை அறிகல் முத்தும் குரிழ்கல் 
அகாழுப்பாவெறிதல் முரைப்புன ஞு ௬ல் 
ராத்தெறிதல் | WIT CSOT EF OT WD DEI Beg. js dev 

- மசக்கெள்ளத்தண் ஹுமை , வலம்புரி ey LD குரல் 

கொட்டல் | மூரலியன 

Bh: பிசாணிகள் 

De BBO Lb Veo 'மகாண்மா மூயல் 
4 லட் சிங்கம் ve cms 165 4 SBA ' ஒட்டகம் அங்கம். முள்ளம்பன்றி 

அ க்க ப Rs து பஇசக்கா wat BIH” TQ 

வனி கரடி செம்மதித் யானை 
oe | Stans oe : 
"oS கழுதை பன்றி அலை 
எருமை கு இசை புலி , வெளில் ௮ணில் 

லி காக்கு | dain (முதலியன. 
பாடு
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௧௭௬. ப) ந்தலைகள் 

ஆமூர்ப் பறந்தலை பெருக்துறைப் பறந்தலை 
கழுமலப் பறந்தலை மணவாயிலுறத்தூர்ப் பறந்தலை 
குறுக்கைட் பறந்தலை மசிறிப் பறந்தலை 
கூடற் பறந்தலை  வல்லப் பறந்தலை : 
தலையாலங்கானப் பறந்தலை | வாகைப் பறந்தலை 
பருவூர்ப் பறந்தலை । வெண்ணிப் பறந்தலை 
பாழிப் பறக்தலை ் முதலியன. 

௧௭. சில அரிய வழக்குகள் 

கழங்குக்குறி பார்த்தல் 

குடவோலை யெடுத்துப் பிரமாணஞ் செய்தல் 

'நளைச்சியர் சுறவுக்கோடு ஈட்டு வருணனுக்குப் பரவுக்கடன் 

கொடுத்தல் 

பார்ப்பார் தூதுசெல்லுதல் 

மகளிர் சுவரில் Pans B காளெண்ணுதல், பல்லிச் சகுனங்கேட் 
டல், பிறைதொழுதல், வேங்கை மலர் கொய்யப் புலி புலி 
யென்று கூவல் 

சிறுமியர் அலவனாட்டுகல. Both dg தல், வண்டலயர்தல், சிற்றி 
லிழைத்துச் சிறுசோறடிதல், ஓசையாடுதல் 

மன்னர் கடகுக்காரரை யழைத்துப்-படைகாண்டல் 

வீரர்போர்க்குப் போகுமுன் ஈடுகல்லைப் பூசித்தல், ஈன்னிமித்தம் 
பார்த்தல் 

வேளாப்பார்ப்பான் சங்கறுத்தல் 

கொங்கர் மணியயை யார்த்து மறுகின் ஆதெல் 

மணமகளைப் புசல்வர்ப்பெற்றமகளிர் நால்வர் குளிப்பாட்டல் 
இடையர் இடபத்தின் கழுத்தில் மூங்கிற்குழாயில் உணவடைத்துக் 

கட்டி. நிரைமேய்த்.துச் செல்லல். 

இறந்த வீரனுக்குரிய ஈடுகலிடத்து ௮வன்பிடித்த வேல்நுதலிய 
கருவிகளை ஊன்றியும் சார்த்துயும் வைத்தல் 

உமணர் கழுதைமேல் உப்புப்பொதுியேற்றிச் செல்லல், 
, ,
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ந 

பாடிய ஆனறோர் சாதியுதலியன 
வகைல ககைமவவளுகள்ளளிர க 

க. அந்தணர் 

ர்க்கெளதமன் சாம கவனார் 

கடியலூர் உருதஇரங்கண்ணஞர் 
கபிலர் 
Cary war sein aun gohan Css 

SOO" o 6 * * 

செல்லூர்க் சோசிகன்கண்ணனா   

ஈக ?ரளு 

மது ை ஆசி யர் லல $துவனார் 
மதுபை இள நகளசிகனார் 
மறுமைக் கணக்காயனார் 
மதுரை சகளணியன் தத்தனார் 
[ராவு லஞா 

2௨.. அரசர் 

அண்டர்மகன கூறுவ | முதியார் 

அதியன் விண்ணதகனார் 
pain wists பூதப்பாண்டி யன் 

பாண்டியன் உர்திடப 

ov if tb * 

பாலைபாடிய சபருஙகடுங2கா 

(ட a 

கோட்டம்பலத்துக துஞ்சிய 8ச/ | ( டி/மபாடிய இளங்கடுங!2கா 
மான் 

சேரமான் இளஙகுட்டுவன் 
பாண்டியன் அறிவுடை ம்பி 

(yo waiter Fy, செரிஷசேரலா 
od! 

ர + ‘ 
| பை வெளியன் Bib Bent. 

. இடையர் 

இடைக் காடனார் 
இடையன் சேந்தன் பொறறனா 
இடையன் நெடுங்கீரனா 

3 ௫௩3கான் ஒல்லை ஆயன் செங் 
4 ராலி ஜோ 

£ எயினர் 

ஏயினந்தைமசன் இளஙாரனார். | விறநாற ம மூ 2யினனார் 

நி கூத்தர் 

உறையூர் முதுகூததனார் 
to gens இளம்பாலாசிரியன 

Crp sarang sent 
மதுரைக் கூத்தனார் * 

ப மதுபைத தமிழ்க்கூதகன் கடி 
வன்மள்ளனார் 

மதுரை, த தமிழ்க் ta. BBO நாகன் 
௮றவனார் 

௬. தட்டார் 

தீங்காற் பொற்கொல்லனார் 
மதுபைப் பொன்செய்சொல்லன் 

வெண்ணாகளுர்
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௬, மந்திரத்தலேவர் | ௮, 'வண்ணக்கர் 
ரனா இநெடுங்கண்ணனார் | வடமவண்ணக்கன் டேரிசாத்தனார் 

௯, வணிகர்: 

தாவிரிப்பூம்பட்டின த்துக் காரிக் | மதுரைக் கூலவாணிகன் சீத் 
கண்ணனார் தலைச் சாத்தனார் 

மதுரை ௮றுவைவாணிகள் இள | மதுரைப்பண்டவாணிகன் இளந் 
வேட்டனார் தேவனார் 

௧௦. வேளாளர் 

ஆர்க்காடுகிழார்மகனார் வெள்ளைக் நல்லாவூர்கிழார் 
கண்ணத்தனார் கெய்தற்சாய்த் துயத்தஆவூர்கிழார் 

  

ஆவூர்கிழார் மகனார் கண்ணத்த | பிரொச்சரியமங்கிழார் 
க னார் பெருங்குன்றூர் கிழார் 

ஆவூர் மூலங்கிழார் பொ தம்பில்கிழார்வெண்கண்ண 
ஷயாரம்கனார் பெருந்தலைச் சாத் | னார் 

தனார் மதுரைக் காஞ்சிப்புலவர் 
உமட்மர்ஏழார்மகனார் பரங்கொந் மதுரை மருதங் கிழார்மகனார் 

றனர் | பெருங்கண்ணனார் 
காட்டுர்கிழார்மகனார் கண்ணனார்  மருங்கூர்சிழார் பெருங்கண்ண 
கோடியூர் கிழார்மகனார் நெய்தற் னார்: 

றத்தனூ | மாற்றூர்கிழார்மகனார் கொற்றங் 
செல்லூர் கிழார்மகனார் பெரும்பூ கொற்றனார் 

தங் கொற்றனார் வடமோதங்கிழார் 

௧௧, அருந்தோடராற் பேயர்பேற்றோர் 

அந்இயிளங்கீரனார் | ஊட்டியார் 
இம்மென்&னார் | கோய்பாடியார் 

| வண்ணப்புறக்கந்த. த்தனார் 

12. பேண்பாற்புலவர் 

அஞ்சில்ஆந்தைமகள்காகையார் | நக்கண்ணையார் 
அள்ளூர்கன் முல்லையார் போந்தைப்பசலையார் 
ஒக்கூர்மாசாத்தியார் மதுரைநல்வெள்ளியார் ப 
ஒளவையார் மூள்ளியூர்ப்பூதியார் 
கழார்க்சோனெயிற்றியார் வெள்ளிவீதியார் 
குமிழிஞாழார் ஈப்பசலையார் வெறிபாடியகாமக்கண்ணியார் 

௧௬௮ மாவாவை முற்றேகமமளிள்



௮ ந் இணைக்குமுரியபாடல்கள் 

[எண், பாட்டேண் | 

முல்லை 

4,14, 24,34, 14,31 64,74, 100100) 111) 194, 

134, 144,154, 164, 174, 184, 194, 204, 214, 294, 234, 
244, 254,264,274, 2d4, 291,304, 311, 324, 334, 344, 954, 

364, 374, B84, 394. 

குறிஞ்சி 

2. 8, 12, 18, 22, 2b, 32,38, 12, 48, 59 58, 69, 

68, 72, 78, 82, 33, 92, 93, 102, 108, 112, 118; 122, 198) 

132,138, 142, 148, 152, 158, 162, 168, L72 178, 182, 

188, 192, 198, 202, 208, 912, 218, 222, 228, 232, 238,243, 

248, 252 23x, 262, 265, 272, 278, 282, 258, 292, 298,302, 

$08, 312, 318, 322, 32>, 332, 338, 342, 348, 352, 358,363, 
368, 372, 378, 382, 388, 392, 390, 

மருதம் 

6, 16, 96, 36,46, 36, 06, 70. 86, 06, 106, 116, 196, 

136, 146, 156, 166, 176, 186, 196, 206, 216, 226, 236, 

246,256, 266, 276, 206, 296, 306. 316, 326, 336, 346, 356, 

266, 376, 386, 396. 

Cruse 

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,80, 90, 100, 110, 120, 
130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 

240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330 340, 350, 

960, 970, 980, 390, 400,
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பாலை 

1, 3, 5, 7, 9, 11,18, 15, 17, 19,21, 28, 25, 94, 

29, 81, 33, 35, 37; 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 58, 55, 57, 

59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75,77, 79, $1, 838, 85, 87, 
89, 91, 98, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 118, 
115, 117, 119, 121, 123, 125,127, 129, 134, 133, 135, 187, 
139, 141, 148, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157,159, 161, 
163, 165, 167, 169, 171, 173,175, 177, 179, 181, 183, 165, 
187, 189, 191, 198, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 
211, 213, 215,917, 219, 221, 293, 295,227, 229, 231, #33, 

935, 37, 939, 241, 248, 245, 247, 249, 251, 253, 525, 497, 

259, 261, 263, 265, 267, 269, 27), 973, 275 277, 279, 281, 
283, 285, 787, 289, 291, 293, 05, 807, 299, 301, 303, 305, 
307, 309, 811, 818, 315, 317, 819, 321, 323, 325, 327, 329, 
331, 333, 335, 337, 339, 311, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 
$55, 337, 359, 361, 363, 365, 367, 369, $71, 373,373, 377, 
379, 381, 383, 385, 387, 359, 391, 393, 395, 397, 349 

& 

மேற்கூறிய எண்களுள், ஒற்றைப்பட்ட பாடல்கள் எல்லாம் 

பாலையாகவும், பத்துத் தொடர்ஈதன வெல்லாம் கெய்தலாகவும், 

நாலுதொடர்ந்தன வெல்லாம், முல்லை யாகவும், இரண்டும் எட் 
டும் தொடர்ந்தன வெல்லாம் குறிஞ்சியாகவும், ஆறுதொடர்ந்தன 

வெல்லாம் மருதமாகவும், இம்முறைமயே ஷெிந்தொகைப் பாடல் 

கள் கோக்கப்பட் டி.ருத்தல் காண்க 

  

பூத ஒடி



இலக்கணக்கு மிப்பு 

  

[எண், பாட்டேண் | 

அசைச்சொல் :--அந்தில், 76 ; ஆங்கு, 16, 44) ஆல், 99) இன், 

39; ஓ, 49,09; ஓர், 80) ஒரும், 18; குரை, 39; தெய்ய, 90 

290; மற்று, 26; மார், 100) மாள, 10; யாழ, 99, 

அடுக்கு விரைவின் கண் வந்தது :--அளியரோ saat 43. 

அம்ம கேட்பித்தற்பொருளில் வருதல்:--101; 190) 141, 

அல்வழிச்சாரியை :--இன், 17, ் 

ஆகுபெயர் :--அரண், 35 ; அலங்கல் ; 13 ; ஆலம், 70; உதைப்பு, 

24 ; எழிலி, 19; சினம், 75 ;தலை, 39; நிறை, 37; பு௮ி, 00% 

மூடை, 80. 

இன் :--மறந்திசின், 38 (தன்மைச்கண்வந்தது) ; ஆன்திசின், 
69 (மூன்னிலைக்சண்வந்த.து). 

இடைக்குறை :--ஓம், 96 ; QH, 125. 
இடை ௪சொல்:--உவத்காண், 201 ; உதுக்காண், 4; மாது, 48, 

ஈற்றசை :-ஏகாரம், ? ஓகாரம், 10. 

ஈறுதிரிதல் எவ, 1) 197, அதை, 39, 
எச்ச உம்மை : ஆழும் (வ) பிறிபினும், 50; ; கிழவனும்--66- 

எழுத்துப்பேறு :--சென்றீ, (0 (ஏவற்கண் வந்தது), 

ஒருசொன்னீர்மைப்படுதல் :--பிறங்கல் 5 ; (பிறங்கு-- கல்) 

ஓகாரம் குறிப்பின்கண் வருதல் --43. 

சிறப்பும்மை :--மாலையும், 11 ; மகீதியும், 13. 

தேயவழக்கு :--கம், 11. 

தில் :--அசை, 13) விழைவு, 0, 

மன்--அது மாட்்டாமை, 843, 74) கழிவு, 8, 11) 17, 37, 49, 60 

70; மிகுதி, 97. 
மாறு என்னும் இடைச்சொல் ஏதுப்பொருளில் வருதல், 49, 

விகாரம் அடிறங்கல் 9. (பிறங்கு கல்) 

வினையெச்சத்திரிபு :--சாய்பு, 1) பரீஇ, 21; தாழம், 58 

27H, 39. | 

வினைமுற்று எச்சமாதல் :-- மோமினள் 6 ; இழிந்தனன் 66,



ஸ்ரீ : 

இப்பஇப்பில் எடுத் துக்காட்டிய நா ற்பெயர் 

முதலியவற்றின் ஈரதற்குமிப்பு விளக்கம் 

அகப், விள. உ - அகப்பொ 
குள் விளக்க உ-மை; உள 
காரர் 

அகம் - அகநானூறு 
அரங்கு - அரக்கே.றுகாதை 

இசா - இராச பாரம்பரியம் 
இ.ுதிக்கட் - இறு இக்கட்டுை 
இறை, களவு' - இறையனார் கள | 

வியல் 
இடை. - இடைக்காடன் பிணக் 

குத்தீர்த்த படலம் 
எது - என்பது; என்றது 

எழுத்து - எழுத்தடிகாரம் 

ஐக்கு - ஐங்குறு. நாம 
கட . கடவுள்வாழ்த்து 

சலி - கலித்தொகை 
Sl - கலிங்கத்துப்பரணி 
குலுச் - குறுந்தொகை 
சம் - சம்பந்தமூர்த் நிகாயஞார் 
சிலப் - சிலப்பதிகாரம் 
சிறுபாண்-ஏி,முபாணாற் றுப்படை 
சிர் - சிவ்க்சிந்தாமணி 

- சூத்திசம் 
சர் * செந்தமிழ் 

சேனா - சேனாவரையர்; சேனாவ 

  

அ. mate  சவாரிதகிமை. 

சொல் - சொல்லதிகாரம் 
இருவிளை - திருவிளையாடற் புரா 
தேவா - தேவாரம் [ணம் 

தொகு : தொகுதி 
தொல் - தொல்காப்பியம் 
நச்-ரச்சினார்க்கினியர் ) ஈச்சினாரக் 
5ள - நளசிவண்பா (8னியம் 
நற் - நறறிணை 
பக் - ப்க்கம் 

பகு - பகுதி 
பற் - பதிறறப்பக்.து 
பரி - பரிபாடல 

பழ - பழமொழி 

பி-ம் - பிரதுபேதம் 

புறத - புறத்திணையியல் 
புறம - புறநானூறு 
பர மீபராசிரியர் ; பேராிிரியம் 
மபொருள் - பொருளதிகாரம் 
மாபு - மரபியல் 

மலை : மலைபடுகடாம் 
மூருகு - திருமுருகாற்றுப்படை 
யா, வி- யாப்பருங்கலவிருத்தி 
வஞ்சின - வஞசினமாலை 

[ரையம் வள, மா - திருவள்ளுவமாலை 
'மீவளிர்வ - வேளிர்வாலாறு 

AS
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மூலமும் - உரையும் 

கடவுள் வாழ்த்து 

கார்விரி கொன்றைப் பொன்னேர் புதுமலர்த் 

தாரன் மாலையன் மலைஈத கண்ணியன் 

மார்பி னஃதே மையி னுண்்ஞா 

ணஅதல திமையா சாட்ட மிகலட்டுக் 

5 கையது கணிச்சியொடு மழுவே கூவாய் 

Cag முண்டக தோலா தோற்கே 

upd சேே சோக்தோ ஞமையே 

செங்வா னன்ன மேனி யவ்வா 

னிலங்குபிறை யன்ன விலங்குவால் வையெயிற் 

1௦ நெரியகைந் கன்ன வலிர்ச்துகிளங்கு புரிசடை 

முதிராத் தீங்களொடு சுடருஞ் சென்னி 

மூவா வமாரரு முனிவரும் பிறரும்



HET EM pp 

யாவரு மறியாத் தொன்முறை மரபின் 

வரிகளர் வயமா னுரிவை தைஇய 

15 யாம்கெழு மணிமிடற் றந்தணன் 
ரவி ரூணிழற் றவிர்ந்தன்றா லுலகே, 

சடவுள் வாழ்த்து, 

௮ பார தம்பாடிய பேருந்ேே தேவனார். 

2. தாரன், மாலையன், மலைரச்க கண்ணியன் - என்றது, தா 

at விசேடமாக இடுவது; மாலை அழகுக்கு இடுவது; 

சண்ணி போர்ப்பூ. 

இனிச் தார் சேர்ப்பதாகவும், மாலை கட்டுவதாசவும், 
.  சண்ணி தனித்துச் தொடுப்பகாகவும் இவ் வேறுபாடு 

சளென உடைப்பாரும் உளர். 

இம் மூன்று பெயரையும் முறைநி8ீஇ 3. ௮வன் மார்பி 

னது குற்றமற்ற நுண்ணிய மாலென்ச, 

5. சணிச்ச - குந்தாலி; 5, மூவாய் வேல் - சூலம்; 
5. கையது என்னும் ஒருமை மஞழுவிற்குக் கொடுக்க, 
6. வேலும் என்னும் உம்மை எச்ச உம்மை, 

11. எரி யகைந்சன்ன - எரி கப்புவிட்டாற்போன்ற; அவிர் 

ந்து விளங்குசல்- விட்டு விளங்குசல், சடை 11, இங்க 

ளொடு சுடருஞ் சென்னி என்க, 8, மேனியையும், 
11. சென்னியையும் 15. மணிமிடற்றினையும் உடைய 
௮ர்தணன் எனக் கூட்டுக, 

13. யாவரும் - முன் சொன்ன யாவரும்; மரபு - தன்மை, 

15. யாம்கெழு மணி.ிடறு - சாமவேதம் பாடின மணி 

போலும் ரிர்சையுடைய பிடறு; அர்சணன் - இவை 

யெல்லாம் உடையாஜனோர் அர் சணன். என, இவ் வரு 
வைத் இயானம் பண்ணுக என்றவாறு, 

16: தவிர்ர்தன்று - தங்கிற்று;, ஆதலால், இவ்வுலூற்கு 
இடையூறு இல்லையென் றவாறு, 

ரி
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களிறறியானை நிரை 

கைவைவைவன்வவகைவகைஸ். 

1. பாலை 

வண்டுபடக் சுதைர்க கண்ணி யொண்கழ 

௮/௬.வக் குதிரை மழவ ரோட்டிய 

முருக னற்போர் நெடுவே ளாவி 

யறுகோட்டி யானைப் பொதினி யாங்கட் 

5 Amar ரோடன் பயினொடு சேர்த்திய 

கற்போற் பிரியல மென்ற சொற்று 

மறந்தனர் கொல்லோ தோழி கறந்த 

வேய்மருள் பணைத்தோ ணெகிழச் சேய்சாட்டுப 

பொலங்கல வெறுக்கை தருமார் கிலம்பக 

1௦ வழல்போல் வெங்கதிர் பைதறத் தெறுதலி 

னிழறேய்ந் துலறிய மரத்த வறைகாய் 

பறுநீர்ப் பைஞ்சனை யாமறப் புலர்தலி 

னுகுநெற் பொரியும் வெம்மைய யாவரும் 

வழங்குந ரின்மைபின் வெளவுகர் மடியச் , 

15 சுரம்புல் லென்ற வாற்ற வலங்குசினை 

Lo, yaar 10



4 அக்நர்னூர்று 
ம் 

சாரின் மூருக்கை ஈவிரல் வான்ழ்சீ 

சூரலங் கடுவளி யெடுபப வாருற் 

we Boor பிதிர்விற் பொரங்கிமுன் 

கடல்போற் மேன்றல காடிறக தோரே, 

என்பது: பிரிவிடை யாற்றாளாய தலைமகள் தோழிக்குச 

சொல்லியது. 

-- மாமூலனார். 
வரி 

1, ததைர்த - இதறின, மலர்ந்த. 

2, உரு - உருவ என ஈறு திரிர்தது. உட்கத்தக்க குதிரை 
. என்றலுமாம். 

2. மழவரை ஓட்டிய; 3. ஆவிகெடுவேள் - குறுநில மன்னன். 

4. ௮று கோடு - அறுத்துத் இருத்தி கோடு; சிெஙகத்தை 
வென்ற என்றுமாம், பொதினி - ஆவி மலை, 

5. காரோடன் - பணையான்; பயின் - அரக்கு, 

6. கல் - சாணை: அ௮ரச்குங சல்லுவ கூட்டிச செய்த கல்லை 

வேறு பிரிக்க ஒண்ணாதென்று *கற்போற் பிரியலம்” 
என்றார். 4. பொதினியிடத்து௪ 6, சொல்லிய சொல் 
எனக, 

9. Qa peas - செல்வம்; தருமார் - தரவேண்டி 1d. \sn@ 

இறர்தோ - எனக் கூட்டுக. 

11, தேய்ச்து - சேய; உலறிய - நேரான; காய்பு -. காய, 

5 டுவளவுசர் - ஆறலைப்பார். 

16, ஈவி.ரல் - சூதல், 

17. சூரல் - சுழித்தடி த்தல்; சூரற்சடுவளி - கு௫ுவளிச்சாற்று; 

அம் சாரியை; ஸர் - gray. | 
F ~ ஙு 

16-19.. மூன் otc) - கடல் முன்; காடிறச்தோர் 7. மறந்தனர் 

பதோல்லோ என்க கூட்டுக, 

11. மசத்த 13) வெம்மைய 1௦, ஆற்ற என்றவை சாடு ஏன் 
ப. அனோேடு கொள்ளூம்,
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2. குறிஞ்சி 

கோ ழிலை வர்ழைக் கோண்மிகு பெருங்குலை 

யூழுற௮ு தீங்கனி புண்ணுசர்த் தடுத்த 

சாரற் பலவின் சுளையொ டூழ்படு, 

பாறை நெடுஞ்சனை விள ர்க தேற 

5 லறியா துண்ட கடவ mus gi 

கறிவளர் சாந்த மேறல் செல்லாது 

ஈறுவி யடுக்கதக்து மகிழ்க துகண் OS aw 

குறியா வின்ப மெளிதஇி ஸனின்மலைப் 

பல்வேறு விலங்கு மெய்து காட 

1௦ குறித்த வின்ப சினச்கெவ னரிய 

வெறுத்த வேலர் வேய்புரை பணைத்தோ 

ணிறுப்ப நில்லா ெஞ்சமொடு நின்மாட் 

டி.வளு மிளைய ளாயிற் றர 

யருங்கடிக் காவலர் ோர்பக னொற்றிக் 

15 கங்குல் வருகஓ முரியை பைம்புதல் 

வேங்கையு மொள்ளிணார் விரிர்சன 

நெடுவெண் டிங்களு மூர்கொண் டன்றே, 

என்பது : பகற்குறிக்கட் செறிப்பறிவுநீஇக் சோழி வரைவு 

கடாய்து, 

— sour. 
வரி 

1. கோழிலை - கொழுவிய இலை; கோள் - காய்; குலையிடத் 
துச் 2, கனி என்சு, 

3. ஊழ்பட- முறைமைப்பட்ட, 

55 அ.தியா துண்டல் - இனை யறியாது நீர் வேட்கையால் 
் நீரென்று' உண்டல், 

63 சாந்தம் ஏறாதென்றது, மாமாழித் ert sea உள்ள 
தென்று. 

ஏ 

௪, உீ௮0க்கம் - பூப்படுசகை,
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8. குறியா இன்பம் என்றது, முயற்சியும் உளப்பாடும் இன்றி 

வரத இன்பமெனக் கவெனுக்குர தலைவனுக்கும் ஏ.ற் 

பக்கொள்க. 

10. எங்ன் ௮ரிய - என் அரிய. 

11, வெறுத்த - மிச்ச, செறிர்த; ஏரையுடைய வேயை ஓத்த 

பெருந்தோள், பணைத்தோள் 13. இவள் எனச் 

கூட்டுக. 

12-13. நிறுப்ப நில்லா செஞ்சம் - நின்ற நிலையினின்றும் அழி 
யாமல் நிறுத்தவும், அவ்வளவில் நில்லாத கெஞ்சம். 

கெஞ்சமொடு ரநின்மாட்டு 13. இனையளாயினாள் 

இவளும், 

13-14. தந்தையுடைய காவலர்: சோர்பதன் - இகழ்பதம். 

15, கங்குல் வருதலுமுரியை என்றது, இவள் நின்னை யின்றி 

யமையாளாய், நின்னைக் காண்டல் வேண்டி, சின் 
வரவிற் குடன்பட்டி.ரூ.சதலான், வருதற்குரியை நீ என் 

றவாறு. பகற்குறியேயன் றிச் கங்குல் வருலுமுரியை, 

10. வேங்கையும் விரிர்தன என்றது, இனைப்புனம் அறுத்து 

இற்செறிப்புண்டாள் என்றவாறு, எனவே, பகற்குறி 

யும் மறுத்துக், 14. காவலர் சோர்பதனொற்றி எனவே 

இரவுக்குறி யருமை கூறி, அதுவும் மறுத்துத், தோழி 
வரைவுகடாயினவாறு, 

17. நெடுவெண்டிங்கள் எனறார் அதிசதசனுச்கு மேலாகலான்., 

ஊனர்கொண்டது என்றது, நிரம்பிற்று என்றவாறு, 

வளர்தல்கொண்டது என்றுமாம். வளர்பிறையின்றிக் 
சல்யாணகாட் கொள்ளாராகலின், அதுவும் gulp 
றென்றாள். 

கடுவனானது தேனை யறியாது நுகர்ர்து, பின்பு தனது 
தொழிலாகிய மரமேறலு மாட்டாது, வேறோரிடத்துச் செல் 

லவு மாட்டாது, தனக்கு அயலாகிய சச்தனத்தின் நிழவிற் 

பூமேலே உறங்குஇன்றா, ற்போல நீயும் இச்சள வொழுக்கமாயெ 

"இன்பம் அுகர்க்து, சினது தொழிலாகிய அறகெறியையுக் suds 

Qésoraltertaw வரையவு மாட்டாது, இச்சகளவொழுச்சு 
மாகிய இன்பச். இலே மயங்கா நின்றாய் என்றவாறு,
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3. une 

இருஈ்கழி முதலை மேஎந்தோ லன்- 

கருங்கா லோமைக் காண்பின் பெழுஞ்சினைக் 

கடியுடை ஈனந்தலை பீன்றிளைப் பட்ட 

கொடுவாய்ப் பேடைக் கல்கிசை தரீஇய 

59 மான்றுவேட் டெழுர்க செஞ்செவி யெருவை 

வான்மேய் சிமைய விறல்வரைக் SMT DP 

லுளங்குகடை. மரையா வலம்படத் தொலைச்சி 

யொண்செங் குருதி யுவறியுண் டருந்துபு 

புலவப்புலி oI Ds கலயுக்கழி கடுமுடை 

1௦ கொள்ளை மாந்தரி னானாது கவரும் ் 

புல்லில் மரா௮த்க வகன்சே ணக்கங் 

BOG KL லஓுள்ளமொடு கழியக் காட்டிப் 

பின்னின்று அறிக்கு கெஞ்ச கின்வாப் 

வாய்போற் பொய்ம்மொழியெம் மெவ்வமென் சளைமா 

15 கவிரித மன்ன காண்பின் செவ்வா 

யந்தீங் கிள்ளி யாயிழை மடந்தை 

கொடுங்குழைக் கமர்த்த நோக்க 

நெடுஞ்சே ணாரிரை... விலங்கு ஞான்றே, 

என்பது: முன்னொருகாலத்து கெஞ்சினாற் பொருள்வலிச்சப் 

பட்டுப் பிரிர்மான் கலைமகன், பிரிர்து இடைச்சுரத்தினின்று 

அவள் ஈலாயர்து மீளலுற்ற கெஞ்சினைக் கழறிப்போய்ப் 
பொருண்முடித்துவர்ச சலைமசன் பின்னும் பொருள்வலிச்சப் 
பட்ட நெஞ்சிற்குச் சொல்லிச் செலவழுங்கிய த]. 

| — எமினந்தைமகனார் இளங்கீரனார். 

வரி 
I. மேஎந்தோல் - மேவின தோல். 

3. கடி. - சாவல், உயரத்தால் ஏற ஒண்ணாமைபற்றி, இளைப் 

பட்ட - காவற்பட்ட; வலைப்பட்ட என்றுமாம், 

4. அல்கு இசை - மிச்ச இரை,
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5. மான்று வேட்டு எழுந்த - மயங்க இரை வேட்டு எழுச்த; 
எருவை - பருரஈ்தின் ஒரு சாதி. 

6. விறல் வரை - தன் பெருமையால் பிறமலையை வென்ற 
வெற்றியையுடைய மலை, 

7. ஓலம்பட - வலத்தே வீழ; வெற்றிபட என்றுமாம, 
் தொலைச்சி - கொன்று, 

8, உவறி உண்டு - ஊற்றி உண்டு; அருந்துபு - rk gy. 

9. குலவு - மூட்டுவாய்; அதுகழிஈ் சசடுமுடை; முடை ஆகு 
பெயரால் தசை, முடைசாற்ற முடைச்சாசலான், 

9. மூடை $. எருவை 10. கவரும் எனச் கூட்டுக. 10. கவ 

ரும் 11, ௮த்தம் என்சு, 

12. கலர்தரல் உள்ளமொடு கழியச் காட்டி என்றது-- அபர 

ணம் தரவேண்டும் என்னும் உள்ளத்தாலே கழிர்து 
போவதாக என்னை அறிவித்து. 

13. துரக்கும் - முடுகும்; கெஞ்சம் - விளி; 13-14. ரின் 

வாயின் மெய்போன்ற பொய்ம்மொழி எமது வருத் 
. தத்தை எப்படிப் போக்கவற்று, 

17. குழைக்கு அமர்த்த- குழையொடு மாறுபட்ட; 17, சோச் 

கம் வந்து 18, செடுஞ்சேண் அரிடையிலே துக்கும் 

அன்று 13. நின் 14, பொய்ம்மொழி ஏப்படியாற் 

சளைய வற்றோ எனக் கூட்டுக. 

&. முல்லை 

முல்லை வைந்துனை தோன்ற வில்லமொடு 

பைங்காற் கொன்றை மென்பிணி Well ip 

விரும்புதிரித தன்ன மாயிரு மருப்]ற் 

"பரலவ லடைய விரலை OF yale) 

5 பலர்ச்சு ஞாலம் புலம்புபுறக் கொடுப்பக் 

கழுவி வானங் கதழுறை இதறிக் 

கார்செய் தன்றே 'கவின்பெறு கானங் 
குரங்குளைப் பொலிந்த கொய்சுவற் புவி 

ஈரம்பார்ப் பன்ன வாங்குவள் பரியப்
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1௦ பூத்த பொற்கர்த் துணையொடு வதிக்க 
தாதுண் பறவை பேதுற ஓஞ்சு 

மணிரா வார்த்த மாண்வினைத் தேர 

னுவக்காண் டோன்றுநு குறும்பொறை நாடன் 

கறங்கிளை விழவி BDI DB TO BE SOB 4 

15 கெடும்பெருங் குன்றத் தமன்ற காந்தட் 

போதவி ழலரி னாறு 

மாய்தொடி யரிவைகின் மாணலம் படாந்தே. 

என்பது : தோழி சலைமகளைப் பருவங்காட்டி வற்புறுத்தியது, 

, -- குறுங்குடி மருதனார், 

. மூலலை வைஈறுனை என்றது = நுனையையுடைய மாட் 

டை. இல்லம் - தேற்றாமரழ் இற் பூ; GOS. PHA Ber, 

.பிணி-மொட்டு, 3, இரும்பு இரித்தன்ன-இரும்பை pues 

இனா லொத்த மருப்பு, 3. மருப்பின் 4. Ge gers. 

4. அவலடைய - பள்ளபயக் ிளல்லாம்; தெறித்தல் - தள்ளு 

தல், 5. புலம்பு - நீர்பெறாத வரும்தம்; புறச் கொடும் 
தல் - புறத்தே போதல். 0. வானம் - மேகம், 

7. கானம் கானத்தை; கார - பருவம்; பதம். 

to
 

8. குரஙகுளைப் 9பாலிர்த-வளைந்த தலையாட்டச்தாற் பொலி 
ந்த: புரவியினது 9, வள்பரியத் [3. தோன்று சாடன் 

என்க. Q பம்பு* தரம்தன்ன 11, பறவை என்க, 

11, பறவை - ..ண்சி, பேதுறல் - மயக்கமுறுதல்; அஞ்சு 
தல் - அருளான் அஞ்சுதல், 12, தேரன் - தேனாய், 
13. குறும் பொறை - சிறு மலை, 

14. உறந்தைக்குணாது குன்றமென்றது, உறையர்ச்குச் £ழ்ப் 

பச்கத்ததாகய சிராப்பள்ளி மலை. 17. ௮ரிலை-விளி) 

17, நின்னலநினைந்து 13. தோன்றுகாடன் எனக்கூட்டுக. 

பி-ம். 1, வைச்துதி 5, புறங்கொடுப்ப; 12. யாத்த, 

தேவன், 13. உறுச்சாண். 
  

ச *ஆர்ப்பன்ன” என்பது ... ரசூனொர்ச்்இனியர் கொண்ட 
பாடம், சொல், பொருள். செய்யு, - 104. ம் சூ.ச்இிர உரை, 

3



SEG T ON pM 

5. பாலை' 

அளிரிலை பொர தமரிய முகத்தள் 
விளிசிலை கொள்ளா டபமியண் மென்மெல 

ஈலமிகு சேவடி நிலம்வடுக் கொளாதக் 

குறுக வந்ததன், கூரெபிறு தோன்ற 
5 வறிதகத் தெழுந்த வாயண் முறுவலள் | 

கண்ணிய துணரா வளவை யொண்ணுதல் 

வினை தலைப் படுதல் சொல்லா நினைவுடன் 

முளிந்த வோமை முதையலங் காட்டுப் 
பளிங்கத் கன்ன பல்காய் நெல்லி 

1௦ மோட்டிரும் பாறை uP Dar டேய்ப்ப 

வுதிர்வன படூஉங் கதிர்தெறு, கவாஅன் 

ட, சாயத்த போல மழுகுநுனை கோற்றிப் 

பாத்தி யன்ன குடுமிக் கூர்ங்கல் 

1* விரனுதி சிதைக்கு கிரைநிலை பதர 

15 பரன்முரம் பாதிய பயமில் கான 

மிறப்ப லவெண்ணுதி ராபி னறத்தா 

றன்றென மெொழிச்க கொன்றுபடு இளவி 

யன்ன வாக வென்னுகள் போல 

முன்னங் காட்டி. முகத்தி னுரையா ' 

2௦ வோவச் செய்திபி னென்றுஙினை ந் தொற்றிப் 

பாவை மாய்த்த பனிநீர் நோக்கமொ 

டாகத் தொடுக்கிய புதல்வன் புன்றலைத் 

தூநீர் பயந்த துணையமை பிணையன் 
மோயின ளுயிர்த்த காலை மாமலர் 

25 மணியுரு விழந்த வணியழி தோற்றங் 
கண்டே கடிந்தனஞ் செலவே யொண்டொ 
புழைய மாகவு மினைவோள் 
ரழையலண் மாகோ பிரிதுநா மெனினே. 

என்பது : பொருள்வயிற் பிரியச்கருதிய தலைமகன் தன்னெஞ் 

சிற்குச்சொல்லிச் செலவழுங்கெது, 

-- பாலை பாடிய பெருங்கடங்கோ,.



auf 

15. 

17. 

21. 

14. 

களிற்றியானைகிை ரீ 

. பொறாது ௮மரிய - பொறாமையாலே மேவின. 
விளிரிலை - அழைக்கும் நிலை ; கொள்ளாள் என்றது 

போக்கிற்கு உடன்படாது அற்றாளாய் நின்ற நிலை 
யைப்பற்றி; தமியள் - சாண்முதலான குணங்களொழி 
யத தானேயாதல். 

. அவவடியாலே சிலம் ௨கெகொள்ள என்ச, இயல்பாக 
மெத்தென ஈடக்கும் அடி, இப்பொழுது ரிலம் வடுக 
கொள்ள ஈடச்தவசத்தால் கிலத்சைக் காலாற் £றி 
வடுப்படுத்இ என்றுமாம். 

. வறிது - சிறிது, அகம் - இடம், 6, கண்ணியத உணரா 

அளவை - காம் கருதியது சான் அறிவரறங்கு முன்பே, 

7. வினை - அள்வினை,. 

அதனை சராம் தலைப்படுதல் செய்யாககல, 3, நிலத்தைக் 

காலால் €றி வடுப்படுக்கி என்றுமாம்; கருத ௮டனே. 

8. மூதையற்காடு ; ௮ம்- சாரியை ; 10, மோடு - உய 
ரம்; ஈட்டுதல் - குவித்தல். 11. உதிர்வன - உஇரர்து; 

படுதல் - உண்டால், 12, மாய்த்தல் - இட்டுதல், 

மழுகுகல் - தேய்தல்; சோற்றி - தோற்றுவித்து, 

13. urs & அன்ன - பதிதது வைத்தா லொத்த; 
குடுமி - தலை; 14, நிரை நிலை அதர - கல்லொழமுஙகு 

பட்ட நிலைமையையுடைய வழிகள். 

மு.ரம்பு - வன்னிலம். 

தொன்றுபடு களவி - இயற்கைப் புணர்சசிக காலததுச 

சொன்ன வார்சசை. 16, ௮அன்னவாச - MF KG 
சொல்லிக் கழிக. 19. முன்னம் - குறிப்பு, 20, ஒன்று 

நினைந்து ஒற்றி - போககு உடம்படாமையை நினைந்து 

துணிந்து ; 
பாவை - கண்ணிற்பாவை ; பனிநீர் - நடுச்சத்மைச் செய் 

இற ர்; ர் கோக்கம்-ரீரையுடைய பார்வை, 22. ஒத் 

் Ou - gfe ss. 23. பிணையல் - செஙகழு$£ர் மாலை: 
25. மணி - பவளம்; தோற்றம் - காட்சி. 26. சண்டே 

என்னும் ஏகாரம் ஈற்றசை ; 

ஒண்டொடி, யென்க்்தி,”சாடங்ச ஆற்றலாற் கூறினான். 

௮௪. 15. கானம் என்சு.



i? eC gor py 

6. மருதம் 

அ௮ரியெய் திலம்பி மைபலந் தொடலை 

மரம்போ ழவ்வளைப் பொலிந்த முன்கை 

யிழையணி பணைத்தோ ளை யை தந்தை 

மழைவளந் BP மாவண் டி. ந்தன 

5 "பிண்ட செல்லி னுறஈகை யாங்கட் 

கழைஙிலை பெருக் காவிரி க்தகங் 

குழைமா ணொள் விழை வப் யோளொடு 

வேம் வெண்டுணை தழூறுப பூழியா 

கயரா டியானையின் முகனமாந தகாறுங 

IO Car ay) OTD DDN பூம்காா குழைய 

நெருக லாடினை புனலே பின்றுவற 

தாக வன முலை Wei OID h SOT A BOO 

மாசில கற்பின் பு கலவன் ay'o Wear 

ரை 

மாயப பொய்பமமொழி ரர பினை பபிற்றியெம் 

a 15 மூதுமை OWE of Bo (Bo) LD தில்ல 
rN _ 

ஈட பபூம காமா Tp பழனத் 

. * ° உ ரூ 

தந்தூமபு வள யாயகொடி மயக்க 
3 5 உ. . 6 ry) “—N oO ° 

வாளை மேயச்த vatooru np breruy 

முளளரைப 7 ரம்பின் ரகரிற் செறியும் 

2௦ பல்வேன் மக்தி கழாவு ரன்னவெம 

மிளமை ஜென்று தவதமிதொால ல: தே (கே. 

பினிமையெவன் செய்வது பொய்மமொழி யெமக் 

என்பது: பரத்தையிற் பிரிர்துவந்த தலைமகற்குச் Gps 
கூறியது. 
லைம! 

வரி 

2. வளைப்பொலிர்2 - வளையாற் பொலிர்ச், 

3. ஐயை - ஒரு கறபுடைய ger, இவள் தரை 5என்றது 

௮ பணர், 

இவள் சற்புடைமை கோக,



15. 

10, 

20. 

21, 

22. 
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மழைஙளம் போலத்தரும் பெரிய வண்மை ; 3. தர்தை 
யாகிய தித்தன். 0, கழை- தடக்கோல், 7. குழை 

மூதலான மாட்சமையை யுடைய இழை; நீ விரும் 

பின பரதமை. 8. வேழமாகிய தெப்பம், 

யானை எனவே பிடியும் அடங்கிற்று, இன் - உவமம் ; 
ஆங்கு - அவ்விடத்து. 10. குழைய - பொலிவழிய, 

13. கற்பின் தாய் என்க. 1). மாயம் - வஞ்சனை; தம் 

Wei sso சாய்*்து ; பயிற்றி - பலகாவிற் சொல்லி, 

முதுமை எள்ளல் - முதுமை எள்ளாே கொஜ், அஃது 

அமைகும் - அம்மு. குமைக்கு ா௩கள் பொரு* துவேம்; 

அன்றியும் நீ செய்கின்ற ற்கு அம் வும் என்றுமாம்; 

(புசல்வன்தா யென்ற கொண்டு முதுமை எள்ளல்? 

என்றாள். இல் ~ டைம, 

சுடர் - நெருப்பு ; 10. அரில் - பிணக்கம்... 

கழா௮ா - தா vers, 

இளமை கழிக்து (மிகப் பஸ,து. 

நின் பொய்ம்மொழி எங்களுச்கு இனிமை செய்வது 

எவனென்றாள். 

இதன் உள்ளுறை: நீர்சாய் வாளைக்கு£ஃ காவலாஇய வள்ளை 

யினது நிலையை கெகிழ்த்து, இழிஈ கமாகிய வாளையை ,நுகர்க்து, 

பி.ரம்பாகிய முதிய தூற்றிலே தய்கினாற்போல, நீயும் பரத்தை 

யர்ச்குக் சாவலாகிய தாய்முகலாயினா து நிலைபையை நெஇழ்த் 

துக், குலமகளிரல்லாத விலைமகளிரை நூகர்க் து, முன்பு நுமக் 

குண்டாடஏய எங்கள் பழைமையைப் பற்ற ஒரு பயன் சருதாது 
தீங்குதன்மாத் தரத்திற்கு எம்மில்லில் வர தீொன்றாளாம். 

7. பாலை 

முலைமுகஞ் செய்தன முள்ளெயி. றிலங்கின 

தலைமுடி சான்ற தண்டழை யுடையை 

யலமர லாயமொ டியாங்கணும் படான் 

மூப்புடை முதுபதி தாக்கணங் குடைய 
5 காப்பும் பூண்டி கற் கடையும் போகலை 

பேதை ்யல்லை :(மேதையங் குறுமகள்
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பெதும்பைப் பருவத் தொதுங்கனை புறத்தென: 
வொண்சுடர் ஈல்லி லருங்கடி. நீவித் 

தன்தை வறித லஞ்சி யின்சிலை 

1௦ யேறுடை யினத்சு காறுயிர் நவ்வி 

வலைசாண் பிணையிற் போகி யிங்கோர் 

தொலைவில் வெள்வேல் விடலயோ டென்மக 

ளிச்சரம் (படார் தந் தோளே யாயிடை 

யத்தக் கள்வ ராதொழு வறுத்தெனப் 

Sin பூசலின் வழிவழி யோடி 

மெய்த்தலை। படுகல் செய்யே னித்தலை 

நின்னெி வினவல் கேளாய் பொன்னொடு 

புலிபபற் கோந்த புலம்புமணித் தாலி 

. யொலிக்குழைர் செயலை யுடைமா ணல்கு 

20 லாய்சளைப் பலவின் மேய்கலை யுதிர்த்த 

2 

அய்த்தலை வெைண்காழ் ison ee 

கற்கெழு AVI aly க் கானவன் மகளே. 

என்பது : மகட்போக்கிய செவிலித்தாய் சுரத்இடைப்பின் 

சென்று ஈவவிப் பிணாக்கண்டு,சொல்லியது. 

௭ கயமனார், 
வரி 

1. மூகம் செப்தல் - சிரம்புதல் ; இலங்குதல் - விழுர்தெழு 

ஈது ஒளிவிடு சல். 

4 

2. சான்ற- அமைர்தன ; பன்மை கூறிற்று- முடிப்பன்மை 

கோச்சி; தணடழையை உடையாக வுடையை. 

3. யாங்கணும் - எவவிடத்தும் ; படால் - படாதே சொஜ்... 

4. மூப்பு - பழமை, முதுபதி - பெயர் ; தாக்கணங்குடையு 
வருத்து செய்வமுடைய, 

5. பூண்டி - பூண்டாய்; சின் - அசை; இவையெல்லாம் கூறி, 
ஆதலால் கா௨லும் பூண்டாம் ; இணி வாயிலிடத்துப் 
போசாதேதொரள், 6. அறிவுடைய இளமகளே பேதை 
யல்லை, 7. பெதும்பைப் பருவத்துப் புறத்து ஒதுக்! 
இனை என - புறப்படாத பரறுவச்தேபோனாய் எனச் 

சொல்ல, ௮து கேட்டு,



1௦. 

12, 

14. 

15. 

10, 

eof DD wurden Bens நீது 

௨ சுடர். விளக்கு. 9. தன் சிதைவு - தான் செய்த*கத்தம்; 
என்றது - களவொழுக்க த்தை; அறிதல் அஞ்சி - 
யான் அ.றிகன்றேனென் று அஞ்சு ; இன்சிலை - இனிய 
சிலைப்பு; உபகாரம் கூறிற்று, 

சாறு உயிர - தோன்றுகின்ற உயிர்ப்பு ; என்றது இளமை 

யான் அதன் இளைப்புச்கூறியவாறு; ஈவ்வி- விசரி, 

நவ்வி 13. படர்தந்தோள் என்க, ஈவ்வி 17, Ber 

னொடு வினவுவல் எனக, 

தொலைவு - தோல்வி; ஏகாரம் - ஈற்றசை; 13. படர் 
தந் தோள் ஒரு சொல்; ஆயிடை - அப்பொழுது. 

அருஞ்சு ரத்துச் கள்ளர்; ஆ தொழு அ௮றுத்சென - 

அவைச் தொழுவிணின்ழும் ரேராகக் கொண்டு வம் 

கார்களெனறு, 

பிற்படு பூசல் - பிற்படச்சென்று மீட்கும் கரந்தையார் 

பூசல் ; இன் - பொரு. வழிவழி ஒடி. - பின்னோடி, 

மெய்த்சலைப்படுசல் செய்யேன் - அவள் மேணஸியை 

அணுகுதல் செயயப்பெற்றிலேன். இக்கலை - இவ் 

விடத்து. 17. வினவல்கேள் - NarOcyQ Saray sp 

குகீ சா.ரணம் கேள், 15, பொன்னாற் செய்த புலிப் 
பல்லோடு கோத்த தனிமணிச்சாலி. 10. ஒலித்தல் - 

தழைத்தல் ; குழைச் செயலை - அசோகக்தளிர் ; 

உடை - தழையுடை. அல்குல் 22. மகள் என்க, 

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

. அவள் சானக மகளாதலால் நினக்கும் தர் அ௮டைவுண்டு; 

இனி எங்கனம் செய்வேனென்று கேட்டருள் செவிலி, 

பீ-ம். 11. பிணையினொதுங்க. 16. செல்லேன், 

8. குறிஞ்சி 

ஈயற் புற்றத் தீர்ம்புறத் இறுத்த 
குரும்பி வல்சிப் பெருங்கை யேற்றை 

தூங்குதோற ுதிய வள்ளுகிர் _ ச.துவலிற் 

பாம்புமத னழியும் பானாட் கங்குலு 

5 மரிய வல்லம ஸிகுளா பெரிய



டு HET Sori 

Csyp லட்ட Cupar ஷஹேற்றை 

பலாவம லடுக்கம் புலர். வீர்க்குங் 

சழைஈரல் இலம்பி னாங்கண் வழையொடு 

வாழை யோங்கிய தாழ்கண் ணசும்பிற் 

10 படுகடுங் களிற்றின் வருத்தஞ் சொலியப் 

பிடி படி. (ppaeu பெருமரப் பூசல் 

விண்டோய் விடரகத் தியம்பு மவர்சாட், 

டெண்ணரும் பிறங்கன் மானதா மயங்காது 

மின்னுவிடச் சிறிய வொதுங்கி மென்மெலத் 

15 துளிதலைக் தலைஇய மணியே சைம்பால் 

சிறுபுறம் புதைய வாரிக் குரல்பிழியூ௨ 

நெறிகெட விலங்கிய நீயி ரிச்சுர 

மறிதஓு மறிதிரோ வென்னுகர்ப் பெறினே. 

என்பது:: தலைமகன் சிறைப்புறத்தானாகத் தோழிக்குச் சொல் 

லுவாளாய்த் தலைமகள் சொல்லியது. 

-- பெருங்குன் நார்ர் கிழார். 
வரி 

3, நான்ற தோல்வளையில் ௮டங்கெ வலிய உரொலே தது 

வதலின்; துதிய உ௫ர் - உறைபுக்க உ௫ர், 

4. பானாட் - பாதிமாளாகிய; இரவு. 0. ஏற்றை - புலியேறு. 
9. அசும்பு - மலையின் நீர் அறாத 'குழி, 11, படி. - 
படியாச ; பூசல் - மாச்சோசை ; 12. விடரகம் - மலை 

முழை ; இயம்பும் - ஆண்டுப்போய் ஒலிக்கும். 

13. பிறங்குகல் - பிறங்கல் என விகாரம்; வழியுயர்ச்சியுமாம்; 

ஒரு சொல்; மான்அதர் - மான்போம்வழி, 

14. மின்னுவிட - மின்வழிவிட; சிறிய ஒதுங்9 - மெத்தென 

நடந்து; ஒதுங்க எனத் தரிக்க, 

14. ஒதுங்க 5, அரியவல்ல என முன்னே' கூட்டுக, ஒதுவ்ளெ் 
செல்ல எனச் சொல் லெச்சமுமாம். மென்மெல 

என்பது தொடங்க வேறு பிரித்துளைக்க,



சளிற்றியானைகிலா I? 

16. புதைய - மறைய: வாரி- கோ இ, குரல் - மயிர்க்சொத்து. 
17, வழி, செலவுகெட விலங்கிய சரம் என்௪ .............., 

18, என்னுஈரை - என்று சொல்லுவாரை; பெறிற் ஆ பானாட் 
கங்குலும் [டி சேறற்கு 5 அரியவல்ல என்று பொருளு 

eres. 5. மன் - கழிவு; சொல்லுவா ரில்லை என்றவாறு, 

இப் பாட்டினுள் ஏற்றையினக வள்ளுர் ஈதுவவின் பாம்பு 

மசனழியும் என்ற இறைச்சிப் பொருள் :-- ஏற்றையானது 

பாம்பை வருத்தவேண்டும் என்னும் கருத்தில்லையாயினும், ௮து 
தன் காறரியஞ் செய்யவே வள்ளுகர் படுதலாகிய அவ்வளவிற்குப் 

பாம்பு வலியழிர்தாற்போல, அவர் நம்மை வருச்தவேண்டுமமன் 

னும் சருத் இில்லையாயிருக்கவே, தமது காரியமாகிய களவின்பத் 

இலே ஒழுகவே, ஆறின்னாமை ஊாறின்னாமை முதலாகிய இவ் 

வளவிற்கே சாம் வருர் தும்படியாய் விட்டது என்றவாறு, 
* 

(பெரிய கேழலட்ட' என்பது முகலாகப் புலஃலீர்ச்கும்' 

என்பதிறுதியாக நின்ற உள்ளுறைப் பொருள் :..- புலியானது 
தான் அுகர்தற்பொருட்டுச் சேழலை.பட்டுப் பழ சகாற்றத்தை 

யுடைய பலாவமலடிச்கம் புலரவர்ச்தாற்போல, அவரும் இன் 
பந் துய்த்தற்பொருட்டு வச்து ஈம்மைச்கூடி, அக உட்டத்தாலே 

புகழ்ச்சியை புடைத்தாகிய ஈம் குடியை இகம்சசியுடைச்தாம்படி. 

பண்ணினார் என்றவாறு, 

உ. (வழையொடு வாழையோங்கிய? என்பது முதலாக :விண் 

டோய் விடரசத் இயம்பும்? என்பதிறுதியாக நின்ற சொற்க 
ளின் உள்ளுறைப் பொருள்:-- வாழை றகர வர்த யானை ஆதன் 

அயலாகிய அசும்பின் குழியிலே விழுஈததாகப், பின்பு we 
குழியினின்றும் ஏறமாட்டாது வாழையாகய உணவவையும் 

இழச்தழிப், பிடி. ௮து ஏறுதற்குப் படியாக மர முறிக்கின்ற 
ஐசை விண்டோய் விடசகத்து டுயம்பிறற்போல, அவரும் 
மது ஈலம் நுகரவர்து களவொழுககமாகிய குழியிலே விழுஈ த, 
இச்சள வொழுச்சமாகிய இதனைவிட்டு வரையவுமாட்டாது 

ஈமது காவலருமையால் இச்சள வொழுக்கினை பாரவுமாட் 

டாது துயரப்படுகின்றுமி, அறக்தொடு நிலை முதலாய இவற் 

மூல் மகளிராகிய சாமே வரைய முயலும் வழி, ௮ம் மூயற்சி 

யானே ஊரெல்லாம் அறியும்படி. பண்ணினார் என்றவாறு, 

... இப் பாட்டினைத் தோழிச்கும் நெஞ்சிற்கும் உறியத என் 

றும், தோழி முன்னர்ச் தலைவிக்கு வேட்கைக் கூற்று நிகழ்தற்கு 

3
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பி-ம். 2. வள்ளுகிர்ச்சாலிற், 0. ugsOe, 11, பிடி 

யடி, 16, மழையே, 

ஓ. பாலை 

கொல்விளைப் பொலிந்த கூர்ங்குறும் புழுகின் 
வில்லோர் தூணி வீங்கப் பெய்த 
வப்), நனை யேய்ப்ப வரும்பிய விருப்பைச் 
செப்பட ரன்ன செங்குழை யகந்தோ 

5 றிழுதி னன்ன தீம்புழற் முய்வா 
யுழுதுகாண் டுளைய வாகி யார்கழல் 

பாலி வானிற் காலொடு பாறித் 
துப்பி னன்ன செங்சோட் டி.யவி 

னெய்த்தோர் மீமிசை நிணக்திற் பரிக்கு 
்௦ மத்த ஈண்ணிய வங்குடி ச் ஏ.றார்க் 

கொடு ண் ணோதி மகளி ரோக்கிய 
தொடிமா ௮லக்கைக் தாண்டுரற் பாணி 
நெடுமால் வரைய குடிளையோ டி.ரட்டுங் 
குன்றுபின் னொெழியப் போகி யுரந்துரக்து 

15 ஞாயிறு படி.னு மறர்சேய்த் கதெனாது 

துனைபரி துரக்குர் துஞ்சார் செலளி 
னெமமினும் விரைற்துவல் லேய்திப் பன்மா 

ேணோக்கிய ஈல்லி லொருசிறை கிலைஇப் 
. பாக்சர்ப் பல்லி படுதொழம் பரவிக் 

20 கன்றுபுகு மாலை ரின் சிரா ளெய்திக் 

  
உதாரணமா மென்றும் ':பாம்பு மதனழியும் பானாட்கங்குலும் 

AG”? என்பசனுள் தலைவி சேடிச் செல்வா மென் 
நத சிறைப்புறமாக வரைவு கடாயது என்றும் கூறுவர் ஈச, 

(தொல் பொருள். 113; 118; 218) 

  
  

*இ.த செய்வினை முற்றி மீண்டு வரும்கால் வருக்க கூறி 

யது என்றும், :'கைஈலியாச் சென்று......... ஈசைஇச் சென்ற 

மென்னெஞ்சே'' இது உறுப்புடையது போல உவச்து கூறியது 

என்றும், 'பாங்கர்ப்பல்லி படுதொறும்பரவி, சன்று புகுமாலை 

கின்றோளெய்தி!' என்பது :'அறச்ிழவனை அன்பு செய்தலி! 
என்றும், ('கொல்வினைப் பொலிந்த ... கிணத்திற் பரிக்கும்!? 

என்பதனுள், இர்கிலத் தின் மக்கள் அம்பினை உவமையாக, 
ஆண்டையவாயெ இருப்ளபயின் பூங்கொத்தை உவமிக்சப்படும்
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கைகவிபாச் சென்று கண்புதையாச் குறுகிப் 

பிடிக்கை யன்ன பின்னகக் இண்டித் 
தொடிக்கை தைவரத் கதோய்ந்தன் ௮ கொல்லோ 
நாணொடு மிடைந்த கற்பின் வாணுத 

25 லந்இீங் கிளவிக் குறுமகண் 

மென்றோள் பெறஈசைஇச் சென்றவென் னெஞ்சே, 

என்பது: வினைமுற்றிமீண்ட. தலைமசன் தேர்ப்பாகன் சேட்பச் 
சொல்லிய. 

-- கல்லாடனார். 
வாரி 

I. Gare Sor - கொற்றொழில்; புழுசாகிய 3 அப்பென்றது, 

மல்லிகை மொட்டை, ௦. இன் - அல்வழிச்சண் வர்தது. 

4. செப்பு அடர் - செப்புத் 553. 5, தய்வாய் என்றத 

னைப் பெயா்ப்படித்து அகுபெயராற் பூ என்க, வரயை 

யுடையது, வாய் என்றாயிற்று. துய் - பஞ்சு; தீம் பூ 

என்று சேரும்; புழல்- துளை, 0. ௨ழுது சாண்டல் - 

ger grates sro: gt - ஆர்க்கு, 7. அலி 

வானின் - வாணின்று விழும் ஆவி போல; காலொடு. 

காலாத்: இதறி, 8, சோடு - மேடு, இயவு - வழி; 
It. கொடுநுண்ஒிதி- வளைஈதபணிச்சை); ஒகயெ - எடுத்த. 

12. தாண்டுதல் - குத்துதல், 14 உரச்துரந்து - வலி 

யாற் செலுத்தி, 16. துனைபரி - விபைந்து செல்லுக் 

குதிரை; துரத்தல் - பின்னும் முடுக்குதல். 10. தஞ் 
சாச் செலவினையுடைய 17 எம் என்க, 17-18. பன்மா 

ணல்லில்-பலஃஈட்டு மாட்சிமைப்பட்ட மாளிகை, 10. பாங் 

கர் - நல்ல பக்கம், 21. குறுகிக் கண்புசைத்து என்சு; 

22. பின்னகம் - பின்னின மயிர்; முறுக்கி முடித்த 

கொண்டை :23 தோய்ந்தன் றுகொல்-தழுவிற்றுசக்சகொல், 

பி-ம். I. Queer, ॥॥. ரோச்செய, 18, ஹணோக்குயர்; 

நிலைஇய. 24. மென்றோணசை௫ச். 
ee ee ம அதம டை. க earn ee cnn 

பாருளாக்கியும், உவமை நிலத்இற்சேற்ற வெண்ணெய்ச் Sar 

ளோடு கழன்ற பூவினை உ௨வமஞ் செய்தும், அர்நிலத் இயல்பு கூறி 

மையின், அது பயணிலை புரிர்ச வழச்செனப்பட்டது என் 

றும், இப்பாட்டினுள் குறிஞ்சிச்கும், முல்லைக்கும் ஏற்ற பொருள் 

தத்தம் ம.ரபிற்றாய் வர சன பலவுங் ஈண்டுகொள்ச என்றும் கூறு 

வர் ரச்: பேரா. (தொல். பொருள். 140; 196; 270) 309;392), 
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10. நேய்தல் 

வானகட் பாப்பிற் றாவற் Gas Au 

மீன்சீண் டன்ன மெல்லரும் பூழ்த்த 

முடவுமுதிர் புன்னைக் கடவுகிலை மாச்சினைப் 

புள்ளிறை கூ (h மெல்கம புலம்ப 

5 கெய்த லஓுண்கண் பைதல் ச௮மப் 

பிரிசு லெண்ணினை யாயி னன்று 

மரிது.துற் றளையாற. பெரும ௮ரி தினிற் 
கொண்டாபகுப் பெ.பர்தல் வேண்டுங் கொண்டலொடு 
குர உத்திரைப் || ரைரி யுடைதரு மெக்காப் 

1௦ /பழந்திமில் கொன்ற புதுவலைப் பரதவர் 
மோட்டும லடைகரைக் சோட்டுரின் கொண்டி 
மரைங்கமா பாக்கத்துப் பகுக்கும் 
வளங்செழு கொண்டி யன்னவிவ ஜாலனே. 

¢ 

என்பது. இ வ௮க்குறிவச்து தலைமகளைக் சண்ணுற்று நீக்கும் 

தூலமகனையெதிர்ப்பட்டு ஈன்று சோழி சொல்லியது, 

— அம்மூவனார். 
வரி 

தூவல் - துவலையை; துவலையை யேற்ற 3 புன்னை, 
2. மீன்-வானமீன் ;ஊழ்த்த புறப்படவிட்ட, 3 (bp La} - 
மூடத்தன்மை. ழ இறைகூறும் - தங்குதன் மிகும் 

5. பைதல சலுழ-வருத்தமுடையவாய் அழ. 7. அறிது 
துற்றனை - அரியதனைச் செலுத்துதலுற்றாய்; உரிதி 

னின் - இவளுக்சே உரித்தாக. 8, ஆங்கு - நின்னூ 
॥/டச்.து; சொண்டலொடு-8ழ் மாற்றால். 10. கொன்ற- 

அழிவு சோத. 2, பகுத்தல் - பலர்ச்குப் சொடுத் 
தல். 13. கலம் இவட்கு 7 உ௨ரிஃதாசக் 8 கொண்டு 
போக வேண்டு மென்று, வரை! தகொண்டு போக 
வேண்டும் என்றவாறு. அன்றாயின் இவள் இறர் துபடு 
மென்பது சோன்ற4 கூறியவாறு, 

புன்னையது கொம்பிலே புள்ளிரை-ரும் என்றது புள்ளுக் 
குப் புன்னை இருப்பிடமாயினஞாற்பே1ல எ ம்க/்ளஞுச்கு ஆதாரமா நீ 
ஆயிற்றில்லை என்றவாறு, 

'பழர்திமல் சொன்ற' என்பது முதலாகச் (கொண்டி? என் 
பது ஈறாக நின்ற சொற்கு இறைச்சிப் பொருள் : பரதவர் தாம் 
அழிவு சோர்ந்த திமிலானும் பண்ணின வலையானும் தமது
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தொழிலாகிய வேட்டைமேற் செல்லாத, தேடாமல் வர்த 

இழி*த சுறு மீன் அகப்படுத்து, அதனை அழிச்துக் உறுவைக்து 
எல்லாரையும் அழைச்தாற்போல, நீயிரும் அம்கு உறுஇயாக 
ஆச்கிச்சகொள்ளப்பட்ட ஈன்மைகளான் உமக்கு ஒழுக்கமாகய 
சல்வழியில் ஒழுசாது, கண்டோ Aa pe 7 ஈளவொழுக்சிலே 
ஓழு, இ களவீனைப் பரப்பிப் பலரும் அலர் கூறும்படி, பண்ணா 

நின் நீர் என்றவாறு, 

பி-ம் 5. பைதலுழட்ப 0, குருஉக்கிளை, குழமுஉத் இசை: 
யடை. 10, சென்ற, 

11, பாலை 

வான கூ£/ர்கத வபங்கொளி மண்டில 

கெருப்பெனச் சிவந்து வருப்பலி ரங்காட் 

| லையில பாலர்த்த முசையி லிலவங 

கலிகொ ளாய மலி) (தொரு பெடுக்க 

உ வஞ்சடா நெடுங்கொடி பொற்பத்' கோல் Di 
சுயந்துக வரகிய 1H] கான 

மெம்மொடு கழிந்தன Traut ஏம்மெல 

வம் (விரித் தன்ன பொங்கும் கா௮யைாற்றுப் 

5 26m BI HS பபிலிலா Qo ia 

10 iowa (கு வன்ன கைகவர் பமூயம்கு 

மவரும் பெ௮ருவர் மன்னே ஈயவர 

நீர்வார் (bi BT LG OT கடுப்ப Gout ings 

த௮குள கறை ய்ய போல வல்கலு 

மழு தன் சமேவல வாகிப் 

15 பழி nai DT BEM OM Ls Daou மன்வே, 

எண்பது ; தலைமன் பொருள்வயிற் பிரிர்தலிடத்து ஆற்றா 

சாய தலைமகள் வேறுபாடுகண்டு ஆற்றாளாய தோழிக்கு i தலை 

மகள் ஆற்றுவலென்பதுபட4* சொல்லியது, 

— ஒளவையார், 

  

* (வானருரர்ந்த..., சாட்டு! எனக்சாடுறை யுலசத்துப்பாலை 

வர்ச.து என்றும் (மெய்புகுவன்ன ட்ட மன்னே! எனக்கூறி, அழு 

தன் மெவாவாய்ு் சண்ணுர் துயிலுமென இரச்சு மச் கூறியவாறு 

சீ ணாக என்றும், 'அஞ்சுடர் மெடுங்கொடி பொற்பத்தோன்றி? 

என்பது மெய்யும வாம்பாடென்றும் கூறுவர் ஈச்: பேரா, 

(தொல். பொருள். 13; 15; 200) இப்பாட்டு முல்லை இரிச் தபாலை 

யாயினமைச்கு உதாரணமாச் காட்டினர் அடியா. (சிலப் - 11.) 
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வரி 
2, சிவத்தல் - கோபித்தல். உருப்பு - வெப்பம், 3. இலை 

யிலவாய்; 4. ஆயம் - மச்சள்தொகுதி, விருப்ப 

மிக்கு, 5, சுடர் நெடுக்கொடி - விளக்கின் ஒழுங்கு? 

என்றது கார்த்இகை விளக்கை. தோன்றி- தோன்ற; 
ச. சம்மென - விரைய, தேய வழக்கு. 9. படுசினை - 

பெரிய கொம்புகள், எச்கரிடத்துக் 10 சைசகவர் - 

கைவிரும்புகின்ற முயக்கினை 11 ஈயவரப் பெழகுவர், 

12, ஈசர் - ஒளி: ஒ'மறந் து-ஐவுதன் மறந்து. 14. மெலி 

வான். அழுதல்; மேவலவாய் - பொருச்தாவாய். 

7. கொண்டு சழிக்தோராயிற் சம்மென 11 அவரும் 

பெறுகுவர்; 15 கண்ணும்படும்; ௮து செய்னெறிலர் 

என்றவாறு. மண் - கழிவு, 

சாரியவாய்பாடு சொல்லுதலால் ஆற்றுதல் பெற்றும். 
¢ 
பீ-ம். [, வயக்சொளிர். 3. டிலையின், 8, விரிந்தன்ன, 

13. வைசலும், 

12. குறிஞ்சி 

யாயே கண்ணினு.எ் கடுந்கா தலளே 

யெர்தைய, நிலனுறப் பொரு௮ன் சீறடி வெப்ப 
Dara chlor Gp! ws ளியங்குதி யென்னும் 
யாமே, பிரிவின் றியைந்த துூவரா நட்பி 

5 'னிருதலைப் புள்ளி னோருயி ரம்மே 
யேனலங் சாவல ரானா தார்த்தொறுங் 
‘mol Bat! பயிற்றும் வெளிலாடு பெருஞ்சினை 
லிழுக்கோட் பலவின் பழுப்பயங் சொண்மார் 
குறவ ரூன்றிய குரம்பை | joo Gu 

10 பேவ்கை தாய தேம்பாப் தோற்றம் 

புலிசெத்து வெரிஇய புகரமுக வேழ 
மழைபடு சிலம்பிற் கழைபடப் பெயரு 
நல்வசை காட நீவரின் 

£ மெல்லிய லோருச் தான்வா மழலளே, 

என்பது: பகற்குறிவாராநின்ற தலைமசன் சோழியாற் செறிப் 
பறிவறுக்சப்பட்டு இரவுக்குறிவாசா வரைவல் என்றாற்கு ௮.தவும் 

உஇஃது இரவும் பகலும் வாரலென்றது என்றும், புலி 
செத்து வெரீஇய”? என்றது மெய்யுவமம் என்றும் கூறவா we: 

பேரா. (தொல். பொருள் 210; 200.) 
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மறுத்து வரைவுகடாயது, இப்பாட்டினுள் நீவரின் என்றது 

வரவு மறுத்தது, Fog வெப்ப என்றது செறிப்பறிவுறீஇயது, 

கபிலர், 
வரி , 

3. எவணியங்குஇி - என் செய்யப் போகின்றாய் 1 இல: ௭.௨; 

குறுமகள் - விளி) 4. துவரா- உவரா; ஈட்பின் - ஈட்பி 

னால் 5, புள்ளின் - புட்போல, யாககள் ஒருயிரம்; 

யாங்கள் ஈட்டவிடச்து ஒருயிரம் என்றுமாம், 8. கோள்- 

காய்) பழு - பழுப்பு, தொழிற்பெயர்; ஈனியின் பயன் 

என்றவாறு ; 0. ஈளன்றிய - சாட்டிய; தோற்றம் - 

தோற்றத்தை; 12. கழை பட-ம.ங்௫ல் காலிலே மடிய: 

14. ஒரும்- அசை; 13, வரின் 14 மெல்லியல் வாழாள் 

aes. 10, தேம் - தேன்; 

யானையானது வெருவத்தசாக குரம்பையை வெருவத்தக்க 

'புலியென்று கருதித் தனக் குணவாகய ஈழை மூறியப் பாய்ர்தாற் 

போல வெருவத்தகாத எங்கள் தமரை வெருவி வரைய முயலாது 

இரியவே, காங்கள் இறந்துபடும்படியாயிற்று என்றவாறு. 

பி-ம். 2, பெறாஅ௮ச்சி. 8, பழு௨ப்பயண், 10, வேங்கை 

பாய, 14. லொருசாள் (தொல்கபிலா்.) 

13. பாலை 

தன்கடற் பிறந்த முத்தி னாடு, 
முனை திறை கொடுக்குக் SUID றனமலைத் 

தெறலரு மரபிற் கடவுட் பேணிக் 

குறலர் தந்த சந்தி னாரமு 
5 மிருபே ராரமு மெழில்பெற வணியுக் 

தருவீஜ மார்பிற் றென்னவன் மறவன் 

குழியிற் கொண்ட மரா௮ யானை 

மொழிபி னுணர்த்தூஞ் சிறுவரை பல்ல.து 

வரைநிலை யின்றி யிரவலர்க் $யும் 

1௦ வள்வா யம்பிற் கோடைப் பொருசன் | 
பண்ணி தைஇய பயங்கெழு வேள்வியின் 

fap go நிகழ்வ தாயிலுர் தெற்கேர்பு
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கழிமறை பொழிக்த பொழுதுகொ ளமையத்துச் 

சாய லின்றுணை பிவட்பிரிர் . துறையி 

15 ஜோபின் ரக செய்பொருள் வயிற்பட 

மாசி மடி. விரிந்த சேக்கைக் 

சுவவின் (ுரமைக் கழிக வளவய 

லழனுதி யன்ன தோகை பரின்ற 

கழனி நெல்லீன் கவைமுத லலங்க 

2௦ ஸனிஈம்பகன் 'செ.௮பவின் வாம்பணையாத் துயல்வாப் 
. ரு . ச 

(/லரபொுி வந்த பொழுதுகொள் வாடை 

பிலங்குபூங் கரும்பி னேர்கழை பிருந்த 

வெண்குருகு GI வீரு 

இண்பஃ வலைய கண்பனி நாளே, 

என்பது : பொருள்வயிற் பிரியலுற்ற தலைமகனைச் தோழி 

'செலவழுங்குவித்தது. உடம்பட்டதாஉமாம். 

-- பேருந்தலைச் சாத்தனார். 
வரி 

1. முத்தின்- இன் தல்வழிச் சாரியை; முத்தாரம்; 2. துப் 

பினை புடையதா னென்க. 2. பிறராற் ஜெறுதலரிய 

சடவுள்; பேணி - பூசை பண்ணி; 6. மறவன் - படைச் 

தலைவன், மறவனாூய 11 பண்ணி என்க, 7. மரா - 

மருவாத; 8, மொழியினுணர்த்தும் - மொழியினாற் 

ரொழிலறிவிச்கும்; சிறுவரை யல்லது - றிது பொழு 
தல்லது; 9. வரைகிலையின்றி- தனக்கென வரைந்து 
நிறுத்தும் நிலைமையின்றி; 10. சோடை - கோட்டூர், 

1[, தைஇய - செய்த; வேள்வி - சளவேள்வி; 12. விழு 
மிது நிகழ்வதாயினும் - ௮ப் பொருளான் அறமுதலா 

யின விழும்ய நடக்குமாயினும் ; 13. பொழுது - 

சாலத்தன்மை; அமயம்- கூதிர், இக்காலத்து 14 இன் 

துணையாகிய இவள் என்று தேர்க் த, இவளைச் 24 தண் 

பணி சாளிட்ச்துப் 14 பிரிர்துறைவராயின் என்று 

பொருளுறைக்ச. 14. சாயலிவள் என்றது, கூதிர்ச்குத் 

துணையாகிய இவளென்று உதவிகடறி, அதற்கு அநர் 

. தரமாயெ 24 பனிச்சாலத்துப் பிரியாமற் கூறினாள். 
24. பனிசாள் 17 ௮கத்சீடு இன்புறாமற் கழிவதாக;



24. 

17. 

18. 

22, 

பி 
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பணி சாளகத்து 17. எண்டின்புராமற் கழிவதாக; 16. நீ 
சேகன்ற பொருட்கும் ஒர் குறை பிறவாதொழிக 
வென்றாள்; சோயுறுமென்று நினைத்து, அதுபடா 

தொழிசக என்றாள். 

இன்புறுப்ப என்னும் பாடத்திற்குச் குறிப்புரையாக்கப் 

பொருளுளைக்க, அதுவும் இன்புறாமைச் கழிக என் 

னும் பொருளைக் கொள்ளும். 

Ap HH- ௮ழற்கோடு, சோகை - நெற்றோடு, சடை 
கூர்த்துச் "வர இருத்தலான் அவ்வாறு கூறினார், 

. அலங்கல் - அகுபெயரான் அசைகின்ற கஇர்; 20. நிரம் 

பசன் செறு - ஒத்து அகன்ற செறு, துயல்வர - புடை 

பெயர; பெயர வர்தலைக்கும் 21, வாடை. 

ஏர் - கழை - ஓங்கினகழை; 23. ஈ.ரல - கதற; 10, செய்ர் 

செல்லீன்ற முதலினொருகதிர். தோகைச்கதிராவது, 

அகனை முற்பட ஈனுமாசலின், அதனை ஈன்ற செய்க் 

செல் என்பாருமுளர். 

6 -ம். 1, சண்கடல்; 2. மூறைஇிறை; 3. தொல்லரு. 

34. முல்லை 

அ.ரக்கச் தன்ன செந்நிலப் பெருவழிக் 

காயாஞ் செம்ம ரா௮ய்ப் பலவுட 

னீபன் ௮றகாய் வரிப்பப் பவளமொடு 

மணிமிடைந் தன்ன குன்றங் கவைஇய 

வங்காட் டாரிடை மடப்பிணை தழீஇத் 

தரிமருப் பிரலை புல்ல௰ருந் துகள 

மூல்லை வியன்புலம் பரப்பிக் கோவலர் 

குறும்பொறை மருங்கி னறும்பூ வயரப் 

பதவுமேய VHSB மதவுஈடை நல்லான் 

வீங்குமாண் செருத்த றீம்பால் பிலிற்றக் 

கன்றுபயிர் குரல மன்றுகிஷீற புகுதரு “ 

4
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மாலயு முள்ளா ராயிற் காலை, 

யாங்காகு வங்கொல் பாண வென்ற 

மனையோள் சொல்லெதிர் சொல்லல் செல்லேன் 

15 செவ்வழி நல்யா மிசையினென் பையெனக் 

கடவுள் வாழ்த்திப் பையுண் மெய்ந்நிறுத் 

தவர்திறஞ் செல்வேன் கண்டனென் யானே 

விடுவிசைக் குதிரை விலங்குபரி முடுகக் 

சல்பொரு திரங்கும் பல்லார் நேமிக் 

2௦ கார்மழை முழக்கிசை கடுக்கு 

முனைநல் லூரன் புனைநெடுர் தேரே. 

(என்பது : பாணன் தனக்குப் பாங்காயினார் கேட்பச் சொல் 

லிய, 

-- ஓக்கூர் மாசாத்தனார். 

வரி 

2. தாய் - தாவ; 

9. மேயலருஈ்து- மேயலாக ஆர்ந்த, மேயல்- உணவு. மதவு- 

வலி ; 10, செருத்தல்- ஆமடி ; பிலிற்ற- புறப்படவிட 

12. மாலையும் என்ற உம்மை :சிறப்பு ஒழ: சாலை — Qe 

காலத்து. 

14. சொல்லல் செல்லேன் என்றான், கூறுதலருமையான் ; 

என்றது தலைவி ஆற்றாமை கூறியவாறு, 

16. பையுண்மெய் - நோய்மெய் ;, 

19. சேமித் 21. தேர் என்க, 

3 - 4 பவளமொடு மிடைந்தாலொத்த குன்ற மென்க, 4. ஒத்த 

7. புலம் என்றுமாம். 

4. குன்றங் கவைஇய என்பதே ' தொடங்கி 7. முல்$லையின் 

புலத்.திற்கு அடை. 
பி-ம். 3. பரப்ப, 8. மருங்கும் பூதயரப், 10. பிலிற்றி,
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15. பாலை 

எம்வெங் காம மியைவ தாயின் 
மெய்ம்மலி பெரும்பூட் செம்மற் கோசர் 
கொம்மையம் பசங்காய்க் குடுமி விகாந்த 

பாக லார்கைப் பழைக்கட் TAS 
5 தோகைக் சான ௮ளுகாட் டன்ன 

வறுங்கை வம்பலாத் தாங்கும் பண்பிற் 

செறிந்த ரிம் செம்மன் ஏற து 
ரறிந்த மாக்கட் டாகுக இல்ல 1 
தோழி மாமும் யாலும் புலம்பச் 

10 ரு ழி யானை ச் FLAMIN OM BIT GOT GIT 

பாழி யன்ன கடியுடை லியனகர்ச் 

செறிந்த காப்பிக் தவூனாடு போகி 
யத்த விருப்பை யார்கழல் புஅப்பூக் 

துய்த்த வாய துகணிலம் பரக்கக் 
15 ௦ கொன்றை யஞ்சினைக் குழற்பழங் கொழுதி 

வன்கை யெண்கின் வயசிரை பரக்கு 

மின்றுணைப் படாந்த கொள்கையொ டொரார்குச் 

Garp Cady Vow aver 

மென்மோ ளஞ்ஜை சென்ற வாறே, 

என்பது : மகட்போக்கிய தாய் சொல்லியது. 

-- மாமூலனார். 
வரி 

1, எம் வெம் சாமம் இயைவதாயின் 8, ௮றிந்த மாக்களை 

யுடைத்தாச என்க, யாம் வேண்டின காரியம் முடியு 

மாயின் அப்படியாக என்றாள். 

2, கோசர் 4. தளுகாடு, 

3. கொம்மை - பெருமை. ௮ம்-- சாரியை ; குடுமி - தலை 

யில் ஆர்க்கு. குடுமியை யுடையது குடுமி ; காயாகிய 
குிமி; அது விளைரஈ்ச பாகல் என்றது பாகற் பழத்தை; 

விளைதல் - முற்றுதல்,
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4, ஆர்கைச் 5. சோகை என்க, 

4. பறைச்சண் - வட்டமானசண் ; 8 அ௮றிர்தமாக்கள் - முக 
மறிர்தமாக்கள் 7. peri 8, உடைச்சாக என்க, 

பாழி- ஊர் ; ஈகர் - மாளிகை, 14. வாய- வாயவாய் ; துகள் 

நிலத்திலே பரச்ச, 

19. அஞ்ஞை - அம்மை ; 
௦. புலம்பப் 12. போசெ 10. சென்றவழி என்று சேர்க்க, 

10, குழி- முகபடாம் ; பட்டயானை ; 

இப் பாட்டினுள் இறைச்சிப் பொருள்: காடி ஆர்கழல் 

புதுப்பூவை .நுகர்ர்த வாயையுடையவாய், அதிலே நிறைந்து 
கொன்றைப் பழதச்தைச் கோதுப்போனாற்போல., ௮வளுர்தலைவ 
னேகடிய இன்பத்திலே நிறைச்தசெருச்சினாலே கூடிவளர்ர்ச 
தோழிமாரையும், பெற்று வளர்த்த என்னையும் புறக் கணித்துப் 

போனாள் என்றவாறு, 

பீ-ம். 5, துள்ளு ராடன்ன, 12. காப்பிறஈ, 11, பரிப்ப, 

16. மருதம் 

நாயுடை முதுநீர்க் கலித்த தாமரைத் 

தாதி னலி யயலிதம் புரையு 

மாசி லங்கை மணிமரு எவ்வாய் 

: நாவொடு ஈநவிலா ஈகைபடு தீஞ்சொல் 

$ யாவரும விழையும் பொலந்தொடிப் புதல்வனை த் 

தேர் வழங்கு தெருவிற் றமியோற் கண்டே 

கூரெயிற் நரிவை குறகினள் யாவரு 

காணுஈ ரின்மையிற் செத்தனள் பேணிப் 
“பொலங்கலஞ் சுமந்த பூண்டாந கிள முலை 

1௦ வருக மாளவென் ஒுயிரெனப் பெரிதுவந்து 

கொண்டன ஸணின்மரோட் கண்டுநிலைச் செல்லேன் 

மாசில் குனுமக ளெவன்பே ற்றனை 

நீயுட் தாயை யிவற்கென யான் றற் 

ல் கரைய வர்து விரைவனென் கவை௫க்
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15 களவுடம் பூடுநரிற் கவிழ்ந்துகிலங் களையா 
Brot! Senay ணிலைகண் டியாலும் 

பேணினெ னல்லனோ மகிழ்க வானத் 

. தணங்கருங் கடவுளன் மஜனோேணின் 

மகனரு யாதல் புரைவதாநங கெனவே. 

என்பது : பரத்தையர் சேரியினின் றும் வக்த தலைமகன் யாரை 

யும் ௮றியேனென்றாற்குக் தலைமகள் சொல்லியது. 

— சாகலாசனார். 

வரி 

3. மணி . பவளமணி; 4. ஈவிறல் - பழகுதல் ; ஈகை 
மகிழ்ச்சி; 5. யாவரும் - பகைவரும்; 6, தர் 

சிறுதேர் ; கனியனாய்ச் கண்டே, 

8. செத்தனள் பேணி - கருஇப் பேணி; செத்து - ஒப்பு 

மாம் ; ஒப்பு - தலைவனை ஒப்பு. 

9. மூலை - மூலையிடத்து 11. முலையிடத்துச் கொண்டு நின் 

(HOT என்த, 

10௦, மாள -அசை ; 11. நின்றநிலையினின்றும் போகேனாய் ; 

12, என்ன மயக்கமுற்றாய் !: 13. வியையவர்து தழுவி; 

15. களவு; உடம்படுதல் - இசைதல் ; 17. பேணு 

தல் - விரும்புதல் ; 18, கடவுள் - அருந்த ; 

உன்னையொழிய ௮றியாதவள் என இகழ்ந்து கூறியவாறு, 

10. புரைவதென்று மேல்கிற்றலின் 17. பேணினெனல் 
லனோ என்றாள். ஆங்கு ௮சை,. 

அவள் பதற்றங்கண்டு 12, எவன் பேதுற்றா யென்றாள். 

தஇுணங்கருங் சடவுள் என்பதற்கு பிறரை வருத்துகின்ற 
ஏய்தற்கரிய தெய்வமகள் என்றுமாம். 

3. மாசில் அங்கை - இலச்சணச் குறையற்றகை, 

பி-ம். 6,௩சண்ட. 8. குறுயொவரும். 10, புரைவதா 

லெனவே.
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17. பாலை 

வளங்கெழு இருஈகர்ப் பந்.துசிறி தெறிமினு 

மிளந் துணை யாயமொடு கழங்குட னாடினு 
மூயங்கின் றன்னையென் மெய்யென் pena) 

மயங்குவியர் பொறித்த நுதல டண்ணென 

5 முயங்கெள் வதியு மன்னே யினியே 

தொடிமாண் சுற்றமு மெம்மு முள்ளா 

ணெடுமொழித் தந்ைத யருங்கடி நீவி 

Onr gin ara னெஞ்சறப் பெற்றவென் 

சிறுமுதுக் குறைவி சிலம்பார் £றடி 

1௦ வல்லகொல் செல்லத் தாமே கல்லென 

வூரெழுக் தன்ன வுருகெழு செலவி 

னீரி லத்சக் தாரிடை மடுத்த 

கொடுங்கோ லுமணர் பகடுதெழ் தெள்விளி 

நெடும்பெருக் குன்றத் திமிழ்கொள வியம்புங் 

15 கடுங்கதிர் திருகிய வேய்பயில் பிறங்கற் 

பெருங்களி அரிஞ்சிய மண்ணரை யாக் 

தருஞ்சுரக் கவலைய வதர்படு மருங்கி” 

னீளரை யிலவக் தூழ்கமி பன்மலர் 

விழவுத் தலைக்கொண்ட பழவிறன் மூதூர் 

2௦ செய்யுமிழ் சுடரிற் கால்பொரச் சில்கி 
வைகும் Sef p மோன்று ~ 

மைபடு மாமலை விலங்கிய சுரனே. 

என்பது : மகட்போச்கிய செவிலித்தாய் சொல்லியது. 

- கயமனார். 

வரி | 

1, சிறிதுட்சிறிதுபொழுது ; 3, அசைஇ G58; 4008 

வியர் ; தண்ணென - குளிர[; 5. இன்னைத் தழுவி ; 
மன் - சழிவு, | .
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8. ௮ற - தனச்சென; 0, சறுமுதுக் குறைவி - இளமை 
பிலே அறிவு முதிர்ஈ்தவள் ; 11, ஊர் குடியாச எழு 
கல் ; உரு - உட்கு; 13. தெழித்தல் - உரப்புதல் ; 
12. மடுத்த 13. பசடு ; 14. இமிழ் - Dede , ts. ஆதித் 
தன் ஒளி முடுகிய. 

15, Bou 30. மலை :, பிறங்கல் 20, மலை, 

16, மண்ணரை யாம் - மாரிச்சாலத்துண்டான சேறு உலர் 
ந்து விறுவிறுத்த உடலை உரோசுதலால் மண்ணை 
யுடைய ௮ரை, 

17. கவலையவதா் - சவர்த்தவழி. 

20. சால் பொருகையாலே செய்யுமிழ் சுடர்போல 18. ஊழ் 
சழி பன் மலர் 20. பின்பு He 21, Bech pC ap car 

றும் என்க. 

18. ஊழ்கழி - முறைமை மிச்ச; THT MH, TUES Ste gs 
பூவை மெய்யுமிழ் ஈடர்போல விழும்படி. காற்றுப் 

பொருதலாலே நின்றவை சில், விடிகின்ற காலத்து 
மீன்போலத் தோன்றும் என்றுமாம். 

09-10. 2றடிதாஞ் செல்லவல்லவோ எனக் கூட்டுக, 

11. செலவின் - செலவிடத்து. 

1$. இருகிய 17, அருஞ்சுரம் எனவுமாம், 

பி-ம். 3 முன்னே. 17. கவலனைபதர். 18, தூழ்படு, 

18. குறிஞ்சி 

நீர்நிறங் சரப்ப வூழுறு புதிர்ந்த 

பூமலர் சஞலிய கடுவரற் கான்யாற்றுக் 

௧.ரா௮ர் அஞ்சுங் கல்லுயர் மறிசழி 

மரா௮ யானைடிமதந்தப வொற்றி 

5 யுசா௮ வீர்க்கு முட்குவரு £த்தங் 
கடுங்சட் பன்றியி னடுங்காது துறந்து 
நாம வருந்துறைப் பேர்தந் தியாமத் 

Beg Boned wr வோங்கல் வெற்ப 
வொருகாள் விழும முறினும் வழிகாள்
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10"*வாம்ஞுவ எல்லளென் றோழி 'பாவ.து 
மூறில் வழிகளும் பயில வழங்குரர் 

இடன் மூக விழுக்குவ ரதனா 
Deora வருத்த! துமெம் பூப்பைக 

கொடுக்தே னிழைத்த CarQur நெடுவரைப் 
15 பழகந்தூங்கு ஈளிப்பிற்; காந்தம் பொதும்பிற் 

பகனீ வரினும். புணர்குவை யகன்மலை 

வாங்கமைச் கண்ணிடை. சடுப்பயா 

யோமபின ,ளெடுத்த தடமென் ரோளே. 

என்பது : தோழி இரவுவருவானைப் பகல்வ.ர வென்றது. 

௮௨ தபிலர், 
வரி 

3. கல்லுயர் மறிசழி - உயர்ந்த கல்லிலே மோதி மறிந்த 

சுழியெனச் கூட்டுக, 4, மரா௮ யானை - மதத்தானே 

பிடியொடுக கன்றொடும் மருவாத யானை, 

3. மூதலை துஞ்சுஞ் சுழி[என்௧ு, மறிசுழியையுடைய 6. 
BES” ; நீத்தத் 7. துறையைப் போந்து, 

9. விழுமம் - இடர் ; வழிகாள் - பின்னாள் ; என்றது, விழு 

மம் ௮றிவது பின்னாளென்று. 

12. நீடின்று - நீடுதலிலையாக ; இழுக்குவர் - குற்றப்படுவர் ; 

15. ஈளிப்பு - செறிவு ; 17, சண்ணிடை-இரண்டு சண் 
ணுக்கும் ஈடுவு; 18, எடுக்த- எடுத்து வளர்த்த ; 

18. தோள் 16, பகலும் புணர்குவை ஏனக் கூட்டுக, 

14. தேனிழைத்த என்றதனானே தேனழிக்ச வருவாராலும், 
15. பழர்தூங்கு ஈளிப்பென்றதனானே பழமெடுச்ச 
வருவாராலும், கரச்தளம் பொதும் பென்றதனானே 
பூப்பறிக்க வருவாராலும் பசற்குறியும் அரிதென் ற 
குறிப்பான், மறுத்தாளாம். 

பி-ம், 3. மறுசுழி, 6,, அணிர்த,
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19, பாலை 

அன்றவ % ணொ மிர்தன்று மிலையே வகு்.துனி 

வருக்தினை வாழியெ னெஷஞ்சே பருக்கீரர் 
அயாகவிளி பபிற்று மியாவுயர் ஈனந் தலி 

tye Dig. மகுளிபிற் Our HOLA இசைக்குங் 

5 கடுங்குரற குடிஜஞைய கெடும்பெருங் குன்ற 

மம்மா டிறதகலஞ செல்லாய் பின்னின் 
மொழியச் சூழ்ந்தனை யாயிற் றவிராது 
செல்லினிச் சிறக்சசின் ணஇளைளம வல்லே 

மறவ லோம்புமதி யெம்மே நறவின் 

1௦ சேயித ழானைய வாகிக் குவளை 

மாயிகழ் புரைய மலிர்கொ ளீரிமை 

யுள்ளகங் கனல வுளளுதொ றுவறிப் 

பழங்கண் கொண்ட கலிழ்ந்துவி ழவிரற்ல் 

வெய்ய வுகுகச வெரீஇப் ஸபபென ச 

15 தில்வளை சொரிஈக மெல்லிறை முன்கை 

பூவீ Ga mys. ud) புல்லெனப் போகி 

யடர்செ யாயகற ஈடர்துணை யாக 

வியங்காது ass ssa ar sod 

யுயங்குசாய் சிறுபுற முயங்கிய பின்னே. 

என்பது : கெஞ்சினாற் பொருள்வலிச்சப்பட்டுப் பிரிந்த தலை 

மன் த$லமகள் ஈலனயச்துள்ளிய செஞ்சினைச் ச மறிய, 

-- * பொருநதில் இளங்கீரனார். 

வரி 

1, வந்து - போந்து ; 4. உருள் துடி - சடிப்பு உருளுடன்ற 
- இழுகு பறை. மகுளி -- ஒசை ; இன் - பொரு; ஓப் 

புரைத்தது தசைமாத்திரம் பற்றி; பொருடெரிதல் 
  

  

ச பொகுள்வயித் பிரிர்த தலைமகன். இடைச௪ சுரத்தித்றன் 
னெஞ்சத்ரகுச் செரல்லியது என்றும் பாடம், 

ர் உலோச்சனார் என்றும் பரடம், 

>.
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24. பாலை 

மனையிள நொச்சி மெளவல் வான்முகைத் 

ணைகிரைத் தன்ன .மாவீழ் வெண்ப 

லவ்வயிற் றகன்ற வல்குற் றைஇக் 

காழ்மென் கூந்தற் றடமென் பணைத்தோண் 

5 மடர்தை மாணாலம் புலம்பச் சேய்கநாட்டுச் 

செல்ல லென்றியான் சொல்லவு மொல்லாய் 

Bar Gh தமைந்தனை யாயின் மனைகப் 

பல்வேறு வெறுக்கை தருகம் வல்லே 

யெழுவினி வாழியெ னெஞ்சே புரியிணர் 

1௦ மெல்லவி ழஞசினை புலம்ப வல்லோன் 

கோடறை கொம்பின் வீயுகத் இண்டி. 

டமரா௮ மலைத்த மணவாய்த் தென்றல் 

சுரஞ்சென் மள்ளர் சுரியற் ற்று 

மென்.றாழ் நினற புன்றலை வைப்பிற் 

153 பருந்திளாப் படூஉம் பாறுகலை யோமை 
யிருங்கல் விடரகத் தீன்றிலா ப பட்ட 

மென்புனிற்றம் பிணவு பசித்தெனப் பைங்கட 

செந்சா யேற்றை கேம முக்க 
விரியற் பிராவ Domi Bp பர்இச் 

2௦ செங்கா யுதி/ம்சு பைங்குலை யிந்தின் 

பரன்மட் சுவல முரணில முடைத்த 

வல்வாய்க் கணிச்சிக் கூழார் கூவல 
நூரு திட்ட வலைக் கூவல் 

வெண்கோடு ச்யந்த வன்பில் கானவ 

25 ரிக்ழ்ந்தியங் கியவி னகழ்ந்த குழிசெத் 

திருங்களிற் றினரிரை தார்க்கும் 

பெருங்க லத்தம் விலங்கிய காடே, 

, என்பது : பொருள்வலிச்கப்பட்டுப் பிரிர்த தலைமசன் இடைச் 

சுரத்து மின்று மீளலுற்ற ரெஞ்சினைச் கழறியது. 

— காவன்முல்லைப் பூதனார்.
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20. நெய்தல் 

பெருகீ ரழுவ்த் தெந்தை தந்த , 
கொழுமீ லுணங்கற் படுபுள் ளோப்பி » 

யெக்கர்ப் புன்னை யின்னிழ லசை௫இச் 
செக்கர் ஜெண்டின் குண்டளை கெண்டி 

3 ஞாழ லோங்குசினைத் தொடுத்த கொடுக்கழித் 

தமை ad up sul On F ற) நஇக் 

கொண்ட லிடுமணற் ரல மனையின் 
வெண்டலைப் புணரி யாபலமா டாடி 

மணிப்பூம் பைந்தமை கஇ யணித்தகப் 

1௦ பல்பூங் கான லல்கினம் வ நதல் 

கவ்வை ஈல்லணக் குற்ற விலவூர்க் 

கொடிதறி பெண்டிர் சொற்கொண் டன்னை 

கடிகொண் டன?$ள தோழி பெருந்துறை 

யெல்லையு மிரவு மென்னாது கல்லென 

15 வலவ னாய்க்த வண்பரி 

நிலவுமணற் கொட்குமோர் தேருண் டெனவே. 

என்பது: பகற்குறிவஈ்த தலைமகன் சிறைப்புறச்சானாகத்தோழி 
ஜலைமகட்குச௪ சொல்லுவாளாய், தலைமசன்சேட்பச சொல்லியது. 

-- உலோச்சனார். 
வரி 

1. அழும் - பரப்பு. 2-3, ரிழலிடச்துத சங்கி ஓப்பி என்க 

4. செச்கர் - சவர்த; ஜெண்டு, 16. கொட்கை- பரர்து 

இரிய விடுதல் ; 5 - 0, ஞாழலொடுர் தாழை யொடும் 
பிணித்த ௨ஊசல் என்க. 10, ௮ல்கனம் வருதல்- தலைல 

னொடி தங்வருதல் ; ௮அல்கனம் வருதலைப் 12. பென் 
pt சொழ்கொண்டு மன்னை 13, காவல்கொண் 
டாள் என்க, 12, கொடிது - கொடுமைச் தொழில் 

11, சவ்வை ஈல்லணங்குறுதல் - அல.ராஏய பேய் பிடித்தல். 

பி-ம். 9. ௮அணித்தகைம்; பொருச்தில் இள௨£னார்.
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21. பாலை 

மனையிள நொச்சி மெளவல் வான்முகைத் 

அணைகிரைத் தன்ன “wired tp வெண்ப 

லவ்வயிற் றகன்ற வல்குற் றைஇக் 

தாழ்மென் கூந்தற் றடமென் பணைத்தோண் 

5 மடர்தை மாணாலம் புலம்பச் சேய்காட்டுச் 

செல்ல லென்றியான் சொல்லவு மொல்லாய் 
ACT Kh தமைந்தனை யாயின் மனைஈகப் 

பல்வேறு வெறுக்கை தருகம் வல்லே 

யெழுளினி வாழியெ னெஞ்சே புரியிணா் 

1௦ மெல்லவி ழஞசினை புலம்ப வல்லோன் 

கோடறை கொம்பின் வீயுகத் இண்டி 

டமரா௮ மலைத்த மணவாய்த் தென்றல் 

சுரஞ்சென் மள்ளர் சுரியற் .றாற்று 

மென்மாழ் நினற புன்றலை வைப்பிற் 

15 பருந்திளை ப் படூஉம் பாறுதலை யோமை 

யிருவ்கல் விடரகத் தீன்றிளை.। பட்ட 

மென்புனிற்றம் பிணவு பசித்தெனப் பைங்கட 

செர்சா யேற்றை கே க்க 

விரியற் பிராவ நீண்டலிற் பர்இம் 

2௦ செங்கா யுதி/ர்க பைங்குலை யீந்தின் 

பரன்மட் சுவல முரணில முடைத்த 

வல்வாய்க் கணிச்சிக் கூழார் malo 

ரூ திட்ட வுவலைக் கூவல் " 

வெண்கோடு கயந்த வன்பில் கானவ 

25 ரிக்ழ்ந்தியங் தியவி CON BLDG குழிசெத் 

திருக்களிற் றினரிரை தூர்க்கும் 

பெருங்க லத்தம் விலங்கிய காடே, 

, என்பது : பொருள்வலிக்கப்பட்டுப் பிரிர்த தலைமகன் இடைச் 

"சுரத்து நின்று மீளலுற்ற நெஞ்சினைச் கழறியது. 

-- காவன்முல்லைப் பூதனார்.
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வரி 

[. சொச்சியிள மெளவல்; 3,மா - வண்டு; தஇிருவுமாம்: 
3. அவ்வயிறு - ஐதானவயிறு :; தைஇ ₹ கைசெய்து : 

6. ஒல்லாய் - அதற்குப் பொருக்தாய் ; ௮ங்கே சான் 
சொல்லவும் அதற்குப் பொருச்தாயாம் 7, வினையை 
விரும்பி யவ்வினைச்கமைர்து போர்தாயாயினென்ச ; 
மனை - தலைவி ; ஈக - மகிழ ; இல் விளங்க என்றுமாம். 
8. பல கூறுபட்டவெறுச்சை ; தருகம்- தருவேம். 

9. இனி-இப்போது ; புரியிணர்-வலஞ் சுரிர்ச பூங்கொத்து. 

10. ௮து மெத்தென மலர்கின்ற சொம்பு; புலம்ப - 

கொம்பே கொம்பாய்த் தணிப்ப; 10. வல்லோன் - 

பூசக்கொள்ள வல்லவன் ; 11, கோடு - பெருங்கொம்பு ; 

கொம்பு - அடிச்குங் கோல், 13, சுரியல் - குழன்ற 
மயிர் ; 14. வைப்பு - ஐஞா, 

2௦ - 21. ஈந்தின்பாலொடுகூடிய மண்ணையுடைய மேட ; 

மு.ரணிலம் - வன்னிலம் ; 22, கணிச$ - கும்தாலி; 

23. ஊருஇட்ட - ஊருமையாலே அவர் விட்டுப் 

போன ; உவலைக்கூ.வல், உண்டாயின் உள்ளது ௪௫ 

கென்றவாறு, 

25. @eps Bua கஇயவென்றது-இல்கோயேத பல்லையென்று 

மதியாது இரியும் வழி. குழியென்று கூ.வலருடை 

த்த குழியைச் கருஇத் மூர்ச்கும் சாடென்௫. 

13, தூற்றும் 14, வைப்பு. 

15 - 16, ஒஓமையையுடைய கன் முழையில் காவற்பட்ட 17, 
பிணவு என்க. 27. காட்டிலே 9. எழு என்ச, 

பி-ம். 1, மனைவளர் 4- றசைமென், 0, செல்லலமென்தியான். 

22. குறிஞ்சி 
௮ணங்குடை நெடுவரை யுச்சியி னிழிதருங் 

சணங்கொ ளருவிக் கான்கெழு மாடன் 

மணங்கமழ் லியன் மார் பணங்கிய செல்ல 

லிதுவென வறியா மறுவரற் பொழுதிற்
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என்பது ; 

அ௮க்சாதாறு 

59 படியோர்த் தேய்த்த பல்புகழ்த் தடக்கை 

IO 

நெடுவேட் பேணத் தணிகுவ ளிவளென 
முதுவாய்ப் பெண்டி ரதுவாய் கூறக் 

களன் கிழைத்துக் கண்ணி சூட்டி 
வளரகர் சிலம்பப் பாடிப் பலிகொடுத் 
அருவச் செந்தினை குருதியொடு தூஉய் 

மூருகாற்றுப் படுத்த வுருகெழு ஈகொ 

ளார நாற வருவிடாத் ததைந்த 
சாரற் பல்பூ வண்டுபடச் சூடிக் 
களிற்றிரை தெரீஇய பார்வ லொதுக்கி 

15 ஜொளித்தியங்கு மரபின் வயப்புலி போல 

ஈன்மனை நெடுநகர்க் காவல ரறியாமைத் 

தன்னசை யுளளத்து நர்சை வாய்ப்ப * 
வின்னுயிர் குழைய முயங்குதொறு மெய்ம்மலிக்து 

ஈக்கனெ னல்லனோே யானே யெய்த்த 

2௦ நோய்தணி காதலர் வரவீண் 
டேதில் வேலற் குலக்கமை கண்டே. 

1. வரைவிடை வைத்துப் பிமிந்தகாலத்துத் தலை 

மகள் அற்றாளாகத் தோழி தலைமகனை இயர்பழிப்பத் தலைமகள் 
இயற்பட மொழிர்தது. 

வரி 

2 தலைமகன் இரவுக்குறிவச். சிறைப்புறத்தானாகத் தோழியாற் 
சொல்லெடுக்சப்பட்டுத் தலைமகள் சொல்லியதா உமாம். 

— வேறிபாடிய௰ய காமக்கண்ணியார். 

4. இதுவென வறியாமை - மார்பு வருத்த மென்றறியாமை, 
மறுவரல் - சுழற்டு; 5, படியோர் என்றது பிரதி 
யோர் என்னும் வடமொழித் தஇரிவு ; பல் புகழ் - 
வென்றியுந் இயாசகமுமுதலாயினவற்றானாய Yep; 
6, தணிதல்- செல்லல் தணிதல் ; 7. வாய்கூற-மெய் 
யாச்கூற ; 3. சூட்டி - ட்ட; என்றது Cael D6. 
௮வ்வேலன் முருகனை இங்கனஞ் செய்து ஆற்றுய் 
படுச்தானென்ச, 11, ஆற்றுப் படுத்தல் - சீனையிற் 
கொண்டு புகுதல்.
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14. ஒதுகிசன் - ஒது,ச்கொடு ; 17. கன்னசையுள்ளம்-தன்னை 

ஈச்சுதலைபுடைய உள்சமென்று உள்ளத்திற்கு அடை; 

அதில் ஈம்முடை ஈசை யென்றது 'வேட்சையை, 
19 - 2௦. எய்த்த சோய் - இளைத்தற்குச் சாரணமாயெ 
கோய், 21, உலர்தமை சண்டு 19, ஈச்சனெனல்லனோ 
என்க, 

வெறியெடுத்துத் தீராதவழியில் ௮ஃதியாராலே வந்த 

தென்றயிராதபடி வரையவச்த பேருதவியினாரைப் பொல்லாங்கு 

சொல்லச் கடவையோ என இயற்பட மொழிக்த.து. 7 

4. இதுவென வறியாமை - இதுவென்று துணித்து தமரறி 

யாப் பொழுதென் றுமாம். 

ப 
க 

பி-ம். 16. சாவலறியாமை [8. குழைப்ப, 

23. பாலை 

மண்கண் குளிர்ப்ப வீசித் கண்பெயல் 

பாடுலந் கன்றே பறைக்குர லெழிலி 

பு சன்மிசைத் தளவி னிதன்முட் செந்நனை 

நெருக்குகுலைப் பிடவமொ டொருங்குபிணி யவிழக் 

5 காடே கம்மென் றன்றே யவல 

கோடுடைர் தன்ன கோடற் பைம்பயிர்ப் 

பதவின் பாவை முனைஇ 'மதவுஈடை 
"யண்ண லிரலை யமர்பிணை தழீஇக் 
தண்ணறல் பருஇத் தாழ்ந்துபட் டனவே 

1௦ யனையகொல் வாழி தோழி மனைய 

தாழ்வி னொச்சி சூழ்வன மலரு 

மெளவன் மாச்சினை காட்டி 

யவ்வள வென்றா ராண்டுச்செய் பொருளே. 

என்பது : தலைமசன் .பிரிஜின்சண் தலைமகள் 'தோழிச்சுச் 
சோல்லியழ.. | - 

—_ ஒரோடோகத்துக் கந்தரத்தனார்..
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வரி 

அ சசாலூறு 

1. மண்கண் - மண்ணிடம் ; வீசுதல் - கொடுத்தல்; ஊழ 
, யை வீசி, 

2, பாடு - ஒலி; உலத்தல் - ஓசை ஆறுதல் ; 5. கம்- அ.நு 

கரணம். 6, கோடு - சங்கு; கோடலா$ய பயிர், 

கோடலைக்களையாக வுடைய வரகு முதலாய பயிர் 

என்றுமாம். 0, தாழ்ர்துபடுதல் - ஒரிடத்தே சேர்ந்து 
தங்குதல் ;// தாழ்வினொசசி - குறுமையினையுடைய 
சோசூ ; 12, மாசரினை - மெளவல் சூழ்ச்த நொச்சக் 

கருஙகொம்பு. 13. என்றாரென்பது முற்று, 

10. ௮னையகொல்்)- ௮து மலர்ந்த மாத்திரையோ மேலே 
போய்சத்தோ என்றாள். மேலே போனபடி கூறுவாள்; 
பொருள் ௮ங்கனம் சிறர்ததோ என்றுமாம். 

பிம். 4 பிடவொடு, 8, யமர் துணை. 

10 

15 

24. முல்லை 

வேளாப் பார்ப்பான் வாளரந் துமித்த 

வளைகளைந் தொழிர்க கொழுர்தி னன்ன 
தளைபிணி யவிழாச் சுரிமுகப் பகன்றை 
Ascot துவலை தூவலின் மலருந் 
தைஇ நின்ற சுண்பெயற் கடைகாள் 

வயங்குகதிர் கரந்த வாடை வைகறை 
விசும்புரி வதுபோல் லியலிடத் தொழுக 

மஙகுன் மாமமை தென்புலம் படரும் 

பனியிருங் கங்குலுந் தமிய ணீந்தித் 

தம்ரர ரோளே ஈர்.நுதல் யாமே 

கடிமதிற் கதவம் பாய்தலிற் றொடிபிளர்து 

அதிமுக மழுகிய மண்ணைவெண் கோட்டுச் 

சிறுகண் யானை நெடுரா வொண்மணி 

கழிப்பிணிச் கறைத்தோற் பொழிகணை யுசைப்பு 

, தழங்குகுசன் முரசமொடு முழங்கும் யாமத்துக்
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கழித் துறை செறியா வாளுடை யெறுழ்த்தோ 
ளிரவுத்துயின் மடிநீத தானை 

யுாவுச்சின வேந்தன் பாசறை CuBr. 

ஏன்பத : 1, தலைமகன் பருவங்கண்டு சொல்லியது. 

2, விளோருற்றுர் தலைமகன் தன்னெஞ்ுற்குச் சொல்லிய*௨, 
மாம், 

— ஆவூர் மூலங்கிழார். 
வரி 

1, வேளாப் பார்பான் - யாகம்பண்ணாத எஊளர்ப்பார்ப்பான்) 
இவர்களுக்குச் சங்கறுக்கையுர் தொழில்; 2. வளை 

யாக் களைர்தொழிர்ச ; கொழுந்து - சங்கின் தலை ; ; 
4. Agr atgam-Aggy@an gam, 5, தைஇ 

நின்ற- தைத்தன்மை சின்ற; 0. ச.இர்கரந்தவைசறை : 

8. மங்குல் - இருள், 

5. சகடைரசாளாகிய 0, பனிக்காலம் என்றது ௮ற்ாரத்தை, 

13. மணி - மணியோசை; 14. உதைப்பு - உதைப்பாலுள 
தாகிய ஓசையை; கறைத்தோல் - கருங்கடகு : 

10. சழித்.து - உருவி, 

12 - 13, கோட்டியானை என்க, 10. யாம் 18, பாசறையேம். 

7. விசும்பு தோலுரிவதுபோலு மென்ச; 12, மண்ணை 

வெண்கோடு-மழுமட்டையான கோடு; 16, வாளுடை 
18. Gas care. 

பி-ம், 2, தொழித்த. 12, மழுங்கிய, 

25. பாலை 

ரெடுங்கரைக் கான்யாற்றுக் கடும்புனல் சாவு 

_யவிரறல் கொண்ட விரவுமண லகன்றுறைத் 
தண்கய ஈண்ணிய பொழிறொறுங் காஞ்சிப் 
பைந்தா தணிந்த போதுமலி யெக்கர் — 

59 வதுவை நசாற்றம் புதுவது சஞல 
மாநனை கொழுதிய மணிகிற கிருங்குயில் 
படுரா விளியா னடுநின் றல்கது 

6
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முரைப்ப போல வூம்கொள்பு கூவ 
ட கினச்சித ருகுத்த விலவத் தாங்கட் 

10 சினைப்பூங் கேரங்கி லுண்டாது பகாரர் 

பவளச் செப்பிற் பொன்சொரிர் தன்ன 
விகழுஈ ரிகழா விளரா ளஎமையஞ் 
செய்தோர் மன்ற குறியென நீகின் 

பைத லுண்சண் பனிவார் புறைப்ப 

15 வாரா மையிற் புலந்த நெஞ்சமொடு 
கோவல் குறுமக ணோயியரென் னுயிரென 

மெல்லிய வினிய கூறி வல்லே 

வ்ரூவர் வாழி தோழி பொருசர் 
செல்சமங் கடந்த வில்கெழு தடக்கைப் 

23 பொதியிற் செல்வன் பொலதந்தேர்த திதிய 

னின்னிசை யியத்திற் கறங்குங், 
கன்மிசை பருவிய காடிறந் தேர்ரே. 

என்ங்து$: பருவங்கண்டழிர்த தலைமகளைத் தோழி வற்புறுத் 

தியதி. 
-- ஒல்லையூர்தந்த பூதப்பாண்டியன். 

aud) 

2. அறலார்தன்மை கொண்ட 3, கயம் - மடு; 4, தாதுமலர், 

ரீதபோது பூவுஇர்ந்த எக்கர், 5, நாற்றம் மிச ; புதூவ 
தாகிய வதுவை சாற்றம் என்சு ; 7. படுதல்: ஒலித்தல் ; 
அடு நின்று - வருத்தா நின்று ; சச சொல்லுதலிலே 

ரின்று என்றுமாம். 8, உரைப்பபோல- சில வார்த் 

தை சொல்லுவனபோல ; ஊழ் - முறைமை ; பேடை 
KF Cea Ha Gers, 

9, Asi-aen@;, Qare Asrrarg ic. கோங்கின் சண் 
ே இருர்து 0. இலவசத்தாங்கணுதிர்ச்ச 10. கோங் 
'இன்தாது என்க. 

10, பசர்சர் - விற்பார்; 12. இகஜ்ச்து பிரிவோரும் பிரிய 
ஒண்ணாத இளவேனிஜ் காலம்; 15, ௮வர் வாராமை 
  

ச 'தலைம்சன் பிரிவின்சண் வேறுபட்ட? தலைமசளை என்றும்



க்னிற்தியாளைகிடை த்த. 

யின் அவரைப் புலர்ச செஞ்சத்தொடு ; 16, என்னுயிர் 
சோவதாக வென்று ரீ சோவாதேகொள் என்று ஆற் 

லுவிச்சாள். உடலே யன்றியுயிருசோவதாக வெனச் 
'சொல்லி 17, மெல்லிய இனியகூறி, வல்லே 18, வரு 
வென்று வேறறுத்துரைக்ச, 

20. பொதியில் மலை. 

பீம், 7. பாடுசா, னீடுநின். 8, ஐவல. 78, வருப, 22, சன் 

முகை. 

26. மருதம் 

கூர்முண் முள்ளிக் குவிகுலைக் கழன்। 

மீன்முள் என்ன வெண்கான் மாமலர் 

பொய்தன் மகளிர் விழவணிக் கூட்டு 

மவ்வய ஷண்ணிய வளங்கே மூரனைப் 

5 புலத்தல் கூடுமோ தோழி யல்கற் 

பெருங்கதவு பொருத யானை மருப்பி 

னிரும்புசெய் தொடியி னேர வாகி 
1 மாக்க ணடைய மார்பசம் பொருந்தி 

மூயங்கல் விடா௮ லிவையென மயங்கி 

1௦ யானோ மென்னவு மொல்லார் தாமற் 

றிவைபா ராட்டிய புவமு மூளவே, யினியே, 
புதல்வற் றடுத்த பாலொடு தடைஇத் 

இதலை யணிந்த தேக்கொண் மென்முலை 

நறுஞ்சாந் தணிந்த கேழ்கள ரகலம்; 

15 வீங்க முயங்கல் யாம்வேண் டினமே 

தீம்பால் படுத முமஞ் சினசே, யாயிடைக்,. 
கவவுக்கை நெகழ்ந்தமை போற்றி மதவுஈடைச் 

செவிலி கையென் புதல்வனை நோக்கி 

ஈல்லோர்க் கொத்தனிர் நீயி ரிஃதேோர 

2௦ செல்வற் கொத்தனம் யாமென மெல்லவென் 

மகன்வயிற் பெயர்தந் தேனே யதுகண் 

டியாமுங் காதல மவற்கெனச் சாமய்ச் 

அ
ம



கம் HET Ory 

இறுபுறங் கவையின னாக வு.௮பெயற் 
றண்டுளிக் கேற்ற பலவுழு செஞ்செய் 

25 மண்போ னெ௫ழ்ந்தவற் கலுழ்ந்தே 

கெஞ்சறை போகிய வறிவி னேற்கே. 

என்பது : தலைமகன் தோழியை வாயில்வேண்டி, ௮வளால் 
தான் வாயில்பெருது ஆறிருமையே வாயிலாகப்புக்குச் கூடிய 

தீலைமக ஸனீக்கத்துச்சண் புச்கதோழிக்குத் தலைமகள் சொல் 
லிய 2. 

ஊபாண்டியன் கானப்பேரேயில்தந்த உக்கிரப்பெருவழுதி. 

வரி 

2, சால் - காம்பு; 3, விழவிற்கு ௮ணியாகச் கூட்டும்; 9, 
கூடுமோ - பொருந்துமோ: ௮ல்கல்- இரவு. 7, தொடி 
யினேரவாகி என்றது - தொடியினது அழசையுடை 

யவாடி யென்றவாறு, 

8. அடைய -பொருக்த ; மாக்கண் 0, இவை ; 6, இம்புரிதி 
குவமை 0. கண், 

9, மயவ்கி - வருர்இு; 10. ஓ மென்னவும் - ஒழி.பும் என்ன 

வும்; இடைக் குறைந்தது. Il. இவை என்றது, 
மூலையை; [0.மற்று- ௮சை; 171, பருவம் - சாலம், 

12, தடைஇ-ஃவளைந்து ; சரிந்து என்றபடி ; 13, சேங் 
கொள் - இடங்கொள் : பால்பற்றி இனிமையுமாம், 

13. மூலை 15, வீங்கமுயங்கல் என்க, ஒழுகும் பொழுது 
விம்மு தல். 

17, ஆயிடை - அவ்விடை. ; கவவுச்கை - fee 
சம். நெடிழ்தல் - ஈழுவுதல் ; போற்றி - ௧ர.தி. 

17. மத்வு ரடைப் 18. புதல்வன். 

18, செவிலிசை - செவிலியிடம் ; 10. புதல்வனைப் பார்த் 
துச் சொல்லுகன்றாள்? ஈல்லோர்க்கு ஓக்கனிர் என் ற! 
ஈல்லோர்-௮ழகயரான பரத்தையர், 10- 20 இஃதோ 

செல்வன் - இர்தச் செல்வன்.......... என்னுமிடைச்
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சொல் இஃதோ எனத் இிரிர்தது. 20. செல்வன் - 

பிள்ளை 22. சா௮ய் -என்னிடத்தே தாழ்ச்து. 23. என் 

மூதுசைக் கட்டிக் கொண்டானாக, 24. பலபடியாக 
வுமு£ செம்பாட்டு நிலத்திற் செய்யின்மண்,” 

25 - 20, ௮வன்சண் கண்கலங்கிக் €ீழற்ற அறிவினேற்குப் 

$. புலத்தல் கூடுமோ தோழி என்க. 5 அல்கல் 
26. ௮அறையபோன என்க. 

இதனுள்ளுறை : முள்ளியின் பக்கலிலே தோற்றிவாமும்பூ 

அதனைவிட்டுப் பிறர்க்குப் பயன்பட்டவாறுபோல ஈம்முடன் 
பிறர்த கெஞ்சு அவருடன் ஏகுகையாயிற்று, அவருடைய 
வதுவை விழவிற்கும் உடலாய்த் இரியாநின்றால் புலத்தல்। 

கூடுமோ. என்க, 

பிம். 14. சறுஞ்சார்து புலர்க்த 23. விகுபெயற்., 25. கலுழ்க் 

தென். 

277. பாலை 

கொடுவரி பிரூம்புலி கயங்க நெடுவரை 

யாடுகமை யிரூவெதிர் ரசோடைம் கொல்குவ் 

கானங் கடிய வென்னார் காம 

நின்றதில் பொருட்பிணிச் சென்றிவா'. டருமார் 

5 செல்ப வென்ப வென்போய் ஈல்ல 

மடவை மன்ற நீயே வடவயின் 

வேங்கடம் பயந்த வெண்கோட் டியானை 

மறப்போரப் பாண்டிய rp 5 Bp காக்குங் 

கொற்கையம் பெருந்துறை முத்தி னன்ன 

1௦ ஈகைப்பொலிச் திலங்கு மெயிறுகெழு துவர்வாய் 

தகைப்பத் தங்கல ராயினு Neeru 

யாங்ஙனம் விடுமோ மற்றே கேம்படத் 
கெண்ணீர்க் கேற்ற இரள்காற் குவளைப் 

பெருச்தகை சிதைத்து மமையாப் பருர்துபட



46 அ கார்திக் 

15 வேத்தமர்க் கடந்த வென்றி நல்வேல் 
குருதியொடு தயல்வர் தன்னகின் 

னரிவே யுண்க ணமர்த்த நோக்கே, 

Ps 
என்பது : செலவுணீர்ர்து வேறுபட்ட தலைமகட்குத் தோழி 
சொல்லியது. 

— மதுரைக் கணக்காயனார். 

வரி 

1, தயங்க - விளங்க ; 2. கழை- தண்டு; வெதிர் - இணிகூவ 

இல், கோடை - மேல்காற்று, ஓல்கும் - ஒடுஙகும். 

வெர் சாய்ந்தால் உள்ளுக்டெந்த புலி சோன்று மென்று 

கூறிற்று, 

4. ரின்றஇில் - இன்னவிடத்திலே ரின்றதென்று சொல்லுத 
லில்லாத, பொருள் ; பிணி - பிணிப்பூ. 5. போவர் 
என்று சொல்லாரின்றார்சள் என்று எனக்குச் சொல்லு 

வாய், 7. வேஙகடம் பயர்த - அஙகுள்ள ௮.ரசர் இறை 
யிட்ட, 9 முத்தினன்ன 10, எயிறு ; ஈகையொடு 
பொலிர்இிலஙகும் பல். 1[, தவசலராயினும் ; இகப்ப- 

போக, யாஙஙனம் விடும் " விடாதுகாண்., 14. அமை 

யா - அதனொடு விடாவாய் ; 15. வேந்து - வேச்தென 
விகாரம், 16. துயல்வருதல் - ௮சைவருதல். 

17. கண்ணின் மலாச்த கோக்கு 12, எஙகனம் விடு மென்க, 
3. சுடிய வென்னாராய்த் 4. தரவேண்டிச 5, செல்வ 

ரென்னா நின்றாரென்க, 

த 9 
பி-ம். 1. தயங்கு, 1, தாககல. 

86. குறிஞ்சி 

மெய்யிற் மீரா மேவரு சாமமொ 
'டெய்யா யாயினு முரைப்ப றோழி 
கொழ்யா முன்னுகுங் குரல்வார்பு தனையே 
யுருவி யான்ற பைங்கா Cam
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5 மிருவி தோன்றின பலவே நீயே 

முருகுமுரண் கொள்ளு தேம்பாய் சண்ணிப் 

பரிய ஞாயொடு' பன் மலைப் படரும் 

வேட்டுவற் பெறலொ டமைரித்ின யாழகின் 

பூக்கெழு தொடலை அடங்க வேழுர்தெழுர்அ 

10 இள்ளைத் தெள்விளி பிடையிறை பயிற்றி 
யாங்காங் கொழுகா யாடி னன்னை 

சிறுகிளி கடிக றேற்ற ளிவளெனப் 

பிறாத்தந்து 5 க்குவ வாயி 

னுறற்கரி தாகுமவன் மலர்ச்க மார்பே, 

என்பத: தலைமசன் ிறைப்புறத்தானாசக் தலைமகட்குச 

சொல்லுவாளாய்த் தோழி சொல்லியது. 

இது பகலே சிறைப்புறம், 

-- பாண்டியன் அறிவுடை ஈம்பி. 

வரி 

I. காமமொடு - காமத்தால் 4. கால் முதல்; 0, மாண் 

கோடல் - பகூபூவாதலாற் பலசாற்றமா யிருத்தல், 

8. ௮மைந்தனை - அமைர்தாய், 9, எழுர்து நின்று; 
10, Garters செள்விளி - கள்ளைகளை ஓட்டுகிற ஓசை; 
இடையிடை. - அவற்றின் பேசசுச் இடையிடையே ; 
பயிற்றி- பலகாற் சொல்லி; 11, அப்படியே ௮ப் 
படியே; ௮வ்வவ்விடங்களிலே யென்றுமாம்; 12. தேற் 
mer - தெளிய அறியாள், 

13. பிறரைக் காச்சச்சொடுவர்து சிதம் இகிளாயின் 14, அவன் 

மார்பு உறுதற்கா ௮றிது என்ச 

1. மெய்யிற்றீரா மேவருங்காமம் - ஒருவர் மெய்யினின் றும் 
ஒருவர் த.ராமைக்குச் சாரணமரீடய சாமம், 

பிம், 4 அருகியார்ர்த. 7. பரிப்பன்னுயொ?' :8, டழர்ர்தனை, 
9. வெழுர்து.
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என்பது; வினைமுற்றி மீண்ட 

௮ கராஜூறு 

29. பாலை 

தொடங்குவினை கவிரா வசைவி னோனருட் 
இடந்துயிர் மறுகுவ தாயினு மிடம்படின் 

வீழ்களிறு -மிசையாப் புலியினுஞ் சிறந்த 
தாழ்வி லுள்ளந் தலைத்தலைச் சிறப்பச் 

செய்வினைக் சகன்ற காலை யெஃகுற் 

Doar mou தெரிககு வனப்பின் 

மாவி னறுவடி. போலக் காண்டொறு 

மேவ :றண்டா மகிழ்கோக் குண்க 

ணினையாது கழிந்த வைக லெனையதூஉம் 
வாழலென் யானெனத் தேற்றரிப் பன்மாண் 

டாழக் கூறிய நகைசா னன்மொழி 

மறஈதனிர் போறி ரெம்மென / சிறந்தரின் 

னெயிறுகெழு BAM TAM Ul) BT ET oo). யழுங்க 

வினவ லானாப் புளைபிழை கேளினி 

வெம்மை கண்டா வெரியுகு பறர்கலக் 

கொம்மை வாடிய வியவுள் பானை 

நீர்மருங் கறியாது தோ டங் கோடி 

யறுடி ரம்பியி னெறிமுக லுணங்கு 
முள்ளுகர்ப பனிக்கு மச்கருங் ஈடத்திடை 
யெள்ள னோனப் பொருடால் விருப்பொடு 
நாணுத்தளை யாக வைகி மாண்லவினைக் 

குடம்பாண் டொழிந்தமை யல்லதை 

மடங்கெழு நெஞ்ச நின்னுமை யதுவே, 

தறிதஇிரோ என்ற தலைமகட்குச௪ சொல்லியது, 

வரி 

I, கோன்றுட் புன் என்க ; சாளது என்றும் பாடம் 2, டெ 

2, மதுகுதல் - வருச்துதல் ; இடம்படின் - 
5; எல்கு-தத்இி; 6, செரிதகு- -ஆராயத்தக்க ; 8, மேல 

-- வேள்ளாடியனார். 

ந்து 3. மிசையா,. 

லைமகன் ஏம்மையும் நினைத் 

இடத்தேகீழின்
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றண்டா- -பொருந்துதலமையா 9 Oy எனைமசாஉம் - சிதி 

அம் ; 12, எம்மென - எம்மிடதிசென்று ; 14. Sora gs 
லமையாத, 13, பறந்தலை - பாழ்; 16, கொம்மை - பெரு 

. இயவுள் - தலைமை; வழியிடச் தியானையுமாம். 

17. Loser or விடங்காணாது ; 18, அறுநீ ரம்பி - நீரற்ற 
யாற்றிலம்பி. 

2௦. எள்ளல் கோனா விருப்பெனச் கூட்டி - Sp ரிசழ் தலைப் 

பொருத விருட்பென்க. 

21. தொடங்கின காரியம் முடியவேண்டு மென்னும் மானம் 

6. செய்வினைச்கு ௮அகன்றகாலை 12. மறநர்தனிர் என்சு. 

பி-ம், 

தளையாக வைகி; 23. மடங்கெழு கெஞ்சென்றான், 

கூடநின்றே என்னாற்றாமை அறிவியா கெஞ்சு என்று, 

நின்னுழையது என்பது முற்று, 

2 19. 
கடத்திடத்துத் 22, தயக யொழிர் தமை யல்லது sors, 

£ வசையினோன்றாட். 7. னவ்வடி, 13. இன்னசையிலங்க, 
22, யல்லது, வெண்வட்டியார். வேளாவட்டனன், 

30 Chu ae 

கெடுங்கயிறு வலந்த Gp ws ணவ்வலைக் 

கடல்பா டழிய வினமீன் முகந்து 

துணைபுண ருவகையர் பரத மாக்க 

ளிளையரு முதியரங் கிளையுடன். Maan Bi 

யுப்போ யுமண ரநந்துறை போக்கு 

மொழுகை கோனபக மடொப்பக் குழீஇ 

யயிர்திணி படைகளை யொலிப்ப வாங்கிப் 

பெருங்களந் தொகுத்ச வுழவர் போல 

விரந்தோர் வறுங்கல மல்க வீசிப் 

பாடுபல வமைத்துக் கொள்ளை, சாற்றிக் 
கோடுயர் திணிமணற் றஅுஞ்சுர் துறைவ 

பெருமை யென்பது கெடுமோ கவொருராண் 

மண்ணா முத்த மரும்பிய புனளைத் 
7



8௦ மு சரலூறு 

தண்ணருங் கானல் ah gi Grd 

19, வண்ண மெவனோ வென்றனிர் செலினே 

என்பது ?' பகற்குறிவர் த தலை௦கற்குச் சோழி சொல்லியது. 

௭ முடங்கிக்கிடந்த கேடுஞ்சேரலா தன். 
வா. 

1, செடுக்கயிறு - வலையிறுக்கும் பெருங்கயிறு ; வலத்தல் 
அக்கயிறு கட்டப்படுதல் ; வலை - வலையால் ; 2, பாடு - 
பெருமை, 6. ஒழுகை - சசடம். 7. ஒலிப்ப வாங்கி - 

இழுத்த லருமையால் ஆரவாரித்து வாங்கி யென்றாள். 

கரையிடத்து வலித்த, 8. தொகுத்த - ஒருப்படுச் இன. 
10. பாடு - கூறு; தங்களிற் கூடுதல் சாற்றி; அமை 
தீது, 12, என்பது - என்று சொல்லப்படுகின்ற அது. 

13. முத்தம் - முத்தம்போல ; 14-15, வாராநின்கீர், 
வர்தாலிது கேட்டுன்றிலீர் என்றாள். 

15. உங்களழகு செட்த சென்னென்று சொல்லி வினவிப் 
போூழ், பெருமை செடுமோ என்றாள், வண்ணங் 
கேட்டில் வரைவாரன்று : வண்ணத்திற்கு அழிவல்ல 
இல்லாமையால், 

4. துவன்றி 6. குழீஇ 7. வாங்கி 9. வீரி 10, அமைத்து 
11, மணற்கண்ணே துஞ்சு மென்க. | 

டுதனுள்ளுறை : பெருங் கடலுட் ௧௪௫௪ இடக்சன்ற மீனை 
அளையர் அதனின்று டீச்சி உயிர் செகுத்துச் சண்டா ரெல்லார்ச் 

குங் கூறுவைத்துப் பரப்பிப் பின்பு உயிர் வருச்தினோ மென்னு 
மிரசக்சமின்றி, மணற்குன்றிலே பயுறங்கனொாற்போல, பெருங் 

குலத்துப் பிறர்த இவளை நீயிர் நும்வசமாச நீச்டி வருத்தி, வேறு 
பாட்டா னெல்லாரு மிவளைச சூழும்படி அலராக்இப் பின்பு நீர் 
துயரமின்றி உறங்குகன்றீர் என்றவாறு, 

13. புன்னை அரும்பிய என்றதனாலும், பகற்குறி யிடையீட 
குறியாதாகும். 

15, வண்ண மெவுனோ வென்றது, -இனிநீ சென்செய்நி 
சென்ற சேட்கு மளவல்ல, அம்மழகு என் செய்தறு 
என்ன கேட்சவேண்டு Quer pat gy. 

பி-ம். முடங்டெச்ச, முடச்டெச்த,
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33. பாலை 

நெருப்பெனச் சிவந்த வுருப்பவிர் மண்டிலம் 
புலங்கடை மடங்கத் தெறுதலின் ஜொள்கி 

Gaby பெயர்வ தன்றுகொ லின்றென 
மன்னுயிர் மடிந்த மழைமா றமையத் 

5. திலை.பில வோங்கிய நிலையுயர் யா௮த்து 
மேற்கவட் டிருந்த பார்ப்பினங் கட்குக் 
கல்லுடைக் குறும்பின் வயவர் வில்லிட 

நிணவரிக் குறைஈத நிறதத வதர்தொறுங் 
கணவிர மாலை பி€உக்கழிந் தன்ன 

10. புண்ணுமிழ் குருதி பரிப்பக் கடந்தோர் 
கண்ணுமிம் கழுகின் கான நீந்திச் 

சென்றா ரென்பிலர் தோழி வென்றியொ௦ச” 

வில்லலைக் அண்ணும் வல்லாண் வாழ்க்கைக் 
தமிழ்கெழு மூவர் காக்கு 

15. மொழிபெயா தே௭த்த பன்மலை Gps? gs. 

என்பது; பிரிவிடை ஆஅற்றாளாயினாளென்று பிறர் சொல்லக் 
கேட்டு வேறுபட்ட தலைமகள் தோழிக்குச சொல்லிய. 

௭ மாமூலனார். 
வரி 

1. Pass - கோபித்த; 2, புலச்சடை புலங்கடையென 
நின்றது; புலத்திட மென்றவாறு ; மடங்க - பயிரெல் 
லாம் திய ; ஜொள் - குறைவுபட்டு, 3. இன்று நிலம் 
புடை பெயர்வ தல்லவோ எனச் சொல்லி; 4. மன் 
னுயிர் - ஆண்டு வாழும் மச்கள். 9. சணவிரம் - செவ் 
வரலி ; இடஉக் கழிர்தன்ன - விழவிட்டு, 10. குருதி 
பரிப்ப - குருஇி விழுர்தோரைச் சூழ, 

4. மடிதல் - மரித்தல் ; 7. குறும்பு - குறும்பரிடம் ; வயவர். 
அச் குறும்பில் வீரர் ; வில்லிட-விற்சள் விட ; 8, நிண 
வதி 5 ரிணாவொழும்கு ; குறைந்த - அந்த் ; ரிறச்த 
வதா. அசதாச்சடை,
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10. புண்ணுமிழ்குருதி வாய்க்கொண்டு போய்ப் 6. பார்ப்பிறகு 
11, உமிழ்ர்து கொடுக்குக கானமென்க. 

12, வென்றியொடு - வென்றியால், என்பிலா - என்பு அளவு 

இலா ; என்றுசொல்லும் வாத தயளவு இலா 

என்று பெயர்ப் படுததுக 13, லீல்லா லலைததுண் 

ணும் 14. மூவா காககும சமிழகெழு 15 மொழி 

பெயர்ர்த சேசமென்க , அகநாட்டுப் பல மலைகளைக 
கடந்து தா.ரப் போனா என்க, 

4. அமையத்துச௪ 12. சென்றாரென்ச 

12, சென்றாபென்று சொல்லுதலிலா, பிரிவாறராமை ௨ருஈது 
சன்றா ளென்ற சொல்லுவ ரெனமுள் 

'பி-ம்.ந8. ரிறைத்த 

3௨. குறிஞ்சி 

நெருக லெல்லை யேன மேன்றிக 

திருமணி யொளிரவரூம பூணன் வு 

புரவலன் போலு தோற்ற முறழ்கொள 

விரவன் மாக்களிற பணிமொழி ப.பிற்றிர 

5 சிறுதினைப படுகளி கமஇயா பன்மாண் 

குளிசொ டட்டை மதனில புடையாச 
சூரர மசஸனிரி னின்ற நீமற் 

றியாரை யோவெம மணருகியோ புண்கெனச 

சிறுபுறங் கவையின னாக வதற்கொண் 

1௦ டிகுபெயன் மண்ணின் ஜெகிழ்பஞ ரூற்றவென் 

னுள்ளவ னறித லஞகி யுள்ளில் , 

கடிய கூறிக் கைபிணி விடாறு 

வெரூ௨மான் பிணையி னொரீஇ நின்ற 

வென்லு ரத சகைமையிற் பெயர்ச் அப்பிறி தென்வயிற் 

15 சொல்ல வல்லிற்று மிலனே யல்லார் 
தினந்தீர் சளிற்றிற் பெயார்சேதோ னின்றுந் 

தோலாவா நில்லை தோழிகாஞ சென்மோ
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சாயிறைப் பணைத்தோட் Gipmw gsora@e 
மாசின் முது மறியா Carzp 

2௦. றென்குறைப் புறனிலை முயலு 

| மண்க ணெளனை ஈகுகம் யாமே, 

என்பது: 1. பின்னின்ற தலைமகற்குச் குறைகேர்ஈத தோழி 
தலைமகட்குக் குறைஈயப்பக் கூறியது, 

2. தோழிக்குத் தலைமகள் சொற்றதாஉமாம், 

— நல்வேள்ளியார். 
வரி 

3. புரவலன் - புரப்பவன் ; தோற்றம் - பொலிவு; உறழ் 

கொள - மாறுகொள. 0, குளிர் - ஈரம், மதனில - 

வலியிலாதன ; தன்னா லெடுச்சலாவன, 7. சூ.ரரழுகளி 

ரைப்போல வென்றான், தன்னை வருத்துதலான். 8. 

யாரையோ -யாரோ; ஜ- ௮சை, உண்கென - உண்பே 

னெனச சொல்லி ; 9. ௮தற்கொண்டு - அதனை மனத் 
தாலே கருதி: 11, உள்ளறிதல் - நெடுழ்ந்தமை யறி 
தல். 12, கடியவை என்றாள், முன்சொல்லச் கடவன 
வாசச சொன்னவை யல்ல என்று, கையைப் பிணிப்பு 

விடா. 17. சென்மோ - செல்வேம். அது 14. கழித்து ; 

இன் - இசை 5 

[8. சாயிறை . வளைர்த சந்து. 10, மாசின்றாதலும் - குற்ற 
மின்றித் தசனககே யாதலும். ஏசற்று - வருத்தமுற்று; 
2௦ என் குறைக்கு - என்னாற் பெறுக காரியத்திற்கு, 

என பின்னிற்றலிலே முயலும். புறணிலை - பின்னிலை. 
21 அ௮ண்கண் - கண் ௮ண் என்க. 

பி-ம், 14. வென்லூர்ச், 19, சொல்லல். 

53. பாலை 

வினைஈன் முதல் வெறுப்பக் காட்டி 

மனைமாண் சற்பின் வாணுத லொழியக் 
கவைழுறி யிழந்த Grade wry 
தொன்றோம் குயாசனை யிருந்த வன்பறை
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5 வீளைப் பருர்தின் கோள்வல் சேவல் 

வளை வாய்ப் பேடை வருதிறம் பயிரு 

மிளிர் தீங்குர லிசைக்கு மத்தஞ் 

செலவருஈ குரைய வென்னாது சென்றவண் 

மலர்பா டான்ற மையெழின் மழைக்கண் 

10௦ டெளியா Caras முளளினை யுளிவாய் 

வெம்பர லதர குன்றுபல நீந்தி 
யாமே யெமிய மாக நீயே 

யொழியச் சூழ்ந்தனை யாயின் முனா௮.து 
வெல்போர் வானவன் கொல்லி மீமிசை 

15 நுணங்கமை புரையும் வணங்கிறைப் பணைத்தோள் 
வரியணி யல்குல் வாலெபிற் மேரள்வபிற் 

(பிரியா யாயி னன்றுமற் றில்ல 

வன்றுஈம் மறியா யாயினு மின்றுஈஞ் 

செய்வினை யாற்றுற விலங்கி 
2௦ னெய்துவை யல்லையோ பிறர்க்கு பொருளே, 

என்பது : தலைமகன் இடைச்சாரத்துத் தன்னெஞ்ற்குச் சொல் 
வலியது. 

௪ மதுரை அளக்கர்ஞாழார் மகனார் மள்ளனார், 

வரி 

1. வெறுப்ப - மிச ; மிசவென்றது செறிய ; என்றது-அறப்: 
பொருளாயிற் ௮. நீ 

2. மனையில் வாணுதல் ஒழிய ; 4. ஒன்றோங்குயர் இனை 5 கப் 
பின்றி ஒன்றோங்கு உயர்சனே; தங்்னெ கொம்பு. 
5. வீளை - சிள்ளென்ற தசை; பருர்தின் சேவல் ் 
இரை !'கொள்ளவல்ல சேவல்; 6, வருர் இதத்திலே 
யழைக்கும் ; 7. இளியென்லும் பண்ணென்௮ு கேட் 
டார் விசாரிச்குங் குரல்; மெத்தெனப் பேடையை 
௮ழைத்தலால் இளிபோன்ற.த.' 

8. ௮வள் 9. கண்; மலர் பெருமையழிதற்குச் சாரண 
மாகிய சண், 10. தெளியா சோச்சம் - வெரறுவின 
பார்வை.
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10, உள்ளினையாயின் 12, $யே 13. ஒழியச் சூழாரின்றா 
யாயின். 

13. ஒழிய- ஊங்கே போச; மூனா௮து - பழைதாக, 16, 
வரி- இதலை; 17. பிரியாயாயின் ஈன்றுசன் ; அது 
மாட்டாயன்றே என்றான். இல் - HAE, 

18. அன்று - பிரிகின்ற அன்று; ஈம்மை அறியாயாயினும் 
என்றது, சாம் முடியப் போகமாட்டேமென்று உள்ள 

படி அறியாதே பிரிர்தாயாயினும் என்றவாறு 

18-10, ஈம்வினை, ௮துதான் செய்யும் வினை ; வினை - காரியம் ; 
ஆற்றுற விலஙகின் - செய்வினையை வழியுற்றவள 

விலே விலக்குவையாயின், 2௦. பிறர் ஈகு பொருள் - 

Jor சிரிச்சத் தகுங் காரியம், 

இங்கு வந்து மீள ஈம்மாலாகாதுகாண் என்று கெஞாசனை 
மீளாதபடி. கூறினான். 

Il. காட்டிச் 8, சென்று) என்றது, போந்து என்றவாறு, 

8. பருந்து 6, துணைப்பயிரும் 7. காட்டில் 8. அடைந்து 
2. துணைப் பிரிந்தார்க்குப் 6, போதலரி தென்னாது 
என்றவாறு. 

12, யாமே, நீயே என்னும் ஏகாரம் பிரிநிலை. 

ம். 3. வீழ்ச்த. 4. வண்பறை, 7. மிளியேய். 8. செல்வருங், 
1. வெம்பரறா௮ய, 12. தமியமாக. 14. வெவ்வேல், 

34. முல்லை 

சிறுகரும் பிடவின் வெண்டலைக் குலும்புதல் 

கண்ணியின் மலரு தண்ணறும் புறவிற் 

ஜொடுதோற் கானவன் கவைபொறுத் சன்ன 
விருதிரி மருப்பி னண்ண லிரலை 

5 செறியிலைப் பதவின் செங்கோன் மென்குரன் 
மதியாடு மருங்கின் மடப்பிணை யருத்தித் 
தெள்ளற றழீஇய வார்மண லடைகரை 
ஒடில்கிடு கவுள துஞ்சுபுறங் காக்கும்
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பெருந்தகைக் குடைந்த நெஞ்ச மேமுறச் 
1௦ செல்க தேரே ஈல்வலம் பெறுக 

பசைகொன் மெல்விரற் பெருந்தோட் புலைத்தி 
துறைவிட் டன்ன தாமயி ரெகினர் 

றுணையொடு Kors Ho காப்புடை வரைப்பிற் 

செர்தார்ப் பைல்கிளி முன்கை யேந்தி 

15 யின்றுவர ஓுரைமோ சென்றிசினோர் திறத்தென 

வில்லவ ரறித லஞ்சி மெல்லென 
மழலை யின்சொற் பயிற்று 

நாணுடை யரிவை மாணலம் பெறவே, 

என்பது : வினைமுற்றிய தலைமகன் தேர்ப்பாகற்குச் சொல்லியது 

-- மதுரை மருதன் இளநாகனார். 
வரி 

1, வெண்டலையாயிற்று பூவால், 2. சண்ணியின் - தொடை 
போல, 3, கவை- கவைச்கோல்; பொறுத்தல் - 

சுமத்தல், 8, அசை விடுகின்ற கவுளவாய் உறங்கு 
புறத்தைப் பாதுகாக்கும் 9, பெருர்தன்மை, 10, 
வலம் - ௪செ விடவல்ல வெற்றி, 11, பசை - கஞ்9ப் 

பசை ; கொல்லுதல் - வஸ்திரம் அறப் பண்ணுதல் ; 
[2. விட்டன்ன......  எ௫னம்-௮ன்னம் ; 13, இளைத் 
தல் - விளையாடல், வரைப்பு - மாளிகை ; அகுபெயர், 

19. சென்றிசினோர் திறத்து ஒன்று உரைப்பையாகில் அவர் 
இன்று வருவர் என்னும் உரையை உரை என்றவாறு. 

இிறத்தென்புழி உரைக்கல் என ஒரு சொல் வருவிக்க, 

18, பெறச் 10. செல்க தேர் என்க, 

2, புறவில் 6, ௮ருத்இச் 8, காக்கும் என்சு, 

6, மறியாடு மருங்கின் மடப்பிணை - மறி வயிற்றிலே முழு 
oe *.. விளையாடும் பச்கத்தையுடைய பிணை. 

ஈம்மை இங்கே கலையும் பிணையும் வருத்த, அவளை uF 
அன்னமும் துணையும் வருத்த என்றவாறு , 

பி-ம், $. புதவின்,
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39, பாலை 

ஈன்று புறந்தந்த வெம்மு முளளாள் 

வான3ர யிஞ்சு ஈன்னகர் புலம்பத் 

தனிமணி யிரட்டுர் காளுடைக் கடிகை 

நஹைநுதி நெடுவேற் குறும்படை மழவர் 

5 முனையாக் தந்து முரம்பின் வீழ்த்த 

லில்லேர் வாம்க்சை விழு க்தொடை மறவர் 

வல்லாண் பதூக்கைக் கடவுட் பேண்மார் 

ஈடுகற் பிலி ரூட்டிஈ அுடிப்படுக்தூத் 

தோப்பிக் கள்ளொடு துரஉப்பலி கொடுக்கும் 

1௦ பேர்க்கருங் கவலைய புலவுரசா நருஞ்சுரக் 

துணிந்துபிற ளாயின ளாயினு மணிந்தணிக் 

தார்வ நெஞ்சமொ டாய்ஈல னளைஇத்தன் 

Lorry gem யாகத் அயிற்றுக தில்ல 

தஞ்சா முழவிற் கோவற் கோமா 

15 னெடுந்தேர்க் காரி கொடுங்கான். முன்றுறைப் 

பெண்ணையம் பேரியாற்று நுண்ணறல் கடுக்கு 

கெறியிருங் கதுப்பினென் பேதைக் 

கறியாத் தேத தாற்றிய துணையே, 

என்பது: மகட்போக்கய நற்ராய் தெய்வத் இற்குப் பரா௮ய.து 

-- அம்மூவனார். 

வரி 

3. தாள் - மூட்டுவாயில் விலங்கச் செறிக்கும் கடையாணி ; 
கடிகை - காம்பு. 4. குறம்படை- கோட்டை ; மழவர்- 
வீ.ரர் ; குறும்படைர்த வீரர் என்றுமாம். 5, முனை 

ஆ - பசைப் புலத்தவாய நிரை, 

9-7, (முனைதர்து......... பேண்மார்!- என்றது முனையிடச்து 
ஆவைமீட்டு, முரம்பின்கண்ணே வெட்சியாரை வீழ்த்த 
மறவாத பதுச்கையெனக் கூட்செ; வலிய ஆண்மை 

யாலிட்ட ப.துச்கை ; பதுச்சைச் சடவுள் என்றான், 
பதச்கைச் சல்லிற் சஉடவுரஞறைதலான், 

8
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0. தோப்பிச்சள் - செல்லாற் செய்யுககள் ; துரு செம் 
மறிக்குட்டி ; 10, கவலையசு.ரம் - அருவழிகளையுடைய 

நெறி; 11, தணிர்து - போக்கை நிசசயித்2. 

14. கோவல் - இருக்கோவலூர், 19, கொடுங்கால் என்னும் 

ளார், 

கொடுககாலிற் 10, பெண்ணையாற்றின் 18. முன்றுறை, 

18. ஆற்றிய- செலுத்திய ; துணை - தலைவன், 

1. உர்ளாளாய்ப் 11, பிறளாயினளாயினும் என்க. 2. புலம் 
பும்படி. 11, பிறளாதல், 

4. மழவர்-மழகாட்டார். 17, பேசைக்குச் 18, துணை என்க, 

ப -ம், 8. துடிபடச், அம்மூவனார், அவர் 

10 

15 

36. மருதம் 

பகுவாய் வராஅற் பல்வரி யிரும்போத்துக் 
கொடுவா யிரும்பின் கோளிரை துற்றி ' 

யாம்பன் மெல்லடை கிழியக் குவளைக் 

கூமபுவீடு பன்மலர் சிகையப் பரப்ச்தெழுக் 

தரில்படு வள்ளை யாய்சொடி மயக்கித 

நாண்டில் வேட்டுவன் வாங்க வாராது 

கயிறிடு கரச்மேப் போல மசுமிக்கு 

ரசாடகய முழச்கும் பூக்சே மூர 

வ ஈபுனல் வையை வார்மண லகன்றுறைத் 

திருமரு தோங்கிய விரிமலர்க் கரவி 

னறும்பல் கூந்தற குறுர்தொடி மடர்தையொடு 

வதுவை யயர்ந்தனை யென்ப வலரே 

கொய்சுவற் புரவிக் கொடித்தேர்ச் செழிய 
ஸலைங் கானத் தகன்றலை சிவப்பச் 
சேரல் செம்பியன் சினங்கெழு திதியன் 

போர்வல் யானைப் பொலம்பூ ணெழினி 

நா.ரரி ஈநறவி னெருமை யூரன் 
றேங்கம ழகலத்துப் புலர்ந்த சாந்தி 

னிருங்கோ வேண்மா ஸனியறேர்ப் பொருகனென்
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2௦ றெழுவர் ஈல்வல மடங்க வொருபகன் 
முரசொடு வெண்குடை யசப்படுத் துரைசெலச் 

கொளன்றுகளம் வேட்ட ௭ ஞான்றை 

வென்றிகொள் வீர ரார்ப்பினும் பெரிதே. 

என்பது : தலைமகள் பரத்தையிற் பிரிர்துவர்த தலைமகனொடு 

yok சொல்லியது. 

௪ மதுரை ஈக்கீரர். 
வரி 

கோளிரை - அதற்குக் கூற்றமாகய Qos. 17. one - 
பன்னாடை ; ஈறவினையுடைய எருமையூர், 20. தர் 

சாள் ஒரு பகலிலே பொரு துழச்கு மென்ப. 

12. அலர் 20. அர்ப்பினும் பெரிது வன்க. 

3. ஆம்பன் மெல்லடை இழியவும் குவளை மலர் 4. சதைய 

வும் எழுர்து பாய்ந்து எனச கூட்டி, மெல்லடை இழிய 
எமுந்து, குவளை மலர் தையப் பாய்க்தென அறுச்ச, 

வேட்டுவன் தாண்டிலிற் கோத்த இரையை இலையின் &ழ்க் 

Hii garter பநுகர்ர்து, தூண்டிற்றுவக்கு விடாது இலை கிழிய 

எழுந்து குவளைப் பூ முறியப் WT Uh By அக்குவளையைச் சூழ்ந்த 

வள்ளையை மயக்கி சாட்கசாலத்சே எல்லாரும் காணக் கயத் 

கை உழக்குசன்றாற்போல, ரின்பாணனுடைய மெஞ்சவலிதாய்ப் 

புறம்பு மெல்லிதாயிருச்சன்ற இன்சொல்லாலே அப்பரத்தையர் 

நலத்தை நுகர்ந்து, அப் பாத்தையர் தாய்மார் கெஞ்சுவருர்த 
அவ்விடக்தை விடாத ௮ுன்புடனே போட்து, காங்கள் நுமது 

நிறங்கண்டு வருச்த இங்கே வம்து, குவளை மலர்சூழ்ச்த வள்ளை 

போலும் எங்கள் சுற்றத்தார் மயங்க அலர்சகளை வத் இ, மாமை 
யெல்லாமிப்படி. எல்லாருமறியக் சலக்குவானொருவனல்லையோ 
என்றவாறு, ப 

பி-ம். 10. வரிமலர். 11, மகளிரொடு, தலைமகன் பரத்தையிற் 

பிரிர்துவ.ரத் தலைமகள் புலந்து சொல்லியது, 

37. பாலை 

மறந்தவ ணமையா ராயினுங் கறங்கைக் 

கங்கு லோதைக் கலிமகி முழவர் 

.பொங்கழி முகந்த தாவி லனுண்டுகண்
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மங்குல் வானின் மாதிர மறைப்ப 

5 வைகுபுலர் விடியல் வைபெயர்த் தாட்டித் 
தொழிற்செருக் கனர்தர் வீட வெழிற்றகை 
வளியொடு சனைஇய வண்டளிர் மாற௮த்துச் 

திளிபோல் காய கிளைத்துணர் வடித்துப் 
புளிப்பத னமைத்த புதுக்குட மலிரகிறை 

1௦ வெயில்வெரி நிறுத்த பயிலிகம்ப பசங்குடைக் 
கயமண்டு பகட்டிற் பருகிக் காண்வரக் 

கொள்ளொடு பயறு பால்விரைஇ வெள்ளிக் 

கோல்லரைந் தன்ன வாலவிம் 19 sonal 

வாங்குகை ஈடுத்த பின்றை யோங்கிய 

15 பழுதியங் குபபை சற்றிப பகல்செல 

மருத மரனிழ 2லருதொடு வதியுப் 
காமர் வேனின் மனனிது 

மாணல கருட துணையுடை யோர்க்கே, 

என்பது: 1 தூலமகள் தோழிச்கு வன்புறை யெதிரழிக்து 
சொல்லியது. 

2 பிரிவுணர்2கிய தோழி சொல்லியதாஉமாம், 

பொடகழி யென்பது தாற்றாப்பொலி, 

-- விற்மாற்று முதேயினனார். 
வரி 

1. மறர்து ௮ஙவிடகதுச் தஙகாரரயினும் என்றது அங்கு 

மறந்து அமைகுவர் என்பது கொண்டு, 7-2 கறக 

இசைக் கஙருல் - பள்ளியமுச௫க் காலம், ஓதை - 

ஆளழைக்கு மாரவாரம், 3, பொங்கழி - தூற்றாப் 
பொலி ; தாவில் - வலியில்லாத ; துகள் - கூஎம்; 4. 

மஙகுல்வானின் - இருண்டமேகம்போல, 5, வைகு 

புலர்விடியல் - இராப்பொழுது வவைகன இருள்புலர் 

இன்ற விடியல் : ஆட்டி - அலைத்து ; கடாவிடுதல், 

6, தொழிற் செருக்கால் வந்த மயக்கம், எழிற்றகையை 
யுடையவாய். 7.மா- அத்துசசாரியை ; மாவில், 8, 

வடிர்தல் - உறர்இடுதல், 9, புளிப்பதன் - ot gore 

காய் முதலாகிய Haugh, அமைத்தல்; புளிச்குஞ்
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செவ்வி யுண்டாக்கப்பட்ட என்றுமாம் ; புதுக்குடங்க 
ளின் மிகுன்ற நிறை - அகுபெயர் : ஊறினசாரம் 
என்றவாறு, 

10. வெயிலிடத்து மூதுகு புறர்தோன்ற ஈட்ட; இதழ்-தோடு; 

பசுங்குடை - செவ்வியிலாச்சின பனையோலைக்குடை. 

10௦ - 1[, குடையாற் பருகி, 

12, விரவி- விரவ; 13, கோல்வரைந்சா லொச்த sore. 
மிதவை - கூழ்; 14, வாங்குகை - வலிசக்துண்ணுங்கை ; 
தோர் துண்ட்ல் 5 விலக்குழல், 

15. பருதிபோன்ற செர்செர்குப்பை; சுற்றி - கூடாசச் 

சுற்றி ; 10. எழுதொடுவஇிதல் - சாஇ கூறியது, 

16. நலத்தை யனுபவிக்குர் துணையுடையோர்ச்கு 17, நல்ல 
வேனில் ; மன் - அது கழிர்ததென்றாள்; என்றது ஈம் 

காதலர் மறற்து அ௮மையாரராயினும் இதுதான் gf Cover 

யுடையோர்க்கு ஈல்ல காலம் ; அதி SSG SOT என் 

றாள். 2. உழவர் 5, ஆட்டிப் 11. பருகி 15. சுற்றி என்௪ 

11. பருகி 14. உண்டபின் என்ச. 

பி-ம். 1, ணமைகுவ, 13. கோலறை, 
ச 

38. குறிஞ்சி 

விரியிணர் வேங்கை வண்டுபமி ஈண்ணியன் 

றெரியிதழ்க் (Haron க் மேம்பாய் தார 

னஞ்சிலை யிடவ தாக Caio, dep 
கணைவலர் தெரிச்து தணேபட7/? துளி 

5 வருதல் வாய்லது வான்ரோய் வெற்பன் 

வக்தன னாபி னர்தளிர்ச் செயலைத் 

தாழ்வி லோங்குசினைத் தொடுத்த வீழ்கயிற் 

ஹாசன் மாறிய மருங்கும் பாய்புட 

னாடா மையிற் கலுழ்பில தேறி 
1௦ நீடிதழ் தலைஇய கவின்பெறு நீலங் 

கண்ணென மலர்ந்த சுனையும் வண்பறை 

மடக்கிளி யெடுத்தல் செல்லாக் ஈடக்குரற் 
குலவுப்பொறை யிறுத்த கோற்றலை யிருவி
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கொய்தொமி புனமு நோக்கி நெடிதுறினைந்து 

15 பைதலன் பெயரலன் கொல்லோ வைதேய் 
கயவெள் எருவி சூடிய வுயர்வரைக் 
"கூஉங்க ணஃதெம் மூரென 

வாங்கதை யறிவறன் மறர்திசின் யானே. 

என்பது: 1, தோழி தலைமகன் குறை கூறியது. 

2, பகலே சிறைப்புறமாகத் தோழி தலைமகட்குச் சொல்லு 

வாளாய்த் கலைமகன் சேட்பச் சொல்லியதாஉமாம். * 

3. தோழி குறிபெயர்த திட்டு சொல்லியதூஉமாம். 

-- வபீடமீவணணககன் பேரிசாத்தனார் 
வா்! ் 

2. தெரிதல் - 2 துகழித்தல். 

4. வலச் தெரிர்து - வலச்தை தஆராய்ர்துகொண்டு, துணை- 

தலைவி ; பர்ச்துள்ளி-வருர் இநினைர் த. 5. வாய்வ த- 

வாய்ப்புடையது ; மெய்யென்றபடி. 0. வர் தனனாயின்- 

அங்ஙனம் வரதானாயின். 7. வீழ்கயிறு - தாழ்கயிறு, 

8. மாறுதல் - அடாசொழிதல், மரும்கும் - பக்கத்தையும், 

10. இதழ் கெரு&௩கிச் சல் நீலம். 

12. எடுத்தல் செல்லாசென்றான் சனம்தால் ; ஏடச்குரல் - 

பெரிய கதிர். 

13. குலவுப்பொறை - வளைந்தபாரம்; இறுத்த . முறிக்க; 

செடுச்சலுமாம்; கஇர்த்தலைபோய்க் கோற்றலையா 

யிற்று, 
    

* பதன்குறி தள்விய தெருளாக் சாலை, வர்தனன் பெயர்ந்த 

வறுங்கள நோக்கித், தன்பிழைப் பாகம் தழீஇத் தேறல்!” என்ற 

துறைச் குதாரணமாகச் காட்டி, *இசனுள் ஈசன் மாறுதலும், 

புனமும் தன்குறி தள்ளிய இடன் ; மறர்திசின் என்றது தெரு 
ளாக்சாலை; ஊங்கண்ணது ஊரென உணர்த்தாமையின் இடை 
யீடுபடுவதன்றி ௮வன்சண் தவறுண்டோவெனச் தன் பிழைப்பா 
கத் தழீஇயினாள். இது சிறைப்புறமாக்வரைவு கடாயது?! என் 
ரூர் ஈச்சினார்ச்சனி௰ர். தொல். பொருள். களவு. 20. 

பாங்கயொடிடம் விடுச்துக்சொண் டகறற்கு உதாரணமாகக் 
காட்டினார் அசப்பொருள் விளக்க உராசாரர். சூத், 196,



13-14. 

16. 

18, 

95, 

10. 

15. 
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இருவிப்புனம், புனத்தையும் பார்த்து, ரொடித -பெரி 
தாக ; நினைக்தெனவே எல்லாம் கூறியவாறு, 

 பைசலனாய்ப் போசமாட்டாது வருக்துசன்றா ஸின்றே 

என்றாள். பெயரஉன் என்று அ௮க௩்கே அறுத்து, பின் 

தோழி தன்னுள்ளே % யரற்றல் கூறிற்றாக்குக. 

அயவெள்ளருவி - சுனையினின்றும் சாழ்ர்துவிழுன்ற 
வெள்ளருவி. 

ஆங்கு - அவ்விடச்து; அத - அசை என்று ஈறு இநிக் 
சது. அதனை எனவிரி.பும். அசனை அறிவுறுத் துதல் 

மறந்தேன், அதனால் 15. மீதய்வேனாக என்றாள். 

4. தலைவி சோவாளாக 0, வர்தனனாயின் 15. பெயரா 

லன் என்க. 

. 7. காவிலோங்கு. 3. பாய்புடை. 15. போகுவன். 

38. பாலை 
% 
ஒழித்தது பழிக்க கெஞ்ரமொடு வழிப்படர்க் 

"தள்ளியு மறிதிரோ வெம்பென யாழின் 

முள்ளெயிற்றுத் அவர்வ।ப் Upp லழுங்க 

நோய்முர் துறுத்து சொதுமன் மொழியனின் 

னாய்ஈல மறப்பனோ மற்றே சேணிகந் 

தொலிகமை பிசைர்த ஜெலிசொரி யொண்பொறி 

படுளெமல் புதையப் பொத்தி நெடுநிலை 
முளிபுன் மீமிரை வளிஈறற் ுறா௮க் 

காடுகவர் பெருந்தீ யோடுவபி GC of 

னதர்செடுத் தலறிய சாத்தொ டொராம்கு 
மதர்புலி வெரீஇய மையல் வேழத் 
தினந்தலை மயங்கிய ஈனந்தலைப் பெருங்காட்டு 

ஞான்றுதோன் றவிர்சடர் மான்ராற் பட்டெனக் 
கட்பட ரோதி நிற்படர்ந் துள்ளி 
யருஞ்செல வாற்றா வாரிடை ஜெரேரெனப் 
பரஈதுபடு பாய னவ்வி பட்டென 

ச யாற்றல் என்றும் படிச்சலாம்,
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விலங்குவஃ£ செறியா கிகுத்த நோக்கமொடு 

நிலங்களை நினைவினை நின்ற கிற்கண் 

டின்னகை யினைய மாசவு மெம்வயி 

2௦. ஜாடல் யாங்குவர் தன்றென யாழகின் 
கோடேந்து புருவமொடு குவவுநுத ofl 

ஈறுங்கதுப் புளரிய ஈன்ன ரமையத்து 

வறுங்கை காட்டிய வாயல் கனவி 

னேற்றேக் கற்ற வுலமரல் 

25. போற்ற பாலிற் புலத்தியா லெமமே, 

என்பது: 3பொருண் முற்றிய ட தலைமசன் தலைமகளைச்கண்டு 

சொல்லியது, இப்பாட்டு நிலக்தாற் பாலை 

௪ மதுரைச் சேங்கண்ணனார். 

வரி 

1, ஒழித்தது - ஸ்.இரீ விஸஈம்பண்ணலாகாதென்று முன் 

ஜோர் கழிசத.து. பழித்தல் - அதனை இகழ்தல். இர 
வலர்ச்கு இட இல்லாமல் அவரை யொழித்ததனைப் 
isl yg Veer நமாம், 1 JuI av போர்து, 

4. மூர்துறுகது - தோற்றுவித்து ; !சொதுமல் மொழிபல் - 

ஏதஇின்மை சொல்லாதேகொள். 

5. ஆய்ஈலம் - ஆயத்தாரால் ஆராயப்பட்ட அழகு; ஆயத் 

தார்ச்கு விசரோதமிது ; மற்று - வினைமாற்று, 

6, பிசைதல் - ஒன்றோடொன்று தேய்த்தல் ; ஜெலி - சடை 

யப்பட்ட மூஙகல் ; ஆகுபெயர், 7. ஜெமல் - சருகு, 

6- 7. ஏஒண்பொறி மறையப்பொச்தி என்க, பொத்த எனத் 

Ailes. 

8. முளிபுல் - உலர்ர்த ஊம் புல் ; மூங்கிலுமாம் ; என்னை: 

'புறச்சாழனவே புல்லெனப் * படுமே? (தொல், 
பொருள். மரபு, 86.) என்றா ராகலின், ௨௮ - உறு 

த்தி; உறுத்த என்க. 
  

உ முற்றி மீண்ட என்பதும் பாடம். 
* மொழிப என்பது மூல பாடம்,
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9. தஇலெயின் ஓடல் - காற்றோடின விடமெங்கும் ஒடுதல். 

10. அதர் கெடுத் தலறிய சாத்தொடு - வழியற்றுச் கூப்பிட்ட 
சாச்தொடே; சாத்தரொடு 15, ஜஞெரேரென 16, பச 

ஈ.துபட்ட பாயல் - ஜெபேரென்னும் அறநுகரணத் 

துடன் சாழ்தரொடு பாது சண்படுபாயல் எனச் 

கூட்டுக, 10. படுதல் - சண்படுதல் ; பாயல் - சயனம், 

13. ஞான்று தோன்று அவிர் சுடர் - வீழ்சன்றபோது சாழ் 

ஈது தோன்றுகின்ற சுடர் ; மயங்கிப் பட்டதாக, ஆல் - 

௮சை, சன் - வண்டு; படர்தல். வந்து படிதல்; 

படாந துள்ளி - கினைர்து நினைந்த. 

15 - 16. காட்டில் அருவழியில் பரக் துபட்ட பாயல், Ger 
சென - பொதுச்கென ; குறிப்புமொழி ; H LIE 1 68m (1p 

மாம்; பரச்தல்- வேண்டினபடி கி.த்தல்; பாயலிடித்து 

13. நின்னைஃ சண்டென்௧, சவ்வியைப் பட்டா 

லொப்பகச் 17, தாழ்ர்த ரோக்கச் தடனெ. 

17-18. மெலிவாற் கழன்று விழுகன்ற வளையை யேறத் £069), 

நிலத்தைக் சாலாற் 8றுகன்ற வருச்த முடையையாய் 

நின்ற நின்னை யென்க, கவிழ்ந்து நிற்றலாற் ரூழ்ர்து 
கோக்சமாயிற்று. 

19. இன்னகாய்! இனையமாகவம் - நாங்கள் இப்படிப் 

போச்து தனித்து வருந்தவும், 

19-20. எம்மிடத்து நீ ஊடுகின்ற ஊட&் யாங்கு வர்ததென்க, 

எனச சொல்லி, என்று சொல்லெசசமாக்இ ஒரு 

சொல் வருவிக்க, யாழ - ௮சை, 

21, கோடு - பக்கம்; குவவுதல் - இரண்டு சிறுகுதல்; நீவி - 

துடைத்து, உளரிய - கோதிய; ஈன்னர் அமையம் - 

நல்ல பொழு ; என்றது சனவிற்கண்ட பொழுதாக 

லான், 
  
 கனைதகளை 

* இவ்வடிமுதலாக *வாயல்கன? வென்பதிறாக நின்ற அடி 

களைக் “சனவு முரித்தா லவ்விடத் தான!” என்ற சூத்திரத் 

தரகு உதாரணமாகக் காட்டினர் ஈச்சினார்ச்சினி௰ர், (தொல், 

பொருள். பொருளி. 3) 

9
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42. குறிஞ்சி 

மலிபெயற் கலித்த மாரிப் பித்திகத்துக் 

கொயலரு நீலைஇய பெயலேர் மணமுதைச் 

செவ்வெரி நுறழுங் கொழுங்கடை மழைக்கட் 

டனளிமேர் மேனி மா௮ு யோயே 

5 நாடுவறம் கூர நாஞ்சு முஞசக் 

கோடை நீடிய பைதறு காலைக் 

(HoT WES டன்ன கோட்ட யாவையுஞ் 

% சென்றுசேக் கல்லாப் புள்ள ள்ளி 

லென்௮ம் வியன்றளாள toon a Acs 

1௦ பெரும்பெயல் பெரழிச்த வேம லவகறைப் 

1 பஃலோ utp புவ யெல்லா 

Ouse பெய் ரந ஈற்றே vam 

யோங்கிக் தோன்று முயாவர 

வான்போய் வெற்பன் வர்ஈ மாறே. 

என்டது ; தலைமகன் வரைவு மலிர்தமை தோழி தலைமகட்குச 
சொல்லிடிது, 

4 தழிலர். 
an 

1. பெயலால், 2. கொய்யலருமை பூவின் மிகுதியால்; பெய 
லுக்கு எழுசசி பெற்ற முகைவெரிட் கண்ணுக்கு 

உவமை. 3. தொழிலின்றித் துஞ்சும் சாஞ்சில், 6, 

நீரில்லாத. 9, 2சி- உசவி, 13. தோன்றும் [4, 
வெற்பன், 13, வரை. பச் மலை. 

14. வர்தமாறு - வரையவந்தப,. சொல்லில் 11, பல்லோ 
Gauss உவகை யெல்லாம் 13. என்னுட் பெய்தந்தற்று 

எனச் கூட்டி, 3, மழைக்சண்ணும் 4. தளிர்மேனியும் 
  

ச (சென்றுசேக் சல்லாப் புள்ள --- குளம்”? என்பது :௮ருவ் 
சேடன்! என்பதுபோல் நின்ற என்றார் பரிமேலழசர். (குறள் 
#0), 

ர் இவ்லீரடியினையும் பபணிலை யவமந்திற்கு உசாரணமாசச் 

சாட்டினார் பேராசிரியர். (சொல். பொருள், உவமை: 14)
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யகமடற் சேக்குந் துறைவ 

§ னின்றுமின் மார்பிற் சென்றவென் னெஜ்சே. 
என்பது : தலைமகன் பொருள்வயிற் பிரிர்தவழிக் இழத்தி 
சோழிசிகுச௪ சொல்லியது, : 

௪ குன்றியனார். 
வரி 

2. பாடெழுந்து - ஒலி மிக்கு. 3, தொழுதி-தொகுதி, 4. 

குவை - திரட்சி, 3. ௮சைவண்டென்பது, தாமிருந்த 

நீர்ப்பூவை விட்டுக் கோட்டுப்பூ வேறப் போவேமோ 
இல்லேமோவென்று ௮சைசதல் ; அல்குறு காலை - எல் 

லாம் தம் பதிகளிலே சென்று தயகும் ௮ந்இக்காலம், 
௦. தள.ர - ஒல்க; தூஙகி - அசைந்து, ஆல்குறு காலை 
என்றதற்கு rae 0, மாலையென்று பெயரிட்டார். 

7. பிரி திருப்பார் அழிதற்கு வந்த €ழ்காற்று; 6, தாக 
ass 7. கொணடல்: கொண்டலொடு - கொண்ட 
லான், 0, ஈம் - நம்மை, 11. உறை - உறைதல், 13, 

ததும்பும் - ஒலிக்கும். 15. மடை - மூட்டுவாய்; கொம் 
பிற் றலையில் இரும்பாலும் செம்பாலும் பண்ணித் 
ைச்தலான் மூட்டாயிற்ற, பிளிற்றி - ஒலித்து, 

12. ஊாரற்க என்றான், இஙகு வர்தால் என்னொடு இடந்து 

துயரூறுமென்று, 4. சேர 5, அல்குறுகாலை என்க, 

வெண்ணெல் அரிரர் தய காரியஞ் செயயப் பறைகொட்டு 
விச்சு, சாரை வேற்று நிலத்ததாகிய பெண்ணையிலே சென்று 

தங்கித் தான் வாழுமிடமாகிய மருத நிலசதை மறர்தாற்போலத் 

தங்காரியஞ் செய்ய ஈம்மைப் பிரிவர் இல்லைப் பிரிர்தவழி ஈமழமு 

டைய கெஞ்சு ஈம்மை விட்டுத் தனச்கு ௮ர்ரியமாகிய yar 

மார்பிலே சென்றது என்றவாறு, 

பி-ம். 6, தூக்கி. 11. னவணுறைவு. 

உ இத பொருட் பிரிவிடைத் சோழிச் Gurssg. Qs 
*ளிற்றியானைநிரையுள் செய்2ற்கு முதலுய் கருவும் வர்து உரிப் 

பெருளாற் சிறப்பெய்தி முடிர்தது?? என்றார் ஈசசினார்ச்சளி 
யரும். (சொல், பொருள், ௮௪. ணை 3.)
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41, பாலை 

வைகுபுலர் விடியன் மைபுலம் பரப்பக் 

கருனை யலிழ்ந்த வூழுறு முருக்கி 
னெரிம நள பூஞ்சனை யினச்சித ரார்பப 
கெடுகெ லடைச்சிய கழனீயேர் புகுத்துக் 

5 குடுமிக் கட்டிய படபபையொடு மிளிர 

வரிகால் போழ்கத தெரிபகட டூமவ 
ரோகைத் தெளவிளி புலலதொறும பரபபக் 

கோழிண ரெதீரிய மரதத கலி னிக 

காடணி கொண்ட காண்டகு பொழுதி 

1௦ னாம்பிரி புவம்பி ன.லஞசெலச சா.ுய் 

நமபீரி பறியா ஈலவனொடு இறந்த 

நற்டோோ ணெகிழ வருநதினள கொக்லோ 

மென்சிறை வண்டின் தண்கமழ் பூர்துணர் 

தாதின் றுவலை தளிரவார்ஈ சுன்ன 

15 வங்கலுழ் மாமை களைஇய 

துண்பஃ றிததி மா௮ யோனே, 

என்பது : தலைமகன் பொருள்வயிற் பிரிந்தவீடததுச் இழத் 

இயை நினைந்து சொல்லியது. 
af -- குன்றியனார். 

1. மை - எருஉம; 8, விளஙகி மாகசத 9 கா?) 10, அழகு 
செட மெலிந்து. 11, ஈமபிரிபறியா 12. நற்றோள் 
13, வண்டின் - ௨ண்டினையுடைய ; _ணடினையுடைய 

பூஙகொதது, 14. சாதிலுண்டான மதுத்துவலை தளிரி 

லொழுகனொ லொத்க 15. கலுழ்மாமை ; ஒழுகனொ 
லொத்த மாமை நிறம். 16. கஇளைஇய - தோற்றின, 

10. சாய் 12. வருந்துசன்றா உ ளெறே என்ச, 17. பிரிபறி 
யாது என்று வேறறுத்து, SHH 12, செ௫ழ என்க. 

பி-ம், 2, கருனை. 4. அடக்கிய. சே ரமானச்தையார். 
  

ட "டுத் வைஷ்ணவ FUST STL நூலகளில Gu Lp Bi (Lo “DG p? 

என்பதனோடு ஒப்பிடத் 2௩௧௮. ஒரு முற்றுசசொர மேபோலும்,



களிற்றியானைகிரை 69 

(42. EP GF 

மலிபெயற் கலித்த மாரிப் பித்திகத்துக் 

கொயலரு கில்இய பெயலேர் மணமுசைச் 

செவ்வெரி நுறழுங் கொழுங்கடை மமைக்கட் 

டளிமேர் மேனி மா௮ு யோயே 

5 நாடுவறம் கூர நாஞ்சு ௮ஞசக் 

கேரடை நீடிய பைத காலக் 

குன்.றகஸ் டன்ன கோட்ட யாவையுஞ் 

ஃ சென்றுசேக் கல்லாப் புள்ள வள்ளி 

லென்றாழ் வியன்ளுள Sonu a Aes 

1௦ பெரும்பெயல் பொழிக்த வேம லவகறைப் 

1 பல்லோ ருூவர்து வ யெல்லா 

மென்னுட் பெய்ர) ஈற்ே மரணிடை 

யோங்கித் தோன்று (யாவை 

வான்பேரய் வெற்பன் வர்ஈ மாற, 

என்டது ; தலைமகன் வரைவு மலிர்தமை தோழி தலைமகட்குச 
சொல்லியது. 

௭ தழிலர். 
வரி 

1. பெயலால், 2, கொய்யலருமை பூவின் மிகுதியால்; பெய 
BEG ape பெற்ற முகைவெரிர் கண்ணுக்கு 

உவமை. 5, தொழிலின்றித் துஞ்சும் சாஞ்சில், 6, 

நீரில்லாத. 0, 29- உசவி, 13, தோன்றும் [4, 

வெற்பன், 13, வரை- பச் மலை. 

14. வர்தமாறு - வரையவந்தபடி சொல்லில் 11, பல்லோ 
ருவர்த உவகை யெல்லாம் 173, என்னுட் பெய்தந்தற்று 

எனக் கூட்டி, 3, மழைகச்கண்ணும் 4. தளிர்மேனியும் 
  

ச 'சென்றுசேச் சல்லாப் புள்ள --- குளம்? என்பது அரும் 
கேடன்? என்பதுபோல் நின்ற த என்றார் பரிமேலழசர். (குறள் 
2௦). 

* இவ்லீ.ரடியினையும் பயணிலை யுவமர் ற்கு உசாரணமாசச் 
காட்டினார் பேராசிரியர். (தொல். பொருள். உவமை: 14)
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வேறுபட்டு நீ வருர்தாமல் வரைவொடு வந்தார்; அவ் 
வுவகை எனக்கு இவ்வாறிருக்க தென்றவாறு. 

பி-ம். 7. மழைபெயச் 2, முன்முகை, 8. சேர்கல்லா. 

43. unt 

கடன்முகந்து கொண்ட கமஞ்சூன் மாமழை 

சுடர்கிமிர் மின்னொடு வலனேர் பிரங்கி 

யென்றா ழுழந்த புன் றலை மடப்பிடி 

கைமாய் நீத்தங் களிற்டொடு படீஇய 
——— ட் ச on ச ச 

5 நிலனு விரும்பு */யைர் தொன்றி 

குறுநீர்க் கன்ன லெண்ணுஈ ரல்லது 

கதிர்மருங கறியா சஞ்சுவரப் பாறுய்த் 
தளிம.பங் கன்றே கண்குர லெழிலி, யாமே, 
கொய்யகை முல்லை காலொடு மயங்கி 

1௦ மையிருங் கான நாறு நறுநுதற் 

பல்லிருங் கூந்தன் மெல்லியன் மடக்தை 

  

ஈல்லெழி லாசஞ சேர்ந்தன மென்று 

மளியரோ வளியர் தாமே யளியின் 
றேதில் பொருட்பிணிப் போகித்த 

மின்றுணைப் பிரி.பு மடமை யோரே, 

என்பது: தலைமகன் பொருள்சடைச்கூட்டிய கெஞ்சிற்குச் 
சொல்லியது, 

-- மதுரையாசிரியர் நல்லந்துவனார். 
வரி 

2, சுடா்-ஒளி, 4. யானை யெடுக்த கை, 5, ஒன்றி-ஹன்ற, 

(. குறு$ர் - நாழிகை வட்டிலில் ௮ளவுபட்ட நீரால், 
சன்னல் - கன்னலை. 7. கதிர்மருங் கறியாமல் - ஆதித் 
தனின்ன வளவிலே சென்றானென் றறியாடழல்; உலச 
மஞ்ச. 8, தளி- தளியொடு; எழிலி - ஆகுபெயராற் 
காலம், 9, கொய் முல்லை, அகைத்த முல்லை, காற் 
ரன்; மயங்குதல் - ஒன்றோடொன்று நெருங்குதல், 
10, மை - பசுமை, 12, சேர்ச்தளம் - முற்று, 13 

ரியர் அளியர் என்பது விரைவு,
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14. மூன்போகடி, இ4 காலத்தைச் சுண்டு வர நினையாது 15. 
பிரிர்சோர் 13. அளியரெனச் கூட்டுக, ௮ளியரென் 
றது அறிவில்லாதோ ரென்றவாழறு. 'ஒகா.ரம் ௮சை, 

குறிப்புமாம். 

பி-ம், 4. கழைமாய், 8. Wares. 

109 

15 

44. முல்லை 

வந்துவினை முடித்தனன் வேர்களும் பகைவருர் 

தந்திறை கொடுத்துத் தமரா யினசே 

முரண்செறிந் திருந்த கானை யிரண்டு 

மொன்றென வோர்க்கன படையேய் நின்றோர் 

மூன்னியங் -ூர்தி 'பின்னிலை uP ur 

% தூர்க பாக வொருவினை கழிய 

நன்ன னேற்றை ஈறும்பூ ணததி 

துன்னருங் கடுந்திறற் கங்கன் கட்டி 
பொன்னணி வல்விற் புன றுறை வயென்றாங் 

கன்றவர் குழிஇய வ ஈப்பருங் கட்டூர்ப் 

பருந்துபடப் பண்ணிப் பமையன் பட்டெனக் 

கண்டது கோனா னாகித் திண்டேர்க் 

கணைய னகப்படக் கழுமலந் தந்த 

பிணையலங் கண்ணிப் பெரும்பூட் சென்னி 

யழும்பி லன்ன வறா௮ யாணாப் 

பழம்பன் னெல்லின் பல்குடிப் பரவைப 

பொங்கடி படிகய மண்டிய பசுமிளை த் 

sag ar) were eu 
பண்புடை யாகத் தின்றுபில் பெறவே, 

என்பது : வினைமுற்றிமீளுர் தலைமகன் தேர்ப்பாகற்குச் சொல் 
wg. 

௭ குடவாயிற் கீரத்தனார். 
  

உ. ரடுங்வடியினைப் பேரிசை யூர்திப் பாகர் பாகனும்? 
என்றதுறைச்கு உதாரணமாகச் காட்டி, *இதுதானும்ற இன்பத் 
இனைப் பாகற்குச் கூறிய?! என்றார் ஈச்சினா்ச்சினி.பர். (தொல், 
பொருள், சற்பு. 5.)
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வரி 

1, வினை முடித்தல் - வினையை ஆக்குதல். 2. தந இறை - 

, தீமக்கு நிச்சயித்இிருந்ததிறை; தமராயின ரென்றது - 

பரிச. ரமாயினை ரென்றவாறு, 4-5. படையின் முன்னே 

இயஙகுகின்ற ரின்றே ராகிய ஊர்தி; பின்னிலை மீயா 
தென்ற - இனிப் பின்னிற்றலைக் கூடாதென்ற 
வாறு, 6, ஒருவினை Quer ng, Sear தேர்களை ஒரு 
வினையாய் என்சு; கழிய வென்றது, இச சுரத்தை நாம் 
கழிய என்றவாற, 

7: ஈன்னன் மூசலாயினார் சேரன் படைத்தலைவர். 11, பருந் 

அபலவு முண்டாகப் பண்ணிப் போர் செய்து; பழை 

யன், சோழன் படை /தலைவன், 13. கணையன், சோன் 
படைமுதலி; முன் சொன்னவர்க்குப் பிரதானி; கழு 

மலம் - ஓர் ஊர்: 14. பிணையலங கண்ணி - ஈட்டின 

சுண்ணி; ௮ல், ௮ம் - சாரியை. சென்னி 18, குடவா 
யில் என்ஃ. 13. ௮ழம்பிலன் எ என்ற? ந தொடங்கக் 

[8. குடவாயிற்கு அடை அழும்பில் - பாண்டிகாட்டூர், 

13. அழும்பில ன 17, காட்டுப் 15. புதுவருவாயுடைய குட 

வாயில், 10, ப)வை- குடிப்பறப்பு, 17, பொங்கடி - 

யானை; கயம் - கயத்தையும், ரெருஙடய மிளையைபும், 

மண்டுதல் - கெருக்சம், 

10, தயிஷ்பெற 6, ஊர்கயாக எனச் கூட்டுக, 9, ஆங்கு - 

அசை, (என்று? என்றது, “என்று சொல்லப்பட்ட? 
என்று ஒரூ சொல்லை ஏற்கும், 19 பண்புடையாசம், 
சாம் செல்லுமளயும் இறர் துபடாதாயிற்றிரு*த பண்பு, 

பி-ம், 4. வறைந்தன. பணையே, (. கழிஇய, 10, கடமூர், 
உறையூர்ச சல்லியங்குமரனார். 

45. பாலை. 

வா_ ஓுழஞ்சில் விளை நெற் றந்துண 

ராடுகளப பறைபி னரிப்பன வொலிப்பச் 

கோடை நீடிய வகன்பெருங் குன்றத்து 
நீரிலா சாற்று ந வப்பன களிறட் 

௩: டாளி லத்தத் துழுவை யுகளுகங்
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காடிறர் தனரே காதலர் மாமை 

wn par weds ur yu Fog 

தெழின் மலர் புரைதல் வேண்டு மலரே 

யன்னி குறுக்கைப் பறக்தலைத் திதியன் 

1௦ ஜென்னிலை முழுமுத அுமியப் பண்ணிப் 

புன்னை குறைக்க ஞான்றை வயிரிய 

ரின்னிசை யார்ப்பினும் பெரிதே யானே 

காதலற் கெடுத்த சிறுமையொடு நோய்கூர்ச் 

தாதி மர்தி போலப் பேதுற் 

15 றலந்தனெ னுழல்வென் கொல்லோ பொலர்தார்க் 

கடல்கால் Boros வென்றி நல்வேல் 

வான வரம்ப னடன்முனைக் சுலங்கிய 

வுடை மதி லோரரண் போல 

வஞ்சுவரு சோயொடு ஙஞ்சா தேனே, 

என்பது : வற்புறுக்குர் தோழிச்குச் தலைமகள் சொல்லியது, 

— வேள்ளிவீதியார். 
வரி 

1. துணர் - நெற்றின் கொத்து. 2. பறை - கரடிகை; ரிப் 
பன ஒலிப்ப - விட்டுவிட்டு இசைப்ப. 4, ஆராறு- 

போதற்கரிய வழி; நிவப்பல களிறு - ஓஙகின களிறு, 
$. உகளுசல் - இரிதல், 7. அ௮ரிதுண் பசலை - peru 

நுண்ணிதான பசலை, 13. கெடுத்தல் - சாணாதொழி 
தல். 78, உழறல் - தேடிச் இரிதல்; உழல்வேனோ 
வென்றாள்(இறக்து படுதலை நினைந்து, 16. கடல்கால் 

இளர்தல் என்பது, கடலிடம் இளர்தல் என்றவாறு, 
வேலாற் சடலோட்டினா னாதலால், கிளர்ச்த என்றார்; 

இளர்தகல் - புடை பெயர்தல், 

17-18, முனையாற் கலங்கிய மகிலாகிய ஒரரண் என்ச, 18-19, 
_ ௮ ரண்போலத் துஞ்சாதுழல்வேனோ என்றாள் இறந்து 

படுதலை நினைஈ.து; ௮.ரண் - ஆகுபெயர், 

பி -ம், 3, வியன்பெருங், 
JO
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40. மருதம் 

கேற்றுகிலை முனைஇய செங்கட் சாரா 

Bry. கங்குலி னோன்றளை பரிந்து 

கூர்முள் வேலி கோட்டி ஸீக்கி 

நீர்முதிர் பழனத்து மீனுட னிரிப 

5 வந்தூம்பு வள்ளை மயக்கிந் தாபரை 

வண்டூது பனிமல TTA eps 

யாரை யோநிற் புலக்கேம வாருற்் 

றுறையிறந தொளிருக் தாழிருாா கூந்தற 

பிறரு மொருத்தியை நம்மனைத் தநது 

10 வதுவை யயர்ந்தனை யென்ப os Burm 

கூறேம் வாழிய ரெந்தை செறுரா 

களிறுடை யருஞசமந் ததைய நாறு 

மொளிறுவாட் டானைக் கொற்றஈ ௦ “செழியன 

பிண்ட ரெல்லி னள்ளூ ரன்னவென் 

[5 னெண்டொடி நெகிழினு நெகிழ்ஈ 

சென்றீ பெருமந்ற றகைக்குகர் யாரோ, & 

என்பது: வாயில் வேண்டிச சென்ற தலைமகற்குத் சோழி 
வாயின் மறுத்தது. 

-- அள்ளூர் நன்முல்லையார். 
வரி 

7. புலச்கேம்- புலப்பேம்; அதற்கு யாரோ நீ யென்ச, ஐகா 
ரம் - இடைச சொல்; என்ன உறவினை நீ என்றபடி; 
வாருற்று - நீட்சியுற்று, 8, உறை யிறந்து- மழை 
கால் வீழ்சசியைக கடாது, 09-10 பிறரு மொருச் 
இயை வதுவை யயார் தாய் என்னா நின்றாகள்;: என்று 
  

* ஆரியம் இகாரச்தான் இற்றமைககு இதனையே காட் 

டாகச் சாட்டினார் உரையாளர் பலரும், 1 (இது வாயின் மறுத் 
ததி? என்றும், ;வண்டூது பனிமல'ரெனவே டைகறையும் வந்த 

தென்றும், ''செல்லாச் காலைச செல்சென விடுத்தது'? என்றும், 
(உறுகண் சாத்தற்பொருட்டாகத் தலைவி வருந்தினும் நீ செல் 

லென்றாள், த$லவன் செல்லாமை அறிதலின்!” என்றம் கூதி
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சொல்லுகன்றவர்கள் ஈம் மனையிலே கொடுவர்த 

சொல்லாரின்றார்சள் என்றவாறு; தருதல் - ௮வளைச் 
சொல்லும்பொழுது ௮வளைப் புகுதவிட்டுச் சொல்லு 
தல். 17, கூறேம்- $ யயர்ர்தா யென்று யாங்கள் 
சொல்லேம். 12, ததைய நூறும் - போர் சதையைக் 
கெடுக்கும். 14. அள்ளூர் - அள்ளியூர்; ௮ன்ன என்னு 
டைய. 15. மகெகிழ்தல் - கழறல், 14, “என்! என் 
ருள் தானவளெொன்னும் வேற்றுமை யின்மையால், 15, 
ஒண்டொடி என்று அகுபெயரால் தலைவியை ஆக்க 
அவள் மெலியினும் மெலிச வென்பாரு முளர், 16. 

சென்நீ- செல்; தசைககுரர் - விலக்குவார். 

6. வண்டூது பனிமல ரென்றது, இராச்சால மானபடியாலே 
வண்டு உள்ளே sst gb wer, 

காரான் தனக்கு நிலையென்று புகுதப்பட்ட கொட்டிலை 

நீராலுஞ் சாணாகத்தாலும் தானே சேருக்சிச்சொண்டு, தளையையு 

மறுத் தச்சகொண்டு, பழனத்துக்குக் காவலாகிய வேலியையுங் 
கோட்டா லெடுத்த, மீன்களிரியத் தாமரையைச் சூழ்ந்த வள் 
ஊையை மயக்௫, மலர்ச? யின்றி வண்டொடு குவிர்த தாமரையை 
ஆர்ச்தாற்போல, நீயே ஆதரித்துக் கொள்ளப்பட்ட இவளை 8 

தானே வேறுபடுத்தி காணமாகிய தளையையு மறுத்துச் 
கொண்டு, பரத்தையர்க்குக் காவலாகிய விறலியையும் பாண 
னாகிய சோட்டாலே $ச்க, அப் பரத்சையருடனுறையும் தோழி 

மாரிரிய அப்பரத்தையருடைய தாய்மாரையும் மயக்கி, ௮கமலர்ர் 

தன்னை எதிரேற்றுக் கொள்ளாத மகளிரை நுகர்வானொருத்த 
னல்லையோ என்றவாறு, 

பி-ம். 9, யெம்மனை. 13. கொற்கைச. 14. ரன்ன வெம்மொ, 

&7. பாலை 

அழிவி ஓுள்ளம் வழிவழிச் சிறப்ப 

வினையிவண் முடித்தன மாயின் வல்விரைர் 

தெழுவினி வாழிய நெஞ்சே யொலிதலை 

னர் ஈரச். *4௨ண்டூது பனிம௰' ரெனப் பிறர்ச்குரிய மசளிரென 
வூம், அவரை ஈயப்பா யெனவும் உள்ளுறையுவமம் மருதத்துச் 
சண் வரது? என்றார் பே. ரா, (தொல், பொருள். 3., 147., 

239., 304) 
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யலகங்குகழை ஈரலத் தாக்கி விலக்கெழுக்து 
5 கடுவளி யுருத்திய கொடிவிடு கூரெரி 

விடர்முகை யடுக்கம் பாய்தலி னுடனியைர் 

தமைக்கண் HOO Gr yD கணக்கலை யகற்றும் 
வெம்நமுனை யருஞ்சுர £536 கைம்மிக் * 

ககன்சுடர் கல்சேர்பு மறைய மனைவயி 

10௦ ஜனெண்டொடி மகளிர் வெண்டிரிக் கொளாஹவுலிற் 

குறுநடைப் புறவின் செங்காற் சேவல் 

நெடுகிலை வியனகர் வீழ். துணைப் பயிரும் 

புலம்பொடு வந்த புன்கண் மாலை 

யாண்டுளர் கொல்லெனக் கலிழ்வோ எெய்தி 

15 யிழை.பணி கெடுந்தோக் கைவண் செழியன் 

மழைவிளை யாடும் வளங்கெழு சிறுமலைச் 

சிலம்பிற் கூகளங் கமழும் வெற்பின் 

வேய்புரை பணைத்தோட் பாயு 

கோயசா வீட மூயங்குகம் பலவே, 

என்பத: தலைமகன் இடைசசுரத்து அழிர்த நெஞ்ற்குச் 
சொல்லியது. 

௪ ஆலம்பேரிச்சாத்தனார். 
வரி ் 

I. வழிவழி - மேன்மேலும், 3. தழைத்த தலை, 4, விலங்கு- 

பக்கம். 5. கடுவளி - சூறாவளி, உருத்திய - வெப்ப 

மூற்ப் பண்ணிய. 6-7. பரத்தலான், அ௮மையிற்சண் 

விடுகின்ற ஓசை. 8, மூனை - போர் செய்யுமிடம். 10. 
HAE கொள்ளுதலால், 12, பயிருமென்ச, 16-17: 
சிறுமலை யென்னும் பெயரினையுடைய வெற்பு; சிலம்பு- 
பக்சமலை, 18, தோளிடத்துப் பரச்த ரோய், 19, ௮௪7- 

சோயான் வரும் வருத்தம். 

2. வினை முடித்தனமாயின் (0, பலபடியாச மூயகங்குவேம் 

3. எழு செஞ்சே என்றான், '8, டீர்தி 14. எய்தி என்க. 

பீ-ம், 9. யருத்திய. 7. சலைச்சணம், 12, ரிஎர்துணை,
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48. குறிஞ்சி 
௮ன்னாய் வாறிவேண் டன்னை ர*ின்மகள் 

பாறு முள்ஞ்ள் பழங்கண் கொண்டு 

ஈனிபசர் தனளென வினவுதி யதன்நிறம் 

யாலுர் தெற்றென ௮ணரேன் மேனாண் 

மலிபூஞ் சாரலென் றோழி மாரோ 

டொலிசினை வேங்கை கொய்குவஞ் சென்றுழிப் 

புலிபுலி யென்னும் பூச மோன்ற 

வொண்செ॥் கழுநீர்க் கண்போ லாயித 

மூசி போகிய சூழ்செய் மாலையன் 

பக்கஞ் சேர்த்திய சொசைக் சண்ணியன் 
குயமண் டாகஞ செஞ்சாந்து நீவி 

வரிபுனை வில்ல வருகவே தெரிர் துகொண் 

டியாதோ மற்றம் மாதிறம் படரனெ 
வினவி நிற்றந் தோனே யவற்கண் 

டெம்முள் ளெம்முண் மெய்ம்மறை பொடுங்கி 

சாணி கின்றனெ மாகப் பேணி 

யைவகை வகுத்த கூந்த லாயநுதன் 

மையீ ரோதி மடவீர் நும்வாய்ப் 

பொய்யு முளவோ வென்றனன் பையெனப் 

பரிமுடுகு ஈலீ£கச சோ னெதிரமறுத்து 
Sao DS CATE ST பன்மா ணோக்கிச் 

சென்றோன் மன்றவக் குன்றுகிழ வோனே 
பகன்மா யஈதிப் படுுட ரமையத் 
  

* இது 4ப௫யட நித்றல்'? என்றும, செவிலி கூற்றென்றும் 
கூறுவர் பேரா. (தொல். பொருள். 270., 510) 

1 “இது புலிகாத்தற்கு வர்தானென இட்டரைசதத”' என் 

பாதக், (தொல், பொருள், 2௦7.) 

் இது உருவுநிறுத்த சாமவாயில் என்பர் பேரா, (மக், 

பொருள். 273.)
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தவன்மறை தே௭ நோக்கி மற்றிவன் 

25 * மகனே தோழி யென்றன 

ளதனள வுண்டுகோண் மதிவல் லோர்க்கே, 

என்பது : செவிலித்தாய்ச்குத் தோழி ௮றத்தொடு நின்றது. 

-- தங்கால்முட.க்கோற்றனார். 

வரி 

1. வேண்டு - நான் சொல்லுகின்றதனை விரும்பு. 4. தெற் 
ஹென-தெளிய; தோன்ற; 7. பூசல் தோன்ற - தோன் 

றிற்றாக, 8, சண் - மகளிர்சண். இகழ் - பூ. 0. ஊ௫ 

யாற் கோத்துச சுற்றின பூமாலை; ஊட போறலான் 
அல்லி யென்று போகல் ; ௮து கழித்துத் தொடுத்த 
என்றுமாம். 11, குயம்- மூலை. குயமண் டாகம், 
மார்பிற் கடை; நீவி- பூசி உதிர்த்து, 12, வரி- Ag 
Hoo, வரிதலுமாம். 13, மா படர் இறம் யாது? 

திறம் - வழி; 14. நிற்றந்தோன் - நின்றோன். 15. 
மெய்ம்மறை பொடுங்கி - முதுகிலே nas gras. 

16. பேணி (7. வகுத்த கூர்தல், | 

18. மைமீரோதி மகளீர் என்று ஒரு பெயர்ப்படுத் தி ஒன்றாச் 
Gs. 19. என்றனனாய். 20. எதிர் மறுத்து நோக்கு 

தல் - எதிர்த்துப் பார்?துப் பார்த்துவிட்ட பின் பார்த் 

தல். 21-22. சோக்க௪ சேறல் - நோக்கா நின்று 
போதல், 23. பகற் பொழுது மாய்கன்ெற அர்ப் 
பொழுது; படு சுடரை யுடைய பொழுது. 14. Cg 

எம் - இக்கு; மகனே - ஒரு புருஷனே; என்று விய 
ந்து கூறிற்று புலி யென்னுங் காட்டிலே வந்து உதவி 
னான் என்றவாறு, 20. ௮தனளவாச வுண்டோர் 

கோட்பாடு விசாரிப்பார்க்கு, $ கோள் - விசாரம். 

௪ இது தலைவனை ஏத்தல் என்றும், 1 இத செவிலி கூற் 
நினை த் சோழி கொண்டு கூறியது”? என்றும், t ௮ சனளவுண்டு 

' கோல்? என்று பாடங்கொண்டு £ தணிவின்சண் nuh Ds 
நினைத்தல்! என்றும் கூறுவர் நஈச்௫னார்க்னியர். (தொல். 
பொருள். 207:, 115.) 
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7. yoS Querug, Cadme vat Osruws sryptg 
கொடுக்கு மென்றோர் பேதைச் தன்மை, ௮.துவும் மலை 
யில் வாழ்வார்க்கு உள்ளதோர் பண்பு. 

பிம். 9. மூசு போடிய, 13, மகளீர், 20. இதனள வுண்டுகொல்: 

IO 

15 

என்பது : 

49. பாலை 

கிளியும் பந்து கழங்கும் வெய்யோ 

எளியு மன்புஞ் சாயலு மி: ப 

முூன்னாட் போலா ளி3இயரென் லுயிரெனக் 

கொடு *தொடைக் முழவியொடு வயின்மரத் இியாத் ச 

கடுங்கட் “கறவையிற் சிறுபுற நோக்கிக் 

குறுக வந்து குவவுறுத னீவி 

மெல்லெனக் தழீஇபினே கை வென்மச 

ணன்ன ராகத் திடைமுலை வியர்ப்பப் 

பல்கான் முயங்கினண் மன்னே பன்னோ 

விறன்மிகு நெடுந்தகை பலபா ஈட்டி 

வறனிஈ லசைஇ வான்புலந்து வருச்திய 
மடமா னசாவினர் திரங்குமரல் சுவைச்குங் 

காடுடன்" ibs ood pions 

யல்குபத மிகுத்த கடியுடை வியனகர்ச் 

செல்வுழிர் செல்வுழி மெய்ந்கிழற் போலக் 

கோதை யாயமொ டோரை தழீஇத் 

தோடமை யரிசசிலம் பொலிப்பவவ 

ளாடுவழி யாடுவழி யகலேன் மன்னே 

உடன்போயின தலைமகளை ரினைந்து செவிலித்தாய் 
மனை யின்கண் வருர்சியது. 

-- வண்ணப்புறக் கந்தரத்தனார், 
    

* இப் பாட்டினை இத்துறைச்கே உதாரணமாகச் சொண்டு 
8 :அல்குபத மிகுத்த சடியுடை வியனகர்' என நெல்துடைமை 
கூறியவசனானே வேளாண்வருணமென்பது பெற்றாம்'' என்றார் 
சச்சினார்ச்கினி௰ர். (தொல், பொருள், 19, 42.)
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1, வெய்யோள் -பெயர். 2, இயல்பு - செய்தி, 3. முன்னாட் 
போலாமை, அவனொடு கூட்டச்தாலே வேறுபட் 
டிருச்சல்; என-என௪ சொல்லி. 4. கொடுந்தொடை- 
வளைந்தகால்; வயின்மரம் - மரத்துவயினென்க., ரி 
டத்து மரம் என்றுமாம். 5, கடுஙகட் கறவை - விரை 

ந்து விரைந்து சன்றைப் பார்க்கின்ற பசு; இன் - உவ 

மம்; சிறுபுறம் - முதுகு, 8, இடை மூலை - முலையிடை. 

9. முயஙகுதல் - தழுவுதல்; மன் - கழிவு; அதனை 
அ௮றியப்பெற்றிலேன் என்றவாறு, போக்கை நினைச்து, 
வியாத் தம் பல்கான் முயஙகிற்று, ௮ன்னோ - ஐயோ! 
10. பாராட்டி - தன்னைக் கொண்டாடி. 17. வற்ச 
டமா யுலறின நிழலிலே தஙூக் 13, கழிதலறியின் 
என்க. 11. மேகத்சை வெறுத்து வருர்திய மடமா 

னாய இனம், 13. உடன் - அவளும் அவனுங் கூட், 
14. பதம்- சோறு, 15, மெய்ந்கிழல் - ௮வள் மெய் 
யினிழல்.... ...........இரட்சி; 15. மெய்ச்நிழல் போல 

18, ௮கலேன் என்க, 

பீ-ம். 1, குறுகச சென்று. வண்ணப்புறக்கல்லாடனார். 

IQ 

50 நெய்தல் 

கடல்பா டவிந்து கோணி நீரகி 

நெடுந் ரிருங்கழிக் கடுமீன் கலிப்பிவூம் 

வெவ்லாய்ப் பெண்டிர் கெளவை தூற்றினு 

மாணிமை நெடுந்தேர் பாணி சிற்பப் 
பகலு ஈம்வபி னகலா னாகிப் 

ப.டின்றுவரு மன்னே பனிகீரர் சேர்ப்ப 

னினியே, மணப்பருங் காமர் தணப்ப நீந்தி 

வாரா தோர்ஈமக் கியா௮ு ரென்னாது 

மல்லன் மூதூர் மறைபினை சென்று 

சொல்லி னெவனே பாண வெல்லி 
மனைசேர் பெண்ணை மடிவா யன்றி 

றுணையொன்று பிரியிலுந் தஞ்சா காணெ௯க்
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கண்ணிறை நீர்கொடு கரக்கு% 
மொண்ணுத .லரிவையா ளென்செய்கொ வெனவே, 

என்பது : தோழி பாணனுக்குச் சொல்லியது. 

-- கருவூர்ப் பூதஞ்சாத்தனார். 
வரி ° 

1-2, அவிந்து? நீங்? என்று நின்ற செய்தென் Qeréeene 
ளைத் திரித்து செய என் ஜனெச்சமாச்சச், கடலோ 
சையவிக்தாற் ரோணியுள்ளே புகுமென்றபடியாம்;நீங்க 
என்றார் ௮ச்சாலம் பார்த்துக், கடுமீன்-சுரு முதலியன, 
சலித்தல் - செறுச்கொடு இரிதல்; ௮விய - அவிந்த 

சாலத்திலே. 4, பாணி - தாமத காலம், 5, பகலும் 

என்ற உம்மை ........... 6, பயின்று - அடுத்து; 

மன், அது கழிந்தது; ஏகாரம் ஈற்றசை; வரு என் 

பது முற்று, 7, மணப்பருங்காமம் - களவுக்சாலத் 

துக் கூடுதற்கரிய வேட்கை; தணப்ப - இத தமக்கு 

நீஙகுசையாலே; நீந்தி - கழித்து. 8. யாரென்னாது - 
என்ன உறவினரென்னாது. 12, ஒன்று துணை என்ச; 

ஒன் நுதல் - கூடுதல்; .ி॥ிரியினும் என்ற உம்மை எச்ச 
வும்மை, நெடும் பிரிவின்றி இணைச்து ஒன்று தலை பிரியி 
னுமென்றமையான்; துஞ்சா என்று பன்மை கூறினார், 
இப்படியே ௮வவினங்கள் செய்வனவென்று, 13, ஆழ் 
ரு ச்தன்மை பிறரறியாமை மறைத்துச் செலுத்தும், 

கூடி நீயகப்போம் வழியிலே தாம் வருங்காலத்தும் அலர் 

தூற்றினராயினும் பயின்றுவரும் முன்; இப்பொழுது வேட்கை 

நீங்குதலான் வருகன்றிலான்; அங்ஙனம் வாராதோர் நமக்கு 

என்ன உறவினரென்னாது, அுஞ்சாசாணென்று சொல்லி, சண் 

ணிறை நீர்கொட கரக்கும் யான் இதற்கு என் செய்வேனென்று 

ரீ இதனைச் சொல்லின் என்னாம் பாணனே எனப் பாணனுகச்குச் 

தோழி கூற்றாச்குக. 13. இதற்சென்றது அன்றில் தஞ்சா 
வருத்தத்தை கோக்கு, 11, மடிவாய் - வளைச்சவாய், 

பி-ம். 11, மடல்வா, கருஷர்ப் பூ சனார்மகனார் சொற்றனார். 
—   

ச இப்பாட்டினை மெல்லியற் பொறையும் நிறையும்!? ஏன்ற 
துறைக்கு உதாரணமாகச் சாட்டி, (4இதனுட் சாம மிகுதியால் 
சண்தாமே அழவும், சற்பிற் கரச்குமெனத் தலைவி பொறையும்
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51. பாலை 

அள்வழக் கற்ற சுரத்திடைக் கதிர்தெற 

நீளெரி பரர்த நெடுந்தா எியாத்துப் 

போழ்வளி முழக்கும் புல்லெ னுயர்சினை 
முடைஈசை யிருக்கைப் பெடைமுக நோக்க 

5 யூன்பதித் சன்ன வெருவரு செஞ்செவி 

யெருவைச் சேவல் கரிபுிறை தீய 
வேனி ஸீடிய வேயுயர் ஈனந்தலை 

நீயுழந் தெய்துஞ் செய்வினைப் பொருட்பிணி 

பல்லிதழ் மழைக்கண் மா௮ு யோள்வயிற் 

1௦ பிரியிற் புணர்வ தாயிற் பிரியா 

தேந்துமுலை முற்றம் வீங்கப் பல்லூம் 

சேயிமை தெளிர்ப்பக் குவைஇ நாளு 

மனைமுகல் வினையொடு முவப்ப 

நினைமா ணெஞ்ச நீங்குகன் மறந்தே, 

என்பது: பொருள்வயிற் பிரி. ,சடைச்கூட்டிய கெஞ்ற்குத் 

தலைமகன் சொல்லியது, 

௭ பேருக்ேே தவனார், 
வரி 

2. மிச்க உஷ்ணம். 0. வயின் - இடச்இினின்றும், 10-17, 
தம்மிற் பிரியாதேர் இன முலை. முற்றம் - பரப்பு, 13. 
மனைமுதல் - சலைவி; வினை - இல்வாழ்க்கை. 

நிறையும் தோழி பாணற்குச் கூறினாள், ௮வன் தலைவற்கு இவ் 
வாழே கூறுவனெனசக் கரி. (இனி? என்றதனால் கற்பும் பெற் 

ராம்?? என்றார் ஈச௫ிஞார்ச்கினியர் (ogre, பொருள். 152) 

((ஏல்லி, மனைசேசரர் ...... வெனவே”' என்பது துன்பத் தப் 
புலம்பல் ; என்பது, பிரிவாற்றாது துன்புறுங்காலை, அவ்வாற் 

ருமை தலைமகற்கன்றித் தானே துன்புறுன்றாளாகச சொல், 
ஓதல், அவை கூட்டத்தை வெறுத்த குறிப்பாயிலும் அச் 
கூட்டத்திற்கே நிமித்தமாகும், ஆராயர்துணரி ளென்தவாறு? 
என்பர் பேரா. (தொல், பொருள். 270.) 
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8. அப்பொருட் கூட்டம் 10, பிரிவாயிற் புணர்வது, 
௮௩ ஈ௩னிம் பிரிய நினையாது 13, இலவாழ்ச்கைத் 

தொழிலொடு நிகழும்படி 14. சினையாய் நெஞ்சே 
என்றான். என்றது, பிரியில் இவள் இஜர்அஹிம் 
என்பது கருதி, 

பி-ம். 10, பிரியப்புணர்வ, கடுகு பெருர்தேவஞார். 

62. குறிஞ்சி 

வலந்த வள்சரி மானோங்கு சாரற் 

கிளர்ந்த வேங்கைச சேணெடும் பொங்கர்ப் 

பொன்னேர் புதுமலா வேண்டிய குறமக 
ஏின்னா விசைய பூசல் பபிற்றலி 

5 னேக லடுக்கத் திரளளை- சிலம்பி 

னாகொள் வயப்புலி யாகும% தெனத்த 

மலைசெழு சிறார் புலம்பக் கல்லெனச் 

சிலையுடை யிடத்தர் போதரு நாட 

னெஞ்சமர் வியன்மார் புடைத்தென வன்னைக் 

1௦ கறிவிப் பேங்கொ லறியலங் கொல்லென 

விருபாற் பட்ட சூழ்ச்சி யொருபாற் 

சேோந்தன்று வாழி தோழி யாக்கை 

யின்லுயிர் கழிவ தாயினு சின்மக 

ளாய்மல ருண்கட் பசலை 

15 காம கோயெனச் செப்பா தீமே, 

என்பது : தலைமசள் வேறுபட்டமையறிர்த செவிலித்தாய்க் 

குத் தோழி யறத்தொடு நிற்குமெனச் தலைமகள் சொல்லியது. 

-- நொச்சிநியமங்கிழார். 
வரி 

1-2, மரனேங்குசாரலிடத்து வலந்த வள்ளியையுடைய சளர் 
ந்த வேங்கை யென்க, 0, கெஞ்சமர்வியன் மார்பு ௪ 
நம்முடைய கெஞ்சம்மேவினவனுடைய பெரிய மார் 

ச இது இறைப்புறமாக *விட்டுயிர்த் தமுஙசகல்?!, என்றம், 

செறிவு நிறையுஞ் செம்மையுஞ் செப், மறிவு மறுமையும் பேண் 

 



84. ௮க்ரர்லூறு 

பைக் காரணமாச வுடத்து 14. உண்சகட்பசலை 
என்ச. 10, ௮றியலங்கொக லென - அறிவியாதொழி 

யக்கட்கேமோ என, 11. ஒருபாற் 12, சேர்ர்தன் று - 
'சசொால்லச்கடவதான ஒரு கூற்றிலே சேர்ந்தது. 
15, ௮து சொல்லுமிடத்துச் சாமகோயென்று இங்க 
னம் விளங்கச் சொல்லாது கூட்டமினாட்டத்தாற் 
சொல்லுச வென்றவாறு. 

ேங்கைஎயக் கொடிசுழ அ௮வ்வேஙகையிலே 2 ரண் 
டான அளவில் ஒண்டுவாழு மறவர் புலி யூலி என்று பூப்பறித்தற் 
குச் சொன்ன ௮.ரவத்தாலே ஊரெல்லாம் ஆரவாரித்தாற் போல 
அவரை நாம் தலைப்பெய்தவளவிலே அலர் பிறந்ததாக ௮வ் 

வலா முதற்€ராலே முகிழமுடழ்ச்துப் பின்னை யெல்லாரு 
மறிர்த.து என்றவாறு. 

Gh. 10. ௮றிவியேங்கொல். மாற்றூர்கிழார்மகனார் கொற் 
றங்கொற்றனார். 

63. பாலை 

௮றியாய் வாழி தோழி யிருளற 
விசும்புடன் விளங்கும் விரைசெலற் திகிரிக் 

கடுங்கதி ரெறித்த விவொய் நிறைய 

ரெடுங்கான் முருங்கை வெண்பூத் தாய் 

5 நீரற வறந்த நிரம்பா நீளிடை 

வள்ளெயிற்றுச் செர்காய் வருக்துபசப் பிணவொடு 

கள்ளியங் காட்ட கடத்திடை யுழிஞ்சி 

ஓள்ளூன் வாடிய சுரிமூக்கு நொள்களா 

பொரியசை புதைத்த புலம்புசொ ளியவின் 
1௦ விழுத்தொடை மறவர் வில்லிட வீழ்ந்தோ 
  

பா லான'!'என்ற இலச்கணத்தோ டொத்தமைர்தத இன்னுயிர் 

கழிவ...... SCu” என்றது என்றும் கூறுவர் ஈச். இனிப்பேரா. 

இவ்வடிசளை வாழ்க்கை முனிந்து தலைமகள் சொல்லியது”? 

என்பர், (தொல், பொருள். 111, 200. 271.) 

4ஏகலடுச்கம்? என்பதில் (௪! பெருச்சத்தையும் அடுக்குதலை 

யும் உணர்த்திற்று என்றார் ஈச். (தொல். சொல், 3095,)



க்ளிற்றியானைகிரை 

செழுத் துடை ஈடுக லின்னிழல் வதியு 
மருஞ்சுரக் கவலை நீக்தி யென்று 

மில்லோர்க் ல்லென் றியைவது கரத்தல் 
வல்லா கெஞ்சம் வலிபப நம்மிலும் 

15 பொருளே காதலா காத 
லருளே காதல ரென்றி நீயே 

என்பது: வற்புறுக்குர் தோழிக்குத தலைமகள் சொல்லியது.ஈ ' 

-- சீத்தலைச்சாத்தனார். 
வரி , 

1, அறியாய் காண், 2. HAY - ஆதித்தன் 3, எறித்தலாற் 

பிளார்த பிளப்பு, 4. தாஅய - தாவ 5, நிரம்பா. : 
தொலையாதாய் (, ௮ப்பிண வொடு 11, வதியும் 
12. சுரம், 7. சோழரை யுழிஞ்சில். 9, பொரிய்ரை 
புதைத்துப் பற்றிக டெககிற, 10, விழுத்தொடை - 

தப்பாத தொடை, 14, வல்லா -மாட்டா; 5, காத 

லர் காதல் பொருளே, 

14. நம்மேல் ௮ரூளே சாதலரென்னா நின்றா யாதலால், 

1, அறியாய் சாண் என்க, 

12, நீந்திக் 19, காதலித்தது என்க, 

வேறு நிழலில்லாமையால் 11, கல்லின் நிழல் இனிய 
நிழலாயிற்று. 

59%. முல்லை 

விருந்தின் மன்ன சருங்கலந் தெறுப்ப 

வேர்தனும் வெமபகை தணிர்தனன் தீம்பெயற 

காரு மார்கலி தலைபின்று தேரு 

மோவத் தன்ன கோபச் செந்நிலம் 

5 வள்வா யாழி யுள்ளுறு புருளக் 

* இப்பாட்டினை, இத்துறைச்கே உதாரணமாகச் சொண்டு, 
பிரிதல் நிமித்தமென்றும், தலைவன்௧கண் ரிசழ்ச்த.து தலைவி 

சினைச் து தோழிச்கு க்கூறியது என்றும் கூறுவர் se. (தொல், 
பொருள், 14, 43.) 
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HELIS காண்குவம் பாக மதவுடத் 

தாம்பசை குழகி வீங்குசுளை மடியக் 

கனையலங் குரல காற்பரி பயிற்றிப் 
படுமணி மிடற்ற பயசிரை யாயங் 

1௦ கொடுமடி யுடையர் கோற்கைக் கோவலர் 

கொன்றையங் குழலர் பின்றைத் தூங்க 
மளை மனைப் படரு ஈனைநகு * மாலைத் 

தனக்கென வாழாப் பிறர்க்குரி யாளன் 

பண்ணன் சிறுகுடிப் படப்பை அண்ணிலைப் 

15 புன்காழ் நெல்லிப பைங்காய் தின்றவர் 

நீர்குடி சவையிற் நீவிய மிழற்றி 

* மூகிழ்கிலாத் திகழ்தரு மூவாத் திங்கள் 

பொன்னுடைத் தாலி யென்மக னொற்றி 

வருகுவை யா.பிற றருகுவென் பாலென 

20 விலங்கமாக் சண்ணள் விரல்விளி பயிற்றித் 

இதலை யல்குலெங் காதலி 

புதல்வற் பொய்க்கும் பூங்கொடி கலையே, 

என்பது: வினைமுடித்துமீளுர் தலைமகன் தேர்ப்பாசற்குச 

சொல்லியது. 

௭ மாற்றார்கிழார்மகனார் கோற்றங்கோற்றனார். 
வரி 

1. புதுமை; தெறுப்ப - குவிப்ப 2, வேந்தன் - தான் 

துணையாகப்போன வேர்தன். 5, ஆர்க் தலையின் று - 
ஆரவாரத்தோடு பெய்தது; தலையிற்று என்பது தலை 

வலக. (அஹ eet eee கயா அன ees Mam eine me, ee me வ, od me 

  

ne a em a ce eet ne 

உ (இது பாகற் குரைததது”” என்றும் 1 ':முல்லைச்கட்சாரும் 

மாலையும் வர்தது?? என்றும், 1'*கார்காலச்து மீள்சனெறான் மு௫ழ் 

சிலாத்திசழ்தற்குச சிறர்த வேளிலிறுஇக்சண் தலைவிமாட்டு 

நிகழ்வனகூறி, ௮வை காண்டற்குச் கடிது தேரைச செலுத் 
தென்றது”' என்றும், “முல்லைச்சண் வேனில் வர்தது'' என்றும, 
வேச்தன் பகைமையைத் தான்தணிவித்தமை கூறலின் அர்த. 
ணன் திற் பிரிர்தமை பெற்றாம்!” என்றதும் கூறினர் sé. 
(தொல். பொருள். 6. $2., 26.) 

 



களிற்றியானைகிரை 8: 
க் 

யின்று என மெலிர்தது, 4. தவம்போன்ற நிலமட 

ஓவம் - சத் இரம். 5. உள்ளுற்றுருள; உள்ளுறலுதல் ஈ 

பெயலால் நனைதல், 

7. தாம்பாற்கட்டின குழவியிடத்தே தன் வீய சுரை 
மடியவேண்டிக் 8, கனைககின்ற குரலவாய்க்காற் 

செலவைப் பயிலச செய்து 12, மனைதொறும் பட 

ரூம் என்சு. 

0. பயரிரைக் 7. குழவியையுடைய 12, மனை எனச் 

சேர்ப்பாருமுளர்; 9. பாற்பசுவினம், 

10. கொடுமடி ௮டகுபறித் திடுதற்குக் குழியக்கோலின மடி, 
11, பின்றை - ஆயததின்பின்; தாஙக - மெத்தென 
BLES 12, நனைநகுமாலை - மொட்டு மலரும் மாகி 

சண்ணே 16, இனிதாக வார்த்தை சொல்லி, 

17. மு௫ிழரிலா - முகழக்சன்ற ச கள்; விளி. 18, பொன் 
லுடைய புலிப்பற்றாலி, ட ஒற்றி - நினைந்து 20, ஒருக் 

கடித்துப் பார்க்கும் கண்ணளாய; விரலால் ௮ழைச்து. 

22, பூவகொடிநிலை” 6. காண்குவம் கடவுக என்க, 

பீ-ம், 6, சடவிச் காண்குவம் 1. பயணிரையாயம். [8, புன்சா 
னெல்லி, கொச நீயமஙகிழார் மகனார். 

55. பாலை 

காய்ச் துசெலற் சனலி சலபகத் தெறுதலி 

னீந்து குருகுருகு Giver i ip நீளிடை 

யுளிமுக வெம்பர லடிவருத் துருலின் 

விளிமுறை யறியா வேய்கரி கானம் 

5 வயக்களிற் றன்ன காளாயொ டென்மகள் 

கழிந்ததற் கழிர்தன்றோ விலனே யொழிக்தியா 

னூதுலைக் குருகி லுள்ளுயிர்த் தசைஇ 

வேவது போலும் வெய்ய நெஞ்சமொடு 

... **வருவதொற்றி'” என்லுமிடத்தும் (ஒற்றல்? கினேதல் 
என்றார் அடியார்க்குஈல்லார். (சிலப், அரங்கு, 05,) 
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& கண்படை பெறேன் கனவ வொண்படைக் 
10: கரிகால் வளவனொடு வெண்ணிப் பறந்தலைப் 

பொருதுபுண் CB) aah wy சேர லாத 
னழிகள மருங்கின் வாள்வடக் கிருந்தென 
வின்னா வின்னுரை கேட்ட சான்றோ 
சரும்பெற ஓலகத் தவனொடு செலீஇயர் 

[9 பெரும்பிறி தாக யாங்குப் பிறிர்திவட் 
காதல் வேண்டியெற் றநுறந்து 
போதல் செல்லா வென்னுயிரொடு Lous gs. 

என்பது : புணா்ர்துடன்போன தலைமசட் இரல்யெ தாய் 
தெருட்டு மயலிலாட்டியர்க்கு உரைத்தது, 

௭ மாம்லஞா,. ச மூலனு 

3: உளிபோன்ற முகச்தை யுடைய பரல் 4. விளிமூறை 
யறியா - இன்ன விடத்தில் இன்ன கேடுவரு மென்று 
அறியாச; காடு; 0. ஒழிது - விட்டிருர்து 0. கனவ - 
வாய்வெரு௨. [1. புண் - புண்ணுக்குத் தானழிர் தமை 
12. வாள்- வாளொடு 13. இன்னா இன்னுரையாவத - 
மரிக்கன்றானென்ற இன்னாமையும், புறப்புண் பட்ட 
upes இருந்து உயிர்விடுகின்ரானென்ற இனி 
மையுமுடைய உரை, 14. உலகம் - வீரசுவர்ச்சம் 16, 
இவட்சாதல் வேண்டி - இவவுலூ லிருந்த ஆசையால், 
16. என்னைப் பிரிர் துவிட்டுப் போதல், 

17. புலந்து - புலக்தேனெனக் தன்மை வினையாக்குக, உயி 
சொடு புலர்து 0, அழிர்சென்பாருமுளர்,6, ஐசாரம்- 
ஒழியிசை : 9. கனாக்கண்டு வருர்தும்படி 17, போகா 
திருக்கின்ற என்னுயிரென்க. 

சான்றோர் தங்களுச்சவவன்னியனாகயவன் வடக்இருர்த 
வழி அச்சான்றோர் உயிர்துறர்தமாத்திரமும் யான் மாட்டிற்றி 
வேன் என்மகளுக்கு என்று அதற்கு நோடின்றேன் என்றவாறு, 

பி-ம். 8. போலுமவல செஞ்சமொடு, 
  

* :தாய்ச்கு முரித்தாற் போக்குடன் செப்பின்'? என்ற 

சூத்திரத்திற்கு இவ் வடியை உதாரணமாசச் சாட்டினர் சச், 
॥4சொல், பொருள். 108.)
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56. மருதம் 

* நகையா தன்றே தோழி நெருகன் 
மணிகண் டன்ன துணிகயங் SN BS 
விரும்பியன் றன்ன கருங்கோட் டெருமை 
யாம்பன் மெல்லடை கிழியக் குவளைக் 

5. கூம்புவிடு பன்மலர் மாந்திக் கரைய 
காஞ்சி நுண்டா தீர்ம்புறத் துறைப்ப 
மெல்கிடு கவள வல்குநிலை புகுதருர் 
தண்டுறை யூரன் றிண்டா ரகலம் 
வதுவை காளணிப் புதுவோர்ப் புணரிய 

1௦ பரிவொடு வருஉம் பாணன் நெருவிற் 
புனிற்றாப் பாய்ந்தெனக் கலங்கி யாமிட் 
டெம்மனைப் புகுதர் தோனே யதுகண்டு 
மெய்ம்மலி யுவகை மறையினெ Der Ait Oe sir 
றிம்மனை யன்றஃ .தும்மனை யென்ற 

15 வென்னுந் தன்னு நோக்க 
மம்மர் நெஞ்சினோன் றொழுதுகின் ற.துவே, 

என்பது; பரத்தைமனைக்குச் செல்கின்ற பாணன் தன்மனைக்கு 
வ தானாகத் தோழிக்குச் தலைமகள் சொல்லியது. 

-- மதுரை அறுவைவாணிக ஸிளவேட்டனார். 
வரி 

2, மணி - பளிச்கு மணி 5, இரும்பாற் செய்தா லொச்த 
கருங் கோடு, 7, மெல்கஇிடுதல் - அசையி௫தல், அல்கு 
நிலை - தங்கு மிடங்களிலே, &, அசலம் 9, புணர 
வேண்டி. 09, வதுவை ஒப்பனையுடைய; புதுவோர் - 
ப.ரததையா, 13. மெய்மலி உவசை - உடம்பு பூரிக்கும் 
படி யெழுர்ச உவகை, (5. கோக்? - விசாரித்த. 

இகும்பியன்றன்ன கருங்கோட் டெருமை சயங் சலல்க 
அம்பன் மெல்லடை இழியக் குவளைச் கூம்புவிடு பன்மலை 
  

Qe “I per பேதைமை பொருளாக சக்சது?? என்றார் பேரா. (தொல், பொருள். 292.) 
12
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மாந்திக் காஞ்சி நுண்டாது புறத். துறைப்ப மெல்கிடு கவுளவாய்த் 
தீங்குரிலைக்கட் புகுத௬ மென்றது, இரும்புபோன்ற கெஞ்சினை 
யுடையமாகிய பரத்தையர் ஊர் முழுதுங் கலங்கத் தான் முன்பு 
கூடின பரத்தையர் தாய்மார் கலங்க, ௮ப்பரத்தையர் அவ் 
வாம்பற்பூப்போலக் குவியச், குவிதல்விட்ட குவளை மலர் 
போலும் பூப்பெய்து கொள்ளப்பட்ட ப.ரத்தையரை நுகாந்து 

வருகின் ற காலத்து, வழியிலசப்பட்ட சேடியர் மு. தலாயினாரை 

நுகர்ர்து, பின்னுஞ் சிலரைச் கூடச் கொடுகொச் கெறிந்து 

கொண்டு, ரம்மனையிலே தங்குதற்பொருட்டு வருகின்றான் 
என்று தோழிக்கு வாயின் மறுத்தது, 

4. குவளைக் 5, கூம்புவிடு பன்மலரென்றதனானே ஆம்பற் 
பூக்குவிதல்/கொள்க. பூ ஆண்டுச் கூறிற்றிலபேனும் 

குறிப்பினாற் சொள்ச. 

என்னுர்தன்னும் சோக் என்றது - எனது இகழ்ச்சியும் 

தனது இளிவரவும் கோக்கி என்க, 

57. பாலை 

சிறுபைந் தூவிச் செங்காற் பேடை 
நெடுநீர் வானத்து வாவுப்பறை நீந்தி 

வெயிலவி ரூருப்பொடு வர்துகனி பெறாஅது 

பெறுநகாள் யாண ருள்ளிப் பையாந்து 

5 புகழேலேக் கற்ற புல்லெ னுலவைக் 
குறுங்கா லிற்றிப் புன்றலை நெடுவீ 

மிரும்பிணர்த் துறுகற் மீண்டி வளிபொரப் 

பெருங்கை யானை நிவப்பிற் றுங்குங் 

குன்ற வைப் னென்றுாழ் நீளிடை 

10௦ யாமே யெமிய மாகத் தானே 

பசுரிலா விரீந்த பல்கதிர் மதியிற் 

பெருஈல் லாய்கவி ஜொரீடுச் சிழுபீ/ 

வீயேர் வண்ணங் சொண்டன்று கொல்லோ 

கொய்சுவற் புரவிக் கொடித்தேர்ச் செழியன் ௨ 

15 மு.துநீர் முன்றுறை மு?றி முற்றிக் 
களிறுபட வெருக்கிய கல்லென் ஞாட்பி
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னரும்புண் ணுறுகரின் வருந்தினள் பெரிதழிந்.து 
பானாட் கங்குலும் பகலு 

மானா தழுவோ எாய்சிறு நுதலே, 

து: பொருள்வயிற் பிரிந்த தலைமகன் இழெத்தியை நினைக்கு 
சொல்லியது. 

௭ நக்கீரர், 
வறி - 

2. நெடு$ர் - நெடியசன்மை; பறையால் நீர் இ; Haaren g 

சை நீர்தித் 4. ரான் முன்பு சனிபெறுகாளின் வளனை 

நினைந்து. 5. புகுகலுக்கேக்கற்ற, பயனில்லாமையின் 

மரங்களைப்புகுதலீன் எக்கற்றற உலவையை உடைய. 

இற்றி; உலவை - கொம்பு, 3. நிவப்பு - க்கம்; ..... 

யானை நிவப்பை ஓத்த 6, விழுது 7. சல்லைத் தீண்டி வளி 

பொருதலால் 8. ௮சையும் என்க. 0, குன் றளைப்பு - 
மலைகளையுடைய ஊர், 77, பசுறிலா - குளிர்ஈ்தறிலா; 
சதிர் - ரெணம்; மதியின் - மதிபோன்ற; 15, முதுநீர் - 
கடல்; 16. எருச்கெ - கெடுத்த; 17. அரும்புண் - இர் 
தீற்கரிய மருமத்திந்புண் 19, ,நதல் 13. லீயேர் வண் 

ணம் கொண்டு 11, பரர்ததோ, பரர்திலதோ என்க, 

பி-ம், 4. பெயர்ந்து, 8, றோன்றுங், 10, வருத்திய. 

58. குறிஞ்சி 
இன்னிசை யுருமொடு கனைதுளி தலைஇ 

மன்னுயிர் மடிந்த பானாட் கங்குற் 
காடுதேோ் வேட்டத்து விளிவிடம் பெறா௮.து 

வரியதட் படுத்த சேக்கைத் தெரியிழைத் 
9 தேனாறு கதுப்பிற் கொடிச்சியர் தர்தை 

கூதிரிற் செறியுக் குன்ற நாட 

வனைர்துவர லிளமுலை ஜெழுங்கப் பல்லூழ் 

விளங்குதொடி முன்கை வ௫ந்துபுறஞ் சுற்ற 

ber LOTT படைதலி னினிதா கின்றே 

Jo puke புலம்பிலும் முள்ஞ்தொறு கலியுக 

தண்வர லசைஇய பண்பில் வாடை.
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பதம்பெறு கல்லா திடம்பார்த்து நீடி 

மனைமர மொசிய வொற்றிப் 
பலா்மடி கங்கு னெடும்புற நிலையே. % 

என்பது ; சேட்டடுத்துவர்த தலைமகற்குத் தலைமகள் சொல் 

லியது, 

— மதுரைப் பண்டவாணிகனிளந்தேவனார். 
வரி 

1, தலைஇ...........3... வேட்டத்து - வேட்டையிடத்து; 

விளிவிடம் - உறங்குமிடம்; முடிவிடமுமாம். 4. வரிய 
தள் - புலித்தோல்; சேக்கையிடத்துச் 6, கூதிர்க 

காலத்து இல்லிலேவர்து செறியும், 7. பண்ணினாற் 

போலே வருதலை யுடையமுலை. பல்லூ ழ் 8. புறஞ்சுற்ற 
0, அ௮டையுமதனினும். 10. புலம்பின் - புலம்பால். 
11, குளிர்ச்த வரவோ டசைகிற; பண்பு - குணம். 12. 
சாலம்; நீடி - தாழ்த்து; தன் வருத்தர் தோன்ற, 13, 
மனைமரம் முறிய வலித்து 14, எல்லாரும் உறங்கவும் 
தான் உறங்காது நெடுயசாலம் நிற்கிற புறகிலை. 9, 

இனிதாயிற் றென்க, 

சேட்படுத்து ௨ருதல் ....... தான் செய்தொழிற்கு இடம் 

பெருது கூதிர்க்காலத்து இல்லிலே செறியும் குன்றகாட என்ற 
தனாற் பயன் புறத்து வினையில்லாச் காலத்து எம்மை நினைக் 

இன்றாய் என்றாளாம். 

௪ இப்பாட்டினைப் '2பற்றவழி மலியினும்!? என்ற சூத்த 

த்திற்கு உதாரணமாகக் காட்டி, ''முயச்சம் இனிதென மூழ் 
ig agar நம்மில் புலம்பால் வாடைக்கு வருர்தினேம் 

என்றலினிரண்டும்கூறினாள் என்றார் ஈ௪. (தொல்.பொருள். 111) 

இனிப் பேராசிரியர் '(வனைந்துவரலிள முலை...... இன்றே? 

என்ற அடிகளை உதாரணமாகக் காட்டி, (இவை களவியலுள் 

உயிர்மெலிர்தவிடத்துப் புணர்சசி நிமித்தமெனச் கூறப்பட் 
டவை யின்றியும் புணர்சசி நிகழ்ந்தவாறு?”? என்றும், இது கண் 
டவழி உவத்த லாகாதோ எனின், ஆண்டுத் தன் உவகை 

கூருளன்றே கரர்திடத் தொழிர்தாளாகலின் என்பது என் 

தும், இத இழத்திகூற்று என்றும், அதனைத் தலைமகன் கேட்டத 

என்றும் கூறுவர். (தொல், பொருள், 268., 502., 509.) 
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58. பாலை 

தண்கயத் தமன்ற வண்டுபடு துணைமலரப் 
பெருந்தகை யிழந்த சண்ணினை பெரிதும் 
வருக்தினை வாழியர் நீயே வடா௮து 

% வண்புனற் ஜறொழுநை வார்மண லகன்றுறை 
59 யண்டா மகளிர் தண்டழை யுடீயா் 

மரஞ்செல மிதித்த மாற௮ுல் போலப் 

புன்றலை மடப்பிடி யுணீஇய ரங்குழை 
நெடுகிலை யானு மொற்றி ஈனைசவுட் 
படிஞீமிலு கடியுங சுளிறே தோழி 

1௦ சூர்மருங் கறுத்த சுடரிலை நெடுவேற் 

சினமிகு முருகன் றண்பரங் குன்றத் 

தந்தவன் பாடிய சந்துகெழு நெடுவரை 
யின்றீம் பைஞ்சுனை யிரணிப் பொலிந்த 
தண்ணறுங் கழுடீர்ச் செண்ணியற் இறுபுறந் 

15 தாம்பா ராட்டிய காலைய முளளார் 

வீங்கிறைப் பணைத்தோ ணெகிழச் சேய்ராட் 
டருஞ்செயற் பொருட்பிணி முன்னிஈப் 

பிரிந்துசே ணுறைகர் சென்ற வாறே, 

என்பது: தலைமகன்பிரிவின்கண் வேறுபட்ட இழத்திக்குத் 

தோழி சொல்லியது. 

௭ மதுரை மருதனிளகாகன். 
  

 பநீனிற வண்ண ஸனன்று நெடுந்துகில் சவர்ர்து தம்முன் 

பானிற வண்ண னஸனோக்கிற் பழியுடைத் சென்று சண்டாய் 
வேனிறத் தானை வேந்தே விரிபுனற் ரொழுனை யாற்றுட் 

கோனிற வளையிஞார்க்குச் குருர்சவ ஜெசித்த தென்றான். 

எனச் சிர். தாமணியினுங் (209) இச் கதை கூறப்பட்டுள்ள து. 

உட ர் இவர் ;நலலந்துவனூர் ! என்னும் புலவர். “ சையாற் றலை 
தொட்டேன் தண்பரங் குன்று!' என்பது இவர் வாச்கு, நிறை 
சடன் முசர்து!' என்று தொடங்கும் பரிபாடலிற் காண்ச,
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1. மலரினுடைய 2, பெருர்தன்மை. 8. அண்டர் - இடை 
யர், 0, மரஞ்செல மிதித்த மால்: -- ஆயர் பெண்கள் 
குளியாநின்றார்களாக, அவர் இட்டுவைத்த துலெல் 
லாம் பின்னை எடுத்துக்கொண்டு குருர்தமரத்தேறி 
னஞாராக, அவ்வளவில் நம்பிமூத்தபி. ரான் வர்தாராக, 
அவர்ச்கு ஒருகாலத்தே கூடமறைதற்கு மற்றொரு 
வழியின்மையின் ஏறிரின்ற குரு$தமரத்துச் கொம் 
பைத் தாழ்த்துச்கொடுத்தார், அதற்குள்ளே ௮டங்இ 

மறைவாராக, அவர் போமளவுக் தானையாகவுடுச்சத் 
தாழ்த்தா ரென்பாரு முளர், 

7: குழை- தழை. 8. ஒற்றி- வளைத்து ; மசத்தானனைர்த 
கவுளிற் 9, படிற முரி.பிற்றைச் கடியும் களிறே 
கணவர் சென்ற அற்றின்சண்; ௮வர் இது சண்டு 

வருவரென்று ஆற்றுவித்தாள். 1௦, மருங்கு -சுற்றம், 
11] - 12. குன்றமாகிய வரை, அக்துவன் - ஒரு புலவன் . 
அத்து, சாரியை, சந்து - சந்தனம், 13- 14, COLI GF 
சுனையிற் கழு$ர், ஈரணிப் பொலிந்த - பெறிய ஒப்பனை 
யாற் பொலிவுபெற்ற, செண்ணுதல் - சைசெய்தல்; 
செண்ணுகலாற் செண்ணென்று கொண்டைக்குப் 
பெயராயிற்று, இயறல் - அசைவருசல், 16, உள் 
ளாராய்ப் 18. பிரிர்து தாழ்க்க உறைசன்றவர் போன 
வழி என்க. 

பி-ம். 7. வங்குழை. 9, படுஞிமிறு, 13, ஈண்டிப் பொலிந்த, 

60. கேய்தல் 

பெருங்கடற் பரப்பிற் சேயிரா ஈடுங்கக் 
கொடுந்தொழின் முகந்த செங்கோ லவ்வலை 
நெடுந்திமிற் ரறொழிலொடு வைகிய தச்தைக் 
குப்புரொடை நெல்லின் மூரல் வெண்சோ 

5 ரறயிலை துழந்த வம்புளிச் சொரிந்து 

கொழுமீன் றடியொடு குறுமகள், கொடுக்குந் 
திண்டேர்ப் பொறையன் “ரெண்டி wait cor) arin 
    So eRe nl ratte Ham team யவை 

*அயிரை என்பதும் பாடம்,
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மொண்டொடி ஜெமுக்கா தீமோ தெய்ய 
வூதை யீட்டிய வுய்மண லடைகரைக் 

10 கோதை யாயமொடு வண்ட on 08) 
— யோரை யாடினு முயங்குகின் னொளியெனக் 

கொன்னுல் சிவப்போள் காணின் வென்வேற் 
கொற்றச் சோழர் % குடர்தை வைத்த 

நாடுதரு நிதியினுஞ் செறிய 

15 வருங்கடிப் படுக்குவ ளறனில் யாயே, 

என்பது: தலைமகற்கும் தோழி செறிப்பறிவு2ீஇ வரைவு 
சடாயது, 

குடவாயிற் கீரத்தனார். 
வரி 

2, கோல் - வலையிற்கட்டின கோல்; வலையை யுடைய 3, 
இமில்; 3. தொழிலொடு - தொழிலால், 9. அயிலை - 

ஒருமீன்; அயிலையொடு வலர்தபுளி; புளி Quart 
புளியிட்ட கறியை, 6, சுடி. - கருவாடு; கொடுக்கும் 

7. தொண்டி. 8, ஜெமுச்குதல் - வளைதானிட்டுத் 
தழும்பாதல்; பரப்புதலுமாம், ஒண்டொடி யென்று 

தலைவியையாக்கி யவளை வருத்தாதேகொள் என்பாரு 

மூளர். 11, உயங்கும் - மடங்கும். 2. சொன்னும் 
சிவப்போள் - ஒரு பயனின்றியுங் கோபிக்கு மவள், 

காணின் - இவளைச் காணில் 15. காவற் படுத்துவளா 

தலான் 7. ஜெமுச்சாதே கொள் என்றாள், 

திமிற்றொழிலொடு வைகிய தர்தைஃகு இளமகளானவள் 

மீன் கொண்டு வருதற்கு முன்னே சான் உப்பு விற்ற ரெல் 
லாலே அ௮ச்கப்பட்ட மூரல்வெண் சோற்றையும் புளிச் கறியை 
யும் சொரிந்து கொழுமீன் தடியொடு கொடுத்தாற் போலத் 

தாம் வரைதற்குச் தாமும் புறம்பே முயல, சாங்களும் அறத் 
தொடுநிலை வகையால் ஈங்கே முயல்வேம் எனச் சொல்லிய 
வாறுக்குக, 

ந -ம். 8, ஜொமுங்கா, 

* குடவாயில் என்பதனைச் குடர்தை யென மேலையோர் 
இரித்தார் என்பர் பேராசிரியர். (தொல், பொருள். 302.) 
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61. பாலை 

« நோற்றோர் மன்ற தாமே கூற்றங் 

கொளுற விளியார்பிறர் கொளவிளிர் தோரென த் 
தாள்வலம் படுப்பச் சேட்புலம் படர்ச்தோர் 

சாளிழை நெடுஞ்சுவர் நோக்கி நோயுழச் 

5 தாழல் வாழி தோழி தாழா 
அருமெனச் சிலைக்கு மூக்கமொடு பைங்கால் 

வரிமா ணோன்ஞாண் வன்டிலைக் கொளீஇ 

யருகிறத் தழுத்திய வம்பினர் பலருட 
னண்ணல் யானை வெண்கோடு கொண்டு 

10 ஈறவுகொடை நெல்லி னாண்மக௮ ழயருங் 

கழல்புனை திருந்தடிக் கள்வர் கோமான் 
மழபுலம் வணக்கிய மாவண் புல்லி 
விழவுடை விழுச்சர் வேங்கடம் பெறிலும் 
பழகுவ ராதலோ வரிதே முனா௮து 

15 மூழவுறழ் திணிதோ ணெடுவே எளாவி 
பொன்னுடை நெடுககர்ப் பொதினி யன்னகின் 

னெண்கேம் வனமுலைப் பொலிந்த 

றுண்பூ ணாகம் பொருகந்துதன் மறந்தே, 

என்பது; தூலமகன் பொருள்வயிற் பிரிய வேறுபட்ட தலை 
மகட்குத் தோழி சொல்லியது. 

— மாமூலனார். 
வரி 

1-2. கூற்றங் கோடலுற விளிதல் - உபகாரமின்றி வெறிதே 
மரித்தல்; பிறர் கொள விளிதல் - பிறர் தம் கைப் 
பொருள் கொள்ளும்படி மரித்தல்; என்றது, உபகாரத் 

சோடே மரித்தல், 3. தாள் - உற்சாகம். 4. இழைத் 
தல் - £றுதல், 9, ஆழல் - அழுர்தாதே, 12, மழபுலம் 

* இப் பாட்டின் மூப்பினும் பிணியினும் இறவாது அமர்ச் 
களத்து வீழ்ர்தாபே துறச்சம் பெறுவரெனத் தன் சாஇிக்கேற் 
பத் தலைவன் புகமும் மானமும் எடுத்து வற்புறுத்தலைத் தோழி 

கூறினள்”! என்றார் ஈச்சினார்க்ியர். (தொல், பொருள், 44.)
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'வணச்குதல் - மழவர் தேயசத்தை வணக”, அவரைத் 

இறைகோடல்,. 11. அங்கே பழசவிருத்த லரிது, 
முூனாது - பழையதான, 16, பொதினி - ஊர், 18, 
மறந்து 13. வேங்கடம் பெறினும் 14. பழகுவராதல் 

அரிதென்க, 

2. வார்சிலை. 

62. குறிஞ்சி 
% அயத்துவளர் பைஞ்சாய் முருச்தி னன்ன 

10 

15 

என்பது : 

சொல்லியது, 

வரி 

| 

* 

நகைப்பொலிர இலங்கு Orn pO wap துவர்வா 

யாகத் தரும்பிய முலையள் பணைத்தோண் 
மாத்தாட். குவளை மலர்பிணைக் சன்ன 

மாயிதழ் மமைசக்கண் மா௮ு யோளொடு 

பேயு மறியா மறையமை புணர்ச்சி 

பூசற் ுடியிற் புணர்வுபிரிந் திசைப்பக் 

கரந்த கரப்பொடு காஞ்செலற் கராமையிற் 
கடும்புனன் மலிந்த காசிரிப் பேரியாற்று 

நெடுஞ்சுழி நீத்த மண்ணுநீர் போல 
நடுங்கஞர் தீர முயங்கி நெருந 

லாக மடைதர் தோளே வென்வேற் 

களிறுகெழு கானைப் பொறையன் கொல்லி 

யொளிறுநீ ரடுக்கத்து வியலகம் பொற்பக் 

சுடவு ளெழுதிய பாவையின் 

மடவது மாண்ட மாறு யோளே, 

அல்லகுறிப்பட்டுழிச் ஏலைமகன் சன் கெஞ்சிற்குச் 

—— LIT ESO 

1. pats - CaherCion mosmr® 2, mene - gif. 3, Guy 

மறியா மறையமை புணர்ச்சி - களவின்கம் புணர்ெ 

(களஞ்சுட்டுக் Rar a இழவிய தாகும்! என்பதனால் 

'தலைவியாழ் குறிபெற்றும் தோழியை இசக்கும்'' என்று சொண்டு 

அதற்கு இப் பாட்டினை உதாரணமாகச் சாட்டிடுவர் ஈச்.*(9 ரால் 

பொருள். 192) 

13
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போது பேயு மியங்காது வைகு காலத்துப் புணர்ச்சி, 
மறை - இரகசியம், 7, பூசற்றுடியின் - தடிபோல; 
புணர்வு பிரிர் திசைப் | - தங்களிற் கூடியும் தனித்தும் 
அயலார் சொல்லுவன; புணர்ர்தகாலத்து மேனி 
அழகாலும், பிரிர்தசாலத்து மேனி வேறுபாட்டா 
ஓம் அறிவிச்ச” என்றுமாம். இப் பொருட்குப் புணர் 

சலினும் பிரிசலினும் இசைப்ப என்க, 

10-11, நீத்தம் மண்ணார் போல முயங்கி - நீத்தத்திற் குளி 

கீகும்ட த்துக் குளிருமாறுபோலக் குளிர முயங்கு 
என்றவாறு, 

5. மழைச்சண மாயோளென்றது, குளிர்ர்ச கண்கரியோ 

ளெனச் சண்ணிற் கேற்ற, மாயோளெனப் பின்னுவ் 

கூறுகின்றா 6௦ கலின், 

பி-ம், 9, வாயிதட், 10. மண்ணுள். அல்லகுறிப்பட்டழிர்த, 

63. பாலை 

உ கேளாய் வாழியோ மகளைகின் Carp) 

Boner வரைப்பகம் புலம்ப வவனொடு 

பெருமலை யிறந்தது கோவே னோவல் 

சடுங்கண் யானை நெடுங்கை சேர்த்தி 

5 முடங்குதா ஞூதைக்கத பொலங்கெழு பூழி 
பெரும்புலா வீடி.யல் AAG goad Oe Did 

ane grt மிடற்ற செம்பூழ்ச் சேவல் 

சிறுபுன் பெடையொடு குடையு மாங்க 

ணஞ்சுவாத் தருக கான உந்திக் 

1௦ கன்றுகா ணாதுபுன் கண்ண செலிசாய்த்து 

மன்றுறை பைகல் கூரப் பலவுடன் 

கறவை தர்க கடுங்கான் மறவர் 

கல்லென் சீம. ரெல்லியி னசைஇ 

ட முதுவாயப் பெண்டின் செதுகாற் குரம்பை 

15 மடமயி லன்னவென் னடைமெலி பேதை 

4 இப் பாட்டு ௮சசம் கூறிற்று என்றார். ஈச்சினார்க்இனி 
(சொல். பொருள். 30.)
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தோட்டுணை யாகத் அயிற்றக் துஞ்சாள 

வேட்டக் கள்.வர் விசியு௮ு கடுங்கட், 

சேக்கோ எறையுந் தண்ணுமை 

கேட்குஈள் கொல்லெனக் கஓமுமென் னெஞ்சே, 

என்பது : தலைமகள் புணர்ந்துடன் denne செவிலி தன் 
மகளு£குச சொல்லியது. 

-- கீருவூர்க் கண்ணம் புல்லனார். 

1. ஓ- ௮சை; ஐகாரம் ௮சை; மகளே 3, போடன்றதற்கு 

கோகின்றேனல்லேன், 19. கலங்கெ கெஞ்சை 3. 
கோகின்றேன் என்க. 5 பூழியிடத்தே 8. குடையும்; 

6. விடிர்தகாலத்து வெயிலெறிச்சக்குள்ளக்்* குடையு 

மென்க. 8, குடைபாரின்டற gwa gos யுடைய 

0. கானநீங்கி 13. இரவின்கண் அசைகச்து, 

11, மன்றுசிறைதமிலாடு பைசல் கூரும்படி 12, கறவைக் 

ணம் கொண்டுபோர்ம மறவர். ௮ம் மறவர் 13, 

ீநூரிலே இரவு தங்கிச 14. சோர்ர்த காலையுடைய 

குடிலீடத்து 10, ௮வன் கன் தோளே துணையாக 

றக்க வுறங்காது. 17 - (5, கடுங்கண் தண்ணுமை, 

சே& கொள்ளும்பொழுது அறையும் பறை, 

பி-ம். 5. புலங்செழு, 11, கூடி 12, கடுங்கண். 4. முதுகாற், 

64. முல்லை 

களையு மிடனாற் பாக ௮ளையணி 

Of VF BLU பன்ன புள்ளியற் கலிமா 

வகையமை வனப்பின் வள்புநீ தெரியத் 
தளவுப்பிணி யவிழ்ந்த தண்பதப் பெருவழி 

யைதீலங் ககலிலை கெய்களி நோன்காழ் 

வென்வே லிளையர் வீங்குபரி முடுகச் 

செலவுசா மயர்ந்தன மாயிற் பெயல 

கடுரீர் வரித்த செர்கில மருங்கின் 
விடுநெறி யிர்மணல் வாரணர௫ு சிதரப் 
  

சகுள்ளக்குளிரக்குடைர்து ₹ராடாதே'என்பது இருப்பாவை 13.
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1௦ பாம்புறை புற்றத் Pibypa GSB 
மண்ணுடைக் கோட்ட வண்ணல் Cas 

௮டளிலை வேட்கையின் மடநாகு தழீஇ 

யூர்வயிற் பெயரும் பொழுதிற் சே்புடன் 

கன்றுபயிர் குரல மன்றுகிறை புகுதரு 

15 மாபூண் டெண்மணி யைதியம் பின்னிசை 

புலம்புகொண்் மாலை கேட்டொறுங் 

கலங்கின ரூ றைவோள கையறு நிலையே, 

என்பது; வினைமுற்றிமீளூம் தலைமகன் தேர்ப்பாகற்குச் சொல் 
வலியது. 

-- ஆர்க்காடுகிழார்மகனார் வேள்ளைக் கண்ண த்தனார். 

வரி 

3. வள்பு-வாய்க்கசயிறு. தெரிய-ஆராய : போகின்ற கடுமை 
யால் உறுமென நவருச புரவி... ..........தெரிர்திட 

என்றவாறு, 

4. தண்பதம் - செவ்வி, 5. கெய் - எண்ணெய்; காழ் - வேற் 

றண்டு, 6, இளையர் தாளான்......... 

0. நெறி - வழி) வாரணம் - காட்டுக்கோழி; சிதர- இர 
[4. நிறை - நிறையாக, 15. ஐதியம்புதல் - ஈநடச்ச 

நடக்க விட்டிசைச்கு மோசை 3, தெரிய நீ 7. சாஞ் 

செலவை விரும்பினேமாயின் 19. ௮வள் கையறுநிலை 

1, களையுமிடம்து என்ச. 9. வாரணஞ் சதரச் செய்தே 
15. ஆ 13. ஈஊளர்வயிற் பெயரும் பொழுது என்க, 

வகையமை வனப்பின்வள்பு - செலுத்துங் கூறுபாடமை 
ந் ௪ வனப்பினை யுடையவார், 

பீ-ம். 3. தெரிர்த. 4. பெருவளி. 13. சேர், 15. ஐதியக்கன், 

65. பாலை 

உன்னங் கொள்கையொ டுளங்கரச் துறையு 
மன்னை சொல்லு முய்க மென்னதூஉ 

மீரஞ் சேரா வியலபிற் பொய்ம்மொழிச்
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4 சேரியம் பெண்டிர் கெளவையு மொழிக 
9 நாடுகண் ணகற்றிய வுயஞ் சேரற் 

பாடிச் சென்ற பரிசில் போல 

வுவவினி வாழி தோழி யவரே 

பொம்ம லோதி ஈம்மொ ொராங்குச் 

செலவயார் தனரா லின்றே மலைதொறழு 

1௦ மால்கழை பிசைந்த கால்வாய் கூரெரி 

மீன்கொாள் பரதவர் கொடுந்திமி னளிகடா 

வான்றேய் புணரி மிரைக்கண் டாங்கு 

மேவரத் தோன்றலும் யாறுவுயர் நனந்தலை 

ர யுயவல் யானை வெரிநாமான் றன்ன 

15) கல்லூர் பிழிதரும் புலசாய் சிறுநெறிக் 
காடுமீக் கூறுங் கோடேந் தொருத்த 

லாறுகடி கொள்ளு மருஞ்சரம் பணை தந்தோ 

ணாுறைங் கூந்தற் கொம்மை வரிபரலை 

நிரையித முண்கண் மகளிர்க் 

2௦ கரிய வாலென வழுங்கிய செலவே. $ 

என்பது : வேறுபட்ட தலைமகட்குச் தலைமகன் உடன்போக்கு 

வலித்தமை தோழி சொல்லியது. 

௭ மாமூலனார், 
வரி 

1-2. உன்னங் கொள்கையொடு - ஈம்மனக்கருத்தை யறிர்த 
அறிவோடே, தானறிர்தவற்றைக் கரர்து சொல் 

  

  

a ae 

௪ இது :::பாராட்டெடுத்தல், மடர்தப வுரைத்தல்! என்புழி 
அடங்கும் என்பத?! என்றும், : (பாடிசசென்ற ... .. வாழி! என் 

பது உவசை யுவமம்' என்றும் கூறுவர் பேரா, ஈச௫னார்ச்கினியர், 

ர “யானையின் முதுன்மேற் சென்றன்ன என விரிக்க!) என் 

றும், (தொல், எழுத்து. 299.) % :இதனுள அன்னை சொல் 

லும் பெண்டிர் கெளவையும் நலைவரும் விழு.௦ம் என்று தலைவிச் 

குத் தோழி கூறினாள்'' என்றும், YOU GIL Baw அஞ்சிப் 

'போச்குடன்பட்டது'' என்றும் கூழு ௨ர். ''உடன்போக்கு ஈயப் 

பித்தது?? என்பர் இளம்பூரணவடிகள், (தொல். பொருள். 367. 

294., 39., 225., 42.) 
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லாதே செலுத்துகிற ௮ன்னை ; அறிந்தவை, இக்கூட் 
ட.ஙகாரணமாக அறிந்தவை, 

1-2. அன்னை மனத்திலே சிலவற்றை நினைந்து அது 
“தோன்றாம்ற் தில சொல்லுகின்றவற்றையும் தப்புதும், 

5. நாடு சகண்ணகற்றுதல் - பிறர் நாடுகொண்டு தன 

தாக்குதல். 9. ௮வர் ஈம்மொடு செலவை விரும்பினார். 

ச. இனி உவவாய் என்றாள். 10. மால்-மயக்கம்; காற்று 
வாய்த்த மிச்க எரி, எரி தோன்றும் 17. அருஞ் 

சுரம் 19. மகளிர்க்கு 20௦. அரியவெனச் சொல்லி 
அழுங்க செலவு $. நம்முடன் 9. செல்ல இன்று 
விரும்பினார் எனச் கூட்டுக, 

16. சாட்டை மேம்படச் சொல்லுதற்குக் காரணமான 
யானையின் 17. வழியைச் காவல்கொள்ளுஞ் சுரம், 

10. மகளிர் என்றாள் பொதுவகையாக, 

பீ-ம், 14. உறுவலயானை. வெருவச்சென். 

௦6. மருதம் 

இம்மை யுலகக் திசையொடும் விளங்கி 

மறுமை யுலகமு மலுவின் றெய்துப 

செறுகரும் விழையுள் செயிர்தீர் காட்சிச் 

நிறுவர்ப் பயந்த செம்ம லோெனப் 
5 பல்லோர் கூறிய பழமொழி யெல்லாம் 

வாயே யாகுதல் வாய்த்தனக் தோழி 

% நிரைதார் மார்ப னெரு ந லொருத்தியொடு 

வதுவை யயர்தல் வேண்டிப் புதுவதி 

ஸணியன்ற வணிய ஸித்தெரு விறப்போன் 

10 மாண்டொழின் மாமணி கறக்கக் கடைகழிந்து 
காண்டல் விருப்பொடு தளர்புதளர் போடும் 
பூங்கட் புதல்வனை கோக்கி நெடுந்தேர் 

தாங்குமதி வலவவென் நிழிந்தனன் முந்காது 

ச இதனைச் தலைவிபுலவிச்சட் புசழ்ச்ததற்கு உசாரணமாசச் 
காட்டுவர் ஈச். (தொல், பொருள். 228.) 
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மணிபுரை செவ்வாய் மார்பக்ஞ் வெணப் 

15 புல்லிப் பெரும செல்லினி யசத்தெனக் 

கொடுப்போற் கொல்லான் சலுழ்தலிற் நடுத்த 

மாறிதிக் கிழவனும் போன் மென மகனொடு 

தானே LAH கோனே யான 

படுத்தனெ னாகுசு oer யிடி. கீதிவற் 

2௦ கலக்கினன் போலமிக் கொடி.யோ னெனச்சென் 
றலைக்குர் கோலோடு கு௮கக் க்லைச்கொண் 

டி.நிழ்கண் முழவி னின் ரவர்மனைப் 

பயிர்வன போலவற் திசைப்பவுர் gall gras 

& கழங்கா டாயக் கன்றும் மரளிய 
25 பழங்க ணோேட்டமு நலிய 

வழுங்கின னல்லனோே வயார்ககன் மணனே, 

என்பது : பரத்தையிற் பிரிர்த தலைமகற்கு வாயிலாய்ப் புக்க 

தோழிச்குச் சலைமகள் சொல்லியது. 1 

— சேல்லூர்க் கோசிகன் கண்ணனார் 
வரி 

2, எய்துப - சேர்கர். 3. காட்டு - அழகு, 0, வாய்த்சனம் - 

மெய்த்தனம், உண்மையாகக் கண்டனம், 9, தெரு 

வைக் சகடப்போன் 10. கறங்குகையாலே அ௮வ்வோ 

சையைச் கேட்டு* கடையைக் கழிந்து. 13, தாங்கு - 

பிடித்துரில்; இழிர் சனன் - இழிந்து; தாங்காது - தாம 
இயாது. 14. மணி - பவளம், 106, கொடுப்போன் - 
தலைவன், 16. தடுக்க 17. மகனொ டென்க. [7, 
நிதிச்கிடிவன் - அளசேசுவான், 16 - 8, தீடுத்தமா 

BASE pa gyn போலுமென் று கண்டார் சொல்லும் 

  

* (டுமய்யே என்றல்? தழங்கா படட மணனே?? என்பது. 

தானே கன்மகனை வாயில் கொண்டு புக்கானாயினும், அதனைப் 

பழங்கணோட்டமும் ஈலிகரப் பொய்யே புகுர்சானென்று மெய் 

யாகத் துணிர்து கோடலால் அப் பெயர்த்தாயிற்று'” என்பர் 
பேரா. இனி ஈச். 1 ** (உரிய? என்றதனால் சோழி வாயிலாகச் 
சென்றுழிம் தலைவி வெளிப்படச் கூறுதலுங் சொள்ச, அஃது 
“இம்மையுலகு' என்னும் அசப்பாட்டிலுட் காண்க?! என்பர், 
(தொல். பொருள், 241, 270.)
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பி-ம். 

HET oH p 

படி .மசனொடு புகுர்தா னென்றுமாம், மசனேயன்றி 
இவ்வாறுஞ் சொல்ல நின்றமையால் எசசவும்மை, 19, 
செல்வித்தே மாதற்கு சாணி. 21, தலைச்கொண்டு - 
பிள்ளையைச் தன்னிடத்தே எடுத்துக்கொண்டு, 22, 
சர்- ஓசை. 23. தவிரான் - அழுத ... . தவிரானாய், 

24. அன்று - இயற்கைப் புணர்சரிச் சகாலச்தொரு 

ஈாள், 26. தான் விரும்பின மணச்தைத் தவிர்ச்தன 

னென்க,. 0- 10, மாண்டொழின்மா என்க. 

1, யுலகமுமி 5, பயமொ,. செயலூர்ச்சோசங்கண்ணனஞார் 

67. பாலை 

&யானெவன் செய்கோ தோழி பொறிவரி 

1௦ 

வானம் வாழ்த்தி பாடவு மருளா 
துறைதுறந் தெழிலி நீங்கலிற் பறைபுடன் 

மரம்புல் லென்ற முரம்புயர் ஈனந்தலை 
யரம்போழ் நுதிய வாளி யம்பி 

னிரம்பா கோக்கி னிரையங் சொண்மார் 

கெல்லி நீளிடை யெல்லி மண்டி 

நல்லமாக் கடச்த நாணுடை மறவர் 

பெயரும் பீடு மெழுதி யதர்தொறும் 

பீலி சூட்டிய பிறங்குகிலை ஈடுகல் 
வேலூன்௮ பலகை வேற்றுமுனை கடுக்கும் 

மொழிபெயர் தே௭௪ந தருமார் மன்னர் 
கழிப்பிணிக் கறைக்தோ னிரைகண் டன்ன 

வுவலிடு பதுக்கை யாளுகு பறந்தலை 

யுருவில் பே௪ பூராக் சேரெரடு 

சிலமபடு மின்மினி போலப் பலவுட 

னிலங்குபர லிமைக்கு மென்பநர் 

nom sph துறைஈர் சென்ற வாறே, 

என்பது : பொருள்வயிற் பிரி: தவழி வர்புறுத்.துர் தோழிக்குத் 
தலைமகள் சொல்லியது. 
rd 

  

-- நோய்பாடியார். 
ப. வெல் ee 

* இது மண்டிலச் தருமை தலைவன் கூறக் கேட்ட தோழி 
கூறியது'? என்பர், ஈ௪. (தொல். பொருள். 44.)
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வரி 

2. வானம் வாழ்ச்கி - வானம்பாடிப் புள். 3. இலை பறந்து. 

§. போழ்கல் - அராவுதல் ; வாளியம்பு - எயிற்றம்பு. 
ஙி 

0, ரிரம்பா நோக்கு - ஆட்குறித்துப் பார்ச்கும் பொழுது 

Qos Hy பார்கீகும் பார்வை ் நிரயங்சொள்மார் - ஈர 

ஈம் புகுவார்; சகொள்ள வேண்டி என்றுமாம், 

4. ஈன தலை யுடைய 7. நீளிடை எல்லியிடச்..ஏ மண்டி 

8 அமர்கடர்த மறவர். 9-10. எழுத ஈடுதல், வேலை 

ஈட்டு அதன் கண்ணே பலகை சார்ச்கூதல் மரபு. 

வேற்று மூனையிடத்து வேலான்்று பலகையைப் 

போர்ச்கு ஈடுகல் என்க. 11, கடுககுர் 12, தேம். 

11. வேற்றுமுனை கடஃ3தன்னும் பாடத இற்கு ஈடுகவிட ss 

வன் பிடித்? கருவிசளாய் சஊளன்றியும் சார்ச்ரியும் 
வைச்கப்பட்ட வேலையும், பலகையையுமுடையதூவரற் 

முனை என்ச; அதனைக் குடாது என்றுரைகக, 

13. கழியாற் பிணிச்சப்பட்ட கருஙகடகு; மன்னர் கடகுக் 

கார அமைம்சகுப் படைகாண்டல், 14, உவவிடு 

பதுஉகை சருகினைவை கருஙகடகிற்கு உவமை, ஆரு 

கு. சல். gy udev; 15. உருவில் பேய் - பேய்த்சேர்; 

௩டுஃகும் கேசச்சைக் கொள்ளவேண்டி மன்னர் சோற் 

படையைக் ஈண்டாலொக்க பதுச்கசைபென்சு. 

Il. surg 18. சென்ற அறு 15, கேரொடு 17, பாலி 

மைக்கு மென்னாரின்றார்கள், 1, யானெவன் செய் 

வேன் தோழி யென்று 4. காட்டை நினைர்து ஆற்றா 

ளாயினாள். 

8. சாணுடை மறவர் - கரர்சையார். 

பி-ம். 3. உறையிறர், பறையுடன் Li. 68 gy. 12. மள்ளர் 

14. AY SGU MEDS. சொய்ப்பாடியார். 

68. குறிஞ்சி 

அன்னாய் வாழிவேண் டன்னைஈம படப்பைத் 

தண்ணயச் சமன்ற கூதளங் குழைய 

வின்னிசை ய ஈவிப் பாடு மென்னதூஉ௰ 

சேட்டியோ வாழியவேேண் டன்னைஈம் படப்பை 

14
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5% யூட்டி யன்ன வொண்டளிர்ச் செயல 
யோங்குசினைத் தொடுத்த வஷூசல் பாம்பென 

முழுமுது மிய வுருமெறிந் தன்றே 
பின்னுங் கேட்டியோ வென௮ம. தறியா 

ளன்னையுங் சனைதுபின் மடிர்கன ளதகன்றலை 
1௦ மன்னுயிர் மடிர்சன்றாற் பொழுதே காதலா 

வருவ ராபிற் பருவ மிதுவெனர் 
* டர்ந்திலல கெல்வளை நெகிழ்ந்த ஈம்வபிற் 

படர்ந்த வுள்ளம் பழமுகன் ௬௧ 

வர்தனர் வாழி தோழி யர்தரக் 
15 திமிழ்பெய றலைஇய வினபபல கொண்ஷூத் 

தவிர்வில் வெள்ளர் கலைத்தலை சிறப்ப 

கன்றுகா லய்யுங் கடுஞசழி மீக்கம் 

புன்றலை மடப்பிடிப் பூசல் பலவுடன் 

வெண்சோட் டியானை விளிபடக் நழவு 

2௦ மகல்வாய்ப் பாந்தட் படாஅர் ப 

பகல மள்சும் பனிக்கடுஞ் ஈரனே. 

என்பது ; தலைமகன் இரவுக்குறிவர* சமையறி௰ 2 கோழி தலை 

மகட்குச சொல்லிப ௪, 3 

— ஊளட்டியார் 
வரி ப 

3, அருவிபபாடு மென்னதாஉம் என்ற, இவ்வோசையு 
மேதேனுங் கேட்டாயோ என்றவாறு, ட. பின்னைபும் 

உ களட்டி ... செயலை! என்புழி இன்னசனை யென்று 
தெரித்து மொழியாமையின் வழுவாம்பிற வெளின் -- ௨வமை 
யென்னு மலங்காரமாயினன்றே இன்ன தொன்றனையெனல் 
வேண்டுவது ; செயலையர் களிரின.து செய்யாத நிறத்தைச௪ செய் 
ததுபோலச் கூறுங் சருக்தினனாதலிற் பிறிதோ ரலஙகாரமாம்”' 
என்பர் சேனாவரையர், “ஊட்டாகசனை ஊட்டிய போலக் 
கூறலின் வேறோர் உவமை யிலச்சணமாம்”' என்பர் ஈ௪. (தொல், 

சொல். 96.) * இது *யானையு௩ குதிரையுங் ...ரிய' என்றத 
னால் அமைந்த. (சொல், பொருள். 671.) * 6இதுசாயது 

துயிலுணர்ர்து ரலைவன் வர்சமை தோழி தலைவிக்குக் கூறிக் 

சுறிவயிர்சென்றது?” என்றார். «ce, (சொல், பொறள். 114.)
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வேண்டென்றாள், மறித்சொன்று சொல்லுவாளாச, 

5. te LO ge-HIFGHELUA SH, 7, முல்-செயலைமுதல். 

11. பரு௨மிது-பொழுதிது. 12. சுடர்ந்திலங்குதல்- 

விட்மி விளஙகுநல். 15. கொண்மூப்பெய்த* 16. தவிர் 
வில் வெள்ளம். தலை தலை சிறப்ப - மேன்மேலும் 

us. 17. ஓய்யும் இழுக்கிற, நீழ்தர். 10, துழவும், 

1௦6, பிடிப்பூசல் பலவுடன் யானைவிடரியு முண்டாகந் 

துழவி Owes, 20, பார்டட்படார் - பாம்புசசெடி, 

21. சுரழ்தை 14. வந்தனரெனக் கூட்டுக, 

யானைகளுங கன்று காரணமாகப் பிடி வருச்திய பின்பு 

எடுச்ச முயன்றார்போல, அவரும அலரானும் வழிய தருமை 

யானும் ரம் நலனழி$த பீன்பு ப ைைப முயலு॥ழல்லது முன்பு 

மூயலாென்பது கருத்து. 

பிஃம். 

IO 

15 

2. பண்கயத், 

68. பாலை 

ஆய்சல,) கொலைந்த மேனியு ம1மலர்கு 

கைவனப் ரிழநத கண்ணும் வகையில 

வண்ணம் வாடிய வரியு நோக்கி 

யாழ லான்றிகி னீயே யுரிதினி 

னீத லின்பம வெஃகி மேவரச் 

செய்பொருட் டிறவ ராகிப் புல்லிப் 

பராரை மெல்லி யம்புளித் தாளகாய் 

கான மடமரைக் கணஈரை பவரும் 

வேனி லத்க மென்னா தேழுற்று 

விண்௰ிபா௫ு நெடுவலர யியறோ மோரியர் 

பொன்புன Bai: Bi bab ஸுலற்த்த 

வயிறு ன்றன ord sy மெனையது௨உ 

ஈடலர் வாழி கோழி யாடியன் 

மடமயி லொழித்த பிலி வராற்துதள 

Rea ior ar UND ஈற்றிப பலமா 

ணம்புடைக் கைய ரரண்பல நூறி 

Kot BOG BHR LD outer பெழுமகன் 

சுடர்மணிப் பெரும்பூ ணாமுய் கானத்துத்
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SOOT ள்லரி நர ுநின் 

னலர்முலை யாகத் இின்றுயின் மறந்தே, 

என்பது : , பொருள்வயிற்பிரிர்து நீட்டித்தான் தலைமகனெனச் 
கவன்ற தலைமகட்கு வருவரென்பதுபடச சொல்லித் தோழி 

யாற்றுவித்தது. 
-- உமட்டூர்கிழார்மகனார் பாங்கொற்றனார் 

வரி 

2. வகையிலவாய் 3. ௮ழகு வாடின இதலை. j. 2h ysis 

5. ஈதலான் வரும் இன்பத ௰. விரும்பிச 0, செய்கிம 
பொருட் கூற்றராய், ௦, எழுநறு - மயக்கமுற்ற. 

10. செடுவரை - பெருமலை ; 1. வார்ந்து - உரித்து ; 15, 
சிலை - தசை; ஒரு மரமுூமாம். ப, செய்பொருட் டிற 
வ.ராய அ௮ததமென்று பாராது மயக௩௫, 12, அறை 
யிறச் தகன்ரு. ராயினும் சிறிதும் 15. 8டலர் என்சு. (6, 
கையராயப் பகைவர் அரண்களைப் பொடியாக்கி, 

பி-ம். 10, செடுங்குடை. [8. ஈடர்மலி, உரு உடர்கிழார்மகனார் 
ப.ரஙகொற்றனார். 

70. G நயத.௦ 

Gari gis பரகவர் வேட்டம வாய்த்தென 
விரும்புவல் மழு சிறுகூடிப பாச்கத்துல 

அஙக மானவலப பயமபர ராட் yd 

மிகாபந்க னயில் பாக் , 52 துறைவ 
5 னம்மொடு புணார்த கேண்மை முன்னே 

யலாவாய்ப பெண்டி மப it pe 

பலருமால் கறிந்தனர் மன்னே கிளியே 
வதுவை கூடிய பின்றைப் புதுவது 

பொன்லீ ஞாழலொடு புன்னை வரிக்கு 
10 கானலம் பெருந் துறைக் கழனி மாரீர்ப் 

பாசடைக் கலித்த கணைக்கா னெய்தல் 
விழவணி மகளிர் தழையணிக் கூட்டும் 
வென்வேற் கவுரியர் தொன்மூது சோடி 
முழங்கிரும் பெளவ மிரங்கு முன்றுறை
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15 வெல்போ ரீராம னருமலறைக் கலித்த 

பல்வீ ழாலம் போல 

யொலியவி5ஈ தன்மிவ வழமூங்க லூரே; 

என்பது ; தலைமகன் வரையமலிந்மபை தோழி தலைமகட்குச் 
சொல்லியது, 

— மதுரைத் தமிழ்க்கூத்தனார் க$வலமைள்ளனார். 
வர் 

4 3. வலையின் பயம பின்பு கொண்டாழு;பாராட், 4. அயிலை 

யென்னும் மீனைச் கூறிடும் துறைவ!  . கேண்மை 
மைப் 7. பலர் அறிந்தார். உம்மை - ௮ுசைரிலை, ஆ௨கு- 

அவவிடம்து; மன் -௧.றிலு, 

9, வறிககும் - ஏிததிரமெழுதினாற்2பால ஃ௨திர.து ௮.௬ 
செய்யும், (ப. கழனி .[. தழைசத செயத், 13. ரிய 

ஈயா - பாணடியர். 1. கோடி - Siem. tors veo: 

15. மறை - அவவிடததுத் தாமும் பரிக1மும் விசாரிச 

கப்புககமரை. மறை சொல்லு,$ல காரணமாக, அவி 

த்தல் - Ma [0. வாலிற் புட்கள் ௪ தாமல் அவி தல், 

0. அலா முன்பு பலரறிந்தது: அள் 3. வரைய வரு 

கன்றபொழுது இப்படியே 19. அளவிர்தமென்றாள். 

9-0, புதுவதாக வரிக்கும்; 12-13, தழையணிக்குக் கூட்டும் 
கோடி, 

பரதவர் தம் முயற்சியானே வேட்டை வாய்ர்ததாகிலும் 
குறுவகண் ௨லையைப் பாராட்டி ௮ம்முயற்சியானுண்டான அயி 

லையைக் கடலினின்றும் 5௫, எல்லார்க்கும் பகுத்துக்கொடுத்து 

ஈகிழலீத்தாற்போல, அவரும் நம்முடைய மயற்சியானே 

வதுவை கூடிறறாயினும அதற்குத நுணையாக னற என்னைக் 

கொண்டாடி, சின்னைப் பெரிய இசசற்றச்நினின்ற வ மகொண்டு 

போய். தம்மூரின்கண்கே. னனைககொண்டு விருது புறா 

சந்து தம்மூரையெல்லாம் மகிழவிப்பா என்றவாறு, 

செய்தற்பூவானது, ஞாழலும் புன்னையுங சரையிலேரின்று 

தாதை யுதிர்த்துப் புறஞ்சூழ, $ரிடத்துத் தன்னை விடாதே 

அலைகள் சூழ ஈடுவேறின் று செருக்கி உளாரச்து பின்னை விழவணி 

wud efit HVE MHEG A SOO Pur wes பயன்பட்டாற்போல, இரு 

மூதுகு. ரவர் புழங்காப்ப ஆயவெள்ளத்தார் மெய்யை விடாசே



11௦ அகநானூறு 
ர் 

சூழ்ஈ்து புறங்காப்ப, இப்படிச் செல்வத்தால் வளர்ந்த நீயும் ஈம் 
பெருமானுடைய இல்லறமாஇியபிரிவிற்குத் துணையாகப்போகா 
Bas ap weer cap வென்று வியுந்து கூறியவாறு கண்டு கொள்க. 

பி-ம். ' 13. சவிரியர். 

71. பாலை 

சிறைந்தோர்த் தேரு நெஞ்மொடு குறைந்தோர் 
பயனின் மையிற் பற்றுவிட் டொரூ௫. 

நயனின் மாக்கள் போல வண்டினஞ் 

சுனைப்பூ நீத்து சினை ப்பூப் படர 

5 மைபின் மானின உள்ப பையென 

வெர்தாறு பொன்னி னதி பூப்ப 

வையறி வகற்றுங் ககையறு படபோோ 

டகலிரு வான மம்மஞ் னப் 

பகலாற்றுப் படுச்ச பழங்கண் மாலை 

1௦ காதலர்ப் பிரிந்த புலம்பி ஜனோதக 

வாரஞ முறுஈ ரருநிறஞ் ர்ட்டூக் 

கூரெஃ கெறிஞரி னலைத்த லானா 

தெள்ளற வியற்றிய ிழல்காண் மண்டிலத் 

தள்ளு தாவியிற் பைப்பய அணுக 

15 மதுகை மாயதல பவேண்மம் பெரிதழிச் 

திதுகொல் வாழி தோழி யென்னுயிர் 

Ba BGO av கடுவளி யெடுப்பத் 

துளங்குமரப் புள்விற் அுறக்பும் பொழுதே. ஃ 

என்பது: பொருள் உயி பிரிர்தளிடத்து ஆற்றாளாய தலை 

மசட்குச் சோழி கொல்லியது. 

— ஒந்தியிளங்கீரனார்.* 
வரி 

Il, நிறை£மோர் - செல்வமுடை யோர், 6. ௮ாஇ.- செக்கர்; 
ஒரு பூவுமாம், 7, வியக்கக்உக்ச அறிவைப் போக்கு 

  

சம. ORE RR OTB ட வலம் வடட யம் பு. அவை ஒய் — om ee te nee ere rte ee னைத கைகள் 

4 இப்பாட்டினை, (வட்கை யொருதலை .. .. என்னுஞ் 
சூத் இரத்தினுள் சாச்சாட்டிற்கு உதாரணமாகச் கட்டுவர் நச், 
(தொல், பொருள். 100. ].1௮ர் இலிளவ்£ரனா சென்பதும் பாடம்,
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ன்ற செயலறவைச் செய்யும் படர்; கூரிய ௮அறிவென் 

அமாம். 8. வானம் அம்மஞ்சீன வென்றது, அக்காலத் 

அப் பல நிறத்தையுடைய மேகத்சைச் சரும் வானம் 

என்றவாறு, 7-8, பிரிர்இருப்பார்ச்கு சோலையும் 

மேகத்தையுர்கர என்றபடி. 

1௦. காதலரைப் பிரிஈ்ச புலம்பான் சோகச் செய்தே 9, 

19 

15 

மாலை 12, யலைத்சலமையாசென ழுற்றுவிக்க, 

சுட்டி - சருஇ. 13. மண்டிலம் - கண்ணாடி, 2 Sev 

LI. 
14, 

அலி முன்பு பச) பின்பு ஈருவ்கினளாற்போலக் காணக் 

காணச் சுருங்கி 15, என் வலிதான் மாய்சல் வேண்டி 

யிராரின்ற த. 19, விலங்குவளி - சூறாவ.ரி; எடுப்ப - 

எழுப்ப; 10, உயிர் 18, புட்போலப் போம்பொழுது 

இதுவோ சோழி என்க, 

72. குறிஞ்சி 

இருள்கிழிப் பதுபோன் மின்னி வானக் 

துளிதலைச் கொண்ட நளியபெய னடுகாள் 

மின்மினி மொய்த்த முரவுவாய்ப் புற்றம் 

பொன்னெறி பிதிரிற் ஈடா வாங்கிக் 

குரும்பி செண்டும் பெருங்கை யேற்றை 

யிரும்புசெய் கொல்லெனத் தோன்று மாங்கு 

ணுறே யருமர பினவே யாறே 

ஈட்டுராப் பளிக்குஞ் ர௬ூருடை (lp Hu 

கழமைமாய் நீத்கங் சல்பொரு இரங்க 

வஞ்சுவர் சமிய மெனனாது மஞ்சுருமந் 

சாடுகமை ஈரது மணற்குடைக் BOUT DB 

ஸீருயிர்ப் ணெவின் வயவுப்பசி களைஇய 

விருங்களி றட்ட பெருஞ்சின வுழுவை 

நாம நல்லா! ச் சுதிர்பட வுமிழ்ந்த 

மேய்மணி விளக்கிற் பலா வர்க்கும் 

வாணடர் கன்ன வழக்கருங் கவலை 

YN ChE Hi Fa soirée சிறுநெறி
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உ யருள்புரி நெஞ்சமொ டெஃகுதுணை யாக 
வர்கோன் கொடியனு மல்லன் றந்த 

20 தவ அ ையையு மல்லை Ses aid + 

னான வகும்படா செய்த 

யானே தோழி கவற௱டை யேனே. 

என்பன : சலைமகன் இ வுக்குறிச்சண் சிறைப்புறச்சானாசக் 

தலைமக.ர். தோழிக்குச௪ சொல்லியது. சோழி மூலைமகட்குச் 
சொல்லிய Bil > மாப் 

-- எருமைவேளி.பனார்மகனார் கட லனார். 
வரி 

1-2, வானம் துளியைக் சன்னிடத்தே கொண்ட, 3, புற் 

றக்சை; 4. டர - மின்மினி ஓ.ரிலிட; வாங்கி - இட 
ர்து; 0, தோன்றுமவலிடதக து, 7, போதற்கரிய சன் 

மைய: அறு, 8, கர். பயம்; 0, இரங்க - ஒலிப்ப; இவ் 

வ௱உம் வழியருமை சொல்லிற்று, இணி/% தலைவன் 
சருக்சஃ கொண்மிகூறுஇன் ஈது. 

10, ச. யமாசலால் அஞ்சுவ மென்னாது; 2 எஈருயிர்ப் 

பிணவு சூற்பிணவு; வயவுப்பச - வேட்கைப்பசி, 19, 
மேய்மணி-மேய்தல் காரணமாக உமிழ்ர் ॥ மணி, விளக் 
கன், அதுவே விளக்காக. 10, கவலை - அருவழி) 17. 

கல்லடார்து இடகச்கிற இட்டியவழி; வழியை இரண்டு 

கூறிட்டாள். 18, அருள் - ஈம்மேலருள். 19-20, தத 
+ கூட்டின ந; 21. தோழி ஆற்றாளாம்படர், 

* தோழிகூட்டவே OG) cor @ moor என்பது அறிர்மித தலை 

மகள் கூடும் என்பதற்கு இது முதலாக ஜர்தடியம் உசா ணமா 

கச் காட்டப்பட்ட்ள்ளன. (இறை, களவு. 13.) * (தனனை ௮ழி 

தல்? என்னு அறைச்கு இ௮ முதலாக மூன்றடியினையும் உதா 
ரணமாகச் காட்டி, அவன் வ. வினை உவவாத, துனபஙகூர்தல் 

வழுவாயினும், அதுவும் அவன்கண் அன்பாதலின் அமைத்தார்?” 
என்பர் பே.ராசிரீயா, இணி ஈசூனார்க்கினியர் இப்பாட்டினை அவ 
னளி இறப்பினும்? என்ற தரைக்கு ௨உசாரணமாகக் கொண்டு, 
( (வு்தோன்? ப்பது அவனனிகசிறத்தல்; (தவறுடையேனி 

என்பது தன்வயின் உரிமை, :'கொடியனு மல்லன்? என்பது 
அவன்உயிற் பரத்தமை”? என்பர். (தொல், பொருள், 21௦., 111.)



களிற்றியானைமிரை 133 

9 கல் பொருதிரங்க என்பதனை 8 மூதலைய வென்னும் 

மூற்று வினைக்குறிப்பொடு முடிச்ச, 

புலி துணைபுறக்தருதற்குப் பிறவற்றைத் இங்குசெய்யும் 
பாம்பும் அதற்குத் துணையாயினாற் போல, நீயுங் குடியோம்பற் 

செய்தி காரணமாக வரைவொடுவநிற் சடுஞ்சொற் சொல்லுற 

பேரும் இன்சொற்சொல்லி வரைவுடம்படுவர் என்பதாம். 

பி-ம். 6, தோன்றியாங்கண், 16. டூலாலையீர், மோகமானகச் 
கடலார, 

73. பாலை 

% பின்னொடு முடித்த மண்ணா முச்சி 

நெய்கனி வீழ்குழ லகப்படத் தைஇ 

வெருகரு ணோக்கி யன்ன கதிர்விடு 

பொருகாம் மூத்த மிடைமுலை விளங்க 

5 வணங்குறு கற்பொடு மடங்கொளச் சாய் 

நின்னேய்த் சலையையு மல்லை கெறுவர 

வென்னா குவள்கொ லளிய டானென 

வென்னழி, பிரங்கு கின்னொடி யானு 

மாறன் றென்னா வேறல் காட்சி 
1௦ யிருவே ஈம்படர் தீர வருவது 

காணிய வம்மோ காதலர் தோழி 

கொடிபிணங் கரில விருள்கொ ணாக 

மடிபதம் பார்க்கும் வயமான் றுப்பி 

னேனலஞ் சிறுதினைச் சேணோன் கையதைப் 
15 பிடிக்கை யமைந்த கனல்வாய்க் கொள்ளி 

விடுபொறிச் சுடரின் மின்னியவர் 

சென்ற தேஎத்து நின்றதான் மழையே. 

என்பது: தலைமசன் பொருள்வயிற் பிரிஏன்றான் குறிச்ச பருவ 
வரவு சண்டு ௮ழிர்ச தலைமசட்குச் தோழி சொல்லியது, 

— எருமைவேளியனார். 
  

ச ::பின்னொடு முடித்த மண்ணா மூச்ச? என்னும் பாட்டி 

னுள் அணங்குறு சற்பொடு...... டியானும்? சன்றவழித் தலை 

15
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வரி 

அக்கரனூழு 

1, பின் - பின்னுதல்; மண்ணாமை- சை செய்யாமை) 2 
செய் - வாசசெய் ; வீழ்குழல் - இகுகுழல்; ௮கப்படக் 

கட்டி 3-4 வெருகு இருளிலே கோக்கனாற்போல 

ஓளிவிட்ட முச்தினொரு வடம் கதிர்விட்டு விளங்க 
என்ச. 5 ௮ணங்கு-அருஈ்சஇ; கற்பொடு - கற்பினால், 
6 நின்னுடைய சோயிடச்தையு மல்லை; தெறுவர - 
அச்சம் வர; 9 ஆறன்றென்னா வேறல் காட்ச - வழி 
யல்லவென்று சொல்லாத வேறற்ற வறிவ; என்றது, 

ஒன்றை அவள் நினைந்தால் தோழிச்கும் அதுவே அறி 

வாம். 8 நின்னொடு யானும் 11 காணவா; 10 
இருவேம் படர்தீரக் 11 சாணவா; ஐ - ௮சை, 

12 அரில் - தூறு; நாகம் - யானை; 13 வயமான் - ஹிம்ஹம். 
13-14 அதன் வலியையுடைய சேணோன் இசணின் 
மேலிருச்கிறவன். 12-13 யானைச் சாய்வு பார்க்கிற 

14 சேணோன். 

15. பிடி என்று பிடிச்குமிடமாச்ச, அது கையிடத் சமைந்த 

கொள்ளி என்க.பிடிக்கைக்கு இடம்வைத்து ௮அதல்லாத 

விடம் சுட்டுச் சொள்ளியாக்குதல் இயல்பு, 

15-16, கொள்ளிதான் விடுகிற சுடர்போல மின்னி; பொறி 

பொறியும்போது பறக்கும் பொறி, 

17. நின்றது மழை அதனைச் 11 காணியவா எனச் கூட்டு௪, 

2 தைஇ 6”சாய் 8 என்னழிவுச்கு இரங்கு மென்க, 
13 தப்பிற் 14 சேணோன் என்க, 

'$-ம். 2, செடுவீழகப்பட. 60, தெய்ய. 

7&. முல்லை 

வினைவலம் படுத்த வென்றியொடு மகஇழ்டறந்து 

போர்வ லிளையர் தாள்வலம் வாழ்த்தத் 

தண்பெயல் பொழிர்த பைதுறு காலைக் 
  

மகன் பிரிவிற்குத் தோழி படர்கூர்ந்காளெனச் சொல்லினமை' 
யின் அது பிறன்கட்டோன்றிய இழவுபற்றி அவலம் பிறந்த 
தாம்? என்பர் பேரா. (தொல், பொருள். 253.)
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குருதி யுருவி னொெண்செம் கூதாய 

5 பெருவழி மருங்கிற் சிறுபல வரிப்பப் 

பைங்கொடி முல்லை மென்பதப் புதுவி 

வெண்கள ரரிமண னன்பல தாறுய் 

வண்டுபோ தவிம்க்குந் தண்கமழ் புறவிற் 

கருங்கோட் டிரலை காமர் மடப்பிணை 

1௦ மருண்டமா மனோக்கங் காண்டொறு நின்னினைந்து 

திண்டேர் வலவ கடவெனக் கடைஇ 

யின்றே வருவ ரான்றிகம் பனியென 

வன்புறை யின்சொ னன்பல பயிற்று 

நின் வலித் தமைகுவன் மன் னே வல்கற் 

15 புன்கண் மரலையொடு பொருந்திக் கொடுங்கோற் 

%ஃ கல்லாக் கோவல ரூதும் 

வல்வாய்ச் சிறுகுழல் வருக்தாக் காலே. 

என்பது : தலைமகன் பிரிவின்கண் ணழிர்த கிழத்தி வற்புறுத் 

துச் தோழிக்குச் சொல்லியது. 

-- மதுரைக் கவுணியன் பூதத்தனார், 
வரி 

1, வினைவலம் படுத்தல் - வினையை வெற்றி படுத்தல்; ௮ஈத 
வென்றியொடு, பைது......... 3 சிறுபல வரிப்ப - பல 

வரிப்படச சிறியவாடிய பலவும் பரச்ச, 6 மெத்தெ 
ன்ற செவ்விப் புதிய பூ, 7 தாய்- தாவ, தாவச் 

செய்தே. 9-10 பிணை மானின் மருண்ட நோக்கம். 
11 கடவென்று முடுக்கி 12 வருவா. அன் றிகம்பனி- 

ஈடுச்சத்தை அமைவேம், 14 6 சொன்னபடியை நிச் 
சயித்திருப்பேன். மன் - ௮து மாட்டுகிலேன். 

2. தாள் வலம் வாழ்த்த 12 இன்றே வருவர் எனச் கூட்டுக 
17 வருத்தாச்சால் 12 அமைவேம். 

பீ-ம். மதுரைச் கவுணியன் முத்தனார். 
  

« 6 (கல்லா...... காலே! என்புழி இன்பத்தை வெறுத்தன 
சாயினும் புணர்ச்சிக் கேதுவாமென்பது கருச்து? என்பர், 
பேரா. (தொல், பொருள், 270.) ்
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75. une 

௮ருளன் மூக வாள்வினை யாடவர் 

பெபொாருளென வலித்த பொருளல் காட்சியின் 

மைந்துமலி யுள்ளமொடு துஞ்சல் செல்லா 

தெரிசினர் தவழ்ந்த விருங்கடற் றடைமுதற் 
கரிகுதிர் மாத்த கான வாழ்க்கை 

யடுபுலி முன்பிற் ரொடுகழன் மறவர் 
தொன்றியற் சிறுகுடி மன்றுநிழற் படுக்கு 
மண்ண னெடுவரை யாமறப் புலர்ந்த 

கன்னெறிப் படர்குவ ராயி னன்னுதற் 

1௦ செயிர்தீர் கொள்கைச் சன்மொழித துவர்வா 

15 

20 

என்பது: பொருள்வயிற் பிரிவெரென வேறுபட்ட தலைமகட் 

யவிர்தொடி முன்கை யாயிழை மகளி 

சா.ரந் தாங்கிய வலர்முலை யாகத் 

தாராக் காதலொடு தாரிடைக் குழையாது 

சென்றுபடு விறற்கவி னுள்ளி யென்று 

மிரங்குஈ சல்லது பெயர்தர் தியாவருச் 

தருகரு முளரோ uaa gs gr Corer 

மாரி மீஙந்கை மாத்தளி ரன்ன 

வம்மா மேனி யைதமை நுசுப்பிற் 

பல்காச கிரைத்த கோடேர் தீல்குன் 

மெல்லியற் குறுமகள் புலந்துபல கூறி 

யானா நோயை யாக யானே 

பிரியச் சூழ்தலு முண்டோ 

வரிதுபெறு சிறப்பி னின்வயி னானே. 

குப் பிரியாரெனத் தோழி சொல்லியது. 

at -- மதுரைப் போத்தனார். 
1-3. ஆடவர்கள், உ பொருஎன்றாக ஆள்வினையைப் பொருள் 

என வலித்த பொருளல்லாத காட்சியையுடைய உள் 
சாம் என்க. 3 உள்ளமொடு - உள்ளத்தால், துஞ்சல் 

செல்லாது 9 சன்னெறிப் படர்குவராயி Carers. 
  

௪ பேரருள் என்றும் படிக்கலாம்.
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4. எரிசினம் தவழ்ச்த - எரிகிற சனம் ப.ரர.த; செம் ஆகு 
பெயர் - நெருப்பு, 4-0 கடற்றையடைந்தவிடத்து... 
மரம்; கரிர்த குதிர்போலும் என்றுமாம். 2 தொன் 
றியற் சிறு குடி - பழையதாய் வருற இயல்பையுடைய 
குடி. 13 குழையாது- தவளாது; குழையாமலெனத் 
இரிக்க, 18 ஐதமை wey, 14 போன வழகை 
நினைர்து [5 வருர்துவதல்லது மறித்துச் கொண்டு 
வரது போன அழகைத் தந்து நிறுத்துவாரும் 16 
உளரோ இவ்வுலகத்தென 2௦ மெல்லியற்குறுமகளே 
8 பல புலந்து கூறி 21] நோயை யாக நின்னிடத்து 
நின்று அவர் பிரிய அவரொடு யான் விசாரிப்பது 
உண்டோ என்க, 

12. மூலை யாகத்திலே 13 தங்கள் தாரை இடையே குழை 

வியாதே 15 இரங்குக ரல்லது என்க. 
ச 

7. நிழற் படுக்கும் 8. வரையை யுடைய ௦) நெறி என்க, 
9 படர்வராயின் 15 இரங்கு ரல்ல தென்ச. 

பி-ம். 21 வவரே, பொருள்வயிற் பிரிய வேறுபட்ட தலைமகட் 

குப் பிரியேனெனச் தலைமசன் சொல்லியது, 

76. மருதம் 

% மண்கனை முழவொடு மகிழ்மிகத் தூங்கத் 

தண்டுறை யூரனெஞ் சேரி வர்தென 

வின்கடுங் கள்ளி னஃதை களிற்றொடு 

ஈன்கல னீயு காண்மக௮ ழிருக்கை 

5 யவைபுகு பொருசர் பறையி னானாது 

கழறுப வென்பவவன் பெண்டி ரந்திற் 

கச்சினன் கழலினன் றேறந்தார் மார்பினன் 

.... _ இப் பாட்டினைப் புல்லுசன் மயக்கும் புலவிச் சண்ணும் 
என்ற துறைக்கு உதாரணமாகச் கொண்டு, இதனுள் 'எஞ்சேரி 
வர்தென......... கழறுப வென்ப ௮வன் பெண்டிர்? என முன்னை 
சான்று புல்லுதன் மயக்குதலால் தலைவி புலந்தவாறும், ௮து 
கண்டு காமக்கிழத்தி கொண்டு கசைவலிப்ப லெனப் பெருமிதம் 
உரைத்தவாறும் காண்க”! என்பர் ஈச. (தொல், பொருள், [51,)
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வகையமைப் பொலிக்த வனப்பமை தெரியற் 

சுரியலம் பொருளைக் காண்டி ரோவென 

1௦ வாதி மந்தி பேதுற் Naruse 
சிறைபறைந் துரைஇச் செங்குணக் கொழுகு 

மந்தண் காவிரி போலக் 

கொண்டுகை வலித்தல் சூழ்ச்திசின் யானே. 

என்பது: தலைமகனை ஈயப்பித்துகசொண்டாளென்று கழறக் 

கேட்ட பரத்தை தலைமகட்குப் பாங்காயினார்கேட்பச் சொல் 

லிய.து. 
௮ பரணர். 

வரி 

மகிழ் மிகத் தூங்க - கண்டார்க்கு மிக நாங்கள் கூத் 
தாட என்றவாறு, 2 ௮து காண வரதானாக. 4-5 

இருச்சையை யுடைய ௮வை. 6 கழறுதல் - வைதல்; 

அர்தில் - gone, 8 வகை யமைதஇியோடு பொலிந்த 
மாலையை யுடைய 0 மயிர்; வகை- கூறுபாடு, 0 சுரி 

யற் பொருநன்: கூத்தாடும் ஆட்டனத்தி. காண்டிரோ- 
கண்டீரோ, என. 1॥ சறை-அ௮ணை. 13 சூட்சகொண்டு; 
கை வலித்தல் - என்னிடத்தே ' கொண்டு கையாலே 
பற்றிக் கோடல், 

அடற்றகையானாதல் பாடற் குரலானாதல் பெற்றேனென்று 
சொல்லுவாளாயின் இப்படிச் செய்கேன் என்றாள். 

பி-ம். 1. முழவமொடு, 9, காணீரோ. 11, சறைபாய்ந். 

77. பாலை 

நன்னுதல் பசப்பவு மாள்வினை தரீஇயா் 

அன்னருங் கானக் துன்னுத னன்றெனப் 
பின்னின்று சூழ்ந்தனை யாயினன் நின்னாச் 

சூழ்ந்திசின் வாழிய கெஞ்சே வெய்துற 

5 விடியுமிழ் வான நீங்கி யாங்கணுங் 

குடி பதிப் பெயர்ந்த சுட்டுடை முதுபாழ்க் 
சயிறுபிணிக் குழிசி யோலை கொண்மார்
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பொறிசண் டழிக்கு மாவண மாக்களி 

னுயிர்திறம் பெயர ஈல்லமா்க் கடந்த 

1௦ தறுக ளர் குடர்தரீஇத் தெறுவரச் 
செஞ்செவி யெருவை யஞ்சுவர NAS He 

கல்லதாக் கவலை போகிற் சீறார்ப் 

புல்லரை யித்திப் புகர்படு நீழ 

லெல்வளி யலைக்கு மிருளகூர் மாலை 

15 வானவன் மறவன் வணங்குவிற் றடக்கை 

யானா நறவின் வண்மகழ்ப் (9). ன் 

பொருந்தா மன்ன ரருஞ்சமத அயர்த்த 

இருந்திலை யெஃகம் போல 

வருச்துயர் தருமிவள் பனிவார் சண்ணே. 

என்பது : தலைமகன் பிரியக் கருதிய கெஞ்டற்குச் சொல்லிச 

செலவழுங்குவித்தது. 

௪ மருதனிளகாகளார் 

வரி. 

1, தரீயர் - பெறவேண்டி 3-4 மிசவும் சூழ்ர்தாய், 9, இடிப் 
போடு வெய்துறும்படி மழை பெய்யாது நீங்க, 6௪ம் 

டு - இப்பாழ் பலருங் கருதிச் சொல்லப் படுதல், 7 

இசணிடத்து வைத்த, குழிச - குடம். பொறி - இலச் 
சினை. ஆவண மாச்சளின்-பிரமாணம் வாங்குகிற மாக் 

சளைப்போல ௦9-10. உயிர் வேறொருஇிறத்தே போச 

த்தெறுவ.ார ௮மர் கடந்த என்க. 10-11 எருவை பட்ட 
வீரர் குடரை வயிற்றினின்றும் வாங்கப் போகடுகற, 
13. புகர்-புள்ளி. 14 எல்வளி-பெருவளி; தோற்றமும் 
ஆம். 15. வானவன் மறவன் - சேரன் படைத்தலைவன்; 

மறவன் 16 பிட்டன். 10-18 பிட்டன் எடுத்த 
இலைத் தொழிலையுடைய வேல், 

14. மாலையிலே 19 அூயர்தரும் இவள் சண்ணாதலாற் 3 

பின்னின்று விசாரித்சாயாயின் சகொடியவை விசாரித் 

தாயாவை, 

பி-ம். 3, விடுத்தனை, விடுத்தி..6, டீம். நீல், 12, ஈல்லசர்,
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78. குறிஞ்சி 

ரீனர்தலைக் கானத் தாளி யஞ்ச 

யினந்தலைத் தரூ௨ மெறுழ்கிளர் முன்பின் 

வரிஞிமி மார்க்கும் வாய்புகு கடா௮த்துப் 
பொறி. நதற் பொலிர்த வயக்களிற் றொருத்த 

5 லிரும்பிணாத் தடக்சையி னேமாறத் தழுவக் 

கடுஞ்சூன் மடப்பிடி நடுங்குஞ் சாரற் 

றேம்பிழி ஈறவின் குறவர் மூன்றின் 
முந்தூ ழாய்மல ருதிரக் காந்த 
eto sip நெடுந்துடுப் பொசியத் தண்ணென 

1௦ வாடை தாக்கும் வருபனி யற்சிர 
நம்மில் புலம்பிற் றம்கார்க் தமிய 

'ரென்னா குவர்கொ லளியர் தாமென 

வெம்விட் ௨கன்ற சின்னாட் சிறிது 

மூள்ளியு மறிதிரோ வோங்குமலை நாட 
15 வுலகுடன் நிரிகரும் பலர்புகழ் நல்லிசை 

வாய்மொழிக் கபிலன் சூழச் சேய்கின்று 

செழுஞ்செய்ர் நெல்லின் விளைகதிர் கொண்டு 
சடந்தா ளாம்பன் மலரொழி கூட்டி 

யாண்டுபல கழிய வேண்டுவயிற் பிழையா 

2௦ தாளிடூஉக் கடந்து வாளம ருழக்கி 

மேயேர்.துகோட். டி.யானை வேந்த சோட்டிய 

கடும்பரிப் புரவிக் கைவண் பாரி 
தஇீம்ெரும் பைஞ்சுனைப் பூத்த 

தேங்கமழ் புதுமலர் காறுமிவ ணுதலே, 

என்பது : களவுக்காலத்துப் பிரிர்து ots stuns mgs தோழி 

சொல்லிய து, ் 

வரி 

2. இனச்தலைத்தரும்- இனத்தைத் தன்னிடதச்சே குவித் 
துச் கொள்ளும். 1 தலை- அசை; அழைத்துக் 
கூடசக்சொண்டு கோக்கும் 4 ஒருத்தல் - தலைவன். 

1, ஆளியஞ்ப் 6 பிடி. சடுல்குஞ் சாரல், 

அ மூதுரை நக்கீரனார்.
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7: சேம் - இனிமை; தேனாற்பிழிர்த ஈறவுமாம், 8, மூர், 
தாழ் - மூங்கில், 10. வருபனி - தோன் ன்ற பனி; 
அற்சிரம் - பனிச்நாலம். 11, புலம்பின் - புலம்பால். 

10. சபிலன் சூழ என்றது, பாரியை அரசர் மூவரும் வளைத் 
இருப்ப, அசப்பட்டிருர்து உணவில்லாமைக் இளிகளை 

வளர்த்துச் சதர்கொண்டுவா விட்ட கதை, 

18. ஆம்ப லவியுணவு, 

யானை சாச்கவும் பிடி ஈடுங்கனொற்போல நீயிரிவளைப் பாது 

காக்கவேண்டு மென்னுங் கருச்துடையரா யிருக்கவும், பிரிவிற்கு 
அஞ்சாரின்றா ளென்றவாறு, 

பி-ம். 10,.தாங்கி. 18. செடுச்சா. 20. சாளி6௨. மதுரைச் சோனார், 

79. பாலை 

கோட்பத னமைத்த கருங்கை யாடவர் 

கனைபொறி பிறப்ப நாறி வினைப்படர்ச்.து 

'கல்லுறுத் தியற்றிய வல்லுவர்ப் படுவிற் 
பாருடை மருங்கி னாறன் மண்டிய 

5 வன்புலந் துமியப் போகக் கொங்கர் 

படுமணி யாய நீர்க்குநிமிர்ந்து செல்லுஞ் 

சேதா வெடுத்த செர்சிலக் குரூஉத்துக 

ளகலிரு விசும்பி னூன்றித் தோன்று 

நனந்தலை யழுவ நம்மொடு துணைப்ப 

1௦ வல்லாங்கு வருது மென்னா தல்குவர 

வருந்தினை வாழியென் னெஞ்சே யிருஞ்சிறை 
வளைவாய்ப் பருந்தின் வான்கட் பேடை 

யாடுதொறு கனையு மவ்வாய்க் கடுந்துடிக் 

.கொடுவி லெயினர் கோட்சுரம் படர 

15 நெடுவிஷி பயிற்று நிரம்பா நீளிடைக் 

salon கத்தம் போகி 

நில்லாப் பொருட்பிணிப் பிரிந்த நீயே, 

்' என்பது: பொருள்வயிற் பிரிர்த தலைமசன் இடைச்சுரத்துத் 

தன்னெஞ்சிற்குச் சொல்லியது. 

— குடவாயிற் கீரத்தனார். 
16 ,
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வரி 

1, தோட்பதம் - தோளிலே கட்டு முடி கட்டுதல்; 2. நூறி 
வெட்டி : வினைப்படர்ச்து - தொழிலிலே செலுத்தி 

2. வல்லுவர் - மிச்ச உவர். படு- ணெறு; 4. பார் 
~ 

. வன்னிலம் ; : மண்டிய - மண்டவேண்டி. 

6, தயமாயெ ச சேதா, 

9. அழுவம் - காடு, துணைப்ப - துணையாக, 10. வருதும் - 

போவோம்; அ௮ல்குவ.ர - இங்கே தங்குதல்வ.ர; வரத 
'வளவிலே; 12, வான்கண் - வெள்ளைக்சண். 13, ஆடு 
தொறு கனைத்தல் - எயினர் ஆட ஒலித்தல், 

12, பேடை 14 எயினர் போர்க்குப் போகிறதறிர்து 
துணையை அழைக்கு மென்ச. 

1, தோட்பதனமைத்த என்றார், சோறுங்கொண்டுபோய்க் 
3 சல்லுதலின். 2, பொறி - வன்னில மாதலிற் கல்லு 

இறபொழுது எழுச்த பொறி, 

9. அவரும் ஈம்மொடு துணையாக 1௦ வல்லபடிபோவோம் 
என்று அங்கு நினையாது இங்குவரது 11 வருர் இனை 

என், 

8, களன்றித் தோன்றும் - மிச்குத் “சோன்றும் 1. சோட் 
பயனமைத்த என்று பாடமாகத் தோண்டுகை 

முன்பே டீரைச் சொரிர்தமைத்தல் என்றுமாம். 

பி-ம். 2, பிறப்புற, 3. கல்லறுத், 

80 நெய்தல் 

கொடுந்தாண் முதலையொடு கோட்டுமீன் வழங்கு 

மிருங்கழி யிட்டுச்சுர நீந்தி யிரவின் 

வந்தோய் மன்ற தண்கடற் சேர்ப்ப 
கினக்கெவ னரியமோ யாமே யெந்தை 

5 புணர்திரைப் பரப்பகந் துழைஇத் தக்த 
பன்மீ னுணங்கற் படுபுள் ளோழ்புஅ 
முண்டகங் கலித்த மு.துநீ ரடைகரை 
யொண்,பன் மலரக் சுவட்டிலை யடும்பின் 
செங்கேழ் மென்கொடி யாழி யறுப்ப 

4௦ 'வினமணிப் புரவி நெடுந்தேர் கடைஇ
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மின்னிலைப் பொலிந்த விளங்கிண ரவிழ்பொற் 
றண்ணறும் பைந்தா அழைக்கும். 

புன்னையங் கானற் பகல்வர் மே, 

என்பது : இரவுக் குறிவர்த தலைமகற்குத் தோழி சொல்லிய. 

-- மருங்கூர்கிழார் பேருங்கண்ணனார். 
வரி 

2, கழியாகிய இட்டிய சுரம், 4, எவன் - எப்படி, 7. ௮டை 
சுரை - சரையடியில் 11, ஒளியையுடைய இலையோடு 

பொலிந்த இணர் ; ௮விழ்தல் - மலர்தல், 13. பகல் 
வரித் 6. புள்ளோப்புவோம் 13 புன்னையங் கான 
லிலே என்றாள். 

பி - ம், 5 பாக்கர். 6. ஒப்ப, நகூர், 

81. பாலை 

ராளுலா வெழுர்த கோளவ ஓளிய 
மோங்குசனை யிருப்பைத் தீம்பழ மூளையிற் 

புல்லளைப் புற்றின் பல்கக௯ைச் சிதலை 
யொருக்குழுயன் றெடுத்த ஈளைவாய் நெடுங்கோ 

5 டிரும்பூத குருகி னிடர்திரை தேரு 
மண்பக வறந்த வாங்கட் கண்பொரக் 
கதிர்தெறக் கவிழ்ந்த வுலறுதலை கோன்சினை 
நெறியயல் மசா௮ மேறிப் புலம்புகொள 

வெறிபருந் துயவு மென்றாழ் நீளிடை 

1௦ வெம்முனை யருஞ்சுர நீந்திச் சிறந்த 

செம்ம லுள்ளர் அ.ரத்தலிற் கறுத்தோ 
ரொளிறுவே லழுவங் களிறு படக் குடக்கு 

மாவண் கடலன் விளங்கி லன்னவெம் 
மையெழி லுண்சண் கலுழ 

வைய சேறிரோ வகன்றுசெய் பொருட்கே, 

என்பது : பிரிவுணர்த்திய தலைமகற்குத் தோழி தலைமகள் சூறிப் 
பறிர்.து வர்து சொல்லியது. இப் பாட்டினுட் குருகு என்ற சொங்லன் உலைஸச்கு, 
காலலன உலமுமு. * - இலம்பேரி சாத்தனார்.
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வரி 

1. உலா - உலாவி; எழுச்த - எழுந்திருர்த, 3, புற்றின் 
4 Ger. ர். குருசன் - குருகுபோல, கரடி அகழ் 

ன்ற காலத்து உயிர்த்தல். 6. கண்பொர - வெயில் 
வெம்மையால் பார்ச்ச ஒண்ணாதபடி பொர, 9, எறி 
தல்: இரையைப் பாய்ந்தெடுத்தல். 12. வேலழுவம்- 
வேற் பரப்பு, 

10, நீர்திச 15 சேறிரோ பொருட்கெனச, செலயவழுக்கு 
வானாவது பயன், 

டூம். 4 இருங்கோடு, 

82. குறிஞ்சி 

ஆடமைக் குயின்ற வவிர் துளை மருங்கிற் 

கோடை யவ்வளி குழலிசை யாகப் 

பாடின் னருவிப் பனி£ ரின்னிசைத் 

தோடமை முழவின் ௮தைகுர லாகக் 

5 கணக்கலை யிகுக்குங் கடுங்குரற் றாம்பொடு 

மலைப்பூஞ் சாரல் வண்டியா மாக 

வின்பல் லிமிழிசை கேட்டுக் கலிசிறந்து 

% மந்தி ஈல்லவை மருள்வன நோக்கக் 

சகழைவள ரடுக்கத் தியலியா டும்மயில் 

ச :மர்தி நல்லவை . ......ராடன்?' என்றவழிப் பண்டு 
ஒருகாலுங் கண்டறியாதபடி அடிற்று ம.பில் என்றமையிற் பிற 
பொருட்சட் டோன்திய புதுமையாயிற்று?' என்றும், “wert 

தார்... ளேனே”?? என்பது தன்கட் டோன்றிய புதுமை 

பற்றிய வியப்புப் பிறந்தது; என்னை ; தன் கருத்து வெளிப் 
படாது தன் மெய்க்கட் டோன்றிய புதுமையைத் தலைவி வியர் 
தாள்போலத் தோழிக்கு அறத்தொடு நின்றமையின்” என்றும், 
எபுலர்குரலேனல்.. ......எளேனே'”? என்பது இ'*கண்டுயின் மறு 

த்த! லென்னும் மெய்ப்பாட்டிற்கு உதாரணமாகுமென்றும் 
கூறுவர் பேராசிரியர். ஈசூனார்க்ளெொயர், (அவனை ஆயத்சார் 

பலரும் சன்டாசென வந்தோன் முூட்டியவாறும் அவருள் 

செடுழ்தோளேன் யானே எனச் தானே கூறியவாறும் சாண்க?? 
என்பர். (தொல், பொருள், 955, 270, 112.)
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1௦ ஈனவுப்புகு விறலியிற் ரறோன்று நாட 
னுருவவல் விற்பற்றி யம்பு தெரிந்து 
செருச்செய் யானை சென்னெறி வினாப் 
புலாகுர லேனற் புழையுடை யொருசறை 
மலர்தார் மார்ப னின்றோற் கண்டோர் 

15 பலர்தில் வாழி தோழி வரு 
ளாரிருட் கங்கு லணையொடு பொருந்தி 
யோரியா னாருவ தெவன்கொ 
னீர்வார் கண்ணொடு நெகிழ்தோ ளேனே, 

என்பது : தோழிக்குத் தலைவி அறத்தொடு நின்றது. 

[. குயின்ற - செய்யப்பட்ட? கோடை மேல்காற்று, P< 
பாடின் அருவி - pal Wow அருவி; ௮ருவியாகிய குளிர் 
ந்த நீர்; 4. அசைவு - செறிவு; 5. இகுத்தல் - தாழ்த் 
Sa; 5% gmp விடுகிற குரல்) சாம்பு - பெருவங்கியம் ; 

குரலாகயெ அம்பு, கு.ரல்- கலையினோசை, 8, மந்த 
யவை - மக்இத்திரள், மருடல் - ஆசசரியப் படுதல், 
9. இயலி - உலாவி; 12. தன்னால் செருச் செய்யப் 
பட்ட யானை. சென்னெறி - சென்ற நெறி; 18. 
நெகிழ் தோளினை யுடையேன் 17 யானொருத்தியுமே 
அதற்குக் காரண மென்னோ என்றவாறு, 

1-8, இவை இத்தன்மையைக் சருவிசளாச அடு மயிலென்க, 

பிறர்ச்செல்லாம் இன்பஞ் செய்யும் நாடனைச் கண்டார் 
பலருள்ளும் ஈமச்சே துயராவா னென்னென உள்ளுறை சாண்ச. 

பி-ம், 10, விழவுச்களவிறலி, 

93. பாலை 

வலஞ்சுரி மரா௮த்துச் சுரங்கமம் புதுவீச் 
சரியா ௬ளைத்தலை பொலியச் சூடிக் 

._ சறையடி மபப்பிடி கானத் BUDS 
  

° a “wage horde” ; என்னுங் சிளித்தியானை ரிரையுள் 
சழறையடி......... புல்லி” என யானைச் சன்றைச்.சவர்ர்தவாறு 
தீசண்க? என்றார் சச். (தொல், பொருள். 6௦.)
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களிற்றுக்கன் Omi fsa வுவகையர் sAA pig 
5 கருங்கான் மரா௮த்துக் கொழுங்கொம்பு பிளந்து 

பெரும்பொழி வெண்ணா சழுந்துபடப் பூட்டி 
நெடுங்கொடி. நுடங்கு நியம மூதூர் 

ஈறவுரொடை ஈல்லிற் புதவுமுதற் பிணிக்குங் 
கல்லா விளையர்*பெருமகன் புல்லி 

1௦ வியன்றலை நன்னாட்டு வேங்கடங் கழியினுஞ் 

சேய ரென்னா தன்புமிகக் : கடைஇ 

யெய்தவர் தனவாற் மாமே நெய்தற் 
கூம்புவிடு நிகாமல ரன்ன 

வேந்தெழின் மழைச்கணெங் காதலி குணனே, 

என்!..து: தலைமகன் இடைச் ச௪.ரத்துத் தன்னெஞ்சிற்குச் சொல் 
oh wg. 

வரி 

2, உளை மயிர - தலையாட்டம்போல நான்ற மயிர்; 6, 

பெரும்பொழி- பெரிதாகவுரித்தஉரி; 7. நியமம் - ௮ங் 
காடி, 8, ஈறவு விலையாக; புதவு முதல்: வாயிலிடம். 
9. இளையர் - வேடர்; ........... 13, ிகர் - ஒளி, 
UA குணங்கள் 12 ஏய்தவர்தன என்க, 6, பூட்டிச் 

கொடுபோந்து 7 ஊர் 8 வாயிலிற் பிணிக்கு மென்ச. 

பி - ம். £2. யல்சற், 

-- கல்லாடனார் 

64. முல்லை 

& மலைமிசைக் குலைஇய வுருகெழு திருகிற் 
பணைமுழங் கெழிலி பெளவம் வாங்கித் 
  

இது அது சண்டு வருச்திச் கூறியது. இச்சளிற்றியானை 

சிரையுள் தன்னூரும்ரஅருமுனை யியவிற் சீறூர்? என்றலின் தான் 

குறுநில wer cr Dew oir ug) Qu pera” என்றும், “குறுநில மன்னர் 

போல்வார் சென்றமைதோன்றக் கூறியது?” என்றும், “ஆடத் 
தோன்றும் பாவ்சோர் பாங்கிலும்சி அதிலு? துறைக்கு உதாரண 
மாகுமென்றும், 6 ‘aor awd... யேமே? எனத் தலைவியை 
நினைவனவாகசைக்கு amb: 126856 வழுவன்று!' என்றும் 

கூறுவர் சச் சக், பொருள். 24. 27, 41, 76,) சீ
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வதுவைக் கல்யாணம்; என்றது குளித்து விட்டபின் 
என்றவாறு ; "இதுவும் ஒருகல்யாணமாதலால், 20. 
தர் இல் - * சதுர்ச்தியறை; உடன் புணர்தல் - கூடப் 

புணர்தல், 21-22. ஒடுங்கிக்ெக்தலாற் சோடுனபுறம். 

ஒர் - அசை. 23. கெஞ்சம் சினைந்தது, எஞ்சா துரை - 

மறையாது உரை; 20. இனிய ஈகையொடு கூடின 

விருச்கையிடத்து, பின் - கல்யாணங் கழிக்தபின்,. 

5. கனையிருளசன் ற........ என்றது, பூர்வ பஷ ச்தையுடைய 
காலை; 21. கொடும்புறம்-சாணச்தால் வளைச்சு உடம்பு. 

26. இன்னகை இருக்கைப் பின் 38 எஞ்சாது உரையென 
26 வினவலின் எனச் கூட்டுக, 

30. மதைடய சோக்கு - செறுகீகன நோக்கு; என்றது எக் 
காலத்து மவள் என்னளவில் ௮ன்புடையளாயிருப்பள், 

அ௮அவளறிவ தொன்றுண்டோ உன்னுடைய கொ௫மை 

யல்லவோ இர்த மாறுதலெனகத் தோழியொடு புலந்து 

பி-ம், 10, தரீஇய. 11, பயக்த. 10. நுமர்தம. ஈலலார பூரன்கிழார். 

814. பாலை 

Bo air கடைந்த Boa au sit மத்தங் 

கன்றுவாய் ருவைப்ப முன்றிற் அங்கும் 

படலைப் பர்தர்ப் புல்வேய் குரம்பை 

நல்கூர். சிரா மல்லித் தங்கித் 

5 குடுமி நெற்றி நெமொச் சேவற் 

றலைக்குரல் விடியற் போகி முனா௮.து 

கடுங்கண் மறவர் சல்கெழு குறும்பி 

னெழுர்த தண்ணுமை யிடங்கட் பாணி 

யருஞ்சுரஞ் செல்வோர் நெஞ்சந் துண்ணெனக் 

1௦ குன்றுசேர் கவலை யிசைக்கு மத்த 

நனிநீ டுழந்தனை மன்னே யதனா 

ஓவலினி வாழிய நெஞ்சே மையற 
  

* நாலாம்சாசோ இரவின்சண்?? உடன் புணருமறை,
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885. பாலை 

நன்னுதல் பசப்பவும் பெருந்தோ ணெகிழவு 

முண்ணா வுயக்கமொ டுயிர்செலச் சா௮ 
பின்ன மாகவு மிங்குஈத் துறக்தோ 

றவ ரல்ல ரவரெனப் பலபுலந் 
5 தாழல் வாழி தோழி சார 

லின்றுநா ளூலந்த மென்னடை மடப்பிடி 

சன்றுபசி களைஇய பைங்கண் யானை 

முற்றா மூங்கில் முளைதரு பூட்டும் 
வென்வேற் றிரையன் வேங்கட நெடுவரை 

1௦ ஈன்னாட் பூத்த 5 காள வேங்கை 
ஈறுவீ யாடிய பொறிவரி மஞ்ஞை 
நனைப்பசுக் குருந்தி னாறுசினை யிருந்து 
துணைப்பயிரர் தகவுந் துணைகரு தண்கார் 

வருதும் யாமெனத் தேற்றிய 
15 பருவங் காணது பாயின்றான் மழையே. 

என்பது : தலைமகன் பிரிய வேறுபட்ட. தலைமகளைச் தோழி 
வற்புறுத்தியது. இப் பாட்டு எதிர்கால Cars) mm, 

௪ காட்டூர்கிழார்மகனார் கண்ணனார் 
வரி 

3, இறந்தோர் என்பது முற்றும்........... ஆதலால் 4 

அறவ.ரல்ல ரென்று பொருளுரைச்ச, 

6. சாளுலந்த - நாள் முடிச்; ஈன்றணிமை கழிந்த; பிடி 
௪ கன்று இவற்றினென்ச. 8. கொடுத்தாட்டும், 8, 
ஊட்டும் 9 வேங்கடமலை, 10, நாகிள வேங்கை - 
மிச்ச இளமையையுடைய வேங்கை, 11, ஆடிய- 

குடைந்த; 15, பயிர்ந்தகவும் - அழைத்துச் கூப்பிடும். 

14. வருகன்றேமென்று தேற்றிய 15 பருவம் 13 

துணைதரு தண்கார், அதற்கு 15 மழையும் பரவா 
நின்றது. , அதனைப் பாராய் என்க . ட: 

13, துணையை அழைத்தல் பிரிவருமையால் கூட அழைத்தல், 

iG - th, II பொறிவரை, 13 பயிர்க்திறைஞ்சு. துனை தரு.
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986. மருதம் 

* உழுந்துதலைப் பெய்த கொழுங்களி மிதவை 
பெருஞ்சோற் றமலை நிற்ப நிரைகாற் 
றண்பெரும் பந்தர்த் தருமணன் ஜெமிரி 
மனைவிளக் குறுத்து மாலை தொடரிக் 

5 சனையிரு ளகன்ற கவின்பெு காலைக் 

கோள்கா னீங்கிய கொடுவெண் டிங்கட் 
கேடில் விழுப்புகழ் நாடல் வந்தென 

வுச்சிக் குடத்தர் புத்ககன் மண்டையர் 

பொதுசெய் கம்பலை முதுசெம் பெண்டிர் 

1௦ முன்னவும் பின்னவு முறைமுறை தரத்தரப் 

புதல்வஜ் பயந்த திதலை.பவ் வயிற்று 

வாலிமை மகளிர் நால்வர் கூடிக் 
கற்பினின் வழா௮ ஈநற்பல வுதலிப் 
பெற்றோற் பெட்கும் ப்ணையை யாகென 

15 நீரொடு சொரிச்த வீரிக ழலரி 
பல்லிருங் கதுப்பி னெல்லொடு தயங்க 

வதுவை ஈன்மணரு கழிக்த பின்றைக் 

கல்லென் சும்மையர் ஜெரேரெனப் புகுதந்து 

பேரிற் கிழத்தி யாகெனத் sur go 
  

  

௬ (இசனுள் வதுவைக்கு ஏற்ற கரணங்கள் நிகழ்ந்தவா 

றும் தமர் சொடுத்தவாறுங் காண்க, சுற்றஞ் சூழ்ச்து App 

லானும் தமர் ௮றிய மணவறைச சேறலானும் சளவாற் சுருங்கி 

நின்ற சாண் சிறந்தமையைப் பின்னர்த் தலைவன் வினாவ அவள் 

மறுமொழி சொடாது நின்றமையைக் தலைவன் ரறோழிக்குச் 

கூறியவாறு காண்க. இதனானே இது களவின்வழி நிகழ்ந்த 

கற்பாயிற்று?? என்றும் **க.ரணத்தின் அமைந்து முடிர்த,து!? என் 
அம் கூறுவர் ஈச்சினார்க்கினியர். பேராடிரியர் '௮சமலியுவ...... 

யோளே? என்பது 'சிதைவு பிறர்ச்சின்மை? என்னும் மெய்ப் 
பாட்டிற்கு உதா. ரணமாகுமென்றும், இது “*தலைமசன் ௮றிய 

மெய்ப்பட்ட தென்பது?! என்றும் கூறுவர், (தொல், பொருள், 

142, 146, 201,) 

17
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2௦ வோரிற் கூடிய வுடன்புணர் கங்குற் 
கொடும்புறம் வளைஇக் கோடிக் கலிங்கத் 

'தொடுங்கினள் டந்த வோர்புறக் தழீஇ 

முயங்கல் விநப்பொடு முகம்புதை திறப்ப 

வஞ்சின ஸூபிர்த்க கால யாழசின் 

25 னெஞ்சம் படர்ந்த தெஞ்சா தூரையென 

வின்னகை யிருக்கைப் ன்யான் வினவலிற் 

Ore டொரண்குமை வண்காது துபல்வர 

வகமலி யுவகைய ளாக முகளிகுத் 

தொய்யென விறைஞ்சி யோளே மாவின் 

3௦ மடங்கொள் மதைஇய நோக்கி 

OenO.n& Corsi மா போனே. 

என்பது : வாயின்மறுத்த தோழிக்குச் தலைமகன் சொல்லிய, 

தலைமகளைக்கூடி யின்புற்றிருர்த தலைமசன் பண்டுரிசழ்ச்தது 

சொற்று இன்புற்றிருஈ கதாஉமாம். 

-- நல்லாவூர்கிழார். 
வரி 

1. களி மிகுவை - குள தலையுடைய கும்மாயம்; மிதவை 

யொடு 2 அ௮மலைஙலிற்ப; நிற்ப என்றான், உண்பார் இடை 

யறாமை பற்றி, 6, கோள்கால் - அசுபச்சரசக்க 

ளிடம். உசசடம் இங்களையுடைய சாள், சல்யாண 

நாள். 7. வர்தென - வந்தவளவிலே; 8, புதிய ௮அசன்ற 

மண்டை; 9. பொது - கல்யாணம் எல்லாரும் புகுதற்கு 

யோகயமாதலால், ௮தனைச் செய்கிற ஆரவாரத் இனை 

புடைய செயவ்விப் பெண்டிர்) கம்பலை யிடத்துத் 10 

த.ரத்ச.ர என்றுமாம். 10, முன்னம் பின்னவும் - முற் 

படக கொடுப்பனவும் பிர்படச் கொடுப்பனவும், முறை 

முறையாகக் கொடுப்ப, 11-12 பிள்ளைபெற்ற மகளிர் 

நால்வர்கூடிக் குளிப்பாட்டுதன் மரபு, 

14. உன்னைத் தனச்குப் பெற்றவனைப் பேணும் பேணுதலை 

ய்டையை யாவாய்; 15, அலரி-பூ. வதுவை ஈன்மணகீ- 
  

* Gee Quer og உசோகணியை”' என்பர், “Smee, ee 

டம் வேண்டியதுசடீர்கூட்டத்த!' என்னுமிடத்து. (௮௧ம், 130,)
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வதுவைக் கல்யாணம்; என்றது குளித்து விட்டபின் 
என்றவாறு ; "இதுவும் ஒருகல்யாணமாதலால், 20. 

தா இல் - * சதுர்ச்தியறை; உடன் புணர்தல் - கூடப் 

புணர்தல், 21-22. ஒடுங்கிக்கிடக்தலாற் கோடினபுறம். 
ஓர் - அசை. 25. நெஞ்சம் நினைந்தது, எஞ்சா துரை - 

மறையாது உரை; 20, இனிய ஈகையொடு கூடின 

விருச்கையிடத்து. பின் - சல்யாணய் கழிரதபின், 

5. கனையிருளசன்ற........ என்றது, பூர்வ பஷ த்தையுடைய 

காலை; 21. கொடும்புறம்-சாணச்தால் வளைச்சு உடம்பு, 

26. இன்னகை இருக்கைப் பின் 359 எஞ்சாது உரையென 
26 வினவலின் எனக் கூட்டுக, 

30. மதைஇய சோக்கு - செருக்கெ கோக்கு; என்றது எக் 

காலத்து மவள் என்னளவில் ௮ன்புடையளாயிருப்பள், 

அவளறிவ தொன்றுண்டோ உன்னுடைய கொடுமை 
யல்லவோ டர்த மாறுதகலெனச் தோழியொடு புலந்து 

பி-ம். 10, தரீஇய. 11, பயக். 10. நுமர்தம, நல்லார் பூரன்கிழார். 

87. பாலை 

Be alr கடைந்த Bra au sit மத்தங 

கன்றுவாய் சுவைப்ப மூன்றிற் ங்கும் 

படலைப் பந்தர்ப் புல்வேய் குரம்பை 

நல்கூர் சீ.ழா ரொல்லித் தங்கிக் 

5 குடுமி நெற்றி நெமொச் சேவற் 

றலைக்குரல் விடியற் போகி முனா௮து 
கடுங்கண் மறவர் சல்கெழு குறும்பி 

னெழுந்த தண்ணுமை யிடங்கட் பாணி 

யருஞ்சரஞ் செல்வோர் நெஞ்சந் துண்ணெனகச் 

1௦ eon Ger கவலை யிசைக்கு மத்த 

ஈனிநீ டுழந்தனை மன்னே யதனா 

ஓவவினி வாழிய நெஞ்சே மையற 
  

* நாலாம்ராசா இரவின்சண்'? உடன் புணருமறை,
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வைகுசடர் விளங்கும் வான்றோய் வியனகர்ச் 
சுணங்கணி வனமுலை ஈலம்பா ராட்டித் 

15 தாழிருங் கூந்தனங் காதலி 

ரீளமை வனப்பிற் ரோளுமா ரணைந்தே, 

என்பது: வினைமுற்றி மீளுர் தலைமகன் இடைச்சுரத்துத் தன் 
னெஞ்சிற்குச சொல்லியது. 

௪ மதுரைப் பேராலவாயார். 
வரி 

2, மூன்றிற்றாங்கும் 3 பந்தர். 3. படலைப் பரதர் என்றது, 

ம.ரரிழலாகிய பந்தரை; 3, குரம்பையையுடைய 4 

சீறூர். 6. தலைக்குரல் - முதற் குரல்; 11, மன் - மிகுதி; 
12. மை- இருள்) 13. வைகுசுடர் - விடியுமளவும் எரி 

யும் விளக்கு; 14. முலையையும் பாராட்டித் 15 தோ 

ளையும் மணந்து (2 உவவினி எனக கூட்கெ, 

4. தங்கப் 6 போய் tl apigter என்க. 11. உழச்தனை 

முற்று, 
பி-ம். இடைச்சுரத்து மீஎலுறும் கெஞ்சிற்குத் தலைமகன் 

சொல்லியது. 

88 குறிஞ்சி 
முதைச்சுவற் கலித்த ஞூரிச் செந்தினை 

யோங்குவணர்ப் பெருங்குர ஓுணீஇய பாங்கர்ப் 

பகுவாய்ப் பல்லிப் பாடோர்த்துக் குறுகும் 

புருவைப் பன்றி வருதிற நோக்கிக் 

5 கடுங்கைக் கானவன் கழுதுமிசைக் கொளீஇய 
நெடுஞ்சுடர் விளக்க கோக்கி வந்துநந் 

நடுக்குதுயர் களைந்த ஈன்ன ராளன் 

“சென்றனன் கொல்லோ தானே குன்றத் 

திரும்புலி தொலைத்த பெருங்கை யானைக் 

1௦ கவுண்மலி பிழிதருங் காமர் கடா 

மிருஞ்சிறைத் தொழுதி யார்ப்ப பாழ்செத்' 

இருங்கல் விடரகா யசுண மோர்க்குங்
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காம்பம லிறும்பிற் பாமபுபடத் துவன்றிக் 

கொடுவிர லுளியங் கெண்டும் 

15 வடுவாம் புற்றின வமக்கரு நெறியே, 

என்பது : இரவுக்குறி வரத தலைமசன் சிறைப்புறத்தானாதத் 

தோழி சொல்லியது. 

இப் பாட்டினுட் புருவை என்பது இளமை 

-- ஈழத்துப் பூதன்றேவனார். 
வரி 

2. தங்குதல் - மேனோக்குதல்; வணர்தல் - வளைதல்; செறி 

ப்புப்படுதலுமாம். 3. நன் பக்சத்துப் பல்லிப்பாட்டை 

விசாரித்துச் கஇட்டச௪ செல்லும் ; ஈன்னிமித்தமான 

பல்லி; பாடு- ஓசை, 4. புரூவை - இளமை; வரக் 

கடவ இறம், 9, கழுது- பரண், 4. கோக்கிக் 8 

கொண்ட 6 விளக்கு; 6. ௮சசுடரே வெளியாகப் 
பார்த்து வந்து; 7. GUTS ஈன்னராளன் - நன்மை 

யையுடையவன். 

5. கொளீஇய - கொளுக்தின, 10, கடாத்திடத்து; 71 

தொழுதி - வண்டின் கூட்டம்; செந்து- கருதி; 15, 

வழங்குதற்கீரிய நெறியைச 8 சென்றாரெனக் கூட் 

௫௧. இச் சன்மையான வழியிலே வந்து போகின்ராரோ 

வென இரஙகிச்கூறக் கேட்ெவரைவானாவது பயன். 

இனை ,நுகாதற்குப் பன்றி நியித்தம்பார்த் து வருசையைச் 

செய்தேயும் கானவன் அது வருஇறமறிந்து சுடர் கொளுத்தி 

னாற் போலத், தாமும் பேணிவர்தாரேயாயினும் வரவு வெளிப் 

படும் என்றவாறு. 

பி-ம். 13. சகாம்புபயி, ஏறத்துப் புதன்றேவன். 

99. பாலை 

தெறுகதிர் ஞா.பிறு நடுகின்று காய்தலி 

னுறுபெயல் வறந்த வோடுதேர் ஈனந்தலை 

யுருத்தெழு குரல குடிஞைச் சேவல் 

புல்சாய் விடாகம் புலம்ப வரைய 

5 கல்லெறி யிசையி னிரட்டு மாங்கண்
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சிளவீடு கறங்குஞ் சிதியில் வேலத் 

தூழு.று Adres pw Bos காழியர் 

BAU OD aU LI பரப்பின் ச லவுலர்ப் பொழியக் 

களரி பரந்த கன்னெடு மருங்கின் 

1௦ விளளூன் நின்ற வங்குசிலை மறவர் 

மைபடு தஇண்டோண் மலிர வாட்டிப் 

பொறைமலி கழுதை நெடுஙிளை கமீஇய 

இருக் துவாள் வயவ ஈருக்கலை BID & & 

படுபுலாக் கமழு ஞாட்பிற் நுடியிகுத் 

15 தருங்கலர் தெறுத்த பெரும்புகல் வலத்தர் 

விலங்கெழு குலும்பிற் கொண்டி முறை புக்கு 

கொல்லை பிரும்புன நெடிய வென்னாது 

மமல்லென் சேவ. மெலிய வேக 

வல்லுள் கொல்லோ கானே கேம்பெய் 

2௦ தளவுு! நீம்பா லலைப்பமு முண்ணா 

ளிடுமணற பர்சரு வியலு 

நெடுமென் பணை ந்கோக் மாஅ யோரே, 

என்பது : மகட் போக் ய செவிலித்தாய் சொல்லியது, இப் 
பாட்டினுள் காழியா என்றது வண்ணாரை, 

௪ மதுரைக் காஞ்சிப்புலவர். 
வரி | 

1, வேனிற் காலத்து மாத பிரண்டனுள் நடுவு என்றும் 

ரகாளிருபத. 3, வெம்மமயுட னெழுகின்ற குரலையு 

டைய பேரார்மைச் சேவல்; 2, உறுபெயல் வறந்த 
நிலைநீராய் நின்ற ... எரிச்கப்பட்டான ...பெயலா லுண் 
டான நீர் இப்பொழுது தடுகேராயப் பாத்தல், 5. கல் 

லெறி இசை - மலையினின்றுங் கல்லு விழும்பொழுது 

எழுமோசை, 7. காழியர் - கண்ணார். 8, சகவ்வைப் 

பரப்பு - சள்வீடு ஆரவாரத்தை யுடைய பரப்பு, 10, 

வீங்குசிலை - விசைதங்கு சிலை, 11, மை- கருமை; 
மலிர - பூரிக்க. 14. ஞாட்பு - பாக்கக்காரரும் கள்ர 
ரூம் பொருத பூசற் களம், 15. அருங்கலர் தெறுத்த- 

அரிய பண்டங்களைத் இறையாகச் குவித்த.
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17. புனமாகிய கொல்லை யென்க. புனமென்பத, முன்பு 

பயிராயகனை; கொல்லை யென்பது, பயிரின்றித் தரி 

சாய்ச் கிடர்த காட்டினை. 2, ஐடுசேர் ஈனந்தலையினை 
யும், 5 சல்லெறியிசையின் இரட்டுமவ் விடங்களையும் 0 

sor Aust கன்னெடு மருங்கனேயுமுடைய 17 இரும் 
புனச் கொல்லை எனக் காட்டிற்கு அடையாக்குச, 

16. பகுக்கும் 11 கொல்லை யென்ச. 13. சாச்தரும் கீரரா 

பிருப்பரென்று ௨வயவரென்றாள், 

பி-ம். 3. குடமிச்சேவல், 11, இணிசோள். 21. பச்சரியலு, 

CO. Chil sev 

மூத்கோ ரன்ன வெண்டலைப் புணரி 

யிளயோ ராடும் வரிமனை சிதைக்கும் 

தளை யலிழ் தாழைக கானலம் பெருக் BIO DP 

சில்செவித் தாகிய புரைர்ர்சி யலரெழ 

5 வில்வயி ற் செறித்தமை யறியாய் பன்னை 

ANT LPI Mh FHT அ௮ம்பகட்டு மார்பி ற் 

றெருமா ஓள்ளாமொடு வ.ருக்.௮ நின் வயி 

a கென்றியான் யாற்கன மொழிகோ 

ருந்திறற் கடல் செல்லூர்க் (FCO) DB) SI 

LO Oe io apipi@p cp தி பாண 

மிரும்பிடம் படுக்சு வடுவுடை (LPF GF KT 

கருங்கட் கோசர் நியம cori en 

முறுமெனக் “ கொள் ள்குஈ ரல்லா் 

நறுநுத லரிவை பாகசிமை விலையே, 9 

என்பது : பகற்குறி வரது கண்ணுற்று நீங்குர் சலைமகனைத் 

தோழி எ இர்ப்பட்டு ரின் று இந்செறிப்பறிவ 8ீஇயது, 

௪ மதுரை மருதனிளகாகனார் 
வரி 

2. வரிமனை - பண்ணின இற்றில், 4. சிலர் செவிப்பட்ட 

மாத்திரமான புணர்ச்சி; ௮௫ ௮ல ரெழுகையாலே 5 
  cee ene எல யயங்ட ee ee   

« (இது பொருள் ம்சச்சொடுத்தல்வேண்டுமென்௫ன் நத? 

என்பர் ஈச. (தொல், பொருள், 114.)
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இல்வயிற் செறித்தமை அறிகலை. 6 வருமுலை வருத் 

தா என்றது வருமுலையை யுடையாளை வருத்தி என்ற 

வாறு; மார்பின் வருத்தா என்க, வருத்தி 7 வருர் 
தும் நின் என முடிக்க, வருச்தாள் என்னும் பாடத் 

இற்கு வருமுலை வருத்தப் பண்ணாள் வருந்தும் பகட்டு 

மார்பினையுடைய நின் என்று சேர்த்துரைக்க. வரு 
மூலை தெருமர லுள்ளமொடு வருச்சப் பண்ணாள் 

வருந்தும் பகட்டு மார்பின் நின் என்று பிரித்துப் 

பொருளுரைப்பாரு முளர். 8. எங்கண் வருத்தமறிர து 

வரைந்துகொள்ள நிளையாதவுமக்கு 8ீங்குசென்றதிய 
யான் சொன்னாலுமறிமீர் என்னுங் கருத்தான் யாங் 
ுுனமொழிகோ என்றாள். 0 கடவுட் செல்லூர்-தெய் 

வங்களெல்லாம் பலீபெறுதற்டெமாகிய செல்லூர், 

10, பெருங்கடன் முழக்கிற்றாகி 4 அலரெழவெனக் கூட்டுக, 

10. பெருங்கடல்போலு மாரவாரத்தை யுடைக்தாகக் 

கோசர்வாழு நியமமென்று மேலேற்றுவாரு முளர். 

10. யாணர் [2 நியமமென்க. 11, வேல் முதலாகிய இடம்படு 

த்தல், 14. விலை 12 நியமம் கொடுப்பினும் கொள்ளரா 
தலால் அவர்களையும் அச் ரயிசக்துக் கொள் என்றாள். 

மூத்தோர் இளையோரை வரும்காரன்றே, அது செய்யாது 
புணரி இளையோர் மனை௫தைச் தாற்போலப் பெரிய அறிவுடைய 

நீர் சறியேமாகெயவெங்களை வருத்தாரின் நீர் என்றவாறு, 

பி-ம். எதிர்ப்பட்டு இற்செறிப்பறிவு 8ீஇய.து. 

[பழையவுரை இவ்வளவே உள்ளது] 

  

91, பாலை 

விளங்குபக ஓுதவிய பல்கதிர் ஞாயிறு 

வளங்கெழு மாமலை பயங்கெடத் தெறுதலி 

னருவி யான்ற பெருவரை மருங்கிற் 

சூர்ச்சனை துழைஇ நீர்ப்பயங் காணாது 

5 பாசி தின்ற பைங்கண் யானை 
யோய்படப் பிடியொ டொருதிற னொடுங்க 

வேய்கண் ணுடைக்க வெயிலவிர் ஈனந்தலை
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யரும்பொருள் வேட்கையி னகன்றன ராயிலும் 
பெரும்பே ரன்பினர் தோழி யிருங்சே 

10 மிரலை சேக்கும் பரஓுயர் பதுக்கைக் 
கடுங்கண் மழவர் களவுழ வெழுர்த 
ரெடுங்கா லாசனி யொடுக்காட் டும்யர் 
விசிபிணி முழவிற் குட்டுவன் காப்பப் 
பசியென வறியாப் பணைபயி லிருக்கைத் 

15 தடமருப் பெருமை தாமரை முனையின் 
முடமுதிர் பலவின் கொழுகிழல் வதியுங் 

குடகாடு பெறினும் தவிரலர் 
மடமா ஜனோக்கிரின் மாணல மறர்தே. 

என்பது : பிரிவிடைமெலிர்த தலைமகளைச் தோழி கற்புத் 
Sug. . 

| Lo ApEn. 
பி-ம். 2, வயங்கெழு, 3. பெருவளமருவங்கிற், 

98. குறிஞ்சி 

நெடுமலை யடுக்கங் சண்கெட மின்னிப் 

படுமழை பொழிக்த பானாட் கங்குற் 

குஞ்சர நடுங்கத் தாக்கக் கொடுவரிச் 

செங்க ஸிரும்புலி குழுமுஞ் சாரல் 
53 வர் ரல் வாழிய ரைய கேரிறை 

நெடுமென் பணைத்தோ எளிவளும் யானுங் 

காவல் சண்ணினர் தினையே காளை 

மந்தியு மறியா மரம்பயி லிறும்பி 

ஜெண்செங் காந்த எவிழ்ந்த வாங்கட் 

1௦ டண்பல் லருவித் தாழ்$ீ ரொருசிறை 
யுருமுச்சிவர் தெறிந்த வாரனழி பாம்பின் 
றிருமணி விளக்கிற் பெறுகுவை 

யிருண்மென் கூந்த லேமுறு துயிலே, 

அன்பது : இரவுக்குறிச்சென்று தலைமகளைக்சண்ணுற்று நீங்குச் 
தலைமகனைப் பகற்குறிகேர்ர்த வாய்பாட்டாற் றோழி வரைவு 
கடாயது. -- மதுரைப்பாலாசிரியர் கற்றாமனார். 

18
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93. பாலை 

& சேள்கே ன்றவுங் கிளைஞ ராரவுங் 
கேளல் கேளிர் கெழீஇயின ரொழுகவு 
மாள்வினைக் கெதிரிய வூக்கமொடு புகல்சிறந் 

தாரம் கண்ணி யடுபோர்ச் சோழ 

| 5 ரறங்கெழு ஈல்லவை யுறர்தை யன்ன 

பெறலரு நன்கல' னெய்தி காடுஞ்! 
செயலருள் செய்வினை முற்றின மாயி 

னரண்பல கடந்த முரண்கொ டானை 

வாடா வேம்பின் _வழுதி கூட 

TO னாளங் காடி. காறு GBS 

னீளிருங் கூர்கன் மா௮ு யோளொடு 

வரைகுயின் றன்ன வான்றோய் நெடுநகர் 

அரைமுகர் சன்ன மென்பூஞ் சேக்கை 

நிவர்த பள்ளி நெடுஞ்சுடர் விளக்கத்து 

15 நலங்கே மாகம் பூண்வடுப் பொறிப்ப 

மூயங்குகஞ் சென்மோ நெஞ்சே வரிநுத 

யைக்திகழ் பிழிதரும் வாய்புகு கடாத்து 

மீளி மொய்ம்பொடு நிலனெறியாக் குறுகி 

யாட்கோட் பிழையா வஞ்சுவரு தடக்கைக் 
  i Re Re re een ie ee te eo 

(வாணிகர் பொருள்வயிற் பிரிர்தவாறு உணர்க?? என் 

றும், :' கேள்கே டூன்றவும்' என்னும் அகப்பாட்டுப் புறத் இணைத் 

தலைவர் பலராய் அகதச்இணைச்சண் அளவிவர்சது'? என்றும், 

'கேள்கேடுன்றவுங்களேஞராரவும்? என்று மனமகஇழ்ச்து கூதிய 

வாறு காண்க என்றும் கூறுவர் நச், இணிப் பேரா. (இன்ன 

சாரணத்திற் பிரிர்துபோஈ்து வினைமுடிச்சனமாயினும், அவளை 

(மூயங்குகம் சென்மோ? என்றமையின் தன் அள்வினைக்குத் 

தக்க பெண்மையான் அவள் ஆற்றி யிருஈ்தா ளென்பதாஉம், 
கருதிய கருத்தினாற் சாமக்குறிப்புப் பிறக்சமையின் ௮ஃ து 
ஆண்மையாயிற்று?? என்றும, * ஈலங்கே......... கெஞ்சே' என் 
பது மலிதல்'” என்றும் கூறுவர், இப் பாட்டினை இத் துறைக்கே! 

கொள்வர் இளம்பூரணவடிகளும். (சொல், பொருள். 28, 55, 

147, 273, 500, 44)
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2௦ கடும்பகட் டியானை நெடுந்தேர்்க் கோதை 
இருமா வியனசர்ச் கருவூர் முன்றுறைத் 
தெண்ணீ ருயர்கரைக் குவைஇய 

கண்ணான் பொருநை மணலினும் பலவே 

என்பது : வினைமுற்றிமீளலுறுச் தலைமகன் இடைச்சுரத்துத் 
தன்னெஞ்சிற்குச் சொல்லியது. 

-- கணக்காயனார்மகனார் ஈக்கீரனார். 

பி-ம். 22, செண்ணீரேர்கரைக், 

முல்லை 

%ஃ தேம்படு சிமயப் பாங்காப் பம்பிய 

குவையிலை முண்டை வெண்பூக் குழைய 

வானெனப் பூத்த பானாட் கங்குன் 

மறித்துளுஉத் தொகுத்த பறிப்புற விடையன் 

5 றண்கமழ் முல்லை தோன்றியொடு விரைஇ 
வண்டுபடத் தொடுத்த நீர்வார் சண்ணிய 

னைதுபடு கொள்ளி யங்கை காயக் 

wen யுளம்புங் கூரிரு ணெடுவிளி 

திறுகட் பன்றிப் பெரு றா கடிய 

1௦ மூதைப்புனங் காவலா ங்னை த்திருக் தூதுங் 

கருங்கோட் டோசையொ டமொருங்குவம் இசைக்கும் 

வன்புலக் காட்கொட் ட..துவே யன்புகலந் 

தார்வஞ சிறந்த சாய 

லிரும்பல் கூந்தற் றிருந்திழை Bo. 

என்பத: : வினைமுற்றிமீளுந் தலைமகன் சேர்ப்பாகற்குச் சொல் 
லியது. தலைமகன் பாங்கற்குச் சொற்றதுூஉமாம். 

-- நன்பலூர்ச் சிறுமேதாவியார். 

பி-ம். 3. வான்பூ,ததன்ன. 9, கூடிய. கடிய. 
      
    

» உ இது “இருச்தல் சிமித்தமாம், இச்சாலம் வருர். துணை 

பும் ஆற்றிஞளெனக் தான் வருந்துதலின்'' என்பர் ஈச். (தொல். 

பொருள். 14.) 
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95. unt 

% பைப்பயப் பசந்தது நுதலுஞ் சா 
யதா கின்றென் ற்ளிர்புை மேனியும் 

பலரு மதியத் இகழ்தரு மவலமு 
முயிர்கொடு கழியி னல்லதை கினையி 

5 னெவனோ வாழி தோழி பொரிகாற் 

பொகுட்டரை யிருப்பைக் குவிகுலைக் கழன்ற 

வாலி யொப்பின் மாம்புடைத் திரள்வீ 

யாறுசெல் வம்பலர் நீளிடை யழுங்க 

வீன லெண்கி ஸனிருங்கிளை கவருஞ் 

10 சுரம்பல கடந்தோர்க் கிரங்குப வென்னார் 

கெளவை மேவல ராகி யிவஷூர் 

நிரையப் பெண்டி ரின்னா கூறுவ 

புரைய வல்லவென் மகட்கெனப் பரைஇ 
ஈம்முணார் தாறிய கொள்கை 

15 யன்னை முன்னர்யா மென்னிதற் படலே. 

என்பது; போக்குடன்பட்ட தலைமகள் தோழிக்குச் சொல் 

லிய. -- ஒரோடோகத்துக் கந்தரத்தனார். 

பி-ம். 7, தாம்பிடைத். 10. கழிச்தோர். 14. தாற்றிய. 

96. மருதம் 

ஈறவுண் மண்டை அடக்கலி னிறவுக்கலித்தப் 
பூட்டறு வில்லிற் கூட்டுமுதற் நெறிக்கும் 
பழனப் பொய்கை யடைகரைப் பிரம்பி 

ன. ரவா என்ன வம்மு ணெடுங்கொடி 

$ யருவி யாம்ப லகலடை தடக்கி 

ய்சைவரல் வாடை தூக்கலி னாதுலை 

யிசைவாங்கு தோலின் வீங்குபு ஜெகிழுங் 

சழனியம் படப்பைக் காஞ்சி யூர 
  

உ டுப் பாட்டினை இத் துறைக்கே ௨உதாரணமாசச் சொண் 

மார் சச், (தொல், பொருள். 42.)
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* வொண்டொடி யாயத் துள்ளுநீ நயந்து 
10 கொண்டனை யென்பவோர் குறுமக ளதுவே 

செம்பொற் சிலம்பிற் செறிந்த குறங்கி 
னஙகலுழ் மாமை யஃதை தந்தை 

யண்ணல் யானை யடுபோர்ச் சோழர் 
வெண்ணெல் வைப்பிற் பருவூர்ப் பறந்தலை 

15 யிருபெரு வேந்தரு மொருகளத் தொழிய 

வொளிறுவா ணல்லமர்க் கடந்த ஞான்றைக் 

களிறுகவர் கம்பலை போல 

வலரா கின்றது பலாவாய்ப் பட்டே, 

என்பது : தோழிவாயின் மறுத்தது. 

-- மருதம்பாடிய இளங்கடங்கோ. 

பி-ம். ர, நுடக்கலின், ஆ. அரவாயன்ன, 8, கானாழார. 12, 

அகுதை. 15, வேந்தரும் பொருதுகளத். 

977. பாலை 

ர கள்ளியங் காட்ட புள்ளியம் பொறிக்கலை 
வற்னுற லங்கோ டுதிர வலங்கடந்.து 

eect ee ate 

 *(ஒண்டொடி............குறுமகள்? எனச் சாமஞ் சாலா 
இளமையோளைக் கூறிற்று?? என்று கூறுவர் ஈச. :புறஞ்சொன் 
மாணாச் இளவி'ச்கு உதாரணமாகச் கொள்வர், களிறு கவர் 
சம்பலை போல வலராகின்றது பலர் வாய்ப்பட்டே' என்பதனைப் 
பேரா. (தொல். பொருள். 157, 272) 

      

(அதை தந்ைத அண்ணல் யானை அடுபோர்ச் சோழர்! 
என்புழி, சோழரெல்லாம் ௮ஃதைக்குத் தர்தையாம் முறைய 
ராய் நிற்றலின் தரை யென்னும் ஒருமை சோழ பென்னும் 
பன்மையொடு தனித்தனி சென்று கூடுதலின் வழுவின்றேனும் 
ஈற்றுப் பன்மை பற்றி வழுவமைத்தார்?! என்பர் ஈச. (தொல், 
சொல், 461.) சேனாவரையரும் (ஒருமைச் சொல் பன்மைச் 

சொல்லொடு தொடர்தலுங்கொள்ச? என்பர். 

* இப் பாட்டினை இத்துறைச்சே கொள்வர் 54. (தொல், 

பொருள், 9.)
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புலவுப்புலி துறந்த கலவுக்கழி கடுமூடை 
யிசவுக்கு௮ம் பலற நூறி ரிரைபகுத் 

5. திருங்கன் முடுக்கர்த் திற்றி கெண்டும் 
கொலைவி லாடவர் போலப் பலவுடன் 

பெருந்தலை யெருவையொடு பருந்துவர் திறுக்கு 

மருஞசர நிறந்த கொடியோர்க் கல்கலு 

மிருங்கழை யிறும் 9 னாய்ர்துகொண் டறுத்த 

1௦ நுணங்குகட் சிறுகோல் வணங்கிறை மகளிரொ 

டகவுரர்ப் புரந்த வன்பிற் கழறொடி 

நறவமகி மிருக்கை நன்னன் வேண்மான் 

வயலை வேலி வியா ரன்னநின் 

னலர்முலை யாகம புலம்பப் பலபுலக 

15 தாழே லென்றி கோழி யாழவென் 

கண்பனி முத்த aro sr குரவுமலாந 

தற்சிர நீங்கிய வரும்பவிம் வேனி 

லறலவிர் வார்மண லகலியாற் றடைகரைத் 
துறையணி மருசுமொ டி.கல்கொள வோங்கி 

2௦ கலுழ்தளி ரணிடத விருஞ்சினை மானத் 

திணர்ததை புஅப்பூ ToD பொங்கர்ப் 

புகைபுரை யம்மஞ் சூர 

அகர்குயி லகவுங் குரல்கேட் போர்க்கே, 

என்பது : வற்புறுக்குர் தோழிக்குக் தலைமகள் சொல்லியது. 

-- மாமூலனார். 
Ged. 11. பண்பிற், 14. னகமலியாசம். 20. மாத்தி னிணர் 

ததை. ஒளவையார். குடவுழுர்தகார். 

98. குறிஞ்சி 

& பனிவரை கிவந்த பயங்கெழு கவாழற் 
ுனியில் கொள்கையொ டவர்ஈமக் குவந்த 
வினிய வுள்ள மின்னு வாக 

உ.இப் பாட்டினை வெறியறி சிறப்பின் வெஉவாய் வேலன், 

வெறியாட் டயாச்த காந்தளும'? என்த துறைக்கு உதாரண
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மூனிதக நிறுத்த ஈல்க லெவ்வஞ் 

சூருறை வெற்பன் மார்புறத் தணிக: 

ADK For எல்ல என்னை வார்கோற் 

செறிந்திலங் கெல்வளை கெகிழ்க்கமை நோக்கிக் 

கையறு கெஞ்சினள் வினவலின் முதுவாய்ப் 

பொய்வல் பெண்டிர் சொப்புளா பிர்இ 

1௦ முருக னாரணம் சென்றலி னதக் 

கோவக் சன்ன எினைபுனை ஈல்லிற் 

பரவை யன்ன பலராய் மாண்கவின் 

பண்டையிற் சிறக்கலெென் மகட்சகெனப் பரைஇக் 

கூடிகொ எளின்னியக் கறங்கக் களனிழைத் 

15 காடணி யயாந்த வகன்பெரும் பந்தர் 

வெண்போம் கடம்பொடு ரூடி யின்சீ 

ரைகமை பாணி யிரீஇக்கை பெயராச் 

செல்வன் பெரும்பெய சேத்தி வேலன் 

வெறியயர் வியன்களம் பொற்ப வல்லோன் 

2௦ பொறியமை LIT on od Dims வேண்டி. 

னெனனாங் கோல்லோ கோழி மயங்கிய 

மையற் பெண்டிர்க்கு ரொவ்வ லாக 

வாடிய பின்னும் வாடிய மேளி 

பண்டையிற் சிறவா தாயி னிம்மறை 

  

மாகக் காட்டி, ':*இன்னாவாக ..... ..ிறுத்த எவவம்”? என்பது 

அவன் வயிற் பரத்தைமை; 'உயிர் வாழ்சல் அரிது? என்பது 

தன்வயினுரிமை; ' அவை வெறியஞ்சிய வழி நிகழ்ர்சன'? என் 
றும், :**பணிவரைரிவக் 2” என்னும் அகப்பாட்டினுள் *பிரப்புளர் 

பிரீஇ? எனக் கட்டுவிசஅியைக் கேட்டவாறும், (என் மகட்கு? 

எனச செவிலிகூற்று நிகழ்க்தவாறும் காண்க, இதனுள் (நெடு 

வேள் ஈல்குவனெணிமனே'! எனச் தலைவி ௮ஞ்சவேண்டியது, 

இருவரும் (கட்டுவிசசியும் வேலனும்) ஓட்டிச் கூறாமல் தெய் 
வந்தான் அருளுமென்று கோடலின்?? என்றுங் கூறுவர் ஈச், 

இனிப் பேரா. ::;பாவையன்ன பலராய் மாண்கவின்' என்புழி 

மசட்சண் காசல் காரணமாக உவமை பிறர்தது?? என்பர், 

தொல், பொருள், 60, [11, 115, 279.)
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25 யலரா காமையோ வரிதே யஃதான் 

ற்றிவ ர௬ுறுவிய வல்லல்கண் டருளி 
'வெறிகமழ் நெடுவே ணல்குவ னெனினே 
செறிதொடி யுற்ற செல்லவும் பிறிதெனக் 
கான்கெழு காடன் கேட்பின் 

30 யானுயிர் வாழ்த லதனினு மரிதே 

என்பது : தலைமகன் சிறைப்புறத்தானாகச் தோழி தலைமகட்குச் 
சொல்லுவாளாய்ச் சொல்லியது. தோழிக்குத் தலைமகள் சொல் 

லியஅஉமாம். -- வெறிபாடிய காமக்கண்ணியார். 
பி-ம். 4, முனிவுதகவர்த, 7, நெடிழ்தனோச்்சி, 27. ஈல்குவ 
ேயெனிற். 

99. பாலை 

வாள்வரி வயமான் கோளுகி ரன்ன 

செம்முகை யவிழ்ந்த முண்முதிர் முருக்கின் 
இிதரற் செம்ம ரூ௮ய் மதரெழின் 

மாணிழை மகளிர் பூணுடை முலையின் 
9 மூகைபிணி யவிழ்க்த கோங்கமொ டசைஇகனை 

யதிரல் பரந்த வந்தண் பாதிரி 

யுதிர்வீ யஞ்சனை தா௮ யெதிர்வீ 

மரா௮ மலரொடு விரா௮யப் பரா 

மணங்குடை ஈகரின் மணந்த பூவி 

1௦ னன்றே கான ஈயவரு மம்ம 
கண்டிசின் வாழியோ குறுமக ணுந்தை 
யடுகளம் பாய்ந்த தொடிசிதை மருப்பிற் 
பிடிமிடை களிற்றிற் ரோன்றுங் 

குறுகெடுந் துணைய குன்றமு முடைத்தே. 

என்பது: உடன் போகிய தலைமகளைச் தலைமசன் மருட்டிச 

சொல்லியது. ச ome 
௮ பாலைபாடிய பேருங்கடூங்கோ. 

பிம். 7. மூதிர்வீ, 12. தொடி செறி 13. பிடியிடை, 

aQ@sgmpsss இப்பாட்டினைக் கொண்டார் ஈச்௫னார்க் 
சனியரும். (தொல், பொருள் 41.) 
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00. நேய்தல் 

அ௮ரையுற் றமைந்த வார நீளிப் 

புசையப் பூண்ட கோதை மார்பினை 

நல்லகம் வடுக்கொள முயங்கி நீவச் 

தெல்லினிற் பெயர்த லெனக்குமா ரினிதே 

59 பெருர்திரை முழக்கமொ டியக்கவிந் திருந்த 

கொண்ட லிரவி னிருங்கடன் மடுத்த 

கொழுமீன் கொள்பவ ரிருணீங் சொண்சுட 

சோடாப் பூட்கை வேந்தன் பாசறை 

யாடியல் யானை யணிமுகத் தசைத்த 

1௦ வோடை. யொண்சுட. ரொப்பத் தோன்றும் 
பாடுநர்த் தொடுத்த கைவண் கோமான் 

பரியுடை ஈற்றேர்ப் பெரியன் விரியிணர்ப் 
புன்னையங் கானற் புறந்தை முன்றுறை 

வம்ப ராரை யினனொலித் தன்ன 
15 வம்பல் வாய்த்த தெய்ய தண்புலர் 

வைகுறு விடியற் போகிய வெருமை 

கெய்தலம் புதுமலர் மாந்தும் 

கைதையம் படப்பையெம் மழுங்க லூரே, 

் என்பது : தோழி வரைவுகடாயது. 

உலோச்சனார். 

பீ-ம். 7, ௮ரையற்றமை, 18, நெய்தற் பு.தமலர். 

101. பாலை 

௮ம்ம வாழி தோழி யிம்மை 

நன்றுசெய் மருங்கிற் நீதில் லென்னுர் 

தொன்றுபடு பழமொழி யின்றுபொய்ச் சன்றுகொ 

றகர்மருப் பேய்ப்பச் சுற்றுபு புரிந்த 

5 சுவன்மாய் பித்தைச் செங்கண் மழவர் 

வாய்ப்பகை கடியும் மண்ணொடு கடுந்திறற் 
தீப்படு சிறுகோல் வில்லொடு பற்றி 

19
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நுரைதெரி மத்தங் கொளீஇ நிரைப்புறக் 

தடிபுதை தொடுதோல் பறைய வேகிக் 

10 கடிபுலங் கவர்ந்த கன்றுடைக் கொள்ளைய 

ரினந்தலை பெயர்க்கு ஈனந்தலைப் பெருங்காட் 
டகலிரு விசும்பிற் உடம் போலப் 

பசலிடை கின்ற பல்கதிர் ஞாயிற் 

றுருப்பவிர் பூரிய per gah கோடைப் 

15 புன்கான் முருங்கை யூம்கழி பன்மலர் 
தண்கா ராலிபிற் ருவன வுதிரும் 
பனிபடு பன்மலை யிறந்தோர்க்கு 

முனிதகு பண்பியாஞ் செய்தன்றோ விலமே, 

என்பது : பிரிவிடை வேறுபட்ட இழக்தி தோழிக்குச் சொல்லி 

யது, ' தோழி கழத்திக்குச் சொல்லியதஉமாம், இப் பாட்டி 
னுள் வாய்ப்ப்கை கடியு மருந்து என்றது இருமல் இரக்கும் 

மருந்து, ர 
-- மாமூலனார். 

பி-ம். 4. சுற்றுபு சுரிந்த, 12, கூட்டம், 15. வீகழிபன்மலர் 

16, தாதின்றுதிரும். (தலைமகள்) 

102. குறிஞ்சி 

உளை மான் றுப்பி னோங்குதினைப் பெரும்புனத்துச் , 
கழுதிற் கானவன் பிழிமகிழ்க் து வதிர்தென 

வுரைத்த சந்தி னார லிருங்கதுப் 

பைதுவர லசைவளி யாற்றக் கைபெயரா 

5 வொலியல் வார்மயி Chard anon கொடிச்சி 

பெருவரை மருங்கிற் குறிஞ்சி பாடக் 
குரலுங் கொள்ளாது நிலைபினும் பெயராது 

படா௮ப் பைங்கண் பாடுபெற் ஜெய்யென 

மறம்புகன் மழகளி DI DA நாட 

10 @" மார்பி னரிஞிமி ராப்பத் 

தாரன் கண்ணிய னெஃகுடை வலத்தன் 
காவல cde லோம்பிப் பையென 

வீழாக் கதவ மசையினன் புகுதந்
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துயங்குபட ரகல முயங்கித் தோண்மணர் 

15 தின்சொ லளைஇப் பெயர்ந்தனன் ,றோழி 
யின்றெவன் கொல்லோ சண்டிகு மற்றவ 

னல்கா மையி னம்ப லாகி 

யொருங்குவர் துலக்கும் பண்பி 

னிருஞ்ரூ ழோதி யொண்ணுதற் பசப்பே, 

என்பது : இரவுக்குறிக்கட் றைப்புறமாகம் தோழிக்குச் சொல் 
லுவாளாய்த தலைமகள் சொல்விய து, 

— மதுரை யிளம்பாலாசிரியன் சேந்தங்கூ த்தன். 

பி-ம். மதுரைப் பாலாசிரியன் சேனங் கூத்தன். 

103. பாலை 

BDO pI! நனந்தலை யெழிலேறு குறித்த 

கதிர்த்ச சென்னி அணங்கு செர்நாலின் 

விதிர்த்த போலு மர்.நுண் பல்பொறிக் 

காமா சேவ லேமஞ் சேப்ப 

5 முளியரில் ப/லம்பப் போகி முனா௮.து 

முரம்படைந் திருந்த மூரி மன்றக் 

ததர்பாத BUG மாகெழு சிறுகுடி 

யுறையுஈர் போகிய வோங்குகிலை வியன் மனை 

யிறைநிழ லொருசிறை புலம்பயா வுயிர்க்கும் 
10 வெம்முனை யருஞ்சுர நீந்தித் தம்வயி 

னீண்டுவினை மருங்கின் மீண்டோர் மன்னென 

நள்ளென் யாமத் துயவுத்துணை யாக 

நம்மொடு பசலை நோன்று தம்மொடு 
தானே சென்ற ஈலனு 

15 ஈல்கார் கொல்லோகா நயச்திசி னோசே. 

என்ப.து.: தலைமகன் 'பிரிவின்சண் தலைமகள் தோழிக்குச் 

டுசாற்றது, 

— காவிரிப்பூம்பட்டின த்துச் செங்கண்ணனார். 
பி-ம். 12, உயவுத் துணையாகிய, 13. தோன்றுக தம்மொடு,
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10%, முல்லை 

% வேந்துவினை முடித்த காலைத் தேம்பாயர் 
இனவண் டார்க்குந் தண்ணறும் புறவின் 
வென்வே லிளைய ரின்புற வலவன் 

வள்புவலித் தாரி னல்லது முள்ளுறின் 

5 முந்நீர் மண்டில மாதி யாற்றா 

ஈன்னால்கு பூண்ட கடும்பரி நெடுந்தேர் 

வாங்குசினை பொலிய வேறிப் புதல 

பூங்கொடி யவரைப் பொய்யத என்ன 

வுள்ளில் வயிற்ற வெள்ள வெண்மறி 

1௦ மாழ்கி யன்ன தாழ்பெருஞ் செவிய 

புன்றலைச் சருசோ டுகளி மன்றுழைக் 

சவையிலை யாரி னங்குழை கறிக்குஞ் 

சீறார் பலபிறக் கொழிய மாலை 

யினிதுசெய் தனையா லெர்தை வாழிய 
15 பனிவார் கண்ணள் பலபுலர் துறையு 

மாய்தொடி யரிவை கூந்தல் 

போகு லணிய வேய்தர் தோயே, 

என்பது : வினைமுற்றிமீளுர் தலைமகற்குத் தோழி சொல்லியது. 

-- மதுரை மருதனிளகாகனார். 
பீ-ம். 1, வேந்துவினை முடித்தனன். 3, ரன்புற, 6, ஈன்னான்கு 
12, கொறிக்கும், 

105. பாலை 

அகலறை மலர்ந்த வரும்புமுதிர் வேங்கை 
யொள்ளிலைத் தொடலை தைஇ மெல்லென 

உடுப் “பாட்டினுள் சுட்டி ஒருவர்ப் பெயர்கூரா வஞ்ச பொத 
வியலாய் வந்தவாறு காண்க?! என்றும், இதனுள் வினைமுடித்த 
காலைத் தேரிளையர் செலவிற் கேற்ப ஊராது கோலூன்றின் 
உலகிறநர்தன செலவிற்குப் பற்றாத குதிரைச்சேரேறி இடைச் 
சுரத்திற் றங்காது மாலைச் காலத்து வநத பூச்சூட்டினை, இனிது 
செய்தனை: எந்தை வாழிய எனத் தோழி கூறியவாறு காண்க?) 
என்றும் கூறுவர் ஈச். (தொல், பொருள், 60, 194.) 
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ஈல்வரை காடன் றற்பா ராட்ட 

யாங்குவல் ௮ஈுள்கொ முனே தேம்பெய்து 

5 மணிசெய் மண்டைத் இம்பா Cass 

யினாத் தாயர் மடுப்பவு முண்ணா 

ணிழற்கயத் தன்ன நீணகர் வரைப்பி 

னெம்முடைச் செல்வமு முள்ளாள் பொய்ம்மருண்டு 

பந்துபுடைப் பன்ன பாணிப் பல்லடிச் 

10 சில்பரிக் குதிரைப் பல்வே லெழினி 

கெடலருர் துப்பின் விடுதொழின் முடிமார் 
கனையெரி ஈடந்த சல்காய் கானத்து 
வினைவ லம்பின் விழுத்தொடை மறவர் 

தேம்பிழி ஈறுங்கண் மகிழின் முனைகடந்து 

15 வீங்குமென் சுரைய வேற்றினர் seme. 

முகைதலை திறந்த வேனிற் 

பகைதலை மணந்த பல்லதர்ர் செலவே, 

என்பது : மகட்போக்கிய தாய் சொல்லியது, 

— தாயங்கண்ணனார். 

பி-ம். 1, ௮கவரை, 10, வல்வேலெ. 15. விலங்குமென், 

106. மருதம் 

& எரியகைர் தன்ன தாமரைப் பழனத்துப் 

பொரியகைர் தன்ன பொங்குபல் சிறுமீன் 

வெறிகொள் பாசடை யுணீஇயர் பைப்பயப் 

பறைதபு முதுசிர லசைபுவர் திருக்குர் 
5 துறைகே மூரன் பெண்டுதன் கொழுஈனை 

நம்மொடு புலக்கு மென்ப நாமது 

செய்யா மாயினு2முயயா மையிற் 

* செறிதொடி தெளிர்ப்ப வீசிச் சிறிதவ 

௪ இவ்வடியினை வினையுவமத்திற்கு உதாரணமாகக் சாட்டி, 

* :செறிதொடி ...... தோழி”? ,என்றக்சாற் தலைவிக்குப் 

பாலங்காயினார் சேட்பச் சொல்லிச் கூறல் வேண்டு மென்பது; 

வாயில்களும் தலைமகளை ஊடல்சாப்பவல்லது சொல்லாரா 
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ணுலமந்து வருகஞ் சென்மோ தோழி 

1௦ யொளிறுவாட் டானைக் கொற்றச் செழியன் 

, வெளிறில் சுற்பின் மண்டம ரடுதொறுங் 

களிறுபெறு வல்சிப் பாண னெறியுக் 

தண்ணுமைக் கண்ணி னலைஇயர்தன் வயிறே. 

என்பது : தலைமகள் தன்னைப் புறங்கூறினாளாகச் கேட்ட 
பரத்தை யவட்குப் பாங்காயினார் சேட்பச் சொல்லிய, 

-- ஆலங்குடி வங்களார். 

பி-ம். 7. உய்யாமா,. 8. ஏறிதிவண். (கூறினாளென.) 

107. பாலை 

செல வயசக் கேட்டொறும் பலரின் 

தன்பி னெஞ்சத் தசாற௮ுப்பொறை மெலிந்த 

வென்னகத் திடும்பை களைமார் நின்னொடு 

கருங்கல் வியலறைக் கிடப்பி வயிறுதின் 

5 றிரும்புலி துறந்த வேற்றுமா னுணங்க 

னெறிசெல் வம்பல ருவர்தன, ரரங்க 

ணொலிகமை கெல்லி னரிசியொ டோராங் 

கானிலைப் பள்ளி யளைபெய் தட்ட 

வானிண முருக்கிய வால் ௮வெண்சோறு 

1௦ புகரரைத் தேக்கி னகலிலை மாந்துங் 

கல்லா நீண்மொழிக் கதகாய் வடுகர் 

வல்லா ணருமுனை நீந்தி யல்லாத்து 

மன்னூ றஞ்சு மொருகாற் பட்டத் 

தின்னா வேற்றத் திழுக்கி மூடங்கூர்ர் 

15 தொருதனித் தொழிந்த வுரனுடை கோன்பக 
டங்குழை யிருப்பை யறைவாய் வான்புழல் 
புல்லுளைச் சிரு௮ர் வில்லி af SH) 

மரைகடிந் தூட்டும் வரையகச் சீழார் 
  

சலாற் தலைமகள் கேட்பாளாகச் சொல்ல வேண்டு மென்பது! 
என்பர் பேரா, (தொல். பொருள். 287, 712.)



, சுளிற்றியானைகிரை 15, 

மாலை யின்றுணை யாக் காலைப் 

2௦ பசுநனை நறுவிப் பரூ௨ப்பர லஓுறைப்ப 

மணமனை கமழுங் கானர் 

துணையி சோ தியென் மோழியும் வருமே, 

என்பது : தோழி தலைமகள் குறிப்பறிர் துவர்து தலைமகற்குச் 

சொல்லிய, 

-- காலவிரிப்பூம்பட்டினத்துக் காரிக்கண்ணனார். 

பி-ம். அன்புடை கெஞ்ச. 13, பன்னூறஞ், 

108. குறிஞ்சி 

புணர்ந்தோர் புன்க ணருள௮ முணர்ச்தோர்க் 

கொத்தன்று மன்னா லெவன்கொன் முத்தம் ® 

வரசைமுதற் சிதறிய வையோல் யானைப் 

புகாமுகம் பொருத புதுநீ ராலி 

5 பளிங்குசொரி வதுபோற் பாறை வரிப்பச் 

கார்ககம் பட்ட கண்ணகன் விசும்பின் 

விடுபொறி ஜெூழியிற் கொடி பட மின்னிப் 
படுமழை பொழிக்த பானாட் கங்கு 

லாருயிர்த் துப்பிற் கோண்மா வழங்கு 

1௦ மிருளிடைத் தமிபன் வருகல் யாவது! 

மருளான் வாழி தோழி யல்கல் 

விரவுப்பொறி மஞ்ஜை வெரீஇ யரவி 

னணங்குடை யருர்தலை பைவிரிப் பவையோற் 

உ காயா மென்சனை கோய நீடிப் 

15 பஃழடுப் பெடுக்க வலங்குகுலைச் காந்த 
  

& காயா......... வோனே?? என்புழி ஆடுசற்றொழில் பற் 
தியும் வடிவு பற்றியும் வண்ணம் பற்றியும் உவமை வர்தது 

என்பர் பேரா, (தொல். பொருள். 277.) ஈச்சினார்ச்சினியரும் 

சுரம்பெழுச் திருர்.துணுர் தொங்கல்”? என்னு A sg “ope 

சா காதுச்தும்பி சையாடு வட்டிற்றோன்றும்? என்றார் பிறரும்?? 

என்பர். (ரர்,,661.)
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சையறு நெஞ்சக் தெவ்வ நீங்க 
வழா௮ முறைதலு முரியம் பராரை 

யலங்க லஞ்சினைக் குடம்பை புல்லெனப் , 

புலம்பெயர் மருங்கிற் புள்ளெழுர் தாங்கு 
மெய்யிவ ணொழியப் போசியவர் 

செய்வினை மருங்கிற் Dio window on IB rr, 

என்பது ; தலைமகன் பிரிவின்௧ண் தலைமகள் மீதாழிம்குச் 

சொல்லியது. 
-- கல்லாடனார் 

பிம். 2, இருவில் சூழ்சசி, 4. னன்மாவீக, பொற்றி, 10, 

கால்பொருஉ. 11. யசனல்சூ, 10. மித்த, 

10 

[5 

114, முல்லை 

கேள T வெல்ல தோழி கேலன் 

வெறியயர் களத்து சழூபல தாறுப 

விரவுவி யுறைத்து வீர்கறாு புறவி 

னுரவுக்குஇர் மழுங்கிய சேர் நாய 
றரவுநுங்கு 'மதியி னையென மறையுஞ 

சிறுபுன் மாலைய முள்ளா ரவரென 

ஈப்புலர் தூறையு மெல்வ ங்க 

4 

AOD வலவ உட௮மதி /வகா 

ணெடுங்கொடி அடங்கும் வான்றோய் புரிசை 

யாமங் கொள்பவர் காட்டிய ஈளிசுடார் 

வானக ட்னின் விளங்கித் GB wT oot yl 

மருங்கடிக் காப்பி னஞ்சுவரு tp Ell & 

இருஈக ரடங்கிய மாசில் சற்பி 

னரிமதர் மழைக்க ணமைபுரை பணைத்தோ 
ளணங்குசா லரிவையைக் காண்குவம் 

பொலம்படைக் கலிமாப் பூண்ட தேரே, 

ஈன்பது : வினைமுற்றி மீளுூர் தலைமகன் தேர்ப்பாசற்குச் சொல் 

லிய. 

பி-ழ், 2. சளந்தோ நுறபல, 11, வானமீனின், (வருகின்ற.)
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110. Gmugev 

ன்னை யறியினு மறிசு வலர்வா 

யம்மென் சேரி Oa if am கேட்க 

பிறிகொன் றின்மை யறியக் கூறிக் 

& கொடுஞ்சழிப் புகார்க் தெய்வ நோக்கிக் 

5 50) Oh Lh Ka oho SE » கானற் 

ஜரொடலை யாயமொடு ஈடஓட ஸாடியுஞ் 

சிற்றி லிமைந்துஞ் சிறுசோமு குவை௫யும் 

வருந்திய வருத்தங் தீர யாஞ்சிமி 

தருந்தன மாக வெய்து வர்து 

1௦ தடமென் பணைத்கோண் உடல் லீரே 

யெல்ல மெல்லின் றசைவுமிக வடையேன் , 

மெல்லிலைப் பரப்பின் லிருச் துண் டி.யானுமிக் 

சல்லென் சிறுகுடி க் கங்கின்மற் றெவனே 

வென மொழிர் தனனே யொருவ னவற்சண் 

15 டிறைஞ்சிய முகர தம் புறஞ்சேர்பு பொ நந்தி 

பிவை 3மக், கூரிய வல்ல விழிந்த 

கொழுமீன் வல்சி யென்றன மிழுமென 

கெடுங்கொடி. நுடங்கு காலாய் தோன்றுவ 

* செய்தல் நிலத்து ,பளையாக்கு ௨லைவளந தப்பின் ௮ம் மச 

ளிர் இளையுடன் குழீஇச் சுறவுக்கோடு ஈட்டு பரவுச்சடன் கொடு 
த்தலின் ஆண்டு வருணன் வெளிப்படும்'? என்று கூறி, அதற்கு 

இவ்வடியினை உசாரணமாகஇயும், : மெய்தொட்டுப் பயிறல்,....'! 

என்ற சூத் இரத்துப் (பிறவும்? என்றதனாற் கொள்க? என்று 

மமல்லிலை...... ஜெவனோ?? என்ற வடிகளை உகாரணமாக்கியும், 

அச சூச்திரத்தே (தலைவன் இரவுக்குறி வேண்டியதனைத் தோழி 

கூறியவாறு சாண்க? என்றம், இது எளி தல்? என்றும், : (பிறி 

தொன்...... நினக்கே? இத தலைப்பாடு? என்றுங்கூறுவா், ஈச் 

இனார்க்சினியர். (சொல். பொருள். 5, 102, 207.) இனிச் சேனா 

வரையர் £: (கொடுஞ்சுழிப் புகாஅர்த் தெய்வ நோக்கிக் சடுஞ்சூ 
டருகுவ னினச்கே? என முன்தேற்று உணர்த்தியவாறு சண்டு 

கொள்க; முன்தேநீறு - புறத்தின்றித் தெய்வ முசலாயின வத் 

தின் முன்னின்று தெளித்தல்? என்பர், (தொல், சொல், 383,) 

20 
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காணா மோவெனக் காலிற் சிதையா 

2௦ % நில்லாது பெயாஈத பல்லோ ருள்ளு 

மென்னே குறித்த சோக்கமொடு நன்னுத 
லொழிகோ யானென வழித்சக் கூறி 

யாம்பெயர் கென்ன நோக்கித் தான்ற 
னெடுக்கோக் சொடிஞ்சு பற்றி 

25 நின்றோன் போலு மென்றுமென் மகட்கே. 

என்பது : தோழி செவிலித்தாய்க்கு ௮றததொடு நின்றது: 

-௪ போந்தைப் பசலையார் 

பி-ம், 5. நினச்சகெனக், 8, வருந்திய வருஞ்சுரர். 25. Dorp 
மென்கட்சகே 19, சாவிற்சிதை. 

111. unt 

உள்ளாங் குலக்தல் செல்லார் கறுச்தோ 

செள்ள னெஞசக தே.ச்சொ ரி 

வருவர் வாழி தோழி யரரர. 

யானைக் கொண்ட துகிற்கொடி போல 
. ச . ~ க 

5 வலந்தலை ஷஜெமயக்து வலந்த சிலம்பி 

யோடைக் குன்றத்துக் கோடையொடு துயல்வர 
மழையென மருண்ட மம்மா பலவுட 

னோய்களி நெடுக்க கோயுடை நெடுங்கை 

தொகுசொற் கோடியர் தூம்பி ுயிர்க்கு 
1௦ மத்தக் கேம லட்ட ஈற்கோட் 

செர்ரா தேற்றை கம்மென வீர்ப்பக் 
    

* ( நில்லாது பெயர்க்த பல்லோருள்ளும்? என்புழி முன் 

னர் எல்லாரும் உளப்பாடாகக் கூறிய தோழி ஈண்டும் பல்லே 
முள்ளும் என்னாது தன்னை நீச்சிச்கூறிய தென்னை எனின் : 
தலைமகன் தன்னை நோக்க அழிவுதகக்கூறி ஆற்றானாகி கின்ற 
நிலைமையைச் சண்டு அருள்பிறவாது ஆயமும் தலைவியும் போய 

வாறும், அதற்குத்தான் அழிவுதக்குகிற்றலின், அவரொடு போத் 
லாற்றாது பின்னர்ப்போயவாறுந்தோன்றக் கூறுகின்றாளாதலிறழ் 
பல்லோருள்ளுமெனச் கூறினாள்? ௬௪. (தொல், சொல். 463.)
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குருதி யாரு மெருவைச் செஞ்செவி 
மண்டம ரழுவத் தெல்லிக் கொண்ட 

புண்டேர் விளக்கிற் ரோன்றும் 

15 விண்டோய் பிறங்கன் மலை.பிறர் தோரே, 

என்பது : தலைமகன் பிரிவின்கண் தோழி சலைமகளை யாற்று 

வித்தது. உ ட... 
24 -- பாலைபாடிய பேருங்கடங்கோ. 

பி-ம். 1. உள்ளாங்குறுத்தல், 2, ரல்லனெஞ். 14. புண்டோய், 

112. குறிஞ்சி 

& கூன் லெண்கின் குறுரடைக கொழுதி 

இதல செய்த செர்நிலப் புற்றின் 

மண்புனை நெடுங்கோ முடைய வாங்கி 

பிரைநசைஇப் புரிக்கு மரைகாட் கங்கு 

5 லின் றணி வய௮வப்பிணப் 15H BO) oor மறப்புலி 

யொளிூ€றக்து மருப் "ற் களிறட்டுக் குழுமும் 

பனியிருஞ் சோலை யெமிய மென்னாய் 

தீங்குசெய் தனையே பங்குவர் தோயே 

நாளிடைப் படிென் ஜேழி வாழா 

1௦0 டோளிடை முயக்க நீயும் வெய்யை 

கழியாக் காதல ராயினுஞ் சான்றோர் 
பழியொடு வ௫௨உ மின்பம் வெஃகார் 

வரையி னெவனோ வான்றோபய் வெற்ப 
கணக்கலை யிகுக்குங் கறியிவர் சிலம்பின் 

15 மணப்பருங் காமம் புணர்ந்தமை யறியார் 

* 'ஆற்றதுதிமை அறிவுறு கலச்சகமும்'? என்னுர் துறைக்கு 

இதனை உதாரணமாகச் கொண்டும், ' *கழியக்...... வெல்கார்?? 
எனப் பிறர்மேல் வைத்துத் தலைவனை அறிவு கொளுத்தினமை 
யின் வழுவாயமைரந்தது”? என்றும், * (பழியொடு வரூ௨ மின்பம் 

வெஃகார்?? எனவே, புகழொடு வரூஉம் இன்பம் வெல்குவரெ 

ன்ச் சொள்ள வைத்தலின் ஈன்மையும் மையும் பிறிதின்மேல் 

வைத்துச் கூறிற்றாம்? என்றும் கூறுவர் ஈச, பேரா, புகழ்பற்றிய 
பெருமிதம் என்பர். (தொல், பொருள். 114, 210, 257.)
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” 

HFST gor Hf 

தொன்றியன் மரபின் மன்ற லயரப் 

பெண்கோ ளொழுக்கக் சண்கொள நோக்கி 

நொதுமல் விருர்தினம் போலவிவள் 

புதுசா ணொூக்கமும் கரண்குவம் யாமே. 

என்பது : இரவுக்குறி வநத ூலைமகனை யெஇர்ப்பட்டு நின்று 

சோழி, சொல்லி வரைவுகடாயது, 

பி-ம், ர, 

— நேய்தற்சாய்த்துபத்த ஆவூர்கிழார். 

சானலெண்கின். கூாரலெண்டுன். கூருகிரெண்கின். 

10. மூயங்கமதி, 11, கழியச் சாகல, 15, மணப்பெரு ப. 

1௦ 

15 

20 

113. பாலை 

Berne காலையு ஈட்பிற் கோடார் 

சென்று வழிப்பட தரிபில் ரூழ்ச்சியிற் 

புன்றலை மடப் டி. யகவுகர் பெருமகன் 

மாவீர வண்மகி மல்கைப் போற்றிக் 

காப்புக்கை 6 pe, பல்வேற் கோச 

ரிளங்கட் சமழு கெப்தலள் Oe py al oir 

வளங்கெழு நன்னா டன்னவென் டேோரண்மணக் 

தழுங்கன் மாது ரலாரடும் கரற்ற 

நல்காது துறந்த காகல ரென்று 
கீல்பொரூஉ மெலியாப் பரட்டி னேனைடி 

யகன்சூ VGH I TU பெய்க வல்கிய | 

ரிகழ்ந்தன வாயினு மிடம்பார்த்துப் பகைவ 

சோம்பின ருறையுங் கூழ்கெழு குறும்பிற் 

குவையிமில் விடைய வேற்று வொய்யுங் 

கனையிருஞ் சுருணைச் கனிகாழ் நெடுவேல் 
விழவயாந் தன்ன கொழும்பஃ நிற்றி 

யெழா௮ப் பாண னன்னாட் டும்பர் 
நெறிசெல் வம்பலர்க் கொன்ற தெவ்வ 
செறிபடை கழ்இய சேயரிர் சின்னீ 
ரறுதுறை யயிர்மணற் படுகரைப் Cures 

சேய ரென்றலிற் சிறுமை யுற்றவென் 
ங்
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சையறு நெஞ்சக் தெவ்வ நீங்க 

வழா௮ மூறைதலஓு முரியம் பராரை 

LG il லஞ்சினைக் குடம்பை! புவ்லெனப் , 

புலம்பெயர் மருங்கிற் புள்ளெழுர் தாங்கு 
மெய்பி௮ ணொழியப் போகியளர் 

செய்வினை மருங்கிற் ெலிஐயரென் னுபிரே, 

என்பது ; தலைமகன் பிரிவின்கண் நலைமகள் மீதாழிம்குச் 

சொல்லியது, 
— கல்லாடனார் 

பி-ம். 2, இருவில் சூழ்சசி, 4. னல்மாவக, பொற்றி, 10. 

கால்பொருஉ. 11. யசனல்கூ, 10. மித்த, 

10 

5 

114. முல்லை 

கேளா யெல்ல தோழி வேலன் 

வெறியயர் களத்து! பல தாறுய 

விரவுவி யுறைத்கு வீர்நறும் (0௨ 

னுரவுக்கஇர் மழுங்கிய ஈஃ்சேர் ஞாயி 

றி.ரவு நுங்கு 'மதிபி னையென Lod) Duy GF 

சிறுபுன் மாலையு முள்ளா ரவென 

ஈப்புலச் துறையு மென்வ மங்க 

நூலறி Gu oD ol சட௮ுமதி Ifo L&T 

ணெடுங்கொடி நுடங்கும் வான்றோய் புரிசை 

யாம் கொள்பவர் சாட்டிய ஈளிசுடர் 

வானக பட்னின் விளங்கித் தோன்று 

மருங்கடிக் காப்பி னஞ்சுவரு AP GAT & 

இருக ரடங்கிய மாசில் சற்பி 

னரிமதர் மழைக்க ணமைபுரை பணைத்தோ 
ளஎணங்குசா லரிவையைக் காண்குவம் 

பொலம்படைக் கலிமாப் பூண்ட தேரே, 

என்பது : வினைமுற்றி மீளுர் தலைமகன் தேர்ப்பாசற்குச் சொல் 
லியது, 

பி-ழ், 2. சகளந்தோ றுறுபல, 11, வானமீணின், (வருகன்ற,)



158 அகநானூறு 

115. பாலை 

அழியா விழவி னஞ்சுவரு கூதூர்ப் 

பழியில ராயினும் பலர்புறங் கூறு 

மம்ப லொழுக்கமு மாகிய வெஞ்சொற் 
சேரியம் பெண்டி செள்ளினு மெள்ளுக 

5 நாண்பூ ணெய் மை குடகாட் டன்னவென் 

னாய்ஈலர் தொலயினுந் தொலக வென்று 

கோயில ராககங் காதலர் வாய்வா 

ளெங்வி வீழ்த செழுவிற் பாணர் 

கைகொழு மரபின்முன் பரித்தி உப் பழிச்சிய 

1௦ வள்ளுய்ர் வணர்மருப் பன்ன வொள்ளிணர்ச் 

சுடர்ப்பூங் கொன்றை யூழுறு விளைநெற் 

றறைமிசைத் தா௮ மத்த நீளிடைப் 

பிறைமருள் வான்காட் டண்ணல் யானை 

சினமிகு முன்பின் வயமா ன ஞ்சி 

15 பினங்சொண் டொளிக்கு மஞ்சுவரு கவலை 

நன்ன ராய்கவின் ஜொலையச் சேய்நாட்டு 

நந்நீத் தூறையும் பொருட்பிணிக் 

கூடா மையி ato. யோரே. 

என்பது: பிரிவிடை வற்புறுக்குந் தோழிக்குக் தலைமகள் 

சொல்லியது, . 
— Lot dpeDit 

116. மருதம் ் 

எரியகைந் தன்ன தாமரை யி.உடபிடை 

wht gern GNSS செர்கெல் வினைஞர் 

கட்கொண்டு மறுகுஞ் சாகா டளற்றுறி 

ளாய்கரும் படுக்கும் பாய்புன லூர 

5 பெரிய நாணிலை மன்ற பொரியெனப் 

புன்கவி ழகன்றுறைப் பொலிய வொண்ணுத 
  

* 'ரோயிலராக ஈங்காதலா?? என்பது ஈம்மை ௮அறனன் 

நித் துறத்த்லின் நிங்கு வருமென் றஞ்சி வாழ்த்தியது, ஈம் 
பொருட்டுத் தீங்கு வருமென்று ஈனைத்தலின் வழுவா யமைர் 
sp என்ரூர் ஈச. (தொல். பொருள், 244.) 

(
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னறுமலாக் காண்வருங் குறும்பல் WH HI 

மாழை நோக்கிற் காழின் வனமுலை 

யெஃகுடை யெழினலத் தொருதச்தியொடு ெருகை 
1௦ வைகுபுன லயர்சந்சகளை யென்ப வதுவே | 

பொய்புறம் பொதிந்தியாங் கரப்பவுங் கையிகந் 

தலரா சனெருற் னே மலர்தார் 

மையணி யானை மறப்போர்ர் செழியன் 

பொய்யா விழவிற் கூடற் பறந்தலை 

15 woof onus is @) 5 Apes Amo) 11h Baim xT 

கடன்மருள் பபரும்படை கலங்கக் தாக்கி 

uD) 0 6 Bow முரச மொழியப் பரந்சவ 

சோடுபுறங் சண்ட ஞான்றை 

யாமுகொள் வியன்களத் கார்ப்பினும் பெரிகே,% 

என்பது : தோழி தலைமகனை வாயின் மறு்குது,. பரணர் 

பிம், 7. கூழை. 0, செருரஈல், 11. யான்கரப்பவுவ் நைகடந், 

13. கீகடுந்தேர்ப், 
117 பாலை 

மெளவலொடு மலர்ந்த மாக்குர ஜொர்சியு 
மவ்வரி யல்கு லாயழமு முள்ளா 

ளேதிலன் பொய்ம்மொழி நம்பி பேர்வினை 

வளங்கெழு திருரகர் புலம்பப் போகி 

5 வெருவரு கவலை யாங்க ணருள்வரக் 

கருங்கா லோமை யேறி வெண்டலைப் 

பருந்துபெடை பயிரும் பாழ்சாட் டாங்கட் 
பொலந்தொடி. தெளிர்ப்ப வீசிச் சேவடிச் 

இலம்புஈக வியலிச் சென்றவென் மகட்கே 
1௦0 சாக்துளர் _வண்ர்குரல் வாரி வ வகைவகருத் 
a a nantes ee . - 

உ இதனுள் நரணிலை மன்ற? என் தோழி கூறி அல 

ரசின்றால்! என வெளிப்படச் இளத்தலின் வழுவா யமைர்த.து ” 

என்றும், எஃகுடை... னே எனத் தலைவி பிறர் அலர் 

கூதியவழிச் தாமஞ் றந்து புலர்தவாறு காண்க! என்றும் கூறு 

வர் ஈர், . (தொல், பொருள். 241, 164.)
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தியான்போது துணைப்பக் தகர மண்ணா 

டன்னோ ரன்ன சஈகைவெங் காதலன் 

வெறிகமழ் பன்மலர் புனையப் பின்னுவிடச் 

திறுபுறம் (தைய நெறிபுதாம்ர் தனகொ 

15 னெலிங்கான் மா௮த் தூழுறு வெண்பழங் 

கொடுந்தாள் யாமை பார்ப்பொடு சுவரும் 

பொய்கை ரூழ்ந்த பொய்யா யாணர் 

வாணன் இற (டி வடா௮.த | 

Gers கான்யாற் றவிரறல் போன்றே, 

என்பது : மகட் போக்கிய செலிலிச் சாய் சொல்லியது, 

பி-ம், 10. வண்குடல், 15. ப்பண்ணன், 

118. .குறிஞ்சி 

சுறங்குவெள் ளருவி பிறங்குமலைக் கவாஅற் 

ழேங்கம ழிணா வேற்கை ஞூடித் 

கொண்டசுப் பறைர்சிர் பெண்டி ரொடு விரைஇ 

மறுகிற் ௮ங்குஞ் சிறுகுடிப் பாக்கத் 

5 தியன்முரு கொப்பினை வயகராய் பிற்படப் 

. பசல்வரிற் கவ்வை பஞ்...து மிகல்கொள 

விரும்பிடி Her) eb Beos@u கயவாய்ப் 
பெருங்கை யானைக் கோட்பிழைத் திரீஇய 

வடுபுலி வழங்கு மாரிரு ணொட் 
10 டனியை வருத லதனினு மஞ்சுது 

மென்னா குவள்கொ ரானே பன்னாட் 

புணர்குறி செய்க புலர்குர லேனற் 

திளிகடி பாடு! மொழிந்தன 

ளாளிய டானின் னளியல திலளே. 

என்பத : செறிப்பறிவு2இ யிரவும்பகலும் வாசலென்று வரை 
qe rug f 

ணை கபிலர். 

பி-ம். 5. திகன்முருகு. 6. யஞ்சுத. 
உ இது பகல்வார லென்று. (தொல். பொருள். 210.) 

t டச்துறைக்சே கொள்வர் ஈக்ரர், (இறை. சளவி. 30.) 
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119 பாலை 

அகலுந் கோளுந் இதலை பல்குலும் 

வண்ணமும் வனப்பும் வரியும் வாட 

வருக்துவ விவளெனத் இருந்துபு சோக்கி 

வரைவஈன் றென்னா ஈகலினு மவர்வறி 

ST MOF WTS ளுக்கு பிரண்டை 
யேறுபெ௮ு பாம்பின் பைர்துணி சடுப்ப 

நெறியயற் மிரங்கு மக்கம் வெறிகொள 
வமண்சாக் இறக்க Gaur Ll a OBEN? 

ஷனொண்சிலை மழவ ரநன்புழுக் கயருஞ் 

FIT MPs DD சென்னா arent nig 

நெய்த ஓருவி tor Bom Hace 3s 

தொடையமை லிப் பொலிர்சு கடிகை 
a ் மடையமை தஇண்சரை மாக்கார் வேலொடு 

தனியம ரழுவச் தம்ஷொடு நணைப்பதி : 

துணிகுவர் கொல்லோ காமே துனிகொள 

மறப்புலி யர்சத வ௫ிப பென்னி 

யுறுகோப் வருக்கமொ டூணீஇய மண்டிப் 

படி.மூழ மூன்றிய நெடுநல் யாளை 

கைகோய்த் அயிர்க்கும் வறுஞ்சுனை 

மைதோப் சிமைய மலைமுத லாறே, 

என்பது : செலவுணர்த்திய தோழிக்குச் தலைகள் சொத்றத. 
தோழி தலைமகட்குச் சொற்றதாஉமாம், 

-- குடவாயிற் கீரத்தனார். 

பீ-ம். 6. வேறு பெறு, 7. நகெறியவற், 8, உமண்சாச்கொண்ட, 
11, செய்யசலுருவி. 15. துனிகொள்பு, 16. வறிபடு, 

120. செய்தல் 

- நெடுவேண் மார்பி னாம் போலச் 

செவ்வாய் வானக் Por ih acne grip 

பைஙக்காற் கொக்கி னிரைபறை யுசப்ப 

at
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வெல்லை பைப்பயக் கழிப்பிக் குடவயிற் 

$ கல்சேர்க் தன்றே பல்கதிர் ஞா.பிறு 

மதரெழின் மழைக்கண் கலுழ விவளே 

Quer ணணிக்தக சிறுமென் சாயன் 

மாணலஞ் சிதைய வேங்கி பானா 

கழறஜொடங் கனளே பெரும வதனாற் 

1௦ கழிர்கரு வெறிந்த புட்டா எத்திரி 

நெடுநீ ரிருங்கழிப் ப றிமெலி் Bone Q) 

வல்வில் லிளையரொ டெல்லிச் செல்லாது 

சேர்ர்தனை செலினே சிதைகுவ துண்டோ 

பெண்ணை யோங்கிய வெண்மணற் படப்பை 
15 யன்றி லகவு மாங்கட் 

Rows னெய்தலெம் பெருங்கழி சாட்டே.ஃ 

என்பது : , “சோழி பகற்குறிச்கட் டலைமகளை யிடத்துய்த்து 

வரது ரலைமகனை யெதிர்ப்பட்டு சின்று சொல்லியது. 

௮ ந்த 
பி-ம். 1, கடு, கீரனார். 

களிற்றியாஊரிரை முற்றும் 

த் 
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இப் பாட்டுப் பகற்குறிக்சண் இடத்தய்த் தத் கலைவனை 

எதிர்ப்பட்டு உரைத்தது?” என்றும், செய்தற்கு எற்பாடு வர் 

தது?? என்றும், *வல்வில்......... சாட்டே”! என்பது களவு ௮றி 

வுறு மென்றஞ்சாது வருகவென்றலின் வழுவேனும் தலைவி 
 வருத்தம்பற்றிக் கூறலின் அமைத்தார் என்றும், *இளையரோடு 
வர்து தனித்துச் கூடுதலும் கொள்க?! என்றுங் கூறி, அதற்கு 
வல்வில்......... துண்டோ”? என்ற அடிகளை உதாரணஙய் காட் 

டியும், தலைவன்பிறவும் ஊர்தற்குக், “*கழிச்சுருவெறிர்த புட் 
டாளத்திரி......... தசைடு?? என்றதனைச் சான்று சாட்டியுஞ் 

செல்வர். ஈச். (தொல், பொருள். 8.,, 210., 212.)
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91, பாலை, 

எல்லாப் பொருளம் விளங்கு தற்குக் காரணமான பச$லைச் செய்த 
பலவாகிய கதிரையுடைய ஞாயிறு வளம்பொருந்திய பெரிய மலையின் 
பயன் கெடுமாறு காம்கலினாலே, அருவி இல்லையான பெரிய வுரையின் 
மருங்கிலே தெய்வங்க ரூறைதற்கிடனாகிய சுனேயைத் ழவி, ஆண்டு 
நீராகய பயனைக் சானு து, பாரியைத் இன்ற பதிய கண்ணையுடைய 
ஆண் யானையானது: இய்வினைத் தரும் பசியையுடைய பிடியுடனே 

ஒருபுறதிேேத ஒடுங்கியிருர்க, மூங்கில்கள் சணுச் தெறித்துக் கெட்ட 
வெயில் விட்டு விளங்குகின்ற அகன்ற பாலை நிலப் பரப்பிலே அரிய 
பொருளை ஈட்டும் மேட் கையினால் ஈம் தலைவர் அன் றுள்ளாராயினும், 

நின்மாட்டு மிகப் பெரிய காதலுடையராய், குட நாடு பெறினும், 

மடப்பம் பொரு£்திய மான் போலும் பார்வையினை யுடையாய் ! 
தோழீ ! நினது மாட்ரிமைப்பட்ட ஈலத்தினை மறந்து தங்கல் என்று 
பிரிவிடை மெலிந்த தலைமகளைத் சோழி வற்புறுத்தி என்க, 

இரு கேழ் இரலை செக்கும் பரல் உயர் பதுக்சை - கரிய ரிற 

முடைய இரலை மான உறங்கும் பரலுயாந்த பெரிய கற்குவியலின் 

கண்ணே; கடுங்கண் மழவர் களவு உழவு எழுந்த நெடுங்கால் ஆசினி 

ஓடுங்காட்டு உம்பர் - அஞ்சாமையையுடைய மழ நாட்டார் அக்களைக் 

சளவிடலாகிய உழவினால் வளர்ந்த நெடிய காலையுடைய ஈரப்பலாவை 
யுடைய ஒடுங்காடு என்னும் ஊருக்கு அப்பாலுள்ள ; விர பிணி 

முழவின் குட்டுவன் காப்ப - இறுக்கிப் பிணித்த முழவினையுடைய 

குட்டுவன் சாத்தலினாலே ; பசி என அறியா பணை பயில் இருக்கை - 
' குடிகள் பசி என்று சொல்ல ௮றியாச மருதம் பயின்ற ஊர்சளையுடைய; 
குட நாடு பெறினும் (,சலிரலர்) - குட காட்டைப் பெற்றாமாயினும் 
ஆண்டுச் தங்கலர் என்க, ன்:
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தீட மருப்பு எருமை தாமசை முனையின் முடம் முதிர் பலவின் 
கொழு நிழல் வதியும் (குட காடு) - வளைந்த கொம்பினையுடைய எருமை 
தான் மேய்ந்த தாமரையை வெறுக்குமாயின், முடத்தன்மை மிக்க 
பலாவின் கொழுவிய நிழலிலே தங்கும் குடராடு என்சு, 

மான் கோக்க! . தோழீ ! பேரன்பினர் ஈனந்தலைப் பொருள் 

வேட்கையின் அகன்றனராயினும் குட நாடு பெறினும் நின் நலம் 
மறந்து தவிரலர் என்று இயைக4, 

பணை பயில் இருக்கைக் கண்ணேயுள்ள எமை ௪ தீரமரை முனை 
யின் பலாவின் நிழல் வதியும் குட நாடு என்க. 

சுனையிடத்துச் சூர் உறையுமென்றல் மரபு, சூர் - செய்வம் ; 
அச்சமும் ஆம், 

ஆன்ற - இலலையான. பதுக்கை - கற்குவியல். பணை - மருதநிலம், 

தீவிர்தல் - தங்குதல், 

பசியோடும் நீர் வேட்கையோடும் வருர்திய காலத்தும் தன் 
பிடியை விட்டு நீங்காத யானை ஒடுங்கும் கடத்திற் சென்றவமாதலால், 
தி$லவர் உன்னை மறந்து சவிரலர் என்றாளாம். 

9௨. குறிஞ்சி, 

நெடிய மலையின் சாரலிலே சண்ணொளி செட மின்னி, மிகச் மழை 
பெய்த பாதஇராத்திரி இருளில் யானை நடுங்கத் தாக்கி வளைந்த வரியையும் 
சிவந்த கண்ணையுமுடைய பெரும் புலி முழங்கும் மலைச்சாரலிலே 
ஐய! வாராதேகொள் ; நீ வாழிய; நேரிய முன்கையையும் நெடிய 
மெல்லிய பருத்த தோளையுமுடைய இத்தலைவியும் யானும் காளைத் 

இனையைக் காவல் செய்தலைக் கருதினோம்; ஆதலால் மந்தியும் ஏறியறிய 

மாட்டாதவாறு மரம் பயின்ற சிறு காட்டிலே ஒள்ளிய செங்காந்தள் 
மலர்ந்த அவ்விடத்திலே தண்ணிய பல அருவியால் தாழ்ந்த நீருடைய 

ஒரு புறத்திலே இடியேறு-வெகுண்டு அறைதலால் வலியழிந்த பாம்பின் 
சிறந்த மணி விளக்கத்திடையிலே இருண்ட மெல்லிய இவளுடைய 

கூந்தலிடத்து இன்பமுறுகின்ற அயிலைப் பெறுகுவை என்று இரவுக் 
குறிச்சென்று த$லைமகளைக் கண்ணுற்று நீங்கும் தலைமகனைப் பகற்குறி 
நேர்ந்த வாய்பாட்டால் தோழி வரைவு கடாயினாள் என்க,
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படுதல் - மிகுசல், மந்தி - ஆதித்தனுமாம்: குரியனொளி நுழையாத 
வாறென்றபடி,, 

காந்தள் அவிழ்ந்த ஆங்கண் என்றமையால் பூப்பறிக்க வருவா 
ராலும், அருவித் தாழ் நீர் ஒரு றை என்றமையால் அருவியாட 
வருவாராலு ௦, பாம்பின் திருமணி விளக்கின் என்றமையால் மணி 
எடுக்க வருவாராலும் பகற்குறியும் ௮ரிதென்று குறிப்பான் உணர்தஇ 
வரைவு சடாயினாளாம். 

93. und. 

கேள் மேடு பளன்றவும் இளைஞர் grain Coord கேளிர் கெழீஇ 

பினர் ஒழுஈவு௦ அள் வினைக்கு எதிரிய ஊக்கமொடு புகல் இறந்து , 
உறவினர்களைக் கேட்டினின்றுட் தாங் 2வும, இளைஞரைப் பெருச்சவும், 

97 துமலாளர்களை உறவின ராய் ஒழுக, ச்செய்ய வம லல்ல தாளாண்மைக்கு 
ஒத்த ஊக்கமொடு விருப்பம் மிக்கு; 

ஆரம் கண்ணி புடி மீபார் சோழர் அமம் பழ மல் தவை 

உறந்தை அன்ன பெறல் அரும் கல் கல எய்திய ஈடும் செயல் அரும் 

செய் வினை முற்றினம் - ஆத்தி மாலையை உடைய அடுகின்ற போரை 

புடைய சோழாது அறம் நிலைபெற்ற ஈல்ல ௮அவையையுடைய உறை 

பூரைப் போலப் பெறற்கரிய நல்ல ஆபரணங்களை அடையும்பொருட்டு 
பலரும் ஆராயத்தக்க செய்யவரிய அள்வினையை முடி தசனம் ; ஆயின் - 

ஆதலினாலே : 

vor yeu நெடுரகர் மெல்பூ சேக்கை நிவந்த பள்ளி விளக் 

கத்து ஆகம் பூண் வடு பொறிப்ப தண் ஆன்பொருகை உயர கர 

குவைஇய மணலினும் பல முயங்கும் சென்மோ செஞ்சே - கரிய 

நிறமுடையாளோடு நெடிய மாளிகையிலே மெத்தென்ற புஷ்ப சயன 

மூயர்ந்த பள்ளியிலே விளக்கு ஒளியிலே மார்பிலே ஆபரணங்களின் 

வடுப் பொறிப்பத் தண்ணிய ஆன்பொருகை யாற்றின் உயர்ந்த சரையிலே 
குவிந்த மணலினுங்காட்டிற் பல தடவை முயங்குவோம் வா செஞ்சே 

என்று, வினை முற்றி மீளலுறும் தலைமான் இடைச்சாத்த.த் தன் 

கெஞ்ிற்குச் சொன்னான் என்க, ப 

அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை வாடா வேமபின் வழுதி 

கூடல் மாள் அங்காடி மாறும் ஈறு நுதல் (மாயோள்) - அரண்கள் பஜ
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வற்றைக் கடந்த பகைவரிடத்து மாறுபாட்டைக் கொண்ட தானையையும் 
வாடாத வேம்பினையுமுடைய வழுதியின் கூடலிடத்து நாட் காலையின் 
கண்ணுள்ள , கடைவீதியைப் போல, மணம் கமமும் நுதலினையுடைய 
மாயோள் என்சு. 

வரை குயின்ற அன்ன வான் தோய் (நெடுநகர்) - மலையைக் 
குடைந்தால் ௮ன்ன வானை அளாவிய நெடிய ஈகர் என்க. நுரையை 

முகந்தால் ௮ன்ன மெல்லி.ப பூ சேக்கை என்க, நலம் கேழ் ஆகம் - 

HLS பொருந்திய மார்பு. இது வடுப்பொறிப்ப என்4, 

வரி நுதல் யானை - வரி பொருந்திய ,நுதலினையுடைய யானை ; 

வயம் இகழ்பு இமிழ் தரும் யானை - வலி இகழ்்தசனாலே முழங்கும் 

யானை ; வாய் புகு கடாத்து யானை - வாயிடத்துப் புழும் கடாத்தை 

யுடைய யானை என்க, 
i 

மீளி மொய்ம்பொடு நிலன் எறியா குறுகி ௮ள் கோள் பிழையா 
அஞ்சுவரு தடக்கை ௧0 பகட்டு யானை நெடு தேர் கோதை திருமா வியல் 

நகர் கருவூர் முன் துறை தெள் நீர் (ஆன் பொருகை) - மற௰ம்பொருந்திய 
வலியோடு நிலத்தை! பிளந்துகொண்டு நெருங்கி வந்து, ஆட்களைக் 

கொலை செய்தலிற் பிழையாக அச்சம் வருகின்ற பெரிய கையையும் 

மிச்ச வலியையும் உடைய யானைப் படையையும் நெடிய தேர்ப்படை 
யையும் உடைய சேோனது செல்வத்தாற் பெரிய அகன்ற ஈகரமாடய 

கருவூரின் முதன்மையான துறைச்சண்ணே தெளிர்ச நீரையுடைய ஆன் . 

பொருநையென்னும் யாறு என்சு. 

94. முல்லை, 

சேனிருல்கள் படுகின்ற மலைச்சிகரத்செ பக்கஙகளிலே வான 
மானது பாதிராத்திரி இருளிலே மீனைப் பூத்தாற் போலப் பம்பிய 
குவிந்த இலையையுடைய முசுண்டையின் வெள்ளிய பூக்கள் குழையும் 
வண்ணம், யாட்டுச் குட்டிகளை ஒன்றுசோச் தொகுத்த தலைப்பாயை 

முதுன் புறத்தேயடைய இடையனானவன் தண்ணிய கமழ்கின்ற 

முல்லை தோன்றி இவற்றோடு பிணைத்து, வண்டு ஒலவிக்கும்படி, 

தொடுத்துச் சூடிய நீர் ஒழுகுகின்ற கண்ணியனாய், மெல்லிதாகித 
தேய்ந்த கொள்ளிக்கட்டை தன் ௮கங்சையிலே காய மிக்க இருளிலே 

குறுஈரிகளை ஒட்டுவதற்கு ஒலிக்கின்ற நீண்ட சத்தமானது, முற்றிய



களிற்றியானைகிரை த 

இனைப்புன சீதுள்ள காவலர் சிறிய கண்ணையுடைய பன்றிசளின் பெரிய 

மம்தையை ஐட்டுவதற்கு (அவை இயங்காகிற்கும் காலமிது” என்று 

நினை ச்திருந்து ஊதும் பெரிய கொம்போசையோடு சேர்ந்து ஒன்றாக 

வநது இசைக்கும் வன்புலமான காட்கொட்டின் ஈண்ணது கும், 

அன்பு கலந்து ஆர்வம் மிச்ச சாயலையும் கரிய பலவாஇிய கூந்தலையும் 

இருந்திய இழையினையுமுடைய எனது தலைவி உறையுமூர் என்று 

வினைமுற்றி மிளுர் தலைமகன் தேர்ப் பாகற்குச் சொன்னான் என்க, 

ஆர்வமாவது - கருதிய பொருண் மேல் தோன்றிய பற்றுள்ளம், 
சாயலாவது - மென்மைத்தன்மை. 

தலைவனே ! நின் தலைவி யாண்டுறைகன்றாள் என்று வியை 
பாங்கற்குத் தலைமகன் சொன்னான் என்க. இத்துறைபாயின் 

இப்பாடலைக் குறிஞ்சித் இணைப் பாடலாக$ கொள்ள வேண் 

டும், 'நறுமுல்லை நான்காக நாட்டி” என்றும், நான்கு நெறி முல்லை? 

என்றும், காலு நளி முல்லை? என்றும் கூறுவசனால் தொண்ணூற்று 

நான்காம் பாடலாசய இசனுக்கு முல்லைத் இணைக்குரிய உரிப்பொரு 

ளால் உரை கூறுவது தலைமையுடைத்து. நரியை தட்டும் இடையர் 

விளியும், பன்றியை ஒட்டும் கானவர் கோட்டோசையும் ஒருங்குவந்து 

இசைக்கும் என்று கூறினமையால், இப்பாடல் முல்லையும் குறிஞ்சியும் 
மயங்கிய இணை மயச்சம் கூறும் செய்புளாக அமைந்திருத்தல் கொண்டு, 

பிற்கூறிய நுறையும் பொருக்துமென் ௧, 

இத்தன்மையெல்லாம் அமைக்க இருந்திழை ஊர் சாட்டு நாட்ட 

தென்று இயைக்க, 

முசுண்டைப் பூவை முல்லை தோன்றி இவற்றொடு விரைஇக 
குழையச் தொடுத்த சண்ணியனென்று கூட்டுக, 

சிமையப் பாங்கர்ப் பானாட் கங்குல் லான் பூத்தன்னாகப் பம்பிய 

முசுண்டை வெண்பூவென்று இயையும். 

5. பாலை. 

மெல்ல மெல்லப் பசந்த என் நுதலும், நுணுசி மெல்லிதாகின்ற 

தளிரை ஒத்த மேனியும், பலரும் அறியும்படி, விளங்குகின்ற துயரமும் 

என் உயிரைக் சொண்டு நீங்கனொலல்லது நினையின் வேறு என் செய்ய
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வல்லன £ தோழீ! நீ வாழி; ஐதாகின்றென் என்புழி அகரம் 

தொகுத்ததஃ 

பொரிந்த தாளினையும் பொகுட்டுடைய அுரையினையுமுடைய 

இருப்பையின் குவிந்த குலையினின்றும் கழன் உ ஆலங்கட்டியை ஒத்தன 

வான, உட்டுளையடைய இரண்ட பூக்களை, லழிமேற் செல்லும் அன்னியர் 

நீண்ட அவ்வழியிலே செல்லாது தவிருமாறு, குட்டிகளை ஈன்ற 
சரடியின் பெருங்கூட்டம் சவர்தின்ற சுரங்கள் பலவற்றைக் கடந்து 

சென்ற தலைவர்க்கு இரங்குவர் என்னாராய், இவ்வூரிலுள்ள 594.) பெண் 
டீர்கள் அலர் தூற்றுவதை விரும்புவாராகி இன்னாவாகக் கூறுகின்ற 

சொற்கள் என் மகரரக்கு உயர்வான அல்லவென முருகனைப் பரவி, 
நம் நிலையை உணாரந்து, அடங்கிய கோட்பாட்டினையுடைய ௮ன்னை 

முன்னர். நாம் இந்நிலையின்கட்படுதல் எல்வாறாகும்! ஆதலால், 

தீலைமகனுடன் போதலே அமையும் என்று, போக்குடன்பட்ட தலை 

மகள் தோழிக்குச் சொன்னாள் என்ச. 

நிஸரயப் பெண்டிர் - நியையத்து வாழும் பெண்டிர்; நிரையம் 

புகுதற்குரியராய பெண்டிா என்றலுமாம், தலும் பசந்தது, மேனியும் 

ஐ.சாயிற்று, அவலமு ௦ இகழ் தரும் ; இவை உயிர் கொடு போனாலல்லது 
தீராது எனலுமாம். 

96. மருதம். 

கள்ஞண்ணும் மண்டை கழுவப்படுதலினாலே, அச்ரீரைப் பருயெ 
இறவு செருக்குற்று காண் வலித்தலினாலே பூட்டற்ற விற்போல நெற் 

கூட்டிடங்களிற் றுள்ளம் வயல்களையுடைய; ஊரனே! (- மருத நிலத் 
தலைவனே !) யென்க. 

பொய்கையை அடுத்த சரையிலேயுள்ள பிரம்பினது ௮ரத்தின் 

வாயன்ன ஐதான முள்ளைய/டைய நெடிய கொடியால் அ௮ருவிக்கரைக்கண் 
ணுள்ள ஆம்பலின் அகன்ற இலை பிணிக்கப்பட்டுத் தங்கத் சங்க வரும் 

வாடைக் காற்றால் ௮சைச்கப்படுதலினாலே கொல்லன் ஊதும் உலை 
பிலே விசைகொண்டு இழுக்கும் துருத்தபோல ஒருகால் பருப்பதம் 
ஒருகால் நெடுழ்வதுமாயுள்ள, ஊனே யென்ச. 

._ வயல்களையடுத்த தோட்டத்திற காஞ்சி மரங்களையுடைய, ஊரனே 

யென்க. கழனி கசுழ்ந்த படப்பை என்றலுமாம்.



_ களிற்றியானைநிலை 7. 

ஒள்ளிய தொடியையுடைய பரத்தையர் கூட்டச் இனுள்ளே ஒரிஎம் 
பர.த்தையை விரும்பிக் காமக்கிழத்தியாசச் கொண்டனை என்னாரின் 
ரார்கள் ; அச்செய்தியான த ; 

பருவூர்ப் பறந்தலை இருபெரு வேந்தரும் பொருது களத்து ஒழிய 
சோழர் அமர் கடர்த ஞான்றை களிறு கவர் கம்பலை போல பலர் வாய்ப் 
பட்டு ௮லராகின்றது - பருவூர்ப் போர்க்களத்தின்்கண் சேர பாண்டிய 

சென்னும் இரண்டு பெரிய வேந்தரும் பொழுது சளத்தின்கண்ணே 
பட்டொழியச் சோழர் போரை வென்ற அன்றைக்கு அவர் களிறுகளைக் 
சவர்ின்ற ஆரவாரம் போலப் பலர் வாயிலும் பட்டு ௮லராகின்றது 
என்று, தோழி தலை௦கற்கு வாயின் மறுத்தாள் என்க. 

செம்பொன் சிலம்பின் செறிர்ச குறங்கன் ௮ம் கலுழ் மாமை 
அகுதை தந்தை (சோழர்) - செம்பொற் திலம்பினையும் செறிந்த ஆடை 

யினையும் அழகு ஒழுகுகின்ற மாமை நிறத்தினையுமுடைய அகுதை என் 

பாளுக்குத் தந்தையான சோழர் என்க. 

அண்ணல் யானை அடுபோர்ச் சோழா - தலைமை பொருந்திய 

யானைப் படையால், ௮௫௫ன்ற போசையுடைய சோழர் என்ச. 

வெண்ணெல் வைப்பிற் பருவூர் - வெண்ணெல் விளையும் ஊர்கள் 

சூழ்ந்த பருவூர். இவ்வூர்ப் பறந்தலைச் கண்ணே என்க, 
é 

ஒளிதுவாள் நல் அமர் - விளங்குகின்ற வாளால் வஞ்சனையின்றிப் 

பொருத அமர் என்க. 

படப்பைக் கான் நாறு ஊா என்ற பாடத்திற்குப படப்பையின் 
மணம் கமழும் ஊர என். 

பழன ஊர, ஜெகிழுமூச, காஞ்சியூச என்று இயைக்க, 

நறவுகலந்த தூயதல்லாத நீமை நுகர்ந்த இறவு செருக்கினால் 

மயங்கித் தான் உய்யமுடியாத கூட்டுமுதற்கண் தெறித்தாற்போல, 

மரயஞ்செய்யும் பரத்தையரது இழிந்த கலனை pares தலைமகனும் 

காமத்தால் மயங்கி தான் இல்லற ௩டாத்து உயந்துபோக முடியாக 

குறுமகள் முயக்கிடைத் தாழ்ந்தனன் என்றாளாம்.
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97. பாலை, 

கள்ளிக் காட்டிலே யுள்ள புள்ளிப் பொறிகளையுடைய க$லமா 
னுடைய வறனுற்ற அழகெ கோடு உதிரும் வண்ணம் அதன் ஒடும் 

வெற்றியைக் கடந்து பற்றிக்கொண்டு அறைந்து தன் வலப்புறத்தே 

விழுக்இறக்கும்படி செய்து புலாலில் விருப்பமுடைய புலி தின்று 

துறந்துவிட்டுப் போன மூட்டுவாய் கழிந்த மிக்ச முடைசாற்றத்தை 
யுடைய தசையைச் சூழ்ந்து, 

இரவிலே குறும்பிலே யுள்ளார் ௮லறும்படி அவரை நாறி நிரையை 
ஆண்டிருந்து வேறு பிரித்துப் பெரிய கற்பாறையின் முடக் 
கச்திலே அவற்றின் தசையை அறுத்துத் இன்னும் கொலைத் தொழிலை 
யுடைய வில்வீரரான லெட்சியார் போல, 

8 

பெருரந்சலையையடைய எருவையோடு பருந்துகளும் பல ஒன்று 
சோந்து வந்து கொத்திக் கொண்டிருக்கும் அருஞ்சுரச்தே கழிந்த 
கொடியராஇய ஈம் தலைவர் பொருட்டு; 

வேண்மான் ஈன்னன் வியலூ£ன்ன நின் அலர்முலையாகம் புலம்ப 
அல்கலும் பல நினைந்து அழேல் என்றி தோழி - வேளிர் தலைவனான 

மன்னனத வியதூஸரப் போலப் பரந்த நின் மூலையையுடைய மார்பு 

தீனிப்ப நாளும் பல நினைர்து ஆழாதேகொள் என்னாநின்றாய், தோ ழீ! 

குரவு மலாந்து அற்டிரம் ரீங்கெயெ அரும்பதவேணனில் அறல் அவிர் 
வார்மணல் அசல் யாற்று அடைகரை துறை அணிமருது தொகல் 
கொள ங்டு சலிழ்தளிர் அணிந்த இருனே மாஅ௮த்து இணர் ததை 
புதுப்பூ நிரைத்த பொங்கர் புகைபுரை அம்மஞ்சு ஊர .நுகர்குயில் அகவும் 
குசல் கேட்போர்க்கு என் கண் பனி நிறுத்தல் எளி2தா - குரவம் 
மலாந்து பணிக்காலம் நீங்கெய அரிய செல்வியையுடைய வேளிர் smog 
இலே அற்றோடும் நீர் தோன்றுகின்ற ஒழுகிய மணலையுடைய அகன்ற 
யாற்றின் கரையிலேயுள்ள துறையை அலங்கரிக்கும் மருதமரங்கள் 

தொகுஇயாக ஒங்கி, ஓழுகுந் தளிரால் அலங்கரித்து கொண்ட பெரிய 
கிளைகளையுடைய மாவினது கொத்துக் கொத்தாக நெருங்கிய புதிய 
பூக்கள் செறிந்த சிறிய மாச்கொம்புகளிலே புகையை ஓக்குப் 
அழகிய மேகம் தவழ, இல்வின்பத்தை நூகர்கன்ற குயில்கள் பாட, 
அதன் குரலை மடுழ்ந்து கேட்போர் பொருட்டு என் ஈண் நீலச்
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சொரியாது நிறுத்துதல் எளிதோ என்று, வற்புறுச்கும் சோழிக்குச 
தலைமகள் சொன்னாள் என்க. | 

இரு கழை இறும்பின் ஆய்ந்துகொண்டு அறுத்த நுணங்கு சண் சிறு 

கோல் வணங்கு இறை மகளிரொடு அகவுகர் புரந்த அன்பின் கழல் தொடி 
நறவுமகிழ் இருக்கை ஈன்னன் வேண்மான் - பெரிய மூங்கில் வளர்ந்த 

குறுங்காட்டில் இலக்கணம் ஆராய்ந்து அறுத்துத் இருத்தக்கொண்ட 

ணங்கிய கணுவையுடைய சிறிய கோலைப் பிடி தத வளைந்த முன்கையை 

யுடைய கூத்தியரொடு பாடகர்களையும் காத்த அன்பினையும் உழலும் 

தொடியினையும் நறவு உண்டு மஇழ்ந்இருச்கும் இருக்கையினையுமுடைய 
ஈன்னன் வேண்மான் என்க. 

தலைமைச் கூத்தியர் கையிற்கொண்ட மூஙஇற்கோற்குத் தலைக்கேர் 

லென்று பெயர், அதன் இலச்சணத்தைச் சிலப்பதிகாரம் அரங்கேற்று 
காதையுட் காண்க, இறும்பு, ஈண்டு மாற்றார் எயிற் புறத்து மிளை. 

வேனிற்காலத்துச் செவ்வியைப் பிறரெல்லாம் நுகரத் தான் மாத் 

இரம் நூகசமாட்டாத நிலையிலுள்ளாளாதலால், தலைவி என் sexes 

நிறு ச்தல் எளிசதோ' வென்றா ளென்க, 

நுகர் குயில் அகவும் குரல் கேட்போர்ச்கு - நுகருகின்ற குயில் 

தன் பேடையை அழைக்கின்ற குரலைச் கேட்போர் பொருட்டு என்றலு 

மாம்; அகவுதல் - அழைத்தல். 

எருவை - பருக்தின் விசேடம். இத வெள்ளிய தலையையுடையது, 

யாழ, அசை. கலைமாணீன் கடுமுடையைச் சூழந்து எருவையும் பருந்தும் 

வந்து இருக்கும் சுரம் என்றியைக்க, கொலைவில் ஆடவர் எருவைக்கும் 
பருந்திற்கும் உவமை, 

98. குறிஞ்சி. 

குளிர்ச்சி பொருந்திய மலையின.து உயர்ந்த வளங்கெழுமிய சார 
லிடத்து வெறுப்பில்லாத கோட்பாட்டுடனே நம் தலைவர் நமக்கு உவந்த 
இணனீய உள்ளம் இன்னாவாயினமையாலே, வெறுக்கும்படியாக வந்த 
நல்கல் வருத்தமான.து தெய்வங்கள் உறைகின்ற வெற்பனது மார்பினை 
நாம் பொருந்துதலாலே சணிதலை அன்னை அறியாளாய், நீண்ட கோற் 
றளொழிலமைந்த செறிந்து தோன்றுகின்ற இலக்கம் அமைந்த ஈம் வளை 

2
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நெடழ்ந்சமையை நோக்கச் செயலற்ற மனத்தினளாய் ௮றிவு வாய்த்த 
பொய்கூறுதல் வல்ல கட்டுவிசசயரை ௮,சன் காரணம் வினவு சலினாலே, 

அப்பெண்டிர் பிரப்பினைச் குலுக்கிப் போகட்டு, இது முருகனால் 

உண்டான தீர்தற்கு அரிய நோம்' என்று கட்டுக் கூறுதலின், அதனை 

மெய்யென்று கருதி, 

சித்திரம்போன்ற தொழில் புனைந்த ஈல்ல மாளிகையிலே பாவை 
போலும் பலராலும் ஆராயத்தச்ச மாட்சிமைப்பட்ட அழகானது என் 

மகட்குப் பண்டையிற்போலச் சிறந் இக எனத் செய்வத்தைப பராவி, 

கூட்டங்கொண்ட இனிய வாச்சயங்கள் ஒலிக்க வெழியாடுங் களனை 

இழைத்த, அவ்வாட்ட.த்இிற் கேற்ற ௮லங்காரத்தைச் செய்த அகன்ற 

பெரிய பந்தலிலே வெளிய பனந்தோட்டினைக் கடம்பு மலரொடு கூடி, 
Qeflu சசை மெல்லிதாக ௮மைந்2 பாணியிற் பொருத்திக் சையை 
வீரினவனாய், குமரச்கடவுளின் பெரும் இர்த்தியைப் புகழந்து வேல 

னானவன், வெறியாடுகின்ற பெரிய களம் அழகுறும்படி,, பொறி யமைக்க 

வல்லவன் ௮மைத்த சூத்திரப்பாவை போல, ஆடலை வேண்டின் தோழி! 

என் ஒகுமோ! பாணி- தாளம்; சீர்- தாள அறுதி, ' மார்புறச 
தணித்தல் என்னும் பாடத்இற்கு மார்பினை , ஈம்மோடு ped sé 

தணித்தல் என்க. அடணி - தொங்கலலங்காரம் என்றலுமாம். 

.* “வெறியயர் களத்து வந்து கூடியுள்ள மயக்கங் கொண்ட கட்டுவிசடி 

களின்பொருட்டு விரைவாக வேலன் ஆடிய பின்னும் என் வாடியமேனி 
பண்டையிற்போலச் சறவாசாயின், யாம் மறைந்து ஒழுகிய இக்கள 

வொழுக்கம் ௮லராகாமை அரிதாகும்; மயங்குதல் - கூடுதல். 

அப்படியன்றி, ஈம் தலைவர் உறவித்ச இம்வல்லலைச் கண்டு ௮ரளி 

நெடுவேள் ஈம் பண்டை யழகை ஈல்குவனேயானால், சானைக் கெழுமிய 
நாடனாகய ஈம் தலைவர் 'செறிர்த சொடியினையுடைய ஈம் தலைவி உற்ற 
துன்பமும் ஈல்கலெல்வம் அன்றிப் பிறிதுபோலும்” என்று கேட்பாரா 
யின் யான் உயிர்வாழ்தல் ௮சனினுங் காட்டில் அரிது என்று, தலைமகன் 

சநைப்புறத்தானாகத் தோழிதலைமகட்குச் சொல்லுவாளாய்ச் சொன்னாள் 
cers, த$லமகள் சோழிக்கு இவ்வாறு சொன்னாள் என்றலுமாம். 

[ 2 

நல்கல் எவ்வமாவது - மார்பு ஈல்இிெயதாலாகய எவ்வம். எவ்வம் - 

ஈருத்தம். வெண்போழ் - அருபெயராற் பனர்சோட்டி ற்காயிற்று,
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வேலன் - பூசாரி ; 4 செவ்வேள் வேலைத்தான் ஏந்தி நிற்றலின் 

வேலன் என்றார்.” கொவ்வல் - விரைவு. மையற் பெண்டிற்கு வருத்த 
முண்டாகும்படி, மேனி பண்டையிற் சிறவாசாயின் எனினுமாம், 
நொவ்வல், ஈண்டு வருத்தம். 

Arango Sig செல்லலும்கு மருந்து மார்பேயன்றிப் பிறி 

தொன்று என்றலுமாம். அதனினும் - அவ்வலராகாமையினும். 

அலசச்சத்தினும் நெடுவேள் ஈல்ஈல் அர்சத்திற்குத் தலைவி மிகுதி 

யும் அஞ்சியது, தலைமகன் பண்டுடயு.! தன் பரத்தைமையால் செ௫இழ்ர் து 

ஒழுகுவான் இன்று 5ம் ஆற்றாமைக்கு மருந்து பிறி துமுண்டென்று 

அறியின் வரைவு நீடுமென்னும் கருக்கால் என்க 

99. பாலை, 

... வாளின் வடிவு போலும் வமியையுடைய புலியினத) ் இசை 

யைப் பற்றிய ஈஈத்தினேப் போலும் சிவந்த மொட்டவிழ்ந்த முள்ளு 
முதிர்ந்த முருச்செது வண்கெள் உண்ட  பூலாடல்கள் தாவி, 

SB gs அழகினையும் மாட்சிமபைபைபட்ட அபசணச்தினையுமுடைய 

மகளிரது அணிபூண்்... முலைபோலும் ஈட்டவிழ்க்த கோங்கு முகை 

யோடு தங்கவும், கொத்தான புனலிப்பூவானத பரந்த அழக தண்ணிய 

பா இரியின் உதாந்த பூலையுடைப அழகிய சினைகசண்ணே சாவவும், 

இங்கன ம் ஒன்றோபோடான்று மா ராபட்ட பூசி b OAT rope air) கீலக்து 

பராவத்தக்க தெய்வமுறை.பும் கோயிலின்கண்ணே நூவுதலால் சலப்புற்ற 

பூலவைப்போலக் கானமானது மிகுதியும் விரும்பத்தக்கதா யிராகின்றது ; 

இன்னும கேள் ! உன் தந்ைத அடுகன்ற பேராக்களத்திற் பகைவர் மதிற் 

கதவின்மேற் பாய்க்ததனாற் இம்புரி ஏக மருப்பினையுடைய பிடி 

மிடைந்த களிறுகளைப்போலத் தோன்றா நிற்கும் குறியவும் செடியவு 
மான அளவுள்ள குன்றங்களையும் உடையதா யிராநின்றத; இஃது 

என்ன ஆச்சரியம்! இள நங்காய்! இதனை ர் பார்; மீவாழ்ச! என்று 

உடன் போடிய தலைமகளைத் தலைமகன் மருட்டிச் சொன்னான் என்க, 

(ip Ch F&I cor செம்மல் தாஅய், கோங்கமொடு அசைஇ, “Bow 

பாதிரி சனைதா௮ய், மரா மலரொடு விராய், அணங்குடை நகரின் 

மணந்த பூவின் கானம் ன்றும் கயவரும்; தொடி சிதை மருபபிழ் பிடை 

மிடை களிற்றிற் ரோன்றும் குறு நெடுந் தணைய குன்றமும் உடைத்து, 

அம்ம! குறுமகள்! கண்டிசன், வாழி என்று இயைக்க,
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தான் பற்றிய இரையின் குருதியாற் Rass e261 என்றற்குக 
கோளு$ரென்றார். இவ்வுொனது முருக்கன் முகையவிழ்ந்த செம் 
மற்கு வண்ணத்தோடு வடிவுபற்றி உவமஞ் சென்றது. மகளிர் முலை 

போலும் முகைக் கோங்கு என்ச. தொடி இதை மருப்பிற் களிறு, பிடி 
மிடை களிறு என்க, 

(மரா மலரொடு விராஅய்ப் பரா௮ம்” என்ற அடி. அளபெடை 
வண்ண த்திற்குதாரணம். (தொல். பொருள், 531.) 

1௦0. நெய்தல். 

அரைக்கப்பெற்றுப் பிறவிரைகளோடுங் கூட்டியமைந்த சந்தனத் 

தைப் பூசி, உயர்வாகப் பூண்ட பூமாலையையுடைய மார்பினாய் ! (தலைவ) 

நீ இரவிலே வந்து என் தலைவியின் நல்ல மார்பு வடுக்கொள்ளும்படியாக 
முயங்வ விட்டுப் பெயர்தல் எனக்கும் இனியதாக இராநின்ற து; ஆனால் 

இக்களவொழுகச்சத்சால்; கைதையம் படப்பை எம் அழுங்கலூர் புறந்தை 
முன்றுறை வம்ப நாரை இனன் ஒலித்தன்ன அம்பல் வாய்த்த - தாழைத் 

தோட்டத்தினையுடைய எம்முடைய ஆரவாரமுடைய ஊராஇிய புறை 
யாற்றின் முதன்மையான சடற்றுறைக்கண்ணே புஇதாக வந்த நாரை 

யின் இனங்கள் ஒலித்தாலன்ன அம்பல் உண்டாயிற்று ஆதலால் நீ வரை 

கொடு புகவேண்டும் என்று தோழி தலைமகனை வரைவு சடாயினாள் 
என்க. அரையுற்று, சந்தன யாத்து அரையிற் பொருக்கி எனினுமாம். 

பெரு திரை முழக்கமொடு இயக்கு அலிக்இிருச கொண்டல் 

இரவின் கொழுமீன் கொள்பவர் இருகடல் மடுத்த இருள் நீங்கு 

ஒண் சுடர் - பெரிய இரையின் முழக்கமொடு அதன் சஞ்சாரமும் 

ஒய்ந் திருந்த மேகஞ் சூழ்ந்த இரவிலே கொழுமினைச் கொள்ளும் பரதவர் 
கரிய சடலிலே மடுத்த இருள் நீங்குதற்குக காரணமான ஒள்ளிய விளக்க 
மானது ; ஒடா பூட்கை வேந்தன் பாசறை ஆடு இயல் யானை ௮ணி 

முகத்து அசைத்த ஐடை ஒண் சுடர் ஒப்பத் தோன்றும் (புறந்தை) - 

இடாத மேற்கோளினையுடைய வேர்தனது பாசறைக்கண்ணே ஆடு 

மியல்புடைய பானையின் அழகிய முகத்துப் பிணித்த தடையின்சண் 
ஒள்ளிய விளக்கம் போலச் தோன்றாகிற்கும் புறையாறு என்&... 

பாடுநர் தொடுத்த கைவண் கொமான் பரி உடை சல் தேர் பெரியன் 

விரி இணர் புன்னை ௮ம் கானல் புறந்தை - பாடுவார்களைத் தன்பாலே 

வளைத்துக் சொண்ட கைவண்மையையுடைய ௮ரசனான கு இரை பூண்ட
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தேரினையுடைய பெரியன் என்பானது விரிந்து பூங்கொத்தையுடைய 
புனனையாலழகய கடற்கரைச் சோலையையுடைய புறையாறு என்க. 

மீன் கொள்பவர் கருங்கடலில் மடுத்த ஒண் சுடர் யானை தடை 

யில் வைத்த ஒண் சுடர் ஒப்பத் தோன்றும் புறந்தை என்று இயைக்க, 

கொழுமீன், மின்விசேடம். தொடுத்த கை௮ண்மை - தொடுத்தற்குக் 

காரணமான கைவண்மை, 

புறந்தை, புறையாற்றின் மரூ௨. புறையாறு, பொரையாறு என 

வும் வழங்கும். இதனைப் (பொறையாற்றுகழொனை& கல்லாடனார்” பன 

வரும் தொடர் நோக்கு அறிச. (புரம். 891) தண்புலா் OUCH Y 

விடியல் போடிய எருமை செய்தல் புது மலர் மாந்தும் (கைதைப் 

படப்பை) - தண்ணிய இருள் புலர்கின்ற இராக்காலம் வைகிய விடிய 

லிலே மேயப் போன எருமை செய்தற் பு.துமலரமை உண்ணும் கைசைப் 

படப்பை என்க. படப்பை - தோட்டச்கூறு. . 

புலா்தல் - அகலப் போதல் ; வைகுறு புலர் விடியல் - இராப் 

பொழுது வைகுற்ற இருள் புலர்கின்ற விடியல். ஒடை, முகபடாம். 

புல் மேயப் புறப்பட்ட எருமை தனக்கு உணழின் பயளுற் இடைகத்த 

நெய்தற் பு.துமலரை மாந்துசலிலேயே மகிழ்ந்து தன் காரியமான கொட் 

டி.லுக்கு ஏகுதலை மறக்திருக்தாற் பொல, வேட்டைமேற் புறப்பட்ட 

,சலைமகனாகய நீ நினக்கு ஊழின்பயனாற் இடைத்த தலைவியை கனவிற் 

புணர் இருத்தலிலேயே ம௫ிழ்ந்து நின் அறமான வரைவொடு புகுதலை 

மறக்திருந்தாய் என்று குறிப்பாற் கூறி, தோழி வரைவு கடாயிடதள் 

என்றவாறு. 

1071, பாலை. 

தோழி! கேட்பாயாக! 6 வாழி! பணி மிகுத்த பல .பலைககாயும 

சடந்து சென்ற நம் தலைவர்க்கு வெறுக்கத்தக்க காரியம் காம் ஒன்றும் 

செய்திலேம் ; அல்லாறாக, அவர் வாராமைக்குக் காரணம் யாதோ * 

இம்மையில் ஈன்று செய்யுமிடத்துத் தீதுண்டாவதில்லை என்னும் 

உ பழைமையாக வழங்கும பழமொழி இன்று பொய்த்தது போலும, என்று 

பிரிவிடை வேறுபட்ட தலைமகள் 0 தாழிக்குச் சொன்னாள் என்க, 

இவ்வாறு தோழி இழத்திக்குச் சொன்னாள் என்றலுமாம்.
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யாட்டுக்கொயின் மருப்பினை ஒப்பச் சுற்றிக் கடை குழன்ற, 
பிடரியை மறைக்கின்ற தலைமயிரையும், Pass சண்ணையும் உடைய 
மழவா இருமல் வாராமற் தீர்க்கும் மருந்தாகிய புற்று மண்ணை 

லாயிலடகடுக் கொண்டு மிக்க வலியையுடைய தீயுண்டாடின்ற சிறிய 
அம்பினை வில்லினோடு பிடித்து, நுரை தெறிக்கின்ற :௦த்தினை 
எடுத்துகொண்டு ஐன் நிரையின் புறத்துத் தம் அடியைப் புதைத் 

துள்ள செருப்புத் தேய ஒடி, காவலையுடைய விடத்திலேயுள்ள கன்று 

களை மிகுதியாகக் கவர்ர்தனராய், அவற்றை இனம் இனமாகக் கூட்டி, 

வைக்கும் இடம் பரந்த பெரிய காட்டிலே ; அகல் இரு விசும்பில் 
கூடம் போல பகல் இடை நின்ற பல் கர் ஞாயிறு உருப்பு அவிர்பு 

உரிய சுழன்று வரு கோடை - அகன்ற பெரிய விசும்பிலேயுள்ள சகரம் 

போலப் பகலின் இடையிலே நின்ற பல சதிர்களையுடைய சூரியனது 

வெப்பம் விட்டு விளங்குவதனாலே நிஈம்பிய சுழன்று வருகின்ற மேல் 

காந்றினால் ; ஊழ் கழி புன் கால் முருங்கை பன் மலர் தண் கார் 

அலியில் தாவன உதிரும் பனி படு பன் மலை - வரிசையாகக் கழிந்த 

புல்லிய காலையுடைய மூருஙகையின் பல மலர்களும் தண்ணிய 
கார்காலத்து ஆலங்கட்டி, போல தாவி உதிரும் பனி மிகுத்த பல 

மலைகள் என்க. உளரிய என்ற பாடத்திற்கு - கோடை அசைத்த என்க: 

கூடம், மன்றாகச் செய்யப்பட்ட தேவ்கோட்டம் என்றார் பேரா 

சிரியர். (கோவை. 129) கூடாசபொனினுர் ஆம். கார் இலி - வெள்ளிய 

ஆலங்கட்டி என்றலுமாம். (மூருங்கை மலர் வெள்ளிய நிறமுடையதாத 

லால், அஃது ஆலங்கட்டிக்கு உவமை கூறப்பட்டது. 'முருங்கை 

நவிரல் வான்பூச் சூரலஈ: கடுவளி எடுப்ப ஆருற்று உடை திரைப் 

பிதிர்விற் பொங்கி முன்) ௩டல் போத் மோன்றல காடு' (அகம், 1) 
என்பதனாலும், 'முருங்மை வெண்பூ! (பெருங் ௧, 52-65, 66) என்பத 

னாலும் ௮ுஃது அக்கிறமுடையதாதல் அறி.பப்படும், மத்தம் - களளுமாம் 

“மண்கொள் புற்றத்து அரும்புழைத் இறப்பின் கொள் மூதூர் 

கள்வர் ,பெருமகன்”' (அகம். 842) என்றமையாலும், வீரர் புற்று 

மண்ணை கைச் கொண்டு ஆநிரை 5வர்தல் உணரப்படும். 

102. குறிஞ்சி, 

உளைமானாகிய இஙகத்தின் வலியினோடு, இனையின் பெரிய 

புனத்திலே ஒங்கெய பரணிலே, சானவன் மதுவை யுண்டு மஒழ்ந்து
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உறைந்தானாக, பூசிய சாந்தினையுடைய பரந்த கரிய தன் அ௮ளகத்தனை 
மெல்லிதாக வருதலோடு மடிந்து வீசும் காற்று ஆற்ற, கொடிச்யொனவள் 

தழைத்து நீண்ட மயிரினைக் கைபெயராது கோதினளாய்ப் பெரிய 
வரையின் மருங்கிலே குறிஞ்சிப் பண்ணைப் பாட, ஆண்மையை விரும் 

பும் இளங்களி.று தான் கவர்க்த இனைக் கதிரினை உட்கொள்ளாமலும், 

நின்ற நிலையிணின்றும் பெயராமலும் உறங்காச பசிய சனத சண் உறவ 

கும் தன்மையைப் பெற்று விரைய உறங்கும் ராடஞளான த$லைஎன் ஆசம் 

பொருந்திய தன் மார்பிலே அழகிய வண்டு ஒலிப்ப, Lom Bevis Gv) Bay! 

சண்ணியஞகைவும் வலக்கையிலே வேல் ஏந்தினவனாசவும் வந்து, காவலர் 

அறிதலைப் பரிகரிச்சுத் தாள் விமுத்சாத கதவின் மருங்சே தங்னெவளாய் 

மெல்ல உட்புகுர்.த, வருந்தும் துன்பச்தையுடைய எண் மார்பினை 

மயங்கிக் தோளினைப் புணர்ந்த, இனிய சொல்லைக் கலந்து பேரி 

விட்டுப் போனான், ௦ தாழீ ! அவ்வாறிருக்க, அவன் இன்று அருளாமை 

யால் பேோ£லராகவே, அழகிய கருமை சூழர்த ஐஇியையடுத்ந் என் 

ஒள்ளிய _நூதலிடத்து இன்று பசப்பினைம கண்டோமே! ௮ஃற ஏன் ? 

என்று, இரவுக்குறிக்கட் சறைப்புறமாகத் தோழிக்குச் சொல்லு 

வாளாய்த் தலை:௦கள் மிசொன்னாள் என் ௬, 

உளை-பிடரின் மயிர், அசனை உடைய விலங்கு ௮வது சிங்கம். அரி- 

அழகு, இரேகையுமாம். தார், Highs on Bis) wo லை. கண்ணி, Or Mme Mey. 

மற்று, வினைமாற்றின்௧ண் வந்தது. ஊர்தல் - நிரம்புததுமாம். 

 இரவுக்குறியே இல்லசத்துள்ளும், மனையோர் சளெவி சேட்கும் 

வழியதுவே, மனையகம் புகா௮க் காலை யான ' என்ற சூத்திரத்தின்௧ண் 

இது மனையகம் புக்குப் புணர்ந்தது என்றும், இப்புணர்சரி தலைவி 

புறத்துப் போகின்றாளென£் செவிலிஃகு ஓர் ஐ.ப நிஈழ்க்தவழிப் பின்னர் 

மனையகத்து நிசமும் என்றும் கொள்வர் ஈர். (தொல். பொருள், 181.) 

103. பாலை. 

நிழல் ௮.று ஈன தலை எழில் ஏறு குறித்த கதிர்ச்ச சென்னி நுணங்கு 

செம் நாவின் விதிர்த்த போலும் ௮ நுண் பல் பொறி காமர் சேவல் 

ஏமம் செப்ப மூளி அரில் புலம்ப போகி முரம்பு ௮டைந்கிருந்த CPC) HS! 
மூரி மன்றத்து அசர் பார்த்து அல்கும் ஆகெழுசிறு குடி, உறையுரர் 

போய ஓங்கு நிலை வியன் மனை இறை நிழல் ஒரு சிறை புலம்பு அயா 

உயிர்க்கும் வெம்முனை அருசுரம் நீந்தி தம் வயில் ஈண்டு வினை மருகன்
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நாம் ஈயந்திசினோ மீண்டோர் மன் என ஈள் என் யாமத்து உயவுத் 

துணையாகிய நலனும் ஈம்மொடு பசலை நோன்று தம்மொடு தானே சென்ற 
ஈல்கார் கொல்லோ - நிழலற்ற ௮சன்ற விடத்திலே அழசூய ஏறு என்பத 
னைக் குறியாநின்ற கதிர்த்த தலையையும் நுணுஇய சிவந்த நாவினையும் 

சதெறினாற் போலும் ஐயவான நுண்ணிய பல புள்ளிகளையும் விரும்பப் 
படும் தன்மையினையுமுடைய சேவல் எமத்தினைச் செப்பினமையாலே, 

தாம் இடந்த காய்ந்த தூறு சனிச்தொழியப் போய் வன்னிலத்தினைச் சார்க் 

இருந்த பழைய தான பெரிய அம்பலத்திலே வழியைப் பார்த்துக்கொண்டு 
தங்கியிருக்கும் ஆக்கள் கெழுமிய சிறுகுடி. க்சண்ணே வூப்போர் துறந்து 

விட்டுப் போன ஒங்கிய நிலையை உடைய பெரிய மனையின் இறப்பு 

நிழலின் ஒரு புறத்தே தனிமையால் நெட்டுயிர்த்தற்கு ஏதுவான கொடிய 
போர் மூனையாகிய கடத்தற்5ரிய சுரத்தைக் கடந்து சம்மிடத்திலே 
ஈண்டிய வினையின் பக்கத்து காம் விரும்பிய ஈம் தலைவர் மீண்டுமேடினார் 

என்று! ‘Ger என்னும் ௮நகரண ஒலியுடைய ஈடு யாமத்திலே ஈமக்கு 
உசாச் துணையாயிருந்த ஈம் மலனும் இதுகாறும் ஈம்மொடு பசலையைப் 

பொறுத்து அவர் மீளாரென்பதனாலே அவர் தம்மொடு தானே வலியச் 

சென்றன. இனி மம் தலைவர் அருளார் போலும் ! என்று, தலைமகன் 

பிரிவின்கண் தலைமகள் தோழிக்குச் சொன்னாள் என்க, மன், கழிவின் 

ண வரதறு, 

சென்னி 5, பொறி, சேவற்கு அடைகள். எழிலேறு என்பதற்கு, 
எழிலையுடைய ஆனேறு என்று கொண்டு, அஃது அரில் புலம்பப் 

போகச் ஜறெகுடிக்கண் மனையின் இறை நிழல் ஒரு சிறைப் புலம்பயா 
வயிர்க்கும் என்றியைச்துப் பொருள் கோடலுமாம். உயவுத் துணையாக 

என்னும் பாடத்திற்கு உயவுத் துணையாக நோன்று என்று இயைத்துப் 

பொருளுரைக்க, 

104. முல்லை, 

வேந்து வினைமுடி.த்தகாலை இனம் வண்டு சேம் பாய்ந்து ர்ஃகும் 

தீண் நறு புறவின் வென்வேல் இளையர் இன்புற வலவன் வள்பு வவித்து 
ஊரின் அல்லது முள்ளுறின் முர்நீர் மண்டிலம் ஆதி ஆற்றாகடும் மால் 
ஈல் பரிபூண்ட நெடுதேர் வாங்குசனை பொலிய ஏறி - ௮1சன் வினையை 
முடித்த சாலத்துப் பெடையுடன் கூடிய வண்டு இசைகள் தோறும் 

பாபக். ஆரவாரியா நின்ற தண்ணிய நறிய முல்லை நிலத்தில் வெற்றி 
வேலயுடைய தேரிளையர் ம௫முமாற பாகன் சடிவாள வாரை வலித்து
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ஊரினல்லது, தாற்று முள்ளால் ஊன்றின் கூன்றான தன்மையை 
யுடைய மண்டிலங்களும் தன் ஆதி என்னும் சேசோட்டத்திற்கு இடம் 

பற்றாத கல்ல நான்கு குஇிரைகள் பூண்ட விரைந்த செலவினையுடைய 
பெருந் சேரின் வளைந்த கொடி.ஞ்டு பொலிய எறி ; இறு ௪௭ர் பல பிறக்கு 

ஒழிய - சிறிய ஈளர்கள் பல பின்னொழிய ; பனி லார் ண்ணள் பல 
புலந்து உறையும் ஆய் தொடி அரிவை அணிய கூந்தல் குரல் போது 

மாலை வேய்தந்தோய் - நீர் ஒழுகும் ஈண்ணளாய். பல சொல்லி 

வெறுத்து இல்லிலே உறையும் ராய்ச்ச தொடி யையுடைய eval 

அணியுமாறு அவள் கூந்தலிடத்துக் கொத்தான. போதனை மாலைக் 

காலத்து வந்து சூட்டிமை; அசனால், இணளிது ரெய்தனையால் எந்தை 

வாழிய - இனியதனைச் செய்தாயானாய் ; எச்தாய் நீ வாழ்ச ! என்று 

வினைமுற்றி மீளுக் தலைமஈற்குத் தோழி சொன்னாள் என்க, 

நால்கு, நான்கு குதிரைஈட்கு ஆகு பெயர், 

புதல பூ கொடி அவரை பொய் அதள் ௮ன்ன உள் இல் வயிற்ற 

வெள்ளை வெண் மறி மாழ்தி அன்ன தாழ் பெரு செவிய புன் தலை 
சருசோடு உகளி மன்று உழை கவை இலை ஆரின் ௮ம் குழை கறிக்கும் 

(சமர்) - புசலிடத்துப் படர்க்த பூலையுடைய சகொடியின்கட் சாய்த்த 

அவரையின் பொய்ச்சொல்போல உள்ளீடில்லாத வயிற்றையுடைய 

வெள்ளாட்டின் வெள்ளிய குட்டியான த மயங்கி விழுக்காலன்ன STiph g 

பெரிய செவியவாய்ப் புல்லிய தலையையுடைய சிருரோடு கூடித் தள்ளிக் 
கொண்டு சென்ற), அம்பலத்தின் புறத் துள்ள கவை பெருந்திய இலையை 

புடைப ஆத்திபின் அழகிய சளிரைச் சடியாகின்ற சிமிய ஊர்கள் என்சு. 

வினை முடித்த சாலை இளையர் இன்புற: வலவன் வள்பு வலித்து 

ஊரின் அல்லது முள்ளுறின் மண்டிலம் ஆதி ஆற்றாப் பரித் தேர் ஏறி 
நூர் பல பிறக்சொழிய மாலை வந்து அரிவை கூர்தல் போது வேய் 

சந்தோய்; இனிது செய்தனை எந்தை வாழிய என்று கூட்டுக, 

105. பாலை, 

. உமணிசெய் மண்டை தேன்பெய்து இம்பால் ஏந்தி ஈனாத்தாயர் மடுப்ப 

வும் உண்ணாள் நிழல் கயத்து அன்ன நீள் ஈகர் வரைப்பில் எம்முடை 

செல்வமும் உள்ளாள் அகல் அறை முதிர் அரும்பு மலார்த வேங்கை 

ஒள் இலை தொடலை தைஇ நல்வரை காடன் தன் பாராட்ட பொய்ம் 

மருண்டு முகைதலை இறந்த வேனில் பகைதலை மணந்த பல் அச்ச
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செலவு மெல்லென யாங்கு வல்லுகள் சொல் - ஈவமணிகளிழைத்தச் 

செய்த மண்டையில் தேனைச் சொரிந்து தீவிய பாலோடு சலந்து ஏர்தி 

as செவிலிமார் ஊட்டவும் உண்ணாளாடிய என் மகள் நிழலின் €ழே 

யமைர்ச சுனைபோலத் சண்ணென்னும் நெடிய மாளிகையின் எல்லை 

யிலேயுள்ள எம்முடைய பெருஞ் செல்வத்தையுங் கருதாது, அகன்ற 

பக்கமலையிலே முதிர்ந்த அரும்பு மலர்க்த வேங்கையின் ஒள்ளிய பச்சிலை 

(மாலையைச் சூடி நல்ல மலைகாடனாசிய தலைமகனானவன் தன்னைப் 

பாராட்ட, அப்பொய்யை மெய்யென்று மருண்டு, மலைக்குகையின் தலை 

வெடி த்த இறந்துள்ள வேனிற்காலத்தே பகைவர் கைகலந்து பொரும் 

பலவாகிய பாலைநிலவழியிலே௮வன டன்செல்லு தலை மெத்தென வேனும் 

எவ்வாறு மாட்வெளோர் என்று மகட்போக்கிய தாய் சொன்னாள் என்க, 

மெல்லெனப் பாராட்ட யாங்கு வல்லுகள் என்றியைச்சலுமாம்,. 

பக்து புடைப்பு அன்ன பாணி - பந்தின் புடைத்தலை ஒச்த தாளத் 

இனையும் ; பல் அடி. சல் பரி குதிரை - பலவாகிய அடி. வைப்பினையும் 

சிலவா௫யெ செலலினையுமுடைய குதிரைப் படையையும் : பல் வேல் - 
11லவாசிய வேற்படையையுமுூடைய : எழினி விடுதொழில் முடி.மார் - 

எழினி ஏவிவிட்ட தொழிலை முடிக்கும் பொருட்டு ; ஈல்காய் கனை எரி 

ஈடர்௪ கானத்து - பாறைகளைத் இப்க்கும் மிச்ச தீப் பரவிய காட்டிலே; 

வினைவல் அம்பின் விழுச்தொடை மறவர் - வினைஸய ஆக்கு சலில் வல்ல 

தீப்பாசஅம்புச கொடையையுடைய மறவர்; சேம் பிழி ஈறும்கள்மடிழின்- 

சேனாற் சமைந்த ஈறிய கள்சோயுண்ட செருக்கனொலே ; மூனைகடந்து - 

போர் முனையை கடந்து; வீங்குமென் சுரைய வேற்று இனம் தரூஉம் - 

பருத்த மென்மையான மடியையுடைய வேற்று காட்டு ஆனிபையை 

வென்றுகொள்ளம் முகைதலை இறந்த அதர் என்க, 

விலங்கு மேன் சுரை என்னும் பாடக்இுற்கு வளை*த மெத்தென்ற 

KOT COTS. TOY ௮ ஓய்யும் என்று கண்ணழிச்து ஏற்றினோேடு ஆஃ 

களை ஒய்யும் என்று பொருள் கோடலுமாம், முடிமார் - முடிக்கின்ற 

வீரர் என்றலுமாம். புடைப்பு, புடைத்தலாலுண்டான ஐசைக்காயிற்று, 

106. மருதம். 

எரி கொழுந்துவிட்டாற் போன்ற தாமரை மலர்களையுடைய 

வயலிடததே தீப்பொரிகள் இளைத்சாற்போலத் துள்ளி எழும் பல 

வாகிய சிறு மீன்களை உண்ணும்பொருட்டு வெறி நாற்றத்சையுடைய 

பிய இலைமின்மேலே பறத்தலொழிந்த முதிய சிச்9லிப்புள் மெல்ல
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மெல்ல வருக்தி வக்இருக்கும் கீரததுறைகள் கெழுமிய ஊானது மனை 
யோள் தன் கொழுகனை எம்மோடு வெறுச்கின்றாள். என்னாகின்றார 
கள் ; அல்வாறு ௮வள் வெறுக்குமாறு,யாம் ஒன்றும் செய்யாமாயினும், 
அவள் கூறும் புறமொழியைல் கேட்டு உய்யமாட்டாமையினால ; 

தண்ணுமை கண்ணின் தன் வயிறு அலைஇயர் மரி சொடி 

தெளிர்ப்ப வீசி சிறிது அவண் உலமர்து வரும் சென்மோ தொழி - 

தண்ணுமையிடத்துக் கண்போலும் தன் வயிற்மை அுக்கலைவி அலைத்து 

கோடற்பொருட்டாகச். செரிக்க ni தொடி ஒலிப்ப லீசி அவள் 
ச . 5 ச ௪ . ¥) 

உறையும் சேரிக்கண் சிறித பொழு. குழ்வருலோம் வா. மிதாழ் 

என்று, பரத்தை தன்னைக் தலையர் புறங்கூறினாளாக௩ மிட்டு கு 

Stevi BL (GLI பாங்காயினார் கேட்பர் பொன்னார் எண்டி, 

பழன கு ஸ்] மீன் Boor இய. (மம் *ப ya onl HI oI 7/1 மப வக 

இருக்கும் கறைகெழுரன் பபண்டு கரா கோபறானை ALD A புலக்கு 

மென்ப : சம் அது செய்பாமாயினும் உப்ாராமையிய், Dts ot Ln obo 

வயிறு அலைதஇபர் சிறிது அவண் உல. ௮௩ம் சென்மோ "தாழி! 

என்று இயை +. 

ஓளி மாள் தானை கொற்றம் செழியன் waiotly இல் றமின் 

டண்டு அமர் அடுதொழும் களிறு பெறு வல்சிப் பாணன் எறியும் தண் 

ஹூமைஃ கண்ணின் வயிறு - விளங்கும் வாட்படையால் Gan dow 

புடைப செழுிபனைவன் குற்றமில்லாத படைக்கலம். $ல்வியி௫துல் 

மண்டிய போரை அடுர்தோறும் சளிற்றப் பரிசில் Cts wen 

உணவினனான பாணன் எறிகின்ற கண்ணுமையின் உண்போலும் 

வயிறு என்க, 

களிறு பெறு வல்சுப பாணன்” ப்பதற்கு, களிறுபோல பதர் 

வலிந்து கொடு£?கச் தான் பெருமிதத்தோடு ஏற்றுக்சொள்ளாம் வல்சியை 

புடைப பாணன் என்றும், களிறு பெறுகின்ற பேய்மமிதி யுணலைப் 

பெறுகின்ற பாணன் என்றும் கூறினும் பொருந்தும். 

(புதல்வற்-:பயர்ச திதலை பல்வ்யிற்ரினளாதலின், தலைவியத வயிழ் 

றுர்குச் தண்டு மண்ணை உற ட கூறின pt sate தலைவியது 

இளமை சழிர்த முத பருவத்தைப் பரத்சை croft ables ma 

பாணன் எறிய தண்ணுமைக் கண்ணன் அலைஇயா தன் ௮யிதே 

என்பதற்கு, பாணன் சன் தண்ணுபையின் 3ண்ணிட த்து எறிவது 

போலச் தலைவிதன் ௨யிற்றிட சது அலைக்கும்பொருட்டு எனினுமமையும்,
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பறத்தல் வலல இளைய சிரல் மீனைச் கவர்ந்துண்ண, பறை தப்பிய 

மூதி சிரல் ௮௮ செய்யமாட்டா து இளஞ் சிரலைப் புலந்திருந்தாற்போல, 

இள நங்கையுசாகிய யாம் தலைவனை வசமாக்கி இன்ப நுகர, முதியளாதிய 
தீலைவி௮.து செய்யமாட்டாமையின் எம்மைப் புலவாநின்றாளென்ராளாம், 

1027. பாலை, 

நீ செல அ௮யரக் கேட்டொறும் பல நினைந்து அன்பின் நெஞ்சத்து 
யாப்: பொறை மெலிந்த என் அகத்து இடும்பை களைமார் துணை ஈர் 
ஐ.இ என் தோழியும் மணமனை கமழும் கானம் நின்னொடு வரும் - நீ 

உடன்கொண்டு செல்ல விரும்ப, அதைக்கேட்ட போதெல்லாம் பலவும் 

நினைந்து, அன்புடைய நெஞ்சச்திடத்து அதன் விளைவினை ஆராய்ந்து 

வருத்தமாகிய சுமையினாலே மெலிந்த என் மனத்தின்கண்ணுள்ள 
நோயிளோக் களையும் பொருட்டு இணைந்த ஈரிய கூர்தலையுடைய என் 
தோழியும் மணமமனைபோல£ க௰ழும்கானத்ேே நின்னொடு வருவள்என் று, 

சோழி தலைமகள் குறிப்பறிக்த வந்து கலை ௦கற்குச் சொன்னாள் என்க, 

பசு நனை ௩றுவீ பரு௨ப்பரல் காலை உறைப்ப மணமனை கமமும் 
கானம் - பசிய பூங்கொச்இனின்றும் கறிய பூக்கள் பருத்த பாரலிடத்த 

ராட் காலையிலே உதிர்வு தனால் கலியாண வீடு போலக் கமழாநிற்கும் 
கானம் என்சு. 'அசா௮ப் பொறை மெலிந்த' என்னும் பாடத்திற்குத் 

தளர்ந்து துன்பச் சுமையால் மெலிக்ச என்சு. 

கருங்கல் வியல் அறை இடப்பி வயிறு இன்ற இருபுலி துறக்த ஏற்று 

மான் உணங்கல் - பெரிய கற்களையுடைய அகன்ற பஃக மலையிலே 

அடித்த லீழ்த்தித் தன் வயிறு நிறையச் இன்று பெரும்புலி துறந்தொழித்த 
மானேற்றின் வற்றிய தசையை: ஓலி கழை நெல்லின் அரிசியோடு முருக 

கய ஆன்நிணம் ஆனிலைப் பள்ளி அளை பெய்து ஒராங்கு தட்ட வால் 

வெண்சோறு புகர் அமைதேஃகின் அகல் இலை ஆங்கண் நெறி செல்வம் 

பலர் உலச்தன! மாந்தும் - தழைத்த மூங்கில் நெல்லினரிசியோடும் தாம் 

கொன்றழித்த ஆனின் நிணத்தோடும் கூட்டி, இடைர்சேரியிலுள்ள 

திபிரை் சொரிந்து ஒன்றாய்க் சலக்து சமைச். மிச வெள்ளிய சோற் 

றைப் புள்ளிபொருக்இிய அரையினையுடைய தேரின் அகன்ற இலையில் 

வைத்து ஆங்கு" நெறியிற் செல்லும் அன்னியர் ம௫ழ்ந்தனசா யுண்ணு 

இன்ற; கல்லா ரீண்மொழி குதம் காய் வடுகர் அ௮ருமுனை - வஞ்சின 

மொழியன்ிப் பிறிதொன்றனையுங் கல்லாத கோபம் மிகுத்த காயை



களிற்றியானைகிறை dt 
> 

யுடைய வகொது ஈடத்தற்கு அரிய பகைப்புலங்களை ; வல் ஆண் நந்தி - 

வலிய ஆண்மையையுடைய நின்னொடு சடந்து; 

உகும் மண் ஊறு அஞ்சும் ஒருகால் பட்டத்து - சறிக்து விழும் 

மண்ணினாலே விளையும் இடையூற்றுச்கு அஞ்சத்தச்ச ஒரே ஆ றையை/* 

கொண்ட ஐடையிலே உள்ள: இன்னா எற்றத்து இழுக்க முடம் கூர்ந்து 

ஒரு தனித்து ஒழிர்த உரன் உடைகோன் பகடு : இன்னாபையையுடைய 

ஏற்றத்திலே ஏறி வழுக்கி முடம் மிக்குக் தன் இன ததினின்றும் வேருகள் 

தனித்து ஒழிந்த உடல் வலிபையோடு பாரஞ் சு௦க5வும் வல்ல பகட்டி 

னுக்கு; ௮ம் குழை இருபபை அறையாய் லாண் புழல் புல் ௨.34 இருர் 

வில்லின் நீக்கு மரை கடிர்து ஊட்டும் - நிறமழகிய தழையையுடைய 

இருப்பையினின்றும் அற்ற வாயையுடைய வெள்ளிய Con ots Or Bus 

பூலைப்புல்லிய உளைபோலு:? ஈலை:! பயிரினை புடைய Heap aot Viral oo Cun 

உதிர்த்து, அப்பூவினைத் இண் வரும ,பமையாவை& dips gr DoE! 

இன்ற ; வரை அக இறு ஊர் மாலை இன் துள் 5) (of oft மீன்ழியும 

வரும்) -பமலையகத்துள்ள Abus ved sp மாலைக் காலத்தே உணக்கு 

இனி.ப உணையாகி என் தொழியும் வரும் எண் ஈ, 

ரீ மசலவயசச் கேட்மடாமு 2 பல 5126 gy மெலிக்க என் இரத 

இடும்பை க௯ரமார் நின்னொடு ௨௫௧ லல்லாண் அருமுனை ந்தி எனி 

சொழியும் வரும் என்றியைத்தலுபாம, சொழியும் ஏன்ற. உம்மை 

அவ்வாறு அவள் வருசலினத சிறப்புணர்த்தி நின்றது. 

வம்பலர் தாம் தேடாமற் பெற்ம பான் உணஙபகலை HAE way, 

ஆன் நிணத்தோடும் கூட்டி அளைபெய்து அட்டு, அல்வெண்சோழ்றைச் 

தெக்திலையில் வைத்து உலஃ்துண்டாற்போல, மிலட்டை விருப்பாண் 

வந்த ஈயும் நின் முயற்சியானன்றி ஊழ்தானே கூட்டப் பெற்றத் 

தலைவியை நின் பெருஞ் செல்வத்தோடு வைத்துப பாராட்டி, நின் பதிக 

கண் கொண்டுய்த்து இன்புதுவாயாச என்று சோழி தம்பி கீது ர த்தா 

ளாகக் கொள்க, பெருஞ் செல்வமாவத: சாயத்தார் பெற்ற பொருளும், 

தானீட்டிப பொருளும், தலைவியின் தமர்பாற் பெற்ற வரிசைப்பொருளு 

மாம் மூங்கலெரிசியைச் சாயத்தாற் பெற்ற பொருளாகவும், முருக்கிய 

ஆன் நிணத்தைத் தானீட்டிய பொருளாகவும், அளையைத் தலைவியின் 
5 . ௪ _ ‘ ரு . ௪ 

தமர்பாற் பெற்ற வரிசைப் பொருளாகவும் கொள் ௩. 

மாலை துணையாகி வரும் என்பதனை ஆகவெனத் திரித்து, மாலேக 

காலத்து ௮வளுக்கு உ துணை ஆவ னாலே வரும் என்றலுமாம,
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இருப்பைப்புழலை மாத்தினின்றும் வில்லினானே நீக்கி மரை கடிந்து 

பகட்டினுக்கு ஊட்டும் சிறார் ஊர் என்க, 

6 . . . . . த் 
புழலுடைமையால் இருப்பைப்பூ, புழல் எனவம் உளை போுலின், 

சிருர் தலைமயிர் உளையெனவும் பட்டன. கல்லா நீண்மொழி, கல்லா 
மலே இயல்பாக நாவிடம் பயிலும் நீண்மொழி என்றலுமாம். 

வடுகம் வம்பலரோடு மான் உணங்கல், அரிசி, நிண, அளை 

இவை பெய்தட்ட வெண் சோற்றை உவர்தன ராய் உண்ணு அருமுனை 

என்றியைத்துரைபபினுமமையும். 

நடையின் நீருண்டு அசன் நுறையினின்மு.॥ ஏற்மாட்டாது டம 

பட்ட உரனுடைப் பகட்டி MHA சிறார் இருப்பைப்பூலை மாச்தினின்றுப 

ரீக்தி மரை ஃஈடிந்து ஊட்டினார்போல, களலொமுக்கமாதிய இஃவின் 

பத்தை நம 5, இல்வொழுஃசதச்திணின்றும் ஈ௩.இ லரைலொடு புகமாட் 

டாது" வருதும் உரலவோயாகிய உ.எ£்கும் குற்மிறவன். களாகி.ப காண் 

Revising srt sor torus geht ou Caray Sis a Geen giro 

௮ரைவு நீக்கு உடன்போக்குப பொருக்துவல் என்றாளாம் 

மன்னூறு அஞ்சும் என்னும் பாடத்திற்கு, நிலைக்க ஊர்றினு 

அஞ்சும் என்றும், மண் ஊமஞ்சம் என்னும் பாடத்திற்கு இட்ட காலைப் 

புதைம்குப் மண்ணின் ஊற்றிற்கு அஞ்சும் என்றும கூறு, 

108. குறிஞ்சி, 

கோழி ! நீ வாழ்வாயாக! காந்தள் ௮ணி மலர் ஈறும் தாது ஊத,/ 

தும்பி கையாடு வட்டில் தோன்றும் மையாடு சென்னிய பலை 

இழவோன் - காந்தளின் அழகிய மலரின் நறிய தாஇனை நுகரும் 

தம்பி மகளிர் கையால் ஆடும் சூது பொரு காயைப் போலத் 

தோன்ரறாகதிற்கும் மேகம் இயங்குகின்ற சிகரங்களையுடைய மலை காடஞன 

தலைமகன் : அல்கல் தர் இருளிடை சமியன் வருதல் எவன் சொல் 

பாவத.ம் அருளான். - இரவின் வழங்கற்கரிய இருளிணிடையிலே 
தீணியஞா௩ வருதலைப் பரிகரித்து ஏனோ சிறிதம் நமக்கு அருள் 

செய்.யானாயிருக்கின்றான் *? புணர்ர்தோர் புன்கண் அருளலும் உணா? 

சோர்க்கு ஒச்தன்2. - பட்டோரத துன்பத்இனை நீக்கெய(ரளலும் அறிர 

தோர்க்கு அவர் அறிவோடு ஒத்தது ஆகும்; அல்வாறாஇயும் sic svat: 

மன் - YP செய்கின்றிலர். என்று, தலைமகன் சிறைப்புறத்தாகைச் 

தலைமகட்குச் சொல்லுவாளாய்ச் கோழி சொன்னாள் என்௪,
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திதறியவை முத்தம் வரை முதல் போல் புகர் யானை முகம் 

பொருத புது நீர் ஆலி-சிதறப் பெற்றன வான முத்தங்களை. புடைய மலைப் 

புறம் போலுகின்ற புகசையடைய யானை முகத்திலே மோதிய புதிப 

ஆலங்கட்டி ; பாறை பளிங்கு சொரிவது போல் வரிப்ப - பாறைக 

கண்ணே பளிங்கு சொரியவத போல அழகு செய்ய; மார 

சகம் பட்ட கண் அகல் விசும்பில் - BTN GOH ev கொடையின் ககம 

ஒழிந்த இடமகன்ற விசும்பிலே : விடு பொறி ஜெகிழியின் கொடி பட 

மின்னி படு மழை பொழிந்த LIT oo) at Ke Sov உயிர் கப்பின் கொண்டா 

வழங்கும் ஆர் இருளிடை வருசல் அருன் விடிதன்க பொறியை 

யுடைய கடைக்கொள்ளிபோல வரிசையாக மன்டி மிக மழை 

பொழிந்த பாதி ராத்திரி இருளிலே psec உயிரினை உணவாக 

வுடைய கோண்மா என்னும் விலங்கு இயங்காநிற்கும் அரிய இருளிடை 

வருதலைப் பரிகரியான் என்க. ஈன - சழிவின் கண் ௮... 

வரைப் புறத்துச் செறிய முத்தம் பானை முந்தித் அமைர்இளள 

புகருககுஉவமை, Hvis SH | பட்டு வி.மம அலி ப 150) 1) ண் சொரியும் 

பளிங்கு போலும் என்ஈ.  (2ீகாண்மா, பில் ௩ விசே ம். 

“ggg! பொருளால்: ia ro oman அரிமா லா ள் ௮ரி 

லேங்கை, முள் எயிற்று ama (Ip Lm அழல் 9௪ தி, எற்ற மதமா 
. ச . டி 

௪ 
* 9 . 

os பாத, கூற்றம் கோண்பா  குண்றுறை அரும் என்று 

சொல்லப்பட்டன போல்வன ்? ஏன்று பேராசிரியர் உறுமாற்றுன், 

ஆருயிர் த்துப்பிற்கோண்மா என்பதற்கு மக்ககரயிரை உணவாகவுடைய 
re ச ௩ ச . க 

கோண்மா எனப் பொருள் கூறபபட்ட Fi. 

விரவுப் பொறி மஞ்ஜை லொட அரவின் அணங்குடை அருர்திலை 

பை விரிப்பவை போல் காயா மென் இனை சோய பல் தடுப்பு Rg. 

AIDES HUH (FeV தாக்தள் - விரவிய புள்ளியைபிடைப UL GFDL 

வெருவி அரவினது வருந். தத்தைச செய்யும் மிண்டற்கரிய தலைகள் 

படத்தை விரிப்பன போலலாகக் காயாவினது மெல்லிய கொம்பு 

சோய்க்த, பல துடுப்புப போல விரிந்து “Fear ewe அசையும் 

கன்மையவான குலையைய/டைய காந்தள்கள் என்&. 

காந்தண் மடலொடு தோய்ந்த காயாலின் சனையை அரவின் ஈட 

லுக்கும் அக்காந்தண் மடலைப் பைக்கும் உவமையா?5* கொள்க. 

ஆர் உயிர்த் தப்பிற் கோண்மா என்று கொண்டு, பிறவிலங்கனொற் 

கொன்றுண்ணவரிய உயிசை:புக் தான் கொள்றுண்ணவல்ல தங்கம் 

என் றலுமாம்,
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அழூயெ காந்தளின் விரிந்த மடல் அணங்குடை அரவின் பை 
விரிப்புப் போலும் என்றது, அன்பு கெழுமிய கெஞ்சினையாகயெ நீ 
இசவுக்குறிபிடத்து வருகை அற்றது இமையை உன்னும் எங்களுக்குப் 
பெருங் கலச்சமா யிராரின்றது என்றவாறு. 

109. பாலை. 

பல இதழ் மென் மலர் உண் கண் கல் யாழ் ஈரம்பு இசைத்தன்ன 
இன்: இம் இளவி ஈலம் நல்கு ஒருத்தி இருந்த உளர் பலலாதிய இதழ்களை 
யூடைய மெல்லிய மலர் போன்ற மையுண்ட கண்களையும் நல்ல யாழ 

ஈரம்பு ஒலித்தாலன்ன இனிய தீலிய ,மொழியினையும் அழகனுக்கு 
நலக் தரவல்ல ஒப்பற்ற அழயொடிய என் தலைவியிருந்த ஊரானது ; 

கோடு உழு களிற்றின் தொழுஇ ஈண்டி காடு கால் யாத்த 

நீடு மரச் சோலை நனந்தலை - பகைவர் மார்பினைத் தம் கோட்டால் 

உழும் களிற்றின் தொகுஇி ஒன்றுகூடி வாழுமாறு காடு இசையெல் 

லாம் மண்டிய நெடிய மாச் சோலையாகிய அசன்றவிடத்திலே ; 

வெண் நுனை அம்பின் விசை இட வீழ்ந்சோர் எண்ணு வரம்பு அறியா 

உவல் இடு பதுக்கை கவலை கெழு சுரம் கோள் பால் பட்டென 

வழங்குரர் மடிந்த அத்தம் - நிணந்தோய்கலால் வெள்ளிய நுனையை 

புடைய அம்பின் விசைபட மரிச்தோரின் எண்ணும் எல்லையறியாக 

சருட்ட பதுக்கைகளேயுடை சவர்த்ச வழி பொருந்திய சுரமானது 

எயினராற் குழ்ந்தகொள்ளும் பகுதியிலே பட்டதென்று, செல்லு 

வாரற்ற அத்தத்திலே ; இறந்தோர் கைப்பொருள் இல்லையாயினும் 

மெய்க்கொண்டு இன் உயிர் செகார் விட்டு அகல் சப்பற்கு பெருங் 
களிற்று மருப்பொடு வரி ௮தள் இறுக்கும் அறனில் வேந்தன் ஆளும் 

வறன் உறு குன்றம் பல விலங்கின - சென்றவரது கையிற் பொருள் 
இல்லை பாயினு.2 அவரை மெய்யினிடத்துப் பற்றிக்கொண்டு அவர் 

இனிப உயிரைக் சொல்லாராய் விட்டு ௮அசன்றுபோன தவற்றுச்சாசச் 

சீன் ஏவலிளையரைப் பெரிய களிற்று மருப்போடு புலித் தோலைச் தண்ட 

மாக இறுக்கச்செய்யும் அறனில்லாத வேந்தனான காட்டுத் தலைவன் 

ஆளாநின்ற வற்கடமுற்ற குன்றம் பல குறுக்கட்டுள்ளன ; அன்றாயின் 

இன்னே யான் என் தலைவி பக்கல் மீண்டேகுவல் என்று, இடைச் 

சுரத்து, தலை௦கன் தன்னெஞ்ூிற்குச் சொன்னான் எனக, 

நலம் நல்கு ஒருத்தி இருந்த ஊர் குன்றம் பல விலங்கெ 

என்றியைக்க. ஈண்டி, ஈண்டவெனத் திரிந்து நின்றது.
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விழை வெளில் ஆடும் கழை வளர் நனந்த$ல - கண்டவர் விழையு 
மாறு அணிலாடும் மூங்கில் வளர்ந்த ஈனந்தலை என்ச. சோலை ஈனாதலல, 

கழை வளர் நனஈத$ல என்க. 

விலங்குதல் - தடுத்தல். ௮றனில் வேந்தன் - அறஞ்செய்யாத 

மதமன்னன்; என்றார், ! மறக்குடி ௮றஞ்செய்யச் கெடும் ' என்னும் 
apse Cars) cars. 

110, நெய்தல். 

யாம் தொடலை ஆயமொடு கடலுடன் ஆடியும் கானல் இற்றில் 

இழைத்தும் சிறுசோறு குவைஇயும் வருந்திய வருத்தம் தீர ஈறி.து இருர் 

தினமாக - அன்னா ! ஒரு சாள் யாம் மாலை போலத் தொடர்ந்த தோழிக் 

கூட்டத்தொடு கூடிக் கடலில் ஒருங்கே ஆடியும் கடற்கரைச் சோலை 

யிலே சிற்றில் கோலியும் ஏறு சோறு ஆக்கியும் வருந்திய வருத்தம் 

திருமாறு றிது இளைப்பாறி இருந்தனமாக, 

ஒருவன் எய்த வந்து தடம் மென் பணைத்தோள் மடம் ஈல்லீரே ! 

எல்லும் எல்லின்று அசைவு மிக உடையேன் மெல் இலைப் பரப்பின் 
விருக்து உண்டு யானும் இக்கல்லென் இறுகுடி. தங்கின் மற்று எவனோ 
என மொழிர்சனன் -'த$லைமகன் அப்போது அணு வந்து, ( பெரிய 

மெத்தென்ற மூங்கல் போலும் தோளையும் மடப்பத்தையுமுடைய நற் 

குணமூடைமீசே ! பகலும் ஒளி மழுங்கற்று, தளர்ச்சியு மிசவுமுடை 

யேன், இம்மெல்லிய இலைப்பரப்பின் நீவிர் குவைஇய சிறு சோற்றை 

விருந்துண்டு, இக்கல்லென்னும் ஒலியைபுடைய சிறிய குடியில் யானும் 

தங்கனொல் என்ன ?' என மொழிந்சனன் என்றும் ; 

அவற் சுண்டு இறைஞ்சய முசச்செம் புறம் சேர்பு பொருந்தி 

இழும் என இவை நுமக்கு உரிய அல்ல இழிந்த கொழு மீன் வல்சி 

என்றனம் - அவனைச் கண்டு கவிழ்ர்த முகமுடையேமாய் மறைவான 

பக்கத்தே சேர்ந் இருர்.து இழுமென்னும் ஒலியுடன், : இச்சோ.று முதலி 

யன நுமக்கூத் தகுதியுடையவல்ல, இழிர்த கொழுமீன் உணவாசும்! 

என்றனம் என்றும் ; என்னாநின்று ; 

நெடு கொடி நுடங்கும் காவாய் தோன்றுவ சகாணாமோ என காலிற் 

) இதையா நில்லாது பெயர்ர்த பல்லோருள்ளு:௦ என்னே குறித்த கோக்க 

மொடு கல் நுதாஅல் ஒழிகோ யான் என அழி தக கூறி யாம் பெயர்க 
என்ன நோக? தான் தன் நெடு தேர் கொடிஞ்ச பற்றிநின்றோன்போதூ 

4
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என் மகட்கு என்றும் அன்னை அறியினும் அறிக - அப்போழ்து, 

நெடிய கொடி' அசையும் மரக்கலம் தோன். றுகன்றன அவற்றைக் சாண் 
போமா ?' ஏன்று சொல்லிச்கொண்டு, தம.தூற்றில் சிறுசோறு முதலிய 

வற்றைக் காலாற் சிதைத்துவிட்டு ஆண்டுநின்றும் நில்லாது பெயர்ந்த 

ஆய்த்தார் பலருள்ளும் என்னையே குறித்த பார்வையொடு அ.த்தலைமகன் 

'நன்னுதால்! யான் செல்லலா?? என்று, என் நெஞ்சம் அழியுமாறு கூறி, 

யாம் (போம் என்னலும், பெயராது இரக்கந் தோன்றப் பார்த்துக் 

சொண்டே, தன்னுடைய . நெடிய தேரின் :கொடி.ஞ்எயைப் பற்றிக் 
கொண்டு நின்றோனே போலும் என் மகட்கு நோயினைச் செய்தவன் 

என்றும் அன்னை அ௮றிந்தாளாயினும் அறிக; 

அலர்வாய் அம்என் சேரி கேட்பினும் கேட்க பிறிது ஒன்று இன்மை 

அறிய கொடு ஈழி புசார் தெய்வம் நோக்கி நினக்கு கடு குள் கூறி தருகு 

வன்-அதனை அலர் கூறும் வாயினையும் அம்மென்னும் ஒலியினையுமுடைய 

சேரிப் பெண்டிர் கேட்பினும் கேட்க, இதனைச் தவிர பிறிதொன்றுமின் 
மையை நீ அறியுமாறு வளைந்த நீர்ச்சுழியையுடைய புகாஅர்த் தெய்வத்தை 

நோக்கி அசன் முன் நீ தெளியும் வண்ணம் உனக்குச் சுள் கூறித் தர 

வேன் என்று, தோழி செவிலிக்கு அறத்தொடு நின்றாளென்ச என் 

றும்” என்னும் சொல் இரண்டி டங்களில் வருவித் துரைக்கப்பட்டன. 

'ஓழிகோ யான் என அழிசகச் கூறி" என்புழி தலைமசன் மனத்து 

நிகழ்ந்த அழிவெல்லாம் 'ஒழிகோ யான்' என்ற உரையானே தோழி 

உணர்நச்தமையின் அது செவியுணா்வெனப்படும் என் 1) ர... 

(தொல். பொருள். 275.) ன டி 
எல் - பகல்; எல்லின்று - ஒளி மழுங்கற்று. கொழு மீன் - மீன் 

விசேஷம். தொடலை - மாலை ; தொடலை ஆயம் - மாலை போலச் தலைவி 
யைத் தொடர்ந்த இயம் என்க, மற்று, *யான் என் ஊர்க்கு ஏகுத 

லொழிந்து சிறுகுடி த் சங்கன் என்று பொருள் படலின், வினைமாநறின் 

கண் வந்தது. மூபாலும் ஒப்பில் போலியுமாம். சேரி, ஆகுபெயசால் 

அதன் கணுள்ள அலர் கூறும் பெண்டிற்காயிற்று, பெயாக என்ன எனற் 
பாலது பெயர்கென்னவென நின்றது. ஒன்றுமின்மை என்புழி 

முற்றும்மை தொக்கு நின்றது, 

41114. பாலை, 

உள் ஆங்கு உவத்தல் செல்லார் விண் சோய் பிறங்கல் மலை இறக் 

தோர் கறுத்தோர் எள்ளல் நெஞ்சத்து ஏ சொல் காணி வருவர் வாழி
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டூதாழி - தமக்குப் பொருளுள்ளபடியைக் கொண்டு 'உவலாராய் மிக்க 
பொருளை ஈட்டும் நினைவுடன் ஆகாயத்தை அளாவி யுயர்தலையுடைய 
மலைகளைச் கடந்து சென்ற ஈம் தலைவர் பகைவர் இகழ்சசியொடு பட்ட 

கெஞ்சத்தோடு கூறும் ௮ம்பு போலும் சொல்லுக்கு சாணின ராய் விசைய 

ல்ருவர் ; தோழீ & வாழி என்று, தலைான் பிரிவின்கண் தோழி 

தலைமகளை ஆற்றுவிசத்தாள் என்சு, 

அரச யானை கொண்ட துதில் கொடி போல அலர்சகலை ஞெமையத் ௭ 

வலந்த சிலம்பி ஓடைக் குன்றத்ு கோடையொடு ஐயல்வார - பட்டத்தி 
யானை மீதே கொண்ட துகிற் கொடிபோல உலறிய தலையையுடைய 

ளெமைமரத்துச் சுற்றிய சிலம்பிக்கூடானது ஒடையென்னும் பெயரிய 

குன்றத்தெதேே வீசும் மேல் காற்றால் அசைய; மழை எ௮ு மருண்ட. 

மம்மர் தய் களிறு பல உடன் எடுத்த நோயுடை மெடுங்கை தொகு 

சொற் சோடியர் தூம்பின் உயிர்க்கும் மலை - அசனை மெகமென்று 

மருண்ட ..பஃக்த்தையுடைய இளைத்த களிறுகள் பல அம்மேகத்தைப் 

பற்றற்கு ஒரு சேரத் நாக்திய துன்பத்தைபுடைய நெடிய மைகளான வலை 

ஒருங்குபட்ட சொல்லை.புடைய கூத்தரத! நாம்பென்னும் வாச்சியத்தைப 

போல ஒலியாநிற்கும் மலை என் 5. 

துறையூர் தடை கிழார் (புறம். 136) என்று! மீதா டரை ோக்க, 

ஓடை என்பது துறையூரைச் ரார்ர்த தர் ஊர் என்று விளங்குதலால், 

,இடைய்குன்றமென்பது, தடையூர்ப UY OSH MT HH குன்றமாதல் 

வேண்டும். 

அத்தம் சேழல் அட்ட நல் கோள் செக்காய் ஏற்றை ௧ம் என சாப்ப 

குருதி ஆரும் எருவை செம் செவி மண்டு அமர் அழுவத்து எல்லி 

கொண்ட புண் தேர் விளக்கில் தோன்றும் மலை - ஈமத்திலே பன்றியை 
அட்ட தன் இரையை நன்கு பற்றவல்ல செஃகாய் ஏற்றையானது 

அச்கேழலை விஸரப இமுக்க அதனால் வழியெல்லா.2 ஒழுகிய குருதியை 
உண்ணும் எருவையினுடைய சிவந்த செவியான து மணடிப போர்க் 

களத்திலே இரவிலே வீரரது மருமத்துக் கொண்ட புண்ணை ஆராய்தற்கு 

வைத்த விளக்குப் போலத் தோன்ராநிற்கும் மலை என்க, 

துகில் - வெண்பட்டு; பட்டு விசேடம். அழுவம் - பரப்பு, எடுத்த 

சோய் - எடுத்ததனால் உண்டான நோம். கம் என, விரைய ; தேம 
வழக்கு. ஏ- பெருக்கமுமாம் ; ஏ சொல் - தம்மைப் பெருசப பேெ
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பேச்சு என்க, யானை, ஒடைக் குன்றத்துக்கும், அதன் மீதுள்ள சொடி. 
மரம், அலர் ததலை ஜஞெமையத்துச்கும், தடிற்கொடி, சலம்பிக்கூட்டி ற்கும் 
உவமைகள். தயல்வருகன்ற அ௮ச்சிலம்பிக் கூட்டினை மேசமெனச் களிறு 
மருண்டன வென்க, கோடியர்தாம்பினைக் சளிற்றுயிர்த் தாம்பு என்று 

கூறும் வழக்கினையுங காண்ச, (மலைபடு, அடி. 6.) ௮.ரசர் யானைக 
கொண்ட அுூற்கொடி என்னும் பாடத்திற்கு ௮சசர் யானையின்மிது 

உயர்த். து. கொண்டுள்ள துற்கொடி என்க. 

கோள்வல் எருவையேனும் தன்னால் எறியப்பட்ட இரையை உண் 
ணாது, செர்நாய் மூயன்றட்ட கேழலின் உடற் குருதியை உண்ட தா 

யினும், அதன் செவி புண்தேர் விளக்குப் போலக் கண்டோர்க்கு ஒளி 
விட்டாற்போல, ஆள்வினையையுடையவனேனும் தலைவன் சன்னால் 
ஈட்டப்பட்ட செல்வத்தை துகராது, தனது குரவராலீட்டப்பட்ட செல் 

வத்தை துகர்வானேஜம், தன் இல்லறம் ஈறந்ததபயிற்றற்குரியதென்று, 
புகழ்தற்குரியதேயாகும் என்றாளாம். தோழி ஆற்றுவித்தவாறு என்னை 

எனின் : எளிதில் அழிதன்மாலையதான இலம்பிக் கூட்டினை பேச 

மென மருண்டு அதனைப் பற்ற யானை சகைநநீட்டினாற்போல, 

நிலையற்றகான அளவுச்கு மிக்க பொருளை ஈட்டச் சென்றாரே | 
இஃது என்னை கொல்! என்று, கறுத்தோர் எள்ளுவதற்கு காணிச் 

தலைவர் வருவர் என்று கூறி ஆற்றலின் என்க. 

112. குறிஞ்சி, 

கூனல் குறு உடை எண்டுன் தொழுதி சிதலை செய்த செம் நி$ல 
புற்றின் மண்புனை நெடுங்கோடு உடைய வாங்கு இசை ஈசைஇ பறிக்கும் 

அசை நாள் கங்குல் - கூனிய உடலயும் குறுமையான நடையையு 
முடைய காடியின் கூட்டமானமு கறையான் செய்த சிவந்த நிலைப் 

புற்சின் மண் புனைந்த நெடிய சரம் உடைய இடந்து புற்றாம் பழஞ் 
சோருயெ இரையை நச்? அப்புற்றினை ௮கழாகிற்கும் பாதியிசா த்திரி 
யிருளில் ; ஈன்றணி வயவுப் பிண பசித்தென ஒளிறு ஏற்ழு மருப்பின் 
களி.று அட்டு மறப்புலி குழுமும் பணி இரும் சோ$லை எமியம் என்னாய் 
ஈங்கு வந்தோய் தீங்கே செய்தனை - குட்டிகளை ஈன்ற அணுமையை 

யுடைமையால்' வயவுப் பசியையுடைய பிணவு ப௫த்ததென்ழு, மின்னு 
இன் ற ஏந்திய மருப்பினையுடைய களிற்றினை அட்டு வலிய புலி முழங்கா 
நிற்கும் குளிர்ச்ரிபொருந்திய இருண்ட சோ?லைக்கண்ணே (யாம்
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sduvcrCa ! என்று நினையாமாய், இங்கு வந்த நீ பேயே செய் 
தோயாகுவை ; ஏகாசம் பிரித்துச் கூட்டப்பட்டது. 

காள் இடைப்படின் என் தோழி வாழாள் தோளிடை முயக்கம் நீயும் 
வெய்ய - ஒரு காள் நீ வாராது இடைப்பட்டாலும் என் தோழியும் 

உயிர் வாழாள், அவள் தோளிடை முயக்கத்தினை நீயும் இடைவிடாது 
விரும்புவோயாயிராரின்றனை : கழியக் காதலசாயினும் சான்றோர் பழி 
யொடு வரூஉம் இன்பம் வெகஃகார் - மிக்க காதலையுடையராயினும் 
சான்றோர் பழியோடு கூடி வருகின்ற இன்பத்தினை விரும்பாராவர் ; 

ஆதலால், வரையின் வான்றோய் வெற்ப எவனோ - வரைவொடு புன் 
வானைத் தோய்சன்ற வெற்பனே என்ன குறை * 

கணம் ஈலை இருக்கும் கறி இவர் லெம்பின் மணப்பரு.॥ காமம் 

புணர்ந்தமை அறியார் தொன்று இயல் மரபின் மன்றல் அயாப் பெண் 

மிமாள் ஒழுக ஈம் யாம் கண்சகொள நோக்கி இவள் புது காண் ஒடுக்கம் 

நொ துமல் விருந்தினம போல கசாண்குவம் - கூட்டமான க$லைமான்கள் 
ஒலியைக் தாழ விடுக்கன்ற மிளகுக் கொடி வளர்ர்தேறுகன்ற ம£லச்சாச 

லிலே கூடுசற்கரிய காமம் புணாந்தமையை ,அறியாராய், நின் இருமுது 

குரவரும் சான்றோரும் ப 1ழைமையாக ஈடந்து வரும் மரபின்படி sal 

யாணஞ் செய்தலை விரும்பி, மகட்பேசிப் பெண்ணை% (கொள்ளம் 

முறையை யாம் சண் சொள்ளப் பார்த்து, மணத்திடத்தப் புதியாள் 

போலும் இத்தலைவியது காணால் ஒடுங்கியிருக்கும் ஒடுக்கத்தை அய 

லேமூம் புதியேமும் போல யாழும் காண்போம் என்று, இரவுக்குறி 

ass தலைமகனை எதிர்ப்பட்டு நின்று தோழி சாற்காரம்படர் சொல்லி 

வரைவு கடாயினாள் என்க, 

கூரல் எண்கு என்னும் பாடத்திற்கு உடம்பு வளைர்த எண்டு என்க, 
இகுத்தல் - தாழ ஒலி விடுத்தல். பரிக்கும் என்னும் பாடத்திற்குப் புற 

நினைச் சூழ்வாராநிற்கும் என்றும், கழியாக் காதலர் என்னும் பாடத் 

இற்கு நீங்காத காதலையுடையார் என்றும் பொருள் கொள் 5 

இழிந்த புற்றாம்பழஞ்சோற்றை ஈச்சிய எண்கு தலையின் 
காப்பமைந்த செம்புற்றை உடைத்து, அகழ்ர்.துகொண்டு ௮தனை உண் 

உாத்போல, இழிந்த சளவொழுக்கத்தை ஈச்சிய நீயும் எம்: தாயர் 

தன்னையரிழைத்த காப்பினை எல்லாம் சிதைத்து, என்னையும் ஈயப்பித்து4 

கொண்டு தலவியைப் புணர்ந்து செனரும் என்னுளம்.
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தனக்குக் குட்டி, மீன்று தன்னை மடழ்விதத தன் பிணவினுக்கு 

வயவினாலுண்டான பசியைத் தீர்த்தற்குக் களிற்றினை அட்டுப் புலியேறு 

முழங்கனொற்போல, நினக்குத் தோணலம் நல்கி மகிழ்வித்த, நின் தலை 

விக்கு நொதுமலர் வரைவு கேட்டலாலுண்டான தளர்ச்சியை நீக்கற்கு 

அவர் வரைவினை நீக்கு, நீ வரைந்துகொண்டு, நின் சுற்ற்த்துடன் ஆர 
வாறிப்பாயாக என்றாளாம். 

1713. பாலை, 

ஈன்று ௮ல் காலையும் ஈட்பில் கோடார் சென்று வழிப்படூஉம் 
இரிபு இல் சூழ்ச்சியில் புன் தலை மடம் பிடி. ௮கவுகர் பெருமகன் அமர் 

வீசு வண் மடஏழ் ௮ஃதை போற்றி காப்புக்கை நிறுத்த பல் வேல் 

கோசர் இளம் கள் கமழும் நெய்தலம்செறுவின் வளம் கெழு ஈன்னாடு 
அன்ன; என் தோள் மணந்து அழுங்கல் மூதூர் ௮லர் எடுத்து அரற்ற 

நல்காது துறந்த காதலர் - கேடுறற காலத்தும் ஈட்மினரிடத்துக் 

கொண்ட நட்பிற் பிழையாராய், அவர் பாற் சென்று அவர் குறிப்பிலே 

படுகின்ற இரியாத அறிவினாலே, புல்லிய தலை யையுடைய மடப்பிடியைக் 

கூத்தர் தலைவனுக்கு அமரிடத்தும் கொடுக்கும் வளவிய மதுவுண்டு 

Bp AVY DL அஃதை என்பவனைப் பாதுகாத்துப் பின்னும் அவற்கு 

ஏதம் வாராது காவலானவிடத்து வைத்து நிறுவிய பல வேற்படைகளை 
புடைய கோசா.து இளங்கள் மணவாநின்ற கெய்தலஞ்செறு வென்னும் 

வளங்கெழுமிய கல்ல காடு போலும் என் தோளை மணர்து, இவ்வாரவாச 

மூடைய முதிய களர் அலரை மிகுத்துக் கூறவும் அருள் செய்யாது 

துறந்த நம் காதலர் என்சு, 

ஈட்பிற் கோடாராய், வழிபபடேம் திரிபில் சூழ்ச்சியிற் கோசர் ; 

அஃ&தைப் போற்றிக் காப்புக்கை நிறுத்த கோசர் என்றியைக்க, 

நெய்தலஞ்செறு வென்பது செய்தலங்சானல் (புற. 10, 208.) 

என்பது போல ஓர் ஊர் போலும். இந் கெய்தலஞ்செறவினை ச் தலைமை 

யாகக் கொண்ட காட்டினை கெய்சலஞ் செறுவினன்னாடு என்ளூர். 

எழா௮ பாணன் ஈன் நாட்டு உம்பர் கெதி செல் வம்பலர் கொன்ற 

தெல்வர் .எறிபடை. கழீ இய சேய் ௮ரி.௫ல் £ீர் ௮று துறை அயிர் மணல் 

படு கரை போட சேயர் என்றலின் சிறுமை உற்த என் கையது நெஞ் 

சத்து எவ்வம் நீங்க - போரில் முறுகிட்டார்மேற் போர்க்கெழாத 

பாணனது ஈல்ல நாட்டிற்கு அப்பாலுள்ள பாலை நில வழியோடு
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செல்லும் அன்னியரைச் கொன்ற பகைவர் சாம் எறிந்த படைக்கலன் 
களைக் கழுவியதனாற் சிவந்த அரித்தொழுகுடின்ற லெவாயெ நீரும் 
அற்றப்போடன்ற துறைச்சண்ணேயுள்ள நண் மண$லயுடைய பெருங் 
சரையையுக் தாண்டி நெடுந் தூரத்தேயுள்ளார் என்று பலரும் கூற 
லினாலே நோயுற்ற என் செயலொழிந்த கெஞ்சத்திடத்துள்ள வருத்தம் 

நீங்குமாறு ;: அவர் வினை செய் மருங்கின் என் உயிர் செலிஇயர் - 
Har ஆள்வினை செய்யுமிடத்து என் உயிர் செல்வதாக ; செல்லின், 

என்றும் அழாம் உறைதலும் உரியம் - எக்காலத்தும் அழாமல் உறைத 

லுக்கும் உரியேமாவேம் என்று, தலைமகன் பிரிவின்சண் சலைமகள 

தோழிக்குச் சொன்னாள் என்க. 

பராரை அலங்கல் ௮ம் சனை குடம்பை புல் என புலம் பெயர் 
மருங்கின் புள் எழுந்தாங்கு மெய் இவண் ஒழிய என் உயிர் போ௫இ yar 

வினை செய் மருங்கிற் செலிஇயர் - பருத்த அ௮சையிற் இளைலுதள்ள 

ஆடுமியல்புடைய அழகிய கொம்பிடத்துள்ள கூடு புற்சென்ன வேற் 
MgC 5 பெயரும் கூற்றிலேயுள்ள புள் எழுக்து போயதுபோல என் 

உடம்பு இவ்விடத்துத் தனித்து ஒழிய, என் உயிர் சென்று, என் தலைவர் 

வினைசெய்யு மிடத்துக்குப் போகக்கடவது என்றாள் என்க. 

கால் பொரூஉம் மெலியா பாடு இன் நோன் அடியன் வன் சுரை 

பெய்த அல்கு வல்சியன் இகந்தனவாயினும் பகைவர் ஓம்பினர் உறையும் 

கூழ்கெழு குறும்பில் குவைஇமில் விடைய வேற்று ஆ இடம் பார்த்து 

ஓய்யும் பாணன் - காற்றோடு உறழ்ச்த மெலியாத ஒலியினிய வலிய 

அடியினனும், வலிய ஞூறங்கிற் குழாயிற் பெய்த மிக்க உணவினனும், தன் 

நாட்டு எல்லைபினைக் கடந்தனவாயினும் பகைவரைப் பரிகரித்தன ராகி 

வீரர் உறையும் உணவுப் பொருள் மிக குறும்புகளிலுள்ள திரண்ட 

இமிலையுடைய விடையோடு பொருக்கப பகைப்புலத்து ஆநிமையை 

இடனோச்சக் கவருவானுமாதிய பாணன் என்பான் என்க, 

செருப்பிடைச் சிறு பாலோசை போல செடிய ஓசையு_ய காலன் 
என்பார், (பாடின் கோன் அடியன்” என்றார். பரட்டிஜஞெே னடியன் 

என்னும் பாடத்திற்கு, பரடு பொருந்திய வலிய ௮டியன் rar gens is. 

:தால்பொரு௨ மெலியாப் பாடினோ னடிய 

னல்கு வன்சுரைப் பெய்த வல்சிய 

ணிகந்தன வாயினு மிடம்பார்த்துப் பகைவ
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சோம்பின ருறையுங் கூழ்கெழு குறும்பிற் 

குவையிமில் விடைய வேற்றா வொய்யும்' 
என்று காணப்படும் பாடங்சொண்டு இப்பொருள் கொள்ளப்பட்டது. 

சல்பொரூஉம் என்னும் பாடத்திற்குக் கல்லை ஓக்கும் என்க. ‘sre 

லஞ்சுரைப் பெய்த வல்சியர்' என்ற பாடத்திற்கு அசன் சுசை சூல் 

பெய்த வல்சியர் என்று மாறி,அகன்ற குழாயின்்சண் சூல்போலப் பெய்த 
உணவினர் என்ச, இத்தகைய இளையர் பலரோடு சென்று குறும்பில் 
விடைய வேற்று ஓய்யும் பாணன் என்றுரைக்க. சுரைப் பெய்த வல்சிய 
சாய், பகைவரை ஓம்பினராய் வீரர் உறையும் குறும்பில் இடம் பார்த்து 
ஆ ய்யும் பாணன் என்றியைத்தலுமாம், அல்குலஞ்சுரைப் பெய்த 

வல்சி என்னும் பாடத்திற்கு, மடியிலுள்ள அழூய குழாயில் பெய்த 
வல்சி என்று உரைக்க. அகன் சுரை என்றது, உணவு மிகுதியாகக் 
கோடற்கும், அதனை எளிதிற் கையிட்டு எடுத்தற்கும் என்ச, குறும்பு - 

இற்தரண், குறும்புகள் தன் எல்லையை இகந்தனவாயினும், ஆண்டுள்ளார் 
பகைவரை ஒம்பினரா யிருப்பினும், அல்விடத்துள்ள ஆனிசையை 
கோனடியனாகவும் அல்கு வல்சியனாசவும் சென்று இடம் பார்த்து ஓய்யும் 

பாணன் என்க. 'வலிமிகு முன்பிற் பாணன்' என்றும், (பாணன் மல்லடு 
மார்பின் வலி” என்றம், (வடா௮.து பல்வேற் பாணன் ஈன் சாடு' என்றும் 

இந்நூலுள் பாராட்டப் பட்டுள்ளமையால், இவன் சிறந்த வலி படைத் 

சோனென்றும், இவன் நாடு தமிழ் நாட்டினுச்கு வடபால் உளளதென் 
றும், நன்மை வாய்ந்ததென்றும் அறியப்படும். 

கனை இரும் சுருணை கணி காழ் நெடு வேல் விற்வு அயர்ந்சன்ன 

கொழும் பல் திற்றி பாணன் - செறிந்த கரிய வளைந்த பூணிடத்து கெய் 
சனிர்த தண்டையுடைய நெடிய வேலுக்கு விழாச் கொண்டாடினாற் 

போலக் கொழுவிய பலவாகிய இறைச்சியையுடைய பாணன் ஏன்க, 

வேல்விழா வென்பது (தொடை விழா” (அகம். 187) என்பது 
போல ஒரு விழவு. சுருளுடைமையிற் பூணைச்சுருணை என்றார். வேலையும் 
விழாவயர்ந்தாலன்ன இற் நியையும் உடைய பாணன் என்றுரைப்பினு 
மமையும். ஓம்புதல் - பரிகரித்தல், :குறும்பில் ஓய்யும் - தன் குறும்பிற் 
குக் கவர்ந்துகெரண்டு வரும் என்றலுமாம். 

114. முல்லை, 

எல்ல தோழி சேளாய் வேலன் வெறி அயர் களத்து Sra ஈறு 

பலதாஅய் உறைத்த ஈர் ஈறு புறவின் உரவு கதிர் மமுயெ கல் சேர்
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ஞாயிறு அரவு நுங்கு மதியின் ஐயென மறையும் று புன் மாலையும். 
அவர் உள்ளார் என ஈம் புலந்து - எல்லா, தோழி, கேட்பாயாக! வேலன் 
வெறியாட்டு அயர்கின்ற களத்திடம் போல ஒன்றாய்க் சலப்புற்ற சிறிய 
பலவாகிய பூக்கள் தாவி யு.இர்ந்த ஈரிய ஈறிய புறவிலே பரக்கும் ரெணங் 

கள் மழுச்சகமடைந்த அத்திரி யடையும் ஞாயிரான.து அரவால் விழுங்கப் 

பட்ட மதிபோல வியக்குமாறு மறைகன்ற சிறிய புல்லிய மாலைக் 

காலத்திலேயும் ஈம் தலைவர் ஈம்மை நினையாசோ எனச் சொல்லி ஈம் 
மொடு புலந்து என்க. 

இருஈகர் உறையும் அடங்கிய மாசில் கற்பின் அரி மதர் மழைக்சண் 

அமை புரை பணைத்தோள் அணங்கு சால் அரிவையை எவ்வம் நீங்கக் 

காண்குவம் நூலறி வலவ பொலம் படை கலி மா பூண்ட தேர் 
உவச்சாண் மூதூர் கடவுமஇ - ஐசுவரியம் மிக்க தனது மாளிகையின் 

கண்ணே senha அடங்க மாசில்லாத கற்பினையும் அரிபரந்த 

மதாத்த குளிர்ந்த கண்ணினையும் மூங்கலை ஒத்துப் பருத்த தோளினையு 

முடைய அருந்ததியின் சறெப்பெல்லா மமைந்த எம் தலைவியை 

வருத்த மெல்லாம் நீங்கச் காண்பேம் ௮சுவ ஹிருதய நூல் வல்ல பாக! 

பொன்னாலாகிய பல்லணத்தையுடைய மனஞ் செருக்யெ குதிரை பூண்ட 

சேரை ஊங்கேயுள்ள ஞூதூர்க்குக் கடவுவாயாச என்று வினைமுற்றி 

மீளும் தலைமகன் தேர்ப்பாகற்குச் சொன்னான் என்க. 

எவ்வம், அரிலையது எவ்வமும் எம் எவ்வமும் ஆம். 

நெடுங் கொடி. நுடங்கும் வான் தோய் புரிசை யாமம் கொள்பவர் 

நாட்டிய களி சுடர் வானக மீனின் விளங்கித் தோன்றும் அருங்கடி 

காப்பின் அஞ்சுவரு மூதூர் - நெடிய கொடி, யசையும் வானையளாவிய 

மதிலிலே யாமந்தோறும் காவல் முறை கொள்பவர் காட்டிய ஒளிசெறிர்த 

விளச்சமானது வானத்திடத்து மீன்போல விளங்கித் தோன்முநிற்கும் 

அணுசவரிய சிறந்த காவலமைந்த அச்சம் வருகின்ற முதிய vou என்க. 

வேலன் வெறியயர் களம் போலும் விரவு வீதா௮ய உறைத்த புறவு 

என்சு. எனச் சொல்லி என்று ஒரு சொல் வருவித்துரைச்சப்பட்டது. 

(கேளாயெல்ல” என்பது முதலாக “உள்ளாவரென' வென்பது ஈறாச 

நின்ற சொற்கள் தலைவி கூற்று, அதனைத் தலைமகன் கொண்டு கூறி 

னான் என்க. 

ட... அணங்கு, அருந்ததி ; தெய்வப் பெண்ணுமாம். அசுவ ஹிருதய 

நூலாவது - குதிசையின் மனத்தை அறிந்து அதனை விரையச் கடாவ 

5 ் : t
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வல்ல மந்திரம், கடி, ஈண்டுச் சிறப்பினை யுணர்த்திற்று, உவக்காண் - 
ஊங்கே, ஒட்டி நின்ற இடைச் சொல். (குறள். 1185,) 

11, பாலை, 

அழியா விழவின் அஞ்சுவரு மூதூர் பழியிலசாயினும் பலர் புறம் 
கூறும் அம்பல் ஒழுக்கமும் ஆசய வெம் சொல் சேரியம் பெண்டிர் எள் 
ளினும் எள்ளுக நண் பூண் எருமை குடகாட்ட அன்ன என் ஆய் நலம் 
தொலையினும் தொலைச - அழியாத விழவினையுடையதும் பகைவர்க்கு 
அச்சம் விளைப்ப தமான இம்கூதூரின்சண்ணுள்ள பழியற்றவசாயினும் 

பலரையும். புறங்கூறுச்ற அம்பல் ஒழுச்கமுடைமையோடு வெஞ் 
சொல்லையுஞ் சொல்லும் சேரிப் பெண்டிர் என்னை எள்ளினும் 

எள்ளுக; நண்ணிய வேலைப்பாடமைந்த ஆப.ரணங்களையடைய எருமை 
என்பானது குடநாட்டின் நலன் போலும என்னுடைய ஆராய்ந்த நலன் 

தொல?ையினும் தொலைக என்க, 

நாட்டின் நலன் அதனை உற்ருர்க்குப் பயன்படல் போல்ப் பொற் 
ஜெடி மகளிரி னலன் அவரை உற்ற தலைமகற்கு உ தவலின், 'நாட்டன்ன 
ஈலன்” என்றாள். இவ்வாறே ழ் வர்சனவற்றிற்கும் மேல் வருவனவற் 

நிற்கும் உரைத்துக் கொள்க. அம்பல் ஒழுச்சமாவது - அம்பைக் கூறும் 
ஒழுக்சம் ; மூதார்ச் சேரிப் பெண்டிர் என்றியைக்க, 

நன்னர் ஆய் கவின் தொலைய சேய் நாட்டு ஈம் நீத்து உறையும் சர் 

காதலர் பொருட்பிணி கூடாமையின் நீடியோர் என்றும் நோயிலராக - 
ஈன்மை வாய்ந்த ஆய்த என் அழகு கெமொறு சேய்மைச்சணுள்ள 

காட்டிலே சென்று நம்மை நீத்து உறையும் ஈம் காதலர் பொருட்கூட்டம் 
கூடாமையினாலே மீள்வேமென்று குறித்த காலத்து மீளாது நீட்டித் 

தவரேயாயினும், நோயிலசாகுக என்று, பிரிவிடை வற்புறுக்கும் 
தோழிக்குத் தலைமகள் சொன்னாள் என்க. பொருட் பிணி - பொருளைப் 
பிணித்தல்; கூட்டுதல். 

செருவில் வீழ்ந்த வாய் வாள் எவ்வி மூன் பாணர் பரித்து 

இட€ூஉ பழிச்சிய கைதொழு மாபின் வள் உயிர் வணர் மருப்பு ௮ன்ன 
ஒள் இணர் சுடர் பூ கொன்றை ஊழ் உறு விளை நெற்று அறை மிசை 
தா௮ம் அத்த நீளிடை - செருவிடை லீழ்ர்த தப்பாத வாட் படையை 

உடைய எவ்வி என்பானுக்கெதிரில் பாணர் ஒடித்துப் போகட்டுப் பசா 
விய கையாற் ளரொழும் மரபினையுடைய வளவிய ஓவியையுடைய வளைந்த
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யாழின் மருபபுப் போன்ற ஒள்ளிய இணரையும் விளக்கம்மிபாலும் 
பூவையுமுடைய கொன்றையின் முறையுற்று முற்றிய நெற்று கற்பாறை 
மிசையே தாவி யுஇரும் சரத்தின் நீண்ட வழிபிலேயுள்ள என்சு, 

வாய் வாள் எல்லி வீழ்க செருவில் என்றாரேனும், செருவில் 

வீழ்க்த வாய் வாள் எல்வி என்பது கருக சாகக் கொள்க, பாணர் யாழ் 

மருப்பினை OM sso, rola சாக்காட்டிற்குப் பிறகு காம் யாழிஞர் 

(பன் கோடலரிசென்று அவர் கையஙுசலின். 

பிறை மருள் வான் கோட்டு அண்ணல் யானைச் சினம் ls 

முனைபின் வாமான் அஞ்சி இனம் கொண்டு ஒளிக்கும். .இஞ்சுவரு 

கவலை சேய்நாடு - பிறையை ஓக்கும் வெளிய சோட்டையும் தலைமை 

யையுமுடைய யானையையும், சனம் மிக்க வலியையும், சாவிக் செல்லு 

தலையுடைய குதிரையைபுமுடைய அஞ்சி என்பான் தாண் லெண்டு 

மிசொண்ட நன் இனத்தைம் கூட்டிக்கொண்டு yal jen mt giv op 

இன்ற கவர்த்த வழிபயையுடைய சேய் சாட்டிலெ என்க, 

 எல்பரிக் குரை பல்வேல் எழியரி,... .  பறறிவிர் 

மகிழின் முனைகடந்து,....... வீங்கு மென்டிறாய மீவற்பினம் KO, 

(றகைகலை இறந்த வேளிர், பகைதலை மணக்க பல்ல 24” எண் ஒழலம்கு 

()5.அம் பாடலாலும்' இய்வஞ்சி வேற்ற ஈாட்டிற் சொன்று அலரி 

கவர்க்க செய்இ அறியப்படும். எழினி என்பது அருசி ௮ யமனுக்கு 

ஒரு பெயர். (புற. 155), © eA sor கோணன்றல் நெடுமான் அர ° 

(பு௱ம். 200) என்பதும் இவன் விரைக்க மெலலவையுடைய குரி்மையை 

யு.டைபனாயிழு fs BODO GOL! | புலப்படுத்தும், மடவார் Lok) ep sy Cooot (4 

மான் அஞ்ச, இல்லிறைக் செரீஇப ஜெலி௮கால் லத், தோன Mp 

இருஃகவும் வல்லன் மற்றதன், சான்றுபடு கனையெரி போலச் தோன்ற 

வும் வல்லன்றான் தோன்றுவ் காலே என்ற 313 ஐம் பு௱பபாட்டால் இ. 

அஞ்சி ஒளித்சதும் வெளிப்பட்டிருந்சதும் அவன் அளி வென்று 
4 னா று ் ் டு - அ ம் 7 ir ர மிகாண்ட காலதகப்போலும் என மவிக்சலாயும், 

இனி, யானை சினமிகு முன்பின் வயமான் அஞ்சி... 

ஒஸி௰கும் ? என்பது பாடமாயின், யானையானது சிங்கச்சை அஞ்சித் 

தீன் இன ச்சைச்சொண்டு ஒளிக்கும் எண்சு, 

இவ்வுசைக்குச் சிங்கக்கின் அச்சமமொழிய யானையானது தன் 
இனத்தைக் உட்டிர்கொண்டு மன்ற கரக்கார்பொல, சேரிபெண்டி ரத
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அம்பலச்சம் ஒழிய எம்மைத் தலை௨௰ர் உடன்கொண்டு சென்று காத்தற் 

குரியார் என்பது உள்ளுறையாகக் கொள்க, 

அம்பல் ஒழுக்கச் சேரிப் பெண்டிர் எள்ளினும் எள்ளுக, என் ஈலம் 
தொலையினும் தொலைக, கொன்றை நெற்றுத் தா௮ம் 958 நீளிடை 

யிலேயுள்ள அஞ்சுவரு கவலையையுடைய சேய் காட்டின்௧ண் பொருட் 

பிணிச் கூடாமையின் நீடியோசாய் ஈம் நீத்து உறையும் காதலர் 
என்றும் கோயிலராக என்றாளென்க. 

116. மருதம். 

எரி அகைந்சன்ன சாமரை இடை இடை செக்கெல் கால் அரிந்து 

குவிக்ச வினைஞர் கட்கொண்டு மறுகும் சாகாடு அளற்று உறின் ய் 

கரும்பு அடுக்கும பாய் புனல் ஊர பெரிய நாணிலை மன்ற நீயே - 

சியானது கப்பு விட்டாலொக்கும் தாமரையின் இடை இடையே 

செக்நெறீராளை அரிந்து போகட்டுக் குவித்த நெல் விளைக்கும் உமுகர் 

கள்ளைக்கொண்டு போகும் வண்டி சேற்றிலே புதையமானால் அதன் 

அழ்ச்சியைப பரிகரித்கற்கு அசாய்ந்தெடுத்த கரும்பினை ௮வவண்டியிண் 
காலின் கீழே அடுக்குஇன்ற பாயும் புனலையுடைய ஊஎரனே ! நீ மிகவும் 

தெளிவாக காணில்லாதவனையானாய் ! என். 

பொரி என புனகு அவிழ் 250 துறை பொலிய ஒள் நுதல் நறு 

(மலர் காண் வரும் குறு பல் கூர்தல் மாழை நோக்தின் காழ் இயல் வனம் 

முலை எஃகுடை.. எழில் ஈலத்து ஒருச்தியொடு கெருரநை வைகு புனல் 

அயர்ந்தனை என்ப - நெற்பொரி போலும் புன்கு மலர்கின்ற அகன்ற 

யாற்றின் துறை பொலிய ஒள்ளிய நுதலையும் நறிய மலர் வேய்ந்த காண் 

டற்கினிய குறிய பலவாகிய கூந்தலையும், செருக்கிய நோக்கையும், முத்து 

வடம் அசையும் அழகிய முலையையும் கூரிய எழுச்சி யழகையுமுடைய 

ஒரு பரத்தையொடு இடையறா து ஓழுகும் புனலிலே நீர் விளையாடினாய் 

GTS CHAT (TEST GIGI எழில் ஈலம் - யெளவன போகமுமாம். 

என் நலத்து ஒருத்தியொடு என்னும் பாடத்திற்கு என்போலும் 

நலத்இனையுடைய ஒருத்தியொடு என்க, இஃ துவமைகருதாது, வன்மை 

யுரை தோன்ற நின்றது. எம்மைப் போலும் பொதுமகள் ஒருத்து என 

அவளை இழித்துச் கூறியவாறுமாம். 

அது பொய் புறம் பொந்து யாம் கரப்பவும் கையிகந்து - அகைப் 
பொய்யெனப் புறத்தே மூடி யாம் மறைக்கவும் எம் செயலைக் கடந்து;
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மலர் தார் மை அணி யானை மறப்போர் செழியன பொய்யா 

விழவின் கூடல் பறந்தலை உடன் இயைந்து எழுந்த இரு பெரு வேந்தர் 

கடல் மருள் பெரு படை சலங்க தாக்கி இரங்கு இசை மூரசம் ஒழிய 
அவர் பரந்து ஒடு புறம் கண்ட ஞான்றை அடு கொள் வியல் களத்து! 

ஆர்ப்பினும் பெரிது அலர் தானே ஆன்று - விரிந்த பூமாலையையும் 

அஞ்சனமணிந்த யானையையும் வலீய போரையும் உடைய நெடுஞ் 

செழி:பன் என்பான் தவிராத விழாவினையுடைய கூடற் பறந்தலையிலே 

தன் மீ.து சேர்ந்தியைந்து போர்க்செழுந்த சே பாண்டியர் என்னும் 

இருபெரு வேந்தாது சடலை ஓக்கும் பெரும் படை சலங்குமாறு தாக்கி) 

மிக்ச ஒலியையுடைய அவாது வீச முரசம் அவரிடத்தினின்றுமொழியு 
மாறு அவர் நாற்புறமும் தறி தடின புறத்தைக் கண்டவன்று வெற்றி 

யைக் கொண்ட பெரிய களத்துள்ள வீரர் ஆர்த்த ஆர்ப்பினுங) காட்டிற் 

பெரிதாக அலர் தானாகவே ஆயிற்று என்று, தோழி தலைமகனை வாயின் 

மறுத்தாள் என்௧. 

இரம்கிசை முரசம் ஒருபொருட்பன்முமாழி. களம, அ௮குபெயரால் 

அசன்சண்ணுள்ள வீரர்க்காயிற்று. 

மாழை - செருக்கு; காழ் - முத்து வடம். எல்கு - கூர்மை, 

எழிலாவது வளர்ந்தஸ்மந்த பருவத்தும் இது வளர்ந்து மாறியதன்மி 

இன்னும் வளருமென்பதுபோன்று காட்டுதல். வைகு புனல் - இடை. 

யரு.த ஒழுக்குடைய புனல்; வைகார்ப்பு என்பது போல. அஞ்சன ததை 

யானையின் மத்தகத்தில் ௮ணிதல் மரபாதலின், *மையணி யானை' எனப் 

பட்டது. “மையணி மதயானை மத்தக வகலல்குல்' (௪5. 2484) 

சேற்றிலுற்ற கள் கிறைந்த சாகாட்டின் எவ்வததினைத் தாத்தற்கு 

அதன் காலில் ஆய்க்த கரும்பினை ௮0௧௪ சிதைத்தாற்போல நின் பாண 

னால் மயக்குறுத்தப்பட்ட இழிந்த குண நிறைந்த பாத்தையது காம 

நோயினைத் தீர்த்தற்கு அவளுக்குத் தாழந்தாளாகத் தலைவியைச் செய்து 

அவளது சிறந்த ஈலத்இனைச் சிதைத்து ஒழுகுவான் என்றவாறு, 

1717. பால், 

மெளவலொடு மலர்ச்த மா குரல் சொச்சிபும் ௮ வரி அல்குல் 

ஆயமும் உள்ளாள் சாந்து உளர் வணர் குரல் வாரி வகை வகுத்து யான் 

போது தணைப்பத் தகரம் மண்ணாள் 'ஏதிலன் பொய்ம்மொழி நம்பி ஏா 

வினை வளம் கெழு இருககர் புலம்பப் போ௫ி-மெளவற் பூவோடு மலர்ந்த
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கரிய கொத்தனையுடைய நொச்சியையும் அழகிய வரிபொருந்இிய அல்குலை 
யுடைய ஆயத்தையும் நினையாளாக, சாந்தொடு கோதும் நெறித்த மயிர்க் 
கற்றையை லாரி கை வகையாக வகுத்து யான் போதுபெய்யவும் அதற்கு 

உடன்பட்டுத் தகரத்தினைப் பூசாதாளாகி, ௮ன்னியனொருவனுடைய 
பொய்ம் மொழியை விரும்பி, அழகிய சித்திரத் தொழிலமைந்த வளங் 
கெழுமிய தன் செல்வமிக்க மாளிகை தனித்தொழியச் துறந்துபோம்; 
வெரு வரு கவலை யாங்கண் அருள் வர கரும் கால் ஓமை ஏறி.வெண்் தலைப் 
பருந்து பெடை பயிரும் பாழ் நாட்டு தங்கண் பொலம் தொடி. தெளிர்ப்ப 
வீசி சேவடி. சிலம்பு ௩௧ இயலிச் சென்ற என் மகட்கு - வெருவத்தக்க 
கவலையிட தீதே கேட்டார்க்கு அருள்வரும்வண்ணம் கரிய காலையுடைய 

தமைமீதேறியிருந்து வெண்டலைப் பருந்து தன் பெடையினை யழையா 

நிற்கும் பாழான நாட்டிடத்தே தன் பொற்றொடி ஒலிப்ப வீதியும் 
சேவடியிலுள்ள சிலம்பு விளங்க உலாவியும் சென்ற என் மகளுக்கு 

என்க. ௪ 

தன்னோர் ௮ன்ன தகை வெம் காதலன் பின்னுவிட - தன்னையே 

ஒத்த தகைமையையுடைய விரும்பிய காதலன் பின்னுதலைச் செய்ய ; 

லாணன் இறுகுடி வடாஅது கான் யாற்று அறல் போன்று (வணர் 

குசல்) தாழந்தன கொல் - வாணன் சிறகுடிக்கு வடபா லுள்ளதான 

கான்யாற்று அறல் போன்று நெறித்த மயிர்க்கற்றையானவை தாழ்ந்தன 

போலும் என்று, மகட் போக்கிய செவிலித்தாய் சொன்னாள் என்க, 

தன்னோடு ஒப்பாவது : பிறப்பு, ஒழுக்கம், ஆண்மை, பிராயம், 
உருவு), அன்பு, நிறை, அருள், அறிவு, செல்லம் என்ற பத்து வகை 

யாலும் என்க, 

கெடு கால் மா௮த்து ஊம் உறு வெண் பழம் கொடு தாள் யாமை 

பார்ப்போடு கவரும் பொய்கை சூழ்ந்த பொய்யா யாணர் வாணன் ஏறு 
குடி வடா௮து' இ நீர் கான்யாற்று அவிர் அறல் போன்று இறுபுறம் 
புதைய நெறிபு தாழ்ந்தன கொல் - நெடிய காலையுடைய மாமரத்திலே 

செவ்வி யழிந்து உதிர்ந்த சுவையற்ற பழத்தை வளைந்த காலையுடைய 
யாமையானது தன் பார்ப்பொடு கவராநிற்கும் பொய்கை சூழ்ந்த பொய் 
யாத புதுவருவாயை யுடைய வாணன் என்பானுடைய றுகுடி என்னு 

மூருக்கு வடபாலுளதாசிய இவிய நீரையுடைய கான்யாற்றிடத்து ' 

அவிரும் அறல் போன்று புறங்கழுத்து மறைய (வணர்குரல்) நெறிப்புப் 
பட்டுத் தாழ்ந்தனவோ எனக,
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வணர் குரல், நெறித்த மயிர்ச்கற்றை. உளர்தல் - கோதுதல், 
சிறுபுறம் - புறங்கமுத்து. ஊழ்த்தல் - செவ்வி யழிதல், இஃது ஊழ் 
என முதனிலை மாத்திரையாய் நின்றது. 

சொச்சியும் ஆயமும் உள்ளாளாய் வணர் குரல் யான் போது 
HOUSE தசரம் மண்ணாளாய் ஏதிலன் பொய்ம்மொழி ஈம்பித் இரு bai 

புலம்பப் போடப் பாழ் நாட்டாங்கண் இயலிச் சென்ற என் மசட்குக் 
காதலன் பின்னுவிட வணர் குரல் கான் யாற்று அறல் போன்று 
நெறிபு தாழ்ந்தன கொல் என்றியைக்க, 

மாஅத்துப் பழம் யாமை பார்ப்பொடு கவரும் பொய்கை சூழ்ந்த: 
வாணன் இறுகுடி, வடா௮து கான்யாறு என்ச, அல்யாற்றின் அறல் 

போன்று வணர் குரல் நெறிப்புப்பட்டுத் தாழ்ந்தனகொல் cross. 

முற்றாத பருவத்து வெம்பி வெளுத்த மாங்கனியை யாமை சவர்ந் 

தேடப் பார்ப்பினொடு உண்டாற்போல,முதுக்குறையும் பருவத்தளல்லாத 

என் பேசையான மகளைத் தலைமகன் கவர்ந்து சென்று இல்லறம் 

நிகழ்த்துத் தன் சுற்றத்தனைப் புறந்தராநிற்பன்சொல் என்று, செவிலி 
தன் மகளது பருவம் நினைந்து கவன்றாளாம். 

நொச்சி, மல்லிகை விசேடம் ; தெளிர்த்தல் - ஒலித்தல் ; ' வீங்கு 

தோள், தெளிர்க்ச வொள்வளை ?*“(ர். 1880) என்பதும் காண்ச. 

118. குறிஞ்சி. 

கறங்கு வெள் அருவிய பிறங்கு மலைச் கவாஅன் தேம் கமழ் இணச 

வேங்கை குடி. பெண்டிரொடு விரைஇ மறுகில் தொண்டசப் பறைச்சர் 
தூங்கும் சிறு குடி பாக்கத்து இயல் முருகு ஒப்பினை வயம் காய் பிற்பட 
பகல் வரில் கெளவை அஞ்சுதும் - ஒலிக்கும் வெளிய அருவியையுடைய 
ஓங்கியமலைச்சாரலிலே தேன் கமழ்கின்ற கொத்தையுடையவேங்கையைச் 
சூடிப் பெண்டிரொடு சலந்து ஆடவர் வீதியிற் ரொண்டசப் பறையின் 

தாளத்தே ஆடுகின்ற இறுகுடிப் பாக்கத்தின்கண்ணே இயங்காநிற்கும் 

ஒரு முருகனை ஒப்பையாய் வலிய உன் நாய் பின்னேவரப் பற்போதில் 

நீ வருவையானால் அலருக்கு அஞ்சாநின்றோம என்ச. 

தொண்டகப்பறை யாவது குறிஞ்சிநிலத்து மாக்கட்குரிய ஒரு சிறு 

பறை, ஆடவர் வேங்கை குடிப் பெண்டிரொடு விரைஇச் சொண்டகப்
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பறைச் £ர் தாங்கும் றெகுடிப் பாக்கம் என்க, பிறங்குதல் - உயர்தல். 

பாக்கமென்றது நெய்தல் நிலத்து ஊர்க்கேயன்றிக், (கட்சொண்டிக் 
குடிப் பாக்கத்து, ஈநற்கொற்கை' (மதுசை. 187-188) என்று, ஒரோவழி 

௮சசனிருப்புக்கும் பெயராய் வந்தமை போல, ஈண்டுக் குறிஞ்சி நிலத்த 

ஊர்க்குப்பெயராய்வந்தது. (சிலம்படைந்தபாக்கமெய் கி என்பதுங்காண்ச, 

கன்றொடு விரைஇய இரு பிடி கயவாய் பெரு கை யானை கோள் 
பிழைத்து இகல் கொள இரீஇய அடுபுலி வழங்கும் ஆர் இறாள் நடசாள் 

தீனியை வருதல் அதனினும் அஞ்சுதும் - கன்றோடு கலந்திருந்த கரிய 

பிடியோடு கூடிய பெரிய வாயையும் பெரிய கையையுமுடைய யானை 
யைக் கொள்ளுதலிற் பிழைத்ததனால் மாறுபாடு கொண்டு, அதனை 

வெளியில் இயங்கவொட்டாது ஒரிடத்தே குழுமி இருக்கும்படிசெய்த 
அன்ற புலி சஞ்சரிக்கும் நிறைந்த இருளையுடைய பாதி யிரா த்திரியில் 
சணியனாடி வருதலை அவ்வலரினுங்காட்டில் மிகுதியாக அஞ்சாநின்றோம் 

@org. கபவாய் - பெரிய வாய், 

பலியின் அச்சத்தால் யானை வெளியில் இயங்காது தன்னிடத்தே 

ஓடுங்இயிருத்தலின், யானைக் கோட்பிழைத்து இசல்கொள இரீஇய அடு 
புலி என்றார். இங்கம் புலி முதலியவற்றிற்கு அஞ்டு யானைகள் இரவில் 
வெளிப்படாது ஒரிடத்துச் குழுமி இருச்குமென்பதனைச் களிறு வெரீடு 
அரியாளி குழீஇ வழங்காக் கழிசட்டிரவு' என்பதும் அறிக, 

(கோவையார் 255.) 

பல் நாள் புணர் குறி செய்த புலர் குரல் ஏனல் இளி கடி பாடலும் 
ஒழிந்தனள் என் ஆகுவள் கொல் அளியள் நின் ௮ளி அலது இலள் - 

பலராளும் புணர்தற்குக் செய்த குறியிடமான முற்றிய கதிசையுடைய 

ஏனற்புனத்து ஏனலைக் கவர வரும் கிளியை ஒட்டும் பாடலைப் பாடுதலும் 

ஒழிந்தனள், என்ன ஆகுவளோ? என் தோழி இரங்கத்தக்காள் ! கினது 

அருளையன்றி இனிப் பிறிதொன்றும் இல்லாதவளாயினாள் என்று, 
செறிப்பு அறிவுதீிஇ இரவும் பகலும் வாரலென்று தோழி வரைவு 

கடா௮யினாள் என்க, ஏனல் அதனையுடைய புனத்திற்கு ஆகுபெயர். 

ஏனல் முற்றித் இனைப்புனம் அறுத்துத் தலைவி இற்செறிப்புண்டா 
ளாதலால், இரவுக் குறியிடத்து வருதலொழிர்தனளேயன்றிப் பகற் 
புணர்ச்ரிக்குச் செய்த குறியாகய இளி கடி பாடலும் ஒழிந்தனள் என் 
ரைப்பினுமாம்.
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அடுபுலியேயாயினும், யானையைக் கொள்ளும் முறையிற் பிழைத்து 

அதனை இரீஇயினாற் போல, நீ ௮றிவாற்றலுடையையேயாயினும், 
வரைந்து கொள்ளும் முறையிற் பிழைத்தத் தலைவியை இற்செதிப் 
புண்ணச் செய்தனை என்றவாறு, 

179. பாலை. 

அவா வரைவு ஈன்.த என்னாது ௮கலினும், இவள் நுதலும் தோளும் 

இதலை அல்குலும் வண்ணமும் வனப்பும் வரியும் வாட வருந்துவள 

என தஇிருந்துபு நோச்தி மை தோய் சிமைய மலை முதல் ஆறு தாமே 

தணி அமர் அழுவம் தம்மொடு துணைப்ப துணிகுவர் சொல்லோ - ஈம் 

தலைவர் வரைதல் நன்று என்னாமல் அசல்வாராயினும், இத்திலவியது 

Hsp. தோளும் இதலை பொருந்திய அல்குலும் இயற்கை யழகும் 

செயற்கை யழகும் செவ்வரியும் வாட வருந்துவளே என்று இருத்தமாக 

ஆசாய்ந்து, மேகந் தவழ்னெற தசெகெரத்தையடைய மலைழிடத்து 

வழியிலே தாமே சென்று பகை தணிவிக்கும் போர்க்களப் பரப்பிலே 
தம்மொடு யாம் துணையாகச் சேர்ந்து போகும்படி நிச்சயிப்பரோ? என்று, 
செலவுணர்த்திய தோழிக்குத் தலைமகள் சொன்னாள் என்ச. 

இது பகைதணி வினையின்கண் அரசன் பிரிந்த பிரிவு; என்னை? 

உரஞ்டிறந்து வேலொடு கணி அமர் அழுவம் சென்றான் என்றா ராகவின்: 

ஆறுசெல் மாக்கள் அறுத்த பிரண்டை ஏறு பெறு பாம்பின் பை 

. துணி கடுப்ப நெறி அயல் வறிது இரங்கும் ௮ததம் உமண் சாத்து இறந்த 

ஒழி சல் அடுப்பின் நோன் சிலை மழவர் வெறி கொள ஊன் புழுக்கு 
அயரும் சுரம் வழக்கற்றது என்னாது உரம் Ang 9H இலங்கு ௮கல் 

இலை உருவின் நெய்தல் தொடை ௮மை பீலி பொலிந்த சடிகை 

மடைஅமை இண் சுரை மாகாழ் வேலொடு தணி அமர் அழுவம் தம் 

மொடு துணைப்ப துணிகுவர் கொல்லோ - வழியே போகும் மாச்கள் 

அறுத்துப் போசட்ட பிரண்டைச் கொடியானது இடியேறு பெற்று 

நலிந்த பாம்பின் பசிய துணிச்கைபோல நெறியின் பச்சத்சே பயன் 

கோடலின்றியே திரங்காநிற்கும் அத்தத்திலே உப்பு வாணிசர் விட் 

டொழித்த சல் அடுப்பிலே வலிய வில்லையுடைய மழவா வெறி நாற்ற 

முண்டாக ஊன் புழுக்கனே வேவித்து உண்டு மகிழும் சானானது 
, மக்களால் போக்கொழிந்தசென்னாமல், உள்ளம் செருக்கி, கூர்மையாக 
இலங்குசன்ற ௮சன்ற இலையிடத்து அழகுடைய நெய்தலின் மா$ஸ 

6
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யோடமைந்த மயிற்மீலியாற் பொலிர்ச காம்பையும், மூட்டுவாயமைநத 
இண்ணிய குழாயையும், கரிய தண்டையுமுடைய வேலோடு சென்று 

இருபெரு வேந்தர் பொரும் ௮மரைச் தணிவிக்கும் போர்ச்களப் 

பரப்பிலே : தம்மோடு யாமும் துணைப்பட்டுச் செல்லுமாறு நிச்சயிப் 

பசோ என்ச, 

'தாமே' என்புழி நின்ற ஏகாரம் தம்மையொழியப் பிறராற் றணி 
வித்தலதுத அருமை தோற்றி நின்றதாதலின், பிரிநிலைக்சகண் வந்தது. 

தாமே துணிகுவர் கொல்லோ என்றியைத்துப் பிறர் கூறாது தாமாகவே 

அணிகுவசோ என்றலுமாம். தாமே திருந்தபு நோக்கித் துணைப்பத் 

துணிகுவர் கொல்லோ என்று இயைப்பினுமமையும். 

ஒண்சிலை மறவர் என்னும் பாடத்திற்கு ஒள்ளிய சலையையுடைய 

மறவா என்க. லை, ஒரு மாமுமாம், தனி அமர் ௮ழுவம் தம்மொடு 

ணைப்ப என்னும் பாடத்திற்கு தணியாக விரும்பிச் செல்லும் அழுவத் 
திர் நமக்குத் துணையாக என்க, அமர்தல் - விரும்புதல். 

துனிகொள மறப்புலி உழந்த வ9 படு சென்னி உற ரோய் வருத்த 

மொடு உணீஇய மண்டி, படி முழம் ஊன்றிய நெடு ஈல் யானை கைத் 

தோய்த்து உயிர்க்கும் வதும் சுனை மலை முதல் ஆறு - வெறுப்புக்கொள்ள 

வலிய புவியோடு பொருதுழக்தசனால் தழும்பு பட்ட சென்னியில் உற்ற 
கோயால் உண்டான வருத்தமொடு நீர் உண்ண விரும்பி, நிலத்தொடு 

படியுமாறு முழந்தாளை ஊன்றிய நெடிய ஈல்ல யானையானது இக். 4 

யைத் தோய்த்து நீரின்மையிற் கதறும் வறிய சுனையையுடை பு 

மலையிடத்து வழி என்சு. 
| 

வேலுக்கு மாலை குட்டலும் பீலி யணிதலும் மணியா த்தலும் மாபு. 

ஆறு செல்லும் மாக்களால் அறுததுப் போகடப்பட்டுப் பிரண்டை 
வறிதே இரங்குவது போலத் தலைவராற் நுறக்கப்பட்டு எம் அழகு பயன் 
படலின்றியே சழியாநின்றது என்றாளாம். 

சாத்தராற் றுறக்கப்பட்ட சல்லடுப்பு மழவர்க்கு ஊன் புழுக்கயர்ந்து 
ம௫ழற்குக் சருவியானாற் போலத் தலைவராற் நுறச்சப்பட்ட யாம் 
அம்பற் பெண்டிற்கு அலர் தூற்றி மழெற்கு இலச்சானோம் என்றாளாம். 

புலியோடுழந்து வடுப்பட்டு வருந்திய யானை நீருண்ணச் சுனை! 
மிடத்து முழமூன்றிக் கையைத் தோய்த்தும் நீர் பெறா ஆயி! த்தாற்போ௫,
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அன்னையின் கொடுஞ் சொல்லாலும், அம்பற் பெண்டிரின் ௮லசரலும் 
நெஞ்சு புண்ணுற்ற யாம் SUG IT திர வரையுமாறு தலைமகன் கழல் 

களைப் பணிந்து வேண்டியும் அருள்பெராமல் உயிர்க்னெரொம் 

என்றாளாம். 

1720. நெய்தல், 

நெடுவேள் மார்பின் ஆரம்போல செவ்வானம் வாய் தீண்டி மின் 

அருந்தும் பை கால் கொக்கினம் நிரை பறை உசுப்ப எல்லை பைப்பய 
கழிப்பி குடலயிற் கல் சேர்ந்தன்்று பல் கதிர் ஞாயிறு - முருகன் மார் 

பிலே இடந்த முத்து வடம போலச் செவ்வானத்திடத்சைப் பொருக்க 

மீனை யருந்தும் பசிய காலையுடைய கொக்கின் கூட்டம் வரிசையாகப் 

பறந்துயச் செல்லப் பகலை மெல்ல மெல்லச் கழித்து, அ௮த்தரியை 
யடைந்தது பல கதிர்களையுமுடைய ஞாயிறு ; பெரு காண் அணிந்த ஈறு 

மென் சாயல் இவள் மாண் கலம் சிசைய ஏங்கி மதர் எழில் மழை சண் 

குழ ஆனாது அழல் தொடஙகினள் பெரும - பெரிய நாணத்தை 

அணிந்த Agus மெத்தென்ற சாயலை. புடைய இவள் கன்று மாண்ட 

நலம் கெட ஏங்கி மதர்த்த அழடிய குளிர்ந்த கண் கலங்க அழுசலைக் 

தொடங்கனாள் கெருமானே ! 

அதனால், கழி கரா எறிந்த புள் தாள் அத்திரி நெடு நீர் இரு கழி 

பரி மெலிந்து வல்வில் இளையசொடு எல்லி செல்லாது பெண்ணை 
ஐங்கிய வெண் மணல் படப்பை அன்றில் ௮ஃவும் ஆங்கண் சிறுஞா£.் 

நெய்தல் எம் பெரு கழி நாடு சேர்ந்தனை ௮சைஇ செலிமின சிசைகு 

வது உண்டோ - கழியிடத்துள்ள சுராப் பாய்ந்தசகனாலே புண்ணுற்ற 

தாளையுடைய கோவேறு கழுசையானது கெடிய நீர்மையினை;புடைப 
கரிய கழியிடத்துச் செலவு மெலிர்ததனால் வலிய வில்லையுடைய 

இளையரொடு நீ இரவிலே செல்லாமல், பனை வளர்க்தோங்கிய வெள்ளிய 
மணற் சோலையிலே அன்றில் தன் பேடையை அழைக்கும் ௮ல்விடச்தே 

சிறிய கொத்தான நெய்தன் மலரையுடைய வெம்முடைய பெரிய கழி 

சூழ்ந்த நாட்டினையடைந்து இளைப்பாறிப் போனால் கெடுவது யாசா 

யினும் உண்டோ? என்று, தோழி பகற்குறிச்சட் டலைமகளை நட 

துய்த்து வந்து தலைமகனை எதிர்ப்பட்டு நின்று சொன்னாள் என்க, 

ஞாயிறு குடவயிற் கல்சேர்ந்ததனாலும் ; இவள் சண் கலுழ அழல் 
தொடங்கெனளாதலாலும் பெருமானே ! நீ ஊர்ந்து வந்த அத்திரி பரி 

மெலிந்ததனாலும், நின் இளையரொடு நீ இரவிலே நின்லூர்க்குச
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செல்லாமல் எம் கழி மாட்டுச் சேர்ந்தனை ௮சை௫இச் செலின் சிதைருவ 
துண்டோ என்று தோழி தலைவியது வருத்தம் பற்றித் தலைமகனு குச் 

சொன்னாள் என்க. 

சிவந்த வானத்தை நெடுவேளின் மேனிக்கும் வரிசையாகப் பறக்து 

செல்லும் கொக்னெத்தை முத்தாரத்திற்கும் உவமையாகச் கொண்டு, 
அவ்வான ச்சை ஒட்டிப் பறந்து செல்லும் கொக்கின் கூட்ட த்தினே நெடு 

வேளின் மார்பிடத்துத் துவளு மு,த்தாரம்போலு மென்று கூறினார் என்ச. 

மெலிந்தென்னும் செய்தெனெச்சம் செயவென்னெச்சப் பொருளில் 
லந்து காரணப் பொருட்டாயிற்று, எறிந்த புண் - எறிந்ததனாலுற்ற 
புண். சாயல், மென்மைத் தன்மை. 

சுறா எறிந்ததனால் தனச்கு இயல்பாகவுள்ள செலவு மெலிந்து 

அத்திரி கழியிடத்த,த் தங்னொற்போல, நீ எதிர்ப்பட்டமையால் தனக்கு 

இயல்பாராகவுள்ள நாணம் முதலான பெண்மைக் குணங்களொழிகந்த 

தீசைவி நின் வழியளாயினைள் என்றாளாம். 

நெடுந்தொகை ஆகும அகநானூற்றள் 

மு.தலாவதான களிற்றியானைநிரையின் இ.றதி முப்பது பாட்டிற்கு 

ஸ்ரீவத்ஸ சக் ரவாத்தி ராஜகோபாலார்யன் 

எழுதிய குறிப்புரை ஸம்பூர்ணம். 

ஹரி: ஓம், 

PRINTED AT THE NOBL= PRES® WADRAS, S.E.
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அந்தணன் (௧ட.) ஆரியரபொன்படுநெடுவரை, 998, 

அந்தி யிளங்கோனார், 7]. ஆரியவேந்தர், 300. 
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௮ரங்கம், 187, அவூர்மூலங்கிழார், 24, 16,941. , 
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