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ஸ்ரீ 

மூகவூை 

களவழி நாற்ப.தூ என்பது சங்கழாற் ஸரெகைகளாகபெ 
புத்அபயாட் டு, எட்டுத்தொசை, படினைண்கழ்க்கணக்கு என் 
பனவற்றுள் மான்றாலகாபெ Lu Bo னண் 2ழக்கணக்கு என் 

பம் 2௪/ந் தது, பதினெண் ழ் சரணக்கு என்பது பதினெட்டு 

நாற்ககாக குறிக்கும். அப்பினெட்டு நாற்களாவன:-- 

  

  

1. நாலடியார் 10. திணைமாலை நூற்றைம்பது 
2. சான் பணிச்கடிகை 11. திருக்குறள் 
”... இனியவை நாற்பது 12 இர்சடுகம் 

A. இன்னா காற்பது 18. அசாரக்கோவை 
9. கார் சாற்பது 11. பழமொழி 
0. களவழி நாற்பது 14. சிறுபஞ்சமூலம் 
7, மந்தி ணையைம்பத 16. மு.குமொழிக்காஞ்சி 

6. ஈச திணையெழுபது 17. ஏலாதி 
9. திணைமொழியைம்பது 18. கைச்கிலை என்பன, 

இதனை, 
நாலடி நான்மணி கானாற்ப நை இணைமுப் 
பால்கடுகந் சோவை பழமொழி--மாஞூல 
மின்னி.உசொல் சாஞ்சியட னேலாதி யென்பவே 
கைர்கிலைய வாங்கழ்க் சணக்கு.”! என்பதனா லறியவும், 

மேற்சணக்கெனவும், உழ்க்கணக்செனவும் இருவசை 
தாத்றுகைக கரண்டு, அவற்றுள், மேற்கணக்காவது - oY. 

வரையறைபயின் மிக்கனவாகய வெண்பா, ஆசிரியப்பா, சலிப்பா, 
வஞ்சிப்பா, மருட்பா என்னும் வகைப் பாச் ந்களால் rou Zl 
முதல் 6ந்நாறு இறுதிபான செப்யுட்களை புடையதாகப்



௨ முகவுரை. 

பாடப்பெறுவ.து. கீழ்க்கணக்காவது - அடி வரையிற், குறைக்க 
வெண்பாவினாலும், சிறுபான்மை அவ்வகையான் வேறு செய் 

யுட்களானும அறம்பொருள் இன்பங்களைக் கு குறித்து ஷி, த்தொ 

கைபடப் பாடபபெறுவது, இவைகள் இங்ஙனம் வருதல் 
வேண்டுமென்பதை, 

ேமே.ற்கணக் கெனவுங் கீழ்க்கணச் செனவும் 
பாற்படு வகையாற் பகர்ந்தனர் சொளலே'' எனவும், 

“Pipe மூதலா வைந்நூ நீரு 
வகைப் பாவும் பொருணெறி மாபின் 
தொகுக்கப் பலெது மேற்கணச் காகும்”? எனவும், 

(வெள்ளைத் தொகையு மவ்வகை வேண்டின் 
எள்ள €ழ்க்கணச் கெனவுங் கொளலே” எனவும், 

“gio hdd Moore செய்யுட் டொகுதி 
அ௮றம்பொரு ஸின்ப மடுக்கி யவ்வகைத் 
இறம்பட வருவது கீழ்க்சணக் காகும்” எனவும் 

வரும் பன்னிருபாட்டியற் ரூக்தரங்களால் ௮றிக, 

களவறி காற்ப,து என்னுச் கொடரின் இலக்கணமும், 
அ௮ப்பெயாகொண்ட இக் நாலப் பாடுதற்குரிய இலக்கணமும், 
இதனைப் பொய்கையார் என்லும் ஆசிரியர் பாடியதற்குரிய 
காரணமும் இக்நாலின் முகத்து இவ்வுரையாசியசாற் கூறப் 
பட்டன. 

இனி இ, நாலை யிபற்றிய பொப்கையார் என்பவர் யாரெ 
னின் ஆழ்வார்கள் பதின்மருள் முதலாழ்வார்கள் எனப்பெ 

௮ம் பொய்கையார், பூதத்தார், பேயார் என்னு மூவருண் 
முதல்வராகிய பொய்கையாசே யாவர், ஆழ்வார்களில் ஒருவ 
சாய பொய்கையா கள வழிபாடிய பொய்கையார் என்ப 
தனை ம-ஈ-ஈ- ஸ்ரீ மு. இராகவ 6£பங்காரவர்கள் செந்தமிழ் 

முதலாந்தொகுதி, ஆறும்பகுஇபில், 20:1-ம் பக்கமுதல் 2718-ம்



முகவுஷா,. ௬ 

பக்கம் வரையினும் பொய்கையார். என்னும் வியாசத்இற் பல 

BES காரரைஙைகளோம் விளக்கி எ மழ.இயிருக்கின்றனர். <P), 
கொண்டு ஆழ்வார்களில் ஒருவராகிய பொய்கையாசே களவழி 
பாடிய பொய்கையார் என்பதனை ஈன்ரு தெளிதலாகும், 

முற்கூறியவாற்றுல் இவரது மதம் வைஷ்ணவம் என்பது 
நன்கு போதரும், 

இவரியற்றிபன தமிழ்வேகூமெனப்படும் காலாயிரஇவ்விய 
பிரபந்துத்துள் மூன்றாம் பரு தியாய இபற்பா என்னும் பரு இ 

யிலுள்ள மூதற்றிருவக்காதயும், இக்கராவழி நாற்பதும், பொய் 

கையார் நால் என்னும் வேஜஹொெரு நாலூர், புறகானூற்றிலுள்ள 
௪௮-வது ௪௯-வ.ரூர செய்புட்களும், இன்னுஞ் சில தனிஈசெய் 

யுட்களுமாகும். இவருடைய காலம் இவர் சோழன் செங்கணு 
னைப் பாடியிருக்கலின் அவனுடைய காலமாரும். அவனுடைய 

காலத்தை “அவன் பெயர முதலாங கரிராற் சோழ வுக்குப் 

பின்னும், இ, பி, 8900-ம் ஆண்டிற் பட்டமெய் இய விஜபாலய 

சோழனுக்கு முன்னுங் கூறப்பட்டுள்ளகெனவுர், கரிகாலன் 

௫. பி. இரண்டாம் நாற்றாண்டிற் செழித்து விளங்கினன் என் 

ப தெளிபப்படுதலால், சோன் செங்களணுனும் இ. பி. 2-ம் 
AT Dap sory. DID 0-ம். நாற்றாண்டிற்கும் இடையில் இருந்தவ 

Qs வேண்டுமெனவும் சரிதவாராய்ச்சி செய்யும் அறிஞர் 
கூறுவார்” என்று (2மற்படி Hure 5 Bev Cin pts. ப. ௫காரவர் 

கள் கூறியிருக்கலால் ௮ுிசு. அம்வார்களின் வைபவங்ககக் 
கூறுங் குருபாம்பரா ப்ரபாவதக்தின்படி. பொய்கையார் காலம் 
இன்னு மிகவு முற்பட்ட தாகும், 

இனி, இர்களவழி காற்ப.துஈ்கு இவ்வுரை யியற்றியவர் 
சென்ற பத்தொன்பதா நாூற்றாண்டிர் இறந்து விளங்யெ 
பெரும் புலவ/களுள் ஓ.நவரும், நார்மல் காலேஜில் தமிழ்த் 
தலைமைப்புலைமை நடத்தியவரும், மகாவித்துவான் மீனாக்ஷி



ச் முகபூரை. 

சுந்தரம்ொெகாயவர்கள் மாணவருள் ஒருவருமாயெ சோடசாவ 
தானம் சுப்பராயச் செட்டி.யாரவர்களாவர். இவர் பெரும்புலவ 
Gly aor Ls Gilt, திருவிளையாடன் முதலிய இன்னும் பல நாற்களு 

க்ரு உரையியற்றியிருக்கின்றன சென்பதும், அவரது உசை 

யின் வன்மையும் யாவரு மறிர்தனவாகலின் அவற்றைப்பற்றி 

யான் ஈண்டு விரித்தல் மிகையாமென விடுத்2சன், 

இவ்வுரை இப்போது இடைக்த லருமையா யிருப்பது 
பற்றி மீண்டும் அச்சிடப்பட்டது. இவவுரையை ஒப்புப் 

பார்த்தற்கண் முன் வெளிபிடப்பட்டுள்ள புஸ்தகத்தோடு ஒப் 
பிட்டுப் பார்த்தசன்றி வேிருன்றுஞ செய்கி?லன், ஆயினும் 
இ நாலின் இரண்டாஞ் செய்யுளாகி.ப *ஞாட்பினு ளெஞ்சிய' 
என்னுஞ் செப்யுளின் வி2சஷவுரையில், **தார்-இருமடி யாகு 

பெயர், கார் என்னும் பண்பு மேகத்தை புணர்த்இப் பண்பாகு 

பெயராஇியும், ௮. காலச்தை புணர்தீறிக் காலவாகு பெய 
சாயும் நிற்றலால்” என்னுந் தொடரில் காலவாகுபெயர் என்ப 
கொன்றனைமாத்திரம் பொருளாகுபெய/ என்று மாற்றி னன். 
இது இவ்வுசையாசிரியவ7/களின் கசைக்தவரறாயிருக்கும் என் 
பது எனறு கருச்து, இம்மிகையை யுலகம் பொறுக்க. கால 

வ।குபெயர் என்பத தருதியெனத் CO arto Dat அறிஞர்கள் 

அ கனை விளக்கமாகக் கெரிவிக்கம் கோருகின்றேன். ௮ங்கனர் 
தெரிலிப்பார்க்கு யான் வணக்கமான வக்கனஞ் செலுத்துங் 
கடமைய/டை யன். 

இங்ஙனம், 

Rap ar. 7. Car. 

AL



௨ 

கடவுள் தண, 

களவாறி தா ற்ப 5! 

கலரும் ௨௮ uy LD. 

க 5702 அள் 

களத்தினிடத்.து நிாழ் (த செய்றியை யணர்த்தும் நாற்பது செய் 

யுளாலமைத நூல் என இரண்டாம்வேறி றுமைச் சதொகைமிலைகி 

களத்து.ப் பிறந்த அன்மொழிர்சொல Furi Os Ags காரணக் 

குறியாயிற்று. இஅ மூன்றுசொல் இரண்டு சரியாய் சிற்றலால பன் 

மொழித்தொடர் என்றால் என்னை பனின்;) தொல்காப்பியம் எசச 

வி.பலில் ஆசிரியா இரு பெயா பலபெப ரரலின் பெயமே'' என 

உம்மைசத்தொகைச்கே பன்மொழி விஇ.ஈசலின் சிறுபான்மை மற் 

றைத் தொகைகள் பல சொல்லாற் Gap Ho எனவ) தொடு முன் 

னின்்றன Qa deni paren oi Bs தொக்ருப் பயனிலைசொண்டு 

முடியும் எனவுங்கூறிச் சேனாவரையர் பதற்சனைக்குகளை யிழ் 

என உதாரணம் லிதந் ரோதினமையால் கம் என்பதம் இடவாகு 

பெயரா வழி என்பதும் ஒன் றியற்கிழமைப்பொருளாம் றொக்கு 

ஒரு சொல்லாய்ப் பின்பு பண்பாகுபெயராகிய காற்பது என்னும் எய் 

தப்படுபொருள-ற் றொக்குக் களவழி காற்பது என நின்றதென் 

pis. இதனைப் பிரயோகவிவேகநூலார் சட்கியோத்தாபதலெகு 

விரி என்பர். களவழி நாற்பது என இ்நூற்குப் பெயர்வக்த தென்னை 

யெனின்;--சோழன் செங்கணுனும் சேரமான்கணைம காலிரும்பொ 

றையும் தமது இருப்பெயர் பொறித்துப் பொரு துடைந்துழிச் சேர
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மான்கணைக் காவிரும்பொறையைப்பற்றிச் சோழன் செங்கணான் 
சிறை வைத்துழிச் களம்பாடிப் பொய்கையார் வீூசொண்டமையால் 
என்ச. களம் பாடுதற்கு விகியாசென்னில்;- தொல்காப்பியம் புறத் 

Gite Suda “ew Sit Cac வென்றிரு பாசறைக், காதலி னொன் 

றிக் கண்ணிய மாபினும், ஓரோர் களவ(ழி யன் றிக் களவழித்,தேசோர் 
சோற்றிய வென்றியும'” என்னும் ௨௧ஈ- அம் ரத்.இரச்ஜில் சள வழி 

என்றமையாம். இகனை (அஞ்ச வருசானை யமசென்னும் மீள்வயலுள்- 

வெஞ்னம் விச்இப்புகழ் விளைக்கும் - ரெஞ்ஈடர்வேற் - பைக்கட் 

பணை ச்தாட் பகட்டுழவ னல்கலரல்-எங்கட் கடையா விடர்” இசசெய் 

புளால் அறிக, 

  

ஆரல். 
Stax ody iy Or HM DH APL Hall 

வாண்டப் மூரி களிறுநதத் - தாண்மாய்நது 

முன்ப லெல்லாங் குழுபா பெ பின்பகற் 

௮ுப்புச் நுகளிற் கெ.டஉம் புனனணைடைன் 

வப்பிபா ரட்ட களத்து, 

(இ-ள் ) புனல் நாடன் - £ர்சூழ்ப்ச காட்டையுடைய செங்கட் 
சொழன், சப்பிபா - பிமைத்தவரை, அட்ட - கொன்ற, களத்து - 

போககளத்தில், நாள் ஞாயிறு- காலைப்பொழுதில், உற்ற-ஓந்தடைக்த, 

செருவ்ற்கு-மிபாமில், விழ்்ஈசவா-பட்டஈகருடைப, வாளமாய்-வாளமுக 

சலா லொழுகம,௫ுருதி- உதுரசரை, சளிறு உழக்க - யானைகள் 

கலக்ச, சாள்- (வற்றின்) சாலாலே, மாய்ச து - சுருங்கி, முன்பகல் 

எல்லாம்-மூற்பஃற் பொ பூலல்லாம், குழம்பு 7௮. -சேறாகி, பின்பகல்- 

பீன்பசற்2பாம கல், தப்பு துசளில் - பவளத் துகள்போல, கெழும்- 

(ஆசாடமெஙகும) பசது செறியாகிற்கும், எ-று,
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குருஇிமாய்ச் து குழம்பாடுச் கெழும் என முடிக்க. செருவிற் க- 

உருபுமயக்கம். மாய்குரு தி - காலங்கரச்ச பெயரெச்சம் ஆசலால் சா£ 
ணப்பொருளில்வர்தது, உழகக- காரணப்்பொருளில் வருதலால் இங் 

வினையெச்சம் இறக்தகாலததின்மேல் நின்றது; உழ-௩பருஇ, ௫. 

பிறவினைவிகுதி, சசாச்சோற்றம் ச$, அனை சதும் ஒரு பகு.இ, உரக் 

கேடு சக்தி, ௮-எச்சவிருகி, இசனடியாக உழர்க, உழக்து, உழச்சான் 

என வினைவிகற்பங்கள் வரும். இல்-ஒப்புப்பொருட்டு கெழும்-செய் 

யம் என்னும பொதுவினைமுற்று, உயிரளபெடை இசைகெட்டவபி 

வந்தது, தப்பியார-இறர்சசகாலவிலோயாலணையும் பெயர்) தப்பு-பகு இ) 

இன்-இறகச்தகாலவிடைநிலை, னகமம்-கடைக்குறை விகாசம், உகர 

கேடும் யகாத்தோற்றமும் சரி, ஆர்-பலர்பால் விகுதி அட்ட-இறத 

காலப் பெயரெச்சம) அ௮ட-பகு தி, மு.சனிலை யெழுச்சாய்த் தோன்றி 

நின்ற டகரம் இறக்சகால இடைகிலை, உகரக்கேடுச£இ, ௮-எச்சவிகு தி, 

ஞாட்பினு ளெஞ்பெ ஞாலஞ் OFT Wi To HE ILL 

போர்ப்பி Ay. psA awOsut Ciera am D 

கார்ப்பெயல் ெபெய்கபிற் செங்குளம் CHIL Y we Lp 

நீர்த்தூம்பு நிருமிழ்வ போன்ற புனனாடன் 

ஆர் தீதம ரட்ட களது. 

(௫-ள்.) புனல் காடன் - நீர் நாட்டையுடைய செங்கட்சோழன், 

ஆர்த் து - குணலை.பிட்டு, அமர் - போரில், அட்ட - கொன்ற, களத்து 

ஞாட்பின் உள் - போர்க்களத்தில், எஞ்சிய - ஒழிர்ச, ஞாலம் சேர் - 

நிலத்திற்சேர்க்த, யானை கழ்-யானையின் £ழ் (இடச் 2), போர்ப்பு இல்- 

மேற்போர்லையில்லாச, இடி - இ௫பொன் ொலிச்கும், மூசசிண் 

ஊூயபோம் - முரசத்தினூசெல்லும, ஒள் குருதி - ஒளளிய ௨.திரம், 

சார்பெயல் பெய்தபின்-கார்ப்பருவம் மமைபெய்தபின்பு, செயும் 

செங்குளத்தினது, கோட கழ் - கரையின் முள்ள, ர்ச் நூமபு - நீர்த் 

தூம்பானத, நீர் உமிழ்வ - மீருமிழ்தலை, போன்றது - ஒத்தது; எஃறு,
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ஆர்த்து அட்ட எனமுடிக்க, ஆர்தது-இதர்தகாலவினையெச்சம்; 
ஆர் - UGS), 5-769, தீ-இடைஙகிலை, ௨-எச்ச விகு இ, எஞ்சிய-இறக் ௪ 
காலப் பெயரெச்சம்; எஞ்சு - பகு.இி, இன் - இறந்சசாலவிடைகிலை, 
னகரம் கடைக்குறை விகாரம், உகசச்கேடும் யகாச்சோற்றமும் சக்தி, 

௮ - எச்சவிருஇ. போன்ற - இடைச்சொல்லடியாகப்பிறக்த ௮ஃ 

ஜிணை யொன்றன்பாற்படர்ச்சை யிறந்சசால வினைமுற்று; போல் - 

இடைச்சொற்பகுகி, லகரம் னகரமாகம் இரிதல் சந்தி, ற்-இடைநிலை, 
௮-சாரியை, து-ஒஓன் ஐன்பால்விகு௫, விரு தொக்குநின்ற த. பெயல்- 

தொழிலாகுபெயர், சார் - இருமடியாகுபெயர், கார் என்னும் பண்பு 

மேகத்தையுணர்த்திப் பண்பாருபெயரசாஇயும், ௮து காலத்தை யுஊர்த் 

இப் பொருளாகுபெயசாஇியும் நிற்றலால். (௨) 

ஒழுக்குங் குரு யழக்கிச் தளர்வார் 

இழுக்குங் களிற்றுக் கோடூன்றி யெழுவர் 

மழைக்குரன் மாமுரசின் மல்கு நீர்காடன் 

பிழைககாசை யட்ட களத்து, 

(இ-ள்.) மமை ரூரல் - மேகத்தின் முழக்கம் (போன்ற), மா 

முரசின் - பெரிய முரசினையு£டய, மல்கு நீர் காடன் - நிறைந்த நீர் 

நாட்டையடையவன், பிழைத்தாரசை - சப்பினவரை, அ௮ட்ட-கொன்ற, 

களத்து - போர்க்களத்தில், (௮அடைந்தாராகி) ஒழுக்கும் - (பட்டோர் 

உடலினின்று) ஒழுகும், குருதி உழக்கி - உரத்தைக் கலக், தளர் 

வார் - (வழுக்கி) வீழ்வோருடைய, இழுக்கும்-(உதிரவெள்ளத்தால்) 

இழுக்கப்பட்ட, களிறு கோடு - யானையினது கொம்புகளை, ஊன்றி - 

ஊன்றுகோலாகக்கொண்டு, எழுவர் - எழாநித்பர், எ-று. 

ஒழுக்கும்- இறந்சகாலப் பெயசெச்சம்) ஒழுகு-பகு இ) கீ-விரித்தல் 

விகாரம், உகரச்சேடு சந்தி, உம்-எச்சவிகுஇ. இழுக்கும்-செயப்பாட்டு 

வினைப்படுவிகுஇ குன்றிய இறந்தசாலப் பெயசெச்சம்) இழு - பகுதி, 

கு-சாரியை, சுகரத்தோற்றமும் உசரச்சேடும் சந்தி, உம்-விகுஇி, உழ
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௧இ-இறக்தகாலப் பிறவினை வினையெச்சம்; உழ - பருதி, கீ-சச்இ, கு. 

பிறவினைவிகுஇு, அனைத்தும் ஒருபகு இ, உகரச்கேடு சந்தி, இ- எச்ச 

விகுதி, இவ்லெச்சம் தளர்வார் என்னும் வினைஞுற்றுப் பெயரின் 

மு தனிலையோடு முடிந்தது. ஊன் றி - செயப்படுபொருளில்வர் த தொ 

ழிற்பெயர்; ஊன்று - பகு௫, உகரக்கேடு சந்தி, இ - செயப்படுபொரு 

ளில் வந்த தொழிற்பெயர் விகுதி. (௩) 

உருவக் சுடும் தர் முருக்கிமற் ச NGO BIS 

பரிதி ஈமந்கெழர்த யாணை - டுருகி௫ும்பிற் 

செல்ஈடர் சேர்க்க பலை3பான்ற செங்கண்மால் 

புல்லாரை யட்ட களத்து, 

(இ-ள். ) செங்கண்மால் - செஙாட்சோழன், புல்லாரை - பகை 

வரை, அட்ட களத்து - கொன்ற போர்க்களத்தில், உருவம் - அஞ்சத் 

தக்க, கடுக்தேர் - கடியதேரை, முருக்கி - சிதைத்து, ௮ தேர் பரிஇ - 

அச்சத் தேரினுருளினை, சுமந்து எழுச் 2 யாணனை-சுமர்செழுந்த யானை 

கள், இரு விசும்பில் - பெரிய அகாயத்தில், செல் சுடர் - செல்லுஞ் 

சூரியன், சேர்ச்த மலைபோன்ற - அடைந்த மலையையொத்தன, ௭.-று., 

மால் - சோழண். யானை - பால்பகா அஃ நிணைப்பெயர் ஆசலால் 

போன்ற என்னும் பலவின்பாற்படர்ச்கை இறர்சசால வினைமுறி 

மொடு மூடிச்த.து. போல்- பருதி, லகரம் னகரமாகத் இரிதல் சந், ற் 

இடைநிலை, ௮ - பலவின்பாற்படர்க்கைவிகுதி; சாரியை பெற்றுவரில் 

போன்றன எனவரும். உருவம்: உரு-பகுஇி, வ்-சகஇி, ௮ம்-பகு இப் 

பொருள் விகுதி. மூருகஇ என்னும் இறந்தகால வினையெச்சம் சும 

ந்து என்னும் வினையெச்சத்தையும் அங்வெச்சம் எழுந்த என்னும் 

பெய9ச்சச்சையுங் கொள்ளுதலால் அடுச்சன்று, முருக்கு - பகுதி, 

உகரச்சேடு சந்தி, இ- எச்சவிகுஇி. மற்று அசைகிலை. (௪)
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தெரிகணை யெஃகந் இறர்சவா யெல்லாம் 

குரு படிந்துண்ட காகம் - உருவிழந்து 

குக்கிற் புறக்க சிரல்வாய செங்கண்மால் 

தப்பியா சட்ட களத்து, 

(ட-ள.) செங்கண் மால் - செங்கட்சோழன், சப்பியார் - பிழைச் 

தாரை, அட்ட சளச்து - கொன்ற போர்ச்சளத்தில், தெரி கணை - 

ஆரரய்ந்த அம்புகளாலும், எஸ்கம் . வேல்களாலும், திறந்த- இறக்கப் 

பட்ட, எல்லாம் வாய் - எல்லாப் புண்களின து வாய்களினினறும், 

குரு படிஈ்து-(ஒழுகும்) உதிரக தற்படி௩் து, உண்ட சாசகம்-(அவ்வுஇ 
ச,சை) உண்ட. காகங்கள், உரு இழக்து-(தம்மூடைய) நிறச்சை யிழ 

ந, ருக்கில் புறத்த - செம்போத்தின் புறத்சையுடையவாக, ரல் 

வாய - சிச்௫லிக்குருவிபோன்ற வாயையுடையன, Egy, 

காசம் என்னும் வினைமுதல் இழந்து என்னும் எச்சச்சையும் அவ் 

வெச்சம் புறத்த என்னும் குறிப்புவினைமுற்றையும் ௮ம்முற்று வினை 
யெச்சமாய் வாய என்னுங் குறிப்பு வினைமுற்றையுங் கொண்டன . இழ- 

பகு.இ, ந-௪௩%தஇ, த-இறந்சகாலவிடைநிலை, உ - எச்சவிகுஇ. படிந்து - 

இறச்சசால வினையெச்சம்); படி-பகுஇ, ௩-சந்தி, த-இடைகிலை, ௨-எச்ச 

விகுதி. (௫) 
Pie ிசையும் பிணம்பிறங்க யானை 

அடுக்குபு வேற்றிக் இடந்த - இடி.த்துரறி 

அங்கண் விசும்பி லுருமெறிர் தெங்கும் 

பெருமலைத் தூதநெறிக் தறற யருமணிப் 

பூணேர் தெழின்மார் பிபத்றிண்டோச் செம்பியன்றெவ 

Cas seat wilt sore. 

(௫-ள்.) அருமணி-(பெறுசற்கு) அரிய இர,ச்தினங்கள் (அழுத் 
தி.ப), பூண் ஏந்து-௮பரணம் ௮ணிகத, எழில் - தோற்றச்தையுடைய



களவமி நாற்பது மூலமும் உரையும். q 

மார்பு - மார்பையும், இயல் - (வேகம்) அமைந்த, இண் தேர் - வலிய 

தேரையுமுடைய, செம்பியன் - செங்கட்சொழன், தெல் வேந்தரை - 

பகையரசரை, ௮ட்ட களத்து-கொன்ற போர்க்களத்தில், கால் நால் 

இசையும் - பல திசைகளிலும், பிணம் பிறங்க-பிணங்கள் மிக, யானை 
அடுக்குபு-யானைகளடுச்கப்பட்டு, ஏ ற்றி: டகத-உயர்ம் தடந் சன, இடி 

தீது உரறி - இடித்து மூழங்கி, அம் கண் - அழகிய இடத்சையுடைய, 

விசும்பின் - ஆசாயச்இனின்று, உரும் எறிந்து-இடி வீழ்ர்து, எங்கும்* 

எவ்விடத்துமூள்ள, பெரு மலை - பெரிபமலைகளை, தூற - தொடச்கு 

(௮2), எறிந்தால் அற்று - எறிந்தாற்போலும், எ-று, 

ஈறுகெட்டு னகரம் லகாரமாய்த் இரிந் தின்ற நால் நால் எண் 

னு*தாடர்-5-உயி-௪௯-சூ-உள்-கெறியே?? என் றமையில் ௮டங்குவ 

தால் அடுக்கு ௮ன்று; அல்வழிப்புணர்ச்சி பலவாதலால் Hors vs 

னான்கும் அல்லாத சழாச்தொடராட.ப அல்வழிப்புணர்ச்சியுளசொ 

ன்று, பிறங்க- நிசழ்கால வினையெச்சம்; பிறங்கு - பருதி, உகரச்கேடு 

சந்தி, ௮ எச்சவிகுஇி. அடுக்காபு - செயப்பாட்டுவினைப்படுவிகுகு 

தொக்ச இறந்தசால வினையெச்சம்) அடுக்கு - பகுஇ, பு. எச்சவிகுஇ) 

இக்குற்றியலுகரலீறு வருமொழிருதல் உயிர்வாக்கெடாது, பொது 

விதிபெற்று நிற்றல் ஷ ஷைகக - ரூ- உள் கெடும் என்னாது ஒரிம் 

என்கற இலெசால். உசறி-இறச்சசால வினையெச்சம்; உரறு- பகு 9, 

உகரக்கேடு சந்தி, இ- எச்சவிகுதி, எறிஈ்தாலற்று எறிந்தற்று தொகுத் 

தல்விசாரம். ௮ற்று-உவமவுருபிடைச்சொல்லடியாகப் பிறர் ச ஒன்றன் 

பாற் படர்ச்கைக் குறிப்பு வினைமுற்று; ௮ன் - இடைச்சொற்பகுதி, 

னகரம் றகரமாகத் இரிசல் சக்இ, று - ஒன்றன்பாற் படர்க்கைவிகு இ, 

எழில்-தொழிற்பெயர்; எழு - பகுஇ, உசரக்கேடு சந்தி, இல்-சொழிற் 
பெயர் விகுதி. (௬) 

அஞ்சனக் குன் 2றயக்கும் யானை யமருழக்கி 
இங்குலிகக் குன் 2ற மபோற்மரோன்றுஞ் - செங்கண்
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வரிவசான் மீன்பிறாழங் காவிரி நாடன் 

பொரு BOOT WL. சகளத்றனு, 

(௫-ள்.) செம் கண் - செவந்த கண்களையும், வரி - வரிகளையுமு 

டைய, வரால்மீன் பிறழும்-வரால்மீன் பிறழாமிற்கும், சாவிரி காடன்- 

காவிரி சாட்டையுடைய செங்கட்சோழன், பொருசை- (தன்னோடு) 

போர்செய்வாரை, அட்ட களச். - கொன்ற போர்ச்களத்தில், அஞ்ச 

னம் குன்று - நீலமலையை, ஏய்மகும் - ஓத்துத்தோன்றும், யானை - 

யானைகள், அமர் உழக்கி - போரின்கட்கலக்க, இங்குலிகம் குன்று 

போல் - சாதிலிங்க மலையைப்போல, தோன்றும் - தோன்ருநிற்கும், 
எ.று, 

இங்குலிகம் - குலிசம் என முதற்குறையாசவும் வழங்கும். ஏய்க் 
கும் - உவமவுருபிடைச்சொல்லடியாஃப் பிரச்ச எதர்காலப் பெயசெச் 

சம்) ஏய்-பரு தி, ர-சாரியை, ககாத்தோற்றமும் உகாக்கேடும் சந்தி, 

உம்-எச்சவிரா௫, சாரியையின்றி ஏயும் எனவும் வரும், பொருசர்-உயர் 

இணைப் பலர்பாற் படர்ச்கை எடர்கால வினை முற்றுலணையும்பெயர்) 

பொரு-பகுதி, 6-௪ திர்காலவிடைநிலை, அர்-விரு இ. (௪) 

பரனை 2மல் யானை md) KI வானா 

கண்மீணார கங்கணா மெய்ம்மாய்ப்ப - எவவாயும் 

எண்ணாருங் குன்றிம் ரூர் இயினம் போன்றன வ 

பண்ணா ரிடிமுரசி£் பாய்புன னீர்காடன் 

நண்ணாசை யட்ட களத்து. 

(@- ar.) பண் ஆர் - ஒப்பனையமைந்த, இடி. முரசின் - இடிக்கு 

மூரசையொப்ப, பாய் - பாய்ச்து செல்லும், புனல் நீர் நாடன்-காவிரி 

நீர்ராட்டையடையோன், ஈண்ணாரை - பசைவரை, அட்ட களத்து - 

கொன்ற போர்க்களத்தில், யானை மேல் யானை நெரிதா - யானைகள் 

மேல் யானைகள் சாய, ஆனாது - நீங்காமல், சண் கேர் - (பெண்கள்)
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சண்களையொப்ப, கடும் கணை - கடியம்புகள், ௭ வாயும் - எவ்வுறுப் 

பின்சண்ணும் (பாய்ச்த) , மெய் மாய்ப்ப-(அவற்றின் )உடலைமறைக்,ச 

லால் (வை), எண் ௮௬-அ.வில்லார, குன்றில்-மலைகளில், குரீஇ 

இனம் - குருவியின் கூட்டங்களை, போன்றன - ஓத்தன, எ.து, 

YOO H-T Hine வினையெச்சம்; அனா - பருதி, ௪. சாரியை, 

உகரச்சேடு சகதி, ௨-௭ச்சவிகுட, இப்ப ததியே எகிர்மறைப் பொருள் 

தது நிற்றலால் உடன்பாட்டில் ௮௫௬ சலின்்று, எஇர்மறைப் பெயசெச் 

சத்தில் அனாத எனவரும், மாய்ப்ப - சாரணப்பொருளில் வருதலால் 

இறந்தகால வினையெச்சம்; இல்வெச்உம் போன்றன என்னும் பலவின் 

பாற்படர்க்கை வினைமுற்றின் முசணிலையோடு மூழஈத.ஐ; மாய் « 

பகு.இ, o-465), ப்-விரிச்தல்விசாசம், த-எச்சவிந.இ நூக, மகடூஉ 

என்றா ற்போலக் குரீஇயென நிற்றலால் டுயற்சையளபெடை, (௮) 
5 < 5 ௪ 4 ச ச 

மேலோரைக் 2 மார நூறுஇந் (குறை த மிட்ட 

சோடற்ற BLP VET விர 6) BL தாலா 

ஊனில் ுுறபிறழ்வ போன்ற புனணுடன் 

சேராரை பட்ட கள BH Zl 

(ட-ள்.) புனல் காடன் - நீர்சாட்டையுடைய செங்கட்சோழன், 

கேராரை - பகைவரை, அட்ட sari - சொன்ற பேோரச்சசாசதில, 

மேலோரை-(குதிரைமுதலாயினவற் டின்) மேலிரு£சவரை, £மிழார்- 

தீழ்நின் ற காலாள்கள், ருறுகி-சென்றுசார்க்து, குறைச்திட்ட - தூணி 

த்த, கால் ஆர் சோடு - காற்கிட்ட சவசத்தோடு, அற்ற - அறுபட்ட, 

கழல் கால்-வீரகண்டையணிந்த கால்கள், இரும் கடல்-பெரியகடலுள், 

ஊண் இல் - இசையில்லாத, சுற பிறழ்வ போன்ற-சுறாமீன்கள் பிறழ் 

தீலையொத்தன, எ.று. 

குறு என்னும் இறக்தகாலவினையெச்சம் குறைத் திட்ட என் 

னும் இற் தகாலப் பெயசெச்சத்தையும் ௮வ்வெச்சம் கால் என்னும்
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பெயர்ச்சொல்லையுங் கொண்டன; குறுகு - பகுதி, உகரக்கேடு சதி, 

இ-வினையெச்சவிகுதி. குறை-பகுதி, த-சாரியை, தகரத்தோற்றமும் 

உகாக்கேடும் சந்தி, இடு - பகுதிப்பொருள்விகுதி, அனைத்தும் ஒரு 

பகுி, முசணிலை யெழுக்சாய்க் தோன்றிரின்ற டகரம் இடைநிலை, 

உகாக்கேடு ரக்த, ௮ - எச்சவிகுஇ, ஊண் - முதனிலைதிரிர்த சொழி 

லாருபெயர். சுரா-சுற ஈற்று ஆகாரங் குறுகல். அதனோ கெரமேற்றுச் 
சுறவு எனவும் வழங்கும். (௯) 

பல்கணை யெல்வாயும் பாய்தலிற் செல்கலா 

தொல்கி பூயங்குங் ஈளிரறெல்லாம - கொல்சிறப்பிற் 

செவ்வலங் குன்றம் 2 பாற் மோன்னும் புனடைன் 

கேெவ்வசை யட்ட களத்து, 

(இ-ள்.) புனல் நாடன் - நீர்சாட்டையுடைய செங்கட்சோழன், 

தீவ்வரை - பககவரை, அட்ட களத்து - கொன்ற போர்ககளத்தில், 

பல் கணை-பல அம்புகளும், ௭ வாயும் - எவ்வுறுப்பிலும், பாய்சலின் - 

பாய். தலால், செல்கலாஅ-செல்லமாட்டாது, ஒல்கி-தளர்க் த, உயங் தம்- 

வருந்தும், களிறு எல்லாம் - யானைகளெல்லாம், தொல் இறப்பின் - 

தொன்றுதொட்டுவருஞ் சிறப்பினையுடைய, செய்வல் குன்றம்போல- 

மேருமலைபோல, தோன்றும் - சோன்றாகிற்கும், எ ௮. 

செல்கலா* என்னாம் ௪ இர்மறைவீனையெச்சம் ஒல்கி என்னும் 

இறர்தசாலவினையெச்சச்சையும் அலவ்வெச்சம் உயங்கும் என்னும் 

நிகழ்காலப்பெயசெச்சத்தையும் சொண்டன; செல்-பகுஇி, கு- அல் 

இரண்டும் சாரியைகள், உகரக்கேடு சர்இ,3-எதிர்மறை விகுஇ, அனை 

த்தும் ஒர பகதி, த-சாரியை, உகரச்கேடு சந்தி, ௨-எச்சவிகுது. உய 

ங்தஃபகுகி, உகரச்கேடு சக்கி, உம் - எச்சவிகுஇி, செவ்வல் - பண்புப் 

பெயர்; செம்ை 2-பகு ௪, ஈறுகெடுசலும் மகாரம் வகாமெய்யாக,ம் இரி 

தீலும் வகாரத்தோற்றமும் சந்தி; ௮ல் - பண்புப்பெயர் விகுதி, இன் 

உருபு எதுப்பொருட்டு. (௧௦)
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கழுமிய ஞாட்பினுண் மைந்திகக்தா ரிட்ட 

வொழிமுரச மொண்குருஇ யாடி.க் - கொழின்மடிந்து 

கண்காணா யானை புைபப விழுமென 

மங்னான் மழையி னிரு மடுராப2பார்ச் 

செங்சண்மா லட்ட களத்து, 

(இ-ள்) போர் - போரில், அதிரா - கலங்குசலில்லாத, செங் 

கண்மால் - செங்கட்சோழன், அட்ட களத்து - கொன்ற போர்க்களத் 

,இல், கழுமிய-நெருங்கிெய, ஞாட்பினுள் - போரில், மைக் து இகக்தரர் - 

வலி.பிழக்சலர்கள், இட்ட-போகவிட்ட, ஓ.நி முரசம் - ஓழிர்தமுரசம், 

ஒள் குரு.இ-ஒள்ளியவு இரச்தில், ஆடி-படி5த, தொழில் மடிந்து-(தம்) 
சொழிலைச் சவிர்து, சண் காணா - (ஆயுசங்களா ஜாறுபட்டு) கட்புல 

னிழா,த, யானை உதைப்ப - யானைகளுதைத்தலால், இழும் என - இழு 

மெனமுழமங்கும், மங்குல் மழையின் - மேகம்போல, அதிரும் - முழ 

ங் காநிற்கும், எ-று. 

ஆடி. என்னும் இறந்தசாலவினையெச்சம் உசைப்ப என்னும் 

வினையெச்சத்தையும், அவ்வெச்சம் அதிரும் என்னும் பிறவினைருதல் 

வினையையுங்கொண்டன. கழுமிய-இறக்சசாலப்பெயசெச்சம்; கழுமு- 

பகுதி, இன் - இறந்தகாலவிடைகிலை, இறுதியின் னகரம் சடைக் 

குறை, உகரக்கேடும் யகரச்சோற்றமும் ச£.2, ௮- பெயரசெச்சவிகு இ. 

உதைப்ப - காரணப்பொருள்மேல் நிற்றலால் இறந்தகாலச்இல்வர் ச 

வினையெச்சம். இகந்தார் - இறச தசாலவினையாலணையும் பெயர்; இக- 

பகுதி, ந-ச௫இ, ச-இறக்தகாலவிடைகிலை) ஆர்-விகு இ. மங்குல் மழை- 

ஒரு பொருண்மேல்வர்த பன்மொழியாதலால் சொல்லின்பக் சோன்ற 

நின்ற ஒர் மரபுவழுவமைஇ., இன் உருபு ஓப்புப்பொருட்டு, (௧௧) 

ஓவாக் கணைபாய வொல்கி யெழில் 2வழக் 

Bards குரூ.௫ யிழிகலாற் செந்தலைப்
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பூவலங் என்றம் புபற்2கட்ற vs oor NewS al 

SIMA நாடன் கடாய்ந கடி.தாகக் 

கூடாரை யட்ட களத்று, 

(இ-ள்.) காவிரி காடன் - காவிரிராட்டையுடைய செங்கட் 
சோழன், கடாய் - முயன்று, கடிது ௮௪ - விரைந்த, கூடாரை: 

பகைவரை, அட்ட களத்து-கொன்ற போர்க்களத்தில், ஒவா - இடை 

விடாமல், கணை பாய-அம்புகள் தைக்ச, எழில் வேழம் தோற்றத்தை 

யுடைய யானைகள், ஓல்்கி - தளர்க்து, தீவாய் - சரிறம்பொருந்திய, 

குருதி இழிசலால் - உதிரத்தை யொழுக்குதலால், பூவலம் - பூமியின் 

சண்ணுள்ள, செம் தலை - செஃநிறமுள்ள சிசரத்சரையுடைய, ருன்றம்- 

செம்மண்மலைகள், புயற்கு ஏற்ற போன்றன - மழைக்கு எதிர்ந்தன 

ஓ.திசன, எ-று, 

செம்மண் மலையிற் பெப்தமழை செக்ரீராக ஐடம் ஆதலால் 

உ.இரம் ஒழுகவிடும் யாகேகள் அம்மலைகா யொக்கும் என்றார். 

ஒவா என்னும் எதர்மறைவிளையெச்சம் பாய என்னும் வினையெச்சச் 

தையும் அஃவெச்சம் ஒல்கியென்னுங் காரியப்பொருட்டாய்சின்ற 

எச்சச்சைபுங் சொண்டன; ஓவு - பருகி, உகாரக்கேடு சந்து, ஆ - எதிர் 

மறைவிகுதி, அனைச்னும் ஒருபகுதி, எச்சவிருதி தொகுத்தல். பாயு 
காரணப்பொருள்மேல் நிற்றலால் இறக்தகாலத்தில் வர்த.து. இழிதல்- 

மூ சனிலைதஇிரியாறவர்த பிறவினைச் சொழிற்பெயர். கடாஅய் - இவ 
வுயிரளபெடை இசைகெட்டவழி வந்தது; கடவு - பகுதி, ஈறு கெடு 

தல் சந்தி, ஈற்றகரம் ஆகாரமாகநீளல் விகாரம், ய் - இறந்தசால வினை 

யெச்சவிகுதி. - (௧௨) 

Bore Di நீளெல்கம் நீட்டி வ.பவர் 

வரைபுசை யரனைக் கை. நூற - வரை2மல்
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உருமெறி பாம்பிற் புளுஞ் செருமொய்ம்பிற் 

சேஎய்பொரு தட்ட களத்து, 

(Q-ar.) செரு மொய்ம்பின் - போர்அவிமையைய/டைய, சேய்- 
செங்கட்சோழன், பொருது அட்ட-போர்செய்து கொன்ற, களத்து - 

போர்க்களத்தில், நிரை சதிர் - நிரைச்ச வொளியினையுடைய, நீள் 

எஃகம் - நீண்ட வாளை, நீட்டி - பின்னேவாங்க), வயவர் - வீரர்கள், 
வரை புரை-மலையையொக்சு, மானை கை-யானைகளது கைகளை, நா ற- 

அண்பெடுத்த, வரைமேல் - யானையின் மேல், உரும் எறி- இடி.விழுச்த, 

பாம்பின் - பாம்பைப்போல, புரளாம் - புரளாமிற்கும், எ-று, 

நீட்டி: பிறவினை வினையெச்சம் அதலால் பின்வாங்க எனப் பொ 

ருள் கொண்டது; இவ்லெச்சம் நாற என்னும் நிகழ்கால வினையெச் 

சத்தையும் அவ்வெச்சம் பு.ளம் என்னும் பிறவினைமுதல்வினையாய் 
நின்ற பெயரெச்சச்தையுங் கொண்டன; நீள் - பகுதி, டு - பிறவினை 

விகுதி, ளகரம் டகாமாகத் இரிதல் ௪5:௮, அனைத்தும் ஒரு பருதி, ௨௪ 

16020 £69, இ- எச்சவிகு௫ி, நாற; நூறு பருதி, உகரக்கேடு சந்தி, 

௮-எச்சவிகுஇ, பொருது - இறச சகாலவினையெச்சம்) பொரு-பகுஇி, 

தீ -இறந்தசாலவிடைநிலை, ௨ - எச்சவிரு2ி, வயவர்: ஒயம்-பகுதி, ஈறு 

கெடுதலும் வகரத்தோற்றமும் சந்தி, ௮ர் பலர்பால் விகுதி. வரை - 

பலவளச்தையுங் கொள்ளுசலுடையத எனப் பொருள்படுதலால் 

மூசனிலைச் தொழிலாகுபெயர். சேஏய் . இசைகேட்ட வழிவர்த உயி 
சள பெடை. (௧௯) 

கீவளங்கொள் யானையின் ரைதுணிக்கப் பட்டிப் 

uaa cy Ceri woh பை2பாற் - றிவளாரளிப 

வொண்செம் குருதி யுமிழும் புனனாடன் 

கொங்கரை பட்ட களத்து,
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(இ-ள்.) புனல் காடன் - நீர்சாட்டையடைய செங்கட்சோழன், 

கொங்கரை - கொற்குராட்டரசரை, அட்ட களத்து-கொன்ற போர்க் 

களத்தில், கவளம் கொள் - கவளத்சைச்கொள்ளும், யானை கைஃயானை 

கள் (தம்) து.திக்கைகள், துணிக்ஈப்பட்டு . துண்பெடுத்தப்பட்டு, பவ 

ளம் சொரிதரு - பவளத்தைச் சொரியாநின் ற, பைபோல் - பையைப் 

போல, இவள் ஒளிய - விளங்கும் ஒறியையுடைய; ஒள் - ஒள்ளிய, 

செம் குருதி - செலக்த ௨இரச்சை, உமிழும் - உமிழாகிற்கும், ஏ-ு. 

இன்-வேண்டாவழிச்சாரியை. கை என்னும் வினைமுதலின் பய 

னிலையாய்கின் உ துணிச்சப்பட்டு என்னும் செயப்பாட்டுவினை யிறந்த 

கால வினையெச்சத்கின் சம்மினாரய தொழில் உமிழும் என்னும் 

பெயரெச்ரச்தையும் அவ்வெச்சம் எல்லைப்பொருட்டாதிய நாடன் 

என்னுங் குறிப்புவினைமூற்றின் மூதனிலையையங்சொண்டன, அணிச் 

கப்பட்டு: துணி-பகு இ, கு-௮-இரண்டுஞ் சாரியைகள்; சகரத்தோற்ற 

மூம் உகாக்கேடும் சக்தி, படு-செயப்பாட்டுவினைவிகு தி, பகரத்தோற் 

றம சக்தி, அனைத்தும் ஒருபகுஇ, மு;தனிலை எழுத்தாய்த் கோன்றி 

நின்ற டக7.ம்இடைகிலை, உகாக்கேடு சரி, ௨உ- எச்சவிகுதி, போல். 

அகரவீறு தொகுத்தல், (௧௪) 

கொல்யானை பாயக் குடைமுருக்கி யெவவாயும் 

புக்கவா யெல்லாம் பிணம்பிறங்கத் - தசசன் 

வினைபடு பள்ளியிற் மேோரன்று2ம செங்கட் 

சினமால் பொருத களத்து, 

(௫-ள்.) சனம் - கோபச்சையுடைய, செங்கண்மால் - செங்கட் 

சோழன், பொருத களச்து - போர்செய்த போர்ச்சளத்தில், எ வாயும்- 

எவ்விடத்தும், குடை முருக்கி - குடைகளையழித த, கொல் யானை - 

சொல்லும் யானைகள், பாய- பாய்தலால், புக்க லாய் எல்லாம் (அவ் 

பானைகள்) புகுந்த இடமெல்லாம், பிணம் பிறங்க-பிணங்கள் விளட்ச,
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தச்சன் - தச்சணால், வினைபடு-வினைசெய்யப்பட்ட, பள்ளியில் தோன் 

றும் - இடங்கள்போலச் தேன்றாமிற்கும், எ-று, 

பாய - இவ்வினையெச்சம் காரணப்பொருளில் வருதலால் இறக்ச 

காலத்தின் மேல்நின்ற து. பிறஙக: பிறங்த- பர.) உகரம்ெடு சந், 

௮-எச்சவிருஇ. முருகஇ-இறர்தகால விணனையெர்சம்) முருக்கு-பகு௫), 

உகரக்கேடு சந்தி, இ-எச்சவிகுி, இு்வெர்சம் பாய எனனும் வினை 

யெச்சத்தின் முூதனிலையோடு முடிக்க ௩. தம்சன் -பண்புபற்றி வந்த 

சாரணப்பெயர்; தச்சு-பகு இ, உகரககேடு சச்.இ, துன்-விருதி (௧௫) 

பரும வினமாக் சடவிர் கெரிமறவர் 

ஊக்கி யெலித்த வாவக்கினா/ப் பஞ்சாத் 

குஞ்சரக் ராம்பத்னுப பாய்வன ஸமான் சிவரும 

வேங்கை யிரும்புலி 2பான்ற புனனாடன் 

வேசக்சரை பட்ட. களத்து, 

(௫-ள்.) புனல் காடன் - நீர்காட்டைபுடைய செங்கட்சோழன், 
வேந்தரை - பகைவரை, அட்ட களத்து - கொன்ற போர்க்களத் தல், 

பருமம்-சல்லணையையுடைய, இனம் மா-இரண்ட குிபைகள, தெரி 

மறவர் - ஆராய்ச்தவீரரால், கடவி - நடத்தப்பட்டு, ஊ.க௫ எடு5*-வீரா 

லேசங்சொண்டு (போரின்சஈண்) எடுத், அரவச்தின் ஆர்ப்பு-(தமத) 

ஆரவாரத்தை, அஞ்சா-௮ஞ்சாத, முஞ்சரம்-யானையினது, கும்பத்து - 

மச்சகத்தில், பாய்வன - பாயாநன்றன (அப் பாய்த்துள்), குன்று 

இவரும் - மலைமின்கட் பாய்கின்ற, வேங்கை இரும்புலி - வேங்கைப் 

பெரும்புலியின் (பாய்த்தளை)), போன்ற - ஓ,சன, எ-று, 

சடவி என்னும் பூிவிகுஇி குன்றிய இறச்சகாலச் செயப்பாட்டு 

வினையெச்சம் பாய்வன என்னும வினைமுற்றின் முசனிலையையும், 

அவ்வினைமுற்றினின்று பிரிர்ச தொழிற்பெயர் வினைமுதலாய்ப் போ
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ன்ற என்னும் வினைமூற்றப் பயனிலையையுங் சொண்டன; கடவு- 

பகுதி, உகரக்கேடு சந்தி, இ-இறந்தகால வினையெச்சவிச.தி. (௧௭௬) 

ஆரர்ட்பெழுர்க ஞாட்பினு ளாளா ளெதிர்த்தோடித் 

தாக்க யெறிதா விழ்தரு மொண்குருஇ 

கார்த்திகைச் சாற்றிழ் கழிவிளக்கைப் போன்றனவே 

போர்க்கொடிக் கானைப் பொருபுன னீர்நாடன் 

அஆரத்தம ரட்ட களத்து, 

(இ-ள்.) போர் - போரில் (வல்ல), கொடி சானை - கொடிப் 

படையையும், பொரு - (சரையொடு) மோதும், புனல் நீர் நாடன் - 

சாவிரி நீர்காட்டையுடைய செங்கட்சோழன், ஆர்த்து - கொச்கரித்து, 

௮மர் - போரில், அட்ட-(பகைவளைச்) கொன்ற, சளச்து- களத்தில், 

ஆர்ப்பு எழுஈ்ச - ஆரவாரமிகுந்த, ஞாட்பினுள் - போரில், ஆள் ஆள். 

ஆளும் ஆளும், எதிர்ச்.து ஐடி-எஇிர்சென்றோடி, தாக்க- பொருது, 

எறி,சர-(ஆயகங்களை) வீசுதலால், வீழ்தரும் - சொரியாநின்ற, ஒள் 

குருதி-ஒள்ளியவு இரம், கார்ச்திகை சாறு இல் - கார்த்திகைவிழா வில், 

சழி விளச்கை - மிச்சவிளச்கினை, போன்றன-ஓச்தன, எ-று. 

சாக்இ-இறந்தசால வினையெச்சம் ; தாக்கு- பகுத, ௨சரக்கேடு 

சந்தி, இ-எச்சவிகுஇ. எறிதர-காரணப்பொருளில் வருதலால் இறந்த 

கால வினையெச்சம். எறிதரு;பகுதி, உகரச்கேடு சர்தி, ௮-எச்சவிகுதி, 

எறிதரு ஒருசொன்னீர்மைச்து, ஆர்.த.து-இறர்சசால வினையெச்சம் $ 

ஆர் -பகு.இ), த-௪௩ இ, 2-இ.ற$தகாலவிடைநிலை, ௨-எச்சவிகுதி. (௧௪) 

தனிக்க-கடலுட் டி.மிறிரை போலெக்கும் 

விளிஈகார் பிணங்குருஇ யீர்க்கும் - தெவித்து 

தடற்றிடம் கொள்வாட் டளையவிமுசக் தார்ச்சேய் 

உடற்றியா ரட்ட களத்து,
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(௫-ள்.) தெளிக த விளங்கி, ச௪டறு-உறையின௫, இடம் கொள்- 

இடத்துலடங்கும், வாள் - வாளையும், தளை ௮விமும் - கட்டவிழ்ர்ச, 

தார் - மாலையையுமுடைய, சேய - இளமைப்பருவத்தையுடைய செங் 

கட்சோழன், உடற்றியார் - (தன்னைக்) கோபிக்சச் செய்தவரை, 

அட்ட - கொன்ற, களத்து - போர்ககளத்தில், sallig - ௮சன்ற, கட 

லுள் - கடலில், இமில் - சோணியையும், இரை- அலையையும், போல்- 

போல, எங்கும் விளிந்தார் - எல்விடத். தம் பட்டவருடைய, பிணம் - 

பிணக்குப்பையை, குரு இ ஈர்ககும்-௨௫7௮பள்ளம் இழாநிற்கும், எ-று. 

நளிஈத-உரிச்சொல்லடியாகப் பிறந்த இறச சகாலப் பெயசெச்சம்) 

நளி - பகுதி, 6- 669, &- இறந்தகாலவிடைகிலை, ௮ - எச்சவிகுஇி. 

,திரை-வினைமுதற்பொருளில்வர்த இகர விகுதியோடு புணர்ச்து குன் 

மிய தொழிற்பெயர்; செயப்படுபொருளில் வக்ததெனினும் அமையும். 

விளிந்தார் - இறந்தசால வினையாலணையும் பெயா; விளி - பகுதி, 6 - 

சந்தி, தீ- இறந்தகாலவிடைகிலை, ஆர் - விகுதி. ஈர்க்கும் ஈ செய்யும் 

என்னும் வாய்பாட்டு வினைஞற்று; ஈர் - பகுதி, கு - சாரியை, ககரத் 

தோற்றமும் உகாக்கேடும் சந்தி, உம் - முற்றுவிகுதி. தடற்றிடம் - 
ஒற்றுமைச்சழுமைப்பொருளில் வரத ஆரும்வேற்றுமைச் தொகை 

நிலைத்தொடர். உடற்றியார் - இறந்தகாலப் பிறவினை வினையாலணை 

யும்பெயர்; உடல் - பகுஇ, லகமம் றகரமாகத் திரிதல் சக்) ௮. பிற 

வினைவிகுதி, அனைத்தும் ஒருபகுதி, இன் - இற தசாலவிடைகிலை, 

ஈற்று னகரம் கடைச்குறை, பகுதிமீற் றுகசக்கேடும் யகரசசோற்ற 

மும் சந்.தி, ஆர்-விருஇ. (௧௮) 

இடைமகுப்பின் விட்டெறிர் ச வெஃகக்கான் மூழ்க 

கடைமணி காண்வாத் தோற்றி - நடைமெலிந்து 

முக்கோட்ட போன்றகளி றெல்லா நீர்நாடன் 
புக்சகம சட்ட களத்து, 

2
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(இ-ள.) நீர் காடன் - நீர்சாட்டையுடைய செங்கட்சோழன், 
அமர் புக்கு-போரிற்புகுர். ஐ, அட்ட சளச்து - (பகைவரைக்) கொன்ற 

போர்க்களத்தில், மருப்பின் இடை - (யானைகளின்) Gers Sen OCa, 
விட்டு எறிர்ச எஃகம் - விட்டெ.றிந்தவேலின், கால்ழழ்டி - காம்பு 
குளித்தலால், கடைமணி - (அவ்வேலின்) கடைமனரி, காண்வர- 

விளங்க, களிறு எல்லாம் - யானைசளெல்லாம், சோரற்றி - தோன்றி, 

நடை மெலிக்து-ஈடை சளர்க் ஐ, மூக்கோட்ட போன்ற - மான் கொம்பு 

களையுடைய யானைகளை யொத்சன, எ-று, 

மூழ்சி - சாரணப்பொருளில்வரக்ச இதர்தகால வினையெச்சம், 
சடைமணி-உருபும்பயனும் உடன்றொக்க ஏமாமவேற்றுமைத தொகை 
நிலைச்தொடர், தோற்றி - சன்வினை வினையெச்சம்; சோன் றுபகுதி, 

னகரம் றசரமாதல் வலித்தல் விகாரம், உகரக்கேடு ஈந்த, இ- எச்ச 

விகுதி. முக்கோட்ட - சினையடியாசப்பிறர்த பலவின்பாற் படர்ச்கைச் 
குறிப்புவினையாலணையுமபெயர்) மூக்கோடு - பகுதி, டகரத்தோற்ற 

மூம் உகரச்கேடுஞ் சக்தி, ௮-விகுதி; முக்கோடு-ஒருசொன்னீர்மைத்து. 

இரு Ans ரீர்க்ருப் பரப்பி யெருவை 

குருஇ பிணங்கவருக் தோற்றம் - இரவிலாச் 

சீர்முழாப் பண்ண மைப்பான் போன்ற புனனாடன் 

கேசாசை யட்ட களத்து. 

(இ-ள்) புனல்காடன் - நீர்சாட்டையுடைய செங்கட்சோழன், 

கேராரை - பகை௨சை, அட்ட களச்து - கொன்ற போர்க்களத் தில், 
எருவை - கழுகுகள், இரு றகர் - இரண்டு சிறன்சண்ணுமுள்ள, 

ஈர்ச்கு பரப்பி - ஈர்ச்குகளைப் பரப்பி, குருதி . உதிரச்தோடு, பிணம் 

சவரும் - பிணங்களைச் கொள்ளைகொள்ளும், தோற்றம்-காட்டு, இரவு 

இலா - கலக்சமில்லாத, சீர் - ஒசையையுடைய, முழா - முழவினை, 

பண் அ௮மைப்பான் - பண்ணமைப்பவனை, போன்ற - ஓச்சன, எ-று,
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இறகு றகர் இறுஇரிலைப்போலி. சோத்றம் - சொழிற்பெயர 

தோன்று -பகுதி, மெல்லெழுத்அ வல்லெழுத்சாதல் விகாரம், உகரக் 

சேடு சக்தி, ௮ம் - தொழிற்பெயர் விகுதி. முழா : முழவு என உகரச் 

சாரியை பெற்று. வரும், (௨.௦) 

இணை வ லெயின்மருமத் இங்கப் Ly ov DAT SB 

கணை பலைக் கொல்கிய யாளை - துணைபிலவாய்த் 

கொல்வலி யாற்றிக் துள ஈகினவாய் 'மலல 

நிலங்கால் சவரு லை 2பான்ற செங்கட் 

சனமால் பொருக கள்வ, 

(@-ar.) இனம் - கோப த்தையுடைய, ெங்சண்மால் - செங்கட் 

சோழன், பொருசகளச.து-போர்செய்க Gums sar குல். இணை வேல்- 

இணைத்தவேல்கள், எழில் மரு௦த்து-அழகஇியமார்பில், இங்க Df 5) 

GUT, You KT 6 ~ புண்மிகுக து கணை அலைச் - அம்பினலைப்பு௪ 

ளால், ஒல்கிய யானை : தளாந்த யானைகள், துணை இலலாய் 4 (தம்மேந் 

சொண்ட) தணைவரையிலவாய், தொல் வலி - பண்டைவலியினின் று, 

ஆற்றி - 678, Fat BCT HU - நடு, மெல்ல - மெல்ல, நிலம் - 

நிலத்தை, கால்சவரும் - காலாலே யகப்படுக்கும், மலைபோன்ற - மலை 

யையொத்சன, எ-று, 

இங்க - காரணப்பொருளில் வருதலால் இறந்தகால தன்மேல் 

நின்ற வினையெச்சம்; இங் த-பரு இ, உகரக்கேடு சந்தி, ௮ ஈச்சவிரு நி, 

இது தஇிசைச்சொல்லடியாக வக்கது, அலை - மூதனிலைச் தொழித்பெ 

யர். கு- உருபுமயக்கம் தணை - பண்பாகுபெயர். தொல்வலியாந்றி - 

கிச்சப்பொருளில்லந்த 8 சாம்வேற்றுமைத் தொகைநிலைச்சொடர். () 

இருகலஞ் சேர்க குடைக்சம் வரி.நுதல் 

ஆடியல் யானைக் கடக்கை பொளிறுவாரள் 

ஓடா மறவர் அணிப்பக் துணிரந்தவை
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கோடுகொ ளொண்மதியை நக்கும்பாம் பொக்குமே 

பாடா ரிடிமுரசிற் பாய்புன னீர்காடன் 
கூடாரை யட்ட களத்து, 

(௫-ள்.) பாடு ஆர் - ஒலிகிறைச்2, இடி - இடிபோன்ற, மூரன்- 

மூரசினையுடைய, பாய்புனல் நீர்காடன் - பாய்ந் து செல்லுங் காவிரிநீர் 

நாட்டையுடைய செங்சட்சோழன், கூடாசை - பகைவரை, ௮ட்ட கள 

த்த - கொன்ற போர்க்களத்தில், ஒளிறு வாள்-விளங்கு௦ வாளையேர் 

திய, ஓடா மறவர் - புறங்கொடாத வீரர்கள், அணிப்ப - ஐண்டுபடு 

£5, அணிர்சவை- தஅண்டுபட்டனவாக, இரு கிலம் - (8பறியகிலத் இல், 

சேர்ந்த - விழுந்துகெந்த, குடை 8ம் - குடையின் £ழ் (இடந்த), வரி 

௮.தல் - வரிபொருக்திய நெற்றியையுடைய ஆடு இயல் - வெற்றிசேர் 

ந்த, யானை தடம் சை - யானையினது நீண்டசைகள், கோடு கொள் - 

கலைநிறைர்த; ஒள் மதியை - ஒள்ளிய சந்திரனை, நக்கும் - தண்டும், 
பாம்பு ஓக்கும் - பாம்பினையொககும், எ-று, 

துணிந்தவை என்னும் வினைமுற்று எச்சமாய் இசையெச்சமாய் 

நின்ற டெர்ச என்னும் பெயரெச்சததையும், ௮வ்வெச்சம் கை என்னும் 

பெயரையுங் கொண்டன. முரசின் நீர்மாடன் எனக்கொண்டு இரண் 

டாமுருபும்பயனுஈதொச்ச சழாரிலைசசொடர் என்க, பாய்புனல் - 

இடைப்பிறவரல். ஓக்கும் - உவமவுருபிடைச்சொல்லடியாகப் பிறக்த 

செய்யும் என்னும் வாய்பாட்டு வினைமுற்று; ஓ - பகுதி, கு - சாரியை, 
ககாத்சோற்றமும் உகரக்கேடும் சந்தி, உம் - முற்றுவிகு இ. (௨௨) 

எற்றி வயவ ரெறிய நுதல்பிளக்து 

கெய்த்தோர்ப் புனலு ணிவந்த களிற்றுடம்பு 

செக்காகொள் வானிற் கருங்கொண்டூப் போன்றவே 

கொற்ற வேத்றானைக் கொடிச்திண்டேர்ச் செம்பியன் 

செற்றாசை யட்ட களத்து,
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(இ-ள்.) கொற்றம் - வெற்றியையுடைய, வேல்-வேலையேர்திய, 

சானை-சேனையையும், கொடி இண் தேோர்-கொடிகட்டிய வலியதேரையு 

மூடைய, செம்பியன் - செங்கட்சோழன், செற்றாசை - பகைவரை, 

அட்ட களத்து - கொன்ற போர்ச்களச்இல், வயவர் எற்றி எறிய - 
வீரர்கள் எடுத் .ஐ எறிதலால், நுதல் பிளர்.து - நெற்றிபிளந்து, நெய்த 

தோர் புனலுள் - உஇரகருள், நிவர்த-மூழ் 9யழுச்ச, களிறு உடம்பு - 

யானையினது உடல், செச்சர்கொள் வானில் - செச்சர்வானத்தில், ௧௬ 

கொண்மூ - கரியமேகத்தை, போன்ற - ஒத்தன, ௭-௮ 

களிற்றுடம்பு - எழுவாய், போன்ற பயனிலை. ஏற்றி - இறக்தகால 

வினையெச்சம்) எற்ற-பகுஇ, உகரக்சகேடு சரஇ, இ-எச்சவிகு இ. நிவந்த- 

இறர்சசாலவினைபெச்சம்; நில-பகுஇ, 6- 46H, 6 - இறந்தகாலவிடை 

நிலை, ௮ - எச்ஃவி.கு.௰. செக்கர்; செஃ பருதி, கு. - சாரியை, ககரதீ 
தோற்றமும் உகசக்சேடும் ௪ஈஇ, அர் - பகுநுப்பொருள் விகுதி; இது 

செம்மையென்னும் பண்பின் மேல் நின்ற. செற்றார் - இறந்தகால 

வினையாலணையும் பெயா; செறு - பகு, மூதனிலையெழுச்தாய்த் 

தோன்றிரின்ற றகரம் இறந்தகாலவிடைகிலை, உசரக்கேடு சந்தி, தர் - 

பலர்பால் விகுதி. களிற்றுடம்பு - ஒற்றுமைக்கிுமைப் பொருளில் 

வத்த அரும்வேற்றுமைச் தொகைகிலைத்சொடர். (௨௩) 

இண்டோண் மறவ (ரறியத் Rae? gr pip 

பைந்தலை பாரிர் பாள்பவை - ஈன்கெனைத்துக் 
பெண்ணையந் தோட்டம் பெருவளி புக்கற்றே 

கண்ணார் கபழ்தெரியற் காவிரிரீர் காடன் 

நண்ணாசை யட்ட களத்து. 

(ட-ள்.) சண் ஆர் - கண்ணுக்கு நிறைந்த (காட்சியையுடைய", 
கமழ் தெரியல் - வாசனை வீசும் மாலையை (அணிந்த), காவிரிநீர் கா 

டன் - சாவிரிரீர் காட்டையுடைய செங்கட்சோழன், ஈண்ணாரை-பகை 

வசை, அட்ட களத்து - கொன்ற போர்ச்சஎத்தில், இண் தோன் «
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ஏலியசோளையுடைய, மறவர் - வீரர்கள், எறிய- எறிதலால், இசை 

தோறும் - திசைகள் சோறம், பாரில் - பூமியில், புள்பவை - புரளும், 

பைந்தலை - பியதலைசள், ஈன்கு எனைத்தும் - மிகவும், பெண்ணை 

தோட்டம் - பனங்காட்டில், பெரு வளி - பெருங்காற்று, புக்கது 

அ௮ற்௮ - புககசெயலையொத்தன, எ.- று, 

மறவர்-சாசணப்பெயர்); மறம்-பஞு இ, மசரக்கேடும் வசாத்சோற்ற 

மூம் சகி, அர்-பலர்பால்விகு தி. பார் - மு சனிலைத்சொழிலாகுபெயா்) 

பர - பகுதி, முதனீளுதலும் ௮கரந்தொருதலும் விகாரம், விமுதக்கு 

வீழ் என நிற்றலும் காண்க, வளி - வண்மையைச் தரு சலையுடையது 

என்னும் பொருள்மேல் நிற்றலால் காரணப்பெயர்; வண்மை - பகு, 

ஈ௮ுகெடுதல் ௧௩௫, இ- உடையசென்னும் பொருளில் வந்த விகுதி. 

பு.ள்பவையென்னும் பலவின்பாற்படர்க்கை வினைமுற்று, பெயரசெச் 

ச,ச்கின்மேல்கின்றது. ௮ம் - சாரியை. பெண்ணைத்தோட்டம் - உரு 

பும்பயனுந்தொக்க இரண்டாம்வேற்றுமைத் தொகைகிலைத்தொடர். 

இ மிகுஇபற்றி வந்தது. பசுமை: கருமைமேல் நின்றது. (௨௪) 

[மலைகலங்கப் பாயு மலை2பா னிலைகொள்ளாக் 

குஞ்சரம் பாயக் கொடியெழுந்து - பொங்குபு 

வானநர் துடைப்பன போன்ற புனனாடன் 

மேவாரசை யட்ட களத்து, 

(இ-ள்.) புனல் காடன் - நீர்சாட்டையுடைய செங்கட்சோழன், 
மேவாரை - பகைவரை, அட்ட களத்து - கொன்ற போர்$களச்இல், 

மலை கங்க - மலைகள் கலங்க, பாயும் - பாயாநின்ற, மலைபோல் - 

(வ) மலைகள்போல, நிலைகொள்ளா - நிலைகொண்டு, குஞ்சாம் 

பாய - (பகைவர் யாளைகள் கலங்க) யானைகள் பாய்சலால், சொடி எழு 

55-(அவற்றின்) சொடிகள் மேலெழுர் ௮, பொங்குபு-விளங்க( துவள் 

தல்), வானம் - வானத்தில் (உளச அுகளை), துடைப்பன போன் ந 

துடைக்குஞ்செயலையொத்சன, ௭ - ஓு,
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மலை: பலவளங்களையும் சரிச்சலுடையது என்னும் பொருள்மேல் 

நிற்றலால் முதனிலைத் சொழிலாகுபெயர். மலைதல் - சூடுசல். சொள் 

ளா, பொங்குபு - இறச்சசால வினையெச்சங்கள்; கொள் - பகுஇ,ள் - 

சந்தி, ௮-எச்சவிரு இ, பொங்கு - பகுஇ, பு - எச்சவிகுஇி, துவள் சல் - 

இசையெச்சம். (௨௫) 

எவவாயு மாடி. வயவர் அணிக் நிட்ட 

கைவாயிர் சகொண்டெழுசஈ செஞ்செவிப் புன் 2சவல் 
வ வாய் வபகாகம் கவ்வி விஈம்பிவ நம் 

செல்வா புவணத்திற் ஷோன்றும் புனனாடன் 

தெவ்வரசை யட்ட களது, 

(௫-ள்.) புனல் காடன் - நீர்சாட்டையுடைய செங்கட்சோழன், 

தெவ்வரை - பகைவரை, அட்ட களத்து - கொன்ற போர்க்களத்தில், 

எ லாயும் ஒடி. - எவ்விடத்தும் சென்று, வயவர் - வீரர்கள், துணிக் 

இட்ட - துணித்த, கை - கைகளை, வாயில்-(தம.த) வாயில், சொண்டு 

எழுக்த-(கவ்விக்கொண்டு) மேலெழுக்ச, செம் செவி - செவர்த செவி 

களையுடைய, புல் சேவல்-புல்லிய பருந்தின் சேவல்கள், 87 வாய் - 85 ay 
வாயையுடைய, வயம் நாகம் கவ்வி - வலியையுடைய பாம்பைக்சவ்வி, 

விசும்பு இவரும் - ஆகாயச்திற் பறர் அசெல்லும், செ வாய் - செவந்த 

வாயை.புடைய, உவணத்தில்-சருடனைப் போல, தோன்றும்-தோன்றா 

நிற்கும், எ - று, 

இல் உருபு இரண்டனுள் மூன்ன௫ இடப்பொருட்டு, பின்னது 

ஒப்புப்பொருட்டு. வயவர் - காரணப்பெயர்) வயம் - பகுதி, மகரச் 

கேடும் வசரத்தோற்றமுங் சந்தி, ௮ர்-பலர்பால் விகுதி. சவ்வி - இறந்த 

சால வினையெச்சம்; கவ் - பகுதி, வ் - சர்தி, இ-எச்சவிக தி. இவரும்- 

எதிர்காலப் பெயரெச்சம்; இவர் - பகுதி, ௨ம் - எச்சவிகுதி, உம்மை? 

முற்று, (௨௬)
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செஞ்சேற்றுட் செல்யானை சிறி மிதித்சலால் 
ஓண்செங் (HOH Bs OL_1 5 oor ig. நின்றவை 

பூநீர் வியன்ற மிடாப்போன்ற புனனாடன் 
மேவாசை பட்ட களத்து, 

(@-ar.) புனல் காடன் - நீர்ராட்டையுடைய செங்சட்சோழன், 

மேலவாரை- பசைவரசை, அட்ட களச்து - கொன்ற போர்க்களச்தில் 

செம் சேறுள்-(உஇி.ரச்தாற் சேறுபட்ட) செஞ்சேற்றில், செல் யானை- 

செல்லுகின்ற யானைகள், £€றி மிதித்தலால்- கோபித்து மிதித்தலால் 

(குழிந்த இடங்களில்), தொக்கு ஈண்டி - தொக்கு நெருங்கி, நின்ற 

வை - நின்ற, ஒள் - ஒள்ளிய, செம் குருதிகள் - செ.ந்தவுஇரங்கள், 

பூ வியன்ற-ரெவர்ச பூச்களையாக்கயெ, நீர்மிடா-நீர்பிடாவை, போன் ற- 

ஒத்தன, ௭- று, 

குழிந்த இடம் - இசையெச்சம். நின்றவை என்னும் பலவின் 
பாற்படர்க்கை இறக்கசால வினைமுற்றுக்கொண்டு முடிந்த குருதி 

என்னும் பொருட்பெயர்ச்சொல் அசன் பயனிலை.பாய் நில்லாது 

போன்ற என்பதற்கு வினைமுதலாய் நிற்றலால் இது பெயசெச்சப் 
பொருள்மேல்நின்்றஅ. வியன்ற - இறர்சகாலப்பெயசெச்சம்) வியல்- 

பகுதி, லகரம் னகாமாகத் இரிதல் சச், ந-இடைநிலை, ௮-விகு.தி. () 

ஓடா மறவ ருருத்துமதஞ் செருக்கப் 

Goa வாளார் பிறங்கிய ஞாட்பினுள் 

கேடகத்கோ ட.ற்ற தடக்கைகள்கொண் டோடி. 

இகலன்வாய்த் துற்றிய தோற்ற மயலார்க்குக் 
கண்ணாடி. காண்பாரிற் (Scop oor pied புனனாுடன் 

நண்ணாசை யட்ட களத்து, 

(௫இ-ள்.) புனல் நாடன் - நீர்சாட்டையுடைய செங்கட்சோழன், 
ஈண்ணாரசை - பகைவரை, ௮ட்ட களத்து - கொன்ற போர்க்களச்தில்
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ஒடா மறவர் - புறங்கொடாச வீரர்கள், உருச் - கோபித்த, மதம் 

செருக்கி - களிப்பால் மிகுந்து, பீடு உடை - பெருமையையுடைய, 

வாளார் - வாளேக்தினவராய், பிநந்யெ - போர்செய்த, ஞாட்பினுள் - 

போரில், சேடஈத்தோடு அற்ற - சேடகச்தோடறபட்ட, தடம் சை 

சள் - நீண்ட கைகளை, சொண்டு ஒடி. - கொண்டுசென்று, இகலன் 5 

ஒரிகள், வாய் குற்றிய - (தமது) வாயிற் கவ்விய, சோற்றம் - காட்டு, 

அயலார்க்கு - அயலில் நின் றவர்ச்கு, கண்ணாடி காண்பாரில் - சண் 

ணாடி காட்வொரைப்போல, தோன்றும் - தோன்றாநிற்கும், எ-று, 

உருத்த, செருக்கி - இறக் சகால வினையெச்சங்கள்; உரு - பகுதி, 

தீ- சந்தி, த- இறக். ரசாலவிடைகிலை, உ - எச்சவிகுதி, செருக்கு - 

பருதி, உசரக்கேட சக்கி, இ- எச்சவிககி, வாளார் - பலர்பாற் படர்ச் 

கைச் குறிப்புவினைமுற்று எச்சமாய்நின் ற.) பிற இெயெ- இறக்சகாலப் 
பெயசெச்சம்; பிறங்கு- பகுஇ, உகரச்கேடு - சந்து, இன் - இறந்தகால 

விடைநிலை, னகாமெய் கடைக்குறை, யகாபெய் சம்தி, ௮. எச்ச 

விகுதி. தற்றிய - இறக்சசாலப் பெயெச்சம்) தற்று - பருதி, உகசக் 

கேடு சக்தி, டுன் - இறர்தகாலவிடைநிலை, னகரம் கடைச்குறை, 

பசாத்தோற்றம எர்தி, ௮ - பெயசெச்சவிகுதி. காண்பார் - முதனிலை 

இரியாது வந்த பிறவினைவினையாலணையும் பெயர், இல் - ஒப்புப் 

பொருட்டு, (௨௮) 

கடகாவிற் காற்றுற் றெறிய வெடி பட்டு 

வீற்று விற்ரோ௫ மயிலினம் போல் - நாற்றிசையும் 

கேளி ரிழந்கா சலறுப2வ செங்கட் 

சினமால் பொருத களத்து, 

(௫-ள்.) சனம் - கோபச்சைய/டைய, மால் - செங்கட்சோழன், 

பொரு களத் த - போர்செய்ச போர்க்களத்தில், கடி. காவில்-(இருள்) 

மிகுந்த சோலையில், காற்று உற்று எறிய - காற்று ,அதஇகரித்து வீசுச 

லால், வெடிபட்டு-௮ஞ்சி, வீற்று விம்௮ு ஒடும்-இனம் இனமாச ஒம்,
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மயில் இனம்போல் - மயிற்கூட்டம்போல், மால் இசையும் - நான்கு 

இசையிலும், கேளிர் இழக்தார்-கொழுஈசையிழந்ச பெண்கள், அலறுப- 

அலருநிற்பர், எ-று. 

கேளிர் - காரணப்பெயர்; கேள் - பகுதி, இர் - பலர்பால் விகுஇ. 

அலறுப - பலர்பாற்படர்ச்சை வினைமுற்று, (௨௯): 

மடங்க வெறிக்து பாலைய/௬ட்டு நீர்மிபால் 

தடங்கொண்ட வொண்குருஇ மசொல்களி ர்க்கும் 

மடங்கன் மறமொய்ம்பிற செங்கட் செனமால் 

அடங்காசை யட்ட களது, 

(இ-ள்.) மடங்கு ௮ல் - மடங்குதலல்லாச, மறம் - வலிய, 

மொய்ம்பின் - மார்பினையு *, செம் கண் - செவர்த கண்ணினையும், 

சினம்-கோபத்தையுமுடைய, மால் - செங்கட்சோழன், அடங்காரை- 

பகைவரை, அட்ட களத்து - கொன்றபோர்க்களத்தில், மலை மடங்க 

எ.றிக்து - மலைகள் மறிய எறிந்து, உருட்டும் நீர்போல் - (அம்மலைகளை) 

உருட்டுகின்ற வெள்ளகதைப்போல, தடம் கொண்ட - பரந்த, ஒள் 

குரு - ஒள்ளிய உஇிரவெள்ளம், கொல் களிறு - கொல்லப்பட்ட 

யானைகளை, ஈர்ச்கும் - இழுத்துச் செல்லாகிற்கும், எ - று, 

மடங்கல்மறம்மொய்ம்பின் என்பதற்குச் சங்கம்போலும் வீரமும் 

வலியுமுடைய எனப் பொருள்கொள்ளினும் அமையும், உருட்டும் - 

பிறவினைப்பெயசெச்சம்; உருள் - பகுதி, டு- பிறவினை விகுதி, எகரம் 

டகரமாகத் திரிதல் சக்கு, அனைத்தும் ஒருபகுதி, உகரச்கேடு ௪5 இ) 

உம - எச்சவிகுஇ, ஈர்க்கும் - செய்யும் என்னும் பொதுவினைமுற்று, 

ஈர் - பகுதி, கு - சாரியை, சககரத்தோற்றமும் உகரக்கேடும் சந்தி, 

உம் - விகுதி. (௩௦) 

ஓடா மறவ ரெறி.ப _நுதல்பிளச்.த 

கோடேந்து கொல்களிற்றுக் கும்பத் - தெழி?2லாடை
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மின்னுக் கொடியின் மிளிரும் புனனாடன் 

ஒன்னரை யடட களத.து. 

(இ-ள்) புனல் நாடன் - நீர்சாட்டையுடைய செங்கட்சோழன், 

ஒன்னாரை - பகைவரை, அட்ட களத்து - கொன்ற போர்ச்களத்தில், 

ஓடா மறவர் - புறங்கொடாத வீரர்கள், எறிய - (படைகளை) வழங் 
குதலால், நதல் பிளாத - நெற்றிபிளச்த, சோடு ஏச்சு - கொம்பினை 

யேந்திய, கொல் களிறு - சொல்லும் யானையின ௫, கும்பத்து - மத்த 

கத்தில் (சட்டிய), எழில் ஒடை - அழஇயெபட்டம், மின்னு கொடியில்- 

மின்னற்கொடிபோல, மிளிரும் - விளங்காகிற்கும், எ- று. 

ஆதல் என்னும் வினைமு£தலின் பயனிலையாய்கின்ற பிளந்த எண் 

னும் இறந்தசாலப்பெயசெச்சம் குஞ்சரம் என்னும் பிறபெயர் கொண் 

டது. கும்பத்து ஒடை - ஏழாம்வேற்றுமைச் தொகைகிலைத்தொடர். 

எழில் - இடைப்பிறவால். (௩௧) 

மையின் மா மனி நிலமென்னு நல்லவள் 

செய்யது மீபா। த்தாள் 2பாற் செவ்வஈதாள் - பொய்தீர்க்க 

பூர்தார் முரசிற் பொருபுன னீர்சாடன் 

காய்க்தாரசை பட்ட களத்து. 

(இ-ள்.) பூ தார் - பூமாலையினையும், முரசின் - வெற்றிமுரசினையு 

மூடைய, பொய் திர்ந்த-வறத் சலில்லாசு, பொரு - (சஸாயொடு) மோ 

தும், புனல் நீர்நாடன் - கரவிரி நீர்காட்டையுடைய செங்கட்சோழன், 

சாய்ந்தாரை - வருச்தும் பகைவரை, அட்டகளதது - சொன்ற போர்ச் 

களத்தில், மை இல் - குற்றமில்லாத, மா மேனி - அழகிய மேனியை 

யுடைய, நிலம் என்னு ௨ ஈல்ல௨ள் - பூமி என்னுமாது, செய்யது - சிவ 

ந்த போர்வையை, போர்த்தாள்போல் - போர்சதவள்போல, செவ்வர் 

தாள் - செவந்தாள், a ~ று,



28 களவழி நாற்பது மூலமும் உரையும். 

போர்த்சாள் என்றதனால் இன்னது எனப் புலப்படுதலின் செய் 

யத? என்றார். செய்ப - குறிப்புவினையாலணையும் பெயர்; செம்மை- 

பகுதி, ஈறு கெடுசலும் மகரமெய் இரிதலும் சந்தி, அகாஞ் சாரியை; 

௮ - ஒன்றன்பால் விகு.இ. செவ்வர்சாள் : வகரமெய் விரித்தல் விகா 

சம்) செல் - பகுதி, காய்ச்தார் - இறந்தகால வினையாலணையும்பெயர்) 

காய் - பகுதி, ௩- சந்தி, த - இறந்சசால இடைகிலை, .௩ர் - பலர்பால் 

விகுதி, (௩௨) 

பொய்கை யுடைக்து புனல்பாப்ச்த வாயெல்லாம் 

நெய்க லிடையபிடை வாளை பிறழ்வன 2பால் 

ல திலங் கெஃகி னவிரொாளிவா டாபரினவ 

கொய்சுவன் மாவிம் கொடி த இிண்டேர்ச செம்பியன் 

தெவ்வசை யட்ட. களத்து, 

(௫-ள்.) கொய்-கச் திரிச்ச, சுவல் - புறமயிரையுடைய, மாவின்- 

கு. திசையினையும், கொடி. - கொடிகட்டிய, இண் சேர் - வலிய தேரி 

னையுமுடைய, செம்பியன் - செங்கட்சோழன் தெவ்வசை-பகைவரை, 

அட்ட சளத்து-கொன்ற போர்க்களத்தில், பொய்கை உடைக் த-பொய் 

கைக்கரை யுடைசலால், புனல் பாய்ந்து - (அசன்சண்ணுள்ள) நீர்பர 
5௪, வாய் எல்லாம் - இடமெல்லாம், நெய்தல் - (மலர்ந்த) நெய்தற் 

பூக்களின், இடை இடை - நடுவே நடுவே, வாளை பிறழ் வனபோல் - 

வாளைமீன் பிறழ்தல்போல, 8 து இலங்கு - அழகிதாய் விளங்காகின்ற, 
௭௯ூன் - வேல்களோ?, ௮விர் ஓளி - விளங்கும் ஒளியையுடைய, 

வாள் தாயின - வாள் பரந்தன, எ.௨று, 

Sg - அஃறிணை யொன்றன்பாற் படர்ச்சைச் குறிப்புவினை 

மூநீறு எச்சமாய் இலங்கு என்னும் காலங்கரந்த பெயசெச்சங் சொண் 

ட; 88- பகுதி, து - ஒன்றன்பால்விகுதி. தாமின - அஃறிணைப் பல 
வின்பாற் படர்க்கை இறந்தகால வினைஞுற்று) தாவு - பகுதி, இன் ஈ



களவழி ரார்பது மூலமும் உரையும். 20 

இடைநிலை, வுகரக்கேடும் யகாத்சோற்றமும் 6B, ௮ - பலவின்பால் 

CEE (௩௩) 
இணரிய ஞாட்பினு ளேற்றெழுந்த மைந்தர் 

சடரிலங் கெஃக பெறியச்சோரச் தூக்க 

குடர்கொண்டு வாக்குல குறுநரி கச்திற் 

ஜறொடரொடு மீகோணாப்ப் புரையுமடர் பைம்பூட் 

சேய்பொரு தட்ட களத்து. 

(இ-ள்.) அடர் - சுட்வெடிலாகிய, பைம்பூண் - பதிய அபர 

ண ச்தையணிந்த, சேய் - செங்கட்சோழன், பொருது ௮ட்ட - போர் 

செய்துகொன்2, களச்து - போர்சசளசதில், இணரிய ஞாட்பினுள் - 

சொடர்க்து நெருங்கிுப போரில், ஏற்று எழுந்த - எஇர்த்செழுச்ச, 

மைச்தர்-வீசர்கள், சுடர் இலங்கு - ஒளிவிளங்காகின்ற, எஃகம் எறிய 

வேல்களை யெறிதலால், சோர்ர்து உரச - சரிக்துசிக்திய (வீரர்கள் த), 

குடர்சொண்டு - குடர்களைம் சவ்விக்சொண்டு, வாங்கும் - இழுக்கும், 

குது நரி - குறுநரிகள், கர்தல் - கட்டுத்சறியில் (கட்டப்பட்ட), தொட 

சொடு - சங்கிலியோடுி (நின்ற)) கோனாப் புரையும் - கோனாய்களை 

யொச்ஞாம், எ-று, 

மைர்தர் - காரணப்பெயர்) மைந்து - பகு. இ, உகரக்கேடு சந்தி, 

அர் - பலர்பால்விகுதி; மைந்து - வன்மை. இணரிய - இறரந்தகாலப் 

பெயசெச்சம்) இணர் - பகுதி, இன்-இடைஙிலை, னகரம் கடைச்குறை, 

யகரமெய் சந்தி, ௮ - எச்சவிகு இ. குடல் - குர் இறு இகிலைப்போலி. 

செவ்வரைச் சென்னி யரிமானே owas 

யொல்ூ யுருமிம் குடைக்தற்றான் - மல்?க் 

கரைசொன் றிழிதரூஉல் காவிரி நாடன் 

உசைசா அடம்பிடி. மூழ்க வர2சா 

டாசுவா வி ழுந்த களத்து,
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(இ-ள் ) செம்வரசை - செம்மலையின, சென்னி-உச்சியிலுள்ள, 
இரிமானோடி - திங்கக்தோடு, ௮ வரை - அந்தமலை) ஓல்டு - சளர்க் சு) 

உருமிற்கு - இடியேற்றிற்கு, உடைந்தால் அற்று - அழி காற்போல, 

மல் - மிகு௩து, கரை கொன்று - கரைகளையழி* ஐ, இழிதரும் - 

செல்லும், காவிரி மாடன் - காவிரிசாட்டையுடைய செங்கட்சோழன், 

உரைசால் - புகழமைக்த, உடம்பிடி மூழ்க-வேல்கள்குளிப்ப, களத்து - 

போர்ககளத்தில், அரசோடு - அரசோடு, உவா - (பட்டம்பெற்ற) 

யானைகள், வீழ்ச்த - வீழ்ர்சன, எ-று, 

மல்கி என்னும் இறஈ்சசாலவினையெச்சம் கொன்று என்னும் 

இற$தசாலவினையெச்சச்சையும், அவ்வெச்சம் இழிதரும் என்னும் 

பெயசெச்சத்தையு ௦) அவ்வெச்சம் சாவிரி என்னும் பெயரையும் 

கொண்டன. மல்கு-பரு தி, உகரச்கேடு சக்கி, இ-எச்சவிகுஇ; இழிதா- 

Us D 7s gio ரகரவுசரம் விரிசலும் விசாரம். உடைச்சால்-தொகுச் 

தீல் விகாரம், (௩௫) 

ஒத உவம னுறழ்வின்றி யொக்ககே 

காவிரி காடன் க.ழமலங் கொண்டகாண் 

மாவுதைப்ப மாற்று குடைபெபலா ங் கீம்மேலாய் 

ஆவுகை காளாம்பி போன்ற புனனணாடன் 

மேவாரை யட்ட களத்து, 

(௫-ள்.) காவிரி நாடன் - செங்கட்சோமன், கழுமலம் - கழுமல 
மென்னும் ஊரினை, கொண்ட காள் - கைக்கொண்டகாளில், புனல் 

காடன் - அச்செங்கட்சோழன், மேலாரை-பமைவரை, அட்ட களத்.து- 

சொன்ற போர்ச்சகளத்தில், மா உதைப்ப - கு.திரைகளுதைச்தலால், 

மாற்றார் - பகைவர்சளது, குடை எல்லாம் - குடைகளெல்லாம், சீழ் 

மேல் ஆய்-கீழ்மேலாகி, ஆ ௨உசை-பசுச்களாலுதைக்சப்பட்ட, சாளாம்பி 

போன்ற - சாளாம்பியையொச்சன, உயமன் - ௮ய்வுவமை, ஓ - சிறப்
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புடைத்தாக, உறழ்வு இன்றி - மாறுபாடில்லாமல், ஓத்த. - பொருந்தி 

யது, எஃறு, 

ஐ - திறப்புப் பொருளில்வந்த இடைச்சொல் உன த-செயப்பாட்டு 

வினைப்படுவிகுதி குன்றிய சாலங்காச்ச பெயாரம்£ம் புனல்நாடன், 

உவமன் இவற்றின் முகசலில் அகரச்சுட்டுச் தொகும்தல், (௩௭௬) 

அரசர் பிணங்கான்ற நெய்து 2தார் பதரரொடு 
ச _ ச (2 ச | vf) Meise ட் இ . 

முூததுடைக மகர டட களி 1 பப- எது சையும் 

பெளவம் புணாரம்பி (2பான்ற புனடைன் 

தெவ்வசை யட்ட கள து, 

(௫-ள்.) புனல் காடண் - நீர்சாட்டையுடைய செங்கட்சோழன், 

தெவ்வரை - பசைவரை, அட்ட களத்து - கொன்ற போர்ச்களச்கில், 

அரசர் பிணம் - அரசமராஇிப பிணங்கள், கான் ற- 5 இய, செய் தரா. 

உதிரவெள்ளங்கள், எ இசையும் - எல்லாத் இிசைசளினின் ஐம், மூர 

சொடு - மூரசினோடு, முத்து உடை. - மு.த்ரினையுடைய, கோட்ட - 
கொம்புகளையுடைய, களிறு - யானைகளை, ஈர்ப்ப- இழுப்பன (அவ் 

வெள்ளமும் அதனால் இழுச்சப்படிம் யானைகளும்), பெளவம் - கடலை 

யும், புணர்-( அக்கடலைச்) சேர்க, ௮ம்பி-மரக்கலங்களையும், போன் ற - 

ஒத்தன, எ-று, 

: படுமகன் இடைச்கைகாணூ௨ '? என்ற் போல அரசர் பிணம் 
என நின்றது. கான்ற - இறந்தகாலப் பெபரெச்ரம்) கால் - பகுஇ, 

லகரம் னசாமாகத்திரிதல் சந்தி, ற்- இடைநிலை, ௮- எச்சவிகுஇ, 

சோட்ட - சனையடியாசப்பிறர்த குறிப்புவினைப்பெயசெச்சம்) கோடு « 

பகுதி, டகரத்தோற்றமும் உகரக்கேடும் சந்தி, ௮- எசசவிகுதி, ஈர் 

ப்ப - பலவின்பாழ் படர்ச்சை எதிர்கால வினைமுற்று) ஈர் - பகு௪, 

ப்-சந்தி, ப்-இடைநிலை, ௮ முற்றுவிகுதி, (௩௨௭)
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பருமப் பணையெருக்இற் பல்யானை புண்கூர்ர் 

அரு மெறி பாம்பிற் புரளும் - செருமொய்ம்பிற் 

பொன்னா மார்பிற் புன கழற்காற் செம்பியன் 

துன்னாசை யட்ட களத்து. 

(இ-ள்.) செரு மொய்ம்பின் - போர்வலிமையினையும், பொன் 

ஆரம் - பொன்னாற்செய்௪ ஆரசசையணிந்த, மார்பின் - மார்பினையும், 

புனை கழல் கால் - கட்டிய வீரகண்டையையடைய காலினையுமுடைய, 

செம்பியன் - செங்கட்சோழன், துன்னானா - பகைவரை, அட்ட கள 

த்து-கொன்ற போர்ச்களச்தில், பருமம் - பண்ணினையும், பணை - பரு 

த்த, எருத்தின்-பிடரினையுமுடைய, பல் யானை - பலயானைகள், புண் 

கூர்ச் து - (படைகளால்) புண்மிகுதலால், உரும் எறி - இடியேற்ரு 

லெறியப்பட்ட, பாம்பின் - பாம்புபோல, புரளும் - புரளாகிற்கும், 

எஃ.று, 

அன்னார் - எ இர்மறை வினையாலணையு ர்பெயர்; அன்-பகு.இி, Be 

எதிர்மறைவிகு௫, ன் - சக்தி, அனைத்தும் ஒரு பகுதி, அர் - பலர்பால் 

விகுதி, விகுதியின் ஆ - முதற்குறை. கூர்ந்து - காரணப்பொருளில் 

வரச உரிச்சொல்லடியாகப்பிறக்ச இறந்தகால வினையெச்சம்; கூர் - 

பகுதி, ம- சந்தி, த- இடைஙிலை, ௨- ஏஎச்ரவிகுதி, இன் - ஒப்புப் 

பொருட்டு, (௩௮) 

மைஈ௮ கால்யாக்.து மயங்கிய ஞாட்பினுள் 

புய்ந்து காஉபோடுப் புலான்முகக்க வெண்குடை 

பஞ்சி2பய் தால?ம போன்ற புனனணுடன் 

வஞ்சிக்சகோ வட்ட களத்து. 

(இ-ள்.) னல் நாடன் - நீர் காட்டையுடைய செங்கட்சோழன், 
வஞ்ச கோ-வஞ்சியரசனாகெய சேனை, அட்ட கள.தத-கொன்ற போர்க் 

களத்து, மைந்து - (வீரர்கள் தங்கள்) மறவலிகள், சால் யாத்.து-காலைத்
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தளை செய்தலால், மயங்க - போகாது மிடைந்ச, ஞாட்பினுள் - 

௮ப்போர்க்களத்தில், கால் புய்ர்துபோகி-காம்பு பறித்துப்போ தலால், 

புலால் முக்த - செந்தசையை முகக்த, வெண்குடை-வெள்ளை ச்குடை 

கள், பஞ்சி பெய்த - செம்பஞ்சுக்குழம்பு பெய்ச, அலம் ஏ போன்ற - 

அலத்தையே யொசத்சன, ௭ - று, 

யாச்து என்னும் இறச்சசால வினையெச்சம் மயங்கிய என்னும் 

பெயசெச்சத்தையும், புய்ர் து என்னும் இறச்சகால வினையெசசம் 

போ என்னும் வினையெச்சத்தையுங் கொண்டன, யா -பகுகி, ச - 

சந்தி, த- இடைஙிலை, ௨ - எச்சவிகுஇ. புயந்த: புய் - பகு, 5-௪௩இ, 

தீ- இடைகிலை, ௨- எச்சவிகுதி. பெய்த - ௮அகாரவீறு தொக்குமின் ற 

பெயரெச்சம்; பெய்-பகுஇ. (௩௯) 

வெள்ளிவெண் ணாஞ்சிலான் ஞால மு மவன போல் 

எல்லாக் களிறு நிலஞ்சோ நக - பல 2வம் 

பணைமுழங்கு போர்த்கானைச செங்கட் S) aor io tev 

கணைமாரி பெய்த களத்து, 

(௫-ள்.) பல் வேல் - பலகாலும், பணை முழங்கு - முரச முழங்கா 

நின்ற, போர் தானை - போச்சேனையையும், சினம் - கோபத்தையு 

மூடைய, செங்கண்மால் - செங்கட்சோழன், சணை மாரி-அம்புமமை, 

பெய்த களத்.த - பெய்த போர்க்களத்தில், வெள்ளி - வெள்ளியாற் 

செய்த, வெள் காஞ்சிலால் - வெள்ளிய கலப்பையால், ஞாலம் ௨ முவன 

போல் . நிலத்தை யு தல்போல, களிறு எல்லாம் - யானைகளெல் 

லாம், நிலம் சேர்ர்த- (முகங் கவிழ்ச்து) நிலச்தைச் சேர்ந்தன, எ-று, 

வேலை: வேல் ஈறு தொகுத்தல், ஆல்: கருவிப்பொருட்டு, லசாம் 

னகசமாகச் இயிதல் 5--மெ-௨௪- சூ- இல், *மெலிமேவினணவும்”” 

என் 2 தனால், (௪௦)
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வேனிறத் இங்க வயவசா லேறுண்டு 

கானிலங் கொள்ளாக் கலங்டச் செவிசாய்த்து 

மாநிலங் கூறு மறைகேட்ப போன்றவே 

பாடா ரிடிமுரசிற் பாய்புனனீர் நாடன் 
கூடாரை யட்ட களத்து, 

(இ-ள்.) பாடு ஆர் - ஒலிகிறைர்ச, இடி - இடியேறபோன்ற, 
மூரரின் - முரசினையுடைய, பாய் - பாய்ந்துசெல்லும், புனல் நீர் 
காடன்-சாவிரி நீர்சாட்டையுடைய செங்கட்சோழன், கூடாரை- பகை 
வரை, ௮ட்ட களத்து - கொன்ற போர்ச்களத்தில், வேல்-வேலான த, 

நிறத்து இங்க - மார்பிலமுர்த, வயவரால் - வீரரால், ஏறுண்டு - குச் 

தப்பட்டு, கால் நிலம் கொள்ளாது - கால்கள் தளர்ர்து, கலங்கி - வீழ் 

ந்து, செவி சாய்த்து - செவிகளைச் சாய்த்து (யானைகள் கடத்தல்), மா 

நிலம் - பெரிய கிலமகள், கூறும் - உபதேசிக்கும், மறை - உபதேச 

மொழியை, கேட்ப போன்ற - கேட்டலையொத்தன, ௭ று, 

கொள்ளா - ஈறுதொச்ச எதிர்மறை வினையெச்சம், (௪௧) 

களவழி நாற்பது மூலமும் உரையும் 

முற்றிற்று: 

ட்டு



௨ 

இலமயம், 

களவழி நாற்பதின் 

  

செய்யுள் முதற்குறிப்பகராதி. 
aD IKE 

சேய்யுள். பக்கம்.|சேய்யுள். பக்கம்.) சேய்யுள். 

௮ ஒடாமறவரெறி 26 
அஞ்சனக் 1 ஒவாச்சணை 11 | நிசைகதிர் 
அரசர் 91 க ப 

DF சடிசாவிற் 25 (பருமவின 
ஆர்ப்பெழுர்த 16; கவளங்கொள் 13 | பருமப்பணை 

@ & pau 11 | பல்கணை 
yg Gut 

இடைமருப்பின் 17 கோ பொம் 
இணரிய 2)|Qardunter 141 
இருசறச 18 . 

இருகிலஞ் 19. 5, ae இணை 19 செஞ்சேற்றுட் 31 மலைசலங்க 
க செவ்வரைச் 20 மே 

உருவச்சடர் 9 ஜா Caterer 
x ஞாட்பினு 8 மையின் 

எவ்வாயு 2௦ மைந்து 
ep Pawar 50| தண்டோன் 21 யா 

ஓ தே யானைமேல் 
ஒழுக்குற் 4 (தெரிகணை 6 வே 

நா வெள்ளி 

தவம 80 (சானாற்திசை 0 வே 
ஒடாமறவ 24) கான் ஞாயி 2) வேனிறத்   

இணை கரை 

  

பக்கம். 

12 

15 
32 
10 

28 
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ரிப்பன் புஸ்தகசாலை, 87, தம்புசேட்டி வீதி, சேன்னை. 

ஸ்ரீவிருத்திப்பிரபாகரம்:---விசாரசாகர நூலாசிறியசாயயெ 
சாது ஸ்ரீகிச்சலசாஸாவர்கள் ஹிக்திபாஷையி லியற்றிய 
௮ரிய வேதார்த மாலின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு வசனம் 

பஞ்ச தசப்பிர கரணம்:---௪ துர்வேதபாஷ்ய சர்த்தாவா௫ய 
ஸ்ரீ விச்யாரண்ய சுவாமிகள் அருளிச்செய்த இந்நூல் 
தமிழில் வினாவிடைரூபமாக எழுசப்பட்டுள்ளது .., 

சூதசம்ஹிதை [செய்யுள் ]:-- இதில் பிரமசேதையும் சூத 

இதையும் அடங்கியுள்ளன vee bee bee 

அகம்புற ஆராய்ச்சி விளக்கம்:--வேதார்த சாஸ்திரத் 
தின் பல அரிய விஷயங்களைத் தமிழில் வசனரூபமாகத் 
இரட்டி ஸ்ரீமச் சச்தொகந்சசுவாமிகள் மாணாக்கர் ஒருவர் 
இயத்றிய ௮ரிய நால் [ நாலாரிரியர் படத் துடன்] 

ஸ்ரீபகவத்கீதை:--ஸ்ரீமச் பொன்னம்பலசுலாமிக ளிய 
ற்றிய கூடார்த்ச தீபிகை என்னும் உசையுடன் னு 

பிரபோதசந்த்ரோதய வசனம் :--அல்லத மெய்ஞ் ஜான 
விளக்கம் வ vee ves oes 

பிரபுலிங்கலீலை வசனம்:--நாசனமாய்ச் தமிழில் வசனப் 
படுத்தப்பட்ட அரிய நால் vas oes bee 

ஒழிவிலோடூக்கம்:--சதம்பசசுவாமிகள் உரையுடன் ,., 

அகஸ்தியர் தேவா£த்திரட்டு:--மூலமும் உரையும் ,,, 
ஸ்ரீவிவேகாநந்த விஜயம்:---விலேகாகரச சுவாமிகளின் 

திவ்விய சரித்திரமும், அவர் செய்த அற்புதமான பிரசங் 
க,ச்இிரட்டும் [சுவாமிகள் படத்துடன்] .., க 

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண பாமஹம்ஸ விஜயம்:-- ஸ்ரீ விவேகா 
நந்த சுவாமிகளின் குருமூர்,ச் தியாகெய ஸ்ரீராமகிருஷ்ண 

பாமஹம்சரின் அற்புத சரித்துமும, கசாமிர்தமும் 
[பசமஹம்சர் படத்துடன் ] aes eas wee 

பச்சையப்ப முதலியார் சரித்திரம் : (தென் இர்.இயாவில் 
பிரக்யா இபெற்ற கோடீசுவசராஏய இத்தர்மப்பிரபுவின் 

சரித்திரமும் படமும், அவர்மீது பலவித்வான்௧ள் பாடிய 
பாடல்களும், €ர்ச்சனம்களும்) ... பட vas 
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