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Prahladalvan Charithai 

€d Mew OPINIONS 

  

«Pishlada Charitiam is well-written. Iam sure it 
will become popular among High School and College 
students”-T. CoeVAKESAVARAY’ Mupaliar Esor., 
MA, Pacitatappa’s COLLEGE, MapRas. 

  

வேதூர்சகாலெஜ் சமிழ்ப்பண்டி சர் ஸ்ரீமஜ்பு ௪. ஸ்ரீரிவாஸாகாரி 
யர், தமிழில் வசன ஈடையாக இபற்றிய பிரகலாசாம்வான் சரிதை 
பென்னும் புஸ்சகம், சதெவிர்கு இணிய உடையில எழு சப்பெர்றிருத் 
தீலின்) மிச்ச இன்பத்தை விளைவிஈடின்றது. இசறுள அங்கங்கே 
எூித்ரச் காட்டப்பெர்றிருக்கும் Hota பாடலகளும் பமப்போ 
ரூடைய மனச்சைக்கவார்கு ?) ஈபுறுத்அமென் ஐ எண்ணுகிறேன். 
இசனை இ.பற்றியலர் வடமொழமி.பிலும் சென்மொழி.ப்லும் ஈலல 
பபிற்சியுளளவென்பது இசைப் படிகும்போது புலனாகின் றது, 
வசன ழாலகளைப் படிக விரும்புவோர் இசனைவாவடப்படிப்பார்ஈளா 
யின், இர்ச நாலாடிரியரால, இதுபோன்ற இன்னும ல நாலகளை த 
சமிம்காடு பெற்று மகி(வடையமென்று நினை இமீறன்.-- மஹா 
மஹே பாந்தியாய Ganon Ca சகாமிநாகையரவர்கள், 
தமீழ்ப்பண்டிக*, பிரஸிடென்ஸி காலேஜ், சென்னை. 

  

பிரகலாசாழ்வான்௪உரிை:--இத, வேலூர் சாலேஜ் சமிழ்ப் 
பண்டிதர் ஸ்ரீமந$்-பு க ஸ்ரீவோஸ்ரசாரியரவர்கரால் சல்வியிற் 
பெரிபாரென்று கற்றவர்போற்றும் ஈற்றவப்புலவராஏயெ சம்பகாட் 
டாழ்வாரருளிசசெய்க இராமாயணத்திற் கூறிய பிரகலாதாழ்வான் 
கதையைக் கற்பவருளசங் களிசொளளுமாறு சொன்னயமும் 
பொருணயமும் பச்இஈயமுச் தோன்ற இனிய செஞ்சமிழ்சடையி 
லெழுசப்பெற்றது. இதைச சிறுவர்கட்குஞ் சிறுமியர்கட்குங் கலா 
சாலைசளிற் பாடமாக வேற்படுத்தின் மிக்சசன்மை பயக்குமென்ப 
செம. துணிபு.!--செர்தமிழ்,



ஸ்ரீ 

குமரேச சதகம் 
(சிறுவாககெனச் சோர்செடுக்சப்பட்ட செய்புட்டிரட்டு) 

[அரும்பதவுரையுடன்] 

  

வேலூர் காலேஜ் தமிழ்ப்பண்டிகர் 

பு. க.ஸ்ரீரீவாஸலாசாரியரால் 

வேலூர் 

சுந்தர விநாயகர் அச்சுக்கூடத்திற 

பதிப்பிச்சப்பட்டறு 

[காபிரைட் ரேஜீஸ்டர் சேய்தது] 

1912 

விலை ௮ணு இரண்டரை





முகவுரை 

அரிய பெரிய நீதிகளையும் மற்றுஞ்சில விஷயங்களையும் சிறு 
வர்க்கு ஏற்ற எளிய ஈல்ல 'செய்யுள்கடையில் தெரிவிக்கும் இறர்த 
nour Bas இக்குமசேசச, சகம், பல ரிறுபள்ளிக்கூடங்களிற் சற்பிச்சப் 
பட்டுவரு சல் யாவரும் அறிர்சசே. Bi gre ச்பிக்கப்படசல் மிக 
வும் நன்றே. அபின், இச்ரிறர்த நீ௫ுநால் கற்பிக்கப்படும் முறையோ 
குறையுற்றிருச்்ெ ற அ: அஃ சாவறு இர்தாலுக்குத் தச்ச உரை 
யின்மையாலோ பிரசாரணங்களாலோ மாணுச்சர்கள் பொருளறியா 
மற் செய்யள்களைப் பாடம்பண்ணாம்படி. கற்பிக்சப்படுதலேயாம், 

இஃகுறையோடு, பிழையில்லாத ஈல்ல சுத்தப்பஇப்புப்புஸ் ச 
சம் சககஉரையுடன் கூடியது இடைச்காமல், அச்சுக்கு ஏற்காத 
விகாரமான காடதமும் பீழைகள்மலிர்த விரும்புசற்காகாத அச்சம் 
திறவாத உரையும் உள்ள புஸ்தகம் Hoi gs FVD AW GH ow 
குறையுஞ் சே, இச்நாத்படிப்பு ௭ எவ்வளவு தாழ்ந்தநிலையில் இருக்கு 
மென்பது யாவரும் அறியச்கூடியதே, 

இஃ்கனம் இக் நாற்கல்வி மிகவும் €ீர்க்கேடு அடைர்துள்ள 
நிலையில், அறிஞர் சிலர், இவற்றையெல்லாம் ஆலோித் து, குற்றங் 
குறைகள் அசன்ரால் இர் ழாற்சல்வி சிறஈ்குமென அறிர்து, ீதிநூற் 
படிப்பு: மூச்யெமாசப் பள்ளிச்கூடங்களில் இருக்கவேண்டுமென் லும், 
மற்றும், பெற்றோர்கள் தம்மக்கள் இர் நாலையும் வேறு சில நூல்களை 
யும் படிக்கவேண்டுமென்று விரும்புசலின் அவர்களுடைய விருப் 
பதிசை நிறைவேற்றுதழ்காகவும் இர்.நால் பாடபுத்தகமாக வேண்டு 
மென் றுங் கருதி, என்னை அ௮பிமாளித்து இர் நூலையும் மற்றுஞ்சில 
நூல்களையும் தக்க அரும்பதவுரையோடு sav சுத்தப்பதிப்பாக 
வெளியீட்டுத் சருசல் ஜரலமென அன்புடன் உலர்த்தமையின், இச் 
நூலை அவர்கள்கருச்திற்கேற்ப வெளிடலானேன். 

இப்புத்தகத்தில், சிறுவர் கற்றற்கு ஏற்காத ரிங்ருசாரரஸ 

விஷயங்களும் மற்றுஞ்சில இடச்கர்சளும் அடங்கு பாடல்கள் 
விலச்சப்பட்டன.
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GCF ijoirsene ee பதவுரை கருத்துரை முசவியனவெல்லாம் 

விலரமாகச் சேர். ச்தால் அதனால் படிப்பவர்க்கு நால் மிக எளிதா 
யிருச்ருமாயினும், அங்வனஞ்செய்தலில் கற்பவர்கள் யாதொரு தன் 
முயற்சியு மின்றி வெறுங் குருட்டுப்பாடமாக செட்டுரச்செய்து ௮2 
னால் அறிவு நிரம்பப்பெருரென் று அறிஞர் பலர் கருதுன்றனசா ச 
லின், இன்றியமையா ததும் சுருக்கமும் கூடியவரையில் தெளிவு 
மான அரும்பசவுரைமாத்திரம் எழுஇச் சேர்த்திடலானேன். கடின 
மான டற்டில இடங்களிற் கருச் துரையும், சிற்டெல இடங்களில் மேத 
கோள்களும் சாட்டப்பட்டுள்ளன. 

இநாலிலுள்ளசெய்யுட்கருத்துச்சள் மிகச்சிறர் சனவா தலின், 

பெரிய கலாசாலைகளிற் கற்கும் மாணாக்கர்களும் பிறருங்கூட இச் 
தலைப் படித். தறிதல் தகும். 

நல்விச்துறையிலுள்ள அதிகாரிகளும் சிறு பள்ளிக்கூடங்களி 

லும் பெரிய கலாசாலைகளிலுமுள்ள உபாச்இயாயர்களும் தமிழ்ப் 
பண்டிதர்களும் இப்புத்சசத்தை ௮பிமானித்து, எனக்கு ஊக்கர் 

தரும்உசவி புரிவார்களென எதிர்பார்க்இன்றேன். 

இர த்பதிப்பு இன்னுஞ் சர்ிருச் து.சற்காக உபாத்தியாயர் 
களும் மற்றும் அறிஞர்களும் தருதியாக வெளியிடும் அபிப்பிராயங்க 

ளெல்லாம் வந தன ச்சோ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு, ௮டுச் சபதிப்பில் 
௮ச்தகைய சீர்திருத்தம் செய்யலாகும், 

ட. க பர், வேலூர் 
1912ன் ஸெப்டம்பாமி” 6௨
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Pa ee int cs 

(QF gre, 'குமசேச' என்ற சுப்பிரமணியக் கடவுளது இருகா 

மம் அமைச்துப் பாடப்பெர்ற நா.றசெய்யுள்கொண்ட ஒரு பிரபர்த 

மாதலால், (குமரோசசதகம்? என்றபெய ர௬ுடையதாயிற்று. இர்தூ 

லின் செய்யுள் ஒவ்வொன்றிலும், ''மயிலேறி விளையாடு குகனே 

புல்வய னீமெலை மேவு கமரேசனே'! என்பது மகுடமாக அமைக் 

கப்பட்டிறாச்சுல் காண்க. *குமரேச சதகம்”? என்ற தொடர்-- 

குமரேசனைப்பற்றிய சசசமெனவும், குமரேசனது சம்பர்சமான 

[| குமரேசன் விஷயமான] சதகமெனவும்் விரியும். குமாரேச 

என்பது குமரேச என விசாரப்பட்டஓ. அது, குமார--ஈ௪ என்று 

பிரியும்; சப்பிரமணியனாய சடவுள் எனப் பொருள்படும். குமார 

னென்ற வடமொழிப்பெயர்--கு--மார என்று பிரிந்து, (கு-குற் 

சிசம்) மாரன்--மன்மதன்) மன்மதனையுங் குரூபமுடையவ னெண் 

னும்படி யாக்குசின்ற கட்டழகுடையவனென் ௮ காரணப் பொருள் 

படும். 

சகம் என்பது-சொண் ணூற்றா றுவகைச் தமிழ்ப்பிரபர் சங்க 

Char ஒன்று. அதன் இலக்கணம்-௮சப்பொரு ளொன் றன்மேலா 

வது புறப்பொரு ளொன்றன்மேலாவது நூறு செய்யுள் கூறுதல். 

(அகப்பொருள்-சிற்றின்பம். புறப்பொருள் - மற்ற விஷயக்கள்,) 
இ௫நால் - பீலவகை நீஇகளையும், சில சரித்திரங்களையும் மற்றும் 

பலவகை இயல்புகளையும் விளக்குதலால், புறப்பொருளிள்மேற் 

கூறியதாம். ௪,சம் - நாறு; ௮, ௧! என்னும் பிரத்தியயம் பெற்று 
சதகமென நின்றது,



2 குமரேச சதகம் 

(Gre grep - இதிரிய விருத்தச்சா லமைந்தது, திநப்புல் 

வயல் என்ற தலத்தில் மலையின்மீ து எழுச் சருளியுள்ள பாலசுப்பிர 

மணியசென்னுர் தஇிருமாமமுடைய முருகக்கடவுளின்மேற் பாடப் 

பட்டது. திருப்புல்வயல் என்ற சலம் சோழகாட்டி ஓுள்ளதென் று 

இர்நாற் செய்யுள்கள் சலவற்றால் அறியலாம். சுப்பிரமணிய 

சுவாமியினிடத்து மிகச்சபக் தயோடு ௮ப்பெருமானைப் பிரபச்.த.த்.தலை 

வனாக வைச்துப் பாடப்பட்ட இ*நூல் திச்துவஞான சீதையும் இற 

நத பதவிகளையும் முடிவில் முத்கியையர் தரவல்லமதன் உ சன்மை 

cow, (பன்னரிய புல்வயலில் வாலசூமரேசாமேற் பரிந்து குருபாத 

தாசன் பாங்கான சமிழாிறிய விருச்சச்சினறைபாட லொரு 

நூறும் நாடி, நன்னயமசாகப் படித்தப் கேட்டபேர் சாடோறுங் 

கற்றபேர்கள் ஞானயோசம் பெறுவர் பசவியாவும் பெறுவர் ஈன் 

முத்தியும் பெறுவரே?' என்று இச்ழூவின் ஈற்றுச்செய்யுளிற் கூறி 

யது கொண்டு அறிக. 

நாலாசிரியா் 
  

இக்குமரேசசசகத்சை இயற்றியவர் தநபாகதாசர் என்பது 

மாதிதிரம் இர். நூலின் ஈற்றுச்செய்யுளிலை விளங்குகிறது. இவ 

ருடையசரிச்திரம் முதவிப விவரம் யாதும் தக்கறுசாரத்தோடு 

விளங்கவில்லை. இவர்காலம் ஏதம்குரைய 100-வருஷங்களுக்கு 
முன்பு என்பர், இவர் சுப்பிரமணியபக் தியை மிகுஇியாகவுடையவர் 

என்பது, இர் நாலினால் ஈன்கு விளங்கும். இவர்மசம் சைவமென் 

பழு, இர்நாலிலுள்ள செய்யுள்கள் பலவற்றால் வெளிப்படையாகத் 

தெறிகன் ற. 

ந நூலின் சம்பச்தமாகப் புலவர்சள்லெர் தெரிவிப்பது:-- 

புல்வயல்? என்பது, இப்பொழுது புதுக்கோட்டை சம்ஸ்தானத் 

சைச்சேர்ச்்துள்ளதோ சூர், இதில் ஒருமலையும் அதில் மூருசச்கடவு 
ளின் ஆலயமும் உண்டு, அவ்வாலயம் மிகப் பிரசித்இடுபற்றது. 

அசற்கு அருணகிரிராதர் அருளிச்செய்த திருப்புகழும் உண்டென் 

பா. இல்வரிலேஇருர்து குமரேசசசகஞ்செய்ச குருபாத.சாசருடைய
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இயற்பெயர், மூச்துமீஞட்டிக்உவிராயர் ஏன்பது. இவர், பாம்பரைச் 

சைவவேளாளர். இப்புலவர், மேற்கூறிய பாலசுப்பிரமணியக்கட 

வுளின்மேல் இச்குமசேோசசசகம் ஒன்றையேயன் நி இன்னும்பலபிர 

பர் சங்களையுஞ் செய்கனரென்று கேள்வி. இவாது புச்திரபரம் 

பரையோர் மேற்குறிச்ச புல்வயலிலும், இவரது புத்கிரியின்பரம் 

பரையோர் Geodengi Grits சார்வாய் என்னும் ஊரிலும் இப் 

பொழுதும் இருக்இன்றார்கள். மேற்குறிக்த சார்வாய் என்னும் 

ஊரில் சொண்ணாூற் றுச்சொச்சம்பிராயம்வரையி லிருந்து சமீப 

காலச்இில் சேகவியோகமடைர் தவரும், சிறர்.ச சமிழிலச்யெ இலக் 

கணங்களில் மிக்கபரிசய மூள்ளவரும், சுனிச்செய்யுள் செய்சவிலும் 

பிரபர் தங்களியற்றுசவிலும் வசைகவிபாடெவிலும் மிகசேர்ச்ட 

யுடையவருமாகிய கதிர்வேர்கவிராயர் என்பவர், இவரு Lge Bd 

பரம்பரையோர். கடம்பர்கோவில் மதுரைகாயசம்பிள்ளையென்னுஞ் 

இிறர்ச புலவரும், இவர்பாம்பகரபினரே.! 

இர்தாலாரியர், தீமிழ்ப்பாஷையினிடச்து மிச்ச௮அபிமான 

மூடையவா. 

காப்பு 

பூமேவு | |லலை ப் பொருந்து ரமே ரசா தம்மேல் 

மெலிய சக் செப்பலே--கோமேவிக் 

காக்கு சாவணச்சகான் கம்பகும்பத் தைந்துகரக் 

காக்குஞு EF Lou Ova கான் காப்பு, 

காப்பு என்பது, தாம் சொடங்குற நூல் இடையபூறில்லாமல் 

இனிது முடிதத்பொருட்டு (உயர்ந்தோர் வழக்கச்இின்படியே) கவி 
யினாற் கூறப்படும் கடவுள்வணக்கச்செய்யுள். இங்கனம் கடவுள் 

வணக்கங் கூறுவதனால், எடுச்சகாரியம் இனிதமுடி மென்ப; 

கருத்து. 6 இக்காப்பு, சம்மைச் சரணமடைந்தவர்கள் சொடங்கும் 

தொழில்களுக்கு வரும் விச்செனங்களை (இடைபூறுகளை)ப்போக்கு



4 குமரேச சதகம் 

FO OID, சம்மையடையா பங அகங்கரித்தவர்களுக்கு விச்செனெங்களை 

மாஈ்பூதிலாலும் விச்னேசுவரரென்னும் இருராமம்பெற்றுள்ள 

ராம் பாமதிவனது மூச்ச திருக்குமாரருமான ஸ்ரீ வியாயகமூர் த்தி 

பும், ஓவாது இருத்தம்பியாரான சுப்பிரமணியமூா த் நியையம் 

ப றியது. 

(இசன்பொருள்) பூ மேவு - அழகுபொருக்இிய, புல்லை - இருப் 

புலவயல் என்றா சலச்தில், பொருந்து - எழுந்தருளியுள்ள, குமசே 

சர் சம்மேல் - முமாரசுவாமியின் மேல், தேம் மேவிய சதகம் செப்ப - 
ர 

அனணிமைபொருக்திய சதகம்என்னும் பிரப் சச்சைப் பாதர்கு,-- 

w
e
 

கோ மேவி - தலைமைபொருர்தி, காக்கும் - (புல்லாவுயிர்களையும்) 

பாதுகாக்கிற, சரவணதச்தான் - ரரவணமென்னும் சாணற்காட்டில் 

சோன்றியசஞல் சாவணபவன் என்னுந் இருமாமமுடைய முருகக் 

Le YOM, கம்பம் - அரையும்டுயல்புடையதும், கும்பச்நு - குடம் 

போன்ற மத்தகத்தையடையநம், ஈது கரம் - இர் துகைகளையுடை 

யம், சா - சோலையிற் பயில்வ துமாகிய, குஞ்சாம்- யானைபோன் ற, 

வணத்தான் - வடிவக்சை யுடையவல கிய லிராயசக்கடவுளும், 

காப்பு - பாதுகாவலாவர்) (என்றவாறு) 

புல்வயல் என்பது, புல்லை என மாஉவாயிற்று. கோ மேவி 

காக்கும்- தேவலோகத்தை விரும்பிப் பாதுகாக் எனினுமாம். 

தேலசேரசாபதியாய் அசுரர்களை யழிச்துச் தேவர்களை சாச்தசனால்) 

கோ - சேவலோகம். குமாரக்கடவுள் காணற்காட்டில் தோன்றிய 

வரலாறு கேட்டறிச; விரிப்பின் பெருகும். ஈம்பம் என்பதற்கு - கம் 

பத்தில் கட்டிவைச்கத்சச்ச என்றும் பொருள்கொள்ளலாம்; மத 

யானையென்பது கருத்து. இயல்பாகிய நான்குஇருக்காங்களோடு 

யானைவடிவத்துக்கு உரியசான துஇக்கையும் ௮௧ இர்துகரங்கள் 

காண்க. ந்து கரம் கா- ர் துகைகளாயெ 85 துகற்பகவிருட்சங் 

சளையுடையவென் றுங் கொள்ளலாம்; கா - சோலை: இங்கே மாத் 

சைச் குறிக்கலாம். கருதியவை தருதலால், கரம், கற்பச மெனப் 

பட்டன. விக்னெறிவிருச்தியின்பொருட்டு விராயகரை£ முதலிற்
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கூறுசல் பொருந்துமாயினும், இர் காலாசிரியர் முருகச்கடவுளை 

முந்திவைச்தது, அவரது சுப்பிரமணியபச்தி விசேஷச்தினா 

லென்க. அன்றியும், விசாயகர் வழிபசெடவுள்மாச்இரமேயாக, சுப் 

பிரமணியர் அசனோடு இக்நாலுக்கு ஏறிபுடைச்சடவுளுமாய் முன் 

நிற்றற்கு உரிமைபெறுதல் கானாக. 

இச்செய்யுளில் பின்னிரண்ட டியில் 'காக்தக்சரவணத்தான்? 

என் றதுவரையில் ஒழுத்து ஒத்திருக்கச் சொல்லும் பொருளும் 

வேறுபட்டது, மடக்த என்னுஞ் சொல்லணி; இது, வடமொழியில் 

யமகம் எனப்படும், 

அவையடக்கம் 

மாரிக்கு கிகசென் ௮ பனிசொரிகல்போலவு 

மனைக்கு நிகரென்று சிறுபெண் 

மணல்வீடு கட்டுவதுபோலவுஞ் சந்திரன் முன் 

மருவு மின்மினிபோலவும் 

பாருக்கு ணல்லோர்முனே பித்தர் பலமொழி 

பகர்ந்திடுஞ் செயல்போலவும் 

பச்சைமயி லாடுதற் கணையென்று வான்கோழி 

பாரி லாடுதல்போலவும் 

பூரிக்கு மினியகாவேரிக்கு நிகரென்று 

போது வாய்க்கால்போலவும் 

புகல்சிப்பி முத்துக்கு கிகராப் பளிங்கைப் 

பொருர்த வைத்ததுபோலவும் 

வாரிக்குழுன் வாவி பெருகல்போலவு மின்சொல் 

வாணாமு ஸுகந்து புல்லை 

வாலகுமசேசர்மேற் சதகம் புகன்றனன் 

மனம்பொறுத் தருள் புரிகவே. 

அலையட் க்கம் - கற்றோர்சபைமுன் சவி தன்னைச் தாழ்த்இக் 

கூறுதல். மாரி - மழை, நிகர் - ஒப்பு, மருவும் - பொருந்இய,
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பாருக்குள் - பூமியில், பகர்ச் இிரிம் - பேசும், இணை - ஒப்பு, பூரிச் 

கும் - பெருமும், போது - செல்லுறெ. புகல் - (சிறப்பிச்துச்) 
சொல்லப்படும், பளிஸ்கு - படிசச்சல். பொருர்ச - (சமானமாகப்) 

பொருக்ச. வாரி- வாரிதி: கடல், வாவி - தடாகம். இன் சொல் 

வாணர் - இனியசொற்களையடைய கவிவாணர்; கவிஞர் என்௪. 

வால என்பு, பால என்னுஞ் சொல்லின் விசாரம். புகன்றனன் - 

கூறினேன். ருள் புரிக - இருபைசெய்ச. 

நால் 

தமரேசர் மகிமை 

பூமிக் கொராறுரலையாய் BUH bl சாவணப் 

பொய்கைதனில் விளையாடியும் 

புனிகாக்கு மர்தரவுபதேசமொழி சொல்லியும் 

Cur gdm சிறையில் வைத்தும் 

"தேமிக்க வரியாப் பிரமாதிகட்குஞ் 

செயிக்கருடியா வசரனைத் 

தேகங் கிழித்து வடிவேலினா லிருகூறு 

செய் தமார்சிறை தவிர்த்தும் 

நேமிக்கு என்ப ரிடருற்ற சமயர்தனி 

னினை க்குமுன் வந்துதவியும் 

நிதமு மெய்த்துணையாய் விளங்கலா லுலலுனை 

நிகரான தெய்வமுண்டோ 

மாமிக்க தேன்பருரு பூங்கடம் பணியுமணி 

மார்பனே வள்ளி கணவா 

மபிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமமேசனே. 

பொய்கை - மானிடர் ஆச்காத நீர் நிலை, புனிதற்குடி பரிசுச்,௪ 

மூர்த்தியாகிய பிரானுக்கு. முருகச்சடவுள் சம். சச்தையாயெ சவ
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பிரானுக்கு மர் திரோபசேசஞ்செய்சவரலா நு சேட்டறிக, போதன் - 

( இருமாலின் சாபிச் ) சாமரைமலரில் சோன்றிய பிரமதேவன். 

சிறை - சாவல். தே மிக்க - தேவர்களிற் சிறர்த; அல்லது, தெய் 

வச்சன்மை மிகுர்சு. ௮ரி- இருமால், அரன் - சிவபிரான். அரி 

யாப் பிரமாதிகட்குஞ் செயிக்கமுடியா லசுரன் - சூரபதுமன், வடி. 

லேல் - கூர்மையான வேலாயுதம். கூறு - பாசம். அமார் - தேவர். 

சேமி - பூமி, அன்பர் - பத்தர்கள். இடர் - துன்பம். நிதமும் - ab 

நாளும். மா - வண்டு, பூ சடம்பு அணியும் - சடப்பமலர்மாலையை 

யணிச் ச. அணி - அழரு, குகன் குஹன்; ௮ஞ்ஞானவிருளைப் 

போச்ருபவன்; இது, முருகச்சடவுளது இருகாமம். புல் வயல் - 

இருப்புல்வயல் என்னுச் தலத்தில், நீடு மலை - பெரியமலையின் மேல். 

மேவு - எழுச்சருளியிருக்கிற. (1) 

அந்தண ரியலபு 

குறையாக காயக்ரியாதி செபமகிமையுங் 

கூறுஈரு இப் பெருமையுங் 

கோதிலா வாகம புராணத்தின், வளமையும் 

குலவு யாகாதி பலவும் 

முறையா ஈடக்நலாற் சகலதீலினை களைய 

முளரிபோலே தகிப்பார் 

முதன்மைபெறு சிலைசெம்புபிரு துவிகளிற் றெய்வ 

மூ த்தமுண் டாக்குளிப்பார் 

நிறையாக நீதிநெறி வழுவார்க ளாகையா 

னீண்மமை பொழிந்திவெதும் 

நிலமது செழிப்பது மரசர்செங்கோல்புரியு 

நிலையு மாதவர்செய் தவமும் 

மறையோர்களாலே விளங்கு மிவவுலக த்தின் 
மானிடத் தெய்வ மிவர்காண் 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமேசனே.
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சாயத்ரி - ஒர் மந்திரம, கூறு - (சிறப்பிச் துச்) சொல்லப்படு 

இன்ற, ஈருதி : வேதம். கோது இலா - குற்றமில்லாத, ஆமம் - 

சமயதநூல். சுருதி பெருமையும் - வேதப்பொருளையணர்ர்ச இறப்பும். 

ஆகமம் புரானாச் இன் வளாமையும்- அகமபுசாணங்களின் பொருளை த் 

தேரும் சிறப்பும். குலவு - விளங்குரன்ற. மூளி - அக்னி, 

இலை - கல். பிருகிவி - மண். செய்வம் மூர்த்சம் - தெய்வஸ்வரூபம்: 

நெறி - வழி. வழுவார்கள் - தவரறார்கள். நீள் - மிச்ச, செங்சோல்- 

கோமையான அரசாட்ரி, மறையோர் - வேசம்வல்ல ௮ சணர். 

மாணிடச்செய்வம் - மணிதர்களில் செய்வச்சன்மையுள்ளவர்கள், 

பூதேவர் என்பது, அர் சணர்க்கு ஓர் பெயர். (2) 

are Fux 

குடி.படையி லபிமான மர்இராலோசளை 

குறிப்பறிதல் சத்ய வசனங் 

கொடைகித்த மலாவர்க் கேற்றமரியாதை பொறை 

கோடாத சறுருபாயம் 

படிவிசாரணையொடு ப்ரகானி களகர்த்தரைப் 

பண்பறிந்தே யமைக்கல் 

பல்லுயிரெலார் தன்னுயபிர்க்கு நிகரென்றே 

பரித்தல் குற்றங்கள் ககாதல் 

துடிபெறு தனக்குறுதிபான ஈட் பகமின்மை 

சுருணமொடு கல்வி யறிவு 

தோலாத காலமிட மறிதல் வினைவலிகண்டு 

அஷ்டகிக்ரக செளரியம் 

வடிவுபெறு செங்கோ னடத்திவரு மரசர்க்கு 
வழுவாத முறைமை யிதுகாண் . 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமேசனே,
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க - பிரஜைகள், படை - படைவீரர், சைனியம். we Hr 
ஆலோசனை - (இராஜாங்ககாரியங்களை) இரகசியமாக ஆலோ௫த்தல். 

நித தம் - நித்யம். பொறை - பொறுமை. கோடாத - சோணாத. 

சதுர் உபாயம் - (அமசர்க்கு வேண்டி௰) நால்வகை உபாயங்கள்: 

௮வை - ஸாமம், தாரம், பேதம், தண்டம் என்பன. படி. - பூமி, தள 

கர்த்சர்- சேனைத்தலைவர். பண்பு - குணம், ஸ்வபாவம், அமைத்தல் - 

ஏ.ந்படுதீது. தல். பல் உயிர் எலாம் சன் உயிர்க்கு நிகர் என்றே பரிச் 

சீல் - மன்னுபிரைச் தன்னு.பிர்போற் கருதிச் காத்துத் சாங்குசல். 

அடி பெறு-மேன்மையுடைய. ஈட்பு - ரண்பர்களை உடைமை. ௮௧ம் 

இன்மை - சான்என்னுஞ் செருக்கு [அஹங்காமம்] இல்லாமை. 

சுகுணம்-நற்குணம். துஷ்_ ரிக்ரஹம்-தஇியோர்களை த்தண்டி த் தலும், 

கொல்லுதலும். வடிவு பெறு - அழகுடைய, வழுவாத - தவறாத. 

முறைமை - உறிய நிலைமை, லக்ஷணம். (3) 

வணிக ரியல்பு 

கோண்டபடிபோலும் விலைபேசி லாபஞ்சிறிது 

கூடிவர ஈய முரைப்பா£ 

கொள்ளு மொருமுதஜுக்கு மோசம்வராதபடி, 

குறுகவே செலவு செய்வார் 

வண்டப் பாட்டர்தா முறிதந்து] பொன்னடகு 

வைக்கினுங் கடனீச்திடார் 

மருவுசராணயமுூளோர் கேட்டனுப்புகினு மவர் 

வார்த்தையி லெலாங் கொடுப்பார் 

கண்டெழுது பற்றுவரவினின் மயிர் பிளந்தே 
கணக்கி லணுவாஇகிலும் விடார் 

காசு வீணிற் செலவிடா ர௬தமான திற் 

கனதிரவியங்கள் விடவோர் 

மண்டலத்தாடு கனவர்த்தகஞ் செய்கின்ற 

வணிகர்க்கு முறைமை யிதுகாண் 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமரேச னே,
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குறுகவே - சொர்பமாகவே. வண்டப்பாட்டர் - துஷ்டத்தன் 

மையுள்ள வஞ்சகர்கள். வண்டச்சனம் - துசெகுச்சனம்; இச்சொல், 

இர் நாவின் 76-ஆம் கெய்யுளிலும் (வண்டப்பா ச்தையர்' எனப் பயின் 

ள்ளது. புரட்டர் - பொய்பேசுபவர்; சொன்னசொல் தவறுவோர்) 

வாக்குராணய மில்லாதவர்: மோசக்காரர். முறி தந்து - €ட்டு எழு 

இச்கொடுச்து. அடகு - ஈடு, மருவு - பொருச்திய, காணயம்- 

சொன்னசொல் தவராதுஈடச்சல்; ஈம்பிக்கைச்கு இடமான சன்மை. 

பற்று வரவு - கொடுக்கல் வாங்கல். பற்று - தம்மிடச்தினின்று 
பிறர் பொருளைப் பெற்றுக்கொண்ட விவரம் குறிப்பது, வரவு - பிற 

ரிட,ச்கினின் று சமக்குப் பொருள்வர்ச விவரம் குறிப்பது, மயிர் 

Nantes ~- மமிரை இருபிளவாகச் கு.று.ச்சேபஇர்ச் ச௨ளவு நுண்ணிய 

தொகையையுங் காட்டி. அணு - மிசச்சிறிது. உ௫தம் - தகுதி, பய 

னுள்ளஅ. மண்டலத்தூடு - உலகத்திலே. (4) 

வேளாள ரியலபு 

நல்ல சேவாலயம் பூசனை நடப்பதும் 

நாடோ௮ மழையொழிவதும் 

நாடிய தபோதனர்கண் மாதவம் புரிவதும் 

ஈவில்வேக வேதிய ரெலாஞ் 

சொல்லரிய யாகாதி கருமங்கள் செய்வதுந் 

தொஞல்புவி செழிக்கு ஈலமுஞ் 

சுபசோபனங்களுங் கொற்றவர்கள் செங்கோ 

அலங்கு மனுநகெறி முறைமையும் 

வெல்லரிய சுகருதமொடு வர்க்தகன் கொள்விலையும் 

விற்பனையு மதிக புகழும் 

மிக்கவதிகாரமுந் தொழிலாளர் சீவனமும் 

வீரரண சூர வலியும் 

வல்லமைகள் சகலமும் வேளாளர் மேழியின் 

வாழ்வினான் விளைவ வன்ரோ 

மபிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமரேசனே,
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நாடோறும் - நாள்தோறும். நாடிய - கடவுளை த் இியாணிக்குர் 

தின்மை யுள்ள, சபோ தனர்கள் - தவச்தையே செல்வமாகவுைய 

வர்கள். ஈவில் - (சிறப்பிச் ௮௪) சொல்லப்படுகிற. வேச வேதியர் - 

வேதம்வல்ல ௮ர்.சணர். சொல் ௮ரிய - சொல்லுதற்கு ௮ரிய றப் 

புடைய. கருமங்கள் - காரியங்கள், தொல் புவி - பழைய பூமி. 

நலம் - ஈன்மை, சுப சோபனங்கள் - பலவகையான மங்களகாரியங் 

கள். கொற்றவர்கள் - வெற்றியுடைய அசசர்கள். துலங்கும் - 

விளங்கும். மனு நெறி முறைமை - மறுதர்மசாஸ்தாதச்திற் கூறப் 

பட்ட. சன்மார்க்கத்தின் கிரமம். வெல் ஆரிய - ஜயிச்சற்கு அருமை 

யான, சுஒருதம் - நல்வினை; புண்ணியம். வனம் - பிழைப்பு, 

சணம்-போர். வேளாளர் - உழுதுபயிரிட்டு உணவுப்பொருள் களை ச் 

தரும் உபகாரிகளாஇயெ சூத்திரர். மேழி - கலப்பையின் கைப்பிடி, 

விளைவ - உண்டாவன, (5) 

பிதாக்கள் 

தவமறுசெய்தே பெற்றெடு£தவன் முதற்பிதா 

தனை வளர்த்தவ னொருபிதா 

தயையாக வித்தையைச் சாற்றினவ னொருபிதா 

சார்ந்த சற்குரு வொருபிதா 

அ௮வமறுத் தாள்கின்றவர சொருபிதா ஈல்ல 

வாபத்து வேளைதன்னி 

லஞ்சலென் அுற்றதுயர் தீர்த்தளோ Cenc? gr 

வன்புள முமனோ ஜனொருபிதா 

கவளமிடு மனைவியைப் பெற்றுளோ ஜனொருபிசா 

கலிதவிர்த்தவ னொருபிதா 

காசினியி லிவரை நித்தம் பிதாவென்றுள வ 
கருதுவது நீதியாகும் 

மவுலிதனின் மதியரவு புனைவிமல ருதவுசி நு 

மதலையெனவரு குருப.ரா 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயளீடி 

மலைமேவு குமபேோசனே,
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விச்சையை சாற்றினவன் - கல்வியைச் சொல்லிக்கொடுத்த 

ஆசிரியன். சார்ச்த சத்குரு - இறப்பமைர்த நல்ல (தத் துவஞானச் 

os uC shes) ஆரியன். அவம் - தீங்குகள், ஈல்வ ஆபத்து - 

'கொடியதுன்பம். ௮ஞ்சல் - பயப்படாதே, உற்ற - சேர்ந்த, முன் 

னோன் என்பது), முனோன் எனச் தொகுச்சல்விகார மாயிற்று, 

மூனோன் - தமையன். கவளம் - வாய்கொள்ளும் உணவு. கலி - 

தரித்திரம், காரினி - பூமி. சித்தம் - நித்யம்; எப்பொழுதும், 

உளம் - மனம், மவுலி - இருமுடி. மஇி- சந்திரன், அ௮ரவு- சாகம், 

புனை - தரித்த. விமலர் - குற்றமற்ற சிவபிரான். உதவு - பெற்ற, 

சிறு மதலை - இளையகுமாரன். குரு பரா - சிறந்த அரரியனே! முரு 

கக்கடவுள் ஒருகால் தம்சர்சையாகிய இவபிரானுக்குப் பிரணவப் 

டொருளை உபதேூத்தனராதலால், அவரை, 'குருபசா' என விளிச் 

தார்; அன்றியும், சமிழ்க்கு மு. சலாசிரியராகிய அகச். தியனாக்குச் 

தமிழையும் தத்துவஞான தசையும் உபதேத்் த தலைமையை உட் 

கொண்டு இஃ்கனம் விளிச்சாரென்றுங் கொள்௯லாம். (6) 

ஒன்றை யோன்று பற்றியிநப்பன 

சத்தியந் தவரு இருப்பவ ரிடத்தினிற் 

சார்ந்து திருமாதிருக்குஞ் 

சந்ததர் திருமா திருக்கு மவிடர்தனிற் 
ற்னதுபாக்கிய மிருக்கும் 

மெய்த்துவரு பாக்கிய மிருக்கு மவிடர் தனில் 

விண்டுவின்களை யிருக்கும் 

விண்டுவின்௧களை பூண்டிருக்கு மவிடர் தனின் 

மிக்கான தயையிருக்கும் 

-பத்தியுட னினியதயை யுள்ளவ ரிடந் தனிற் 

் பகர்தரும மிகவிருக்கும் 

பகர்தரும முள்ளவ ரிடர்தனிற் சத்துரு 

பலாயனத்திற லிருக்கும் 

வைத்திசை மிகுர்ததிற ஓள்ளவ ரிடத்தில் வெகு 
மன்னுயிர் சிறக்கு மன்றோ
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மபிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமரேசனே. 

சார்ந்து - அடுத்துப்பொருர்இி, திரூமாது - இல/(மி, சந்த 

தம் - எப்பொழுதும், ௮விடம் - அவ்விடம். மெப்த்து - நிச்சயம் 

பொருதி; நிச்சயமாக, விஷ்ணுவென்பது, விண்டுவென ச் இரிர து 

நின்றது. களை--கலை - orn, ey சாச்தி, ௮மகு, ஒளி என்னும் 

பொருளையுர் தரும், மிக்கான - மிகுஇ.பான, தயை - அருள், பகர் 
தருமம் - இறப்பித்துச்சொல்லப்படும் அறம். சச்துரு பலாயனம். 

,இிறல் - பகைவர் புறங்காட்டியோடத்தக்க வலிமையும் சைரியமும், 

இசை - புகழ். வெகு மன் உயிர் சிறக்கும் அன்றோ - பலவாகஇய நிலை 

பெத்த ஜீவராசிகள் சறர் துவாமுமன்றோ. (7) 

டுவர்க்கீவர் தேய்வமேனல் 

ஆசலர்க் கன்னங் கொடுத்தவர்களே தெய்வ 

மன்பான மாணாக்கருக் 

கரியகுருவே தெய்வ மஞ்சினோர்க் காபத் 

தகற்றினோனே தெய்வமரீம் 

காதலுறு கற்புடைய மங்கையர் தமக்கெலாங் 

கணவனே மிக்க தெய்வம் 

காசினியின் மன்னுயிர் தமக்கெலாகங் குடிமரபு 

காக்குமன்னவர் தெய்வமாம் 

ஓதரிய பிள்ளைகட் கன்னை தர்தையர் தெய்வ 

முயாசாதி மாந்தர் யார்க்கு 

மூறவின்மாறையார் தெய்வம் விசுவாச முள்ள 

குற்ற செவபத்தர் தெய்வம் [பேர்ச் 

மாதயையினாற் சூத்திரா்க்கு மறையோர் தெய்வம் 

வானவர்க்குத் தெய்வ நீ 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 
மலைமேவு குமமேசனே,
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ஆதுலர் - தரித்திரர். காதல் உறு - ஆசைமிகுர்த, சற்பு - பதி 

விரதாசருமம். மிக்க - சிறந்த. குடி - பிரசைகள், மரபு - வம்சம். 

ஓ.து அரிய - மேலாகச் சொல்லப்படும் அருமை.பான நற்குணங்கள் 

பொருச்திய. அன்னை - தாய். மாந்தர் - மனிதர், விசுவாசம் - 

திறர்,த ஈம்பிக்கை, உற்ற - (மேன்மை) பொருச்திய. சவ பத்தர் - 

சிவனடியார். மா தயையினால் - றச் ச அருளுடைமையால; இத 

ஞலேயே பிராமணர் ௮ர்,சணர் என்னும் பெயர் பெற்றனர். மறை 

யோர் - வேதம்வல்ல ௮4 தணர். வானவர் - தேவர். (8) 

இப்படிப்பட்டவ ரிவரேனல் 

நிபாயரெறி தவராம ஓலக பரிபாலன 

நடத்துமவனே யரசனாம் 

நிருபர்யோசனைதெரிர் துறுதியாகிய செய்தி 

நவில மவனே மற் இரி 

சேயமூடனே தன் சரீரத்தை யெண்ணாத 

நிர்வாகியே சூர னாம் 

நிலைபெறு மிலக்கண மிலக்கிய மறிர்துசொலு 
நிபுணகவியே கவிஞ னாம் 

ஆயகொரு வாகடந் தாதுவி னிசானமூ 

மறியு முதியோன் வைத்திய 

னகமின்றி மெய்யுணா்ர் தைம்புல னொழிக் அவிட். 

டவனே மெய்ஞ்ஞானி யெனலாம் 

-மாயவர் சகோதரி மனோேன்மணிக் கன்பான 

வாரபுத்.ர வடிவேலவா 

மயிலேதி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமமரேசனே, 

நெறி - வழி, முறைமை. பரிபாறனம் - பாஅகாத்சல், ஈன்றாக 

ஆளுகை, நிருபர் - அரசர், உறுதி - நன்மைத௬வன. ஈவிலுமவன் - 
கூறுபவன், சேயமுடனே - ௮பிமானங்கொண்டு, நிர்வாடு - போர்ச்
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சொழிலில் திறமுள்ளவன். கவிஞன் - கவிபாடவல்லவன். ஆயது 

ஒரு வாகடம் - சகுதியானசொரு வைத்தியசாஸ்இரம் சாதுவின் 

நிசானம் - காடியினுடைய நிலைமை. மூ.தியோன் - ௮னுபவம்மு இரச 

நிவன். அகம் இன்றி - அகங்காரமில்லாமல். மெய் உணர்ந்து - 

தச்துவரானத்தாற் பொருள்களின்றலேமையை உள்ளபடி யறிந்து, 

ஐம்புலன் ஒழிச்துவிட்டவனே - ஐீம்புலலாரைகளை அகற்றிவிட் 

டவனே. 8மபுலன்களாவன - சுவை ஓளி உறு ஓளை சாற்றம் என் 

பன. மெய்ஞ்ஞானி யென்பான் - பிறப்புழுத்இகளையும் ௮வற்றின் 

சாரணங்களையும் உண்மையாக அறிக்தவன், மாயவர் - மாயையை 

யுடையவராகியகண்ணபிசான். சகோ தரி-உடன்பிறர் சாள். மனோன் 

மணியென்பது, உமாதேவிக்கு ஓர்பெயர். வர புச்ர - சிறந்த புதல் 

வனே. வடி. வேலவா - கூர்மையான வேலாய சச்தையடையவனே. 

வடி.ச்சல் - நெருப்பிலிட்டுக் காய்ச்டி யடித்துச் கூராக்குசல். இணி, 

லடி. வேல் - தேர்ர்தெடுத்ச வேல் என் றுமாம்; சிறர் சவேலென்பது 

கருத்து, (9) 
ஜ் 0 விரைந்தடக்கத் ததவன விவையேனல் 

t 

அக்கினியை வாய்முந்து துர்ச்சனரை வஞ்சமனை 

யாளை வளர் பயிர்கொள் கீகசாயை 

யஞ்சா விரோதிகளை யகியாய மூடையோன ரை 

யகிருத்தியப் பெண்க எார்ப்பைக் 

கைக்கினிய தொழிலாளியைக் கொண்டவடிமையைச் 

களவுசெய்யுச் திருடரைக் 

கருதிய விசாரக்தை யடக்கமில் பலிசையைக் 

கடிதான கோபந்தனை 

மெய்க்கினிதலாப் பிணியை யவையுதாசீன த்தை 

வினைமூண்டிடுஞ் சண்டையை 

விடமேறு கோரத்தை யன்றடக்குவதலான் 
, மிஞ்சவிட லாகாது காண் 

மைக்கனிய கண்ணி குறவள்ளி தெய்வானையை 

மணஞ்செய்த பேரழசனே
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மபிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீ௰ு 

மலைமேவு குமரேசனே. 

aT wig தர்ச்சனர் - வாய்முர்இப் [பசறிப்] பேசுற 

துஷ்டஜனங்கள். அூரத்தியம் - சகாசசெய்கை. ஆர்ப்பை - ஆம் 

வார்தை. கருதிய விசாரச்தை - கருச்திலுண்டாகிப கவலையை. 

பலிசை - இளம்பெண். கடி.து - கடிமைபானது. மெய்க்கு இனிது 

௮லா பிணி - சேகத்ுக்குச் சுகக்தருவசல்லாத |இன்ஞ சால ] 

வியாதி. ௮வை உசாசீன ச்தை - சபையிற் பிறர் பற்றின்றிக்கூறிய 

பழிமொழியை. வினை- தீவினை. கோரம்-கொடுமை. மைக்கு இனிய 

கண்ணி- மைஇட்டப்பெற்று ௮தனால் அழகிய கண் சளையடையவள்) 

சஇனி, மை - மேகமெனச்சொண்டு, அதனினும்சிறர்ச குளிர்ச்த கரிய 

சண்களையுடையவள் எனினுமாம். செய்வாளை - தெய்வயானை. (10) 

இதனை விளக்தவ திதுவேனல் 

பகல்விளக்குவ திரவி கிசிவிளக்குவது மதி 

பார்விளக்குவது மேகம் 

பதிவிளக்குவது பெண் குடிவிளக்குவ தரசு 

பரிவிளக்ருவது வேகம் 

- இகல்விளக்குவது வலி கிறைவிளக்குவது ஈல 

மிசைவிளக்குவது சுதி யூ 

ரிடம்விளக்குவ து! குடி யுடல்விளக்குவ அண்டி 

யினியசொல் விளக்குவ தருள் 

புகல்விளக்குவது கொடை தவம்விளக்குவ தறிவு 

பூவிளக்குவது வாசம் 

பொருள்விளக்குவஅ திரு முகம்விளக்குவது ஈளை 

_ புத்தியை விளக்குவது நூல் 

மகம்விளக்குவது மறை சொல்விளக்குவது நிசம் 

வாவியை விளக்குவது நீர் 

மயிலேறி விளையாடு குகனே Lover wea Oy 

மலைமேவு சூமேசனே.
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இசவி - சூரியன். நிச - இராக்சாலம். மதி - சர் திரன். பார் - 

பூமி, பதி- வீடு, (பதிவிளச்குவது பெண்'-.-(1(மனைக்கு விளக்கு 

மடவாள்'' என்பது காண்க: இனி, பதி - கணவன் என்பாருமுளர், 

குடி - பிரஜைகள், பரி - குதிரை. இகல் - போர். நிறை - குண 

பூர்த் இ; இனி, ரிறை - பிறரறியாமல் மனத் திலடக்கப்பவெ.து என் 

பாருமுளர். '4(நிறையெனப்படுவ.து மறை பிறரறியாமை'! என்பது 

காண்க. சகலம் - ஈன்றி, சிறந்த அழகு. இசை -சங்கேம். ச௬தி-- 
ச்ருதி; சுரு திகட்ட லென்பது - மூதல் நாதமாகய ஷட்ஜச்தோடு 
பஞ்சமமென்னும் ஸ்வரச்சை மனோஞ்சனமாம்படி. சுத்சமாப் 

பொருத்துதல், குடி - ஜனங்கள். புகல் - அடைக்கலம்புகுச் தவர். 

வாசம் - வாசனை. இரு - இலக்குமி. ஈகை - இரிப்பு. மகம் - யாசம், 

மறை - வேசம், வாவி- குளம், (11) 

பிறப்பிட நன்மையால் நன்மை பேறமை 

சிங்கார வனமதி ஓதிப்பினுங் காகமது 

திஞ்சொல்புகல் குபிலாகுமோ 

திரையெறியும் வாவியிற் பூத்தாலுமே கொட்டி 

செங்கஞ்ச மலராசூமோ 

அங்கானகத்திற் பிறச்தாலு மூீயலான 

தானையின் கன்றாகுமோ 

வாண்மையாகிய ஈல்லகுடியிற் பிறந்தாலு 

wet பெரியோராவரோ 

சங்காடு பாற்கடல் பிறந்தாலு ஈத்தைதான் 

சாலக்சரொம மாமோ 

தடமேவு கடனீரிலே யுப்பு Adri gue, 

சாரசர்கீசரையாகுமோ 

மங்காத செந்தமிழ்க் குறுமுனிக் குபதேசம் 

வைத்த மெய்ஞ்ஞான குருவ 

ம.பிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமரேசனே,



18. குமரேச சதகம் 

் திங்காரம் வனமதில் - ஈங்காரத்தோட்டச்இில், இம் சொல் - 

இனியமொழி, புகல் - சொல்லுற. இரை எறியும் - அலைவீசும். 
கொட்டி - சொட்டிப்பூ, சொட்டியென்பது, ர்கிழங்குப்பூடு, செம் 
கஞ்சம் மலர் - செர் தாமரைப்பூ. ௮ம் கான் ௮கத்தில் - அழயெ 

காட்டினிடச்,இல். சங்கு ஆடு - சங்குகள் பொருர்இிய, சாலக் ொமம் 

என்பது - தெய்வஸ்வரூபமுள்ள ஒர்வகைச் சிலை. தட் மேவு - 
பெருமைபொருந்திய. சாரம் - றச். தஇனிமை. மங்காத - அழியாத. 
குறுமுனி - குள்ளவடிவமுடைய இருடி; இது, அகத்தியசைச் 

குறிக்கும். (12) 
பலர்க்தம் பயன்படூவன 

கோண்டல்பொழி மாரியு மூதாரசற்குணமுடைய 

கோவு மருணியி னீருங் | 

கூட்டமிடு மம்பலத் துறுதருவி னீழலுங் 
குடிவளர் விவசாயமும் 

கண்டவர்க ளெல்லாம் வரும் பெருஞ் சந்தியிற் 

கனிபல பழுத்த மரமுங் 

கருணையுடனே வைத்திடுந் தணீர்ப்பர்தலுவ் 

காவேரிபோ லூற்றமும் 

விண்டலத் துறை "சர்திராதித்த கரணமும் 

வீசுமாருத சதமும் 

விவேசியெனு ஈல்லோ ரிடத்திலு௮ செல்வமும் 

வெகுசனர்ச் குபகாரமாம் 

வண்டிமிர் கடப்பமலர்மாலையணி செங்களப 

'மார்பனே வடிவேலவா 

மபிலேறி விளையாடு குகனே புவேயனீடு 
'மலைமேவு குமமேசனே. 

கொண்டல் - மேசம், மாரி - மழை, உசாரம் சற்குணம் 
உடைய கோ - ஒள சார்யமென்னும் சற்குணமுடைய அரசன். ஒள 

தார்யம் - சசைத்சன்மை. ஊருணி - குளம், அம்பலத்து உறு - பல
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ஜனங்களுங்கூடும் பொதுவெளியிடத்திற் பொருர்திய. தருவின் 

நீழல் - விருட்சத்தின் நிழல், சச்தி - பலவழி கூடுமிடம், கணனி - 

பழம், கருணை - அருள். ஊற்றம் - ஜரற்று, பிரவாகம். விண் 
சலச்து - அசாயத்தினிடத்தில், உறை - வ௫க்கன்ற, சர் ஆதிச் 

தர் - சர்இிரனும், சூரி.பனும். மாருதம் -காற்று, இதம் - குளிர்ச்சி, 
விவே௫ - பகுத்சறிவுடையவன்., உறு - பொருக் இய, இயிர் - ஒலிக் 
இன் 2, செம் களபம் - சவர்த கலவைச்சச் சனம், (18) 

தாமமழியினுங் தணமமியாதவை 

தங்கமானது தழலினின் அருகி மறுகினுர் 

தன்னொளி மழுங்கிடாது 

.சர்தனக்குறதொன் மெலிர்து தேய்ந்தாலுமோ 

தன்மணங் குன்றிடாது 

பொங்கமிகு சங்கு செந் தழலில் வெர்தாலுமோ 

பொலிவெண்மை குறைவுறுது 

$பாதவே காய்ர்து நன்பால் குறுகனாலும் 

பொருந்து சுவை போய்விடாது 

அங்கமணி சாணையிற் றேய்ர் அவிட்டாலுந் 

துலங்குகுண மொழியாது பின் 

ஜென்மைதரு பெரியோர் மடிந்தாலு மவர்களது 

தூயகிறை தவரறாகுமோ 

மங்களகல்யாணி குறமங்கை சுரகுஞ்சரியை 
மருவு திண்புயவாசனே 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமமேசனே. | 

w Bap - சுழன்றாலும், ச.தீசளித்சாலும். மழுங்டொ த - 
குறையாது. சக்தனக்குற0- சச் சனச்சட்டை. குன்றிடா த - குறை 
யாது, பொங்கம் - பொலிவு. செம் சழலில் - சவர் ௮ச்இனியில், 
பொலி- - விளங்குகின்ற, போதவே - மிசவும். கு. றுனொலும் - குறைர்
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சாலும், சண்டினாலும். சுவை - உருள். தங்கம் மணி - உயர்ந்தசாது 
இரத்தினம். துலங்கு - பிரகாசிக்கின்ற, தொன்மை தரு - பழமை 
யாசவருஞ் சிறப்புப் பொருந்திய, தூய நிறை -பரிசுச்சமான நிறை 
குணம். மங்கள சல்யாணி - சுபகரமான இருக்குணங்களும் திருவரு 
வழும் வாய்ர் தவள். கு.றமங்கை - வள்ளியம்மை. சுரகுஞ்சரி - தெய்வ 
யானை. இவ்விருவரும் முருகக்சடவுளுடைய சேவிமாராவர், மருவு - 
கூடிய. இண்புயம் வாசனே - வலிய தோள்களிற் (கலவைச்சக் தனம் 
மே. சலியவற்றாற்) பரிமளமுடையவனே. 4: அட்டாலும் பால் சுவை 
யிர்குன்றா தளவல்ல, ஈட்டாலும் ஈண்பல்லார் நண்பல்லர், கெட் 
டாலு மேன்மச்கள் மேன்மச்சளே சங்கு, சுட்டாலும் வெண்மை 
தீரும் 7, 4 அடினு மாவின்பால் சன்சுவை குன்றாது! 4 அரைச்இ 
லும் சர் சனம் சன்மண மருது !! முதலியன இங்கு அறிக. (14) 

யார்க்த மனுபோகம் விடாமை. 

தேசுபெறு மேரு ப் ரதக்ஷிணஞ் செய்து மதி 

தேகவடு நீங்கவில்லை 

திருமா ஓு றங்கிடுஞ் -சேடனுக் குவணன் 

செறும்பகை யொழிர்த தில்லை 

ஈசன் கழுத்திலுறு பாம்பினுக் கரைவே 

றிலாமலே வாயு வாகு : 

மினிய கண்ணாகிவரு பரிதியானவனுக் 

கிரொாகுவோ கனவிரோதி 
அசிலாப் பெரியோ ரிடத்தினி OS® op 

மமைத்தபடி யன்றி வருமோ 
வவரவர்க ளனுபவ மனுபவித்திடல்வேண்டு 

மலலால் வெறுப்ப தெவரை 
வாசவனு மும்பரனைவரும் விசய சயவென்று 

வரது தொழு தேத்து சரணா 
மயிலேறி விகாயாடு கு குகனே புல்வயனீடு 
dG nay UC rE Cam,
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தேச - ஒளி, மேருவென்பது -தேவர்களுக்கு இருப்பிடமான 

பொன்மலையாம். மதஇி:- சர்திரன். வடு - களங்கமாயெ அடையாளம், 

சேடன் - ஆகிசேடனென்ஸும் ஸர்ப்பராஜன், உவணன் - கருடன். 
செறும் பகை - கோபித்துகச்கொல்லும் விரோதம். (சர்ப்பம் காற்றை 

உட்கொள்ளுதல்பற்றி அதற்கு ! வாதாசனம் ? என்னும் ஓர் பெயர் 

உள்ள்மை காண்க.) இனிய கண்ணாடி வரு பரிதி - உல௫த்குச் 

சதக் சசண்ணாகவுள்ள சூரியன்) இதனால் சூரியனுக்கு 'ஜகச்ச க்ஷ“ 8* 

என்ற தர்பெயர் உள்ளமை சாண்ச; இனி, இறைவனுக்கு வலக்சண் 
கைவுள்ள சூரியன் எனினுமாம். ஆஈ இலா - குற்றமில்லாத... 
வாசவன் - சேவராஜஞன இக்தரன். உம்பர் அனைவரும் - தேவர்க 
ளெல்லோரும். விசய சய - விசேஷமாக வெற்றிபெறுச வெற்றி: 
பெறுக. ஏத்துசாணா - துஇச்சப்பெற்ற இருவடிகளையுடையவனே! 

டுதுவின்றி யிது சிறவாதேனல் 

குருவிலா வித்தை கூரறிவிலா வாணிபங் 

குணமிலா மனைவி யாசை 

ரகுடிஈலமிலா நாடு நீதியில்லா வரசு 

குஞ்சரமிலாத வெம்போர் 

திருவிலர் மெய்த்திறமை பொலறயிலா | மா தவர் 
தியானமில்லாத நிஷ்டை 

இிபமில்லா த மனை சோதரமிலாத வுடல் 
சேகாமிலாத சென்னி 

உருவிலா மெய்வளமை ப௫இயிலா வுண்டி புக 
அண்மையில்லாத வசனம் 

யோசனையிலா மர்த்ரி தைரியமிலா வீர 
முதவியில்லாத நட்பு 

_ மருவிலா வண்ணமலர் பெரியரில்லாத சபை 
வையத் திருந்தென் பயன் 

ஓபிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 
மலைமேவு குமமேசனே,
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கூர் ௮றிவு - நுட்பமானவிஷயங்களையும் அறியத்தச்ச சூஷ்ம 
புத்தி, கூர் - மிச்க எனினுமாம். வாணிபம் - வர்த்தகம். குடி. ரலம் - 
பிரஜைகளின் ஈன்மை அல்லது செளகச்இியம்; ஈலம் - ஈல்லவளம் 
எனினுமாம். குஞ்சரம் - யானை, வெம் போர் - கொடிய யுத்தம். 

இரு - 8ச்வரியம், சம்பச்து. மெய் இறமை - தேகபலம், பொறை - 
பொறுமை. மா தவம் - சிறந்த தவம், சோசசம் - உடன்பிறப்பு, 

(4 மாறில் உடன்பிறப்பில்லா உடம்பு பாழ் '” என்பது காண்க, சேச 
ரம் - தலையணி. இது தலைப்பாசையைச் குறிப்பதென்பர். சென்னி- 

தீலை. உரு - அழகு. புகல் - சொல்லுகிற, மரு - வாசனை. வண் 

ணம் - அழகு, நிறம். வையத்து - பூமியில். ஈட்பு - ரேசகம். (16) 

பகைக்கப்படா தவ ரிவரேனல் 

அரசர்பகையுர் தவம்புரி தபோதனர்பகையு 

மரிய கருணீகாபகையு 

மடுத்துக் கெடுப்போர் கொடும்பகையு முட்பகையு 
மருளிலாக் கொலைஞர் பகையும் 

விரகுமிகு மூரிலுள்ளோருடன் பகையு மிகு 

விகடப்ரசங்கி பகையும் 

வெகுசனப் பகையு மர்திரவாதியின்பகையும் 

விழை மருத்துவர்கள் பகையும் 

உரமருவு கவிவாணர் பகையு மாசான்பகையு 

மூறவின்முறையார்கள் பகையு 

முற்ற திரவியமுளோர் பகையு மந்திரிபகையு 

மொருசிறிது மாகாது காண் 

வ.ரநதியின் மதலையென வினிய சரவணமிசையில் 
'வரு தருண சிறு குழவியே 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 
மலைமேவு குமரேசனே,



குமரேச சதகம் , 23 

(அரசர்பகை ஆசாது!--(அரசன் அன்று கொல்லும்! என்பது 

பழமொழி. தடோதனர் - செல்வத்சைப்போலச் தவத்தைப் பாது 

காப்பவராகயெ முணிவர்கள். ௮ரிய ஈருணீசர் - தப்புதற்கு௮ரமை 

யான கொடுமையைச் செய்யக்கூடியவர்களாகய கணக்கர்கள். உள் 

பரை - தனக்கு ௮ர்.தரங்கராயிருர் துகொண்டே பகையர்ச்கு இடங் 

சொடுச்சித பங்காளிகள்முதலிய உள்ளாய்நிற்கும் பகைவர், விரகு- 
வல்லமை, தச்.திரம், இறமை, அறிவு, *(ஊளருடன் பகைக்கின் வேரு 

டன் கெடும்'? ஆதலால், ஊராமோடு பகைகொள்ளலாகாளசு. மிகு 

விகடம் ப்ரசங்ி - மிசவும் வினேதமாகப் பேசும் வீகடச்காரன், 

விழை மருத்துவர் - விரும்பத்தச்ச வைச்தியர். உரம் மருவு சவி 

வாணர் - வலிமைபொருர்திய கவிஞர். கவி வாணர் - கவிபாடி. 

வாழ்பவர். இனி, சவிகளாகயெபாணங்களை த் தொடுப்பவ ரென்பாரு 
(part. சான் - அசாரியன். உற்ற -மிச்சு, லர ஈஇஃ Apts 
கங்சையாறு. மதலை - மகன். சரவணம் மிசையில் - சசவணப் 

பொய்கையினிடத் இல். வரு - அவதரித்த. தருண ச குழவியே - 

என் றும்மாருச இளமைப்பருவத்ஸசயுடைய சிறிய குழந்தையான 
வனே! 

அலவ்வவ்வினத்தி லுயர்ந்தவை 

தாருவிற் சர்தான ஈதியினிற் கங்கை விர 
தத்தினிற் சோம ars 

தகைபெறு நிலத்தினிற் காச்மீர கண்டர் 

தலத்திற் சிதம்பர தலம் 

சிருலவு ருஷிகளில் வ௫ட்டர் பசுலிற் காம 

தேனு முனிவரி னாரதன் 

செல்வகவமணிகளிற் றிசழ் பதுமராகமணி 

தேமலரி லம்போருகம் 

பேருலவு கற்பினி லருர்ததி ச தித்திடு 
பெலத்தின் மாருதம் யானையிற் 

பேசி லைராவதர் தமிழினி லசத்தியம் 
பிரணவம் மர்திரத்தில்
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வாரிதியிலே திருப்பாற்கடல் குவட்டினின் 

மகாமேரு வாகு மன்றோ 

மயிலேறி விகாயாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமபேசனே. 

தாரு - சருவென்பதன் நீட்டல்; விருட்சம். சந் சானமென் 

யது - கற்பசவிருக்ஷம். ச கனமென்பதும் பாடம். சோமவாரம் 

என்பது - சோமவாரவிரச,ச்சைக் குறிக்கும். சோமவாரம் - இங்கட் 

இழமை. தகை பெறு நில.ததினில் - பெருமைபெற்ற பூமியில். சீர் 

உலவு - இறப்புப்பொருச்திய சாமசேனு வென்பது - வட்டமா 

முூணிவருடையது. கவ மணிகள் - ஒன்பதுவகை இரத்தினங்கள்; 

அவை - கோமேசசம், நீலம், பவழம், புஷ்பசாகம், மரசுசம், மாணிக் 

கம், முதிது, வைரோரம், வைரம் என்பன, இகம் - விளங்குகன் ற. 

தேன் மலரில் - சேன்பொருர்இிய புஷ்பங்களில். அ௮ம்போருகம் - 

தாமரைமலர். பேர் உலவு கற்பிவில் - பிரசச்சிபொருந்திய பதி 

விர தாதருமமுடைய மகளிரில். அருந்ததியென்பவள், விட்டாது 

மனைவி. கஇத்தடு - றர்த, மிச்ச. மாருதம் - சாற்று, வாயுதேவன். 

அராவதமென்பது - €ழ்ச்திசையானை; இர்திரனுக்கு உரியது. தமிழி 

னில் - தமிழிலக்கண நால்களில். அகத்தியம் என்பது - அகச்திய 

மூணிவரியற்றிய சமிழிலக்கணரால். வாரி - கடல், குவட்டினில் - 
மலைகளில். (18) 

அவரவர்க்தப் பலமாவன 

அர்தணாக் குயர்வேதமே பலங் கொற்றவர்க் 

கரிய செளரியமே பல 

மானவணிகர்க்கு நிதியே பலஞ் சூத்திரர்க் 
காயி னேருழவே பலம் 

மந்திரிக்குச் சது ர௬பாயமே பல நீதி 

மானுக்கு நடுவே பலம். 

மாதவர்க்குச் தவசு பல மடவியர்க்கு நிறை 
மானமிகு கற்பே பலம்
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தந்திர மிகுத்த கனசேவகர்தமக்கெலாஞ் 

சாமிகாரியமே பலஞ் 

சான்றவர்க்குப் பொறுமையே பலம் புலவோர் 

தமக்கு நிறை கல்வி பலமாம் 

வந்தனைசெயும் பூசைசெய்பவர்க் கன்பு பலம் 

ஊாலவடி.வான வேலா 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமேசனே. 

௮க்தணர் - பிராமணர், கொற்றவர் - அரசர்; ஜயமுடையவ 

சென்பது காரணப்பொருள். நிதி - 8சவரியம். ஆயின் - ஆராயின்) 

இதற்கு ௮னால் என் றும் பொருள்கொள்ளலாம். சதுருபாயம் - சால் 

வகை யுபாயங்கள்; ௮வை - சாம தான பேத சண்டம் என்பன. 

கடு - நடுநிலைமை; பக்பாதமின்மை. மா தவர் - Anis இருடிகள், 

மடவியர் - மகளிர், கற்பு - பதிவிரதா தருமம். சான்றவர் - பெரி 

யோர். புலவோர் - வித்துவான்கள். வர். தனை - வணக்கம். அன்பு - 

பக்தி. வால வடிவு ஆன - ஈறுகுழச்தை யுருவமுடைய. (19) 

உபகார மீல்லாதவலை 

கடனீர் மிகுந்தென்ன வொதிதான் பருத்தென்ன 

காட்டிலவு மலரிலென்ன 

கருவேல் பழுத்தென்ன சாய்ப்பால் சுரந்தென்ன 

கானின் மழை பெய்து மென்ன 

௮டர்கழுதை லத்தி கிலமெல்லாங் குவிர்தென்ன 
வரிய குண மில்லாத பெண் 

ணழகா யிருர்தென்ன வாஸ்தானகோழை பல 

உ வரியதா லோதி லென்ன 
4
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திடமினிய பூதம் வெருபொன் சாத்திருந்தென்ன 

திறன்மிகு கரடி மயிர்தான் 

செறிவாக நீண்டென்ன வஸ்தரபூஷணமெலாஞ் 
சித்திரத் துற்று மென்ன 

மடமிகுர் தெவருக்கு முபகார மில்லாத 

வம்பர்வாழ்வுக்கு கிகராம் 

மயிலேறி விசயாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமரேசனே. 

ஒ.தி- ஒஇியமரம். சாட்டிலவு- மூள்முருக்கு என்பர். கானில் - 
காட்டில, ஆஸ்சானகோழை - சபையிற் பேச ௮ஞ்? நூங்குபவன். 

இடம் இணிய - வலிமையிற் இறச்த. இறல் - வலிமை. செறிவு - 

௮டர்தஇ. உற்றும் - பொரும்தயும். மடம் - அறியாமை. வம்பர் - 

வீணர். நிகர் - ஒப்பு. (20) 

சேத்துஞ் சாகாதவர் 

அனைவர்க்கு முபகாரமாம் வாவி கூவ மூண் 

டாக்கினோர் நீதி மன்ன 

ரழியாத தேவாலயங் கட்டிலைத்துளோ 
ரகரங்கள் செய்த பெரியோர் 

தனையொப்பிலாப் புதல்வனைப் பெற்றபேர் பொருது 
சமாரவென்ற சுத்த வீரர் 

கரணிதனி னிலைகிற்க வெர்காளு மாருத 
தருமங்கள் செய்தபேர்கள் 

கனவித்தை கொண்டவர்க ளசோயாத கொடையாளர் 
காவியஞ் செய்த கவிஞர் 

கற்பினின் மிகுத்த வொருபத்தினி மடர்தையைக் 
கடி. மணஞ் செய்தோர்க ளிம 

(
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மனிதர்கள் சரீரங்கள் போகினுஞ் சாகாத 

மனிசரிவ ராரு மன்றோ 

மபிலேறி விளையாடு குசனே புல்வயனீடு 

மலைமேவ குமரேசனே, 

அனைவர்க்கும் - எல்லோர்க்கும். வாவி - குளம். கூலம் - கூபம்) 

இணறு. கரங்கள் - அச்ரெஹாரங்கள்; பிராமணர் குடியிருக்கத் 

£45 வீதிகளும் ஊர்களும். பொருது -யுத்தஞ்செய்து. சமர் -யுத் 

தீம். சுத்ச வீரா - போரிற் புறங்காட்டாதவர். தாரணி - பூமி. சன 

விச்தை - மேன்மைபொருக்திய மிச்ச கல்வி. மடர்தை - மாது, 

கடி. மணம்- விவாஹும்; கடியென்பது, சிறப்பு மு. சலிய பலபொருள் 
களைக் குறிக்கும். (21) 

சிறிதும் பயன்படாதவர் 

பத.ராகிலுங் சனவிபூதி விளைளிக்கும் 

பழமைபெறு சுவராகிலும் 

பலருக்கு மறைவாரு மாடுரிஞ்சிடு மலம் 

us De குபயோக மாம், 

கதமிகு கடாவென்னி ஓழுது ட புவிகாக்கும் வன் 

கழுதையும் பொதிச மக்குங் 

கல்லெனிற் ஜறேவர்களு மாலயமுமாம் பெருங் 

கான்புற்று மாவ மனையாம் 

இதமிலாச் சவமாகிலுஞ் சிலர்க் குதவிசெயு 
மிழிவுறு ஞூரங்காயினு 

மிரக்கப் பிடித்தவரக் குதவிசெயும் வாருகோ 

லேற்றமாளிகை விளக்கும் 

மதமதுமிகும் பரமலோபரா ஓுபகார 

மற்றொருவருக்கு முண்டோ 

மயிலேறி விகயாடு குகனே புல்வயனீடு 
மலைமேவு குமரேசனே.
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மாடு உரிஞ்சிடும் - மாடுகள்முசலியன இனவைத் Siéga 
சொள்ளும்; குட்டிச் சுவர்கள் மாடுரிஞ்செடவும் உதவுமென்ச. பன்றி 

கட்கு உபயோகமாம் - பன்றிகளுக்கு உணவாய்ப் பயன்படும். கதம் - 
கோபம். புவி - பூமி. வன் கழுசை - வலிய கழுசை. கான் - காடு. 
அரவம் மனையாம் - பாம்புக்கு வீடாம். இசம் - ஈன்மை, இன்பம். 

சவம் - பிணம். இரக்ச- பிச்சையெடுக்க, வாருகோல் - விளச்சுமா று: 

துடைப்பம். பரம லோபர் - மிகுர்ச லோபகுணமுடையவர்; லோப, 
மென்பது - ஈயாத்தன்மை. (22) 

திநவா மிடங்கள் 

கடவாரணத்திலுங் கங்கா சலத்திலுங் 

கமலாசனந்தன்னிலுங் 
காகுத்தன் மார்பிலுங் கொற்றவரிடத்திலுங் 

காலியின் கூட்டத்திலும் 

நடமாடு பரியிலும் பொய்வார்த்தை சொல்லாத 

நல்லோ ரிடந்தன்னிஓும் 
நல்ல் சுபலகஷண மிகுந்த மனை தன்னிலும் 

ரண சுத்தவீரர்பாலும் 

அடர்கேதனத்திலுஞ் சுயம்வரர்தன்னிலு 

மருர் துளசி வில்வத்திலு 

் மலர்தரு கடப்பமலர்தனிலு மிரதத்திலு 

மதிககுணமான ரூப 

மடவாரிடத்திலுங் குடிகொண்டு திருமாது 
மாறா திருப்ப என்றோ 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 
மலைமேவு குமமேசனே. 

கட வாரணம் - மதயானை, சமலாசன்ம் - தார்மரைமல்ராகயெ 

'பீடம், சாகுத்தன், - திருமாலின் திருவவசாரமான இராமன்; இது) 
இங்குச் திருமாலைக் குறிக்கும். சாலிபின் கூட்டம் - பசமர்சை:
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ஈடம் ஆடு- ஈர்ச்தசனஞ்செய்்ற. 'பயிரிலும்! என்றும் பாடம்; அப்: 
போது, 'ஈடமாட! என்பது - செழிப்பான என்னுங் கருத்தைச் 

குறிக்கும். ரணம் போர். வீரர்பாலும்- வீரரிடத்திலும், அடர் - 

கெருங்கிய. கேதனம் - துவசம்; வெற்றிச்கொடி. சுயம்வரம் - பெண். 

கணவனைச் தானே வரிச்துக்கொள்ளும் கலியாணம்; இது, இங்கும் 

பொதுவாக விவாஹச்தைக் குறிக்கும். ௮லர்சரு - மலர்ந்த. 

மடவார் - மகளிர். இரு மாது - இலக்குமி, வ 

தறிப் பறிதல் 
மனதிற் கடும்பகை முசுத்தினா லறியலா 

மாநிலப் பூகெ ளெலாம் 

மழையின லறியலா ஈல்லார்பொலார் தமை. 

மக்களா லறியலாகும் 

கனமராவு சூரரைச் சமரினா லறியலாங் 

கற்ற வொரு வித்துவானைக் 

கல்வி ப்ரசங்கத்தினா லறியலாங் குணங்: 
சுளை நடையினா லறியலாம் 

தனதக மடுத்தது பளிஙகினா லறியலாஞ 

சாதி சொல்லா லறியலாந 

தருநீதி கேள்வியா லறியலாம் பிணிகளைத் 
தாதுக்களா லறியலாம் 

வன௪ விகசித வதன பரிபூரணானந்த 
வாலவடிவான வேலா 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 
மலைமேவு குமரேசனே. 

கடும் பசை - கொடிய விசோசம். மனதிற் சடும்பசை முசச் 
தில லறியலாம்'--(அடுததது சாட்டும் பளிங்குபோல் கெஞ்சம், 

கடுத்தது. சாட்டும் முகம்,” *1அகச்தினழகு முசத்தில் செரியும்!* 

என்பன காண்க. பூடுகள் மாரிலமெலாம் என 'மா.ற்றுக; பூண்டுகள்
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முளைச்சன்ற பெரிய நிலத்தின் சன்மை முழுவசையும். 'மாரிலப் 
பூரெளெலாம் மழையினா லறிபலாம்!--'நில த. இயல்பு வான முரைச் 

விடும்?! என்பத காண்க. *ஈல்லார் பொலார்தமை மக்களாலறிய 

லாகும் '—' மசஐுசைக்கும் தர்தைஈலத்தசை 71, !'! செர்நெலாலாய, 

செழுமுளை மற்று மச்செர்செலே யாட விளைதலால் ...ஃஃ.௨.ஃ 

மசகனறிவு தர்தையறிவு, ?? :(: பழியின்மை மக்களாற் காண்க, ?? 
(2 சர்ையரொப்பர் மக்கள் "என்பன காண்க, கனம் மருவு - பெருமை 
பொருச்திய. சமர் - யுத்தம். பளிங்கு - கண்ணாடி. தனது அகம் 

அடுத்தது - அதனிடத்து [கண்ணாடிபினிடத்து] ச்சார்ச் ச பொரு 
ளின் தன்மையை. தரு நீதி கேள்வியால் அறியலாம் - (சாஸ்திரங் 

களினால்) உ.தேசிச்சப்பட்ட நீ.திகளைப் (பெரியோரிடம் தாம்) கேட் 
டலிஞல் ௮றிர் துகொள்ளலாம். பிணிகள் - வியாதிகள். தாதுக்கள் - 

நாடிகள். வன௪ விகசச வதன - சாமரைமலர்போல மலர்ச்ஏிடொரு. 

சீதிய திருமுகமுடையவனே! பரிபூரண ஆனந்த - நிறைந்த 
ஆனர்தவடிவ மானவனே! இது, தனத அடியார்க்கு ஆனர் சச்சைச் 

தருபவன் என் தபொருளையுங் கொடுக்கும். வால வடிவு ஆன - இளம்: 
பிள்ளை வடிவான. வேலா - வேற்படையையடையலனே! (24) 

தண மாறமை 
குணமிலாத் அஷ்டமிருகங்களையு நயகுணங் 

சொண்டுட்படுத்திவிடலாங் 

கொடிய பலவிடசோய்க ளியாவு மெளஷதமது 
கொடுத்துத் திருப்பிவிடலாம் 

உணர்விலாப் பிரமராட்சசமுதற் பேய்களை 

LB கூத்தாட்டிவிடலா 

முபாயத்தினாற் பெரும்பறவைக்கு ஈற்புத்தி 
யுண்டாக்கலா முயிர் பெறப் 

பிணமதை யெழுப்பலா மக்கினி சுடாமற் 
பெரும்புனலெனச் செய்யலாம் | 

பிணியையு மகற்றலாங். காலதூ.தவரையும் 
பின்பு வருகென்று சொலலாம்
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மணலையுங் கயிறுத் திரிக்கலாங் கயவர்குண 

மட்டுர் திருப்ப வசமோ 

மயிலேறி விளையாடு க௩னே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமேசனே. 

ஈய குணம் - இனிய குணம், ஈற்குணம். உட்படுத்தி - வசப் 

படுத்தி. உகந்து - விரும்பி, ம௫ூழ்ர்து. புனல் - ஜலம். பிணி - 

வியாதி, அகற்றலாம் - நீக்சலாம். கால தூதுவர் - யமதாதர், 

வருக-1-என் ௮ு--வருசென்று. கயவர் - இழ்மக்கள். ். (4) 

டுத்தீக்தணத்தோ ரில்விலங்தபோல்வ ரெனல் 

தான்பிடித்தது பிடிப்பென்று மேலவர்பு த்தி 

தள்ளிச்செய்வோர் குரங்கு 

சபையிற் குறிப்பறியமாட்டாம னின்றவர் 

தாம் பயனிலாத மரமாம் 
வீம்பினா லெளியவரை யெதிர்பண்ணி ரிற்குமொரு 

வெறியர் குரைஞமலி யாவார் 

மிகராடி வருவோர் முகம்பார்த்திடா லோபர் 

மேன்மையில்லாத கழுதை 

சோம்பலொடு பெரியோர்சபைக்குட் படுத்திடுர் 

தூங்கலே சண்டிக் கடா 

சூ௫ட னடுத்தோர்க் இடுக்கணே செய்திடு! 
துட்டனே கொட்டு தேளாம் 

மாம்பழந்தனை வேண்டி யர்நாளி லீசனை 

வலமாக வந்த முருகா 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 
*மலைமேவு குமேசனே,
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தான்பிடித்தது பிடிப்பு - சான்பிடிச்சசே பிடி. மேலவர் - 

(பெரியோர். *சபையிற் குறிப்பறியமாட்டாம ணின்றவர்சாம் பய 

னிலாத மரமாம்'--*தவையாஇம் கொம்பாடுச் சாட்டசத்சே நிற்கு, 

மவையல்ல ஈல்லமரங்கள்--சவைநடுவே, ,,..,...- குறிப்பறிய 
மாட்டாதவ னன்மாம்'' என்னுள் செய்புளையுங் காண்ச. வீம்பு - 
இறுமாப்பு, குசை ஞமலி - குரைச்கும் சாய். சாடி - தேடி, விரும்பி. 
தூங்கல் - தாங்குமூஞ்சி, சண்டிச்சடா - முரட்டுக்சடா. குதுடன் 
'இடுச்சணே செய்இடும் என இயையும், இடுச்சண் - துன்பம். வல 

மாக-பிரதக்ஷிணமாக, மாம்பழச் தனைவேண்டி யர்சாளிலீசனை வல 
மாக வர் முருகா!--கை கேட்ட நிக, (26) 

அற்பர் வாழ்வால் தணம் வேறுபடுதல் 

அற்பர்க்கு வாழ்வு சற்றதிசமானால் விழிக் 

கியாவருருவுந் தோன்றிடா 

தண்டிரின்றே ஈல்லவார்த்தைக ளூரைத்தாலு 

மவர்செவிக் கேறிடாது 

முற்பக்மானபேர் வருகலும் வாருமென 

மொழியவும் வாய் வராது 

மோதியே வாதப் பிடிப்பு வந்ததுபோல 
மூன்காலை யகல வைப்பார் . 

விற்பன மிகுத்த பெரியோர் செய்திசொன்னா௮ம் 
வெடுவெடுத் தே நிற்பார் 

விருதா மகத்துவப் பேயது சவுக்கடி 
விழும்போது தீரு மென்பார் 

மற்புயந்தனி னீபமாலையணி லோலனே 
் மார்பனே வடிவேலவா 

மபிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 
மலைமேவு குமரேசனே,
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மூன் பக்மானண என்று பிரித்துக்கொள்க. வாசம் பிடிப்பு - 

வாயுவினலை பெ பிடிப்பு. விற்பனம் - கல்வியறிவு. வெடுவெடுத்து - 

ககெமிக்து. ௫ - இகழ்ந்து, தூஷித்து, வைது. விருசா மகத்து 

வம் பேய் அது - வீண்பெருமை பாராட்டலாடிய பேயானது. மல் 

ws தனில் - மற்போர்புரியத் ச்ச வலிமையுள்ள தோள்களில். நீபம் 

மாலை ௮ணி - கடப்பமலர்மாலையைசத் சரித்துள்ள. லோலன் -காச 

லஓுடையவன்; இங்கு அடியார்களிடத்தில் அன்புடையவன் என்ற 

பொருளைக் கொள்க. மார்பனே - மார்பழகுடையவனே! (27) 

நல்லினகஞ்சோர் பயன் 

சந்தன விருக்ஷக்தை யண்டிநிற்கின் ற பல 

தறாவு மவ்வாசனை தரக் 

தங்கமகமேருவை யடுத்திடுங் காக்கையுஞ் 

சாயல் பொன்மயமே தரும் 

பந்தமிரு பாலுடன் விளாவிய தணீரெலாம் 

பால்போ னிறங் கொடுக்கும் 

1டி.கமணிகட்குளே நிற்கின் ற வடமு மப் 

படியே குணங்கொடுக்கும் 

YM GING மாகதக் கல்லைத் கரித்திடி 

லடுத்த துர் பமையாகு 

மான பெரியோர்களொடு சகவாசமது செய்யி 

லவாகளகுணம் வருமென்பா காண் 

ந்தா நெடுங்கிரியின் முன் கடல்கடைர் தவரி 

மருக மெய்ஞ்ஞான முருகா 

மயிலேறி விளயாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு மூமரோனே. 

தீருவும் - மரங்களும். சாயல் பொன்மயமே - பொன்மயமான 

ஒளியையே. பர்.தம் மிகு - கலக்குர்தன்மை மிச்ச. அந்தம் - அழகு: 

9
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கெடு மச்சரம் இரிமின் - உயர்ந்த மர்சரமென்னும் மலையைச் 

கொண்டு, அரி மருக - இருமாலினது மருமகனே! (28) 

பெரியோர் வாக்ய பரிபாலனத் சேய்தோர் 

தந்தைதாய் வாக்ய பரிபாலனஞ் செய்தவன் 

ற்சரத குமார ரரமன் 

றமையனருள் வாக்ய பரிபாலனஞ் செய்தோர்கள் 

தருமனுக் கிமாய நால்வர் 

இக்தையி ஓுணர்ந்து! குருவாக்ய பரிபாலனஞ் 

செய்தவ னரிச்சந்தாரன் 

றேகியென்றோர்க் கிலையெனா வாக்ய பாலனஸஞ் 

செய்தவன் ரன கன்னன் 

நிர்தைதலிர் வாக்ய பரிபாலனஞ் செய்தவ 

ன்ஸ் பல மிமுக்த வறுமா 

னிறையுடன் பர்த்காவின் வாக்ய பரிபாலன 

நிலத்தினி னளாயினி செய்தாள் 

மந்தைவ மிகோயில்குள மங் குலவு தும்பிமுகன் 

மகிழ்கர வுகக்த தணைவா 

மபிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமரேசனே. 

சேடு -கொடு, இலை எனா வாச்ய பாலனம் செய்தவன் - இல்லை 

யென் று சொல்லாமையாகய மொழியை (த சன்னிடத்தில் நீங்காச 

படி) பாதுகாத்தவன். நிர்தை தவிர் வாக்ய பரிபாலனம் செய்த 

வன் - பழிப்பில்லாச (பெரியோர்) கொல்லை ஈன்கு பாதுகா த்தவன். 

நளாயினி - நாளாயனி. நிறை - மனச்சைக் சற்புநெறியில் நிறுத்து. 

தல்; கற்புரிலைமை. குலவு - விளங்குகன் 2; எழும் தருளியிருக்றெ. 

அம்பி மூகன் - யானைமுகச்சடவுளாகிய விராயசன். மகஇிழ்தர - 

மாஇழ்ச்சியடைய. உகர்சு - (அவனுடன்) விரும்பி விளையாடுற. 

துணைவலா - (அவனது) தம்பியே! (29)
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ழபர்சியின் மிக்க தூ(மனல் 

வங்காள மேறுவும் வாடுகோ லொருகாகு 

மட்டன்தி.யதிக மாமோ 

வானேறி புயாப் பறந்தாலு கூர்க்ஞருளி 

வண்ணப் பருர்தாருமோ 

கங்கா சலந்தன்னின் மூழ்கினும் பேய்ச்சுரைக் 

காய் கல்லஈரை யாகுமோ 

கடலுக்கு ணுழியை யமுக்கியே மொண்டிடிற் 

காணுமோ கானாழி தான் 

ஐங்காக மோடினுக் தன்வினைக டன்னொடே 

படையாம னீங்கிவிமிமோ 

வாரிடஞ்சென்றாலும் வெகுதொலைகள்சு ற்றினு 

மமைத்தபடி யன்றி வருமோ 

மங்காத செந்தமிழ் கொண்டு BEB oT bo 

வந்ததுயர் தாத்த முருகர் 

மயிலேறி விசாயாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமரேசனே, 

வங்காளம் ஏறுகினும் - வங்காளராட்டிர்குச் சென்றாலும், 

வாருகோல் - விளக்குமாறு, தூடைப்பம். வண்ணம் - அழகு, நிறம், 

வடிவு. வெகு தொலைகள் - வெகுதூரங்கள். அமைத்தபடி. அன்றி 

வருமோ - (அவரவர்ச்குச் கடவுளால்) அமைக்கப்பட்ட முறைப்படி, 
யன்றி வேறுவீதமாக உண்டாகுமோ? |[உண்டாகாது.] மங்காத - 

அழியாத (சிறப்புடைய.) செர்சமிழ் - செந்தமிழ்ப்பாடல்; திருமுரு 
கா.ற்றுப்படை மூ.சவியன. கொண்டு - ஏற்றுச்சொண்டு. ஈக்£ரர்ச்கு 

வரச துயர் - மாணத்தன்பம். (30)
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இம்பா லமீவு 

சூரபத்மன் பலமூ மிராவணன் மீரரு் 

துடுக்கான கஞ்சன் வலியு 

துடியான விரணியன் வரப்ரசா நங்களும் 

கொ லையாகவ ரலி இடமூ ம் 

பாரமிகு துரியபோதனாதி நாற்றுவா.நு 

Liem & Bn Loc Lp மது ODL OM 

பாரிப்பு மாபலித னாண்மையுஞ் சோமுகன் 

பாங்கிலு ௮ வல்லமைகளும் 

ஏரணவு சகன் கனதைவயுக் இரிபுர 

ரெண்ணமுற் தக்க னெழிலு 

மிவர்கள து சம்பத்து நின்றவோ வவரவ 

ரிடும்பா லழிந்த வன்மோ 

மாரனைக் கண்ணா லெரிக்கருள் சிவன்றர் ஆ 

வாபு கர டி வேலவா 

மயிலேறி விலாயாடு குகனே புல்வயனீ௰ு 

மலையே) கும ரானே. 

இீரம்- சைரியம். தடுக்கு ஆன - சீக்குணமுள்ள. அடி ஆன - 

மேன்மைகொண்ட, பசைபசைப்புடைய. ப்ரசாதங்கள் - அறுக்க 

கங்கள். இடமும் - வலிமையும். பாரம் மிகு - (பூமிக்குப்) பாரமாக 

மிகு்ச. துரியோதன ஆதி நூற்றுவர் - துரியோதனன் முதலிய 

நூறுபேர். மது கைட.வர் -மது கைடபன் என்னும் இரண்டு அசுரர். 

பாரிப்பு - பெருமை. மாபலி - மகாபலவிசக்ரவர்த் இ. ஆண்மை - 

பெளருஷம். சோமுகன் பாங்கில் உற - சோமுகாசானிடத்திற 

பொருந்திய. ஏர் ௮ணவு - அழகும் வளர்ச்சியும் பொருந்திய. 

கனதை- பெருந்தன்மை. இரிபுரர் - இரிபுரத் து அசர். எழிலும் - 

செருக்கும். இம்பால் - இச்செயல்களால். மாரன் - மன்மதன். 
வர புத்ர - சிற்த குமானே. (31)
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நட்புந்லை 

மாமதியின் மூயலான ததுதேப்வுழித் தேய்க்து 

வளருமப்போது வளரும் 

ara sof லாம்பல்கொட்டிக எ சனினீர்வற்றின் 

வற்றிடும் பெருகி அயரும் 

பூமருவு புதல்பூடு கோடையிற் றிய்ர்இடும் 

QUIT AFT தழைக்கும் 

புண்டரிக மிரலிபோ மளவிற் குவிந்திடும் 

போதுசுயமாகின் மலரும் 

கேமுடலிளைக்கி ஓயிர்கூடவு மிகா BG, Hl 

கேறி ஓயிருஞ் சிறக்குஞ் 
சோற்கோர்க் கிடுக்கணது வந்தாலு ஈல்லோர 

சிமேக மப்படியாகுமே 

வாமனசொருப மகயானைமுகனுக் களைய 

வால குறாபா வேலவா 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமரோசனே. 

மா மதி - பெரிய சிறர்ச சர்இரன். மூயலான து - முயல்வமு; 

வம்போலத் தெரிகின்ற களங்கம். சேய்வுழி - குறையும்போது, 

வாவிதனில் - குளத்தில். பெருகில் - (அக்குளத்தில் நீர்) மிகுர் 

தால். பூ மருவு புதல் பூடு - நிலத் திற்பொருக்திய புற்களும் பூண்டு 
களும். பொங்கு காலம் - (௮ம்நிலம் மழைவளச்தாற்) செழிக்கும் 
போது. புண்டரிகம் - தாமரை. இரவி போம் அளவில் - சூரியன் 

அஸ்.தமிக்கும்பொழு ௪. தேம் உடல் இளைக்கில் - (உயிர்க்கு) இட 

மான உடல் இளை த்சால். சிறக்கும் - றச் தவலிமைபெறும். இடுச்ச 

ணது- அன்பம்.'சல்லோர்சிரேசம் அப்படி.ஆகுமே”-ஈல்லோர்தம்மால் 

அடுக்கப்பட்டவர்கள் இன் பமடையச் தாமும் இன்பமடைச் த, அவர் 

கள் துன்பமடையத் தாழும் துன்பமடைவர் என்பதாம். ge



38 குமரேச சதகம் 

குளச்திர், கொட்டியு மாம்பலு ரெய்தலும்போலவே, ஒட்டி யுலர்வா 

௫றவு” என்றார் ஒளவையாரும், வாமன சொருபம் - குட்டையான 

வழிவத்தையுடைய. குரு பர - megs குருவே! (92) 

கைப்பலழமைவை 

பருவத்திலே பெற்ற சேயும் புரட்டாசி 

பாதி சம்பா நடுகையும் 

பலமினிய வாடிதனி லானைவால்போலவே 

பயிர்கொண்டு வரு கரும்பும் 

கருணையொடு மிக்ககாணயமுளோர் கையினிற் 

கடனிட்டு வைத்த முதலுங் 

காலமது நேரிற் றனக்குறுதியாக முன் 

கற்றுணர்ந்திடு கல்வியும் 

விரு தரசரைக்கண்டு பழகிய சிரேகழும் 

விவேகிகட் குபகார மாம் 

வீணல்ல விவையெலாம் கைப்பலன தாக வபி 

விருத்தியாய் வருமென்பர் காண் 

மருவுலாவிய நீபமாலையுர் தண்டரள 

மாலையும் புனை மார்பனே 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 

wna nay Hw re oar, 

பருவத்திலே - தக்க பிராயத்தில். சேய் - புத்திரன். பலம் 

இனிய - பலர்தருதலிற் சிறர்த. கருணை - தயை. சாலமது நேரில் - 

காலம்வாய்த் தால்) காலம் வாய்த்சபோது என்ச. உறுதி ௮௧ - ரன் 

மையைத் தருவதாச. விருது - குடை கொடி பட்டப்பெயர்கள் 

மூ, சலியன. மரு உலாவிய நீபம் மாலை - மணம்பொருக்இிய கடப்ப 
மலர்மாலை. தண் தரளம் - குளிர்ச்த முத்து. புனை - அணிச் 

துள்ள. (33)
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திரும்பமாட்டாதவை 

ஆடாளின் வாயினி லகப்பட்ட துவளையு 

மானை வாயிற் கரும்பு 

மரிசான கப்பலிற் பாய்காக் காற்றினி 

லகப்பட்டுமெ௦ காக்கையும் 

நாடறியவே சாரைவார் ச்துக் கொடுத்தது 

நமன்கைக்குளான வுபிரும் 

Boon EO al யணை கடந் திட்ட வெள்ள மு 

நாய்வேட்டை. பட்ட முயலும் 

- கேடியுண்பார் கைக்குளான பலவுடைமையுக் 

தஇவாசையான மனையுக் 

இரள் கொடுங்கோலாசர் கைச்கேறு பொருளுச் 

திரும்பி வாரா வென்பா காண் 

மாரடமிரை யன்னம்சொடிதஇரள்கொள் சோணாடு 

வாழவந்தி முதல்வனே 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமமேசனே. 

ஆடு அரவின் வாயினில் - படமெடுத்து ஆடுகின்ற பாம்பின் 

வாயில். (அலைவாயிற் கரும்பும்! என்பதும் ஓர் பாடம்; அலை- கரும்பு 

அலை. மெலி - வருச துன் ற. ஈமன்-யமன். நலம் ஆக - நன்றாக, 

சேடி உண்பார்-கள்வர் மூசலியோர். தீவாதை ஆன மனை - நெருப் 

பின் கொடுமைக்பு இரையான வீடு, இரள் - மிகுதி, மாடம் மிசை _ 

உபரிகையின்மீது. அன்னம் கொடிஇரள் கொள் சோணாடு - யாக 

கர்ச்கு ௮ன்னமிடு மிடமென்று அடையாளமாகச் கட்டிய கொடி 

களின்கூட்டதிசைச் கொண்டசோழசாடு: '( மேசக்ச சோழவளசாடு 

சோறுடைத்து?! என்றார் ஒளவையாரும். சோணாடு வாழ - சோழ 

காட்டிலுள்ளார் உஜ்ஜிவிக்ச. (84)
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இதனினு மீது நன்றெனல் 

S050 5 ar Are, செய்குவதி லின்சொலாற் 

களிகொண் | 0D LP th Bsr oot DI 

கனவேள்வி பாயிரஞ் செய் on ற் பொய்யுரை 

கருத்கொடு சொலாரைநன்று 

வெடுவெடுக்கின் ற் தோரளிவேகி பறனினில் 

விவேக்யொடு பகையை நன்று 

வெகசூமதிக ளாயிரஞ் ரெய்வதி னரைக்காக 

வேக கண் வன்ன று 

சடுதியிற் பக்குவஞ் சொல்லுங் கொடைக் கிரு 

சற்றுபில் யென்ன ஊன்று ் 

சம்பத்துடன் பிணிபின் மெலிருவதி ஷேயற்ற 

தாரித்திரிய Kor wan an 

மடுவினிற் கரி யோலமென்ன வர்தருள்செய்த 

மான் மருகனணான முருகா 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீலு 

மலைமேவு குமரேசனே. 

ககெடுதது - வெறுப்புக்கொண்டு, ஆயிரம் - அசேகம் ஈன்மை 

கள். களி- ஸந்தோஷம். கனம் வேள்வி - பெரிய இறந்த யாகம். 

கரு. த்தொடு - மனம் அறிய. வெடுவெடுக்சன் நத - கடுமையாயிருக் 

இன்ற, கோபிச்அப்பேசுகின்ற, வேளை கண்டு உதவல் - சமயம் 

பார்ததும். கொடுத்தல். சடுதியில் -சடி தியில், பக்குவம் - தவணை; 

இது, இங்கு, தந்திரமான சமாசானஞ்சொல் லுதலையுங் குறிக்கலாம். 

கரி - கஜேர்தரனென்னும் யாளை. ஓலம் ஏன்ன - முறையிட, 

மால் - மகாவிஷ்ணு, மருகன் - மருமகன், (35)
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பலகூடினு மோன்ற$ கீடாகர்தலவை 

நாரசைக சொருகோடி வானச் திருக்கினலுஞ் 
சந்திரற் கீடாகுமோ | 

தாருவிற் கொடிதொளிகள் பலகூடினாது மொரு 

தம்பட்ட வோசை யாமோ 

கோரமிகு பன்றியின் குட்டிபல கூடி னொரு 

குஞ்சாக்கன் ருகுமோ 

கொட்டிமலர் வாவியிற் பலகூடினாது மொரு 

கோசன தமல ராகுமோ 

பாரமிகு மாமலைகள்பல கூடினாலு மொரு 

பைம்பெர்ன் மகமேரு வாமோ 

பலனிலாப் பிள்ளைக எனேகம் பிறந்தும் விற் 

பனனொருவனுக்கு நிகரோ 

வாரணக்கொடி யொருகரத்திற்பிடித் தொன்றில் 
வடிவே லணிந்த முருகா | 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமபேசனே. , 

தாரகைகள் - ரக்ஷத்இிரங்கள், ஈடு - ஒப்பு, தாரு - மரம்; £05 
என்பது கீண்ட. கொடி - காக்கை; சொடிகளுமாம். கோரம் - 

கொடிய விசாரவடிவம். குஞ்சரம் - யானை. கோகனசம் - தாமரை. 
பைம்பொன்- பசுமை பொன், விற்பனன் - கல்வியறிவுடையவன். 
வாரணம் - கோழி. கரம் - கை, ஒன்றில் - மற்றொருகையில்.(86) 

த்ச்சார்பாற் பயன்படாதவை 

மடுவினிற் கஞ்சமலருண் டொருவ ரணுகாமல் ' 
வன்முதலை யங்கிருக்கும் 

மலையினிற் றேனுண்டு சென்றொருவர் சட்டாமன் 
மருவியதில் வண்டிருக்கும் |
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நெடுமைதிகழ் தாழைமலருண் டொருவ ரணுகாம 

னீங்காதமுள் எிருக்கும் 
நீடு பல.சர்தனவிருகமுண் டணுகாது 

நீளரவு சூழ்ந்திருக்கும் 
குடி மல்கி வாழ்கின்ற வீட்டினிற் செல்லாது 

(FOOT Wis ளங்கிருக்குங 

கொடுக்குந் தியாகியுண் டிடையூறு பேசுங் 

கொடும்பாவி யுண்டு கண்டாய் 

வடுவையுங் கடுவையும் பொருவு மிருகண்ணி குற 

வள்ளிக் குகர்த கணவா 

மயிலேறி விசாயாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமரேசனே. 

இச்சார்பு - கெட்டசேர்க்கை, கஞ்சம் மலர் - தாமரைப்பூ, 

வல்--மு. தலை வன் முதலை. வல் - கொடிய. மருவி - பொருந்தி. 

வண்டு * தேனீ, நெடுமை திகழ் - நீட்சியாக விளங்குன் த. நீடு _ 

நீண்ட. நீள் ௮வு - நீண்ட ஸர்ப்பம். குடி. மல் - குடும்பம்பெரு9. 
தியா - வரையாது கொடுப்பவன், இடையூறு - தடை. வடு- 

மாவடுப்பிளப்பின் உள்வடிவு. கட - விஷம். கண்கள். காமமூட்டி. 

மரணவேதனையைத் தருதலால், அவற்றிற்கு விஷம்: உவமையாகச் 

கூறப்படும், பொருவும் - ஒதி.ச. உகர்த - விருப்பத்திற்கு இடமான. 

கலிகாலக் கோடூமை 

தாய் புத்திசொன்னான் மறுத்திடுங்கால (pur 

தந்தையைச் சீறு காலஞ் 

சற்குருவை நிர்தைசெய்கால மெய்க்கடவுளைச் 
சற்று மெண்ணாத காலம்
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பேய் தெப்வமென் அபசரித்திடுங் சாலம் 

புட்டருக் கேற்ற காலம் 

பெண்டாட்டி வையினுங் Cau erp கால நற் 

பெரியரசொல் கொளாத காலம் 

தேய்வுடன் பெரியவன் சிறுமையுறு கால மிகு 

சிறியவன் பெருகு காலஞ் 

செருவில்விட் டோடிலனோர் வரிசைபெறு காலம் 

செப்புவோர்க் குதவு காலம் [வசை 

வாய்மதம் பேசிவிடு மறியாயகாரர்க்கு 

வாய்த்த கலிகால மையா 

மயிலேறி விளசாயாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமமரேசனே 

சீறு - கோபிக்கின்ற, சத் குரு - சிறக்த ஆரியன். புரட்டர்- 
பேச்சுத் சவ.றுபவர், வாக்குராணயயில்லா தவர். சேய்வுடன் - மெவி 

'வோடு, பெருகு - மேன்மை மிகுதியாகப் பெறுகிற, செரு -யுத் 

தீம்... வரிசை - பரிசு, வெகுமானம், வசை - நிர்சை, பழிமொழி. 

வாய்த்த - ஏற்ற, (88) 

அவரவர்க்தரியவை 

கல்வியொடு கனமுறச் சபையின் மேல்வட்டமாக் 

காண வைப்போன் பிதாவாங் 

கற்றுணர்ர்தே தனஅபுகழாற் பிதாவை ப்.ர 

காசஞ்செய்வோன் புத்திரன் 

செல்வமிகு கணவனே தெய்வமென் நனுதினஞ் 
சிர்தைசெய்பவண் மனைவியாஞ் 

இனேகிதன்போலவே யன்புவைகத் துண்மை 
செப்புமவனே சோதான் [மொழி
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தொல்வளமிகுந்தழூற் கரைதெரிந் துலுதிமொழி 

சொல்லு மவனே குரவனாஞ் 

சொன்னெறி தவருமல் வழிபாடு செய்துவரு 

துய்யனே யினிய சீடன் 

வல்விரக மிஞ்சு சுரகுஞ்சரியுடன் குறவர் 

வஞ்சியை மணந்த கணவா 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 
மலைமேவு குமமரோசனே. 

கனம் - கெளரவம். மேல்வட்டம் - மேலான [மு,சன்மையான [ 

நிலைமை மகத்துவம். (தந்ைத மகற்காற்றும் ஈன்றி யவையச்து 

முந்தி யிருப்பச் செயல்,” (மகன் தந்தைக் காற்றும் ஈன்றி யிவன் 
றர்சை) என்னோற்றான்சொல் என்னுஞ் சொல்'? என்பன இங்குக் 
சாண்க, செல்லம் மிகு கணவன் - செல்வக்கணவன். இத, செல் 

வப்பிள்ளே என்பது போன்றது: மிச்ச செல்வம்போன்ற | அருமை 
பெருமை பொருச்திய] கணவன் என்க, அ௮று.தினம் - காடோறும். 
Bios செய்பவள் - நினைப்பவள். செப்புமவன் - சொல்பவன். 

சோசரன் - சகோதரன். தொல் - பழைய, வளம் - சொல்வளம், 
பொருள்வளம், உறுதிமொழி - ஈன்மையை விளைச்கும் சொல், 
குரவன் - ௮சாரியன், கெறி - வழி, முறை, வழிபாடு - தொண்டு, 

துய்யன் - பரிசுத்தன். இனிய - சறர்த, 'சீடன் - ஈஷ்யன், வல் 

விரசம் - கொடிய அசைகோய். மிஞ்ச - மிச்ச. சர குஞ்சரி- தெய்வ 
யானை, லஞ்9 - வஞ்சிச்கொடிபோல் மெல்லியவள்: வள்ளி, (89) 

சிறுமையிந் பேநமை 

சேற்றிற் பிறந்திடுங் கமலமலர் கடவுளது 
திருமுடியின்மே லிருக்குந் 

இகழ்சிப்பி யுடலிற் சனித்தமுத் தரசா.து. 
தேகத்தின்மே லிருக்கும்
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போற்றியிடு பூச்சியின் வாயினூல் பட்டென்று 

பூசைக்கு நேசமாகும் 

புகலரிய வண்டெச்சிலான தேன் றேவர்கொள் 

புனித வபிடேக மாகும் 

சாற்றிய புலாலொடு பிறந்த கோசரோசளை 

சவாதுபுழு கனைவர்க்கு மாஞ் 

சாதியீன த்திற் பிறக்கினுங் கற்றோர்கள் 

சபையின் மேல்வட்ட மன்றோ 

மாற்றிச் சரத்தினை விபூதியா ஓடல்குளிச 

வைத்த மெய்ஞ்ஞான முதலே 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமரேசனே. 

திருமுடி - சிறந்த சிரம். இகழ் - விளங்குன்ற. சனித்ச - 
பிறந்த. போற்றியிடு - பாதுகாத் இற, சேசம் - விரும்யப்பவெழ... 

புகல் ௮ரிய - சொல்லுதற்கு அரிய | இழிவுள்ள.] புனிசம்.- பரிசச் 
தம். அபிஷேகம் - அபிஷேகத் இரவியம், சாற்றிய - (இழிவாகச்] 

சொல்லப்பட்ட, அனைவர்க்கும் - எல்லோர்க்கும், சாதி ஈனத்தில் - 

moran Sule. erg Sor மாற்றியென மாற்றுக, முருகக்கடவுள் 

இருஞானசம்பர் தமூர்த்திசாயனாசாயவதரிச்சபோ த,பாண்டியன து. 

மற்றெதனாலுச் தீராச் சர,ச்தை விபூதியினால் நீக்கு அவனது உடல் 

குளிரச்செய்சன ரென்பது, வரலாறு. மெய்ஞ்ஞானம் - த்.துவ 

ஞானம். (40 

சேயத் தகாதவை 

தாஞசரித் அவரு தெய்வமிது வென்று பொய்ச் 

சத்தியஞ் செயில் விடாது 

தன்வீட்டி லேற்றிய விளக்கென்று முத்தக் 

* தனைக்கொடுத்தா லது சுடும்
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அ௮னா௮ மேலவர்கண் மெத்தவுர் தனதென் | 

ற்டாதது செயிற் கெடுதியா 

மானை தான் மெத்தப் பழக்கமானாலுஞ் செய் 

யாஅ செய்தாற் கொன்றிடும் 

தஇனான தினிதென்று மீதாண் விரும்பினாற் 

றேகபீடைகளே தருஞ் 

செகராசர் சனுவென்ன வேலாத காரியஞ் 

செய்தான் மனம்பொருர்காண் 

வானாடு புகழு மொருசோணாடு தழைய விவண் 

ப வந்தவதரித்த மூதலே 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமமேசனே. 

ஆசரித்து - வழிபட்டு, பூசிதது. மேலவர்கண் ஆனாலும் என்க. 

.மேலவர்சண் - மேலோரிடச்து, மெத்தவும் - மிகவும். தனது 

என்று - தனக்கு வேண்டியவரே யென்று. அடாது - தகாதது, 

நின் ஆனது - உணவானது: தின் என்பது சீன்என முதல் நீண் 
டது. 'மீதாண் விரும்பேல்'' என்றார் ஒளவையாரும். செக ராசர் - 

பூமியையாளும் அசர். சனு - உதவியாயுள்ளவர், ஈண்பர், வான் 

காடு - சுவர்சக்கலோக த்திலுள்ள தேவர்கள். ஒரு சோணாடு தழைய - 

ஒப்பற்ற சோழநாடு செழிப்பும் சிறப்பும் அடையும்படி, இவண் - இவ் 

விடத்தில், 

நடூவு நீலைமை 

வர்தவிவகாரத்தி லினிய பரிதானங்கள் 
வருமென்று சேசு ரென்றும் 

'வன்பகைஞ ரென்று மயலோரென்று மிக்க கன 

வானென்று மேழை யென்றும்
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இர்தவகையைக்குறித் தொருபக்பாத மோ 

ரெள்ளள வுரைத்திடாம 

லெண்ணமுடனே லிகிதபுத்தியொடு சாக்ஷிக்கு 

மேற்கச் ௪பாசமதமா 

முந்த விருதலையுஞ் சமன்செய்த கோல்போன் 

மொழிரோ் இடிற் DT OLD Q&T aor 

முனைவீம னுடல்பாதி மிருகந்தனக்கென்று 

முன் றருமர் சொன்னதலவோ 

மைந்தனென வன்றுமை முலைப்பால் கொடுத்திட 

வளர்ந்தருள் குழந்தை வடிவே 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமபேசனே. 

விவகாரம் - வ்யவஹாரம்; வழக்கு. இணிய பரிதானங்கள் - 

'விரும்பத்தச்ச லஞ்சப்பொருள்கள். ரேசர் - ஈண்பர். வல்பகைஞர் - 

கொடிய பகைவர். எண்ணமுடனே - வாதிப்பிர திவா திகளுடைய 

மனத்தின் நினைப்புக்கும். “லி பு.ச்தியொடு - எழுத்துமூலமான 

ஆதாரங்களால் அறியப்படுஇற விஷயத் துக்கும். சாக்ஷிக்கும் - சாக்ஷி 

கள் சொன்ன வாக்குமூலத்தித்கும். சபா சமதம் ௮ - நீயாயசபை 

யில் உள்ளவரெல்லோர்க்கும் சம்மதமாயிருக்கும்படி. மூச்ச இரு 

நிலையும் சமன் செய்ச கோல்போல் - முன்னே ( தான் ஒருபக்க த் 

இலும் சாயாமல் ) சமமாய் நடுநின்ற துலாச்கோல் ( பின்பு தன் 

னிடம் வைச்சப்பட்ட பாரச்தை உள்ளபடி உணர்த்துதல் ) போல. 

மொழிர்திடின் - சமமாய்கின் று தீர்ப்புச்கூறினால். முனை வீமன் - 

வலிமையையுடைய வீமசேனன். கதை கேட்டறிக. (சமன்செய்து 

£ர் தூக்குப் கோல்போ லமைச்சொருடாற், கோடாமை சான்றோர்க் 

சணி ?? என்பது; திருக்குறள். (42)
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 யக்ஷபர்தம் 

லாவிவகார மா வந்தவர்முசம்பார்த 

துரைப்போர் மழ்க்குரங்கா 

முயர்வெள்ளெருக் குடன் முளை, ர்குவிட் மவரில்ல 

மூறையுர் பாழ்ஈத்த மாம் 

தாரணியி லிவர்கள்சிளை நெல்லிபிலைபோ குக் 

சமானமா வெழுபிறப்புஞ் 

சந்ததியிலா அழல்வ ரவர்முகத்தினின் மூத்த 
தையலே குடியிருப்பாள் 

பாரமிவரென்று புவிமங்கையு ஈடுங்குவாள் 

பழித்த துர்மரண மாவார் 

பகாமுடிவிலே ரவாவாதி ஈரகத் தனு 

பவிப்ப ரெப்போது மென்பார் 

வாரமுட னருணடரிராதருக் கனுபூதி 

வைத்தெழுதி பருள் குருபரா 
மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமரேசனே, 

ஓரம் விவகாரம் - பஷூபாதமான் வழக்குச் தீர்ப்பு, இல்லம் - 

வீடு, உறையும் - வூக்ரும். தாரணி - தரணி; பூமி, இளை - உறவி 

னர். உகும் - உதிர்ந்துவிடும்) அழிர்துவிடும். உழல்வர் - அலைவார் 
கள். apes மையல் - மூதேவி, புவி மங்கை - பூமிதேவி. பகர் 
முடிவிலே - சொல்லப்படும் ௮ர்.இிய காலச்்இல்; உயிர் உடலை 

விட்டு நீங்யெபின்னர்; மறுமையில். ரவுரவம்--ரெளரவம்: இது 
தர் ers விசேஷம். வாரமுடன் - அன்புடன். SiGe Bier gi 

என்பவர் இருப்புழ்முசலிய நூல்களை மியற்றியருளிய தர் மசான். 
HHA - கர்சரறபூதி யென்னும் நால் என்பர், * வேசாள்ஞ் 
சேருமேவெள்ளெருக்குப் பூக்குமே, பாசாளலூலி படருமே-ஞூசேவி,
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சென்றிருர் த வாழ்வளே சேடன் குடிபகுமே, மன்றோஞ் சொன் 

ஞா மனை'' என்னுஞ் செய்யுட்கருத்து இச்செய்யுளில் வக் துள்ளமை 

காண்க, (48) 

அளவு படாதவை 

வாரியாழத்தையும் புனலெறியு மலைகளையு 

மானிடர்கள் சனன த்தையும் 

மன்னவா ஹினைவையும் புருதாயோகங்க ளையும் 

வானி னுயாரீள தீகையும் 

பாரிலெழு மணலையும் பலபிராணிகளையும் 

படியா ண்ட மன்னவரையும் 

பருப்பதத்தின் னிறையு மீசுரச் செயலையும் 

பனிமாரிபொழி துளியையும் 

சீரிய தமிழ்ப்புலவர் வாக்கிலெழு கவியையுஞ் 

இித்தர்தம துள்ள த்தையுற் 

தெரிவையர்கள் சிந்தையையி மிவ்வள வெனும்படி 

தெரிர்தள விடக் கூடுமோ 

வாரிச மடர்தை குடிகொண்ட நெடுமாலுக்கு 

மருகனென வந்த முருகா 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமமரேசனே. 

லாரி- வாரிதி; கடல். புனல் ஏறியும் - அருவிநீர் சொரிகின்ற. 

சனனம் - பிறப்பு. பாரில் - பூமியில். படி - பூமி, பருப்பதம் - பர் 

வதம். மாரி - மழை. €றிய - சிறந்த. இழ்தர் - இத்திபெற்ற பெரி 

யோர்கள். தெரிவையர்கள் - மகளிர். வாரிசம் மடர்தை - செர்தா 
6 

ம்ரைமல்ரில் வாழ்றெ இலக்குமி. ரெடு மால் - மஹாவிஷ்ணு. (44)
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மானம் விடாமை 

கனபார மேநிற் பிளந்திறுவ தன்றியே 

கற்றாண் வளைர்திடாது 

Bh FVM HUT Gon HT BD முயி ரளவிலே 

கனசூர னமரின் முறியான் 

இன மோரிடுக்சண் வந்துற்றுஓம் வேற்கை தோல் 

ரிவனளவிற் கொடாது 

இரமான பெரியோர் சரீரங்கள் போடினுஞ் 

செப்புமுளை தவறிடார்கள் 

am iow கவரிமா னுயிர்போகுமளவுந் தன் 

மயிரி னொன்,றுங் கொடாது 

வாராக வாபத்து வருகினுஈ் கற்புடைய 

மாது நிறை தவறி ஈடவாள் 

மனதார வனதடைக்கலமென்ற €ரற்கு 

வன்சிறை தவிர்த்த முருகா 

மயிலேறி விகாயாடு குகனே புல்வயனீடு 

nav Loa குமேசனே. 

சனம் பாரம் ஏறின் - அதிகபாரம் ஏற்றப்பட்டால். இறுவது- 

ஒடிவது, கல் தாண் - கற்நூண். கரு தலர்கள் - பசைவர்கள். 

உடைக்தாலும் - அழிவுரேர்ச்தாலும், கஷ்டப்பட்டாலும். உயிர் 

அளவிலே - பிராணன் உள்ளவரையில். கன சூரன் - மிச்ச சூரத் 

தன்மையுள்ளவன். அமரில் - போரில், முறியான் - தோற்றோடான், 

இடுச்சண் - துன்பம். வந்து உற்றாலும்* வந்து சோர்தாலும், சீவன் 

அளவில் - உயிர் உள்ள வரையில். இரம் ஆன பெரியோர் - (ஒழுச் 

சத்தில்) உறுஇயுள்ள மேலோர். செப்பும் - சொல்லும். வனம் ஏறு - 

அழகுமிக்க. சவரி மான் - ஈமரீமிரு£ம்: கவரியென்னும் மான். 

றை - கற்புந்லேமை. மனது ஆர - மனப்பூர்வமாக, மளப்பூர்த்தி 

யாக, அடைக்கலம் - சரணம். சரற்கு - ஈக்போனுக்கு, வன் சிறை -
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கொடிய சிறையிஃ ருப்பு துன்பம். 'உற்றவிடத்தி லுயிர்வழங்குச் 

சன்மையோர், பற்றலபை4 கண்டால் பணிவரோ - கற்றூண், 

பிளர்திறுவசல்லாள் பெரும்பாரக் சாங்கன், தளர்ந்து வளையுமோ 

தான்? , * மயிர்ரீப்பின் வாழாக் கவரிமா வன்னார், உயிர் நீப்பர் 

மானம் வரின் !? என்பன இங்குச் காண்ச. (45) 

Sham. Four 

திருமகள்கடா௯த முண்டானா வெவர்க்குஞ் 

சிறப்புண்டு கனதை யுண்டு 

சென்றவழியெல்லாம் பெரும்பாதையாய்கவிடுஞ் 

செல்லாத வார்த்தை செல்லம் 

பொருளொருகதுரும்பு மரியாதையாஞ் செல்வமோ 

புகல் பெருக்காறு போலாம் 

புவியின் முன் சண்டுமதியா கபேர் பழகினவர் 

போலவே கேச மாவார் 

பெருமையொடு சாயி லுயர்ச்சுதரு மனுதினம் 

பேரும் ப்ரதிஷ்டையு முறும் 

பிரியமொடு பகையாளிகூட வுறவாகுவான் 

பேச்சினிற் பிழை வராது 

வருமென கிளைத்தபொருள் கைகூடிவரு மதிக 

வல்லமைகண் மீகவு முண்டாம் 

மயிலேறி விளையாடு குகனே |ல்வயனீடு 

மலைமேவு uC rear. 

இருமகள் கடாக்ஷம் - இலக்குமியின் அருட்கடைச்சண் ணளோக் 

கம். சனதை - கெளரவம். பாதை - வழி. புகல் பெருச்கு ஆறு 

போலாம் டி சிறப்பித்துச் சொல்லப்படும் ஆற்.றுப்பெருச்குப்போல் 

மேன்மேல் பெருகும். (46)
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Baro னுதிப்பதெங்கே ஈளின மெங்கே 

களித்து மலர்ர்த தென்ன 

கார்மேக மெங்கே பகர்கோகை யெங்கே 

KB தி னட்பான தென்ன 

மதியமெங்கே பெருங்குமுதமெங்கே மூக 

மலர்ந்து மகிழ்கொண்ட தென்ன 

வல்லிரவு விடிவசெங்கே கோழி யெங்கே 

மகிழ்க து கூவிடுத லென்ன 

நிதியாக ©) rm sulin borg மவர்சளொடு 

கேச மொன்றாுபிருக்கும் 

நீதிமிகு நல்லோர்க ளெ ங்கிருந்தாலு மவர் 

நிறைப௬்ூ மறவார்கள்காண் 

மதிஓுடனள் சோபுாமும் வாளியும் புடைசூழ 

மரவ] சோணாட் டதிபனே 

மயிலேறி விளையாடு முரனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமரேசனே, 

க.இரவன் - சூரியன். ஈளினம்- சாமரை மலர். உளம் களிச்௪ - 

மனம் ம௫ழ்ச் த. கார் மேசம் - கருநிறமுள்ள மேகம். பசுந்தோகை- 

பசமைஙிறமுள்ள மயில், மதியம் - சந்இரன். பெருங்குமு சம் - 

சிற்த ஆம்பல். மகிழ் - மதிழ்ச்சி. வல் இரவு - பயங்காமான இராப் 

பொழுது. நிதி - செல்வக்குவியல். வானத்தில் நெடுந்தூரத்தி 

ஓள்ள பொருள்களுக்கும் பூமிபிலுள்ள பொருள்சளுக்கும் ஒன் றுச்கு 

ஒன்று சிரேககுணம் மிகுதல்போலவே, உலகச்தில் எவ்வளவு 

தாரத்இிலுள்ளார்ச்கும் சிகேஈம்மிருசல் இயல்பு என்பதாம். இரவு 
விடிவது எங்கும் உள்ளதாயினும் அதற்குக் காரணமான சூரியனது 
தோற்றம் வானத்திலுள்ள துபற்றி, அதனை நெடுர் தூரச்சதுபோலக் 

கூறினார். லாவி - தடாகம். புடை. சூழ - பச்கங்களிலெல்லாஞ் 

சூழ்க்திருசக, மருவு - பொருர்திய, அதிபன் - தலைவன். (47)
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௩ ல றிதல் 

காகம் பகற்காலம் வென்றிடுநி கூசையைக் 

கனசமுடி யாசர் சாமுங் 

கருது சயகாலமதுகண் டர்கவேளை யிற் 

காரிய முடித் KAD aie t 

மேத முங் காரகாலமனுக ண்டூ பயிர்விளய 

மேன்மேலு மாரி பொழியும் 

மிக்கான வறிவுளோர் வரு ருருணகாலக்தின் 

மிடியாளருக் குசுவுவார் 

நாகரி குறு ரூபி ல் வாந்ககாலக் BGC ல 

ஈலமென் றுகற்து கூவு 

நல்லோர் குறித்ததைப் USMY Oh HHH 

நாளையின் முடிப்பர் கண்டாய் 

வாகனையகாலை கன மாலை புல் லெனு முலக 

வாடிக்கை நிசமல்லவோ 

மயிலேறி விசாயாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு ருமபேோசனே. 

கூகை - கோட்டான். கனசம் - பொன். முடி. - இரீடம்.. 
கருது சய காலம்- வெர்றிகடைக்குமென நினைத்த சமயம், (பசல் 

கெல்லுங் கூ.கையைச் சாக்சை யிகல்வெல்லும், வேர் தீர்க்கு வேண்டும் 
பொழுது” என்னுக் திருக்குறளை இங்கே காண்க. கார்காலம் - மழைச் 

காலம். மாரி- மழை. மிக்கு ஆன - மிகுதியான. சருணசாலச்இல் - 

தச்சகாலச்தில், துன்பமுற்ற காலத்தில், மிடியாளர் - சரித்திரர், 

உறு - பொருச்திய. வசர்தகாலம் என்பது -சித் இரையும் வைகாசியு 

மாகிய இளவேனிற்பருவம். ஈலம் - ஈன்மை. உகர்து - விரும்பி, 

வாகு அனைய காலை கல் - 9 pew அத்தகைய[சறப்புப்பொருக் திய] 

இளமைப்பருவம் அறஞ்செய்தற்கு உறுதியானது. மாலை புல் - 
மு துமைப்பருவம் அற்பமானது. !! காலைச் செய்வோமென் நறத்
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ச் சடைப்பிடிச்துர், சாலச் செய்வாரே தலைப்படுவார்--மாலை, 

இடர் சா னெழுச லரிதால் மற்றென்கொல், அறங் காலை செய்யாத 

வாறு ?? என்னுஞ் செய்யுளில், காலை மாலை என்னுஞ் சொற்கஈண் 

இளமை முதுமை பென்னும் பொருளையே சச்துரின்றமை காண்ச, 

உலக வாடிச்கை - உலகத்துப் பழமொழி, (48) 

இடனறிதல் 

தரையதனி லோடுதேர் நீள்கடலி லோடுமோ 
சலதிமிசை யோடு கப்பல் 

தரைமீதி லோடுமோ கண்ணீரிலுறு முதலை 

தன்முனே கரி நிற்குமோ 

விரைமலாமுடிப் பரமர் வேணியரவிளை வெல்ல 

மிகுகருடனா லாகுமோ 

வேங்கைக ஸிருக்கின்ற கானி லஞ்சாமல் 
வேறொருவர் செல்ல வசமோ 

அரைகளைப் பெரியோரை யண்டிவாழ்வோர்தமைத் 

அஷ்டா்பகை யென்னசெய்யுற் 

துணைகண்டு *சேரிட மறிந்துசே' ரென்றொளவை 

சொன்னசதை பொய்யல்லவே 

வரையூது மாயனை யடுத்தலாற் பஞ்சவர்கள் 

வன்போர் சயித்த தன்றோ 

மயிலேறி விலாயாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமேசனே, 

நீள் கடல் - பெரிய சமுச்திரம், சலதிமிசை - சடலின்மீது* 

கரி - யானை. விரை மலர் முடி பரமர் - வாசனையுள்ள மலர்மாலை 

யைச் சூடிய இருமுடியையடைய சிவபிரான். வேணி - சடை. மிகு 
கருடன் - (பகழிகட்குச்) சிறந்த அரசனாகிய கருடண், ‘“ மெலி 

யோர் வலிய விரவலரை யஞ்சார், வலியோர் தமைத் தாமருவில்--
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பலியேல், கடவு எவிர்சடைமேற் சட்செவி யஞ்சாசே, படர்சிறை 

யப்புள்ளரசைப் பார்தது '? என்பது, ஈன்னெறி. வேங்கைகள் - 

'வேங்கைப்புலிகள். வரை - மூங்கில்; இத,இங்குப் புள்ளாங்குழலைச் 

குறிக்கும். மாயன் - ஆச்ஈரியகராபான குணஞ்செயல்களை புடைய 

திருமாலின் திருவவதாரமாகிய கண்ணபிசான். பஞ்சவர்கள் - 

பாண்டவரைவர். வல் போர் - கொடியயுத்தம். (49) 

வேட்டகத் திரஈழ்ச்சி 

வேட்டகர் தன்னிலே மருகன் வர்திமெளவின் 

மேன்மே௮ு முபசரித்து 

விருந் துகள்ஈமைத்து நெய்பாறயிர் பதாரரத்தவகை 

வேண்டுவ வெலா மமைப்பார் 

ஊட்டமிகு வர்க்கவகை செய்திடுவர் சைலமிட் 

டுறுகியாய் முழுகுவிப்பா 

ரோபாது தின்னவே பாக்கிலை கொடுத்திடுவ 

ருற்றறா ணாலாகிலோ 

நாட்ட மொருபடி. பிறங்குவதுபோன் மரியாதை 

நாளுக்குநாள் குறைவு.றும் 

நகைசெயவர் மைக்துனர்ச ளலுவல்பார் போ 

சாணாமன் மாமி சொல்வாள் | வென்று 

வாட்டமனையா சொருகுரும்பாய் மதிப்ப ளவன் 

மட்டியிலு மட்டி யன்றோ 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமே௮ குமசேசனே. 

மருகன் - மருமகன். பால்--தயிர்-பாறயிர். ஊட்டம் மிகு - 

உண்பித்தற்கு உரிய றந்த. உறுதியாய் - ஈன்றாக. இலை - வெற் 

றிலை. உற்ற - பொருந்திய. காட்டம் - விருப்பம். நகை செய்வர் - 

பரிகாசஞ்செய்வா. காணாமல் - லெட்கமில்லாமல். வாட்டம் மனை 

யாள் - மெலிவுங் குறைவுமுடைய மனைவியும், (60)
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(2சஸ்வ நிலையாமை 

ஓடமிடு மிடமது மணந்சுடுஞ் சுடுமிடமூ 

மோடமிகவே நடக்கு 

முற்றதோ ராற்றின்மடி மேடாகு மேடெலா 

முறுபுனல்கொண் மடூவொபிடும் 

ஈடு காடாகு முூயர்காடு நாடாகிவிடு 

நவில்சகடு மேல்கழதாம் 

நடையூறு சந்தைபல கூடு முடனே கலையு 

ஈன்னிலவு மிருளாய் விடும் 

நீடுபகல் போயாிின் பிரவாகு மிரவுபோய் 

நிறைபகற்போதாய்விடும் 

நிதியோர் மிடித்திடுவர் மிடியோர் செழித்திடுவர் 

நிசமல்ல வாழ்வு கண்டாய் 

மாடு மனைபாரிசன மக்க ணிதி பூஷணமூ 

மருவுகன வாகு மன்றோ 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு கூமபரேோசனே. 

உற்றது - பொருர்திய. உறு புனல் - மிக்க நீர், ஈவில் சகட - 

சொல்லப்படும் வண்டிச்சக்கரம். ஈடை ஊறு - (மனிதர்) கடையாடு 

இன் ற. நல் நிலவு - ஈல்ல நிலாக்காலம், நீடு பகல் - இறந்த பகற் 

காலம். நிறை பகல் -(ஒளி)நிறைக்த பகல். பிடித் இடுவர் - தரித்இரப் 

படுவர். மிடியோர் - தரித்திரர். செழித் இடுவர் - செல்வமுடையவ 

ராவர். பாரி - பார்யை, சனம் - உறவினர், மச்கணிதி - மச்சள் 

திதி. மருவு - பொருக்இய. (51) 

பிறந்தார் பேறுபேறு 

தநடமொன் நெடுத்தாந் புவிக்கு நல்லவனென்று 

தன்பேர் விளங்கவேண்டுஞ் 
Farm னிதல்லாது மெய்ஞ்ஞானியென்' றவ 

தரிக்கவே வேண்டு மல்லால்
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தஇடமினிய ரணசூரவீரனிவ னென்னவே 

திசைமெச்சவேண்டு மல்லால் 

தேகியென வருபவர்க் கில்லையென்னாமலே 

செய்யவேவேண்டு மல்லால் 

௮டைவுடன் பலகல்லி யாசாய்ர்து வித்துவா 

கைவேவேண்டு மல்லா 

லறிவான துரைமக்களாக வரவேண்டு மிவ 

ரதிகபூபால ரையா 

வடகுவடு கிடுகிடென வெழுகடலு மலையெறிய 

மணியுரகன் முடிக ணெரிய 

மயிலேறி விசாயாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமரேசனே. 

சடம் - உடல். புவிக்கு - பூமிக்கு, சர் - திறம், இடம் 

இனிய - வலிமையிற் ஏறச், மண சூர வீரன் - போர்புரியத்தக்க 

செளரியமும் வீரமு முள்ளவன். இசை - இசையிலுள்ளார். தேூ- 

கொடு, செய்யவே வேண்டும்-((பொருள் செரடுச் து தவுதலைச்) செய்ய 

வேண்டும். அடைவுடன் - முறைப்படி, இவர் - இப்படிப்பட்டவர். 

அதிச பூபாலர் - சிறந்த அரசர், ௮ரசரினுஞ் சிறரத்வர், வடகுவடு - 

வட திசையிலுள்ள மேருமலை, ௮லை எறிய - லை வீச, மணி உர 

கன் மூடிகள் - மாணிக்சமுள்ள அதிசேடனென்னும் சர்ப்பராச 

org சரங்கள். ஆதிசேடன் பூமியைக் இீழிருர்து தாங்குின்றா 

Garorug), Us pug o கொள்கை, (52) 

வறுமையிட் சிறுமை 

வமைதான் வர்திடிற் ராய் பமுதுசொல்லுவாண் 

மனையாட்டி சற்று மெண்ணாள் 

வாக்கிற் பிறக்கின்ற சொல்லெலாம் பொல்லாத 

'வசனமாய் வநது விரையும் 
8
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சிறுமையொடு தொலையா விசாரமே யல்லாது 

சிர்தையிற் றைரிய மிலை 

செய்யசபைதன்னிலே சென்றுவர வெட்கமாஞ் 

செல்வரைக் காணி ஞணும் 

உறுதிபெறு வீரமுங் குன்றிடும் விருர் துவரி 

௮யிருடன் செத்த பிணமா 

மூலகம் பழித்திடும் பெருமையோர்முன்புசென் 

ஜொருவரொடு செய்தி சொன்னான் | 

மறுவசனமுஞ் சொலார் துன்பினிற் றுன்பமிது 

வர்தணுகிடா தருளுவாய் 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமடேசனே, 

வறுமை - தரித்திரம். பழுது - குற்றம், மனையாட்டி. - மனைவி, 

சி.றுமை - எளிமை. சர்தையில் - மனத்தில், செய்ய சபைதன்னி 

லே - நல்ல சபையிலே. காணும் - சாணமடைவான். குன்றிடும் - 

குறைந்துபோம். உயிருடன் செத்த பீணமாம் - உயிரோடிருச்கை 

யிலேயே உயிர்நீங்கெ உடம்புபோலச் செயலழிர்து நிற்பான், 

உலகம் - உலகத்திலுள்ள் சனங்கள், மறு வசனம் * பதிலுத்தரம். 

ன்பினில் தன்பம் இது வந்து ௮ணுடொது - துன்பங்கள் 

'எல்லாவற்றினும் மிச்சதுன்பச்தைத் தருவதான இச்சரித்இரம் 

(யார்ச்கும்) வர்து சேராதபடி, அருளுவாய் - சருணைசெய்வாய், 

: கல்லானே யானாலுங் கைப்பொருளொன் நுண்டாயின், எல்லா 

ரஞ் சென்றம் செதிர்சொள்வர்--இல்லானை, இல்லாளும் வேண் 
டாள் மத்றீன்றெடுச்ச தாய் வேண்டாள், செல்லா தீவன்வாயிற் 

சொல் ?! என்றார் ஒளனவையாரும்.' க (88)
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தீச்சார்பா னன்மையிழப்பு 

ஆனை தண்ணீரி னிழல்பார்த்திடத் தவளைசென் 
றங்கே கலக்கி யுலவு 

மாயிரம்போ்கூடி வீகெட்டிடி. லேத 
மறைகுறளு முடனே வரும் 

ஏனை ஈற்பெரியோர்கள் போசனஞ்செயுமளவி 

லீக்சடர் தசை கேடதாம் 

இன்பமிகு பசுவிலே கன்றுசென் மாட்டுதற் 

சினியகோ னதுதடுக்கும் 
சேனைமன்னவ ரென்னகரும நியமிக்கிலுஞ் 

சிறியோர்களாற் குறைபடும் 
சிங்கத்தையும் பெரிய விடபத்தையும் பகைமை 

செய்த தொருரரியல்லவோ 

மானையுர் திகழ்தெய்வயானையுந் தழுவு மணி 
மார்பனே யருளாளனே 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 
மலைமேவு குமரேசனே, * 

பார்த்திட ௮,௪.ற்கு இடையூராச எனக் கூட்டிச் சொள்க, 

(1 றிய பகையெனினும் ஓம்புதல் சேற்ரூர், பெரிதும் பிழைபா 
டுடையர்-நிறைகயத்,; தாழ்நீர் மடுவிற் றவளை குஇப்பினும், யானை 

நிழல்காண் பரிது !? என்னும் நீதிகெறிவிளக்கச்செய்யுள் இங்குக் 

காணத்தக்கது. உலவும் - உலாவும், ஏசம் அறை குறள் - பழித் 

துச்சொல்லப்படுசன்ற மோதுச் தன்மையுள்ள பேய், ( ஏகம் 1 

என்று பாடமாயின்), அதற்கு - ஒன்று என்பது பொருள், இனி, 

4 ஏதம் அறை குறள் ! என்பதற்கு - ( அவ்வீட்டிற்குச்) குற்றஞ் 
சொல்லுறெ குறளன் என்று பொருள்கூறுவாருமுளர்) குறளன் - 
குள்ளன், சோட்சொல்பவன். ஏனை - மற்றும், ஈ.டெர்து இசை 
கேடதாம் * (போசனத்தில்) ஈ விழுச்து பழிப்புக்டெமாம். Bleu
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சோன் - (பசுச்காத்தலிற்) றர்ச (பசுவிற்குத்) தலைவனை கய இடை 

யன். கருமம் - காரியம். நியமிக்கும் - கட்டளையிட்டாலும். 

இடபம் - எருது. ஈரி சிங்கச்திற்கும் இடபச்இற்கும் பகைமூட்டிய 

வரலாறு பஞ்சதர் இரத்தில் மித்தாபேதச்இற் காண்க. மானையும் - 

மானின் மசளாதிய வள்ளியையும்;௮ன்் றி,மான்சண்போலும்சண்ணை 

யுடைய வள்ளியையும் எனினுமாம். அணி மார்பன் - அழயெ மார் 

புடையவன். அருளாளன் - கருணேயையுடையவன், (54) 

இடையூறுற்றும் பயன்படுபவை 

ஆ ம தண்ணீர்வற்றிவிட்டாலு ep pmb 

ரமூதபானங் கொடுக்கு 

மாதவனை யொருபாதி கட்செவி மறைந்தாலு 

மப்போது முதவி செய்வன் 

கூ௮ மதி தேய்பிறையகாகவே குறையினுங் 

குவலபக் திருல் சிகைக்குங் 

கொல்லைதான் சாவிபோய்விட்டாலு மங்குவரு 

குருவிக்கு மேய்ச்ச ஒண்டு 

வீறுடனுதாரிகான் மிடியான போதினிலு 

மிகநாடி வருபவர்க்கு 

வேறுவகை யில்லையென் . ,ரயா இயன்றது 

வியந் துளமகிழ்ர் துதிவுவான் 

மாறுபடு சூர சங்கார கம்பீரனே 

வடிவேலணிந்த முருகா 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவ குமரேசனே. 

ட... அமுத பானம் - அமுசம்போல் இனிய பானம்; பானம் - 
குடிக்கத் தக்கது. ஆதவன் - சூரியன். கட்செவி - பாம்பு; இத, 

இங்கு, இசாகுகேதுச்சளைக் குறிக்கும். கூறும் மதி - (சிறப்பித்துச்) 

சொல்லப்படும் சந்திரன். குவலயத்து - பூமியின், சசைக்கும் -
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அழிக்கும், நீச்கும். வீறுடன் உதாரி - மிக்க சிறப்புடன் கூடிய 
ஈகைத்சன்மையுடையோன். மிடி - தரித்திரம். சாடி - தேடி, 

விரும்பி. இயன்றது 5 ( தீன்னுத் ) கூடியது. வியந்து - சொண் 

டாடி. உளம் - உள்ளம்; மனம். மாறுபடு - பகசைமைகொண்ட, 

சூர சங்கார - சூரபத்மனைச் சங்கரித்சவனே! (ஆற்றுப் பெருக்கழ் 
ற்டிசுடு மர்சாளு மல்லா ௮, ஊற்றுப்பெருச்கா லுலகூட்டும் - ஏநீற 

வர்க்க, நல்ல குடிப்பிறந்தார் ஈல்கூர்ந் சா ரானாலும், இல்லையென 

மாட்டா நிசைந்து 7, 4! ஒருபுடை பாம்பு கொளினு மொருபுடை 

அங்கண்மாஞாலம் விளக்குறூ௨உஈ் திங்கள்போல், செல்லாமை 

செவ்ல னேர்நிற்பினு மொப்புசவிற்கு, ஒல்கார் குடிப்பிறக்தார் !? 

என்னுஞ் செய்யுள்களின் கருத்து இங்கு உள்ளமை சாண்க, (58) 

நற்புலவர் தீப்புலவர் சேயல் 

மிக்கான சோலையிற் குபில்சென்று மாங்கனி 

விருப்பமொடு தேடி நரடும் 

மிடை கருங்காகங்க ளெக்கனி யிருந்தாலும் 

வேப்பங்கனிக்கு நாடும் 

எக்கரஇம் வரிவண்டு பங்கேருக த்தினி 

லிருக்கன்ற தேனை நாடு 

மெத்தனை சுகந்தவகை யுற்றாலு முருள்வண் 

டீனந் துர்மலத்தை நாடும் 

தக்கோர் பொருட்சுவைரயங்க ளெங்கேயென்று 

தாம் பார்த் துகந்து கொள்வார் 

தாழ்வான வன்கண்ணர் குற்றமெக்கே யென்று 

தமிழி லாராய்வர் கண்டாய் 

மைக்காவிவிழிமாது தெய்வானையுங் குறவர் 

வள்ளியுந் தழுவு தலைவா 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு | 

மலைமேவு குமரேசனே,
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மிக்கு ௮ன - (செழிப்பு) மிகுதியாய்ப்பொருர்.இய, நாடும் - 

ஆராயும். மிடை - ( கூட்டமாய் ) நெருங்கியிருக்குர் தன்மையுள்ள. 

எச்சாலும் - எப்போதும். வரி வண்டு - இசைபாடும் வண்டு) இணி, 

வரி - கோகெளுமாம். பங்கேருகம் - தாமரைமலர், ராடும் - தேடி. 

விரும்பியடையும். சுசர்தம் - மல்ல வாசனை, உற்றாலும் - பொருச் 

தியிருர்சாலும், சச்சோர் - மேலோர். பொருள் சுவை ஈயங்கள் - 

பொருளில் உள்ள சுவையும் நயமும், வன்கண்ணர் - கொடியவர். 

மை சாவி விழிமாது - மைநீட்டப்பெற்றவையும் கருங்குவளை மலர் 

போன் றவையுமாயெ சண்களையுடைய பெண். குறவர் வள்ளி - 

குறவர் குடியில் வளர்ர் ௪ வள்ளி, ** உண்டு குணமிங் கொருவர்ச் 

கசெனிலுங் Ey, கொண்டபெசல்வ சவர்குற்றமே--வண்ட மலர்ச், 

சேச்சை விரும்புஞ் செழும் பொழிலவாய் வேம்பன்றோ, காச்சை 

யுகக்குங் சனி !? என்பது, ஈன்னெறி. (56) 

தாழ்தற் பேநமை 

வேங்கைகள் பதுங்குதலு மாமுக லொதுங்குதலும் 

விரிசிலை குனிர்திடுதலும் 

மேடம தகன்றிடஓம் யானைக ளொடுங்குதலும் 
வெள்விடைக டுள்ளி விழலும் 

மூங்கில்கள் வணங்குதலு மேலவ ரிணங்குதலு! 
முனிவர்க ணயந்து கொளலும் 

முதிர்படை யொதுங்குதலும் வினைஞர்க ளடங்கு 
முதலினர் பயந்திடுதலும் [த 

ஆங்க.ரவு சாய்குகஓு மசிழ்மல ருலர்ர்திடலு 
மாயாகுழல் சூடுபடலு 

மம்புவிபி லிவை காரியங்களுக்கல்லாம 
லதனா லிளைப்பு வருமோ
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மாங்கனிக்கா வரனை வலமதுபுரிந்து வளர் 

மதகரிக் களைய மூருகா 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 
மலைமேவு குமரேசனே. 

மா மூகில் - பெரிய றச்2 மேகங்கள். ஒதுங்குதல் - விலூச் 
செல்லுசல். விரி இலை - பெரிய விற்கள், மேடம்௮.த HET De. 

லும் - ஆள் விலடப் பின்னே செல்லுதலும், ஒடுங்குதல் - 

அ௮டங்கியிருச்சல். வெள் விடைகள் - வெண்மையான எருுூகள். 

மேலவர் இணங்குதலும் - ( வல்லமையினாற் ) பெரியோர் ௮இற் 
சிறியாரோடு சர்தியாதற்கு இரைதலும். முணிவர்கள் நயர்து 
கொளலும் - (கோபங்கொண்டு சபிச்சத்திறமுள்ள) முனிவர்கள் 
(அங்கனஞ் செய்யாது) அன்புகொண்டு நடத்தலும். மு.திர்படை- 

வலிமைமிச்ச சேனைகள், வினைஞர்கள் - சொழில் திறமுள்ளவர்கள், 
காரியக்சாரர்கள், முதலினர் பயர்இிடுதலும் - தலைமைபெற்ற ௮௫ 
காரிகள் (,சமக்குச் சழ்ப்பட்டவர்க்கு) அஞ்சு தலும், ஆம் கரவு 
சாய்குதலும் - பெரிய முதலைகள் தலைசாய்ந்திருத்சலும், அங்கு 

அரவு எனப்பிரித்து, அங்கு என்பதை ௮சையெனச்கொண்டு, 

அரவு சாய்குதல் என்பதற்கு - பாம்பு தலைசாய்தல் என்றும் 

பொருள்சொள்ளலாம்; பாம்பு தலைசாய்தல் - பின்பு படமெடுத்துக் 
கடி,த்தற்கு. மிழ் மலர் - மகிழம்பூ. ஆயர் குழல் சூபெடலும் - 
இடையர் வாயில்வைத்து ஊதும் வேய்ங்குழல் அனற்சுடுசொள்ளு 

தலும், ௮ம் புவியில் - அழயெ பூமியில், அனால் - இங்கனம் 
மெலிதலால். இளைப்பு - குறை, புலி பதுங்குதல் - உடனே பாய் 
தற்கு. முல் ஒதுங்குசல் - மழைபெய்தற்கு. வில் வளைதல் - 
அம்பு எய்.த.ற்கு. ஆடு போரில் பிற்காலித் தல் - உடனே பாயர்து 
மோதுதற்கு, யானை ஒடுங்குதல் - சமயமறிர்து சொல்லுதற்கு. 
எருது துள்ளிவீழுதல் - பின்பு எழுர்.து ஊச்கங்கொண்டு சொழில் 
செய்தற்கு. மூங்கல் வளை தல் - பல்லக்குச்சணை மு. தலியனவாசப் 

பயன்படுதற்கு. மேலோர் €ழாரோ0 சந்திக்கு இசைசல் - பின்பு 
சமயத்தில் அவரை வெல்லுதற்கும், சற்காலத்தில் பெருமை பெறு 
தற்கும், முனிவர்கள் ஈயர்து கொள்ளுதல் - தவவலிமை குறையா
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மல் பெருமையடை தற்கு. வலிமை மிக்க சேனை பின்னிசெல் - 

௪மயமறிர்து முன்னிட்டுப் பகைவெல்லுதற்கு. சொழில் திரமுடை 
யோர் அடங்குதல் - சங்கள் திறச்தைச் சொழிலிற் சாட்டி மேன் 

மைபெறுதற்கு. தலைவர்கள் உழ்ப்பட்டவர்க்கு அஞ்சினாற்போத் 
காட்டுதல் - அவர்களை ஆராய்தற்கு. முதலை சலைசாய்ர் இருத்தல் - 
அனக்கு இரையாகும் பிராணியைத் சவருது வவ்வுதற்கு. மகிழம்பூ 

உலர்,கல் - மணம்மிகுதற்கு, வேய்ங்குழல் சூடுபடிதல் - ஈன்கு பயன் ' 

பட்டு இன்னிசை தரு சற்கு. (4 வில்லது வளைர்சசென்றும் வேழம 

அறங்கிற் றென்றும், வல்லியம் பதுங்கற்றென் றும் வளர்கடா பிர் 

திற் றென்றும், புல்லர்சஞ் சொல்லுச்சஞ்சிப் பொ றுத்தனர் பெரி 

யோசென்றும், ஈல்லதென் நிருச்சவேண்டா ஈஞ்செனச் கருசலா 

மே?! என்பது விவேக௫ர் சாமணிச் செய்யுள். ௮ரனை - சவபிரானை; 

வரனை எனப் பதம்பிரித் தும் உரைச்கலாம்; வரன் - சிற் சவனுன 

சிவபிரான். வலமது புரிர்து - பிரதக்நிணஞ்செய்து, மத கறிக்கு - * 
மதம்பிடிச்ச யானையின் வடிவங்கொண்ட விராயகமூர்த்திச்கு. 

இளைய - சம்பியான. (57) 

தேய்லச் சேயல் 

சோடாய் மரத்திற் புறவிணை யிருந்திடத் 

துறவுகண்டே வேடுவன் 

மோலாம லவையெய்யவேண்டுமென் Clap i a Cover 

தொடுத்து வில்வாங்கி நிற்க 

ஊட படி மேலே யெழும்பிடி லடிப்பதற் 

குலவு ராசாளி கூட 

வுயரப் பறர் துகொண்டே திரிய வப்போ 
அதைத்தசிலை வேடனடியில் 

Ceres வல்விடர் தீண்டவே யவன்விழச் 

சிலையிற் ரொடுத்த வாளி 

சென் நிராசாளிமெய் தைத்துவிழ வவ்விரு 

சிறைப்புரு வாழ்ந்த வன்றோ
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வாடாம லிவையெலாஞ் சவன்செயல்க ளலலான் 

மனச்செயலினாலும் வருமோ 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமபேசனே, ' 

புறவு இணை - இரண்டுபுருக்கள். துறவு கண்டு - (அப்புறாக் 

களின் உயிர் உடலினின் று ) நீங்கச் செய்கலை [' கொல்லு தலைக் ] 

கரத. சோலாமல் - தோற்காமல், தவரூமல், கணை - அம்பு. 

வில் வாங்கி - வில்லை வளைத்து. ஊடாடி - ஈடமாடி, uy, 

மூயன்று. உலவு - உலாவுகின்ற, இரிகின்ற. ராசாளியென்ப.த - 

பறவைசளில் வலிய ஏன்று; இதனைப் பறவைப்புவி யென்பார். 

உதைத்த சிலை வேடன் அடியில் - (அம்பைச்) செலுத்திய வில்லை 

புடைய வேடனது சாவில். சேடு Qe - மன்ராக, பலமாக, வல் 

விடம் தீண்ட - கொடிய விடமுள்ள ஸார்ப்பங் கடிக்க, வாளி - 

அம்பு. மெய் - உடல். றை - இறகு. வாழ்ர்ச - உயிர்பிழைச் சன. 

வாடாமல் - சோர்வில்லாமல், தவராமல், மனம் செயலின் - 

மனத்தின் செயலாகிய எண்ணத்தினால். ! சாமொன்றெண்ணச் 

டுதய்வமொன் றெண்ணிற்று ' என்பது உலகமொழி, (58) 

பாடலியல்பு 

எழுத்தசைகள் சர் தளைகளடிதொடைகள் இதையா 

தருக்கவேவேண்டு மப்பா 

லீரைம்பொருத்தமொடு மதுரமாய்ப் பளபளப் 

பினியசொற் கமையவேண்டும் 

அழுத்தமிகு குறளினுக் கொப்பாகவே பொரு 

ளடக்கமு மிருக்கவேண்டு 

-மன்பான பாவின மிசைர்துவரல்வேண்டு மு 

னலங்கார முற்ற துறையில் 

பழுத்துளமுவந் தோசை யுற்றுவரல் வேண்டும் 

படிக்குமிசை கூடல்வேண்டும் 

பாங்காக வின்னவை பொருர்திடச் சொற்கவிதை 

யாடிற் சிறப்பென்பா்சாண் 

9
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மழுசி தினஞ் செற்கைதனில்வைத்த சுங்காள னருண் 

மைர்தனென வர்த முருகா 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமரேசனே. 

எழுச்து - அகரம் முதலியன. அசைகள் - சோசை, நிரை 

யரை என்பன. ர் - தரரைச்சர், ஈாசைச்ர், மூவசைச்சீர், 

நாலசைச்சர் என்பன, சளைகள் - ரேரொன்முசிரியத்தளை, கிரை 

யொன்ரறாிரியத்தளை, வெண்சர்வெண்டளை, இபற்சீர்வெண்டளை, 

ஒன் நியவஞ்டித்தளை, ஒன்றாவஞ்டித்தளை, கலித்தளை என்பன. 

அடி - குறளடி, சிர் தடி, அளவடி, நெடிலடி, கழிரெடிலடி என்பன. 

தொடைகள் - எதுசை, மோனை, மாண்), அளபெடை, இயைபு 

என்பன; அர். சாதிச்சொடையென் றும் ஒன் று உண்டு, சதையா து- 

கெடாமல், ஈரைம்பொருத்சம்-பச்அுவிதப் பொருத்தங்கள்; அவை- 

மங்கலப்பொருச்தம், சொற்பொருத்தம், எழுத்துப்பொருத்சம்? 

தானப்பொருத்தம், பாத்பொருத்சம், உணாப்பொருத்சம், வருணப் 

பொருத்தம், சாட்பொருச்சம், சதிப்பொருத்தம், கணப்பொருச்த்ம் 

என்பன, இவற்றை யெல்லாம் செய்யுளிலச்சண நூல்களில் விவா 

மாகச் காண்க. மதுரம் - இனிமை, பளபளப்பு - பொருள் விளச் 

சம், தெளிவு, அழுச்தம் - சொல்லழுச்சம், பொருளமுத்சம். 

குறள் - இருக்குறள் ; இருவள்ளுவகாயனார் அருளிச்செய்தது. 
௮ன்பு ஆன - விரும்பத்சக்க, பா இனம் - பாவும், பாவினமும், 

பா - செய்யுள்; அவை - வெண்பா, கலிப்பா, வஞ்சிப்பா, ஆரிரியப்பா 

என்பன. பாவீனம் - துறை, தாழிசை, விருத்தம் என்பன. அலங் 

காரம் - சொல்லணியும், பொருளணியும். சொல் லணி - பிராசம் 
முதலியன. பொருளணி - உவமை முதவியன. பழுத்து - 

மூதிர்ச்து. உளம் உவர்.து - மனம் ம௫ிழும்படி, உற்று- பொரும் இ. 

இசை - ஸஸ்ூதம். பாங்கு ஆக - அழசாக, முறையாக, இன்ன வை- 
இலை. கவிதை - பாடல், மழு - ஓர் படை. கங்காளன் - தசை 
கழிர்ச உடல்முழுவெலும்பைத் தரித்த சிவபிரான். அருள் - 

பெற்றருளிய, ட (69)
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விபூதிதரிக்த ழறைமை 

பத்தியொடு சவூவாவென்று திருரீற்றைப் 

பரிந்து கையா லெடுத்துப் 

பாரினில் விழாதபடி யண்ணாந்து செவியொடு 

பருத்தபுயமீதி லொழுக 

நித்த மூவிரல்களா னெற்றியி னழுந்ததுற 

நினைவாய்த் தரிப்பவர்க்கு 

நிரவினை யணுகாது சேகபரிசத்தமாம் 

நீங்காம னிமல னங்கே 

சத்தியொடு நித்தம் விகாயாடுவன் முகத்திலே 

தாண்டவஞ் செய்யுந் இரு 

சஞ்சலம் வராது 95 Bw) Go| Morons ws 

சத்தியஷ் சிவனென்னலாம் 

மத்தினியமேருவெனவைக் தமுதிளைக்கடையு 

மான மருகணான முருகா 

மபிலேறி விசாயாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு கூமமேசனே, 

பரிந்து - விரும்பி. பாரினில் - பூமீபில், ஒழுக - இந்த, நித் 

தீம் - நாள்தோறும், நீடு வினை - பெரிய கர்மம். வினையென்பது, 

ஈல்வினை திவினையென்னும் இரண்டையும் குறிக்கும், நிமலன் - 

குற்றமற்ற கடவுள், சிவபிரான். ஈதி - உமாதேவி. தாண்டவம்- 

ரர்.த்சனம். இரு - இலக்குமி. * மூகச்திலே தாண்டவஜஞ்செய்புச் 

இரு ? -- மூகம் சவரியக்களையோடு பொலிவும் என்பதாம், 

சஞ்சலம் - விசாரம், துயரம். பர ச௪இி- முத்தி, இனிய மேரு - 

சிறர் ச மேருமலை. அமுதினை - பாற்கடலை, மால் மருசன் - திரு 

மாலின் மருமகன், (60)
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விபூதீவாங்த ழறைமை 

பரிதனிலிருந் து மியல்சிவிகையிலிருந்து முயர் 

பலகையிலிருக்து மிகவே 

பாங்கான வம்பலர்தனிலேயிருர் தும் 

பருத்ததிண்ணையிலிருக் தும் 

தெரிவொடு கொடுப்பவர்கள் &ீழ்கிற்க மேனின் நு 

திருநீறு வாந்கி யிடினுஞ் 

செங்கையொன்றுலும் விரன்மூன்றாலும் வாங்கி 

இகழ் தம்பலத்தினேடும் |னுக் 

௮ரியதொருபாதையி னடக்கின்றபோதிலு 

மசுத்ததிலமானவதிலு 

மங்கே தரிக்கிலுர் தர்திடிற் றள்ளினு 

மவர்க்குடர கென்பர் கண்டாய் 

வரிலிழிமடர்தை குறவள்ளி நாயகிதனை 

மணர்துமகழ் சக நாதனே 

ஐயிலேறி விளையாடு குகனே புவ்வயனீடு 

மலைமேவு குமபேசனே,. 

பறி - குதினா. இயல் சிவிசை - பொருச்திய பல்லக்கு, பாங்கு 

ஆன - அழகான. அம்பலம் - பலருங் கூடும் பொதுவிடம், தெரி 

வொடு - அறிவோடு, Hay தம்பலச்தினோடும் - விளங்குன்ற 

தாம்பூலம் தரிக்கும் ரிலையிலும். அரியது - அருமையானது. பாதை- 

வழி. தள்ளினும் - சிந்தினாலும், வேண்டாமென்று மறுச்தாலும். 

வரி விழி - செவல்வரிபரச்ச கண்கள்) வரி - கோடு, மடச்தை - 

பெண், சக நாதன் - உலகச்திற்குச் தலைவன். (61)
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டுல்வுறுப்பா ந) பயனில்லேனல் 

தேவாலயஞ் சுற்றிடாககா லென்னகா 

றெரிசியாக்கண் ணென்னசண் 

தினமுமே ரின்கமலபாதத்தை கினையாத 

சிர்தைதா னென்னடிச்தை 

மேவாகமஞ் சிவபுராணமவை கேளாமல் 

விட்டசெவி யென்ன செவிகள் 

விமலனை வணங்காத சென்னி யென்சென்னி பணி 

விடைசெயாக்கை யென்ன கை 

நாவார கினையேத்திடாதவா யென்ன வாய் 

நற்றிர்த்த மூற்கா வுட 
னானிலத் தென்ன வுடல் பாவியாகிய சனனம் 

ஈண்ணினாற் பலனே அகாண் 

மாவாகி வேலைதனில் வருசூரன் ,மார்புருவ 

வடிவேலை விட்ட முருகா 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீட௰ 

மலைமேவு குமரேசனே. 

தெரிரியா - காணாத, கமலம் பாதம் - சாமரைமலர் போலுர் 

இருவடி. மேவு ஆகமம் - (சிறப்புப்) பொருக் திய ஆகமம், விமலன்- 

குற்றமற்ற சிவபிரான். சென்னி - தலை. பணிவிடை. - சைங்கரி 

யம். சா ஆர - சாக்குநிரப்ப. நினை ஏச்திடா - உன்னைச் go Gung, 

நல் இர்த்தம் - றந்த (கங்கை மு,சலியவற்றின்) நீர். சானிலத்து- 

பூமியில், சனனம்! - பிறப்பு, ஈண்ணினால் - Ours Seow. 

அடைந்தால், உருவ - துளைச்ச, புதைர்தோட. (62)
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நபோநனோட நீப்0பாநள் பிறத்தல் 

கோக்க மங்கையுடன் மூ.ச்தவள் பிறர்தென்ன 

குலவுமாட்டின்க ணதர்தான் 

கூடப் பிறந்தென்ன சண்ணீரி னுடனே 

கொடும்பாசி யுற்று மென்ன 

மாகருணு மமுதினொடு ஈஞ்சம் பிறந்சென்ன 

வல்லிரும்பிற் அருத்தான் 

வந்ே பிறர்தென்ன நெடுமார்தனின் மொக்குள் 
வளமொடு பிறந்தென்ன வுண் 

பாகமிகு செர்நெலொடு பதர்தான் பிறந்தென்ன 

பன்னு மொருதாய்வயிற்றிற் 

பண்பு விவேகியொடு கயவர்கள் பிறர்தென்ன 

பலனேது மில்லை யன்றோ 

மாகனகமேருவைச் சிலையென வளைத்த சிவன் 

மைநர்தனென வந்த முருகா 

மயிலேறி வினையாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமபேசனே. 

கோகசதம் மங்கை - செர்தாமரைமலரில் வீற்றிருக்கும் 

பெண்ணாயெ திருமகள். பாற்கடல் கடையப்பட்ட காலத்தில் இரு 
மகள் தோன்றுதற்குமுன்னே மூசேவி தோன்றின ளென்பத) 

வரலாறு; அதனாலே, அவளுக்கு மூ.த்சவள் என்பது ஓர் பெயர். 

குலவும் - விளங்குகன்.ற. ஆட்டின்சண் - ஆட்டினிடச் இல். ௮சர- 
ஆட்டின்கமுச்தில் நீளமாகத் தொங்குற பயனற்ற தோல். உற் 

றும் - பொருந்தியிருச்தும். மாகர் - தேவர்கள், ஈஞ்சம் - விஷம். 

வல் இரும்பில் தர என்று பிரித்துக்கொள்க, வல் - வலிய. மொச் 
குள் - புல்லுருவி என்பர். உண் - உண்ணுசற்கு உரிய. பாசம் மிகு- 
சமையலுக்குச்சிறர் த. பதர் - உள்ளீடில்லாத நெல்; வெறும் உமிச் 

கூடு, பன்னும் - சொல்லப்படும். பண்பு உறு -,ஈற்குணம் மிக்க.
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கயவர்கள் - யாதொருகற்குணமுயிலலாத இம்மக்கள். மா கனகம்- 

சிறர்ச பொன். ரிலைபென - விற்போல, வில்லாக. (63) 

தன்னினந்தா லழிவு 
குலமான சம்மட்டி குறடு கைச்குதவியாய்க் 

FAT LDL Gar aud gpl i 

கோடாலிதன்னுளே மாமது நாழைந்து தன் 

கோசத்திரமெலா மழிர்கும 

நலமான பார்வைசேர் குருவியான து வந்து 

நண்ணுபறவைகளை யார்க்கும் 

ஈட்புடன் வளர்ர்க கலைமானொன்று சென்று தன் 

னவில்சாதிதனை யிழுக்கும் 

உலவுஈற்குடிகனிற் கோளாக எிருர்துகொண் 

டுற்றுரை மீடழிபப 

ரூளவனில்லாம லூரழியா தெனச்சொல்லு 

மூலகமொழி நிசமல்லவோ 

வலமாகவர் கரனிடத்தினிற் கணிகொண்ட 
மதயானை gor Car gor 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 

மலைமேவு குமரேசனே, 

குலம் ஆன - இனமான; இரும்பின் இனமான என்க. சோ 

டாலி- கோடரி, கோத்திரம் - இனம். ஈலமான - நல்ல, பார்வை 

சேர் குருவி - பராவைக்குருவி) குருவிகளைப் பிடித்சற்கு வேடர் 

மே. சலியோர் பழக்கவை,ச்துச்கொண்டிருக்கும் குருவி; இதனைச் 

கண்டவுடனே மற்றைக்குருவிகள சன்னின முள்ளசென்று அச்சர் 
தீவிர்ர்து அசன் ௮ர9ற் சேர்ர்சவுடனே, அவற்றை வேடர்மு தவி 
யோர் பிடிச்துச்கொள்வர், ஈண்ணு - வந்தடைர்த. ஆர்ச்கும் - 

வேடர் வலைக்கயிற்றாற் சட்டிப் பிடிச்சச்செய்யும்; ஆர்த்தல் - சட்ட 
தல். ஈவில் - சொல்லப்படுகிற. உலவு- (வாழ்வுடன்) பொருச்திய
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சோளர்கள் - சோட்சொல்பவர்கள், கொடியவர்கள். உற்ரூர் - 
உறவினர். ஈட - பெருமை, வலிமை. உளவன் - அர் தரங்கவிஷயங் 

களையறிச்தவன். வலம் ௮௪ - பிரதகதிணமாச. ௮ரன் - இவபிசான். 
கனி - இங்கு மாம்பழம். சோதரன் - உடன்பிறர்தான்) ஒரு தாய் 

வயிற்றிற் பிறர் தவன். (64) 

கைவிடத் தகாதவர் 

அளன்னைசுற்றங்களையு மற்றைகாண் முதலா 

வடுத் அவரு பழையோசையு 
மடுபகைவரிற் றப்பிவந்த வொருவேந்தனையு 

மன்பான பெரியோரையுக் 

தன்னைஈம்பினரளையு மேழையானவரையுஞ் 

சார்ர்த மறையோர்தம்மையுக் 

தருணமிதுவென்று ஈல்லாபத்து வேளையிற் 

சரணம்புகுர்தோரையும் 

ஈன்னயமதாக மூன்னுதவி செய்தோரையும் 

நாளுந் தனக்குறுதியாய் 

ஈத்துசேவகனையுங் காப்பதல்லாது கைந் 

ஈழுவவிடலாகாதுகாண் 

மன்னயிலு மினியசெஞ்சேவலுஞ் செங்கைமலர் 

வைத்த சரவணபூபனே 

மயிலேறி விமாயாடு குகனே புல்வயனீடு 
மலைமேவு குமரேோசனே. 

சுற்றம் - உறவினர். ௮.ற்றைராள் - ௮ன்றைத்தினம்; வெகு 

சாளாக; இளமைசொட்டு என்பது கருச்.து. அடு - கொல்லுகன் ற. 
பசைவரின் தப்பி எனப் பிரிததுக்சொள்க. சார்ச்த- அடுச் அுவம்ச. 

மறையோர் - பிராமணர், தருணம் - (காத்தற்கு உறிய) சமயம், 
சல் ஆபத்து - கொடிய ஆபத்து, ஈல் ஈயமது ஆச - மிச்ச இனிமை 

யாக, முன் உசவி - செய்யாமற் செய்த உசவி: ஒருசவியுஞ் செய்
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யாமலிருக்கையிலேயே முர்தி ஒருவர் ஒருவர்க்குச் செய்யும் உப 
காரம். உறுதி ஆய் - ஈன்மைசெய்பவஞாய், பலமாகப் பொருந்த, 

சசது - விரும்பியிருக்கன்ற, மன் அயில் - சிறர்ச வேற்படை) 

மன் - நிஉபெற்ற ஏனினுமாம். இனிய - றத. சரவண பூபன் - 

சாணற்காட்டில் தோன்றிய தலைவன்: முருசச்சடவுள். (68) 

நல்லோர் ழறைமை 

் கூடியே சோதரர் கள் AIT PSO MG FH 

‘ Spit pus பெனறுதலாலும் 

குணமாகவே பிச்சையிட்டுண்கையாலுங் 

கொளும்பிதிர்க் கிடுதலாலுர் 

தேடியே தெய்வங்களுக் கேதேலாலுர் 

தியாகங் கொடுத்தலாலுஞ் 

சிறியோர்கள் செய்திடும் பிழையைப் பொறுத்துச் 

சினத்தைத் தவிர்த்தலாலும் 

சாடியே தாழ்வாய் வணங்கிடுதலாலஓு மிக 

நல்வார்த்தை சொல்லலாலும் 

நன்மையே வருமலாற் ருழ்ச்சுகள்வரா Banas 
ஈல்லோர்கள் செயு மூறைமைகாண் 

வாடி மனநொந்து தமிழ்சொன்ன ஈக்€ரன்மூன் 

வர்துதவிசெய்த முருகா 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 
மலைமேவு குமபேசனே, 

திரு-சச்ச. கொளும் பிதிர்க்கு- (தில சர்ப்பணாதிகளைச்) கொள் 
ஞூ.தற்கு உரிய பித்ருதேவதைகளுக்கு. இதெலாலும் - (பிண்டம் 

மூ.தலியவை) அளித்தலாலும். சேடி - (பொருளைச்) சேடி, இயா 
கம் - வரையாது கொடுத்தல், நாடி. - விரும்பி, தாழ்ச்செள் - சாழ் 
வுகள், குறைவுகள். தமிழ் சொன்ன - தமிழில் இருமுருகாநற் றப். 
படை முதலிய ழால்களைப் பாடிய, (66) 
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74, குமரேச சதகம் 

அடைக்கலங் காத்தல் 

அஞ்சலென காயினுட றருமன் சுமந்து முன் 

னாற்றைக் கடத்துவித்தா 

னடைக்கலமெனுங் கயற்காக நெடுமாலுட 

னருச்சுனன் சமர்புரிந்தான் 

தஞ்சமென வந்திடு புறாவுக்கு முன் சிபி 

சரீரர்தனைக் கொடுத்தான் 

றடமல்ச்சிறகரிஈ தவனை முன் காக்கத 

saa முதுகென்பளித்தான் 

இன்சொலுடனே பூததய வுடையசாயினோ 

செவருக்கு மாபததிலே 

பினிய தஞ்€வேனை விடுத்தாகிலுங் srs 

இரங்கி ரக்ஷிபப ரன்றோ 

வஞ்சக் கிரவுஞசமொடு தாருகன் சிங்கமுகன் 

Moris se 8ண்டவா 

மயிலேறி விளையாடு குகனே புல்வயனீடு 
மலைமேவு குமேசனே, 

அஞ்சல என - அஞ்சாசேபென்று, உடல் தருமன் என்று 

பிரிச்ச, அடைச்சலம் - சரணம். சயற்கு ஆக - கயன் என்னும் 

கர் சருவனுச்சாக, கெடு மாலுடன் - பெருமைச்குணமுடைய திரு 

மாலினது திருவவதாரமான சண்ணபிரானுடனே,. சமர் புரிச் சான- 

போர்செய்தான். தஞ்சம் - அடைக்கலம். தட - பெரிய, சிறகு - 

இறகு: அரிர்தவன் - அறுசதவனுன இக்திரன். முதுகு என்பு 
அளித்தான் - முதுகெலும்பைச் சொடுத்தான். பூத தயவு உடை 

யர் - பிராணிச்ளிடத் தில கருணையுடையவர். வஞ்சம் ரெளஞ்ச 
மொடு - வஞ்சனையையுடைய இரெளஞ்சூரியுடனே. ச€ண்டவா ௨ 

(வேலகசொண்டு) பிளர் தவனே. காயினுடல சருமன் சுமந்த சசை 
முதலியன கேட்டறிச; விரிப்பின் பெருகும், (67)



குமரேச சதகம் த்தி 

பேரியோ ரியலபு 

அன்னதானஞ் செய்தல் பெரியோர்சொல்வழி கிற்ற 

லாபததின வாதபேருக் 

சுபயங் கொடுததித னல்லினஞ் சேர்ந்திடுத 
லாசிரியனவழிகின் றவன் 

சொன்னமொழி தவருது செய்திடுதல் தாய்தர்தை 

அதணையடி யருசசனை செயல 

சோமபலிலலாம அயிபோகிலும வாய்மைமொழி 

தொலபுவியி னடடியிடுதல் 

மன்னரைச சேர்்ஈதொழுகல கற்புடைய மனைவியொடு 

வைகினுஈ தா மரையிலை 

மருவுநீரென வுறுத லிவையெலா மேலவர்த 

மாண்பென் றுரைபப ரனறோ 

வன்னமபின்மே லிவாஈ திவவுலகை யொருநொடியில் 

வலமாக வரத முருகா 

மபிலேறி விளையாடு குகனே புலவயனீடு 
மலைமேவு Fura Boor, 

சி 

பெரியோ சொலவழி dppw - பெரியோ சொற சேட்டு 

அதன்படி FL. FSV அப.பம் கொடுதஇடுதல - 2 a590 SrsQoror pI 

சொலலிப் urgersso. sociero CareGliga - swanCrr@ 

Gam masngso. ஆசிரியன் வழி நின்று - ஆசாரியனிடத்துப் 

பணிவுடனிருஈது துணை அடி - இருபாதஙகள. சோம்பலிலலா 

மல சாட்டியிடுசல என்று கூட்கெ, வாயமை மொழி - சத்திய 

வசனம். தொல் புவியில - பழைய பூமியில, நாட்டி பிடுதல - தாபித் 

தல. வைஇனும் - கூடிபிருர்தாலும். மருவு - பொருச்திய உறு 

தல - (சோய்ர்தும தோ.பாது) பொருர்தியிருசதல; ௮.திசப்பற்று 

வைத்டொம லிருத்தல், மாண்பு - சிற்த குணம், வன்னம்- அழ 

யெநிறம், இவர்ச்து - ஏறி, (68) 

ணையை
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அச்வ உனக விரைவில மிவளிவரும. 

1 கேரா காஜெந் தமிழ்ப்பண்டிசர் பு,ச. ஸ்ரீடவாஸா 
git) ae உ இடை. 2௫0.




