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உ 

கணபதி துணை 

முகவுரை. 
one 

“ சந்தனப் பொதியத் தடவனாச் செர்தமிழ்ப் 

ப.ரமா சாரியன் பதங்கள் 

சிரமேற் கொள்ளுதுர் திகழ்தாற் பொருட்டே,”” 

பதிற்றுப்பத்தன்பது, தமிழ்ப்பாஷையிலுள்ள பழைய இலக் 

தய சாூல்களுள்ளே ஈல்லிசைப்புலவர்களருளிச்2ச.ப்த சங்கச்செய் 

யுட்களாகிய உ எட்டுத்தொகைகளில் கான்காவது; புராதன இலக்கண 

இலக்யெவுரைகளில் மேற்கோளாக ௨3 எர்காட்டப்பெற்ற பெருமை 

வாய்ச்தது; முடியுடை வெந்தர்களாகிய செரர்பதின்மர்களமீது ௪௩ 

கப்புலவர் பதின்மர்கள் இயற்றியது ; ஐந்திலக்கணங்களுள ளே பொரு 

ளின் பகுதியாகிய புறத்தணைத் துறைகளுக்கு இலக்கியமாக அமைக் 

துள்ளது. 

பப்பத்து ௮கவற்பாக்களுள்ள பத்துப்பகுதிகளால் தொகுக்கப் 

பட்டமையின், இர்.நால் பதிற்றுப்பத்தென்று பெயர்பெற்றது. 

இக்்.நாலிலே தமிழ்சாட்டின் பண்டைக்கால நிலைபையும், சில 

சேர்கள், சில குறுகில மன்னர்கள் முதலியோருடைய வரலாறுகளும் 

அவர்களுடைய சாட்சி, வீரம், கொடை, புலவர்களை அவர்கள் 

ஆதரித் துவந்த ௮ருமை முதலியனவும் சேரசாட்டின் பழைய வழக் 

கங்கள் சிலவும் இக்காலத்து வழங்காத சில அரும்பதங்களும் 

வேறுள்ள சில ௮ரிய விஷயங்களும் காணலாகும். 

இடைத்த இர்ழூற்கையெழுத்துப்பிரதிகளுள் ஒன்றிலேளும் 

கடவுள்வாழ்த்தும் முதற்பத் தும் பத்தாம்பத்,தும் அவற்றின் உலாயும் 

காணப்படவில்லை ; உள்ள எட்டுப்பத்திலுங்கூடர் சிலசிலவிடத்து 

மலங்கள் குறைந்தும் உரைகள் சிதைந்தும் பிறழ்ர்.தும் காணப்பட் 

டன, ௮ந்தகிஷயத்தில் சான் செய்யக்கூடியது யாதொன்.றுமில்லாமை 

யால், ௮வை இருந்தவாறே பதிப்பிக்கப்பெற்றன. 
  

* எட்டுத்தொகைகளாவன : நந்நிணை, குறுந்தொகை, ஐங்குறு ழாறு, 
பதிற்றுப்பத்து, பரிபாடல், கலித்சொகை, wet corn, YL wren 
பன. இவற்றின் வரலாற்றைப் புறகா ஹூற்றின் ௮ச்சுப்புச்தக முகவுரையிற் 
காணக,
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மேற்கூறிய எட்டுப்பத்திலும் இல்லாத இர்.நூற்பாடல்கள் சில, 

தொல்காப்பியப் பொருள திகாரவுரையால் தெரியவந்தன. அவை 

வருமாறு :--5 

6 இருங்கண் யானையொ டருங்கலர் துறுத்துப 

பணிந்து குறைமொழிவ தல்லது பகைவா 

வணங்கா ராதல் யாவதோ மற்றே.” 

இதுவுமது. இ பதிற்றுப்பத்து.'--(தொல், பொரு. ௮ச், பக். 
௧௩௧,) 

 இத்தனேச்குப் படையியங்கரவமுதலியனவும் ௮திகாரத்தாற் 

கொள்க, ௮2, 

₹ இஒங்குதொடி. மருப்பிற் கடா௮ம் வார்ந்து 

கிலம்புடையூ வெழுதரும் வலம்படு குஞ்சர 

பெரியலிழ்ர் கன்ன வீரியுளை சூட்டிக் 

கால்கிளார் தன்ன கடுஞ்செல விவுளி 

கோன்முனைக் கொடியினம் விரவா வல்லோ 

டுன்வினை கடுக்கும் தோன்றல பெரிதெழுந் 

saad ஜொலிக்கும் வரிபுனை நெடுந்தேர் 

கண்வேட் டனவே மூரசங் சண்ணுற்றுத 

தீழுவு மாதிர் கல்லென வொலிப்பச் 

கறங்கசை வயிரொடு வலம்புரி யார்ப்ப 

நெடுமதி னிரைனாயிற் 

கடிமிளைக் குண்டு கிடங்கி 

னம்புடை யார.ர ணகரப் புடைத்தே 

கெஞ்ஃபுக லழிக்து கிலைகளர் பொரீஇ 

யொல்லா மன்னர் நடுங்க 

ஈல்ல மன்றவிவ னீங்கெ செலவே, 

(தொல் - பொரு. அச், பக், ௧௩௯.) 

: இலங்குதொடி மருப்பின்!” ௭ னனும்பதிற்றுப்பத்து உள்ளியது 

முடிக்கும் வேர்தன துசிறப்பாகிய உழிஞையாயினும் பதின்றுலாம் 
பொன் பரிசில்பெற்றமையிற் பாடாணாயிற்று,!-- (தொல், பொரு. 

அச். பக, ௧௯௦.)



முகவுவா. 3 

: “விசயந்தப்பிய'? என்னும் பதிற்றுப்பத்து ஈசை கூறிற்று,” 
(தொல், பொரு. ௮ச், பக், ௧௬௩,) 

ட்ட பேணுத்கு சிறப்பிற் பண்ணியல் பாயினு 

மென்னொடு புரையுக எல்ல 

டன்னொடு புரையுகரக் தானறி குள,” 

அ னப் பதிற்றுப்பத்தில் வந்தது.'--(தொல்-பொரு, வச். பக். 

௪௨௩.) 

இவை, முதற்பத்து, பத்தாம்பத்திவை இன்ன பகுதியைச் சார்ந் 

தவையென்று விளங்கவில்லை, 

ழை புத்தகம் (தொல். பொரு.] ௧௯௨ -ம் பக்கத்துள்ள, * எமி 

யெள்ளுவன”'என்னுஞ்செய்யுள் பதிற்றுப்பத்தின் கடவுள்வாழ்த்தாக 

இருக்கக்கூடுமொவென்று எண்ணப்படுகிறது; உண்மைவிளங்கவில்லை, 

கிடைத்த எட்டுப்பத்தினுள்,..- 

இரண்டாம்பத்து, இமயலரம்பன் நெடுஞ்சே ரலாதனைச்குமட்டீர்க் 

கண்ணனார்பாடி யது. 

மூன்றாம்பத்து, இமயவசம்பன் தம்பி பல்யானைச் செல்கெழு குட்டு 

-வனைப் பாலைக்கெளதமனார் பாடிய, 

நாலாம்பத்து, EM IST .FS DTA [மூடிச் செரலைக் காப்பியாற் 

௮க்காப்பியனாபாடிய து, 

ஐந்தாம்பத்த, சடலறக்கோட்டிய செங்குட்டுவனை. ப் பாணர் 
பாடியது. 

ஆரும்பத்து, ஆடுகோட்பாட்டுச் ச ரலாதனை க் காக்கைபாடினி 
யா ஈச்செளளையார் பாடியது. 

ஏழாம்பத்து, செல்வக்கடுங்கோலாழியாதனைக் கபிலர் பா டியது, 

எட்டாம்பத்து, தக8ரெறி* தபெருஞ்சேலிரம்ே ரறையை அரி 

சில்கிழார் பாடியது. 

ஒன்பதாம்பத்த, குடக்கோ இளஞ்செரலி. நம்பொறையைப் பெ 

ருஙகுன் றார்கிழார் பாடியது, 
௪ ௪ .° . « க ச ச இவவரலாற்றின் வீரியவை ஒவ்வொருபததிற்கும் இறுதியிலுள்ள 

பதிகங்களால் அறிந்துகொள்க. 

இரநூலின் உரை இன்றியமையாத இடங்களிற் ப தப்பொருளை 
இனிதுவிளக்கி ஆங்காங்குச் சொன்னயம்பொருணயங்களையும் சொன்



4 முகவுரை. 

முடிபுபொருண்முடிபுகளையும் உரியஇடங்களில் இலக்கணக்குறிப்புக் 

களையும் நன்குபு௮ப்படுத்திப் பழைய செய்திகள்சிலவற்றைத்தெரி 

வி.த்.து ஒவ்வொருசெய்யுளினபின் னும்௮மைந்துள்ள துறை, வண் 

ணம், தூக்கு இவற்றைவிளக்கவேண்டியஇடங்களில்விளக்கிச்செய்யுட் 

களுடைய % பெயர்களின்காரணங்களை அங்கங்கே தெரிவித்து மிகச் 

செவ்விதாக ௮மைர்அள்ள.து, இவ்வுசை இல்லையாயின், இர்.நூற்பொ 

௯ இக்காலத்தில் அறிர்துகொள்ளுதல் மிக அரிது, [ வண்ணம் - 

செய்யுட்களின்சக்கம். தூக்கு - பாக்களைக் துணித்து நிறுத்தல்.] 

இவ்வவாயாசிரியர் இன்னாசென்றும் இன்னகாலத்தவசென்றும் 

தெரியவில்லை ; னாலும் இர் நூல் ௪௬-ம் பாட்டினுளாயில், [பக். 

5.0, | ‘Rast on ons சின் னாலென்றதுபோல ஈண்டுச் சிறுமை 

யாகக்கொளக? என்று எழுகியிருத்தலால், இவருடையகாலம், நேமி 

நாத ,நாலாசிரியராகிய குணவீரபண்டிதருடைய காலத்திற்குப் பிற் 

காலபென்று தெரிகின்றது, [சின்னாூல் - நேமிநாதம்.) இவருடைய 

உரைநடையை உற்றுகோக்னெ, பேராசிரியாமுதலியோர்களுள் ஒரு 

வசரோ௮ல்லது பண்டைக்காலத்து ௮வர்களைப்போலவிளங்கிய வேறு 

யாரோவென்று இவர் எண்ணப்படுகிருர். 

ஒவ்வொருசெய்யுளின்பின்னும் அமைந்துள்ள துறை, வண்ணம், 

தூக்கு, பெயரென்பவைகள் உரையில்லாத மூலப்பிரதிகளிலெல்லா 

மிருத்தலின், ௮வை உரையாசிரியரால் எழுதப்பட்டனவல்லவென் 

௮ம் நூலாசிரியர்களாலோ தொகுத்தோராலோ எழுதப்பட்டனவென் 

௮ம் பதிகங்கள் உரைப்பிரதிக ளில் மட்டும் காணப்படுகின்றமையால் 

அவற்றை இயற்றினோர் மூலாசிரியால்லரென்றும் தெரிகின்றன. 

ஆசிரியர் சச்சினா்க்கினியராலும் அடியார்க்கு ஈல்லாராலும் தத் 

தம் உரைகளில் எடுத்தாளப்பெற்றிருத்தலின், இப்பதிகங்கள் அவர் 

கள் ர் காலத்திற்கு முந்தியவை Query Csr pp Bex pg. 
  

* பத்.துப்பாட்டினுள் ௧௦-வதுபாட்டு, தன்பாலுள்ள பொருட்சிறப் 
பெய்திய (௮டி,, ॥ ௪௮.] மலைபடுகடாமென்னும் தொடர்மொழியையே சன் 
பெயராகக்கொண்டு வழங்கிவருன்ராற்போலப் பதிற்றுப்பத் துப்பாடல்க 
ளெல்லாம் தம்மிடத்துள்ள தகொடர்மொழிகளுள் ௮டைமொழிச்சிறப்பாதல் 
பொருட்பொலிவாதல் பெற்றனவற்தையே சம்பெயர்களாகக்கொண்டு 
தொன்றுதொட்டு வழங்வெருனெறன.



முகவுரை, 5 

பதிற்றுப்பத்தில் வந்துள்ள துறைகள் முதலியன வருமாறு :.- 

[சிலவற்றின் பின் எள்ள எண்கள் உலாயாசிரியரால் ௮வற்திற் 

குரிய இலக்கண மொழுதப்பெற்ற செய்யுட்களைப் புலப்படுத் துவன,] 

துறைகள் :--இயன்பொழிவாழ்க் து, உழியையாவம்-௪௪, ஒள் 

வாளபலை, களவழி - ௩௬, காட்சிலாழ்த்து - ௪௧, காவன்முல்லை « 

௮௯, கூரவைகிலை - ௫௨, செக்துறைப்பாடாண்பாட்டு - (௮, ௬௬, 

துமபையரவம் - ௩௪. நாடுமாழ்க து, பரிசிற்றுறைப்பாடாண்பாட்டு - 

௧௯, பாணாற்றுப்படை, பெருஞ்சோற் சிலை, முல்லை - ௮௧, வஞ்சித் 

அறைப்பாடாண்பாட்டு - ௨௨, ௨௩, ௨௫, ௨௬, ௨௯, உ, (0, 

இக, 30, வாகை. ௩௯, வாகைத்துறைப்பாடாண்பாட்டு - உட, 

விறலியாற.று। ICO. 

வண்ணங்கள் :--ஒழுகுவண்ணம், ஒழுகுவண்ணமும் சொற்சிர் 

வண்ணமும் ௧௪, ௧௯; சொற்சார வண்ணம், ௧௪, ௧௯, 

தூக்குக்கள் :--செகந்தூக்கு, செந்தூக்கும் வஞ்சித்தூக்கும் . 

௧௩, 20, ௨௨, 3.௫, ௩௩, ௫௧, ௬௯, ௮0, ௯0) வஞ்சித் தூக்கு - Mm, 

௨0, ௨௨, ௨௫, ௨௬, ௩௩, ௩௪. இக, ௬௯, ௮0, ௯0, 

உரையில் மெற்கோளாக வர்துள்ள மூல்கள : ௪, திருக்குறள், 

௨, பதிற்றுப்பத்து, ௩. புறசானூ.று, ௪, மதுரைக்காஞ்சி, 

இக் நூலில் வந்துள்ள கடவுட்சபயர்கள முதலியவற்றையும் 

௮வைகள் உள்ள இடங்களையும் இப்புத்தகத்தின் பின்னுள்ள ௮௧ 

ராதியிற்காண்க, 

igre ஒப்பநோச்குதல் முதலிய பேரு தவிபுரிர்தவர்களுள் , 

கும்பகோணம் டெளன் ஹைஸ்௩ல் முதல் தமிழ்ப்பண்டிதராயெ 

ம-ஈ-॥- ஸ்ரீ அ. நாராயணஸாமியையரலர்கள் செய்துவந்த பேருதவி 

மிகப் பாராட்டற்பால.து. 

இகஈ_நாலின் பெரூபை யைதியாமற் பரிசோதித்தற்குத் அணிச்த 

என்னுடைய பெருங்குற்ற ச்சை விவேகிகள் பொறுத்தருள்வார்க 

ளென்ு ஈம்புகிறேன்.



0 முகவுரை, 

கிடைத்த கையெழுத்துப் பிரதிகள். 

திருவாவடூதுறை Song yo ப ப பிரதி ௧ 

சென்னையிலுள்ள இராதாங்கத்துக் கையெழுத்து! 

புஸ்தக சாலை » 6 

(Government Oriental Manuscripts Library, Madras.) 

ஆழ்வார் தீநநகர், 

பார், தே, லஷ்மண கவிராயரவர்கள் வீட்டூ டடத 

மா. ஸ்ரீ ஜே, எம், வேலுப்பிள்ளையவர்கள், |'. 11. (1, , ௧ 

திநமயிலை வித்துவான். 

சண்முகம் பிள்ளையவர்கள் ப ட்ட்க 

உ தி.த, சனகசுந்தரம் பிள்ளையவர்கள், 1, 4. ௧ 

௬ 

  

இன்னும் அப்பொழுது அப்பொழுது ஒப்பீடுதற்குக் இடைத்த 

பிரதிகள் ல, 

வே, சாமிநாதையன்.



உ 

நூலாசிரியா கன் வரலாறு, 
கடும் 56௮ நட்டி நட வேலையை 

௨ -குமட்டூர்க்கண்ணனார் இவர் இமயவரம்பன் சேடுஞ்சேர 

லாதன்மீது இந்.நால் 2- ர்பத்தைப்பாடி., உம்பற்காம்டு ௫௦௦ - ஊர் 

டிரமதாயமும் ௩௮ - வருடம் தென்னாட்டுள்வருவதனிற் பாசமும் 

பரிசிலாகப்பெற்றவர்; மர்தணவருணத்தினர் ; இது, பிரமதாயம் 

பெற்றனரொன்பதனால் தெரிகின்றது. கண்ணனாசென்று ஒருபுலவ 

ளர்; அவரின்வேறுபடுக்கற்கு இவர் இங்கனம் வழங்கப்பெற்றார், 

க எபாலைக்கேளதமனார்: --பல்யாளைச்செல்கெழுகுட்டுவனமீது 

இக்நால் ௩. - ர்பக்தைப் பாடியவராகிய இவர், அவனை இரந்து அவ 

சளியால், லன்பது பெருவேள்விவேட்டுப் பத்கார்பெருவேளவி 

வேட்கையில் பானைவிபடன். வர்க்கம்பெற்றவா; அந்தணவருணத 

தனர் இவை, இப்பத்தின்பதி5க்காலும், பதொடுத்தபெரும்புல 

வன்! ட௩உ௧௬) என்னும் பழமோழி ஜெணிபாவாலூர் அ௮கனுசையா 

gir, *காரன்பறை பாளன் செய்பி*” கொண்டு, பேனிலை யுலகம் 

வி$க்கோ யின்.” (உ ௮டஸ்ில் ரு -௪௩௮) என்னும் சிலப் 

பதிகாரதகாலுர், : BRB 114 rox Kit GF பல்யானைச்செஃ்கெழு 

குட்டுவனைப் Uns * தறக்கர்வேண்டினாான்பது குறிப் 

wmaur tag abe, இது வஞ்சிப்பொருளில்வக்த பாடா 

ணாபிந்நுூ் (Ganev. Zale tm. ௮0-ம் ரூ, உரை என்னும் ஈச்சினார்க் 

Pou serge Aare குகின்றன. கோதமனாரென்.று ஒருபுலவருளர் ; 

அவரின்வேறுபடுக்கற்.கு இவா! இங்கனம் வழங்கப்பெற்றார். இவர் 

இங்கனம் சுவர்க்கம்பெற்ற சரிதை மலைகாட்டிற் க/ணபரம்பனாயில் 

இக்காலத்து வழங்குகின்றது. 

௪. காப்பியாற்றுக்காப்பியனார் இவர் சளங்காய்க்கண்ணிரா£ 

முடிச்சோலென்னு.ு. அ௮ரசன்மீது இந்நூல் ௪ - ம்பத்தைப்பாடி, 

#000000 - பொன்னும் அவன் அண்டதிற் பாகமும் பரிசிலாகப் 

பெற்றவா, 

(டு.--பரணர் :--இவா, கடல்பிரக்கோட்டியசெங்குட்டுவன மீது 

இர்தூல் ௫. ம்பத்தைப்பாடி, அவனால், உம்பற்காட்டுவருவாயை 

யா அவன்பகன் குட்டுவன் ரலென்பவனையும் பரிசிலாகப்பெற்ற 

வர். [ei parr ams tg பலைகாட்டைச்சார்க் ததோர்காடு] திருவள் 

ளுவமாலையிலுள்ள, **மாலுங்குறளாய்”' என்னும்வெண்பா இவர்



8 நூலாசிரியர்கள் வரலாறு. 

செய்ததாகத் தெரிதலின், உக்கிரப்பெருவழுதியாரும் ௮ம்மாலையை 

இயற்றிய மற்றப்புலவர்களும் இருர்தகாலத்தவரென்று இவர் எண் 

ஊப்படுகிறார் உ கபிலருடைய அருமைத்துணைவா; இது பழைய 

இலக்சணழூல்களினுரைகளில், *கபிலபரணர் ? என்றுவழங்கும் 

தொகைஙிலைத்தொடரால் வீளங்குகின்றது. ௮ திகமானெடுமானஞ்ட 

கோவலூர்த்தலைவனை வன் ற] அ வவூரைக் கைக்கொண்டமை இவராற் 

புனைந்துகூறப்பெற்றுள்ளத, இது புற்கானூற்றில், “* ௮மரர்ப் பேணி 

யும்” என்னும்பாட்டில், * பாணன் பாடினன் மற்கொன் ip me, 

முசண்மிகு கோவலூர் ,நாறிச, னரணடு திகிரி யேந்திய தோளே?” என 

ஒளவையார் பாராட்டி.யிருச்தலால், ஈன்குபுலப்படுகின்றது, இரு 

வசைத்திருவிளையாடற்,ராணத்திலும் இவர் புகழப்பட்டிருக்கிறார். 
எட்டுத்தொகையில் இவர்செய்கனவாக ௮௨ - செய்யுட்கள் இப்பொ 

முது காணப்படுகின்றன : (5p 2; குறு - கடு; பதிற் - ௧௦; 

அகநா - ௩௨; புறநா- ௧௩) அச்செய்யுட்களில்வந்துளள தெய்வக் 

களின்பெயர்களும் பிறபெயர்களும் வருமாறு ;:-- 

தேய்வம் :--சிவபெருமான், முருகக்கடவுள், கொல்லிக்தெப்வம், 

பாவை :--கொல்லிப்பாவை, 

ஸ்தலங்கள் :--ஆலமுற்றம், அலைவாய் - திருச்செந்தூர், கூடல், 

தேயத்தார் :--ஐரியர், கொக்கர், பூழியர், 

வேளிர்கள் --பதினான்குவேளிர், ப தினொரு வேளிர். 

தலைவர் :--௮குளத, அஞ்சி, ௮தகன், அதிகன், அழிசி, அன்னி, 

ஆட்டனத்தி, ஐப், உதியன், எவ்வி, ஒரி - வல்விலோரி, சுட்டி, கரி 

கால்வளவன், கழுவுள், கூட்டுவன், குறும்பியன், சேர்தன், தழும்பன, 

இத்தன், இதியன், நள்ளி, ஈன்னன், 86ூர்கிழவன், ப*ம்பூட்பாண்டி 

யன், பழையன், பாணன், பேகன், பொறையன், மதிதி, மிஞிலி - 

Ad, விச்சியபெருமகன், 

புறரானூற்றினால், உருவப்பஃறேரிளஞ்சேட்சென்னிமுதலிய 

தலைவரறுவர் இவராற்பாடப்பெற்றோரொன்று தெரிகின்றது. 

தலைவியர் :--ஆதிமக்தி, ஐயை, மருதி, 

நாடுகள் :-- ஆரியசாடு, கொங்குகாடு, புகார்நாடு, பூழிநாடு, 

ஊர்கள் :--அழுக்தூர்,” அர்க்காடு, ஆலமுற்றம், இருப்பையூ£, 

உறத்தூர், உறக்தை, ஊணுர, கழார், காழூர், குலும்பூர், குன்றார்,
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aro, sai, seprugnt, Msrang, &Cr, yar, Qur@HA Me, 

மணற்குன்று, மாந்தை, முறி, வஞ்?ி, வாகை, வெண்ணிவாயில். 

அவை-ஸபை :--உறந்தைநாளவை. , 

விழவு :--கழார்ப்பெருர் துறைவிழவு, கூடல்விழவு. 

மலைகள் :--குடவரை, கொல்லி, பொதியில், 

ஆற :-- காவிரி, 

துறைகள் -கழார்முன். றுறை-கழார்ப்பெருக் துறை, தொண்டி 

முன்றுறை. 

் காடூகள் :--உறச்தைப்புறங்காடு, ஒரிகானம், 

பறந்தலைகள் - போர்க்களங்கள் :--கூடற்பறந்தலை, பாழிப்பறக் 

தலை, வாகைப்பறக்தலை, வெண்ணிவாயிற்பறர் சலை, 

கக-ம் திருமுறையிலுள்ள சிவபேருமான்திருவந்தாதி.பியற் றிய 

பரணதேவகாயனாென்பவர் இவரேயென்_று விவேகிகள் கூறுகின்ற 

னர், 

௬.--காக்கைபாடினியார் ஈச்சேள்ளையார்:--அடுகோட்பாட்டுச் 
சேரலாதனென்னும் ௮ரசன்மீது இர்_.நூல் ௬-ம்பத்தை இயர் நியோ 

ராகியஇவர் ௮ணிகலனுக்கென்று ௯-லுலாம் பொன்னும் நூறாயிரம் 

பொற்காசம் ௮வனாற் பரிஈபெற்றவர; பெண்பாலார்; ஈச்செள்ளை 

யாரென்பது இவரது இயற்பெயசொன்றும் குறுந்தோகையில், 

* தஇண்டேர் ஈள்ளி கானக் தண்டா 

பல்லா பயந்த கெட்யிற் ரொண்டி 

மூழுதுடன் விளைக்க வெண்ணெல் வெஞ்சோ 

ஜொருசலச் சேர்தினுஞ் சிறி2தன் ரோி 

பெருக்சோ ணெகிழ்த்த செல்லற்கு 

விருக்.துவரக் கனார்க காக்கைய து பலியே.? 

என்னும் ௨௧௦-ம்பாட்டில், காக்கை கரைந்தமையைப் பாராட்டிச் 

கூறிய ௮ருமைபற்றிக் காக்கைபாடினியாரென்ற சிறப் ப்பெயரைப் 

பிற்காலத்தில் ஆன்றோரால் இவர் பெற்றனசான்றும் தெரிகின்றன ; 

பாடினி-பாடுபவள். செள்ளையென்பது பெண்பாலார்க்கு இயந்பெய 

சாகப் பண்டைக்காலத்து வழங்கிவக்ததுபோலு் ; இக்.நோூல் ௯-ம் 

புத்தின்பதிகத்தில் பையூரமொலனுடையானை வியின்பெயர் முந்துவஞ் 

செள்ளையென் ௮ வர்திருத்தல்காண்க, மறக்குடிமங்கையின்றப்பை 

2
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விளக்கி இவர்பாடிய, ௨௪ ௮-ம் புறப்பாட்டும் ௮ப்பாடல் ஓக்கூர்மாசா 

தீதியார்என் ஓும்பெண்பாலாருடைய பாக்களின்வரிசையிற் சேர்க்கப் 

பெற்றிரத்தஓம் இவர் பெண்பாலாராதலை வலியுறுத்தும், * கலன 

os’ என்று அரசன் பொற்காஈமுதலியன கெரடுத்தானென்றது 

ஈண்டிழுறிபற்பாலது. எட்டுத்தொகையில் இவர் செய்தனவாக, ௧௨ - 

செய்புட்கள்காணப்படுகின்றன, (குது. க; பதிற், ௧௦; புறா, ௧,) 

எ.--கபிலர்:--,இப்பெயருடையபுலவர்சிலருளர்.) இவர்செல்வக் 

கடுக்கோவாமி யாதனென்னும் சேரவரசன்மீது இர்.நூல் ௪ -ம் பத் 

தைப்பாடி. நாறுபிரர்பொற்காஈம் அவன் ஒருமலைமீ?தறிக் கண்டு 

கொடுத்தகாடும் பரிசிலாகப்பெற்றவர். இஃது இந்நால் எ-ம் பத்தின் 

பதிகத்தாலும் ௮௫ - ம் பாடலிலுள்ள “கபிலன் பெற்ற வூரினும் 

பலவே?” என்பதனாலும் விளங்குகின்றது, 

இவர்பிறர்சுவர் பாண்டிகாட்டி லுள்ள திருவாதவூர்; இது பழைய 

திருவிளையாடர்புராணத்தில் ௨௭ - வதாகிய ஞானவுபதேசஞ்செய்த 

தருவிளையாடலிலுள்ள, “நீதியார் பதாக நீழ ஈனெட்டிலை யிருப்பை 

யென்ேோர், காதல்கார பனுவல் பாடுங் கபிலனா! பிறந்த தூர், சோதி 

செர் வகுள நீழற் சிலம்பொலி துலங்கச் காட்டும், வேதரா யகனூா 

வாழும் வியன்றிரு வாசு வூரால்?' என்னும் ௪-ம் திருவிருத்தத் 

தால் வெளியாகின்றது. 

இவர் ௮ந்தணவருணத்தினர்; புறநானுறு, ௨௦௦.---யானே, பரி 

சிலன் மன்னு மந்தணன்??, 3.0௪.--₹யானே, தந்ைத தோழ oma 

சான் மகளி, ரந்தணன் புலவன் கொண்டுவந் தனனே? எனத் சம் 

மைப்புலப்படுத்தற்காக இவ/ கூறியசெய்யுட்களும், ௧௨௬,--*பூலன 

ழூக் கற்ற வந்தணாளன்'' என மாறோக்கத்து நப்பசலையார் இவரைப் 

பாராட்டிக்கூறிப செய்யுளும் இதனைப்புலப்படுத்தும். 

வேள் பாரிபினுடைய உயிர்ஈண்பரும் ௮வனுடைய அவைக்கள 

த்.துப்புலவருமாக இவர்லிளங்கினார் ; த.மிழ்காட்டுமிவேர்தரும் அழுக் 

காறுற்று அவனைக் கொல்லசினைந்து நால்வகைச்சேனைகளோடும் 

அவன்பலையைச்சூழ்க் தகாலையில் அவர்களைச் சிறிதும் மதியாது அவ 
    

  

* நெட்டிலை யிருப்பை வட்ட வொண்பூ, வாடா தாயித் பீடுடைப் பிடி. 
யின், கோடேய்க் கும்மே வாடி லோ டைந்தலைப், பரதர் மனைதொறு முணங் 
தூஞ், செந்தலை யிறவின் சீமோய்க் கும்மே?”,-இச்செய்யுள் தமீழ்நாவலர்சரி 

தையிமகண்ட்.



நீலாசிரியர்கள் வர்லாம், 11 

இன்டய அர்ுமைச்குணங்களைப் புலப்படுத்திப் பாடினர்; அவ்வரு 

னம்சீசெய்யுட்கள் புறநானூற்றிற் காணப்படும் ; அவனிஆர்த்பின்பு, 
இவர், பிரிவாற்றாது மனமுருகிப் பலசெய்யுட்களாற்புலம்பி, ௮வன் 

புதல்விபராயமைக்துச்சென்று மணஞ்செய்.துகொள்ளும்படி. இருங் 

கோவேள், விச்சிக்கோசென்பவர்களைவேண்டி மறுத்தமைகண்டு 

அவர்களைவெறுத்துப் பின்பு ௮ம்மகளிரைப் பார்ப்பார்ப்படுத் துத் தம் 

முடைய ஈட்புக்கடனைக்கழித்தனர். 

அரியவரசன்பிரகத்தளைக் கமிழறிவிக்கறகுக் குறிஞ்சிப்பாட்டை 

இயற்றினர், 
பத்துப்பாட்டினுள் ஒன்றாகெய மேற்கூறிய குறிஞ்சிப்பாட்டம் பதி 

னெண்£ழ்க்கணக்கினுளொன்றாகிய இன்னாசாற்பதும் இவரியற்றிய 

நூல்கள, 

இவருடையசெய்யுட்கள் மிக்சு இனிமையையுடையன > (faa tpus 

ஷூரைகளில் உகாரணமாகக்காட்டப்படும் கபிலரதுபாட்டு' என்னும் 

தொடர்மொழி இதனை வலியுறுச்சா், 

இலவ.ரரூளிச்செய்தனவாக ௨௫௦ - பாடல்கள் இப்பொழுது 

கிடைக்கின்றன, அவற்றுள், அகவற்பாக்கள் ௨௦௭, [ஈழ், ௨௦: குறு. 

௨௯ ; ஐ. ௧௦0; பதிற். ௧௦; HST, ௬௬; புறரா, ௩௦; குறிஞ், 
க; “கெட்டிலையிருப்பை? என்ப .து-௧.] அவண்பா௪.. | திருவள்ளுவ 

மலையிலுள்ள, * தினையளவு '? என்பது ௧, இனனாராற்பதிலுள்ள 

பாடல் ௪௧,] 

இவரியற்றியபாடல்களை உற று கோக்குகையில், இவா GAG, 

சித்தணையில் மிகப்பயின்றவரொன்றும் அ௮தன்வளங்களை விளங்சப்பா 

டுதலில் மிக்க ௮ற்றலுடையவரன்றும் தெரிகின்றது 

மேற்கூதிய அ௮கவற்பாக்கள் ௨0௭ -ல் குறிஞ்சித்திணையைசசார் 

* தனை, ௧௫௫, 

இவ;ருடையவாக்கில் விராயகக்கடவுள, முருகக்கடவுள், சவ 

பெருமான், பலதேவர், திருமால் இவர்களுடையதுதிகள் வக்திருக்கின் 

per, இனம், இவர், சமயக்கோட்பாட்டிற் பாரதம்பாடியபேருந்தே 

ல்ஞினாப் போன்ற்வராச் எண்ணப்படுகிறார்,
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எட்டுத்தொகை, பத்துப்பாட்டு, பதினெண்்$£ழ்க்சணக்கு என் 

லும் முத்தொகுதி.நூச்களிலும் இவருடையபாடல்களும் நூல்களும் 

கலந்திருத்தல்,இவ.ர.து பெருமையை விளக்குகின்றது. 

பதிற்றுப்பத்.த, ௮(ு - “அரசவை பணிய வரழம்புரிர் து வயங்கிய, 

மறம்புரி கொள்கை வயங்குசெந் நாவி, னுவலை கூராக் கவலையி னெ 

ஞ்ச, னனவிற் பாடிய ஈல்லிசைச், கபிலன்'' எனப் பேருங்குன்றூர் 

கிழாரும், புறகானூற, (௫௩ - * வெறுத்த கேள்வி விளங்குபுகழ்க் கபி 

even”? எனப் போருந்திலிளங்கீரனாரும், ௧௨௬-₹புலனமுக் கற்ற வந்த 

ணா, னிரர்துசென் பாக்கட் இனியிட னின்றிப், பரந்திசை நிற்கப் 

பாடினன்??, ௧௭௪௪ - *பொய்யா நாவிற் கபிஎன்'' என மாறோக்கத்து 

நப்பசலையாரும் பாடியவற்றைப்பார்க்கையில் இவருடைய மனம் 

வாச்குக்காயங்களின் தூய்மையும் ௮றம்புரி கொள்கையும் பெரும்புல 

மையும் ௮ன்புடைமையும் ஈட்பின் பெருமையும் ஈன்கு Bar we Bs 

றன. 

இவராற்பாடப்பட்டோர் :-- அகுதை, இநங்கோவேள், ஒரி, 

சே.ரபான் செல்வக்கடுங்கோவாழியாதன், ஈள்ளி,பலையமான் திருமுடிக் 

காரி, விச்சிக்கோன், வேள்பாரி, வையாவிக்கோப் பெரும்பேகன், 

மலையனென்பவர்கள்,. ' 

கொல்லிமலை, பறம்புநாடு, பறம்புபலை, முள்ளூர்பலை, முள்ளூர்க் 

கானமென்பவைகள் இவராற் பாராட்டப் பெற்றிருத்தலின், ௮வை 

கள் இவர்காலத்தில் விளக்கமுற்றிருந்தனவென்றும் இவர் பழகிய 

இடங்களைன்றும் தெரிகின்றன. 

ஈட்பு, வண்மை, ஈன்றிமறவாமை யென்பவைகளை இவருடைய 

செய்யுட்களிற் பரக்கக் காணலாகும். 

(கபிலபரணர்' என்பதனால், பரணசென் பவருக்கும் பழையதீரு 

விளையாடற் புராணத்தில்வர்துள்ள, 4 பின்னமில் கபிலன் றோழன் 

பெயரிடைக் காடனென்போன்?? என்னும் திருவிருத்தத்தால், 

இடைக்காடருக்கும் Apts Gems இவர் எண்ணப்படுஇரூர், 

இவர் வேறு ; தொகை நூல்களிற் காணப்படும் தோல்கபிலரொன்பவர் 

வேறு, 
... கக.ஃம் திருமுறையில் வர்துள்ள மூத்தகாயனார் திருவிரட்டை 

டீணிமாலை, சிவபெருமான் திருவிரட்டைமணிமாலை, சிவபேருமான்
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திருவக்தாதியென்னும் பிரபந்தங்கள் மூன்றையும் அருளிச்செய்த, 

கபிலதேவநாயனாசொன்பவர் இவரேயென்று பெரியோர் கூறுவர், 

மேற்கூறிய திருவிளையாடற்புராணத்தில், இடைக்காடன் பிணக் 

குத்தீர்த்த திருவிளையாடல், ௧௧ -ம் திருகிருத்தத்தில், எனையந் 

தாதி சொன்னவன் கபிலன்"! எனச் சிவபெருமான் கட்டளையிட்டரு 

ளியதாக வர்திருத்தல் காண்க, 

௮.--அரிசில்கிழார்:--இவர், தகட$ரெறிர்த பெருஞ்சோ£லிரும் 
பொறையென்னும் அரசன்மீது இர்.நால் ௮ - ம் பத்தைப்பாடி ஒன் 

பத. ௭ருயிமம் பொற்காசு பரிசில் பெற்றதன்றி ௮வன் கொடுத்த 

அரசாட்டிக்குரிய சிங்காகன த்தை அவனுக்கே மீட்டும்இரஈது கொ 

டுத்து அவன்பால் அமைச் ஈரிமை பூண்டு விளங்கினார் ; (திழார்' என் 

பது வேளாளர்க்கே.புரிய சிறப்புப்பெயராக இருந்ததென்று செரித 

லின், இவனா வேளாண்மரபினரென்று சொல்லவேண்டும் ; இசை, 

தோல், மரபியல், ௭௪ - ம் சூத்திரத்தின் விசேடவுரையிற் காட்டிய 

பெயர்களாலும் திருத்தோண்டர்புர!ணவரலாற்றின் ௨ - ம் செழ்யுளி 
லெடுத்.துக்காட்டிய பெயர்களாலு மூணர்க, அரிசிலென்பது ஈண்டு 

ஒரு ஈதியின பெயரோ ஒரூரின். பெயசோ யாதும் விளங்களிஃலை. 

சோழகாட்டிலுள்ள ஈதிகளுள் அரிசிலென்று ஒரு ஈதியும் மைஸ்டு 

ரைச்ச்சார்ந்த ஊர்களுள் ௮ரிசிற்கரையென்௮ு ஒரூரம் உள்ளன, 

[கிழார் - உரியவர், ] 

வையாவீக்கோப் பெரும்பேகனால் துறக்கப்பட்ட கண்ணடயை 

அவனலுடன்சேர்.த்தல்வேண்டி அவனைப்பாடினர் ; அதிகமான் தட 

செறிந்து வீழ்ந்த எழினியென்பவனலுடைய பிரிவாற்றாது வருர்இப் 

புலம்பினர் ; தக0ர்யாத்திசை யென்லு நூலில் அவ்வச்சமயங்களில் 

இவர் செய்தனவாகச் சிலபாடல்களுண்டென்று தெரிது. [தொல். 

புறத்தி, ௮, ௧௨-ம் சூ. ந - உரை,] 

மேற்கூறிய சேரவரசனும் உக்கரப்பெருவழுதியாரும் பேச 

னென்னும் வள்ளலும் அ௮திகமானும் இவர்காலத்துத் தலைவர்கள். 

திருவள்ளுவமாலையில், * பரந்தபொருள்'' என்னலும் ௪௩ -ம் 

செய்யுள் இவர் செய்ததாகத் தெரிதலின், இறையனார் முதலிய புல 
வர்களும், திருவள்ளுவரும், ஒளவையாரும், உக்சரெப்பெருவழுதியா 

சைப் பாடிய ஐயூர் மூலங்கிழாரும் வையாவிக்கோப்பேகனைப்பாடிய
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பர்ண்ர், பெருங்குன் தார்சிழா் முதலியோரும், த்கீடர்ப்ரீத்தின்ரிறில் 

வர்துள்ள் பொன்முடியாரும் இவர்காலத்த்ப்புலவர்களென்று எண் 

BIS pF capand, 

மேற்கூறிய செய்புட்களால் இவர் மதுரையிலும் மலைராட்டிலும் 

பெரும்பாஓுநிரந்தாரொன்று தெரிகிறது. 

இவர் செய்தனவாக இப்பொழுது 90 - செய்யுட்கள் Bose 

ன்ற்ன [கு.று, க; பதிற், ௧0; புறநா. எ ; தகர, ௪; திருவள், 5] 

% — GU GH SO MAS pnt:—Q aut GSCar Bar oy oe 70 Q) Hus 

பொறையென்னும் சேரவரசன்மீது இர்நால் ௯-ம் பத்தைப்பாடி 

௩௨௦௦0 - பொற்காஈமுசலிய பலவசைப்பரிசில்கள் மிகப்பெற்றவர்; 

வேளாளர்; கடைச்சங்கமி ந் துதமிழாராய்ந்தோராபெ நாற்பத்தொன் 

பதின்பருள் ஒருவர் ; (இறை, ௪- சூ, உரை) வையாவிக்கோப்பெரும் 

பேகனால் துறக்சப்பட்ட கண்ணகயென்பவளை அவனுடன்சேர்த் 

திற்கு ௮வனைப்பாடியலர்; இவராற்பாடப்பட்டோர்கள் மேற்கூறிய 

தீலைவர்களிருவரம் உருலப்பஃறேரிஎஞ்சேட் சென்னியும், இவர் 

சாலத்துப்புலவரகள் இறையனாரகப்பொருளுரையாற்றெரிகின்ற் று 

மேதாலியார், சேர்தம்பூசனார், அறிவடையானார், இளர்திருமாறனார், 

மதுரையாசிரிபனல்லர் துவனார், மருதளிளகாகனா, கணக்காயனாமத 

CECT முசலியோர்களுர் வையாவிக்கோப்பெரும்பேசனைப் 

பாடிய பரணாமுதலியபோர்களும், இவரியற்றியனவாக எட்டுத்தொ 

சிபில் ௨௧ - செய்புட்கள் இப்பொழுது கிடைக்கின்றன, (mp. ௪, 

குறி. ௪, பதிற், ௧௦0, அகரா. ௧, புறரா, டு.) இவற்றுள் அகத் 

தனைக்குரியன ௬ ; புறத்திணைச்குரியன ௪௫,
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உரையிற்கண்ட இலக்கணக் குறிப்பகராதி, 
வவவதுபைஇவலஞ்யமமை 

[எண்கள் பக்கத்தைத் தேர்விப்பன.] 
HOF, GE, Gr, ௯௭, ௧௨௪, 
அ௮சைநிலையும்மை, ௧௨௧, ௧௨௫, 

௮ம்முச்சா. யை, ௮. 
௮ல்வழிச்சார்யை, ௧௪, 
அஃ்றிணைப்பெயர், ௩, (கக, 
ஆகுபெயர், ௧௪, ௪௧, ௪௨, ௬௯, TS, 

ஆயிடையென்பதனமுடிபு, ௨, ௮௨, 
இசைந்நையு॥/மை, ண், 
இடச்்.து நீகழ்பொருளின் தொ.ழிலை 

இடத்தின்மேல் ஏந்றல், ௪, 
இடவழுவமைதி, ௮௬, ௮, வினு, 
இடைக்குறை, ௭, [கறிற 
இருபெயரொட்டு ௪௬, -௪, ௭௯, ௭௭, 

௯௯, ௧0௯, ௧௨0, 

இழிவுசிறப்பும்மை, ௨௨, 

உம்மையை மாறிக்கூட்டல், ௧௨௪, 
உரிச்சொல் தொ.ிழ்பெயர்த்தன்மை 

CL HY OL HV) WS, 
எச்சவும்மை, 2௯, ௧௪௪, 
எண்ணொடு, ௨, ௮௨, 
2“ இர்மறையும்மை, ௨௨. 

ஏ.துப்பெயர், ௧௪, 
ஓடுவைக் கூட்டியுரைச்தல், 
ஒருபெயர், ௧௪. 

பொருளாக இருபெயர்கிறறல், 
ஒருவாய்பாட்டுவிகற்பம், 60-0, 

ஒழயிசைத் இல், ௧0௬. 
கடைக்குறை, ௪௨, ௧௦௪, 

GFF, BHM 
காலவழுவமைஇ, ௨௬௯, ௮௪. 
குறுக்கல்விகாரம், ௭, ௧௦௪. 
சாஇப்பெயர், ௧௨௭, 
சிறப்பும்மை, க௨ழ, 
சனை முதலின்பயனிலையைக் கொள் 

ளும் வ வமைதி, ௪, ௬, 
சினைவினையெச்சம் முசல்வினையோ 

டு முடிதல், ௬௬, 

சுட்டு இரட்டித்தல், எ 
சொல்வருவித்தல், ௯௪, ௧௦௧, ௪0௨, 

௧௦௬, ௧௦௯, ககக, ௧௧௩, ௧௫3, 
தீன்மைவினை, ௬௮, 
தரித்தல், ௩௦, ௩௭, ௪௧, Po, GB, 

& RS, 

௧௨௧, 

[4 Tre! 

{ 
| 

  

  

மு௮, சுறு, ௧௪,௧0௩, ௧௦௯, சக௨, 
௧௪௯ ௧௨0, ௧௨%, ௨௨௪, ௧௩௬, 
5 aR 

| சொகுத்த ல்விகாரம், ௪, ௧௦௨, & 0௪, 

கட்கு, மீ ரர 

சொழிரபெயர், ௧4, எடு, 
பண்புச்தொகை, ௧௦௪, 
பி)வினை, ௭௨, ௭௭, 
பெயர்த்து சொல், ௩௯, ௪௭, 
பெயரடியாகப் பிற ந்தவ்னை, ௭௭, 

பெயரெச்சம்கார்யப்பெயர்சொளல், 
௯௨, 

பெயசெச்சவீனைச் திரிசொல், ௨௬, 
போந்தபொருளால் முடித்தல், ௨௪, 
மரூஉ, பறி. [௩௰, ௮௭, 
மாரா ஆன் பொருளில்வருதல், மஸ, 

முசில்வீனையமைச் சனைவினையோடு 
முழ.க்ஞகு1ம வழுவமைதி, ௧௯, 

முத்லெழுவாய் சனைவ்னையோடு மு 
டியும் வழுவமை இ, ௦௯, 

முன்னிகையேவலவ்னை, 2௯. 
மெலித்சல் விகாரம், ௨௫, ௨௬, ௩௩ 

இச, நட்ட, ut, BOO, RE, 

வவீச்சல்விகா ரம், ௨௨, ௧௪௭, ௧௫௫ 
விகாரம், ௬௦, ௬௮, 
விர்ச்தல் விகாரம், 

கரு, ௩௪௦, Tel chr, 
வினைக்குறிப்பு முதறு, ௬௨, 
வினைத்திரிசொல், ௪. 
வீனைப்பெயர்த இர் சொல், ௬ 
வினையெச்சத் 'இரிெ ரீல், ௧௨. 0,௪௩௪, 
வீனையெச்சத்திரிபு, ச, எ, ௧௧, ௪௩, 

௧௪, கரு, ௨௫, ௨௯, ௩, ௭௭, ௮௨, 
BFR, EF ih, GB, SQ, 

வினையெச்சம், ௧௧௩, 
வினையெச்சமுத்று, ௧௯, ௪ழி, ௮௯, 

௧௦௯, ௧௨௨, ௧௨௦, ௧௨௭, ௧௨௮, 
வினையெச்சமுற்றுவீனை த திரிசொல், 

௧2) ௪௮. 
வெளிப்படை, ௨௬, ௧௮, ௧௪௬, 
வேறுவீனையொடு, ௧௨, ௭௩, கடக, 

& Re. 

௧0௯, ௪௨௭, 

 



பிழையும் திருத்தமும். 
  

  

  
  

  

  

பக்கம், af. பிழை, தீநத்தம் 

| + ட 

௬ | ௧௮ | யாக்க Q யாக்க 
Gi | HO | உடை அடை 

௧௯ 1௨௭ கல » ௧௪௭ 
௨௦ ௩! அளவாய் னவாய் 
௨௧ | ௧௭ ௧௯ ௨௦ 
2.௭ [௧2 செல் சொல் 
௨௮ | கர நீர்த் $ீர்த்தரு 

ட. 1௨0 ை கூசை 

நி (௨௭ லி செல 
௩௬ 1௧௩௬ x மாறு 

ல் | ௨௮ சிறப்பா 
௩௯ | ௪ பாடும் 
௪௨ (௧௨ கெழு 
௪௭ 18௯ இயற் 
௯௬ 67 பெயராய், பெயர் 

௬௩ | ௬௨ பரு பொரு 
௬௮ 1௧௩ முரச்சி (pa LF 
௬௯௩ (௨௯ C\, பாடல் பாடல், 

௧0௪ | ௨௭ 'பறியாவருவியாம்பல்' பறியா? 
௧௨௭ |௨௪ திருவின். திரு 
Sif Se 1௩௩ ழேவி தேவை       
  

 



(௧௧) 

உ 

கணபதிதுணை. 

பதிற்றுப்பத்து 
நூலஞும் உரையும், 

MD Dt 

இரண்டாம் பத்து, 

3 4. 

வரைமருள் புணரி வான்பிச. ருடைய 
தச பக்கி வவ 

வளிபாம்ர் தட்ட துளங்கிருங் கமஞ்சூ 

னளியிரும் பரப்பின் பாக்கடன் முன்னி 

யணங்குடை Way em ரேம் புண/க்குஞ் 

சூருடை | PUPP ற்டிர்த பேரிரைக் 

கடுஞ்செ விறல்வேள் களிறாரத் தாங்குச் 

ப ள் செல்லா யெஃகம் விலங்குக ரறுப்ப 

௧௦ 

a® 

2.0 

வருநிறக் இறச்த புண்ணுமிழ் குருதியின் 
மணிசிற விருங்கழி நீ்சிறம் பெயாந்து 

பனணலைக் கலவை போல வரண்கொன்று 

முசண்மிகு சிறப்பி னுய/ர்த வுக்க 

பலர்சிமாசிந் தோம்பிய Boarigs கடம்பின் 

கடியுடை முழுமுக று நிய வேளய் 

வென் றெறி முழங்குபணை செய்த வெக போ 

நாரரி ஈறவினாச மார்பிற் © 

போரடு தானைச் சேர லாத 

மார்புமலி பைந்தா ரோ பொ? விளங்கும் 

வலனஸஞுயர் மருப்பிற் பழிதீர் யானைப் 

பொலனணி யெருத்த மேல்கொண்டு பொலிக்தசின் 

பலர்புகழ் செல்வ மினிதுகண் டிகுமே



௨ பதிற்றுப் பத்து. 

சலிர்ததை சிலம்பிற் றுஞ்சம் கவரி 

ப.ரந்திலங் கருவிடொடு ஈரந்தங் கனவு 

மாரியர் துவன்றிய பேரிசை யிமயற் 

தென்னங் குமரியொ டாயிடை 

உடு மன்மீக் கூறுரர் மறந்தபக் கடக்தே. 
துறை - சேந்துறைப்பாடாண்பாட்டூ, 

வண்ணம் - ஒழதவண்ணம், 

தூக்த - சேந்தூக்த, 

பேயர் - (௮) புண்ணுமீழ்தநதீ. 

௪, பிசிருடையவென்றது பிரிராசக உடையவென்றவாறு, 

௨. கமஞ்சூல் - நிறைந்தகீர்; குஷ்போறலார் சூலெனப்பட்ட து. 

ட. சூருடைமுழுமுத லென்றது குரவன்மாத்தனக்கு அரணாக 
வுடைய மாவின்முசலென்நவாறு, 

இனிச் சூ. ரவன்மாச்சான் ஒர்மாவாய் கின்றானென்று புராணமுண் 

டாயிற் குரனாதற்ரன்பையையுடைய மாவின்முகமென் நவாரும், 

௯௬-௪0. நீர்நிறம்பெயர்க்து, மனாலக் கலவைபோலவென முடிக்க, 

போலவென்றது ஈண்டுப் போலும்படியென வீனையெச்சப் பொருள் 

பட்டு நீன்றது. பனாவ௨மென்றது குங்குமம்; சாதங்குலிக மென்பாருமுளர், 

௮:௧0, 4அருநிநந்திநர்த? என முன்வர்த ௮டைச்றப் 

பானும், : மணிநிறவிருங்கதி நீர்கிறம்பெயர்ச் து, மனாலக்கலவைபோல! எனப் 

பின்வந்த அடைச்சிரப்பானும் இசற்கு *புஷ்ணுமீழ்தநதி ? என்று பெய 
சாயிறறு, 

௧௯-௨0, மேல்கொண்டுபொவீம்ச கின் செல்வமென முடிக்க, 
உ௧. கவிர்சதை சிலம்பிற் நுஞ்சுமென்ற து அண்டு உறையம் 

ஆரியராணையானே முருக்கென்னும் முள்ளுடைமரமும், பயிர்நீப்பின் 
வாழாக் கவரிமா? (திரத்தறள், ௬௬௧) என்று நெப்பிக்கப்பட்ட சன் 
மயிர்க்கும் வருச்சஞ்செய்யாமையால், ௮க்கவிர்செறிர்ச லம்பின்கண்ணே 
இனிதாக உறங்குமென்றவாறு, 

௨௨. அருவியொடு ஈரச்சம் கனவுமென்றது அவ்வாரியராணை 
யானே பிறவிலங்கானும் மக்களானும் வருதச்சமின் கிப் பகற்காலத்துச் தான் 
அகர்ந்த அருவியையும் ஈரர்சச்சையமே சனவினும் காணுமென்றவாறு. 

௨௪. குமரியொடுவென்னும் ஒடு - எண்ணொடு, அயிடையென் 
றத இமயம் குமரியாகய அவற்றுக்கு இடையென்மவாறு ; அவ்வென்னும் 
வகரவீற்றுப்பெயர் ஆயிடையென முடிந்சது.



௨௫. மன்னென்றதனை அ௮ரசென்றதுபோல 

இரண்டாம் பத்து, 

ராகீகி, ௮ம் மன்களில் மீக்-றுமெனக்கொள்க, 

a, 

Joo Neer ப்பெய 

(௨9) மறந்தபக்கடந்து (௧௪) முழங்குபணைசெய்தவென மாறி 

முடிக்க; இங்கனம் மாறாது (௧௯) எருச்தமேல்கொண்டென்னும் வினை 

யொடு மாறிமுடி.ப்பாருமுளர், 
(௧௬) சேரலாத, (௪) கடுஞ்சினவிறல்வேள் களிறூர்க்சாங்கு (௪௮) 

யானை (௪௯) யெருச்சமேல்கொண்டு பொலீந்தகரின் (௨ 0) பலர்புகழ்செல் 

வம் கண்டிகுமெனமாரிக் கூட்டி வினைமுடி.வ செய்க. 

இசனாற் சொல்லீயது, அவன் வெற்றிச்செல்வச்சிஈப்புக் கூறநியவாமு 

யிற்று, 

(பிரதிபேதம்) ௪. ஏமம்புணர்காக்கும். ௧௬. துமியவேரகய், 

௯, நீனிறம், ௪௬, வேண்டுமானை, 

க் 0, Quite ganar. ௨௫, மதந்தப, 

(௧௨.) வயவா வீழ வாளரின் பயக்கி 9) 3] ம்ம் 

௧0 

௧(ட 

2.0 

யிடங்கவர் கடும்பி னரசுதலை பனிப்பக் 

சுடம்புமூத றடிர் தீ கடுஞ்சின வேர்ச் 

தாரணி யெருத்தின் வாரல் வள்ளுகி 

ரரிமான் வழங்குஞ் சாரற் பிறமான் 

ஜோடுகொ ளினநிரை நெஞ்ச தரச் தாங்கு 

முரசுமுழங்கு கெடுரச ரராதுயி லீயாது 

மாதிரம் பனிக்கு மறம்வீங்கு பல்புகழ் 

கேட்டற் கனிதுகின் செல்வங் கேட்டொறுங் 

காண்டல் விருப்பொடு கமழுக் குளவி 

வாடாப் பைம்மயி ரிளைய வாடுகடை 

யண்ணன் மழகளி றரிஞிமி றோப்புங் 

கன்றுபுணர் பிடிய Gar pus நீந்தி 

வந்தவ ணிறுத்த விரும்பே ரொக்கற 

றொல்பசி புழர்த பழங்கண் வீழ 

வெஃகுபோழ்க் த்றுத்த வானிணக் கொழுங்குறை 

மையூன் பெய்த வெண்ணெல்வெண் சோறு 

நனையமை கள்ளின் ஜேறலொடு மார்தி 

நீர்ப்படு. பருர்தி னிருஞ்சிற சன்ன 

கிலர்தின் ொஅர் களைர் த பின்றை 

(5)



பதிற்றுப் பத்து. 

தலாக் கலிங்கம் வாலனாக் கொளீஇ 

வணரிருங் கதுப்பின் வாங்கழை மென்றோள் 

வசையின் மகளி வயங்கிுழை யணிய 

வமர்புமெய் யார்த்த சுற்றமொடு | 
௨௫ நுகர்தற் தினிதுசின் பெருங்சலி மகிழ்வே, 

ஒதுவுமது. 
் பெயர் - (௮) மறம்வீங்த பலபுகழ். 

௭. துயிலீயாசென்பது தயிலாதென்னும் வினைத் திர்சொல் ; துயி 

லாமலெனச்திரிக்க; இனித் திரியாது, (யாறு்ரொழுகாதுகிடந்தது? என் 

னும் வழக்குப்போல இடச் துகிகழ்பொருளின் தொழிலை இடத் திந்கேற்றி, 

மாதிரமானது அரசுதுயிலீயாது பனிக்குமென அம்மாதிரத்தின் வினை 

யொடுமுடி.ப்பினும் அமையும், 

௮, மறம்வீங்குபல்புகழென்றதது அரசர்ககுச்சிநந்த மறப்புகழ் பற் 

நைப்புகழினும் மிக்க பல்புகழென்றவாறு, 

இச்ஈறப்பானே இதற்கு ₹மறம்வீங்தபல்புகழ்? என்றுபெயரா 

யிற்று, 

௮-௯. நின்செல்வம் இனிது; யாது இனிசெனித் பஃபுக[த் 

கேட்டந்கு இனிசென முடிவுகொள்க;. 

& கேட்டொறுமென் பதற்கு ௮சீரெல்வச்தையென வருவிக்க, 

௨௧, மாலாக்கலிங்கமென்றது ஒருவர் தூலாதூலாகய பட்டுதூல் 

முதலாயவர்ருற்செய்த கலிங்கமென்றநவாறு, 

தூலாமையென்னுக்தொழில் கலிங்கத்துக்குச் சனையாகிய மால் 

மேலதாலெனின், ௮ச்சினையோடு முதற்குள்ள ஒற்றுமைபற்றிச் சனை 

வினையை முதல்மேலேற்றி வழுவமைதியாற் கூறினானென்ச. இனி மூலா 

தூற்கலிங்கமென்பான் நூலென்பதனைச் தொகுத்துக் கூறினானென்பாரு 

முளர், 

௨௫. நுகர்தற்கு இனிது நின் பெருங்கலிமகிழ்வேயென்றது நின் 

பெரிய ஆரவாரச்தையுடைய ஓலக்கத் துச்செல்கின்ற வினோதமகழ்ச்ச அனு 

பவித்தற்கு இனிசென்றவாறு, 

(௬) வேர்தே, (௯) நின்செல்வம் (௮) புகழ் (௯) கேட்டற்டனிது; 

(௨௫) நின்பெருங்கலிமகழ்வு நுகர்தற்ினிதென வினைமுடி.வுசெய்க, 

இசனாற்சொல்லியது, ௮வன்வென்றிச்சிறப்பும் அவனது ஓலக்க 

வினோதச்சிறப்புு உடன்கூறியவாரறாயிற்று, 

(பி.ம்.) இ, சோலைப்பிறமான். ௧௪, இழையவாகெடை, (௨)



இரண்டாம் பத்து, 

(௧௬,) தோறுத்தவய லாரல்பிறழ்ஈவு 

டு 

௧௦ 

௨௦ 

௨௫ 

மேறுபொருதசெறு வழா துவித்துதவுங் 

கரும்பின் பாத்திப் பூத்த நெய்த 

லிருக்க ணெருமையி னிரைதடுக் குகவுங் 

  

கலிகெழு துணங்கை யாடிய மருங்கின் 

வளை தலை PFT GILL ATT Ray 

பொலிகெல்) னிமிழ்மருதிற் 
புனல்லாயிற் பூம்பொய்சைப் 

பாடல் சான்ற பயங்கெழு வைப்பி 

னாரிகவி னழிய நாமந் தோற்றிக் 

கூற்ற கின்ற யாக்கை போல 

நீசர் இறுத்த நீரழி பாக்கம் 
விரிபூங் கரும்பின் கழனி புல்லெனத் 

திரிகாய் விடத்தரொடு காருடை போகச் 
கவைத்தலைப் பேய்மகள் கழுதூர்ர் தியங் 

வரிய நெருஞ்சி 8ீறாடு பறக்சலைத் 
தாதெரு மறுத்த கலியழி மன்றத் 

துள்ள பழிய வூக்குரர் மிடறபுத் 

அள்ளுகா பனிக்கும் பாழா யினவே 

காடே கடவுண் மேன புறவே 

யொள்ளிழை மகளி3.ராடு மள்ளர் மேன 

வாறே யவ்வனைத் தன்றியு ஞாலத்துக் 

கூலம் பகர்கர் குடிபுறர் தராஅக் 
குடிபுறர் தருரர் பார மோம்பி 

யழல்சென்ற மருங்கின் வெள்ளி யோடாது 

மழைவேண்டு புலத்து மாரி கிற்ப 
தகோயொடு பசியிகர் தொரீஇப் 

பூத்தன்று பெருமடீ காத்த நாடே, 

துறை - சேந்துறைப் பாடாண்பாட்டு, 

வண்ணம் - ஓழதவண்ணம், 

தூக்த - செந்தூக்தம் வஜ்சித்தூக்கும், 

பெயர் - (ர) பூத்தநேய்தல,



ச பதிற்றுப் பத்து: 

(௧) பிநழ்நவெனவும் (௨) விசத்துவெனவும் (௪) தடுக்குகவென 
வும் (௬) ஆர்ஈவெனவும் வர்சன வினைப்பெயர்த் திரிசொல், 

௬ - ௪. நெய்தல் எருமையின் நிரா தடுக்குஈவுமென்றது கெய்த' 

லானது ஒக்கரும்புழுதலாய மந்றோரிரையின்பாங்கரிற் செல்லாது தன் 

னையேநின்று தஇின்னும்படி. சான் போதவுண்ட எருமைநிரையைத் தடுக்கு 

மிடங்களுமென்றவாறு, 

இச்சிறப்பானே இதற்கு :பூத்தநெய்தல்? என்று பெயராயிற்று, 

& மூதா ௮ம்பலார்ஈவுமென்றது புறச்துப்போய் இரைதெவிட் 

டாத முதிய அக்கள் (௫) துணங்கையாடி.ப இடச். துநின்று ஆம்பலையே 

தின்னுமிடங்களுமென்றவாறு, 

என்றது, பெருக அம்பலகுடி.த் துணங்கையாடுவாரையுடையன 

வென அவ்விடங்களின் செல்வச்சிறப்புக் கூறியவாருயிற்று, 

௭, இமிழ்மருசென்றசந்குப் புள்ளிமிழ்மருசென்று ஒருபெயர்வரு 

விக்க, 
௮... புனல்வாயில் - வாய்த்தலை, 

௧.- ௧0. ஓல்செங்கென்னும்பெயர்க்கு முன்னின் நபெயர்கள் 

எண்ணும்மையோடு நின்நமையால் ௮வற்றையுடைய மாடென இரண் 

டாவதன் தொகையாய் ௮ச்சொல் ௮வற்நையெல்லாம் எழுவாயாக்கீ' நாட் 

Pog Huai wear எனையாகவின், காடு கவினழியவென்னும் முசந்பய 

னிலையோடு வழுவமைதியாக முழக்க; 

௧௦-௧௧, கூற்ற$உநின்நயாக்கைபோல காடுகவினழியவென 

மாறிக்கூட்டிக் கூற்றுவனாலே கொல்லப்படாகின்ற யாக்கை ஒருகாலைக் 

கொருகால் அழகழியுமாறுபோல காடு ௮ழகழியும்படி.யெனவுரைக்க, 

இனி மாருசே போதும்படியெனப் போலவென்பதனை வீனை 

யெச்சஃ$ீர்மையாக்கிப் போல்கின்றது மேல்வருன்ற பாச்கமாகவுரைப்பினு 

மமையும். இனிக் கூற்றுவனை ௮ட்டுநின்ம யாக்கையையுடையானொருவன் 

உளனாமினும் ௮அவனைட்போல நீ சிவந்சென்றுரைப்பாருமுளர், 

௧௨, நீரழிபாக்கமென்றது வெள்ளத்தான் ௮ழிவுபடினல்லது 

பகைவரான் ௮ழியாத பாக்கமென்றவாறு, 

பாக்கமென்ற து, நெய்கனிலத்து ஊர்க்கேயன்றி, *கட்கொண்டிக் 

குடிப்பாக்கத் து, ஈற்கொற்கை?? (மதுரைக்காஞ்சி, ௧ ௬௭ - ௧ ௬௮ம் அடி. 

கள்) என்று வந்தமையான் ஒரோவழி ௮ ரசனிருப்புக்குப் பெயராமாகலின் 

ஈண்டும் பாக்கமுடைய பேரூர்களெனப்பட்டது. 

௧௪. உடைபோகவெனத் இரிக்க. 

௧௭-௧௯. மன்றத்து உள்ளம் அழிய ஊேக்குகர் மிடல் சபுத்து
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இரண்டாம் பத்து, er 

உள்ளுஈர் பனிக்கும் பாழென்றது ௮ம்மன்றிலே போகற்கு உள்ளம் அழி 

யச்செய்தே பின்னும் தம் கருமவேட்கையாற் போகமேந்கொண்டவருடைய 

வலியைக் கெடுத்தலானே பின்பு போக நீனைப்பார் நடுங்குசற்குக்காரண 

மாப பாழென்றவாறு, 

௧௮. தபுத்து - தபுக்கவெனத்திரிக்க, 

௨௦. காடேகடவுள்மேனவென்றது நின்காட்டுப் பெருங்காடான 

இடங்களெல்லாம் முதர்காலத்துக் கோயில்களானவென்றவாறு, 

மேயினவென்பது மேனவவென்று இடைக்குறைந்தது, 

20-26 புறவு மகளிரொடு மள்ள1மேனவென்றது சிநு 

காடான இடங்களெல்லாம் நின்படையாளர்கள் மசளீரோடு உறையும் 

படைநிலைகளாயினவென்றவாறு, 

௨௨, ஆறே அவ்வனைச்சென்றது காடும் புறவம் ௮அல்லாதபெரு 

வழிகளும் ஆறலைகள் வரும் பிற இடையூறுமின்றி முன்சொன்னகடவுளும் 

மள்ளரும் உறையுமிடமாயினவென் வாறு, 

அனைத்சென்னாது ௮வ்வனை!/2 ன்று சட்டுஇரட்டித்தது, அந்த 
௮ர்சச் சன்மையசென முன் நின்ஈவறறின் பன்மைகோறறர்கென்ப து. 

௨௯. தாராவென்பது கராவெனக்குறுகிற்று, 

௨௪, குடிபுறந்தருநரென்றது சம் கழ்கீகுடகளாகிய வரிசையாள 

ரைட் புறந்தரும் மேற்குடிகளாகிய காணியாள ரை, 

(௨௪) பாரமோம்பி (௨௮) நீகாச்சவென மாறிக்கூட்கெ, 

(௨௫) வெள்ளியோடாமலெனவும் (௨௪) படூயிகர்ரொருவவென 

வும் இரிக்ச. 

௨௨ - ௨௬. இனி அறு முன்சொன்ன yuararé சாவதுமன்கி 

ஆறலைகள்வரின்றிக் கூலம்பக/வார் இயங்கும்படியான வழக்காலே அந்சக் 

கூலம் பகர்வார்குடிகளைப் பறந்தந்சென்றும் குடி.புறர் ரர் பாரத்தை 

ஒம்பி மமைவேண்டியபுலச்து மாரி நிற்பவென்றும் கூ௨ம்.அகர்நர்குடிபுநந் 

சருதலை ஆற்றின்சொழிலாகவும் குடிபுறக்தருகர் பாரமோம்புசலை மழையின் 

தொழிலாகவும் கூட்டி. உரைப்பாருமுளர், 

(சக) கூற்நடேகின்றயாக்கைபோல (௧50) காகெவினதிய நாமர் 

தோற்றி (௧௨) நீெந்திறுகத்த ரீரழிபாச்சங்கள் (௧௬) கழனிபுல்லெனக் 

(௧௪) காருடைபோகச் (௪ ௫) கழுது ஊர்ந்து இயங்கப் (௧ ௯௬) பாழாயின ; 

(௨௮) நீ காத்தமாட்டிற் (௨ 0) காடு கடவுளான் மேவப்பட்டன ; ௮ந்ராட் 

டுப்புறவுகள் (௨௪) மள்ளரான் மேவப்பட்டன ; அந்நாட்டு (௨௨) ஆறு 

அவ்வனைச்தாயிற்று; அன்றியும் (௨௯) கூலம்பகர்கர் குழபுநந்தராக் (௨௪) 

குடிபுறந்தருரர்பாரமோம்பி (௨௮) நீகாத்தராடு, (௨௬) மழை வேண்டிய



வி] பதிற்றுப் பத்து, 

புலத்,தி மாரிரிற்ப கோயொடு பரயிகந்தொருவப் பூச்சசெனக்கூட்டி. வீனை 

முடி.வுசெய்ச, 

இசனாந்சொல்லியது, அவன்வென்றிச்சிறப்பும் சன் சாடுகாத்தற் 

சிறப்பும் உடன்கூறியவாருயிற்று, 

(5) தசொறுத்த? என்றும் (௨) ;ஏறுபொருத? என்றும் (௪) ஒலி 

தெங்கின்? என்றும் (௮) 4புனல்வாயில்? என்றுமிருர்கரான்கடி.யும் வஞ்சியடி. 

யான்வந்தமையான், வஞ்சிக் நூக்குமாயிஈறு, 

(பி-ம்.) ௪. தொறுச்சஞு$ள்வயல், ௧௬, ஊதியகெருஞ்சி, 

a. ஒலிச்தெங்கின். ௨௬. குழபுநந்சாரா.(௬) 

(௧௪.) நிலூர் வளிவிஈசம் பென்ற நான்க 

ல
 

௪௦ 

கந 

௨௦ 

னளப்பரி டையே 

நாள்கோ டிங்கண் ஞாயிறு கனையழ 

லைந்தொருங்கு புணர்ந்த விளக்கத் தனையை 

போர்தலை மிகுத்த வீரைம் பதின்பரொடு 

துப்புத்துறை போகிய துணிவுடை யாண்மை 

யக்குர னனைய கைவண் மையையே 

யமா்கடர்து மலைந்த தும்பைப் பகைவர் 

போர்பி டழித்த செருப்புகன் முன்ப 
கூற்றுவெகுண்டு வரினு மாற்றுமாற் நலையே 

யெழுமுடி கெழீஇய திருஜெம ரகலத்து 

சோன்புரித் தடக்கைச் சான்றோர் மெய்ம்மறை. 

வானுறை மகளிர் ஈலனிகல் கொள்ளும் 

வயங்கழை கரந்த வண்டுபடு கதுப்பி 

னொடும்£ ரோதிக் கொடுங்குழை கணவ 

பல்களிற்றுத் தொழுதியொடு வெல்கொடி. நுடங்கும் 6ட்டம் 

படையே ர௬ழவ பாடினி வேந்தே 

யிலங்குமணி மிடைந்த பொலங்கலத் தி௫ரிக் 

கடலக வரைப்பினிப் பொமின்முழு சாண்டகின் 

|முன்றிணை முதல்வர் போல ஈன்றுநீ 

கெடா௮ நல்லிசை கிலைஇத் 

தீவா௮ லியரோவிவ் வுலகமோ டுடனே. 

துறை - செந்துறைப்பாடாண்பாட்டூ, 

வண்ணம் - ஒழதவண்ணழம் சோற்சீர்வண்ணழம்,



இரண்டாம் பத்து... ஆ 

தூக்த - சேந்தூக்க. 
பேயர் - (௧௨) சான்றேர்மேய்ம்மறை. 

௪. பூதங்கள் ஐர்்சையு மெண்ணாது இயை ஒழித்தது, மேல் 

(௪) விளக்கத்துக்கு உவமமாக எண்ணுகன்றவற்ரோடு கூட்டவேண்டி. 

யென்பது, 

௬, ஈண்டுக் கோளென்றது, விளக்கமில்லா இராகுகேதவென் 

னும் இரண்டும் நீக நின்ற ஏழினும் இறப்புப்பற்றி வேநெண்ணப்பட்ட 

தங்கள் ஞாயிறென்னுமிரண்டும் நீக்டு நின்ற ஐந்தையுமென்பது, 

௪. ஐர்சென்று தொகை-ூறியது, நாள்கோளென்னுமவற்றைக் 

தொகைக்கூற்றின் ஏரோாவொன்றாக்க வென்பது. 

௧௧, எழுமுடியென்பது ஏழு௮ரசரைவென்று அவர்கள் எழுமுழு. 

யானுஞ் செய்ததோராரமாம், 

se, மநோன்புரிச்சடக்கையென்றது வலீபொருந்துதலையுடைய 

தடச்கையென்றவாறு, 

ஈண்டுச் சான்றோரென்பது போரில் ௮அமைதியுடைய வீரரை, மெய்ம் 

மறை - மெய்புகுகருவி; மெய்ம்மறையென்த.து, ௮ச்சான்ஜோர்க்ரு மெய்புகு 

கருவிபோலப் போரிற்புக்கால் வலியாய் முன்னிந்நலீன். 

இச்ிறப்புகோக்கி இதற்கு, * சான்றேர் மேய்ம்மறை? என்றுபெய 

ராயிற்று, 

௧௬. வானுறை௦களிர் நலன் இகல் கொள்ளுமென்றது வானர 

மகளிர் அழகிற்கு அவளையொட்பேன் யானே யானேயென்று சங்களில் மாறு 

கொள்ளுமென் தவாறு, 

௧௫, ஒடுங்கீரோதி - சுருள், 

(௧) நிலமுதற் பூசகான்கும்போலப் பெருமை (௨) ௮ளச்சல.॥ யை; 

(௯) நாண்மீன்முதல் (௪) ஐர்தையும் விளச்சகச்சால ஒப்பை; (௪) கைவண் 

மையால் ௮க்குரனென்பவனையொப்பை : அன்றி (௯) முன்ப, நின்வலீயிருக் 

கும்படி.சொல்லிற் (௪ 0) கூற்றுவெருண்டுவரினும் அதனையும் மாற்றும்வலி 

யையுடைமை; அதலாற் (௪௨) சான்னோர்மெய்ம்மறை, (௪௫) கொடுங்குழை 

கணவ, (௧ ௪)படையேருழவ, பாடினிவேந்சே, (௨0) நின்குடி. முன்முதல் 

வர்போலநின்று (௨௧) ஈல்லிசையைநிலைப்பிச்து (௨௨) இவ்வுலகத்தோடு 

கூடச் கெடாதொழிவாயாகவென வினைமுடிவுசெய்க; 

இசனாற்சொல்லியது, ௮வன்பலகுணங்களையும் ஆழற்நலையும் ஒருங்கு 

கூறி வாழ்த்தியவாருயிற்று, 

(௨) :அளப்பரியையே"எனச் சொற் ரேடிவந்தமையாற் சொத்சீர்வண் 

ணமுமாயிற்று; ஈண்டுச் சொற்£ரென்றது, .௮ளவடியிற்குறைக்தும் வஞ்சி 
யோசையன்றி ௮அசவலோசையாயும்வரும் அடியினை, 

டெ



0 பதிற்றுப் பத்து, 

(பி-ம்.) ௧௦. வரினும்பாற்றும், ௪௪. வண்டுபடு துப்பின். 

௪௨. சான்றோர்மேமறை, [௪] 

(௧௫.) யாண்டு சலைப்பெயர வேண்டு புலத்திறுத்து 
முனையெரி பரப்பிய துன்னருஞ் சற்றமொடு 

மழைதவழ்பு தலைஇய மதின்மர முருக்கி 

ிரைகளி ஜொழுகயெ நிரைய வெள்ளம் 

டு பரந்தாடு கழங்கழி மன்மருக் கறுப்பக் 
கொடிலிடு குரஉப்புகை பிசிரக் கால்பொர 

வழல்கவர் மருங்கி லுருவறக் கெடுத்துக் 

தொல்கவி னழிர்த கண்ணகன் வைப்பின் 

வெண்பூ வேளையொடு பைஞ்சமா கலித்துப் 

௧௦ பிரிவர்பு பாந்த நீரறு நிறைமுதற் 

அிவந்த காந்தண் முதல்ஏதை மூதிற் 

புலவுவில் ஓழவிற் புல்லாள் வழங்கும் 

புல்லிலை வைப்பிற் புலஞ்சிதை யசம்பி 

னறியா மையான் மறர்.துதப் பெதிர்ந்தகின் 
கடு பகைவர் நாடும் கண்டுவர் தனே 

கடலவங கலலவும் யாற்றவும் பிறவும் 

வளம்பல நீகழ்தரு ஈனந்தலை ஈன்னாட்டு ... 

விழவறு பறியா முழகிமிழ் மூதூர்க் 

கொடிநிழற் பட்ட பொன்னுடை கியமத்துச் 

௨௦ சீர்பெறு கலிமக ழியம்பு முரசின் 

வயவர் வேக்தே பரிசிலர் வெறுக்கை 

தாரணிர் தெழிலிய தொடிசிதை மருப்பி௰் 

போர்வல் யானைச் சேர லாத 

நிவா ழியரிவ் வக் தோர்க்கென. 
உ௫ வுண்டுரை மாறிய மழலை நாவின் 

மென்சொற் கலப்பையர் திருச். துதொடை 

வெய்துற வறியாது நந்திய வாழ்க்கைச் 

செய்தன் மேவ லமர்ர்த சுற்றமோ 

டொன்றுமொழிர் தடங்கிய கொள்கை யென று 

௩.0 பதிபிழைப் பறியாது அய்த்த லெய்தி



இரண்டாம் பத்து, ௧௧ 

கிரைய மொரீஇய வேட்கைப் புனாயோர் 

மேயின ருறையும் பலர்புகழ் பண்பி 

னீபுறர் தருதலி னோயிகர் தொரிஇய 

டாணாஈன் னா$ங் கண்டுமதி மருண்டனென் 

௩ட மண்ணுடை ஞாலத்து மன்னுயிர்க் கெஞ்சா 

இத்துக்கை தண்டாக் கைகடுந் துப்பிற் 

புரைவயிற் புரைவயித் ற் பெரிய நல்கி 
வைடு ல தசம ரிப்ளை படட எலன் ஏ Aree me 

யேம மாகிய 2ரகெழு Apa 

னெடியோ னன்ன நல்லிசை 

௪௦ யொடியா மைந்தநின் பண்புபல ஈபர்தே, 

துறை : சேந்துறைப்பாடாண்பாட்டூ, 

வண்ணம் - ஒழதவண்ணம், 

தூக்த - சேந்தூக்கு. 

பேயர் - (௪) நீரையவேள்ளம். 

(௨) $ந்நபொடு (௪) அழல்கவர்மருங்கின் உருவதகீசெடுச்ரொென 

முடிக்க, 

௪. நிராயவெள்ளமென்றது பகைவர்க்குநிறையபாலனாப்போலு;3 

படைவெள்ள மென்றவாறு; நிரைபமென்றது நிறைய துவாழ்வாரை, 

இச்சிறப்பானே இதர்கு *நீரையவேள்ளம்” என்றுபெயராயிந்று, 

௫. மன்மருங்கறுப்பவென்றது பன்மருங்கறுப்பவேண்டியென்ற 

வாறு, 

௭. கெடுச்தென்பசனைக் கெடுக்கவெனத்் திரிக்க, 

(௮) தொல்கவினழிச்ச கண்ணகன்வைப்பினையும் (௧௨) புல்லாள் 

வழங்கும் (௪ ௬) புல்லிலைவைப்பினையுமுடைப புலஞ9)ை (௧௫) காடென 

முடிக்க, ் 
௮. தொல்கவினழிந்தவைட்பென்றது சூடுண்டு அழிந்த கார்களை, 

௧௬. புல்லிலைவைட்பென்றது குடி போம்ப் பாழ்ச்சவர்களை, 

௯. சுரைகலிக்கவெனக் தரிக்க, 

௧௦-௧௧. நிறைமுதற்கார்சளெனக்கூட்டுக, 

௧௧-௧௬. மூதில்லையடைய புல்லீலைவைப்பெனக்கூட்கெ, 

௧௬. புல்லீவீவைப் பென்றது புஃலீய இலைகளாலே வேயப் 

பட்ட ஊரென்றவாறு; இசனை, : நாலாக்கலங்க(6 ? (திம்றுப்பத்து, ௧௨) 

என்ற துபோலச்கொள்க,. 

௧௨. புல்லாளென்றது புல்லீயசொழிலையடைய அதலைகள் வலை,



ae. MBI USB, 

(sm) ௮ரம்பிற் (௧௫) பகைவாொனமுடிச்ச, 

௪௩. அரம்பென்பது குறும்பு, 

௨0-௨௪. சர்பெறு கலிமடழீயம்பும் முரசின் வயவரென்றது 

வெற்றிப்புகழ்பெற்2 மிக்க மகழ்ச்சியானே ஒலிக்கின்ற மு ரசினையுடையவீர 

சான்றவாறு, 

௪௯-௨0, நியமத்தியம்புமென முடிக்க, 

௨௪-௨௬. நீ வாழியரிவ்வுலகச்சோர்க்கெனச் தஇருர்ததொடை 

வாழ்த்தவெனமுடிச்து, இவ்வுலகச்சோராக்கச்தின்பொருட்டு நீ வாழ்வா 

யாகவெனச்சொல்லித் திருந்திய ஈரப்புத்சொடையினையுடை௰ யாழொடு 

வாழ்ச்தவெனவுளாக்க, 

கொடையொடெனவிரியும் ஒடு - வேறுவினையொடு, 

௨௫-௨௬. மழலைநாவீனையம் மென்சொல்லீனையுமுடைய கலப் 

பையரொனச்கெள்க. 

(௨௭) வெய்துநவறியாது நந்$யவாழ்ச்கையினையும் (௨௯) ஒன்று 

மொழிஈ்து ௮டங்கெகொள்கையினையும் (௩ ௪) நிரையமொரீஇய வேட்கை 

யினையுமுடைய புரையோர் (௨௮) செய்தன மேவலமர்ந்த சுற்றத்தொடு 

(௬௦) பதிபிழைப்பறிடாது துய்ச்சலெய்கி (௬௨) மேயினருறையும் (௬௪) 

நாடென மாறிகீகூட்டியுரைச்ச. 

ad செய்தனமேவலமர்ந்தசுற்நமென்றது சுற்றத்தலைவர்செய்த 

காரியங்களைப் பின்சிதையாது தாம் அவற்றை மேவுசலையுடைய அ௮த்தலைவ 

சரொடு மனம்பொருக்தின சுற்நமென்றவாறு, 

செய்தனவென்பது கடைக்குறைந்சத.து. 

(௬௪) ஈச்துக்கைசண்டா (௪0௦) மைர்சவென முடிக்க, 

௬௭. புளாவயிற் புரைவயிற் பெரியகல்கயென்றது உயர்ச்த தேவா 

லயமுள்ளவிடங்களிலே உயர்ந்த அபாரணமுள்ளிட்டவரறைக் கொடுத் 

சென்றவாறு. | 

(கட) நின்பசைவர்காடும் கண்டுவர்சேன்; ௮துவேயன்றி (௨௧) 

வேந்தே, வெறுக்கை, (௨௬) சேரலாச, (௬௯௬) ந புதந்தருசலி ன், கோயிக$ 

தொரீஇய நின் (௬௪) நாடும் கண்டு மதிமருண்டேன் ; இவை இரண்டும் 

காணவேண்டினகாரணம் யாதெனின், (௪0௦) மைக்ச, நின்பண்புபலவற் 

றையும் காண£யந்சென வினைமுடி.வுசெய்க, 

இதனாரசொல்லியது, ௮வன்வென்றிச்சிறப்பும் சன் சாரகாச்சந்டுறப் 

பும் உடன்கூறியவாருயிற்று,' 

(பி-ம்.) இ. கழங்குவழி, ௮. கவினிழந்த, 

௪௦, பீர்வாய்பரந்த, (@)



இரண்டாம் பத்து, ௧௩. 

(௧௬.) கோடுறம்ர் தெடுத் த சொடுங்க ணிஸ்சி 
நாடுகண் .டனன கணைதுஞ்சு கிலங்கற் 

Lad NEP erry ep 2 

௮ஞ்சமரக் குழா௮ர் துவன்றிப் புனிற் றுமகள 

பூணூ வையவி தூக்கெய மதில 

@ Bioeng 'ளெடும்புதவு முருக்கிக் கொல்லு 

மேன மாகிய ுனைமுரி மருப்பிற் 

SLT tb வார்ர் ஐ கடுஞ்சினம் பொத்தி 

மரங்கொன் மழகளிறு முழங்கும் பாசறை 

நீடினை யாசலிற் காண்குவம் தசனே 

௧௦ யாதிய கற்பி னடங்கிய சாய 

லடினு மினிய கூறு மின்னகை 

யமிர்துபொதி 3 துலர்வா யமர்தீத சோக்கிற் 

சுடர். நுத லசைஈடை யுள்ள௮ முரியள் 

பாய ௮ட்யுமோ தோன்ற ருகின்று 
ae திருமணி பொருத இகழ்விி பசும்பொன் 

வயக்குகதீர் வயிரமோ டுறழ்ந்துபூண் ஈடர்வர 

'வெழுமுடி.. கெழி; இய திருஞெம ரகலக்துப் 

புரையோ ருண்கட் டுயிலின் பாயல் 

பாலுங் 'கொளாலும் வல்லோய்கின் 

௨௦ சாயன் மார்பு ஈனியலைத் தன்றே, 

இதுவுமது. 

பேயர் - (௪௮) துயிலின் பாயல். 

௧, கோடுறழந்து எடுச்த கொடுங்கணிஞ்டிடென்றது மலையள்ள 

விடங்களிலே அ௮ம்மலைசானே ம.திலாகவும் மலையில: இடங்களில் 

மதலே அரணாகவும் இவ்வாறு மலையொடுமாமுடவெடுக்ஈ வரார்சஇடச்சை 

டிடைய புறமதிலென்றவாறு, 

உறழவெனத்திரிக்க, * கோடுபுரந்தெடுச்ச ? என்பது பாடமாயின் 

மதிலீல்லாத இடங்களை மலை காவலாய்ப்புரக்கவெடுச்சவென்க,. 

௨, சகாடகண்டன்ன கணை துஞ்சு விலங்கலென்ற து நெரொட்பட 

உடைமதிற்பட்டகாலத்தே விளைச்துக்கோடற்கு வயலும் குளமும் உளவா 

கச் சமைசத்துவைச்சமையாற் கண்டார்க்கு சாடுசண்டாற்போன்ற அப்புக் 

கட்டுக்கள் சங்கும் மலைபோன்ற இடைமதிலென்றவாறு,



௧௯ பதிற்றுப் பத்.து, 

விலங்கல் போறலின், விலங்கலெனப்பட்ட து. காடுகண்டாலொப் 

பது ௮ம்மதிலையடைர்தவிடமென்னின், அ௮வ்விடவணுமைபற்றி ௮சன் 

உவமையை அ௮ம்மதில்மேலதாகக் கூறிந்றெனக்கொள்க, 

௬. துஞ்சுமரமென்றது மதில்வாயிலிற்தூங்கு!5் கணையமரங்களை; 

இனிச் கழுக்கோலாக நாட்டிய மரமென்பாருமுளர், 

௪. ஐயவியென்றது கதவிற்குக் சாவலாகப் புநவாயிலே கூச்சப் 

படும் துலாமரத்தை; அப்புக்கட்டென்பாருமுளர், ஈண்டுமதலென்றது 

உண்ம இலை, | 

(௧) கொடுங்கணிஞ்சியையும் (௨) விஉங்கலையமுடைய (௪) மதி 

லெனச் கூட்கெ, 

இனி இடையில் விலங்கலென்றகனை மா1ரூர் படையை விலங்கு 

தலை யுடையவென்ராக்க, முன்னின்ற கொடுங்கணிஞ்ியென்ரதொன்றுமே 

மதிலதாக ஐயவிதரக்கிய மதிலென்றதனை ஆகுபெயரான் ஊர்க்குப் பெய 

ராக்கி ராகெண்டன்ன ஊரென மாறியுரைப்பாருமுள ம். 

sm உள்ளலுமுரியளென்றது யான் குறிக்த சாளளவும் அந்றி 

யிருக்கவென்ற நின்னேவல்பூண்டு நின்னை உள்ளாதிருச்சலேயன்றி நீ 

குறித்த நாளுக்குயேலே £ட்டிச்சாயாகலின், நின்னை நீனேர்து வருந்துசலு 

முரியளென்றவாறு, : 

௧௪௩௧௫, தாவின்று திருமணிபொருக இகழ்வீடுபசம்பொனெ 

ன்றது வலியில்லையானபடியாலே அ௮ழகய மணிகளொடு பொருத ஒளி 

விடுகின்ற பசும்பொனென்றவாறு, ் 

ஈண்டுத்தாவென்றதுவலி; பொன்னுக்கு வலியாவது உரனுடைமை, 

இன்றென்பதனை இன்ராகவெனச்திரிக்து இன்றாசைய-லெனச்கொள்க;, 

என்றது - ஒளியையுடைய மணிகளொடு பொரவர்றராம்படி. ஓட்டற்நற ஒளி 

யையுடைப பசம்பொனென்றவாறு. 

௧௫-௧௬. பூண் பசு:பொன் வயிரொடு உறழ்ச்து சுடர்வரவெ 

னக்-ூட்டி, பூணானபசும்பொன் சன்னிடையழுச்தின வயிரந்களொடு மா 

றுபட்டு விளங்கவெனவுரைக்க, 

௪௮, புரை பாசரொென்றபன்மையாற். சாரன்மகளிர் பலொனக் 

கொள்க. 

௪௭-௧௮. அகலப் பாயலென இருபெயரொட்டாக்க, அச்சை 

அல்வழிச்சாரியையென்க,. துயிலினியயாயலென வாக்க; 

அ௮சலச்சை மகளிர்க்குப் பாயலெனச9றப்பிச்சமையான், இதற்கு 

: துயிலின்பாயல்? என்று பெயராயிற்று. 

௧௯. பாலுங்கொளாலும் வல்லோயென்றது ௮வ்வகலப்பாயலை 

வேற்றுப்புலச் து வினையில்வழி நின்மகளிர்க்கு நுகரக்கொடுச்சற்கு நின்னி



இரண்டாம் பத்து, 4௫ 

டத்தினின்றும் பகுச்தலையும் வினேயுள்வழி ௮ம்மகளிர்பால்கின்றும் வாங்க 

கோடலையும் வஷ்லோயென்றவாறு, 

(௮) பாசறைக்கண் நீ (௯) நீடினேயாகலின் நின்னைக் காணவரந்சேன்; 

நின்தேவியாயே (௧ ௬) ௮சைஈடை நின்னை கீனைச்சலுமுரியள் ; ஆனபின்பு 

௮வள் (௧௪) பாயல்வருச்சத்திற்கு உய்யுமோ, உய்யாளன்றே; சோன்றல், 

(௧௭ - ௧௮) அகலப்பாயல் (௧௯) பாலும் கொளாஜறும் வல்லோய்; நின் 

(௨0௦) மார்பு மிக அவளை வருச்திற்றுக்காண் ; நீ அவள்பாற் கடிதெழுக 

வென வீனைமுடி.வு செய்க. 

இசனாற சொல்லியது, அவன்வென்றிச்சிநப்பும் குலமகளோடு 

சிகழ்க்ச இன்பச்சிறப்பும் உடன்கூறியவாரூயிற்று. (௬) 

(௧௭.,) புரைவது நினைப்பிற் புரைவதோ வின்றே 

பெரிய தப்பு ராயினும் பகைவர் 
பணிர் துதிறை பகரக் கொள்ளுநை யாதலிற் 

லுளங்குபிசி ருடைய மாக்கட or EBS 

a
n
 

கடம்பறுத் இயற்றிய வலம்படு வீயன்பணை 

யாடுதர் பெயார் துவர் தரும்பலி தூஉய் 5 

கடி.ப்புக் கண்ணு.றாஉந் தொடி ததோ ளியவ 

சரணங் காணாது மாதிரர் துழைஇய 

ஈனந்தலைப் பஞ்ஞிலம் வருகவிக் நிழலென 

௧௦] ஞாயிறு: புகன்ற தீதுதீர் சிறப்பி 

னமிழ்துதிகழ் கருவிய கணமழை தலைஇக் 

கடுங்கால் கொட்கு நன்பெரும் பரப்பின் 

் விசும்புதோய் வெண்குடை அவலும் 

பசும்பூண் மார்ப பாடினி வேந்தே, 

இதுவுமது, | 
பெயர் - (௫) வலம்படூ வீயன்பணை; 

டு. வலம்படுவியன்பணையென்றது போர்செய்து வருந்தாமற் பகை 

வர் வெருவியோடமுழங்கி அரசனுக்கு வென்றி சன்பாலஷேபடநின்நமுரச 

மென்றவாறு, 

இச்சிநப்பான் இதற்கு (வலம்படூவியன்பணை' என்றுபெயராயிற்று, 

௬. ஆூஈரென்றது வினையெச்சமுற்றுவினைத்திர்சொல், 

௧௧. ௮மிழ்துதகழ்மழையெனமுடிக்க. 

௮மிழ்சென்றது நீர், தலைஇயென்பதனைச் தலைய வெனத்திரிச்ச,



4௬ பதிற்றுப் பத்து. 

ah. வெண்குடைநுவமென்றது வெண்குடையின் அருட்டிறப் 

பைச் சொல் ஓமென்றவாறு, 

௪௬-௪௪. நுவலுமார்பவென முடிக்க, 

இஃது ஏதுப்பெயர், 

(ட) வியன்பணையைக் (௭) கடிப்பைச்சண்ணுறுமியவர், (௮) 

: அரணங்காணாது மாதிரக்துழைஇய (௯) பஞ்னிலம் இச்கிழற்கண்ணே 

வருக? எனச்சொல்லி (௪ ௬) வெண்குடையின் அருட்சிறப்பைச் சொல்௮ 

தற்குக் கா.ரணமாய்நின்ற (௧ ௪) பசும்பூண்மார்ப, பாடினிவேந்தே, நீனக் 

குப் (ச) புரைவது நீனைப்பிற் (௨) பகைவர் பெரிய தப்புஈராயினும் (௬) 

பணிச்து இறைபகரச் கொள்ளுரையாகலின், (௧) புாரைவசோவின்றென 

மாறிக்கூட்டி. வினைமுடி.வு செய்க, 

இதனாற்சொல்லியது,பொறையுடைமையொடுபடுச் து அவன்வென் 

நிச்சிறப்புக் கூறியவாரூயிற்று, 

(பி.ம்.) ௪, புரைவசோவன்றே. (௭) 

(௧௮:) உண்மின் சள்ளே யடுமின் சோறே 

யெறிக திற்றி யேற்றுபின் பாமக்கே 

வருகர்க்கு வனாயாது பொலஙக௨... தளி! ப்ப 

விருள்வண ரொலிவரும் புரியவி ழைம்பா 

  

டு லேக்துகோட் டல்குன் முசிழ்சகை மடவரற் 
கூர்தல் விறலியர் வழங்குக வடுப்பே 
பெற்ற துதவுமின் றப்பின்று பின்னு 

மன்னுயி ரழிய யாண்டுபல இளக்கி 
மண்ணுடை ஞாலம் புரவெதிர் கொண்ட 

sol தண்ணிய இலழிலி, தலையாது மாறி 

பாரி பொய்க்குவ தாயினுஞ் 

சேர லாதன் பொய்யல னையே, 

துறை - இயன் மோழீவாழ்த்து, 

வண்ணம் - ஒழதவண்ணம், 

தர்க்க - சேந்தூக்த, 
பேயர் - (௬) கூந்தல்விறலியர். 

௨ட திற்றி- இறைச்சி, 

(௬) வருகர்க்கு வனாயாது (௬) வழங்குக அடுப்பென முடிக்க; 

வலாயாமலெனச்இரித்து வலாயாதொழியும்படியென்க்கொள்க,



இரண்டர்ம் பத்து, கள் 

(௩) பொலங்கலந்தெளிர்ப்ப வென்பதனையும் (௬) வழங்குகவென் 

பதனோடு முடிக்க, 

௬. கூர்தல்விறலியர் வழங்குகவடுப்பென்றது வக்தார்க்குச் சோறு 

கடி.தின்உகவுசரபொருட்டு அடுப்பத்சொழிந்குரியரல்லாச வரிசைமகளி 

ரும் ௮டுப்புத்தொழிலிலே வழங்குகவென்நதவாறு, 

இச்சிறப்பானே இதற்கு கூந்தலவிறலியர் ? என்றுபெயராயிற்று, 

(௪) ஐம்பாற் (௬) கூர்தலென மாறிக்கூட்டுக ; இனி மாருது கூட் 

தீல் விறலியரென்நதை ஒருபெயராகவுலாப்பினு மையும், 

ரீயிர் (௧) கள்ளினையுண்மின்; ௮துவேயன்றி உண்டற்குச் Carp 

நையடுமின் ; ௮துவேயன்றித் (௨) தின்றற்குத் இற்றியையறுமின் ; அதுவே 

யன்றித் தன்றறகுப் புழுக்கப்படுமவற்றை அடுப்பிலேயேற்றுமின்; (௬) வரு 

நர்க்குவரையாதே கடி.௫ின் உசவுசற்பெ.ருட்டுக(௬) கூர்தல்விறலியர் அடுப் 

பிலேவழங்குக ; இன்னும் வருகர்க்குச் சோறிடுகலேயன்றி அவன்பால் காம் 

பொருளாகப் (௭) பெற்றதுகொடுமின் ; இவ்வாறு எல்லாங் கொடுத்தாலும் 

பின்னுக்குச் காரியத் திற்றப்பில்லை ; அதற்குபாது காரணமேனின், (௮) மன் 

னுயிரழிய (௧௪) மார்பொய்த்தாலும் (௧௨) சேரலாதன் ஈசை பொய் 

பலன்; ௮துகாரணமென வினைமுடி.வுசெய்க, 

இசனாந்சொல்லியது, அவன்கொடைச்சிறப்புக் கூரியவாரூயிற்று, 

(பி.ம்) ௭, பெறறவுசவுமின், ௧௨. பொய்யிலனசையே, 

He மன்னுபிச திய, (௮) 

(௧௯,) கோள்ளை வல்9க் கவர்சாற் கூவிப் 
கல்லுடை eGo) 5) போழ்ச்து சரனறுபப 

வொண்பொறிக் கழற்கான் மாறா வயவர் 

இண்பிணி யெஃகம் புலியறை கமிப்பச் 

டு செங்கள விருப்பொடு கூல முறறய 

வுருவச் செந்தினை குருதியொடு தூஉய் 

மண்ணுறு முரசங் கண்பெயர்த் தியவர் 

கடி.ப்புடை வலத்தர் தொடி.த்தோ ளோச்ச 
வம்புகளை வறியாச் ௪ ற்றமோ டம்புதெரிம் 

௧௦ தவ்லீனை மேவலை யாசலி 

னெல்லு! ஈளியிருர் தெல்லிப் பெற்ற 
வரிதபெறு பாயற் சறுமகி மானும் 

சனவினு ஞூறைபும் பெருஞ்சால் பொடுக்கிய : 

ராணுமலி யாக்கை வாணுத லரிவைக்



Sul ப்திற்றுப் பத். 
6@ சியொார்கொ லளியை 

யினந்தோ டகல வருட னெழுர்து 

நிலங்சண் வாட நாஞ்சில் கடிர்.தும 

வாழ்த லீயா வளனறு mugs /௩௱௫ 

மன்ன வாயின பழனநர் சோறு 
20 மழன்மலி தாமா மாம்பலொடு மலர்ந்து 

கெல்லின் செறுவி னெய்தல் பூப்ப 

வரிசர் கொய்வாண் மடங்க வறைநர் 

POS! பெந்திரம் பத்தல் வருந்த 
வின்றோ வன்றோ தொன்றோர் காலை 

  

௨௫ ஈல்லம னளிய தாமெனச் சொல்லிக் 

காணுகர் கைபுடைத் தரங்க 

மா.ணு மாட்சிய மாண்டன பலவே. 

துறை . பரிசிற்றுறைப்பாடாண்பாட்டு, 

வண்ணம் - ஓழதவண்ணழம் சோற்கீர்வண்ணழம். 

தூக்த - செந்தூக்த. 
பேயர் - (௧௮) வளனறுபைதிீரம். 

& கவர்கால் - செலவைவிரும்பின கால். 

a. சுரன் - வழியிலருமை, 

௪... எஃகம்புலியுழைகழிப்பவென்றது எல்கனைப் புலியுறைகழித் 

துக் கடைவனகடைந்தும் ௮ல்லன வாய்கீறியும் போர்க்குரியவாம்படி. பண் 

ணவென்றவாறு, 

டு, கூலமுற்றியவென்றது பண்டமாசமுற்றியவென்றவாறு; இனிப் 

பலிக்குரிய மற்றைப்பண்டங்கள் குறைவறக்கூ டினவென்பாருமுளர், 

௯௬, வம்பு - கைச்சாடு, 

(௨) சுரனறுப்பப் (௪) புலியுறைகழிப்பச் (௮) தோளோச்ச (௪ 0) 
அவ்வினைமேவலையெனமுடி.க்க, 

௪௧, எல்லுனியிருந்தென்றது' பகந்பொழுதின்கண்ணே ஒரு 

வீனோதமுமின்றி நெடுக வருந்தியிருந்தென்றவாறு, 

(கச) பெற்ற (௪௨) மமெனமுடிக்க. 
அரிதுபெறுதலைப் பாயன்மேலேற்றுக, ஈண்டுப் பாயல் - உறக்கம்; 

(சச) ஊருடனெழுர்து இனந்சோடகலவெனவும் (௪௪) சாஞ்சில் 

கடி.ர்து நிலங்கண்வாடவெனவுங்கூட்டுக,



இசண்டாம் பத்து, : கக் 

ஊெழுர்தென்னுமுதல்வினயை வழுவைதியால் இனந்சோடகல 
வென்னும் அதன்சனைவினையொடு முடிக்க, 

(௧௬) சோடகலக் (௧௭) கண்வாட (௪௯) ௮ன்னவாயினவென 
முடிக்க, 

ஈண்டுஅபினவென்ப து தொழிற்பெயர், 

௧௭ - ௧௮, நீவாழ்தலியாவென்றது 8 பண்டுபோலே குடியேறுக 
வென்று வாழ்வுகொடாசவென்றவாறு, 

 வாழ்தலீயா? என்ற HO FH MCN TET, இதற்கு *வளனறுபைதீரம்! 
என்று பெயராயிற்று, 

௨0, தாமரைமலரவெனச் இரிக்க, 

ee. கொய்வாள் மடங்கவென்றது நெற்றாளின் பருமையாலே 
கொய்யும் ௮ரிவாட்கள் தங்கள் வாய்மடியவென்றவாறு, 

௨௬. எந்திரமென்றது ஆலையை, 

எக்திரமென்னு முதலெழுவாயை வழுவமைஇயாம் பத்தல்வருந்த 

வென்னும் ௮சன் சீனைவீனையபோடு முடிக்க, பச்சல் வருந்சலாவது பல 

காலும் சாரோடி. நனைந்துசா2ல், 

(௨0) தாமரைமலர (௨௧) செய்தல்பூப்.. (௨௨) வாள்மடங்கப் 

(௨௯) பச்சல்வருர்ச (௨௫) ஈல்லவென முடிக்க, 

௨௭, மாணாமாட்ய  மாண்டனவென்றது மாட்சிமைப்படத் 
இருத்தினும் மாட்ிமைப்படாத அழகைபுடையவாய்ப் பின்னைச் இருச் 

தாசவளவேயன்றி உரு மாய்ர்சனவென்றவாறு. 

மாணாதவற்றை மாட்டெெவென்றது, பண்டு அழகயவரும் வயலுமாய்த் 

கோன்றிக்கிடந்த பண்புபற்றி யெனக்கொள்க, மாட்செயவென்பது வீனை 

யெச்சமுற்று, இனி மாணாமாட்ிய வென்பசந்ரு மாணாமைக்குச் காரண 

மாய பெருக்குமுதலாயவற்றின் மாட்டிய வென்பாருமுளர், 

(௨௪) பலவாகிய (3X) நீ வாழ்சலீயா வளனறுபைஇரம் (௧௪) 

ஊருடனெழுர்து இனம் தோடு கல (௧௪) காஞ்சில்கடிச்து நிலங்கண் 

வாட (௪௯) அ௮ன்னவாயினவை பழனர்சோறும் சாமரை ஆம்பலொடு 

மலர செல்லின்செறுவில் செய்சல்பூப்ப ௮ரிஈர் கொய்வாள்மடங்க அறை 

ரெச்திரம் பத்தல்வருக்சத் தொன்றோர்காலை ஈல்லமன் ௮ளியதாமெனச் 

சொல்லிக் காணுரர் கைபுடைச்திரங்க மாணாமாட்ீய மாண்டனவெனக் 

கூட்டுக, 
(௧௪௮) பைதிரமென்னும் எழுவாய்க்கு (௨௭) மாண்டனவென்ப.து 

பயனிலை; ௮ன்னவாயின வென்னும் பெயரும் இடையே ஓருபமனெனப் 

படும்,



௨௦ பதிற்றுப் பத்து, 

(சக) ௮ன்னவாயின (௨௭) மாணாமாட்சிய மாண்டனவென் 

றது (௪௮) பைதிரங்கள் ஊருடனெழுதன் முதலாய வறுமையையுடைய 

ன ளவாய் நின்றன; பின் ௮வ்வளவினவன்றித் திருத்தவும் இருந்தாநீலைமை 

யவாய் நின்றன ; பின் ௮வ்வள வுமன்றி ஊரும்வயலும் தெரியாசபடி. உருவ 

மாய்ந்தன வென்றவாறு, 

(௧ ௦) நீ ௮அவ்வினைமேவலை.பாயிருந்தாய்; நீ வினையை மேவுன்ற 

படியால், (௧ ௬) கனவினுளுறையும் (௧௪) நின்னரிவைக்கு (௧௫) நீ யார் 

கொல்; நீ ௮வள்பால் வாராமைக்குக் காரணம் யாது? நீ அழிக்க ஏன்று அழி 

ந்த நாடுகள் அழி து ௮ந்ரால் வருவலெனின், ஆம்; அழிக்க அழிந்து நீ பின் 

(௧௮) வாழ்தலியாத பைதிரம், (௨௬) காணுகர் கைபுடைத்திரங்க (௨௭) 

மாணாமாட்டெயெவாய் மாண்டன ; அ௮சனால், ௮துகுறையன்று ;கன் அன்பின் 

மையேருறை; இணி நீ அ௮வள்பாம் கடிது எழுகென வினைமுடி.வுசெய்க. 

இதனாற்சொல்லியது, அவன்வென்றிச்ிநப்பும் குலமகளோடு நிக 

ழக்த இன்பச்சிறப்பும் உடன்கூநியவாரூயிற்று, 

பாணன் பாசறைக்கண்வந்து சேவி அரருமைகூ.றி இனி அவள் 

பாற் போகவேண்டுமென்று இரந்சமையாற் பரிித்றுநையாயிற்று, 

(௪0) *௮வ்வினைமேவலை யாகலின் ' எனவும், (௧௫) *யார்கொ 

லளியை? எனவும் சொற்டர் வந்தையாற் சொற்சீர் வண்ணமு மாயிந்று, 

(பி-ம்.) ௪. கழிப்பி, ௨௬, பச்சர்வருக்ச, 

௧௨. பிறுமஇமானும், (௯) 

(௨0,) நும்கோ யாரென வினவி னெங்கோ 
NE Rann rn ஏரினாத்கடி கங்கள் Ot A 

விருமுர்நீர்த். KG 5 Bain 

முரணிமோர்த் தலைச்சென்று 

கடம்புமூத றடி.ந்த கடுஞ்சென முன்பி 

டு னெடுஞ்சேர லாதன் வாழ்கவவன் கண்ணி 

வாட்ப்பறி யஉனே வெயிற்றுக எனைத்து 

மாற்றோர் தேஎத்து மாறிய வினையே 

கண்ணி னவத்து கெஞ்சகிழ் பறியா 

ஈண்ணார் தேச, த்தும் பொய்ப்பறி யலனே 
      

௧௦ சனவினு, மொன்னார் தேய வோங்கி நடந்து 

படியோர்ச் தேய்த்து வடிமணி யிரட்டும் 14m GO ட் 

சடா யானைக் கணகினா யலற 

வியலிரும் பரப்பின் மாநிலக் கடந்து 

புலவ சோத்த வோங்குபுகழ் நி.மிஇ



இரண்டாம் பத்து. ௨௧ 

௧9 விரியளை மாவுப் களிறுந் தேரும் 

வயிரியர் கண்ணுளர்க் கோம்பாத வீசிக் 

சடிபீளைக் குண்டுகிடங்கி 
னெடுமதி னிலைஞாயி 

லம்புடை யாரெயி லஓுள்ளழித் துண்ட 

௨௦ வடா வடுபுகை யட்டுமலர் மார்ப 
னெமாக்கும் பிதாக்கும் மாவ ராயினும் 

பரிசின் மாக்கள் வல்லா ராயினும் 

கொடைக்கட னமர்ர்த கோடா கெஞ்செனன் 

பன்னுயி ரழிய யாண்டுபல மரறித் 

௨௫! தண்ணிய லெழிலி தலையா தாயினும் 

வயிறுப9 ௯.ர வீயலன்.. 

துறை - டயன்மோழீ வாழ்த்து. 

வண்ணம் - ஒழதவண்ணழம் சோழ்சீர்வண்ணழம். 

தூக்த - சேந்தூக்தம் வஜ்சித்தூக்தம். 

பெயர் - (கஸ்) அட்டுமலமார்பன். 

வயிறுமா சிலியரவ னீன்ற தாயே. 

m முரணியோரையெனவிரியும் இரண்டாவதனைம் கலைச்சென் 

நென்பதற்கு இடச்திலேசென்றென்பது பொருளாக்க! து முடிவிலே 

சென்றென்பது பொருளாக்கி அசற்குப் போச்தபொருள் முடிவுசெயலாக்கி 

அதனொடுமுடி.க்க, 
மேலே (௨௩) கொடைக்கடனமரச்த கோடா ரெஞ்சினனென்று 

கொடைகூறுகன்றான். ஈண்டு (௧௪) ஓர்பாதுவீசியென்று கொடை 

கூறிபதந்குக் சாச்சற்குச் சென்றவிடைக் கொண்டவர்ரைாக் களம்பாடச் 

சென்ரார்க்குக கொடுக்குங்கொடையென வுரைக்க, 

௨௦, ௮டா இடுபுகை - ஊர்சுடுபுகை, அட்டு. ௨ர்மார்பனென் 

தீது பகைவரைச்கொன்று ௮ச்செருக்கானே அகன்தமா/பனென்றவாறு, 

இச்சிறப்பானே இசற்கு * துட்டுமலரீமார்பன் ? என்று பெயராயிந.று, 

௨௪. எமர்க்கும் பிநர்க்குமென நின்நவற்றைக் கொடைக்கடன. 

மர்ச்ச வென்பசனொடு முடித்து, எமர்ச்சென்றது சன் பாணராகய வெமர்க் 

கென்றும் பிறர்ச்கென்றது தன்பாணரல்லாத பிறர்க்சென்று முளைக்க, 
௨௪ - ௨௨. பரிசின்மாக்கள் யாவராயினும் வல்லாராயினுமெனச். 

கூட்டிப் பரிசின்மாச்சளென்றதற்கு முன்சொன்ன எமர்க்கும் பிறர்க்கு 

மெனப்பட்டாரையே யாக் யாவராயினுமென்றதற்குக் கண்டார் ம திச்ப்



௨௨ பதிற்றுப் பத்த. 
படும் தோற்றமில.ராயினுமெனவும் வல்லாராயினுமென்றதற்கு ஒருகல்வி 

மாட்டாராயினுமெனவு முளாக்க. 

யாவராயினு மென்றவும்மை இழிவுசிறப்பு ; வல்லாராயினுமென்ற 

வும்மை எதிர்மறை, 

(௧௦) ஈடந்து (௧௬) கடந்து (௧௪) நிறீஇ (௪௬) வீசியென நின்ற 

வற்றை (௨௯) கெஞ்சினனென்னு முற்றுவினைக்குறிட்பொடு முடிக்க. 

௨௬. வயிறுபசிகூ ரவீயலனென மூன்றாவதும் கொடைகூறியதற்கு 

மழைபெய்யா விளைவில்காலைச் தன் பரிக.ரமாயுள்ளார்க்கு ௮வர்கள்படுத் து 

வருந்தாமல் வேண்டும்பொழுதுகளிலே வேண்டுவன கொடுக்குமென்று 

ஓர்கொடைநிலையாக வுரைக்க, 

(௪) நங்கோ யாரெனவினவின் எங்கோ, (௫) சேரலாசன், HUGH 

கண்ணிவாழ்க; ௮வனியல்பிருக்குமாறுசொல்லின், (௪) மாற்றோர் சேஎச்.து 

மாறியவினையே (௬)வெயிற்றுகளனைச்தும் வாய்ச்சலறியான்; (௯) பொய்ச்த 

லறியான்; (௨0௦) அட்டுமலர்மார்பன், (௨௯) கொடைக்கடனமர்ந்த 

கோடாகெஞ்சினன் ; கோடையிடத்து (உடு) எழிலி தலையாசாயினும் (௨௬) 

வயிறுபசகூ ரவீயலன் ; ஆதலான், (௨௭) அவனை:ன்றசதாய் வயிறுவிளங்கு 

வாளாகசவென வினைமுடி.வுசெய்க, 

இதனாரந்சொல்லியது, அவன்றன் செல்வப் பொலீவுகண்டு நீ யாரு 

டையபாணனென்று வினவியாற்கு யான் இன்னாருடையேனென்று 

சொல்லிமுடி.க்க, அவன்குணங்களின்னகூறிப் பின்னவனைவாம்ச்தி முடிச்த 

வாரூயிற்று, 

(௨) இருமுக்?ர்” எனவும், (௧) (முரணியோர்? எனவும், (௧௭) கடி. 

மிளை? எனவும், (௪௮) *கெடுமதில்? எனவுமெழுக்த சான்கடியும் வஞ்சி 

யடியாகலான், வஞ்சித் ூக்குமாயிதறு.] 

கனவினுமென்பது கூன்: 

(பி - ம்.) ‘20. ஒருங்குகடந்து. ௨௧. எமக்கும், 

உ ஓங்குநடந்து, (#0) 

இதன்பஇகத்து, யவனர்ப்பிணித்ென்றது யவனமாப் போருள் 

அகப்படுத்தியென்றவாறு. . 

| செய் தலைப்பெய்து கை பிற்கொளீஇ யென்பதற்கு அக்காலத் தத் 
தோற்றாரை செய்யைத் தலையிற்பெய்து கையைப் பிறகு பிணித்தென் 

LIMES, 

அருவிலைன்௧லம் வயிரமொ௫கொண்டென்றது அர்த யவனனாட் 

பின்தண்டமாக அருவிலைன்கலமும் வயிரமுங்கொண்டென்றவாறு,



இரண்டாம் பத்து, : ௨௩ 

(பதிகம்,) 
மன்னிய பெரும்புகழ் மறுவில் வாய்மொழி 

பின்னிசை முரச லுதயஞ் சேோரற்கு. 

வெளியன் வேண்மா ணல்லினி _பரன்றமக 

னமைவர 7 லருவி பிமையம் ) விற்பொறித் 
er ag 

  

திமிழ்கடல் வேலித் தமிழகம் விளங்கத் 

தன்கோ னிறீஇத் தகைசால் சிறப்பொடு 

பேரிசை மரபி னாரியர் வணக்கி. 

ஈயனில் வன்சொல் யவனர்ப் பிணித்து 

கெய்தலைப் பெய்து கைபிற் 0 கொளி son 

யருவிலை ஈன்கலம் வயிரமொடு கொண்டு 

பெருகிறன் மூதூர்ச் தர்துபிறர்க் குதகி 
யமையார்த் தேய்த்த வணங்குடை கோன்றா 

ளிமையவரம்ப னேடூஞ்சேரலாதனைக் குமட்டூர்க்கண்ணனார் 

  

பாடினார் பத்துப்பாட்டு, அவைதாம் : புண்ணுமிழ்குரு த, மறம்வீங்கு 

பல்புகழ், பூத்தநெய்தல், சான்றோர்மெய்ம்மறை, நிரையவெள்ளம், 

துயிலின்பாயல், வலம்படுகியன்பணை, கூந்தல்விறலியா, வளனறுபை 

திரம், அட்டுமலாமார்பன், இவை பாட்டின்பதிகம், 

பாடிப்பெந்றபரீசில் ; உம்பற்காட்டு ஐஞ்லூழூர் பிரமதாயங்கொடுத் 

து முப்பத்தெட்டியாண்டு சென்னாட்டுள் வருவதனிற் பாகங் கொடுத்தான் 

HECHT» 

இமயவரம்பனெடுஞ்சேரலாத்ன் ஐம்பத்செட்டியாண்டு வீறறிருக் 

இரண்டாம்பத்து முற்றிற்று,



மூன்மும்பத்து. 
பந்தைய 

கழுபவகு தமனா 
ot alee உ வலத பல்ல அ வவயசடே 1 பைய வட ote thd Mb allt வவ 

றைந்து Be badd a பவது a யாக 

வெவ்வஞ் சூழாது விளக்கிய கொள்கைக் 

காலை யன்ன சீர்சால் வாய்மொழி 

யுருசெழு t மரபிற் கடவுட் பேணியர்... 
அவ ருகி வாக 

கொண்ட தியின் சுடரெழு தோறும் 

் விரும்புபெய் பரர்த பெரும்பெய ராவுதி 

௧௦ 

க(நி 

AST வரையார் வா. வேண்டி. 

விருந் துகண் மாறா துணீஇய பாசவ 

ரேனத் தழித்த வானிணக் கொழுங்கு 

குய்பிடு தோறு மானா தார்ப்பக் 

கடலொலி கொண்டு செழுசகர் ஈடுவ 

ணடுமை யெழுந்த வ5கெப் யாவுதி 

யிரண்டென் கமழு ராற்றமபொடு வானத்து 

நிலைபெ௮ கடவுளும் விழைதகப் பேணி 

யார்வளம் பழுனிய வையந்தீர் சிறப்பின் 
மாரியங் கள்ளின் போர்வல் மானைப். 

போர்ப்பு௮ு முரசங் கறங்க வார்ப்புச்சிறக்து 

நன்கலச் தரூ௨ மண்படு மார்ப 

ல்லைக் கண்ணிப் | பல்லான் கோவலர் 

புல்லுடை வியன்புலம் பல்லா பரப்பிக் 

கல்லுயர் கடத்திடைக் கதிர்மணி பெறாஉ 

மிதியற் செருப்பிற் பூழியர் கோவே 

குவியத் கண்ணி மழவர் மெய்ம்மறை, 
ணி வரப்ப உ 

“oe பல்பயர் தழீஇய பயங்கெழு நெடுங்கோட்டு 
நீரறன் ப மருங்கு வழிப்படாப் பா "குடிப் 

பார்வற் கொக்கின் பரிவேட் பஞ்சாச் 
சென்சிடிவ் சல படகும் அவவ na dA 

சீருடைத் தேஎத்த மூனைகெட விலங்கிய 

நேருயர் நெடுவரை டயிரைப் பொருக



மூன்மும் பத்து, ௨௫ 
௩.௦ யாண்டுபிழைப் பறியாது பயமழை சுரந்து 

நோயின் மார்தாக் கூழி யாக 

மண்ணா வாயின் மணங்கமழ் கொண்டு 

கார்மலர் கமழுர் தாழிருங் கூந்த 

லொரீஇயின போல விரவுமலர் நின்று 

௩௫ திருமுகத் த் தலமரம் பெருமதர் மழைக்க 

ணலங்கிய காந்த ளிலங்கு£ ரழுவத்து 

  

வேயுறழ் பணைத்தோ ளிவளோ 

டாயிர வெள்ளம் வாழிய பலவே, 
Rene ID A எக யா. 

துறை - சேந்துறைப்பாடாண்பாட்டு, 

வண்ணம் - ஒழதவண்ணம்,. 

தூக்க - சேந்தூக்த, 
பேயர் - (௧௬) அடூநேய்யாவுதி, 

௧, சொல் -சொல்லிலச்கணஞ் சொல்லுழால், பெயர் - பொரு 

ளிலக்கணஞ்சொல்லு.நால்; “பெற்ற பெரும்பெயர் பலர்கை யிரிஇய?? 

(பதிற்றுப் பத்து, ௯ 0) என இத்சொகையுள் மேலே வந்தமையால், பெய 

ரென்பது பொருளாம். நாட்டம்-சோதிடதால். கேள்வி-வேசம், நெஞ்ச 

மென்றது இக்திரியங்களின் வழியோடாது உடங்கிய தூயரெஞ்சினை. 

hm. எவ்வஞ்சூழாமை - உயிர்வருத்தஞ்சூுழாமை; சூழாமலெனத் 

இரிகீக, 

௪, காலை ௮ன்ன வாய்மொழி - ஆதித்தனைட்போல எஞ்ஞான்றும் 

தப்பாதாயே மெய்ம்மொழி; மொழியானென அனுருபுவிரிக்க ; ஓடுவிரிப்பி 

னுமமையும், 

(௨) துணையாகக் (௬) கொண்டவெனமுடி.க்க, 

௭, விருப்புமெய்யென்னும் ஓற்று மெலிந்தது; *மைபரந்த? என் 

பதுபாடமாயின் மைபோலப்ப ரக்தவென்க, 

௯... பாசவர் - ஆட்டுவாணிகர், 

௧௦. ஊனம் - இறைச்சிகொத்தும் ௮டைகுதடு, 

(௪௨) கடலொலிகொண்டு (௧௧) அர்ப்பவெனக்கூட்டி, ஆர்ப்ப 

(௧௬) எழுந்தவெனமுடி.க்க ; இனி,  கடலொலிகொண்ட? என்பது பாடமா 

யின், கசடலொலிகொண்ட ஈகாொன்௫ச, 

௪௬. அடுகெய்யாவுதியென்றது அடுசில்கெய்யாகிய அவுதியென்ற 

வாறு; ௮அடுசெய்யை .ஐவுதியென்றது, விருந்து புறச்தருதலையும் ஒருவேள்வி 

யாக் ஆள்வினைவேள்வியென்று ஒரு துறையாக தூலுட்கறலானென்பது, 

௪



௭௬ Usp Ups 
இச்சிறப்பானே இதற்கு அடூநெய்யாவுதி? என்று பெயராயிற்று, 

௪௭-௪௬, அவுதியென்ற இரண்டனையும் ௮வற்றானாய புகைமேற 

கொள்க, 
ae, மாற்றமொடென்பதனை காற்றத்தானெனக்கசொள்க, 

௪௫, கடவுளும் விழைதகவென்றது கடவுளரும் இவ்வாறு நாம் 

அறஞ்செய்யப்பெறின் அழூதென்று அ௮துவிரும்ப வென்றவாறு, பேணி 

யென்றது, முன்சொன்ன வேள்வியால் தேவர்களையும் பின்பு அதனோடு 

ஒப்பித்துச்சொன்ன அள்வினைவேள்வியால் விருந்தாய் வரு மக்களையும் 

பேணியென்றவா.று; அதனைத்திரித்துப் பேணப் (௪ ௪)பழுனியவென 

முடிக்க, பழுனியவென்பது பெயரெச்ச வினைத்திரிசொல். 

௧௬, ஆர்வளம்பழுனிய சிறப்பென்றது கொடுக்கக் கொடுக்கக் 

குறைபடாத நிறைந்தசெல்வத் திலேநின்று பழுத்த சிறப்பென்றவாறு, 

௧௭, கள்ளிற்போர்வல்யானையென்னும் ஒற்று மெலிந்தது. 

(௧௪௮) ஆர்ப்புச்சிறச்து (௪ ௯) கலந்தரூஉம் மார்பவெனச் கூட்டுக, 

௪௯, மண்படுமார்பவென்றது பகைவர்மண்ணெல்லாம் படுகின்ற 

மார்பவென்றவாறு, 

(௨௧) பல்லாபரப்பிக் (௨௨) கதிர்மணிபெறூஉஞ் (௨௩) செருப் 

பென முடி.க்ச, 

௨௬. செருப்பென்பது ஒருமலை, மிதியலென்பது ger; J 

யென்று செருப்பிற்குப் பேராக்கச் செருப்பல்லாத செருட்பென்று வெளிப் 

படுத்தானாகவுளைக்க, (௨௪) குவியற்கண்ணியென்னும் தொடைகோக்க 

மிதியறசெருப்பெனவலிந்தது, மிதியற்செருப்பென்பதற்குப் பிறவாறு 

சொல்்அவாருமுளர், 

௨௪. குவியற்கண்ணியென்றதற்கு வெட்டிமுதல் வாகைபீரூய 

போர்க்கண்ணியெல்லாம் குவிதலையுடைய சண்ணியென்ச. 

௨௪-௨௯. பரிவேட்பு அஞ்சா ௮யிமையென்று வெளிப்படை 

கூறுசன்றானாகலின், அதற்கேற்ப, நீரறன்மருங்கு வழிப்படாவென்று பெய 

ரெச்சமறையே பாடமாகல் வேண்டும். இனிப்படாசென்று வினையெச்ச 

மறையாக பாடத்திற்கு நீரற்றவிடத்தில் தான் படாதபடியாலே கொக் 

ன் பரிவேட்புக்கு அஞ்சா அயிராயெனவுராக்க. ௮யிரையென்பது ஒரு 
மலை, 

(௨௫) நெடுங்கோட்டு (௨௯) அயிரையென முடிக்க. - 

௬௪. மாந்தர்க்கு கோயிலூழியாகவென மாறிக்கூட்டெ; டெர்த 
அறும் பொருள்படும்,



மூன்மும் பத்து. ௨௭ 

ae, ஓரீஇயினபோல வென்பதற்குப் பொய்கையென வருவித்துப் 

பொய்கையை ஒருவினபோலவென உராக்ச. இனி, மேற்சொன்ன கூக் 
தலை ஓரீஇயினபோல வென்பாருமுளர். இரவுமலர்கின்றென்பது பொய் 

கைட்பூப்போலன்றி இரவுக்காலச்.தும் மலர்ச்சி நிலைபெற்ழென்றவாறு, 

(௬௪) ஓரீஇயினபோல (௬௫) அலமருமெனக் கூட்டுக, 
ao, கார்தளுள்ளவிடத்து எழுந்த மூங்கலேத் தோளுக்கு உவமை 

கூறி, ௮க்காந்தளையும் கைக்கு உவமையாக்குக, நீரமுவம் - ஈதியென்க, 

௬௬ - ௬௭. நீரமுவத்து வேயென்றது ஒருகாளும் உடல்வெம்மை 

யாற் கொதியாது குளிர்ந்தேயிருக்குர் சோளென்றற்கென்க, 

(௧௯) மண்பமொர்ப, (௨௯) பூழிய்கோவே, (௨௪) மழவர்மெய்ம் 

மறை, (௨௯) ௮யிரைப்பொருந, (௬ 0) பயமழைசுரந்து (௬.௧) மாந்தர்க்கு 

கோயிலூழி உண்டாக (௬௭) இவளோடே (௬௮) பலவாயிரம் வெள்ளம் 

வாழியவெனக்கூட்டி வினைமுடி.வு செய்க, 

இதனாழ்செல்லியத, அவன் நாடுகாத்தற் சிறப்புக்கூறி வாத்த்திய 

வாரூயிற று, 

(பி-ம்,) ௧-௨. நெஞ்ச,மைந்து, ௪௨-௪௧, செழுஈகர்வரைப்பி, 

௪0, ஊனைத்தழித்த, [னடுவணெழுர்த, (௪) 

(௨௨.) சினனே காமங் கழிகண் ணோட்ட ்் 
மச்சம் பொய்ச்சொ லன்புமிக வுடைமை 

தெறல்கடு மையொடு பிறவுமிவ் வுலசத் 
தறந்தெரி தி௫ரிக்கு வழியடை யாகுர் 

டு தீதுசே ணிகந்து ஈன்றுமிசப் புரிர்து 

கடலுங் கானமும் பலபய முதவப் 

பிறர்பிறர் ஈலியாது வேத்றுப்பொருள் வெஃகாது 

மையி லதிவினர் செவ்விதி னடர்.துத 

மமர் துணைப் பிரியாது பாத்துண்டு | மாக்கண் 

௧0 மூத்த யாக்கையொடு பிணியின்று "கழிய 

வூழி யுய்த்த வுரவோ , ரும்பல் 

பொன்செய் ய் கணிச்சித் இண்பிணி யுடைத்துச் 

சிரறுசில வூறிய நீர்வாய்ப் பத்தற் 

sd gen முசவை முயின மொய்க்கு 

௧இ மாசெழு கொக்கர் சாடகப் படுத்த : 

- வேல்கெழு தானை வெருவரு தோன்ற



௨௦ 

ப] 

௩௦ 

கூடு. 

பதிற்றுப் பத்து, 

அளைப்பொலிந்த மா 

விழைப்பொலிந்த களிறு 

வம்புபரந்த தே 

ரமர்க்கெதிர்ந்த புகன் மறவ ரொடு 

அ.ஞ்சுமரச் துவன் றிய மலரகன் பறந்தலை 

யோங்குகிலை வாயிற் நாங் பு தகைத்த 

வில்விசை மாட்டிய விழுச்சி னாயவிக் 

கடி.மிளக் குண்டுடெல்கி 
னெடுமதி னிரைப்பகணகச் 

தண்ணலம் பெருங்கோட் டசப்பா வெறிர்த 

பொன்புனை யுழிஞை வெல்போர்க் குட்டுவ 

போர்த்தெறிந்த பறையாற் புனல்செறுக் குரு 

ர்த்தி பூச லினம்பழிக் குரு 

பொலித்தலை விழவின் மலியும் யரணர் 

ராடுகெழு தண்பணை சீறினை யாதலிற் 

குடதிசை மாய்ர்து குணமுதற் றோன்றிப் 

பாயிரு எகற்றும் பயங்கெழு பண்பின் 

  

ஞாயிறு கோடா ஈன்பக லமயத்துக் 

கவலை '9வெண்ணரி கூஉமுற பயிற்றிக் 

சருங்கட் பேய்மகள் வழக்கும் 

பெரும்பா ழாகும னளிய தாமே, 

துறை - வஜ்சித்துறைப்பாடாண்பாட்டு, 

வண்ணம் - ஒழதவண்ணழம் சோற்சீர்வண்ணழம், 

தூத்த - சேந்தூக்தம் வக்சித்தூக்தம். . 

பேயர் - (௧௪) கயிறுதறுழுகவை, 

௨. அச்சம் - பகைவர்க்கஞ்சுதல். அன்பு - பொருண்மேலன்பு, 

Sm Foro Fea ஊறியவென்றது பல்தூற்றொழியச் சில்லூற்றாக 

ஷியவென்றவாறு ; சிரறுதல் - சிதறுதல், 

௪௪, கயிறுகுறு முசவையென்றது தன்னால் நீர்வாங்குவது பெரி 

தீன்றித் தன்கயிற்றையே நின்று வாங்கப்படு முகவையென்றவாறு, 

இச்சிறப்பானே இதற்கு கயிறுதறுழகவை? என்று பெயராயிற்று,



மூன் ரும் பி த்து, ௨௯ 

த ௨௨. தூங்குபு என்பதனைத் தூங்கவெனத்திரித் துக் காலவழு 
வமைதியெனக்கொள்க, தகைத்தல் - கட்டுதல், 

om விலவிசை மாட்டிய விழுச்£ர் ஐயவியென்றது விசையை 

யுடைய விலலானும் துளையுருவ எயயமுடியாது மிக்க கனத்தையுடைய 

ஐயவித் துலாமென்றவாறு, 

௬௭. கருங்கண் - கொடியகண். வழங்குதல் - ஆடுதல். 

(௧௧) உரவோரும்பல், (௧ ௬) தோன்றல், (௨௪) குட்டுவ, & 
(௬.க)£றினையாதலின், நாடுகெழுசண்பணை (௬ ௮) ௮ளியசாம் பெரும் 

பாழாகுமெனக்கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க, 

இதனாற்சொல்லியது, அவன்வென்றிச்சிறப்புச் கூறியவாருயிற்று, 

£றினையாதலின், காடுகெழு சண்டணை பாழாகுமென எடுத்துச்செல 

வினை மேலிட்டுக்உறினமையால், வஞ்சிச் துறைப் பாடாளுயிற்று, 

(௧௭) *உளைப்பொலிர்சமா? என்பதுமு தலாய நாலடியும் (௨௯) 

கடிமிளை? என்பதுமுதலாய இரண்டடியும் வஞ்சியடியால்வர்தமையால், 
வஞ்சித் தூக்குமாயிறறு, 

௨0. புகல்? என அடியிடையும், “ஓடு? என அடி.யினிறுதியும் 

வந்தன கூன்; 

(பி-ம்.. ௧௬, சிரறுசெல. ௬௪. ஞாயிறுசொண்ட, (௨) 

(௨௬.) அலந்தலை யன்ன, த் தங்கவடு பொருந்திச் 

சிதடி கரையப் -பெருவறங் கூர்ந்து 

நிலம்பை தற்ற புலங்கெடு காலையும் 

வாங்குபு தசைத்த கலப்பைய ராங்கண் 

(டு மன்றம் போந்து Lo pic Ren ற பாடும் 

வயிரிய மாக்கள் கடும்ப௫ி நீங்கப் 

பொன்செய் புனையிழை யொலிப்பப் Oud gars gr 

செஞ்சுமலி யுவகைய ருண்டுமலிர் தாடச் 

சிறுமகி மானும் பெருங்கலம் வீசும் 

௧௦ போரடு தாளைப் பொலர்தார்க் குட்டுவ 

நின்னயந்து வருவேங் கண்டனம் புன்மிக்கு 

வழங்குக ரற்றென மருங்குகெடத் தூர்ர்து 

பெருங்கவி னழிந்த வாற்ற வேறுபுணா்ந் 

தண்ணன் மையா வமர்ந்தினி துறையும் 

56 விண்ணுயர் வைப்பின காடா யினகின் 

மைக்துமலி பெரும்புக ழறியார் மலைந்த



M0". பதிற்றுப் பத்து, 

போசோதிர் வேந்தர் தாசழிர் தொராலின் 
மருஇமிழ்ர் தோங்கெ ஈளியிரும் பரப்பின் 

மணன்மலி பெருந்துறைத் ததைந்த சாஞ்சியொடு 
௨௦ முருகுத்தாழ் பெழிலிய நெருப்புற ழடைகரை 

நந்.து சாரையொடு செவ்வரி யுகளும் 

கழனி வாயிற் பழனப் படப்பை 

யழன்மருள் பூவின் ருமரை வளைமகள் 

GHA gH மலர்ந்த வாம்ப 

உட லரு௮ யாணரவ ரசன்றலை காடே, 
துறை - வஜ்சித்துறைப்பாடாண்பாட்டு, 

வண்ணம் - ஒஓழதவண்ணம்,. 

தூக்த - சேந்தூக்க, 
பேயர் - (௧௯) ததைந்தகாஜ்சி. 

௪, அ௮லந்தலையெனல் விகாரம்; 

கடு. விண்ணுயர் வைப்பின காடென்றது மரங்கள் விண்ணிலே 

செல்லவோங்கு,..... ; மாறியுராப்பாரு முளர், 

Se. ததைந்த காஞ்சியென்றது விளையாட்டுமகளிர் பலரும் 

தளிரும் முறியும் தா.தும் பூவும் கோடலாற் சிசதைவுபட்டுக் இடக்கன்ற 

காஞ்சியென்றவாறு; 

இச்சிறப்பானே இதற்கு * ததைந்தகாஞ்சி? என்று பெயராயிற்று, 

௨௬-௨௪. வளைமகள் குறா௮து மலர்ர்த அம்பலென்றது விளை 

யாட்டுமகளிர் குறுதற்கு எட்டாமையாலே மலர்ந்த அம்ப லென்றவாறு, 

குராமலெனத்திரிக்க, 

(௧௦) குட்டு, (௧௭) போரெதிர் வேந்தர் தாரழிர்து ஒராலின், 

(௨௫) ௮வர் ௮கன்றலைராடு (௪௫) காடாயின; அதனை (௪ ௪) கின்னய 

ந்து வருவேம் கண்டனமெனசக்கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க, 

இதனாற்சொல்லியத, ௮வன் வென்றிச்சிறப்புக் கூறியவாருயிற்று, 

(௧௭) போரெதிர்வேந்தர் தாரழிந்து ஓராலின், (௨௫) நாடு 

(௧) சாடாயினவென எடுத்துச்செலவினை மேலிட்டுக் கூநினமையால், 

வஞ்சித்துறைப் பாடாணாயிழ்று, 

(பி-ம்) ௪, காடாயினவே. ட க) 

(௨௪.) நேடுலயி ஜெளி௮ு மின் ஓப்பரர் தாக்குப் 
புலிபுறை கழித்த புலவுவா யெஃச 

மேவ லாடவர் வலனுயர்த் தேர்த



மூன்றும் பத்து, oe 

யாரரண் கடர்த தாரருச் தகைப்பிற் 

டு பீடுகொண் மாலைப் பெரும்படைத் தலைவ 

வோதல் வேட்ட லவைபிறர்ச் செய்த 
லீ.த லேற்றலென் ரு.றுபுரிந் தொழுகு 

'மறம்புரி யந்தணர் வழிமொழிச் தொழுக 

ஞால கின்வழி யொழுகப் பாடல்சான்று 

௧௦ நாடுடன் விளங்கு காடா நல்லிசைத் 

திருந்திய வியன்மொழித் திருந்திழை கணவ 

குலையிழி பறியாச் சாப.த்.து வயவ 

ரம்புகளை வறியாத் தூங்குதுளங் கிருக்கை 

யிடா௮) வேணி யியலறைக் குச 
5G of Pas Sac விசும்போ டைந்து 

மளந்.துகடை யறியினு மளப்பருங் குரையைகின் 

வளம்வீங்கு பெருக்க மினிதுசண் டி.குமே 

யுண்மருர் தின்மரும் வராகோ ளறியாது 

குரைதீததொடி மழுகிய வுலக்கை வயின்றோ 
௨௦ றடைச்சேம் பெழுந்த வாடுறு மடாலி 

னெஃகுறச் சிவந்த வனத் தியாவருங் 

கண்டுமதி மருளும் வாடாச் சொன்றி 

வயங்குகதிர் விரிர்து வானகஞ் சுடர்வர 

வதிதுலடச் ஜெதஞ்சிய சிர்சால் வெள்ளி, 
உடு பயங்கெழு பொழுதோ டாகிய கிற்பக் 

கலிழுங் கருகியொடு கையற வணங்கி : 

மன்னுபிர் புறாஇய வலனேர் பிரங்குங் 

கொண்டற் றண்டனிக் கமஞ்சூன் மாமழை 

காரெதீர் பருவ மறப்பிலும் 

௨௦ பேரா:யாணர்த்தால் வாழ்கநின் வளனே.. 

துறை - டயன்மோழீவாழ்த்து, 
வண்ணம் - ஒழதவண்ணம், 
தூக்க - செந்தூக்த, 

பேயர் - (௨௪) சீர்சால்வேள்ளி, 
௪-௫, தாரருந் தகைப்பிற் பீடுகொண் மாலைப் பெரும்படை, 

யென்றது தார்ப்படைக்கு அழித்தற்கரிய மாற்றார் படைஎகுப்பிலே வென்றி



௩௨ | பதிற்றுப் பத்து. 

செய்து பெருமைகொள்ளும் இயல்பையுடைய அ௮ணியாய்நிற்கும் பெரும் 

படை யென்றவாறு, 

a ௮வை பிறர்ச்செய்தலென்புழிப் பிறராயென விரியும் இரண் 

டாவதனை ௮வை செய்தலென நின்ற செய்தலென்னுக்தொழிலைப் போந்த 

பொருளாற் செய்வித்தலென்னுக் தொழிலாக்கு அதனொடு முடிக்க, 

௪௨, குலையிழிபு அறியாச் சாபமென்றது போர்வேட்கையான் 

இன்னபொழுது போருண்டாமென்று அறியாதே எப்பொழுதும் காணியேற் 

றியே டெக்கும் வில்லென்றவாறு. 

௧௬. அம்புகளைவறியாவென்றது போர்வேட்கையான் எப்பொழு 

தும் கையினின்றும் ௮ம்பைச் களைதலறியாவென்றவாறு. தூங்கு துளங்கு 

இருக்கையென்றது படை இடம்படாது செறிந்து துளங்குடின்ற இருப் 

பென்றவாறு, 

௧௪, இடா ஏணி - அ௮ளவிடப்படாத எல்லை. இயலென்றது 

பாசறைக்குள்ளவியல்பை; பாசறை - ௮றையெனத் தலைக்குறைந்தது. 

௧௮. உணமாரும் இன்மாருமென்பன குறுகிரின்நன ; உண்மா 

ராயும் தின்மாரையுமென்னும் இரண்டாவது விகாரத்தாற்றொக்கது. அறி 

யாசென்பதனை அறியாமலெனச்திரிக்க, 

௨௪ - ௨௫. வறிது வடக்கு இறைஞ்சிய £ர் சால் வெள்ளி பயம் 

கெழு பொழுதோடு ஆரியம் நிற்பவென்றது சிறிது வடக்கிறைஞ்சின 

புகழானமைந்த வெள்ளி: 4ஞ்ஜக்குப்பயன்படும் மற்றைச் கோட்களுடனே 

தான் நிற்குசாளிலே நிற்கவென்றவாறு, 

பொழுதென்றது, அதற்கு அடி.யாகிய கோளை, 

வறிது வடக்றைஞ்சியவென்னும்'.. அடைச்சிறப்பான், இதற்கு 

 தீர்சால்வேள்ளி? என்று பெயராயிற்று. ro 

(டு) பெரும்படைத்தலைவ, (௧ க) திருந்திழைகணவ, (௧ ௪) குருசில், 

(௧௫) நீர் நிலமுதலைந்தினையும் (௧௬) அளந்து முடி.வறியினும் பெருமை 

அளந்தறிதற்கரியை; (௧௭) நின் செல்வமிக்கபெருமை இனிதுகண் 

Cub; grog எவ்வாறிருந்தசென்னின், (௨௨) வாடாச்சொன்றி, (௨௮) 

மழை (௨௯) காரெதிர்பருவமறப்பினும் (௬௦) பேராயாணர்த்து; ௮ப் 

பெற்றிப்பட்ட நின்வளம் வாழ்கவென வினைமுடி.வுசெய்க, 

இதனாற்சொல்லியது, அவன் பெருமையும் கொடைச்சிறப்புங்கூறி 

வாழ்த்திய வாரூயித்று, (௪) 

(௨௫.) மாவாடியபுல னாஞ்சிலாடா 

கடா௮ஞ்சென்னிய கடுங்கண்யானை 

யினம்பரந்தபுல்ம் வளம்ப.ரப்பறியா



மூன்றும் பத்து, an. 
நின்படைஞர், சோந்த மன்றம் கழுதை போட 

டு நீ, யுடன்றோர் மன்னெயி ரோட்டி வையா 

கடுங்கா லொற் றலிற் சுட்சிறர் தருத்துப் 

பசும்பிசி ரொள்ளழ லாடிய மருங்கி 

| னாண்டலை வழங்குங் கானுணங்கு கடுரெறி 

முனையகன் பெரும்பா மாக மன்னிய 

௧௦ வுருமுறழ் பிரங்கு முரசிற் பெருமலை 

வரையிழி யருகியி னொளிறுகொடி நுடங்கக் 

கடும்பரிக் சதழ்சிற ககைப்பமீ 

நெடுந்தே ரோட்டியபிற ரகன்றலை காடே. 

  

  

துறை - வஜ்சித்துறைப்பாடாண்பாட்டு, . 

வண்ணம் - ஒஓழதவண்ணழம் சோற்சீர்வண்ணழும். 

தூக்த - சேந்ீதூக்தம் வஜ்சித்தூக்தம், 

பேயர் - (௮) கானுணங்தகடூநேறி, 

௨.  கடாச்சென்னியென்னும் ஒற்று மெ ட 

௪. கழுதை போடுயென்பதனைப் பேக வனத்திரித்க, 

௫, தோட்டி. 5 காவல், 

௭. அழல args. 

A கானுணங்கு கடுநெஜ் "யென: மழையின்மையாற் கானம் 

இந்த கடியவழியென்றவாறு, 

இச்சிறட்பானே;இதற் சனைணைங்தகடுநேறி? என்றுபெயராயிற்று, 

௯. நிதிச் போர், 

௧௨ சலவின்கீரிமை ஆற்றல்சோன்றப் பறவையாகக்கூறுவான் 

உபசா.ரவழககுப்பற்றிச் சிறகு ௮கைப்பவென்ரூனென்க, 

(௧௦) முரசினெடுவென ஒடுவிரித்து அதனைச் (௪ ஈ௬)தேரோட்டிய 

வென்பதனொடு முடிக்க, 

(௪௨) நீ(௧௯௬) தேரோட்டிய பிறர்ராடு ௮ழிர்தவாறு சொல்லின், 

நாடு (௧) கின்மாவழங்ெவயல் பின்பு கலப்பைவழங்கா; (௨) நின்யானை 

(௧) யினம் பரந்தவயல் பின் செல்வம் ப.ரத்தலையறியா ; (௪) நின்படை 

யாளர்சேர்ச்த மன்றம் கழுதையாலஓழப்பட, (௫) £ உடன்றரசர்தச்ககரி 

கள் பின்பு சமக்கு௮.ரணாகக் காவலாளரை வைகீகப்படா; இவ்வாறு அழிந்த 

படியேயன்றிச் சில்லிடங்கள் (௬) கடுங்கால் ஒற்றலின், (௪) அழலாடிய 

மருங்கனேயுடைய கானுணங்குகடுகெறியினையும் முனைகளையுமுடைய ௮௧ 

ன்ற பெரும்பாழாக நின்மனவெனக்கூட்டி. வினைமுடி.ஏசெய்ச, 

ட



௬௪ | பதிற்றுப் பத்.து. 

இதனாற் சொல்லியது, ௮அவன்வென்றிச்சிறப்புக் கூறியவாரூயிற்று, 

தேரோட்டிய பிறர்சாடு இவ்வாறு ௮ழிக்ததென எடுசத்துச்செலவினை 

மேலிட்டுச்கூறினமையால் வஞ்சித்துறைப் பாடாணாயிற்று. 

௪, :மாவாடிய? என்பது முதலாக மூன்றும் அழியாக் வந்த 

மையால், வஞ்சித்தூக்குமாயிற.று. 

(௪) 'நின்படைஞர்! எனவும் (௫) ரீ? எனவும் அடி.முதற்கட் €ரும் 

௮சையும் கூனாய்வந்தன. | 
(பிம்) ௪௨, சிறைகைப்ப, (@) 

(௨௬.) தேஎர்பரர்தபுல மேஎர்பரவா 

களிறுடியபுல சாஞ்லொடா 

மத்துரறியமனை யின்னியமிமிழா 

வாங்குப், பண்டுஈற் சறிபுகர். செழுவள கினைப்பி 

டு ஜனஜேகோ யானே நோத்க வருமே 

பெயன்மழை புரவ்ன முக பவப்துற்று 

  

வலமின் prin காலைய௫. பண்பெனக் 

கண்பனி wei Ben DD தாங்கக் கைபுடையூ 

மெலிவுடை செஞ்சனர் சிறுமை கூரப் 

௧௦ பீரிவர். வேலிப் பாழ்மனை நெருஞ்சிக் 

காடுறு கடுநெறி யாக மன்னிய 
முருகுடன்று க௮த்த சலியழி மூதூ 
ருரும்பில் கூற்றத் தன்னசின் 
நிருந்துதொழில் வயவர் சீறிய நாடே, 

டுதுவுமது, 
பேயர் - (௧௧) காடுறுகடூநேறி, 

௧, தேர்ப.ரந்தபுலம் ஏர்பரவாவென்றது ஒருகால் தேர்பரந்த 

வயல் அத்தேர்பரந்தமாத்இரையாற் சேருய்ப் பின்பு உழுதற்கு ஏர்பரவா 

வென்றவாறு, 

௨. களிறு ஆடிய புலம் நாஞ்சில் ஆடாவென்றது பன்றிகளுழுத 

கொல்லைத்தறை ௮வை உழுதமாத்திரையானே புழுதியாடப் பின்பு கலப்பை 

வழங்காவென்றவாறு, 

௬. மத்து உரறிய மனை Deir en wiih இமிழாவென்றது மத்த ஓலிக 

இன்ற மனைகள் ௮ம்மத்தொலியின்மிகுதியானே இனிய இயங்களினொலி 

இள ராவென்றவாறு, 

௮, கட்பனியென்னும் ஒற்று மெலிந்தது.



மூனமும் பத்து, கடு 

௧0-௧௧, நெருஞ்சியின் ௮டர்ச்சியை: நெருஞ்சிச்சாடெனக் 
கூறிய அடைச்சிறப்பான், இதற்கு *காடுறுகடநேறி? என்று பெயராயிற்று , 

(௧௨) மூதூர்போலவென உவமவுருபுவிரித் து, அதனை (௧௪) வய 

வர்£றியவென்னும் வினையொடு முடிக்க, இனிப் போலுமெனவிரித்து வய 

வர்சீறியயாடெனலும் ஒன்று, இனி மூதூர்க்கூற்றமெனக்கூட்டிக் கூற்று 

வன்கொடுமைமிகுதி கூறலுமொன்று, 

௧௬, உரும்பில்கூற்றென்பது பிறிதொன்றால் நலிவுபட்டு மனக் 

கொதிப்பில்லாத கூற்றமென்றவாறு; உருப்பென்னும் ஓற்.று மெலிந்தது, 

(௧௬) நின் (௧௪) வயவர் €றியகாடு அவ்வயவர்£றுதற்குமுன்பு 

இருக்கும்படி. சொல்லின், (௧) தேர்பரந்தபுலம் ஏர்ப.ரவா; (௦) களிருடி.யபுலம் 

நாஞ்சிலாடா; (௬) மச்து உரறியமனை இன்னியம் இமிழா ; ௮அவ்வாறுவள வி 

யது இப்பொழுது (௧ ௧) காடுறுகடுநெறியை உடைத்தாகாகநின்றது ; அதன் 

(௪) செழுவளத்தைப் பண்டுநற்கறியுகர்நினைப்பின், அவர்க்கு (௫) நோதக 

வரும் ; நோவேன்யானென மாறிக்கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க. 

இதனாற்சொல்லியது, ௮வன்வென்றிச்சிறப்புக் கூறியவாருயிற்று, 

நின்்வயவர்€றியகாடு இவ்வாறு அழிந்ததென எடுத்துச்செலவினை 

மேலிட்டுச் கூறினமையால், வஞ்சித்துறைப் பாடாணுயிற்று, 

௧, *தேஎர்பரந்த? என்பது முசலாக மூன்றடி. வஞ்சியடியாக 

வந்சமையால், வஞ்சித் தூக்கு மாயிற்று, 

௪, (அங்கு? என்பது அடி.முதற்கூன், (௬) 

(௨௭.) சிதைந்தது மன்ற சிவந்தனை கோக்கலிற் 
ரொடார்த குவளை த் தூநெறி: யடைச்சி 

அக்கால,   

யலார்த வாம்ப லகமடி, வைய வையர் 

சுரியலஞ் சென்னிப் பூஞ்செய் கண்ணி 
ணன ள்ள ளை 

௫ யரிய லார்கைய -ரினிதுகூ டி.யவர் 

'துறைமணி | மருத மேறித் தெறுமா 

ரெல்வளை மகளிர் தெள்விளி 'யிசைப்பிற் 

பழனக் காவிற் பசுமயி லாலும் 

பொய்கை வாயிற் புனல்பொரு புதவி ௦ 

௧௦ னெய்தன் , மரபி னிரைகட் செறுவ்ன 

வல்வா யுருளி க.துமென மண்ட 

வள்ளற் ் பட்டுத் அள்ளுபு தரப்ப. 

ஈல்லெருது முயலு மளறுபோ கு விழும த்துச் 

சாகாட் டாளர் கம்பலை யல்லது 

 



௧௬: பதிற்றுப் பத்.து. 

கடு பூச லறியா ஈன்னாட் 

டியாண சரு.௮௧க் காமரு கவினே, 
துறை - சேந்துறைப்பாடாண்பாட்டூ, 

வண்ணம் - ஐழதவண்ணம், 

தூக்த - சேந்தூக்க. 
பேயர் - (௨) தோடர்நீததவளை. 

௨. தொடர்ந்தகுவளை - அண்டுகள்தோறுமிட்டு ஆக்கவேண்டாது 

தொண்டு இட்டதே ஈடாக எவ்வாண்டிற்கும் இடையரூது தொடர்ட் துவரு 

மென்றவாறு, 

இச்சிறப்பானே, இதற்கு 4 தோடர்ந்ததவளை ? என்று பெயராயிற்று, 

(௬) மடிவையரென்பசனை வினையெச்சமுற்றாக, அதனைச் (௪) 

செள்விளியிசைப்பினென்னும் வினையொடு முடிக்க. 

(௪) மகளிர் (௬) தெறுமார் (௪) இசைப்பின், (௮) காவிற் பசும 

யில் ௮லுமென்றது வயலிற்புகுந்து உழக்காதிருத்தந்பொருட்டு அவ்வயற் 

புள்ளோப்பும் உழவர்மகளிர் அதனைக் சடியவேண்டிம் செள்விளியிசைப் 

பின், இயவர்இயங்களின் ஒலிகேட்ட பழக்கத்தானே தன்னைக் கடி௫ஏன்ற 

ஒலியையும் ௮வற்றின் ஒலியாகக்கருதி மயில் ஆஓுமென்றவாறு, 

௪௦, நெய்தல் மரபின் கினா கள் செறுவென்றது நெய்தல் இடை 

யரா.துபூக்கும் மரபினையும் நிறைத்த வண்டினேயுமுடைய செறுவென்றவாறு, 

கள்ளென்பதது வண்டு, 

(௧௧) வல்வாயுருளி (௪௨) அள்ளற்பட்டு (௧ ௪) மண்டவெனகச் 

கூட்டுக, 

௧௨. துள்ளுபுதுரட்பவென்றது சாகாட்டாளர் துள்ளித்துரக் 

கையாலேயென்றவாறு, , 

௧௯௬. அ௮ளறுபோகு விழமுமமென்றது wor penns 6 Yur Cures p 

'காலத்து வருத்தமென்றவாறு, 

(சட) ஈன்ஞட்டுக் (௧௬) கவின் (௧) ரீ சிவந்தனை நோக்கலின், 

சிதைர்ததென வினைமுடிவு செய்க. 

இதனாற் சொல்லியது, ௮வன் வென்றிச்சிறப்புக் கூறியவாராயிறறு, 

(S-b) ௧௧, கதுமெனமண்டி,. (er) 

(௨௮.), திருவுடைத் தம்ம பெருவிறற் பகைவர் 

பைங்கண் யானைப் புணாகிரை துமிய 

வுரர்துரர் தெறிர்த. கறையடிக் கழற்காற் 
கடுமா மறவா ககமட௰காட ம௫ப்ப 

ட விளையினித தர்து விளைவுமுட் Org



மூனும் பத்து. உள் 

புலம்பா வுறையு ணீதொழி லாற்றலின் 

விடுகிலக் கரம்பை விடரளை நிறையக் 
கோடை டக் குன்றம் புல்லென 

வருவி யற்ற பெருவறற் D கரலையு . 

௧௦ நிவர்.துகரை யிழிதரு ஈனந்தலைப் பேரியாற்றுச் 

  

சீருடை வீயன்புலம் வாய்பரர்து மி£இய 

ரை சூடி யுருத்துவரு மலிர்கிறைச் 
செந்நீர்ப பூச லலலது 

வெம்மை யரிதுகின் னகன்றலை காடே, 

துறை - நாடூவாழ்த்து, 
வண்ணழம் தூக்தம்௮து, 

பேயர் - (௧௨) உநத்துவரமலிர்நீறை, 

௬. கமையடியென்றது குருஇக்கரையினையுடைய அடியென்ற 

வாறு, 

௪ - ௫, மறவர் கதழ் தொடை மறப்ப இளை இனிது தர்தென் 

றது நின்வீரர் போரில்லாமையால் வினாந்து ௮ம்புதொடுத்தலை மறக்கும் 

படி. நாகொவலை இனிதாகச் தந்சென்றவாறு, 

இளை - காவல், விளைவில் முட்டுரூமலெனத் இரிச்ச, 

௬, புலம்பா உறையுட்டொழிலென மாறிக்கூட்டுக, 

ஏ. கரம்பைவிடர் அளை நிறையவென்றது முன்பு நீரேருத 

க ரம்பைவயல்களிற் கமர்வாய் ரீர்நிறைய வென்றவாறு, 

(௪) விடரளைநிறைய (௧ ௧) வாய்ப.ரந்து மிய ரென முடிக்க, 

(௮) கோடைநீடுகையாலே குன்றம் புல்லெனும்படி. (௬) ௮ருவி 

யற்ற காலையெனக் கூட்டியுளாக்க, 

௧.௧, வாய் பரந்து மியேரென்றது இடத்திலே பரந்து நீர்தான் 

தன்னை மிகுக்கவேண்டி. யென்றவாறு. 

௪௨. உவலை சூடி. உருத்துவரும் மலிர்நிறையென்றது தழைகளைச் 

சூடித் தோறறிவரும் வெள்ள மென்றவா.று, 

தன்னை வயல் பொதுக்குமாறு காணவென்று போர்வேட்டு வருவா 

ரைப் போஜுமென்று கூறிய இச்சிறப்பானே, இதற்கு உரத்து வநமலிர் 
நிறை? என்.நு பெயராயிற்று, 

(௧௧) வாய்பரந்து மி£இயர் (௧௨) உருத்துக் (௪௦) sors 

தீரும் ஈனந்தலைப் பேர்யாற்று (௪௨) மலிர்நிறைச் (௪ ௬) செர்நரொன மாறிச் 

கூட்கெ,



௩௮ பதிற்றுப் பத்து, 

(௧) பெருவறற்காலையும் (௧௪) நின் ௮அகன்றலைநாடு, (௪) புலம்பா 

வுறையுட்டொழிலை நீ ஆற்றலின்; (௧) திருவுடைத்தெனச் கூட்டி வினை 

முடி.வுசெய்க, 

இதனாற் சொல்லியது, அவன் நாடுகாத்தற்சிறப்புக் கூறியவாரு 

யிற்று, a, (௮) 

(2m. அவலெறிந்த வலக்கை வாழைச் சேர்த்தி 

வளைக்கை மகளிர் வள்ளை கொய்யு 

முடர்தை நெல்லின் விளைவயற் பரந்த 

தீடர்தா ணாரா யிரிய வயிராக் 

டு கொழுமீ ஞர்கைய மரந்தொறுங் குழா௮லின் 

வெண்கை மகளிர் வெண்குரு கோப்பு 

Sur விழகி னிழியாத் இவவின் 

வயிரிய மாக்கள் பண்ணமைத் தெமீஇ 

மன்ற ஈண்ணி மறுகுசிறை பாடு 

௪௦ மகன்கண் வைப்பி னாடும னளிய 

விரவுவே௮ு கூலமொடு குருதி வட்ட 

மயிர்புதை மாக்கண் கடிய கழற 

வமர்கோ ணேரிகந் தாரெயில் கடக்கும் 

பெரும்பல் யானைக் குட்டுவன் 

க(ட வரம்பி ரானை பரவா வுங்கே. 

துறை - வஜ்சித்துமைப்பாடாண்பாட்டு, 

வண்ணழும் தூக்தம்அது. 

பேயர் - (௬) வேண்கைமகளிர். 

௬. முடநர்தை ரெல்லென்றது கதிர்க்கனத்சாலே வளைந்து முட 

மான நெல்லென்றவாறு; முடந்தையென்பது பெயர்த்திரிசொல்; இனிப் 

பழவழக்கென்பதுமொன்று. 

ட. கொழுமீனார்கையவென்ற து... (ப பட வடட வட வவட கவடி கவட ௧ 

பா இச்சிறப்நனே, இதற்கு * வேண்கைமகளிர் ? என்று பெயராயிற்று, 

இனி வெண்சங்கணிக்த கையென்பாருமூளர்; இனி அடுகைமுசலா 

கிய தொழில்செய்யாத கையென்பாருமுளர். 

௭, இவவையுடையயாழ் திவவெனப்பட்ட த. 

ருட்டுவன் வரம்பில் தானை பரந்த இப்பொழுது அழிர்து டக்ன்ற 

இக்சாகெள், (௪௪) குட்டுவன் (கட) வரம்பில் தானை ப.ரவாஜுங்கு



மூனரும் பத்து, | ௬௯ 

(௯) முடந்தை நெல்லின் விசைவயற் பரந்த (௪) கானாயிரிய (௬) வெண்சை 

மகளிர் வெண்குரு கோப்புதலையுடையவாய் (௪) ௮ழியாத விழவினையும் இழி 

யாததிவவினையு முடைவாய் (௮) வயிரியமாக்கள் எழீஇ (௯) மன்றாண்ணி 

மறுகுசிறைடாடும் ] இப்பெற்றிப்பட்ட சிறப்பையுடைய (௧௦) HET SE CT 

வைப்பினாடு இப்பெற்றியெல்லாமழிந்து கண்டார்ச்கு ௮ளித்தலை யுடைய 

வென வினைமுடி.வுசெய்க, 

இசஞுற் சொல்லியது, ௮வன் வென்றிச்சிறப்புக் கூறியவாருயிற்று, 

வரம்பிரானை ப.ரவாவுங்கென எடுத்துச்செலவினை மேலீட்டுக் கூறி 

ஸனமையால், வஞ்சித் துறைப்பாடாணாயிற்று, 

(பி-ம்.) ௧. ௮வலெறியுலச்சை, இ. குமுறலின்; குழறலின்.(௯) 

(௩௦,) இணர்ததை ஞாழற் கரைகெழு பெருக்துறை 

மணிக்கலத் தன்ன மாயிதழ் செய்தற் 

பாசடைப் பனிக்கழி துழைஇப் புன்னை 

வாலிணர்ப் படுசினைக் GOS p கொள்ளு 

(02 மல் 'கு௮ கான லோங்குமண லடைகளா 

தாழடிம்பு மலைந்த புணரிவளை ஞால 

விலங்குறீர் மு.த்தமொடு வார், மெடுக்குந் 

தண்கடற் படப்பை மென்பா லனவுங் 

கார்தளங் கண்ணிக் கொலைகில் வேட்டுவர் 

௧௦ செங்கோட் டாமா லூனொடு காட்ட 

மதனுடை வேழச்.து வெண்கோடு கொண்டு 

பொன்லுடை கியமத்.துப் பிதிகொடை கொடுக்குக் 

குன்று தலை மணந்த புன்புல வைப்புங் 

கால மன்றியுங் கரும்பறுத் தொழியா 

௧௫ ,தரிசா லவித்துப் பலபூ விழவிற் 
றேம்பாய் மருத முதல்படக் கொன்று 

வெண்டலைச் செம்புனல் பரந். துவாய் மிகுக்கும் 
arcade tie eens arrest 

பலசூழ்: பதப்பர் । பரிய வெள்ளத்துச் 

சிறைகொள் பூசலிற் புகன்ற வாய 

௨௦ முழகிமிழ் மூதூர் விழவுக்சாணூடப் பெயருஞ் 

செழும்பல் வைப்பிற் பழனப் பாலு: 

மேன லுழவர் வரகுமீ இட்ட 

கான்மிகு குளவிய வன்புசே ரிருக்கை



௬௫ பதிற்றுப் பத், 

மென்றினை நுவணை முறைமுறை பகுக்கும் 

௨ட புன்புலர் தழீஇய புறவணி வைப்பும் 
[ச] பஎ்பூஞ் 'செம்மற் காபெய மாறி. 

யரக்கத் தன்ன ,நண்மணற் கோடுகொண் 

டொண்னுதன் மகளிர் கழலொடு ம மறுகும் 

விண்ணுயரந் தோங்கிய கடற்றவும் பிறவும் 

௩௨௦ |பனைசெழு வேர்தரு:1 ம் வேளிரு மொன்றுமொழிக்து 

கடலவுல் காட்டவு மரண்வலியார் நடுங்க 

முசண்மிகு கடுங்குரல் விசும்படை ப திரக் 
கடுஞ்சினங் கடாய் முழங்கு மந்திரத் 

தருர் திறன் மாபிற் கடவுட் பேணிய. 

உடு ருயரந்தோ னேந்திய வரும்பெறறந் பிண்டக் 
கருங்கட். பேயமகள் கைபுடையூ௨ ஈடுங்க 

செய்த்தோர் த தூஉய கிறைமூ ழிரும்பலி 

யெறும்பு மூசா கிறும்பூது மரபிற் 

கருங்கட் காக்கையொடு பருர்திருர் சார 

௪௦ வோடாப் பூட்கை யொண்பொறிக் கழற்காற் 

பெருஞ்சமர் ததைந்த செருப்புகன் மறவ 

ருருமுகில னதிர்க்குங் குரலொடு கொளைபுணாஈது 

பெருஞ்சோ றுகுத்தற் கெறியுங் 

கடுஞ்சின வேர்தேகின் றழங்குகுரன் முரசே, 

துறை - பேரத்சோற்றுநீலை. 

வண்ணமும் தூக்தம் அது, 

பேயர் - (௧௯) புகன்றவாயம், 

௨. மணிக்கலமென்றது ரலமணியாலே செய்த பாத்திரம், 

மணிக்கலத்தன்ன(௧) கழியெனக்கூட்டி. கெய்தற்பூவின் கருமையா 
னும் அதன்பாசடைக்கருமையாலும் மணிக்கலம்போன்றகழியெனவுலாக்ச, 

ட. கானலென்றது தன்னிடத்துவந்து இஷாகொள்ளுவதற்குக் 
ருருரு தங்கவொாழும் சானலென்றவாறு, 

௬. புணரி வளை ஞரலவென்றது கடல்கொண்டுவந்த சங்கு திலா 
பிலே துவண்ட எருச்சச்சாஜே ஈனுகைக்கு மெய்வருக்இக் சததவென்ற 
வர்,



மூனமும் பத்து. ௪க் 

௭. முத்தமொடு வார்துகரெடுக்குமென்றது கலாகின்றோரில் (௬) 

கமாசரலக்கேட்டார், அம்முத்தெடுக்கவென்றுவந்து முத்சையன்றி அத 
னோடு பவளத்தையுமெடுக்கு மென்றவாறு, 

(5 @) பலபூவிழ்வினையுடைய (௨௧) வைப்பெனக்கூட்டுக, 
௧௭, புனல் பரர்தென்றதனைப் பரக்கவெனத்திரிக்க, 
௧௮. பலசுழ்பதப்பரென்றது பலபுரியாலும் சூழப்பட்ட ௦ணற 

கோட்டையென்றவாறு, 

௪௯. புசகன்றதயமென்றது முன்பு மணலணைக்கு நில்லாத டெரு 
வெள்ளச்தினே ௮ணை சைய்துமுடி.த்த விருப்பச்தையடைய ஆயமென்றவாறு, 

இச்சிறட்புப்பத்றி இதற்கு “புகன்றவாயம்? என்,று பெயராயிற்று, 

௨௭. மணற்கோடுகொண்டென்றது மணர்கோட்டைச் கழலாடு 

தற்கிடமாகச் கொண்டென்றவாறு. 

இனிக் (௨௮) கழலென்றதனைக் கழலையுடைய தலைமகன் காலாக 

௮க்காலொடு தலைமகளிர் புணர்ந்துடன்டபோமென்பாருமூளர், 

௨௬. பிறவுமென்றது ௮வ்வ.று ஒருநிலமாசச்சொல்வப்பட1த பல 

நிலப்பணபுமுடை ப இடங்களுமென் வாறு, 

முன்பு எண்ணிகின்ம நிலங்களெல்லாம் அகுபெயாான் அக்நிலத்து 

வாழ்வார்மேலனவாகக் கொள்ச, 

௬0. ஒன்றுமொழிந்தென்றது ஒருவர் துணிந்த. காரியமாக 

அனைவரும் துணிந்து சொல்லியென் தவறு, 

(௬௯) கடுஞ்சினங்கடா௮ய் (௪ ௩) எறியும் (௪ ௪)முரசெனமுடிக்க, 

௬௬. முழங்குமர்திரமென்றது முழங்க உச் ஈரிக்சப்படுமந் இர 

மென்றவாறு, 

மந்திரத்தானென உருபுவிரத்து அதனைப் (௬௪) பேணியரென்பத 

ேனேடு முடிக்க, 

௬௪. கடவுளன்றது முரசமை கடவுளை, 

(௬௬) கருங்கட்பேய்மகள் கைபுடையூஉாடுங்க (௬௫) உயர்ந்தோ 

னேக்திய அரும்பெநற்பிண்டம் (௬௮) எறும்பு மூசாஇறும்பூது மரபின் 

(ser) கெய்த்தோர் தூஉய நிழைமகிழிரும்பலி (௬௯) கருங்கட்காக்சை 

யொடு பருந்திருக்சாரவெனக் கூட்டுக, 

(௬௮) இறும்பூது மரபிற் (௬௭) பலியென மறிக்கூட்டுக, 

(௬௬) பேய்மகளும் (௬௮) எறும்பும் அஞ்சிச்செல்லாத (௬ ௭) 

பலிகளைக் (௬௧)காக்கையொடு பருந்திருந்தாரவென்ற த அம்முரசுறை 

சடவுள் சனாணையால் தன்பலிகளை மேல் சன்னருளாலே போர்வென்றி விர 

வதறிவித்தற்கு நி.நித்தமாகக் காக்கையு:: பருந்துமிருக் து ஆரலவென்றவாறு, 

சு



௫௨ .... பதிற்றுப்பத்து. 

இவ்விட த்துக்குப் பிறவாழு கூட்டியுரைப்பாருமுளர், 

. ௪௪, பெருஞ்சமந்ததைந்த செருவென்றது பகைவர்செய்யும் 

போர்சிதையும்படி. செய்யும் போரென்றவாறு, 

௪௪-௪௨, மறவர்குரலெனச்கூட்டுச, 

ஆகுபெயரான், உருமுரிலன திர்ச்குங்குரலோடு ஒத்த மதவர்குமலை 

உருமு நிலனர்க்குங் குரலென்றானாகக்சொள் ௧, 

௪௬ - ௪௪, எறியுமுரசென்க, 

(௮) மென்பால் முதலாகச் (௨௧) கடப்முக எண்ணப்பட்ட ஐவசை 

நிலத்துமக்களும் (பிறவும்) (௧௦) அ௮ந்நிலத்து வேந்தரும் வேளிரும் தங் 

சளிலே ஒன்றுமொழிந்து (௬௧) ௮. ரண்வலியாதே நஈடுங்காகிற்கும்படி. 

(௬௨) கடுக்குரல்விசும்படைந்து அதிரும்படி. (௬௬) கடுஞ்சினத்தைக்கடா 

விப் (௬௬) பேய்மகள் கைபுடையூஉாடுங்க (௬.௫) உயரந்தோனேந்திய பிண் 

டத்.இனையும் (௬௮) எறும்பு மூசாமரபின் (௬௭) கெய்த்தோர் தூய நிறை 

ம௫ிழிரும்பலியினையும் (௬௯) கருங்கட்காக்கையொடு பருந்திருந்து ஆரா 

நிற்கச் (௪ ௪) செருப்புகன்மறவரது (௪௨) குரலொடே கோட்பாடு பொருந் 

திப் (௪௯) பெருஞ்சோறு உகுத்தற்கெறியப்படாநின் 2து, (௪௪) நின்முர 

சென வினைமுடி.வுசெய்க, 

இதனாற் சொல்லியது, ௮வன்வென்றிச்சிடப்புக் கூறிபவாருயிற்று, 

(பீம்) ௧. இணர்த்ததை. ௬௮. இறும்பூ துபிரப்பின், (௧ 0) 

இதன்பஇகத்து அகப்பாவெறிதலைப் பகற்றீவேட்டற்கு அடையாக்கி 

Le 

முதியரை மதியறழ்மரபிற்றழீஇ மண்வகுச்தீத்செனக்கூட்டி.ச் சன் 

குலத்தில் தனக்குமுதியாரை மதியோடொத்த தன்.பண்ணளியால் தழிஇக் 

கொண்டு அவர்க்குத் தன்னாட்டைப் பகுத்துக்கொடுக்தென உளாைக்க, 

இருகடலுமென்றது தன்னதாயமேல்கடலும் பிறராட்டதாய்ப் பின்பு 

தான் பொருதுகொண்டு தன்னாடாக்£ய மாட்டிற் ழ்கடஓமென்றவாறு, 

கருங்களிற்றிபானைப்புணர்நிறைநீட்டி, இருகடனீருமொருபகலாடி. 

யென்றது அவ்விருமுக்$ரு் ஒருபகவிலே வரும்படி. யானைகளை நினாத்து 

அழைப்பித்து அடி.யென் நவாறு, 

அயிரை பணாஇயென்ற து சன்னாட்டு அயிரையென்னு மலையில்வா 

மும் கொற்றவைக்கடவுளைத் தன்குலத்துள்ளார் செய்துவரும் வழிபாடு கெ 

டாமல் தாலும் வழிபட்டென்றலாறு, 

ஆற்றல்சானமுன்போடு காடுபோர்தவெனக்கூட்டுக, 

கெடும்பாரதாயனார் முந்துறக் காடுபோர்தவென்றது தன்புரோடுத 

சா௫ய செடும்பாரதாயனார் தனக்குமுன்னே துறந்து காடுபோக ௮.துகண்ட 

சாலும் துறவுள்ளம்பிறந்து துறச்து காட்டிலே டோனவென்ழறவாறு,



மூன்மும்பத்த, ௪௩ 

(பதிகம்) 
இமைய வரம்பன் றம்பி யமைவர 

வும்பற் காட்டைத் தன்சோ னிநீஇ 

யசப்பா வெறிர்து uspe வேட்டு 

மதியுறழ் ம ழ் மரபின் முதியனச் a Os 

சண்ணகன் வைப்பின் மண் வகுத் தீத்துக் 

கருங்களிற் நியாளைப் புணர்ரினா நீட்டி 

யிருகட வீரு: மொருபக are. 

யயினா பரைஇ யாற்றல்சான் முன்போ 

டொடுங்சா ஈல்லிசை புயார்த கேள்வி 
செடும்பார தாயனார் முர்துறக் காடுபோர்ச 

(தி பல்யானைச் சேல்கே் குட்வேனைப் பாலைக்கேளதமஞார் பாடி. 
ஞர் பத்துப்பாட்டு, அவைதாம் ; அடுசெய்யாவுதி, கயிறுகுறு 

முகவை, தகைந்தசாஞ்சி, ர்சால்வெள்ளி, கா.லுணக்குகடுநெறி, 

காடுறுகடுகெறி, தொடர்ந்தகுவளை, உருத் துவருமலிர்சிறை, வெண் 

கைமகளிர், புகன்றவாயம், இவை பாட்டின்பதசம், 

பாடிப்பெற்றபரிசில் : (நீர் வேண்டியதுகசொண்மின்! என, (யாலும் 

என்பார்ப்பனியும் சுவர்க்கம்புகல்வேண்டும்? என; பார்ப்பாரிற் பெரியோனாக் 

கேட்டு ஒன்பது பெருவேள்விவேட்பிக்கப் பத்தாம்பெருவேள்வியிற் பார்ப் 

பானையும் பார்ப்பனியையும் காணாராயினா, 

இமயவரம்பன்றாம்பி பல்யானைச்செல்கெழுகுட்டுவன் இருபத்தை 

யாண்டு வீந்நிருக்தான், 

மூன்றாம்பத்து முற்றிற்று.



தான்சாம் பத்து. 
omen -G—— 

(m&.) Gers remss Eipesar. HOSS 

மண்கெழு ஞாலத்து மாத்த சொராம்குக் 

கைசுமர் தலறும் பூசன் மாதிரத்து 

நால்வேறு ஈனக் தலை யொருங்கெழுர் கொலிப்பத் 

தெள்ளுயர் வடி.மணி யெறியுகர் கல்லென 
  

வுண்ணாப். ஈ பைஞ்ஞிலம் பனித். துறை மண்ணி 

arene gp பொலிதார்த் திருஞெம ரகலத்துக் 

சுண்பொரு தி௫ரிக். கமழ்குரற் ழா 

wns செல்வன் சேவடி. பரவி 

௧௦ செஞ்சுமலி யுவகையர் அஞ்சுபதிப் பெயர 

கட 

மணிகிற மையிரு ளஎகல நிலாகிரிபு 

கோடுகூடு மதிய மியலுர் மூங்குக் 

அளங்குகுடி. லிழுத்தினை இருத்தி முசகொண் 
டாண்கட ஸனிறுத்தகின் பூண்கிளர் வியன்மார்பு 

கருவி வானர் தண்டளி தலைஇய 

வடதெதற்கு விலங்கி விலகு,தலை ச் தெழிலிய 

பனிவார் விண்டு விறல்வனா யற்றே 

கடவு எஞ்சி வானத் தழைத்த 

தூங்கெயிற் SHUG காவல் கொண்ட 

வெழுஉகிவர் தன்ன போரெறும் முழவுத்தோள 

வெண்டினா முர்கீர் வளைஇய வுலகத்து 

வண்புகழ் நிறுத்த வகைசால் செல்வத்து 

வண்ட னனையைம னீயே வண்டுபட 

  

வொலிர்க கூச்ச லறஞ்சால் கற்பிற் 

௨௫ குழைக்குவிளக் காகிய வொண்ணுதற் பொன்னி 

னிழைக்குவிளக் காகிய வவவாங் குந்தி 

விசும்புவழங்கு மகளி ௬ுளளுஞ் Ants 
செம்மீ னனையணின் ரொன்னகர்ச் செல்வி. 

நிலனதர் ப பிரல்கல வாக வலனேர்பு 
  

    

* இப்பெயர் பஞ்ஞிலமெனவும் வழக்கும்,



சானகாம் பத்து, ௪டு 

௩௦ வியன்பனை முழங்கும் வேன்மூ சழுவத். 
தடங்கய புடையற் பொலங்கழ னோன்றா 

ளொடுங்சாத் தெவ்வ ரூக்கறக் கடைப் 
புறக்கொடை யெறியார்கின் மறப்படை கொள்ளுசர். 
நகசைவாக் கரண மாடப் பகைவர்க்குச் 

கூடு சூர்கிகழ்ச் தற்றுகின் ருனை 

போரமிகு குருசனீ மாண்டனை பலவே 

துறை - சேந்துறைப்பாடாண்பாட்டு, 
வண்ணம் - ஒழதவண்ணம். 

தூக்த - சேந்தூக்து, 

பேயர் - (௮) கமழ்தாற்றுழாய், 

(௪) ஓலிப்ப (௯) பரவியெனமுடிக்க, 

இ-௪௬. பணியெறிதலை உண்ணாப்பைஞனஞிலக் இன் சொழிலாக்கி, 

அவர்கள் மணியையெறிந்து இி*ச்சமாசென்றார்களாகக்கொள்க, 

௬. உண்ணாப்பைஞ்சிலமென்றது ௮ இருமால்கோயிலுள் வரம் 

வேண்டி. உண்ணாதுகிடர்த ௦க்கட்டொகு தயென்றவாறு, 

எறதியசெென்ற த வினையெச்சம், 

இனி எறிபாரென்பதனைச் சொழிரபெயாாக்த, மணியையெறிவார், 

இர்த்தமாடுவோர் ஆடுசற்கு இ.து முகுத்சமென்.று அறிந்துவருசற்பொருட்டு 
அ௮ம்மணியையெறிந்து ஆரவாரிப்பவென்றுரைப்பாருமுளர், 

௮. கமழ்குரற்றுமாயென்றது சாறுகின்ற பூங்கொச் துக்களபுடைய 

துழாயென்றவாறு. ் 

சாருதபூவுடையதனை மிக நகாறுவசொன்றுபோலச் சாதிபற்றிச் 

சொன்ன சொர்ைப்பான், இதற்கு கமழ்தரற்றுழாய் ? என்,று பெயரா 

யிற்று, 

& செல்வனென்றது திருவனந்தபுரச்தும் திருமாலை, 

௧0. பதிப்பெயரவென்னும் எச்சச்சனே (௪௨) மதியம் இயலுந 

முங்கென்னும் வினையொடு முடி.கக, 

(௪) உண்ணாப்பைஞ்ஞிலம் (௪ 0) கெஞ்சுமலியுவகையராய்த் தார் 

சாம் துஞ்சபஇகளிலேபெபரும்படி. (௪௧) மையிருளகல (௪௨) கோடு 

கூடு மதியம் இயலுற்றாங்குத் (௪௬) .தளங்குகுடி. Mops இணை திருத்தி 
யெனக்கூட்டி, உண்ணாதுவரங்கெர்த மச்சட்டொகுஇி வரம்பெற்று 

கெஞ்சுமலிரந்த உவகையராய்த் தார்தாம் துஞ்சுபதிகளிலே பெயரும்படி. 

இருள் அகல விரிர்து சோகடடுதலையுடைய உவாமதியம் ப பப படபட



௫௪௪ பதிற்றுப் upg 

இனி, (௪௦) துஞ்சுபதிப் பெயரவென்னுமெச்சத்தினே (௧௪) 

ஆண்கடனிறுச்தவென்னும் வினையொடுமுடித்து, வழி ஆறலைகள்வர்முத 

லாய ஏதங்களின்றிச் சார்தாம் துஞ்சுபதிகளிலே பெயரும்படி. . தன் ஆண் 

மைக்கடனையிறுத்தவென்று உளைட்பாருமுளர், 

௪௬. முரசுகொண்டென்றது சிலகாலத்துப் பயன்கொள்வாரின் 

மையிற் பண்ணழிந்து டந்த பழமுரசினைச் சான் சோன்றி ௮சன் அழிவு 

இர்ச்து அசன் பயன் கொண்டென்றவாறு, 

௪௪, அண்கடனிறுச்தவென்றது அண்மக்களாயுள்ளார் தங்கீழ் 

வாழ்வானாச் காச்தற்பொருட்டு அவர்க்கு ௮அவர்செய்பும் கடன்களெல்லாம் 

செய்து முடி.ச்சவென்றவா,.று, 

சச, விலங்கியென்றதனை விலங்கவெனத் திரிக்க. 

௪௭. பனிவார் விண்டுவாயய விறல்வராயென இருபெயரொட்டு, 

(௨௪) கூந்தலினையும் கற்பினையும் (௨௫) நதலினையும் (௨ ௪) உர்தி 

யினையுமுடைய (௨௮) கொன்னகர்ச் செல்வியெனமாறிக்கூட்டுக, 

௨௮. செம்மீன் - அருந்துதி, 

௨௬, நிலனதிரவெனத் இரிக்க, 

me. புடையலென்றது பனந்தார், 

(௬௪) புடையலினையும் கழனோன்றாளினையமுடைய (௯ ௩) நின் 

படைகொள்ளுகசரன மாறிக்கூட்டுக, 

BK. ஈண்டுப் படைகொள்ளுரென்ற து படைத்தலைவசை யென் 

perp. 

(௪௪) நின்மார்பு (௧௪) பனிவார்விண்டு விரல்வரையற்று; (௨0) 

நின்றோள்கள் எழூஉநிவந்தன்ன; (௨௧) நீரான் வண்டனென்பவ$னை 

அனையை; (௨௮) நின்செல்வி செம்மீனனையள் ; (௬௯) நின் மறப்படை 

கொள்ளுகர் புகக்கொடையெறியார்; (௬.௫) நின்றானை (௩௪) ஈசைவர்க்கு 

அரணமாட௫ப் பகைவர்க்குச் (௬௫) சூர்நிகழ்க்தற்று; அவ்வாந்ரூற் (௬௪) 

குருசில், 8 பலவும் மாட்டிமைப்பட்டனையென வினைமுடி.வுசெய்க, 

இதனாற் சொல்லியது, அவற்குள்ள மாட்சிமையெல்லாமெடுத்து 

உடன்புகழ்ர்சவாராயிற்று, 

(பீம்) ௨, மாந்தரோங்குக, ௬௪. &யவர்க்கரணம், 

௨0, நிமிர்ந்தன்ன; (௪) 

(௬௨.) மாண்டனை பலவே போர்மிகு குருசனீ 

மாதரம் விளக்குஞ் சால்புஞ் செம்மையு 

முத்துடை மருப்பின் மழகளிறு பிளிற 

மிக்கெழு சடுக்தார் அப்த்தலைச் சென்று 
 



நான்காம் பத்து, "a 

டு அப்புத்துவர் போகப் பெருக்ளே யுவப்ப 

வீத்தான் ரன விடலுடை வளளுர் 
அளங்குகுடி திருத்திய வலம்படு வென்றியு 
மெல்லா மெண்ணி னி ழங்கு ays | 

௪௦ 'செடுமிடல் சாயக் மட லுமியப். 

பெருமலை யானையொடு புலங்கெட விறுத்துத் 

தடர்தா ணாரை படிர்திரை சுவரு 

- ; |மூடர்தை செல்லின் சழையமல் கழனிப் 

  

பிழையா விளையு டைகப் படுத்து 

௪(௫ வையா மாலையர் வசையுசர்ச் கறுத்த 

பசைவர் தேஎத் தாயினுஞ் 

சினவா யாகுத லிறும்பூகாழ் பெரிதே. 

இதுவுமது. 

பேயர் - (௧௬) கழையமல்கழனி, 

௮. இ௫ெழங்குதபுகவென்ற.து இகெழங்கும் ௮லகுதபுதற்குக்கா.ரண 

மாக இருப்பனவென்றவாறு, 

தீபுுவென்ற து பெயர்த்திர்சொல், 

௧௪0. நெடுமிடல் - அஞ்சி இத்பெயராம், கொடுமிடல், மிடல் - 

வலி; என்றது வலியாற் செய்யப்படும் போர்னை 

௪௬, முடமாகிய சகமையென இருபெயசொட்டு, ரெல்லின்சழை- 

நெல்லினது கழை, 

கெந்ராளை அதன்பருமையாலே மூங்கலோடு ஒப்புமைபற்றிக் கழை 

யென்று பெயர்கொடுத்தசிரப்பான், இற்கு ; கழையமல்கழனி? என்று 

பெயராயிற்று, 

௪, வையா மாலையரென்மது ஒன்றில் வகசைபடாத இயல்பை 

யுடையாரென்தவாறு, 

சடு- ௧௬, வசையுகர்கீ கறுத்த பசைவரென்றது சங்கள் பசைவ 

ரொடு செற்றம்கொண்டாடாது ஒழிந்திருக்கவேண்மெளவினும் ஒழியாது 

அவர்களை அக்கடப்டாடன்றி வெகுண்டிருத்தலே தொழிலாகவுடைய பகை 

வரென்றவாறு. 

வசையுரர் - பகைவர்) வசையுரென்றது பெயர்த்திரிசொல், 

இனிச் சசாவொற்றின்றி (வசையுர்கறுத்த? என்பது பாடமாயின், அதனை



é ச் 

௪௮) பதிற்றுப் பதத. 

வினையெச்சவினைக்குறிப்புமுற்றுத் இரிசொல்லாக்கி, வசைசொல்துதது 

டையவராய் வெகுண்ட பகைவரென்று உரைப்பாருமுளர், 
(௪) குருசில், நீ பலகுணங்களுமாட்சிமைப்பட்டனை ; (௮) ௮ப்பல 

குணங்களும் எண்ணப்!/கன், இடுகழங்கு தபும் எல்லையவாயிருக்கும்; (௯) 

கொற்றவ, பலகுணசத்தினும் ஒன்றைக் கொன்னே யான் வியக்சேன்; அப் 

பலவற்றுள்ளும் வியப்பானகுணம் யாதெனின், பகைவர்செய்த குற்றத்திற் 

குத் தண்டமாக அவர் (௪௪) மாட்டைச ௮கப்படுத்திச்கொண்டு (௪ ௫) 

வையாமாலையராகிய வசையுரர்க்கறுச்த (௪ ௪) பப்பகைவரிடத்தாயினும் 8 

(௪௭) சினவாதொழிகின்ற பொறை எமச்குப் பெரிதும் வியப்பாகாரின்ற 

தென வினைமுடி.வ செய்க, 

இதனாற் சொல்லியது, ௮வழ்குள்ள பலகுணங்களையும் உடனெண் 

ணிப் புகழ்ந்து அவற்றுட் பொறையுடைமையை மிகுத்துப் புகழ்ர்தவாரு 

யிற்று, 

(பீ-ம்., ௧௪௪, பிழையாவினையினாடு, (௨) 

௬௩.) இரறும்பூதாற் பெரிதே கொடித்தே ரண்ணல் 

வடிமணி யணைத்த பனைமர ணேனைருட் 

சடிமரத்தாற் களிறணைத்து 
நெடுரீர துறைகலங்க 

௫ மூழ்த்திறுத்த வியன்றானையொடு 
புலகங்கெட நெரிதரும் வரம்பில் வெள்ளம் 

வாண்மதி லாக வென்மிளை யுயர்த்து 

வில்விசை புமிழ்ர் த வைம்முள் எம்பிற் 
செவ்வா யெஃகம் வளைஇய வகழிற் 

௪௦ காரிடி யுருமி னுரறு மூரடிற் 

சால்வழங் காரோயில் கருதிற் 

போரோதிர் வேந்த ரொருஉப நின்னே. 

துறை - வத்சித்துறைபபாடாண்பாட்டு, 

வண்ணம் - ஒழதவ்ண்ணம், 

தாக்த - சேந்தூக்தம் வஜ்சித்தூக்தம், 

பேயர் - (௬) வரம்பில்வேள்ளம், 

௨ - ௬, கோனராட்களிறென மாறிக் கூட்டுக, 

6. வியன்ரானையென்றது. பகைவர்சாட்டெல்லையின் முற்பாடு 

சென்றுவிட்ட தாூப்பெரும்படையை,



தர்னகர்ம் பத்து. ௫௪௯ 

& வரம்பில்வெள்ளமென்றது அதனோடுகூடி. காட்டுள்ளுச் 

சென்றுவிடும் பேரணிப் பெரும்படையை, 

கரையையுடையகடலை வரம்புடைய வெள்ளமென்றாக்கி இதனை 

வரம்பில்வெள்ளமென்று கூறியசிறப்பான், இதற்கு : வரம்பில்வேள்ளம்! 
என்று பெயராயிற்று. | 

வெள்ளமென மகரவொற்றுக் கெடாமையான் இருபெபரொட்டுப் 

பண்புச்தொகையன்றி ஒருபொ ளாக இருபெயரீக௭் நின்றதாக்கிச்கொள்க, 

சு- ௧௪, படைவெள்ளச்சை ஆசெயிலென்றது HITE LETS ES 

ஆரெயில்போல அரணாய் நிற்றலீனெனக்கொள் ௧, 

இனிக் கால்வழங்காரெயிலெனக் காற்றல்லதுவழங்க? ஆசெயிலென் 

௮ பகைவர்மதிலாக்கி, அதனை வரம்பில்வெள்ளட் கொள்ளக்கருகனென்று 

உளைட்பாருமுளர், 

௭. உயர்த்சென்பசனை உபர்) வெனழ்திரிக்து, ௮அசனே (௯) எஃகம் 

வளை இயவென்பதனொடு முடிக்க, 

(௯) செவ்வாயெஃ்கம்வ?எஇ;। அகறனையும் (௮) வில்விலை ப) 

மிழ்ந்த அம்பாகிய வை்முள்ளினையுமுை_ய (4 &) ஆெயிமிலன மாறிக் 

கூட்டுக, 

செவ்வாயெஃகமென்சது முனைமுகத்திற்செல்லாொழிக், கூர் 

வேம் கருவிகளையெனக்கொள்க. 

இனி, வாள் 1. திலாகவென்றுவை துப் பின்னை ஆர் எயிலென் ஈது, 

வாண்ம திலைச்சூழ்தலையடைய அரகய எயிலினையெனக் கொள்க; ஈண்டு 

ஆராவது காலாள்வழங்கிச்செல்கீன்றடடையின் இரட்டி, இனி வரம்பில் 

வெள்ளமானது வாள் மதிலாக (2வல்மிளை உயர்த்துக் காலவழங்கு ஆர் 

எயிலாதலைச் கருதினென்றலுமொன்று, 

(௧) ௮ண்ணல், இது பெரிதும் இறும்பூதாயிருக்கது ; பாசெனின், 

(௬) வரம்பில்வெள்ளம் (௧ ௧) கால்வழங்காரெயி2லன ச் சொல்லப்பட்ட 

நின்படை போர்செய்யக்கருதின், (௪௨) நின்னோடு போரெ திர்ந்தவேந்த 
பொரமாட்டாது நின்னை நீங்குவ?; இஃது ௮துவென வினைமுடி.வுசெய்க, 

இதனாந்சொல்லிய து, அவன்வென்றிச்சிறப்புச் கூறியவாருயிற்று, 

வரம்பில்வெள்ளங்கருதினென எடுத்துச்செலவினை Goal Oe. 

கூறினமையான், வஞ்சித் துறைப்பாடாணாயிற்று, 

hs *சடிமரத்தான்' என்றதுமுசலாக மூன்றடி வஞ்சியடி.யாக வந்த 

மையான்; வஞ்சித் தூக்கு மாயித்று, (௯) 

er



@o பதிற்றுப் பத்அ. 

(௬௪.) eeu தின்னை யொருபெரு வேந்தே 

யோடாப் பூட்கை யொண்பொறிக் கழற்கா 
லிருகிலர் தோயும் விரி. ரா லறுவையா 

செவ்வுளைய மாவூந்.து 

இ. நெடுங்கொடிய தோமிசையு 

மோடை விளங்கு முருகெழு புகர்று தற் 

பொன்னணி யானை முரண்சே ரெருத்திலு 

மன்னிலத் தமைரந்த............. வவ 

மாமு மைந்தர் மாறுகிலை தேய 

மூரச)டைப் பெருஞ்சமர் ததைய வார்ப்பெழ 

வரசுபடக் கடக்கு மாற்றத். ட 

புரைசான் மைச்த$ யோம்பன் மாறே, 

துறை - தும்பையரவம், 

வண்ணழம் தாக்தம் அது, 

பேயர் - (௨) ஒண்போறிக்கழற்கால், 

(௧) ஒரூ௨ப (௬) ௮றுவையரென முடிக்க, 

a. ஏஒண்பொறிக் கழற்காலென்றது சாங்கள்செய்த ௮ரிய போர்த் 

மிதாழில்களைப் பொறித்தலையுடைய ஒள்ளிய கழற்காலென்றவாறு, 

இச்சிறப்பான், இதற்கு 'ஒண்போறிக்கழற்கால்! என்று பெயரா 

யிற்று, 

(6) வேந்தே,(௪) மாவூர்ந்து (௧௧) அ௮ரசுபடக்கடக்குமாற்றலையு 

டைய (௧௨) புரைசான்மைந்த, அவ்வாற்றலிடச்துவரும் குறைகளுக்குப் 

பிறரை ஏவாது அவற்றை நீயே பாதுகாத் துச்செய்சலால், (௪) ஒரூ௨ப (௯) 

அறுவையரெனக்கூட்டி வினைமுடிவுசெய்க, 

இசனாற்சொல்லிய து, ௮அவன்வென்றிச்சிறப்புக் கூறியவாரூயிற்று. 

உற்றார் சாடுகோடல் முதலாயினவன்றி வென்றிகோடலே கூறி 

னமையால், துறை தும்டையாய் ஒரூ௨பவெனப் படையெழுச்சிமத் தரமே 

கூறினமையான், அதனுள் ௮. ரவமாயிற்று. 

(௪) :செவ்வுளைய? என்பதுமுதலாக இரண்டும் வஞ்சியடியாய் வந் 

தமையான், வஞ்ூத் தூக்குமாயிற்று, (௪) 

(௬௫.) புரைசான் மைந்தநீ யோம்பன் மாறே 

புணாசான் ஐனவாற் பெருமைகின் வெனதி 

பிருங்களிற் Durie பிலங்குவாண் பருப்பொடு



மானகாம் பத்து, @s 

கெடுந்தேர்த் திரி தாய வியன்களத் 
டு தளருடைச் சேவற் சளைபுகர் வாசத் 

ட்டி க அதரவாக, மல்க 

௪ 

தலைதுமர் தெஞ்சிய மெய்யாடு புறச்தலை 
யந்தி மாலை விஈம்புகண் டன்ன 

செஞ்சுடர் கொண்ட குருதி மன்றத்துப் 

பே௪ யாடும் வெல்போர் 

௧௦ வீயா யாணர் நின்வயி னானே, 

துறை - வாகைத்துறைப்பாடாண்பாட்டூ, 

வண்ணம் அது, 

நூக்த - சேந்தாக்த, 
பெயர் - (௬) மேய்யாடூபறந்தலை, 

ூ, அளகுடைச்சேவலென்றது பெடையொடுகூடின பருச்சின் 

௪, வியன்சகளமென்றது ஒன்ருன போர்ச்சளப்பரப்பை, 

௪. பறந்தலையென்றது அ௮ட்பெரும்பரப்பின் உட்களத்சை, 

௮... மன்றென்றது அவ்வுட்களத்தின் நடுவை; அது ஈன்றுபோற 

லின, மன்றெனப்பட்டது, 

௬, குறையுடலெழுக்சாடுவது ஒருபெயருடையார் பலர்பட்ட 

வழியன்தே; ௮வ்வாற்றாற் பலர்பட்டமை:தோன்றக் கூறியரிறப்பான், இச 

ந்கு (மேய்யாடுபறந்தலை ? என்று பெயராயிற்று, 

௯ - ௪0, வெல்போர் வீயாயாணரென்றது வெல்போராகிய 

இடையறாது வருகின்ற செல்வபென்றவாறு, 

அன் - HOT. 

(௪) மைந்த,நின்படைஅழிவுபடாமை நீஜம்புவினைசெய்தமையானே, 

(௨) கின்வென்றிகளின்பெருமை பிறரிடத்தின்றி (௪௦) நின்னிடத்தே 

(௨) புகழ்ச்சியமைந்தனவென முடி.வுசெய்க, 

இதனாறந்சொல்லியது, ௮அவன்வென்்றிச்சிறப்புக் கூறியவாருயிற்று, 

உளாசான்றன நின்வென்றியெனச் கூறினமையான், வாகைத்து 

றைப் பாடாணாயிற்று, 

(பி-ம்.) ௨. பெருமநின்வென்தி,. இ, அ௮ருகுடைச்சேவல், 

ட. அருளுடைச்சேவல், (ஓ) 

(௬௬,) வீயா யாணர் கின்வயி னானே 

தாவா தாகு மலிபெறு வயவே 

மல்ல ஓுள்ளமொடு வம்பமர்ச் சடர்து 
 



@a. பதிற்றுப் பத்து, 

செருமிகு முன்பின் மறவரொடு தலைச்சென்று 

டு பனைதடி புனத்திற் கைதடி.பு பலவுடன் 
யானை பட்ட வாண்மயங்கு கடுந்தார் 

மாவு மாக்களும் படுபிண முணீஇயர் 
குண்ட ஒலக டை ஸூ 

பொறித்த போலும் புள்ளி யெருத்திற் 

புன்புற வெருவைப் பெடைபுணர் சேவல் 

௪௦ குடுமி யெழாலொடு கொண்டுகிழக் கிழிய 

நிலமிழி நிவப்பி னீணிரை பிலசுமரு 

அருவெழு. கூளிய ( cain OG yp தாடக் 

குருதிச் செம்புன கொழுகச் 

செருப்பல செய்குவை வாழ்கரின் வளனே, 

துறை - கள்வழி. 

வண்ணழம் தாக்தம் அது. 

பேயர் - (௬) வாண்மயங்த கடுந்தார், 

(௪) தலைச்சென்று (௬) வம்பம்க்கடர்தென மாஜிக்கூட்கெ. 

வம்பாரென்றது முன்புசெய்துவருகின் 1. பேரன்றிப் பகைவ 

(| திசாகப் பகைச்துர்செய்யும் போரினை, 

௬. வாள்பயங்கு;லாவது இரண்டு .ை.யில்வாளும் தம்மில் தெரி: 

Tie Ov {LU MBICG d OV. 

இச்சிறப்ட-ன், இக்கு :வாண்மயங்தகடுந்தார்” என்று பெயரா 

யிற்று, 

௧௦, கிழகீகென்றது 8ழான பள்ளங்களை, 

(௯) உள்ளமொடு வம்பமரகீகடர்து (௧௪) செருப்பலசெய்குவை ; 

அதனானே (௨)நினதுவலி (க)கின்னிடத்துக் (௨) கேடுபடா சதாயிருக்த த ; 

அதன்மேலும் இசற்கு அடியாகய (௧௪) நின்பேவளம் வாழ்கவெனக் 

கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க, 

இதனா சொல்லியது, அவன்வென்றிச்சிதப்புக் கூறியவாருயிற்று, 

மிருதிவகையால். சன்போர்க்களச்சிறட்புக் கூரினமையின், துறை 
கள வழியாயிற்று, (#) 
(௬௭,) வாழ்கரின் வளனே கின்னுடை வாழ்க்கை 

வாய்மொழி வாயர் கின்புக ழேத்தப் 
பகைவ ராரப் பழங்க ணருளி 

ஈகைவ ரார ஈன்கலஞ் சிதறி 

டி யான்றவிர் தீட்ற்கய செயிர்தா செம்மால்



சானசாம் பத்து, Ba. 

வான்றோய் ஈல்லிசை யுலகமொ டுயிர்ப்பத் 
 ஜரகவ்க்கைக வன்க சர அப பவட டவல 

அளங்குகுடி திருத்திய வல வலம்படு வென்றியு 

மாயிரும் | புடைய ரன் ன் மாக்கழல் புனைந்து 

மன்னெயி லெறிர்து மறவர்த் கரீஇத 

௧௦ தொன்னிலைச் சிறப்பி னின்னிழல் வாழ்ராக்குக் 
கோடற வைத்த கோடாக் கொள்கையு 

நன்றுபெரி துடையையா னீயே 

வெந்திறல் வேந்தேயிவ் வுலசத் தோர்க்கே, 

துறை - சேந்துறைப் பாடாண்பாட்டு, 

வண்ணழம் தூக்தம் அது. 

பேயர் - (௭) வலம்படுவென்றி. 

எ. வலம்படுவென்றிபெபென்றது மேன்(2மலும் பல (போர் வென்றி 

Osi அடியாகிய வென்றியென்றவாறு, 

இச்சிறப்பான், இசரற்கு (வலம்படூவேன்ற்? என்.நு பெயராயிற்று 

(ூ) செம்மால், (௪) துளங்குகுடி.கிரு£ஃ்கிய வலம்படு வென்றியம் 

(௯)மன்னெயில்களையெறிக்து ௮அதில்வ:மும் மறவர்களைப்பிடி.த். துக்கொண்டு 

(௧௦) பழைதான நிலைமைச்சிஈப்பினையுை...ப நின்னிழலில் வாழும்வீரர்க் 

குக் (௪௧) கொடுமைஅறும்படிவைச்ச பிறழாக்கொள்கையும் (௧௨) நீ 

மிகப் பெரிதுடையையாயிராநின்ரூய் : அசலால், (௧ ௬) வேச்தே, இவ்வுல 

கச்தோர் அக்கச்தின்பொருட்டு (௧) நின்செல்வமு!. சின்வாழ்ராளூம் வாழ் 

வனவாகவெனக்கூட்டி. வினைமுடி.வுெய்க 

இகனாந்சொல்லீய து. ௮அவங்குள்ள குணங்களை யெல்லாம் எடுத்துப் 

புகழ்ச் து அவன்செலவச்ையு! ௮அவனையம் வாம் ம இயவ:ரூயிற்று, 

(பி-ம்.. ௬, பகைவராயினும். இ, (செம்மல், (௭) 

(௬௮.) உலகத் தோரே பலர்மற் செல்வ 
ரெல்லா ருள்ளுகின் னல்லிசை மிகுமே 

aa gi மயங்கிய பைதிரந் திருத்திய 

களங்காய்க் கண்ணி நார்முடிச் சேர 

ட லெயின்முகஞ் சிதையத் தோட்டி. யேவலிற் 

ரொட்டி தந்த தொடிமருப். பியானைச் 

செவ்வுளைக் சலிமா வீகை வான்கழற் 
செயலமை கண்ணிச் சேரலர் வேந்தே 

பரிசிலர் வெறுக்கை பாணர் wren ena



Gr பதிற்றுப் பத்து. 

௧0) வானுதல் கணவ மள்ள ரேறே 

மையற dion Ela வூவொழ் மார்பின் 

வசையில் செல்வ வான வரம்ப 

லினியவை பெறினே தனிதனி .நசர்கேர் 

தருகென விழையாத் தாலி ளெஞ்ச, த்துப் 

கடு பகுத்தாண் ௦ டொகுத்த வாண்மைப் 

பிறாக்கென வாழ்தி யாகன் மாறே, 

இதுவுமது, 
பேயர் - (௯) பரிசிலர்வேறுக்கை, 

௪, களங்காய்க்கண்ணி சார்முடியென்றது களங்காயாந்செய்சசண் 

ணியும் காராற்செய்தமுடியுமென்தவா.று. 

தான் முடிசூடுசின்றகாலத்து ஒருகாரணத்தால் முடித்தற்குத்தக்க 

கண்ணியும் முடியும் உசவாமையிற் சளங்காயால் கண்ணியும் காரால் முடியும் 

செய்து சொள்ளட்பட்டனவென்றவாறு, 

௯, பரிரிலர்வெறுச்கையென்றது பரிஏலர்வாழ்வென்றவாறு, 

இச்சிறப்பான், இதற்கு, 'பரீசிலர்வெறுக்கை” என்று பெயராயிற்று, 

நாளவையுடைமையாற் பாணர்காளவையென்றும் அவற்குப் பெய 

சாயிற்று, ் 

(௪) சேரல், (௮) சேரலர்வேந்தே, (௯) பரிரிலர்வெறுக்கை, பாணர் 

நாளவை, (௪ 0) வாணுதல்கணவ, மள்ளரேறே, (௪௨) வசையில்செல்வ, 

வானவரம்ப, ( ௧) செல்வர் உலகச்சார் பலர்மன்; (௮ச்செல்வச்தாரெல்லாம் 

பெற்றதுஈதெனச்) (௪ ௪) தாவில்கெஞ்சத்துப் (௧ ௫) பகுத் தூண் தொகுத்த 
ஆண்மையானே (௧௬) பிறர்க்கெனவாழ்இிரீயாகலான், (௨) அவர்களெல் 

லாருள்ளும் நின் ஈல்லிசை மிகுமெனக்கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க, 

இசனாந்சொலலியது, ௮அவன்கெொடைச்சிடப்புக் கூறியவாரு 

யிற்று, (4) 
(பி-ம்) சச. வாழ்கரீ, 

(௬௬.) பிறர்க்கென வாழ்தி யாகன் மாறே 
பெமக்கலென் னார்கின் மறங்கூறு குழாத்தா 

அப்பு.த்துறை போகிய வெப்புடைச் அம்பைச் 

கறுத்த தெல்வா் சடி.முனை Le) p 

டு வெடுத்தெறிர் திரங்கு மேவல் வியன்பணை 

யுருமென வதிர்பட்டு மூழக்கிச் செருமிக் 

சடங்கா சாராண் வாடச் செல்லுங்



மானகாம் பத்து, ௫௫ 

கால னனைய கடுஞ்சிென முன்ப 

வாலிதி, னூலி னிழையா ண்மயி ரிஉ,... 
(பொறித்த போலும் புள்ளி யெருத்திற் 

புன்புறப் புறவின் கணநிரை யலற 

வலந்தலை 2 Caos அலவை யஞ்சினைச் 
  

சிலம்பி கோலிய வலங்கற் 0 'போர்வையி 

  

னிலங்குமணி மிடைர்த பசும்பொற் படலத் 

௧௫ தகிரிழை தைஇ மின்லுமிழ் பிலங்கச் 

சீர்மிகு முத்தர் தைஇய 

நார்முடிச் சேரனின் போர்கிழற் புகன்றே, 

துறை - வாமை, 

வண்ணழம் தாகத்தம் அது, 

பேயர் - (ட) ஏவல்வியன்பணை, 

2, எமக்கிலென்னார் நின்மறங்கூறு முழாத்தரென்றது நின்படைக் 

குழாத்திற் படைச்தலைவர் 8 பிறர்க்கென வாழ்தியாகையால், அவரும் தம் 

பால் இரர்துசென்றார்க்கு எமக்கு இல்லையென்று மாரூரென்றவாறு, 

டு, எடுத்தெறியவெனத்திரிக்க, பவல்வியன்பணையென்றது எடுத்த 

வினை முடி.ந்தசெனாது மேன்மேலும் படையைக் கடி.முனைச்கீண் ஏவுதலை 

யுடைய மூரசென்றவாறு, 

இச்சிறப்பான், இதற்கு 'ஏவலவியன்பணை? என்,று பெயராயிற்று, 

௯, இழைய (௧௯) போர்வையெனக்கூட்டுக, 

௧.௧. புறவின்சணநரிரையலறுதல் - ௮ப்போர்வையை வலையெனக் 

கருதி ௮லறுதல், 

௧௨. உலவையஞ்சினையென்றது உலந்த சிறுகொம்பினையுடைய 

பெருங்கொம்பினை,. 

௧௪. இலங்கு மணிமிடைந்த பசம்பொற் படலமென்ற.து விளிம்பு 

மணியமுச்திய பொற்றகட்டாந்செய்த கூட்டினை, 

௪௫, ௮விரிழை தைஇயென்றது விளங்கின ,நாலாலே முத்தைக் 

கோத்தென்றவாறு, 

௧௬, போர்வையின் (௧௪) முத்தர்தைஇயவென்றது அட்போர் 

வையை முத்தாற்சுழுமாறுபோல அகீகூட்டினைச் செறிந்த நார்முடியின் 

பொல்லாங்கு குறைதற்கு முத் துவடங்களைச் சுழ்ர்தவென்றவாறு, 

(௧௬) போர்வையின் (௧௬) முத்தந்தைஇய (௪௪) பசம்பொத்பட் 
லத்து (௪௪) மார்முடியென்று மாறிக்கூட்டுக,



பதிற்றுப் USA. 

௪௭, நகின்போராகியநிழலை என்றும் உளவாக வேண்டுமென்று 
விரும்பியென்றவாறு, போரை நிழலென்றது, அப்பொர் மறவரது ஆக்கச் 

Los சாரணமாகலின், 

(௮) முன்ப, (௪௭) சோல், (௧) நி பிறர்க்கென வாழ்தியாகலான்; 

(௨) நின் மறங்கூறுகுழாத்தர் (௧௭) நின்போர்நிழற்புகன்று (௨) எமக்கு 

இல்லையென்னாரெனக்கூட்டி. வினைமுடி.வு செய்க, 

இனி இசற்குப் பிறவாறு கூட்டி. வேறுபொருளுரைப்பாருமுளர், 

இசனாத்சொல்லியது, ௮அவன்கொடைச்சிறப்பும் ௮அவன்வென்றிச்சிற 

ட்பும் உடன்கூறியவாருயிற்று, 

அ௮ம்மறவரதுகொடைக்குச்காரணம் அவன்வென்றியாகலின்,; துறை 

வாசையாயிற்று, 

(௪0) 

- &0 

கடு 

போரநிழற் புகன்ற சுற்றமொ ரேமுகத் 

திரா « லியரோ பெருமகின் னை 

யின்னிசை யிமிழ்மூர சியம்பக் கடிப்பிகூஉப் 

youre ளாடவர் போர்முகத் திறுப்பக் 

காய்த்த கரந்தை மாக்கொடி விளைவயல் 

வந்திறை கொண்டன்று தானை us BD 

களைரர் யாரினிப் பிறொனப் பேணி 

மன்னெயின் மறவ ரொலியவிர் தடங்க 

வொன்னார் தேயப் பூமலைர் துலாஇ 

வெண்டோடு நிரைஇய வேந்துடை யருஞ்சமங் 

கொன்றுபுறம் பெற்று மன்பதை நிரப்பி 

வென்றி யாடிய தொடி.த்தோண் மீகை 

யெழுமூடி. கெழீஇய திருஞெம ரகலத்துப் 

பொன்னங் சண்ணிப் பொலந்தேர் ஈன்னன் 

சுடாவீ வாகைக் கடிமூத றடிர்த 

தார்மிகு மைந்தி னார்முடி.ச் சேரல் 

புன்கா ௮ன்னஞ் சாயக் தெண்கண் 

வறிதுகூட் டரிய லிரவலர்த் தடுப்பத் 

20 

—, எஞ்சா க 

தான்ற.ர வுண்ட நனைஈறவு மகழ்க்து 

நீரிமிழ் சிலம்பி னேரி யோனே 

செல்லா யோதில் சில்வளை விறலி 

(௧)



நான்காம் பத்து, ‘ger 

மலார்த வேங்கையின் வயங்கிழை யணிந்து 

மெல்லியன் மகளி செழினலஞ் சிறப்பப் 

பாணர் பைம்பூ மலைய விளைய 

உட ரின்களி வழா௮ மென்சொ லமர்ந்து 

செஞ்சுமலி யுவகையர் வியன்களம் வாழ்த்தத் 

தோட்டி. Fang தொடிசேர்பு நின்று 

பாக ரேவலி னொண்பொறி ! பிசிரக் 

காடுதலைக் கொண்ட நாகா ணகிர்சட 

௩௦ ரழல்விடுபு மரீஇய மைர்திற் 

றொழில்புகல் யானை ஈல்குவன் பலவே, 

துறை - விறலியாற்றுப்படை. 

வண்ணழம் தாத்தம் அது. 

பேயர் - (௨௯) நாடுகாணவீர்சுடர். 

ச. போர்நிழற்புசன்ற சுற்நமெண்றது பை தலைவரை, er taps 

மென்றது படைபொருமிட.த்சை, 

(௪) ஆடவர் போர்முகத் கறுப்ப (௫) வயலிலே (௪) வந்து இறை 

கொண்டன்று தானை; (௭) களைஈர்யார், இனிப்பிறர்; (௨) பெரும, நின்றானை 

(௧) சுற்றமொடு சர்முகத்து (௨) இரு௮லியரெனச் (௪) சொல்லிப் பேணி 

யென மாறிக் கூட்டுக, 

௯. ஒன்னாரென்றது முன்சொன்ன (௮) மன்னெயின்மறவரல்லாத 

பகைவரை, 

் (௧௦) வெண்டோடுகிரைஇய (௯) பூமலைந்தென மாறிக் கூட்கெ, 

ச ௧. மன்பதைநிரப்பியென்றது தன்பை_யை அ௮வ்வேந்தர்காட்டுத் 

தன் அணையானே நிரப்பியென்றவாறு. 

௪௨. வென்றியாடியவென்னும் பெயரெச்சத்திற்கு மீகையென் 

னும்பெயரினை ௮வன்ருன் வென்றியாடுதற்குக கருவியாகியகையெனக் கரு 

விப்பெய ராக்குக, 

மீகை - மேலெடுத்தகை, 

௧௪. பொன்னங்கண்ணியும் பொலக்தேரும் சன்னற்கு அடையா 

ச்குசு. 

௧௭. உன்னம் சுயவென்றது தன்னொடு பொரக்கருதுவார் நிமித் 

சம்பார்த்தவழி அவர்க்கு வென்றியின்மையிற் கரிந்துகாட்டவென்றவாறு, 

௧௮. வறித.கூட்டு அரியலென்றது களிப்பு விறக்கவிடும் பண்டங் 

௮



Oud} பதிற்றுப் பத்.து, 
கள் பெருசச்கூட்டிற் களிப்புமிகுமென்று அவை அளவேகூட்டின அரிய 

Gaver maui gy. 

௧௯. தானென்பதனைச் (௧ ௬)சே.ரல் தானெனக்கூட்டித் தரவுண்ட 

வென்பதனை வலாயாது கொடுத்சற்பொருட்டு உண்டவெனவுராக்க, 

இனி இதற்குப் பிறவாறு உளைப்பாருமுளர், 

௨௭, தோட்டி. நீவாமலெனத்திரிக்க, 

௨௯, காடுதலைக்கொண்ட சுடரெனகச்கூட்டுக, காடுகாணவிர்சுட 

சொன்ற.து காடெல்லாம்கின்றுகாணும்படி. நின்றெரிின்ற விளங்கனெசுடரெ 

ன்றவாறு 

இச்சிறப்பானே, இதற்கு (நாடூகாணவிர்சுடர்? என்று பெயராயிற்று, 

௨௯-௩௦, சுடரழலென்றதனைச் சுடர்போலும்அழலென உவமத் 

தொகையாகீடு அழலை அ௮ந்தயானையின் £ற்றத்தியாக்குக. மரீஇயவென்றது 

அவவாறுஅழல்விட்டும் பாகரோவலொடு மரீஇயவென்றவாறு, 

(௧௬) சேரல் (௪.௯) தான் (௨0) மேரியோன்; (௨௪) இளையர் 

(௨௬) களம்வாழ்த்த (௨௬) மகளிர் (௨௨) மலர்ந்தவேங்கையின் இழைய 

ணிந்து (௨௬) ஈலஞ்சிறப்பப் (௨௪:) பாணர் பூமலைய (௬௧) யானையைப் பல 

ஈல்குவான ; ஆனபின்பு (௨௧) விறலி, நீ செல்லாயோவெனக்கூட்டி. வினை 

முடி.வுசெய்க, 

இதனார்சொல்லியத, ௮வன் கொடைச்டறப்புக் கூதியவாருயிற்று, 

(பி-ம்) ௧௦. வெண்டோடு நிரைத்த. ௨௭. தோட்டி. நிவந்து. 

உ, செல்லா மோதில். (௧௦) 

இதன்பதிகச்துச் கடம்பின்பெருவாயிலென்றது, ௮ர்சன்னனூளை, 

நிலை*செருவென்ற து, ௮ரான்னன் நாடொறுஞ்செய்தடோரினை. 

(பதிகம், 

ஆராத் திருவிற் சேர லாதற்கு 
வேள் ஆகிக் கோமான் 

பதுமன் றேவி யீன்ற மகன்முனை 

பனிப்பப் பிறந்து பல்புகழ் வளர்த் 

தூழி னாகிய வுயர்பெருஞ் சிறப்பிற் 

- பூழி நாட்டைப் படையெடுத்துத் தழீஇ 

யுருள்பூல் சடம்பின் பெருவாயி என்னை 
நிலைச்செருவி னாற்றலை யறுத்தவன் 

பொன்படு வாசை முழுமூத றடிந்து 

குருதிச் செம்புனல் குஞ்சா மீர்ப்பச்



நானகாம் பத்து. Ga 

செருப்பல செய்து செங்களம் வேட்டுத் 

துளங்குகுடி. திருத்தீய வளம்படு வென்றிக் 

களங்காய்க்கண்ணி நார்முடிச்சேரலைக் காப்பியாற்றுக் காப்பிய 

ஞர் பாடினார் பத்துப்பாட்டு, அவைதாம் ; கமழ்குரற்றுழாய், கழை 

யமல்கழனி, வரம்பில்வெள்ளம், ஒண்பொறிக்கழற்கால், மெட்யாடு 

பறந்தலை, வாண்மயங்குகடுர்தார், வலம்படுவென்றி, பரிரல/வெறு 

க்கை, ஏவல்வியன்பணை, சாடுகாணவிர்சுடர். இவைபாட்டின்பதிகம், 

பாடி.ப்பெற்றபரிசில் : சாற்ப துதாருயிரம்பொன் ஒருங்குகொடுத்துத் 

தான் ஆள்வதிற் பாகங்கொடுச்தான் ௮க்கோ. 

களங்காய்க்கண்ணி சார்முடிச்சேரல் இருபத்தையாண்டு விற்நிருந் 

த்ர்ன. 

நான்காம்பத்து முற்றிற்று,



ஐகீகாம் பத்.௮. 
jo 

(௪௧.) புணர்பரி நரம்பின் 55) s9 on பழுனிய 

வண ரமை ஈல்யா மிளையர் பொறுப்பப். 

'பண்ணமை முழவும் பதலைபும் பிறவுங் 

சண்ணுறுத் இயர் திய தாம்பொடு ௪௬6 

(௫ காவிற ற றகைத்த அதை கூடு கலப்பையர் 

கைவ விளையர் கடவுட் பழிச்ச 

மறப்புலிக் குழுஉக்.கூரல் செத்து வயக்களி ம 

வரைசேர் பொழர்த ஈடர்வீ வேங்கைப் 

பூவுடைப் பெருஞ்சினை வாங்கிப் பிளக்து கன் 

௧௦1 மாயிருஞ் சென்னி யணிபெற மிலைச்சிச் 

சேள ற்ற செல்படை ம்றவர் 

தண்டுடை வலக்சர் போசொதிர்க் தாங்கு 

வழையமல் வியன்காடு இலம்பப் பிளி.று 

மழைபெயன் மாறிய BE + i 

&6 மொன்றிரண் டலபல கழிந்து திண்டேர் 

வசையி னெடுந் ஆ காண்குவர் BAC oar 

தாவ சாவ ௮ய்யுபேஸம்த்த Brot Hi 

வஞ்சின தீ ஈன்றுமொழி மறவர் 5 
2 

முகை டப் வே ஞ்சமத் தரசுபடக் கடந்த 

ட௦. SO eae பெருகக் தெவ்வர் 

ல் றி யுலக்கையி னிருக் தலை யிடி.தீ.து 

வைகார்ப் பெழுந்த பைபடு பரப்பி. 

  

ஜா மர ரய wacerriewele F யமக வ விவக மதக ஒரவன வ அவடை 

    

அனடுத்தே Cow சுடிப்புடை வியன் சண் | 

வலம்படு சீர்த்தி யொருங்குட னியைக்ச 

(௫ BT QS கடும்பிசு ருடைய வாலுளைக் 

கடும்பரிப் புரவி யூர்ந் தகின் 

படுந்திரைப் பனிக்கட லுழக்த தாளே. 

துறை - காட்சிவாழ்த்து. 

வண்ணம் - ஒழதவண்ணம்,



ஐ.நீதாம் பத்து, ௬௪ 

HSS - Co bards. 

பேயர் - (௮) சுடர்வீவேங்கை, 

டு: துறைகூடு கலப்பை - ஆடற்றுறைக்கு வேண்டுவனவெல்லாம் 

கூடின முட்டு, 

(௬) கடவுட்பழிச்ச (௪௪) அத்தம் (௧௫) பலகழி்து காண்குவச்.திர 
னென முடிக்க, 

௭-௮: களிறு தன்சினத்தாந்செய்ச செயஓக்செல்லாம் வேங்கை 

காரணமாய்நின்றமையான், இதற்கு *சுடர்வீவேங்கை”? என்று பெய 

ராயிற்று. 

sa, தாவலுமய்யுமோவென்றது வருத்சத்தில்டின்று நீங்குமோ 

வென்றவாறு, 

தாவென்னும் உரிச்சொல் சொழிற்பெயர்ப்பட்டுத் தாவலென 

நின்றது. . 

சட வஞ்சினமுடித்சல் - மாற்ருர்மண்டலங்களை கீ கொண்டு 

முடித்தல். . 
௨௦. வெம்மையென்னும் பண்பிற்கு வெவ்வரொன்பதும் ஓர் வாய் 

பாடு, 

௨௦, தெவ்வர் (௨௧) தலையென மாறிக்கூட்டுக, 

(௨௧) இருந்தலையிடிச்து (௪ஈ) அரசுபடக்கடந்தெனமுடித்து அத 

னைக் கடக்கவெனச்திரித்து அதனை (௨௩) எடுச்சேறென்னும் தொழிற்பெய 

சொடு முடிக்க, 

௨௨. வைகார்ப்!। - ஒருகாலும் இஷ்டயரத சங்னெ ஆரவாரம், 

மைபடு பரப்பு - கடற்பரப்பு, 

(௨௭) இயைர்சென்பதனை இயையவெனத்தரித்து (௨.௪) உழந்த 

வென்பதலொடுமுடிகக; இனி (௨௬) ஊர்ந்கவென்பதனொடு முடிப்பினும் 

அமையும், ன 

௨௫, காஓுளையென்றது சாற்முனே உளைசதலையடையவென்ற 

வாறு,  உளைதல் - ஈடுபடுதல், | 

(௪௬) நெடுந்சகை, சாண்குவந்தேன், (௨௬) நின் (௨௭) கடதுழர்ச 

தாள் (௧௭) தாவஓய்யுமோவெனக்கூட்டி வினைமுடி.வுசெய்க, 

இசனார் சொல்லியது, ௮வன் வென்றிச்சிறப்புக் கூறியவாரூயிற்று, 

நின்கடலுழர்த தாள் சாவலுய்புமோவென்றதனாற் காட்சிவாழ்த் 

தாயிற்று. | 

(பி-ம்.) ௫. சசைத்த, ௪. சடர்து. ௨௭. உழந்தசாளே.. (a)



௬௨ - பதிற்றுப் பத்து, 

(௪௨.) (இரும்பனம் புடைய லீகை வான்கழன்। 

மீன்றேர் கொட்பிற் பனிக்கய pipes 

சிரல்பெயார் சன்ன நெடுவெள் ஞ்ச 

கெடுவசி பரந்த வடுவாழ் மார்பி. 

டு னம்புசே ருடம்பினர்ச் சேர்ந்தோ ரல்ல.து 

|) தும்பை சூடாது மலைந்த மாட்சி 

யன்னோர் பெரும ஈன்னுதல் கணவ 

வண்ணல் யானை யடுபோர்க் குட்டுவ 

மைந்துடை. ஈல்லமர்க் கடர்து வலந்தரீ இ 

௧௦ யிஞ்சிவீ விராய பைந்தார் பூட்டிச் 
ட எர 

சாந்துபுறத். தெறிர்த தீசும்புதுளங் கருக்கைத் 

நீஞ்சேு. Fp விளைந்த மணிசிற மட்ட 

  

மோம்பா வீகையின் வண்மூழ் ௬. சுட. 

கோடியர் பெருங்கை வாழ வாடிய 

௧௫ ஓளையவிர் சலிமாப் பொழிக்கவை யெண்ணின் 

மன்பதை மருள வரசுபடக SL 

முர்துவினை. பெதிர்வாப் | பெறுதல் காணிய 

ரொளிறுகிலை யுயாமருப் Cu Bus களிறார்ர் து 

மான மைந்தரொடு மன்ன ரேத்தகின் 

௨௦ றேரொடு சுற்ற முலகுடன் மூய 

மாயிருர் தெண்கடன் மலிதிரைப் பெளவத்து 

வெண்டைக் குரூ௨ப்பிசி ௬டையத் 

தண்பல வரூஉம் புணரியிற் பலவே, 

துறை - சேந்துறைப்பாடாண்பாட்டூ, 

வண்ணழம் தாக்கும் அது, 

பெயர் - (௧௧) தசும்புதுளங்கீரக்கை, 

௨-௬... கயம் மூழ்கச் சிரல்பெயர்ர்தன்ன நெடுவெள்ளூசியென்ற து 

கயத்திலேமூழ்கிச் சிரல் எழுகன்றகாலச்து ௮சன்வாயலகை ஓக்கப் புண் 

களை இழைகொள்கின்றகாலத்து ௮ப்புண்ணின் உதிரச் திலே neo Deel sap 

Berm wFQuwer peur gy. 

௪௩ கெவெசியென்றது அவ் தரித்தமும்பினே, வடுவென்றது அப் 
புண்ணின் வடுவினை,



ஐத்தாம் பத்து. ௬௩ 

இனி ரெடுவெள்ளூஏியை நெட்டையென்பதோர் கருவியென்பாரு 

முளர், 

இ. ௮ம்பென்றது ௮ம்பாலாகுய தழும்பினை. 

இ-௪௬. ௮ம்பு சேர் உடம்பினர்ச் சேர்ந்தோரலலது தும்பை சூடாது 

மலை$த மாட்சியென்றது அம சன்வீரரில் ௮ம்புசேருடம்பின.ராய்த் தம் 

மோடு வீரமொச்தாரோடல்லாது போர்குறித்தார்தம்மோடு தும்பை 

சூடாமல் மாறுபட்ட மாட்சிமையுடைய வென்றவா.று, 

௪௦-௧௧. இஞ்சி வீவிராய பைந்தார் பூட்டிச் சாந்து புறத்து எறிந்த 

வென்றது மதுறுகர்வு) இடையிடைக்கறித்து இன்புறுதந்பொருட்டு இஞ் 

சியும் மோந்து இன்புறுதற்பொருட்டுப் பூவுமாக விரவித்தொடுத்த மாலையி 

னைப்பூட்டி. ௮வ்வாறுபயன்கோடற்குச் சாந்தும் புமத்தெறிரந்தவென்றவாறு, 

௧௧, தசும்புதுளங்கிருக்கையென்ற து தன் களிப்புமிகுதியால் தன் 

னையுண்டாருடல்போல ௮ச்தசம்பிருர் துஆடும்படியான இருப்பென்றவாறு, 

இச்சிறப்பான், இதற்குக் * தசும்புதுளங்கீநக்கை ? என்று பெய 

ராயிற்று. 

௧௨. சேறு- சுவை, 

௧௨-௧௬. வண்மநிழ்மட்டத்தை ஓம்பாவிகையிற் சுரந்செனமாறிக் 

கூட்டுக. | 

இணி மணிகிறமட்டத்தினையும் ஓம்பாவீகையினது வளவியம௫இழ்ச்ச 

யினையும் சுரந்தென இரண்டாக உராத்தலுமாம். 

(௧௯) மன்னரேச்தக் (௧௮) களிதூர்ந்தெனமுடி.த்து அதனைச் களி 

மா. ரவெனத்திரித்து (௨௦) மூயவென்னும் வினையொ0முடி.க்ச, 

(௭) பெரும, சணவ, (2) குட்டுவ, (௧௪) கோடியர்ளைவாழ நீ 

(௧௯) சுரந்து, (௧௫) மாப்பொழிந்தவையெண்ணின், (௨௬) புணரியிற்பல 

வென வினைமுடி.வுசெய்க, 

இதனாற் சொல்லியது, அவன் கொடைச்சிழப்பும் வென்றிச்சிறப்பும் 

உடன் கூறியவாருயிற்று, 

(பி-ம்) ௨௧, தெண்கழி, செண்கமலிநிரா. (௨) 

(௪௩.) களரி முச்சிச் கார்விரி கூர்த 

SUE or மேவற் சேயிழை மகளி 

ரு.ல்போற் பெருங்கா லிலங்குவாண் மருப்பிற் 

பெருங்கை மதமாப் புகுதரி னவற்றுள் 

டு விருந்தின் வீழ்பிடி யெண்ணுமுறை பொ௮ச் 
சடவு ணிலைய கல்லோங்கு ரெடுவளா்



பதும்றுப் பது. 

வடதிசை யெல்லை யிமய-மாகத் 

தென்னங் குமரியொ டாயிடை யரசர் 

முசசடைப் பெருஞ்சமர் தகைய வார்ப்பெழச் 

௧௦ சொல்பல நாட்டைத் தொல்கவி னழித்க 

ae 

போரடு தானைப் பொலத்தார்க் குட்டுவ 

விரும்பணை திரங்கப் பெரும்பெய லொளிப்பக் 

Gr pape கூரச் சடர்சினர் இகழ , 
வருவி யற்ற பெருவறற் காலைய 

மருஞ்செலற் பேராற் றிருங்கரை யடை கதுக் 

சடியேர் பூட்டுகர் கடுக்கை மலைய 

வாகி லதிர்சிலை முழங்கிப் பெயல்சிறக் 

தார்சலி வானச் தளிசொரிக் தா௮ங் 

GMa ரார வோம்பா துண்டு 

௨௦ /ஈகைவ சார ஈன்கலஞ் இதறி 

யாடுசிறை யறுத்த நரம்புசே Hate eo 

பாடு விறலியர் பல்பிடி, பெறுக 

அய்வீ வாகை _நுண்கொடி யுழிஜஞை 

வென்றி மேவ ஓருகெழு கிறப்பிற் 

உட கொண்டி. பள்ளர் கொல்களிறு பெறுக 

மன்றம் படர்க்து Lo DI Ran pes புக்குக் 

கண்டி நுண்கோல் கொண்டுகளம் வாழ்த் து 

  

மகவலன் பெறுக மாவே யென்று 
தஹ ae 

மிகல்வினை மேவலை யாகலிற் பகைவருக் 

௩.௦ தாங்காது புகழ்ந்த தூங்குகொளை முழவிற் 

ஜொெலையாக் கற்பஙின் னிலைகண் டிகுமே 

நிணஞ்சுடு புகையொடு கனல்்னர் தவிராது 

கிசம்பகல் பறியா வேரா வேணி. 
  ர ரக 

கிறைர்து செடி திராத் தசம்பின் வயிரிய 
கூடு ருண்டெனத் தவா௮க் கள்ளின்: 

வண்கை Cas sé oar கலிமகி மானே. 

துறை '- இயன்மோழீவாழ்த்து. 

வண்ணழரந் தூக்தம் அது.



ஐந்தாம் பத்து. ௬௫ 
பேயர் - (௩௩) ஏறவேணி, 

௧. முச்சி - கொண்டைமுடி. சகவரிபோலுங் கூர்தலெனக்கூட்டுக, 

௫. விருந்தின் வீழ்பிடியென்றது எண்ணுடின்ற மகளிர்க்கு விரும் 

தாடி ௮ம்மகளிர்விரும்பிய பிடியென்றவாறு, 

இனிக் காட்டியானைக்கு விருந்தாக ௮வ்வியானைகள் விரும்பும் 

பார்வைப்பிடி.யென்பாருமுளர், பிடியினையே எண்ணியது); தங்கள் நடை 

யொப்புமைபற்றியென்க. 

(௨) மகளிரொென்லுமெழுவாய் (8) பெருவென்னும் பயனிலைகொண் 

டது, 

௫. பிடியது எண்ணென்க. எண்ணுமுநையாவது சங்கு பற்பமுள் 

ளிட்டதொகை, இவய ம ல ட ய்ய ட்ட பவற வபய் 

— (a) கல்லோங்குநெடுவமையாகிய (௭) இமயம் (௮) தென்னங்குமரி 

யொடு (௪) வடதஇிசையெல்லையாகவென மாறிக்கூட்டுக, 

எலலையாகவென்னம்வினையெச்சச் திற்கு இவ்வாறு எல்லையான 

வென ஒருபெயரெச்சச்சொல்வருவிச்து அ௮ப்பெயசெச்சத்திற்கு (௮) ஆயி 

டையென்புழி ௮வ்வென்னும் வகசவீற்றுப்பன்மைச்சுட்டுப்பெயரை முடி. 

பாக்குக, 

௧௦. சொல்பலமாடென்றது ஆயிடை அரசர்சாடெல்லாவற்றை 

யும், 

௧௨- ௧௪, பணை தஇிரங்கும்வண்ணம் பெயல் ஒளித்தலானும் குன்று 

வறங்கூரும்வண்ணம் சுடர் செனெம்்திகழ்கையானும் அ௮ருவியற்றவெனகீ 

FL. WEN TES. 

6G. ௮ருஞ்செலற்பேராறு - புனல் நிறைந்த ஆறு; யாறென்பது 

ஆறெனமருவிற்று, ட் 

Be Bae கரையையுடைச்துச் தளிசொரிந்தாங்கென உடைத்தற் 

ரொழிலை வானச்தின்றொதிலாக்குச; இர்$ீரென ஒருபெயர்வருவித்து 

உடைக்கவெனத் திரிக்கவுமாம், 

ao. கசிலைமுழங்கயென்ற து சலைத்தலொடு முழங்கயென்றவாறு, 

௨௧. ஆடு சகிறையறுத்த ஈரம்பென்றது சின்னரமென்லும் புள் 

ளின் இசையெழுகன்ற சிறஇனைச் சோற்பித்த யாழ்ஈரம்பென்றவா.று, 

இனிச் சறையென்றதை ௮ர்ரரம்பின் ஒலியெழாமற் சிறைப்படுத்தி 

கிற்கும் அதன் குற்றமென்பாருமுளர். 

௨௬. வாகையுழிஞையென்றது வாகையை முடி.விலேயுடைய உழி 

ஞை யென்றவாறு,. 
இனி வாகையும் உழிஞையமென இரண்டாக்கதுமாம். 

௯



௬௬ ப.திற்றுப் பத், 

2@. கொண்டி. - கொள்ளை, 

௨௭. நுண்கோல்-பிறப்புணர்த்துங்கோல்; ௩ரம்பென்பதுமொன்று. 

௨௮. அகவலன் - பாடும் பாணன், 

என்றுமென்புழி உம்மையை இசைநிறையும்மையாகக, ௮வ்வென் 

தென்பதனை முன் எண்ணிநின்ற வியங்கோட்களுடன்கூட்டிப் பின்னதனை 

(௨௯) இகல்வினைமேவலையென்னும் வினையொடுமுடி.க்க, 

இனி, என்றுமென்பதனை முன்னின்ற வியங்கோட்களுடன் கூட் 

ட௫மொன்று, 

முன்னின்ற (௧௩) உண்டு (௨௦) சிதறியென்னுமெச்சங்களையும் 

(௨௯) மேவலையென்பதனொடு முடிச்ச, 

௬௦. தூங்குகொளைமுழவென்றது மந்தகதயையுடைய ஆடற 

கேற்ற முழவு. 
௬௪. கற்பவென்றது கல்வியுடையாயென்றவாறு ; பிறிதுமுரைப்ப. 

நின்னிலை கண்டிமுமென்றது ரின்செல்வத்தின்பெருமைநிலையெல்லாம் 

கண்டேமென்றவாறு, 

௩௨, தவிராதென்றது குறைதலறியாதென்றவாறு, 

hm. ஏரு ஏணியென்றது கோக்காவி. 

௮தனை ஏராவேணியென்று வெளிப்படுச்ச சிறப்பான், இதற்கு ஏற 

வேணி? என்று பெயராயிற்று, 

௬௪. நிறைந்து நெடிதிராவென்றது உண்பார்க்கு வார்த்தலால் 

நிறைந்து நெடும்பொழுதிராகவென்றவாறு, 

(௬௯) நிரம்பகல்பறியாத (௬௪) நிறைந்துநெடி.திராச தசம்பெனப் 

பெயசெச்சமறையடுக்காக்குக, 

௬௫. உண்டெனச் தவாவென்றது உண்ணவுண்ண ஓக்குடங்களை 

மேன்மேஓும் நிறைச்தலிற் குறையாகவென்றவாறு, 

(௧௧) குட்டுவ, (டீ க)தொலையாக்கற்ப, (௬௬) வேந்தே, கின்கலிமட 

ழின்கண்ணே (௬௧) நின்னிலை கண்டேமென மாறிக்கூட்டியுராக்க, 

வேர்சேயென்னும்விளி முன்னின்றவிளிகளோடு கூடுதலின் மாரு 

யிற்று, 

இசனாற் சொல்லியது, ௮வன்செல்வம௰ழ்ச்சி கூறியவாரூயிறறு, 

(பி-ம்.) Qi எண்ணுமெய். ௧௨, பனைதிரங்க, 

௧௦. சொல்புனனாட்டை, ௪௮, தளிடொழிந்தாங்கு. (௯) 

(௪௪.) நிலம்புடைப் பன்னவார்ப் பொடுவிசம்பு துடையூ 

வான்றோய் வெல்கொடி. தேர்மிசை நுடங்கப் 

பெரிய வாயினு மமர்சகடர்து பெற்ற



௧0 

க 

ஐந்தாம் பத்து. ௬௭ 

வரிய வென்னா தோம்பா.து வீ௫க் 

கலஞ்செலச் ச.ரத்த லல்லது கவினுங் 

களைகென வறியாக் சசடி னெஞ்சத் 

தாடுகடை யண்ணனிற் பாடுமகள் காணிபார் 
நவமான வலவன் e e . 
காணி லியரோகிற் புகழ்ந்த யாக்சை 

முழுவலி தஞ்ச நோய்தபு நோன்மொெடை தட்டு. 

அண்கொடி யுழிஞை வெல்போ ர.றுகை 

சேணனாபினுங் கேளென மொழிக்து 

புலம்பெயர் தொளித்த களையாப் பூசற் 
  

கரண்கடா வுிஇ யணங்குசிகழ்ர் கன்ன 
மோகூர் மன்னன் முரசங் கொண்டு 

நெடுமொயி பணித்தவன் Cant yaps Pig. ge 

மூரசசெய (pre Ga களிறுபல பூட்டி. 

யொழுகை யுய்த்த கொழுவில் பைந் துணி 

வைத்தலை மறந்த துய்த்தலைக் கூகை 

கவலை சுவற்றுங் ரூராலம் பறந்த. 
மூரசுடைத் தாயத் தரசபல வோட்டித் 

துளங்குநீர் வியலக மாண்டினிது கழிர்த 

மன்னர் மறைத்த தாழி 

வன்னி மன்றத்து விளங்கிய காடே. 

துறை - சேந்துறைப்பாடாண்பாட்டூ. 

வண்ணழம் தூக்தம் அது. 

பெயர் - (௯) நோய்தபுநோன்றேடை. 

(௪) ஆர்ப்பொடு (௩) அமர்கடர்தெனக் கூட்கெ. 

௫. கலமென்றது, சான் ௮ணிந்த அபரணங்களை. 

௮, நிறபுகழ்ந்த யாக்கையென்றது நின்னை எல்லாவீரரும் சொல 

லிப் புகழ்தற்குக்காரணமா௫ூய யாக்கையென்றவாறு. 

(௮) யாக்கையாயே (௯) கோய்தபு கோன்றொடையென்க. 

யாக்கையை இங்ஙனம் கிறப்பித்துக் கூறினமையான், இதற்கு 

“நோய்தபுநோன்றேடை ? என்றுபெயராயிநறு, 

50. ௮றுகையென்பான் மோகூர்மன்னனுக்குப்பகையாய்ச் சேர 

னுக்கு நட்பாயிருப்பானோர் குறுநிலமன்னன். 

சச, சேணனாயினும் கேளெனமொழிக்சென்றது ௮ச்கோ நீசெய்



௬.௮ பதிற்றுப் பத்.து, 

இன்றவலிக்கு உதவிசெய்தற்குச் சேயனாயினும் எனக்கு ௮வன்தான் ஈட் 

பெனச்சொல்லி யென்றவாறு, 

௪௨, களையாப்பூசல் - ஒருவரால் மாற்நவொண்ணாத வருத்தம், 

௧௩, அரண்கள் தா உறீஇயென்றது மாற்ரூர் அரண்களை அழித் 

தற்ரொழிலைத் சன்பாலே உறுவித்சென்றவாறு, 

௪௬, முரசுசெய முரச்சியென்றது ௮வ்வேம்பினை முரசாகச்செய் 

wide. முற்றுவித்தென்றவாறு. 

முற்றுவித்தலாவது ஒழுகையேற்றலாம்படி. துண்டங்களாகத் தறிப் 

பித்தல், களிறென்றது மோகூர்மன்னன்களிற்றினை, களிறுபலபூட்டியென் 

(வாடி றது அவனேறும் யானைகளை அவனை அ௮வமதித்துச் Era hes கடாவோ 

பாதியாகப் பூட்டியென்றவாறு, தீ,(. ப: ப எ 

பூட்டியென்றதற்கு *வாலிழை கழித்த ஈறும்பல் பெண்டிர், பல்லிருங் 

ரு கூந்தன் முரத்சியாற், குஞ்சர வொழுகை பூட்டி.? என இதன்பதிகத்து வந்த 

மையால், ௮ம்மகளிர் கூந்தன்மயிர்க்கயிற்றாற் பூட்டியெனக்கொள்க, 

(௪௭) ஒழுகையுய்த்த (௪) ஆரரடையண்ணலென மாறிக்கூட்டுக, 

௪௮, கூகையையென இரண்டாவதுவிரிக்க, 

௧௭-௧௯. பைந்துணிகள்வைத்த இடமறந்த கூகையை அதன்பெ 

டையாயே குரால் கவற்றுமென்க. 

வைத்தலை - விகாரம். கவலென்னும்பெயரைத் தாவென்பதுபோல 

வருத்தமென்றுரைக்க, கவலைகவற்றல் - வருத்தல்,.. பறந்தலையென்ற த, 

இடுகாட்டி.ற் பிணஞ்சுடுமிடத்தை, 

௨௩. வன்னிமன்ரமென்றது அ௮க்காட்டில் வன்னிமரத்தையுடைய 

இடச்தினை, அ௮துசான் பிணத்தொடுசென்ராரெல்லாருமிருக்து மன்று 

போறலின், மன்றெனப்பட்டது. 

௨௬, விளங்கியகாடென்றது சன்சொழிலில்விளங்கயகாடென்ற 

வாறு, 

(௧௭) ஒழுகையுய்த்த (௭) ஆரெடையண்ணல், நின் (௯) சோய்தபு 

கோன்றொடையினை (௭) நிற்பாடுமகள் காண்பாளாக; (௨௩) காடு (௮)காணா 

தொழிவதாகவென மாறிக்கூட்டி வினைமுடிவுசெய்க, 

இதனாற்சொல்லியது, அவனை 8 நெடுங்காலம் வாழ்கவென வாழ்த் 

தியவாராயிற்று, 

(பி-ம்.) ௪௪. சேணோனாயிலும், ௧௮. வைச் துத்தலைமறந்த, (௪) 

(சடூ.) போலம்பூர் அம்பைப் பொறிகிளர் தூணிப் 

[புற்றடல் கவி னொடுங்கெ வம்பி



ஐததாம் பத்து. ௬௯ 

Oe Rayan Av DenRur Ones Fp 

களிறெறிர்து முரிந்த க.தூவா யெஃகின் 

டு விழுமியோர் துவன்றிய வகன்க ளாட்பி 

வெழுமூடி மார்பி னெய்திய சேரல். 

(mts ணகழிய ப.தில்பல கடந்து 

பண்டும் பண்டுந்தா முள்ளழித் துண்ட 

நாடுகெழு தாயத்து ஈன ச்.5லை யருப்பத்தக் 

௧0 ததவங் காக்குங் கணையெழு வன்ன 

நிலம்பெற௮ு திணிதோ ளுயர வோச்ப் 

பிணம்பிறங் கழுவத்தத் துணங்தத யாடிச் 

Cer pCa றென்னா வூன்றுவை யடி.ஏ 

லோடாப் பீட ருள்வழியிறுக்து] ' 

௧௫ முள்ளிரி பறியா வேணிக் தெவ்வர் 

இலைவிசை யடச்யெ கூரி வெண்டோ 

லனைய பண்பிற் முனை மன்ன 

ரினியா ௬ளரோகின் முன் னு மில்லை 

மழைகொளக் குறையாது புனல்புக கிறையாது 

௨0 விலங்குவளி கடவுந் தளங்கிருங் கமஞ்சூல் 

வயங்குமணி ॥ யிமைப்பின்வே லீடுபு 
Wut o> 

apie Berl 'பனிக்கடன் மறுத்திசி ஜனேரே, 

இதுவுமது. 
பெயர் - (௧௬) ஊான்றுவையடிசீல். 

(௪) மதில்பலகடந்து (9) உள்ளழித்துண்ட (௬) அருப்பத்துப் 

(௪௨) பிணம்பிறங்கழுவத்துத் (௧௧) தோளோச்சிட் (௮) பண்டும்பண்டும் 

(௪௨) துணங்கையாடி யென மாறிக்கூட்டுக, 

sm சோறுவேமென்னா அடிசிமென்றது ௮ரசனுச்கு ௮டுசோற் 

றில் இச்சோறு வேறென்றுசொல்லப்படாத அடி.ஏிலென்றவாறு, 

இவ்வடைச்சிறப்பானே, இதற்கு :ஊன்றுவையடிசில்' என்று பெய 

சாயிறறு, 

௧௬- ௧௪, தோல் அனைய பண்பென்மது தான் அ௮ம்புபடில் தள 

ராத பிறர்க்கு அரணமாகும் தோற்கடகுபோன்ற பண்பென்றவாறு, 

(௪௯) குறையாது நிறையாசென்னுமெச்சங்களைக் (௨௦) கடவு 

மென்லும் வினையொடுமுடிச்து அதனைக் சடவப்படுமெனவுளாச்ச,



௪௦. பதிற்றுப் பத்அ. 
௨௪, மணியிமைப்புப்போலுமின்னுக்கு மணியிமைப்பென்ப.து பெய 

சாயிற்று, வேலிடுபென்றது வேலை ஏற்றி நடப்பித்தென்றவாறு, 

௨௨, கடன்மறுசத்தலென்றது, கடவிற்புக்கு ஒருவினைசெய்தற்கு 

அ௮ரிசென்பதனை மறுத்தலை. 

(௬) சேரல், (௨௨) கடன்மறுத்திசினோராகய (௧௭) தானைமன்னர் 

(௪௮) இணி யாருளரோ, நின்முன்னுமில்லையெனச் கூட்டி. வினைமுடிவு 

செய்க, 

இசனாந்சொல்லியது, அவன்வென்றிச்சிறப்புச் கூறியவாருயிற்று. () 

(௪௬,) இழையர் குழையர் ஈறுந்தண் மாலையர் 

சுடர்கிமி ரவிர்தொடி செறித்த முன்கைத் 

spas இருமணி யிலங்கு மார்பின் 

வண்பெடு கூர்தன் மம புனை மகளிர் 

(இ கொடைபடு பேரியாழ் பாலை பண்ணிப் 

பணியா மரபி னுழிஜை பாட 

Hoh gps Se Sars தின்மகிம் சுரத்தலிற் 

சரம்பல Saye கரைவாய்ப் பருதி, 
  

பூர்பாட் ! 'டெண்ணில் பைர் தலை “தமியப் 

௧௦ 'பல்செருக் 2 கடர்த சொல்களிற் நியானைச் 

கோடுகரல் பெள௮ங் கலங்க வேலிட் 

டூடைதிராப் பரப்பிற் படுகட லோட்டி.ய 

வெல்புகழ்க் குட்டுவற் கண்டோர் 

செல்குவ மென்னார் பாடுபு பெயர்ந்தே, 

இதுவுமது, 
பெயர் - (௮) கரைவாய்ப்பரதி. 

(௧) இழையர் குழையர் மாலையராகிய (௪) மகளிரெனச் கூட்டுக, 

m Sn pet ஜிறலஓுடைமையான், இவ்வொளிக்கு அகுபெய 

ரால் திறலென்றுபெயராயிநறு, 

o இன்மகழ்சுரத்தல் - இனியம$ூழ்சியைச் சுரத்தல். 

இதனாநபயன் முற்கூறிய புறர்தருதலாயே கொடையோடே இவர் 

கோ மயக்கிய முகனமர்தலுமுடையனென்றவாறு, - 

+ சுரம்பலவென்றது பகைவரொடு பொருங்களத்தில் தேர் 

செஓுத்தற்கு அரிதாம்படி, படையொடுவிலங்கும் அரியஇடங்கள் பலவற் 

நிலுமென்றவாறு,



ஐநீதாம் பத்து. Te 

பருதியென்றது வட்டம் ; ௮தனையுடை.மையால், தேருருளை பருதி 

யெனப்பட்ட.து. 

i ஊர்பாட்டு எண்ணில் பைந்தலை துமியவென்றது பைந்தலை 

யைத் துமித்தற்கென்று தேரை வலியச்செலுச் துவதன்றி ௮ப்பருதி தான் 

ஊர்னெறபாடுதன்னிலே யானைசெய்கின்றபோர்க்கு அஞ்சி ஒழி.மடிந்தா 

ருடைய அளவிறந்த பைந்சலைதுமியவென்றவாறு, 

இவ்வாறு பின்வந்த அடை சீரெப்பான், இதற்கு ' கராவாய்ப்பநதி! 

என்று பெயராயிற்று, 

௧௨. கடலோட்டியவென்றது சன்னுள்வாழ்வார்க்கு ௮அரணாயே 

கடலவலியை அ௮ழித்தவென்றவா.று, 

௧௬-௧௪, குட்டுவற்பாடிக்சண்டோர்பெயர்ந்து செல்குவமென்னா 

ரென மாறிக்கூட்டுக, 

(௪) மகளிர் (௬) உழிஞைபாட (௪) மகிழ்சுரத்தலிற் (௧௩) குட்டுவற் 

(௧௪) பாடிச் (௧௬) கண்டோர் (௧௭) பெயர்ச்துசெல்குவ மென்னார்; நிற்க 

வெனச்கரு துவசென மாறிக்கூ.ட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க, 

இசனாற்சொல்லியது, அவன்கொடைச்சிறப்புக் கூரியவாருயிற்று,() 

(௪௭.) அட்டா னானே குட்டுவ னடுதொறும் 

பெற்றா னாரே பரிசிலர் களிறே 

வரைமிசை யிழிதரு மருவியின் மாடத்து 

வளிமுனை யகிர்வருங் கொடி. நுடங்கு தெருகிற் 

டு சொரிஈரை சுவரு கெய்வழி புராலிற் 

பாண்டில், விளக்குப் பருஉச்சுட ரழல 

ஈன்.னுதல் விறலிய ராடுர் 

தொன்னகர் வரைப்பினவ னுனாயா னாவே, 

இதுவுமது. 
பேயர் - (௭) நன்னுதல்விறலியர். 

  

(௪) தெருவின் (௮) தொன்னகரெனக் கூட்டுக, 

௫. சொரி சரா கவரும் கெய்யென்றது கெய்யைச் சொரியும் உள் 

ஞப்புடையுண்டாயிருக்கன்ற திரிக்குழாய்சான் ஏற்றுக்கொண்ட கெய் 

யென்றவாறு, 

சுரையென்றது இரிக்குழாய்ச்கு ஆகுபெயர், 

௬. பாண்டில்விளக்கு - கால்விளக்கு. 

௪... கன்னுதல்விறலியரென்றது சமது ஆட ல்பாடற்கேற்ப துட 

சொல்லப்பட்ட ௮ழகையுமுடையாரென்றவாறு,



2௨ பதிற்றுப் பத். 

அவ்வழனை நுதன்மேலிட்டுச் கூறியவாற்றான், இதற்கு * நன்னு 

தல்விறலியர்? என்று பெயராயிதறு. 

௮. சொன்னகர் - ௮ரசுடைய பழையகரிகள். 

(ட) நெய்வழிபு உராலிற் (௬) சுடரழல (௪) ஆடுமென்றதனாம் சொ 

ல்லியது, ௮ர்தககரிகளது செல்வமுடைமை. 

(௪) குட்டுவன் அட்டு னான்; ௮டுதொறும் (௨) பரிசிலர் களிறு 

பெற்று ஆனார்; (௮) தொன்னகர் வரைப்புக்களில் அவன் உரை ஆனா 

வெனகீகூட்டி வினைமுடி.வுசெய்க,. 

இதனாற்சொல்லியது, ௮வன் கொடையினையும் ௮ச்கொடைக்கு 

வருவாயாயே பகைவரைக்கோறலையும் உடன்கூறியவாருயிற்று, (௪) 

(௪௮.) பைம்பொற் முமரா பாணர்ச் சூட்டி 

யொண்ணுதல் விறலியர்க் காசம் பூட்டிக் 

கெடலரும் பல்புகழ் நிலைஇ நீர்புக்குக் 

கடலொ டுழந்த பனித்துறைப் பரதவ 

௫ வாண்டுநீர்ப் பெற்ற தார மீண்டிவர் 

கொள்ளாப் பாடற் sah Ba னீயுங் 

கல்லா வாய்மைய னிவனெனத் தீத்தங் 

கைவ லிளையர் சேர்கை கினாப்ப 

வணங்கிய சாயல் வணங்கா வாண்மை 

௧௦ முனைசுடு கனையெரி பெரித்தலிற் பெரிது 

மிதழ்கவி னழிர்த மாலையொடு சாக்துபுலர் 

பல்பொறி மார்பரின் பெயர்வா ழியரோ 

நின்மலைப் பிறந்து நின்கடன் மண்டு ஈ, 

மலிபுன னிகழ்தருக் தரர் விழகிற் 

கடு பொழில் வதி வேனிற் பேசெழில் வாழ்க்கை 
qed ghber   

மேவரு -ற்றமோ டுண்டினிது நுகருர் 

தீம்புன லாய மாடுங் 

காஞ்சியம் பெருர். துறை மணலினும் பலவே. 

துறை - டூயன்மோழிவாழ்த்து. 

வண்ணழம் தூக்தம் ௮து. 

பேயர் - (௧௫) பேரேழில்வா ம்க்கை, 

ச, மீலைஇயென்றது. சிலைப்பித்சென்னும் பிறவினை.



ஐந்தாம் பத்து: ௭௩ 

௪. கடலொடுழந்தவென்னும் ஒடு வேறுவினையொடு, பரதவ? 

என்றதனாற்சொல்லியது, ௮க்கடலின் உழத்தற்றொழிலொப்புமைபற்றி 

அ௮க்கடற்றுறைவாழும் நுளையற்குட்பெயராகய பரதவனென்னும்பெயரான் 

இழித் துக்கறினான் போலக் குறிப்பான் உயர்ச்து வென்றிகூறினானாகக் 

கொள்க, 

இ - ௯, தாரத்தையெனவிரித்து (௬) ஈயுமென்பதனொடுமுடி.த்.து, 

ஈயுமென்னும்பெயசெச்சத்தினைச் (௪) கல்லாவாய்மையனென்னும் காரணப் 

பெயரொடுமுடித்து அப்பெயரை இக்கவிகூறுகன்றான் பிறர்கூற்றினைக் 

கொண்டுகூறுதற்கண்வர்ச எனவொடெணர்த்துச் கடலுட்போர்செய்து 

௮ரிதிற்பெற்நபொருளை எளிதாக மனங்கொள்ளாப்பாடலையுடைய தரம் 

போதாதார்க்குக்கொடுக்கும் பேதை இவனென இழித்துக்கூ றற்கேற்பக் 

கைவலிளையர் அடைவே தத்தம் கையைச் சுட்டிநிரைக்கும்படி. இரவல 

ரிடத்து வணக்கியமென்மையெனவுரைக்க, ஆண்டு நீர்ப்போர்துபெற்ந 

தாரத்தையென்ரான், இக்கவிகூறுகன்றான்) அவ்வுருபிற்குமுடிபாகிய ஈயு 

மென்றதுகூறுன்றார் சைவலிளையர். ௮க்கைவலிளையர் கூறிற்ராக இக்கவி 

கூறுகன்றானுக்குக் கொண்டுகூட்டாகப் புகுந்சமையான், ௮வ்விரண்டாவ 

தற்கு அவ்வீயுமென்னும்வினை முடிபாமெனச்கொள்க, இதற்குப்பிறநவாறுந் 

கூறுப, 

௭. கல்லாவாய்மையனென்றது கல்லாதசன்மையை உண்மையாக 

வுடையனென்றவாறு, 

௧௧, மாலையொடென்னும் ஒடு வேறுவினையொடு, 

௪௧-௧௨. சாந்துபுலர்மார்பவெனக் கூட்டுக, 

௧௪. மலிபுனலையுடைமையின், யாறு மலிபுனலெனப்பட்ட து, 

கிகழ்தருக்தீநிரென்றது ௮வ்வியாறுகளிலே புதிதாகவருகின்ற இனியபுது£ 

Qi er peut ny. 

௧௫. பொழில் வதி வேனிற் பேரெழில் வாழ்க்கையென்றது வே 

னிற்காலத்து மனையில்வைகாது பொழில்களிலேவதியும் பெரிய செல்வ 

அ௮ழகையுடைய இல்வாழ்க்கையென்றவாறு, 

வேனிற்பொழில்வதியென்ச. 

(௧௫) வாழ்ச்சையையுடைய (௧௭) ஆயமெனக்கூட்டுக, 

இச்சிறப்டானே, இதற்கு (பேரேழீலவாழ்க்கை? என்று பெயரா 

யிற்று, 

இனிட் பொழில் வயவேனிலென்பதுபாடமாயின், பொழில்வயப்படு 

வதான பொருளுண்டாகய வேனிலெனவுளாக்க, 

௧0



ச்ச் பதிற்றுப் பத்து. 

௧3,  இனிதுநுகருமென்றது சுற்றத்தோடு உண்டலேயன்றிச் 

செல்வமுடையார் ௮ச்செல்வத்தாற்கொள்ளும்பயன்களெல்லாம் கொள்ளு 

மென்றவாறு, 

௧௭௪, புனலாயம் - புனலாடற்குவந்த .இரள். 

(௪) பரதவ, (௯) வணங்கிய சாயலையும் வணங்கா அண்மையினையு 

மூடைய (௧௧) சாந்துபுலர் (௪௨) மார்ப, நின்பெயர் (௧௮) பெருந்துறை 

மணலினும் பல (௧௨) வாழியரெனச்கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க. 

இதனாற்சொல்வியது, அவனை நீடுவாழ்கவென வாழ்ழ்இயவாரு 

யிற்று, (+) 
(௪௯,) யாமுஞ் சேவுக நீயிரும் வம்மின் 

௮ுயலுங் கோதைத் துளஈ்கியல் விறலியர் 

கொளைவல் வாழ்க்கைநுங் களையினி துணிஇயர் : 

களிறுபரர் இயலக் கமா தாங்க 

டு கவொளிறுகொடி நுடங்கத் தேர் திரிந்து கொட்ப 

வெஃகுதுரர் தெழுதருங் கைகவர் கடுந்தார். 

வெல்போர் வேந்தரும் வேளிரு மொன்றுபொழிக்து 
  

மொய்வளஞ் செருக்கி மொ௫ர் துவரு மோகூர் டயா 

வலம்படு கு-ழூஉநிலை ய இர மண்டி 

௧௦ கெய்த்தோர் ௦ தொட்ட செங்கை மறவர் 

0 குருதி நிலம்படர்க் தோடி 

மழைராட் புனலி னவற்பரட் தொழுகப் 

படுபிணம் பிறங்கப் பாழ்பல செய்து 

படுகண் முரச ஈடுவட் சிலைப்ப 

௧௫ வளனற நிகழ்ந்து வாழுகர் பலர்படக் 

கருஞ்சினை விறல்வேம் பறுத்த 

பெருஞ்சினக் குட்ுவற் கண்டனம் வரற்கே, 

துறை - விறலீயாற்றுப்படை, 

வண்ணழம் தூக்கும் ௮து, 

பேயர் - (௧௦) சேங்கைமறவர்,. 

ச. கமா தாங்கவென்ற து கால்கடியகுதஇை-மேலாட்சள் வேண் 

டிய ௮ளவுகளிலே செலவை விலக்சச்செஓலுத்தவென்றவாறு, 

டு, தஇிரிர்துகொட்பவென்றது மதிந்துதிரியவென்றவாறு,



ஐந்தாம் பத்து. ௭௫ 
௬, கைகவர்கடுக்தாரென்றது மாற்மூர்படையில் வகுத்துநிறுச்இன 

கைகளைச் சென்றுகவரும் கடிய தூசிப்படையென்றவாறு, 

சடுந்தாறைாயுடைய (௭) வேந்தரெனச்கூட்டுக, 

ஃ.. மொய்வளஞ்செருக்£யென்றது வலியாகயசெல்வ£தானே மய 

நியென்றவாறு, 

மொய்யென்பது ஈண்டு வலி, 

௧௦, மெய்த்தோர் கொட்ட செங்கை மறவரென்றது பகைவருட 

லில் சாங்கள் எறி” வேல்முதவியசருவிசளப் பறிகன்ெறகாலக்.து அவரு 

டைப உடலுகுகுருகியை அளைந்துகிவச்ச கைல பபுடைய/உவரெண்றவாறு, 

இச்சிறட்பானே, இரந்கு, * சேங்கைமறவர்? என்று பெயராயிற்று, 

(௧௦) மநதவரது (௧௧) குருதியெனகீகூட்டுக, 

(௯) குழூடநிலை ௮அதஇிரமண்டி.க் (௪ ௪) குருதி (௪௨) ஒழுகப் (௧ ௩) 

பிணம்பிறங்கப் பாழ்பலசெய்து (௧௮) முரசம்ஈடுவட்ிலைப்ப (௧ ௫) வளனத 

நிகழ வாழுஈர் பலபட (4 ௬) விநல்வேம்பறு வெனமுடி.க்க, 

௧௫. வளன் கிகழ்ந்ென்1து செல்வபானது அறும்படியாகக் 

கொள்ளைநிகழவென்றவா.று, 

நிகழவெனகச்்இர்க்க. 

இனிவளன றவெனவும் சிகழ்ந்துவாமுகரொெனவு அறுத்து நிகழ சலை 

வாழ்வார்மேலேற்றி நிகழ்ச் துவாழ்சலென் நலுமாம், 

அண்டு நிகழ்தல் - விளக்கம், 

(௧௭) குட்டுவற்கண்டனம்வரற்கு (௧) யாமும் சேறுகம்; (௬) தம் 

இளை இனிது உணீஇயர்: (௨) விறஃயர், (௧) நீயிர் வம்மினெனக்கூட்டி. 

வினைமுடி.வுசெய்க, 

இசனார்சொல்லியது, அவன் வரையாவீகை கூரியவ-முயிம்று, (௬) 

(௫௰.) மாமலை முழக்கின் மான்கணம் பனிப்பக் 

கான்மயங்கு கதழுறை யாலியொடு சிதறிக் 
Sng tm AE PARTIE MEER ED OIE 

கரும்பமல் கழனிய raven up பொழிய 
  

  

வளங்கெழு சிறப்பி னுலகம் புரைஇச் 

டு செங்குணக் கொழுகுங் கலுழி மலிர்கிறைக் 

காவீரி யன்றியும் பூவிர்' புனலொரு 

மூன்றுடன் கூடிய கூட லனையை 

கொல்களிற், அுரவுத்திரை பிறழ வவ்வில் பிசிரப் 

புராதொல் வரைப்பி னெஃகுமீ னகிர்வர 

௪௦ விரவுப்பணை முழங்கொலி வெரீஇய வேந்தர்க்



௪௬ பதிற்றுப் பத்து. 

கரண மாகிய வெருவரு புன ற் றார் 

சன்மிசை யவ்வுங கடலவும் பிறவு 

மருப்ப மமைஇய வமாகடந் அருத்த 

வாண்மலி மருங்கி னாடகப் படுத்து 

கடு ஈல்லிசை ஈனந்தலை யிரிய வொன்னா 

ருருப்பற கிரப்பினை யாதலிற் சாந்துபுலர்பு 

வண்ண ரீவி வசைவனப் புற்ற 

வரிஞிமி றிமிரு மார்புபிணி மகளிர் 

விரிமென் கூரந்தன் மெல்லனை வதிந்து 

கொல்பிணி திருயெ மார்புகவர் முயக்கத்துப் 

பொழு.துகொண் மாமின் மென், பிணி யவிழ 

வெவன்பல க(மியுமோ பெரும பன்னாட் 

'பகைவெம் மையிற் பாசறை மரீஇப் 

பாடரி தியைந்த : Ap gud லியலாது 

௨(௫ கோடுமூழங் BD Sane யெடுப்பும் 

பீடுகெழு செல்வ மரீஇய கண்ணே, 
FOE NE 0 

wa
 

௨௦ 

  

துறை - வத்சித்துறைப் பாடாண்பாட்டூ. 

வண்ணம் - ஒழதவண்ணழம் சோற்சீர்வண்ணழம். 

தூக்கு - சேந்தூக்த, 
பேயர் - (௧௧) வேரவரபுனற்றர். 

(௧) மாமலைக்கண்ணே (௨) உறைசதறியெனக்கூ ட்டி, ௮அசனைச் சற 

வெனச்தரிக்க, 
1... உலகம் புராஇயென்ற து உலகச்சைப் புரர்சென்றவாறு, 

எ. சூன்்.றுடன் கூடிய கூடலென்றது ௮க்காவிரிதானும் ஆன்பொ 
நையும் * குடவனாறுமென இம்மூன்றும்சேரக்கூடிய கூட்டமென்றவாறு. 

(௬) காவிரி அனையையாவசேயன்றி (௪)மூன்றுடன்கூடிய கூட்டச் 
தினையை யெனச்கொல்க, 

௮... உரவுத்திரைபிறழவென்றது வலியதிராகள் சம்மில் மாறுபட்டுப் 

புடைபெயரவென்றவாறு. 

அவ்வில் பிசரவென்றது ௮வ்விற்கள் ௮ச்.இராக்குப்பிரிராக வென் 

றவாறு, 

பிசி ரவென்றது பெயரடியாகப் பிறந்தவினை. 
  

* குடவனென்றாம் போல்வுதோர் யாறுமெனவும் பிரதிபேதமுண்டு,



ஐதீதாம் பத்து. ௪௭ 

(௮) பிறழவென்றது முதலாகரின்ற செயவெனெச்சங்களை(௪ ௬)கிர 

ப்பினையென்னும் பிறவினையோடு முடிக்க. 

௪௦. பணையாூயே முழங்கொலியென இருபெயரொட்டு, 

(௧௦) ஒலியையுடைய (௪௧) புனலெனக் கூட்டுக, 

௪௦, வெரீஇய வேந்தரென்றது தம்பகையை வெருவி இவன்றன் 

னுடன் ஈட்பாகயே வேர்தரென்க, 

௧௪. வெருவரு புனற்ராரென்றது சன்னை அடைச்சார் வெருவரசத் 

கக்க புனற்ராரென்றவாறு. 

இச்சிறப்பானே, இதற்கு : வேரவரபுனற்றர்? என்.றுபெயராயிற்று, 

புனற்ரூரென்றதனைச் சார்ப்புனலென்றவாமுகக்கொள்ச, 

௧௬. உருப்பென்றதனைச் சினத்தியென்றவாரூகக்கொள்க, 

ஆஅசலினென ஏதுப்பொருட்சணின்ற ஐந்தாவதற்கு யான் நின்னை 

ஓன்றுகேட்டின்றேனென்று ஒருசொல்வருவிக்க, 

(௧௯) சாந்துபுலா (௧௭) வண்ணநீவவெனச்் திரிக்க, 

௪௮. மார்புபிணி மகளிரென்றது மார்பாற்பிணிச்சப்பட்டமகளி 

சென்றவாறு, 

௧௩. வடந்சென்னுமெச்சத்தனைப் (௨௪) பொழுதுகொளென்னும் 

வினையொடு முடிக்க, 

(௨௦) முயச்கத்துப் (௨௧) பொழுதுகொண்டீரபின் மென்பிணியெ 

ன்றது முயச்கச்திலே இராப்பொழுதசைப் பயன்கொண்ட முறைமையினை 

யுடைய மெல்லிய உறக்கமென்றவாறு. 

மென்பிணியென்றது புணர்ச்சியவதிச்கண் அப்புணர்ச்சியலையலான் 

வந்த சிறுதுயிலை; கண்ணைட் பூவென்னுநினைவினனாய்ப் பிணியவிழவெனப் 

பூச்தொழிலாற்கூறினானென்ச. 

௨௨, நாள்பல எவன்கழியுமோவென காளென்பது வருவிக்க, 

பின்னின்ற பன்னாளென்பதனைப் (௨௯) பாசறைமரீஇயென்பத 

னோடுகூட்டுக. மரீ£இயென்பதனை மருவவெனத்திரித்து மருவுகையாலென்க, 

௨௪ பாடரிதியைந்த சிறுதுயிலென்றது இராப்பொழுதெல்லாம் 

பகைவளா வெல்கைக்கு உளத்்திற்சென்ற சூழ்ச்சிமுடிவிலே அரிசாகப் பட 

தலியைந்த கிறு துயிலென்றவாறு, 

(௨௪) சிறு துயிலையடைய (௨௪) கண்ணெனச்கூட்கெ, 

(௨௪) இயலாது (உட) இசையெடுப்புமெனக்கூட்டுக. 

௨௫, இமிழிசையென்ற து இமிழிசையையுடைய இயமரங்களை, 

கோடு-சங்கு. முழங்கென்றது ௮வ்வியமரங்களுச்கு இடையிடை, 

யே முழங்குசன்றவென்றவாறு,



or} பதிற்றுப் பத்து. 

௨௬,  பீடுகெழுசெல்வமென்றது படைச்செல்வம்; பீடு - வலி, 

மரீஇயசண்ணென்றது அ௮ப்படைமுகத்திலே நாள்சோறும் அமர்ந் 

அம் துயிலெழுர்தும் உலவிப் பழகின சண்ணென்றவாறு, 

(௭) நீகூடலனையை;(௨௨) பெரும, (௧ 5) தார்ப்புனலை (௧௫) ஒன் 

னார் (௧௬) உருப்பறநிரப்பினையாகையாலே, யான் நின்னை ஒன்று கேட் 

இன்றேன் ; (௨௬)பீடுகெழுசெல்வம் மரீஇயகண் (௨௦) முயச்கத்துப் (௨௪) 

பொழுதுகொண்மரபின் மென்பிணியவிழ (௨௨) காள்பல நினக்கு எவன் 

குதியமோவெனக்கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க, 

இசனா சொல்லியது, ௮வன்ச!மவேட்கையி!. போர்வேட்கை மி 

குத்துக்கூறியவாருயிற்று. 

(௧௧) தார்ப்புனலை (௧.3) ஒன்னார் (௧௭) உருப்பறரிரப்பினயென 

எடுத் துச்செலவினைமேலிட்டுக்கறினமையால், துறை வஞ்சிச் துறைப்பாடா 

ளுயிற்று, 
2, *கொல்களிறு” என்பது கூன், (#0) 

இதன்பதிகம்துக் கடவுட்பக் கினியென்த.து, கண்ணகியை. 

இடும்பிலென்றது இடுர்பாசவனத்சை. பும் - அவ்விடம், 

வாலிழைகமிச்சபெண்டிரென்றது, அப்பழையன் பெண்டிரை. 

கூந்தன்மு.ரற்டியென்றது, அவர்கூந்தலை அரிக்துஇரி$ 5 கயிற்நினை. 

குஸஞ்சாவொழுகைபூட்டியது அப்பழையன் வேம்பினே ஏற்றிக்கொ 

ண்டுபோதற்கு. 

முடி.க்குர்யோபென்றது அரசி/குரிய-ரை, 

யதிகம்) 
வடவ ருட்கும் வான்றோய் வெல்கொடிக் 

குடன் கோமா னெடுஞ்சேர லா கற்குச் 

new ene 

கடவுட் Us BAS கற்கோள் வேண்டி.க் 

கானவில் கானங கணையிற் போகி 
அங்கக எக 

யாரிய வண்ணலை வீட்டிப் பேரிசை 

யின்ப லருவிக் கங்கை மண்ணி 

யினந்தெரி பல்லான் கன்றொடு கொண்டு 

மாரு வல்வி லிடும்பிற் புறத்தி.றுத் 

அழுபுலி. யன்ன வயவர் வீழச் 

சிறுகுர னெய்தல் வியலூர் நூறி. 
த அமவ வரி ச! 

யக்கரை ஈண்ணிக் கொடுகூ ரெறித்து



ஐந்தாம் பத்து, ௭௬௯ 

பழையன் காக்கு கருஞ்சினை வேம்பின் 

முரை முழுமுத அமியப் பண்ணி 

வாலிழை கழித்த । நறும்பல் பெண்டிர் 

பல்லிருங் கூர்தன் முரற்சியாற் நீயி ப 

குஞ்சர வொழுகை பூட்டி clan Bp 

லாராச் செருவிற் சோழர்குடிச் குரியோ 

ரொன்பதின்மர் வீழ வாயிற்புறத் திறுத்து 

fede செருவி னாற்றலை யறுத்துக் 

கெடலருநர் தானையொடு 

கடல்பிறக்கோட்டிய சேங்குட்டூவனைக் கரணமமைந்தகாசறு 

செய்யுட் பரணர் பாடினார் பத்துப்பாட்டு; ௮ வைதாம் ; ஈடர்வீ 

வேங்கை,தசம்புலுளங்கிருக்கை, ஏஎறாவேணி, கோய்தபுகோன்றொடை, 

ஊன்றுவையடிசில், கரைவாய்ப்பருதி, ஈன்னுதல்விறலியா, : பேரெ 

ழில்வாழ்க்கை, செங்கைமறவர், வெருவருபுனற்ரார், இவை பாட் 

டின்பதிகம். 

பாடிப்பெத நபரிகில்: உம்புதகாட்டுவாரியையும் தன்பகீன் குட்டு 

வன்சேரலையுங் கொடுசான் ௮க்கோ, ° 

கடலபிறக்கேஃட்டிய செங்குட்டுவன் ஐம்பத்தையாண்டு வீற்றிருக் 

ஐந்தாம்பத்து முற்றீற்ற்,



ஆரும்பதது, 

  

(௫௧.) துளங்குடீர் வியலகம் கலங்கக் கால்பொர 

௧0 

கடு 

௨௦ 

விளக்கிரும் புணரி யுருமென முழங்கும் : 

சடல்சேர் கானத் குடபுல முன்னிக் 
கூவற் ௮ுழந்த தடந்தா ணாரை 

குவியிணர் ஞாழன் மாச்சனைச் சேக்கும் 

  

வண்டிறை கொண்ட தண்கடற் பரப்பி 

னடும்பம லடைகசை யலவ னாடிய 

வடுவடு அண்ணயி ரூதை ய்ஞற்றுந் 
தூவிரும் போந்தைப் பொழிலணிப் பொலிதக் 

தியலின 0 ளொல்கின ளாடு மடமகள் 

வெதிபுறு . அடக்கம் போலத் தோன்றிப் 

பெருமலை வயின்வயின் விலங்கு மருமணி 

யரவழங்கும் பெருர்தெய்வத்து 

வளைஞ.ரஓம் பனிப்பெள வத்துக் 

குணகுட கடலோ டாயிடை மணந்த 

பந்த ரந்தரம் வேய்ந்து 

வண்பிணி யலிழ்ந்த கண்போ னெய்த 

னனையுறு ஈறவி னாடுடன் கமழச் 

சுடா்.நு. தன் மடரோக்கின் 

வாணகை யிலங்கெயிற் 

றமிழ்துபொதி துவர்வா பசைஈடை விறலியர் 

பாடல் சான்று நீடினை யுறைதலின் 

வெள்வே லண்ணன் மெல்லியன் போன்மென 
ஆகை படமுகளம எச mites ~ 

வுள்ளுவர் கொல்லோகின் னுணரா தோரே 

௨ட மழைதவமும் பெருங்குன்றத்துச் 

செயிருடைய வரவெறிந் து 

sO Far gs A prs eb 

பெருஞ்சினப்புய லேறனையை 

தாக்குகர், தடக்கை யானைத் தொடிக்கோடு மிக்கு



ஆரும் பத்து. வக 
௩௦ மெஃகுடை வலத்தர்நின் படைவழி வாழ்சர் 

மறங்கெழு போர்தை வெண்டோடு புனைர்று 
நிறம்பெயர் கண்ணிப் பருந்தூ றளப்பத். 

தூக்கணை கிழித்த மாக்கட் டண்ணுமை 

கைவ லிளையா கையலை யழுங்க. 

உட மாற்றருஞ் சற்றத்.து மாயிருல் கூற்றம் 
வலைவிரித் தன்ன நோக்கலை 

கடியையா னெடுந்தகை செருவகத் தானே, 

துறை - வஜ்சித்துறைப்பாடாண்பாட்டு, 

வண்ணம் - ஒழதவண்ணழம் சோற்சீர்வண்ணழம். 

தூக்க - செந்தூக்தம் வஜ்சிககம்கம், 
பேயர் - (௮) வடூவடுநுண்ணணு, 

௬... குடபுலமென்றது சன் ஈகர்க்கு மேல்பாலாம், 

(டு) மாச்சனைச்சேக்கும் (௯) பொழில், (௪) வண்டு இறைகொண்ட 

(௯) பொழில், (௭) ௮டைகரைப் (௯) பொழிலெனக்கூட்டுக. 

௮, வடுவையடுதல் - வடுவைமாய்த்தல், ஊதை உஞந்றுதல் - He 

வடுமாயும்படி. நுண்ணிய அயிரை முகந்து தூவுதலிலே முயல்கை, அயிர் * 

நுண்மணல். 

வடுவைமாய்க்கும் முண்ணயிரொனற்பாலதனை வடுவடு ழண்ணயி 

சென்று கூறியசிறப்பானே, இதற்கு *வடூவடூநுண்ணயிீர்? என்று பெயரா 

யிற்று, 
௬... பொழிற்கண் ஒப்பனையாற் பொவிவுபெற்றென்றவாறு, 

௧௦. இயலுதல் - உலாவுதல். ஓல்குசல் - HOFER. 

௧௧. வெறியுறுதுடச்சம் - இயல்பாக முடங்கலன்றித் செய்வமேறிய 

விகாரத்தால் நுடங்குதல். 

Eh. அரவழங்குதல - ௮ரவாடுதல். 

சக - ௧௯௬. வெறியுறுநுடக்கம்போல ௮ரவழங்குமெனச் கூட்டுக, 

(௧௧௯) அரவழங்கும் (௧௨) பெருமலைப் (௧௯) பெருந்தெய்வமென 

மாறிச்கூட்டுக, 

௧௨. பெருமலை - இமயம், 

(௧) குண குடகடலெனக் இழக்கும் மேற்கும் எல்லை Vara yp 

இன்றமையான், (௧௪) வளைஈரலம் பனிடப்பெளவமென்றது தென்னெல்லை 

யாம், 

க்க



He பதிற்றுப் பத்து, 

(௧௯) தெய்வத்துப் (௧௪) பெளவத்து என்னும்௮த்துக்கள் ஈண்டுச் 

சாரியைட்பொருண்மையைச் செய்யாமையின், ௮சைநிலையெனப்படும். 

&G. ஓடு - எண்ணொட, ஆயிடையென்றது அவற்றின்ஈடுவென்ற 

வாறு, 

(௧௯) பெருந்தெய்வம் (௧௪) பனிப்பெளவம் (௧௫) குணகடல் குட 

கடலாகிய ௮வ்வெனகீ கூட்டுக, | 

௧, அவ்வென்லும் சுட்டுமுதல்வகாரவீற்றுப்பெயர் ஆயிடை 

யென முடிந்தது. 

கடு- ௧௬, ஆயிடைமணந்த பந்தரென்றது ஆயிடையிஓுள்ள ரச 

ரும் பிறரும் சேவித்தற்குவந் துபொருச் தின பர்தரென்றவாறு, 

அயிடையென்றது அயிடையிலுள்ளாரை, 

௧௩, பந்தரச்சரமென்றது பர்தரின் உள்வெளியை. வேய்தல் - 

வேய்ந்தாந்போல(கஎ)நெய்தன்மாலைகளை நாற்றுதல், வேயவெனத் தஇிரிக்க. 

௧௮. நறவினொடுவென ஒடுவிரிக்க, 

௨௨, பாடல்சான்றென்பதனைச் சாலவெனத் தரிக்க. 

௨௯. மெல்லியனென்றது ஐம்புலன்களிடத்தும் மனநெடழ்ச்சி 

யடையனென்றவா.று, 

(௨௭) கடுஞ்சினச்த (௨-௬) ௮ரவென மாறிக்கூட்கெ, 

௬௦. படைவழிவாழ்ஈரென்றது படையிடமாகவாழும் படையா 

ளா, 

(௬௧) மறங்கெழு (௬௨) கண்ணியெனக்கூட்டுக. 

௬௨, நிறம்பெயர்தல் - உதிரத்தால் நிறம்பெயர்தல், ஊ.நளத்சல் 5 

உறுதற்கு ஆராய்தல், 

(௯௪) கையலையழுங்கவென்னும் எழுவாயையும் பயனிலையையும் 

ஒருசொல்டீர்மைப்படுச்இத் (௬௩) சண்ணுமையென்னுமெழுவாய்க்குப் பய 

னிலையாக்குக, 

௬. நகோக்கென்றது மாறரூர்படையைத் தப்பாமல் ஒன்றாகக் 

கொல்லக்கருதின மகோக்சென்றவாறு, 

(௯௨) பருந் தூதளப்பக் (௧௪) கையலையழுங்கவெனநின்றசெயவெ 

னெச்சங்களை (௬௪) கோக்கலையென்னும் முற்றுவினைக்குறிப்பொடுமுடிக்க, 

ரீ (௯) குடபுலமுன்னிப் (௯) போர்தைப் பொழிலணிப்பொலிதக்த 

(க௭)கெய்தல் (௧௮)ஈறவினொடுகமழ (உக)விறலியாது (௨௨) பாடல் 

சாலப் புறத்துவினையின்மையின் வினோதத்திலே நீடியுறைதலாலே, நீ 

அவ்வா்றுரீடியதறியாது (௨௩) , அண்ணல் மெல்லியன்போன்மென (௨௪) 

நின்னைஉண ராதோர் உள்ளுவர்களோ; நீதான் (௨௪௬) ௮ரவோடொக்கு



ஆரும் பத். ௮௩ 
நின்பகைவனாக் ௧௦௧ அழிக்கவேண்டுநகிலைமையில் ௮வ்வரவினைக் கடுக 

வழிக்கும் (௨௮) உருமேற்நினையொப்பை ; அவ்வாறு விராயச்செய்யு நிலை 

மைக்கண் நினச்கேற்ப (௩௦) நின்படைவழிவாழநரும் காலாண்மேற்செல் 

லாது (௨௯) தாங்குகர் யானைக்கோடுதுமிக்கும் (௬௦) எஃகுடைவலத்தரா 

யிருப்பர்; அவ்வாறு நீ அழியாது மாறுபாடாறறிப் பொருதழிக்கும்வழி (௬௨) 

நின்முடிக்கண்ணியை உதிரம்தெறித்தலால் நிறம்பெயர்தலிற் பருந்து உறு 

தற்களப்ப நின்முன்னர்வழங்கும் (௬௬) மாக்கட்டண்ணுமை நின்னெதிர் 

நின்று மாற்ராரெய்தலையுடையஅம்ப கணடூழித்தலால் (௩௪) ஒலியொழியக் 

(௬டு) கூற்றம் (௬௬) வலைவிரித்தாற்போலக் களச்இில் எதிர்ந்த மாற்ளூர் 

படையையெல்லாம் ஓன்றராசச்கொல்லக் கருதி நோகனெே கோக்னே 

யுடையை; (௬௭) நெடுந்சகாய், இவ்வாறு செருவகத்துக் கடியையென 

வினைமுடி.வுசெய்க, 

இசனாந்சொல்லியத, அ௮வன்வினோசச்துமென்மையும் செருவகம் 

துக்கடுமையும் உடன்கூறியவாருயிற்று, 

௨௯. தாங்குகர் தடச்கையானைச் தொடி.க்கோடு துமிச்குமென்று ௭இ 

ரூன்றினார்மேற்சேறல் கூரினமையான், இஃது எடுத்துச்செலவின்மேற் 

ரூய் வஞ்சித் துறைப்பாடாணாயிற்று, 

(௧௯) :அரவழங்கும்? என்்..துமுதலாக இரண்டுகுநளடியும், (sa) 

பந்த ரர்தரம் வேய்ந்து? என ஒருளிந்தடியும், (௧) *சுடர்நுசல்? என்பது 

முதலாக இரண்டு குறளடியும், (௨௫) : மமைசவமும்? என்ப துமுசலாக நாலு 

குறளடி.யும் வந்தமையான், வஞ்சித் நூச்குமாயிற்று, 

(௨௯)  தாங்குகர்? என்பது கூன், 

(பீ-ம்.) ௧௨. விலங்குமட்மெணி, ௬௫, மாவருங்கூற்றம், 

௧௬, ௮. ரவுவழங்கும், ௬௭. கடியைநெடுந்தகை 

௬ ௩. தாகணைட௫ுழிச் த. செருவச்சானே, (4) | 

(௫௨.) கோடி.டங்கு நிலைய கொல்களிறு மிடைந்து. 
வடி.மணி செடுந்தேர் வேறுபுலம் பரப்பி 

யருங்கலர் தரிஇயர் நீர்மிசை நிவக்கும் 

பெருங்கலி வங்கர் திசைதீரிச் தாங்கு 

டு மையணிர் தெழுதரு மாயிரும் பஃறோன் 

மெய்புதை யரண பெண்ணா தெஃகுசுமக்து Hh 7.50500 

முன்சமத் செழுதரும் வன்க ணுடவர் 

தொலையாத் தும்பை தெவ்வழி விளங்க 

வுயர்கிலை யுலக மெய்தினர் பலர்பட



௮௪ பதிற்றுப் பத்து. 

௧௦ ஈல்லமர்க் கடர்தரின் செல்லுறம் தடக்சை 

யிரப்போர்க்குச் சலித லல்லதை யிரைஇய 

மலர்பறி யாவெனக் சேட்டிகு மினியே 

சுடரும் பாண்டிற் நிருரசாறு விளக்கத்து 

முழாகிமிழ் துணங்கைக்குத் தாமஉப்புணை யாகச் 

கடு சலைப்புவல் Copp p pisos gh apt 

ஈளிர்தனை வருத ஓுடன்றன ளாகி 

பயறும் கோதை yoo இத்தி அஃ 
யீரிதழ் மழைக்கட் பேரிய லரிவை 

யொள்ளித ழவிழகங் கடுக்குஞ் சறடிப் 

௨0 பல்ல சண்டுணி சிறுபா டலைப்பக் 

கொல்புனற் நளிரி னடுங்குவன ணின்.றுகின் 

னெநிய சோக்கிய சிறுசெங் குவளை 

மீயென விரப்பவு மொல்லா ணீயெமக் 

இயொரை யோவெனப் பெயர்வோள் கையதை 

உடு க.துமென வுரத்த நோக்கமொ டதுடீ 

பால் வல்லா யாயினை பால் 

யாங்குவல் லினையோ வாழ்ககின் கண்ணி 

யகலிரு விசும்பிற் பகலிடர் தரீஇயர் 

தெறுகதிர் திகழ்தரு முருகெழு ஞாயிற் 
௩௦ அருபுகளர் வண்ணங் கொண்ட 

வான்றொய் வெண்குடை வேகதர்தம் மெயிலே. 

துறை - தரவைநீலை. 
வண்ணம் - ஒழதவண்ணம். 

தூக்த - சேந்தூக்த, 
பேயர் - (௨௨) சிறுசேங்தவளை. 

(௪) வங்கம் இசை திரிந்தாங்குஃ்(௧)கொல்களிறுமிடைந்சென மாறிக் 
கூட்டுக, 

௧௬. தஇருராறுவிளக்கென்றது செல்வமுடைமையெல்லாம் தோன் 

றுழ்விளக்கு. 

தில, 

௧௬, ஈளிதல் - சன்னைச் சேவிக்குமகளிசொடு குரவையாடிச்செறி



ஆரும் பது. ௮டு 
௧௪, ஊரலந்தித்தி - ஊரலையுடைய இத்தி ; ௮ம்முச் சாரியை, 

௧௮, ஈரிதழ் - குளிர்ந்த இமை, 

௧௯. ௮விழகமென்றது அ௮விழ்ந்தபூவினை. 

௨௨. தான் ௮வனை எறிதற்குஒச்சிய ॥ிறியதொருசெங்குவளையெனச் 

சிறுமையால் ௮வள்மென்மைகூறிய/றப்பான், இதற்கு, ் சிறுசேங்தவளை ? 

என்று பெயராயிற்று, 

(௨௩) இரப்பவென்னும் செயவெனெச்சத்தினைக் (௨௪) கையை 

யென்னும் முற்றுவினைக்குறிப்பொடுமுடி.ச்ச, 

(௨௨) சிறுசெங்குவளை (௨௪) பெயர்வோள்கையதையென முற்றாக 

அறுத்து (௨௫) அ௮துவெனப் பின்சுட்டி றருக்குக, 

௨௮, பகலிடம் - பகற்பொழுது, 

௬௦. உருபுகளர்வண்ணம் - நிறம்விளங்கெெ தன்மை, 

(௬௦) வண்ணங்கொண்ட (௬௧) வேந்தரெனக்கூட்டி ஞாயிறுபோ 

லக் கோபித்து எதிர்நின்நவேந்தரென உளாக்க. 

(௧௦) நல்லமர்கீகடந்த நின்றடச்கை (௧௧) இரப்போர்க்குக் கவித 

லல்லதை இஷாஇய (௧௨) மலர்பறியாவெனக்கேட்டிகும் ; இனி, (௧௪) 

துணங்கைக்குத் (கரு) தலைக்கைதந் து (௧௪) ஈளிந்தனைவருதல் உடன்றன 

ளாக (௧௮) ரின்னரிவை (௨௧) நின் (௨௨) எறியர்ஓக்கிய சிறுசெங்குவளையா 

னது (௨௫) நீ (௨௩) ஈயென்று இழிந்சோன்கூற்றான்இரப்பவும் dare gms gi 

போகாது நின்இரப்பிற்கு ஓல்லாளாய் நீ எமக்கு (௨௪) யாரென்றுபெயர் 

வோள்கையதாயிருந்தது; ௮வ்வாறு இரந்துரீபெருது (௨௫) அவளை உருத்த 

கோக்கமொடு ௮தை அவள்பானின்றும் (௨௬) பகுத்துச்கொள்ளமாட்டா 

யாயினை ; அவ்வாறு அது பகுக்கமாட்டாதநீ (௬௧) வேந்தர்களெயிலைப் 

(௨௬) பகுத் துக்கோடல் (௨௪) யாங்குவலலையாயினாய் ; நின்சண்ணிவாழ்க 

வெனமாறி வினைமுடிவுசெய்க, 

(eg) urge (௨௭) யாங்குவல்லுரையோவென்றசன்முன் (௬௧) 

எயிலென்பது கூட்டவேண்டுதலின், மாருயிற்.று. 

இதனாந்சொல்லிய து, அவன் கைவண்மையொடும் வென்றியொடும் 

டடுத் து ௮வன் காமவின்பச்ிறப்புக் கூறியவாரூயிற்று, 

இப்பாட்டு துணங்கையாடுதல்காரணமாகப்பிறந்த ஊடற்பொருட் 

டயாசையாற் குரவைநிலையென்றவாருயிந.று, 

(பி-ம்.. ௬, என்னாது. ௨௦. பலசெகஙி, 
௧௪௮, பேரிலரிவை, ௨௨. எறியரோச்சிய. 

௨௦, பல்செல், ௨௪, வல்துரையோ, (௨)



௮௬ பதிற்றுப் பத்து. 

(Om) வேன்றுகலர் தரீஇயர் வேண்டுபுலத் தி.றுத்தவர் 

வாடா யாணர் காடுதிறை கொடுப்ப 

ஈல்ை யாகுமதி யெம்மென் றருளிச் 

கல்பிறங்கு : வைப்பிற் கடறரை யாத்தரின் 

௫ ஜொல்புகழ் மூதூர்ச் செல்குவை யாயிற் 

செம்பொறிச் சிலம்பொ டணித்தழை தூங்கு 

மெர்திரத் தசைப்பி னம்புடை வாயிற் 
கோள்வன் முதலைய குண்டுகண் ணகழி 

வானுற வோங்கிய வளைந்துசெய் புரிசை 

௧௦ யொன்னாத் தெவ்வர் முனைகெட லிலங்கி 

நின்னிற் றந்த மன்னெயி லல்ல.த 

முன்னும் பீன்னுகின் முன்னோ சோம்பிய 

வெயின்முகப் படுத்தல் பாவது வளையினும் 

பிறிதாறு சென்மதி சினங்கெழு குரு 

கடு லெழு-ப்புறர் தரீஇப் பொன்பிணிப் பலகைக் 

குழூடகிலைப் புதகி ற் கதவுபெய் காணிற் 

றேம்பாய் கடாத்தொடு காழ்கை | நீவி. 

வேங்கை வென்ற பொதிகிளர் புகர். நக 

லேந்துகை ஈருட்டித் தோட்டி ரீவி 

௨௦ மேம்படு வெல்கொடி நுடங்கத் 

தாங்க லாசா வாங்குரின் களிறே, 

துறை - சேந்துறைப்பாடாண்பாட்டு. 

வண்ணழம் தூக்தம் அது, 

பேயர் - (௮) தண்டுகண்ணகமி, 

க. அவரென்றது அவ்வாறு இறுக்கும்படி. நின்னொடு எதிர்ந்த 

அ௮ரசரென்றவா.று. 
௨௨ நாடுதிறைகொடுப்பவென்றது காட்டைத் திறைகொடுப்ப 

வென்றவா.று, 

இறைதரவென்றதற்குத் இறைகொடுப்பவென்றது இடவழுவமை தி, 

(௯) சல்கினையாகும்சி எம்மென்று (௨) திறைகொடுப்பவெனக் 

கூட்டுக, 

௯, வைப்பு : இடம்; கடற்ழையென இரண்டாவதுவிரிக்க,



ஆரமும் பத்து. ௮௭ 

௬, ிலம்பும் தழையும்(௯) புரிசைக்கண் தங்கெவென்றது ஈண்டுப் 

பொருவீருளீரேல் நும்காலிற்கழலினையும் ௮ரையிற் போர்க்குரிய உடை 

யினையமொழித்து இச்சிலம்பினையும் சழையினையும் ௮ணிமினென ௮வ 

ராப் பெண்பாலாக இகழ்ந்தவாறென்க, 

இனி, அவற்றை அம்மதிலில்வாழும் வெற்றிமடச்தைக்கு ௮ணி 

யென்பாருமுளர். , 

௮, கோள்வன்முதலையவென்றுமுன்வர்த ௮டைச்சிறப்பான், இத 

ந்கு *தண்டுகண்ணகழி? என்று பெயராயிற்று. 

௯. வூளந்துசெய்புரிசையென்பதனை வம௱யச்செய் புரிசையெனத் 

தரித்துக் காலவழுவமைதியாகச் கொள்ச, 

(௬) வளந்துசெய்புரிசையாகயே (க௧க)நின்னிற்றந்தமன்னெயிலென 

இருபெயரொட்டு, 

௧௧. நின்னிந்றந்த மன்னெயிலென்றது நின்னாந்கொண்டு பிறர்க 

குக் கொடுக்கப்பட்ட மன்னெயிலென்றவாறு, 

. கொடுத்தவென்பதந்குத் தந்தவென்பது இடவழுவமைதி. கொடு 

த்தவெனவே கொண்டுகொடுத்தவெனகீ கோடலென்பது போந்தபொரு 

ளாய் விளங்கிற்று, தரப்பட்டவென்பதனைச் சந்தவெனச் செயட்படுபொரு 

ளைச் செய்ததுபோலச் சொல்லிற்றாக்குக, மன்னெயிலல்லசென்பழி மன் 

னெயிற்கண்ணென ஏழாவதுவிரித்து அதனைப் பின்வருகின்ற (௧௬) எயின் 

மூகப்படுத்தலென்பஇிடமாகப் படுத்தலென்பதோர்சொல்வருவித்து அத 

னொடுமுடி.க்க, 

௧௨, முன்னும்பின்னுமென்றது முன்ஜோர் தாங்கள் இறப்பதற்கு 

முன்னும் இறந்தசற்குப்பின்னுமென்றவாறு, 

பின்னோம்புசலாவது முன்னோர் சமக்குப்பின்னும் இவ்வரசாள்வா 

ரும் நம்மைப்போல இவ்வாறு ஓம்புகவென நியமித் துவைத்தல், | 
௧௬. யாவதென்றது goog என்னகாரியம், நினக்குத் தகுவதொன் 

றன்றென்றவாறு, 

௧௬.  குழூஉநிலைப்புதவென்றது பலநிலமாகச்செய்த கோபுரவாயி 

லென்றவாறு, ் 

ao. தேமென்றது தேனி, கடாம் - மதில்கண்டுழிப் போர்வேட் 

கசையாற்பிறக்கும் மதம், 

(௧) நீ வேண்டுபுலத்திறுத்து ௮வர் (௨) திழைகொடுப்ப (௯) ௮ருளி 

(௪) நின் (டு) மூ.தார்ச்செல்குவையாயின், (௧௪) குருசில், (௧ ௩) வளையினும் 

(௧௪) பிநிதாறுசெல்; செல்லுதற்குயாதுசா.ரணமெனின், (௧௭) புசவிற்கதவு 

மெய்காணின், (௨௧) அங்கு நின்களிறு சாங்கலாகா; தாங்கவேண்டுவதேல்,



௮] பதிற்றுப் பத்த. 
(௪௧) நின்னிற்றந்த எயின்முகத்துப் படுத் துவதல்லது (௧௨) ரின்முன்னோ 

ரோம்பிய (௧௬) எயின்முகத்துப்படுத்தல் யாவதென மாறிக்கூட்டி வீனை 
மூடிவுசெய்க, 

(டு) : செல்குவையாயின்? என்பதன்பின் (௧௪) *பிறிதா.றுசென்ம இ? 

என்பதனையும், (௨௧) *தாங்க லாகா வாங்குரின் களிறு? என்பதன்பின் (௧௯) 

“எயின்முகப்படுத்தல்யாவ.தூ என்பதனையும் கூட்டவேண்டுதலின், மாரு 

யிற்று, 
இசனாற்சொல்லியது, அடைர்தவர்க்கு அருளலொடுபடுத்து ௮வன் 

வென்றிச்சிறப்புச் கூ. றியவாரூயிற்று. 

(பி-ம்.) + கடறராயார்ச்த; ௧௭, காழகநீவி, 

௬.  செம்பொற்கிலம்பு, (௩) 

(௫௪,) வள்ளியை யென்றலிற் காண்குவர் BAC ar 

யுள்ளியது முடி.த்தி வாழ்கநின் கண்ணி 

வீங்கிறைத் தடைஇய -வமைமருள் பணைத்தோ 

ளேர்தெழின் மழைக்கண் “eo லிள முலைப் 

௫ பூர்துகி லல்குற் தேம்பாய், 

மின்னிழை di peixg Oop பாட 

விரவலர் புன்சுி டர நாடொறு 

ல வலவ வீசி 

ய uae மாறே யெனைய தூஉ 

ip los ist செல்லா இவணின் 

ட்ட மருங்க னெடிதுமன் னியரோ 

நிலந்தப வீடே மேணிப் புலம்படர்ந்து 

படுசண் முரச ஈடுவட் லைப்பத் 

தேர்மர வலத்தர் காமஞ் செய்ம்மா 

கடு ரேவல் வியங்கொண் டிளையரொ டெழுதரு 

மொல்லார் யானை காணி 

னில்லாத் தானை யிறைகழ வோயே, 

துறை - காட்கிவாழ்த்து, - 

வண்ணழம் தாக்தம் அது, 

பெயர் - (௧௭) நீலலாத்தா$னை, 

க, வள்ளியனென்பதற்கு வள்ளியையென்றது இடவழுவமைதி, 

௨, உள்ளியதுமுடித்தியென்றது யான் கீனைத்துவந்த காரியத்தை 

மூடியென்றவாறு, 

 



அரும் பத்து, ௮& 

முடித்தியென்றது ஈண்டுமுன்னிலையேவல்வினை. 

௩. தடைஇய ௮மை - பெருத்தமூங்கில், 

(௬) நின்மறம்பாட (௮) விசியெனக்கூட்டி, நின்மறம்பாடாநிற்க ௮2 

னைக் கேட்டிருந்து வீசியெனவுமாக்க, 

(௮) வீசியென்னும்வினையெச்சத்தினை (௯) ஆகீலென்னலும்தொழிந் 

படெயரொரடு முடிக்க, 

௯. அனையையாகன்மாறேயென்றது அவ்வீசுதற்கேற்ற அத்தன்மை 

யையுடையையாகையானென்றவாறு, 

மாறென்பது ஆனென்னும்உருபின்பொருள்படுவதோரிடை ச்சொல், 

அ௮;த்தன்மையாவது இன்முகமும் இன்சொல்லுமுசலாயின; 

எனையதூஉமென்றது சிறிதுகாலமுமென்றவாறு; உம்மை நெடுநு 

காலமேயன்றிச் சிறிதுகாலமுமென எச்சவும்மை, 

௧௨, நிலந்தப இேேம் ஏணிப்புலமென்றது நிலவகலம்குறைபட 

இட்ட எலலையையுடைய பாசறையென்றவாறு, 

என்றது மாற்ரார்பாசையை, 

(௧௬) முரசம் ஈடுவட் (௧௨) படர்ந்து (௧௬) சிலைப்பவெனக் கூட்டி, 

மூ. ரசம் பாசறைநடுவே தான் கின்று சன்னொலி பாசறையெங்ரும் படர்ந்து 

கொண்டு படையை ஏவியொலீப்பவெனவுளாக்க, 

௧௯, தோமரம் - தண்டாயுதம். வலச்சரென்றது வினையெச்ச 

வினைக்குறிப்புமுற்.று. 
(se) காமஞ்செய்ம்மார் (௧) இணை யரொடெழுதரும் (௧௪) ஒல்லா 

ரெனக்கூட்டுக, ச 

ER. ஏவல்வியங்கொண்டென் ஈது இரயரை முன்பு போர்க்குக் 

கையும் ௮ணியும்வகுப்புதி ஏவித் தாமும் ஏவல்களச் செய் துகொண்டென்ற 

வாறு, 
ஏவலையுடைய வியமென இரண்ட வதுவிரிக்க, வியம் - ஏவல், 

(௧௬) யானைகாணின் (௧௭) நில்லாத்சானையென்ரது STANT Psat 

யினவற்றைத் தரமல்லவென்றுகழித் துநின்று யானைகாணின் நில்லாது 

செல்லும் சானையென்றவாறு. 

இச்சிறப்பானே, இதற்கு *நீல்லாத்தானை' என்று பெயராயிற்று, 

௧௪, இறைழெவோயென்தது இறைவனாதற்றன்மையையுடையா 

யென்றவாறு, ' 
(௧௪) இறைேவோய், நின்னை (க)வள்ளியனென்று யாவரும் கூறுத 

லானே நின்னைக் சாண்பேன்வந்தேன்; (௨) யான் உள்ளியதனை £முடிப்பா 

யாகவேண்டும் ; நின்கண்ணிவாழ்வதாக; (௯) விநலியர் நின்மறம்பாட (௪) 

கல



40 பதிற்றுப் பத்து. 

இரவலர்புன்கண்டிரும்படி. (௮) ஈன்கலங்களை வரைவிலவீசி (௯) அத்தன் 

மையையாகையாலே, என்போலும் இரவலரது ஆக்கத்தின்பொருட்டுச் 

இிறிதுகாலமும் (௧௦) இவ்வுலகத் திலேநின்று உயர்நிலையுலகத்திற்செல்லாதே 

(௧௧) இவ்விருகிலமருங்கலே நெடுங்காலம் நீலைபெறுவாயாகவெனக் கூட்டி 

வினைமுடி.வுசெய்க, 

(@G.) 

&0 

கடு 

20 

Qs@iQeradug, Yver கொடைச்சிறப்பும் தன்குறையுங்கூறி 

வாழ்த்தியவாருயிற்று, 

(பிம்) ௬, வீங்கறை, ௮, வளாவிலை, 

ஆன்றோள் கணவ சான்றோர் புரவல 

நின்னயந்து வந்தனெ ஸடுபோர்க் கொற்றவ 

வின்னிசைப் புணரி யிரங்கும் பெளவத்து 

நன்கல வெறுச்கை இஞ்சும் பந்தர்க் 

கமழுர் தாழைக் Bran sib பெருந்துறைத் 

தண்கடற் படப்பை நனனாட்டுப் பொருந 

செல்வூன் ரோன்றா வெண்டுவை முதினா 

லாலூன் வல்சி மழவர் "மெய்ம்மறை பகிர பு. 

குடவர் wii கோவே சொடி. SCS ரண்ணல் 

வாரா ராயினு மிரவலர் வேண்டித் 

தேரிம் றந்.தவர்க் சார்பத னல்கு 

ஈசைசால் வாய்பொழி யிசைசா ஜோன்றல் 

வேண்டுவ வளவையுள் யாண்டுபல கழியப் 

பெய்அபுறச் தந்து பொக்க ere. 

விண்டுச் சேர்ந்த வெண்மழை போளாச் 

சென்று லியரோ பெரும வல்கலு ஹெல 6 

நனந்தலை. வேந்தர் தாசழிர் த Sop 

நீடுவனா யடுக்கத்த ! ராட்கசைக் கொண்டு 

பொருது சினர்தணிர்த செருப்புக லாண்மைத் 

தாங்குகர்த் தகைத்த வொள்வா 

ளோங்ச அள்ளத்துக் குருசினின் னாளே, 

துறை - சேந்துறைப்பாடாண்பாட்டு, 

வண்ணமும் தூத்தம் அது. 
பேயர் - (௪) துக்சும்பந்தர், 

(௪)



ஆரும் பத்து. ௯௧ 

(௬) பெளவத்து (௪) ஈநன்கலவெறுக்கையென்றது பெளவத்திலே 

வந்த ஈன்கலமாகய செல்வமென்றவாறு, 

௪. பந்தர் . பண்டசாலைகள், 

நன்சலவெறுக்கை துஞ்சுமென்றகிறப்பானே, இசற்கு “துஞ்சும் 

பந்தர்? என்று பெயராயிற்று, 

௪, செவ்வுன்றோன்றா வெண்டுவையென்றது அரைத்துக்களைத்த 

மையால் தன்னிற்புக்க செவ்வன்தோன்ராச வெள்ளிய துவையென்றவாறு, 

மு.திரையென்றது அவரை துவரைமுதலாயினவற்றை, 

௮. வாலூனென்றது வெண்ணிண ஊனென்றவாறு, 

வல்சிமழவரென்றது தம் செலவச்செருச்கானே சோறுண்பது பெரி 

தன்றி முன்பு எண்ணப்பட்டவற்றநையே உணவாகவுடைய வீரரென்றவாறு, 

௧0. இரவலனரையெனலும் இரண்டாவது விகாரத்தால்தொக்கது; 

இரவலமைவேண்டியென்றது தன்னாட்டு இரவலரின்மையின், அவரைப் 

பெறவிரும்பியென்றவாறு, 

௧௧. தேரிற்றந்தென்றது அவ்விரவலருக்கு அவருள்வ;ிச சேரப் 

போகவிட்டு அதிலே அவர்களை வரப்பண்ணியென்றவாறு, 

தேரானென உருபுவிரிக்க; தேோனத் தேர்ச்சியாக்கி, அவ்விர 

வலா ௮வருள்ளவிடத்தில் சேடி.௮ழைசத்தென்றுமாம், 

௧௪. பொங்கலாடியென்றது எஃகின பஞ்சுபோல வெளுத்துப் 

பொங்கியெழுதலைச் செய்தென்றவாறு, 

(௧௫) வெண்மழைபோலாச் (௧௬) சென்ராலியரென்ற.து ௮ம்மழை 

பெய்துபுறந்தருங் கூற்றையொத்து ௮து பெய்துவெண்மழையாகச் கழியுங் 

கூற்றை ஒவ்வாது ஓழிகவென்றவாறு, 

௧௮. நீடுவரையடுக்கமென விரிக்க; அடுக்கம் - ஈண்டு அடுக்குதல். 

(௧௬) அல்கலும்(க௮)சாடுகைக்கொண்டு(கஎ)வேந்தர் தாரழிக் து ௮ல 

றப் (௧௯) பொருது சினந்தணிந்த செருப்புகலாண்மையென மாறிக்கூட்டுக, 

(௧௯) அண்மையினையும் (௨0) வாளினையும் (௨௧) உள்ளச் இனையு 

முடைய குருசிலென்க. 

௧௫. மழையை அவன்தன்னோடு உவமியாது ௮வன்(௨௧)மாளோடு 

உவமித்த,து, அவனோடு ௮வன் காளுக்குள்ள ஒந்றுமைபற்றியென்சு, 

(௧) ஆன்றோள்கணவ, சான்ஜோர்புரவல, (௨) நின்னயந்து வந்த 

னென் ; கொற்றவ, (௬) பொருந, (௮) மழவர்மெய்ம்மறை, (௯) கோவே, 

அண்ணல், (௪௨) தோன்றல், (௧௭) பெரும, (௨௧) குருசில், நின்னாள் (௪.௫) 

வெண்மழைபோலாச் (௧௬) சென்முலியரோவென மாறிக்கூட்டி. வ்னே 

முடி.வுசெய்சு.



௬௨ பதிற்றுப் uss. 

பெரும, குருசிலென்னும் விளிகள் முன்னின்றவிளிகளோ௦ கூட்ட 

வேண்டுதலின், மாருயிற்று, 

இதனாற் சொல்லியது, ௮வன் உலகுபுரத்தலும் தன்குறையும்கூறி 

வாழ்த் தியவாரூயிற்று, 

(பி-ம்,) கட, மழைபோலச். ௧௬, பொருதுமுரண்செருக்கிய, 

| ௧௮, நெடுவனா,. (௫) 

(௫௬,) விழவுகீ ற் றிருந்த வியலு ew BIG 

கோடியர் முழ வின் முன்ன. ராடல் 

வல்லா னல்லன் வாழ்கவவன் சுண்ணி 

வலம்படு முரசச் துவைப்ப வாளுயாகத் 

௫ திலங்கும் பூணன் பொலங்கொடி. யுழிஞையன் 

மடம்பெரு மையி னுடன்றுமேல் வந்த 

வேந்துபெய்ம் மறந்த வாழ்ச்சி 

வீர்.துகு போர்க்களத் தாடும் கோவே, 

துறை - ஒள்வாளமலை,. 

வண்ணழம் தாக்தம் அது. 

பேயர்- (௭) வேந்துமேய்ம்மறந்த வாழ்ச்சி. 

டு. பூணன் உழிஞையனென்பன வினைக்குறிப்புமு நறு, 

௭. வேந்துமெய்ம்மறந்த வாழ்சசியென்றது மாற்றுவேந்தர் அஞ்சித் 

சங்கள் மெய்யைமறந்த வாழ்வென்றவாறு, 

வாழ்ச்ச, மெய்ம்மறச்சல் காரணமாக அதன் காரியமாய் வந்ததாக 

லான், மெய்ம்மறந்தவென்னும் பெயரெச்சம் நிலைமுதற்பெயர் ஆறுமன்றிக் 

சாரியப்பெயரென வேரோர்பெயர்கொண்டசெனப்படும், வாழ்வுஃவெந்திச் 

9சல்வம். 

இச்சிறப்பானே, இதற்கு வேந்துமேய்ம்மறந்த வாழ்ச்சி? என்று 

பெயராயிற்று, 

(௭) வாழ்சிச் (2) களமெனச் கூட்டுக, 

(௪) முரசம் துவைப்ப வாளுயர்ச்து(டு) இலங்கும் பூணனாய்ப் 

பொலங்கொடி உழிஞையனாய்ப் (2) போர்க்களத்து ஆடும்கோ (௧) விய 

லுளாங்கட் (௨) கோடியர்முழவின்முன்னர் அடல் (௯) வல்லானல்லன் ; 

- அவன்சண்ணி வாழ்கவென மாறிக்கூட்டி வினைமுடி.வுசெய்க, 

(வல்லானல்லன் ? என்பசன்முன் கோவென்பது கூட்டவேண்டுத 

லின்; மாரூயிற்று, . 

இதனாம் சொல்லிய,த, அவன் வென்றிச்சிறப்புக் கூறியவாராயிற்று,



அரும் பத்து, ௯௩ 

(@er.) ஒடாப் பூட்கை மறவர் மிடறப 

விரும்பனம் புடையலொடு வான்கழல் சவெப்பக் 
குருதி பனிற்றும் புலவுக்களத் தோனே 
துணங்கை டாடி ய வலம்படு கோமான் 

(இ மெல்லிய வகுந்திற் சீறடி யொதுக்கிச் 
செல்லா மோதல் சில்வளை விறலி 
பாணர் கையது பணிதொடை நரம்பின் 

விரல்கவா் பேரியாழ் பாலை பண்ணிக் 
குரல்புண ரின்னிசை க் தழிஞ்சி பாடி 

௧௦ யிளந்துணைப் புதல்வர் ஈல்வளம் பயந்த 
வளங்கெழு குடைச்சூ லடங்கிய கொள்கை 
யான்ற வறிவிற் மோன் றிய ஈல்லிசை 
யொண்ணுதன் மகளிர் தனித்த கண்ணிலு 
சிரவலர் புன்க ணஞ்சும் 

க(நி புரவெதிர் கொள்வனைக் கண்டனம் வரற்கே, 

துறை - விறலீயாற்றுப்படை, 

வண்ணமும் தூக்தம் அது, 

பெயர் - (௬) சில்வளைவிறலி, 

(௧) மறவர்மிடறபக் (௩) களச்சோனெனக் கூட்டுக, 
௩. -பனிற்றுசல் - தூவுதல்; பனிற்றுவது புண்பட்டவீரருடலெ 

னக்கொள்க, களமென்றது ஈண்டுக் கள ச்சையணைந்த பாசறையினை, 
௫. வகுந்து - வழி, 
௪. சில்வீளவிறலீயென்றது பல்வளையிடுவது பெதும்பைப் பரு 

வச்சாகலின், ௮ஃ்தன்றிச் ல்வளயிடும் பருவத்தாளென ௮வள் ஆடல் 
முதலிய துறைக்குரியளாதல் கூறியவாறு, 

இச்சிறப்பானே, இதற்கு சில்வளைவிறலி? என்று பெயராயிற்று, 
௮. விரல்கவர்யாழென்றதனாற்பயன் வாத் துக் சைவந்த யாழென்ற 

வாறு, 

௯... தழிஞ்சி- தழிஞ்சியென்னுக் துறைப்டொருண்மேல் சந்தபாடல், 
தீழிஞ்சியைக் குரல்புணரின்னிசையிலே பாடியெனக்கொள்க, 

௧௦, புதல்வ.ராடய ஈல்வளமென இருபெயரொட்டு, 
௧௧, குடைச்சூல் - சிலம்பு,



௬௪. பதிற்றுப் பத்து; 

(௬) சில்வளைவிறலி, (௧௫) புரவெதிர்கொள்வனைக் (௯) தழிஞ்சிபா 

ட.ச் (கட) சண்டனம்வரற்குச் (௬) செல்லாமோ, (கடு) ௮ப்புரவெதிர்கொள் 

வனாயே (௪) வலம்புகோமான் இதுபொழுது தான் ௮வ்வெதிர்கோடற் 

கேற்ப வருவாயினையுடைய (௬) புலவுக்களத்தோன்காணென மாறிக்கூட்டி 

வினைமுடி.வுசெய்ச, | 

(கட) வரற்குச் (௬) செல்லாமோவெனச் கூட்டவேண்டதெலின், 

மாரூயிற்று, 

இசனாற்சொல்லியது, அவன்வென்றிச்சிறட்போடு அவன்கொடை 

ச்சிறப்பும் உடன்கூறியவாரூயிற்று, 
(பிம்) ௬. புலக்களத்தோனே; ௧௩. துணித்த, 

௧௧, குடச்சூல். (er) 

(௫.௮.) ஆடுக விறலியர் பாடுக பரிசிலர் 

வெண்டோட் டசை த்த வொண்பூம் குவளைபர் 

வாண்முகம் பொறித்த மாண்வரி யாக்கையர் 

செல்லுறழ் மறவாதங் கொல்படைத் தரீதய 

டூ ரின்றினிது அகர்ந்தன மாயி னா 

மண்புனை யிஞ்சி மதில்கடர் தல்ல 

அண்குவ மல்லேம் புகர்வெனச் கூறிக் 

கண்ணி கண்ணிய வயவர் பெருமகன் 

பொய்படு ப றியா வயங்குசெர் ராவி 

௧௦ னெயிிலறி வல்வி லேவிளங்கு தடக்கை 

யேந்தெழி லாகத்துச் சான்றோர் மெய்ம்மறை 

வான வரம்ப னென்ப கானத்துக் 

கறங்கசைச் செடி பொரியரைப் பொருந்திய 

சிறியிலை வேலம் பெரிய தோன்றும் 

கடு புன்புலம் வித்தும் வன்கை வினைஞர் 

சீருடைப் பல்பக டொலிப்பப் பூட்டி 

ராஞ்சி லாடிய கொழுவழி மருங்இ 

லலங்குகதாத் திருமணி பெழா௨ 

மகன்சுண் வைப்பி னாடுகிழ வோனே. 

துறை - சேந்துறைப்பாடாண் பாட்டு, 

வண்ணமும் தூக்தம் அது. 
பேயர் - (௧௦) ஏவிளங்ததடக்கை,



ஆரும் பத்து, ௬டூ 
௨, வெண்டோடு - பனந்தோடு; தோட்டின்௧ண்ணெனவிரிக்க, 

அசைத்தல் - தங்குவித்தல், 
௬. வாண்முகம் - வாள்வாய், 

(௨) குவளையரென்றது வினையெச்சவினைக்குறிப்புமுற்று ; அதனைக் 

(௭) கூறியென்பதனொடுமுடி.க்க. 

(௩) யாக்சையராகய (௪) மறவரென இருபெயரொட்டு, 

௮. கண்ணிஎண்ணுதல் - தாங்கள்சூடிய போர்க்கண்ணிக்கு ஏற்ப 
வினைசெயக்கரு துதல். 

௧௦, எயிலெறிவல்விலென்ற து விற்படையினை, ஏவிளங்குதடக்கை 

யென்றது ஏத்தொழிலுக்குள்ள கூறுபாடெல்லாம்விளங்கிய தடக்கையென்' 

ற்வாறு, 

இச்சிறப்பானே, இதற்கு 'ஏவிராங்ததடக்கை! என்று பெயராயிற்று, 
௧௪. பெரியதோன்றுமென்றது பெருகத்தோன்றுமென் றவாறு, 

Gin பல்பகட்டையெனவிரித்துப் பகட்டை ௮வை ஒலிப்பப்பூட்டி. 

யெனக்கொள்க, 

(௧௬) பூட்டித் (௧௮) திருமணிபெறாஉமென முடிக்க, 

(௮) வயவர்பெருமகன், (கக)சான்ரோர்மெய்ம்மறையாகய (௧௨)வா 

னவரம்பனைப் (௧.௫) புன்புலம்வித் தும்வன்கைவினைஞர் தம்(௧௭)கொழுவழி 

மருங்கல் (௧௮) இிருமணிபெறும் (௧.௦) நாடுழெவோன் (௧௨) என்று சொல் 

இவார்கள் ; ௮வன் அவ்வாறு செல்வக்குறநையிலனாதலான், அத்தரத்திற்கே 

ற்ப நமக்கு வேண்டுவனதருதலிற் குறையுடையனல்லன் ; வந்தமைக்கேற்ப 

(௧) விறலியராயுள்ளீர், ஆடலைக் குறையறச் செலுத்துமின் ; பரிசிலராயுள் 

ளீர், நீயிரும் நும்கவிகளைப்பாடிசக் சைவரப்பண்ணுமினென்.று மாறிக்கூட்டி. 

al Zar pip ale wie. 

(௧௨) வானவரம்பன் (௧௯) சாடுழெவோனெனக் கூட்டவேண்டு 

aver, orp om. 

இதனாற்சொல்லியது, அவனாட்டுச்செல்வமும் அதற்கேற்ற அவன் 

கொடையும் கூறியவாராயிற்று, 

ஆக பாடுகவென்றதற்கு ௮வன்பாந்சென்று ஆடுக பாடுகவெனக் 

கூருது இவ்வாறுகூறியதன்கருச்து, ற்்றுப்படையென்னாது செந்துறைப் 

பாடாணென்று கடர்தமையானெனக்கொள்க, 

(பீம்) ௪, புகவென. ௧௧, மேமறை, 

௬, படுவறியா, so மருங்கின், (௮) 

(ட௯,) பசனீ டாகா திரவுப்பொழு.து பெருகி 

மாசி நின் ற் Let prec



௬ பதிற்றுப் பத்.து, 

புனிச்சுரம் படரும் பாண்மக னுவப்பப் 

புல்லிருள் விடியப் புலம்புசே ணசலப் 

டூ பாயிரு ணீங்சுப் பல்கதிர் பரப்பி 

ஞாயிறு குணமுதற் றோன்றி யாங் 

இரவன் மாக்கள் சிறுகுடி. பெருக 

வுலகர் தாங்கெ மேம்படு கற்பின் 

வில்லோர் மெய்ம்மறை வீற்றிருங கொற்றத்துச் 

௧௦ செல்வர் sda Osta Qerté arom ne 

மறியா தெதீரந்து அப்பிற் குறையுற்றுப் 

பணிர்துதிறை தருபகின் பகைவ ராயிற் 

செனஞ்செலக் தணியுமோ வாழ்ககின் கண்ணி 

பல்வேறு வகைய ஈனந்தலை .பீண்டிய 

௧௫ பலையவுஈ் கடலவும் பண்ணியம் பகுக்கு 

மாறுமுட் டுரா௮ தறம்புரிக் தொழுகு 

நாடல் சான்ற துப்பிற் பணைத்தோட் 

பாடுசா னன்கலர் தரூ௨ 

நாடுபுறர் தருத னினக்குபார் கடனே, 

ட.திவுமது, 

பேயர் - (௨) மாகூர்தீங்கள். 
(௧) நீடாகாது பெருகயெனநின்ற பகலிரவென்னும் சனைமேல் 

வினையெச்சம் (௨) மாசிரின்வென்னும் சம்முதலது வினையொடுமுடிந்தன, 

௨, மாசியென்றது மாடரித்தன்மையை, இனி, ௮வ்வெச்சங்களைத் 

திரிப்பினுமமையும், மா கூர்தல் - மாக்கள் குளிராலே உடல்வளை தல், 

இச்சிறப்பானே, இதற்கு :மாகூர்திங்கள் ? என்று பெயராயிற்று, 
தங்கள் - மாதம். 

௪... புலம்பு - உலகத்து உயிர்கள் புலம்பு. 

௧௬. சினஞ்செலத் சணியுமோவென்றது நின்பாற்சினமானது நின் 

பால்கின்றும் கையறப்போம்படி. ஏிறுகத் தணிவுபிறக்குமோவென்றவாறு, 

இனி, உம்மும் ஓவும் ௮சையாகீகித் சணியென்பதனை முன்னிலைவினை 

யாக்கி உரைப்பாருமுளர், 

EP. கனந்தலையென்றது பரமண்டலங்களை, 

(ee) ஈண்டிய (கடு) பண்ணியமென்றது, ௮ம்மண்டலங்களில் சன் 
பகைவர்பாலிண்டிய பண்டங்களை,



BY பத்து. ot 
கரி. மலையவும் கடலவுமாகயவென ஒருசொல் வருவிச்ச, 

் கடு- ௧௯, பகுக்கும் ஆழென்றது ௮ப்பண்ணியங்களைப் பலர்க்கும் 
பருத்துக்கொடுக்கும் நெறியென்றவாறு, 

She முட்டுருமலெனச்ரிக்க, அமம்புர்தல்- ஈாடுகாவலாகிய அற 
சீ. திலே மேவுதல், 

௧௭ - ௧௮, தோட்கலனென்மது மோளிந்கேற்ந saOuer vay 
சோட்குச் தருமென்றுமாம். 

௧௯, மார் = HONE. 

(+) வில்லோர்மெய்ம மறை, (௧௦)செல்வ, சேர்ச்தோர்க்காணம் (௧௪) 

நின்தோட்கேற்ற (௧௮)ஈன்கலங்களை3 திறைசரும் (௧ வசாடுகளைப் புறக்சரு 

தல் நின்கடனாயிருக்குமாகலான், (க௨)ரின்பகைவர்(௧௧) அறியாது எதிர்ச் து 

அப்பிர்குறையுற்றுப் (௧௨) பணிச் து இறை கருவமாயின், (௪ ௬)செஞ்செலச் 

தணியுமோ : நின்கண்ணி வாழ்கவென மாறிக்கூட்டி வினைமுடி.வுசெய்க, 

(௪௯) * காடுபுறக்தருரல் நினக்குமார்கடன்? என்பதன்பின் (௪௯) 

“சினஞ்செலத்சணியமேோ? என்பதைக்கூட்டேண்டுசலீன், மாருயிற்று, 

இசனாறந்சொல்லி:பது, அவன் வன் நிச்சிறப்புக் கூ.றியவாருயிற்று, 

(பி-ம்.) ௧. பசனீட: இரவு, (+) 

(௬௦,) கோொலைலினை மேவற்றுத் கானை தானே 

யிகல்வினை மேவலன் றண்டாது வீஈஞ் 

செல்லா மோதில் பாண்மகள் காணியர் 
ad 

மிஞிறுபுற மூசவுச் தீஞ்ட்வை இரியா 

டு தரம்போழ் கல்லா மாம்படு தீங்கனி 

யஞ்சே _றமைந்த முண்டை விச்பழ 

பாறுசென் பாக்கட் கோய்தசை தடுக்கு 

மரு விளையு எரா௮ யாணர்த் 
தொடைமடி களைந்த சிலையுடை மறவர் 

௧௦ பொங்குபிசிர்ப் புணரி மங்குலொடு மயங்கி 

வருங்கட லூதையிற் பனிக்குக் 

துவ்வா ஈறவின் சாயினத் தானே 

துறை - விறலியாற்றுப்படை. 

வண்ணழம் தூக்தம் அது, 

பெயர் - (௫) மரம்படூதீங்கனி, 

௪. மிஞிறு புறமூசவும் இிஞ்சவைதிரியாமை, அப்பழத்தின்புறத்து 
வன்மையால், 

௪௩



௬௮ பதிற்றுப் பத்து, 

௫, அரம்போழ்கல்லாவென்றது புறத் துவன்மையால் ௮ரிவாளும் 

போழமாட்டாவென்றவாறு, 4அரம்போழ்கல்லா மரம்படுதிங்கனி? என்றது 

புறக்சாழனவாயே பனைமுதலியவற்றின் தீங்கனியை£க்குதற்கு, 

இச்சிறப்பானும் முன்னும்பின்னும்வர்த அடைச்சிறப்பானும் இதற்கு 

் மாம்படூதீங்கனி? என்று பெயராயிற்று; 

din முண்டைவிளைபழம் - முட்டைகள் போலும் விளைபழம்; 

முட்டையென்றது மெலிக்தது, 

(நி) மரம்படுதீங்கணியாகய (௭) முட்டைவிளைபழமென இருபெய 

ரொட்டு, 

(௭) ஐய்தகைதடுச்கும் (௧௨) துவ்வாநறவெனக் கூட்டுக, 

2, அரி யாணரென்றது, இடையமூத கடல்வருவாய்முசலாய 

செல்வங்களை, 

௯... சொடையடி. - அம்புதொடுச்செய்சலின் மடி.தல், 

௪௦, புணரியொடு மங்குலொடு என ஐடுவை இரண்டிடத்தும் 

கொள்க, மயங்கவெனத்திரிக்க ; மயங்குவது (௧௧) வருன்ற ஊதையெனக் 

கொள்க, 

(௪) மறவர் (௧௧) கடலூசையிற்பனிக்கும் (௧௨) கறவெனக் கூட்டி, 

அண்டுவாழுமறவர் கடலூதையால்மட்டும் நடுங்கும் கறவென்க, 

௧௨, நறவு- ஒரூர்; துவ்வாடறவு - வெளிப்படை, 

அவன்ருான், இப்பொழுது (௧௨) துவ்வாகறவின் சாயினத்தான் ; 

இனிச் (௧) தானை கொலைவினை மேவற்று; ஆகலால் தான் (௨) இகல்வினை 

மேவலன் ; இன்னபொழுது இன்னவிடத்து எழுமெனத்தெரியாது; (௩) 

பாண்மகளே, காம் அவனைச் காணியர் செல்லாமோ ; செல்லின், (௨) தண் 

டாது வீசுமெனக்கூட்டி வினைமுடி.வுசெய்ச, 

இதனா்சொல்லியது, ௮அவன்கொடைச்சிறப்பொடு வென்திச்சிறப் 

பும் கூறியவாறாயிழ்று, (௧0) 

இதன் பதிகச்துத் சன்டாரணியமென்றது அரியராட்டிலே உள்ள 

தோர் ராடு, கபிலையென்றது குராற்பசு, 

(பதிகம்). 

குடக்கோ கெடுஞ்சேர லாதற்கு வேஎள் 

ஆவிக் கோமான் றேவி யின்றமகன் 

றண்டா ரணியத்துக் கோட்பட்ட வருடையைத் டு 

தொண்டியுட் டர்.து கொடுப்பித்துப் பார்ப்பார்க்குக் 

சுபிலையொடு குடகாட் டோரு ரீத்து



ஆரும் பத்து, ௯௯ 

வரன வரம்பனெனப் பேரினிது விளக்கி 

யேனை மழவளாச் செருலிற் அருக்கி 
மன்னனா யோட்டிக் 

குழவிகொள் வாரிற் குடி.புறர் தந்து 

நாடல் சான்ற ஈயனுடை நெஞ்சி 

னா$கோட் பாட்டச் சேரலாதனை 
யாத்த செய்யு எடங்கிய கொள்கைக் 

காக்கைபாடினியார் ஈச்சேள்ளையார் பாடினார் பத்துப்பாட்டு, 

(பிம்) கோட்பட்டவாடையை,  ஈச்சனேயார், 

அவைசாம்; வடுவடு நுண்ணயிர, சிறுசெங்குவளை, குண்டுகண் 

ணகழி, நில்லாத்தானை, துஞ்ஈம்பந்தர், வேர். துமெய்ம்மறந்தலாழ்ச் 8 

சில்வளைவிறலி, ஏவிளங்குதடக்கை, மாகூர்திங்கள், மரம்படுதிங்கனி, 

இவைபாட்டின்பதிகம். ் 

பாடி.ப்பெற்றபரிசில்: கலனணிகவென்று அவர்க்கு geri ger 

பொன்னும் அாராயிரம்சாணமுங்கொடுச்துந் சன்பக்கம்.துச் கொண்டான் 

HEC 7. 

ஆடுகோட்பாட்டுச் சேரலாசன் முப்பத்செட்டி.பாண்டு வீற்றிருந் 

தன 

(பி-ம்,) ஆடிகோட்பாடுசேரலாசன், 

Kyuss முற்றிற்று,



ஏழாம்பத்து, 

ஆஃ 

(௬௧,) பலா௮ம் பழுத்த பசும்புண் ணரியல் 

வாடை BIEG நாடுகெழு பெருகிற 

கோவத் தன்ன வினைபுனை ஈல்லிற் 

பாவை பன்ன ஈ&ஃ்லோள் கணவன் 

டு பொன்னி னன்ன பூவிற் சிறியிலப் 

புன்கா இன்னத்துப் பகைவ னெந்சோ 

புலர்ந்த சார்திற் புலரா வீகை 

மலாீர்த மார்பின் மாவண் பாரி 

மூழவுமண் புலர விரவல ரினைய 

௪௦ வாராச் சேட்புலம் படர்ந்தோ னளிக்கென 
லிரக்கு வாரே னெஞ்சிக் கூறே 

args ona af Soar weer 

னீத்தொறு மாவள் ளிபனென நுவலுசின் 

னல்லிசை தரவர் திசினே பொள்வா 

கட ளூரவுக் களிற்றுப் புலா௮ம் பாசறை 

நிலவி னன்ன வெள்வேல் பாடினி 

முழவிற் போக்கிய வெண்கை 

Ape னன்னரின் கலிமகி மானே, 

துறை - காட்சிலாழ்த்து, 

வண்ணம் - ஒழதவண்ணம். 

நூக்த - செந்தூக்கு, 
பெயர் - (௧௫) புலாஅம்பாச்றை. 

௧, பலாம் பழுத்த - பலாப்பழுக்சவென்னும் பகரவொற்றுமெலிக் 

த்து: பசும்புண்ணென்றது; புண்பட்டவாய்போலப் பழுச் துவிழுர்ச பழத் 

தினை, ௮ரியலென்றது, அ௮ப்பழத்தில்நின்றும் பிரிந்து HS gS ApS corn 

தேனை, 

௧௦, படர்ந்தோனென்றது முற்று, ௮ளிச்கெனவென்ற து நீ எம்மை 

அ௮ளிப்பாயாகவெனச் சொல்லீயென்றவாறு, 

கக, இரக்கென்றது, தன்மைவினை, எஞ்ச கூறேனென்றது உண் 

மையின் எல்லையைக்கடர்து பொய்யே புகழ்ச் தசொல்லேனென்றவாறு,



6. 4. 

ஏழாம் ISB ௧௦௧ 

௧௨, ஈத்ததற்கெனரான்காவ துவிரிக்க, ஈத்தொறுமகிழானென்றது 
ஈயுர்தோறெல்லாம் தான் அயலாயிருத்சலல்லது எயாரின்றோமென்று ஒரு 

மகிழ்ச்சிுடையனல்லனென்றவாறு, 

Eh. நுவஇுமென்றசற்கு உலகம்நுவலுமென வருவிக்க, 

க... புலா௮ம்பாசறையென்றது வீரரெல்லாரும் போர்செய்து 

புண்பட்டமிகுதியாற புலாலகாறுகன்ந பாசறையென்றவாறு, 
இச்சிறப்பானே, இதற்கு * புலாஅம்பாசறை ? என்று பெயராயிற்று, 
Sin, வேலையென இரண்டாவ துவிரி4 துப் ாடினியிற் பாடுகலொடு 

முடிக்க, 

௧௪, வெண்கையென்ர்து பொருள்க அ௮விரயிக்கும் சொழிற்கை 

யல்லாச, வெறுமனே சாளத்திற்கு இமை.வீடும் எழிற்கையினை. 

GI கலிமகிழென்றது கல்மசழைய/டைய ஓலக்கத்தை, 

யான் (௮) பாரி (௧௦) சேட்புல ர்ப_*ச்சோன் ; ரீ அளிக்கவெனச் 

சொல்லி (௧௧) இரக்சென்றுவந்து ௨ புகழ்ந்துசொல்ஓுனெறேனுமல் 

லேன் ; அஃ்சன்றி உண்மைமொழி!ப்  புகழ்ந்துசொல்லுசின்றேனுமல் 
லேன் : (௧௨) ஈச்சதற்குஇரங்காமை முசலா* ப. அப்பாரிருணங்கள் ரின் 

பாறுமுளவாக (௧௯) உலகஞ்சொலலும் நின் (க) புகழை நின்பாலே 

த.ரவந்சேன் ; (௧.௦) நின்பாஈறையின் கலிமிிதின்கண்ணேயென வினை 

முடி.வுசெய்க. 

இசனாற்சொல்லியது, அவன்வென்றிச்சிறப்பொடுபடுக் து அவன் 

கொடைக்சிறப்புக் கூரியவாருயிற்று, 

(பிம்) ௨, தாக்கும், க, எங்கோன், ௪௨. ஈசொறு, (௧) 

(௬௨.) இழையணிர் தெழுகரும் பல்களிற்றுத் தொழுதியொடு 

| மழையென பருளு மாயிரும் போ. 

b4 (லெஃகுபடை யறுத்த கொய்ஈவற் புரவியொடு 

மைந்துடை யாரெயில் புடைபட வளைஇ 

டு வர்துபுறத் திறுக்கும் பசம்பிசி ரொள்ளழன் 

ஞாயிறு பல்கிய மாயமொடு சுடர்திகழ் 

பொல்லா மயலொடு பாடிமிழ் புழிதரு 

மடங்கல் வண்ணங் கொண்ட கடுந்திறற் 

லுப்புத்துறை போகிய கொற்ற வேந்தே 

௪௦ புனல்பொரு டெங்கின் வரைாபோ லிஞ்சி 

யணங்குடைத் தடக்கையர் தோட்டி சேப்பிப் கிர 7. திடு 

பணிக்துதிறை தருபரின் பகைவ ராயி/ ்



௧௦௨ பதிற்றுப் பத்.து. 

புல்லுடை வியன்புலம் பல்லா பரப்பி . 

வளனுடைச் செறுவின் விளைந்தவை யுதிர்ர்த 

கடு சளனறு குப்பை காஞ்சச் சேர்த்தி 

யரிய லார்கை வன்கை வினை 

வி யாம்பன் மலைந்த சென்னிய 

சாடுசிறை வரிவண் டோப்பும் 

பாடல் சான்றவவ ரசன்றலை காடே. 

துறை - சேந்துறைப்பாடாண்பாட்டூ, 

வண்ணழம் தூக்தம் ௮து, 

பேயர் - (௧௦) வ்ரைபோலிஜ்சி, 

௨,  புஃ்ரேலொடுவென்னும் ஓடு - விகா£ச்சால் தொக்கசாக்கி 

௫. புதச்திறுக்குமென்றதற்கு நின் தானை (|றக்இிறுச்குமென வரு 

(») ஞாயிறுபல்கிய மாயமொடு (௪) உழிதரு (௮) மடங்கலெனக் 

கூட்டி, உலகம் கடல்கொண்டுகிடந்தகாலத்து அ௮க்கடல்நீரெல்லாம்வற்ற 

எறித்தற்குச் தோன்று .ஒ.இத்தர் பலவான மாயக்சோடே கூடி. அந்ரீர்வற் 

றும்படி. இரிதரு வடவைக்தியென்றுமைக்க, 

மாயம்போறலான் மாயமெனப்பட்ட த. 

(௬) சுடர்இிகழ்பு (௪) ஒல்லா மயலொடு பாழமிழ்பு உழிதரு (௮) 

மடங்கலென்றது சு.ர்இிகழ்ந்து உயிர்கட்குப் பொறுக்கமுடியாத மயக்கத் 

மைச் செய்தலோடே ஒலித்துச் இரிசரும் மடங்கலென்.றவா.று. 

(நி) ஒள்ளழல் (௮) மடங்கலவண்ணம் கொண்டவெனச்கூட்டி, ஒள் 

ளழலானது மடங்கலாகிய ௮அழலின்வண்ணச்சைச்கொள்கைக்குக் காரண 

மாய்நின்றவெனவுரைக்க, 

இனி (4) ஞாயிறுபலவாதலை அவன்பகைவர்நாட்டில் உற்பாசமாகச் 

தோன்றும் அகித்தர்பலராக்கி, (௮) மடங்கலென்றதனைக் கூற்றமாக்த, 

சுடர்திகழ்பு என்றதனைச் திகழவெனச்தரிச்து, ஒள்ளழலானது ஞாயிறு 
பல்கி மாயமொடு சுடர்திகழ மடங்கல்வண்ணங்கொண்டவேர்சேயென 

உளாப்பாருமுளர், 

௧௧. தடக்கையராகய (௧௨) நின் பகைவரென மாறிக்கூட்டுக, 

(௧௦) வரைபோல் இஞ்சியை அ௮ரணாகவுடையர.யிருந்தே (௧௨) 

இழறைதருபவெனச்சொன்ன சிறப்பானே, இசற்கு * வரைபோலித்சி? 
என்.று பெயராயிற்று,



(௧௪௨) இறைதருபவாயின், (௧௯) காடு பாடல்சான்றவெளச்கூட்டுக; 

(௧௯) சான்றவென்றது முற்று. 

௪௪. விளைச்சென்றதனை விளையவெனத்திரிக்க, 

௧௫. களனறுகுப்டையென்றது களத்திற கடாவிதெற்றொழிலற்ற 

தூற்றுப்பொலியை, 

(௪ க)பரப்பியென்னும் வினையெச்சச் இனைச (கடு)சேர்த்தியென்னும் 

வினையொடுமுடித் த, ௮தனை (௧௮) வரிவண்டோப்புமென்னும் வினையொடு 

முடி.கீ௪, 

௧௮ - ௪௩, வண்டோப்புசாடென மாறிக்கூட்டுக, 

(௯) கொற்றவேச்சே, (௧௨) நின்பகைவர் (௧௧) தோட்டிசேப்பிப் 

(௧௨) பணிந்துதிழைதருபவாயின், (௧௬) ௮வரகன்றலைநாடு பாடல்சான்ற 

வெனமாறிக்கூட்டி. வினைமுடிவுசெய்க, 

இதனாற் சொல்லியது, அவன்வென்றிச்சிறட்புக் கூறியவாருயிற்று, 

(பி-ம்.) ௩, மல்கிய. ௧௧, கொட்டிசெப்பி, 

எ... எழுதரு; ௧௨. NEC: (௨) 

(௬௬,) (பார்ப்பார்க் கல்லது பணிபறி மலையே 

பணியா வுள்ளமொ டணிவரச் கெழீஇ 

நட்டோர்க் கல்லது FSR I Ch சலையே 

வணங்குசலை பொருதகின் மணங்கம ழகல 

(டு மகளிர்க் கல்லது பீலர்ப்பறி யலையே 

நிலந்திறம் பெயருங் காலை மாயினும் 

இளெர்த சொன்னீ பொம்ப்பறி யலையே 

சிறியிலை யுழிஞைத் தெரியல் சூடிக் 

கொண்டி மிதைபடத் தண்டமிழ் செ றித்துக் 

௪௦ குன்று நிலைதளர்க்கு முருமிற் ef 

யொருமுற் றிருவ ரோட்டிய வொள்வாட் 

செருமிகு தானை வெல்போ ரோயே 

யாடுபெற் நழிர்த மள்ளர் மாறி 

ரீகன். டனையே மென்றனர் நீபு 

s@ ph pss கொண்டினும் வென்றோ யதனாற் 

செல்வக் கோவே சேரலர் மருக 

காறிரை யெடுத்த முழங்குதரல் வேலி 
ஈனந்தலை யுலகஞ் செய்தான் றுண்டெனிஃ



SOs பதிற்றுப் பத்.து, 

ஊடையடுப் பறியா வருவி யாம்ப 

௨௦ லாயிர வெள்ள வூழி 

வாழி யாத' வாழிய பல்வே. 

டூதுவும் அது. 
பெயர் - (௧௯) ௮ரவீயாம்பல, 

௨, பணியாவுள்ளமென்றது நட்பு நின்றநிலையன ஒருகாளூம தாழ£வு 

படாத உள்ளமென்றவாறு, 

(௨) கெழிஇயென்னுமெச்சத்தனை (௬) ஈட்டலென்னும் தொழி 

லொடுமுடிக்ச. 

(௪) அகலம் (ட) மகளிர்க்கல்லது மலர்ப்பறியலையேயென்ஈது நின் 

னொடு பொருவாரின்மையின் நின்அகலச்தை நின்மகளி/போகத்துக்கெ 

மாகவல்லது மலர்வித்தலை அரியாயென, மகளிர் பலைத லலலது மள் 

ளர், மலைத்தல் போகி சுலைத்த.ர் மார்ப ? (புறநானூறு, ௧௦) என்றதுபோ 

லக் கொள்க. 

௮. இறியவிலையென்றது கை_கீகுமை, 

௯. தமிழ்செறித்தென்றது மாற்றாரது தமழப்படையையெல்லாம் 

இடையறப்படுத் தியென்றவாறு, 

க்க, ஒருமுதற - ஒழுவலப்பு, இருவர் - சோழனும் பாண்டியனும்; 

இருவரையென்னுமுருபு Marr gga Og rss gi. 

௧௬, ஆடு பெற்று அழிந்த மள்ளரென்றது முன்பு பிநரொடுக 

பொருது வென்நதிபெற்றுப் பின் நினக்கு அழிக்தமள்ளரென்வாறு, 

மாறியென்றது நின்னொபெபகை௦: நி பென்றவாறு, 

as, நீ கண்டனையேபென்றது இன்றுமுதல் ரின்னா2ல படைக்கப் 

பட்டாற் போல்வேமென்றவா.று, 

௧௯. அருவியாம்பலென்றது வீ௮ரிய எண்ணாம்பலென்தவாறு, 

லீயென்பதுகுறுஇற்று; ௮ருவி - பண்புச்தொகை, 

 அடைபடுப்பறியாவஞூவிகஸ்ள்! எனக்கூறிய இச்சிறப்பானே, 

இதற்கு *அரவியாம்பல்! என்.று பெயராயிற்று: 

(௨௧) பல (௧௯) ஆம்பலெனமாறிக்கூட்கெ, 

(௪) 8 (க)பார்ப்பார்க்கல்ல.து பணிபறியலை; (ஈ)ஈட்டோர்க்கல்லது 

சண்ணஞ்சலை; (௪) நின்௮கலம் (டு) மகளிர்க்கல்லது மலர்ப்பறியலை ; (௪) 

சளெர்தசொற் பொய்ப்பு ௮றியலை; இவை நின்னியல்பு ; இவையேயன்றி 

(௧௨) வெல்போரோய், முன் பிறர்பால் (௪ ௬) வெற்றிபெற்று நினக்கு௮ழிந்த 

மள்ளர் நின்னொடு பகைமாறி (௧௪) $கண்டனையேமென்று தாழ்வுக.ற,



ஏழாம் பத்து, ௧0௫ 

அதற்கு ஏற்ப நீயும் நின்பெருமையும் கண்ணோேட்டமுமாயெ (௧3) நும் துகங் 

கொண்டு இன்னும் வென்றிகூர்ந்தனை ; நின்குணங்கள் இவ்வாரூடிய அத 

னானே (௧௪) செல்வச்கோவே, சே ரலர்மருகனே, (௨௧) வாழியாதனே; 

(௪௮) உலகஞ்செய்த ஈன்றுண்டெனிற் (௨௧) பல (௧௯) ஆம்பலாடிய (௨௦) 

ஆயிரவெள்ள ஒழி (௨௧) வாழ்கவென மாறிக்கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க, 

(2-6) 
முதலாய விளிகளின்பின்னிற்கவேண்செலின், மாரூயிற்று, 

இயவாருூயிற்று, 

(பி-ம். பூ பலைப்பு, சீழ்... துச்முநுசிகொண்டினுப் 

ஈ,  கொண்டடை , வென்ரோேயே. 

50. குன்றினிலை. க. கடை. யெடுப்பறியா, 

(௬௪.) வலம்படு முரசின் வாய்வாட் கொற்றத்துப் 

ல்
 

௧௦ 

௧௫ 

£0 

(வாழியாத” என்னும்விளி (௧௮) 4 செல்வச்கோவே! என்பது 

இதனாந்சொல்லியது, அவன்பலகுணங்களையும் ஒருங்குகூறி வாழ்ச் 

பொலம்பூண் வேந்தர் பலர்தி லம்ம 

வற்கரைந்து வயங்கிப நாவிற் பிறங்கிய 

வுரைசால் வேள்வி முடித்த கேள்வி 

யந்தண ரருங்கல மேற்ப நீர்பட் 

டிருஞ்சே முடிய மணனமலி மாற்றத்துக் 

களிறுகில் முணைஇய roche தகைப்பிற் 
புறஞ்சிறை வயிரியாக் காணின் வல்லே 

யெஃகுபடை யுத்த கொய்சுவற் புரகி 

யலங்கும் பாண்டி லிழையணிந் தீமென 

வானாக் கொள்கையை யா தலி னவலபின் 

மாயிரு விஈம்பிற் பன்மீ னொளிகெட 

ஞாயிறு தோன்றி யாங்கு மாற்று 

ரு௮மூரண் சிதைத்தரின் னோன்றாள் வாழ்த்திக் 

காண்கு வந்திசிற் கழரொடி. யண்ணன் 

மைபடு மலர்க்கழி மலர்ந்த நெய்த 

லிதழ்வனப் புற்ற தோற்றமொர டூயர்ந்த 

மழையிலும் பெரும்பயம் பொழிதி யதனாற் 

பசியுடை யொக்கலை யொரீஇய 

Bans Gis தோன்றனின் பாசறை யானே, 

EF



கஞ். பதிற்றுப் பத்து. 

துறை - காட்சீவாழ்ந்து. 

வண்ணழம் தாக்தம் அது, 

பேயர் - (௪) உரைசால்வேள்வி, 

8... பலர்திலலென்புழி, தில் - ஓழியிசை, 

உரைசாலவேள்வியென்றது யாகங்கள் எல்லாவற்றினும் பெரீய 

வும் ௮ரியவமாக உரையமைந்த வேள்வியென்றவாறு, 

இச்சியப்பானே, இதற்கு :உரைசால்வேள்வீ? என்று பெயராயிற்று, 

௭. களிறு நிலைமுணவுதற்குக்காரணம் (௬) இருஞ்சேருசல். 
தாரருந்தசைட்பென்றது ஒழுங்குபாட்டையடைய ஆண்வோழ்வார்க் 

கல்லது பிறர்புகுதற்கரிய மாளிகசைச்கட்டணமென்றவாறு, 

தார் - ஒழுங்கு, சகைப்பு - கட்டணம். 

ce {OGRA COD © ௮சன்சிறைப்புறம், 

cn. CaoGUel. = MULE. 

௧௦, பாண்டில் - தேர்பூணும் எருதுகள். 

௮௧௦0. புறஞ்சிறை வயிரியர்ச் காணின்ஈமென்றது ஈம்மை அவர்கள் 

காணவேண்டுவ தில்லை; ஈம் மாளிகைமதிற்புறத்து நீயிர்காணினும் கொடுமி 

னென்றவாறு, 

ஈமென்றது ௮வ்லீகைத்துமைக்குச் கடவாளைா, 

és, அவ்வயினென்றது நின்னூரி...த்சென்றவாறு, 

(௧௦) சமென (௧௧) ௮வ்வயின் ஆனாக்கொள்்கையையாசலினென 

மாறிக்கூட்கெ, 

(௧௧) ஆதலினென்படனை (௧௮) மழையினும் பெரும்பயம்பொழிதி 

யென்பதனோடுகூட்டி,, நின்னூரிடத்து ௮வ்வயின் ஆனாக்கொள்கையை 

யாய்ப் போந்தபடியாலே ஈண்டு நின்பாசறையிடத்து மழையினும் பெரும் 

பயம்பொழியாநின்றாயெனவுரைச்க, 

Sh. ஞாயிறுசோன்றியாங்கு மாற்ளார் (௧௪) உறுமுரண்சிதைத்த 

வென முடிக்க, 

(௧௭) கெய்தல் (௧௨) இதழ்வனப்புற்ததோற்தமொடு (௧௮) பயம்பொ 

ழிதியெனக்கூட்டி, இவன்றன் நிறம் கருமையாக்க அர்நிறத்தோற்றத்தானும் 

மழையோடுவமமாக்௫யுராக்க, 

௧௯, பரயுடையொக்கலை அப்பசியைதருவியவெனப் பர வருவிக்ச. 

உலகச்து (௨) வேர்தர்பலருளர்; garth பெறுபயன் என்? (௪) 

தகைப்பிற் (௮) புபஞ்சிழைவயிரியர்க்சகாணின் (௧௦) ஈமென(௪௧) அவ்வயின் 

அனாக்கொள்கையையாதலின், (௧௮) மழையிலும்: பெரும்பயம்பொழிதி ) 

HEC A (SF) ௮அண்ணல்,(௨௦) சோன்மல், (௧) பசியுடையொக்கலொரீஇய
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(௨௦) பாசறையானே (௪௪) நின் கோன்றாள்வாழ்தஇச் (கறி) காண்கு வந்தி 

சினென மாறிக்கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்ச, 

(௧௮) அதனால்! என்பதன்பின் (௧.௫) அண்ணல்! (௨௦) (சோன்றல்" 

என்னும் விளிகள் நிற்கவேண்டுதவின், மாருயிற்று. 

இதனாந்சொல்லியது, ௮வன்கொடைசூறப்பினை வென்றிச்சிெப் 

பொடுபடுக்துச் கூறியவாருயித்று, 

ge. ஈயவென்றதுபாடமாயின், உளரைசலென்றது கூனாம், 

உரைசால், வேள்வி முடி.ச்த கேள்வி பக்சண, ரருங்கல மேற்ப வீயரீ/ 

பட்டு? என்று பாடமாகவேண்டும், 

(பீ-ம்) ௪௬௬, சோன்றிபன்ன. ௪௨. சேோச்கமொடு, (+) 

(௬௫.) எறிபிண மிடறிய செம்மறுக் குளம்பிற் 

,பரியுடை ஈன்மா விரியளை சூட்டி. 
மலைத்த தெவ்வர் மறர்சபக் கடந்த 

காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும 

௫ வில்லோர் மெய்ம்மறை சேர்ந்தோர் செல்வ 

பூணணிக் தெழிலிய வனைந்துவர லிளமுலை 

மாண்வரி யல்குன் மலர்ந்த நோக்கின் 

வேய்புரை பெழிலிய Barman po idem BO or 

காமா கடவுளு மாளுக் கற்பிற் 

௧௦ சேணாறு ஈறுநுதற் சேயிழை கணவ 

பாணர் புரவல பரிசிலர் வெறுக்கை 

பூணணிந்து விளங்கிய புகழ்சான் மார்பநின் 

னாண்மகஆி ழிருக்கை யினிதுகண் டிகுமே 

தீர்தொடை ஈரம்பின் பாலை வல்லோன் 

கட பையு 'சறுப்பிற் பண்ணுப் ௦ பெயர்த்தாங்குச் 

சேறுசெய் மாரியி னளிக்குரின் 

சாறுபடு திருவி னனைமக ழானே, 

துறை - பரிசிற்றுறைப்பாடாண்பாட்டு, 

வண்ணழம் தாக்தம் அது, 

பேய் - (௧௬) நாண்மகீழீநக்கை. 

(௨) விரியுளைசூட்டியெண்றதனாற்பயன் மாவிற்குப் போர்வேட்சை 

பிறத்தல், 
(௨) குட்டிக் (௧) கடச்சவெனமுடி.ச்சு,



௧0.௮ பதிற்றுப் பத்த, 

௪, காஞ்சி சான்ம வயவரென்றது நீலையாமை எப்பொழுதும் உள் 

ளத்இிற் கொண்டிருச்தலமைர்த வீரரென்றவாறு, 

௬,  வனைர்துவாலென்பது ஒருவாய்பாட்டு விகற்பம், 

௧௬, அவன் ஒலக்க இருக்கையின்செல்வசத்தை நாண்ம௫ழிருக்கை 

யெனச் கூறிய சொற்ிறப்பானே, இதற்கு * நாண்மகிீழீந்க்கை? என்று 

பெயராயிற்று, 

கா... இந்தொடை - பாலைச்கோவைகளாகய விக்குநிலை, 

(87) பையுளுறுப்பிந பண்ணுப்பெயர்த்தாங்கு(௧௪) அளிக்கும் (௧௪) 

நனேயெனக்கூட்டி. எல்லாப்பண்களிலும் வருச்தச்தைச்செய்யும் உறுப்பினை 

யுடைய பாலைப்பண்கள்பலவற்றையும் ஒஓரோவொன்ரூகப் பெயர்த்துவாசிக் 

மூமாறுபோலே ஒன்றையொன்று ஓவ்வாச இன்பசக்தை உண்டவர்கீகுக்கொ 

டுக்கும் பலதிறச்து மதுவெனவுரைக்க; 

ae, நனையென்றது ஈண்டு பதுவிநகெல்லாு பொதுப்பெயராய் 

நின்றது. 

én. மாரியினென்னும் உவமம் மதுக்களில் ஒரேோரவொன்றைக் 

கொடுக்கும் மிகுஇக்கு உவமம், 

௧௨,  சாறுபடுதிருவினென்ற உவமம் அம்மதுக்களைப் பானம்பண் 

னுங்காலத்து அலங்காரமாகக் கூட்டும் பூவும் விரையுமுதலாய பொருள் 

களுக்கு உவமம், சாநென்றது விழஈவின்டன்மையை; பசிழமென்றது மகிழ்ச் 

சியையுடைய ஓலக்கவிருப்பினை. 

(௪) வயவர்பெரு, (இ) வில்லோர்மெய்ம்மறை, சேர்ந்தோர் செல்வ, 

(௧௦) சேயிழை கணவ, (௧௩) பாணர்புரவல, பரிசிலர்வெறுக்கை, (௧௨) 

புகழ்சான்மார்ப, நின் (௧௬) நாண்ம௫ூழிருக்கையின்சிறப்பெல்லாம் (௧௭) 

நின்டனைமகமின்கண்ணே (௧௩) இனிதுகண்டேமெனக்கூட்டி வினைமுடி.வு 

செய்க. 

இசனாற்ரொல்லீயது, அவன் ஒலக்கவினோ சக்சொடுபடும் து அவன் 

செல்வச்சிறப்புக் கூறியவ :ரூயிர்று, (3) 

(௬௬.) வாக்கிரு பருப்பிற் ஜீர்தொடை பழுனிய 
விடனுடைப் பேரியாழ் பாலை பண்ணிப் 

படாந்தனை செல்ல முதுவா யிரவல 

விடியிசை ஹோசபொ டொன்றுமொழிந் | தொன்னார் 

(இ வேதுடைக் குழூஉச்சமக் go தீதைய ய றிக் 

கொன்றுபுறம் பெற்ற பிணம்பயி லழுவத்துக் 

தொன் றுதிறை தந்த களிற்றொடு செல்லி
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னம்பண வளவை விரிர் துறை போகிய 

வார்பத நல்கு மென்ப கறுத்தோ 

௧௦ ருறுமுரண் டாங்கய தாரருர் தகைப்பி 

இணர்க் முழ்கள்கமை கடுக்குர் தோன்றற் 
றுன்மிசைக் தசெழுகரும் விரிந்திலங் கெஃகற் 

மூர்புரிர் தன்ன வாளுடை விழலவிற் 

போர்படு மள்ளர் போர் தொடு தொடுந்த 

பூத்த முஷலைப் புதல்சுழ் பறவை 

கடத்திடைப் பிடவின் நொடைச்குலைச் சேக்கும் 

வான்பளிங்கு விரைஇய செம்பரன் மூசம்பி 

னிலங்குகதிர்த் திருமணி பெறாஉ 

  

௨௦ /மகன்கண் வைப்பி னாடுகிழ வோனெ, 

துறை - சேந்துறைப்பாடாண்பாட்டு, 

வண்ணழம் காத்தம் அது. 

பேயர் - (௧௬) புதலகசுழ்பறவை,. 

௬... படர்க்சனையென்றது வினையெச்சமுந்று; படர்தல் - நினைவு, 

ஒன்றுமொழிசல் - வஞ்சினங்கூறல், 

(௯) ஓன்றுமொழிந்து (௬) கொன்றுபுஈம்பெற்றவெனக் கூட்டி, 

ஒன்றுமொழிதலும் கொன்றுபுதம்பெறுசஓம் ஒன்னாரசன்றி இவன் தொழி 

லாகவுரைாக்க. 

(௭) ஒன்னாரது (3) குழுவெனக்கூடட்டி, சொன்றதும் புநம்பெற்ற 

தும் ௮கீகுழுவையேயாகவுரைச்ச, 

”... திறைசர்கவென்றதர்கு ௮அவன்ஒன்னார் தஇிழையாகத்தந்தவென 

'வருவிச்துரைக்க. 

rie அம்பணம் - யாகிகால். உநைபோசல் ~ உரநையிடமுடியாதொ 

டிதல். அளவைவிரியவெனச் தஇிரிச்ச, 

(எ) செல்லின் (௩) ஆர்பதமென இருபெயரொட்டு, 

௧௦. தாரருந்தகைப்பு - ஒழுங்குடைய மாற்ரூராந்குலைச்சற்கரிய 

படைவகுப்பு, 

௧௧, நாண்மழை - பருவமழை. 

௧௨. சதசோலொடுவென ஒடு விரிக்ச, 

௧௬, தார்புரிர்தன்ன வாள் - பூப-லைகள் ௮சைந்சாற்போல நுடங்கு 

கின்ற வாள்,
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(௧௦) தகைப்பினையும் (௧௨) எஃகினையுமுடைய (௧௨) போரெனக் 

கூட்டுக, | 

கடு, கடவுள்வாகை - வெற்றிமடர்தையாகிய கடவுள்வாழும் 

வாலை 

௧௪ - ௧௬, இழித்துக் குறுகஈறுக்க வாகையோடு இடைவைத்துச் 

தொடுத்த பனங்குருச்.து முல்லைமுகைக்கொப்பாசவும் வாகைவீ அம்முல்லை 

QUE Pes வண்டிற்கொப்பாகவும் உவமங்கொள்ளவைச்ச சிறப்பானே, 

இசற்கு ' புதல்சுழ்பறவை ! என்.று பெயராயிற்று, 

௧௯, இருமணிபெறுவார் அச்சாட்டாராகக்கொள்க, 

வனை (௩) நினைத்துச்செல்லு முதுவாயிரவலனே, நின்னினைவிற் 

ற்ப (௨௦) சாடுதிழவோன் தனக்குப்போரின்மையான் வென்றுகொடுப் 

ப.தின்றி (2) ஒன்னார் (௪) பிணம்பயிலழுவத்துத் (௪) இறையாகச்சச்த 

களிற்ரொடு ஈன்னாட்டுவிளைந்தரெல்லாசிய (௩) உணவினைக் கொடாகின் 

ரூீனென்று எல்லாரும் சொல்லுவார்கள்; ஆசலால், அவன்பால் ஏகெனக் 

கூட்டி வினைமுடி.வுசெய்க, 

இசனார்சொல்லியது, அவன் வென்றிச்சிறப்புடன்படுத்துச் 

கொடை சிறப்புக் கூ றியவாருயிற்று, 

“படந்சனைசெல்லும்? என்று பாணன் சன்னில் நினைவனகூறின 

மையால், துறை பாணாற்றுப்படையன்திக் செர்துறைப்பாடாணாயிற்று, 

(பி-ம்.) ௩. யாழ்ப்பாலை, ௩. கடறுழந்துகெல்ஓம், (௬) 

(௬௭.) கோடுமணம் பட்ட நெடுபொழி யொக்கலொடு 

பக்தர்ப் பெயரிய பேரிசை மூதூர்க் 
  

கடனறி மரபிற் கைவல் பாண 

தெண்சகடன் முத்தமொடு ஈன்கலம் பெறுகுவை 

டு கொல்படை தெரிய வெல்கொடி நுடங்க 

உடங்குகதிர் வயிரொடு வலம்புரி யார்ப்பப் 

பல்களிற் தினகிரை புலம்பெயர்ந் தியல்வர 
SET CN, வக 

வமர்க்சு ணமைந்த வலிர்கிணப் பரப்பிற் 

குழூடச்சிறை பெருவை குருதி யாரத் 

௬௦ தலை துமிந் தெஞ்செ வாண்மலி ,இபமோ 

் டுறாவில் பேய்மகள் கவலை சுவற்ற 

காடுட னடுக்கப் பலசெருக் கொன்று



ஏழாம் பத்து, ௧௧௧ 

  

நாறிணாக் கொன்றை வெண்போழ்க் கண்ணியர் 

வாண்முகம் பொறித்த மாண்வரி யாக்கையர் 

௧௫ நெறிபடு மருப்பி னிருங்கண் _ மூரியொடு ராத். 

வளைதலை மாத்த தாழ்கறும் பாசக, 
ரெஃகா டூணக் கடுப்பமெய் சிதைந்து 
சாந்தெழின் மறைத்த சான்றோர் பெருமகன் 

மலர்ந்த காந்தண் மாறா தூதிய ப 

௨௦ கடும்பறைத் தும்பி சூர்ர்சைம் காயம்ப 

பறைபண் ஊழியும் பாடுசா னெடுவனாக் 

கல்லுயர் நேரிப் பொருஈன் 

செல்வக் கோமாற் பாடினை செலினே, 

திறை - பாணாற்றுப்படை, 

வண்ணழம் தாகத்தம் அது, 

பேயர் - (௧௬) வேண்போழ்க்கண்ணி, 

(௧) கொடுமணமென்றது ஓஞூர், 

ea. பந்தர்ப்பெயரிய - பக்சரென்னும் பெயரைப்பெற்ற, 

ட. சொட்டையாளர் படைதெரியவென ஒருசொல்வருவிகச்க, 

டு. வெல்கொடி. முடங்கவென்றது ம.நருரெதரே அவர்கண்டு 

நடுங்கும்படி. பண்டுவென்ற கொடி. நுடங்கவென்றவாறு, 

௪... களிறு இனநிராை புலம்டெயா்ர்து இயல்வா வென்றது களிற்நின 

நிரை களத்திலே போர்வேட்டுப் புடைபெய!ச்து திரியவெண்றவாறு. | 

(டூ) கொல்படைதெரியவென்ப தமுதல் (௪) இயல்வரவென்பதருக 

நின்ற வினையெச்ஈர்சான்கனையும் நிகழ்காலப்பெரு.ட்டாகிகச் (௪௨) செருக் 

' கொன்றென்னும் வினையொடுமுடி.க்க, 

(௯) குருதியாரட் (௪௧) பேய்மகள் கவலை*வ1(4௨.) காடுடன்ஈடுங்க 

வெனநின்ற வினையெச்சங்கள் மூன்றினையும் அரும்பு. சவலைகவற்றும்படி. 

நாடுடன்ஈடுங்கும்படி.யென எதிர்சாலப்பொருட்டாகிகிக (௧௨) கொனள்நென் 

னும் வினையொடுமுடிக்க, 

௮... அமர்க்கண் அமைந்த பர ப்பென்றது அமர்செய்யுமிடத்திற்கு 

இடம்போந்த பரட்பென் தவாறு, | 

௧௦. அண்மலிபூபமென்றது ஆண்மைமிக்க பூபமென்றவாறு, 

65. கவலைகவற்றவென்றது சண்டார்க்கு வருத்தச்சைச்செய்யும் 

் படியென்றவாறு,



க்க பதிற்றுப் பத்.து, 

௧௨, சொன்றென்னும்வினையெச்சத் இனை (௧௪) மெய்சிதைந்தென் 

னும் வினையொட மாறிக்கூட்செ, 

௪௬, தொடுத்தற்குரிய பூவல்லாத பனங்குருத் தனைத் தொடுக்கப் 

படும் கொன்றையொடு தொடுத்ததுபற்றி, (சாறிணர்ச் கொன்றை வெண் 

போழ்க் கண்ணி! எனக்கூறிய ௮டைச்சிறப்பானே, இதற்கு (வெண்போழ்க் 

கண்ணி? என்று பெயராயிநறு, 

௧௭, மெய்சிதைர்தென்று உடலஓுருவப்பட்டமை ழேசொன்னபை 

யால், (௧௪) வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையரென்பதற்கு வாள் 

முகத்திலேபொறித்த பாண்வரியையுடைய யாக்சையரென முகத்தில் வடு 

வாக்சியுமாக்க, 

கறி. இருங்கண்மூரியன்நது பெய உடலிடச்சையுடைய எழு 

தென்றவாறு, ் 

(௧௩) கண்ணியர் (௧௪) பாண்வரியாக்கையர கய (௧௨) சான்றோர் 

பெருமசனென மாறிக்கூட்டுக, 

(௧௭) மெய்கிசைந்து (௧௮) சாந்து எழல் உறைசத்தவென்தது மெய் 

யானது ரிதைந்து ௮ச்சிசைர்தவடுக்கள! ன பூசினமாச்தின் அழகை மறை 

த்தவென்றவாறு, 

See மாருதுவாதியவென்றது இது குரினுை_யசென்று அறிந்து: 

நீங்காது ஊதியவென்றவாறு. 

௨0, சூர்கசைத்தாயென்றதனைச் சூப்ஈ்சைம்கவெனத் இரத்து, 

சாந்தள் சூரானது ஈச்சுசலையடைச்தாகலானேயென வுரைக்க, 

(௩) சைவல்பாண, (௧) நெடுமொழியொச்கலொடு நீ (௧௮) சான்றோர் 

பெருமகன், (௨.௦.) கேரிப்பொருகனாகய (௨.௩) செல்வக்கோமானைப் பாடிச் 

செல்லின்; (௨) பர்சர்ப்பெயரியமூ தார்ச் (௪) செண்கடன்முத்தமொடு (௧) 

சொடுமணம்பட்ட (.) ஈன்கலம் பெறுகுவையென மாறிக்கூட்டி வினை 

முடி.வுசெய்க, 

இதனாற்சொல்லீயது, அவன்கெ:ைக்கறப்புச் கூறியவ :ரூயிற்று, 

(பி. ம்.) டு... சொல்படை, ௧3... தாழிரும்பாசகர், 

௧௦.. பலசெருச்கடந்து, ௧௭, எல்கானேம், (௪) 

(௬௮) )கால்கடிப் பாகக் கடலொலித் தாங்கு ப Be த] 

வேறுபுலத் திறுத்த கட்டர் ராப்பட் பஈ.-- 3 

கடுஞ்சிலை கடவுட் தழங்குகுரன் முரச 

மகலிரு. விசும்பி னாகத் ததிர 

இ வெவ்வரி கிலைஇய வெயிலெறிச் தல்ல



ஏழாம் பத்து, கக்கு. 

அண்ணா தடுக்யெ பொழுதுபல கழிய 

நெஞ்சுபுக லூக்கத்தர் மெய்தயக் குயக்கத் 

தின்னா ருறையுட் டாம்பெறி னல்லது 

வேந்தூர் யானை வெண்கோடு கொண்டு 

௧௦ கட்கொடி அடங்கு மாவணம் புக்குட 

னருங்க ணொடைமை இர்க்கபின் மகிழ்சிறந்து 
இவக கவளத்தை படட + ml Mh 1 

நாம மறியா வேம வாழ்க்கை. 
  
வடபுல வாழ்நரிற் பெரிதமர்ச் தீல்கலு 

மின்னகை பேய பல்லுறை பெறுபகொல் 

௧(௫ பாய லின்பையிற் பாசிழை Ol er Sip 

நெடும ணிஞ்சி கீணகர் வாப்பி 

னோவுறழ் நெடுஞ்சுவர் காள்பல வெழுதிச் 

செவவிரல் சிவர்க வவ்வரிக் குடைச்சூ 

லணங்கெழி லரியையர்ப் பிணிக்கு 

௨௦ மணங்சமழ் மார்பின் ருணிழ லோரே, 

துறை - சேந்துறைப்பாடாண்பாட்டு, 

வண்ணழம் தூக்கும் அது. 

பேயர் - (௧௨) ஏமவாழ்க்கை, 

(க) கால்கடிப்பாகச் கடலொலித்தங்கு (௨) முரசம் (௪) அதிரவெ 

னக்கூட்டுக, 

(அ) எயிலெறிக்சென்ற எச்சத்திற்கு (1) உண்ணாசென்றது இடமாக 
உண்டலென ஒருதொழிற்பெயர் வருவிச் துமுடி.௪, 

(2) உண்ணாதென் 2. தனை உண்ணாமலெனத்திரித்து அதனை டுக் 

இயவென்னும் வினையொடுமுடி.ச்துக் கழிபவென்ு தனைச் கழியாகிற்கவென் 

னும்பொருள தாக்கி அதனைப் (2) பெறினென்னு வினையொயமுடிக்க, 

௪, ஊக்கத்தரென்றது வினையெச்சம், 

௧௧, கள் கொடைமை - கள்விலை, 

௧௨, நாமம் அறியா ஏம வாழ்க்கையென்றது துன்பம் இடைவிர 

வின இன்பமன்றி இடையரூத இன்பமேயாய்ச் சேறலான வாழ்க்கை 

யென்றவாறு, 
இச்சிறப்பானே, இதற்கு 'ஏமவாழ்க்கை” oer gy பெயராயித்று, 

Emm, வடபுலம் - போகபூமியாகிய உத்தரகுரு, 

௧௪, இன்னகை - இனிய இன்பம், 

& 5



௪௧௪ பதிற்றுப் பத், 

(௪௪) இன்னகை (௧௩) அல்கலும் (௪௪) மேயவெனக்கூட்டுக, 

௧௪, பல்லுறை - பலகாளுறைசல், 

(௧௫) பாரிழைஞெ$ழே (௧௭) நாள்பலவெழுதியென முடிக்க. 

(௧௯) அ௮ரிவையர்ப்பிணிக்கும் (௨௦) மணங்கமழ்மார்ப, நின்தாணிழ 
லோர் (௬) உண்ணாது ௮0கயெ பொழுதுபலகழிய (௮) இன்னார் உறையுள் 

தாம் பெறினன்றி (௧௪) இன்னகை (௧௩) அல்கலும் (௪௪) மேய பல்லுறை 

பெறுபகொல்? பெருர்; அவர் அவ்வாறு அதுபெறினன்றி கின் மார்பாற் 

பிணிச்சப்பட்ட ௮ரிவையரும் இன்னகை ௮ல்கலுமேய பல்லுறைபெறு 

வதேதெனக்கூட்டி வினைமுடி.வுசெய்க, 

இதனாற் சொல்லியது, காமவேட்கையின் ஓடாத ௮வன்வென்றி 

வேட்கைச்சிறப்புக் கூறியவாரூயிற் று, 

(பிம்) ௧௮. குடச்சூல், (௮) 

(௬௯.) மலையுறழ் யானை வான்றோய் வெல்கொடி 

வராமிசை யருவியின் வயின்வயி லுடங்கக் 

கடல்போ ருனைக் கடுக்குரன் முரசம் 

| சாலு௮ு கடலிற் கடிய வுரற 

(டு வெறிந்துசிதைந்த வா 

ளிலைதெரிந்த வேல் 

பாய்ந்தாய்ந்த மா 

வாய்ந்துதெரிந்த புகன்மறவரொடு 

படுபிணம் பிறங்க நூறிப் பகைவர் 

௧௦ கெடுகுடி பயிற்.றிய கொற்ற வேந்தே 

நின்போ, லசைவில் கொள்கைய ராகலி னசையா 

தாண்டோர் மன்றலிம் மண்கெழு ஞால 

நிலம்பயம் பொழியச் சுடாசனக் தணியப் 

_ பயங்கெழு வெள்ளி யாகிய கிற்ப 

௧௫ விசம்புமெய் யகலப் பெயல்பு7 வெதிர 

நால்வேறு ஈனந்தலை யோராங்கு ஈந்த 

விலங்குகஇர்த் இ௫ரி முக்தி னோரே. 

துறை - வஜ்சித்துறைப்பாடாண்பாட்டு, 

வண்ணம் - ஒழதவண்ணழம் சோற்சீர்வண்ணழம், 
தூக்த - சேந்தூக்தம் வஜ்சித்தூக்தம், 

் பேயர் - (௧௨) மண்கேழஜாலம்.



ஏழாம் பத்து. a 

(௨) அநுடங்கவெனவும் (௪) உரறவெனவுரின்ற வினையெச்சங்களை 

(௯) தாதியென்னும்வினையொடுமுடிக்க, 

(௮) புகன்மமவரொடென்னும் ஒடுவை (டு)வாளொடு (௬) வேலொடு 

(௭) மாவொடுவென எங்கும்கூட்டுக, 

வாள், வேல், மாவெனகநின்றமூன்றும் அகுபெயர், 

௯. தூறியென்பது ஈண்டுக்கொன்றென்னும் பொருண்மைச் த, 

௬ - ௧0, பகைவர்கெடுகுடி. பயிற்நியவென்றது படுபிணம்பிறங் 

கப்பகைவரை நாறிய பின் ௮ப்பகைவருடைய செட்டுப்போனகுடிமச்களை 

அவர்நாட்டிலே பயின்று வாழ்வாராகப்பண்ணியவென்றவாறு, 

இனிட் பகைவருடைய கெட்டகுடிகளை வேற்றுகாட்டிலே பயிலப் 
பண்ணினவென்றுமாம், 

(௧௨) மன்றவென்பசனை (௧௧) ௮சைவில்கொள்கையராகலினென் 
பகனொடு கூட்டுக, 

௧௨. பொன்ஞாலமன்றி இம்மண்ஞாலமுழுதும் ஆண்டாரென்பது 

தோன்ற மண்கெழுஞாலமென்ற இச்ஏிறப்பானே, இதற்கு41மண்கேழஜாலம்? 

என்று பெயராயிற்று, 

௧௬, நிலம் பயம் பொழியவென்றது சிலர் அசசுசெய்யுங்காலங் 

களில் மழையும் நீரும் குறைவின்றியிருக் தும் எவ்விளைவும் சுருங்கவிளையுங் 

காலமும் உளவாம்; அவ்வாறன்றி நிலம் பயனைப்பொழிந்தாற்போல மிக 

விளையவென்றவாறு. 

சுடர் ॥ினம்தணியவென்றது திங்கள் மும்மாரியும்பெய்து மழை 

இடையரூதுவருகன்றமையின் சுடர் சினந்தணிந்தாற்போன்று தோற்ற 

வெணன்றவாறு, 

௧௪. வெள்ளியென்றது வறிதுவடச்ிறைஞ்சிய £ர்சால்வெள்ளி 

(பதிற்றுப்பத்து, ௨௪) என்றவாறு, 

பயம்கெழு ஆரியம் நிற்கவென்றது ௮வ்வெள்ளி மழைக்கு௨டலான 

. மற்றைகாள்கோள்களுக்குச்செல€ேன்றஈல்லகாட்களிலே நிற்கவென்றவாறு, 

௧௫, விசும்பு மெய் ௮கலவென்றது அம்மழையில்லாமைக்கு உற்பா 

தமாகய தூமத்தோற்றமின்மையான், ஆகாயவெளி தன்வடி.வு பண்டையில் 

அசன்றாற்போலத் தோன்றவென்றவா,.று. 

பெயல் புரவு எதீரவென்றது மழை இவ்வுலகனை யானேபுரப்பே 

ளென்று ஏறட்டுக்கொண்டாநற்போல நிற்பவென்றவாறு, 

௧௬, நால்வேறு ஈனந்தலை ஓராங்கு நந்தவென்றது நாலுதிசையும் 

ஓன். றுபோலே பகையின்றிவிளங்கவென்றவா,று. 

(௪௦) கொந்றவேந்தே, (௧௭) இலக்குகதர்த் இரரியினையுடைய நின் 

முன்னோர் (௧௨) நிச்சயமாக (௪௧) நின்னைப்போல் அசைவில்லாத மேழ்



க்ச்ள் பதிற்றுப் பத்து, 

கோளையுடையராகையாலே, (௧௨) இம்மண்ஞாலத் தினை (௧௯) நிலம் பயம் 

பொழிதன்முசலாக (௧௬) நால்வேறுகனந்தலை ஓராங்குஈந்தவென்பதீருக 

எண்ணப்பட்ட நின்புகழெல்லாம்உளவாக (௧௧) அசைவின்றி (௧௨) அண் 

டோரராவார்; அவரல்லார் இம்மண்ஞாலத்தின் ஒரோவிடங்களைஆளுவ 

தீல்லது முழுதும் ஆளுதல் கூடாசன்றேயெனக்கூட்டி வினைமுடி.வுசெய்க. 

௧௧. :அண்டோரசையாது? என்பதுபாடமாக்கி அதற்கேற்ப உரைப் 

பாருமுளர், 

இசனாற் சொல்லியது, ௮வன் அள் வினைச்சிறப்பினை அவன் குடி. 

வரலாநழஜொடுெபடுத்துச் சொல்லியவாருயிந்று, 

(நி)  எறிந்துசிதைந்த ? என்பதுமுகலாக (2) $மநவரொடு? என்பத 

மீச நான்கடி. வஞ்சியடியாய்வர் சமையான், வஞ்சிச் நூக்குமாயிற்று, அவற் 

றுள், முன்னின் நமூன்றடிகளின் ஈற்றுச்சீர்சள் ௮சைச்சீர்களாகவும்மற்ரை 

யடியின்ஈற்றுச்சீர் பொதுச்சீராகவும் இட்டுக் கொள் ௧, 

(கக) (நின்போல்” என் 1.து கன். ட டக) 

(௭௦.) களிறுகடைஇய தாண் 

மாவுடற்றிய வடிம்பு 

சமந்தை தந்த வேல் 

கல்லலைத்த தோள் 

(நி வில்லலைத்த ஈல்வலக் து 

வண்டிசை கடாவாகத் தண்பனம் போர்தைச் 

GAYE முசி வெண்டோடு கொண்டு 
திஞ்சுனை நீர்பலர் மலந்து மதஞ்செருக்கி 

யுடைகிலை ஈல்லமர் கடந்து மறங்கெடுக்துக் 

௧௦ கடுஞ்சின வேந்தர் செம்ம ஜொலைத்த 

வலம்படு வான்கழல் , வயவர் பெரும 

ஈகையினும் பொய்யா வாய்மைப் பகைவர் 

புறஞ்சொற் கேளாப். புறா சொண்மைப் 

பெண்மை சான்று பெருமட நிலைஇக் 

66 கற்பிறை கொண்ட கபழுஞ் சஈடர்றுதற் 

புரையோள் கணவ பூண்களர் மார்ப 

தொலையாக் கொள்கைச் சுற்றஞ் சுற்ற 

வேள்வியிற் கடவு எருத்தினை கேள்வி 

யுயர்நிலை யுலகத் தையரின் புத்தனை



ஏழாம் பத்து, ௧௧௭ 

௨௦ (வணங்கிய சாயல் வணங்கா வாண்மை 

யிளக்.துணைப் புதல்வரின் முதியாப் பேணித் 

தொல்கட னிறுத்த வெல்போ ரண்ணன் 

மாடோ ருறையு முலதமும் கேட்ப 
விழுமென விழிதரும் பறைக்குர லருவி 

உடு முழுமுதன் மிசைய கோடுதொறுர் துவன்று 

மயிரை நெடுவரை போலத் 

தொலையா தாகறீ வாழு காளே, 

துறை - சேந்துறைப்பாடாண்பாட்டூ. 

வண்ணம் - ஒழதவ்ண்ணம், 

தூக்த - சேந்தூக்தம் வஜ்சித்தூக்தம். 
பேயர் - (௨௪) பறைக்தரலரநவி. 

௬, சமம் தழைர்ச வேலென்றது பா! செய்யும் சங்கள் சிதை 

சற்குக் காரணமாகிய வேலென்றவாறு, 

வேலென் றது வேல்வென்றியினை. 

௪, a லலை*தசாளென்றது வலியுடைமைய:ு கலலயலைத்ததோ 

ளென்றவாறு. 

ப்ப தாகவெனக்கூட்டி வினைமுடி.வுசெய்க. 

இசனாந்சொஃலியது, அவன்வென்றிகூறியஇிறச்சானே HOU Garr or 

சிறட்புக்களைக்கூறிப் பின்னை வ.ழ்ச் தியவாரூயிற்று, 

(பி-ம்) 4. கவண்டிசை. ௨௦, (ேருயர்தெடுவரை, (௧௦) 

இசன்பதிகத்து ஒருசக்தையென்றது பொநறையன்பெருர்சேவியின் 

பிதாவுடைய து ஒருபெய*, 

வேள்வி ஆச்சியபொழுதின் அறத்துநைபோகயென்றது யாகம்பண் 

ணினகாலச்திலே .ஈற்றுள்ள அறத்துறைகளையும் செய்துமுடிச்சென்ற 

வாறு, 

மாயவண்ணனை மனனுறப்பெற்றென்றது தருமாலைவழிபட்டு அவ 

னுடையமனம் தன்பாலே.ஆம்படி. பெந்றென்றநவாறு, 

ஓகர்தூரீத்தென்றது ௮ம்மாயவண்ணனுக்கு ஒகர்தூரென்ற தர் 

ஊராக்கொடுத்சென்றவாறு, 

புரோசுமயச்சியென்றது சன்புரேகிசனிலும் தான் ௮றநெறிபறிச் 

தென்றவாறு, 

சிறுபுநமென்றது சிறுகொடை,



க்கு பதிற்றுப பத்து. 

(பதிகம், 
மடியா வுள்ளமொடு மாற்றோர்ப் பிணித்த 

நெடுநண் கேள்வி யர்.துவற் கொருதந்தை 

மீன்றமகள் பொறையன் பெருர்தேவி யீன்றமக 

னாடுபதி படுத்து ஈண்ணா ரோட்டி 

வெருவரு தானை கொடுசெருப் பலகடர் 

தேத்தல் சான்ற விடலுடை வேள்வி 

ஆக்கெய பொழுதி னறத்துறை போகி 

மாய வண்ணனை மனலுறப் பெற்றவற் 

கோத்திர செல்லி ஜெகர்தூ ரீத்துப் 

புரோசு மயக்கி சா 

மல்ல இள்ளமொடு மாசற விளங்கெ 

சேல்வக்கடங்கோ வாழியாதனைக் கபிலர்பாடினார் பத்துப் 

பாட்டு, அவைதாம்; புலா௮ம்பாசறை, வளாபோலிஞ்சி, அருவி 

யாம்பல், உரைசால்வேள்லி, ராண்ம$ழிருக்கை, புதல்சூழ்பறவை, 

வெண்போழ்க்கண்ணி, ஏமவாழ்க்கை, மண்கெழுஞாலம், பறைக் 

குரலருகி, இவை பாட்டின்பதிகம், 

பாடிப்பெற்றபரிசல்: சறுபுறமென நூருயிரங்காணங்கொடுத் து 

நன்றாவென்னும்குன்றேறிரின்று தன்கண்ணிற்கண்ட நாடெல்லாம் காட்டிக் 

கொடுத்தான் ௮ககோ, 

செல்வக்சடுங்கோவாழியாதன் இருபத்தையாண்டுவீற்றிருந்தான். 

ஏழாம்பத்து முற்றிற்று,



எட்டாம் பத்து, 

pio 

(எ௧.) அரு௮ யாண சகன்கட் செறுவி 
னருவி யாம்ப னெய்தலொ டரிந்து 

செறுவினை மகளிர் மலிந்த வெக்கைப் 

பரூஉப்பசு டுதிர்த்த மென்செர் செல்லி 

நு னம்பண வளவை யுறைகுவித் தாங்குக் 
கடுந்தே Side ௮.௮ போர்கள் 5658, 

செழுங்கூடு இஃ த்த விளர்.துணை மகாரி 

னலந்தனர் பெருமகின் னுடற்றி யோரே 

யூரி கவச வுருத்தெழுக் gorges 

௧௦ போர்சடு கமழ்புகை மாதிர மறைப்ட 

மதில்வாய்த், தோன்ற லீயாது தம்பழி யூக்குகர் 

குண்டுக ணகழிய GL gram ஞாயி 

லாரெயிர் ற் Copy. வெளவினை யேறொடு 

கன்றுடை யாயச் தரீஇப் sR pi go 

௧௫ புலவுவில் லிளைய ரங்கை விடுப்ப 

மத்துக்கயி ருடா வைகற்பொழுது கினையூ௨ 

வான்பயம் வாழ்ரர் கழுவு டலமடங்கப் 

பதிபா ழாக வேறுபுலம் படாந்.து 

விருந்தின் வாழ்க்கையொடு பெருந்திரு வற்றென 

௨௦ வருஞ்சமத் தருகிலை தாங்கிய புகர்.நு.தற் 

பெருங்களிற் நியானையொ டருங்கலந் தரார் 

மெய்பனி கூரா வணங்கெனப் ப.ராவலிற் 
HAO, Oe yar OE 

  

பலிகொண்டு பெயரும் பாசம் போலத் 

திறைகொண்டு பெயர்தி வாழ்ககின் arf 

௨௫ யுசவரு மடவரு மறிவுதெரிந் தெண்ணி 

யறிக்தனை யருளா யாயின் 

யாரிவ ணெடுத்தகை வாழு மோரே, 

துறை - சேந்துறைப்பாடாண்பாட்டு, 

வண்ணம் - ஓழதவண்ணழம் சோம்சீர்வண்ணழம்,



௧௨0 பதிற்றுப் பத்து, 

தூக்கு - சேந்தூக்து; . 
பெயர் - (௧௦) தறுந்தாண்ஜாயில், 

2௨, அருவியாம்பல் - நீரின் அம்பல்; என்றதனாற்பயன் : நீர்ச்குறை 

வற்ற அம்பலென்பதாம் ; எண்ணின் .ஆம்டலை நீக்கு£ற்கென்பதுமொன்று, 

(௨) ஆம்பலொடு செய்தலொடு (௪) கெல்லை (௨) அரிந்தென்று 

கொள்க. | 

(௨) அரிந்து (ஈ) பகடு உதிர்த்தவெனக்கூட்டிப் பகட்டானென 

உருபு விரிக்க, | 

௬. செறு வினை மகளிர் cb ig EE 2 Suc ns உழவர்பெண் 

மக்கள் விளையாசெறகு ype” ப்யிர்கொள்ள £தோரிடமின்மையின், 

ஆண்டு அவர்கள் at nit ற, 
30 % vo 

நல் த்தின் ன்மை - சோற்றதுமென்மை, செர்நெலென்ற.து 

ase ve 

ar தள வைக்சகென கான்காவதுவிரிக்க. 

i, கடுந்தேறு உறுகளை - கடி.தாகத் செறுதலையடைய மிக்க குளவி 

Vern, மொசிர்தனவென்றது மெஈய்ச்தனவென்னும் வினையெச்சமுற்று, 

௬. உருத்து எழுந்து உ௭ைஇ ஊர் எரி! கவரவெனக்கூட்டுக, 

(௯) ஊரெரிகவரப் (௧௦) போர்சுடுகமழ்புகை மாதிரமறைப்பச் (௧ ௬) 

தோட்டிவெளவியென முடிக்க, 

௧௧, தோன்றலீயாதென்றது தோன்றாசென்னும் வினையெச்சத் 

திரிசொல் ; தோன் நலீயாமலெனச்் திரிக்க, 

௧௨. குறுந்தகாண்ஞாயிலென்றது இடையிடையே மதிலின் அடி. 

யிடங்களைப்பார்க்க ௮ வற்றிற் குறுசிக் குறுகியிருக்கும் படியையுடைய 

ஞாயிலென்றவாறு, 

இவ்வாறு கூறின சாதிப்பண்பானும் படி.யைச் தாளென்றுகூறினபடி 

யாலும் இதற்கு : தறுந்தாண்ஜஞாயில்' என்று பெயராயிற்று 

௧௩, வெளவினையென்றது வினையெச்சமுற்று, 

er, ஆயம்தரீஇயென்றது ஆயங்களை 5 (௪௫) புலவுவில்லிளையர்க் 

குக் கொடுட்பவென்றவாறு, 

தரீஇயென்பதனைச் தரவெனத்திரிக்க, 

௧௫, இளையர் ௮ங்கைவிடுப்பவென்றது இளையர் அ௮வ்வாயத்தைத் 

தங்கள் அ௮ங்கையில்நின்றும் பிறர்க்கு விடுப்பவென்றவாறு, 

௧௬. கயிராடாவென்னும் பெயரெச்சமறையை வைகலென்லும் 

தொழிற்பெயரொடுமுடிக்க, வைகல் - கழிதல், வைகற்பொழுது -இருபெய 

சொட்டு, :



எட்டாம் பத்து. ௧௨௧ 

௧௭௪. வாழ்நர் - வாழ்பவர்) இடையர். பயத்தானென விரிக்ச, 

கழுவுளாவான் அவ்விடையர்க்குத்தலைவனாய் ௮க்சாலத்துக் குறும்புசெய்தி 

ருந்தானொருவன். முன்னர் (௧௯) எயிலென்றது ௮வன் SMES HT CHES 

கொண்டிருந்த மதிலினை. 

௧௮.  வேறுபுலம்பதிபாழாகப்படர்ர்தென்றது ௮க்கழுவுள் தலைம 

டங்குகையாலே அவனைவிட்டு வேறு திறையிடாக்குறும்பர்நாட்டிலே fy 

நாட்டுப்பதி பாழாகச்சென்றென்றவாறு, 

(௧௮) படர்ந்து (௨௫) இிமைகொண்டுபெயர்தியெனக் கூட்டுச௪, 

௧௯. விருந்தின்வாழ்க்கை - காடோறும் புதிதாகச் தாங்கள் தேடுக 

ன்றபொருள், பெருந்திரு - முன்னேசேடிக்கெெந்தபொருள், அற்றென 

வென்றது ௮ற்றதெனக்கருதியென்றவாறு, ௮ற்றசென்பது கடைக்குறை 
bar படச் 

௨௩, பாசம் - பேய். ட்டி 

௨. உரவராயும் மடவரையுமெ ன்னும்இரண்டாவ்து விகாரத்தால் 

தொக்கது. அறிவு - அவர்களறிவு, 

௨௭. வாழுமோரென்புழி, உம்மை - அசைநிலை, 

(௧௬) அரெயிற்ரோட்டிவெளவி அதனையுடைய (௧௭) கழுவுள் 

தலை மடங்குகையாேேல (௧௮) வேறுபுலம்படர்க்து ௮அவ்வேறுபுலத் து 

நினக்கு (௨௧) யானையொடு அருங்கலம்திறையிடார்தம் (௧௯) விருக்தின் 

வாழ்க்கையொடு பெருக்திருவற்நதெனக்கருதித் தங்கள் (௨௨) மெய்ச்க0க்க 

மிக்கு நின்னை ௮ணங்கெனச்கருஇப் பலபடப் பரவுகலான், (௨௩) பேய் 

தான் பற்றினாருயிரைவெளவாது தனக்கு ௮வர் பலியிட்டுமி அ௮ப்பவி 

கொண்டுபெயருமாறுபோல நீயும் ௮வருயிரைாவெளவாது (௨௪) இறை 

கொண்டுபெயராநின்ராய்; இல்தன்றே இதுபொழுது நீசெய்கன்ற.த; 

நின்னை (௮) உடற்றியோர் (௮) கடுந்தேறு உறுகிளைதுஞ்சும் (௪) கூடுகளை 

பத்தி இள ந்துணைமகாலைப்போலப் (2) பெருமானே, ௮லந்தார்கள் ; இனிமே 

ல்உள்ளத்து (உட) உரவராயும் மடவளாயும் அவரவர்அறிவினைத்தெரீர் து 

எண்ணி (௨௭) ௮வர்களிடச்துச்செய்யும்௮ருளறிச்.து ௮ருளாயாயின், (௨௪) 

நெடுந்தகாய், இவண்வாழ்பவர்யார்; (௨௪) நின் ஊழி வாழ்கவெனக் கூட்டி, 

வினைமுடி.வுசெய்க, 

இதனாந்சொல்லியத, அவன் வென்றிச்சிறப்புக்கூறி ௮வற்குப் பகை 

வர்மேல் அருள்பிறப்பித்தவாருயிற்று. 

(பி-ம்.) =. செறிவளை, ௧௮, வேற்றுப்புலம்; 

௧௪. தலைமயங்க. ௨௨, பாலின், (௪) 

க்க



௧௨௨ பதிற்றுப் பத்து. 

(௭௨,) இகல்பெரு மையிற் படைகோ எஜஞ்சார் 

சூழா.து துணித எல்லது வறிதுடன். அகி தப் ம் 

காவ லெதிரார் க.று த்தோர் 1 nr Ober 

முன்றிணை. முதல்வர்க் | கோம்பின ருறைந்து 

  

டு மன்பதை காப்ப வறிவுவலி யுறுத்து 

நன்றறி யுள்ளத்.துச் சான்றோ ரன்னநின் 

பண்புஈன் கறியார் மடம்பெரு மையிற் 

அஞ்ச அழராஉம் பசல்புகு | மாலை 

நிலம்பொறை யொரா௮கீர் ஜெமரவர் தீண்டி 

௧௦ யுரவுத்திரை கடுகிய வுருத்தெழு ே வெள்ளம் 

வராயா மாதிரத் திருள்சேர்பு பரந்து 

ஞாயிறு பட்ட வகன்றுவரு கூட்டத் 
தஞ்சாறு புனாயு நின்றொழி லொழித்துப் 

பொகங்குபிசிர் நுடக்கிய செஞ்சுடர் நிகழ்வின் 

௧௫ மடங்கற் மியி னனையை 

சினங்கெழு குரு9னின் ுடற்றிச னோர்க்சே, 
துறை - சேந்துறைப்பாடாண்பாட்டு, 

வண்ணம் - ஒழதவண்ணம், 

தூக்கு- சேந்தூத்த; 

பேயர் - (௧0) உநத்தேமவேள்ளம். 

இகல் பெருமையின் - இகலானது பெரிதாகையானே ; இக 

லென்னும் எழுவாய்க்குப் பெருமையை நிலைப்பயனிலையாகச் கொள்க, ௮ஞ் 

சாரென்றது வினையெச்சமுந்று, 

(௧) படைகோளைத் (௨) துணிதலெனக் கூட்டுக, 

௨- ௬. உடன் காவலெதிராரென்றது பலருக் தம்முட் கூடியும் 

காச்கமாட்டாரென்றவாறு, 

௫. மன்பதை - மக்கட்பன்மை. 

(௫) அறிவுவலியுறுத்தும் (௬) சான்றோசரெனக் கூட்டுக, 

ஈண்டுச் சான்றோரென்றது மந்திரிகளை. 

எ. மடம்பெருமையையும் (௧) இகல்பெருமையைப்போல எழுவா 
யும் பயனிலையுமாகக்கொள்க, 

௮. துஞ்சல்-எல்லாவுயிரும்இறக் துபடுதல். பகலென்ற த.ஊ ழியை, 

மாலையென்றத் ஊேழிமுடி.வினை,



எட்டாம் பத்து, | ௧௨௩. 

௯, ஓரா௮ வென்றதனை ஒருவவெனத்திரித்து ஈண்டியென்றதனை 

யும் ஈண்டவெனத் திரிக்க, 

௧௦. உருத்தெழுவெள்ளமென்றது பல்லுயிராயும் ஒருங்கு தான் 

கொல்லுங்கருத்துடையதுபோலக் கோபித்செழுவெள்ளமென்றவாறு, 

இச்சிறப்பானே இதற்கு * உநந்தேழவேள்ளம் ? என்று பெயரா 

யிநறு, 

(௧௦) வெள்ளம் (௧௧) பரந்தென்றதனைப் பரக்கவெனஷ்இரித்து 

அதனை (௧௪) நடக்யெவெனரின்ற செய்யியவென்னும் வினையெச்சச்தொடு 

முடித்து அசனைச் சுடர்நிகழ்வென்னுந் தொழிற்பெயரொடுமுடிச் து, வெள் 

ளம் பரக்கையாலே அவ்வெள்ளத்தை மாய்க்கவேண்டி.ச் சுடர்நிகழ்தலை 

யுடைச்தான (௧௫) தீயெனவுராக்க, 

௧௪. பிசிரென்றது பிசிருடைய வெள்ளச்தை, நுடக்குதல்-மாய்த் 

தல். ் 

(௧௨) ஞாயிறுபட்ட அகன்றுவருகூட்ட த்து (௧௫) மடங்கற்பயென 

மாறிக்கூட்டி, அவ்வெள்ளச்சை மாய்த்தந்கு அதிச்சர்பன்னிருவரும் தோற் 

றின பெரியகூட்டத்தையுடைய வடவைழ் தீயெனவுளாச்க, அதித்தர்கூட் 

டத்தை இவன் படைத்தலைவர்க்கு உவமமாகக்கொள்க. 

(௧௩) ௮ம் சாறுபுரையு நின்றொழிலொழித்து (௧௫) மடங்கற்றியி 

னனையையெனமாறிக்கூட்டுக, அம் சாறுபுரையுந்தொழிலென்ற து அழகிய 

விழரப்போல எல்லார்க்கும் இன்பத்தைச்செய்யுர் சொழிலென்றவாறு, 

(௬) நின்னொடுகறுத்தோர் (௪) தம் மடம் பெருமையால் (௩) நின் 

(௪)முன்குடிமுதல்வர்க்கு(௫) அறிவ வலியுறுத் துஞ் (௪) சான்றோரையொத்த 
நின் (௪) சூழ்ச்சிப்பண்புடைமை அறிகின்றிலர் ; நீதான் சூழ்ச்சியுடையையே 

யன்றிக் (௧௭) குருசிலே, நின்உடற்றிசினோர்க்குப் போர்செய்முமிடச் து (கடு) 

மடங்கற்றநியின் அனையை; அதனையும் அறிகின்றிலராதலால், ௮வர் தம் 

(௧) இகல்பெருமையானே அஞ்சாராய்ப் படைகோளைத் (௨) துணிதலல்லது 

(௬) நாட்டைச் (௨) சிறிதும்்உடன் (௬) காவலெதிர்கொள்ளாரெனக் 

கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க. 

இதனாற் சொல்லியது, அவன் சூழ்ச்சியுடைமையும் வென்றிச்ரிறப் 

பும் உடன்கூறியவாருயிறறு, 

(பிம்) ௩. pro) er. ௮... துஞ்சலூறும், 

=, முதல்வசோம்பினர். ௧௪. பிசிருடக்கய. (௨) 

(௭௬,) உரவோ ரெண்ணினு மடவோ செண்ணினும் 

பிறர்க்கு வாயி னல்லது நினக்குப்



௧௨௪ பதிற்றுப் பத்,த. 

பிறருவம மாசா வொருபெரு வேந்தே 

மருதஞ் சான்ற ற மலர்தலை ‘Stor avtsp . | 

செய்யு ணாரை யொய்யு மகளி சொ) ததத 

ரிரவும் பகலும் பாசிழை களையார் 

௮ம்பல் யாணாக் குரவை யயருங் 

காவிரி மண்டிய சேய்விரி வனப்பிழ் 

புகாஅர்ச் செல்வ ம பூழியர் மெப்ம்மறை 

கழைவிரிர் தெழுதரு மழைதவழ் சநெடுங்கோட்டுக் 

கொல்லிப் பொருஈ கொடித்தேர்ப் பொறையகின் 

வளனு மாண்மையு கைவண் மையு 

மாந்த ரளவிறர் தனவெனப் பன்னாள் 

யான்சென் றஅுவாப்பவுர் தேரார் பிறருஞ் 

சான்றோ ௬ரைப்பத் தெளிகுவர் கொல்லென 

வாங்குமதி மருளக் காண்குவல் 

யாங்குரைப் பேனென வருந்.துவல் யானே, 

டுதுவும்௮து. 
பேயர் - நீறந்திகழ்பாசிழை. 

**[கூர்தலையுடையமகளிர்,ஓண்ணுசல்பொலிர்தமகளிரெனக்கூட்டுக. 

நிறந்திகழ்பாசிழையென்றது தன்னின் ௮ழுச்திய மணியினுர் சன் 

னிறந்திகழும் பசும் பொன்னிழையென்றவாறு, 

இச்சிறப்பானே, இதற்கு *நீறந்திகழ்பாசிழை” என்று பெயராயிற்று, 

உயர்திணைமகளிர் நெஞ்சத்துமென உம்மையை மாறிக்கூட்கெ, 

தெய்வமென்றது செய்வச்தன்மையை. 

செய்வந்தரூ௨ம் ஆன்றோரெனக்கூட்டுக. குலமகளினை உயர்திணை 

மகளிரென்று முன்னேகூறினமையான் அன்றோரென்றது பரச்சையரை 

யாம் ; அவர்களை ஆன்றோரென்றது தம் துறைக்குவேண்டுவன அமைந்தா 

ரென்றவாறு.] 

மருதமென்றது WG seas Ser enue cou. 

இரவும் பகலும் ருரவையயருமெனக்கூட்டுக. 
  

* [ ]இவ்விருதலைட் பகரத்திற்குட்பட்ட உளாக்குரியகூலம் ஒரு 
Sr Bad gui இடைக்கவில்லை, ்
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குறும்பல்குரவையென்றது ஒன்று ஆடுமிடத்திற்கு ஒன்று ௮ணிய 
தாய் ௮வைசாம் பலவாயிருக்கின்ற குரவையென்றவாறு, 

கு. ரவையயரும் புகாரெனவும் காவிரிமண்டிய புகாரெனவுங்கூட்டுக. 

உரைப்பவுமென்ற உம்மை தாமே அ௮றியக்கடவதனை யாம் சொல் 

லவு மறிகிலரெனச் சிறப்பும்மை, பிறருமென்ற உம்மை அசைநிலை, சான் 

ஜோர்... கொல்லென' என்றதன்பின், கருதினென ஒருசொல் வரு 

வித்து அதனைக் காண்குவலென்னும் வினையொடுமுடி.க்க. 

பெருவேச்சே, புகார்ச்செல்வ, பூதியர்மெய்ம்மறை, சொல்லிப் 

பொருந, பொழைய, நின் பகைவர் நின்வளனும் அண்மையும் கைவண்மை 

யும், உலகத்துமக்களளவைக்கடந்தன; அவனொடு மாறுபடுவது நுமக்கு 

உறுதியன்றெனப் பன்னாள் யான் சொல்லவும் தேறிற்றிலர்; தேரூராயி 

னும் உலகத்து மதிப்புடைய சான்றோர் சொல்லக் சாம் தேறுவரோவெனக் 

கருதின் அ௮வர்சொன்னவிடத்தும் அவர்கள் 2திமருண்ட துவேகாணா 

நின்றேன்; அகலான் நின் பெருமையை அவர்கட்கு யாங்கு உளாப்பே 

னென வருந்தாரின்றேன் யான். இஃது என்னுறுகுறை ; இசனை அறிந்து 

நீ அவர்பால் ௮ருளவேண்டுவலென வினைமுடி.வுசெய்ச, 

இதனாற்சொல்லிய து, ௮வன் வென்றிச்கு அ௮டி.யா௫ய செல்வமும் 

ஆண்மையும் கைவண்மையும் உடன்கூறியவாற்றான் ௮வன் வென்றிச் 

சிறப்புக் கூறியவாரூயிற்று, 

(பி-ம்.) நீயாயின். சேய்வரி, 

ஒப்புமகளிர், யாஞ்சென்று. (௬) 

(௭௪.) கேள்வி கேட்டுப் படிவ மொடியா.து 

வேள்வி வேட்டனை யுயாந்தோ ர௬வப்ட-௭ 

சாயறல் கடுக்குந் தாழிரும் கூர்தல் 

வேறுபடு EGE Marah வாழியர் 

(௫ சொடுமணம் பட்ட வினைமா ணருங்கலம் 

பர்தர்ப் பயர்த பலர்புகம் முத்தம் 

வையக ஈண்ணிக் குறும்பொறை நாடிச் 

தெரியுரர். கொண்ட சிர.றுடைப் பைம்பொறிக் 

கவைமரங் ' கடுக்கும் கவலைய மருப்பிற் 

௪௦ புள்ளி யிரலைக் தோலூ ஸுதிர்த்தூத் . 
தீஅகளைச் தெஞ்சிய திகழ்வீடு பாண்டிற் 

பருதி போகிய புடைசெ சட்டி 

யெஃகுடை யிரும்பி னுள்ளமைத்து வல்லோன்



௧௨௬ பதிற்றுப் பத்து, 

சூடுகிலை யுற்றுச் சுடர்விடு தோற்றம் 

கடு | விசும்பாடு மரபிற் பருகச் தூ றளப்ப 

ஈலம்பெறு திருமணி கூட்டு ஈற்றோ 

ளொடுக€ சோதி யொண்ணுதல் கருவி 

லெண்ணிபன் முற்றி யீரறிவு புரி்து 
சால்புஞ் செம்மையு முளப்படப் பிறவு 

௨௦ காவற் கமைந்த வரசுதுறை போகிய 

வீறுசால் புதல்வற் பெற்றனை யிவணர்க் 

கருங்கட னிறுத்த செருப்புகன் முன்ப 

வன்னவை மருண்டனெ னல்லே னின்வயின் 

முழுதுணார் தொழுக்கு ஈனாமூ தாளனை 

௨௫ வண்மையு மாண்பும் வளனு மெச்சமுர் 

தெய்வமும் யாவதுந் தவமுடை யோர்க்கென 

வேறுபடு ஈனர்தலைப் பெயரக் 
fo கூறினை பெருமகின் படிமை யானே. 

ஒதுவும் அது. 
பேயர் - (௧௬) நலம்பேறுதீநமணி, 

௧, கேள்விகேட்டல் - யாகம் பண்ணுசற்கு உடலான விதஇிகேட் 

டல், படிவம் - யாகம் பண்ணுதற்கு உடலாக முன்புசெஓத்தும் விரசங் 

கள். ஓடி.யாதென்பதை ஓடியாமலெனத் திரிக்க, 

(௨) வேட்டனையென்றதனை வினைபெச்சமுற்றாகடி அவ்வினையெச் 

சத்தினே (௨௨) அருங்கடனிறுத்தவென்னும் வினையொடு கூட்டுக, 

௨, உயர்ந்தோர் - தேவர், 

a. வேறுபடுஇிருவீன் - இவளுக்குக்கூநியகுணங்களால் அவளின் 

வேரு யே நின்சேவி யென்றவாறு. 

இருவின்என்னும்இன் - ௮சைநிலை. 

(௪) வாதியரென்னும் வினையெச்சச்இனைச் (௧௪) சூடுகிலையுற்றென் 

னும் வினையொடுமுடிக்க, 

௪. வராயென்றது, பெருமலையை. குறும்பொறையென்றது 

அதனை அணைந்த சிறுபொற்றைகளை, 

௮... தெரியுகர்கோடல் - இலக்கணக்குற்றமற ஆராய்ச் துகோடல். 

பைம்பொறியென்ற த, செவ்விகளையுடைய புள்ளிகளை. மேற் (௧௦) புள்ளி 
யிரலையென்றதனை அதன் சாஇட்பெயர் கூறியவாறாகக்கொள்ச,



எட்டாம் பத்து, ௧௨௭ 

௯... கவலையவென்னுழ் ௮கரம் செய்யுள்விகாரம், 

௧௧, பாண்டிலென்றது, வட்டமாக ௮றுத்த தோலினை. 

௧௨. பருதிபோகயபுடையென்றது,வட்டமாகப்போன ௮த்தோலது 

விளிம்பினை. 

(௫) அருங்கலம் (௪) முத்தம் (௧௧) பாண்டி.ந (௧௨) புடைசகட்டி. 

யெனக்கூட்டி அருங்கலச் இனையும் முத்தத் இனையும் ௮அத்தோலின்விளிம்பிலே 

இனமாகக் கட்டியெனவுளாக்க. 

௧௩, எஃகுடை இரும்பின் உள்ளமைச்தென்றது கூர்மையை 

யுடையகருவிகளால் அத்தோலுட்செய்யும் தொழில்களெல்லாம் செய்த 

மைத்தென்றவாறு, 

அமைத்சென்றதனை ௮மைப்பவெனத் தரிக்க, 

(௧௯) வல்லோனாலெனவிரித்து வல்லோனால் நின்பேவி (௧௪) சூடு 

தல் நிலையுறுதலாலென்க. 

௧௯. வல்லோன் - யாகம்பண்ணுவிக்கவல்லவன், 

2௪, தோற்நமென்றது, தோற்றமுடைய ௮த்தோலினை. 

(ஈ) திரு (௧௭) ஏண்ணுசல் (௧௪) தோற்றம் (கடு) பருந்தூ 

நளப்பச் (௧௪) சூடுகிலையுற்றுக் (௧௪) கருவில் (௨௦) ௮ரசுதுநைபோடிய 

வெனச்கூட்டி நின்தேவியாகியயண்ணுசல் அவ்வாறிழைத்ததோலினைப் 

பருந்தூறளக்கும்படி. குடினமையால், அவள்கருவிலேயிருக்து அரசுதுறை 

கீருவேண்டுவனவெல்லாம் குறையற்நவெனவுரைக்க, 

௧௬. நலம்பெறுதிருமணியென்றது மணியறிவாரால் இதுவே நல்ல 

சென்று சொல்லப்படுதலையுடைய திருமணியென் நவாறு, 

இச்சிறப்பானே, இதற்கு *நலம்பேறுதிநமணி' என்று பெயராயிற்று, 

௧2. எண் இயல் முற்றியென்றது திங்கள்நிரம்பியென்றவா.று, 

ஈரறிவென்றது இம்மையறிவு மறுமையறிவு ; பெரியவறிவெனினும் 

அமையும், 

௨௧. பெற்றனையென்றது வினையெச்சமுற்று, 

௨௪. ஈணாமூதாளனென்றது, புரோடுதனை. 

(௨௪) கணாமூதாளனைக் (௨௮) கூறினையெனச்கூட்டி, அவனைச் 

சொல்லி ஏவினையென ஒருசொல் வருவித் துமுடி.ச்ச. 

௨௫. மாண்பென்றது, மாட்சிமையடைய குணங்களை, எச்ச 

மென்றது, பிள்ளைட்பேற்றினை. 

௨௭,  தெய்வமென்றது, தம்மால் வழிபடுர் தெய்வத் தினை,



௧௨௮ பதிற்றுப் பத்௮. 
(௨௬) தவமுடையோர்க்செனச் (௨௮) சொல்லியென்க, 

கூறினையென்பது வினையெச்சமுற்று, 

௨௭. வேறுபடுனந்தலையென்றத,துறர் துபோயிருக்கும் காட்டினை. 

பெயர - ௮க்ஈகரைமூதாளனைக் காட்டிலே பெயரவேண்டி, 

(௨௨) செருப்புகன்முன்ப, (௨) வேட்டனையென்றும் (௨௧)பெற்றனை 

யென்றும் நீ செய்தயாகங்களாகய (௨௩) ௮ன்னவையிற்றிற்கு யான் மருண் 

டேனல்லேன் ; நின்னை ஈல்வழி (௨௪) ஒழுகுவித்துநின்ற ஈரைமூதாளனை 

(௨௮) நின்படிமையானே (௨௭) இல்லநவொழுக்கனேஓழித்துத் துறவற 

வொழுக்கலே செல்ல (௨௮) ஒழுகுவித்தனை; அவ்வாறுசெய்வித்த கின் 

பேரொழுக்கத்தினையும் பேரறிவினையும் தெரிந்து யான்மருண்டேனென 

வினைமுடி.வுசெய்க, 

இதனாற்சொல்லியது, ௮வன்ஈல்லொழுசக்சமும் அதற்கேற்ற கல் 

லறிவுடைமையும் கூறியவாரூயிற்று. 

(பி-ம்., ௮. செரிபுகொண்ட, ௨3. வண்மையுமாண்மையும். 

௧௦. தோலூனொகிரச்து, ௨௪. வேறுபல, 

௧௪, சூடுநிலையுற்ற, ௨௮. கூறுவை, . 

௨௪. முதிதுணர்ந்தொழுகும், (௪) 

(எ௫.) இரும்புலி கொன்று பெருங்களி றட 

மரும்பொறி வயமா னனையை பல்வேற் 

பொலந்தார் யானை யியறேர்ப் பொறைய 

| வேந்தரும் வேளிரும் பிறருங் 8ழ்ப்பணிந்து 

டு கின்வழிப் படா.௮ ராயி னென்மிக் 

கறையு௮ கரும்பின் மீஞ்சேற் றியாணா 

வருஈர் வரையா வளம்வீக இருக்கை 

வன்புலர் தழ்.இ மென்பா றோ.று 

ரம்பை Brey புல்லில் பத்தல 
௧௦ கள்ளுடை நியமத் தொள்விலை கொடுக்கும் 

வெள்வர குழுத கொள்ளுடைக் கரம்பைச் 

செக்நெல் வல்சி யறியார் தத்தம் 

பாடல் சான்ற வைப்பி , 

ஞடட னுடல் யாவண தவர்க்சே, 

இதுவும் ௮து. 
பெயர் - (௬) தீஜ்சேற்றியாணர்,



எட்டாம் பத்.து. ௧௩௯ 

டு- ௬. செல்மிக்கு அறையுறு கரும்பென்ற.து ெல்லின்கன்ணே 

௮ர்நெல்லைகெருக்கி மிக எழுக்தமையானே ௮றுக்கலுற்ற கரும்பென்றவாறு. 

இனி, ௮க்கெந்ருன் கரும்பின் மிக எழுந்து அதனை நெருகீகனமை 

யால், ௮ர்கெலலிற்கு இடமுண்டாக அறுத்த கரும்பெனினுமாம், 

௬, தீஞ்சேறு - இனி௰யபாகு. யாணரென்றது அ௮த்திஞ்சேற்றது 

இடையறவின்மையை. 

இச்றப்பானே, இதற்கு “தீத்சேற்றியாணர்” என்று பெயராயிற்று, 

(௭) வளம்வீங்கிருக்கையாகிய (௮) மென்பாலெனக் கூட்கெ, 

மென்பால் - மருதம்; 

(௬) பொநைய, நீ (௧) புலீசகொன்று களிற6€௨ம் (௨) வயமான் 
அனையை; அதனால், (-) வேந்தரும் வேளிரும் பிறரும் நின்னடிச்மேப்பணி 

ந்து தமக்குரிய (௮2) மென்பால்கடோறுமிருந்து முன்பணிர்தவாற்றிறகேந்ப 

(௫) நின்வழியொழுகாராயின், அவர்கள் (௧௧) வெள்வரகுழுதகொள்ளுடைச் 

கரம்பையாகெ (௮) வன்பாலிலே கெட்டுப்போயிருந்து ஆண்டுவிளைந்த 

வெள்வாகு உண்பதன்றித் சாம் பண்டுண்ணும் (௧௨) செச்ரெல்வல்ச 

உண்ணகீடிடையாதபடி. மிடிபடுகன்றார்; (௧௪) தத்தநாட்டினை ஒருங்கு 

ஆளுதல் ௮வர்ச்கு யாவணதென வினைமுடி.வுசெய்க, 

இதனாற்சொல்லயது, அவன்வென்றிக்கிறப்புக் கூறியவாரூயிறறு, 

(பி-ம்.) ௮. தழீஇயமென்பால், ௪௧, su QL serine. 

௯. புலவிகல்படுத்து, ௧௨, அறியாருடன.. (௫) 

(௭௬.) களிறுடைப் பெருஞ்சமர் ததைய வெஃகுயர்த் 

தொளிறுவாண் மன்னர் ததைநிலை கொன்று 

முசசுகடிப் படைய வருந் துறை போடப் 

பெருங்கட னீர்திய மரம்வலி யுறுக்கும் 

டு பண்ணிய விலைஞர் போலப் புண்ணொதப் 

பெருங்கை த் தொழுதியின் வன்றுயா் கழிப்பி 

யிரந்தோர் வாழ ஈல்கி யிரப்போர்க் 

த றண்டா மாசித திருக்கை 
கண்டனென் செல்கு வந்தனென் கால்கொண்டு 

௧௦ கருவி வானர் தின்டளி சொரிீர்செசப் 

பல்லிதை யுழகிழ் இல்லே ராளர் 

பனித்துறைப் பசன்ஸ்நப் பாங்குடைத் தெரியல் 

கழுவு௮ சலிங்கங் கடுப்பச் சூடி. 

Gor



்.த0 பதிற்றுப் பத்து. 

யிலங்குகதிர்த் திருமணி பெ.ராஉ 

கடு[மசன்சண் வைப்பி னாடு வேர்யே, 

டதுவும்அது. 
பேயர்-(௮) மாசிதறிநக்கை,. 

௪. கடல்நீந்தியமரம் - மரகீகலம், 

௮. மாசிதறிருக்கையென்றது பகைவரிடத்துச் கொள்ளப்பட்ட 

மாச்களை வமாயாது ௮ளவிறச்கச்கொடுக்கும் பாசறையிருக்கையென்றவாறு, 

இச்சிறப்பானே, இதற்கு * மாசீதறிநக்கை ? என்று பெயராயிற்று, 

(௧௦) சண்டளிசொரிந்சென (௧௧) ஏராளர் (௧௪) கதிர்த் திருமணி 

பெழரா௨உம் (கட) நாடெனக்கூட்டி, மழைபெய்தலானே ஏராளர் உழுது விளை 

தீதுக்கோடலேயன்றி உழுத இடங்கள்தோறும் ஒளியையுடைய Swed 

களை எடுத் துக்கொள்ளுகாடென வுராக்க, 

௧௧, பல் விதை உழவின் சில்லேராளரென்றது பலவிதையுழவாற் 

பெரியராயிருப்பினும் தம்குலத்தானும் ஒழுக்கத்தானும் சிறிய ஏராளரென்ற 

வாறு, 

| சன்மையை,ரன் ஜூலென்றதுபோல ஈண்டுச்சிறுமையாசக்கொள்க, 

(௧௨) பசன்றைத்தெரியல் (௧௯) கழுவுறுகலிங்கம் கடுப்பச் சூடித் 

(௧௪) திரு-ணிபெதூ௨உமெனச் கூட்டி, பகன்றைமாலையைக் கழுவுறுகலிங்க 

மொப்பச் சூடிக்கொண்டுநின்று திருமணிகளை எடுக்குமெனவுமைக்க, 

(க௫) நாடுதிழவோய், (௨) மன்னர் (௧) பெருஞ்சமம் ததைய ௭ஃ 

குயர்த்து (௨) அம்மன்னர்பலர் கூடி.ச்செறிர்த நிலைமையைக்கொன்று (௬) 

அருந்துறைபோடுக் (௪) கடலை நீக்தின மரக்கலத்தினே அழிவுசேராது வலி 

யுறுக்கும் (டு) பண்டவாணிகராப்போலக் (௪) கைத்தொழுதியின் (௫) 

புண்ணை ஒருவுவித் து(௪)வலிய துயராச்கழித்துப் போரிடத்து வினையிலிருத் 

தலே வினோதமாசக்கொண்டு (௪) இரந்சோர்வாழநல்டுப் பின்னும் இரப் 

போர்க்கு (௮) ஈதலின்மாரூத மாசிதறிருக்கையைக் (௬) கண்டுபோவேன் 

வந்தேனெனக்கூட்டி வினைமுடி.வசெய்க, 

இதனாற்சொல்லியது, ௮வன்வென்றிச்சிறப்பும் சொடைச்டறப்பும் 

கூறியவாரூயிற்று, 

(பி-ம்.) ௫. பண்ணியவினைவர். (ar) 

(௭௭.) 'எனைப்பெரும்  படையனோ சினப்போர்ப் பொறைய 

னென்றனி சாயி னாறுசெல் வம்பலிர் 

மன்பதை பெயர வரசுகளத் தொழியக் 

கொன்றுதோ ளோச்சிய வென்றாடு துணங்கை



எட்டாம் பத்து. ௧௩௧ 

ட மீபிணத் துருண்ட இதயா வாழியிற் 

பண்ணமை தேரு மாவு மாக்களு 

மெண்ணற் கருமையி னெண்ணின்றோ விலனே 

கந். துகோ ளீயாது காழ்பல முருக்கி சி 

யுகக்கும் பருந்தி னிலத்துகிழல் சாடிச் 

௧௦ சேண்பரன் முரம்பி னீர்ம்படைக் கொங்க 
emt 

ராப.ரந் தன்ன செலவிற்பல் 

யானை சாண்பலவன் ரானை யானே, 

துறை - உழிஞஜையரவம். 

வண்ணழம் தாக்தம் அது, 

பேயர் - (௪) வேன்றடூதுணங்கை. 

௬. மன்பசைபெயாவென்றது படைகெட்டோடவென்நவாறு, 

௬-௪, அரசுகளச்சொழியக் கொன்றென்றது ௮ரசனாக் களச்இ 

லே உடலொழிநர்துகிடச்கச் கொன்றென்றவாறு, 

(ஈ) கொன்று தோளோச்சிய (மி) பிணமெனக்கூட்டி, முன்பு தம் 

முடன்பகைத்தவரைசக் கொன்று தோளோரசச்சியாடி. இப்பொழுது இவன்கள 

த்.கிற் பட்டுக்டெக்கின்றவீரர்பிணமென அவ்வீரர்செய்திமை அவர்பிணத் 

இன்மேலேற்றிச் சொலலியவாமுகவுராக்க. 

(௪) வென்ருடுதுணங்கைப் (௫) பீணமென்றது ஈஊர்களிலேயாடும் 

துணங்கையன்றிக் களங்களிலே வென்ரூடி.ன துணங்கையையுடையபிண 

மென்றவாறு, 

இசறப்பானே, இசற்கு *வேன்றடுதுணங்கை” என்று! பெயரா 
யிற்று, 

மீபிணத்சைப் பிணமீயெனக்கொள்க. 

எண்ணிந்ரோவென்னும் ஒற்று மெலிந்த து, 

2. கந்துகோளீயாதென்றது வினையெச்சவினை ச் திரிசொல், 

ு... சாடியென்னும் வினையெச்சச் தனைச் (௧௧) செலவென்னும் 

2 

சொழிற்பெயரொடுமுடிக்க 

(க 0) ஈர்ம்படை.,.... (டய வட வ வப ப வ வய பபப வட வவட உவ Oo eceerercees 

(௨) வம்பலிர், (௧) பொறையன் எனைப்பெரும்படையன் (௨) என்ற 

னிராயின், (௧௨) ௮வன் தானையிடத்துச் (௬) தேரும் மாவும் மாக்களும் 

(௪) எண்ணற்கருமையின் எண்ணிற்றிலன்; ஆயின், (௧௨) அவன் தானை 

யின் யானைதான் எண்ணினையோவெனின், ௮துவும் எண்ணினேனல்லேன்; 

கட்புலனுக்கு வரையறைப்பட்ட துபோல (௧௧) ஆபரர்சாலொத்த செலவிற்



SRO பதிற்றுப் பத்.து. 

பல (௧௨) யானையை ௮வன்ரானையானே காண்பலெனச்கூட்டி வினைமுடி.வு 

செய்க, 

இதனாற்சொல்லியது, அவன்படைப்பெருமைச்சிறப்புக் கூறியவா 

pp. 

இப்பாட்டிம் பொதுப்படப் படையெழுச்சிகூறிபதனை உழிஞையர 

வமென்றது, ஆண்டு அப்படையெழுங்காலத்து நொச்சிமீதிற் போர்குறித் 

தெழுர்ததை ஒருகாரணத்தான் ௮றிர் துபோலும், 

(பிம்) டு. செய்வயாழின். (௪) 

(௭.௮ு.) வலம்படு முரச னிலங்குவன விமு௨ 
மவ்வெள் ளருவி யுவ்வரை யதுவே 

சில்வளை விறலி செல்குவை யாயின் 

வள்ளிதழ்த் தாமா நெய்தலொ டரிந்து 

இ மெல்லியன் மகளி ரொல்குவன ரியலிக் 

இளிகடி. மேவலர் புறவுதொறு வலப் 

பல்பய னிலைஇய கடறுடை வைப்பின் 

வெல்போ ராடவர் மறம்புரிந்து காக்கும் 

வில்பயி லிறும்பிற் றகர் நாறி 

௧௦ பேஎ மன்ற பிறழகோச் கெவ 

சோடுறு கடுமுரண் டுமியச் சென்று 

வெம்முனை தபுத்த காலைத் தந்ராட் 

டி.யாடுபரர் தன்ன மாவி 

|னாபரர் தன்ன யானையோன் குன்றே, 

துறை - விறலியாற்றுப்படை, 

வண்ணழம்தூக்தம் அது, 

பேயர் - (௧௦) பிறடிநோக்கியவர். 

(௨) அவ்வெள்ளருவி - அழகிய வெள்ளருவி. உவ்வரையென்றது 

உவ்வெல்லையென்றவாறு, அதுவென்ப.து ௮ம் மலையென்னுஞ்சுட்டு, 

வெள்ளருவியையுடைய அ௮துவெனக்கூட்டுக, 

(ட) மசளிர் இயலி (௪) கெய்தலொடு தாமரையரித்து (௬) இளிகடி. 

மேவலர் புறவுதொறும் அவலப் (௪) பல்பயன் நிலைஇய கடறெனக்கூட்டி, 

இளிகடிமசலிர் கிலலணுமையானே மருதநிலத்திலேசென்று செய்தலொடு 

தாமலாயரிர்து பின் ளிகடிசொழிலைமேவுதலையுடையராய்ப் புறவின்புனங்க



எட்டாம் பத்து, ௧௨௧. 

டோறும் கிளிகடிபாடலை வலப் பல்பயங்களும்கீலைபெற்ற முல்லைநிலமென 

வுராகீக, 

(=) வைப்பிற் (௩) நக$ரெனக்கூட்டுக, 

(௮) ஆடவர்காக்கும் (௬) இறும்பெனக்கூட்டுக, 

௯. வில்பயிலீறும்பு - படைகிலை, 

(௧௦) பிறழசோக்கெயவரென்றது சம் சனமிகுதியானே மாற்றார் 

படைச்தோற்றச் இனை நெறியால் நோக்காது எடுத்தும் படுத்தும் கோட்டி. 

யும் பலபடப் பிறழநோக்கும் பகைவராகய பல்வீயமுடையரென்றவாறு, 

இச்சிுப்பானே, இதற்குப் 'பிறழநோக்கீய்வர்? என்றுபெயராயிற்று, 

(௧௬) மாவினொடுவென ஓட விரிச் து, (௪௨) முனைசபுச்சகாலை மாவி 

னொடு (௧௪) அபரர்தன்ன யானையோனெனவுளாக்க. 

(௯௬) சில்வளைவிறலி, செல்குவையாயின், (௧௪) யானையோன்குன்று 

(௨) உவ்வெல்லையில் வெள்ளருவியுடைய ௮துவெனமாறிக்கூட்டி. வினை 

முடி.வுசெய்க,. 

இதனாற்சொல்லிய து, அவன்வென்றிச்சிறப்புக் கூறியவாரூயிதறு, 

(பிம்) ஈ, இதட்டாமரை. ௧௦, பேயமன்ற, 

௬,  உறுப்பிற்றகர், (௮) 

(௭௯.) உயிர்போற் நலையே செருவச் தானே 

கொடைபோற் றலையே யிரவலர் ஈடுவட் 

பெரியோர்ப் பேணிச் சிறியோரை யளித்தி 

நின்வயிற் பிரிந்த ரீல்லிசை கனவிலும் 

Sp
 பிறார்ஈசை யறியா வயங்குசெர் சாவிற் 

படியோர்த் தேய்த்த வாண்மைத் தொடியோர் ப ம ந். 

தோளிடைக் குழைந்த கோதை மார்ப 

வனைய வளப்பருங் குரையை யதனா 

௧௦ கொல்களிற் நியானை யெருத் Bid aaron 

வில்குலை யறுத்துக் கோலின் வாரா 

வெல்போர் வேர்தர் முரசுசண் போழ்ர்தவ 

ரரசு௨.॥ வழைப்பக் Care ps தியற்றிய 

வணங்குடை மரபிற் கட்டின்மே லிருச்து 

சுடு அம்பை சான்ற மெய்தய் குயக்கத்து 
நிறம்படு குருதி புறம்படி, னல்ல



௧௩௪ பதிற்றுப் பத்து. 

மடையெதிர் கொள்ளா வஞ்சுவரு மரபிற் 

கடவு எயிரையி னிலைஇக் 

கேடில வாச பெருமநின் புகழே. 

துறை - சேந்துறைப்பாடாண்பாட்டு, 

வ்ண்ணழம் தூக்தம் அது, 
பெயர் - (௧௬) நீறம்படூ தநத. 

(௪) பிரிந்த நின்வயின்ஈல்லிசையனக்கூட்டுக, 

பிரிதல் - சன்னைவிட்டுத் இக்குவிதிக்குக்களிலே போசல், 

(ஈ) இரை (௫) அறியாவெனமுந்மூக அ௮றுச்துரைகக, 

௯, நின்னொடுவாரார் சந்நிலச்து ஒழிர்தென்றது நின்னைவழிபட்டு 

நின்னொடு முகா இருத்தலேயன் நித தர்நிலச்திலே வேறுபட்டுநின்றென்ற 

வாறு, 

(௧௦) யானையெருச்சம்புல்லென (௧௧) வில்குலையறுத்துக் கோலின் 

வாரா (௧௨) வேர்சொன்றது முன்பு நின்வழி ஓமுக!து ஓழித்திருந்தவழிப் 

பின்பு தாம் களத்து நின்போர்வலிகண்டு இனி நின்வழி ஒழுகுதுமெனச் 

சொல்லித் சாம் ஏறிய யானையெருச்தம்புல்லென வில்லின் காணியையறுச் து 

நின்செங்கோல்வழியொழுகாத வேந்தென்றவாறு, 

௧௬, அழைச்சல் - வருத்தத்தாற் கதறுதல். 

(௧௫) தும்பை சான்ற மெய் தயங்கு உயக்கத்து (௧௮) நிறம்படு 

குருதியென்றது - வீரருடைய தும்பைகுடியசற்கேற்பரின்று பொருசலாந்ந 

லையுடைய உடலானது ௮சையும்படிவந்த ஓய்வினேயுடைய நிறங்களைத் இற 

ர் துவிட்ட குருதியென்றவாறு, 

அல்லாதஇடங்களிற் குருகிகொள்ளாமையின், நிறங்களைத் இரக்க 

அண்டு உண்டானகுருதியென்பசாயிற்று. 

இச்சிறப்பானே, இதற்கு * நீறம்படுதநதி ? என்று பெயராயிற்று, 
(௧௯) கோடறுத்து இயற்றிய (௧௨) கட்டின் மேலிருந்து (௧௬) நிதம் 

படுகுருதி புறம்படினல்லது (௧௭) மடைஎதிர்கொள்ளாக் (௧௮) கடவுளெ 

னக்கூட்டி, ௮வ்வாறுசெய்சதொருகட்டில் கொடுவக்திட்டதன்மேலிருக்து 

௮வ்வா.றுகொடுப்பசொரு பலியுண்டாயினல்லத பலிகொள்ளாக்கடவு 

ளெனவுளாக்க, 

(௧) கட்டின்மேலிருந்தல்லது (௧௬) குருஇபுறம்.டினல்ஃசென 

௮ல்லதென்பதனை இரண்டிடச்தும்"கூட்டிக்கொள்க, 

௧௮. கடவுளென்றது அவனால் இவ்வாறு வழிபடும் கொற்றவை 

யை, அயிலா - ௮ச்கொற்றவைஉறைவதொருமலை,



எட்டாம் பத்து. ௧௩௫ 

(௪) கோதைமார்ப, (௧) செருவத்து உயிர்போற்றலை; (௨) இரவலர் 

நடுவண்கொடைபோற் றலை; ( &)பெரியோரைப்பேணிச் சிறியோரை௮ளித்தி; 

(௮) ௮னையநின்குணங்கள் அளப்பரியை; 58 அவ்வாரொழுகுதலாற் (௪) 

பிரிந்த நின்வயின்ஈல்லிசை இனிக் கனவிலும் (௫) பிறர்ஈச்சுசலறியா; ௮வ் 

வாறு அறியாமையின், (௧௬) பெரும, அவ்வாருடயகின்புகழ் (௧௮) நிலைஇ 

நின்னிடத்துக் கேடிலவாகவென மாறிக்கூட்டி வினைமுடி.வுசெய்க, 

௮. *அனையவளப்பருங்குரையை? என்றது (௩) 'சிறியோரையளித்தி? 

என்றதன் பின்னே நிற்கவேண்டுதலின், மாருயிற்று, 

இதனாற்சொல்லியது, அவன்பலகுணங்களும் ஒருங்கு புகழ்ச்து வா 

ழ்ச்தியவாருயித்று, 

(பி-ம்.) ௪. பிறந்த; ௬, வாரார்நின்னிலத்தெளிக்து, 
ce னையையளப். (௯) 

(௮0,) வானமருப்பிற் களிற்றியானை 

மாமலையிற் கணங்கொண்டவ 

ரெடுத்தெறிந்த விறன்முரசங் 

கார்மழையிற் கடி. துமுழங்கச் 

௫ சாந்துபுலர்ந்த வியன்மார்பிற் 

ஜொடி ஈடர்வரும் வலிமுன்கைப் 

புண்ணுடை யெறுழ்த்தோட் புடையலங் Ee 

பிறக்கடி. மொதுங்காப் பூட்கை யொளவா ;)) . 

ளொடி.வி றெவ்வ ரெதிர்நின் ௮ுரைஇ 

௧௦ யிடுக திரையே புரவெதீரர் தோற்கென 

வம்புடை வலத்த ருயர்ந்தோர் பரவ 

வனையை யாசகன் மாறே பகைவர் 

கால்ளொந் கன்ன கதழ்பரிப் புரவிக் 

கடும்பரி நெடுந்தேர் மீ.பிசை நுடங்குகொடி. 

கடு (புலவனைத் தோன்றல் யாலது சனப்போர் 

நிலவரை கி௰ிஇய நல்லிசைத் 

தொலையாக் கற்பநின் றெம்முனை யானே. 

துறை - வத்சித்துறைப்பாடாண்பாட்டு, 

வண்ணம் - ஒழுதலண்ணம், 

தாக்த - சேந்தாக்தம் வஜ்சித்தாக்தம். 
பேயர் - (௭) புண்ணுடையேறுழ்த்தோள்.



த்ய Me பதிற்றுப் பத், 

2, கணங்கொள்ளவெனத்் திரிக்க, ௮வரென்ற து பகைவரா. 

௭, புண்ணுடை எறுழ்த் தோளென்றதது எப்பொழுதும் பொருது 

புண்ணரூத வலியதோளென்றவாறு, 

ப இச்சிறப்பானே, இதற்குப் :புண்ணுடையெறுழ்த்தோள்? என்று 

பெயராயிற்று, 

௧௦. புரவெதிர்ந்தோந்கென்றது கொடையேற்றிருகீகன்ற ge 

னுச்கென்றவாறு, 

(௧௪) கொடி. (௧.௫) சோன்றலென்றதனை எழுவாயும் பயனிலையு 

மாசச்கொள்ச, 

(௧௭) நின் தெம்முனைப் (கு) புலவராயானென மாறிக்கூட்டுக. 

- (௪௭) தொலையாக்கற்ப, (௧௧) நின்வீரராடுய உயர்ந்தோர் நின் 

தெவ்வராயே (௨) அவருடைய (௧) களிற்தியானை (௨.) மலையிற் குணங் 

கொள்ளாநிற்க, (௩) முரசம் (௪) கடி.துமுழங்காநிற்க, ௮வையிற்றை ஒன் 

றும் மதியாதே நின்னொடு (௩) ஓடி.வில் தெவ்வராகய அவர் எதிர்கின்று 

பெயரா (௧௦) இப்புரவெகிர்ந்தோனுக்குச் தறையையிடுகவெனச் சொல்லி 

நின்னைப் (௧௧) பரவும்படி. நீ (௧௨) அதற்கேற்ற தன்மையையுடையையான 

படியாலே (௧௭) நின்தெம்முனைப் (கு) புலவெல்லையில் நின் (௧௨) பகை 

வர் (௧௪) தேர்மிசைக்கொடி. (கழ) போராக்குறித் துத்தோன்றல் யாவ 

தெனக்கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க, | 

இதனாற் சொல்லியது, ௮வன் கொடைச்சிறப்பொடு படுத்து வென் 

நிச் சிறப்புக் கூ.றியவாருயிற்று, 

(௧௪) தெம்முனைப் (௧௫) புலவரைப் (௧௨) பகைவர் (௧௪) கொடி. 

(கடு) தோன்றல் யாவதென் எதிரூன்றுவா ரீன்மைதோன்றக் கூறிய ௮த 

னால், வஞ்சித் துறைப்பாடாணாயிற்று, 

முன்னர் ஆறடியும் வஞ்சியடியாப் வர்தமையானே, வஞ்சித்தூக்கு 

மாயிற்று, (௧௦) 

இதன்பதிகத்துக் கொல்லிக்கூறழமென்றது, கொல்லிமலையைச் 

சூழ்ந்த மலைகளையுடைய காட்டினை, 

நீர்கூர்மீமிசையென்றது, ௮ந்மாட்டு நீர்மிக்க மலையின் உச்சியை, 
கொச்சிதந்சென்றது சகரர்மதிலை4 கைககொண்டென்றவாறு, 

(பதிகம்) 
பொய்யில் செல்வக் கடுக்கோ வுக்கு 

9 ௨௭4 வேளாவிச்கோபமான் பதுமன் தேிபின் றமசன் 

கொல்லிக் கூற்றத்.து நீர்கூர் மீமிசைப்



எட்டாம் பத்து, ௧௩௫ 

பல்வேற் முனை: யதிக மானோ 

டிரூபெரு வேர்தனாய முடனிலை வென்று 

முசசுங் குடையுங் கலனுங்கொண் 

டுரை சால் சிறப்பி னடுகளம் வேட்டுத் 

துகடீர் மகளி ரிரங்கத் துப்பறுத்துக் 

தக ரெறிந்து கொச்சிதந் தெய்திய 

அருந்திற லொள்ளிசைப் பேருஞ்சேர லிரும்போறையை 

மறுவில் வாய்மொழி யரிசில்கிழார் பாடினார் பத்துப்பாட்டு, 

அவைதாம் ; குறுந்தாண்ஞாயில், உருத்தெழு வெள்ளம், கிறந்திகழ் 

பாசிழை, ஈஎம்பெறுதீருமணி, தீஞ்சேற்றியாணா, மாசிதறிருக்கை, 

வென்றாடதுணங்கை, பிறழசோக்கியவர், நிறம்படுகுருதி, புண்ணு 

டையெறுழ்த்தோள், இவைபாட்டின்பதிகம், 

பாடிப்பெற்ற பரிசில்: தானும் கோயிலாளும் புறம்போக் துகின்று 

கோயிலுள்ளவெல்லாம் கொண்மினென்று காணம் ஒன்பது.நாருயிரத்தொடு 

௮ரசசுகட்டிந்கொடுப்ப அவர் யான் இரப்ப இதனை ஆள்கவென்று அமைச் 

சுப்பூண்டார். 

தகடூரெறிக்த பெருஞ்சேரலிரும்பொதை பதீனேழியாண்டு வீத்றி 

ருந்தான். 

எட்டாம்பத்து முற்றிற்று,



ஒன்பதாம் பத்து, 

ஊ௫டடுடுடுடு மை 

(அ௧க,) ௨௪ம் புசக்கு முருகெழு சிறப்பின் 

வண்ணக் கருவிய வளங்கெழு கமஞ் 

லகளிரு விசும்பி னதிர்சினஞ் சறக்து 

கடுஞ்சிலை கழ.றி விஈம்படையூ சிவர்.து 

டு காலை யிசைக்கும் பொமுதொடு புலம்புகொளச் 

களிறுபாய்ர் தியலக் கடுமா தாங்க அிலத்திம். 

வொளிறுகொடி நடங்கத் தேர்திரிந்து கொட்ப 

வரசுபுறத் திறுப்பினு மதிர்விலர் தரிர்,து 

வாயில் கொள்ளா மைந்தினர் வயவர் 

௧௦ பாயிருங் கங்குலும் விழுத்தொடி x tags 

தோள்பிணி மீகையர் Ysa pr go நாளு 

முடிதல் வேட்கையர் செடிய பொழியூ.க் 

செடா௮ ஈல்லினசைத் தங்குடி கிறுமா 

ரிடா௮ வேணி விபலறைக் சொட்ப ௮ 

கடு நாட்டிப் படுத்தலிற் கொள்ளை மாற்றி 

யழல்வினை யமைந்த நிழல்விடு கட்டி ஓபா Ev] 

கட்டளை வலிப்பகின் முனை யு.தவி 

வேறுபுலத் திறுத்த வெல்போ ரண்ணன் 

முழவி னமைர்த பெரும்பழ மிசைகந்து 

௨௦ சாறயர்ர் தன்ன காரணி யாணாத் 

தூம்பகம் பழுனி௰ தீம்பிழி மாந்திக் 

கார்தளங் கண்ணிச் செழுங்குடிச் செல்வர் 

கலிம௫ழ் மேவல ரிரவலர்க் சபுஞ் விட மப 

சுரும்பார் சோலைப் பெரும்பெயற் கொல்லிப் 

உடு பெருவாய் மலரொடு பசும்பிடி மகிழ்ந்து 

மின்லுமிழ்ர் தன்ன சுடரிழை யாயத்துத் 

தன்னிறங் கரர்த வண்டுபடு அப்பி. 

edn? சோதி யொண்ணுத லண லசிகொளக் 

கொடுக்குழைக் கமர்த்த ரோக்கி னயவரப்



ஒன்பதாம் பத்.து. க்கக் 

௩௦ பெருக்தகைக்: 'கமர்ச்த மென்சொற் திருமுகத்து 
மாணிழை யரிவை, காணிய வொருசாட் 

பூண்க மாளநின் புரவி நெடுந்தேர் ௮ எடம் 

முளைகை விட்டு முன்னிலைச் செல்லாது போர 
HOnpiis பெறா௮த் தாவின் மள்ளரொடு ௨௦ல் மி 

௩ட தொன்மருங் கறுத்த ; லஞ்ச ய.ரண்கொண்டு 

அஞ்சா வேர்தருக் தஞ்சுக 

விருந்து மாக கின்பெருர் தோட்கே, 

துறை - ழலலை. 

வண்ணம் - ஓழதவண்ணம். 

தூக்கு - செந்தூக்கு, 
பெயர் - (௧௬) நீடில்விடூகட்டி, 

௨, கமஞ்சுல் - மேகங்கள் ) நிறைந்த குூலுடைமையின், மேகங் 

கள் கமஞ்சூலெனப்பட்டன. 

௪, சலையொகெழறியென ஒடு விரிக்க; லை - முழங்குதல், கழறல்- 
இடித்தல், நிவந்து விசும்பு அடையூவென மாறிக்கூட்டுக ; விசும்படைதல் - 

மலையிலேபடிந்தவை எழுந்து விசும்பை ௮டை தல், 

௫. காலை இசைக்கும் பொழுதொடு புலம்புகொளவென்றது மேகக் 

கள் கார்காலத்தை அறிவிக்கின்ற பருவத்தானே வருத்தம் கொள்ளாநிற்க 

வென்றவாறு, 

(டு) புலம்புகொள (௯) வயவர் (௧௪) வியலறைக்சகொட்பவென 

முடிக்க. 

௯... வாயில் கொள்ளா மைச்தினரென்ற து தமக்குக் காவலடைச்த 

இடங்களைச் சென்று கைக்கொள்ளா வலியினையுடையவரென்றவாறு, 

ஈண்டு வாயில் - இடம், 

௧௦, மா இருங்கங்குலென்றது மிகவும் கரிய இராவென்றவாறு, 

(௧௦) கங்குலினும் (௧௪) கொட்பவென முடிக்க, 

௧௧, தோள் பிணி மீ கையரென்றது குளிராலே தோளைப்பிணித்த 

அத்சோள்மீது உளவாகய சைகளையுடையாரென்றவாறு, 

௧௨, முடிதல்வேட்சையரென்றது தாம் எடுத்துக்கொண்ட போர் 

முடிதலிலே வேட்கையையுடையாரென்றவாறு, 

௧.௫. சாடு அடிப்படுத்தலிற் கொள்ளை மாத்றியென்றது சாட்டை 

அடி.ப்படுச்தினபடியாலே அடிப்படுத்தும் காலத்து உண்டாய்ச்சென்ற 

கொள்ளையை மாற்றியென்றவாறு,



4௫0 பதிற்றுப் பத்து. 

௧௬. . ௮ழலவினையமைதல் * ஓட்ட றுதல், 

இவ்வடைச்சிறப்பானே, இதற்கு * நிழல்விடுகட்டி ? என்று பெய 

ரரயிற்று, 

௧௪. கட்டளைவலித்தல் - இன்னார் இன்னதனைப்பெறுகவென்று 

தரங்களை நிச்சயித்தல், தானைக்குதவியென விரிச்ச. 

(௨௦) சாறு அயர்ந்தன்ன (௨௧) தஇிம்பிழியென முடித்து விழாக் 

கொண்டாடினாலொத்த இனிய மதுவெனவுமாக்க, 

(௨௦) கா.ரணி யாணர்ச் (௨௧) தூம்பென்றது கருமையைப்பொருந் 

இன அழகிய மூங்கிற்குழாயென்தவா.று, 

௨௫, பெருவாய்மலர் - இருவாட்சி, பசும்பிடி. - பச்சிலை, ம௫ழ்ந்து - 

விரும்பிச்சுடியென்றவாறு, 

௨௬, மின் ௨மிழ்ந்தன்ன சுடர் இழையென்றது மேகம் மின்களை 

உமிழ்ந்தாற்போன்ற சுடர்களையுடைய இழையென்றவாறு, 

(௬௯) முனை கைவிட்ெ முன்னிலைச்செல்லாது (௬௭) துஞ்சாவென 

முடித்து, நின்னோடு போர்செய்கையைக்கைவிட்டு நின்முன்னேவந்து வழி 

பட்டுகிற்றலைச் செய்யமாட்டாமையால் துஞ்சாதவெனவுளனாக்க, 

௩௪, தூ எதிர்ந்து பெரா௮த் தா இல் மள்ளரொடென்றது முன்பு 

நின்வலியோடெதிர்த் துப் பின் எதிர்க்கட்பெராத வலியில்லாத மள்ளரொ 

டெணன்றவாறு, 

(௩௪) மள்ளசொடு (௬௬) துஞ்சாவெனமுடிக்க, 

(௧௮) ௮ண்ணல், (௩௧) நின் ௮அரிவைகாணிய (௩௨.) நின்தேர் (௩௧) 

ஒருகாட் (௬௨) புரவிபூண்பதாகவேண்டும் ; அதுதான் நின் ௮ரிவைக்கே 

உடலாகவேண்டுவதில்லை ; அதனானே (௬௬) துஞ்சாவேந்தரும் துஞ்சுவார் 

சளாகவேண்டும்; அதுதான் நின் (௬௭) பெருக்தோட்கு விருர் துமாகவேண் 

டும்; இவ்வாறு இரண்டொருகாரியமாக இதனைச் செய்கவென வினைமுடி.வு 

செய்க, 

இதகனாற்சொல்லியது, காமவேட்கையிர்செல்லாத ௮வன் வென்றி 

வேட்கைச்ிறப்புச் கூறியவாரூயிற்று, 

இஃது ௮வனரிவை சற்புழுல்லையைப்பற்றி வந்தமையால், துறை 

மூல்லையாயிந்று, 

(பி-ம்.) ௭. நுடங்கல, ௬௨. புனைவினைகெடுந்தேர். 

௨௨. காந்தட்கண்ணி, ௬௪. தூவின்மள்ளரொடு, 

eer வண்பெடுகதுப்பின், (௧) 

(௮௨) பகைபெரு மையிற் நெய்வஞ் செப்ப 

வாரிறை பஞ்சா வெருவரு கட்ரோப்



ஒன் பதாம் பத்து, | SPS 

'பல்சொடி அடங்கு முன்பிற் செறுநர் 

செல்சமந் தொலைத்த வினைஈவில் யானை 

இ கடாம் வார்ந்து கஞ்சினம் பொத்தி 
வண்டுபடு சென்னிய பிடி புணர் Bus Ha) Ww 

Lb pau மறல மாப்படை யுறுப்ப BWA ge 

தேர்கொடி அ௮டங்கத் தோல்புடை யார்ப்பத் YW Ao 

காடுகை காய்த்திய நீடுகா ளிருக்கை 

௧0 பின்ன வைகல் பன்னா on TEL 

பாடிக் காண்கு வந்திசிற் பெரும 

பாடுரர், கொளக்கொளக் குறையாச் செல்வத்துச் செந்றோர் mbes 

கொலக்கொலக் குறையாத் தானைச் சான்றோர் 

வண்மையுஞ் செம்மையுஞ் சால்பு மறளும் 

௧௫ புகன்றுபுகழ்க் தசையா நல்லிசை 

நிலந்தரு திருவி னெடியோய் நின்னே, 

துறை - காட்சிவாழ்த்து, 

வண்ணம் - ஒஓழதவண்ணழம் சோற்சீர்வண்ணழம், 

தூக்க - சேந்நூத்து, 
பேயர் - (௪) வினேநவிலயானை, 

௧, பகை பெருமையின் தெய்வம் செப்பவென்றது நின்மனத்து 

௮வரோடு பகைத்தன்மை பெரிதாகையானே நின்பகைவர் நின்னையஞ்சத் 

தாம்தாம் வழிபடும்செய்வத்தைச் தத் தமக்குச் காவலென்.று சொல்லவென்ற. 

வாறு, 
(௧) செப்ப (௨) ௮ஞ்சாவென முடிச்ச, 

௨. ஆர் இறை அஞ்சாக் கட்டரென்றது வீரர் ௮ரிசாக இறுத்தலை 
யஞ்சாத பாசறையென்றவாறு, 

(௬) பல்கொடி. நுடங்கும் (௪) யானையென முடிக்க, 

௪, வினை ஈவில் யானையென்றது முன்பே போர்செய்துபழரின 

யானையென்றவாறு, 

இச்சிறப்பானும், முன்னின்ற ௮டைச்ரிறப்பானும் இதற்கு * வி$ன 

நவிலயா$ன * என்று பெயராயிற்று, 

(௬) பிடி புணர்ந்து இயலவென்றது (௪) அவ்வினைஈவில்யானை (௫) 

கடாம்வார்ந் து கடுஞ்சினம்பொத்தி அச்சின் இிற்கேற்பப் போர்பெறாமை 

யிற் பாகர் அதன்சினத்தை அ௮ளவுபடுத்தற்குப் பிடியைப்புணர்க்கையான், 

அப்பிடியொடுபுணர்ந்தும் போர்வேட்டுத் திரியவென்றவாறு,



க்க, பதிற்றுப் பத்து. 

எ. மாப் படை உறுப்பவென்றது இன்னபொழுது போர்ரிகழுமெ 

ன்று அறியாமையின், குதிரைகள் கலனைகட்டி. நிற்கவென்றவாறு, 

மாவைப் படையுறுப்பவெனவிரித்தலுமாம், 
௮, தேர் கொழ. நுடங்கவென்றது தேர் போர்குறித்துப் பண்ணி 

நின்று கொடி. நுடங்கவென்றவாறு, 

தோல் புடை. ஆர்ப்பவென்றது தோல்களும் முன்சொன்னவற்றின் 

புடைகளிலே போர்குறித்த நாளிடத்.து ,ஐர்ப்பவென்றவாறு, 

(௬) இயல (௭) மறல உறுப்ப (௮) நுடங்க அர்ப்பவென்னும் ஐந்த 

னையும் (௧௦) பன்னாளாகவென்னும் வினையொடுமுடிக்க, 

௯. காடு சைகாய்த்தியவென்றது பாசறையிருக்கின்றகாள் குளிர் 

நாளாகையால், விறகெல்லாமுறித் தத் திக்காயந்தவென்றவாறு. 

காட்டையென இரண்டாவதனைவிரித்து அதனைச் காய்த்தியவென் 

பதனுட் போந்த பொ௫ுண்மையொடு முடிக்க, 

௯௬-௧0, நீகொளிருக்கையையுடைய இன்னவைகலென இரண்டா 

வது விரிக்க, 

௧௦, இன்னவைகலென்றது இப்பெற்றியையுடைய பாசறையிருக் 

இன்ற நாட்களென்றவாறு, 

௧௨-௧௩, கெற்றோர் கொலக் கொலச் குறையாசத் தானையென்றது 

பகைவர் போருட் கொல்லச்சொல்லக் குறைபடாத தானையென்று அதன் 

பெருமைகூறியவாறு, 

கடு. புகன்று புகழ்ந்தென்பதனைட் புசன்றுபுகழவெனத் திரிக்க, 

௮சையா£ல்லிசை - கெடாநல்லிசை, 

புகழ்க்காரணமாகிய (௧௭) வண்மைமுதலியகுணங்களைச் (௧௧) சா 

ன்ரோர் (௧௫) புகன்றுபுகழ்கையாலே கெடாதுநின்ற ஈலலபுகழெனக் 

கொள்க; 

(௧௯) நெடியோய், (௧௧) பெரும, (௨) கட்டூரிடத்தே (௯) நீடுகாளிரு 

க்கை (௧௦) இன்னவைகல்தான் பன்னாளானபடியானே (௧௯) நின்னைப் 

(௧௧) டாடி.க் காண்குவந்தேனெனக்கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க, 

இசனாற்சொல்லிய த, ௮வன்வென்றிச்சிறப்புக் கூறியவாருயிற்று, 

(பி-ம்.) ௩, முன்பிற்செல்வர், (௨) 

(௮௬.) கார்மழை முன்பிற் கைபரிச் தெழுதரும் 

வான்பறைக் குரு னெடுவரி பொற்பக் 

கொல்களிறு மிடைந்த பஃமோற் ஜொழுதியொடு 

செடுந்தேர் துடக்குகொடி. யலீர்வரப் பொலிந்து 

டு செலவுபெரி இனிதுகிற் காணு மோர்க்கே' 

 



ஒன்பதாம் பத்து, ௧௪௩ 

யின்னா தம்மவது தானே பன்மா 

நாடுகெட வெருக்இ ஈன்கலர் தருஉநின் 

போரருங் கடுஞ்சின மெதிரந்து 

மாறுகொள் வேந்தர் பாசறை யோர்க்கே, 

துறை - தும்பையரவம். 

வண்ணம் - ஐழதவண்ணம். 

தூக்த - சேந்தூக்து, 

பேயர் - (ர) பஃறேற்றேழதீ. , 

௧. கைபரிதல் - ஒழுங்குகுலைதல், 

மழைக்கு ஒப்பாயெயானைகளோடு (௬) தோல்களையும் ஒப்பித்துப் 

பெரியவாகக் கூறியசிறப்பான், இசற்கு (பஃறேற்றேழதி' என்று பெய 

ராயிற்று, 

சு. பன்மாவென்றது பலபடியென் வாறு, 

௭, எருக்கல் - ௮ழிச்சல, 

(௫) நின்னைச்காண்பார்க்கு நின்படைசெல்கின் செலவு (௧) மழைக் 

குழாத்தின்முன்பே ஒரொருகால் ஒழுங்குகுலைக்துசெல்லும் கொக்கொழு 

ங்குபோலக் (௬) களிறுமிடைந்த பஃ்றோற்டுடுகின் தொகு யொடு (௭) தேர் 

களின் நுடங்குகொடி. விளங்காநிற்பப் பொலிவுபெற்றுப் (௫) பெருக 

இனிது; அவ்வாறு ௮ன்புறுவாரையொழிய (௪) அதுதான் இன்னாது, யார்க் 
கெனின், (௯) மாறுகொள்வேந்தர் பாசறையோர்க்கென வினைமுடி.வுசெய்க, 

இதனாற்சொல்லியது, அவன்படை சிறப்புக் கூறியவாரூயிநறு, 

(பி-ம். ௨. போர்ப்ப, ௬-௪. பன்மா, ணாடு, 

௬. அம்மதானே, ் (௬) 

(.ப௪.)| எடுத்தே நேய கடிப்புடை யதிரும் 07 டம் 
ு போர்ப்புறு முரசங் கண்ணதீர்ந் தாங்குக் 

கார்மழை முழக்கினும் வெளில்பிணி நீவி. 

அ.தலணந் தெழுதருர் தொழினவில் யானைப் 

(இ பார்வற் பாசறைத் தரூஉம் பல்வேற் 

பூழியர் கோவே பொலந்தேர்ப் பொறைய 

மன்பதை சவட்டுங் கூற்ற முன்ப 

கொடிடங் காரெயி லெண்ணுவசம் பறியா 

  

பன்மா பரர்தபுல பொன்றென் நெண்ணாது 

௧௦ வலியை யாதனற் கறிர்தன சாயினும்



௧௪௪ பதிற்றுப் பத்து, 

வார்முன் முழக்கின் மழகளி.று மி£இத்தன் 

கான்முளை கூழங்கிற் சவர்கிசா மோல 

வுய்தல்யா வ.துநின் லுடற்றி யோரே 

வணங்க லறியா ருடன்றெழுர் துனாஇப் பெயாருந் 

கடு போர்ப்புறு தண்ணுமை யார்ப்பெழுந்து நூவல 

ரோய்த்தொழின் மலைந்த வேலீண் டழுவத்து பறம 53 

போகம் மூனைபுகல் புகல்வின் மாறா மைந்தரொ ஒட ம் 

டுருமெறி வணாயிற் களிறுகிலஞ் சேரக் 

காஞ் சி சான்ற செருப்பல செய்துநின் 

௨௦ குவவுக்குரை யிருக்கை யினிதுகண் டி.ருமே 
காலை மாரி பெய்துதொழி லாற்றி 

விண்டு முன்னிய புயனெடுங் காலைக் 2$ல 
கல்சேர்பு பாமழை தலைஇப் முப ப்பி பம 

பல்குரற் புள்ளி னொலியெழுர் தாங்கே, 

துறை - வாகை. 
வண்ணழம் தூகத்தம் அது, 

பேயர் - (௪) தோழினவிலயானை. 

(௧) எடுத்தேறு ஏவிய (௨) முரசமென முடிக்க, 

(௧) கடிப்பென்பது சடியெனக் கடைக்குறைந்சது. புடையானென 

உருபுவிரிக்க. 

௩... முழகீடினுமென்ற உம்மை முரசினது கண்ணின் அதிர்ச்சி 

யிலேயன்றி ௮அதனொடொத்த மழைமுழக்னுமென * எச்சவும்மை, 
௪. தொழில் ஈவில் யானையென்றது போர்க்குரியயானையென்று 

எல்லாராலும் சொல்லப்படுகின்ற யானையென்றவாறு, 

இச்சிறப்பானும், முன்னின்ற அடைச்சிறப்பானும் இதற்கு *தோழி 

+ னவிலயா$னை? என்று பெயராயிற்று, 

௫, பார்வற்பாசறை (௪) யானை (டு சரூ௨மென மாறிக்கூட்டி 

மாற்றாரதுகாவற்பாசறையிற் புக்கு ௮வ் யானைகளைக் கொண்டுபோத 

Quer pet yy 

எ... சவட்டுதல் - உருவழிச்தல், 

௯, பரந்தனவென்பது பரந்தவெளநின்ற து, 

௧௨, கவர்தல் - அகப்படுத்தல், 

* சிறப்பும்மையென்றும் பிரதிபேதமுண்டு,



ஒனபத்ரம் பத்து, ௧௪௫ 

(௧௨) முளை மூங்குற் (௧௧) களிறு (௧௨) கால் கவர் ளேபோல 

(௧௯) கின்உடற்றியோர்௨ய்தல்யாவதென மாறிக்கூட்டி, முளையானமூங்க 

லிற களிறு சாலால் அகப்படுத்தப்பட்டை உய்யாசன்றே; ௮ஃது அமிர் 

தாற்போல நின்னை உடற்றியோர் உய்தல் கூடாசெனவுளாக்க, 

கறு. நுவலவென்றது படையையுற்றுப் போர்செய்கவென்று 

சொல்லவென்றவாறு, 

௧௬. கோய்த் தொழில் மலைந்சவென்றது கோய்த்தொழிலாயே 

போரா ஏறட்டுக்கொண்டவென்றவாறு. 

வேலீண்டமுவமென்றது, மாற்ருர்படைப்பரப்பினை. 

Em காஞ்சிசான்றவென்றது நிலையாமையமைந்தவென்றவாறு, 

20, குவவு - படைக்குழாம். குரைச்தல் - ஆரவாரித்தல். 

(௧௬) செருப்பலசெய்து (௨௦) குரைத்தவெனமுடி.க்க. 

(௨௧) காலைமாரியென்றது மாரியிற்பெய்பும் பெயலினை. 

தொழிலாற்றியென்றது உழவுத்தொழின்முகலாய தொதில்களைச் 

செம்வித்தென்நவாறு, ் 

(௨௬) கல் சேர்பு மாமழை சலைஇயென்றது (௨.௧4) பண்டு ஒருகாலம் 

பெய்து ஆற்றி (௨௨) வராக்கட்போயினபுயல் மெடுங்காலம்பெய்யாத 

நிலைமைக்கண்ணே பின்பு பெய்வதாகச் கல்லைச்சேர்ச்து மழைபெய்யவென்ற 

வாறு, 

தலைஇயென்பதனைத் தலையவெனச்் திரிக்க, 

(௪) பூழிய/கோவே, பொறைய, (௭) முன்ப, (௯) பகைப்புலத்து 

(௮) ஆரெயில்கள் எண்ணுவரம்பறியா ; (௯) பன்மா பரந்தன ; ஆகையால், 

பகைப்புலம் ஈமக்கு வெலற்கு௮ரியதொன்றென்று எண்ணாது (௧௦) நீண்டு 

வல்லுரையானபடி.யை முன்பு அறியாது (௧௬) நின்னைஉடற்றியோர் இன்று 

போர்செய்துஅதனை (௧௦) அறிக்தாராயினும் ௮வர் நின்னொடு (௧௪) உட 

ன்.று எழும்.து உ௱இ அதனையே பின்னும் ௮றிவதல்லது நின்னை வணங்கல் 

அறி௫ன்றிலர்; இணி அவர் (௧௨) முளைமூங்கிலித் கால்கவர்களேபோல ௮ழிவ 

தல்லது (௧௯) உய்யவுக்கருதுவது யாவது? (௨௨) நெடுங்காலம்பெய்யாத 

(௨௩) மழை பெய்தவழிப் (௨௪) பலகுரலையுடைய புள்ளின் ஓலியெழுந்தாற் 

போல, நெடுங்காலம் போர்செய்யாதுநின்று (௧௩) அ௮வ்வுடற்றியோர் (௧௬) 

வேலீண்டு அழுவத்துச் (௧ஈ) சான்ற செருப்பலசெய்து கின் (௨௦) பல 

படைக்குழாம் ஆரவார்கன்றஇருப்பினை யாம் இனிதுகண்டேமென 

மாதிக்கூட்டி வினைமுடி.வுசெய்க, 

(௧.௪) *உடன்றெழுச் துலாஇ வணங்கலறியார்' என்பது (௪௦) 

:அறிக்தன.ராயினும்' என்பதன்பின் நிந்கவேண்டுதலின், மாருயிற்.று. 

௧௯



௧௪௭௬ பதிற்றுப் பத்து, 

இதனாற்சொல்லிய து, ௮வன்வென்றிச்சிறப்புச் கூறியவாருயிற்று, 

(பி-ம்.) ௯. புலமென்றெண்ணாது.” (௪) 

(௮௫,) ௩ன்மரர் துவன்றிய நாடுபல தரீஇப் 
பொன்னகலிர் புனைசெய லிலங்கும் பெரும்பூ 

ணொன்னாப்  பூட்கைச் சென்னியர் பெருமா 

னிட்ட வெள்வேன் ழ் ,த்தைத் தம்மென 

Lye (முன்றிணை முதல்வர் போல நின்று 

இீஞ்சனை நிலைஇய திருமா மருங்கிற் 

கோடுபல விரிந்த நாடுகா ணெடுவரைச் 

சூடா ஈறவி னாண்மக ழிருக்கை 

யரசவை பணிய வறம்புரிக்து வயங்கிய 

௧௦ மறம்புரி கொள்கை வயங்குசெர் நாவி 

னுவலை கூராக் சவலையி னெஞ்சு Oy 4 எழிய 
BUG ௬ 

ன னவிற் பாடிய நல்லிசைக் 
கச்ச pot acer 

கபிலன் பெற்ற வரினும் பலவே, 

துறை - சேந்துறைப்பாடாண் பாட்டூ, 

வண்ணழம் தாூக்தம் அது, 

பேயர் - (௭) நாடுகாணேடூவரை. 

mh. ஒன்னாப் பூட்கை - பிறர்க்கு அப்படி.ச்செய்யப் பொருந்தாத 

மேற்கோள், சென்னியர்பெருமானையென்பதனுள், இரண்டாவது விகா 

சத்தாற் ஜொக்கது. 
௪. முத்தைச் தம்மென - முன்னேசதம்மினென ; முச்தை- முத்தை 

யென வலித்தது, 

(௫) மூதல்வர்போல (௯) ௮றம்புரிர் துவயங்யெவென முடிக்க, 
௯ - ௧0. அறம்புரிந்துவயங்கெ கொள்கையென்னாது மழறம்புரி 

யென்றது, ௮றச்திற்கு இடையீடுபடவருவழி அதனைக்காத்தற்கு அவ்வறக் 
கொள்கை மறத்தொடுபொருக்துமென்றற்கு, 

௭, நாடுகாண் நெடுவரையென்றது தன்மேல்ஏறி காட்டைக்கண்டு 

இன்புறுதற்கு ஏதுவாகிய ஓக்கமுடைய மலையென்றவாறு, 
இச்சிறப்பானே, இதற்கு *நாடுகாணேடூவரை? என்று பெயராயிதறு, 
௮... சூடாறறவு - மதுவிற்கு வெளிப்படை, 
40, கொள்சையைப் (௧௨) பாடியவென இரண்டாவது விரித்து 

முடிக,



ஒன்பதாம் பத்து. ௧௪௭ 

(௧௨) நனவிற்பாடியவென்றது (௧௦) வயங்யெ செக்காவினானும் 

(௧௧) உவலைகூராக் கவலையிஷ்ரெஞ்சினானும் மெய்ம்மையாற்பாடிய வென்ற 

வாறு, 

௧௬. கபிலனென்ற தொடைகீகேற்ப ஈவிலப்பாடி.யவென்பதூஉம் 

பாடம், 

இளஞ்சேரலிரும்பொறை (௬) சென்னியர்பெருமானுடைய (க)காடு 

சள்பலவற்றையும் எமக்குக் கொண்டுதந்து (௬) ௮ச்சென்னியர்பெருமானை 

(௪) எம்முன்னே பிடி.ச் துக்கொண்டுவர் துதம்மினெனச் தம்படைச்தலைவனரா 

ஏவச் சென்னியர்பெருமான்படையாளர் பொருது தோற்றுப் (௪)போகட்ட 

வெள்வேல் செல்வக்கடுங்கோவாழியாகனென்பவன் (௭) நரடகொாணெடு 

வரையின் (௮) காண் மகிழிருச்சைக்கண்ணே (0) தன்முன் இணைமுதல்வளைப் 

போல (௯) அரசவைபணிய அறம்புரிர் துவயங்கிய (௧௦) மறம்புர்கொள்கை 

யைப் (௧௨) பாடின (௧௬) கபிலன்பெற்நஊரினும் பலவென மாறிக்கூட்டி 

வினைமுடி.வுசெய்க, 

சென்னியர்பெருமானைச் தம்மென மாதவேண்டுதலின், மாமுயிந்று, 

இனிப் பிறவாறு மாறிப் பொருளுளைப்பாருமுளர், 

இதனாந்சொல்லீயது, அவன் முன்னோருடையகொடைச்சிறப் 

பொபெடுத்து அவன் வென்றிச்சிறட்புக் கூறியவாருயிற்று, (@) 

(௦௬,) உறலுறு குருதிச் செருக்களம் பூலவக் 

கொன்றமர்க் கடந்த வெந்திறற் றடக்கை 

வென்வேற் பொறைய னென்றலின் வெருவர 

வெப்புடை யாடடச் செத்தனென் மன்யா 

டு னல்லிசை நிலைஇய ஈனந்தலை யுலகத் 

இல்லோர் புன்கண் டீர ஈல்கு 
நாடல் சான்ற ஈயனுடை நெஞ்சிற் 

பாடகர் புரவல னாடுடடை யண்ணல் 

கழைகிலை பெறா௮க் குட்டத் சாயினும் 
௧௦ புனல்பாய் மகளி சாட வொழிகர்த 

பொன்செய் பூங்குமை மீமிசைத் தோன்றுஞ் 

சார். தவரு வானி நீரினுக் 

இந்தண் சாயலன் மன்ற தானே. 

இதுவும்அது, 
பெயர் - (6) வெந்திறற்றடத்தை



கச பதிற்றுப் பத்.து, 

௧, உறலுறுகுருதியென்றது நிலத்திலே உறுசன்மிக்க குருதி 

யென்றவாறு, 

(௧) apg n’ என்பதுமுதலாக முன்னின்ற அடைச்சிறப்பான் 

இதற்கு (௨) *(வேந்திறற்றடக்கை? என்று பெயராயிற்று, 

ட. நகிலைஇயவென்றது ஈண்டு வினையெச்சம், 

௧௨, வருவானியென்றது வினைத்தொகை, வானியென்பது ஓர் 

யாறு, 

இளஞ்சேரலிரும்பொறையை எல்லாரும் (௬) வெருவரச் (௧) 

செருக்களம்புலவக் (௨) கொன்றமர்க்கடச்ச தடக்கைப் (௬) பொறைய 

னென்று சொல்லுகையாலே, (௪)யான் அவனை வெப்பமுடையா 

னொருமகனென்று முன்புகருகனேன்; ௮ஃது இப்பொழுது கழிந்தது; 

அப்பொறையனாகய (௮) பாடுநர்புரவலன், ஆடடையண்ணல் யான் தன் 

னொடு கலந்இிருந்தவழிச் சன்னாட்டு (௧௨) வானியென்னும் யாற்.றுநீரினும் 

(௧௯) சாயலனாயிருந்தான்றானெனக்கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க. 

இதனாந்சொல்லியது, அவன் வன்மைமென்மைச்டிறப்புக் a Swern 

மூயிற்று, 
(பி-ம்.) ௨, அமர்கடந்த, | (sr) 

(௮௭.) சேன்மோ பாடினி ஈன்கலம் பெறுகுவை 

சாந்தம் பூழிலொடு பொங்குதுளா சுமந்து 

தெண்கடன் முன்னிய வெண்டலைச் செம்புன 

லொய்யு நீர்வழிக் கரும்பினும் 

பல்வேற் பொறையன் வல்லனா லளியே. 

துறை - விறலியாற்றுப்படை. 

வண்ணழம் தூக்கம் அது, 

பெயர் - (௬) வேண்டலைச்சேம்புனல. 

2. பூழில் - ௮௫ல். 

5. முன்னியவென்றது ஈண்டும் பெயசெச்சம், 

௩... வெண்டலைச் செம்புனலென முரண்படக்கூறியவாற்றூனும், 

முன்னின்ற அடைச்சிறப்பானும் இதற்கு (வெண்டலைச்சேம்புனல்! என்று 
பெயராயிற்று, 

செம்புனலென்ற து செம்பனலையுடைய யாற்றினை. 

௪. நீர்வழிஓய்யும் கரும்பெனக்கூட்டி. ரீரிடத்துச்செலுத்துங் கரும் 

Quere, 
சரும்பென்ற த, சருப்பந்தெப்பத் இனை; |



ஒன்பதாம் பத்து, ௧௪௯ 

(௫) பல்வேற்பொறையன் (௬) வெண்டலைச்செம்புனலையுடைய 

யாற்றிற் (௪) செலுத்தும் கருப்பம்புணேயினும் (௫) ௮ளித்தல்வல்லன் ; ஆத 

லால், ௮வன்பாலே (௧) பாடினி, செல்; செல்லின், ஈன்கலம் பெறுகுவை 

யெனச்கூட்டி வினைமுடிவுசெய்க. 

இதனாற் சொல்லியது, ௮வன் அருட்டிறப்புச் கூறியவாருயிற்று, 

(௮.௮ு.) வையக மலர்ந்த தொழின்முறை யொழியாது 

கடவுட் பெயரிய கானமொடு கல்லுயர்ந்து 

தெண்கடல் வளைஇய மலர்தலை யுலகத்துத் 

தம்பெயர் போகிய வொன்னார் தேயத் 

டு துள HB ena குட்டம் தொலைய வேலிட் 

டணங்குடைக் கடம்பின் முழுமுத றடிந்து 

பொருமுர ணெய்திய கழுவுள் புறம்பெற்று 

நாம மன்னா துணிய நாறிக் 

கால்வல் புரலி யண்ட ரோட்டிச் பற் ப A 

௧௦ சுடர்வீ வாகை ஈன்னற் றெய்த்துக் 

குருதி விதர்த்த குவவுச்சோற்றுக் குன்றோ.. 

டுருகெழு மரபி னயிரை பனாதஇ 

| வேந்தரும் வேளிரும் பின்வர்து பணியக் 

கொற்ற மெய்திய பெரியோர் மருக 

சுடு வியலுளை யரிமான் மறங்கெழு குருசில் 

விரவுப்பணை முழங்கு dor gre வரைப்பி 

லுரவுக்களிற்று வெல்கொடி நுடங்கும் பாசறை 

யாரோயி லலைச்த கல்கால் கவணை 
நாரரி ஈறவிற் கொங்கர் கோவே 

௨0 யுடலுகர்த் தீபுத்த பொலந்தேர்க் குருசில் 

வளை சடன் முழவிற் ரொண்டியோர் பொருஈ 

நீநீடு வாழிய பெரும கின்வயிற் 

றுவைத்த தும்பை ஈனவுற்று வினவு 

மாற்றருர் தெய்வத்துக் கூட்ட முன்னிய 

உட புனன்மலி பேரியா நிழிதச் தாம்:த 

வருசர் வையாச் செழும்பஃ முரல் 

கொளக்கொளக் குறையாது தலைச்தலைச் சிறப்பு.



௧௫௦ பதிற்றுப் பத்து, 

வோவத் தன்ன வுருகெழு நெடுசகர்ப் 

பாவை யன்ன மகளிர் காப்பட் 

௩௦ புகன்ற மாண்பொறிப் பொலிந்த சாரந்தமொடு 
neatcemataeni a sete மம் 

தண்கமழ் கோதை சூடிப் பூண்சுமந்து 

Foe Gras திருமண் புரையு இலி 

வெக்கை விரிந்து விசும்பு. சேட்ிமை 

௩(டு யருவி யருவனா யன்ன மார்பிற் 

சேணாறு ஈல்லிசைச் சேயிழை கணவ 

மாகஞ் சுடர மாவிசம் புக்கு, 

ஞாயிறு போல விளங்குதி பன்னா 

ளீங்குக் காண்கு வந்தனென் யானே 

௪௦ ய.றுகா லெடுத்த வோங்குவாற் புணரி 

அண்மண லடைகரை யுடைதருர் 

தண்கடற் படப்பை நாடுகிழவோயே, பக்கம் 

துறை - சேந்துறைப்பாடாண்பாட்டு. 

வண்ணுழம் தூக்கம் அது. 

பேயர் - (௧௮) கல்கால்கவணை. 

௧. வையகம் மலர்ந்த தொழிலென்றது வையகத்திற்பரந்த அரசர் 

தொழிலென்றவாறு, 

(௧) தொழின்முறைஓழியாது (௧௪) கொற்றமெய்்தியவென முடிக்க. 
௨. கடவுட் பெயரிய கானமென்றது, விர்காடவியை. கடவுளென் 

றது, ஆண்டு உறையும் கொற்றவையினை. கடவுளினென விரிக்க, கல் 

லயரவெனத் திரிக்க, 

௧௨, அயிரையென்றது, அயிரைமலையுறையும் கொற்றவையினை. 

௧௮. கல்காலகவணையென்ற து கற்களைக் கான்ராீற்போல இடைய 
ரூமல்விடும் சசணென்றவாறு, 

இச்சிறப்பானே, இதற்கு *கல்கால்கவணை' என்று பெயசாயிற்று, 

௨௬. துவைத்ததும்பையென்றது எல்லாராலும் புகழ்ச் துசொல் 

லப்பட்ட தும்பைப்போரென்றவாறு, 

(௨௯௩) ஈனவுற்றுவினவும் (௨௪) தெய்வமென்றது அத்தும்பைப் 
போனா நினக்கு வெள்திதருதற்கு மெய்ம்மையுற்றுவினவும் கொற்றவை 
யென்றவா.று,



ஒன்பதாம் பத்து, கடுக 

(௨௪) செய்வத்துக் கூட்டமுன்னிய (௨௫) யாறென்றது ௮த்தெய் 

வம் கூடியுறைதலையுடைய அயிரைமலையைச் தலையாகக்கொண்டு ஒருகப் 

பட்ட யாறென்றவாறு, 

செய்வம் கூடியுறைதலையடைய அயிரா தெய்வத்துக் கூட்டமெனப் 

பட்டது, 

௨௫. இழிதந்தாங்கென்றது அ௮வ்வியாறு மலையினின்று இழிந்தாற் 

போலவென்றவாறு. 

(௨௭௪) சிறப்ப (௬௮) விளங்குதியெனமுடிக்க. 

௬௦. பொறியென்றது உத்தம இலச்சணங்களை, பொறியொடு 

சாந்தமொடுவென ஓடுவை இரண்டற்கும் கூட்டியுரைக்க. ஓடு - வேறுவினை 

யொடு, 

(௩௧) கோதையென்றது, முத்தாரத் இனை, 

(௬௧) சூடி.ச் சுமந்தென்னும் வினையெச்சங்களை (௬௫) வரையன்ன 

வென்பதனுள், ௮ன்னவென்பதனொடு முடிக்க, 

(௯௨) விற்குலஇ (௬௭) வேங்கை விரிர்தென்னும்வினையெச்சங் 

களைத் தரித்து வில்குலவ வேங்கைவிரியத் (௩௨) திருமணிபுரையும் (௬ ௩) 

உருகெழுகருவிய பெருமழைசேர்ந்து (௩௭) விசும்புறு சேட்சிமை (௩௫) 

அருவியருவரையென மாறிக்கூட்டி, இதனைக் குறைவுநிலையுவமையில் வழு 

வமைதியாககிப் பொறிக்கு வேங்கைப்பூ உவமமாகவும் கோதைக்குத் திருவில் 

உவமமாகவும் பூணிற்கு அருவி உவமமாகவும் சாக்இிற்கு உவமமில்லையாகவு 

முரைாக்க, இவ்வாறு இடர்ப்படாது வாளாதுமலையையுளைப்பினும் அமையும், 

௩௮, விளங்குகியென்பது ஈண்டு முன்னிலையேவல். 

௪௦. உறுகால் எடுத்த புணரியெனக்கூட்கெ, 

(௧௪) பெரியோர் மருக, (௧௫) மறங்கெழுகுருில், (௧௯) கொங்கர் 

கோவே, (௨0) பொலரந்தேர்க்குருசில், (௨௧) கொண்டியோர்பொருந, (௨௨) 

பெரும, (௩௬) சேயிழைகணவ, (௪௨) நாடுகிழவோய், (௩௯) ஈங்கு நிற்காண்கு 

வந்தேன்; (௨௨) நீ நீடுவாழ்வாயாக, (௨௭௬) பலதாரம் (௨௭) கொளக் 

கொளச்குறையாமல் சிறப்ப (௨௯) மகளிர்காப்பட் (௬௮) பன்னாள் ஞாயிறு 

போல விளங்குவாயெனமாறிக்கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க, 

இசஞற் சொல்லியது, ௮வன் கொடைச்டிறப்பும் காமவின்பச்சிறப் 

பும் உடன்கூறி வாழ்த் தியவாரூயிற்று, 

(பி-ம்.) ௨௭௪, இறந்து, (3) 

(௮௯,) வானம் பொழுதொடு சுரப்பக் கானந் 

தோடுறு மடமா னேறுபுணாச் தியலப் ம் 4 1G 

புள்ளு மிஞிறு மாச்சனை யார்ப்பப்



௧௫௨, பதிற்றுப் பத்.து. 

பழ.னுங் கிழங்கு மிசையற வறியாது 

டு பல்லா னன்னினா புல்ருச் துகளப் 

பயங்கடை யறியா வளங்கெழு நறப்பிற் 
ல, ஆயவ ச்ச கவககிட் AP Peta ae: i 

பெரும்பல் யாணர்க் கூலங் கெழும 

நன்பல் லூழி ஈடுவுகின் ஜொழுகப் CURA, 2 டி 

பல்வே லிரும்பொல ற நின்கால் செம்மையி 

௧௦ ஞளினாளினாடுதொழு தேத்த 

வுயர்கிலை யுலகத் தயர்ந்தோர் பரவ 

வரசியல் பிழையாது செருமேர் தோன்றி 

கோயிலை யாகியர் நீயே நின்மாட் 

டடங்கிய நெஞ்சம் 'புகர்படு பறியாது 

கடு கனவினும் பிரியா வுநையுளொடு கண்ணெனத் 

கர நீவிய துவராக் கூந்தல் 

வதுவை மகளிர் நோக்னெர் பெயாந்து 

வாழ்சா எறியும் வயங்குசுடர் கோக்கத்து 

மீனெடு புரையுங் கற்பின் 

av வாணுத லரிவையொடு காண்வரப் பொலிந்தே, 

துறை - காவன்ழலலை. 

வண்ணழம் தாூக்தம் அது, 

பெயர் - (௧௬) துவராக்கூந்தல். 

௪, மிசை அறவு அறியாமலெனத் தரிக்க. 

௮, நடுவென்றது, நடுவுநிலைமையை, 

௧௨. பிழையாமலெனத் திரிக்க, 

௧௬. துவராக்கூந்தலென்றது எப்பொழுதும் சகரமுதலியன fay 

கையால் ஈரம் புலராத கூந்தலென்றவாறு, 

இச்சிறப்பானே, இதற்கு : துவராக்கூந்தல்? என்று பெயராயிற்று, 

(௧௫) உறையுளொடு (௧௪) கெஞ்சம் புகர்படுபு அ௮றியாதென மாறிக் 

கூட்டி. ௮றியாதென்பதனை அறியாமலெனத்திரித் தி அதனைப் (௧௯) புலை சய 

மென்றதனொ0 முடிக்க. 

உறையுளொடு மீனொடுவென நின்ற ஒடுக்கள் வேறுவினையொடு, 
(௯) பல்வேலிரும்பொறை, கின்கால் செம்மையாலே, (௧) வானம் 

சுரப்பக் கானம் (௨) ஏறு புணர்ந்து இயலச் (௬) சனையிற் புள்ளும் மிஞிறும் 

ஷர்ப்ப (௪) பழலும் இங்கும் மிசையறவறியாதொழிய (டு) ஆனிலா புல்



ஒன்பதாம் பத்.து.' ௧௫௩ 

லருர்துகளக் (௪) கூலம் கெழும (௮) ஊழி நடுவுகின்று ஒழுக (௧௦) நாடு 
தொழுதேத்த (௧௧) உயர்நிலைகிலகத் து உயர்ந்தோர் பரவ (௧௨) அரசியல் 
பிழையாதொழியச் செருவில். மேம்பட்டுத் தோன்றி (௧௩) 8 (௨௦) நின் 
அரிவையொடுபொலிந்து (௧௩) கோயிலையாயெரெனக்கூட்டி. வினைமுடி.வு 
செய்க, 

இசனாற் சொல்லியது, ௮வன் காடுகாவற்கிறப்புக்கூறி வாழ்த்திய 
வாரூயிற்று, 

அவ்வாறு நாடுகாவல்கூநினமையால், துறை காவன்முல்லையாயிற்று, 

(பி-ம்;) ௯. இரும்பொறைகோஜல், ௧௮, வாமுகாள், (௯) 

(௯௦,) மீன்வயி னிற்ப. வானம் வாய்ப்ப 

வச்சற் றேம மாகி யிருடீர்ந் 

தின்பம் பெருகத் தோன்றித் தர்துணைத் 

துறையி னெஞ்சாமை நிறையக் கற்றுக் 

கழிர்தோ ருடற்றுங் கடுக்தூ வஞ்சா 
வொளிறுவாள் வயவேந்தர் 

ஓல
 

களிரொடு கலந்தந்து 

தொன்றுமொழிந்து தொழில்கேட்ப 

வகலவையத்துப் பகுலாற்றி 

௧௦ மாயாப் பல்புகழ் வியல்கிடம் பூர்தர 

வாள்வலி யுறுத்துச் செம்மை பூ௨ண் 

டறன்வாழ்த்த ஈற்காண்ட 

விறன்மாந்தரன் விறன்மருக 

வீர முடைமையி னீரோ ரனையை 

கடு யளப்பரு மையி னிருவிசும் பனையை 

கொளக்குறை படாமையின் முர்ரீ ரனையை 

பனமீ ஞாப்பட் டி. ங்கள் போலப் 

பூத்த சுற்றமொடு பொலிர்.து தோன்றலை 

யருகெழு மரபி னயிரை பரவியுங் 

௨௦ கடலிகுப்ப வேலிட்டு 

முடலுரர் மிடல்சாய்த்து 

மலையவு நிலத்தவு மருப்பம் வெளவிப் 

௨௦



இட 

உட 

பதிற்றுப் பத்து; 

பெற்ற பெரும்பெயர் பலர்கை யிரீஇய 

கொற்றத் திருவி னுூவோ ரும்பல் 

கட்டிப் புழுக்கிற் கொங்கர் கோவே 
  

மட்டப் புகர்விற் குட்டுவ ேறே 
  

யெழா௮சக் அனணைதக்தோட் பூழியர் மெய்ம்மறை 

யிலங்குகீர்ப் பரப்பின் பாந்தையோர் பொருந . 

வெண்பூ வேளையொடு ௪ரைதலை மயக்கிய 

௩௦ விரவமொழிக் கட்ரே வயவர் வேந்தே 

௩௫ 

FO 

௪(இ 

Bo 

யுரவுக்கட. லன்ன தாங்கருக் தானையொடு 

பாண்னனைச் சாப மார்புற வாங்கி 

ஞாண்பொ.ர விளங்கிய | வலிகெழு தடக்கை 

வார்ந் துபனைந் தன்ன வேர் அகுவவு மொய்ம்பின் 
உட வக்க கவள வவ அவக பரிசுகள் வரை, Perth aa sem 

மீன்பூத் தன்ன விளங்குமண ப பாண்டி. 

லாய்மயிர்க் கவரிப் பாய்மா மேல்கொண்டு 

காழெஃகம் பிடித்தெறிக்து 

hap gS p புகலும் பெயரா வாண்டமைக் 

காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும 
சவர Metin SNE Ae ட.   

off OL CHG சிறப்பி னோங்குபுக கஜோயே 

கழனி யுழவர் தண்ணுமை யிசைப்பிற் 

பழன மஞ்ஞை மமைசெத் BT git 

தண்புன லாடுந ரரர்ப்பொடு மயங்இ 

வெம்போர் மள்ளர் தெண்கிணை கறங்கக் 

கூழுடை நல்லி லேறுமாறு ௪லைப்பச் 

செழும்பல. விருந்த கொழும்பஃ றண்பணைக் 

காவீரிப் படப்பை ஈன்னா டன்ன 

வளங்கெழு குூடைச்சூ எடல்கய கொள்கை 
யாதிய கற்பிற் றேதிய ஈலலிசை வி 1 த 5 ட 

வண்டார் கூந்த லொண்டொடி. கணவ 

நின்னால், இங்க ளனைய வாக .இங்கள் 

யாண்டொ ரனைய வாக யாண்டே 

யூமி யனைய வாக வூழி 

வெள்ள வ.ரம்பின வாகென வுள்ளிக்



ஒன்பதாம் பத்து, சுடு 

இடு காண்கு வந்திசின் யானே செருமிக் 

குருமென முழங்கு£முரசிற் 
ர்பெருஈல் யானை யி ற்கிழ வோயே, 

  

துறை - காட்சி வாழ்த்து, 

வண்ணம் - ஒழதவண்ணழம் சோற்சீர்வண்ணழம், 

தாத்த - சேந்நூத்தம் வஜ்சித்தாக்தம். 

பெயர் - (௬௬) வலிகேழதடக்கை, 

2, அச்சமென்பது கடைக்குறைந்தது, இருள் - துன்பம். 

௩... தோன்றி இன்பம்பெருகவெனச்கூட்டுக. 

௩-௪. தச்துணைச் துறையென்றது பார்ப்பார்முசலாயினார் சத்தம 

க்கு அளவான துறைநால்களை, 

௪, கற்றென்றதனைச் கற்கவெனச்கிரிக்க, 

௫. கழிர்தோர் - வலியின்மிக்கோர், 

௭. தர்தென்றது இடவழுவமை இ, 

௯, வையத்துப்பகலாற்றியென்றது வையச்தார்கண்ணே நடுவுநிலை 

மையைச்செய்தென்றவாறு, 

௧௧, செம்மைபூண்டென்றது செவ்வையைச் தான்பூண்டென்ற 

வாறு, 

௧௨, அறனென்றது அ௮றக்கடவுளை, கன்காண்டவென்றது வலித்தது, 

௨0. கடலிகுப்பவென்றது கடலைச் தாழ்க்கவேண்டி.யென்றவாறு, 

(௨௨) ஆருப்பம்வெளவி (௨க)மிடல்சாய்க்செனக்கூட்டுக, 

௨௬. பெயரென்றது, பொருளை, 

உட. கட்டிப்புழுக்கு-கட்டியொகட்டின அ௮வளரைப்பரல்முகலான 

EES» 
௨௭௬, மட்டப்புகர்வு - OW gamrGu உணவு, 

௨௭, எழாத்துணைத்தோள் - போரில் முதுகட்டார்மேற்செல்லாத 

இணைமொய்ம்பு. | 

௩௩, ஞாண்பொர - காண் உரிஓதலால், 
இவ்வடை ச்சிறப்பானே இதற்கு, (வலீகேழதடக்கை? என்றுபெய 

மாயிற்று, 

(௩௪) மொய்ம்பினையுடைய (௩௩) சடக்கையென மாறிக்கூட்டுக, 

௩௫. டபாண்டிலென்றது பாண்டிலையடைய பக்கரையை, 

௩௭௪, காழெலஃகம் பிடித்தெறிந்து (௩௮) விழுமத்திற் புகலுமென்ற 

தற்குப் பகைவரென்னும் பெயரா வருவித்.து, காம்பையுடைய வேலைப்பிடித் 

டுதறிர்து ௮ப்பசைவர்க்கு இடும்பைசெய்கையிலேயே விரும்புமென்றவாறு,



௧௫௬ பதிற்றுப் பத்.து, 

(௪௨) ஆலும் (௪௭) காடெனமுடிக்க, | 

௪௫. ஏறு மாறு சிலைப்பவென்றது ஏலுகள் ஒன்றற்கொன்று மாருக 

முழங்கவென்றவாறு, 

(௪௭) ஈன்னாடன்ன (௫௦) ஒண்டொடி யென முடிக்க, 

(௧௯) மருக, (௨௪) உம்பல், (௨௫) கொங்கர்கோவே, (௨௬) குட்டுவ 

ரேறே, (௨௭) பூழியர் மெய்ம்மறை, (௨௮) மார்தையோர் பொருந, (௩௦) 

வயவர்வேந்தே, (௩௯) வயவர்பெரும, (௪௦) ஒங்குபுகழோய், (௫௦) ஒண்டொடி. 

கணவ, (௫௭) இறைகழவோய், (௧௪) ஈரம்உடைமையின் நீரோரனையை, 

(௧௫) ௮ளப்பருமையின் விசும்பனையை ; (௧௬) கொள்ளக் குறைபடாமை 

யின் முந்$ீரனையை; (௧௮) பூத்தசற்றமொடு பொலிர்துதோன்றுதலையு 
டையை; ஆதலால், (டு௧) நினக்கு ௮டைச்தகாட்கள் உலகத்தில் திங்களனை 

யவாகவென்றும் நின்னுடையதிங்கள் (௫௨) யாண்டனையவாக வென்றும் 

நின்னுடையயாண்டு (௫௩) ஊழியனையவாகவென்றும் நின்யாண்டிற்கு ஓப் 

பாய அப் பல்லூழி தம்அளவிற்பட்ட பலவாய்கில்லாது (௫௪) வெள்ளவரம் 

பினவாகவென்றும் நினைத்து (௫௫) நின்னைக் காண்பேன்வர்தேனெனக் 

கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க, 

இசனாற்சொல்லியது, ௮வன்சண்ணளியும் பெருமையும் கொடை 

யும் சுற்றந்தழாலும் உடன்கூறி வாழ்த் தியவாரூயிற்று. 

(௬) “ஒளிறு” என்பதுமுசலாக நான்கடியும் (௧௨) *அறன்வாழ்த்த” 

என்பதுமுதலாக இரண்டடியும் (௨௦) *(கடலிகுப்ப* என்பதுமுதலாக இரண் 

டடியும் (௩௪) 'சாழெஃசம்பிடி.த்தெறிந்து? என ஜாடியும் வஞ்சியடியாகவர் 

தமையான், வஞ்சித் தூக்குமாயிற்று, 

(௫௧) “நின்னாள்' என்பது கூன். 

(பி-ம்.) ௨௭௪, இணிசோள், ௬௪. வான்றுபுனைந்தன்ன, 

௨௯, மயங்க, ௩௪. காழ்மூழ்கப், (௧௦) 

இதன்பதஇிகத்து விச்சியென்பான் ஒருகுறுகிலமன்னன், வஞ்சி 

மூதூர்த்தந்தென்றது ௮வர்களைவென்றுகொண்ட பொருள்களை; பசவும் 

எருமையும் ஆடுமென்பாருமுளர், 

அமைச்சியல் மையூர்கிழானைப் புரோசுமயச்சயென்றது தன்மந்இிரி 

யா௫யெமையூர்கழொானைட் புரோகிதனிலும் அறநெறி ௮றிவானாகப் பண்ணி 

யென்றவாறு, | 

ட யுதீசம்) 
குட்டுவ னிரும்பொறைக்கு *மையூர் மொன் 

வேண்மா எந்துவஞ் செள்ளை யீன்றமகன் 

வெருவரு தானையொடு வெய்.கறச் செய்.தசென்



ஒன்பதாம் பத்து, ௧௫௭ 

திருபெரு வேர் திரும் விச்சியும் வீழ 

வருமிளைக் கல்லகத் தைந்தெயி லெறிந்து 

பொத். த. யாண்ட பெருஞ்சோ ழனையும் 
அணுக்க அமை உட 

வித்தை யாண்டவிளம் பழையன் மாறனையும் 

வைத்த வஞ்செம் ௨ வாய்ப்ப வென்று 

வஞ்சி மூதூர்த் தர்.துபிறர்க் குதி 
மந்திர மரபிற் றெய்வம் பேணி 

மெய்யூ ரமைச்சியன் பையூர் கிழானைப் 

புரையறு சேள்விப் புரோசு மயக்கி 

யருந்திறன் மரபிற் பெருஞ்சதுக் கமார்த 

வெர்திறற் பூதரைத் தந்திவ ணிறீஇ 
யாய்ந்த மரபிற் சாந்தி வேட்டு 

மன்லுயிர் காத்த மறுகில் செங்கோ 

லின்னிசை மூரசி னிளஞ்சேோ லிரும்போறையைப் 
பேருங்குன்றார்கிழார் பாடினார் பத்துப்பாட்டு, 

(பீ-ம்) * வம்மையூர் ழான் ; மேயூர் இழான், 

அவைதாம் ; நிழல்வீடுகட்டி, வினைஈவில்யானை, பஃரோற்றொ 

மூதி, தொழினகில்யானை, நாடுகாணெடுவரை, வெந்திறற்றடச்கை, 

வெண்டலைச் செம்புனல், கல்கால்கவணை, துவராக்கூந்தல், வலிகெழு 

தடக்கை; இலை ரக் தகம், ம், 

கவடிலுகயுஒம்ம்வதுபதல்ஸஸ்கை 

உவகையின் picd@rndgivanee கொடுத்து அவர் அறியாமை ஊரும் 

மனையும் வளமிகப்படைத்து ஏரும் இன்பமும் இயல்வரப்பரப்பி எண்ணற்கு 

ஆகா அ௮ருங்கலவெறுக்கையொடு பன்னூருயிரம் பாற்படவருத்துக் காப்பு 

மறம் தான்விட்டான் ௮க்கோ, 

குடக்கோ இஎஞ்சேோரலிரும்பொறை பதினாராண்டு வீற்றிருந்தான், 

ஒன்பதாம்பத்து முற்றிற்று.



பதிற்றுப்பத்துச் செய்யுளகராதி, 
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அவலெறிக்சவுலச்கை த | தேஎர்பரந்த ௪ 
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அறும்பத அகரா திமுதலியன. 
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[எண்களுள் 'பக்' என்பதன்பின்னுள்ளவைகள் பக்கத்தையும் மற்ற 
வைகள் பாடல்கள் அல்லது அப்பாடல்களின் உரைகளையும் தறீப்பன.] 

௮க்குரன் - மிச்க கொடையாளியா 
இய ஒருவன்) இடையெழுவள்ளல் 
களி லொருவனென்று சமிழ் நிச 
ண்கள் கூறும், ௧௪, 

௮கப்பா - மதில், ௨௨, ௩௦ - பதி, 
௮கவலன் - பாடும் பாணன், ௪௧, 
HEL; க, ௫௩, ir Os 

HEE = HFFD, HO, 
௮சைதல் - தங்கல், 
௮சையா - கெடாத, ௮௨, 

அஞ்சி - ஒருசிற்றர சன், ௩௧, 
௮டா அடுபுகை - ஊர்சுடுபுகை, 

அடுக்கம் - அடுக்குதல், ௫௫, 
௮டுரில்-௮டி.சில், ௨௧, 
அடுப்பு, ௧௮, 
௮டும்பு-௮டம்பு, ௩௦, ௫௧, 
௮டைச்சி - உடுத்து, ௨௭, 
அடையூஉ - அடைந்து, ௮௧, 
௮டைமதில், [பச், ௧௩.] 
௮ண்டர் - பகைவர், ௮௮, 
அ௮ணுமை--௮ணிமை, 
௮.திகமான் - தகடூரிலிருந்த ஒருசிற் 

நரசன் ; பெருஞ்சேர லிரும்பொ 
றையால் வெல்லப்பட்டோன், 
௮௦ - பதி, 

௮ந்தணர், ௨௪, ௬௪, 
௮ந்தண.ரறுதொழில், ௨௪, 
௮ந்தரம் - வெளி, ௫௧, 
௮ந்தில் - அசை, ௪௦௦ 
௮ர்துவஞ்செள்ளை, ௬௦ - பதி, 
௮ர்.துவன் - ஒரு சேரராசன், ௭௦ - 

பதி, 
௮ம்பணம் - மரக்கால், ௬௬, ௭௧, 
௮ம்பணவளவை, ௬௪, 
௮ம்பின்விசையை அடக்யே தோற் 

கேடகம், ௪௫, 
௮ம்பு களைவறியாச் சுற்றம், ௨௪, 

௨8 

  

௮ம்புசேருடம்பு, ௪௨, 
௮மர்புமெய்யார்த்த சுற்றம், ௧௨, 
அயிரை - ஒருவகைமீன், 
அ௮யிரைமலை, ௨௧, ௨௯, ௩௦ - பதி, 

௭௦, ௭௯, ௮௮, ௯0, 
அரசர் இரவெல்லாம் பகைவரை 

வெல்ல ஆலோச்தல், ட, 
அரசவியல்பு, ௬௩, 
அரசன்குணங்கள், ௨ 0, ௬௨, ௬௭, 
௮ரசன் துணங்கையாடுதல், ௫௭, 
அரசாட்சி, ௧௩, ௨௩, ௩௧, 
அரசுகட்டில் - ௮சசனுக்குரியசிங்கா 

தனம், ௮௦ - பதி, , 
அரம்பு - குறும்பு, கடு, 
அரவழங்குதல் - அரவாடுதல், டக, 
அ௮ரிரில்டுழார் - ஒருபுலவர், ௮0-ப.தி, 
ரியல் - கள், தேன், 
௮ரில் - பிணக்கம், 

௮ருக்துதி-௮ருந்த தி, ௩௧, ௮௯, 
அருப்பம், ௪௫. 
அ௮ரும்பறைவினைஞர், எ௫, 
௮ருவி - நீர், ௨௮, ௭௧, ௭௮, 
அருவியாம்பல், ௬௩, ௭௧, 
அ௮லந்தலையுன்னம், ௨௩, 
அலந்தலைவேலம், ௩௯, 
அலவனாடிய, ௫௮, 
௮வ்வெள்ளருவி - ௮ழூயே வெள் 

ளருவி, ௭௭, ப 
அ௮வலெறியுலச்சை வாழைசேர்த்தி 

வள்ளைகொய்தல், ௨௬, 
அவிழகம் - அவிழ்ச்சபூ, டூ௨,. 
அழல் - ௮கீனிராசி, ௧௩, 
அழியச்செய்தே, [பக், er. |] 
அழியாவிழவு, ௨௯, 

அறக்கற்பு - ஆறியகற்பு, ௧௬, ௩௧, 
௯௦. 

அறங்கரைச் துவயங்யெகா, ௬௪,



&& 2. 

௮றந்தருதிரரிக்குவழியடையாகும் 
ஷீது, ௨௨, 

அறிவுவலியுறுத் தும்சான்றோர் - மக் 
திரிகள், ௭௨, 

௮றுகை-- ஒருகுறுகிலமன்னன்; சே 
சனுக்குகட்பினன் ; மோகூர்மன் 
னனுக்குப்பகைவன், ௪௪, 

௮றுதொழிலர்தணர்வழியொழுகல், 
௨௪, 

அறுவை - ஆடை, ௩௪, 
அறை - பாசறை, ௨௪, ௮௧, 
HO DET - அறுப்பவர், ௧௯, 

அழையுறு - அறுக்கலுற்ற, ௪௫, 
ஆகன்மாறு - ஆகலால், ௮, 

ஆயெர் - ஆகுக, ௮௮, 
ஆஞ்ஞாசக்கரம், ௧௪, 
ஆடிய - வழங்கிய, ௨௫. 
ஆடுகோட்டாட்டுச்சேரலாதன், ௬௦- 

பதி. 
ஆபெரந்தன்னமா, ௭௮, 
ஆண்டலைப்புள், ௨௫, 

ஆண்மைக்கடன், ௬௧, 
ஆதி - ஆவாய், 
ஆப. ரந்தன்னயானை, ௭௭, ௭௮, 
அம்பல்சூடி.த் துணங்கையாடுமகளிர், 

௧௩, 
ஆம்பலென்னும் எண், ௬௩, 

ஆம்பற்பூ; ௨௩, ௨௭, ௭௧, 
ஆம்பற்பூவைத் தலையிற்குடல், ௬௨, 
அமானுடைய ஊன், ௩௦, 
ஆயிடை. - அவற்றுகீகிடை, ௧௧, ௫௧, 
ஆயிரவெள்ளம், ௨௧, (6௮, ௬௩. 
ஆயின் - ஆதலால், 

ஆர்த்த - கட்டிய, 
ஆர்பதம்-உண்ணுமுணவு, ௫௫) ௬௬. 
ஆராதனைக்காலத்து மணியடி.த்தல், 
௧, 

ஆரியர், ௧௧, ௨௦ - பதி, 
ஆரியவண்ணல், ௫௦ - பதி, 
ஆலயங்களுக்குக் கொடுத்தல், 5௫ 

.வுஇ - ஆகுதி, ௨௪, 
ஆள்வினைவேள்வி,; ௨௧. 

oY PSST AT, ௯, SH, HE. 
ஆறலைகள்வரில்லாதவழியின் சிறப்பு, 
க, 

ஆறியகற்பு - ௮றக்கற்பு, ௧௬, ௯௦,   

அரும்பதவகரா திமுதலியன. 

அன்பயம்வாழ்கர் . இடையர், ௭௧, 
ஆன்பொருகை - ஆன்பொருந்தமெ 
TTD YH, GO. 

அன்றோள் கணவ, ௫௫. 
அனியம் - காள், ௬௯, 

இகூஉ-இகுத்து - வீழ்த்தி, ௪௦. 
இசைமேக்தோன்றல்- புகழைமேவும் 
தோன்றலே, ௬௪. [மது-௬௩௪,] 

இஞ்சியும் பூவும்விரவினமாலை, ௪௨, 
இடாவேணி - அ௮ளலிடப் படாத 

எல்லை, ௨௪. 

Qo, Ga, 
இடும்பில் - இடும்பாதவனம், ௫௦ - 

பதி, 
இடைமதில், ௧௬, 
இடையர் தொழில், ௨௧, 
இமயத்தில்விற்பொறித்தது,௨௦-ப.தி, 
இமயம், ௧௧, ௪௩, 
இமயவரம்பன் தம்பி, ௩௦ - பதி, 
இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன், 

௨௦ - பதி, 
இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் 

கடம்புதடிரந்தது, ௧௪, ௧௨, ௧௭, 
௨௦, ௮௮, 

இமிழ்ச்து - தழைத்து, ௨௩. 
இமிழிசை-இயமரம் - ஒருவகைப் 

பறை, (௫௦, 
இயமரங்களுக்கு இடையிடையே 

சங்குமுழங்குதல், ௫௦, 
இயவர் - வாத்தியகாரர், ௨௭, ௭௮, 
இரக்கு - இரப்பேன், ௬௪, 
இரலை - மான், 

இல்லாது துன்பத்திற்கு அஞ்சுதல், 

இரவலரைச் தேரில்வரச் செய்தல், 

இரவில் ஊர்களுக்குச் செல்லுதல், 
க, 

இருகடனீரும் அடியது, ௩௦ - பதி, 
இரும்பொறை - சேரன், ௮௯. 
இருவசைவேள்வி, ௨௧, 

இரைஇய - இரத்தற்கு, ௫௨, 
இல்லோர்மெய்ம்மறை - வறியவர்க 

ளுக்குக் கவசம்போல்வான், ௬௫. 
இவணர்-இவ்வுலகத்திலுள்ளார், ௪ ௪, 
இவளொடுவாழ்க, ௨௧,



அரும்பதவகரா திமுதலியன. 

இழித்துக்கூறியதுபோலக் குறிப்பா 
ல் உயர்த் துக்கூறல், ௪௮, 

இள ஞ்சேரலிரும்பொறை, 

பதி 
இளம்பழையனமாறன், ௯௦ - பதி, 
இளை - காவல், ௨௮, 
இராலியர் - அழியாதொழிக, ௪௦, 
இறும்பு - குறுங்காடு, ௪௮, 
இறை - கைச்சந்து, 

இறழைகழெவோய் - இறைவனாதற்றன் 
மையையுடையாய, ௫௪, ௬௦, 

ஈம் யும் - கொடும், ௬௪, 
ஈமென - கொடுமென, ௬௪, 
ஈரறிவு-இம்மையறிவு, மறுமையறிவு; 

பெரியவறிவுமாம், ௭௪, 
ஈரிதழ் - குளிர்ந்தஇமை, ௫௨, 
உகக்கும் - உயரப்பறக்கும், ௭௭. 
உஞற்றுதல - முயலல், ௫௧, 
உடலான, [பக்.ககட௫, ௧௨௭, ௧௪௦.] 
உடற்குறை எழுக்தாடல், ௩௫, 
உடந்நிசஜோர் - சிெனப்பித்தவர்,௪௨, 
உடை - உடைமரம், 
உண்டாட்டு, ௮, 
உண்டு உமாமாறிய நா, ௧௫. 
உண்பித்தல், ௨௪. 
உண்மர் - உண்பார், ௨௪, 
உண்மை, ௨௧, 
உணீ௫இயர் - உண்டறகு, ௩௬, 
உத்தரகுருவா௫யபோகபூமி, ௬௮: 
உதியஞ்சேரல, ௨௦ - ப.தி, 
உம்பற்காடு - பலஷர்களையுடைய 

தொருகிறுகாடு, ௨௦ - பதி, ௫௦- 
பதி, [௮ககா, ௩௫௪,] 

உயிழ்பு - உமிழ்ச் து, ௩௯. 
உய்தல் - நீங்குதல், ௪௧, 
உயர்தணைமகளிர் -குலமகளிர், ௭௩. 
உயலுங்கோதை - ௮சையும்மாலை, 

Ge. 
உரவர் - அறிவுடையவர், ௭௧, ௭௩, 

உரா௮ல் - உலாவுதல், ௪௭, 

உருப்பு--உரும்பு- கொதிப்பு, ௨௬ ; தீ 
(௫௦, 

உருபு - நிறம், ௫௩, 
உருளி - வட்டமாகவுள்ளதேருருளை, 

௨௭௪, 
உரை௫இ - பெயர்ந்து, ௪௦, ௭௧, ௮0, 

3 ௯௦. 

  

௧௬௩ 

உலக்கை, ௨௪, ௨௯, 6 
உலகத்தைக் கடல் மூடல், ௬௨,டி 
உலகஹ்தைமூடிய கடல்டீரை வற்றச் 

செய்தற்குஎழுந்த ஆதித்தரும் வட 
வைத்தீயும், ௬௨, 

உலகமுடி.வு, ௪௨, 
உவ்வரை - உவ்வெல்லை, ௭௮, 
உவலை - ஓட்டை, தழை, ௨௮, அட, 
உழவர்மகளிர் வயற்புள்ளோப்பல், 

௨௭, 
உழவு, கு, என், 

உழிஞைத்தெரியல், ௫௬. ௬௩, 
உழிஞைபாடல், ௪௬, 

உள்மதில் ௧௬, 
உளைதல் - ஈடுபடுதல், ௪௧, 
உறீஇ - உறுவித்து, ௪௪, 
உறுவர் - அடைந்தோர், ௪௩, 
உழை - உறைதல், துளி, ௬௮, 
உழை வைத்தல், ௬௭௬, TS, 
உன்னம் - ஒருவகைமரம் ; மலைகாட் 

டார் இலவமரச்தை உன்னமென் 
பர், ௨௨, ௪௦, ௬௧, 

உன்னமரம் கரிச் துகாட்டல் துர்நிமி 
த்தமென்பது, ௪௦. 

ஊக்கலை - ஊக்குதலையுடையாய்,க ௧, 
ஊசிவெண்டோடு - கூரியவெள்ளிய 

பனந்தோடு, ௭௦, 
ஊதை - காற்று, ௫௧, 
ஊர்சுடுபுகை, ௨0, 
ஊர்மூசம் - படைபொருமிடம், ௬௯, 
ஊரிய - பரந்த, ௧௩, 
ஊழி - வாழ்காள், ௨௧, ௬௬, ௪௧, 
ஊறளத்தல்-உறுதறகாராய்தல், டுக, 

காம் 

ஊன்துவையடி.சில், ௪௫. 
ஊனம் - இறைச்சிகொத்தும் அடை 

Gre, 
எச்சம் - பிள்ளைப்பேறு, ௪௪, 
எடுத்தேறு - எடுத்தெறிதல், ௪௧, ௮௪ 
எண்ணின்று - எண்ணியது, ௭௭. 
எமக்கு இல்லென்னார்நின்குழாத்தர், 

௩௯, 

எருக்க - அடித்து, ௮௬, 
எருது, ௨௭, ௬௭, 
எருமைநிரை கெய்தற்பூவைத்தில் 

னல், 4௩,



௧௬௪ 

எருவை - தலைவெளுத்.து உடல்ஏவக் 
இருக்கும்பரு6.து ; கழுகுமாம், ௩௬, 
௬௪, 

எருவைச்சேவலும் எழாலும், ௬௬. 
எழா.த்தோள் - முதகிட்டார்மேற் 

சல்லாத தோள், ௬௦,   எழால் - புல்லூறென்லும் பறவை, 
_ ௧௬, [தணைமொ, ௫௦ - ௧௪௬,] 
எழுமுடி.மார்பு - ஏழரசரைவென்று 
அவர்களுடைய ஏழுமுடியானும் 
செய்ததோராரத்தையணிர்த மா 
ர்பு, ௧௪, ௧௬, ௪௦, ௪௫, [சிலப், 
QM ம் காதை, ௧௬௯,] 

எழூ௨-- எழு - கணையம ரம, ௫௩, 

எறியர் - எறிதற்கு, ௫௨, 
எறும்பு, ௩௦, 
எஃகம் - வாள், வேல், ஷு 
எஃனெெபஞ்சு - பதி த்த sages 
எஃகுபடையறுத் ச்வற்புஐஷி) 

் ௬௨, oi Fs Ye" 

ஏஎய் - ஏஜ் கக, ane 
ஏணி 1 4ல்லை, 3 

எவல்வியன்பணே -சேனையைப் போ 
ருக்கு ஏவுதலையடையபெருமை 

. பொருந்திய முரசு, ௩௯, 
ஏறட்டுக்கொள்ளுதல், [பஃ, ௧௧௫, 

௧௪௫.] 
ஏருவேணி - கோச்காலி, 
ஐர்செயிலெறிக்த து, ௯௦ -ப.தி, 
ஐயவி-கதவிற்குச் சாவலாகப் புறவா 

யிவிலே தூக்கப்படும் துலாமரம்; 
அப்புக்கட்டுமாம், ௧௬, ௨௨., 

ஓகச்தார், ௭௦ - பதி, 
ஓய்யும்-செலுத்தும், ௭௩, ௮௭. 

ஒராஅ-ஒருவி - £ங்கி, 
ஓசாங்கு - ஒன்றுபோல, ௬௯, 
ஒ.ரால் - நீங்கல், ௨௩, 
ஒருதச்தை - பொறையன் பெருக்சே 

வியின் தந்ைத, ௭௦ - பதி, 
ஒரூஉப - நீங்குவார்கள், we. 
ஒலிதெக்கு-சழைத்ததென்னை, ௧௩; 
ஒலித்த - தழைத்த, ௩௧. 
ஒழுகை - வண்டி, வண்டியொழுங்கு, 

FF, 
ஓன்றுமொழிதல் - - வஞ்ெங்கூறல் , 

$B, ௩௦, ௪) ௪௯) ள்ள, 

\ 

wo 

    

அரும்பதவகராதிமுதலியன. 

ஒன்று rips si. Bw கொள்கை; 

ஒன்றுமொழிமறவர், ௪௧, 
ஒன்னா - பொருந்தாத, ௮௫, 
ஓச்சம் - உயர்வு, ௪௧, 
ஒத்இரகெல், ௭௦-ப.தி, 
ஒபாதி - ஒப்ப, ௪௬, இச்சொல் வை 
ஷ்ணவஸம்பிரதாய உரைகளில் 
மிகக் காணப்படுகின்ற த. 

ஓம்பன்மாறு - பாதுகாத்தலால், ௩௪, 
௬௫. 

ஓய்சகை - HUGE Sow en, ௬௦, 
ஒலக்கம் - ௮ க்கை, ௬௧, 

ஒவத்த 1 22 அவி, 
வத திரம், ௮ 
Dy? ag aa, so, 
aoe .@0-ufs. 

LS G), ௩௦, ௬௮, ௭௫. 
கட்கொடி.நுடங்குமாவணம், ௬௮, 
கட்டணம், ௬௪, 
கட்டளை - தரம், ௮5, 

கட்டி, - பொன், ௮௧, 
கட்டிப்புழுக்கு - வெல்லத் தோடு 

கூட்டின அவரைப்பரல் முதலிய 

வற்றின் புழுக்கு, ௯௦. 
கட்டில் - சிங்காதனம், 
கட்டர் - பாசறை, ௬௮, ௮௨, ௯௦, 
கடகு - கேடகம், 
கடம்பின்பெருவாயில் - சன்ன னர், 

௪௦ - பதி, 
கடல்£ந்தியமரம் - மரக்கலம், ௪௬, 
கடல்பிறக்கோட்டியசெங்குட்டுவன், 

டு௦-ப,தி, 
கடலிற் கடம்பறுத்தியற்றிய வலம் 

படுவியன்பணை, ௧௧, ௧௭, 
கடவுட்பத்தினி, ட௦ - பதி, 
கடவுட்பழிச்சல், ௪௧, 
கடவுட்பெயரியகானம் - விந்தாடவி, 

௮௮, 
கடவுள்வாகை - வெற்திமடந்தையா 

இய கடவுள்வாழும் வாகை, ௬௬. 
சடவுளஞ்? - ஒருதலைவன், ௩௧, 
கடறு - காடு, 
கடாஞ்சென்னி - மதம்ஒழுகப்பெற்ற 

தலை, உட, 
சடாவிடுதற்றொழில், ௬௨, 

    

    

 



அரும்பதவகராதிமு தலியன. 

கடாவுநீஇ - செலுத்தி, 
கடாவேர்பாதி - சடாவையோப்ப, 
௪௪. 

கடி. -கடிப்பு - GMT, HN. 
கடி.மரம் - காவன்மரம், ௬௩, 
கடுக்கை - கொன்றை, 
கடுந்தே.று.றுகளை- கடி.தாகச்செறுதல் 
மிகீக குளவியினம், ௭௧, 

கடும்பு - சுற்றம், 
கடைஇ - செலுத்தி, ௩௧, 
கடைஇய - செலுத்திய, ௭௦, 
கடைவீதி, ௬௮, 
கண்டி, ௪௩, 
சண்டிகும் - கண்டேம், ௧௧, 

௪௩, ௬௫) ௮௪. 
கண்ணிசண்ணுதல் - தாங்கள்குடிய 

போர்க்கண்ணிக்கேற்ப வினைசெய் 
WES HEV, GY. 

கணிச்சி - கற்களையுடைக்கும் குந்தா 
லியென்னும்கருவி, ௨௨, 

கதவங்காக்கும் கணையெழு, ௪டு, 
க துவாய் - வடுப்பட்டவாய், ௪௫. 
கர். துகொளியாது - கட்டுத்தறியில் 

அடங்காமல், ௭௭, 
கபிலர் - ௭௦ - பதி, ae 
கபிலை-குடகாட்டதோரூர், ௬௦-ப.தி, 
கம - நிறைவு, 
கரணம், டு௦-ப.தி, 
கரர்சைக்கொடி. - கொட்டைக் கரந் 

தை, ௪௦. 
கரம்பை நிலம், ௨௮, ௭௫, 
கருப்பந்தெப்பம், ௮௪, [௮கநா, ௬.] 
கருப்பம்பாத்தி, ௧௩, 
கலப்பை - வாத்தியமுட்டுக்களையுடை 

யபை, க௫, ௨௩, ௪௧, 

கலிம௫ழ்வு - வினோதம$ழ்ச்சி, ௧௨, 
௬௧, 

கவணை - கவண், ௮௮௮, 
கவர்கால் - செலவை விரும்பின 

கால், ௧௯, 
கவர்காற்கூளியர், ௧௬, 
கவரி, ௪௩, 
கவலைகவற்றல் - வருத்தச்சைச் செய் 

SO, PH, ௬௭௪, 
சவிர் - முள்ளுமுருங்கைமரம், 
தவைமரம் - சளைத்தமரம், ௭௪,   

௧௬ 

கழங்கால் அளவிடுதல், ௧௫, ௬௨ 
கழங்கு - கழற்சிக்காய், 
கழலில் போர்ச்தொழிலைப் டொறித் 

தல், ௩௪, 

கழறி - இடித்து, ௮௧ 
கழனி - வயல், 
கழனிவாயில், ௨௩. 
கழிப்பி - கழித்து, ௭௬, 
கமுது - பேய், 
கழுதையாஓழுதல்) ௨௫. 
கழுவுள் - இடையர்களுக்குத் தலைவ 
COTA OD OTF, TS, Dd) ப 

கழைநிலைபெருக்குட்டம் - பற்றுக் 
கோலுக்கும்கிலையாசபள்ளம், ௮௬, 
[௮ககா, ௬,] 

கள்விலை, ௭௫. 
களங்காய்க்கண்ணிகார்முடி.ச்சேரல், 

௩௮, ௪௦ - பதி, 

களிறு - அண்பன்றி, ௨௬, 
கற்ப-கல்வியையுடையாய், ௪௫, ௮0, 
கற்பு - கல்வி, ௪௬, ௫௬, ௮0, 

கறையடி. - குருதிச்கறைதோய்ந்த 
அகட 

கன். றுடையாயம், ௭௧, 
கனவும் - கனவுகானும், ௧௧, 
கா - துலாம், தோட்சுமை, 

dO = பதி, 

காக்கை, ௩௦, 
காக்கைபாடினியார்ஈச்செள்ளையார், 

ச௪௦- பதி, 
காஞ்சி - நிலையாமை, ௬௫, ௮௪, ௯௦, 
காஞ்சிசான்றசெரு - நிலையா மைய 

மைந்சசெரு, 
காஞ்சிசான்றவயவர் - நிலையாமை 

யை எப்பொழுதும் உள்ளத்திற் 
கொண்டிருத்தலமைர்தவீரர், 

காஞ்சிமரம், ௨௩, ௬௨, 
காஞ்சியாற்றுத்துறைகெழுமணலி 

லும்வாழ்க, ௪௮, 
காடு, ௧௩, 
காடுகைகாய்ச் தியரீகொளிருகை,௮௨. 
காண்குவர்திசின் - காண்பேன்வம் 
தேன், 

காணம் - பொற்காசு, ௬௦ - பதி, 
காணியாளர் - மேற்குடி.கள், ௧௩, 
காணிலியர் - காணாதொழிக, ௪௪, 

FS,



௧௬௬ 

'காறுமோர் - காண்பவர், ௮௩, 
காதீதற்ிறப்பு, ௪௫. 
கார்தள் தெய்வத் துக்குரிய பூவென் 

பது, ௬௪, 
கார்தளங்கண்ணி - காந்தட்பூமாலை, 

௩௦, 4௧, 
காப்பியாற்றுக் காப்பியனார், ௪௦-ப.தி, 
காப்பொன்- துலாம்பொன், ௬௦-ப.தி, 
காலமறிர்து நீராடுதற்குவர மணிய 

டி.த்தல், ௩௧. 
காலை - சூரியன், 
காலையன்னமொழி, ௨௧, 
காவல்மரத்தில் யானையைக்கட்டல், 

௩௨, ௬௩, 
காவல்மரத்தை வெட்டி. முரசுசெய் 

வித்தல், ௧௧. 
காவிரி - Go, om, HO. 
காவிரிச்சிறட்பு, ௫௦. 
காவிரிகதிமுதலிய மூன்றுஈ இகளின் 

கூடல், ௫௦, 
காழ் - குத்துக்கோல், ௫௩, ௭௨௪, 
காவிரிட்படப்பை, ௬௦, 
இண்டுணி, ௫௨, 
இளிகடி.பாடல், ௭௮... 
இன்னரப்புள்ளின்றடுல் இசையெ 

முமென்பது, ௪௩, 
குஞ்சரவொழுகை - யானைகட்டிய 

வண்டி, ௫௦ - பதி, 
குட்டநாடு - சொடுந்தமிழ்காடுபன் 
னிரண்டனுள் ஒன்று, 

குட்டம் - பள்ளம், 
குட்வென் - குட்டகாட்டையுடைய 

வன்; 
குட்டுவன்சேரல் - கடல்பிறக்கோட் 

டிய செங்குட்டுவன்மசன், ௫௦ - 

பதி. 
குட்டுவனிரும்பொறை, ௯௦ - பதி, 
குடக்கோகெடுஞ்சே ரலாதன், ௬௦ - 

ப 
குடகாடு - கொடுர்சமிழ்காடு பன்னி 

ரண்டனுள் ஒன்று, 
குடவர் - குடகாட்டிஓள்ளவர், ௫௫. 

குடவனா.று, ௫௦, 
குடி.திருத்தல், ௩௨. 
குடி.புறந்தருகர்- -ூூழ்க்குடிகளைப்பாது 

சாக்கும் மேற்குடிகள், ௧௩, 

  

  

அரும்பதவகரா திமுதலியன, 

குடைச்சூல் - - சிலம்பு, ௫௭, ௬௮, Ta 
VLU ght - ம் காதை, ௧௧௮; ௮௧ 
௧1. ௪௯௭] குடச்குலெனவும்வழ 
ங்கும். 

குதிரை, உட, ௬௨, ௬௪, ௬௫, ௮௨, 
குக்சாவிச்சகருவியாற் கெறுசோண் 

டுதல், ௨௨, 
குமட்டர்க்கண்ணனார் - ஒருபுலவர், 

௨௦ - பதி, 
குமரியாறு, ௧௧௪, ௪௩, 
குரவையயர்தல் - குரவையாடுதல், 

௭௩, 
குரால் - கோட்டான், ௪௪, 
குருகு - கொக்கு, காரை, 
குருசில்-குரிசில், ௩௨, 
குருதிவட்டம், ௨௯. 
குரை - அசை, ௮௪, ௯௦. 
கூலை - காணி, ௨௪, ௪௯, 
குலைஇ - குலவி, ௮௮, 
குவளை, ௨௭௪, ௫௨. 

குவளைத் தூநெறி, ௨௪. 
குழாஅலின் - கூடுதலால், ௨௯, 
குழூஉநிலை, ௪௯, ௫௯. 
குழூஉநிலைப்புதவு - பலநிலமாகச் செ 

ய்த கோபு ரவாயில். 
குளவி - குளவிக்கொடி., மலைமல்லி 

கை, ௩௦.[ஐங். ௨௭௯; ஐந், ௭௦-௬,] 
குளவிச்கூட்டைக் சொத்த௫ருர் து 

ன்புறுதல், ௭௧, 
குளிர்காலம், ௮௧, 
குறிஞ்சிவளம், ௩௦, 

குறுதல் - வாங்குதல், ௨௨, 
குறுக்தாள் - குதியபடி, ௭௧. 

குறும்பு - ௮.ரண். , 
குறும்பொறை - பெருமலையைச்சார் 

ந்த சிறுபொற்றைகள், ௪௪. 
கூகை - கோட்டான். 
கூட்டம் - கூடியுறைவது, ௮௮, 
கூந்தன்மு.ரற்சி - தலைமயிராற்றிரித்த 

கயிறு, ௫௦ - பதி. 
கூர்தல் - குளிராலுடல் வளைதல், 

௫௯. [நெடுஈல்-௯.] 
கூலம், ௧௬, ௨௯, ௮-௬, 
கூளி, ௩௬, 
கூளியர் - ஏவல்செய்வோர், ௧௯, 
கூளியருண்ணல், ௩௬,



அரும்பதவகராதிமுதலியன. 

கேட்டி.கும் - கேட்டேம், Ge. 
கைச்சாடு - கைக்கவசம், ௧௬, 
கைபரிதல் - ஒழுங்குகுலைத௫, ௮, 
கொங்கர், ௨௨, ௭௭, ௮௮, ௯௦, 
கொங்கர்நாடுஅகப்படுத்திய து, ௨௨, 
கொடி, ௨௫, ௪௪, Far, 
கொடியுழிஞை, சர, ௪௮, 
சொககர். ௫௦ - பதி, 
கொடுங்குழைகணவ, ௧௪, 
கொடுமணமென்னுஜூர், ௬௪, er, 
கொடை, ௧௫, ௧௯, ௨௦, ௨௪, ௩௮, 

Flay சா, எரி, 

கொண்டி. - கொள்ளை, ௪௩, ௬௫, 
கொல்லிக் கூற்றம் - கொல்லி மலை 

யை ச்சூழ்ந்தமலைகளையுடைய காடு, 
௮0 - பதி, 

கொல்லிமலை, ௪௩, ௮௧. 
கொலக்கொலக்குறையாத்தானை,௮௨, 

கொள், ௭௫. 
கொளக்கொள க் குறையாச்செல்வம், 

௮௨, 
கொளை - கோட்பாடு, ௩௦. 
கொற்றவைக்கடவுள், ௩௦-ப.தி, ௪௯, 
கொன்றை வெண்போழ்க்கண்ண் - 

கொள்றைட்பூவையும் கிழித்த பன 

ங்குருத்தையும் விரவிச்தொடுத்த 
மாலை, ௬௭௪, 

கோச்காலி, ௪௩, 
கோடாச்கொள்கை, ௩௭. 
கோடியர் - கூத்தர், Gor. 
கோடு - கொடுமை, 
கோடு கூடுமதியம் - முனைகூடியசந் 

இரன், ௩௧, 
சங்கலிருந்து முத்தெடுத்தல், ௩௦, 
சவட்டுதல் - உருவழித்தல், ௮௪, 
சாகாட்டாளர் - பண்டியையுடை 

யோர், ௨௭, 
சாடு - வண்டி, ௭௪, 
சாதிங்குலிகம் - சாதிலிங்கம், ௧௧; 

பெருங்கதையில் இச்சொல்லைப் 
பரக்கக் காணலாம், 

சாந்தம் பூழில் - சந்தனமும் ௮௫ 

லும், ௮௭, 
சாந்தி - பூசை, ௯௦ - பதி, 
சாயினம் - மென்மையையுடைய ம 

களிர்கூட்டம், ௬௦, 

    

  

௧௬௭ 

சாறு - விழா, ௮௧, 

சான்றோர் - ௮மைதியையுடைசீவர், 
சான்ளோர்மெய்ம்மறை - ௧௪, 

சிங்கம், எழி, 

திதடி.-சிள் வீடென்னும் வண்டு, ௨௩, 
௫௮. | திணைமா, ௮ர,] 

சறுதல் - அளவுகடப்பக் கொடுத் 
தல், ௪௮, 

சிரல் - மீன்கொத் துக்குருவி, 
சிரறுசல் - சிதறுதல், ௭௪. 
சில்வளைவிறலி, ௫௪, ௭௮, 
திலம்பி, ௩௯, 
சிலம்பையும் தழையுடையையும் சோ 

ட்டை. வாயிலிற் கட்டுவித்தல், 

சிலை - முழக்கம், ௮௧, 
சிலைபொருதமார்பு, ௬௩, 
கிறுதுயில், ௫௦. 
சிறுபுறம் - சிறுகொடை, ௭௦, 
சிறை-யாழ்நரம்புக்குற்றம், வீதியின் 

இருபுறம், ௨௩, ௨௯, ௪௫, 

சின்மை - கிறுமை, ௭௪, 
சின்னூல் - கேமிகாதம், ௭௬, 
சர் - கனம், ௨௨, 
சுரை - திரிக்குழாய், ௪௪, 
சுவரில் நாளைக்குறித்தல், ௬௭௮, 

குடாநறவு - மது, ௮3. 
சூர் - கூரபன்மா, 
கூ. ரன்முதலியோர் தமக்கு ௮ரணாகக் 
காவன்மரம்வளர்ச்தது, ௧௧, [இரு 
மூ. பக், ௧௬.] 

சூரியன், ௫௯, ௬௪, ௮௮, 
செங்குட்டுவன் ania கடல்பி 
ற்க்கோட்டியத, ௪௫, ௪௬,டு0-ப.தி, 
௮௮, ௯0, 

செங்கோல், ௨௨, ௬௯, 
செச்தனென் - அறிந்தேன், ௮௬, 
செத்து - ஒத்து. 
செந்நெல், ௭௧, 
செம்மால் - செம்மலே, mer. 
செம்மீன் - அருந்ததி, ௩௧, 
செருக்கி - மயங்கு, Pam 
செருப்பு - ஒருமலை, ௨௧, 
செல்கு - செல்வேன், ௭௬, 
செல்லாமோதில்பாண்மகள், ௬௦, 
செல்வக்கடுங்கோ, ௮0-ப.இ,



௧௬௮௮ 

செம்வக்கடுங்கோவாழியாசன், ௭௦ - 
பதி, ௮௫, 

செல்வக்கோமான், ௬௭, 
செல்வக்கோவே, ௬௩. 
செவ்வரி - ஒருவகைரசானரா, ௨௩. 
செறு - வழல், 
செறுவினை மகளிர் - உழவர் மகளிர், 

ae, 
சென்றாலியர் - செல்க, ௫௫. 
சென்னியர் - சோழர், ௮டு, 
சேப்பி - தங்கி, ௬௨. 
சேம்பு, ௨௪, 
சேயிழைகணவ, ௬௫, ௮4), 
சே ரப. ரம்பரையினர் செய்திகள்பல, 

௮௮, | 
சே ரரின்ிறர்தகுணங்கள், ௭௦. 
சேரல் - சேரன், 
சே.ரலர்வேந்தே, ௩௮, 
சேரலாதன்,க௧, ௧௫, ௧௮, ௨௦, ௪௦- 

பதி, 
சே.ரன்முன்னோர், ௧௪, ௮௮, 
சேரனுடைய ஓலக்கம௫ழ்ச்சி, ௧௨, 
சேரனைக்கண்டோர் பெயர்ந்துசெல் 
. ஓநினையாரென்பது, ௪௪, 
சேறு - சுவை, ௪௨, 
சேனை, ௧௪, ௨௨, ௪௯௬, 
சேனைகள் வயலில் தங்கல், ௪௬, 
சேனைத்தலைவர்கீகும் ௮.ரசன் மாலை 
யேயென்பது, més. 

செனையையேசெல்வமாக எண்ணிய 

௮, ௫௦. 
சேனைவெள்ளம், ௫௦. 
சொட்டையாளர், ௬௭, 
சோழகுலஒத்தோர்ஜன்பதின்மர் வெ 

ல்லப்பட்ட..த, டு௦ - பதி, 
சோழன்மணச்கள்ளி, ௫௦ - பதி, 
ஞாரலல் - முழங்கல்; 
ஞாண் - சாண், ௯௦. 
ஞாண்பொரவிளங்குகை, ௯௦, 
ஞாயில் - மதிற்குட்டு, ௭௧, 
ஞாயிறுபோலவிளங்குதி, ௮௮, 
ஞாழல் - புலிசகக்கொன்றை, ௫௧. 
ஞமர்தல்--ஜெமிர்தல் -'பரத் தல், 
௧௫, ௧௬, ௭௨, 

தகர், ௭௮, ௮0 - பதி, 
 தீகரெதிர்தபெருஞ்சேரலிரும்பொ   

அரும்பதவகரா.திமுதலியன. 

றை,௮0௦ - பதி, 
தகைத்தல்-கட்டுதல், ௨௨, டர, ௪௧, 
தகைப்டி-மாளிகைக்கட்டணம், ௬௪, 
தீசும்பு - குடம், . 
தடைஇய - பெருத்த, ௫௪, 
தண்டாரணியம் - ஆரியநாட்டிலுள் 

ளதோர்காடு, ௬௦ - பதி, 
தண்ணியலெழிலிதலையாது, ௧௮, ௨0. 
ததைந்த - சிதைந்த், ௩௦, ௭௦, 
தீதைய - சிதைய, ௪௩. 

தரீஇ - தந்து. 
தீரீஇயர் - தருதற்கு, 
தலைக்காவல், ௨௮, 
தலைகீகை, ௫௨, 
தலையாது-மழைபெய்யாது, ௧௮, ௨௦, 
தலைவர் படையைக்காத்தல், ௩௫. 
தலைவன்தன்மை கேடகம் போன்ற 

சென்பது, ௪௫, 
தலைவிவருணனை, ௧௪, 
சவத்தின்பெருமை, ௪௪. 
தீவாலியர்-கெடாதொழிவாயாக, ௧௪. 
தழிஞ்சியென்னும்துறைட்பொருள 

மைந்தபாடல், டூ௭, 
தழும்பில்லாதாரோடு தம்பைசூடாது 

மலைதல், ௪௨, 
தளி - துளி, ௪௩. ் 
தீன்குலமுதியோர்க்கு நிலம்பகுத்த 

ளித்தது, ௩௦ - பதி, 
தாங்கல் - விலக்சிச்செல்லுதல், ௪௯, 

தாதெரு......மன்றம், ௧௩, 
தீரமரைப்பூ, ௨௩. 
தார் - ஓழுங்கு, ௬௪; சிங்கத் தின்கழு 

த்திலுள்ளது ; வடநாலார்இதனை 
ஸடையென்பர், ௧௨, 

தார்புரிர்தன்னவாள், ௬௬. 
தாரருந்தகைப்பு, ௬௪, ௬௬, 
தாவல் - வருத்தம், ௪௧, 

தாழை, ௫௫ 
தாள் - படி, TS, 
தாள்வாழ்த்தல், ௬௪. 

தித்தி - தேமல், 
இரிக்குழாய், ௪௭. [பக், ௭௧.] 
திருஞெமரகலம், ௧௪, ௧௬, ௩௧,௪0௦, 
இருந்திழைகணவ, ௨௪, 
திருகாறுவிளஎக்கு, டூ, 
திருமாலின்பூசை, ௩௧,



அரும்பதவகரா திமுதலியன. 
திருவனந்தபுரதீஅத் திருமால், ௬௧, 

திற்றி-இறைச்சி ; இன்றற்குரியன;, 
௧௮, 

Sow - ஒளி, மீர், 

தஇின்மர்--இன்மார் - இன்பவர், ௨௪, 
இனையைச்குருதியோடே பலியாகத் 

தூவுதல், ௧௯, 
தீஞ்சேறு - இனியபாகு, எடு, 
தஞ்சுமரம், ௧௬7 ௨௨. 

அடைபூ௨ - துடைத்து, ௪௪, 
அதணங்கையாடல்,௪௫, ௫௨, ௫௭, ௭௪௪. 
துட்பு - நுகர்ச்சி, வலி, 

தப்புச் துவர்போக, ௩௨, 

துப்புத்துறைபோகய, ௧௫, ௩௯, ௬௨, 
தும்பி, ௭௭, 
தும்பைசான்ற, CTF, HAs 

துமிக்து - அற்று, ௩௫. [புறகா. ௧௯,] 
துய்த்தலைக்கூகை- மெல்லியதலையை 

யுடைய கூகை, ௪3௫. 
துயலுதல் - அசைதல். 

துயிலீயாது - துயிலாமல், ௧௨. 

துரியோதனாதியர், ௧௪, 
துவ்வாகறவு, ௭௦, 
துவராக்கூந்தல் - ஈரம்புல.ராத கூர் 

த்ல், ௮௯, 
துவைத்த - புகழ்ச் துசொல்லப்பட்ட, 

௮௮, 
Apes - gyredw, Go-ug, 
துழாய், ௩௧. 
அளங்குகுடி.விழுத் திணை, ௩௧௦ 
துறைகலக்கல், ௩௨, ௩௩. 
தூ - வலி, ௮௧. 
தூங்கெயில், HE. 
SN CAE GLI புற்றும் ௮ம்புக்குப் பாம் 

பும் உவமைகள், ௪௫, 

தா£ம்பகத் அத்தேன், HB. 

தாம்பு - மூங்கிற்குழாய். 
தெய்வயாகம், ௨௪, 
தெள்விளியிசைத் துப் புள்ளோப்பல், 

௨௭; 

தெளிர்ப்ப - ஒலிப்ப, ௧௮, 
சென்னங்குமரி, ௧௪, ௪௩. 
தேம் - தேனீ, ௫௩, 
தேர்ச்கொடிக ளின்வரிசைக்குக் கொ 

கின் ஒழுங்கு உவமம், ௮௩, 
தேறு - Os psa, ௭௧, 

௨௨ 

  

Sa Fa 

தைஇ - கோத்து, ௬௯, 
தொடர்ந்தகுவளை, ௨௪. 
தொடி. - பூண், ௨௪, ௪௦, 
தொடை - கட்டு, ௪௪, 
தொண்டி. - சேரகாட்டிற் கடற்கரை 

யிலுள்ள ஈகரம்,௬௦ - ப.தி, [ஐங், 
௧௭௧- ௧௮0; புறநா, ௧௭, ௪௮,] 

தொண்டியோர், ௮௮, 
தொலையாக்கற்ப - அழியாசகல்வி யை 

யுடையாய், ௪௩, ௮0, 
தொழுதி - கூட்டம், ௬௨, ௮௩, 
தொறுத்த, ௧௩, 
தொன்றுமொழிக்து, ௯௦, 
தோட்டி - கதவு, காவல், ௨௫), ௩௮, 

௬௨, ௪௧, 
தோட்டிதந்தயானை, ௩௮, 
தோட்டிரீவாது, ௪௦, 
தோட்டிடீவி, டக, 
தோடு - தொகுதி, ௧௨, 
தோமரம் - தண்டாயுதம், ௫௪, 
தோல் - தோற்கேடகம், ௪௫, ௬௨, 
தோள்பிணி மீகையர், ௮௧, 
தோற்கடகு - தோற்கேடகம், ௪டு, 
சோற்கேடகம்போன்றதன்மை, சட, ' 
தோன்றலீயாது-தோன்றாமல், as, 
தோன்றலை - தே "ன்று தலையுடை 

யாய், ௯௦. 
ஈகை - இன்பம், ௬௮, 
நகையினும் பொய்யாவாய்மை, எப, 
நகைவர் - நட்பினர், ௩௪, ௪௩, 
நட்பினர்க்கு அஞ்சுதல், ௬௩. 
நந்த - விளங்க, ௬௯. 
நரந்தம் - ஈரந்தப்புல், ௧௧. 
நல்லோள் கணவன், ௬௧, 
நளிதல் - செறிதல், ௫௨, 
நற்கு - தன்கு, ௮௪, ௯௦௦ 
5றவு-ஒருவகைமலர், ஒரூர், மது, 
நன்கலவெறுக்கை தஞ்சும்பந்தர் 

பண்ட சாலை, ௫௫. 
நன்றாவென்னும் குன்று, ௭௦:- பதி, 
நன்னன் - ஒருசிற்றரசன், ச௦-ப.தி, 

a a 
ஈன்னனுடைய வாகையைத் தடிந் 

தீத, ௪௦. 

நனவில் நுகர்ந்தவையே கனவிற கா 
ணப்படுமென்பது, ௧௧,



௧௪0 

ஈணுவு - மெய்ம்மை, ௮ட), ௮௮, 
கணைமூழ் - மதுவாலுண்டாகிய மூ 

pee, ௬௫, 
காட்டம் - சோதிடழால், ௨௧, 
நாட்டுவளம், ௧௬, ௨௩, ௨௪, 
நாட்டை அடிப்படுத்தல், ௮௧. 
நாட்பு-ஞாட்பு - போர்க்களம், ௪௫, 
நாடுகாண் நெடுவரை, ௮௫, 
நாகொத்தற்சிறப்பு, ௧௬, சுடு, ௨௮, 
மாகொவலாகய அறம், ௫௯, 
BIT + பன்னாடை, ௧௧, ௮௮, 
நார்முடிச்சேரல் - ஒருசே. ரன், ௩௯, 

௪௦, 

நாரை, ௨௬, ௨௯, ௩௨, ௫௧, ௪௩. 
காள் திங்களனையவாக, ௯௦, 
காளிருக்கை--சாளோலக்கம் - காலை   

அரும்பதவகர ர் திமு தலியன , 

ல்கெழுகுட்வெனுடைய புசோடி 
தீர், ௫௦ - பதி, 

கெடுமணிஞ்ச, ௬௮, 
நெடுமிடல் - ௮ஞ்சியின்இயற்பெயர், 

௩௨, 
கெடுவெள்ளூசி - கெட்டையென்ப 

தோர் கருவி, ௪௨, 
கெய்தற்பூ, ௨௭, ௩௦, ௭௧. 
நெய்யைத் தலையிற் பெய். து கையைப் 

பிணிக்கும்தண்டம், ௨௦ - பதி, 
நெருஞ்சி, ௧௩, ௨௬, 
கெல்லரிசிச்சோறு, ௭௫, 
நேரி - ஒருமலை, ௪௦, ௬௭, 
நேரிப்போருகன், ௪௦, ௬௪, 
கேரிவாயில் - உறையூரின்தெற்கு வா 

யிற் கண்ணதோரூர், டு௦ - பதி, 
ஓலக்க இருப்பு, ௬௫, கொசிவு - இவள்வு, ௪௫, 

நிகழ்தல் - விளங்குதல், ௪௯, கொடை ஸூ விலை, ௬௮, 
நியமம் - வீதி, நேர்த்ச - கோக்குதலையுடையாய், 
நிரையவெள்ளம், ௧௫. ho க, 
நிலதரு திருவினெடியோய், 3 பகல் - நடுவுநிலைமை, ௯௬௦. 
நிலைஇய - நிலைப்ப, ௮௬, > 
நிலைச்செரு - எக் கேரி 

் போர், ௪௦ யு ௫௦ 1 
நிழல்வாழ்கடீ4௩௭, spy 

SOP, SER 
நின்புகழ் அயி்ைகலையைப்போலவே 

நிலைக்க, ௭௯௦ 

நின்மலைட்பிறச் து நின்கடன் மண்டும் 
புனல், ௪௮, 

நீகண்டனையேம் - நின்னாற்டடைக்க 
ட்பட்டாற்டோல்வேம், ௬௩, 

நீர்ச்சண்டை, ௧௩, ௨௨, ௨, 
நீர்விழவு, ௪௮. 
நீரிறைவை, ௨௨, 
நீவி - நீக்கு, ௮௪, 
தகம் - பாரம், ௬௩. 
அடக்குதல் - மாய்த்தல், ௭௨, 
தவணை - தினைமா, ௩௦. 
மூலாக்கலிக்கம் - பட்டாடை, ௧௨, 
கெஞ்சுபுகதூக்கத்தர், ௬௮, 
நெட்டையென்லுங்கருவி, ௪௨, 
நெடுஞ்சேரலாதன், ௨0, ௫௦ - ப.தி, 
நெடுஞ்சேரலாதன் சகடவிற்புக்கு௮.ர 

ண்அழித்தது; ௧௧.   கெடும்பாரதாயனார்- பல்யானைச் செ 

Faas வேட்டல், ௩௦ - பதி, 
> ட சப்கன்றை - இலுடுலுப்பைச்செடி, ச 
வேதைக்கொடி, 

பகன்றைமாலை, ௪௬, [ஐங். ௮௪, ௬௭.] 
பகைப்புலத்தை எரித்தல், கடு, ௨௫, 

ஏக, 
பகைமேற் சென்றோர் பல வருட 

முறைதல், ௧௫) [புறகா, ௨௨௫.] 
பகசையரசனுக்குப்பயந்தோர் பெரிய 

ஓர ரசனோடு ஈட்பாதல், ௫௦. 
பகைவருடைய செடுகுடி. பயிற்று 

தல் - பகைவருடைய மெட்டுப் 
போன குடி.மக்களை அவர்காட்டி 
லே பயின்றுவாழ்வாராகப் பண் 
ணுதல், ௯, 

பகைவருடையகாட்டில் தோன்றும் 
உற்பாதம், ௬௨, 

பகைவருடையகாட்டை அழித்தல், 
௧௯, ௨௨, உடு, ௨௬, 

பகைவருடையகாட்டைக் கொள்ளை 
யிடுதல், ௮௧. 

பகைவருடைய ஈரடு காடானமை, 

௧௫, ௨௩, 
பகைவருடைய மதிறகத யானை 

களைக்சொண்டு பிளப்பிதீல், ௫௨,



அரும்பதவகரா திமுதலியன. 

பகைவருடைய முரசைக்கொள்ளு | 
தல், ௬௧, ௦ 

பகைவருடைய யானைக்கொம்பை 

அறுத்து இயற்றிய கட்டில், ௭௬, 
பகைவருடையயானையைக் கடாவை 

யொப்பவண்டியிற்பூட்டுதல், ௪௪. 
பசும்பிடி. - பச்சிலை, ௮௧, 
பஞ்னாிீலம் - மககட்டொகுதி, ௧௪, 

me; Dg பைஞ்ஞிலமெனவும் 
வழங்கும், 

பட்டினியுற்றுச் சீர்ச்சமாடல், ௩௧, 
பட்டு நால், ௧௨, 

படப்பை - தோட்டம், பக்கம், 
படலம் - கூடு, ௩௯," 
படி.மை - விரதம், ௭௪, 
படி.யோர் - பகைவர், ௭௯, 
படி.வம் - விரதம் ௭௪. 
படுகண்முரசம் - ஓலிக்குங்கண்களை 

யுடையமூரசு, ௪௯, (௫௪, 
படை - குதிரைக்கலனை, ௮௨, 
படைநிலை - படையாளர்கள் மகளி 

சோடுதங்குமிடம், [பச், எ, ௧௩௩.] 
பண்ணியம் - பண்டங்கள், ௫௯, 
பத்தர்-பத்தல் - நீரிறைக்கும்கருவி, 

பள்ளம், ௧௯, ௨௨, 
பதப்பர் - மணற்கோட்டை, [நெற் 
கோட்டையபோல்வது] ௩௦, 

பந்தர்-ஒரூர், ௬௪, ௭௪; பண்ட சாலை, 

பணர் - ஒருபுலவர், ௫௦ - பதி, 
ப.ரதவன் - நளையன், ௪௮, 
பரிசிலர் யானைகளைட்பெறுதல், ௪௪, 
பரிசிலர்வெறுக்கை-தலைவன்,௩௮,௬௫, 
பரிவேட்பு - வட்டம், 
பரிவேட்பு ௮ஞ்சா௮யிரை, ௨௧, 
பருத-பரிதி - தேருருள், வட்டம், 

௪௬, ௪௫, 
பருந்தின் ிறகுபோலும்கந்தை, ௧௨, 

பருச்தூறளப்ப - பருந்து உறுதற்கு 
அளப்ப, ௫௧, ௪௪, 

பல்யானைச் செல்கெழு குட்டுவன், 
௩௦ - பதி, 

பல்வேலிரும்பொறை- இளஞ்சேரலி 

ரும்பொறை யென்னுமரசன், ௮௯, 
பலதிறத்.து மது, ௬டு, 
பலர்புகழ் செல்வம், ௪4,   

க ஏக் 

பலாப்பழத்தேன், ௬௧. 6 
பலாம்பழுத்த--பலாட்பழுத்த, ௬௬, 
பலி, ௧௭, ௨௦, 
பழங்கண் - துன்பம், 
பழவழக்கு [பச், ௩௮] 
பழனமஞ்ஞை, ௯௦, 
பழையன்மனைவியருடைய கூந்தற் 

கயிற்றால் யானையை வண்டியிற் 
பூட்டல், டூ௦ - பதி, 

பழையன்மாறன் ஃ ஒருகற்றரசன், 
௯௦ - பதி, 

பழையனுடையவேம்பினைச் செங்கு 
ட்டுவன் வெட்டியது, ௪௪, ௪௯, 
(௫௦ - பதி, 

பறந்தலை - மயானத்திற்பிணஞ்சுடுமி 
௨ம், ௪௪, 

பறைக்குரலருவி-மு.ரசுபோலும் ஒலி 
யையுடைய அருவி, ௪௦, 

பறையடி.த்துப் புனலடைச்சல், ௨௨, 
பன்மா - பலபடி., ௮௩, 

பனங்குருத்தைக் ஈழிதீ தக் குறுகஈறு 
கீடு வாகைப்பூவோடு இடைவைத் 

. இத் தொடுத்தல், ௬௬, 
பனங்குருத்தைச் கொன்றைப்பூவோ 

டுதொடுத்தல், ௬௪, 
பனந்தோட்டிற. குவளைமலரை வைத் 

அதீ தொடுத்தல், ௫௮, 
பனந்தோட்டி.ற் பலவகைப்பூக்களை மு 

றையேவைத்.துத்தொடுத்தல், ௪௦, 
பனம்புடையல் - பனைமாலை, ௪௨, 
பனிற்றல் - தூவல், ௫௪. 
பாக்கம் - ௮ரசணிருக்கை, நெய்தல் 

நிலத்தூர், ௧௩, 
பாகுடி,, ௨௧. 
பாசகர் - மடையர், ௬௭௪, 
பாசம் - பேய், ௭௧, 
பாசறை - ௪௬, ௨௪, ௬௪, 
பாடி.மிழ்பு - ஒலித் து, ௬௨, 
பாடினி - பாடுதலையுடையாள், ௬௧. 
பாண்டில் - குதிரைப்பக்கசை, தேர் 

பூணும்எரு துகள், வட்டத்தோல், 
௬௪, ௭௪, ௯0, 

பாண்டில்விளக்கு - கால்விளக்கு, 
௪௪, (௨, [கசெடுகல், ௧௭௫], 

பாணர்க்குப் பொற்றாமரைகுட்டல், 
௪௦, சீரி,



‘aera. 

பாணர்க்கும்விறலிகளுச்கும் கொடுத் 
தில், ௪௦, 

பாணர்காள வை, (அரசன்) ௮, 
பாணர்புரவல, ௬௫, 
பாயல் - உறக்கம், ௧௯, 
பார்வல் 5 பார்த்தல். 
பார்வற்கொக்கு, ௨௧, 
பார்வற்பாசறை - காவற்பாசறை, 

௮௪. [மது, ௨௬௧], 
பார்வைப்பிடி,, ௪௩, 
பாரி - ஒருவள்ளல், ௬௧, 
பால் - பகுத்தல், ௧௬, ௫௨, 
பாலும்கொளாலும் வல்லோய், ௧௩, 
பாலைக்கெளதமனார் - ஒருபுலவர், 
௩௦ - பதி, 

பாலைப்பண்கள், ௬௫. 
பாலையாழ், ௪௬, ௫௭, ௬௫, ௬௬, 
பாலைவல்லோன், ௬௫, 
பாவையன்னமகளிர், ௮௮, 
பாழ் - ௨௨, ௨௬, 

பிர் - இவலை, 
பிகர - துளியாசச்சிெதற, ௧௫, ௫௦, 
பிடவு - பிடாச்செடி, ௬௬, 
பி.ரமதாயம் - பிராமணர்க்குக் கொடு 
க்கும்ன்கொடைப்பொருள், ௨௦- 

_ ப.இ. 
'பிறச்கு - பின், டு௦ - பதி, ௮0, 
பிறப்புணர்த் துங்கோல், ௪௫, 
பிறர்ச்கெனவாழ்தி, ௩௮, 
பிஐழகோக்கயெவர், ௭௮, 
பீடர்-பெருமையையுடையயோர், ௪டு, 
பீர் - பீர்க்கு, ௨௬, 
புகர்வு - உணவு, ௩௫௫௮, ௯௦, 
புகல்வு - விருப்பம், ௮௪, 
புகழோடுகூடி.யதேசெல்வம், ௧௨. 
புகார் - காவிரிப்பூம்பட்டினம், ௪௩, 
புடையல் -பனமாலை, ௩௧, ௩௪, ௪௫௨, 

(௭, 
OL VE Lp DE Tov, 

புடையன்மாச்கழல், hee, 40. 
புண்களை இழையால்தைச்தல், ௪௨, 
புண்ணைசத்தைக்கும் ஊச), ௪௨. 

புணரி - அலை, | 
புதல்வற்பேறு, ௪௪, 
புத்வு - கதவு, வாயில், ௨௭௪, 
புரவு - கொடை,, ௮0,   

அரும்பதவகரர திமுதலியன. 

புரை - தேவாலயம், ௧௫, 
புரைஇக*புரச்து - பாதுகாத்த, ௫௦. 
புரைபு 6 ஓதீ.து, ௬டு, 
புரைவயின் நல்கி - தேவாலயங்கள் 

தோறும்கொடுத்து, ௧௫, 
புரோசு - புரோதென், ௭௦ - பதி, 
௯௦ - பதி, 

புல்லஐுடைவியன்புலம்பல்லா பரப்பி, 
ச், 

புலம்பு - வருத்தம், ௮௧, 
புலவ - புலால்காற்றம் காற, ௮௬, 
புலா௮ம் - புலவுரசாறுகின்ற, ௬௧, 
புலித்தோலுறை - புலித்சோலாற்செ 

ய்யப்படும் ஆயுத உறை, ௧௯, ௨௪, 
புலியுறையெஃகம், உ, 

புழுக்கு - புழுக்கயயஉணவு ; மலைநாட் 
டுவழக்கு, ௧௮, ௯௦, 

புள்ளிமான், ௭௪. 
புள்ளொலி, ௮௪, 
புறக்கொடையில் எறியாமை, ௩௩, 
புறஞ்சிறை - மாளிகைமதிற்புறம், 

௬௪, 
புறமதில், ௧௬, 
புறவு - சிறுகாடு, ௧௩, ௩௯, 

புரூ - ௬௬, 
புன்னை, ௬௦, 
புனல்வாயில் - வாய்த்தலை, ௧௫, 
புனற்றளிர், ௫௨. 
புனிற்றுமகள் பூணா ஐயவி, ௧௬, 
பூசல் - பேரொலி, வருத்தம், 

பூவிழவு, ௬௦. 
பூழிராடு - கொடுந்தமிழ் சாபேன்னி 

TOL BMT ஒன்று, ௪௦ - பதி, 
பூழியர் - பூழிமாட்டிலுள்ளவர், ௨௧, 

௨௫, ௭௩, ௮௪, ௯௦, 
பூழியர்மெய்ம்மறை - பூழிநாட்டார்க் 

குக்கவசம்போல்வான், ௭௩, 
ல் - ௮௫ல், ௮௪, 

பயர் - பொருள், ௨௧, ௯௦0, 
பெயர்வாழியர், ௪௭௪, ௪௯, 
பெருங்குன்தூர்டுழார் - ஒருபுலவர், 

௯௦ - பதி, 
பெருங்கைத்தொழுதி - யானைக்கூட் 

டம், ௭௬, 
பெருஞ்சதுக்கச் துட்பூதர், ௯௦ - பதி, 
பெருஞ்சேரலிரும்பொை,௮0-பதி,



அரும்பதவகராதிமுதலியன. 

பெருஞ்சோறு உகுத்தற்கு முரசெறி 
se, mo. 

பெரும்பல் யானைக்குட்டுவஷ் , ௨௯, 
பெருமலை - இமயம், ௫௧. 
பெருவறற்காலை - சிறுவிலைக்காலம், 

ட ட ௨௮) சி, 
பெருவாய்மலர்-இருவாட்டிப்பூ, ௮௧. 
பெருவாயில்-ஈன்னனூர், ௪௦ - பதி, 
பேணியர் - பேணுதற்கு, ௩௦. 
பேய்மகள், ௧௬, ௩௦. 
பேயாடல், ௩௫, 
பேராறு- ஓருஈதி, ௨௮, ௪௬, ௮௮. 
பேரியாழ் பாலைபண்ணி, ௪௬, ௫௭, ௬௬, 
பைஞ்னாிலம் - மக்கட்டொகுதி, இது 

பஞ்ஞிலமெனவும் வழங்கும், ௧௪, 
me, 

பைதற்ற - பசுமையற்ற, ௨௩. 
பொத்தியாண்ட பெருஞ்சோழன், 

௯௦ -பதி, 
பொய்கைவாயிற்புதவு - மதகு நீர் 

தாங்கும் பலகை, ௨௪, 
பொய்யாமை, ௯, ௧௮, ௨0, 
பொய்யில் செல்வக்கடுங்கோ, ௮0௦ 

பதி 
பொலங்கொடி.யழிஞை, ௫௪ 
பொலம்பூச்தும்பை, ௪௫, 
பொற்றாமரையைப்பாணர்க்குச் சூட் 

டுதல், ௪௮, 
பொறி-உத்தமஇலகீகணங்கள், ௮௮, 
பொறிக்கழற்கால், 6௪, 
பொறிமார்பு, ௪௮, 
பொறுமை, ௧௪, ௬௨, 
பொறையன் -சேரன், ௭௫), ௮௪, ௮௬, 
பொறையன்பெருந்தேவி - செல்வக் 
கடுங்கோவாழியாதனுடைய தாய், 
௭௦ - பதி, 

பொன்படுவாகை, ௪௦ - பதி, 
பொன்புனையுழிளலை, ௨௨, 
பொன்னணிகளுக்கு வேங்கைப்பூ 
உவமை, ௪௦, 

பொன்னுடைகியமம், ௧௫. 
போக்தைத்தோடு - பனக்தோடு,டுக, 
போந்தைப்பொழில் - பனம்பொழில், 

(இக, 
போர்க்களத்திலாடும் துணங்கைக் 

கூச்து, ௪௫, ௭௭.   

SOI hi. 

போர்க்குரிய உடை, டு௩, 
போர்கிழல், imi 
போர்கிழற்புகன்ற சுற்றம் - படைத் 

தலைவர், ௪௦, 

போரிற்பெற்தவற்றை அரசர் இரவ 
லர்கீகுக்கொடுத்தல், ௪௪, 

மகளிர் கழலாடல், ௩௦. 
மகளிர் குரவையாடல், ௭௩, 
மகளிர் பிடியை எண்ணுதல், ௪௨, 
மகார்குளவிக்கூட்டைக்கிளை த் தவரு 

BEV, ors, 
மட்டம் - கள், ௪௨, ௬௦. 
மடா - பாண்டவிசேடம், ௨௪, 
மணற்கோட்டை, ௩௦, 
மணியிலக்கணமறிவார், ௪௪, 
மணியைஅடி.த்தல், ௩௧, 
மத்து, ௨௱, ௭௧, 
மத் துரறியமனை, ௨௬, 
மதகுநீர்தாங்கும்பலகை, ௨௭, 
மதில், ௧௫,௧௬,௨௨,௨௩,௩௩,௫௧,௬௨. 
மதின்மரம், கு, ௧௬, 
மதுநுகர்கையில் இடையிடையே 

இஞ்சியைக்கடி.த்தலும், பூவைமோ 
த்தலும், ௪௨, 

மதுவின்களிப்பால் மதுக்குடம்ஆடு 
தில, ௪௨, 

மந்திரம், ௩௦. 
மயிர்புதைமாக்கண், ௨௯, 

மயில், ௨௪, 
மருக - மரபிலுள்ளாய், ௬௬. 

மருதஞ்சான்ற, ௭௪௩, 
மருதநிலம், ௩௦, ௭௮, 
மருதமம், ௨௧, ௨௭, 
மருள் - உவமவுருபு, ௧௧. 
மலிர்நிறை - ரீர்வெள்ளம், ௨௬, ௨௮, 

@o. 
மழவர்-ஒருவகைகவீரர், ௨௧,௫டு, ௬௦- 

பதி, 
மழவர்மெய்ம்மறை, ௨0௦, 

மழவரினுண வு, (௫. 
மழுகயெ - மழுங்யெ, Qe, 
மழைக்குடலான -மழைக்குச்காரண 

மான, ௬௯, 
மழையில்லாமைக்கு உற்பாதமாயே 

தமத்சோத்றம், ௬௯, 
மள்ளர் கொள்ளையிடுதல், ௪௩,



௧௪௪ 

மறப்புகழ் பலபுகழ்களிலும்சிறர்சதெ 
ன்பத, ௧௨, 

மறவர் மதிலிலிருத்தல், ௪௦, 
மறுக்குளம்பு, ௬௫. 

மறுகுசிறை - வீதியின்இருபுறத் துமு 
ள்ளவீட்டுவரிசை, ௨௩, ௨௯, ௪௩, 

மன் - அரசர்கள், ௧௧, 
மன்பதை - மச்கட்பன்மை, ௭௨, 
மன்பசைகிரப்பி, ௪௦, 
மன்ற, ௬௯௬, ௭௮, 
மன்றாண்ணிமறுகுசிறைபாடும்,௨௩, 

௨௯, ௪௩, 
மன்றம், ௧௬, ௨௩, ௨௯, ௪௩, 
மன்று - நடு, ௬டு, 
மன்னியர் - நிலைபெறுவாயாக, Be. 
மனாலம் - குங்குமம், ௧௧, 
மாகூர்-விலங்குகள் குளிரால் உடல் 
வளைஇன்ற, ௫௯, [நெடுகல், ௯], 

மாசிதறிருக்சை*, ௪௬, 
மாசிமாதம், டு௯. 
மாசிலீயர் - விளங்குவாளாக, ௨௦, 
மாட்ச் துக்கொடிக்கு மலையருவி உவ 

மை, ௪௭. 
மார்தரன் - மிகப்புகழ்பெற்ற ஒரு 

சேரன், ௯௦, 
மாந்தை - சேரகாட்டிஓலுள்ள தோர் 

57ம், ௯0. 

மாயவண்ணன், GTO + LG, 
LOTT = GOOF, GF, FO. 
மார்பு, ௮0, 
மாள - - அசைநிலை, லக, 

'மாற்றருஞ் சீற்றத் துக்கூற்றம், டுக, 
மாறு - அனுருபின் பொருள்படுவ 

தோரிடைச்சொல், ந௪, ௩௫, ௩௮, 
@e, 70. 

மி£இ - மிக்கு, ௮௪, 
மி£இயர் - மிகுக்கவேண்டி,, ௨௮, 

மிதியற்செருப்பு, ௨௧, 
மிளகெறியுலக்கை, ௪௧. 
மீகை - மேலேயெடுத்சகை, ௪௦, 
மீபிணம் - பிணமீ, ௪௭, 
மீன்கொத்துக்குருவியின்வாய், ௪ ௪௨, 
முகவை - முகத்தல், ௨௨, 
முச்சி - கொண்டைமுமடி, ௪௩, 
முடர்தைசெல் - மூடமானரமெல், 

பஸ) 36   

அரும்பதவகராதிமுதலியன, 

முண்டை-முட்டை, ௬௦. 
முண்டைவிளைபழம், ௬௦.1 
முூணைஇய - வெறுத்த, ௬௪, 

மு.த்தை-(முர்தை) - முன்பு, ௮௫. 
முதலை, ௫௩. 
மூதியபசுச்கள்ஆம்பற்பூக்களை ச் இன். 
DG, FR 

மூதிரை- அவரைதுவரைமுதலியன, 

Ga. 
முதுமக்கட்டாழி, ௪௪, 
முதுவாயிரவல, ௬௬, 
முந்திரினோர் - முன்னோர், ௬௯, 
முரச்சி, முற்றுவித் து, ௪௪, 
மூரசங்கறங்கக்சலக்தரல், ௨௧. 
மூரசு படையை ஏவுதல், ௫௪, 
முசசுறைகடவுள், HO. 

முசசைப்பூசித்தல், ௧௯, 

முசரைமுழுமுதல், டு௦ - பதி, 
முரற்சி - கயிறு, ௫௦ - பதி. 
முருகக்கடவுள். களிதூர்ந்தது, ௧௧ 

[திருமு - பக் - ௨௧], 
முல்லைக்கொடிப்புதல், ௬௬, 
முல்லைநிலச் தின்வளம், ௩௦. 
முழவின் அமைந்தபழம், ௮௪, 
PEPE - பெரியஅடி., ௧௧, ௫௦ - 

மூற்பாடு - முன், ௩௩. 
முன்றிணைமுதல்வர் - குலமுதலவர், 

௧௪, ௭௨, ௮௫, 
முனை - போர், உட, 
மூங்கிற்குழாய்த்சேன், ௮௧, 
மூதா - மு.தியபசு, ௧௩. 
மூய, ௪௨, 
மூயின - நிரம்பின, ௨௨, 
மூரி - எருது, ௬௭. 
மூழ்ச்,து - முதிர்ந்து, ௩௩, 
மூன்றுஈதியின்கூடல, ௫௦, 
மெய்புதையரணம் - கவசம், ௫௨, 
மெய்ம்மறை - மெய்புகுகருவி-கவ 

சம், ௧௪, ௨௧, இரு, Ge, Ox, Gy, 

௭௩, ௯௦, 
மென்பால் - மருதம், ௭௫. 
மென்மைக்கு நீர் உவமை, ௮௬, ௯௦, 
மேர்தோன்றி, ௮௯. 
மேவலர் - விரும்புதலையுடையார், 
மேவலை-விரும்புதலையுடையாய், ௧௯,



அரும்பதவகராதிமுதலியன, 

மேன - மேலன, ௧௬௩, 
மையூர்கழீரன், ௯௦ - பதி, 
மொ௫ிந்தன - மொய்த்தன, ஆ, 
மொரிந்து - மொய்த்து, ௧௧, ௪௯, 
மொழியஉ - மொழிந்து, ௮௪, 
மோகூர் - பழையனுடையஊர், ௪௪, 

௪௯, 
மோகூர்மன்னனுடைய வேம்பைத் 

தீடிர்துமுரசாக்யெது, ௪௩, ௪௪, 
௪௯, 

யமனாற்கொலலப்படும் உயிர் ஒருகா 
லைக்கொருகால் ௮ழகழிதல், ௧௩, 

யவனர், ௨௦ - பதி, 
யாண்டுதலைப்பெயர வேண்டுபுலத்தி 

அத்து, ௧௫, 
யாணர் - புதுவருவாய, 6௧, 
யானை, ௨௮, ௬௩, ௪௦, ௪௧, ௪௫, ௬௨, 

௬௪, ௮௨, 
யானைக்குக் கப்பல் உவமம், ௫௨. 
யானைக்குக் தண்டுடைவீரர் உவ 

மை, ௪௧, 
யானைகளைநிரைத்துக் கடனீரை வரு 

வித்தது, ஈ௦ - பதி, 
யானை மதிற்கதவையிடித்தல், ௧௯. 
யானைமேற்கொடி, ௪௯, ௮௮, ௫.2.7 

யானையின்காபத்தி, ௪௦,௮ீபு தி. 
யானையைக்கொடுத்தல, ௪௦, 
யூபம், ௬௭௪, 
வ - தழும்பு, ௪௨. 
வசையில்செல்வ, ௩௮. 
வசையுகர் - பகைவர், ௬௨, 
வஞ்சிமூதூர் - சேர ருடைய இராச 

தானி, ௬௦ - பதி, 
வஞ்சினம் - சுளுறவு, ௪௧, 

வடதெற்கு, ௩௧. 
வடவர், ௫௦ - பதி, 
வடி.ம்பு, ௭௦, 
வடுவாழ்மார்பு, ௩௮, ௪௨, 
வண்டன் - ஒருவீரன், ௧. 
வந்திரின்-வந்தேன், ௧௫, ௧௭,௫௪௧, (௫௪. 
வம்பு - கைச்சாடு, ௪௯, 
வயல், ௧௯, ௨௩, ௬௨, ௯௦, 
வயலிற் சேனைதங்குதல், ௪௦, 
வயவு - வலி, ௬௬, 
வயிரியமாக்கள் - கூத்தர், பாடுபவர் 

௨ந, ௨௯, 

  
  

  

eo 

வயிறுபரிகூர ஈயலன்; ௨0, 
வரம்பில்வெள்ளம், ௬௫, 
வரி - ஒழுங்கு, ௮௩, 
வரிசைமகளிர் - விறலியர், 
வரிசை மகளிரும் ௮டுப்புத்் தாழிற் 

குரியராதல், ௧௮, 
வரிசையாளர் - இீழ்க்குடிகள், ௧௩, 
வருடை - ஆடு, ௬௦-ப.தி, 
வரை - பெருமலை, ௭௪, 
வல்லான் - வன்மையையுடையான், 

Geir. 
வழங்குதல் - ஆடுதல், ௨௨, 
வழை - சுரபுன்னை, FE, 
வள்ளைக்கொடி, ௨௯. 
வறட்காலத்திலும் கொடுத்தல், ௨௨, 
வறட்காலம் - சிறுவிலைக்காலம், ௪௩, 
வறிது - திறிது, ௨௪, 
வன்கை, ௬௨, 
வனபுலம், எடு, 
வன்னிமன்றம், ௪௦, 
வாகை - ஈன்னனுடையகாவன்மரம், 

௪௦ - பதி, 

வாகையுழிஞை, ௪௩, 
வாச்சியவகை, ௪௧, 
வாண்மதில், ௩௩, 

வாண்முகம்பொறித்தமாண்வரியாக் 
கையர், ௫௮, ௬௭, 

வாணுதல்கணவமள்ளேேரறேற, ௩௮, 

(Sey. one] 
வாய்த்தலை, ௧௩, 
வாய்மொழியாளர், ௩௪, 
வாயில்-இடம், ௮௧ ; நேரிவாயிலென் 

னும்ஊர். ௫௦ -பஇ, ' 
வாரல்வள்ளுகிர், ௧௨, 
வாரி - வருவாய், ௫௦ - பதி, 
வாழ்க்கை - வாழ்நாள், ௩௭. 
வாழ்கநின்கண்ணி, ௫௨. 
வாழ்கரின்வளம், ௨௪, ௩௬, ௩௭, 
வாழ்கவவன்கண்ணி, ௨0, 
வாழ்ச் : வாழ்காள், டுச, 
வாழியர் - வாழ, ௭௪, 
வாழியாத, ௬௩, 
வாழுமோர் - வாழ்பவர், ௭௧, 
வாழை, ௨௯௬, 
வாள்விழவு, ௬௬. 
வானவரம்பன், ௩௮, ௫௮, ௬௦ - பதி,



௧௪௬ 

வரனியாறு, ௮௬, 
விச்சி- விச்சிக்சோவென்னும்குறுநில 

மன்னன். ௬௦ - பதி, 
விடத்தர் - விடத்தேரைமரம், ௧௩. 
விடியற்காலத்தில் பின்ஆகவேண் 

டியவற்றை எண்ணுதல், ௭௧, ' 
வித்தை, ௯௦ - பதி, 
Sw gyar, Gar 
வியலூர், டு௦ - பதி, 
விருக்துபுறக்தருதலா கிய வள் வி, 

௨௧, 
வில்பயிலிறும்பு - படைநிலை, ௭௮, 
வில்லில் காணியை இறக்காதிருத்தல், 

௨௪, 
விலங்குகர் - தடுப்போர், 
விழவறுபு அறியா ஊர், ௧௫. 
விழவினெடியோன், ௧௫% 
விழவு, கட, ௨௨, ௨௬, ௬௦, ௭௮, ௫4௮, 

௭௨, 
விழவுக் குச்சென்றோர்சோலையிற்றங் 

குதல், ௪௮, 
விளையாட்டுமகளிர்ஆ ம்ப லைப்பறித் 

தீல், ௨/5, 
விறக்க - மிக, 

விறலியர், ௪௫, ௪௪, ௪௮, டுக, ௫௪. 

விறலியர் தெருவில் ஆதெல், ௪௪, 
விறலியர் பிடிபெறுதல, ௪௩, 
வினைஞர் - தொழில் செய்பவர்கள், 

௬௨, 
வீ.ரபானம், ௪௦, 
வீரமுரசு, ௧௭. 
வீரர், ௩௪, ௪௨, ௫௬, ௫௮) ௮0, 
வீரர்களின் புண்பட்டவுடம்பு; eo". 
வீரர்களின் வஞ்சினம், ௪௧, ௫௮, 

வீரர்களுடைய புண்வடுவுள்ள மார் 
பு, ௪௨,   

அரும்பதவகராதிமுதலியன. 
வீரர்போர்க்களத்தில் வாளையுயர்த்தி 

க்சொண்டு ஆடுதல, ௫4, 
வீரர்முசத் தவாள்வடுவமைதல், ௬௭, 

லீற்திருங் கொற்றம், ௫௯, 
வெக்கை - சடாவிடுங்களம், ௭௧, 
வெணகுருகு, ௨௬, 
வெண்கை - ஏழிற்கை, ௬௪, 
வெண் கைமகளிர், ௨௯, 
வெண்டோட்டசைத்த வொண்பூங் 

குவளை, ௫௮, 
வெண்டோடு நிரைஇய பூ, ௪௦௦ 
வெண்மழை, ௫௫, 
வெயிற்றுகள் - வெயிலிற்பறக்கும் 

௮ணுத்திரள், ௨௦, 
வெவ்வர் - வெம்மை, ௪௪, 
வெள்வரகு, எடு, 
வெள்ளம் - ஒருபேரெண், ௨௧, 
வெள்ளிக்கோள், ௧௬, ௨௪, ௬௯, 
வெளியன் வேண்மாள் ஈல்லினி, 

2.0, 

வெற்றிமடர்தை, ௫௩, 
வெறியுறுநுடச்சம் - தெய்வமேறிய 

விகாரத்தால் அசைதல, டக, 
வறுமனே-சும்மா, [பக் - ௧௦௧.] 

வேண்மாள்-ற்றரசன் மனைவி, முட். 
யுடையரசன்மனைவி, 

வேண்மான் - சிற்றரசன். 
வேந்தரும் வேளிரும், ௩௦, ௪௯, எடு, 

௮, 
வேம்பறுத்தது, ௪௯, 
வேள் ஆவிக்கோமான், ௬௦ - பதி, 
வேள் ஆவிக்கோமான் பதுமன்றேவி, 

௪௦ - பதி, ௮0 - பதி, 

வேன்மிளை, ௩௩. 
வைகார்ப்பு- ஒருகாலும் இடையறாது 
தங்வெ ஆரவாரம், ௪௧,




