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கடவுள் துணை, 

படல அகராதி, 

  

பாயிரம் - கடவுள்வாழ்தது 

ஏஅிறபபுப்பாயிரம் த ச 
காடப்பபடலம் ஃ 

நகரப்படலம் 

அன்னத்தைக்கண்ணுற்றபடலம் 

அ௮ன்னத்தைசதாதுவிட்டபடலம் 

கைஃைபபடலம் 
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கடவுள் துணை. 

9) நட தம். 

  

நைடதம் எனனுஞ்சொல கைஷசம எனற ஆரிய$தின திரிபு: 

அதல வரலாறு ௭ எனவெனி, கிஷதம எனபழு ழா தேயததின் 

பெயா , YSCHU OF Yast நைலஉதன , அவனோ ளன அவ 

ஊகஞுறி5ற௪ செயயபபடட நால் சைஷதம், 

    

oon 

பாயிரம் 

  

1 [12 a கடவுள்வணக்கம். 

[இஈலை எரி) துககொணடகாவியம இடையூறினறி இனிது 
முடிதறபொருடடு உயாஈதோர வழக்கததினபடியே கவி 

கடவுள உணாககரூசெயபல சொலலபபடுகினறது ] 

அறுசோசகழிகெடி. லாசிரி.பலிரு 5 தம, 

தழையிரி abla end மாலை; Boll (Lp bv சடையிற் 

Ow, குழவிவெண டியக வித மோடடது குறையென் 
மெணணிப, புழைநெடுய கரத மாற பமறிப பொற்புற 
மிணைழது நோ ஈமும, மழைமறக கள் யறின செயய மலரடி 

சென்னி வைபபாம 

(இ-ள.) தழை - செழித, விரி - மலாகத, கடுககை-கொன்றை 
ம மாகளாலாகிய, மாலை - மாலையையுடைய, நனி முதல- ஒபபிலலாத 
ப ரமசிவறால, சடையில ரூமே - ௪டையினகண சூடபபடடிரூடிஇற, 
குழவி வெள இஙகள - கூழநரையாடுய வெள்ளிய ச௪சஇிரனை, இறத 
கோடடது - ஓடிந; (ழன) கொமபினது, குறை எனறு எண்ணி - 

சேஷ மெனறு நினைத, புழை நெடு கரததால - தொளையையுடைய 
ஈடிய துதிககையினாலே, பறறி - பிடிதது, பொறபு உற - அழகு 
டாருத, இணைதது மோக்கும - (அதிற) பொருததிப பாகனை, 
மழை மதம - மழைபோல பொழினெற மதததையுடைய, களிற் 
மின - யானைமுசக்கடவுளுடைய, செயய மலா அடி. - செந்தாமரை 
மலாபோனற திருவடிகளை, செனனி வைபபாம - (நாம்) தலைமேல் 
சூடிக்கொளவாம், எனறவாறு, 

(கருதீ.த,) சிவன்முடியிலிருர்க பிறையை ஒடிகத கொமபுக் 
இணைபாாககும் விமாயகரை வணங்குவோ மெனபதாம.



௨ சிறபபுபபாயிரம்,. 

துழை விரி எனற வினை$தொகைக எடுக்கச் கொன்றை மல 
சென்இற வினைமுதறபெயா கொண்டன, எலலா அவயவங்களிலு 
மூதனமையாகிய தலை யானைததலையா யிருததலபறறி விசராயகக ௧ட 
வளை யானையெனஞூாா. பலமலாகளிஜு தாமரைமலா சிறஈதமைபற்றி 
மலரொனபபட்டது ::பூவெனபபமிவது பொதிவாழபூவே?? எனபதனா 

ates தநதைக்கு மூககபிள&ாயினமேலுஈ தாயககு இளையபிளளை 
யின் மேலும அனபுமிகுத ஓல௫யமகையாதலாம பரமசிவனிடததே 
விமாயகக் கடவுளுக்கு விளையாடடி௪ சொலலப்படடறு. “Cp sos 

னிடததாரவ மீனறெடுநத பிகாமகறகு முதிருமாறரால ?? எனபத 
om ofe பிறயைக சொமபிஎ. கூறையெனதறு மயஙனெமை 
யால் மயககவணிபாம, இது பெருமபாலு மூக ரூம நானகாஞ் 

£ரும் விள-சோகளூ௦ மறை கானரும மாசமாகளுமாயே அடிகளால் 
வத ஆ௫ிரி.பவிருததப, 

ee ee 

சிறபபுபபாயிரம், 

[Qs cou 66 AIC win wl Ot யா CP Bors வை 

சொலல. பிஇ ற. ] 

அறுசாககழிகெடி. வாசிரியவிரு சு தப, 

நிலவுபொழி தனிகஃகவயிகை Ai wu Gert oot புஈழச் 

சரித கெடுநீ। வைபபில, பலவர்சளி யமுதொழுசூ புது 
மொழிகஉட ரகணெடதமிமாற புனைகல செயதான. வல 

அ) ip c | ய r ச னு 

Lt ob B GU DT GT VOHG SH WV arrest’ o) ap Bo wiry கோட்டிமய 

வரையிற நீட்டி, அல தலைமா நிலமபுரகளு மஇிவிர ராம 

os avrg Ca Cw 

(இ-ள.) இஃல அரசா - tines த மவனராயெ (யானைகளுக்கு), 

எறு - அணடுஙகமாயுளளவனாகய, வலன உயாதத - வெற்றியினால் 
உயாதுதபபடட, ௮௭ணல - பெறாமையபொருகதிய, அம சேல - அழ 
இய மீனககொடிபை, வான் தொடு - அஇகாசதழை அளாவிய, பொன் 
கோடடு - பொனமையமாடிய இகரசதையுடைய, இமயவரையில - இம 
யமலையினிடததே, தீட்டி - (தனக கூரிய வெலலைககலலாக) எழுதி, 
அலா தலை - பரத இடததையடைய, மா நிலம புரககும- பெரிய 
பூமியைக காககனற, அஇவீரராமன - அதிவீரராம னெல௫ற இயற் 
பெயருடைய (பாணடிய ராஜனானவன), நிலவு பொழி - சநதஇிரிகை 
யைப பொழினெற, தனி கவிகை - ஓப்பறற (முதுக) கூடையை 
யுடைய, கிடதா கோன - Fi Cees STF EGU உகளமஹா.ராஜனது, 
புகழ் சரிதம் - புகழையுடைய சரிததிரமாயெ, களி அமுது - களிப் 
பைத் தருனெற ௮மாதததை, நெடு 8ீ£ வைப்பில் - கடலாற சூழப் 
பட்ட பூமிமிலுளள, புலவா கூட்டுண- புலவரானவா கொள்ளை கொள 
ளும்படியாக, ஒழுகு - (அவவமி£தம) பெருகூன்ற, புது மொழி- 
புதிய காபபியததை, தமிழால் புனைதல் செயதான் - தமிழ் மொழியி 
னாலே ௮லஙகரிததுப பாடினான், எ-று,



நாடபேெபடலம ௩ 

(கருதல் ) அதிவீரராம டாணடியராஜனானவன நளமகாராஜ 
னது சரிததிரறைத தமிழிய டாடியுனெனபதாம, 

புலவரெொன்பவு தேவாமகும விகஃதவானகளுககும பெயா, இய 

சே வாெ என்ற நில நிறமுளசாமாகக கா பபமி மாகாசமாம பின 

வருவனவதறையும இடபடி யேகொளக, கூடொறமுக கொள்ளாயிட 

வென்பது 4 நவமனிமருடகதேழு.ச 2 டிபாகிதிசில கல£டி.வாஇகைத 
வாழு இடை Cera Dy மாவா உடமொடோடிட போயி 
னது”? Teal Foy De புதுமொ.ிமொழியெனபது சனகாரியமா 

இய காபபியகமை பண பிம் வெது அககாபபியந$மை விசே 
9 6p நிமகைபால இருடெயரொட்டாபூபெயரா மேனறறிக 

அதிவீரராம Coot அகயயோ௮ பெயரும், கிடமாகோவ 

புகழச்சரிதம எனவே நுரலிபபொருளுூம, அகார தாலே தோல 

று ரைடதம எனகற வடபொழிபபெயரே இதறகுப டெயரெ.யப 
தும, கூடடணெவெனவே இ நாலுககு  பயஐம டெறபபடடன 

தமிமாத புனை வுெயதா னவேணவே முன்பு இப தமிழிலிபாறி வட 
Gor phobia G) 5D தும hub sicur மொழிபெயாஃகபபடட தெபைது 

குறிக்க படுதினபு,  நெடுநீவைடபிற புலவாகரி யமுதொழுகு 
aor psn Sora புஉவாகஞும கடலமிா மபொல மணித 

புலவாககு இஃ உரி) இராமி மகமபயுமெ வடி உஉகையணி தொ 

னிகனெறமு. *இகலர-ரேறு? எவபழுலை அதில் ரராமனிடதே சக்த 

தனமையை பூதறிஎரறசேதபட பகைவரிட ததே யாம ததனமையை 
யேறமுமையால ஏகதேச வருவகய ியாம. இது பெருமபாலு மீ௰ 

றுசசாக விரணமி மா-ராகளூம மடறைமானயூங சாயசாகளுமாகயே 
அடிகளால வநத ஆசிரியவிரு , தம. 

கஉராட்டுபபடலம 

அஃதாவது நளனாலாளபடபடட நிடதமாடடழு ௭ வளத்தை 
சொலலுதிற படம, 

[இதுமூத லிரணசி பாடக மழைசிறபபுச 
சொலலடபம்கினதலு.] 

கலி்ுதுறை 

கருவிமாமழைஃலைமகளுமுவெனவயிளயகி 
இருவிசுமபிடைபபடா நதுசெனறினமணி32 bir Lf sun 

ப. ரவைவெணடிரைமேய௩துய பனிவணாயுயிதத 
உருவவோடரிததடயகணாளுருககொடுமீணட. 

(இ-௭.) கருவிமா மழை - (உலககதிறருத) நுணைககாரல।மா 
இய பெருமைபொருநதிய மேசங்களானலை, கலைமகள உருவு எபா 
விளவடு - கரஸவதியினது வடி௨மபோல (வெண்மையாக) வீள௩௫, 
இரு விசுமபிடை - பெரிய ஆகாச மதினிடமதே, படாது சென்று -



வ GD ib lL. & LD. 

ய.ராது போய, இனம மணி கொழிகும - இனமாஇயே இரத தினக 

களை சொழிகஃனெற, பரவை - Surg, வெள இஜா - பெளளிய 
அலைகளையுடைய (ரீரை), மேயது - கூடிகத, உயா பனி வரை - 

உடாஈத மலையரசனால், உயிதத - (புதலவியாகத) ஈரட்பட்ட, உரு 
ஓடு - (காதுகளுகளு) நேராக தமனற, அரி- இரேமைகளபராத, தடம 
கணாள - விசா௨மாடுய கணசளையுடைய பா£வதியியது, உரு கொடு - 
(௧௫) நிறததைபடெ௰று, மீணட - இருமபின, எ-று 

(௧-௮,) மேகசங்களானவை ௪ரஸவஇி வடி௨மடோலத தொலாறிக 
கடறசலததையுமடு டாரவதி வடிமடோல திருமபின வெனளபதாம, 

முனக. ரூ--உடி.ய, பினஞரு -- நிதம, உருவே யடடையும 
வடிய நிறமும?? எலப 1 ஞலமிக, மழை கலைமக ளூருவெவாவிள௩ை- 
இதில கலைமகளஞரு உபமானம, மழை உபமேயம, என - உருபு. 
விளஙகல - பொதுததனமை, இஃநானரும விரிரது நிமகையால வீரி 

யுவமையணியாம. தட௩கணா ரூரூுககொடும்டட-- இதில மழையா 
இய உபமேயததிலே தடஙகஞாுளூரு வாய உபமானததஇின west! 
தை யேறறலால பதடபொருட காடடியணியாம, இதுமுதல பததுப 

பாடமேகளசவரைகர.௰ம பேருமபாலு முதறசரு மீயறுசசரம மாச 
nN a 

களும மறறைமானறும lore Fy களுமாகிய அடிகளால வத கலித 

LID DSM, (4) 

அ௮னனஙகணபடுகணபணைநிட தமாடளிககும 
மன்னாமனனவனமண்।_மாக_நதவொளவேலிவ 

மினனியாயகவன்முரசென்விணணிபை_பஇரகது [நி 
பொனனமய்குன்றினமேலவனகொடையபோ னமெனப பொ 

(இ -ள.) அனலாம சலாபட - நன்னங்களானவை தூவ னெ, 

தண பனை - மூளிாடசிடொரு௩இய கழனிகளையுடைய, நிடத நாம் 
அளிசகும - நிடததேசததைக காகனற, மனனா மனைவ இரசா 
களுக்கு அரசஞூய (களனது), மணடு - கெரு௩டிய, அமா கடநத - 
டோலா முடிதத, ஒள வேலின - ஒளாளிய வேடபோலு மினனி- 

மினஜ தலசெயது, அவன - அவது, முரசு என - மு. ரசமபோவ, 
விணணிடை அதாநது - நுகாசததினிடசது ஒலி, பொன அம 

குனறினமேல - பொலனையுடைய அழூய இமய மலைமினமேல், 

அவன - அவனது, கொடை போலும என - ஈசையை ஓக்குமெனறு 

சொல்துமபடியாக, பொழிநத - (ஒமமேகநகள நீரைக] சொரிந 
தன, எ-று, ஆஙு--அசை- 

(க-ழு,) ௮௩த மேகஙகளானவை ॥ளனத வேலைபபோஷீமிலனி 
அவன பேரிகையைபபோக௪ ௪தஇதறு அவன கொடையைடபோல 
Bere Carte gor Caw smo, 

இ௫ஙகே பொனமலையெனறது இமயமலையாம, நிடததே௪தஇற 
குச் சமீபததிற சிற௩தளளது அதுவேயாதலால, பின வரும *கய 
கையென் நுலகேத்திய' எனம பாடடில அமமலையி£பிறநதுவருங 

கம்கையே அகாடடி௰கு ஈதி எனபதஞலுமறிக, மேகததி௰கு மின



நாட்டுடப்படலம், டு 

னுதல்பறறி வேலும், ஒலித்தலபற்தி மூ.ரசமும், அம்மேகத்தின 
பெயதறகுக கைமமாறு மோககாமைபதறி ஈகையும், உபமானஞச் 
செயயபபடுதலால உவமையணி.பாம. அகவே இககதைககு நாயக 
னாயெ களமகா.ராசனுடைய வேனமுதலியவறறி யாவு தொனிக் 
இறது போலும எனபது போனம எனத திரிரது வஈதது., (௨) 

[இது மூதல் மூனறுபாடடுக ளால் வெள்ளச.சறபபுச் 

சொலலபபமிதனற.து. ] 

விலகிவிலலுமிழ்விரிகதி/மணிபலவரன்றிப் 
பொலன்முகடடுயர்பொனனெடுஙகுன்றின்வீழருவி 
குலவுவெண்டிரைஃகுரைகடலுடு5 தபாாமடங்தை 
அலாழுலைததலை ததுயலவருமாரமொததுளதால 

(இ-௭.) உயா கெடு பொன குனமின - (மலைகளில) உயாந்த ரெ 

டய இம௰யமலையினமேல, பொல முடி - நுழகய கர. இலிருக் 
௮, விலட - இடைவிடமி, வில உமிழ - ஓ.ரியை வீஈசனற, விரி ச திர்- 
விரிகத இரண ஙகளையுடைய, பல மணி- பலவகைப்பட்ட முத்துக்களை 
yo, வரனறி - வாரிககொணடு, வீழ அருவி - Span வெள்ளமா 
னது, ருலவு - வளவாஇய, வெள தரை - வெளளிய அலைகளையுடைய, 
கூரை உடல - ஓலிககனற கடலாதிய (அடையை), உடுத்த பாமடக் 
த - (மரு௩) பழககொலடிருகஇற பூமிதேவியினுடைய, அலர் 
முலைகலை - அடிபரகத (அமமலையாகிய) மூலையினிட தறு, துயல்வ 
ரம ஐரம - புரளுனெற முதநுமாலையை, ஓத்து உளது - ஒததிருச் 
இாறது, எ-று, ஆல-ுசை, 

(க-து) மலைவெளளமானழ பூமிதேவியினது cps woof 

Soh மூதமமாமைபை யொதுருகனெற தெனபதாம, 

பலவகை முததுககளாவன சூறிஞூிககருபபொருளாகய யானைக் 
'கொமபு, பனமிபபல, மூஙகல, இவை முதலியவறமி லஐுணடாஇன் 
மவையாம,  பூமியி£ மடந்தை த.௮மையையும கடலிலே அடைதீ 
தனமையையும மலையில முலைக தனமையையும அரோபிததலாயபெ 
(UW உறுபடாகவும அருவியினகஃ௨ா ஆரத தனமையைச௪ சமபா 
Ss gore தறகுதிபபு உறுபபியாகவும வருகலால உறுபபுறுபபிக் 
கலவையணியாம, (௩) 

வேழவெணமருபபெறிந்துவெண்ணி5 இலமவரன்றிக 
aT Oo meme சொாடுகையரிககொணடு 

கோழுரைச்செழுயகுங்குமதகட ஞ்சினைசாடி 
ஆழ்திரைஃகடலகடுகணேடொழுகியதன் றே. 

(இ-ள ) வேழம - யானைகளுடைய, வெள மருப்பு - வெள்ளிய 
Glamor scat, எறிஈது - வீசிககொணடும, வெள கிததிலம் - வெளளிய 
முத்துக்களை, வரனமி - வாரிக்கொணடும், காழ அல gio - உயி 
சமபொருகதிய அசனமரஙகளுடைய துண்டங்களை, சநதொடு - சந் 
தினம ரமகளோடு, கையரிககொணடு - சோததுககொணடும, கோழ்



௬ லை நட தம் 

அரை - வழுவழுப்பாடய ஆரையையுடைய, செழு குங்குமம் - செழிப 
குங்கும மரஙகளுடைய, தடம் ஏனை - விசாலமாஇய இளைகளை, சாடி. - 
முூமிசதுஃகொணமெ, அம் திரை கடல - அழத அலைகளையுடைய கட 
லினஅ, அகடு ணேடு - வயிமறைக இழிசது, ஒழுவபெது - ( வெள் 
ளம்) செனறது, எ-று. அனறு, ஏ,--அசைகள, 

(க-து) ௮நத வெளளமானது யானைத்தஈதததன் மூழ்துக்களை 

யும் அகிற்றருவையுஞ் ௪௩ தனத தருவையுய குஙகுமததருவையு முறித 
௮௪ சமுூகஇிரததுட செனற தெனபதாம 

அரிககலெனபததகுட சையெனபஅ மூனனிடையாயககூடி. அவ் 
விரணடும கைகூடல் காலசீ9ல எமாபனபோல ஓருசொலலாய நின 
மன,  மரஙகரகமுக கோழரை, பொ௫டடரை, பொரியரை, மூள 
ளரை என்று சொல்லபபடடவறறுளளே கோழரை - ௪௫௪௪ரையில் 

லாத அரையாம், பி.ஏ *கோழரையரமபைகயககுங கூடகநாடாளும் 
வே”? எனபதனாலு மறிக, (௯) 

கயபையெனறுலகேடிதயக.।.. வுணமா நஇிவெண 

சமருசூலுளைஃதகலறியதட மபணை நவ து 

கொ iL) GU bb Lp id cht _முதுலாய நகுளமபலநி ரப்பி 

அங்கஸமாகில2 தமுதெனபபரடிமதையனறே 

(டு-ள) கஙமை எனறு - சயமாகஇயென்னு, உலகு ஏது இய - 
உயாககோ.ரால அதிசெயயபடடட, கடவு மா ௩இ- தெயவதத எமை 

பொருதிய பெரிய நதியானது, வெள சங்கு - வேளளிய சஙமுகளா 
னவை, ஸல் உத - பூமிஞமே ஓதி, அலறிய - இரையுமபழ. 
யாக, தடம பணை - விசாலமாசிய ஈயனிசணிடேட say vg - Wire gt, 
கொக்கு உமா பூ- வாசனையை மச ௭௫ மலாகமாயுடைய, தடத 

து - தடாதங்களில, உலாய - இரிஐட பல பூளம கிரடபி - பலவ 
கைபபடட ஞளங்களையும நிறை) த, ம கண் மா நிலத்து - அழகிய 
இடத்தையுடைய பெரிய பூமிகடி இழுது என பராதனு - அமித 
மென்று சொலலுமபடியாகப பரவ்றறு, எ-று, ஐ.சாரியை, 

அளி, பேரை கடர, 

(க-று,) ஈஇயா.எது உனிசமாயுக தடாசஙகளையுங. பளஙகளையு 

சிரபபிப பூமிக்கு ௮மிரஃ-மாசப பரலியதெண்பதாம, 

உலகுக்கு உயா௩தோரெபமு உலகமெனப துயாகழோமாட் 
டே” எனப கணாலறிக சஙகாகஇககு5 தெயவசறனபையாவது தன 

னின மூழகியோரைப பரிசுத்த. மாககஃவாம.  அலதிய வென்பது செய் 
யியவென வாயபாடடி வனயெச்சம, உமாத்வெபைது சாலவழு 
வமைதி பலவகைசகூளமாவன ஏரி, கயம, தடை, குடடம, மடு மூத 
லி.பன. ரில சமூதெனவெய்வே தேவருலகுககு& கட௦உமிதமபோ 
மெனு, மூவமையணி சொனிஃகல றது, (௫) 

QYG Sw yoo ovr றை செயுமேர GD oh Ly (LP (Lp bi 

குழுவினக மமையுமுழ ம இயாரூரவையினா பபும்



நாட்டுப்படலம். எ 

கழனிவாழ்கெனவான்முளைவித்துகர்கலிப்பும் 
மழைமுழககொடுமாறுகொணடொலித்தனமாதோ 

(இ-ள ) ஒழுகு தீ புனல - பெருகி யோடுனெற ம ரமபொருக் 
Bu நீரை, ரிமை செயும ஓதையும - கரைகோலித தடுதசறகணுண்டா 
இனற ஒசையும, உழுகா குழுவின சுமமையும - ஏருமுனெறவருடைய 
கூட்டததின.து ஓசையும௦, உழததியா ஞூரவையின ஆபபும - கடைசி 
யரது மூரவைக்கூதஇனது ஒசையும, கழனி வாழக என - வயலகளா 

னவை வாழசவெனறு, மால மூலை - வெள்ளிய (கெல முளைகளை, 
விததுகா கலிபபும - விதைககி.எறவருடைய ஓசையும, மழை மூழக் 
கொடு - மேககதினது ஓடைபுடனே, மாறு கொணடு - பகைமை 
கொணடு, ஒலிககன - முழய்கிெ, எ-று. மாறு, ஓ,--அகைகள, 

(a- 2.) அணைசடடுதலா இசடா மோசையும ஏரு முனெறவ 
ரோகையு! கடைசியா (ரகு ககூசுகோகையும Carden se Ooo mar 

சோசையு மமைமூழககரு தோடி மாறுமிகாணடவா எனபதாம, 

ait pO) $I Lp உ யெபபது கடை புறைமாது.. பரவை 

OBE ET AGI (ரய 14 வரய ருத் of 4 பாடல எனப 2 மழலிக 

உரைகோலுஈறக முூயாடாடப லோசை முதலிபவ£தி0. மழை 
முழக்கு மாறுகொ. ரூசலாடிப சமபாத மிலலாஇருககச சம் 

Lib fh 60) 1 கிபிகுடிமால Gr Ta ட/.பாடு woudl Tus soli, இதனால் 

அபவொலிசகா மமச௪ வொலியை போ லிருகஇ எறனவெனறு (par 

மைபணி யோலிஃஇரரா யப (௬) 

வளளவாயச 2௪ ழுந்ரம்லத ர ove oot Aliant ever LB) மறறும 

அளளலயாருஞ்சேஉறநிடையாமைணபடுஃரூம 
பளளகீ- சசழமுபபணைெபறுமபணிலமுமதுயிாச ரும் 

*ளஷராாமயாபசிபாதுமபரிற ப ளிமயிலப வும, 

(ி-ா,) மட பிம்: ஒ்பபாராவலை, பளளம வாய- டொணம் 

போற வாயையுடைய, செழு கமல தில - பெறிய தாமராமலாக 

ரல, பாகா மிடிறறும- இபை மாப டாடி. கொணடிருககும, ஆமை- 

காமலகளானவை, அளளல - எடிமபாய, தரு சேயதிடை - சரிய 
சசமறிறகை, கபடு கும - தூறஃகொடாடரறுககும, பணிலம - 
குங்குகளா ஈவை பளளம கீர - அமுமாயே ரீரையுடைய, செழு பணை 

தொறும - செழிய கழணிகளிலெலலாம, முது உயிாசரும - முத்துக் 
காச சொரியும, கரிமபி -பரிபடையுடைய மயிலகளானவை, கள் 
௨உம மலா - மேக பெருகுனம மவாகமாயுடைய, டொதும்ப 
ரில- கோலைகள்லே, அகவும் - அழுககொலாடிருகும, எ-று. ஆமஃ-- 
சாரியை 

(#- G.) வணடுகள தாமரையிதடாம.௦), அமைகள சேற்றிலே 
கி) திரைசெயயும, ௪ஙகுகள சழனிகளில மூதுக்களைச சொரியும், 
மயிலகள சோலைகளிலாமம எனப சாம (௭) 

பண்ணைவாய2தவழபணிலஙகளுயிர்க்தவெண்முததும் 
கண்ணுடைசககருமபினறவெண்ழமுததமுயகமமும்



ஷி] ைடதம், 

தண்ணந்தாமரைசொரிஈதவெணமுக்தமுந்தயங்கி 
வெணணிலாககதிர்விரித்தலிறகுழுதமவாயவிளளும. 

(இ- எ.) பண்ணைவாய் தவழ் - கழனிகளிடதது தவழூனெற, 
பணிலஙகள உயிாகத- சஙகுகளால தரபபடட, வெள முத்தும் - 
வெள்ளிய முத துககளும, கண் உடை - கணுகக்மா உடைய, கரும்பு 
எனற - கருமபுகளால தரபபட்ட, வெள முத்தமும் - வெளளிய முதீ 
திககளும, கமமும - பரிமளிககனற, தண - குளிரசசிபொருக திய, 
அம தாமரை - அழிய தாமரைமலாகளால, சொரிகத - தரபபட்ட, 
வெள மூததமும - வெளளிய முகலுககளும, சுயஙகி - விளங௫) 
வெள நிலா கதா - வெளளிய ச௩திரனது சரணத்தை, விரி தலின - 
ப.ரபபுதலினாலே, குமுதம - அலலிமலாகளானவை, வாய விளளும - 

(சந திரோதயமிலலாத காலுஇலும்) மலரும, எ-று 

(கறு) ௪ஙன மூறனுசகளும, கருமபின முதுக்களும, தாம 

ரா முததுசகளும இரணஙகளை விரிசகலால அஉலிமலாகள மஉரும் 
என்ப நாம, 

+n முதலானவைகளிலே dps gts பிறககுபொப து (௩ இவ 

சாசமருபபி. பிபூகசகழைக தலி, கமதுபவ௫ூசலமீனறலைகொக்ஞ்களின 
மினஞா, ௧நதரஞ்சாலிகழைகமானவாவினபஉகடசெவிகா, ரிகதுமுடும் 
yaar தம்றுமிருபதுமே”” எனபதனாலறிக  முததாகய வுபமே 
யக திலே சநதரழுயெ பபமானதஇன குணதை ஆரோபிததலாற 

காடசியணி, (௮) 

மிமு, தவஞிறைவண டி னமிதிபபமெலலருமபு 

கிழிங்துவார தருதேறலுஙளெொ சணைபபலவின 

பழஙகனிநதுவீழறலுமபழுனயகடோறும 

வு(திடதுபாயமலினவானுறவளாவனசெஈநெல 

(இள) விமூரத - (மேல) விமுகத, அம சிறை - அழிய சிறை 
கமாயுடைய, வடு இனம - வணமிுகளருடைய கூடடஙகளானவை, 

மிதிபப - துவைகக, மெல அருமபு - மெலலிய அருமபுகளானவை, 
இழிஈத - ஈழிய, வராதரு தேறலும - (அவைகளிலிர௩௮) ஒழுகூகற 
(send, Bort சன பலவின - விளஙகுனெற இமைகளாயுடைய பலா 
1 ரமுகளுடைய, பழம - பழங்களானவை, கனிஈது லிழ- கைய (அவை 
களிலிருகது) விமுவொற, தேறலும - தேறும, வழிந்து - பெருக்கெ 

மித, பழன௩களதோறும - கழனிகளிலெலலாம, பாயதலின - பாப 

தலினாலே, வான உற- அகாசடதைத ரொடுமபடி, செநநெல - lesb 
கநெ௰பமிகளானலை, வளாவன - வளரும, எஈறு 

(க-து) மலாகளின தேழமை, பலாபபழஙகளின தேம், கழனி 

களி பாயதலினாற செஈநெல விளவன எனப தாம, 

இழிய, கனிய எனபன இழிநது கனிநது என இரிநது வந்தன 

* வானினறுலஃமவழ௩க? எனபதில கிறபவெனபது Feros aie 
துமைபோல,  செநெதபயிருக்குக தேறலுககுர சமபகதமிலலா



eri டுபபடலம ௯ 

திருகக்ச சம்பந்தரை கதபிஉமையால தொடாபுயாவு கவித் 
யணிபாம, 

(௯) 

கூனிமுமபினிறமுறை2 தரிசுமமையியகெடுயபோய 

மேனிவ தய ani oles uur 1 பல வேய [ib hy] 

Bohl 4 Kw tL 19 @),LO) DE) » pio B ib dd 
தூறிற ) நநெறபணடியியபறபல। கொருபபாப। 

(இ-ள ) கூர இருமபிவில குறை - (அரிவா ET @o,00 ) 0 oh Bi, 
அரி - (அவவறுககபப்டட) அரிகமா, சுமமையில கொட போய - சுமை 
களாக. கொட போய, மேல நிடாது உயா உரை என - பே 

௫ t 8 6 oP [அப ஒஙஇய wdvenCurw 4 (Cgrote), Ue Cott Gaweg - LoanBus 
டோகளைபபோடட, நில நிரம - நீல நிறமடொருஈ இய, ரு பகட்டி 

னா3- பெரி.ப கடாககளினாலே, தெ.ழிசது- துவைபபிதது, வை 8ீ.த- 
மைககோலைக குறித ப தா கியது கெல பரிசு மாய மாம்தியையு 

டை ப நெறகயா, டலாடியில- வவழைிகளாற (கொணடுபோ])) டா 

பலா தொகுடபாட - பலபல சாதியா பஸ்ம (கா ஞியககளிலே) 
நிறைபபராகள), எ-று, 

(தது) Ob Den LY Ge Sl ba OWT WW மிதிடபிுது வைகோ 

avi Hora நநநெறகளைப பணடியிய௰ எசொணைமமடாவாகள எனப 
தாம, 

கூனிருமபு--இருபெயரொடடாருபெயா, ரிவாதுயா-- ஒருடொ 
ராச எறிதத இருசொக்கள , இகச்ஞு “ஒருபொருளிருகொற பிரி 
விலவரையரா? எனபது விதி நீல தடைகமுறை, (20) 

[இதமுகற UBeoprCsomto ghey gor Gorira 

பெலவழமுதலிப சிமபபுகள சொலலபபடு தன ] 

அறுொககழிமெடிலடி. அசிரியவிு5 தம 

குரும பைமெனமுலையாராடமகூடதலினதவக கோய௩த 

இருமபுனலாறுபாயவெறித ரைசுருடகேெணணீம 

கருவகடறபுலவுகிய ்)மறுமணஙயகமழுமெனறால 

முருமதுதழமூரலாா தமிகுதியைமொழியலா மோ 

(இ-ள ) குருமபை - தெனனமபிஞ்சுபோனற, மெல முலையரா - 
மெலலிய முலைகணையுடையமாதா, ஆட - முழுக, கூர தலில - (அவா) 
தலைமயிரிலுளள, நறவம தோயாத - சாநதசதோடு கலநத, இரு 
புனல - பெரிய நீரானது, ௮று பாய - ஆதறினாலே (போய) விழ, 
எறி திரை சுருடமம - வீசுகிற தலைகளை மடககுனெறு, தெள 
மா - தெளிவுபொருகதிய நீரையுடைய, &௬ கடல் - கரிய கடலினது, 
புலவு - புலானாறறததை, நீங - நீஙகச்செயது, ஈறு மணம - நலல 
மணமாவது, சமழும எனமால - (அக்சடலிடததே) மணககுமென 
மூல, முருஈது உ௰ழ - மயிலிறகனடியை ஓதத, மே.ரவா£ மிருதியை- 
பறகளையுடைய ௮வரது பெருக்கத்தை, மொழியலாமோ - (நான) 

சொலலலாமோ, எ-று, தம மாரியை, து எதாமறை.



கட GD நடம் 

(க - Gs) OT ois சாடிய E Dey ov bh LGU Oot gal போல மங்கத் 

நீங்கி மணம மிசுமாஞூல அமமா காடெருககமபை௪ மொடிலவாமோ 
வெனபதாம, 

கறவமெனமம வாவேபபெயா நதனையுடைய மடியசாமதத 
தை யுணா. தயால அருடெயா மீமக்பெ, பது பிரவ டடபொருவாக 
தநத, முடிபொனறி உ முற முமாயமேதமும?? ero By Ct mo gp 
யெனபதுபோல, அரகாடமேகள் ச செலல் மிருதியை௪ சொல்லுது 

லால் வீகோ ணிபாப (we) 

பூமலி, டபகடேறுமபுன உருடைமயனிரீடடம 

BM LL (i 4 LP of G pu Lh) h GL TW Hromouuh, tw 

Cs uwovre Cen daG oi vere ap naw dap ap Gu et to 

கோமறுகடயாடேோறுஙருணிவபொருமுரசினீட்டம 

(இ-ள) பூ மலி நடககள சோறும - மலாகளாலே Lapa} 
குளஙகரிலெலலாம, பு.எல பூடை - ரீரவியாபாம் வற, மகளி TH 
டம் - மாதரது கூடடறும, காமா உ, னிதாறும அழயே ௨யல 

கணிலைலலாம, பூரவை - அகம தாம் தமயுடைய, கடைசியா ராட் 
டம் - உழ தியது கூடடமூம, நே மலா சோலைதோறும - வா 
சனைபொருஈதிய மலாசளையுடைய சோலைகளிமெலவாம, ரொழுதி - 
ஒலித, லையுடைய, செழு டூயில ரஈடடம - செழிய wy Sores கூடட 
மும், கோ - இரசு, மிகு - ம் தி/ரடைய, இடஙகள தோறும - 
இடஙகணிலைலலாம, பூணில பொரு - குறுதடியால அடிக£பபட 
இற, முரசி வாடடம- மூ ரச௩களது கூடமும், (இருகும்), எ-று, 

(4 - 5h.) தூளஙகவொயயு நீராமிமாகா கூடடயபள் euto\ebbo ut i 
கும் உழகஇியா கூடடககள் மோலைகளெருங் பயில்கூட்டஙுமள 
இராஜலிதிகளெஙயம பேரிகைச கஉூடடங்கள எனபதாம 

காமரு--உகரம சாரியை. தொழுதி - புளளொலி. கோ--சரதி 
யொருமை, (௧௨) 

wooo Gio cot Gap மிடானறு காரண மினறிச 

றிய, பொறியுடை குறுமபூழ தமமிம. போசெயப 

பொருழ்து மோமை, செறிமயி/) தகாக டமமிற நீயெ 
முத தாகக னோககி, அமைகழல வீர ராரககு மமலையை 
யயிகரூ மனறே 

(இ-ள.) பொறி உடை குறும்பூம - புளளிசளையுடைய காடைக் 
ளானவை, தமமில ஓனே ரோுடொனறு - தமமுளளே ஒஅறுடஷனொனறு, 
காரணமினறி - ஏதுவிலபாமல, கறுவோடம 6- கறுவுதலுடனே 

சீறிஃகொணடு, போ செய - சணடையைசக செயயுமபடியாக, பொ 
ருத்தும - (அவமஹைக) கூடதுதறகணுமாடாற, ஓதை - (சிறுவ) 
சோசையானது, செறிமயி - நெருஙகய மயாகளையுடைய, தகா 
கள - ஆடமகெகடாசகள, சமமில - தமமுளளே, தீ எழ - மெழுபபர 
னதி தோனற, தாக்கல் கோக - (ஒவறையொன) மிடிததலைப் பரா



நாடடுபபடலம் ௧௧ 

ச; அறை கழல வீரா - ஒஓலிகனெற வீரககழலையுடைய லீரரானவர், 
“rag - (அசசரியபபடமி) ஓலிகெற, அமலையை - ஓசையை 
அவிக்கும- அடககும, எ-று. ஏ-ுஅதை, 

(௧-3) காடைகளைச் உணடைசெயவிகளுஞ ஏறுவாகள் ௪த்தமா 
னது ஆடமிசகஃடாககளைக சணடைசெயலித்துபடராககும் வீரா சததத் 
தையடககும என்பதாம, 

குருதி பறறிக காடைசசண்டைகமுச இறுவொனப.து வருவிக்கப் 
பட்டது, கழல - வீராகாலணி, மிர இலலிகியகழலே யாடவர் 

கானமிசை யணிவடம?” எனப தனாலகிக, (on) 

மாதர்மென்னுலலையீனறவ [எமுகையனையவரல 

கோ றுகருனை தீமபாலகொழுஙமனியிவ௰றினோடும் 

ஆனுிலாயா eu (olir gor oot ou fp) 1 ererips every 

வேதிய கக௫௬ 2 இபபினன [ விருக ழா Bay Fi வர்மாதோ, 

(இ-ள.) அதுலா - யாசகா, யாயா எ.ஈன - யாவரென்று, அதிர் 
சூல முரசின - அஜாகிற ஓசையையுடைய மூரசிறாலே, சாறி 

வினாவி (வருவிக௮), மாசா மெல முலை ஈன்ற - அழஇய மெலலிய 

முலலைக்கொடியிலுல தரப்படட, வால முகை தணைய - வெள்ளிய 

அருமபுஉஊாடோலும, பூரா மோறும்,  போதறு கரு - ரூறற 

௦௦ டொரியியும, டால - இப இியபாடுப பாலும, கொழு பனி 
செழிய டமும், இவமனி2பூமிம - ரசிய இவறஹஷோடு மமறையுணவு 

glo, ளேதயாகளு அரு 1 - நகற்டாரரை (முூ.ஏஎனே) உ. பிது, 
பினா (அரு) பிலாபூ, லீருமதொமம - (றர மூதலியோ 
சோடபாறி) விருகதினரோமம, அுகாவா - (கட்டே) உணபா, 
௭-௮ OT Gy (Dy LOE Ge? 

(-.) யாசசரை வருபபழ மூரசதைவி து. முனபிராமணனரை 
aor மடி பு பின் விருது ண்டார எ.ஏப உம, 

உம்மை இரவம்ப-- ௭௪ம் வேதியாககு--உருபுமயககம்,(௧௪) 

மலலை பஙயகோை$லலாப முகமஇவெயர்வுதோன்ற 
வஉலிநுணமருகுனோவவா லவளைவாயவிடடாாப்ப 

மெலமிரலகாகதடசேபபவெண்டயிரகடையுமோதை 
கொலபுலிமுழகக மென்னவயினஜொறுஙகுளிறுமாதோ. 

(இ-ள,] முல்லை அம கோதை நல்லா - மூலலைமலாகளைச் சூடிய 
அழூ.ப கூட தலையுடைய இடைச௫ியா, முகம மஇ- (தமத) மூகமாகய 
சசதிரனிடக, வெ.பாவு தோனற - வோவையானது உண்டாகவும், 
வல்லி நண மருகுல கோவ - பூஙகொடிபோலும் நடபமாடிய 

இடையான வருகதவும், வால வளை வாயலிட்சி தாபப - வெள் 
ளிய ௪ஙக வளையலகளானவை (ஒனனோோடொன்று தாககுணடு) ஒலிக்க 
வும், மெல விரல் - மெலலிப விரலகள, காகதள சேப்ப - காநசண் 
மலாபோல இவச்கவும், வெள தயி - வெளளிய தயிரை, கடையும் 
ஓமை - கடைதலினாலுண்டானற ஓசையானது, கொல புலி- கொல்



௧௨ Oh tL. GW 

லுனெற புலிமினத), மூழககம எனன - உறுமூதலபோல, வயின்றொ 
௮ும் குளிறும - (அவா) வீடிதோறும ஒலிகஞும, எ-று, மாது, ஓ,-- 
அசைகள 

(க-து) இடைசசியா தமிரகடையஞ் சததமானது புலி மூழக் 
கமபோல வீெளெஙகுஞூ ௪தஇககு மெனபதாம, 

நிலமததிடடுக தயி கடைஇனற இடைசசிகளுக்கு அபபோது 
உணடாகினற முகம வெயாத்தலாதியாகிய sire 460,54 சொலலுத 
லாய தமை கவிழசியணியுய ொலபுலிமுழககமெனனக& குளிறு 
மென௭ம உவமையணியுஞ Cen Mah ovr od சோவையணியாம. 0 

பூஙகருமபுடைந்ததிரசாறடுபுசைபுயலென்டெண்ணி 

மாயகுயிமமழொகுதியாவுமவாயவிடாதொழிஈ கமஞ்ஞஜை 

தூவகிசை வணகெதேலுஞ்சுருமபொடுஞிமிறுமபாடத 
ேரவகமழசோலைதோறுஞசிறைவிரிகதாமொதோ 

(இ- ள) உடைஈக பூ கருமாபு தீ காறு - (ஆலையிற) சிதைந்த 

அழடிப கருமபுகரிநுடைய இசஇபபாயெ சாறை, ஆடு புகை - 
காயசசுமிடதுதெழமுெற அமசதை, புயல எனறு எ௨ஈணி- மேக 

மென்று நினைக, மா பயில - மாமரஙகளிலுளள குயிலகளுடைய, 

தொசுதி யாவும - கூடடஙகளெலலாம, வாயவிடாது ஒழிஈ த - உவா 

தொழிநதவாக, மரூஜை - மமிலகளானவை, தூஙகு இசை - நாட் 

பூய LT th th 60) &b y a 607 (b'Lo - வலக ரூம, பேோஞூம ன மம வடு ் ட 
GHD, Fimo! lh) = பொறிவடாிகளுடனே, ஸ்ஷிமிறும - பொன 

வ ஊ௫களுய, பாட - பாரிதலசெயய, தேன கமழ சோலைதோதும் - 
தேனானழு மணகில ற கோலைகளிலெலலாம, கறை விரிபது - கவா 

பத்தை விரிதுககொணடு, ஆம - கூத்தாடும, எறு.. மாது, ஓ, 
ஆசைகள், 

(க-து) கருபபஞ்சாறமைக காயசசுகையி லெழும புகையை 

மேகமெனறு முூயிலகள கூவாதடஙவகின, வண்டுகள் பாட மயிலகள 
மஉடனமாடன எனபதாம, 

ஒழிகதவெனபதஅ முறறெசசமாய வத்து, 4 பாயுமாரிபோற பக 
ழிசிு இனா, ராயாமதசெழி தமிரினாயிஞா'” QOH» ஈஈெதினானபது 
இந தவெனஞம பொருளைத தநதமைபோல, வணடு, தேன, சுரும்பு, 
Hilo, இககானகும வண்டுகளின சாதிபேதம , ** மககைகலலவா 
கண்ணுமனமுமபோன, றெய்குகாடியிட௮ஞ் சுருமபுசகாள, வணடு 
காணமூழ தேனின௩காண்மது, வுண்டிதேகஇடு மொலாஞிமிதீடடல் 
காள”? எனபதனாலறிக, தேன தேம என ஈறு இரிரதது, மேகத்தைக் 
காணும்போது குயில்களுககுத துனபரு மயிலகளுககு இனபமும் 
உண்டாகுகை ஈபாவம, புகையை மேகமெனறு மயங்குதலினாலே 
மயகசவணியாகும். (௧௬) 

அரக்கெறிகுமுதச்செவ்வாயலர்முலையம்கலார்தம் 
திருக கிளர்கமலம்பூகதசேயரிககண்ணும்வா வி



நாடபபேபடலம க: 

உருககிள /கூுவளைபபோதுமவேயறுமையுணராதுறற 
வரிசசிறைக துமபியோவெணடி னமருளுமாதோ 

(இ-ள) அரக்கு எறி ஞூமூதம - சிவபபுகிறததை வீசுன்ற 
அலலிமலாபோலும, செம வாப- செபய வாயையும, அலா முலை 

ம் n 

அழுூபரமக மூலக ாயுமுடைய, கலரா - நரநாடம மாதருடைய, 

இரு ளொ கமலம - அழகுல Mort ௫.௭௦ தா மரைபபூவா௫ய 
(பூதங்களை b BI), பூத்த - மாத; சேய அரி கணணும௦- செயய 

NETO bE WMT UII கழ்டம், (கமலம) - TOOT WAT HORS ரூ“ மூ) ் 
ball பூததிருகமம, உரு ளொ - அழடனால விளஙகுஇவாற, குவளை 
போதும - கிலோ 2) மலா கரும, வாவி- (3, ளகுஇனகண, வேற 

றுமை உணராது - Cb "GOH ப ியமாட்டாமல, உ௱௰- (பேஐண் 

௩.) நடைகத, வரி ழை துமபிியாடு -. பறுகபோடு டிய இறை 

யுடைய அஇமபிபணு பல வரடு இலம - வணடுகஞ(டைய ம் 

ம், பரு ரம - பாபவடம, CH De LOT Ly Fy GD HOT 
~ 4 ௩ 

(ஈது) நும் பேடி 8 சலக ரிவையெனறுபி ரூவா 
௩ ௬ 

டல் ॥'வைமிய று ப அறியாது பயக ர ) wooo Ga @R Lo மயயரு 

ஊஊ காம 

று ட வட பம வைய 1 ப பமூடி பரவியிடபு தெனறதனால் 
6 

YEP aA! i ய் 11. 1 ய்ய lol 14 lo dM by GD Pate Jone GF ர்ந்து 

ரசி கப ரமப 1௭ 27 1மற. முவமாசரச்கும ல்சேடந் 
b _ 

ராமா ருமையை மிரபஇசபடாஉ பயொதுமையடி ரூம. (ser) 

YoU! யே OD bibl wb Fol Oli வளா th gb (Lovo 

Col Ls ப் லர பிற ெப்னாவிழாவய | முழ வினோடு 

(தி உதயா hy IG 7 SOIT GD LD bb [ம்பி (பப வஙுவையாயறும 
5 

A Jot oll திப] ௰்ங்ப்ம் // லு 07 வையோடிகலுமா C gir 

(இ-௭) ஆ 8 no Coram tory - மியி ழுகளாயாகயெ 

ப. மாலமிவயயபைய மக ரிராலாலடி நுயொடு - got Cea, 
வா (2: (1 மமா) வமாசசப்பட்ட முய ச்சொடியானது, 

மைல அரும்பு- மெ. லிப அருமபுகள, ஈ எற்று எம: த௲தெனறு 
1. ஏதம, விழா ருபா - (தமனா) இருவிடாலை கெயயுமிட துண் 
rare, (py iW ob - ars Sushu கவொலமயாடு, மல உயர் 
இலரி ரோள - மற்பொரில உபாமத வலிமயைபொருகஇய சோளசை 
புடைய, மைநதா - காளையரானவா, மஙகையா - மஙகைபபருவப் 

பெண்கள, வதுமை ஆ௰றும - விவாகஞ்செப2றக ஸூறுசடானெற, 

டல்லியம மூழஃகம - பலவகை வா இியடகளது ஓசையானறு, அக் 

கும பரவையோடு - ஒலிககனற கடலொலியோடு, இகலும - பகைக் 
கும, எ-று, மாது, ஓ,--அசைகள், 

(க-து) மூல்லை மலாநததெனறு திருவிழா நடத்துகின்ற வாத் 
இயவோசையும, விவாக ஈ௩டததுனெ௰ வாததியவோசையும், க&டகோ 
சையோமி மாறுபடு மெனபதாம, 

2.



௧௪ டைடதம் 

கறபுடையமாதருககு முூல்லைபபூ உரிசதாதலால் அன்பொடு 
வளாதத மூலலை யெனரூா. இது “முல்லைய தொடையருகததிமுத 
லெழுமுனிவ, ரிலலறமபுரிதுணைவியா”” எனபசனாலுமதிக, அதற்கு 
விழாவாவது பருவபபெண்ணுக்கு மூத௰பூபபிலே செயயபபடுஞ் 
சிறபபை அதன் முதம்பூபபிலே செயதல, வாகதிய வோசைககுங் 
கடலோசைககும பகையிலலாமையிலே பகையைக 4295 sentoud 
னாலே தொடாபுயாவ ஈவிறசிபணியாகும, (௪௮) 

அவிரிழைசுமககலாறருதககலார்பரிஈதுகீம த 
திவளொளிமணியுமுத துஞ்சி தியமுனறிஜோேறும 
HA ypc கசயவாய௪செய்கடமு டம்புரைசெருதனமேதி 

கவையடி பெயாபபமாழ்கிமகாதளாக'தொதுபருமன் நே. 
(இ-ள) அ கலா - அதேச து மாகரால, சுமககல அறருது- 

TD Salon. TO ov, பறிநது © oy - witht Be Simro sMwUULt, 

Hair இமை - pio + Bout Yt IT OT leh A, SOL, இவள ஒனி - 

அசையாகின2௰ ஒளியையுடைய, மட௨ளியும முசஅும- பலவிசமணிகளும் 
முததுஃ-களும, சிய மூ.எறில தோறும- இமை ப டெகனெற வீட்டி 
(puch 6 stpo, Hall pho - Geilo apo. suo, கய வாய 

let fla 50 Bu வாயையும, மெம கல௭- செயய bod மாயும், குடம் 

புரை செருகுதல-* முடமடோலும மழடியையுமுடைய, (மஇி- எருமைக 

ளானவை, கவை அடி - பிளபபையுடைய ஆடிட, பெயாபப மாழஇ- 
எடுததுவைகம வரு:இ) கால ளாநது - சாரலகளானவை சோரகது, 

ஒதுங்கும - (பகதங் கில) விலகும, எது. இறு, ஏ, அசைகள், 

(க-து) () evs 4 or GOT oh றி ௩ ஆபரண tua choot ஈமாநணிக 

ளினமேல எருமைசன பிளயடி வையாமல லிஉ௫பட்பா lnc lL! grids 

இலமூன மூனதறில என கிலைமாறிப போலிபாயவாகுது, அடி - 
Bip eso, திளாநது எ உறுந MicaTaA or QP Si FON BW (Lp Hor Maser 

யோடு மூடி௩ரது இதற்கு *அமமுமளெலியரு சி.னவினைதோனறிற 

கினையொடுிமுடி யா முதம வரமிமுடு யிடம் விம்ச்யோரனைய?? எனபது 

விதி. ௮அ௦2ணிஃளு மூ திககளுங குளமபினசஈதி வேறு டால நேர 
மெனறஞசி ஓழுங்குமென்பது கருத்தாயிறறு.. பெலவ மிருஇயைச் 
சொலலுதலால வீறுகோளணியாம, (௧௯) 

பொரிபரை தேமாமெழ்றிபபூயகனியிழிடமதேனும 
விரிதலையரமபையீனதமெனபழனுகுத2 தேனும் 
முருகவிழசுளைவாப்விணடமுட்புறககனியினறேனும் 

குருகுபாய் சடமுமியாறுயபகுறைவதபபெருகுமன்தே. 
(இ-ள.) பொரி அரை தேமா- பொருக்குகளோடு கூடிய அரையை 

யுடைய இதஇபபு மாம. ரதஇனது, பூ சனி - அழகிய பழஙகளானவை, 
நெற்தி - முதிர, இழிகத தேனும - (அவைகளிலிரு) தொழுயெ மது 

வும், விரி தலை ௮ரமபை - விரியத தலையையுடைய வாழைகளால், 
£ஈனற - தரபபட்ட, மெல் பழன- மெல்லிய பழங்கள், உகுத்த தே 
னும - சொரிகத மதுவும, விணட - வெடித்த), முடபுறககனியின் -



mire Quit evo கட 

பலாபபழஙகளிஜடைய, முருகு அவிழ் சுளை வாய- பரிமளமானது 
௬ ந 1 5 ay விரிகனற சுைவாயிலிரு£ (கொழுயே], சேஜம - மதுஷம, சருகு 

5 பாய - பறவைகளானவை டாயா, சடடும- ஏரிசளிலும, யாறும- 
“1 

நதிகளிலும, முறைவு அற பெருகும- பரை௮த$ரப பெருடெடாயம, 
௪-3. 

(# 4) மாஙகனிதசேஞம, மாழை Lote G Sup tu, Louth aoo 4 

CAM; ஏரிகளிலும் “இக atti Guy பெருசும என்ட தாம, 

கெொறி--வியாயெசச 1 ரிய. முட்புற கணிய பு முள்ளு 

சலைப புல திலடைய அரியாம புரைய மெயியாதகளாலுை 

ag மூககளிகவி. சாபறிபடம ஏரிகதிகளுகள ம் சம்பத் மில 
் 1 ( Cc Cy லாமையிலே சமப௩சசழைக கபபிச மலிளஞால Ogmriinyure கவித 

சி.பணியாம, (2.0) 

ZH Ul மழைககிழவருவ ர BOUT bo) FL. வனபினலரும் 

பெருகிதி பருபபையோ பேிபயபுனலபெருல யோடி 

ரிவளையலறியி NaS on th) 6 வர்வளையலறிய்வா மப ணிய றிவவுமா லம 

இருவகீள1மனிழோறுவ/சமெலைவளாபகுமாழோ 

(இ-ள) அரு மாற இமா - ஆரிய வேதமா எரிய பாபடா 
COL, Reto» goa Gar - மண இலுளள (டோரு) ளாசையா 
னது அழிப, அபி ந௨கும - ப தயியூலே Garba ub Gears, 

பெருரிதி படபையோடு- பெரிய பொருளகளுடைய முவியலகளோடு) 
பெய புனல் - (வி இுடடடி) உராககடடம்கவற நீரானது, டெருஇ பூடி- 

Qunjedabs pe (Sear) Critusy afl ator - இரோகைகளையடைய 
சகுகளால, அலறி எற - கூலி தரடபடட, மணி - முதுதுக்களா 
னலை, இள நி௦.வு சாலும- இளமைடொருாஈதிய சகதரிகையை வீசு 
இனற, திரு - அழிய, நீள - நீணடிருச னொ, கழனிதோநும- கழனி 

கள்லேலலாம, செம நெலலை வளாகரமும - செம்நெறடயிரை வளாவிக் 
கும, எ-று. மாது, ஒ, அசைகள், 

(க-ழ்.) டராபபாருக்குப பொருடமுவியலைத தததம பணனணு 

கீரானது சேகமெலை வளாகரும எவ பதாம, 

இருவ--அகரம - சாரியை, ஆச்சரியப்பட த ரசகதாயும பொய் 
பாடுயும இருககுறதானப புகழசசியாகய மிகுதரவிநசியணியானது 
தான been USES oh FOUL EDS உணடாக்குகையாயே 
தொடாபுயாவு CS Fucfla@ அங்சமாக வருதிவால உறுபபுறுடபிக் 
கலவையணியாம, (௨௧) 

நிலவுவெண்டு 2துமபொனனுமீனிறமணியுஞ்சாமதும் 
தலைமயககுறறவாறருறறணமதிதவழுயகோடடு 
மலைவளமபெரி9சசனைகோயானவாலவளைபர௩துமேயும 
அலைவளமபெரி?தனகோயானயாதெனவறைவன்மாதோ. 

(இ-ள) நிலவு வெள முசதும- சஈஇரிகையையுடைய ஷவெளளிய 

மூதி.துககளும, டொனஞம - சனகஙுக மரம, நீல நீ௰ம மணியும - நில



& Fr Gy ib L. BW 

கிறத்தையுடைய மணிகளும, சாகதும - சமதனககபடைகளும, சை 
மகள உற அறமுல - மமிநதுஇடகஞுற் தனமையால, தண OH sa 
மும் - தலாணிப $0 BT @ லை உராயஈது செலஃடபடுதன௰, கோடு - 
சிகர தையுடைய, மலை வளம - மலையினது வள நதை, யான பெரிது 

என்கோ - மான அகெமெறை சொலலுவேஜஷோ, வால வீ - வெல 
மை பொருகதிய சகழுகளானவை பரக மேயும- பரவி மே. பெப் 

அலை ௨வளம - அமகமாயுடைய கடலினது ஊள..மத, யாவ பெரிது 
எனசோ - நால ஆஇகமென்று சொலலுவேனோ, யாறு எவ (இவ 

pon Gon) orn 4 (ஆஇக] மேனறு, அறைவல - (யா. 1) சொல்லும ய 

T=, LT Bly Gy OH HOT 
ve (காது) மலை௨ளததைப டெரிம தவறு Get guGuGyes கட். 

வளததைட பெரிழெயறு சொலலமுவேவேயே எடம் 

முறம் ம் கலியல £ ain விரவி 1 கூறிய மாரம உரிமை DB ee 

&'-~ DEG (Pb BD நீலமனியம, LOG eb AL டொலர் சரமதுங கூட 

உட்படும, நீலமணி கலி பிறவாடேருங கடலகத்துள வேறு 
இலிறபிற தல பறறி நு வளமெ.ஏபபடடது. மலைகமுவ கடலும் 
கும விசேடலாங்க மிருசறு௪ சகோவனமையால அருவா முகுரிய 

மறஜை மல்வள ககம பவளமு லிய LW. Me si ov aor bi HF 
சொளளபடகிம, நானிலங்களின மூஎனிலவளமுய கடைகிலவளமு௩ 
கூறவே மறநை நில எஙக கூருடோயமையும இதில gua ணிமி 
ஞலே அபபலவளஙகளு மிுசஇருகனெதட.. வென்றுமடொருள 
தொனிகடிறது, (௨௨) 

உளஙகனிஈதாயரூதுமவேயிசைசெயியினோயடது 
துளஙகுவெளளமுயிகசூன்றிமோகைக ணிய சி மண 

வளயகெழுமருதவேலிவணடுதொலாட கெயதல [| ணீ? 
இளஙகளிஈகுமரியனனமினறுயிலகூருமாதோ 

(இ-ள.) ஆயா - (முலலைநிதறுளள) இடையா, உளக கனி gh 
ஊதும - மலஎமஇழரஈது உ£துஇ.௭ற, வேய இபை - புள்பாநகுமுவச் 
ளுடைய இராக, செவியின ஜாகது - காறுகளியூ லே Cat, 
துளஙகு - அசைனெ௫ு, வெள அருவி - வெளிய வெள்ளங்க 

யுடைய, ஞூனறில - சூறியூசி சிலசில, தோகை - மயிலகளால வை, 
கண் துஞ்சும - தூஙகும , நெள மீ£ வளம கெழு- தெள்ளிய நீரினது 
வளமானது பொருகதிய, மேலி - வேலியைடடைய, மருதம் - மருத 
நிலததில, வணடு சால ஆடட- வமடுகளானவை தாலாட டிசையைப 

பாட, நெயதல - நெயதனிலததில இள களி குமரி யனனம - இள 
மைபொருகதிய களிபபையுடைய பெடடையனனைமகளானவை, இன 
ஆயில கூரும - இனிய நிததிரைமிகும, எ-று, மாது, ஓ,--அசைகள, 

(க-த.) இடையா புளளாஙளுழ லோசைகேடடு மலையில மயிவ 
கள நிததிரை செயயும, மருதகிலததில் வணடுகள தாலாடடிசை பாட 
நெய்தகிலகதில அனனஙகள கிததிரை செயயும எனபதாம, 

மூல்லையோடு குறிஞூகஞம் மருதததோம் கெயதலுகஞும அணி 
மை சொலலபடடடது, (௨௩)



காட்டுபபடலம், கஏ 

கொடியனமகளிர்தங்களகுழையுநுண்மருங்கேவாளா 
படுகொலைபுரிவமாசகா படைகெடுமகுவளைக்கண்ணே 

௮டிமிசைமுறையிடடெனறுமரற்றுவ௫ிலம்பேசூழ்£து 
த மதுநுகாவவன்னோர்கருயகுழறகாமர்வண் டே. 

(இ-ள.) மகளி£ தஙகள்- மாதருடைய, குழையும் நுண் மருங்கே 

௨ாடுனெற நுண்ணிய இடைகளே, கொடியன - கொடுமை யுள்ளன 
வாம், (அனணோ) - அவருடைய, மாதா - அழூய, படை - வாளும், 
கூவ - கிலோறபலமூம் (போற), நெடு கணே - நெடிய கண 

களே, வாளா - வீணாக, படு மொலை - கொடுமையான கொலைததொ 
flav, புரிவ - செயவனவாம் ) சிலமபயே - தாபுரங்களே, (அனஷஞோ) 

ஆடிமிமை மூநையடடுி - அவருடைய அடிகரினமேல (விமுஈது தங் 
குறைகளை) முமையிட0), எனறும - எககாளிலும, இரறறுவ - புலம்பு 

வணவாம , ௮ ஈணோ ௧௫ ுழல - அவருடைய கரிய கூர தலிலுளள, 
காமா வரைடே - அழிய வலாடுகளே, Chipb A - Ghipb tl, கழ். மது 

நுமாவ - (மேக, இனாலே) விலக்கப்பட்ட களை குடிபபனவாம், 
௮-௮ 

'பருஙகெ கொடி. பன எனபதறகு- மருங்கே - இடைகளே, கொ 

ஓயன - கொடியபோலவன எ.எவும , கணே வாரா படுகொலைபுரிவ 
எண்பது நகு- த - கமரகளே, வாளா - காரணமிலலாமல, படு - 
வரு துற, கோலை - வமுகரறை, புரிவ - செயவன எனவும் 7 
சிலமபே யடிமிசை முறையிடடெனரு மருவ எபைதறகு--இஷம் 

மப - இிலமபுகளே, அடிமிசை - அடிகளி மேல, முறை - முறை 
பாக, இடடு - தரிமகடபடடு, ஆரறறுவ - ஒலிடடன எனஓம , வண் 
டே முழுமறு கடிமபுறுகால எனபதற்கு வண்டே - வசசடுகளே (25 UF vl டு. அஸி! டவ சீ 

சூழ்நது - மொபகுது, கடி - பரிராளம் பொருநதிய, மது- பூநகதேனை, 

௨1௮ - சூடிபபலா, எவாமும பொருளகொளளலாம, 

(க-து) grrr டி மனிதாகளிலே மொடியவரும, dens One 
தமபடியான கொலைசதொழ்லைச௪ செய்பவரும், Sosy tories 
வ்ழது தவபுறைகமை முறையிடடுப புலமபுவோரும, வேக்ச தினாலே 

விலக்க படட கள்ளைககு டூபபவரும் இலலையென்பதாம, 

இடைமுதலியவைகளை அமமஷிதரிம பிரிகதலால ஏகாரங்கள் 
ரன ரூம பிரிசிலைகள. gen Few முூதிலானவச றை மனிசாகளினொ 
ழிதது இடைமுதலானவறறி௰ காடடவலால ஒழிகதும காட்டணியாம். 

கடலபடுமமுதுமலலதகானபடுமமுதுமோங்கும் 
தடவரையமுதுமொனறித்தலைமயககுற்றவாறறால 
உடைநிரையமுதமொனறேயுடையயிண்ணாரிகொலலோ 
டதநாடதமகுநேராநிசழகமலாகதமைமைததமமா. 

(இ-..) சடல படும அமுதும் - கடலினகண உண்டாய (உப்பு 
முதலாகிய) அமூதமூம, மல்லல - வளமபொருநதிய, கான படும் 
அமூதும - தகாடடழினாகண உணடாயெ (பால முதலாய) அமுதமும்,



௧௮ OM Cl gg Ww. 

ஓங்கும் - உயாந்த, தடம வரை அழுதும் - பெரிய (மலையின்கண்) 
உணடாகடிய (தேன முதலாகிய) அமுதமும், ஒனறி- பொருத, தலை 
மயக்கு உறற ஆறமுல- கலாதுடகக௰ காரணததால, உடை இரை- 
(கரையை) உடைக்கிற அலைகளையுடைய (கடலினகண உணடாஇய), 
அமுதம ஓனே உடைய - ஓரமிாதததையே (தனனிடததி) லுடைய, 
விண நாடோ - தெயவகாடோ, கிடத காடதறகு- நிடததேசதஇறகு, 
கோ ஆ நிகழததலாம தகைமைதது - ஒபபாக சொலதுததகேறற 
குணததையடையது, எ-று. கொலு அசை, ஓ--௭இரமறை, 

(க-து) கடலிலும மலையிலும காடடிலு முணடாடுனற திரவி 
யம் பொருகதியிருபபதால இஈஃகாடடைப பொனனாடடுக கொபபாகச் 
சொலலலாம எ.எப சாம. 

அமு. உணணுதற(ரிய அறுவை புவுகளுகளுக சேவருண 

லிறஞூஞ சிஃலடை, **அமாதுபா மேவருணடி யாபுனல சுைஈவைப் 
போ?” எனபதனாலறிக, உபமேயமாகிய நிடதகாடடி ௩ஞூ உபமான 
மாகிய வொரமுதமூடைய தெயவாாடடி. யம் பலவமுத முடைமை 
யாகி.ப விசசஷதைஎக சொலலுத.வரல மே௰றுமைபணியாம, (௨௫) 

நலனுறுகுமரரியாரசகுடணணிய பிுடதோஸணெமே 

பலகலைசேள வியாயகதுமபரமமபாழு இனிதுநியரும் 

அல முலையக௩லா£தமலததஎமலாததாணிவிப 

புலவிகடீ। த்துருசோகதுமளனிருடபொழுதுமபோமால 

(Q-ur.) நல. உறு ரூமரா யாக்கும் - நறாணமுமளை பொருக் 
திய ஆடவரெலலாருககும, கண்ணிய விருகதோமி - (நமமி_தது] 
வத விருகதினரோடு, உணடும - (அறுக வையு ஏழகளை) யுணணலர 

ஓம, பல கலை கேளவி ஆயதும - பலவகையாகிய கலைகமாக கேள் 

வியினாலே ஆராபசசெ பத பாலும, பகல போழுது - பகற்காவமா 
னது, இனிது, 8ீஙரும - இனியதாகக உறியும , அலா முலை அம நலாரு 

அடிபரநத முலைக.ளயுடைய அழிய மஙகையருடைய, அடததகம் 
5 ற மலா தாள - செமபஞூரட்டிய ராரமலா மலாபோதும இடிகளை 

நீவி - தடவி, புலவிகள தாதறும - ஊாடலக?ை நீகருதலாலும், 

சோநதும - (அவனாச) சோதடாமஓும, கள இருள டொழுலும - நடுவி 
ராககாலமூம, போம - (இனியதாகக) கழியும, எ-று தம சாரியை, 

(க-து) வாலிபாகருக்குப டகறபடொழுதானது Ape gor eps 

லாலும, கலலிப பயி2சிபிறாஓம நீஙகும , இராபபொமுகானது 

பெண்கள பிணச்கை நீசகூதலாதும, அவாகளைச போசலாலும நீங்கும் 
எனப தாம, 

உணடு, ஆயது, தாது, மோது, இரானகும வினையெச்சத் 
இரிபுகள. பலகலைகளாவ.ஏ--வேதவேகாஙகமுதலிய அதுபததுகாலு 

கலைகளாம, இரவினமுத௰பஙகு உணணவாஇகளாலும, சடைபபங்கு 
நிததிரையினாலும கழிதல பறி களளிருடபொழுதெனறா.. (௨௯)



(6 & J LiLIL6OLD. ௧௯ 

|[இசனால அஈரிடத தோததுளளே ஈளராஜவக்டெமாகிய 
மாவிகக ஈகரச இன சியப்பைப Leip Om as 

இமை சொலலபபடுனெ௰ு,] 
கொலலுலைவேற்கணலலாயகொழுகரோடூடிநீதத 
விலலுமிழகலனகளியாவுமிளிர்சுடரெறிககுமாத்றால் 
எலலியுமபகலுககோன்றரு திமையவருலகமேயககும் 

மலலன்மாவிகதமெனனுமவள நக கூறலுறமாம 

(இ-ள ) கொல உலை - கொலல்னது உலைக்களத்துலே (காயச்சப் 
ட்ட), வேல கண - வேலபோலும (Flats) கணகளையுடைய, கல் 
லா - மாதாகள, கொழு௩ரோடு ஊடு, - (தமமூடைய) கணவசேரடி 
Seo ia, 645 5 - சளைுொறிக க, வில உமிழ சலனகள யாவும - காம் 
இயை லீ ஈனெக அப. ரணஙகளெலலாம, மி.ரீா ஈடா எறிகமம ஆற் 

ரூல் - விராஙகுயொற இரணஙகமா oO) Got நாரணததாஷ எலலி 

ம பகலும தோனறுறு - இரா (இது) வெனறும v's (slg) வெண் 

றம அறியபபடாம 9), இமையவா உலகம - தேவரது உலகததை, 
ஏ.பகரும - ஓச இருகி, மடலல - பெலவகதையுடைய, மாவிது 
2ம:எறும - மாலிக ,மெனறு சொல பருதி எற, நகா ௨ளம - பட் 
_ன தனது சிடைபை, உூற்ல உ॥மும- (யாரு) பொலலததொடஙடி 

C enn, று 

(குது) மாசாகள கழநறி யெரிந 7 ஆபரஉப பிரகாககஇனால் 
சருயவலோககுதுக Glam பாழு மாவாக நகரவளப! BOD 5 சொலலு 

லாம எனபதாம, 

கணவாமே௰ மோபருஇருலே. ௪ கள இவரதலி௰ காயச்சப் 

படடவேலை யுவமான மாகஇயூ! இரப்ம(ப சு. தோனருமையை 
ஆபரணசாகடியியலே சாகி பாடிப் கெயயு_எறியை அங்கமாகக் 
கொணடு இமையவருலக மே பபகுமெனது. முவமை வர ஈஉ௨ரற கல 

வை பணிபாம, (௨௭) 
நாடபெபடல முறும 

hbo ttt tl. ov ID 

அஃமாவமு நளயாது இரா ாரியாடிய மாவி ௩௧ரத இன 
சிறடடை-சொ.டடுஇனற படலம், 

|இபனால மாவிசதககஉர. இ இடப சொலலஒபபடுகறது ] 

கலிசிலை 5 தறை, 

குடவளை ஈகுலமலயிறுளைதனமணிகொழிய ரூம் 

மடுவிலவான Bh (th OY BL 19 யதுபோனமதிலசூழ 

கழிகொணமாநகரகரிழலகதுவிடாதனற 

டை கொணீர்ககருடுமலைபொயகுபேரக { ௫௮௮, © 
(இ-௭.) மதில சூழ - மதில சூய௩த, கடி. கொள் - காவலைக் 

சிகாணடிருககிற, மா நமா - பெருமைடொருகதிய (மூனசொலலப்



2.0 நட மீம், 

பட்ட மாவிந்தி) ஈரமானது, குடம் வளை குலம் - குடம்போலும் 
சங்குகளது கூலமானது, வயிறு உலஈது- வயிறுநொந்து, இனம மணி 

கொழிககும - (ஒனறறகொன்) தினமாடிய முததுககளை சொரிதறடே 
மாய, மடுவில - ஒருதடாகததள, வான கா உருவு - அமராவதி 
படடணத இனசாயலை, காடடியது போலும் - தோனறச்செயததை 
யொககும், ஈகா உடுதது - ஆநககரத இனால உகெகபபடடு, அலை பொய் 
கு- அலைகளால விளஙஞூனைற, போ அகழி- பெரிய ௮அகழியானது; 
அஈகிழல் கதுவிடாது - அநநிழலினால பறறபபடாமல், அகனற ~ நீர் 

இய, புடை கொள - சுறறுபபகஃத்தை (தனகடடேமாகக) கொண்ட, 
Er (Gur gy) - நீரை யொ இருக்கும, எ-று, 

(க-த,) மாவிநதநகஉரமானது ஒரு தடாசததுளளே தோனதிய 
தேவாஉரமபோலு மிருத, அமமாவியத berg @ cota Nuno gy 
அததடாகததிம ஜோரோேனதிய Caeoanacors (Hipbhs eornonalGln gy 
மிரு௩கத, எடபழியெனில, கலா படடியுளளே  முகக தோன்றி. பவிடத 
இல கணணாடிவடிவு தோனுது, அம்முகம சோனருவிடமதில அக் 
கமாடி. மடிய தோபயறும , இதுபோலவே சடாகது ளே தேவ 

barr Corot Sue 4 Dov சல Cri 7B, gC sarregr CM oot 

ரூவிடததில gon தோபமாறும, அையால தேவநசரததஇின பிரதிபிம 
ரீ ம் () பத்தை யே மாவ் த உரமாகவும், பிரதிபிபபதசைச்குபூநத சவத்தை 

ow com al » & bore ® core win குவ கொள்க எனப நாம, 

“முட்வளை களுவம் வயிறமாஈ இனமணி கொழிசகுமடுவில?? எற 

தீனால வானகரததஇின பிரதிபிமபம உரளடஙகுகுற்கு ௨ தஞூத விசா 

லமுள தென்பமாயிமறுட சவருகள் முதமுகசம் மிருஇபாகத தரு 
தலதோலாற ரருமெனலுழு கொழிககு மெனமுா.. டோலுமெனஞரு 
செயயுமென வாயபாடடு முறறுவினை. பூறறயலுகரஙகெட்டு லகர 
மெய பாகாமெபயாகது Bille eos, இதமகுல்தி இயற்று செயயு 

மெஎ௫ம பெயரோஞ்சுஇலிசனு? எனரரூ ரூச் திரவுரையிற காணல? 

பானமெனபது புடைகொண்ீகரவ. கூட்டப்பட்டது. உமிதது, 

சதுவிடாது எ ஈபவை *எழுதிவ சவோலை” எ.௭இமவிட தே எழுதி 

யென்பதுபோலச செயபபாடடு chide QUT Cars Bose அநத 

urdlngrar so குமராவதியிலா பிரதிபிமபமாகவும, wos wrdlas 
ககரை௪ Ghiph ch அகழியை அுநிழலைக சூழந்த கீராகவுங எ.ழிததலால் 
ததஞுறிபபணியாகும (4 

[இதனால அகழியி எ தப்பு சொலலபபடுக௰து.] 

கணணான்மபோகழியிலுழகதியகரிகள 

தணண௩தாமரைககாளெனததடககையாறபிலதஇல 
ஈணணுஞ்சேடனையெடுதததனசுடிகையினாறி 
உண்ணிவமதொளிரமணியினாலுறகையெனமெதியும் 

(இ-ள) ௧௭௭ அஃளற - இடமப.ரநத, போ அகழியில் - பெரிய 
அகழியினகள, உழககிய கரிகள - கலக௫ய யானைகள, தண் ௮ம் 
தாமரை - தணணி.ப அழயெ காமரையிறுடைய, தாள் என - நாள



(BB TLALIL.GViL உக் 

மெனறு நிஷாதது, சடம் பையால - டெரிய துதி.சையிஞலே, பிளத 
Bo ஈண்ணும சேடனை - பாதாளததிலே வாசஞூசெயனைற சேட 
னென்ஜைம பாம்பை, எத்து - மேடி, இன சழகையில - 
அபபாமபினது உசசியிரகள, got barge - (95) ளிருகது 
மேலெழுமபி, காதி - காணடபடடு, ஓளா மணியிஞல - விள௫கஞுஇத 
இரகதினச தினாலே, உறகை எவயறு - சோராரர்பெறமசி, எறியம - 

ட் ப (aoc) சும, எ-று, 

(க-து) அகழிற கலசஇப யாமரசள சாமமா sar. மூதி 
மேட யெசிதது அறவ மூடியில் மஸியொளிபால கொள்ளிட 

டையென மலெறியும என்பதாம, இழு அகழிப இடப, 

நல உட ஈமபிறரு வளருமோறும பாளி உழு மே முய 

பிக்கொடயடுி வது தபச பருவ இய. உசசியிற youve கா 
ண்டபமிலால. coo Aaa@arcttws ul Cuno pr aMea@orvor gy 

UW OOLTD காலால Kole sel QuilbsOsuig கமொளம சேம 

பாத் நாமரைராரமே.றுய மொள ரய பறம மயஙப தலா மய 

கவணி UTCooremet won CEL Gye Ch GO ற ரக மற i இய 

தொடாபு.பாடகல்றள் யணியியுலே அகழி டாசாராமவரைகளனும அழா 

துளனளா தென தமபொரு ளொலி-கில ர (-.) 

[Giscylw wo Gola Marys Gomorn UbGro as | 

ever nuit ue oF al gps 111 Dov s 14 41 

Gu pia rep lout wtp mi @y oT v 1 01/0 J 17 (et Hin 

ve Coa & G Vos bib ov fw ov L{ pou eof wb 

Sporp doar Be rot Tb 519.08 vet. Gee 

(G-sr ) ஒதை அதி அம சேர - இரும. ஏயைய/டைய அழ. 

யெ தேரையுடைய சூரியனானவ ப) உயா மதி பட்சம் (தர உழி 
மிமேல] உயாாத மதிலை; நாணடுஈஈ 0, பெபறிலாமையின - (வல் 
லமை) பெறறிாமையாஷ பிறஙகு பொன சுறுவங்கள் - விளயரு 

‘ ரூ இற பொனமயமா ய (அமம இடயழிக) கறுவுகமா, Bvsgio ௮௦ 

2ம நோகுவன - இறககும ௪மயதமடைப பாதழமுககமொலழிருபபான, 
அகலா - அழூய மகளிரானவா, இயபு உற - இருக ரமுணடாக) 
அணி. - (திலக முழவானவதறைத) 2ரிததுககொளள, ககமறை வெள் 
மதி- (கரண) கஉமமையையுடைய வெளள்ய Fe Gl etter, சாள 
ரத்து - (அமமதி.மேத) பலகண்மின புறததியுஈது, அடியின காட 

3 ர Gio - நிலைஃகணரணாடிபோல (அுவருககுத தணக) sr ait oot, 6M. 

(க-ு,) சூரிபமுனனன மாவிநத௧க.ர மதிலைககடகக மாடடாமல் 

erqeiwms Boag சமயம பராஃதிருபபான , ௪௦ இரஞனவன 
பெண்கள திலகமுதலிய பணிக எணிஈதுகொளளத தனனை நிலைக 

கண்ணாடிபோலக காட வொள எனபதாம 

லைக்கண்ணுடி-- நிலையாக முனலைக்கடபடுங கண்ணாடி,



2.2. O mh lL. G to, 

HOM சமயமெ_ பது (அ௰றமே மறைவஞ்சோ£வு மவகாகந 

Sig wre? என்பதனா.திக, சறறைவலெணமதி யெனறத்னாம 
பூரண சநதிரமொனக கொள்க சதிர் சாளரரதளளே நுழைக 

இடமபெருமற புறததே ரிறவப பம 2 அடியிர மாடமிமொ சமுரா. சூரி 
wi@ Gab) மதிலவாயிலுச yet பீ b BT's டே {hy Bu WF Tor Boe iO 

பந்சஞே சொலதுதலால சொடாபுயாவு॥ல் ியியாப.. இதனால 

HOOT 5H CAB DDH ou | பொரிகஇறழு. (௩) 

[இதகுகல (ட Li! abt | £டமிஉளால விம்களாமுதுலிய 

வமழி௮ இறைபு- பொலலபபம காரி Les | 
ரு மறுவிகக தவெணமதியயனவயஙடுியப இ 

r Do செறியுமாடமசளவெணாச டு பரபப்டுசெவவி 
கறவுயி/பதபைமதுண । மலி மபகமாடடை 

வெறுவிசாமெனவெண்ணடைபுரிவதுபோலும 
(இ-௱,) மறு இ, - பாரட்கதி இனியாறும நீடிய, வெள மதி 

என - வெளனிய சகஇர பாரு வய௩யெ- விளங்கிய, ப்டஇ oe 
அியும - (பளிமமச) சஎலாமளரவைவ சொருந்கிப, மாடங்கள் - மாள் 

கைகளானமை, வெள ௨1 டரபமிம் - வெள்ளிய Brosh oat abills 
இனற, செவவி- நழகியூவேடி கவு உயி 66 OG Biot - Cour 4 

கருகி £௰௦ டிய பூஙகொருறுகளாஷ மலி! க௩பகம நாட்டை - நிறை 

நத கறபகதரறாககமாயுடைய சமாககதறைச ஞூறிது, மெறுவிதாம 
என - வறுமையடையதென்று, வெள் ஈகை புரிவது போலும் - 

வெள்ளிய சிரிடபை பெயவதை G+ 0 (9b o4TW,) எ-று 

(க-து) மாடமகளானலவ் இரணவகவர விரித இட்ட ௨உழ௫னுலே 

பொன்னகரததைப பாரதுட புமன்கை புரிவவபோறு மிருகஇரளா 
தன எனபதாம 

விருமபபபடுதிற உடி. அணி நடை முதலிபவறறைக கற்பி 
இனற கறபகதருலையுடைசசாய ம௰றெலலாலுலகங்களாதும புகழட் 
படுகை தோனறக கறபககாடெனமுா.. அபபடியிருஓும அது தள 
பெருவ௱ தஇறகுச சிமிபமாகக காணபபமி லால மாவிமதம அதனை 
யிகழசசிசெயது சிரிப்ப தெற தாயியறுட பபச த தெரு வாயா 

கவும் மாடவரிசைகள பலவரிசைகளாகலும கொள பளிகமு மாட்டி 
களின வெளளொளி வலாயெ தருமசமபமதததினாலே மாவிகத்த 
தைச சிரிபபதாகக சுறிததலாற பொருடடறகுழிபபணி யாகும. இத 
னாலே மாவிகசகஇன வளஞ் ச௪வககடள இழு மிகுகததுளளதெனபது 

மிதொனிகெறது (௪) 

வடி கொளவெணசழைதிறறியமாடகீளகமுத இல 
படியமைமமுகலெக இய விரபோனிலாககுழவி 
முடியின்மீதுறத்தவழசலானமுழுமெயுமவெள்ளைப 
பொடியணிடதமுளகறைமிடமறதணணலைபபொருவும 

(இ-௭) வடிகொள வெள சுதை - மழுழதுக்கொளளப்ட்டட 
வெளளிய சணணச்சாகதை, தீறறிய மாடம- பூசிய மாளிகையானது,



SBILILIL Ovi om 

சள கமுததில - கீடசிபொருகதிய (அதன) கண்டததின்கண், மை 
முல படிய - கரிய மேகமானது பழ.ஈஇருகச), கதா விடி பால் நிலா 
குழவி- இரணஙகளை வீசுனெ௰ வெணபிறையானறு, முடியினமீது 
உ௨௰ தவழ்தலால - (அதன) முடிமினமேலே பொருத ஊராதலால், 
முழு மெபும வெளைபொடி. அ௮ணிகதருள - திருமேனிமுமுதிலும் 
விபூதியை பூசிபருளிய, கறை மிடறு - (௩ஞ௪&) கறைபொருகதிய 
கஉணடதழையுடைய, (கிலாகளுழவிமுடி யினமீ.த) - பிறையானது முடி. 
வனமே (௨௨9 - பொருத, (வழ) - ஊாஇனற, அவ௭ணலை- பரம 
சிவனை, பொருவும - ஓத இருககும், எுறு 

(க-,) மாரிகையா.ஈது ௨௦௮2 இன சுணசாகதும் கழுத 

இற கரி! மேகரூமா முடிபிலிளரம ிமையம டொருகதியிரு சதலாம் பாம 
கவறு? கொபபாபம என்பா 

6 ம. ௪ 

Ho vr யலி cy puller hain! ச ஐல ப.ரமகிவளுகளுய் கூட் 

பட்டது பா. ரகையினறு ௨ழ.வ இம டிப சணணசசரகழு பரம 
~ ட், ; 
Aaws ages Da fu SA fumvpn, gop swaps Moo 

NOY ச் 9s கரியமோசம அல எ கழா இலயம் 2 ஈழ2ம ந பொலவும், 
_ a foo pi wv sae ற பிமை இவர மூடிமேமே sar. Barp 

பிறைடோ மம Camogie are, 4h Lr Ra wag ஒப்பாக இருக 

COW whi pT இறு உவமையணி பகல துமமாடஙகள +0 Br 
PO LOD! பளாலியிரு 2) Fao oo [பி் o AIT oof) & & vol B (ற) 

மழை ணமஙமையாபயிறரமரஈமமணியின 

இழை சசெயருனறின்பை at obey roar ofl ov, (0) cb (LI eb db 

குழை சவைநமருநீழலி ஞு லவும | னினயகள் 

தமை ம்புல பல்ப் 1 oo trolaut Gp oafl yp bool 5 Bs Gen 

(இர. மாற சள மயமசையா 2 புபரிஎதிடிபாருகதிய கண்களை 
டைய களிரானவா, பயிடதர- (ரி) வி ரயாடு உறர மரகத மணி 

9ன இழை - மரபும் ஜிிராலே பதிஃகடபட்ட, செயகுனறின்- 
ிபாயாடம் மாலைக( நடைய, பைநகதிா - பசிபெடங்களானவஷை, 
Vr teh oe bt எபத - ழேவமயபாகசஇயாகள ஆடைய, ருழைகத 

திற = soins டஞ்சதருககளழ), நீழலில குலவும - நிழலினகண் 
லவ, அற் மம QO) oot te ot = LOA GDL கூடடங்களானவஷை 

$மைத்த புல எவா- செறித்த புறகளெனறு நினைத்து, விராவொடு- 
“ககிரமாக, தனித்தனி கறிகஎம - ஓவலொனறாக (அகூரணங்க 

ளக) கெளவும, எ-று, 

(௪-து ) செயகுனறிலிழைதத மரகதஃரணஙகளை 5 தெய்வப் 
சுக்கள புறகளெனறு கடி.ககும எனபதாம, 

மறை மலைகளபோலப படைப்புககாலச துண்டாயதன்றி 
ரிசாயாடுசறகாக௪ செயயப்பட்டமையாற செயகுனஜென்றா. மர 
தமணியின் சரணததைப் புலலெனறு மயஙனெைமையான மயக்க 
.ணியாகும், இதற்கு ௮௧௧இருககு௩ தெயவலோகததஇிறகு௫ Fou



௨௩௫௪ 6 bl db wD 

ததழைக் கறபிதசதாகெ தொடாபுயாவு ஈவிற்சியணி அங்கமா தலால் 
கலவையணி.பாம; (௬) 

புதமணததமெனமகளிசாளரததிடைபபொருகது 
மதியையினனுயிரபபாஙகய மறைக்கனர்கோககும் 

கதாகொளவாணமு௩மென்றுரஙகாதலாபபுலலும 
பதுமமெனகர நீள படைவிழிபுைபபா! 

(இ-ள.) புது மலாதத - புதிய விவாகததையுடைய, மெல (0௬ 
ait - மெலிப மங்கையரானவா,  சாளரததிடை - (மேவல் ழா) 
பலஃ(அியினபு௱கரறு, பொருத. மதியை - போமத் oo Bria, Qoo 
உயிர பாகூயா- இனிப் உமிபோஃச இறக க தோழியரானலா, மறைக் 
தனா - மறைஈதவராட, Cary pio - பராசர, கதா கொள மாள 
முகம எபாறு - இரண டிதசைய மாண ஒ ரியையடைய முசமெனறு 

நினது, தம: தயமுமைய, மாலா புலனும் - நாயாலாத சழுவிகி 

Gareorto mma பரம்ட மம கரம- காமரைமலாபோலும மொன் 9 0 7 ‘?) ம் 

Sus cove or, £44) - (இவரிலிரு டி ரீசடு, *ள படை விழி ரீணட 

வாளடோலும சதய, புழையபரா - ழழுகமொயாமரா, எறு 

(e- துஃ புதிதாக விவாகயூரெயவுகொடைட பெவிகள் பலகணி 

Goorin yet தோட மெ மாழுரனை. ரை அுபராசமுக தோழியா La t அம் t t f ட் ர் UB 
க, ரு c 

முகமிம றல Cull நரியா உப் மய்ய CObdbot Tad Hc Ax மூழ்க 

கொளவராகள் எனடதாம 

DOD LG) Heelity 0 MiwOU 4 D2 PLP Le file Sal இதற்கு 

விதி, CoM ர ய ரீ ச மினல் பந மிய அப lane LP” eleoll E Ble இ 

ஷயிரபடாஙகியா எனற மல நந்தடபுரச செயகையைட LIA 4m 
ம உரிமை கோ ு நு] ih fb] pt OP HOT BAY ©) உடடயிாப 

பாகயொகுஙு கறட கேதுலாா கா வஞு. சொலலட்பட்டழு. 

மதியைப ட £ஈயியா மூகமமமறு மப தியால மயககவபமியாம். 
ம . 

2) 25 Bd YU lDe Ar தோழூ ரடிரடரிய சிர ;தெபழும அபமாடஞ 

௪நதிரம. டல! இ யாதடொபதும ஓலிடலோ 20, (௪) 

வள்ளவாயமலா ௨௩ மதிய வறியுமேனிலையில 
கள்ளமுமலாகா .றியசுருமகையிற நஜாகளா 

உள குநறபபுகுதுவ ம ரியுலுரிஷசுதலால 

பிளளை3வெணமஇயானனென்பமெபெ ரிதுவககும 

(இ-ள ) உவா மதி- பாவகாலத்திலே தோனநுகற சநதிரனான 
வன, வளளம வாய மலா மு%்ததியா - தாமரைமலாபோலும முகத 
தையுடைய மாத.ரானவா, வதியும மேலநிலையிம - வரசஞ்செயனெற 
மேலவீடடில, கள ஆரு மலா - தேனாவது 8ஙகாத மலாகளை, நாற 
திய - தொங்கககடடிய, சுரூய்கையில - நுழை வாயிலிலே, கதாகள- 
இரணநஙகளானவை, உள உற புகுநது - உளளே பாய நுழைநது, 
மதி உடல் - (யாவராலும) மதககபபமிஇற (தன பெரிய) வுடமபு, 
உரிஞ்சுதலால் - தேயதலிஞூலே, பிளளை வெளமதி ஆதல் - குழநதை



ககரப்படலம், ௨௫ 

பாப வெள்ளிய பிறைசஈசந்திர நாகலே, கன்றென-தனக்கு நலலதென 
று நினைதது, பெரிது உவககும - மிகவும (அபபருவததை) விரும்பு 
வானா, எ-று, 

(க ௪ த.) பூரண சகஇரனானவன மேனமாடசீ சாளரவாயிலில் 

நுமழைது உடலானது தேயசலினாலே இளமபிறைபபருவமே நன் 

ஜறெ.எறு மகிழவால எ௭பகாம, 

வளளவாப மலா. - இண்ணமயபோலும் வாயையுடைய மலாரோனக, 

ரக௩கை - இடடிவாயில, *ஈருஙுகை மயெனபது கரக தகறபடையு 
நுழைலாயிலு ) Dut நலலுமிருபெயா” மடழ்தலென்ஞும டொரு 

TS ருரு உவ கெ விருடப தை யுவாரசதலால அகுபெ 

பா, கலை ருறை யாப ரூறறதடு ரலே தாராளமாகச் சுருங்கையி 
பரமா MDB h T மிரு Deb suor அகருநற்து தை வேணடுத 

வாலே மேவி டலடரியாம, (௮) 

25 oD so DID டம் ரி வேணி லவேடருபை ர மரிலலை 

பெ டடம லா boll] unos peat UT (hh Lov Bear லை 

மெருளினமா i boll vo Sat oto upge ty vill veo 

By «th of] ov 1 ர் நய b oh பி bi b [லாரி பலி 

(3) ர ) உப) are glove gy or (4 il 4) Boor gs 
[ர in 

oT WLC, ம்பம் 0 வழு. -. மசமத்காலகமழையுடைய மனமது 
ர் கறு உயபைட மர் (லவ மீரா மா. இமா, பொருள இராக 

Hoed லவை ஏரு (தமமிட ப) பிலை க உரு, தாதா ரூபே 

ரப, ! பாருவிலரா பப்ப: ஓமுவாதவ. பா, செமுள் இல மாக்க 

பில - soudluda ( oll +) இலலாத மனிதருள, Coro - 
YB Lr aol, Goo) Erte - முறையவா இடா, அரு இடார 

ரி ற பான ம ப மமிட டி 1 0ஜாமருள, ஐது தரு - பஞ்சு 
அருக prey ரிமா மலா இலை - ஒபபாகாதவா இலா, எறு. 

(௮ ற ) அபிலாரில ம.எமசனிற | ரறைக தவரிலம, வறியவரில் 

குபேரனிற றத நிலவை டரில புிசடனிற ுறைந தவரிலலை, 
கொடாடுவரில பஞ்சு ௧2௭ டுறைநதவரிலலை எனபதாம, 

கரத இல மஎமதசபோ லழஞரூளளவாகளை இல்லா அ க், veil, Lee ௮7. அழி & 
லாகளே எறும, கூபேரூ.ஏ. போலச் மெலய்முளளவாகள௪  செலவ 7 7 ம் 
மிலலா வாக கன்றும், ஆது 2-ஷமீபாலக கலவியுளளவாகளைக் 

கலவியிலலாடுவாக ளெனறும, பஞஉதருஉசளபோல ரஈகையளளவா 
கலை ஈகை யிலலாதவாகளொவறு ப கொளளுகலால, அமமனமதன 
முதலான பொருளகளி.எ மிப௩த அழகு முதலானவை யுளளவாகளே 
சிமகதவராகக கொளளபபடுவ மானபதாயிறறு, (௯) 

பளிககுமேனிலததனபா பாறபயிலவுறுகலவி 

இளைததுமார்பிடைத்துயிலபவாமுகததிலவெண்டிங்கள் 
சளைத்ததணகஇரபரபபுதலகிளர்ஈதசாளரதஇன் 
ஒளித்துவாண்முகச்செவ்வியைககவாவதொத்துளதால். 

௩



௨௬ ைட்தம் 

(இ - ள,) வெள தஇிஙகள - வெளளிய சந்திரனானது, பளிக்கு 
மேல நிலதது- பளிஙகனாலா௫யே மேலவீடடினுள, அனபா பால- காய 
கரிடததில, பமிலவுறு கலவி - (நாளதோறும) பழய புணாசசியை, 
இளைத்து - அறுபலிதது, மாபிடை துயிலபவா முகததில - (அவா) 
மாபினிடததே தூஙஞுூ௰ மகளிரது முககதினிடததே, இரத்த 
தண் கதா - தழைத்த தணணிய இரணயகல்ா, பரபபுதல - விரிதீ 
தலினாலே, ஜளொகத சாளரகஇ - விளங்குனெற பலகணியின் 
பற, ஒளித்து - மறை துகினறு, வாள முகம - ஒ.ரிபபொாருகதிய 
(அவா) முகத்திலுள்ள, செவவியை கவாவது - அழகை இருடுவதை, 

ஒத உளது - ஓததிருகளும, எற. ஆலானுசை, 
(க-) மே எமாளிகையிம சணவருடன பு£ராநது அவா 

மாபினமேல ஙகுகிற Cuvee முகத்தில சா இர இரங் 
gin விரிய நுபபெயாக மகத ௪ இருவகை ஓ. ரிசுடல அபபெலாகள் முகற சழகைத இருவகை ஓசதிருக் 

Glo எனப ரம, 

Sede a giro Goo mon oars Bunko ௫2 சமயம பாஙடமவேளை 
4 

யாகலால துயியபவொனறா॥.. ஈடிஇரப் ரக சவால தாத குறி மலி 

ww Gira Buel புல் முழுபக்க. சககிரனி 

ஓம அதக ாகஇ௰யச மொலலிய ராபெ பேபறுமைபணி சொனிக் 

erm le 
(௧0) 

் ர ஐ 
சணஙமொணமாடணிகுபிப றியொண 7 G1 செயமேனிலையி 

சுணபகுபூ ௩மணிபழுமி 2 துணை முலைம௰களிப [ov Og ஸ் ட 
மண பம மரை. நமாமொ BOOTH HULL (LY LD AD) iP 

DOM bi LTD இமருணபெ। [ கழையுறவெபதும 

(தி-௭) கம கொளமாமணி- டட றை கொணட பெ 
ரிப மணி ஊானவை, முூயிரறி- படிஃசட்படடு, நள ரதா கெய மேல் 
நிலயில - patos இரடளஙகளைச செ பெற மேபவிடடில, சுணங்கு 
பூழ்து - தேமல படாகது, அணி - அலடகரிஃச/ப்படட, பருமிதம - 
UGS அளலையுடைய, துணை மும் மகர் - இரண டாகிய முலை 

களாயுடைய மாநாது, மணம கொள தாரை - வாசனணயைக கொ 

ணட. தாமரைமலாபோலும, மூகுமும- மூகததையும, ஒள மதியமும்- 
ஒளனிய சகஇரனையும, அதியாஅு - அஇறியமாடடாமல, gerne 
அரா - தெபவதனமை பொருநதிய இராருவாபாது, மதி மருணமி - 
புததி மயூ, பா தது- நோக்கு, ஐயுறவு எபழதும- (இவற்றுள முகம் 
யாதோ ச௩திரன யாதோ வெனகடுற) ச5தேகததை அடையும, எ-று. 

(௧- து) இராகு எனனும் பாமபானது மேலவீட்டில உலாவும் 
பெண்கள் மூகமெனறும் சந்திரன எனறும அறியாது சதேகம அடை 

யும எனபதாம, 

அணங்கு - தெயவம , **இணங்குநோ யழகுதெய்வம” என்ப 
தாலதிக. ஓப்புமையினாலே மூகததிறகுஞூ ௪௩இரஜுசகும் விசேடக் 
தோன்றாததாயெ பொதுமையணி ஐயவணிககு அஙகமாதலாற் கல 
வையணி, இதனால் அம்மேலலீகேள சகதிரமணடலத்தை யளாவி



நகர்பபடலம உள் 

கிதனெறன வெனபைதும, அலா மூகங்கள சநதுரனபோல விளங்கு 
Bet nar Glarco gb Cit vol gi Boot a cor, (௧௧) 

மேனிவ௩சிசொளி, மாட இனமிழுகமாஈமிரைதம் 

பானி.பமணி,) மசுமபினி௰றயணகி। பரப்ப » 
கானறுமபுனனிறை லு இரவன டம 
Lot Most nis bs i UDG ch pu LAMM estar) oyun 

(இள) 0 Pa a @ ha ia Bo - garry Bo © wreg 

Sra geno dog ae wo ge Coors a ிபபுப பொருத 
வரிசையாக owe பம, டாவ மியா மலி aloes = Ga or. enw 

Our a? Fu a மிர HME 5 bP பாதிய படங்க oil ட்டு பை & Gn 

So kee a Poe ta nt (or) ah Paw, erov a gy புல - 
சக்கி. பல் Poteat ay Pome ae - (ga egvorGer) நிழை 
இம, Bru! a + பூரி எப படம போ மான இம - விசால 

மாப போரி ஒப்ப (dene to ஐப்டமானமு, எடி பது - (ஆ 

கிரை.) டிப) நடாயு உமி று இபாபபாறறி,) மொ. டு, உமட 
Moot Tigh hae Goo மாவு எறு 

(கழ. மே (ம.மு உழல படட | ॥ இராச DGB 
ய 

களில் சபற கவட பம் ப Oe wy hut ப இரைகள கடித 
இயடபாமி மடகமம் எயாடழாம, 

LOT thins நேரிய பீட ப ழையும அுளாவி.ப தெ ஏற்றிய 

நிரை தசுமடாவன -- உ %ளோடசாரப இறரரிய தவிர 

பெறுவது ௫, லைஃகபபடடவையாம, அவை சதிரனமு னீ 

காலுல, **ச5இரம மரீயி2 ஐணணீர காரலவழு பந இரகாநழ மென்ப 
rt 

பெயா பெறுமே”? எல்பம மிக, ஆரநீரைக எடிஈ $வளவ்லே 

வெயிலாலும Dips Sov Btw D6 LAT of aA the தாதுபாற 4 olf LI 

UO rg காயுமெனச. GwossGves Oh சூரியயமசைடல நதுகரு ரூ சம 

பநதய கமபிகசலால தொடாபுயாவு கவிறசியணியாம (௧௨) 

முருகுயி! ததலவொளளகியபுகைமுகிலொடுமுறழக 
குருமணிசசு ட/மவயிலவிரிமாடநீளகொடிகள 

பருதிவானவனடவுதோபபரியினைபபுடைததவ 

வருணனிுுூஜஷெழிலபுரிடி,வனகரஞிறிதாறறும © COG பம் FF Li oil 

(இ-ள ) முருசூ உயிதத- பரிமளகதைத தருனெற, ஒள ௮௫ல் 
புகை - ஓளளி.ப ஆறெகடடைகளது புகையானது, முகலொம - மே 
கததோடும, உகழ- ஓததுததோனற, குரு மணி சுடா வெயில விரி 
மாடம - நிறமுளள மணிகளது இரணமானது காகதியை வீசுனற 

மாளிகையிறகடடிய, நீள கொடிகள- நீணட கொடிகளானவை, பரிதி 
வானவன - சூரியஞூூய தேவ, நடவு தோ பரியினை - ஈடத தெற 
"தரிஷடைய குதிரைகளை, புடைதது - அடித்து, ௮ அருணனில - அவ 
(ருணன போல, தொழில புரிகது - (eo gales) தொழிலைச்



உ] GO) & L- mb lb 

செடது, வ கரம- தயவு வழு மை [வருத்தத்தை], சிறிய 
Benn- anor Bi aco, ToD 

(க-2) மே. மடமிற்கடடி ப போடிகளாட மை பூரியவா தேரிய 
பூட்டிய ரூதிளாகளை படிுது. பாரு; மொழி்மே சட ரதி அரு 
கைவரு தைத சாகரும எவபதாம 

m 

WMT LC & பே. பலாப் வாச. படக்க Gof, 

Cytntact Bare Pure gr டே sGucwbagy ga e-tLuLr 
ட் ) தேனு மோயம்லபபாமையாவ FAT Oo ote ah 

OTe EHEC இமா சய டைபூ 0/8 ௪ 1 ராட் மாமா 
சு . 

Lyuir sy oh oe yt ity Wi Bure of அற்ப jt ms PF ap Le Ded LIC 

யாம, (௩) 
5 9 

ov itl old al ! ‘Cm bChen 9 wil syed oust Oli d COE ost ॥் OW 

3 

Os Fa 4 np PT ah. 4/03) tude? sol பப்ப ( 705377 

af if] ர / To) U OV iL 6337. nf how i, yo) L [ப்ப To) 
(112) 4 அப்ப Oe OY ் 

[2 5 
பொழமுபரிடா வணி? 5/1 / பப்கோ ட LIT பம 

(2) - ote) ய ர் மி) ர ட பப ர Cy CeO bt யூ. ஸ் ய் த கதி 

ult ly ட! CPD Soe ~ இராபபா (நடி ப ட wheat ௪ 1 ர். 2 he, 

db ott an Qo bit o- OTe Or tote! 076 cut ட்ப) குழி 

அலல. - obo M i ௦ உம்மா கும, பயில ak a Siro 

இட்ட சாறு ப விடத், வ்ரி- ப் கிமு புகா ௭0) புரிற்கயா இய, 

வெள ome eos igr + Bon fu Desist (oie 

ளாலமும, ஒலியால் - பூசையி வூ ஓம, டொரா - பூபபைமயா 1 6.7, 
இருக. ட்டி இ ve LO Oe be TOW, 6 வடியய உம்மு. (ilo SCH 

at g, OS Bow arScr - Why BuO Rave யுடைய OPS 
BI 40, பொருபம * ஓம்ப) ஈறு, 

(4 - 5.) கடை தெருவா! சலி. இ பாயம் எல பதாம், 

மணிக. a Toreort our ற்றி a wie ue L போது மதல 

நண்டுஉள செலதுவடோலத் GC pTotg gam. & Tava!’ oreo 

வளையெப௩றஞக கடலிமல en Oacrgin, aenr_ 404,08 Cov aonu 

லெனநம, மணிகடெரிதருி சரவ னெலட தா மூக கடலிலே apy 
துகராபோம வடிவு ரிம் மம்மாயுடைய ஊடேனறும, மடை 
த்தெருவிலே கரம்களிமல மடரிபபாவைஎது yo? Bo wwe Kore 

கை 3B a அவவறிவில ய்டகஉனெ று ம் சிடடடையாஃப பொருள 

கூறிதும அரமயும, இது உடடையட fi (௪௪) 

Biss wou Chau oar Ln oval கிலமதுவாம Dy ee (Qui B dor 

தஙகிவிழ்புனபெருககொடுதவைப௦ Lig cl மபிற 
கஙகையாழ (L_vpINwWsorsoMUL| pos ally gis 
GO) wh SOL BT QI தவைபுகரமயின கும 
(இ-ள,) விசுமபில கங்கை * நுகாயததிலுளள கங்சையான௨ள, 

வெள ணம் மணிரி௨த௮- வெள்ளிய ௪௩ இரக 25 கமகள(டட்த 6) 
( மேலலீட ) டிடபதே, ௨லா மதி - டா௨ததிஓடாமே சந்திர



நகரப் படலம், ௨௯ 

இடைய, செழு கதாகள - செழிய இரெணங்கள், தங்கி - தங்க, வீழ் 
புனல் பெருககொ? - (அூலிருத) மீழ்டு எற் நீரினது வெளளத் 
தோடு, தல்பபெ.பது - 6 ஈத, அழ கடம நலைமாகன் - ஐழமூள்ள 
கடலாகி.ப (௪.௪) கணவு எவன, கணிப்பு ௨௦: (அப்போது) களிக்க, 
களிதது - (தானுங) களி$து, பொஙளு கற்பு நூல உரைரதவை- 
விளஙஞுனற கறபிலககண நாலினால பொலலபபடட விதிகஉ, புகா 
௮2 விளககும - கூநுறமற விரகு வாள, எ-று, 

(@- 2) ஆகாய கஙுகையா வள ௪௦இரகாநச கறகளபதித்த 
மேலவீடடில ச௩இரடரண களா மீழனெற வெளளகுதோடு கலகது 
கடலாதிய வ சிக Stow ange நுமாயாமச செனறு 

9 நபிலககணவிஇகவா விளககுவாள எனப “TD, 

கணவா உரிகபு பபொது உட ப கணி நலும இவன மயருறும் 

போது உடன துயருறு லு க௱பிககணமாதலாம அகா நயகை 

யூ பூரலா இரா HUET 5 Qowv 4 ot கணவனாகிய ஏமுத்திரம் 

பெருகு ரமே அப்போது நத? .௩இரளெணமபடமிப ச்௦இரசாக் 

பது இினிருாது dips oD tir Cau நதோமி கலக தாலும பெருஇ 

ges MrT of Borage காடமிமென்பமாம. 5௩இயயன் 

up aru es இிரிபு Clave தரி யகம் - மு எணையளலிலா De 

தல, snes ஐயா செடுயினுலே கதபிலகணமாயெ ஈறபொரு 
me GO soTo உறயபொரும்கா . சஇயணியாம, Osog@e சநஇர 

ATO PM Ohhe bl SHO eh சமபததங கறபிதததாயெ தொடா 

புபாவு கவ் அஙகமாகலாற கலவையஸனி இதனாலே ghees +g 

Be ter மேணிமசா ஆசாரகங்கைமியாமே chute Bone Ges menw 
காணி; வறு, (௧௫) 

தடவொடமரைததளிரியலுநையுமிய உம 
இடப OG (oll Lf 00165 Gir oWir LL Ger) 00F 1601 மினிவான் 

௮/_பகவெலலுதுமெனனவேோாவஞசினமறையாப் 
படஙகணா. றியபோனறுளபசியபொறகொடிகள 

(இ-ள.) டசிப பொன கொடிகா - பசுமையுள்ள பொனமயமா 
இய மொடிகளானவை, சடம் கொள ராமரை - விசாலததறைக சொண் 
ட தாமரைபபூலி லகு, பணி இயல - ரனிரபோலு மெல்லிய 
வழி புடைய ௪ ரவிபானல௰, உறையும் இ நகரம - வாசஞ்செய் 
இ.௭ற இரச மாவிக5 நகரமான, இடம சொள் பூதலம்- இடதரைக் 
Garni பூமியிதுபாள, நகரொலாம - எலலாநகரஙகளையும, வெனற 

ம - வெனமோம, இனி- இ.ரிமேல, வான - தெயவலோகததை, 

டங்க வெலலுழதும ௭.௭ - (எமககுக) பூபபட வெலலுவோம் 

எனறு, ா வஞசினம அறையா - ஒரு சபதழதைச மொலலி, நாறறிய 
டங்கள் - (எழுத) கொஙகவிடடபடடனவாயெ படங்களை, போன் 

அுள - ஓ இருகஞூம, எ-று 
(க-து) தொடிகளானவை மாவித நகரம் எல்லா நயரங்களையும் 

வென்றோம இனிஈ தேவககரததை மெல்லுவோ மென்று படங்க 
ளெழுஇக கடடி.பதுபோலு மிருசனெறன எனபதாம்,



i.0 O) 6 L. & lh. 

எல்லா நக.ரங்களையும வென்ற சன்னுயாவுதோனற வென்றனம் 
வெல்லுதும எனப பனமையாற சொலலியதாகக கூதிஞா. தன பகை 
வன அழுசுவானாயின வநதுவணஙகவும அஞ்சிலனாயிற போக ௧௬ 
விகளைக கூட்டவு௫ூ சமயமுணடாகவேணடி முனனே படமெழுதி 
யறிவி,தல வெலலகைகருதிய அரசுக்கு கடஞுதலால ₹டடஙகளுற் 
நிய? என்றா நுறகொடி.களை அபபடிபபடட படங்களாக குறித் 
கலாலே பொருடடறருறிபபணியாரும (௧௬) 

அகனிலாமணிவ।' டநீளரிமத[மழைககண் 
ப மகளி வா GBT (LP GL Ga ணடுதீமபுனனமலகப 

1/4 ரிறெனமலைநறு வ) படி it] ம), 3 (சூ மேயவை 

ப Th boot aud 'பபாஉபிரையு படின் பக வார 

(Q- on) Fon yf wart மழை கமா - நீம் இரேகைகளையும் 
கெருககையும ப பர்ரபசியையமுடைய சகமாயுல் wy io ofa = Lom % 

சானவா, வடம அகல நிலா மடளி- வபபமா இய பரி சடிஇரகாக 

Gb HOM vol Bly QTM (Ly LD tn file cost eat Gourde Pu (yan) ups 
IB GL Bircct HHT Tory # i flov Woe gmoney Parr Bs 
(அதி. கியைய, புகா இல தென odv- Gyodlions C_7Bus 
மலையிலுண யெ, நறு புடி: சயம் எட்பைகளை, வரீஞான் - [நுணி 
as) சேயதழுபடாகசபபட்ட, பூ தேயவை - ஐழயே ob Sota 

தை, டகரும- பு.ழடடம்வெொற, இவ உய்ாடபால- இனிய Hares 

இனாலே, விரை ஊடடினா - வாசுவை ஏமறினவராஇ, பாவரா- 
விறபரா, எ-று, 

(4 - ap! ) a soem fy ! டெ ot eC Tad dul 4 (திரகா b eh 4b db ol வலில 

bib Aol OO DOT uk ஈமவாச மதியுல AMF OL oS UL mit 4 on 

எனப தாம; 

oor Gori gy வினயெசப Bilt. ys ரம விரலி ௪௫ மக 
ஸ்ரிட Oy மியககையாச.. 1 செ வழு ரல உ தாபாதயா ரென 

பது eam nw oy Qs 4! இட மணப் | ரடமநுபல ர. தண 

ணு மூளரியலி உ உறு ப ணி பகம் Some atch? என 

பறி. (aor) 

et லிவ்ரூ 4 ட் 8 

& mia Musdror ணிகீணமறுகுமே | றம 

tb} niga w Wort Door hp Cu | COOL Bit Tb | 

Cs வகமழுயி (ப்பினபிரைசேர் 17 oI Gulf ul new 

பேோரயக/மல சணபரசமெனபோடையிதுபிகொளவார், 

(இ-.ஏ நிஙகு இரிய - இது௩ளு ௫ இடமி வாது, ஈரி: நவமணி 

களையுடைய, ரீன கட்டம் மாறு தொறும் எர PI ror Gu song 
தெருவெஃவாம, மா ஈமிலிய - மாமரகதஇிலுளள டீமிலிசைடோலும், 
மெல சூசலை- மெடலிப மழலை- சொ யுடைய, மாலை பகா மா 

தா- மாமேக/.விம௰௰ மடகையரானவா, தேம கமழ உமிபபின் -



ககர்பபடலம், க்க 

பரிமளமானது மணக்கெற சுமாசததால், விரை சோதஇனாகள் - 
வாசனையை௪ சோததவராய, விறகும் - விறனெற, கோஙகமலர் 
கோகை) - சோஙகமலாகளாலாஇிய மாலையை, மெல ௪௭ பகம-மெல் Co 3 

சணபச மலாகளாலாஇய, கோகசையிறும கொளவா - மாலையின் 
திறதுதாக வாநரூவார, எறு 

(க-து) உககமகாஇடபெலாகள் சுவாச இனால வாசணையூடடி. 

விறகனற கோபயரகுமலாமாலைகளைக் ணபகமலா மாலைக௱ப பரக 
இலும சிறகதாகக கொளவாகள எனபறாம் 

௪8.௧ மலரிற பாம சொகாலா நவா பூ சுக்காறரின பரி 
சற்மால அச பஅம்வா ote Aus டவ மிஞா ப b al ba TDWI பெறு 

sore iWeyn yore ஏ டுவாப ரம, இதுமுருல ஏழு. பாடமிகள 
GIG DLT GD BO LET un’ OID te றி (சரம விளங் 

காப ாதரந மாரி yo பழ எருகொளரிய மலிவிரு பதவ 
க்யா, (௮) 

ஆ! ow) rt Big Slit (hey de Poor lt move i 
0 . ் ’ Bot toflu gremfoorap ui wat 19 Dir Git Anu 

oT Bil oor wir 1 697 LD I COT 9 GD, DOU LIT EDO dh 
ர 

மர ரழலுமெப ச) woth pont moos wound 

(இ- ஈ ) ப ரர = (ப) 1. 1 “ரா! நூறடி ௭2௦ - 1 Mesa thas 

ML LeU 2, yo amon 4 to mote = ap Gur சொலலுஉள 
யுடைய பே ாமைபொருநதிய மாதராயாவா, நீமி ஒளிய ate ot = be 
இடொறுஈ௩ திய காநஇயையுபைபு (இர. இ ருகளு, எறி மும் 

கோட - எதிராக முகை, வடா ரமுமகொடாடு, இலகிதப - gop 
ர 

வ்டம் £ கிறடி, இறைபா - நட கப வராமலா, பாவை - ( 94 gol 

லை தகோனறுறெ) பாடை பைசோசி, பாமிம இடையா எ 84 வாலி 
இ௭௰ இ பையுடை ப மாுரெறு, பரணி - மய௩), பாள தொ 

ம இ! ‘rca uf) டாக ல GTi) thir, Ging! முனி 

தகை /ப- மெப்யா?ி | நடபி ரமிமா ஏறு தரி்சவூம, நகை செய்வாரா” 
(அவா) சிரி... ரா, எடி 

(க நு) ராராசனா தாப பரோடு டி ர நூ நுக்தெதிராக 
OEONED i's Heso tats or ரி oG eroorgin பாமையைகோகட 

மாதாகளெ.எறு LMT SDH Gl. This 6 75 ரீங்கவும ஆமமாதா 

கா டுரிபபாரகள என தாம் 

POA நூாலொபயாற ஈதல் இரடுஇன ப ராமொனபது பெறப் 
படு, இயக பாவை பிரத. ௦0 “ருமானி பி [ராவாயநகீ போ 

ழ் ப 

தா LT wah ep» Booby Go nde ww? எனபத மிச. Cougs 

துனி - yn Too 6 yr ara Pu புவலிரி பப, மாடி வாற மகளி 

ரை உ மேடிச செரு அவா அ இலு ஈேோ மறைமத்கிகப அவ 
OTs Go IONT HS Gre Nooo Cr oto Hus MH MIMI Ber 

Lt Grete, sree - நாஜி ஈச எறும, டாவை- பிரதிமையென் 

அம கூறுவாருமுளா, பரவைகமா மஉளிரொன்று மபங்கமாம மயக்க 

வணி, (௧௯)



G2. OO) G Lu. DB LO. 

UST COT (LPM LOT 4 rs ait or Dus Ole (lp hea 6 Bal 

கணணொளிகள்பாயன 7௩5 மகலநததெனறும் 

வெண்ணகைபரததலகருட்பூரமவிரவிறறென 
நெண்ணியுகறுங்கலவையென்றிளைஞர்கொள்வா. 

(இ-ா ) வணனணம் மூலை மாதா - அழஇய முமகமாயுடைய மங 
சையரால, பமா - விமஉபபடுி ரது, செழு வதிய சாநதம - செழிய 
கலடபிலலாத ௪நதன எதில, கண ஒளிகள் டாயல - (அவா) கண்களி 
Oy Mean பாயருலிறுலே, ௩௨ ௪௦ சலக என்றும - கஸதூரியா 
னது ஈபபட பட்டதெனறும, வெயாசகைபா (தல - வெளரிய பல் 

கலொளனிகள் டா படிலிகதே, ஈருபபூரம விரவிறறு என்றும - பூச 
சைக்காப்டரமாகாமு. அப்பபபட்பபெடறும, ஏணி நித்து, 

ஈணு க Due Toe et vo சகூடம்சாட மெபறு, இளஞா கொளவார- 

A HT (1 ட ரவி ம) வாது ரா, எஃறு 

(தஃது) யாதி 2மாமரால விரபடம்கு 9௩௨௭ இறை 
gate ச எழு) ரசா டாயரலா. கள, மி உர மிழென்றும டம 

மி வரியும் Po CITC Boll ge bP bevel 5 (ol hwo DD a) ர்லிட ரம 
டர ம் ¢ t 

aT Ao BOT OF Ott) 4h) 

ப Veale sul (ol CoD) Yt! | |வ்லொடரி டூ 000 ய Coe ov டி uf Sof 00) Y wo LD LI wh wat CCU S df la! éf ayy 

டூ 5 Mou farm மு! ரமிமாயாறு உபய தயினாலே மயககவஎணிபாம () 

பரிடாறைபுபன ரளபாயொளியினவாயில 

வெளிபபடித வினறிமருணமேயிநிழானாறி5 

அ ரசகறுரி  மறுபிரைதோயகதுவருனற 

நினை )நுடவுவெளளிடையினவாயியெளிகயபாா 

(இஃ) பர்பரு இலை புருநபனாகள - பளிஙவகாலாயே அழை 
Vero mops tener, Uru ஒளிபி.ர- பரநத ஓளியினாலே, 

Lite ats utc, Ga th UM gs Se a - 9 du LG 6 o5vevr coo 

LT oly [0 (IFT Cpe Libs bOF YO 1G, துளகரு அறும இடத்து 2 
' 4 } x வ Soe At. பிலி மடல் ர. ரரபகழு- (சாழமா) வாசனயில பட. 

By oon rire புடோறஐு பெடி எழு Pyow காறி: முளி 
ri 'சசியோடி( மாடமி, இள்டமு - இறை டது, உலபு பெள இடை பியா - 

ங் 

Fen rheR amo vat பெய, மாமலை உ வு வாயில, தெளிசடா 

அறி தமா வரா, ety 

(es ) nama ye cet வாகள் ஒளியால om vie ta 

பிப ஒர பாரம் OM Lee மர எ படமாம்; 

மலைசலிபாமையாம  நஇஃவமெனப படுதலமடாலம. ுளக்கறு 

மிடமெஎடபடடநடி ஸுபூருழூநின2 VAs சுவரானது வாயிலி 
SHeTy wos mys சம்பு 1 துளடா டெருளக எககாடடி வெளளொனத் 

உர எமி கிரகையால மாயிலகாளறாது மபகடினரொனபதாம  ஓபபு 
MOM VEY Co Tarra த ட.ரிதஇறகும வாபில Gace Ge 
அதனது. வாகிய கார௨ 1 இனாலே இறபபு5 போனு தலினா 
லை சிற புணிபாரும (௨௧)



DHT LILIL. VLD ரட்ட 

Av gb ag eos மணிகுயிறறிமிளீப மாட 

கொலம் பதும்) vILI யூ, பபருலமெயகிப 

பலலவமுயி Go | SPL hh Moot Su ayn 
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போ%திடாமலனழோமல/ பபுயகவன 
சாஉமணி,௰தமனியககருனழென 
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மின்னற கொடிகளை, மடநதையா 3ச8- மஙகையராக௫, போக திடாம 
லன்னோ - (அமமேகததினிடததே) போசாதிர தத கனறோ, சாந்து 
அ௮ணிசத- சநதனததைப பூசி.ப, ௭௩௮ லெம டாரம மூலை - சுமககப 
படுனெற விருபடஞ்பெயகினற பாரமாக முலைகல், தமனியம குன 
று என இயறறிஞஷன - பொன மலையைபபோல (அவருக்கு) உண 

டாக்கினான, ௪-று, 
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இடைப் மணிகளாலாடுய, நீள மாடமேல- நீணடவீடடினமேலே, 
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வருகதவந௩தபு ளாம சலாதூதறுமால 

(இ- or.) அனனம பொருகதுருது - அனனங்களானவை (தம் 

மரு) லடையாதிருகக, பூ சிலமபு மூப்பு - அழகிய சிலமபுகளது 
ஓசையானது, அற - நீஙகுமபடியாக, கர£து - மறைந்து, தம் உமி 
காதலாபால - தமமுயிரபோலும அன்பரிடதது, செலவா - (மெள் 
௭௪) செலலுனெற மங்கையரது, இருந்து - திருத்தமாடுப, வாள் 
மூகம- வொளிபொருநதிய மூகததை, தஙகளென்று - ௪௦ இரனெனறு 
தினைத௮, அகிலா - அதனது நிலவை, ௮௫௩த வத - உண்ண வந்த, 
புள் - சகோரஙக ளானவை, ஆத்து அலா தூறறும் - ஓலிதது 
வெளிபபடுத்தும், ௭-௮,



நகரபபடலம, கன 

(காது,) காயகமாரிடதது மறைஈது செலனைற மாநாகள் (PEs 

தைச் சகதிரனெனறெலாடரி gereGs இரணஙகமா உலாணவந்த 
சகோ. ரங்களானவை VSB IG Bacon வெளிபபடுதஇி யலாதூதறும் 
என்பதாம். 

இலமபுகள அனனமயபோ லொலிததலாலே அதுகேட்டு அவ்வன் 
னங்கள் தம்மினமெனறு வரின மறைநது செலலுதல வெளிப்படு 
மெனறு அசூலமபொலியாமல மெளளநடகது செலலுலா Grae, 

சிலமபு அனனமபோ கொலிகருமேவபது பினனே “அனமென மிழற் 
அம பரிபுரமணி:த?” எனப ஈனா மறிக, பெருமாண முடைமையாற் 
கணவரிடசதுங கரநது செலலுவாராயிஞா. ௪கோரம நிலவை யரும் 

தல *வெணடிஙயகணிலவு வாயிடைடபுகலுரூ ௪கோரமெரு மெனபு 

ள.எறி யுணடிஙகுவாழு ஈருமுளாகொலலோ?? எனபதனாலதிக. முக்தி 
தைச சநதஇுரவெொபறு மயமரு லால மயக்கவணி. இழு அங்கம். 

மஜைஈது செலலலாட௫ய விருமபபபடட பொரு எக் குறிசது முயற்சி 
செயய அழு வெர்படடுதவாய அதன பகைபபொருள இடைத்த 

லால துனபவணி, இது {wa Year கலவையணியாம, (௨௧) 

மலயமாதவனுணடமணிுஞ௫ வை 

குலவுவாகடனே। சொலிறகஞூறற்மே 
யலலைபலவளாஞ்சே/ மஹ இயவாவ்ண 

முலகமுவட ௬ணமாலவயி ஷொ்ருமே 

(இ-எ.) மலபம மா5௨௨ உணட - பொதஇயமலையி லிருக்கின்ற 
அகஸ இியமுனிவனால ஸுடிககடபட்ட, டி ரவை குலவு வா கடல் - 
மணிசகளத கூடடததையுடைய வமஉாயெ நெடிய கடலை, அலகு இல் 

பல் வடம் - கணகூலலாத பலவகையாடய வளஙகயாயும, சோததிய 

acs - (தன்ஞள) அடகடப கடைகளு, கோ சொலின- ஓபபென்று 

சொன்னா, குறகமே- (அபடடிசசொலலுகவ) ரூறறமேயாம , உல 
கம் உணடருள - உலசத டை விமுயயெருள்ய, மால உயிறு - திருமாலி 
னது வயிறறை, ஓககும- (அது) ஓதஇருககூம (அருமால), De 

(மாது.) கடலை கடைக்கு ஓபபெனறு சொனனாற குறதமாம்$ 
அகச்கடை இருமால வயிறறை ஓததிருககும் எனபதாம, 

மூததிப பவள முதலிய கடல்வளமேயன்றி கானகு கிலவளய் 
களைய தன்னிடதசதே கொண முருககையாற கடனோசொலிற் 
குற்றம? எனம, பிரளயததிலே திருமால வயிமறுடசென்ற மாக் 
கணடேயரால் உலகததுப பொருளகளெலலாம காணப்பட்டன 
வென்பது புராணகதை யாதலால அபபடியே ௮ககடையிலுக காணப் 
படுதல் பறறி (மாலவயிரறொககும? எனா, *உலக முண்டருண்மால் 
வயிஜொக்கும்? என்னம் வாககியசஇனாற கடலை ஓபபுசசொல்லுதல் 
கூடாமை சாதித்தலாலே செயயுட் குறியணிபாம், (௩௦) 

நீமொவணநித்திலப்பநதருட் 
கேடில்கம்பலையாலிசைகேட்டிலார்



Tab நைடதம், 

பாடலவண்டொகொனம்பகாகஇடக் 

கோடலசெயவா நிறைகுறைவின்றென 

(இ-ள.) நீம் நிணடிருககற, 59 1 திலப ப௦தருள் - முத்துப் 
பந்தலகளிலுளள, அவணம - கடைகளிலே, பாடல வண்டொடு - 

பாடுதலையுடைய வணகெளோடு, காம பகா:இட - கஸநூரியை 
(நிறுத) விறக, கேடில கமபலையால - (எபபோதும) நீஙகாத (கள 
சள வெனனும) வொலியினாலே, இசை - (அபபாடல) தலியை, கேட் 
இலா - கேட்னெறிலருமாகி, நிறை குறைவு - இஃகிறுககபபட்ட 
பொருளிலே யாசொரு ௬2. மூ, இனறு creat - இலலையெவறு ரினைத் 
து, கோடல கெயவா - (வ்லைகருக) கொளருவராகள், எ-று, 

(க-து) கடைகளிலே வ. ரெருடனே காரியை நிறுதது 

விறக றிறைருறை யிபலையெவறு சொ௱ளுவாகள எனபதாம, 

(இசைகேடஇலா? ௭.௮ னால கருகி ஈனும் வாசனை விருப் 
பமகொணடு மொயய-தபடி தசைவியாறி. இடததடாலும வணடின் 
வடிவத்தைப் பா of aS Gov Too La Gs Mt Litt gil, வண்டொலி 

சஇிறஜொலியாசலிற கடை செருவிவ மபபேரொலிபுண மறைந்த ஜெக; 
இககாரணததாற முஜஹையுள கவு மியாமெக சரறுதி யிலை ge கொள் 
வாராயிஞா, ஒபபுமையினாலே கள wilson வணடுகரும் விசேஷக் 
தோன ரூமையிறாலே பொதுமையணி௰ யம, (௩௧) 

குளி! பளி, ருகிணமாடயடு காடி சான் 

வெளிருதஃ [டியோ வெணம இ தோ யவன 

வொளிசொள வெய் Gir Gloute மையோ மிய இட 

wollen oor aan er 1HaGu லுமே 

(Q- or) Gah Vole, Por wm - மூனிஈட பொருநதிய 
பளிஙகாலாயெ கீண்ட மாரிகைகளானவை வெளி மூடி - ஆகாச 

வெளியினது முகடடினகண, உயா வெள பதி தோயவன - உபாந்த 
௪நஇரனை தடவுவன வாடிய, கொடிகளால - சொடிகளினறாலே, ஒளி 
கொள யெம சதா - ஞூரியனிலிருஈது (தமமே௰) கொளளபபட்ட 
உஷண பெணததாமாகய, வெமமை ஒழிகடிட - வெடபத்தை நீக் 
கும்படியாக, ஈளி கொள - பெருமையைக்கொணட, தண சுதை - 
குளிசசி பொருகதிய (அசச௩திரனிடததுளள) வமூததை, ஈக்குவ 
போலும - (காககுகளினாலே) கஃகுவனவறை ஓதஇருகரும, எ-று. 

(௧க-து.) மாடங்கள சந்திரனை அளாவிய கொடிகளான வெங் 
கா காநுகை நீஙடடத தண கதிரை நககூவபோன றிருதன வென்ப 
தாம், 

ஆகாசமத்தியத்தில் வர்தபின்னன்றிம தோயதல் கூடாமையால் 
*வெளிமுகட்டுயா' எனறு, சதிரனிடததே கலை வளருதோறும் 
அமிரதம பெருகுமெனபஅ புராண சத தாந்தம். பகல் முழுதும் வெயி 
லால் வருகதியோன் இரவிலே சீதளோபசாரஞ் செயதுகொள்ளுவர 
னாதலின மாடம்கள் (வெமமை யொழிததிடச் சுதைஈக்குவ போலும்?
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sort, *மிகாடிகளால? எனமதனாலும *5கஞவ' எனறதனாலும் 

நாக்களென்டது வருவீமசட படடத கொடிகளாலே 9நஇரனைக தோயு 
மாளிகைகமா அபபட, ௩20 வவாகக மூறிசதலாற பொருடடத மு.றிப 

பணி, (௩௨) 

பததிமாடமணிபபிகாடிபானுவின 

மெயத்கமுமபுநததைவரலவெரக இர 
5 கைநதலஙமளிறகாளிகதியைமடி. 

வைத இருநதுசாலாடடுமனமானுமே 

(இ-௭) பஃதிமாடம - ஒழுககாயுாள மாளிகையினது, மணிக 
கொடி - நீமககோடியான௫, பாளாவிஎ மெய - சூரியனது உடம்பிலே, 
தழுமபு உற தைவரம - சழுமபு டொருகத தடவதல, லெம கதிர - 
அ௪ூரியனானவள, காளிமதியை - (கன புதலவியாகிய) காளீந௩தி யென 

பவை, வைகு தலங்களில - சகைகளினாற (பறறி), மடி வைத்து இருக 
அ - மடியினமேல லைகதிககொணடிர௩த, தாலாடடுகல மாஜம - 
தாலாடடுகிறமழை ஓகயும, எ-று 

(a-g.) நிலககொடியானநு ரூரிய2௭த தடவுசல சூரியன தன் 

மகளா௫யே காள்கஇயைத காவாடடுகவபோலு மிருகுது எனப தாம். 

மணி கருமையெனபது * மணிஉமணியே கணடை வனபபொடு 

கருமைசெமமை?? எனபது விக, “மடிவைத இருகது? என தனால 
குழநதைபபருவ முறறிரு௩த காளிநதி யெனபதாயிறறு காளிகஇ 
கருகிறததவ ளாதலாலே நீலககொடி. அவளபோலத தோனதிறறு, 
தாலாடதுதல தொட்டிலிலே. மடியிலேனுங இடததி மெலலென 
அசை தும பாடியும ாட்கபபடுு லாம, கீலக்கொடி. தடவுதலாலே 
சூரியனே காளிஈதியைத தாலாடம்இறவனாகக சுறிததலாலே பொ 
ருடடற கூறிபபணி (௩௩) 

யாணாமேயவிரவியைகணபகற 
காணுமசதோறுவகனவறுமனலுமிழ 

கோணைவெமமணிககொமமையெயிறபுறம 
வாணனாரழலசூழெயினமானுமே 

(இ-ள ) இரவியை- சூரியனை, நணபகல - நடுடபகலிலே, காணு 
தோறும - பாரககுநதோறும, சனனறு - ஏரிநது, கனல உமிழ - 
கநெருபபைச்சொரிரெற, புறம - புறததையுடைய, சோணை வெம் 
மணி - அழியாத சூரிய காஈசததசாலாயெ, யாணா மேய - தச௪சரால் 
Aude செயயபபடட, கொமமை எயில - ௨லயமாகிய மதிலானது, 
வாணன - வாணாசரனது, ஷா அழல சூழ - மிகுடத நெருபபால சூழக் 
இருககபபெழ்ற, எயில மானும - (சோணித புரததி௲டைய) மதிலை 
பொக்கும, எ-று, 

(க-து ) சூரியகாகதக கறகளாறசெயத மதிலானது சூரியனைக் 
கண் 1 abe ககசலால வாணாசூரன கோட்டையை ஓகமும என் 
பதாம்.
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யாணா தசசாரனபது ₹யாணரே புதுமை ௪௪௪ ரெய்திய வனப்பு 
சன்மை?” எனபதனாலதிக, அமசெனிஞமாம். சூரியகாகதம நெருப்பை 
யுமிழவது *சூரியனொளியிச றிசஃகாலசலாகை சூரியகாஈ தமெனபபெயா 
பெறுமே” எனபதனா os, மாவிககததின மதில முன சொலவப 
படுதலால இத ஆரச.ரரணமனை மதிவெனக வாணாசுரன சிவபூசை 
யாலே கெருபபுககோட்டை பெநறதிருநசானெனபது பு ராணகதை, 
இ உவமையணி. (௩௪) 

உளளமொன்றுதயகாதல சோ திய 

களளமேயககலவியினவாயமையை 
வள்ளவாயழமுதுணடுவளா மடக 

இள்ளைமெலலககிளததலுகாணுவார. 

(இ-ள.) உளளம ஒனறு - ஒருமனபப்ட்ட, தம காதலா ஓதிய - 
தம்முடைய நாயகரால சொலலபபடட, களளம கேயம க௨வியின 
வாய்மையை - (தம மிருவருககுளளே) மமைககததகக அ௮அனபுபொ 
ருந்திய புணாசசிஃஞரிய சொலலுகபா, வளளவாய அமுது - இணணத் 
இனிடததே தயகய பாலை, உணடு வரா - ருழ.த்து வளாடலொற, மடம் 
இள்ளை - ளவ இனிகள, மெலல பொததலும - மெளள (பிறரறியச 4 ee c 
சொல்லுதலும், காணுவா£ - (மஙகையா) வெட்கபபடுவா, எ-று, 

க-து) தங்கள புருஷாகளசொலலிய புணாசடிசசொற்களைக் 
இளிகள சொல்லக்கேட்டு மாதர்கள நாண மடைவாகள என்பதாம்; 

களளகேயமாவது மிழாககு வெளிபபடாமல மறைசகபபட்ட 
வன்பு. சலவியின வாயமை - காமவிகார மேலிடடுத தமமை மறநது 
சொல்லப்படடவையாம், இதனாலே அகேயுளள இளிகள தமக்கு 
ஒருவா ஒன்றைப் பலத.ரஞ்சொலலி வருதக கறபிககவேண்டாது 
தாமே விரைலிம கறனெறன Qacug Carag Bou gi (௩௫) 

வாணிலாமணிமாடததொளிததெமைக 
காணுகெனபவ/மெயடநிழலகண்ணுநீஇப 
பூணுலா முலையார்புலலியின்மையி 
னாணிநின நு௩கைமுகயகோட்வொ, 

(இ-௭.) பூண உலாம முலையா£ - அபரணங்கள புரளுெுை 
கொங்கைபுடைய மகளிரானவா, வாள நிலாமணி மாடதது - காகஇ 
பொருகதிய சஈதிரகாகதததாவாகிய வீடடிஐளளே, ஒளிதத- மறைர் 
அ, எமை காணுக எனபவா - எங்க காண்பீராகவெனற கணவரது, 
மெய நிழல கண உறீஇ - உடம்பினது சாயையைக கணடு, புலலி - 
(அச்சாயையைத) தழுவி, இனமையின - கைகககபபடாமையினாலே, 
Brel Gong - வெடகபபடடு நினறு, ஈகை முகம கோடடுவார - நகை 
யோகெடிய முகததை வளைபபா£, ஈறு, 

(௧-௮,) நிலாமணிமாடத தொளிழதுக்கொணட கணவாகளது 

கிழலைஃ கணவரெனறு தழுவிய மாதாகள காண மடைவாகள் என் 
பதாம்.



ஈகரபப்டலம, Pe 

காணுகென்பவா--கடைக்குறைவிகாரம். மகளிர் நாணி முகம் 
கோட்வொ£? என௰௦தனஹலைஒளிதகவ ராடவரென்பது பெறப்பட்டது; 
நிழலைக் சணவரொன்று மயஙகலால மயககவணி, (௩௬) 

சாந்தமூழ்கிவளர்ந்ததடமுலைக 
காடதுபனமணிமேகலைககாழலகு 
லேர்திவிண்ணிலியயகலரிபெனாப் 
போந்த மங்கையரிஈஈகாப்பொன்னனூ 

(இ-௭ள.) இஈகா டொன அனனா -* இத நகரததுளள சீதேவி 
போல்வா£, சாகதம மூழடி- சரதனருதுள முழுக, வளாகத தடம் 
மூலை-பருதத மலைபோலும மூலைகளையும்), காகது பல மணி- விளங்கா 
நினற பல மணிகளாலாகிய, மேகலை காழ - மேகலையின சரங்களையு 
டைய, அலல - சகனருதைபும, எதி - சுமஅசொண்டு, விண்ணில் 
இயங்கல - வானத்திலே உலாவுதல், அரிது எனா - (எமமாலே) முடிவ 
தனஜெனறு கினைதத, போத மஉகையா - இறஙூவா ௪ தெய்வமக 
ளிரே, எ-று. 

(க-து) இனதையுரூ சகணத்தையஞ் ஈமகதுலாவ லரிதென்று 
பொனனகர மாகாகளே இக ஈசரமாதாகளாக வ தாரகள் என்பதாம், 

காழ்சாமெனபது *காழெனப மணியின கோவை? எனபதனா 

லதிஃ. மேகலை எண மோவையுள்ளது, *எணகோவை மேகலை சாஞ் 
சியிருகோவை, பகசகொளகலாப மிருபததொனறு - கணகொள, பரு 
மமபதினாலு முடபழதிரணடு, விரிசிகையென ணரறபாறறு?? என் 

பதனாலதிக. இபபடடணதது மஙகையரை அபபாரததைச சுமநது 
ஆகாசததிலே சஞூசரிககமாடடாமல வாத தெயவமகளிராகக குறித்த 
லாலே பொருடடற குறிபபணி, 

நளமகா.ராஜன அ ரசாடசி செயதிருகதகாலங இரதயுகமாயிருக்க 
இதுவரையிலே காகெகரஙகளின சிறபபுகள பலவறறைச௪ செயயுமென் 
வாயபாட்டு நிகழகால வெதாகாலங்களுக் குரிய முறறுவினைகளாலும் 
எஇ£ஈகாலதஇறகேயரிய முறறுவினைகளாலுங கூமலவேணவெ சென் 
னையெனின, அவ வினைரிகழசட அநத யுக திலே கெடும்காலம் நிகழ்ந் 
தன வெனறும பொருள படுூதறகு தஙஙன கூறினா ரொனக. இவர் 
பணடிபபொழிலகதது விளையாடுவா, இவள பண்டிபபொழிலகதது 
விளையாடும், எனபனபோல இவறதிறகு 4இறபபே யெதாவே யாயி 
ருகாலமுஞ், இறபபததோன்று மயங்கு மொழிககிளவி, ஏனைக்காலமு 
மயங்குதல்வரையா£”? என்பன விதி, பின்னிப்படி. வருவனவு மன்ன. 

[இதுமுத லைர்.தபாட்டுகள ஒருதொடா. இல்வைந்து பாட்டு 
ளாலும் ௮௧ஈ௨ரத திலிருர்து உலகததையாண்ட களமஹா 
ராஜனுடைய வியக்கத்தக்க பலவகைககுணய்களுஞ் 

சொல்லப்படுகின்ற] 

கலிவிருததம், 

வளமலியிநநகர்மன்னர்மன்னவன் 
நளையவிழ்ஈறுமலர்த்கண்ணந்தாரினான்
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களைகணாயுலகொருமூன்றுவகாத்தரு 
ணளனெனப்பெயரியகாமவேலினான 

(இ-ள.) உலர௫ு ஒரு மூனறும் - (தனனை யு£சரிகனற) மூனறுல 
கததாரையும, கணைகணறாய - ஆதாரமாய, காதது - (அபகஇ னினறுஐ) 
காதது, அருள - (விருமபபபட்டவறறைத) தருகவற, Bon cor எனப் 

பெயரிய - களனெனப பெபா பெறற, வளம மலி இ௩கா- செலவததி 
னாலே கிறை5த இமமாவிஈ த நகரதஇிலுளள, மனனா மனனவன - 
அரசாக் கரசனானவன, தலை அலிழ ஈறு மலா - கடடவிழமத மலல 
மலாகளாலாயே, தண தாரினான - ரூளிாசதி பொருதிய மாலையை 
யுடையவன, காமம் வேலினான - ௮௪௪௫ செயனெற௰ வேறபடையை 
யுடையவன், எ-று, ஆம - நசை 

(க-,) இமமாவிநத நஈகரஈதையாளும ஆரசாககஉரசன மூன் 

அலகததையும காத தருூளசெயயும உள எனும் பெயரையுடைய 
வன என்பதாம, 

பெயரியமனன வள, இஈரகா மலானணவர, மணா மனனவன் 
எனக் கூட்டுக. மூனறுலகம பூமிபும வானமும பா கானமுமாம எவ் 
வுலகததுள யாவராயிடம களயொனடுற பெயரை யாராக. நினைக் 

இளும garage கினைதததுமாறது மொபது புராணசிஃ% மாசமாலே 

அவவிசேஷணம அபபெயாககூக கூற்பபடடறு. இது மகாபாரதத் 
திலுய காணக, இரனால அவது மகாமகததுவமாயய தெயவதி 
தன்மை விளயகுஇ.ஈற.து, அவன மாலையைக கமரடோ கணகளுக் 

குச கருசதுகளும மலாசதியுய ஞாிாச௫டியஞ செயயும, அதன இறப்பு தீ 
தோனறத தையலிழ ஈறுமமாத 4 (37 608 b BIT AP GTO pT, பகைவாக் 

குச செருக்கு விளையுகதோறு மசசஞ்செயது அதனை யொழித லின் 

*நாமவேல் எரா. நகாமமெனபதில அமமுசசாரியை காம அச்ச 
மெனபது *பேகாமுருமென வரஉ௩௫ளளி யாமுறைஜானறு weet 
பொருள”? எனபதனா லறிக இதுமுக லைஅபாடமிகள பெருமபாலும் 

மூனருஞச மாசசீரும மறை மூனறும விளசசாகளுமாடி வருகிற 
அளவடிகள நானகுகொணட கலிவிருகதககள, (௩௮) 

ஒன்னலா மணிழுடியுரிஞசு சாளினான 

கன்னவிரோளினுனகமலககணணினான 

றன்னுபிராமெனவுலகிறறஙகிய 

மனலுயிரனைததையுமபுரககுமாட்சியான், 

(இ-ள,) ஒனனலா - பகைவருடைய, மணி முடி. - ஈவமணிகளை 
யுடைய மகுடஙகள, உரிஞ்சு தாளினான - தேயதறகுக காரணமாடிய 
அடிகளை யுடையவன, கல நவில தோளினான - மலைபோலக செயயப் 
பட்ட புயஙகளை யுடையவன , கமலம கணணினான - தாமரை மலர் 
படோலும நேதஇரஙகளை யுடையவன, தன உயி ௮ம் என- தனது 
உயிரபோல நினை5த, உல௫ல தஙூய - உலகததனகணணே பொருக் 
இய, மன உயி அனைத்தையும் - நிலைபுளள எலலா வுயிரகளையும், புரக் 
கும் மாடசிபான - காபபாமறுெற பெருமையையுடையவன, எ-று.
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(2- அ,] பகைவா முடி படத sre uo, கல்லோடு பழகிய 

தோடகமாயும, தாமரைரிகா கணகையுமுடையவன, தன௫ுயினாப் 

போலு மனறுயிரைக்காபபவாஏ என்ட காம, 

பகைவா கம்மேற கருண பிற பபிமகவே- ஏடிப பலமூறையாகதீ 
தம்முடிகள் அவ ஈடிகளிதபட வளவருதலாலே ௮மமுடிகளுககுதி 
தேய்வு கூறபபட்டது, அவாசள் வணவரு ராக காரணமாக௪ சொல் 

லப்படட ளோருதுவ்காஇகளையுடைய தாளென்பதுங aac 
இனறது, இணமையும பருமையு இரடடியும Ln தோளகளுக்கூ 

மலையும, மலா -சியுங ஞூனிரப சியுங க௨ரடோரை By) 4 5 Quo பற்றிக் 

கண்களுகமுத தாமரைமலரும உபமான மாககடபடடன. உடமபழி 
யிஞும் உயிரழியாறு வேறுடபபு பெறு மா புமாதலின *மன்குயிர? 
என்னா. அது பதிடசுபாச௪ நூவறும ரி! தியமெயிற சையாகமததா 
லாக, “உயிரமாமசையும' எாறசளாற பறவை விலங்கு மூதலிய 
புய கொளக் இஙக புர பல பகை பிரி முடலியவ௫ரு௰ றுனபம் 
ராம காதத. (௩௧7 

பொருசிலவேனிலவேளனைய?பொறபினா 

னருவரையாமெனவானற மரா பினான 

கரைபொருமுடை. ADOT bl vith, b TESTU oo! 

றிருரு வருச ௦97 சகளியனைய Pv) sb beat 

(இ-ள) பொரு சிலை - போ செயகினறை (ஈருடபு) விலலை 

Leow, Cars Io வேள அஃாய - வகநசமாலத இுஞரிய மனமதனைப் 
போலும, பொரபினான - அயகியையுடையவன, அரு வரை ௮ம என- 
அரிய மலையைடபோலும, ற மாபினான - பரத மாாபினையு 
டையவன , கரை பொரு - கமாயோடு டேோசெயனெற, மூடை - 
புலானணாறறமடொருகதிய, திரை கடல - அகளையுடைய கடலபேர 

லும், தானையாவ - சேவை பையுடையவன, இராமு ௨௫சனம- மாறு 

பட்ட கபடத்தையுடைய, களிறு நைய சிறறததாலா- பானைபோ 
லம கோபதமையுடையஉன, எ-று, ம - அசை, 

(க- நு மனமதனைமிக ரழ கையும், மலையைகிகா மா£பையும், 
கடலைகிசா சேனைகளையும, யானையைகிகா கோப ஈதையுமுடையவன் 
eT otTLi STW. 

மனமதனுககு மேனிறகாலததிலே பேராததொழிறகண்ணே 
ஊாகசமுங களிடபுமுகடாதல பமறி அபடோது அவ டமபு பூரித்து 
அழகுரிறநது வி௱ககுமாகலாந (பொருசிலைவேனிலவேள? எனளுர். 
“அருவரையாமென? எனறமையாக பகைவா படைககலகசளா லூற 
டையாத திடபமுங குறிககபபடுனறத. அளவு காணபபடாமையும் 
பூமி முழுதஞ சூழகலும் பறறி௪ சேனைகள் கடல் உவமை யாக்கப் 
பட்டது, அக்சட லலைகளபோலசக சேனையி லணிவருபபுகள ஒனறன் 
பின ஒனமுக வெழுமபி யிரைஈதுகொண்டு பினவாஙகாது சென்று 

பகைவரை மோதுதலாலும புலானாறறம் பகைவ ரிறைசசியு முதிர 
5 தோ.பகத படைககலஙகளின மாருமையாஜம் *கரைபொருமு



௪௪ ளரைடதம, 

டைததிரை? என்னுமடைகள் கடலுக்குச் சோக்கப்பட்டன. யானை 
போல மறைததறகுரிய காலதசே மறைதது வெளிபபடுத தற்குரிய 
காலததே வெளிபபடுததலாற 50ததிறகு யானை யுவமான மாக்கப் 
பட்டது *(பொளளெனவாஙகே புறமவேராா£ காலம்பாததுளவோப் 
பசொளளியவா?? எனபதனா லறிக, யானையினக ணக்குணமூணடென் 
பது 4யானையதிஈ தறிஈதும பாகனையேகொலலும?” எனபதனா லதிக 

வெங்கலியிருள்கெடவெண்ணிலாவுமிழ் 

இயகளயகவிகையான்றிகிரியொனறினா 

லஙகணமாகிலமுமுதளிகருமாற்றலான் 

மங்குலி னெழுமடஙகுவும்வணகையான 

(இ- ௭.) வெள கலி- தீய வறுமையாகிய, இருள கெட - இரு 
ளானது அழிய, இயகள - ௪நஇரனபோல, வெள நிலா உமிழ - வெள 
னிய நிலவை வீசுனெற, கவிகையான - கூடையையுடையவன் , இ௫ரி 
ஒனமினு - ஏக ௪௧௫ர சதினாலே, அம கண் மா நில முழுதும் - அழ 
இய விடதகதையுடைய பெரிய பூமி யனைதழையும், அளிகரும ஆறற 
லான - அரசாளுனற வலலமையை யுடையவன் , மஙஞூலின எழு 
மடவரு உதவும - மேகததிலும ஏழுபவ சஇகமாகக கொடுக் 
வள கையான - வளமபொருகதிய கையையுடையவன, ௪-று, 

(க-து, உலகெலலா மொருரூடையி லாள்பவன மேககதைப் 
பாரகடிலும ஏழுபங கதிகமாகக கொடுகஞூஙகையை யுடையவன என் 
LI GID. 

நிலாவுமிழ குடையெனக குடையின விளககததைச௪ சொல்லுத 
லாலே அவனரசாடசி விளஙகுதலுங் கூறபபட்ட தாயிறறு, அவ் 
௨ரசாடடசியே யாவரும் வறுமைகோய தீாநது பெருஞ்செல்வத்த 
ராய வாழ்தறகுக் கா. ரணமாகையால் *வெஙகலியிருளகெட வெண் 
ணிலாவுமிழ திஙகளஙகவிகை? GTS CRIT. மாரிலமுழுதளிக்கு மாற்ற 
லான? எனறதஞைற பல திவுகளையுமு கண்டஙகளைவும வென்று தன் 
னணையின மேபபடுததி வாழுஞ் சக௫ரவாததி யெனறதாயிதறு, 
இதனாலே பேராறறலுடைமையும விளவகுனெறது, ஏழெனபது ஒரு 

தொகைசசொலலாயிஞஜம் இங்கே பலவெனனும் பொருளசாம. மே 
கம் நீரொனறையே ஒரு பருவத்திலே தரும இவன கைகளோ 
எலலாப பொருளசளையு மெலலாப பருவஙகளிலுக தருமெனறதா 
யிறறு, கைககு வளமாவது உகததமரோகைகள பொருதி முழஈதா 
ளவு 8ீணடிரு சதல. (௪௧) 

அருளினதுறையுணலலறததின்வேலிசொற 
நெருளுறுகல்வியர்தெய்வமாக்கடல் 
குரைகடற்புவிபுகழ்குணக்குன்றஞ்சுட 
சொரிதவழலங்கலவேல7சசோதனான். 

(இ-ள் ) அருளினது உறையுள் - கருணைக்கு வீடாயுள்ளவன்; கல் 
அற ததின் வேலி - நல்லதருமமாகய (பயிருக்கு) வேலிபாயுளளவன்;



நகரபபடலம் ௪௫ 

சொல் - நூல்களாலே, தெருளுது கலவி- (பலஉகைப டொருளகளை 

யும) ௮றிஈத கலவிகசூ, செயவம மா கடல - நெயவத் தனமைபொ 
ர௩திய பெரிப கடலாயுளளவ, மூலா கடல புவி- ஒலிக் 
கடலாறரூழ்த பூமிமிலுளளோ.ரால, புகழ குணம - புகழபபடுஇனற 
நறகுலாஙகளெலலாஞூசோக ௪, மூனறம- மலையாயுளளவன , சுடா ஏரி 
தவழ - ஒளியையுடைய மெருபபானது த௨பூனற, அலங்கல வேல 

அரசா - மாலையையுடைய மேலைததரிகக (பகை) யரசராயெ (யாள 
களுக்கு], ஏறு அனனான - g 00 Riso போலபவன, எ-று, 

(க-ி,) இருபைகமு வீடானவ.ர, தருமா இறட, வேலியானல உட 
சலவிகளுச கடலாவைன, சூ 4 BO Ch பூழு பசைமனனா க 
குச சியகமானவன Gro 50. 

ஆருராவ௮ பிறவுயாககு ௨௦5 வருரததைக காஸா யபோது 
மனமபொரு இரயகலாம, 1 கறகு வீிடெனவே நதி ஆவனிலே நிலையா 
யிருக்குமெனற தாயிறறு, அமமாவது Bib Bev முதலிய வருண 

தோரும் பிரமசாரிமுதலிய வாசிரமதசோரும Cas மூரலியயத 
மில தததமககு விதிககபபடடவறறைக செயகலும விலககடபட்ட 
வறறைச செயயாமைய மாம, *சலலறம?எனறு ஆடைகொடு 4 வுக்கூ5 
லால் ஆது புறசசமய நாலகனிற கூறுந Buapnew Our) +g 
நிறமலகாண்சி, றம இவேலி? எனவே வாகா அவதறிம பிற 
ழாது நடத,துவ னெனறதாயிறறு *கலவி' எனப பொதுபபடக கூத 
லால் வேதம - எ, வேதாஙகம - ௬, மீமாமிசை - க, தருக்கம் - ஐ, 
புராணம- க, தருமதூல் - க, ஆடிய பதிணானகு விழதைகளுமெ.க் 
கொளக, அகச்சலவிககுக் கடல? எனவே அது யாவராலும உணரப 
படாத அழமூங கடககபபடாத விரிய முடைததெனறதாகும சூரை 
கடற புவிபுகழ்” என்றதனாலே கடலி னலையொலிபோலப புவியிலே 
புகழொலி யெடபோது மெழுதல சொலலபபடடது. இங்கே குண 
மெனப பட்டவை நஇவலைநஈது பாடடினுஞ் சொலலா தொழிடத 
உயாகுலப பிறபபும சது. ரபபாடுடைமையும முூ௰புகழசசி வேண் 
டாமையும் அழகருதது டைமையும் பிறவு கவொளளபபடிம, *எரி 
தவழலஙகலவேலரசா”? எனறதனால பகையர௪ ரெனறதாயிதறு, 
அவரை அஙுநனஞ இறட டி சமையாப இவஜனே பகைததறகூத 
தகுதி யுடையராதல தோனறுகனெற்து, (புவிபுகழ குணககுனமெனற 
தனால பெருங சோததியும் *அ.ரகரேறனான? எனறதனாற டெருமமபிரதா 
பமும விளவகுனெறன வளமலியெனதம பாடடில மனனா மன்னவ 
னெனனு மெழுவாய நினது அபபாட்டுமூத லிபபாட்டுவரையுமுளள 
பயனிலைகளைத தனிசதனி கொணடு முடிஈதது இவறராலே தெயவத 
தன்மை பெருஙகொடை பெருஞ்செலவம ஓபபிலழகு கிறைபுலமை 
உயாகுலபபிறடபு விளககமுடைமை ௪.த.ரபபாடு அற௨ழிரிறறல இவை 
முதலிய குணஙகள சொலலபபடுதலினாலே இவவரசன உத தமநாயக 
னெனபது பெறபபடடது, (௪௨) 

நகரபபடலமுற்றும. 

 



F Fr OO bl. Gd ip 

அனனத்தைக் கணணுறறபடலம் 

நள. பூஞ்சோலைபிங்செனறு HA OO VE தைக கடை 

யம, அவஉனததுி விடையிலுள பா நடாகததில ௩௪ 

வ தழைபபரறி எதையும, ஐ UIT Heo HS 
கடு நுழைவு நறையும போடுறது, 

[இதமு? பொபது பாடமகேளால தமயதியினது காம 

விருபபதகைச பொ ய wo st_ He Deeg விரடுகளுக 
குச பொலலபபட்ட காடடிமுதலாயெ பது 9 aeen gu 
ஞூ சாடி யெனபது கேளவிகமும் உபலகூையாத 

லால நவர நளப்பா ராப படைய உயாவாகிய ஞணங 

கமாக கேடடு sacpsor@u ஓ௰யது நு௨றதைகளை 

யடைநது வர௩௫௮ஐமை பொழுமமையால சொலலப் 

படுறது | 
கலிங்லைத WOOL 

இன்னதனமையனாகியவேமதழெழிதரிணிழே வ 
மான்னாமனனவனமா ணெழிலவகைடலயகேட Gla 

கன்னலஞ்சுவைகனிம$மசொமமமயகதியெனனும 

பொனனயகொமபனாணமயலொடுமவைகலுமபுலமபும 

(இ-ள) கனனல தம சுவை - சாக்கரைபோல மதுரசசுலையி 
னாலே, கனிஈத சொல - மூதாஈம சொலஃலையுடைய, தமயகதஇி என 
ஞம- தமயாதியெ௮திற, பொனனம கொமபு அனனுள - MUL Cpl 

கொம்பு போலபவள, இனன தவமைய ஆடிய - இபபடிபபட்ட குணா 
௫ இ nr) Bewweia YoLwaen®uU, Shp - (பூமிபாரதை 40) pit wes Bont gp, 

எழில இணி தோள - அழஞும வலிமையும பொருஇய தோளகளை 
யுடைய, மன்னா மன னவ உ இரசாசுளூகமு நரசஞயெ களுடைய, 
மாண் - குணஙகளையும, எழில ௨சை - நழுூனெது வகையையும, நலம்- 

செல்வததையும, கேடடு - (தறிரதோசொலலக) கேடடு, மயலொ 
டும் - மயஙகுகலோடும, வைகலும புஃமபும - தின௦தோறும புலம்பு 
வாள், எ-று. 

(4 - ௮.) ற்மயந தியானவள உனது குணாதிசயங்களை க கேட்டு 

மமயலுறறுப புலமபுவாள என்ப தாம, 

மயலொடுமெனனமுமமை கீழப்போன வேடகை முதலாய 

ஏழவஸதைகளையுக தழுவி னெறது அவலை பத்தாவன,--காணு 
தல், பெறலவேணடல, இடை விடாது கீனை௪த௨, உடமபு வாடல், 
தன்வருததம பிறாக்குச சொலலல, காண தஇனெலலை கடததல, தன் 
னாம் காணபடடுதின௰வையெலலாம அவவிருமபப பட்டவையபோலு 
தல், பிததாதல, மூசததல, இஉகதல எனபன, இவம்றுட காட்சி 
யொழிரக வொனபதும (வேடகை யொருதலை யுளளுகன மெலித, 
லாசக்கஞ்செபபஞணுவரை யிறதத, னோகமுவ வெலலாமவையேபோ 
ஐன், மறத்தன மயககஞ சாககா டெனறிக, இறபபுடை மரபினவை



அனனதழைககண்ணுறபடலம் ௪௭ 

களவெனமொழிப”?? எனபதனாலறிக, வடதாலாருள் அககஞ் செப் 

டலையும் கோககுவ வெலலாமலனையே போறலையும நீடி சாகரமென்் 
இற விழி தயிலாமையும ஐரதியெடாடற வேறறுபபுலவெறுபபும கூட் 
டிப பததெனபாராலெனின அவவிரணமிம உளளுதலி லடகசகொள் 
ளபபடுமெனக, *கனனலஞுசுவை சனிரத சொல? அவது கேடடோரை 

மஇழவிககும பொருவாய மமைஈம மொழியாம, ஆகவே அவளது 
குறைவற புலமை கூதியவாருயிறறு, வாடாமையாலு மொளி 

யாலும கணடோ கலாகளிகூரா செபதலபறறிப டொனனயசொம்பு 

2 பமான மாஃகப்பட்டது. நககலவியழ Gio Anos நமயநதியால் 
விரும்பபபடிகறகு இப்படி. பட்ட தோளகளே cpt Guat ror Oot 
பது தோன்ற (ஏ௩தெழித மிடரிசோ? எனா. கலவி யறியுடைய 
பாங்சையா அடவரிடஈ றே மு.ப குணம களையும் அதனபினனே 

உமகையும ஆதவபினமலா அவவிரல0ய. கொணடு காமலினபததை 
யனுபவிக 5 DG ுணகசார, ஏமாடிய செலவதையும் ிருமபுவரா 

தலால அமமூயையே £மாெ1ி.உ வமைநலந கேட்டாள்? எனக அழ 
கன வகையாவன, கை காம கர மூடலிப அலவயவங்களி னளவையு 
நிறததையும பாமிய இய! கை யய கூறுடாடமும அடை யி முத 

Susann Qe-s) B@sroron se wh பெயதை Kah RM ET 

மாம, fs NYAS 

[Dome Qo wi BPW yo tree 
vie. u@s YT COM NUL வலிய! i 

sites nose ROM: LD 1 3D DW) 

லேதமறற. ந் ஷாதி oot Lf, பரிணையாமெனலெண்ணி 

யாரா தினவேளாணையியபயிலுகெஞ்ச நனைழ 

தாதுவிடடனடோனறலபாதற்றுறக மன டுியிலை, 

(இ-ள ) இனம ஊடு - கூடடமாடிய ௨ணகெளானவஷை தாது 
நள - மலாடபொழயைடபூசிககொணடு, கணபடுி ரழல - மாங்கு 
இனற கூட கலையுடைய, மையல - கமயஈஇபானவள, ஏதம அலற - 
Gopop», சன எழிறகு- தனது ஆநழஞுககு, இணை ரம் என 
(இவனழகு) தஞுதியாமெயறு, எனி - கிளைதனு, ஆதரததின் - 
அசையினாலே, வேள அணையில - மனமதனழு ஆகனையிலே, பயி 
லும - தஙகாகி சற, கெஞ்சதனை - (தன) மனததை, தோனறல்பால்- 
அரசனிடததிலே, நூது விடடனள் - நாூசாக அஜபபினவளா௫), 
துபிலை துறறதனள - நிததிரையை இழநதாள, எ-று, 

(க- து.) தமயநதி தனமனதை ௩ளனிடத்துத நூதுவிடடனள், 

அதனால் நிததிரையை விடடனளள் எனப தாம. 

அழடனாலே தனக் குயாகதவளேயனறி யொபபவ சொருத்தி 
யிருக்கும் அதுவே தன்னழகஞுககுக் குமைவாமெனறு கொளவளாத 
லால் அக்ஞூறைவு மில்லையெனபது தோன்ற *ஏதமற்ற சன்னெழிற்கு 
எனச் சொல்லபபட்டது, இஙகே யிணையெனபது மாறறுயாகத 

பொன்னுக்கும் மாரிலலாத மணிக்கும் போலத் தன்னழகுக்கு மவ



௪௮ CD ib L. & WD, 

னழகுகறு முளள தஞ்தியாம். வேளாணையிற பயிலுதல் தனஞுரிமை 

கெடமி மனமதன எவவழியிஷே கடகதுெறனலோ அவவழியிலே 
நடத்தல், கெஞ்சைத தாதுவிடதல் ஈளனிடததே மிககுறச செலுத் 
துதலாம, அதாவறு இடைவிடாது beast 65 லெனக, இனவண்டு 
தாதளைகது கணபடு குழற ழையல் துமிலைத துறநதனளெனவே தன் 
ஊயததத அஃ்திணையுமிரகளுக்கும நிசதிரைசெயகம இடமாயுளள 
வள தான அதனையிழகதனளோ வெனனு மிரககதைம் தோறறு 
Boot OG. (௨ 

(இத முூதன மூனறநு பாடடால கேளலி விருபபஞூ 

சொலலபபடுதறது.] 

மினனிலஙகுவேனளனபெயர் கேட்டிடுமவிழைவாற் 
பொன்னின்வாரகழலவிதாபபாகோன்பேரவைபோந்து 
மன்னரியாரினுமவ௩இயாடி _மனேமதெடுபப 
வனனவன்புகமகேடடலுமபுளசமுறறயரும 

(இ-ள.) மின இலங்கு வேல - மினனலடோல விளஙகாகினற 
மேலையுடைய, ஈளன பெபா - நளமஃாராறனது நாமத்தை, கேட் 
டிடும விழைவால - கேடகவேணடுமெ.௮இற அசையினாலே, பொன் 
னின - பொனனாலாகிய, வார கழல - நீடசி பொருகதிய வீ ரககழலை 
யுடைய, விதாபடா கோன - விதாபபதேசத்தாருடைய அரசனது, 
போ அவை போக - பெரிய சபையினகண (அவனை*த தொழுதறக௫௪ 
செலஇனறவள போடி] சென்று, மனனா யாரிஜம - பல துர ரிலும், 

Agu - நிடததேசததரசனை, வந்தியா - புகயவோரானவா, ஏத்து 
எடிபப - இிகமாகபபுகழ, ஐனனவன புகழ - அபபழப புகழ் 
பெறற ஆரச.எஏது மாததியை, மகேடடலும - கேட்ட வளவிலே, புள 

சம உ௰று - மெயமமமிா சிலா5.ரலை அடைக, 5யரம- (தமயசஈத) 
வாடுவாள, ௭-று, 

(க-து) தமயகதி தனமிதாவின ஆவையிறசெ .எறு வ5தியா ஈள 
னைபபுகழககேட்டு வருதுவாள எனபதாம, 

நளனபெயா கேடபவெனனாது (கேட்டிடும விழைவால்” எனறத 
னால் போகது எனறதமகுத தததையைத தொழச௪ செலனெறவள் 
போலச் செனறெனறு பொருள்கூறபபட்டது. நறகுல மகளிரககு 
விவாகமளவும தீந்சையைததொழுதலும விவாசசதினபின கணவ 
னைத தொழுதலும நித தியவிதியா மென்க, களன்பெயா கேட்டிடும் 
விழைவினாலே வநதிய ரவனைப புகமுழூ சமயகோகசச செனறா 
ளெனக, ஒரு பெரிய வரசனமுனனே பலதேசத்தரசா குணஙகளை 
யும் உள்ளவாறு புகழ்ஈதுரைததல் வ5தியா கடனாதலால் அவர் 
களன்குணததை யுயாதீஇப புகழ்ந்கா ரெனக, புளகசதால் அவனமே 
லவளுக்காசை AGE Sento வெளிபபடுஇன்றது. புளஇத்தல் உவ 
கைச் சுவையைப் பறறிய விறலாம். இபபடிப்பட்டவனை எனக்குக் 
கணவனாகப் பெற்றிலே னெனனு முளனளறநிகழ்ச்சியே அயாதற்குக் 
காரணமாதல் தோன்றுசன்றத. (௩)



அனனதகைககண்ணுமற்றபடலம. ௪௯ 

அனம்கனையொழியாமண்ணிலாடவற்நெரிதஇிரென்னாக 
கனயகுழையவரான்மன்னர்ககோசொருகுற்றங்சாட்டி. 
யினஞ்செயவண்டிமிருந்தண்டார்சளனலஇலலையென்று 

மனயகளிததுரைப்பககேட்மெம்மா நோயுழககுமாதோ, 

(Q- or.) அனஙகனை ஒழியா - மனமதனை நீக௫, மண்ணி௰ - 
பூமியிஎகணுளள, ஆடவன - (ஒரு) காளையை, தெரிதா எனனா- ஆராய 
தெடுஙகளெனறுசொலலி, கனம குழையவ.ரால - கனமபொருகதிய 
காதணியையுடைய மகளிரால, மனனாககு- (மறை) அரசாகளுககு, 
ஓரொரு குறறம் காடடி - ஓவவொரு கூறறததை௪ சொல்வித்துக் 
கொண்டு, இனம் செய வணடு இமிஈம் - கூடடமாகக்கூடி. வண்டுக 
ரானவை ஒலிககபபெறத, தண தரா - குளிசசிபொருகதிய மாலை 
யையடைய, நளன அலது - நளராஜ னலலாமல், இலலை என்று - 

(ஒருவனு) மில்லையெனறு, மனம் களிதது - நெர௪ததில மூழ்நத, 
உரைபப - (அவா) சொல்ல, கேட்டு - (தான ௮தசைக) கேடடு, மமமா 
கோய - மயககமாடிய கோயிலே, உழக்கும - (தமயநதி) வருது 
வாள, எ-று, 

(௧-௮) நளனே அழகுள்ளவனென்று மாதாசொல்லக கேட்டுத் 
தமயுஇ வருஈதுவாள எனபதாம, 

மனமதனுககு அழகு நிறைஈதிருநதுங காணததக்க அங்கமில் 
லாத குறையுளதெனபது தோன்ற *அனஙகன? எனறும், அக்காரண த 
இதனாலே அவள தழகு பயனபடவ தனனென்பது கருதி ஒழியா” என 
றும, விணணவரிறஏிறத மனமதனை யொழிககவே தணடாபூபிக கியா 
யததிறாலே மறை விணணவரும ஓழிகஃஃப பட்டமையினாலே (மண 
ணிலாடவ.8? எனறும, சொலலினாள. எலலா வவயஙகளினழகு மொ 
ருவனுஃகே யமைத லரிதாதலால ஓவவோ ரரசஜககு மொவவொரு 
சூறறஙகூறி நளனிடத தெலலா வவயவஙகளி னழரும் இரு த தலபழமறி 
நளனை கூறி அதனைபபினனும் வலியுறுததறகு உளனெனனாது “அல 
இலலை? எனரூா, அவன மூணங்கசைச௪ சொலலுமபோது சொல்க 

Caprese மனமூழசசி யுணடாதலால *மனமகளித துரைபப? என 
ரா... *எனனாக் காட்டிக் கேட்டுழககும்? என முழ.௧க, அலலைகனென 
ஓம் விசேஷியம அதன பொருளாகிய மனமதனை விலககுதறகுத 
துங் கருத்தை யுட்கொண்டிருத்கலாலே கரு தசடைகொளியணி., (௪) 

பாளைவாய்கமுகிற்ரடாுவிபபபெழஞசி தறிவாளை 
தாளதாமராயிற்றுஞ்சுந்தண்பணைநிடதகாட்டின் 
நீள்வளங்கேட்பாள்போலக்தூதர்பானிருபன் ச கேட் [ம 
டாளிமொய்ம்பினனையெணணியணிமுலைகோககிச்சோரு 

(இ-ள.) பாளை வாய் கமுகன தாவி - பாளைகளானவை பொருந 
இய பாககுமரத்தினமேலே பாய்கது, படு பழம சிதறி - குலைகளி 
லுள்ள கனிகளை உதாத்து, வாளை - வாளைமீனகளானவை, தாள தா 
மரையில் ௮ஞ்சும - காளததையுடைய தாமரைமலாகளிலே நாய 

கப்பெறுனெற, தண் பணை - தண்ணிய கழனிகளையுடைய, ரிடதமாட 
fh



@o நைடதம், 

woo நீள் வளம் - நிடததே௪சததினது பெரியவளத்தை, கேட்டாள் 
போல - கேட்பவளபோல, தூதாபால - (அமஇருகது வாத) தூதரி 

படத்து, நிருபன சா கேட்டு - அரசனது காததியைக கேடடறிாது, 
ஆளி - தஙகமபோல்பவனுடைய, மொயம்பு - தோளகளாகிய, இன 
ன - இனத்தை, எணணி- நினைத்து, ௮ணி முலை கோகடு- அப ரண 
களையுடைய (சன) முலைகளைப் பாதது, சோரும - (தமயநதியானவள) 
வாவொள, எ-று, 

(க-து.) தமயநதி புசகமாளரிடதது நிடதசாடடுவளய கெடபவள 
போல நளன காததியைக்கேடடு ௮அவனைசசேரக கனதனங்களைப 
பாராதறு வருந்துவாள எனபதாம, 

அமகாடடின வளத்தைக கேடபாள்டோல soot Ford கேடட 
லாவது ஈளனை மூகயெபபொருளாச& காடடாமல அககாடடையே 
மூககபபபொருளாகக காடடி. அதைத தொடாநது வருகிற அவனது 
Pars Colom, அதைக கேடகுமபோது மஙறை காட்டு வளவ 
களி மிது பெரிதாதலின அவற்மையொழிதது இதனைக Co Boor a 
ளெலது கொள்ளுதலால் அவளிடததே ஐயழுறநிலொனபது தோ 

corp நீமாவளம?எனராா, இவள முலைகளோடு சோதறகு அவனோ 
கள தருதியான வினமாசலால *$இனன” எனபபடடது. பொருததம 
பாாததறகுத கோளகள காணபபடாமையாலுக தன மூலைகள கா 
ஊபபடுதலாலும அவறறை மனததா லெலாணி இவமமறைக score 
ளாலே பாரதசா ளெனக. அவவிரணடறகும பொருததமுணடென 
றறிதலாலே அவவிரணடுஞ சோதலால வரு மினபததைப பெறறிலே 
னெனறு வாடிறனா ளெனக, காடவெளங கேடகையாடுய கபடி 
னாலே ௩ளன சோ கேடகையாயே தன விருபபததைச சாதஇிததலாலே 
பிமிதினவிழசியணி, (@) 

[AsBreetLA sud perLA முதலியவை விரகெளுகளு 
விசோசோபாயஙக ளாகையாலே இதஞலே சிததரக 

காடசி விருபபம சொலலபபடுகவறன ] 

ஒவியயதுறைகைபோயவொருவனையுருவின்மிகக 
காவலனொருவன்மறமோ கன்னிநீதீடடுகென்னத் 
தாவருமெழிலிற்கோட்டத் தானுமக்களனுமாக 
மேவரவினிதுகோககிமெயமமயிர்பொடிககுமன் றே. 

(இ-ள்.) ஒவியம் துறை கைபோய - சிததஇிரவிததையினது வழி 
யிலே வல்லவனா௫ிய, ஒருவனை - ஒருவனைப் (பாரத்து), உருவின் 
மிக்க - அழடினாலே (யாவரிலும்) மேறபட்ட, காவலன ஒருவன் - ஒரு 
ராஜகுமாரனையும், மறறு ஜா கனனி - வேறொரு கனனிகையையம், 
& தீடகெ எனன - நீ யெழுதுக வெனறுசொலல, தாவரும் - வருத 
தஞ் சோதலில்லாத, எழிலில் - இத்திரசாலையிலே, கோட்ட - (gar 
விருவா வடி.வய்களையும் அவன்) எமுத, சாஜும் - (விரும்பிய) தாஜம், 
௮ கஜம் ஆக - (விரும்பபபட்ட) ௮ஈஈள.ராஜஞுமாக, மேவ௨7- டொ 
ர£த, இனிது நோக - இனிதாகப பா£தது, மெய மயி - உடம்பி
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ள்ள மமிகளானவை, பொழடிச்கும - சிலிரக்கப்பெறுவாள (தமய 
இயானவள), எ-று. அனறு, ஏ - ௮சைகள, 

(க-து,) சிததிர னெழுகவொடுதத இருபடஙதளையு சமயரதி 

பாரததுப புளகமடைந்தாள என்பதாம, 

ஒருவனையெனபது பாாததென்ஐஞூ சொல் வருவிதது மூடிககப 
பட்டது , இத சொலலெச௪சம 4*சொலலெனெச௪௪ மூனஜமபி.௭ஐ ர, 

சொலலளவலல செஞ்சு ரலி.எறே 7 எழில = QT TPO Hip emo 

கைபோதல - சிறுமைபோகரு, அதாவது Hes CareAuer gu 
விருபபதஇனபடி யெழுதவேவா டலா ஓவியததுறை கைபோயமொ 
(வன தெரிபதுகொளளப்படடான, மனமதன முதலியோரை யொ 

psa நாறறிசையிமை புகழபெதற களனெனறு உயததுணாநது 
கொளளுதறகு உருவினமிஃகவ வெனனாது (உருலிவமிகம காவலஷெரு 
வன? என்றும, அதுவமாயி லவஜொடு ௪மடநசமிலடாதவளும கணி 
கையுமாகிய தனனைக குறிபபிகமகு ஒருததி யெனனாது (மறஜோ 

eb 501 Gof)? GT eo! £9" i கூஜிஞைளை BON Toi uf தனனையம வெரிபபஉடயா 

௧௪ சொலலாமைகஞுஃ சாரணம நாணமேயாம, அவவெழுறுிச வம 
அவதக்கு மனக மூலாடாகறபொருடடு வேஸடிகசோடம பொ 
GU Echo cys GCs cramer, அவவெழுசப்பட்டலை 
லிபரீதபபடாமல தன விருபப இனபடியே அமைதபால “Brg wW syle 
உளஞமாக மநோகடுளாள? ௭௮4, தனஞருவங காணபபடடு On met 

ம களறுரு௨ரூ செனிபபுல லசாசசியைக்கொணடு பாத தறி 

வேண்டுதலாலும மு. சொலலபபடட மூழைபபடி. அகஈளளு சாவு 
மாக event af © BML E Te, LOM & ? சடா Gloreo apr. ஆனறியும 

இபபாடடுசகு அழடுனாலே மிஃக வொருவனையு மொருததியையும எழு 
தென்று பிளே அவவுருவகசளை ஆழகான மிககவஷா தாமிருவருமே 
யாதலால அவறறைச தாமாகக கணடாளெனினும அமையும். ௨௨ * 

மையாகவே சாமலலா தஇருகதாலும விஜனேதமாக அவற்றை சாமா 
கட பாவிததுப பாரத்து மடபுரதாளெனட மயிாபொடிததல உவ 
பைச சுவைபறமிய விறலாம, (௭) 

| இதுமுத லிரணடு பாட்டுகளால கனவிறகாட்டி 
சொலஉஃபபடுதனறது,] 

வள்ளறறுரகலமதன்னிலவனமுலைதஇளைகக வெண்ணு 
முளளததாள்கனவிறகாணாகொழிஈதகாளுள தோகஙகு 

னளளிற்கூ॥ துயிலிறகாணாரணணபொருள்காணுமகொலலோ 
மெளளததான்விஇயாயகாட்டுஞ்செயலினைவிலக்கலாமோ 

(இ-ள.) வளளல் - நளமஹாராஜனறு, GIT ௮அகலம தனனி௨- 
மாலைசூடிய மாாபினகண்ணே, வனம முலை இளைக்க - சிததிரத 
ழையுடைய மூலைகளானவை அழு தாகிறக, எஊணும - (அவனை) 
இடைவிடாது கினைகஇன்ற, உளளததாள - மனதுதையுடைய தமயக 
யானவள, கனவில காணாது - ஸவபபனததிலே காணாதிருகக, ஓழி 
காள உளதோ - கழிஈதநாளும உணடோ, [இலலை], காணு ஈன
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பொருள் - (முன்) காணப்படாமல் தங்கிய ஒருபொருளை, கங்குல் ஈள 
ளில - இரவினது நடுவிலே, கூர துயிலில - செயயபபட்ட நிததிலா 
யினால, காணுஙகொல் - (ஒருவன) காண்பானோ (வெனின”, விதி 
யால - ஊமினால், காடமும - (அதனைக) காட்டுற, செயலினை - 
(அகநி5 திரையின்) செயகையை, மெளளத்தான் - விரையாமலேஞும, 
விலசகலாமோ - (அசமபவமெனறு) விலககலாமோ (காது), எ-று, 

(௧க- ஐு,) தமயநதி நளனைக் கனவிற காணாதொழிகத நாளிலலை 

கண்ணிறகாணாத டொருள கனவிற காணாத, காணூத ௩ளனைக கனவிற் 
கண்டது விதிகூடடுஞ்கெயல எனப தாம, 

இளைக்கவெனலும் வினையெச்சம் காணாதெனனு மெதாமகதையின 
முதனிலைசதொழில கொண்டது மூனனே துயிலைத துறகதனளென 
பதஜனேடு இஙகே பலகாளகளிலுந துயினறபின வருவதாகிய கனவு 
கணடா ளென்றறு மாறன்றோவெனின அவனை இடைவிடாது இதி 
இருபபவளுக்கு நெரகால வாசனையாற சிறிது கணணுறககம வருவ 
தனறிப பழையபடி நிததரை செயதில ளென&,. களனைத் தனககு 
காயகனாக இடைவிடாது இநதிக்ெறவளாகய தமயகஇயானவள 
இனகதோறு௨ சனவிலே தனனைப புணானெ௰வஞ்க அவனைக காண் 
இனருளெனறும், ஒருபோதுங காணபபட்டிலலாத ஒருபொருளை 
இரவிலே கிததிரையினாலே காணுதல் அசம..வமன்றோ வெனடுற சய 
கைக்கு ௮ஈத நிததிரையானது தனனாலேயனி ஊாம்வலியினாலே அப 
படிபபட்ட பொருளையுங் காட்டுதலால அதனை ௮சமபவ மெனன௨ா 
கா தெனறுஞூ சொலலியதாம, இங்கே காணுதலுககுக கடபொறி 
மாததிரததாலனறி மறறைப பொறிகளா லனுபவிததலுங கொளக; 
£விதியாற காடடுஞ செயலினை விலஃகலாமோ? எனம பொழுபபொ 
முளாலே ஈளனைக கணடிலாத தமயகதி கனவிலே அவனைக் காணுத 
லாய சறபபுபபொருளைச சாதிதசலால வேறறுபபொருளவைபபணி, 

கட்புலனென்னுற்தூயகதவடைத்திசயமேய 
வுட்புலனொவெககோககியுறுதுயிலென்னு£தோழி 
புட்குலஞ்சுலுமவைவேலிறையெழிறழபொலிவுகாட்டு 
மூட்பொதபசுந்தாட்செயயமுளரிபோன்முகத2இனாடகே. 

(இ-ள.) தய கண் புலன என்லும் கதவுஅடைதது - (மீர£ததுளி 
கலா) தூவிய கணணிமைகளென்டுற கதவுகளைச் சாத இககொணடு, 
இதயம் மேய - நெருசமாடுய (தனவீட்டுள) தஙகூய, உள புலன தடுப் 
௧ கோக - மனமானது அடங்க (௮௪௪மயம) பாரத்து, உறு துயில 
coro தோழி - அடைநத நிததிரையென்டற பா௩யொனவள, 
புள கூலம் சுழலும் - பறவை யினமானது வடடமிடபபெறுஇனற, வை 

வேல் இறை - க£ரமைபொருர்திய வேலையுடைய ஈளமகா.ராஜ னாகிய, 
எழில பொலிவு - அழனெது பெருக்கததை, முள பொதி பசு தாள் 
செயய முளரிபோல - முளளுகளாலே நிறைந்த பசிய தண்டையுடை 
ய செக்தாமரை மலாபோஜும, முகததினாட்ரு - மூகததையுடைய தம 
யகதிக்கு, காட்டும் - காண்பிப்பாள, எ-று,



அன்னத்தைக்கண்ணுற்றபடலம், டு௩ 

(க- தி) கிததிரையென்ளும் பா&்யொனவள் ஈளஎனஅ௮ அழகைத 
தமயக திகமுக காடவொள எனபதாம. 

தூவுதல் வினைக்கு ௮வாய நிலையாலே நீரததுளிகளெனடற செ 
யபபடுபொருள வருவிககப்பட்டது. பிறா தனக கெதிராக இருககக 
கதவடைத.து உீடரளளே தனிததிருக தெண்ணுவோனபோல மனமா 
னது உருவஙகள தனக கெதிராகா இருக்கக் கடபொறிவாயிலி னிமைக 
கதவடைதது நெஞ்சமாயெ தனதிடததே தஙக நெடும்பொழு தெண் 
ணியதாற சோநத தெல், உடபுலனொடுவக? எனறதனால மறை 

மெய வாய மூககு௪ செவி யெனளும பொறிகளிற செலலாமையும 
பெறபபடுவெறது ஒருததிகய அரிதான வொரு மறைபபொருளைப 
பிற.ரறியாமற கொணாகஈறு ettbe தோழிடோல நிததிரையானது 
தமயக இக்கு அவள கணகளும ௮௩ தககரணமும அதியாமல மறைத்து 
நகளனைககாடடிய தெனபதாம, கனவிற காடி யறிவும மனத mover gl 
புணடாவடு௨லையே gully Shes அதமகு எவவாறு மறைததுக 

காடடிய தெனின இஉகே டொறிகளோடு கூடிய மனத்துககே மறைக் 
ததெனறு கொளக, எதுகைககாகவே யனறிப பதிககபபடடு மலாசசி 
யும அழகு கெட்டுப போகாத மலரொனபது தோனறறகு முட. 
பொதி ப௭நதாள? எனஜும உடை சொலலபபடடது டோலும, உரு 

வகவணி, (௮) 

[இதனால் கினைததலாலுண்டாயே தயிலாமை 
சொலலபபடனெறது] 

தாமரைமுகங்களவாட்டெசணபனிககாலந்தன்னிற 
காமாவெமபகனீடடித்தவண்ணமுங்கணவாத தாநடதோ 
சோமாறுவேனிறகாலமிரவுநீட்டி* தவாறு 
தூமமெனகூ6ததசெவ்வாயததுடியிடைதுயா வவ ழோ. 

(இ-ள,) தாமரை முகங்கள வாட்டும் - தாமரை மலாகள போனற 
மூகஙகளை வாடசசெயஇனற, சண பனி காலஈதனனில் - குளிச 
யான பனிசகாலததில, காமா வெம் பகல் - அழயெ வெபபததைத் 
தரும பகறபொழுதானது, நீடடி தத வண்ணமும * அஇகரித திருட்ப 
தும, கணவா தாநதோ - (தமமுூடைய) நாயகரினினறு கீஙனெ 

மாதா, ஏம உறு வேனில் காலம் (தனனில) - மையலை யடைதறகுக 
காரணமா௫ய வேனிறகாலததில், இரவு மீட்டி தத அறும - இராபபொ 
மூதானது அதிகரிததிருபப.தும், தாமம் மெல் கூநதல் - (௮௫2) 
புகையூடடிய மெலலிய அளகபா.ரததையும், செம் வாய - இவத வா 
யையும, துடி இடை - உடுககைபோலும இடையையுமுடைய (தம 
யநதியானவள), யர அனறோ - வருகதுமபடியாகவே யலலவா 

[ஆம எனதபடி], எ-று. 
(4-9.) பனிக்காலம் பகலைட£ட்டிதீ ததும் வேனிறகாலம் இரவை 

நீட்டிதததம் தமயகதி துயாபபடததான என்ப தாம், 

og” Pra தொடங்கு ஆனிமி? முடிவு வரைக்கும் பகறகா 
லம் ௨௮ - தாழிகையி லிருஈது ௩௨ - நாழிகை அளவாக வளாநதும,



(௪ GD ih L. gb WD 

இதமகேற்க இராக்காலம் ௩௨ - நாழிகையிலிருக்து ௨௮ - சாழிகை 
யளவாகத தேயநதும வரும், இப்படியே gos” ip a Can we 
மாகழிம்? முடிவு வரைககும் இராஃகாஉம் ௨௮- நாழிகையிலிருஈ வு 
௩௨ - நரழிகை யளவாக வளாநதும, இதறகேற்கப பகறகாலம ௩௨- 
நாழிகையி லிருர்து ௨௮ - நாழிகை யளவாகத் சேயநதும வரும, 
இத சூரிய சிததாந்த முதலிய கணித நாலகளாலும அஜுபவததா 
லும அறியபபமே. ௨௮ - நாழிகைப பகஇுளள மாரகழியுக தையு 
(மாப முூனபனிப பருவததையே *தலாபனிககாலம? எனமுரொனறும, 
௨௮ - நாழிகை யிரவுளள அனிபும அடியும ஆய முதுவேனி௰ பரு 
வஈதையே *வேனில்' எனருாரொன்றுவ கொள. [தாமரை மூகஙகள 

வாடமிம் எனறதனாலும (கணவா; தாநதோ ரேமுறு? எனறதனா 
ம அவவிருவகைக காலஙகளுகஞுங கொடுமையே சொல்லபபட்ட 
ition, பனிச்காலததிலே குறைநத பகலும வேனியகாலதஇலே 

றைஈத இரவும மிகுகது தோனறுதல சாஸதிரசதுககும LUO 
திறகூம விரோதமனனோ வெனின விரசெளுககுக க£ரபபொழுறு 
கெடுஙகாலமா மெளைபதனால் விரோத மி௨லை யெயாக (2) 

(இத முதற பதினொரு பாடடுகளால ஈகளராஜனுடைய 
காமவிருபபததைச சொலலததொட௩௫ அவன 

தமயநதிமி ஐயாவாகய குணததைக 
கேடடமையை இதஞுற சொலலுஇழூா,] 

மணியெழுவனையதோளார்மனவலியகறறு௩துதஇப 
பணவரவலகுற்செவவாயபபை௩கொடிரூணனூலாக 
வணிகளரசோாதஇழுத்தஙயகோத்தனனரசாசெனனி 
நணவறவிளஙவகசுபைமபொற்றாமரைதகாளினானே. 

(இ-௭.) ௮ரசா செனனி - அரசருடைய தலைகளிலே, தணபு 
yo விளஙளு - ஓழிவிலலாமல விளவகுனெற, பசுமை பொன தாமரை 
காளினான - பசிய பொறமுமரை மலாகளாடுய அடி.களையடைய ௩௭ 
மஹா. ராஜாவானவள்), அரவு - பாமபின, தததி பணம அல்குல் - 

கரும் புஎளிகளையடைய படம்போலும அலகுலையும், செம வாய- 
வத வாயையும, பைந தொழடி.- பசசை வளையலகளையும் உடைய ம 
யநதியின௮, மணி எழு அனைய தோளா - மணித தாணபோலும 
தகோளகமையுடைய காளையரது, மனம் வலி௮கறறும குணன் - தைரி 
யததை நீககுனேற குணமானது, நூலாக - இழையாக, ௮ணி ளொ 
Fr 5B (pre - (தன) அழடினாலே விளஙகா நினற Gre Beorn Bu 
முத்துகளை, கோததனன - (௮வவிழையிலே) கோததான, எ-று. 

(ச-.த.) களமகாராஜன் தமயநதி குணமே நூலாகவும், தன் சோத 
தியே முததுக ளாகவும் கோததுககொண்டிரு£் தான எனபதாம, 

அரசா தமது முடிகளின்மேலே பொற்றாமரை மலரைபபோல 
மழ” கொளளுதலால அவாமுடிக்கு இவனடி, பொதராமரை மல 
ரொனபபட்டது... படததிறகுக் கரும்புளளிகள்போல அலகுலுககு 
சோம மெனக, *பைநதொடிகுணன? மனவலி யகறறுங சுண



அன்ன மதைககண்ணுற்றபடலம, டுடு 

எனக்கூட்டுக, (மணியெழு வனையதோளரா? அரளஙசாளையா.. மன 
வலியகறுலாவது கூறறஙகொதிகது மேல்வரிறுங கலங்காத வவ 
து மனரிலையைக கேடசபபடடவளவிலே கலங்க செயதலாம, 
குணமெனப பொதுபப்டக கூறுதலால அழகு மூதலான பலவு 

கொளளபபடம, 97% னழடுனா லுணடாடிய காததிஃளாகய முத 
அகளுச்கு அவள குணம நாலாகவெனவே முததுகளுககு நூல 

போல அககாதஇகளுககு அவள corn Boo A யமையாத இறப் 
புடைதெனபது பெறபபடடது, சோ இ மூததஙக்யக மூணனாலிற 
கோததல அவள தனககுக இடைக&பபெறின அவள மணக இஞலே 
தன ோச இ விளவகுகதன்மையை நினைததல முணு ிலே தூலையும 
மாததியிலே முததையும ஆரோபிததலால உருவசவணி (40) 

[இதுமுதல் மூனறுபாடகெளால நளமகாராநனை வெலலுகுற 

கெணணிய மனமதன கெயகையைக சாடமு அ௨னமே௨வ 

இககுணடாகும விருபபம குறிபபிககப படறது ] 

வனபபினி லவென்ற Cain தைவயஙகொளுயக ரலமென்னா2 

அனை பதுவணடிவருயகூடதலகரு கயெவிலககஈதபபாத 
b னிபபடையாகவேறறகெண்ணின 6or (oT ot @b நதக [ sor. 

குனிஃருமெனகருமபான மேருவிலலியைவெலலுஙகோளா 

(இ-௭.) தரளம த - மூததுகளானவை உதிராநிற்க, கூனிக் 
கும மெல கருமபால - வளைக£பபட்ட மெலிய கருபபு விலலிஞலே, 
மேரு விலலியை - மேருவை விலலாசககொணட இவனையும, வெல 
ம கோளான - வென்ற (பெருமையைடடைய) மனமதனானவன, 

வயம கொளும காலம எனனா- வெறதியை கொளளுதறகே£ற காலம 
(இதுவே) எனறு, வணடு கனைதது இவரும கூநதல - வணடுகளான 

வை ஓலிதது ஏறுகனற கூடதலையடைய தமயநதியானவள, கருதிய 
இலககம தபபாத - (சகனனாலே) ரூ.றிககபபடட ஸசுறிமினினறும தப் 
பாத, சனி படை ௮௧ - ஓபபறற ஆயுதமாக, வனபபினில வெனற 
வேதை - அழடனாலே (தனனை) வெனற ஈகளமஹா.ராபனை, வேறககு 

எணணினன் - (அபபடையால) வெலலுசறகு ஆகவோ௫ுததான, எ-று, 

(௪- த.) மனமதனானவன தமயக இியைப படையாசக்கொண்டு 
நளனை வெலல நினைததான எனபதாம. 

மூனனே மேருவில்லியால் வெலலபபடட.வஞயிலும் பின்னே 
உமாதேவியை மணமபுணரச செயதமையினாலே *கரும்பான மேரு 
விலலியை வெலலுஙகோளால்” எனரார, 

மாதுமை கிமிதசமாக மழுவலா னனங்களுக்கும் 

கோதகெஞு சடறறச€றிட கொணகனோ டுமைககுமேனி 
டாதிசெய தவரைததணடம பணணிததன வசமாசசெப்த 
நாதனே யுலகுக்கெலலா காதனென மேததுவாமே?? 

என்பதனாலுமறிக வல்லவளுக்குப் புல்லுமாயுத மெனறபடியே ப.எ 
மதன ஆறறலை மெசசியவா முயிறறு, “வயகதகொளுல காலம? என2௮



௫௬ CO mL Fw 

ாததி மூததங்களைக குணநூலிற கோத்தசாலத்தைச் சுடடிநின 
றத. வனபபினில வெலதுதலாவது அழனே மேறபடடு நிரறலாம 

தமயகதி மனமத௨ஞ௫ அவனாலே கூறிசகபபடட அ ரசனாயெ குதி 
யிலே தபபாது சென்று தாககும ஓபபறற படைககல மாயினள எனச 
தனனை யழலெவெனற அரசனமேல உள்வயிரங்கொணடு அவனை 
வெல்லு ரறகான காலமும படைக்கலமூக் தேடிக்கொண்டிருந்து அவை 
இடைககப பெறுதலினாலே (வேறற கெண்ணினான? எனக, வயங 
கொள்ள நினைததறகு ஏதுவாகாச வனபபினில வெனறமையை யே 
வாக சுறிததலால ஏதுததறசுநிபபணி, *கருமபான மேரு விலலி 
யை வெலலுங் கோளான? எனக காரணத்தினது தரமக Hola 

யிருககக காரியம பிறகதலை௪ சொலலுதலால ௨ - வது பிறிதாராயச் 
ியணி, இவலிரணடுஞ கோதலாலே சோவையணி, (ae) 

அணஙகினுக் scorn செயயு மணிகிள ரஞ்சில லோ 
இ, குணஙகமழ கருதி வைவேத கொறறவன செயியுரு 
மூன, மணஙகமழ மிதன்றம றேரோன வாவமுபைய கழை 
விற பூட்டிய, குணஞசெவிப் படட தன்னோன வன்மை 
யார் ருணிககற பாலார், 

(இ-ள்.) அணகஷெக்கு அணங்கு செயயும - தெயவமகளிருககு 
வருதசததை௪ செயகினற, ௮ணி ளொ அம தில ஓதி- அலங்கரிதத 
லாலே விளஙகாகின௨ அழிய பொனவடடத தகடடணி பொருகதிய 
கூட தலையுடைய தமயகநதியினத, கூணம - குணமானது, கமழ கருதி 
வை வேல கொதறவன - நாறுனெற உதரசதையுடைய கூரமைபொ 

ருதிய வேலையுடைய ௩ளமகா.ராஜனறு, செவி உரு முன - காதிலே 
அடைவதன்முனனே, மணம கமழ தென்றலை தேரோன - வாசனை 
யானது மணககடபெ௰௰ தெனறலாடய தேரையுடைய மனமதனால, 
வாகு பைய கழை வில- வளைககபபட்ட பசிய கருபபுவிலலிலே, பூட 
டும் குணம் - ஏறிடபபட்ட நாணானது, செவி பட்டது - (அமமன 
மதன) காதிலே அடைநதது , அனனோன வன்மை - அபபடிபபடட 
மனமைதனது வலலமையை, யா கூணிககறபாலா - யாவா அளவு 
செயய வலலவா? ௭-ு, 

(க-து) தமயகதி கணாதிசயமானது ௩நளன காதில்விழுமுன மன் 

மதனானவன விறபூட மம வல்லமை யார சொலலவலலரா எனப தாம, 

அணஙகு - சாதியொருமை, *(அணம்சுஞ்சூருர் தெயவப்பெண் 
பொதுபபெயா?? எனப தனாலிக, ௮ணநடனுக கணஙகுசெயசல் தன 
பே ரழகினால அவாக்குப் பொறாமை வருததஞ செயதலாம ; அலலாம 
ஓம் அழகுக்கழகு செயகனறவெனினுமாம, தமயக்இியினகுணம் அழ 
குமுதலிய பணபாம, கருமபுவி௰ குணம் அதனது orem. “சுண 
மெனப கயிறும பண்பு கும்பம்வின னாணுகா உபோ”'எனப தனாலிக, 
தமயஈதியின குணம ஈளன செ.வியி லடைவதன மூனனே கருமபுவில் 
லின குணம மனமதன செவியிலடைஈத தெனக&. களன செவியி 
லடைதலாவது கேடடறியப்படுதல், மனமதன் செவியி லடைதலா



அ௮ளனத்தைககண்ணும்றபடலம. @er 

வத இடகையால் விலலைபபிடி தது நினறு வலதுகையால அம்பைத 
தொடுத்து நாரியை யிழுககுமபோது அகநாரி காதளவி௰ செனறு படு 

Sor, தமயகதியின குணததை ஈஉளன கேட பகு முன்னே மன 

மதன அமபெயயத தொடஙகுதல கூடாமையாலே *செவியுறாமூன? 
எனபது செவியுறறளவி லெனனும விரைவைக காட்டியது. தமயக 
யினழகை யரசனகேட டறிதலாயெ காரணததுககுமுனனே மனம 
தன விலவளைததலாயெ காரியம பிறததலைச் சொலலுதலால மிகை 

யயா வுவிமசியணியா கும, (4௨) 

சலவியினறுறைகைபோயகாவலனநன்னையின்னே 
வெலகுவலெனனகெயூசினவிழைவுறுகருபபுவிலலான் 
மலலலமபுவனமன்றுமவென்றதன்வரமபில?£ர்தஇ 

யலகலிலையமெனனுமாழியிலுகுதறுநினமுன 

(இ-ள.) கல்வியின் துறை கைபோய - கலலிமினது வழிமில் வல் 
லவனாடய, காவலனை இனனே வெலகுவல எவன - அரசனை 
இபபோதே வெலவேனெனறு, கெரஞூூலை விழைவு உறு கருப்பு வில 
லான - (தன)மனஇல ஆசைபபெருககசதைககொணட கருபபு விலை 
யுடைய (மனமதனானவன), அம புவனம மூனறும வென்ற - அழூயே 
உலக மூனறையும (அதுவரையில) வென்று சம்பா திஃகடபடட, தல- 

தனது, மலலல வரமபு இல் சாததி- வளமபொருஈதய அளவிலலா த 
ரதஇியை, அலகலில ஐயம எனஜம் ஆழியில - சுருஙகலிலலாசு ௪௩ 
தேக மெனனெற கடலுள், உகுத்து நினரூன - மூழுக௪செயது 

(திகைத்து) கினமுன, எ-று, 

(காது, ஈளனைவெல்ல விருபபுத்ற மனமதனானவன தனசாததி 
யை௪ சகதேகககடலிறசொரிரது மயஙஇகினரான எனப தாம, 

“கலவியினறுறை கைபோய காவலன” எனவே வேதாகமஙகளி 
சொல்லபபடட விதிவிலககுகளை ஐயநதிரிபினறி யறிகது அவவறிவி 
னாலே மனத்தைத் தனவசபபடுததிகிறபவன எனபது பெறப்பட்டது, 
அவனை வெல்லுதல அவன மனநிலையைக் கெடுசதுக காமத் இற be hi 
கசசெயதல, ஆக்கலவியறிவி ஓயா௩தோரை மிபடோதே வெ௨உலுவே 
னென ரூசைகாதல சாகச மாதலாலே மனமசகைகு இவனை வெலஃல 

மாடமிவேனோ மாடடேனோ வென்ற வுளளகிகழசசிபிறநது அதனால 
இதுவரையில மூனறுலகஙகளையம வென்று சமபாஇிசபபட்ட மோத 
இகளும நிறகுமோ நீயகுமோ வெறு சநதேதெதா னெனக. புதிதா 
௧௪ சமபா இக்க விருமமிய ஊடுயததைக சுறிதது முயனறு அதுவரை 

யிலே சமபாஇதத வைததிருசசபபட்ட மூதலையும இழகதுபோதல் 
ஆறிவிலானசெயல் ஆதலால, 4*அசகய கருதி முதலிழககுஞ செ.பவினை 
யூகஃ்கா ரறிவுடையாா?? எனபதனா ode *கஷவியின றுறைகைபோய? 
என்ஐமடை ௮ர௪சன மனமதனுககு ஐயந்தரவலலனென்ஐங் கருத 

தை யுடகொளளுதலால் கருகததடையணி அஙகம , மனமதனுக்கு௪ 
சநதேகமில்லாதிருககச சகதேகததைக கமபிததலால தொடாபுயாவு 
நலிரசசியணி ௮௩8 , ஆதலால் உறுபபுறுபபிக கலவையணி, (௦௩)



@ 2 GO) fo L. GH id. 

[இசனால் மனமதஜுக்கு விதிததுணையா௰ பூவம்பைஃகொண்டே 
அண்மை பயனபட்டமை சொலஉபபடஇவ து ] 

ழண்ணருச்துளிகருங்கூர்தற்மமய£ இழுலையுமபோர் வே 
லண்ணறனபுயமு௩கூட் டமவிதிவலியழகிறறப.மா 

மணணமைமுழவு?தகோளானமனவலிககவசமார 
ஷெணமலாவாளியாலுமுரனறபபிள௩தசனறே 

(இ-ள,] தண ஈரா நுளிகமும கூநதல தமயந்தி மூலையும் - தண 

ணிப (மலாத) தேனைச் துளிகனேற கூநதலையுடை ய தமயகதியிது 
டைய முலைகளையும, டோ வேல் 3ணணல புயமும் - பேரகமுரிய 

வேலையுடைய ஈ௩ளமஹாராருடைய தோளகளையும, கூடடும - சோச 

கும, விதி ௨லி- தெயவத இதனது கினைபபானது, அழு - பயனு 
டைததாயிகறு, மண அமை முழவு தோளான - நுடைககல ஆமைஈத 
மததளமயபோலும தோளகளையுடைய அவவரசனது, மமை வலி கவ 
i= தைரியமாடிய க௮சமானது, மாரன - மனமகனது, ஒள மலா 
வாளியாலும - பிரசாசமாடய பூ வமபிஷூலும, உரன ஆம பிளா கழ 
உரஙகெடக இழ்நதது, எ-று 

(சானு) தமயாதி முலைகளையும் நளனிருசோளகளையும் சோககும 
விதிவசம வலுமையுளத, களனது தைரியமாகிய மனக&வசமானது 
மனமதபாணத்தாற இழ்கதது எனபதாம, 

மனவலியில வலியெனபது தல விகுதிகனறிய பொழிழ்பெயா. 

அது நின தகலைபது, (உயநதுபோமாறே வலிசககுமாமானடார 
மனம?? எ.எபதனா லறி௨, தமயநதி முலையும நளன புயமுவ கூட்ட 
லெனறதமரு gait இவனுக்கு மனைவியாசச செயதலெனபது 
டொருள, கொடிய படைககலங்களால ஊாறுபடாமற் காக்குஙு கவ 
“மபோல அரசனது மனவலி காமததினாலே ஊறுபடாமம காது 

லாலே “மனவலிககவசம” எனமா அது பிளகதல - Davart Heo 
தெயவ சஙக்பதிஇனாலே எதககாரியு தான முடியாதெனறதா 
சமிறறு, மலாவாளியாலுங ௧வ௪ம பிளகச்செலும விரோதம ல்தி 

வலியாற ம்ளகத தெனறைதினாலே அழிதலால மூரணவிகாகத ழிவணி, 
இது ம௭வலிகவசம? எலு முருவகதுதை அஙசமாககமகாணடு 
ale Fie (௪௪) 

|இதஞலே மூதத்ஃடவுளளாயும வென மனமதனுகபூ, 
வெலலுகறகரிய தியாதெனறு சொவலப்படு 1 ல்] 

மேய்கமழ்துளவினானுகானமுகத்தேவுகாளும் 
தாயகருங்காமவெமமைதரிககிலராகியன்றோ [ன 
வாஙகுதண்டிரையிறறண்ணென மலர்வயினவதஇட்தார்மன் 

நீ பகருகிழலிறறோன்றுமதனையெவ்வாறுநீங்கும 

(இ-௭,) சேன கமழ் தளவினாஜம் - தேனானது மணக்கடபெற்ற 
அளடிமாலையையுடைய விஷணுவும், கானருமூகம தேவும - நான் 
குழுகங்களை யுடைய பிாமாவும, நாளும் - எநகாளும, தாஙகு அரு காம



அன்னததகைக்கணணுழ்றபடலம ௫௯ 

வெமமை - (யாவராலு£) தாம் ஞூ றசரிய மனமதனாலுண்டாகிய வெப் 
பதை, தரிகலா ௮9 - பொறுககமாடடாதவா ௮௫, வாஙகு தண 
இரையில- வளைகச் குளிசசிடொருநதிய பாறகடலினசணணும, தண 
என மலாவயின - குளிரசசிபொருகதிய தாமரைடபூவினகளாஜனும், 
விசா அனஜஹோ - வாசஞ்செயனெருரனறோ, மனனன - அரசகஞன 
வன, கீஙக அரு நிழலின தோனறும மதனை - நிஙகாக (தனது) சாயை 

வடி வமாகக தோனராகின௰ மனமறனினினறும், எவவாறு கிஙகும - 
எவ பாயச இனாலே நீமகமாடமிவொனா எ-று, 

(க - ௪.) பிரமரூம விடடுூணுவும காமக கனலுக காறறாமல கட 
லிலும் மலரிலு மிருககராகள அகையால, உளன மழனைவீட டெவ 
வாறு நீயகுவான எனப தாம, 

காமவெமமை--நிலைமொழியீறு விகாரபபடடது, குமரகோடட 
மென்பதுபோல. காமழுலாயெே வெடபமபொருமல அதைத கணித 
துககொளளுதறகு இருமால பாறகடலினும, கானமுகன தாமரைப் 
பூவிலும வாசஞ்செயகறா ரெனமுா, படுககையிடமும அசனமும 
அசலபறறி யெனக. முூதறகடபுளரே மனமதனைக கடமகமாடடா 
திருககையில் ஒருமனிதர௫ு கிய அரசலா சன் சாயை வடிவாயத 
தகொடாநது கிறனெற அவனை யெபபடி.ம கடக்சமாடடுவ னென்ற 
தாயிற்று. “8 ip oS mG (ap oot 10” GT of D Heh மனனனது காமடிபோலுங 

காநதியுடையனாகத தோனறுமெனபது கோபொருளாக௨ம மனன 

og சாயையின வடிவாயததோனது மெனடது பயனபடு பொரு 

ளாக: கொளக, நிழல காகஇயுஞ சாயையமா மாலின ane HOw 6a 
பது ஷாம நிழலசவி வளசொளியாஞம?? எனபதனாலிக ecto 

னிழலை யொருவருஙவ கடககககூடாமை யதி, மனம தஞுலே கடவுளா 

.முமபாடடைச சொலலவே நளன படுமபாமி தோனமலாலே செய 
யட பொருடபேஉணி காகதிபோலுங காநதியென்பது தொகையுவ 

மை, இ.து அவகம, கடககமாடடாமைககு ஏறுவாசா 9 நிழலிறமோல ற 
தலை பேதுவாகக குறிககலால ஏதுததுகுறிபபணி, இது ௮௩௫, அத 
லாற கலவையணி. (௫) 

| இதனால் உள்ளுதலும் மாணுவரை மிறத்தலுஞ் 
Gat vou Boor ner, | 

மானநீரரணஞ்சூழ்கதமனனவனுள நஇனூடு 
தூகலபபருவமென்னுநதகோழியனபொழுகநலகு 
நானமும்புழுகுங்கொட்டிககைமணிமுததஞசூடடு 
னிறமணிககட்கொய்கைக்குடத.தனானீட்இபபுககாள் 

(இ-ள்.) மானம் - சாணமா௫ய, நீ ௮ரணம ரசூழநத மனனவன்- 
அகழியினாலே சூழபபட்ட ௮ரசன2, உளததிஜூடு - மனத னுள்ளே, 
ர ஈலப பருவம என்னும் தோழி - குற்றமறற மஙகைபபருவமென 
இ௰ டாம்கியினாலே, அன்பு ஒழுக நல்கு - (அவன்மே) லன்பு பெருகக் 
கொடுககபபட்ட, கானமும் புழுகும் கொட்டி - கஸழூரியையும் புழு 
கையும் அபபி, ஈகை மணி முததம சூட்டும் - காஈதிபொருர்திய அழ



௬௦ ளைடதம், 

திய முததுவடத்தை ரூடடப்பெம்ற, நீல் நிறம மணி கண் கொஙகை- 
நீலமணிமபாலும சூசுகததையுடைய மூலைகளாயே, குடததினால - 
குடங்களினாலே, கீ£தி புககாள - (அவவகழியைக) கடநது சென 

மூள, ௭௮, 

(க - து) தமயகதியானவள ஈளனது மான மெனனு மக(நியைக 
கொங்கைக் குடயகளாலே நீதி அவ ஐுளளததுட புரு௩தாள என 
பதாம, 

ஒரு க.ரகஇிலே பகைவா புகாமற காககும அசழிடோல காணம 
greene ses காமம புகாமற காததலாலே ₹மான நீரரணம” 
என்னா. £(மானமூம வெளகலும வடகலுஞ சமழட்பு நாணமுணாதது 
நடையவாகும ? புதியகாமவினபததை யஐ.பவிதச ற கூரி தாய மூன 
ஐம் பினலுமூளள பருவஙக எனைத இனு௫ூ சிறது நிறகையால மய 
கைப பருவழதைத (தூாகவபபருவம? எனா, ௮௮ பனனிரணடாணடு 
களின்மேல வருவது, அஇலே பெலமைககு4௫௦௩த முலைக ளழும 

புதலபறதி அதனமேல அன்பு பிறததலால *அ.பொமுக” எனற, 
மாாமிலே குடததைககொணடு அழீரைககடஈது அசகரைசோவோ 

போல்த தமயகதி தன முலைகளாலே அரசனது நாணகசதைக கடநது 
அவனது மனததிலே புகா ளெனச. இப்படி, அவள செயலாக்க 
கூற்பபடடதாயிஞம அரசன அவளுடைய மூலையழகைக கேட்டுத 
தன ணாணததை மிழகது அவட்ள நினசததுிருகசா னெனபறு கருது 

தாகக கொளக, உயாவொபபிலலாச வழகுடைய மகளிராயிஐம யெள 
வனஞாற்நு மூலை யருமபுசறகு மூனனே அவரை விருமபுதல டொருக 
தாக காமமா மாதலின், லிருமபுதககு மூலைகளி னியயகையழகோடு 
செ.யறகையழகுங காரவஊாமாதல தோன “நானமும புழுகுஙகொடடி 
நகைமணிமுத தர சூடமி நீனிமமணிககட கொஙகை? எனா. மானம, 
பருவம, கொங்கை, இம மூனறிலும 8ீ.ரரணம, தோழி, கூடம, இம 
மூனறின அபேதமகமா ஆரோபித தலால உருவகவணி, (௧௬) 

[இதனால் அயிலாமைச துனபழுசொலலப்படுெறது.] 

சிறையளிகுடைந்துபாடுதேமலர்பபகழிமாரி 
நறைவிரியலங்கன்மா£பிறறிளைத்தலினையு£ துன்பம 
கழறைமதிவிளஙகுங்கஙகுறகாலையுமணையுமலலாற 
பிறரறியாமலுள்ள தமடககினனபிறங்கறோளான், 

(இ-௭,) பிறககல் தோளான-மலைபோலும் தோள்களையுடைய ௩ள 

மஹர ராஜனானவன, ஏறை அளி குடைந்து பாடும - இிறைகளையுடைய 
வண்டுகளானவை தொளைததுப பாட்ப பெறுடன்ற, தேன மலா 
பகழி மாரி- பரிமளம் பொருக்திய பூ வம்புகளலு மழையானது, கறை 
விநி அலங்கல் மாபில் - தேனையுடைய மலாச்த பூ மாலையையுடைய 
மாாபின கண்ணே, தஇளைத்தலின - படுதலினாலே, நகையும் தனபம்- 
இளைததலாலுணடாடன்ற (தனத) அனபததை, கழை மதி விளய 
மும் கஙகுல் காலையும - ௪நஇிரனாலே விளங்காசெற இராக்காலமும, 
(கஹைமதி விளங்கும ) அணையும் - சந் இரன்போல விளஙகாநினற



Df 081 5H தைககண்ணுற்றபடலம். ௬௧ 

டாயலும, அல்லால் - அலலாமல, பிறா அமியாமல - மறஹொருவரும் 
அறியாதிருகக, உளளத அடக்கெனன் - (கன) மன இனகண் 
மறைதகான, எ-று, 

(க-து) மஎமதபாணதமா லுண்டான அுனபததை களமகா 
ராஜன பிரறியாம லடகஇனான எனபதாம், 

வெண்மை தணமைகளாலே மதிகபஙாடுதிமகு முபமான மாக் 
2 பட்டது. இரவும அணயும உணாவில பொருளக ளாயிமை உறுப் 
புடையதுபோ லுணாபுடையதுடோன மறுததுரை பதுபோ னெஞ் 

சொரி புஎரா தது வொலலாமரபி அவறறஜொமிகெமிடு௪ செயயாமர 

92 ஜொழிறபமிக நட சதியும்? எ.௮ரம பொருவிபம ரூதடுரலிடியால் 
_ ரர தறைமைபை ௩லதறிலே௰திழா.. இடனுலை ரரசனிரவிலே 
ty iad) 4 ம இல! ஸூ... பட Sir warp A res நடபாளாககும் 

வெரிபடிரதில ௮ சாயிறறு, சாலம மிடமாமாகிய ககருலிலே 
மச ரல அபர பமையால நலை யறிக வாகம் உயபபட் 

atl (2௭) 

| i) (9௨ சப்பா நி ப FOB வ பரு. இரவா DO NAGS , 

a 
rT toy wd Te L hf) ‘ Poe] 

rat doi மலிக் ena னி டை நிழற் 
- ் na 

Dip பைமபே ய, எளிய புணான வியா பாவை 
™~ on 

உய) வேட ட சேயயா, னரி்யென வயிரை யுணமை 

Unb Ten wnat ட்புலு, Pet! Dorr வெண்ணி மானம் 
¢ 

புண on Myc) tar Gor Jb 
(ஜி - er) ல பம் பூமி, தனி புடை ஈழ 

WO) Baty rip wm we ips Ue or இறு, பையடொ௮ இபா ஜி க 2920 
rity பொனறுடாமிய விரராரி. 2. 2 ரியையுலய  ஏபரணத் 
பையுடைய வரப ச, பராம மெலி vio = (2 wore) sone ® 
pu (உடமபு) ராடிபுமு லீமா பாளை யை = மெராசருடைய (புதல் 
வியாகி.ப) தமயகஇியை ந ரி எல கேட்டல பெயயான- தருகவென்று 
(அலா) யாசித இ. oy இளிவு Tat ot [பளி- (பூய ய] இகழ சியென் 

ஐ 

று ணெ fly LOM EDT பூ்படா- மா யமா யெ பூர) தரிதுதவா, உயி = t ர _ ளி 
் ரை - பிராவ doo Wy hy Devt DO YN! Disot - (V0 Boo STB KHL S 

றையும, அற விட ஈலும- (றறறக சைவிட்டாலும, இரப்பாகொல்- 
இரடடபாரோ? (இரவ ரா), எது, 

WIL evo cot usd 

(க-து) மாலாமுளளவா இரவராபோல களமஹாராஜன Sto 
THOT SIM SCHAMT vol ETSTLI ATMO 

தனிககுடை நிழறக ஊிருகது விள வகு மவனரசாடசியே யுலகு 

யிரகளெலலாம இனபுறுதறகுக காரணமாதலால “வையா தனிக்குடை 
நிழற்றும்? எனா. பினமெலிக தெனறமையால் தனா மனததிம் 

கேறறப்படடது. அளியிகையுமிரை யெனப்பாடஙகூறுவாரு முண்டு; 

அளியும அறதஇினுளடங்கு மென்க. உயிர் - பஞ்சபபிராணனகள்,ஃ



ண்ட OD bt. Bb tb 

பிராணனகளை யிழாதபின்னு மழியாது கிறறல்பற்றி 'உண்மையழம்” 
எனா. பலதுனபலகளினு மிறசதற றுனபமூம, அதனிஞம் அறத் 
தை யிழததற றுனபமும, அதனிஜம இரபபுத துனபமும கொடியன 

வெனறு கூறியதாயிறறு, *(அவிறகுகீரெனறிரபபினு காவிற - இரவி 
னிளிவா ௬தில'? எனபதனாலும இரதகல இழிவெனப திக, மானம் 

பூண்டவ ரிரவாரோனரம டொதுபபொருளால hinders சமயஈதியை 
யிரவாமை சாதிஃகபபமிதலால வேறதுடபொருள் வைடபணி, (௧௮) 

4 - [இகனால காமகோயை மதைக்குமாறும அது உனமாசததாலே 
LOD DLT LI QeT wil WEot vor, | 

நிறங்கிளர் வயிர கோளா ெனெடகியிரப பெறியுக் 

CB 4a min, Ge nica ரி ஙமிஎரி கேனான் மறைக் ppl BID, (PWG) ob ov D ht 2 ம் 6 2 (7௦௦ ஸர ௦02) 

கும பெட்பான, Uy by) of J வேறா wor tna &) ணுருவெளி 

வயத db OHS, THUD OL ஈழ வனனாட மூரைபபது 

STL UTI Lov eat 

(இ-ள, ) நிழம இனா ஒயிரப: சோளா - are Pde » விரங்கர 

நின இவஏசிரககறு கா மயா ப ware சராயுடைய ஆரீசு படகில்) தெடு 

உயிாபபு 2) Pr ago. Gt ore pt ob Dit He Ty LP Mahe? 

இய ப ni 1A - (நு ரறி. சார மாட ப தாழப் எெறுணிபபடு 

ov இலி ராய், 2D ப உரமிட்டு 2 அஷ பர 0 பனிக் வம் = ௦/2 77௫ 

காரண தால (பிறக்கு இமா) மடைபடானா, மறறம இடா வேல 

க மாது = @ Teh b oes’ Dur wo GN mien படிவ ப்டபாமும ௧ 

களையபுடைய தம்ப ண் ehh, LU ola eh aL 11 Gol Oy isle (ப்ரா 1 DLT ov) 

Game o sro Gen yl atk ng ote t ay கறுவதுன 
கெ௫ூஈ உழவ - சாமி முடிடா ம எமாட துட முலு MW ACBL Ey - துப 

ம் ௦ 4 

Quruwits + ('தானறுிற மயி, 
_ fy உரைப்பது கரச்கமாடடா சொலவதைமாப ரம மாறைககமாட 

டான, எ-று, 

மிடடடால = அசையரல், 

(ம்) பிற தரறியாமல காம புதை மறை2மும ரள மஹாராழன 
உருவெளீ 5 தாக் தமயக யோடு டேல் கதை மஹறைசசமாடடான 

GT OTL! ரம், 

Ow Bi Oued eg gw ெடடியாப பெறிய 2தாறும” எனறத 
லை ஆஅருகிலுளள மாதிரி முதலி?பாகளு ஒறுகாற கொனறாக வேறு 

வேறு காரணநதோனற அபினயிதது துவ 6) ot சாரணமாயெ காமத 
தை மறைபபா னெனக, வேதறுமாரலாககளாவன பகையாமேக கோ 
பஞைகெயகை முதலிபனவாம. தபபடி, மறைக்க வலலவார யிருகதும் 
பிராகதியிறளாலே தமயகதி யுருவெளியாகக காணபடகநேதோறும அவள் 
வசபபடத தனனை மற துகிறகையினாலே அவளுககு௪ சொல்வதை 
மாததிரம மறைககமாடடா னாயினானெனஈ, அவளுக்குச் சொல்வ 
தாவலு அவளழூன சிறப்பையும் அதுபறறிழ தனககுண்டான விருப் 
பத்தையும அவ்விருப்பல காரணமாகத தான்படும் வருத்தத்தையும் 
அவவருத்தததை யொழிததறகு அவள் இரககஞ்செயயவேண்டுதலை



அனனழமழைம்கலளணுறற்படலஉம ச 

யுஞ் சொ.லுமலாம, காமஙசாரஉமாச வுணடாமும பெருமுசசுகளை 
வேறுகாரணஙகளாலே மறை த 5மையினாலே ௨ஞசஈவிறசியணி, (௧௯) 

|இஅ மூகலியவு ர. த எலிருட்டகு COGN gh or CF டதிலி 

யாரு bor At UH) C0 LT OD he TON Dor 4 GT TOT ON BU 

பொழில விராயாடபேே பொலலடடம னறத | 

பொறி வழிய உரம்போ ! Lips oer ot tau Cyr emu 

மறை சசெயம்நைய। மார்ப மமரினாறறு! . சான 
G 

வை adil iporaraG on 5 we i oll {hy 12) Ha’ பப 700 wot 17) ந் 

fh wd) pnp Gri c vow vl மு UT ero LS னினயத, ஸ்ம a Gul oe T ool 

(Qeot ) i ral டை உளனம டாக்கா. புரவனை - ஐம்டோறிக 

ளது வழிப் உடம்ப சது தாழ் நர மர வால மட காமகோயை 

மழை செய- (தல) காமல் பாதிப (மேறுசாரணங்களாவ) மறைக்க, 

மம்மரி.ஏ மறையா தாக- உமாச இஞ் (அ) முறையாமல லே 
ளிடடட, சா. உட கொபானர - நாவாபசை உளளேகொண்டு, உதை 

ர கழல உளி (மாதா - ஓலிகக ௭௩ மீரச்கடலையடைய பூமியிலுளள 
அரசாகளா௭ல௨ரகள, நெருட உட நவைமி ப நீயடி- மெருங்கபபெற 
அிருககில௰௦ பெரிய ௪டையினிவறும நீஙக, உறை சமழ சோலை செல் 
வான - Cy cot gl Dot bot Sat (duiy) Abst Fads BEL 

போகுமபடியாக, உளத தனலை ஈயதமல செய்தா - மனக இலக 1 
(அவன) விரு. 2பினான, எ-று 

(க-தி.) நளமஹா.ராஜன காமதழை மறைக்க அக்காமம் வெளிப் 

பட வெடகஙகொணடு ௪பையைவிடடு ககத௨னததுககுபடோக வரும 

பினை எனபதாம, 

டொறிவழி யுளளமபோசககாமையாவது மனத்தை ஆதவிரும 

பியவாறு பொறிகளில செலுத்தாமு நிறுததலாம, முபாடடிலே 
வேழறொன்றான மறைககு மெனறதமூலே காமகோயை மைக்கு 
மாறும உலாப் து கரகுகமாட்டா வென அதுவெளிடபடு 

மாறும் வளுசதுசசொலஃபபடடமையால இப பாடடிலே (மறைசெய 
மழையாதாக? எனத தொகுத்து கூறிஞா, அறைகழலவனிவேகதா 

கெருங்குபேரவை.பாதல்ன அதனகதே தனது கார்மகோய வெளிப் 
படுதல தல னிஹறைமைககுணமககுச இமுகசாமேனறு நாணி 
னெனக, அர்காணம பிமாக்கு வெளிபடடாழு உளம்ளதானே யடக 
SUL LO fort gi GC grog ero our Gg நாஸுடகொள்ளா? என 
Gl, Horas Fat we eco Wo 4 + 02% 4 Dina sare we Han 
aT MEE Bache செலல விருமபிய, வொனச (2.0) 

[Ds cow @Boordararre Gayo 2.0 
Oly mo vii) oot ogy, | 

சொட்புற வுலவு, தோறுங குர;தடை துகளின குப் 
பை, நு்பமா ரணுஃக ளென்னு நுவலரு inca Ba கூட் 
fo}, கடபுலன கதுவல செலலாக கடுபபினைக கழமபான்



௭௬௪ ைடதம், 

காலைப, பெட்புபப பிடிததல் போலப பதஙகுமாக யெ 
ever fi Li) {1 G07 97 (AP GOT 

(@-or) Osriu 22 2 Maw gr ob - ுழமடபொரு.,! சஞ்சரிக 
ம;தோறும, சுரகது இடை துகபரின படவா - புளமபுசளீனிவறுப 
(கால்களை) யடைசைற புழுஇப்வாரு. கூடபமாட து. கட்புல கழு 

வல் செொடலா க டபிகோ குற்டாய - சைவ றிவியடடடமறுல கூடாக 
வேக டை கநன்மபடோடுடம், காலை - காலக், டெயபும UG g tho - 
அசைமிக பிடிஅைபுடைய, டடம ஆரா குகள் என்ரு Ls = HITE 

மை டொழுா£திய தணாகசடே டகர greed ஈம மத கூபய்ப 
டோல ப்! நட - (எ்ணிச) மோட கைடா மகற் oor OLY 

OF TS SHE Tost Ge rs வி ue Gory, wt Couey toot = wo Borr 
OUE Ou Ten Vat (in sor, les pul > Toei சொல்யூ ப (1௨ 
எழு, 

(a-g.) மாவா ரூதிலாடயக கொணமோ ேனருவ எவ்பதாம். 

கொடபு2 jor aver = கொள வட்டம் டோனறு மடல் BE 

FO BY ல, நவள சசமாரியு மெதாநத௰ட்டமா.ப, உறுவழ்ஜெ ெ ்.. நி © fey G a > (ப \ ச 

இழிபோா மறுகெடபோரு, முரபதமேக்லை சிவறமோதறடோச, 
தொருவநஈடச திரு, ரொருகண த கே? எனடஇற சாவக நியாய 
நாலா மதமடறறி மனசதை மனு வெலரா, 4இனபமுலிய பண் 

டுறததருஉங, கருவியாமபொதி மனமஃதுமீாதோ, றினறியமை 
யாது வேணடலிநபஃயா, யணுவாயகிககு மேலமஞாபுலஒவா?? எல 
பதனாலதிச, போலுதல துகளினசெயல, பிதமமு.தல ர.தினாசசெ 
பல. ஆசிரியை ததொழுது கறகவேண்மிதல மாணாககரது. கடனாத 

லாலே *சநடானகாலைப பெடபு£ப பிடிததல? எனறு, அத துகளின 
கூட்டத்தை அபபடிடடடட மலாக்கூடடமாகக குறிததடாலே போ 
ர௬டடற சுறிபபணி, (௨௨) 

| இதனால அககுதிலாமேல ஏமினலு சொலலபடடுலெறது | 

பன்னகஞ் சுமந்த வைபபேர தோளினிழ் பரிஃளு 
மன்னர், மனனனைப பரிபபலயானேவருஃதி ரிரவிதன்னை, 
யென்னைகீ£ தாஙகு மாதநென நேழபரி யினைகக ஷவெனன, 
மின்னொளி விரிககும் வெணபம் கூடதன்மா மேற்கொண் 
டானே 

(இ-ள:) பனனகம சும வைப்பு - ஆதிசேஷ Cov (gules 
தலைகளாலே) சுமககபடடுஇி.1ற பூமியை, ஜா ௦ீதானினில பரிககும் 
மனனாமலனனை - (னது) ஒரு தோளிஞலே grag Gon grend 
கரசனை, யானே பரிபபல் - நான தனியாக சுமசகவலலே, வழு 
கதா இரல் தனனை மீ£ தாவகும௮று எனனை - ௪ர௫௮ற இரண௰களை 

யுடைய சூரியனை (பலவாகிய) கீஙகள தாவு செடகை எத்தன 
மைத, என்று - எனறு (பழிதது), ஏழ பரியிய க௧கல எனை (௮௪ 
குரியதுடைய) ஏழு குதிரைகளைபடரா5$௮௪ சிரிததலடோல, வெண 

பல்மின ஓளி விரிககும கூர்தல் மா - வெளளைப பற்களது விளஙகா



அனனமதைககணணுற்நபட லம், ௬௫ 

நினற ஒளிபைப் பரபபுனற புறமயிரையுடைய சூதிரையின்மேல், 
மேக கொண்டா - (அர தி ஏறின, எ-று 

(௪-3) எம. ராஜ 2 இரைமே வேறினான் எனபதாம். 

LU murach aro வென்றவளவி?. அபிரமுடிகளாற ஈமககப் 
ர 

படுதல விளஙகுதலால அப படிடபட்ட பூமியாரகறை ஒரு தோளாற 
சுமககு மரசணன யான றரி உய ஈமககவ2ற னென்று தனது மிஃக 

வலிமையைக் காடடி. அப்படிபடடட௨ மலாத  பூரிபான Bare 
ளேழாகக கூடிச் சுமககுமா ஜெ௱ல.ஏ பது. அச்பூரியஎ. இரைக 

Wet வலிமை, ws opmar Der v2 5 OVM ((o05T GOLD தோன்ற 
yao De ae திரிததல சோக wraw gt Caoraip un ssorag 
ஒரு சோளவலியைசசசொவமி Mb VAT வென்று காடபாறறுதமாம், 

. 
பரிதத ல - சும்ஜுச குங் Breese @ Ronco. “umudsos 

sorGaso Lar gars Au? Qacjagle, Alito Cstes Boor 
கள ஏழெனறுக மிதா os Sora A Topo. CUWTOL Dm குதிரை 
யொன?ற யென்டாரும ஏழமு இரை முடி garg Topas 

பெயாபெறு தொனி எடாரும Zen நககவேனபது ஈறுகெட் x 
து, குதிரையின பலலொளி விரி சல இபபழக௪ இரித லாகக ௫ மு.மிதீ 

லாமே. தறகுறிபட 3ரி.பாகும, (௨௨) 

| இதல் வனதஇழமுச் செல்லு. புச் 

சொலலபபக்கனற ] 

கொயயுளை ப பரியிற செலலுவ சூரிசிலவாண் முகத் 

இம செவயிச, செயயபங கயமென றெண்ணி தெரிவை 
யர் முகததுலாய, வையரி பரகழ மைகக ணளியினம தொ 

டர்ந்து வீழ, மையலல களிற்று வேநதர் மலரடி. பரவச் 

சென்றான, 

(இ-ள,) கொய உளை பநியில - கொயயபபடட கழுத்து மயி 
ரையுடைய குதிரையில, செலலும குரிசில் - போகாகினற அரசனது, 
வாள முகததஇல - கா௩இிபொருகதிய வதனததில், செவவி செயய பங் 
கயம எனறு எண்ணி - பருவமுளள செநதாமரைபபூ வென்று (அத 

னை) கினைதது, தெரியையா மூகதது உலாய - மங்கையருடைய முகக் 
களிலே உலாவுனெற, ஐ.பரி பரத மை கண் அளி இனம் - பஞ்சவரி 
கள் பரவபபெறற அஞேசனததையுடைய கணகளாஇய வணடுகளது 
கூடடமான௮, தொடாகது வீழ - ளென்று வீழாகிறகவும மையல் 
களிறு வேதா - மதயானை டோதும் அரசாகளானவாகள், மலர் 
அடி ப.ரவ - தாமரைாமலாபோலும பாதங்கக£த அதிசெய்யாகிற்கவு ம, 
செனரான - (அரசன) போயினான், எ-று, ௮ம் - ௮சை, 

(க-ற,) ஈளமஹா ராஜன் அரசாகள் வணஙகச் சோலையிற் சென் 
முன் எனபசாம், 

பிடரியின் மமிகள் ஒனறறகொன்் றளவொ திருப்பக் கததரிக் 
கப்படுதலாற் (கொயயுளை? எனமூா. தெரிவையா உலாக்காணவந்த



Sia Fr GO BL. & ip 

அ்நகரததுமகளிரெனச, காணுடகொஷடு வோகா நெருஙரு பேரவை 

யினீ௩செ தனிஈஇருகக வனதஇறகுச செம்வோஜனேடு வெந்தர் 
உடனசெல்லுசுறகு இயையமோ டெனின மன்னா மனனஞாசலின் 
வழிவிடசசெனரா ரான”. அலலது ஈளகூக்கு உயி்ாடோட௪ இறத 
நடபரசரொன்று கொளசு, கஙாலானியினம? எனனும உருவக தசை அவ் 

கமாகக்கொணடு (சசேயய ப கஃயமேனதெயாணி” என்னும் மயகசவணி 
வந்துது, (௨௩) 

இதகலை வனஞூசோகசமை கொலஉடபடுகினற து கத்னா ஞ் சி & 

சுழிகொளவாமபரியிழிந்துதுன வலாமெள லிதேயககுங் 

கழலகளிறஈழலகளசோததகாடடி முன்வெருவிகதோற்ற 
தழனிறசமளிருஞ்செயயமாமரைமல ருமலகி [ற 
விழைவுறுவனமெனிமணணி விதி,த9பொற்ரவசமபோன் 

(இ-ள) சுழி கொள வாம பரி இழிஈது - நலல சுழிகளோகி 
கூடிய தாவாகினற முதஇிரையிலிருஈது இங, தன்னலா மெளலி 
தேயக்கும கழலகளில - பகைவரது மயூடத்தைத 8 ஈயகனற அடிக 
ளிலே, கழலகள சோத க காடதி- செருடபுகளைப பூடடியிருககும 
தோமறமானது, மு. வெருவி தோறற - மூனே அஞ தோறறுப 
போன, சுழல கிறம தளிரும- தீபினத நிறகதையுடைய omnis GHW, 
செயய தாமரை மலரும- கெஈதாமரை evra @plo, Wo G~ (Hee Bid) 
பெருஃகமடைகது, விழைவு உறு வனமெனறு எணணி- (தவறமுலே 
தமக உரணமாக) விருமபபபட்ட பொழிலெனறும நீரொெனறும ஆவோ 
Fis), வி௫2௪ - (அவவடிகளாற) டோ துஃகொளளபபடட, பொன 
கவ௪ம போனற - பொலமயமாஇய சவசங்களை ஓ இருகசன, எது. 

(க-து) காலகளி ணி; செருடபுக்கள 2 வச௪ஙகளை ஓததிருக் 

இன எனபதாம 

சுமி--கழுத்திலுளள௮, அதறகுத ம வமணியெனறு பெயா. 

தோறறவா வனத்தை யடைவராதலாம அரசனடிகளுக்குத தோறற 
தளிரகளுகளுக தாமரைமலவாகளுசசும வனவாசஙு கூறப்பட்டது. 

“தழனிறததளி£? எனறதனால மாஈதளி£ அசோகஈ தளிரொனக தோத் 
ஜொளிகதாரோமி பொருதறகுச செலலல அமநிலை.போரனறமேயெ 
னின அவா தோறறகிலையினினறு மீண்டும பெருககமடைந இருப்ப 
சாயிம் பொருதல அறகிலை_போரோயாம, அவற்திறகுப பெருககமா 
வத நிலவளத தாலும நீ.வளததாலுஞ செ மூமையு மொளியுஙகொண் 
Qs sorld வனம சோலையும நீரும, **வனமேகீரமிகுதிகாடுவளர் 
சோலை” எனபதனாலதிக, அககழலகளை அபபடிபபடட சவசுகளா 
கக் குறிததலாலே பொருடடமகுறிபபணி, (௨௪) 

[இது முதலியவறரால வனஙகாஊ௭இூனறமை 
சொலலபைபடுனெ த gi. | 

வயிரியாபாடறமீம்மேசெயிப்புலதஇனிதுமாந்இக் 
கயிரவமனையவாயார்கவரிகாலசைப்பகசாமப்



அனனத்தைககணணுற்றபடலம்,. ௬௭ 

பயிரொனப்படருமாதர்வெள்ளடைப்பா கு௩லகச் 
செயிரறுவனஙகாபபாளர்செறிவளவகாடடமகண்டான் 

(இ-ள.) உயிரிபட பாடல இ ஹேைபாடசரது டலா மது 
சத்தே, செவி புலதது Dall vs மாநதி - ew Man Su (வாயி) 

லே இனிதாகம சூடி. து, ஈயிரவம அய வாயா - செவவவலி மலர் 

போலும வாயையுடைய மாதாகள, wan கால அசைபப - சாமரததி 
னாலே காறை எழுபபவும, காமன டமா என- மனமது பயிர் 
போல, படரும மாசா - உடமனசெஃக எற மாதரானவா, வெள் 
அடை பாகுமநலச- வெறதிலை சுருளையும் பாககுபபிளவையும கொடுக் 
Sao, aco காபபாளா செயிர அறு - முூற்றமறற வனததைக காப் 
பவாகள, செறி வளம காடட - செருகிய (சோலை) வளததைக காண் 

பிக்க, கணடான - (அரச) பாரததான, எ௨று, 

(று) காவலாளா வ வளபப தைககாபட ஈளன கண்டான் 

என்ட தாம, 

காமடபயிரில நிலமொழி ஈறு கெடடது ஆச வகஃபபளளிமித் 
போல. அறு BT Ld eh அ௫சுபப யன விளவிழதறகு ,& காமனால் 

௨ளாககபபடட பபிமா ஈட வனபடாஉஉரைககொணடே avo DUI 
yoru முறையி டாரகஉ வேடமிரலாலே காடடககணடான? என் 
OT, (௨௫) 

கோபகிள முலைக Lf bi Bie கொடியிடை அடங்கக் 

கூவு, மா யசூயிற 6 Bon aff தன்னால வரு கென முகமனகூற் Sob y 

தே bi BLDLP வனமான் ட் வனைப பூமபெொரி சி தி. bbe செவ்வி, 

தாங்கு நனி xan  தன்னாம சனி; தகவிற் கண் 
(டால் 

(இ-௭.) தேன கமழ ௨னம மான - டரிமளமானது (தனகண்) 
மணகக௫னற தவலனமாயயே முையானஉள), கோங்கு இள முலைகள 
,காஙஇ- கோக கரும்புகளாகய இளமை .ரரு5 இய முலைகளைக சுமற்த, 
கொடி இடை நுடஙக- பூங்கொடியாகுய இடையானது அசைய, 
கூவும மா குயில இளவி தனனால - கூவுனற மாமரததிலிருகனற 
சகொலெததினது இசையினாலே, வருக என மூகமன கூறி - (௮7௪ 
னே) வாவென்று இனசொற சொலி, பு௮&௭ பூ பொரி ததி 
புன்னையினுடைய மலாகளாஇப பொரிகளை இறை, செவவி தாங்கு 
மெல தளிர கை தனனால - அழகை தாநூய மெலலிய தளிராயெ 
கையினாலே, சுனி தர- பழசழைத (தனக்கு) கொடுக்க, சகவின் 
குண்டான தகுதியாக (௮7௪) பாததான, எ-று. 

(க-து) வனமெனஞம்பெண கனிகொகெக களன்கண்டான் 
என்பதாம், 

தினவ.ரவைக் கணடவளலிலே முலைகளின் பாரததைச் சுமந்து 
இடை யசையாகிற்க அனபிற கடையாளமாக நல்வாதசை சொல்லி 
மங்களததின பொருடபுெ பொரியிறைத௮க் காணிககையாகக் சனி



Fr] (நைடதம், 

கொடுத. துக காண்டே வொரு சுமங்கலைபயோல வனமானது கோவ 

கரும்புகளை ததாக ௫௦ கொடியசையாகிறபக குயிற்சொறகளைககாட்டிப் 
புனனைப்பூககளை ons gis சளிரிடை3 பொஙகுடற கனியைக் தரு 

இனெ௱து டோ தோனற அரச காணுதறரமுரிய தடுதியினபடியே 
கண்டா னெனச, வனமுசலிபவதறில 'மானமுதலியஉ௱றின அபே 

தத்தை யாரோபிசமாலே உயுவக்வணி (௨௬) 

[இதமுசம பததுபபாடகெளால வன த இன முலலையா இகளின 

௪௦டபு௪ சொஉலட wb Berns | 

அருமபிள ககையிம ே னுன்ற வழிகறு வெயரி யம் 

ஜோவாறச, சுருமப் Nu (Lp sven Ga ஒதனறலாற அவளுக 

OT Bon, விருமபினாப புணாநத மாதா மெயயெழில 

காட்டஃ சணடுி, பொரு௩ஃ)லா வணஙகும வேலாற ஈச்ச மு 

மகிழும பூ,23 
இ-.) ஆருமபு இள 5சையிய தொற - அருமபுகளி (ஜெளி) 

சிறு நகைபோல விளங்கவும், ஆழி க லெ யாலின தோன்ற - Bus 
தேன (இ்கள] வெமாவுபோலத தோனறவும, லிசும ஜொல் OUT ou = 

at Naot: D Gud DLEl LI ory அவளும Gprppw~ 408s Carp 
த ததையுைய, ௪ழுமபு Bon - மணடுசள ஒலிக்கபபெரற apo de - 
மூலலைஃசோழ பாறு, விருமபினா புணாநத மாதா - விடு மயிய 
ஆடவமராக கூடிய மாதருடைய, மேய எழில காட்ட - ௨டிவங்களது 
அழகைக காலபிகக, கணடு- (ததனப) பாதது, பொருககலா வண 
குமவே.டயாறப - பகையரா2 வா தொழப்பெறுஇ.எ௰ மேலையடைய 
௮7௪னகளா, ஆ௪௪முய ம௫ழும பூதத- ௮ஞூசதலும மடுழதலும உண் 
டாயின, எ-று, 

(a-g).) முூலலைக கொடியானது புணாகத மாதனாட டோலுகஙு 
குிகள காடட களஜக்கு ௮௪ழமும௫ஏழும் உணடாயின எனபதாம, 

ALY அதஷனொளியை மயணாதசலால ஆகுபெயா, புணாக்த 
மஙகையாக்கு உடனே பிறலாக காணுமபொழுறு தமது புணாசட 
கிஃழ்ததமை குறிகளாலே வெளிபடடுமெனனும காணததா௰ புன்சிரிப 
பும புணாசசிவருத்தததால வெபாவும் உடமபு துவளுதலும வண் 
iene Curva oy Glen av clans பிறததலு மூளவா மெனக, தனது காமத 

தை யெழுடபுதலால் அச மும, தனகாதலிபோலுதலால மகிழும், 
அரசன அடைகதனன அசகமுமஇிமும அகத்தியும வழுளமும் பூத் 
தன வெனனும பொருளுங குறதிக்கபபடுகனறது. முூலலைககொடி. 
தனசெயகையினாலே புணாகதமகளிர வடிவததழகைக காட்டுதலா 
லே நமபொரறுட காட்சியணியாகும், இதறகு இளசகையிற ரோனறு 
கை முதலிய உவமை யங்கம், (௨௭) 

விரும்பிய கணவர்க கண்டார் மெய்புள குற்ற வென் 

௪, வருமபுகண டகத வாகு மாதுளை பருவத் தன்றித், 
தருமபுகை யிடையிற் ஜோன்றுங் கனிதம யந்தி கொய்



2D 60! GOT db OD cb ch 1 COST GHB) 0 0 LIL. 6 LD ௬௯ 

கைக, குருமபையை நிசபபப பொன்ன GL now 

(Epil or ov போ or (0 

(இ-௭.) ஷருமபிய கணவா க டா - (பாமா) விரும்பப 
படட காயகரைக சமாடமக ருடைய, புளய உற மெய் எவவ - 

மயிாககுசச, கந உடபபுடோவ, அராமப் உணடக்தகசலாட மமாதுளை - 
அரு மபிய முளளுகபாபுயையய வாகிய மாதமாமரசசளி., டாக து 

ஆனி தராம - tapes ee Puram மயாத காட்த் திட தாடடடு 
இலல, புக இடை ரோன தும 46° - Les aie த மம் வ் Gare 
7 Beat கனிகளாலாலை, 2 சடயாஇுபோகசை எருபடையை நீகாடப - 
திமயாதிம்ருடைய முலைகளாடிய சுறுபபைகமா. HO Louw, Faw 
மூயலவ - தவதபை௪ செடிய மாமா, டோ. டீடம் டோலற 2 
Cur~agimai ஓதுதுததோடதியா (இரசு, ச)) எ: தம சா 
ரியை. 

(4 - ௮.) மாதள௩கனிகளானவை தடயதி மூலை 07 ஓடபுறத 
1 திவம்பணணும பொதருடககள் ஒ_ இரு “கா என சாம, 

விரும்பிய கணவரைக்கலா... பாகளி£ மெயயிஐ புளகருமடல உவ 
கையைபபறறி புணடாவது மாதுளைகடீ உரி. சலலாக் Cum Gag 
திலே அதிஉ பயனுண்டாகக&வேணடி. ஆடடு;சோலு நனீ£ப Lin we Fi 
அதன மயிாபபுகை பூட்டடபடு மெனக, மாதுளஙகனிகள தமயநதி 
மூலைகளின சாமுபபியததைட பெறுதாகுப புகைததீயிடைத தலை 
€ழோக நினறு தவஞூசெயயும பொறகுடமயபோன திருகதன வெனக், 
பெரும்பயன வேண்டிஷனோ உகஇரதவஞ் செ.ப்வொனக, அம்மாதம் 
கனிகளை அபடடிபபட்ட பொறகுடங்களாகச சூறிததலாலே தறகுறிப 
பணி, (௨௮) 

முணணரமுக் கொழிககுஞ செய்ய சம்பக னைகள் வே 
, லண்ணலபா சறைவி எககம் போன்றன வவைமேல 

வண்டு, ௩ண்ணிய தூமம போன்று நசையுகாஉ eau 
கொன்றீட டெண்ணரும பழிகள போனறும் தனித்தனி 

Dyes மாசோ. 

(இ-ள:) தண் நரு கொழிககும - குளிசசிபொருஈதிய தேனைச் 
சொரிகனற, செயய சமபகம கைகள - இவபபாகிய சமபகததிதுடை 
ய அருமபுஉளானவை, வேனில - வுசந்தகாலத இ௰ரரிய, ௮ணணல 
பாசீமை விளக்கம - தலைவன்று (சோலையாக) படைலீடடிஐளளே 
வைகசபபட்ட இபஙகளை, போனறன - ஓதஇருகதன , அவை மேல் - 
அவ்வரும்புகளின மேலே, வண்டு - (விழுடு ௭ற) வணடுகளானவை, 
ஈண்ணிப தூரமம போனறும - பொருந்திய புகையை ஓத்தும், நசை 

யுமா ௪லபம கொனறு TO - காமிகளாகயெே விடடிலகளைக கொலை 
செயது (அவவிளககுகளாலே) சமபாதஇககப்ட ட்ட, எண ௮௬ பழிகள் 
டோனறும - எண்ணுதறகரிய பாவஙகம்ா ஓததும, தனித்தனி இருகத - 
வேறுவேறாக இரு௩தன (அரசனுகமு), எ-று,



௭௦ டைடத்ம 

os = க ௦ ௬. (4 - தி) FSO LI hh Hh TLL LY BOI IT GOT வை இ a படர ae Bar தன) 

அவவருமபகள மனம தபாணஙகளை ஒகர ௩௮ ௦07 என்டா தாம, 

சல்டகமும வேங்கையும் ௮ Coy பாலாமரம என விருகக்கச 

ச௪னைபக க இமேலவனடு சோதா ஒடிசா பலிப தெனமாயெனிடை 
அதற்கு வண்டுசகோகது பேய்ய ளி டா ol bot Or Lite eit 

தாதிலின மறை மலாபோல் ந.ம 5௦ "பதன்  சராமேனச மனமது 
BH HU டடைலீழி சோலையேடா லின் Sioa Mao. Sore L £கஜை? 61 bu 

3 ரோ... “நொடையிலஞட மழு. ரிளஞுமாம்படைமம்”? என்பதனா 
லறிக, “*நசையுயாதுயரமவேளீடம வயம் 7 (0ம் ட Bip eM vol gly”? ET eb. 

பாடமு மும் முர்றூாம் வாம் மாறுபட மே உம மகள அமபுகள 

போனது gam Boa Coda ae Fou oA fa mew aie பழி 

யைக கரி ெ பது செயயுளல ழு. சமப்கபாமபுகளை fa Moll & 
கூகளாகவும தவ வருமபுக ளி மமல மொயதட வண்டும் அவவிளக் 

குகளி.எமேற இங்கி பபுசைகூராசயு]ம அடபட,டடட பழிகளாக வய 

குறிததலாலே GLa 1 ணி.பாடீம பழியாக கழுறிததுமஞூநசையுகாச* 

அலப மெனமை உருவகம அகம, (௨௯ 

பூங்கழைக குமா னேவாம புலமபுகொண் டினைவார் 

துன்ப, மாயருயி ல்ல ர்ப்ப ep sue வரியளி முரலவ வாசத, 
மேல்மமழ் பொழிலவாய விடடுக மேடபது வணக கூறு, 

மாங்கதற கனறி லோதை யதிசயி) தரம்றல போன்ற 

(இ-ள.) பூ கழை முமர ஏஉவால - அழயே கருபபுவில்லையுடைய 
மன்மதனது அம்பினாலே, புலமபு கொணடி இனைவா£ துபைம - துன 
டத்தை அடைஈது இளககனதவரத துஅபதசை, மா ரயில உரைபப- 
மாவிலுளள குயிலகள கோலாகிறக, வரி மூல மமசும அளி வாசம - 

இசைபாவெனவாயெ மொயக௫னற வணம்களுக்கு இருபபிடமாகய) 
தேன கமழ பொழில - தேனால மணகூனறத சேலையானத, வாய 
விட்டு கேடபது செவ - உஙகொடுதது கேடபதுடோன திருக்க) 

கூறும - சொலலடபடுதி.எற, ஆஙமு - அவவிடததே, அதற்கு - அச 
செயதிககு, அனறில ஓதை - அனறிமடமவைகளுடைய ஒலிகளா 
னவை, அதஇசயிதது அரறறல டோன் - ஆச்சரியப்பட்டு கூவுதல 

Cur ca Dyn தன (அரசல.க௭,) எ-று, 
(க- ௮,) சாமிகள துனபதழைக குயிலகளசொல்ல வண்டுகள 

பாடுஞ்சோலை கேட்பதுபோலு மிருநதன, அனறிலகளின சத தங்கள 
அதிசயித தாபபன டோஜலு மிரு சன எனபதாம, 

குமிலுரைடபவெரா ரோதவ குயிலின் கூவுதல் அதன துரைத் 
தல்போலத தோனரூநியப வென்பது பொருளாகக கொள்க. இடை 
விடாது நிகமும வணடொலி இடைலவ்டடுநிகமும உடஃசொதெதல் 

போலுத௰௦ தயையுமோ வெனின ௮அவவணடினது Ano குயிலி 
னது பேரொலியில இமடயிடை மறைநது இய௩ன5 தோனறுதலா 

லியையு மெனக, இடபமிலலாத் கருமபுவி௨லலையுடையவ னமபால 
வருது சல ஆச்சரியதஇறகுக காரணமா மெனக, அககுயிலகளைச்



அ௮னனத்தைககணணுறறபடலம், எக 

சொல்வனவாகவு6ந சோலையைக கேட்பதாகவும் அன்றில்களினொலி 

களை அவறறி னதிசயவொலிகளாகவுக குதிததலாலே தறகுறிபபணி, 

வெணமதிம கவிகை வேந்தன விழாவயர் வனமான் 
பைந்தாட், டண்மலர்க காந்த ளங்கை மறித்தளி ததைவ 
போன்ற, வொணமலர்ப பொதுளும் தேமா தளிராவிர ல 
சைததுள் ஞூறுங, கண்ணுகா வணடி ஞார்ப்பாற் காழுகர்ச் 
சினபப போன்ற 

(இ-ள) வெள பட கவிகை வேதன வெள்ளிய ச இரனைக் 
குடையாகவுையமனமதனது, விழா அயா வனம மானுஉ௱௪வததை 
8 செயதறஇடமாகிய வ ௨மா௫ப மங்கையை,சாஈதள - காகதளகளான 
வை, பைஈதாள - டிப காமபையுடைய, தவ மலா அங்கை மதிதது- 
தணணிய மடாசளாஇப அழிய கைகளாலே (அ்செயதியைக கேளே 

லென்று) தமிழது, அளி - தருணையியூ வே ராதைவ போனற - நிறை 
இனறன போனற எ, ஒடாமவா டொயுளும் மேமா - ஓளளிய மலர்க 

ளாலே நிறைஈ இருகேசற மா மரஙகளானவை, சளி விரல அசை 
மீதி - தனாிராடுய வீரட்ட அடடு, உபா கராறம - உளபொழமுருஇ்ற, 

கள நுகர வுசைழுன ஜதாட்டா உ- தேட உடஎற வுணமிகளமு ஓலியி 
மறலே, காமுக சஇனபப டேரனற - சரமிகமா உகுகாரரூகெயதி) கோ 

பிஇ எற போ தள (நரச து], எறு 

(௧-௮) காமதளகளாயாவை வ எம. வும பெலாணை மலரன் 
ஆங கரவகளாலே அகருபிவகளா OAM th Lb SHOT OA எனறு த்டுத் 

க இருபைகிறைமனம்பாலு. மிக) மாமரஙவகளானவை களி 

ரொம் விரலைபபை5அ வ. ஏமிட்ளா படா. காழுகரைக கோவிபபன 
CL roger Sot எனபதாம, 

மனம தனது விழாவாவது அ_வராமகளிர ஞ் செனறு சோலையின் 

கணே பூக்கொயதும புனலலிளயாடியுங காமலினபததை யனுப 

விஃதலாம, அலலத மமதா கெமிபபமோர சிமபபெனிறுமாம. 

இனனம மவெணமஇ2டாவு வ சலிசையுடைய நளராசன்று விழாவெ 

ales, மமையும முனடாடடில கூபில சொல வனழழாற கேட்கப் 
படடசெயதி கொடி ரசலின அவவன ,தைகோக்டு ீயதைக கேளறக 
வெனக் காநதளமலாக கைகளாமில விலகின வெனக, அளி ததைதற 
குச சிலேடையாம கருண வாத் லென்றும வணடுக ணிறைதலென் 
௮ம பொருளகொளகஃ. Qaestogor விலகருதலை யிதனமுதனூலித் 
சொலலப்படடபடியே மூனபாடடிலே யடககாமல வேறுமுடிபு செய் 
தீம்கு ஏதுவெனனையெனின அமமுத்னூது ஸில்லாத அனதநிலி னதி 
சயிதத.ரறமலை அதிலே மிகுததுசொலலியவகதனா லிதனை வேறு 
முடிபு செய்தாபோலும, இபபாடடிலே காச்சளது தோமறமும் 
மாவினது தோறறமும சொல்லபபட்டன. கார்தட்செடிகளை அங்க 
னர் தடுபபனவாகவும மாமரங்களை அப்படி. வெருட்டுவனவாகவுவ் 
குதிசதலாலே தறகுறிப்பணியாகும். (௩௧) 

பொன்னிதழ்ச்சண்பக த்திற்புரிமுறுக்கவிழத்் தூங்கு 
யின்னராத்.துளியினோடுமகரந்தமிறைப்பவூதித



௭௨ ைடதம் 

தென்னிடுங்களிகொள்வண்டுசேர்ட்கமைகாமவெந்கோய் 

துனனினர்ககின்னலகாட்டு£ தூமகேதுவினைப்போன்ற. 

(இ-ள் ) புரி முறுக்கு அவிழ அகஇ - கட்டினது மூறுக்சானது 
விரிய அடி, இன ஈர துளியினோடுி மகரந்தம் இரைபப ஊதி - இனிதா 
இய தேனினது துளியுடனே மகரஈ தபபொடியை உஇாகக (வாயினால்) 
ஊ.இ, தென இடம கரி கொள வண்டு - இசைபாடுனெற களிபபைக் 
கொண்ட வணடுகளானவை, பொன இதழ் சண்பகம் சோஈதமை - 
பொனனிறம பொருகதிய இஈழகளையுடைய சண்பகப்பூக்களிலே 
சோக்தமையால் (அமமலாகள) , காமம வெம கோய துனனினாககு - 

சாமமாஇிய வெபபரோயை அுடைஈ தமாக, இனனல காட்மே - 
( பினவருா) அ.எபழைக காணபிகடிற, தூமகேதுவினை போனற - 

வானமீன ஓசுதுதசோனறி எ (அரசறுகமு)) எ-று, 

Gs 

&- a ) ass Dan TEThS சஎ்பகமலாகளானமை, வா.ஏமீனை ற் 

ஓசதிருஈத ன் எட மாம, 
அப 7] ப் 

WG. Os AP eb olf GUS #AGCoo போத போ டவளவிலே இறகதுபடு மாத 

லால அப்படி டில மதைம ட 1 ரிலெனறு கொள்க, சளிடமி 

னாலே தமடகை௨.ம௰ கருசாழு சோசசு வெளிஞஐு மமையு மெலபதத் 

சூத “i sitefhua கசரிசிமாள ௮ணடு? எப சோதல மாலைபோ 
~ t ் 

மொளனறபபின ஜெனருக எதுவிழதல, மாமகேழு உலக ததீராககுப 

பெரூா படர தை ௪ சய LCL Tou அமொழமுக கசாமி கூடிய சண் 

பகமலா சாமிக சகு! பெரு ஈறுன்பதகை௪ செயலாலும ௨௪ஈடொ 
~ 5 

(pbuh wit a GC Tudeh do otlawalt இதனையுடைய! பீடரிபோலவு நிறற் 

oT gir plore year டோலுமெ எரா... நூமகேது பினவரும் 

UGE (Lp sua A ne உறபாகு மாதலாற போரு துனபத இழ கேது 
ar Glow, J stuart ord (etn croc Lm ipl அப்படிப் 

“2 Lie wee putes றி நடாமே து ப இிபட மரி, (௩௨) 

குளி 1 BDIOHE To (Bi (ith Gn all ort thi 4 னிழுள ளேறுண் 

டொளிர வனமணினை மாத. வமியாலைககுவபைசான் ( மி கு 2 
தளைபவிழபாடல இனக வரிணாசம்பராரி 

புளைவுமவிருவ/மேலுமுடுறினபபகழிபோனற 

(இ-ள ) மூள ஏறு உணமி ஓளி£வன - முளறினுலே கிழிககபபட்டு 

Sar we Bernama ui, Gort ome, eto gw erp malo கனி- 
குள்ாசட பொரு தி.ப கடல ௪௦கனமபோல ம௨சனேற விலவபபழங்க 
ளானவை, கணிகைமாதா - பரததையருடைய, (சாந்தம நாறும்) வரி 
முலைக்கு - சந்தனதஇனாலே மளக்ெற ஈகககுறிகளையடைய முலைக 
ளுக்கு, உவமை சானற - ஓடபுமையில் இறந்தன, தளை அவிழ் பாட 
லத்தின - கடடவிழநத பாஇிரிமரஙகளுடைய, கவா இணா - கவர் 
தற்குரிய பூங்கொதலுகளானவை, சம்பராரி உளைவு உ௰ - மன்மதனான 
வன் வரு£துமபடியாக, இருவாமேலும் - நாயக (நாயூிகள்) இருவர் 

மேலும், உடறறு இனம் பகழி போன்ற - கோபித்தம்கு (வைசஇருக் 
கப்பட்ட) ௮ம்புக்கூடடம போன்றன (அரசனுக்கு), எ-று,



அ௮ன்னததைககணணுற்றபடலம, ௭௩. 

(௧க- ௮,) வில்வ பபழஙகளானவை வேசைகள மூலைகளை யொப் 
பாயிருகதன, பாதிரிமரஙகளின பூவகொததுககளானவை மனமதன் 
பாணங்களை யொப்பாயிருதன எனப தாம; 

சாகதகாறுதல் முலைகஞூங் கூட்டபபட்டலு,. குலமங்கையர் 

முலைகளுக்கு நககளுறி விசேடிததக சொல்லுதல தரூதியனரா மாத 
An *கணிகைமாதா வரிமுலை எனறூா. அனறியும அவா பலரை 
யம புணாதலின நகஃமுறி மிககுத்தோனறு மெனு. அவ்விலவக் 
கனிகளுகரு நபபடிடபடட கணிகைமாதா முலைகளை யுவமிததலா 
லுவமையணி யாகும இனபபகழி யெனறதமகு அதறஇடமாயெ 
அமபரூ 1 தூணியெனபதும், இருவரெனறதறகு விருமபிய ஆடவரும் 

Dahm மெ.ஈபறுக, கருத்தாக கொளக, *(கவரிதழ சமபராரி யுளைவு 
ற விரூவாமேலு முடறழமிமனப பகழிபொனற?? எனப பாடமுமுண்டு. 
இருபிளபபாயெ விரம ॥ தத௫னமையாலும் இராச டம்புகளை யொன் 
ரூக௪ சோதது இருவாமேற செலுததறுதல் கூடாமையாலும இதன் 

முதயானமூடிபிடகு வேறுபடிதலாலும பொருகதாமை யுணாக, அப் 
பரதிரிப பூங்சொ களை நுவவமப று நாணியாகக சூறிசதலாலே 

குறகுறிபபணி, வில மும் பாதிரிய௩ கூறபபடடன, (௩௩) 

பாசிலையிடையி-பூசதபை,ஃதுணரகத இதூய 

மாசறுகிஃ வுகாலுமஇயினை பிழுயபு) காளிற் 

Omar pr ice a awit oye Sivot pi Boot pil) Op & I» Bl & 

காசுறுசுடிமைசசெயகடகருகிறபப। நதள போன்ற. 

(இ-ள) ப இலை - பசசிலைகளையு, இடைபில பதத பைந் 
ணா - நமிவிலல மலா பூளிரச சிிடொரு: இய மலாகளையுமுடைய, 
அகத்தி - அகத இபரககராவாவை, பாய - பரிஈுததமாகய, மாசு அறு 
சிலவு காலும - ௪௦௫ மத சா இிரிசையை விச ற, மதியினை விழுங் 
கும காளில- ௪௩இரமா உடமொளளுறெகாளிலே, தேசு உறு - காநதி 
பொரு௩இ.ப, கலைகள் யாயும - கும்கி யெலலாம od! ன்று (தி 7 +4 7 ௮ a 
ஒவயொரு சலையாககு இனறு, உமிழும - உமிழமதுகொலா pms 
BoD, HSH - படப புளளிகஉளயும, காசு உறு சுடிகை - இரரஇனம் 

பொருநதிப உசசியையு௦, செமக் - சவத கலாகயையும், ௧௬ 
கிறம - கரிய நிறடடையு முடைய, பாகதள போனற - பாம்பாஇய 
இராகு போனறன (அரசனுக்கு), எ-று. 

(கழு ) அகத்தி ம்ர்ங்கராரனவை கரும்பாமபித கொபபா யிருக் 

தன என்பதாம, 
4 

துணாமலரொனபது (போதுமீதுலாமலா?? இதனாலிக. “தயமா 

சு நிலவு] என்னுமடையை ஆஅம்மலாகஞுவ கூட்டுக. மதியினை விழுங் 
குசாள் அப.ரபக்ஷ£துப பதித காட்களு Cosas, அவம்றுள்ளே 
௪நஇரனுககுத இனம ஒவவொரு கலை குறைதலை இராகுவினாலே ௮வ் 
mene இனனபபட்டுக சூறைதலாகக கறபிதது அப டொருண்மை 
தோன்றத் இன்றுதன மெனஜூ, அனறியும் சகதரசரகண காலமெனி 
ஜஐமாம. தேவகாக மாகிய இராகுவெனபது தோனநற்குக *காசுது 

௪
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சுடி.கைச் செங்கண்” என்னு மடைகொடுத்தாபோலும், இராகு கரி 
தெனபது *இராகுககோள கரும்பாம்பு”? என்பதனா லறிக கருமைக் 
கும் பசுமைக்கும் மிக்க வேறறுமைதோனருமையிற பச்சென்ற தழை 
களாற சூழபபடட வகதஇ கரிய விசாகுபோலுதலும் அதன் மலாகள் 
அவ் விராகுவால மென றுமிழப்டடட சநதிரகண்டங்கள போலுத 
லங் கொளக. அவவகததியை அவவிராகுவாகக் குறிததலாலே தற் 
குறிபபணியாம, (௩௪) 

கலிவிருததம 

விணபுகுவியனசினைசதருககணமேவிய 
தணகனிபபொறையினாதறலைவணைஙகன 
தெண்கடற்சலைபுனைசெலவமாநிலப் 
பெணகொடிதாடொழும்பெறநிபோனறவே 

(இ-ள.) மேவிய - விரூமபபபடட, தண கனி பொழையினால் - 
குளிசசியான பழங்களது பாரததினாலே, தலை வணமூன - தலை 
கள் வளைசதனவா௫ய, விண புகு - ௮கா௪ததில அழைஈத, வியன 
சனை தருககள - விசாலமாகிய இளைகளையுடைய மரஙகளானவை, 
தெள கடல கலை புனை - தெளளிய கடலாடய அடையை யுதத, 
செலவம் - செலவச்தையுடைய, மா கிலம பெணசொடி - பெரிய 
பூமிதேவியின் து, தாள தொழும- பாதங்களை வணயகாகினற, பெறதி 
போனற - தனமையுடையன போனறன (அரசனுக்கு), எ-று, 

(க-து. மரங்களானவை பூமிதேவியி னஏடியை வணககுனெறன 

போலு மிருகதன எனபதாம, 

பெறறியன வென்பது இறுதிகிலைகெடடத தமமைப பெற்று 

வளர்தத தாயெனறு வணஙகுதல கொளக, அவவணஙடிய மரக 
ளைப் பூமிதேவியைகத தொழுவனவாகக குறிததலாலே தறகுறிபபணி 

யாம், (௩௫) 

அளிமுரலணிமலரசோகமபூத்தன 

தெளிவருகாரணபபெயரினசெவ்வியா 
லெளிவருகாமுகாகடஇரங்கவேணறு் 

தளிர்மறையழற்கணைதரிசகசபோனறவே 

(இ-௭,) பூததன - மலாகதனவாஇய, அளி மூரல - வண்டுத 
ளானவை ஒலிஃகபபெறற, ௮ணி மலா ௮சோகம - அழகூபொருகதிய 
மலாகளையுடைய அசோகமரககளானவை, தெளிவரு - தெளியவந்த, 
கார்ணபபெயரின - கா.ரணபபெயரினத, செவ்வியால - அழஇினாலே, 
எளி வரு காமுகாக்கு - எளிமையோடு (தமமிடத்திலே) வருஇன்ற 
சாமிகளுக்கு, இரஙகி - மனமிரக௫, வேள் அழல் கணை - மன்மதனது 
நெருப் பம்புகளை, கறு தளிர மறை - நல்ல தளி£களிலே மறைத்த, 
தரித்தபோன்ற - தரிததிருகசன்றவை போன்றன (அரசலுககு) எ-று, 

(௧- அ,) அசோக மரங்களாலை அக்னிக் கணைகளைச் தரித்தல் 
போது மிருகனறன என்பதாம்,



அன்ன ததைககண்ணுற்றபடலம, ௭௫ 

அசோக௫ சோஃ மிலலாததாம, சோக மிலலாத தாகையால் எம் 
மையுஞ சோக மிலலா தவ ராககூுமெனறு சரண மடைஇனறா ரெனக, 

தமக கடைக்கல மாயினோமாக காவாதுலிடல மகா பாதக மாதலால் 
இரஉனெ வெனக, ௮5 நெருப டமபுகளை யஞ்சினோககு அவற்றை 
வெளிபபடுததாம லிருககை காததறகு உபாயமேனபது கருத்து மல 

ரக௪ சொல்லபபடட அளிடோல அழற்கணைககுப புகை சுறிககப 
படுறது. அசோஃமஉா அழலபோல சிவ£து தோனறலின *அழத 
கணை? எனா. மமைழதெனபலமு மறையென ஈறு Ge Oder og, 
**வரிபபுனைபநதொடு பாவைதூஙக'? எனபதில வரி6தெனபதுபோல 

அசோசமெனளும பெயாககு வேறுபொருளைக கறபிததலாற பிரிரிலை 
கவிறசி யணியாம, இது ௮௩கம, அவ வசோகததை ௮௩௪னந தரித 
தனவாகக் முறி தலாலே தறகுறிப டணியாம இது ௮௧84 (mae) 

[இதமுச ஞனகு பாடடுகளால தாழமபூவை 
வெறுதசல சொஉலபபடுதனறது,] 

அறுசாககழிகெடிலடி. யாசிரியவிருத தம. 

மணங்கமழ்முடவெண்டாழைமலரினவார்௩தவமாகஇக 
கணங்கொள்வணடினமு௩தேனுவகளிததிடைவ இந்ததோ 
மணங்கரவசைசதோனீததவரும்பழிசுமததென்ன | op 
நிணயகமழ்வேலான்கணடுகெழசுறவிழிததுசசொலவான், 

(இ- எ.) நிணம கமழ - (பகைவரது) கொழுபபானறு காறுதற 
இடமாயெ, வேலான- வேலையுடையவன, மூடம தாழை - முடமாஇய 
தாழையின௮, மணம் கமழ்- மணகூேற, வெள மலரின - வெண்மை 
பொருஈதிய பூவினினநும, வரா ௩றவம் மாத - ஒழுகாநினற தே 
னைக குடித்து, கணம கொள வணடு இனமும - கூடடததைச கொ 
ண்ட கருவணடுகளின சாஇகளும, தேஜும - தேனவண(ககெளும, களி 
தீது - மடழாது, இடை - (அதன) ஈடுவில, வத௩த தோறறம கணடு - 
தங்கிய சோறறததைப பாதது, அணகுகரவசைததோன நீதத - 
ப.ரமசிவனால தளளிவிடபபடட, அருபழி - நீககககூடாத பழியை, 
சுமகதது எனன - (இம்மலா) சுமா ததெனறு, மெஞ்சுற - நினைபபண் 
டாக, இழிதது சொலவான - இகழ்நது கூறுவான, எ-று, 

(க-து.) ஈளமஹராஜன தாழைமலரைாப் பாத்து இகழ்ஈது 
சொலவான் எனபதாம. * 

நான்முகன அனனவடிவஙகொண்டு நெருபபு மலையாய கின்ற 
ப.ரமசிவனது திருமுடியை நெடுஙகாலக தேடிக கண்டிலாது மீள்கை 
யில் ௮ம் முடி.யினினறும் வீழஇன்ற தாழமபூவைக கணடு தான கண் 
டானாகப பொய்ககரி கூறுதறகு உடனபதெத அதறக உடன படுத 
லால் ௮அம்மலா ப.ரமசிவஞுற கோபிதது இனறுமுத லெனககாகா யென் 
றிகழ5து தளளபபட்டதெனபது பு ராணகதை, இமகதோனுக்குப 
பெரியோரால் தளளபபடுதலே ,பழிவிளைக்கு மெனபது கருதது, 
அததாழம்பூவை அப்பழிசுமந்த்தாகக குமிததலாலே தற்குறிட்பணி 
யாம் (௩௭)
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நாகிளவரிவணணெ(ெெறவுகொபபுளிககுலகைதாய 
பாகுறுகழைவேளெயயிற பறிப்பரிதாயுள்ளாவி 

யேகமெயதள (டதோர்கெடரச மீர்ந்தி மிமுள்ளமபெனமே 

வாகையின்மதனைச்செறஜோன்வனை- இடா இகழ்டதவாறே 

(இ-ள ) சாகு இள வரி வண - இளமைபடொருகஇ.ப இசைபாடு 
இனற வணசகெளானலை, கறவு உடு கொடபுளிகரம - தேனைக சூழி 
த்து உமிழதஉடெமான, கைதாய - தாழமபூவே !, டாசூ உறு கழை - 
சாருனது டொருநதிய கருபபுவி௨லினால, வேள - மனமதனானவன், 

எயயின - எயதால, பறிபபு ரிது அம - பிமிஙகடபடாசதா௫ு, உள 
ஆவி ஏக - உளளிருகரும் உயிரானது நீஙக, மெய தளாகதோா 
கெஞ்சம - உடமபு தளாமத விரகெளுடைய பா ததை, ராநதிடும - 
அதுகனெற, மூள ஆமபு எ௭ுறே - முய பாயபெனறு (உன கோடுமை 
யை கினை20)), வாகை விலமகன - வெதறிபொருகதிய விலலை 
யுடைய மனமதனை, கெறரோ.௭- வென்ற பரமசிவ, வனைகஇிடாது- 
சூடாமல, இகழகசத அறு - (உ௱னை) இகழாகுதறகுக காரணமாம், 
எ-று. 

(௧-2) தாழமபூே நீ மூளளமபெனறு சிவன அணியா 
இகழஈதான எனறு நளன சொனனான. 

நாட யென்பன ஒருபொருள குறிதத இரு சொறகள, தாழம் 
பூவினுடைய நமி முடகளும இருபுடை மூடகளும எதிரிட டட௧இ 
கிறறலால அதனடிநுனிகளில யாதொன்றைபபதறி மிழுகஇனும் 
அதுக்கு மாதலாற ₹பறிபபரிதாய? எக, *வாகசைவிஎமசனைச௪ செற 
ஜோன் எனறமையாலே தன பகைவனுக்கு உபகரணமா யிருபபதே 

பொறுககககூடாததா யிருககுமாயிற மொல பாபு மிருகதாற சொல் 
வானேன எனறதாயிமறு, கடவு ளிகழழறகு ஏதுவாகாத அபபடிப 
பட்ட முளளமடா பிருககையை எதுவாகக ஈ.றிதகலாலே ஏதுததற 

சூறிபபணியாம. (௩௮) 

படியமெட்டிலையதாழைமடலெனுமீ। வாளபதறி 
வசையறுகா மததசசனமையலாமவளியினாளு 

மசைவொடுதளாடதுகலவியரு௩கழையுகுத துகிதகு 

நசையுகர்கெஞசதகாருகடுவுபபபோழுமாதோ 

(இ-ள்.) பசிப நெடு இலைய தாழை - பசுமைபொருகதிய 
நெடிய இலைகளை யுடையனவாகய தாழம பூவே !) மடலெனும் - 
(உன) இதழென்ெ, ராவாள பறறி - பலவாளைப பிடி.தது, வசை யறு 
காம த௪௪ன - பழி யறற மனமதனாகய தச்சனானவன, மையல அம் 
வளியின் - மயக்கமாகிய காறறினாலே, காளூம - பலராளும, அசை 
வொடு தளாநது - ௮சைதலுடனே வாடி, கல்வி - கலவியதிவாகய, 
அரு தழை உகுதழு - ௮ரிய தழையை உதாதது, கசையுகா - காமிக 
ளுடைய, கிறகும் நெஞ்சம தாரு- நிறவனெற மனமாகிய (உலாகத$ 
மரத்தை, நடு உற போழும - நடுவிலே பிளப்பான், எ-று,



அ௮அன்னதக்தைக்கண்ணுற்நபடலம், ௪௭ 

(௪-து.) தாழமபூவே! உன னிதழெனனும் வாளாலே மன்மதனா 

இய த௪சன காமிகளுடைய நெஞசமாகயே மரஈதை யறுபபான எனறு 
நளன சொன்னான என்பதாம 

தாழை அல£மை விளி. sts see னெனபதில் நிலைமொழி 

மீறுசெட்டது. காம மேலிரிவராகளுக கலலவியதிவு குறையு மாதலால் 
“மையலாம் வளியிற கலவி யருக்குழை யுருசது' எனறு. மடலாதஇ 
களிலே யீரவாளாஇிகளி அபேதஙக டா யாரோபிகதலாலே உருவச 

வணியாம, (௩௯7 

மிழையுகராவிபே। முமவேனில। னிர தரூறு ப 
கழைகுழைஃ நளிநா ணேபறிக ணைமலாதொ Qa Gn நீந்தே 

மழையினிற்கரஙகணாளாமலவமுவமு இழு 1 TOU GOST BOOT Ib [ன் 

தழைம_றகைதாயநினபொறறுநுபை இமி॥ பதெயவானால. 

(இ-ள) விடையா அவி பொோழும - விருமபினவருடைய உயி 

ரைட பிர?ற), வேணியான - மனறதரனவ ஈ, இரதம ஊறும் - 
சா னது ஓழுனாகினற, கழை முழைதமு - கருடபுவிலலை வளைதது, 
அளி நாரண ஏுறறி- வவ டிகளாயெ காரியைப பூட்டி, கணை மலாதொ 
கன - பூவமபுகட் எபயுமபோது, இ தேனா மழையினில - மது 

சமடொருகதிய ழேனி௮ மழைமினாலே, கரங்கள் - (தன) கைக 

ானலை, சாளும - G) od Sr gin, வழுவழு ௮து இழுக்கா வண்ணம 

மூலி மேவி) தப்பி ப்பாக டிபடி, தழை மடல கைதாய - தழைத்த 

இதபூகளயபுடைய தாழமடபூவே!) கின - உனது, பொன தாது- 
பொலனிமமபொருகதிய gist, கை இமிராஈது - அசகைகளிலே 
பூசிகிசொணசி, எயவான- (தவ. எனமேற) செலுகதுஇமுன, எ-று, 

(க- று) மகாழமபூகே! மலமதவா கழுமபுவிலவளைதது அளிகா 

ணேறறி மலாககணை தொசெலே வழுஃகாதிரு௧க உனமகரந தநுகளைதீ 
இமிரநழது அதனை யெயஇரன எனறு நளரவசொலவனான என்பதாம். 

அ தாழமபூவில மறு மலாகளிதும் மிக கூளிருகுதலபதறி 

அஙஙனய கூறப்பட்டு, (௪௦) 

[இதை முருஃகமபூவை வெறுதல சொலலபபடுஇனறது ] 

குனிசிலைவேனிலானகைககுருதிசோயபிறைவாயம்பின் 

தனியெழிலகவாந்துதோனறித தண௩தவர் தமையெஞஞா 

துனியுதமுருகளுகொமதொழிலினா லனரஜோநின்னை [ன்றும் 

முனிவுடனுலகலயாருமுருககலரொனடனருரோ 

(இ-ள,) குனி சிலை வேனிலான - வளைக்கபபடட வில்லையுடைய 
வசர்தகாலததஇிறஞரிய மனமதனது, கை - கையிலிருக்கன்ற, குருதி 
தோய - உதிரததிலே முழுக, பிறை வாய் அமபின - பிறைபோனற 
வாயையுடைய அமபினத, தனி எழில கவாநஈது - ஓப்பறற அழகை 
வெளவி, தோனதி- விள, தணஈதவாதமை - பிரிகதவரை, ௭ ஞான் 
லும் - எநகாளிலும, துனி உற - துன்பததை யடைய, முருக்கு 
கின்ற - கொல்கெற, தொழிலினால அனனோ - செயகையினாலனறோ



௮/0 )கட்தம, 

(இ-ள) ௩ஞசு உமிழ வேலினான - விஷநதைக கக்குனெற 
வேலைபுடைய ஈளராஜஞஷனவன, சாத்தி - (தன) சாததியை, காடொ 
றம் - தினஈதோறும, அம சொலா - அழடுப சொறகளையுடைய மகளி 
சானவா, பயிறறலால - கறபிததலாலே, அம தண காவினில - அழ 
இய தண்ணிய சோலையிலே, மஞ்சரி - பூஙகொத்துகளுடைய, இடை 
இடை வஇநத பூயையும - நடுவே நடுவே தயவிய காகணவாய்ப 
பறவைகளும, பைஞ சிறை Bor oreo - பசிய இற ுகளையுடைய இளிக 
ஞூம, பாட - படிக, கேடடனன - (அரசன்) கேடடான, எ-று, 

(௧ -3,) களமழாராஜல தன தியைபவை பூகளும இறிக 
ஞூம பாடக கேடடான எனபைதாம, 

அரசனை மசிழவிசிறபொருடடி அவனது புகழைப் பூவைகளுக 
குவ இ ரிகிரகளுய கற்பிகது. இவன இல விடமிவைபபா ரொை, 

அபபறவைச சோொறகளின ப துரசசவைதோனற ₹நஞ்சொலா பயிற 
லால் எனன, காரனத தின முணு காரிய2தி௫ மூளதாமாதலால, 

|இதனா2 தெனறலிஎ வரப சொஃலபைபமுொறமு.] 
ேநமமமல rapa une Gu கெழு 

தூவகிசையளிமு ர௨உசணணமாடிமென 

* பூயகொடிமடமதையராடபபேரவள 

மாயருயிலுரைசெயவச௩தனெயதஇனான 

(இ-ள) கேவ கமழ மல - பரிமளிஃொற மலாகமாது, நு 
இருதி - 002. உடு, சர கெழு - இறபபுப பொருஈதிய தூங்கு 

இகை - மாடடிய ராபதமதக், அளி முரல - aciWeor டாட, ௪௭ 

ஈம ழு. - பரிமள... ரழயைப பூசிகமிகால, மென பூ கொடி - 
மமலலிய பூஙமிகாடிகராயெ, மடநதைபா அட - மகளிர கூகுதாட, 

Gurr amore டேோகபாரிப வயரை மா முயில உரை செய - மாவி 
இளய (H Sout Rus (ம 5 இரி) FT Ver, ல் Hib Coot 6B) wt oot - ழென 

Morr Bus (பகைல ன) வகா, எ-று, 

(க-து) சோமேமி.டஜென மகாரறு வாதது எனபதாம; 

மோட எனபது மூரல என ஈறு கெட்டது. பேரவளம -- கால 
Cg boo? Ao இஙக மயா தயை நிவைகம காலமும பொ 
ழிலிடமு மாம் மதுவயாடு டரிம௱ாபபொடி பூசிக்கொண்டு அடல பா 
உலகின மதிழகது ஆம: ராடெயா ணிப போசெயசம்கு அரசன 
கண் வாதா னெபுச. இப்படி ப௩தாபெனவே wre tr Oa vgs OG 

அவனை எ.ரி.படகக கரு கிலாலே செருக்கோடு வ தானெயபது தொ 
ணிகனெ றது, பூஙசொடியாட எனதனைலே மெஃலியடையும, நறு 
வருதி எனறகனாலே தணமைககணமும, சுணணமாடி எனறத 
னாலே கறுகாறறமும, ஆகிய தெனறலுககுரிய மூனறு குணஙகளுஞ் 
சொல்ல படடன, (௪௬) 

மிடைக்இருவி சும்புறையமரர்வெறபினாற 

கடைஈதுகனவளனெலாங்கவர்வராமெனாக



Dy 007 GOT ch GDh  H VT COD) (D MLIL— ove ஷி] ் 

குடைகதுவண pif) [மியா ழிலிடையிறசெ IGM BL 

லபை_நமனவா வியையணண Ces கினான 

(இ-ள) இரு வீசுமபு - பெரிய விண்ணுலக இல, Worry 
QOON- Cha atv ebay won, woot - தேவரானவா, வெ 
ene - மநதரகுிரியியுலே, கடைகது - (இடம் வ) கடைநது, 

தலி வள எவாம - இ செலவதமைத் யெலவாம, கவாலா ஆம எழு - 
வெளவுவாரோன ஹறெண்லளி, எடைகபூ 2 இ ழூ, வடி இமிா - வண 

டுகளானவை ஒலிஃஅ। பெறுகிற, டொழில - arr Boo gry இடை 
யில டைரி - CAGE அடை தகாகிய, கொள - (ஒவவளஙும 

கடல இல வாவியை- பாறமமி டோலகி ர ளோ) கொலை | 2 எத 
இடாகலுசை நாவா A நொக்கி ௭: தரன பராரததால், எறு, 

(க-து) உளராஜஎ நடாகழழைம கயாயா என்பதாம 

முூம்காலதசே தேவாகள கடைநஈது ஐராவதாஇக்மாக கொணகு 

டோதலாலே மீளவும வாதுமமறை வளங்கஙாபுய கொண்டி போயி 
ஜம போவரோன ஈஞரியததனச ஒருகா Caml wee தவாவளம, 
கலா யெலலாங கொளலா கொடுததகோல அவவிடமவிடடி Cagle - 
தச செலஃவானெயச ஆறைதிழு எவபது அடை எ. விகாரப 

பட்டு நிலறது, நுததடாகதை அபப்டி. யஞி யடைந்த கடலாகக 
சூறிததடாலே தற பறி பட, (௪௪) 

[Bec Cor (pit Baorn மி யூ0௦ ஈட்டு வாமன லாமென மா 

அவை இவைபெ.ப4 சொலலப்படுதி. றன] 

தூவியஞசிறையன௩று யிலுநாணமலா 

வாவியுடடாமரைவளையகதோனறுவ 

பூவல। 22 மபகபபொதுமபாகநா ட்மிறை 

Car Doris sof) ooo Gar @@un oat v Gru 

(இ-௭.) துவி அம Hop goon - Gmmeyw HyGu 
கிறகையு முடைய அ.கங்களாளவை, தியிலும - Li bien இட 

மாகிய, நாள மலா வாவியுள - அறுபூதத மலாகளாயுடைய தடா 
கதஇனுளளே, தோனறுவ - தோனறுஇறவையாடிய, தாமரை - 
தாமரைகளுடைய, வளையம - தளிரசசுருளகளானவை, ரூ அலா - 
அழடூய மஉரையுடைய, கறபகம பொதுமபா - ayer சோலையை 
யுடைய, நாடு உறை - காடடினகண வாசஞ்செயனேற, கோ - ஆர 
சனாயெ இகதிரஜடைய, இள களிறு இனம - (துதிஜளளிருககஇற) 
இளமைபொருஈதிய யானைகளது இனதஇ௫டைய, வெள தோடு 
போனற - வெளகச கொமபுகளபோன நிருதன, எறு 

(க-,) தடாகததுளளே தோனறிய தாமரைவளையங்களான 
வை தேவலோகதஇன யானைகள் கொமபுசளை ஒத்திருதன எனப 
தாம; 

atu “SPs BOE, சுருளினாமம விசியொடு வளையமாகும ?” 

இதனாலதிக , இரணடுபிரிவாகு.ப ௮-சருளகள இரடடைத் தநதங
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கள் போலுதல erave., 4பூவலாக கறபகபபொதும்பா நாடடுறை 

கோவிளஙகளிறு? இவமறை யொருமொழியாகக கொணடு இதற்கு 

ஜராவதமெனப பொருளகொளக களிகெனஞம பொதுபபெயா 

ஐசாவதமென௫ர சிறப்புபபெயாடபொருளைத தருதறகு அவவடை 

சோககபபமிதலாலே, பம ஐராவதஙகள நீருளளே மதைநஜ்நிறக நீ£ 
மேலே வெளிபபட்டுத தோனறுறெ அவறறி னிரடடைக கோகெள 
போலுதல கொளக, **தாமரைமுளைகடோனறுவ?? எனப பாடங 
கூறின இதன முதஞான முடிபைடீயாதது முடியும, அவவளையஙகளை 
அக்கோடுகளாகக மூறிததலாலே தமகூறிபபணி அதிலே யோ ரைரா 
வதம இதிலே பல வை. ராவதஙகள தோன ௰லாலே வேறறுமையணி 
யாம் (௪௮) 

ஏந௩தலோடவ்வுழியிறுததவெண்ணறுங 

கூந்தன்மாநிழறடததிடைகூலாவுவ 

காந்தளங்கரததரமகளிர காழமுறு 

வேந்தனறபுரவியினவெள an மயபோன்ற வே 

(Q - or.) gegConh - g1¢C@b, gaaif - அவவிடததே, 
QOS - அடை த, ௭௭௭ அறும - எணணிலலாத, கூர்தல - மயிரை 
யுடைய, மா - குதிரைஃகளுடைய, தடததிடை - தடாகததினகண, 
குலாவுவ - தோனறுவனவாடய, நிழல - சாயைகளானவை, காநதள- 
காகதண மலாபோலும, ௮ம கரத்து - அழகிய கைகளையுடைய, அர 
மகளி காமூறு - தெயலமங்கையரால இசசிககடபடுனற, வேக 
,தன - இசஇரஜடைய, ஈல பு.ரவியின - உலல - சூ.திரைகளுடைய, 
வெளளம போனற - (அதிலுளள) கூடடம போனறன, எ-று, 

(க-து;) தடாககதில தோலதிய ரூதிரைகளின சரயலானவை 

இக்திரன குூதிரைகளை ஓததிருஈ தன: 

*சாநதளங கரதத ர மகளி காமுறும வேதனறபு ரல் இவய 
றையும் முன ஐராவதததியகுச சொலலபபடடதுபோலே ஒருமொ 
மியாகககொணடு உசசைசஏிரவமென்று டொருளகொளக. குலாவுதல 

அககிழலகள அலையினாலே ஒனமையொனறு தொடாவனவாகத தோன 
றுதல. அகநிழலகளை அவுசகை சிரவமகளாகக கூறிததலாலே தற 
குறிபபணி, ௮ககடலிலே ஓ ௬௪சைசிரவம இதிலே பலதோனறுத 
லாலே வேற்றுமையணியாம. இதஞ்லே ௮அரசன குதிரைக ளெல 
லாம் உச்சைஏரவமபோ லிருகவறன வென்பது தொனிகனெறது.() 

வரிச்சிறைததுமபிகளுழுகலவளளவாய் 
விரிதத9வணடாமரைவிளஙஇததோன்றுவ 

தரித்திககிளஙகமெயதயய்கததண்ணெனு6 
தருககிளர்நிலவுமிழ்இம்கள போன்றவே 

(இ-ள.) விள௩௫ - பிரகாசிதத, தோனறுவ - (தடாகததிலே) 
காணட்பளெெறவையாகய, வரி சிறை துமபிகள - €றறுகள டொ 
ருக்திய றைகளையுடைய வணடுகளால், உழு - இண்டடடடுனெத,
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தல் - நல்ல, வள்ள வாய - இண்ணம்போலும் வாயை, விரிதத - 

இறகதிருகனெற, வெள தாமரை - வெண்டாமரை மலாகளானஷை 
தரிததிடு - தாஙகப்பட்ட, களங்கம - களஙகஙகளானவை, மெய் 

தயங்க - வடிவங்களிலே தோன்ற, தண எனும - குளி£சசியாயிருக் 
இற, இரு ளொ - அழடினாலே விளஙகாகின்ற, நிலவு - ௪நஇரிகையை, 
உமிழ - ககஞுனெற, இயகளபோனம - (அதிலுளள) சநதஇிராகள் 
டோனதிரு£தன, எ-று, 

(க-து) தடாகததுததோனறிய வெண்டாமரை மலாகளான 
வை சநதிராகளை ஒததிருதன எனப தாம, 

வண்டு களங்கமும் வெணடாமறைமலா சகஇரஜும் போலுதல் 
கொளக, தண்மையுஈ இருகளொ நிலவு தாமரைகசுமாம், அபபடிப் 
டடட வெண்டாமமைமலாகளை அடபடிபபட்ட சஈஇராகளாகக கூறித் 
தலாலே தறகுறிபபணியாம இதிலும வே௱றுமையணி கொள, () 

சேயிசழககுவளைமெனனனைகடெணடிரைத் 
தூயகறறடதஇிடைததோனறுெநன 
மேயவாகணகவாவனபபினமிகமவாயப 
பாயொளிசிறகதசெமபவளமபோனறவே 

(இ-ள) தேள இரை - செரிபுளள அலைகமாயுடைய, தூய - 

பரிசு,ிதமபொருநதிய, நல தட இடை - நலல தடாகததிலுளளே, 
தோனதுகஇனறன - காணபபமி ன ௱லையாகிய, செம இதழ குவளை - 
சிவபபான இதழகலாயுை _ய உறபலங்களுடைய, மெல நனைகள் - 

Quay அஒருமபுகளானவை, மேயவா க - அடைஈதவருடைய 
பாராவையை, கவா - வெளவகினற, வனபபில மிக்க ஆய - அழ 

இல Bib sorta), டாய ஓளி - விரிகத வொளியால, கிறத - விசே 

agg, செம பவளம போலை - (அதிலுளள) செமபவளங்கள் 

போனறன, எ-று, 

(க-து.) தடாகத௮த தோனதிய செவகுவளை அரும்புகளான 
வை பவளத்தை ஓத்திருதன எனபதாம 

௮௪ செங்குவளை யருமபுகளை அப பவளயகளாகக சு.திததலால் 
தற்குறிபபணி. (@s) 

வெண்ணிற௰ தாமரைமலருமவேரிய 
தணகருகுவளையுநதடததுடடோனறுவ 
வெணணிருகலைமதிநிலவினீட்டமு 
முண்ணிலவியவிடத்தொளியும்போன்றவே. 

(இ-ள்.) தடத.தள தோனறுவ - தடாகததிஐள்ளே தோன்று 

இன்றவையாஇய, வெள் கிறம - வெளளை கிறமபொருகதிய, தாமரை 
மலரும் - தாமரைப பூக்களும, வேரி - தேனையுடைய, தண் - தண் 
ணிய, கரு குவளையும - நீலோபல மலாகளும், உள் - (அத) லுள் 
ளே, நிலவிய - விளங்குனெற, எண் இரு கலை - பதினாறுகலைகளையு 
மூடைய, மதி- ச௦இரனத, நிலவின் ஈட்டமும் - ஓளிசசெறிவும்,
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பொனனுலகததிலுளள, கிறம - ஒளிபொருஇய, சிறகரால் தழீஇஃ 
கஇிறைகளினாலே தழுவி, விருபபொமிம - ஆசையுடனே, உள - (அதன) 
உளளததே, மழ கூரதர - மஇழசசியானது மிகுமபடி, உவநது - 

(தானும) மூழ்க்௮, புலலிறது - புணா௩த௮, எது, 

(க-ு.) அரச வனனமானது பெடடையன்ன மூழத தானு 
மஇழகது புணாநதது எனபதாம் 

முூனபாடடிலே கலவியின ரூதிபபுரை காடடி. மஹெனற பேடைக்கு 
ஊட லெபபடி யுண்டாயிற ஹெனரால காயகனை மூனனே நனனிடதது 
விரும்பிவரச செயதாலும வ தபினபு ஊடு தலும காயஇககு இபலபா 
மெனக, ஊடலிலலையாயிற புணாசசி யினபஞு திறவாதாம, “ஊடு 
தல் காமததிற Gor மஈறனெபங கூடி முயஙகப Gude” Ose 

லி, (௫௬) 

(இதஞல அரச செயய விருமாபியது கைகூடல காரிய 
(paren சொலலடபமுஇனமது,] 

விழைவுறுகலமியினமெலிகமோ தாளினின் 

றெழிறியம பொனனிதவெருமம யகோடடுபு 

துழைவுநு] உமர 0. ம்ண ணு 
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(இ-௭,) விழை உறு - விருமபட படட, கலலியில மெலிநது - 
புணாசசிபால இதத, ஓா மா.ரி. ரி எறு - ஒரு காலிறால நினறு, 

எருததம கோடமிபு- பி_மிஉபவரபது, இழைபு உறு - தழைந்கு 
இிமகரால மூடி - இறையால (தல்யபை) மறு செல), தண் 

நு வழி- தண்ணிய தேனைத் வழியயபெயற, மலா சேக்கையில - 

மாமரைபபூவாகுய சுயனதஇில எழில இஃ அழடிறால விளஙகா 
னற, டொன - பபொனவடிவமாகிய, நிறம - காரதியுளள, அனனம 
அதிஞசிமறு - துவ வன எமானழு grog, எ-று 

(5-௮) அவ வரசவனனம நாமரையிடதது நிததரைசெயத்து 
எனப தாம, 

இபபடி மூங்சுசலாயெ பறவையின சாதிததனமை சொல்லுத 
லாலே தனமை நவிதசி.பணி, (௫௭) 

| இதனால அவவனனத்தைப் பிடிததறகுக கா.ரணமும 
பிடி ததமையும சொலலஃபடடுகினறன,] 

சூழ்வளியுடன்சுழலசருகிறறோனறிய 

வஷூழ்வழிமனஞசெலலுண்மையன்றுகொ 

முழ்புலன்வழிமனஞ்சாரவோதமம 

பாழியயதோளினானகையிற்பறறினான் 

(இ-ள,) சூழ வளியுடன - அலை காற்துடனே, சுழல் - சுழன்று 

செல்னெற, ௪ருனெ - சருகுபோல, ஊழ் வழி - விதியின் வழியிலே,
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தோன்றிய - (அதன்பபன) உண்டாக, மனம செலல - (உயிரகளத) 
மனமானது செலலுசல, உண்மை அ௮னறுகொல் - ௪ததியமனறோ, 
தாழ புலன வழி - அறபவிஷயமா யெ (அவவனனக தினகண), மனம் 
சார- மனமானது (ஊழினால) அடைய, ஓதிமம - அவவனன ததை, 
பாழி - வலிமைபொரு ஈதிய, அம தோளிஞன - அழடய தோளகளை 
யுடைய நளராஜன, கையில பறறிஞன - கையினாலே பிடி. தான, 

எ-று 

(4 - B.) ஈளமஹாரா௫ன விதியினட டி. மதியுஞ்செஉல நவவன 
4 ம் ய ட இ னததைப பிடிதகான என. காம 

அவவனனம பெறுதகரிய டொருளாயிரம அரசனது பெருக 
தனமைகளு தசைத ூகழுமடோது பறறுசல மிகாது செயலென 

புதுமோனற அசனைத *தாழபுலன”எனறும, அவனைப “பாழியயதோளி 
ஞைன?எனறுய கூறிஞா, அறபைசாரியத திலே திரோதாததவூூய gre 
ஜக்கு மனஞ்செலலுமோ வெ.ாஇற ௪ஐைக௬) உயிரகளுககு மனம் 
விதிவழிடபடடு Poeun sary செலலுமெனபத செ ஈலலபபடடது 
ஊழ உழி மனஞ்செலலுமெ.௮ஞம பொதுட்டொருளை அவஉ௨னனம 
ULD SLE அரசமைனஞ சென்றதென்பூரூ சிறபபுப பொருளாலே 
சாதிககலால பேசறுடடொருளவைட டணி, இதில உவமையுநீ சோத 
லாத சோவையணி, (௫௮) 

கைபபடூசிலையனயகலயதிவா யவெரீஇத 

அபபுறழ்தோலடிதுடிபபததுனபழுற 

தெயபபொடுசிறழையடி ததேகலாமையின் 

மைப்புயலனையகைமமலரிதசொததிறரால 

(இ-ள) கை ப. - (அரசனது) கைக்கு அகஃபபடட, Rep 
அனம் - திமைகமாயுடைய அனனமானது, கலந - அறிவழிகத, 
வாய வெரீடு - ௩௪௪ வொலிகளசெயறு, துபபு உ௰ழ - பவளமடோ 
அம, தோ... அடி துடிடப - தோலையுடைய அடிகளானவை நடுங்க, 
துன்பம உற்று - துயர மடைஈது, சிறை நடித்து - இறைகளா 
லடி ௧௮, ஏகலாமையின - டோகமாட.ாமையால, எயபபொடு - இளைப 
புடனே, மை புயல அனைய - (கொடையால) கரிய மேகமபோஜும், 
கை மலரில - (அவன) கையா மலரில, கொத்திறறு- கொத்தியது, 
௭-௮. 

(௧- து) அனனமானது வருததமு£று ஈளன கையைக் கொத 
இிறறு எனபதாம, 

வலியவனகையி ௨கடபடடோன மூனனே தப்பிப போதறகு 
மூயறிசெயதலும அது கூடாதபோது தனனா லானமட்டும் அவனை 
வருததுதலுஞ் செயவா னெனக, பிடிபடடபோது கலஙகுதலா தி 
யாகிய அதன சாதிததனமைகளைக சொல்லுதலால தனமை ஈவிதடி 
யணியாம், 

(௫௯)
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[இதுமுத லிரண்டு டாடடுகளாம அ௨விடதது நிகழ்சி 
சொல்லபபடு௫னறது ] 

இரைத்தயர்புள்ளினுககிரஙயகிப்புட்குலம 
விரிகிதெழுிறைவளிவீசமெலலி மத 
இருததருதாமரையலைதலசோ த _ம 
வருக்தலையெனறுகைமமறி,தலபோனறதே 

(இ-ள,) புள கு௨ம- ப௩வைச கூடடமானது, விரிதது- பரப்பி) 

எழு - எழுமபுகையில், சிறை - இறைகள, வளி de - காறை 
எ.மிதலால, மெல இதழ - மெலலிய இசழகளையுடைய, திரு தச 
காமனை - ஆழஞூ பொருநதிய தாமா மலாகளானவை, அலைதல் - 
அசைதலானது, சோ தடம- சோவிடமாகிய தடாகமானது, இரை 

தீது - கூலி, அயா - வருநதுயொற, புளளிறசகு - அவஉனன௫ இர, 
இரங்க - இரககமூறற, வருத்சலை எனறு - (அதனை) வருததாதே 
யென்று, கை - (தய) கைகளிளுலே, மறி 1 உடோனறது - தடுததல 
போனந.து, எ-று, 

(க-து) பறவைக ளெழுச்மால சாமரைாக chang sorrel} 
களன வருததானெனறு தடுத சலபோன நிரு௩கமு எனபதாம, 

இரட யெனும் வினையெச்சம கைமமறிச க லெனஜம் வினை 
கொண்டது. தனனைச சோக இருத் தாதலால அதறக gre Aro 
இற்மெனஃ அத்தாமரை மலாகளி வகைதலை அத்தடாகததின கைம் 
1மறிததலாகக சூறிததலால தறஞூறிபபணி, (௬௦) 

வள்ளவாய்ததாமரைவஇ௩றுபோதரு 
புளளெலாநதனித தனிபுலமபஉவா வியி 
னுள்ளுறுவறுமைகண டொதுஙருபூமக 

டெஎளரிசசிலமபுகளசிலயபலடோனறதே 

(இ - ள்.) வளளம வாய - இணாணமயபோலும வாயை யுடைய, 

தாமா வதிநது - தாமரைமலாகளில வாசஞ்செயஇருகது, போதரு - 
(அபபோத) டோடுனற, புள எலாம - பறவைக் எனைத்தும், தனி 
தனி - வேறுவேறாக, புலமபல - புவமபுதலானது, வாவியின உள - 

தடாக இனுளளே, உறு - சேரிடட, வறுமை கணடு - (அரசவனனம்) 
இல்லாமையைப பா£தது, ஒதஙகு - Ba Gor, பூமகள - இருமா இ 

ஞஓடைய, தெள ரி - தெளளபபட்ட பருககைக் கலஇகளையுடைய, 

இலம்புகள - பாதசசிலமபுகளானவை, சலஉமட லடோனமது - ஒலித் 
தல் போன்றது, எ-று. 

(௪- த) பறவைப புலமபலானது சடாகததைலட nose 
நீம்கும பாதசசலமபொலிபோ லிருந்தது எனப தாம், 

இககே விளக்கததைத இருமகளெனரு ராதலின அததடாகம் 
அ சசவன்ன மிலலாமையிஞலே சஈதிரனிலலாத இரவுபோல விளக் 
கத்தை இழத தெனறதாயியறு. அஞ்சிபபோடற வனனமங்களினொ 
லியை அச9லமபுசளி னொலியாகக சூறிததலாலே தற்குறிபபணி. (



௮ன்னம்தைககண்ணுந்நபடலம், <b See 

[இதனாலே சில கியாயஙகள கூற? தொடங்கமை 

சொலலபபடூதிஎற.] 

இன்னபெ பானனிறவனய கணடி. லேனெனு 

மன்னர்மனனவன்மஇவதனகோககியே 
UG COT UGH SILOM TO} ந்கவோதிம 

நனனயமொழிசிலஈவிறலுறறதே 

(இ- ள;) இனன - இபபடிபபடட, பொன - பொனமயமாடிய 
கிறம - ஒரிபொருகதிய, அனம - அன ததை, கணடிலேன எனும் - 
(இதவரையிஐ) பாகஇலே னெவ (வியகனற), மனனா மனனவன் - 
அரசாககரசனறு, மதி வகனம நோடி - ௪,திரனபோலும் (விளக் 
கமபொருகதிய) முகசசைப பரா$து, அனனவன - அபபடிபபட் 
Lani g, கரமமலா - கையாகிய தாமரைப்பூவிஎகண, அமாகத - 
தங்கிய, ஓதிமம- தனமானது, நல - நலல, கயம - நீதிழாலைப் 
பமறிய, சில மொழி- இலசெரலதுகமா, கவிறல உறமது - மிசால்லத் 
on EDs, TL 

(க- து,) களனகையிலிருஈத வ எனமாவறு அவன முகத்தைப் 
டராததுக சில$தி போலலததொட௩டுசறு எனபதாம; 

“மதவசுனம? எனற களுலே நுதனைப பாாககையில அவனோடு 

பேசுதமகு ளெஃகழு எடாயிம றெனறதாயிறறு. கைபபிடியிஞஷலே 
அதமயபொரு வருச மிலலைபெனபது ‘arom எனறதனாற முறிககப் 
பழிதறது.. நம - நிபாயம, *நயமெனப நியாயகனறி?” Vel ர ழூ 
ov Dhes (௬௨) 

[இதுமு 5. 1 (ஒனறு! ரடேளாலே முன கூறட்படட 
கயமொழிகள சொல பபடுகவறன.] 

சிறையொளி, பொன்னிறைசெலவகலருமோ 
வறைகடலபனியினினிறதைவதாஙகொலோ 
கறைகெழுவேலினாயசரு5இனுள்ளுற 
நிறைதருவிழைவினைநீதமலவேண்டுமால 

(Q- or.) கறை கெழு வேலினாப - உதிரமபடிகதுளள வேலை 
யுடைய கள ராஜவே |, சிறை - (என) சிறைகளிலே, ஒளி - விளங்கா 
நினற, பொன - பொன்னானது, நிறை செலவம ஈல்குமோ - குறைவில் 
லாத செல்வததை (உனககூத) தருமோ? அழை கடல் - லிக் 
இனற (பெரிய) கடலான, பனியினில - (அறபமாகய) பனியினாலே, 
நிறைவதாககொலோ - நிறைபுமோ 7, கருததிளை - (உன்) மனததி 
ஓளளே, உற - பொருத, நிறைதரு - நிறை க, விழைவினை - அப் 
டொன்னாசையை, நீததல வேணமிம - (8) ஓழிகக வேணடும், எ-று, 

(க-து) களமஹாராஜனே ! என் பொன்னி௰கானது செல்வதந்தரு 
மோ, கடலானது பனியால கிறையுமோ, ம உனனாசையை நீக்க 
வேணடுமென் றனனஙவ் கூறியது எனபதாம்,



௯௦ ட௫௩டதம, 

முனபாட்டிலே (இனன பொனனியவனப கண்டிலேன? எனறு 
னாக சொலலபபடடமையால தனனைப பொனுூக்சாகக கொலவர 
னெனறு நினைத௮ு இவவாறு சொலலியதெனக. *கறைகெழுவேலிஞய்? 
எனறதனாலே நீசொலையிறகொடியோ யெனறதாயிறறு, இசூகிய 
பொனனிலே உனபே. ராசை ப.நிககபபடததகக தாதலால (நீத்தல் 
வேண்டும? எனறது, முனனிரணடு வாகயெய்களிலுஞ் சாதாரண 
சருமததை௪ சொலலுகலால தொடாமூழு துவமையணி, (௬௩) 

கோதறலசெயதாலுயி/ ககொலையொனதேயலாற 
றேறினாபபிழைததவனபழியுஷ்சேருமாற 
முறுபாயகவுணமதததறுகணயானையாய 

மாறுகொளபசைஞா। சருமிதுமனய Foi 

(இ-ள.) தாத பாய - மூடகோலகம பாயப பெறுனெற, கவுள- 

கதுப்பையும, மதம- மதத்தையும, தறு கண - கோபக் கணகளை 
யுமுடைய, யானயாய - யாம போலபவனே 1) கோறல செய் 
தால- (உனை விரவாசி இருக ௭.௨௭ கீ) wor venus ws wit Gov, 
உயி கொலை ஓாம2ற அறால- உயிராக கோலலுதம டாத மொனமேே 

° v 

யல்லாமலும, தேறினா - நமபினவாகளு, பிழைத்த - தீம்குசெயத, 
வல் பழியும சேரும - கொடிய பாதகமும (உனை) யடையும், 
மாறு கொள - மாறுபாடுகொணட, பகைஞாசகும - dust Beene 

கும், இது - இவவிஈலாசசாதஞ் செயதலை, மமை கொள - நினை 
யார, எ-று 

(4-5) ஈகளமஹாராஜனே! எ.னைக்சொனரா. இுமாக்கொலை, 

அலலாமலும ஈமபினவாகருூத திமைசயத் ப நியு மூனை யடையு 
மெனறனன கூறியது எனப சாம, 

(தெறிராபபிழைதத? ௭.௭௦ யாலே எனககு ஒரு, இஙகுஞ் செய 

யாயென நான உனனை மமபியிருகதே னவொனறதாயிமறு. “woo PG 
மாகசம பெரிசெனிஷஞ சான apd sich, MOM oot WRG மாசகஙுகடை?? 

எனறவாலே எலலாப பாவஙகளிலுய Gatdavucrag ay g, 9A 
னும விசுவாச காதம கொடிய தென்பது தோனற *4வனபழி” எனப் 
பட்டது, மசசசெருகரும ௨ எ௧மையும உடையை யாதலால இத் 

தீகாதசெயல செ. பறாபயெனபது ரறிபபிததறகு (மத மதறுகண் 
யானையாய? எனறது, ஈமபின பகைவாக்கு$ திய்கு கினைததலும பாவ 
மாயிருஃகப பமைவனலலா இருநது விசுவாசி-த எனை க கொலைசெய் 

யப பறறலாமோ வெனறதாயிறறு, (௬௪) 

செருஈகளதழேறறவர்ச்செகு ப தலனறியுன 
னருடகிடனாமெனையடாமதனீதியோ 
முருககிதழமடதையர்முலைஇளை ததிடுய 
குருககிளர்மணிபுனைகுவவுததோளினாய 

(இ- ளா.) முருக்கு இதழ - முருக்கமபூபபோலும உதிகளை 
யுடைய, மட₹தையா - பாதரூடைய, மூலை - முலைகளானவை, இணைத்



௮ன்னதகைககண்ணுற்றபடலம் ௯௧ 

இடும் - அமு₹தபபெறும, குரு இளா - நிறததினாலே விளவகாறினற, 

மணி புனை - இரதஇபைரணததால அலஙகரிககபபட்ட,  ஞூவவு 
தோளிஞய - திரடசியையுடைய தோளகளை யுடையவனே |, செரு 
களத.து- போக்களததில, ஏறறவா - (உனனோடே) யெதா தவரை, 
செகுததல் அனறி - கொலலுதல (ரீதியாம) அனதி, உன அருட்கு - 
உனது கருணைக்கு, இடனாம - பாததிரமாகிய, என அடாத தல- (ஒரு 

புலலிய பறவையாடப) எனக கொலனுதல, நீதியோ - நீதியா 
மோ, எ-று, 

(க-) ஆரசனே! போரி வெதாததவரைக கொலலுதல நீதி 

உமமையடுதத வென்னக கொலலுஈ£ல நீதியோ எனறு அனனஞ் 

சொ லலிறறு எனபதாம 

எோயெ றது. அமபமாகய பறுயவையாயிருககுற வெனடுஞ் 
சொலலை விசேசடமாகவேடி A oop நீதியாவெனனும ஓகார 

ரம அகீதி£யயயா மெ.வூம பிரிழு2பாருள£த த௲தது, முமைதஇலைதி 
BGo தோனின யெ. றமல பெனழரோடு கூடிவாமுநி அப்ப 
டிபபடட எனவாழவைக டீலைதழ்றரு. எபபடத அணி; தாயெனப 

தைக முறிபபிக ர நாமிமறு (௬௫) 

[இதனாலே பதியா ரொழிலா கூறுத பொடஙகமை 

சொலடி (௫ cre? og ] 

& Gh uD eat boot (0 Hy ல வேறு த 
த D மொலாலுஙா ருணையு முவபபுயதே (றிட 

௪ ao வலசலின் மொழி லவறைமறுபினனரும 

பலபலதுயா 9மொழிபகரலுறமதே 

(இ-ள) கலவியின் - சலமியறிபுபொல, ஆமனதிரி - பெருக்கத் 

தை யடை இருகி ற, கருண வேது - Qtr Tuo நளராஜ 

னது, உளறு - உள ரர இனக 2) ஓ ட௩ மும் - நாணமும, கருணையும்- 
அருளு0) ௨ ௩௨பு -ம௫றசியும, மோ. மிட - (ஏககாலததி௰) உண் 
L fT eb y அலகு பெல் - ( ail rin ராம) ரு ப்ட் ம் லிஃலா 5, லைமொழி 

அறை து - இலமசாறக சொ. My பின ரூம - (அன) பினபும், 

பல டல மயா மொழி - பலயலவாசிய (அரசற கு) துன்பத்தை 
யுணடாககுகறற சொறகமா, பகரலுமறமு. - (அுனனம) சொலலத் 
தொடஙநறு, எ-று, 

(க-து அனனமாஎஏது நளஎகுளளமது நாணமூங இருபையு 

ம்௫ழசசியு தோதிடச சி௰மொழிகூறிட பல துயாமொழிகூறத தொ 
டஙூறெறு எனடதாம் 

ஒலகல - அசைதல், அது இங? காணததை உணாததிரினறது. 
முனனிலையிலிருகது நி,இததலால கானாமும, அதன வருததததைக் 
காணுதலால் கருணையும, அது கறற வலலோபோலப பேசுதலால் 
ம௫ூழசசியும ௮ரசனுகஞ்ணடாயின, ல மொழிகளா.பிளும நீஇுநாலின் 

லடொருளகளைத தழுவிச் ௬௫௩௪௪ சொலலல விளயகவைத்தல் மூத
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லிய வழகமைநது கிமகையால ‘svecdsr Ouro’ crencpr. (அல் 
காட சுருஙகல வைகல?? இதனால, (௬௬) 

[இ௫முத லாறுபாட்டுகளால மூன் கூறபபடட 
துயாமொழிகள சொலலபபடுகனறன,] 

பெருகியமூப்பினி௰றளாதுபேதுறு 
மிருமுதுகுரவருமெனசெயகியபரோ 

கருவுயிாததயாவுறுகாதமபேடையுள் 

ளுருருமேயெனனகெட்டுயிபபுவீயகிறறே 
(இ- ள,) பெருகிய மூபபினில தளாகது - நிறைந்த முதுமை 

யா மெலிநது, பேது உறும - மதிமயககங கொணடிருககனெறு, 
இரு மூ௮ சூரவரும - (எனனுடைய) தாயுஈ தகபடனும, என செயடற 
பரோ - (இனி) யாது செயவரோ, ௧௫ உமிாதது - கருபபததை 
ரஈனறு, அயா உறு- சேராயடைகஇருகக.௭ற, காதல பேடை- (என 

மேல) அனபுடைய மனைவியானவள, உள உருகுமே எனன - மன 
முருகுவாளே எனறு, நெடு உமாபபு வீஙஇெறு - பெருமூச்சு விட் 
ட.து, எ-று, 

(க: ௮,) அரசனே! ௭: தாயு தசபபஞ மென செயவராகளோ 
என்மனைவி. வனே எனறு இனனம சொலலிறறு எனப 

மாம 

எ எசெயறபரோ? எனறதனால மான அவாகளுககு ஏக புததிர 
னென்றும இனி மூபபுத துவபததோமம என்னை இழகத துனபமும் 

இரைகொடுபபா நிலலாத துனபமுங கொணடு இறநதுவிரிவா ரென 
eh மொலலியதாயிறறு.. *கருவுயிகு தயாவுறும£ எனறதனால அவ 

ator அஇககாலவ கழிஈகதிலலையெனறும, *உளளுருகுமே' எனறத 

Sov wager மிதாடு இரைடைரூத துனபமும எனனை இழத 

துனபமுங கூடுதலால எப்படிப பிழைபபாளெனறுக குறிபபிததது. 

௮னனைமூபபழிதரவா॥கொலாதறுவர/ 
மனனனெழபடுததலுமவெருவிவாவியிற 
அனனியாஙகிருிதபுளசொறமபோழஇனி 
லினனலஙக(_லுளாழந இிறககுமேகொலாம 

(இ-ள) அனனை - (எனனுடைய) தாயானவள, மூப்பு - முது 

மையினாலே, அழித.ரவு - வருநதுதலை, ஜா ஆறறுவா - எவா நீக்கு 
வார, மனனன = இவவாசனுனவ. ஈ, எற படுததலும - (என்னைப்) 
பிடி5தவளவிலே, வாவியில் - தடாகத ததிலிரா௮, வெருவி - அஞூப் 
போய, ஆங்கு - அவவிடததே, துனனி - கெரு௫, இருநத - தங்கிய, 
புள- பறவைகள, சொற்ற போழதினில - (இசசெயதியை௪) சொன்ன 
போது, இனனல - துனபமாகய, கடலுள - சமுத்திரததினள, 
அழ்நது இறஃ்குமே - அமிழ்து (அவள) இ௰ஈதுபோவாளே, சூது, 

(¢- 3") green எனனைப Mi spe கொண்டானென்று பறவை 
கள் சொனனவளவில என்சாய இறககுமென றனனஞ் சொல்லியது 

GT SUL! ST iD,
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ஆககென்றது வினனுலகத இன மானச தடாகதழைக சுடடிகின 
கத. ஒருவேளை மூபபுத துயரததை யாறறுவா இடைகவறெம் புத 
இரசோசததாற சாவாதிராளெனற தாயிறறு, (௬௮) 

புல்லுவிடட மூ ிறைகெகிழினுமபொரு 
கல்லலகூ. பெடை யவாயாமஞுறமுொனிற 
சொலலருமபுடகுலங்கலுழு நதுனபமாயுக 
தெலலையிறுயரொடுமிற 4 குமேசொலாம் 

(இ-ள.) புலு லவிடடு - திழுுலை விடட, அம சிறை கெஈம்! 
நம - (௪.௮) அழகே €மைகளானலை Ma Senguo, பொருது - 
மனமபொரறாமல, இலலல் கூர டெடை - துன்ப மிடுலெொற (௭௦) 
osu SLIM ov aon, ௮௨ - எ/கணவா, LTB 2 Day ரெனிமா = ore 
பிடசசே வாசாரொனறு ல்ஞவில, பொல ஆரு - (இாரஞூ உத தரம) 
சொல்வமாடடாத, புள் பலய கலுமும - பறவைக்கடடடமானது 
ஐழாரிநகும, துன்பம - அதிலுப ச இனுலே, ஆயநது - (என்செய 
தியை) ஆமோ; ஈதிநது, எலை இல துயரொடும - YO SVT 
Bwitig st Cor, OrauGw - (அவள) இமாதுடோவாளே, எது, 
"கால - அம்- அசைகள், 

(௧- து) ௭ மனைவியானவ௨ள என பெயஇயைககேட டிறநது 
பாவாளென தனன சொ.லியது எனப தாம, 

Yow so ribo கொழிமபே.யா இறுஇரிலைகெடடு வாதது, 
*மிதம பிரியயடொருத இதகு இககொடியசெயதியைக சொல 
பாமாயின இறநதுவிடுமெனறு பொலல நாவெழாமல அழுமெனக, 
9வவமுகையே ௮௪செயதியைக சூறிபபி ஜரா ததத உத்த மாம, 

அனிசசமெனமலரினுநொயயவா யசிறஜைத 
தனிபபெடையமை உகு எமனறளிரககையாலயன 
அனிபபடுபிரிலெனுஞசு Gola 1) eveor cov 

நினை ததுமுனனெவவணநிலவக்கோட டான 

(இ-௭ள,) ௮னிச௪ம என மலரிஷம - அனிச்- மெனனபபடட 
3லிலும, கொயய - மெலலிய, ஆய சிறை - தேடததகக இழைகளை 
டைய, தனி பெடை - ஒடபறம (என) மனைவியை, அமைக்கும் - 
டணடாககுவதாகிய, மெல தளி£ கையால - மெலலிய தளி£டோலும் 
௦கயினாலே, அயன - BIO ssa aor, துனி படு - துன்பம விளை 
நதிக் காரணமா, பிரிவு எலூம - பிரிவெனனேற, சுடு சொல - 
*டாரின௰ சொலலை, கினை தது - ௧௫இ, மூன - மூனனே, என தலை - 
Teg தலையில, ௭ வணலனாம - எ௨விதமாக, நிலவ கோட்டினான் - 
ிளஙக எழுஇனான, ௭ - று 

(க-2,) பிரம னெபடடிககு என் தலையி லெழுஇனான எனபதாம. 
“ தனிபபெடையமைதத £?? எனப பாடல்கூறிம் பெடையைப் 

)/டைததபின் அதனைபபடைததா னெனபத சோனறுதலாலே முமை 
)ஐழ வெனனுங் குறறந தகும், (அனிசசமெனமலரிஞம்” என௰மை



Gn CD fo lL & td. * 

யாலும, “மென்றளிராசகையால? எனறமையாலும காரணமாடிய கைக 
கும், காரியமாகிய பெடைக்கும மெனமையுந தணமையுஞ் சொலலப 
படடன. மெலலிய தளி£சகையாகய காரணததிலிருஈது சுமிசொல் 
லெழுதலாகய பகையான காரியம பிறததலை௪ சொலஜுதலால் 

௨- வது தருதயினமையணி, (௭௦) 

வீழுமெறபடிதம்விககொ6ருசொனமென்னிறத 
தாழ்சிறைமடபபெடைசெவியிறச பாதலு 
மாழதுய/ ககடலிடை யாழகதியானிலாப 
பா [ற்ப கிறி சையெலா மருவடபொ ர் குமே 

(இி- ள,) ம்மூம - (மனனால) இசசிகபபட்ட, என படுதத - 

எனனைப பிடிசத, இகொடிம சொல-இஃ கொடுமையை யுாதது 
இ௰ சொலலானஹு, செலியில சராதலும - (தா) காதல சோகதவள 
விலே, மெல நிநம - மெலிய ஒனிமபொருஈதிய, தாழ - நீண்ட, 
இறை - இிறைகளையும, மடம - பேதைமையையுமுடைய, பெடை - 
(என) மனைவியானவள, ஆழ - அழமபொருகதிய, தயா கடலிடை - 

துனபமாகிய கடலுளளே, ஆழ்நது - முழுக, யான இலா - கான இல் 

லாமையால், பாழ படி திசையெலா ௦ - பாபூுடைநத இககுகளனை y 
தையும, மரு மி பராகரூமே - மயங்கிப பாப்பாளே, எ-று, 

(க-து) என மனவியானவள அுவபக்கடலுளே மூழட கானில் 

லாமையால பாழடைநத இக்க ததையும் wowmB பராடபாளென 

றனனஞ சொலலிபது எனப தாம 

£திசையெடாம்? எனறதமகு& இழக்காத யெடடும Cogan கீழும 
ஆயெ பசதுத இசைகளுய கொளக் இப்பறவை யொனதிலலாமை 
யால திசைகளெலலாம பாழபடூமோ வெனின அததஇிசைகளில மற 
றெல்லாப பொருளகளு முூணடாயிருகதும தனனை யமிழததியது 
சமுதஇரமெனறபடி உயிததுனேவ ஸனிஃலாமையினாலே பாழ்பட 
டனவாகத் தோனறுமெனக, (ors) 

பிரிவெனுமழலசுடபபெடையிறகரகுமே 
யரிதினியபெறறவெமபா। பபெலாமயா 6 
இரைபெருககு_மபையுள ரறறியயதிய 

பரிவினிறசாமெனபபதைததுசசோநததே 

(இ-௭.) பிரிவு எனும ஆழல சட - பிரிவெனடனற நெருட 
பானது (தனனைச) சுட, பெடை இறககுமே - (என) மனைவியான 
வள் இறாஈதுபோவாளே, அரிதினில பெறற - அரிய தவத தினாலே 
ஈன்ற, எம பாபபெலாம - எம்முடைய ருஞ்சுகளெலலாம, அயாகநது - 
தளார்து, இரை பெரு - இரையை எடுக்காமல், ரூடம்பையுள - 
கூண்டிஐளளே, ௮ரநறி - கூவி, எயதிய பரிவினில - (தமக்கு) கே 
ரிடட துனபததஇினாலே, சாம என - இற;துடோமெனறு, பதைதது 
Gene gp - SHH (gesw0) epreA ggg, 1-H. 

(கற. பெண்சாதி பிளளைகள் இ௰க்குமென றனனம் ஞூச்சித 
தது எனபதாம்.



அ௮ன்னததைககண்ணுற்றபடலம், 102) 

“பெடையிறக்குமே? எனறதனால இனித தாயதகதைக எளிரண் 
uy Dinos ௮௧ குஞ்சுகளுகளு இரைகொடுபபாரிலலை யென்பதும், 
ரை பெரறாக கூடம்பையிற சாம? எனறதனாலே அவை பறககமாட் 
ஈத மிகூகத விளமைப பருவமுடையன வெனபதுஞ சொலலப்பட் 
ன, புததிரசோக மெலலாவறதிஞங கொடிதா தலாலும் கஈசதியற் 
ப போஙகாலம கேரிடடதெனஞு5துபரததாலும மா-சையடைந்து 

தனக (௭௨) 
[இதனால அவவ.சனம ஐரசன கருணையைக்கணடு 

களிக தமை சொல்ல. படுஇனறது,] 

அளி/கொருகட லனானதனைகமணடுகண 

டுளி; இடுகணபுனறறுவலைவிழ நலிற 
ஐளி॥ ததமெனசிழையன௩களவுகீஙகியுட் 

களிதசதுசாவலனகருணைகோககியே 

(இ-ள) அளிக்கு - அர ளு, ஒரு கடல அனனால் - ஒரு கடல் 

பாலவ, அனை கலி - அமருமாசசை யடைநதமையைப பாது, 
bom = (பாத 5) powra aime, gis Shu - (அவனாலே) சொரியப் 

மிஇ..ற, ண புல நுலல - பூ ரிராசிபபொாருகதிய கீரிவடைய 
மமழையான் ௮) ல்ழு லின் - (நன மல) ர்க 4 லியே, தளித்த - 

டலாாவடை ச, மெ.டதிதை நலா - மெல்லிய இறைகமாயுடைய நன் 

J Todt ly netita நீடி - யாசிர் நடரீஙகி, காவலன் சரணை 
நாகி - அரமனது இருளி ॥ (டெருஃ்ககமைப) பராதது, உள களிதி 

ஹ் - (soot) உளளே மட, தது, பாறு, 

(க ௮.) அன்னமா எது நரச 1 இருையைக ௧௭ 6 0B pb 

உது எடம் 

cpTe@r womb l amass sooo fu நீரறதுளிகமா மேலே 

தெளிக மடோது அறு ரீட்கு மாகமால அததுளிகளாலே ysl t OF 

"WA ro கணவா ததுளிகளா. அட -தவையைப்பமிய விறலாம். 

தத்துளிகளால அமதுளிளிரநம் கரு ஈயை ௮௫௦௧ பென்க. . (௪௩) 

| இதனால அ. எனை வி. டமை சொல பபடுனதது,] 

ஆகுலசதுடனமடவன ஆ தைகோக நின 

சேகுறுபொ னனிறச சிறகாகநோசகுறு 

மோகமேபிடி மதனனமுழுதுகோகதின 

னேகுழியேகெனவிறைவிடு, தனன 

(இ-ள) இமை- களராஜணனவ, அகுலததுடன - இன்பத் 
துடனே, மடம அனததை கோகடு - இளமைபொருநதிய அவவன் 

னததைட பராதத, நின - உனது, சேகு உறு - மாகறுயாகத, பொன் 
9றம் சிறகா - பொனமயமாயே ஒளிபொருகதிய சிறைகளை, கோக் 
துறும் - பாககவேண்டுமென௫௰, மோகமே (டி.த௲னன - ஆசையி 
லேயே (உனனைட) பிடிதகேன, மூழுதும கோகுினன - முழுதை 

* o ம பும் பா ததேன, ஏகு உழி - (6) டோகததகக விடததிறகு, ஏகு என - 
போ வெனறு, விமிசதனன் - (அதனை) விடடான, ௭-று.



௯௭௬ ைடதம். 

(4- g.) அரசன் அன்னத்தை விட்டான என்பதாம், 

எனனாலே பிடிக்கபபட டமையால் இபபறவைக்கு இப்படிப் 
பட்டதுனபம விளைக்கதெனறு அரசனுக்கு வியாகுலம் உண்டாயித் 

றெனக, *கோக்குறு மோகமே பிடி.த௲னன? என௰மையால் உன்னாம் 
சொல்லப்படடபடி பொன்னுககாக உனனைக் கொல்லுதமங்குப் பிடித் 
இலே னெனறதாயிறறு (௭௪ 

அ௮அனனததைசுகணணுறறபடலம முழறிதறு 

  

அனனத்தைத் நாதுவிட்டபடலம். 

அன்ன மானது நள ந.ன யாதொரு துனபமுஞு செயயா 

மல விகிதரதைபபமறி அவனிடதது வறு தமயஇயின 
அமகு மூசுலியவமமைஉ சொமலியதையம, அவனிடதறு 

விடைபெற்று அவளிடத துபபோய அவளை ஆவணுககு மனை 

வியாக இசையுமபடி௪ செயததையும சொலலுனெறது 

[முனபடலத இரலை கமயகதியும நளணும ஒருவா ஞூணயகளை 
யொருவாகேடடு வருாஇின விதமும, அவ! அவவருசசம் 
டொ ஙகாவஎக இய ee OOD LD ayo தெயவவன OF (திக 4 தீ 
னததைப பிடிகதுவிட... விசமுஞூ சொலலி, இர தபபடலத 
தில அவவனனம அரஈஉனிடத துவது மமயகதியி வி ழுகைப 

புழு இவ wy அவிடபபடடுப போய அவளுடனபாடு 
பெதறுவநத விசததை woo 4 sO st mle, yam 
அள இபபாடடால அனனக தனனிடசுதும சோநதமை 

சொடலபபடிகினறது | 

எழுசா ககழிரெடிலடு.யா 7 ரி.பவிரு - தம, 

பிறைவடங கிடந்து சுணஙகுபூத தொளிரும பேரிள 

வனமுலை இளைபப, நறவுகொப புளிஃகு௩ தெரியலசூழ் 
மா।பனாணமலா பொருவுமென காததஇற, அுறவுகொண் 
டெழுஈம பொலன்சிறை யன்னட தொலவினைத தொடர 

அழ இனப, நிறை/டற நிளைககு மவரினின புறறு நீடிரை 
வாவிபுக கதுவே 

(இ-௭.) கறவு கொப்புளிககும் - தேனைக கஃகுனற, தெரியல 
சூழ் - uot See சூழப்பட்ட, மாபன - மா£பையுடைய கள 
மஹாராஜனானவன, பிறை வடம் டெகது - ச திரஹா.ரமான.து தங்கி 

யும், சுணங்கு பூத - தேமலானழ படாந்தும், ஒளிரும் - விளஙகப 
பெழறுளள, போ இள வனம் மூலை திப்ப - பெருமையு மிளமையு 
மழகும் பொருகதிய (தமயகதிபிஐடைய) மூலைகளை அனுபவிககும் 
படியாக, காள மலா பொருவும் - அன்று பூதச தாமரைமலாபோ 
அம், மெல் கரததின - மெல்லிய (அவன) கையினின்றும், துறவு 
கொண்டு - நீங, தொல் வினை தொடா அறுதது - முன் செயல



அன்னமமைததூதுவிடடபடலம். n6T 

pours sons Owrisle s, Tipsy - ysl, Sumer Renp - 
பொனமயமாகிய இறை யுடைய அனனம - அனனமானது, 

(துறவுகொணடு) - துறவறத்தை, கொணடு, தொல வினை தொ 
டா அறுதது- டழவினையாகுப சயடலியைக கடடறுதது, இனபம் 

சிறை கடல - பேரினபககடலில, இளைககும அவரின - மூழுடுயோ 
போல, இனபு உற்று - இப இனாலே மிகரு3ு, கீள இரை வாவி- 
ணட அலைகளையுடைய தடாகததஇினகம, புக்கது- சென்றது, எ-று, 

(க-து, தனமா எது தடாசச இனிது சென்றது என்ப 

ரம், 

கணாதுரு பொ க மாபோம திறிறழும பெரிதுமாகப படாவது, 

பிறை உடங்கிடகது ஈர வருபூர் தொளிரும? எனறதனால அவமறருல் 
மிடாவளுகிற முறறைமடரிா மூலைகள போலாது தமயகதி மூலைகள் 

அவறறை விளகருமெனறு நமருலைகளி னியகையழ௫ன Gris corse 
சுமிபபிந. தாம்றறு.. பிெரிளவ. முலையை அமமாழித தொகை 
பாக்கி bth Le மாலைகரைபுடையவளாடிய Wwe) யெனினு 

டாம அஇபடமுபப்ப்ட epsvsat oa 960 MUD ars ory ope 
VATU Mend மதரியம ப மரா படயர்கு மால Bo. fbb we 

ஹினா, அவி 20 ட்டது 11. 4 மையாமா நிறு நபபசஇியைக் 

ae BT Ban - roe 1/0 £ TOM OB ho ரர. மாககப பட் 

தி இர ப் 1 ஸூ 5 யப்பா முறுவுபொவாரும பாய 

செவ்வா திரிய டப டப ரிவர் ட ட அரி lore wb நீயு 

Wh burs uli 60) —lb தார i பாவர் வீ பழு மீ கற (/ று Tt MA Gov. 

சொல்வ. தாடரறு b> Bet இறட, முய பிழபடம்ப (வய 
பயல் © FGI Kes Guo pov, வ் பபைச்சேராக்கு அனா 

அ 3 

இ.பாக ஹொ _ ரமி சியும் ம ம் பாரா கழல) எய்ம் மைத் ப 

றைவ எ எழா உடமபனி O) wep v gull we) tl Gi பாட 
மிள பெருமபாமுமை மூ.) பவாருஞுசிரு COLOD, IY Ch மாறாஞ் 

ct 

சரப Boothe THORID, 02,1 ial, Toy டாசமாசளாுமாகி ஏறாஇற 

Tip hires Mole n'y Lit OTK 0 bi 00 1 ofA wall UF cb ibibo. (௧) 

(இனா. அஃ மை விடிப ட டபினபு ரிகபூக்துமை 

மாப டமி வற்று] 

பொனனிற தூவிப பவளவாயச் செயசரற பொற் 

புது பசியசூட. டரச, வனனமெய யுதறிச் சிறையுளமட தய 
லளஞு ழனககுழாம இடைவதுி தரலுய, கனனயி நிரடோ 

ளிறநைகரத தழுகதுர ஏறையினைஃ காணடலும வெருவி, 
முனனைய தனறென நிருநதபுட குலவகண முளரியக தடத் 
seen றனவே, 

(இ-ள.) பொன கிறம தமூவலி- பொன்போலும காகஇபொருக் 
இ.ப இறகையும, பவளம வாய - பவளமபோலும வாயையும, செம் 
சால - சிவபபுகிறமபொருதிய அடி.களையும, பொற்பு உறு - அழகான் 

மிகுத, பசிய சூட்டு - டசுமைடொருகஇ,ப உச்சிககொண்டையையு 

௯



௯௮) Ohl gw 

(POW, HLF wysTand - அரச எனனமானஐ, மெய உததி- தன 
டைமபை (சிலாத) உதறி, சிறை உளாகது - சிறைகளை (மூகஇனாலே) 
€றிககொண்டு, அயல சூழ - (தனனைககள0) பககததிலவாது சூழ் 

BS, HMM Gyr gg இடை - அனனங்களது கூடடததினஐ நடு 
வில, வதிதரலும - தடஇயவளவில, இருநத புள குலஙகள - (அங்கு) 
இரு5த அபபறவைக கூடடஙகளானலை, கல ஈவில - மலைபோலச் 
செயயபபட்ட, தரள கோள - ரூவீத தோளகளையுடைய, இஜை 
கரசது அழுகதும - ஆரசனழு கையிளுல gipe Bus, சஇறையினை 
காணடலும - (அதன) இறகுகளைப பாததவளவிடி முனனையது 

அனறு எவறு - அரசழந சொல முட்டாகடப்ட்டட வரசவனமை அன 
மென்று நினதது, வெருவி - குஷி, மூரி மடத்து - தாமரையை 
புடைய தடாச இனினறும, அகா - நரீராபைபோயின, எ-று, 

(க-து) தடாட,பதி Ser வனனடிகளானவை இவவனன 
ர் 

மூனனைய பலலவெனறு Pols போயின எனப தாம, 

மெயயுஈற ௦ புழுதி, ராப, இலாயுராத உ இ௮வுதா இறகு, 
GIF Aww ong. VOM A Le we wher gm Bus 

சதெனக மூரணனய ப ToMor.a Da Cau oy பா வையென்று 
y ry * 

நினைதுது Daa ot ge situ 2, Bisco Cao Mi பறவையை காணும் 
“5 _ 

CLT sp அருசி t Lia Awe 117 இட 1 a மை சள 4 இய Loo Sato “வரு 

9 
வி. 6101 பமிலை iS oi சாதி, (படிமைய பன் sold Tr GY Tov இன 

ein readla Awan, 2.) 

[Daw goon gre oI ge go, hoorbant g Cues 
சொ. எம சொலலபடம் இன து ] 

புளளின மிரிய மதுககுடம யிரிநகாம போலுமிமன் 
ட்டுமிம் க பாடம் பெொழுடடி, EDI FG, OV U eal od] (Ld of BT OY 450) eb iF 

(நில சிறிது முஞுஉநில னிறையன2 மேறிஃ, Gert on all tp 
கமல மலசான வமனற கரதஇனின மீடமிமவ௩ தெயதி, 
யளளிலை கெடுவே ॥ணணநு ஊுளததி லஇசய மிகவிளைத் 
துரையும் 

(இ-ள) புள இம இரிய - டறஐவைகளது கூடடமானது 
அரூசியோட (yp vortSivet), மது மீடம- பேன குடமானது, விரிகதால் 

Cur gin oct - வாயமலாகததாயின ஓக்குமெஎப்படுற, மலா - 
தாகரைபபூவினது, ஈறு: போழுடடிஞள உழை - பரிமளம பொரும் 

இ.ப கொடடையினகணமண தககய, அனனம - அவ வனனமானது, 

கொலை தொழில - கொலைபா௫ய கொழிலில, இறிதும் - சதிதாயி 
ம, இறை - அரச£னானவன, உஞூறதிலன என தேறி - (எனனி 
டததே) செயதிலனேன்று தெளிஈது, கள அவிழ கமலம மலா என = 

தேனையுடைய மஃகாச தாமரைப் பூ டென்று (மய௩௫யதுபோல )) 
அகன்ற (முனனெதான ) நிஙகபபெறற, கரத்தினில - கையின 
கண்ணே, மீடடும arg எயதி - இருமமபியும் வகதடைசது, அள் 
இலை கெடு வேல - கூரமைடொருகதி.ப இலைபோலும நெடிய வேலை



அன்னததைததூதுவிடடபா லம ௯௯ 

யுடைய, அணவல - தவவரசன்று, உள_ இல - மனத இனகணணே, 
அதிசயம மி வீளைடது - அசசரியகதை மிருதியாக உணடாகட, 
உரைககும - சொஷதும, எ-று. ஈ௮-இுமபை, 

(4 - த) அஎனமானது இ௱ாபடலும நளனசையிடடடட த யம 

விளைவிக்- சொலலும எ ஈட தாம, 

8 
கொலைத்தொழ் a 6) ம ரூதறில வேடு லி ப்பூல் சை பிடி யி 

னாலும் வருதி உரக எரடிடறு. மீடம்டிமனதகுப Do eh oor ஓ 

வினைட பொரு ஸில் om Fle பட்டா (6 MUP My ghar எம்ப துடோல 

கெரிகொட்டழனி நபபிககை மடு, தடோஃ உ தானாம் ob spt? வநத 
மையா... ஆரசு நகரு அரிய மூல Tu ro mol gh கரு திமு. அன 
கிய. (ம்ப மணி ௭. முட இயுடடாணியாிப. வஉஊாி 

iA Y Lars v B) A" g thr an டா சரரிடமாகவாய (மிடில் Jott oh yl? 

எவ் Pe Wl wn! Be wl. Ue A OM ot Wut OLE யாட [து ட Tay 

ளுவமைபணி Blo Cou lle AY S waren sy அமமயஙகு 

fide Cu wars s ட Sn te mie a பது ரா றிபபணி LOU thas Et gl 

6 
டே ரலெ ய போசள wo UT a GE Ged (௩) 

ட்ட a 0 
| seb ©) ட தீவக (ரம் ம்ம | iy, 2 ONL ர.) Yat YT! பாரு ட்ட 

Ly ip De? lo JT Nort Mb இய ol | 

aaa o 
YUM Cpsol Di blot SCP வருந்து. மையப் ணைக 

~ rs ச (2 

கிழவடன னெறு by Loi oth நூலோ வே டபன னவா 
. 5 

த்ர Aru stp ப மாற wil b Bl, மிமளிவரு மென்ற wv 
ச் சு ச 

னயாவ்னை நோபகி வடி)மலி னிரடகுகீ।ம poms, நளி! 
[அ] 

கடட BIG bs பு.யியிப ரும் கட்டிய துனதுபே ரளியே 

(QM- or.) gof இலாம முரபறு - வல worst gi ஓலி நடி 
துளி நழு அடாதும் - ஓளி ௦ம் தேம உ rom Qe gino, 

ஐய க ey ay ~ Libr MooT இ ஏரிப் (Di மதட்ன, உ நெறி 

கள - 5௭௦௦ வ.ற்கப!) பெயரி - ரயகதிரிப் எறிபுடா? த, தாூயொச 

தருமதூலை யுடைடீயாராகப, 1) உ இரச்மும, வெட்பம் - 
வேடடையை, ரம செப Cary > Cul - தமசடிச் செயதுற 

குரிய சொழிமாம எனறு பொலறுவா, (அட படு 9யிரு௧), இரங்கு 
கீ தரகரமு - ஒலி 6 இனற Goo we rye Bu அலைகமாயடைய, நளி 
கடல 5 கூண் Tea) SL £ருநதிய கடமே, உமத 1 புடலியீட - wom @p 

கொண்ட பூமிபி-௧, எ பமிதிமும 2 (ம்) எ வேட்ட பிழ af sil, 
எளி வரும = எளி. டைம, எ அயாவிகர பநாகஇ- எ எழு 

வரும்கிததைப பாரத்து, வ வ்டுத லில் அத்லால,  ஏருமம காட்டு. 

யத - (இகத) தமுமததை (உஷிடததே) நிறு_ திய உழு போ 
அளியே - Derg. Oulu erica மம (இத மைய மிலை), எ-று, 

(க-ு,) தனன மரசடாடபுசபூமலு (0 சோடல்௱று எனபதாம. 

*அளியின முர எறு gic partes எமங்கணைககிழவ” இவற 

றை ஒருமோழியாகக கொண்ட மனமதனெைறு பொருளகொளகச, 
HAA OL ewer ஆட ஒயாருளே ல Slate ர த்ற்முக் மூடி 01 தலா, மான்



௧௦௦ OD ib L- Bib 

வரும எனஞும உயாவு சிறடபுமமை தொயகறழு, நூலோரை மஐ.மூ.ழ 
லியோரெனறு கூறி ௮வா வேடடைம.வா தொழத்லெனப ரோன் 
மாம; மிருசங்கள பமிராமுதலியவறை யழிததி $லாலும பறவை 

கள் மலமூறதிராதிகளாலே பூஞ்சோலை பூகதடாக முதலியவர் 
GD) Des கெடுசசலாலும ௮அவதறைக சகோலலு£ல கெதறிவாளியைச 
தண்டிறமுவபோலு மாதலால நரபாக மூரிரதெனறு அ௱நூல் கூறு 
மென, *புடவியில வடு தலின? எனதவ ல என்சகொடபான ஆரிய 
பொருளகளை வருதி௪ சமடாதிடபாரனறி ஆவை யெளிதிய இடை. 
பிம கைவிம்வா ரொருவருமிலலாத பூமியி லெனறதாம்தறு, bs 
லத்தை நாடிய, பேரஸ்யேஉது எபபடியறிசதாயெனிற புகை 
யிஞாலே நெருபடை யறிதலபோல ஆ௱௦) லிதியையு நோக்காது 
எனனயாவைகோசகடவ்டகடால 4 uN) சறிடமத னெயறதாயிமனு. 

ஏகாரம - தேறநபடொருளில வாத த, அரசனாகிய டபமேயத்சை 
ஜஹஙகணைக இழவருயெ புபபானசொலலிய வாகருடேயராசச சொல 
வுதலால உருவகயயாவுகவிஈசி யணி ஆரர னழமை யிங்கே சறட 
பிததகமகு அஃ வடியமேயனமிம மச ப்கையு மழட தென்பது 

கருத மாம (௪) 
| இதனாலே ஆயின மீஊடிவ சேனவஉரா யென மவினால் மள 

உமி. ரர சொ LUG Doorn gu ] 

வருமமமுன புகனற கொடியவென மொழியின வரு 
பிழை யனைததையு மினனே, இருகதலாக கட௩தோய மக 

மூமா செயது இருவ தினஷுசெயவோன வெயதா, 
aff fl iv 2b sp oor BA னலைஃட லுேத மேதினி யிட” தபைய 
கூழ்கள, கரிடதன தளி பப ள் வொள்ளிவி மூனன சணமழை 

பொழிவது கடுபப 

(இ-௭.) திரு ௨ alot sre - uaweacst GawpaGe |, 
மூ - மான பிப - டிரே ரது, வருஈத - (கீ) ௨௫ தும்படி, 

புகன௦- சொலலபடடட, என செடிய மொழியின - எனது கொழு. 
யதா௫ய சொஃலினாஃடி ௨௫ பிழை அரத தையும - வாது சூதறமுமு 
தையும, மடழும ௮ - (வரு: இய ரீ) ம€டூமடடியாச, ெயலு 2 (ஒரு 
பெரியவுபகாரசறைச) செயலு, ஆமை கடல உடுதத - இலைகளையுடைய 
கடலை மருங்கி,கொலடை, மேதிரி இடசத- பூமியி ஓுளளனவா 
இய, பையகூழகபா - பமாகளால வை, (லரநத - வருஈலுமபடி) இனம் 
செயஷோன - GAuweat, Cawg 4 - கொடிதாக, விரியச gee. 
கஇிரின - விரிககடபட்ட Fug இரண சதி, (வரு பிழையனைத 
தையும- வசு FP ஐறமமுதையும) கரீரசன - வாடிய அடபயிகள், 
Sorel » Gefagqwug ene, வெளளி வீட, ஆன - வெளளி விழு 
அகளபோலும், சலாம் மழை - புளிகளையடைய மழையை, பொழி 

வது கடபப - டொழிவதுடோல, இலனே தாககுவன - (மான) இட 
போதே தாடபேஸ, எ-று, 

(கஃழு.) அரசனோ! சானசெயத முறறததை மீரா ம௫ழுமப்டி 
ாபபேனென ஒனனஞ்சொட௨லியது என்பதாம,



அனன தைக தூதுவிடடபடலம் ௧௦௧ 

afin + Ga பது எறதுகைகோககி மெலி, கின்றது. உபமர் 

POG nua mM வெற்ப றிய நகஃவெணரரு. சொற்கள் 

Rie it எ ட்டி முரிபன த எ Mina Bot வருஈதிய பயி 
a) 7 ் னா gto 1 oe, யெமன் பி பாமே அடடடியே என கொ 

க ச 

மிஞ்சொலால வரு£திப , எனை யார ருபா ரஞ்செயமு மகிழவிப் 
பேனென துபொராள ரூரிபஇர£ நாம புமிடிலளள நீரணுக் 

கள வானஇற கொலக்டோடப மி ரேசமாய மடை பெயயுமாத 
லி சூரிய ஏமழமைகளு டிமி க காரமாக றி. நீடிரியவிகரரப் 
Mariott he ob toot G mA Oaractn, cma Ady ene 

பி ஈறிபேபாரி பொரிமளட௰ம ககிரியு உ பொமியா, ௨ாங்கதினிமலித 
த் uv € ( ய் . 

டொருகஇ.பரரிழலை யலாமுகி வாயமறைத Cus ifle pies, grevGlioe 
ர ரல மெங்சஇரானீா 5 BTV E 9 CDK Ao Coy Tes குூசுலபோல?? 

இதருபறி.. வெளனிமழ எர. க. மழையெனனு முபமானமுசது 

FTO wo பெம்பட ட 5, காரம் பெரிசாமென துட சாம 

ம் [த் அரு wave Moris. lo Pan லி wi Af 10 ரியா மாதலின orl 

Cot Colt thay cot eae 2 Od otom No Bt “இவாவே? என்றது, 
Choe gia oinus ளி (ர) 

! ச எ . ry! 

Qe os ov சுகிரய இ Lm ke Lo லச்சுமி உள்பூம் 7 
௩ ர 3 or ae LAD ஈன்றியாமெ ற்யிஸனா விம ஞு 

௯ 4 ர் - 

ம் உற், Tih ‘ol Foret வ் சி அம் ] 

we
 

ம்உ௰௩ம புவனம மொதுவறப புர ரூ மனனவ॥ [eat 

cat Hoot பனா ரோ, புலலிப பமவை மியமறுைம மபபறஜொ 

ot நிலிுனும புணாபபறிட தாலு, பொலலையிற ைமமா 

OU VDI மயெனனு LL (th bb ியன்னுள துன மாகி, யலல 

லு றழமுமம யரும் னை யடி. பருடியென் 

றைய 

(இ-ள) மலலரம (/வ.எம- வாமபொருகதிய அழகிய பூமி 

பை, பொது 3௨ பாகம - பொதுமையினிபாறும நீக்க காககனற, 

மனனவா மனன - ராபாதி ராமனே], நின தகர உனக்கு, லா புல் 

Su றவை - ஒரு சிறிய பறவையால, இயற்று சைமமாறு இனறு 
செ.பயத1௪:௦ ஓ ரெதாமனறி, இலது எனும புணாபபு- இலலை யென 
இ௱நகியாபததை, அமி௦தாலும- (யாவ) அமி இருக தும, ஓலலையில் - 
விரைவிலே, கைமமாறு இயநறுதி எனடூம் அருத்தி - ஒரொதா கன்றி 

யைச் மசயபென றேவுவெற அததியானது, என உளளத தனது ஆ௫- 
எனது மனதஇலுளளதாஇ, அலலல உறது - துனப மிழுஈது, அழுந்த 

ஈரும - (அதில) அழுநதுமபடி.யாக அறுகெறது , அடிகள் - சுவாமீ, 
அதனை - தக௩னறியை, கேடடு அருடி எனறு - கேடடமுளு மென 
௮, அறையும - (அனனஞ) சொலலும, எ-று. ஆல-அசை 

(க-து) சகஇரவாததியே! எனவா£ததையைக கேட்டருளு 
மெல மனன் சொல்லிறறு எனப தாம, 

பொதுவறப பு ரததலாவது ப.) வரசாககும பொறுமையைக் 

கைடுததுத தனக்கே சிறநததாகக கொணடாளுதல, கீதியால எலலா



௧௦௨ OGL. FW, 

வசசருமபோலனறி விசேடமாகப புரதசலெனிஜமாம். பறவை 
யென்னும் படாககசைபபெயா தனமையில் வக தது இடவழுவமைஇி. 
உடமபு கிலையாமைபறறி ஒல்லையினென்றது, 4: மமறறிவாகமல்வினை 
யாமிளைய மெனஞது, கைததுண்டாம போழதே கரவா தறஞ்செய் 
மின, முற்றியிருகத கனியொழியத தீவளியா, னறசாயுதாதலு 

மூண்டு?” இதனாலறிக, இயறறுஇ, அருடி. எனனு மூனனிலை வினை 
ops ஏவறபொருளில வதன, ஆாததியெனம வடமொழி 
அருததியெனத தறபவமாயிதறு, இதாவது தன்னாற் செயயடபட்ட 
தைப் பினனே தீதெனறு அறிநது வருநதுகல புலலிய பறவை 
அல்லலுறறமு5த விரும எனறவறறால் அவவுபகாரஞூ சிறிழா யிருக் 
தாலும என வருகத நோகடட பெரிதாகப் பாவிதது ஏறறுககொள்ளு 
தல உனக்குக் கடனா மெனறதாயிறறு. (ar) 

[இதனால் அனனஈ தனசொலலை விருமபிக கேடகவேண்டு 
மெனல் சொலலப பமுஇனறது,] 

பொனனினிற செயத வள்ளவா யமுதம பூவையைக் 
இள்ளையை யருதஇக, சனனலி னமிழ௫ற் கனி௩தமென் 
சொற்கள் பயிறறியுங கேடடுளங களிபபா£, மன்னவர் ம 
ன்ன நின்னுளம தேறா மடமொழி யாயினு மீதோ, ரனன 

மென் சொலலென நஇசயஞ் சிறபப வகமலாம் இனிது 
கேட டருளாய 

(இ-ள.) டொனனினில செயச - கனகததினாலே கெயயபபடட, 
வள்ளவாய அமுதம - ணெணசதிலுளள git 5405, பூவை 
யை - நாகணவாயப புளளையும, இளளையை - இனியையும, அருத்தி - 
குடிபபித.து, கனனலின - சாககரையிஞம, அமிழதின - அமாதததி 
லும், கனிஈத மெல சொறகள - மதுரமுதாகத மெலலிய சொற்களை, 
பயிறதியும் - கமபிததும, கேடமி- (வை பேசக) கேடடு, உளம் 
களிபபா£ - (உலகசதா£) மனம$ூழமுவா (அகையால), மன்னவா 
மனன - ராஜாதிராஜனே !, £௮ - இசசொல்லானத, நின உளத்து 
ஏறு - உனது மனததில் ஏமறமாட்டா௪, மடம் - அறியாமையோடு 
கூடி.ப, மொழி ஆயிஜம் - சொலலாயிஞம, ஓா அனனம் - ஓரன் 
னததினது, மெல் சொல எனறு - மெல்லிய மொழிபெனறு, ௮த 

சயம் சிறபப - ௮சசரியமானது இறஈதுதோனற, அகம மலாச்து - 
மனமஇஉழ்ர்த, இனிது கேடமி அருளாய - (8) இனிதாகச் கேட் 
டருளு, எ-று; 

(௧- ௮,) தனசொல்லை விழும்பிக கேட்கவேண்டுமென்று அன் 
னஞ் சொல்லிய எனபதாம். 

பயிற்றியு சேட்டுளம் களிப்ப? என்றதனால் அம்மூயத) செய் 
யாஇருகக அவை தாமாகவே வாது பேசுமாயின் யாதான செவி 

கொடா எனபது தோனறுனெறது, 'நசினனுளததேரு மடமொழியா 
யினும்' என்றதனால் என்சொல் பயனமறதாகத தோன்கினாலும் 
பூவைகடிளிகளின சொற்களபோல உன செவியதிவிற இனபஞ் செய்



அ௮ன்னச்தைததாதுவிட்டபடலம். ௧௦௩ 

தற்பொருடடாவது இனிதாகக கேட்கவேண்டு மென்றதாயிற்று. 
கேட்டருளாய என$ூ௰ முனனிலை யெதாமறை வினைமுற்று உடன் 
பாட்பெ பொருளில் வத, வேளடிச்கோடல பொருள் பற்தி, 
இதறகு **விதிசெயயாயெனஜு மூனனிலை வினைசசொற செய்யென் 
இளவலியாஇடனுடைததே”?? எனபதாம. அபப.ரவைகளின சொல்லி 
லே இஞேசுவை மிகுவிததறகுக காரணமாகாத பொனனினிற் செய்த 
வள்ளவாயமுதம அருததுதலை அதற்கு காரணமாசச் சொலலுத 
லாற கறஜரோர ஈவிறசியணி உலகததாா பூவைககிளிகளின சொலலைக் 
கேடகலாகய பொதுபபொருளால் ௮னனததின சொலலையுக கேட்ச 
லாமெனஞஞ சிறபபுபபொருளைச சாதிசததால வேறறுட பொருள் 
வைபபணி. (er) 

[இதுமுதலிய பாடமிகளால முனனே அடிகள கேடடருடியெனறு 
சொலலஃபபடடதில அசையெனறு சுடடபபடடது 

சொலஉபபடுகறது,] 

குடவளை யினயகள் வயிறுளைஉ இனற குருமணி ௧௬ 

வென வயிர்தது, மடனமுறுக கவிழுய கமலமென் பொ 

குட்டில வரிசசிறை குருகடை இிடககு£், தடறிறை வச 
ளை பகடடின முகளுா௩ ழணபணை விதாபபகா ரடையோ 
ன், மிடுசுடா பரப்பி விளவகுபொற கழலான வீமனென் 
அள னொரு வேதன 

(Q-or) சூடம வளை இனங்கள் - குடமபோலும சங்னெயக 
ளால், வயிறு உளநது ஈன்ற - (தம) வயிறு Coreg தரபபட்ட, 

குரு மணி - நிறமபொருஈதிய முததுகளை, கருவு என அயி£தது - 
முூடடைகளென்று மயயகி, மடல முறுக்கு அவிமும- இதழகளது 
LLM pbs, கமலம - தாமலாபபூவினது, மெல பொகுடடுல் - 
Que: கொடடையின கணே, வரி சிறை முருகு - நீடசிபொருக் 
திய சிறைகளையுடைய மாரைகளானவை, அடை இடக்கும் - அவயங் 
காசகபபெறுகனற, தடம- தடாகதழையும், கிறை வாளை - பருதத 
ண வாளைகளானவை, பகடு இனம் - எருமைககடாசகளூடைய 
இனத இனமே, உகளும - குதிக்கடபெறுகனற, தண் பணை - தண் 
ணிய கழனிகளையும உடைய, விதாபபநாடு உடையோன் - விதாப்ப 
தேசத்தை உடையவனும, விடு சுடா பரபபி - SeuuG@erm Broo aa 
களை விரிதது, விளங்கு - விளவகாடினற, பொன கழலான - பொன் 
@jorGu வீரககழலை யுடையவஜம ஆூய, ஒரு வேதன -ஓ ரரச 
னானவன, வீமன என்று உளன - வீமனெனறு சொலலபபட்டு இருக் 
இருன், r=. 

(a-g.) விதாப்பதேசததை யாளும் லீமராஜனென்னுமேச 
ரச னிருக்கிறா னெனறது எனபதாம். 

விதாட்பமாட்டி னிலவள மீரவளம்களைப் புகழ்தலால் லீமனது 
செல்வச்ரிறப்பும், அவன வீரக்கழலின் விளக்கச்தை௪ சொல்லுதலால் 
அவ னரசாட்செடழப்புஞ சொல்லியவாரும், ஆகவே பின அவன்



க்ப் ை நட தம். 

மகளைக்குறித்தச் சொலலப்படளூ சம்பநதத்தியகு அவனைத் தனக்குத் 
தகுரகவனாகக் கொளளு தற்கு அடிபபடை செயசதாயிறறு, குருகு- 
சாரையெனபத (குருகுவண்டான மெனபகொயயடி காரையினபோ?? 
இதனாலிக. அகநாரைகள முத்துகளைத தம மூடடைகளெனறு 
மயங்கலால மயக்கவணி, (௮) 

அருந்தவம் தமன முனியருள் வரத்தா லாயிழை யர 
ம்பையர் தமமின, மூருந்திள முறுவ னாகமங் கையரின் 
மு௫ழ்முலைப் புவிமடம் தையரின, வருகஇயு முவமை கூ 
அுதற் கரிதா வனப்பொரு வடி.வெடுத தனைய, கருந்தட 

கெடுங்கட கஇ£முலைச் துவர்வாயக் கனனியை யருஇனிற் 
பயந்தான், 

(இ-௭.) ௮௬௫ தவம - அரிய தவசதையுடைய, தமன முனி - 
தமனமுனியினினறும, அருள வரததால - அருளாற பெறபபட்ட 
வ. ரததினாலே, ஆய இழை - ஆராடநதெகெஃபபடட ஆப. ரணஙகளையு 
டைய, அரம்பையா தமமின - தெயவ மங்கையருளளும, மாருகது 
இள மூனுவல - மயிலிறவெடிபோதும சிறிய பலலுகளையுடைய, காக 
மங்கையரின - காகலோக மஙசையருளளும, மூடழ முலை - தாமரை 
யருமபுபோலும மூலைகளையுடைய, புவி மடநதையரின - பூலோகதது 

௦உங்கையருளளும, வருஈதியும - வருததமுதறும, கூறுதறகு - சொல் 
லதறகு, உவமை அரிதா - உபமானம இலலாததாக, வனப்பு ஒரு 
வடி.வு - அமுகானது ஒரு (மஙகை) வடி.வததை, எமிததால அனைய - 
எடுததாமபோலும, ௧௬ - சரிய, தடம- விசாலம்பொருநதிய, நெடு 
சண் - நெடிய சமாகளையும், கதா முலை - காகஇிபொருந்திய முலைகளை 
யும, துவா வாய - பவளமயபோலும வாயையுமுடைய, கனனியை - 
ஒரூ பெண்ணை, அரிதினில பயகதான - அரியசெயலால (அவகீமரா 
ஜன) பெகருன, எ-று 

(க-து. தமனமுனிவரததால வீமராஜன ஒரு பெண்ணைபபெழ் 
மூன் என்பதாம, 

அருக தவத தமனமுனி? எனற சளுல் அவன மேலான வரத்தைத் 
தருதற்கு வலலவனெனபது குறிககபபடுகனறது. தமனமுனிவர 
மெனனாது தமனமுனியருள வரததாலெனற தனாலே அம்முனி தனக் 
குச் செய்த வழிபாடடின மிகுதியால் வீமன்மேற கருணை கூந்து 
கொகெஃபபெதத தென்றதாயிறறு. அரம்பையாக்கு ஆயிழை” என் 
௮ம், காகமஙகையாக்கு முருக்திள முறு௨உல்? எனறும, புவிமடைரக்தை 
யாககு 'முடுழ்முலையெனறும்”? அடைகள கொகபபடுதலால் அவ்வவ் 
வுலகததிற சிறகத அரசமகளி ரொன்றுகொளஃ வருகீஇயுமுவமை 
கூமலாவனு அவா குணங்களையெல்லா மாராயகது ஒருபுடை யொப் 
பாகக்கூறுதல், இங்கே ௮ரிதெனற்து இன்மைப்பொருளில் வகதது. 
வடிவெடுததா லெனபது ஈறுகெட்டு ௧52, ஒூன்றுலகங்களிலும் 
உபமான மில்லாமையால் (வனபபொருவடி.வெடு ததனைய? என்றது, 

கண்களு முலைகளும் வாயும் போகத்திற சிறர்தவையாதலால் அவை 
இறட்பிகதுச் சொலலப்பட்டன, அசலுக்கு ௮வள்மே லாசை பிறப்



அ௮ன்னததைததூதுவிடடபடலம ௧௦௫ 
* 

பிததற்கு இன்ஐம் விவாக மில்லையென்ப.து தோன்றக் *கன்னி? என 
2௮. ௮ரிதினிறபயததல் - நெடுங்காலம மகவில்லையெனறு வருந்தி 
கோறமமையாப, (௯) 

களைகடி௩் தொதுயகுய கடைசியா நெடுஙகண் காவி 
மென் மலரொனக ௧௫௫, விளரிவண டினங்க ளலமருக 
கழனி விதாபபர்கோன றவததினிஐற ஷோனறி, முளரியக 
தவிர லினிதுவீற நிருக்கு முகிழமுலை மதர்விழித் இ 
வே, தளிர்கலய கவற்று மலததக மலர்ததாட ப மயம்த 
யெலுமபெயர் தரித்தாள், 

(இ-ள ) மூளரி ௮ம் தவிசில - தாமரைபபூவா௫ிய அழடூிய ஆத் 
னத்தில், இனிது வீறறிருஃகூம - இனிதாக எழுநதருளியிருகஇன்ற, 
முழ மூலை - தாமரையரும்புபோலும முலைகளையும, மதா விழி- 
மசாதத கணகளையுமூடைய, திருவே - சீதேவியே, களை கடி£து - 
(பயி) களையைப பிடிங௫, ஒதுஙகும - நடகஇவற, கடைசியா- உழத் 
இியருடைய, நெடு கண - நெடிய கணகளை, காவி மெல மலா என 
கருதி - நீலோறபலஙகளுடைய மெல்லிய மலாகளெனறு Heer +.B), 
விளரி வண்டு இனககள - விளரி ராகததைபபாடம வணகெளு 
டைய இனவகளானலவை, அலமரும - சுழலுனெற, கழனி - கழனிகளை 
யுடைய, விதாபபா கோன - விதாடபதேசத்தாருககு wre @ Bu cio 
ன2, சவததினில தோன்றி - தவததினாலே பிறந, தளிா ஈலம - 
தளிராகளிற ௦௦ ததை, கவறும் - வருததுனெற, ௮அலததகம் - செம 
பஞசஃகுழம்பையுடைய, மலா தாள- செடதாமரமை மலாகளபேரஜும் 
பா.தலகளையடைய, தமயந்தி எலும - தமயஈஇயெனடூனற, பெயா 

தீரித்தாள - பெயரைத் தரிததிருககுறாள, எனு, 
(க- ழு.) இலக்சமியே தமயஈதியெனனுமடெயமாத தரித திருக் 

Geyer எனப தாம, 

“கடைசியா கெடுக்க காவிமெனமலரெனக ௧௫௬? எனறு ௮௪ 
காடடிலுளள சாதாரணமான மகளிரழகை௪ சிறடபிகசவே அரசன் 
மகளாடிய தமயகதியினழகு இததனமையதெனறு விளககுமா தறி. 
இருவேயெனலுக தேமழேகாரததால பெயாமாத்திரமே வேறு மற 
ஹைக் குணங்களிற சிறிதும் வேறுடாடிலலை யெனறதாயிமறு, கண் 
களைக் காவிமல ரென மயலகுதலால மயககவணி, தமய தியெனலும் 
பெயரினாலே புகழ் பொருளினது தனமையை ஓழிதது ௮ல பொரு 
ளினது தனமையை ஆரோபிததலால வஞ்சக வொழிடபணி, (0) 

[இதமுதற பதனை$௮ பாடடுகளால் ௮னனம் ௮வ்வுபகா.ரப 

பொருளாடய தமயந்தி தலைமமி£முதல் அடியளவும 
புஃழதலால, இதனாத கூந்த சிறட்புச 

சொல்லபபமி௫ன்றது.] 

கீனிற முகிஷோ பசியசை வலமோ நெடுந்திரை கொ 
ழித்ததெள் எலலோ, பானலங கொண்ட பணிமொழித



௧௦௭௬ CO Ls & UD, 

5 
துவாலாய்ப் பைந்தொடி கரியமென் கூத, றேனின முர 
ன்று துதைந்துதா தாடுஞ் சனைமலாம தொடையொடும் 
வேய்்௩து, கானமும் புழுகும் கமழ்தர நீவி ஈள்ளிருள் குடி. 
யிரும் ததுவே, 

(இ-ள ) பால் நலம கொணட - பாலினது திசதிபபை (தனனி 
டசதே) கொண்ட, பணி மொழி- வ௭க்கம்பொருதிய சொல்லை 
யும, துவா வாய - பவளம்போலும் வாயையும் உடைய, பைஈதொடு.- 
தீமயாதியினது, கரிய மெல கூந்தல - கருமை பொருஈதிய மெல் 
லிய கூஈதலெனறு சொலலபபடஇிற பொருள, நீல் நிமம முடிலோ - 
கீலகிமம பொருகதிய மேகமோ, டசிய சைவலமோ - பசுமைபொ 
ருந்திய கொடிபபாசியோ, கெடு இரை கொழிசச௪ தெள் ௮மலோ - 
செடிய கடலலைகளாலே கொழிகஃபபட்ட தெளளிய கருமணலோ, 
தேன இனம் - வண்டுகளின கூடடமான, மு. ரனறு - ஓலிதத, அதை 
கீது - நெருஙக, தாது ஆம - மகரநதததில் விளையாடப் பெறு 

இன்ற, னை மலா தொடையொடும - கோடடுப பூக்களாலாயே 
மாலையையும், வேய்௩அ - சூடபபெறறு, நானமும் - கஸ.தூரியையும், 
புமுகும் - புழுகையும, கமழதர - பரிமளிக்க, நீவி - தடவபபெறறு, 
கள இருள - பாதியிரவி னிருளான, குடி. இருகத௮ - குடியிருக்கப் 
பெறறுளது (அபபொருள), எ-று, எ- அசை, 

(க- த,) ௮ன்னஈ தமயக௩தி கூர்தறசிறபபை௪ சொலலிய, 

வெளளைமேகததை ஒழிததறகு 'நீனிறமு௫ல்? என்ரா. பசிய 
சைவலம் - முறறியகொடிபடாசி, நெடுதரை யெனறதனால் கட 
லலையெனபது பெறபபடடத, தெளளமலெனறதனால் மாசொழித் 
அத் தாயதாககபபடடமை தோனநுனெறது, 4(கொணடலுப கூந் 
தறபனையுங கொனறைக்சாயும் மிருளுு, தணடலையுய கராமண 
அஞ் சைவலமும - வணடினமுந, தணகுழலை யொபபாம?? எனற 
வாலே உபமானககளாகிய மூலை முசலியவறதில ஐய௩தோன 
றிம் ஹெனக கூர்தலென றறிஈசபின அசனிடததே ச௩தேகம பிறக் 
குமோவெனின இங்கே பெயாமாதஇரு கூர தலெனப படுவதனறிப் 
பொருள ௮மமேகமுதலிய மூனறு ளொனமெனபதே கருதா 
மென்க, இவ்வுரை பின வருவனவறறிறகுங கொள்க, கோடபெபூ, 
கொடிட்பூ, கீபபூ, புதறபூ எனனு கானகனுளளே கோடடுப்பூச் 
ஏிறர்ததாதலிற (சஇினைமவா' என௰ த, அவை சணபகம, மூழ், புனனாக 
மூதலியவாம், தொடையொமெ எனறதில் ஒடுவருபு செயபபடுபொரு 
ளில் வச்த.த, உருபு மயககம், “யாதனுருபிற கூறிறறாயிஐம் பொ 
ருள்செனமருங்கு வேறறுமைசாரும” எனபது விதி தொடை 
யொடு மெனனும் உம்மையால மறறைக கொடிப்பூ முதலியனவுஙி 
கொளளப்படும. நளளிருளெனறது சகஇரனஜது தேய்வுககும் வளாச் 

இிக்கும கடுநாளாகய ௮மாவாசையி னிருளெனினலுமாம, ஒளிககுமுன் 
நீக்காது விளங்கலால் குடியிருச்த தெனறது, இருகத ;வேயெனக் 
குற்றியலுகரததஇின் முன வகரஉடம்படுமெய் வர்த.து. கூச்தலின ௧௬ 
மையொளியை அப்படிப்படட இருளாகக் குறித்தலாலே தறகுறிப்



வுன்னததைததாலுவிடடபடலம, ௧0௪ 

பணியாம். முதல்வாகடயத்தில் வந்த ஐபவணியும் இதுவுஞ் சோத 
லால் சோவையணி, (௧௧) 

[இதனால நெற்திசசிறபபும புருவங்களின் இறட்புஞ் 
சொலலபபடுனறன.] 

கணகவர் வனப்பிற சிந்துர தீட்டிக கவின்செய் 
பொன் ஸனிறத்ததாய்௪ சிறட்த, தண்பிறைக் கொழுந்தொ 
ன் றுளதெனிழ் நிலகத தையலவா ஸணுதலினை நிகாக்குந், 
கெண்கட லமிழ்இழ் கனிந்தவம் இஞ்சொத சேயிழை மு 
கததொளிர் புருவம, வெண்கஇ£ாக குடையி லிரதியு மத 
Din வைத்தகை விலலிணை பொருவும, 

(Q - ar, ) கண் கவா வனபபின - கணகளின் பாவையை 

(தனனிடததே) இழுததுககொளளுன௰ அழகையுடைய, சிர்துரம் 
தீட்டி - (தலகதகை) எழுதபபெறறு, கவின செய் - அழகைச் செய் 
இனற, பொன் கிறததது ஆய - பொன னி௰ததையுடையகா௫, இறக் 
த - உயாகத, தண பிறை கொழமு5து ஒனறு - குளிச்சிபொருநதிய 
ஓஒ ரிளமபிறையான௮, உளு எனின - உளதாயின, தையல் - தமயச் 
இயினத, இலகம் - (சதுர) திலகததையுடைய வாள அுூதலினை 
நிகாககுூம - ஒளிபொருநகதிய நெற்றியை (அது) ஓககும, தெள கடல் 
அமிழதின - மிெதளாரிய பாறகடலினது அமிரதமபோல, கனிந்த - 
முதாஈ த, அம் தீ சொல - அழக மதுரமபொருகதிய சொற்களையு 
டைய, சேயிழை முகத்து - தமபாதியினது முகததிடததே, ஒளிர் 
புரு௨ம- விளவகாநினற (இரணம்) புருவயசளும, இரதியும மதலும் - 
இரதிதேவியாலும மனமதனாலும, வெள கதா - ௪5இரனாயெ, குடை 
யில - குடையினகணணே, வைதத- வைக்கப்பட்ட, கை வில் இணை - 
(அவா) கை வில லிரண்டையும, பொருவும் - ஓத்திருக்கும, எ-று, 

(க - ,) நெழறிசசிறபபும புருவககளின சமடபுஞ்சொல்லியது 
என்பதாம், 

இஈது.ரம அதனாலே செபயப்படட இலகத்தை யுணாத்தலால் 
அகுபெயா, உளதெனினிகாக்குமெனறதனால இபடோ தள்ள பிறைக் 
கு அபபடிபபட்ட இலகமும் பொனனிறமு மில்லாமையால் ஓவ்வர£ 
தென்றதாயிறறு, அபபடிபபட்ட பிறை ஒன்றுளதாமி னெனறத 
னாலும் நதலினை நிசாச்குமென உபமேயத்தை உபமான மாககுத 
லாலும இலபொரு ளெதாநிலையணி. மனமதஜக்குச் சம்திரன் குடை 
யாதலால் (வெண்கஇரக்குடையில?” என்றது தமயகதியின் முகத்தைச் 
சோந்த விரண்டு புருவஙகளையும் அககுடையைச்சோகத அவவிரண்டு 
விற்களாகக் குதிததலாலே தற்குறிபபணியாம். (a2) 

[இதனால் கண்களின் சிறப்புச் சொல்லபபடுதின்றத.] 

குமிழ்மிசை மறிந்து குழையெடர் நடந்து கொலைத் 
தொழின் மறலியைப் பயிற்றி, யமிழ்தினின் விளர்த்து 
ணஞ்சனிற் ௧௬ யையரி சிதறிமை தோய்ந்து, கமலமெ



௪௦ CO OL. db ld. 

ன் மலரை வனம்புகுத் இயவேற் கணணிணை மான்மரு 
பேணோாக்கம், தமசெனக் கவர்ந்து கொண்டவோ மடமான் 
டைங்கணின் செயலகவர்6 தனவோ. 

(இ- ௭.) குமிழ் மிசை மறிர்து - குமிழமபூவினத மேறபக் 
கத்தினால் தடையுறறு, குழை எதா ஈடர்து - குழையெனப்படுகன்ற 
காதணிக்கு முன்பாகசு செனறு, கொலை தொழில் மறலியை பயிற்றி - 
கொல்லுதலாயெ தொழிலை யமஜுக்குக கறபிதது, அமிழ்தினில் 
விளாதது - அமிதததைபபா£ஈகஇலும (சுறதிடம) வெளுதது, உள - 
நடுவில, ஈஞசினில ௧௬௫ - விஷததினும் கறுதது, ஐ அரி சிதறி - 
அழூய ரேகைகள் இதறப்பெற்று, மை தோயந்து - அஞ்சனததஇிலே 
PEG, anew என மலரை - தாமரையெனப்படுற பூவை, வனம் 
புகுத்திய - காடடிலே | நீரிலே,] போகுமபடிசெயத, வேல - வேல் 
போலும, கண இணை - (சமயகதியின) கணகளிரணமெ, மான - மா 
னினு, மருள கோககம - மருடசிபொருகதிய பாவையை, தமது 
என - தம்முடையதெனறு, கவாகது கொண்டவோ - வெளவிககொண் 
டனவோ, மடம மான - தமயநதியினுடைய, தடம கணின செயல் - 
விசாலமபொருகதி.ப கணகளினது செயகையை கவாநதனவோ 
(௮ம் மானகணகள) வெளவிஃ கொணடனவோ, எ-று. 

(க- து.) கண்களின சிறபபுச்சொல்லியது எனபதாம 

குமிழெனது மூபமானச சொலலால மூககெனலு முூபமேயஞ் 
சொலலடபமிதலால் உருவகவுயாவு நவிறசியணி, மேனமூகடி னிரு 
பக்கததிலு௩ தடையுஊடு செலலமாடடாமையால் *மறிகது? எனறது, 

எதாகடமதெனறதனால மூழை stage GoM uv. Cam hem 
தணி யெனச. அனமெனின ஆகுபெயராககி அதனையுடைய காதென 
று கொள்க, மறிதலும எதாடடசதலுங கணககுக்குச சுபாவமாத 
லால் தன்மைஈவிதசியணி கொலைததொழில மறலியைப் பயிறறுத 
லிலலாதிருக்கப பயிறறுதற௦ சமபஈதததைக கறபிததலால தொடா 
புயாவுவ்ஈசியணி, இதனாலே கொலைசெயதலில யமனிலும வலி 
யன வெனனுமபொருள தொனிகனெறது, அமிழதும ஈஞ்சுஞ் சோத் 
HF சொலலபபடுதலால ௮வை பாறகடலி௰ பிறடத தேவாமிதமும் 
அலாகலமுமாம, கமலத்தை வனத்திலே புகுததலாகய சமபநதத் 
தைம் கறபிததலால தொடாபுயாவுகவிறசியணி இது சிலேஷையை 
அமகமாகககொணடு வந்த௮, வேறகண் உவமைகதொகையணி,. மரு 

ணோகஃசம் - அஞூரயனபோமற பாதசல். கொணடனவோ கவாந்தன 
வோ என௪ சஈதேகததை௪ சொலலுதலால ஐயவணி, இககனம் பல 
வணிகளுஞ் சோசலால் சோவையணியாம்;, (௪௩) 

(இதனாலே கபோலங்கள் ரகக இவற்றின் சிறப்புச் 
சொல்லப்பென்றத,] 

வேனிலவேள் வனப்பு கோக்குதழ் கமைத்த விளங் 
குகண் ணாடியோ வொளிரும், பானலங் கண்வா உீட்டிய 
டந்த சாணையில் படிவமோ கபோலம், கான்வழிஈ் தொ



அ௮ன்னத்தைத்தாதுவிட்டபடலம், ௧௦௯ 

முகுஞ் சண்பகமலரைக் கடிந்துமென் குமிழினைத் துர 
துள, ஞூனையு முருக்கு மொழுகுபொற் கொடிமூக் குவ 
மையா முராக்குமா தரிதே, 

(இ-ள் ) ஒழுகு - சோமைபொருந்திய, பொன் கொடி - பொன் 
மயமாகிய பூஙகொடி. போல்பவளது, கபோலம் - கதுப்பென்று 
சொல்லபபடுக௰ பொருள்களானவை, வேனில வேள - வ௪கதகாலத் 
இறகுரிய மனமதனானவன, வனப்பு நோக்குதற்கு - அழகைப்பார்த் 
தற்காக, அமைத்த - (கானமுகனால்) உண்டாககபபட்ட, விளங்கு 
கண்ணாடியோ - விளமகாகினற கணணாடிசளோ, ஒளிரும் - விளஙகா 
சின்ற, பானலம கண் - கருஙகுவளை மலாபோலும் கண்களாஇய, 

வாள - (அவளுடைய) வாள்களை, தட்டிய இடத - தீட்டுதற பொ 
ருடடும தஙூய, சாணையின படி.வமோ - சாணைககலலினுடைய வடி. 
வங்களோ, கான - வாசனையானது, வழிநறு - பெருகப்பெதறு, ஒழு 

கும - நீண்ட, ௪ணபகம மலரை - ௪மபகப் பூவை, கடிஈது - கோ 
பபத௮, மெல குமிழினை - மெலலி.ப குமிழம் பூவை, ,த.ரஈ.து - 7 5B, 

உள - (கண்டோ) உளளததையும, ஊனையும - உடம்பையும், உருக் 
கும - உருககாநினற, மூக்கு - (அவளு) மூககுககு, உவமை- உப 
மானதறை, யாம - கா.௰, உரைககும அறு - சொலலும வழி, அரிது - 
Qa div, 6T-Q, 

(க- தி.) கபோலஙகள ஸஞூக்கு இவைகளி ௪ ஏிறபபுச் சொல்லி 

டது எனபசாம், 

ஒழுகு பொன - மாறறுயாந இளடூய பொனனெனிலுமாம், மன் 
மத னழெடறகதவ னாதலால வனப்பு நோககுதறகு' எனறும, கண் 
ணினருகே யிருககையால *கணவாடீடடிய? எனறும், சொல்லிறு, 
காமன சமபநதமான பொருளகளெலலாம காமசோயை வளாக்கு 
மாதலால அவன சமபந்தமான கணாணாடியுஞ் சாணைக்கீலலு மென் 
ஐது. கபோலஙகமை அப்படிப்பட்ட கண்ணாடிகளுஞ் சாணைககல்லு 

களு மாசக் குறிததலாலே தமகுதிடபணி. இதனை யுறுப்பாகக் 
கொண்டு ஐ.யவணி வர்த௮: சணபகமணம மூக௫னசுவாசத இருக் 

இன௰மையால் அதமகு *கானவழிகது” எனற அடை கொகுெசப் 
பட்டது. சண்டகசத்தைக் கடிதலஓுங Gap orgs) Moor 

இருக்க அவைகளைக் க௰பிததலால் தொடாபுயாவு ஈவிழசியணி, உவ 
மை இல்லை யெனற்தனால உபமானநக்தொக்க கொகையுவமையணி, 
இப் பலவுஞ் சோதலால் சோவையணியாம. (4%) 

[இதனால் காதுகள் வாய் பல்வரிசைகள சொல் 

இவைகளின் இறப்புச் சொல்லப்படுசன்றது, ] 

வள்ளைவார் காது கோக்க ருள்ள மகழ்க்தினி தாடு 
பொன் gree, scorer ழாம்பற் செய்யவாய பவளக் கடி. 
கைவா ணகையொளிர் தரளந், தெள்ளிதஇற் கோத்துப் 
பவளவள் ளத்இற் சேர்த்திய தாகுமஞ் செறிசொல், இன் 

«0



௧௧௦ OL. & id. 

ளையங் செவி குயின்மொழி யலதி யாதெனக் Goréaow 
வதுவே, 

(இ-ள.) வள்ளை வா சா.து - வள்ளையிலைபோல்இன்ற நீட்ட“பெச 
pt Bus (அவள்) காதுகளானவை, கோக௫னா உளளம் - பாரத்தவ 

ருடைய மனமானது, மூழ்கது - acs gi, இனிது ஆடு - இனிதாக 

ஆடப்பெறுனெற, பொன ஊசல் - பொனஓஞ்சம்களாகும், கள் 
அவிழ் ஆம்பல் - தேனையுடைய மலாந்த அலலிமலாபோலும், செய்ய 
வாய் - சிவபபு கிமம்பொருகதிய (௮வள்) உதடானது, பவளக்கடி. 
கை - பவளததண்டாகும், வாள் ஈகை - காஈதிபொருகதிய (௮வள் 
வாயைசசோகத) பல்வரிசையானல், ஒளி தரளம - விளசகுனற 
முதிதுகளை, பவள வளளத*தில - பவளஃ இண்ணததிமூளளே, தெள் 
ளிதின் கோதது சோத்தியது ஆகும - தெளிவுடையதாகக கோததுச் 
சோக்கப்படட கோவையாகும , அம செறி சொல - அழகானிழைந்த 
(அவள) சொல்லுக்கு, இளை இளெவி- இனிமினது சொலதும, குயில் 
மொழி - குயிலின,த சொலலும, ௮ல௮அ - (உபமானஙகள) அலலாமல், 

யாது என - (வேலே) யாசெனறு, ளெககல அவறு - சொல்லுதல் 

ஒரு ௭௩௮ 

(௧- து.) செலி வாய பலவரிரை சொல இவைகளின இழப்புச் 
சொலலியது எனபதாம 

வளளைவா£காது -- உவமையணி. காதுகள தோளகளி னளவு 

Oger ie ஊசலபோல அசைவுறறுக கணடோமனக தமமைசசோகது 

களிகூர இருகசபபெறுதலாலே (கோகனேருளள மூழ்க இனி தாடு 

பொனனூசல? எனற. காதை அபபடிபபட்ட ஊச௪லாக்க குறிததலா 
லே தறகுறிபபணி, $களளவிழாமபல? எனற தனால அமபலிலே தேன 

போல வாயிலே தீஞவைநீர கொளளபபடிம. உதட்டிலே பவளத் 

துண்டையும வாயைசசோக பலவரிகையிலே பவளசுிணெணத் 
தைச் சேர்த்த முசதுக்கோவையையும ஆரோபிததலால, அவ் விரண் 
டும உருவகவணிகள; உபமானததிற கேறகப பலவரிசைககு வா 

யைசசோகச வெனஓுஞூ்சொல வருவிகஃபபடடத. சொலலுககழகு 

சுருங்கசசொலலல முதலியன, இளளையஙடளவி சுசமபறறியுஞ் சொத் 
பறறியும் உபமானமாதலாலு௨, குமினமொழி சரமொனதையே பததி 
உபமானமாதலாஓம் அுமுனஹூம இது பினஐும வைககபடட்டன்,() * 

[இதனாலே மூகஃதஇன றபப சொலலபபடுஇன் ௦3.] 

ஒழுகொளி விரி6த கதிர்மணி வண்ண ஸனுந்தியம் தா 
மரை யுறைவோன், முழுமஇக் கலையு ணிறைந்தபே ரழ 
கை மொண்டுகொண் டரிபரந் தகன்ற, மழைமதர் நெடுங் 
கட் டமயந்தி வதனம் வகுத்தனன் கரத்இனு லெடுத்த, 
புழைவழித் தோன்றும் விசுமபினை யன்றோ களங்கமென் 
தின்னமும் புகலவார். 

(இ-ள்.) ஒழுகு ஓளி - நீளடன்ற காந்தியையுடைய, விரிச்த 
கஜா மணி வண்ணன் - பரந்த இரணங்களையுடைய 8ீல மணிபோ



௮ன்னத்தைத் தூதுவிட்டபடலம். ௧௧௧ 

லும் நிறத்தையுடைய திருமாலது, உந்தி - சாபியிலுண்டாகயெ, அம் 
தாமரை உமைவோன - அழூய தாமரைாப்பூவிலே வாசஞ்செய்இன்ற 
கானமுகக்கடவுள், முழு மதி கலையுள - பதினாறுகலைகளால கிமைக்த 
சந்இரனிடததே, நிறைக்க - நிரம்பிய) போ ௮ழகை- உயாவாஇிய 
சா.ரததை, மொண0 கொண்டு - (கையினாலே) மொண்டு கொண்டு, 
அரி ப.ரகது - இரோகைகள படரபபெற்று, ௮கன்ற - விசாலமாஇய, 
மழை - குளிசசிபொருஈஇிய, மதா - களிதஇருகன2ற, நெடு கண் - 
நெடிய கண்களையுடைய, தமயகதி வதனம - தமயகதியினது முகத் 
தை, வகுதகனன - படைததான , &ரததினால் எரிதத - கையினால் 
எிககபபெறற, புழை வழி தோனறும - ,துவாரததின் வழியிலே 
காணபபடுற, விசுமபினை அனறோ - (கீலகிறமுள்ள) அகாசததை 
யன்றோ) களஙகம் எனறு - களலகமென்று, இனனமும் - இபபோ 
தம், புகல்வா - சொலலுவா (உலகததா£), எஃறு, 

(க - து.) தமயகஇயினது முகதஇன் இகபபு௪ சொல்லியது என் 
பதாம்: 

மணியெனபது நவமணிகளுககுப் பொதுபபெயராடயும் சில 
விடங்களிலே நீலமணிககுச இறபபுபபெயராகயம் வருதவாலே நீல 
மணியெனப பொருள கூறபபடடலு. ஒரு பிரளய முடிவிலே தான் 
மூசககடவுள இருமால வயிறறுட Creag அவனது காபியிலே 
தோனதிய கமலதஇனவழியாக வெளிபபட்டு அதிலிருகெறு னென் 
பது புராணகதை, (பே. ரழகு' எனறது இங்கே ௪௩இரனது Apos 
பல்கு, அரிப.ரக தகன்ற மழைமதா நெடுங்கண்? என்னும் அடையை 
மூகததுககுககொளளாலு தமயஈஇககுக கொளக, காரணமாகச் சொல் 
லபபட்ட சநதிர சாரததினாலே உயாவுடைய முகத்தழகாடிய காரி 
யர் தோன்௰லாலே காரணப புனைவிலி புஃழசச யணி, 4புழைவழித் 
தோனறும் விசுமபினையனஜோ களமகமென மினனமும் புகலவா£” 
எனவே, ௮௮ களயகமனறு அபபஙகு எடுபட்ட பளளததே தோன் 
அறெ ல வாசாச மெனறதாயிறறு, களஙகததிலே ௮வ வாகாசத தன் 
மையை அசோபிததறகு அதனது தனமையை ஒழிசதலாலே ஒழிப் 
பணி. இப பலவுஞ் சோமது வருகலாற சோவையணியாம, (௧௬) 

[இதனால் தோள்கள முன்னஙகைகள கைகள் இவற்றின் 
சி௦பபுச் சொலலபபடுனற௮.] 

செய்யுறு மமுதப் பசுல்கரும் பேய்ப்பத் இரணடழ 
கொழுகுமென் ஐடந்தோள், பெய்வளை முன்கைக் ணை 
யயன் வகுத்த பொருள்களிற் பேசுவ தெவனோ, வெய்ய 
வன் கஇர்க ளலர்த்துசெங் கமல மெலலடிக் குடைந்தன 
வென்றுற், கையிணை மலருக் இணையென வுரைத்தல் கழி 
மட னலதுவே நிலையே, - 

(இ-்.) மெல் தடம் தோள் - மெல்லிய பெரிய (தமயக்தியி 
னுடைய) தோள்களானவை, செய உறும் - கழனியிலிருக்றெ, ௮மு 

சம் - அமாதத்தையுடைய, பசு கரும்பு ஏய்ப்ப - பசிய கருமபுடோக,
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இரண்டு - திரடசீபொருக்இி, அழகு ஒழுகும் - அழகு பெருகப்பெம் 
திருக்கும், பெய வளை - இடபபட்ட வளையல்களையுடைய, முன் 
கைக்கு - (அவள்) முன்னங் கைகளுக்கு, இணை - உபமானம், அயன 
வகுத்த பொருளகளில் - பிரமனால் படைக்கபபட்ட பொருள்& 
ஞூளளே, பேசுவது எவன் - சொல்லத்தகுவது யாது, வெய்ய 
வன் கதாகள் - சூரியதுடைய இரணங்களால, அலாதது - மலாத்தப 
படுனற, செம கமலம - செந்தாமரை மலாகளானவை, மெல் 
அடி.ககு - மெலலிய வடிகளுக்கு, உடைந்தன எனறால - தோறறன 
வெனறு சொன்னால், இணை - இரணடாடூய, கை மலருகளு - கைக 
ளாகிய மலாகளுககு, இணை என உரைததல - உபமானமென2 
சொல்லுதம்குககாரணம, கழி மடன ௮லது- மிகுந்த அறியாமை 
பன்றி, வேறு இலை - மறஹொருகாரணம் இலலை, எ-று. ஏ-அசை 

(௧-௨) தோள்சள முனன௩கைகள கைகள இவைகளின் தப 
Le Gero gs Ter gm ids 

செழுமையும் ளொச்சியும ஈல்லரிறமும உபமேயததிலே சுறிட் 
பிததமகு *செயயுறு மமுதபபசுஙகருமபு” எனறது, பசுங்கரும் 
பேயடட---உவமையணி, எவனென்பது இனமைபடொருளில வநதத, 

அயனவகுதத பொருளகளில ஒ ரபமானந தோனரறுமையால தொ 
கையுவமையணி. செங்கமலததிறகு [வெயயவன கதாக எலாத்து” 
எனற டை, அது தம்மியலபின மலாசசியையுடைய மேலலடி.க 
ஞூகஃகுத தோற்றறகுரிய குணத்தை யுடையன வெனனுவ கருததை 
யுட்கொண் டி. ருததலாலே கருததடையணி, இதனாலே உபமேய 
மாய அவ வடிகளுக்கு விசேஷா தோனறுவதாகய வேற்றுமை 
யணி தொனிகனேறது, கமலம் 8ழ்பபட்ட வடி.களுக்குத தோறற 
மையைச் சொலலவே மேறபட்ட கைகளுக ஈணையாகாமை தோன 
னுதலாலே செயயுட பொருட்பேறணி, இவை பலவ சோதலாலே 

சோவையணியாம். (௧௭) 

[இதனால் முலைகளின் செடபுச் சொல்வபபடுஇன்றது.] 

இழையிடை புகாது மார்பிடங் கொண்ட Coles a 
னமுலை வள்ளைக, குழைபொரும் கண்ணி யெழிற்கடற் 
பிறந்த குமிழியோ வதனிடை நீந்த, விழைவுறு மதனும் 
பருவமு மமைத்து விளய்குபொற் குடங்கொலோ வத 
னிற், ஐழைசிறை கேமிப் புட்கொலோ கமல முகைகொ 
மேலோ வென்கொலசாற் றுவதே. 

(இ-ள்.) வள்ளை - வள்ளைடோலம் (காுகளைச் சூழ்ந்த), குழை 
பொரும்- குழைகளோடு போசெயடூனெற, கண்ணி - கண்களை யடை 
யவள௮, இழை - மாலும், இடை புகாது - நடுவிலே நழையாதிருக் 
கும்படி, மாபு - மாபை, இடம் - (தமககு) இடமாக, கொண்ட - 
saris, ஏா இள வனம் - அழகும் இளமையும் சந்தனக்கோலமும் 
பொருச்திய, மூலை- முலைகளெனறு சொல்லப்படுற பொருள்களான 
அவ, எழில் கடல் பிறர்த- அழகாயெ கடலின் கண்ணே உண்டாயெ,



அ௮ன்னதக்தைகத்தூதுவிட்டபடலம். ௧௧௩ 

குமிழியோ - கூமிழிகளோ, அ.தனிடை - ௮க்கடலின் கண்ணே, கீ$்த 
நீகஅதறகு, விழைவு உறு மதலும் - ஆசை கொண்ட மன்மதனாம், 
பருவமும் - மககைப பருவத்தினாலும, ௮மைத்து - உண்டாக்கப் 
பட்டு, விளங்கு பொன குடம் கொல் - விளய்காரினற பொற்குடங்க 
ளோ, அதனில் - gh a SA maaan, தழை சிறை - தழைந்து 
சிறை களையுடைய, நேமி புளகொல - சகசரவாகபபறவைகளோ, (௮ 
னில) - அககடலிலே தோனதிய, கமல மூகைகொல- தாமரை யருமபு 
சளோ, என - (இவறறுளளே) யாது, சாறறுவலு - (எனனாற) சொல் 
லப்பமிவது, எ-று. ஓ - கொல - அசைகள, 

(க- து) மூலைகளின சிறப்புச சொகலியது என்பதாம. 

(இழையிடை புகாது மாபிடங் கொண்ட? எனமதனாலே ௮ம் 
முலைகள ஆஅடிபரக துயாநழு ஒனறோடொன்று நெருடி விளஙகுடன் 

ஐமை சொலலபபட்டதாயிறறு, நீமதுதல் -- புனலவிளையாடடைக் 
குதிததெனக, *பருவம எனப பொதுபபடககூறிலும எல்லாபபருவப் 
களினுநே இற௩த மஙகைப பருவமெனறு கொளஃ, அழடரி லிரங்க 
வஞசி யோகுட முதலியவகறைப பறறி யிரஙகுதல் உலகவழககம், 
மூலைகளை ௮௧ குமிழி மூதலியனவாகக சூறிசசலாலே தறகுறிபபணி 
கள இநநானகூ துறகுறிபபுககாயும ஆவகமாகக கொணடு ஐயவணி 
வநதது, இத துறகுறிபபுகள எழிறகடலெனற வுருவகத்தாலே 
பிழைபபிக்கபபடடன, ௧௮] 

> 

[ இதனால் வயிறறு மயிசொழுகன Au
s 

சொலலபபின ற.து.] 

மாலபுரி முலைமென் கமலகாண் முகையில வணடு 
வீழ் மாலையோ பசும்பொற், சேலைமீ தணிந்த மேகலை 
மணியி ஜனொருசுடா செவவனின் றதுவோ, நாலினு நுடங் 
கு மருயகரா தனஙக னுணணிதிற சலாகைசோத இய 
தோ, வாலிள% தளிரி னழகுவீற றிருந்த வவவயி mek 
மயி ரொழுங்கே,. 

(இ- ௭.) அல் இளம் தளிரின் - ஆலம.ரததினத சிறு தளிரினது, 

அழகு வீறு இருத - அழகானது கொலு விருக்கபபெறற, ௮ 
வயிறு - ௮ததமயகஇ வயிறறை, அணி - அலங்கரிததுககொண் டிருக் 
Bp, wr ஒழுகு - மயிரொழுககெனறு சொல்லப்படுதற போரு 
ளானது, மால புரி- அசையை௪ செய்னெற, முலை - முலைகளரஇய) 
காள மெல் கமலம் முகையில் - மலரும் பருவ.ததையுடைய மெல்லிய 
தாமமையிலுடைய இரும்புகளில், வீழ் வண்டு - (வந்து) விழுற 
வண்மிகளது, மாலையோ - வரிசையோ, பசும் பொன் சேலைமீது - 
பரிய பொனமயமாயே புடவையினமேல், ௮ணிசகத - தரிக்கபபட் 
ட.ருக்இற, மேகலை - மேகலாபரணதஇனது, மணியின் - நீலழணியி 
ன2, செவ்வன் கின்றது - கே.ராக மேலெழுந்து நின்றதாயெ, 
ஒரு சுடரோ - ஒரு கதிரோ, மூலிலும- இழையினு மதிகமாக, நடக் 
கும் மருங்கு - அசைஏன்ற இடையான, இருது - ஓடி.யாஇிருக்க
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அனங்கன் - மன்மதனால், ஐண்ணிதின் சோத்தியது - அண்ணிதாகச் 
சோக்கப்பட்டதாடிய, சலாகையோ - இருபபுககம்பியோ, எ-று, 

(க - த.) வமிதறு மயிரொழுந்கின் செப்புச் சொல்லியது என் 
பதாம், 

அடவாக்கு மம்றை யவயவங்களிறும் ௮இக விருப்பஞ்செய்தல் 
பற்தி மாலபுரிமுலை? எனறது. மணமுக தேனும் வெளிபபடாமை 
யால் வணடுவிழ்தற இயைபிலலாத விளமுூகைகளை யொழிததறழ்கு 
நாண் முகை” எனறு, அதாவது அறைக்கு மலரும் பருவமூடைய 

வருமபாம. வணடுமாலையாவது வணகெள இடைவிடடுபபோகாம 
லொன்றனபின ஷனொனருகத தொடரு௩ தொடாசசி செவ்வ னிற்ற 
லாவது சாயவினறி மேலே நிவாதிருததல, அலினு நுடங்கு நுண் 
ணிய விடைககுத தகுதியாக *நுணணிதஇற சலாகை” எனறது. செவி 
முதலிய வுறுபபுகளுககுக் குழைமுதலியனபோல உயிறறிற கணியா 
யழகு செயதலின *அணிமமி” எனறது, வயிறறு மயிரொழுஙகை 
௮வ வணடுமாலை முதலியனவாகக சூறிததலாலே தறசு.நிபபணி, 
இதனை ௮ஙகமாகக்கொணடு ஐயவணி வந்தது. உபமானமாகய ஆலக் 
தளிரினது தனமையை உபமேயமா௫ய வயிறதிலே ஆரோபிததலாலே 
காடசியணி, இதனாலே ௮ம் மமிரொழமுஙகுக டனசொலவதபோன்று 
வயிறறுச் இமபபுஞ சொல்லியதாயிறறு, (௧௯) 

| இதனால வயிறறுமடிபபுகளின் சிறபபு௪ சொல்லப்பசின்றது.] 

படைப்புழி வேதன் கமலமென் மலரைப் பழிக்கு 
மென் கரத்தினா னடுவைப், பிடிததலும் விரலக எழுந்திய 
வரையோ பெட்பு௮ மங்கையம பருவ, மடிகதலஞ் சேர்த் 
இ யேறுதற் கமைத்த படிகொலோ வவ்வயி polis, wip. 
Uy werd னழடினுக குவமை மறறுநா முராக்குமா 

றெவனோ 

(இ-ள்.) ௮வ வயிறு ௮ணிஈத - ௮5 தமயந்தியின வயிற்திஞல் 
தரிததிருக்றெ, மடிப்பு - மடிப்புகளெனறு சொலலபபடுறெ பொ 
ருள்களானவை,, படைப்பு உழி - (அவளைப்) படைததபோது, வே 
gon - கானமுகக் கடவிளானவன, கமலம் என் மலரை = தாமரை 

யெனப்படுற பூவை, பழிககும் - கிந்திகனற, மெல் கரத இனால் - 
மெல்லிய கையினாலே, ஈடுவை பிடி.ததலும்- இடையைப் பிடி.ததவள 
விலே, விரல்கள் - (அவன கை) விரல்உளானவை, அழு ய - அழுக் 
அதலா Hie _1 Bu, வரையோ - மடிப்புகளோ, பெட்பு உறு மல் 
கையம் பருவம் - விரும்பப்படுசனற ம௫கைப்பருவமாய (பெண்), 
௮௩௨ தலம் சோத்தி- அடி.த்.தலல்களை ஊன்றி, ஏறுதற்கு அமைத்த - 
ஏ.றுதழகாக (அவனாலே) உண்டாக்கப் படட, படிகொல் - சோடர 
னல்களோ , வாயின - அம்மடிப்புகள.து, உறு அழடுனுக்கு - மிகுச்த 
செளசதரியத்துககு, உவமை - உபமானம, காம் Carag மாறு - 
சாம் சொல்லுமாறு) எவன - யாறு, எ-று,



அ௮ன்னக்கைத்தூதுவிட்டபடலம், ககடு 

(க -.த,) வயிற்று மடிப்புக்சளின் இறப்புச் சொல்லியது என் 
பதாம். 

*கமலமென் மலனாப் பழிக்குமென் கரம்? என்றதனால் அவண் 
மெல்லிப விடையைப் பிடிததறகு ௮க்க.ரக ததி யுடைததெனது 
தாயிற்று, நடுவைபபிடி.ததல அத னளவை யறிதற கெனச, (விரல்க 
ளழுஈதியவமை? எனறகனால் அழுத்திப பிடிசசானெனபதும, ௮௨ 
நனம் பிடிததபோது அவகுடடம பினபுறததிற செலல மறறைசி 
சுட்டெவிரல் முதலிய கானகுவிரலகளும முனபுறதத௪ செனறமுந்த 
லால் அவமறு ளொஹைற்கொன றிடைவெளிகளி லெழும்பி மூன்று 
வராக ூண்டாயின வென்பது தோனறுனெறன. வயிறறுமடிப்பு 
களை அவவிரஉக எழுதிய வரைகளாகவும, அப்படிகளாகவுக GOS 
தலால் தறமுறிபபணிகள, இவை ஐயவணிக ௧ஙகம, இஙஙனஞ சிறப் 
பிககபபட்டது வரையின வடி௨மேயாதலால வரையி னழகலுக குவ 
மையெனறு பின* வேறுகூறப்படடது, மறறும் - அசைநிலை, எவ 

னெனபது இனமைப பொருளில வத, அழூனு£ குவமையில்லை 

யெனலால உபமானஈ தொக்க தொகையவமையணி, (2.0) 

[இதனால் இடையின சிறப்பு சொலலபபடுதினறது,] 

சுணயகுபூச் தொருகாழ மணிவடங இடந்த துணை 

யிள வனமுலை சுமந்து, வணயூரா டோறுட் தேயந்ததோ 
பெருகும வனப்பெனுப கடலுளாழ்ட கதுவோ, கணய் 
கொளவண டார்ககுங கணைமதன் கண்ணே தெய்தலுங் 
கழிம்ததோ வன்றி, யணய்கர வலகுற றோமிசை வூஇயு 
மனங்கனோ விடையறி கிலேமால, 

(Q- er.) இடை - (அத 5மயநதியினத) இடையெனறு சொல் 
லப்பமிற பொருளானது, சுணஙரூ பூச - தேமல படரபபெறறுடி 

ஒரு காழ மணிவடம இடநத - ஓரளவாயெ ச ரஙகளையுடைய ரத்த 
ஹாரம் படெச்கபபெறற, தணை இள வனம் முலை - இரணடாயே 
இளமையுஞ சகதனக்கோலமும பொருகதிய முலைகளை, சுமகது- 
சுமததலால, வணஙட- வளைநது, காள தோறும தேய்ச்ததோ - இனச் 
தோறும் (சிறிதுசிறிதாக) தேயர்துடோயிகறோ, பெருகும - பொங் 
குன௰, வனப்பு எனும் கடலுள அழ்்ஈததுவோ - அழகெனடுற ௧ட 
அள்ளே முழுகிட்போயிறறோ, கணம கொள வண்0 - கூடடததைக் 
கொண்ட வண்டுகளானவை, ஆ₹க்கும - ஓலிககபடெறுனெற, கணை - 
(பூ அம்பையுடைய, மதன கண ஏது எயதலும - மன்மதனது 
பாவைக் கூறறமானது அடைந்தமாததிரததிலே, கழிச்ததோ 
Oris டபோயிறறோ, அ௮னதி - அலலாமல், ௮ணககு அரவு - அழ 
காய பாம்பின படம்டோலும், அல்குல் தோமிசை வதியும் - அல்கு 
லாய தேரினமேலே இருக.ற, அனங்கனோ - அம்கமிலலாத மன் 
மதனோ, ௮மிகலேம் - (யாம்) ௮தி௪இலேம், எ-று, 

(4 - ௮.) இடையின் சிறப்புச்சொல்லியத என்பதாம்.



௧௧௬ OGL. FW. 

இடையானது அண்ணிதாய்க் காணக் கூடா இருததல்பத்தி 
அதனை அதன்மேலே கனஙகொண்டிருகெ விரண்டு முலைகளாலும் 
அழுததபபட்டுத தேய்தறகு வினைமுதலாகவும், அளவறறிருக்கை 
யால ௮ழகைக கடலாக உருவகஞ்செயது அசசடலிலே மூழ்கசூதம்கு 
வினைமுதலாகவும், ஒருவ னொருடொருளை வியர் துற்றுபடாரததால் 
அப்பொருள அபபாராவைக குறறக்தாயகி யழிதல உலூயல் பாத 
லால் மனமதனது அ௮பபடிபபட்ட பாரவைக்குறற௩ தாஙடி அழிதற்கு 
வினைமுதலாகவும, அரசனுககுத தோபோல மனமதனுக்குப பகை 
வெலலுதறகுத துணைககருவி யாகையால் அலகுலைத தேராக வுருவ 
கஞ்செய்து அதனமேலிருககற உருவமிலலாத மனமதனாகவும், குதித் 
தலாலே இககானகுக தறகுறிபபணிகள, இவறறை அங்கமாகக் 
கொணடு ஐயவணி வது, இவறறுள முன்னைய மூனறும வினைப் 
பொருட டறகுறிபபுகள, பினனது வடி.வப்டொருட டஉறகுதிடபு. 
இவவேறுபா டறிதறகு *அவறறிடை ௮னதி? எஜைஞ்சொல் வைககப் 
பட்டது, இரண்டாவது துறகுறிபபு உருவககதா லுயவிகஃகபபபட ஐ. 

[இதனால தல்குஉ$றபபு௪ சொலலபபடுஇறது.] 

வெஙகதாக கடவுள் கொடிஞ்சியஈ தேர்ககு வியப் 
புற வாழியொன் றமைதத, பஙகமி ஜொழிலின் பயிறசியா 
லனஙகன் பைங்களிக கூந்தன்மான நோககுச், செங்கரம் 
வரு௩த மலரயன் வகூகத இதிரியோ செய்யபொற் றட் 
டோ, வயகசர வலகு லதனள வீரைக்கி னாடவ ரவாவின 
aoa. 

(இ- ௭,) ௮ங்கு- அவவரையிடததைக சோநத, அரவு - பாம் 
பின் படம்போலும், அலகுல - அலகுலெனறு சொல்லபபடுஇன்ற 
பொருளானது, மலா அயன - தாமரைபபூவிலிருகெற கானமுகக 
கடவுளானவன, வெம் கதா கடவுள - சூரிய தேவனது, கொடிஞூ 
அம தோககு- மேனமொடடையுடைய அழூயே இரதததற்கு, வியட்பு 
உ௰- ஆசசரியபபட, ஆழி ஒன்று ௮மைதத - ஒருருளையை அமை 
65, பஙகம் இல தொழிலின பயி௰$யால் - பழுதிலலாத தொழிலி 
ன௮ பழக்கமஇனாலே, அனஙகன - மனமதனது, பைங்கிளி கூதல் 
மான் தோக்கு- பசசைகளியாயெ குதிரையையுடைய இரகத இங்கு, 
செம் கரம வருத - செயயகைகளானவை வருததீமுற, வருத்த 
இூரியோ - (௮வனாலே)படைககபபடட ஓருருளையோ, செயய பொன் 
திீட்டோ - (௮அககடவுளாலே அம்மனமதனுககுப படைககபபடட) 
செம்பொனனிஞற்செயத தடடோ , அதன அளவு உரைகனெ - அவ் 
வல்குலினது (ப.ரபபின) அளவைச சொனனால், ஆடவா - காளைய௮, 
அவாவினத - (அதன்மேலுளதா௫ய) ஆசையினது, அளவே - அளவே 

யாகும் (௮), ToD. 

(௧ - ௮,) ௮லகுற சிறப்புச் சொல்லியது என்பதாம், 

Cara GF - தோமேன்மொட்டு, (கூவிரல்கொடிஞூ கூம்புதோ 
மொட்டே'” இதனாலறிக, பல வுருளைக ளின்நியமையா த தோச்கு



௮ன்னத்தைத்தூதுவிட்டபடலம் EET 

ஒருருளை Heowuwupursreuse gifs Qewor gored ‘aus 0? 
எனறும, ௮௧ஙனஞ செயயபபடடது Gebneranrs €Oups 
லாலே :பககமிரொழில்? எனும், கூறிறது. பினசெய்யப்பட்ட 
விதமகு (செயகரம வருத? எனலால் அதிலுமிது சிறந்ததாகச் செய் 

யபபடடமை தோனறுஇன௰த, அலகுலை அபடடிபபட்ட உருளையும் 
பொழறடடுமாகக ருறிததலாலே தமகூறிபபணிகள. இவயறை யுறுப் 
பாகககொண்டு ஐயவணிவகதத, அழனளவு அடவரவாவின தகு” 

எனவே அ௮வ்வவாலி னளவைபபோலவே அலகுற பரப்பி னளவைக 
காணககூடா தெனறதாயிறறு *ஐயோவகலலகுல் ரூழவருதற காழி 
தசோ வெயயோசக கனேககாள வேண்டுமே? எனா மிகரும். அல் 
குலி னளவு யாது, அது அடவ. ரவாவினதளவென்பதுபடததொனறு 
இற விரணடு வாககயப பொருளகளுககு ஐகஇியததை௪ Cero gs 
லாலே காடசியணி, (ec) 

[இதனால் தொடைகளின சிறடபு௪ சொலலபபடுனெ௰து ] 

மாந்தளி! மேனி யரமபையை வனபபின் வென்ற 
மான் றிரண்மணிம குறயகு, கூடதலம பிடியின கொழும் 
க.ரம் துரந்து குலவிய கவினகுடி. யிருந்து, சே௩தநுண் 

பஞ்சின் மென்மைய வாகச் செழுமணி மேகலை தாய்கி, 
யேந்தெழிற கனனி யரமபையின குலங்க ளியாவையு 
மெளிதினவென றனவே, 

* 

(Q- or.) மா தளி மேனி அரமபையை - மாவினது தளிபோ 
௮ம் வடி.வததையுடைய அ. ரமபை யெனபவளை, வனபபில் வெனற - 

அழடூனொாலே வென்ற, மான - தமயஈதியிலுடைய, திரள மணி குற 
ங்கு - இரடசியும அழகுமபொரு௩திய தொடைகளானவை, கூட்தல் - 
கூகதலையுடைய, ௮ம பிடியின - sipB Quen wird Weng, Gem up 
ero giogi-Orfu ghsmsoug 1549, Gru - விளங்கு 

இனற, கவின குடி. யிருகது - காகஇயானலு குடியிருக்கப்பெறறு 
சேநத - சிவநத, நுண பஞசன - நுணணிய பஞசிஐு, மதிகமான, மென 
மைய ௮9 - மெலலியகுண ததையுடையனவா௫, செழு மணி மேகலை 
தாஙடு - செழிய ஈவமணிகளாலாடய மேகலையைச௪ சுமநது, ஏந்து 

எழில - ஏர்தபபட்ட அழகையுடைய, கனனி அரமபையின - இள 
வாழைகளுடைய, குலஙகள யாவையும் - குலஙகளையெலலாம், எளி 
இல் வென்றன - வருத தமிலலாமல் வென்றன, எ-று. 

(௧க- த,) தொடைகளின் சறபபுச சொல்லிய எனபதாம், 

*மாகதளிர மேனிய ரம்பை” எனறதனாலே ௮வ ளழடற சிறந்தவ 
ளென்றதாயிறறு. அரம்பை - தேவகனனிகையரு ளொருததி, வென்ற 
வெனலும் பெயரசெச்சங் குறககெனனும பெயாகொண்டது. *௮ரம் 

பையை வனப்பின்வென்ற குறங்கு”? எனவே ௮வளுடைய வெல்லா 
வவயங்களி னழகுங்கூடி இவளது தொடையழகுசகுக Empty 
தெனறதாயிற்று, அசரம்பைக்கு ௮அவவிருபொருள்களும 1 ரமபை 
தெயவப்பெண் வாழை” இதனால௰ிக, ௮வ்விரண் டரம்பைகளையும்



SEL D GL. SW, 

வெல்துதலும், பிடியின arses அ.ரததலும் இல்லாதிருக்க அவற் 
தின சமபகதத்தைக் கற்பிததலாலே தொடாபுயாவு ஈவி£சயணி, 

இதனஞலை கணைக்கால்களின இறப்புச் சொல்லபபடுஇன்றது, க்ஸ் ட் 

பூங்கழை குழைக்கும் வேனிவ்வேள் பகழி பொற் 
தபொன் னாவமவெட கொடுபப, வாமகவன் வெற்றி குறித் 
இட. விரிஞ்ச னமைத்தகார களமவெரீஇ யரழறத், தேங்க 
மழ் வாவி ரீரிடைக குளிகதுச் சினைவரான் மறைந்திட 
வரையிற், தூங்குதேன் பெயத பச்சிளங் கழையைத தோ 
[pow கொண்டன கணைககால. 

(இ-ள்.) கணைக்கால் - (தமய தியினுடைய) கணைக்சால்களான 
வை, பூ கழை குழைகமும - அழடுய கருபபுவிலலை வளைகஇன் ற, 

வேனில் வேள் - வசந் தகாலதஇற்கூரிய மனமதன, பகழி பொதி த- 
்வம்புகளால் நிறை ச, பொன அவம - பொனமயமாஇ,ப ௮ம் 
புக்கூடானு, வெட கொடுபப - (தோறறுப்) புறயஙகொகெகவும், 
ஆங்கு - ௮நதககாலத தல, ௮வன வெற்றி குறிறஇட - அம மனமதனது 
வெனறியை ரு.றிககுமபடியாக, விரிஞசன அமைத்த - கானமுகனால் 
படைககபபடட, காகளம - சாளமானது, வெரீஇ அரறற - அஞ 
யொலிககவும், தேன கமழ - தேன மணக்சப பெறதிருகனெற, வாவி 
கீரிடை - தடாகததிலுளள நீரினகண்ணே, குளிதத - மூழ்கு, சனைவ 
சால் மறைநஇட - சூலையுடைய வராலானது ஒளித். துககொளளவும் 
(செய), வரையில் தூக்கு - மலையினகணணே தஙக௲ய, தேன 
பெயத் - தேனைவா£தது வளாககபபடட, பசு இளம கழையை - பசு 
மையு மிளமையும் பொருந்திய மூங்கலோடு, தோழமை கொண்டன - 
கட்பைக்கொண்டி ரதன), எ-று. 

(௧க-ு.) கணைக்கால்களின ரசறபபு௪் சொல்லியது எனப தாம, 

ஆவததிற்குப் (பகழிபொதிர்த? எனறும் பொன” என்றும் அடை 
கள் சோததமையாற கணைககாலில ஆடவரது மனவலியைக கெ 

௭௰ குணமும் பொனனி௰க கொளக. மனமதனகாகள மெனப் 
ட௮ குயிலாம். **கழி.மூரசங் கங்குல் களிறுகுயில காளக, கொடி, 

wart Sos குடை”? இதனாலறிக, குயில வடிவதஇறகும் காமு 
கரை வருத தற்கு கொளளப்படும். சனைவராலுக்கு வயிறுபோலக் 
கணைச்காலிம்குப பினபுற மேமபக்கு பருததிருததல் கொளக, வெக 
கொடுப்ப, வெரீஇயரறற, மறைக்இிட, இவவினைபெச்ச வடுக்கை 
மூடித்தற்குச் செயது எனஓுஞ்சொல வருவிசகபபட்டது. pe ws 

லியவை வெச்கொடுக்கச செய்கை முதலியவறறின சம்பச்தத்தைக் 
கற்பித்தலாலே தொடாபுயாவு ஈவிதசியணி, கு௩கலுக்குக் சண்டோ 
சால் விரும்பப்பிறெ ௮தன செழுமை முதலிய குணஙகள் தோன் 
POS 'வரையித்றாக்கு தேன்பெயத? எனலுமடை கொடுக்கப்பட் 
உ. துபோலும், தோழமை கொண்டன வென்றதறகு அவைகளை யொத் 
,இருக்கன்றன வென்பது கருதலு, , (௨௪)



௮ன்னத்தைத்தாதுவிட்டபடலம், ௧௧௯ 

[இதனால் அடி.களின் ஈறெட்புச் சொல்லப்பின்றத.] 

முருகவிழ் செய்ய கமலமுண் ணெகழ்ந்து முகமலர்க் 
துறுகணீர் இந்தி, யொருபசும் தாளின் வனத்தினின் நரிஇ 
னுஞழறிய தவதஇனாு லனறோ, விரிமல ரசோ௫ன் தளிர் 
நலங் கவற்றி மென்சிறை யனமென மிழற்றும், பரிபுச 
மணிந்து பஞ்சியூட் டியபொற் பதததினைச் சிறிதுபோன் 

றனவே. 

(இ-ள்) முருகு அவிழ் - பரிமளமானது விரியப்பெற்திருக் 
ற, செயய கமலம- செ தாமரை மலாசளானவை, உள் கெ௫ழ்ச்த- 
மனமுரு (உட்கடடுவிடடு), மூகம மலாகது - முஃகளொசசிகொண்டு 

(நனி விரி௩து), உறுகண மீ செஇி- மிச௩டத ௮னுதக கணணீரை 
(தேனாஏயே நீரை) பொழி ஒரு பசு தாளில - பசிய ஒரு கா லினாலே 
(ஒருகாளதஇனெலே), வனததில நினறு - காடடிலே (நீரிலே) கினறு, 
அரிதின உஞறறிய - ௮ரிதாகச செயத், தவத்தினால் அவனோ - யோ 

கத இனாலனறோ, விரி மலா - விரிகத மலாகளையும, ௮சோனெ தளிர 
நலம - அசோக இனறு தளிரகளி லுயாஈததையும், கவறறி- தன் 
பபபடுததி, மெல சிறை - மெலலிய சிறைகளையுடைய, அனனம் 
என - அனனமயபோல, மிழறதறும - ஒலிக்கின்ற, பரிபு. ரம ௮ணிநது - 
திலமபைத தரிதத, பஞ்சி ஊடடிய - செமபஞ்சை அப்பபபெத்ற, 
பொன பதத தினை - டொலனிறமபொருநதிய அடிகளை, சிறிது போன் 

றன - சிறியவளவில ஒத்தன, எ-று, 

(க-௮,) பாதங்களின ஜெடபுச சொலலியது எனபதாம், 

தாமரைக்கு மூகமலாதல சூரி.பனமூனனே யாதலால் அறு 
தவத இறகுங கொளக, வனந திமசென றொரு தாளினினறு மனக் 
குழை சூரியன நோக யானகதக கண்ணீ பொழிகழு செய் 
யபபமிற யோகம தாமனாகருச சிலேஷையாற சொலலபபடடது, 
‘uss Sine ஏறிதுபோனறன” எனறதறகு go யோகததிறகுப் 
பயனாகத் சுமயகதியின பத சாரூபபியததிற சிறிது பெறறன வென் 
பது பொருள, சரியை - இரியை - யோகம - ஞானம் - இவற்றிற்கு 
முறையே சாலோசயேம - சாமீப்பியம் - சாரூப்பியம் - சாயுச் 
யம, இவை பயனகளா மெனபைது சைவாகமததிம காணக,. பதத 
இதனைச் சறிதுபோலுதற கேதுவாகாத அத தாமரையினது ஆப்படிப் 
பட்ட கிலைமையாய தவதலத யேதுவாகக் குறிததலாலே ஏதத் 
தம் குதிபபணி தாமரை தனனாலே விரும்பப்படட பத சாருப்பிய 
முழுது மடையாமையை௪ சொல்லுதலால் தகுதியினமையணி, ஆத 
லாம சோவையணி, (௨௫) 

[இதனால் 8ீ ௮வளை எங்கேகண்டாய் எனற வினாவோடு 
கூடிய வுததரஞ் சொலலப்படுகெறது.] 

இத்தகை வனப்பின் மடவர றன்னை யெவ்வுழிக் கண் 
உனை யென்னிற், பைத்தபாம் பல்கு லரம்பையர் வஇயும்



௧௨௦ நைடதம், 

பதி.துறம இம்பரிற் போந்து, மொய்த்தபூம் பொய்கை கா 
ணிய தேய முழுவதுங் குறுனெ னவற்றுட், கைத்தல 
மமர்ந்த நெலலியங் கனியிற் கண்டனன் விதர்ப்பகோ 
னகரில் 

(இ-௭.) இ சகை வனபபின் மடவரல்தன்னை - இப்படிப் 
பட்ட அழனேயுடைய மங்கையை, எவவுழி கண்டனை எனனின் - 
எவ்விடததே பாரசசாயெனறு வினாவினால, பைதத பாம்பு ௮ல் 
குல் - படம்விரிசத பாம்புபோலும அலகுலையுடைய, அசமபையா 
வதியும் பதி - தெயவமாதா தஙகபபெறதிருககற ௧௨ரததை, அதக் 
அ - விடடுகீங$, இமபரில போநது - இவவுலகததினகண் வா௮, 

மொயததபூ பொயகை - நெருஙஇய மலாகளையுடைய தடாகஙகளை, 
காணிய - பாககுமபடியாக) தேயம முழுவதும் - தேசஙக எனைத் 
தையும், ஞூறுனென - அடைஈதேனா௫, அவறதுள - அத்தேசங்களுள் 
ளே, கசைதசலம அமாஈத கெலலி சனியின - உளளங்கையிம் தகவ் 
இய மெல்லிபபழததைபபோல, லிதாபபாகோன நகரில - லீமராஜ 
னது படடணததில, கணடனன - (அவளைப) பராததேன, எ று, 
அம் - அசை, 

(௧ - த.) இவவழஞகுளள சமயநதியை வீமராஜன பட்டினதஇற 
கணடேனென றனன௫ சொலலியது எனபதாம். 

பூம்பொயகைகாணுதல விளையாடுகற பொருடடெனசு, அவ 
னிடததே ல ஞூறைவுகள உனனா லதியபபடா இருஃகலாகாதா வெ 
னின அபபடிசலலை யெனறகு *4கைததலமமாஈகத செலலியங்கனி? 
என்றது. நெலலிககனியை யுளளஙகையில வைததுப பாபபோருக்கு 
அதனுருவ முழுவதும நனறாயக காணபபடுத லறிக, அனறியும அக் 
கனியின புறவரைகளாலே அகததுவிதது வரைகளையும் அளவதிதல் 
போல அவளபுறததுக குணங்களாலே அஃததுக கருததின குணங் 
களையும் அளவறிதறஞம் சொலலபபடட தெனினுமாம, (௨௬) 

ட [இதனாலே அப்படி யுனளுற காணபபட்டவளை இஙகே 
நினைததறகுக காரணம யாதெனடூற வினாவிற்கு 

விடை சொல்லபபடுகனறது, ] 

காண்டலு மவடகு நிக7.7 மகளிர தமமிலுய் கண்டி 
லேன் கதிததுப, பூண்டயய் இளைய வனமுலை இளைக்கும் 
புயமுடை யிளைஞன்யா ரென்னாத, தேண்டினன் மும்மை 
யுலகினுவ் காணேன் திருந்தலர்க் சுசனியே றன்ன, வாண் 
காய் நின்னைக காண்டலு நினை$தே னவ்வளைத் தோள 
ணங் இனையே, 

(இ-ன்,) திருந்தலாக்கு - பகைவருக்கு, ௮௪னி ஏறு ௮ன்ன - 
இடியுஞ் சில்கமும்போலும், ஆண்டகாய் - ஆண்மையுடையவனே [ 
சாண்டலும் - சண்டவளவிலே, ௮வட்கு கிகா - அவளுக்கு நிகாவாளை, 
அரமகளி தம்மிலும் கண்டிலேன் - தெய்வமக்கையருளளும் பாரத்



௮ன்னச்தைத்தூதுவிட்டபடலம், ௧௨௧ 

இலேன , கதிதது - பருதத, பூண் தயங்கு - ஆபரணங்களால் விளய் 
காகின்ற, இளைய - இளமைபொருகதிய, வனம் முலை திளைக்கும் - ௪ந் 

தனக் கோலததையுடைய முலைகளை; தழுவுதறகுத தகுதியுள்ள 
புயம் உடை இளைஞன - தோளகளை யுடைய காளை, யாா எனனு- 
எவரெனறு, தேணடினன - தேடினேன, மும்மை உலூலும் கா 
ணேன - மூன்றுலகங்களிலும கண்டிலேன, நினனை காண்டலும் - 

உன்னைப பா£தகவளவிலே, ௮ - ௮5த, வளை தோள - வளையலையணிய்த 
கைகளையுடைய, ௮ண௩னை - கனனியை, நினைகதேன - சினைத் 
தேன, எ-று. 

(௧-த.) இவளுககு சாயகன மூன்றுலடனுங் காணேன் உன்னைக் 
கண டவளை நினை ததேன எனபதாம். 

மூனபாடடிலே *இரமபையா வழியும்பதி துறந்து? என்றதனாலே 
தனகஃஇடஈ சேவலோகமெனபதும், தேவமகளிரையெலலாம தானதிக் 
இருக்கையும முகிப்பிகுதலினலே மாணடலுமவடகு நிகர. ரமகளிர் 
தமமிலும கணடிலேன” என்றது. நிகாவாளெனபத ஸீறுகெடடு 
நினறது, அரமகளிராதமமிறு மெனறவுமமை உயாவூறபபு, தேடின 
னெனஜம வனை எதுகைதரொடைகோகடு விரிததல விசாரமாப் 

வத ணகரம பெற்று கினறது, யானென மெழுவாய வருவிக்க, 
“முூமமையுலகிலுயகாணெ” எனற னால சேவா - உரகா - மனிதா- 

இம முத்திறச தாருளளூக Goan னியலை யெ. எறதாயிறறு, *நினனைக் 
காணடலு நிடாந;தன” எனறதனால நெறி வகாலத தின முனனே 
அவசோக கமி இனறளவும அவளுக்குத் தககவனைக காணாமையால் 

அவளை oe Buon இப்பொது உது டேரழகு அவளை நினைபபிகக 
நினைதே வெ பறமாயிறறு. அழகொப்புமையால ஈளனைககணடு தம 
wet Dens Bloor, + wt ov கினைபபணி, (௨௭) 

[இசனாலே 8 அவளுஃரு இனதியமையாச இறப்பினை யென 

பதும அவளும உனகக இனறியமையாச oiler 

ere Gieh சொலலடபடுதிஎறன.] 

கேழ்கிளா தாள வடமிள முலையிற கிடபபினன் மோ 
சிறப் பெயது, மாழையொண கணணி மார்பிடய கொண் 

டு வளரிள வனமுலை நினது, பாழியம் தடந்தோட குவட் 
டினை ஜெழுயகப புலலினன ரோபயன் பயககு, மாழியா 
ய் நினககு வனபபவ ளிலளே லலர்ச்தபா டலநிக ராமால், 

(இ-௭.) ஆழியாய - ச௪ச்கரவாததியே!, கேழ் ளொ - நிறத்த 
னாலே விளங்காகினற, தரள வடம- முத்து மாலையானத, இள முலை 
யில் - இளமைபொரு£இ.ப முலையினகண்ணே, இடைப்பின yo gp = 

இடரச்தா லனறோ, சிமபபு எயதும - விளங்கும் , மாழை ஒள கண்ணி - 
மாவபெடோலும் ஒளிடொருஈதிய கணகளை யுடையவளது, மார்பு 
இடம கொண்டு - மாபை இடமாகக்கொணடு, வளா - வளாகினற; 
இள வன முலை - இளமையுஞ் சச் ் ,தனககோலமும் பொருச்திய முலைக 
ளானவை, நினது - உன்னுடைய, பாழியம் தடம் தோள்- வலிமையும். 

௧௧



௧௨௨ நைடதம், 

விசாலமும்பொருக்திய தோள்சளாகயே, குவட்டினை - மலைகளை, ஞெ 
முங்க - அழுந்த, புல்லின் அன்றோ - சோர்தாலன்றோ, பயன் பயக் 
கும் - விளஙகும்; கினக்கு - உனககு, வனப்பு - ௮ழகான2, அவள் - 
அததமயகதி, இலளேல் - இலளாயின, ௮லாஈத் - மலாந்த, பாடலம * 
பாதிரிப்பூவிறகு, நிகராம் - ஒப்பாகும், எ-று, 

(௧- த.) சசரெவாத்தியே | தமயந்தி மூலைகளானவை உன்னு 
டைய தோளைச் சோந்தாற பயனடையும் , அவ ளில்லாவிடில் உனக் 
கழகு ப.பனபாடாது எனபதாம. 

இளமுலையிற சறப்பெயது மென்றுஈ தோட்குவட்டினைப புலலிற் 
பயன் பயக்கு மெனறுல் கூறவே மறை யிடஙகளிலே வீறாமெனற 
தாயிறறு, இதனாலே நீ ௮வளுக்கு இனறியமையாச சிறபபினை யென் 
ப.து காடடபபடடது. ஓனறோ இரண்டும உலகறிதேறறததில வக் 
தீன, இங்கே தரளவடமூம வனமூலையுமாடிய உபமாளஞேபமேயங்களை 
யுடைய விரணடு வாககயககளிலே இள முலைக்கும ௮7௪னுக்கும பிம்பப் 
பிரதிமிமப பாவததை௪ சொலலுதலாலே எடுததுஃகாடடுவமையணி. 
பாதிரிமலரிலே தகுகத காயுணடாசாமைபறதறி அலாகதபாடலரிகராம்' 
என்றது இதன முதஜூலிலே அவகே௫3யெனறு சொலலபபட்டிருக் 

ape 198 அததிமுதலிய பூவாதுகாயசகு மரமகளுககெலலாகு 
காளி யெனபதுபோலப பூதிதுசகாயாத மரஙகளுக்செலலாம பெர 

தபபெயராம. இங்கே அவறறுளொனராயே பாதிரி சொலலபபட் 
டது, **அலூயுக தீஙகனிமிக காககும பலலினலா, பஉ$ூயும பாடலப் 
பூப பாழாகு - ஈல்சைகூா, நலலோபாற செலவஞ சிறிது கலம் 
பயக்க, மலலோபே ராக்கமுமல்ீ ரூம''எனபசனாலு மிக. சுறகழ 
மைபபொருளாேயே அழகைககூறமேவ பிறிதனழெமைப பொருளா 
இய அரசாடட செலவமுதலியவையம வீளறாமெனபது தானேதோனறு 
மென இதனாலே ௮வள உனககுக இடைடபாளாயின உனனழகு 
முதலியன யாவும் பயனபடுமெனபது தோனறலால அவள உல்க்கின் 
இியமையாச சிறப்பிளெனபது காடடபபடடது. ௮ரசஞயே புகழ் 
பொருளைத் தமயகதியாடுப ஒருடொருளிலலாமையினாலே தாழவடை 
வதாகக கூறலால இன்மை நவிறசியணி, இதுவம பாடல நிகரா 
மெனற உவமையணியுஞ சோகதுவருதலால சோவையணியாம்.(௨௮) 

[இதனால் தனனுதவி வேணடுமென்பதைக் காடடுதறகு அவ 
எருமைகூறலும ஆனால எப்படி. அவளை அடையலாமென்ற 

தகு உதத.ரமுஞ் சொலலபபடுதனறன.] 

கரும்புயன் மஷ்றக்கு மஇககஇர் வேட்டல் கைவ 
மலர்பெறு தீதுபோ, லரும்பிள முறுவ லிளமுலைப் போக 
மைய யெய்துதற் கரிதால், விரும்பின ராக யமாரு மிரு 
ந்கார் விண்ணவ ரிடத்தவ எார்வம், புரிந்திடா தனது 
போழி லவட லுளத்திடைப் டொறிப்பல்கா gp Bure. 

(இ-ள்,) ஐய - ௮ரசனே!, அமரரும் - தேவாகளும், விரும்பினர் 
ஆ இருச்தார் - (அத் தமயச்தியை) விரும்பியிருச்சா£ ; கைரவ மலர் -



௮ன்னத்தைத்தாலுவிட்டபடலம். ௧௨௩ 

அல்லிமல ரான, கரு புயல் மறைக்கும் - சரிய மேகத்தினாலே மழைக் 
கப்பட்டிருகனற, மதி கதா - ௪௩இிரனது சரண ததை, வேட்டல் - 
அனுபவிததலை, பெறாது - பெறமாட்டாத, அதுபோல் - அம்மலா 
போல, அரும்பு இள மூறுவல் - ௮ரும்புெற புனசிரிபபை யுடையவ 
ளாூய (௮சதேவ.ரால் விருமபபபடடிர௬ஃஇன௰) தமயக தயின.த, இள 
மூலை - இளமுூலையினது, போகம் - ௮அலுபவமான2, நீ எயதுதறகு 
அரிது - 8ீ அடைதற்கு அரிதாயிருககும , விண்ணவரிடத்து - அத 
தேவரிடத்தே, அவள - அமமஙகையானவள, ஆ£வம புரிகதிடாது - 

ஆசையைச௪ செய்யா இருககுமடடியாக, உனது போ எழில - நினது 

ஒபபுயாவிலலாத அழகை, அவள உளதது இடை - அவளது மனத இன 
கண்லேோ, பொறிபபல - (யான) எழுதிவைபபேன, காணுதி - (நீ என் 
வல்லமையைப) பா, எ-று, ஆல, தன,-- அசை, 

(க-து) உனனழகை தமய£₹தி உளளத செழுதுவேனென் றன 
னஞ் சொல்லிறறு எனபதாம, 

அமரா - இகதிரனமுதலியோ, அ௮ம.ரரு மெனஞும உமமை உயா 
வு சிறப்பு, தான மூனனறிஈதமையைச சொலலுதலால இிருககனரறா 
Oren cog இரு தானான நிறகதகாலததாம கூறியது, *விருமபினரா 
இயெமரருமிருதா? எனஓம பதபபொருளால் எயதுத லரிதெனப் 
பட்டதைச௪ சாதிழமலாலே செயயுடகுறியணி, இதனை ௮௩கமாகக் 
கொணடு உவமையணி வ5த௮,. (உன பேோழி லவவடலுளத்திடைப் 
பொறிபபல்”எனவே உன துயாவொபபிலலாத் அழகைக் குறித்து Ha 
ளிடததே பலவிதததாலும் புகழ்கது அவளது கினைபபைவிட்ு நீம் 
காதிருககசசெயவே னெனறதாயிறறு, இகஙனஞ செயதல் அரிதாத 
லாலே தகுதிபறறிப பாரனறதறகு வலலமை யெனஓஞ் செயபபடு 
பொருள வருவிககபபட்டது, (௨௧) 

[இதனால் அப்படியே செயயலாமே என்னோடு சொல்லுதலாம் 
பயனென னென்றறகு உதத.ரமூம ௮ர௪ன ௮தறகுக 

காதலகூரமொழி சில சொனனமையுஞ் 
சொலலபபடுெறன.] 

செய்தொழில் பயனா லுரைபபரே யன்றித் தெளிகுஈ 

ருரையினா லுரையா, ரையமுற் றுடன்பா டெய்துவான் 
முன்ன ரறைந்தன னெனமட வன்னம், பெயதசொல் ல 

மூக முள்ளெலாம பரந்து பெருகமேல வழிதலபோன 
கையாக், கையினாற் பசுமபொற் சிறகர்தை வந்து காதல் 
கூர் மொழிசில புகன்முன், 

(இ-ள்) ஐய - ௮சசனே!, தெளிகுகா - விவே௫கள, செய் தொ 
மில் - (தமமாற) செயயபபடு முபகாரததை, பயனால உரைட்பரோ 
அன்றி - (அதன்) காரியததினாலே சொல்லுவரே யலலாமல், உரையி 
னால் உரையா£ - வாகஇனால் சொல்லா) முறறு - முழுதும், உடன் 
பாடு - (உன்) சம்மதியை, எய்துவான் - அடையும்பொருட்டா 
கவே, முன்னா அறைகதனன் என - முன்னாகச் சொலலினனென்௮



௧௨௪ ைடதம், 

சொல்லியதாச, மடம் ௮னனம் - இளமைபொருகதிய அனனத இனா 
லே, பெயத சொல அமுதம - பெயயபபடட சொலலாஇய அமிாாதமா 
னத, உள எலாம் ப.ரஈது- உளளிடமெல்லாம பரவி, பெருஇ- பெருக் 
கெடுத௮, மேல வழிதல போல - மேலே (வாயவழியால) வெளிப்படு 
தல்டோலும், ஈகையா - நகைசெயது, கையினால - கரத்தினாலே, பசு 
பொன - பசிய பொனவடிவமாஇய, சிறகா தைவாஈது - இறகுகளைத 
தடவி, காதல கா மொழி௫ல - அசைமிருஞ் சல மொழிகளை, புகன 
ரூன - (௮ர௪ன) சொனனான, எ-று. 

(க - த) HIF DOM CM HOS ob தடவிககொுதது ஆசை யோடு 

சிலவாததை சொலலுவான எனப தாம, 

மூறறு மெனபதஞம்மை தொக்கது. அம முமறுமென்ளுஞ 
சொல சறிதும பிறிதொனறைக ரூறிதததனறெனனும பொருளபட 
கின்றது. உடனபா டெயதாமறசெயதால அஙவஙனஞ செயயபபட 
டதை மீ ௮௨&கோா.ரஞூ. செயயாமற் போவாயாயின என முயதகி 
வீணா.ப்ச் தீராப் பழிதரு மெனஜம பொருளைககாடடுதமஞ ‘aren 
பாடெயதன்ுவான முூனனரமறைந தனன? என்றது, இதனுலே பின செய் 

யபபடு முபகாரததை முலனே சொலலுதல தகா தெனறதாயிறறு, 

₹' செயதொழிமபயனே யுரைபபதையனதி, ஐயமூாமிடுதி யெனப 
தான முனனா” எனவும் பாடமுண்டு, அபடாடத்திறகு இபபொருள 
அமையாமை காணக. அனதியும ஐயமுறறிடுதி என நிறுவி கீ ௮௩8 
கா.ரஞ் செய்வாயோ செயயாயோவெனறு சான ச௩தேகமுமறு எனப் 
பொருளகூறிஐம அமையும், மூதலடியி௩சொலலபபட்ட பொதுப 
பொருளாலே இரணடாமடியிம சொலலபபட்ட முன்ன ரறைதல தகா 
தெனஞஷஞ் செெபபுபபொருளைஃ சாதிததலாலே வேற்றுபபொருள் 
வைப்பணி, (பெயதசொலலமுதம?? குடஉளையினலகள வயிறுளைற் 
தென்னும டாட்டு மூதலியவஐரா௦ சொட௨உலபபடடவை, சொலலமு 
தம் - உருவகவணி. தெளளமுத்மெனப பாடககூமின உருவகலயாவு 
கவிறசியணியாம, அமுதததை அதிகமாகக ரடி.ததவனுககு எதாத 
ச் சிமிலு வெளிபபடுமோதலின வெண்மைபற்தி அவனது நகையை 
அவவெளிபபடு மமுதமாகக குறிததலாலே soe Mure. Og ga 
வருவஃததா லுய்விககபபடடது ‘argo mrGuorip Av’ To 15 0G 
Haig Deno SHU GGw சல மொழியெனவும தனது ஆசை 
மிகுதியை வெளிபபததது௰ Av மொழியெனவு மிருபொருள் 
கொள்க (௩௦) 

[இதமுதலிய சிலபாடடுகளாலே முன காதலகூா மொழிசில 
வெனனபபடடவை சொல்லப்படுகனறன.] 

பொலன்சிறைப் பவளக கடிகைவா யனநின் பொற் 
பினுக் குவமைவே நின்று, நலங்கெழு குணனு முரைப்ப 
தற் கரிது நல்லெழில பகருமுன் ஜூலோ, ரிலஙகெழி 
லளவு குணமென வுரைப்ப ரிதற்குமேற் கோளென நின் 
னைத், துலம்குறக் கண்டேன் விரககோய் தீர்க்கு மருந்து 
தின் சொல்லின்வே றுளதோ.



அ௮ன்னத்தைத்தூதுவிட்டபடலம். க௨ட௫ 

(இ-ள்.) பொலன் சிறை - பொன்வடிவா௫ய சிறைகளையும்ட 
பவளம கடி.கை வாய - பவளத தண்டுபோலும் வாயையுமுடைய, 
அன்னம் - அனனமே!, கின பொழபினுககு - உனது அழகுக்கு, உவ 

மை வேறு இனறு- வே றுவமை இலலை, நலம கெழு குணஜும் 5 நன் 

மைடொருஈஇ.ப (உன) குணமும, உரைபபதமகு அரிது - சொல்லு 
தற்கு அரிதாகும , கல் எழில பகரும - நலல வழூ னிலககண த்தைச் 
சொலலுனெற, மூன தாலோ - பழைய நூலோ, இலங்கு - (ஒரு 
பொருளிலே) விளங்காகினற, எஜில அளவு - அழட னளவாகவே, 
குணம என - ருலாமும ( இதிலிருக்கும) எனறு, உமைபபா - சொல? 

வா, இதறகு- இநத சிததாகககதிறகு, மேறகோள என - உதார 
ணமாக, Hw _, உற - விளஙகாரகிறக, “ன்னே கண்டேன - உனனை 

(கான) பா தன, விரகம நோய இராககும் மருஈது - விரகததாலா 
இய காமவியாதியை நீககுனெற ஓளஷதம, நின சொஃலின வேறு 
உளதோ - உனது சொலலைபபாாஃூிலும (எனககு) வேறு இருக்கின் 

தோ, எ-று. 

(க-து) அனனமே! என விரகநோயக்கு மருநது உன சொல் 

லேயலலாது வேறுண்டோ என்றான உளன எனபதாம, 

உவமை வேறிவறு? எ.எறதனால ஆதறகு அதுவேஓபபென்றதச 
யிறறு, ‘aris von a குணமென.௨” எதிலே பெவவள வழடருககுமோ 

அதில யவவளவு ஒனயிறுக்கு மெனமல, கனை மேறகோளெனக் 
கண்டே னெ௮லால ஓப்பிலலாத அவளி ரண்டிறகும் நீ இடமாயிருக் 
இனறு யெனறதாயிறறு. எழிலள வ குணமெனப்டட்டதை௪ சாதித் 
தற்கு மூன வாககியபபொருள ஏதுவாகையால் செயயுடகூதியணி” 
*விரககோய தா குமருகறு கினசொஉலின டேறுளதோ? எனறதறகு 
அவளை கூடம் தல உனனாலனறி முடியா தெனபது she. (ms) 

வெணணகைத துவர்வா யணஙயகெழில பலரும் விள 
wider நினமொழி யவளென், கணணெஜதாப் பட்டாள் 
போலுமெயமழ துணையாற கருத் இனுற் காணடலே காண் 
ட, னணணிமுற றோன்றும் பொருளுதுண் ணியதே னாடு 

தற கரியலா முகததஇற், பணணிய கோகக நோக்குரர்க் 
கழகு பயப்பதை யன்றிவே றுளதோ. 

(இ-௭.) வெள் நகை - வெளளிய பறகளையும், அவா வாய் - 
பவளமடோலும வாயையுமுடைய, ௮ண லகு எழில் - தமையகதியி 
னது அழகை, பலரும் - (விதாபபதேசததி லிருகதுவச்த) பலரும், 
விளமபினா - (எனககு) சொனனூ (ஆமினும), நின மொழி- உள் 
சொறகளாலே; அவள் - அமமலகை, என கண் எதாப்பட்டாள் போ 
லும் - எனறு கண்முன பாரச்சப்பட்டவள் போலூனறாள் ; மெய் - 
மெயமையாக, .துணையால - ஈட்பாளனாலும், கரு தஇனால் - (தன்) 
மனத்தினாலு., காண்டலே - (எல்லாவற்றையும்) காணுதலே, காண் 
டல் - காடரியாகும, முன் நண்ணி - எதிரிடததே பொருச்தி, தோன் 
௮ம் பொருளும் - தோன்றுன்ற பொருளையும், நுண்ணியதேல் -



௧௨௭௬ ளைட்தம், 

அட்பமானதாயிருக்இன், நாடுதல் கரியலா - காணுதறகுச் சான்று 
காத, முகத்தில் - முகததிடததே, பண்ணிய - உண்டாககப்பட்ட, 
சோசகம் - கணணானது, கோககுசாககு - (அபபடி.த தணைவனாலுவு 
கருத தினாலு௦) காண்டெனத அறிவுடையோ?ககு, அழகு - அழகை, 
பயட்பதை அன்றி - (அம்முகததுககுச) செயவதல்லாமல், வேறு 
உளதோ - மற்றொருபயனைச (செயதற்கு) இருககனறதோ, எறு. 

(௧- த.) அனனமே உன் சொல்லானது தமயந்தி என்முன் வத் 
தாற்போலு மிருககனறது எனறு னளன எனபதாம. 

ஆப் தவாக்கியப் பிரமாணததினாலே *சினமொழியவ ளென்கண் 
ணெ.தாபபட்டாளபோலும்? எனறானெனக& 4மெய” எனலால சநீ 
தேகஃவிபரீதலக ளொழிககபபடடன. துணையெனஞுமபெயா அமச்சு 

வேந்து எனபவைபோலப பணபிககாயிறறு , தனமனமபோலவே 

தணைவலுமென்று ௮அவனிடததளள ௩ஈமபிககையை வெளிபபடுதது 

தற்குக கருததினாவெனபது சொலலபடடடது. இதனாலே தனகாடசி 
யிலுச தணைவனகாடசியே உயாவின தெனறதாயிறறு, எரு மூளள 
வெல்லாவறமையுக தணைவன வாயமொழியையு௩ தனகருததையும் 
கொண்டு காணக்கூடுமாதலால அவறறாற காணுதலே காடடியென் 
௮ம், தாரததி லுளவ௩ழையேயனறிச சமீபததிலுளள அனுமூத லிய 
தண்ணியபொருளகளையு கணணைக்கொணடு காணச்கூடாமையால் 
அவறராற காணடாககு இகஃகணணாற பயனிலலையெனறு௫ சொல் 
லப்படடன: **(கணணிமுறறோனறும பொருளுளம பிரியினாதெற 
கரியவாண் முகசதி௰ பணணியமகோககம?? எனபபாடங்கூறி அதற்கு 
எதிராயுளள பொருளை மரை தனனைவிடடுப பிரிஈதாற காணமாட் 
டாத கண்ணெனப பொருளகூறுவாருமூணடு, ௮து இதன முசலூன் 
மூடிபின வேறுபடடும ௮2. தணைச௪ சிறபபினறி நிறறலறிக (௩௨) 

மூருக்திள முறுவ லழகுரைத் தெவரு மூட்டிய காம 

வெங் இயிற், சொரிஈதிடு கெயயிற குணனெலா முரைத்த 
சொலலுமவ் வழலிடைப பெயலு, கரிந்தபைம் தளிரின் 
வாடுமெற் குறிததுக் கனன்றுகூற றுறுதிசை யமர்ந்து, 
வருஞ்சிறு தென்றன் மலையவெவ விடஙகால வாளரா 
வுயிர்ப்பென லாமால. 

(இ-ள்) மூருச்.து இள முறுவல் - மயிலிறனெடிபோலும் றிய 
பறகளை யுடையவள, அழகு - அழகை, உரைதது - (எனககுச்) 
சொல்லி, எவரும் - (விதாபபதேச.த திருகதுவஈத) பல. ராலும், கூட் 
ழூய - (அச்சொறகளாயே விறடுலே) மூட்டப்பட்ட, காமம் வெம் 
இயில் - காமமா௫ய வெபபம்பொருக்திய செருபபிலே, சொரிந்திடு 
கெய்யின் - சொரியப்பட்ட செய்யாக, கூணன எல்லாம் உர£தஇ- 
(அவ) எழகையெல்லாம் சொலலினை ; சொல்லும் - சொல்லப்பட்ட, 
௮ அழலிடை பெய்து - ௮௪ காமநெருப்பில் இடப்பட்டு, கரிர்த- ௧௬ 
இன), பை தளிரின வாடும- பசிய தளிராக வாடுஇன்ற, என் குதித்து - 
என்னைக்குகிதத, கனன்று - சுடடுககொண்டு, கூறறு உறு திசை



௮ன்னத்தைத்தூதுவிட்டபடலம். ௧௨௪ 

யமஞனவன் வாசஞ்செய்யபபெற்ற தென்றிசையில், அமாந்து - பெ 
O08, வரும் சிறு தெனறல் - வருதன௰ இளகசென்றலை, மலையம் - 
பொதியமலையிலுளள, வாள் ௮.ரா - ஒளிடொருநதிய டாமபுகளஆ 

வெம விடம் கால - கொடிய ஈஞ்சைப பொழி, ௨யிப்பு எனல் 
௮ம் - ஊதுகாறறெனறு சொல்லலாம, எ-று, 

(௧- 2.) தெனறற காறஜஹைப பாம்புகளினது உயிப்பென்று 
சொலலலாம எனப தாம, 

௮வாடோலத் தமயஈதியி னழகுமாசதிரமே யனறி நீ ௮வள் 
Your முதலியவறழையுஞ் சொனனா யெனறறகுச (குணன'எனறும், 

அவற்று ளினியறி.பவேணம்வது சறிதுமி௨லை யெனநறக Cervo eT est 
oi கூறின னெனச *கூறறுறு இசையமரீரது வரு ஞ் சிறு தெனறல்” 
எனறது சகவாசகுணம பறறி உயிக்கொலைசெயயு தனமைதீ 
தெனபது தோனறம கெனக. பொதியமலையிலே ச௩தனமரககளின் 
மணமடறறிப பாமபுகள அதிகமா யிருததலால 1மலையவெவ விடல் 
கால வாளரா? எனமுன, விமகிலே நெருப்பு மூட்டி. நெயவாதது 
அதனை யெரிவிததமகு ஊதுதல உலகவழகக மாசலால ௮நஙனஞ் 
சொலலடடடடது, தெனறலை அவவூதுகாறறாகக குமிசதலாலே தற் 
குதிபபணி. இது உருவஃத்தை அஙக கக்கொணடு வநதது, (௩௩) 

வெண_இர பரபபித தண௩தவ ரிதய மெழுகென 
வுருககும்வெண டியகள, கணகவா வனபபி னணயகினை 

நினைஈது கவலுமென னுளததினைஃ கனறறத, sora gir 
பெராவென நழதறுவெய கதாக டனிததனிக் கவாவதற் 

கன்றோ, வொணசுட ரிரவி யிடகதினிற றியக டொறு 
மினி துறவுசெய குவதே 

(இ-ள.) வெள சதா பரபபி - வெளளிய இரணஙகளை விரித்து, 
தணஈதவா இதயம - பிரி,தவரலு மனறை, மெழுகு என உருக்கும-* 
(தீயிறபடட) மெழுகெனஞுமபடி உருககாரினற, வெள இஙகள் - 
வெண்மையான ௪5 இரனானது, ஒள சுடா இரவியிடததினில் - ஒளளிய 
இரணங்களையுடைய சூரிபனிடததே, இககள தொறும- மாதந்தேர 
லம், இனிது உ௰வு செயகுவஓு - இனிதாக ஈடபைச செய்துவருவத, 
கண் கவா வனபபின ௮ணடி௫னை - கண்களைக் carom ௮ழகையு 
டைய அத தமயகதியை, கினைநது- எணணி, &௨லும் என உளத இனை - 

அன்பபபடுஇன்ற எனறு மனத்தை, கனறற - சுடுதற்கு, தண கதா - 
சிதள இரணமகள, பெ று எனறு - (வலலமை) டெறுவனவல்லவெனறு, 

அழம்று வெம் கதாகள - சுனற உஷணடரணங்களை, தனிதனி - 
ஒவவொனருக, கவாவதறகு அனறோ - வெளவுதம கனறோ, எ-று. 

(௧- த.) சகதிரன எனனைச்சுததறசோ மாதர்தோறுஞ் சூரிய 
னீடததில் உறவுசெய்கன்றா னென்று னளன் என்பதாம். - 

_ சீசள$ரெணத்தினாலே தணந்த பலனாயுஞ் சுடாநின்ற சந்திரன் 
அன்ஓள்ள த்தைச் சுடுதறகு ௮௧ஏ7ண முதவாதெனறு சூரியரெணத் 
தை வாகங்குகிறதாகச் சொல்லலால் தனனை அவரின மேபைட்ட மன



௪௨௮ ைநடதம், 

வலியை யுடையவனெனறு ௮ங௩னஞ செய௫ன்றா னென்பது குறிப் 
பிசகபபட்டசாயிறறு. ச௩திரன அமாவாசைதோறுஞ சூரியனோ 
டுறவு செயதநகுப பயனாகாத அழறறுவெஙகஇாக டனிததனிக கவா 

தீலைப பயனாகக குறிதசலாலே பயனறறகுறிபபணி, (௩௪) 

[இதனால ௮னனச்தைத தூதுவிரிசல சொலலபபடுதனறு.] 

காதலங் கடலின் கரைபெறற கயனாத காரண மின்றி 
யே காடடப, போதரும புணைய தாஇயென் ஸவுள்ளம் 
புலமபுகொண் டினைவது தவிர்பபான, தூதுநீ போயமுன் 
னுரைததவா முடிகச ரோமறு புகழகினக கென்ன, வாத 
ரம பெருக நனமொழி புகனறவ வனதஇனை மடகதை 
பால பிடுதமான 

(இ-ள ) காதல் ௮ம கடலின கரை பெறகு - ஆசையாகிய அழ 
இய கடலினறு கரையை (ரான) பெறுதற்கு, காரணம இனறி - ஏது 

வில்லாமல, காட்ட - (அதனைக) காணமபிகக, அயனால் - விதியினால், 
போதரும புணையது ௮இ- வாத தெடபமாகு, என உளளம- என 
மனமானது, புலமபு கொணடு - துனபத்ழதைசகொண்டு, இனைவது - 

வருகதுதலை, தவிபபான - தாககுமபழயாக, ழூறு - தூதாக, நீ 
போய - நீ செனறு, முன உரைதத அறு- முனனே (உன) சொல் 
லபபடடபடி, முடிததல- நிறைவேற்றல, நினக்கு - உனக்கு, தோம 
அது புகழ - றறமற௱ மாததியாகும, எனன - எனறு, ஆதரம பெ 
ரக - அனபானது வளர, நல மொழி புஉனறு - முகமனசொறகளைச் 
சொல்லி, ௮ அனத இனை - ௮௩த அனனததை, மடநதைபால விமித் 
தான - தமயஈதியிடத௮ அனுபபினான, எ-று, 

(க- ௮.) களமஹாராஜன அனனத்தைத சமயகதியிடதறுத gr 

விடடான எனபதாம, 

காதல - தமயநதிமேலாகை கரைபெறுதல் - அவளையடை தல். 
இஙகே காரணமினமை - தனமுயறி யிலலாமை, கா.ரணமினறி அய 
னுமபோதரும புணையெனவே எனமுயறசியாலனறி முனனை நலவினை 
யாம இடைதத புணையெனக தாயிறறு. இம முதலவாக௫யம் உருவக 
வணி, *மூனஞஜுரைததவா முடிததி எனவே நீசானே இதுகாரியத்தி 
லே முயலாநிறக கான உனனை முயலவிததல பிசைபட்ட மாவைப் 
பிசைதல் போலுமா மென்றதாயிமறு, முடிததல் புகழெனக் காரண 
காரியஙகளுக்கு ஒறறுமையைக் சொலலுதலால ஏதுவணி, தோமறு 

புகழ் - உலகமூளளளவும அழியாஜஹு நிறகும் புகழ, (௩௫) 

[இதனால் போம்போது அதறகுச் சொல்லப்பட்டவையும் பின் 
வருதி யிருகனெறபடி.யுஞ் சொலலபபகேனறன.] 

போதரு கெறியி னன்மைகள் பயக்க பொருந்துறு 
இளையொடு புல்லி, யாதரம பெருகு மளியனை மறவே 
லாயிழை யருண்முகம் பெற்றுக், தற வினாவில் வருஇ



அ௮னனத்தைததூதுவிடடபடலம, ௧௨௯ 

யென் றுமைத்துத் இய்களி னருஞ்சுதை இற்று, தாதவிழ் 
தாம மாடமேத ஸானுஈ தனியுமா யிருந்துட நளர்ந்தான், 

(இ-௭.) போதரும மெறியில - டோனை௰ வழியில, கனமைகள் - 
சுபங்களானவை, பயக (உனகஞு) உணடாகுக, பொருநது உறு இளை 
யொடு புலி - டொருநதிய (உன) சுறறசதுடனே கூடி, ஆதரம 
பெரு€ீம் அளியனை - ஆசையானது ௨ளரபபெதிருகன்௨ற எளி 
யேனை, மறவேல - மறவாதே, ஆயிழை - தமயகதியினது, அருள 
மூஃம பெறறு - அருளோடுகூடிய வாக்கை நுடைநது, தீது அற - .றற 
மற, விரைவி வருதி எனறு உமாழது- கூதில வாவென்று 
சொலலி, இயகளின - ௪கதரனபோஜும, ௮௬ சுதை - அரிய சுணணச் 
சாநதை, தீறறு - தயறப பெறறுளள, தாது அவிழ சாமம - பொடி, 

யையுடைய மலாகத பூமாலைகளையுடைய, மாடமேல - மேல்வீடடிலே, 
தாஜம - தாம, தனியம ஆய இருது - ஒருவரு முடனிலட £மையு 
மாடு இருது, உடல தளாஈதான - உடமபு தளரபபெறழிருதான, 
எ-று, 

(க-து) ௩ளன அனனமதைத தூதுடோயவாவென்று சோலலி 
யஓபபித தனிததிருது உடல வருகதனன என்பதாம, 

நனமைகள பயகக வென்றது வாழழழு, மறவேலெனதறு 
வேணடிககோடல, வருதியெனறது விதி. முகம--அகுபெயா, நீ 
மீண்டுவரு தறகுக காலநீடசியுணடாமாயின அதுவரையில எனனுயிர 
நிமசமாடடாத, உனமுயகடி வீணூயப பழிபடுமெனபது தோனறற 
குத் 'தீதறவிரைவில வருதியென ரான? என, விடுததபின ஜரை தல் 
பொருஈதுமோவெனின, டோகத தொடங்குகையில ஆசைமிகுதியாற 
சொலலுதலும உலகவழக்க மாதலாலே பொருஈதுமென ope (தா 

னக தனியுமாயிருஈது? எனற௦தனால் உயிபோற ௪ம௩த நடபாளரை 
யும விலகடுயிரா சா னெனறதாயிற.று (௩௬) 

[இதுமுத லிரணடு பாடகேளால அனமத இன 
செலவு சொலலபபடூெறது,] 

ரங்கவன் மாழாம் தனனமென சொலலா லின்னுயிர் 
தாய்கின னிருப்பத, தயகரும பனுககு மாஙகுயிற களவி 
செவ்விகண் களிபபுற கோககி, யாஙகணுற நிறறைப் 
பகலைஈழ் பகல தாககுவ லெனமனம வலியாப, பூங்க 
நிறைகீரப் பொறகுட மெதிரப போயது பொலன் சிறை 
யனனம் 

(இ-௭.) ஈஙகு- இவவிடததே, இவன - இவவ ரசன, மாழாக.து- 
அறிவுகலகட, ௮னனம் - ௮னனதை தனத, மெல சொல்லால - மெல் 
லிய சொல்லால், இன உயா தாஙனென - இனியதாயெ வுயிராத் தாய் 
இனவனா௫, இருபப - இருக்க, தி கரும்பு - மதுரமாயெ கன்னலை, 
அஞுககும் - கெடுக௫ன்ற, மா குயில - மாங்குயில (இசைபோலும), 
Gard - சொல்லையுடையவளத, செவவி - அழகை, ஆங்கண் உற்று - 
அவளிருககின்ற இடத்தை ௮அடைஈலு, கண் களிப்பு உற Carag -



௧௩௦ நைடதம், 

(என்) கண் களிகூரப் பாத.த, இற்றை பகலை - இத்தினததை, நல் 
பகலது ஆக்குவல் என - நல்லதன மாககுவனென்று, மனம் வலியா - 
மனத இலெண்ணி, பூ கனி - அழூயே பழமும், கிறை மீ£ - நிறைந்த 
கீரையுடைய, பொன் குடம - பொறகுடமும், எதிர - தனக கெதீப் 
பட, பொலன ஏழை ௮னனம - பொம்சிறைகளையுடைய ௮னனமா 
னத, போய.து - போயிறறு, எ-று. 

(4-8) ௮னனமான௮ ௩ற௪சகுனற ௧௭௪ சென்றது என்பதாம். 

அனனமென்சொல்லா லிவஓயிாதாஙவகுதல் அது தன விருப்பப 
பொருளைப பெறுதற்கு உபாயமாகையாலே தைரியயகொணடிருத 
தல், பூஙகனி - அவவனததி ஞோமரததின பழம், பழமூம நிறை 
கீாக்குடமும் எதாடபடின அவை விருமபபபடட காரியய கைகூடு 
மெனபதை மூனனதிவிகனெற நலல நிமிததஙகளாம். இது நிமித் 
ததூலிலே சொல்லபபடுவலு, (௩௭) 

கட்புலன் கதுவா துயர்டிதுபின னெவரும காண்வர 

வெள்ளிடைட பற௩து, புட்செறி வாவி புகாதகல விசும் 
பிறழ் பொன்னுரைக தாலெனப போகி, நுட்பமாய குகா 

க்கு மதியம் பயபப கொடிவரைப புரு௩ததவ வன்னம், 

வட்குவெண் மதியஞ சவிகெட வொளிரு மாடமார் குண் 
wes Ys Gu. 

(@ - or.) ௮ அனனம - அவவனனமானது, கண - கட்பொதிக 
ளுக்கு, புலன - விஷயமாக, கதுவாது - பறறபபடாமல, உயாகது - 
மேலெழுமபி, பின எவரும காண்வர - (அதன) பினபு யாவரும (தன் 
னைக) காண, வெள்ளிடை பற - அகாசசதிற பமந, புள செமி 
வாவிபுகாது - பறவைகளானவை நெருஙகபபெறற தடாகஙகளிலே 
செல்லாமல, ௮கல விசுமபில - விரிவுளள அகாசமாயெ (உரை கல் 
லில்)) பொன உராததால் என- ( தனசிமைகளின) பொனனை உரைத் 
,த.துபோல, போடு - செனறு, நுடபம - காலநுடபததில, ஆய்குகாக 
கும் - ஆராய்னெறவருக்கும, அதிசயம பயபப - ௮சசரியமுணடாக, 
கொடி. வரை - நொடியளவில, வெள் மதியம - வெள்ளை௫௪ சஈதிரனா 
னத, வடஇ- காணி, சவி கெட - ௮ழகுகெட, ஒளிரும - விளக்கா 
கினற, மாடம் தா குண்டினபுரம் - மாளிகைகளால நிறைந்த குண் 

இ.னபுரததிலே, புகுதது - சென்றது, எது. 

(க-த,) அன்னமானு குண்டினபுததிம செனறது எனபதாம். 

மேலெமும்புற விசையாம் காணபபடாமையாற ்கட்புலன கத 
வாதுயார்து' எனறும், பின மேலிருச்து வழி கிதானி52து௪ செல்லுஞ் 
ஏிறித காலததிலே யாவ. ராலுங கணகளிகூசக காணபபடுதலால் ‘ore 
ரூம் காண்வர வெளளிடைட் பறகது? எனதும, சுறறததோடு கூடி. 
வின்புறுதலையும் வழியிடையிற ௪றறே தங்க இளைப்பாறுதலையும் 
விட்டு ௮ர௪ன் காரியததையே பெரிதாக கினைத்துபபோதலாம் ₹புட் 
செதி வாவிபுகாது? எனறும், சொல்லப்பட்டன, உரைத்ததென்லும்



அ௮ன்னத்தைத்தூதுவிட்டபடலம். ௧:௩௧ 

வினைமுற்று உரைத்தாலெனத் இரிச்தது. பறத்தல் வேகத்தினாலே 
௮தன பொன்னொளி தாராயாகவிழுதல் பறறிப் பொன்ஜுரைதததெ 
னக் குறிததலால தறகுறிபபணி- (நுட்பமாயகுகா? 8€ழே ௮ர்நிழலைப் 
பாரத்து ௮க்கணத்திமறானே மேலே பாாப்பவா, (௩௮) 

[இதனால் வனக்காட்டி சொல்லப்படேன்று,] 

மன்னுமாநகர்மேயவளனெலா 
மன்னய்கண்ணுற்றஇசயிததேகலு 
முன்னயகணடதுமூசுவண்டார்் ததெழப் 
பொன்னநஈதாதவிழபபூர்துணர்ச்சோலையே. 

(இ-ள ) அனனம - அனனமானு, மனனும் - நிலைபெற்ற, மா 
நகா- பெருமைபொருகதிய குணடினபு7ததில, மேய வளன் எல்லாம் 
தூய சிமபபுகளையெலலாம, கணணுறறு - பாது, அதசயிதது - 
ஆச்சரியப்பட்டு, ஏகலும - போமளவிலே, மூனனம - (தன) எதி 
ரே, மூசு வண? - மொயகக£ற வணகெளானவை, QS) எழ- 
ஒலிசெயது எழுமபாகிறக, டொன தால அவிய - பொன்னிறம பொ 
ர௩இ.ப பொடியுடனே விரினெற, பூ துணா - மலாச கொத்துகளையு 

டைய, சோலை - (தமயநதியினது) வனத்தை, கணடது - பாரத் 

௮) ௭-௮, 

(க-து) அனனமான முவடினபுரததைப பாததுப போம் 
போதி சம. பகதி வனததைக கண்டது எனபதாம, 

அரும்புகளா யிருஃகுமடோது மொ.பதத வண்டுகள் விரியும்போது 
அஞசி3.பமு மாதலால தா சதெழவெனஜும வினையெச்சம அவிழென் 
னம வினைகொண்ட ஜெக அன்றி தலிமைக்காறறால் அஞசியெ 
மூக கணடது என முடி. கடனு மமையும, (௩௯) 

[இதனால ௮அசசமயததிலே தமயஈதி அஙகே வருதற்கு 

நிமிததஞ சொலலவட்ட$றத.] 

சோலைவாயிழ்சுடருரிலாமணி 
யாலவாலத்தவி/மஇயாற்புனல் 
காலவாயந்தகதிர்மணிமுஉலையின் 
கோலகாண்மலர்கொய்வதற்கெய்இனாள். 

(இ-ள்.) சோலைவாயில - அச்சோலையின்௧ண்ணே, ஆலவர 
லத்து - பாத்திகளில், சுடரும் நிலாமணி - விளங்குகின்ற ௪ச்இரகாக் 
தங்கள், அவிா மஇயால் - விளங்காகினற பெணததினாலே, புனல் 
கால - நீரைக் கக்க, வாய்ந்த - (அதனால்) நிலைபெற்ற, முல்லையின் - 
மூல்லைக்கொடிகளுடைய, கதா மணி - இரணத்தையுடைய முத்துப் 
போறதும், கோலம் - அழயெ, சாள் மலா - அன்றுபூத்த மலாகளை, 
கொய்வதற்கு - பறிப்பதற்கு, எய்தினாள் - (தமயச்தி)வர்தாள், ௪௭-௮௨



௧௩௨ டைடதம, 

(க-லு.) தமயர்தி மலா கொய்தற்குச் சோலைககு வந்தாள் என 
பதாம. 

இப்பாட்டின் பொருள செல்வமிகுதியைச் சொல்லுதலென்னு 
மிலக்கணததால் வீறுகோளணியும், ச௪ந௩திரகார்தததின அவவளவு 
நீரபபெருக்குக்கு முல்லைககுஞ் சமபந்த மில்லாமையிலே சம்பஈததீ 
தைக கறபிததலெனனு மிலககண ததால் தொடாபுயாவு ஈவிறசயணி 
யும், ஆசலால ஒரு தொடாடபொருட கலவையணியாம். (#0) 

[இதனாலே காடசி சொல்லபபடுஇனெறது,] 

மீதுலாயவெண்டாரகைகாபபணிற் 
சீதவொணகதர்ததிறகள்கணடாலென 
மாதர்கோகனெமடநதையர்நாபபணிற் 
காதலகூராதமய௩இயைககணடதே 

(இ-ள.) மீது உலாய - அகாசததிலே திரிகனற, வெள் தாரகை 
நாப்பணில - வெள்ளிய ஈக்ஷததிரங்களது நடுவில, தம - குளாகி 

பொரூஈதிய, ஒள கதா - ஒளனிய ரணய்களையுடைய, இமகள - சந்தி 
னை, கணடால என - கல£டதுபோல, மாதா கோகதன - அழகிய 

பாரவையையடைய, மடநசையா நாபபணில - மாதாகளின ஈடுவில், 
காதல கூர - விமுமப்டபடு, தமயகதியை - தமய தஇியயனடவளை, 
கணடது- (ஒவவனனமானது) டாரத்தது, எறு 

(௪-அ,) அனு தமயஈதியைக கணடறு எனபதாம, 

இவ வுவமையினாலே தமயகதியிரடைய தோழிக ளெலலாரும் 

ஒரு நிகரான அழரூடையவாகளாப விளங்கலும அவள அவாகளுக் 

குளளே நரநொயகமாய விளஙுஉலுந காணக, (௪௧) 

[இதனால அவள வியயசமை சொலஃபபடுஇனறது.] 

கண்ணுயமையுமுகழுஙகமலமா 

நணணுஞுசண்பககாண்மலா மேனியா 
வணணலவேளைவழிபடறகாறறிய 
வண்ணமாலைகொலென்றுமருண்டதே 

(இ-ள.) கணணும கையும முகமும - கண்களும கைகளும வத 
னமும, கமலம் ௮ - தாமரை மலாகளாகவும, மேனி- வடிவமான, 

கணனும - பொருஈதிய, காள சணபகம மலா ஆ - ௮அனறுபூதத ௪ண 
பகதஇ௫ுடைய மலாகளாகவு கினைதது, அணணல் - தலைவனாகிய, 
வேளை - மனமதனை, வழிபடறகு - பூசிதகமபொருடடு, ஆற்றிய - 
செய்யபபட்ட, வண்ணம் மாலை எனறு - அழயே மாலையென்று, 
மருண்டு - மயங்கறறு (அனனம), எ-று, கொல் - அசை; 

(௧-௮) ௮ன்னமான௮ தமயச்தியை மாலையென்று மயங்யெது 
என்பதாம். 

சமலமாக மல.ராக வெனூற செயவென் வாய்பாட்டு வினையெசீ 
சங்க ளீறுகெட்டு வந்தன, அவற்றை மூடித்தற்குக் தோன்றலா



அ௮ன்னத்தைத்தாதுவிட்டபடலம். ௧௨௩. 

லென்னுஞ் சொல் வருவிக்கப் பட்டத, காலுசாதிகளிலுஞ் சறர்த 
பதுமினி சாஇக்கு “சண்பக மலொன௪ இவர்த மேனியாள?? என்று 
சொல்லபபட்டமையால் பதுமினிசாதியாள் என்றதாயிற்று, தமயச் 
திப அபபடி.பபட்ட மாலையென்று மயங்குதலால் மயக்கவணியாம்() 

[இ௫ முதன் மூனறு பாட்கெளால பின் அன்னத்தின் 

செயல் சொல்லப்பினறது.] 

வழி துகெள்ளமுதூறவளர்ஈதுமா 
சொழிடக இயகளையூர்வளைந்காலெனச் 
செழுககண்கோதைதிருமுகமுள்ளுறச் 
சுழனறுகாழகமதுதூசசிறையனனமே, 

(இ-ள) அறை அனனம - பரிசுதசமாகய சிறைகளையுடைய 
௮னனமானனஜ், வழி5து - பெருககெடுத௫, தெள அமுது ஊற- தெள் 
hw allt grog) ree, வளாகது - நிறை, மாசு ஓழிஈத - குற் 

ததினினறு நீஙகிய, இயக - சகதிரனை, ஊா வளைஈதால என - 
ரிவெடமானது சூழ கழுடோல, கோதை - தமயநதியினஐ, செழு 

தண - செழுமைபுக கூரிரசஇயும பொருஈதிய, இறு மூகம் - அழிய 
மூகமாது, உள உ௰- நடுவில பொருநத, சுழனறு தாழ்சத- சற்றி 
aog Onn B20, oe 

(a- த) Yow LOT oo மய இியைச சுறுறிவா திறஙறைறு 

எனப தாம, 

(மாசொழி;த இஙகளை' எகாற றகுக களங்கமில்லாத ௪௧இரன் 
ஓ.எறுணடாம்.. ஆழ Gude டொருளகூறி இலபொருஞவமை 
யாகு மமையும. சடதிரனுசகு அமிரதமபோல மூகருதிறகு மதுர 
வாக்க கொள்க, ஊராவமாஈ தாமிலனச “சழுனறு? எனவே சுழி 

வேகதஇினாலை ௮௦௮ பொனஜொளி வலயமாக மழ்கச தெனபது 
தோனறுத லறிஉ பறவைக்க அகாசதநிலிருது கீழே யிறமகும் 
போது தயகுதமகாத தழுத இடத்தைச் சுழனறுகொணடே பாரத் 
தல சுடாவம, உவமைபு மைநவிநசியமு சோதலால் சோவை 
பணி, (௪௩) 

தெயவததாமரைபபோதுறைசெலவியுய 
கொவ்வைவாயயிராணியுஙகூறுமிந் 
நவவிநோககிககணையெனகாட்டுத 
லெவ்வமென்னவிகழ்ந்துவியந்ததே 

(இ-௭.) தெய்வம் - தெ.ப்வததன்மை பொருகதிய, தாமரை 
போது உறை செல்கியும் - தாமரைப்பூவினகண் வாசஞ்செய்டன்ற 
இருமா.தும், கொவ்வை வாய் அயிராணியும் - கோவைட்பழம்போலும் 
வாயையுடைய இகஇராணியும், கூறும் - சொல்லட்பட்ட, இ சவ்வி 
நோக்கெகு - மான்கண்போலும் கண்களையுடைய இவளுக்கு, இணை 
என- உபமான மாவரொன்று, காட்டுதல் - நிறுத். துதல், எவவம் என்



SRF ளைடதம், 

குற்மமென்று, இகழ்ச்த - (அவ்விருவணாயும்) இகழ்கது, வியந்தது - 
(அன்னம் இவளழகைக்குறிதத) ஆச்சரியபபடட2, எ-று, 

(௧-.து.) அன்னமானத இலக்குமியையும் இக்திராணியையு 
மிகழ்ச்.து தமயச்தியைப் புகழ்க்தத என்பதாம். 

உபமானங்களுக்குக் குறைவைச் சொல்லுதலால் எதாநிலை யுவ 
மையணி, (௪௪) 

வேறு, 

சுலவுறறெதிர்போகியதூவியனங் 
குலவுற்நபொலன்சஏிறையைககுவியா 
நிலனுற்றெறிரீள்சிறைமெலவளியா 
லலைவுற்றமருங்கினளஞனளால. 

(இ-ள்) சுலவு உறறு - சூழடத, எதா போயே - (தமயக்தி) 
மூன்பு செனற, மூலி அனனம - இ௰்குகளையுடைய அனனமானது, 
குலவு உற்ற- வளைவு பொருதிய, பொல சிலையை காவியா - பொன 
மயமாகிய சிறகுகளைக் கூவிதது, நிலன உறறு - பூமியினகண் பொ 
ருர்தி, எறி - (அபபோது) உதறபபடட, நீள லை மெல வளியால் - 
விரி்த (அதன) சிறகுகளது மெலலிப கா௱ஷோசையால, அலைவு உற்ற 
மருள - துசைவுற௨௦ இடையையுடைய தம.பகதியானவள, ௮ஞூ 
COST = Hea (PLUG aT, எ-று 

(-@ ) sows Burcomor Horio 5 இற்குகளின காம்றோகையா 
VER LPM UE எனபதாம, 

வேமொன்மிற கருதவவைத திருககனறவளுககுமுன்னே அன 
னஞ் ச௪ரோலென நஇிறஙகுஞூ சமயதீதி௰ வீரித தடி ;ககொளளுஞ் 
திறைகளின காறரோசை ஆகஸமிகமாச வணடா லால Bee (pect wr 
Wn Oro, gon Muro 4(அலைவுறற மருஙகினள? எனல காறரால் 
இடை முரியுமென ஐஞூனா ளெனிஐமாம், தணமைசவிஈசிபணியாம். 
இதுமுதற பததொனபது பாடடுகள பெருமபாலும முதறசீ£ புளி 
மாச்சீரோஜா தேமாகரேனும பெறது மமறை ஞூனறும் புளிமாசசோக 
ளாக வருற அளவடி. நானகுகொணட கலிவிருத தஙகள, (௪௫) 

[இசனால மஙகையாககு அசனிடததுணடான விருப்ட 
மிகுதி சொலலபபடனற,] 

பொறியின்வழிகெஞசுபுகுததியிடா 
சறிவின்னநிவாயவருமபெொருளைப் 
பிறிதொன்றறகோக்குதலபோற்பிறமு 
மறியுண்கணின்மங்கையர்கோககினரால். 

(இ-ள்) பொறியின் வழி - ஐம்பொறிகளின் வழியிலே, நெஞ்சு 
புகுத்தி இடா - மனத்தைச் செலுததாதயோடகள், ௮றிவின் - ஞா 
னக்கணணினாலே, அறிவாய - அதிவுருவாயே, ௮௬ பொருளை - பிர 
மத்தை, பிறிது ஒன்று ௮ற- மற்றொருவிஷய சம்பந்தம் நீங்க, கோக் 
'குதல் போல்- பாரத்தல்போல், மல்கையா - தோழிகளானவா, (பிறி.



அன்னத்தைத்தாதுவிட் டபடலம். க-ூடு 

ஒன்று ௮ற) - மடஷொரு விஷயசம்பகதம் ea, பிறழும் - LT i 
இனற, மறி-மானகண்போலும, உண் கணின - (மை) யுண்ட (மூகக) 
கண்களாலே, (அறிவாய - ) அறிவையுடைய தாய, (அரும்பொருளை -) 
HyTavorGu அனனதசகை, நோகடூலா - பாத்தா, எ-று, ஆல் 5 
அசை, 

* (கழு, டாகமோக ளஎலனத்தைப பா£ததாகள எனபதாம்;. 

அறிவினனறிவாய கென ஒறறிரட்ட வேண்டா விடததுக சநத 
நோக யிரட்டிசசது, ௨௨௧௦ அஞ்ஞோானமய மாகயம பிரமம் ஞான 
மய மாஇயு கிமறலின *அறிவாய' எனா... 4அகரவயிபோ லறிவாடு 
யெ௩ு, நிகரிலிறைகிறகு கிறைகது” எனபதனாலு மதிக, :பிறிதொன் 
22? அபபிரம மனறி யிரணடாவ தொருபொரு ளிலலையாக வெனிலு 
மாம், உவமை; (a) 

[ இகனால தமயாதி அதனை விருமபிப பிடிககத்தொடய் 
இனமை சொலலபபடுகினறது ] 

௮ணிததாயரிதாயவருமபொருளைப் 
பிணிப்பானசைவைத தமாபெறறியரபோ 
லணிதசாயவனயகவர்வானசையான் 

மணிபபூண சையாதுவதிந்தனளால 

(இ-ள) அணிதது ஆய - தேகததிலு எிருக்கன்றதாய், அரிது 
ஆய - (பெறுதற) கரிதாயெ, ௮௬ பொருளை - பிரமததை, பிணிப 
டான - கண0 பிடிததறபொருடடி, கசை வைத்து - (அதனிடசதே) 
ஆசைவைத்து, ௮மா பெறறியா போல - அசைவது நிறனெ௰ மனச் 
செய்கையையுைய முனிவாபோல், ௮ணிதது ஆய அ௮அனனம கவா 
வான - சமீபத திலே வசத ௮னனப்பறவையைப பிடி.ததழ்பொருட்டு, 
கசையால் - (௮தனமேல் வைச்சபபட்ட) ஆசையினாலே, மணி பூண் 
அசையாது - கவமணிகளாலாடய ஆப. ரணமானது அசையா திருக்கும் 
படி, வதிர்தனள - (தமயகதி) தகனெள், எ-று, 

(௪- த.) தமயநதி ௮ன்னத்தைப பிடிக்கும்படி யசைவற நிரு 
தாள் என்பதாம், 

பிரமம் உடம்புதோறும் உயிக்குயிராய்க் கலந்து நிறறலின் 
அணித்தா Cus Ds PES தேஃத்தினு ளிருகனெறதா யெனப பொருள் 
கூறபபட்ட_.த, (பூணசையாது' எனவே வடிவ மசையாமை Sol 

பட்ட தாயிறறு, யோகெள மன மசையாமல் வைத்துப பிசமததைச் 

கானுமாறு **வாயுகிறப மனநினறு மனகதானிமடப பொதிசினறு, 
பாயபொறிக ணிற்பவிடா படுபுனபபுலனக ணினறனவா, லாயபுலன்க 
ணின்றமையா லஇலக்தோனறா துளளதசதே, மூயபரமானகத ப.ரஞ் 
சோதி தோன்றககண்டிருகதார”? எனபதனாலறிக, உவமை. (௪௭) 

[இதனால் அப்போது ௮ன்னத்தின்செயல் சொல்லப்படகன் த. | 

அவிர்பூணொலியாமலடககினளாய்க் 
கவர்வான்வரல்கண்டுமகன் றிலதாய்ச்



கக௭ GO 6 L. & WD. 

துவர்வாய்மயிரொட்டிடலாகுமெலு 
நவைதீரனமெலல௩டந்ததுவே. 

(இ- ள்.) ௮னனம் - அனனமானது, ௮வி£ பூண் ஒலியாமல் - 
விளங்காரநினற பூணகளை ஒலியாதிரகச, அடக௫னள ஆய - அடக் 
இனவளா௫இ), கவாவான வரல கணடும் - (தனனைப) பிடிக்குமபடி. 
யாக வருதலைப பராததும, ௮கனறிலது ஆய - (தைரியத தினால)” 
ஒடிபபோகாததாடு, துவா வாய - பவளமபோஓும வாயையுடைய, 
மயில் - மயிலடோலபவளாலே, தொடடிடல் ஆம எஓ_ம - பிடிக்கக் 
கூடுமெனடனற, நவை தீர- இகழ்சசியானத தர, மெலல நடகதது - 
மெளள நடநத, எ-று, 

(க. ௮னனமானது தமயாதி தனனைபபிடிசகும்படி மெளள 

௧டஈத.த எனப தாம, 

* தொட்டிடலாகுமெனு நவைதா£? எனறலி௰ பிடிததற கெளி 
தெனனு மெண்ணத்தை அவளுக குணடாகடு அவளகை தன்மேல் விழ 
வரு£தோறும் தன சுதிபபினாலே தபபிததுககொண்டு அவண் முயற் 
சியை வீணாகற றெனச, தரவென வினையெசசம ஈறுகெட்டது, 

Soria ஈடபபிற பிடிபடாதெனறு தொடராளென ௮வணடைக் 
கேறப மெல்லஈடசத தென, (௪௮) 

புளினத்தடமேவியபோகுமன 
மெளிஇற்றனகைம்மலரொயதுறுமோ 
வுளம்வைத் தமையென்னெனவொண்ணுதலார் 
களினக்கைபுடைத்துககைத்தனரால 

இ-ள்.) ஒள் ௮தலா - காஈஇபொருச்திய நெறறியையுடைய 
தோழிகள், புளினம் - மணமகுனறுகளையுடைய, தடம் - தடாகததிலே, 
மேவிய போகும் - வா௪ஞ்செயயும்படியாகப போனற, ௮னனம் - 
அன்னமானத, எளிதில - எளிதிலே, தன கை மலா - தனஜுடைய 
கைகளாஇயே தாமரை மலாகளிலே, எய்துறுமோ - அடையுமோ, உளம் 
வைத்தமை என என - (எம்பிராடடி. ௮தனிடததே) மனம வைத்த 
மைக்குக் காரணம் யாதெனறு, ஈளினம் கை - தாமரைாமலாபோ 
அம் (தம்) கைகளை, புடைதது - தடடி, நகைததனா - சிரிததா£, எ-று 

(௧- .௮,) தமயந்தி அன்னததைப்பிடிக& மனம் வைத்ததைப் 
யபாக்யொகண்டு கைதட்டி சகைததாரகள் எனபதாம, 

புளினமென்றதறகுப் பறவைகளி னினததையுடைய வெனிலு 
மாம், தமயச்இயின முயற்சி வீணாதலைக்கண்டு இகஙனம் பரிகாசஞ் 
செய்தா ரொன்ச, (௪௯) 

[இதமுத னான்குபாட்டுகளாலே பிடித்தற்குச் செய்யு 
முயற்சி சொல்லப்படுகனற.த ] 

புனை மேகலையீர்கைபுடைத்துககைத் 
தனமேகவியற்றுதலன்புகொலோ



அ௮ன்னதச்தைத்தாதுவிட்டபடலம். ET 

தனியேகுவனின்மினென த்தகையாத் 
துனியோடுாரைசெயதுதொடர்ந்தனளே. 

(இ-ள்,) புனை மேகலையா£ - அலங்கரிக்கப்பட்ட மேகலாபச 
ணத்தை யுடையவரே!, கைபுடைதது ஈகைதது- கைதடடிச் சரித, 
அனனம ஏக இயற்றுதல் - அனனததை ஓடிபபோகச் செயதறகுக் 
கா.ரணம், அனபோ - (எனமேலுளள) அனபோ, தனி ஏகுவன - தனி 
யாக (கான) போவேன், நகினமின என - (8ீ£) நிலலுமெனறு, துனி 
யோடு உரை செயது- கோபததோடு சொல்லி, தகையா - ஆணையிட்டு, 
தொடாஈதனள - (தமய௩இ.பானவள) அதனபின போனாள, ௭- று, 
கொல - ஏ- அசைகள, 

(க- து.) தமயகதியானவள் பாஙடமாரை நிறுத திலிட்டுத் தனி 
யே அனனச இனபின போனாள எனபதாம, 

கைபுடைசத லொலியோடு மேசலையொலியு மெழுதல்தோன் 
றப புனைமேகலையா? எனறாளெனக, (அனபுகொலோ' எனலால் என் 
மேல் அனபிலீ ராதலால இஙகனஞ செயனெறிீ ரெனறதாயிறறு 
தகைதல எனபினனே தொடருவீராயின எனகசுத துரோகரு செய் 
தவ ராகச்கடவீரெல ரூணைகூறல, (௫௦) 

முகிழமெனமுலைவாணுதன்மொயகுழலார் 
மகைசெயவதுகணடுளநாணினளா 

யகலகினதபொலன்சிறையன்னநிழ 
னிகசானனவொதுங்கினணேரிழையே. 

(இ- ௭.) கோ இழை - தகு௩த வணியையுடைய தமயச்தியான 
உள, மு௫ழ் மெல முலை - தாமரை யரும்புபோலும் மெல்லிய முலை 
களையும, வாள நுதல் - ஒளிபொருஈதிய நெற்றியையும், மொய் குழ 
லா - கெருலஇ.ப கூட தலையும உடைய தோழிகள, ஈகை செய்வது 
கண்டு - பரிகாசஞசெயதலைப பாத்து, உளம காணினள ஆய - மனதி 
திலே வெடகமுறறவளாூ), அகல்னெற - நீஙகுன௰௦, பொலன சிறை 
அனனம - பொனமய்மாகய சிறைகளையுடைய ௮அனனத்தினு, நிழல் - 
நிழலானது, நிகா எனன - (தனக்கு) நிகராமென, ஒ.துஙெள - ow 
தாள், எ-று, 

(க-ு,) அன்ன தன்னிழல் தன்னே? செல்லுதல்போல தம 
யர்தி அனன தஇனபின செனறாள் என்பதாம், 

தசையபபட்ட தோழிகள் தனது பிடிச்கமாட்டாமையைக்கண்ட 
சிரிகதலால் சாணஙகொணடா ளெனக, (னன கிழனிகொன்னவொ 
அங்கெள? எனவே ௮௦காணம் அவளது முயழ௫ியை எழுப்பலால் 
அதன சாயைபோல விடாதுசென்றரு ளென்க, உவமையணி,  (டு௧) 

வடியுண்கணிமாமுலைதாங்கியகா 
லிடுகும்மிடையென்படுமேகலெனப் 
பிடிமென்ன டைமங்கையர்பேசமறுத் 
தடிமென்மலர்பேர்த்தனளாயிழையே.



& pj நைடதம். 

(இ-ள்,) வடி உண் கணி- கா£ரமைபொருக்திய (மை) யுண்ட 
கண்களையுடையவளே!, மா மூலை தாக்ூயதால் - பெரிய முலைகளைச் 
சுமததலால், இடுகும் இடை - துவளுனெற (உன) இடையானது, 
என் படும் - (ஈஉடததலாலே) எனன பாடும், ஏகல் என- போகாதே 
யென்று, பிடி மெல் ஈடை - பெண்யானைபோல மெல்லிய நடையை 
யுடைய, மங்கையா பே௪ - தோழிகள சொல்ல, மறுதது - (அதை) 
மறுதத, ஆய் இழை - ஆசாயநது கொள்ளபபட்ட வணியையுடையவ 
ளாகிய தமயகதியானவள, அடி. மெல் மலா - இடியுருக்கொண்ட 
மெல்லிய சாமரைமலாகளை, போததனள் - எதெதாள், எ-று: 

(௧-த,) தோழிமா தடுக்கக கேளாது தமயஈதி யன்னததைத் 
தொடாகதாள எனபதாம், 

£என்படும்' எனறதறகஞு இபபடியிருகஇயஐ இது யான ௩டஈதுசெல் 
லின மிக வருந்துமென்று நீசானே அறிவா யெனபதுபொருள, முன் 
னே எளிதிற றனகைமமல செயதுறுமோ எனறு பிடிபடாமை கூறிக் 
கேளாமற் போகையாலே மபினனும வருக்சங்கூறி மறுதசா On ore 
தகாததொழில செயயுமபோது விலககல தோழியா கடனாதலின 
நகுதற பொருடடனறு நடடன மிகுதிககண), மேறசென Duy 550 
பொருட்டு”? எனபதனாலு மறிக, *அடிமெனமலா? எனலால அடி.வருக 

அததுவ கொளக, ஏக--முனிலை யேவலொருமை யெதாமமறை 

வினைமுறறு, மலராகிய வுபமானம நட ;சறசெயகையிலே உபயோ 
இததறகு டியாயெ உடமேயத்தி னுருவஙகொணடு வேழறுபடடதா 
கச் சொல்லலால இரிபணி, (௫௨) 

செய்பபட்ட செழுமகமலதஇலனங் 

சைப்பட்டதுபட்டசெனககருதா 

மைபபட்டமலர்ப்பொழிவமாதவிவாய்ப 

பொய்ப்பட்டமருஙூனள்புக கனளே 

(இ-ள்.) பொய் படட மருங்கேள - பொயகூறுதறகடமாயே 
இஇடையையுடைய தமயஈதியானவள, செய பட்ட - கழனியிலுண்டா 
இய, செழு கமலத்தில் - செழிய தாமரைப பூவிலிருக்கெற, அன்னம் - 
௮ன்னமான.், கை பட்டது படடது என கருதா - (௭ன) கையிலே 
அகப்பட்டது ௮அகபபட்டதெனறு கினைததுககொண்டு, மை பட்ட- 
மேகதச்தையளாவிய, மலா பொழில் - மலாகளையுடைய சோலையிலே, 
மாதவிவாய் - குருககததியினிடததே, புககனள் - செனருள, எ-று. 

(க - த,) தமயந்தி அனனமகபபட்டதெனறு குருக்கத தம. த்தி 

னிடத்தே செனருள் எனப தாம், 

இருகதஞ் சிறுத்துக் காணப்படாமை பற்றி இல்லையென்று 
கொள்ளபபடுதலாலே (பொய்பபட்ட மருககு? எனறு சொல்லப்பட 
டத, *கருதாபபுக்கனள்? எனறதனால் அடி டெயாக்குர் தோறும் அப்படி 
நினைத்தா ளெனச, பட்டதெனபறு விராவுடறதி #5468 Opes 
காலததிலே வத்து, புக்கன ளெனறதறகசூ ௮னனம் ௮வளை அப்படி.



அன்னத்தைத்தூதுவிட்டபடலம். ௧௩௯ 

கினைக்கச்செய்து வரத்துக் குருக்கத்தியின்கழ்தீ தனிப்படக் 
கொண்டுபோயிறறெனபதே கருத்தாகக் கொள்க (௫௩ 

[இதனால் அன்னம் சனமொழிகள பேசத்தொடம் 
இனமை சொலலபடடமிெறது.] 

தொடர்நதாளகலுழ் தாமுகமவேரொழுக 
நடந்தாயிழையெயத்தனளென்னகயம் 
இட௩தோ௩தவளினபுறுகன் மொழிகண் 
மடர்சாழிளவனனமவழஙகியதே, 

(இ- ௭.) மடம தாழ் - அறியாமை போட, இள அன்னம் - 
இளமைபொருதி.ப அனனமாறை, பொடா£தசாள - (எனபி௮னே) 
சொடா£சவளாட, கலுழ - விளஙகுகெற, தா முகம் - பரிசுச்சமாயெ 
மூக்த்தினினறும, வோ ஒழுக - வேயாலையானது ஒழுகாகிற்க, 

நடகது - கடகது, ஆயிமை எயத ரன£ என்ன - தமயகஇயானவள் 
இமாததாளெனறு, நயகது - விருமபி, இடம் தோது - (தகுதியான) 
இடதை யறிகது, அவள - நசுதமயகஇயானவள, இன்பு உறு - 
இனபததை அடைதறகு௩ காரகா பாவனவாயெ, கல மொழிகள் - 
கலலை சொற்களை, வழஙடபது - சொலலிமறு, எ-று. 

(க-து) அசயமானழு தமயுதி பிபமடைய நலலவாத்தை 
கலாச சொலலிறறு எனபதாம, 

இ._52தாதல தனிமதுப டேஈறகா மி.ததை யறிதல, (௫௯) 

[இதுமு ச் லிரண்டுபாடடுகளாலே மூனசோலலபபட்ட தன் 
மொழிகள இவையபென்று சொலஃல_படுெறன,] 

கோடு£தியகொமமைமுலைபபொதையால 
வாடுமமிடைமாமயிலவாரமிலனத 

கோடுணகுழன்மயகமையரிறறுணாமா 
வாடுந்தளிர௩கைமறித்தனபார். 

(இ-௭.) துணாமா - பூஙகொத,துகளையுடைய மாமரங்க 
ளானவை, கோடு உநதிய - யாளைககொம்புகளைக் ழேப்படுததிய, 
கொம்மை முலை பொழையால் - இரட$ூிபொருக்திய முலைகள, 

பாரததினாலே, வாடும் இடை - வாமினெற இடையை யுடைய, 
மா மயில - பெருமைபொருகதிய மயிலே !, வா.ரல என - (5ட62) 
வராதே யென்று, தோடு உண் குழல - மலரிதழ்களை உட்கொண்ட 
FEE யுடைய, மலகையரின - (உனஇடைய) தோழிகள் போல், 
ஆடும் சளி£ ௮ம் கை - yorBorp sofracntOu அழயே கைகளாலே, 
மதறித்தன - (உனனை) விலகஃகுனெதன, பரா - (8 ௮வற்றைப) பாச், 
oy, 

(௧- ௮,) மாமரங்களானவை தளிரகளாயெ விரல்களாலே வர 
சாதே என்று விலககுனெறன பார எனபதாம,
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(வடியுண்கணி” எனற பாட்டிலே மங்கையா மறுத்தமையைச் 
சுட்டி இதிலே மஙகையரினென அுவமிககபபட்டது, மாமரலகளை 
gabe மறிசனெறனவாகக சூறிததலினாலே தற்குகிபபணி, இதறகு 
மங்கையரினென்னு முவமையும தளிரககையெனனு முருவகமும் ௮ம் 
ELGG. 

விண்ணின்னியஙகுமமெனை மேவரநீ 

மணணின்னடந்தெவ்வணமவெளவுதியா 

லெணணின்னிதுகணடவாயார்நகையார் 

பெண்ணின்னமுதேவரலபேதைமையே, 

(இ- ௭.) பெண இன அமுதே - பெணகளிலே இனிய வமீதம் 
போல் Sorue@nmater', வ்ணசணில இயங்கும - gare s Foro 
இரினெற, எனை மேவர - எனனை அடைதறகு, நீ- நீ, மணணில் 
நடகது - பூமியினமேல ஈடகஅவ௩து, ௭ வண்ணம வெளவஇி - எவ் 
விதததினாலே பிடிஃகமாடடுவாய , எணணின - தகோிககுமிட தது, 
இ கணடவா - இ௪செயகையைப் பா£ததவருள, யா ஈகையா 
யாவா சிரியா , வரல - (மஙகைபபருவமடைகத வுனது) வருதல், 
பேதைமை - பேதைட்பருவத தின செயலா யிருககனற, எ-று, 

(க- த,) தமயநதியே 18 எனனைபபிடி.கக வருத லதிலீனமென் 

ஐனனஞுூ சொலலியது எனபதாம, 

(விண்ணி னியஙகு மெனை' யெனததறகுப பூமியிலனதி ஆகாசத்தி 
அஞ் சஞைகரிஃகவலல வெனனை யெனறும, *மணணினடர்து? எனறதற் 

குப பூமியொனதிலே மா :இரஞ் சஞசரிகனெற நீ அபபூமியிலே ஈடக் 
தெனறும, விரிததுரைததுக கொளக, பணணினனமுதே? என 

லாலும, *வரலபேதைமை' எனலாலும மககைபபருவ மூடைமை 
சொலலபபடடது. (விணணினிபஙகும? எனலும பதப்பொருளாலும் 
மண்ணினடாது' எனனம பதபடொருளாலும வெளவககூடாமையும் 

இம்மூதல வாகதயபபொருளாலே ‘aro Cue gen’ Ter Men SUG 
erAggorCu Qadicomd Geuuye குறியணிகள் கலகதுவநத 
கல்வையணி, (௫௪௬) 

[இதனால் ௮ரசன காரியததுக்கு உபயோயொயெ தன்வரலாற் 
பின சிறபபை யுணாத தததொடவடுச் சுறமமுமிடமு 

முணாததல சொல்லபடனறது.] 

என்றின்டமரபோதுமிவட்கியையப் 
பின்னமமொழிபேசுவலென்றயனூ 
சன்னந்தனதன்புறுசுற்றமியாம் 
பொன்னின்னகர்யாங்கள்பொருந்திடமே. 

(இ-ள்.) என்று-என்றுசொல்லி, இவட்கு இயைய - இவளுக்குப் 
பொருத, பின் - பினபு, ௮ மொழி - ௮வவரசன் காரிபததை, பேசு 
வல் எனறு - சொல்வேனென் மெண்ணிக்கொண்டு, இன் மரபு



௮ன்னததைததூதுவிட்டபடலம, ௧௪௧ 

ஓதும - இனிதாடய (௧௪) வ.ரலாகறைச் சொல்லுறது , யாம - 
யாஙகள, அயன - நானமூஃக்கடவுளால, ளோ - செலுழமடபடூஇன்ற, 
அன்னம தனது - அனனவாகனத இனறு, அனபு உறு - அனபுமிகுக்த, 

சறறம - உ௰வ்னேம , யாஙகள - காஙகள, போருநது இடம - தது 

கபடெ௰ற இடமானது, டொனனின ஈகா - தேவநகரமாகும, எ-று. 

(க-து) அனனமானது தனஜாதியையும இருகரு மிடகதையும 
கூறிறறு எனபதாம, 

எனறெனறது முனனிரவடு பாடடையுரூ சுடடிரசிலறது, பின 

சொலலபபடுவதாயெ அரஃன காரிபாஇயகு உபயோகு யாதலால 
‘Dorr sv og, அனபுறுசுறம? எனறதனுல் நெருககய sto 
ப5௩த முடைமை சொட௨லபபட்டதகாயிறறு 6டொனனிலகா டொருக 

இடம்? எனலால எமமோடு பயிலுதல மனிாககு அரிதெனறதாயிறறு. 

தன்னினசதையு தழுவிககொளணடு யாமெனறும யாங்களெனறும் 

கூறிறறு. (௫௭) 
[இதனால தனவடி.வம பொனமயமா யிருககைகளுக் 

கா. ரணமுணாததல் சொலலபபடுனெறது.] 

மலர்மேலயன்மானதவாவியினுட 
பொலன்மெலலிதழ்பூசகசெழுஙகமல 
நலனார்வளையம்பலகாளுமயின 

ுலவாதொளிராபொன்னிறழமுற்றனமால, 

(இ-ள.) மலா மேல அயன - தாமரைப் பூமேலுள்ள சானமூக 
னத, மானத வாவியினுள - மானச தடாகததிலுளள, பொலன - 
படொனமயமாடூய, மெல இதழ் பூதத - மெலலிய இதழகள விரியட 
பெற்ற, செழு கமலம - செழிய தாமரை மவாகளையும், நலன gyre 
நலம்டொருகதிய, வளையம - இளவிலைசசுருளகளையும், பல நாளும் 
அயின்று - பல இனமும தினறு, உலவாது - அழியாமல, ஓளி ௪ 
விளங்குடின்ற, டொல நிறம- பொனஜுருவததை, உ௰௰னம்- அடைந் 
தோம், எறு. 

(க- து. அனனமானது தனவடிவு பொனனிறமுறற காரணஞ 
சொல்லிறறு எனபதாம். 

மானதவாவி ௪ததியலோகததி லஓுளளது கா.ரணகுணம் காரி 
யத்தில உளதா மென்பதபறறிப பொறசமலமாதிய தம்முூணவின் 
குணம் தமக்குண்டானமை சொலலிறறு. (௫௮) 

[இ.சனால் பூமியில் வக தமைக்குக காரணமுணாத்தல் 
சொலலஃபடடு௮ ஐ.] 

களிமாமயிலன்னவர்காதலுறு 
மளிநாண்மலனாைங்கணைவேளனையா 
னளஎன்மாககர்காண்மலர்வாவியினல 
வளகோக்குறமண்ணிடைவந்தனமால்.
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(இ-ள்,) களி- களிப்பைததருன்ற, மா - பெருமைபொருச் 
இய, மயில் ௮ன்னவா - மயில்போலுஞ சாயலுடையவராஏய மகளி 

சால், காதல உறும் - விரும்பப்படுற, அளி காண் - வண்டுகளி 
னொழுங்காயே சாரியையும், மலா ஐஙகனை - மலாகளாயே டஞசபா 
ணசத்தையுமுடைய, வேள ௮னையான - மனமதனபடோ லழகனனாகய, 
நளன - ஈளமஹாராசனது, மா ஈகா - பெரிய படடணததிலேயுளள, 
காள் மலா - அனறுபூதத மலாகளையடைய, வாவியின - தடாகததி 
னத, ஈல வளம் - நலல வளத்தை, நோககு உற - பாததறபொருட் 
டு, மண்ணிடை - பூமியினிடததுககு, வ௩தனம- (யாம வாலுலகததை 
விட்டு) வர்தோம, ௪-ு. 

(௧-த.) ஈளனது வாவியைப பாஃகப பொன்னுலகததைவிட்டு 

இவ்வுலடறகு வ6வசோமெல றனனஞ சொலலிறறு எனபதாம, 

களனமேல் அவளூக்கு அசையை யெழுப்புதற்கு அவனழகை 
இங்கனஞ ஏறபபிததஅக சொலலிய௫.  *வளகோகமுற? எனறத௰கு 
அதில விளையாடுதறடபொருட டென்பது கருத்து, (௫௯) 

[ உலகமெஙகு மொழிவிலலா த இிரிவிலேயும தளாவுதோன்மு 
மைச்குக் காரணமுணாத தல் சொல்லபபடுதிது.] 

விண்ணம்புவிபாதலமேவுகனு 
கண்ணுந்துபரின்றெனகலவரமுன் 
றண்ணங்கமலத்இிறைதந்தனன்மைக 
கண்ணென்றயிலகொண்டகனங்குழையே, 

(இ-ள். மை கண் என்று- மை யெழுதபபெறற கண்களென்று 
(பெயாவைத்து), ௮யில் கொண்ட - (நஞ்சம பூசபபெறற) வேல்களைக் 
கொண்டிரகஇற, கனம குழையே - கனம்பொருரக்திய காதணியை 
யுடையவளே!, தண் கமலதது இறை - குளிரச்சிடொருக்திய தாம 
காப்பூவிலிருக்இன்ற தலைவன, [பிரமா], விண ௮ம் புவி பாதலம் - 
சேவலோகம் அழயே பூலோகம பாதாளகோகம் இவ்வனை ததையும, 
மேவு௫லும் - (ஓழிவினறி யடைஈ த) இரிமிலம், கண்ணும் - (உனனை ] 
யடையக்கடவதாகிய, துயா - (தளாசசித) தய.ரமானது, இனறு 
என - இல்லையெனறு, கல் வரம் - ஈல்ல வரதசை, முன் தந்தனன் - 
முன்பு (எனக்குக்) கொடுததான, எ-று அம் - அசை, 

(௧- த,) தமயச்தியே யாங்கள் மூவுல சென்றாலும் தனப 

மில்லையென்று பிரமன் வரககொடுததானென் மனன சொல்லிறறு 
என்பதாம். 

ஒருகாலத்தில் நானமுகனுக்கு வாகனமா யிருததறகாகக் கொ 

டுத்தா னென்க, இவ்வரததால் தளாச்சியினறி இப்பூமியிலுள்ள தே 
சம்களையெல்லாம் ஒழிவினறிசோக்குத திரின்மே னென்பது இசை 
யெச்சம், சண்ணிம்கு மைபோல வேலிற்கு ஈஞசம் வருவிக்கப்பட்ட த.



அ௮ன்னத்தைக்தூ துவிட்டபடலம், ௧௫௩ 

[இதனால் வேட்டைச்காரா முதலானவா பிடிப்பரொன்லுமச்சம் 
எனக்டுல்லையெனல் சொல்லப்படுன்ற த.) 

கெளவைக்கடல்சூழ்தருகாசனியிம் 
தெய்வச் இறமேவியசர்களனே 
வெளவுற்றிடினன்றியிம்மானிடர்தா 
மெவ்வெப்படி வெள வினுமெய்துவனோ. 

(இ-ள்.) கெளவை கடல் சூழ்தரு - ஒலியையுடைய க&டலாலே 
சூழப்பட்ட, காடினியில - பூமியிலே, தெயவம் திறம் மேவிய - தேவ 

போகத்தை பொருஈகதிய, சோ நளன - பாகயெத்தை யுடைய நள 
மகாராஜன, வெளவுறறிடின் ௮னதி- பிடிசதாலனறி, இ மானிடர் 
தாம் - இம்மனிதாதாம், எவவெபபடி. வெளவினும் - T6056 5a 
மாகப் பிடிததாலும, எயதுவனோ - அகப்படுவனோ, எ-று. 

(க- து,) அனனமானது யாம ஈளனகையி லகஃபபடுவசனறி மத் 

றவாகையி லகபபடேமெனறது எனபசாம, 

நளன பிறபபினாலே மானிடனாயிருநது ம் போகதஇினாலே தேவ 

கைத் தோனறலின அவனிடதீதே மாததிரம எனனைப பிடித தற்கு 

வலலமையுணடெனறு கூறிதறென்பு கறாகது,. மானிடரெனப் 

பொதுபபடக கூதினாரனும சகுதிப௦ி வேடடைககாரா முதலியோ 
சொன்று கொளக், வலை கணணி படைக்கல மூதலியவ௰றைககொண்டு 

பறவைகள வெளவுமாஅபலவு DMF DA ‘Tada வெளவி 

ஆம? எனறழு. (௬௮) 

[இதுமுத லிரண்டுபாட்டுகளாலே அசதெயவபோகம் 

இதுவெனல சொலலபபடுதனறது.] 

ஒளிர பொன்னுல;ததுறையும்பாபிரா 

னளியாழபுகலேவலுமாறறுகிலேம் 
வளாபூவுறைவானவனேவலுமிக் 
நளனேவலுமேஈனிசெயகசூவமால 

(இ-௭. ஒளிா பொன உலகழது - விளங்குனெற தெய்வ 

லோகத் தன்கண், உமை - வாசஞசெயகனற, உம்பா பிரான - இநதிர 
ளது, அளியால் - அனபினாலே, புகல் - சொல்லப்பட்ட, ஏவலும் - 
ஏவலையும, ஆறறுஇலேம் - (யாம) செ.பயோம், வளா - வளாஇன்ற, 
பூ உலை - தாமரைபபூவினகண இரு&னெற, வானவன் - நான்முகக் 
கடவுளது, ஏவலும் - ஏவலையும், இ களன- இஈதகளனது, ஏவலுமே - 
எவலையுமே, ஈனி- மிகுதியாக, செய்குவம - (யாம்) செயவோம், எ-று. 

(«-g.) பிரமனேவலும் களனேவஇஞ செய்வேமென் தன்னஞ் 
சொல்லிற்று என்பதாம். 

தனக்கடங்ெவென் மேவும் வல்லமை யில்லாமையால் *அளி 
பாழ் புகலேவலும்? என்றது. சனி செய்தல் - அவாசொன்ன வளவிலு



௧௪௪ ை கடதம், 

மதிகமாகச் செயதுமுடித்தல், இங்ஙனங் கூறலால் இந்திரனைக் 

கரட்டிலுஞ சிற் தவன ஈளனென்று குறிப்பித்த தாயிற்று, (௬௨) 
துளி தூங்யெவானஇதோய்க்துகறுங் 
குளிர் தூங்குகுறுக்துளிமென்சிறையாம் 
களிதாங்கியகாமவிடாயகல 
நள on Cinch ul val gous ot Car. 

(இ-ள்) அளி- துளித்தலோ), தாங்கே - தங்கிய, வான் நதி 
தோயகது - ஆகாசகஙகையிலே முழுக, கறு சூளி£ - நல்ல குளி£ச்௫ 

யானது, தூங்கு - நிலையுறபபெறற, குறு துளி- இறிய துளிகளை, மெல் 
இழஹையால - மெலலிய இறைகளினாலே, களி தூஙகய - களிபபானது 
தங்குமபடியாகவும, காமம Siow அகல - காமத்தாலாடுய தளாச்சி 
யானது நீ௰குமபடி யாகவும, ஈளன- நள னது, மேனியில் - உடம்பில், 
நனகு உற - நனருசபபட, வீசுவம - (யாம) வீசுவேம, எ-று. 

(௧ - தி,) அகாயகஙகையிலே மூழக துளிகள பொருகதிய இற 
கூக்ளினாலே உளனது திருமேனியில வீசுவேம எனபதாம, 

வீசுவமெனறது எதாசால முறருயிலும எதாகாலமுறறுகள இப 
டடி... படட விடஙகளிலே செயலைமாத தரமே யுணாததுமெனக, கள 
னுக்கு வேறு மகளிரோடு கூடறேவும இவை அபபடி வீசுதலும பொப் 

யாதலிற கூறறமனஹஜோவெனின அனறு, பொயமையும வாய்மை 

யிடதத புரைதாஈத, ஈனமைபயககுமெனின?? எனறு சொலலபபட் 
டமையில, புரைதாகத உனமையாவது இதனால அவளை வசபபடுததித் 
தீஞுத சாயகனோடி சோத லாம, (௬௩) 

[இனி ஈளதடைய பலவகைபடட்ட முணஙகளையுஞ் சொலலத் 
தொடஙட இகனாலே செலலமும அழகும வேலின 

சியபபும உணாததல சொலலபபடுதனறது.] 

கலிஃதுறை 

தெள்ளாரமுத ததெளிவொததவஈதீஞ்சொனலலாய 
வள்வார்முரசஙகறங்குமமணிமுன்றிலவேந்தன் 
கள்வாயுமிழபூயகணையேஈ௩இய காமனன்னா 

னள்ளா 7வணயகுகளனெனனு மோர்நா மவேலான். 

(இ-ள்,) தெள ழா அமுதம் - தெளிவுபொருகதிய சேவாமிர 
தததினள, செளிவ ஒத - சாரம்போனற, ௮ம் தீ சொல் ஈல்லாய - 
அழிய தஇிததிப்பாயயெ வாககையுடைய தமயர்தியே |, வள் வார் 
முரசம் - வலிபொருந்திய வாரினாலிறுக்கபபட்ட முரசவாத்தியமா 
ன, கறங்கும் - ஒலிக்கப்பெறறிருகனற, மணி - நஈவமணிகளையு 
டைய, முனறில் - வீட்டின் முனனிடத்தையும், ஈளன் எனலும் - cer 
னென்று சொல்லப்படுஇற, gr காமம் - ஒப்பற்ற காமதேயததையும் 
உடைய, வேந்தன் - ௮7௪ (னொருவன), கள் - தேனை, வாய் உமிழ் - 
இசழ்வாயினால் கக்குசன்ற, பூ கணை - மலசம்புகளை, ஏந்திய - தால்கு



அன்னத்தைத் தூதுவிட்டபடலம். க௪ட 

இன்ற, காமன் அன்னான் - மன்மதன்போ லழகுடையவன, கள்ளார் = 
பகைவா, வணஙகும - (தன்னை) வணஙகுதற்குக காரணமாயிருக் 
இனற, வேலான் - வேறபடையை யுடையவன், எ-று, 

(௧-௮,) தமயநதியே ! மனமதனுககொபபானீவன களனென்ஓம் 

பெயமையுடையவன என்பதாம. 

“மணிமுனில்வே தன், காமனனனான, ஈளளாா வணங்கு வே 
லான? என மூழையே செல்வம அழகு வேற்படை இவறறின இழப்புக் 
கூறியவாறு காஸக, மணி - பலதேசததா.ராலுக திறையளககக் குவிக் 
கப்படடவை, இலமூன முனறிலென் கிலைமாதிய இலககணபபோலி, 
இதுமுதல் ௧௬ - பாடடுகள பெருமபாலும் இடையி லொருபுளிமாங் 
கனிசசிரும ஏனைகானகும் மாசசாகளுமாடு வரு நெடிலடி, நான்கு 

கொண்ட கலிததுறைகள, (௬௪) 

லே பினனும இ.எபுசமழசசி சொலலபபடுதனறு. SEY FH} Lp Boi) & ip 

வணடார்வஞ்செய்துமதுவுண்டுமிழ்மாலைமார்பன 

றநிண்டோளெழிலகேட்டவசமபையச் செமமனமார்பநீ 

கீண்டாதுபுலலபபெறுதாமபெயாசசார்புகாடி 
யொண்டார் புனையுகளகூபரனறனனையுறமுள், 

(இ-ள ) வலடு - வணகெளானவை, ஆவம் செய்து - விரும்பி, 
og உணடு உமிழ - தேனைககுடிதது உமிழபபெறுற, மாலை மார் 
பன - பூமாலையையணிரத மா£பையுடைய களமகாராஜன2, இண் 
தோள - வலி.பதோளகளது, எ.ழில- அழகை, கேட்டு - (எமமிடததிற்) 
கேட்டு, ௮ அரம்பை - அநத அரமபையானவள், ௮ செமமல - அவ் 

வரசனத, மாபம - மாபை, தணடாது - கீயகாமல, புல்ல பேரு 
மால் - தழுவுதறகுப பெறாத காரண ததால, பெயா - (அவன) பெயரி 
னது, சாபு காடி - சமபநதததை ஆராயகறு, ஒள தா£ புனையும் - 

ஒளளிய பொனனரிமாலையை௪ சூரினெற, களகூபரன தனனை 5 நள 

கூப.ரனை, ௨௰ர௫ள - அடைநதரீள, ௭ று. 

(௧-௮) களனழகை யரமபைகேட்டு களனைக கூடபபெருமை 

யால் ளன பெயாகொண்ட குபேரனமகனாடய ஈகளகூப.ரனைச் சோக் 

SUT OTOH FTW. 

அரம்பைக்கு ௮கரசசட்டு அழூ௰ சிற கவளென்று பெயாபெதி 
அ விளங்குனெ௰மையைக் காடடுகனறது, தண்டாதுபுல்லல் - தனக் 
குக் கணவனாகபபெறறு எகாளும் புணாதல, தணடாமை - நீங்கா 
மை, இது 4₹அனாமை தண்டாமையா மிரணடு நீஙகாமை” என்பதனா 
vs களகூபரன - குபேரன்மகன, களகூப.ரனைச் சோதற்கு ஏது 
வாகாத ௩ளனது பெயாச்சாபு நாடுதலை ஏதுவாகக் சூகிதசலாலே 

ஏஅத்தம்குதிப்பணி, இதனாலே அவனழகுககு ஒப்பு இல்லையென்பது 
GALI ee uOGen pg. (௬௫ 
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௪௪௭ ஷைடதம், 

[இதனாலே இசைடபாடற் புகழ்ச்சி சொல்லப்பின்றத,] 

ஏகாவிசும்பினளன்பாடலையாங்கள்கூற 
மாகாதிபனிவ்வரிபாடலவருங்கொலென்று 

பாகூறவீணைபயிலவோன்முகம்பார்த்துரைப்ப 
வாகாவெனலாலவத்கப்பெயர்சேர்த்தினோ 

இ-ள்.) யாங்கள் - யாம், விசும்பின ஏகா - பொன்னுலகதீ 
இறகு (இவ்வுலகதஇருகத) போய், ௩ளன- களராசனது, பாடலை 
கூற - இசைபாடுதற றபபை௪சொலல, மாசாதபன - தேவேசதிரன், 
இ வரி பாடல- இபபாடடுப பாடுதல, வருஙகொல எனறு - (உனக்கு) 
வருமோவெனறு, பாகு ஊற - பானெசுவை (போலுஞ் சுவை) பெ 
ரக, வீணை பயில்வோன - வீணைபாடுற ஒரு கந்தாவன.து, முகம் 
பராத்து உரைபப - மூகததை கோகசெசொலல, ஆ அ எனலால் - 
(யாம) ஹா ஹா வெனறு இகழதலால, அவற்கு - ௮கசதாவனுக்கு, 
௮ பெயா- ௮5த ஹாஹா எனற பெயரை சோத்தினா - வைத்தார், 
எ-று, 

(௪ -,) இச்திரனமூன் ஈளஎன பாடலை யாஙகள் சொலல இரச்தி 
ரன் க£தருவனைட பாத இபபாடல்பாட வருமோவென, கந்தருவ 
னெனனா லாகாவெனலால அவனுக்கு ஆகாவெனறுபோ கொடுததார் 

கள் எனபதாம;. 

மாகம எஜைம ஆகாஈததினபெயா அகுபெயராயத தேவலோகத் 
தை யுணாததிகினறமு. ௮௮ வருமொழியோடு மரம-௮டி-மராடி. 
எனபதுபோலப புணாகதுகினற3. கொல வினாப்பொருளில் வச் 
தது, வரி- பாட்டு. gg *வரிசுணஙகெழுத்துப்பாடடு?? எனபதனா 
OAs, ஆசாவெனலா லெனறதறகு அஃகாஈதரூவன எனனா லாகா 
வெனலா லெனபபொருள கூறுவாருமுணடு, அவனுக்கு அப்பெயர் 
௮௨௩னஈ தறபவமாய வத வடமொழிப பெய. ராதலால அது சிறப் 
பனறெனக, வடமொழிபபெயராதல் அமரததிலுங காண்க, ௮கா 

வெனனும பெயாககு வேறுகாரணததைக் கறபிததலால் பிரிகிலை 
தவிறசியணி. இசனால ௩ளன இசைபாடலில ௮௧௧௩ தருவனிலும வல் 
லவ னெனஜும்பொருள தோனதுஇனறது. (௬௬) 

[இதனால் நறகுணப் புகழ்சச சொல்லப்படுதில்றது.] 

உலனூறுசெய்தவுயர்மாமணிச்தூண்செயதோளா 
னலன்யாமுரைபபஈசைகூரயிராணிகொம்மை 
முலைமேற்பொடித்தபுள கத்தனைமொய்த்தசெங்கண் 
மலர்சீரரும்புவதிற்கண்டிலன்வானவேர்தன் 

(இ-ள்.) உலன - திரண்டகல்லை, அறு செய்த - பொடிசெய்த, 
உயா - உயாவாயெ, மா மணி மண் - பெரிய வச்சரத்தூண்கள் 
போல, செய் - செய்யப்பட்ட, தோளான் - தோள்களையுடைய சள 
மசாராஜனத, கலன் - ஈற்குணழதை, யாம் உரைப்ப - யாக்கள் 
சொல்லச் (கேட்ட), ஈசை கூர - (அவன்மேல்) ஆசைமிக்க, அயிராணி-



௮ன்னத்தைகத்தூதுவிட்டபடலம், ௧௪௪ 

இர்திராணிமிஐடைய, கொம்மை முலை மேல் - இளமைபொருச்திய 
முலைகளினமேலே, பொடிதத - உண்டாூய, புளகததினை - மயி 
சிலா சதலை, மொயதத - (தன வடிவசதிலே) நெருக்கிய, செம் - 
செவ்விய, கண் மலா - நேததிராரவிஈதங்களில், நீர அருமபுவதின்- 
ஆனச்த் £ரானது தோன௰வால, வான வேந்தன - தேவே£இரனான 
அன், கண்டிலன - பாரத இிலன, எ-று, 

(௧-.இு.) களன சாததியைககேட் டி.கதிராணி முலைகள பூரித் 
ததை இரதிரலுக கான5தசகண்ணீ தோனறலாம் கணடிலன எனப 
தாம். 

வச ரமணி மற்றைப்பலமணிகளையும் பேதிக்கு முறுதியுடைய 
தாதலின *உயாமாமணி? எனபபடடது. கலன--அவன பலகுணங்க 
ளும். புளகம் -- உவகை௪சுவையைப பறறிய விறல், இரதிரஜுக்கு 
ஆயிரஙகண்களாதலின் (மொயதத செங்கண்” எனறது. புளகததைக் 
கண்டால் உள்ளபபுணாச்சியின கூறககோகடி மனைவியைச் தண்டிப்ப 
னென்பதுகருத.த. (௬௭) 

[இலுமுச லிரண்பொடடுகளாலே முசப்புகழ்ச்சி 
சொல்லப்படுகிற து.] 

முருகுண்வெண்பெயிருர்ஈளன்வாண்முகத்தைப் 
பெருவெணமதியநிகரொயதப்பெறாமையன் ரூ 
கருதுங்கமலததுறைகா ன்முகன்கைவருந்த 

வருதங்கடோறும்புதிதாகவகுததலசெய்வான். 

(இ-ள்) கருதும் - கினைகடுன்௦, கமலதது உறை - தாமரைப் 
பூவின்கண் இருககின்ற, கானமுகன - கானமுகக்கடவுள, வண்டு - 
வண்டுகளானவை, முருகு உணடு - தேனைககுடி. தது, பயில் - வாசஞ 
செய்யப்பெறற, தா களன - மாலையையுடைய களமகாரா௪னது, 
வாள் முகததை - காஈதிபொருகதிய வசனத்திறகு, பெரு வெள் 
மதியம் - கலைரிறைந்த ௪நதிரன, சிகா எயத - ஓபபை அடைய, பெ 
ரூமை அன்றோ - பெறாமையாலன்றோ, கை வருந்த - (தன்) கைகள் 
நோவ, வரு திலகள தோறும் - வருனற மாதநதோறும், புதிதாக - 
தூதனமாக, வகுத்தல் செயவான - உண்டாககுஇறுன, எ-று. 

(௧- த,) களன முகததுக்குச் சஈஇரனொவ்வாமையாற பிரமன் 
அச்சர் தரனை மாசகதோறும புதிதாசபபடைக்கெறான எனபதாம், 

கருதல்--ஈளன முகத்துக் கொபபாவ தொருசாதிரனைச் செய்ய 
கினைத்தல், வல்லவனொருவன் தன்னாலே தொடங்கப்பட்டது பல 
மூழறை கெடுமாயிலும் ௮௮ செவ்வையாக மூறறுப் பெறுமளவும் தன் 
மூயறசியை விடானாதகால் *வருதிகடோறும் புதிதாக' வகுககன்றா 
னென்க, மானமுகன மாதந்தோறுஞ் சநதிரனைப் புதிதாகப் படைத் 
தற்கு ஏதுவாகாத அற்மிகொய்தப்பெறாமையை ஏதுவாகக் குறித்தலி 
ஞ்லே ஏதுத்தறகுறிப்பணி, இதனாலே ஈளன் மூகஞ் சநதிரனைப் 
பார்க்கலுஞ் இறச்.து விளங்குகனறமை தோனறுஇன்றத, (௬௮)
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கோணைக்களிற்றுகளன்வாணமுகங்கூறுகென்னா 
யாணர்த்திருமாலருள்செய்தலும்யாயகள்கூற 
காணிக்கமலமயனோடுமுகழ்ப்பகாடிப் 
பூணிழ்பொலிட்தமுலைப்பூமகட்புலலுமன்னோ, 

(இ-ள், கோணை களிறு - மாறுபாடுபொருகதிய யானைகளையு 
டைய, ஈளன - களமகாராஜனது, வாள் முகம் - காஈதிபொருகதிய 
முகச்சிறபபை, கூறுக என்னா - சொல்லக்கடலீரெனறு, யாணா - அழ 
இய, திருமால - மஹாவிஷனணு, அருள் செயதலும் - சொல்லியவள 
விலே, யாங்கள் கூற - யாம சொலல, நாணி - வெட்டு, கமலம - 
நாபிககமலமானஅ, அயனோடு - ரானமுகளோடு, மூடழபப - குவிய, 
நாடி.- (௮2 ௬ணம) பாத.த, பூணின பொலிடத - ஆபரண த திஞலே 
விளஙகுெற, முலை - மூலைகளையுடைய, பூமகள - திருமாதை, புல் 
அம் - (௮அககடவுள) கூவொன, எ-று, ஐ- சாரியை. 

(க - து.) விஷ்ணு ஈளனமுகத சழகைகசொலலென நாங்கள் 

தொல்லத தமது காபிககமலம பிரமனுடன மூட, அதைக்கண்ட விஷூ 

ணுவானவ ரிலக்குமியை ௮ணைகதா£ என்பதாம், 

இருமால் நளன மூகஃததைப புகழவிததலாகயே கபடததினாலே 
காபிககமலததைக் குவிலிதது சான்முகனை மறைதழு மனைவியைப் 
புணாதலாயே விருபபத்தை முடித்தலால் பிதிதினவிரசியணி, இத 
னாலே களன்முசம அககமலதஇனஞ சறகதமை தோனறுனறது, () 

[இதஞுலே பொறுமை பூபாரர்தாங்குதல்களின் 

புகழ்சசி சொலலப்படஇன்ற த. ] 

சிறைவண்டுசண்ணென்முகைசூழ்ந்துபைம்தேறன்மாந்து 
யறைகின்றதண்டார்புனையு£இறலாடலவேடதன் 
பொறைகதேரினங்கட்புவிமாதினைப்பொயகுசெஞ்சூட் 
டிறைவாளரவைநிகரன்னவியம்பலாமே, 

(இ-ள்.) சிறை உண்டு - மைகளையுடைய வண்டுகளானவை, 
தண் என் முகை சூழ்ச்து - குளிசஏடொருநதிய அரும்புகளைச் சுற 
திச்கொண்டு, பைஈதேறல் மாதி - டஏிய தேனைககூடிதீத, அறை 
இன்ம - ஒலிககட்பெ௰ற, தண தா£ புனையும் - குளிரசசிபொருந்திய 
மாலையைச் தரிததருகனற, இறல்- வலிமையாலுண்டாயே, ஆடல் - 
வெற்கியையுடைய, வேகதன - நளமகாராஜலுடைய, பொழை - (குற் 
ஐம்) பொறு த.தலையும் பூபார5 தாக்குதலையும், தேரின- ஆராயர்தால், 
அம் கண் - அழயெ இடத்தையுடைய, புவி மாதினை - பூமிதேவியை 
யும், பொங்கு - விளங்காகினற, செம் சூடு - சவபபாகிய சூட்டை 
யுடைய, வாள் - கார்திபொருர்திய, இமை அரவை - (பாமபுகளுச் 
செல்லாம்) தலைவனாயெ ஆதிசேஷனையும், கிகா என்ன - (அவலுக்கு) 
உபமானங்களாக, இயம்பலாம் - (அறிவுடையோருக்குச்) சொல்லு 
ல் கூடும், எ-று,



௮ன்ன ம்தைத்தூதுவிட்டபடலம், ௧௪௯ 

(க- அ,) களன பொறுமையிலே பூமிதேவியையும் அதிசேஷனை- 

யம் ஒபபானவன எனபதாம, 

குஃ௰ம் பொறுக்கு ஞுணதுதுக்குப் பூமியும, பூபா.ரம் தாங்குத 
லுக்கு அனஈசனுமெனறு கொளச, மூன்னதறகு **அகழ்வாரைத தாய் 
குகிலமடோலத தமமை, யிஃழவராப பொறுத தறலை?? என௰ிருக்கையா 
னம, பின்னதறகு இகதாலிலே “பனனகளஞ் சுமத வைபபோ தோ 
ளினிற் பரிககு மன்னாமனனனை”” எனறு வருதலாலும, அவை உப 
மானமாதற கேறறல காணக, பொலையி னிருபொருளும புகழ்பொ 
ருளாதலிம புகழபொருட சிலேடை, (௭௦) 

[இதனால் சளமகாராசனிடதது உககம மங்கைய நிருககையைக் 
GAINS Go Oem vot WH Geo pg. | 

புற்றாகுமாவமுறைவாளிபபுயஙச முணணச் 
செறருாதமாவிநுகர் விககுஞசிலைஃகையாறகுக் 

குறறேவலசெயயுயகொடியனனவர்பானடககக 

கறறாடரமபைபயிலவானடைகாடடுகிறபேன் 

(இ-ள.) ஆவம ஆரும- தாணியாயெ, பு௰று உறை- புறதிஐள் 
இருக்கி, வாளி - அம்புகளாகிய, புயஙகம - பாமபுகளானவை, உண் 
எ - உணணுமபடியாக, செறரூா£ ஆலி- பகைவரது பிராணவாயுவை, 

துகாவிககும - உணபிகனெற, சிலை - விலலையுடைய, கையாறகு- கை 
யையுடையவனுயெ உளமகாராஜதகசூ, கூறு ஏவல் செயயும - இதிய 

ஏவலகளைசசெயகெற, கொடி. அனனவா பால - பூங்கொடி. போலபவ 
ரிடததே, ௩டகக - நடததறசூ, கற்று - (யான) கமறுக்கொண்டு, 
ஆடு - (தெயவச௪சபையில) ஆினெற, அரம்பை - அரமபையானவள், 
பயிலவான - கற்குமபடியாக, உடை - அுடடையை, காடடூகிறபேன் - 
கறபிபபேன, ௭-று. தம- அசை, 

(க-ு,) யாக்கள களனிடத தேவல்செயயும் பெண்களிடதீது 
கடைபயினது அரம்பைககுக கற௰பிபபோம எனபதாம், 

வாயு அருவ மாயிஐும் அதனை யுண்ணுதல் பாம்பிறகு இயல்பாத 
லால *இவிறுகாவிககும்? என்றது, ஆவ முதலியவறறிலே புறறு முத 
லியவறதி னொறறுமையை ஆசோபிததலாலே உருவகவணி, /கறறுக் 
காட்டிறபேன'் எனறதனால் எனது ஈடையிலும் அரம்பை ஈடையி 
னும் ”றஈதுளது ஈளன குறறேவல் செயயு மகளி கடை யென்றதா 
Son. சூறறேவல் - சாமரம் வீசுதல் அடைபபை யே5ததல் முத 
லியன, இங்கே ஈளலுக்குச் சொல்லபபட்ட விசேஷண ததால் ௮வன் 
யுத்த ப.ராகரமமுஞ சொல்லப்பட்ட தாயிதறு, (௭௧) 

[இதனால் ஈள னந்தப்புரத்திலே தனக்குப் பழக்கமுண் டெனல் 
சொல்லப்படுறது,] 

அறைபொற்கழற்காலரசன்னக.ரஞ்சொனல்லார் 
மறைசொற்கள்யாவுமறையாமலெனககுரைப்பார்



௧௫௦ ுடதம, 

பொறிமுற்றடககிப்புலன் போம்வழிபோக்கலசெயயா 
கெறியிறபிறர்ககுப்புகலாதெனகெஞ்சிலெண்ணி. 

(O- a.) அறை - தலிக்இன்ற, பொன் கழல் - டொன்னாலாகய 
வீரஃகழலணிசத, கால் - பாதததையுடைய, ௮ர௪ன் - களமகாராஜன 
௮, ககா- அரணமனையிலுளள ௮ம சொல நலலா£- அழடஏிய சொல்லை 

யுடைய மாதரானவா, பொறி முறறு அடக்இ- ஐம்பொறிகளையும் அடக் 
இ, புலன் போம் வழி- ஐமபுலனகளையும செலலும வழியில, போக் 
கல் செய்யா - (அவறமைச்) செலுததாத, நெறியின - ஓழுகசத்தி 
னாலே, பிறாககு- அயலாருககு, புகலாது என - சொல்லாதெனறுடி 
கெஞில் எண்ணி - மனதிலே கினைத௮, மறை சொறகள யாவும் - 
மஹைககததகக எலலாச௪ சொறகளையும, மஹையாமல - ஒளிக்காமல், 
எனக்கு உரைபபாா£ - எனக்குச௪ சொல்லுவாரா, எ-று. 

(க- து) ஈகளன அரண்மனைபபெண்கள இரகசியங்களை எனனி 
டத்திம சொலவாகள எனபதாம, 

அகதபபுரமாதா சொலலுவா ரெனஜும பொதுபபொருளினாலே 
உன கருத்தைச் சொல லெனனுரூ சிறபபுபபொருள தோனறுதலால் 
டொதபபுனைவிலி புகழசச.பணி, (௭௨) 

[ இதனால் அவளுக்கு உளனமேற காதலை யெழுபபுதல் 
சொல்லப்பட ற௮.] 

இங்கட்கலையின்செழுமபூங்கதா செவ்விவரய்பபக 

கங்குத்கமலமலாதோய்கதுகளிப்புறுமற 

பைங்கட்குமுதமுறலபோலுநீபா£ாத இவன்றன் 
ரஜொம்கற்புயர்சோயர்துருமற்பிறமாதுதுயத்தல. 

(இ-ள்.) இஉகள் கலையின் - ௪௩ திர கலையினது, செழு - செழிய, 
பூ - அழ௫ய, கதி - (அமுத) இரணததை, செவ்வி வாயபப - அழகர 
னது பொருத, கங்குல் - இரவினகண, சமல மலா - தாமரை மல 
ரான, தோயாது- சோர்து, களிப்பு உறாமல் - ம௫ழ்ச்சியை sep 
பவியாதிருகக, பைங்கள் - பசிய தேனையுடைய, முழுதம் - (அததா 
மரை மலரிறகுறைநத) ௮ல்லிமலரான,த, உறல் போலும - (அபபடி 
அம்ம௫ழ்ச்சியை) அனுபவிசதல போலும, நீ - நீ, பாத இிவன தன் - 
௮ரசனத௮, தொங்கல் புயம் - மாலையையுடைய தோள்களை, (செவ் 
வி வாயட்ப ) - அழகானது பொருந்த, தோய்ஈது - சோகது, 
(களிப்பு) - மசிழ்சசியை, உறாமல - அளுபலியாஇருகக, பிற மாது - 

(உன்னிம் குறைச் த) மமறொருததி, அய்ததல் - (அட்படி ௮அம்ம௫ழ்ச் 
சியை) அனுபவித்தல், எ-று. 

(6- %) சள னுன்னையல்லாது பிமமாதமாச்சேருதல் சந்திர 
னைச் தாமரைசே ராது ௮ஃலிசேருதல் போலிருக்கும் எனப தாம், 

_ தாமரை மலாகளினலுஞ் சிறம் சழகாய்ிறறலிழ் (செவவிவாயப்ப? 
என்றது. *பூவினுக்கருங்கலம்பொங்குதாமரை?? என்பதனால் மதிகஃ



அ௮ன்னச்தைத்தூதுவிட்டபடலம். டக 

கமலமலாகளிப்புறுதல் - மலாசசியுறுதல், நீ மகளி£ பலரிஜஞ்சிறர்த 
அழகுடையவளா யிருகதும உனக்குத் தகு௩த களனைடபெறுதறகு 
முயறசசெயயாது உனனி௰ருஹைதவள அ௮அவனைசசோக இனபுற கிட் 
டிருததல் மடமையெனப௫ கருதது. பைஙகடகுமூத முறல்போலு 
கினடாஓுருமற,னொஙகறபுயததான பிமமாதரைததோயதனமாதோ?? 
எனப பாடஙகூறி, சகதிரரெணய கமலததைச௪ சோகது களிப்பு ரமல் 
அல்லியைச் சோஈது களிபபுறுசல் போலும ஈளன உனனைச௪ சோந்து 
களிபபுராமற் பிறமாதரைச சோஈது களிபபுறுதல எனப பொருளு 
ரைப்டாரு முணடு, களிடபுறுதல மலாகளுக்கனமிக இரணததிறகு 
இயையாமையாலும் அரசுக்குக் சதைவு தோனறலாலும அது முத 
ஜூன முடிபின வேறுபடமே பயனபடாமை யறிக, (௭௩) 

| இசனால அவளுக்கு ஈளனைபபெறு றக அனுகூல மிருக்கெறபடி, 
யுணாததல சொலஃஃபபடுிகிலறது.] 

மயிர்வாயச்சிறுமட்பிடிமெனனடைவாயந்தகலலாய் 

செயிாதாவிதியினறிறமயாகொறெளிகதகீரா 

சயிலவேனளன்றனழருனனெழிிலாகதவாறருற 
பயினேயவின்பநினககனறிபபயன்படாதால 

(இ- ௭.) மமி£ வாய சிறு கண - மயி£ பொருஈதிய சிதறிய கண் 
களையுடைய பிடி. - பெணயானை (கடைபோலும), மெல் சடை வாய்க் 
த- மெலலியகடை... பொருந்திய, கலலாய- தம௰ஈதியே!, அயில வேஃ்- 
கூரமைபொருநதிய வேலையுடைய ௩ளன அழகு - களமசாராஜனது 

அழகும, உன எழில - உன அழகும, ஒத்த ஆற்றால் - (தம்மில)ஒத் 
இிருகதனற காரணததிறால, பயில தஙூய, கேயம - (ஒபடடை) 

௮னபாலுணடாகும, இனபம் - இனபமானது, சினககு ௮னறி- உனக் 
கலலாமல (மறஜொருததிககு), பயனபடாது - இடைபபஇி.லை , (அழ 
கொத்திரு தாலும் விதி௫௧தபம பிரதிகூலமா யிருகாலோவெனின) 
செயிா தீர- கூறறததினினறும நீடிய, விதியின - விதியினது, இறம்- 
கருததை, தெளிஈத - அமித, கீரா - குணததையுடையவா, யா - 
எவா, எ-று, 

(க - த.) தமயகர்தியே உனனழகும களமகாராஜனழகும ஓத்த 
ர௬ுககறதால அவனினபமூனக்கே இடைக்கும, வேறொருததஇககுப் 
பயன படாது, விதிவசமெவவாறோ என்பதாம. 

இககே அழகும் எழிலும் அணமைவடிவும் பெண்மைவடுவும் 
பிறழ்சசிபின்றி பமைத வனபபாம, அ௮னறியும் உயாக்ுடி.பபிறப்பூ, 
கல்லொழுசகம், பருவம், அறிவு, செலவம முதலியனவும் ஓமோவழி 
அழகெனவும் பமோதலின அவையுமிககே யடகஇகெகொள்ளப்படும், 
அம்மிருவருக்கும் அழகொத்தலால அன்புமொதது இன்டஞ சிறக்கு 
மென்பது தோன்ற /நேயவின்பம்”எனறத, இருவாக்கும் ௮ன்பொக்கு 
மாயி னின்பஞ்றக்கு மென்பது (தாம்வீழ்வா தம்வீழப்பெற்றவர் 
பெற்றாரே, காமத்தக்காழில்கனி?? எனபதனாலு முணாக. நினக்கன் 
௮ிப் பயன்படாதெனவே நீயே அவலுக்கு மனைவியாவை யென்த



௧௫௨ நைடதம். 

தாயிற்று, விதியென வாளா கூருது (செயிரதாவிதி? எனச் Anis 

தக் கூறுதலால் விதி சஙகறபமூம் இர கற்காரியததிறகு ௮அனுகூலித் 
தே யிருககுமென்பது குறிபபிககபபட்டது யாரெனறது ஒருவர 
மிலலையெனஜும் பொருளில் வரதது. (௭௪) 

[ இதனால ௮ழகொததிருக்கையினாலே விதிசங்கறபமும் அனு 
கூலிச திருச்குமென்று துணிதறகு உதா. ரணமுூண்டோ 

வெனின உண்டெனல சொல்லபபடுகறது.] 

விரை சேர்கமலவிஇயுந்தகக்கூட்டுமென்க 
இருவோடுசெஙகட்டிருமாலினைச்சேர்த்தலானும் 

வரைமானைமுககட்பெருமானிடமவைகத்தலானு 
மிரவோடுதணணெனக இர்ததுங்களியைத்தலானும. 

(இ-ள) திருவோடு - இருமாதோடு, செம் ௧ண தஇிருமாலினை - 
செயய கண்களையுடைய விஷணுவை, சோத்தலானும - கூட்டினமை 
யாலும, வரை மானை - பாவதி தேவியை, முகசண் பெருமானிடம் 
வைததலானும் - மூனறுகணகளையுடைய கடவுளிடததே இருததின 
மையாலும, இரவோடு - இராததிரியோமி, தண என கதிர இறகள் - 
குளிசசிடொருதிய இரணஙகளையடைய ௪திரனை, இயைததவா 
மை - பொருததினமையாலும, விரை சோ கமலம் - வாசனைபொருக் 

Bu தாமரைபபூவி லிருககனத, விதியும - நானமூகனும, தக - தகுதி 
யாக, கூடடூம எனக- (ஒருடொருளோ டொருபொருகைக) கூட்டுதிரு 
னென றறியக்கடவாய, எ-று. 

(க-து) பிரமதேவன தஇிருமகளையுக திருமாலையும பராவதியை 
யும் பரமசிவனையும் இரவையு௫ூ ௪௨இரனையும சோததமையாலும் 
தஞூதியாகவே ஒனறோடொனமைக கூட்டுறான எனப சாம, 

ஒருவாக்கொருவா தஞதவராகத் திருவோடு செங்கட்டிருமா 
லினை௪ சோக்கை மூதலிய உதாரணககளால விதி சஙகறபமுூம இது 
காரியததிலே அனுகூலித்திருககுமெனறு அதியபபடுகற தென் 
பது கருதது. (விரைசோகமல கறுமபோதினில ஷீறறிருககும்” எனப் 
பாடங்கூறி இதனைத இருவுக கடையாககுதலு மூண்டு, அப்போது 
இபபாடடிழகு மூடிககுஞ்சொல் இலலாமையாற் பினபாடடோடே 
ஐம் முன்பாடடோடேனுஞ சோதறுக் குளகமாகட முடிக வேண் 
டூம், அவஙன முடி ததறகுப பொருளியையாமையாற பொருந்தாமை 
யதி௫, (௪௫) 

[இதனால் அவவனுமானமேயன்றி இதற்கு ஆகமப பிரமாணமு 
முண்டெனல் சொல்லபபடுஇன்றது.] 

போர்வேனளன்றன்புனைதாரகன்மார்புபுல்லு 
மேரார்மகள்யாரெனயானயனோடுகேட்பக் 
காசரோஇநின்பேர்கழறுற்றனன்போலுமாங்குச் 
மூதரோதைதன்னாற்கெளிவுற்நிடக்கேட்டிலேன்யான்.



௮ன்னத்தைக்தூதுவிடடபடலம், ௧௫௩ 

(இ-௭.) கார ஓதி - மேகமபோலும கூக தலையடையவளே, 
போ வேல் களன - போசெயதறகுரிய வேலையுடைய களமகாராஜ 
னது, புனை தா£ - சூடபபடட மாலையையுடைய, ௮௧ல மாபு- பரக் 
கீ மாபை, புலஇும - தழுவததகும, ஏா தா மகள - அழஇனால் 
கிறைர்த மவகை, யா என - எவளென்று, யான - நான, அயனோடு 
கேடப - நானமுகனை வினாவ, கின டோ - நினது காமதேயததை, 
கழறுறறனன போலும - (அவன) சொனனானபோஜலும , ஆஙகு - 
அபடோது, தோ - (அவனது) தேரினது, ஓதை தனனால - ஒலியி 
னாலே, தெளிவு உறறநிட - ஐயகதீர, யான கேடடிலேன - நான 
(அழைக) கேடடறிகதிலேன, எ-று, 

(க -ு,) நளனுக்கு மனைவியாரனறு பிரமனை யானகேடக ௮௨ 
னுபோ சொறறனனபோறு மிருகதது, தேரோசையாறறெளிவுறக 
கேட்டிலன் எனப தாம, 

௫௪-ம் பாட்டில *அயனஜூாரனனஈ தன தனபுறுசுறறமியாம?? ௭௯ 
றலின அயனை வினாவுதறகு இயைபுடைமை பெஈ௱பபடடத. யாரொன 
றத பெணபாலில வதது, அது வுயாதணை முபபாமகும பொது 

வாதலின, இதற்கு 4யா௮ரொனனும வினாவின இளவியததிணை மரும் 
இன முப்பாறகு மூரிததே?? எனப.துவிதி, அயனோடெனபது உருபு 
மயககம், இதமகு *பாதனுருபிற கூறிறருயினும பொருள சென 
மருஙன வேறதுமைசாரும?? எனபதுவிதி, ஒருவேளை மறறஜொரு 
வனமே லவளுஃகு விருபபமூணடாயிருபபின தனசொலலைப பொய 
யெனறு கொளவளென்று கினபோ கழதறுறறனனபோலும்' *தெளி 

வுறகிடக கேட்டிலேன? என்றது. (௪௬) 

| இசனால் விதியின செயலுழூ சொலலும் அபபடியிரு£ தாலும் 
அவன சுதநதரனாகையால இப்போது வேறு விதமாகச் 

செயயலாமே யெனறால அதற்குத தடையுண 
டெனல் சொலலபடடுஇனகது.] 

குயின்மென்குகலை5 இருவேநினைக கூடுமின்ப 

மயிலகொண்டவொள்வேனளற்காகவமைத்திலானே 

லியைபெண்ணியன்றிவிதிகூட்டலனென்னுஞசர்தஇ 
பயனின்றிமாறிபபழியாகபபயககுமன்றே 

(இ-ள்.) குயில் - குயிலிசைபோதும, மேல் குதலை இருவே - 
மெல்லிய மழலை௪ சொறகளையுடைய தமயநதஇயே !, நினை கூடம் 
இனபம் - உனனை அனுபவிததடைவதாகயே இனபததை, அயில் 
கொண்ட - கூரமைகொண்ட, ஒள் வேல் - ஒஓளளிய ேலையடைய, 
ஈளற்கு ஆச - ஈளமகாராஜன்பொருட்டு, அமைதது இலானேல் - 
டடைத திலஞாபின, இயைபு - தகுதியை, எணணி அனி - நினைததல் 
லாமல், விதி - நான்முசகனானவன, கூட்டலன எனனும - (ஒருவரோ 
டொருவரைச்) சோக்கல னெனஇன்ற, சோதஇ- சோததியானது, ப்யன் 
இன்றி - பயனில்லாமல், மாறி - வேறுபட்டு, பழியாக - நிசதையாக) 
பயக்கும் - (அவனுக்கு) விளையும், எ-று. அனறு - ஏ- அசை,



௧இ௫௪ ைடதம், 

(௧ - த.) தமயக்தியே, உன்னை களனுக்காகப் படை த் திலனானால் 
பிரமனுககுப் பழிவிளையுமென் மனனககூறிற்று எனபதாம். 

இங்கனம் கூறவே ஈளனை 8 மாயகனாகப் பெறுதற்கு விதியிஞ 
அச் தடையுண்டாவதில்லை யென வலியுறு ததிக் கூறியவா ரூயிறறு. 

| இதுமுத லிரணபொட்டுகளால் இபபடி. ௮வளுக்கு ஆசை 
யை வளாதத ௮னனம் அவள கருததை அறிதறகாக 

வேரொனமை௪சொலலி மூனசொல்லபபட்ட 
தை முடிதசமை சொலலபபடுகனறத | 

கருந்காரைவாய்வாள்பொருவுங்கயற்கண்ணிகேண்மோ 
பொருந்தாதனயான்புகன் றேன துநிறகபூந்தாள் 
வரு$தாவொதுங்கபபிழைசெயதனனமாறவுள்ளம 
பரிஈ்தார்வமுற்றப்புரிவேனென்பணித் தியென்னா 

(இ-ள்.) கரு தாரை வாய் - கருவிழிபொருக்திய, வாள் - வாளை 
யும், கயல - கெண்டையையும் பொருவு - நிகாககினற, கண்ணி - 
கண்களையுடையவளே ![), கேள- (நீ) கேளு, யான - நான, பொ 
ருந்தாதன - (இப்டோதைககு) வேண்டாத சொற்களை, புகனறேன - 
சொலலினேன, ஆது நிழ்க - அதுகிற்பதாக , பூ தாள - மலாபோல 
(மெல்லி.ப உன) அடிகளானவை, வருதா - வருதி, ஒஓஙக - (என் 
பின்னே) ஈடச்துவரும்படியாக, பிழை செயதனன - குற்றத்தை 
(உனககஞுச்) செயதேன, மாற - (௮) தீர, உள்ளம் பரிந்து - உள் 
எத்தில அனபுறறு, தவம் - (உன) விருபபததை, முற்ற - நிறை 
வேற, புரிவேன - செயவேன, என - (அ௮வவிருபபம) யாது, பணிததி 
என்னா - (8) சொல்லெனறுசொல்லி, எ-று, மோ - முனனிலையசை. 

(௪- ௮,) தமயச்தியே, விருபபற்றசொம்களைச் சொன்னேன் 
அவைஙிற்கட்டும், உனவிருடப ததை, நிறைவேற்றுவேன நீசொலலென் 
இன்னச்சொல்லிறறு என்பதாம, 

*வருர்தா வொதுங்க? எனத கேம்பப் :பூர்சாள?”என்றது. 
இட்டாட்டும் பின்வரும பாடடுங குளகம், *கூளகம பலபாட்டொரு 
வினைகொள்ளும்”? என்பது விதி. (௭௮) 

தகோளாமணியைநிரைத்தன்னமென்தூயமூரற் 
கோளார்மஇவாண்முகத்தாளுட்குழிப்புமாடித் 
தாளாண்மையுள்ளங்குறிப்பிற்றெரிதன்மையோரின் 
வாளாவஇந்ததணிட்பொற்டுமைவாய்ந் தவன்னம், 

(Q - a.) ஓணி பொன் சிறை வாயர்? - அழகிய படொன்மய: 
மா௫ய சிறைகள் பொருர்திய, ௮னனம் - ௮ன்னமானத2, தோளா 
மணியை - தொளைக்கப்படாத முததுகளை, நிரைத்தது அன்ன - 
ஒழும்குபடுச்ததுபோலும், மெல் - மெலலிய, தாய- பரிசுச்தமாயெ,, 
Gerd - பல்லொழுங்கையும், கோள் ஷா - பெருமைபொருந்திய, 
மதி - சர்திரன்போலும், வாள் முகத்தாள் - காஈதிபொருச்திய



அ௮ன்னத்தைத்தூதுவிட்டபடலம். கடடு 

முகத்தையுமுடைய தமயச்தியின2, உள் குறிப்பு காடி, - உட்கருதி 
தை ஆராயசச செய்துகொணட, ஆண்மை உள்ளம் - அழமாயெ 

(ஒருவா) கருத்தை, குறிப்பின் - அறியின, தாள் - (தமத) முயற்சி 
யை, தெரி - (அதன் பின்பு) தெரிவிககும், தனமையோரின் - குண 
மூடையவாபோல், வாளா வஇிநதது - சும்மா இருகதத, எ-று. 

(௧க- து.) அனனமானது தமயந்தி யுட்கருததை அதிஈத பேசா 
இருகதது எனடதாம். 

*தோளாமணியை கிறைத்தன்ன தூயரல்” என்றும் (கோளார் 
மதிவாணமுகம்'எனறும சொலலபபடடமையால், ஈளனசெயதிகேட் 
Og தமயகஇககு ஈகையும் முககளொசசியு தோன்றினமை குறிப் 
பிக்கய படடதாமிறறு (அணமை' இங்கே உள்ளக கருத்தை வெளிப் 
படுத்தாத ஆளு தறறன்மை யாதலின ஆம மெனப் பொருள் கூறப் 
பட்டது. பெரியோ அபபடிபபட்ட பிறாகருததைத தாமறிவதன் 
மூனனே தமது காரியததைக கெடினுங் கெடுமென்று சொல்லர 

ராதலால் அனனம அவள கருததையமிஈத பினனே தனவரவின காரி 
யததை௪ சொலலுதற கெண்ணிசக சுமமா விருத தெனக, தெரி 

யெனறது தனவினை பிறவினைகளுக்குப் பொலுவாசலின இங்கே பிற 
வினைபபொருளில வாத த 'உடகுறிபபு சாடித தாளாண்மையுள்ளவ் 
குறிபபிற றெரிதனமையோரின? எனறதறகுமுயகசியையுடைய உள் 
ளததை மூகககுறிபபினா லா.ராயு தனமையோபோலத் தமயக்தி 
யுடகருகதை முகககுதிடபினா லாராயகதிருர் ததெனப் பொருள் கூறு 
வாருமுணடு, அது பூ.தனூற கருத தனறென்க, (௭௯) 

(இதனால் தமயஈதி பேசததொடங்கெமை 
சொலலபபடுதனறது ] 

இவ்வாறுசெங்கான்மட வன்னமிருத்த லோடு 

மைவ்வாணெடுங்கட் டமயக்இமனத்தினோந்து 
செவ்வாம்பலூறுஞ்செழுந்தேறறுளித தலின்றி 
யொவ்வாததீஞ்சொலகுயினாணவுராைக்கலுற்றாள். 

(இ-ள்,) இறு - இவ்விதமாக, செம் கால் மடம் அன்னம் - 
செய்யகால்களையடைய இளமைபொருக்திய அனனமானது, இருத் 
தீலோடும் - இருகதவளவில், மை வாள் கெடு கண் - அஞ்சன மெழு 
தப்பெற்ற உாள்போலும நீட்டசுபொருந்திய கண்களையுடைய, தம 
யதி - தமயகதியானவள், மனத்தின் - மனத்தின்கண், லூர்து - 

ஆலோ 5.௮, செவ் வாம்பல் - செவ்வல்லிப் பூவிலிருர்.2, REN MILD = 

சுரக்இன்ற, செழு தேறல்- செழியதேனானது, அளித்தல் இன்றி - சக் 
அதல் (தன்னிடத்) இல்லாமல், ஒவ்வாத - நிகராகமாட்டாத, தீசொஃ- 
(தன்செவ்வாயி லிருர்.துவருகற) மத ரவாததையை, குயில் - கோ 
இலமானது, நாண - வெட்கமுற, உனாக்கல் உற்றாள் - சொல்லத்தொ 

டல்இஞள், எ-று, 
(௧- 2.) தமயர்தி குயிலும் காணச் சொல்லத்தொடல்இனாள் 

என்பதாம்,



க(௫௬ CG L. & LD. 

செவ்மாம்பலுக்கேற்பச் செவ்வாய் வருவிக்கப்பட்டத, *அம்ப 
லூறுஞ் செழுகதேறறுளித்தலினறி யொவ்வாத தீஞ்சொல்? எனவே 
அல்லிமலரிலிரு௩து வெளிடபடேே தேன்போல் வாயிலிருச்அு வெளிப் 
படுதலுக இஞ்சுவையு முடைய சொல்லெனற தாயிற்று, உவமை 

யணி, (௮0) 

[இ௫முச லிரணடுபாட்டுகளாற பூக்தாள் வருக்தா வொதுங்கப் 

பிழைசெயதன னெனறதறகு மாறான உத்தரஞ் 

சொல்லபபடுதனற௮,] 

(கலிவிருததம ) 

பேதைநீ/மையிறபெட்புறினயாங்கணு 
மேதமெய்துறுமெனபர்சரதமே 
யாதலானிழ்பொடாககஞொய்துத 2 
இதிழைத்தனன்யானுனநிறத Can 

(இ-ள.) பேதை நீரமையில - பேதைமைககுண சுதினாலே, யாங் 
கணும - எலலாவிடஙகளிலும, பெடபுறின - விருமபிஞல, ஏதம் - 
குறறமும (அதனால விளைவதாகிய) துனபமும, எயதுறும - அடை 
யும், எனபா - எனறுசொலவா£ (பெரியோ), ச௪ரதமே - (௮௮2) 

௪தஇயமே, ஆதலால - ஆகையால, கின தொடாநது - உனனைப பின 
சென்று, அஞா எயதுற - துனபமானது (எனனை) அடைய, யான் - 
நான, உன தஇறததின - உனனிடததே, தீது இழைசதனன - குற் 
ஐததைச௪ செயதேன, எ-று. 

(க - த.) சமயாதியானவள அனைமே உனனிடததிற குற்றஞ் 

செயதேனென்ருள எனபதாம, , 

பேதைகீாமையாவது - செயததமுவது் தகாசதும பகுத்தமிய 

மாட்டா த்குணம, ௮௮ பெணமைககுச இறகதகுணமாய நிறறலிழ் 
*பேதைகீரமையிற பெடபுதின? எனறாள. ௮து பெணமைககு௪ இறத 

Asoug ::நுணணறிவுடையோ நூாலொடுெடழகனும பெண்ணி 
வெனப௮ பெரும்பேதைமைததே?? எனபதனாலதிக, இரட்டுற மொ 

ழிதலெனனு முத்தியால ஏதததிறகுக குறறமும அதனால வரும் 
துன்பமு முரைககபபட்டன, அவ விருடொருளும் * ஏதநதுனபங் 

குற்றப்போ?” எனபதனாலறிக, *எனபாசரதமே? யெனறாள், பேதை 
மையுளெல்லாம் பேதைமை காதனமை கையல்ல தினகட்செயல்? 
என்பவாகலின், பேதைமைமினாலே விஷய நியமமிலலாமல் எல்லாப் 
பொருள்களிலும் விருப்பம் வைத்தால் அதனாலே தான் பிதருக்கு 
௮பகாரஞ் செய்யவும் பின்பு ௮தைக்குமிததத் தான் மனம் வரும் 
தீவு கேரிடும், அதையெனனிடத்துத தானே காணலா மென்பது 
SSH. மூன வாசயெத்தின் பொதுப்பொருளார் பின்வாக்கயத் 
இன் சிறப்புட்பொருள் சாஇச்கப்படுதலால் வேறறுட்பொருள்வைப் 
பணி, (௮௧)
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பளிஙகிற்றுன்னியயலபொருண்மற்த இல் 
விளங்கித்கோன்றலபோலயான்்செய்தவெம்பிழை 
களய்கமறறவுன்னுள்ள த்தஇற்கண்டுகொற் 
றுளங்கயான்பிழைத்சகேனென்றுசொற்றதே. 

(இ-9்.) (களஙகமறற) - மாசற்ற, பளிககில் - கண்ணாடி. 
யிடத்து, தனனிய - இடடி, யிருக்கெற, பல் பொருள் - பலபொரு 
ளும், அதில- அதனுள், விளக) தோனறல் போல - பிரதபிம்பித் 
தது தோன்றுதல்போல, (துனனிய) - (உன்னிடதகதுக்) இட்டியிருக் 
இனற, யான - நான், செயத - (உனக்கும்) செய்த, வெம பிழை- 
கொடிய பிழையானது, களங்கம அறற - மாசற்ற, உன உளள ததில்- 
உனது நெஞ்சுள, கண்டு கொல் - பிரதிபிமமிததுத தோனதியோ, 
யான் - சான, துளங்க - நடுஙகுமபடியாக, பிழைததேன் எனறு - 
(உனக்குக) சூறறஞ்செயதேனெனறு, சொஜற்றது - (8) சொலலி 
யது, எ-று. 

(க -ு,) கணணாடியானது சனமுன்னுள்ள பொருளைச் சான் 
காடடுதலபோல எனகுற௰த்தை கீயேறநுக்சொண் டெடுததுககாட் 
டினாயென ஐனனஞ்சொலலிறறு என்பதாம். 

பெரியோ தமககொருவ னொருபிமை செயதகிடத்து அவனை 
கோக கானரு னுனக்குப பிழைசெயதேனெனறு கண்ணுடியானது 

தனமுனஓுளள பொருளைத தனனிடததே காடடுதலபோல் அவ 
னிடததுளள பிழையைத் தம்மிடததே காடடுவா ராதலால் அவர் 
கண்ணாடிபோற களவகமினறி விளயகுவா£ , நீ யவாகளிற சோம் 
துளாயாதலால ௮ங௩னஞ சொனனாயெனபது ௧௫௧௮, கண்டுகொல் - 
தோனறலைக்கணடோ வெனிலு மாம. சொற்றதென்றது இறந்த 
காலம பறதிவகத தொழிறபெயா, இது உவமையணி, (௮௨) 

[இதனால மாற வுளளம்பரிந தாவமுறறப புரிவே னெனறதற்கு 
உத்த ரஞ்சொலலப படுறது, ] 

வேணடலசெயவலென்ரய்விழைவானினைக் 
காண்டலன்றியெனவேணடுயகஇ£ாமதி 
யீணடுகநோககுகர்கண்களிப்பெய்துறச் 
சேண்டயங்குவதனறியென்செயயுமால, 

(இ-ள்.) வேண்டல் - வேணடப்யட்டதை, செய்வல் என்றாய் - 
செய்வே னெனறுசொன்னாய், விழைவால் - அசைமினாலே, நினை - 
(அழ) உன்னை, (கண்களிபபு எயதஅற) - நேததிரானந்தததை 
அடைய, காண்டல் அன்றி - கானுத லஃ்லாமல், என வேண்டும் = 
(எனக்கு) யாஅவேண்டும், கதா மதி- இரணத்தையுடைய சந்திர 
னானவன், ஈண்டு - இவ்கிடத.இரு£து, கோககஞுகா - பாரப்பவர், கண் 
களிப்பு எய்து - சேத்தரானகதததை யடைய, சேண் - அகாசத்தி 
லிரூர்.த, தயங்குவது அன்றி - விளங்குவதல்லாமல், என் செய்யும் - 
யாதுபயனை (அவாககுச்) செய்வான், எது; 

॥ 

oF



௧௫௮ சரைடதக், 

(௪-.) தமயர்தியானவள் ௮னனமே யான்விரும்பியதைச் செய் 
வேனேன்றாய், உனனைக் கண்டதேயல்லாமல் எனக் கென்னவேண்டு 
மென்றாள் என்பதாம். 

வேண்டல்--வேண்டப்படுபொருளை புணாத்தலால் அகுபெயர், 
அவ்வன்னத்தைக் காணுதலினுஞ் றஈதபொருள தனக இல்லையென் 
பது தோன நினைக்காண்டலன்றி யெனவேண்டும்” என்றாள். சக் 
இரன் இலகேயிருக்து பாரப்பவாக்குக் கண்களிப்பைச் செய்வதன்றி 
வேறே விசேஷமாகச் செய்யக்இடர்த தொன்மில்லை; அதுபோல யும் 
எனக்குக் கண்களிபபைக செயவதனறி வேழே விசேஷமாகச் செய் 
யக்டெர்ததொனறிலலை எனபது கருது HOT GSC Fb AT Sor 
யுங்குித.த௪் சொல்லபபட்ட விரண்மிவாக்கயஙகளுககுப் பிம்ப பிர 
தி பிம்பபாவர் தோன்றலால எதெதுககாடபேவேமையணி, (௮௩) 

[இதனால் விரும்பபபட்ட பொருள எப்படிப்பட்ட தாயினுஞ் 
சொலலலாமெனின் அது கூடாதெனல் 

சொல்லபபடுனறது.] 

கொசசகக்கலிபபா, 

விழையுமன்ச்ததுமனகதைவிட்டகலவதெனினன்ரோ 
தழையவுனைதருகாவாற்சாறறலாந்தகைமைததா 
மெழுபுவிவாழ்கன்னியரிலிருவிசுமபிற்றருவினறுங் 
கொ முூகனைகலகுதியெனறுகூற௮ுகளுமுளளகொலலோ. 

(இ-ள) விழையும் - விரும்பப்படுகனற, மனததது - மனத்தி 
லுள்ளதொனறு, மனத்தை - அமமனத்தை, விட்டு அ௮கல்வது எனின் 
அனனோ - விட்டு வெளிபபவெதாயி னனறோ, சழைய - பெருக, 
உரைதரும் காவால் - பேசுன காவினாலே, சாற்றலாம் தகை 
மைதஅ ஆம் - சொல்லபபகெ தகுதியுடையதாகும , எழு புவி வாழ் 
கன்னியரில - ஏழு தீவுகளிலேயும் வாழ்னெற பெண்களுள, இரு 
விசுமபில் தருவின - பெரிய வானுலகததுள்ள க௰பக தருவினது, 

கறு கொழுகனை - பரிமளம்பொருநதிய செழிய அரும்பை, சல்குதி 
என்று - (கொணாகது) கொடுவெனறு, கூறுகளும் - சொல்வாளும், 

உளள்கொல் - இருக௫ன்ராளோ, | அபபடியே, தருவின் - கற்பகதருப் 
போலும், கறு - கறகுணமபொருகதிய, கொழுகனை - நளராஜனை, 
கல்குதி என்று - கொணாகதுகொடுவெனறு, கூறுகளும் - சொல்வா 

ளஞூம், உளள்கொல் - இருகன்றாளோ, ] எ-று. 

(க -௮,) தமயர்தியானவள் கொழுகனைத் தாவென்று சொல் 
பவளு முண்டோவென்று சிலேடையாகச் சொனஞனாள் என்பதாம். 

மனத்தைவிட் டகலாமைக்குச் காரணம் மனம் அதனை யறஇ 
யாகப் பிடி.ததிருத்தலே-யாம், *கொழுகனை? எனவே மலரும் பருவத் 
அப் போரும் பென்றதாயிற்து. மலாமேல் விருப்ப மகளிர்க் இயல் 
பாதலால் அதனை யெடுத்துக் காட்டினாள். கொழுரன் - தலைவன், 
* பிரானேகொழுக னர௪னாதி யெனப்பஇனைச்து முரைசெயெப்



அ௮ன்னத்தைத்தூதுவிட்டபடலம். ௧(௫௯ 

பொருட்கு மிறைவன்மேறயே'? எனபதனாலறிக, ௮௮ இழப்புப்பறதி 
சளனை யுணாததிற்று, கணவனென்பாரு முளா, இடைத்தறகரிய 
வொருவனைட் பெறவேண்டுதல் இடைத்தற்கரிய கற்பகவரும்பைப் 
பெறவேண்டம கொபபாதலாத பழிபபுக்படெமாதல் பறதி காண 
மூடையவ ளெபபடிக் கூறுவளெனபது கரதத, இலேஷையி னிரு 

பொருளுக்கும் பிமப பிரதிபிம்ப பாவத்தால் எடுத்துக்காட வைம 
யணி, இதுமுத லிருபத்துசாலு பாடடுகள பெரும்பாதுக காயச்சா 

கான்குபெறறுக கலிததளைமிககு வருகிற அளவடி. சானகு கொண்ட 
கரவு கொசசசககலிபபாக்கள, (௮௪) 

[இதனாலே தமயச்இயின சொல்லைக்கேட்டு அனனம் பேசத 
தொடங்னெமை சொல்லபபடுகன்றது.] 

தழைரிறையமடவனமேசாற்றுதியென்றிவ்வாறு 

குழைகிழிக்குமதாரகெடுயகட்கொம்பர்மகிழ்காணினொடு 

மொழிவதுகேட்டையுற்றுமுகிழ்ககைவாணுதலுளத்தில் 
விழைவுறு௩ன்மொழிகள்சிலமடவன்னமவிளம்புமால். 

(இ-௭.) தழை சிறழைய மடம் ௮அனமே - தழைத்த இறகுகளை 
யுடைய இளமைபொருதிய அனனமே', சாகறுதி என்று - சொல் 
லெனறு, இவவாறு - இவவிதமாக, கூழை இழிககம் - குழையை 
யுடைய (காதைக) இழிககெற, மதா கெடு கண் -மதாதத கீண்ட கண் 
களையுடைய, கொமபா - பூககொமபுபோல்பவள, மூழ் - மஒழ்ச்சி 
யோடும், நாணினொடும் - வெடகத்தோடும், மொழிவது கேட்டு - 
சொல்வதை (ததான) கேட்டு, ஐயுறறு - சந்தேதெது, மூடுழ் ஈகை - 
(முல்லை) யரும்புபோலும பறகளையும், வாள் நுதல் - காகஈதிபொரும் 
திய நெற்றியையு மூடையவளத, உளத்தில் - உள்ளத்தினகண்ணே, 
விழைவு உறு - விரும்பபபடும், ல கல் மொழிகள - சில கல்ல erp 
களை, மட அனனம் - இளமைபொருகதிய அனனமானஹது, விளம்பும் - 
(அவளுக்குச்) சொல்லும், எ-று. 

(4- 9.) தமயஈதி சொறகளைக்கேட் டன்னஞ் சொல்லியது என் 
பதாம். 

கொம்பு கொம்பொன £ஈறுஇிரிஈதத. மூழ்--தன்விருப்பதீதை 
மூடித்தம்கு உபாயங் இடைதததென நுண்டாகியது. ஐயமுற்றென் 
பத ஐயுற்று என விகாரப்படடத, ஐயம்--ஈளனமே லிவளுக்கு 
விருப்பமுண்டோ வில்லையோ வென்னுஞ் சந்தேகம், (௮௫) 

[இதனால் ௮௮ கான் கேட்கததக்கது. தா னெனல் 
சொல்லபடசின்றது,] 

தீ வினறுங்கொழுகனையார்தருகவெனவுரைப்பளெனலு 
மரியமறைப்பொருளதனையான்கேட்கலாகாதோ 
தெரியவருமறைப்பொருளைச்செவிப்புலத்திலுறகான்காம் 
வருணமுடையவர்கேட்கலாகாதவாறேபோல்,



௧௬௦ நைடதம். 

(இ-ள்.) தருவின் - கற்பகதருவினத, ஈறு - பரிமளம் பொரும் 
இய, கொழுகனை - செழிய அரும்பை, யா - எவள, தர என- கொடு 
வென்று, உரைப்பள எஜும் - சொல்வா ளென்றுசொல்லபபட்ட, 
அரிய மறை பொருள அதனை - அரிதாகிய இரகடயப பொருளை, யான 
கேட்சல் அகாதோ - நான கேட்கததகாதா, தெரிய ௮௬ மறை பொ 
ருளை - அறிதறகரிய வேதப்பொருளை, செவி புலததில உ௰ - காதி 
னாலே பொருகத, மானகாம வருணம உடையவா - சூதஇரா, கேட 
கல் ஆகாத ஆறே போல் - கேடகததகாத விதமபோல், எ-று, 

(6- 8.) அனனமானது தமயகதியே நீ சொனன இரகூியப் 

பொருளை யான கேட்கலாகாதோ வென்று சொஃலியறு எனபதாம. 

அம்மறைபபொருளைக கேடடறகுச் சூததிராபோல இம்மஹைப 
பொருளைக கேட்டறகுயான அனதிகாரியலலேன, அதிகாரியே, அதனை 
கன்றாகச சொல்லெனபது கரத. பின மறைபபொருள - வேதவாக 

இயம்) அன்றி வேசததினது தாததமெனினமாம. (௮௬7 

[| இசனால் ௮ப்பொருள பெறுதம கரியதாகையாற சொல்லு 
தற்கு கானுனெறேனெனின அதற்குூததரு முத்தரஞ 

சொலலபபடுதனறு.] 

மனமுறுமோர்பொருளடைகலரியதோமனததாலு 
கினைவரியபொருளினையுநிறழையுடையோரடைகுவராழற் 
புனைமணிமேகலைதாயகிப்புடையகனறவகலலகுற் 
கனியனையவந்தீஞ்சொறகற்பகப்பூயகொமபன்னாய், 

(இ-௭.) புனை - அலங்கரிக்கப்பட்ட, மணி மேகலை தா௩௫ - 
இரத்தின மேகலையை௪ சும, புடை அனற - புடைபரகத, அகல் 
அல்குல - பரபபையுடைய அரைக€ழிட ததையும, சனி அனைய - முக் 
கனிடோலும, அம தீ சொல - அழூயே மத. ரமபொருகதிய சொலலையு 
முடைய, கற்பகம் பூ சொம்பு அனனாய - கறபகத தின மலாககொம்பு 
போலபவளே!, மனம் உறும - மனததினகண் இருககனற, ஜா 
பொருள - ஒருபொருளை, அடைதல் - பெறுதல, அரியதோ - (கறபக 
வரும்பை) யடைதலபோல அரியதோ, [அரியதனறு], (அரியதென் 
மேன் சொலலககூடாதெனின) நிறை உடையோ - யோடூகள, மனத் 
தாலும கினைவு அரிய - அம்மனததினாலும கினைததற கெட்டாத, பொ 
௬ளினையும் - பரபபிரமததையும், அடைகுவா - பெறுவா£, cp 

(க-து.) தமயர்தியே! நினைச்சதையடைதல் அரிதன்றென் றன் 
னஞ் சொல்லியது எனபதாம, 

( மனமுறுமோ பொருளடைத லரியதோ? எனறதறகு ௮ப் 
பொருள் கட்பொறி ரீூதலியவறமிறகுப் புல னாகாதிருபபிலும் மன 
மொன்றற்காவது புலனா மிருககையால உனக்கு அதனை யடைத லரி 
தன் றெனபது கருத்து, ஆணவமலச் தடையா யுமிரைச்செதிம்து 
கிற்கையாற சச்தானர்த சொரூபமாயெ பரட்பிரமததை நினைத்தல் 
கனத இம்குச் கூடாமை யதி, நிறை - ௮அம்மனததைப பொறிகளிற்
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செல்த்காத சமாதியினிறுசதல், கில் என் முதனிலை நிறுவெனப் 
பிறவினையாயப பினபு சிறையெனத தொழிறபெய ராயிறறு. மனத் 
Bo கெட்டாதசையும அடைவரெனது மொரு பாருளை௪ சொல் 
லத் தண்டாபூபிக நியாயகதினாலே wes Bm கெட்டியபொருளை 
யடைதல் சொல்லவேண்வேதிலலை எனத மறறொரு பொருள் தோன் 
லால செயயுட்பொருடபேறணி, (௮௭) 

| இதனால் இது பொயசொல்லுவதெனறு சொல்லாதிராதே 

யெனல் சொலலபபடுதனறது.] 

பொய்மமைமொழிபுகன்றறியேம்புகலமனமெண்ணுகனு 
மெயம்மையலதுரையாகாவேதஈவிலபயிற்சியாற் 

கொமமைவருமுலைவாய்மையுடையோரைககுறிததுரைப்பி 
wep) aurdms ante. Becca rocecarate 

(இ-ள ) கொம்மை வரு மூலை - இளமைபொருந்திய 
மூலைகளை யுடையவளே!, பொயம்மை மொழி டபிள் ee 
அசத்திய வாததையைச் we வினி 1 - ae சமயத் 
திலே) எது மன sap மானது நினைத் 
தாலும், நா - wo Bio நவில பயிற 
யால - “i of 12 மெயம்மை 
(Quo BAY ட் Weer ees உரையா - சொல் 
லாவாம , ராம கமலத்த் -முளிசசிபொருகதிய தாமரைப் பூவி 
Haran, “இறை முூனஜம் - சானமுக்க்கடவுணமுனஜம், வாயமை 
உடையோரை - சததியததையுடையவரை, சூறிதது உரைபபின் - 
கருஇப பேசின், எமமை - எம்மையே, மூதல் எடுதது - முதலில் 
குறித௮, உரைபபா - சொலலுவார, எறு. 

) தமயகதியே! பொய்வாததைகள் சொலலிபறியோம், 
சொல்லநினைககல வேதபபயிறசி.பால் காககள எழாவாம் எனபதாம். 

தனனினததையுக தழுவிப ₹புகனறறியேம? எமமை? என்றது, 
புகலமனமெண்ணுகனு மெனனு மூமமை மனமும் அபபடி எண்ணூ 
இனறதிலலை எனனும் பொருளைப பயததலால ௪ தாமழை,. ௪ததியத் 
தைசசொலலுற வேதததோடு பழகலால் நாவிறகு அப்பழக்கக் 
குணம விடாதென்க, பழககஙகொடியது பாரபாறையமிலுல்கோழி, 

கழிக்கும பொலியைக் ளெறும - விழிததும், குருடாக் கொளிப 
கையாக் கூசிக்கோல்போடா, சருளைப்பகுக்குமானமா?? என்பதனாலு 
மதிக. தேவலோகததுப பறவையாதலின வேதமோஜுதம் குரித்தா 
பிஐ றெனக, கமலததிறை மூனனு மென்னு மெச்சப்பொருளில்கத 
வுயாவரிறப்பும்மையால் இர்தான முதலியோரிடதது முரைப்பான் 
பது தோன்றுதல் காண்க, (௮௮) 

[இதனால் ஆனால் 8ீ என்ன செய்யமாட்டுவா யெனின் 

அதறகுத்தரு முத்தரஞ் சொல்லப்படுகின்ற. ] 
பாட்டுவரிச்சுரும்புமு£ல்பங்கயமெல்லரும்பேய்க்கு 
மோட்டிளவெம்முலையெனக்குமுடியாகபொருளுளதேோ
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ட்டரவின்மேற்குெடந்ததொடுகடன்ஞாலத்திடைகீ 
வட்டதுகூறுதிகொணர்வ்ல்விரைவினெனககூறியதால், 

(இ-ள்,) வரி சுரும்பு - இரோகைகளையுடைய வண்டுகளானவை, 
பாட்டி முரல் - பாடடைப் பாடபபெறதிருகஇன்ற, பங்கயம் மெல் 
அரும்பு ஏய்ககும் - தாமரையினத மெல்லிய அரும்பை dane 
இனற, மோடடு இள வெம் முலை- உயாச*ியும் இளமையும் விரும் 
பப்பி குணமும் பொருகதிய மூலைகளை யுடையவனே 1, எனக்கு 
முடியாத பொருள் உளதோ - எனனால் முடிவுபெறாத காரியமா 
னது (ஒன்.ற) இருககறதோ, சூட்மி - ௨௪௫௧ கொண்டையையு 
டைய, அ.ரவினமேல- ஆதிசேஷனமேல, இடகத- தஙூய, தொடு 
கடல் - தோண்டபபட்ட கடலாற சூழபபடட, ஞாலத் திடை - பூமி 
யினகண், வேட்டது - (உனனால்) விரும்பபப௨ட பொருளை, நீ 
கூறுஇ- நீ சொலலு , விரைவில கொணாவல - €கரெததஇல (யான் 
அதனைக்) கொண்வெருவேன , என கூறியது - எனறு (அனனஈ தம 
யர்திககுச்) சொலலியத, எ-று, ஆல் - அசை, 

(க-து.) தமயநதியே! கீ இசசிததைசசொல் விரைகிற்கொண்டு 
வருவேனென றனனஞ சொல்லிறது எனபதாம். 

சுரும்பு மு.ரலுதலைப் பங்கயவரும்பிறகு அடையாக்கயெது மல 
ரும்பருவத.தப பெரியவருமபெனறு தோனறுதற கென, 1எனக்கு 

முடியா தபொரு ஞளதோ' எனவே அறபமான பறவையெனறு நினை 
யாதே சிறிய வசசாணி பெரிய தேரை நடததுதலபோல் எபபடிப்பட் 
ட பெரிய காரி.பததையு முடிகஇனம வல்லமை யெனக்குண டென்ற 
தாயிறறு, (௮௯) 

[இதனால் வேட்டது கூறுதி யெனறதற்குத் தர 
முூசசரஞ சொலலபபடுகினறது | 

மருவுபுரிஈ௩ரம்பிசைக்குமாடகநல்லியா ழிசைகேட் 
டுருகனளன்பாலவவேட்கையுற்றனளென்றறிகிலலா 
யரியபசும்பொன்னிறத்தவாய் தூவிமடவனமே 
தெருமரலுற்றேன் விழைவுசெப்புமாறெவனென்மாள். 

(இ- ௭.) அரிய - பெறுதற்கரிய, பசும பொன் நிறதத - பசிய 
பொனனினது உருவமுள்ள, ஆய் - தேடத்தகக, தூவி - இறகுகளை 
புடைய, மடம் ௮ன்னமே - இளமைபொருகதிய ௮னனமே!, மருவ 
புரி - சோந்த வலிக்கட்டுகளையும, கரம்பு இசைக்கும் - தந். இிகளை 
இசைவிக்இன்ற, மாடகம - முறுக்காணிகளையுமுடைய, சல் யாழ் - 
கல்ல வீணை யிசைபோல்இன்ற, இசை கேட்டு - (என்) சொல்லை 
(இவள்) கேட்டு, உருனெள - மனவ்குழைர்தவளா௫, அன்பால் - 
ஆசையினாலே, வேட்கை உறறனள எனறு - (அ௮ச்சொல்லையே) கேட்க 
விருப்பககொண்டாளென்று, [இன்னுஞ் லேஷையால், உருகு“ உள 
மூருகாகின்்ற, இன் - இனிமைபொருக்இய, ஈஎன்பால் - நளனிடத்தே, 
வேட்கை உறறனள் எனறு - ஆசைமிகுர்தாளொனறு,] அறிஏல்லாய் -
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அறியாயா, தெருமரல் உற்றேன் - மனச்சுழறசியை யடைந்த கான், 
விழைவு - ௮வ்வாசையை, செப்பும் ஆறு - (வெளிப்படையாகச்) 
சொலலும் விசம், எவன என்றாள - யாது எனறு சொல்லினாள் 

(தமயகதி), ௭-௮ 

(5- ௮.) அன்னமே மிசைகேட் OG9 னளன்டா லாகை யுற்ற 
னள் என றறியாயா என்பதாம், 

வீணையிசை போல்டனற என்சொல்லை மிவள்கேட்டு மனங்குழைக் 
,தவளாடி ஆசையினாலே இனஜுமசசொல்லையே கேட்கவேண்டுஇன்று 
ளென்றதியாயா வெனலால உனசொல் கேட்குடதோறுஞ செவிசன் 
பஞ் செய்தலால நான இன்னும் அசனையே கேடகவேண்டுசெதே 
னல்லது பிநிதொன்றை வேணடுனெதிலேன எனு ளெனபதாயி௰்று, 
இபபொருளிலே வேடகைபபெறலவேணடுதல, வீணை யிசைபோலு 
மென்சொலலை இவள் கேடமி உளமுருக நின௰௦ வினிமைடொருக இய 
களனிடதசே விருபபமுறறாளசென ஐறியாயாவெனலால உனசொல்லி 
னாலே ஈகளனுடைய குணங்களை மனருகவறிஈது அவனிடததே விருப்ப 
மூற்றமேன எனறா ளெனபதாயிறறு, இபபொருளில தமயஈ தியை 
வினை முதலாகவுடைய உருகென வினைத்தொகை ஈளனெனபெயர் 
கொணடுிமுடிககது உமவேனென்றது வினையாலணையுமபெயா. (௯௬௦) 

[இதனால அன்னம் பேசததொடநனேமை 
சொலலபபடுகனறது ] 

வேட்கைதன துளத்சடககி மெயகாணான் மறைத்திக 
லும், வாட்படைபோ னெடுவகண்ணாள் வழங்கெயசொற் 
பொருடேர்ந்து, நாட்கமல வள்ளவாய் ஈறும்போதி லமர் 
செய்ய, சதாட்பவளக கடிகைவாய மடவன்னஞ் சாற்றுமால். 

(இ- ன,) காள் கமலம - gross தாமரையினது, வள்ளம் 
வாய் - ண்ணமபோலும வாயையுடைய, கறு டோதில் அமா - 
சல்ல மலரில வாசஞ்செயகனற, செயய தாள - சிவப்பு நிறம் 
பொருகதிய அடிகளையும், பவள கழிகை வாய - பவளத்துண்டம் 
பபோலும வாபையும உடைய, மடம் ௮னனம - இளமைபொருந்திய 
௮ன்னமானத, இகலும் - போசெயதறகுரிய, வாள படை போல் - 
கட்காயுதம்போலு௦, நெடு கண்ணாள - நெடிய கணகளையுடையவள், 
வேட்கை - (சளன்மேலுண்டாகிய) ஆசையை, தனது உளதது அடக் 
சி - தன்னுடைய மனதஇனகண வெளிப்படாமல் வைத, சாணால் - 
வெட்கத் தினால், மெய்- அவவாசை கொளளட்பட்டபொருளை, மறைதி 
௮ (லேஷையால்) மறைத௮, வழங்கிய - சொல்லிய, சொல் பெச 
ருள் தோச்ழு - வாக்யொரத்தச்தை யறிந்து, சாற்றும் - சொல் 
அம், எ-று. ஆல் - gene. 

(௬ற.) தமயர்தி சஎனிடத் த௪சைவைத்து மஹைபொருளாகச் 
சொன்ன சொல்லையதிச் தனனஞ்சொல்றும் என்பதாம். (௯௧)



௪௬௪ NEL. FW, 

[இசனால் நீ எனனாலே மறைதறுச் சொல்லபபட்டபொருளை 
யறிச தலையா வெனபாயாயின அதிகதுளேனெனல் 

சொலலபபடுஇறது.] 

தருவினறுயப்கொழுகனையார்தகருகென்பாரொன்றதுவு 
மருவுபுரி௩ரம்பிசைககுமாடகஈலலியாழிசைகேட் 

டுரிகனளன்பாலவேட்கையுற்றனளென்றுரைத்ததும்யான் 
கருஇினனாற்பலகலையும்கறறுணர்ந்த தெளிவினால் 

(இ-௭,) சருவின - க௰பகதருவினது, கறு கொழுகனை - வாச 
னைபொருகதிய செழிய அருமபை, யாவா - யா, தருக எனபரா - தரு 
கவெனறு சொலலுவா£, எனறுவும - என்று சொனனதும், மருவு 

புரி- சோத வலிக்கடடுகளையும, ஈரமபு இசைககும- தநஇகளை இசை 
விகனெ௮ற, மாடகம் - முருககாணிகளையுமுடைய, நல யாழ் இசை 
கேடடு - நலல வீணையின இசையைககேடடு, உருனெள அனபால் - 
ஆகையால மனங கூழைஈ தவளா௫, [மனமுருககினற நளனிடததே], 
வேடகை உறமனள எனறு - ஆசை மிகு௩தாளெனது, உரை தததும - 

சொனனதும, யான - மான, பல கலையும் - பலவகை சாலகளையும், 
கற்றுணாகத- கற்று (அவமறினபொருளை) அறிகத, தெளிவினால் - 
தெளிவைஃகொணடு, கருதனன - (களனைககுறித௮௪ சொலலபபட் 
டவையென்று) அறிநதேன, எ-று. 

(௧- 2.) தமயரஈதியே ரீஏலேடையாகச்சொனனதை யானறிக் 
தேனென்றனனஞ சொலலிறறு எனபதாம். 

களனைககுறி 5த௪ சொலலபபட்டவைகளெனபது இசையெச் 

சம், ௧௬தல--இங்கே அறிதறபொருளைப பயகதுநினறது, பலகலை-- 

வியாகரணம், தருஃகம, முதலியன. (௯௨) 

[இதனால இருவிசுமபிற றருவினறுங கொழுகனை முதலிய 
வாகஇியபபொருளை நீ அறிர்திருநதால் அறியாய்போற 

சொல்லியதறகுக காரணம யாதெனின அதனை 
யுணாசதல் சொலலப்படினெறது,] 

மறங்கிளருமதா கெடுலகட்கன்னியாகமனமொன்றிற் 
செறிக்துமுடன்பிரியுமென த்தெளிவுடையோர்செப்புதலா 
னறுந்துணரொண்டுலலோ௫கயப்புறுகின்குறிப்புராக 
ளறிந்துமறியேன் போலவையுறவுற்றிருந்தனன்யான். 

(இ-ள்.) ஈறு துணா - நறியமலாகளையும், ஓள் ௪ல் - ஒள்ளிய 
பொனவட்டத தகட்டணியையுமுடைய, ஓதி - கூர்தலையடையவளே[, 
மதம் ளெரும் - கொலைததொழிலால் விளஙறகாகின்ற, மதா நெடு கண்- 
மதாததச கெடிய கண்களையுடைய, கன்னியாதம் - கன்னியாகளுடை 
ய, மனம் - மனங்களானவை, ஓனறில் செறிர்தும் - ஒருபொருளில் 
அமுந்தியும், உடன பிரியும் என - விரைவில் (அஈகிலையில்) நீங்குமென் 
௮) தெளிவுடையோர செப்புதலால் - றிவுடையோ சொல்லுத



அ௮ன்னத்தைத்தூதுவிட்டபடலம், ௧௬டு 

லினாலே, ஈயப்பு ௨௮ - விரும்பப்படு_ற, நின் சூறிட்பு உரைகள் - 
உனஜடைய குறிப்புச் சொற்களின பொருளை, யான அறிந்தும் - 
கான் தெரிர்தும, அறியேன போல - அறிநதிலேன போல, ஐயுறவு 
உற்று - சாதேகமடைகது, இருகதனன - இருகதேன, எ-று, 

(௧-௮) தமயஈதியே! பெண்கள மனங்கள விரைவிற பிரியு 

மென அறிவுளளோர சொல்லுதலால் உனகுதிபபு௪ சொறகளை கானதிக 
அம் அறியாதுபோலச ச௩தே௫ததேன எனறது ௮அனனம எனபதாம், 

மனமொன்றில அழு£தல - ஒருபொருளைப பெறலவேணடுமென 
அ மிகவிருமமி அதனையே கினைததிருததல. தெளிவுடையோ செப 
புதல **இனம்போன தினமல்லா கேணமை மகளி, மனமபோல 
வேறு பமம'? எனப தனா லநிக, கனனியாமன மொனதி லழுஈதயும் 
உடனே நீஙகுமெசை சொலலுதலாலே உனமனமும களனிடத்தே 
இப்போது அழுகி கிறபிஷம் இன சிறிது பொழுதிலே விட்டு 
நீங்கும, அதலால உனது நிசசயம அறியபபடாமைபறறி அறியேன் 
போல௪ சந்தேடுத இருநதே னெனறதாயிறறு. (௯௩) 

[இதனால ௮னறியும் நளன் அரசாககரசனா யிருககையால் 
அவனுக்கு நிசசயமல்லாக செயதியை௪ சொலல 

லாகாதெனல் சொலலபபடஇனறது.] 

உலகமெலாமபொதுகீககயோராழிதனையுருடடி. 
யலகிலபுகழ்ட்படாம்போர்ததவரசாபிரானறிருமுனனர் 
மலர்பொதுளஞ்சிலலோதியையுததுமடகாணாற 
சிலமொழிசொற்றனளென்னாச்செப்புவதுஞ்€ர்மைத்தோ 

(இ- ள்.) உலகம் எலலாம் - பூமி மூழுதையும, டொது 

(பலவரசாககும) பொதுமையினினறும நீயகுவிசத, ஓா அழிதனை 
உருட்டி - ஒரு ௪ககரததை௪ செலுதஇ, அலகு இல - அளவிலலாத, 
புகழ் படாம போதத - புகமா௫ப அடையை (அந்தப பூமியின 
மேற) போரத்திய, அரசா பிரான் - ராஜாதி ராஜன௮, இரு மூனனா- 
சர்கிதானததில, மலா பொதுள - மலாகள நெருயகபபெறற, ௮ம் 

சில் - அழகிய பொனவடடத தகடடணியையுடைய, ஓதி - கூடதலை 
யுடையவள, ஐயுறறு - சகதே௫தது, மடம் - அறியாமையோகெடிய, 
காணால - வெடகத்தினாலே, சில மொழி - (உனனைககுறித௪) சில 
சொற்களை, சொற்றனள எனனா - சொலலிஞுளெனறு, செப்புவதும - 
சொல்லுவதும், சாமைததோ - சிமடபுடைத தாமோ, எ-று, 

(க: த,) தமயர்தியே, நள.ராஜன் திருககொலுவின முனனே 
யான்போய் அரசனே உனனைக்குறிததுத தமயர்தி-வெட்கததாற் சில 
சொற்கள் சொனனாள எனறு சொலலுவது சிறட்பாகுமோ என றன 

னஞ் சொல்லிற்று என்பதாம். 

எலாமென்பது எஞ்சாப் பொருளில் வகதத, மேனீயெலாம் 
பச௪லையாயிற் றென்பதிறபோல், ஆணையைச் சககரமாகச் சொல்வது



௧௬௭ ளடைட்தம. 

செய்யுள்வழக்கு. *புகழ்ப்படாம் போத்த”? எனவே அவன் புகழ் 
பூமியெல்கும் வியாபிததிருகனற தெனமறதாயிறறு, பெண்களுக்கு 
விவாகமளவும் தகப்பதுடைமையா யிருககவேண்டுதலிம் கருததின 
படி. முடியுமோ முடியாசோவெனறு ௪ஈதே௫இததல், (சோாமைத்தோ” 
எனவே ஐயம், மடம, காணம, சொற்குறைவு இவறறு ளொன்றே 
சொல்லுதறகூத தடையாமெனின இரநானசுஞ் சோர்த இக்காரி 
யத்தை ரான் ௮தனாலவரும பழிக்கஞ்சாது எப்படிச் சொல்லமாட்டு 
வே னென்றதாயிறறு, (௯௪) 

[இதனால் அப்படி தான சொல்லினாற கூறறம் யாதெனின 
அதறகுசதரு மூததரஞ சொல்லபபமிகினற௨. ] 

சந்தடு௰ம்புரிககோட்டுககழைசுளியும்கடாயானை 
மந்தரத்தாற்பகைக்கடலைமஇததடையும்வயவேடதன் 
சிந்மையைநின்பாற்பிணிப்பிற்றெள்ள முதத்இருவேயுன் 
தந்தைபிறற்களித்திடினென்வாய்மைதவறாகாதோ, 

(இ-ள்.) தெள் அமுதம் தருவே - தெளளிய பாற்கடலிற 
பிறந்த திருமாதே !, ௧௩து அடு - கட்டுததறியை ஓடி.கனற, இம்புரி 
கோட்டு - பூண்கட்டியிரூககற கொமபுகளையுடைய, கழை சளியும் - 
கரும்புகளை முறிகெற, கடா யானை - மதயானையாடிய, மநதரத் 
தால் - ம௩த.ரஇரியினாலே, பகை கடலை - பகைவர௮ (சேனையாகய) 
பாற்கடலை, மதித்து - கடைநறு, அடையும் - அடையபபட்ட, வயம் - 
பெற்றி (சதிருவை) யுடைய, வேச தன - ஈளமகா ராஜன, சிம்சையை - 
மனததை, நினடால் - உனனிடததே, பிணிபபின - (யான்) கட்டி, 
வைத்தால், உன் தநதை - உனனுடைய தகபபனானவன், பிதற்கு - 
மற்மொெருவலுக்கு, ௮ளிதஇடின் - (உன்னைக) கொபெபானே யானால், 
என் வாயமை - எனது வாயசசொல்லின Nemours, suger 
தோ - வழுவாகாதோ, எ-று, 

(௧- 2.) தமயச்தியே களஎனமனதை யான் உன்னிடத்தில் வசப் 
படுத்திவைததால் உன பிதா உனனைப பிறருககுக கொடுத்தவிட் 
டால் எனசொம் பழுதாமென றஉனனஞ சொலலிழ்று என்பதாம், 

பகையென்ும் பண்புப்பெயா பண்பிக்காயிற்று பகைக்கட 
லோடு ஆசோபிததற் இடமாயெ சேனையும், வயத்தோடு அ௮ரோபிக் 
கப்படுபொருளாடஇய திருவும், வருவித.த௪ கூட்டப்பட்டன. ஈளலுக் 
சுூன்மே லாசைபிறத்த லெளிதன மெனபது தோன்ற இப்படிப்பட்ட 
வெற்திச்சிமட்பை யடையாககயெது. உனனைக்குறித்துப் பலவாறு 
புசழ்ர்தன்றி அவன் மனததை உனனிடததே திருப்புதல் கூடாசென் 
ப படப் *பிணிப்பின்? எனறது, ௮ரசன மனததை யுன்னிடத்தே 
இருப்பியபின் உன்றர்தை யுன்னை மற்றொருவலுக்குக் கொதெதால் 
அவலுக்கு ஈம்பவைத்து மோசஞ்செய்தவ னாவேனென்பது தோன்ற 
*என்வாய்மை தவறுகாதோ” என்றது, சந்தேகத்திற் டெமில்லாச 
பொருளையே சொல்லவேண்டுமெனபது கருத்த, யானை முதலிய 
வழ்திலே மச்தர முதலியவற்றை யாரோபித்தலால் உருவகவணி, ()



அ௮ன்னத்தைத்தாதுவிட்டபடலம். ௧௬௪ 

[இதனால் ௮து சச்தேகத்திற இடமாகையால் அதனைவிட்டு என் 
ச திக்னை வழுவாமல் வேறுபகா.ரஞ் செய்வேனெனல் 

சொல்லபபடுஇன்றது.] 

என்னுளதக்இலையுறல்போல்யார்க்களிப்பான்றந்தையென 
வுன்னுளத்துமையமுளதாதலாலிஃ்தொழிக 
பின்னொவையுமா தஇடினுமுடிப்பலெனப்பேசழில்கூ 
சன்னமடவரலுள்ளமறியுமாறுரைத்ததுவே. 

(இ- ௭.) பெரு எழில் கா - பெரிய அழூனால் Nees, ser 
னம் - அனனபபறவையானத, என உளத்தில் ஐயுறலமபோல் - எனது 
மனத்தில் ௪சர்தேகமிருததல்போல், தீ),க- தகபபனானவன, யாரக்கசூ 
அளிபபான என - யாருககுக் கொடுபபானோேவெனறு, உன ௨ளத்தும் 
ஐயம் உளது - உனது மனததிலும் சந்தேகமானது இருக்ெறது, 
ஆதலால் - ஆகையினாலே, இஃது ஒழிக - இக்காரியம் நீஙகக்கடவத) 
பினனா - ௮துவனறி, எவை உரைத்திடிலும் - எக்தக் காரியங்களை (8 
யெனக்குச்) சொல்லினாலும், முடிபபல என - (யான்) முடிப்பே 
னெனறு, மடவரல் உளளம - தமயநதியினது கருததை, அறியும் 
ஆறு - உணரும்படியாக, உர£தத௮ - சொலலிறறு, எ-று, 

(௧- ௮,) தமயநதியே எனமனதிற சகதேக மிருக்றெதுபோல 
உன்மனதிலுஞ சநதேகமிருகறது, இது நீஙக வேறுகாரிய மிருகதாத் 

சொல மூடிபபேனென றனனஞ் சொலலிறறு எனபதாம். 

யாரக்களிபபானோ வெனனும் ஓகாரஈ தொக்குவற்த2, உனக்கே 
சந்தேகததிற பெமாநிய விககாரியததி லெனனைச் ாண்தெல் கன் 
றஐன்றெனபது தோனற *இஃ்தொழிக? எனறது. இஃ்தொன்று நீக்க 
லாக வேறே பலகாரியம்க ஞளவாயினும் உனக்கு முடிப்பேனெனற்கு 
“எவையும்? எனப பன்மையாற கூறியது. (௯௬) 

| இதனால் தமயந்தி நாணம்விட்டுப் பேச த்தொடங்கெமை 
சொல்லபபடுகின்ற த ] 

கன்னிமனஞ்சூழ்கிடந்தகாணென்னுங்கடியரண 
மன்னமொழியெலும்படைகள்வழங்குதலுமழிந்ததான் 
முன்னியுளந்தனிற்சிறிதுமுறுவலித்துமுகங்கோட்டி 
யின்னமுதமுகுப்பதுபோலவெளிப்படையினியம்புமால், 

(இ-ள்,) கன்னி - தமயக்தியானவள், மனம் சூழ் டர்த- 
மனத்தைச் சூழ்ர்துடெர்த, காண் என்னும் - காணமெனஇன்ற, கடி. 
௮ரணம் - காவலாஏய மதிலானத, ௮னனம் - அன்னத்தினத, மொ 
ழியெனும் படைகள - சொறகளென்றே ஆயுதங்கள், வழங்குதலும் - 
மேற்சென்றவளவில், அழிந்ததால் - கெட்டமையால், சிறிது - ஈதிது 
பொழுது, உளச்தனில் முன்னி - (தன்) மனத்திலே ஆலோடச்.துூ 
முறுவலித்த - சரித்து, முகம் கோட்டி, - முகங் கலிழ்த் த, இன் 
அமுதம் உகுப்பது போல் - இனியவமாதத்தைச் சொரிவதபோஷ 
வெளிப்படையின் - வெளிப்படையினாலே, இயம்பும் - சொல்று 
வாள், எ-று,



௭௮2] GO % tL. & LD, 

(௧- ௮.) தமயச்தியானவள் வெளிப்படையாகச் சொல்லுவாள் 
[ன்பதாம். 

மனத்திலுள்ள பொருள்களை வெளிப்படாமற் காத்து கிற்மலால் 
ரணெனனுங் ₹கடியரணம்? எனப்பட்டது. முன்னுதல் ௮தஇிரகசயமா 
)ய விக்கருததை யெப்படி வெளிப்படையாம் சொல்வதென் முலோ 
த்தல், காணமழியினமை அதன் பழககவாசனை றிதகிம்கையாம் 
1ரிட்பும், மூகஙகோடடலும், உண்டாயின. நாணமுதலியவறறிலே 
,ரணமுதலியவறறை யாரோபித்தலால் உருவகவணி, (௯௭) 

[ இசனால் களனே தனககுத தலைவனெனறு கிச்௪ய 
ம௮௪தல சொல்லபபடுகன றது. ] 

ரிரையுயிர்ககுந்காமரைககுவெயயவனுஞ்சேதாம்பன் 
ுருவுயிரக்குராண்மலர்ககுமாமதியுமலலாம 
ஐுரைபெறுகற்தலைவர்பிறருளர்கொலலோ பொலன்சிதைய 
பரசமடவனமெனையுமனனளாயெண்ணுதஇயால. 

(இ-ள) பொலன ரசலைய - பொன்மயமாகிய சறைகளையு 
ுடய, மடம் - இளமைபொருகதிய, ௮7௪ ௮ன்னம் - அ.ரசவன்னமே!, 
॥9ரை உயி£ஃகும் தாமனைககு - வாசனையை வீசுன்ற தாமரைப் 
ழ்விறஞூ, வெய்யவலும் - சூரியனும், சேதாம்பல் - செவ்வல்லியி 

£.து, மரு உயிககும் - வாசனையை வீசுன.ற, நாள் மலாக்கு - பரு 
பமூளள பூவிறகு, மா மதியும் - பெரி.பசர்இி.ரனும், அல்லாமல் - 
)ன்ி, பிறா - அன்னியாகளாகய, உரை பெறு - புகழ்பெற, கல் 
லைவா உளாகொல்லோ - நல்ல காயகா இருக்னெராரோ?, [ இல்லை], 
[ன்னையும் - என்னையும, அ௮அனனள ஆய - அபபடி.பபட்டவளாய், எண் 
ஐுதி - (பளனன௰ி காயகனில்லை யெனறு) எண்ணக்கடவாய், எ-று. 

(க-ஐ.) அனனமே! தாமரைக்குச௪ சூரியனும் அல்லிக்குச் சந்திர 
பம் ௮னறி வேறுகாயக னில்லாதுபோல எனககு நளனையனறி நாயக 
ரில்லையென் கெண்ணக்கடவாய எனருள எனபதாம், 

எப்படித் தாமரைமலாக்குச் சூரியஜம் அல்லிமலாக்குச் சர் இரனு 
ன்றி வேறுகாயகரில்லையோ அபபடி.யே எனக்க நளனன்றி வேறு 
£யகனில்லை யெனறு தன்னிசசயததைக் கூறியவாரூமிறறு, (௯௮) 

[ இதனால் விபரீதம் பிரமாதம், சா தனக்குறைபாடு, வஞ்சவிருப்பு 
இவற்று ளொனராம் பிமனைத தான் கணவனாகச் கொள் 
ளாமையை வலியுறுததித தன பிதாகினாலும் ௮.த 

முடியாமையை யுணாத்துதல் சொல்லப் 
UO Ber mg | 

)யமுறேனளன்மார்பிலணியலணிகுவனன் றி 
ஈமயல்புரிவேள் வரினுமன்றலந்தார் சூட்டுவனோ 
'ஈப்யொழுகுவேற்றாதைபிறற்களிப்பகேர்குவனேல் 
"॥வய்யதழற்புகுந்காவிவிட்டுனுமைநிறுத் துவனால்.



அன்னச்தைகச் தாதுவிட்டபடலம், ௧௬௯ 

(இ-[ள்.) ஐயம் உலேல் - (அனனமே£) சர்தேகப்படாதே, 
ளன் மா£பில் - களராஜனது மாாபின்கண், அ௮ணியல் ௮ணிகுவன் 
ன்றி - மாலையைச் சூட்பவவெனே யல்லாமல், மையல் புரி வேள் வரி 
நம் - மயக்கத்தைச் செய்கின்ற மன்மதனானவன் வகீதானாயிஐம், 
3னல் ௮ம் தரா சூட்டுவனோ - வாசனைபொருகதிய அழூயே 
லையை (யான) சூட்ப்வேனோ, கெய் ஒழுகு - நெய்யான2 ஒழுகப் 
பறற, வேல் - வேலையுடைய, தாதை - (என) தகப்பனானவன், 
9றற்கு. அளிப்ப கோகுவனேல் - மற்றொருவஜக்கு (என்னைக்) 
கொடுக்க உடன்பவொனாயின், வெய்ய தழல் புகுஈது - வெப்பம் 
பொருந்திய நெருபபினுள முழு, அவி விட்டு - உயிரைவிட்டு, உன் 
டரை - உனது சொல்லை, கிறுததுவன - (களனிடத்தி) னிலைபெறுவிப் 
பன், CT Qe 

(௧௩௮) அன்னமே ! யான் சளஜுக்கே மாலையிடுவேன், என்பிதா 
Spee கென்னைக் கொடுக்க வுடன்பட்டால் ௮க்இனியுள் வீழ்க இறம் 
துனசொல்லை நிலைகிறுததவேன் எனருள் தமயக்இ என்பதாம், 

மூன்றுலகத்திலும் அழகா றந்த மன்மதனை யொழிக்கவே 
௦உற்றை யாடவாகளையு மொழிதததாயிறறு, *வெய்யதழழபுகுஈதாவி 
மிட்டு: எனறதனால் கொகேதுயா விளைக்கு மரணமே ஈளனையன்றி 
௦ற்மெருவனை மணததலிலும் இனிதெனறதாயிற்று. அர௪ஜக்குத் 
தனனைககுறிதது அனனததாம சொல்லபபடுஞ் சொல்லை யுனஜஓுா? 
எனறாள், (௯௯) 

[ இதனால் தனக்குளள நிச்சயத்தை யுணாத்தல் 

சொல்லபபடுஇன்ற த.] 

ஊழியஞ்செய்இறம்வேந்தைவேட்டுள்எமுருகுமெனை 
வாழிமடவனங்கூட்டலரிதென்னைமதிக்திடேல 
கழ்கெர்சாமரையின்முகைகளசரொளிக்தண்ணோற்கலரா 
2தழ்பரித்தேரவற்காணினலர்௩இடுதலியல்பன் றே, 

(இ-ள்,) மடம் அன்னம் - இளமைபொருச்திய அன்னமே |, 
வாழி - வாழக்கடவாய் , ஊழியம் செய் திறம் - அடிமைத்தொழில் 
செயயும்படிக்கு, வேர்தை - களமகாராஜனை, வேட்டு - விரும்பி, உள் 
ளம் உருகும் எனை - மனமூருகாகின௰ எனனை, கூட்டல் - (௮வ 
லுக்கு) மனைவியாக்குதல், ௮ரி௮ - பெரிய வுபகாரமாகும்) என்னை 
மதிததிடேல் - (இனி) எனனை விசாரியாதே; (இப்படிப்பட்ட பிடி. 
வாதமேன், குணமூள்ள மற்றொரு காயகனைப் பெறிற் குற்றம் யா 
தென்றால்), கேழ் ளொ தாமரையின் மூகை - கிதத்தினலே விளங் 
தாகின்ற தாமரையின௮ அரும்புக்கு, ளொ ஓளி தண்ணோறல்கு - விளங் 
காகின்ற சீதளபெணத்தையுடைய சந் இரனால், அலராது - மலசா 
மல், ஏழ் பரி தேரவன் காணின் - ஏழு குதிரைகள் பூட்டிய ரதத்தை 
யுடைய சூரியனைக் கண்டால், அலர்ர்திதெல் - மலாதல், இயல்பு அன் 
ஹே - சுயாவமன்றோ, எ- று, 

க௫



௧௬௮ ை நடதம், 

(௧- ௮,) தமயச்தியானவள் வெளிப்படையாகச் சொல்லுவாள் 
என்பதாம், 

மனத்திலுள்ள பொருள்களை வெளிப்படாமற் காத்து கிறறலால் 
நாணென்னுங் *கடியரணம்' எனப்பட்டது. முன்னுதல் ௮தஇிரக௫யமா 
இய விக்கருத்தை யெப்படி வெளிபபடையாம் சொல்வதென ரமூலோ 
இத்தல், காணமழியிஐம அதன் பழக்கவாசனை இறிதுகிமகையாற் 
சிரிப்பும், முகங்கோட்டலும், உண்டாயின. காணமுதலியவறதிலே 
அரணமுதலியவறறை யாரோபிததலால் உருவகவணி, (ser) 

[இதனால் களனே தனககுத தலைவனென்று நிச்சய 
மூதுத்தல் சொல்லபபடுனமது.] 

விரையுயிர்ககு6தாமரைககுவெய்யவனுஞ்சேதாம்பன் 

மருவுயிரககுகாண்மலர்ககுமாமதியுமல்லாம 
லுரைபெறுகத்தலைவர்பிறருளர்கொலலோ பொலன் சிறைய 
வசசமடவனமெனையுமன்னளாயெண்ணுதியால். 

(இ-ள்) பொலன் மைய - பொன்மயமாய சிறைகளையு 
டைய, மடம் - இளமைபொருகதிய, ௮ர௪ அ௮ன்னம்- ௮ர௪வன்னமே!, 
விரை உயிஃகும் தாமரைக்கு - வாசனையை வீசுன்ற தாமரைப் 
பூவிறகு, வெயயவஜும் - சூரியனும், சேதாம்பல் - செவ்வல்லியி 
னது, மரு உயிக்கும் - வாசனையை வீசுனற, நாள் மலாக்கு - பரு 
வமூள்ள பூவிறகு, மா மதியும் - பெரி.பசர்திரனும், அல்லாமல் - 
gc, Sore அன்னியாகளாகிய, உரை பெறு - புகழ்பெறற, நல் 
தலைவா உளாகொலலோ - நல்ல காயகா இருகெருசோ!, [இல்லை], 
என்னையும் - என்னையும, அ௮னனள ஆய - அபபடிப்படடவளாய், எண் 
ணுதி - (௪ளனன௰ி காயகனிவலை யெனறு) எண்ணக்கடவாய், எ-று. 

(4-9.) அன்னமே! தாமரைக்குச் சூரியஞம் அல்லிக்குச் சர்திர 
ஓம் அன்றி வேறுகாயக னிலலாதுபோல எனக்கு நளனையனி crue 
னில்லையென் தெண்ணகச்கடவாய எனறாள் எனபதாம், 

எப்படி.த தாமரைமலாக்குச் சூரியனும் அல்லிமலாக்குச் சந்திரனு 
மன்றி வேறுமாயகரில்லையோ அப்படியே எனக்கு ௩ளனன்றி வேறு 
காயகனில்லை யென்று தன்னிச்சயததைக் கூறியவாறாமிறறு, (௯௮) 

[இதனால் விபரீதம் பிரமாதம், சா தனக்குறைபாடு, வஞ்சவிருப்பு 
இவற்று ளொனருமற் பிறனைத தான் கணவனாகக் கொள் 
ளாமையை வலியுறுத்தித் தன பிதாவினாலும் ௮து 

மூடியாமையை யுணாத்துதல் சொல்லப் 
LD Bes ogi. | 

ஐயமுறேனளன்மார்பிலணியலணிகுவனன்றி 
மையல்புரிவேள் வரினுமன்றலந்தார் சூட்பெவனோ 
கெய்யொழுகுவேத்ராதைபிறற்களிப்பநேர்குவனேல் 
வெய்யதழற்புகுக்காவிவிட்டுனுரைநிறு த் துவனால்.



௮ன்னத்தைத்தாதுவிட்டபடலம், ௧௬௯ 

(இ-[ள்.) ஐயம் உறேல் - (௮னனமேகீ) சந்தேகப்படாதே, 
களன் மாரபில் - களராஜனது மா£பின்கண், அணியல் ௮ணிகுவன் 
அன்றி - மாலையைச் சூட்வெனே யல்லாமல், மையல் புரி வேள் வரி 
ஓம் - மயக்கத்தைச் செய்டுன்ற மன்மதனானவன் வர்தானாயிஜம், 
மனறல் ௮ம் தார சூட்வெனோ - வாசனைபொருகதிய அழயே 
மாலையை (யான) சூட்ட்வேனோ, கெய் ஒழுகு - கெய்யானது ஒழுகப் 
பெறற, வேல் - வேலையுடைய, தாதை - (என) தகபபனானவன், 
பிறற்கு அளிப்ப கோகுவனேல் - மற்றொருவஜுக்கு (என்னைக்) 
கொகெக உடன்படுவானாயின், வெய்ய தழல் புகுந்து - வெப்பம் 
பொருந்திய நெருப்பினுள முழுக, அவி விட்டு - உயிரைவிட்டு, உன் 
உரை - உனது சொலலை, நிறு த.துவன - (நளனிடததி) னிலைபெறுலிப் 
பேன், எறு. 

(a-g.) அன்னமே ! யான் களஜுக்கே மாலையிடுவேன், என்பிதா 
பிறலுக் கென்னைக் கொடுக்க வுடன்பட்டால் ௮கஇனியுள் வீழ்க்திறக 
தன்சொல்லை நிலைகிறுததுவேன எனமுள் தமயக்தி என்பதாம், 

மூனறுலகததஇிலும் அழகாம றந்த மன்மதனை யொழிக்கவே 
மற்றை யாடவாகளையு மொழிதததாயிறறு. *வெய்யதழம்புகுர் சாவி 
விட்டு என்றதனால் கொ௫.துயா விளைககு மரணமே ஈகளனையன்றி 
மறஹஜொருவனை மணத்தலிஜும் இனிதெனறதாயிற்று. அரசுக்குத் 
தன்னைக்குமிதது அனனததாம் சொல்லபபடுஞ் சொல்லை ₹யுன்ஓூனா? 
எனராள். (௯௯) 

| இதனால் தனக்குளள நிச்சயத்தை யுணாத்தல் 

சொல்லப்படுஇன்ற ௮. ] 

ஊழியஞ்செய்திறம்வேக்தைவேட்டுள்ளமுருகுமெனை 
வாழிமடவனம்கூட்டலரிதென்னைமதிததிடேல 
கேழ்களர்சகாமரையினமுகைகிளசொளித்தண்ணோற்கலரா 
தேழ்பரித்தே.ரவழ்காணினலர்ந்இடுதலியலபன் நே. 

(இ-ள்.) மடம் அன்னம் - இளமைபொருந்திய அன்னமே !, 
வாழி - வாழக்கடவாய் , ஊழியம் செய் திறம் - அடிமைத்தொழில் 
செயயும்படிக்கு, வேர்தை - ஈளமகா.ராஜனை, வேட்டு - விரும்பி, உள் 
எம் உருகும் எனை - மனமுருகாடின்ற என்னை, கூட்டல் - (அவ 
னுக்கு) மனைவியாக்குதல், அரிது - பெரிய வுபகாரமாகும்) என்னை 
மதிததிடேல் - (இனி) எனனை விசாரியாதே; (இப்படிப்பட்ட பிடி. 
வாதமேன், குணமுள்ள மற்றொரு காயகனைப் பெறிற் குற்றம் யா 
தென்றால்), கேழ் இளா தாமரையின் மூகை - கிறத்தினாலே விளங் 
காகின்ற தாமரையின.து அரும்புக்கு, ளொ ஒளி தணஹோறவ்கு - விளம் 
காகின்ற ச தளூரணழ்தையுடைய சந்திரனால், ௮லராது - மலசா 
மல், ஏழ் பரி தேரவன் காணின் - ஏழு குதிரைகள் பூட்டிய ரதத்தை 
யுடைய சூரியனைக் சண்டால், அலாச்திடிதல் - மலாதல், இயல்பு அன் 
Gp - ௪பாவமன்றோ, எ- து 

௧௫



௧௭௦ ைைஈடதம், 

(௧- ௪.) அன்னமே ! விதியின் சம்பர்தத்தினாலே சளனையிச் 
சித்.து மனமுருகு மென்னை ௮ச்சளனோ கூட்டுவித்தல் உனக்குப் 
பெரிய காரியமல்லவென்று சொன்னாள் என்பதாம, 

வாழிய வென்ளும் வியம்கோளி னீற்றின் யகர வுமிமெய்கெட்டு 
வாழி யென நின்றது, *ஊழியஞ்செய் தறம்வேக்தை வேட்்ள 
மூருகுமெனைவாழிமட வனங்கூட்டலரிது?” எனவே, தனக்கு நாலூழி 
யக்காரியாம் பதத்தைப்பெற விரும்பும்படி. யிருக்கெற வப்படிப் 
பட்ட ஈளஜுக்கு மனைவியாம்பதம் எனக்குக் இடைத்தால் ௮.௮ எப்ப 
டிப்பட்ட பெரும்பேறா யிரா தெனறதாயிறறு, *என்னை மதித்த 
டேல்” எனவே இப்படிப்பட்ட கிசசயததை அறிவிக்கப்பட்ட கீ 
என்னை யினிச் சோதித்தல் அரைபட்டமாவை யரைத்தல்டோலுமாம்; 
ஆதலால் கூட்டுதறகு வேண்டு முயற? செய்யென்றதாயிறறு. தாம 
ரையைக் குறித்துச் சொல்லப்பட்ட வுபமான வாக்யெததால் எப்படி. 
தாமரையரும்பு சூரியனையன்றிச் £தளரண த்தை யுடையவனா யிர£ 
தாலுஞ் சர் இிரனை விரும்புற இல்லையோ வப்படியே கான நளனை 
யனறிக் குணமுடையவனா யிருகதாலும் மற்றொருவனை விரும்பே 
னென்லும்பொருள் பெறப்பட்டது. களனி௰ ஏறாத குணமுடையவ 
னொருவ ஸனில்லாதிருக்கவுக் தனது நிச்சயத்தை கம்புவித்தமகு இய் 
னம கூறினாள். தாமரைச்செயதியாயெ அல்பொருளி ஜெப்புமை 
பின் சம்பந்தத்தால் தமயந்தி செய்தியாடுய புகழ்பொருள் தோன 
௮.தலால் ஓப்புமைப் புனைவிலி புகழ்ச்சியணி, (ஊழியல் பிறறிறல் 
வேர்தைவேட்டுள்ள முறுகுமெனைவாழிமட மனங்கூட்டலரி தெனன 
மதிததிடேல் கேழ்ளொ தாமமாயின முகைஏளெ ரளி தண்டேஐ.கர? 
என வழங்குனெறபாடம் இதன்முதனூல் முடிபிம்குச் சிழிஐும ஓவ் 
வாம பொருட்சிபபு மிலதாய் நிறனெறது. (400) 

| இசஞல் தனத கிச்சயததை யறிலித்து அன்னத்தினறு 
நிசசயத்தை வினாவுதல் சொல்லபபடஇன்தது.] 

வாடடிறல்சேர்வயவேந்தின்மணிப்புயத்தென்முலைகளைப் 
கூட்டுதியேலுயிர்வாழ்வல்கூட்டாயேலுலகறிய [பக் 
மூட்டழலிற்புகுந்தாவிமுடித்திடுவலொளிகெழுசெஞ் 
சூட்மெடவனமிவற்றுளென்செய்வான்றுணிந்தனையால். 

(இ-ள்.) ஒளி கெழு - கார்திபொருநதிய, செம் சூட்டு - செய்ய 
ஒசசிக் கொண்டையையுடைய, மடம் அன்னம் - இளமையபொருக் 
இய அன்னமே], வாள் திறல் சோ - வாளின2 போரினால் சேர்ச்த, 
வயம் வேர்இன- வெறமியையுடைய சஎமகாராஜனத, மணி புயத- 
அழ தோளகளிடத்து, என் முலை தளைப்ப கூட்டிதியேல் - என் 
னுடைய முலைகளானவை அழுர்தும்படியாக (என்னை அவனோ) 
சோப்பாயானால், உம்£ வாழ்வல் - உமி்மைத்நிருப்பன். கூட்டா 
யேல் - சோக்காயானால், உலகு அதிய - உலகத்தாசதிய, மூட்டு 
அழலில் புகுர்.த - மூட்டப்பட்ட செருப்பிலுள் மூழ்ு, ஆகி முடித் 
இல் - உயிரை விட்டுவிவேன் ; இவற்றுள் - (கூட்டலுல் கூட்



அ௮ன்னத்தைத்தூதுவிட்டபடலம், ௧௪௪ 

டாமையுமாயே) இவ்விரண்டஐள், என் செய்வான் துணிச்தனை - 
எது செய்யும்படியாக (கீ) கிச்சயித்தாய், எ-று; 

(க௪-௮,) அன்னமே ! நீ என்னை சளனோ0 சேர்த்தால் உயி£வைத் 
திருப்பேன, சோக்காவிட்டால் உயிரை விட்டுவிடுவேன் எனறாள 
என்பதாம், 

*கூட்டுதியே நுயி£வாழ்வல்”? என்றும், ₹கூட்டாயே லுலகறிய 
மட்டழலிம் புகு தாவி முடி.த்தமிவல்” என்றும், கூறுதலாலே கூட் 
டிப் பிழைப்பிக்கவுங் கூட்டாம லிறபபிக்கவும் வல்லமை உனக் ஞூண் 
டாயிருத்தலால் உன்னையே தஞ்சமாக கம்பியிருகற வெனனைப 
பிழைபபித்தாம் புகழும் புண்ணியமும் உண்டாமென்றும், அது 
செயயாயாூற் பழியும பாவமும் உண்டாமென்றும், குதிபபிததவாறா 
யிற்று, தனது இப்பாய்தலை யாவரும் புகழ்தற் பொருட்டூத் தன 
௬,ததமச தையை வெளிப்ப தவேண்ே மென்பதப.றறி உலகறிய” 
என்றள். (௧௦௧) 

[இதனால் அ௮க்கூட்டலுதவியின் பெருமை கூறல் 

சொல்லப்பகென்ற.] 

உயிருதவிசெய்தவர்க்கொன்றுற்றக்காலுணர்வுடையோர் 
செயிரறுதம்முயிரளித்துச்செய்கன்றிக்கடன்கழிப்பார் 
மயர்வறவென்ளலுயிரினுஞீர்வாய்ந்தகளன்றனையளிப்பி 
னயர்வறுமோ இமமதற்குக்கைம்மாறேகறிகஏலன்யான். 

(இ-ள்,) அயாவு அறு ஓதிமம் - (மனச்) சோவறற ௮ன்னமே[, 
உணாவு உடையோ - அறிவுடையோ, ௨யா உதவி செய்தவாக்கு - 
(அபத்துவந்தபோது தம்) உயிரைக் காபபாதறினவாக்கு, ஒன்று உற 
றக்கால் - ஓராபத்து வ$ததாயின், செயி ௮று - குூற்றமறற, தம் 
உயிர அளித்து - தம்முடைய உயிரைக் கொடுது, செய நன்றி சடன 
சுழிப்பா - (௮அவராற்) செய்யபபட்ட வுபகாரமாகிய கடனைத் தாப 
டா, மயாவு ௮ற - மயக்கமான நீங்க, என உயிரிலும - என 
உயிரைச்காட்டிலும், சோ வாய்ர்த - இறப்புப் பொருகர்திய, களன்றனை 
அளிப்பின் - களராஜனைக் கொபெபாயானால், ௮தறகு- ௮வ்வுபகாரத் 
இற்கு, கைம்மாறு - எதிருபகாரம், ஏது - யாது, யான் - கான், அறி 
இலன் - (ததனை) அறியேன், எ-று, 

(௪- த) ௮ன்னமே ! உயிக் குதவிசெய்தவாக்கு உயிக்குதவி 
செய்வாகள் உணாவுடையவாகள்; என்னுயிரினுஞ் சிற்த களனை நீ 
எனக்குக்கொடுத்தால் உனக்கென்ன பிரதியுபகசாரஞ் செய்வேன் என் 
ரூள் என்பதாம், 

யாத ௮றியேனெனவே யில்லை யென்றதாயிற்று, கடன்கழிப் 
பான உலகத்தின்மேல் வைத ௮க்கூதிலும் கீ எனக்கு உயிருதவி 
செய்யின் உன்பொருட் டென்னுயிராக் கொத்து அச் கடனைத் இர்ப் 
பேன் என்பதே கருத்தாகக் கொள்க, அதற்கு *கைம்மாதே தறி 
இலென்யான்? என்றதற்கு உயிரக்குமிரோ யீடாமாதலின் என்னுயிரின்



௧௪௨ @) % L. & WD. 

மேற்பட்ட களனுக் டோச சஎனிழ் இழ்ப்பட்ட வென்ஞயினாக் கொ 
டுத்து ௮க்கடனைத் தீர்க்கக் கூடாமையால் கீ ௮வனை எனக்குக கொ 
டுத்.து என்னை உனக்கு இனி யெனமென்றைக்கும் தாசகமாட்டாத 
கடன்பட்டவ எாக்கென்பது கருத்து. (௧02 உ) 

[இதனால் ஈடில்லா தவுதவி செய்தலாம் பயன் யாதெனின் 
அதறகுத்தரு மூத .ரஞ் சொல்லப்படின்றது.] 

கைம்மாறுநினக்காற்தலரிதெனிலுங்களிப்பினுஎஞ் 
செம்மாந்துன்செயிரறு”ரோவாதுசெப்புவலயா த் 
னெம்மாவியிறக்துபடாஇருக்குங்கொல்விரைவினிற்போய் 
தெம்மாறுசுடர்வேலான்றிருவருள்பெற்றிடாயெனினே. 

(@- ள்.) கைம்மாறு - Ws Suuarrgeng, GersG ஆற்றல் - 
உனக்குச் செய்தல், அரிது எனிஜம் - இலலையாயினும், களிட்பின - 
மூழ்சசியினாலே, உளம் செம்மார் து - உளளததில் இறுமாந்து, உன 
செயி£ ௮று சா - உனது குறறமறற மகுணததை, ஓவாது - இடை 
விடாமல், யான் செப்புவல் - நான் சொலலுவேன, (அனால் அதை 
தன்றாச வாலோசிழது விரையாமம் செய்வே னெனபாயாயின்) விரை 
வினில் போய் - சிகஇரததிம் சென்று, தெவ் மாறு - பகைவரும் 

(ஈடபினராய்) வேறுபதெற்குக் காரணமாகிய, சுடா வேலான - தளி 
யையுடைய வேலையுடையவனது, திரு அருள் பெற்றிடாயெனின் - 
அழ$ூயே வருளைப் பெருயாயின், எம் ஆவி- எம்முடைய வுமாகளான 
வை, இறநதுபடா - நீறநபெபோகாமல், இருக்குங்கொல் - இருக்கு 
மோ, எ-று, 

(௧-௮) அன்னமே! சானுனக்குப் பிரதியுபகாரஞ்செய்த உரி 
தென்றாஓும உன்புகழ்ச்சியை இடைவிடாது சொல்லுவேன, நீவிரை 
வித்போய் சள னருளைப் பெறாவிடில் எஙக ஞூயி£ களிருஃகுமோ என 
(VOM என்பதாம். 

ஈடில்லாத வுபசாரத்தைச் செய்யுஞ் €ராதலாற *செயிரறுச£? 
என்றாள், “உன் செயிரறு சீரோவாது செப்புவல்”? எனவே என்னு 
லே யுலகத்திலே பெரும்புக முண்டாதலே யுனக்குப பய னென்ற 
தாயிற்று, அன்றியும் எந்நனறி கொன்ளறாசக்கு முயவுண்டா முய் 
வில்லை, செயக்நன்றி கொன்ற மகற்கு”? என் திருக்சையால் பின்னே 
தான் செய்யக் கடவதாயே நன்றி பாராட்டலைக் காட்டித் தரன் ௮வ 
வுபகாரத்திறகுப் பாத்திரமா மிருக்கையைக் குறிப்பிததவா முயிகறு 
தா னிறக்கும்போது ௮௮ பொறாது தாயரும் பாக்யெரும் இறப்பொன் 
பது கருதி அவனாயும் தழுவி *எம்மாவி? எனப் பன்மையாழ் கூறி 
னாள், பகைமைப்பொருளை யுணாத்தும் தெவ் வென்பதின் வகரமெய் 
வருமொழி மகரத்தைமோக்ி மகரமெப்யாயிற்று, “அ£ம்குகதாக௫ச் 
செயற்பாலதாூங்கற்க, தங்காதுசெய்யும்வினை,!? என் திருக்கையால் 
விரைச்து செய்யத்சகுவதாடெ இச் காரியமுயற்சியில் ஆகசியஞ் செய் 
யாதே யென்னுங் கருத்தால் விரைகினிற்போய் அருள்பெறதிடாயெ 
னின் !எம்மாலி பிறர் படா திருக்குங்கொல்' என்றாள், (௧0௩)



௮ன்னதக்தைக்தூதுவிட்டபடலம், ௧௪௨ 

[இ௮மு,ச னான்குபாட்டுகளால் பின்பு அன்னஞ் செய்யத்தகு 
மவற்றை யறிலிச்தல் சொல்லட்படுஇன்ற.து,] 

என்குறை$ீவயவேந்தற்யெம்புதயேல்வடல்கிடட்து 
பொன்பிதர்மின்சுணங்கார்ந்தபொம்மலிள முலையினர்பா 
லன்புறுலலமயமதஇிலறையற்கவறைகுதியே " 
னன்குரை தீங்காமவர்பானயப்புற்றகன்மையினால். 

(இ- ள்.) என் குறை - எனது குறையை, நகீ£- 8, வயம் வேக் 
தற்கு இயம்புதியேல்- வெறறியையுடைய ஈளமகாராஜனுக்குச் சொல் 
வாயாயின், வடம் டெஈது - முததுவடமானது தங்கபபெதறு, 

பொன் பிதா மின்- பொனபொடிபோல விளக்குகின்ற, சுணங்கு 
grbs - Cgound Hopes, பொமமல் இள முலையினாபால் - 
பொலிவும் இளமையும் பொருந்திய முலையினரிடதத, அன்பு உறு - 
அனபு௰றிருகஇன்ற, ஈல் அமயமதில அறையற்க - நல்ல சமயத்தில் 
(அதனைச்) சொல்லாதே, அறைகுதியேல - (அப்போது) சொல்வை 
யேயானால், அவாபால - அவரிடததே, சயபபு உறற தன்மையினால் - 
இனபமுறற குணதஇனாலே, நனகு உரை - (உன) கலலசொல்லும், 

தியகு ஆம - (அவனுககுக) கூறறமுளளதாகும, எ-று; 
(க-து) ௮அனனமே! நீ என குறைகளை அரசனிடத்திற் சொல்று 

வையேயானால அரசன் பெண்களிடத தன்புள்ள சமயததிற் சொல் 
லாதே, சொன்னால் ஈல்வா£ததையும் குறறமாய்விடும் எனறாள் எனப 
தாம், 

பொம்மலுக்கு அபபொருள் 1'பொம்மலேபொலிவுஞ்சோறும்'? 

என்பதனாலதிக, எப்படி. நீரைக்குடிதது அதனாலே தாபதியடைந்தி 
ருக்இறவருக்கு அப்போது தெளிவும் தீஞ்சுவையும் பரிமளமுஞ் €தள 
மூ மூடையதா யிருச்தாலும் வேறுகீ£ விரும்பபபடாதோ அ௮பபடியே 
ஒருததியைப் புணார்து அவளாலே தாட்தியடைர் திருக்கறெவலுக்கு 
அப்போது பல குணஙகளு மூடையவளா யிருச்தாலும் வேறொருத்தி 
விரும்பப்படா ளாதலால், *நன்குலா தீங்காமவாபா னயப்புறறதன் 
மையினால்? என்ரால். (௧௦௪) 

வேற்றரசர்திறைகொணரும்வேலையிலுஞ்சொல்லற்க 
மாற்றரசர்பால்வெகுளுமமயத்தும்வகு துரையே 
நேற்தமுடைமஇவலலோர்தேர்ச்சியிலுக்தெரிந்துரையேல் 
சாற்றினுரைத் தனவெல்லாந்தவருதலறிதியே. 

(இ-ள்,) வேறு ௮ரசா - பிம வரசருடைய, திறை - இமைப் 
பொருளை, கொணரும் வேலையிலும் - வருவிக்ன்ற காலததிலும், 
சொல்லற்க - சொல்லாதொழிக) மாறு அசசர்பால் - பகை யரசரிடத் 
௮, வெகுளும் ௮அமயத்தும் - கோபஞ்செய்டின்ற காலத்திலும், வகூத் 
௮ உலாபேல் - சொல்லாதே; தேற்றம் உடை - தெளிவை உடைய, 
மதி வல்லோர் தேர்ச்சியிலும் - மர்திரகளோ அலோசனைசெய்யுவ் 
காலத்திலும், தெரிர்து உரையேல் - சொல்லாதே) சாற்றின் - (8)



௧௪௪ குட்தம், 

சொல்லின், உரைத்தன எல்லாம் - (உன்னால்) சொல்லப்பட்டனவெல் 
லாம், சவறு ஆதல் - குறறமூடையன வாசலை, ௮.திஇ - (8) அறிவாய், 
எ-று. 

(க- த.) அன்னமே! அரசர் இதை தரும்டோதம் பகையர௪ 
ராக் கோபிக்கும்போதும் மந்திரிகள் மதிசொல்தும்போதும் என் 
வாத்தைகளைச் சொல்லாதே, யான் சொன்னதெல்லாஞ் சொல்லென் 
ரூள் என்பதாம், 

செல்வப்பொருளிலே சென்திருக்கற மனமானது தத். துவப்பொ 
ருளிலே சென்றிருக்கற யோமெனம்போஜழ் பிறிதொன்றிலே விலார் 
௮ இிரும்பக தாதலாலும், கோபத்தாற கலங்யே மனத்திற்கு ஈற்செய் 
இயும் பித்தத்தாற் குணம்வேறுபட்ட வாயக்குச் சர்ச்கரைபோற் 
கசக்கு மாதலாலும், மர்திரிகளோடு செய்யும் ஆலோசனைவேளையிலே 
சொல்வது சனவுவேளையிலே சொல்வதுபோற செவியிலே நுழையா 
தாதலாலும், அபபடி.ப்பட்ட சமயங்களிலே சொல்லலாகா தென்றாள். 
agi gor, shige, இவை ஒருசொற்றன்மைப்பட்டு வந்தன, () 

பொறிசெறித்த மாண்பினராய்ப் பொருந்தலர்ச்செற் றிருநி 
செறிதருமாநீட்டியருவினைவாங்குசெயலினரு [ தயஞ் 
மூறுபிழையுட்சிறிதியற்நினொறுக்இடுவ/வயவேந்த 
ரறுதிபெறரீமொழியுமமயமறிர்துரைத்தியால். 

(இ-ள்.) பொதி செறித்த - ஐம்பொறிகளையும் அடக்யெ, மாண் 
பினா ஆய் - நற்குணமூடையவராட, பொருச்தலா செற்று - பகைவ 
ரை வென்று, இரு நிதியம் - ௮௧ இரவியததை, செ.றிதரும் ஆறு - 
நெரும்குமாறு, ஈட்டி - சோதது, ௮௬ வினை - பெரிய தொழில்களை, 
வால்கு செயலினரும் - (தம்மிடத்த) வாங்கிய செய்கையை யுடைய 
வரும், உறு பிழையுள் - (பலவாய்) உறுன்ற குற்றங்களுள், எறிது 
இயத்கின - சிறிய வொருகுற்றத்தைச் செய்தாலும், வயம வேகதா - 
வெற்றியையுடைய ௮ரச.ராயினோ, அறுதி பெற - (தம்மின்) ஒழிவை 
அடைய, ஒறுத்திரவொ - (௮அப்படிப்பட்டவனாயும்) தண்டிப்பா£; (அத 
லால்) சீ - (விவேயொ௫.ப) 8, மொழியும் ௮மயம் அதிர்து ணாநிதி - 
சொல்லுதற்குரிய காலத்தைச் தெரிச்து சொல்லு, எ-று, 

(௧- ௮.) அன்னமே! பகைமன்னனை வென்று பாக்யஞ் சம்பா 
தித்௮த.தரும் வல்லவாகளும் ௮௰ப குற்றஞ்செய்தால் ௮ரசா தண்டிப் 
பா.ராகையால் குற்றமின்றிக்காலமறிச்த கூமென்றாள் என்பதாம். 

பொதிசெறித்தலாவது ௮7௪ ஜனொருவரோடு ரகசியம் பேசும் 
போது தான் செலிகொதேததுக் கேளாமையும், சண்ணாற்பாராமையும், 
முதலியன. *எப்பொருளுமோரா£ சொடரார்மம் மப்பொருளை, கிட் 
டக்காற் கேட்கமறை?? என்புதனாலு மறிக, சல்லகுணத்தையும் பகை 
வெல்து முபாயத்தையும் பொருள்சேர்ச்கு முத்தியையும் எவரிடத்தே 
சாண்டுன்றுரோ அவரை அரசர் பெரிய வுத்தியோகத்நில் வைப்ப 
சொன்க, பெரிய தொழில்களாவனஃமர்திரித்துவம், சேனாதிபத்தியம்



௮ன்னத்தைத்தூதுவிட்டபடலம், ௧௪௫ 

நியாயாஇபத்தியம் முதலியனவாம். அப்படி. பலவிதத்தாலுச் தமக்கு 
உதவிசெய்தவராயே Fog பிழையா லொறுத்தல் ௮ரசாக்குச் சுபா 
வகுண மாதலால் HE PULL 2 இலே சொன்னால் கமதுசாரியம எப்படி. 
மூடியும் என்பத கருத்து. (4067) 

உளத்தனவாண் முகத்தனவாயுஇக்குமவைகுறிப்பினாற் 
கெளித்துரைத்தல்€ர்மைத்தேதூதர்செயலிந்ராகும் 
விளக்கமுறநீயல தயா.ரறிவரிவைமெலியுமெனை 
எத பவா படக் மே. 

-ள் அப் அவி- மிக மெல்லிய இறகையுடைய, மடம் அன் 
னமே - ் இளமைபொருக தய அன்னமே!, உளத்தன - (ஒருவா) மனத் 
திலுள்ள குணங்களானவை, வாள் - ஒளிபொருக்திய, முகத் தன ஆய- 
முகத்திடத்தனவாடு, உதிக்கும் - தோன்றும்) அவை - அக்குணவங் 
களை,  சூதிபபினால் தெளித.த - (அம்மூகக்) குறிப்பினாலே ௮றிஈத, 
உரைத்தல் - சொல்லுதல், சாமைத்தே - சிமப்புடைததாகும், தூதா 
செயல் - தூதரது தொழிலானது, இற்று அகும் - இததன்மைததா 
கும், இவை - (களன் மனதஇலுள்ள) இவறறை, விளக்கம் உற - 
விளங்குதலுற, நீ அல - கீயல்லாமல், யா அறிவா - (வேஜே) 
யாவா அ௮றியவல்லவா; விரைவினில் போய - சீக்ரத்தில் (௪ளமகா 
ரசாஜனிடத.ஐப்) போய, மெலியும் எனை - வருந்துதெற என்னை, 
அளிததிடுதி - சாப்பாற்று எ-று, அல் - ஆசை. 

(க - அ,) அன்னமே! அகததிலுள்ளவை முகத்தி காட்டும், மூகக 
குறிபபதிர்.து சொல்லுதல் தாதா இறமாகும், களனமனத் தள்ளவை 
நீயல்லாமல் யாரறிவாகள் சீக் ரம்போய எனனைக் காபபாற்று என 
ரூள் என்பதாம, 

உளததன--விருப்பு வெறுப்பு முதலியன. அவை முகத்தனவா 
யுதிக்குமென்ற, “அடு த்ததுகாடடும் பளிங்கேபோனெஞ்சம், கடுத 
த௮காட்டு மூகம்?” என்பதனாலும், இனவ குறிப்பிஞல் *தெளித்து 
ரைத்தல் சாமைத்தே' என்ற.த, குறிப்பிறகுதிட்புணாவாரை புறப் 
பிஜள், யாதுகொடுத்துங் கொளல்'” என்பதனாலும் ௮றிச௪, தெளிஈ 
தெனறபாலது தொடை கோகடத் தெளிததென விகாரப்பட்டது. 
விளக்கமூறல் - ஐயந்திரிபின்றி யதியகிறறல், 'நீயலஇயா.ரறிவா' என 
வே விவேயொயெ நீயே யறியவல்லா யென்றதாயிற்று. (௧௦௭) 

[இதனாஜ் பின்பு அன்னஞ் ல சொற்கள் பேசத்தொடம்செமை 
சொல்லப்படுஇன்ற த. ] 

அதுர்க்கழிகெடிலடி.யாசரியவிருத்தம், 

என்ன வாங்கு வெளிப்படையிற் குயிலு சாண வின் 
னமிற்தற், கன்னற் பாடுழ் கோற்றேனிற் கனியிற் கனிந்த 
மொழிஈவிலும், பொன்னம் பாவை யன்னாடன் லுள்ளங் 
ஏதர்ட் து மடழ்புரியா, வன்ன கண்ணா லருந்துதல்போ 
ஜனோக்கிச் சிலசொல் லறையுமால்.
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(இ- ள்.) என்ன - என்று, அன்னம் - அன்னமானத) ஆங்கு - 
அந்தச்சோலையினிடத்.து, வெளிப்படையின் - வெளிப்படையினாலே, 
குயிலும் நாண - கோடிலமும் வெட்கமுற, இன் அமிழ்தின் - இனி 
தாடிய வமிர்தத் திலும், கன்னல் பாஇன - சாக்கரைக் குழம்பிஞும், 
கோல் தேனின் - சொம்புத் தேனிலும், கனியின் - முக்கனியிஞம், 
கனிர்த மொழி - சுவைமிகுர்த இர்தச்சொறகளை) நவிலும் - சொல் 
லிய, டொன் - பொன்மயமாூய, ௮ம் - அழயெ, பாவை அன்னாள் - 
பாவைபோல்பவளது, உள்ளம் தோக்து - கருத்தை யதிர்து; மடுழ் 
புரியா - மூழ்க த, கண்ணால் அருக்அுதல்போல் - கண்களால் விழும் 
கூதல்போல், கோக்கு - (அவளைப) பாத்த, ல சொல் அறையும் - 
சில சொர்களைச் சொல்லும், எறு, 

(ச- த,) அன்னமானது தமயந்தியைப்பா£ச்துச் சிலசொற்க 

ளைச் சொலும் என்பதாம், 

பொன்னம்பாவை யன்னாடன் ஓள்ளம்- மளனிடத்அப் பற்றிப 
அவளது மனோகிச்சயம், தனனைத தூதஜுப்பிய வரசன காரியங் 

கைகூடுதலால் ம௫ழ்ச்ததென்க, உண்ணா லருகதுதல்போ.ஃஷேக்கல் - 
ஆக விருபபத்தோடு பாாதச்சல, இது உலக வழக்கச்சொல் லாதலால் 
உலகவழக்கு ஈவிற்சியணி, இதுமுத லிருபத்தாறு பாட்டுகள பெரும் 
பாலும் மூனறாஞ்சீரும காய்ச்சாகளும் மம்றை நானகுசாகளும் மாச் 
சாகளும் ஆட வருறெ கழிசெடி.உடி. கான்குகொண்ட ஆரிய விருத் 
தங்கள, (௧0௮) 

[இதனால் கிசசயமிரு் சாம் காரியம் எளிதின் முடி.யுமெனல் 

சொல்லபபகின்றது.] 

சுணங்கு பூத்துக குலிசச்செப் பெனலாய்ச் சுரும்கி 
துழைநுசுப்பு, வணம்கிச் தேம்ப வருமுலையா யுராத்த 
மாற்ற மெய்யாமே, லிணங்கு வாயில் யார்வேண்டு ௩ளற்கு 
னக்கு மிதயத்து, ளஎணம்கு கோய்செப் தலர்தூற்று மன 
ங்க னொருவ னிருக்கவே. 

(இ-ள்:) சுணங்கு பூத்து - தேமலானத படாரப்பெற்று, குலி 
கம் செப்பு எனல் ஆய் - இங்குலிகத்தினாலாகய செப்புகளெனற்காஇ, 
ழை அுசுபபு - நுண்ணிய இடையானது, சுருங்டு - இளைச்௮, 
வணங்கு - வளைந்து, தேம்ப - வருக்ச, வரு முலையாய் - வளாஇன்ற 
மூலைகளை யுடையவளே !, உரைத்த மாற்றம் - (உன்னார்) சொல்லப் 
பட்ட சொல்லான, மெய்யாமேல் - ௪தஇியமாயின், ஈளற்மும் நினச் 
கும் - நளராஜனுககும் உனக்கும், இதயத்துள் - மனததின்சண், 
அணங்கு கோய் - வருத்தஞ்செய்டுன்ற (காம) கோயை, செய்து - 
உண்டாக்கு, அலா மாற்றும் - பழிமொழியைப் பரப்புஇன்ற, ௮னய் 
கன் ஓருவன - மன்முதனொருவன், இருக்ச - உளனாக, இணங்கு - 
(உம்மிருவரையும) பொருகத தற்கு, வாயில் - சந்திசெய்வோர், யார் 
வேண்டும் - (உங்களுச்கு) எவா வேண்மே, எ-று.
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(௧-௮.) தமயந்தியே, நீ சொன்னசொல் மெயயானால் இருவ 
ரையுய கூடடிவைகக இடையில மனமதனொருவனிருக்க வேழஹேயொ 
ருவா வேண்டுமோவென வன்னஞ்சொல்லிறறு என்பதாம, 

இ௫ருலிக மெனறடாலது குலிகமென முதறரகுறைர்தத, இங் 
குலிசசெபபை உபமானமாகஇயது செர்நிறமும் ஒளியும பதறி 
யெனக். அனங்கனொருவனிர கக இணக்கூவாயில் யாவேண்டும் என 
வே உம்மிருவராயுங கூட்டுதற்கு மனமதனொருவனே போதமாகை 
யால் இதுகாரியததிலே யானசெய்யகடெஈத வுபசாரமொலறுங் 

கண்டிலே னெனறகாமீறறு, இணககெனனும் பிறவின் தொடைகோ 
க&இ இணஙகென விகாரமாயிர.று, (௧௦௯) 

[இ௫முத லொன்பது பாடடுிகளால் அன்னம் ஈகளஜடைய 
காடசிமுதலிய அவததைகளை யுணாததததொட௩டு 

இதனாலே செவிடபுலககாடட யுணாததல் 
சொஃலடபடுகறது,] 

கடலகூழ் புவியிற் பாதலததி லம. ரலகிழ் கவின்றி 
கழுய, கொடிகே ரிடையாள் யாான்ன நின்னை யாங்கள 
கூறுதலும், படியேழ் புரககும் வேந்துளததுப் படைவே 
ள் பகழி புகுவழிபோய், மடமா னோககி நீயுறைதன் மற௰் 
தாய் கொலலோ மறைத்தனையோ. 

(இ-ள்.) மடம் - இளமைபொருக்திய, மான் கோக் - மான 
(கண்) போலும் கண்களையுடையவளே !, படி ஏழ் புரககும் வேது - 
ஏழு தீவுகளையும் காகனெற நளமகா.ராஜனானவன, கடல் சூழ் புவி 
யில் - கடலான ரூழபபெறற பூலோகததிலும், டாதலகஇல - நாக 
லோகத்திலும், அமரா உலூல - தேவலோகசதிலும், கவின இகமும்- 
அழடுஞலே விளங்காகினற, கொடி சோ இடையாள் - கொடிபோ 
லிடையையுடைய மககை, யா என்ன - எவளென்றுவினாவ, யாவு 
கள் - நாங்கள, நின்னை கூறுதலும் - உன்னைச் சொலலுதலும், படை 
வேள - படையையுடைய மனமதன2, பகழி - பாணமானஜ், புகு 

வழி - செனற் வழியால், போய - சென்று, உளதது - (அவன) மனத 
இனகண், டீ உழைதல் - ரீ இருக்கையை, மறஈதாய கொல் - மறந்தா 
யோ, மறைததனையோ - (எனக்) ஒளிததலையோ, எ-று. 

(௧க-,) தமயகதியே ஈளமஹாராஜன் அழகுள்ளடென் யா 
சான் றெங்களைச்கேட்க யாங்களுனனைச சொல்லுதலும் மன்மசடா 
ணஞ் சென்.றவழியே ரீ போயிருகதசை மறாதாயோ அல்லது மறைத 
௮ச் சொல்லுரொாயோ வென் நனனஞ் சொல்லியது என்பதாம, 

நாங்கள் உன்னுடைய குணாதிசயய்களை*சொல்ல என்றுகேட 
டதிர்தானோ அன்றுமுதலாக வுவமேலாசைகொண்டு மனமதபாணங் 
களினாலே வருச்தஇி உன்னை கினைத்திருக்கெறா னென்ப.து கருத்து; 
மறதத்குப் பேதைமையும், மறைத்சற்கு காணமும், கா.ரணங்களா 
கும். சேட்டறிதலும் பாத்சதிதலோடொத்தலிற் காட்சியா த௨ி௧,()
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(இதனால் சித்திரக்காட்சு சொல்லப்படுஇன்றது.] 

ஈட்டு மணிகள் பலதெளித்துன் னெழுதற் கரிய தரு 
வுருவய், கோட்டுய் கிழிதான் முலைகோட்டப் பரப்பின் 
நென்னலுங் கொடிமருங்கு, தீட்ட வனைகோ லுதிநுண்மை 
யிலதென் றெண்ணித் இகைக்குமுளம், வேட்டு நெடுங்க 
ண் ணிமையாம னோக்கிம் தளரும் வேல்வேந்தே. 

(இ.-ள்,) வேல் வேந்து - வேற்படையையுடைய ஈளமகாராஜ 
னானவன், உன - உனது, எழுதறரு அரிய - (சித திரக்காரரா) லெழுது 
தற்கரியதாதிய, திரு உருவம் - (உனத) அழகே வடிவததை, FLY - 
(சனனாற) சம்பா திக்கப்படட, பல மணிகள - பலவகையாஇய மணி 
களை, தெளித்து - பதித்.து, கோடடும் - எழுதறான ; முலை - (உன) 
மூலைகளை, கோட்ட - எழுதுதற்கு, இழி - பட தல், பரப்பு இனறு 
எனும் - அகலம் இலஃலையெனடருான, கொடி. - பூங்கொடிடோலும, 
மருங்குல் - (உன) இடையை, தீட்ட - எழுுதறகு, வனை கோல் - 
அரிகைக்கோலினறு, நத - நுனியினகண், நுண்மை இலது என்று 
எண்ணி - கூரமையானது இல்லையெனறு கினைத௮, இகைக்கும - 
இகைக்இரறான் , உளம் - மனத்தில், வேட்டு - விரும்பி, நெடு கண் 
இமையாமல் - நெடியகண்சளானவ இமையா திருக்க, கோக்க - (அவ் 
௨ழூ.வஎதைபட்) பாத்த, தளரும் - வருகதுஇறான, எ-று. 

(கது.) களமஹாராஜன் உனது திருவுருவத்தை யெழுதுறான், 
உன் கனதனங்களை யெழுதப் படமகல மில்லையென்இருன், உனஇிடை 
யை எழுததறகுத் தரிகைககோல் கூாரமையில்லையென்டஇரான், உனனு 
ரூவததை இமையாறு கோக் வருந்துகிறான் என்பதாம். 

மணிகள் பலதெளித்தலாவது ஒன்பதுவகை மணிகளிலே எவ் 
வெம்மணி யெவ்வெவ வுறுப்பிறகு ஓததருக்குமோ ௮வ்வம் மணியை 
அவவவ்வுறுப்பைச்செய்யு மிடத்துப் பதி;தலாம். அவையாவன சண் 
லுக்கு நீலமும், பல்லுக்கு முததமும், அதரத்துக்குப் பவளமும் 
போல்வனவாம். வினோதோபாயமாகத் தமயகதஇக்குச சமானமாக 
வெழுதப்படட இதரமாதலால் அதனைப் பாரத்தலுல் காட்டுமா 
மெனச, (௧௧) 

[இதனால் வேட்கையும் உள்ளுதலும் சொஃலப்படுஇன்றன.] 

பருந்துய் கமுகுங் கொடியினமு மருந்தப்பகைஞ ௬ 
டறடிந்து, விருந்து செய்யுஞ் சுடர்வடிவேல வேந்த லுயி 
௬ கீ3யென்னும், பொரு£துங் காமப் பிணிகீக்டுப் புலம்பு த 
ரத்தின் னுயிரளிக்கு, மருந்து நீயே யென்றெண்ணி மூழ் 
தூங் குளத்தோ டி.ருந்தயரும். . 

(இ-ள்.) பருந்தும் - சேனவ்களும், கழுகும் - எருவைகளும், 
கொடி. இனமும் - காக்கைக்கூட்டஙல்களும், அருச்த- இன்லும்படியாக, 
பகைஞா - பகைவருடைய, உடல் தடிரீது - உடம்புகளைத தணித்த,



அ௮ன்னத்தைத்தாதுவிட்டபடலம், ௧௪௯ 

விருக்.த செய்யும்- (அவற்றிற்கு) விரு துசெய்இன்ற, சுடா வடி.வேல் - 
ஒளியும் கூரமையும் பொருந்திய வேலையுடைய, வேம் தன் - நளமகா 
ராசனானவன், உயிரும் - (தன்) உயிரும், 8 என்னும் - ரீயாக வேண் 
தெரறுன், பொருந்தும் - (தனனைப) பற்றிய, காமம் பிணி - காமகோ 
யை, நீச்டு - ஓழிதது, புலம்பு தத்து - (அசனாலாடின்ற) genus 
தைச் தவித்து, இன உமி - (தன) இனிதா௫யெ வுயிரை, அளிக்கும் - 
காப்பாறறும், மரு£்தும் - ஒளஷசமும், நீயே எனறு எண்ணி. நீயே 
யாக (இடைவிடா௮) நினைக, மூழ் தூங்கு - மஇழ்ச்சியில் பரவ 
சப்பட்டி ருக்வெற, உளத்தோடு - மனததுடனே, இரு$து - 588, 
அயரும் - வருக்துஇருன், எ-று 

(க - ௮.) சமயந்தியே ஈகளமஹாராஜன உன்னைச் சன்ஐயிராஃ 
நினைக்கிறான், ௮ன்றியுச் தன்காமகோயைசதாத்து உயிரைக்காப்பாதறு 
மருந் அம் நீயே என்றெணொனுடருன் எனறுசொல்லிம்று என்பதாம், 

அரசனுக்குச் சொல்லப்பட்ட வெகுளிச் சுவையைப்பறகிய வீசே 
டணம் உவகைச்சுவை சொல்லபபடு Sade chien பொருகது 
மோ வெனின் ௮ரசனத நிஃரறற ப.ராசஇரம தைரியத்தைக் காட்டி, 
இப்படிபபட்ட தைரியமும் உன பொருட்டு இபபோது அழித் 
தென்று அமிவிததறகு அவவிசேடணஞ செயச்லாற பொருகது 
மென்ச, இதுபோல வருவன பிறவும் இபபடியே யமைச *த்திகாளக, 
அவளைச் தன்னுமிாபோம இறட தபொருளாகப டெறல்டேண்டுதலால 
வேட்கையும், அவளாலனறித தனகாமநோய தீராதெனறு அதற்கு 
மருந்தாக இடைவிடாது கினைததிருச தலால் உளளுசலும் ஆயின, () 

[இனால் உள்ளுதலாலாய வேறறுபபஉவெறுட் புக 
சொல்லப்படுனெறது.] 

தேற்றா சொளிரு மணிமெஎலி பிடறிக தேயந்து 
விள்ல்குக2, கூற்றா மென்னு மாலயானைப் பிடரித் ரோ 
ன்று மெழிலகுறியா, வாற்றா ராடு யாடவரும் பெண்மை 
விரும்பு மடல்வேந்தன், வேற்றோர் பொருளி லைம்புலனு 
ம் விழையா வாக மெலியுமால், 

(இ-ள்,) தேமரா - பகைவரது, ஒளிரும் மணி மெளலி - விளக் 
காகின்ம ஈவமணிகளாலாஇய மகுடத்தில், இடறி - தாக்குண்டு, 
தேய்ர்து விளங்கும் - தேய்தலால் விளங்காகின்ற, நகம் - தகங்களை புடைய, கூற்று ஆம் எனலும் - (கொலையிலே) யமனெனப்படூ£இன்ற, 
மால் யானை - பெரிய யானையினது, பிடரில் தோன்றும் - எருத்தம் தில் சாணப்படடன்.ற, எழில் சூறியா - ( தனத) அழகை நினைத்த, ஆட 
வரும் ஆம்ரார் ஆ9 - புருவரும் பொறுக்க மாட்டாதவராஇ, பெண் மை விரும்பும் - பெண்வடிவத்தை விரும்பப் பெறுன்ற, அடல் வேந்தன் - வெய்றிவேச் தனானவன், வேறு ஓ பொருளில் - (உன்னி டத்தன்றி) வேறொருபொருளிடத்2, ஐம்புலலும் - பஞ்சவிஷயங்ச 
ளும், விழையா ஆ - கிரும்பட்படா தனவாச, மெலியும் - தளர்இன் 
ரன், எனு,



௧௮0 ளைடதம். 

(௧ து.) நளமஹாராஜனானவன் உன்னையல்லாமல் வேறொரு 
பொருளிடததி லிச்சைவைததிலன் என்றுசொஃலிறறு என்பதாம், 

ஆடவருமென்ஐு மும்மை வு.பாவூறப்பு, தம தாண்வடிவத்திற் 
ரூழ்ந்த பெண்வடிவமாகிய குறறததால் களனைப் புணாதலாதிய 
குணம உண்டாதல்கணாடு அதனைபபெறல் வேணதெவால் வேண்ட 
லணி, வேறோ பொருளி லைம்புலலும் விழையாவாக மெலியுமென 
வே உணவு முதலியவற்றையும் வெறுத்து உனனைபே விரும்புடஇன் 
றன னெனறதாயிற்று, ஐம்புலன -- சுவை - ஒளி - ஊறு - ஓசை - 
காறறம எனபன. ஐமபுலனகளும் ஒருததியிட ததே யுளவென்ப.து 
'கன்டுகேடடுண்டுமாத துறறறியுமைம்புலலு, மொண்டொடி கண் 
ணேயுள?” எனபதனாலறிக. விழையா வெனஓர் செயவினை செயப் 
டாட்டுவினைப் டொருளிலே வ௩தது; (௧௧௩) 

[இதனால மெலிதல் சொல்லபபகேன்றது.] 

கார்க்கும் வெண்மை யளித்திருண்ட கரிய கூந்தற் 
கனங்குழையா, யாககுஞ சுரும்பு மிசைததேனும் வண 
டுஞ் சுழலு மைங்கணைவேள, போர்ககு மெலிந்தோ வெ 
ணடிங்கள் பொழியு நிலவிம ஹேமபியோ, பாாககுந் தோ 
௮ம் புதிதாக வுடல மெலி.பும பார்வே£ மே. 

(Q- or.) கா£ஃகும் - மேகதஇறகும, வெண்மை அளித்து - 
வெள்ளை கிறததைக கொடுதசது, இருணட - கறுத்த, கரிய கூதல் - 
பெரிய கூர தலையும், கனம குழையாய் - கனம்பொருந்திய குண்டலத் 
தையு முூடையவளே !, டா வேநீது - பூமியையுடைய களமகாரா 
சன, ஆர£ககும் சுருமபும் - ஓலிசெயடுன்ற பொறிவண்டுகளும், இசை 
தேம் - இசைபாடுகனற தேனவணகெளும், உணமெ - கருவண்டு 
களும), சுழலும் - சுழலபபெறுகனற, ஐஙகணை வேள - பஞ்சபாணத 

தையுடைய மன்மதனத, போரக்கு மெலிநதோ - சண்டையினால் 
இளைததோ, வெள இிங்கள - வெளளிய சக் திரன, பொழி௰ம் - சொ 
நியப்பட்ட, நிலவின - நிலாவினாலே, தேம்பியோ - வருந்தியோ, 
டாரக்கு்தோறும் - சாணுக்தோறும், புதிதாக- நாதனமானதாக, உட 
லம் - உடமபு, மெலியும - இளைககப பெறுனெரான, எறு. 

(௧ - த,) தமர்தியே | களமஹாராஜனானவன் மன்மதன் போரி 
னாலேயோ சக5திர சரணஙகளாலேயோ உடலிளைக்கப்பெறுஇன்றான் 
என்றுசொஃலிறறு எனபதாம், 

காக்கும் வெண்மை யளித்திருண்ட? என்றதற்கு மேகத்தைப் 
பராக்கிலு மம் கறுதத வெனபதுபொருள், பாக்குர்சோறும் புதி 
தாச வுடல் மெலிதலாவது முன்பாச்கப்பட்ட வளவிம் பின் பாக்கப் 
படுஇறவளவு குறைந்து போதலாலே வேழுபட்டுத்தோன்றல், () 

[இதஞுல் சானுவளை யிறத்தல் சொல்லட்பின்றத,] 

அலர்வார் பகழி து.ரந்துது.ர௩் தாக மெலிவித் இதெ 
லன்றிச், சிலைவேள் வேந்த னியல்பனைத்தும் கவர்ந்தான்



அன்னத்தைத்தாதுவிட்டபடலம், ௧௮௧ 

போலும் திங்கிழைத்துளன், முலைமேற் கூடப் பெறுமெனி 
லோ வதுவு மியற்று முதுக்குறைவற், நுலையாக் காமம் 
கொடுன்றொழும்பு முழப்ப காணு மிழக்குமால் 

(இ- ௭.) சிலை வேள் - கருப்புவில்லையுடைய மன்மதனானவண்ட, 
வா£ - நெடிய, அலா பகழி - மலாகளாகயே பாணம்களை, ரச்து 
அரர்து - செலுத்திச்செலுத தி, ஆகம் மெலிவித்திடதல் அன்றி - உடம் 
பை இளைப்பித்த லல்லாமலும், வேந்தன் - அரசனுடைய, இயல்பு 
அனைத்தும் - (பாவத்தையஞ்சுதல் இழிதொழினாணல் முதலாகிய) 
சுபாவகுணமுழுதையும், கவார்தான் டோலும் - வெளவிககொண்டா 
னோ, (ஏனெனரால்) தீங்கு இழைச்௮ - பாவத்தைச் செய்து (அத 
னாலே), உன் முலைமேல் - உன் கொங்கைகளின்மேலே, கூட பெறு 
மெனிலோ -* கூடபபெறலா மென்றாலோ, அுவும் - அப்பாவத்தை 
யும், இயற்றும் - (அஞ்சாது) செயவான் ; மூதுக்குறைவு அற்று - 
பேரறிவறறு, உலையா - கெடாத, காமம் கொடு - காமததைக் 
கொண்டு, உன் தொழும்பும் - உன்னிடததே (செய்யப்படுவதாகய) 
அடிமை ததொழிலிலும, உழபப - மூயலுதறகு, கானும் - சாணத்தை 
பும், இழககும் - விட்டுவிடுவான், எ-று, 

(௧-.) தமயந்தியே! களன் பாவஞ் செய்தாவ அன்னைச் கூடப் 
பெறுவானாஇல் அதுவுஞ்செய்வான் , பேரறிவிழக்து காமத்திலுழந்து 

நாணத்தையும் விடுகுருன எனபதாம, 

பாவம் கொலை முதலியன. பெணணேவல் இழிதொழிலாதல் 
பெண்ணேவல செயதொழமுகு மாண்மையி னாணுடைட்பெண்ணே 
பெருமையுடத்.து?” எனப தனா லறிக, ஆயிஞம அலு காமமிகக வாட 
வாக்குரிததாதல *(மடுககோ கடலின விடுதிமி லனறி மதிதிரைமீன், 
படுககோ பணிலம் பலகுலிக் கோபரன் நில்லைமுன்கிற், கொடுக்சோ 
alan og நும்மையாக காயகுற்றேவல்செயகோ, தொடுக்கோ பணி௰ீ 
சணியீர மலா.நுஞ சுரிகுழற்கே!?? என்பதனா லகி, மனமதனை 
வேதனியல்பனை2 தக கவாகதவனாகக கூறிததலால் தற்குறிப்பணி; 
“உலையாக காமககொடுக் துயாமுழநது' என்றும பாடமுூணடு, ஆக் 
கஞ் செப்பமகுத தடையாட௫ய காண ததினிழப்டை யிய்கனங் கூறவே 
அறிவும் தோனறுத் ose, (௧௧௫) 

[ இதனால் மறத்தல் சொல்லப்படஇன்.றத.] 

here Ga வெளிப்படுத னோக்கி கோககி கிலைசள 
௬, மென்பூ டுருக விளமுலைமேற் புலலு முஷிந்தா யெண 
வருந்து, மன்போ டே நீர்த்தனன்்போ னகைக்கு மகன்மு 
யெனவெளியிற், பின்போ தருகல் லுணர்விழக்த பித்தர் 
போலப் பேதுறுமால். 

(இ-ள்,) நின் சோ உருவு- உனது ஈிறப்புப்பொருக்திய வடி.வ 
மான்று, வெளிப்படுதல் - தோன்றுதலை, நோக்டு நோக: பார்தி 
அப்பார்த்த, நிலை தளரும் - (தன்னதிவு) நிலை தளருன்றான் ; 

கள்



க௮௨ ை நடதம், 

என்பு ஊடு உருக - எலும்பும் உள்ளுருக, இள முலைமேல் - இளமை 
பொருந்திய (அவ்வடி.வத்தின்) முலைகளினமேல், புல்லும் - தமுவு 
இன்றான்) முனிச்தாய் என - ஊடினாயென்று, வருந்தும் - வருந்து 
இன்றான்) அன்போடு - ஆசையினால், ஊடல் - அவ்வூடலை, இத்த 
னனபோல் - நீக்கனவன்போல், நகைக்கும் - சரிக்னெறான் ;) அகன் 
ராய் என - நீங்குனாயெனறு, வெளியில் - வெறுவெளியில், பின் - 
(அவ்வடி.வத்தின்) பின்னே, போதரும் - போனறான் ; நல் உணர்வு 
இழச்த - கல்லமிவைத துறர்த, பித்தாபோல - பிததம்பிடி த் தவர் 
போல், டேதுறும் - மறவியும் நிருக்னெ ரான், எது. 

(க- ௮.) தமயர்தியே ! சளன உன லுருவெளி தோறறத்தைக் 
கண்டு நிலை தளருருன், உன்னுருவெளியைச தழுவுறான், Secor eG 
னையென்று வருந்துடுருன், பிணக்கு நீகனெவன்டோல ஈகைக்கிறான், 
உருவெளியினபின் போகிறான், கல்லறி விழகதிருக்கறான என் றன் 
னஞ் சொல்லிற்று எனடதாம், 

உருவு வெளிபபதெல் - விருப்பததா லிடைவிடாது இந்திக்கப் 
பட்ட வுருவுபோல்வஜ புததி விகாரததினாலே வெளியிலே தோன் 
அதல். பகையிலலாமையால் ஒருகாலததிலே கூடததக்க இத்தளர் 
தல், புல்லுதல், வருந்தல், நகைத்தல், பின்போதல், என்ற 
பலவறறிற்குச் கூட்டததைச் சொல்லுதலினாலே கூட்டவணி, வெறு 
வெளியிலே அவ்வுருவு தோனறுதலைச் சொலலவே நோக்குவ வெல் 
லா மவையே போலுதலுஞ் சொலலப்பட்டதாயிறறு, (௧௧௬) 

[இதனால் ம.பசகஞ் சொலலடபடுகன் og] 

புலவுகாறும்வேலவேங்தர்சேனைப்புணரிகடந்தெஇரற் 
அலவுரிடதக்கடாயானையுனதுவிரகப்பேராற்றி 
னலையினிலைகாண்பரி தாகியந்தோவாழ்ந்துமயங்கியதாறி[ய் 
சிலைகொணுதலாய்பினனர்வரு மவத்தைசேராதருள்புரியா 

(இ-ள்.) சிலை கொள் நுதலாய் - வில்வடிவத்தைக் கொண்ட 
நெற்றியையுடையவளே |, புலவு காறும - (பகைவா) ஊனால் நாறு 
இன்ற, வேல் வேர்தா - வேலையுடைய அ௮ரசரது, சேனை புணரி 
கடச்து - சேனையாகயே கடலைத தாண்டி, எதா அற்று - எரியில் 
லாமல், உலவும் - இரிஇன்ற, நிடதன் கடா யானை - ஈளனாடிய களிறு 
னது, உனது - உன்சம்பரதமாயெ, விரகம் போ -.விரகமென்இன்ற 
பெயரையுடைய, ஆற்றின் அலையின் - ஆற்றினது அலையில், நிலை 
காண்பு அரிது, - நிலையைக் காணமாட்டா ததாடு, ஆழ்ர்து - முழு), 
மயங்கெது - மூ£ச்சித்தது ; ௮அக்தோ - ஐயோ, பின்னர் வரும் - (அம் 
மயக்கத்தின்பின்) வருவதாயெ, அவத்தை - (சாக்காடாடெய) ௮வஸ் 
தையை, சேராது - அடையாமல், அருள் புரியாய் - அருள்செய்வா 
யாக, எ-று. ் 

(க - ௮.) தமயச்தியே ! களனென்லும் யானையானது உனது 
சாமக்கடலாற்றில் முழு மயங்கியது ;) அதற்கு மரணமாகய பத்தா



௮ன்னச்தைத்தாதுவிட் டபடலம். Sab hi. 

மவத்தைச்சாரா தருள்புரிவாயாக என் cenere@erc omg என்ப 
தாம். 

கிடதன் கடாயானை நிடதக் கடாயானையென விகாரப்புணாச்சியா 
யிற்று. பல்லாயிரவீரா கூடடததாறறோனமிய தென்னும் பெருமை 
பற்திச் சேனையை ஆலெனனாது கடலெனறும, ஒருத்தியாற ஜோன் 
தியதென்னுஞ் சிறுமைபறறி விரகதறைக் கடலென்னாது அறெனறும, 
உருவகஞ் செய்ததென்௧&, ஆற்றளவாகய காரணததிற்குப பெருமை 
யாய தருமங் குறைவா யிருடபக கடலைக் கடந்த யானை முழுகுத் 
லாய காரியம் பிறததலைச் சொல்லுதலாலே பிறிதாராயசசயணி, 
இதறகு உருவகம் அங்கம். கொடுமை பறறிக்கூற நாவெழாமையாம் 
சாக்காடடைப் பினனா வருமவததை யெனறு கூறிற்று, (௧௧௭) 

குடம்கை யணையிற் பகைவேந்தர் துயிலுங் கொற்ற 
முற்றத்து, மடங்க லனைய போர்மீளி யின்ன வாறு மதிம 
யங்கித், தடங்கொண் முலையா யெனைத்தூது நின்பால் வி 
டுத்தான் pare ger on, முடிந்த ததுவு மிருவீரு முன் 
னர்ச் செய்த தவப்பேற்றால், 

(இ-ள்.) சடம் கொள் முலையாய் - மலைவடிவத்தைக் கொண்ட 
முூலைகளையுடையவளே', பகை - தனனோடு பகைதது, வேந்தா - ௮ர௪ 
சானவா, குடம்கை அணையில் - உளளஙகையாகயே தலையணையில், 
யிலும் - கிததிரைசெய்யப்பெற்ற, கொழ்றம் - வெறறிபொருக்திய, 
மூற்றசது - முறறததையும், மடகல் அனைய - ஆண்டுங்கம்போலம், 
போ - போரத்தொழிலையுமுடைய, மீளி - அககாளையானவன, இன்ன 
அறு - இப்படிட்படடவிதமாக, மதி மயக- தறிவு கலங்இ, கின்பால்- 
உன்னிடத்து, தூத - தூதாக, எனை விரிததாவ - என்னை அஜப்பி 
னான், தளாச்திடேல் - (8) வருக்தாதே , இருகீரும் - நீம்களிருவரும், 
முன்னா - முறபிறபபிலே, செய்த தவம் பேற்றால் - செய்த தவத் 
இன்பயனாலே, அதுவும் - அக்காரியமும, முடிர்த.து - முடிவுபெற்ற, 
எ-று, 

(௧- த.) தமயச்தியே! நளமஹாராஜனானவன் இவவாறு மதிம 
யல்டு உனனிடத் தென்னை யலுப்பினான கீவருக்தாதே , முறபிதப்பி 
லிருவருஞ செயப்பெற்ற தவத்தா லவு மூடிகதது என மனனஞ 
சொல்லிற்று என்பதாம;. 

ஒருவாக்கொருவா டெறுதற கரியபொருளாக நிற்றலால் இரு 
வீரு மூனனாச்செயச தவப்பேறறால்” எனது, அத் என்றது தூதிற் 
குப் பயனாகிய விவாகத்சைச் சுட்டிகின்றது, விரைவுபற்றி முடியு 
மென்றது “முடிர்தது? என இறஈதகாலத்தாம் கூறடபட்டத, (௧௧௮) 

[தன்முயற்ச பயன்பட்டமைடதகதி அவளைப்புகழ்தல் 
சொல்லபபடுஇன் ஐது. ] 

முருகன் வேலு முக்கண்ணான் முடித்த புனிற்றுப் பி 
ழைக்கொழுந்தும், திருவின் கொழுஈன் பாயலுங்கண் டில



க௮ு௪ டைடதம். 

க அ.தல்பே ரகலல்கு, லுருவ மாகச் தனிக்கவர்ந்த வுனக் 
குக் கலுழி மதமொழுகுங், கரடக் களிற்று நளலுள்ளங் 
கவரு மா.று வியப்பாமோ. 

(இ-ள்.) முருகன் வேலும் - சுப்பிரமணியனது வேலையும், 
மூக்கண்ணான மூடிதத - பரமசிவன் முடிழயிமறரிசத, புனிற்று 
பிறை கொழும்தும் - புதிய பிறைச்சர்இரனையும், திருவின் கொழு 
௪ன் - தருமாலினது, பாயலும் - (பாம்பாடிய) சயனததையும், கண் - 
கண்ணினும், திலகம் நுதல் - பொட்டையுடைய நெழ௰ியினதும், 
போ - பெரிய, ௮௧ல் அல்குல் - பரந்த அல்குலினதும், உருவம் ஆக - 
வடிவங்களாக, தனி கவார்த - தனித்து வெளவிய, உனககு - கினக்சூ, 
கலுழி - கான்யாறுபோல், மதம் ஒழுகும் - மதநீரானது இழியப் 
டெற்ற, உரடம் களிறு - கதுப்பையுடைய யானைபோலும, களன் 
உள்ளம - நளமகாராசனது உளளததை, கவருமாறு - வெளவுமாறு, 
வியப்பாமோ - ஆசசரியமாமோ, எ-று, 

(௧ - ௮.) தமயச்தியே ! களமஹா.ராஜனறு மனதை வெளவுத 
அனச் காச்சரியமாமோ என றன்னஞ்சொல்லிறறு என்பதாம், 

மூருகன்முதலிய மூவாகளும் தலைமைச் கடவுளராதலே யன்தி 
முருகன்? எனவே கட்டிளமையோ னெனபது தோன்றலால அவன் 
பெரும்போரக்குரிய கைப்படையையும், £முக்கண்ணன்” எனவே பகை 
யை யெரிக்கு நெறறிக்கண்ண னென்பது தோன்றலால் ௮வன்முடிக் 
கணிகலமாகச் சூடபபட்ட பிறையையும், *திருவினகொழமுகன? என 
பே பெருஞ்செலவச் தறபபினனெனபழு தோனறலால ௮வ னதி 
அியிற்குரிய பாயலையும, சவாதலரிதாதல் காட்டபபட்டமை யறிஈ, 
அவா பன்மையும் இவ ளொருமையு தோனறத் (தனிககவாகத? என 
௮2. கடவுளராகயே அம்மூவாகளுடைய அப்பொருள்களைக் கவாத 
லாகிய வொருபொருளைச் சொல்லத் சணடாபூபிக ரியாயததினாலே 
ஒருமனிதனாகே டளனதளளததைக சவாதல் சொல்லவேண டியில் 
லையென்னு மற்றொருபொருள் தோனறுதவால செயயுட் பொருட் 
பேறணி, இகக௩னகஙகூறவே அவ்வேறபடை முதலியவைபோற சிறது 
விளம்குல் கண் முதலியவமஹை யுடையையாதலின ௮ரசன உனனழ 
குக்கு எளிதிலே மயஙகுவா னெனறதாயிற்று, (௧௧௯) 

(இ௫முத லிரண்டுபாடகெளால் காரியமுடி.வை அதன் பின்விளை 
வைக் காடடி. வலியுறுததல் சொலலபபடு இனறது.] 

பொன்னே யமுதே மொழிககரும்பே பூட்தா மசை 
யிழ் நிருவேரின், மினனே ரிடைதேய்ம தறவருந்த விம்மு 
முலையி லலலாம, லென்னே தொயயிற் ரொழிலனைத்து 
மெழுச லாமே யென்றெண்ணி, மன்னே யுரைஃகு மெம் 
கஞடன் மதுவார் பொழிலி னிடையிருந்தே. 

(இ-ள்,) பொன்னே - தங்கமே!, அமுதே - அமா£தமே/[, 
4மொழி கரும்பே- சொல்லாயெ (சாரத்தை) யுடைய சன்னலே |, பூ



அன்னக்தைத்தூதுவிட்டபடலம், EG 

தாமராயில் திருவே - அழகிய தாமரைமலரிடத்துள்ள தேவியே 
நின் - உன, மின் நோ இடை - மினபோலும் இடையானது, தேய் 
ந - இளைதது, ௮ற வருத - மிகவும் நோவ, விம்மும மூலையில் 
அல்லாமல் - பருக்கெற மூலைகளிடத தல்லாமல், தொயயில- சந்தனக் 
கோலத்தினத, தொழில அனைததும - வேலை முழுவதும், என்னே - 

என்னாகும், எழுதலாமே என்று - (மறஜொனதில) எழுகலாமே 
வென்று, எண்ணி - ஆலோடுதலு, மனனே - ஈஎமகாராசனே, மது 

ஷா - வண்டுகளானவை தலிசெய்யப் பெறகிருகனற, பொழிலி 
னிடை- சோலையினகண், இருந்து - த௨௫, எங்களுடன- எங்களோட), 
உரைக்கும் - (இனிச) சொல்லுவான், எ-று, 

(க- து.) தமயர்தியே ! உன்னை ந௩ளன மணர் துன் முலைகளிற் 
ஜெய்யி லெழுதிப பாதது விய சொல்வான என்பதாம். 

இனி லினாவிலே யுனனை மணநஈ துனமுலையிலே தொய்யி லெழு 
திபபாதது அவவிரண்டிறகுக் தகு௩இருககறபடியை யாலோசிதது 
அதனை வியது சொல்வா னெனறது, (42.0) 

இன்பக கலவி கரணய்க எியாவு மியற்றி யிருவீரு, 
மன்புற் றவச முறுமேனி யயாதீர் வதறகெம் பொலன்9 
றையான், முன்புற றுயர்வா னஇப்புனலின் மூழ்டுத் கண் 
ணென் குறுந்திவலை, நன்இழ் நெறிப்ப வீசுதற்குக் கால 
மணிபகாய் ஈண்ணியதே. 

(இ-ள்) இருவீரும் - சஎமகாராசனும் டீயும், இன்பம் - சுகதீ 
ழைத் தருஇன்ற, கலவி - புணாச்சிமினுடைய, கரணங்கள் யாவும் - 
கரணஙகள யாவறறையும், இயறறி - செயது, அனபு உற்று - (ஒரு 
வாமே லொருவா) அனபுமிகுச். ஐ, அவசம உறும- ப.ரவசபபடுமா ௮ுண் 
டாகும், மேனி அயா - (உங்கள) உடம்பினுடைய தளாசசியான2, 
தீாவதம௰கு- கீலகுதறபொருட்டு, உயா வான ஈதி - உயாவாகிய gare 
கங்கையினத, புனலில் மூழ்இு - நீரினசண் முழுவது, மூன்பூ 
உது - முன்னிருகது, எம பொலம் சிறையால் - எமது பொன் 
னுருவமாகய இறைகளினாலே, தண் என குறு இவலை - சுளிச்சபொ 
ர௫ர்திய சிறிய அளிசள, ஈன்னெ தெறிபப - ஈனருகப் பட, விசுதம்கு - 
வீசுவத௰கு, காலம் - காலமானது, ௮ணித்தாய் ஈண்ணியது - சமீ 

பிது வர்த.த, எது, 

(௧-௮.) தமயர்தியே! நீங்க ளிருவரும் புணர்ச் திளைப்புறுர் 
திருமேனியிலே ஆகாயகங்கை நீரத்துளிபொருக்திய என் னி௰ககளி 
னால் வீசுதம்குக் காலஞ் சமீபமாயிற்று என்றது. 

கலவிக்கரணங்களாவன -- ஆலிங்கனம் - ௫), சும்பனம் - கக, 
அமி£தகிலை - ௧௬, ஈகக்குறி-௮, பற்குதி- ௮, கூரல் - ௮, தாட 
னம் - ௮) ஆ. ௬௪, இவை. *(அலிங்கனமைந்தும் மிதழ்ப்பானம் 
பதினொன்றும wir sb பதினாறும் மூொழு௮ங் குறியெட்ல், கோ 
லம்புனை தத்தக்குதி யெட்டுல் குரலெட்டும் கூவிதாடன மிரு கான்
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wsTdnOe sodléCs.” என்பதனாலமிக இவற்றினியல்பு கொக் 
கோக முதலிய அால்களிற்காண்க. (௧௨௧) 

[இதனால் ஆற்றுதல் சொல்லப்படுன்றது.] 

கொலலும் வேலும் கூர்வாளும் கூற்றும் கொடிய 
கடல்விடமும், வெலலு நெடிய கருங்கண்ணாய் வேல்வேந் 
இடத்தி யான்விரைவிற், செல்லு மளவு நீவருந்தேல செல் 
லிற் றிகழ்பூண் வனமுலைகள், புல்லும் வேட்கைத் தேரூர்க் 
து வேந்துன் னகரம் புகுவானால. 

(இ-ள்.) கொல்லும் வேலும் - கொலைசெய்டுன்ற வேலையும், 
கூர வாளும் - கூரிய வாளையும், கூறறும் - யமனையும், கடல் - கட 
லிறபிறஈத, கொடிய விடமூம் - தீய அலகாலத்தையும், வெல்லும் - 
வெல்லுகனற, நெடிய - நீட்டுபொருக்திய, ௧௫ கண்ணாய் - கரிய கண் 
களையுடையவளே |, யான- கான, வேல வேகதிடதது - வேலைய 
டைய ௮ரசனிடததே, விரைவில் - ௪தஇரததில, செலலுமளவும் - 
போமளவும், நீ வருகதேல் - கீ வருர்சாதே, செல்லின - போனால், 
இகழ் பூண் - விளககாகினற ஆபரண ததையும், வனம் - Fé gous 
கோலத்தையுமுடைய, முலைகள - மூலைகளை, புல்லும வேட்கை - 
தழுவுதலைக குறித ௮ணடாகய ஆசையினாலே, வே - ௮சசனான 
வன, தோளணாநது- தேரைக செலுததி, உன் 5௨ம் - உனது பட்ட 
ணத்தில், புகுவான - வருவான, எ-று. அல் - ௮சை; 

(௧ ஐ,) தம.பந்தியே! நீ வருத்தப்படாதே, கான் போனால் 
நளன் உனது நகரத்திற்கு வருவானென றனனஞ் சொல்லிறறு எனப 
தாம். 

வேகதுன்னகரம் புகுமளவும் வருந்தா தென்னாது *வேல்வேச் 

இடத்தி யான்விரைவிம் செல்லுமளவும வருந்தேல்? என்றமையால் 
கேட்டவளவிலே வருவா னென்றதாயிறறு. (௧௨௨) 

[இதனால் ௮ன்னம் விடைபெறுமாறு சொல்லப்படுஇன்ற.து.] 

மடைவாய்த் தவழுஞ் சூற்சங்கம் வனசப் பொகுட் 
ஓன் மணியுயிர்ப்பப், பெடைகா ரைகடய் கருவென்னா வ 
டைசோ நிடதப் பெருமான்பால, விடைதா வென்ன மட 
வன்னஞ றகர் நீவி விருப்பினொடும், படைவா ணெடுங் 
கட் பசுந்தோகை முகம லுரைகள் பணித்தனளால், 

(இ- ள்,) மடைவாய் தவழும் - மடையின்கண் ஊாடன்ற, சூல் 
சங்கம் - கருப்பத்தையுடைய சங்குகளானவை, வனசம் பொகுட் 
டில் - தராமரைமலாகளுடைய காணிகையில், மணி உமிப்ப - மூத்து 
களை என்றிட, பெடை காமாகள் - பெண்ணாரைகளானவை, தம் கருவு 
என்னா - தமமுடைய முட்டைகளென்று, அடை சோ - அவயல்காக் 
இன்ற, ரிடதம - நிடததேசத்தையுடைய, பெருமான்பால் - ௮ரசன்கட் 
(செல்ல), விடை - உத்தரவை, மடம் அன்னம் - இளமைபொருச்திய



௮ன்னத்தைக்தாதுவிட்டபடலம், க௮ுள 

அ௮ன்னமான2, தா என்ன - கொடுவென்றுசொல்ல, றகர் நீவி- 
(அதன்) இறகைக தடவி, விருப்பினொடும் - ஆசையோடும், படை 
வாள - வாட்படைபோலும், நெடு கண் - நெடிய கண்களையுடைய, பசு 
தோகை - பசீசைமயில்போலபவள், மூகமன உரைகள் - உபசாரவாரதீ 
தைகளை, பணிததனள - சொல்லினாள், எ-று, ஆல் - ௮சை, 

(௧-௮.) ௮னனமானது களனிடததுச் செல்ல உத்தரவு தர 
பென்று கேட்கக தமயந்தி உத்தரவு கொதெதாள என்பதாம, 

உபசாரவாததைகளாவன -- அன்னத்தினுடைய கற்குண நற் 
செய்கைகளைப புகழுஞ் சொற்களும் அதறகுத தன வணக்கததைக் 
சாட்டுஞ் சொற்களுமாம், (௧௨௩) 

[இதனால் அன்னஞ செனறவாறு சொல்லப்படன்ற.து.] 

இவ்வா றிரு௩்து ஈன்மொழிக ளியம்பு வேலை யமுதூ 
26}, செவ்வாய மட௩மை சறடியின சுவடு நோகச் சில 
இயரு, மைவா ணெடுங்கட் டோழியரும் வரக்கண் டயிர் 
ப்ப ரிவரொன்னா, வெவ்வாய் வடிவேல வேந்தன்பா லன் 

னம் விரைவி லேகியதே 

(இ-ள்,) இவ்வாறு இருஈது- இவ்விதமா யிருந்து, கல் மொழிகள்- 
கல்லவராததைகளை, இயமபு வேலை - சொல்லிமுடிதத சமயத் இல், 
அமுது ஊறும் - அமிாதமானது சரகனற, செவவாய - செய்ய 

வாயையுடைய, மடஈதை - தமயகதியினது, சிறு அடியின் சுவடு 
நோக்கி - இதிய வடிகளது சுவடடைப் பாரத்துககொணடு, சலதி 
யரும் - தாதிகளும், மை - ஆஞசனமபொருகஇய, வாள நெடு கண் - 
வாள்போலும் நெடிய கண்களையுடைய, தோழியரும் - பா௩௫களும், 
வர கண்டு - (தேடிக்கொண்டு) வர (அவாகளைப) பா£த௮) இவா - 
இம்மங்கையா, அயாபபா எனனா - சஈதேடபபாரெனறு கினைத்து) 
'வெம் வாய - வெவ்விய வாயினகண், வடி.- கூரமையையுடைய, வேல்- 

'வேலையுடைய, வேசதனபால் - அரசனிடதது, ௮னனம - அன்ன 
மான, விரைவில் ஏயெது - விரைவிலே போயி௰று, ௭-௮, ஏ-அசை. 

(௪-:,) தமயஈதி இவவாறு சொல்லுகையில் பாகூயருக் 
கோழியரும் வருதலைககண்டு ௮னன மிவாகள் சநகதேபெபாகளெனறு 
களனிடத்துச் செனற2 என்பதாம், 

... *இவ்வாதிருக்து”? என்றது அன்னத்தின் இறகு நீவிக்கொண் 
ழூ.ரும்தபடியைச் சுட்டிரின்றது, அயிரத்தல் - இவ்வனன மிதுவனாக்கு 
மிவளிடததே தனியாகவிருகதுகொண்மி எனனகாரியததைப பேசிய 
(தோ வென்று சந்தேஇததல், (௧௨௪) 

[| இகனால் அதன்பின் தமயச் திகிலை சொல்லப்பின்ற.த.] 

அன்ன முரைத்த மொழியமுத மருக்தித் தெவிட்டா 
வாரமுதக், கன்னற் குதலை யிருகண்ணுங் கருத்து மதன் 
பின் ரொடார்தேகப், பொன்னம் பாவை தழம்பெய்தா
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லென்ன வுருகப் புலம்புகொண்டாய், இன்னற் கடலின் 
கனராகாணா இருக்கா எிருந்த வேலைதனில, 

(இ-ள்,) அன்னம் உனாத்த - அன்னதீதினால் சொல்லப்பட்ட, 
மொழி அமுதம் அருக்தி- சொல்லாகய ௮அமாதததை உட்கொண்டு, 
தெவிட்டா - வெறுக்காத, தா அமூதம் - உண்டறகுரிய அமிாதமும், 
கன்னல் - சாக்கரையும போலும், கூதலை - மழலைச்சொரங்களை woo. 
யவள், இரு கண்ணும் - (தன்) இருகட்பராவையும், கருத்தும் - மன 
மூம், அதன் பின- அவ்வனனததினபின், தொடாந்து ஏக - பறறிக் 
கொண்டு போக, பொன பாவை - பொன்மயமாகய பாவையை, 
தழல் பெய்தால் என்ன - நெருப்பின்௧ண் இட்டால் (௮2) போல, 
உருக - கரைநது, புலம்புகொண்டு - இரங், ஆஙகு - அவவிடத்த, 
இனனல் கடலின - துனபமா௫ப கடலினது, கரை காணாது - கரை 

யைக்காணாமல், இருக்தாள - இருஈதனள, இரும த வேலைதனில் - (அப் 
படி.) யிருகசசமயத்தில், எ-று. அம - Hone. 

(க-௮,) தமயகதி கருததும் கணணும் ௮ன்னததினபின் செல்லச் 
அனபககடலின கரை காணாதிருஈதாள் எனபதாம், 

அன்னதஇன வாக்கு அமிரதம்போல மதுரித.து எவவளவு கேட் 
பினும் போதுமெனலு மமைதியைத தாராததா யிருக்கையால் அன்ன 
முரைத்த மொழியமுத மருகதித தெவிடடா' எனபபடடது. இன் 
னல் - அனனததால வளாககபபடட ஈளனாசையைபபற்றி யுண்டாகயெ 
துனபம, இனனறகடலின கமாசாணாமை ௮க்கடலிஜட்பட்டிருத தல், 

[இலமுத லிரணமிடாடடுகளான மகளி தளாச்சியைக்குதிதத 
வினாவுமாது சொல்லபபடுகன.ஐு,] 

ஆய வெள்ளம் புடையெய்இ யனிச்ச மலரின து 
றைப்பச், சேய நிறமாஞ் சறடிகள் கன்றச் செங்கா லனந் 
தொடாக்து, மேய தென்ன மதிகொலலோ முருகு விம்ம 
கறவுமிமுர், தூய மலர்பபம் கயப்போதைத துறந்தெம் 
மனையிற் புகுந்இருவே. 

(இ-ள்.) ஆய வெளளம் - வெள்ளம்போலு மங்கையா கூட்ட 
மான, புடை எயஇ - டககததஇல் அடைந்து, முருகு விம்ம - வாசனை 
யான.௮ பெருக, கறவு உமிழும் - தேனைக சக்குனெற, தூய மலா- 
பரிசுத்தமலராய, பங்கயம போதை றந்து - தாமரைப்பூவை 
விட்டு, எம் மனையில் புகும் திருவே - எமது வீட்டின்௧ண் வந்த 
சிதேவியே!, ௮னிசசம் மலரின் - ௮னிச்சப் பூவின2, தாத - மகரம் 
தமானது, உறைபப - உறுத்த, சேய கிழம் ஆம் - சிவப்புநிறமாஇன்ற, 
சிறு அடிகள் கன்ம - சிறியவடிகள் வாட,, செம் கால் அன்னம் - 
செய்ய கால்களையுடைய அன்னத்தை, தொடாகத - (பிடிக்கும்படியா 
கப்) பின்சென்று, மேயது - (இல்கே) அடைந்த தற்குக்கா.ரணமாயத, 
கான்ன மதி - என்ன அறிவு, எ-று, 

(௧- 2.) தமயர்தியே | அன்னத்தைத் தொடாச்து சென்ற 
பிதன்னமஇ என்றார்கள் பாள்மொகள் என்பதாம்,
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மூன்பாட்டிலே இருக தவேலைதனில், என்றதனோடு (ஆபவெள் 
எம்புடையெய்தி? எனறசைச் கூடகெ, எய்தியென வினையெசசம் 
வருந்தாது சுமமுமென்லும் பாடடில் என்னவென வினைகொண்டது. 

£என்னமதி” எனவே ஈல்லமி வனறெனற தாயிற்று, (௧௨௪௬) 

மையன்மதவெங்களியானைவிமன்வரத்காலவருக்்இருவே 
கையுமுகமுமரிபரந்சகண்ணுமுருகுகொப்புளிககுஞ் 
செய்யகமலமெனவீழமுமளிகளோச்சுந்திறகதானோ [வே, 
தொய்யிலெழுதுதடமுலைகள்சுமங்தோமேனிதுவணடது 

(இ-ள்.) மையல் - மயக்கஞ்செய௫னற, மதம் - மதததாலுண் 
டாயே, வெம் களி- வெவ்விய செருக்கையுடைய, யானை - யானை 
யையுடைய, வீமன் வரத்தால் - வீமராஜனது வரத இனாலே, வரும் 
இருவே - (மகளாய்ப்) பிறகத இருமாதே ', கையும் - (உன) கைக 
ளையும், முகமும் - மூகததையும, அரி பரகத் கண்ணும் - இரேோகையா 
னது படரப்பெற்ம கண்களையும், முருகு கொபபுளிக்கும் - தேனை 
உமிழ்ன்ற, செய்ய கமலம் என - செந்தாமரை மலாகளெனறு: 
மயங்கி, வீழும் அளிகள் - (வது) வீழனெற வண்டுகளை, ஓ௫சம் 
இிறததானோ - ஓட்டுஞ் செயலாலோ, தொயயில் எழுது - சகதனக் 
கோலத்தை எழுதப்பெற்ற, தடம் முலைகள் சுமதோ - மலைபோலும் 
மூலைகளைாத தாங்இயோ, மேனி துவண்டது - உடமபானது வாடி 
ய, எ-று, ஏ - அசை, 

(௧- து.) வீமராஜன் பெறறெடுதத தமயக்தியே! உன தவயவத் 
தாமரைகளில் விமு5த வணடுகளை ஓட௨மேவகையினாலோ, உனது கன 
தனவகளைச சுமதோ திருவருவாசளாவடைச்கது எனராகள என 
பதாம். 

ஒரு தொழிலை யிடைவிடாலு செய்வோர?க்கும் அதிபாரஞ் சுமப் 
போககும உடம்பு வாடியிமாககுமா தலால் அவமனம வினாவிஞா, 

௮ன்னர் தொடரு மயர்வதுவோ வயலார் விழியூ ற 
டை£ததுவோ, பன்னும பொழிலவாய்ப பலவலகை யெ 
இர்ந்தே மருட்டப் பயந்ததுவோ, பொன்னங் இளியே ம 
டமயிலே புகலவாய்க குயிலே பூயகமல, மன்னுந் இருமா 
னேயன்ன வணங்கு வாய்ந்த மரகதமே 

(இ-ள்.) பொன் ௮ம் இளியே - அழகிய டொறடளியே !, மடம் 
மயிலே - இளமயிலே !, புகல் வாய குயிலே - கூவும் வாயையுடைய 
குயில்போல்வாளே |, பூ கமலம் மன்னும் - அழயெ தாமனாயில் நிலை 
பெறகிருக்கும், இருமானே ௮ன்ன - இலக்குமிக்கொப்பான, ௮ணுகசூ 
வாய்ச் ச - அழகு பொருந்திய, மரகழமே - மரகதம் போல்பவளே 1, 
geen தொடரும் - அனனப்பமவையைபபற்றதித தொடாகது, 
யாவதுவோ - வருத்தமோ, அயலாா - ௮யலவாகளது, விழி ஹாது - 
ஈண்ணேறு, அடைந்ததிவோ - சேரநததுவோ, பன்னும - சொல் 

பிம், பொழில் வாய் - சோலையினிடத்த, பல அலகை - பல பேய்கள்,
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(௧-.) தமயநஇயே! ஒன்னததின்பின் சென்ற வருத்தமோ, 
அயலார்கண்பட்டதோ, பேயால்வக்தகோளோ என்பதாம், 

[ இதனால் அவள் மனையில் சோசசப்படடவாறு 
சொல்லபபடூஇன்று.] 

தாதுகமமுமலர்த்தருவேயென்னச்செவிலித்தாயாபலர் 
பூதியணிந்தாங்கயினிநீர் சுழம்நித்தெய்வம்பசாய்ப்போற்றி 
காதன்மயிலைககொடுவந்துகடிமாமனையிற்பசுந்தேறற் [க் 
சீதமலர்மெல்லணைமீதுசேர்த சா.ரவளுஞ்செயலிழந்தாள். 

(Q- or.) தாது கமழும் - மகரந்தமானது மணக்சப்பெற்ற, 
மலர் திருவே எனன - தாமரைபபூவிலுள்ள திருமாதே ! என்று 
சொல்ல, பலா - பல.ராகிய, செவிலித்தாயா - வளாதத தாய்மாரான 
வர், பூதி ௮ணிரது - இருநீறறை (நெற்றியில்) இட்டு, அயினிறீ£ 
சுழற்றி - ஆலாததியைக சுறறி, தெயவம் ப.ராய - குலதெய்வததைப் 
பிராத்தத் த, போறறி- துதிசெய்து, காதல் - ஆசையைத் தரு 
இன்ற, மயிலை - மயிலபோல்பவளை, கொடு வந்து - கொண்வெந்து, 
கடி. மா மனையில் - காவலையுடைய பெரிய மாடததின்கண், பசு 
தேமல் - பசியதேனையும், சீதம்- குளிசசியையுமூடைய, மலா மெல் 
அணைமீது சோததா£ - மலாகளாஇிய மெல்லிய சயனத்தின்மேல் 

இடத்திஞா, அவளும் - அத்தமயநதியும், கெயல் - (தன) செயகை 
களை, இழக்தாள - இழந்தனள, எ-று, 

(௧-ு.) வளாதத தாயமாரகள் தமயந்திக்ரு விபூதியணிர்து 
ஆலஞ்சுற்றிக் குலதெய்வததைப்போறறி மனையிற்கொணவேர்து மல 
சணையிம் சோததாரகள என்பதாம், 

செவிலிததாயா - அவளுக்கு நல்லறிவும் கல்லொமுக்கமுங் கற 
பித்து வளாதத மாதாகள, செயலிழததல--உண்ணல, உடுத்தல், 
அணிதல் முதலிய செயல்களை மறததலாம். பூதியணிதலும், ௮யனி 
கீர சுழறறலும், ௮ச்சமுதலியவமரா லஓுணடாகய குற்ற களைதம் 
கென்ச, (௧௨௯) 

[ இசனால் அனனம ௮.ரசனைக்கணடமை 
சொலலபபடுஇனறது.] 

raga arp மயிலவருந்கி யிருப்ப வினவண் டிசை 
மிழற்றுர், தேல்கொள் பொழிலவாய் முகையவிழ்ந்து செ 
கதே னிறைக்கு மலர்வாவிப், பாங்க ரமளி மிசைவிரித்த 
பனிமென் போது கரியவள, ரோங்கற் நிணிதோள் வய 
வேட்தை பன்னய் கண்ணும் அுவந்ததால், 

(இ-ள்,) மயில் - மயில்போல்பவள், ஈங்கு - இக்குண்டினபு72 
'இின்கண், இவ்வாறு - இவ்வண்ணமாக, வருர்.இி இருட்ப - (காமகே



அ௮ன்னத்தைத்தாதுவிட்டபடலம், ௧௯௧ 

wre) amt இருக்க, ௮ன்னம் - ௮ன்னமானது, இனம் வண்டு- 
கூட்டமாகிய வண்கெளானவை, இசை மிழத்றும் - இராகத்தைப் பா 
டப்பெற்ற, தேன் கொள் - வாசனையைக கொண்ட, பொழில்வாய் - 
சோலையின்கண், மூகை அகிழ்கது - அரும்புகளானவை விரிர்து, 
செம் தேன் கிறைக்கும - செய்ய தேனினாலே கிழைக்கப் பெறு 
இன்ற, மலா வாவி பாங்கா - மலாகளையுடைய தடாகததின் பக் 
கத்தில், ௮மளிமிசை விரித்த - ௪யனத்தினமேல் பரப்பட்பட்ட, 
பனி மெல் போது- குளிச்சிபொருக்திய மெல்லிய மலாகளும், கரிய 
கருகும்படியாக, வளா - படுத்திருகனெற, ஓங்கல் இணி தோள் - மலை 
போலும் திடமுற்ற தோள்களையும், வயம - வெற்றியையு முடைய 
வேந்தை கண்ணுற்று - நளமகாராசனைப டா.த.த, உவந்தது - மூழ்ச் 
5௮) எ-று. அல் - அசை, 

(க₹.:.) இவ்வாறு தமயந்தி குண்டினபுரத்தில் வருத்தமுற் 
திருக்க அனனமானது நளனைககண்டு மஇூழ்வடை£த.த என்பதாம். 

£பனிமென்போது கரியவளா? எனவே ௮இக காமவெப்பங் கொண் 
முரு சபடி. சொல்லபபடடதாயிறறு, ௮ரசன காமகோயாத் ப0ம் 
பாட்டைமோக்க அவன தான வருமளவு முயிரபொறுச் திருர்தமை 
யைக்குறித்து மடழ் தலால் (ஒனனங கண்ணுறறுவாதத” எனரூா. () 

[இதமுச லிரண்டுபாடககளால அபபோது அ.ரசனிருப்புச் 
Dero nuUG Germ gi | 

பொன்னஞ் ஏிறைய மடவன்னம் போது முன்னர் 
மேவேலவேநது, தன்னந் தனியோ துணையென்னும் தடங்க 
ண் பொருந்தா தோவென்னு, மின்னுந் தூதே கஇயவன்ன 
மீளா இருந்த தென்னென்னு, மின்னி லுருவு வெளிப்படு 
த னோக்கி கோகக வெய்துயிககும், 

(Q - ot.) வேல் வேகது - வேலையுடைய சளமகாராஜனானவன், 
பொன ௮ம சழஜைய- பொனமயமாஇய அழடுய சிறகுகளையுடைய, 
மடம் ௮னனம் - இளமைபொருந்திய அனனமான2, போதுமுன் 

னர் - செல்லுதறகுமுன; தனனஈதனியோ - தனனந்தனியாக விருக் 
கையோ, துணை எனனும்- (எனக்குத) துணை யென்று சொல்லுவான்; 

தடம் கண் - விசாலம்பொருந்திய கண்களையுடையவள், பொருந்தர 
தேதா என்லும் - உடனபடாளோவென்று சொல்லுவான் , தது எலே 

அன்னம் - தூதாகச் செனற அ௮ன்னமானது, இனஜஓம் மீளாது இருக் 
5த- இதுவரையிலும் இரும்பிவாராமைக்குக் கா. ரணம், என் எனலும் - 
யாதெனறு சொல்லுவான் ; மின்னின் உருவு - மின்னல் போல்பவ 
ளது வடிவமான, வெளிபபடுதல் - வெளியிலே தோன்றுதலை, 
சோக்டு சோக்க - பாரத்துப்பாத2, வெய்து உயிக்கும் - சுடுமூச் 
செறிவான், எ-று, 

(௧- அ.) அன்னம்போகுமுன்னம் சளனானவன் எனக்குத் தனித் 
இருத்தலோ துணை, தமயர்தி யுடன்படாளோ, அன்னம் வாராதிரர்த



௧௯௨ ளசைடதம், 

'தென்னவோ என்று உருவெளியைசோக்டுச் சுஜோச்செறியான் என் 
பதாம். 

தனியென்பது இழப்புப்பற்றித் *தன்னர்தனி' என வந்தது, தடங் 
கண் சொன்னோக்கதழ்தால் ௮ஃறிணைமுடி. பேற்றத, அன்னம் விரை 
விலேதானே திரும்பியதாயிலும் அரசனுக்குக் கணமும் நெடுங்கால 
மாகத தோன்றலால் *இன்லும்' எனறான், (௧௩௧) 

மீண்ட தன்ன மெனவெண்ணி வினவு மொருகாழ் 
மணிழுத்தம், பூண்ட பொம்மன் மூலையென்னோ புகன்ற 
தென்னு மருந்தாமற், காண்டல் செயினலுங் கேட்பினுமெ 
ன் னுள்ள மயககுங் களிகறவைத், தூண்டல செய்யா ம 
ணிவிளக்கைக் கொணர்ந்தாய் கொலலோ வெனச்சோ 
ரும், 

(Q- or.) அன்னம் - அன்னமானஹு, மீண்டது என எண்ணி - 
இரும்பிவர் தசெனறு நினைதது, வினவும் - வினாவுவான , மணி முத் 

தீம் - அழயெ முததகளையுடைய, ஒரு காழ் பூண்ட - ஒருசரததை 
மேதகொண்ட, பொம்மல் மூலை - பொலிவுபொருஈதிய மூலைகளை 
யுடையவள், என்னோ புகனறது - என்னசெயதியையோ சொல்லி 
ஞள, எனனும - எனறுசொல்வான , அருகதாமல் - உண்ணபபடா 
மல், காண்டல்செயிஞம் - கண்டாலும, கேட்பிலும் - கேட்டாலும், 
என உள்ளம் - எனது மனதசை, மயககும் - மயககரகினற, களி நற 
வை - தேன் கூழமபை, தூண்டல் செய்யா - சாண்டப்படாத, மணி 
விளக்கை - இரததினதீபதசை, கொணாஈகதாய கொலலோ என- 
கொண்டுவர்தாயோவெனறு, சோரும் - தளருவான, எ-று 

(௪-து.) நசளனானவன அன்னம் வந்ததெனபான், தமயர்தி யென்ன 
சொனனா ளென்பான, தம.ப5தியைக கொணடுவர்தாயோ வென்பான் 
என்பதாம, 

 அரு£தாமற் சாண்டல்செயிதுல் கேட்பிலு மென்ஐுள்ள மயக் 
குங் களிரறவை” எனவே அருந்துஙககால உளளமயககுதல் சொலல 
வேண்டாவாருயிறறு. இவவாறே *உளளககளிததுல காணம$ூழ்த 
தும், களளுகடல் காமததிற்குண்டு”” எனறமை யறிக மணிவிளக்கெ 
னவே மறறைத திவிளககுபபோல 'மழுங்குதலின்றி யெட்டோதம் 
விளங்குதல் கொளக, (௧௩௨) 

[இதனால் ௮ன்னஞ் சொல்லுதலும் ௮ரசன மூழ்தலும் 
சொல்லப்பளழது.] 

இருக்தார் மெளலி மணியுரிஞ்சித் இகழும் கழற்காற் 
நேர் வேந்தே, வருந்தேல் வருந்தே னீவேண்டின் வாராத 
னவு முளகொல்லோ, முருந்தேர் முறுவன் மூகம்பெற்று 
wiGs னெனலு மூர்ச்சைதெளிர், தருக்தா வமுத மருக் 
இனன்போற் பலகாற் கேட்கு மகம$ழமும்,



௮ன்னத்தைத்தாதுவிட்டபடலம், ௧௯௩௨ 

(இ-ள்.) திருர்தா மெளலி - பகைவருடைய மகுடத்திலுள்ள, 
மணி உரிஞ்சி - ௩வமணிகளைத் தேய்த்த, இகழும் கழல் கால் - விளங் 
காகின்ற வீரக்கழலையுடைய பாதத்தையும், தோ - மகாரதத்தையுமூ 
டைய, case - அரசனே !, வருந்தேல் வருந்தேல் - வருந்தாதே 
வருச்தாசே) ; - (இப்படிப்படட) நீ, வேண்டின் - பெற விரும்பி 

னால், எ ணம் * (உனக்குக்) சடையா தபொருள்களும், உள 
கொல் - (உலகத்தில்) உண்டோ முருகு ஏா - மயிலிறட னடிபோ 
லும்; முறுவல் - பற்களையுடைய. தமயக்தியின், மூகம் - முகத்தை, 
பெற்று வச்சேன் எனலும் - அடைஈ.து வர்தேனென்ற வளவில், அரும் 
தா- (முன்) உண்ணப்பட்டிலா த, அமுதம் ௮ருக்தினன்போல்- தேவா 
Arsene உண்டவன்போல், மோச்சை தெளிம்து - மோசசை 
தாச, பல கால் கேட்கும் - பலதரம் கேடபான, ௮கம் மஇழும் - 
உள்ளத்தின்௧ண் களிப்பான், எ-று, 

(௧- ௮,) களச்சக்சரவாதஇயே ! வருச்சாதே வருந்தாதே, கீ 
வேண்டினால் வாராதபொருள்க ளஞூளவோ தமயகதி தஇிருமுகம்பெழ்று 
வச்தேனென் றஐன்னஞ் சொனனவுடன மோச்சைதெளி௰் தெழுகது 
ளன பலகால்கேட்டு மன மூழுவான் எனபதாம்;ஃ 

அசன் தன தொப்பறற மனவலிமையை மறந்து வருந்துதலை 
கோக்குதலால் அதனை நினைப்பிததம்குத் திருக்தாமெளலி மணியு 
ரிஞ்சத இகழுங்கழற்கால்? எனஜம் விசேடணம் கொடுத்துக் கூறி 
யற். 'வருகதேல்? என்பது ஆறறு,தற பொருளி லடுக்கிவர்தத; இதற்கு 
“Done Glan po யசைகிலை , பொருளொ? £டுபுணாதலென் ஐவைமனழென்ப 
வொருசொலலடுக்சே?? எனப௮ வி௫, மேற்சொல்லப்பட்ட மனவலி 
மை யுடையவனுக்கு எண்ணப்பட்ட பொருள்கள் யாவும் எளிதிற 
கைகூடுமெனற்ற்கு *நீவேண்டின வாராதனவு முளகொலலோ? என் 
2௮. 'எண்ணியவெண்ணியாங் கெய்துபவெணணியா£, இண்ணிய 
சாகபபெறின் ?? எனரா..ராகலின், அசனாலே ௮வ ஞரூடன்பட்டமை 
குறிப்பிக்சப்பட்டதாயிலும் பின்ஜம் அதனை கன்றாக அமிவித்தறகு 

gee sr முறுவன் மூகமபெதறு ab Cg ear? எனது. மூகம்பெ 
றல் ஒருவர் தஞ்சொல்லை மற்னொருவா முகத் திருப்பமினறி விருப 
பத்தோ கேட டென்படட் பெறலாம்: (௧௩௩) 

[இதனால் ௮7சன2 செய்தியை நிறுத்தப் பின்வரும் கைஃஇளைப்படல 
முதலியவழ்மூல் தமயச்திக்கு. Cer காமசோய்த் 

அன்பமும் அதுபற்றிப் பின்னடர்த செய்தியும் 
சொல்லப்பின் றன.] 

ன்ன முரைத்த வின்சொல்லி னாவி rae யதனே 
9, பின்னு மடமான் பேரழகும் பெருகு துயரும் விளம்பி 
ய.து, மின்னு முரைத்தி யுரைத்தியெனாக் கேட்டிங் இவ்வா 
திவனிருப்ப, மின்னுண் மருங்கு அயரமுமேல் ell dan 6 
வாறும் விளம்புவாம், 

(இ-ள்,) அன்னம் உரைத்த - அள்னத்தினாம் சொல்லப்பட்ட, 
இன் சொல்லின் - இனிய சொறகளால், அவி தாய் - உயிரைப் 

௧௭



௧௯௪ ளைட்தம். 

பொறுத்திருர்து, பின்ஐும் - (அதற்குப்) பின்லும், மடம் மான் - இள 
மைபொருச்திய மான்போல்பவளத,; போ அழகும் - பெரிய வழகை 
யும், பெருகு அயரும் - (காமத்தா லவளிடத்தே) வளாடன்ற துன் 
பத்தையும், விளம்பியதம் - (தன்னைக்குறித்து அவளாம்) சொல்லப் 
பட்ட செய்தியையும், இன்னும் - இனனமும், உரைதநி corse 
எனனா -'சொல்லு சொல்மென்று, கேட்டு - வினாவிக்கொண்ட, அத 
னோடு - அவ்வன்னத்தோடு, இங்கு - இவ்விடததே, இவ்வாறு இவன 
இருப்ப - இவ்விதமாக இர்சளன் இருக்கும்டோது (உண்டாகிய), 
மின் நுண் மருங்குல் - மினபோலும் நுண்ணிய இடையையுடைய 
வளாயெ தமயர்தியினத, யரமும் - துன்பததையும், மேல் 
விளைச்த ஆறும் - பின்பு ஈடர்த செயதியையும், விளம்புவாம் - (யாம்) 
சொல்லுவாம், எ-று, 

(௧- ௮.) அன்னஞசொனன இனிய சொற்களால் களமஹாராஜ 
னானவன் உயிரை விடாஇிருர்து தமயஈதி யென்னசொனனா ளினனஞ 
சொல்லு சொல்லெனறு கேட்டு ஈளனிருக்கச தமயகஇபநே துயரத 
தைச் சொல்லுவாம் எனபதாம், 

அன்னத்தின் சொல்லைக் கேட்டு அரசன் இனி எப்படியும் ௮வ 
ளைப் பெறலாமென்று நிச்சயங்கொண்டு உயாபொறுத் திருத்தலால் 
“அன்ன முரைச்த வின்சொல்லி னாவி தாங்? எனஞா, கேட்கப 
டட்ட தொருபொருள தமமால் விரும்பபபட்டதா யிருப்பின அவ் 
விருப்ப மிகுதியாற பிலஜைம் பின்னும் கேட்பராதலால் பின்ஜம் 

“:இனனு மூரைததி யராததி எனறா னென் அன்றியுங் கேடகு௩ 
தோறுர் தன காமகோய்க்கு மருந்தாய் கிற்தலின், ௮அம்ஙனங் கேட்டா 
னெனிஞுமாம்; (௧௩௪) 

அ௮ன்னத்தைச் தாூதுவிட்டபடல முற்றும். 

  

*கைக்கிளைப் படலம், 
சைக்களையெனப௮ ஒருதலைக் காமம்) ௮ ஆண்பாம் 

கைக்களையும பெண்டாம கைக்களையும் என 
விருவகைப்படும் ) அவற்றுள் இது 

பெண்பாம் கைகளையாம், 

  

[இட்படலத்தில் இதமூதலிய பாட்டுகளால் தமயச்தி தந்தையாம் 
பின் செய்யப்படும் சுயம்வுரச்திறகுக் காரணமாக ௮வள் 

காமகோயிழ் படும்பாடு சொல்லப்படுன்ற .] 

எழுசீக்கழிகெடிலடி. யாசிரியகிருத்தம். 

கொயங்குவிம்முகோதையோடுகோதைதாழவாண்முகம் 
டங்கயத்தைமற்றொர்பங்கயத்துவைச்தபான்மைபோ 
லங்கைசேர் த்திமைக்கணீலவாலிசிநற்தவைகிய 
மங்கைமென்முலைத்தடத்துமாரன்வாளியேவினான். 
  

* oe - சிறுமை, இளை - உரவு,



கைக்களைப்படலம். ௧௯௫ 

(இ-ள்,) கொங்கு விம்மு - வாசனையானது விரியப்பெற்ற, 
கோதையோடு- பூமாலையோடு, கோதை தாழ- கூகதவானது ௮விழ்ச் 
து தொம்கவும், பங்கயத்தை - (ஒரு) தாமராப்பூவை, மற்ரொ பம் 
கயத்து - மற்றொரு தாமரைப்பூவிலே, வைதத பான்மைபோல் - 
வைத்த தன்மைபோல், வாள் முகம் - ஒளிபொரு£திய முகத்தை, 
அங்கை சோத்தி - உள்ளங்கையிலே வைத, மை கண் - மை யெழு 
தபபெறற கணகளிலிருர்த, நீலம் ஆலி ஈத - கரிய நீரத்துளிகளா 

னவை உதிரவும், வைகிய - இருக்கெ, மங்கை - தமயச்தியிஐ;டைய, 
மெல் மூலை தடதது - மெல்லிய முலைகளிடத்த, மாரன வாளி ஏவி 
னான் - மன்மதனானவன் பூவம்புகளைச் செலுத்தினான், எ-று, 

(க-2,) தமயச்தி கனதனத்திடத்த மனமதன் கணை தொடுத் 
தான் என்பதாம். 

மூகமுங் கையும் தாமரை மலர்போலுதலால் *பங்கயதீதை மற 
ரொ பம்கயத்து வைதத பான்மையபோல்? எனரா, கணணீ மை 
யைக் கரைததுக்கொண டி.ழிதலின் “Gov வால்”? எனப பட்டது, வை 
இய வெபதகைச் செயயிய வெனகும் வினையெசசமாக்கி இருகசும் 
படி.யாச வெனப் பொருள்கூறினு மமையும, இப்படலசதுப பாட் 
கெளெல்லாம் பெரும்பாலும் ஈறறுசசீ£ விளச்சீரும் ஏனைசசாகள 

மாசசாகளுமாடு வருற எழுசாககழிகெடி௨டி சானகுகொணட ஆட 
ரியவிருச தங்கள், (4) 

செமப்புகேர்முலைக்கண்வேனிலவேடொடுத்ததேமல 
சப்புமாரிகாமவெம்மைசெய்யவாற்றலாமையா 
வெப்புவிக்கும்வேந்தெழிற்கடற்படிடதுமீண்டுமால 
வெப்புகோயர்கீரின்ரூழகின்வெம்மையாறுமேகொலாம். 

(இ-ள்.) வேனில் வேள் தொடுத்த - வ௪சர்தகாலத;இறகுரிய 
WTO SEH எய்யப்பட்ட, தே மலா - வாசனைபொருகதிய மலராயெ, 
அப்பு மாரி - ௮ம்பாயே (மீரின.த) மழையானது, செப்பு கோ மூலைக் 
கண் - செப்புப்போலும் முலைகளை யுடையவளாஇய தமயரச்தியிடதத, 
காம வெம்மை செய்ய- காம சுரத்தை யுண்டாக்க, ஆறறலாமை 
யால் - பொறுக்கமாட்டாமையால், ௭ புவிகஞும் - எல்லாத் தேசங்க 
ஞூக்கும், வேர்து - அரசனாயுள்ள சளமகாராஜனது, எழில் கடல் படி.ந் 
லம் - அழகாயெ கடலுள்ளே மூழுகியும், ஈண்டும - (௮க்காமசரமா 
ன அவளுக்கு) மிகும் ) வெப்பு கோயா - சுரவியாதியை புடையவா, 
நீரில் மூ.ழ்னெ - நீரிஐள் முழுடனால், வெம்மை - அச்சுரமானது, 
அறுமேகொல் - தீருமோ, எ-று. 

(௧- ௮.) தமயச்தியானவள் காமாக்கனியால் கள னழகென்னுப 
கடலிம் படிர்தும் அவளுக்குக் காமக்கனல் மி௫ம் என்பதாம், 

'மெல்லொறறுச் தொடாமெரிழி மெல்லொய் றெல்லாம, வல் 
லொற திறுதிக ளையெழுத் தாகும்?” என்பதனால் அம்பு அப்பு என 
விகாரப்பட்டது, அப்பென்பது நீருக்குப பெயராதலால் அம்பா 
நீரொன விருபொருள் கூறப்பட்டது, மழையிலே சனைர்தவாகளுக்குச்



௧௯௬ ைடதம், 

சு.ரமுண்டா மாதலால் *அப்புமாரி காமவெம்மை செய்ய” என்றா. 
அழகாடுய கடலிலே படி,தலாவது ௮வ்வழகை யிடைவிடாது கினைச் 
தீல், காய்ச்ச னோயாளிகள் நீரிலே முழுகினால் ௮து பின்னும் ௮திக 
மாக விஷமிப்பது வைத் தியமாலிம் சொல்லப்பட்டபடி. ௮னறுபஉரித ௪ 
மாதலின் (வெம்மையாறுமேகொல்! என்றா  ஈழ்றடியின் பொதுப் 
பொருளால் மூன் மூனறடியின் இறெப்புபடொருளைச் சாஇத்தலால் 
வேற்றுப்பொருள் வைப்பணியாம். இத௰கு எழிலாகய கடல், ௮ம்டா 
இய நீர என்ற வருவகங்களும், கடம் படிதலாலே வெப்பச் Erg 
லாய விருட்பததைப் பெருமல் ௮வ வெப்ப மிகுதலைப் பெறுவதா 
இய தகுதி மின்கை யணியும் ௮௩கங்கள் ஆதலால் உறுப்புறுப்பிக் 
கலவையணி, (௨) 

அலலலுற்றமுங்கும்வாடமாவிசோருமெல்லிதழ்ப் 
பல்லவங்கடீயுமாறுபாயலிற்படுத இடு 
மொல்லையிற்பதைக்குகெட்டுயி/ப்புவீங்கும்வார்கழை 
விலலிவாளிதன்னையார்விலக்குவார்கொலென்னுமால. 

(இ-ள்,) அல்லல் உற்று - துன்புற்று, அமுங்கும் - வருந்து 
வாள் , வாடும் - வாவொள் , அவி சோரும் - உயிசோரவாள்) மெல் 
இதழ் - மெல்லிய பூவிதழ்களும, பல்லவங்கள் - தளிரகளும், தீயும் 
ஆறு - (தன்னுடல் வெப்பத்தாற்) கருகும்படியாக, பாயலில் படுத் 
இடும் - சயனதீஇன்கண் படுப்பாள் , ஒல்லையில் பதைக்கும் - விரை 
வில் துடிப்பாள்; நெடு உயிப்பு வீங்கும் - பெருமூச் செறிவாள் ) 
வா£ கழை வில்லி - நெடிய கருப்புவில்லையுடைய மன்மதன், வாளி 
தன்னை - அம்பை, யா விலக்குவா£ எனலும் - யாவா விலக்கவல்ல 
வா என்று சொல்லுவாள், எ-று, கொல், ஆல் - அசைகள், 

(க- த,) தமயக்தியானவள் மன்மத பாணத்தை யா விலக்கு 
வா£கள் எனறு சொல்லுவாள் என்பதாம். 

ஒன்றற்கொன்று பகை யில்லாமையால் ஒருகாலத்திற கூடத் 
தக்க அமுங்குதல், வாடல், ஆவிசோதல், படுத்திடல், நெட்டுயிர்ப்பு 
வீங்கல், மன்மதனம்பை யா விலக்குவாரொன்று சொல்லுதல் cron Bm 

பல பொருளகளுக்குக் கூடு தலைச் சொல்லுதலால் கூட்டவணியாகும், 
௮ச்சு.ரத்தாம் பமிமபாடு சொல்லப்பட்டது. (௩) 

மைம்மறந்தரீலவொண்கண்வார்புனற்சொரிந்தியாழ் 
கைம்மறந்தகூடலெண்ணிமெல்விரல்கள்கன் நின 
பொம்மல்வெம்முலைத்தடங்கலன்றுறர்தபூமறக் 
தம்மெலோதஇிசோர்ந்ததுள்ளமார்வமோடழிந்ததே. 

(இ-ள்.) நீலம் - கருங்குவளை மலாபோஜலும், ஒள் கண் - ஒள் 
ளிய கண்களானவை, வா£ புனல் - தாலாயாயிழி௫ன்ற நீரை, சொரிச் 
து- பொழிர்த, மை மறந்த - அஞ்சன த்தை மறர்தன ; மை - கைக 
ளானவை, யாழ் மறந்த - வீணை (வாசித்தலை) மழச்தன ) கூடல் - 
கூடம் (சுழிகளை)) எண்ணி - (தொட்ட) எண்ணி, மெல் விரல்கள் 
கன்தின - மெல்லிய விரல்களானவை வாடின) பொம்மல் - பொலிவு
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பொருர்திய, வெம் முலை தடம் - விருப்பத்தைத் சருன்ற முலைகளி 
னிடங்களானவை, கலன் துறச் த அப. ரணலக்களை நீததன ; ௮ம்- ௮ழ 
இய, மெல் ஓஇ- மெல்லிய கூர்தலானத, பூ மறந்து சோர்தது- மல 
னா மறர்து தளார்தது) உள்ளம் - நெரசமானத, ஆ வமோடு - 
ஆசையோடு கூடி, அழிகதத - நிலைகெட்ட) று, ஏ - அசை; 

(௧- ௮,) தமயச்தி கண்கள் மை மறந்தன, கைகள் வீணையை 
மறச்தன, விரல்கள் கூடற்குறி யெண்ணி வாடின, முலைகள் ஆப.ர 
ணங்களை நீத்தன, கூந்தல பூமறகத சோகதது, நெஞ்ச மாசையி 
லழிர்தது என்பதாம். 

மறத்தற்கு ஒழிர்து கிறமலென்பது கருத்து. கூடல்--அகு 
பெயா, கூடறசுழியாவது தலையோடுகடைவகது கூமோயின் தம் 
மெண்ணல் கைகூடுமென்று குிபாத தறகு மகளிராம் sere cpp. 
விரலாலே நிலத்திலே வலயமாகச் செயபபடுவது. ௮து பல செயது 
அவற்றைக் கூட்டி, இத்தனையென் றறிதறகு விரலா லொவ்வொனரு 
௧5 தொட் டெண்ணினா ளெனக, :(அழிதிருத்தும் புலியூரூடையா 
னருளினளித், தாழிதிருத்.து மணற்குனறி னீததகன் ராவருகென், 
ரூழிதிருத்திச் சுழிக்கணக் கோதிகை யாமலைய, வாழிதிருததித தரக் 
Boo யோவுள்ளம் வள்ளலையே” என்பதனாலறிக, அவை செய்தம் 
குப் பொருமற் பல விரல்களுங் கொள்ளப்பட்டமை தோன்றக்கு 
விரலென்னாு மென்மையும் பனமையும்கூட்டி. (மெல்விரல்கள” என 

ரா, (௪) 
மழைமதர்ககண்முலைகள் செய்யமார்பனைத்துமென்மைகே 
ரிழைபுகப்பெறாதுவிம்மியோபெறக்கவர்ந்ததாற் 
கழைகுழைத்துமாரனெய்தகணையினுள்ளரூடுபோய் 

துழைவதற்கிடம்பெறாதுகொய்துதைத்துமீளுமால். 

(இ-ள்.) மழை மதா கண் - குளிரச்சிபொருர்திய செருக்கை 
யுடைய கண்களையுடையவளது, முலைகள் - மூலைகளானவை, செய்ய 

wiry அனைத்தும் - சவப்பா௫ிய மாாபிட முழுதையும், மென்மை 
Car - மென்மையு கோமையும் பொருர்திய, இழை புக பெருது - 
CH LT GUL அழைசுற்குச் சர் தில்லையாக, விம்மி - பருதத, ஏா Lips 

அழகு பெற, கவார்ததால் - வெளவினதால், கழை குழைத்து - கருப் 
ப (வில்லை) வளைத்த, மாரன் எய்த - மன்மதனால் செலுத்தப்பட்ட, 

யின் - அம்புகளால், உள்ளம் - செஞ்சமானத; ஊடுபோய் - உள 
os, அழைவதற்கு - (அவ்விரு cpins eps Gn obCa) yee 
வெளிப்பதெம்கு, இடம் பெருது - வழிபெராமல், நொய்த - சிறித, 

உதைத்து - (அவம்நினடியை) உதைத்து, மீளும் - திருமபிவி 
டம், எ-று, ௮ல் - ௮சை, 

(a- gr) தமயச்திமுலைகள் மிஃவும் பூரித்ததால் மன்மதபாணச் 
தைக்காமந்திரும்பும் என்பதாம், 

ஓரிடதீ தொருவஜுக்குப் பகைவன் அம்புகளால் வருத்தமூண் 
டாம்போது அவ்விடம்லிட் டோடிப்போகாதிரா ஞாதலின் மாமி



௧௯௮ ை நடதம். 

னுள்ளே மன்மதபாணம்பட்டு வருந்திய நெஞ்சம் அவ்விடம்விடடுப் 
பலருஹை யோடி முலைகளி னடியை முட்டித் திரும்பிய தென்க, நெஞ் 
சம் படபடவென்று அடி. த துக்கொள்வதை ௮ம் ௨னவ் கூறினா, இங்கே 
அம்புகள்பட்டும், கெஞ்சம் வெளிபபட்டுப போகாமைக்கு ஆயுண்மிகுதி 
யேதவாயிருப்ப மூலைகளின் செறிவை யேதுவாகக் குறித்தமையால் 
ஏஅத்தற்குறிப்பணி, (கணைகளுள்ளஜடுபோய் நுழைவதம் இடம்பெ 
Of சொய்துதைத்து மீளும்*எனப் பாடங்கூதி முலை நெருச்கத்தால் 
மா£பிலே நுழையமாடடாமல் மன்மதபாணஞ் ஈதிதுதைத்தத் இரும் 
பிவிமிமென்று பொருள் கூறுவாருமூண்டு. அறு மு;த.நாற் கருத்துச் 
கு௪ சிறிதும் ஒவ்வாமற போவதுமன்திக் காமகோயை மிகுதியாக வுற் 
மில ளென்னும் கருத்தை யுட்கொண் டி.ருச்தலாற பொருந்தா தென் 
முதனான் முடிபுச்கு முழுது மொத்திருக்கவேண்டின் **தழைதலுற்ற 
காமவெம்மை சாா£தலாற் பிளபபுதீஇ - விழைதலுறறகெஞ்சகம் 
வெளிப்படாதிருக்ததே”? எனப் பாடங் கூறல்வேண்டு மென்க, (௫) 

சுழித்தகூடல்கூடுரா அநீர்சொரிந்துகாடொறு 
மழித்தகண்கடுயிலும்வேலையணிதயங்குமார்பகம் 
இிழைத்தவாரமுலைளைப்பவெய்துபோழ்தலிறைவனை 
விழித்துகீரடக்குமாயமென்கொாலென்றுமெலியுமால். 

(இ-ள்,) சுழிச்த- சுழிக்கப்பட்ட, கூடல்- கூடற் (சுழியானவை), 
கூடுறாது - கூடாமற்போக, நீ£ சொரிச்து - நீரைப பொழிந்து, நாள 

தோறும்- இனர்தோதும், அழித்த சண்கள் - கெடுத்துக்கொண்டவர்த 
கண்களே, அயிலும் வேலை - தூங்கப்பெறுஇன்ற காலத்திலே, ௮ணி 
தயங்கும் - ஆபரணங்களாலே விளங்காநின்ற, மா£பகத்து - (என்) 
மா£பிலுள்ள, இழைத்த ஆரம் மூலை திளைப்ப - தேய்க்கப்பட்ட சரத 
னத்தையுடைய (என்) முலைகளைத்தழுவ, எய்து போழ்தில் - அடை 
இன்ற சமயத்தில், விழித் அ - இமைகளை த்இறர்.த, கீர - நீங்கள், இலை 
ஊனை - (என்னுடைய) தலைவனாயே களமகாராசனை, அடக்கும் மாயம்- 
மறைக்கின்றதாயெ வஞ்சவித்தையான.த, என் கொல் என்று - எத் 
தன்மைத் தாகுமென்று சொல்லி, மெலியும் - தளாவாள், ot - று, 
ஆல் - MOF 

(௧- து.) கண்களே | நித்திரையிலே ஈளனைக் கூடுஞ் சமயத்தி 
லே விழித்துக்கொண்டு ௮மஈளனை யடக்கும் வஞ்சனை யென்னவென் 
பாள் என்பதாம்; 

கண்கள் கூடற்சுழிகளை யழித்தற்கன்றித் தன் வருத்தத்திறசா 
சவே நீர் சொரியிலும் ௮ச்8ீ.ரால் ௮ச்சுழிகள் குலை தல்பற்றிப் பின்ஜம் 
வருத்த மிகுதலால் தனக்குச் தீங்கு செய்தனவாகக்கொண்டு gas 
திறகு கிர்தைதோன்ற *சுழித்தகூடல் கூரா நீசொரிர்து சாடொ 
றுமழித்த கண்கள்” என்முள், தான் கானுதறகுக் கருவியாயுள்ள கண் 
கள் அவற்றாலன்றித் தானாகவே காணப்பெற்ற தலைவனை கிழித்து 
மறைத்தல் பெரியதோர் மாயைவித்தை யாதலின் (மாயமென்! என் 
றாள், அன்றித் தான் தலைவனைக்காணாது அயருறும்போது தன்மே 
லன்புடையனபோன்று அழு௮ 8ீரசொரிர்து அவனைச் கண்டபோது



கைக்கிளைப்படலம், ௧௬௯௯ 

பகை புடையனபோன்று விழித்து மழைத்தலின் ௮ங்கனங் கூதினா 
ளெனிஓமாம், ':ஓஞ்சுங்காற்றோேண்மேலராஇ விழிக்குங்கா னெஞ்சத் 
தீராவா விரைர்து?” என்றவாறே இது கனவுநிலை, (௬) 

வாட்டடங்கண்மானையாவிவாட்டமாரன்வார்டிலை 
பூட்டியெய்தபகழிதைத்தபுழைநுழைந்துதென்றல்போ 
மீட்டிகன்றகாமவெந்தழற்பிழம்பையெரியெழ 
மூட்டிமேலெழுக்ததாகுகெட்டுயிர்ப்புமூடிவினே 

(இ-ள்.) நெடு உயிபபு - பெருமூச்சானத, மாரன் - மன்மதனா 
மெ வேடனானவன், வாள் - வாளபோஜும், தடம் - விசாலம்டொரு£ 
திய, கண் - கண்களையுடையவளாூயெ, மானை - மானை, ஆவி - உயிரின 
கண், வாட்ட - வருத்துதறகு, வரா லை - நெடிய விலலிலே, பூடடி. 
எயத - தொடுத்துச் செலுததப்பெற்ற, பகழி தைத்த - அம்புகளா 
னவை தைத்தலாலாகயெ, புழை - தொளைகளில், ஏழைச் த போய- 
(ஒருவரு மறியாமற) புகுந்து செறு, ஈட்டுஇன்ற - (௩ட்பாக௪) 
சோக்கப்படுன்ற, காமம் - காமமாயெ, வெம் - வெபபம் பொருக 
திய, தழல் பிழம்பை - நெருபபினது செறிவை, எரி எழ - எரிய, 
மூட்டி, - மூள்வித் த, முடிவின் - (அச்செய்கை) முடிவில், மேல் - 
புறத்தே, எழுர்தது - புறப்பட்டமாயே, தென்றல் - தெனகாறறே, 
ஆஞும் - கும, எ-று, ஏ - அசை, 

(க- அ,) தமயந்தி பெருமூசசானது மல்மதபாணந் தைதத 
புழையிலே தென்றற்காறறானது நுழைம் தக்னியை ஞூள்விதது 
மேலெழுர்ததற் கொப்பாகும எனபதாம். 

மானை யென முதற பொருளில் ஐயுருபு வம் சமையால் ஆவிக்குக் 
கண்ணுருபு விரிச்சப்பட்ட து, இதற்கு *மூதன் முனைவரிற கண்ணென் 
வேற்றுமை சினைமுன்வருத லெள்ளிதென்ட”?? என்பது விதி, தீயிடு 
வோ பிறரறியாமற் கள்ளவழியாற் செல்வ ராதலின் புழை நுழைர் 
தீத” என்க, காறதிறகு செருப்பு சஈட்பாதலால் மூட்டியது. ஈட்பாதல் 
₹எரிசுசிசிஏியேயார லிறைவன்காற தின்சகாயன்?? என்ப தனாலறிக, 
அச்காறறுப் பின்பு தனக் குரியவழியாயே மூக்இனாற் புறப் படுதலால் 
முன் பிற.ரதியாமற் புழைவழியாம் சென்றமை அனுமிதிக்கப்பட்ட, 
தமயர்தியை மானாக வுருவகஞ் செய்ததற் கேற்ப மாரனை வேடனாக 
வுருவகஞ் செய்யலாயிற.று, பெருமூச்சை அப்படிப்பட்ட தென்றலா 
கக் குறித்தலால் பொருட்டற் குறிப்பணியாம். (௭) 

செயிர்ப்பின்மாரனெய்யவாவியில்லையுண்டுச நிதெனா 
வயிர்ப்பவாடி.விரசகவெம்மையழலின்மூழ்கியஞரு௮ம் 
பயிர்ப்பில்கோ தைகெஞ்சுளோய்கள் பரிவினோமேழலுகெ 
டியிர்ப்புரைத்ததோநடுக்கமுற்றது.த்தரீயமேல். [ட் 

(இ-ள்.) மாரன் - மன்மதனானவன், செயிர்ப்பின் எய்ய - கோ 
பத்இனால் (அம்புகளைச்) செலுத்த, ஆவி - உயிரானது; இல்லை - இல்லை 
யெனவும், உண்டி சிறிது எனா - AD தண்டெனவும், அயிபப்ப - ஐயங்



௨௦௦ நைடதம், 

கொள்ள, வாடி. - தளாக்லு, விரகம் - விரசமாயெ, வெம்மை அழலின் 
மூழ்கி - வெப்பம்பொருந்திய கெருப்பினுள் முழுக, ௮ஞா உறும் - 
வருத்தத்தை யடைந்த, பயிட்பு இல் - ௮ருவருபபுச் குணமிழச்திருக் 
இன்ற, கோதை - மங்கையினது, நெஞ்சுள் சோய்கள் - நெஞ்௪த்தினு 
ளுண்டாயே கோய்களை, பரிவினோடும - இரக்கச்தினாலே, அழலும் 
கெடு உயிப்பு - சூடுபொருக்திய பெருமூச்சானது, உரைத்தது - 
சொல்லியதனால், மேல் - (அர்கெஞ்௪த்தின்) மேலிடத்துள்ள, உத்தரீ 
யம் - உத்தரீயமானது, நடுக்கம் உம்மதோ - கடுக்கச்தை அடைந்த 
தோ, எ-று. [ஓகாரம் - உ௰௰இழ் கூட்டப்பட்டது.] 

(6- து.) தமயந்தி நெஞ்சுகோய்களை நெட்டுயாாப்பானது காட்டி 
யத என்பதாம், 

இல்லையோ வுண்டோ வென வரு ஐய வோகாரங்கள் தொக்கு 
வந்தன, அ௮ருறும் என்ற பெயரெச்சவினை கநெஞ்சென்ஜம் வினை 
முதற் பெயாகொண்டது. கெஞ்சென்ப.து மனதீதிறகும் ௮ம்மனத்திற் 
ெமாயயே மா£பிறகும் பெயராதலால் அவ்வொறறுமைபற்றி ₹கெஞ்சு 
ஜஹேய்கள்' என்னா , **நெஞ்சென்ப மனமார்பின்பேர்?? இதனாலதிக 
arrose’ அரையில் பாவாடையுடுத்து மார்பின்மே லுத்தரீயஞ் 
சோப்பது வழக்கம். ஒருவரிடததிற்கு இடையூறு கேரிடக்கண் 
டோரக்கு இரச்கமுண்டாமா தலின் 4பரிவினோடும்' என்ர. தனக்கா 
தா. ரமாக கநெஞூற்கு கோயுண்டானமையால் ஆதேயமா௫ய வுத்தரீ 
யம் அஞ் ஈடுங்யெ தென்க, உததரீயததினது ஈடுக்கத்திம்கு ஏ௮வா 
காத பெருமூச சுாரைததலை யேறுவாகக் குறித்தலாலும் உரைததலா 
இயெவிடயம் இல்லாமையாலும் இல்புலவேதத் தற்குறிப்பணி, பயிர்ப் 
பில் சோதை காமசோய்களெனவும பாடமுண்டு, (௮) 

மையரிக்கண்வகனமங்கைவடிவமைந்தசறடிச் 
செய்யபங்கயங்களுண்டுமிழ்ந்தசெய்யகதிர்கொலோ 
கொய்யில்வெம்முலைத்தடஞ்சுமந்துகொர்துவாடிய 
வைய ுண்மருங்குன்மெய்யழன் றெழுந்தவெம்மையே. 

(இ-ள்) தொய்யில் - சந்தனக் கோலத்தனையுடைய, வெம் 
மூலை- விருப்பஞ்செய்கன்ற முலைகளா, தடம் சமக்து - மலைகளைத் 
தாம், கொந்து - வருக்இ, வாடிய - இளைத்த, ஐயம் - (உண்டோ 
வில்லையோ வென்னும்) சர்தேகத்தைத்தருடின்ற, அண் மருங்குல் - 
அண்ணிய இடையையுடையவளது, மெய் - உடம்பிலிருர்.த, அழனறு 
எழுர்த - சுட்டக்கொண்டு புறப்படுசின்ற, வெம்மை - வெப்பமான, 
மை ௮ரி கண் - அஞ்சனஜ்தையும் இரோகைகளையும் உடைய கண்க 
ளும், வசனம் - மூகமும், அங்கை - உள்ளங்சைகளும், வடிவு 
அமைச்த - அழகால் நிறைத்த, சிறு ௮டி. - சிறிய அடி.களுமாய, 
செய்ய பல்கயங்கள் - செர்தாமரை மலாகளாலே, உண்டு - (அதற்கு 
முன்) உட்கொண்டு, உ௨மிழ்ச்த - (அப்போது) கக்கப்படுசின்ற, செய்ய 
கதாகொல் - சூரியவரணமோ, எ-று; 

(௧- த.) தமயச்தி உடம்பி லெழுச்த சூடானது இவளது அவய 
வத் தாமரைகள் உண்டுமிழ்ச்த சூரிய சொணமோ என்பதாம்,



கைக்கிளைட்படலம். ௨௦௧ 

*செய்யகதா” எனவே சூரியரண மென்பது பெறப்பட்டது. ௮க் 
இரணத்தைழ் தங்களுக்கு சாயகனாகிய சூரியனாலே தரப்பட்ட தென் 
இற விருப்பத்தாலுண்டன வென்க. காமவெமமையை அப்படிப்பட்ட 
இரணமாகக் குறித்தலாலே பொருட்டற்குறிப்பணி, இதற்கு உருவகம் 
அங்கம், ஆதலால் உறுப்புறுப்பிக்கலவையணி; (௯) 

அ௮லைத்தடங்கணருவிபாயவாரவண்டலழியுமென் 
மூலைத்தடத்திலூடுதோன்றுமுகமு$ீலவொண்சணுஞ் 
சிலைத்தடககைமாரன்மா துரிந்தைமீதமுஈஇட 
வுலைத்துவிட்டகமலம்வெயயவுற்பலததையொத்தவே. 

(இ-9்.) தடம் கண் - விசாலமபொருர்திய கண்களிலிருது, 
அலை அருவி பாய - அலையையுடைய வெள்ளமானத பாய்தலினா 
லே, ஆரம் வண்டல் - ௪5௦தனக் குழமபான2, அழியும் - அழியப் 
பெற்ற) மெல் மூலை தடததிஜாடு - மெல்லிய முலைபபரப்பினுள்ளே, 
தோன்று - காணப்பட்ட, மூகமும் - மூகததினது (நிழலும்), நீலம் - 
கருமைபொருந்திய, ஒள் கண்ணும் - ஒள்ளிய கண்ணினது (கிழலும), 
சிலை - (கருப்பு) வில்லையடைய, தடம் கை - பெருமைபொருகதிய 
கையையுடைய, மாரன் - மனமதனால், மாது - மங்கையினது, இக்தை 
மீது அழுர்திட - நெஞ்சின்சண் அமுத, உலைதது விட்ட - இழுது 
விடப்பட்ட, கமலம் - தாமரைப்பூ (அம்பையும்), வெய்ய உற்பலத் 
தை - கொடிய நீலோம்பலப்பூ (அம்பையும்), ஒதத - ஒதஇருர்தன, 

Glo is 

(o- B.) தமயர்தி முலையினிடத்துத் தோன்று முகமுங் கண்க 
ளும் மன்மதனது snot yw கணையையும் நீலோற்பலக் கணையை 
யும் ஒத்திருதன எனபதாம், 

முகமுங் கண்ணும் அவற்றி னிழல்களுக்கா தலால் அகுபெயாகள். 
நீலோறபலங் கொல்துெற பாணமாதலால் *வெய்யவுறபலம்' என் 
ரா. முல்லை இடைகாட்டு மாதே முழுகீலங், கொல்லுமத னம்பின 
குணம்'? என்பதனா லறிக, அவள் தலை வளைததிருச்குமபோது மூக 
முங் எண்களும் முலைமேற் பாய்ந்த கண்ணீரிலே பிரதிபிம்பிததன 
வென்க, அர்நிழல்களை அப்படிப்பட்ட மனமதபாணங்களாகக் குறிதத 
லால் பொருட்டற்குறிப்பணி, முகத்தையும் கண்களையும் வைத்த 
மூறையே கமலத்தையு முறபலததையும் வைததலால் நிரனிறையணி, 
இவ்விரண்டுஞ் சோ தலால் சோவையணி, (60) 

வேயைவென்றபசியதோளணங்குகாமவெம்மையாற் 
நீயின்மேயதளிரின்வாடியழிதல்கண்டுசிந்தியா 
ேயகெஞ்சமழியமைக்கணீரிறைப்பறிலைதளர்ம் 
தாயவெள்ளம்விரகவெம்மையாற்றுவான்றுணிந்தசே. 

- (இ-ள்) ஆய வெள்ளம் - (வெள்ளம்போலும்) மகளிர்கூட்ட 
மான, வேயை வென்ற - மூங்கிலை ஜயித்த, பய தோள் - பசுமை 
பொருக்இிய தோள்களையுடைய, அணங்கு - தெய்வப்பெண்போல்
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பவள்) காமம் வெம்மையால் - காமத்தினது வெப்பத்தால், தியில் 
மேய - நெருப்பில் விமுக்த, தளிரின் வாடி - தளி£போல் மெலிரச்து, 
அழிதல் கணடு- வருர்துதலைப் பா£த்௮, சிர்தியா - (இதறகு காஞ 
செய்யக்கடவ தியாதென்று) ஆலோசித௮), Goud கெஞ்சம ௮ழிய - 
௮ன்பையுடைய மனமானஜு வருக்தவும், மை கண் - மையையுடைய 
கண்களானவை, நீர இழைப்ப - நீரைப் பொழியவும், நிலை தளாந்து - 
கிலைசோர்௮, விரசம் வெம்மை - விரகத்தாலாயே (அ௮க்காம) வெப் 
பத்தை, ஆறறுவான் - தணிக்கும்படியாக, துணிந்தது - நிசசயித 

திதி) எனு, 

(க-,) தமயச்தியினது காம வெப்பத்தைத் தணிசக்குமபொ 
ருட்டுப் பெண்கள் கூடடம் புறட்பட்டது என்பதாம், (௧௧) 

மதுப்பிலிற்றுசோலைவாயின்மணிதெளித்தகீரதாம் 
புதுப்புனற்றடத்திலிநதுகாந்தவேதிகைப்புற த் 
துதித்ததங்கள்வாண்முகத்தணங்கைமாரனொண்கணை 
வெதுப்புசன்றநதொழியவாசமெல்லணைக்கிடத்தினார். 

(இ- ன்.) மத பிலிற்று - தேனைம் அளிக்சன்ற, சோலைவாயில் - 
பொழிலின்கண், மணி தெளித்த - முததுகளைத் கெளிசதலாலாகய, 
நீர ஆம் - குணமுடையதுபோல்வதாகய, பு௮ புனல் தடததில் - 
பு.தி.ப நீரையுடைய குளக்கரையில், இது காந்தம் வேதிகை புறத2- 
ச இிரகாரந்தத்தாலாய மேடை.யினமேல், வாசம் மெல் ணை உதி 
தீத- பரிமளம் பொருந்திய மெல்லிய (பூ) ௮ணையின்மேல் உதய 
மாயெ, இங்கள - சந்திரனபோலும், வாள் முகத்து - காகதிபொருர் 
இய முகத்தையுடைய, ௮ணங்கை - செய்வமாதுபோல்பவளை, மாரன- 
மன்மதனது, ஒள் கணை - ஒள்ளிய அம்பானது, வெதுப்புடன்ற.து 
ஒழி.ப - சுடுடின்றத நீங்கும்படியாக, இடத்திஞா - படுக்கவைத்தா£ 
கள், எ-று, 

(௧-௮) பாக்இிபர் தமயர்தியைச் சோலையிம் ஐடாகக்கலாயில் 
சந் திரகாந்தமேடைமேற பூவணையிற இடத்தினாகள் என்பதாம; 

இங்கள் வாண்முகச் தணங்கு! என்றதனால் இமகள்போல் விளம் 
குற ௮வள் முகத்தொளியைச் சோந்து தண்ணீ£சொரிசதி வெட்ப 
மொழிக்கு மென்பதுபற்றதிப் பகற்காலததிலே சகதிரகார்ச மேடையி 
லே சோததினா ரொன்௪, பகலென்பது பின கூரவலிழ்ச்ச வென்னும் 
பாட்டாலமி௫ *வாசமெல்லணை” எனகால் பூவணையேனபது பெறப் 
பட்டத, (௧௨) 

மலயவெற்புயிர்த்தோர்காகம்வாசகாறுமாரமு 
மலைகடற்பிற£ இலங்குமணிகொள்கோவையாரமு 

முலையின் வெப்பினீறகாகமுழுமெயும்புதைத்தலாம் 
சிலைமதற்குவெருவியீசனுருவெடுத்தலஏிவணுமே, 

(இ-ள்,) மலயம் வெற்பு உயிாத்து - பொதிய மலையினால் தரப் 
பட்டு, ஜா காதம - ஒரு சாதமளவாக, வாசம் சாறும் - வாசனை
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வீசஇன்ற, ஆரமும் - சந்தனமும், அலை கடல் பித்த - ௮லைகளையுடை 
ய கடலின்௧ண் உண்டா, இலக்கும் - விளங்காகின்ற, ௮ணிகொள்- 
அழகைக்கொண்ட, கோவை ஆரமும் - வடஙகளிலுள்ள முத் அகளும், 
மூலையின் வெப்பின் - மூலைகளது (காமசு.ர) வெப்பத்தினால், Fog 
ஆட - சாம்பலாஇ, முழு மெய்யும் புதைத்தலால் - (தமயர்தியின) 
உடம்பு முழுதையும் மறைததலால், (தமயந்தியானவள்) சிலை மத 
ற்கு - வில்லையுடைய மன்மதஜுக்கு, வெருவி - அஞ), ஈசன் உருவு - 
ப.ரமசிவனது வடி.வச்தை, எடுததல் சிவனும் - எடுததவள்போலும், 
எழு. 

(௧ - த.) சந்தனமும் முத்துகளும் தமயக்தி மூலை வெப்பதினாலே 
நீறாடூத் தருமேனிமுழமுதையு மஹைததலால் மனமசனுக்ருப் பயந்து 
சிவனைபபோல வடி. வெடுததாள்போலு மிருஈதது எனடதாம. 

சந்தனமும் முத்தும் முலைகளின்மேலே தரிக்கப்பட்டு அவறதின் 
வெப்பத்தால் அவவிடங்களிலே நீரறாயினும் ௮ம்கீறு அவள இடை 
பொருந்தாது புரளும்போது சரீரமூமுதும் படிதலால் *முலையின 
வெப்பி னீறதாடி மூழுமெயும் புதைததலால்' எனரூா, பரமசிவன் 
முன்னொரு காலததிலே மன்மதனை யெரிததலால் தன வடி.வ முழுது 
முள்ள கீர்மைச்காணின் தனனை ௮௨னெனறு அஞ்சுவானென்று அப் 
பரமசிவ ஐருவெடுத்தாளாகக கூறிஞா, எடுச்தலென்ஓர் தொழிற 
பெயா அகுபெயராய் வினைமுதலுக் காயிற்று, அக்சா. ரண த தஇினாலே 
சமயச்தியை ஈசலுருவெடுததாளாகக் ு.நிததலால் தம்குறிப்பணி () 

வளைச்கடக்கைவெம்மைதீரவாரமேல்வளை த்தஇற் 
நெளித்தவாசநீர்நிறைத்துமுத்தணிந்தசெவ்விவான் 
முளைத்தஇங்கடாரகைக்குலங்களோடுமொய்த்துமா 
துளததவேளையார்வமோகொணவந்ததொதததே. 

(இ-ள்,) வளை - வளையல்களையுடைய, தடம் கை - பெரிய கை 
களையுடையவளது, வெம்மை தீர - (காமசுர) வெப்பானது 8.௪, 
ஆசம மேல் வளைதது - சகசனததால் (மா£பின்) மேல் (கரை) கோலி, 
அதில் - ௮தனடுவில், தெளிஈத் வாசநீர நிறைசழு - தெளிந்த பனி 
நீரால் நிறைவித்து, மூதது - முதீதுகளை, ௮ணிஈத செவ்வி - (சற் 
கிலும்) அணிர்தமையாலுண்டாகய அழகானது, மாது உளதத - தம 

யகஇயினத கெஞ்சிலிருக்கெற, வேளை - மனமதனை, காண - பாசக்க, 
வான் முளைத்த - அகாசததிலே தோன்றுனெற, தல்கள - சந்திர 
னானவன, தா.ரகை குலஙகளோ மொயதது - உடுக் கூட்டங்சளுட 
னே நெரும்இ, தாவமோடு வந்தத - (அங்கே) ௮அசையோடு வந்திராத் 

தீலா லுண்டாடிய அழகை, ஓத்தது - கொத்த௫, எ-று, 
(௪-அ,) தமயச்திமாபில் சந்தன த்தைவளை தீதுப் பனிரீரைவிட்டு 

முத்துசளையணிச்த அழகானது ௪சதிர ஈட்சத்தரமகளோடு தமயந்தி 
யுள்ளதது மன்மதனைக் சகாணவர்ததை ஓத்திருச்தத என்பதாம், 

தெளிர்ச வென்ப.த எதுகை ரசோக்ட வலித்தல்விகா£ மாயிற்று, 
௮ப்பனிரீ£ சரந்திரன்போன்றும், அதனைச் சூழ்ர்த முத். தக்கள் சர்இிர
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னைச் சூழ்ச்த வுக்கள் போன்றுர், தோன்றின வென்க, சந்திரன் 
உடுக்களுக்குத் தலைவனாதலால் *தா.ரகைக் குலங்களோடு' என்னா, 
லீபத்துபெதி யமுத இரணன்”? என்பதனாலு மிக. சர்திரலுக்கு 
மன்மத னட்பாளனாதலால் தாவமோடு காணவந்த தென்றா, ge 
வணிர்த வழகை அபபடி. ௪$இரன வர்.த வழகாகக் சூறித்தமையால் 
தழ்குறிப்பணியாம். (௧௪) 

பூசுசாம்தமெய்யினிற்பொருக்கெழுந்துதீந்தன 
வீசுமாலவட்டகெஞ்சில்விரகவெம்மைமூட்டின 
வாசம்விசுகெட்டுயிர்ப்பின்மாலை இட துவாடின 
வாசைகோயின்வெம்மைதன்னையாற்றலாகுமேகொலாம், 

(இ-ள்.) பூசும் சாந்தம் - பூசப்பட்ட சந்தனமானத, மெய் 
யினில் - உடம்பின்கண், பொருககு எழுது - பொருக்காக எழும்பி, 

தந்தன - கரிந்தன) வீசும் ஆலவட்டம - வீசப்பட்ட சவிறிகளா 
னவை, கெஞ்சில் - நெஞ்சிலுள்ள, விரகம் வெம்மை மூட்டின - விர 
சத்தாலாயெ நெருப்பை மூள்விததன , மாலை - மாலைகளானவை, 
வாசம் வீசும் - வாசனையை லீசுன்ற, நெடு உயிப்பின் - பெரு 
மூச்சினாலே, இீர்து வாடின - கருடுப் புலார்தன ; ஆசை நோயின் - 
காமசோயின௮2, வெம்மைதன்னை - வெப்பத்தை, ஆற்றல் ஆகுமே 
கொல் - (ஒருவரால்) ஆறறலாமோ, எ-று. ஆம் - அசை, 

(௧ - ௮,) சர்தனங்கள் தீட்தன, அலவட்டங்க எக்இனியை மூட் 
பூன, பெருமூச்சால் மாலைகள வாடின, ஆகையால் காமாக்னியை 
யவிக்கலாகுமோ என்பதாம, 

வெம்மையென்லும் பண்புட்பெயா பண்பியாயெ நெருப்பிற் காத 
லால் ஆகுபெயா, சிவிதியின் காறறுப் படுந்தோறும் நெருப்பு CP CH 
தல்போல இவள்காம மூளுதலால் *மூட்டின? எனரூா, தமயந்தி பது 
மினியாதலால் ௮வள் மூச்றகு வாசனை சொல்லப்பட்டது, *நெட்டு 
யிரப்பின் மாலை தீர் வாடின?” எனவே அப்பெருமூச்சு மிகவும் வெப் 
பமுடைத் தென்றதாயிறறு, (௧௫) 

ஐயரிககண்மா தன்மெய்யழன்றவெம்மையாற்றலாத் 
தொய்யில்வெம்முலைப்புசைத்ததோடவிழ்ந்தசாமரை 
மையன்மாமதத்தயானைஈளன் மணக்இவ்வா.றுதன் 
கையினாற்பிடிப்பனென்றுகாட்ட்மோாறுபோன்றதே, 

(இ-ள் ) ஐ.௮ரி கண்-பஞ்சவரிகளை யுடைய கண்களையுடைய, மா 
இன் - மங்கையின௮, மெய் ௮ழன்ற வெம்மை - உடம்பிற சுின்ற 
(காம) வெட்பத்தை, ஆற்றலா - பொறுக்கமாட்டாமல், தொய்யில் - 
சர்தனக்சோலத்தை யுடைய, வெம் முலை - விருப்பஞ்செய்றெ முலை 
களை, புதைத்த - சுருங்டு யமுச்குன்றனவும், தோடு அவிழ்ச்த - 
இதழ்சளானவை விரியப்பெற்றனவும் ஆயெ, சாமரை - சாமரை மலா 
கள், மையல் - மயக்கத்தைத் தருன்ற, மா மதத்த யானை - பெரிய 
மதத்தையுடைய யானையையுடைய, சளன் - ஈளமகாரா௪னானவன்,



கைக்களைப்படலம், ௨௦௫ 

மணந்து - (உன்னை) விவாகஞ்செய்து, இவ்வாறு - இவ்வண்ணமாக, 
தன கையினால் - தன்னுடைய கைகளாலே, பிடிபபன் என்று- பற்று 
வானென்று, காட்டும் அறு போன்ற - காட்டுந்தன்மையன போன் 

றன, எறு. 

(க- ஐ.) தமயந்திமுலைகளைப் பாங்யெரால அமுக்கப்பட்ட 
தாமரைமலாகளானவை நளன்விவாகஞ்செய்து அவன்கையா லிவவாறு 
பிடிப்பானென்று காட்டல்போன நிரு தன என்பதாம். 

அத்தாமரை மலர்கள ளன கைகளபோன்றும், அம்மலாகளி 
னிதழ்கள் அக்கைகளின் விரல்களபோன்றும் இருததலால் அவை 
காமசர வெபபததால் சுருங்கி முலைகளை யமுதத.தல் கையினாற பிடித் 
தீல்போன்ற தென்க, (வெம்மையாறறுவான” எனவும் பாட முண்டு, 
அத்தாமரைகளை அப்படிக் காடடுவனவாகக் குறித்தலால் பொருட்டற் 
குறிபபணி, (௧௬) 

குரவவிழ்ஈ்ககோதைவாண்முகங்குளிர்ந்ததிங்களென் 
அருடியிந்துகாந்தநீருகுப்பவெம்பியுரைசெய்வா 
ளிரவுஇியகளென்றுபேர்மறைத்செழுகதவிரவியும் 
வருதலின்றியிரவிகாற்தமழலவதென்னவாறெனா, 

(இ-ள:) அவிழ்ந்த- மலாந்த, சூரவு- குராமலாகளைக்கொண்ட, 
கோதை - கூந்தலையடையவளது, வாள மூகம- காதி பொருந்திய 
மூகததை, குளிஈத இஙகள் என்று - சீசளமபொருந்திய சந்திர 
னெனறு மயக௫, இருது காகதம - (தனக்கெமாகய) சகஇரகாச்தமா 
னது, உ௬௫- ௨௫6) மா உகுபப - $ீரைப பொழிய, வெம்பி - வெர், 
இரவு - இரவில், திங்கள என்று - சநஇரனெனறு சொல்லபபட்டு, 
போ மறைத்து - (சூரியனெனூற தனனிய௰) பெயரை மறைத, 
எழுந்த இரவியும் - உதயமாடுக்கொண்டிருந்த சூரியும், வருதல் 
இனதி- வா.ராதிருக்க, இரவிகார்தம்-இச்சூரியகார் தமான ௮, அழல்வது 
என்ன ஆறு எனா - தியைபபொழிவது என்னகாரணததா லென்று, 

உரை செயவாள - சொல்லஓுவாளாஞளாள், எ-று. 

(௪- ௮.) தமயச்தியானவள் காமமிகுதியால் சநஇரனைச் சூரிய 
னென்றும், ௪ச்திரகார்தசறைச் கூரியசாச்தமெனறும், ரீாபொழிதலைத் 
திப்பொழிதலென்றுஞ் சொனனாள எனபதாம். 

தனது தாபமிகுதிக்குக் காரணமாதல்பறறிச் சந்திரனைச் சூரிய 
னென்றும், சந்இிரகாஈதத்தைச் குரியகாகதமென்றும், நீாபொழி 
தலைத தீப்பொழிதலென்றும கூறினாளெனக. மூகததைச் eo Sig 
னென்று மயங்குதலால் மயக்கவணி, பேரன்டற சொல்லினாலே சக் 

இரன் ௪ர்இரகாந்தம இவ௰மின றன்மையை யொழித்தலாலே வஞ் 
௪௧ கொழிப்பணி, (௧௭) 

(இதமுத லிரண்டு பாட்டுகளால் மன்மதன் 
போசொல்லப்படுஇன்றது.] 

உருவிலானெர்ந்துவெயயகன்னல்விந்குனித்துட 
னருணவொண்ணிறதக்சசோகவனலவம்பிறைத்தலும் 

௧௮



Oar நைடதம், 

புரிஈரம்பிரங்குசொல்லிபுருவவிகம்குனித்துகேர் 
வருணவாளிவிடுதல்போன்மழைக்கணம்பிறைக்குமே, 

(இ-ள்.) உறுவிலான் - மன்மதனானவன், எதா - முன்லுற்று, 
வெய்ய கன்னல் வில் குனித்து - கொடிய கருப்புவில்லை வளைத்து, 
உடன் - உடனே, அருண ஒள் கிறத்,து - 9வப்பாடுய வொள்ளிய கிறத் 
தையுடைய, அசோகம் - அசோகமலாகளாகயே, அனல் அம்பு இறைதீ 
தம் - ஆக்கேயாளதிரச்தைச் செலுத்தி வளவில், புரி ஈரம்பு - 
கட்டையுடைய (வீணையின2) தந்தியானது, இரங்கு - இரங்கப்பெறு 
இன்ற, சொல்லி - சொல்லையுடையவள், புருவ வில் குனித்து - (தன்) 
புருவமாகயெ வில்லை வளைத்த, கோ - (அவ்வாக்கிகேயாஸ்திரத் தக்கு) 
எதிராக, வருண வாளி விடிதல் போல் - வருணாஸ்திரத்தைச் செலுத் 
அதல்போல, மழை கண் - குளி£ச்சிபொருகதிய கண்களால், அம்பு 
இழைக்கும் - நீரைப் டொழிவாளாஞாள், எ-று. 

(௧க- ௮.) மன்மத னக்இனியாஸ்இிரர் தொடும் தவளவில், தமயக்தி 
புருவமாயே வில்லைவளைதீதுக் கண்ணீராகய வருணாஸ்இிரந் தொடுதீ 
தாள் என்பதாம், 

ஆக்கிகேயாஸதிரம் அ௮ச்$னியைச் தெய்வமாகக்கொண்டது, 
வருணாஸ்திரம் வாயுவாஸதஇிரம் எனபவறறுக்கும் ௮ப்படியே பொருள் 
கொள்க, அனலையவிப்பது நீராதலாலே ஆக்ககேயாஸ்திரத் தக்கு 
எதா வருளணாஸ்இரஞ் சொல்லப்பட்டது. அசோகமலராகய ஆக்கிசே 
யாஸ்திரந தாங்கபபெராது தமயந்தி கண்ணீ பொழிதலை அதற்கு 
எ௪தா வருளைதிரஞ் செலுத்துதலாசக் குறித்தலாலே தறகுறிப்பணி, 
இதன் முதலூலிலே சஈஇிரன் ஆகஃ௫நேயாஸஇிரமாகச் சொல்லப்பட் 
ஓருக்கின்றது. இதிலே கிலாததோறறம் பின சொல்லப்பதெலால் 
௮௮ பொருகதாதாயிறறு, (௧௮) 
தயதிங்கள்வெண்குடைக்கருப்புவில்லிதொடுமலர்ச் 
சேயதேதல்வருணவாளிழுனிவினிதசெலுத்தலும் 
வேயைவென்றதோளினாள்வெதும்பியுள்ளம்விம்முறா 
வாயுவாளிபோலம௩ெட்டுயிர்ப்பெறிதுவாடுமே, 

(இ- ள்.) தய இங்கள் வெண் குடை - பரிசுத்தமாக சந்திர 
ஞாூய வெள்ளைககுடையையும், கருப்பு வில்லி - கருப்பு வில்லையுமு 
டைய மன்மதனால், தொடு - எய்யப்பட்ட, மலா - மலாகள௮, 
சேய தேறல் வருண வாளி - செந்தேனாயெ வருணாஸ்தரத்தை 
மூனிவினில் செலுத்தலும் - கோபததாற் செலுத்தியவளவில், 
வேயை வென்ற தோளினஞள் - கூங்கலை ஜஐயித்த தோள்களையுடைய 
வள், வெதும்பி - வெம்பி, உள்ளம்- உள்ளதில், விம்முறா - வருர்தி, 
வாயு வாளி போல் - வாயுவாஸ்திரத்தசை (ச்செலுதத,தல்) போல, 
நெடு உயிப்பு எழிர்து - பெருமூச்சு விட்டு, வாடும் - சோர்வா 
ளாஞாள், எ-று, 

(௧ -௮,) மன்மதனானவன் மலர்த்தேனாயெ வருளாஸ்திரச் 
தொத்தபோது தமயச்தியானவள் பெருமூச்சாய வாயுவாஸ்திரச் 
தொடுத்தாள் என்பதாம்,



கைக்கிளைப்படலம். ௨0௭ 

மழையைச் அரப்பது காற்றுதலால் வருனாஸ்இரத்துக்கு வாயு 
வாஸ்திரம் பகையாத லதிக, பூசகதேனாயெ வருணாஸ்இிரம் பொருமல் 
தமயர்தி பெருமூச்சுவிடதலை ௮தறகு எதா வாயுவாஸ்தரஞ் செலுத் 
அதலாகக் குறிததலாலே தம்சுறிபபணி, (௧௯) 

[Maps லிரணடுபாட்டுகளாலே தமயந்தி காமகோயின் 
கொடுமையை மகளிக்குக் கூறுமாறு 

சொலலபபடுஇன்௦3, ] 

கூறுமங்கையீருளங்கொதுத்துவெம்புகாமகோய் 
தேறுகன்றிலீரிதென்கொறேவியைப்பிரிந்ததா 
லாறணிந்தும்விரகவெம்மையழலவெடித்ததன்றுகொ 
னீறணி%தகடவுளுக்குநெற்றியிழ்கணானதே. 

(இ-ள்.) கூறு மங்கையீ - (என்னிடத்தே குறைவைச்) சொல் 
லுன்ம மாதரே !, உளம் கொதிதது - (என்) உள்ளமானது கொதிப 
புற்று, வெம்பு காம சோய் தேறுஇன்றிலீ - வெம்புதற்குக் காரண 
மாகிய காம கோயின் (கொடுமையை) அதிூனநீரில்லை, இது 
என் - இது என்னபேதைமை, கறு அணிந்த கடவுளுக்கு - வியூ 
யைப் பூசிய ப.ரமூவனலுககு, நெற்றியில் - நெற்றியினிடத்த, கண் 
ஆனது - (நெருப்புக்) கண்ணான௮, தேவியை பிரிர்ததால் - (தன்) 
மனைவியை கீ வயேதால், ஆறு ௮ணிரஈதும் - கங்கையை (முடியினமே 
லே) தரிததம், வெடி.ததது - (௮ம்நெறறியைப்) Soros Cynon Bus 
தான, விரசம் வெம்மை - காமமாகிய வெப்பததையுடைய, அழல் 
அன்றுகொல் - நெருப்பனறோ, எ-று; 

(க - அ.) பெண்களே! காமக்கனற கொடுமையை நீங்க எதிய 
வில்லை, வன் உமையைப் பிரி தகாலத்துக் கங்கையை த்தரித்தம் ௮ 
காமாக்டினி கெம்றிக்கண்ணாக வெடி. தத தல்லவோ எனபதாம். 

தேவியையென்னும் ஐயுருபு நீக்கப்பொருளில் வரத, தக்கன் 
கடவுளை யிகழ்க்து வேள்விசசய்தபோது அவன் மகளென்னு முறை 
பற்திவந்த தாக்ஷ£யணியெனூற பேரை யொழித்துப் பார்வதியென் 
இ£௰ பெயரைக் கொள்ள மலையரசனிடத.து வளாந்தபோ.து அவளைப் 

பிரி இருர்தமை கொள்க, தலைமேம் கங்கையிருக்கவும் காமத்தி யடங் 
காமல் உள்ளே பொக்ட யெழுஈது நெறறியளவுஞ சென்று ௮க்கங் 
கைத்தடையா லுச்சியைப் பிளாது செல்லமாட்டாமல் கெற்தியைப் 
பிள் த வெளிப்பட்ட தென்க கடவுளுக்கே அப்படி நேரிட்டதாயின் 
மெல்லிய வொரு சிறு பெண்பாலாஏய எனக்கு எப்படி யிராதென்ற 
தாயிற்று, கடவுள் காமத்தாம் படும்பாட்டைச் சொல்லித தண்டா 
பூபிக நியாயத்தனாலே தான் படும்பாடு தோனழச்செய்தலாம் செய் 
யுட் பொருட்பேறணி. (2.0) 

பண்ணமைக்ததஇஞ்சொலீர்பழிப்பதென்னைமாறிலத் 
அண்ணயந்ததலைவர்வீயினுயிரையன்னமாதரா 
ரெண்ணுடன்றகாமமென்னுமெரியழற்குவெந்தழ 
றண்ணிசென்றுமூழ்கெயர்கவெம்மையைத்தணிப்பசால்.



2.0.5) நைடதம், 

(இ-ள்.) பண் அமைந்த - பாடடிசைடோல் நிறைந்த, தீசொ 
Sr - மதுரம்பொருகதிய சொறகளை யுடையவரே]!, பழிபப2 என்னை- 
பழிப்பதறகு யாதுகா.ரணம், மா நிலத் - பெரியபூமியின்கண், உள் 

சயச்த தலைவா வீயின - உள்ளத்தில் விரும்பப்பட்ட (தல்) கணவரா 
னவா இறந்துபோனால், உயிரை அன்ன மாதர - (௮க்கணவா) 
உயாபோலும் மங்சையரானவா, எண்ணுனெற - ிர்திக்கப்பமஇன்ற, 
காமம் எனனும் எரி அழறகு - காமமாக நெருப்புக்கு, வெம் தழல் - 
வெப்பம் பொருகதிய நெருப்பானது, தணணிது என்று - குளிச்சி 
யுள்ளதா யிருகனெம தென்று நினைத்து, மூழ்டு - (இரநெருப்பி 
ஓள்ளே)மூழ்க, ௮௩5 வெம்மையை- அக்காமநெருபபின வெப்பத்தை, 
தணிப்பா - நீக்குவாகள், எ-று, ஆல் - அசை, 

(௪-து.) மாதாகளே ! உலஏ௰ பெணகள் தங்கள் கணவாக எிறந் 
தபோது காமாகடுனிககுப பயக்தல்லவா தீபபாய்டராகள் என்பதாம், 

“உயிரையன்ன மாதா” எனவே கறபுடைமகளி ரென்றதாயிற்று, 
வெர்தழ றண்ணிதென்று மூழ்கல் - உடன்கட்டை யேறல், அல்லது 

இீப்பாயதல். கணவருடனிறஈதவா வாலுலகததிலே பழையபடியே 
அவருக்கு மனைவியரா யிருந்து காமசுகத்தை யஓஐபவிபபரொன்பது 
அறதூலிழ் சொல்லப்படுதகாலே ௮வவெம்மையைத் தணிப்பரன் 
ருள். காமகோய் பொறாமை மகளி£ாககெல்லாம இயல்பா யிருக்க 
தீங்கள பேதைமையால் எனனைப பழிக்னெதீ ரென்மதாயிறறு. அப்படி 
மரணமடைதற்கு ஏதுவாகாத அததண்ணிதெனறு முழுகலை யேது 
வாகக் குறித்தலால் ஏதுததந்குறிட்பணி, (௨௧) 

என்றுகூறிநுழைநுசுப்பிறுங்கொலென்ன வினமணிக 

ன்றுபோலெழும்துவிங்குகொம்மைவெம்முலைததடம 
பான்றயங்குபசலைபோர்ப்பமம்மர்கோய்பொறுக்கலா 

மன்தலோதிதுபருழகதுமஇிமயயகுகரலையில, 
(இ-ள்,) எனறு கூறி - எனறுசொஃலி, நுழை நுசுடபு இறும் 

என்ன - நுண்ணிய இடையானது ஓஒடி.யுமென, இனம - இனமா௫ய, 
மணி குனறு போல் எழுநது - மணிகளின மயமாகிய மலைடோல் 
உயாந்து, வீறகு - பருததிருகன்ற, கொம்மை வெம மூலை தடம் - 
இளமைபொருநதிய விருபபததைத தருனெற முலைகளினிடககள், 
பொன் தயஙகு பசலை பேோபப - பொனபோல் விள௩உகாநினற 
பச௪ப்புகிற ததினால் மூடிக்கொள்ள, மம்மா கோய் - காமகோயை, 
பொறுககஉா - பொருமல், மன்றல் ஓஇ- வாசனைபொருக்திய கூரதலை 
யுடையவள், துயா உழு - ுபைத்தினால் வருர்தி, மதிமயக்கு 
காலையில் - அறிவு கலஙகப்பெறுனெற காலத்திலே, எ-று, 

(க - த.) தமயந்தியானவள் சாமவிரகத்தைச் சூயோமல் அறிவு 
கலம்குங் காலததில் என்பதாம், 

இப்பாட்டும் பின்பாட்டும் Gera. (௨௨) 

நையுதுண்மருங்குல்காமவெம்மைபற்றுகாண்மலர் 
கையிலங்குவாண்முகங்கருந்தடங்கண்மெல்லடி.த



மாலைப்படலம், ௨0௦௯ 

துய்யபங்கயந்தொடிந்சுடிங்கொலென்னவெண்ணியேர 
வெய்யவன்கரஞ்சுருக்கிவேலைபுககொளித்ததே. 

(இ-ள்.) நையும் நுண் மருங்குல் - தேய்ன்ற நுண்ணிய 
இடையை யுடையவளு, காமம் வெம்மை - காமத்தியினது வெப் 
பத்தை, பறறு - கொண்டிருக்ெற, கை - கைகளும், இலக்கு வாள் 
முகம் - விளங்காரின்ற ஒளிபொருகதிய முகமும், ௧௬ தடம் சண் - 
கரிய விசாலம்பொருநதிய கண்களும், மெல் ௮டி. - மெலலிய அடிக 
ளுமாகயெ, காள் மலா - அனறுபூதத மலாகளாகஏய, துயய பங்கயம் 

தொடில் - பரிசுத்தம் பொருநதிய தாமரை மலாகளைக தொடடால், 
சும் என்ன எண்ணியோ - சுடுமெனறு நினைத்தோ, வெயயவன் எ 
சூரியனான, கரம சுருக்க - (தன்) இரணமாடுய கைகளைச் சுருக்இக் 
கொண்டு, வேலை புக்கு தளிததது - மேறகடதுளளே முழு 
மறைந்தது, எ-று, 

(க- இ) சூரியஷனனைவன தம.பந்தியினுடைய அவயவத்தாமரை 
களைத் தொட்டால சுடுமெனறு நினைதோ அஸ்தமனமாயினறான என் 
பதாம; 

ஞரி.பன தாமரைக்கு காயகனாதலால் ௮அவறறைத தொடுதல் அவ 
னுக் குரிததாயிற்று. சூரியன எல்லாவறறுககும வெப்பஞ் செய்பவனா 
யிருகதும் தமயநதியின காமவெபபத்துககு அஞ்சினானெனவே அவ் 
வெபபததன கொடுமை சொலலவேணடாவாயிறறு, கரஞ்சுருக்கு 
தற்கு எ.துவாகாத அவவெண்ணத்தை யேதுவாகக குறிததால ஏதத் 
தற்குறிப்பணி, (௨௩ 

கைககிளைப்படல முற்றும் 

  

மரலைப்படலம், 

  

ஆன 

[இப்படலததால் முன்சொல்லப்பட்ட தமயகதிமின காமகோய் 

மிகுதறகுக காரணமாடூய மாலையின் வரவு 
சொஃலபபடுஇனறது ] 

கலிநிலை த.துஹை 

ஒற்றையாழியான்படமெனவுறுபகற்சிறுவன் 

கற்றைவார்கஇர்ககயித்றினாலவிடுதலுங்கதித்து 
மூற்றுமுமுலைகெட்டுயிர்ப்பெறிசலான்மொத்துண் 
டற்றுவீழ்ர்தபோற்குடஇசைக்கடலுளாழ்ந்தது வே. 

(இ- ள்.) ஒற்றை ஆழியான் - சூரியனணான௮, படம் என உற - 
(தனக்குக்) காறறாடியாக உறப் பெற்ற, பகல் சிறுவன் - பகலாஇயு 
சிதியோனானவன், கற்றை- இரளாயெ, வார் கதி கயிற்றினால் விடுத 
அம் - நெடிய இரணமாயெ கயிழறைக் கொண்டு (அதை யாகாசத் 
இன் கண்) விட்டவளவில், கஇதது - பருத்து, முற்று உறா முலை -



௨௧௦ நைடதம். 

மூற்றுத முலைகளையுடைய தமயகதியானவள், நெடு உயிப்பு எதித 
லான்- பெருமூச்சை விடுதலினால், மொத உண்டு - தாக்குண்டு, 
அற்று வீழ்ந்தபோல் - (அககயிறு) அற்று வீழ்சசதுபோல, கூட இசை 
கடலுள் - மேற்கும திசையிலுள்ள ௪முதீதிரததிலுள, ஆம்க்த.து - 

(௮௮) மூழ்தெறு, எ-று, 
(க- து,) பகல் எனஓஞ் சிறுபிள்ளை சூரியனைக் காறறாடியாகக் 

இரணக்கயிம்றாம் கடடிவிட்டவளவில் தமயநதியின் பெருமூச்சால் 
கயிறற்று அக்காற்றாடி. மேறகடலில் வீழ்கது மூழ்ெறறு எனபதாம், 

வீழ்ந்தது என்பது வீழ்ச்த எனச் அவ்விகருதி கூறைந்துகின்றது. 

இதனால் மாலைபபொழுது வருதறகுக காரணமும், அபபொழுது உள 
தாகுர் தமயகஇ வருததமும் சொலபைபட்டன;. பிரிநதோரை மாலை 
வருத்துமென்பது காதலரில்வழி மாலைகொலைககளத, சேதிலாபோல 
வரும்” என்பதனா லுணாக, சூரியனி௰ டடமும், பகலிற சிறுவரும், 
கதிரிற கமிறும அரோபிததலால் உருவகவணி,. சூரியன மேற்கட 
அள் இயஃபாய வீழ்தலைச் சதாககயிறறறு Spagres EDS 
தமையால் மூன்ளுருவகததை புறுபபாக்ககொண்ட பொருட்டதி 

குதிபபணி; (௧) 
புதைத்தகாரிருட்படமொழிததித்துணைபபோது 
முதித்த8ழ்கதிசைமகடபுணாநதாயெனவூடிக 
கொஇத்துமேந்திசையணஙகலத்தகப்பதங்கொடுமே 
லுதைத்தசாலெனச்சிவந்ததுவெய்யவனுடலம், 

(இ-ள்.) புதைதச - மறைதத, கார இருள் படம் ஒழித.து - 
கரிய விருளாய போ£வையைககளைகது, இததணை போதும் - இவ்வ 
ளவுசாலமும், உத௪5- உதயஞ்செயயப பெறற, &8ழ்ச்திசை மகள் 
புணாச்தாய் என - (8) இழெககூதஇச்காகய மாதை கூடிககொண்் 
ழூ.ருர்தாயெனறு, மேல் இசை அணங்கு - மேற்குத்திக்காகிய மாதான 
வள், ஊடி. - பிணங்கு, கொதித்து - வெபபமுறறு, அ௮லத்தகம 
பதம் கொடு - செம்பஞ் சூட்டபபெற்ற அடிகளைககொண்டு, மேல் 
உதைத்தது ஆம் என - வடிவதஇினமேல் உதைக்கபபெற்றதுபோல், 
வெய்யவன் உடலம் சிவந்தது - சூரியனது வடி.வஞ் சிவப்பையடைக் 

த) எ-று, 

(௧ -௮,) மேற்குத்திசைப் பெண் காலுதை பட்டது போலுஞ் 
சூரியன்மேனி சிவர்தது என்பதாம். 

சூரியலுக்குச் செற்நிமம் இயற்கையாயிலும் காலையினு மாலையி 
னு மிகுர்து தோன்றுமெனக, மாலையிற சவததறகுக் காரணம மேத் 
திசைமாதிஞடைய ௮லத்தசப்பதத துதையெனவே காலையிற Fag 
தீற்குக் €ேழ்த்திசைமா துதையாமெனக் கொள்க, தலைவனோ முதல் 
குப் பலகாரணங்க ஞளவேலும் பிறமாதரை ஈயர்தானெனப் பிணல் 
குவதே மகளிரக்கு இயல்பாமென்பது தோன்ற 1£ழ்ததிசைமகட் 
புணாச்தாயென ஒடி” என்றா, தாயைப் புணார்தோ னென்பது 
தோன்ற (உத்த €ம்ச்இசைமகட் புணார்தாய்? என்னா. அவனைக்
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கண்டுழி ஊடுதல்மாத்திரத்தி னடம்காது அழற்செமு மிகுமாதலால் 
aap Queda Aung (கொதிதது' என்றா, இசைகளை மாதராகசீ 
சொல்லியது உருவகம். சூரியன அபபோ தடைர்த சிவப்பை அவ் 
வுதையின் சிவபபாகக் குறிததலால் பொருடடறருறிபடணி, (2) 

சகரர்தொட்டவெண்டிரையெறிதடஙகடத்புகுதும் 
புகரில்வெங்கதர்கக டவுண முன போக இயகஇரக 

ணிகரினிதஇலங்குளிபபவனீ॥ நிலையறிவா 

னககெடுங்கடலவிடுததபொறுழையெனலாமால 

(இ-ள்,) ௪கரா தொட்ட - சகரொன்னபபட்ட வரசாகளாலே 
தோண்டப்படடிருககற, வெள இரை எறி - வெளளிய அலைகளை 
ல்சுனெற, தடம கடல புசூதும் - விசாலமபொருர் திய கடலினகண் 
புகுகின்ற, புகா இல் - கூறறமிலலாத, வெம கதா கடவுள - சூரிய 
தேவனாலே, மூன போக்கிய கதாகள - முனனே செலுததபபட்ட 
இரணஙகளானலை, நிகா இல நிததி௨ம் - ஒபபில்லாச மூதறுக்க 
ளைக் (சூறி.து), குளிடபவன - (௮கசடலிலே) மூழகுவோன, நீ£ நிலை 
அறிவான - நீராழதகை யறியுமபொருடடு, ௮கல நெடு கடல் விடுதத- 
விரிுத நெடிய கடலிலே விடபபடட, பொன கழை எனலாம் - 
பொனமூ௩லெைகளென்று சொல்லலாம, எ-று. 

(க -,) கடலிற சூரியனா செலுததடபட்ட இரணங்களானவை 
அக்கடலின் முததெகேக மூழகூவோ அழமபாகக விடுதத மூகடுல் 
களபோன் நிரும்தன எனபதாம, . 

சகரவரசனால் வேள்விமினபொருடடு விடப்பட்ட குதிரையை 
இந திரனபறறிப பாதாளகோகசதிற றவஞ்செயஇருக த கபிலமுனி 
வன புறததுக் கட்டிவைக்க, அதைத தேடுமடொருட்டு ௮௮ஐஓடைய 
புதல்வராிய eer அறுபதிஞயிரவராலுக் தோண்டபபட்ட பழ. 
யால் ௪கஉராதொட்ட கடலெனரூா, கடலை௪ சாசரமெனபலும் இதனா 
லென வழிக, இரலியினமுன செல்லுனெற கதாகளில் நீராழம் 
பாக்கும் மூங்கலை ஆரோபிததலால உருவசவணி, (அ 

மையுண்கண்ணியைமஇவரின்வருததுமென்றிரங்கி 
யையபோகலென்ருமபலவாய்மலர்ஈ்தனவாவி 
வெய்யவன்செழுமங்கரங்களைவிழைவொடுந்தமது 
கையினாலுறப்பிடி த்தெனககுவிக்தன கமலம, 

(இ-ள்.) மை உண் கண்ணியை - அஞ்சனத்தைக்கொண்ட கண் 
களை யுடையவளாயே தமயந்தியை, மதி வரில் - சர்திரனானவன் 
வந்தால், வருத்தும் என்று இரக - வருச௮வானென்று மனமிரங்இ, 
ஐய போகல் என்று - சாமி (இவளைக் கைவிட்டெ) போகாதேயென்று 
(சொல்வனபோல்), வாவி - குளங்களிலே, ஆம்பல் வாய மலார்தன - 
அல்லி முகைகள் முகமலார்தன , வெய்யவன் - சூரியன, செழு கரக் 
களை - செழிய (ரணங்களாயே) கைகளை, விழைவொடும் - ஆசை 
யோடும், தமது கையினால்- தம்முடைய கைகளால், உற பிடித்த என-
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பொருச்தப் பிடி.த்தனபோல, கமலம் குவிர்தன - தாமரைமலாகள் 
கூம்பின, எ-று, 

(க-து) சர்இரன்வரின் தமயந்தியை வருத்.துவானென்று 
சொன்னதுபோல ஆம்பல்க எலார்தன, சூரியனைப் போகாதேயென்று 
கையாற பிடித்தல்போலுல் கமலம்கள் குவிர்தன என்பதாம், 

வாவியில் ஆம்பல் வாய்மலாரந்தன தாமரை குவிச்தனவெனக் 
கூட்கெ, 

சூரியனது இருத்தல் தனஞாயகன் வரவி௰ம்குத் தடையாயிலும் , 
தமயர்தியின வருததத்திற இரலூ யிருக்க வேண்டிககொண்டா ளென் 
பது தோன்ற அம்பல் வாய மலாஈதன? என்றும், தனனாயக னென 
இஞ் சுதஈதரம்பற்றிக் கையினாற பிடித்துத் தடுத்தாளென்பது 
தோனற *கமலம பிடித்தன?! எனறும் சொல்லினஞா. மால்பபொழு 
தில் அல்லி தாமராகடகு QudurBu மலாதலையுங் குவிதலையும் 
சொல்லுதலும் பிடிததலுமாகக் குறித்தமையால் பொருட்டறகுறிப் 

பணி. (௪) 

பொருவிலாழியொன்றுருட்டியெட்புவனமும்விளககு 
மிரவிமன்னவனிறத்சலுமெதிர்ந்தபுன்மாலை 
ப. ரவைமாகிலமுழுவதும்பரிப்பவனிறப்ப 
விரவுவெ£்கொழிய்குறுநிலவேந்துபோன்றுள தே. 

(இ-ள்.) பொருவில ஆழி ஒனறு உருட்டி. - ஒப்பில்லாத ஒருசக் 
கரததைச செலுததி, ௭ புவனமூம் விளக்கும் - எல்லா வுலகஙகளை 
யும் ஒளிவிகனெற, இரவி மனனவன இறததலும் - சூரியனாயெ 
grec இறக்தவளவில, | அஸகமிததவுடனே], எதார்த - தோன் 
திய, புல் மாலை - புலலிய மாலைக்காலமான2, பரவை மா நிலம் 
முழுவதும் - கடல் சூழ்ந்த பெரியவுலக மூழுதையும், பரிப்பவன் 
இறப்ப - காபபாற்றுெற அரசன இதுபோக, விரவு - (9550 
ண த்திலே) வியாபிகனெற, வெம் தொழில் - கொடிய செயகையை 
யுடைய, குறு கில வேற்து போன்று உளது - ஏறியரிலசதை யாளு 
மர௪னபோ லிருக்த௮, எ-று. 

(௧5௮.) சூரிபன சென்றவளவிலே மாலைக்சாலம் வந்து சம்ப 
வித்தது தனிசசெங்கோல்வேஈத ஸிறந்தபின்பு குறுகில வேந்தன் 
பெருகிலமாள வர்தது போலும் என்பதாம், 

“இறப்பேசா மிகுதிபோக்காம்”” என்றதனால் ஈண்டு சூரியன் 
இறத்தல் போதலும், ௮ரசனிறததல் சாதலுமாகப பொருள்கொள்க, 
உலக முழுவதும் புரத்தல்செயத அரசன் நீம்யெ வளவிம் ரோன்றி 
ஏழைகளை வருதததலால் *4வெர்தொழிற குறுநில வேந்த” என்றும் 
Gu age சம் தரன் ரறோன்றுதற இடையே தோன்றிச் சிறிது 
பொழுதுகின் றழிவதாதலிற் (புனமாலை' என்றும் சொல்லினார், மா 
லைக்குக் குறுகிலமன்னரை ஒப்புமை சொல்லலால் உவமையணி, (௫) 

காலமென்னுமோர்வணிகன் மேலகன்றவான்கல்லின் 
ஞாலகீளிருள்€ப்பவனலங்கொள்பொன்னாக
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வேலுமாறுரைத்தெனவொளிசெககர்வானிருண்ட 
நீலவார்குழலுயிர்சுடவெழுந்தசெங்கெருட்் பே. 

(இ-ள்,) காலம் எனலும் pr வணிகன்-காலமாஇய வொருவைிய 
ஞனவன், மேல் அகன்ற - மேலாகஃபபரகத, வான கல்லின் - ஆகாச 
மாய (உமா) கல்லிலே, ஞாலம் நீள இருள் - பூமியினிடத.தி மிக்க 
விருளை, சீபபவன் - கெடுப்பவனாடிய சூரியனை, ஈலம் கொள பொன் 
ஆக - கம்குணத்தைக்கொண்ட கனகமாக, ஏலும ஆறு - பொருகது 
மாலு, உரைததது என- உரைதததுபோல, ஒளி வான் செககா- 
விளங்குகனற செவ்வானமான2, இருண்ட நீலம் - இருளுற்ற நீல 
கிறமபொருகதிய, வா குழல் - நெடிய கூரதலையுடைய தமயகஇயி 
னத, உயிர சட - ஆவியைச் சுதநபொருட்டு, எழுக்த - தோனறிய, 
செம் நெருப்பு - செஈதீயே (ஆம), எ-று. 

(௧- தி,) செவ்வானர் தோன்றியது தமயநதியுயிரைச் சுடவெ 
முத செர்தீககொப்பா மிரு௩தது எனபதாம, 

காலத்தில் வணிகனையும், ஆகாயச்இல் உரைகல்லையும், சூரிய 
னிம் பொன்னையும் ஆரோபிததலால் உருவகவணி, செவவானத் 
Bo பொன்னுமாத்தாலென்ஜும் தற்குறிபபணி மேறசொல்லிய 
உருவகவணியை உறுப்பாகக கொளளுதலால் உறுப்புறுபபிக் கல 
வையணி. செவவானததிற செச்தீக குறிககபபடடமையால் பொருட் 
டறகுதிபபணி. இதலுள இரணடணிகள சோரச்து வருதலாற சோ 
வையணி, (௬) 

செய்யவெங்கதிரிறத்தலுமவனுழைச்சிறந்த 
மொய்கொள் பேசொளிவனிதைககுமூடடுசெந்தழலின் 
லெய்யகீரதாய்ப்ப.ரந்தெழுசெககாவான்மெலிந்த 
வையநண்ணிடையணங்கினு£ககென்கொலாயமையும. 

(இ- எ.) செய்ய வெம் ௧தா இறத்தலும் - செர்சிறம்பொருக் 
திய சூரியனானவன் அஸதமிதத வளவில, அவனுழை - அவனிடததே, 
சிறந்த - றபபுறறிரு௩த, மொய கோள - மொயததல்கொண்ட, போ 
ஓளி வனிதைக்கு - பெரிய சாயாதேவிககு, மூட்டு - மூட்டபபட்ட, 
செம் தழலின் - சிவ தகநெருபபுபபோல், வெயய நீரது ஆய- கொடிய 
குணத்ததாய், பரக்து- விரிர்து, ஒளி - விளககா நினற, செக்கா வான்- 
செவவானமான2, மெலிசத - காமகோயா லிசாதத, ஐயம அண் 
இடை அணப்ூலுக்கு - உண்டோ விலலையோ எனறு சந்தேடத்தம்டெ 
மாயே நுண்ணிய விடையையடைய தமயகஇககு, எனகொல 
ஆய் அமையும் - எப்படிப்பட்டதாயிருக்கும், எ-று: 

(௧- ௮,) சூரியனிறர் தட னவன் மனைவி சாயாதேவிக்கு மூட்டு 
கெருப்பைப்போ லிருக்குஞ் செவ்வானமானது தமயர்திக் செவ்வா ரூ 
யிருக்கு மென்ப தாம, 

இருவகைப் புணர்ச்சியுள் உள்ளப்புணாச்சயின் வழித்தாகயே 
மெய்யுறுபுணாச்சி யுழ்றோக்கு விருப்பின் இண்மை ANOsr Peg
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கிற்குமாயிலும், தலைவனீங்யெவளவி லிவாகளும் பொரா.த சககமனஞ் 
செய்வொன்பது தோன்ற *ஒளிவனிதைககு மூட்டு செட் தழலின்” என் 
ரூர். “மருவுகாதலராருயி மாய்கதிடி, கெரியின் மூழ்கியிறஈ்து பவெ 
ததி, கருநெறிததலை வைக்குமடிக்கடி, புரவிமன்மகப்பேறு பொருச்து 
வார்”? செக்சாவானததை ஒளிவனிதைக்கு மூட்டுசெர்தழலாகக் 
குறிச்தமையால் தறகஞறிபபணி, (௭) 

தணச்கலெண்ணிமெயதளர்வுறுநேமியம்பறவை 
புணர்த்தவஞ்ிறைப்புல்லுவிட்டொழியகெட்டுயிர்ப்பாற் 
அணர்த்தமெளவலவண்தேகீள்கமயகுனமுன்றோன்றிழ் 

பணைத்தவெம்முலைப்பாருழையலகுலென்படுமே. 

(இ-ள்.) தணதஜ்தல் எண்ணி- பிரிவை நினைத்து, மெய் தளாவு 
உறு - உடம்பு தளாசசி யடைஇன்ற, சேமி பறவை - சக்க.ரவாகப் பற 
வைகள், நெடு உயிபடால் - பெருமூச்சோடு, புணாத்த - கலக்த, 
அம் சிறை - அழூயெஇறகுகளின், புல்லு விட்டு ஒழிய - தமுவுதலை 
விடிதது நீங்கவும், வண்டு - வண்டுகளானவை, துணாதத மெளவல் 
ஊத - கொத்துகளாகப்பூத்த முல்லை மலரிலே ஆரவாரிக்கவும், கீள் 
கங்குல்மூன் - நெடியமாலையானது, தோன்றின் - உஇக்குமாயின், 
பணைதத வெம் முலை - பருதத விருப்பஞ செய்கின்ம௦ முலைகளையும், 
பசு இழை அல்குல - பசிய வாப.ரணததைககொண்ட ௮ல்குலையுமுடை 
ய தமயந்தியானவள், என்டடும் - என்னபவொள, எ-று, ௮ம்-அசை, 

(௧- து.) சகோரங்கள் புணாச்சிவிட்டு நீங்கவும், வண்டுகள் ௪த 
இக்கவும், மாலைக்கால முதிக்குமானால் தமயர்தி எனனபாபேடாள் 
என்பதாம், 

ஒழிய ஊத வென்னும் வினையெச்சங்கள் தோன்றியவென்ளும் 
வினைகொண்டு முடிகதன. புணார்த புணாத்தவென எலுகைமோக்க 
விகா.ரமாயிற்று, இடைவிடாமற கூடுதலுறற பகுப்பறிவில்லாத 
சக்க.ரவாகப் பறவைகள பிரியவும், மன்மதனது அம்பாய்ப் பிரிர்த 
வர்க்குச் இடைகாட்டும் முல்லைமலரில் வண் கெளாயே வின்னாஸ்போரக் 
குறியா ஒலியைச் செயயவும், மாலைப்பொழு துண்டாகுமளவில் 
படுந்தன்பம் அளவிறம் த தாகலின் என்டடும்? என்றா. மாலையிற காம 
கோய் மிகுமென்பத **காலையரும்பிப பகலெல்லாம் போதா, மாலை 
மலருமிக்சோய” என்பதன் காண்க (௮) 

அங்கண்வானகமுழுவதுமவிரொளிபரப்பிக். 
கங்குல்வாயடர்தாரகையெழு£தனகடலுட் 
பொங்குவெங்க இர்மணிவிழுக்தெனத்தசைபுரப்போ 
மொங்குகாதெற்கெடுத்தவஞ்சுடரொனவியையும். 

(இ-ள்,) கங்குல்வாய் - இரவின்கண், ௮ம் கண் - அழ விடத் 
தையுடைய, வாகனம் முழுவதும் - ஆகாயததி னிடமெங்கும், ௮லி£ 
ஒளி ப.ரப்பி எழுந்தன - விளஐகாரின்ற ஒளியை விரித்துக்கொண்டு 
தோன்றினவையாயே, அடா தாரகை - நெருங்க உடுக்களானவை,



மாலைப்படலம், ௨கடு 

கடலுள் - சமுத்திரத்தினுள், பொங்கு - விளங்காநின்ற, வெம் கதிர் 

மணி - சூரியனே மணியானது, விழுர்து என - விழுர்சதென்௫, 

இசை புரப்போர - இக்குப்பாலகா, எங்கும் - எவ்விடங்களிலும், நாடு 
தற்கு - தேதெறபொருட்ட, எடுத்த - oe Bu, அம் சுடா என- அழயெ 

தீபங்கள்போல், இயையும் - பொருமக்தும், எ-று, 

(௧-௮,) கட்சத்திரங்களின் தோற்றங்களானவை சூரியனாயெ 
மணி கடலில் விழுக்ததென்று இக்குப்பாலக ரம்மணியைத தேட 
எடுத்த தீபக்களைப் போன்றிருச்தன என்பதாம், 

இக்குப்பாலகர.து காப்புப் பெரும்பாலுஞ் சந் இரசூரியாபொருட் 
டாதலால் அவருக்குத தேடல் சொல்லப்பட்டது. *கங்குல்வாயடர் 

தா.ரகை? எனகலால் பகலிற சூரியனொளியால் மழும்இகிற்கு மென்க.. 
* வெங்கதா மணி? என்பது உறாவகவணி, தா ரகைகளில் தீபங்களைக் 
குறிததலால் தற்குறிபபணி, (௯) 

கருத்திதாடெழுகாமமென்கொடுங்கனல்கனற்ற 
வருத்தியுற்நவராருயிர்க்குளகினையயில்வா 
லுருத்துவெங்கதஇர்ப்பாகெறிந்துடுப்புகர்முகத்த 
விருட்கடாககளிறிருநிலத்திறுத்கதையன் றே. 

(இ-ள்,) ௨0 புகா முகதத - தாரகைகளாகயே புள்ளிகளையுடைய 
மூகத்தினையுடைய, இருள் கடா களிறு - இருளாகிய மதயானை, 
உருத௮ - கோபித்து, வெம் கதா பாகு எறிர்து - சூரியனாயெ பாகனை 
வீசி, கருததினூடு - நெஞஞள், எழு காமம் என - வளாஇன்ற காம 
மெனடற, கொடும் கனல் கனற்ற - கொடிய தீயானது சடாகிய்சு 
அருத்தி உ௰றவா - ஆசையைபபொருச்தினவருடைய, ஷா உயி குள 
இனை - நிறைந்த உயிராகிய தழையை, அயிலவான் - உண்ண, இரு 
நிலத்து - பெரிய பூமியினிடத்து, இறுததறு - தங்கியது, எ-று, 
அன்று, ஏ - அசைகள். 

(க- ௮.) இருளாய மதயானையான2 சூரியனாகய பாகனைக் 
கொன்று காமிசளது உயிராகிய தழைகளை யுன்னும்பொருட்டுப் பூமி 
யில் வந்தத என்பதாம், 

ஒருயிரக்குளஇனை யயில்வான்? என்பதினால் இருள் பிரிர் தவர்க்கு 
மரணவேதனையொதத வேதனையை விளைககுமென்க, குளகு - விலவ் 
குண்னும் தழை. **இலைநுகாவிலங்க ஐணவுகுளகெனப?? உபிரித் 
குளகையும், வெங்கஇரிம் பாகனையும், உடுவிற புகரையும், இருளித் 

களிறறையும் ஆரோபிததலால் உருவசவணி; (௬௦) 

தோட்டுமென்மலர்ப்பூய்கணை துரப்பமெல்லளிகாண் 
பூட்டுபைய்கழைகுழைத்தெதிர்வேனிலான்புகழைக் 
தஇிட்தொ.ரகையெழுத்தொளிரிறந்திடவணிவான் 
கூட்டுமையெனச்செறிர்ததுகூரிருட்பிழம்பே, 

(இ- ள்.) தோ மெல் மலா - இதழ்களையுடைய மெல்லிய பூக்க 
ளாஇய, பூ கண அரப்ப - ௮ழயெ வம்புகளைச்செலுத்த, மெல் அளி 
சாண் பூட்டு-மெல்லிய வண்கெளாூயே சாரியைப் பூட்டிய, பை கழை



உக்க OBL. SM. 

குழைத்து - பசிய கருப்புவில்லை வளைத்த, எதா வேனிலான் புகழை- 
எதாகடன்ம மன்மதனது சத்தியை, தீட்டு- எழுதப்பட்ட, தார 
கை எழுச்து - உகெகளாடிய எழுத்றக்களின2, ஒளி றக் இட - ஒளி 
விளங்குதற்கு, ௮ணி வான் - அழயெ வாகாயமானத, கூட்டும் மை 
என - கூட்டிய மை போல், கூ இருள் பிழம்பு - மிகுந்த இருளின.து 
திரட்ட, செறிரதது - நெருஉஏயது, எ-று. 

(௧க- அ,) இருட்கூட்டமானது மன்மதனது சத்தியை எழுதப் 
பட்ட ஈட்சத்திர வெழுத்கொளி சமப்படைய அகாயத்தினாற கூட் 
டிய மைடோ லிருக்தது என்பதாம், 

வேனிலானை எழுவாயாக்கி அவன தன புகழைத்தீட்டிய தார 
கையாகய எழுததொளி சிறஈதிட ௮ணிவதற்குக் கூட்டு மையெனப் 
பொருள்கொளளினு மமையும், தாரகையிலெழுததை யாரோபித்தலா 
அருவகவணி, இருளில மையைககுறித்தலால் தறகுறிப்பணி, இது 
முன்லுருவகததை யுறுப்பாகக் கொண்டமையால் கலவையணி, (௧௧) 

பட்டகாரிருட்கங்குல்போதரப்படர்இசைக 
ளெட்டினுள்ளனபொருள்கவர்க்தேலனென்னா 
விட்டிலங்கொளிவெய்யவன்றனதுமெல்விரலாந் 
சுடடியெங்கணுங்காடடல்போற்சுடர்வனசுடர்கள், 

(இ-ள்.) பட்ட - உண்டாகிய, கா£ இருள் கங்குல் போதர - கரிய 
இருளையுடைய இரவானது வர, படா இசைகள எட்டின் - பரர்த 
எட்டெததிக்குகளிலும், உளளன - இருகஇன்றனவாயயே, பொருள் 
கவாந்து- பொருளகளை யபகரித௮க்கொண்டு, ஏலென் எனனா - (கான்) 
போகவில்லையெனறு, ஒளி விட்டு - காகதியைவீசி, இலங்கு - விளங்கா 
கினற, வெய்யவன - சூரியனானவன, தனது மெல் விரலால் - தன் 
னுடைய மெல்லிய விரலினால், சுட்டி - குறி2௫, எங்கனும் - எவ் 
விடங்களிலும், காடடல் போல- காடடுதல்போல, சுடாகள் சடாவன- 
தீபங்கள் விளங்குவன, எ-று, 

(௧- து.) சூரியன் எண்டிகுமுள்ள பொருள்களைக் கவாக் 
தேூலெனெனறு இரவினுசகுத தன்விரலாம் சுட்டிக்காட்டல்போல் 
பிரகாசிக்கின்றன தீபங்கள என்பதாம் 

பிசாபொருளைப் பாதுகாப்போ அவ்விடத்தைவிட்டு கீம்கு 
மிடத்துப் பினகாபபவாக்குத தங்காபபிலுளள பொருளகளை யொப் 
பித் தல் உலகவழக்கமா தலிம் பகலிறகாதத சூரிய னீங்குமிடத்து இர 
விற்காக்குஞ் சகதிரன் வருதற்குப் பொழுது கீடடிததலால் அவ்வுடை 
மையைச் காத்தற்குரிய அவன் மனைவியாயே இராமடர்தசைக்கு ஒப் 
பிக்குமிடத் தச் சொன்மாத்திரததாற புலப்படாதென்பது தோன்ற 
“வெய்யவன் றனஜு மெல்விரலாம் சுட்டிக்காட்டல்? என்றா, ௮ம் 
மாலைக்காலத்திலே உண்டாயெ இிபங்களில் சூரியன் விரலை யாசோ 
பித்தலால் தற்குகிப்பணி, (௪௨) 

மாலைப்படலம் முற்றும், 
nna



நிலாத்தோதற்றுபடலம், ௨௧௪ 

நிலாத்தோற்றுபடலம். 
[இப்படலத்தால் ௮ம்மாலைக்குப் பின்வரும் நிலவின து 

தோழ்றஞ் சொல்லப்பின்ற த.] 

கலிகிலைத். துறை, 

வெவ்வராவினைவிண்டொடர்மக்தரம்பிணித்துக் 
கவ்வைமிக்கெழக்கடவுளர்கடைக்இடுங்காலைப் 
பவ்வவெண்டி.யாயுயிர்த்தசெம்பதுமைவாண்முகம்போற் 
தெய்வவொண்கர்பாரப்பிமீதெழுந்ததுஇங்கள். 

(@ - or.) கடவுளா - தேவாகள், வெம் ௮ராவினை - வெவ்விய 
வாசுகயென்ஓும் பாம்பை, விண் தொடா - அஆகாயமுகட்டை gent 
விய, மந்தரம் - மச்தரமலையின்கண், பிணிதது - கயிறூகக்கட்டி, 
கவ்வை - ஒலியானது, மிக்கு எழ - அஇகரிக்க, கடைக்இடும் காலை - 
மதிக்குங் காலத்தில், வெள் இரை பவ்வம் - வெள்ளிய அலைகளையுடைய 
பாற்கடலானத, உயிாத்த - ஈன்ற, செம் பதுமை - செவந்த நிறத்தை 
யுடைய இலச்சூமியின௫த, வாள் மூகம் போல் - காந்திபொருச்திய 
முசததைப்போல், தெய்வம் - தெய்வத்தன்மையுள்ள, ஒள் கதா 
ட.ரப்பி - ஓளிபொருக்திய ரணங்களை விரித்த, இிய்கள் - நிலவான.த, 
மீது எழுர்தத - ஆகாயத்இன்கண் உஇத்தத, எ-று, 

(௧- து) திருப்பாற்கடல் கடையும்போ ததிறபிறக்த இருமகள 
இருமுகத்தைப்போலுஞ் சகந்திர னுதயமாயிற்று என்பதாம்; 

கடவுளரு முடிவுகால மடைந்ததென்று கெடுல்கக் கொடிய 
கடுவைத தமததென்டாா வெவ்வராவென்றும், பெரியமலையென்பா£ 
விண்டொடா மச்தரமென்றும், மமறையராற கடைதற கரிதென்டார 
கடவுளா கடைச்திடுமென்றும், ஒருவா கருபபத்திம் ரோன்தினளல்ல 
ளென்பா£ பெளவவெண்டிரை யுயாச்தவென்றும், மாதா மூகச்.துக்கு 
உபமானமாகு மதி யிவள்மூகத்.துக் குவமேயமாகுமென்பா£ பதுமை 

வாண்முகம் போலென்றும், கெடுக தாரத்துற்று மிருளையோட்டு மென 
டாா தெய்வவொண்சதா பரப்பியெனறும், இவ்விடத்தி லுதித்ததென் 
பா£ மீதெழுக்ததென்றும் சொல்லினா. இருவின்முகத்தை உபமான 
மாகவும் சந்திரனை உபமேயமாகவும் சொல்லுதலால் உவமையணி (௧) 

செறிந்தவாழ்கடற்செல்வனுமவலுழைச்சிறந்தாங் 
குறைந்தவாருயிர்த்துணைவியர்பலருமுள்ளுவடது 
நிறைந்ததெண்டிரைநீர்குடைக்காடலினிகலி 
யெதிஈதமென்மலர்ப்பக்தெனவெழுக்த.துஇய்கள். 

(இ-ன்,) செதிகத - மிகுக்த, ஆழ் கடல் செல்வனும் - அழ்ச்த 
சமுத்இிரராஜலும், அவனுழை - அவனிடத்து; சிதர்து - சிறப்பை 
யடைச் ஐ, ஆங்கு. உறைந்த - அச் சமுத்திரத்தின்கண் தல்ல, ஆர் 
உயிர் - நிறைச்த உயிரபோன்ற, தணைவியா பலரும் - மனைவிய ரனை 
வரும், உள் உவர்து - மனம$ழ்ர்.து, நிறைக்த - கிமைவையடைச்த, 

௧௯



2. Fh ளைடதம், 

தெள் Boor br - தெளிச்த அலைகளையுடைய ரில், குடைந்து - 
குளித் ௮, ஆடலின் இகலி- விளையாடற்கண் பகைத்து, எ.றி6த- வீதிய, 
மெல் மலர் பர்து என - மெல்லிய பூச்செண்டுபோல, இங்கள எழுக 
தறி - நிலவானது தோன்றிற்று, ௭ - ௮, இகலியென்பதை வலிம் 
தெனினு மொக்கும், 

(க- ௮.) சமுத்திரராஜலு மவன் மனைவியரும்' 8ீ.ராடும்போது 
அவாகள் பகைத்தெதறிர்ச பச்தைப்போலு மெழுச்தத ௪ திரன எனப 
தாம். 

கடல்வேர்த னென்றமையால் அ௮வலுயிாத் துணைவியா சதிமாத 
ரொனச் கொள்ச, உதயமாயெ சர்திரனீடத்து மலாப்பர்தைக் குறித 
மையால் தழ்குதிப்பணி, (௨) 

கஇர்செய்கித்திலங்கழங்குதெண்டிரைக்கரத்தெறியு 
முதிர்பனிக்கடன்முகட்டினின்முளைத்தொளிர்இங்கள் 
விதியின்மாலையாந்துணைவியைவீம்டுருட்டலைவன் 
வதுவையாற்றுவான்வைத்தபொற்குடமெனவயங்கும். 

(@ - ov.) கதா செய் நித்திலம் - ரரெணத்தைச் செய்டுன்ற முத் 
துகளை, கறல்கு - ஒலிக்கின்ற, தெள் இரை கரத்து எறியும் - தெளிசத 
அலைகளாஇய கைகளால் வீசுஇன்ற, முதா பனி கடல் - முதிர்ந்த 
குளிச்சியையுடைய கடலின.த, முசட்டினில் முளைத்து - உச்சியில் 
தோன்றி, ஒளி£ இங்கள் - விளங்காகின்ற நிலவான, விதியின் - விதி 
யினால், மாலை ஆம் துணைவியை - மாலைக்காகமா௫ய மனைவியை, வீங்கு 
இருள் தலைவன் - மிகுர்த இருளா காயகன், வதுவை ஆம்றுவாவ - 
மணஞ் செய்யும்டொருட்டு, வைத்த - வைக்கப்பெறற, டொன் குடம் 
என - பொன்னாலாகயே சூடத்தைட்போல், வயங்கும் - விளக்கும், 
எ-று. 

(௧- ௮.) சர்சரலுதயமானது இருளாகயெராயகன் மாலைக்கால 
மாயே மனைவியைக் கலியாணஞ்செயயும்பொருட்டு வைத பொற 
குடம்போலு மிருந்தது என்பதாம, 

விலாகத்தில் கரணம் பிழைக்கின் மரணம் தருமென்பது அற 
gmap சொல்லப்பட்டதாகலின விதியினவைத்த Gur HE Owen 
ரா. மாலைப்பொழுதிற் நுணைவியையும், இருளிற் மலைவனையும், ஆரோ 
பித்சலால் உருவகவணி, சச் இிரனிடத்துப் பொறகுடத்தைக் குறிதத 
லால் தறகுதிப்பணி, இத்தற்குமிப்பு உருவகத்தை யல்கமாக வுடை 
மையின் உறுப்புறுப்பிக் கலவையணி, (௩) 

கெள்ளுதெண்டிமாக்கருங்கடலெழுந்தவெண்டிங்கள் 
புள்ளவாங்கணைமதனனைப்பூம்புனலாட்ட 
வள்ளிதழ்க்கருங்குவளைபெய்திரவெலுமடந்தை 
வெள்ளிவெண்குடமேர்தினளாமெனவிளக்கும், 

(இ-ள்,) தெள்ளு - சொழிக்கெற, தெள் திலா - தெளிசர்த 
அலைகளையுடைய, ௧௫ கடல் எழுர்து - கரிய கடற்சண் தோன்றிய,
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வெள் இங்கள் - வெள்ளிய சர்திரனான2, புள் ௮அவாம் - வண்கெளா 
னவை விரும்புன்ற, கணை - மலாககணைகளையுடைய, மதனனை - மன் 
மதனுக்கு, பூ புனல் ஆட்ட - அழக நரீரினாலே அபிடேகஞ்செய்ய, 
இரவு எஐம் மடந்தை - இரவாடயே மடந்தையானவள், வள் இதழ் 
கரு குவளை - கூரிய இதழ் களையுடைய நீலோற்பலமலரை, பெய்து - 
மேலேசூடடி,, வெள்ளி வெள் குடம்-- வெள்ளியினாலாடய வெள்ளிய 
குடச்சை, ஏந்தினள் ஆம் என - ஏர்திஞளென்று சொல்லும்படியாக, 
விள ம்கும் - (களல்கத்தோடு) விளக்கும், எ-று. 

(௧-.) சர்திரனுதயமான இரவென்னும் பெண்ணானவள் மன் 
மதனுக் கமிஷேகஞ்செயய நீலோதபலஞ் சூட்டி. வெள்ளிக்குடத்தை 
யேர் இனள்போலும் விளங்கும் என்பதாம். 

புள் - வண்டு, “புள்ளுவண்டவிட்டம்புட்போ”? என்பதனா லறிக, 
அவாவும் என்பது ௮வாமெஷ உக௧ரக குறைந்தது. இசவு மன்மத ன. 
சுக்குரிய காலமாதலால் பட்டாபிடேகமில்லாமல் அரசுசெய்யக் கூடா 
மையின், புனலாட்ட இரவெஜமடர்தை வெள்ளிவெண்குட மேதி 
னள்? என்றா, மடநதையா அவன் ஜொழிற்குக் கா.ரணமாகையால் 
இசாமடந்தைக் கபிடேக௫செய்யு முயாவு சொல்லப்படி திர 
வெளுமடர்தை யென்றது உருவசவணி. களங்கடு ட ம்வமேயத் 
தைவிட்டுக் கருங்குவளையெனலு முகமானமாதஇரத்தை கூறுதல் 
தல் auras power , . ge Brad aC ஜெளுஸீக்குடத்தைக் 

குறித்தலாஷ் தறத்திமமி ட பழ வா் (௪) 
புலவுகாறுவெஞ்சுறஸெ் ஈருஇினாமுகட்டி. 
னிலவுகொப்புளித்துயரியநிகரிலவெண்மதிய 
மலகிருரகைமீன்பயிலாரிருட்கடலி 
லுலகமாழ்தலுமெழுக்தபுற்புதமெனவொளிரும். 

(இ-ள் ) புலவு காறு-புலானாறற கா.றுஒன்ற, வெம் சுறவு எறி- 
வெவ்விய சுராமீன்களை எறியும், பொரு இரை- கரையின் மோதுன்ற 
அலைகளையுடைய கடலின2, முூகட்டின் - உச்சியில், நிலவு கொப்பு 
ளித்து - சந்திரிகையை உமிழ்ர்த, உயரிய - எழுச்த, கிகா இல் வெள் 
மதியம் - ஒப்பில்லாத வெள்ளிய சர் தரனான2, ௮லகு இல் தா.ர்கை 
மீன - கணக்டுல்லாத உ0ுக்களாஇய மீன்களானவை, பயில் - சஞ்சரிக் 
இனற, தா இருள் கடலில் - நிறைந்த ௮ந்தகாரமாகஏய சமுத்திரத்தில், 
உலகம் ஆழ்தலும் - உலக முழுடப்போதலும், எழுச்த - HAN neg 
மேலெழுந்த, புற்புதம் என - குமிழியைப்போல, ஒளிரும் - விளவ் 
கும், எ-று, 

(க- இட் சமுத்திரத்திடத் இத்த சச்இரனானது இருட்கடலெ 
முந்த நீரக்குமிழியை ஒக்கும் என்பதாம், 

வான்மீனில் மீனையும் இருளிம் கடலையும் ஆசோபித்தலால் உரு 
வகவணி, சச்இிரனில் நீர்க்குமிழியைக் குறித்தலால் பொருட்டற் 
குமிட்பணி, இத்தற்குறிட்பு உருவகத்தை அம்சமாக வுடைமையால் 
wean at Cate (@)
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தஇிரைகெடுங்கடல்வயிறுளைந்தின்்றவெண்டி௰்க 
ணிமைசெழுங்கஇர்க்கரல்களாலம்ப. ரகவ 
விரவுகன்றபுன்மாலையாந்தெரிவையுள்வெள் க 
யருணவெங்க திர்ச்சுடரினையொளியறவவித்தாள். 

(இ-ள்.) இரை ௫0 கடல் - அலைகளையுடைய செடிய கடலான, 
வயிறு உளைந்து ஈன்ற - வயிறு நொந்து பெற்ற, வெள் திங்கள் - வெள் 
ளிய ௪ச்இரனானவன், கிரை - வரிசையாயே, செழு கதா - செழுமை 
யுள்ள இரணகல்களாகய, கரல்களால் - கைகளால், ௮ம்பரம் - ஆகாய 
மென்லுச் சனதாடையை, கீவ- தடவ, விரவுன்ற - கலக்கின்ற, 
புல் மாலை ஆம் தெரிவை - புல்லிய மாலைக்காலமாய பெண்ணான 
வள், உள் வெள் - உளளத்இல் நாணி, ௮ருணம் - சிவப்டா௫ய, வெம் 
கதா சுடரினை - சூரியனாயெ தீபத்தை, ஒளி ௮ற - ஓளி கில்ச, ௮விதீ 
தாள் - அவித்தனள், எ-று. ன ர 

(௧ -௮.) சமுத்திர மீன்ற சம்தரனானவன் ரெணக்க.ரங்களால் 
மாலைக்காலமாயெ பெண்ணின் வஸதிரததைத் தடவ ௮ப்பெண்வெட் 
இச் சூரியனாயெ விளக்கை அவித்தாள் என்பதாம், 

அம்ப. ரமென்பது ௮காயமும் ஆடையும். **அம்பரங்கடல்விண் 
சோம்”? என்பதனாற் காண்க இனமுக் கலந்து நீங்குச் தன் புருடனா 
யிலும் நாணிறகெடாத என்றும் ஒருதன்மைத்தாய்ப் பழகும் குண 
முள்ள குலமடக்தைபோல் சர்திரன் சதாக்கரல்களால் ஆகாயமாகிய 
கலையைத் தடவ மாலைமாது சாணம் தலைக்கொண்டு சூரியனாயெ தீபத் 
தை யலிததா ளென்றா. க£இரிழ் கரங்களையும் மாலைப்பொழுதிற் ஹெ 
ரிவையையும் வெங்கதிரித் சுடரினையு மாரோபித்தலால் உருவகவணி; 
அம்பரமென்றது முன் சொல்லப்பட்ட உருவகம் ஏதுவாகக்கொண்டு 
அம்பரமென்லும் ௮ம்பரமெனப் பொருளகொள்ளுதலிற் றொடர்புரு 
வகவணி, (௬) 

குறைவில்வெண்மதிதோன்றமென்குமுதகாண்முகையிற் 
சிறகர்வண்டுோடாண்முரலலும்முயிரினிற்கிறர்த 
விறைவன்வார் தரைக்கடன்முகட்டெழுக்தனனென்னா 
வறையவந்ததூதர்கள்சொலிற்றோன்றியதன் றே. 

(இ-ள்.) குறைவு இல் வெள் மதி - கலைகணிரம்பிய வெள்ளிய 
சர் இிரனானவன், தோன்ம - உதயமாக, மெல் குமுதம் - மெல்லிய 
அல்லிசளுடைய, சாள் முகையில் - புதிய அரும்புசளில், சஐகா வண்டு- 
இறகுகளையுடைய வண்டுகள், பாண் முரலல் - இசைகளைச் செய்தல், 
நும் உயிரினில் - உம்முடைய உயினாக்காட்டிலும், சிறந்த - Apes 
முக்ன்ற, இறைவன் - சாயகனானவன், வார் இரை கடல் - செடிய 
அலைகளையுடைய சடலினது, முசு - உச்சியில், எழுச்தனன் என்னா - 
புறப்பட்டா னென்று, அறைய வரத அதர் - சொல்லவசர்த அதர்களு 
டைய, சொலில் - சொல்லைப்போல், தோன்றியது - தோன்றிய, 
எ,
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(௧-௮) சம்இர னுதயமாக அல்லிமலரில் வண்டுக ளொலிசெய் 
தல் உங்கள் நாயகன் புழப்பட்டானெனறு சொல்லவச்த தாதர் சொல் 
லைப்போலு மிருர்தத என்பதாம், 

ஒருவாபால் சாடோறும் பயன்பெறறு வருபவா தம்மா ல04 
கப்பட்டவ ருயிரிற் இறக்தபொரு எடைவது தாம் முன்னா ததெரிம்து 
௮தை யவாக்கு விராச்து சொல்லி யவ்வின்பத்தைத் தாமு மடைவா, 
அதுபோல் என்றும் அல்லிமலரித் ஹேலணுண்டு வண்டி.னம்பாடல் ௮வற 
றிற்குத் தலைவன் வரவுகூறுச் தாதாசொல்லிற றோன்றிய தென்னா: 
எந்.த,த் தூ.துகளிலும் வண்டு ததற்குச் இறந்ததென்பது வுண்டுவிடு 
அதற காண்க, வண்டினிசையிம நூதாகள் சொல்லைக் குறித்தமை 
யால் தற்குறிப்பணி, (௭) 

தெண்பனிக்கடற்றிரையினிதயிர்த்தவெண்டிங்க 
டண்புனற்றடத்தாம்பன்மெல்லிதழ்த் துறைவ£ 
தொண்கரதக்தனானெடூழ்த்தலுகாணமீதூரக் 
கண்புதைத்தெனக்குவிஈ்கனகடிகமழ்கமலம். 

(இ- ள்.) தெள் பனி திரை கடல் - தெள்ளிய குளி£ச்சடொருகம் 
திய அலைகளையுடைய கடலானது, இனிது உயிாத்த - இனிதாக னற, 
வெள் இங்கள் - வெள்ளிய ௪௩இிரன், தண் புனல் தடத்.த - தண்ணிய 
நீரையுடைய தடாகத்திலுள்ள, ஆம்பல் - அல்லியினுடைய, மெல் 
இசம் .து௫ல் - மெல்லிய இதழ்களாஇிய உடையை, ஓள் கரத்தினால் - 
ஒள்ளி.ப (ரணமா௫ய) கையினால், தைவ த-தடவி, நெ௫ழ்த்தலும் - 
அவிழ் ததவளவிலே, கடி. கமழ் கமலம்- வாசனை மணக்இன்ற தாமரை, 
நாணம் மீது ஊர - (அச்செய்கையைசக்கண் ண்டாஇய) காணம் ௮த 
கரிக்க, கண் புதைதத.து என - கண்களை மூ£டிக்கொண்டனபோல், 
குவிந்தன - முஇழ்த்தன, எ-று, 

(௪- த.) கடலீன்ற ௪ச்இரனானவன் இரணக்கரங்களால் அல்லி 
களினிதழாகய வஸ்இரங்களை யவிழ்த்தவளவில் தாமரைகள் வெட்டுக் 
கண்களை மூடிக்கொண்டனபோுங் குவிக்தன என்பதாம். 

புலவா தொன்றுதொட் னொக்கு முழைப்படி, சச் இிரன் அல்லி 
மனைவியினது இதழ்த்துலை கெடுழ்த்தலு மென்றதம் கேற்பச் சூரி 
யன மனைவியாகிய தாமரை குவிதலை காணிக் கண்களை மூடிக்கொண் 
டனபோல் முடழ்ச்தன வெனக்கொள்ச, இதழ்த். துலென்றது உரு 
வகவணி, கரத்தினால் என்றலிம் ௪.ரமாடிய கரமென்று முன் லுருவக 
வேதுவாகப் பொருள்கொள்ள வேண்டலில் தொடாபுருவகவணி, ao 
லம் சண்புதைத்தென வென்றல் த் மகுறிப்பணியாம், (௮) 

களிசெய்காமகோய்விளைத்திடுமிரவெனுங்கன்னி 
ஈளிகொள்வெண்மஇகலம்கிளர்வாண் முகமதனாற் 
ிதெளிநிலாக்கதஇிர்த்தேறல்கொப்புளித்தலுஞ்சிறந்த 
9வாளிகொள்வான்ம$ூழ்பூத்தெனவிள ல்னெவுடுக்கள். 

(இ.ஃஸ்.) களி செய் - களிப்பினைச் செய்கின்ற, சாமம் சோய் 
பிளை த்இடும் - சாமமாயெ சோயை உண்டாக்கும், இரவு எதும் கன்



2.2.9. கைட கதம். 

னி - இரவென்னு மங்கையானவள், சளி கொள் - குச்சியைக் 
கொண்ட, வெள் மதி - வெள்ளிய சர்திரனாயே, ஈலம் ளொ - ஈன்மை 
விளங்காகின்ற, வாள் மூகம் அதனால் - கார்நிபொருச்திய மூகத்தைக 
கொண்டு, தெளி - தெளிர்த, கிலா கதா - ஒளிபொருந்திய செணமா 
இய, தேறல் - மதுவை, கொப்புளித்தலும் - உமிழ்தலும், றாத - 
சிறக்கப்பெற்ற, ஒளி கொள் - ஒளியைக்கொண்ட, வான - ஆகாய 
மாயே, மடழ்- மஇழமரமானது, பூத்த,த என - மலார்ததுபோல, 
உடுக்கள் - தாரகைகள், விளங்ெ - ஒளி செயதன, எ-று; 

(6 - ௮,) இரவாயெ பெண்ணானவள் சந்திரனாுய முகத்தைக் 
கொண்டு ரெணமாஇய தேனைக் கொப்புளிக்கக சறபபும்ம வாகாய 
மாயெ மடழமரயங்கள் பூத்தனபோதும ஈட்சததிரங்க ளூதயமாயின 
என்பதாம், 

மாதா சுவைக்க மழெம.ர மலாவ தென்பதுபற்றி இரவென்ஓங் 
கன்னி மதிமுகத்தாற் சுவைக்க வான்மகழிற ரூரகைமலா பூத்தன 
Qasr, உருவகத்தை ௮ங்கமாகக்கொண்ட பொருட்டறகுறிபபணி. 

கள்ளிருட்குறும்பெறிக்தெழுகளிர்மஇச்செலலன் 
விள்ளுமாம்பல்வாய்க்கங்குலாந்தெரிவையைவேட்ப 
வள்ளிவான்மகள்சிதறுவெண்பொரியெனவமைந்த 
புள்ளிமீனினமகலிருவிசும்பினிற்பொடி த்த. 

(இ-ள்.) அமைச்ச - நிறைந்த, புள்ளி- டொறிகளாய, மீன் இனம- 
தா.ரகைகளுடைய கூட்டங்களானவை, ஈள் இருள் - மிக்க இருளாகிய, 
குறும்பு - குறுகிலமன்னனை, எ.ிக்து - அழித்து, எழு - தோன்றிய, 
களிர் மதி - குலிரச்சபொருர்திய சர்திரனாயே, செல்வன் - ௮ரசிளங் 
குமசனானவன், விள்ளும் ஆம்பல் - மலாடன்ற செவ்வல்லிப்பூவா கய, 
வாய் - வாயையுடைய , கய்குல் ஆம் தெரிவையை - இரவா௫ூய மல் 
கையை, வேட்ப - மணஞ்செய்ய, வான் மகள் - ௮காயமாயெ மாசா 
னவள், அள்ளி ”த.று - (கைகளா)லள்ளி இறைத்த, வெள் பொரி ௭ன- 
வெள்ளிய பொரிகளைப்போல, ௮கல் இரு விசும்பினில் - அசன்ற பெரிய 
ஆகாயத்தின்௧கண், பொடித்த - தோன்றின, எ-று. 

(௧- து) சந்திரன் இரவென்லும்பெண்ணை மணஞ்செய்ய வாகாய 
மென்லும் பெண்ணானவள் அள்ளித் தாவிய பொரிகளைப்போல oe g 
இரங்ச ஞூ. தயமாயின என்பதாம், 

மணமுதலிய செய்யும்போது பொரியிறைத்தல்' விதியென்ப2 
விவாச கற்பத்திற் சொல்லப்பட்ட௮, இதி பொருட்டற்குறிப்பணி. () 

இங்கள் வேந்துவெண்டாரகைத் துணைவியர்செறிய 
வல்கண்லானகத்கெழுததுமாடருக்கும் 
பொங்குவெண்கதிர்வெள்ளியம்பிரம்புபார்போர்த்த 
லங்கவல்லிருட்குறுகிலவேக்இனைத்துரந்த. 

(இ-ள்.) இல்கள் வேர்து - சந்திசனாபெ அரசனானவன், வெள் 
தா. சகை - வெள்ளிய வுச்களாெ, அணைலியர் செறிய - மனைகியா



நிலாத்சோற்றுபடலம், ௨௨௩ 

(தன்னோ) நெருக்வெர, ௮ம் கண் - அழகிய இடத்தையுடைய, வான 
கதத - அகாயத்தின்கண், எழுதலும் - தோன்றிய வளவில், ஷா 
௮௮ உகுக்கும் - நிறைச்த ௮அமாதததைச் ரர்.துன்ற, பொங்கு வெள 
கதிர் - மிகுர்த வெள்ளிய இரணங்களாஇய, வெள்ளி பிரம்பு - வெள 
ளிப் பிரம்புகளானவை, பா போத்த - பூமியை மூடிய, துங்கம - 
உயாவுள்ள, வல இருள் - வலிய இருளாஇய, குறு கில Cat Beer - 
குறுகிலமனனனை, ரர்த - த ரததின, எ-று. அம் - சாரியை, 

(6 - த) சர்திரனாயெவரசன் ஈட்சததிரங்களாய மனைவிக 
ளோடு வானத்திலுதித்தவளவில் அவன் இரணமாூய பிரம்புகள 
இருளா$ூயே குறுநிலவ.ரசனைத் ௮.ரத்தன என்பதாம், 

திங்களெழ அவனது ரெண த்தால் இருணீங்னெ தெனபா£ கதா 
வெள்ளிபபிரம்பு இருளைச் ௮.ரந்த வென்ன. சர் இரனில் வேச்தனை 
யும் ரணத்திம் பிரமபினையும் இருளிற குறுகிலவேர் தனையும ஆரோ 
பிசதலால் உருவசவணி. (௧4) 

தாழும்வண்டிமிர்கண்மலர் ததடஞ்சினைத்தருவி 
னீழலெங்கணுந்துயலவருகின்றனெடுகீ 
ராழிவெண்டினராமுகட்டெழுமவிர்மதககஇ॥ வாள் 
போழும்வல்லிருட்டுணிபலபதைப்பன போலும். 

(இ- ள்.) வண்டு இமிா - வண்டுக ளொலிக்கன்ற, தண் மலா - 
குளிசசிபொருக்திய மலாகளையுடைய, தாழும - தாழ்கத, தடம் சனை 
தருவின் - விசாலம்பொருச்திய சளைகளையுடைய மரதஇனுடைய, 
நீழல் - நிழல்களானவை, எங்கணும் - எவ்விடத்தும், தயல்வருன 
றன - அசை௫ன்றன, நெடு மீ அழி - நெடிய கீரையுடைய கடலினத, 
வெள் திரை முகடு - வெள்ளிய அலைகளிலுடைய உச௫யில, எழும் - 
தோன்றும், ௮வி£ மதி - காந்திபொருந்திய சர்திரனானவன், கதா 
வாள் - இரணம்களாடுய வாளினாலே, போழும் - பிளக்கப்பட்ட, வல் 
இருள் தணி - வலிய இருளின2 அண்டங்கள், பல பதைப்பன போ 
லும் - ௮சேகம் பதைப்பனவற்றை யொக்கும், எ-று, 

(காத) தருக்களினி ழல்களசைவன எவைபோலவெனின் சந்திர 
இரணங்களென்னும் வாட்களால் வெட்டுப்பட்ட இருட்டுண்டங்கள் 
பதைப்பனபோலாம் என்பதாம். 

தாழுஞ் ஏனையென மூடிக்க; நிலவினிற் காற்றினா லலைகன்ற 
மசத்இினீழல் கிலத்திலசைவதில் வெட்டுப்பட் டுயிரிறக்கும் இருளின 
பதைப்பைச் சூறித்தலால் தற்குறிப்பணி, (௧௨) 

செருவின்மாண்டவரரம்பையர்ச்சேர்குவரன்றே 
பொருவில்வெண்மஇிடொழிகஇர்வாளினாற்போழட்த 
விருளுமின்னறத்கொழும்புகையுருவெடுத்தெழில்சே 
சரமடந்தையர்கருங்குழற்கம்றைசென்றடைகத, 

(இ-ள்) செருவில் மாண்டவா - போரின்கண் இறச்தவர், 
அசம்பையா சோகுவா அன்றே - ௮அரம்பையரை அடைகுல ரன்றோ,



௨௨௪ கைட்தம், 

பொரு இல் வெள் மஇ - ஒப்பில்லாத வெள்ளிய சச்திரனானவன், 
பொழி கதி - பொழிரன்ற பெணமாயெ, வாளினால் - கத்தியினால், 
போழ்ந்த இருளும் - வெட்டப்பட்ட ௮ந்தகா.ரமும், இன அடல் கொ 
மும் புகை - இனிய அடழ்கட்டைகளினது கொழுமிய gros Beas, 
உருவு எடதத - வடிவெடுத்த, எழில் சோ - அழகுபொருந்திய, ௮7 
மடச்தையா - தெய்வ மங்கையருடைய, கரு சூழல் கற்றை - கரிய 
மயிரமுடியை, சென்று அடைக்த - போய்ச் சோததன, எ-று, 

(௧- ௮,) போரின்மாண்டவ ரரம்பயரைச் சோகுவர் ஆகையால் 
சந்திர இரணவாளால் வெட்டப்பட்ட இருளும் ௮றெபுகை வடி.வெ 
த த.ரம்பையரின் கூக்தலை யடைந்தன என்பதாம், 

போர்க்களத்திற பகைவரோடெதாத் தஇறர்தவாகள் தேவ cu 
சரிக்கத் தமக்குரிய வரம்பையசோகடி. வீரசுவாக்சுதீஇல் மஇழ்ச் 
திருப்பவராகையால், அவ்வாறு மதியோ எதத்திறர்.த விருளும் 
தனக்குரிய வவா குழறகம்றையை யடைந்ததென்க, முறகூறப்பட்ட 
பொழுப்டொருளாற பிறகூறப்பட்ட சறப்புப்பொருள் சாஇககட்படு 
திலால் வேறஅட்பொருள் வைப்பணி, (௧௩) 

களிகொள்வண்டினமாம்பல்சேர்ந்திசைபயில்காட்ட 
யொளிரும்வெண்மதிதுத்தலுமுடைந்தகாரிருள்போ 
யளியின்மெல்லுருவெடுத்தவன ருக்துணைவியர்பா 
லெளிமையின்னுமையிரங்கிவீழ்ட்திசைப்பன வியையும். 

(இ-்.) களி கொள் வண்டு இனம் - மஇழ்ச்சியைக்கொண்ட 
வண்டுக்கூட்டங்கள், ஆம்பல் சோக்து - அல்லிமலாகளை யடுத்து, இசை 
பயில் காட்சி - இராசத்தைப் பாடுதன்ற தோற்றமானது, ஒளிரும் 
வெள் மதி - விளங்காகினற வெள்ளிய சம் தஇரனானவன, அ.ரததலும் - 
௮ ரத்இயவளவிலே, உடைந்த கரா இருள் - சிதைந்த கரிய இருளா 
ன, போய் - (தன்னுருவ) 8௨8, அளியின் - வண்டுகளுடைய, மெல் 
உரு எடுத் த- மெல்லிய வுருவம்சொண்டு, அவன் -௮ச்௪கஇிரலுடைய, 
௮௬ துணைவியாபால் - அருமையாடிய மனைவியரிடத்த, எளிமை 
இன் உரை - எளிமையா இனிய சொற்களை, இரல்டு - புஉம்பி, 
வீழ்ஈ.த - அடிபணிர் த, இசைப்பன இயையும் - சொல்வனவற்றை 
யொக்கும் எ-று. 

(௧ - த.) அல்லிமலாகளில் வண்டுகள்சேர்ச் திசைபாடுக் காட்டி 
யானது சந்திரன் நுரத்தியவளவில் சிதைபட்ட விருட்களானவை 
வண்டுருக்கொண்டு geri fir மனைவியரிடத் இரங்கிச் சொல்உன 
போலு மிருர்தது என்பதாம். 

ஒருவரா லிடுக்கணும்றவர் தல்குறை முடித்தற்கு நினை த்.து அவன் 
ஈட்பாளர் முதலியோரிலும் அவலுயிர்ததுணைவியரை ய0த்.து எளிதின் 
முடிப்பான்பது தோன்ற ₹*அவனருச்துனைவியர்டா லெளிமை யின் 
னுமாயிரல்க வீழ்ச்இசைப்பன வியையும்' என்றார், வண்டினிசையும் 
இருளின் வேண்டுகோளாகக் குறித்தலால் தற்குறிப்பணி, (4௪)



நிலாத்தேர்ந்றுபடலம். ௨௨௫ 

மூள்ளரைச்செழுமுளரியுமுருகுகொப்புளிக்கு 
மள்ளலங்கயத்தாம்பலுமுறவெனவறிந்தேங் 
கள்ளுலாமலர்மு௫ழ்த்தவக்கடி.மலர்க்கமல்ப் 
பிள்ளைவண்டிலுக்கூறுதேன்பெரிதளித்ததனால். 

(இ-ள்.) கள் உலாம் மலா - தேனொழுகு௫ன்ற அல்லிப்பூவா 
ன, மூடுழ்த்த - குவிர்த, ௮ கடி. மலா கமலம் - அப்படிப்பட்ட வாச 
சையுள்ள தாமரைமலரினத, பிள்ளை வண்டிலுக்கு - பிள்ளைேோயாவெ வண் 
டுக்கு, ஊறு தேன் - சுரக்னெற தேனை, பெரிது அளித்ததனால் - மிக 
வும் கொடுத்ததனால், ௮ள்ளல் - சேற்றையுடைய, ௮ம் சயதது - அழ 
பெ தடாகத்திலுள்ள, முள் ௮ரை - முட்களுள்ள தாளையுடைய, 
செழு முளரியும் - செழிய தாமஊைப்பூவும், முருகு கொப்புளிக்கும் - 
தேனை உமிழ்ன்ற, ஆம்பலும் - அல்லிப்பூவும், உறவு என - தம்மு 
ஞூஐவுடையனவென்று, ௮றிந்தேம் - (காம்) ௮திர்தகொண டோம், 
Gl- Die 

(௧- ௮.) அல்லிமலாகளானவை தாமரைகளிலுள்ள வண்கெளுக் 
குத் தேன்கொடுத்தமையால் இரண்மேறவென் றறிர்தோம் எனப 
தாம், 

தாமரையின் பிள்ளையாகிய வண்டிலுக்கு அல்லி தேனைக்கொடுத் 
தலால் மலாஇன்ற காலவேற்றுமைபற்றிப் புறத்தே பகையுடையன 
போலத் தோன்றிலும் அகத்தே நட்புடையனவென்பா£ *“உறவென 
வறிச்தேம்” என்னா. முளரியும் ஆம்பலும் உறவெனவறிர்தேமென்ற.து 
தற்குறிப்பணி, இவ்வாக்கயப் பொருள் கமலப் பிள்ளை வண்டிஜஞுக்கு 
அல்லி தேனளித்த தென்லும் பின் வாக்யெப்டொருளாற் சாஇக்கப் 
படுதலாழ் செய்யுட்சூறிப்பணி, (௧௫) 

கங்குலெய்தியகாரிருட்கருங்கடறெளியத் 
திங்களென்சுடர் த்தேற்றினாற்தேற்றலுஞ்சிறந்து 
பொங்குவெண்ணிலா தெளிந்தகன்னிரொனப்பொலிட்த 
பங்கமென்னநீடருநிழல்படியினிற்படிந்த. 

(இ-ள்.) கங்குல் எய்திய - இரவில் அடைத்த, கார் இருள் ௧௫௬ 
கடல் - கரிய இருளாகிய கறுத்த கடலான, தெளிய - கலக்கந்திர, 
இங்கள் என் - சம்இரனென்ளும், சுடர் தேற்தினால் - காந்தியையுடைய 
தேற்றாம்வித்தினாலே, தேற்றலும் - உரைத்தும் தெளிவித்தவளகில், 
சிறந்து - இெப்புப்பெறறு, பொங்கு வெள் நிலா - விளக்குகின்ற 
வெள்ளிய சந்திரிகைகள், தெளிச்த - தெளிவையடைச்த, கல் கீர் என- 
ஈல்ல கீாபோல், பொலிர்த- பொலிவையடைந்தன, கீள் தரு நிழல் - 
செடிய மரங்களுடைய கிழல்களானவை, படியினில் - பூமியின்மேல் 
பங்கம் என்ன - சேறுபோல், படிச்து - படிந்தன, எ-று. 

(௧-,த.) இருட்சடலானது தெளியச் ௪6 இரனென்னும் தேம்றாம் 
வித்தனாலே உரைத்.தத் தெளிவித்தவளவில் அவன் இரணங்களே நீ£ 
போஜிருச்தன தருக்களி னிழல்களானவை சேற்றைப்போலிருர் சன 
என்பதாம்,



௨௨௭ ை௩ட்தம், 

இருளில் கடலையும் இங்களில் தேற்ரும்வித்தையு மாசோபித்த 
லால் உருவகவணி, கிலா ஈன்னீரெனத் தருகிழல் பங்கமென்ன என 
றலால் உவமையணி, (௧௬) 

அ.கல்விசும்பெனுமாவின்மென்மடியெனத்தோன்றித் 
இகழும்வெண்மதியுமிழ்தருசெழுங்கஇர்த்திம்பான் 
முகைகெகழ்க்துதேன்பிலிற்றியமுல்லையம்புறவி 
னுகள்புனிற்நிளங்கன்றெனச்சகோசநின்றுண்ணும், 

(இ-ஸ்,) அகல் விசும்பு எலும் - அகன்ற ஆகாய மென்ற, 
அவின் - பசுவின௮, மெல் மடி என - மெல்லிய மடியைப்போல், 
தோன்றி - உண்டா, இகழும் வெள் மத - விளங்காகின்ற வெள் 
ளிய ௪கதிரன், உமிழ்தரு - சொரி௫ன்ற, செழு கதா - செழிய கில 
வாகிய, தீ பால் - மதரம்பொருக்திய பாலை, முகை நெடழ்ட்து - 
அரும்புகள விரிக்த, தேன் பிலிற்திய - தேனைத் அளித்த, முல்லை - 
மூல்லைக்கொடியையுடைய, ௮ம் புறவின் - அழகிய முல்லைகிலத்தின் 
கண், ௪கோரம் - சகோரப் பறவையானது, உகள் - தள்ளுகன் 2, 
புனிற்று இள - மிகுர்த இளமையையுடைய, கன்று என -* கன்று 
போல், கின்று - கிலைபெ௰று, உண்ணும் - குடிக்கும், எ-று, 

(௧க- ௮,) ஆகாயமென்னும் பசுவினத மடியாகத்தோன்றுஞ் சர் 
இரனது இரணமாடய பாலை முல்லைகிலத் தளங்கன்றைட்போற ௪கோ 
சங்க ஞூண்ணும் எனபதாம். 

ஆகாயத்திம் பசுவினையும் சந்திரனில் மடியையும் கிலவினிற் பா 
லையு மாசேரபிததலால் உருவகவணி, சகோரங் சன்றென வென்ற 
லால் உவமையணி, (௧௭) 

நன்கமைந்தசாளரத்துறுககைநிலாக்கொழுந்தை 
யன்பினீககூர்வாயினாழ்சகோ.ங்களருந்தன் 
மின்செய்வெள்ளிவெண்கம்பியைவிளங்குநா£லச்்சிற் 
பொன்செய்கம்மியர்குறட்டினால்வாம்குதலபோலும், 

(இ-ள்) சன்சு ௮மைச்த சாளரத்து - அழகுபொருர்திய பல 
கணியிலுள், உறு - ௮அடைடஇன்ற, ஈகை நிலா கொழும்தை - ஓளிபொ 
ருந்திய சச்திரனுடைய இளவ்ரணல்கசை, அன்பில் - ஆசையோடு, 
நீடு கூர வாயினால் - நீண்ட கூரிய வாயினால், சகோரங்கள் - சகோ 
சப்பறவைகள், அருக்தல்- உண்ணுதல், மின் செய் - சார்தியைச் செய் 
இன்ற, வெள்ளி வெள் கம்பியை - வெள்ளியினாலாயெ வெள்ளிய கம்பி 
யை (மாட்டி), விளங்கு ரால் ௮சசில் - விளம்காமின்ற கம்பியச்சென் 
னுவ் கருவியில், பொன் செய் கம்மியா - பொன்வேலைசெய்யுங் கம் 
மாளா, குதட்டினால்- குமட்டி ஞற்பறதி, வாங்குதல் போலும் - இழுத் 
தலை யொக்கும், எ-று, . 

(+ .) பல்கணியுட் பொருச்துஞ் சச்திரெணகங்களைச் சகோ 
சங்களுண்ணுதல் எதபோலெனின் பொஜ்கொல்லர் வெள்ளிக்கம்பி 
யைக் கம்பியச்சிம்குமட்டால் இமுத்தல்போலும் என்பதாம்.



நிலாத்தோற்றுபடலம். ௨௨௭ 

ஷால்போல் வெனள்ளிக்கம்பியைச் செய்தலாற் கம்பியச்சை மூலச் 
சென்றா; சாளரமிடமாகச் சகோரப்புள் சர்திரிகையை யுண்ணல் 
அக்கம்மாளா கம்பியச்சில் வெள்ளிக்கம்பி யிழமுப்பதடோ லெனலால் 
உவமையணி, (௧௮) 

துலங்குவெண்மதஇித் தூநிலக்கதஇரினின் நிலங்கு 
பொலங்கொண்மாடமேக்புதுரிலாமணிபுனல்பொழித 
னலம்பெய்கேமியம்புட்குலம்பிரிவுளநலியப் 
புலம்புமாறுகண்டுள்ளகெக்குருகுதலபோலும். 

(இ-ள் ) துலங்கு வெள் மதி - விளங்குடுன்ற வெள்ளிய சந்திர 
ong), gt கிலா கதிரில் - பரிசுத்தமாக சந்திரிகையில், நின்று இலங்கு - 
நிலைபெறறு ஒளிரடன்று, பொலம் கொள் - அழனைக்கொண்ட, மாட 
மேல் - உப்பரிகைமேற் பதித்த, புத கிலா மணி- புதிய சந்திரகாந்தல் 
கள், புனல பொழிதல் - நீரைச 'சொரிதலானது; சலம் பெய் - சுகத் 
தைததருஇன்ற, சேமி புள் குலம் - ௪க்ச.ரவாகப பறவைகளின் கூட 
டத்தினது, பிரிவு - ஆண்பெணகளின பிரிவான, உளம் நலிய - 
(அவற்றின்) மனததை வருத்த, புலம்பும் ஆறு - (அவை) வருகதுக்தன் 
மையை, கண்டு - (அச்ச இரகாகதஙகள) கண்டு, உள்ளம் - (சம) தள் 
எம், செக்கு உருகுதல் போலும் - கரைநலுருகுதல் போலும், எறு, 

௮ம் - அசை, 

(௧-2) சம தஇரரணஙகளால் ௪திரகாக்தம் Peon Qua Sse 

னது சகோரங்கள் பிரிதலைஃகண டுருகுதலபோலும எனபதாம். 

நிலாமணி புனல் சொரிதலில் உளள கெக்குருரூதலைக சூ.றிசத 
லால் தற்குறிபபணி, (௧௯) 

இன்னகாரிருட்கங்குலுக்கெலலைகாண்குலளாயக 
கன்னலஞ்செழுங்கழனிசூழ்விதர்ப்பகாடளிககு 
மன்னர்மன்னவன ருக் தவபபேற்றினால்வந்த 
பொன்னவாஞ்சுணம்கணிமுலைபூமகொடிபுலம்பும், 

(இ-ள்,) கன்னல் - கரும்புகளையுடைய, ௮ம் - அழயெ, செழு - 
செழுமையுள்ள, கழனி சூழ் - வயல்கள சூழ்க்த, விதாட்ப மாடு - 
விதாப்ப தேசச்தை, அளிக்கும் - காக்கின்ற, மன்னா மனனவன் - 
அசசாக்கரசனாயெ வீமனது, ௮௬ தவம் பேறறினால் வகத - அரிய தவப 
பலத்தினுல் தோனறிய, பொன ௮வாம் - பொன விரும்புஇன்ற, 
சுணங்கு ௮ணி மூலை - தேமலணிர்த தனத்தினையுடைய, பூ கொடி - 
மலாக்கொடி. போல்பவளாயே தமயநதி, இன்ன - இத்தன்மைத்தா 
வெ, கா இருள் கங்குலுக்கு - கரியவிருளையுடைய Hrd HE, எல்லை 
காண்டலள் ஆய் - அளவு காணாசவளாட௫, புலம்பும்-புலம்பூவாள், எ-று, 

(4 - - ௮.) தமயச்தியானவள் இவ்விராக்காலத்தினளவு காணாதவ 
ளாய்ப் புலம்புததுறுவா ளாயினாள் என்பதாம். 

நிலாத்தோத்றுபடல முற்றும், 

 



டேடேல்/ ைைடதம், 

சந்திரோபாலம்பனப் படலம். % 
[இப்படலத்தான் மேலுதித்த ச$இிரனை விரககோய்கொண்ட 

தீமயச்தியானவள் கிர்தித்தல் சொல்லப்பின்றது.] 

அது?ர்ச்சழிகெடிலடி. யாசிரியவிருத்தம். 

விரிதெண் டி.ரைநீர்க் கருங்கடல்வான் முகட்டிலெ 
முந்த வெண்டிங்காண், மருவு இரைகீர்ச் சுவற்றுசிகை வ 
டவை யிடத்தோ மைவிளர்ப்பக், கருகும் கொடிய வெல் 
விடத்தின் கண்ணோ தணந்தா ருயிர்பருக, வெரிவெம் ௧இ 
சா லுடல்வெதுப்ப யாண்டுக் கற்றா யறியேமால், 

(இ-ள்,) விரி தெள் இரை - விரிச்ச தெள்ளிய அலைகளை 
யுடைய, கீ£ கரு கடல் - நீரையுடைய கரியகடலின௮, வான் மூகட் 
டில் - உயர்க்த உச்சியில், எழுக்த - உதயஞ்செய்த, வெள் தங்காள் - 
வெள்ளிய சச்திரனே, தணர்தா - பிரிர்தவாகளுடைய, உயிர் பருக - 
உயிரைக் குடிக்க, எரி வெம் கதிரால் - எரிகின்ற வெவ்விய ரெணத்தி 
ஞல், உடல் வெ.ஓப்ப - உடலைச்சுட, மருவு - பொருட் துன்று, Ber 
8ீ£ - அலையையுடைய நீரினை, சுவறறு - சுவறச் செய்டுன்ற, ஏகை- 
கொழுக்தினையுடைய, வடவையிடததோ - வடவைத் தீமிடத்தோ, 
மை விளாப்ப - அஞ்சனமும் வெள்ளிதாக, கருகும் - கருகிய, வெம் 
விடத்தின்கண்ணோ - வெவ்விய விடகதினிடத்தோ, யாண்0 கற்றாய்- 
(இவ்விரண்டிலூள) எதனிடழ்.துக் கமறுக்கொண்டாய், அதியேம் - 
(யாம் அதனை) ௮திர்திலேம், எ-று, 

(௪- த.) சச்திரனே வெவ்விய செணங்களாலே பிரிர்தவருடலைச் 
சுட வடவாமூகாக்இனியிடததுக் கற்ருயோ விஷத் இனிடதீதக்சற்றா 
யோ எவ்விடத்திற்கற்றாய் என்பதாம்: 

ஆல் - ௮சை. இங்களென்ப.து உயர் தணைட்பெயரா தலில் தங்கா 
ளென விளித்தற்க ணீம்நயனீண்டது, மைவிளாப்டவென்பதில் உயாவு 
தறப்பும்மை தொக்கது, கடலினிடத்து வடவைத்தீயும் விடமும் 

தோன்றுதல் பத்தி அதிறறோன்றி.ப சம்திரலுக்கு அவற்நினிடத் இற் 
கறறுக்கொள்ளுதல் சொல்லப்பட்ட. ௮வனதுகதா தண்ணியவா 
யிருக்தும் Oe secon சுதெல்பற்றி எரிவெங்கதி ரெனப்பட்ட.த., 
அறியேமென்பது தனபோலியோனாயுமச் தன்ஜுடன்படுத்.தக் கூதிய 
உளப்பாட்டுத தன்மைப்பன்மைவினைமுற்று, வடலையிடத்தோ விடத் 
இன்கண்ணோவென்றத ஐயவி. அதியோமென்றத தற்குதிப்பணி,() 

செய்ய கமல மலர்கூம்பச் சேர்ந்த கொடிய வெண் 
டங்காள், வெய்ய கஇர்வாள் வீ? யுயிர் விட்டி யதனாஜ் புகழ் 
பெறுக, பொய்யி றவத்தி னிற்பயந்த ௫ணரி வேர்இன் 

* தென்றல் செக்கர் முதலியவற்றை வெறுப்பனவாகச் Aw 
செய்பு ளிருப்பிலும் சச்இிரனை நிச்தித்சல் பெரும்பான்மைபற்றி கமு 
கர் தோட்டமென்றாற்போல இப்படலச் தக்கு அப்பெயரிடப்பட்டது, 

 



சந்திரோபாலம்பனப்படலம், ௨௨௯ 

குலம்வாழக, மையல் கூரொன் றனைநாளும் வருத்தா தெர 
ழியல் வேண்டுமால். 

(இ- ள்.) செய்ய கமலம் மலா கூம்ப -சிவந்த தாமரைப் பூக்க 
ளானவை குவிய, சோத - ௮டைக்த, கொடிய வெள் இம்காள்-கொடு 
மை பொருந்திய வெள்ளிய சந்திரனே, மையல் கூ - மயக்கமிகுந்த, 
என்றனை - எனனை, காளும் - எர்காளும், வருத்தா௮ ஒழியல்வேண்டும் - 
வருத்தஞ்செய்யாமல் தவிரவேண்டும், வெய்ய கதா வாள் வீச- வெவ் 
விய செணமாடய வாளை வீ9, உயி வீட்டி - என்னுயிலாக்கொன்று, 
அதனால் - அக்கொலைத்தொழிலினாலே, புகழ் பெறுக - சாத்தியைப் 
பெறககடவாய், பொய் இல் - பொய்தவிரகத, தவத்தின் - சவத் தினால், 
நின் பயந்த - உன்னைபபெற்ற, புணரி வேகதின குலம் - கடலர௪ 
னுடைய மரபு, வாழ்க - வாழக்கடவது, எ-று, அல் - ௮சை: 

(க- ௮.) கொடுமையுள்ள சச் தரனே ! என்னை வருத்தா தொழி 
வாயாக; இரணவாளால் வெட்டிப புகழ்பெறுவாயாக ) உன்னைப் 
பெற்ஐ வருண ராஜன் குலமும் வாழ்க என்பதாம், 

பலநாளுர் துன்பபபடுதலில் இறத்தல் ஒருசாளைத் ௮அன்பமென் 
பாள் உயி வீட்டியதனாற் புகழ்பெறுக வென்றாள. சாத - லொருகா 
சளொருபடொழுதைத் துனபபமவைபோ, லருகவையாஜ்றுதலின்று?? நீ 
புகழ்பெறுக, கினகுலம் வாழ்க, என்றாளேஜும் நீ கிர்தையடைக, நின் 
குலக கேடடைக வெனபழு கருத்து, வருத்தாது உயிகீட்டிட் புகழ் 
பெறுகவெனப் பொருள்படலால் வஞ்சபபுகழ்ச்சியணி, (௨) 

விரவு கரிய கூரிருள்வாய் வெயயோ ஜனென்னக் க௧இர் 
பசப்பி, மருவு கொழுகாப பிரிந்தாரை வருத்தா நிற்கு மா 
மதியே, இரைசெய கடல்பொன் ஸவுருக்கியபோற் செங் 
கே ழெய்தப புலரியெழு, மிரவி கதஇிராற் சவிமழுங்கி 
யிருத்தல் யானே காண்குவனால. 

(இ-ள்.) விரவு - (உலகமெங்கும்) கலந்த, கரிய கூர இருள் 
வாய் - கறுத்த மிக்க விருளினிடததில, வெய்யோன் எனன - சூரிய 
னெனறுசொல்ல, சதா பரபபி- இரணங்களை விரிதது, மருவு கொழுகர் 
பிரிந்தாரை - (தம்மை) மணந்த தலைவரைபபிரிஈ்த மாதரை, வருத்தா 
சிறகும் மா மதியே - வருத.தனெற பெரிய சக்திரனே, இனா செய் 
கடல்* அலைகளை யுண்டாக்குடின்ற கடலானலு, பொன் உருக்யெ போல்- 
பொன்னை யுருக்யெதுபோல, செம கேழ் எய்த - செச்ரிமமடைய 
புலரி எழும் இரவி கஇிரால் - விடியறகாலத்தில் எழுகின்ற சூரிய 
இரணச் இனால், ௪வி மமுங்ு - ஒளிகெட்டு, இருத்தல - இருக்கையை, 
யானே - கானே, சாண்குவன் - பராபபேன், எ-று. ஆல - ௮சை. 

(௧- ௮.) ம௫ழ்ஈலாப்பிரிர்த மாதரை வருத்துடன்ற சச் தனே! 
ரீ சூரியளரணத்தா லொளிமழுங்கியிருத்தலை யானே காண்பேன் என் 
பதாம், 

௨0



௨௩௨௦ OSL sw 

உருக்கியது உருகசயவெனக் கடைஞுறைர்தது, ஒருவாக்குத் 
இங்கிழைபபவ ரவா கண்முன்னே கேடுறுவரன்பத கருத்து, வெய் 

யோனெனன வென்றது உவமையணி, கடல் பொன்ஜுருக்கெயெபோ 
லென்றது த.ற்குறிப்பணி, (௩) 

கன்று குணிலாக் கனியுகுத்கோன் கடலி னமுதவய் 
கடைந்தெடுப்பக், குன்ற மிடலுங் கலையனைத்துக் தகர்க் 
துள் ளாவி குறைக்திலையே, துன்று கதிர்வெண் கலைமதி 
யே சுலவு இரைநீர்க் கடல்குடித்த, வன்று கலச மூனிவ 
யிற்றி லற்ரா யென்னி லழலாயே. 

(இ-௭.) துன்று கதா வெள் கலை மதியே - நெருங்கிய ஏரணங் 
களையுடைய வெள்ளிய கலைகளையுடைய ௪5 இரனே, கனறு Heme ஆ- 
பசுவினகன்றை சூறுகதடியாகக்கொண்டு, கனி உகுததோன் - விளய் 
கனியை உத£தத கா.ரணனானவன, கடலின - பாறகடலிலே, கடைக் 
அ - மதித.து, அமுதம் எடுபப - ௮மா£தததை எடுததலவேண்டி, குன் 
றம் இடலும்- மகத. ரமலையை காடடியவளவில, கலை அனை ததும் தகாக் 
து - பதினாறுகலைகளும் உடைற்அு, உள அவி- உளளேயிருக்கின்ற 
உயி, குறைஈதஇலை - 8 குறைந்தாயிலலை, கடல- கடலினுடைய, சுலவு 
இரை 8 - சுழல்இன.ற அலைகளையுடைய கீரமுழுவதையும், குடித்த - 
பானம்பண்ணின, அனறு - அககாளில், கல௪ முனி வயிற்றில் - அகதீ 
இயமுனிவனுடைய வயிற்தினிடததில், அறறாய் எனனில் - நீ சீர 
ணிததாயானால், அழலாய - (இன்று) சுடமாட்டாய், எ-று; 

(க- த.) வெள்ளிய ௪சகஇரனே! திருமாலானவா திருப்பாற்கடலி 
லமுதங கடைகதெகேக மக தரமலையை யிடடவளவில கலைகள கெட் 
டாலி குறைநதிலை, அநநாளில கடலைகமுடிதத ௮௧5 இயாவயிற்றிற் 
சரணிததாயென்னில என்னைச்சுடாய எனபதாம, 

கணணன் கனறுமேயததிக்கொண் டிருந்தபோ தவனை வஞ்?த் 
அக் கொல்லும்படி, கனறி லுருககொண்டிருஈத தேலுகாசுர னென்பவ 
னைக் குறு தடியாகககொணடு விளவிஐருவாயிருக்த வசுரனை விளவ் 
கனி யெறிதலபோல வடி.த தவ்விருவரையுல் கொன்றானெனப் பாக 
வதத்திற சொல்லப்பட்ட. உருமாறிவர்த பகைவரையுக கொன்ற 
சூழ்ச்சியுடைய நகாரணன கடலிமீல மந்த ரமலையிட்டுக் கடைகதும் 
தனது உதராக்கினியில் வாதாவியைச் €ீரணிககச்செய்த அகத்திய 
முனி கடனீரோடுண்டும் நீ ஈரியாமலிருப்பது எனது தலக்குறையென் 
ப. கருத்தாகக் கொள்க, ௪ 

மட்டு விரியு மலர்வாளி வருந்தும் தமியே லுயிர்சோ 
சப், பட்ட புழையி லழலுமிமுங் கதிர்கள் சுருக்கப் பார் 
வேந்த, னெட்டு வரையு மிகழ்ந்துபொலல் சரியோ டி.கலு 
மிருசகடர்தோ, டொட்ட கதிர்மென் கரத்தாலென் லுட 
லட் தொவோய் சுடர்தஇங்காள்,



சநதிரோபாலம்பனப்படலம, ௨௧ 

(இ-ள்.) சுடா தங்காள் - ஒளியையுடைய சர்திரனே, (8) வருடக் 
அம - (விரகததினால) வருகதனெ௰, தமியேன உயி சோர - தனி 
யேஞூய வென்ஜஓுடைய ஆவிசோ.ர, மட்டு விரியும் மலா வாளி- 
தேனொழுகுகின்ற மலரம்புகள், படட புழையில் - தைத்த துவா 
சததில், அழல உமிழும் - ௮அக௫னியை யுமிழசெற, கதாகள சுருக் - 
இரண மகளை யடகஇக்கொண்டு, பா வேஈதின - புவிககரசனாயெ 
களமகா ராசலுடைய, எட்டு வரையும இகழ்௩த - ௮ட்டகுல$ூரிகளையும் 
இகழ்ச்சிசெய்லு, பொலம் இரியோடு இகலும - மேருமலையுடனே 
பகைகஇன்ற, இரு தடம கோள் - இரணடாஓயே பெரிய புயங்களை, 
கொட்ட - தீணடிய, கதா மெல கரத்தால- இரணம்களாடிய மெல் 
லிய கைகளால், என உடலம் - எனனுடைய தேகமுழுவதையும், 
தொயவோய - தீண்டுவாயாக, ௭ - நு. 

(க-ஐ,) சகஇரனே! களனைகதொட்டகரத்தா லென்னைத் தொ 
வாயென்ராள், ௭-ம, 

மேருமலை எல்லா மலைகளிஐம பெரிதாயும் அட்டகுளவரைகள 
அதனிழ் இறியவாயும் நிறறலால் களன் புயங்கள் இகலுமென்றும் 
இகழ்ச்தெனறுஞ சொல்லபபடடன. அழதுமிமு கினகதாகள தளன் 
ரோட் பரிசததால் சண்ணியவாகுமெனபாள தொட்ட காமென் 
கரத் தாலென்னுடலக தொவொய””என்றாள, கதாமெனகரமென்றது 
உருவகவணி, இருதடந்தோள தொட்டமெனகரத்தால் என்லுடலம் 
தொயவோயெனபது ௮ச்செய்கையால குளிசசிபெறு மென்ப கருத் 

தாகலின வல்லோகவிறசியணி, ௫ 

௮லலி னிருணமாக கடலசுவற்றி யளியன் முலைமே 
லழலூறறிக், கொலலுங் கொடிய வெண்டியகாள் கொழிக 
கு. நினது கதிர்சிறிது, புல்லும் பொழமுதஇி லொழியாது 
புனலகான் நிந்து காந்தமெனும, கலலு முருகு மெனி 
லுலக லெவசே யாவி கரையாதார். 

(இ-ள்,) அல்லின இருள - இரவினகண் இருளா, மா கடல் 
சுவ;மி- பெரிய கடனீரை௪ சுவறசசெயது, அளியன முலைமேல் - எளி 
யளாஇய (வெனலுடைய) தனதஇனகண, அழல் ஊற்தி - அனி 
யைச சொரிஈத, கொலலும் - சொலலாகினற, கொடிய வெள இங் 
காள் - கொடுமைபொருக்திய வெளளிய சர்திரனே, கொழிககும - 
கொப்புளிகனெற, நினது கதா - உனலுடைய இரணமங்கள, சிறித 
புல்லும் பொழுதில் - கொஞ்சம் பொருந்துமபொழுதும், ஒழியாது - 
ஓயாமல், இந்துகாக்தம் எஐம கலலும - ௪த்இரகார்தமெனலு.ய கல் 
லம், புனல் கான்று - நீலாகசக்கி, உருகும எனில - கலாயுமேயானால், 
உல$ல் - உலகத்தில், ஆவி கரையாதா£ - (மெனமையாஇய) உயி 
கரையாதவா, எவா - யாவா, எ-று. 

(௪-௮) சர்தனே ! உனூரணங்களாம் கல்அ முருடமானால் 
உலகததில் யாதா முருகாதவா என்றாள் என்பதாம்,



௨௩௨ ளைடதம், 

உலகழுடிவி லாயிரங் இரணங்களோடு தோன்றிக கடனீரனைத 
தையுஞ் சுவற்றி மலைகளையுருக்இச் €வகோடிகளையெல்லா மழிக்வெற 
சண்டபானுவின் லிாரத்தாஈ்த் தொனிக்கச் சம இி.ரலுககு இருடகடலைசீ 
சுவமச்செயதலும், மலைக்கொப்பா௫ிய மூலைமே லழலூற்றுதலும், 
காமிகளைக் கொல்லுதலும் கூறப்பட்டன, நெருபபு முதலியவறரா 
அருகட்பெருத வனமைபொருகஇயகல்லுஞ் சர்தரெண த்தா இருகு 
மெனில் மெல்லிய மககளுயி ரூருகுதல் வியபபோ வெனபாள் எவ 
ரோயாவிகரையாதா£?? எனறாள். வனமையுள்ள கல்லே யுருகுமளவில் 
மென்மையுள்ள உயிருருகு மென்ஓம்பொருள் வீனாவினறிப பெறப 
படுதலால் தொடாநிலைச்செய்யுட் பொருட்பேறணி, (௬) 

பணந்தா ழரவுண் டுமிழ்மதியே யமிழ்தி னோடும் பல 
தேவ, கணந்தாம் வெருவும் விடத்தொடும்வம் ததனா லன் 
ஜோ கணவர்புய, மணந்தா ருள்ளங் குளிர்ப்பேறத் தண் 
ணென் கதிர்கள் வழங்குவது், தணந்தா ர௬ள்ள மிகவெ 
அம்பத் தழல்போ லுருககுந் தன்மையுமே, 

(இ-9்,) தாழ் பணம் அ௮.வு - வளைந்த படத்தையுடைய சாப்ப 
மான, உண்டு உமிழ் மதியே - விழுங்கு உமிழப்பெற்ற ச௩திரனே, 
கணவர் புயம்- தலைவருடைய புயத்தை, மணந்தா£ உள்ளம் - சோம் 
தவாகளுடைய மனமானது, குளிப்பு ஏற - குளிச்சியை யடைய, 
தண் என் கதரகள் - குளி£ச்சியாயிருக்கன்௰ இரணஙகளை, வழங்குவ 
அம் - கொடுப்பதும், தணச்தா£ உளளம் - பிரிர்தவாகளுடைய மன 
மானது, மிக வெதுமப - மிகவும வாட, தழல் போல் - ௮அகஇனியைப் 
போல், உருக்கும் தன்மையும் - உருக்குனெ௰ குணமும், அமிழ்தி 
ஜனேடிம் - ௮மாதத்தடனேயும், பல தேவ கணம் - பலவா௫ய தேவ 
கூட்டங்கள், வெருவும விடததொடும் - பயப்பனெற கஞ்சுடலும், 

வர் ததனல் அன - பிறக ததனாலன்றோ, எ-று. 
(க-து,.) அரவுண்டு ககக௫ய சஈஇரனே! மணம்தாராக்குத் தண்கதா 

களும் தணநதா£ககு வெம்கதாகளும் வழங்குவது அமாதததுடனும் 
விஷததுடஐம பிறமத குணமோ எனறாள் என்பதாம், 

மணர்தாரககுந தணந்தாககும ஒரு தன்மையவாகச் செய் 
யாமை நின குற்றமன்று, நீ பழமுதறடடமாக நினஓுடன வர தவைக 
ளுடைய குற்றமெனபது கருது, அமிழ்தினோேடும் விடததோடும் 
என்னு முறையே குளிடடே.௨௦ மிகவேதுமப வென்றமையால் கிரனி 
ஹையணி. (௭) 

வடவா நலத்தி னுடன்பிறங்தாய் வளர்பூய் கலையொன் 
தெய்தியபின், படர்வார் சடையோ னழல்பரப்பு நுதற்க 
ஜஷோடு பயின்நிருந்தாய், சுடர்கால் கலைக ணிறைந்துமு 
மமதியாங் காலைச் தொட.ரவின், விடவா யுறைந்தாய் ம 
யேநீ வெம்மை கால்வ தரிதேயோ.



சந்தி சோபாலம்பனப்படலம், ௨௩௩ 

(இ-ள.) மதியே - சம் தானே, வடவா ஈலத்தினுடன் பிறச்தாய் - 
வடவாமுகாக்னெியுடனே உதிததாய், வளா - வளாஇன்ற, பூ கலை 
ஒன்று எய்திய பின் - அழகிய கலையொன்றனை அடைச்தபின்பு, 
படா - படானெற, வா ௪டையோன - நெடிய ௪டையினையுடைய 
பரமஏவன௮, அழல் பரப்பும் - அக்னியை விரிகின்ற, நுதல் கண் 
ணோட பயினறு இருகதாய் - செற்றிக்கண்ணனுடனே பழடூக்கொண்் 
டிருகதாய, சுடா கால் - ரணங்களை யுமிழ்னெற, கலைகள கிறைக்து - 
பதினஞறுகலையு நிறைது, முழு மதி ஆகும் காலை - பூரணசர்திரனான 
பொழு௮, தொடா - தொடருகனற, அரவின - பாம்பிலுடைய,விடம் 
வாய - விடமுள்ள வாயிலே, உறைச்தாய - தஙஇஞய், (ஆகையால்) 
கீ - நீ, வெம்மை கால்வது - வெபபததைத தருவது, அரிதேயோ-றரி 
காகுமோ, எ-று, 

(க-து.) சதரனே! வடவாமுகாக்இனியுடன் பிறந்தாய், ஒரு 
கலைபெறறபின பரமஏவ னெற்றிககண்ணோடு பழகியிருக்தாய், பாம் 
பின வாயி லுஹை: காய, நீ ௮அக௫னியைக் கககுத லரிதோ எனரமுள் 
எனபதாம். 

ஒருவனுக்குப பிறககுமிடமும் பழகுமிடமும் உறையுமிடமும் 
நல்லிடமாயிருககல நறகுணமும, தீயி_மாயிருககல தீக்குணமு முண் 
டாகும, அதலால் இமமூவிடமும உனகரூத தீயவா யிரு ததலிஞனால் 
பிமாக்குத துனபஞ்செயகினரறா யெனருள. பிறககுமிடம பழகுமிடம் 
உழையுமிடமெனனு aps pm ளொனறு கொடிதா யிருர்தாலு மவன் 
செயயுங சொடுமை யளவத்றதா யிருகக வம2௦னதிடமூங் கொடியன 
வாக வுடைய ந செயயு தீமை கூறவேண்டாவென்பது தோன்ற 
*வெம்மைகாஃ்வதரிதே'? எனனபபடடது ௪நதஇிரஜக்குப பிறத்தல் 
பழகல உறைத லெனபவைகள் முறையாகச் சொலலபபடடமையால் 
மூனஹறயிற படாச்சியணி, (௭) 

தொய்யின் மூலைகள் பசப்பூரத துணைவர்ப் பிரிந்து 
துயிறுறந்த, மையன் மடவா ரூயிர்கவர்வான் கூற்றம போ 
ல வருமதியே, யைய மிலையுன் லுடறகளங்க மழலுவ் 
கொடிய விடமன்றே, வெய்ய பகுவாய்க் கரும்பாந்தள் 
விழுங்கி யாத்றா துமிழ்ந்ததுவே, 

(இ-ள்.) தணைவா பிரிந்து - கணவரைப் பிரிதலினாலே, தொய்யில் 
மூலைகள் - சந்தனக்கோலத்தை யெழுதப்பெறற தனல்களானவை, 
பசப்பு ஊர - வேறுபட்டநிறத்தையடைய, ௮யில் துறச்த - சித்திரை 
யை யொழிச்த, மையல் மடவா£ - மயக்கத்தையுடைய மங்கையாது, 

உயிர கவாவான - ஆவியைக் கொள்ளையிடும்பொருட்டு, கூமறம் போல- 
எமனைப்போல, வரு மதியே - வருஇன்ற சசக்தானே, ஐயம் இலை - 
(அதத்குச்) சச்தேகமில்லை, உன் உடல் களங்கம் - உன்னுடைய உட 
லிலுள்ள கறையான், அழலும் - சுடாரின்ற, கொடிய - கொடுமை 
பொருந்திய, விடம் அன்றே - ஈஞ்சமென்றன்றோ, வெய்ய பகு வாய்- 
வெவ்விய பிளப்பாய வாயையுடைய, கர பாத்தள் - இராகு



௨௩௪ நைடதம். 

வென்னும் பாம்பான2, விழுங்இு- (உன்னை) உண்டு, ஆற்றாது - தாங்க 
மாட்டாமல், உமிழ்ந்தது - கக்யெது, எ-று, 

(க- தி.) மாதருமிரைக் கவரும்பொருட்டு யமனபோல்வர்த சந் 
இிரனே! உன்னுடறகளங்கம் கொடிய விடமெனறல்லவா கரும்பாம்பு 
உன்னை விழுங்க யுமிழ்ர்துலிட்டத என்றாள என்பதாம். 

துணைவரைப பிரிர்து ஊணுற்கைமறற மாதருககு மரணவேசனை 
யொத்த தனபஞ செயதலபமறிச ௪௩ இரலுககுக கூறறுவனை யு௨உமை 
கூறப்பட்டது. சதஇரனுடைய களஙவகசசை விடமாகக சுறிதசமை 
யால் தற்குறிபபணி 

சுடர்கான் நெழுந்த வெண்டிங்கா ளென்னே சுடுதி 
யாரமுதத், துடனீ பிறந்த பாறகடலின் நன்மை யுணரா 
யானாலு, மடலார் கமலப் பொகுட்டுறையும் புத்தேள் கா 
ணா மழைக்கொழுக்இன், படர்வார் சடையில வீழ்றிருக 
கும் பான்மை யேனு மறிந்திலையே. 

(இ-ள.) சடா கானறு எழு5ச - கதிாகளை வீசிககொணடு 
உதிதத, வெள் தங்காள் - வெளளிய ௪௩ இ.ரனே, எனனே சுடுதி-யாலு 
கா.ரணததாற் சுஇனறாய, தா அமுதத.துடன் - நிறைத அமிரதி 
ஐடனே, நீ பிறந்த - நீ யுதஇதத, பால் கடலின தனமை - பா;கடலி 
னுடைய குணத்தை, உணராயானாலும் - அறியாயெனிலும், மடல் 
ஆ - இதழ்க ணிறஹைஈத, கமலம பொகுட்டு உறையும் - தாமரை 
மலாககொட்டையில் தங்குனற, புததேள காணா - பிரமன் காணக் 
கூடாத, மமை கொழுஈதின - வேதததுச்சியிலிரு5டீம் ப. ரமவனு 
டைய, படா வா சடையில் - படாநத செடிய ௪டாபாரத்தஇல், வீம்று 
இருக்கும் - சிறப்புடனே மயிருகெற, பானமையேஓம் - தன்மையை 
யானாலும, அறிர்திலை - அறி5 தாயிலலை, எ-று, 

(௧- து) சநதிரனே! ஏன சுடகரூய7? தேவாமாதததோ0 திருப 
பாற்கடலிற பிறந்ததனமையை யறி;தாயில்லையாயிலும் சிவனது 
நருமுடியில வீததிருககுதனமையு மறிர்திலையோ எனமுள் எனப 
தாம். 

கற்குலததில் ஈல்லோருடன் பிறந்து பெரியோனாச் சோந்து 
பெருமைபெற்திருகனெற 8 யாதொரு பயஜுமினறி இததீச்செய்கை 
செய்வது தகாதென்பது கருதது, பாறகடல் அமுத, பரமசிவன் 
இவைகளி லுறவுண்டாடியுஞ் சர் இரலுக்கு ௮க்குண முண்டாகாமை 
சொல்லப்பட்டமையால் இகழ்ச்சியணி, (40) 

தீருவு மணியு மிருகிதியும் தண்ணய் கமல மலர்த்தவி 
சிற், றிருவு முயிர்த்த பாற்கடலிற் றெள்ளா ரமுதத் 
துடன்பிறந்தாய், பெருவெண் மதியே நீயுறைதல் பெம் 
மான் மெளலி கஇரமிழ்தி, லுருவ மனங்க லுறகொன்றும் 
விடுத்து யேன்மற் நுனைநிகரார்,



சந்திரோடாலம்பனப்படலம். ௨௩௫ 

(இ-ள்.) பெரு வெள் மதியே- பெரிய வெள்ளிப சர்திரனே, 
தரவும் - கற்பகவிருக்ஷத்தையும், மணியும் - சர்தாமணியையும், இரு 
நிதியும்- சங்கரிதி பதமகிதி யென்னு மிரண்டினையும், தண் - குளிர்த, 
௮ம் - அழகிய, சமல மலா தலி9ல் - தாமராமலராகயே ஆசனத்து 
லிருகெற, திருவும் - இருமகளையும், உயாதத-பெறற, பால a Va 
பாற்கடலினிடததே, தெள தா அமுதததுடன பிதகதாய - செளளிய 
Paros அமி தசலுடனே தோனநறிஞய, நீ உஹைதல - நீ வாசமபண் 
ணுமிடம், பெம்மான மெளலி - பரமசெவனுடைய சடைமுடி, கதர - 
(உனனுடைய) சரணஙகள, அ௮மிழ்தின உருவம - அமீ£ததிஜடைய 
வடிவம், (அகையால்) ௮அனவ௧ - மனமததுடைய, உறவு ஒனறும் - 
சம்பநத மொனமனையும், விடுததியேல் - விடப்பெறருயானால், உனை 
கிகா - உனனை நிகராவா£, ா - யாவா, எ-று, 

(க-து) சகதிரனே! ஐூதரு கெளஃவமணி இருகிதி அமுது இரு 
மாது இவறஜோடு பாற்கடலிற பிகநதாய , 8 வாசம பணணுதல் சிவ 
னது திருமூடி உனது இரண எமீாததஇி ஐருவம் , மனமதஜ_ற 
வொனறைமாசதஇிரம விரி;தால உனனை நிகாடபவா யா எனறாளென் 
UST iL, 

நிகாவாரொனனு மூறறுவிருதிகிகரொனத தொககுரின்றது, பிறப் 
பிடததினாலும் உறையுமிட கதினாலும உனககுணடா.பிருககினற மேன் 
மையை விர௫ெளை* தன பஞைசெயவத்ற கேதுவாயிருககற பழஞூமிட 
மொனரு லிழகனரு யெனபாள *அனஉகஜுவொனறும விடுத்த? 
யெனறராள. ஒருவனுகமுக குடிபபிறபபு முதலியவறரறு இுளதாகுலவ் 
குணததிஜும பழகுமினததா லஓுளதாசூங குணமே பெருமபாலென் 
பத “நிலததி.பலபா னீ£திரி6தறருகு மாகதாக, இனசதியஃப தாகு 
மறிவு,?? எனபத லதிக. அனங்கதுற வொனதறினை விடுகையில சகச 
லுக்குச் இறடபுச சொல்லப்டடுகையால இனமைகவிதசியணி, (௧௧) 

இங்கட் புலியை வீழ்த்இயுயிர் செகுப்ப or rob 
யத்திற், றய்கப படிமக சலஞ்சேர்மி னதலுட் புகுதும் தா 

ழாமே, துங்கக கருங்தா துகபபுடைககு% தொழிலோர்க் 

கூவிக் கூடமெடுத, தங்கைத் தலததா லறைதானப் 
பணிப்பீ ராவி யளிப்பீரே, 

(இ-ள்.) மடவீ£ - தோழியரே, இங்கள புலியை - சர்திரனாதிய 
புலியை, லீழ்ததி - வீழசசெயது, உயி£ செகுபப - ௨பிரை மிக்க, ௮7 
மியததில் - நிலாமுறறத்தில, தங்கம் படிமம் கலம் சோமின் - தங்கத் 
இனால் வரமபுசெய்யபயபடட கண்ணாடியை வையுங்கள் ) அதனுள் - 

அக்கண்ணாடிபிஐள், புகுதும் - (திங்கடபுலி) ுழையும் , தாழாமே- 
தாம௫ி.பாமல், தங்கம் - உயாச்சிபொருகதிய, கரு தாது - இரும்பை, 

௨௧ புடைக்கும் --௨இிர தடியாகின்றற தொழிலோ - தொழில் செய் 
வோசாஇய கொல்லை, கூவி - அழைதத, கூடம் எடுத்து - சம்மட்டி. 
யெடுத்து, அங்கை தலத்தால் - அழகிய கையினாலே, அறைதி£ என - 

அடியுங்கசென்று, பணிப்பீ - சொல்லுவீரகளானால், அவி- எள 
அயிரை, அளிப்பீ£ - காப்பவராவீ£, எது,



௨௩௭௬ நைடதம். 

(௪௭௮.) தோழிமாகளே ! சக்தனென்லும் புலியை நிலா முற்றத் 
திற்றள்ளிச் கண்ணாடியைச் சேறுங்கள அதம்குள் எப்புலி வச்புகும். 
கொல்லரைக் கூப்பிடடுச் சம்மடடியெடுத் த..க்கச் சொல்லுங்கள் 
எனனுயிரைக் காடமீரகள் எனறாள் எனபதாம் 

எதி கின்று கொல்லுதறகுக்கூடாத புலியைப் போலுட்படுத்இக் 
கொல்லுதல்போல ௮ம்புலியையுஞ் செய்கவெனபாள், *தங்கப்படிமக் 
கலஞ் சோமின்” என்றாள். கறறுணார்த தமயர்தியானவள் இங்களைக் 
கொல்லுதம்கூ இவ்வளவு உபாயஞ்சொல்லியது வணடு முதலியவற 
றைத் தூது அலுபபுதல்போலஃக காம மயக்கததாற கூறியதெனக் 
கொள்க, திங்களைப் புலியென்று உருவகஞ்செய்து சண்ணாடியைப் 
போனென உருவகஞ் செய்யாமையால் ஏகதேச வுருவசவணி. (௧௨) 

சுடரும் வடவை யுலகழலத் தோன்றா தமைத்த இரை 
யாழி, படரு மழன்மா மதியதனை யாற்றா தரற்றி விடுதத 
தெனிற், படரு மிதழிப் புரிசடையெம் பரம னமர ருயிர் 
பு ப்பான், கொடிய விடமுண் டதுபோல வுண்டா லத 
னாம் குறையுண்டோ. 

(இ-௭. சுடரும் வடவை - பிரகாசியாகின்ற வடவைததிபா 

னது, உலகு அழல் - உலகததை-சுட, தோனரா௮ - வெளிபபடாமல, 
அமைத்த - (அதைத்) தன்னளைடகடிய, தரை ஆழி - அலைகளையுடைய 
கடலான, அடரும - நெருகூய, அழல் - சுடாநினற, மா மதியதனை - 
பெரிய சநஇிரனை, ஆற்றா - பொறுக்காமல், அரற்றி-அழுது, விடுத த 
தெனில் - விடடசானால, டடரும இதழி- படராகினற கொன்றை 
மாலையையணிரத, புரி உடை - கடடபபட்ட சடாபா ரத்தையுடைய, 
எம் .ரமன் - எம்முடைய கடவுள, அமரா உயி புரப்டான - தேவாக 
ளுடைய அவியைக காச்குமபொருட்டு, கொடிய - கொடுமைபொருக் 
திய/ விடம- விடததை, உண்டது போல - புசித்ததுபோல், உண் 
டால் - (இதனையும்) புசிததால், அதனால் - அச்செயகையால், கூதை 
உண்டோ - குறைபா டுளதோ, op. 

(&-து ) வடவாக்இனியுளள கடலும் கனலாக சந்இ.ரனைக் க௩இ 
விட்டது, பரமரவன தேவாகளைக் காககும்பொருட்டு விடத்தை யுண் 
டஅபோலச் சர்திரனையுணடாற் குறையுண்டோ வென்றாள் என்ப 
தாம்: 

அரற்றலாவது அழுதலும் ஒலித்தலுமாம் (இரற்றலே யமுகை 
யோசை?” என்பதனா லறிச, சந்திர னுதிககுங் காலத்திற் கடன மிக 
கொலித்தலி னங்கனங் கூறப்பட்டது, வடவைத்தியைத் தன்னு 
ளடக்க கடலான திம்களை விழித்த தென்பதனால் அதனிலுமித 
பெருச்தி யெனக்கொள்க., தேவருயிரைப் புரக்கக காளகூடத்தை 
யுண்ட பே ரருளையுடைய பரமசிவன் விரகெளுடைய வுயிரைப் புரக்க 
விதனை யுண்ணாத தவாகள் தவக்குறை யென்பது கருத்௮, (௧௩) 

விரிந்த இரைப்பாற் கடற்பிறந்த விடமோ ரிரண்டி 
லோர்கடவுண், மருந்த னுகர்ந்த கரியவிட மீட்டு முல$ில்



சந்திரோபாலம்பனப்படலம் ௨௩௭ 

வந்ததோ, பரந்து கனலு மஇக்கலையாம் வெள்ளை விடத் 
தைத் தேவர்பல, சருந்த வருந்த காணாளும் வளர்வ 
தெவன்கொ லறியேமால், 

(இ-ள் ) விரிர்த இரை பால் கடல் - விரியப்பெற்ற அலைகளையடை 
ய பாற்கடலிலே, பிறந்த- தோன்றிய, விடம் ஜா இரண்டில் - இரஸடு 
விஷங்களில், ஜா கடவுள் - ஓபபறந ப.ரமஏவனானவன், மருந்தின் 
அகார்த- அமா தததைப்போல் ப௫தச, கரிய விடம் - கறுதத விஷூ 
மான, மீட்டும் - மீளவும், உலடுல் வ6ததோ - உலகத் இலே தோன் 
தியதோ, ப.ரர்.து - பரவி, கனலும் - சுடாநின்ற, மதி கலை அம் - சந்திர 
னது கலையாகிய, வெள்ளை விஷசதை - வெண்ணிறததையுடைய 
விடத்தை, தேவா பலர - தேவாக ளகேகா, அருந்த அருந்த - புசிக்கப 
புசிக்க, காள் காளும் - சாடோறும், வளாவது - வளருஇன்றத, எவன் 
கொல் - என்னகா.ரணமோ, (யாம்) அதியேம் - அறிக$லேம், எ-று. 
௮ல் - ௮சை, 

(௧ -2,) செவனுண்டவிட மீண்டு முலஇல் வந்ததோ ? வெள்ளை 
விடத்தைத் தேவாக எருந்த வருத வளாவ தெவன்கொலோ வென் 
ரூள் என்பதாம், 

கடலிலுண்டாயெ விரண்டு விடங்களுள் கரியவிடம் ஒருவலுண் 
ண 5௫க்க இவ்வெள்ளைவிடம் தேவா பலருண்ண ௩ஏததும பினலும் 
வளாவதனுால் அதனினுமிது கொடிதென்க, ஒருவனசெய்கை முற்றுப் 
பெறுதலும் பலாசெய்கை முற்றுபபெராமையும அச்சரியத்திற் கேத 
வாகலின் எவ னெனபபட்டது, அறியேமெனபது விரகச/ளுடைய 
வழ்வினையின் கொடுமை இவ்வளவென வறியேமெனக் கொள்க. மதிக் 
கலையாம் வெள்ளைவிடமெனறது உருவகஃவணி, வெள்ளை விடததஇய்கு 
மீட்டுச் தோனறுதல் அதிகமாகச் சொலலபபட்டமையால் வேற்று 
மையணி, (௧௪) 

நிரைத்தண் டரளக் கோவையென நிலவு காலும் 
வெண்ணகையீர், விரைத்தண் கலவைச் செழுஞ்சேதென் 
ற்ழலை யிறைத்து மெப்வெதுப்பித், இருத்து மலர்ப்பூஞ் 
சேக்கையென விலவேள் பிரிந்தா ருயிர்செகுககு, மரத்த 
தோய்ந்த வாளியணை இடத்த லென்மே லன்பேயோ. 

(இ-ள்.) கிரை - வரிசையாகவிருக்கன்ற, தண் தரளம் கோவை 
என - தண்ணிய முழ்.துக்கோவையைப்போல, கிஉவு காலும- ஒளியைத் 
தீருன்ற, வெள் ஈகையீ - வெள்ளிய .றகளையுடைய மலகையரே, 
விரை - வாசனைபொருக்திய, தண் - தண்ணிய, செழு-செழிப, கலவை 
சேறு என்று - கூட்மிவருக்கஞ்சோஈத ௪6 தனச்கூழம்பேனறு, அழலை 
இறைத்து - தியை வீச, மெய வெழுப்.9- தேகததைச்சுட்டு, திருத்தும் 
மலா - சாம்பு களையப்பெறற மலரினறா;செயயப்பட்ட, பூ சேக்கை 
என - அழயெ மெத்தையென்று, வில வேள் - வில் லேர்திய மன்மத 
னானவன், பிரிச்தார் - பிரிக்தவாகளுடைய, உயி செஞுக்கும் - அலி 
யை போக்குன்ற, அத்தம் தோய்க்த - உஇிரர்தோய்ச்த, வாளி



ஒட்டன்] CD tb L. Bd Ww. 

அணை - பாண மெத்தையினமேல், இட்ததல் - படுக்கவைத்தல், என 
மேல் - என்னிடத௮, ௮ன்பேயோ - அன்புதானோ, எ-று, 

(க-த.) முதது வரிசையை யொத்த பறசளையுடைய பெண்களே! 
கலவைச் சா௩தெனறு கனலையிறைத துடலைச்சுட்டு மலாச் ewer 
மென்று மன்மத பாணத்தி லெனனை வளர்த்த லன்புதானோ வென் 
றாள் என்பதாம், 

கோயொன்றிருக்ச மருுதொனறு கொடபபோரைபடோல விரச 
சோயைசத் தாபபதழ் கேற்றவைகளைச் செய்யாமையா லதை வாததி 
செய்வதழ் கேமறவைகளைச் செயவது ௮னபுடையாசெய லனமலென் 
பது தோன்ற *ஒன்பேயோ' எனனபபடட,. சேழஹென்தழலையி 
ஹறைத்து என்றதும் மலாச்சேக்கையென வாளியனைடெத்த லென்ற 
அம் ஒழிப்பணி; (கடு) 

பணந்தா ழஃகுற் பைக்தொடியீர் பதுமத் இறைக்கும் 
வானவர்க்குங், கணஞ்சே ௬லடூன் மன்பதைககுங் காலங் 
கணித்த கலைவல்கோர், மணம்தார் தமக்கோ ரிமைப்பொ 
முது மாறாக் காதன் மஇழ்கர்புயக், தணநதார்க் கூழி யாகு 
மெனச் சாற்று இருக்க தகையென்னே. 

(இ-ள்.) பணம்- பாமபின்டடம், தாழ் - வணங்கு, அகல் - 
அல்குலைபுடைய, டை,ஃதொடியீ - பசிய பொன்னாறசெயத வளையலை 
யுடைய மங்கை.பரே, பதமத த இறைக்கும் - தாமரைமவரிலிருகஇன்ற 
பிசமஜஞக்கும், வானவாகரும் - தேவாகளுக்கும, உஉடன் - மண்ணுல 
இல், கணம் சோ - கூட்டமாகச் சே. ரட்பெறற, மனபதைககும் - மனி 
தாசும, காலம் கணித்த - வாழ்காளை கிசசமீதத, கலை வல்வேரா - 
சோ திடமூல் வல்லோ, மாறு காதல் - நீங்காத விருடபுள்ள, மடழ்கா 
புயம் - தலைவா புயங்களை, மணாஈதா£ தமக்கு - கூடினவாகளுக்கு, ஜா 
இமை பொழுது - ஒரு மாததிலாயாயிரு£த காலம், தணக்சாரக்கு - 
(அப்புபலகளைப்) பிரி தவாகரு, ஊழி அகும் என - ஊெழிக்காஉ மாகு 
மென்று, சாற்றாது இருந்த தகை எனனே - சொல்லா திருச் த முறை 
யென்னகா சரணம், எ-று, 

(௧-௮,) பெண்களே! பிரமஜகமும் தேவாகளுக்கு மக்களுக்குக் 
காலத்தைக் சு.றித்த கலை வல்லோ மணநதாக இமைட் பொழுதா 
னது தணந்தாக கூழிகால மாகுமெனறு சொல்லாதிருத தென்ன 
வெனருள் எனபதாம். 

பிசமாவுககு ஒருகாள மனிதாக்ரப் பிரளயமும, தேவாக்கொரு 
காள் மனிதாககு வருஷமுமா யிருக்குங்கால் வேறுபாடுகளைக் உணித 
அச்சொல்லிய கணிதா இதனைச் சொல்லாதது அறியாமையே யென் 
பதுதோ ௭௮௦ என் னெனபபட்டத, (௧௬) 

குதலை மொழிமீர் மெய்வெதுப்புய் கொடுந்தீ யாழ்ற 
வேண்டுதிரேற், பொதிய வரையி னறுஞ்சாந்தம் பூசி முலை 
மேற் புகைந்தழலக், கதலி யிளம்பூல் குருத்ததனால் வீசி
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வீசிக் கனற்றுவதென், மஇயின் றழலை யவிப்பதற்கோர் 
மருந்துண் rao dena Gr. 

(இ-ள்.) குதலை மொழியீ - மழலைச்சொறகளையுடைய மங்கை 
யே, மெய் வெழுப்பும் - உடலததைச் சுஏன்ற, கொடு தீ ஆற்ற - 
கொடி. ப வெப்பத்தைத்தணிக்க, வேண்டுதிரோல்- விரும்புவீகளானால், 
பொதிய வராயின் - பொதிய மலையிறபிறகந்த, ஈறு சா£தம் - பரிமளம் 
பொருசர்திய சந்தனத்தை, பூரி- பூசுதல்செய்து, முலைமேல் - தனத் 
இன்மேல், புகைர்து அழல - புகைவிடடெரிய, கதலி இள பூ குருத்து 
அதனால் - வாழையினுடைய அழூயே இளக்குருத்தால், வீசி 69- 
இடை விடாமல் லீசுதல்செய்து, கனறறுவது - சுடும்படி. மூள்விட்பது, 
என்- என்னகாரணம், மதியின் தழலை- சக்திரஏரணமாூயே கெருட்பை, 
அவிட்பதற்கு - தணிபபதற்மு, லா மருர்து உண்டு - ஒரு மருந்து உள் 
௭௮, ஆடல் - உம்மாற செயயக்கூமொனால், செய்வா - (அதனைச்) 
செய்வீாகளாக, எ-று. 

(க -து.) பெண்களே! காமாக்இனியை நீக்க விரும்புவீகளானால் 

மூலைமேற் ச௩தனததைப பூசி வாழைக்குருத தால் வீசிச் சடுவதெனன$ 
சநதிர ரணமா௫ஏய கெருபபை யவிபபதற் கோமருச்துண்டு; உங்க 
ளாற் கூடிமாடும் சேயயுஙகள எனபதாம்; 

மொழியாலன்றிச செயலாற பயனிலீமெனப.து தோன்றக் குதலை 
மொழிமீ ரெனறும, விரகாககனியைத தணிப்பதறகுத தக்கவாறு 
செய்யு? இறததஇிரல்லீ் ரொனபது தோனம வேண்டுதிா லென்றும், 
எண்ணிபப.ப னெயதடபெறாத மு.பற்சியான மெப் வருந்துவது 
வீணென்பது தோன்ற என்னென்றும, இத்தி கடனீ முதலி.பவற்று 
லவிக்கப்பெராத பெரு;தியென_.து தோன்ற செருப்பலிப்பதற்குச் 
சாதனமாபே ரீரைக- 7௮ மருகதெளறும, தலைவனைப் பொருத்த 

உன்றிப பிறிது மரு; இனறென்பமு தோன்ற உண்டாமெ செய்வீ 
அானறுமங் கூறினாள. ஓாமரு.ஓுணடெனறு குறிடபிக்கவேணடிய 
தைக குறிததலால ர.திரிலை பணி, (௧௭) 

௮௩தா மரையின் மடகலலீர் மலய முயிர்பப வலர் 
பொதுளுஞ், சந்தா டயவியிழ் றவழந்துநறுந் தண்ணெ 
னருவி தோய்ந்துமலர்ப், பைந்தா தாடி முருகுயிர்த்துப் 
பசும்பொற் சிறுசா எரநுழையு, மக்கா னிலமின றழல்வ 

தெல்லாம் தமியே னிழைத்த வலவினையே. 

(இ-ள்.) ௮ம் தாமரையின் - அழகிய தாமரைமலரி லிருக்ன்ற 
மட் ஈல்லீர் - இருமகளையொத்த மம்கையரே, மலயம் உயிப்ப - 
பொதியமலையானது பெற, ௮லர் பொ.தளும் - மலாகள் கிறைச்திறாக் 
ன்ற, சர். அடலியில் - சச்தனக்காட்டிலே, தீவழ்ர்து - ஊர்ச்த, 
5 - ரல்ல, தண் என் அருவி தோய்ச்து - குளி£ச்சியாபிருக்கேற 
அருவிசீரில் படிச்.த, மலர் பை தாது ஆடி. - மலர்களிலுடைய பூய 
மகரச்தந்களை யளைக்துகொண்டு, முருகு உயிர்த்.து - வாசனையை வீரி, 
பச பொன் - பசியபொன்னாற்செய்த, ரிறு சாளரம் - திய பலகணி
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afured, gienpijo- peop,Asp, wigneed - Oserpperp 
ன, இன்று அழல்வதெல்லாம் - இன்று சுவெதெல்லாம், தமியேன் 
இழைத்த - தனிமையடையேனாயெ யான் செயத, வல் வினையே - 
தீவினையே, ௭-௮, 

(௧-இ.) இலக்குமிக்கொப்பான பெண்களே! தென்றறகாற்றானது 
பலகணி வாயிலில் நழைக்து என்னைச் சுவத யான் செய்த கொடு 
வினையாகும் என்றா ளென்பதாம். 

பிறட்பு முதலியவற்றால் தண்மையே மியல்பாகவுடைய தென்ற 
லானது என்னளவிற சுதெ லதன் கும்மமன்று, என்கும்த மென்பாள் 
“சதமியேனிழைத்த வல்வினையே” என்றாள். தென்றறகுப் பிறத்தல் 
தவழ்தல் நீராட்டுப் புழுதியாட்டு என்னலும் பிள்ளைப்பருவச்செயல் 
தோன்றச் சொல்லுதலால் சுரும்சச்சொல்லணி, (௧௮) 

கொங்கு விரியு மலர்க்குழலீர் கொழுகர்ப் பிரிந்தார் 
வருந்துறவா, னெங்குங் குருதி யிறைத்ததுபோற் குடபாற் 
நிசையி னெழுஞ்செககர், பொங்கு வடவைக் கொழுக் 
தீயே யதனா லன்றோ பூசுராக, எங்கை நிறையப் புனல் 
வாரி யிறைத்து நாளு மவிப்பதுவே, 

(இ-ள்,) கொங்கு விரியும் - வாசனையான.த விரியப்பெற்ற, 
மலா குழலீ£ - மலரையணிதத கூகசலையுடைய மக்கையரே, கொழு 
சா பிரிதா£ - கணவலா நீகனெயாகள், வருந்து உற - வருத்தததை 
யடைய, வான எங்கும-அகாயமூழுவதும், குருதி இறைத்தது போஃ- 
உதிரத்தை லீசட்டெற்றதுடோல், முட பால் இசையின் - மேற்குத் இசை 
யிலே, எழு- எழுன்ற, செச்சா - செவ்வானமானது, பொல்சு-மிகுச் த, 
வடவை கொழு தீயே - வடயையென்ஜும் பெயரைபுடைய செழிய ௮க் 
சனியே, அதனால் அனர - அதனாலல்லவா, பூசுராகள் - பிராமணர் 
கள், ௮ம் கை நிறைய - அழிய கை கிழைய, புனல் - சலத்தை, வாரி 
இஹைத௮ - அள்ளிச் சொரி:து, மாளும் - காடோறும், அவிப்பது - 
அத்தியை யணைப்பத, எ-று, 

(௧-த,) கூரதலையுடைய பெண்களே! கணவரைட் பிரிச்த மாத 
ரை வருத்தும்பொருட டெழுக்த செவ்வானமானது வடவாமுகாக் 
இனியே, ௮தனாலல்லவா பிராமணாகள சாள்தோறு கீனைவாரி இளா த் 
தவிக்கிராக ளென்றாள எனபதாம. 

தமிக்குச் ச.ராசளாக விருப்பவாகள் €ேகாருண்ணியமுடைய 
அக்தணசாதகா லவரே விரகெளைச்சுட வெழுர் சதியும் அவிச்ச 
வேண்டுதலின் பூசுராக்கு அததீ யவிப்பத கூறப்பட்டது. செருப்பை 
யலிப்பதற்குச் சாதனம் நீரினறிப் பிறிதொன் றன்றென்பது தான் 
ஐப் புனலைவாரி யெனப்பட்ட௫, குருதி யிறைத்ததுபொ லெழுஞ் 
செக்கரன்றஅ தறகுறிட்பணி, செக்கனாத் இியென்றது பூசரர்கள் 
Shapes அவிட்பதனால் சாஇிக்கப்பதெலால் தொடர்கிலைச் செய்யுட் 

குறிப்பணி, (௧௧)
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புனைமென் கொடிமீர் நிலவருந்தென் புள்ளின் பார்ப் 
பை யருட்கலச, முனிவன் றன்பா லலைபுரட்டு முர்கீர் குடிக் 
கும் விஞ்சையினை, யினித” னுணர வைத்இடுமின் வைத் 
தாற் குணபா லெழும்துவேய்தாய்க், கனலும் கொடிய 
வெண்டிங்கட் கதிர்வெய் கடலை யருந்தாதோ. 

(இ- ௭.) புனை - அலஙகரிக்கப்பட்ட, மெல் கொடியீ - மெல் 
லி.ப மலாக்கொடிடோன்ற மங்கையே, நிலவு அருர்து - சந்திரிகை 
யைப் புடக்கின்ற, என் புள்ளின் பாப்பை - என்னுடைய சகோரக் 
குஞ்சினை, ௮ருள் ௧கல௪ முனிவன்பால் - இருபையுடைய கும்பத்திற் 
பிறந்த ௮௧,௪இ.ய முனிவனிடத்து, அலை புரட்டும் - அலைகளைப் புரட்டு 
இன்ற, மு5நீ£ குடிக்கும் விஞ்சையினை - கடற்சலத்தைப் பானம்பண் 
ஹுனெற கல்வியை, இனிதின் உணர - இனிதாக அறிய, வைத்திடு 
மின - வையுங்கள், வைததால் - வைக்கப்பெற்றால், குணபால் எழுச்து- 
£ழ்த் தசையில் உதயமாட, வெய்றலு ஆய் - வெவ்விதாய், கனலும் - 

௬இன்ற, கொடிய- கொடுமைபொருக்தி.ப, வெள இங்கள் - வெள்ளிய 
சந்திரஜுடைய, கதி வெம் கடலை - இரணமாூய வெய்ய சமுத்தி 
7,த்தை, அருச்தாதோ - (௮௮) கூடியாதோ, எது. 

(௧-.) டெண்களே! எனது சகோரக்ருஞசனை அகத்திய 
ரிட 2ம் கடலைககுடிககும வி,ஃதையைக கறபிவியுகள, கறபிவிததால் 
சத்திரடரணஃ? கடலை கடியாதாவென்றாள் எனபதாம், 

யாதொலறனைக் கறசவண்மிவது இளமைட்பருவத தாதகால் 
புள்ளின்டாட் டெனட்பட்டது. சாம;தசமெனஜம் பொருஞனூலில் 
விஷதமைக கண்டவளவி௰ கண்டிவக்கு மியலபினையுடைய சகோரதி 
தை விஷசோதனையினடொருட்டு அரசா வளாகக வேண்டுமென்று 
சொல்லபபட்டபடி, தன் வீட்டில வளாககபபட்ட தாதலின என்புள் 
ளின்பாரட் டெனப்பட்டலு, சடனீரைக ரடிக்ககசற்ற சகோரப்பத 
வைக்குத தண்டாபூபிக நியாயததால ச;இரசரணததைக முடிப்பது 
எளிதிற சத்தபபதாகச் சொலலடபட்டமையால் தொடாநிலைச் செய் 
புட் பொருட்டேறணி; (௨௦) 

பதும மலர்மெல லணைகிடத்தஇுப் பனிகீர் தெளித்துச் 
சாந்தணிந்து, முஇர்9வெய் காமம் கனலவிப்பான் முயலா 
நின்ற மொய்குழலீ, ச.இருலம் கடல்வான் முஃட்டிலெழுக் 

தழற்றும் கொடிய கஇர்பரப்பு, மதியங் குளிர மருக்ததி 
Ht an wills Sip gi மவிப்பீரே. 

(இ-ள்) பதுமமலா - தாமரை மலரிதழ் பரப்பிய, மெல் ௮ணை 
ெத்தி- மெல்லிய மெத்தையில் படுக்கவைத்து, பனி கீா தெளித்து - 
பனி சீரை இறைத்த) andy அணிம்து - சர்சனத்தைப் பசி, மூதர் - 
முத£ச்இருஃெற, வெம் காமம் கனல் அவிப்பான் - வெவ்விய காமத் 
தீயைத் தணிக்கும்பொருட்டு, முயலாகினறஐ - முயதுன்ற, மொய் 
குழலீர் - செருக்பெ கூத்தலையுடைய மங்கையே, அதிரும் கடல் -
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ஒலிக்கின்ற கடலினத, வான் முகட்டில் எழுர்.து - மேலாயே உச்சி 
யிலே ௨இத்து, அழறறும் - சுடுகின்ற, கொடிய - கொடுமைபொருக் 
இய, கதி பரப்பும் - இரணல்களை 4ஜிரிக்டுன்ற, மதியம் - சச்திரன், 
குளிர - குளிரச்சபெற, மருர்து அதிலீ£ - மருச்தை KAS reser, 
வடவை தழலும் அவிட்பீ£ - வடவாமுகாக்இனியையும் தணியச்செய் 
வீ, எ-று. ஏ- ஈற்றசை, 

(௧- ௮,) தாமரையணையிற்டெத்திப் பனிரீ£ தெளித்துச் சக்த 
சத்தைப் பூசிக் காமாக்னியை யவிககும்பொருட்டு முயச௫ிசெய்யும் 
பெண்களே! சர்திரன்குளிர மருக் தறிலீாகள், வடவா முகாக்இனியையு 
மலவிப்பீாகள் என்றாள் எனபதாம, 

ஒரு கரும முடி.த்தறகேறறகருவி இதுவென்று மிதுவனலென்று 
மூணராது செய்பவாகளைபபோல, விரகத்தீயை யவிப்பதறகேறற 
தலைவற் கூட்டத்தைவிட்டு அதனை மிகுவிகன்ற மலாசசேககை 
இடத்தன்முதலிய ஏலாதவைகளைச் செயஇன்றரொனபது தோன்ற 
1காமக சனலவிபபான முயலாகின௰ மொயசுழலீ?? எனறாள். யா 
வரு மலனுபவ௫ததமா யறியபபடுதனற மதியைக குளி£விககும இறை 
உறகூடடமா௫ய மருநதை முனன ரறியாக ளென்பாள, அறிலீரான் 
றூள். இதனை முூனனரறிஈதால் பினனா வடவைததழலை யவிககும் 
அரிய வகையையு மதிலீ£களென்டாள், *வடவைத்தழலு மவிப்பீ£?? 
என்றாள, இவணோயைக் காமததினதாக வறியாத தணித்தறரு முயலு 
மககையரை 44மதியங்குளிர மருககறிலீா வடவைததீயு மலீப்மீ£?? 
என்று வஞ்சகமாகப புகழ்தலால வஞ்சபபு£ழ்சசியணி. (௨௧) 

துணர்ததா ரளக மடகஈஷலீர் சுடிவெங் காமக கொடுக் 
தீயைத், தணிப்பா னெண்ணிக கொடுவக்த தண்ணென் 
கஇிர்கால வெண்டரள, மணிததாழ் வடமும வியன்சினைத் 
சே மாவின் றளிரு மெஞ்ஞானறு, மணிததா யிருந்த வட 
வையும்வெங் கானிற நீயு மமைத்தனவே. 

(இ-ள்,) துணா தா£-பூயகொத துகளையுடைய மாலையையணிக்த, 
அளகம - கூந்தலையுடைய, மடம் ஈலலீ£ - இளமைபொரு௩திய மங்கை 
யே, சுடு - சுடுகனற, வெம காமம- வெவவிய ஆசையாடய, கொடு 
தியை தணிப்பான - கொடிய தியைத் தணிககும்பொருட்டு, எண்ணி- 
468, கொடு வந்த- கொண்டுவந்த, தண் என கதா கால் - குளிரச் 
பொருகதிய இரணகங்களை வீசுனெற, வெள் த.ரளம் மணி - வெள்ளிய 
முத்துக்களாலாகிய, தாழ் வடமும் - தொங்கிய கோவையும், வியன் 
சினை - பருத்த இளைகளையுடைய, தேம் மாவின் தளிரும் - வாசனை 
பொருச்திய மாங்கொழுர்தும், எஞ்ஞான்றும- எர்காளும், ௮ணித்தாய் 
இருச்த வடவையும் - சமீபமாயிருக்கப்பெற்ற வடவா முகாக்இனியாக 
வும், வெம் கானில் தியும் - வெவ்விய காட்டுத்தியாகவும், அமைச் சன - 
ஆயின, எ-று: ஏ - ஈம்றசை, 

ப (௧- அ.) கூர்தலையுடைய மாதாகளே! காமாக்்னியைத் சணிக் 
கும்டொருட்டுக் கொண்டுவர்த முத்தாசக்களு மார் தளிர்களும் வடவா
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மூகாக்கினிபோலும் காட்டுத்தியைப்போது மிறாச்தன எனறாள் என் 
பத்ரம். 

சைத்தியோபசா ரத் இன்னெருட்டு மேலே ௮ணிவதறகுக €ழே 
ப.ரட்புதறகுமான மணிததாழ்வடமும மாவின்றளிரும் சமீப ததிலே 
கொணவவரும்டொழுசே அவைகள் தமயாதிகருப் பெருகதட்போன் 
திருந்தன வென, அவைக் எப்போது கொண்டெவெரபபட்டனவாயி 
ஜம மிகுந்த துனபத்தை வ்ளைததலால் எஞஞானறை மெனபைடட்டத. 
மயாதி விரசவெபபததைத தணிக்ஃவெணணிக் கொண்வேகத sr@r 
வடமும மாவின் தளிரும அதைச்செய்யாவடினும வீணாகாது வெப் 
பத்தை மிசச்செய்தலாடய வனிடடல் இடைததலால் தகுதிமின்மை 
பணி, (௨௨) 

wiping திஞ்சொன் மதர்நெடுங்கண் மடவிர் கொடுக் 
இக் கடவுளும்வெஞ், சுழல்கட் பகுவாய் நிருதியுங்கா 
ரிருள்போ னிறத்த சுடர்ககுஞ்சி, wiped app (pas 
துறையும் தென்பாற் நிசைறின் றசைந்துவரும், குழவித் 
தென்ற லாருயிராக் குடியா தன்பு கூராதே. 

(இ-ள்) தி மழலை சொல் - மதுரம்பொருர்தீய சுதலைச்சொல் 
லையும், மதா நெடு கண் - களிபபுப்பொருகதிய செடிய கண்களையுமு 
டைய, மடவீ£ - மங்கையே, கொடு தீ கடவுளும் - கொடிய ஓகூனி 
தேவஜும, வெம் - வேவலிய, சுழல் கண் - சுழல்இன்ற senate 
யும், பகு வாய - பிளப்பா€ய வாயினையுமுடைய, கிருதியும் - நிருதி 
யெனனு ம.ரககஓம், கா இருளபோல் நிறத்த - கரிய இருளைப்போ 
ன்ற கிறததினையும, சடா குஞசி- செககிறச சிகையையும், அழல் கண்- 
அழலை௪ செயகெனற கண்களையுமூடைய, கூற்றும் - யமனும, உவர்தி 
உறையும் - மஇழ்ர்து வசன, தெனபால் இசை கினறு ௮சைந்து 
கரும் - தென்றிசையிலிருர் து உலாவிவருகனற, கூழவி தெனறல் - 
இளச்தென்றலானத, ஆா உயிரை முடியாது - கிறைக்த விரககளுடைய 
வுயிமாப் பானம பண்மைல, அ௮னபு கூராது - ௮புமிகாத, எ-று. 

(௧க- த,) மங்கையே! தீஃகடவுளும் நிருதியும் யமலும் வாசம் 
பண்ணுச் தெனமறிசையிலிருகது வரும இளச்தெறைலானது என் 
லுயிமாக் குடியா தனபுகொள்ளாது எனமுள எனபதாம், 

தன்னைச் சோந்தவாகளைக் கொல்லுதல்பறதித் இக்கடவுட்ருக் 
கொடிய தீயெனறும், தன்னைககண் டோரகள ௧௨௨ யஞ்சும்படி அரக் 
கனா யிருததல்பறதிச் சுழல் சட் பகுவாயென்றும், எவ்வளவு மானவ 
மையை யுடையோரகளையும் உயிரைப்பிரிககுவ் சாலதது சடுக்கச்செய் 

“யும் உருவினனாய் நிறபனென்பதுடறதிக் கூற்றுவஜுக்குச் சடாஈ ரஞ்சி 
யழற்கண் ணென்றும் அடைகொுததா, பாம்பு குட்டி யாயிருட்பினுல் 
கொல்லுதல்போலக் காறறு ஞூழவிததென்றலா யிருப்பினுவ கொல்து 
மென்பதபட ஆருயிரைகமுடியாதன்புகூரா தெனப்பட்டது. தணத் 
நாரை வருத்தச் தென்றலின கொடுமைக் கேதுவாகாத தீ கூறது 
408 புறைஏன்ற தென்றிசையை யேதுவாக்இக் கூறுதலால் உறறோர் 
சகித்ெயெணி: (am)
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விளரிச் சுரும்பர் பாண்முரல விரிதண் படலைத் 
துழாய்மார்ப, னொளிரு£ இஇரிச் சுடர்ப்படையென் ரோ 
சா துள்ளம் வெருவியதோ, *குளிர்வெண் மதியை நஞ்சு 
யிர்க்கும் கூர்முள் ளெயிற்றுக் கரும்பாந்த, வெளிதிழ் 
கவர்ந்தும் விழுங்காம லென்னே வாளா வுமிழ்ந்தது வே. 

(இ-ள்.) விளரி சுரும்பா - விளரி ராசததைபபாடகன்ற வண்ட 
ளானவை, பாண் முரல - இசையைப்டாட, விரி உண் துழாய படலை 
மா£பன் - விரிசத தண்ணிய தளபமாலையையணிகத மாாப்னையுடைய 
சா.ரணனது, ஒளிரும் - பிரசாசியாகின்ற, இஇரி சடா படை என்று - 
௪க்கரமாடிய ஆயுதமென்டெஸ் ணி, ஓராது - இன்னதென_தியாமல், 
உள்ளம் வெருவீயதோ - மனம் டயஈததோ, குளீ£ வெள் மதியை - 
குளிச்சிடொருச்திய வெள்ளிய சஈதிரனை, ஈரசு ௨யாகரும் - விடத் 
தைத்தருஇன்ற, கா முள் எயிறு கர பாச்தள் - கூரிய முட்கள் 
போனறபல்களையுடைய இராகு ஓ.ம் சரும்டாம்டானத, எளிதில் 
சுவர்க்தம் - இலேசாகட் பர.றியும், விழுக்சாமல் - உட்கோளளாமல், 
வாளா உமிழ்ச்சது - வீணா உமிழ்ந்து வீட்டது, என் - எனனகா.ர 
ணம், எ-று. ஏ- அசை, 

(௧-த.) கரும்பாம்மானத சர் இரனைக் இருமாலின் சக்கர 
மென்று பயந்ததஞலோ விழுகஒயும் உமிழ்்தவிட்டது என்றாள் 
என்பதாம். 

இராகுவானறு தஇருமாலுடைய சக்கரப்படையானது தன்னை 

விடுக்கட்பட்ட பகைவாகளைச௪ சேதியாமல் வலீடாதென்பதை யப 
வத்தா லறிர்துளதாதலீன் வேருவ்யேனறும், ச்திரன அதன் வடி௨ா 
யிருப்பிலுக் தன் வாயக்குடபட்டபினபு சக இரனேனது, முணாச்9 
யுண்டாகவேண் டி.யிருஃசவம் டண் எடட்பயசதா ஓுண்மை உணராது 
உமிழ்சதபடியால் உாளாஷேடைபட்டது. தயகளைத் இடர்ப்டடை 
யாக மயக்சுதலி.ஏ மயகசவணி, (௨௪) 

முழைவாய் Snag தெழீத்தடரு மூரி யெருமைப் 
பெரும்பகடூர்௩், தொழியா துவரி சூழ்ந்த வுலகில் வாழ் 
பல் லுயிர்கவர்ந்து, பழிகூர் வெய்ய கருங்கூற்றைத் தரும 
னெனப்பேர் பகர்க்திம்வோர்க், கழன்மா மதியைத் தண் 
மஇியென் அறுரைக்கு மாற்ற மரிதேயோ. 

(இ-ள்.) முழை வாய் இறர்.த தெழித்து - குகையையொத்த 
வாயைததிறர்து பேரொலீசெய்லு, அடரம் - போர்செய்டுவ் 5, மூரி- 
வலிமைபொருச்திய, பெரு எருமை பகடு ஊாச்.து - பெரிய எருமைக் 
கடாவைச் செலுத்தி, ஒழியாது - நீங்காமல், உஉரி சூழ் இடச்த - கட 
லானத சூழப்பெற்திரு£ளனெ.ற, உ௨௫ல் - உஃசத்திலே, வாழ் - வாழ் 
இன்ற, பல் உமி£ கஉாகது - பலவாயெ வுயிகளை வெளலி, டழி கூர் - 
கிர்தை மிகுச,௪, வெய்ய - வெல்லிய, ௧௬ கூற்றை * கரிய யமனை, தர 
42ன் என பேர் பகார்திமிகோர்ச்மு- தருமராசனென்று பேர் சொல்றது!



சந்திரோபாலம்பனப்படலம், ௨௪டு 

வோர்க்கு, அழல் மா மதியை - வெம்மையைச் செய்கின்ற பெசிய 
சக்இரனை, தண் மதி என்று உரைககும் - குளிச்த சர்ரனென்று 
சொல்லுஇன்ற, மாறறம - சொல்லானது, அரிதேயோ - அுரிதோ, 
எ.று, 

(க-து) உலூம் பல்லுயிரைச்கொல்லும் யமனைம் தருமராஜ 
னென்று போசொலவோ வெம்மதியைச தண்மதிபென்று சொல்வ 
தரிதோ வென்றுள் எனபதாம, 

முழைவாய் மற்றவா.ப்களிலும் பெருவாயாம், “முழைவாய்இறச்தூ 
தெழிததடரு மூரியெருமை”” எனமதனால தன்னொலியினாலும் பகை 
வராக கொல்துஇன்ற கொடிய தென்றதாயிற்று, 6 வாழ்பல்லுயிர் 

சவாந்து பழிகாரவெயய கருங்கூற்று”” எனறதனால் எத்.துணையும் கண் 
Cen மிதி யாவரையுங் கொல்லும் கொடியோ னெனறதாயிற்றுஃ 
பிராரத்தாலுபவார் தத் இ லு.பிரைப பிரிப்பவனும் அவ. ரவாகள் செய்த 
புண்ணிபடாவவகட் கீடாக நீதிக் கபையத தண்டிப்பவலுமா யிருப் 
பினுவ் கொல்லு$்தொழிலை தன் ரழிலாக வுடைபவ னாதலால் அவ 
னுக் கப்பெயா கூறலாகாதென்டாள கூம்றைத தருமனெனப் பேர் 
பசார்திமிவோ?? என்றள. எவவிடசதஇிலுள்ள வெல்லாகுயிரையுவ் 
கொல்துஇன்ற பனை தருமனென்று சொலலுவோக்கும் தண்டா 
பூபிக கியாயததால தனககெதாபபடடவைகளை மாத்திரல கொல்லு 
இனற அழனமதியைத் தண்மதிபெனல் எளி2தெனபது தோன்றுத 
ஸல் தொடாகிலைச் செயயுடடொருட்பேறணி, (௨௫) 

HDi ஸமூரலு நறுங்கூற்தற் சீதை யொருத்தி யாவி 
யுய்யப், பெறுவான் வரைக ளனைதது9டுங் கடல்வாயப் 
பெய்த பெருஉஈவிகள், ிறுகா லுயிர்ககுக் தம்ழ்வரையை 
மும்கீ சகத்துற் சேர்புகியவே, லுறுகா தலரைகத் சணந்து 

றையு மடவா[! பலரு முய்வாரே. 

(இ-ள்.) அஅகால் முரலும் சறு கூர்தல்- வண்டுகரானவை ஒலிக் 
கப்பெழ்ற வாசனைபொருக்திய அளசுததையுடைய, தை தருதஇி - 
எதை யென்லு மொரு மலகையானவள, ஆவி உப்ய பெறுவான-உயிர் 
பிழைக்கப் பெறும் பொருட்டு, வரைகள் அணைத்தும் - மலைகள்யாவும், 
செடு கடல்வாய் பெய்த - செடிய கடலினிடத்தே இட்ட, பெரு கவி 
கள் - பெரிய வானரல்கள், ஏறு கால் உயிக்கும் தமிழ் வரையை - 
இளச் தென்றற்காற்றைக் கொடுககுன்ற பொதியமலையை, முச்ரீரகத் 
இல் - wie Asi. sy, சோத்தியவேல் - சோத்தனவாடல், உது 
காதலனா தணச்,த உறையும் - பொரும்தப்பெற்ற அணைவனை கீக்கி 
வ௫ிக்இன்ற, மடவார் பலரும் - பல மாதர்களும், உய்வார் - பிழைப் 
பார்கள், எ-த, 

(௧-௮) சதையின்பொருட்டு மலைகளைச் கடலிற்போட்ட குரய் 
Gee பொதியமலையையுல் கடலிற்போட் டி.ருச்குமாயின் கணவனைப் 
Ris மாதர்சள் பலரு முலிர்வாழ்ச் இருப்பார்கள் என்பதாம்.



Par OGL fg iD, 

"வரைக எனைத்து செடுங்கடல்வாய்ப் பெய்த பெருக்களிகள்'? 
ஏன்றதனால் இவவுலூல் வாழும் வானரக்களைப் போல்வனவல்ல, 
தெய்வத்தன்மையுள்ள வானரலகளென்ற தாயிற்று, அவை யெவ்வளவு 
உயார்தவைகளாஃவபிலும் குரங்கினமாதலால் ஒருத்தி யுயிபிழைத் 
தத்டொருட்டு அகேகமலைகளைக் கடலிடததேபோட்மி அரேகருமிர் 
கிழைத்தறடொருட்டு இவ்வொருமலையை அதனிடத்திற் போடாது 
விட்டவென்க. வான ரக௩கள் இிறுகாலுயிககுக தமிழ்வரையையுல் 
கடலினீட,2ப் போடடால மடவாபலாக்கு முயதல் கூடுமென 
யூதேத்தலால உய்ததுணாவணி. (௨௪) 

சதை யொருத்தி காதலனாச் தணநக்து ளாரிற் சிறப்பு 
டைய, ளாத லுணர்க்தே மருஇிருந்தோ ரரக்க மாத ராதலி 
னற், காத லுளர்போற் ஜோழியர்குழ்ம் இவ்வா நியய்றிற் 
கழிதுயசா, லேச முழந்துள் ஞயிர்சோரு மென்போ லயர் 
வுற் நிருப்பாளே. 

(Q - or.) சீதை ஒருததி- சதையென்னு மொருத்திமாத்திரம், 
காதலரை தணக்துளாரில் - கணவரை நீஙஇனவாகளில், சிறப்புடை 
wer ஆதல் - சிறட்புடையளாதலை, உணாநஈதேம் - அறி:தோம், அருகு 
இருதோ - பககழ்திலிருக் சவாகள், அரக்கா மாதா ஆசலினால்-இராக் 
கசத மங்கையராகையினாலே, தோழியா - தாதியாகள், காதல் உளர் 
போல் - ஆசையை புடையவாகளைப்டோல், சூழ்ந்,து- சுற்றிக்கொண்டு, 
இவ்வாறு இ.பறறில் - இரதபபிரகாரஞ் செயதால், கழி துயரால் - 
மிகுக்த தன்பததினு”லே, ஏதம ௨ழற்று - வருத மிகட்பொருக இ, 
உள் உயா£ சோரும் - உளளேயிருககனற ஆவி சோவையடைரீஇருக் 
இன்ற, என் போல்- எனனைப்போல, அயாவுழ்று - துன்பததைப்பொ 
ருச்தி, இருப்பாள் - இருட்பாள், எ-று. 

(௧- து.) கணவரைப் பிரிர்தவரிற சதையொ கதி காமச்சார்தி 
யால் வருதத மடையாதவள, தோழியா எனக்குச் செய்தல்போ லவ 
ளூஃகுஞ் செய்யில் வருதத மடைகிருடடாள் என்பதாம். 

விரகெளுக்குச் செய்யப்படுஞ் சைத்தியோபசாரரங்கள் கெருப்பிற் 
பெய்த நெய்போல் ௮அவாகளுறஉறகோயை மேவ்மேதும வளரச்செய் 
வனவாதலின் அவ்வாறுசெய்யு மியல்பிலராகய ௮ரக்கமா தராம் சூழப் 
படடிருந்த சீதைக்கு அத். துயர முள்ளவளவில் அதிகரியா இருத்த 
லால் 4€தையொருத்தி காதலரைச் தணந்துளாரிற் சறப்புடையள்?? 
என்றருள், அரக்கர் தேவரை மானிடனாச் கொன்றுஇன்ன கிரும்புல 
தன்,.மி அவர்களுக் குபசாரஞ் செய்யாரொன்பற கருத்த, கொடுஞ் 
செயலையுடைய அரக்கமாதா சூழ்தலாலுண்டாயே சதையின வருத் 
ததிதைக் குற்றமாகவுஞ் சொல்லுதலால் இலேசவணி, (௨௭) 

கொங்கிற் பொலிந்து கறவுயிர்க்குங் கொன்றைத் 
சகொடைய ஐளிகுழகன், நில்கட் கலைக எளைத்துமொளிர் 
செம்பொற் சடையிற் கரந்தனனோ, வெங்கட் Olea



சநதிரோபாலமபனப்படலம். ௨௪௪ 

'ளெயிற்றாவம் விழுங்கி யுமிழா இருந்ததோ, கங்குற் 
பொழுதுநர் தனியாழி செலுத்தா நிற்கும் ககிரோனே. 

(இ-ள்,) கொக்டுல் பொலிந்த - வாசனையினாலே பிரகா?த்.த, 
கவு உயிக்கும் - தேனைத் துளிககன்ற, கொன்றை தொடையல் 
அணி குழகன - கொனறைமல.ராறசெய்த மாலையைத் தரிகப்பெற்ற 
பசமசிவன, தங்கள கலைகள அனைத்தும் - ௪5இிரலுடைய பஇனாறு 
கலைகளையம், ஒளி செம டொன சடையில் கரர்தனனோ - பிரகாச 
யாரின்ற சிவசத பொனவடிவமாயிருககனற சடாடாரததில் ஒளித்து 
வைத்தானோ, வெம் கண் - வெவவிய கணகளையும், வாள - ஒளிபெர 
thw, தளை எமிறு அரவம - தொளையையுடைய பறகளையுமுடைய 

பாம்டானது, விழமுமக உட்கொண்டு, உமிழாத இருக ததோ- கக்காம 
லிருக்துவிடடதோ, கவஞுல் பொழுதும் - இராததிரி காலத்திலும், 
தனி ஆழி- ஒப்பறற சக்கரததை, கதிரோன- சூரியனானவன், செலுத் 
தாநி௰கும் - செலுததுனெறான், எ-று, 

(க-.) இரவிலுஞ் சூரியனானவன் சக்கரததைச் செலுத்தி 
கிற்டுன்றான், ௪கஇரரணவ்க எனைததையும ப.ரமசவன சடையி 
கொளித்துவைத்தானோ கரும்பாம புண்டுமிழாதிராததோ எனறாள் 
என்டதாம், 

இரலிறரோனறி வெட்பததைச் செயடின்ற சரஇரனிடததில் 
சடையிற ௧ர௩தனனனோ உமிழாதிருகததோவென ஏதுவைக்கூறதி அவன் 
தன்மையை யொழிசது இரவினறனமை கூறுதவால ஒழிபபணி, () 

வடுக்கண் டுயிலா தறவருக்து மடவார் தமையும் 
படைத்தவரைத், துடைக்கும் படிலவெவ் விடங்காலுஞ் 
சுடர்மா மதியு மமைத்தழலின், வீடுக்குங் கஇர்க டொடிற் 
கனற்றும் வெம்மைக் காற்றா இகழ்ககதவ, மடைக்குங் 
கமலத தஇடையொளிக்கு மருமா மறையோன் வாழியவே. 

(இ-ள்,) வட கண் துயிலாது - மாவபோன்ற கண்கள் நித்திரை 
செய்யாமல், அற வருந்தும் - மிகவும் வருக்ஜட்பெறற, மடவாதமை 
யும் படைதத - மகளிரையும் உண்டாக்க) ௮வரை அுடைக்கும்படி, - 
அம்மசளிசை யழிக்கும்டடி, டெம் விடம் சாலும்- வெவ்வியவிடத்தைக் 
கக்கப்பெறற, சுடா மா மதியும் அமைத்து - காம்தபொருக திய பெரிய 
அர் இரனையும் டடைதத, அழலின் - தீயைட்போல், விடுக்கும் கதிர் 
கள் - (அவனால்) விடப்பட்ட ரணங்களை, தொடில் - தொட்டால், 

கன்றும் வெம்மைக்கு - சுஇவ்ற வெப்பத்திற்கு, ஆற்றா - aie 
காமல், இதழ் கதவம் gyorseb-ODsypiBu கதவுகளை அடைக் 
கப்பெற்த, கமலத்இடை ஓளிகமும் - தாமரைவீட்டில் ஒளித்துக் 
கொள்ளும், அரு - அரிய, மா மறையோன் - பெரிய வேதத் 

குரிய பரமன், வாழிய - வாழக்கடவன், எ-று, 

(க -.த.) பெண்களையும் படைதது அவாகளையழிக்கச் சக்திரனை 
யும் படைத்.து அவன் செணம்படிம் சமமெனறு தாமரையி Corals 
சூம் பிரமதேவன் வாழக்கடவன் என்னுள் என்பதாம்.



உ௫௪௮ OBL. Fo. 

சான்முகனானவன் மடவாராயும் படைத்து, அவரை வருத்தும் 
படி.ச் சக திரனையும்படை த்.ஐ, ௮ச்ச்திரன் தனனையும் வருத்துமென்று 
ens Her யொளித்தா னெனறதனால் பிறருக்குக் கேடுவிளைப்பவை 
களை யமைததவன அவைகளே தனககுங கேட்டை விளைக்குமென்று 
அஞ்சுவ னெனபதும், இன்னது செய்யி னினனது பயக்குமென்ளும் 
அறிவிலி யென்பதும பெறப்பட்டன, இப்டடிச்செயதோ FOOLS 

வென்பாள மமையோன் வாழியவெனறதனால் வஞ்சபபகழ்சசியணி,.() 

தண்ணங் கதிர்வெண் மதியென்பார் தழலாய் முடி 
த தென்னளவும, வணண வரிவின் மதன்பகழி மலரா 
மென்பா ரவையுமுயி, ர௬ுண்ணு மரவக் கணை போல வுடற் 
ரூ நின்ற வொருபாவிப், பெண்ணென் pug நிடப் 
பிறந்தேம் கனனு மேதாம் பேருலகே, 

(2 - or.) (சந்திரனை) தண் அம் கதா - தண்ணிய அழூய ஈர 
ண ல்களையுடைய, வெள மதி எனடா£ - வெளளிய சந்தரனேனறு 
சொல்லுவா, என அளவும் - என மட்டும், தழலாய முடிஈதது - (௮2) 
அகூனியாயவிட்டத, வண்ணம - அழகே, உரி வில் - நெடிய கருப்பு 
வில்லையடைய, மதன பகழி - மனமதனுடைய பாணஙகள், மலா ஆம் 
என்பரா - மலரனறு சொலலுஉராகள, அவையும் - ௮ம்மலாகளும், 
உமா உண்ணும் - உயிரை புண்ணெற, அரவம கணை போல - சாப்ப 
பாண களபோல, உடற்ருகினற - கொல்துனெறன, ஒரு பாவி பெண் 
என்று - ஓபபறம பாவியாகிய பெணணெனறு, யல தூற்திட - அய 
லா£ பழிக்க) பிறநதேறகு - பிறத எனககு, போ உலகு - பெரிய 
இவ்வுலகு லுளளவைகளில, இனஞம ஏது ஆம- இனி எது எதவாமோ 
(யான) அதியேன, எ-று. 

(௧ - இ) சக்திரனைக குளிச்ரியென்பாகள, அதென்னளவில் 
செருப்பாயிற்று , மன்மதபாணவகளை மலொனடாாகள, அவை யென் 
இயிரைக் கொல்லு மரவக்கணையாயின என்றாள எனபதாம், 

அதியேனென்பத சொலஓலெச்சம், மனிதா பிறவியிற் பெண் பிறப் 
பிழிர்ததெனபாள், பாவிப்பெண்ணென்று பிறந்தேற்கெனறும், இவ் 
வுலகோ தண்ணி.ப வென்பவைகள் வெச்செனவாயிருகனெ வெச் 
செனவா மிருப்பவைகள் எப்படியிருக்குமோ வெனபாள 4 இன்னு 
மேதாமபேருலகு?? என்றுஞ் சொல்லிஞள், (௩௦) 

இரைசெய் கரிய கடற்பிறந்த இங்கட் கொழுந்தும் 
தமிழ்ப்பொதிய, வரையில் வளர்நத ஈறுஞ்சாந்தும் வய 
வாள் வேந்தர் மார்பேற்கும், தரள வடமு முருகுயிர்க்குக 
தண்ணென் மலரும் பைந்தொடிதன், விரக வனலை மேன் 
மேலு மூட்டும்“விறகு போன்றனவே, 

(இ-ள்) இரை செய் கரிய கடல் பிறக்த - அலைகளைச் செய்னெத 
S056 கடலினிடத்தே தோன்றிய, இல்கள் கொழுர்தம் - பால ௪ர் 
இிசதும், தமிழ் - தமிழ்தோன்திய, பொதிய வளர்யில் வளர்ச் -



சந்திரோபாலமபனப்படலம், ௨௪௯ 

டொதியமலையில் வள.ரப்பெற்ற, ஈறு சாசதும் - வாசனைபுள்ள ௪ம் 
தனமும், வயம் - வலிமைபொருசதிய, வாள் வேசதா- வாடபடையை 
யுடைய ௮ ரசாகளுடைய, மா£பு ஏறகும் - மாரபுகள் ஏற்றறகுரிய, 
தீசள வடமும் - முததமாலையும், முறாகு உயி£க்கும் - வாசனையைத் 
தருகன்௦, தண் என் மலரும்- குளிசசியாயிருககனற மலரும், பைக் 
தொடி தன் - பசியவளையலணிஈத தமயர்தியிஜடைய, விரக ௮வலை - 
காமததினுலுண்டாகய தீயை, மேல் மேலும் - மேலுமேஓம், கூட் 
டும் - ௮தஇகரிக்கச்செட்டுன்று, விறகு போன்றன - விறகுகளைபபோ 
லிரு் தன, எ-று, 

(௧-௮) சர்திரலும், சகதனமும், முததுவடமும், மலாகளும், 
தமயர்தி காமாக்கனியை மூட்டும் விறகுகளைப்போ லிருக்தன என்ப 
தாம். 

சந்திரன் சந்தனம் த.ரளவடம் மலா அடைமொழிகளோட கூறப் 
பட்டமையால் மிகவுய் குளிச்்செயவனவெனக் காட்டுனெறன, இப் 
படிப்பட்டவைக ளாயினும விறகுகள் செருப்பை மாததி செயவன 
போல இவைகள் விரகத் தன்பசதை வாதஇசெயவன வெனக்கொள்ச. 

எப்டடியென்னில் தலைவனைககூடு மின்பததீம்குச் தணையாபுள்ள இக் 
சான்கு மிருக்ன்றனவே அவனில்லையே யெனலுகினைட்பை யுண்டாகஇ 
அத்துயரததை மிகுவித்தலாம், ௪௩திரன் முூதலியவ,£.றில் விரகாக் 
இனியை விர£ததிசெயயும விறனைக குறிததமையால் தற்குதிப்பணி.() 

pooper புளிக்கு மலர்வாளி ௩லிய வாற்றா துயிர்ப 
பொறைகொண், டுறைதற் கரிதென் நிகல்வேழ முண்ட 
கனிபோ லுள்ளுடைந்து, மறுவற றஜொளிரு மதிமுகதது 

மானேர் நோக்கி விடுத்திடவும், பெறுதற் கரிய வுருவிதெ 
னப் பிரியா இரு, இன்னுயிரே 

(இ-௭.) கறை கொபபுளிக்கும் - தேனை உம்ழடின்ற, மலா 
வாளி - மலாககணைகளானயை, சலிய - ௨ருதத, ஆறரு௮ - டொருதவ 
சாடு, உயா பொறை கொண்டு - உமாபபாரஞ் சும5த, உறைதற்கு 
அரிது என்று - வாழ்தற்கு ௮அருமையதெனது, இகல் வேழம் உண்ட 
கனி போல - பதைமைபொருந்திய யாளையுண்ட விளவகனிபோல், 
உள் உடைர்து - மனர்தளாமத, மறு Arp ஒளிரும் - களலங்கமறறு 
விளல்காகின்ற, மதி முகத்து - சகஇரன்போனற முகத்தையுடைய, 
மான் சோ சோக - மானையொதத பாரவையையுடைய தமயக்தி, 
விடுத்இிடவும் - (தன்னை) விட்டுவிடவும், பெறுதறகு அரிய உரு இது 

என - இஃது பெற்றிமிவதற்கு அரிய வடிவமெனறு, இன உயா - அவ 

ளினிய வுயிசானத, பிரியாத இருக்தது - விட்டு 8ீம்காமலிரு$த.த, 

௮. . 

(௧- த.) மலர்க்கணை வருத்த தமய$தி வேழமுண்ட சனிபோல 
மனம்வருச் supe பெறலரிய இருவுருவென்று உயிரை விடாஇிருக்தாள் 

என்பதாம்.



௨௫௦ ைடதம், 

உளளுடைச்தும் விடுத்திடவும் என்னும் உம்மைகள் தீழ்பபோன 
வேட்கைமுதலிய எட்டவததைகளையும் தழுவிகின்றன. உள்ளுதல் - 
மூச்டுததலாம, விடுத்திடல் - சாக்காடாம, இவவவத்தைகள பததும் 
இவளடைதலால் இனி மெய்யுறுபுணாச௫ நிகழாவிட்டால் இவ ளுயா£ 
பிரியா திராதெனபா£, பெறுதற்கரிய வருவிதெனப் பிரியா திருச்ச 
இன்னுயிர்?” எனம. தமிழ். நூலிம் பததவததைகளில் தலைமகடகுச் 
தில வவத்தைமா ததிரம சொல்லியிருககன்றன வெனனில் இச்நால் 
வடதாூலினினறு மொழிபெயாக்கபபட்ட தாதலின அகசயம்ப.ற்திக் 
கூறிஞாொனக, (௩௨) 

தார்வாய் முரலு மினவண்டின் ஏிறைமெல் வளியா 
லிடைதளர்ந்து, சோர்வா டிதலை பரக்தமுலைத் துணையி 
னப்பண் மைதோய்ந்த, கூர்வா ணெடுங்க ஸணீர்வார்தல் 
கொற்ற மாரன் விரகமெலு, மீர்வாள் கைககொண் டுயிர் 
டோழ்தழற் கெற்று நூல்போன் நிருக்ததுவே, 

(இ-ள்.) தாரவாய் முரலும் - மலாமாலையினிடத்தில் ஒலிகஇன்ற, 
இனம் வண்டின் - கூடடமாயுள்ள வண்டுகளுடைய, சிறை மெல் வளி 
யால்- இறஇனுடைய மெஃலிய காம்முல், இடை தளாசது சோவாள்- 
இடைவருகதி சோபவளாஇய தம.பஈஇயானவள , இதலை பரந்த - 
வேறுபட்ட நிறததையடைகநத, முலை தணையின சாப்பண் - இரண்டு 
தனவ்களின் நடுவே, மை தோயகத - அஞூசனமானது லத, கூர 
வாள் நெடு கண் - கூரிய வாட்படையை யொத்த நெடிய கண்களி 
னினறும், ரா வாதல - கீரொழுசுதல், கொதறம் மா ரன - வெழ்தி 
பொருந்திய மன்மதனானவன, விரகம் எஜலும் எா வாள் - பிரிவென் 
இன்ற அரிவாளை, கைக்கொண்டு - கையீற்கொண்டு, ௨உயா போழ் 
தற்கு - உயிராம் பிளத்தற்கு, எற்று நூல் போனறு - எறறிய நூலை 
யொதது, இரு£தது - இருது, எ-று, 

(க- தி.) தமயந்தி இருதனலகளினடுவே மைக்கண்ணின நீரொ 

மூசூதல மனமதனானவன வாளை,* ைக்கோண்டு உயிரைப் பிளத் 

தற்கு தூல்போ-டதை ஓத்திரு£த.த என்பதாம். 

திறைமெல்வளியா லிடைதளாந்து சோவாள்'? என்றதனால், 
மிகவு மெல்லிய விடையின ளெனருயிற்று, எறறு நாலாவது மச 

மறுப்போ கோணுதலின்றிச் செவவிதா யறுததற்பொருட்டுச் செய் 
யப்பட்ட கரிசகோடாம். மை தோய்ச்தொழுயெ கண்ணீரில் மனமத 
னது எற்று றால் குறிககடபட்டமையால் தறடி.திட்பணி, (௩௩) 

புலவு இரைசூழ் நிலவலயம் புரக்கும் வேக்தை பிப் 
பிறப்பி, னலமுற் ௮ுறவிண் டணைவதற்கு நவை£ர் தவ 
முன் னியற்றுதே, னிலவக் துவர்வாய் மடகல்லீ ரின்னும் 
பிறங்து புணர்வனென, நிலவுக் தழலிற் புகுக்இறப்ப நினை 
யா நிற்கு நேரிழையே,



சந்திரோபாலம்பனப்படலம், ௨௫௧ 

(இ-ள்,) புலவும் திரை சூழ் கிலம் வலயம் - புலால்காற்றத்தை 
யுடைய கடல்சூழ்க்த பூமண்டலத்தை, புரக்கும் வேச்தை - காகி 
இன்ற ஈளமகாராசனை, இப் பிறப்பில் - இச்தப்பிறப்பில், சலம் முது 
உ௰ - இன்பமானது நிறைவுபெற, ஈண்டு ௮ணைவதற்கு - இவ்விடத் 

தில் தழுவுதற்கு, ஈவை தீ தவம் - சூம்ற நீம்கெ தவத்தை, முன் - 
மூம்பிறப்பில், இயறறாதேன்- செய்யாத யான், இலவம் துவா வாய் - 
இலவிதழ்போன்ற சவர்த வாயையுடைய, மடம் கல்லா - இளமை 
பொருந்திய மடலீ£, இன்னும் பிறரது - இன்னமும் உதஇச்தாவது, 
புணாவன என - கூடுவேனென்று, கிலவு தழல் புகுச்.து - சந்திரிகை 
யாடிய தீயின மூழ், இற௰பப - உயிரை கீகக, சோ இழை - தமயக்இ 
யானவள், கினையாகிறகும் - கினைக்னெறாள், எ-று, 

(௧-.) சளனை இப்பிறட்பித் கூடுதற்கு முறபிறப்பிற் ஐவஞ் 
செய்யாத தமயந்தியானவள் இனிப்பிறச்து களனைப் புணர்வனென்று 

சச்திரகரணத் தணலிற புகு இறக்க கினைக்இன்றாள் என்பதாம். 

நெருப்புமுதலிபவற்றில் தாமாயிறபடவாகள் அப்டொழமுது ௧௬ 
'தியபடி. மறுமையி லடைவரனபது புராணசுததமாதலின், 4இன் 
லும் பிறது புசாவனென கிலவுததழலி௰ புகு;திறபப நினையா நிற்கு 
கேரிழை”” crear (௩.௫) 

மன்றற் குழலார் வளிவிலககி வயங்கு சுடர்காத 
கெனமாரன், பெெனறிக கொடியி லுருவமைந்த மடமான் 
முலையில வீசாமற், குன்றிற பிறந்து தாதகளைந்து குளிர் 
தூய கருவி தோய௩துகறு௩், தென்றற் குழவி நுழைந்து 
anes Apert எரங்க டாழ்செறிததார் 

(இ-ள்.) மன்றல் குழலா - பரிமளம்பொருக்திய கூர்தலை 
யுடைய மகளி, வளி விலககு - காறறிஞலுண்டாகு மிடையூமறை 
C40, வபலகு சடா காத்தது என - பிரகாசிபாகினற விளக்கைக் காத் 
தாறபோல, மாரன - மன்மதனுடைய, கென்றி கொடியின் - Caps 
பொருகதிய கொடியைப்போல, உருவு அமை*த - வடிவமானது அமை 
யட்பெறற, மடமான் முலையில் - தமயர்தியினுடைய தனததல், வீசா 
மல்- மோதாமல், குன்றில் பித£.து - பொதியமலையில் தோனதி, தாது 
அளைங்து - மலாபபொடியைட பூசிக்சொணமி, குளி£ தூங்கு- குளிச்சி 

பொருக்இய, அருவி தோய்ந்து - அருவிரீரில் முழுகி, கறு தென்றல் 
ழவி : சறிய இளநதென்றல், நுழை$2-புகு5௮, வரும் - வருனெத, 
நு சாளரங்கள் - சிறிய பலகணிகளினுடைய, தாழ் செதறிததார் - 

தாளைப் பர்தித்தார்கள், எ-று 

(௧ - ௮.) பால்மொர்கள் தென்றற்காற்று அுழையுஞ் சாளரவா 
யிழ் கபாடங்களைச் சாத்திஞாகள் என்பதாம், 

வளி விலக்செ சுடர்காத்தலாவது விளக்கு நிலைபெறும்படி.த் 

இரை முதலிய போடுதலாம், இவளுருவைக கண்டளவில்: அறவியர் 

மூதலிய பகைவரும் மன்மதலுக் ணெங்கலின் *! மாரன்வென்றிக் 

கொடி.பி லுருவமைர்த மடமான்'” எனருர். (௩௫)



௨.௫.௨. கைடதம், 

வெக்தி யதனிழ் பெய்தளிர்போன் மெலிந்து விளை 
யாட் டயர்செழும்பூம், பர்கோ டரிய கழங்கணிகள் பல 
வு5் துறந்து மலர்மகளை, யக்கா ரகலத் இருத்தியபோர் 
வேந்தன் பெயசே யறைகுதலாற், செந்தார்ப் பசிய கிள்ளை 
யொன்றுந் துறவா இருந்தாள் சேயிழையே. 

(இ-ள்.) வெம் தீயதனில் - வெவவிய நெருப்பினில், பெய் தளிர் 
போல்- போடப்பட்ட தளிரைப்போல, மெலிந்து - (விரகாகடனியால்) 
வாடி, விளையாட்டு ஆயா செழு பூ பகதோடு - விளையாவெதறகுரிய 
செழிய அழூய பக்துடனே, ௮ரிய கழங்கு - அரியவாஇய அம்மனைகளை 
யும், அணிகள் பலவும் - பலவாப.ரணங்களையும், துறம்.து - க், மலர் 
மகளை - திருமாதை, ௮ம் தா£ அகலதது- அழகிய மாலையணிஈத மாபி 
னிடச்திலே, இருததிய போ வேதன - இருக்சச்செய்த போரை 
விரும்பி.ப ஈளமகாராசனு, டெயரே அறைகுதலால் - பெயரினையே 
சொலலுதலால், செம் தா£ - சவஈத இரேோகையையுடைய, பய - பசு 
மைகிற,ததைப்பொருக திய, இளளை ஒனறும் - இளியொன்றனையும், சே 
யிழை - தமயதியானவள், துறவாது இருந்தாள் - £க்காமல் இருச் 
குனள, எ-று, 

(௧-.) தமயாதியானவ௨ள தியிற்போட்ட தளிரைட்போல 
மெலிர்து ப௩து வாபரண முதலியவைகளை நீக்கு ளன பெயசைச் 
சொலலுட் எளியொனறைமாததிரம் நீக்காதிருசாள எனபதாம், 

இ.யதனிம் பெபசளிமால மையா. மெலிதற்கு வீரகாகஇனியும், 
மெலி,தெனறமையால தளிருக்கு வாடுதலும, வருவிக்கட்படடன, 
மலாமகளை ((அநதாரகலத் திருததிப போவோதன?? எனதமையால் 
பெருஞ் செல்வததையும பெருவிமலையு மூடையோ னென்றதாயி௰்று, 

அலைவாய் விடததி னுடன்றோன்றி யாயி கவரும் 
வெண்மணருப்பே, யுலையாப் புவன மனைதழ்துமழ லொ 
ரங்கு கொளுத்து நுதற்மண்ணான், றலைமேலுனது கலை 
யொன்றே தரிததா னெனமுன மிகவுமுயிர் ம) கொலைசூழ் 
குகரி வின்போலுங் கொடியா ௬ளரோ கூநென்றாள். 

(இ-ள.) அலைவாய் - கடலினீடத்தே, விடதஇதடன் தோன்தி- 
விடத்திஐு_னே பிறமத, ஆவி கவரும் - உயிரை வெளவன்ற, வெள் 
நெருப்பே - (சச் ரனெனனப்பட்ட) வெள்ளிய நெருப்பே, உலையா 
புவனம் அனைத்தம் - கெடாத உலகம் யாயையும், அழல் - தயால், 
ஒருல்கு கொளுத்தும் - gugud கொளுத்துனெற, ந தல்கண் 
னான் தலைமேல் - கெறறிக்கண்ணையுடைய ப.ரமசிவன தலைமீது, 
உனது கலை ஒன்றே - உன்னுடையபம் கொன்றனையே, தரித்தான் 
எனருல் - தரிக்கப்பெற்றானேயாடுல், மிகவும் - அதிகமாக, உயிர் 
கொலை கூழ்குகரில் - உயிரைக்கொல்லக் கருதவோரகளில், கின் போ 
அம் கொடிபாரா உளரோ - உன்னைப்போலும் கொடுமையை யுடைய 
வர்சள் இருககன்ராகளோ, கூறு என்றாள் - சொல்லென்றாள், ௭-௮,



மன்மதோபாலம்பனப்பட லம். ௨௫௩ 

._ (௧-௮) விஷத்துடன்பிறர்.த உயிரைக்கவரும் சச்திரனே1 உல 
சம்யாவையுல் கொளுத்தும் பரமசிவன் தலைமே தூன்கலை யொன் 
ஹைத் தரித்தானென்றால் உயிரைக் கொல்பவர்களி துன்போறுங் 
கொடியவ ருண்டோவென்முள் என்பதாம். 

உலகமனை த்தையு மொருல்குகொளுத்தும் ஊழித்தியைத் தன் 
கண்ணிம் றரித்த ப. சமூவலுக்கு உடலல்லாத' தலையினிடத்தில் உன் 
பினாறுபல்டு லொருபங்கன்றி அதிகமாகத் தரிக்கக் கூடா தாயின் உன் 
மூன் மெல்லியராகிய மாத ருயா£வாழ்தல் கூடாதென்பது கருத்த, () 

சந்திரோபாலம்பனப்படலம் முற்றும், 

  

மன்மதோபாலம்பனப்படலம்: 

[முன்னே சச்திரனை கிச்.தித்த தமயர்தியானவள் இப்படலத்தால் 

மன்மதனை நிக்தித்தல் சொல்லப்படுன்றது.] 

(கலிவிருத்தம்.) 
மல்குலூடுமறைக்துயிர்வாட்டுமித் 
இல்கடன்னைவெறுத்ததுதிங்கெனா 
வங்கமூடொளித்தாருயிர்கூட்டுணும் 
துங்கவேளைவெறுக்கத்தொடங்கஇனாள். 

(இ- ள்.) (தமயச்தியானவள்) மக்குலூ மறைக் த - மேகத்தி 
னிடத்திலே ஒளித்திரு த, உயி வாட்டும் - ஆவியை வாட்டுன்ற, 
இ இல்கடன்னை வெறுத்தது - இர்தச் சக்திரனை வெறுததுப்பேரினத, 
இங்கு எனா - குற்தமென்று நினைத்த, அல்கரூடு ஒளித்,து - தேகத்தி 
துள்ளே மறைக்துநின்று, தா உயி - நிறைச்த அவியை, கூட்டுனும் - 
கொள்ளை கொள்?ன்ற, தங்கம் வேளை - உயாவுபொருச்திய மன் 
மதனை, வெறுக்க தொடல்இளுள் - வெறுததல்செய்ய ஆரம்பித் 
தான், எ-று, 

(௧- து.) தமயச்தியானவள் சச்இரனை வெறுத்தது குற்ற 
மென்ற மன்மதனை வெறுக்கத்தொடக்கிளள் என்பதாம். 

 மல்குலூடு மறைச்,துயா வாட்டுமித் இல்கடன்னை வெறுத்தது 
தில்கு? என்ற தரத்இலிருச்து அன்பஞ்செய்ன்றவனை வெறுப்பது 
காட்டி லழுவ.துபோலப் பயணின்றென்றும், புறப்பகைக்கு மிகவும் 
5சவேண்வெ தஇன்றென்று மாயிற்று, * அங்கமூடொளித் தாருயிர் 

கூட்ணோம் ,துக்கவேளை வெறுக்க! என்ற தனால் அகத்இலிருச்து. அன் 
பஞ்செய்தெவனை வெறுப்பதினாலே சிறிதுபய ஓுண்டென்றும் உட 
பகைக்கே அஞ்சவேண்மேமென்று மாயிற்று, *வாளபோத் பகைவ 
யஞ்சற்க வஞ்சுக, கேள்போடற் பகைவர் தொடர்பு!" என்பதனா ஐதிக(0) 

சையுமென்னுயிர்சாமறப்பூங்கணை ் 
யெய்யும்வேளொன்தியம்புவல்கேட்டியால் 

௨௨
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யையன்முன்னுறி லாண்டொழில் காண்பன்ல். 

(இ-ள்.) கையும் என் உயி - வாின்த என்னுடைய வுயிரி 
னத, சாமம் ௮ற - பெயரற, பூ கணை எய்யும் - பூவம்பை யெய்இன்ற, 
வேள் - மன்மதனே ! , ஒன்று இயம்புவல் கேட்டி, - ஒன்றுசொல்று 
வேன் கேட்பாயாக, வெய்ய செம் தழல் - வெவ்விய Rats Boru, 
ஏந்தி - தாம், வெள் நீறு ௮ணி - வெள்ளிய விபூதியைத் தீரித்திருக் 
இனற், ஐயன் முன் - ப.ரமசிவனெதிரே, உதில் - (அம்பெய்யப்) பொ 
ரும்.துவையானால், ஆண் தொழில் - கின்னுண்மைச் சேவகத்தை, காண் 
பன் - கானுவேன, எ-று, ஆல் - அசை, 

(௧க- ௮.) என்லுயிப்பெயா 8ல்க மலாக்கணை யெய்யு மன்மத 
னே! கேள், சிவனிடததிழ் சென்று கணை செலுத் துவாயானால் உன் 
சேவக்தீதைக் காண்பேனென்றாள் என்பதாம். 

குடிசையிற் குதிரை கடததுவோனைப் போலத் தன்£ழ்வாழும் 
விரகெளிடத்தே தன்னாண்மையைக் காட்டுகின்றவ ஸனென்பது 
தோன்ற, *சையுமென்ஜுமி£ காமறப் பூல்கணை யெய்யும வேள்” என் 
றாள். தன் பகைவாமுன்னே கிறக வஞ்சுனெதவ னென்பது தோன்ற 
“ஐயன் முன்ஜுறி லாண்டொழில் காண்பன” என்றாள். ஆண் 
டொழில் -- அஞ்சாமை, வீரம், ஊக்க முதலியவாம். அவாமுன் 
ஆண்மைசெல்லாதென்பதாம். அக்கடவுளை யொழித்தவர்முன் செல்லு 
மென்பதும் கருத்து, சாமமெனபது சாம் எனக் கடைகுழைத்தது. (௨) 

அலரின்மீதுறையந்தணனெய்திட 
மலசையன்றிவடிக்கணைகல்குமேழ் 
சிலையெனக்கழைகொண்ட இறலினே 
யூலடல்யாவருயிர்கொண்டிருப்பசே, 

(இ-ள்.) அலரின்மீது உறை ௮ச்தணன் - தாமரை மலரின் 
மேல் வ௫க்கன்ற பிரமனானவன, எய்திட - எய்யும்படி, மலரை 
அன்றி - பூல்சணையல்லாமல், வடி. கணை - வடிக்சுப்பெற்ற (இரும்பு 
மூதலியவறரா லாய) பாணக்களை, ஈல்குமேல் - கொடுப்பானேயா 
ஞல், கழை - கரும்பினை, லை என கொண்ட - வில்லாகச்கொண்ட, 
இறலினோய் - வலிமைபொருச்திய மன்மதனே, உல$ூல் - உலகத் 
இல், யாவர் - எவர்கள், உயிர் கொண்டு - சவனுடன், இருப்பர் - 
இருப்பார்கள், ழு, ° 

(e- gr) மன்மதனே 1 உனக்குப் பிரமதேவன் மலர்க்கனையல் 
org வடிக்கணை கொதே்இிருப்பானாடுல் உ௬க.த்இில் யாவரே யுயிர் 
வைத்திருப்பார்கள் என்றாள் என்பதாம். 

உனது அன்மார்க்ஈத்தையறிச்து சான்மூசன் இப்படிள் செய்தா 

னென்பது கருத்து (௩)



மன்மதோபாலம்பனப்படலம். ௨ ஒடு 

அருவமாயணுவாயமன த்தையும் 
விசைகொள்வாளிவிடுத் துப்பிளத்தலாத் 
பொருவில்வேள்கட்புலனிற்புலப்படு 
முருவுபோழ்தலுனக்கரிதன்றரோ, 

(இ-ள்.) ௮ருவம் ஆய் - அரூபமாகியும், அணு ஆப : அணுவடி. 
வாயு மிருக்னெற, மனத்தையும் - மனததினையும், வினை கொள் - 
வாசனையைக்கொண்ட, வாளி விடத்து - மலரம்புகளை எய்.த, பிளத்த 
லால் - பிளக்இன்றபடி.யால், பொருவில் வேள் - ஒப்பில்லாத மன்மத 
னே, கண் புலனில் - கேததிரேக்தியத்இத்கு, புலப்படும் - கிடயப் 
பன்ற, உருவு - வடிவங்களை, டோழ்தல் - பிளத்தல், உனக்கு 
அரிது அன்று - உனக் கெளிதாம், எ- று. அரோ - அசை, 

(க - த) மன்மதனே! அருவத்தைப்பிளக்கு மூனக்கு உருவத் 
தைப் பிஎத்தலரிதோ என்றாள என்பதாம். 

மனத்தையு மென்றது உயாவு ஜேப்பும்மை. கட்புளனுக்கு விட 
யப்படாத மனத்தையும் பிளத்தலால் என்னுடலைப் பிளத்த லெளி 
தென்பாள் *கட்புலனிற் புலப்படு முருவுபோழ்த லுனக்கரிதன்.து? 
என்றாள். உருவைப் பிளத்தல் மனததைப் பிளத்தலா லெனச் சா£இக் 
கப்படுதலால் செய்புட் குறிட்பணி, (௪) 

மன்றனாறுமதுமலர்வாளிகொண் 
டின்றெனாருயிரீரும் தகைமையாற் 

ன்றவில்லிகொடு௩தழற்கண்ணில்வேள் 
போன்தினுனெனல்பொய்யெனவேண்டமோல், 

(இ-ள்.) மன்றல் காறும் - வாசனையானது vewsGan, og 
மலா வாளி கொண்டு - தேனையுடைய மலரம்புகளைக் கொண்டு, 
இன்மு - இப்பொழுத, என் ஷா உயி - என்னுடைய கிறைத்த ஆவி 
யை, ஈரும் தகைமையால் - அறுக்இன்ற மூறைமையினாலே, குனதம் 
லில்லி - மேருவில்லேச்திய பரமசிவனுடைய, கொ தழல் கண்ணில் - 
கொடிய தி விழியில், வேள் - மன்மதனானவன், பொன்தினான் எனல் - 
இறர்தானென்று சொலவது, பொய் என வேண்டும் - டொய்யென்று 
சொல்லவேண்டும், எ-று, இல் - அசை: 

(௧ -.) மன்மசனானவன் பூவம்புகொண் டென்ளனுயினப் பிளத் 
தலால் வ னெழறிக்கண்ணா லெரிச்கானெனல் பொய்யென்றுள் 
என்பதாம். 

பொய்பென் ஜொழியாது எனவேண்டு மெனததனால் இதிகாச 
புஇசாணல்கள் பொன்தினானெனக் கூறுதலால் பொய்யென லாகாது 
மெய்யென வேண்டுமென்றும், ஆயின் அவமிாத்.துவை யடைச்தபடுி, 
வால் பிதாசனாடு யென்னை வருத்தன்றா ளெனவேண்ட மென்றும், 
சுகித்துற்பத்இத்சூக் காரணளுெயெ காமதேவனாதலால். பிசாககுதல் 
கூடாதென்றும், பரமசிவனது தழற்கண்ணால் மடிச்சவன் ஸூறுபடி



apa சைடதம். 

யும் பிழைத்ீதானெனல் அசம்பவமென்றும், ௮வன் பிழைத்து என்னை 
வருத்துவ.து அவருடைய ஆற்றல் குறைவாலன்று விசகெளுடைய 
ஙாவத்தனாலா தலின் ௮௪ம்பவ மன்றென வேண்டுமென்றும் பொருள் 
படுதல் காண்க, வே எளிறவாமையை யீருந்தகைமையாம் சாதித்த 
லால் செய்யுட்குதிப்பணி, (௫) 

கூற்றமென்னக்கொலைபுரிவேனிலா 
லூத்றிதழ்க்கமலத்திறைகொன்மைய 
வாற்றல்சான்றமலர்க்கணையைந்தல 
தேற்றகல்ுலகினையென்செயான். 

(Q-or.) கூறறம் என்ன - யமனென்னும்படி, கொலை புரி 
வேனிலான் - கொலைத் தொழிலைச் செய்கின்ற வசந்தகாலத்திற்குரிய 
மன்மதன், தாறு இதழ் கமலத்து இறை - நூறதிதழ்களையடைய தாம 
erie லிருக்ன்.ற பிரமனானவன், கொன்மைய - அுட்பமாயெ, 
ஆற்றல் சான்ற - வலிமையுள்ள, மலா கணை - பூவம்புகளை, ஐச்.து 
அலஜு - ஐக்தன்றி, ஏற்றம் - அதிகமாக, சல்இன் - கொடுத்தால், உல 
இனை - உலகத்தை, என் செயான் - என்ன ழுன்பஞ் செய்யமாட் 

டான், 6T- Dis 

(6- 6.) woeCurp கொலைசெய்யு மன்மதனானவன் பிரம 
னைங்கணைமே லஇக கணைகளைத்தரி லுலகத்தை யென்செய்யமாட் 
டான் என்றாள் என்பதாம், 

% 
எல்லாவற்றையும் கியதி செய்ன்ற பிரமனானவன் மன்மதன 

கொடுமையைக்கண்டு உலகத்திற் ரக மெல்லிய பூவைக் கணையா 
கச்செய்2, அவையும் ஐர்தன்றி அதிகமாகக் கொடுததில னெனபது 
கருத்த, (௬) 

அருவமாயுமென்னாவிபதைத்துளம் 
வெருவுமாறுவினைசெயும்வேனிலான் 
கருமிடற்றிழைகண்ணிலெரிக்திடா 
துருவமெய்தினுலகமுமுய்யுமே. 

(இ-ள் ) அருவம் ஆயும்- அருவமடைச்தும், என் ஆவி பதைத்து - 
என்னுடைய உயா பதைத்து, உளம் வெருவும் ஆறு - மனம் பயக் 
கொள்ளும்படி, வினை செயும் வேனிலான்- (மலாக்கணைகளைத்)தொடுக் 
இன்ற வசச்தகாலத்இம்குரிய மன்மதனானவன், ௧௫ மிடறு இறை. 
சுண்ணில் - நீலகண்டத்தையுடைய ப. ரமசவனது செற்திக் சுண்ணி 
னால், எரிச்திடாது - எரிக்சப்படாமல், உருவம் எய்தில் - வடிவத் 
தைப் பெற்திருப்டானானால், உலகமும் - உலகமும், உய்யுமே - பிழைச் 
குமர எ-று. 

(௧- த.) அருவமடைர்திருர்தும் என்னாலி பதைக்க வம்பெய்யூ 
(ரன்மதனானவன் உருக மடைச்தா துலகம் பிழைக்குகா என்றுன் 
என்பதாம்.



மன்மசதோபாலம்பனப்படலம், adger 

6 உலகமென்ப தஅுயர்ச்தோர் மாட்டே!” என்பவாகலின், இக்சே 
உலகமென்றது சதேச்இரியசாடுய முனிவரையெனச் கொள்க, ௪4.௪ 
மில்லா இருக்கும்போதும் இவ்வளவு துன்பஞ் செய்கன்றவன் மத்ற 
வீராகள்போலச் சரீரமூண்டா யிருக்குமாயின் சிதேர்திரிய ரென்ப 
இல்லாமற்போய்விடு மென்டாள் * உருவமெய்தி னுலகமு முய்யுமே£ 
என்றாள். (a) 

விரிந்கவேணிவிமலன் வெகுளியா 
லெரிடதுளாரிற்பிழைத்தவர்யாவே 
கரிந்தவேள்பிழைத்தெய்வதுகன்னியர் 
புரிந்ததீவினையின்புணர்ப்பாகுமே. 

(இ-்,) விரிர்த வேணி விமலன் - விரியப்பெறம சடையை 
யுடைய பரமசிவனுடைய, வெகுளியால் - கோபதஇனால், எரிச் 
ளாரில் - எரிக்கப்பட்டவாகளிலே, பிழைத்தவா யாவர் - பின்தும் 
பிழைத்தவாகள் எவா, கரிச்த வேள் - சாம்பலான மன்மதன், 
பிழைத்து - (பின்னும்) பிழைத்து, எய்வது - பாணங்களை யெய்வது, 
கன்னியர் புரிந்த - மாதாகள் செய்த, தீ வினையின் புணாப்பு ஆகும் - 
பாவத்திலுடைய சம்பந்தமாகும், ௭-.று. 

(௧- த.) செவன் கோபத்தா லெரிரதவரிற பிழைத்தவா யாவர்£ 
மன்மதன் பிழைத்தெய்வது மாதாகள்செய்த தீவினையின் சம்பச்த 
மாம் என்றாள் எனபதாம்; 

ப.ரமசவனுடைய வெகுளியால் எரிந்த இரிபுசா முதலியோர் 
பின்னுழ் பிழைத்தில ரொன்ச, *கன்னியாபுரிர்த தீவினையின் புணாப்பு” 
என்று மா தனாப்பழித்தலில் மிகவுங் கொடியனென மன்மதன் பழிப் 
புச் தோன்றுதலால் வஞ்சப்பழிப்பணி, (௮) 

சடிலமன்றுபைக்கார்குழற்பின்னல்கார் 
மிட.றுதோன்றல்விடமன்றுகானமே 
யுடல்விளர்ப்புவெண்ணீறன்றுருவிலா 
யடர்வதென்னைய ரனலன்காண்டியால், 

. (இ-ள்) உருவிலாய் - வடி.வமிவ்லாத மன்மதனே, ஆடர்வது 
என்னை - (என்னுடன்) போசெய்வ தென்ன, ௪டிலம் அன்று - சடை 
யன்று, பைச் தார குழல் பின்னல் - பசிய பூமாலையையணிச் த கூர்த 
லின.த வேணி, கார் - கருமை, மிடறு தோன்றல் - குழுத்தினிடத்தில் 
தோன்றுதல், விடம் அன்று - சஞ்சமன்று, சானமே - கத்தரியாம்? 
வெள் சீறு அன்று - வெள்ளிய விபூதியன்து, உடல் விசர்ப்பு - ௪சீ 
சத்இின.து வெண்ணிதமாம் ; ௮ரன் அலன் - (ஆதலால்) ப.ரமசிவனல் 
ஐன், காண்டி, - (8) காண்டாயாக, எ-று; 

(௪-௮) மன்மதனே! சடையல்ல கூர்தலின் பின்னை கண்டம் 
கதுப்பு விதமல்ல கஸ்சாரி; பூசம் வெண்ணீறல்ல உடல்வெளுப்பு? 

சான் கியனல்ல என்னிடத்தி லேன்போர்செய்றெய் என்றாள். என்ப 
அம்,



உழு GI wt a bh 

மன்மநீற்க்கும் தனக்கும் ப்கிபின்ம்யர் லயன் தன்னைவருத் 
இத்தன கர்.ரணம் தன்னுடற்குறியர்ல் ௮ங்ன் பகைங்னு௫ய பரமடிவ் 
ன்னு நிைப்பேயாகு மென்றெண்ணி ஆதனைச்சொல்லி யொழிச் 
தீர் செொன்கு, கூர்தன் மூதலியவற்கிற் சடில்முதலிய Serb Banik 
க்ற்பித்தொழித்தலால் மயக்கவொழிபபணி. (௯) 

கொன்செய்வாளிகுளித்தசெம்புண்ணிடைச் 
துன்பமெய்தத்தழல்சொரிந்தாலென 
வன்பாபோலநின்றாரமிறைப்பரா 
லென்செயாருயிர்த்தோழியரின்னுமே. 

(இ-ள்,) உயா தோழியா - உயிரையன்ன தோழியசா யிருக் 
தவர்கள், அன்பா போல நினறு - (இபபொழு தென்னிடத்) தன்புடை 
யவர்போல ( எனைச்சூழ்க்து) கின்று, கொன செய் - அச்சத்தைச் 
செய்்இன்ற, வாளி - மனமசபாணககள், குளித்த செம் புண்ணிடை - 
தைத்த Fabs புண்ணினிடததிலே, துனபம் எய்த - ( யான் ) 
தன்பத்தையடைய, தழல் சொரிஈதால் என - செருப்பைச் சொரிச் 
த.துபோல, ஆரம் இறைப்பா - சக்தனகஞுூழம்பை லீசுவாகள், இன் 
லும் - இன்னமும், என் செயா - யாுசெயயாகள், எ-று. 

(௧- ௮.) தோழிமாாகள் மன்மதடாணம பட்ட புண்ணிடத்தத் 
தியைப்போலுஞ் சந்தனத்தை யிறைகஇருகள், இன்னு மென்செய்ய 
மாட்டாரகள் என்றாள என்பதாம், 

இருச்தவரொன்றும் இப்டொழுதென்றும் பொருளுச் கேற்பக் 
கூட்டப்பட்டன, தோழியா செயயு முபசாரமாயே குணத்தைக் 
சூச்தமாகக் கூறலால் இலேசவணி, (௧௦) 

தேற்றுவார்சிலர் தேங்கமழ்வாசகீர் 
தூற்றுவார்சிலர்தொல்குலதெய்வதம் 
போற்றுவார்சிலர்பூண்முலைச்சாக் இனா 
லாற்றுவாரினழற்றுஇன்றார் சிலர். 

(இ-ள்,) சிலர் - (சதோஜிகளிற்) லெசானகர், தேற்தவார் - 
தேத்ச்சொல்துவாகள் ; சிலர் - சலரானவா, தேம் சுமழ் - காச 
ரின் மண்ச்கின்ற, வாசம் நீர் - பனிரீரை, அூற்றுவா - வீசுவார் 
சன்; இலர் - இல்சானவர், தொல் முல தெய்வதம் - தொன்றுதெர்ட் 
cin bsp வ௫ன்ற முலதெய்வழ்தை, போறறுவார் - பிசார்த் 
நனை செய்சார்கள் ; சிலர் - ஏிலரான்ஊர், பூண் மூலை - ஆபரணதி 
ற்ப தனத்தின் கெப்பத்தை, சா்திஞக் - சச்தனக்குழம்பி 
னால், ஆற்துவாரின் - தணிப்பயர்களைப்போல), அழ.ற்துஇன்றுர் - வேய் 
பமிகச் செய்வார்கள், எது, 

(we ge) Root தேத்துவார்கள், சிலர் பனிசீனா ணற்றுகார்ம்ல், 
சிலர் குல்தெய்கத்தைப் Cuidportad; Ret vi ges ssi ஊற்று 
வார்கள்போலச் சுடின்றார்கள் என்பதாம்,



மன்மசேர்பாலஃ்பன்ப்படலம், ௨௯ 

தேநிதுதறால் து நின்னால் விரும்பப்பட்ட சாயகளை சீபெறுவைட 
உண்ற்ர்றையும் உன் விருப்பிற்கு மாறாகச் செய்யான் என்பன சொல்லி 
அகள் மனவருத்தத்தைப் போக்கல், தெய்வதம் போற்று தரவு 
அம் வழிபடும் கடகளைசோக்க இவளுக்ஷெடஞ் ரித்தியாகவும அன் 
பும் ரீல்கவும் அருள்செய்கவென்று வேண்டிக் கோடல், (ss) 

இன்னவாறுமகளிரியறத்றவும் 
கன்னன்மாசன்கணையுயிரீரவும் 
பொன்னின்வார்முலைமுத்தம்பொரிக்திடத் 
தன்னையும்மறந்தாடமயந்்இயே. 

இ-ள்,) இன்ன ஆது - இவகிதமாய், மகளிர் இயற்றவும் - 
தோழிகள் உபசா.ரஞ்செய்யகும், கனனல் மாரன் - கருப்புவில்லேக் 
இய மன்மதனுடைய, கணை - பாணங்கள், உயி ஈரகும் - அவியைப் 
பிளக்கவும், பொன்னின் வா - பொன்னினாற்செய்த கச்சையணிக்த, 
மூலை - தனங்களின்மீ தணிந்த, மூததம் பொரிச்இட - முத்துக்கள் 
நீழுகவும், தமயக்தி - தமயர்தஇியானவள், தன்னையும் மறந்தாள் - 
தன்னையு மறர்.துவிட்டாள், எ-று, 

(௪-௮.) இவவாறு பெண்கள் செய்யவும், மன்மதன் பாண் 
மெய்யவும், முத்துக்கள் பொரிரஇிடத் துறச்தாள் தமயர்தி தன்னையு 
tod Baer என்பதாம். 

மன்மதபாணஞ் செய்ற வெம்மையானது தோழியர்கள் 
செய்ன்ற சைததியோபசா.ரததினாலு் தணியாமல் மூச்ரித்தா 
ளென்க, இயற்றவும் ஈ.ரவும் பொரியவும் என்னுமெச்சல்கள் மதச்தா 
சென்னும் வினைகொண்டன, . (௯௨) 

சாவிமென்குழனன்னுதற்றோழியர் 
காவியம்கட்கஇர்மூலைக்கன்னியைப் 
பூவின்மெல்லணை சேர்த் இப்புடையிரு& 
தாவியுண்டுகொலோவென்ழழுய்குவார். 

(இ- ஸ்.) சாகி மெல் ஞூழல் - கத்தூரியணிச்த மெல்லிய கூச் 
தலையும், சல் அதல் - கல்ல தெற்தியையுமூடைய, தோழியா - தோழி 
கள், காவி- கருல்குவளைபோனற, ௮ம் - அழிய, கதிர் - காச்திபெ 
ரூச்திய, முலை - தனங்களையுடைய, கன்னியை - தமயச்தியை, வின் 
மெல் அணை - மலரினாற செய்யப்பட்ட மெல்லிய மெத்தையின்மேல் 
சேர்த்தி - படுக்சச்செய்து, புடை இருந்து - பக்கத்திலிருச்து, ஆலி 
உண்டுகொலோ என்று - உயிரானது உண்டோ இல்லையோவெனபூட 
அழுங்குவார் - வரச் துவார்) எது. 

௧ஃத,) தோழிமார்கள் தமயச்தியை மலரனையிற் டேந்நி 
உ டோ வீச £ஈவென் றமுவாகள் என்பதாம். 

கூர்ச்சையுஞ் சாக்சாடோ டொக்காமா தலின் அஷ விலைக் சூகித் 
அச் சச்தேடுத்தம் டெமுண்டாலிற் தென்க, கைம்சளைப்படகத்தி



இகம் கை நடதம், 

லே மப்பிலித்றென்ஓஞ் செய்யுளில் மெல்லனைக்டெத்இனு சென் 
அம், சச்திசோபாலம்பனப் படலதீதிலே ப.தமமலர் மெல்லணைக் 
இடத்தி யென்றும்கூறி யீண்டுப் பூவின்மெல்லணைசேர்த்இ யென்றுள் 
கூறல் கூறியதுகூற லாமெனின் பெருஞ்செல்வாக்குப் பல வணைகள் 
பரப்பட்பட்டிருத்தலும் ஒவ்வொன்றும் சிறிது சிதிதுகாலம் படுத்த 
லால் வாடி. கழிபடுதலு மியல்பாதலால் கூதியதுகூற லாகாது. அன்றி 
யும் முன்னுள்ள வணையிலும் மெல்லியவணையிற் டெத்தினாரன்று 
மாம். அவியுண்க்கொலோ வென்றதனுல் இல்லையோவென்பது வரு 
விக்கட்பட்ட2, (௧௧) 

எண்ணியெண்ணியிரங்குவதென்னுயிர்ப் 
புண்ணிகழ்ந்த,துயிர்துறந்காள லள் 
வண்ணமென்றுவர்வாய்துடிக்கின்றது 
கண்ணிமைத்தனகாணுமென்பார்சிலர், 

(இ- ள்.) சிலர் - (அத்தோழிகளிற்) சிலா, எண்ணி எண்ணி - 
நினைதீது கினைச் து, இரககுவது என் - புலம்புவதென்ன, உள் 
உயிப்பு கிகழ்க்த.து - உள்ளே மூச்சு ௮அசைகத.து ; உயி துறந்தாள் 
அலள் - அவி 8ீல்னெவளல்ல, வணணம்- அழயே, மெல் துவா வாய் - 
மெல்லிய பவளம்போனற வாயானது, துடிக்கெறது - அடியாரின் 
றத; கண் - கண்களானவை, இமைத்தன - இமைத்தல் செய்கன் 
றன ; கானும் என்பா£ - பாருமெனபாரகள், எ-று. 

(௧- த.) தோழிகளிற்சிலா அழவேண்டியதென்ன !? உயிரிருக் 
இன்ற, வாய் துடிக்கின்றது, கண்களிமைக்கன்றன பாரென்பார் 
கள் எனபதாம். 

இசகிகழ்சீசகளால் அம்ஞாச்சை தெளிச்தன வெனவறிதல் இத 
னாற் கூறப்படடத. எண்ணி யெண்ணி யிரக்கலாவது இவள் சாக்கா 
டுதின் இவளாற் செய்யப்பெற்ற சிறப்பு முதலியவெல்லாம் இழக்கப் 
படுவோ மென் நிரல்கலால் தன்மை 6&விழஏயணி, (௧௪) 

மைத்தடங்கணீர்மாற்றுமின் சோர்ந்துவீ 
முத்தரிகமுயர் முலைசேர்த்து. மின் 
கொத்துகாண்மலசோடுங்குலைக் துசோர் 
மொய்த்தகூட்தன் முடிமினென்பார்சிலர், 

(இ-ள்.) கொ - (தோழிகளித) சிலசானவர், மை தடம் கண் சீர்- 
அஞ்சனச் தட்டிய விசாலம்பொருச்சிய சுண்களினீலா, மாத்றுமின் - 
மாற்றுக்கள்) சோர்ச்து வீழ் உழ்தரீகம் - சோர்வை யடைச்து 
ீழ்னெற மேற்போர்வையை, உயர் முலை - உயர்ச்த தன த்இின்மேல், 
சேர்த்துமின் - சேருக்கள் ; கொத்து - கொத்தாயெ, காள் மலரோ 
டும் - அன்றலர்ச் ச பூக்களுடனே, குலைச்.து சோர் - wipe Cort 
இன்ற, மொய்த்த கூர்தல் - செருவ்கிய குழலை, முடிமின் என்பார் - 
முடியுக்களொன்று சொல்துவார், எ-று,



இக்்இரப்படலம். ௨௬௪ 

(௧- ௮௦) தோழிகளிழ் இலா கண்ணீரைத் அடையும்கள், மேத 
யபோவையால் மூலையை மூடுக்கள், HIDES கூகதலை முடியுங்கள் 
என்டார்சள் என்பதாம, 

இனி ஏம்பா ௮ணித்தாகலின் இவளுடைய தந்தை முதலியோர் 
வருதறகுமுன்னமே முன்டோல ஆடையணிமுதலியவற்றைத் திருதத 
முயல்ெருரொன்பது கருத்து. இதுவும் தனமைசவிதசியணி, (௧௫) 

சுடரும்வெண்மஇ தூற்றுக்தழல்சுட 
விடரின்மூழ்கியிறந்துபடுமுன 
மடவரற்டடர்மாற்றுவன்யானெனக் 
கடன்முகட்டிற்கதிரவன்றோன்றினான். 

(இ-ள்.) சுடரும் வெள் மதி- பிரகாரியாகின்ற வெள்ளிய ௪க் 
இ.ரனானவன், .தாற்றும் - தூற்றுனெற, அழல் ௪ட- தீயானது சுடு 
தீல்செய்ய, இடரில் மூழ்கு - துன்பத்தில் மூழுக, இறக்து படும் 
மூனம் - உயிர்நீல்குமுன்னே, மடவரற்கு - தமயக்இக்கு, இடர் - 
அன்பத்தை, யான் - சானே, மாத்றுவன் என - நீக்குவன் என்பவன் 
போல், கடல் முகட்டில் - கடலினஜஹுச்சியில், கதி.ரவன் - சூரியன், 
தோன்தினான் - உதயமானான், எ-று. 

(௧ - த.) சக்திரனாயெ நெருப்புச்சுட தமயக்தி தன்பத்திலழுக்தி 
யிறக்குமுன் சூரிய ஓுதயமாயிஞன் என்பதாம். 

சச்திரனாலும் மன்மதனாலும் இரவின் மிகுகின்ற தமயசக்தியின் 
pws ”பகல்வர வொருபுடை நீங்குமென்பா£, இடா மாற்றுவன் 
யானெனக் சடன்முகட்டிற் கதிரவன் ரோனறினான்” என்றூர். இரவி 
யுதயத்தில் தமயக்இ வருத்த ரீக்குவிப்போன் றஐன்மையைச் குதித்த 
லால் தற்குறிப்பணி. (௧௬) 

மன்மதோபாலம்பனப்படலம் முற்றும். 
  

இந்தி ரப் படலம். 
[இட்படலத்தால் தமயச்இயின் சுயம்வரத்திற்கு Qs Bren 

மூதிலிய தேவர்வரவு சொல்லப்பமன்.௦.௮.] 

(கலிவிருச்சம்.) 
இடுக்கணெய்தவிகக்துகளித்துளார் 
ஈடுக்கமெய்தாலிதருவேந்தரின் 
விடுச்தகண்க;இர்த்திங்கள் விளங்கொளி 
கெடுத்.துவெய்யவன்8ழ்த்தஇசைத்தோன்றினன். 

(த. ஸ்) இம ல் அன்பத்சை (அர்காட்டிதுள்ளோ) 
அலைய, இசர்து - அஇக்சரமித்து, களிச்துளார் - செருக்கடைச்த 
குழகிலமன் கி, தடுக்கும் எய்த - சடுக்கத்தை யடைய, கலிதரு லேச்



2.02. DEL Fd 

தரின் - வருத்துவ்ற அசசரைப்டோல, விடுத்த - (தமயர்இி வருந் 
தம்படி.) விடுக்கப்பெறற, தண் சதா இல்கள - குளி£ச்சிபொருச்திய 
சொெணக்களையுடைய சச்திரஜுடைய, விளககு ஓளி கொடுத்து - விளம் 
இன்ற காச்தியை அழிதது, வெய்யவன் - சூரியனானவன், கீழ்த் 

இசை - இழக்குத்திக்கல், தோன்றினான் - உஇத்தான், எஃறு; 

(a- த.) குறுகிலமன்னா துன்பமடையப் பெருகிலமன்னா 
புதட்பட்டாறபோலச் சர்திர பிரகாசததைக் கெலிததுச் சூரிய ஓுதய 
மாயினான் என்பதாம். 

ஏழையா வருத்தியவாக்குக் கேடு தாமே வருமாதலில் தம 
யர்தியை வருததிய சச்திரலும் ஒளியிழச்தா னென்க, கேதொமே 
வருதல், “பிறாகடுன்னா முற்பகற் செய்யிற் றமக்கின்னா, பிற்பகற் 
சுூமேவரும்?? இதனாலறிக, வேர்தரைப்போல வெய்யவன் €ழ்த் 
இசைத் தோன்தினா னென்மமையால் உவமையணி. (a) 

வையமேமுடைமன்னனிறுத்தலும் 
வெய்யபாசறைவிட்டகல்வேவிரி 
னையசெங்க திராதவன்றோன்றுமுன் 
செய்யவான்விட்டகன்றதுதஇல்களே. 

(இ-ள்.) வையம் ஏழ் உடை மன்னன் - ஏழு தீபல்களையுமூடைய. 
அரசனானவன், இறுத்தலும் - வச்து தங்னெமாத்திரத்இல், வெய்ய 
பாசறை விட்டு - வெவ்விய படைவீட்டைவிட்டு, அகல் - நீல்குஇன்ற, 
வேளிரின் - குறுகில வேந்தரைப்போல், ஐய செம் ௧£இர் ஆதவன் - 
அழூயே சிவர்த இரணங்களையுடைய சூரியனானவன், தோன்றுமூன் - 
உதிக்குமுன்னே, செய்ய வான் விட்டு - வர்த ஆகாயத்தைவிட்டு, 
இல்கள் அகன்றது - சச்திரனானத நீல்யெது, எ-று. 

(௧-3) சூரிய ஓதயமாகுமுன்னே சகதிர aly Benen என்ப 
தாம். 

இ.தவும் உவமையணி, (௨) 

அன்னகாலையிலாய்வளைத்தோழியர் 
கென்னல்வாட்டுகிலவுக்க இர்மதி 
யின்னுமெய்்இலிறக் துபடுமென 
வுன்னியன்னையொடுற்றதவைக றினார். 

(இ- ள்.) அன்ன காலையில் - ௮ப்பொழுஇில், ஆய் வளை தோழி 
யர் - ஆராயர் தெடுக்கப்பட்ட வளையலையணிச்த தோழிகள், சென் 
னல் வாட்டு - சேற்றைப்பெரமுதில் வாட்டிய, நிலவு - பிரகாசம்பொ 
ருச்திய, கதா மஇ - ரணக்களையுடைய சச் திரஞனவன், Der gud 
எய்தில் - இன்னமும் வர்தால், இறச்.து படும் என உன்னி - (தம 
68) orev jos wo anGenay bs sg, அன்னையொடு - தா 
சதனே, உம்மவை கூறிஞர் - அடைச்த காரியல்களேச் சொல்லிளுர் 
கன, ௭-௮, %



இர்திசப்படலம், பெசற்கூ 

(௪- ௮.) தோழிமார்கள் தமயர்தி தாயாயெ சாஞ்சனமாலை 
பிடத்று சடச்த காரியக்களைச் சொன்னார்கள் என்பதாம், 

* தோழியா ? என்றது உயி.த்தோழியனா, செவிலியும் கற்ராயும் 
அன்னைய சாதலின் ஈண்டு *அன்னை” என்றது செவிலியையெனக் 
கொள்க, தலைவி பாங்டுக் கறத்தொடுகிற்றலும், பாக்கி செவிலிக் 
கறச்தொகிற்றலுஞ் செவிலி சற்றாய்க் கறத்தொடுகிற்றலும், ஈற்றாய் 
தர்தையன்னையாக் கறத்தொடுகிற்றலும் விதியென்க, (௩) 

அத்திறந்தெரிஈ்தாய்மலர்க்கோதைவெண் 
முத்தமூரன்முதுக்குறைக்காளென 
வுய்த்துரைத்தனளோடைப்புகர்முக 
மத்தமால்கரிமன்னவர்மன்னற்கே. 

(இ-ள்) ௮இிறம் தெரிர்து- அச்செலிலிசொல்லிய இதத்தைத் 
தெரி$தகொண்டு, ஆய் மலர் கோதை - ஆசாய்ச்தெடுக்கப்பட்ட மலர் 
காயணிர்த கூர்தலையுடைய ஈற்ராயானவள், வெள் மூத்தம் மூரல் - 
வெள்ளிய முத்.துக்களையொத்த பற்களையுடைய தமயச்தியானவன், 
மு.துக்குறைர்தாள் என - பேரறிவடைச்தாளென்று, ஓடை - பட்ட 
மணிர்த, புகா முகம் - புள்ளிபெற்ற முகத்தையுடைய, மத்தம் மால் 
கரி மன்னவா - மதங்கொண்ட பெரிய யானையையொத்த மன்னற்கு 
(வீமராசலுக்கு]) உய்த்த - அவ்விடத்திற் கருத்தைச் செறுதஇ, 
உராத்தனள் - சொல்லினாள், எ-று. 

(௧-௮) சாஞ்சனமாலை யதையறிர்து தமயக்தி பேரதி வடைச் 
தாளென்று தன்கணவனாடூய லீமராசலுக்குச் சொன்னாள் என்பதாம், 

தடங்கொள் வெம்முலைசாற்றியமாத்தமு 
அடங்குசிற்றிடையாக்கமுகோக்கிய 
மடங்கலேறனையான்மணகாட்டிய 
மூடங்கல்போக்கெென்மொய்கழல்வேந்தர்க்கே. 

(இ-ள்.) தடம் கொள் - பெருமையைக்கொண்ட, வெம் முலை - 

விருப்பத்தைத்தருன்ற தனத்தையுடைய துணைவியானவள், சாற் 
திய மாற்றமும் - சொல்லிய சொல்லையும், grog சிறு இடை - 
வளையாகின்்ற ஏிதியவிடையையுடைய தமயச்தியின௫த, ஆக்கமூம் 
சோக்கிய - பருவத்தையும் கண்ட, மடங்கல் ஏறு அனையான் - ஆண் 
சக்கக்தையொத்த வீமரா௪ஞனவன், மணம் சாட்டிய மூடல்கல் - 
விவாககாளைக் குறிக்கப்பெற்ற ஓலையை, மொய் கழல் வெச்தர்க்கு - 
செருக்கவெ லீரக்கழலினையுடைய அசசர்ச்கு, போக்கன் - செலுத்தி 

9 9-௮ 

(௪-௮) லீயாசன்,தவ்மனைவி சொன்னசொல்லையும் தமயச்தி 
பருவத்தையும் பார்த்துத் இருமணவோலையைத் தேசச்தரசர்களுக் 
கஜப்பினுன் என்பதாம்,



வள் ைடதம் 

தலைவியின் சொறகுறியாலும், தமயச்தியின் மெய்க்குறியாறும், 
அந்தப்புரத்தி னிகழ்ர்த ஆரவாரத்தினாலும் இர்சோய்க்குச் காரணக் 
கண்ட வீமராசன், வடிவும் அழகும் சற்குணமும் சற்செய்கையும் 
கிறைக்த தன்மகளின் கருத்துக்கசைக்த அரசன் இன்னானென்பது 
தெளியச்கூடாமையால் சுயம்வரம் சாட்டிய விவாகவோலையை ௮௪ 
சர்யாவருக்கும் விடுத்தானென்க, (௫) 

வேலைசூழ்புவிமன்னர்க்குவேந்தர்கோ 
னேலைபோக்கியகோர்ந்துயர்கம்பக 
மாலைதாழ்முடிவாசவற்கோதுவான் 
ஞாலமேத்திசைநாரதன்போயினான். 

(இ-ள்,) வேந்தா கோன் - கீமராசனானவன், வேலை சூழ் புலி 
மன்னாக்கு - கடல்சூழ்க்த பூமண்டலத்தையாளுடன்ற வரசாக்கு, 
ஓலை போக்கயேது - ஓலையைச் செலுத்தியதை, லூக்து- ௮திச்.து, உயர் 
கற்பக மாலை - உயாநத கற்பகத்தினுடைய மலாமாலை, தாழ் - தாழ் 
இன்ற, முடி. வாசவழ்கு - மகுடமணிக்த இச்திரனுக்கு, ஒ.துவான் - 
சொல்லும்பொருட்டு, ஞாலம் ஏத்த - உலகத்தா அதிக்டன்ற, 
இசை - புகழையுடைய, ரா.ரதன் - சாரதமுனிவன், போயினான் - 
போனான், எ-று. 

(௧- த.) காரதமுனிவனானவன் வீமராசன் அரசருக் கோலை 
விட்டதையறிர்.து தேவேச்இிரலுக்குச் சொல்லும்பொருட்டுப் போனான் 
என்பதாம். 

திரிலோக சஞ்சாரியாடய கா ரதமுனிவன் இச்சுயம்வச whe 
யத்தை இச்இிரஜுக்குச்சொல்லி அவனையும் இதம்கு வருவித்தல் ஏறப் 
பென்று கினைத்துட் பொன்னுலகத்இறகுச் சென்றானென்்க (௬) 

[இதமுத லைகதபாட்கெள் ஒருதொடர், இவ்வைச்து 
பாட்டுகளாலும் இர்திரகோகத்தின் சிறப்புச் 

சொல்லட்படுஇன்றன.] 

அ.றுசோக்கழிகெடிலாசிரியகிருத் தம். 

வானவரொண் சுடரெறிக்கு முடிதாழ்த்.து வனைகழற் 
கால் வணங்கி யேத்தகத், தேனிமிரும் கற்பககாண் முகை 
யுடைந்து பரியகறும் தேற லூற்ற, மேனகைசா மாயி 
சட்ட வுருப்பசிவெள் ளஎடையுதவ விளறித் இஞ்சொற், 
பானலங்கட் டிலோத்தமைமென் சதிமுறையிற் பதம் 
பெயர்க்கும் பாணி தாங்க. 

இ-ள்.) வானவர் - தேவர்களுடைய, ஒள் சுடர் எறிக்கும் - 
தள்ளிய க்க Pater, opp ogee, ae ore 
செய்து, வனை கழல் கால் - வீரக்சழலையணிர்த பாசத்தை, வண 
ஏத்த - தாழ்ச்து புகழகும், சேன் இமிரும் - acid amtor may : 
இன்ற, சறபகம் - கற்பகத்திலுடைய, காள் முகை உடைர்து - ஆன்



துப்பிதழ்மடந்தைபாற்.நா.துபோகெனச் - 
செப்பியதெவன்கொலெஞ்சட்தையோர்ஈ துமே, 

(இ-ள்,) எப்பொருள் ஆயிலும் - எந்தப்பொருள்ளாதும், யாவர் 
உள்ளமும் - எவர்களுடைய மனமும், கைப்பட செல்லி கனியில் - உள் 
சக்கையிற்பட்ட நெல்லிப்பழத்தைப்போல, கானும் - அதி௫ன்று 
கீர் - நீல், தப்பு இதழ் - பவளம்போன்ற அத ரத்தையுடைய, மடர் 
தையால் - தமயந்இியிடத்த, சது போக என - தூதுபோவென்று, 
எம் சிர்தை ஒர்ந்தும் - எங்களுடைய மனதைத் தெரிர்தும், செப்பி 
யுது - சொல்லியது, எவன்கொல் - என்கொல், எ-று. ௮ம் - அசை, 

(௧- து.) எல்லரமறிந்த சீா தமயச்தியிடத்துத் தூ.துபோவென்று 
சொல்லிய தென்னவோவென்றான் என்பதாம். 

என்னுள்ளம் அவனிடத்தும் ௮அவளுள்ளம் என்னிடத்தும் ஒரு. 
மித்து கின்றெதென்பது தோன்ற எஞ்சேதை யோரக்துமெனத் தன் 
மைப் பன்மையாகச் சொல்லிஞா,. “ஒருதலையா ஸனின்னாது காமக் 
காட்போல),: விருதலை யானு மினிது'” என விருத்த்லால் ஒத்தகாம. 
மூள்ள வெனக்கன்றி ஒருதலைக்காமமுள்ள வுனக்குச் சச். துபொருச். 
தாதென்பது கருதது. செல்லியங்கனியி லென்றமையால் உவமை 
பணி, (௧௨); 

[€ீயே செல்கென்ற இர்திரனுக்கு உளன் சொல்லல்] 

வழங்கிய தும்முரைமராதுசென்றியான் 
மொழிக்தனனாயினுமுன்ன ரேயெனை 
விழைந்தவத்தளிரியலவெள்குறாதுளய் 
குழைக்துதும்பான்மணம்பொருக்தல்கூடுமோ. 

(இ-ள்.) வழங்கயெ நும் உரை - சொல்லிய உம்முடைய சொல்லை, 
மராது- மறுக்காமல், யான் சென்று- யான்போய், மொழிக்தனன் ஆயி 
ஓம் - சொன்னே னானாலும், முன்னரே எனை விழைச்த - மூன்னமே 
என்னை விரும்பிய, ௮ தளிரியல் - அத்தமயரீதி, வெள் குருது - சாளு 
மல், உளம் குழைந்து - மனங் கனாந்து, நம்பால் - ௨ம்மிடத் 
மணம் - விவாகத்திற்கு, பொருந்தல் கூடிமோ - சம்மதிப்பாளோ, 
எ.து. ் 

(க-மி.) உமதுசொல்லை சான் சொன்னேனாளாலும் என்னைகிரும்" 
பிய தமயந்தி உம்மை விரும்புவாளோ என்றான் என்பதாம். 

"யான் விழைர்தவென்னில் தன்னறிவுக் கேலாதென்ப.த பத்தி' 
*எனை விழைர்த? என்றான். விழைக்தவளா தலால் யர்ன் சொல் மல் 
தற்கு எதிர்மொழி கொடுத்தற்கே கானும்; ' அங்கம் argent 
எல்கர்த நின் விவாகத்திற்கு சம்மதிப்பாளெள்புசு கருத்து. (விடி 

[என்னம் முத்திமோவென்ற சளறுக்கு Bi Pre சொல்லிய 

     

  
      ப 

் து எரா தந்த 
; ம் சதி ப ளி 4 

Tr Baa பதம ie ப்பது ப்ப ப i A இட்! a ் 4 

oe ae பொடி ட ட இட டும் இடர் ய



களன் நாதுப்படலம். oer 

னபபுளளானத, மூன் உரைத்தவை அனைம் த்தும் - (தா.தபோய்வக்) 
மூன் சொல்லியசெய்தி யாவையையும், எண்ணும்- கினைப்பான், எ-று. 
ஆல் - ௮சை. 

(க - த.) இவ்வாறுசொல்வான் பேசாது துன்பப்படுவான் மயல் 
குவான் தன்னையுமறப்பான் நல்ல தருமமென்று சிரிப்பான் வெதும்பு 
வான் அன்னஞ் சொன்னவற்றை நினைப்பான என்பதாம், 

காம்பீர கடையுடையவ ஞதலால் *விள்ளா தயாக திருக்கும்? என் 
அம், செய்வதுச் seine gos தோனருாமையால் “ஏமுனும்? என்றும்; இப் 

படிப்பட்ட சிர்தையுடையவ னாதலின “தனனையு மறக்கும்? என்றும், 
சத்தியமிவ்வாறு வருததுவமாதலின வஞ்சப புகழ்சசியாத் [தரும 

சன்றெனாப புன்னகை கோட்டுப்? எனறும், இ.சனால் அசத்தல் ௮௧ 
தாப மூண்டாகையால் மம.ப்புழுக கும்? என்றும், தருமததஇற் குடன் 
பட்டவனுகையால் இனி தனககு£ இடை.பாஉளனனு நிச்சய தால் 
*வெ.ப்துமா தது” என்றும், டீபருகடொருளினமேல் விருப்பம் அதிகரித் 

தலால், அன்னமுன்னுரை -சவை பனை 2தும் பாணனும்? என்றுஞ் சொல் 
ிஞா. வருததமிகுதியின நகைசெயவது இடுக்கண் வருங்கா னகுக 
வதனை, யடுததாவ ஃஃ்தொப ப.இ?” 9 x69 ofa. பகையில்லாமல் 
ஒருகாலததிலே கூட 235 எலஜும் அடாக இருக்கு முதலிய பலவற் 
இிற்குக Gri FED AF CET rg) லிஞு ட கூட்டவாணி; (௩௦) 

முற்றிழைவன முலைமுயககு௩கன்னலம் 
பெதறநிலனெனினுமவேள பெயயும்வாளியான் 
மற்றுயிரிறப்பினும்வானவேக்௮தாடு 
சொழ்றதுமறுககிலனன்று2சாவலுவான், 

(இ-ன்.) முதறு இழை - காழி... பு.2திய ஆபரணங்களையணி 
கீத தமயர்தியினது, வமை முலை - நழக ய சனங்களை, முயங்கும் கண் 
கலம் - தழுவுஇன்ற ஈல்ல சுமை, மபமறிஉல எனிஜ.௰ - பெறாமற் 
போனேஞனாயிலும், வேள் - வயத ஞமயன, பேயயும் வாளயால் - 
சொரிகின்ற பாணங்களினாவே Rut Bar ign - இலிமாயினும், 
வான வேர்தொடு- இகதஇிரஜடன, சாராது - சொல்லியதை, மறுக்க 
லன் என்று - தழிக்கமாடடெ ஜவெனறு நிச்சயிருது்கொண்டு, சொல்து 
வான் - சசால்லுவான், எ-று, 

(க - து.) ஐமயம்இி இன்ப ததைட் toi dren Bap மன்மதன் கணை 
யா லுயிபோயிஜம் இர்திரஜஷேடு சொன்னதை மறுக்கிலேன். என் 
ரன் என்பதாம், 

மத்து - அசைநிலை. இம்மைப்பயனை 5 தரும்பென கினைத்து மது 
மைப்பயனை கிரும்பிய கம்பீர நடையை யுடைய ௪ தஇயசச்தனுகை 
பரல் இவ்வாறு கூறினா னென்க, (am) 

[தூதுடோகச்சோல்லிய இச் Brie EGO dg ௪ளன் சொல்லல்,] 

எப் surges பிலும்யாவருள்எமு வ் 
கைப்பட சல்லிய்கனிலில்கா வ கீர்



Qe Brrr ot, a @ 

தலர்ச்த அரும்புகள் உடைபட்டு, பசிய - பசுமைபொருச்திய கதம் 
தேதல் ஊற்ற - சறிய தேனைச்சொரியவும், மேனகை - மேனகையச 
அவள், சாள்ரை இரட்ட - கவரிகளை அசைக்கவும், உருப்ப9ி - வருப்ப 
சியானவள், வெள்ளடை உதவ- தாம்பூலத்தைக் கொடுக்கவும், விளரி- 
விளரியென்னு மிசையையொ த, 8 சொல் - மதுரம்பொருச்திய 
சொல்லையும், பானல் ௮ம் கண் - 8லோற்பலம்போன்ற அழயெ கண் 

களையுமுள்ள, திலோத்தமை - திலோத்தமையானவள், மெல் - மெல் 
லிய, சஇிமுறையில் பதம் பெயாக்கும் - தாளவொத இன் முறைப்படி. 
பதம் பெயாததறகுரிய, பாணி கக - அஸ்தாபிசயஞ் செய்யவும், 
a 

(௧-த.) தேவாகள வணங்கவும், கற்பகத்தருக்கள் தேன்சொ 
ரியவம், மேனகை சாமரமையபோடவும், உருப்படி தாம்பூலக் கொடுக்க 

வும், தலோததமை யபி:யஞ்செயயவும் எனபதாம். (௭) 

'தண்டரள மணிமுறுவ லயிராணி வரிபசக்த தடங் 
கட் காமர், வண்டுபகட் டெழின்மார்பின் மந்தார கறுக் 
தெரியன் மலரின் வீழப், புண்டரிகச் செழுங்காடு பூத்த 
தென விழிமலர்கள் பொலிந்து தோன்றத், தெண்டிரை 
வா பமிழ்தசமனம் தெள்விளித்தே னரமகளிர் செவி 

னூற்ற. ் 
(இ-ள்) தண - குளித்த, தரளம் - முத்துக்கள் போன்ற, 

மணி முறுவல - அழூய பற்களையுடைய, அயிசாணி - இ; இராணியின், 
அரி- இரேகைகளானவை, பரசத - பரவபபெற்த, தடம் - விசாலம் 
பொருரஇய, பண் காமா வண்டி - கண்டிளெனலும் அழகிய வண்டுக 
ளானவை, பக் - பெருமைபொருகதிய, எழில் மரபின - அழயெ 
மாரபிலணிரத, மக்தாரம கறும் தெரியல் - மத்தா ரத.இன் கல்ல மாலை 
யினுடைய, மலரின வீபூ - பூவில் மொயக்கவும், புண்டரிகம் - தாமரை 
யின, செழு காடு பூசதது என - செழுமையுள்ள ௨வவம பூத்ததென் 
லுய்படி, விழி மலாசள டொலிக்து தோன்ற - சேதஇரமலாகள் பிர 
காரிதது விளங்கவும், செள - தெள்ளிய, இரைவாய் - கடலிடத தண் 
ட சய; அமிழ்தம் என - அமிழ்தம் எனறு சொல்ல, தெள்விளி தேன - 
தெள்விளிபென்னு மிசை தேனை, அரமகளிா - அரம்பையசானவர் 
கள்) செலியின ஊற்ற - காதினிடத்திலே சொரியவும், எ-று. 

(௧- த.) இசஇிராணி கண்கள் மச்தாசமாலை மலரில் வீழும், 
ஆயிசம்சண்கள் விளங்கவும், அசம்பையாகள் பாடவும் என்பதாம்.(௮) 

மருவுயிர்க்கு ஈறுக் துணர்மென் மல் பொதுளஞும் பெர 
லத்தருவு மணியு மானு, மிருகிதியும் விழிக்கடையி னஞு 
ஹோக்கி முறைமுதைகநின் றேவல் கேட்.பக், கருதினர்கண் 
ககச்வனப்பிற் கக்தருவ மடமகளிர் கனிக்த பாடத், சு 
ஸ்ஸ்ற பிறழாமன் மாடகயாழ் உம்புள ரக் ஓழனி யார்ப்ப.



௩௬௭௬ கைடதம், 

(இ-ள்.) மரு உயிசக்கும்- வாசனையை வீசுடன்ற, ஈம் - சுதிய, 
அணா - கொத்தாயெ, மெல் மலா - மெல்லிய மலர்களானவை, டொ 
அளும் - நெருங்பெ, பொலம் தருவும் - டொன்மயமா௫ய ஓதருவும், 
முணியும் - சிர். தாமணியும், ஆலும் - காமதேனுஃும், இரு சிதியும் - ௪வ்க 
கிதி ப.தமகிதியென்னு கிதிகளிசணடும், விழி கடையின அருள் சோக்ட- 
கடைக்கண்களினுடைய அருளைப் பாரத்து, முறை முறை கின்று - 
ஐரிசை வரிசையாக கின்று, ஏவல் கேட்ப - ஏவலைக் கேட்கவும், கரு 
இனர் - கினைத்தவாகளுடைய, கண் கவா வனப்பின் - கண்களைப் 
பத்திக் கொள்ளனெற அழூனையுடைய, ககத்தருவ மடம் மகளி - 
இளமைபொருக்திய கம் தருவ மாதாகள், கனி பாடல் - முதிர்ச்ச 

பாடல்களாலே, சுருதி முறை பிறழாமல் - ஒலியினுடைய வுரிசைகள் 
லேநறுபடாமல், மாடகம் யாழ் ஈரம்பு - முறுககாணியோடுக்கூடிய 
கீணையிலுடைய ஈரமபினை, உளரும - தடவுனெ.ற, துழனி ஆப்ப - 
ஒலியானது ஒலிக்கவும, எ - று, 

(க -ழ.) ஐத்தருஷம, சிச்தாமணியும், காமதேனுவும், ௪க்ககிஇ 
யூம், டதுமகிதியும், ஏவஃ்கேடகவும், ௧௦ தருவமாதாகள வீணைவாடிக் 
சஷம் எனபதாம். (௯) 

மருங்கினொரு புடை விரித்த குற்றுடைவாள் வட்டு 
டையின் வயல்க வோர்பால், பொருவகுலிசப் படைகமஞ் 
சூன் முகிலினிடை விளங்குமின்னிற் பொலிவு காட்டச், 
சுருமபிமிரஞ சலலோதிப புலோமசைசெம பஞ்சடி.மென் 
சுவடு தோ.ப்க்து, விரிந்ததடம் புயம்பவளக கொடி.படர்க்த 
சூவவரையின் விளங்கத தோன்ற 

(இ-ன்.) மருக்இன - இடையில, ஒரு புடை விரித்த - ஒரு பக் 
தீதில் கட்டிய, குறு உடைவாள் - குறியவாளானது, உட்மிடை 

மின் வயங்க - அரைக்கவசதஇலமீது பிரகாசிஃஃவும், ஜா பால் - ஒரு 
பக்கத்தில், பொரு - போசெயடனெற, குலிசப்படை - as Arrays 
மானது, கமம் - கிறைவபொருக்திய, சூல - கருப்பத்தையுடைய, 
இலினிடை - மேகத் தினீடத்தி?ல, கிளககு மினனின - பிரகாசிக் 
ன்ற மினனலைபபோல், டொலிவு காடட - காகதியைக் காண்பிக்க 

வும், சுரும்பு இமி£ - வண்டுகளானவை ஒலிடூன்ற, அம் ரில் ஓஇ - 
அழூ.ப பொன்வட்டத தகஃட்டினைபணி௰த கூந்தலையுடைய, புலோ 
மசை - இர்திராணியிலுடைய, செம் பஞ்சு அடி. - செம்பஞ்சுக் சூழம் 
பணிச்சு பாதங்களிறுடைய, மெல் சுவமி தோயர்து - மெல்லிய 

தழும்பு பொருக்இ,, விரிசத - விரியப்பெறத, தடம் புயம் - விசாலம் 
eeu தோள்களானவை, பலளசம் கொழு, படாத்த - பவளக் 

கொடிகள் படரப்பெத்த, கூலம் வரையின் - ருலடரிகளைப்போல, 
விளக் தோன்ற - பிரகாரித.த,ச் தோன்றகும், ௭-௮. 

(௧- 2,) ஒருபக்கத்இ லுடைவாள் பிசகாடக்கம், மற்றொரு 
ர்க த்தில் வச்சொயுசம் பிரகாடுக்கவும், இக்இராணி காத்சஷிபட்ட 
queer பிசகாடுக்கும் என்பதாம், (00)



இர் திரப்படலம். ௨௬௪ 

விஞ்சையர்கிட் ஈசரவுண ருசகர்புமி முழுதாளுல் 
வேக்தர்யாரு, மஞ்சலிசெய் இருமருங்கும் புடைசூழ 
முனிவர்குழா மா௫கூற, வெஞ்சலில்பல வளஞ்சிதப்ப வசி 
யணையில் வீற்றிருககு மிமையோர் வேக்தைக, கஞ்சமல 
சயனளித்த மறைபயினா சதனிருஈண் களிப்பக் கண்டான். 

(இ-௭.) விஞ்சையா - விச்சாதசாகளும், இக்ரா - இக்ச 
சாகளும, அவுணா - அகரரும, உரகச - Bram, Le மூழு.தும 

ஆளும - பூலோகமுழமுதையு மாடசிசெயனெற, வேகதா யாரும் - 
அசசாகள் யாவரும், அஞ்சலி செயது - வணக்கஞ்செய்து, இரு 

மருல்கும் - இரண்ம்பக்கததிலும், புடை சூழ - கெருக்டச்சூழகும், 
மூனிவா சுழாம் - முனிவா கூட்டலகள, ஆ கூற - அவ இககவும், 
எஞ்சல் இல - சூறைவில்லாத, பல வளம் சிறப்ப - பலவாகிய களல் 
களானவை மிக, அரி அனையில வீறறிருகடும் - சிங்கவாசனத்தில் வீற் 
திருஃனற, இமையே வேக்தை - இகஇரனை, கஞ்சம் மலா ௮௭ன- 
தாமசைமலரி லிருக்கை பிரமணைனவன, அளிதத - பெத்த, மறை 
பயில - கேதத்தைப பயிறசிசெயகுல, கா.ரதன - மாரதமுனிவன், 
இரு கண் களிப்ப - தவனிருகணகளும் களிடபையடைய, சண்டான - 
பாரத்தான், எ-று. 

(௧ - ௮.) விஞ்சையாகளும் இச்சசாகளும் அசுசாகளும் சாகா 
களும் புவியசசாகளும் புடைகசூழவும, முனிவாக னாவ க்கவும், 
Powe sag OS Kae மிகஇரனை சாரதன கண்டான என்பதாம், 

,வானவரெவ்ழம் பாட்மிமுத லைச்சபாட்டிலும வச்த ஏத்த 
வெனப.துமுதலிய வீனையெசசவகள வீறதிருக்கு மென்ும டெய 
செச்ச வினையையும், ௮2 இமைமேசா வேசதெனதும் பெயசையுல் 
கொண்டு முடி தன, (௧௧) 

பொன்னகர் தனிபுசக்கும் புசந்தசனா சதமுனிவன் 
புகுதலோட, முன்னரியற் நியதவத்தி னெய்துபய ஸிப் 
பிறப்பின் முடிநத,தாமென், றன்னமுனி வரனுவபப வருக் 
இயபாத் இயமுதலா வனைத்துகலக, யின்னமுத முகுவன 
போ லினிதுசைக்கு முஃமனொடு மிருக்கை யிக்தான். 

(இ-ள்) பொன ச௧7ம - அமசாவதஇியை, தனி புரக்கும் - 
ஓப்பறக் காக்இன்ற, புரர்தசன - இந்இிரனானவன், சார தமூனிவன் 
புருதலோடும் - சா.ரதமுனிவன் அடைந்தமாதஇசதஇல், முன்னர் 
இயற்திய - முற்பிறட்பில் யான்செயத, தவததின எய்து பயன - 
தலத்தினுலே அடையவேண்டிய பிசயோசனம், இ பிதப்பில் முடிச் 
தீதாம் என்று - இர்தட்பிறப்பில் முற்றுப்பெற்றதாமென்று, அன்ன 
galers உவப்ப - அத்த சாசதமுனிகன் மடழ்ச்சியடைய, அருக் 

2 பாத்இயம் முதல் ஆ - அருக்கெபாத்இயமு தலாக, அனை ததும் 
சஸ்இ- யாவையும் செசடுத்.த, இன் அமூதம் - இணியகமிர்தமான் 
வை, உருவ போல் - சொரிவனபோல, இனிது உலாக்கும் - இனி



௨௬௮ @ HL. BW. 

தாகச் சொல்லுஇன்ற, முசமனொடும - உபசாரத்தடன், இரு கை 
ஈச்தான் - ஆசனத்தைம் கொுததான், எ-று. 

(௧ஃ.த,) தேவேந்திரன் காரதன வர்தமாத்திரததில் அசனம் 
கொடுத்தான் என்பதாம. (௪௨) 

உருகியுளங் களிசிறப்ப வாயிரங்கண் மலராலு மொ 
ருங்கு கோக்க, யருமறையோ யிவணிங்கி கெடுங்கால மே 
வவுலக லடைந்தா யென்னப், பொருவரிய தவமுனிவன் 
வானவர்கோன் முககோக்கூப் புணரி சூழ்ஈ்த, விருகிலத்திற் 
கடவுணஇப் புனலாடி யித்துணைகா விறந்த தென்றான், 

(இ- ள்.) உரு ௨ம் - மனமூரா€), சளி சிதட்ப - களிட்புமிக, 
ஆயிசம் கண் மலராலும் - ஆயிரக்கண ;ளாய தாமமைமஉராதும், 
ஒரும்கு கோகடு - ஒருமிக்சட்பாச.த,, ௮௫ மறையோய - சாசரதமுனி 
யே, இவண் 8&௫- இவ்விடமலீடம், கேடு காலம் - செசோளாக, 
௪ உலூல் - எ$்தவுலகதஇல், அடைந்தாய என்ன - டோயிஞயென்து 
கேட்க, பொரு அரிய - ஒட்பிஃகாத, தவம முனிஉன் - தவத்தை 
யுடைய சாரதமுனிவன், உனஉர சோன மூகம கோக - இததஇிர 
னுடைய முகததைப் பாதது, புணர் ரழ1த இரு கிலததில் - 
சமுதஇிரஞ்சூழ்கத பெரிய பூமிமீனிடத இக, உடவள ef புனல் ஆம் - 
தெய்கத்தனமையுள்ள சதிதாதஃ்களி௨ ஐசாலஞ் செட்டு, இத் 
ஆணை சான் - இவவளவுகாள, இறத என (16 - சழ்சசதெருல, 
எ-று. 

(௧- 2.) தேவேகதிரன் சாரதரமைட்டா£தீது இடவ 'ளெக 
கே டோனீரொனறு கேட்க, சாசதன பூவோகற்திற pag awa. Cur 
னேனெனறான் என்பதாம். am.) 

என்றுமுனி வரனுசைப்பக் கடல்புடைசூழ் நிவல 
யத் இகல்வேன் மன்னர், துன்.றுசமர் துறந்தனர்கொல் 
சுடர்க்கதிர்போழ்ம் த.சமகளிர் துணைமென்' கொங்கை, 
மன்றல்விழைந் இங்கெமக்கோம் ஈல்விருக்தாய் வசலொ 
ழிந்ச வாறேதென்றாுன், குன்றினிருஞ்  ரையரில்க சுடச் 
வயிரப் படை சுமக்க குவவுத் தோளான். . 

(இ-ள்.) என்.௮ - இப்படியென்று, முனிவரன உளாப்ட - சாத 
முனிவன் சொல்ல, குனறின் - பாவதங்களுடைய, இரு ழை 
அரிச்த - பெரிய இறருகளை அறுதத,சுடா வயிரம் டடை சமத் - பிர 
காசம்பொருர்திய வச்சிராயுதத்தைதி தாங்யெ, ரூ௨வு தோளான் - 
Br Rouse, Bu Hudedener vag ie இச்திரன, கடல் புடை 
சூழ் - கடலாற புடைகுழட்பட்ட, கிலம் உலயத்து - மண்டலத்தில், 
இகல் - போர்செய்்ற, வேல் மன்னர் - கக தடச 
சானகா, துன்று சமர் - செரு. ங்டுய போரை, அறச். தனர்கொல் - ஜ்டுத் 
தனசோ, சடர் ௬இர் டோழ்க்து - ரூரியமண்டலத்தைக் இழித்தச் 

ந்



இந்திசப்படலம், ௨௬௯ 

கொண்மி, அரமகளிர் - அரமங்கையருடைய, துணை மெல் கொக்கை 
இசண்டாஇப மெலலிப தனததிலுடைய, மக௩றல் விழை-து - மணத் 
தை விரும்பி, இங்கு - இவ்விடதஇல், எமக்கு - எமக்கு, ஓா கஸ் 
விருகது ஆப - ஒப்பறத நலலவிருகதாஇ, வரல - வருதலை, ஒழிச்த 

ஆறு - நீவகி.பவிதம், ஏது எனறான - எனனகாரணமெசருன, ௪-௮. 

(e- g.) இப்படி சாரதனசொல்லத தேலேக்திரன் உலகத்தச 
சா யுததத்தை வீட்டராக்ளா, வீரசொநதகதத்ககு வாராதிருக்து 
வகையெனன வெவருன என்டதாம் 

புண்ணிபததிறை டைதத சமடததுக குறைவபடாது சத் 
பாததிசமாயிருது வளாபபவராதவால் விருதென ஜொழியால சல் 
விருது 'என்.ரா. பொயசொலப்வானை யோருவருஞ் சேசாததுபோல் 
பூலோகததில ௮ரசாகள ேே ராசையது மனித22௧ம விமித்தும Bod 
யதேகம பெற்று விரு5தாய வாராமல கனறுடைய சம்_ததைததச 
னே யனுபவித தழிஃகுமபடி கிர நலால் வரலொ.தி,கவாறேத? என் 
ரூன. தாமே யதுபலிதசல இனணாென்டது “இரசதலி னினனாது 

மன்ற கிரட் பிய தாமே தமிய ௬ணல?? இதனா ௯.திக. (ae) 

கன்னலகமு செழிலகாட்டு& தண்பணைகுழ் விதர்ப் 
பகர் சாவல் பூண்ட, மன்னனருக் தவப்பேற்றா லுலூல் 
வனப் பனைத்து9மாரு வடிவ மாகி, யன்ன௩டை வாய்ந்து 
மதர் விழியயெனவாண முக இனிசண் டயில்வே ராங்கப், 
பொன்னவிரபூண் முலையென்னப் பொருப்பேந்தி யிகு 
நிலத் திம் பொலிந்த தன்றே, 

(@ - 7.) கன்னல் - கருமபுகளானவை, கழுகு - சமூகைப்போ 
லும், எழில் சாட்மிம - அழகுடையதாய் வளாகது காட்டுற, தண் 
பணை சூழ் - தண்ணிப வயல்களாற சூழபபட்ட, விதர்ப்ப sas - 
விதாட்பதேசத்தை, காவல் பண்ட - காககுச்தொழிலை யடைச்த, 
மன்னன் - வீமராசலுடைய, ௮௬ தவம் டேற்றால் - அரியதவப்பேற் 
தினாலே, உலூல் - உலகத்திலிருக்ன்ற, வனப்பு அனைத்தும் - அழ 
கெல்லாம், ஒரு வடி.வம் ஆ - ஒருருவா௫, அன்னம் சடை வாய்க்து- 
அன்னத்தனடையைப் பொருக்தி, மதா விழி என - மதாத்தகண்க 
ளென்று சொல்லும்படி, வாள் முகத்தின் - ஒனிபொருக்இய முகத்தி 
அிடழ் இலே, இரண்டு அயில் வேல் தால்டு- கூரியவிரண்டு வேற்படை 
களைத் தால்டக்கொண்டு, பொன அலா பூண் - பொன்னினாற் செய்யப் 
பட்டுப் பிரகாரிக்ெ.௦ ஆப. ரணங்களை யணிச்த, முலை என்ன - தனங்க 
சென்று சொல்லும்படி, பொருப்பு ஏக்இ- இசண்டுமலைகளைத் தாக, 
இருகில,ததில் - பெரிய பூவுலல், பொலிச்த.அ - பிரகாசித் த.த, எ.து; 

'(௧- ௮.) விதர்ப்பதேசத் தரசனாடய வீமன்றவத்தால் உலக 
தழகெல்லா மொருவடிவாடுத் தமயச்இ உஇத்தாள் என்பதாம். ( 

ங்கவண்மேல் விழைவினசாய் நின்னுலூழ் போக 
முமின் னமிர்து மன்னாண், மாங்குயிலின் தீல்ருகலை மொ



௬௭௦ ௬கட்தம், 

ழிக்ணெயாச் சிதிதேனு மஇக்க இல்லார், பூங்கமல முகை 
யனை.ப பொறிகணம்கா ரிளமுலையின் பூசல வேட்டு, விங் 
ரூகடம் புய2மலி்ப விளைததிடும்வா ளமர்துறங்தார் வேந்த 
செல்லாம். 

(இ-௭.) ஒங்க - அவி தில், அவள் மல் - அத்தமயசக்தி 
யென்னு மாதினஃமல, விழைல்னா ஆய - விபப்பையுடையவரா௫), 
தின் உலடுல் - உவனுடைய வு 4 Bov, போ சும் 5 டோசத்சையும், 

இன தமி£லும் - இனிய உமீா£த சுமையும், Mor Cop - அவளுடைய) 
மா குயிலின - மாமசஇிதுளள எயிலைமாழியையொத்த), தீ குதலை 
மொஜிக்கு - மதுரமடொருஈ நிய மழலைசசொல்றுக்கு, இணை ஆக - 
ஓட்பாக, சிதிதேலும - அறபமாயினும, மதிககலெலா£ - மதியா தவர்க 
னாஃ், பூ கமலம மூகை ஓனைய - அழகிய தாமரை யரும்பையோத்த, 
பொதி - புளளிகளபோனற, சண. தா இள முலையின - தேமல் 
கிை:த இளமைடொருகதிய தனககள்னுடைய, பூசல் லேட்டு - 
போசை விருமபி, வீலக - பருசுத, தடம புபம- வ்சாஉம்பொருசதிய 
சோளகள, மேலிப - வாட, வளைஇம்ம வாள அமா - செயடகன்ற 
வாட்படையாற் சேட்யும டோரை, வேதா எலலாம - அரசாயாவ 
ரூம, துறந்தா£ - விட்டனாகள, எ-று, 

(௧- த.) அரசாகள் தமயகதியின சனதனடைபோசை விரும்பி 
வாட்டோரசை விட்டாகள எனறுன எஃபதாம்; (௧௯) 

அத்தகைய மடவரலோ சாணடகையை புளத்தமைத் 
தா ளவளை மீன்ற, முத்தஈடுங் குடைவேக்த னிலவலய 
மினிதனிககு முதலவாககெல்லா, முய்த்துணசச் கயம் 
வ, சமமன் ஜோலைபோக சென தனை யுராபபா னெண்ணி, 
மித் தலையெய் இனனென்றா னின்னிசைான் முழுதுணர்க் 
ச யாழ்வல் லோனே. 

(இ-ள்.) ௮ தகைய மடவரல் - அப்படிப்பட்ட குணத்தை 
புடைய தமயாதியானவள், ஜா ஆண் தகையை - ஒரு ஆண்மகஸித் 
எறக்தவனை, உளதது அமைததான - மனத் இனகண் வைத்தாள் ; 
அகளை ஈன்ற - அகளைப்பெற்ற, முத்தம் கெடு டூடை மேக்தன் - 
மூச்தினாத்செயத கெடிய குடைபையுடைய கீமசாசனானவன, கிலம் 
வலயம் - பூமண்டலததை, இனிது அளிக்கும் - இனிதாகப் புரக் 
இனற, முதல்வர்க்கு எல்லாம் - தலைமைபூண்ட ௨7௪ சனைலாக்கும், 
உயதது உணச - கருத்சைச்செலுத்தி அதிய, சயம்வசம என்று 2 
சுயல்வசகா எிச்களென்று, ஓலை போக்கன் - எழுதப்பட்ட கோலை 
வைச் செலுத்தினன்) ௮௧ - அச்செய்தியை, உசப்பான் எண்ணி- 
உளைக்ரும்படிச்கு கிளைச், இதலை எய்இனன் என்றான் - இவ்கிடத் 
தில் வர்தேனென்று சொன்னான், இன் இசை அல் முழுதி உணர்ச் 
இகிடி,இசை அல் மூழூவதையும் அறிச்த, யாழ் கல்ணேன் > யா 
அல்ல சார கமுனின், எது,



இக்இரப்படலம், ௨௪௧ 

(௧-.2.) அத்தமயச்தி சளனை யிச்சித்தாள், அவளைப்பெத்த 
ன் உலஃத் தரசாக்கேல்காம சுயம்வாமென மோேலைவிட்டான, 

அதைச் சொல்லும் பொருட் டியகுவர்சேன எனபதாம், 

மனம் ட ரமாணுரபமாகையால் அலுளடக்யெ புருஷனை er 
ல் அவளை oe PIN aM a EDD LM wD ஒசாவ்டகையெனறும், 

யோடயரும் அணுமாததிரமனறி ௮அசதூளனி டறியாராசலால gage 

லும் அிபக்கூடாமையால் 2௩௫ வீமராசன சுயம் உசசாட்டிய 
கவோலைபோஃககனு னென்றும் சோல்லிறா. யாகராறும அதியக் 

கூடாமை !(அதஇ மலரு, ப.ர௩காமகை பெணெணிரமுக, கச தபுனன் 
மீனபதமுவ ௧௨ மாதும -பிததச) சாலா ழெரியற உடனருக் 

காண்பரோ, மாமா வ்ழியா மமை?" இ ஞம் சான ச, (௧௪) 

Pana தும் பெறற்கரிய விருபசபாருணீ பெற 
வேண்டில விரிகீர் சூழ்ம, மணணாதது a (1h i ols eat மக 

பதிவாண மூடே பகழ்$து கூறப், பணணமைக்த 

தீக்கு தலை (fb Lib Hy சுயமவர மதி. பசில வேகத், கண் 

ணி.பமர் விளைபபரது காணகுவ9லன் ராசிபல £வின்று 
போனான், 

(இ-ள்.) விண் த௩சதும - 0தவ௱உகததும், பெறற்கு அசிய 

விழு பொருள் - பெறுதறகருமையாகுய சறடபுடபொருளை, & பெற 
வேண்டில் - கீ பெறவிருமபினையாயின, வரி 8 சூழ்ச்த மண் அகத்து 
வருதி என - கடலாத ரூ படட பூவுல: இல உருவாயெணறு, 
மகடஇ- இ;இரதுடைய, வாள முட கோகி - ஒளிபொருஈதிய முகத் 
தைட்பாதது, மடுழ்நது கூ,09ி- மடழ்சசியடைச்து சொல்லி, பண் 
goose - vee பெொருச்திப, நி தலை தமயகதி - இததிப்புன்ள 
மழுலைசசொல்லவையுடைப தமபாதியிமு, சயமவததில் - சுயம்வச 
சாளில், பாரில் வேர்தா - பூமிபிலிருடனெ௰ அசசரானவாகள, சுண்ணீ 
அடைக), அமா விளைப்டா - டோ தொழிலைச் செயவாசகள, ௮.த- 

அட்போரை, காணகுவம் எனறு - பாாபபேனெனறு, ஆரி பல சவி 
ன்று - ௮௫5 ஆாவாதல்களைச் சொல்லி, போனான - (சாசதமுணி 
வன்) போயினான், எ-று, அனறு - ஏ - அசைகள். 

(க-து) விண்ணிற பெறுதற்கரிய பொருளை மண்ணித்பெத 
விரும்புவையாடுல் வாவெறை வாழ்தஇப் போரைக் காண்பேனென்து 
கா சதனபோனான் எனபதாம். (௪௮) 

அருந்தவனே கலுமிறைவ னடன்மாசன் பகழிபொச 
வாற்ரூ னாகிக், கரு*தடங்கட் டமயக்இ கஇர்முலையும் வார் 
காதுல் கழைமென்றோளு, முருக்தினிள மு௮வலும்லாண் 
மூகமதியு முருவெளியாய் முன்னர்த்தோன்ற, வருக்தியயி 
சசணிமுத லரம்பையர்பா லுறுகலனு மறந்தா னன்றே. 

(இ-ஸ்.) அருச்தலன் ஏகதும் - காசதமுனிவன் போன்னன 
ஆல், இறைகள் - இத்இினுவன், ஆடல் மாசன் பகழி பொச -



௨௭௪௨ OBL. FW. 

வலிமை பொருக்திய மன்மதனுடைய பாணக்கள் போர்செய்ய, 
Boys B@ - பொறுக்கமாட்டாதவஞய், கரு தடம கண் தம 
யதி- விசாலம்பொரு திய கணணையுடைய தமயச்இயிலுடைய, ௧இர் 
மூலையும் - காச்திபபாருசதிப உனகுளும, வா சாதம் - செடியசெலி 
களும், கழை மெல தோளும - மூவகி்டோனறை மெல்லிய சோரும், 
மூருகஇன இள முறுவலும- மயிலிறனெ முதனமுள் போன்ற சிதறிய 
பற்ஃளும், வாள் மூகம மதியும் - ஒளிபொருதிய மூகமாகயெ ௪ஈதிச 
லு.௦, உழுவெளி ஆப - உருவெளித தோற்தமாய, முூனனா தோனதா- 
எதிரா தெரிய, ௧௬௩இ - வருக ;படடமு, அயிசாணி மூதல - இத்தி 
சாணிமுதலாடிப, அரமபையாபால - அரமகளிரிடததில், ௨௮ சல 
ஓும-மிகத சலததையும, ௮னறே மறகதான - அனறுமுதல் மறகது 
கிட்டான், ௭-௮, 

(௧-.) தேகேோேதிரல மனமசதபாணததுழுச் சயொ தவஞய்த் 
தமயாதஇ யுருவெளியாகத தோகற வருததப்பட் டி௨இசாணி முதலி 
யோ ரினபல்களை மறகதான என்பதாம், (௧௯) 

மண்ணுலகின் மடவரலை விழைந்தனனம் மிறைவ 
னென வருதி மாழாக், 2தண்ணினம தெழினலனு மிள 
மையுஈன் முய9வன விஈழ்உது கூறி, வெண்ணிலவு பொழி 
தசள முறுவலயி ராணிமுதல எணணில வாழு, மொண் 
ணுசன்மங் கைய[மடகாண் மீதார வோவியம்போன் 
னறுணர்வு தீர்ந்தார், 

(இ-ள.) மண உலகில ம_வரலை- பூகலகததி லிருக்ன்ற 
ஒரு பெண்ணாகிய தமப$இயை, விழைகதனன - கிரும்பிஷன), சம் 
இறைவன என - ₹ம்முடைய அரசனென்று, உரு£இ- வருததடபட்டு, 
மாழாகழு - மயக்கமடைகழு, எணணின - எண்ணனுமிடசதிக, சமது 
எழில சலதும - மம்முடைய அடிஜு.டைப கஃமையும், இளமையும் - 
இளமைடபருவழும், கன்று ஐய என - கல்லதாயவெனறு, இகழாது 
கூறி - பழிததசசொல்லி, வெள கி௨ய பொ ழி- வெள்ளிய பிரகாச த 
தைப் பொழி, தரளம் முறுவல் - முத்தினையொத்த பற்களை 
யுடைய, அ.பிராணி முதல் - இடதிசாணி முதகலாயே, விணணில் வா 
மூம் - தெயவகோகததில் வாழ்னெற, ஒள தல் - ஒள்ளிய Cong 
யையுடைய, மங்கையா - மாதாகள், மடம் - அதியாமையும், சாண் - 
சாணும், மீது ஊர - அதிகரிகக, ஓவியம் போன்று - 9தஇரததை 
யொத்த, உணாவு இரச்தா£ - அறிவு சீக்னொகள, எ-று, 

(௧-௮,) இச்திராணி முதலான மச்கையாகள் 4மதசசன் 
தமயச்தியை இசசித்தாலென்று 95 இரதையொத் ததிலிழசு்தார்கள் 
என்பதாம். 

அயிசாணிமுதல் கிண்மாத ரென்றமைபால் அச்சபையிலிருக் த 
மேனகை உருப்பசி இகோத்தமை அசம்பை முதலிய தெய்வ மல் 
சையசாம். இவர்கள் அழரு மூதலியவற்றில் மிக்ககசென்று மஇத் 
திருச்ச தம்மைச் தாமே கெறத்.தக்கொண்டு மானமுடையவ சாகை



களன்தூதுப்படலம். ௨௪௭௩ 

வால் புறத்திற் சொல்லாமல் சதஇரம்போல அசைவற்திருத்தன 
னஃ. ஓவியம்போ லென்றமையால் உவமையணி. (௨௦) 

மதர்நெடுங்க ணசமகளி ரிவ்வாறு துயருழப்ப மனத் 

இனோராத், ததைமலர்க்கம் பகநறுந்தாம். மணிமார்பன் 

அயர்கூர்ட்து தருமன்வெய்ய, கதழெரிப்புத தேள்வருண 
னுடனேகக கொடிஞ்சிய்தேர். கடிஇிற்றாண்டி, யதிரு 
நெடு தஇரையாழி சூழ்புவியி ஜனொலலையிலவக் தடைக் 
தான் மன்னோ. 

(இ-ள்.) மதா கெடு கண - மதாதத செடிய சண்களையடைய, 
அசரமகளிா - அரம்பையரானவாகள், இவ்வாறு - இதப் பிரகாசம், 
தியா ௨உழப்ப - துபைப்பட, மனதஇன ரா - மனததினீட திலே 
எண்ணாமல், ததை மலா - நெருட. மலணாயுடைய, சரடசம கறு 
தரா - கழிய கம்பகமாலையணிகத, மணி மாபன - 3,யெ மாபை 
யுடைய இசதிரன், தயா கூத்து - துபரமிகுச் த, தருமன - யமனும், 
வெய்ய - வெவ்விய, கதம் எரிபுததேள் - வேகம்டொருசஇய அக்னி 
தேவலும், வருணன - வருணஜம், உடன் ஏக - உடனாகவ7) கொ 
டி.ஞச - மேன்மோ்டையுடைய, அம் தோ - அழயெ இரதததை, 
கடி.தில் நோண்டி, - சட ரததிலே செலுதத, அதிரும் - அதா௫ன்ற, 
கெடு திரை ஆழி சூழ் - நெடிய அலைகளையுடைய கடவாற் சூழப்பட்ட, 
புவிபின் - பூவலலெ, ஒஉலையில வது அடைகதான - வினாவில் வத்து 
சோநதான, எ-று, மன- ஓ ௮௪ை,.” 

(6- 8.) இ5இரன் ௮ரமபையா முூதலானவாசள் தலபப்படு: 
தலை யதியாமல தனபட்ட்டடு யமன, அகணி தேஉன, உருணன, 
இவாகளுடன் தேரிலதிப் ஞமில்லவ5 தான [என்ட தாம். (2.6) 

இந திரப்படல மும்றும், 

ஆட பரீட் சி, 

  

தளள் நூதுப்படலம். 

[இப்படத்தால் இக்திரன் முதலிய சால்வாபொருட்டுத தமயக யி 
விடத்து களன் மாதுசெவறமை சொல்உட்படு்றத ] 

(கலிவிருததம்-) 
அண்டருலகத்திறைவனவ்வுழியிறுப்ப 
மண்டுபுனல்வாளைவளம்பூகமடல்€று௩ 
தண்டலையுடுத்தநிடதந்தனிபுசக் 
மொண்டிறலுடைக்குரிசில்செய்தறமுரைப்பாம். 

(இ - ள்,) அண்டர் உலகத்து இறைவன - தேவருலடத்தை பா 
ஞூூன்ற இர்திரன், அவ்குழி இறுப்ப - அவ்லிடததில் ஐ௬௯) மண்டு



Laer ை உடதம். 

புனல் வாளை - செருக்யெ சீரிலிருகன்௦ வாளைமீன்க ளானை, 
ளா பூகம் - வளாஇனற கமுடனுடைய, மடல் றும் - பாளைகளைக் 
இழிக்கெற, தண்டலை உடுதத - சோலைகளை உடுக்டிப்பெற்த, கிடசம்- 
கிடததேசத்தை, தனி புரகஞும் - ஒட்பற& காக்டஇன்ற, ஒள் இதல் 
உடை குரிசில் - ஒள்ளி வலிமையையுடைய களமகாசராசன், செய் 
இறம் - செய்தகாரியததை, உரைடபாம்-(யாம்) சொல்துவோம்,எ-த. 

(௧-2.) தேவேக்திர னவ்ல்டதஇருஃக களன் செய்கையைச் 
சொல்லுவாம் என்பதாம். (௧) 

அன்னமுரைசெய்தவெழீலாயிழையைகெஞ்ச த் 
துன்னியய/வோடுழயிருணடிலைகொலென்னக் 
கன்னன்மதனைங்கணைகருத இடைகுளிப்ப 
மன்னவர்கண்மன்னன் மதீமாழ்கியயர்காலை, 

(இ-ள்.) அன்னம உரை செயத - அன்டைபுளளானது சொல் 
லிய, எழில் ஆயிழையை - ypu தமய இயை, கெஞ்சத்று உனணி- 

um sich sg Sieg, gunCatbo - சேசாவுடவே, உயி - 
உயிசானது, உண்டு இலைகோல் எனன - உண்டோ வில்லையோ வெ 

ன்று சொலல, கன்னல மத।௪ ஐஙககணை - கருபபுவில்லேதிய மன்மத 
னுடைய பஞ்சபாணவஃளூம, ௬௬2 திடை முன்டட- கருத்தி விடத் 
அத் தைம், மன்னவாகள மனனன - இராஜாநி சாடுனஞான். எமக 
சாசன், மதி மாழ்- அறிவு மயங்கி, அயா காலை - இவ ப்பம்ஞ் ௪ம 
யத்தில், எ-று. 

(௧- ௮.) ரளன தமயச்தியை கினை;து உருததப்டமே்காலத இல 
என்பதாம். 

மன்மதபசணம் பிரயோடுகசமிடம் வெல? வரா யுளதேஜும் 
அன்பப்படுவ.து கருத்தொனறே யாதலால் *சரு ச இிடைகுளிபப” 
என்றா, செஞ்சி லசகிசத கிள ரழ ல மாக கையினமை, அஞ்சும் 

விழிபி லசோகமாம் - வஞ்சியரோ, சேனனிமிசை pring wep 
கீல மல்குலிலே, பினனிலைவே ளெயலா னிவை”' இதஞக ௮வ்கிடன் 
கள் “1 85. (௨) 

கமடல்€றியிளவாளைபுனலகாலு 
மேசமிசை சாவிமேவிதர்ட்பகசர்மன்ன 
ஷனேகையொடளித்தவுயிரசோவியறிகர்க்கும் 
தோகைமணவோலை௮அகாதொதுவுசடைநங்தார். 

(இ-ள்.) பூசும் மடல் €றி- கமுகம்டாளையைக் இழித்து, Do 
வாளை - இதாமைடொருச்திய காளைமீனசளானவை, புல் காதும் - 
கீலாச்சொரிடன் ௦, மேஃுமிசை தால்மிம் - மேசத்இன்மீது சாடை, 
விதர்ட்ப சகா மன்னன் - விராட்பதேசதசையாளுடன்ற doneem 
வன், ஒையொூ அளித்த - மடழ்ச்சியடனே பெற்ற, உயிர் ஓகியம் 
கிசர்க்ரும் - உயிரையுடைய சிழ்நிர த்தை ஒப்பாயிருக்குன்ற, தோசை



களன்தாதுப்படலம், பொழு 

மண ஓலை கொடு - சமபச்இியினுடைய கலியாண கவோலையைக் கொ 
ண்டு, தா.துலா அடைச்தா- அதாகள் சேர்சதார்கள், ௭... 

(௧-த,) தூதாகள் தமயசதி கலியாண கவோலையைக் கொண்டு 
அச்தசாகள் என்பதாம். (௧) 

மூடங்கலின்வரைக்தவுரைமுற்றுமுணசாமூன் 
றடம்புயம்வளரந்தனவமைககுவமைசாலக் 
குடங்கையினகன்்றவிழிகோககரிசெல்வான் 
மடல்கலனையானுளமகழ்ச்சியொடெழுக்தான். 

(இ- எ.) முடங்கலின வலாச்,த - ஜலைச்சுருளில் எழுதப்பட்ட, 
உரை - சொலலுகளை, முற்றும் உண ராமுன் - முழுவதும் அதியா 
மூனனே, தடம் புயம - பெரிய தோளகளானவை, வரைக்கு உவமை 
சால - டாவ,தவ்களுக்கு உவமைபோருச் ச, வளாசதன - பருத்தன ; 
குடன்கையில் உளளல்கைபோல, அகன்ற விழி - பரச்த கண்களை 
யுடைய தமயக்திபின௮, கோ 5கரி செல்வான - குண்டின புசத்துக் 
குச் செல்லும் பொருட்டு, மடஙகல் அனையான் - ஏக்கவேததினை 
யொத்த சளமகாசாஜன, உளம மடழ்ச்சியொ - மனக் களிப்பினுட 
னே, எழுர்தான - எழமுகதனன, எ.று. 

(க- த.) களன தருமணவோலைபின செய்தியதியுமுன் புயல் 
கள் பூரித்தன, விதாபபதேசததுக்குச் செல்தும்பொருட் டெழுக் 
தான் என்பதாம். (௪) 

கொய்யுளஸைவயப்புசவிகோடியுழைபோத 
மையன்மதவாசணமருங்குதகெருல்க 
லெய்யதிறலவாளுழவர் வேலைபுடை சூழ 
மொய்திரையளக்கரினியம்பகஉ முழக்க. 

(இ-ள்) கொய உளை - கொயதுகட்டிய புறமயிசையுடைய, 
வயம் புரலி கோடி - வலிமைடொரு£ தி.ப சோடிஞூஇிசைகள், உழை 
போத - பககங்களிலைவரவும, மையல - மயககம்பொருச்திய, மத 
வாரணம் - மதயானைகள, மருங்கு உற கெருகங்க - பச்சத்திலே செ 
ருவ்வெசவும், வெய்ப இறல் - வ௨விய வலிமைபொருக்இய, வாள் 
உழவா வேலை - வாட்படையையுடைய காலாள்களாய &டலான௮, 
புடை சூழு - பக்கககளிலே சூழ்ச்துவரவும், மொய் - மொய்க்கப் 
பெற்ற, இரை அளக்கரின - அலைகளையுடைய கடல்பேசல, இவம் ப௭ 
பலவாத இவங்கள், முழக்க - ஒலி$டவும், எது. 

(க- த.) கோடிருஇரைகள் சூழ, யானைகள் கெருங்க, சத்த 
ஸீசாகள் சூழ, கடல்போல வாததிய முழங்க எனபதாம், 

இப்பாட்டில் போத வெள்பதுமுதலிய வினையெச்சம்கள் பின் 
பாட்டில் போனானென்று முறறுவினையைக்கொண்டு மூடிர்த்ன ஞு 

விசிக திக்குமதிவெண்குடைநிழத்தத் 
தீசளககைமாதர்பலர்சாமமையிசட்ட



உளள கைடதம். 

வெரிமணியிமைக்குமுடிமன்னவரிறைஞ்சத் : 
இருவளருமார்பலுயர்தேரின்மிசைபோனான். 

(இ-ள்.) விரி கதா எறிக்கும் - விரியப்பெற்ற சரணல்களை 
வீசனெற, மதி- சந்திரனையொதத, வெள் சூடை. கிழற்ற - வெள்ளிய 
குடைகள் கிழலைச்செய்யவும், தரளம் ஈகை மாதா பலா - முத்தினை 
யொத்த பதகளையடைய அசேகமகளிகள், சாமரை இரட்ட - கவரி 
கள்வீசவும், எரி மணி இமைககும் முடி. மன்னவர் - காச்தியையுடைய 
மணிகள் பிரகாடுகனெற மகுடததையுடைய அ௮சசாகள், இறைஞ்ச - 
வணங்கவும், இரு வளரும் - தருமாதானவள் வளாஇன்ற, மா£பன் - 
மார்பையுடையவனாகய 5ளமகா ராஜன், உயா தேரினமிசை - உயர்ச் 
தேரின்மேல், போனான் - போயினான, எ-று. 

(௧-த.) வெண்குடை பிடிக்க, பெண்கள் சாமமைாலீ௪, மன் 
னவாவணக்க, களன் தோமேற் சென்றான என்பதாம். (௬) 

தேர்கடவுகமபலைசெவிப்புகுதலோடும் 
வார்கடன்முழக்கொலிசசொலோமழைமுழக்கோ 
சார்வ)தனவைபமுறும்வானவர்கடம்மூ 
னேர்ெழுமுபாடகிடதத இரறையெதி/ந்தான். 

(இ-௨.) தோ கடவு கமடலை - கேரைச செலுத்தகனற ஒலியா 

னது, செவி புதுசகோம்ம- காதினிட ம நுழைக்க .மா.ததிசதஇல், 
ONT BLO Opes ஓல ஃகாலா - ரேடிய கடலோொலியோ, மழை 
முழக்கோ - மேகததி ஜெலி2டா, ச௪ராஉழ என - அடைவதென்று, 

ஐயம் உறும வானவாகண முன - மயமடைனெ.ற தேவாகளுக்கு 
முனனே, ஏா கெழுமு மாடம- அழகானது பொரு? இய மாளிகை கமா 
யுடைய, நிடததமு இமை - நிடசதேசதரசன, எதாச்தான - எதாப் 
பட்டான, எ-று, கொல - eu Gane, 

(க-த.) சகளன தேவாகளுககு மூனசெனறுன எனபதரம், (௪) 

Ca ge 

பொழம்றடந்தே/மிசைப் பொலிந்துதேோன்றிய 
மறழடந்தோளினானவனப்டுகோகஇனா 
த்றதோர்வியபபினுககுளள மீந்துதாம் 
வற்றுட ம்பாயினாவிணணுளோசொலாம். 

(இ-ள்,) பொன் தடம் 2தாமிசை - அழயெ பெரிய தேரின் 
மீது, பொலிசது தோல்.றிய - பிரசாரிதது வசத, மல் தடம் தோனி 
ஞான் - மற்போர் செய௫ன்ற பெரிய தோளசளையுடைய சளமகாசாஜ 
னத, வனப்பு சகோக்கஞா - அழகைப் பாத்தா, உற்றது gt வியப் 
பிலுக்கு - அதனாலடைக்ததாயெ ஐப்பற்ற ஆச்சரியத் தக்கு, உள்ளம் 
ஈச்.து - மனத்தைக்கொடுத்து, விண் உள்ளோர் எல்லாம் - இச்இரன் 
முதலிப சால்வரும், வெறு உடம்பு ஆயிஞர் - உயிர்கீல்யெ வுடம்பு 
போலானா, ௭.



நளன்.நாதுபபடலம், உன 

(4 - §.) இச்திரன் முதலானவாகள் தேரின்மேலேதிய சளனழ 
கைக் கண்டு மனதை சளனிடத்திற் செலுததி வெறிய வுடம்பின 
ரானூகள் என்பதாம். 

ஆச்சரியத்தால் அபகரிக்கப்பட்ட மனத்தை யுடையவசாயினா 
சென்பது கருத்து. (௮) 

மாயிருஞாலத்துவக்துமன்னர்கோ 
னேயபேசழகுகண்டிமைப்பினாட்டமோ 
சாயிரம்பெற்றபேரடைக்துளேனெனச் 
சேயுயாவிசும்பினுக்கிறைவன் செப்பினான். 

(இ-ள்.) மா இரு ஞாலத்து வரது - மகத்தாயே பேரிய பூமியில் 
வந்து. பன்னா சோன் - களனுடைய, ஏ.ப போ அழகு கண்டு - பொருச் 
திய உரிய அழடனை பபாது, இமைபபு இல் - இமைத்தலில்லா த, 
சாட்..ம் தா ஆயிரம் - ஆயிரங்கண்களை, பெற்ற பேறு - பெத்றதபேற் 
தினை, அடை தமளன என - இன்று அடையப்பெற்தேனென்று, சேய் 
உயா ஞிசம்பிறுககு இறைவன் - தூரமாக உயாக்த சுவாக்கீத்துக் ௧7௪ 
£ைூய இர்திரன, செபபினான - சொல்லினான, எ-று. 

(க-.) இஈ்இரன பூமியில் வரது களனழகைக்கண்டு தான் ஆயி 
சல்கண் டெற்ற;றகு இனறு பயன்டெற்றேனென்றான என்பதாம. 

இ.ஃபடிடடட்ட அழகுள்ள புருஷனைக் கண்ட இல்லை யென்பது 

கருத்து: (௯) 
மண்டமர்கடக்தவேன்மன்னர்மன்னனைக 
கண்டுமத்ருருவ/கோள்காமுற்றீர்க்தொடை 
தொண்டை வாய்மடமயிலசூட்டுமோவெனாத் 
தெண்டிரைக்கனைகடறசெலவன்கூறினான் 

(இ-ள்.) மண்மி அமா கட?த - நெருவ்யெ போசைச் 'செயித்த, 
மேவல் மன்னா பான்னனை கணடு - மேவேற்புடையை யுடைய அரசாக்க௪ 
சனா ஈளமகாராஜனப் பராத்து, மற்று ஒருவா தோள் - வேறொருது 
தா புயங்களை, காமுற்று - ஆசைட்பட்டமி, உதாண்டை வாய் - கோவைக் 
கனிபோன்ற வாயை யுடைய ம. மயில் - sows Murra, Fie 
தொடை, - குளிரச்சிபொருக்திய மாலையை, சூட்டுமோ எனா - தரிப்பா 
ளோவென்று, பென் திரை - மிறள்ளிய அலைகளையுடைய, கனை கடல் 
செல்வன் - ஒலிக்இன்ற கடலுக்காசனாயெ வருணன், கூறினான் - 
சொல்லினான், எ-று. 

(4- g.) சளனைக்கண்ட தமயுக்தியானவள் வேறொருவனுக் 
மாலையிவோளோ வென்று சமுதஇிசராஜன் சொன்னான் என்பதாம், 

பாந்தண்மேற்டெடந்தபார்பரிக்குக்இண்டிறல் 
வேக்தனுக்கேதொடைவேய்ம்இலாளெனி 
லேர்திறழயெழினல9மென்கொலாமெனக் 
காக்துவெங்கதழெரிக்கடவுள் சாற்நினன்.



ஷய QL ih 

(இ-ள்.) பாக் தள்மேல் இடர்த - ஆதிசேடன்மீ இருக்த, பா£- 
பூமியை, பரிக்கும் - சுமக்னெற, இண் இறல் வேர் தனக்கே - நண்ணிய 
செளரியத்தையுடைய சளமகா ராஜனுக்கே, தொடை வேய்ச்திலான் 
எனில் - மாலையைச் சூட்டாளே யானால், ஏச்திழை - தமயச்இியிஐுடை 
ய, எழில் கலம் - அழனெது கன்மை, என்கொல் தம் என - என்னபிச 
யோசன மாகுமென்று, காச்து - காக்துஇன்று வெம் க Sp - வெவ்விய 
வேகத்தையுடைய, எரி கடவுள் - a சாத்தினான் - 
சொல்லினான், எ-று. கொல் - அசை 

(க- த.) களனுக்குத் sou ery யிடாளேயானால் இத்தம 
யக்இ யழகு என்ன aren 106 ge LABS saree Wen eee cen 
பதாம். ஆ ட்டி (௧௧) 

கழைசுளிபுர்மு௫க்க ன்யானையா 
னிழைசுட Jee Uva ps8 sr enp 

Bip Ae ee Depp? Bean 6G. 3 Ou 
யழகி page றை௩இட்டானரோ. 

(இ ஞ் 2 - கரும்புகளை முறிகஇன்ற, புகா முகம் - 
RP SUM L, be Sov பானையான - களிபபுப்பெச 

ருக் இஞ்சில்ல யையுடை.ப ஈள.மகா.ராஜன, இழை - ஆப. ணக்கள், 
எதிப்ப - கா;தியை வீச, வுழு இறுக மு - ௧௮ தங்கியது) 

ஏர்இிழை - தமய இியினுடைய, விழலிஐசாயின - விவாக ச ுக்கானால், 
யாம் மீண்டு டோதலை-காம இருமபிச் மசஃு2லே, அழக என்று - 
அழகையுடைய2 தனறு, அதன - யமான வன, அதைக இட்டான் - 
சொல்லினான, எ-று. ௮ரோ - அசை. 

(௧- அ.) களன தம.ய5இக்கு ஈா.பகனாளுல் மாம் மீண்டிபோத 
இத்தமமெனறு யமன் சொனனான என்டதாம், (௧௨) 

போர்ச் 2தாழிலவயிரவாட்பொருவிவண்ணல்செக் 
தாரீப்பசுங்களியனாடார்பெறாதுபோய்க் 
கார்ககுழலரம்பையாசமலவாண்முசம் 
பார்ப்பிதவ்வாறெனப்பரிவிற்கூறினான், 

(இ-ள்.) டோ தொழில் - போசெய்சன்ற தொழிலையுடைய, 
வயிர வாள் - வசசிராயுத மேக்திய, போருவீல் அண்ணல் - ஒப்பில்லாத 

இர் இரனானவன், செம்-சிவாத, தா - மாகையையுடைய, பகம் இளி 
அள் - பசுமை பொருச்திய இளியை நிகா2 சவளாஓயெ தமயர்இயி 
னுடைய, தா பெறாது - மாலையைப் பெற்றுக்கொள்ளாமல், போய் - 
சென்று, கா குழல்: அரம்பையா - கரிய கூத்தலையுடைய அரமாத 
ருடைய, கமலம் வாள் முகம் - தாமரை மலாபோன்ற ஓளிடொருச்இய 
மூகத்தை, பாரப்பது - கோக்குவது, எவ்வாறு என - எவ்வாறென்று, 
பரிகில் - துன்பத் இனால், கூதினான - சொல்லினான், எ.து, 

(௧க- து.) இர்திரன் தமயக்இி மாலையைப் பெருதபோய் அசம் 
பை முதலியோர் முகத்தை எப்படிப் பார்ப்பதென்து சொன்ஞன் 
என்பதாம்.
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சச்சேகத்தா ஸிர்திர னிவ்வாறு கூறினன், (௬௩) 

அரத முண்டொளிரும்வாளவுணர்ச்செற்றுகக 
இருத்தகுசெல்வமுஞ்சிதப்புகல்கெ 
ரைதணைரலயகலான்விரசேனன்போன் 

திருத்தலாலிவனளனென்னவேண்டுமா ௨. 

(இ-ள்.) ௮ரதம் உண்டு - உஇிரத்தைட் பானம் பண்ணி, ஒளி 
ரும் வாள் - பிரகாசிகன்ற வா_படையையுடைய, அவுணா செ. 
௮ - அசுராகம்ைக் கொன்று, ஈம். - ஈம்முடைய, இரு தகு - இருகித் 
குத்தக், செல்வமும - செல்வற்சையும், இழப்பும் - இறப்பையும், 
தல்யெ - கொமித்த, வினா துணா - OTe are Li Bi பூக்கொத்து 
களையுடைய, ஆலங்கலான் - மாலையை யுடையவஞூய, வீரசேனன் 
போன்று - வீரசேன ராஜனை யோ 2௨656) இரு, sere - இருக்திட 
லால், இவன் - இவனை, சளன் எனனவேண்டும் - கஎமகாராஜனென்று 
சொல்லவேண்டும், எ-று. 

(௧-.) அசுராகளைக்கொனறு sg செல்வசதைக்கொடுத்த 
வீசசேனனை ஒத்திரு-தலால் இவன் அவன்மகளுயெ களனெனச் 
சொல்லவேண்டுமேனரூ ole Ror ergot தாம், 

Dene os வலிமையுடைய சொெல்பதுதோன்ற (அரத தமுண்டொளி 

ரம் வாளவுணா” எனறும், அவாகளால் முழுவது மிழா தமைதோன் 

ஐத் “தருச்ச்கு செல்வமுஞ் ஈர பு" எனறும், வெத்திமாலை 
யணிர்தோனென்பது தோன்ற ‘Naor spa ரல௩ லான்! என்றும் 
சொல்லிஞா, மூன் ஜெருகால 5 இலே கனனைட் புறக்ண்ட அசுரர் 

களைவெனறு தெயவகோகத்தை நிலைகிறு சதி இழ செக்வசழை 
யுஞ் சிறபபையு தகு வீரசேனகூப டோதுதலால் அவன குமாச 

னெ களனென்று இகதிரன் நிச்சயமான. தசிதைடோலும் புதல் 
ere gi “wader our sw copia மத்றுமச, செக்செலேயாடு 
விளைதலா - லக்கேல, வயனிறை பக காய்க்மூம் வளவயலூ.ர, மகனதிவு 
So guBa.” — இஞ் காண்டி (௬௪) 

சேற்திதழ்த்சாமராமலசத்தெண்கட 
ரோற்ற௮ுசெங்கதிமானததோன்றுகின்னையா 
மேற்தடலலோனாயி3லழுக்ததாலன்றோ 
வாற்9றதர்ப்பட் ட னமலங்கலவேலிஞய, 

(இ - ள்.) அலங்கல் Gavel onus - வேற்றிமா லையணிர் கீ வேத் 

படையேச்திய உளமகாராசனே, சேது - சேற்திலிருக்வெற, இதழ் 
Stier - இதழ்களையுடைய தாமரை கள், மலச - வி ஆஃ, ெ ் 

கடல் - தெள்ளிய கடலினிட சது, தோற்று - தோன்ற, செம் 
கதா என - சூரியனைப்போல, தோன்றும் கின்னை - வச்தவுன்னை, யாம் - 
பால்கள், ஏற்ற - தக்க, கல் ஓரையில் - கல்ல இசாசியில், எழுச்ததால் 
அன்றோ - புறப்பட்டபடியா லல்லவா, ஆனு - வழியில், எதிர்ப்பட்ட 
னம் - எஇர்ப்பட்டோம், எ-று;



‘Reif DEL g a 

(௧- து,) சூரியன்போலத் தோற்று முன்னை ஈல்ல இலக்னெச் 
இம் புறப்பட்டபடியால் வழியிற் கண்டனமென்றாகள் என்பதாம். 

ஓரை - இராச *ஒரையே மாதாகூடி. விளையாட அடனிராசி?? 
உவமையணி, (௧௫) 

இவனழற்கடவுண்மற்றிவன் வெய்கூற்றுவ 
னுவனெறிகடற்கிறையொழிந்துநின்றயான் 
கவனவாம்பரியுளமுணருங்காவல 
வவிசொளிமணிமுடியமரர்வேக்தனே. 

(இ-ள்.) கவனம் - வேகததையுடைய, வாம் பரி உளம் - தாவு 
“இன்ற குதிரையினுடைய கருததை, உணரும் காவல - ௮றியும் ஈளம 
ஆர. ராஜனே, இவன் அழல் கடவுள - இவ னக்$னிதேவன், இவன் வெம் 
கூற்றுவன் - இவன் வெப்பம்பொருந்திய யமன், உவன் - அவன், எறி 
கடற்கு இமை - அலையை லீசுடின்ற கடறகரசஞூய வருணன் ; ஓழி 
கீது கின்ம யான் - இவரொழியநின£ யானோவெனில், அலா - பிரகா 
இக்இன்ற, ஒளி மணி - காக்தியையுடைய மணிகளா லிழைக்கப்பட்ட, 
மூடி. - ரீடததையுடைய, அமரா வேந்தன் - தேவாக்கரசனாடுய இம் 
திரன், எது. 

(௧ - த.) குதிரைக் கருத்தை யறியு ஈளராஜனே, இவன் அக்னி 
தேவன், இவன யமன, இவன் வருணராஜன, யான இந்திரன என் 

OH என்பதாம். (௧௬), 

உன்னுழைவேண்டுவசொன்றுண்டாங்கது 
பின்னர்யாம்கூ று துமென்றுபெட்புறும் 

பொன்னகர்க்கிறையவனிருந்தபோ இனின் 
மன்னவனவரடி.வணங்கனானரோ. 

(இ-ள்.) உன்னுழை வேண்டுவது - உன்னிடத்தில் (யாம்) விரும் 
Lag, ஒன்று உண்டு - ஒருகாரியமுண்டு, அது - அதனை, பின்னா 
யாம் கூறுதும் என்று - பின்பு யாம சொல்லுவோமென்று, பெட்பு 
உறும் - வ்ருப்பமடைச்த, பொன் ஈகாககு இறையவன - இந்திரஞான 
வன், இருர்த போதினில் - இருந்தபொழுதில், மன்னவன - ஈளமகா 
Mere, gat அடி. - இர்திரனமூதலிய அ௮ர்ரநால்வா பாதங்களையும், 
வணலக்டஇஞான் - வணங்குதல்செய்தான், எ-று. அரோ - அசை, 

(2 - த.) உன்னிடத்தில் வேண்வெ தொன்றுண்டு, erst) Sen 
னே சொல்வேனேன் நிர்திரன்சொல்ல ஈள னிர்தரன் முதலியோலா 
வணவ்டனான் என்பதாம். (௧௪) 

[இனி ஆ௮பாட்டால் சளனுடைய ௫ர்இப்புச் சொல்லப்பன்றத.] 

உண்ணெஷழ்க்இறைஞ்சியவுலல்கொடோளிஞன் 
விண்ணுலகாள்பவர்க்கரியமேம்பொருள்
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மண்ணுலகாள்பவர்மாட்டுவைகுமோ 
வெணணின்மறறிவருளம்யாவதாங்கொலோ. 

a 
(இ-ள்) உள் கெ௫ழ்ந்து - உள்ளம் குழைர்து, இறைஞ்சிய — 

வணங்யெ, உலம் சொள் தோளிஞன் - இரளகல்லிலுடைய வலிமை 
யைக்கொண்ட தோள்களையுடைய ஈளமகாராசன், விண் உலகு அள் 

பவாக்கு - தெயவலோகததை யாளுஇன்றவாககு, அரிய மேல் போ 
ருள் - அருமையாயே மேன்மைபபடட பொருள, மண் உலகு ஆள் 
பவாமாட்மி - மணணுலகாள்பவரிட த.த, வைகுமோ - இருக்குமோ, 
எண்ணில் - எண்ணுமிட ததில, இவா உளம் - இவருடைய மனம், யாவ 
அ அம் கொலோ - யாதாகுமோ, எ-று. கொல - ஐயம், ஓ- அசை, 

(க-து) அவ்வாறு வணஙூய ஈளன விண்ணாட் டரசாக் கரிய 
பொருள் மணணாட் டரசாககு& இடைககுமோ, இவா கருததென்ன 
வோ என்றான் எனப தாம, 

மண்ணுலகததோர வருர்தித தவஞசெயது பெறம்குரியது பொன் 
னுலகம் , அதனை யாளுகனற தலைமைபெற்ற இர்தஇரனுககும் அரிய 
பொருளுண்டோ, ஆயின அது கம்பா லுளதாகுமோ, ஆதலின் இஃ 
தஇியாதோவென ஐயுறறன னென்க, மண்ணுலகசெனற்தனால் விண்ணுல 
கைப் பொனஓலகெனக் கொள்ளபபட்டது. (௧௮) 

குறிட்பறிந்தீதலேகொடைமற்றின்றென 
மறுத்தலேகேடடபின்வழய்கலாதலிழ் 
பெறறகருமாவியுமபெட்பினீகுவன் 
திறப்படவிவருளந்தெரிந்ததிலலையால். 

(இ-ள்.) குறிப்பு அறிர்து - (ஒருவா) குறிப்பினைத் தெரிச்து, ஈத 
லே - கொடுதசலே, கொடை - கொழிததலாகும் , கேட்ட பின் - 
கேட்ட பின்பு, வழங்கல்- கொடுத்தல், இன்று என மறுத்தலே - இல் 
லையென்று தடுத்தலே யாகும் , ஆதலின் - ஆகைமினாலே, பெறற்கு 
அரும் அவியும் - பெறுதற்கரிய உயிரையும், பெட்பில் - அன்பினாலே, 
ஈகுவன் - கொடுப்பேன் , திறப்பட - நிச்சயமாக, இவா உளம் - இவ 
ருடையமனம், தெரிச்தஇல்லை - தெரியவில்லை, ௭-௮, ஆல் - அசை, 

(௧க- து.) குறிப்பதிர்து கொடுத்தலே கொடையாகும், கேட்ட 
பின் கொடுததல் மறுத்தலாகும் ; ஆகையால் என்னுயிதையுங் கொடுப் 
பேன் உண்மையாக இவருள்ளத்ல்த யறிச்தலேன் என்றான் என்ப 
தாம், 

உம்மை - உயாவுிறப்பு, குதிப்பறிதலாவது தன்னிடத்தொன் 
றை விரும்பிவருபவனது முகக்குறிகளா லவன் கருத்தையறிதல், ௮௮ 
*உமிரக்கொலை, புரிர்தவா முகக்குறி, யுரைக்கும்'? ஏன்பதனு ஐதி௯ 
அஃ்தறிர்திதலாவது “இலனென்னு மெவ்வ முரையாமை யீதல், ௫௯ 
தடையான் கண்ணே யுள?” இத & கேட்குமிடத் ௮ண்டாம் 
மானமிழத்தல் அச்சப்பதேதல் முசகியவரு ந்தம் இல்லையென்தும்டோ 
அண்டாகும் வருத்சச்தோ டொப்பா திக இன்றென மறுத்தலே



டி] @ 5 L. & UD. 

கேட்டபின் வழங்கலென்றா. கொடுக்கும் போருளின் முடிவாயெ ஆவி 
யெனிலும் அனபோடு சொடுப்பே னென்றதாம. (௧௯) 

ஒளிருரீகமிழப்பவக்தும்றகாண மீக் 
களர் தரவிலலெனஃ&கிளககுழமூர்ச்சனை 
தெளிதரமுகத்தினிற்றெளிததற்கன்றுகொல் 
நளிபுனலபொருளொடுகலகுகன்றதே, 

(இ-ள்.) முகம் - முகமானது, ஒளி இழபப - ஒளிரீஙக, வந்து 
உற்ற காணம் - வரு Hess சாணமானது, மீ ளொதர - அதிகரிக்க, 
இல் என எளககும் - இலலையெனறு சொலும், மூச்சனை - மாச் 

சையானது, தெளிதர - தெளியும்படி, மூகதஇனில் - முகத்தினிடத் 
இல், தெளிததம்கு அன்றுகொல - தெளிததறகல்லவா, களி புனல் - 
குளிந்த நீரை, பொருளொ? - தரவியததடனே, ஈல்குகனறது - கொ 
டமிக்னெறது, எ-று. ஏ- ௮சை, 

(க- த.) ௮அசமலாக௮ கொடுதல மூக மலரும்பொருட்டு என்ப 
தாம். 

நாணந தலைக்கொண்டு எனகடில்லையென்று சொல்லும் பொ 

அண்டாகு மூ£ச்சைதெளிதறகு முகததிற நெரிபபுத தண்ணீரைப் 
பொருளொடு கொடுப்ப தென்க. விதிபபடி கொடுக்கு நீரில் மூச்சை 
தெளிதற் டொருட்டெனக குறிக தலால் தற்குறிட்பணி; (2.0) 

ஐந்தரு$ீழலினரசுவைகய 
'விந்திரன்முதலினோரீகென்றென்னுழை 
வர்துயர்பெரும்புகழ்வழங்கினாரிவர் 
சிந்தனைம௫ழ்வுறவென்கொாலமசெய்வதே, 

(இ-ள்.) ஐக்தரு நீழலின் - பஞ்சதருவி னிழலிடத்து, அரசு 
வைய - அரசிருக்கெற, இக்தரன் முதலினோ - இர் இரனாநியோ 
mG நால்வரும், ஈக என்று - தருவாயென்று, என்னுழை வர்.து- 
என்னிடத்தில் வர்.து, உயா பெரு புகழ் - உயார்த பெரிய சாத்தியை, 
வழக்னொ - கொதெதாரகள் , இவா - இவாகளுடைய, சிந்தனை - 
மனங்கள், மடூழ்வு: உற - மடுழ்ச்சிபொருந்த, என் செய்வது- யாது 
செய்வது, எற. ஏ- அசை, 

(௧-9 இர்திரன் முதலானவாக ளென்னிடத்தில் வந்து ஈச் 
தருள்செய் என்றாகள், இவாகள் மனம$ூழும்படி. என்செய்யலாமென் 
மூன் என்பதாம். 

யாது விரும்பிறும் இர்இரனுக் கொருகுறை யில்லையென்பது 
தோன்ற: 'ஐக்தருகிழலி னரசுவையெ” வென்றாஈ, யாசகாகள் எதைக் 
கேட்க நினைத்தார்களோ அதைக் கொடுத்தாலல்லாமல் அவா் றப் 
பட்ட புகழ் கில்லாழென்பது கருத்து; (௨௧) 

உரவு£ர்க்கரும்கடலுதேசமாகிலத் 
தருளுடனிம்மைகினளித்தவான்பொருண்



நளன்தூ தப்பாலம், உண் 

மருவியமறுமையில்வழா சூபான்மையா 

லிரவலர்தமரினுமினியராவரே. 

(இ-ள்.) உரவு கீ£ கரு கடல் - ஓலிக௫ன்ற நீரையுடைய கரிய 
கடலை, உதெத - அடையாகததரிகத, மா நிலகது - மகததாகய பூமி 
யில், அருளு_ன - கருணையுடனே, இம்மையில அளித்த - இபபிறப் 
பிற் கொடுதத, வான் பொருள - மேலாஇயபொருளை, மருவிய மறு 
மையில் - பொருகஇ.ப மறுபிறடபி”, வழக்கு பாஎமையால் - கெர 
ெடுன்ம தனமையால், இரவலா - யாசகாகள, தமரினும் - தம்மவரி 
னும, இனியா ஆவா - இனிமையுடையஉராவா, எ-று. 

(௧- து.) இடபிறபபிற் கொமிததபொருள் மறுபிறப்பில் வருமா 
தலால் யாசகாகள் உ௰வனரைபடாச இலும் இனிமை யுடையவர்க 

ளாவா£கள், என்பதாம், 

தம்மவா - உறவோ. இபபிதப்பிம் கொடுபபதை மறுபிதப்பி 
லவரிருக்கு மிடததிற்கு௪ சேனறு "தருடவ ராசலால் மீசகனாத தம் 
மவரிறம் இனியரெனரா “shop ரழிடசி தாதச லஃதொருவன், 
பெற்றான் பொருளவைபபுமி.” 9g கொடபுபபவருக்கு ஆஸ) யென் 
பது இசனாலறிக. (௨௨) 

உடைப்பெரும்பெருளினையுலகலூ தியம் 
இடைப்பதற்களிததலிறகளர்கிரப்பின 
லடுத் துவந்தேற்குநர்ககாவமீதுறக 
கொடுக்கலொன்றேபலகோடியாகுமால. 

(இ- ள்.) உடை பெரு பொருளினை - தமதாகவுடைய பெரிய 
இரவியததை, உலடுல் - உலகததில், ஊதியம் இடைபபதம்கு - இலா 
பம் இடைக்கும்பொருட்டு, அளித தலில - கொடுபபதிலும், ளொ நிரப் 
பினால் - மிஞூர்த வறுமையினால், அடுதது வரது - அனுசரித் துவர்௮, 
ஏற்குராக்கு - யாசிப்பவாக்கு, வம் மீதுற - ஆசை அதிகரிக்க, 
கொடுக்கில் - கொடுததால், ஒன்றே பல சோடி அகும் - ஒருபொரு 
ளே பலகோடிப் பொருளாகும், எ-று. ஆல் - அசை, 

(க-.த.) தமக்குள்ள பொருளை இலாபங் இடைக்கும்பொருட்டுக் 
கொடுப்பதிலும் யாசகருக்குக் கொடுக்கு மொன்றே பலகோடி.யாகும் 
என்பதாம். 

உலகத்திலே ஒருவருக்கு இலாபத்இிற்குக் கொடுப்பதைக் காட்டி 
லும் யாசகாக்குக் கொடுப்பதில் அரேகஙகோடி. இலாபம் உண்டென்ப 

_தாம். (௨௩) 

[ஈளன்சொல்லுதல்.] 

என்றுமற்றினையன வெண்ணிவண்ணவான் 
He . ச . ° ஓ 

குன்றெனப்பணைத்துயர்குவவுத்தோளினான் 
வன் றிறல்வாசவன்வகனகோகூமற் ' 
ஜொன்அ௮கீகேட்டியென்றுரைத்சன் மேயிஞன்.



ஸ் 

& awe சைடதம், 

(இ-ள்.) என்று - இப்படியென்று, இனையன எண்ணி - இத்தன் 
மையவாக நினைந்து, வண்ணம் வான் குன்று என - அழகிய மேலாகிய 
மலையைப்போல, பணைதது உயா - பருத்து உயாந்த, குவவு தோளி 
னான் - திரட்சிபொருந்திய தோளையுடைய ௩ளமகா.ராசன, வன் இறல் 
வா௫௪வன் - மிகு த வலிமைபடை தத இகஇரனுடைய, வதனம் நோக்க 
முூகததைபடாதது, ஒனறு நீ கேட்டி எனறு - ஒருசெயதி நீ கேட்பா 
யாக வென்று, உரை 5ல் மேமி௫ன - சசொலலகதொடஙஇனான், எ-று. 
இ.ரண்மி மறறும் அசைநிலைகள, 

(க-து.) கள னிவ்வாறு நினைததுத தேவேர்திரன் முகததைப் 
பாத்துச் சொல்லகதொடஙடஇனான எனப தாம. (௨.௪) 

என்னருக்தவத்தினனறெனதுசொலகுல 
முன்னையோரருந்தவமுயன்றபான மையா 

பொன்ன கர் துற துகீர்போ தபபெற்றனன் 

சொன்னவைமறுககிலன்சொலகவென்றனன். 

(இ-ள்.) என் ௮ர தவததின - எனனாறசெய்யபபடட அரிய 
தவ சீ.தினாலே, அனறு - அன்றாகும, எனது தொல குலம் - எனனுடைய 
பழைய குலததிற்றோனறிய, முனனையோ - பெரியோகள, அரு 
தவம் மூுயனற டானமையால் - அரியதவததை முயனறு செயதபடி.யி 
னாலே, பொன ஈகா துறாது - தெயவலோகததை நீங்கு, Or போத 
பெற்றனன் - நீவி இஙகே வரப்பெறறேன, சொனனவை மறுக் 
இலன் - சொல்லிய செயதிகளை மறுககமாட்டேன, சொல்க எனறனன - 
சொல்லக்கடலீ ரென்றான, ௭-.று. 

(4- gh) என் றவததாலல்ல, என்குலததோ செயதவத்தால் 
bis ளிஙகேவரப பாககயமபெ௰றேன, தாககள சொல்பவற்றைத் 
தடுக்கேன் சொல்லுங்க ளென்ரான என்பதாம். 

மேன்மையுள்ள நீவா வருதறகு ஏற்றதவம் யானொருவன் செய் 
தது போதா தாதலால் எனக்கு முறபட்டவா செய்த தவமாகு மென் 

wer. (2@) 
[களலுக்கு இர்திரன் சொல்லுதல்.) 

ங்கதுகேட்டவானரசன் பொற்பினால் 

விம்குதோண்மாரனைவென்றநீயலால 
யாங்குளரவன்றொடுத்தெய்யுமின்னருப் 
பூங்கணையால்வரு$துயரமபோக்குவார். 

(இ-ள்.) ஆங்கு- அவ்விடத்தில், ௮௮ கேட்ட - ௮அம்மொழியைக் 
கேள்விப்பட்ட, வான் அரசன் - இர்திரனானவன், பொழ்பினால் - அழகி 

௦, வீங்கு தோள் மாரனை - பருத்த தோளையுடைய ழுன்மதனை, 
வென்ற - வெற்றிகொண்ட, நீ அலால் - கீ யொருவனல்லாமல், அவன் 
தொடுத்து எய்யும் - அம்மன்மதனான்வன் தாரியித்டரடுத்து பிரயோ 
கஞ் செய்டன்ற, இன் ஈர - இனிய தேனொழுகுன்ற, பூ கனையால்'-



களன்நூதுப்படலம், உண்டு 

மலரம்டால், வரும் துயரம் - வருன்ற துயரத்தை, போக்குவரா - 
நீக்குவா£, யாங்கு உளா - எவ்விடததிலுளா, எ-று. 

(௧-௦) அவ்வாததையைக் கேட்ட இந்திரனானவன் உன்னை 
யல்லாது மன்மதடாணததை நீககுபவா யா எனறான என்பதாம், 

பருதததோளையுடைய மன்மதனை அழூனால் செயிதத நீயல் 
காமல் அவன வாளியால வருர்துனபததை நீககுவோ பிடாயரா. 
அழடனாலெனறதை வீஙகுதவோடு௩ கூட்டுக, ௮அனறி வென்ற வென்ப 
தோட கூட்டிப் பொருள்கொளின மிகுகத வழகுளளவனெனஜும் , 
பொருள்படுதலால் தனபம் நீககுதறகு வல்ல ஏதுவிலலை யாயிற்று, 

மூற்படியாயின் காமனை வென்றவனெனமலில் சிழேர்திரியன் எனஜும் 
யொருள் படலால் அததுன்பம் நீஙகியவன பிறாக்கும் ௮சதுன்ப த்தை 

நீக்குவானென்பது பெறரும். (௨௬) 

வெயில்விரிமணிமுடிவிமனலகய 
மயிலியன்மதர்விழிவளைக்கைமங்கைபாற் 
செயிரறுதா துகசெலலவேண் டுமென் 
லுயிரிரப்போரினுமுளையககூறினான். 

(Q - or.) வெயில் விரி - பிரகாசம விரிஇன்ற, மணி முடி - மணி 
கள் பதிதத முடியையுடைய, வீமன ஈல$ூய - வீமராசன் பெறற, மயில் 
இயல் - மயிலையொதத சாயலும, மதா விழி- களிபபுமிகக கண்களும், 
வளை கை - வளையலையணிரஈத கைகளையுமுடைய, மஙகைபால் - தம 
யர்தியிடசதில, செயிர அறு - குயமமறற, தூது நீ செல்லவேண்டும் 
எலு - நீ தூாதுபோகவேணடு மென்று, உமா இரபடோரிலும் - உமி 
ரைக்கொடுவென திரபபவரைப் டாகஇலும, உளைய - வருந்த, கூறி 
னான் - சொல்லினான, எ-று. 

(௧க- து.) இகஇரன் களனைபபா£சலுத தமயர்தியமிடததுத தது 
செல்ல வேண்டுமெனரான எனபசாம். 

களனால் விருப்பப்பட்ட உயிரிஐஞ் செந்த தமயர்தியினிடத்து 
அவனே தூதுசெலலுதலில் ஒருவ ருயிரிரத கற்க ணுளதாந் துன்பத்தி 
னும் ௮இ௧ வருததமிருததலால *உயிரிரப்போரினு முளையக்கூதினான்? 
என்றா. (௨௭) 

இருததகுசெவியிடைச் சிஜையினூற 
வுருககியசெம்பினையூற்நினாவென 
மருத்துவன்றீமொழிகேட்டமேன்னாகோன் 
கருத்தழிர்தாருயிர்கலங்கனொளரோ. 

(இ-ள்.) Bay s@ செவியிலட் - அழகுபொருசர்திய காஇனிடத் 
லே, சிவையினூடு - உலைமூகஇல், உ௰- பொரு த, உருககிய செம்பினை- 
உருக்கப்பெபற்ற செம்பை, ஊற்தினால் என - ஊற்தியதபோல, மருத் 
அவன் - இச்சிரனுடைய, தீ மொழி - தியையோத்த வக்ர. 
ட. கேள்விப்பட்டு, மன்னாகோன் - ஈளமகாராசஞனவன்,



way ar நைடதம், 

அழிர்து - நினைவுமறர்து, நா உயிர் - நிறைந்த ஆல், கலச்டனான் - 

கலக்கமுற்றான், எ-று. 
(௧- து.) களன் உருக்யெசெம்பினைக் காதி லூற்நினாற்போதும், 

இர்திரன் கொடுமொழிகேட்டுக் கருததழிர்து உயிக்கலக்க மடைர் 
தான் என்பதாம். 

தான் விரும்பிய தமயச்தியை யபகரிககத் தனனையே grgidee 
லச் சொன்னதாதலால் ஈளஜுக்கு இந்திரன் சொல்லியது தீமொழியா 
யிற்று. செம்பையூற்கினாலென வெனலால் உவமையணி. (௨௮) 

குருமணிமேகலைககுவளைக்கண்கொலோ 
பொருமதன்பகழியோபொயம்மைதீதெலும் 
தருமமோவுயிர்நிலைதளர்ந்துவாடுமென் 
மருமமீதூன் றியவாளிற்போழ்வதே, 

(இ-ள்.) குரு மணி- நிறம்பொருச்திய இரதமகள் பதிக்கப் 
பெற்ற, மேகலை - மேகலாப.ரணமணிர்த தமயர்தியினது, குவளை 
கண்கொலோ - நீலோற்பலமபோனற கணணோ, பொரு மதன பகழி 
யோ - போசெய்கெற மனமதனுடைய பாணமோ, பொய்ம்மை 
,தீ2 எனும் - பொய்யுரை குறறமெனறு சொல்லும், தருமமோ - அற 
மோ, உயிரநிலை தளாந்து - சவநிலையானது தளாச்சியடைகது, வாடும் 
என் - மெலிவேளாிய வெனனுடைய, மருமமீது - மாபினிடத்தில், 
ஊன்றிய வாளில் - தைக்க௪செயத வாளாயுதததைபபோல், போழ் 
வது - பிளக்இன்றது, எ-று. 

(௧ 2.) தமயர்திமின கண்ணோ, மன்மதன் பாணமோ, பொய 

யரா தீதென்னுர் தருமமோ, எனனுடைய மாரபில் வாளாயுதம்போ 
அம் பிளப்பது என்றான ஈளன் எனபதாம், 

மேகலை - எட்டுச்சரமுளளது. தமயர்தி கண்ணோ மன்மத பாண 
மோ பொய்யுரை தீதென்னும் தருமமோ எனமாரபினிடததில வாட 
படைபோலும் பிளபபதெனக் கூட்டுக, கண்கொலோ பகழியோ தரு 
மமோ வெனலால் ஐயவணி, வாளிற்போழ்வதே யெனலால் உவமை. 
பயணி, இவ்விரண்டுங கலந்து வருதலால் கலவையணி. (௨௯) 

என்னும்விள்ளாதயர்6இருக்குமேழுறுந் 
தன்னையுமறககுமெய்த்தருமகன்றெனாப 
புன்னகைகோட்டுமெயபுமுயகுமவெயதயிர்த் 
தன்னமுன்னுரைத்தவையனைததுமெணணுமால. 

(இ - ள்.) என்லும்- இப்படி. யென்று சொல்லுவான்; விள்ளாதி- 
பேசர்மல், அயாச்இருக்கும் - துன்பப்பவொன ; ஏமுறும் - மயங்கு 
வான் ; தன்னையும் மறக்கும் - தன்னையுமறப்டான் , மெய் தருமம் - 
உண்மை பொருந்திய அறம், நன்று எனா - கல்லதென்.று, புல் கை 
“கோட்டும் - புன்சிரிப்புக் கொள்ளுவான், ; மெய் புழுங்கும் - உடல் 
வெதும்புவான் ; வெய்து உயித்து - ௮ச்சுமடைகீ த, அன்னம் - அன்



நளன்ழாதுப்படலம். டெலி/௯ 

முன்னிலுகினைத்தவையனைத்துமுற்றுமா 
லன்னகீயேகலேதரியதாகுமே. 

(இ-ள்.) என்ன- இப்படியென்று, வேர்.து உமாத்தலும் - கள 
மகாராசனானவன் சொல்லலும், இசைகத சொல் - சொல்லிய சொல் 
லினை, மறு கின்னை - மறுக்காத உனனையும், மெய் ப.ரதனை - உண்மை 
பையுடைய ப.ரதனையும், நிகா இல பாாததனை - ஒப்பில்லாத ௮ருச் 
சுனனையும், முனனிலும் - கினைததாலும, நினை ததவை அனைத்தும் - 
நினைத்த காரிய க ளியாவும், முறறும் - முடியும், ௮ன்ன நீ - அததன் 
மையையுடைய நீயே, ஏடில - போனால், ஏது - எம் தககாரியம், ௮ரியது 
ஆகும் - அருமையை யுடையதாகும், எ-று. ஆல் - அசைநிலை. 

(6 - து.) உன்னையும் ப.ர தனையம் அருசசுனனையும் நினைத்தால் 
நினைததகாரிய முடியும், நீயேபோனால காரியமரிதோ என்றா னிர்திரன் 
எனப தாம. 

Urge ௮ாசசுனன் எனப் பொதுப்படக்கூறினும் சகுர்தலை புத் 
இரனாயெ பரதனும் ஏகையபுததரனாயெ காததலீரிய ௮ாச்சுனனு 
மெனக் கொள்க, ப.ரதனை இராமறகளெவலெனறும், பார த்தனை வீமற் 
இளவலென்றும், பொருள் கொளவாருமுண்டு, ௮வ்வாறுகொள்ளிற் 

சாலவேற்றுமைப படலாலும் வடதூலுரையுடன் மாறுபடலானும் 

கானறோ ராட்டி யல்லாமையாஜும் மரபுவழு வாதலாலும் இழுக்கா 
Goce, 

“sor ans Buer வைனிய னென்னுற் தனிக்குடைப பிரிது 
வேர் இனையும, விரைமலாத தொடையே கையனறரு கரதத வீரிய” 
வரு௪சுனன மனையும், உரைசகுக தலைபுத திமனெலும் பரத நாடு 
ஈள&£யு மொருசெயறகுப, புரை.பற௪ சொல்லும் பொழுதுமுன் 
னின ரப பொருளபெதிஇ விலாந்துமீள குவரால்?”, 

இசசெயயுள வடதாலுரை மேறே காளின்டிடி. இவ்வுரை காரரால் 
மொழிபபயாக்கபபடடது. பிறாகளும் உனனினைப்பால் முடியுஙகாரி 
யம நீயேசெனறால முடி. தறகுக சந்தேகமில்லை யென்றகால செய்யுட் 
பொருட்பேறணி. (௩௪) 

[ளன து.துசெல்லச சம்மதித்தது.] 

இனையனவாசவனியம்புமெல்லையின் 
வனைமலர்ககோதைதன்வயக்தனாகியும் 
தனியஹனிழுககுருத்தகையனாதலி 
னனையதறகியைஈ தனனலங்கலவேலிஞனன், 

(இ- ள்.) வாசவன் - இர்திரனானவன், இனையன இயம்பும் எல் 
லையில் - இததன்மையவாயே சொஞ்களைச் சொல்லுனெ௦ பொழுநில், 
வனை மலா கோதைதன் - மலரையணிர்த கூர்தலையுடைய தமயச்தியி 
னத, வயத்தனா௫யும் - வசப்பட்டவனாயிருர் தும், தனி அறன் - ஒப் 

பற்ற தருமததினின்றும், இழுக்கு உரு தகையன் ஆதலின் - கெடுத 
லடையாத குணதறை யுடையவனாதலால், ௮அனைதற்கு- அவ்விச்இரன் 

உடு
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சொன்னதற்கு, அலல்கல் வேலிஞன்- வெழ்திமாலையைத்தரித்த வேம் 
படையேர்திய ஈளமகாராசன், இயைஈ்தனன - உடன்பட்டான், எ-று. 

(௧- ௮.) ஈளன் ததுபோகச் சம்மதித்தான் என்பதாம். (கூடு) 

[ர செல்லத் தடையுளதோ வென்ற இந்திரலுக்கு 
நளன் சொல்லியது. ] 

பொருந்தியமன்னர்கோன்பொமமல்வெம்முலை த் 
இருந்திழைகடிஈகர்ச்சேமமாகிய 
agi spend Carr Dap gi Guru 
C56 porwr gen io dg go can 2 een. 

(இ-ள்.) பொருந்திய மன்னாகோன் - சம்மதிப்பட்ட ஈளன், 
பொம்மல் வெம் முலை- பொலிவுபொருக்திய விருப்பததைத தருன்ற 
தனங்களையும், இருக்து இழை - திருகதமாடிய ஆப. ரணஙகளையு மணிக் 
தீ தமயர்தியினுடைய, கடி. ஈகா - புதுமைபெற்ற நகாக்கு, சேமம் 
ஆயெ - காவலாடிய, ௮ திறல் வாயிலோ - ௮ரிய வல்லமையை 
யுடைய வாயில் காப்பவா, அறிவ உருது போய் - ௮றியாமம் புகுர்து, 
வரும் இறன் யாது என - வருனெறவிதம எப்படியென்று, மதிததும் 
கூடினான் - மறுபடியுஞ் சொல்லினான, ௭-று. 

(௧- ௮.) களன் தமயர்தி யரண்மனைக்காவலாள ரறியாது போய் 
வரும்வித மெப்படியென்றான் எனப சாம். (௩௬) 

| மறைந்துசெல்வதற்கு உபாயமுளதோவென்ற 
நளனுக்கு இக திரனருளியது.] 

விட்புல$தனிபுர௩்கருளமவேந்தர்கோ 
னட்பொடுமினியன௩வினதியாவர்க்கும் 
SL Yen gy ean vin Bors gC gait 
A ugadieseanrau gee Derg Car. 

(இ-ள்.) விண் புலம் - விண்ணுலகததை, தனி - ஓப்பற, பரந் 
தருளும் வேகதாகோன் - காகடனற இர்திரனானவன், நட்டொடும் - 
சிசேகத்தடனே, இனியன ஈவின்று-இன்சொய்களைக சொல்லி, யாவாக் 
கும் - எவாகளுக்கும், கண் புலனால் - கணணறிவினால், உரு காண் 
இலொத- வடிவத்தை ௮தியப்படாததாகய, ஜா நுட்ப நூல் விஞ்சை 
யை - ஒருறுண்ணிய தூலிம்சொல்லும் மர்திரத்தை, அுவன்திட்டான் - 
சொல்லினான், எ-று. 

(௧-.து.) இர்திரன் ஈளனலுக் கரூபமாகும் வித்தையைக் கற்பித் 
தான் என்பதாம். 

விஞ்சை--மத்இரத்துக்காதலால் ஆகுபெயா. (௩௭) 

பெறலரும்விஞ்சையும்பெற்௮ுவானவர்க் 
இறையவனிணையடியிறைஞ்சிவண் டி.மிர்



களன். தூ துப்படலம். ௨௯௧ 
ஸ் 

நறைமலர்க்கூர்தலாணகரிஈண்ணுவா 
னமைசழலிலுகுதாளரசனே னன், 

(இ-ள்.) பெறல் அரும் விஞ்சையும் - பெறுதற்கரிய மந்திரத 
தையும், பெற்று - பெற்றுக்கொண்டு, வானவாக்கு இறையவன் இணை 
அடி. - இர்திரலுடைய இரண்டுடா தங்களையும, இமைஞ்சி - வணக்கி, 
வண்டு இமி£ - வண்டுகள் ஒலிகஇன்ற, நறை மகா கூர்தலாய் - தே 
னொழுகுடன்ற மலமையணிர த அளகஃபா.ரதசையுடைய தமயர் தியினத, 
நகரி நண்ணுவான் - சுண்டினபுரததிலே சேரும்பொருட்டு, அறை 
கழல் - ஒலிகஇன்ற வீரக்கழலானத, இலங்கு தாள் - பிரகாசிக்டுன்ற 
பாதத்தையுடைய, அரசன - ௩ளன, ஏஇஞன் - போனான், எறு, 

(4 - ௮.) ஈளன் மந்திரததைகசறறு இந்திரனை வணகங்டுச்சென் 
ரான் எவ்பதாம், 

கெகோள் தவஞ்செய்து யோ௫களும் அடை தற் கரிதாதலிம் 4டெ.ற 
லரும் விஞ்சை” எனப்பட்டது. எடுததகருமம் இடையூறின்றி யினிது 
முடியும்போருட்டு உலகவழககபபடி. கடவுளரை வணங்குவது முறை 
மையாதலின் *வானவாகளை.றயவ ஸனிணையடியிறைஞ்ச எனபபட் 
டது. இதுமுதல் ௩-பாட்டிகளால குண்டினபுரததுக்குச் செல்லுதல் 
Gen dob Ber ner, (௩௮) 

பண்ணமைகந்தன்மான்றேரிற்பார்புக 
ழண்ணலுமிமையவரா£வம்பின்செல 
மண்ணிடைவானவர்மகளிர்கம்மொடும் 
விண்ணிழி£ இரு௩தவஈகரமேயினான். 

(இ-ள்) பண் அமை - கல்லணையமைந்த, கூர்தல் - புறமயிரை 
யுடைய, மான - குதிரைகட்டிய, சேரில் - இரதததில், பா புகழ ௮ண் 
ணலும் - பூமியிலுள்ளா£ புகழ்கின்ற நளமகாராசலும், இமையவா 
ஆாவம் - தேவாகளுடைய ஆசையான), பின் செல - பின்னேடு 
தொடர, மண்ணிடை - மண்ணனுலகத தில், வானவா மகளிரொடிம் - 
அரம்பையருடன், விண் - சவாககமானது, இழிர்து இருக்த.து ௮ன்ன - 
இழிர்திருர்ததையொத்த, ஈகம் - குண்டினபுரத்தை, மேயிஞன் - 
பொரும் தினான், எ-று. 

(ஃ- த.) ஈளன் குண்டினபுர்.இற் போயினான் என்பதாம். 

இத குண்டினபுரமென்லும் பெயரிஞலேமாத்திரம் வேற்று ஈக 
சாகத தோன்றுவதன்றிச் ௪க௨௪ம்ப சது நிறைந் தருக்ன்ற படியால் 
அமராவதி யென்பதற்குச் சர்தேகமில்லை யென்பது கருத்த, வம் 
பின்செல வென்றது உடனிகழ்சசயணி, மண்ணுலசத்துள்ள இச்சகரை 
வானவா மகளிரொடு மண்ணினிழி/த விண்ணெனக் குறித்தமையால் 
தீற்குறிப்பணி, (௯௩) 

வாம்பரித்தேரினின்றிழிர்துவண்டெர் 
தேம்பொதஇரறுமலர்த்9தெரியுன்மார்பினன்



௨௯௨ ைநடதம். 

காம்புறழ்தோளினாள்செவ்விகாண்சூறு 
மேம்பலிற்கோககரெய்தனானசோ. 

(இ-ள்.) வாம் பரி தேரினின்று இழிர்.து - தாவுன்ற குதிரை 
யையுடைய தேரினின்று மிறங்க, வண்டு உளா - வண்கெளானவை 
ஒலிக்கின்ற, தேன் டொதி - வாசனை நெருங்க, கறு மலா - பரிமளம் 
பொருந்திய மலராற்றொடுதத, தெரியல் - மாலையணிந்த, மாபினான - 
மாாபை யுடையவனாயே நளமகா.ராசன், காம்பு உறழ் தோளிஜள் - 
ங்கலை ஓத்த தோளினையுடையவளாஏயே தமயர்தியினது, செவ்வி 
சாண்குறும் - அழகைக் காணவேண்டுமென்டுற, ஏம்பலின் - ஆசையி 
லே, கோ ஈகா- குண்டினபு ததை, எயதினான் - அடைந்தான், எது. 

(௧- து.) ஈளன் தமயச்தியைக்காண வாசையால் குண்டின புரத 
தையடைகதான் எனப தாம. (௪௦) 

[இதுமுசல் ௨௫-பாட்டுகளால் ஈளன் செல்லுகையி 
chaps sera Cervo Lb Gen gi | 

உருகுதங்கொழுகர்பாலூடிகீததகல 
விரைகமழ்தெரியலுமினசெயார முங் 
குருமணிககலன்களுங்குலவுவீஇவா 
யெரிமணிப்பூணினானிடறியேடனான். 

(இ-ள்.) உருகு- விருபபததால் சுளாற, தம் கொழுரகாபால் - 
தம்முடைய கணவரிடதது, ஊடி - பிண௩௫, நீதத - நீசடிய, நல் வினா 
கமழ - நல்ல வாசனை வீசுனெற, தெரியலும - மாலையும், மின் செய் 
ஆரமும் - பிரகாசததை௪செயனெற பதககமும், குரு மணி கலன் 
களும் - நிமம்பொருந்திய ரகதினப.ரணமும், குலவு - பிரகாசிக்இன்ற, 
வீதிவாய் - வீதியினிடததில், எரி மணி பூணினான் - ஒளியையுடைய 
மணிகள் பதிதச ஆப. ரணததையுடைய ஈளமகாராசன், இடறி ஏடு 
னான் - காலிடநிககொண்டு போஞன, எ-று. 

(க-ு.) களன் பூமாலை இரததிஞப.ரண மிவற்றை இடறி ஈடர் 
தான் என்பதாம், 

மிகுர்த அன்புடையோ ரேன்றதற்கு *உருகுதங் சொழுகா' எஷ்றும், 
௮வரிடத்தும் ஊடினாலனறி இனபம பயவாமையால் ஊடி? என்றும், 
ஊடலில் தம்மெயயி லணிவனவறறில் வெறுப்புண்டாதலில் “நீத.” 
வென்றும், செல்வ௪செருககனால் காடோறுங கழிததெறிவதாதலில் 
சூலவுவீஇவாய்! என்றும், காலால் நடஈது செல்வோனாதலில் ‘gf 
யேஇனான்” என்றும் சொல்லினூ, சேலவ மிகுதியை௪ சொல்லுதவால் 
வீறுகோளணி. (௪௧) 

மனங்கவா£வனப்பமைவடிவினலிறியுய் 
கனம்பயில்வாயிலோர்காண்குருவகை 
சினங்கொள்கூரிலையவேத்செம்மல்போத்லா 
லனங்களென்றுரைப்பதற்கையமில்லையே.



நளன்..நாதுப்படலம், 2. ep 

(இ-ள்.) மனம் சவர்-மன தைக் கவாம்துகொள்ளுஇன்ற, வனப்பு 
அமை வடிவின் - அழகு ௮மைந்த வடி.வினாலும், அனறியும் - அல்லா 
மலும், கனம் பயில் - மேகங்கள் சஞ்சரிகஇன்ற, வாயிலோ - வழியி 
லிருக்குங் காவலாளர்கள், காண்கு உறு வகை - காணா தவிதம், சினம் 
கொள் - கோபக்கொண்ட, கூர இலைய வேல் - கூாரமைபொருர்திய 
இலையையுடைய வேற்படையேந்திய செம்மல் - நளமகாராசன், 
போதலால் - செல்றெபடி.யால், அனங்கன் எனறு - அருவத்தையுடை 
யவனாஇுய மன்மதனெனறு, உரைபபதற்கு - சொல்லுவதம்கு, ஐயம் 
இல்லை - சந்தேகம் இல்லை, எ-று. 

(க - அ.) களன அருபமா.ப்ச் செல்லுதலால் மன்மத னென்று 
சொல்லுவ தற்குச் எர்தேகமில்லை, எனப தாம, 

இ தற்குறிப்பணி. (௪௨) 
கண்ணகன் மணிககடைக்காவலாளர்தா 

நண்னினரெவரெனவெவலாகாடிலு£ 
தண்ணறுந்தெரியலான்றன்னையாமென 
வெண்ணிவெம்மடங்கலினெருத்தங்கோட்மோல். 

(இ- ள்.) கண் அகல் - இடமகனற, மணி கடை - அழயே வாயிலி 
லிருகஇின்ற, காவலாளாதாம்- காவல்செயவோர, ஈண்ணினா எவா என- 
வந்தவாகள் யாவொனறு, எவை நாடிஐம் - யாரைசாடிப் பாரக்இலும், 
தண் நறும் தெரியலான் - தண்ணிய பரிமளம்பொருகச்திய மாலையை 
யுடையவனாகய களமகாராசன, தன்ன ஆம் என எண்ணி - தன்னை 
யாகுமென்று நினைத்து, வெம் மடங்கலின - வெவ்ளிய “Rae ger su 
போல, எருத்தம் கோட்டும் - இரும்பிபபாரப்பன், எ-று. 

(௧-த.) வாயில்காப்பா யாரயாரொன, களன் தன்னையென்று 
இருமபிப் பராட்பான், என்பதாம். 

இவாகள் ஈம்மை எவ்வாறு பாததா£களென்டுற அச்சரியத்தி 
னாலே இரும்பிப்பாததா னெனக, சிஙகததுக்குத தான வச்தவழி 
யைச் இரும்பிப்பாதத லியயகை யெனக. மடங்கலி னென்றமை 
யால் உவமையணி. மறைகதுசலலு பவனியஃபு கூறுதலால் தன்மை 

சவித்செயணி, இவ்விரண்டுங் கதலததலால் கலவையணி, (௪௩) 

மலர்பயில்வாவிதோய்மாதர்நுண்டுத 
லலைபுனனனை தலுமல்குழோன்றலாற் 
கலைவலான்் கண் முகிழ்த்தேகக்காண்குமுண் 

முலைமுகடமுக்துறவொருத்திமுட்டினள். 
(இஈன்.) மகா பயில் - மலாகள் நெருக்யெ, வாவி தோய் - 

தடாகத்தில் முழுயெ, மாதா - மடவாருடைய, நுண் தில் - நுண் 
ணிய ஆடையானது, அலை புனல் ஈனைதலும் - அலைவீச்டுன்ற நீரிலே 
கனைர் தவளவில், அல்குல் - நிதம்பமானது, தோன்றலால் - தெரித 
லால், கலை வலான் - அற,நாலில் வல்லவளுயெ களமகாரா௪ன், கண் 
முடிழ்த்து ௭௧ - கண்களை மூடிக்கொண்டு போக, காண்குறுள் - காண
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ளா, மூலை மூகடு - தனம்களிஐுடைய உட அமூந்துற - அமுச்தும் 
படி, ஒருத்தி - (எதிரப்பட்ட) ஒருமங்கை, முட்டினாள் - முட்டி 
னாள, எ-று. 

(௧-2) ஈளன் வாவியிலாடு மாத ரல்குலைக்கண்டு கண்மூடிச் 
செல்லுதலால் எதிரில்வரு மொருத்தி முலைமுகடமுர்த மூட்டினாள் 

எனப தாம். 

அறத்தின்வழி நிற்போனாதலால் பிதா மாதாகளுடைய மறைதி, 
தற்குரிய உறுப்புகளை கோககுதலி௰ பாவம் உண்டாகுமென் pens 
கண்களை மூடிக்கொண்டான், பினபு எதாப்பட்டவளுக்கு இவஓருத் 
தெரியாமையாலும் இவன கண்களை மூடிக்கொள்ளுதலாலும் அவள் 
வருவது தெரியாமல் முட்டிககொண்டன னென்க, (௪௪) 

காமுறுமொருதஇிதன்வதனங்கண்டகண் 
கோமகன்முடுழ்சதலாறகோதைமார்முக 
மாமதியென்பதுமன்னன செய்யகண் 
டாமரையென்பதுந்தககவாபவே. 

(இ-ள்.) காமுறு - விரும்புதற்குரிய, ஒருத்தி - ஒருமங்கையி 
னுடைய, வதனம் - முக்ததை, கணட கண் - பாரததகணகளை, கோ 
மகன் - களமகாராசன) முடுழ்த தலால் - மூடிக்கொள்ளு தீலால், 
கோதைமா முகம் - மாதருடைய முகம், மா மதி என்பதும் - பெரிய 
சந்திரனென்று சொல்வதும், மனனன - இந்த கஎமகாராசலுடைய, 
செய்ய கண் - சவ$தகணகள், தாமரை என்பதும் - தாமராமலரோன்று 
சொல்வதும், தக்க ஆய - தமுஇியாயின, எது. தன் - அசை; 

(௧- ௮.) சளன் ஒருபெண்முகச்தைச் கண்டகண்களை மூடலால் 
பெண்கள்முகஞ் ௪ர் *இரனென்பதும் ஈளன்கண்கள் தாமரையென்பதுஞ் 
சரியே என்பதாம். 

இவன் விரசமூடையோ னாதலால் அந்த மங்கையா முகத்தைக் 
கண்டு மனமயக்கற் பாவமுண்டென்று மூடிக்கொண்டான், அது 
௮வர் மூகத்தைச் சரந்திரனென்பதையும் இவன் கண்களைச் தாமரை 
யென்பதையும் நிச்சயப்படுத்தியது. தக்க சாயவெனலால் தகுதியணி() 

செய்யகண்முூழ்த்இிடல்விழித்தறீதெனு 
வையனுங்கடைக்கணானோக்கவன்பிதென் 
நெய்யும்வேள்கணைமலரிதயமோர்ந்துமால் 
பொய்யெனவருச்சனைபுரிதல்போன்றதே, 

இன்.) செய்ய கண் முடுழ்த்திடல் - சிவர தகண்களை மூடி 
கொல்வதும், விழித்தல் - விழிப்பதும், தீது எனா - குற்தமென்று 
நினைத்து, ஐயனும் - களமகாராசஜும், கடைக்களுல் நோக்க கடைக் 
கண்ணினாலே பராக்கு, அன்பு இது என்று - இது அசையினாலே பார்ப் 
பதென்று, எய்யும் - பிரயோகஞ் செய்கின்ற, வேள் - மன்மத 
இடைய, கணை மலா - பாணமலாகள், இதயம் - கருத்தை, தர்ர்து
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Hg, மால் - மயக்கமானது, பொய் என - பொய்யென்று, அருச் 
சனை - பூசை, பிரிதல் போன்றது - செய்வதுபோதுமாயிற்று, ௭- ற. 

(௧-௮.) களன் கடைக்கண்ணாற்பாக்க அன்பான பாவை 
யென்று மன்மதனமிரந்து பாணந்தொ0கக அப்பாணம் அருச்சனை 
செய்த மலருக் கொபபாயிற்று என்பதாம். 

[ கண்களைமடில் எதாப்படுமாதா தெரியாமல் முட்டிக்கொள்வ 
"தாலும், இறக்கில் அவாகளது அழடியவடி.வ நோக்குதலிற் பாவமுண் 
டாதலாலும் இப்படியன்றிக் கடைக்கண்ணால சோக்இனான். அங்கன 
கோக்குவதை அன்புநோக்கென்று நினைத்து மன்மதன்றொடுதத மல 
சம்புகள் ௮வன் மனத்தையறிஈது மயககமில்லாமையால் வீணாகாது 
அர்ச்சனை செய்வதாயிற் றெனக. (௪௬) 

தெரிவையென்றுருவெளியோடுசெப்பிய 
வரசனதுரையசரீரியாமென 
வெருவியமாதர்சொற்கேட்டுவெள்குறு 
வுருவெளியிதுவெனவுள் ள£தேறிஞன, 

(இ-ள்.) தெரிவை என்று - தமயர்இி யெனறு, உரு வெளியோடு- 
உருவெளிததோறறச்.துடனே, செபபிய - சொகலிய, அரசனது உரை- 
நளமகாராசஜடைய சொல்லை, அசரீரி ஆம் என 4 ஆகாய வாணி வாச்: 
கென்று, வெருவிய மாதா - பயந்த மாதருடை.ப, சொல் கேட்டு - 
சொல்லைக்கேட்டு, (அர்களமகா.ராசனானவன்) வெளகுரா - காணி, உரு 
வெளி இது என - உருவெளித்தோற்ற மிதுவெனறு, உள்ளம் தேறி 
னான் - மனத தெளிவை யடைந்தான, ௭ - று. 

௧- து.) உருவெளியோடு சொல்லிய களன்சொல்லை மாதா 
அசரீரிவாக்கென்று சொல்ல ஈளன் தெளிவடைச்தான் என்பதாம், 

உருவெளித்தோற்றமாவது தன்னால் விரும்பப்பட்ட பொருள் 
போல் எதிரோதோன்றுதல், செபபியவுரையென்பது இந்திராதிகள் 
தமயர்திக்குச் சொல்லும்படி தன்னொடு சொல்லிய செயதிகளாம். 
அவளைக்கண்டுர் தின்விருப்புக் குரியவற்றைப் பேசாமல் இவ்வாறு 

சொன்னானென்று பொருள்கொள்வா னென்னெனில் . அறதஇன்வழி 
் தூதுசெல்வோக்கு வழுவாதலானும் இதற்கு முன்ஜூவாய வடமொ 
Puy ளிருத்தலானு மெனக்கொள்க. மாதர்க்கு ௮௪௪ மியற்கையா தலின் 
இ.து தெய்வமோ மாயமோவென அ௮சரீரிக்கு வெருலினா ரொனக, அவாக 
ஞூரையால் உருவெளித்தோற்றத்தோடு சொன்ன ரகசியமான தன் 
சொல் வெளிப்பட்டதென்று தெளிர்து சானுற்றா னென்க. (௪௭) 

விழைவெனும்டாகெறி£6தமசர்விஞ்சையாம் 
தழைமுகபடாத்தமைதறுகண்வாரணஙய் 
க்ழமதனியற்றியகருய்கண்மல்கைய 
சழ்கெளும்படுகுழியாழ்க்த இல்லையால், 

ஹி ள்.) விழைவு எனும் - ஆசை யென்டுற, டாகு - பாகனை, 
எீதிசது - தள்ளி, அமரர் கிஞ்சை ஆம் - தேவாகளுடைய மர் இிரமா
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இய, தழை - தழைச்து,. மூகபடாதது - முகப்போ£வையினாலே, 
அமை - பொருக்திய, த்து. கண் - அஞ்சாமையையுடைய, வாரணம் - 
யானையானது, கழை மதன்'- கருபபுல்லலோ திய மன்மதன, இயற்திய- 
செயது, ௧௬ ௧ண மங்கையா - கரிய கண்களையுடைய மாதருடைய, 
அழகு எஐம் - அழகென்றுசொல்லும், படுகுழி - பள்ளததில், ஆழ்ந் 
நிதி இல்லை - ௮முகஇயதில்லை, ௭ - று. ஆல் - அசை, 

(4 - $s) களனெனனும் யானை மாதரழகென்ளும் படுகுழியில் 
வீழ்ந்ததில்லை எனப தாம். 

களனை யானையாகவும், விழைவைப் பாகனாகவும், விஞ்சையை 
மூகபடாமாகவும், ஆரோபிததலால உருவகவணி, தூது செல்லுமிடதத 
அறததினவழி மகளிவிழைவை நீககியோனாதலில் அவாகள் அழகில் 
மயஙகவில்லை யெனபது கருத்து, (௪௮) 

அங்கலுழ்மேனியவணங்கைநாடொறு 
மெங்கணுங்கர்ணகுறுமயகக மேனைய 
பங்கயவாண்முகப்பாவைமாரையம 
மங்கையென்றெணணுறுமயககந்தீர்த்ததே: 

(இ- ள்.) ௮ம் கலுழ் மேனிய - அழகானது ஒழுஇன்ற மேனி 
யை யுடைய, ௮ண்ஙகை - தமயந்தியை, நாடொறும் - எந்த 
ளும், எலகணும் - எவ்விடததிலும, காணகுறும் மயககம் - (௨௬ 
வெளிததோறமமாகக்) காணுனெற மயக்கமான), ஏனைய மற்றைய, 
பக்கயம் - தாமரை மலாபோன்று, வாள முகம் - ஒளிபொருந்திய 
மூகத்தையுடைய, பாவைமாரை - மகளிரை, ௮ மங்கை என்று - ௮௬ 
தீதி தமயர்தியெனறு, எண்ணுறும் மயக்கம் - நினைக்இன்ற மயக்கத 
தை, தாததது - நீகஇ,பது, ௭- று, 

(௧-௮,) சளனுக்குத தமயந்தியென்டிற மயச்கமற்றது என்ப 
தாம். 

அழகு மிகுதிபற்றிக் கலுழெனப்பட்டது. உருவெளித்தோற்றத் 
GG நிகராயெ அகதப்புரததுமஙகையா வடிவங்களில் நளஓக்கும் 
தமயச்தியெனனு மயக்கம் ஏனுண்டாகவில்லையெனில் அத்லுறுதியா 
Glovers. (௪௯) 

கணங்குழைமுகத்இயர்கதிர் ததுவிம்மிய 
சுணங்கவிரிள முலைச்சுவதொகூயு 
மணிர்தகுங்குமமெழிலகலமூழ்கியு 
மணந்தனர்போன்றனன்மன்னரேறனான். 

(இ-ள்.) மன்னா ஏறனான் - அரசாகளுக்கு  ஆண்சில்கத்தை 
யொதத களன், கணம் குழை - கூட்டமா௫ய மணிபதித்த குண்ட 
லர் தரிதத, முஃத்தியர் - முகத்தையுடையவ ராய மாதா, கதிகதது - 
காந்திபொருந்தி, விம்மிய - பருதத, சுணங்கு அலா - தேழிலானது 
பிரகாசியாறின்ற, இள முலை - இளமைபொருர்திய தனககளுடைய, 
சுவடு - தழுமபுகள், தாக்கியும் - மோதப்பெத்றும், அணிந்த குல்கு
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மம் - தரித்த குங்குமக்குழம்புகள், எழில் - அழயெ, அகலம் மூழ்டு 
யும் - மாரபினிடத்து மூழ்கப்பெற்றும, மணர்தனா - கூடினவாகளை, 
போன்றனன் - ஒத்தனன், எ - று. 

(4-g).) corer worm I மாதா தனஙக எழுர்தப்பெற்றும் குங்கும 
மூழ்கப்பெற்றும் புணார்சவரை ஒஓபபாயிஞான எனபதாம். 

கூடினவாக்குள்ளகுணம் இவனிட ததுண்டாதலின *மணர்தனா 
போனறனன? எனன. இது உவமையணி, (௫0௦) 

விளய்கழையொருத்தபேரணியிவவேந்தெழி 
றுளய்கலுமதிசயந்தோன்றகோக னாள் 
வளங்கெழுபுகழினான்மறையககாண்கிலா 
ளுளம்புகுக்தொளித்ததவவுருவென்றெண்ணினாள். 

(இ-ள்.) விளங்கு இழை ஒருத்தி- ஆப. ரணததை யணிச்த ஒரு 
மாதானவள், போ - பிரகாசியாகினற, அணியில் - பெரிய தனனாட.ர 
ணத்தில், வேது எழில் - ௮ர௪ஞுடைய அழகானது, தளங்கலும் - 

பிரகாசிதசலும், அதிசயம் தோனற - ஆ௪ச௪ரியம் உண்டாக, கோக் 
இஞள - டாரதசாள, வளம் கெழு புகழினான - வளம்பொருந்திய 
ஜா சஇயையுடைய ஈளன, மறைய - மமைந்துபோக, காண்டுவோள் - 
காணாதவளா௫, உளம் புகுஈது - மனத்தினிடதது நுழைந்து, ஒளித் 
தீது - ஒளிததுக்கொண்டது, ௮ உரு எனறு - அவ்வடிவமெனறு, எண் 
ணிஞள - நினைதசாள, ௭- று. 

(க-ு.) ஒருததி தன்னாப.ரணசதில் ஈளன் ஒடிவு தோன்றப் 
பாத்தாள், ளன மறைய அவவடிவு தன்ஞளததட் புகுர்ததென 
ஹெண்ணிஞள என்பதாம், 

உளம்புகுர்தொளிதச தெனலால் ஈளனுடைய தநிழலமாத்திரம் 
அவளுடைய அணியினினறும் கீஙகயெதல்லது ௮ர்ஈளன் அவள்மனத் 
தைவிட்டு நிங்கவில்லை யெனபது கருதது, மழைதலில் உளம் புகு 
தலைக் குறிததலால் தற்குறிபபணி, (௫4) 

வாட்டிறன்மன்னவன்வனிதைபேதரெழி 
நீட்டியொண்கதிருமிழ்செய்யவார்வடஞ் 
சூட்டினனகலவிவ்வுருவுதோன்றயார் 
கோட்டினரொனச்?லர்குறிப்பினாவொர், 

(இ-ள்.) வாள் திறல் மன்னவன் - வாளாயுதத்திலே வல் 
லமைபெத்றத நளமகாராசனானவன், வனிதை - தமயர்திமிஐடைய, 
போ எழில் நீட்டி. - பெரிய அழகை எழுதி, ஒள் கதா உ௨மிழ்- 
ஒள்ளிய இரணங்களை உமிழ்ின்ற, செய்ய - சிவர்த, வா - நெடிய, 
வடம் - ரத்சமாலைகளை, சூட்டினன் - தரிததனனாட, ௮௧௦ - நீங்க, 
இ உருவு தோன்ற - இந்த வடிவந்தெரிய, யா கோட்டினர் என- 
ச்வக்கள் செய்தாரென்று, சிலா - ஏலா, குறிப்பின் - கூறிப்பிஷலே, 
சாடுவார் - தேவொர்கள், எ - ௮ஃ
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(agi) corer suf உடி.வ.ச்தையெழுதிய இசத்திஞபரணஞ் 
சூட்டிப்போக வடிவததை யாரொழுதினாரனறு சிலா தேவொரகள், 
என்பதாம், 

விஞ்சையைவிட்டு உருததெரிய நிற்பிலும் ஒருவராலும் வெல்லக் 
கூடாமைதோன்ற ₹வாட்டிறன மன்னவன எனறும், உருவெழுதவ 
இலுங் கைபோயவ னெனபது தோனற 4வனிதைபேசெழிறீட்டி” என் 
றும், அவளிடத்தில் Mees அனடளளவ னெனபதுதோனற (வடஞ் 
சூட்டினன? எனறும, அறிவினால் அவவன்பையும நீககனானெனபத 
தோன்ற *அ௦ல”? எனறும், இபபடிப்பட்ட உருவமெழுதினனாக் காண 
வேண்டுமென்ற அவாவினாலும் இவரு த தெரியாமையினாஓஞ் *சிலா 
குறிபபிஞுவொ? என்றுஞூ சொல்லிஞா, ஒருகாளுஙகாணாதவடிவை 
இவன் எவ்வா றெழுதஎனெனில் முனனே வெணணகைத்துவாவா 
யணங்கெழில பலருமவிளமபினா கினமொழியவளென கண்ணெதாப் 
பட்டாள்? எனறிருபபதாலும், அனனபபுளளானது தாமரைமீலையி 
லெழுதிக்சாட்டியதெனறு வட நூலி லிருத திலாலுமென்ச. (௫௨) 

பூந்துகள்செறிக்ககோமறுகறபோகிய 
வேக்தராள முந்துமவ்விடங்கஷேசைகுரு 
மாந்தளிர்மேனியர்வையங்காவலசெய 
வே%தர்காளிலககணமேயதென்னென்மார். 
(இ-ள்.) பூ கள செயலி - மகரந்தப்பொடிகள் நெருங்கயெ, 

கோ மறுகில் - அரச வீதியில், போயெ ஏர்தல் - சென்ற ஈளமகாசர 
னுடைய, தாள் ௮மு£தும - பாதங்கள அழுந்துனெற, ௮ இடங்கள் - 
அந்தவிடங்களை, ட நோககுறா - பராசது, மா தளிா மேனியா - மாந்தளி£ 
போன்ற வடிவததையுடைய மங்கையா, வையம் காவல் செய் வேற் 
நா - உலகதடைக காததல்செயனெற அரசருடைய, தாள் - பாதம் 
களிலிருககும, இலககணம - இலககணங்கள, மேயது - (இவ்வடிச் 
Fad) பொருந்திய, என எனபா£ - என்ன ஆச்சரியமெனபா£ 

கள், எ- று. 

(4- §.) மகரந்த நிறை$்ச இராஜ வீதியில் களன் அடிவைத்த 
விடததை மாசாகள கண்டு அரசாக ளடி௪ச்வடு பொருர்திய தெனன 
வெனபா£கள, எனபதாம். 

வேந்தாதாளிலக்கணமென்பது ௪க்ரரோகை முதலியவாம், ௮ம் 
மாதா சாமுததிரிகதூலிலும் வல்வவ.ராகையால் Og HOG gor Opera. 

கள்ளவிழ்கோதையாொறிடதகந்துகம் 
வள்ளன்மார்புற்றெதிர்மறி6துவீழ்தலுக 
தள்ளருமதசயமெய்தித்தத்தமில் 
வெள்ளிடைப்பட்டிவண் மீண்டதென்னென்பார். 

(இ-ள்.) கள் ௮விழ் - தேனொழுகுடின்ற, கோதையா - மாலையை 
யணிர்த மாதா, எறிர்த கந்துகம் - வீரிய பந்துகள், வள்ளல் - சள 
மகாராசனுடைய, wiry உமறு - மாபினிடததிலே பொருந்தி, 
எதிர மறிந்து லீழ்தலும் - எதிராக மறிபட்டு வீழ்ச் தவளவில், தள்ள
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௮ரும் - தள்ளுதற்கரிய/ அதிசயம் எய்தி- அஆச்சரியச்தை யடைந்து, 
தீததமில் - தங்கள் தங்களுக்குள்ளே, வெள்ளிடை பட்டு - வெளியிடச் 
திற்பட்டு, இவண் மீண்டது - இவ்விடத்தில் இரும்பியது, என் என் 
பா - எனனவென்று சொலலுவாரகள், எ - று, 

(௧-.) மாதாகளெறிர்த பர்துகள் ஈளன்மாபில்பட் டெதிராக 
விழு$தமாததிரததில் பெண்க ளிதெனன வாசசரிய மென்பாரகள் என் 
பதாம். (௫௪) 

எதிர்முகமாயிருர்தருவர்பைந்துணர்ப் 
புதுமலர்மிதாடுத்தலுகடுவட் புக்கவன் 
கதுமெனவேகலுமறைப்பக்கன்னியர் 
மதிமயககுறமசமறைத்ததென்னென்பார். 
(இ-ள்.) எதா முகமாய் இருந்து - அபிமுகமாகவிருக்து, இரு 

லா- இரண்டுடோ, டைதுணா - பசிய பூங்கொததுகளி லிருக்ன்ற, 
புது மலா - ௮ன்றலார்த மலரை, தொடுததலும் - கட்டஓம், சடுவண் 
புக்கவன் - அவருக்இடையில் புகுர்த ஈளன, கதறும் என ஏகலும்- 
விரைந்து போனவளவில், மஜஹைபப - மறைக்க, கன்னியா -அம்மாலை 
தொடுதத மாதாகள், மதி மயக்கு உ௰- புததி மயக்கசதைப்பொருர்த, 
மூகம் மறைத்தது - முகத்தை மறைத்துவிட்டது, என் என்பா£ - 
என்ன அச்சரியமென்று சொல்லுவாகள், எ-று. 

(க - து.) மாலைகட்டு மாதரிருவா ஈடுவே ஈளன்போனவளவில் 
௮ம்மாதாகள முகத்தை மறைததுவிட்ட சென்ன வென்பாராகள் என்ப 
தாம், 

மழைத்ததறகுக் காரண மில்லாதிருக்க மறைப்பைச் சொல்லுத 
லால் பிதிதா.ராயசசியணி, (௫௫) 

அண்ணறன்மார்பகத்தணிந்தபேரணி 
மண்ணியமணிவயின்வடிவுதோன்றலும் 
கண்ணுறகோககுவாள்கன்னிமாரொடம 
விண்ணிடையெனதுருவிளயகலென்னென்பாள். 

(இ-ள்) அண்ணல் தன் - ஈளமகாராகனுடைய, மாபகத்து - 
மார்பினிடத்து, ௮ணிர்த டோ ௮ணி - தரிதத பெரிய ஆபரணங் 
களிலுள்ள, மண்ணிய மணிவயின் - தெளிர்த மணிபினிடத்தில், 

வடிவு தோன்றலும் - உருவமானது தெரிதலும், கண் உற 
கோக்குவாள் - கண்ணினாய் பொருர்த பாபபவளாடுய வொருத்தி, 
சன்னிமாரொடும் - மாதாகளுடன், விண்ணிடை - அகாயததினிட 
தீதி, எனது உரு விளங்க - எனது வடிவம் பிரகாசித்தல், என் என் 
Lier ~ என்ன ஆச்சரியமென்று சொல்லுவாள், ௪-.று. 

(௧ - ௮.) சளனாபரணத்தில் ஒருத்தி சன் வடிவுசோன்றிய வள 
வில் என்வடிவு வெளியிற் ரோன்றியதென் னென்டாள் என்பகாம், 

வடி.வுதோன்றற்கு உரிய சுண்ணாடி. முதலியவையின்றி நிழலின் 
ரோத்றஞ் சொல்லப்படுதலால் சிறப்புநிலையணி, (௫௪)



#00 ைடதம், 

வெற்பின தெழில்கெடவிளப்குதோளிஞன் 
பொற்பொளிர்பித்திகைப்புறதஇற்றோன்றலு 
மற்புகமிதுவெனழோகயென்பினாற் 
கற்புடைமகளிருநிலைகலங்இனார். 

(இ-ள்.) வெற்பினது - மலையினது, எழில் கெட் - அழகு 
கெடும்படி, விளங்கு தோளினான - பிரகாசிகன்ற தோளினையு 
டைய ஈகளமகாராசனது, பொறபு - அழகானது, ஓளி பிததிகை 
புறத்தில் - பிரகாசகஇன்ற சுவாததலததினிடகத, சோன்றலும் - 
தோன்றுதலும, அம்புதம இது என- ஆச்சரிய மிதுவென்று, நோக்கு - 
பா£தது, அனமினால் - ஆசையினால், கற்புடை மகளிரும் - கற்புடைய 
மாதாகளும், நிலை கலங௩இஞா - மயங்இஞொகள, ௭-று. 

(௧- து.) ஈளன்வடிவு சுவரிறறோன்ற கற்புள்ளமாதரும் நிலை 
சலங்கனாகள எனபதாம். 

உம்மை - உயாவுசிறபபு, கற்புடைமகளிாநிலை கலங்கலுண்டோ 
வெனின் அழூற்சிமர்த ஆண்மககளைக காணின் உண்டாம். அது (தந் 
தையா மினும்விழைவிற ஐன்னுடனே யொருவயிற்றிற் சாஈதா Cre, 
மைத்தரா யிலுமிகவும் வனப்புடைய செனிலவாமேன் மடரல்லா 
தஞ், சிர்தைஈடர் திடிமதனாம் சாம்பன்மலாக் கணைவேளிற செவ்வி 
வாய்ந்தோன், பைந்தொடியா ரினிதமரு மூவளகத்திற் மனிவருதல் 
பான்மையன்றே”? இதனாலிக, ௭ 

இழைவளர்முலையினாுசொருவனேர்பெறு 
நிழலிவணோக கனனென வுரீளிடை 
மொழிவனகேடடனமெனவுமொயம்புறத் 
தழுவினனென்னவு5தமமிறகூறுவார், 

(இ-௭.) இழை - ஆபரணததோகூடி, வளா முலையிஞா - 
வளாஇன்ற முூலையையுடைய மாதாகள், ஒருவன - ஒரு ஆண்மக 
ஓடைய, ஏா பெறு நிழல- அழ்கைபபெறற நிழலை, இவண் - இவ 
விடத்தில, சோக எனவும் - பராததேனென்றும, நீள் இடை - 
இச்கீண்டவிடததில, மொழிவன - பேசுவனவறமை, கேட்டனன் என 
வும - கேட்டேனெனறும, மபொயமபு உ௰ - தோளகளபொருந்த, தழு 
வினன் எனன௨ம - தமுவினேனேனறும, தம்மில் - தங்களுக்குள்ளே, 
கூறுவா£ - பேசிககொள்ளுவா£கள, எ-று. . 

(க-.த.) மாதாகள் ஒருவனிழலைக் கண்டேனென்றும் ஒருவன் 
சொல்லைக் கேட்டேனெனறும் ஒருவனை5த தழுவினேனென்றும் 
சொல்லிக்கொள்வா£கள் எனபதாம். (௫௮) 

[இ.துமுதல் ஐச்துபாட்டால் வழியில்கண்ட தமயச்தி 
யோடு ஈளலுக்குண்டாடுய செய்கை சொல் 

லப்படின்றது.] 

இன்னிசையளிடயில்பொழிலினேந்தன்முன் 
Our caer Bit pln gs sous Cut a gy



களன். தா.துப்படலம். Rok 

மன்ன முன்கூதியுவற்றைகாண்டூகன் 
முன்னுறுமூருவெனமுன்னினானசோ, 

இ-ள்.) இன் இசை - இனிய இசையைப்பாடும், அளி பயில் - 
வ ள் சஞ்சரிக்கின்ற, பொழிலின - சோலையிடததிஞ் ஏர்தல் - 
நளமகா.ராச௪ன், முன் - தனனே ரே, பொன் அவிர் மூலை - பொன்னை 
யொத்த பிரகாசியாநின்ற முலையையுடைய, தமயூத்தி - திமயர்தி 
யானவன், போச௮ம் - வருதலும், அன்னம் மூன கூதிய ஈ அன்னப் 
புள்சானது மூன சொஷ்லிய, ௮ம்ழை காள் ் - அன்றையகாள் 
தேதலாக, மூன் உறும் உரு என - எதிரே சோன்றுத உருவெலித் 
தோற்றமென்று, முன்னினான் - நினைததான், ௭-௮, அரோ உ ௮கை, 

(க- த.) சோலையில் ஈளன்முன்னே தமயச்இ வருதலும் அவ 
ஞூருவெளியென றெண்ணினான் என்பதாம், 

அன்னத்தின் சொல்லால் காடோறும் காண்டுன்ற தமபர்தியி 
னுருவெளித தோதற்றததிற்கும், மெயயாகக்கண்ட தமயச்இக்கும் ௮ங 
ஙனம் வேற்றுமைதோற்றாமை கூறப்படுதலால் மறைவணி. நாடோ 
௮ல் சண்ட பொய்யாகவே யிக்காட்டியிலு flava gy மதியண்டாயித் 
றென்க, (Qe) 

மடவரலுருவெளிமன்னன் ரோேண் மிசை 
யிடையருவிழைவுடனென்றுஞ்சூட்டல்போன் 
மிடைமலர்ப் ந்தொடைசூட்டமேவிய 
சுடரிலைவேலினான் ரோளில்வீழ்ந்ததே, 

(இ-எ்.) மடவரல் - தமயகதியானவள், உருவெளி - உருவெ 
ளியாயததோன்றிய, மன்னன் தோண்மிசை - நளமகாராஜனுடைய 
தோளின்மேல், இடை அறா விழைவுடன - இடைவிடாத அசை 
யுடனே, எனறும் - என்றைக்கும், சூட்டல்போல் - சூட்தெல்டோல, 
மிடை மலா பூ தொடை சூட்ட - நெருங்கிய மலராம்றொடுத்த பூமா 
லையைத தரிக்க, மேவிய - அஙிஇருக்கன்ற, சடா இலை வேலினான் - 
கார்திபொருர்திய இலைபோன்ற வேற்படையையுடைய ஈளமகாசா௪ 
னுடைய, தோளில் லீழாதத! - புயங்களில் விழுக்க.து, எ - ௮. 

(க - ௮) தமயந்தியானவல் உருவெளிததோத்றமென்று மாலை 
சூட அம்மாலை களலுடைய தோளில் விழுச்தது என்பதாம். (௬௦) 

உருவெளியாகயான்கண்டவொண்ணுதன் 
மருமலர்மாலிகைவனைந்தகென்னென 
வரசலுமெண்ணினானவளுஞ்சூட்டிய 
தெரியல்காண்ெனெனத்தெருமக்தாள ரோ. 

(இ-ள்.) உருவெளி ஆக - உருவெளித்தோற்றமாக, யான் கண்ட 
ஒள் அதல் - என்னாற்காணப்பட்ட ஒள்ளிய கெழ்தியையூடைய தம 
யக்தியானவள், மரு மலா மாலிகை - வாசனைபொருச்திய பூராவையை, 
வனைச்சுது என் என - சூட்டிய சென்னனணமென்று, அரசனும் 

Or



கடட ைட்தம், 

எண்ணிஞன் - ஈளமகாராசலும் கினைத்தான், அவளும் - ௮த்தமயர்இ 
யும், சூட்டிய தெரியல் - தரித்த மாலையை, காண்டென் என - கண் 
டிலேனென்று, தெருமர்தாள் - மனஞ்சுழன்றாள், ௪-று. அரோ-௮சை. 

(௧- த.) உருவெளியாகக் காணப்பட்ட தமயர்தி மாலைசூடிய 
தென்னவென்று களன் எண்ணினான், தமயர்இயு மாலையைக் காணே 
னென்று மயங்இனாள் என்பதாம். 

களன் காள்தோறும் கண்டவிடத்தில்லாம லிப்போது சூடியது 
புதுமையா தலால் இது என்னவென வியந்தான். சமயச்தியும் காடோ 
௮ஞ்சூடிய மாலை தெரிய இதுமாத்திர மமைதலால் என்னமாயமென்று 
இக்ட்டா ளென்க. (௬௧) 

முருகவிழ்குழலினாடனையுமுன்னு.று 
முருவெளியெனவிறையுவந்துபுல்லினா 
னரிவையுமன்னவாமெண்ணியாயகெ£இர் 
புசவலன்மார்புறப்புல்லினள ரோ. 

(இ-ள்.) முருகு அவிழ் - வாசனை லீசுன்ற, குழலினாள் தனை 
யும் - கூந்தலையுடைய தமயர்தியையும, முன உறும் உருவெளி என - 
முன்னே தோன்றுனெற உருவெளித தோற்றமென்று, இறை - wer 
மகாராசன், உவந்து புல்லினான் - மஇழ்சசியை யடைந்து தழுவினான்; 
அரிவையும் - தமயர்தியும், அன்ன ஆறு எண்ணி - அச்தப்பிரகாரம் 
நினைத்து, ஆஙகு எதா- அவ்விடததிலே எதிரே வந்த, புரவலன் - ௮ர௪ 
னுடைய, மாபு உற - மாபுபொருகத, புல்லினாள்-தழுவிஞள், ௭-.று. 

(க-.) ஈளன் உருவெளித தோற்றமென்று தமயச்தியைப் 
பூணார்தான், தமயநதியு மப்படியேரினைதது ஈளனைப்புணாந்தாள் என் 
பதாம். 

தமயந்தியை யுண்மையாகக் கண்ட ௩ளன் உருவெளியென மயல் 
Pe Gere gid அவ்வாறின்றி உருவெளியாகக்கண்ட தமயரஇியான 
வள் ஈளனை உண்மையென்றுன்னி புல்லினாளெனறுங்கொள்க, செய்வ 
வாத்தினா லிவனுருவை யறியாளாகலின் ஒருவாக்கொருவா மயக்கஞ் 
சொல்லபபட்டமையால் மயக்கவணி. (௬௨) 

சொல்லருமின்பமீதூரததோன்றலும் 
புல்லுவிட்டவவுருப்பொலிவுகோகடனன் 
மெல்லியலவ்வுருவிழியிற்காண்குரு 
கல்லலுற்றணிவளையங்கைநீக்இனாள். 

(இ * ள்.) சொல் ௮ரும இன்பம் மீது ஊர - சொல்லுதற்கரிய 
இன்பமானது அதிகரிக்க, தோன்றலும் - நளஜும், புல்லு விட்டு - தழுவு 
தலை நீட, ௮ உரு பொலிவு - அர்த வழிவினுடைய கார்தியை, கோக்கு 
னான் - பாத்தான் ; மெல்லியல் - தமயர்தியானவள், ௮ உரு - அந்த 
வடிவத்தை, விழியில் காண்குறுது - கண்ணினால் காணாசவளா, ௮ல் 
லல் உம்று- பயதிதையடைந்து, ௮ணி வளை - அழயே. வளையலை யணி 
சீத, அங்கை நீக்இனாள் - அழயெ கையை விடுத்தாள், எ.து.



களன் நூதுப்படலம், ௫0௧. 

(௧- ௮.) சசீன் இன்பர்தோன்றப்புணார்து சமயர்தி வடி.ல் 
தைப் பாத்தான், தமயர்தி ௮வ்வடிவததைக் காணாது கையை விட் 
டாள், என்பதாம்: 

மாதாகட்கு அச்சம் உரியகுணமாகலின உருவு கண்ணிற்றோன் 
ரு கையிலகப்படலா லிவ்வாறு வெருவி விடுத்தன ளென்க, (௬௩) 

[இனி ஒவ்வொருபாட்டா லவ்விருவா செய்கையும் 
வெவவேறு சொல்லல்.] 

பொன்ன டி.பூஞ்சிலம்பொலிப்பமேகலை ah 
யின்னரிக்கண்டுணியிகலியார்ப்பெழடி** 
மின்னடைகற்பதுபோன்றுழெலவு! னத் 
சன்னமர்கோயிலுட்டையலெய்லஷன்?. * 

(இ-ன்.) பொன்௮ wp Poy - மெயினிஞற்செய்த பாதத்தி 
லணிர் த அழயெ சிலம் ' ஓலிபப --தலிததலைசசெய்ய, மேகலை - 
மேகவையிலிருக்கன்று “இன் அரி இன்டுணி - இனிய பருக்கைக்கல்லை 
யுடைய சதகந்ஃகள், இக, ஒனறோடொன்று தாக்கப்பட்டு, ஆப்பு 
எழ - ஒலியெழும்ப, மின் - மின்னல், கடை கற்பது போன்று - நடத் 
தலைக் கற்பதொதது, மெல் என - மிருதுவாக, தன் - தனனுடைய, 
அமா - அமாஇன்ற, கோயிலுள் - கன்னிமாடதீதில, தையல் - தமயந்இ 
யானவள், எய்தினாள் - அடைந்தாள், எ-று. 

(௧க-.த.) தமயர்தி கன்னிமாடத்திற் சோந்தாள் என்பதாம். 
தற்குறிப்பணி. (௬௪) 

கருந்தடக்கண்ணியைக்கையிற்புலலியும் 
பொருந்தியவுருவெளியென்றுபோக்கெல 
லருர்தனமபெற்றிழக்தாரிலையலும் 
வருக்திவெந்துயரொடுமதிமயங்கினான், 

(இ-ள்.) கரு தடம் கண்ணியை - கரிய விசாலம்பொருந்இழ் 
கண்களையுடைய தமயந்தியை, கையில் புல்லியும் - கையினாலே த 
யும், பொருந்திய உருவெளி எனறு - பொருந்தப்பெற்ற உறாஇவளிச் 
தோற்றமென்று, போக .- விட்டு, ஈல் ௮ரூ தனம் - ஈல்ல அரிய 
வியத்தை, பெற்று இழச்தாரில் - எளிதிற்பெய்று இழசர்தவாகளைட் 
போல, ஐயலும் - ஈசளமகாராஜனும், வருர்தி - வருத்தமடை2, கேம் 
அயசொடு - வெவ்விய துன்பத்துடன், மதி மயல்இனான் - பு? தமயக 
னான், எ-று. 

(@- gh) ஈளன் கைப்பொருளிழச்சவாகள் போலத் தமயச்தி 
அப் புணாந்து துன்புற்று மயங்இனான் என்பதாம், 

பின் ஈடக்கைகளால் ஈளன் மெய்த்தமயச்தி யென்றதிர்து வரக் 
இனா னென்க, அருர் தனம் பெழ்திழக்தாரில் என்றமையால் "உவமை 
யணி ் (௬௫)



hoe கைடதம், . 

(சளன் சன்னிமாட த். சடை, தல்.] 

பாணிகர்வண்டினம்பா டமுஞ்சோலையுஞ் 
சேணுற௰ிவந்தசெய்குன்றுந்தேடியும் 
ச்ர்ணலனுபெகசிகல்யாளனையான் 
மாணிழையுறைதருமா டமெய்இஞன். 

(இ-ள்.) பாண் கிசா - இசை பாட்டுக்கு நிகராக, வண்டு இனம் 
ரடும் - வண்டுக்கூட்டங்கள் பாடுஇன்ற, சோலையும் - சோலையிடத்தி 

லம், சேண் உ௰ கிவந்த- ஆகாயததிற் பொருந்த உயாந்த, செய் சூன் 
௮ம் - கட்டுமலையினிடத்திலும், தேடியும் - தேடுதல்செய்தும், காண 
லன் ஆயெ - காணாதவனாடிய, களிஈல் யானையான் - மத்த்த ஈல்ல யானை 
யையொத்த நகளககாராஜாவானவன், மாண் இழை - தமயர்தி, உஹை 
தீரும் மாடம் - வ௫க்கின்ற கன்னிமாடதறை, எய்தினான் - அடைக 
தான், எது. 

(4 - Gi) களன் தமயர்தி கன்னிமாடததிற் சோந்தான் 'என்ப 
தாம் 

இவ்வளவுகரல மிவ்விடர்தோறும தேடியறியாத ஈளன் தமயச்தி 
சென்ற நெறிடத்தியவளுறையுமிட த்தச் சென்றானேன்௪. மர்ணிறை- 

யாடி (௯) 

[சமயர்திக்காட்சி.] 

மின்னிடையரம்பையர்குழாத்துண்்மேவிய 
வ்ன்ன்்மென்னடையயிராணியாமென் 

நன்னுதன் மடக்கசைய/நாப்பணின்னகைக் 

கன்னிவீழ்திருத்தல்கண்களிப்பகோ க்கினான். 
் 
(இ-ள்.) மின் இடை,அரம்பையா குழாத்துள் - மின்னவலையொதத 

)இடையையுடைய தெயலமாதருடைய கூட்டத்துள், மேவ்ய - பொ 
ருக்திய, அன்னம் - அன்னஈடைபோன்ற, மெல் நடை. - மெல்லிய 
ஈடையையுடையு அமிராணி ௮ம் என - இர்திராணியாமென்று சொல்: 
தும்படி, £ல் நுதல் மடர்தையா - நல்ல பருவச்தையுடைய மாதாக 

ய, நாப்பண் - நடுவே, இன் ஈகை - இனிய புன்சிரிப்பையுடைய, 
- தமயர்தயானவள், வீற்றிருததல் - வீறுடனிருத்தலை, கண் 

ப கோகஇனான் - கண்களிக்கப் பரா த்தான், எ-று. 

த ஹி களன் தமயர்தியைக் கண்டான் என்பதாம், 

இயிராணியாமென வென்றமையால் உவமையணி, (ae) 

[சன்னுளத் தையுறல்.] 
மண்டமர்கடச்த வேனளன் வந்தானெனத் 
கொண்டைவாய்மடங்தையர் காளுஞ்சொல்வன 
பண்டமுமொழிக்களியயின்றுகூறலுங் 
கண்ட்ோவிஃதெனக்காளையெண்ணினன்.



களன்றநூதுப்படலம், 

.(இ- ள்.) மண்டு அமா கடந்த - நெருங்கெ போனராவெளதி வல் 
நளன் வந்தான் என - வேற்படையையுடைய நளமகாராசன் வர்தா 
னென்று, தொண்டை வாய் மடர்கையா - கொவ்வைககனிபோன்ற 
வாயையுடைய மாதாகள், நாளும் - நாடோறும், சொல்வன - சொல் 
வனவறமறை, பண் தரும மொழி - இசையோடு பொருர்திய மொழி 
களைபபேசுன்ற, இளி - இளிபபிளன், பயின்று கூதலும் - பழச் 
சொனனவளவில, இஃது - இநகடளிபபிளளை, கண்டதோ என௮ 
பார ததகோவெனறு, காளை - நளமகாராஜன, எணணினான - நினைத் 
தான், எ-று, 

(க - அ.) எளி வழக்க மாக நளன வ ஜானேன்று சொல்ல களன் 
து தனனை யமிரடழெனறு சநகேஇதகான என்பதாம். க் (Diol d Os த் 

தமயக வருகதுங்காலகது அத தாஈது மனங்களிக்க ஈன் 
வசகானெனறு தோழிகள சொலலுஞ் சொலலைககேட்டு அவள் கையி 
லிருக்குங இளிபபிளளை சொலலுவ தாகலி னிவவாறு கூறி௰று. தெய்வ 
வ ரததால மறைஈதுவஈச ஈமமை மிது எவவாறு கண்டசென்று இச் 
,தஇததா னெனக, யா எதை யுரைடபிலுப குறறமுடையோ தம்மை 
யாமென்று எண்ணுவரொனபது கருது. சதனமை கவிற்சியணி, (௬௮) 

[ இனி இரணடுபாட்டால ஈளன ம௫ழ்ச்சியடைதல் 

சொலஃபபடுஇனறது. ] 

ஒருத்தியானளனெளவிருப்பவுள்ளுறும் 

விருப்பினுலொருததியான்வீமன்மாதென 

மருக்கமழ்பூந்தொடைசூட்டமன்னவன் 

பொருப்புறழ்தடம்புயம்புளகம்பூத்தவே. 

(இ- ள்.) உள் உறும் விருப்பினால் - உள்ளேயிருக்கின்ற ஆசையி 
னல், யான் நளன் என - நான் களமசகா.ராகனென்்ற) PORE இருப்ப- 

ஒரு டல்கையிரூக்க, ஒருக்தி- வேறொரு மங்கையானவள், யான் ஈண் 
மன் மாது என - தம.பர்இயென்று சொல்லி, மரு கமழ். தொ பி 
சூட்ட - வாசனை கமழ்தின்ற மலாமாலையைத் "தரிக்க, மன்னவன் - க 
முகாமாஜலுடைய, பொருப்பு உம்ம் - மலையையொத்த, கடம் 
பருத்த .,தோள்சளானவை, புளகம் பூத்த - osigitediamel 

(௪- த.) ஒருத்தி ஈளனாகவும் மற்றொருத்தி தமயர்தியாகன், 
மா சூட்டக் கண்ட ஈளன் ம௫ழ்ச்தான் ,எனபத்சம், , mn 

களனுக்கே. தமயுர்இ மாலைசூடுதற்குச் 'சச்தேகமிக்ஸ்யென்னுக் 
தெளிவாலும், அவளுக்கே சூட்டவேண்டு மென்றே வ த்தாலும் ௮வ் 

ற்லு மூழ்றுப்பெலுச் துணையும் NIE LEBEN biked PB Lotion தமக் 
அவ்வாறு, செய்தேனு கோக்குவோமெனு மன்பால்- ௧௩௨: 

enone MBE Veusgorgrs, SHG அணுக் 

  

    

  

   

Paula sano Pela oaths neice 
   



OGL. S iw. 

மல்ர்ர்தசெந்தாழைமென்மடலின்மேற்றனக் 
இலங்கிழையுகிரினாலெழுதுபாசுர 
ஈலம்பெறக்காண்டலு௩ணணவார்புக 
முலம்பொருதோளினானுவகையெய்இனான். 

(இ-ள்.) மலாநீத செம் தாழை மெல் மடலின்மேல் - விரிர்த 
வெக சாழையினுடைய மெல்லிய விதழினமேல், தனககு - தனக்கு, 
இலங்கு இழை - தமயந்தியானவள, உ௫ரினால் - ஈகததினாலே, எழுது 
பாசுரம் - எழுதபபடட செயயுளை, ஈலம் பெற காண்டலும் - ஈன்மை 
பெத பா£ததவளவில, ஈண்ணலா - பகைவரால், புகழ் - புகழப்பட்ட, 
உலம் பொரு தோளினான் - இரள்கல்லை ஒஓகத தோள்களையுடைய 
நளமகாராசன, உவகை - சககோஷததை, எயதினான - அடைந்தான், 
எது. 

, (4- gh) தமயநதி சாமைமடலிலே ஈகததினாலே களன் றனக் 
கெழுதும் வ௪னங்களைப பா த௫வளவில் மஇழ்சசி யடைநதான் என்ப 

தாம், 

தமயந்தி ராடோறுக் தனனுடைய வருததததை எழுதிக்கொள்ள 
வேண்டுமென்றே அனபுடையவளா யிருந்துஞ சில இடையூறுகளால் 
ஒத்துக்கொள்ளாமையால் அவ்வனபை யொருவாறு நிறைவேற்றற் 

பொருட்டுத தாழைமடலிலே தனககெழுதிகடெஈத செயயுளைக் கண்டு 
நளன் மூழ்சச யடைர் தன னெனக, (௭௦) 

[களனிழல்வடிவால மா தாமனம பேதியாமை.] 

செழுமணிப்பிதஇகைததலத்திற்றிதறு 
மழவிடையனையவன்வடிவந்தோன்றலுங் 
சழையமைதோளினார்காளைபேரெழி 
லெழுதியவுருவிலொன்றென்னவெணணினஞர். 

(இ-ள்) செழு மணி பித்திகை தலததில் - செழுமையுள்ள 
மணிகள் பதிசத சுவாததலததில், தீது அறு - குற்றமற்ற, மழ விடை 
அனையவன் - இளமை டொருர் திய இடபத்தை யொத்த ஈளமகாராச 
னுடைய, வடிவம் தோன்றலும் - உருவர் தேரிச் சவளவில், கழை 
ap தோளினா - மூங்குல்போல பொருந்திய தோளையுடைய மாதர் 

of, காளை - சளமகாராசனுடைய, போ எழில் - பெரிய அழகை, எழு 
இய - தம்மா லெழுதப்பட்ட, உருவில் ஒன்று என்ன - வடி.வ.த்இல் ஒரு 
வ்்வென்று, எண்ணினா - கினைததாகள், எ-று. 

(௧- து.) இரத்தினச் சுவரில் ஈளன் வடிவு தோன்றிய வளவில் 
பெண்கள் எழுதிய வுருவி லொன்றென் மெண்ணினாகள் என்பதாம். 

மந்திரத்தால் உளன் மறைச்திருப்பினும் அவன்வடிவந் தோன்று 
மாகையால் அதைச் சுவாத்தலத்திற்கண்ட மங்கையா அர்தப்புரத்தில் 
ஒருவன் வர்தனனென்னு நினைப்பு அணுத்துளோயு மின்றித் தமய 

மத்ய தாஸ்கள் பார்க்கூம்பொருட்டுச் சித திரி இஜ்திகதும் ஈள 
சினிலே இவனையும் ஒன்றென மநித்தருக்தன ம i 

  

    

 



நளன்.நூதுப்படலம். ௭௦௪ 
Fe 

apa கட்டழகுள்ள தன்றி அவ்வாறு சத்திரித்தலும் அருமையென்பது 
கருத்து, அவ்விடத்துச் சி.த்திரத்தோடு நளனுடைய நிழலுக்கு வேல் 
அமை யின்மை கூறபபட்டமையால் பொதுமையணி, (er 1] 

[அழடுனாற் ஐமயந்தி தன்னைத் தெரிததல்.] 

நாமவேலவலஸஷயாஈகளனுக்காங்கமா 
வாமமேகலையினர்கடுவணவைகுவா 
டாமமார்குழற்றமய£ தியென்றவள் 
காமருபேரெழிலகாட்டுகின்றதே. 

(இ-ள) நாமம் வேல்- ௮௪௪ததைததருஇன்ற வேற்படைமால், 
வலன் உயா ஈளனுககு - வெற்றிமிகுநத ஈளமகாராசனுககு, ஆங்கு - 
அவவிடததில, அமா - ௮அமாநக, ௨ாமம் மேகலையினா - அழகய மேக 
லாபரணசதை யுடைய மகளிருடைய, வெண் - கடுவே, வைகுவாள்.-. 
இருப்பவள, தாமம் தா குழல - மாலைகள நிறைநத கூட தலையுடைய, 
தமயச் $.தி என்று - தமய௩தி யெனனும் பெயரையுடையவ ளென்று, 
அவள் - அவளுடைய, காமா - ஒளிபொருஈதிய, போ எழில் - பெரிய 
அழகானது, காடடுனறது - காணபிகனெறது, எ-று. 

(க-.) அழடனால் தமயச்தியென றறியப்பட்டது என்பதாம். () 

[இத கவிக்கூற்று.] 

எதமிலகுணத்தினானினையனாகநுண் 
டாதவிழ்பூங்குழற்றைய்லபாற்றம 
தாத ரம்பெருகியவமரரேவிய 
தூதியசெயதிறஞ்கொலலுவாமரோ. 

(இ-ள்.) ஏதம் இல் குணததினான்- குற்றமற்ற குணத்தையுடைய 
களமகாராசன், இனையன ஆக - இ தீதன்மையையுடையவனாக, ௮ண் - 

துட்பமாயே, தாது அவிழ் ழ் பூ. - மகரர் ,சப்பொடிகள் உதாடஇன்ற 
மலரை யணிந்த, குழல் - கூச்தலை யுடைய, தையல்பால் - தமயர்தி 
யிடத்தில், சமது - தம்மூடைய, ஆ தீரம் பெருகிய - ஆசையான 
மிகுர்ச, அமரா ஏவிய - தேவாகளால் ஏவப்பட்ட, ததியா - தூதிகன், 
செய் திறம் - செய்தவகையை, சொல்லுவாம் - சொல்லுவாம்.. வு. 

அரோ - அசைநிலை. 

(க-து. ) ஈளனிப்படி. யிருச்கத் தேவாகள் தமயக்தியிடத்து 
ஏவப்பட்ட தூதிகள் செய்கையைச் சொல்லுவாம் என்பதாம். (௪௧.) 

[இனிப் பதினொருபாட்டால் இர் திரன்முதலிய கால்வரா 
லேவப்பட்ட ததிகள் தமயஈ தியோடுபே௪ 

மீளுதல் சொல்லப்படுஇன்றன.] 

அறுசீரக்கழிகெடிலடி. யாசிரியவிருத்தம், 

தானமா லைக்கடவுளர்விடுப்பவக்து 
்னலம் சொற்பணைமுல்ய்ப ஈவைகள்ள்   



MOD) நட்த 

ஞனொபெழகமெய்க்கோருமிழ்ர் துவெம்புலவுகாறு 
மான வேல்வீமனீன்றவனிதையையினிதுகண்டார். 

(இ-ள.) கான ௮மா - வாசனை பொருகதிய, அலவகல் மாலை - 
அசையாகின்ற மாலையையுடைய, கடவுளா விபெப வாத - தேவாக 
ஸல் ௮னுபபபபடடு வந்த, பால் நலம கடத - பாலினுடைய ஈன்மை 
யை வென்ற, தீ சொல் - திதஇபட்பபொருகதிய சொல்லையும், பணை 

- பருத்த மூலையையமுடைய, பாவை நலவா - பாவைபோலு 
மிர்கற மாதா, ஊஜெடு பழட - மாமிசுததுடன பழகுதலசெய்து, 

நெய்சதோ உமிழகது - உதிரகபையுமிழது, வேம புலவு நாறு - 

கவெக்மைடொரு இய புலானாறறம நாறுனெற, மான வேல்- ஓபபற்ற 
வேற௰்படையை யுடைய, வீமன ஈனற வனிமையை - வீமராசன பெற்ற 
தீமயநதியை, இனிது - இனிதாக, கணடா - கணடாகள, எது. 

[5 - 2.) தேவாகள விகெகபபடட தூஇகள தமந்தியைக் கண் 
bell ei எனப தாம, (are) 

பொருவருவனப்பின்மிக்கபுலோமசைமுதல்வராய 

வரிவிழிககுமுதச்செவ்வாயவானவர்மகளிரசாமித [ன்று 

தெரியிழைசெவ்விகோககிறசேணிடைப்பொலிந்துதோ 

மிரவிமுன்மதியமாவரெனவுளத்தெண்ணினாரால, 
(இ-௭.) பொரு ௮௬- ஓபபுசசொல்லுதற கரிய, வனப்பின் 

மிக்க - அழ௫னொலே மிகுகத, புலோம்சை முதல்வா அய - இர்இராணி 
முதலியரா.ப, வரி வீழி - இரேகைகளையடைய கண்களையும், குமுதம் 
செய்வாய - அலலிமலாபோனக சிவசத வாயினையுமுடைய, வானவா 
wash - தெயவமாசா, இ தெரி இழை - இநதத தமயர்தியிலுடைய, 
செவ்வி கோகல் - அழகைப பா£ததால, சேணிடை - ஆகாயத்தினிட 
த, பொலிர்து தோனறும-பிரகாசிததுத தோனறுெற, இரவி முன்- 
சூரியன் மூனனே, மதியம் அவா என - ௪ந்திரனபோ லாவரென்2, 
௬ளத்து - மனததிலே, எணணினா - (தூதியா) சிச்இததாகள், எூறு, 
அம் - ஆல் - அசைகள். 

(2- gr) தம.யகஇ அழகுக்கு மூனனே தேவ மாதரழகு ஞரிடன் 
ye தோனறுஞ் சகஇரன் போலும் என்றெண்ணினூாகள் என்பு, 

டதய்வமா தரிழ் சறக் த இர்திராணிமுதலான மங்கையரும் இவ: 
ழகை நோக்கில் தாம் அழகுடையோமென்லுஞ் செருக்கை போது 
வாகளென்ப௮: கரதத. (௭௫) 

எய்இயமகளிர்தம்மிலிமையவர் தலைவன்.ரா.இ 
யையரிகெடுங்கட்செவ்வாயணவங்கற்குமணங்குபோல்வாய 
இகொய்துணர்த் வினீழத்கோமகன்பணியாத்பேகக்க 
செய்சேட்டியென்றமி மவ சொனொங்கில்



நளன்தூதுடிபடலம், ௬௩௨௦௯ 

(இ-எ்.) எய்திய மகனி££ தம்மில் - அடைச்சு தியா கால் 
லருள், இமையவா தலைவன் தாதி - இர்திரஐுடைய மதியானவள், ஜு 
அரி நெடு கண் - ௮ழயெ இரேகைகளையுடைய நெடியகண்களையும், செ 
வாய் - இவர்தவாயினையுமுடை ய, ௮ணங்ற்கும் ௮ணங்கு டோல்வாழ்சி 
தெய்வமங்கைக்கும் தெய்வமாதையொததச தமயர்தியே, சொய் 
அணா - பூங்கொததுக்களையடைய, தருவின நீழல் கோமகன் - ஐந்த 
வினிழலிலிருக்இன்ற இட தரஜடைய, பணியால் - ஏஉலினாலே, டோந்த 
செய்தி- வந்த செய்தியை, ரீ கேட்டி, என்று - நீ கேட்டாயாகவென்து, 
இறு அடி. வண்டி. இறியபா தஙகளை வணங்குசலசெய்து, சொல்உ -அ- 
சொல்வாள், ௪-.று. 

(௧- த.) இர்இரன் தூதியானவள் சமயர் தியைவணம்டுச் செல் 
ஊளாயினாள் என்பசாம். 

தான் தெய்வமங்கையாமினும தன்னிறைவனுக்குத் தலைஷியாக் 
குவிக்கத் தூதியாக வந்தமையால் தமயச்தியினீடதது அவளுக்கு 
வணக்கஞ் சொல்லப்பட்டது. (௪௬). 

இருவிசும்பொருகோலோச்சியேதிலர்ககடக்துதேவர் 
பரவிறின்றிறைஞ்சகாளும் பனிமலர்த்தருவினீழ 
லரியணைப்புறத்துவைகுமண்ணலுகக.மிர் தமன்னா 
வுருவிலானொருவன்செய்யுமுறுபகைகாத்தல்வேண்மே, 

(இ-ள்.) இரு விசும்பு - பெரிய வானுலகை, ஒரு கோல் ஓச்சி - 
தரு செய்கோல் செலுததி, ஏதிலா கடர்து - சச துருக்களை வென்று, 
தேவா பரவிநின்று - தேவர்கள ததிசெயது கின்று, இறைஞ்ச - வண 
ங்க, காளும் - சாடோறும், பனி ஓலா தருலின் நீழல் - கண்க சிபு 
இய மலமானிறைந்த ஐர் தருவினிழலில், அரியணை Lg era Gib - Rs 
காதனத்தினிடததுத் தங்ிய, அண்ணலுக்கு - இர்இரனுக்கு, அமிதம் 
அன்னாய் - அ௮மாதததுக் கொபபானவளே, உருவிலான ஒருவன் - 
வடிவமில்லா தவனாயே மன்மதனானவன், செய்யும- செய்னெற, உறு 

, பகை - மிகுந்த பகையை நீக, காகதல்வேண்டும் - (8) காக்கவேண் 
டும் எது. , 

(௧-.ு.) இர்தானுக் கமிாதம் போனற தமயர்தியே! கீ மன்மத 
பாணத்தை நீக்டுக் காக்கவேண்மி மென்றாள், என்பதாம். dn 

Herons tot gure gO sou Beow வேண்டிச்சோடல், 
*இருவிசும்ப” என்மசனால் பொன்னுலகென்பதும், onan Cour ve? 
Cer DECOY Our pap புரபபவனென்பதும், *ஏஇிலாக் கடம் அன் 
தனால் வீரனென்பதும், (தேவரிறைஞ்ச” என்௦தஞல் அவரிலுஞ் சறர் 
Berens sty தருவினீழல்” என்ற தனால்.மிகு₹் த செல்வ முடை, 

னன்ப.தும், அரியணைப்புறம்” என்றதனால் ௮ரசு செய்பவனெ 
், கருதீதாகப் பெற்றும், இந்திரனை மணம்புரிவா யென்பது உரு 

வயம் பகை யொழித்தல்வேண்டும் என்லும் ஒந்த்பெழ்தாக் 
wel DR ese: இள (amr), 

   

   
    லாஸ்யிதித



உ னரர்ட்தம், 

எம்மிறை யிளவற் காக விரும்கடல் கடைந்து வாசச், 
செம்மலர்த் இருவை மீந்த தேவர்வா சவற்கு மின்னும், 
கைம்மலர் வருந்த விககுக் கடல்கடைந் துழலா வண்ண 
ம், பொம்மல்வெம் முலையா யன்னோற் இன்னருள் புரிதல் 
மவண்டும். 

(இ-ள்.) எம் இறை இளவற்கு ௮௧ - எங்களுடைய உபேர்இிர 
ஜ்க்சாக, இரும் கடல் கடைந்து - பெரிய பாற்கடலைக் கடைந்து, 
வாசம் செம் மலா திருவை - வாசனைபொருந்திய செந்தாமரை மலரி 
விருக்கன்ற இருமகளை, ஈந்த தேவா - தத தேவதைகள், வாசவற் 
கும் - இர்இரனுககும், இன்னும் - இனனமும், கை மலா வருர்த- கைக 
சஊாயெ மலாகள் வருர்த, இக்கு கடல் கடைந்து - கருமபிரதக்கடலைக் 
FOLKS, உழலா வண்ணம - அலையாதவிதம், பொமமல் வெம்முலை 
யாய் - பொலிவினையுடைய விரும்ப த்தக்கவாடுய முலைகளையடைய தம 

Uw ACU, அன்னோற்கு- அவ்வி இரனுக்கு, இன் அருள் - இனியவருளை, 
புசிதல்வேண்டும் - (8) செயதல்வேண்டும், எ-று. 

(௧- து.) இந்திரனுக் கருள்செய்யவேண்டு மென்றாள் என்ப 
தாம். 

இங்கு இளவலென்பது இர்இரனுக்குச் சயர்தருவதற்காக அவன் 
தம்பியா யவதரித.து உபேர் இரனாடு யுடனிருக௫ன்ற இருமாலை யெனக் 
கொள்க. தேவாக்கு இம்முயறசி யிலலாதிருக்கவும் ௮வாக் குளதாககீ 
கூமலால் உயாவு ஈவிற்சியணி, (௭௮) 

மாயிருஞாலந்தன்னின்மகம்பலவியற்றிப்பெற்ற 
மீயுயர்பசும்பொனாட்டின் மேசகுசெலவமெல்லா 
மேயினரின்பாலன்னோவிமையவர்க றைவன்பானின் 
சேயரிக்கடைக்கணோககஞ்றிதருள்புரியின்மாதோ. 

(இ-ள்.) மா இரு ஞாலர்தன்னில் - மகததாய பெரிய பூமி 
யிலே, மகம் பல இயற்றி - நூறுவேள்விசெயது, பெற்ற - பெற்றுத் 
கொண்ட, மீ உயா - மேலாக உயாநத, பசு பொன் நாட்டில் - பசுமை 
பொருக்திய பொன்லுலகத்தில், மேதகு செல்வம் எல்லாம்- மேன்மை 
பொருர்திய பாக்யெமெல்லாம், நினபால் - உன்னிடதஇல், ஏயின 

ஈ£ோ - பொருந்தியனவல்லவா, இமையவாக்கு இறைவன்பால் - இக் 
னிடத்தில், நின் சே ௮ரி கடைககண் நோககம் - உனலுடைய செவ் 

வரிபுரரீச கடைக்கண்பாவையானது, சிறுது அருள் புரியின் - கொடு 
சம்த்தருள்செய்தால், எ-று. மாது- ஓ- அசைகள், 

(௧- து.) உன்கடைக்கண்பா£வை சிறிது இர்தரனிடத்தில் வைச் 
Bre) அவன் செல்வ மெல்லாம் உனக்குடையவாம் என்றாள் தூதி 
பதாம். 

** செல்வமாவன--மூவுலகாட்சி கற்பகமுதலியர் தருதல் 
இ ஈக்தாமணி சம்ககிஇி பதுமநிதி பொன்னுலகம் அடில்   



நஎன்தூதுப்பட லம். Pay: 

யர்தமாளிகை ஐராவதயானை 'உச்சைச்சிரவக்குதிரை சுதாம சபை 
நந்தனவனம் ௮மாதம் தேவா ௮ரம்பையா இவைமுதலியனவாம். 
செல்வத்திற்கும் அருட்கும் மாற்றிக்கோடல் சொல்லப்பட்டமையால் 
மாற்றுநிலையணி. (௭௯) 

மண்ணினிற் சிறந்து வாழு மன்பதைத் தொகுதி த 
ன்னி, லெண்ணிடி் ஏறக்தா ரன்றோ வியக்கரவ் வியக்கர் 
தம்மில், விண்ணவர் சிறந்தா ரன்றோ விண்ணவர் தமையு 
மாளு, மண்ணனின் னேவல் கேட்பி னதனிலுஞ் சறக்ச 

துண்டோ. 

(இ - ள்.) மண்ணினில் - பூவுலகத்தில், சிறர்து வாழும் - றம் 
பைப்பொருர் இ வாழ்டுன்ற, மனபதை தொகுஇ தன்னில் - மக்கட் 
கூட்டத்துக்குள், எண்ணிடில் - கினைக்குமிட தஇில், இயக்கா சறர்தார் 
அன்றோ - இயக்கரானவாகள் சிறர் தவாகளல்லவா, ௮ இயக்கர் தம்மில்- 
அந்த வியக்கருக்குள்ளே, விண்ணவா இறற்தார அன்னோ - தேவாகன் 
சிறப்பைப்பொருா தினவாகளல்லவா, விணணவா தமையும் ஆளும்-அதீ 
தேவாகளையு மாட்சசெய்னெய, ௮ண்ணல் - இக்திரனானவன, கின் 
ஏவல் கேட்பின் - உன்னுடைய ஏவறறொழிலைக கேட்பானாயின், அத 
னிலும் சறாதது - அதைக்காட்டிலும் சிறபபையுடையது, உண்டோ - 
ஒருடொருளுண்டோ, [இல்லை] ௭ - று. 

:௧- து.) இந்திர னுனக்கேவல் செய்தால் இதிலுஞ் சிறர்ததில்லை 
யென்றாள் என்பதாம், 

மேன்மேலும் சிறபபை௪ சொல்லுதலால் மேன்மேலுயாச்ச 

யணி (௮0) 
தாதொடுகறவுதாற்றுந்தருநிழலினி துவைகு 
மேதகுநிதியுமாலும் வேட்டனவுவற்துகல்க 
வேதமிலரம்பைமாதர்முறைமுறையேவல்கேட்ப 
கீதொழுமமசர்யாருநிற்றொழப்பணித்தியென்றாள். 

(இ-ள்.) தாதொடு நறவு தூற்றும் - மகரர்தப்பொடியோடு தே 
னையும் தூற்றுஇன்ற, தரு நிழல் - ஐர்தருகிழலில், இனிது வைகும் - 
இனிதாகத்தக்கயெ, மேதகு நிதியும் - மேன்மைபொருச்திய சங்கதி 
பு.திமகிதிகளும், ஆனும் - காமதேனுவும், வேட்டன உவந்து ஈல்க - விரு 
ம்பியவைகளை மடூழ்ர்து கொடுக்க, ஏதம இல்-குற்றமில்லாத, அரம்பை 
மாதா - தெய்வமடவாகள், மூலை முறை - வரிசைவரிசையாக, கீதல் 
கேட்ப - ஏவற்றொழிலைக்கேட்க, நீ தொழும் அமராயாரும் - நீ வணவ் 
சுதின்ம தேவாகள்யாவரும், நின தொழ - நின்னைவணங்க, பணித்தி 

' என்றாள் - சொளிலென்றாள், எஃு, 

mw ர் ழீ ~ Bs) 8 வணங்கப்படுச் தெய்வங்க ளூன்னை வணங்கச் கெய் 

'மென்ருகி ன்ப தாம். (௮௧) 

 



6G. துட ல், 

[இனி மிரஸ்டிபாட்டால் தமயர் இன்க் 
விடைதொடுச்தல் சொலல் Bocoay © 

இனையனவுரைத்தலோடும்யாவர்தமுளமுக்தேரும் 
பனியிருவிசும்பிறழ்றேவர்பரவவிரற்றிருக்கும்வேக்தென் 
மனநிலையுணரான்போலுமமைதர்நெடுக்கணல்லா 
யனைவிரைர்திம்கன் நாலுவிடுத்தசென்னுைைத்்தியென்ஞூ. 

(இ-ள்.) இனையன உரைத்தலமோடும் - இழ்தன்மையவாமே 
சொற்களைச் சொன்னமாத்திரத்தீல், யாவாகம் உஊளமும் - எவாகளு 
டைய மனமும், தேரும் - தெரியாநின்ற, பனி - குளிரச்சிபொருர்திய, 
இரு விசும்பில் தேவா - பெரிய தெய்வலோகத்திலிருக்கன்ற தேவர் 
கள், பரவ வீழ்நிருக்கும் - வணக அரடருக்னெற, வேக்து - இந்திர 
ஞானவன, என் மனம் கிலை - எனமனததஇனிலையை, ௨ணரான் போஅம்- 
தெரியாதவன்போல, மழை - குளிச்சிபொருச்திய) மதா கெடு கண் 
சல்லாய் - மதாத்த நெடிய கண்களையுடைய தூதியே, உனை - உன்னை, 
கிஜைக்மு - சக்கரமாக, இட்௩ன் தாது விடுத்தது - இவ்விடத்தில் ன 
ATSC, என - யாதுகா. ரணமாக, உரைத்தி என்னா - சொல் 
லெனறு, SH - Dh 

(4- gp.) தமயநதியானவள், சதியே இர்திர னெனது மனதை: 
யதியாதவன் போல உன்னை யென்னகாரணமாகத் தூதவிட்டா 
னென்று சொல்லி என்பசாம். 

துறி.பான்போலு மென்றமையால் தற்குதிப்பணி, (௮௨) 

ச் என்னுளத தென்றுநீயகா இருப்பவ னளனே யாகு 
ம், பொன்னகர்க இறைவன்றன்பாற் பொருந்துதி யென் 
னும் தாதுக, கன்னவ னியையு௩ கொலலோ வெனமறை 

ந் தயலே கிற்கு, மன்னவன் மகழ்ச்சிகூர மடவர லினிது 
சொன்னாள். 

(இ-ள்.) என் உளத்து - என்னுடையமனசத்தில், என்றும் நீங்கா 
அ இருப்பவன் - எர்சாளும் பிரியாமனிலைநிற்பவன, ஈ௩ளனே ஆகும்- நள 
மகரராசனே யாகும், பொன் ஈகாக்கு இமைவன் தனபால் - இக்திர 
னிடத்த, பொருத - நீ பொருகதக்கடவாய், என்ஜும் அதுக்கு - 

ரஇுசொல்லுந் தூதுக்கு, ௮ன்னவன - ௮ந்த ஈளமகாராசன், இயை 
பூல்கொல்லோ என - சம்மதபபானோ வென்று, மறைந்து அயலே கிற் 
கும் - ஒளித்துப் பக்கததிலே நிற்இின்ற, மன்னவன் - அரசன், மூ) 
சீஷகூர - மஇழ்ச்சிமிக, மடவரல் - தமயந்தி, இனிது சொன்னாள் - 
இனிதாஃ௪ சொல்லினாள், எ-று. 

(a - ௮.) என்னுள்ளச் இருப்பவ னளனாகும், இக். இசலுச்கு பொ 
ருந்தென்னுர்தூதுக்கு நளனிசைவானோ வென்றாள், என்ப தாம். 

ஈ  அன்னவ னியைதலாவது தான் காணியாகக்கொண்ட மனத்த 
விட்டு நீங்குதல். அவ்வரசனாவது என்னிடதது 'வெதத்து நீ ்



களன். தாதுப்படலம், ௩௧௧௩ 

வேண்டும், யானாவது அவனை வெறுத்து நீக்கல்வேண்டும், இருவரும் 
ஓ.ததிருக்கும்போது அவ்விடத்தை விரும்பததகா தெனறதாயிற்று, 
ஆயின் ஒரிடத்தில் இருவா எப்படி. யிருக்கலாமென்பது ௧௬௮௪2. சுபா 
வததிம் சொல்லுக் தமயர்தியி ஜரையைககேட்டமையால் களஜுக்கு 
மிகவு ம$கழ்ச்சியுண்டாயிற றென்க. (௮௩) 

கோற்ழொடி களன்மே லுற்ற காதலைக குறித்து கோக் 
இ, மாற்றுக லரிதென் றெண்ணி வாசவன் மூஇ யேசு, 
வாற்றல்வா சவற்கு நேரா வணங்கெவர்க் இயையு மென் 
git, தேற்றமோ டுரையார் மற்றைத் தேவர்தூ இயரும் 
போனார், 

(இ-்.) கோல் தொடி - தமயஈதியானவள், களன்மேல் உற்ற 
காதலை - களனிடததில் வைத்த அசையை, குறித்து மோக்கி- குறித் 
அபபா£தது, மாறறுதல் அரிது என்று எண்ணி - அதனை நீக்குதல் 
அரிதாகு மென்று நினைத்து, வாசவன் தூதி ஏக - இர்திரனுடைய 
ததி தனனிடததுக்குச செல்ல, ஆற௰ல் வாசவய்காம் - வலிமைபெற்ற 
இகதரனுககும், நேரா அணங்கு - உடனபடாத தமயந்தி, எவாக்கு - 
யாவாககு, இயையும எனனும - ௪மமதிபபாள [ ஒருவருககுஞ் சம்மதி 
யாள்] எனற, தேற்றமோடு - தெளிவுடனே, உரையா£ - பேசாத 
வாகளாய், மறமை தேயா ஹமூதியரும் - மரமைத் தேவாகள் விடுத்த 
தூதகளும, போனா-செனமுூாகள, எ-று. 

(க- து.) தமயநதி ஈளஎன மேல் வைதத ஆசையைகச்சண்டு இச் 
இரன நூதிபோக மறற தூதியரும் போனாகள எனபதாம். 

உமமை இறந்தது தழீஇய3வெச௪சம் தமயஈதி பூவுலகமடர்தை 
யாயினும ஈம்மினுமிஃக கலைகளின பயிறசயுடையவ ளாகையால் அவளை 
5.மது சொலலால மடக இகதிரனுககுத தணைவியாககுவது அசாததிய 
Cue இகஇரனதூதி நீஙகனா ளெனக&. அபபடிபபடட சமபததுக் 

களையும் போகுததையும வலிமையையும சியபபையுமுடைய இந்திரலுக் 
கூ௪ சம்மதியாதவள நம்மிறைவாககுஞ் ௪மமதிபபடாளெனபது கற 
தலாமலகம்போற ஹெரிதலால மறஹைததூஇக ளவளுடன் உரையாடு. 
அவமான மடையாமையே ஈமக்கு மேனமையென் றொழிர்தன ரென் 

தூதியபேகககண்டதோன்றல்செங்கமலககண்கண் 

மேதகுசெலவமிககவிதர்ப்பர்கோன்றவததஇற்றோன்று 
மாதர்மென்னோககனாடன்வடிவினிலழுக்இப்பின்லு 
மாதரம்பெருகியினபவாரியினாழ்ட் தவன் றே. 

(இ-ள்.) தூதியா ஏக கண்ட - தேவழாதிகள் தம்மிடத்துக்குப் 

போதலைப்பாதத, தோனதல் - களமகாராஜனுடைய, செம் கமலம் 
கண்கள் - செந்தாமரை மலாபோன்ற கேத்திரங்கள், மேதகு - மேம் 
பட்ட, செல்வம் மிக்க விதாபபா கோன - செல்வதஇனாலே மிகுர்த 
வீமாாசலுடைய, தவத்தில் தோன்றும் - தவத்தனொ லவதரித்த, மாதர் 
மெல் கோக்இனாள் தன் - அழிய மெல்லிய பராவையையுடைய தீமயக் 

௨௭



௧௪ O GL. F id. 

Seng, apes - உருவத்தில், அழுக்தி - ஆழ்ச்௮, பின்னும் - 
பின்னும், ஆகாரம் பெருச - ஆசைமிகுர்து, இன்பம் வாரியின் - இன்பக் 
கடலிலே, அழ்ந்த - அமுச்தன, எ-று. அன்று - ஏ- ௮சை, 

(@- g.) நளன் கண்கள் தமயந்தி உருவத்தி லழுந்திப் பின்னு 
மின்பக்கடலில் மூழ்கின creo grid. 

கரவினி லொருமங்கையின் அழகைநோக்கும் ஆடவற்கு மற் 
ஹஜொருவா அக்கில்லா திருந்தானமா ததிரஞ் ௪௫க்கு மாதலால் *தூதிய 
ரோகக்சண்ட தோன்றல' என்றா. அவகுள்ள தோழிகளோவெனில் 
அவாகளுக இவனிருப்பது தெரியா தெனஃ. அவ ளவய௩களைத் தனித் 
தனி நோகடுன் அஈநோக்குதற இடையூமடையின மற்றவைக ளெப்படி 
யுளவோ வெனறு கருததலையு மாதலால் முழுவதுர் தன௪ததியா 
லொருஙகு நோக்குதலால *வடி.வினிலமுகதி? எனறும அதில ஆசை 
மிகுதலா லினபசாகரததி லமுநதினானெனறுஞ சொலலிஞா. (௮௫) 

பாசிழைபரக்தவலகுற்பனிமொழிககுமுதச்செவ்வாய் 
மாசறுமதியமன்னவாண்முகததணங்கைகோக்கு 
யாசையம்கடலுளாழ்ந்துகரைபெராவரசனோக்க 
மேசுவதொன்றுமில்லாமுலைவசையிவர்ந்தவன் நே. 

(இ-ள.) பசு இழை பரந்த - பசம்பொனனாற்செயத வாப.ரணங் 
கள் பரவட்பெறற, அல்குல் - அல்குலையும், பனி மொழி - குளிச்சி 
பொருந்திய சொற்களையும், குமுசம செவவாய - அஉலிமலாபோன்த 
சிவாத வாயினையும், மாசு அறு மதியம அனன- சூற்றமற்ற சந்திரனை 
யொத்த, வாள முகதது - ஓளிபொருகதிய முகததையு முடைய, 
அ௮ணங்கை கோக - தமயநதியைப பாதது, ஆசை கடலுள - ஆசை 
யாகிய கடலினிடதது, ஆழ - மூழுக, கரை பெரு - கரையை 
யடையாத, ௮ரசன நோககம் - ஈளனுடைய பாவை, ஏசுவது ஒனறும் 
இலலா - பழிபபதொன்று மில்லாத, மூலை வரை - மூலைகளாடிய மலை 
யின்மேல், இவார்த - ஏறின, ௭- று, அம- அசை, 

(க-து.) களன் கண்கள ஆசைக்கடலிலே மூழ்க தமயந்தி 
மூலைகளாயெ மலைகள்மேலே யேதின எனபதாம். 

அல்கும பாம்பையும் வாய்க குமுக்ததையும் முகமதியததையு 
மூடைய மஙகையினது ஆசைககடலில வீழக்து அவைக ளூறுபடுதத 
வருர்தி ஒரு துறையுங்காணாது தமொறும் அரசனோக்கஙகள் அல்கு 

முலைகளென்னு மலைகளைககண் டேறின வெனக, க௪சறுததல், களபச் 
சேறணிதல், முத *வடமணிதல், இறுமாகது மேனோககல், கண்கறுத் 

தீல், அடிகனத்தல், திதலைபூததல, பூரிதசல், புளரதெதல், இழைறுழை 
யாதுநெருங்கல், வெச்செனல், தணணெனல், இடையை வாட்டல் 
முதலிய நற்குணங்களிற் குமறைவினறி மிருகதலால் 4ஏசுவதொன்று 
மில்லா மூலை! என்னா, மிகுர்த வாசையோடும் ஸ்தனங்களை கோக்கனா 
னென்பது கருத்து, ஆசையம் கடலென்றதும் முலைவரையென்றதும் 
உருவகங்கள். தமயர்தியைக் கண்டகண்கள் மிகுர்த ஆசையுடையதாய் 
மூலையைப்பா£த்தன என்லும் பொருள்பெறச் சொல்லியகோக்கம் கட



நளன் நூதுப்படலம், உட 

அளாழ்ர்து மலையி லிவாந்த தென்றலில் கடலில் மூழ்்ஜோ காயி 
லேறுவதாடுய உலகாசெய்கை தோன்றுதலால் மூனனுருவகத்தை 
யங்கமாகக்கொண்ட சுருங்க-சொல்லணி, Hor) 

போர்க்களிறனையவிீமன்புரிந்தமெய்ததவத்திற்றோேன்றுய் 
கார்க்கருங்கூர்தலாண்மைக்கண்வலையதலுட்பட்டோ 
வீர்க்கடைபுகாதபொம்மலிளமுலைகெருககற்புககோ 
பார்த்தசெங்கமலக்கணகள் பறிப்பரியனவாய்நின்ற. 

(இ-ள்.) போ களிறு அனைய - போசெய்டன்ற யானையை 
யொத்த, வீமன் புரிகத மெய தவத்தில் தோன்றும் - வீமராசன் 
செய்ச உண்மையான தவததினாலே ௮வதரிதத, கா ௧௫ கூர்தலாள் - 
மேகம்போனம கரிய அளகபா ரததையுடைய தமயச்திமின௫து, மை 
கண் வலை அதலள் பட்டோ - மையையணிந்த கண்ணாகிய வலையி 
லகபபட்டோ, ராக்கு - ராசகானது, இடை புகாத - மததியததிலே 
அழையாத, பொம்மல் இள மூலை நெருகஇல் - பொலிவுபெற்ற இள 
மைபொருந்திய ஸ்தனபா.ரந களினுடைய நெருக்கத்தில், புக்கோ - 
புகுந்தோ, பாதத - நோக்கிய, செம் கமலம் கண்கள் - செந்தா 
மரை மலாபோனற நேத்திரககள், பறிபபு அரியன ஆய் - பறிப்பதம் 
கரியவாஇ, நினற - நினபன, எறு, 

(2- g.) களன கண்கள தமயந்தி கண்வலையிம் பட்டோ தன 
நெருச்இம் பட்டோ பறிபபத௰ கரியவாக நின்றன என்ப தாம, 

குமூ௨பபுறர்தருதல குஞ்சரததஇயஃ்பே யெனறலின ௮வ்வா 
அ௮லனெனாக காப்பவ னாகையால *பேரககளிறனையலீமன? எனறும் 
பொயததவததிற மோனறினா என்றென்ப தறகு (மேயததவததிழ்றோன் 
தினாள? எனறுவ கொளக, ராகஇடைபுகாமல விம்முதலால மூததன் 
வோ வென்ஜம் ஐயநிகழாமைக்கு “இளமுலை” எனா, கண்கள் அழகு 
மூழூவது கோக மூறராமையால பறிபபரியனவாய நினறன வென்க 
இது ஐயவணி, (௮௪) 

விண்ணவர்மகளிர்யாரும்வெள்குறவனப்புவாய்ந்து 
பெண்ணலங்கனியகினதபேதைபேசழகுமுற்றும 
,கண்ணொடுபிணித்தாலென்னவியப்புறக்களித்துகோககும் 
புண்ணுறுபுலவுவேலானுளத்தொடுபுகலலுதரான் 

(இ-ள்.) விண்ணவா மகளா யாரும் - தேவாகளுடைய மங்கைய 
ால்லாம், வெள்கு உ௰ - நாணமடைய, வனப்பு வாயக்து - அழகைப் 
பெற்று, பெண் நலம் கனிய நினற - பெணகளுக்குரிய நற்குணங்கள் 
முதிர நிம்கப்பெற்ற, பேழை - தமயர்தியினது, Cur ape we 
௮ம் - பெரிய அழகு முழுவதும், கண்ணொடு - கண்களுடனே, பிணித் 
தால் என்ன - கட்டினதையொபப, வியப்பு உற - ஆச்சரியமிக, 
களிதது நோக்கும்- களிபபையடைர்து பாரக்இன்ற, புண் உறு -மா 
மிச. ததையும்ற, புலவு வேலான - நாம்றததையுடைய வேற்படையேர் 

ய களமகாராஜன், உளததொடு - மனததுடனே, புகலல் உற்றான் - 
சொல்லத தொடங்டுனான், ௭ - று. உளததொடுபுகலல் - இர்இததல்,



௨௩௨௧௭௬ நைடதம். 

(க- த.) தமயந்தி யழகைக்கண்டு ஈளன் தன்னுள்ளசசோடு 
சொல்வான் என்பதாம், 

பெண்ணலமாவன காணம் மடம் அச்சம் பமிப்பு முதலிய 
குணங்களும் பிறவுமெனக கொள்க. அவ்வழடின்௧கடலை யொருவாற 
ரூம் கடநத நளன் தனமனததுக் இசைக் தவா வேறொருவரும் ௮௭ல் 
லாமையால் தான கண்டவியபபை மனததுடன சொல்லத தொட 
இன னென்க. பிணிததாலென்றமையால் தழற்குறிபபணி (௮௮) 

|இதுமுதல் பததுபபாட்டால் களனது சந இபபு௪ 
சொல்லபபடுதின்றது.] 

வடிவமைநாலிற்சொல்லும்வனப்பெலாமமைத்துவேதன் 
கடிமலர்ச்செங்கைவண்ணம்காட்டியவுருவுகொலலோ 
வடுகணைவேனிலானின்னமுதுகோழறொயத்துத்தீட்டே 
படிவமோவுயிரைவாட் டும்பாவைதன்வடிவந்தானே. 

.f - ள்.) உயிரை வாட்டும பாவை வடிவம்- (என்ஐயிரை) 
வாட்டுின்ற இப்பாவை போலவாளுடைய உருவமானது, வேதன - 
பிரமனானவன, வடி.வு அமை அ£லில சொல்லும - சாமுததிரிகதாலிலே 
சொல்லாகின்ற, வனபபு எலாம் அமைதது- அழைகனைததும அமையச 
செய்து, கடி மலா - புதுமைபெழ்ற தாமரைமலாபோனற, செம கை 
வண்ணம் - (தனது) சிவ தகைகளின் குணததை, காட்டிய - காண் 
பித்த, உருவுகொலலோ - உருவமோ, அடு கணை - கொல்லாகினற பூங 
கணைகளையுடைய, வேனிலான - மனமதனானவன, இன அமுது - 
இனிய br 52 Bev, கோல் தோயதது - தூரியககோலை நனைதது, 

தட் ம் - எழுதப்பட்ட, படிவமோ - உருவமோ, ௪-று. 

(க - gr) களன் தமயர்்இவடிவம பிரமன கைததிறமோ, மன்மத 
வனெழுதிய வுருவமோ என்றான எனபதாம 

வேதன் செங்கைவண்ணங் கொலலோ வென்றவன பின் வேனி 
லான்நதீட்டும் படிவமோ வெனககூறியது அவனபடைபபி லிவ்வழகு 
க்ண்டிலேம், அழடினொல உலகததைமட௰க்குங் காமனே படைகடு லிவ 
வழகுண்டாகலாமெனுக கருத்தா லெனக்கொள்&ஃ. வேதனகைவண் 
ணங் காட்டியவருவோ வேனிலானறீட்டும்படிவமோ வெனக்குறித 

தலால் த்குறிபபணி, (௮௧) 
குழை யெதிர் நடந்து பைம்பொற் குமிழ்மிசை மதிக் 

து கீண்ட, வுழைபொரு கெடுங்க ணட லுறுப்பிலுக் குவ 
மை யாகச், செழுமலர் மூகல வாய பொருள்களைத் தெரிக் 
து கூறி, னழூனுக் குூவமை தீர்ந்த வவற்றிலுக ககெழ்ச்ட 
யாமே, 

(இ-ள்.) குழை - குழையெனனுங் காதணிக்கு, எதா நடந்து - 
மூன்பாகச்சென்று, பை பொன் - பசிய பொன்போன்ற, குமிழ்மிசை- 
குமிழம் பூவினது மேற்பக்கத்தில், மதிக்து நீண்ட - மதிபட்டு நீட்சியை 
யடைச்த, உழை பொரு - மானபோன்ற, நெடுங் கண்ணாள்தன் - ரெடி.



நளன் றாதுப்படலம், ௩௧௭ 

யகண்களையுடைய தம.பர்தியினது, உறுபபினுக்கு - அவையவத்துக்கு, 
உவமை ஆக - உவமானமாக, செழு மலா முதல ஆய பொருள்களை - 
செழுமைபெற்றம தாமரைமலா மூதலாஇய வஸ்துக்களை, தெரிந்து 
கூறின் - தெரிர்துசொலலின, அழடனுக்கு - அழகுக்கு, உவமை இரந்த- 
உவமை நீஙூய, அவறறினுக்கு - அவவறுபபுககளுககு, இகட்சியாம் - 
பழிப்பாகும், எ-று. குமிழெனபது அதுபோனற மூககெனக் கொள்க, 

(க - அ.) தமயகதி அவயவஙகளுகஞு உமானப பொருள்க எளிகழ்சீ 
சியவாம எனறான எனபதாம, 

மலாமுகசலவாய பொருளகளாவன--மேகம காகம பிறை நறை 
குவளை குமிழ குமுதம அமிர5$ம காஈதள பாந3௮ள அருமப் கரும்பு 
சுருமபு முதலியவாம். உவமையிலலாத அவயவங்கடகு அவைகளைச் 
சொல்லுவது இகழவா மேக, உயாநதவை௩டகு இழி தவைகளை 

யுவமிததுககூறு சலின மிக அவமானமிலலை யெனபது கருதது, உவ 
மானமாடிய தாமரைமலா முதலியவமமை இவளுறுபபுககு உவமை 
யாகக் கூறின இழிவெவ உவமேயததை௪ சஇிறபபிததலால் எதிர 
நிலையணி. (௯0) 

குடை௩துவண் டி.மிருஞ செய்ய கொழுமலர்த் இரு 
வி னோட, தடஞ்சினை பொதுளு மென்பூக தருநிழ லுறை 
யு௩ தெயவ, மடஈகதையர் தமமை யெலலாம வைகலும் ப 
டைததுச் செயகை, படிந்தபி Hoes மாதைப் படைத்தன 
ன் கமலச் தோனே. 

(இ- ௭.) வண்டு - வணடுகளானவை, குடைச்து - மூக்னொலே 
இண்டி, இமிரும் - ஒலிகனெற, செயய கொழு மலா - சிவந்த செ 
மைபெற்ற தாமரைமலரிலிருககனற, தஇிருவினோடும் - இலக்குமி 
யுடனே, தடம் சனை பொதுளும - பருதத இளைகள நெருங்கிய, மெல் 
பூ - மெல்லிய மலாகளையுடைய, தரு நிழல உறையும் - ஐந்தருகிழ 
லில் வ௫க்இன்ற, தெய்வ மடக்தையாதம்மை எல்லாம் - தெய்வ 
மங்கையரனைவராயும், வைகலும் படைத்து - காள்தோறும் இருட் 
டிதது, செம் கை படிர்தபின - தனனுடைய சிவரந்தகைகள பழகிய 
பினபு, இர்த மாதை- இகதத தமயந்தியை, கமலததோன் - பிரம 
ஞனவன், படைததனன - சிருட்டிததாள், எ-று. ஏ - அசைநிலை. 

(க - து.) பிரமன் இலக்குமியையும், தேவமாதாகளையும் படைதீ 
அக் கைதோச்தபின் னிவளைப் படைததான் என்றா னளன் என்பதாம். 

அழூற் இ௰ஈ்த இலக்குமி இர்திராணிமுதலிய தெய்வமங்கைய 
சாலும் விரும்பத்தக்க அழகுடையவளா மிருததலா லிவ்வாறு சொல் 
லிஞன், இபபடிப்பட்ட படைபபின் முயற்சி பிரமலுக்கு இல்லா 
இிருரீ.தும் உள்ளதாகக் கூறலின் உயாவுஈவிற்சியணி, (௯௧) 

விரிந்தசெங் கமலச் கண்பூம் பொகுட்டில்விற் நிரு 
க்கு மேலோன், முருந்திள முறுவற் செவ்வாய் முஒழ்மு 
லைக் கரிய கூந்தற், திருந்திழை யழகு வாய்ந்த திருமுகக்.



HEH OL. gs td, 

இங்க ளாகப், புரிம்தனன் களங்க மன்றோ புருவமா வியற் 
நி.னுனே. 

(இ- ள்,) விரிந்த செம் கமலம் - விரியயபெற்ற செர்தாமரையி 
லுடைய, தண் பூ பொகுட்டில- குளிச்சிபொருக திய மலாக்கொட்டை 
யின்மேல், வீதறு இருக்கும - தறபபோடிருகனெற, மோலோன - 
பிரமனானவன , மருந்து - மமிலிறனெ முதனமுள போன்ற, இள முறு 
வல் - இளமைபொரு£ இய தஈதஙகளையும, செவவாய - இவற் திவாமினை 

யும், முழே முலை - அருமபை யொத்த முலைகளையும், கரிய கூநதல் - 
கறுத்த அளகபா.ரததையுமுடைய, இரு௩து இழை - தமயநஇியின2) 
அழகு வாயர்த - அழகு பொரு௩திய, திருமூகம ஆக - திருமுகமாக, 

திங்கள் புரிந தின்ன - ௪௬ இரனைச செயதான, களகசம அனஜஹோ- அதன 
களங்கததை யல்லவா, புருவம ஆ - புருவமாக, இயறநினான - செய் 
தான், எ-று. 

(க- ௮.) பிரம னிவள் முகத்தை ச௩இிரஞகப படை தான் 
எனருன எனபதாம. 

இவள்முகம் சஈதிரனென்பதறகுக சதசேகமிலலை யெனபது 
கருத.து. இது உயாவு£ஈவிறசியணி. (௯௨) 

மணிமுடி. யதனைக கொமமை முலையென வமைத்து 
மார, னணிமலர்க கணைக எளைந்தி லான்றமூ வுலகூ மூன்று, 

கணைகளால வென்று மற்றைக கணைகளுக கெதஇிரில லாமை 
யிணைவிழி யென்று பேரிட் டிவண்முகத இருத்தினானே. 

(Q - 67.) மாரன - மனமதனானவன, மணி முடியதனை - தன் 
னுடைய மணிகள்பதிதத இரீடததை, கொம்மை முலை என - இளமை 
பொருக்திய ஸ்தனங்களெனறு சொல்ல, அமைத்து - பொருததி, 
HE மலா கணைகள ஓதில் - அழயெ பூவமபுக ளைந்தலுள், Yer JD 
மூ உலகும் - கிறைர் த இரிலோகங்களையும், மூனறு கணைகளால் - 
மூன்று பாணங்களால, வென்று - வெற்றிகொண்டு, மற்றை கணைக 
ளுக்கு - மற்றை பிரண்பொணஙகளுககு, எதி இல்லா - எதிரில்லாத; 
மை இணை விழி என்று - ௮ஞ்சனகதீட்டிய இரண்டு சண்களென்று, 
பேரிட்டு- போ வைதது, இவள முகத்து - இர்தத தமயர்தியினுடைய 

முகத்தில், இருத்தினான - இருததிவைததான, எ-று, 
(க - ௮) மன்மதன் son மூடியை முலையாகவுங் கணைகசைக் கண் 

களாகவும் அமைத்தான என்றான எனபதாம், 

இவளுடையகண்கள். மா.ரன்௧ணைக எாயினவாற்றுல் ஆடவரை 
மயக்னெ, அல்லவாயின் எவ்வாறு மயக்கு மென்பது கருது. தமயக்தி 
மின் விழிக்கண் மாரன்கணையை ஆரோபித்தற்பொருட்டு விழியின் 
பேரிட்டென்று அத்தன்மையை யோழிததலால் ஒழிப்பணி, (௬௩) 

வெதிர்புரை பசிய மென்றோள். வேனெடும் கண்ணிஞ 
உன், நிதலைவெம் முலைபோன் முத்தம் தெரித.ர வணிந்இி



நளன்நூதுப்படலம், ௨௩௧.௯ 

டாமன், மதமழை கொழிக்கும் வேழ மருப்பிணை வெருவி 
யன்றோ, கதிர்மணி முத்த முள்ளே கரந்துவைத் இருக்கு 
மாறே. 

(இ-ள்.) வெத புரை - மூங்லையொதத, பசிய- பசுமைபொருகீ 
இய, மெல தோள் - மெல்லிய தோளையும, வேல்- வேற்படைபோன்ற, 
நெடு கண்ணிஞனள்தன் - நெடிய கணகளையுமுடைய தமயர்தியினது, 
திதலை - தேமலையுடைய, யெம் மூலை போல- விருபபததைத தரு 
இன்ற ஸ்கனஙகளைபபோல, மூததம - முததுக்களை, தெரிதர - தெரி 
யும்படி, அணிஈ இடாமல - தரிகதுககொளளாமல, மதம மழை சொழிக் 
கும - மதமாஇய மழையைக கொழிகனெற, வேழம் மருபபு இணை - 
யானையினுடைய கொமபிரணமிம, வெருவி அனனோ - பயக மலலவா) 
கதா மணி முூததம - இரணநஙகளையுடைய அழயெ முததுக்களை, 
உள்ளே - தமக்குளளே, சரநது - ஒளிதது, வைத்து இருககுமாறு - 
வை ததிருககுமவிதம, ௪-ற. கொழிததல - பெருக்குதல, 

(க - து.) தமயாதி மூலைகளைபபோல முததுக்களை வெளிபபடுத் 
தாமல் அமமூலைகட்குப பயதலலவா யானைக கொம்புகள முத்துக் 
களை உளவைத்திருககனறன எனறு னளன எனப தாம, 

முசதுககள தமமிடததிற பிறகதனவாயிரு௩தம் தனங்களால் 
வெல்லபபடடபடியால அவவெறறிதோனற அம்முததுகளையணிர்த 
அத்தனங்களபோல தநதஙகள வெளிபபட வணிதற்கு வெருவி்னமை 
பால் கரநீதுவைததன வெனக, அரசனால அபகரிக்கபபட்ட போருளை 

யுடையவன தபபிரினற இரவியகதைத தனககுள் எடகஇவைப்ப 
னென்பது கருது. தந்தஙகள தமககு ளியற்கையின் முததுக்களுடை 
மையில வெருவி க.ரகதுவைசததெனக குறிசதலால த௰குதிபபணி. 
இவ்வாறு கூறதலால் வாணியமாஇய தமயர்தியின தனசறப்புத் 
தோறறுனெறமையால் டனைவிலிபுகழ்ச்சியணி. (௯௪) 

மடலவிழ் கமலப் புத்தேள் வடிவினை யமைத்து வெ 
ய்ய, தடமுலை யமைப்ப மாதி லுறுப்பலாற் நரமின்றென் 
னு, விடையினுக கமைத்த கூற்றை யெடுத்தெடுத் தமைத் 
தலாலோ, கொடியெனத் தேய்ந்து தேய்ந்து குறைந்தது 
மருங்கு மூனே. 

(இ- ள்.) மடல் அவிழ் கமலம் புததேள்-இதழ்களானவை விரிச்த 
தாமரைமலரிலிருக்கும் பிரமனானவன, வடிவினை அமைத்து - 205 
வத்தை முன்புசெய்து, வெயய - வெவவிய, தடம் முலை- பருத்த ஸ்த 
னங்களை, அமைப்ப - பின்புசெய்ய, மாதின் - தமயகதியிலுடைய, உறு 
ப்பு அலால் - அவயவமல்லாமல், தரம் இன்று என்னா - தகுர்சபொரு 
ளில்லை யென்று, இடையினுக்கு - மருங்இற்கு, அமைதத கூற்றை - 
வைத்த பங்கை, எடுத்து எடுத்து - கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெடுத்துக் 
கொண்டு, அமைத்தலாலோ - செய்தபடியாலோ, கோடி என - கொடி 
யென்றுசொல்ல, தேய்க்து தேய்து - தேய்பட்டுததேய்ப்பட்டு, மருல் 
கூல் - இடையானது, குறைச்தது - குறைபட்டது, எ-று.



௧௨௦ GL. & ih. 

(௧-௮) பிரமன் இடைக்கமைத்த பங்கை யெடுத்து முலைக்க 
மைத்த படி.யினா லல்லவோ இவளுக் இடை சுருகடற்று என்றா னளன் 
என்பதாம், 

தமயரச்தியின் தனங்கள் நாடோறும் பருதது இடைறுக்கையால் 
அவைகளைக்கண்ட வரசன் மமறை மாதரைபபோலாது மூன்பு இவ 
ளைபபடைதத பிரமன வேறொரு கருவிக்கூறு தரமன்றென்று ௧௬இ 
இவளுறுபபுககளுள இடையிலவைதத கூற்றைத் தனததிற கமைத் 
இருகஃகலாகுமெனக கர இனனெனக. இயல்பிற்குறை£ த இடையினை த் 
தனததிற் கமைததலாற குறைந்ததெனக சூறிதமலால் தறகுறிபபணி. 

மெளவல௰£ தெரியல வேயஈ௩து மணங்கமழ் கரிய கூட் 
தற், கொவ்வையங கனிவாயப் பேதை குவிமுலைக களிகல் 
யானை, செவ்விதிற் பிணிதத நீலச் செழுமணி வலலி போ 
ஓு, மவ்வயி றணிந்த கோல வணிமயி ரொழுக்கம தானே. 

(இ-ள்.) மெளவல - மூலலையிஷ௲டைய, ௮ம - அழஇய, தெரியல் 
வேயஈதுி - மாலையைசதரிதத, மணம கமழ் - வாசனை கமழ்ன்ற, 
கரிய கூரதல - கறுத்த அளகபாரதமையும், கொவவை கனி வாய் 
பேசை - கொவவைக்கனிபோனற வாயையுமுடைய தமயாதியினது, 
குவி முலை- குவி,த ஸதனஙகளாகய, களி உல யானை - களிபபை 
யுடைய கலலயானையை, செவ்விதின் பிணிதத - நேராக்க கட்டிய, நீல 
செழுமணிவலலி டோலும - செழுமையுள்ள 8ீலர தனகஃகொடிபோலும், 
௮ வயிறு - ௮5 வயிரானது, அணிஈத் - தரிதத, கோலம் - ஒப்பனை 
யமை த, அணி மயி ஒழுககம் - அழடய மயிரொழுஙகு, எ-று. தான்- 
ஏ- அசைகள், 

(௧-௮.) மமிரொழுஙகானது தமையநதி மூலைகளாகிய யானை 
களைக கட்டிய வலலிபோ லிருகதது எனரா னளன் எனபதாம. 

தமய தியிதுடைய தனஙகளெனனும் யானைகள கட்டாவிட்டால் 
எதாட்பட்ட அடவனாக் கொல்லுமெனபது கருத.த. மயிசொழுக்கத் 
சை நீலச்செழுமணி வல்லிடோலுமெனக குறிததலால் தற்குறிப்பணி. 

ஐங்கணைக் இழவன் வைகு மணிய சிருக்கைப் பாங் 
கர், தங்குற வமைத்த வாழைத் தண்டுகொ றறுகட் Fp 
றத், ுங்கவெம பரும யானைத தடக்கைகொ றுணித 
'ேற்முஞ், செங்கயற் கருல்கட் செவ்வாய்த் இருந்திழை 
குறங்கு தாமே. 

(இ-ள்.) செம் கயல் கரு கண் - சிவந்த கயல்போன்ற கரிய 
கண்களையும், செவ் வாய்-சிவந்த வாயினையும், திருந்து இழை - திருத்த 
மாய ஆப ரணததையுமுடைய தமயச்தியினத, கூறஙகு - தொடை 
கள், ஐ கணை இழவன வைகும் - மன்மதன் தங்குனெற, அணி ௮ரசு 
இருக்கை - அழயே அத்தாணியிடத்தின், பாங்கா - பக்கத்தில், தங்கு 
உ௰௮ - தங்கும்படி, ௮அமைதத- செய்த, வாழை தண்டு கொல்- வாழைக் 
தண்டோ, தறுகண் - அஞ்சாத, €ற்மம்- கோபத்தையுடைய, அங்கம் -



களன்றாதுப்படலம், கூ௨க 

உயாச்சிபொருர்திய, வெம் - வெவ்விய, பருமம் - ஒப்பனை யமைரத, 
யானை - யானையிஐடைய, தடம் கை கொல் - பருத்த அதிக்கையோ, 
அணிதல் - இனனதெனறு துணிதலை, தேறறாம - (யாம்) தேறோம், 
எ-று. 

(க-து.) தமயந்தி தொடைகள் மனமதன் அததாணி மண்டபத் 
அ வாழை ஸ்தம்பங்களோ யானை சதுதககைகளோ அுறியோம என்றா 
னளன் என்பதாம். 

மாதரது அல்குல் மாரனுக்கு ௮ரசிருககை மணடப மாகையால் 
அதற்கு அலங்கரிதத வாழைசகண்டோ வெனரூா. தேம்ராம் எனத 
தனவினைபபொருள பிறவினையில் வாசு. குறஙகை - வாழைத்தண்டு 
கொல் யானைத தடக்கைகொ லெ. ஐயுறலால ஐயவணி. (௯௭) 

பைந்தருநீழல்வைகும்பாவையர்பதுமபீடத் 
இந்திரைககணங்குசெய்யுமேக்திழையெழித்குத்தோற்று 
வந்தடி. பணியுந்தோறும்வாணுதகல்கவினச் தீடடுஞ் 
சிந்து ரச்இலகநங்தோய்ந்கோ€றடிசிவந்தவா றே. 

(இ-ள்.) பை தரு நீழல் வைகும - பசிய ஐச்தருநீழலில் தங்யே, 
பாவையா - அரம்பையாகள், பதுமபீடசது இர்திரைககு - தாமரை 
மலரி லிருக்கனவற இருமாதுககு, அணங்கு செயயும் - வருததததை௪ 
செயகனற, ௭௩௮ இழை எழிறகு- தமயநதியினது அழடிறகு, தோறறு 
வநது - தோலவி பெற்றுவாது, அடி பணியும் தோறும - அடிகளில் 
வணங்கு தோறும், வாள நுதல் - ஒளிடொருக திய கெற்றியானது, 
கவின - அழகுபெற, தீட்டும Re gis Boal - எழுதப்பட்ட சிர்துரப 
பொட்டு, தோயாசோ - தோயபபெற்றோ, சிறு அடி. - சிநியபா தஙகள், 
சிவ த ஆறு - - வெத விதம், எ-று, 

(4- து.) ேவமாதாகள் தமயந்தியழஞ்க்குத தோற்று அடியை 
வணஙகுதலால் அவாகள நெறறிடிதிலகமபட்டுப பாதஞ் சிவரததோ 
என்றா னளன என்பதாம், 

அரம்பையா மேறபிறபபிலாவது நினபோ லழகுபெற விரும்பி 
னம, நீ முறபிறபபிலே யாதுசெப்து இவவழகு பெற்றனை ௮தை௪ 
சொல்லுவாயாடில மாழும் அவவாறு சேயதுமெனப போற்றுதலால், 

*வந்தடிபணியு௩தோறும்? எனரா. பாதததி னியற்கைச சவபபினில 
அடி.பணியுட் தேவமாதா இந்துரசஇலதகசோயவைக குறிததலால் தற் 
குறிப்பணி, (௬௮) 

இன்னவா றுளத்தனெண்ணி யெறுழ்வலி மடயகல 
ன்னான், மின்னவிர் குலிசவேந்தன் விஞ்சையின் புணர்ப் 
பினீங்க, பொன்னவிர் சுணங்குபூத்த பொமமல்வெம் மு 
லையி னுணமுன், கன்னலஞ் சிலைவேளென்னக் கட்புலன் 
கதுவ நின்றான், 

இ-ள்.) இன்ன ஆறு - இரதப்பிரசகாரம், உள்தில் எண்ணி - 
Loos fw இரஇதது, எறுழ் வலி - மிகுக்த வலிமைபெற்ற, மடங்கல்



௪.௨௨ OGL. SF WD 

Hor mer - RiasmsQurgs corer, Ker ௮வி£ குலிச வேந்தன் - 
ஐளிவிளங்குஇன்ற வச்சரப்படையையுடைய இர்திரனத, விஞ்சையின் 
புணாப்பின நீங - விததையினுடைய சம்பாததஇனினறு நீவ), 
டொன் அ௮வீ££ - பொன்போலும் பிரகாசிகனெற, சுணங்கு பூத்த - 
தேமல் உண்டாகிய, பொம்மல் - பொலிவினையுடைய, வெம் முலையி 
னாள் முன - விருப்பததைத தருனெற தனங்களையுடைய தமயர்திக்கு 
மூன்னாக, கனனல் சிலை வேள் எனன - கருபபுவில்லே£ திய மனமதன் 
போல, கண் புலன் கதுவ - கண்ணறிவு பறறும்படி, கின்றான - நின 
னன், எ-று. 

(க- து.) களன் தமயந்இிக்குமுன் அருவததைவிட்டி உருவமாய 
கின்றான் எனபதாம், 

களன் இவ்வாறு இக்இததுப் பின்பு தான வந்தகாரிய முடி.ததற் 
காக உருவின்றி யுரைகன் வெருவுவளென ஒளிததலைவிட்டு வெளிப் 
பட கின்றன னென&, சலைவேளெனன வெனலால உவமை யணி. () 

விரைகமழ் ஈறியதண்டார் விதர்பபர்கோ ளித்த 
பாவை, யரசிளங் குமரன்றன்னை யார்வமோ டினிது கண் 
டா, ஞருவெளி கண்கொளு முவந்துள மயர்வாண் முன் 
னக், தெருளிறக் காணி லெய்து முவகையார் தெரிக்கற் 
பாலார். 

(இ-்.) விரை கமழ் - வாசனை கமழ்னெற, நறிய தண் தா£ - 
கல்ல குளிரச்சிபொருஈதிய மாலையணிர்த, விதாப்பாகோன அளித்து - 
வீமராசன பேறம, பாவை - தமயநதியானவள, அரசு இள குமரன் 
தன்னை - களமகா.ராசனை, த வமோடு - ஆசையுடன், இனிது கண் 
டாள - இனிதாகப பா£ததாள , உருவெளி கண்டு - உருவெளித தோற் 
றத்தைக்கண்டு, நாளும் ௨வது - சாடோறும் உவபபடைஈது, உளம் 
அயாவாள் - மனம் வருநதுனெறவள, மூனனம் - முன்னாக, தெருள் 
உ௰ காணில்- தெளிவுபொருக தச் கண்டால், எயதும் உவகை - அப்போ 
,தடைஇன்ற மஇழ்ச்சியை, யா - எவாகள, தெரிககற்பாலா - தெரியப் 
படுத்த வல்லவாகள, [ஒருவருமில்லை,] எ-று 

(க - து.) தமயகதி களனை ஆசையோடு கணடாள, ௮வள மஇழ்ச் 
இயை யா சொல்லவலலா என்பதாம், 

அட தப்புரததிலே வந்த புருடனைநோக்குக தம.பந்தி வெருட்சக 
வினறி ம௫ழ்ந்தனளெனபது நாடோறும் பொயவடிவங்கண்டு மூழ் 
பவளுக்கு மெய்வடிவங காணப்பெறில் உண்டாமின்பம் சொல்லி 
முடியாதென்னும் வாக்கியப்பொருளால் கிறுததப்படலால் செய்யுட் 
கூறியணி. (௧00), 

௮ங்கண்மா ஞாலங் காக்கு மண்ணன்மே லணங்க னு 
டன், செய்கயற் கருங்கண் வாளி சிநிதுசென். Papier 
முன்னம், பைங்கழை தாங்கி யாவம் பரித்இடம் பார்த்து



களன்றூதுப்படலம், ௨-௨ 

நின்ற, துங்கவேள் விடுத்த வாளி தூவன்மட் டாழ்ந்த 
வன்றே. 

(இ-ள்.) ௮ம் கண் - அழடிய இடமகன்ற, மா ஞாலம் காக்கும் - 
மகத்தாய பூமியை அளிக்கின்ற, ௮ண்ணல்மேல் - நளமகாராசன் 
மேல், அணங்கனாள்தன் - தமயர்திமிலுடைய, செம் கயல் - சவத கயல் 
போன்ற, கரு கண் - கரிய கண்ணா, வாளி - பாணங்கள், சிறிது 
சென்று - கொஞ்சம்போய், அமுதா முன்னம் - அமுக்துவதற்கு மூன் 
னமே, பை கழை தாங்கி- பசிய கருப்புவில்லைச் சுமதுகொண்டு, 
ஆவம் பரித்து - அம்பருததூணியைத தாங்கிக்கொண்டு, இடம் பார்த் 
துநின்ற- இடநோக்கி யிரு௩த, அங்கம் வேள் - உயற்சிபொருகதிய 
மன்மதனானவன, விடுத்த வாளி - பிரயோகம்பண்ண பாணம், சாவல் 
மட்டு - குதைவராயும, அழ்ஈத - அழு£ தின, ௪-று. 

(௩- தி.) தமயந்தி கண்கணை யெய்யுமுன்னே ஈளன்மேல் மன் 
மதன்கணை யெயதான என்பதாம். 

சம்மாசன் ஒருதொழில் செயயத்தகொடங்குத னோக்கிய ஏவலர் 
அவன ஹஜொடங்குமூுனனமே விரைநது செய்துமுடி ததல்போல் தமயச் 
இயின் கண்களா௫ய பாணங்கள சிறிதுபோய ஈளன்மே லழு%துமுன் 
னமே மனமதபாணங குதைவரையும அழுஈதின, ஆயின் அக்காமன் 
இவள் கண் குறிபபினி௰கும் ஏவலனானெ னெனக,. இவள் நோக்கிய 
பின செல்லுங காமபாணததிற்கு கோகஇன முற்காலஞ் சொல்லப்பட் 
டமையால் உயாவு ஈவிறசியணி, (௧௦௧) 

கழிபெருங் காதலாள்கட் கருவிளை மலர்கள் வெய்ய, 
மழவிடை யனையான்செயய மணிபபுய வரைாயிற் பூத்த, 
விழைவொடு மகிழ்ச்சிகூரும் வேனிலவே எனையான் செ 
ங்கண், முழுநெறிக கமலமன்னாண் முலைத்தடத் sores 
மாதோ, 

(இ-ள்.) கழி பெரு காதலாள் - மிகுர்த பேராசையுடைய தம 
யக் தியினது, கண கருவிளை மலாகள - கணணா௫யே காக்கணம் பூக்கள், 
வெயய மழ விடை அனையான் - வெவவிய இளவேற்தையொதத கள 
மகாராசனது, செயய மணி புயம் வளாயில் - சிவந்த அழ தோளா 
இய மலையில, பூத்த - மலாஈதன , விழைவொடும் - அனபுடனே, மூழ் 
ச்சிகூரும் - மஇழ்சசெயடைனெற, வேனில் வேள் அனையான - ஈளமகா 
சாசனுடைய, செம் கண் முழு நெறி கமலம் - சிவக்த கண்ணா we 
நெறிப்பையுடைய தாமரைகள், அன்னாள் - அத்தமயச் Agron, 
மூலை தடதது - தனததடமாடய குளததினிடதத, அலாந்த - பூத்தன, 
௭-௮, தடமென்பது மலையும், குளமும் , மாது - ஓ - அசைகள். 

(க-தத.) தமயச்தி கண்களாயெ நீலோற்பலமலாகள் ஈளன்றஜேட் 
களிற் பூத்தன, களன் கண்களாயெ தாமனாமலாகள் தமயச்இமுலை 
களிம் பூத்தன என்பதாம்,



௭௨௪ சைடதம், 

திமயர்தியின் கண்கள் ஈளன் புயங்களிலும் அவன் கண்கள் Saver 
சனங்களிலும் பூத்த வென்றமைடால் மாதாக்கு ஆடவா புயங்கள்போ 
௮ம் அடவாக்கு மாதா முலைகள்போலும் காட்டெபபிரமாணததின் முற் 
பட்டுவிரைந் இன்பஞ்செய்யும் அவயவங்கள் வேறொன்றில்லை யென்க. 
இவாகள் எல்லையற்ற ஆசையுடையவ ரொன்பதற்குப் பெருங்காதலேன் 
ஜெழியாது கழியெனறும், ம௫ழ்ச்சி யென்றொழியாது விழைவோ 
டென்றும் கூட்டிச் சொலலப்பட்டன. கட்கருவிளைமலாகள் புய 
வரை என்றதும், செங்கண்முழுகநெறிக்கமலம் முலைத்தடம் என்ற 
௮ம் உருவகவணிகள். முலைததடமெனறலில் முலைத்தடமாகிய தடம் 
எனபபடலால் உருவகம், (௧0௨) 

படவ. ர வலகுற் செவ்வாய்ப் பனிமொழிக் கொடி. 
யன் ஞளை, மடலவிழ் கமலப் போதின் மடஙற்தையென் 
பதற்கு வெற்றிக, கடகளி றென்ன நின்ற காமரு காளை 
தன்னை, யிடையமு இனிது கோககி யிமைப்புறு குறையும் 
இர்ந்தாள். 

(இ-ள்.) பட அரவு அல்குல் - அராபபடம்போனற வல்குலையும், 
செவ்வாய் - சிவுதவாயையும, பனி மொழி - குளி சொல்லையு 
மூடைய, கொடி. அனஞளாளை - சமடகதியை, மடல் அவிழ் - இதுழ்விரிச் 
த, கமலப்போதின - தாமரைமலரி லிருக்கொ௰, மடஈதை எனபதற்கு- 
இலக்குமியெனறு சொல்வதற்கு, வெற்றி கடம் களிறு எனன - ews 
தைபபெற்ற மதயானையைபபோட, நினற - அருஇலிருந்த, காமா கா 
சைதனனை - அழடட நளமகாராசனை, இடை அறாது - இடைவிடாமல், 

இனிது நோக - இனிதாஃப பா£தது, இமைப்பு உறு - (இதுவரையும்) 
இமைடபினையடைஈ எ, குறையும் - குறையையும, தாநசாள் - நீங்இ 
னாள், ௭ - து, 

(க- து.) தமயர்இி நளனைபபா£ து கண்குறைதீர்தாள் என்ப 
தாம், 

தமயந்தி கண்ணிமைபபினால.ஈ்றி மமறைக் குணங்களால் இலக் 
குமியை யொததவ ளெனக, (௧௦௩) 

உண்ணிறைவுடையகாமமருவெடுததென்னநின்ற 
வண்ணலுமணஙசகனனாளூமழகெனுமினியதேத 
லெண்ணருயகாதலகூரவினிதினின்மாறிமாறிக 
கண்ணினாறபருகியின்பசகளிப்பெலும்கடலுளாழ்க்தார். 

(இ-ள்.) உள் நிறைவு உடைய காமம் - உள்ளே நிலைவினையு 
டைய அசையானது, உரு எடுத்து அன்ன - ஒரு வடிவு கொண்டது 
போலு, நின்ற அண்ணலும் - நின்ற ஈளனும், அணங்கு அன்னளும் - 
தீமயந்தி.பும, அழகு எனும் இனிய தேறல் - அழகெனறு சொல்றதும் 
இனிப்பையுடைய தேனை, எண் அரும் காதல் கூர - எண்னுதற்கரிய 
இசைமிக, இனிதினின் மாறி மாறி - இனிமையினாலே ஒருவாக்கொருவ 
மடிககடி. மாறிக்கொண்டு, கண்ணினால் பருக - கேதஇரேந்திரியல்க
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ளினால் உண்டு, இன்பம் களிப்பு எனும் - இன்பத்தைத்தரும் களிப் 
பென்டற, கடலுள் - கடலின்கண், ஆம்ர்சா£ - அமுர்திஞாகள், எ-று. 

(&-௮.) களுக் தமயந்தியும் ஒருவரை யொருவர்பாரத்து ம௫ழ்ச் 
இக் கடலிலே மூழ்கினொகள் என்பதாம், 

_ மாதிமாதி யென்றது ஓத்தகாமமுள்ளவா நாணத்தால் ஒருவர் 
கோக்குங்காலச் தொருவா நோக்காமையா லென்க, ” அது “யானோக் 
ஞுங் காலை நிலனோக்கு நோக்காக்காற், ரூனோக்கி மெல்ல ககும்?? இதனா 
லதிக. காமமுருவெடுத்தென்ன வெனலால் தற்குதிப்பணி, இன்பக் 
கடலென்றது உருவகவணி, (௧0௪) 

இருதடம்புயமுமந்தாரகலமுமியைந்ததாலென் 
நெரிவருமாவியென்றாடெரிவையுமண்ணருலு 

முருகவிழ்குழலும்வெய்யமுகிழ்முலைத் துணையுக்கால்கு 
முருவுடைத்தாங்கொலென்றலுயிரெனவியக்துகின்றான். 

(இ- எள்.) தெரிவையும் - தமயந்தியும், என் - என்னுடைய, தெரி 
வு அரும ஆவி - தெரிதற்கரிய உயிரானது, இரு தடம் புயமும் - பருத் 
ம் தோள்களிரணடையும, ௮ம் தா அகலமும் - அழிய மாலையணிர்த 
மா£பையும், இயைஈ தது எனறாள - பொருகதிய தென்றாள் ; அண்ணல் 
தாம - களனும, எனறன உயி - எனஜடைய உயிரானது, மூருகு 
அவிழ் குழலும - தேனொழுகபபெற கூக தலையும், வெயய மு௫ழ் மூலை 
துணையும - வெவவிய அரும்பையொதத இரண்டு ஸதனங்களையும், 
தாங்கும் - சுமக்பபெ௰ச, உரு உடைததாம் என - உரு வுடையதா 
மென்று, வியந்து - அஇகயிதது, நினரான் - நிவனான், ௭ - று. 

(@- g.) தமயச்திநளன் ஜோட்களையு மாபையும் தன்னுமிரொன் 
ஜூள, நளன் தமயநதஇ கூந்தலையும் தனங்களையும் தனஜயிரான்றான் 
என்பதாம், 

முன்பு களல புயங்களைக்கண்ட தமயந்இக்கு இப்பொழுது அப் 
புயங்களுடன மாபுு தோனறியது அப்பொழுது தமயகதி தனங்க 
ளைசக்கண்ட நளலுககு இபபொழுது அததனங்களுடன் கூறந்தலுந்தோன் 
றிய தென்க. களனிடதது 6இருதடம் புயமுமர்தா ரகலமு மியைந்த 
மல்?” எனக் குறிசதலாலும, தமயநதஇயினிடதது “குழலும்முலைத் 
அணையும் தாங்குமுயி£?? எனக் குறித்தலாலும், தம்குறிபபணிகள், () 

மாதுபால விழைவி னேகு மனததினை யல்ல செய்த, 
தூஇனுக யெலபன் றென்னாத் தோன்றலபே ரறிவின் மீட் 
பக், காதலி னவன்பாழ் செல்லும் கருத்தினைக் கமலத் 
,தண்பூம், போதுறை மடந்தை யன்னாட் பொருந்துகாண் 

டடுத்த தன்றே. , 
(இ-ள்.) அல்ல செய்தல் - தூதுக்குரிய வல்லவைகளைச்செய்தல், 

அஇனுக்கு- தூஅக்கு, இயல்பு அனறு என்னா - இயற்கை யன்றென்று, 
தோன்றல் - களமகாராசாவானவன், மாதபால் - தமயர்தியமினிடத்து, 
விழைலின் ஏகும் - ஆசையினாலே செல்லுடன்ற, மனத்தினை - மனத் 

CH
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தை, பெரு அறிவின் - பேரதிவினால், மீட்ப - மீட்க, கமலம் தண் பூ 
போது உறை - குளிரச்சபொருர்திய தாமனாமலரி லிருக்இன்ற, மடச் 
தை அன்னாள் - இலக்குமியையொத்த தமயந்தியை, பொருந்தும் 
சாண் - பொருந்திய மாணமானது, காதலின் - ஆசையினால், ௮வன் 
பால் செல்லும் கருத்தினை - ௮ம் ஈளமகாராசனிடத்திற் சென்ற மனத் 

தை, தடித்தது - தடுத்துவிட்டது, ௭ - று, 
(௧- த.) களன் இச்செ.ப்கை தூதம்குத்தகாதென்று மனதை 

மீட்கத் தமயர்தி சாணச் தன்மனதைத தடததது என்பதாம். 

அல்லசெய்த லென்பதம்கு அல்லவை தேய வென்பதற்குப்போல் 
எதாமஹைபபொருளாகக் கொள்க, அடவாககுப் பேரறிவுபோலும் 
மாதாக்கு சாணம்போலும் தருணத்தில் ஈன்மைவிளைப்ப தொன்றில்லை 
யென்பது கருத்து. (௧0௬) 

[இமுதல் ஆறுபாட்டுக்களால் களனைசசண்ட தமயக இயுக 
கோழிமாகளுஞ் சிர் திதசல் சொல்லட்படுெறது.] 

காணமீதுரரின்றறகைமதிமுகத்இனாளும் 
பூணிலுக்கழகுசெய்யும்புணரமுலைககதோழிமாகு 
கீணகர்ககடிமிகாள்வாயினீம்கிவக்தருகுகின்றான் 
சேணுறையமசன்கொலலோதிருகதெழிலியககனேயோ. 

(இ-ள்,) நாணம் மீது ஊர நின்ற - நாணமானது அதிகரிக்க 
விருத, ஈகை மதி முகததினாளு௰ - ஒளிபொரும் திய தஙகள்போன்ற 
முகத்தையுடைய தமயசஈதியும், பூணினுக்கு அழகு செய்யும் - ஆப.ர 
ணங்களுக்கு அழகைசசெய்டுன்ற, புணா முலை தோழிமாரும் - நெருவ் 
இய ஸ். சனங்களையுடைய தோழிகளும, நீள நதா - மீண்ட இகத 
னத, கடி. கொள் - காவலைஃககொண்ட, வாயில் கீஙடு வந்து - வாயிலைக் 
கடரஈதுவர் ஐ, அருகு நினரறான் - நமமருகே கினறவன், சேண் உழை 
அமரன் கொல்லோ - ஆகாயததிலிருகனெ௰ தேவனோ, இருகது- இருக் 
தப்பெறற, எழில இயக்கனேயோ - அழகையுடையு இயக்கனோ, எ-று. 

(௧-௮) தமயர்தியு தோழிமாகளும், இவன தேவனோ இயக் 
கனோ என்ராகள் எனபதாம். 

இட்டாட்டில் மதிமுகததினாரும் தோழிமாரு மேனலும் எழுவாய் 
கள் (யாவனோ! எனனும் பாட்டில *உரைாக்கலுற்ரா? எனலும் பயனிலை 
கொண்டு முடிந்தன. (௧0௭௪) 

கடிகமழ் கமலச் செல்வி கணகவர் வனப்பு வாய்ந்த, 
வடிவுறு குவவுச் தண்டோள் வண்டுழாய் மாயன் கொல் 
லோ, மிடல்கெழு வெள்ளிவெற்பின் விஞ்சையர்க் இறை 
வன் கொல்லோ, முடியுடை யமசர் போற்று மொய்சழத் 
குமரன் கொல்லோ. 

(இ-ள்.) கடி கமழ் - வாசனை கமழ்கின்ற, கமலம் செல்வி - சா 
யானாமலரி லிருக்க்ம௦ இருமாதிலுடைய, கண் கவா - கண்களை கவர்
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இன்ற, வனப்பு வாய்ச்ச - அழகு பெற்ற, வடிவு உறு - வடி.வின்மிக்க, 
குவவு இண் தோள் - இரட்டிபொருர்திய இண்ணிய புயங்களையடைய, 
வண் துழாய் மாயன்கொல்லோ - அழயே துளபமாலையணிக்த இரு 
மாலோ, மிடல் கெழு - வலிமைபொருந்திய, வெள்ளி வெற்பின் - 
வெள்ளிமலைககளுற்ற, விஞ்சையாக்கு இறைவன்கொல்கோ - விஞ்சை 
யாக்கரசனோ, மூடி. உடை - மகுடசதையடைய, அமரா போத்றும் - 
தேவாகளால் வணங்கபபட்ட, மொய் கழல் - நெருங்கயெ வீரக்கழலை 
யணிர்த, குமரன்சொல்லோ - குமரக்கடவுளோ, ௭ - று, 

(௧- து.) விஷடுனுவோ, வீஞ்சையாககரசனோ, சுட்பிரமணிய 
னோ என்றனாகள் என்பதாம். 

பகைவரைததுரத்தல், மாதரால் விரும்பப்படல், சராச.ரல்களைப் 
பாதுகாததல், வீரமிகுதி மூதலியகுணசதால் மாயனோவெனறும், 
இசை நால் வல்லமை, இங்கததநீமை, இறுமாப்புடைமை முதலிய 
குணத்தால் *விஞ்சையஈக் இறைவனோ? என்றும், அபயந்தருதல், HF 
மாாமாட்டல், அருளுடைமை, அனங்களம் விரும்புகி கட்டழகுடை 
மை, ஆற்றலூடைமை, கட்டிளமையுடைமை முதலிய குணத்தால் 
*குமரனோ' என்றும் சொல்லினூ. சூரன்முதலிய அச ரரைக்கொன்று 
இச்திரன்முசலிய தேவரைக்காததலால் அமராபோற்றுக் கூமானெ 

னப்பட்டத. (௧0௮) 

விரும்பியவனைத்துகலகுமேதகுதவத்தின்மாய்க்தோர் 
இருக்தெழில்யாக்கைபெற்றுததிகழ்வொன்றுரைகசுகீராற் 
கரும்புறழ் விபாகன்கட்டழற்பாய்ந்து துஞ்சி 
யரும்பெறலயாககைபெத்தகாமனோவறிகலேமால். 

(இ-ள்.) விரும்பிய அனைததும் நல்கும் - இச்சி சவைகளெல் 
லாம் தருஇன்ற, மேதகு தவதஇன - மேம்பட்ட தவததினால், மாயச் 
தோ - இறநதவாகள, இருநது - திருததமாடய, எழில் யாக்கை பெற் 
று - அழகுபொருக்திய தேகததைடபெற்று, இகழ்வா என்று - விளங் 
குவாகளென்று, உலாககும நீரால்- சொல்லுகின்ற தனமையால், கரும் 
பு உறழ் ளெவி- கருமபிரசததையொத்த சொல்லையுடைய உமாதே 
வியை, பாகன் - தன இடபபாகத்திலவைதத கடவுளது, கண தழல் 
பாய்ர்து - நெற்றிக்கண்ணினுடைய நெருபபிலே புகுர்து, தஞ் - 
இத்து, ௮௫ பெறல் யாக்கை பெற்ற - பெருதற்கரிய (அழகுள்ள) 
தேகததைபபெற்ற, காமனோ - மனமதனோ, அதிதலேம் - (யாம்) 
அறியேம், எ-று. ஆல் - ௮சை. 

(௧- அ.) மன்மதனோ அறியோமென்ராகள் என்பதாம். 

முற்பிறப்பிலே ஒன்றைலிரும்பி யதன்பொருட்டு ௮இனிப்பிர 
வேசம் வரைபாய்தல் புண்ணியதா£ ததங்களில் விழுதல் முதலியவற்று 
அடலை நீத்தவாகள் பதபிறடபிலே அதனைப பெதுவாகளென்ப தம் 
பவ முச்சியி னின்று மிழிர்துயிா முற்றுற்றோ, பிற்பவ மெண்ணிய 
வாது பெறத்தரு பேசோங்கல்!'” இதனாம் காண்க, இங்கனம் நளனை 
உவழித்தற்கரிய வடிவம்வேண்டி ஈசுரன் விழிகெருப்பி தட சித்து
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இவ்வடி.வைப்பெற்ற மன்மதனோவெனக் கருதிஞாகள். சாண மீதுர” 
என்லும் பாட்டுமுதல் மூன்றுபாட்டாலும் நளனை அமரனோ இயக்க 
னோ மாயனோ விஞ்சையாக் இறைவனோ குமரனோ காமனோவென 
ஐயுறலால் ஐயவணி. (௧0௯) 

மங்கையர்நிறையுகாணுங்கவர்ஈ்தஇிடவனப்புவாய்நத 
விங்கவென்றன்னைஞாலமின்புறப்படைத்திலானேற் 
நிங்களங்கண்ணிவேய்்தசெஞ்சடைக்கடவுளெய்ஙன் 
பைம்கழைமதனைக்கொன்றபடுபழிதீருமா தே. 

(இ-ள்.) மங்கையா - மாதருடைய, நிறையும் - கற்பையும், 
காலும் - நாணையும், கவாநதிட - கொளளையிடததகக, வனபபு வாய் 
கீத - அழகுபெறற, இங்கு - இவல்டதது, இவன்தனனை - இபபுரு 
டனை, ஞாலம் - உலகம், இன்பு உம - இன்பததையடைய, படைத் 
இிலானேல் - இருட்டியாதிருபபானேல், இஙகள் கண்ணி வேய்ந்த - 
மூன்றாம் பிறையைத்தரிதத, செம் சடை கடவுள் - சவர்த சடாபாரது 
தையுடைய பரமசிவன், பை கழை மதனை கொன்ற - பசிய கருப்பு 
வில் லேந்திய மன்மதனைககொனற, படு பழி தீரும ஆறு - கொலைப 
பழி தீரும்விதம், எங்கள் - எப்படி, எ-று, அம - அசை, 

உலக மென்பது அதிலிருக்கும் உயிருக்காதவால் அகுபெயா. 

(க- து.) சுவன் மன்மதனைக்கொன்ற பழிதீர இவனைபபடைத" 
தான் என்பதாம், 

ஈசுரரும் இவனது படைடபால் காமனையெரிதத பழியைத் தார் 
தா ரொனலால் அக்காமனிலுமிகக அழகுள்ளவனெனபது பெறட்பட 
டது. ஈல்லோ ரொருவருககுச் தீங்குசெயயா, ஒரு காரணம்பற்றிச 
செய்யிலும் அதனினுமிக்க சனமைசெய்து அததீஙகையொழிடப ரான் 
பழு கருத்து. பழிதீரானென்ப.து இவனறனை படைததிலானே லென 
யூகத்தலால் உய்த்துணாவணி. (௧௧௦) 

மாயிருஞாலத்தானேன்மண் ணினிற்பொலிந்த இலலை 
மீயுயர்விசும்புளா னேல்விசும்பினிற்சிறகததுண்டோ 
பாயொளிபரிதிவேலான்பாதலத்துள்ளானாயின் 
மேய8முலகேயெல்லாவுலகலுமேலதாமால. 

(Q - 6.) பாய் ஒளி - தாவுனெற காந்தியையுடைய, பரிதி - 
சூரியனையொதத, வேலான - வேற்படையையுடைய இட்புருடன், 
மா இரு ஞாலத்தானேல் - மகததாஇய பெரிய பூவுலடி லிருப்பவனா 
இல், மண்ணினில் - அப்பூவுலகைவிட, பொலிந்தது இலலை - பிரகாச 
மூள்ளதாகிய வுலகம் இல்லை ) மீ உயா - மேலாக உயாந்த, விசும்பு 
உளானேல் - தெய்வலோகத்தானாடுல், விசும்பினில் -"அத்தெய்வலோ 
கத்தைக் காட்டிலும், ஈறர்தது உண்டோ - சிறப்புடையதாயெ வுல 
கம் இல்லை; பாதலத்து உள்ளான் ஆயில் - Gapwes AG Uae Bor, 
மேய €முலகே - 'பொருச்திய பா தாளகுலைமே, எல்லா உலூலும் - 
உல்கங்க எனைதீதிலுக்கும், மேலதாம் - மேற்பட்டதாகும், எ-று.
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(க - த) இவனிருக்கு மூலகமெதுவோ அதுவே எவ்வுலலுஞ் 
சிறப்பும்றது என்பதாம, 

இவனிருக்கு மூலகம் எதுவோ அதுவே எவ்வுலலெஞ் சழந்த 
தென்பது கருத்து. இதுவும் ௮அவ்வணி, (௧௧௧) 

யாவனோவிவனென்றெண்ணி யிருரிலத்திலங்குபைம்பொ 
சேவடி. பொருந்துகீராம்றேவரினொருவன லலன் |p 
தூவியஞ்சிறையவன்னஞ்சொலலியவனப்புவாய்ந்த 
காவலனாயகொலென்னககருதியொன்றுராக்க லுற்றார். 

(இ-ள) யாவனோ இவன எனறு - இவனெவனோவென்று, 
எண்ணி - ஈெதிழது, இரு நில.து - பெரிய பூமியிடதது, இலங்கு 

பைம்பொன் - பிரகாசிகனெற பசிய பொறகழலணிரத, சே அடி.- 
சிவஈதபாதங்கள், டொருகதும நீரால் - பொருகதுெற தன்மையால், 
தேவரின் - தேவாக்கூட்டததுள, ஒருவன அலலன - ஒருததனல்ல 
னாகும் , தாவி ௮ம் சிறைய - தூவியென்னும் பெயரையுடைய அழகிய 
சிறஇனையுடைய, அனனம் - அனனபடள்ளானது, சொல்லிய - (முன்பு) 
சொல்லிய, வனபபு வாயாத - அழகுபெறற, காவலன் ஆங்கொல் 
என்ன - அரசனாகுமென்று, கரத - நினைத்து, ஒன்று உரைக்கலுற்றார்- 
ஒருவாததை (தோழிகள) சொலலததொடகஇனாகள், ௭ - று. 

(& - தி.) இவன தேவனல்ல, களனெனதறு சொல்லத் தொடக்கு 
னூகள் என்பதாம, 

பூமியிற பாதம் பொருர்தலாலே தேவரி னொருவனல்ல னென்று 
நிச்சயிதத மாதாக்குக €முலகககானே வென்னும் ஐய நிகழவில்லை 
அன்னஞ்சொல்லிய அழகுளள ௩ளமகா.ராசனெனச் குறித்தலாலென்க- 

கலைநிலாத்தவழுமாடக்கடிஈகர்கடந்துபோந்த 
சிலைவலாய்கநீயிங்கெய்சச்சிறப்புடைப்புவனந்தம்மிற் 
பொலிவிழம்இருந்ததெந்தப்புவனகீபொருளதாக 
கலனுறுபுனிசமாயதெப்பெயர்கவிற்றுகென்முர். 

(இ-ள்.) கலை நிலா - கலைகணிமைந்த சர்திரன், தவழும் மாடம் - 
தவழ்டின்ற உப்பரிகைகளுடைய, கடி. ஈகா - காவலைப்பெற்ற சகசத் 
தை, கடந்து போந்த - கடந்துவந்த, சிலை வல்லாய் - விழ்றொழிலில் 
வுல்லவனே, நீ இஙகு எய்த - நீ யிங்கேவர (அதனாலே), சிறப்பு உடை 
புவனர்தம்மில் - சிறப்பினையுடைய தேசங்களுக்குள்ளே, ' பொலிவு 
இழக்து இருர்த.து - அழ௫ழர்து இருக்கப்பெற்றத, எர்.த புவனம் - எத 
ததீதேசம், ரீ பொருளது ஆக - நின்னைப் பொருளதாகவுடைய, கலன் 
உன புனிதம் ஆயது - சன்மைபொருந்திய பரிசுத்தமானது, எப்பெயர்- 
எர்தப்போ, கவிம்நுக என்றா - (தோழிகள்) சொல்லென்றாகள், ௪-௮. 

(ச. து.) தோழிகள் களனைப்பா£த்து உமது ஊரன்ன பே 
மொன்ன என்றாகள் என்பதாம்.



ங் நைடதம், 

உன்பேர் யாறு உன்தேசம் யாதென்னும் வினாக்கள் ரீபோதலால் 
*பொலிலிழர்திருர்த தெப்புவனம்? எனலாலும் “நீ பொருளாக நல 
னுது புனிசமாய தெபபெயா? எனலாலும் பெறப் படுதலால் பிறிதி 
னவிதிசியணிகள். இவ்விரண்டுஞ் சோசலாம் சோவையணி, (sam) 

கானமர்கரியகூந்தற்கன்னியரிவ்வாறோதத் 
தேனிமிர்்தெரியலவேய்ந்துசிலைகதழுமபிருந்ததோளான் 
பானலங்கடந்ததிஞ்சொற்பைந்தொடிவதுவைவேட்டு 
வானவர்விடுத்ததூசன்யானெனவழஙகலுற்றான், 

(இ-ள்.) கான அமா - வாசனைபொருக்தஇய, கரிய கூகதல்- கறுதத 
கூழலையுடைய, கன்னியா - மாதாகள, இவவாறு ஓத- இபபடிச்சொலல, 
தேன இமிா தெரியல் - வணடுகள ஒலிககெற மாலையை, வேய்ந்து - 
தரித்து, சிலை தழுமபு இருக த- விறமழுமபு தய, தோளான -தோள் 
களையுடைய நளன, பால ஈலம கடநத - பாலினது நலததைச்செயித த, 
தீ சொல் - இனிய சொலலையுடைய, பைச்தொடி - தமய௩தி, வதுவை 
வேட்டு - (நின) விவாகசதை யிச௫தது, வானவா விடுதத - தேவாக 
ளால் விடுக்கபபட்ட, அ.சன யான என - தூதுவன் யானென்று, வழங்க 

லுற்ரான - சொல்லததொடங்இனான், எ-று. 

(க- ௮.) களன் தேவாகள்விட்ட தூதன் யானென்றான் என்ப 
தாம், 

ஊா போ முதலியவற்றை யுரைக்கில் மூனனரே விழைந்த தம 
யர்தியால் கந்தூதிறகு வழுவுண்டாமென றெண்ணி அவை யுரையாது 

தனது தொழிறகுரிய பெயரால் கூறினானென்ச. (௧௧௪) 

[இதுமுதல ஆறுபாட்டுக்களால் ஈளனபேசு தல் 
சொல்லடபடிஇன்றது.] 

ஐ்தரு$ீழல்வேர்தனார்கலிககறைவன்வெய்ய 
செந்தழற்கடவுடென்பாற்றிசையுறைதருமனின் னோர் 
பைந்தொடிநின்னைவேட்டுப்படைமதன்பகழிபாயச் 
சிந்தனைபிறிதாய்மாழ்சித்தெருமாலெய்.துஇன்ளர். 

(இ- ன்.) ஐ தரு சீழல் வேச்தன் - இந்திரன், த£கலிக்கு இறை 
வன் - வருணன, வெய்ய செம் தழல் கடவுள் - கொடிய ௮க்கனீபக 
வான், தென்பால் இசை உறை தருமன் - தெற்குதஇகி கிருக்இன் 
மலன், இன்னோ - அயெ இச்நால்வரும், பைந்தொடி - தமயச்இ, 
நின்னை வேட்டு - உன்மேல் விருபபுற்று, படை மதன் பகதி- சேசை 
க௭ையுடைய மன்மதன் பாணக்கள், பாய - (தங்கண்மேல்) தைக்க, 
(அதனால்) சச்சினை பிதிது ஆய் - மனம் வேறுபட்டு, மாழ்டி - மயல் 
கெருமசல் - கழத்சியை, எய்துஇன்றார் - அடைஇன்றனாகள், ௭-௮. () 

, (சத.) இக்திரன் வருணன் அக்னி யமன் ஆயெ இச்சால்வரும், 
தமயச்நியே, உன்னைகிரும்பி மன்மதபாண ததால் வருச்.துன்றார்கள் 
என்றா னளன் என்பதாம்,



eon et om go its Levin. ௭௩௧ 

இங்கெர்தம்மையாசைக்கறைவோொன்றறைவதெல்லாக் 
தங்கயெஇசையின்பேராற்சாற்றியமாற்றமன் றே 
கொய்கவிழ்குழையிற்றாவிககுமிழ்மிசைமறியும்வேழ்க 
ணல்கலுழ்மேனியாய்கின்னாசையால்வந்ததாமால் 

(இ - ள்.) இங்கு இவா தம்மை - இவ்விடத்தில் இக்கால்வணாயும், 
அசைக்கு இறைவா என்று - அசைக்க ரசரொன்று, அறைவது எல்லாம்- 
சொல்லுவதனைததம, தஙஇூய - இவாசளிருகனே௰, , திசையின் பே 

சால் - இஃ துபெடரினாலே, சாற்றிய மாறறம அன்று - சொல்லப 
பட்ட சொல்லரூகும , கொய்கு அவீம் - வாசனை வரிஇன்ற, குழை 
யில் தாவி - காதணியில் பாயந்து, கூமிழமிசை - குமிழம்பூவினது மேத் 
பக்கத்தில், மதியும் - மீளுனெற, வேல கண - வேலபோன்ற கண்களை 
யுடைய, ௮ம கலுழ் - அழகானது ஒழுகுஇன்ற, மேனியாய் - வடிவை 
யுடைய தமயா தியே, நின ஆகையால- உன்மேல்வைதத ஆசையினால், 

வர்சதாம - Ab FTG, oH. 

(க- து.) தமயநதியே இககால்வரும் உனமேல்வைதச அசையி 
னாலே ஆசைகஃஇறைவோொன்று டோபெறறாகள எனபதாம், 

அசையெனபது இசைககும, அனபககும்பெயா. அது “அசையே 
திசை படொனனனபாம?? எனபதாற காணக, திசைச்சமைமையால் 
வந்த ஆசைக்கறைவரனனும பெயாககு அன்பினால் வர்ததெனப் 
பொருள கூறுதலால் பிரிநிலைஈவிற்சியணி. (௧௧௬) 

[இதனால் இர்திரனது வருததஞ் சொல்லப்படஇன்றத.] 

பற்றிய காமததீயாற் பைம்பொனாட் டமரர்க கெல் 
லாங், கொறறவன் வருந்தா வண்ணம் கொய்துகொய் 
தணையிழ் சேர்த்தே, யுமறவர் வறுமை தீர்க்கு முயர்சினைத் 
தருக்க ளைந்து, நற்றளி ரின்மையாகி ௩ல்குர வடைந்த 
மாதோ. 

(இ-ள்.) பை பொன் மாடு - பசிய பொன்ஜுலகத் திருக்கின்ற, 
அமராக்கெல்லாம் கொற்றவன் - தேவ ரனைவாக்கும் அரசனாஇய இந்தி 
சன், பத்திய காமததியால் - தனனைடபற்றிய காமாக்கனியால், வருக 
தா வண்ணம் - வருத்தட்படா தவிதம், உற்றவா வறுமை தாக்கும் - 
( தம்மை) யடைச்தவாகளுடைய இல்லாமையை நீக்கும், உயா சனை 
தருக்கள் ஐர்.2ம்- உயார்த சைகளையுடைய பஞ்ச தருக்களும், கொய்து 
சொய்து - பதிததுட் பதித்த, ௮னையில் சோ சது - படுச்குமெத்தையிற் 
சேர்த்து, (அதனால்) கல் தளி இன்மை ஆ - கல்ல தளி£களை இல் 
லாமையாய், கல்குரீவு- வறுமையை, அடைந்த - உற்றன, எ-று. 

(a- - ௮) இந்திரன் உன்மேல் விருபபுத்தடைக்த காமம் தணிக் 
கும்பொருட் டைக்த்ருக்களூம் திழைகளிழந்தன என்பதாம். 

இந்திரன். உன்னிடத்துற்ற ஆசையினாலே ee தாப த்தை 
itt. னன்பது 2. கற்பக: ச 

ருந்தும் க்கம் பகலின் ele “ர



௩௨ OD நட்தம், 

[இதனால் மம்றைழூவா வருத்தமுஞ் சொல்லப்படுின்றது.] 
கடி.மலர்க்கூர்தனின் மேற்காதன்மீதூசறின்ற 
வடுதொழிற்கூற்றுமஞ்சவடர்ன்ருானனங்கன்வெய்ய 
வடவையோ டி.கலுமுகநீர்க்கிறையையும்வருத்தியாவுஞ் 
சுடுதழற்கடவுண் மீதுஞ்சுட்டதுகாமத்தியே. 

(இ-ள்.) கடி மலா கூர்தல் -வாசனைபொருச்திய மலரையணிர்த 
அளஃபாரததையுடைய தமயந்தி, நின்மேல - உனனிடததில், காதல் 
Sgr dorm - அசை அதிகரிககவிருக்ச, அடு தொழில் கூற்றும் - 

கொல்லும் தொழிலையுடைய யமஞும, அஞ்ச - பயஙகொள்ள, அனல் 
கன - மனமதனானவன், அடாகனறான - நெருஙகுனெறான , வெய்ய 
வடவையோடு - கொடிய வடவைததியுடனே, இகலும் முர்நீரக்கு 
மையையும - பகைகொள்ளும கட கரசனாயெ வருணனையும், வரு 

$B - வருததப்படுதஇ, யாவும சுடு தழல கடவுணமீதும் - எவற்றையும் 
சுடினெற ௮க்னிபகவானமேலும, காமம தீ - காமாககினி, சுட்ட - 
சுட்டது, எ-று. 

(க-.த.) தூமததியைப டாக்லும காமததீ கொடிதென்டதாம். 

கொல்லுர் தொழிலையுடைய கூறறையும் அஞ்சச்செய்து வட 
வைத்தியையும் அடக்கு கடலரசனையும் வருதி எல்லாவற்றையுஞ் 
சுரினெற இககடவுளைபுஞ சுமிதலாம் காமத்தீயை ஒருவராலும் வெல் 
லக்கூடா தெனறதாயிறறு. *ஊருளெழுக்த வருகெழு செர்தீக்கு, 
நீருடகுளித,து முயலாகு - நீருட, குளிபபிலுங காமஞ்சுமமே குன் 
ஹேறி, யொளிபபினுங காமஞ்சுடும்?? இதனால் தூமததியிலுங் காமததீ 
கொடிதெனப துணாக, (௧௧௮) 

முருக்கிதழணங்கனாய்கின்முகழ்முலைவேட்டஞான்ே 
செருக்ளெரனங்கன்வாளிச்செழுமலர்வருத்தவாடி 
யிருத்தலாற்பழிச்சுகன்றோரோட விழ்கறியபோதா 
லருச்சனைபுரியுந்தோறுமஞ்சுவரமரர்மாதோ. 

(இ-ள்.) முருக்கு இதழ் - முருக்கலராயொத்த அதரத்தை 
யுடைய, அணங்கு அன்னாய்- தமயக்தி, நின் முடழ் முலை - உன்னுடைய 
ago Gun se ஸ். சனங்களை, வேட்ட ஞான்றே - விரும்பிய பொ 
முதே, செரு ளொ - போததொழிலில் ளொச்சியையுடைய, sere 
கன் - மன்மதனுடைய, வாளி செழு மலா - பாணங்களாஇய செழுமை. 
யுள்ள மலர்கள், வருதத - வருததஞ்செய்ய, வாடி. இருத்தலால் - 
(அவைகளால்) வாட்டமுற்று இருக்கையினால், பழிச்சுன்றோ - பர 
வுன்றவாகள், ஏடு அவிழ் நறிய போதால் - இதழ்கள்கிரிர்ச ஈல்ல 
மணமுள்ளமலரால், அருச்சனை புறியுக்தோறும் - பூசைசெய்யுச்தோ 
லும், அமரா - (அருகிலிருக்கும்) தேவாகள், அஞ்சுவா - பயங்கொள்ளு 
வாரகள், எறு, . 

(6- 2.) இக்திரன் மன்மதபாணத்தால் வரும் தியிருத்தலால் ௮வ 
னைக் காணவருபவா மலரா லருச்சிக்குர்தோறும் அப்பாணமென்று 
தவர் பயப்படுவர் என்பதாம்,
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இந்திசன் தமயந்தியை விரும்பியமாள் முதலாக Door wer ayes மன் 
மதபாணங்கள் வருதசஞ்செய்ய வாடியிருததலால் காணவருபவா 
மூழஹைமைப்படி. கமியம௰ாகளைக்கொண்டு அவனை #7 As @iC srgue 
தேவாகள் இவையும் அபடாணங்களென் றஞசுதலாலே அஞ்சுவ ரமர 
சென்றா. (௧௧௯) 

ன்னணஈ தேவர் Lom ppt i திருரில வரைப்பிழ் போக 
துன், பொன்னவிர் இதலை யார்$்த புணர்முலைப் போகம் 
வேட்ப, முன்னமெத சவஞ்செய் தாயகொ லியைவதே 
முறைமை யென்றான், கன்னலவில லொளித்து நின்ற கா 
மனே யனைய நீரான் 

(இ- ள்.) இன்னணம் - இவ்விதம், தேவா மாழார்து - தேவா 
கள் மயங்கி, இரு நில வரைப்பில் போந்து - டெரிய பூவுலஇல்வநீது, 
உன பொன் அவி - உன்னுடைய டொனடோலும விளங்குஇன்ற, 
இதலை ஆந்த - தேம்லா னிழையபபெற்ற, புணா மூலை போகம் - ஒன 
ஜோடொன்று நெருங்கிய ஸதனஙகளிஜுடைய போகத்தை, வேட்ப - 
விரும்ப, முன்னம் - மூறபிறபபில், எததவம் செய்தாயகொல் - என் 
னதவஞ் செயதனையோ, இயைவதே - சம்மதிபபதுவே, முறைமை 

என்றான் - இரமமெனனான, கன்னல மீல ஒளித்து கின்ற - கருப்பு 
வில்லை மறைததுவைதது நின்ற, காமனே அனைய நீரான் - மன்மதனை 
யேயொத்த தனமையையுடைய நளமகாராஜன, எது. 

(க - - ழு.) இர்தூன முதலியோ ருனளை யி௪௫க்க நீ முன் னென்ன 
SAG செய்தாயோ, அவாகளுககுச௪ சமமதிடடதே ஓழு௩கென்றான 
என்ட தாம, 

தேவரிற்சிறந்த இர்துரன் மூதலியோரைாத தலைவராகத் பெறு 
வது முற்பிகடபிலே ௮௬௩ 5வஞ செய்தவாககன்றி மற்றையோரக்கு 
எளிதனமென்டது கருது. (௧௨0) 

ஏன்றிவன் மொழிக லோடு மினையனே ௩ளனென் 
றெண்ணி, மன்றலம் குழல। ணாணி வருத்தமோ டெருத் 
su சோட்டி, நின்றனண் DH சூழ்ந்த தோழியர் கிட 
தங் காக்கும, வெனறிகொள சுடர்வேல வேந்தற் கெதர் 
பொலி விளம்ப லுற்றார். 

-ள்.) என்று இவன மொழிதலோடும் - இ.படியென்று இரச 
களன் சொல்லியல் ) இனையனே - இவனே, நளன் என்று எண்ணி- 
நளனென்று கிணை தது, மன்றல் ௮ம் குழலாள் காணி - தமயர்தி நாண 
மடைந்து, வருசததமோ - வருததததுடனே, எருத்தம். கோட்டி - 
தலையை வளைத்துக்கொண்டு, கினறனள் - நின்றாள் , மருங்கு சூழ்ந்த 
தோழியர் - பக்கத்தில் சுற்றியிருக்கின்ற சோழிகள், நிடதம் காக்கும் - 
கிடததேச த்தைப் புரகஇின்ற, வென்றி கொள் - வெற்தியைக்கொண்ட, 
சுடர் வேல்- இரணங்களையுடைய வேற்படையையேர்திய, வேர்தற்கு- 
சளமகா.ராஜனுக்கு, எதா மொழி - எதிருத்தரம்தை, விள்ம்பலுத்ரூ£ - 
சொல்ல த்தொடங்னொகள், எ-று.
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(௧- து.) தமயர்தி இவனே ஈளனென்று மாணி நின்றாள். கள 
லுக்குச தோழியா சொல்லத்தொடங்இஞோகள் என்பதாம். 

௪ளன் இவனேயென்று நிச்சமயிதத தமயந்திக்கு இனி ஈமக்குத 
தலைவனாக வருபவனென்னுர் துணிவினாலே சாணமும், காம் இவனை 
விரும்பியிருக்க இவன தேவாபொருட்டுத தூது வற்தானென்பதால் 
வருத்தமும் உண்டாயினவாற்றால் வாளா விருர்தனள். உமிா£ததோழி 
கள் அவள் கருத்துமுழுவதும் அறிர்தவ.ராதலால் அவ்விறைக்கு இறை 
கொடுக்கத் தொடங்கவே ரொனக, (௧௨௨) 

[இதமுத லிரண்டுபாடல்களால் ஈளலுக்குத தூதியா 
விடைகொகெூனைறனா.] 

ந்றல்சானளனேயன்றியாருயிர்பிநிதின்றென்லும் 
வற்றடங்கண்ணினாடன்மெய்பதைததாவிசோரச் 

சாற்றியமாற்றக்தனனாற்றழலுமிழ்தறுகட்பேழ்வாய்க 
கூற்றுவன் நூதனென்றுகூறியஇயற்கையா மே. 

(இ- ள்.) ஆற்மல் சால ஈளனே அன்றி - வலிமைமிக்க நளமகா 
சாஜனை யல்லாமல், gy உயி£ பிறிது இனது என்னும் - நிறைர்த ஆலியா 
னது வேனொனமில்லை யென்டஇுன்ற, வேல தடங் சண்ணினாடன் - தம 
யச் தியிலஐுடைய, மெய் பதைதது - தேக நடுங்க, அவி சோர - உயி 
சானது சோவையடைய, சாற்றிய மாற்றரதன்னால் - நீ சொல்லிய 
சொல்லினால், தழல் உமிழ் - நெருபபையுமிழ்தெற, துறு கண் - கொடிய 
கண்களையும், பேம வாய - பெருவாயையுமூடைய, கூற்றுவன் தூதன 
என்று - யமதூதனெனறு, கூறியது - (முன) சொல்லியது, இயற்கை 
மாம் - (உனக்குத) தகுதியாகும, ௪-று. 

(க - து.) ஈளனே தன்னுயிரொன்று நினைத்திருக்கும் தமயந்தி 
உயிாசோ.ர நீ சொல்லியசொல்லால யமதூதனென்டது சரியே என் 
ர்கள் என்பதாம். 

நளனையே உயிரென்று நிசசயித் திருக்கும் தமயக்தியது அபிப் 
பிசாயததிற்கு விரோதமாஏய செயதியைச்சொல்லி ௮வளுமி பிரி 
திற்கு கீ யேதுவாகையால் முன்பு யமதாூதனெனறு சொல்லியது உனக் 
குததகு மென்றாகள். (தழலுமிழ்தறுகட் பேழ்வாய்” என்னும் அடை 
மொழிகள் கூற்துவனது கொடுமையை விளகஇரநினறன. கூற்றுவன் 
அ£ரதாடஇவெற்த களனைக் கூற்றுவன் நாதனென விதிததலால் விதியணி.(/ 

ane dint Car Con Faron ys par saree 
மையனைமணப்பதன்றியரிமதர் நெடுங்கட்செவ்வாயத 
தையல்வேழொருவர்காமஞ்சாற்றினுமாற்றாளாகி 
வெய்யசெந்தழலின்மூழ்கெவிளிவதற்கையமின் றே, 

(Q- or.) வையகம் ஒரு கோல் ஓச்சி - பூவுலகத்தை தனிச்செல் 
கோல் செலுத்து, வான் புகழ் - மிகுர்த புகழையுடைய, நிடதம் காக் 
கும் - நிடததேசத்தைப்புரக்கும், ஐயனை - ஈளமகா ராஜனை, மணப்ப௮ 
அன்றி - விவாகஞ்செய்து கொள்வதல்காமல், அரி,மதா செடும் கண் -



நளன்.தாதுப்படலம். Kee 

'சேவ்வரிபரக்து களிப்பையுடைய நெடிய கண்களையும், செவ்வாய் - 
எவர்ச வாயினையுமூுடைய, தையல் - தமயர்தியானவள், வே௮ு ஒருவர் 
காமம் - வேொருவா பெயனா, சாற்றிடிலனும் - சொல்லி ம், ஆக் 

ர ஆட - பொறுசக்சமாட்டாதவளாய், வெய்ய செம் தழவில் மூழ்ட - 

கொடிய கெருப்பினில் முழுக, விளிவதற்கு - இறப்பதற்கு, ஐயம் 
இன்து - ஐய ல்க, எ-று. 

(க - ௮.) தமயர்தி களனை விவாகஞ்செய்வதன்றி வேறொருவர் 
பெயரைச்சொன்னாலு மகினியில் விழுக் திறபபாள் என்பதாம், 

ஈளனை மணப்பதற்கு முன்புசெட்த தவம்போதாமையால் இப் 
படி.யாயிற்று, இப்பொழுதாவது விதிப்படி தீவளாதஇத அநில்லிழுக்து 
நினைத்ததை மறுபிறபபில் முடிபபாளென்னுங் கருத்துதோன்ற *வெய் 
WEEE Speer apy விளிவதம் கையமினது* என்னா. (௧௨௩) 

[இதுமுதல் காலுபாட்டால் களன் தமயர் தியை 
வறபுறுததிக் கூமல.] 

என்றவர் மொழிய வேந்த ஸியம்புவா னெரியின் 
விழ்ந்து, பொன்றில்வெங் கனலி தன்னைப் புணாஈதகாம் 

புகன்ற செந்தி, யன்றிவார் புனலின் வீழ்ந்துள் எாருயிர் 
விடுததா Gen gut, துன்று வருணன் றன்னைத் தோய்ந்த 

தாய் விளையு மன்றே. 

(இ- ௭.) என்று - இப்பீடியென்று, அவா மொழிய - அர்தத் 
தோழிகள் சொல்ல, வேஈதன இயம்புவான - ஈளமகாராஜன் சொல்லு 
வான, எரியின் வீழர்து பொனதில் - நெருபபில் வீழ்ச்திறர்தால், வெம் 
கனலிதன்னை - ௮க்னிபகவானை, புணாந்தது ஆம்- கூடியதாகும் ; 
புகன்ற - (இப்பொழுது) சொலலிய, செம் தீ அன்றி - அக்இனியல் 

லாமல், வா£ புனலில் வீழ்ர்து - நெடிய நீரிலே விழுகது, உள் ஆர் - 
உள்ளே நிறைந்த, உயி விரிகதாளேனும் - உயிரை விட்டாளானாலும், 
துன்று - நெரு௩கஇய, சா - சிறபபையுடைய, வருணன்தனனை - கட 

ல ரசனை, தோய்ர்ததாய விளையும் - கலஈததாட விளையும், எ-ு. 

(a- து.) அக௫னியில் வீழ்ந்திம£்தால் ௮௧இனியைச் சோர்ததா 
யிருக்கும், நீரில் வீழ்ர்தியர்தால் வருணனைச் சோர்ததாயிருக்கும் என் 
பதாம். 

நெருப்பில் வீழினும் நீரில் வீழிலும் தீக்கடவுளையும் கடம்உரசனை 
யும் புணாந்ததாக முடிதலாலும், இவள் கிளைபபு இப்பிறப்பில் முல் 
ரூமையாதும் மறுமைபபய ஸிம்மையிற பயவாமையாலும் அவர் 

களேவர்து பிரா£த்திக்கும்போது இசைச்தால் மிக்க ஈன்மையுண்டர 
மென்பது கருத்து, (௧௨௪) 

அன் றியுங்கனலிசான் யல்லதுவதுவையாற்றற் 

கொன்றுமோவருண னாவ்வாது,தகமோட்ளிக்குக்தூய 
மன்றலெவ்வா.றுமுற்றுல்வானவச ருளில்லாமம் 
அன்துநிர்ப்புவியில்யார்க்குஞ்சூழ்வினை முடிக்கலாமே.
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(@) - er.) அன்றியும் - அட் படியல்லாமதும், கனலி சான்று ஆய் 
அல்லது - அக்இனிசாக்ஷியா யல்லாமல், வதுவை ஆற்றம்கு - கிவாகஞ் 
செய்தற்கு, ஒன்றுமோ - பொருக்துமோ ,_ வருணன் - கடலரசன், 
ஒவ்வாது - சம்மதியாமல், உதகமேர்டு அளிக்கும் - நீரோடு கொடுப்ப 
தாய, தய மன்றல் - சுத்தமாகஇிய விவாகம், எவ்வாறு முத்தும் : - 
எவ்வழிமுடி.யும் ) (ஆதலால்) வானவா - தேவாகளுடைய, அருள் 

இல்லாமல் - இருபையில்லாமல், துன்று er புவியில் - கடல் சூழ்ர்த 
பூமியிலே, யாசக்கும் - எப்படிபபட்டவாகளுககும், சூழ் வினை - நினைக் 
கப்பட்ட கருமங்களை, முடிககலாமே - முடிக்கக்கூமமோ, எ-று, 

(க- அ.) எப்படிப்பட்டவாக்கும் By நீரு மில்லாமல் விவாகமுடி. 
யாது, இதம் வொக எருள்வேண்டு மென்றா னென்பதாம். 

பூமியிலே எபபடி.ப்டட்டவாகளுக்கும் தீயும் நீருமன்றி விவாக 
முத்றாசாதலால் அதற்கு அதிதேவதைகளாகய இவாகள் அருள் 
வேண்டுமென்பது ௧௬ தது. (௧௨௫) 

வேயினைப்பழிச் மென் ரோள் வேற்றடம்கண்ணினாட 
சேயபே.ழகுமாந்தரிருகணானோககவற்றோ 
இயுமிழ்வயிரவொள்வாளேக்தியதேவாகோமா 
னாயிரங்கண்களாவுகோககுதழ்கமைந்ததன் றே, 

(இ-ள்.) வேயினை பழிதத - மூங்கலை நிர்திதத, மேல் தோள் - 
மெல்லிப தோளையுடைய, வேல் சடம். கண்ணினாடன் - தமயர்தியிட 
திதி, ஏய டோ அழகு - டொருச் Bu மிகுநத அழகானது, மாந்தா - 
மனிதருடை.ப, இரு கண்ணால் - இரண்டு விழிகளால், நோக்கவற்றோ - 
பாாக்கவல்உதோ, இ உமிழ் - நெருபபை யுமிழ்னெற, வயிரம் ஒள் 
வாள் ஏந்திய - வசசிராயுததகை தாஙூய, தேவா கோமான் - இந்திர 
னானவன், ஆயிரம் கண்களாலும் - ஆயிரம் விழிகளாலும், நோக்கு 
தம்கு- பாககும்டொருட்டு, அமைந்தது - பொருர்தியதாகும், எ-று. 

அன்று, ஏ- ௮சை, 
(க-து.) இர்திரன ஆயிரங்கண்களாற் டா தி.தற்கமைர்த தமயக 

திமினழகை மனிதாக ளிருகண்களாற் பராததால் டயன்படாது என் 
பதாம். 

உயாபிறபபையுடைய தேவாககரசனாயே இர் இரன் ஆயிரங்கண்க 
ளாலும் பா£த்.தற்கமைந்த திமயர்திபினழகை இழிபிறபபுடைய , மனி 
a இரண்டு கண்களாற் பாரக்கும்படி. விரும்புவதில் அவ்வழகு பயன் 
படா தென்பதாம். (௧௨௬) 

வெட் இறற்களிஈல்யானைவிதர்ப்பர்கோனளித்தமாதைத் 
தந்துயிரளித்்தியென்னத்தனியிருவிசும்புகாக்கு 

மிம்திரன் கேட்டபோஇலெண்ணியவனைத்துஈலகு 
மைந் ;தருவழம்சினும்மாலன்றெனமறுக்கலாமோ. 

(இ-ள்.) தனி இரு விசும்பு - ஒப்பற்ற பெரிய விண்னுலகத்தை, 
கரக்கும் - காக்கின்ற, இர்இரன் - இச்திரனானவன், வெம் இறல் -
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வெவ்விய வலிமைபெற்ற, களி நல் யானை - களிட்பையுடைய நல்ல 
யானைபையுடைய, விதாபபாகோன் - வீமனானவன், அளித்த மாதை - 
பெற்ற தமயந்தியை, தந்து - கொடுத்து, உயி அளித்தி என்ன - என் 
னயிரைக் காபபாற்றெனறு, கேட்ட போதில் - கேட்டா லபபொழுது,, 
எண்ணிய அனைத்தும் ஈல்கும் - நினைததவைகளையெல்லாம் தருன்ற, 
ஐர்தரு வழங்கின் - பஞ்சதருக்கள் கொடுததால், அும்மால் - உங்க 
ளால், அன்று என - அன்றெனறு, மறுககலாமோ - மறுக்சக்கூடு 
மோ, எ-று, 

(௧- ு.) தமய?தியைக கொடும் தென்ஞயிராக் காப்பாயென் 
Mires கேட்ப, ஜு தருக்களும் அபபடியே யவளைக் கொடுக்குமாயி 
இஙகளாஜ் நடுக்கலாகுமோ வென்பதாம், 

இர் இரன் தருமகினைப்பை யுடையவனாதலால் தனனுமி££ போக 
வந்தவிடத்தும் அவ்வாறு செயயாது சம்மதுபபடுத்த நினைத்தன 
னெனசு, ₹ தனியிருவிசும்புகாககும்? என்றலால் அ௨னுடைய ஆணை 
சொல்லபபட்டது. பிறா எணணியவனைததுங் குறிபபதி£து கொடுக் 
HD UF shies தமககஉரசனாயெ இகஇரன வாய்இிறகது கேட்டல் 
அது எப்படி யிலலையெனறு சொல்லும். *எல்லா மொறுக்கு மதுகை 

யுரனுடையாளன டொறுககும் பொறையே பொஜழை?? என்றிருத்த 
லால இசதிரன பொறுமையுளளவனேனபது பெறபபட்டது. ஐந்தரு 

சிருட்டிசதுக கொடுகனென்ப பொருளகொள்ளில் உலகத்தில் உவமை 
யறம இவளபோழற் பலருணடாயின இவளுககு௪ இறபபில்லை யென் 
பது கருதது, (௧௨௭) 

என்றிவன்புகன்றமாற்றமிருசெவிவெதுபபக்கேட்டு 

நின்றுளம்பதைப்பவாடிடெட்டுயி ;பபோடுஞ்சோரு 

மன்றலுகுழலினாடன்மதர்கெடுங்கயற்கணாலி 
குன்றெனபபணைததுவியகுவகுவிமுலைவார்ட் தவன் றே. 

(இ-௭.) என்று - இபபடியெனறு, இவன் - இககளனானவன், 
புகனற மாம்றம- சொனன சொறகள, இரு செவி வெதுபப- இரண்டு 
காதுகளையும் சுடுதலைசசெய்்.ய, கேட்டு - அவைகளைக கேள்விப்பட்டு, 
வாடி.- வாடடமூறறு, நெடு உயாபபோடும் - பெருமூசசடனே, சோ 
ரும் - சேோரவையடைஇனெற, மன௰ல அம முழலினாள 5௦௩- தமயந இயி 
னுடைய, மதா நெடு கயல கண் - களிபடையுடைய நெடிய கயல் 
போனற கண்களி னின்றும், ஆலி - நீத துளிகள, குன்று என - மலைக 
ளென்று சொல்ல, பணைதது - பருத்து, வீஙகும் குவி முலை - வீய 
குவிந்த ஸ்தனங்களின்மேல், வாத - ஒழுனெ, ௭- து. 

(௧-.) களன் சொன்ன சொல்லைத தமயர்திகேட்டு ௮வளிரு 
கண்ணீத்துளிக ளிருமுலைமேல் விழு5தன எனபசாம், 

ஆடவா ஒருபொருளைக்குறித்து வினாவும்பொழுது அதற்கு விடை 
கூறச் தடைபடின் அழுவது மாதாக்குச் எபாவமாதலால் தமயந்திக் 
கு. *கயற்கணாலி குவிமுலை வாராந்த? என்னா. மிக்க சல்விப்பயிற்சி 
யுள்ள விவட்குச் தடைபடுவ சேனென்னில் தான் பேசுவதற்குக் கூடா 
மையாலும், இவன் பேசுவதில் தோழிகட்கும் வருத்த மிகுதலானு 

௨௯
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மென்க. எப்படிப்பட்டவாக்கும் * மனவருத்த மேலிடில் ஒன்றுக 
தோன்றா தென்பதாம், (௧௨௮) 

மாதுகண்பனிப்பகோக்கித்தோழியர்மாழாந்துள்ளம் 
பேதுறவெய்திரின்றபெய்வளைத் துயரமெலலாக் 
தூதுகாம்விடுத்தவன்னஞ்சொலலி.பதென்னிற்சற்று 
மாதரமின்றியிவ்வாறுரைககுமோவரசனென்றுர், 

(இ-ள்.) மாது - Sow Sener wi, Sow பனிபப - கண்கள 
நீரைசசொரிய, நோகடு - டாதது, தோ - தோழிகள், மாழாந்து- 
மயங்க, உள்ளம் - மனமானது, பேது எயதி நின்ற பெய்வளை - 
கவலையடைநர்து நிற்தினற தமயகதி டய, துயரம் எல்லாம் - துனப 
மனைத்தையும், தூது - தூதாக, விடுத - ஈம்மால் விடுக்கப்பட்ட, 
அனனம் சொல்லியது என ஸ்ப றவையானது சொல்லி 
யிருந்ததானால், சற்றும் - ஆதா ஆதரம இன்றி - ஆசையில்லா 
மல், இவவாது - இபப ரசஷுூநளனானவன, உரைக்கூமோ என 
ரா - சொல்லுவாே வனஞர்கீள, எ - று. 

(குது.) சேூிகள இதுசென;வனனம் தமயதி துயரததைச் 
சொலலி யி நள னிபபடி௪ சொல்வானோே வெனருூகள் 

    

  

   
(னி 

   

      

என்ட தாம் த 

& நளனோ அல்லனோ, நளலேயாயிலம் நாம முன்னாத தூ 
தாகவி*தத அனனம ஈமது குறைகளை௪ சொலலவில்வையோ, சொனன 
தாயின தமயஈதியிடதது மூனனர் விழைஈதுள்ள அரசன அவளை எதி 
ரிலேகணடும் நம்முரைகேட்டும சிறிதேனும அனபின்றி இவவாறு 
கூறினானாதலின் யாவனோவென விடைகொடுததற்கு ஐயுற்று தோழி 

கள வருததமுறதிரு்தன Clr ears. (௬௨௯) 
இன்னணமணங்கனாளுமாயமுமிரங்கனோககி 
மன்னனுமறிவுதீர்ந்துமனஞ்சிறிகயருமவேலைப் 
பொன்னிறப்பவளச்செவ்வாயபபொற்புறுபசியமென்சூட் 
டன்னமுமவிசும்பினீங்கியவவு;நியடைநததன் றே, 

(இ- ள்.) இன்னணம் - இபபடி,, அணங்கு அ௮ன்னாளும் - சமயக் 
இயும், ஆயமும் - தோழிகளும், இரங்கல சோக - வரு தவதைப! 
பாதது, மன்னனும் - ஈளனஞும், அறிவு தார்து - மதிமயக௫, மனம் - 
மனமானது, சிறிது அயரும் வேலை - கொஞ்சம் தளாவடையும்டோது, 
பொன் நிறம் - பொனபோன்ம நிமததையும, டவளம் செவ்வாய் - 
பவளம்போன்ற சவற்த வாயையும், பொறபு உறு - அழகான் மிகுந்த, 
பசிய - பசுமைபொருரந்திய, மெல் சூடு - மெல்லிய வுச்சிக்கொண்டை 
யையு மூடைய, அனனமும் - அன்னபபறவையும், விசும்பில் நீங - 

ஆகாயத் இனின்று நீங், அவ்வுழி - ௮ர் விடத்தில், அடைச் 5.து - வக் 
தீது, எ-று. அன், ஏ - HONE, 

(௧- அ.) இப்படித் தமயர்தியுர் தோழிகளும் களலும் அறிவு 
கலங்கு வருர்.தும்வேளையில் ௮ன்னம் வரத.து என்பதாம்.



நளன் றாதுப்படலம், ௩௩௯ 

அதுவர்த நளனை இன்ஞளானென்று ௦ திளியக்கூடாமையால் ww 

யற்தியும் தோழிகளும் வரு௩இஞாகள , ஈளஜும் அதவழியிற் செல்டவ 
னாதலால் தனஜுடைய வேட்கையை அவாகள் முன்பு வெளிடடடுததக 
கூடாமையால் வரு௩தின னென்&, (௧௩0) 

எய்தியதூவியன்னமினனகைபபவளச்செவ்வாய 
மையவாய்கரியகூர்தலவாண்முசமினிதுநோகக 
கெயதவழ்புலவுவைவேனிடதர்சோனிவனேயுளளத 
சையுறேல்கமலபபோஇலணம்ெகுமணஙகுபோலவாய, 

(இ-ள்.) எய்திய - அஙகு வரத, தூவி அனனம்- இறகையுடைய 
அன்னபபறவை, இன கை - இனிய ஈகையையும், பவளம் செவவாயம்- 
பவள்ம்டோன்ற செவ்வாயையும, மை அவாம கரிய கூர்தல் - மே 
கங்கள் விரும்புற கறு ௧௪ குழலையுமுடைய தமய திமினது, வாள் 
மூகம் - ஓளிடொருகதிய திருமூகசதை, இனிது கோக - இனிதாகட 
பாரத்து, கமலம டோதில் அணஙூழைகும - தாபரைமலரிலிருககுக இரு 
மாதுக்கும், அணங்கு டோல்வாய - திருமாதுடோனற தமயநதியே, 
நெய் தவழ் - நிணஈதவழ்னெற, புலவ வை வேல் - புலானாற்றம் டொ 
ருந்திய கூரிய வேலையுடைய, நிடசாகோன் இவனே - இவனே ௩ளம 
காராசன, உள்ளத்து - மனதில், ஐ உழேல - சநதேகபபட வேண் 
டாம, எஃ 

(க-அ.) அனனமானது தமயர்தியைப பாத்து இவனே ber 
மஹா.ராஜன என்றது எனபதாம, 

தேய்வததனமையுள்ள அனனமாசவால் தான் எடுதத ௧௬மத 
தியகு இடையூறு வாராது நளன் தூதுவஈதது தெரிர்து இவனே கள 
னெனறு தமய௩திககுச சொடலிய தெனச. (௪௩௧) 

மழைமதர் நெடுயகட செவ்வாய் வளர்முலை மடக் 
தாய் நின்மேல, விழைவிச௩ துரைததா னலலன் விண்ண 
வாக் இயை£த மாற்நம, பழுதுறு மென்னு மாற்றாழ் பகர்க் 
தனன் பரிதி வேலா, னமுதகங் சூுழைந்தி டேலென் றன் 
பினா லறைந்த தன்றே, 

(இ-ள்.) மழை மதா மொடு கண் - குளிரச்சிடொருந்திய களிப 
பையுடைய நெடிய சண்களையும், செவவாய - சிவந்தவாயையும், வளா 
மூலை மடந்தாய - வளானெற ஸ்தனங்களையுமுடைய தமய£தியே, 
பரிதி வேலான் - நளமகாராசன், நினமேல் - உனனிடததில், விழைவு 
இகந்து - ஆசை நீஙக, உரை சமான அல்லன் - சொன்னவனல்லனாகும், 
விண்ணவாக்கு - தேவாகளுக்கு, இயைநத மாற்றம் - தூதின்டொருட் 
CF சம்மததச சொல், பழுது உறும் என்னும் ஆற்றால் - டமுதாகு 
மென்டுன்றபடி.யால், பகாஈதனன் - (இவ்வாறு) டேசினான், (அதனால்) 
அழுது - நீ அழுது, ௮கம் குழைர்திடேல் என்று - மனச் குழைய 
வேண்டாமெனறு, அன்பினால் - விருப்பத்தினால், qopigg: (ser 
னம்) - சொல்லியது, எ-ு. அன்று, ஏ- அசை,



௯௬௪௦ ை ௩டதம். 

Cr) தமயந்தியே ! நள னுன்மேல் ஆசைவையாது சோன் 
னவனல்லன, தூதககு. பமுதில்லாமம சொனஞன் அழாதே யென்று 
சொல்லிற்று எனபதாம், 

நளமகாராசனானவன் தேடவாடொரட்ேச சம்மதிதத கருமுதுக 
கோ பழுதடையின இமமைக்கு... டபழியனறி மறுமைக்கு Crap 
மூண்டாம, ஆதலி னிவவாறு 21, அதஞல் நீ வரு£தபட்ட 
வேண்டாமென றன்னஞ்மிசால்லிப தெச, (௧௩௨) 

வடுவஇ ரனைய வுண்கண் மடந்தையோ டிவ்வா ரோ 
இக், கடகளி ழென்ன நின்ற காளைதன முகத்தை மோககா, 
வுடையபே ரறிவாற் காம முள்ளமைத இன்ன கூ.றிற, கொ 
ஓ.நெடு௩் தானை வேம்தே கோற்றொடி. யாறறுங் கொல்லோ 

(இ-ள்.) வடு வகா அனைய - மாவ$வீஞடைய பிளட்பையொ சத, 
உண் கண் - மையுண்ட கண்களையுடைய, மடநதையோடு - தமயகதி 
யுடலவே, இவ்வாறு ஓஇ - இவவிகமாக௪ சொலி, கட களிறு எனன 
நின்ற- மதயானை யென்ஞமபடி நினற, காளைதலன மூக்துறை நோக்கா - 
அசசனது முகதழைடபா£தது, கொடி கெடு தானை வேநதே - ௩ளமகா 
ராஜனே, உடைய டோ அறிவால - டேரறிவுலடமைடால், காமம் - 
அசையை, உள் அமை*து - உளளேயடகஇ, இன கூறில் - இபடட் 
பட்ட வாததைகளை... டேசினால, கோறரோடி - தமயந்தி, ஆதறுங 
கொல்லோ - பொறு படாளோ, எ-று. 

(க-.) அ.எனம ஈளனைபபராசதுச தமய௩இக ெவாறு சோன 
னாம் பொறுபடாளோ எலறது எனப தாம. 

நின்போல்வா£க்க.॥றிக காமதழைப டேரறிவா லுளளடக்கட 
பேசுதல் மற்மையோக கரிபெனறதாமிறறு, நின்னை விழை தவ ளாச 
லால் நீயேடேசில் தமய தி யாதீறுவ தரிதெனற தெச, (௧௩௩) 

மாங்குயிழ்குதலைப்பேைமன முநீயியைஈதவணண( 
தீங்கறவுரைததவாறு௩கதேவர்மறறுணராரலல ் 

ரீங்கினியுரைப்பதென்னையிவ்வயினிகழ்ந்தெவெலலா 
மாங்கவர்தம்பாவேகயறைஇயென்றறைந்ததன்னம. 

(இ-ள்.) மா குமில் - மாமரதஇலிருககுங குமிற்சொல்லையொத௪, 
குதலை - மழலைச்சொல்லையுடைய, டே தை மனமும - தமயகதியினது 
மனமும், நீ இயை த வண்ணம் - ரீ சம்மதித்து வந்தபடி, திஙகு ௮2- 
இங்கு ரீங்க, உராதத ஆறும் - சொல்லிய விதமும், தேவா உணரா 
அல்லா - தேவாகள அறியாதவாகளல்ல , ஈங்கு - Qadis Ge, இனி 
உரைப்பது என்னை - இனி பேசவேண்டுவ தென்ன, இவவயின - இவ் 
விடத்திலே, நிகழந்தது எல்லாம் - நடக் தவை யனைத்தும், ஆங்கு அவா 
தம்பால் ஏரி- அம்சேவரிட- தீதுக்குப்போய் ,அறைதி என்று - நி சொல் 
அவாயாகவென்று, அன்னம் - அன்னட்பறவை, அறைக்சது - சொல்லி 
யது, எ-று.



நளன். ழாதுபபடலம், ௧௬௪௧ 

(௧- து.) இங்கு நட் சவையெல்லாம் தேவாகளறிவார்கள் ஈட் 
படி. நீபோய் சொல்லெனறது என்பதாம், 

தீமயர் தியினஅ கருத்தும் நீ அதுக்குச் சம்மதித்துவர்தபடி. பே 

சியதும சாவககியததுவமுளள தேவாகளுக்கு நீ போய் சொல்லு 
முன்னமே தெரியுமெனக, (௧௩௪) 

௮வ்வுரைகேட்டலோடுமடையலர்ச்செகுக்கும்வேலான் 
மவ்வலங்குழலினாடன்மனவலியினிஇஜோர்ந்து 
செவ்விதின்மனமுங்கண்ணும்தெரிவைமேற்டடப்பமாஞுக் 
கவ்வைகொள்வாயினீய்கெவிஞ்சையிறகரந்துபோனான், 

(இ-ள்.) ௮ உரை கேட்டலோடும் - ௮5 தவா ததையைக் கேட்ட 
வளவில, அடையலா செஞககும் - சத்துருக்களைஃ கொல்லுனெற, 
வேலான் - வேற்படையையுடைய ளன, மவவல ௮ம் குழலினாள்தன் - 
தமயர்்தியினது, மன வலி- நெஞூனது வலிமையை, இனிதின தாகத - 
இனிதி னறிநத, செவ்விதன - செம்மையை யுடைய, மனமும் - தன் 
மனத்தையும், க௭ணும - கணகளையும, தெரிவைமேல இடபப - அதீ 
தமயகதஇயினமே லிருககவைதது, மாரு - நீங்காத, கவவை கொள - 
ஒலிததலைககொணட, வாயி நிய - வாயிலைக்கடநது, விஞ்சையின் - 
மர். இரததினால், ரது டோனான - ஒளிததுச் செனளறான், று. 

(க-து) நளன் கணகளு மனமுஈ தமயபநதியிடததிருக்க வருவ 
மறைத்து அரூபமாகப போனா என்பதாம். 

இர் சொனமேல தமய௩ இக்கு காத லிபலாமையை யதிந்தவனாத 
லால் தமைனமுங கணணும அவளமேற இடடப விஞ்சையிற் கரந்து 
நீற்ின னெனமூா, (௪௩௫) 

காரிகையுள முகாணுங்கவர்ந்தனன்கர௩்துபோய 
மூரிவெஞ்சிலைககைவீரன்கடவுளர்முன்னரேகி 
கேரிழைதன்பாற்நூ துபோயபினிகழ்ந்தவெலலாஞ் [ந்தார் 
சோர்வுரு.துரைத்தான் றேவர்தோன்றலபான்மகஇிழ்ச்சிகூர் 

(இ-9ள்.) காரிகை உளமும் - தமயர்தியினுடைய மனத்தையும், 
காணம் - காணையும், கவாகதனன் - கொள்ளைகொண்டனனாட, கரந்து 
போய - மறைநதுசெனற, மரி வெம் சிலை கை வீரன் - ௨லிமை 
பெற்ற களமகாராசன், கடவுளா முன்னா ஏடு - தேவாக ளெதிரேோ 
சென்று, நேரிழை தன்பால் - தமயச்தியினிடத்த, தூது போயபின் - 
அதுபோனபின்பு, திகழ்க்த எல்லாம் - ஈட் தவைக ளனைத்தையும் - 
சோவு உருது - குமைவுபடாமல், உரைத்தான் - சொல்லினான், தேவா - 
தேவாகள், தோன்றல்பால் - ௮ந்த ஈளமகா.ராசனிடச்தில், ம௫ழ்ச்சி 
கூாந்தார - உவகை யடைந்தாரகள், எ-று. 

(க - இ.) களன் தேவாகள் முன்சென்று தமயச்தி சொன்னவை 
யெல்லாம் சொன்னான், தேவாகள் ஈளனிடத்தில் ம£ழ்ச்கூச்தாகள் 
என்பதாம்,



&.¢'2. OM EL. FD. 

தான் விரும்பிய மாஇடததிம் சம்முனா தவறுது தூதுசென்று 
உள்ளபடி. பேசிவர்தா னெனறு ௩ளனிடத்தில் இச்திரனமுதலிய நால் 
வரும் மதிழ்கூார்தன ரென, (௧௩௬) 

Vs B, SUBBAHMANIYK ai 4 க 
TA Milf ma NOE. 

சுயம்வ.ரமாவது அர௪மஙகையானவள் தனக்கு ரதசோரகள் 

தன்னை விழைஈதுவ;த அநேக அரசாகளை ஏகமாலததில வருவிக்க 
அவரிற றனகஇுசைஈ த ஒருஉனுககுத தானே மாலையிட்டுத் தலைவனாகக் 
கொளளுதலாம, 

[ இப்படலதசால் தமயக தஇி.பானவள் நளமகாராஜனைத தலைவ 
னாகச தானே வரிததாளெனறு சொல்லதசொடங்இ இப 
பாட்டால் தமயர்தியின சுயம்வரதஇ௰குத தரிலோகததிலு 
மூளளவா வரவு சொல்லட படறது ] 

அறுசாக்கழிநெடிலடி. யாசிரிபவிரு தம, 

இன்னவை நிகமும வேலை யெழுகடல் வரைப்பின் 
மேவு, மன்னவர் குழாமும விண்ணோர் தொகுஇயு மணிச் 
செஞ் சூட்டுப், பன்னக காடடு வேந்தர் வெளளமுமபரித் 
தேர் வீமன், கன்னியம் புரிசை சூழ்ந்த கடிநகர்க கெழுக் 
தீ வன்றே, 

(இ-ள்.) இன்னவை - இ_படி.பபட்டவைகள், நிகமும் வேலை - 
நடக்ெறபொழுது, எழு கடல் வரைப்பில் மேவும - எழுகடல் 
சூழ்ச் த தீவுகளிலிருககன்ற, மனனவா குழாமும் - அரசாகூட்டமும், 
விண்ணோ தொகுதியும் - தேவாகூட்டமும், மணி - ரதகங்களாகய, 
செம சூட்டு - 9௨௩5 சூட்டையுடைய, பனனக நாடு வேந்தா வெள்ள 
மூம்-நாகலோகததுளள அரசாகள கூட்டமும், பரிதோ- குதிணாகட் 
டிய தேரையுடைய, வீமன - வீமராசனது, கன்னி - அழிவில்லாமை 
யையுடைய, அம் புரிசை சூழ்௩த - அழடூய மதிலாற்சூழப் பட்ட , 
கடி. நகாக்கு - காவலையுடைய முண்டினபுரத்துக்கு, எழுஈத - எழும் 
தன), எ-று. அன்று, ஏ- அசை, 

(க-த.) அரசா கூட்டங்களும தேவா கூட்டங்களும் காகலோகத் 
தரசா கூட்டங்களும் குண்டினபுரததிம் கெமுர்தன என்பதாம். 

வீமன் “பூமியிலுள்ள அரசாக்குமாததிரம் சுயமவரவோலை செ 
SSB nse மத்றையுலஃத்தாரு மெழுதனரொன இப்பொழுது 
சொல்லியதற்குக் கா.ரணமென்னெனில் முன்பு நா.ரதமுனி இந்திர 
னுக்கும் தமயந்தியின் செய்தி சொல்லும்போது *விஞ்சையா இன்னா 
சவுண ருரகா புலிமுழுதாளும் வேர்தாயாரு மஞ்சலிசெய் திருமருங் 
கும் புடைசூழ முனிஙாகுழாமாசிகூம” என்னும் பர்ட்டில் ௮ங்கிருர்தா 
ரொனச் சொல்லிய மேதுலகத்தாருங் சழுலகத்தாருர் தீவிலுள்ளவரும்



சுயம்வரப்படலம், ௩௪௯. 

அவாவின் மிக்கவராய் அதைச் தமக்கும் வர்த செய்தியாகக்கொண்டு 
ல்லூழிருக்குமாயின ௮ம்மாது சூட்டுமாலை நமக்குக் இடைடபினுங் 

இடைச்குமென வெழு5 தனரனக் கொளளல்வேண்டு மெனஃ (4) 

| இதனால மேறசொல்லி.ப அசசாகளுடைய காலவகைச் 
சேனைகளி வரவு சொலலபபடனெறது.] 

பணணமை கலினபம் பாய்மா பசியபொற் கொடித் 
இண்டேர், கண்ணழழற் £றறச் துப்பிற கடாம்பொழி களி 
கல் யானை, மண்ணமை முழவுத இண்டோள் வாகைவே 
லுழவ ரீட்ட, மெண்ணிட விடமொன் நின்றி யெம்கணும் 
பரந்த வன்றே, 

(இ-௭.) பா அமை - கலலணையமைகத, கலினம் - கடிவா 
ளத்தையுடைய, டாய மா - சாவூனெற குதிரைகளும, பசி.ப பொன - 
பசிய பொனனாறசெய , கொடிஞரி - மேவமமாடடையடைய, திண் 
தோ - வலிமைபேறம தோகளும, கண் - கணகளில, அழல - தயை 
யும், றமதது பின - மிகு௩கத கோட ததையுமுடைய, கடாமபொழி - 
மதம் பொழிெற, களி உல யானை - கனிபபையுடைய நலல யானைக 
ளும், மண் அமை - KITS Wb, (Ppa - மததளமபோன்ற, 
இண் தோள - வலிமைபெறற புயங்களையும, வாகை வேல் - வெற்றி 
பெற்ற வேலையுமூடை.ப, உழவா ஈடடம - காலாளகள் கூட்டமும், 
எண் இட- எளளையிம்கறகு, இடம ஒனறு இனறி - வெ௰றிடமொன்று 
மிலலாமல, எஙகணும - எ௨உவிடஙகளிலும, ப.ரகத - பரவின, எது. 

(க- து.) குதிரைகளும தோகளும் யானைகளும் காலாளகளும் 
எங்கும பரவ்ன எனபதாம. 

ஒவ்வொருதேச த தரசாகள சேனைகளே அகேகமாயிருபபின் 
அகேகதேக ததரசா காலவகைச்சேனைகளும ஏககாலததில gills 
அக்கு வருமாயின இஉவளவென்று குறிககக கூடாதெனடாா எண் 
ணிட விடமொனதினறி யெஙகனும் பரநத? என்றாோரனஃ. எண்- 
எள். ௮து எண்ணு திலமு மெளளென விசைப்பா?” எனப தாலறிக, 

[இதனால் கூதிரைக குளம்புகளினெமுச் த புழுதியின் 
தோற்றஞ கொலலடபடுகனறது.] 

கொய்யுளைக கலின மாவின் குரத்துக ளெழுந்து 
விம்மி, வையக முழுதுஞ் சூழ்போய் மறிகடற் இடங்கு 
தூர்த்து, மொயபெறா தசலத தோடு முரணியெண் டிசை 
யுங் காக்கும், தொயயின்மா முகத்த யானைக் கவுட்குழி 
தூர்த்த வன்றே. 

(Q- or.) கொய் ஊளை - கொய்யப்பட்ட புழமயிரையுடைய, 
கலினம் மாவின் - கடி.வாளம்பூண்ட'் குதிரைகளுடைய, ஜூம் துகள் 
எழுக்து - குளமபுபட்டுண்டாகும் புழுதிகள் எழும்பி, விம்மி - பரவி, 
வையகம் முழுதிம் - பூவுலகமுமுவதும், சூழ் போழ்- வளைத்துக்



௩௫௪௫ லை நடதம், 

கொண்டு, மறி கடல் - மடங்குகின்ற அலைகளையுடைய கடலாகிய, 
டங்கு தாதது - அகழைச் தாததுலிட்டு, மொய் பெறாது - போ 
பெருமல், அசலததோடு முரணி - குலரரியுடன மாறுகொண்டு, எண் 
இசையும் காககும் - இசைகளெட்டையும புரகனெற, தொய்யில் - சச் 
அச மெழுதடபெற்ற, மா மூகழத யானை - மக்ததாகிய மூகத்தையு 
டைய யானணகளின, &வுள குழி - கனனததொளைகளை, தாதத- தாத 
தீன, எ-று. 

(க-து,) கூதிரைகளின் குளம்பாலுண்டாகும் புமுதிகள கடலை 
யுந்தாத.து அட்டகஜஙகளின் கவுடகுழிகளையு தாததன என்பதாம். 

பூவுலகமுழுவதஅஞ் ஞூழகது கடலகளைத தாததுத " இக்கயங்களி 
னுடைய கனனத் தொளைகளையக தூததபுழமுதி அபபுறம்போதற் ட 
"மில்லாமையாற றடைபடடதனறி அதறகளவிலலை யெனக,. புழுதி 

பபடி.பபடட தாயின அககுதிரைகளின ஆரவாரஞகொல்ல வேண்டுவ மிபபடி தாயின அககுதிரைகளின ஆரவாரஞசொல்ல வேண்டு 
இல்லை யாயிறறு, இது உபா வுகவிறசி யணி (௩) 

|இகஞல தேஉாக௩ட்கும் அரசாகளுஃகு மிருககுங 
கலப்பு சொலலபபடுதனறது.] 

e 

மண்ணக வரைப்பின் வேடநதர் வரைபபுயத தெழுது 
சாந்தம, விண்ணகச் தமர் மார்பம் கமழந்தன விணணோ 
£ வேய்ந்ச, தணண வொழுகு மனறத நருமலர்ப் பசும் 
பொற் ராது, கணணகன் ஞால காககும வேந்தர்மெய் 
கமழ்நத மாதோ. 

(இ-ள.) மணணக வரைபபிம - பூவுலக்ததிடததிருகஇன்ற, வேற் 
மா - அரசாகளுடைப, வரை புயத்து - மலைகளையொசத தோளகளில், 
எழுது - தூரிபககோலாறதீட்டிய, சாஈசம - சந௩தனமானது, விண் 
ணகத்து-அகாசறதிடததிருககனற, அமரா மாபம- தேவாகளுடைய 
மா£பிலே, கமழ௩தன - மண௰தன , விண்ணோ வேய - தேவாகள் 
தரிதத, தண் நறவு ஒழுகு - குளிசசிபொருஈதிய தேனொழுகுனெற, 
மனறல - வாசனையையுடைய, தரு மலா - பஞ்சதருவிஜுடைய மலா 
களின, பசு பொன தாது- பசும்பொனபோனற மகர தபபொடிகள், 
கண் அ௮கல்- இடமகனற, ஞாலம் காககும - பூமியைப புரகஇன்ற, வேக 
தா மெய- அரசாகளுடைய தேக இல, கமழ தன - மணந்தன,எ-று. 

(க- து.) ௮ரசாகள தோடகளிலணிஈத சந்தனககள் தேவாகள் 
மா£பிற் பரிமளிதசன , தேவாகளணிரத கறபசமலாச்தாதுக ளஎரசாக 
ஞூடலிற் பரிமளிததன சனபாம், 

ஒருவாக்கொருவா செருககயிருத்தலால் மனிதா புயங்களிற் 
பூசிய சாந்த் ே தவாகள் மாபினும், தேவாகளணிர்ச மாலைமலரின் 
மசீரந்தம் ௮ரசா தேகங்களினுய கமழ் ன வென்க, ஆயின் சேவா 

களை மனிதாகள ௮டபடி. நெருஙகலாமோ வென்னில் ௮சரால் விரும் 
பப்படும் தமயகதியையே அவாகளும் விரும்பிவருதலாலும் ௮தஇக 
நெருக்கமுளள விடத்தில் எவாகளும் அதிகமரியாஜையை விரும்டா 
மையாலும ஆகுமென்&ஃ, (௪)



சுயம்வரப்படலம், ௩௪! 

| இதனால் மதநீ! மு லிபவ£றி. பெருஃகஞ் 
erodes ID B01 1 Bi | 

காந்தெரிகதவுஞ்செய3। _கரிமதககலுழியாறும் 

கூம்தன்மாவுமிழ்விலாழிபபெருககுமவேறகுமரனனன 
வேந்தர்இணபுயக இலலாத மரைகமழகானசசேழம 

பாந்தணமேறகிடஈதராலமெயகணுமபர$தவவே, 

(Q- or) காகது எரி- முறாகு.எம தயானத, வும் - டற்று 
இன்று, செம கண கரி - சவத கணிஃமாயுடைய மாாயினுடைய, 
மதம் - மதரீராதிய, கலுழி ௮றும - சாளுறும, கூர்டுல மா-புற மயி 

ரினையுடைய குதிரைகள, உமிழ - சொரிய 1, விலாழி பெருக்கும் - 
வாயதநுரை நீரபபெருககும, வேல குமரவா அன் - டே படடையை 
யுடைய குமாரக்கடவளையொதத, வேதா - அரசாகளுடைய, தண் 
பயத்தில் - வலிமையுளள தோளகளில், வா, - ஓழு, விரை 
கமழ் - வாசனை வீசுனெற, நானம் சேறும் - பஸதூரிசசேறும், பாகதள் 

மேல் - ஆதிசேடன்மேல், இடஈத- இருநத, ஞாலம எ௩கஜும் - பூமி 
யெங்கும், பரஈத- பரவின, எ-று, 

(௧- து.) மயானைகளின மதமும், கூதிரைகள மாயரீரும, அரசா 
கள புயததொழுகய கஸதாரிச சேறும Dour? டரவி எனப 
இராப், 

மததியும விலாழி_பேருஃகு ட கஸதாரிசசேறும் பூமி முழுவதும் 
ட.ரம்பவெனலால அவைகளையுடைய யாடகளும குதிரைகளும அரசா 
களும் அளவ்லலையெ௮பு கரு டாக © wT ae. (௫) 

(இதனால் ே 2வது a ஊா இகலி wl a ரே 

கொலல பகு இ.” DB. | 

வெள்ளிய இரியின் மேய விஞ்சைய ரியஃகா விண் 

ஹோ, ரொளனளொளி யெறி௦கும பைம்பொன் விமானமு 
மூலூல வேந்தர், ஈள்ளிருள சேகுஞ் eww ௩கைமணிக் 
கொடிஞ்சித் தேரு௩. தெளளிதி னுணர்டஉது ளோர்சகுந 

தெரிவில மயங்கு மன்றே 

(இ-௭.) வெளளி ௮ம் இரியி । மேய- அுழகி.ப கமிலாசமலையித் 
பொருகதிய, விஞசையா - விசசா ௨ரரும, இயஃசா - இபசகாகளும, 
விண்ணோர் - தேலாகளு ௦ ஆசிய இவாகளுலடய, இள ஓளி எறிக 
ஞம்- மிகுக்சவொளியை வீசு, லடம டொன் - பசும்போனஞற் 
செய்த, விமானமும் - விமான௩சளும, உலஇல் - வல ிலிருக்கும், 
வேர்தா - அரசாகளுடைய, ஈள் இருள சககும் - மிகுநத் இருளிளை 
யோட்டுனெற, செய்ய நகை மணி - Fabs ஒளியையுஉ டய ரத்நங் 
சுள் பஇத்த, கொடிஞ்சி - மேனமொட்டையுடைய, தேரும் - தோக 
ளும், தெள்ளிதின் உணாச்துளோராக்கும் - தெளிவாக அறிக தவாகளுக் 

கும், தெரிவில் - தெரிர்துகொள்ளக் கூடாதனவாட), மயங்கும் - ஓன் 
ஜோடொன்று மயங்கும், எ-று, ௮ம்- அசை,



௬௪௭௬ ைடதம். 

(க-த.) சேவாகள் விமானங்களும, அரசாகள தோகளும், பகுத 
ததியப்படாவாம் என்பதாம். 

ஒவவொருவிதததில் அசேகம் விமான௩களும் அநேகர் தோகளு 
மாதலால் நுண்ணறிவுடையராயில£ தேவாகளுககும் அரசாகளுக்கும் 
கம்மலு இதுவோ அதுவோ வெளனத தலைமய௩ீ௫இக இடக்கு மென்ஃ.() 

[இதனா லரச ரனைவருங கலதுபேசல் 
சொலலடபடு இனறது.] 

Gouge கழியக கறஜறோர் சிதஇிரித தென்ன வாய 
ந்த, பொற்புறு நெடிய வேற்கட பூங்கொடி. வதுவை வே 
ட்டுப், பற்பல தேய வேந்தா தொகுதலித் பாடை தேர் 
வா, னற்புட Genome தேவ பாடையி னறைவர் மாதோ, 

(Q - 67.) Pauw நூல - சிறபசாகஇரசதை, கழிய கறஜோ - 
மிசவும படி.ததவாகள், சிஇரிககது எனன - இததிரிசதது போல, 
வாயகத- பொருகதிய, பொறபு உறு - அழகானமிகக, நெடிய - நீட்சி 
யையுடைய, வேல கண் - வேலடோனற கணகளையுடைய, பூககொழ. - 
Sows Ber gi, a gira கேட்டு- விவாகத்தை விருமபி, பமபல தேயம 
வேதா - அகேகமாதிய மேச ௩களிலிருசகும அரசாகள, தொகுதலில் - 
கூட்டஙகொண்டிருசதலால, பாடை தோவான - (எல்லோக்குஞ்) 
சொறபொருள் தெரியுமபொருட்டு, அறபுடன- அனபுடனே, எவரம - 
எவாகளும, தேவ டாடையின - ச£வாணடாஷையால், அஜைவா - 
பேசிக்கொளவா£கள, எ-று. மாசோ - gene. 

(க - து.) யாவறாஈ பேவபாஷையிற பேசுவாகள எ௮னபதாம் 

அஇக௪வுஈ தரியமூளள தமயநதியினது விவாகததை விருமபி 
அகேகதேசதது அரசாகள கூடியபடியால சேசஙகளதோறும் டானஷ 
கள் வேருதலின அவைகளாற பேசினால ஒருவாககொருவா உரைககும் 
வாததைகட்குப பொருளறியக்கூடாசெலறு சாவாண பாஷையால் 
GLAS nore. ஆதலாலே அதுவே பாஷைகளுக்கு மூலமும் எந்தத் 
தேசஙகளுககும பொதுவுமேலபது பெரும அனுபு அறபு எனத் 

இரி தது. (௭) 

[இதனால் அயகுலடாடிய ஒலியினமேறக ௫ 
சொஃலட படுற து.] 

கழைசுளிகளிகலயானைபிளிஜறொலிகமஞ்சூஷவான 

மழையொலியவியப்பமபுமவார்முரசோதைதேவர் 
ழவொலவிதடந்தேர்ச்சிலலிமுழக்கொலிபுடவிபோர்த்த 
வழுகடலொலியுமெஞ்சவெங்கணுமொலித்தவன் றே, 

(இ-ள்.) கழை சுளி- கரும்புகளை முறிக்னெற, களி - சளிப்பை 
யுடைய, நல் யானை - ஈல்ல யானைகளினது, பிளிறு ஒலி - ஆரவார 
மாய சத்தமும், கமம் சூல் - நிறைச்த கருப்பததையுடைய, வானம் - 
ஆகாயத்திழ் சஞ்சரிக்கும், மழை ஒலி - மேகத்தினுடைய FSBO CH By



் சுயம்வரப்படலம், Pa 

அவிய - கெடும்பழ, பம்பும் - நெருங்க, வா - வாரையுடைய, முரசு 
ததை - பேரிகைகளின் சத்தமும், தேவா முழவு ஒலி- தேவ.துந்தமி 
களின் சத்தமும், தடம் தோ - பருதததேரினுடைய, சில்லி - உருளை 
கள், முழக்கு ஒலி - முழககுடின்ற ௪சதமும, புடவி போரத்த - பூமிச 
யைச்சூழ்கத, எழு கடல் ஒலியும் - ஏழுகடலினோசையும், எஞ்ச - குதை 
யும்படி, எங்கணும் - எவவிடததும், ஒலிதத - சதீஇததன, எூறு, 

(க- து.) யானைகள் சதீதமும், டேரிகைகள் சததமும், தேவ 
துந்துபிகள சத்தமும், தேவாகள சத்தமும், கடலொலிமங்க வெங் 
குஞ் சத்திததன எனப தாம. 

யானைமுதலியவற்றநின் பேரொலியைச்சொல்லவே “ஒருமொழி 
யொழிதன்னினங் கசொளற்குரிததே?? என்பதனால் அளவற்ற மற்றைச் 
சிற்றொலிகளுங கொளக, இவவொலி எவவிடதது மிருததலால் கரை 
யருஇன்மா ததிர.ம ஒலிககும எழுகடலொலிக ளெஞ்ச? வென்றா. (௮) 

[இதனால் அங்குண்டான இருளும் ஒளியுஞ் 
சொலலப படுினறது.] 

அகலிருவிசுமபுபோ! ததவணிமதஇககவிகையீட்டம 
பகலொளிகரப்பஜெயகுமபாயிருளபரப்புமன்னா 

நகைமணிமகுடகோ டிடள்ளிருடபிழமபைககக 
யிகலிவானிரவியோடவிளவெயிலெறிககுமாதோ 

(இ- ௭.) ௮௧ல இரு விசும்பு போதத - அகன்ற பெரிய அகா 
யததை மூடிய, ௮ணி மதி கவிகை - அழூயே ௪ திரவட்டககுடை 
களினுடைய, எடடம் - கூட்டஙகள, பகல ஒளி உரபப - சூரியபபிர 
காசம மறைய, எங்கும் - எவவிட கதும, பாய இருள - பரவிய வீருளை, 
ப.ரபபும் - பரவச்செயயும , மனசா - அரசாகளுடைய, ஈகை மணி- 
ஒளியையுடைய ரரஈயகளபஇத ௪, மகுட கோடி - அரேகமகுடஙகள், 
உள இருள பிழமபை ந௧௫- மிகுரத ஒருடபிழம்பை உண்டு, இகலி- 
பகைத த, வான இரவி ஒட - ஆகாயத்திலிருககும சூரியனானவ னோ 
டூம்படி, இள வெயில - இளஙகதிரை, எதிஃகும - வீசும், எ-று, மாது, 
ஓஃ* அசை, 

(க- து.) குடைகளகூட்ட மிருளைஃகொடுக்கும், மகுடகூட்டம் 
ஒளியைக்கொமிககும் எனபதாம், 

அகல், இரு என்லும் அடைமொழிகளால் ,வீசும்பின் அக£சியும் 
பெருமையு தோனதின,. அபபடிபபட்ட விசும்பையுங் குடைகள் 
மறைக்க அதனாலுளதாம இருளையோடடற்கு அரசா மகுடங்களிற் 
பதிதச மணிகளில் ஒவவொன்றே போதுமானதாயிருக்க அபபழப் 
பட்ட மணிகள் பலவற்றையுடைய ௮கேக மகுடகோடிகளுக்கு இவ் 
விருள் போதாதென்பது தோன்ற, விழுககயெனனாது ஈக்யென்றா. 

்'[இசனால் கொடிகளுங் குடைகளுஞ் சொல்லப்பட்டது.] 

வெங்கதிர் நெற்றி தோய்ந்து விளம்குபொழ் கொடி 
யி னீட்ட, மங்குல்வா னிழியுர் தெய்வ மடக்தையர் வடிவு



Gi. FD} ைடதம, 

காட்டக், கொங்கலர் தெரியல் வேந்தர் கொற்றவெண் 
கவிகை மீட்டம், இங்களி னழகு காட்டத் இருககர் பொ 
Abe தன்றே 

(இ-ள்.) வெம் கதா - சூரியதுடைய, நெற்றி தோய்ந்து - நெற் 
தியிற்படிஈ்து, விளங்கு - பிரகாசிக்கின்ற, பொன் கொடியின் ஈட்டம் - 
பொனனாம்செய்த கொடிகளினுடைய கூட்டஙகள், மங்குல் - மேகங் 
களையுடைய, வான் இழியும் - ஆகாயததினின நிழிஇன்ற, தெய்வமடங் 
தையா - தெய்வமாதருடைய, வடிவு காட்ட - உடிவினைத தெரிவிக்க, 
கொங்கு - வாசமிகுந்த, அலா தெரியல் - மலாமாலையணிஓத, வேதா - 
அரசாகளளு, கொற்றம் வெள் கவிகை - வெற்றியையுடைய வெள்ளிய 
குடைகளினுடைய, ஈட்டம் - கூட்டஙகள், தங்களின் - சந்திரனது, 
அழகு காட்ட - அழகைகதெரிக்க, இரு£கா - குண்டினபுரமானது, 
பொலிஈதது - பொலிவையடைஃகுது, ௭ - று. அனறு - ஏ- ௮சைகள். 

(&-து.) கொடிகள கூடம் தேவமாதாகளபோதும, குடை 
கள் கூட்டஞ ௪௦ இரனபோலும வடிவுகாட்டக குண்டினபுரஞ் Hou 
புறறது எனபதாம 

கொடிகள் ௮ே& அரமபையா வடிவங்களையும் குடைகள் அரேக 
கமஇரா வடிவங்களையும காடடுகலால் விவாக இறகு சிறடபு மஙகை 
யராலன்றி வேறில்லை யாகலாஓம், ஒரு சநதிரனா ஓுலகம் மஇழ்ச்சி 
யடையும்போது அநேக சநஇரா ஏககாலததில் ஒரு ககரிற்றோனதினா 
லெவவளவு சிறபபண்டாகலா மாதலாலும் *திருககா பொலிடதத? என 
ரா. (40) 

| இதனால் அரசாள சேவாக்கும் வேற்றுமைதோனருமை 
சோலஃலடபடூகெறது.] 

குருமணி யிமைககும பைம்பொற் குடைநிழல வெ 
யிலை யோட்ட, மருமலி மறிய மென்பூ மாலைவா டாமை 
யானு£, இருககர்ச செவவி கோககி யிமைப்பிலர் இரித 

லானு, மரசரோ டமரர் தமமை யறிவரி தாய தன்றே, 

(இ-ள்.) குரு மணி இமைககும - AnwOumm Bu ரதநங்கள் 
பிரகாசிக்கெற, பைம்பொன குடை, நிழல - பசி.ப பொனனாற்செயத 
'குடைகளினுடைய நிழலகள், வெயிலை ஒட்ட - வெயயிலைத் துரதத, 
(அதனால்) மரு மலி- வாசம்பபொருகஇிய, நறிய - வாசனையுளள, மெல் 
பூ மாலை - மெல்லிய பூமாலைகள, வாடாமையானும் - வாடாமையா 
அம், தரு ஈகா - குணடினபுரததனுடைய, செவவி கோக் - அழ 
கைப்பா£த்து, இமைப்பிலா - கண்க ளிமையாதவாகளாய், இரிதலா 
னும் - இரினெறபடியாலும், அரசரோடு - அரசாகளுடனே, அமரா 
தம்மை - தேவாகளை, ஆறிவு அரிசாயது - பகுததறிச லரிதாயது, 
எ-று, அன்று, ஏ- HOF. 

(6 - ௮.) குடைகளினிழலால் மாலைகள் வாடாமையாஜும் wars 
தை இமையாது பராத்தலாலும் ௮ரசாகளென்று£் தேவாகளென்று 
மதியப்படாது என்பதாம்,



சுயம்வரப்படலம். ௩௪௯ 

மாலைவாடுதல் கண்ணிமைத்தல் ஆ௫ய இண்டுசெய்கையால் 
தேவாக்கு வேற்றுமைட்பட்டிருர்ச ௮ரசா இப்பொழுது அவ்விரண்டு 
மில்லாமையால் வேற்றுமை தோன்றிலரென்க. ௮ரசாக்கு மமராக்கும் 
வேற்றுமை தோன்றாமையால் மஹைவணி. (௧௧ 

[இதனால் மற்றைததேயங்களின் பொஜை 
யொழிவு சொல்லப்படுஇன்றது.] 

மாங்குயி லனைய தீஞ்சொல் வடுவகர் பொருவும் வே 
ற்கட், பூங்கொடி வதுவை வேட்டுப் புவியினில் வேக்த 
செல்லாக், தேங்கமழ் தெரியல் வீமன் றிருகக ரிறுத்த 
ன்னா, லாய்கவர் தேயம் யாவு மரும்பொறை யுயிர்த்த 
வன்றே. 

(இ.-ள்.) மா குயில் அனைய - மாங்குமயிற் சொல்லையொத்த, தீ 
சொல் - இதஇகஇன்ற சொலலையும், வடு வனா பொருவும் - மாவடுவின் 
பிளப்பையொதத, வேல் கண் - வேல்போனற கண்களையுமுடைய, 
பூங்கொடி - தமயநதியிலது, வதுவை வேட்டு - விவாகத்தை விரும்பி, 
புவியினில் வேதா எல்லாம - பூவுலகததிருக்கும் அரசாகளெல்லாரும், 
தேன கமழ் தெரியல் வீமன் - வரசங கமழகினற மலாமாலையை யணி 
நத வீமராசனது, இரு ஈகா - குணடினபுததில, இறு த்தல் தன்னால்- 
tg தஙஇயபடியால், அவா தேயம யாவும - அவாகள் தேசமெல் 
லாம், அரூ பொறை - பொறுததமகரிய சுமையை, உயாதத - நீங்இன, 

எ-று 
(4- து.) குண்டினபுரமொன்றே சுமைபெற்றது, மற்றத் தேசங் 

கள் சுமையற்றன எனப தாம. 

வீமன அகேகா வருததங்களுக்கு இட௩கோடுதது அவாகளை மடூழ் 
௮றச் செய்வதுபோல் அவன தேசமும அகேகதேச ததிலு முள்ளவாக்கு 
இடங்கொடுசது அவாகள் இளைபபாறி மஇழவு£ச்செயத தென்பது 

AGES! (௧௨) 
[இதுமுதல் நாலுபாட்டுககளால் தமயாதி suber shoe 

வாயுமுதலிய கால்வரும் வா.ராமைக்குக் காரணஞ் சொல்லத் 
தொடங்கி இப்பாட்டால் வாயு வா.ராமைககுக காரணஞ் 
சொல்லபட! மின றது. ] 

இழைபர்திமைக்குமலகுலின்கனித் துவர்வாயேழை 
மழைமதர்நோக்கிற்கஞ்சிமறியுமானேறுமாதின் 
விழைதருஈகரிற் நூண்டவெருவிமீண்டேகுமாற்றுதற் 
கழிபெருங்காதல்கூர்க்துங்காற்றிறைவரவுதீர்த்தான். 

(இ-ள்.) இழை பசர்து - அப.ரணங்கள பரவி, இமைக்கும் 
அல்குல் - பிரகாசிக்கின்ற அல்குலையும், இன் கனி - இனிய (கொவ் 
வைச்) கனிபோன்ற, அவா வாய் ஏழை - செவ்வாணிபயுமுடைய தமயக் 
Bug, wo மதா கோக்ற்கு அஞ்சி- குளிச்சிடொருச்திய களிப்பை 
யுடைய பா£வைக்குப் பயர்2, மறியும் - மடங்குடன்ற, மான் ஏறும் - 

௩௦



௫௦ கைட்தல், 

ஆண்மாலும், மாதின் - ௮ம்மங்கையினது, விழைதரு - விரும்புன்ற, 
ககரில் தூண்ட - குண்டினபுசததிற்குச் செலுதத, வெருவி - பயர்து, 
மீண்டு ஏகும் ஆற்றால்-இரும்பிப் போடின்ற படியால்,கழி பெரு காதல் 
கூர்தும் - மிகுந்த பேராசையை யடைந்தும், காற்று இறை - வாயு 
வானவன், வரவு - வருதலை, இரச்தான் - நீல்இனான், எ-று. 

(6- து,) தமயக்தி கண்ணைக்கண்டு தானேறு மான் வாகனத் 
இரும்பிவிமிஇறபடி.யால் வாயுதேவன வா.ராதிருக தான என்ப தாம். 

நாம் விவாகத்திற்குச் செல்லவெழுநததற்கு அமங்கலமாக கம 
சாதியே தடைசெய்சலால் ஈநமககு அததமயர்தி மாலையிடுவதும் 
அவவாருமென்று வாயுவானவ னினறனனெனக. (௧௩) 

[ இபபாட்டால ஈசன வாராமைக்குக் கா.ரணஞ் 
சொல்லடபடுகனறத.] 

ஐயரிபரந்துமைதோய்ந்தம்பலைத் தகலும்வேற்கட் 
டையலோர்பாதியாயதன்மையாற்றனதுபைம்பொற் 
செய்யதாள்பெய/பபவன்னாள் £றடியெழாமையாலே 
மையணிகண்டத்தோனுமன்றலுக்கெழுந்திலானே. 

(இ-ள்.) ஐ அரிப.ரகது - அழிய செவவரிப.ரகது, மை தோய்ர்து- 
அஞ்சன மணிகது, அம்பு அலைதது - அமபுகளை யலைவுசெயது, இகலும் - 
பொருவுகனெற, வேல் கண் தையல் - வேல்போனற கண்களையுடைய 
உமையானவள, ஓா பாஇ ஆய தனமையால் - வாமபாகததி லிருக 
இன்றபடியால, தனது - தனனுடைய, பைம் பொன் - பசிய பொன் 
டோன்ற, செய்ய தாள் - சிவ;தபாதஙகளை, பெயாபப - தூக்க, அன் 
னாள் சிறு ௮டி-௮வ் வுமாதேவிமினது சிறிய பாதங்கள, எழாமையாகே- 
எழு தலில்லாமையால், மை ௮ணி கண்டததோனும் - ஈசரனும், மன் 
றலுக்கு - (தமயர் adler) விவாகததஇறகு, எழமுஈதிலான் - பறப்பட் 
டிலன், எ-று. -அசை;, 

(௧ -ு.) தன்னிலொரு பஙகாடுய உமையவள்டாதம் எழாமை 
யாலே வன வாராஇிருக்தான என்பதாம். 

சிவன் மனமதனை பெரிப்பிலும் காமமூள்ளவ னெனபதுதோன் 
ற (தையலோபாதியாய தனமையால்' எனறும், உமாசேவியைத தம 
யந்த விவாஃதஇறகுச் செல்லல்வேணடும் நீயும் வாவென வாய்திறம் 

துராக்கெ முனியுமெனறு குறிப்பிததமை தோனற *தனதுதாள் 
பெயாப்ட” எனறும், மாற்றவள வருசற கொருவரு முடன்படாரொன் 
பதுதோனற (அன்னாள் £றடியெழாமையால்' எனறும், விட த்தையுண்டு 

தேவரைப் பரக்த வல்லமையுறறோனாயிலும் தன் மனைவிக்குச் சமா 
தானஞ் சொல்லிப்போதழ் கரிதாய நின்மனனென்பது தோனற *மை 
யணிகண்டத்தோது மன்றலுக்கெழுர்திலான்” எல்றும் சொல்லினூ; 
உத்தமராயகனானவன் தனக்கொரு பொருளில் அதிக விழைவிருச்த 
தாயிலும் தலைவிக்கு அதிலே வெறுப்புள்ளதாகழ தோன்றுமாயின் 
விிப்பனென்ப.து கருத்து, (௧௪)



சுயம்வரப்படலம். ௩இக 

[ இப்பாட்டால் குபேரன் வா.ராமைக்குக் கா.ரணஞ் 
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உருவுகண்வெப்பதன்றியோடரித்தடங்கணல்லார் 
இருவிலுங்குலத்்தினுனுஞ்செய்கலசார்வமென்னா 
மருவுதன்வடி.வின்குற்றமனக்கொளாவயல்குபைம்பொற் 
குரைகழலிலங்குகோன்ருட்குபேனும்வந்திலானே, 

(இ-ள்.) உருவு கண்டு உவபபது அன்றி - அழகுளள வடிவைப் 
பராதது மதிழவதலலாமல், தடு - ஓடுஇனற, ௮ரி - செவவரிபரந்த, 
தடம் கண் - விசாலமபொருகதிய கண்களையுடைய, கல்லா - மங்கை 
யாகள, தஇிருவிலும் - செலவத்தினாலும, குலததினானும - உயாந்த 
குலத்தினாலும், தவம் செயலா என்னா - ஆசை செய்யமாட்டாக 
ளென்று, தன் வடிவின - தனனுடைய தேகததில, மருவு - பொருந் 
இய, குற்றம் - குற்றததை, மனம் கொளா - மனத்திலே கொண்டு, 
வயங்கு - பிரகாசகனேற, பைமபொன - பசும்பொன்னாழ்செய்த, 
குரை கழல் - ௪ததததையுடைய வீரககழல்கள, இலங்கு - விளங்கு 
இன்ற, மோன் தாள் - பெருமைபொருகதிய பாதஙகளையுடைய, குபே 
மனும் - குபேரனும், வஈஇிலான - வ5திலன, எ-று, ஏ - அசை, 

(க-.து.) குபேரன் குருடனாகையால் அக்குற்றத்தால் வாரா 
இருஈதான் என்பதாம், 

தான் செல்வத்திலுங் குலததிலு மிக்கவனாயிருப்பினும் மங்கையா 
அழகுள்ளவளா விரும்புவசனறி மறமையளா விரும்பா சாகையால் தன் 
வடிவின் குறறமாகயே கண்தெரியாமை மமைச்சச்கூடாத கும்றமாகை 
யால் அதுகண்டு நம்மை விழையாளென்று குபேரல் தமயந்தி சுயம் 
வ.ரததிற்கு வர்தில னென்க, (௧௫) 

[இப்பாட்டால் நிருதி வாராமைக்குக கா.ரணஞ் 
சொல்லட்படுனறது.] 

விரைகமழ் தருவி னீழல விண்ணவ ரிடத்து மார்வ 
ம், புரிகில ணளன்மே லன்பு பூண்டனள் புலம்பு கொண் 
ட, முருகவிழ் நறுமென் கூ£தன் முகழ்முலைத் துவர் 
வாய்ப் பேதை, நிருதரை விழையா ளென்ன நிருதியும் 
போக்தி லானே. 

(இ-ள்.) விரை கமழ் - வாசங் கமழ்இன்ற, தருவின் நீழல் - 
, ஐ6 தருவினிழலி லிருக்கெற, விண்ணவரிடததும் - தேவாகளிடத்தி 
௮ம், ஆர்வம் புரிலெள் - ஆசை செய்லெள்; களன்மேல்- களனிடத்தில், 
அள்பு பூண்டளள் - ௮ன்புவைததவளா௫, புலம்பு கொண்ட. - இரங்கு 
தவுைக்கொண்ட, முருகு ௮விழ்- தேனொழுகுடன்ற, ஈறு மெல் கூர்தல் - 
கதிய மெல்லிய குழலையும், மு௫ழ் மூலை - அரும்பையொத்த மூலையை 
யும், துவா வாய் - செவ்வாயையுமுடைய, பேதை - தமயநீதியானவள், 
இிருதமரை - இராக்கதரை, விழையாள என்ன - இச்சிக்கமாட்டாளென்று, 
திருதியும்-நிருதியென்பவலும், போந்திலான்-வர் இலன், எ-று. -அசை.,



௩௫௨ நைடதம். 

(௧- ௮.) தேவாகளை விரும்பாசவள் இராக்கழாகளை விரும்டா 
ளென்று நிருதியும் வாராதிருஈதான் என்பதாம். 

மூன் சொல்லப்பட்ட தூவருக்கு முண்டாடுயதடை இவனுச் இல் 
லாதிருந்தும் இவன் வா.ராதத. அகததுக்குணம் பலவிருட்பிஞம் மாதா 
முதற்கண் வடிவழகையே விருமபுவ.ரா தலின அவவழகள்ள இந்திரன் 
முதலிபானா யிகழ்ர்து களனை விழைநீதுள்ள தமயந்தி அரக்கோல் 
னுங் குலம்பற்றி மாலைசூட்டாள் ஆயின அது பெருதுவரின் அதின் 
மிக்க அவமான மில்லையெனறு தன டே ரறிவாற குறிதது நிருதி வா 
திலனென்க. விவே௫கள் இறந்ததாயினம் அவமானபபடுங காரியத 
தைக்குறிததுச் சொல்லாரொனபது கருத்து. (௧௬) 

[இதனால் இக்இரன்முதீலிய காலவரும் வருதல் 
சொல்லபபடூேறழது.] 

பொன்னகர் புரக்கும் வேட்தும் பொங்கழற் இறையு 
(poet, மன்னனும் தறுகட் பேழ்வாய் மறலியு மடமா 
ஜோக்கு, னன்னுக னளனுக கன்றி கறு்தொடை சூட்டா 
ளென்ன, வன்னவ saa தாய/க யணிககர் மேயினாசே. 

(இ- ள்.) பொன் நகா புரககும வேக5தும - இந தரனும், பொங்கு 
அழம்கு இறையும் - அகஇனிபகவானும், மும்ரீ£ மனனனும் - வருண 
னும், தறு கண் பேழ் வாய மறலியும- யமஜும, மடம் மான் நோக்இன்- 
இளமான பராவையையொதத பராவையையுடைய, நல் நுதல் - தம 
யரீதியானவள், நளனுக்கு அனறி - ஈகளனுக கல்லாமல், ஈறு தொடை - 
ந.நியமலாமாலையை, சூடடாள என்ன - தரிக்கமாட்டாளென்று, அன் 
னவன் உருவு தாஙக- ௮௩5 நளஞடைய (வடிவையொதத) வடிவத் 
தைக்கொண்டு, ௮ணி ஈகா - அழூயெ நகரததில, மேயிஞா - பொருந்தி 
னூ, எ-று. எ- அசை, 

(க-ு.) இரதிரன, அகஇனி, ௨உருணமா, யமன், இஉாகள் கள 
இருக்கொண்டு குணடினபுரதபக்ஞு வாகாரகள என்பதாம, 

தறுகண் - அஞ்சாமை , பேம்வாய் - பெரியவாய், 

நியாயமாகத் தம்முடை.ப பெருமைகளைத தூதாகள் மூலத்தில் 
விரும்பா த தமடஈதியை வஞ்சிததாவது௦ பறல்வேண்டுமெனஜுங் கருத 
தால். மனிதவடிவஙகொள்ளல் த1௦௧௫ழிே வலம் இம் திரன்முதலிய நால் 

வரும் ஈளன வடி.வுகொண்டு வர் தனரோல 4. கரமமுள்ளஉாகள் அதன் 
விஷயததில் எதையுஞ செய்வாகளெனபது கருது, (௧௭% 

[இ,கனால் களன்வருதல் சொல்லப்படுஇன்றது.] 

கூற்றெனக் கொல்லும் வேழங் கொடியணி கொடுஞ் 
இத் இண்டேர், பாத்றிரைக் கவரி கெற்றிப் பண்ணலை 
கலினப் பாய்மா, Lot DP HE Gaps லிப்பின் வரிசிலை யுழ 
வரீட்ட, காற்றிசைப் பரப்பும் போர்ப்ப நாமவே னளனும் 
வந்தான்,



சுயம்வசப்படலம். இ 

(இ-ள்.) கூற்று என -யமனென்று சொல்லும்படியாக, கொல் 
லும் வேழம்- கொலை செய்கின்ற யானைகளும், கொடி. ௮ணி கொடிஞ்சி - 
கொடிகளனிர்த மேனமொட்டையுடைய, இண் தோ - வலிமைபெற்ற 
தோகளும், பால் திரை - பாலினடைய அலைகள்போன்ற, கவரி - 
சாமரைகள்கட்டிய, நெற்றி - நெற்நியையுடைய பண் அமை- கல் 
லணையமைந்த, கலினம் - கடிவாளம்பூண்ட, பாய் மா - தாவுன்ற 
குதிரைகளும், மாற்று அரும் - நீககுதற்கரிய, சீற்றத் துப்பின் - கோ 
பமிகுர் த, வரி சிலை - நெடியவில்லையுடைய, உழவா ஈட்டம் - காலாள் 
கள் கூட்டமும், (அ௫ய இரகால்வகை௪ சேனைகளும்) நால் திசை பரப் 
பும் போரப்ப - சாலுதிசைகளின ப. ரபபெல்லாம மூடிககொண்டுவர, 
காமம் வேல் - அச்சததைத தரன வே௰படையையுடைய, ஈளனலும்- 
ஈளமகாராஜஞம், வரீதான - வந தனன, எ-று. 

(க-.) யானைகளும், தோகளும், குதிரைகளும், காலாள்களும், 
குழ்ந்துவர நளமகா.ராசஞம வ௩தான எனபதாம். 

இஈதிரன முதலிய சேவாகளே தமயஈதியை விரும்பிய தன் 
னைத் தூதாகவிடுததும வேறுதூதிகளை யனுபபியும தடைசெய்தது 
மன்றி. பினனுஈ௩ தனதுருவ௩.கொணடு வஞசிபபதற்கு வருவதை யறிச் 
தும் ஈளனானவன (௨ள்ழையு முபபககங காணப ருலைவின்றித, தாழா 
துஞம்று பவா?” எனபதால தாழாது செலலுந திறததினனாகலின wer 
moc உயாவு சிறபபும்மை கொடுக்கபபடடது; (௧௮) 

| இதனால் சுடம்வ.ரதஇிறகு வ௩தவரை வீமன எதாகொள்ளல் 
சொலலபபடுஇனறது.] 

உலகொரு மூன்றி னுளள வொளிமுடி மன்ன ரொல் 
லா, மிலகுபொற் குடுமி வான்றோ மயெயிற்புறத் இறுத்தா 
ராக, வலகிலவெ௫ு சேனை சூழ வரும்பெறற் சுற்றத் தோ 
டும், விலகிவில லுமிழும பைம்பூண் விதர்ப்பர்கோ னெ 
இர்கொண் டானே, 

(இ- எள்.) உலகு ஒரு மூனதின உள்ள - திரிலோகங்களிலுமுள்ள, 
ஒளி மூடி. மனனா எல்லாம - காஈதியையுடைய மகு_த்தை யணிஓ்த 
அசசாகளெல்லாரும், இலகு பொன குடுமி - பிரகாசிக்க பொன்னா 
லாய சிகரங்களையடைய, வான தோய எயில் புறத்து - அகாசமளா 

விய மதிற்புறத்திலே, இறுததார ௮௧ - தங்௫னராக, (அதுகேட்டு) 
அலடுல் - அளவற்ற, வெம சேனை சூழ- வெவவிய சேனைகள் சூழ்ந்து 
வ.ர, ௮௬ பெறல் சுற்றத்தோிிம் - இளைஞருடன், வில வில் உமிழும்- 
வீசி ஒளியை உமிழ்ெற, பைம்பூண் - பசிய அப.ரணத்தையுடைய, 
விதாப்பாகோன - வீமராஜன், எதாகொண்டான் - எதாகொண்ட 
னன், எ-று. ஏ- அசை, 

(க-ு.) திரிபுவனத்தரசாகளும் வந்திறுக்கச் சுற்றத்சாரோடு 
லீமராஜன் எதாகொண்டுடோனான் என்பதாம், 

பலவித உபசாரங்களினும் எதாகொள்ளுதல் முற்பட்ட தாதலின் 
அங்குவந்த அரசாகளுக்கு வீமராசன் அதனைச் செய்தன னென்க ()



௧௫௪ MHL Sd. 

[இதனால் வீமன் அவாகளுக்குச் 'சிறபபுச்செய்தல் 
சொல்லபபடுகனறது.] 

விரைசெறியலங்கன்மாலைவிண்ணவர்விஞ்சைமன்ன 
ருருகெழுமுரகவேக்தரோங்குகீரு$த ஞாலத் 
தசசிளங்குமாரோடுமளவளாய்முகமன்கூறி 
வரிசையின்வழாமைகோக$ூவான்சிறப்பியற்றினானே. 

(இ-ள்.) விரை செறி அலங்கல் மாலை- வாசமிகுச்த மலாமாலை 
யையணிர் த, விண்ணவா - தேவாகள, விஞ்சை மனனா - வித்தியாதச 
வேந்தா, உரு கெழும உரகவேதா - வடி.வுளள நாகவேரீதா, ஓங்கு - 
உயார்த, நீா உடுதத ஞாலதது - கடலாற்சூழப்பட்ட பூமியிலுள்ள, 
அரசு இளங் குமரரோமெ- இராஜகுமாரசோடும், அளவளாய் - கலந், 
மூகமன கூறி - உபசா.ரவா£ ததைகளை௪சொலலி, வரிசையின் வழாமை- 
இரமததினில் தபபாமல், நோக - ஆலோசித்து, வான் இறப்பு - மே 
லாய சிறப்பை, இயததினான - செயதான, எ-று. ஏ- அசை. 

(@- து.) தேவாகள் விததியாதரா காகலோகததாரசா பூவுலகத் 
சரசா இவாகளுஃகு வீமராஜன முறைடபடி சிமடபுச்செயசான எனப 

தாம, 

தன்னின் மிஃகோககுச் செயயும் எழுவகை மரியாதைகளுள் 
பிரிமி ஓுடஙகுசேற லொழிதது, இருபபெழுகை, விரைர்துபோதல், 
எதாகொள்கை யெனனு மூனறும முறபாடடிலும், தவிசினிடையிருத் 
தல், பூசைசெயதல, இனசொலாகியா ஓவபபுசசெயல் என்னு மூன் 
னும் இப்பாட்டிலும் அடஙகுதல காலாக, (20) 

[இதனால் ௮அரசாகள பகற்பொழுது போக்கல் 

சொலலபபமி௫னறதத.] 

சோட்டலர்மாலைகாறறிததுறககமோடுறழச்செய்த [பத 
விட்டகந்தோறுமபைம்பொன் விளங்கிழைசெவ்விவாய்ப் 
தட்டியவுருவுகோக்கிகதேநல்கொப்புளிததுமா£தும் 
பாட்டளித்தாமவேந்தர்பகற்பொழுதாந்றினாரே, 

(Q- er.) தோடு ௮லா மாலை காற்றி - இதழ்களையுடைய மல 
மாம் ஜொெதெத மாலைகளை*; தொங௩கககட்டி, துறக்கமோமி உறழ் - 
தெய்வலோகத்துடனே ஒக்கும்படி, செயத் - செயயப்பெற்ற, வீட்ட 
சுந்தோறும் - வீடுகளினிடக்தோறும, பைம்பொன - பசிய பொன்னி 
னால், விளங்கு இழை - தமயம் தியின.து, செவ்வி வாய்ப்ப - அழகுபொ 

ருந்த, தீட்டிய, எழுதிய, உருவு கோகடு - பதுமைகளின் வடிவங்க 
ளைபபா£தது, தேறல் கொப்புளித்து - தேனைக் கொப்புளிதது, மாக் 
ம் - உண்ணுடுன்ற, பாட்மி - இசைகளைப் பாடுஇன்ற, அளி - வண்டு 
கள் மொய்தத, தாமம் வேர்தா - மாலையை யணிர்த வரசாகள், பகல் 
பொழுது - பகற்காலத்தில், ஆம்திஞா - காமசோயைப் பொறுத்திருச் 
தார்கள், எது. ஏ- ௮சை,



சுயம்வரப்படலம். இடு 

(க - த.) சுவாக்கதஇற் கொப்பாயே வீகெளி னிடங்கள்தோறும் 
எழுத்பபட்ட தமயநதி திருவருவததை அரசாகள் பாத்துப் பகற் 
பொழுதுடோக்கம் காமததைப டொறுததிருகதாகள் என்பதாம், 

இவ்வ.ரசாகள் காம& தலைஃ்கொணடவாக ent gow ev அழடனால் 
தாம் விழை£த தமயகதக கொபபாஇய பதமைகளைப பாததப பகற் 
பொழுதில் தமது காமகோயைச் ௪டததுக்கொண் டிருர்தனொன்க. 
ஒப்புமை கோக்கல், சிததிரர் தட்டல், கனவிற் காண்டல், அவா மெய் 
“யுற்றதைக இண்டல் இர்கானகும் காமகோயக்குட பரிகாரமாம். 
a Bib பிரிவினிலுங் கூடாப பிரிவினிலு, மோடு மன்கர் கோகாட்டு 
யோவியததி--னாடல் - கனவவாமெயப பூண்டவற்றைத தீண்டலென் 
பா காமத, இனையுமவாக் கூறற மருநஹே?? இதனாலறிக,. கூடும்பிரிவ- 
ஒரு நிமிதசம் பறறிப பிரிதல , கூடாபபிரிவு- இறதசல, இது வட 
லிறகண்டு மொழிபெயாககபபட்டது, *$விளக௫ூழை செவவிவாய்ப் 

பத்தீட்டிய வுரு' எனப தறகுப் பிரகாசிககனெற அப. ரணஙகள அழகு 
பொருக்த எழுத்பபட்ட ௫ தீதிரமெனபாருமுளா, விளஙஇழை செவ்வி 
வாயப்பூவென உவமானமாஇய தீட்டிய வுருவஙகளை உவமேயமாகக் 
கூறலால் எதாநிலையணி. (௨௧) 

[ இதனால சூரியாஸல்தமயஞ் சொலலபபடுனெற்து.] 

சேயுயர்விசுமபிறறேவர்தெணடிரைப்பரவைகூழ்ந்த 
மாயிருஞாலங்காககுமன்னவருரகருற்ற 
காயழறகாமவெகதீககனதறுமென்றஞ்சினான்போற் [ன். 
பாயிருளுலகம்போர்பபப பகலசெயவானகடலுளாழ்ஈதா 

(இ-ள்.) சேய் உபா விசும்பில் - மிகவுமுயாஈத தெய்வலோகத் 

லிருக்கும், தேவா - தேவாகளும், செள் இரை பரவை சூழ்;த-தெள் 

ளிய அலைகளையுடைய கடலாற சூழபபெறற, மா இரு ஞாலம் காக் 

கும் மனனவா - மகததாடுய பெரிய பூமியைப பு.ரக்னெற அரசர்க 

ளும், உரகா - நாகவேர்தாகளும, உற்ற - (யெ இவாகள்) அடைந்த, 

காய் அழல் காம வெம் தீ- சுமினெற வெப்பம பொருந்திய காமாக்கனீ, 

கனழ்றும் என்று - தனனச் சுமிமென்று, அஞ்சினான போல் - பயத்த 

வன்போல், பாய இருள - பரவிய இருளானத, உலகம் போப்ப - 

உலகத்தை மூடிககொளள, பகல் செயவான - சூரியனானவன், ௧௨ 

அள் - மேற்றிசைக் கடலுள, அஆழ்ச்தான - அழுந்தினான், எ-று. 

(4 - gi) தேவாகளும் அரசாகளும் நாகவேற் தாகளும் ௮டைச்த 

காமாக்டினி தன்னைச்சுடுமென்று சூரியன் ௮ஸ்தமனமாயினான் என்ப 
தாம். 

வெப்பத்தையுடைய சூரியனையும் அஞ்சச் செய்தலால் காமத்தீ 
அவனிலும் மிக்கதென்பது கருத்து. அஞ்சினான்போ லெனக். குதித்த 
லால் தற்குறிப்பணி. (௨௨)



5.) Fr ளசைடதம். 

| இதனால் இருள்ப.ரவாமைக்குக் கா.ரணஞ் 

சொல்லபபமிதனறது. ] 

விரிகதாமெளலிவிண்ணோர்மெய்யொளிபரத்தலாலு 
மரசளங்குமரர்மார்பிவணிவெயிலுமிழதலானு 
முசகர்தஞ்சுடிகையுச்சியொளிர்மணியிமைத்தலாலும் 
பரிதிமேற்கடலுளாழ்ந்தும்பாயிருள்பரந்தஇன்றே. 

(இ-ள்.) விரி கதா மெளலி - விரியப்பெற்ற இரணங்களையுடைய 
மகுடங்களைததரிதத, விண்ணோ - தேவாகளுடைய, மெய் ஒளி - 
தேககாந்இகள், பரததலானும - பரவுதலாலும், அரசு இளம் குமரர் 
மா£பில் ௮ணி - இராஜகுமாராகள மாபிலிருககும் ஆப.ரணங்கள், 
வெயில் உமிழ்தலானும் - ஒளியைக் கொப்புளிததலாலும், உரகா 
சுடிகை oof - நாகவ ரசாகளுடைய முடியினமேல், ஒளி” மணி- 
விளங்குசெற ரதரஙகள், இமைததலானும - பிரகாரிததலாலும், பரித- 
கூரியனானவன, மேல கடலுள அம்ஈதும - மேறகடலு எழுதியும், 
பாய் இருள் - பாயனேற இருளானது, ப.ரநதது இனறு - ப.ரந தஇல்லை, 
எ-று. ஏ- அசை, 

(க-.து.) தேவாகள சரீரகாஈதியாலும் அரசாகள் மாபினாபர 
ணங்களாலும நாகவோதாகள இிரோரதஇனககளாலும் சூரியன 
மஹைஈதும இருளதோறறவில்லை எனபதாம. 

மெய்யொளி பரததல, அணி வெயிலுமிழ் தல், ஒளிமணியிமைத் 
தல், அயெ பிரகாசஙகள் சூரியன பிரகாசிததல்போ லிருரதனவென 
பது ௧௬௧௮. மெயயணி மணிகளை இருள ப.ரவாமைககுக் காரணமா 
கசீ சொல்லபபட்டமையால கூடடவணி, (௨௩) 

[ இ,சனால் இரவுபகல் தோன்றாமை சொல்லபபடுஇன்ற.த.] 

மையவாய்கரியகூட்தலவாள் இடந்தனையவுண்கட் 
பைய சவலகுறசெவ்வாயப்பனிமொழிவதுவைவேட்டு 
வெய்யசெயகஇரினோடுமவெண்மதியுறைதறன்னா 
லெய்துமிககாலஈசன்னையிரவென்காபகலென்கேனோ. 

(இ-ள்.) மை அவாம - அஞ்சனமானது விரும்புஇன்ற, கரிய 
கூக்தல - கருமையுளள கூர தலையும, வாள இடந்தது அனைய - வாளா 
யுதவ இடெர்ததையொதத, உண கண் - மையுண்டகண்களையும், பை 
அரவு அல்குல் - அராபபடம்போனற வல்குலையும், செவ்வாய் - இவந்த 
வாயையும், பனி மொழி - குளி£ச்சிபொருந்திய சொல்லையுமூடைய 
தமயர் தியினத, வதுவை வேட்டு - விவாகததைலிரும்பி, வெய்ய செம் 
கதிரினோமம - வெவ்விய சூரியனோடும், வெள் மதி - சச் இிரன்,உமைதல் 
தின்னால் - (௮நநகரததில)' தங்குின்றபடியால், எய்தும் இ காலக் 
தன்னை - பொருந்திய இக்காலத்தை, இரவு என்கோ - இரவென்று 
சொல்லுவேனோ, பகல் என்கேனோ - பகலென்று சொல்லுவேனோ, 

[இன்னதென்று சொல்லக்கூடவில்லை என்றபடி] ௭ - று.



சுயம்வரப்படலம், mor 

(4- $.) மயஇ கலி.யாணததை விரும்பிவ* 5 சூரிபலுஞ் ௪௫ 
இரனும் ௮55உரச.இல் வாசம்டண் எவால் இரவேல்௮ு சொல்வேனோ 
பகலென்று சொல்வேனோ என்பசாம, (௨௪) 

|இடாட்டால் மாலை. போழுதின வரவு 

சொல்லட பமா ம.] 

தழஹைம்லாத தெரியல வேடதர் தளர்ஈது2மய பதைத 
து வாடப, புதையிருட் போர்வை மெயயிற பொலிவுறப 
போர்த்து வெய்ய, கத9ழெரிச௪ செககாப பேழ்வாய இறம் 
து வெண் கதிர்குலாய, மதிவக சொயிறு தோன்ற வந்தது 
மாலைக் கூற்றம். 

(இ-ள்.) சை மலா செரியல்- நெருங்கிய மலாமாலையை யணிந்த, 
வேந்தா - அரசாகள், தளா£து - தளாச்சியடைஈது, மெய பதைசதது - 
தேகம் பதைதது, வாட - வாடும்படி, புதை இருள போ£வை - (உல 
கத்தை) மூடுகின்ற இருளாகிய டேோரவையை, மெயயில் - (தன) துடம் 
பில், பொலிவு உ௰- விளககமிக, போத.து- போததுககொண்டு, வெய 
ய கதழ் எரி - கொடியவேகததையுடைய நெருடடையொதத, செக 
கர் - செவ்வானமாகய, பேழ வாய இறஈது - பெரியவாயைத்திறர்து, 
வெள கதா குலாய - செளளிய இரணகள விளஈகடபெறற, மதி - 
சற் இரனாயெ, வா எயிறு தோனம - பிளபடையுடைய கோரபபலலா 
வத தோன்றுமபடி, மாலை கூறகம - மாலைபடொழஸ்தாகே யமனான 
வன், வநதது- வநதான) எ-று. 

(க-து.) அரசாகள வா$மடடி மாலைககாஉமாஇய இயமனானவன் 
இருட்போவை போரததுச் செவ்வானமாஇிய வாயைத்திறந்து ௪௨இர 
னாயே வக&ெ.ததந் தோனறும்படி வக தான எனபதாம். 

மாலைப்பொழுதான.து விரகெளைக கொல்உப்படடசாதலின் அதற 
'கேற்உ அதைக் கூறறுவனாகவு(0, இருளை மறைக்கும டேராவையாகவும், 
செவ்வானததைப டே ழ்வாயாகவும, பிஹையைப பல்வாகவும உருவசஞ் 
செய்தா. ஆதலால் அக்கூற்துவன தான கொல்வதே யன்றித gent 
போவையால் மழறைததும வாயால விழுங்இயும் பல்லாறகறித்தும் 
கொல்வாளென்ப தாயிற்று, உறுப்புடை யுருவசவணி, (உட) 

| இதுமுதல் ஏழுபாடடால வளாபிறையின் ஜோற்£ஞ் 
சொல்லப்படுஇன்றது | 

விரிகஇர்பரப்பிவானமீதெழுகுழவித இங்க [ம் 
ளெரிமணிப்பூண்செய்திண்டோ ளெழுபுவிவேஈதர்மேலு 
வரிசிலைகுழையவாங்கிமண்டமர்கொடங்குமாரன் 
குரைகடன்முசசமெத்றுங்குணிலெனச்சிறட்ததன் றே, 

(இ- ள்,) விரிகதி பரபபி- விரி சரெணங்களைப் ப.ரவச்செய்த, 
வானம் மீது எழு- ஆகாயத்தில் எழும் 5, குழவி திங்கள் - இளம்பிறைச் 
௪ற்இரன், எரி - விளங்குடன்2, மணி - ரதங்கள் பதிதத, பூண் செய்-



கூடு ைகடதம், 

ஆப ரணங்களை யணிர் த, இண் தோள் - வலிமையுள்ள தோளையுடைய, 
எழு புலி வேர்தாமேலும் - எழுதீவிலுள்ள ௮ரசாகள் மேலும், வரி 
சிலை - நெடிய வில்லை, குழைய வா௩்இ - வளைய வளைத்து, மண்டு அமா 
தொடங்கு மாரன் - நெருஙகய போரை ஆரமபிககு மன்மதனது, குனா 
டைல் முரசம் - ஓலிக்டுன்ற கடலாகிய பேரிகையை, எற்றும் - அடிக் 
இனற, குணில் என - கூறு தடிபோல், இறந்தது - இறக் இருக ஈது, எது. 

(௧-௮.) வானி லுதயமான இளம்பிறையானது மன்மதனது சட 
லா௫ய முரசுக்குக் கூறு தடிபோ லிறாச.து எனபதாம், 

அழடம் ற௧க தம.டஈதியை விழைது வ௩த அரசாகளனைவரும் 
அவவிரவில் அளவற்ற காமவருததததை அடைவத்றகு மன்மதன 
காரணமாதலால் இதுகாறுமபோலனறி ௮இக மூயற்சியோடு படை 
யெடுத்.து வருவதறகுக சூறியாக அககாலகதில் ஒலிக்குஙகடலை முரச 
மாக்கு ௮ங்கணுண்டாடுய பிதையை அதை ஏற்றுங குணிலாகக் கூறினா 
G)r ears. (௨௬) 

ஏர்குடி.யிருந்தகய்கையிள முலைப்போகமவேட்ட 
கீர்மலிகடலந்தகானைநெடுநிலவேஈதர் தமமேல 
வார்சிலைத்தடக்கைமாரன்மண்டமர்புரியத தூண்டுங 
கூரிருள வேழககோட்டினெழுக்ததுகுழவித்இங்கள் 

(@ - ot.) Gydl திங்கள்- இளம்பியறையான, ஏா குடி. இருர்த- 
அழகுகளானவை' ஒருங்குபடததங௫ யிருககபபெற்ற, ஈங்கை - தமயச் 
இயினது, இள மூலை போகம வேட்ட - இளமையாஇய ஸ்தனக்களி 
னது அணை தலை விரும்பிய, நீா மலி கடல் - நீரமிஞரத கடலாஇய, ௮ம் 
தானை - அழகய அடையையுடைய, நெடு நிலம் வேந்தா மேல் - நெடி 
ய பூமியிலுள்ள அரசாகள்மீது, வா சிலை தடம் கை மாரன் - நீண்ட 

வில்லையேர்திய விசாலமாடுய கையையுடைய மன்மதன், மண்டு அமர் 
புரிய - நெருங்யெ யுத்சத்தைச் செய்ய, தூண்டும் - கடத்தபபட்ட, 
கூர இருள் வேழம் - மிகுந்த விருளாகய யானையினது, கோட்டின் - 
கொம்புபோல், எழுந்தது - உதித்தது, எ-று. தம- அசை, 

(@- து.) இளம்பிறை யானது தம்யக்தியை விரும்பிய அரசாகள் 
மேல் மன்மதன போரசெய்ய நடததபபட்ட இருளாகிய யானையின் 
கோட்டைபடோலு மிருதது என்பதாம் 

இழ்த்திசைச் தோனறிவரும் இருளை அக்காலத்தில் வரு மன்மத 
னது யானையாகக்கூறி மேறறிசைத தோனதிய பிழையையும் அத்தற் 
குக் கொம்பாகச் சொல்லபபடடது, இதனால் இவவிரண்டும் காம 
னைப்டோலும் விரகெளுக்குக காமததை விளைதது வருத்துமென்பது 
கருத்து, இருள்வேழமெனபது உருவகம், கோட்டினெழுச்த தென் 
பது தற்குறிப்பணி, இது முன்லுருவகசதை அல்கமாக்க் கொண்டது. 

கள்ளுயிர்த் இனவண் டார்ககுங் கமலம்வாய் முகழ்ப் 
பச் செய்ய, வள்ளலம் கயத்து ளாம்ப லலர்த்திய குழவித் 
இங்க, டெள்ளுசெய் கதிரோன் மாலைத் தெரிவைவெம்



சுயம்வரப்படலம். ௩௫௯ 

மூலையிற் கோட்டும், வள்ளுகிர்க குறிமித் ரோன்றிப் பொ 
லிவுற வயங்கிற் றன்றே 

(இ-ள்.) கள் உயித்து- தேனைத் தர்.து, இனம் வண்டு ஆக்கும்- 
கூட்டமாஇ.ப வண்டுகள் ஒலிக்ெற, கமலம் - தாமரை மலாகள், வாய் 
முடழ்பப - குவிய, செயய - வநத, அள்ளல் - குழைசேற்றையுடை 
ய, ௮ம் கயததுள்- அழகிய தடாகததுள், ஆம்பல் - அல்லிகளை, Sours 
Bu - மலரச்செயத, குழவி இிஙகள் - இளம்பிறையான, செள்ளு - 
தெளிர்த, செம் கதிரோன் - வந்த கதிரையுடைய சூரியனானவன், 
மாலை தெரிவை - மாலைபடொழமுதாடஏிய மங்கையினுடைய, வெம் மூலை 
யில் - விருபபத்தைச்செய்யு௩ கொங்கைகளில், கோட்டும் - ஊனறிய, 
வள் உ குறியின - கூரிய ஈகககுறியைப்போல், தொன்தி- உண்டாய், 
பொலிவு உற - அழகு பொருத, வயங௫றறு - விளங்இற்று, ௭ - று. 
அனறு - ஏ- அசைகள், 

(க -்.) தாமரை மலாகளஞீலிய அலலிமலாகளை மலரச்செய்த 
இளம்பிழையானது சூரியனானவன மாலைககாலமாதிய மங்கையின் 
கொங்கைகளில அழுத்திய ககககுறிபோ லிரு௩தது எனபதாம், 

சூரியனோடு கூடிப பிரி௨து நின்ற மாலைபபொழுதில் காணட்படு 
இன்ற பிறையினை அவனசெயக நககசூறியாகக் கூறினூ, புணருமி ' 
டதது ஈகக்குறி யுண்டாதல், *பறகுறி நகக்கூமிகள பாணிகொடுதட்ட, 
னற்கமிழ்து துயததவகளி கனறேெழ வணைதத, லறகுகர ணங்களறி 
யாருமெளி தாகக, கறகும்வகை நின௰௦ன கதாததமணி யோவம? இத 
னாலறிக. மாலைபபொழுதி லுணடாகிய பிறையினை௪ சூரியனோ கூடிப் 
பிரிந்த மாலைடபெண முலைககுறியாசக கூமிகதலால தறகுறிபபணி. () 

சேட்டிளம்பரிதிமா ர்பினள்னுககுத் தெரியனாளைச் 

சூட்டிவிடரிவையெனனததுலங்கு£டடி.சைமாதன்பிற் 

காட்டியநிருத்தககையிறகதாநிலவுமிமுகதணணென்் 
கோட்டிளயகுழவிததிங்கள குடபுலகதெழுந்ததன்றே. 

(இ- ள்.) சேடு இளம்- மிகுந்த விளமையையுடைய, பரிதி - 
சூரியன்போனற, மா£பின - மாாபினிடததில், ஈளஜுக்கு - ஈளமகா 
மாஜலுக்கு, நாளை - காளைபபொழுதில், தெரிவை - தமயநதியானவள், 
தெரியல் சூடடுவள எனன - மாலையைத தரிபபாளெனறு, அலங்கு - 
விளங்குனற, €ம் இசை மாது - இழக்குத இக்காயெ மஙகையானவள், 
அன்பின - அன்பினாலே, காட்டிய - காடடப்பட்ட, நிருத்தம் கையில்- 
அபினயக்கைபோல், கதா - கதாகளாஇய, நிலவு உமிமும் - ஒளியைக் 
கொப்புளிக்கின்ற, தண் என் - குளிச்சிடொருக்திய, கோடு - வளைந்த, 
இளம் குழவி இங்கள் - மிகுர்த விளமைபொருகதிய பிழையானது, 
குடம் புலத்து - மேற்குத் இசையில், எழுக்தது- உதயமாயிற்று, எ-று. 

(௧- ௮.) களனுக்கு காளையச்தினம் தமயர்தி மாலைஞட்டுவா 
ளென்று £ம்த்திசை மாதானவள் காட்டப்பட்ட ௮பினயத்தைப்போல் 
இளம்பிறை மேற்குத்திசையில் உஇத்த.து என்பதாம்,



௩௨௬௦ ரை நட்தம், 

நாடகக்கணிகையா தமது கருத்திலஐுள்ளதை அபினயத்தால் அபி 
முகத்தில் காட்டுத லியல்பாதலின அவவாறு €ழ்த்திசைமாது தம 
யர்தி நளலுக்குமாலைசூட்டலைக் காட்டிய நிருத்தக்கைடோல் இளம் 
பிறை யெழுர்ததென்றா. பிறையில் நிருததக்கையைக் குறித்தமை 
யால் தற்குறிபபணி, (௨௯) 

கூன்பயில்குழவித்திய்கள்கொள்ளைவண்டி ருந்துபாடக் 
கான்பயின்மலரம்பேஈ6துங்கன்னலஞ்சிலைக்கை வேட 
னூன்பயில்குருதிவேற்கணொண்ணுதன்மடவாருள்ள 
.மீன்கவர் தாண்டிலென்னவிசும்பிடைவிளங்கற்றன் றே, 

(இ- எ.) கூன் பயில குழவி திங்கள் - வளைவுபொருந்திய இளம் 
பிறையானது, கொள்ளை - மிகுதியாக, வண்டு இருந்து - வண்டு 
ளிரு௩த) பாட - பாடலைசசெயய, கான பயில் - வாசமபொருந்திய, 
மலா அம்பு ஏதும் - மலாககணைகளையேகதிய, கன்னல் ௮ம் சிலை கை 
வேடன - மனமதனது, ஊன பயில - தசைபொருச்திய, குருதி- 
உதிரததையுடைய, வேல கண் - வேலபோனற கணசளையும், ஒள் 
அதல் - ஒளிபொருகதிய கெறறியையுமுடைய, மடவா -மாதர.து, உள் 

எம் - மனமாகிய, மீன கவா - மீளைக இரிபபெபதற்குப போடபபட்ட, 
தூண்டில் எனன - தூணடிலைபபோல, விசும்பிடை - அகாயதஇனிட 

தத, விளகடுற்று - பிரகாசிததது, எ-று, அனறு - ஏ- அசைகள், 

&- து.) இளம்பிறை உதயமானது மனமதன மாதாகள மன 
மாய மீனைக இரிகெகப போடபபட்ட தமூண்டிலைபபோ லிருந்தது 
என்பதாம். 

மாமிச ததை விரும்பிப பமறிய மீனகளைச தூண்டில் இறக்கும் 
படி. செய்வதுபோல, இபபிறையும காம்விடாய தீரத தனனைப பராக 
இன்ற பிரி,தவரை வருததுவசாதலில இவவாறு கூறிஞா. பிறை 
யைத் தாண்டின முளளாகக் குறிதசமையால் தறகுறிபபணி, (௩௦) 

நீனிறத்தங்கண்வானடூள்கடற்பரப்பிற்றாய 
வானிலாககதிர்கள்வீசிவயின்வயின்விளங்குகின்ற [ன்றும் 
மீனெலுங்கதிர்கொண்முதத வெண்மணியுயிர்த்துக்தோ 
கூன்முதுபபியெனனவெழு£ஈததுகுழவித்திங்கள். 

(இ-ள்.) குழவி திங்கள் - இளமபிலறையானது, நீல் நிறத்து - 
நீலகிறசதையுடைய, ௮ம் கண் வானம் - அழயெே இடத்தையுடைய 
ஆகாயமாடய, நீள் கடல் ப.ரபமபில் - நீண்ட கடலினது பரபபிலே, . 
தூய வால் நிலா கதாகள் - பரிசுததமாஇய வெள்ளிய பிரகாசத்தை 
யுடைய ரணங்களை, வீசி - எறிநது, வமின் வமின் விளங்குன்ற 
மீன் என்னும் - - இடல்கள்ே தானும் பிரகாசிகடுன்ற மீனென்இன்ற, கதா 
கொள் - இரணங்களைக்கொண்ட, முத்தம் வெள்மணி உமாத்து - - வெள் 
ளிய முத்தங்களை ஈன்று, தோன்றும் - விளங்கும், கூன் முதுகு இப்பி 
என்ன - வளைர் த முதுகையுடைய இப்பியைப்போல், எழுக்தது -.எழுச் 
௮௮) எ-று,



சுயம்வரப்படலம். ௩௬௧ 

_ (8 gH) நட்சத்திரங்களோடு உதயமான இளம்பிறையானது 
முதிதுக்களை யீன்ற இப்பிகளைப்போ லிருர்தது என்பதாம். 

_மினெனுமுத் தம்” என்றது உருவகம், சகூன்முது, இப்பியென்ன? 
எனச் குறித்தலால் தற்குறிட்பணி, (௩௧) 
ஓங்குயிர்விசும்புபூத்தவுடுப்புகர்முகத்ததாய 
வாங்குவிற்றடக்கைமாரன்மலர்தலையுலகற்நூண்டுந் 
தூல்கிருட்களிகல்யானை து.ரஈ்திடுக்தோட்டி போலத் 
தீங்கதஇர்க்குழவித்திய்கள் சேணிடைத்இகழ்ந்ததன்றே. 

(இ- ள்.) தீகதா குழவி இங்கள் - இனிய இரணங்களையுடைய 
இளம்பிறையான.து, வாங்கு வில் - வளைக்கபபட்ட கருப்புவில்லேர் திய, 
தடம் கை - விசாலம்பொருநதிய கையையுடைய, மாரன் - மன்மத 
ஞனவன், மலா தலை உல$ல - ப.ரத இடத்தையுடைய வுலகததில், 
ஆண்டும் - செலுததுடுன்ற, ஓங்கு உயா விசும்பு பூதத் - மிகவு மூயர் 
55 ஆகாயத்தில உணடாடூயே, உடு - தாரகைகளாஇய, புகா மூகத்தது 
ஆய - புள்ளிபெற்ற முகத்தையுடையதாடய, தூங்கு இருள் - ob Ou 
இருளாதிய, களி நல் யானை - களிபபையுடைய நலல யானையை, துரக 
திரம் தோட்டி போல் - ஐட்டும் அஙகுசம்போல், சேணிடை - ஆகா 
யத்தினிடத்து, இகழ்ர்தது - பிரகாசிததது, எ-று. 

(க-.) இளம்பிறைத் தோற்றமானது மன்மதன் செலுத்தும் 
இருளாஇயெ யானையை யோட்டும் அவகுசமபோ லிருக்கத என்பதாம். 

இதுவும் அவவனரி, (௩௨) 

பிள்ளைமாமதியங்கான்றநிலவழற்பிழம்புபற்ற 
வுள்ளகெக்குருமொழாந்துலமபொருவயிரத்தி்ண்டோ 
எள்ளிலைவடி.வேலேக்துமரசிளங்குமரர்பூண் ட 
தள்ளருங்காதலெம்மாற்சாற்றலாந்தகைமைத்தன் நே. 

இ-ள்.) பிள்ளை மா மதியம் - இளம்பிறையானது, சான் ற - 

வீசிய, நிலவு - சக்திரிகையாெ, அழல் பிழம்பு - அக்இனித் திர டசி 
யானது, பற்ற - பிடிக்க, (அதனால்) உள்ளம் - மனமானது, கெக்கு 
உரு - மிகவு முரு, மாழார்து - மயங்க, உலம் பொரு - திரள் கல்லை 
யொத்த, வயிரம் திண் தோள் - வச்சிரம்போன்ற திண்ணிய தோளை 

யுடைய, ௮ள் இலை வடி வேல்- தசையை யள்ளிச்கொள்ளுகின்ற இலை 

யையுடைய வடித்த வேலை, ஏந்தும் - ஏந்துகன்ற, அரசு இள குமரா - 
இராஜகுமாராகள், பூண்ட - அடைந்த, தள் அரு காதல் - தளளுதற் 
கரிய ஆசை, எம்மால் - எம்மால், சாற்றலாம் - சொல்லலாமாஇயெ, 
தகைமைத்து அன்று - தகைமையை யுடையதனறு, எ-று. 

(௧- Si) Dornan ps கனலினால் அரசாகள் 'மனமுருகியடைச் த 
காதலை எம்மாற் சொல்லக்கூடிமோ, என்னா என்பதாம், 

காமமானத, எப்படிப்பட்டவாகளாலும் விலக்குதற்கரிகாகை 
யால் *தள்ளருங் காதல்! என்னா. இதுவும் வரும்பாட்டும் கலிக்கூத் 
ெனக் கொள்ச, (௩௨) 

கக்



Fr 2. OO % L. & ih, 

ஏற்றுரிமுரசந்துஞ்சாவிதர்ப்ப்கோனினிதினீன்ற 
கோற்றொடிவதுவைவேட்டுக்கூரிருட்கல்குற்போதிற் 
ரூற்றிளம்பூகவேலிஷ்தண்பணைநிடதக்காக்கு 
மாற்றல்சானளனுக்குற்றவருர்துயருரைக்கலுற்மும், 

(இ-ள்.) ஏறு உரி- இடபத்தின் றோலாழ்செய்த, மூரசம் தஞ் 
சா - பேரிகையானது உறங்காத வாயிலையுடைய, விதாப்பாகோன - 
வீமன், இனிதின் ஈன்ற - இனிமையினாம் பெற்ற, கோதற்றொடி - தம 
யந்தியினத, வதுவை வேட்டு - விவாகத்தை விரும்பி, கூர இருள் - 
மிகுர்த இருளையுடைய, கங்குல் போதில் - இராட்பொழுதில், தாறு - 
குலைகளையுடைய, இளம் பூகம் வேலி - இளமைபொருந்திய கமுக 
வேலி சூழ்க்த, தண் பணை - குளிச்சிபொருக்திய வயல்களையுடைய, 
நிடதம் காககும் - நிடததேசததைப் புரக்கனற, ஆற்றல் சால் - பொ 
றுமை மிக்க, நளனுக்கு - நளமகாராஜனுக்கு, உற்ற - பொருந்திய, 
௮ரூ துயா - பொறுததற்கரிய துயரை, உரைககலுந்ராம் - சொல்லத் 
தொடங்கினோம், ௭ - று. 

(௬-து.) தமயக்தியின் விவாகதசை விரும்பிய ஈளஓக்குப பொருக் 
திய துன்பத்தைச் சொல்லக தகொடஙஇஹனோம் எனபதாம். 

பொறுமைமிக்க ஈளனாலும் டொறுததற்கரிய துயரன்றது 
அதன் அருமையைக குறிபபிச துநினறது, (௩௪) 

[இதனால் களன் பிறையை வெறுத்தல் சொல்லப படஇன்றத.] 

கலிவிருத்தம். 

பனிமைக்கடலிற்படுமாரமிர்தோ 
டினிதிற்றிருவோ டுமெழுந்தனையென் 
மனஜுற்றவள்வாணுதல்போலுதியாற் 
கனலத்தகுமோகலைவெண்மதியே. 

(இ-ள்.) கலை வெள் மதியே - களையையுடைய வெள்ளிய ei fir 
னே, பனி - குளி£ச்சிடொருகதிய, மை கடலில் படும் - கரிய கடலிற் 
Cem Bu, gt அமீாதோடுமிறைந்த ௮மீ£தத்துடலும், இனிதின் இ 
வோர்டும் - இனிமையுடைய இலக்குமியுடலும், எழுர்தனை - தோன் 
னாய்) என் மனன் உற்றவள் - என்மனத்தி லிருப்பவளாஇய தமயச்இியி 
னது, வாள் - ஒளிபொருந்திய, நுதல் போலுதி-நெம்நிடோ லிருக்கன் 
ரூய்) கனல தகுமோ - (மீ என்னைச்) சுடத்தகுமா, எ-று. ஆல்,ஏ-௮சை,, 

&- gi.) களன் கலைகளையுடைய ச திரனே iT SERIO eBid 
quinine பிறந்தாய், தமயந்தி மிட. ந்தம் 
ஆதலா லெனைச் சுடத்தகுமா என்றான் என்பதாம், 

நீ தோன்றிய இடத்தின் குணத்தையும் உடன் பிறர்தோர் தன் 
மையையும் உணசாகிடினும் தமயர்இயினது நிகரில்லாத செழ்றிக் 
கிகரானாய் ) இப்பொழுது அதற்குரிய மடழ்ச்சி செய்வதை லிட்டு 
வெப்பஞ்செய்யின் ௮ப்பெருமை உனக்குத் தகாதென்டறு ருத்த, ()
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[இ,தனால் தென்றலை வெறுத்தல் சொல்லப்படுஇன்றது.] 

கொந்தார்குவளைக்குளிர்மென்மலரித 
பைக்தாதுதுதைந்துபடிந்துநறுஞ் 

சந்தாடவியூடுதவழ்6 தவரு 
மந்தானிவமேயுயிர்வெளவுதியோ. 

(இ-ள்.) கொகது gy கூவளை - இரளாக நிழையப்பெல்.ற உ௰ 
பலத்தினது, குளி மெல மவரில் - குளிரச்சிடொருச்திய மெல்லிய 
மலாகளி லிருககும், பைநதாது - பதிய மகரக் தஙகளில், அதைர்து - 
நெருங€) படிந்து - முழு, நறும் ௪நதம் அடவியூடு - நல்ல வாசனை 
யுள்ள சந்தனச்காட்டினிடததில, தவழாது வரும் - தவழ்ர்துவரூ 

இன்ற, மந்தானிலமே - இளஈஜெனறலே, உயி - என்னுயிரை, வெள 
வியோ - (நீ) அடகரிக்னெறனையோ, ௭ - று. 

(௧ - து.) களன் தென்றற்காற்றே என்னுயிரைக் இரடுக்ன்றுயோ 
என்றான் எனபதாம். 

தென்மலுக்குக் குளிச்சியும் மணமும மென்மையும் இறந்தன 
வாயினும் .பிரிகதவரை வருததுதலால் இவவாறு கூறினான. இக்கருத 
தைக் கொண்டமையால் கருததுடையடைகொளியணி. (௩௬) 

[இ.தஞம் குமிலவெறுதசல சொல்லபபடஇன்றத.] 

அயில்வாளிதுரந்தடலவேளபொரலாற் 
செயலேதுமிலாதுதிகைத்தயர்வே 
லுயிர்போலபவளின்சொலுணர்த்இவரிக் 
குயிலேயென காருயிர்கொலலுஇியோ, 

(இ-9ள்.) அடல் வேள - கொலைசெய்கன்ற மன்மதனானவன், 
அயில் வாளி து.ரஈத- கூாரமைபொருகதிய அம்புகளைச்செலுத்த, பொர 
லால் - பொருதலால், செயல் ஏதும இலாது - ஒருசெய்கையு மில்லா 
மல், இகைதது அயாவேன் - மயஙட வரு துவேனாகிய எனது, உமி 
போல்பவள் - உடிரையொபபஉளாஏய தமயர்தியினத், இன் சொல் 
உணாததி - இனியமொழியை யறிவிதது, வரி கூமிலே - இசையை 
யுடைய குயிலே, எனது - எனனுடைய, ஆ உயி - நிறைந்த உயிரை, 
கொல்லுதியோ - கொல்லுஇன்றனையோ, எ-று. 

(é- த.) குயிலே ! என்னமயிரைக் கொல்லுஇன்றாயோ என்றான் 
சன் என்பதாம். 

ஒருவரோடு பொருது. இளைத்கவரை வேறொருவன் வெல்ல வரு 
வது தகாதென்பது கருத்து. இவ்விரண்டுபாட்டாலும் சுயம்வரம் 
வேனிற்காலததில் நடந்தது என்பது பெழ்றாம, (௩௭) 

[இ.௫ உருவெளித்தோற்றத் தமயர்தியைக் குதிச்துச்சொல்லியது.] 
விண்ணோர்விதொதுவிளம்புதலாற் 
பெண்ணாரமிர்தேபிழைசெய்கனனோ



௩௬௪ ரறைட்தம். 

வெண்ணாதுறுமிஈஇ.ரசாலமெனக் 
கண்ணூடுபுகுந்துக.ரந்தனையே. 

(இ-ள்.) விண்ணோ - தேவாகளால், விடு தாது - விடுக்கப்பட்ட 
தினை, விளம்புதலால் - சொல்லுதலால், பெண தா அமா£தே - தம 
யர்ீதியே, பிழை செய்தனஜோ - கும்மஞ்செ.ப்தேனோ, எண்ணாது 
உறும் - நினைக்கட்படாத (அனை தும்) பொரு$்துஇன்ற, இந்திரசாலம் 
என - இ&்திரசாலவிததைபோல், கணணூடு புகூ௩து - (என), கண்ணி 
டத்தில் நுழைத, கரகதனை - ஒளிசதாய, ௭ - து, 

(௧- து.) ஈளன் தமயந்தியை உருவெளித தோத்மமாகக் கண்டு 
தன் கண்ணில் இர இரசாலமாக ஒளிகதுககொண்டாய என்றான் என்ப 
தாம். 

தூதாக வந்தலிடத்து யான சொல்லியது குழ்தமாகக் கொள் 
ளின் அது எனதன்று, ழேவாசள செயத்து , ஆதலின நீ என கண 
ணெதிவந்து நில்லாது மறைவசம்கு யானொரு குற முஷ் செய்தில 
னெனபசாம். (௩௮) 

[இ.து தன்னெஞ்சைககுறிதலுச் சொல்லியத.] 

துஞ்சாதயர்வோடுயிர்சோர்தரவெம் 
ஈஞ்சார்விழிவேலெறிஈன்னுதலாம 
பஞ்சேரடியாயிழைபாலுறையு 
கெஞ்சேயெனைகநீயுகினை£ தலையே. 

(இ-ள்.) துஞ்சாது - உறங்காமல், அயாவோடு - லுன்பத்தோடு, 
உயி சோதர - அவியானது தளாசசியடைய, வெம நஞ்சு தா - 
வெப்பம் பொருந்திய விடநிறைநத, விழி வேல் எறி - கண்ணாகிய 
வேலை எதிஇன்ற, ஈனனுதல ஆம் - நலல புருவததை யு டயவளாஇிய, 
பஞ்சு ஏா அடி - செம்பஞூசுஃ குழம்பணிர்த அழடிய டா தங்களையுடைய, 
ஆயிழைபால் - தமயர் இமிடத.த, உறையும் - தங்குன௰, நெஞ்சே - 
என் மனமே, எனை - எனனை, நீயும் - நீயும், நினைந்திலை - நினைச்சா 
யில்லை, எ-று. ஏ- அசை, 

(க-.) தமயர்திமீடததுத தங்குின்ற என்மனமே நீயும் என்னை 
நினைக்கவில்லை என்றான எனப காம். 

இடுக்கண் வரும்போது தனக்கு உம்டோ லிருபபவரும் உதவா 
ரன்பது கருத்து. (௩௧) 

[இது கவிக்கூற்றால் நிகழ்ந் தவை கூறல்.] 

என்றார்வமொடின்னபுலம்பிமணிக் 
ன்ரார்புயன்மெய்த்துயர்கூர்கரலும் 

பொன்முழ்பிதிர்சிர்தியபொம்மன் முலைப் 
பின்றாழ்குழலுற்றதபேடிடுவாம்.
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(இ-ள்.) என்று - இப்படியென்று, தவமொடு - ஒசையோடு, 
இன்ன புலம்பி - இத்தன்மையவாக இரங்க, மணி - அழிய, குன்று 
ஆ£ புயன் - மலையையொத்த புயச்தையுடைய ஈளமகா.ராஜன், மெய் 
தியா கூரதரலும் - உண்மையாகய ௮இக துன்பங்கொண்ட வளவில், 
டொன் தாழ் - பொன்னானது தாழும்படி, பிதா சிந்திய - தேமல் இத 
தி.ப, பொம்மல் முலை - பொலிவுபெற்ற முலைகளையும், பின் - பிற்பக்கத் 
தில், தாழ் குழல் - தாழ்கின்ற கூர்தலையுமுடைய தமயர்இ, உற்றது - 
அடைர்த துயரத்தை, பே௫ிிவாம் - சொல்லுவாம், எ-று, 

(க-து) இவ்வாறு ஈளன் புலம்பித் அன்பபபடு மளவில் தமயர்இ 
துன்பததைச் சொல்லுவாம் என்றா புராணிகா என்பதாம், (௪௦) 

[இது தமயநஈதி தன்கொங்கைகளை சோகச் சொல்வது.] 

கணைவேணிகர்காமருகாளைபுயச் 
தணையாமலென்மார்பகலங்கவரா 
விணைமால்வரையென்னவளர்ந்தனிராந் 
பணைமா முலைகாள்பயனென்னைகொலாம். 

(இ-ள்.) கணை வேள் நிகா - மலாக்கணைகளையுடைய மன்மதனை 
யொத்த, காமா காளை புயத்து - அழயெ ஈளமகா.ராஜலடைய தோள் 
களில், அணையாமல் - அழு தாமல், என மாபு அகலம் - என்னுடைய 
மாரபினிடமெல்லாம், கவரா - கவாநீதுகொண்டு, இணை - இரண்டா 
இய, மால் வரா எனன - பெரிய பாவதங்களென்று சொல்லும்படி, 
வளாந்தனீோா - வளாவுறறாகள, பணை மா மூலைகாள - பருத்த மகத் 

நாய ஸதனங்களே, பயன - (உமக்கு நமககும்) பயன், என்னை 
கொல் - யாது, எ-று, ஆம் - அசை. 

(க- து.) என் கனதனங்களே ஈளன்புயங்களை யணையாவிட்டா 
அம்களுககுப பயனெனன என்றாள். 

£பணைமா மூலைகாள? என விளித்துப பொதுப்படப் பயனென்னை 
கொல் எனலால் மலைபோல் வளாந்து பெரிய மா£பகலங் கவாந்த றும் 
மைச் சுமந்த எனக்கு ஈன்மைசெய்ய நினைத்து நளன் மாபகததுப் 
புலலாவிடினும் நீர பிறந்ததற்காவது பயன கரத யணைந்தீரில்லை 5 
ஆதலால் தனக்கும் பிமாககும் பயன்படாத அம்போலும் வீணரில்லை 
யென்பதாம், (௪௧) 

[இத மனதைக்குறித்துச் சொல்லியது.] 

முனம்வானவர்தூதுமொழிர்திகொட் 
புனைதாரவன்மார்பிடைபுல்லியு£ 
நினையாதுவிடுத்தனைநின்றுருகு 
மனனேயினியென்கொல்வருந்துவதே. 

@ - 67.) மூனம்- மூன்னே, வானவா - தேவாகளுடைய, தது 
Gorge eo நாள் - தூதைச் சொல்லியகாளில், புனை தா.ரவன் - மாலை 
யணிர்த களமகா ராஜனுடைய, மாபிடை புல்லியும் - மாபினிட த்திலே



டக்கர் ரைட் தம், 

தழுவியும், ரீ நினையாது - நீ எவ்வளவுஞ் இர்தியாமல், விடுத்தனை 
அவனைவிட்டு, நின்று - திகைத்துகின்று, உருகும் - கரைஇன்ற, மனனே- 
சேஞ்சமே, இனி யென்கொல் - இப்போது என்னகாரணமாகு, வருந்து 
வது - வருததமடைவது, ௭ - று. ஏ- ௮சை, 

(6- து.) தமயந்தி தன்மனசைக் குறிதது ஏன் வரு சதமடைஇரு 
யென்றாள் என்பமாம்,. 

சமயம் வந்தகாலத்திற் பெறவேண்டுவமைப் பெறாமல் விடுத்துப் 
பின் வருர்துவதிற் பயனில்லை.பாயிஜம் பிமா நகைககபபடுவா யென் 

டது ௧௫௮2. (௪௨) 

[இத கண்களைககுறி தீஅ௪ சொலலியது,] 

நண்ணா/தொழுவேனளன்மார் பகலக 
தண்ணாரணையிறறழுவுமகனவி 
லெணணுாதுவிழித விடு, இடுமென் 
கண்ணேயிஃதசென்கொலகலுழ்வதுவே, 

(இ-ள்.) கண்ணா தொழு - பகைவா துதிக்னெற, வேல் நளன் - 
வேலையேஇ.ப ஈளமகாராஜனுடைய, மாபு அஃல.௰-மாரபினை, தண் ஆர் 
அணையில் - குளிர௪சி3பொருஈதிய மெதசையில், தமுவும - தழுவுஇன்று, 
கனவில் - சுவபடனததில, எண்ணாது - ஆலோசியாமல், விழித்து - 
ல்ழித்துககொண்டு, விமிததியம - வீடடுவிடனற, என் கண்ணே - 
என கணகளே, இஃது எனகொல - இது எனனகாரணமாக, கலுழ் 
வது - கலங்குவது, எ-று, 

க-து.) என கண்களே கான சொடபனததில் ஈளனைக்கூடும் 
போது நீங்கள் விழிதசமூத தெனன எனறாள் என்பதாம், 

பிறராலன்றி நினனம செ.பயப டட குறறததுக்கு நீயே வருந்து 
வது பேதைமை யென்பது கரதத. (௪௩) 

[இதனால் சம்திரனை வெறுச்தல் சொல்லபடடுன்றத.] 

துதைகாண்மலர்வாளிதுரந்துது ரந 
தெதிர்வேளுயிர்கொலலுதலெண்ணிலைடள் 
கஇிர்வாணிலவாரழலகான்றெழுவெண 
மதியேயெனைகயும்வருதது தியோ, 

(இ- ௬.) ததை காள் மலா - நெருங்க புதியமலராகயே, வாளி- 
பாணங்களை, துரந்து துரந்து - வீடுதது விரித்து, எதா - எதாக்கின்த, 
வேள் - மன்மதனானவன், உயி கொல்லுதல் - உயிரைக்கொல்லுதலை, , 
எண்ணிலை - நினைத்தாயில்லை, கீள் கதா - நீண்ட இரணங்களிலனுடைய, 
வாள் நிலவு - ஆதிகப்பிரகாசமாகயே, ஆ அழல் - மிகுர் ததீயை, கான்று- 
வீடுக்கொண்டு, எழு வெள் மதியே - தோன்றுஇன்ற வெள்ளிய 'சக் 
இரனே, எனை - என்னை, நீயும் - நீயும், வருத்துதியோ - வருத்துடன் 
னையோ? எ- ஓடி



சுயம்வரப்படலம், உன 

(௧க-ி.) சந்திரனே! மன்மதன் பாணத்தா லென்னைக் கொல்லு 
தலை நினைக்கவில்லை, நீயும் வருத துன்றாய எனறா ளென்பதாம். 

என்னுயிரை வருத்துவதம்கு மன்மத ஜஞொருவனே போதும் ; 
இப்படியிருக்க நீயும் அததொழிலின் முயல்வது அரைச்சபபட்டதை 
அரைபபதுபோறீ பயனிஃலை யென்பது கருத்து. (௪௪) 

[இது நளனைக்குறிதது௪ சொலலியது.] 

வேளாண்மைசெலுத்தல்விலக்கலையாய் அத்தி 
வாளாவுறைஇன்றதுமன்னறமோ 
கோளாணமையின்மன்னர்தொழுஞ்சுடர்வேற் 
காளாயெனதாருயிர்காவலனே. 

(இ-ள.) தோள அண்மையின - புயவலிமையினால், மன்னர் 
தொழும் - அரசாகளால வணஙகட டடட, சுடா வேல் காளாய் - ஒளி 
பொருக்திய வேலைததரிதத சாளைபை யொததவனே, எனது - என் 
னுடைய, ஆா உயிர காவலனே - நிறைந்த உயிருக்கு அரசனாயெ கள 
மகா. ராஜனே, வேள - மலவமதனானவன, அமை செலுத்தல் - (உனை 
விழைச்த என்னிடகதுப) பராக௫ரமஞ செலுத்துவதை, விலக்இலை 
யாய் - ஒழிக்காதவனாய, வாளா உழறைஇன்றது - சுமமாலிருக்கின்றஅ, 
மன அறமோ - அரசரது தருமமோ, எ- று. 

(க-து) களஎமஹாராஜனே! மனமன் பாணஞ்செலுச்துதலை கீ 
விலக்கா திருககறது இராஜசருமமோ எனறாள எனபதாம். 

தன் மேயதஇிலுளளவா தீஙகுசெயயின அதை விலகக் காப்பது 
அரசா சருமமாகும, அ௩னமாதலின கினனையே யடைக்கலமாயுள்ள 
எனனிடதது மனமதனானவன் தனது அணமையைச் செலுத்தினால் 
அதை நீ விலக்கி அருளசெயயாயாயின நின்ன மிமுக்குற்றதுமன்தி 
நினக்கும் ப நிபபுண்டாகும் என்றதாம். (௪௫) 

[இது இரங்குதல், நெய்தறறிணைக குரிபபொருளா தலால் 
அங்குளள பொருளசளைக் குறிததுச் சொல்லுதல்.] 

இடசோதவிரா இரவோவிடியா 
தடலவேலவர்தாமருளோபுரியார் 
குடவால்வளையேகுருகேதிரையே 
கடலேகழியேயிதுவோகடனே. 

(இ-ள் ) குட வால் வளையே - கூடமபோன்ம வெள்ளிய சங்கே, 
குருகே - சாராயே, திரையே- அலையே கடலே - சமுசத்திமே, 

கழியே - கழிகிலமே, இடரோ - துன்பமோ, தவிராது - நீங்காது ; 
இரவோ - இராத்இரியோ, விடியாது - விடியமாட்டாது ; அடல் - 
கொலைசெய்இன்ற, வேலவாதாம் - வேற்படையையுடைய நளமகா 
reer, அருளோ புரியா - கருணைசெய்யார், (ஆதலால்) இதுவோ - 
இப்படி. வரும் துவதோ, கடன் - என் கடன், எ-று. ஏ- அசை, 

(௧-௮) தமயர்தி கழிக்கரைப் புலம்பல் என்பதாம்.



Odi ab} ளைட்தம், 

ஓ--இரக்கப்பொருளிலும், ஏ--எண்ணிலும் வந்தன. இவ்வுல 
இல் ௮கேக அரசா அநேக மங்கையா வருத்தத்தை நீக 
அளித்தன ரொனக் கேட்டதுண்டு, இவா கொலைசெய்டுன்ற வேலை 
யுடையவ ராகையால் அங்கனஞ் செய்திலாபோலும். ஆதலின் என 
இடா நீர்டுற்றில்லை; அதனோடு போக்குதலின் இரவும் கெடுக்காலம் 
போல விடிஈததில்லை, நீலா இங்கனமுற்றுப் பிரிந்து வருந்துபவாக்கு 
ஒப்புரவுசெயயுங் கடப்பாடு பெற்றுடைமீ ராகலின் இவ்வரசாக்குஞ் 
சொல்லுலீராக வென்மபடி, நீரால் எதாப்புற்நீ ஏரியைக் காக்கும் 
பொருட்டுப் போக்கு விடுவதுபோல் மிக்க துன்பமூற்றவாகள் பிற 
சோடு அதனை உரையாவடின் ஆற்று. ராதலின் இவஞர் தன்றுன்பத்தை 
யிங்ஙநனஞ் சொல்லினா ளென&, (௪௬) 

கழலாவளையுங்கனலாமதியு 
முழலாமனலும்பெறுகாளுளதோ 
மழவேறனையான்மருவாவிரகத் 
தழலாலுருகுந்தமியேனினியே. 

(இ-ள்.) மழ ஏறு அனையான் - இளவேற்றையொத்த ௩ளமகர 
ராஜன, மருவா - டொருந்தபபெருத, விரகம் தழலால் - விரகாக்இனி 
யால், உருகும் தமியேன் - கரைஇன்ற தனியேனாயெ கான், இனி - 
இனி, கழலா வளையும் - கழலாத வளையல்களையும், கனலா மதியும் - 
சுடாத சர் இரனையும், உழலா மனஜம் - கவலைப்படாத மனத்தினையும், 
பெறும் நாள் - பெறறுக்கொள்ளு காள், உளதோ - உண்டாகுமோ,௪-.ற. 

(க-து.) கான் கழலாத வளையல்களையும் சுடாத சந்திரனையுங் 
கவலைபபடாத செஞ்சையும பெறுகாளுண்டோ என்றாள் என்பதாம். 

ஒரு ஆடவாமாட்டு விருபபுவைத்த மடவாரக்கு அர்நினைப்பு முற் 
மூவிடின் அன்னம் நீ£ முதலி.பவறறின் விருபபில்லாமையால் தேகம் 
வாடும் , ௮வ்வாட்டததாற் கைவளை முதலியவுங் கழலும்) மதியுங் 
குளிச்சிசெய்து புணாச்சி நினைபபை யுணடாக்டு அது இடைக்கப் 
பெருமையாற் சுடும், இங்ஙனமா தலின மனம் விரும்பியதை யடையப் 
பெராமையாம் பல நெறிகளிலுஞ் சென்று சுழன்றுழலும்; இவ்வாருத 

லின் சளனைபபெரு;த தமயகதியும் *கழலாவளையுங் கனலாமதியு மூழலா 
மனம் பெறுநாளுளதோ? என்றாள். ௩ளனைப்பெற்ற நாளில் ga 
வாரா மென்பது கருத்து. ஒ--இரக்கபபொருளில் வாதது, -௮சை,() 

௮ள்ளிக்கொளலாமிருளூடடர்வேள் 
கள்ளத்தெனதாருயிரோகவர்வான் 
விள்ளற்கரிதாம்விரகந்தமியே 
னுள்ளத்துறைவாயுணர்டிற்றிலையோ, 

(இ-ள்.) விள்ளம்கு அரிதாம் விரகம் - சொல்லுதறம் கரிதாகய 
விரகத்தையுடைய, தமியேன் - தனியேனாகய என்னுடைய, உள்ளத் 
து உமைவாய் - மனத்தஇிலிருக்கின்ற ஈளனே, அள்ளிக்கொளலாம் - 
(4 கையால்) அள்ளிக்கொள்ளும்படி. மிருச்த, இருளூடு - இருளிவீடத்



சுயம்வரப்படலம், ௩௩௭௯ 

தில், அடா வேள் - அடாஇன்ற மன்மதனானவன், கள்ளத்து - கரவி 
னால், எனது ௮ா உயிர - என்ஐுடைய நிறைந்த ஆவியை, சவாவான் - 
அபகரிப்பான், உணாடுறறு இலையோ - (அக்களவினை) யறிஇன்ரூ 
யில்லையோ, ௭ - று, 

(க-ு.) என்ஐள்ளச்இருக்இன்ற நளனே ! மனமதன் என 
னுயிரை அபகரிபபரீன், நீயரியாயோ எனருாள எனபதாம். 

இருளிற் கரவுசெய்பவாபோல காமஜம் என்ஜுயிரைக் கொள்ளை 
யிட கினைததிருகனெறனன , காமகோயால் இனதிரவில் எனதாவி 
த்ரிக்கப்பெறுது , அது உனது பொருளாதவால அத கொரு இங்கு 
வா.ராமற் காக்கககடவை , காவாவிடில அதனால் பின்னா வருஈதுன்பம் 
உனதாம் , என சேரிறசொலவதம்கூப பெராத தமயாதி தன்ஜளச 
இருக்கு களனைவிளிஈது மடமையா லிவ்வாறு கூறினாளென்௪. (௪௮) 

[இதனால் சூரியோதயஞ் சொல்லபபடுனெழது.] 

எழுசரீச்கழிநெடி, லாசிரியவிருததம் 

cre Oa துயருற் ஜிருகணீர் வார விளமுலைக் து 
ணைபசப் பூ, மினறிகழ் மருஙகுற் செயயவாய்ப் பேதை 
மெலிவொடு வருந்துமெல் வையினின், மன்றலங் கமல 
முகைமுறுக் கவிழ்த்து வரிச்சிறைத் தம்பிபாட் டயரத, 
துன்றிருள் பருகும் விரிகதிர் பரப்பிச் சுடரவன் குணபு 
லத் தெழுந்தான், 

(இ-ள்.) என்று - இபட்டியென்று, Gain gut eto - வெவ்விய 
துன்பததையடைநது, இரு கண் நீ£ வார - இரண்டு கண்களினின்றும் 
$ீசொழுக, ee Siem - Dererw@urme Bu Qc |e seorm, 
களம், WEL a பட்ட நிறசதையடைய, மின திகழ் மருங 
குல் - ம ின்லைடோனி A re peep இடையினையும, செயய வாய - 
சிவச் தவாயினையுமுடைய பேல் ot sous eae மெலிவொடு - 
இளைப்டோடு, வருந்தும் die ee தீத் Cid ies £லத்தில், 
மன்றல் - வாசனைபொரு£திய, சம் - அழல, கமல க்கி 
யரும்பினுடைய, முறுக்கு அவிற்தலு-முழ் ME Pris, வு 
தும்பி - இரேகைகள் பொருந்திய சிறகையுடைய வண்கேள், பாட்டு 
அயர - பாட்டைபபாட், தனது - நெருஙகயெ, இருள் பருகும் - இருளை 
யுண்ணும், விரி கதா பரபபி - விரிஇன்௦ இரணஙகளைப் பரவச செயது, 
சட.ரவன் - சூரியனானவன், குண புலசது - இழக்குத இசையில், எழுக 
தான் - உதிததான, ௭ - று. 

(க-து) தமயம்தி வருத்சபபடுங்காலத்தில் சூரியனுதயமாஇஞன் 
என்பதாம். 

இப்படி, வருத்தமுற்ற தமயர்தி பின்பு *அவ்வருத்தங்களை யெல் 
ould CHR மடழ்வுறுதம்கு நிகழ்வதாயெ சுயம்வ.ரச் சிறப்பைச் சொல் 
அதற்கு உரிய காளெய்திய தென்பாரா, *பேதை வரு துமெல்வையினிற் 
சுடரவன் குணபுலதசெமழுர்தான்? என்றா, (௪௧)



௬௭௦ ளைடதம், 

ல் விவாகமுர சறைதல் சொல்லட்படுஇன் ௦.து. 5 @) ழூ றத் 

தணிவருந் துயரிழ் கண்படை பெறாது தளர்வொடு 
ae BO anus அயிர்ககு, மணியெழு வனைய பொற்றடம் 
இணிதோண் மன்னவா மனமகழ் சிறப்பப், பணியர வல் 
குற் கதிர்முலைத் துவர்வாய்ப் பைந்தொடி வதுவையின் 
தென்று, ௮ணிஈக ரணிகென் நரசர்கோன பணியா லர் 
குசற் கடிமு.ர சறைந்தார். 

(இ-ள்.) தணிவு ௮ரு துயரின் - ஆறுதுற்கரிய துன்பத்தினால், 
கண் படை பெருது - நிததிரை கெயயாமல், தளாவொடு வருதி - 
தளாசகூியுடன் வருததப்டடடு, வெய்து உயிககும் - பெருமூச்சு வீடு 
இன்ற, மணி எழு அசைய - மணித்தூண்போனற, பொன - அழஇய, 
தடம் - பரு, திணி தோள் - வலிமைடொருஈ திய தோளையுடைய, 
மன்னவா - அரசாகள், மனம் மடுழ் இறடப - மன ம௫இழ்ச்டி மிக, 
பணி அரவு அல்குல் - அராபபடமபோனற வஃகுலையும், கதா மூலை - 
காந்திபொருஈதிய ஸதனஙகளையும், துவா வாய - செவ் வாயையும, 
பைந்தொடி. - டிய வளையலையுநுடைய திமயற்திமினது, வதுவை - 

விவாகம், இன்று எனனா - இன்றென்று சொஃலி, அணி ஈகா ௮ணிக 
என்று - அழகே ௩௧ரை யல௩கரிககவென்று, அரசாகோன் டணியால் - 
வீமராச னேவலினால், அதா சூரல் கடி. முரசு - அதா௫இன்ற வோசை 
யை யுடைய பெருமைபெ௰ற பேரிகையை, அறைநதாா - (வள்ளுவா) 
அடி ததரா£கள், எ-று. 

(க - து.) அரசாகள மனங்களிக்க வீமராஜன் கட்டளையினாலே 
தமயந்திக்கு விவாக மினறை நக்கெனறு நகரை பலங்கரிக்கும்ட்டி 
பேரிகை யறைர்தா£கள் என்பதாம். , 

இராமுழுவதும் Hs Berend ache Bus அரசா மனம$ழ்ச 
படைய வீமராசன ஏவலினபடி. வளளுவா மூ.ரசறைநர்தா£. மு.ரசறை 
தல் பாக்கவ புராணத்தில் “தெளளிய வேஉலாளா செப்பலு மஇழ்ம் 
அபோய்றி, வள்ளுவ ஓண்டுபூசி வாலிய வணிர்துவீர, வெள்ளிய 
வேம்றுப்டோவை வஊ௫ிமுர செடு2துவல்லே, கள்ளிவா மாலைகாற்றிக் 
களிற்தினிட் டேதிசசொல்வான்.” இகதடபாட்டு முதல் *இனியன 
அுகாற்துபூசி யெழில்கொள வணிநர்து மென்தீங், கனியென Oem eg 
ளின்பங் கனித.ர வளவளாவிப, புனிதவிண்ணவாககும் பூசைப் போழ் 

துக போரதிறுகென்னா, BEALE OIL T CGC சொல்லி களிமுர செருக்இ 
னானே” என்னும் இர்தப்பாட்டீறாக வந்த ஜுதுடாட்டாும் அறிக, () 

[இதுமுதல் மூன்றுபாட்டால் கக ரலங்கரித்தல் 
சொல்லபபடுஇன்றது.] 

இமிழ்கடி. (prem கறங்குபே சோதை யெழின கர் 
மாக்தர்தஞ் செவியி, னமிழ்துகுக் தென்னத் தவழ்தலு 
மடழ்வுற் மணிவிழ 'வறுதகோ மறுகற், கமழ்கறுர் தாத்



சுயம்வரட்படலம். க.க 

அப் பாளைவாய்க் கமுகுங் கன்னலுங் சுதலியு நடுவா, ரூமி 
ழ்கதி செறிக்கு மணிகெடும் கொடிக ளுயர்விசும் பகற 
நிரைப்பார். 

(இ- ள்.) இமிழ் - இனிமையையுடைய, கடி. மூரசம் - புதுமை 
பெற்த பேரிகையானது, கறங்கு போ ஓதை - ஒலிக்கும் பேரொலி 
யானது, எழில் ஈகா - அழயே நக&ரத்திலிருக்கும், மார்தா செவியின் - 
மனிதா செவியில், அமிழ்து உகுததது என்ன - அமாதத்தை வார்த் 
த.துபோல், தவழ்தலும் - தவழ்க்த வளவில், ம௫ூழ்வு உற்று - மஇழ்ச௪ி 
யடைந்து, அணி - அழயெ, விழவு அரூத - திருவிழா 8ீஙககாத, கேச 
மறுடில் - இராஜவீதியில், கமழ் - பரிமளிக்கன்ற, நறு - நறிய, தாது - 
குலைகளையுடைய, டாளைவாய் கமுகும் - பாளைகள் வாய்ர்த கமுக 
மரமும், கன்னலும் - கருபபங்கழியும், கதலியும் - வாழைமரமூம், 
நூவோ - நடுவாகள், உமிழ் - கொபபுளிக்கன்ற, கதா எறிக்கும் - ரெ 
ணத்தை கீஈடன்ற, மணி நெடு கொடிகள - இரதநங்கள் பதித்த Os 
டிய கொடுகளை, விசும்பு ௮கடு உற - ௮காச௪ முழுவது நிறைய, கிராப் 
பா£ - வரிசையாகக் கட்டுவாகள், எ-று. 

(க-ு.) மனிதாகள மங்கலமுரச சத்த கேட்டவளவில் 
இ.சாஜவீதிகளில் பாக்குமரங்களுங் கரும்பும். வாழையும் ஈவொரகள், 
ஆகாயமளாவக் கொடிகளுங் கடவொகள் என்பதாம், 

அரசன்மகட்கும் சுயம்வரமென் நடிதக மூரசோதையை அவ 
ரவருக் தம்முடைய மகட்கு விவாகமெனறு அடி.தத ஓதையைக் கேட் 
டதுடோல் மூழ்சசியடைகசன ரென்பது தோனறழச் *செயியி லமிழ் 
துகுத்தென்னத தவழ்தலும்" என்றா, எப்பொழுதும் அலங்கரித் 

இருகஇன்ற வீதியெனபதுதோன்ற *அணிவிழவறாத கோமதுகில்' என் 
ரா, இப்டாட்டில் மாந்தரன்லும் எழுவாய் இதுமுதல் பன்னிரண்டு 
பாட்டுவராயும் ஈவோ நிரைபடா முமலிய வெவவேறு பயனிலை 
களைக்கொண்டு முடிர்தது. (௫௧) 

சேணுயர் பரிதி தழும்புற நிவந்த செழுமணித் தோ 
சண க௩வொர், வாணில வொழுகு மணிவடம் புனைந்து 
வயங்குபொற் றசும்புக ணிலாப்பார், பாணிகர் வரிலண் 
டுளர்ஈ்துதே னுகரும் பனிமலர்த் தாமகாற் றிவொர், தா 
ணுறை கழித்து விரிகதி ரெறிக்குஞ் சுடர்மணிச் செதி 
அ௮க,.டுடைப்பார். 

(இ-9்.) சேண் உயா பரிதி - மிகவு மூயாக்ச சூரிய0ஞானவன், 
தழும்பு உற - தழும்புபொருக்த, நிவர்த - உயார்த, செழு மணி தே 
ணம் நவா - செழுமையுள்ள மணிகள்பதித்த தோ ரணங்களை 
கடிவார்கள் ) வாள் கிலவு ஒழுகும் - ஒளிபொருந்திய சக்திரிசை Sap 

னத, மணி வடம் புனைந்து - முத்துமாலைகள் தரித்து, வயங்கு - பிர 
சாசிக்டின்ற, டொன் தசும்புகள் நினாப்பார் - பொற்குடக்களை ' அப் 
பார்கள்; பாண் நிகர் - பண்ணேயொத்த பாட்கெளை ‘Yom,



௭௨ ைடதம். 

வரி வண்டு - வரிகளையுடைய வண்டுகள், உளார்து - தீடலி, தேன் 
அகரும் - சேனுண்ணும், பனி மலா தாமம் - குளிச்சபொருக்திய மல 
மாற்றொடுச்ச மாலைகளை, நாற்நிரவோ - தொச்கக் கட்டுவராகள்; தாண் 
உழை கழித்து - தாண்களின் உறையை க், விரி கதா எறிக்கும் - 
விரியுங் இரணங்களை விசுஇின்ற, சுடா மணி - பிரகாசிக்ன்ற ரதீநக்க 
னில், செமி அகள் - படிந்த புமுதியை, தஅடைப்பா£ - துடைப்பார்கள், 
எ-று. 

(௧-௮) சூரிபன் தழும்படையத் தோரணமாலைகள் கட்டுவார் 
கள், தூண்களி னுமைகளைக கழற்றித தூசைத் துடைப்பாகள் என்ப 
தாம். 

பலகா லெறும்பூரக் கற்குழியுமேன நிருபபதால் ௮அசேக£் தோர 
ணங்கள” ௮ரீநகரைக் கடக்குமவமாயும் படுதலாம் பரிதி தழும்புற 
வென்றா. (௫௨ 

மைந்தரோ டூடி யங்கலார் பரிந்த மணிவடக் குப் 
பைக எகற்றிச், சந்தமென் குழம்பா னன்னில மெழுஇத் 

தண்முளைப் பாலிகை யமைப்பா, ரிக்திர தலுவிழ் நிகழ் 
தரச் சாந்து மெரிமணிச் சுண்ணமு மிறைப்பார், நட்தலில் 

விளக்க மணிசெய்பொற் றகளி நறுகெய்பெய் தொளியுற 
வெடுப்பார். 

இ-ள்.) மைந்தரோடு ஊடி - புருடருடன் பிணங்கு, அக்கலார் 
பரிந்த - ௮5த மகளிகள் நீக்கிய, மணி வடம் குப்பைகள் - முத்து 
மாலைகளின் குவியல்களை, அகற்றி-நீக்டு, சஈதம் மெல் குழம்பால் - சந் 
தனத்தினுடைய மெல்லிய குழம்பினால், ஈல் நிலம் மெழுக - ஈல்ல பூமி 
யை மெழு), தண் முளை பாலிகை - குளிசசிபொருகதிய முளைகளை 
யுடைய பாலிகைகளை, அமைப்பா£ - வைபபாகள் , இச்திரதனுவில் 
இகழ்த.ர - இக் இரவில்லைட்டோல் பிரகா௫ிக்க, சாந்தம் - சந்தன த்தை 

யும், எரி மணி சுண்ணமும் - (அதன்மேல்) காந்தியையுடைய 7 gous 
பொடிகளையும், இறைப்பா£ - இஜைபபாரகள் , கந்தல் இல் விளக்கம் - 
கெடுதலில்லாத தீபங்களை, மணி செய பொன தகளி- ரத்கங்க 
ளிழைத்த பொன்னகல்களில், நறு நெய் பெய்து - நல்லகெய்விட்டு, 
ஒளி உ௰ - ஒளிபொருக்த, எபெபா£ - ஏற்றுவாரகள், ௭ - று, 

(2- த) புருஷாகளோடு பிணங்குப் பெண்களெறிந்த மணிக் 
குப்பைகளை நீக்கச் சம் தனக்குழம்பாலே நிலதிதைமெழுக முளைப் 
பாலிகையை வைப்பா£கள், ஈவமணி விளக்கேற்றுவார்கள் என்பதாம், 

ஊடுதல் காமத்திற் இன்பமாதலின், *மைந்தரோடே? என்றார். 
இர்.இர,சனுவிலெனப் பலநிறமுள்ளதை உவமானமாகக் கூறலால் இல் 
கன மணியென்றதற்கு வெவ்வேறு நிமமுள்ள ஈவமணியையும் டொரு 
ளாகக் கொள்க, அவை வச்சிரம், வைரியம், கோமேதகம், புட்ப 
ராகம், மரகதம், மாணிக்கம், நீலம், பவளம், முத்து என்பனவாம். {J



சுயம்வசப்படஎம். ௩௭௨௩ 

| இதமுத லிரண்போட்டால் மாதா தங்களை அலங் 
கரித்தல் சொல்லப்படுஇன்றது.] 

ஓயரி தறு மழைமதர் கெடுங்க ணஞ்சன மெழுது 
வரர் சாந்தத், தொய்யில்வெம் முலையி னிலவுகொப் புளிக் 
கும் தூமணிப் பிறைவட மணிவா, மையிரும் கூந்தல் 
வதர்ஈதுதேன் மூரலு மட்வொர் பூந்தொடை புனைவாரீ, 
கையுநுண் மருங்கிற் கதிசொளி பரப்பு ஈகைமணி மேகலை 
புனைவார், 

(இ-ள்.) ஐ அரி சிதறும் - அழிய செவ்வரி பரந்த, மழை மதர் 
நெடு கண் - குளி£ச்சிபொருர்திய களிபபையுடைய கெடியகண்களில், 
அஞ்சனம் எழுதுவா - மையெழுதுவாகள் , சார்தம் தொய்யில் - சத் 

தனக்கோலம் எழுதப்பெற்ற, வெம் முலையின் - விருப்பக்தை-செய் 
யும் தனங்களில், நிலவு கொபபுளிககும - சந்திரிகையை உமிழ்இன்று, 
அ மணி- பரிசுத்தமாகிய ரதங்களிழைதத, பிறை வடம் - சந்திர 
aT gos, Homann - ௮ணிவா£கள் , மை இரு கூந்தல் வது - 
கரிய பெரிய ௮ளகபா.ரததைக் கோது, தேன முரலும் - வண்டுக ளெ 
லிக்இன்ற, மட்டு வா - தேனொழுகுகனற, பூரதொடை - பூமாலைகளை, 
புனைவா£ - சூவொகள , மையும நுண் மருக்கில் - நைஇன்ற நுண் 
ணிய இடையில், கதா ஓளி பரபபும - இரணஙகளினது ஒளியைவிரிக் 
இன்ற, நகை மணி மேகலை - காஈஇதயையுடைய மணிகளிமைகச மேக 
லாபரணத்தை, அணிவா£ - அணிவாகள, எ- று, 

(க- ்.) அக்ககா மாதாகள கணகளுக்கு மையிடுவாகள், கன 
கனங்களில் சந திராஹா.ர௩ தரிபபாகள, கூட தலில் மாலையணிவாகள், 
இடையில மேகலாபரணகந தரிபடராகள எனபதாம். (௫௪) 

சில்லரிச் சிலம்பு பஞ்சிமேற் பனிக்குஞ் £றடி கவின் 
செயப் புனைவா, மெல்வளை இருததி யாடமை பணைத்கதோ 
ளெழில்பெறத் தொயிலவரைந் இயவோ, ரலலியங் கமல 
மென்மலர் கவற்று மடியினி லலததக மணிவார், வில்லுமி 
ழொருகாழ் முததணி பணிவார் விரைகமழ் தெரியலகை 
புனைவார். 

(இ-ள்.) இல் அரிசிலமபு - ஆரவாரிக௫ன்ற பருக்கைக்கல்லை 
யுடைய இலம்புகளை, பஞ்சிமேல் - பஞசன்மேல் மிதிபபிஜம், டனிக் 
கும இறேடி. - வாடுடுனற எறியடாதஙகளில, கவின செய - அழகுபொ 
ரந்த, புனைவா£ - தரிபபாரகள் , எல வளை - பிரகாச ததையுடைய வளை 
யல்களை, இருத்தி - ௮ணிர்.து, ஆடமை பணை தோள - வெம்தியமைந்த 
பருத்ததோளகளில், எழில் பெற - அழகுபெறுபபடி, சொயில் வரைக் 
இரிவா - சரந்தனக்கோலததை எழுதுவாகள், அல்லி ௮ம் கமலம் 
மெல் மலா - அகவிதழையுடைய அழூய தாமரையின.து மெல்லியமல 
ரை, கவறும் அடியினில் - கவலைபபடுத்தும் பாதங்களில், அலத்தகம்- 
செம்பஞ்சக்குழம்பை, ௮ணிவா பூசுவாகள் ; வில் உமிழ் - ஒளியை 

௨



௧.௪௫ நட தம், 

லசுடின்ற, ஒரு காழ் மூத்தணி - ஒப்பற்ற சேறிய முத்துமாலைகளை, 
அணிவா - அணிவா£கள் ; விரை கமழ் - வாசனை கமழ்டன்ற, “தெசி 
யல் - மலாமாலைகளை, கைபுனைவா - அலங்கரிப்பாகள், ௪ - று, 

(க-து. பா தீங்களிற் சிலம்பணிவாகள், வளையல்க எணிந்து 
தோளகளிழ் சர் தனக்குழம்பாற் ச A இர மெழுதுவராகள், பாதங்களித் 
செம்பஞ்சின் குழமபு பூசுவாகள், முததா.ரமணிவாகள், மலாமாலை 
களை யலங்கரிப்பாகள் என்பதாம், (௫௫) 

[இதுமுதல் ஆறுபாட்டுகளால் அந்ககரிலுள்ளவா 
செய்யும் பலவிதச் செயகைகளுஞ் 

சொல்லபபடு௰ன.] 

கதிர்மதி தவழு மாடநீண் முகப்பிற் காழகற் றீம் 
புகை யிடுவார், முதுமறை வாணர்க் இன்னம் த0வொர் 
மொய்கதஇர் கெயிலகரம் தொழிய, மதிரில வொழுகு கித் 
இலப் பநதர் மாணுற வயின்வயி னிரைப்பார், ச.திமுறை 
தவருச் தணணுமை கறங்கக கூத்தியர் தனித்தனி நடப் 
பார், 

(இ-ள்.) கதா மதி சவழும் - கரணஙகளையுடைய சந்திரன் 
2வழ்இன்ற, மாடம் - உபரிகையினுடைய, நீள் மூகடபில் - நீண்ட 
முகபபினில், காழ் அல தீ புகை- வயிரம்பொருந்திய அடலின இனிய 
புகையை, இவொ - இவெகள , மு.தி மஜை வாணாக்கு - பிராமணர் 
களுக்கு, இன் அமுது ௮வொ - இனிய அமுது சமைப்பா£கள் ; 
மொய் கஜா வெயில் - மொயக்கபபெறற சூரியனது. வெப்பமானது, 
கரந்து ஒழிய - ஓளிததுநீங்க, மதி நிலவு ஒழுகும் - சந்திரப்பிர 
காசம் வீசுன்ற, நிததிலம் பஈதா - முசதுபபர்தல்கள், மாண் 
உற - பெருமை பொருகச, வயின வயின் - இடங்கடோறும், நிரைப் 
பார - செயவாகள் , ௪தி மூறை தவரு - தாளவொச் இன மூஷறைப் 
படி. தப்பாமல், தண்ணுமை கறக - மததளம் ஒலிக்க, கூத்தியர் - 
நாடகக்கணிகையா, தனிதனி - வேறுவேறாக, ஈடிடபா£ - சாட்டியஞ் 
செய்வாகள், ௭ - று, 

(க - தி.) மாடங்களில் அஇற்புகை யூட்டுவாகள், பிராமணர்க 

ளும் கமுது சமைபடாகள, மூததபபஈத லிடபராகள, நாடகக்கணி 
கையா ஈ௩டனமாவொகள எனப தாம, 

“மறைவாணாக் இன்னமூதடுவா? எனட டொதுட்படக்கூதிஐம் 
உரிமையால் ௮சஈ&ரதஇலுளள ௮௩ சணொனக் கொள்க. “தண்ணுமை 
கறங்க? என்றனாரோனும் yaaa அரட்டிய௩்கட் குரிய உறுப்புகள் பலவுவ் 
"கொளக, *தனிததனி ஈடிபபா£”எனம தினால் டலல்டஉகளியை பலவிதக் 
கூத்தும் இரினெறுரனபத பெரும. அக்கூதி தீர்வது, சாம் ் இ, வினோ 
தம், என இருவகைதது, சாம் £ தியாவது--ே சாககம், மெய், அவினயம், 
சாட்கம், என - ௪. அவற்றுள் சொக்கமாவது--சுததகிருத்தம், ஆது' 
லாற்றெட்டுக் கரணமுடைத்து, மெயச்கூததாவ.து--தேச), 
சிங்களம், இவை ௮&௪சுவையாஇயெ முக்குணம்பற்தி எடுத்தவின் ஆக
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மராக்க மென்ப்படம், அவினயமாவது--கதைதமுவாது பாட்டுக்களின் 
பொருள் தோன்றக் கைகாட்டி வல்லடஞ்செய்யுங் கூத்து, நாடகமா 
வது--சதை தழுவிவரும் கூசுது. இனி வினோதமாவது--குரவை 
(கைகோத்தாடுவது), கலிநடம் (கழாய்க்கூதத), குடக்கூத்து (மாய 
ஞடல்), ரணம் (படி.$்தவாடல்), நோக்கு (பாரமும் நுண்மையும் ஆய 
முழுதலாயின), தோற்பாவை (தோலாற் டாவைசேய் தாட்டவத). 
இனஜனும் வசைக்கூததோடு ஏழெனடாருமுணமி, இவ்வேழும் இழிகு 
லதிதோ ராடற்குரியன, இவ்றின் விகபமனை ததும இங்கனம் விரி 
இற் பெருகுமா தலிம் சுருககெகூறிஞம். (Gis) 

எழிறிகழ் கன்னிக கமுகமென் மிடற்றி னிசையெ 
ழீஇ யினிதுபாட் டயர்வார், செழுமலர்க காந்தண் மு௫ழ் 
விரல் சேப்பம் இவவியா ழினனரம் புளர்வார், முழு 
கெறிக் குமுத முகைகெரித் தெனவாய் முஇிழ்த்தரும் குர 
வைகள் புரிவார், கொழுமலர் வளைக்கை க கொட்டிவே 
னெடுங்கட் கோதையர் குரவையாட் டயர்வாம். 

.... (இ-ள்.) எழில் திகழ் - அழகானது பிரகாசிக்கின்ற, கன்னி - 
இள்மைபொருந்திய, சமூகம மெல் மிடற்றில் - கமூகையொத்த மெல் 
லிய கண்டதில், இசை எழீஇ - இசையை யெழுபபி, இனிது - இனி 
மையாக, பாட்டு அயாவா - பாட்டைப பாடுவராகள் , செழு மலா 
aré ser முடம் விரல சேட_.-௨ளம் டொருந்திய மலனாயுடைய கார்த 
ero பையொத்த விரல்கள் இவக்க, இவவு யாழ் இன் நரம்பு - 
வலிக்கட்டை யுடைய வீணையிளுடைய இனிய கரம்பை, உளாவா - 
தடவுவாகள் , முழு சொறி - முழு நெறிபடையுடைய, குமுத முகை - 
செவ்வ6$லி யரும்பை, செரிசதது என - நெரிதததுபோல, வாய 
மூூழ்த.து - வாயைக் குவிததுககொண்டு, ௮௬ குரவைகள் புரி௨ரா - 
அரிய குரவைட்பாடலைப டா$வோாகள , கொழு மலா வளை கை 
கொட்டி - சேழுமையுள்ள தாமலா மலாடோனற வளையலை யணிர்த 
கைகளைக் கொட்டி, வேம் நெடு கண் கோசையா - வேஷ்டோன்ற 
கெடிய கண்களையுடைய மாதாகள், குரவை ஆட்டு அயாவரா - குர 
வைக் கூச்சாவொகள், எ- று. 

(௧-2) பெண்கள பாவோகள், வீணை வா௫ிப்பாகள், Gr 

வைப் பாடல் பாடுவாகள், கைகளைக் கொட்டிக கூரவைக்கூம் தாடு 
வாரகள் என்பதாம், 

குரவையாஉது காமமும் வென்தியும் பொருளாகக்சொண்ட 
பாடலைப் பாடிக்கொண்டு எழுவாஜலு.ம ஒன்பதின்மாஜம் மூதா 
கைபினை த் தாவெதாம். (௫ளீ) 

வெண்மதி கஇர்தாற் றனையவான் கவரி கெழ்றிலெங் 
கலினவாம் புரவி, பண்ணுறுத் திவோர் ஐர௬தி தோய் 
கோட்டுப் படுமதக் கலுழிவெஞ் சினத்த, 'வண்ணன்மால் 
வனை கவினுறப் பருமிச் தணிவிழா மறுகடைக் கொணா
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வரர், மண்ணமை கொடி.ஞ்சக் கூந்தன்மான்” றடநதேர் 
வானவ ரூர்இியிற் றருவார். 

(இ-ள்) வெள் மதி கதா - வெள்ளிய சஈதரனுடைய இரணங் 
களை, தூற்றது அனைய - தூற்றதை யொத்த, வான் கவரி- மேலாயெ 
அாமமையணிர்த, நெற்றி - நெற்றியை யுடைய, வெம் கலினம் வாம் 
புரலி- வெய்ய ஃடிவாளம்பூண்ட தாவுன்ற குதிரைகளுக்கு, பண் 
உறு த்திடுவா - கல்லணை சோபபாரகள் ; குருதி தோய் சோட்டு - உதி 
ஏற் தோய்ச்த கொம்பை யுடைய, படு மதம் கலுழி - உண்டாடுன்ற 
மதப்பெருக்கையும், வெம் சனதத - வெவவி.ப கோபத்தையும், அண 
ணல் - பெருமையினையும், மால் - மயக்கததினையுமுடைய, யானை - 
“யானையை, கவின் உற - அழகு பொருந்த, பருமித்து - அலங்கரித்து, 
அணி விழா - அழிய திருவிழாவை யுடைய, மறுஇடை - வீதியிலே, 
கொணாவா - கொண்டுவருவாகள , மண் அமை - ஓபபனையமைர் த, 
சொடிஞ்சி - மேன்மொடடையும், கூதல் மான் - புறமயிரினையுடைய 
குதிரைகளையு முடைய, தடம் தோ - விசாலமபொரு£ திய தோகளை,. 
வானவா ஊாதியில - தேவா விமானங்கள் டோல், தரு௨ா - கொண்டு 
வருவா£கள், ௭ - று, 

(க -து.) குதிரைகளுக்குக கல்லணை யிமிவாகள், யானைகளை 
யலங்கரிதீது வீதிமிற் சொண்டுவரூவாகள், தோகளை யலங்கரித்துக் 
கொண்டுவருவாகள என்பழாம் (௫௮) 

இரும்கடற் ஜோன்று மழகதி ரோயககு மெரிமணிச் 
சிவிகையின் வருவார், சுரும்புவீழ்ம் தரற்ற மும்மதம் பொ 

ழியுஞ் சூழிமால யானையிற் புகுவார், இருந்துமொணசுழி 
ய கூந்தன்மான் நேரிற் சேட்டிளம் பரிதியிற் செல்வார், 

பொருந்தமண் டோயா தகலவிசும் பகவும பொய்குளைப் 
புரவியிற் போவார். 

(இ-ள்) இரு கடல் தோன்றும் - பெரியகடலிலுதஇக்இன்ற, மழ 
கதா ஏய்க்கும் - இளஞ்சூரியனை யொக்கும், எரி மணி சிவிகையின் - 
பிரகாசிக்கின்ற ரதங்கள்பதித்த தண்டிகையில், வருவா - வருவா 
கள் ; சுரும்பு - வண்டுகள், வீழ்ந்து அரற்ற - விரும்பி ஒலிக்க, மூம் 
மதம் பொழியும் - மும்மதங்களையும பொழிடன்ற, சூழி மால் யானை 
யில் - முக்ப்டாத்தையுடைய பெரிய யானையின்மேல், புகுவரா - வரு 
வாரகள் ) திருந்தும் - திருர்தபபெற்ற, ஒள் - விளங்குடன்ற, சுழிய - 
சுழிகளையுடைய, கூர்தல் மான் - புறமயிரினையுடைய குதிரைகட்டிய, 
தேரில் - இரதததில், சேடு இளம் பரிதியில் - Kee s இளமையை 

யுடைய சூரியனைப்போல், செல்வா£ - செல்வா£கள் 7 பொருர்த மண் 
தோயா௫௮ - பொருந்தும்படி பூமியிலே தோயாமல், ௮௧ல் வீசம்பு ௮5” 
௮ம் - அகன்ற ஆகாயத்தில் தூசன்ற, டொங்கு உளை - மிகுர்த புகமயி 
இினையுடைய, புரவியில் - குதிரையின்மேல், போவா£ - போவார், ௭ழ-
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“ (௧-து.] சிலா அரதசசசிவிகைகளில வருவாகள், சலா யானைக 
ரில் வருவாரகள், சிலா தோகளிம் போவாாகள், லொ குதிரைகள்மேத் 
போவாகள் என்பதாம், 

இருது மொண்சுழிகளாவன கழுதஇனூலிலேலும் கணைக்காலி 
லைஜனும், மேலுதடு, மூனனங்கால், கூரனம், முழங்கால் அரிய இவ்வ 
களிலேவம் இரடடைகசுழிகளிருக்சன் ஆகாதனவாம், இவைகளின் 
மிக் கழுத்தில் வலஞ்சுழிததிருபப.து தேவமணியாம். முசம், தஷை 
மூக்கு, மாபு இர்கானடடஈதிலும் இரண்டிரணடு சுழிகளு.ம் நடுநெற் 
றி, பிநிபக்கம் இவைகளில ஓவவொரு சுழியும் இருகஇன் ஈல்லனவாம். 
சிரீவற்சமென்னுங குதிரைக்கு tori) we we யிருக்கும். நெற்றியில் 
இருசுழியேலும் முக சுழியேன மிருககஞும கானகுசுழி வலம்புரியா 
யிருக்னும் இரணடுசுழி மூனனயங்காலடியி லிருக்னும் ஈல்லனவாம். 
இவற்றின் விகற்பமெலலாம் அபகீலாவதி பென்னும் ௨உடழாலிற் 
காண்க, (௫௯) 

. ஈளிர்மதி சவழு மலையவெத் புயிர்ச்த நறுங்குற டுரி 
ஏரசுபூந் தேய்வை, களர்கொடி மருங்கு லலமரப் பணைத் 
ச தாரளமென் முலைமுகட் டணிவா, ரளியின மோசி 
வள்ளவாய்த் தேற லமிர்தென நுகர்ந்துளங் களிப்பார், 
துளிமதுப பிலிறறிக காவதங் கமழும் தூமலர்ச் சிகழிகை 
புனைவார். 

(இ-ள்.) ஈளி மதி தவழும் - குளிசசிபொருச்திய சந்திரன் 
தவழ்கின்ற, மலைய வெற்பு உமாதத- பொதியமலை பெதற, நறு குறட- 
நறிய சர் தனக்கட்டைகளால, உரிஞ்சு - தேயதது, பூர்தேயவை - அழ 
இய குழம்பினை, தளா கொடி மருஙகுல் - தளரபபெழற்ற வல்லிபோன் 
௮ இடையானது, அலமர - சுழற்சியடைய, பணைத்த தரளம் - பருத்து 
முத்துவடமணி£த, மெல முலை முகடு - மெல்லிய முலைகளின்மேல், 
அணிவா - பூசுவாகள் , அளி இனம் ஓசி - வண்டுக்கூட்டங்களை 
யோட்டி, வள்ளம் வாய தேறல் - இண்ணத$லிருக்குட தேனை, அமிர் 
து என .நுகாற்து - அமி தம்போலுண்டு, உளம களிபபா£ - மனமட$ழ் 
வாகள் , தூளி மது பிலிற்றதி - துளிகளையுடைய தேனையோழுக்கி, கா 
வதம் - காததூ.ரமளவும், கமழும் - மணககும், தூ மலா சிகழிகை - 
பரிசுத்தமாய மலரா றொடுக்சப்பெற்ம மாலைகளை, புனைவா£ - தரிப் 
பாகள், ௭ - று. 

1 (@- gs) லெபெண்கள் சர்தனங்களைக் கனதனங்களி௰் பூசுவார் 
கள், ரலபெண்கள தேனுண்டு களிபடாகள், சிலபெண்கள் மாலைகளைத் 
கரிப்பாகள் என்பதாம், (௬௦) 

நிழலொடு கறுவிப் பாகெறி௩் தூன்பெப் நிணச்சொ 
9 பழகுகூன் பிறைக்கோட், டழிகவுட் கடாத்த தறுகண் 

கால் யானையகற்றுமி னெயிற்புறத் தென்பார், மழை௰தர் 
கோக்க மன்றல் செய்காலை வல்லவர் கன்னலிற் றெரிலார்,
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விழைவொடு மகழ்வுழ் நளவளாய்ப் புகுந்தோர் வியப்புற 
விருந்தெதிர் கொள்வார். 

(இ-்.) நிழகொடு கறுவி - (தங்கள்) நிழலொ கோபித்து, 
பாகு எறிந்து - பாகனை வீசி, ஊன மபய- தசையைப பெய்டின்து, 
நிண த்தொடு பழகு - நிணத்தோடு படிகாநினற, கூன் பிறை கோடு - 
வளைவுபொருந்திய பிறைபோலுக கொமபினையும், அழி - அழிஇன்ற, 
கவுள் - கதுபபினி கொழுகுனெ௦, கடா த, - மதத தஇனையுமுடைய, 
தனுசண் மால் யானை - அஞ்சாத பெரியயானையை, எயில் புறத்து - 
மதிறபுற ததில், அகத்றுமிலா எஃ பா - ரிககும்களென்பா£கள் , மழை 
மதா நோகடு - தமயாதியினது, மலறல செய காலை - வ்வாகஞ் செய் 
யும்டொழுதை, வல்லவா - (கணிதநாலில) வல்லமையுடையவாகள், 
கன்னலில - காழிகை வட்டிவால, ௦ தரிவா£ - தெரிநதுகொள்வா£கள் ; 
விழைவொடு - விருப்பொடு, மடுழ்வுமறு - ம௫ழ்சசியை யடைந்து, 
அளவளாய - கல;து, புகுரதோ - அடைந்தவாசள், வியபபு உற- 
௮இசயிகக, விருகது - விருதாக, எதி/கோளவா? - எதாகொளவார் 

BOT, 0-௮ 

(க- து.) யானைகளைக கோடடையினபுறச தோடடெனபாரகள், 
கணிததூலில வல்லவாகள தமயாஇி முகா ததகாலச்களவை நாழிகை 
வட்டிலா லறிவாகள, வஈசோரை விருதக கழைட்பராகள் என்ப 
தாம, . 

நாழிகை வட்டிலாயது அழமுூனள ஒரு பாததிரத்திலே நீரை 
நிறைசது ௮திற பிரமாணபபடிசேயது அடியிம அளையிட்டிருககும் 
வெண்கல வடடிலைவிரெடுல் அததளைவழியே fr உள்ளே நிரம்பி 

அமிழ்வது ஒருசாழிகை மெனக்கொண்டு காலத்தை யளவிடுதற்குரிய 
கருவியெனக கொளக, மஇழசீசி - விருப்பினது சாரியமாம், நிணம் - 
கொழுப்பு, (௬௧) 

[இதனால் ௮ன்னஈ தருதல் சொல்லபபடுஇன்றது.] 

விரைகமழ் முலலை முகைநிக ரடிசில் வெள்ளியங் 
இரியெனக் குவிப்பார், கருளையும் கன்னற் கட்டியுக் தே 
மாம் கனிகளும் வயினவயி னிரைப்பாம், இரைபொரு ௧௨ 
லி னறுகெயும் பாலும் தெருச்தொறும பெருக்கெடுத் 
கோட, வெரிடசும் பொன்னங் கலமபல பரப்பி Greets 
இன்னமு தளிப்பாா. 

். (இ-ள்.) விரை கமழ் முல்லை முகை கிகா அடி.சில்-வாசம் மணக் 
இன்ற முல்லையரும்பையொதத சோம்ஜை, வெள்ளி ௮ம் இரி என - 
அழகியே வெள்ளிமலைபோல், குவிஃடா - மூவிடடாகள் ; கருனையும்- 
பொரிக்கறியும், கன்னல் கட்டியும் - சருக்கராக் கட்டியும், தேமா 
கனிகளும்- தித்திபபு மாம் பழங்களும், வயின் வயின் - இடக்கள்தோ 
௮ம், நிரைப்டா£ - ஒழுங்குபட வைபபீராகள் , திரை டொரு கடலின் - 
அலைகள் மோ.துஇன்ற கடல்போல், ஈறு கெயும் - ஈதிய செய்யும்,
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பாலும் - பாலும், தெரு தொறும் - தெருக்கடோறும், பெருக்கு 
எடுதது ஓட - அதிகரிததோட, எரி பசு டொன ௫லம் - பிரகாசிக்ன்ற 
டசிய பொழற்கலங்களை, டல பரப்பி- அநேகமாஃ மை 2௮, இரவலாக்கு- 
மாசகாக்கு, இன் அமூது- இனிய சுடையுள்ள அமூதை, அளிபபாா£ - 
கொடுபபாகள, எ-று, அம் - அசை, 

(௪-து) சாதர்களை வெள்ளிமலைபோ குவீபபராகள், போரிக் 
கறிகளையும் வெல்லககட்டிகளையு மாஙகனிகளையும இடமெ௩கு நிறைப் 
டராகள, தெருக்களில் நெபபுமடாலும் டெருககெடுததகோடப பெரத் 
கலங்களில் யாசடருக் &(LP SA ILITT sol என... ஈம, 

. அமூதுக இனிமையாவது தகுதியாகக க௨நது கூட்டிய gor 
சவைகளாம, அவை இததிபபு, புளிடபு, உவா பு, கசபபு, துவாபபூ 
உழைபபு என ஆறு, இவை செயறகையால பலவகைபபடும். அவை 
“நெய்விர வன்ன சுதசவேண சென்றி நிகழசதி யோதனம் டாற் 
சோ, ஹைவளா மிள$ன வ௨சமமன கம னமலைபண் ணிலஉக்கப் 
பொம்மல், செ.யவள ரசாளளுப டோனகூ கட ழு.௪ செழுமபத மாத 
மே.ரல்களும்?? இசஞம கானக, (௬௨) 

[இதனால் தேவா மனிதா நாகா செயகை சொல்௨ப்படஇன்றத.] 

வெள்ளியய் கிரியில விஞ்சைபர் தொகுவார் விண் 
ணவ ரெணணிலர் புகுவா, ரள்ளிலை நெடுவே லரசர்வக் 
இறுப்பா ரம்கண ரளபபிஉர் இரிவா, ரொள்ளொளி விரிக் 
கும் பருமணிச் செஞசூட டூரகர்வெள் ளிடையறச் செறி 

வார், பள்ளமாக சடலசூ ழெழுபெரும் தீவி லுறையுகர் 
பரிவினிற் ஜொகுவார் 

(இ-ள்.) டெள்ளி ௮ம இரிமில் - அழிய வெள்ளிமலையாடுய கைலச 
சத்தி லிருக்னெற, விஞ்சையா - விததியாதராகள, தொகுவா - கூடு 
வாகள , விண்ணவா - தேவாகளில, எண்ணிலா - அளவில்லா தவர், 
புகுவா - நுழைவாகள , அர இலை செடு வேல் - (மாமிசத்தை) 
அள்ளிக் கொள்னெற் இலையையுடைய நெடிய வேலையேர்திய, அரசச்- 
அரசாகள, வநது இறுபபரா - வந்து தங்குவாகள் , அந்தணா - பிரச 
மணாகளில், அளபபிலா - அளவற்றவாகள, திரிவா - உலாவுவாகள் £ 
ஒள் ஒளி விரிக்கும் - மிகுத வொளியை விரிசடன்ற, பரு மணி- பெரி 
ய மணியினையுடைய, செம் சூடு - சிவந்த சூட்டினேயுடைய, உரகர் - 
நாகாகள், வெள்ளிடை அற - (எங்கும) வெளியிட மில்லாமல், செதி 
வா£ - நெருங்குவாகள , பளளம - அழம்பொருக்திய, நீ£ - நீகை 
புடைய, கடல் சூழ் - கடலாற் சூழபபெற்ற, எழு பெரு தீவில் - சத்த 
தீவில், உழையுநா - வசபபவாகள், பரிவினில் - அன்பினால், சொகுவாச்- 
கூவொகள், எ-று. 

+(e.) வித்தியாதராகள் கூவோகள், அளவிலாத தேவர்களும் 
இசானக்களும் வந்து தங்குவாகள், அளவிலாடபிராமணாகள் இரிலாச் 
கள், சாக வேந்தாகள் நெருங்குவராகள், சப்ததீவாருவ் கூவோரச்சள் 
எ்ன்பகாா்.



௬௮/0 ளைட்தம், 

[இச்னை மாத ரிசைப்பாட்டின் சிறப்புச் சொல்லப்படுஇன்றது.] 

பொன்னவிர் இதலைப் பொம்மலவெம் முலையார் 
புனைமணி மாடக முறுககி, யின்னரம் புளரும் பாடல் 
கேட் 0௬௫ யேழிசை மகரயாழ் பண்ணிக, இன்னர மிது 
னம் பாடலுக குடைந்து 8ழ்ப்படு மிளிவர னோகக, மின் 
னகு சுடர்வேல விஞ்சையா மகளிா வியப்பொடு தலைப 
ணித் இடுவார், 

(இ-ள) பொவ அலர இதலை- பொனடோல பிரகாசிச்இன்த 
தேமல்பரக்க, பொமமல - பொலிவினையுடைய, வெம முலையா - 
விருப்பததைசசெயமனேற ஸ்கனஙகளையுடைய மாசாகள், புனை மணி 
ஆடகம் முறுக௫- ரசநஙகளபதஇத 5 முறுககாணிகளைக இருக, இன் 

booby உளரும் - இனிய ௩ரமபைத தடவுனேற, பாடல் கேட்டு - 
பாடலைக்கேட்டு, உரு - மன௩ கரை, ஏழ் இகை மகரயாழ - ஏழி 
சைகசையுடைய மகரபாழை, பண்ணி - செயது, ஜனெனரமிதுனம் - 
இன்ன ரமிதுனங்கள, டாடலுககு உடைநது - அபடாடடுககுததோத்று, 
கீழபபடம - சாழவுபமினெற, இளிவரல கோக - இழிவைப பாது, 
மின ஈகு- ஓளியை லீசுற, சடா வேல - காகதிபொருகதிய வேலை 
யேந்திய, விஞ்சையா மகளிா - விஞசையா மாதாகள், வியபபொடு- 
அச்சரியத்தோடு, தலை- தலையை, பணிததஇடிவா-சாய்படாகள, எ-று. 

க-து.) கனதனங்களையுடைய பெண்கள வீணைவாசிககும் பாட 
லைக்கேட்டுருடு Ms Gur ஈஉரமாதாகள தலைவணந௩குவா£கள் எனப தாம். 

இனனரமிதுனம மூலையா டாடல்கேட்டுரட யாழ்பண்ணி உடை 
ந்து €ழ்பபடி மிளிவ.ரனோஃஇ யெனக் கூடடுக ஏழிசையாவன -- 
குரல், தததம, கைகளே, உழை, இளி, விளரி, கா.ரம எனபனவாம். 
இவை பிறக்குமிடம்--கண்டம், நா, அண்ணம், தலை நெற்றி, மாபூ, 
மூக்கு. என ௭, இவையே ஏழ்சுரமெனவும, வீணையி லேழ் கரம் 
பெனவுஞ் சொல்லுவா. இவற்றி னிசையுவமை--மயில், இடபம், ஆடு, 
கொக்கு, சூயில், குதிரை, யானை என ௭ , அதிதேவதைகள் -- விசுவா 
மித்திரன், சமதகனி, சந்இரன, சூரியன், கெளதமன், காசிபன், 
ஈசன் என ௭, யாழாவது -- பேரியாழ், மகரயாழ, செங்கோட்டி 
யாழ், சகோடயாழ் என ௪, இவற்றுள் பேரியாழிற்கு ஈரம்டட௨க, 
மக் ரயாழிற்கு - ௧௯, சகோடயாழிற்கு - ௧௬, செங்கோட்டியாழிற்கு 
௭. அவற்று ளிது தண்டு, பததா, ஈரம்பு, மூறுககாணி, கொழுவாணி 
றாதலிய வுறப்பமை£த மகரயாழெனக் கொளக், பண்ணல், பரிவட் 
டணை, ஆராயதல், தைவரல், செலவு, விளையாட்டு, கையூம், குறும் 
போக்கு என்னும் கலைத்தொழில்க ளெட்டலுள் பண்ணவாவ.து பாட 
நினைக்கப்பட்ட பண்னுக்கு இணை, ளை, பகை, நட்பானநரம்புகள் 
பெறுர்தன்மை மாத்திரையறிர்து கட்டுதல், அவ்வாறு செய்லின் 
“மகரயாழ் பண்ணி' என்றா. “பரும்து மதனிழலும் பாட்டுமெழாலும், 
இருச்துதாச் சவகம்கே சோர்சனவென்றெண்ணி, விருச்தாக யாழ் 
பண்ணி வீணைதான்றோற்பா, னிருக் தாளிளமமில்போ லேக்திலைவேத்



சுயமவரபபடலம், கக 

கண்ணாள்?? எனப பிறரும் யாழ்பண்ணி யென்றா, இன்ன 7 மிதுன 
மென்பது ஒரு தேவசாதி, ௮ “முன்னரடிங்கமதாடு பவுணன்முூக்க 
யத்சை முடிப்பான மூவுலடன், மன்னரஞ்சுமது சூதனன்வாயிற் குழ 
லினோகை செவியைபபத்திவாங்க, ஈன்னரம்புடைய தம்புருவோடு 
தாரசனுர் த்தம் வீணைமறந்து, இன்னர மிதுனங்களுக் தர்தங் இன்ன 
சரீ சொடுதிலோ மென்தனாே?”? இசனாலறிக. இசைககுததோய்று 
காணமடைதலால் *தலைபணிததிவொ? எனறா. வீஞ்சையரும் டாட 
லில் வல்லவரோனும ஈண்டு ஈகரமாசருக்கு அம்மாதலாக் கூறிஞா. 
ஆடவரிசையிலும் மாதரிகை விசேடமெனக கூறுசலு மொனறு. 
அன்றி விஞ்சையரு மகளிருமெனக் கொள்ளினும் அமையும், (௬௪) 

[இதனாற் கொடிகளின் றபபுச் சொல்லபபூன்றத.] 

முகிறவழ் குடுமி மாடகீள் கொடி.கண் மொய்மமணிக் 
கதிர்பரப் புதலா, னகர்வயிற் றுவர்வா யரிமதர் மழைக்க 
ணன்னுதல் வதுவைவேட் டடைந்த, வகலிரு விசும்பித் 
பாயிருள் பருகு மருக்கர்பன் னிருவரு௩் தமத, பகலி 
டைப் பறந்து இரியுமின் மினியிழ் படசொளி மழுட்கெனர் 
இரிவார். 

(இ-ள்.) மூஇில் தவழ் கு6மி- மேகஃ௩கள் தவழ்€ன்ற சிகரத்தை 
யுடைய, மாடம் - உபரிகைகளின, நீள கொடிகள் - நீஸண்டகொடி.கள், 
மொய மணி - நெருங்க ரத்கங்களினது, கதா பரப்புதலால் - கதிர 
களை விரித நலால், ஈகாவயின - அநக ரத்தில், துவாவாய - செவ்வாயை 
யும், அரி - செவ்வரிபரர்த, மதா - களிபபையுடைய, மழை கண்- 
குளிச்சிபொருந்திய கண்களையுடைய, நல் நுதல் - தமயம்தியினத, 
வதுவை - விவாகத்தை, வேட்டு அடை,த - விரும்பிவ5 த, ௮௧ல் இரு 
விசும்பில் - அகன்ற பெரிய ஆகாயத்தில், பாய இருள பருகும் - பரவிய 
இருளையுண்ணும், அருக்கா பன்னிருவரும் - சூரியாகள் பன்னிரண்டு 
பேரும், தி.2து - தம்முடைய, பகலிடை - பகற்பொழுதில், பறந்து 
திரியும் - பறந்து இரிஇன்ற, மின்மினியில - மின்மினிப பூச்சிகள்போல், 
படா ஒளி - படாஇன்ற கார்தியை, மழுங்னொ - ஓழிநதவ.ரா௫, தரி 
வா - இரிவா£கள், எ-று. 

(௧-2.) மாடங்களிம்கட்டிய கொடிகளி னிரத்நங்கள் அதிகபிர 
காசங்களை விரித்தலால் தமயந்தி விவாகத்திற்கு௨ர்த பன்னிருசூரியா 
களு மின்மினிடோ லொளிமழுங்டுத் இரிவாகள என்பதாம் 

அருக்கா பன்னிருவராவா--தாத்துரு, சகன், ௮ரியமன், மித 
இரன், வருணன், ௮ஞ்சுமான், இ.ரணியன, பகவான், இவேச்சுரன்,. 
டன், சலவித்திரு, துவட்டன் எனக்கொள்க, இவாகள் ஓவ்வொரு 
வரே அதிகப் பிரகாசமுள்ளவா, ௮ப்படி.யிருக்க ஏககாலத்திற் பன்னிரு 
வரும் பகலிற்பறக்கு மின்மினிபோல மழுங்கேரோனில் ௮ந்தகரிற் கட் 
டிய கொடிகளின் மணிப்பிரசகாசஞ் சொல்லவேண்டுவ இல்லை யாயிற்று. 
௮ருக்கர் மின்மினியிம் திரிவா ரெனலால் உவமை௰ணி, (௬௫)
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விண்ணகசக் சமர சளப்பிலரென்கோா விஞ்சையரஎப் 
பில ரென்கா, மண்ணகம் தரச ரளப்பிலரென்கா வனி 
தைய ரளப்பில ரென்கா, பண்ணமை களிறு கூக்தன் 

மான் றடந்தேர் பதாதஇிமற் றளப்பில வென்கா, வெண் 
ணிமற் அரைக்கு னித்துணை யென்ன வெம்மனோர்க் இயம் 
புமா தரிதே, 

(இ-ள்.) விண்ணகத்து அமரா - விண்ணுலக த்இருர்து வரத தேவா 
கன், அளபபிலா என்கோ - அளவிலாரன்று சொலலுவேனோ, விஞ் 
சையா - வித்தியாத.ராகள், அளபபிலா என்கோ - அளவிலான்று 
சொல்லுவேனோ, மண்ணகதது அரசா - மண்ணுலகத் இருந்துவந்த 
அரரசாகள், அளடபிலா என்கோ - அளவிலான்று சொல்லுவேனோே, 
வனிமையா - மங்கையாகள, அளப்பிலா என்கோ - ௮ளவிலாரன்று 
சொல்லுவேனோ, பண் அமை - ஒப்பனையமைத, களிறு - பானைகள், 
கூர்,தல் மான் - புமமயிரினையுடைய குதிரைகள், தடம் தோ - விசாலம் 
பொருர்திய தோகள், புதரதி - சேனைகள், (ஆய இவைகள் ) அளப் 

பில என்கோ - அளவில்லையென்று சொல்வேனோ, எண்ணி உரக் 
இன் - இர்.இத்துச் சொன்னா௨, இத்துணை என்ன - இவ்வளவென்று, 

எம்மஜஞோக்கு - எம்போலியோ?ககு, இயம்பும் ஆறு - சொல்லும் 
விதம், ௮ரிது - அரிதாகும், எ-று, மதறு - அசைகள். 

(4- g.) தேவாகள அளவில்லை, விசஇயாதரர்கள் அளவில்லை, 
அரசாகள அளவில்லை, மாதாகள அளவிலலை, கால்வகைச் சேனைகளும் 
அளவில்லை, இவவளவென்று சொலலல் எனக்கரிதென்றா என்பதாம். 

ஏழைமை யுடையவரும் விவாகததஇய்குச் செல்லும்போது ௮4 

ருடன் செல்வது வழக்கமாதலின, இடை ச,சற்கரிய பொருளாகிய தம 
பர்இியை விரும்பிவத செல்வங்களி லொருகுறைவுமின்திய தேவாகள் 
விஞ்சையா காசா அ௮ரசாமுதலிய தலைவாகளையே இத்துணையெனக 
சூறிக்கக்கூடாதெனின அவாகளில் ஒவ்வொருவருககே அநேக பரிவார 
மிருக்குமாதலின் அப்படி. அரேகருக இருததலால் அவற்றையு மளவு 
படுத்தல் மற்றைப் புலவாககு மரிதென்டா£, *எம்மனோக் இயம்புமா 
தரிது? என்றா. (ara) 

தனால் வீமன் சுயம்வரமணடபத்துக்கு வருதல் 
சொல்லபபடுெ௰த.] 

எரிகதிர்ப் பசும்பொன் முகடுவேய்ர் தோங்கி யேழி 
௬ காலத மகன்ற, நிரைமணி குயிற்றி மணவினைக் கமைத் 
க கித்தில விதானமண் டபத்இற், புரிமுறுக் கவிழ ங்ண்டு 
பாண் முரன்று பூக்துகள் குடைந்துதே ணுகரும், விரை 
கமழ் நறுந்தார் துயல்வரு தடந்தோள் விதர்ப்பர்கோ 
னினிதுவர் சடைந்தான். 

(இ-ள்.) எரி கதிர் பசு பொன் முகடு வேய்ர்,து - ஒளிலின்ற 
ணங்களையுடைய பசிய பொன்னால் சிரங்கூட்டி, ஒல் - உயர்ச்,



சுயமவரபபட்லம, உண்ட 

ஏழ் இறாகாவதம் அகன்ற - பதினாலுகாதவழி Uses, கிரை மணி 
குயித்தி - ஒழுங்காக இரரத்கங்கள் பஇத்து, மணம் வினைக்கு அமைத்த- 
விவாகக்கிரியைக்குச் செய்த, நிததிலம் விதானம் மண்டபத்தில் - aps 
தினாற்செய்த மேற்கட்டியையுடைய மண்டபத்தின்கண், புரிமுறுக்கு 
அவிழ - கட்டின முறுக்குவிரிய, வண்டு பாண் முரன்று -வண்டுகள் 
இராகங்களை மிசைதீது, பூ துகள் குடைந்து - மகரம் தங்களைக் குடைக் 
து, தேன் நுகரும் - தேனையுண்னும், வீரை கமழ் ஈறுதரா£ - வாசனை 
கமழ்ன்ற நறிய மலாமாலையானது, துயல்வரு - அசைஇன்ற, தடம் 
தோள்- பருத்த தோளையுடையு, விதாட்பாகோன - வீமராஜன், இனிது 
உவறீது - இனிதான மடழ்சீசிகொண்டு, அடைநதான் - வர்தனண் 
GT = Die 

(௧-ு.) செம்பொற்டகரம் பொருத்தி இரத்நங்கள் பதித்து 
முத்து மேறகட்டி கட்டிப பதினான்குகா தவழி விஸ்காரம் போடுவித்த 
பநீ தலா இய கல்யாணமணடபததள் வீமசேன மஹா ராஜன் வந்துசேர்க் 
தான் என்பதாம். 

இனி2வ த்தல் - மிகமதழதல். இச் சு.பம்வரததிற்குத் தலைவன் 
வீமராசனாதலால் இதைககுறிதது வத தேவா, விஞ்சையா, சாகர், 
அரசா முதலியவாகளுககு மரியாதை செய்யும் பொருட்டு மனமூழ்ச௪ 
யுடன் விதிபபடி. செயது அலங்கரிதஇருககும் விவாகமண்டபத்திற்குத் 
ற்ர்ன் முன்னே வந்தன னென&, (௬௪) 

[இதனால் திரிலோகததரசரும் வருதல் சொல்லப் 

பமிதனறது.] 

குழவிவெண் டிங்கண் மணிவடம் கடந்த குங்குமக் 
குலவரைச் தடந்தோண், மழகளி றணைய விதர்ப்பர்கோன் 
பணியால் வானகத தமரர்தங் குழுவு, மொழுகொளி 
மணிச்சூட் கருஞ் சேடி. யுறைதரு விஞ்சையர் கணமு, 
மெழுகடல் வரைப்பின் மன்னருந் தேன்வேட். டினாத் 
தெழு சுரும்பின்வந் தடைந்தார், 

(இ-௭.) குழலி வெள் தி௩கள் - இளமையதா$ய வெள்ளிய 
திங்கள்போனற, மணி வடம் இடந்த - சநஇிரஹாரம் இருக்கு, கங்கு 
மம் - குங்குமமணிந்த, கூல வரை - குலாசலமபோனற, தடம் தோள 
பருத்த தோளையுடைய, மழ் களிறு அனைய - இளங்களிற்றை யொத்த, 
விதாபபாகோன் பணியால் - வீமராஜ ளேவலிஞல், வானகசது அம 
ரா குழுவும் - விண்ணுலக ததவாகள் கூட்டமும, ஒழுகு ஒளி மணி 
சூடி - ஒளி வீசுன்ற உச்சமணியையுடைய, உரகரும - நாகவேச்த 

ரம், சேடி. உறைதரு - விஞ்சையருலகத்தி லிருக்கும், விஞ்சையா கண 
மும் - hig Bum sor கூட்டமும், எழு கடல் வரைட்பின் மன்ஏரும் - 

௪.த்ததிவிலுள்ள அரசரும், தேன் வேட்டு இரைத்து எழு சுரும்பின் - 
தேனை விரும்பிச் சத்திச்து எழுகின்ற வண்டுகள்போல், வச்து 
அடைச்தார் - வற்று சோந்தாரரகள்] ௭. று.



கூழும் - OH L. Bw th. 

(6 - ௮.) வீமராஜன் கட்டளையினால் சேவாகூட்டமும், சாகாகூட் 
டமும், வித்தியாதராகூட்டமும் அசசாகூட்டமும் வரது சோக்தன 
என்பதாம். 

தேனைவிட வண்டி௰ற்கு இனிமைசெய் தயிரகாபபது வேறொரு 
பொருளில்லாமையால் தேன் வேட்டிரைச் தெழுசுரும்பின்” என்றார். 
உவமிக்சப்படும் பொருட்கும் இவ்வுரை கொள்க, விதாப்பாகோன் 
பணியால் அடைச்தாரெனக் கூட்டுக. சேடி - விஞ்சையருலகம், அது 
*(சேணியுஞ் சேடியும் விஞ்சையா சோவிடம்.” இதனாலறிக, அமரர் 
குழுவும், உரகரும், விஞ்சையா கணமும், மன்னரும், என்னு மெழு 
வாய்கள் அடைந்தா£ என்னும் வினைமூற்றுப் பயனிலை கொண்டன. 
சுரும்பின் வர்தடைர் சாரெனலால் உவமையணி, (௬௮) 

[இதனால் இக்திரன் முதலி.ப நால்வரும் வருதல் 
சொல்லபபடுஇன்றது.] 

கொய்துணர்த் தருவி னறுநிழ லமர்ந்த குரைகழல் 

விண்ணவர்க் கரசுஞ், செய்யகட் கயவா யெருமையே 

அுகைக்குர் தென்றிசைக கடவுளும் கனலும், வெய்யவான் 
சிகைய செந்தழற் கறையும் விரிஇரைக் கனைகடல் வேந்து, 

கெய்துடைத் தொளிரு மள்ளிலை நெடுவே னிடதர்கேர 
னுருவொடு மடைந்தார். 

(இ- ௭.) கொய் துணா - பறிககன்ற பூங்கொததுகளை யுடைய, 
தருவின - ஜந்தருவினுடைய, கறு நிழல அமாகத - ஈறியநிழலின் 
கண்ணே தங்யெ, குரை கழல் - ஒலிகனெற வீரககழலை யணிக்ச, விண் 
ணவாக்ஞூ அரசும - இகஇிரனும், செயய கண் - இவர்தகண்களையும், 
ஃய வாய் - பெரியவாயையு முடைய, எருமை ஏறு உகைக்கும் - எர 
மைக்கடாலைச் செலுததுனற, தென இசை கடவுளும் - யமலும், 
கனஜும் செம் தழற்கு இறையும் - சுடிகெற ௮க்கினிபகவானும், விரி 
இனை - விரிக்இன்ற அலைகளையும், கனை - ஓலியையுமுடைய, கடல் வேக் 
தும் - சமுத்தாரராஜஞாயெ வருணஷம், கெய் துடைதது- உதிரத்தைத் 
துடைத்து, ஒளிரும - விளவகுனெற, ௮ள இலை கெடு வேல் - (மாமி 
எத்தை) யள்ளுெற இலையை.புடைய சடிய வேலையுடைய, கிட 
தாகோன் உருவொடும் - (தாடுகொளணட] ஈளனது வேடத்துடன், 
அடைந்தா£ - வந்தாகள, எ-று, 

(௪- ௮.) இர்திரஜம், இயமலும், அக்னிநேவஓம், வருணஜம் 
நளனுருக்கொண்மி வர சாகள என்டதாம். 

உருவங்கொண் டடைச்தாரொனப டாடங்கொள்ளின் முன்னே 
அன்னவ னுருவுதாங்இ யணிரகா மேயினாரேன நிருப்பதால் கூதியது 
கூறலென்லுங சுற்றமாதலின் உருவொடும் மடைக்தாரானப் பாடல் 
தொண்டி முன்கொண்ட வுருவோடும் இப்பொழு தடைக்தாரெனப் 
பொருள் கொள்ளப்பட்ட. நெ.ப் - நிணமெனினு மமையும், (௬௯)



சுயல்ஷப்படலம், கடு 
[இதுமுத லை அபாட்டால் சன் ஆறம்வர மண்டப. 

, துக்குப் புறப்பல்,றெப்புச் சொல்லப் 
படிசின்ற2.] 

மாட்டிளம் கயவாய் நெறிமருப் பெறாமை 
யொழுூய தீம்பால், சேட்டிஎம் குருகன் பார்ப்பின் ம௫ம் 
அஞ். செழுலய னிடசர்கோன் மருமான், பாட்டால் 
சுருழ்பர் பேட்டொடு முசன்று பருமூகை விரிக்குகாண் 
a, சூட்டணிம் கம்பொற் சுடர்முடி. கவித்.த.த(0ம 

ிகழ னரலவீக் னெனால், 

(இ-ள்,) மோடு - உயாஷம், இள கய வாய் - இளமை பொருக் 
இய பெரிய வாயையும், செறி மருப்பு - நெறித்த சொம்புசிள்யு 
முடைய, எருமை - எருமைகளினுடைய, மூலை ஜி - (pe Pure, 
முகிய ய் பால் - வந்த இத்திப்பப்பால்) சேட்டு இள - ச 

இளம் பாருந்திய, குருன் பார்ப்பு இனம் - சாஸாசுளிலுடைய நசுக்கூட்டல்கள், ௮ருர்.தும் - உண்ணுகின்ற, செழு வயல் - சுமை 
பாருச்திய வயல்கள் சூழ்ச்த, கிடதாகோன் மருமான் - Bug ora 

தை யாளுடுன்ற ஈளமகாராசன், பாட்டு - பாட்டுக்களை, இள் FOL 
இளவண்டிகள், டேட்டொடும் - பெட்டைகளுடன், முசன்று- பாடி, 
பரு மூகை விரிக்கும் - பெரிய அரும்புகளை மலாக்துகின்ற காள் 
முல்லை சூட்டு ௮ணிர்து - புதிய முல்லை மாலையையணீந்து, சம் பென் 
சடா முடி. கலித்து - அழயெ பொன்னாம்செய்க க சாதத் 
ஒருடத்தைக் சவித்துக்கொண்டு, தொடு கழல் - தொடுக்கன்ற ஓர்க் 
கழலை, ௪ரல - ஒலிக்க, வீக்னென் - சட்டினான், எ-று, ஆல் - இதை 

» (6-8) "நளமஹா ராஜன் மணிமுடி. சூட்டி வீசகண்டாமணி லிம் 
mils Bt gr a ச் ற 

ல் வயிரரமேய்ரீது ரீருண்டு உடையவராய் காசீஃப்படு 
ல் Lat ல் ம்பாலொழுயே Garena” என்ரும். ல்பசவிய் 
வயிலல்ள்2 'கொள்கூ மருமான் - வழித்தோன்றல், ௮: * 
பிதல்கடையும் பல்வழித்தோன்றல்?? இதஞுஐதிக, சிடததேகதித வன் 
வதியிற்கேன்றிய களனெனக் கொள்க, ௪௦) 

கூற்றினா வென்னக குருஇகொப் புளிகிக்ம் கூற்று 
டை வாண்மீரும் கசைத்துப, பாற்றதினஞ்சுழல : நினைப்பு 
லால் தமழும் பாயொளி பரிதிவே -லேக்், :அத்திசுழ்க் 
கல முகைமறுக் கவி Gar fouls தோரிளம் சதி 

ரேக், ேத்தீன வென்ன கழலும் சொத 1 
naa Sat சைப் பொலிர்தான். 

இத்த, ச    அவற்றினை. சா என்ன 2 கம 
ரும் இர த்தை பூமிழ்ன் 

ர்.௪-அகுறுயே ates 

 



௬௮ aad கைட்தம், 

மும் - உதிர நாற்றம் arg @enp, பாய் ஒளி பரிதி; பரவப்பெற்ற 
சார்தியையுடைய சூரியன்போன்ற, வேல் ஏச்தி - வேற்படையைத் 
தாக்டு, மாறு இதழ கமல மூகை - நூறிதழ்களையுடைய தாமனை 

பரும்புகள், முறுக்கு அவிழ - கட்டவிழ, கோதில் - வேகத்சை 
யுடைய, பரி - குதிரைகட்டிய, தோ - தேரையுடைய, இள கதிரோன் - 
பர்லசூரியன், தோம்றினன் என்ன - உதயமானானென்று சொல்ல, 
நிழல் உமிழ் - நிழலைக் சொப்புளிக்இன்ற, கொடிஞ்சி - மேன் மொட் 
டையுடைய, சுடர் மணி - சரெணெஙகளையுடைய இரதங்கள் பஇித்த, 
தேர்மிசை - தேரின்மேல், (ளமகாரா௪ன்) பொலிர்தான் - தோன்றி 
னான், எ-று. 

(௧- து.) ஈளமஹா.ராஜன் குற்றுடைவாள் பக்கதீதிம்சொருட 
வேலாயுதம் தா௩்க௪ சூரியனைப்டோலத் தேரிலேமிஞன் என்பதாம். 

யமன் ராவினால் ௮நேகராக் கொல்லும்படி. சொல்லுதலால் ௮க் 
கொலைத்தொழிலா லுண்டாடுய உதிரததுககு அவனது சாவானது கார 
ணமாதல்பற்தி அதுபோல் குருதி கொப்புளிககும் உடைவாள்” என் 
ரா, காவைப்போம் சிவற்து அடிபரர்து முனை கூரியதெனிஓம் அமை 
யும். அன்றிக் குருதி கொப்புளித்தலை உடைவாளுக்கு விசேடண 
மாக்இ நாவென்னக் குற்றுடைவாளெனக் கூட்டின அத்துணைச் றப 
பின்ரும், உணவளிப்ட வரை உண்பவ ரெப்போழஞ் சூழ்வராதவால், 
அதுபோல் தமக்கு விரும்து செய்யும் வேற்படையைப் பருந்துகள் 
நிகாமையால், *பாற்நினஞ்சுழல நிணப்புலால் கமழும்வேல்” என்றா. 

சூளியனைக்கண்டு தாமரா மலாதல்போல், ஈளனைககண்டு மாதாமூகம் 
மலர்ச்சி பெறுதல் கொள்க, ஈளன் மேரிம் பொலிதலால் *தேரிளங்கதி 
சோன் ரோற்தின னென்ன? எனச் சூரியனை அவலுச்சூ உவமையாக் 
ஜொ. இது உவமையணி, (௭௧) 

இன்னகைத் துவர்வா யிளமுலை மகளி ரெரிமணிப் 
படியக மேக்தப், பொன்னவிர் இதலைப் பொம்மல்வெம் 
முலையார் பொழிகதிர்ச் சாமரை யிரட்ட, மின்னென முட 
க்கு மருங்குலார் மருங்கின் வெள்ளிடை. யுதவினர் செல் 
லத், தென்வனாச் சாந்து மானமென் சேறும் இசைஇசை 
காவுதங் கமழ, 

௪ 

(இ-்.) இன் ஈகை - இனிய ஈகையையும், தவா வாய் - செவ 
வாயையும்) இள முலை - இளமைபொருந்திய ஸ்.தனங்களையு முடைய, 
மகளிர்,- மாதாகள், எரி மணி - ஒளிவிளஙகுனெ(௰ மணிகளிழைத்ச, 
படியகம் ஏந்த - (சம்பலப்)-படி.க்கமேர் தவர, பொன் அவிர் இதலை - 
பொன்போறும் விளங்குகின்ற தேமலையுடைய, பொம்மல் வெம் மூலை 
யார் - பொலிவுபெற்ற விருப்பத்தைத்தருகின்ற மூலைகளை யுடைய 
மாதாகள், பொழி கதி சாமரை இரட்ட - ரெணக்களை வீசுன்ற 
சாமரை; வீர, மின் என அடங்கும் - மின்னல்பேரல் அசைகின்ற, 
ரும்குலா -இடையையுடைய மாதா, ஐருங்க் - -அருகிலிருர்து, 
வெள் அடை உதவினர் செல்ல - தாம்பூலத்தைம் கொடுத்துக் ்
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வர, தென் வரை சாந்தும் - பொதியமலையிற் பிதச்ச சுச்தனக் கட் 
டையாம் சோக்கப்பட்ட சந்தனமும், கானம் மெல் சேறும் - கஸ்லூரி 
யினது மெல்லிய குழம்பும், இசைஇசை - எட்டுத்இிக்குகளிலும், காவ 
திம காததாரமளவும, கமழ - பரிமளிக்க, கூறு. 

(கூது.) ௮ர்களமஹா. ராஜன் கனதனங்களையுடைய சிலபெண்கள் 
ஈவமணிகளிமை 25 சம் லப்பழ்க்கங்க ளேக்தவும், சிலபெண்கள் சாம 
மைகள் வீசவும், சிலபெண்கள் பஞசவாசங்கள் பொருந்திய பாக்கு 
வெற்திலைகள் மடிதீதக்கொடுக்கவும், சந்தனங் கஸ்தூரி இக்கெக்கும் 
பரிமளிக்கவும் என்பதாம், 

நகை - பல், புன்சிரிப்பெனிஐுமொக்கும். துவா - பவளமுமாம், 
மகளி, முலையா, மருஙகுலா எனப பனமையாகக் கூறினமையால் 
நளன் ௪&௫ரவா ததியாதலாலும் செல்வமிகுதியாலும் ஒரு தொழிலைப 
டலாசெய்தன ரொனக, “(ஒருமொழி பொழிதன் னினங்கொளற் குரித் 
தே” என்பதனால் வெள்ளிலையெனவே அவாக்காய், சுண்ணம், வாசற் 
தருபண்ட முதலியவுல் கொள்க, அவை “sass தக்கோலல் கோட் 
ட்ஞ் சாதிக்கா, யிலவங்க மேலம் கச்சோல மாஞ்சிப், பகரும் வாசக 
சீரு பண்டப்பெயரே”” இதனாலநிக. இபபாட்டு முதல் மூன்றுபாட் 
டும் குளகமாய் நளனெனனு5 தோன்ருயெழுவாய் மூன்றாம் பாட்டி ற் 
புகும்தானென்னும் வினைமுற்.றுபபயனிலை கோணடுமுடிக்தது. (௪௨) 

குளிர்மதி பொருவ நிலவுகொப் புளிக்கும் கொற்ற 
வெண் கவிகைமே ஸனிழற்ற, வளியினம் புடைக்குக் தழை 
செவிப் பரூ௨த்தா எரசுவா விருபுடை Osawa, முளரி 
மென் மலர்த்தா டொழப்புகு மாசர் முடியொடு முடிபொ 
ரூ துகுத்ீத, வொளிகளர் பசும்பொழ் ுகள்பரர் தவனி 
யும்பர்தம் பதியினிற் றப்ப, 

(இ-ள்.) குளி மதி பொருவ - குளிரச்சிபொருச்திய சர்திரனை 
யொரிப, நிலவு கொப்புளிக்கும் - பிரகாசததை யுமிழ்குன்ற, கொற்ற 
வெள் கவிகை - வெண்கொழ்றககுடை, மேல் நிழறற - மேலே கிழலைச் 
செய்ய, அளி இனம் புடைக்கும் - வண்டினங்களை ஓட்டுஇன்ற, தழை 
செலி- தழைந்த் காதுகளையும், பரு தாள்-பருதத கால்களையுமுடைய, 
அரசு உவா - உததமயானைகள், இரு புடை நெருங்க - இரண்டுபக்கத் 
இலு நெருங்க, மூளரி மெல் மலர் தாள் - தாமரையின் மெல்லிய 
மலர்யோன்ற பாதங்களை, தொழ புகும் - வணங்குதற்கு வருன்ற, 
௮சசா- அரசாகளுடைய, முடியொடு முடி. டொருது- மகுடங்களோடு 
மகுடஅிகள் தாக்கி, உகுத்த - உத£த்த, ஒளி ளொ பசு டொன் - ஒளி 
விளங்குன்ற பசயடொன்னாலாகய, அகள் ப.ரர்து - தளிகள்பரல், 
அவனி - பூமியானது, உம்பாதம் பதிமினில் - பொன்னகாபோல், 
சிறப்ப - சிழ்ப்பையடைய, எ-று, 

பப ௮௮ வெண்குடை பிடிச்சுவும் யானைக ளிருமருதளு தருவ 
கஜம் அமசாகள் வணங்ககும் என்பதாம்,
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அசச்வாவென்றது ஏழுறுப்பு நிலக்தோயர்து வெள்ளிய ஈசத்த 
தாய்க் சாலாலுங் சையாதும் வாலாலும் கோட்டாலும் பகையைக் 
கொல்லயல்லதாய் ஏழு மூழமுயாச்து ஒன்பது மூழரீண்டு புதின் 
மூன்றுமுழஞ் சுற்நளவுடையதாய்த் தீயுமிழ் சறுகனுஞ் செம்புகரு 
மூடைத்தாய் முன்புயாச்து பின் பணிர்திருப்பசாம். அது “eran 
ருகான்முர் துதிக்கையும் கோசமும், வாலுறுப்டோ டேழுமாகிலக் 
தோயசர்.து, பாலுஞ் சங்கும்போலச் காலு, காலிலுகான்றவொரு 
தினிக்கையினும், வாலினு மருப்பினும் கோறல் வல்லதாய்ப், பதின் 
மூன்றுமூழச்சற் றுடையதாடு, யெழுமுழமுயாச் தொன்பதுமுழ 
நீண்டு, தீயுமிழ் சிறுகணுஞ் செம்புகரு முடைக்சாய், முன்புயாஈது 
பின்பணிர்ததாயி னவ்யானை, அரசுவாவென்ன வழையவும்படுமே £3 

இதனாலதிக, (௭௩) 

உரவுநீர்த் தரங்கக் கடலுடைந் தென்ன வொலி 
கெழு பல்லியம் துவைப்ப, மருவலர்க கடந்த வொளிறு 
வாள் விசய மாகத ரினிதினேச் தெடுப்பத், இருகுவெஞ் 
சித்த வரிரிலை யுழவர் சேட்டிளம் புலியெனச் சூழ, 
வெரிபசும் பொன்செய் மாடநீண் ம.றுக ஸனிந்திர குமர 
னிற் புகுந்தான். 

. (இ-ள்.) உரவுநீ£ - ஓலியையுடைய நீரநிறைந்த, தரங்கம் - அலை 
வீசடின்ற, கடல் உடைச்த.து என்ன- சமுத்திரமுடைச்ததுபோல், ஒலி 
கெழு பல் இயம் துவைப்ப - சப்சமிகு£்த நானாவித வாத்தியங்களை 
முழக்க, மருவலா கடந்த - சத்துருககளை வென்ற, ஒளிறுவாள் ஃ பிர 
காஜிக்டுன்ற வாட்படையினது, விசயம் - (வீரமூதலிய) வெற்தியை, 
மாகதா -வத்தியாகள், இனிஇன் - இனிமையினால், ஏத்து எடுப்ப - ததி 
கெய்ய, திருகு வெம் சனதத - மாறுபடுதனற வெவ்விய கோபத்தை 
யுடைய, வரி இலை உழவா - நெடிய வில்லேர் திய காலால்கள், சேட் 
இளம் புலி என சூழ - மிகுந்த இளமைபொருர்திய புலிப்போத்தப் 
போல் சூழ்ந் துவ.ர, எரி பசு டொன் சேய்- ஒளிவிமி௫ன்ற பசியடொன் 
ஞழ்செயத, மாடம் - உபரிகைகளையுடைய, கீள மறுடுல் - நெடியலீஇ 
மில், இர்திர குமரனில் - இர்திரகுமரன்போல், (௪ளமசாராசன்) புகச் 
தன் போயினான், எ-று, 

(௧-2.) பலவாத்தியங்கள் முழக்கவும் புகழ்வோ துஇிசெய்ய 
வும் சுத்தலீராகள் சூழவும், இராஜலீதியில் இர்தரனைப்போல வச்தான் 
ன்பதாம். 

அடிதடைதலின் மிக்க வொலியின்றாதலால் அதைப் பல்லிக்.தக 
குவமையாக்இஞர், பகைவராக் கடத்தலின் மிக்க வென்றி யின்றென்பூ 
தற்கு மருவலாக்கடர்த வாள்விசய மெனப்பட்ட,து, வீரத்தொடு பாய் 
தீல்பற்திச் லையுழவாக்குப் புலி யுவமையாயின, இக்இரகுமரன் - 
இரனாயெ குமரனாம். அரசாட்சி, செல்வம், டோகம் முதலியவற்திற் 
குறைவித்லாமையால் இச்இரகூமரனை யுலமிக்கப்டட்டத;. இது உங 
மையணி, (ere)



- சுயல்வரப்படஅம், ௬௮ a 

(இ.துமூதம் பதினெருபகட்டால் ஈயம்வரமண்டப:த்இற் 
குச் செல்னொற ஈளளைச்சண்ட மங்கையர்கள் தாதி 

கொண்டி விரகத்தால் வேறுவேறாகக் கூறு 
தில் சொல்லப்படுன்றத.] 

ஆலக்குளைம் புசவித் சேர்மிசைப் பொலிந்த ஊர 
ளம் கூமசனை நோக்கி, நலங்குடி யிருந்த காள வேய்த் 
கோ ஸணங்கையர் பலரும்வம் தீண்டி, விலங்இவில் லுமி 
மொருபெருஞ் சேடி. விஞ்சையர் குமரனோ கென்யா. 
பொலங்குழை மடவா ருளம்புகுட் துருக்கும் பூங்கணைக 
குமரனோ வென்பார். 

(இ- ள்.) அலங்கு உளை புரவி - அசைஇன்ற புறமழிரினையடைய 
குதிரைகட்டிய, தோமிசை பொலிந்த - தேரின்மேல் விளம்கயெ, அரசு 
இள குமரனை கோக - களமகாராஜனைப் பாரத்து, நலம் குடி. இருக 
தீ - நன்மைதங்கய, காகு இள வேய் தோள் - மிகுர்த இளமை 
யுள்ள மூங்கலையொத்த தோள்களையுடைய, நங்கையா பலரும் - 
மாதாகளனைவரும், வந்து ஈண்டி. - வர்துசோந்று, விலம்டு - தனிச் 
சனியாக, வில் உமிழும் - ஓளியைவீசுஇன்ற, ஒரு - ஒப்பற்ற, பெரு - 
பெரிய, சேடி. - விஞ்சையருலக௪இிருக்கனற, விஞ்சையா குமரனோ 
என்பா£ - விஞ்சையாக்கரசனோ வென்பாரகள் , பொலங்கு உழை - 
பொற்குழைகளையணிர*்த செவிகளையுடைய, மடவா£ா - மங்கையாக 
ஞூடைய, உளம் புகு£்து - உள்ளத்தினுழைரந்து, உருக்கும் - (அதைக்) 
கரைக்கன்து, பூ கணை குமரனோ எனபா - மலசம்புகளையுடைய மான் 
மதனோ வென்பாரகள், எ-று. 

(௧- ௮.) மாதாகள் பலரும் தோமேல்வரும் களனைப்பார்தது 
வித்தியா தரனோ என்டாராகள், மன்மதனோ என்பாகள் என்பதாம், 

பெண்களுக்கு வேண்டும் சற்குண மனைத்தும் ஏப்பொழுதும் 
நீக்தாதிருததலால் நலங்குடி, யிருக்த? என்றா. நங்கையா பலரும் 
இவன். செல்லுதல் ஆரவாரத்தாம் ஜெரிந்தன ரொனக்கொள்ச... அஞ் 
சையா குமரன் - விஞ்சையாக்க.ரசன், மடவாருளத்தை யுருக்ந்தலால் 
*பூந்கணைக்குமரனோ என்றா. விலங்இயென்பதற்கு - இருளை வில 
யென விகாரமாக்இலுமமையும். இது ஐயவுணி, (ag) 

வண்டுழா யலங்க நுயல்வரு தடந்தோண் மணிகிற 
வண்ணனோ வெவஷ்பார், தெண்டினாக் கடல்வாய்ச் சூர் 
“முத றடிந்த ரினவுவேற குமரனே வென்பார், விண்டலத் 
இயங்கு மக் இரமறக்து வீழ்க்தய லியக்கனோ வெள்பார், 
செண்டையங் தடங்கண் பெற்றபே நின்றே கடைத்தனம் 
யாமெனக் இளப்பார், 

(இஃள்.) வண் துழாய் அலங்கல் துயல்வரு - வளம்ிபற்ற 
அஇசபேமாறை அசைட௫ன்ற, தடம் தோள் - பருத்த தோள்களையுடைய, 
மணி.கிற வண்ணனோ என்டார் - Borge கிமத்தையொத்த சிறச்தை



௨௯௦ OSL Sw. 

யுடைய சா.ரணனோ வென்பாரகள் ; தெள் இரை கடல்காய் - தெளி 
ந்த அலைமோதுஇன்ற கடலிடத்தே, ஞா முதல் தடத்த - சூரபன்ம 
னாயெ முதல்வனைக்கொன்ற, சனவு வேல் குமரனோ என்பா - கோ 
பஞ் செய்கின்ற வேம்படையையுடைய குமாரக்கடவுளோ வென்டா£ 
கள் ;) விண் தலத்து இயம்கும் - ஓகாயதீதிற் சஞ்சரிதத்குரிய, மச் 
திரம் மறந்து - மர்திரததை மறந்துவிட்டு, வீழ்ர்து - வீழ்ச், இயல் - 
பூமியில் சஞ்சரிக்றெ, இயக்கனோ என்பா - இயக்கனோ வென்பா£ 
கள் ; கெண்டை ௮ம் தடம் கண் - சேலையொத்த அழகிய விசாலம் 
பொருந்திய கண்களை, பெற்ற பேறு - பெற்றுக்கொண்ட பேற்றை, 

இன்றே - இப்பொழுதே, யாம் - ஈரம், டைததனம் என - பெற்தன 
மென்று, செப்பா£ - சொலவராகள், Gee 

(4- து.) விஷணனுவோ எனபாாகள், சுப்பிரமணியனோ என்பா£ 
கள், இயக்கனோ எனடராகள், கண்கள் பெற்றதம்குக காட்சுபபேற 
ஹைப் பெற்றோம் எனபாாகள் என்பதாம். 

இங்கனஞ் சொல்லிய தேவாக எழகையொதத அழகும் அவா 
செய்கையையொதத செய்கையும் ஈளனுக் இருததலால் மாதாகள் 
இவ்வாறு கூறிஞா, கண்களுக்குப் பேராவது அழகுள்ள ஒரு டொரு 
ளைச் காண்டலாம். இதுவு மவ்வணி, ௭௬) 

ஈர்க்கிடை புகாம லடிபரக் தோங்கு மேரிள வன 
முலைத் துவர்வாய்ச், தாக்கணங் கனையார் நாணமு மட 
னுஞ் சங்கமுங் கலையுமுண் ணிழையும், போகூனர் புலம் 
பிக் கண்கவர் வனப்பிழ் புசவலன் றடம்புயம் புல்லு, மேக் 
கற வதனா லுள்ளமவிட் டகலு மின்னலுயிர் தாங்கர் மெ 

வார், 

(இ-ள்.) ஈசாக்கு இடை புகாமல் - இடையி லீரக்கு நுழைதற்ட 
மில்லாமல், அடி. ப.ர£.து ஓங்கும் - அடிபரந்தோங்யெ, ஏா இள வன 
மூலை - அழகும் இளமையும் சர் தனக்கோலமும் டொருச்திய ஸ்தனவ் 
களையும், தவா வாய் - செவ்வாயையுமுடைய, தாக்கு அணங்கு அனை 
யார - இலச்குமியையொதத மடவாள், சாணமும் - நாணத்தையும், 
49டலும் - மடமையையும், சங்கமும் - வளையையும், கலையும் - அடை, 
யையம், உள் நிறையும் போக்இனா - உள்ளேயிருக்கெற கற்பையும் 
இறித்தவராட, புலம்பி - இரங்க, கண் கவா வனப்பின் - கண்களின் 

ர்வையை தன்னிடத்தே மிழுத்துக்கொள்டகி ற அழகையடைய, புர 
வலன் - சளமகா.ர£ஜவுடைய, தடம் புயம் - பருச்ததோள்களை, புல் 
லும் வதமுவவேண்டுமென்லும், ஏக்கறவதனால் - ஏக்கத்தஞல், வள் 
எம், விட்டு அகலும் - உள்ளத்தைவிட்டு நீல்கும், இன் உயி£ -.இணிய 
வுயினா, தாங்னொ - சுமர்தவ.ரா௫, மெலிவா - வாடுவார்கள், ௭ - ஐஃ 

(௧-௮) இலக்குமிக்கொப்பான பெண்கள் சாணம் மடம் வளைகள் 
ஆடை கம்பு, இவைமிழர்தவாகளாய் களனைக்கூம் இசையா துதி 
வைத்திருர் தார்சு



சுயம்வரப்படலம். ௩௯௧ 

காணமுதலிய வைச்தையும் போக்னமாதா ஈளனைத் தழுவல் 
வேண்டுமென்ற ஆசையினால் அகத்தைலிட்டு நீங்கு .முமிரைத்தாக்க 
வருத்தி யிருர்தன ரென்க. (௭௭) 

[இ.து காகமங்கையர் சொல்லியது,] 
பாட்டளி துதைந்து பருமுகை யவிழ்க்கும் பைங் 

தணர்த் தெரியல்சூழ் கூந்தற், சூட்டுடை யுச்சி காகமங் 
கையர்தந் துணைமுலை பசப்பவங் தெய், வாட்டிறற் குரி 
சில் செயிரற விளங்கும் வனப்பெலாம் வந்திய ருரைப்பக், 
கேட்டகண் கண்டு களிப்புற கோக்இக் இடைத்ததெத் தவ 
மெனக் இளப்பார். 

(இ-ள்.) பாடு ௮ளி அதைந்து - இசையைப்பாடுஇன்ற வண்டு 
கள் நெருங்க, பரு முகை அவிழ்க்கும் - பெரிய அரும்புகளை விரிக்இன்ற, 
பைந்துணா - பசிய பூஙகொததுகளாற்செய்த, தெரியல் சூழ் கூர்தல் - 
மாலைகற்திய அளகஃபாரததையும, சூடு உடை ௨௪௪ - ௨௪௫௫ கொண் 
டையையுமுடைய, நாக மஙகையா - நமாகலோகதது மாதா, த்ம் துணை 

மூலை - தம்முடைய இரண்டு ஸ தனங்களும், பசப்ப - வேறுபட்ட 
நிமத்தையடைய, உற்து எய்தி - வா.துசோகது, வாள் இறல் ஞூரிசில் - 
சளமகாராசனது, செயிா அற விளஙகும் - கும்றமில்லாமல் பிரகா௫ிச் 
இன்ற, வனபபு எலாம - அழகனை சதையும, வநதியா உரைடப - புகழ 
வேோரகள் சொல்ல, கேட்ட - கேள்வியுறற, கண் - கண்களானவை, 
கண்டு- பாரத்து, களிப்பு உற - களி.பை யடைய, சோத்த அடை peer 
LntéedBen s5g, Tea cor - எபடொழுதுசெய்த தவமென் 
௮) இளப்பா£ - சொல்லுவராகள், எ-று. 

(௪- றி.) சளஜனுடைய அழகைப் புகழ்வோசாழ் கேள்விப்பட்ட 
கண்களாஇிய செவ்களே இனறுநீஙகள் ஈளனைக காணபயேற்ற்து எச் 
காலஞ் செய்ததவமோ எனமூகள் மாகமக்கையாகள் ஏன்பதாம், _ 

ஈளனுடைய அழகை வர்தியராற் கேள்விப்பட்ட கண்களே;இப் 
பொழுது காணக்டடைததது எப்பொழுதுசெய்த தவமென காகமம் 
கையர் கண்ணையே செவியாகக்கொண்டமையால் இருவகை யின்பமும் 
ஒருகாஞ்த்து ஒன்றனால் பெற்றமையால் வியந்து இவ்வாறு கூறி 

ன்க. காகமங்கையருக்குக் கண்ணே செவியென்பது “பணியேகட் 
செலி பாம்பெனபபடுமே?? பரிச மூருக்காண்டல் பகர்கேள்வி யோர் 
பான், மருவுமணிட்பூணினான் வர்தான்”” இவற்றாலமிக, ் (௪௮) 

(Qs ௮.ரமங்கையா சொல்லியது. ] 
அமைத்தட மென்றோ எரம்பையர் இதலை யணிர்த 

பொத் றடமூலைப் பாரஞ், சுமக்கலா தொல்ட நுழைமரும் 
கொயெச் துற்கொடி. மறுஇன்வந் தெய்இச், சமர்த்தலை 
ue. gar சாருயிர் பருகும் தாமவேற் குரிசிலை கோக்க, 

பிழைப்பிலர காட்டம் பெற்றபே நின்றே யெய்இன லென 
மகிழ்ச் இசைப்பார்,
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(இ-ள்,) அமை தடம் மெல் தோள் அசம்பையா - மூங்கை 
மொத்த பருத்த, மெல்லிய தோள்களையுடைய ௮ரமவ்கையர்கள் , 
இதலை ௮ணிர்த - தேமலையணிர்த, பொன் தடம் மூலை. பாசம்-சமத்த 
லாத - அழயெ பருக்ச முலைசளினுடைய சுமையைப் பொறுக்கமாட் 
டாமல், ஒல்டு - வண்டு, நுழை மருங்கு ஓய - நுட்பமாயெ 
இடையானது வருர்த, துல் சொடி, ஐறுஇன் - வஸ்இரக்கெர்டிகளை 
யுடைய வீதியிலே, வர்.து எய்தி - வந்துசேர்ர்து, சமாத்தலை உடன் 
ளோ - யுத்தகளததில் டொருதவாகளுடைய, ஆா உயிர் பருகும் - 
நிறைந்த ஆவியை உண்டுன்ற, தாமம் வேல் - வெழ்திமாலைதரித்த 
வேற்படையையுடைய, குரிசலை நோஃ9:- ஈகளமகா.ராஜனைப் பாத்து, 
இமைப்பு இலா நாட்டம் - இமையாலிழிகளை, பெற்ற பேறு - அடைச்சு 
பேற்றை, இன்றே - இப்பொழுதே, எய்தனம் என - அடைந்தன 
மென்று, ம$ழ்ர்.த - மஇழ்க்செயடைர் து, இசைப்பரா - சொல்லுவா 
GOT, ௭-௮. 

(க- து.) அரம்பையாகள் நளனைப்பா£த்து இமையாக்சண்கள் 
பெற்றதத்குப்பேறு இன்றே பெற்றோம் என்டாககள் என்பதாம். 

மூலைப்பாரஞ் சுமக்கக்கூடா இருக்.தும் நுண்ணிய இடைவருக்த 
அரம்பைய ரெய்தியது தாம் எப்பொழுதுங் கேள்விட்பட்டும் அறியாத 
அழனு இவனிடம் திருத்தலா லென௪, இந்திரன் முதலிய தேவ 
ரிட்த்து மில்லாது இவனிடததுள்ள அழகைக்கண்டு இமையா விழிகள் 

பெற்றபேற்றை யடைந்தனமென்றா ரெனஃ (௭௯) 

கலைவலா னெஞ்சிற் காதன்கீ தூர்ந்து கடிமணங் குநித் 
இவண் புகுதப், புலவுகா றழல்வேல விதர்ப்பர்கோன் 
மடந்தை புரிந்ததெத தவமெனப் புகல்வா, ரிலைகுலாம் 
பைம்பூ ணசசிளம் குமர ரெண்ணிலர் விரும்பிமே விடி 
னுஞ், ிலைவலாழ் சுன்றிச் செழுமலர்ச் தெரியல் சேயிழை 
புனையுமோ வென்பார். 

(இ-ள்.) கலைவலான் - ஈளமகாராஜனானவன், கெஞ்சில் - மன 
இல், காதல் மீனாந்து - ஆசை அதிகரித்து, கடிமணம் குறித்து - 
வீவாகத்தைக்குறித்து, இவண் புகுத - இர்ஈகரில் வருதற்கு, புலவு 
காது - புலானாற்றநகாறுஇன்ற, அழல் வேல் - தயையொத்து வேத் 
படையையுடைய, விதாப்பர்கோன் மடந்தை - வீமராசன்பெற்ற தம 
யர்தியானவள், புரிந்தது - செய்தது, எத்தவம் என புகல்வா£ - 
என்ன- தவமென்று சொல்லுவாள் ; இலை குலாம் - இலை விளங்கு 
இன்ற, பைம் பூண் - பசிய அப. ரணங்களையுடைய, அரசு இள கம 
ஏர் - இராஜகுமாராகள், எண்ணிலா - அளவற்றபோ, விரும்பி ஜேஜி 
டிலும் - இடித்து வர்தாலும், சிலை வலாற்கு அன்றி - இல்வரச ; 
கல்லாமல், செழு மலர் தெரியல் - செ மைபொருர்திய”* மீலாமா 
யை, சேயிழை தமயர்தியானவள், புளையுமோ 'என்பரர் *"தரிப்வர் 
ளோ வென்பாரகள், எ-று.
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_ (6* ௮.) சளன் வருதழ்குத் தமயர்தி என்னதஉஞ் செய்தாளோ 
என்பாரகள், சமயர்இ களனுக்கன்றி மற்றை யரசாகளுக்கு மாலையிடு 
வாளோ என்டாாகள் என்பதாம், 

*விதாட்பாகோன் மடந்தை புரிந்த தெத்சவம்” எனலால், இப் 
படிட்பட்ட அழகுள்ள புருடனை மாலையிடத தாமும் அத்தவஞ்செய் 
யலாமென்பது கருத்து. இர்களன் குணம் மற்ற அரசாகளுக் இல் 
ஜாமையால் தமயாதி மாலைசூட்டமாட்டா ளெனறா, (௮0) 

இிரைக்கட லுடுத்த மாநில நிழற்று&் இங்களம் கவி 
கைமன் னவரு, மருக்கமழ் தருவி னீழல்வீற் நிருக்கும் 
வானவர் தொகுதியும வருகென், நரத்தமுண் டொளிரூ 
மள்ளிலை நெடுவே லசசர்கோ னழைத்தது குழைக்கும், 
கருப்புவில் லொழித்த காமனே யனையான் கவினலங் காட். 
இதற் கென்பார். 

(இ-ள்.) இரா கடல் உடுத்த - அலைமோ.துஇன்ற கடலை ஆடை 
யாகத்தரித்த, மா நிலம் கிழற்றும - டெரிய பூமிக்கு நிழலைச் செய 
இன்ற, தங்கள் ௮ம் சவிகை மன்னவரும - சநதிரவட்டக் குடையை 
யுடைய அ௮ரசாகளும், மரு கமழ் - வாசங்கமழ்இன்ற, தருவின் நீழக்- 
ஐச்.தருவினீழலில், வீற்திருககும் - அரசருகனற, வானவர் தொகு 
தியும் - தேவர் கூட்டமும், வருக என்று - வரக்கடவீரொன்று, அரத 
தம் உண்டு ஒளிரும் - உதிரததைட்டத.த விளங்குடுன்ற, அள் இலை - 
மாமிசத்தை அள்ளிக் கொள்டுன்ற இலையையுடைய, நெடு Caw - 
நெடிய வேற்படையையுடைய, ௮ரசாகோன் - வீமராசன், அழைத் 
தீத - அழைப்பித்தத, குழைக்கும் - வளைக்கப்பெறற, கருப்பு வில் 
ஒழித்த - கருப்புவில்லை நீக்கிய) காமனே அனையான் - மன்மதனை 
வொதுத ஈளலுடைய, கவின் கலம் - அழனெலததை, காட்டுதற்கு என் 
பார - காண்பிழ்தற்சென்று சொல்வா£கள், எ-று. 

(௧-.த.) வீமன் அரசரையுக் தேவரையும் அழைட்பித்தது ஈளஎனழ 
கைக்காட்ட வென்பாரகள் என்பதாம, 

சயம்வரமென்று குறித்து வீமன் தேவா முதலிபவரைத் தன் 
னகரில் அழைப்பித்தது, களமகாராசனது மிகுர்த அழகைக்காட்டம் 
காம், அதிலே அவனுக்கு அவசிய மென்னெனில் அப்படிட்பட்டவன் 
தீன் மருகனாதல்பற்றிட் போலும், (௮௧) 

மண்ணள வன்றிம் மன்னவன் றிணிதோண் மணிவ 
னாப் பணைப்பென ம௫ூழ்வார், கண்ணள வன்று காரவல 
னகலங் காண்பதற் கெனமனங் கலுழ்வார், பண்ணள வன் 
மே யமிர்இினிற் றேனிழ் பாடினிழ் பழுத்தவம் இஞ்சொல், 
பெண்ணள வன்றே யாணவா வுறுமிப் பேசழி. லென்று 
பே துதுவார்.
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(இஃள்.) மண் அளவு அன்று - பூமியைமாத்திசம் ஆளும் அளவு 
டையதன்றாகஞும், இம் மன்னவன் - இவ்வ. ரசலுடைய, திணி தோள் - 
வலிமைபொருச்தஇிய தோளா, மணி- அழகயே, வரை பணைப்பு என - 
மலையிலுடைய பருமனென்று, ம௫ழ்வா£ - மஇழ்ச்சியடைவாரகள் , 
அண் அளவு அன்று - கண்களா லெட்டும் அளவன்றாகும், காவலன் - 
அர௪லுடைய, அகலம் - மாபு, காண்பதற்கு என - பாரப்பதற்கென்று, 
மனம் கலுழ்வா - மனமானது கலக்குவாரகள் ; பண் அளவு அன்று - 
பண்களிஐஹடைய அளவன்றாகும், அமாஇனில் - அமிா£தமபோலும், 
தேனில் - தேன்போலும், பாடுனில்- பாகுபோலும், டமுதத - (சுவை) 
மூதார்த, ௮ம் தீ சொல் - சாதுரியமாதிய மதுரம் டொருர்திய சொல் 
லென்பாகள ; பெண்துளவு அனறு - பெண்கள் மாத்திர மயங்குல் 
அளவின தன்றாகும், ஆண் ௮வா உறும் - ஆண்மக்களும் விரும்பும், 
இ போ எழில எனறு - இபபெரிய அழகெனறு, பேதுுவா - அறிவு 
மயங்ஞுவாகள், எ-று. 

(க - து.) களனது தோளையு மா£பையுங்கண்டு மயங்குவாகள் 
என்பதாம், 

திரிலோகத்தையும் அளத்தக்க புயவலிமை இவனுக் இருத்தலால், 
தோளுக்குத 'இணி' என்னும அடை கொடுககடபட்டு, இவன் மாபு 
பாததற்கெட்டாமம் கண்ணளவிஞும் பரம் இரும்ததெனக. பண்ணென 
பது பாலை, குறிஞ்சி, மருதம், செவவழி என சான்கு வகைப்படும், 
இவன் மொழி அவற்றினு மிகஇருத்தலால் *அமிரதினிற்றேனிம் டாடி 
னிம் பழுததவர் தீஞ்சொல்” எனன. ஆணவாவுதல் யாமும் பெண் 
பிறப்பெடிததிருதோமானால் இபபடிபபட்ட அழகுள்ள புருடனைச் 
சே. ரலாமெல்று விரும்புதலாம். (௮௨) 

கருணையம் கடலவாய் மடைதி௰௩் தொழுகும் கண்க 
ளுல் கதிர்மதி முகழு, 'முருகுகொப் புளிக்குஞ் செழும 
லா்.த் தொடைகதாழ் முழவுறழ் Reta தோளும், பரு 
குவபோல மகோக்குவா னோற்ற படைகெடுல் கண்கள்போ 
ன் முலைகா, ளஎருவரை யகல மின்புறத் இளைப்ப வருந்த 
வம் புரிக்திலீ சொன்பார். 

(இ-ள்.) கருணை ௮ம சடல்வாய் - அருளாடுய அழயே கடலிலுள்ள, 
மடை இறகது ஒழுகும் - மடை இறகது வருஇன்ற, கண்களும் - Cas 

இமங்களையும, கதா மதி முகமும் - இரணங்களையுடைய ௪ர்இரன் 
போன்ற முக சதையும், முறாகு கொப்புளிக்கும் - தேனையுமிழ்”ன்ற, 
செழு மலா சொடை மாழ் - செழுமையுள்ள மலாமாலை தாழ்ன்ற, 
முழவு உ௰ழ் - மத்தளததையொதத, திணி தடம் தோளும் - வலிமை 
டொருஈதிய பருத்த புயக்களையும், பருகுவ போல - உண்பனபோ, 
சோக்குவான் - பாரக்கும்படி, கோம்ற - தவஞ்செய்து படை 
சண்கள்போல - வாட்படையையொதத கெ கண்.களைப்போல், 
மூலைகாள் - ஸ்சனங்களே, அரூ.வனா - அரியமவ்யையோத்தி களம் 
(இர்சளன்) மாடை; இவபு உற - இன்ட மிக, இளைட்பு  அரமுத்தத் தழு
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தற்கு, அரு சவம் புரிர்திலீ - செய்தற்கரியதவ தைச் செய்திரில்லை, 
என்டா£ - என்பாரகள், எ-று, 

(௧- த.) சளனுடைய கண்களையு முகத்தையும் தோள்களையும் 
பரக்கத் தவம்பண்ணிய கண்களைப்போல கனதனஙகளே அவன் மா 
பைத்சமுவத் சவம்பண்ணிலீ என்பாகள் என்பதாம், 

முலைகாள் ! ௮ரசனுடைய பல அவையவங்களை கோக்ுச் களிக் 
கு£ தவஞ்செய்யப பெம்ற கண்களபோல் அவன மா£பை மாத்திர 
மேலும் டொருந்தும்படியான அரு தவம் நீமகள் செய்திலீ சொன்னா, 
இதனால் தவஞ்செய்தவா வேண்டியவை யடைவரன்பது கருதீது. 
அதி/வேண்டிய வேண்டியாங் கெயதலாற செயதவ, மீண்டு முயலப 

படும்?” இதனாம் காண்க, (௮௩) 
பணி.மடிக் கடந்த பார்பொது நீக்கப் பரித்திடு மர 

சிளம் குமரன், மணியெழு வனைய மல்லலம் இணிதோள் 
e e . é 

வனப்பெலாம் கண்டுகண் டுவப்ப, விணர்விரி புசுந்தார் 
துயல்வரத் தொடுத்த வெரிமணிக் கொடிஞ்சிய£ தேர் 
கொண், டணிகெழு மறுகின் மெலலெனச் செல்கென் 
தலல்குளைப் புவியைச் தொழுவார். 

(இ-ள்.) பணி முடி இநத பா£ - அதிசேடன் றலைமேலிரூா க 
மியை, பொது நீக்டு - பலவரசாக்கும் பொதுமையாயிருப்பதை 

fe, பரித்தி௰ம் - (முழுவதும் தானொருவனே) சுமக்கின்ற, அரசு இள 
குமரன் - களனுடைய, மணி எழு அனைய - மணித்தாணையொத்த, மல் 
லல் ௮ம் திணி தோள - வளய்பொருந்திய அழகிய வலிமைபெற்ற 
தோள்களினுடைய, வனப்பு எலாம் - அழகனை த்தையும், கண்டு கண்ட. 
நோக்கி கோக்கு, உவப்ப - மதிழ்ச்சியடைய, இணா விரிபசு தார துயல் 
வர - பூங்கொத்துகள் விரிர்த பசிய மலாமாலை அசைய, தொடுத்த - 
கட்டப்பெற்ற, எரி மணி - ஒளியையுடைய மணிகள்பஇித்த, கொடிஞ்ட 
௮ம் தேர்கொண்டு- மேன்மொட்டையுடைய அழயெ தேரைச்கொண்டு, 
அணி கெழு மறுகில் - அழகுபொருந்திய வீதியில், மெல் என செல்க 
என்று - மெள்ளப்போகெனதறு, அலங்கு உளை புரலியை - அசைஇன்ற 
புறமயிரகளையுடைய குதிரையை, தொழுவரா - வணஙகுவராகள், எ-று. 

(௧- இ.) ஈளனழகைக்கண்டு ம$ழத தேரிற்கட்டிய குதிரைகளை 
மெல்லச் செல்லென்று தொழுவாகள எனபதாம், 

இடையாது இடைத்த நளமகாராசனுடைய அழகைப் பார்த்த 
மங்கையா இன்னுஞ் சிறிதுடொழுது பாததற்கு இடையூறாகத் தேனா 
விரவிம்கொண்டுபோதலாலே, தமமா௰் ரொழப்படுதற்குரியதல்லதாகய 
விலக்இன் பிறப்புடைய குதிரையையும் வணங்கிஞொக ளென்பசாம். 
இதஞல் ஒருவருக்குத் தன்னன்பு தெரிவித்தம்கு வணச்கம்போல மற் 

ஜொெனதில்லை யென்பது கருத், (௭௪) 
 பசேலென,மிளிர்க்து குமிழ்லிசை மதிச்து வேனிலாழ் 

கசசிய.. லவித்துச், சேலெனப் பிதழ்க்து குழையெஇர்
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உடந்து செவ்வரி பசந்துமை தோய்ந்து, காலனித் சனவிக் 
கொலைத்தொழில் புரியுங் கருந்தடம் கண்ணினார் சம, 
மாலுற விடுத்த மனத்திலும் கடிதோ வாவுமான் நே 
னத் தொடர்வார், 

(இ-ள்.) வேல் என மிளிந்து - வே£படைபோல் விளங்க, 
குமிழ்மிசை மறிந்து - குமிழம்பூவினயொதத மூக்க மேற்பக்கத 
இல் தடைபட்டு, வேனிலார்கு - மனமதலுக்கு, அரசியல் அளித. - 
அசசாட்டுயைக் கொடுதத, சேல் என பிறழாது - கெண்டையோல் 
ஒளிசெய்து, குழை எதா நடந்து - குழையெனப்படுஇன்ற காசணிச்சூ 
முன்பாகச்செனறு, சே of ureg - Rats Crensser ta 
பெற்று, மை தோயந்து - அஞ்சனததிலே ௮மிழததி, wroveiés Perel - 
யமன்போலக் கோபித௫, கொலை தொழில புரியும் - கொல்லும் தொழி 

ஐச் செய்இன்ற, கரு தடம் கண்ணிஞா - கரிய விசாலம்பொருக்திய 
கன்களையுடைய மாதாகள், தமது மால் உற - தம்முடைய மயக்கம் 

பொருந்த, விடுத்த - அனுபபப்பட்ட, மனததிலும் - மனததைக்காட் 
மூதும், கடிதோ - கடுமையுடையதோ, வாவும் மான் - சாதுஇன்த 
குதிரைகட்டிய, தோ என - தேனறு, தொடாவா£ - அத்தேரின் 
பின் செல்லுவாகள, எ-று. 

(க- து.) பெண்கள் விமிதத மனவேகத்தைபபாரக்கிலுர் தோ 
அஇகவேக முடையதெனறு தொடருவாகள் என்பதாப, 

வேனிலாற் கரசிய லளித்தலாவது இ௨ள கடைக்கண்டாவைக 
ளானவை இரிலோக்த தரசனாயும் விரகடிசொண்டு வரு தசசெய்து 
மன்மதனுடைய தொழிலை விரத்இ.பாககுதலா.. டஜனேவேகத இறு௩ 
Ghar வேகஞ் சிறிதாதலால் மாதாகள தமது *மனத்தினுங ai 
தோ வாவுமான்றதேர்? என்றா. 

கண்டுகண் டர யினையராய் மனனும் கருந்தடங் 
கண்களும் களிக்கும், வண்டி.மிர் கூர்தல் வனிதையர் வரு 
ந்த மணிகெடு வீதிவா யகன்று, கொண்டல்கண் படுக்கும் 
வரையினின் நதிழியுங் கோளரி யேநென நிவந்த, விணடொ 
மி கொடிஞசித் தேரினின் றிழிடீது மேவரும வேத்தவை 
புகுக்ீ தான. 

(இ-ள்.) இனையரா.ப் - இதசன்மை யுடையவராய், கண்டு 
கண்டு - பாத்துப்பா£த்து, மனலும் - மனமும, ௧௫௬ தடம் கண்க 
ளம் - கரிய பெரிய கண்களும், களிக்கும் - களிகனற, வண்டு இமி£ 
கூந்தல் - வண்டுகள் ஒலிக்இன்ற அளகததையுமுடைய, வனிதையர் - 
முங்கையாகள், ௨௬௫ வருந்த - கரைந்து துன்பமுற, மணி நெடு வீதி 
வாய் - அழகிய நெடிய தெருவின்,ிணின்தும், அகன்று - Cede, 
கொண்டல் சண்படுக்கும் - மேகங்கள் நிததிரை செய்சன்ற, வாயி 

னின்று இதியும் - மலைமிசரின்று பிரல்குனெற, கோள்: என - 
வடிலவபொருக்கிய , சிக்சவேற்றைய்போஷ்: நிகஞ்சட கிண் தெர்ல



சுயமவரப்படலம், கக்! 

உயார்த அகசாயத்தை யளாவிய, கொடிஞ்சி- மேன்மொட்டையுடைய, 
தேரினின்.று இழிர்து - இரதத்தினின்று மிறக்கி, மேவரும் - (ஒப்ப 
னை) பொருந்திய, வேர்து அவை - இராஜசபையில், (௩ளனானவன்) 

புகுந்தான் - புகுந்தனன், எ-று, 
(க- து.) மாதாகள் வருந்த நளன் தேரைவிட்டி௰ங்கி இராஜ 

௪பையிற் புகுகதான் என்பதாம், 

வேர்தவை வேத்தவை யெனச் சந்தவின்பநோக்டி விகாரமா 
யிற்று, *வரையினின்றிழியு கோளரியேறென? என்றமையால் உவ 
மையணி, (௮௬) 

௮றர்ச்சழிெே ெடிலடி.யாசரியவிருத் சம், 

[இதனால் சபையிலிரு£ த அரசாகளுடைய தன்மை 
கூறப்படுகின்றது, ] 

தெரியல்சூழ்குவவுத்தண்டோட்ரிலைவலானினிதினெய்த 
வ ரசவையிருந்தசெவ்வியரசிளங்குமசரொலலாய் 
குரைகடன்முகட்டிற்றோன்றுங்குளிர்மதிகாண்டலோடும் 
விரிகதிர்மழுங்குவானினமீனினமென்னலானார். 

(இ-ள்.) தெரியல் சூழ் - மாலைகள் சூழச்த, குவவு - தஇரட்டுபொ 
ருந்திய, திண் தோள - வலிமைபெற்ற புயகதையுடைய, சிலைவலான் - 
விற்போரில் வல்லவனாகய நளமகாராஜன, இனிதின் எய்த - இனிமை 
யால் அடைய, HT அவை இருத் - (அபபொழுது) இராஜசபையி 
லிருந்த, செவவி - அழகிய, அரசு இள குமரா எல்லாம் - இராஜ 
குமாராக எளனைவரும், கூரை கடல முகட்டில் தோனறும்- ஒலியை 
யுடைய கடலுச்சியிலுககனற, கூளி மதி காண்டகோடும் - குளிரச் 
சிபொருந்திய சநதிரனைக கணடவஉளவில, விரி கதா மழுங்கும் வா 
னில் - விரி,த இரண௩களி ஜெளிகெடபபெற்ற ஆகாயத் திலிருக் 
இன்ற, மீன் இனம் எனனல் ஆஞா - உடுக்கணமென்று சொல்லும்படி. 
யாயினாகள், எ-று. 

(க- ு,) ஈளன்முன் ஸிருர்த அரசாகளெல்லாம் சந்இரன்முன் 
னிருக்த நட்சத்திரங்கள்போ வாஞாகள என்பதாம். 

சுதிர்மழுங்கெம் உடுக்கணததிற்குச் சர் தஇரனிடத்து வெறுப் 
பின்றி விருப்புமிகுதல்போல், அழடற்குறைர்ச அரசாகளுக்கு சளனி 
டத்து விருபபுமிகுதல் கொளக, உகெகணத்திறகு௪ சாஈதிரனிடத்.து 
மஇழ்ச்சியுண்டா தல் அவன் உடுபதியாதலாலும் சிலவற்றிறம்குச் தணை 
வனாசலாலு மென்க, வடிவினால் மாததிரமின்றி விற்போ முதலிய 

வற்தினு மிக்கவனென்பது தோன்ற (குவவு த்திண்டோட் சிலைவலான்? 
என்றா. (௮௭) 

(இ௫வும௫.] 
குருமணிபிமைக்கும்பைம்பொழ்கோவெர்ருபிக்குன்தம் 
பர்றுவுமண்டபச்திலூபூண் சுடர் தவழப்புக்க 

௩.௪



௩௬௮ ௬௯ஈட நம், 

செருமலிதானைகேந்தன்திருமுகந்திங்களாச 
வரசர்வாண்முகங்களெல்லாமம்புயம்போன்றவன் றே. 

(இ-ள்.) முரு மணி இமைக்கும் - கிறம்பொருச்திய சத்சங்கள் 
பிரகாசிக்கன்௦, பை பொன் - பசிய பொன்னாற்செய்த, கோ உயா 
சூமமி - உச்சியுயர்ர்த சகெ.ரங்களையுடைய, குன்றம் பொருவும் - மலையை 
யொத்த, மண்டபத்இலூடு - விவாகமண்டபத் இல், பூண் சுடர் தவழ - 
ஆபரணங்களின் ஒளி விளங்க, புக்க - புகுந்த, செரு மலி தானை வேக் 
தீன் திருமுகம் - களமகாராஜனுடைய இருமுகமானறு, .இலங்களாக - 
சந் திரனாக, ௮ரசா - அரசாகளுடைய, வாள் முகங்களெல்லாம் - ஓளி 
பொருச்திய முகங்களனைத்தும், ௮ம்புயமம போன்ற - தாமரைமலரை 
யொத்தன, எ-று. அன்று, ஏ-அசைகள், ் 

(௧-.து.) களன் மூகம் சச்திரனாகவும், அரசாகள் முகம் தாம 
ரைமலர்கள் போலவு மிருக்தன என்பதாம். 

இிக்சசைக்கண்ட வளவிலே தாமரைமலாகள் குவிதல்போல், 
நளனைச் கண்டவளவில் ௮ரசாமுகங்கள் வாடின வென்க, இதனால் 
அரசாசளழனும இவனழகு மேற்பட் டிருக்ததென்பது கருத்து, 
இம்களென்னும் உருவகம் ௮ம்புயம் போன்றவென்லும் உவமையொடு 
கலத்தலாம் கலவையணி, (௮௮) 

[இசனால் சேவாகள் பொறாமை சொல்உப் 
டடத. ] 

கடி.மலர்ப்பகழியே£ துங்காமலுகாணும்பொந்பி 
னடல்கெழுபரிதிவைவேலையனையினிதினோகூத் 
தொகெழலமசர்யாருந்துயரொடுமழுக்காறெய்தி 
வடி.வினிற்சிறந்தகானேனுமானிடனலனோவென்முர். 

(இ-ள்.) கடி. மலா பகழி ஏற்தும் - வாசனைபொருந்திய பூங்காண 
களை யேந்திய, காமலும் - மனமதனும, காணும் - காணததக்க, பொற் 
பின் - அழகையுடைய, அடல் கெழு - வெற்றிமிகுச்.த, பரிதி - சூரியன் 
போன்ற, வை வேல் - கூரியவேலையுடைய, ஐயனை - ஈளமகாராஜனை, 
இனிதின் கோக - இனிமையினால் பராத.2, தொடு கழல் அமரர் 
யாரும் - கட்டபபட்ட வீரக்கழலையுடைய தேவாகளனைவரும், துய 
சொடும் - துன்பத்துடன், அழுக்காறு எய்தி - பொறுமை கொண்டு, 
வடிலினில் சிற தானேலும் - (இர்களன்) உருவத்தில் சிறந்திருக்தா 
னேஜும், மானிடன் அலனோ என்றா - மனிதப்பிறப்பை யுடையவ 
னல்லனோ வென்ரறாகள், எ-று. 

(௧ - த) தேவாகள் களன் அழகில் மிகுர்இருச்தசாலும் தேவ 
னல்ஜன் மனிதன்றானே என்மூாகள் என்பதாம். 

அழடத்ிறர்த சளனை ச் தேவாகள் மற்றொன்றிலுல் குறைவுபடத் 
தீச் கூடாமல் *வடி.லினிழ் சிறர்தானேலு மானிடனலனோ! ௪௯.து 
பிறப்பிற் குறைவு சொல்லுதலால், அப்பொருமைவாரத்தை அவளுச் 
குக் கல்லி, செல்வம், வீரம், இீ.ரம், மோகம், ௮7௪, வெற்றி, ஈத்குணம்,



சுயம்வசப்படலம். ௩,௯௬௯ 

சல்செய்கை முதலியவம் ஜென்றிலும் ஒரு குறைவில்லை யென்பத 
ப் பலப்படுத்இ நின்றது. அவாகளுக்கு ராம் மானிடரும் புண் 
ணிபப்பேம்றாம் பெறுவதாயெ தெய்வபபிறப்பினால் உயாச் இருக்கன் 
ரோ மென்ப கருத்.த. (௮௯) 

[இசஞால் சளனைக்கண்ட தேவர்முதலானவர் சாணஞ் 
சொல்லட்படுஇன்ற.து.] 

தவியரெழுகவொண்ணாவுலம்பொருவயிரத்தண் டோன் 
வாவுமான்்ஐடக்தேரண்ணல்வனப்பினைகநேசாராகத் 
தேவரில்வையம்காக்குமரசரிற்செவ்விவாய்கத 
காவலர்இருஈதகோக்கார்கடைக்கணானோக்கினாரால், 

(இ- ள்.) ஒவியா எழுத ஒண்ணா - சித் இரக்காரசாலும் எழுதக் 
கூடாத, உலம் பொரு - இரள்சல்லையொத்த, வயிரம் இண் தோள் - 
வச்சசம்போன்ற வலிமைபெற்ற தோளையும், வாவும் - தாவுூன்ற, 
மான் - குதிரைகட்டிய, தடம் தோ - பருதத தேரையுடைய, ௮ண் 
ணல் - நளமகாராஜனது, வனப்பினை - அழகை, கே.ராஆட - ஒவ்வாத 
வர்களாப், சேவரில் - தேவருக்குள்ளேயும், வையம் காக்கும் ௮ரசரில்- 
பூமியைப்புரக்ெற அரசருக்குள்ளேயும், செவ்வி வாய்ர்த காவலர் - 
அழகுபொருச்திய அரசர்கள், திருர்த நோக்கா£ - நேராகப் பா.ராரா௫, 
கடைக்கணால் - கடைக்கண்ணினால், கோக்இனார் - பார்த்தார்கள், ௭-௮, 

(௧- த.) தேவாகளும் ௮ரசாகளும் corer அழகுச் சொவ்வா 
துவாகளாஏ அவனழகை கேராசப்பாராது கடைசகண்ணாம் பாத்தா 
கள் என்பதாம். 

அழடுற்கிறர்தவனை ௮௮ குழைந்தவன் கேராகப்பராதீதால் ஈம் 
மழட த்தில் இவன் மிக்க விருப்புள்ளவனாய் கோக்குன்றன னென்று 
எண்ணங்கொள்வா னென்று சாணத்தால் கடைச்சகண்ணாற் பார்தீதல் 
உலஎ௰த்திழ் சுபாவ மென்க, (௯௬௦) 

[இகசனால் ஈளனிருத்தல் சொல்லப்படுஇள்௦ூத.] 

விரிகதிெறிக்கும்பைம்பூண்விதர்ப்பகோனினிதினிட்ட 
வரியினஞ்சுமந்தபைம்பொனணிமணித்தவிரன் மீது 
குருகிசொப்புளிக்கும்வைவெற்குமா னில் ருக்தான்வெய்ய 
சருமலிகடலந்தானை த்தீயுமிழ்வேலினானே, 

(இ-ள்,) விரி கத எறிக்கும் - விரியப்பெத்ற ரணங்களை வீசு 
இன்று, பை பூண் - பசும்பொனனாற்செய்த ஆப. ரணக்களையணிச் த, 
விதாப்பா கோன் - லீமராஜனால், இனிதின் இட்ட - இனிமையினு 
லிடப்பட்ட, அரி இனம் சுமச்த - இல்கக்கூட்டல்கள் தாம்யெ, பை 
பொன் - பசிய பொன்னாற்செய்த, அணி மணி தகவிசின்மீ௮ - 
சத்சாசனத்தின்மேல், வெய்ய - வெவ்விய, செரு மலி சடக் தானை 
பேசாமலிச்ச சேனாசமுத்திரத்தையும், தீ உமிழ் - தியை sop Gun! 
வேலிஞன் - வேத்படையையு முடைய களமகாராஜன், சொப் 
புளிக்கும் - ௨9 த்தை யுமிம்னெற, வை வேல் ரூமரனில் - கூரிய வேலை



‘#00 சரைடதசம், 

யுடைய குமாரக்கடவுள்போல், இருர்தான் - இருச்தனன், எ-று, ௮ம், 
அசை, 

(க - ௫.) ஈளன் ஈவமணிகளிழைத்த சிங்காசனத்தில் வெசுப்பிர 
மணியச் கடவுள்போல் வீறறிரு£சா னெனபதாம். 

விதாப்பாகோனிட்ட மணித்தவீடி லிருர்தனனெனக் கூட்டு௯ 
விவாகமண்டபத்திறகு வக்ததும் வீமன் மரியாதை செய்ததும் தேவ 
ராதியாச்குப பொதுபபடச் சொல்லி களமகாராஜனுக்கு மாத்திரம் 
வேறுபிரித,துச் சொல்லியதும அவனுக்கு அவவளவு றப்பிருத்தலா 
அம் தமயநதி விரும்பி மாலையிடலாலு மெனக, (௯௧) 

[இதனால் மன்மதன வியத்தல் சொல்லப்படுஇன்றது.] 

கொங்கவிழுருவப்பைந்தார்ககுமரனையினிதுகோக்கி 
யிங்கெவன்வனப்புககொவ்வா இழிவரலெய்திடாம 
லைங்கணைக்கிழவன் வெய்யவழறகணாலருவமாக்குக் 
இரங்களங்கண்ணிமுக்கட்டேவினைவியககுமன் றே. 

(இ-ள்.) கொக்கு அவிழ் உருவம் - வாசனை விரிஇன்ற உருவத் 
தையுடைய, பை தா குமரனை - பசிய மாலையையணிஈத களனை, 
இனிது மோஃஇ - இனிமையாற பா£தது, இமகு - இவவிடத்தில், 
இவன் வனபபுககு - இவவ. ரசனுடைய அழூறகு, ஓவவா.து - நிகராது, 
இழிவ.ரல எயதிடாமல - இழிவை அடையாமல், ஐங்கணை இழவன் - 
ஐவகைப் புட்பபாணங்களையுடைய மனமதனானவன், வெயய அழல் 
கணால் - வெவ்விய தீவிழியால், அருவம் ஆக்கும் - (தனனை) உருவ 
மிலலா தவனாகயய, தஙகள ௮ம் கணணி- அழடூய ஜஞூன்றாம்பிறை 
யைச் தரிதத, முககண் தேவினை - மூனறு கண்களையுடைய ப.ரம 
சிவனை, வியககும் - அதிசயிபபான, எ-று. அனறு, ஏ - அசைகள், 

(க- து.) மன்மதன ஈளன அழகுக்குமுன் அவமானப்படாமல் 
சிவன் தனனை அரூபமாக த௰காக மஇழசசியடைகஃதான் என்பதாம், 

ஐங்கணைக்மெவன் முக்கட்டேவினை வியத்தலாவது காம் எல்லா 
சாலும் அழடுல் உவமிக்கபபட்டி ர௬ு௩தோம். இதுபொழுது கம்மை அழ 
கால்வெனற களனால் இவவ. ரசா முனனே அவமானபபடாமல் ஈச௪ன 
அருவமாக்இயது ஈமக்கு நனமையாயிறறெனறு நினைந்து மூழ்தலாம். 
அருவமாக்கயெ குற்றததைக் குணமாகடக்கொள்ளுதலால் இலே௪சவணி. 

[இதனால் விவாகமண்டபததிற்கு உவமை சொல்லப் 
LOB mg. | 

ஏழ்கிலவரைப்பில்வானிற்பாதலத்இனிதுவைகும் 
பாழியந்சடந்தோள் வேந்தர்பலரும்வந்தமர்ச்தவாற்றும் 
கேழ்ளெர்மணிசெய்மாடங்கெர்வெயிலெறிக்குஞ்செய்ய 
வாழியந்தடக்கைமாயனகடுபோன்றிருந்ததம்மா. 

(இ-ள்,) ஏழ் கில வளாப்பில் - சத்த திவுகளிலும், வானில் - தே 
வருலகத்இலும், பாதலத்து - நாக ௬லகத்திலும், இனிது வைகும் -
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இனிமையொடு தங்கிய, பாழி - ௮சலமாஇிய, ௮ம் - அழகிய, தட 
தோள் - பருச்த தோளையுடைய, வேந்தா பலரும் - ௮ரச௪.ரனைவரும், 
வீத அ௮மாச்தவாற்றால் - வநீது தநடியபடியால், கேழ் ளொ - ஒளி 
மிகுர்த, மணி செய் மாடம் - ரதமம்கள் பதித்த விவாகமண்டபமா 
னது, இளர் வெயில் எறிக்கும் - பிரகாசிகெற வெயிலை வீசபபெத்ற, 
செய்ய ஆழி - சவர்த சச்கரமேர்திய, ௮ம் தடம் கை மாயன் - அழ 
இய விசாலம்பொருகதிய கையையுடைய இருமாலினது, அகடு போன 
று இருந்தத - வயிறறையொதது இருந்தத, எ-று. 

(க- து.) விவாக மண்டபமானது பிரளயகாலத்தில் ச.ராசரங்க 

ளடங்யே இருமால் வயிற்றைபபோலிருகதது எனபதாம், 

சதததீவுகளாவன---நாவல௩தீவு, சாகதஇவு, குசைத்தீவு, ேவுஞ் 
சத்தீவ, சான்மலிக£வு, கோமேதத$வு, புடகரணிததீவு, என்பன 
வாம், பிரளயகாலததிற ௪. ராகரககளெல்லாம் நாரணக்கடவுளது 
வயித்தில் ௮ட௩ூ யிருசதல்போல் இகத விவாகமணடபத்திலுச் இரி 
லோகத்தரசரும் அவாகள பரிவாரககளும் அடநஇயிருததலால் அவ 
வயிறு உவமையாயிதறு, இது உவமையணி, (௯௩) 

[இதனால் ஈளனழகு சொல்லட்பன்றது.] 

மாங்குயிற்குகலைச்செவ்வாய்வனமுலைப்போகம்வேண்டித் 
சேங்கமழ்தருவினீழற்றேவருநிடதங்காக்கு [னி 
மோங்கெழுவனையதோளா லுருவுகொண்டடைந்தாரென் 
லாங்கவன்வனப்புகம்மாலறையலாந்தகைமைத்தன் றே, 

(இ-ள் ) மா குயில் குதலை - மாமரத்திலிருக்கும் குயிற்சொல்லை 
யொதசத மழலை௪சொல்லையும், செவ்வாய் - சவர்த வாயையுமுடைய 
தமயந்தியினது, வன மூலை போகம் வேண்டி. - அழிய ஸ்தனங்களினு 
டைய போகத்தைவிரும்பி, தேன் கமழ் தருவின் நீழல் - வாசனை வீசு 
Bop mt sa னிழலிலிருக்கும், தேவரும் - இர்இரன் முதலிய தே 
வாகளும், நிடதம் காக்கும் - கிடததேசததை யளிக்கின்ற, ஒங்கு எழு 
அனைய தோளான் - உயாந்த எழுத்தூாணையொத்த தோளையுடைய கள 
மகாராஜனது, உருவு கொண்டு - வடிவைக்கொண்டு, அடைர்தா£ என் 
னில் - வர்தாரோயானால், ௮வன் வனப்பு - அவ்வ.ரசனுடைய அழகு, 
நம்மால் - நம்மால், அறையலாம் - சொல்லலாம், தகைமைத்து HET YI 
தகைமையுடைய தன்று, எ-று, அங்கு, ஏ - அசை, 

(௧- ௮.) தேவாகளே களனழகைக் கொண்டமையால் சளஎனழ 

கைச்சொல்ல எம்மா லாகுமோவென்றா பு.ராணிகா என்பதாம். 

யாவரும் விரும்பிச் தவஞ்செய் தடைதறகுரிய பொன்னுலகத் 
தையாளும் இர்திரன் முதலிய சால்வரும் தம்முருவோடு மிருர்தால், 
தமயர்தி மாலை தரிக்சமாட்டாளென்று அழடறெரிறர்த சளமகாராஜ 
ஓுடைய உருவைக் கொள்வாரொன்னில், ௮வனழகை ஒருவ.ராலுஞ் 
சொல்லத்கூடா தென்க. ௬௪



#02. நைடதம், 

[இதனால் விவாகத்திற்குவர் ச அரசாகூட்டத் தக்கு 
உவமை சொல்லப்பின்றது,] 

வ்டுகெடுங்கண்ணிகொம்மைவருமுலைதிளைப்பவேண்டித் 
தொகெழலசசர்வெள்ளந்தொக்கொருங்கிருந்ததோத்ற 
முடல்சினத்திஏிரிமாயனு£ இயங்கமலம்பூத்த 
கடவுடன்படைப்பின்விக்கங்காட்டுதல்போன்றதன் நே, 

(இ-ள்.) ௨0 கெடு கண்ணி - மா வடுவையொத்த நெடிய கண்ணை 
யுடைய தமயர்தியின2, கொம்மை - இளமையையுடைய, வரு முலை - 
வளரப்பெற்ற ஸ்தனம்களில், தளைபப வேண்டி - ௮ணையவிரும்பி, 
தொடு கழல் அரசர் வெள்ளம் - கட்டப்பட்ட வீரக்கழலையுடைய தர 
சாகூட்டம்கள், தொக்கு - கூடி, ஒருங்கு இருர் ச தோத்தம் - ஒருசேர 
விருச்த தோற்றமானது, உடல் - பொருகன்ற, சினம் - கோபச்தை 
யுடைய, இலரி மாயன் - ௪சச்சரபபடையையேந்திய சாரணனுடைய, 
உர்இ ௮ம் கமலம் பூச்த- அழயெ சாபிக்கமலமானது தர்.த, கடவுள் - 
பிரமதேவன், தன் படைபபின் வீக்கம் - தனது இருட்டியினுடைய 
விரிவை, காட்டுதல் - காண்பித்தலை, போன்ற து- ஒத்திருந்தது, எ-று. 

(௧- ௮.) திரிலோகத்திலுமுள்ள பிரமூருட்டி.யிலடங்கெ அனை 
வரும் வர்திருர்தாகள், அதனால் பிரமஏருட்டிபோ லிருக்தது என்ப 
தாம். 

இங்கனஞ் சொல்லுதலால், திரிலோகத்திலுமூள்ள பிரமூருட் 
பூபிலடங்யெ அனைவரும் வர்திருக்தன்றன ரென்பது கருத்து, இம் 
கனங்கூடிய ராஜசவையில் பிரமன் படைப்பின் வீக்கங்காட்டுதல் 
போன்றதெனச் குறித்தலால் தற்குறிப்பணி. (௬௫) 

(இதனால் அரசா ஒருங்குசேரச் கூடுதல் சொல்லப் 
பன்ற து.] 

தனியுருத்காம்மேசன்றழல்விழிப்பட்டோமென்று 
பனிமலர்ப்பகழிமாரன்பலவுருவெடுத்தல்போலக் 
கனிவடுகிளவியாடன்க இரிளமுலையிற்றோய்வான் 
குனிசிலைத்்சடக்கைவேந்தசொருவழிக்குழுமினாரோ, 

(@ - or.) பனி மலர் பகழி மாரன் - குளிரச்சபொருர்திய பூல் 
கண்களையுடைய மன்மதனானவன், தனி உரு தாங்கி - ஒரு வடிவங் 
கொண்டு, ஈசன் தழல் விழி- பரமசிவனுடைய நெருப்புக்கண்ணிஞல், 
பட்டோம் என்று - இறந்தோமென்று, பல உரு எடுத்தல் போல - 
பலவறாவங் கொண்டதுபோல, கனி படு இொலியாடன் - பழல்களின் 
தேன்போன்2 மத. ரமான சொல்லையடைய தமயர்தியினது, கதீர் இள 
மூலையில் - கார்திபொருச்திய இளமைபொருக்்இய ஸ்தனத்தில், தோய் 
கரன் - கலக்கும்படி, குனி லை - வளைந்த வில்லையேச்திய, தடம் கை 
வேர்தர் - விசாலம்பொருர்திய சையை புடைய ௮ரசரானவர்கள், 

5௫ வழி - நரீடத்தில், குழுமினார் - கூடிஞர்கள், எ-று, 9-௮சை, 
(௧- ௮.) அரசர்கள் மன்மதனை நிகர்த்இருர்தார்கள் என்பதாம்,
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இங்ஙகனஞ் சொல்லுதலால் விவாகத்திற்கு வரத ௮7௪ ரனைவரும் 
அழூனொல் மன்மதனை யொத்திருர்தன ரென்பது கருத்து, இதவு 
முற்கூறியவணி, (௯௬) 

[இதனால் பிரம விஷணுக்களின் வ.ரவு சொல்லபபடூன்௦த.] 

வேனிலானுயர்த்தவெற்றிக்கயலையும்வெருட்டிசீணட 
மானினமருளுகோக்கின்மடவரலவதுவைகாண்பான் 
பானிறவன்னமார்ந்தபழமறைக கழவனோடு 
கீனிறச்செங்கண்மாயனெடுவிசும்படைந்கான்மன் னோ, 

(இ- ள்.) வேனிலான் - மன்மதனானவன, உயாத்த - பிடிதத, 
வெற்றி கயலையும் - வெற்றிபொருகதிய கொடியாஇயே மீனையும், வெ 
Gu - அச்சமுறு இ, கீண்ட - நீண்ட, மான இனம் - மான் கூட் 
டங்கள், மருளும் - மயயகுஇன்ற, நோசடன் - பாவையையுடைய, 
மடவரல் - தமயநதியினது, வதுவை காண்பான் - விவாகததைக் 

காணும்பொருட்டு, பால் நிறம் - வெளளிய வண்ணச்தையுடைய, 
அன்னம் ஊாந்த - அன்னபபறவையைகச் செலுத்திய பழ மழைக்கிழ 
வனோடிம் - பிரமதேவனோமே, நீல் நிறம் - கரிய வண்ணத்தையும், 
செம் கண் - சவர்தகண்ணையுமுடைய, மாயன் - சா. ரணனானவன், 
செடு விசும்பு - நெடிய அகாயதஇினகண், அடைர்தான்-வர்தான, எ-று. 

(க- ௮.) பிரமனும் விஷணுவுு சமய? கலியாணததஇற்கு வம் 
தூாரகள் என்பதாம். 

தமயர்தியினுடைய கடைக்கண்பாவைளயக் குறித்துத் இரி 
லோகத் தரசரும் வந்திருக்ெபடியால் ௮௨ள் பாவைக்கு அவ்உளவு 
சிறபபுச் சொல்லினா, (௯௭) 

[இசனால் வீமனசெய்கை சொல்லபபட£ன்ற.து.] 

௮வ்வழிரிணம்வாய்பபிலயெழலுமிழ்ர தரத்தர்தோயு 
கெய்வழிபரி தவைவேல்விதர்பபர்கோனீலவுண்கட் 
செவ்வழியனையத$ீஞ்சொற்றெரிவையர்தம்மைகோக்கி 
மைவழிகரியகூர்தன்மங்கையைக்கொணர்மினென்முன். 

(இ-ள்.) அவ்வழி - அப்பொழுது, நிணம் வாய் பில்டு - கிணத் 
தை வாயாற் கொப்புளித்து, அழல் உமிழ்ந்து - நெருப்பைக் கக, 
அதீதம் தோயும் - உதிரம்படிடுன்ற, கெய் வழி - நெய்யொழுகு 
இன்ற, பரிதி - சூரியனையொ.த்த, வை வேல் - கூரிய வேலையடைய, 
விதர்ப்பாகோன - வீமராஜனஞனவன், நீலம் உண் கண் - கருங்குவளை 
மலாபோன்றமையுண்ட சண்களையுடைய, செவ்வழி அனைய தி சொல்- 
செவ்வழிப்பண்ணை யொத்த மதுரம்பொருந்திய சொல்லையுடைய, 
தெரிவையர் தம்மை நோக் - மாதரைட்பா.த2, மை வழி கரிய கூர 
தீஸ் மல்கையை - மயிரச்சாச் தொழுயெ கரிய கூழலையுடைய தமயச் 
இயை, கொணர்மின் என்றான் - அழைக்.துக்கொண்டு வாருங்க சொன் 
மூன், எறு,



௪0௪ நைடதம், 

(க - அ.) வீமராஜன் தமயர்தியைக் கொண்யெரும்படிப் பெண் 
களுக்குக் கட்டளையிட்டான் என்பதாம், 

நிணம் - கொழுப்பு , நெய் - எண்ணெய், 

இப்பொழுது கறபொழுதா யிருக்இன்றபடியால் கன்னியை 
யழைத க்கொண்டு வ.ரச்சொன்ஞாகளென்று மங்கள வாத்தை 
சொல்லச்செல்இன்றவராகையால், அத்தனமைதோனறச் “திஞ்சொற 
தெரிவையா? எனறமாததிரத கோழியாது *செவ்வழியனைய? என்றா() 

[இனிப் பதின்மூன்றுபாட்டால் தமயர்தியினது செய்கை 

சொல்லததொடக்கி இசனால் மாதா சென்றமை 

சொல்லபபடுஇன்றது.] 

உரையதுகேட்டலோடுமோரிடத்தடங்கணலலா 
சொரிபரந்திமைக்கும்பைம் பூணின்னரிச்சிலம்போடேங்கப் 
புரிகுழன்மாலைசோரப்பூசலவண்டார்த்துப்பொயம்க 
விரைவினரோகிப்பைம்பொன்விளங்கைகோயிலபுக்கார், 

(இ-ள்) உரையது கேடடலொடும - அச்சொல்லைக் கேட்ட 
வளவில், ஓடரி - செவ்வரிபரகத, தடம கண் நல்லா - விசாலம்பொ 
ருந்திய கண்ணையுடைய மாதாகள, எரி பர௩து இமைக்கும் - ஒளி 
ப.ரவி விளம்குடின்ற, பைம்பூண் - பசிய ஆபரணங்கள், இன் ௮ரி 
சிலம்பொ - இனிய இண்டுணியுடைய பாதசாலததோடு, ஏங்க - 
ஒலிக்க, புரி குழல் - கடடுபபட்ட கூ தலிலிருகஇன்த, மாலை சோர - 
மலாமாலை சேரவையடைய, பூசல் வணடு - மிகுகத வொலியை 
யுடைய வண்டுகள, தாதது பொய் - ஒலித்து எழுமப, விரைவினா- 
விரைவுகொண்டவ. ராடு, ஏடு - போய, பைம்பொன - பசிய பொன் 
ஞ் செய்த, விளவகு இழை - ஒளிசெய்ெற ஆப ரணத்தையுடைய 
கமயச்தியின2, கோயில - கன்னிமாடததில், புக்கா - புகுந்தா£கள், 
எ-று. 

(க -ு.) மாதாகள் தமயந்தி மாளிகையிழ் சென்றாகள் என்ப 
பம, 

கல்லா உரைகேட்டவளவில் பூணுஞ்சிலம்பு ஏங்க மாலை சோர 
வண்டாதீதுப் பொஙக விரைந்தே௫க கோயில்புககா ரெனக்கூட்டுக, 
விரைந்து செல்வோ தனமை கூறடபட்டமையால் தன்மை நவித்சி 
யணி. (௯௯) 

[இ.து வீமன்மனைவிக்குச் சொல்லியத.] 

வாங்குவிழ் றடக்கை வேந்தன் வதுவைமண் டபத்தின் 
வல்லே, கோய்ளெ முலையி னாளைக்: கொணர்கவென் அ௮ுனரை 
ததா னென்னத், இங்கஇர்க குழவி இங்கள் சிறைகடங் 
தனைய நெற்றிப், பூங்கொடு தன்னை, யீன்ற பொற்ழொடிக் 
குரைத்தா ரன்றே.



சுயம்வரப்படலம். சுடு 

(இ-ள்.) வாங்கு - வளைக்கப்பட்ட, வில் தடக்கை -- வில்லையு 
டைய விசாலம்பொருரச்திய கையையுடைய, வேர் தன - வீமராஜஞன 
வன், வதுவை மண்டபத்தில் - விவாகமண்டபததில், வல்லே - விரைவி 
லே, கோங்ளெ மூலையினாளை கொணாக எனறு - தமயந்தியை அழைத் 
அக்கொண்டு வாருங்களென்று, உரைததானென்ன - சொனனானெ 
ன்று, தீம் கதா - ம.துரம்பொருகதிய இரணங்களையுடைய, குழவி இங் 
கள் - இளம்பிறையானது, சமை இடெகதனைய- சிறை யிரு ததையொத 
த) நெற்றி - நெழ்றியையுடைய, பூம் கொடி. தன்னை ஈனம் - தமயகதஇி 
DOULA LO, பொறறொடிக்கு - நற்றாயாடய சாருகாசினிக்கு, உளாத 
தாரா - சொல்லினா, ௭-ு. 

(௧-௮.) மாதாகள வீமன்மனைவியாகிய சாருகாசினியிடத்து 
வீமன் சொனனகை௪ சொனஞாகள எனபதாம். 

சகோற்றவனை வெனறவன் எறையிடுத லியற்கையாதலால் நெற 
மியால் வெல்லபபடட பிறையைத *தயகதாக குழவிதஇங்கள் இறை 
இடச் தனையகெழ்தி? எனரா. அங்கனஞ செனற மாதா அரசன் தம 
யநீதியை அழைததவரச சொனனானெனது அவள நறருயாடய சாரு 
காரினிக்குச் சொல்லின ரெனக, வீமன மனைவிககுபபெயா சாருகாசி 
னியெனபது :(வீரவேன மனனவன விழையும் கறபிஞன, மூரஜோன் 
மூவகை முறுவல் செயதலால், சாருகா சினியெனச் சாறறு மாமததா, 
ளோருமா நலமெலார் இரணட வுளளததால்?” இதஞலறிக. (௧௦௦) 

[இ,கனால் தமயர்திக்கு நீராட்டல் சொல்லப்படஇனயது.] 

களிம௫ழ்வெய்தியாங்கட்கனைத்துவண்டிமிரும்பைக்தார்த் 
துளிமதுககோதைதன்னைததுவரினும்விரையினானு 
மொளிமணிகழீஇயகொப்பவுவப்பொடுந்திமிர்ஈ்துபொய் 
தெளிதிரை சுருடடும்கம்கைத்தீமபுனலாட்டினாரே, [கும் 

(இ-ள்.) களி WB வெய்தி- மிகுஈ த மஇழ்ச்சியையடை 42, ye 
கண் - அவவிடததில, கனைத - ஆரவாரித.து, வண்டு இமிரும் - வண் 
டுகளொலிஃஇனற, பைந்தா£ - பசிய மலாமாலையையணிநத, அளி மது 
கோதைதன்னை - தேன நுளிகனெற கூகதலையுடைய தமயகதியை, 
துவரிலும் - பத்.துத.துவராலும், விரையினாலும் - இருவுகைவாசனைத் 
இரவலியததாலும், ஒளி மணி கழீஇய தொபப - ஒளியையுடைய மணி 
யை யொபபமிடடதை யொபப, உவபபொடும் திமாகது - மஒழ்ச்டி 
யுடன் பூசி, பொங்கும் - பொஙகுனெற, தெளி இனா சுருட்டும் - 
தெளிர்த அலைகளை மடககுனெற, கஙகை - கஙகாகதியிலிருகது சொண் 
வேச்த, இ புனல் - இனிய நீரைக்கொண்டு, ஆட்டிஞா - (மாதாகள்) 
முழுகச்செய்தாகள், எ-று. ஏ- அசை, 

(6 - g.) தமயச்திக்கு கீராட்டினாகள் என்பதாம், 

தங்கையின் களிற்கினுச்சிச் கதாமணிக் குடத்திற் மந்த, மங் 
கல வாசநன்னீர் மணிகிறங் கழீஇய தொபப, ஈங்கையை நயப்ப வெல் 
லா லிரையொடு துவருஞ் சோதி, யஙகர வல்குலாளை யாட்டினு சரம் 
பை யன்ஞா? எனப் பிறரும் இவவாறு கூறுதல் காண்க இருவகை



௪௦௬ ளைட்தம், 

வாசனைக் இரவியங்கள் ஒஓமாலிகையெனவும் பஞ்சலாச மெனவுஞ் 
சொல்வா. அவற்றுள் முபபத்திசண்டுவகை சோர்த ஓமாலிகையும் 
பஞ்சவாசமும் ப.த்துதீதுவரும் முறையே இவ் விரண்டொட்டாதுல் 
காண்க, 4புமுகுசட்டங் கோட்டமா ரியக்கோட்ட சாசப்பூ மூத்தக்கா 
சு சயிலேகம் கிலாமிச்சம், பமுதிலிரு வேரிமலை மிருவேரி மாஞ்சில் 
பச் லைகச்சோல மதிமதுரர் தக்கோலம், வழைமலாகன் னாரிதீம்பூ 
வெண்ணெய்சண்டில் வகுளப்பூதீ தாவரிசி பேலஞ் சாதிக்காய், தீழை 
சரள மிலவகக காகணமஞ் சட்டி, சண்பகமொட் டரத்தைறும் 
பிரின்தகரம் குக்குல், கூறியவோ மாலிகையெண் ணான்கொடுகத் அரி 
குங் குமங்காப் பூரம௫ல் சர்தனமை விரையும், வீதியபான் மரகான்கு 
இரிடலைமா காவன் மிக்ககரும் காலியெஞர் gar Sf நல்லோ, தே 
வெள்ளி லோத்திரப்பூம் பொருக்சனாதத சார்துஞ் சோத்து ஈறு 

செய்பூசித திமிக தீருவி போல, வூறியமா மதக்களிற்றுப் பிடரின்வரு 
கங்கையுவர் தாட்டி.த் இருமேனி யொற்றுடை புரி்தரா?? மரகான்கா 
வன - அல் அரசு ௮ததி இததி எனபனவாம் மணப்பெண்களுக்கு 
இவ்விரண்வெகைத் இரவியககளையும் வெவ்வேறு சோச் தனாத்தப் 
பூசி முழுக்காட்டல் விவாகழாலிற் சொல்லு! நியதியாம், | மணிகழீஇய 
தொபபவெனலா ஓவமையணி ] (௧௦௧) 

[இதளஞால் அலங்கரித்தல் சொல்லட்படுதன்றது.] 

புரிகுழல்புலச வாசப்பூம்புகையூட்டி. விண்டு 
முருகுயிர்த்தினவண்டார்க்குமுல்லையஞ்சூட்டுவேய்க்து 
வருமுலைமுகட்டிற்றெய்வமலையச்செஞ்சாக்துபூசி 
யெரிமணிக்கலாபம்வீக்கெயிழைபலஇருத்தினாரே. 

(இ-எ்.) புரி குழல் புலர - கட்டப்பட்ட கூந்தலானது ஈரம் 
வாட, வாச பூ புகை ஊட்டி - வாசனையுள்ள புகையை ஊட்டுவித்து, 
விண்டு - விரிகது, முருகு உயாதத - தேனைத் தந்து, இன வண்டு 
ஆக்கும் - வண்டுக்கூடடங்கள் ஒலிக்கப்பெற்ற, முல்லை யம் சூட்டு 
வேய்ச்து - மூல்லை மாலையைச் சூடி, வரு முலை முகட்டில் - வளா 
ன்ற ஸ்தனங்களினுச்சியில், தெய்வம் - தெயவத்தன்மையுள்ள, மலை 
யம்- பொ திய மலையிற்றோன்றிய, செம் சாகது பூசி - செர்கிறமுள்ள 
&6 தினக் குழம்பை தடவி, எரி மணி- ஒளியையுடைய மணிகளணிச்த, 
கலாபம் லீக்கு - கலாபசதைத தரித்து, இழை பல - இன்லும் அனேக 
ஆபரணங்களை, திருச்திஞா - ௮ணிஈதாரகள், எ-று, ஏகாரம் - எம் 
ற்சை, 

(௧-௮.) தமயச்தி கூர்தலுக்கு அடுற்புகையூட்டி. மாலைசூட்டி 
கொய்கைகளிற் சர் தனம்பூசி மேகலாப.ரணங்கட்டிப் பலவாப.ரணக் 
களைத் தரித்தாகள் என்பதாம், 

கலாபம் - பதினுறுகோவையுள்ளமணி, இழைதிருத்தாலாவ.து - 
உரியவிடங்களில் சச்கவாமணிதல், ஆப.ரணங்களும் அ௮சேகம், ௮ணிச் 
தவரும் அனேகரன்ப.து தோன்ற (இழைபலதஇருத்இஞர்'என்றா,. ()
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(இ.௫வுமத.] 
வேற்௮ருக்கொண்மொஇன்விளம்குவாண்முகத்தித்சோ௩ 
கூற்றினைக்தடப்கணென்னவஞ்சனய்குலவத் தட்டிக் [த 
சீற்றிளந்திங்களன்றுகளேரொளிறுதலேயென்று 
தேற்றுவார்போலச்செய்யதிலகமுமெழுஇனாரே. 

(இ-ள்.) வேறு உருக்கொண்டு - வேற்று வடிவங்கொண்டு, மா 
நின் - தமயர்தியினது, விளல்கு - பிரகாசிக்கின்ற, வாள் - தளிடொ 
@thu, மூகத்தில் சோர்த - முகத்திலடைச்த, கூம்றினை - யமனை, 
தடம் கண் என்ன - விசாலம்பொருக் திய கண்களென்று, ௮ஞ்சனம் 
குலவ தீட்டி. - மையை விளங்கவெழுதி, ற்று - £ம்ரரய, இள இங் 
கள் - இளம்பிறை, இளா ஒளி - மிகு௩த ஒளியையுடைய, நுதலே என் 
று - நெற்றியேயென்று, அனறு - அனறு, தேற்றுவாபோல - தெளி 
விப்பாரைபபோல, செய்ய - சவச்த, இலகமும் - இலகப்பொட்டும், 
எழுதிஞா - எழுதினூகள், எ-து. 

(௧- ௮.) தமயர்தி கண்ணிற்கு மையும் கெழ்றிக்குத் இலசமும் 
இட்டாள் என்பதாம், 

ஏ இரண்டில் முன்னையது தேற்றம், பின்னையது ஈற்றசை, 

கூற்றுவன் விழி வடிவங்கொண்ு இவள் முகத்திருப்பது எற்றுக 
கெனின், தன் வடிவோடு மிருநதுகொண்டு உலகததா£ காடோறும் 
நிர்இக்கத் தானொருவனே கொலைப்பழியைச் சுமததல்பற்றதிப்போ 
லும், இங்கனஞ் சொல்லுதலால் யஎமனபோலும விழிகள் ஆடவளாக் 

கொல்கே றனவென்பது கருதது. இளச்திககளனறு நுதலேயெனறு 

தெற்றுவாபோ லென்றதனால், நுதலே இளந்திங்களென் திருந்தாற் 
படுமிழூக் கெனனெனின 1 அதனை விரடகள் நிஈதித்தலுண்டு, அர்நிச் 
சை இதற் கேறுமெனறு கரத அடையாளமாகத் திலகமு மெழுதினா 
ரோனம் கொள்க, *கூற்றினைத் தடங்கணென்லும் தஙகளன்று நுத 
லேயென்லும்? ஒழிபபணிகள் தேறறுவாபோலவென்ற தற்குறிப் 
பொடு கலர்துவருதலால் கலவையணி.] (௧0௩) 

(இ௫வுமது.] 
வணம்டை யிறுவ தோரா வனமுலை கவர்ந்து கொ 

ண்ட, சுணங்கணி யாக முற்றுஞ் சுந்தரச் சுண்ண மாட்டிக், 
கணங்குழை முகத்துச் செவ்வாய்க் கன்னன்மென் றனைய 
இீஞ்சொ, லணங்ூலுக் கணிசெய் வார்போ லணியிலுக் 
கழகு செய்தார். 

(இ-9்.) வணங்கு இடை - வளைன்ற இடையானது, இறு 
வது ஓரா - ஓடியதை எண்ணச்; வனம் முலை - அழ முலைகளான 
வை, கவார். தகொண்ட - இரிசித்.தக்கொண்ட, சுணங்கு - தேமலையு 
டைய, அணி - அழ, ஆகம் முற்றும் - மாபு முழுவதும், சுந்தரம் 
சுண்ணம் ஆட்டி.- அழயெ பொய்றாளைத் மூலி, கணம் குழை முகத்த-
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கூட்டமாயெ மணிகள்பதித்த குழையையணிர்த முகத்தையும், செல் வாய் - சிவந்த வாயையும், கனனல் மென்றனைய - கரும்பை மென்ற தையொச்த, நீம் சொல் - மதுர வாச்தையையுமுடைய, ணங்க னுக்கு - தமயக இக்கு, அணி செய்வரா Cure - அழகு செயபவா போல், அணியிலுக்கு - அப.ரணங்களுக்கு, அழகு செய்தா - அழகைச செய் தீராகள், ௪-.று, 

(௧- ௮,) தமயஈதி அவயவங்களுக்கு ஆபரண மணிர்தராகள், அணியாவிடிலும் அவ ளியற்கையழகே போதம் என்பதாம், 
அப ரணங்கள் தமயர்இியின் அவயவங்களிலே தரிகசபபெய்றுச் சிமப்புபபெறு தலால், “அணியிஞக்கழகுசெயதரா எனா, இதனால் ஆபரணம் தரியாவிடிலும் அவளுக்கு இய௰கை யழகே போதுமென் பது கருத்து, 

(௧௦௪) 
[இதனால் உபசரிததல் சொல்லபபடுடன்றது.] 

அயினிகீர்விளக்கமேக்தியையவிசசதிமுத்தம் 
அயல்வருமுலையினார்தந்தொல்கு லக்தெய்வம்போந்றி முயலறுமுழுவெணடி௰கண்முக ததுவெணமுத்தமு ன் மயிலியற்றிருவனுளைவலஞ்செயதுகாப்புமிடடார். 

(இ-ள்.) அயினி நீ£ விளக்கம் ஏந்தி - அலாததியை எதோ யேர்தி, ஐ அவி நதறி - ஐயவியை SA, முதீதம் அயல்வரும் முலை மிஞா - முத்துவட மசைனொற ஸதனங்களையுடைய மாதாகள, தம் - திம்முடைய, தொல் குலம தெயவம போற்றி - தொனறு தொட்டு வணஙகுே௰ தெயவத்தைத அதிசது, மூயல அறு - முயற்கறைநீங் கெ, முழு வெணதிககள - வெள்ளிய சணசாதிரனையொத்த, மூக தீது - முகச்இட தில், வெண் 02௪ மரல் - வெள்ளிய முூச்தையொ ததி பறகளையும், மயில இயல - மமில்போனற சாயலையுமூடைய, திரு அன்னாளை - இலக்குமி யொத்த தமய தியை, வலஞ்செய்து - வகமா கச் சற்றி, காபபும இட்டா - திருகீறுஈ தரிததா£கள, எ.று, 
(௧-.) மாதாகள் தீமயந்திக்கு ஆலஞ்சுமறித இருரீழ்றுக்காப 

பணி$தாகள எனபசாம், 

அயினிநீ£ விளக்கமெனப.த - மஞ்சணீரக்கலத்திலே செஞ்சோம் தி திரளையை வைத்து அதன்மே லேம்றும் விளக்காம், ஐயவி தறியென்பது - வெண்கடுடிமை தீ.சல்) அது அலகை நீங்கும் பொருட் ச் செய்வது, கடுஇழ்குக் கடிபபகையென்னும் பெயாவந்தது இதனா லெனக்கொள்க, கழி. - அலகை, இனி இரட்டுற மொழிதலென்னு மூச் தியால் வெண்மை, செம்மை, கருமை, பொன்மை, பசுமையென்லும் ஐவகை வண்ணமுள்ள சோற்றை வெவ்வேறு ஐாதருண்டை செய்து பலியிருவதெனிஓம் அமையும், காப்பு மிட்டாரோன்னும் எச்சவும்மை Hero செய்யவேண்டி.யவைகளைச் செய்தாரொன்பதைக் காட்டி நின்றது, 
(௧0௫)
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[இ.தமுதல் காலுபாட்டால தமயக்தி சுயம்வ௨ரமண்டபத்திற்குப் 

புறபபடல் சொல்லபபடுஇன்றது.] 

பந்தொடுகழங்குமபொன்னம்பாவையுங்கிளியும்யா முஞ் 
சிட் துரத்திலககெம்றிக்தெரிவைப ருடன்கொண்டேக 
விக்திரகுமானன்னானெழின்மணியகலமபூட்டக 
கொர்தவிழலங்கன்மாலகொணடனாமருங்குசெல்ல. 

(இ-ள்) ப௩தொடு - பநதையும, கழஙகும - அமமனையையும, 
பொனனம் பாவையம - சொனப பதுமைகளையும், இளியும - இளிப 
பிள்ளைகளையும, யாழும - வீணையையும, சநெதுரத இலக நெற்றி தெரி 
வையா - டத. ரப பொடடணித நெறறியையுடைய மங்கை.பாகள, 
உடனகொணடு ஏச - உடனகொணடு செலல, இஈதிர குமரன அன 
னான் - இதர குமாரனயொதத களமகாராஜலுடைய, எழில மணி 
அகலம் பூட்ட - அழிய ரதமா...ரணம பூண்ட மாாபினிடத்தில் தரிக் 
௧, கொகது அவிழ - கொத்து விரினெற, அலஙகல மாலை - மலாமாலை 
யை, கொண்டனா - (ஏஈதி.) கொணடவாகள, மருவகு செலல- ௮ 
கே வர, எ-று. 

(௧-௮) பெண்கள பதும அமமனையும பொர பதுமைகளையும் 

இளிகளையும் வீணைகளையும் மலாமாலைகளையும சொணடு பககலில் வர 
என்பதாம். 

தமயநதி அரசமாதாதலால தனது செல்வமிகுதிக்கேறப இதுவ 
மாயும் பொழுதுபோககற்குக ௪காயமாமிரு௩ச பகது முதலியவறறை 
யும் ஏவனமாசா உடனகொணடு செனறனரெனக&. தாமொரு ௧௫ 
மததின பொருட செலலுபவா இவை போல்வனவஉமை உடன 
கொணடு செனற௦துணடோவெனின உணமி அது *கைக்கடாக GIB 

குகோழி சவலசவுதாரிப£ ிப, பககமூன டோதுவராகள பயினமொழி 
பயிற்றிக செல்ல, மிககபூம பிடகை௦ காளவா விரையடைட பையோர 
சூழ, மைககருங। கணணினாகண மறுககீண மறுகலவநதா£?? இதனா 

லறிக, இவள ஈளதசைகே மாலை சூடடவேணடூமெதிருக்குக துணி 
வாலும் இச செயயுள பினபுசெயயடபடடமையாலும மாலையை *இம் 

இ.ரகுமரனனனா ளெ.ழினமணி யகலரூ சூட்ட? எனற (௧௦௬) 

விரியிருள் சககுயகறறைவெணணிறககவரிவீச 
வெரிமணியடைப்பைதாங்கியின்னகைமகளி போத 
வரிசிலை தாணியொள்வாள கேடகம்வளைககைபறறிப் 

புரிகரம்பிரங்குதரஞ்சொற்பொன்னனாமுனனரேக. 

(இ-எ்.) விரி இருள் £க்கும - விரிர்த இருளை ஓட்டுற, கழ் 
றை - மயாததொகுதியாகய, வெள் நிற சவரி வீச - வெண்ணிறத் 
தையுடைய சாமரைகளை (மாதாகள் இருபாலும்) வீசிவர, எரி மணி 
அடைப்பை தாங்க - ஒளிவிடுஇன்ற மணிகள்பதிச்ச அடைப்பையைச் 
சுமர்து, இன ஈகை மகளி போத - இனிய ஈகையையுடைய மாதா 
கள் செல்ல, வரி சிலை - நெடிய வில்லையும், மாணி- அம்புக்கூட்டையும், 

௩௫



௪௧௦ ODL Fi, 

ஒள் வாள் - ஒளியையுடைய வாளையும், கேடகம் - கேடகத்தையும், 
வளை கை பற்றி - வளையலையணிந்த கையில் ஏந்திக்கொணடு, புரி ஈரம் 
பு இரங்கு - (யாழிறகட்டி௰) நரம்புகள் வருந்தும்படியாயெ, தீம் 
சொல் பொன்னஞா - மது ரவாததையையுடைய மஙகையாகள், 
மூன்னா ஏக - முனனே செல்ல, எ.து. 

(க- ௮.) சிலபெணகள சாமரை வீசவும, ஏலபெண்கள் அடைப் 
பை யேஈதிவரவும, விலலையும அமபுககூடடையும் கேடகததையும் 
கையிறராய௪ சிலபெண்கள முனசெலலவும எனபதாம 

மற்றைததொழிம கேமப 5 கவரீவீசுதறகும் மாதொனலுஞ்சொல் 
வருவிக்கபடடடது. அடைபபை - தாமபூலமவைக்கும் ஒரு பாததிர 
விசேடமாம விறபடைமுகலியவமறை wr sGreO ae sorGn crane 
அலஙகாரப பொருடடனறி ஒருவர தாபபில வெறறிகொள்வாரோ 
வெனில, தூககை காளிமுதலியவரும அசுரரைககொனறு வென்றி 
பெறறனரொனதம, கைசே௫ிமுதலிய அரசமாஅரும் வ்சயஙகொண்ட 
னொனறும சரிதஇரமிருசதலால இவருங கொளவா ரெனக&. (௧0௭) 

தொலகுலமரபிழ்ோன்றிச்சுழபுலகெறியிற்காததுக 
கல்வியின்றுறைகைபோயவிரு 2 தாசஞ்சுகத தன்மெய்யச் 
விலலுமிழ்மணியிமசெயதவேதஇிரககரததர் வேந்தர் 
நிலலுமினினமிென்னாகீககனர்தொடர்௩துசெலல. 

(இ-ள) தொல குல மரபில தோனறி - தொனறுதொட்டு வரு 
இன்ற நலல ரூலததிறபிறகது, சூழ் புலம நெறியில காதத- ஒனறைப் 
பற்றுகனற புலஃகதையும் புறமபோகவொட்டாம லடகட, கலவி 
யின துமை கைடோய - கலவியின வழியில் வல்லவ.ராயெ, விருததா- 

விருத.தரும, கஞ்சுகதஇின மெய்யா - கவசமபூணட தேகதழையுடை 
யவரும், வில உமிழ - ஒளியைக கொபபுளிகனெற, மணியில செயத 
வேததிர உரததா - மணியிறைசெயத பிரமபைக கையிலுடையவரும் 
(ஆய சேவகாகள்), வேதா - அரசாகளே, நிலலுமின கினமின் 
எனனா - நிலஓுஙகள நிலலுஙகளென்று, நீகனா - அவரை விலக்ெ 
ராகு, தொடாநது செலல - தொடாச துடனசெல்ல, எ-று, 

(க-து) கலவியிலவவலல நகுல விருததசேவகாகள் அரசாகளை 
தில்லுஙவகளெனறு பிரமபாலவிலகடு உடனசெலலவும எனபதாம். 

தமயந்தி டெண்பாலாகையால அதறகேறப அவளருகே நினறு 
உபசரிகக மாதரையும பின்பு அமமா ரைச்சூழச்துவர ஈற்குணகற்செய 
கையுள்ள விருதத.ராஇய சேவகரையுர சொஉலபபட்டது. (௧0௮) 

பாயிருண் மேயும் பைம்பொன் னிலத்திடைப் பரா 
ரைச் சாந்தத், தேயவையின் மெழுக நுண$ சுடுத்துமே 
ற் றேங்கொள் வாசத், தாய்மல ரனிச்சப்போது பரப்பிய 
வணிகொள் வீத, வே.புழழ் பசிய தோளி மெல்லடி. பெ 
யர்த்திட் டாளே,



சுயமவசபப்டலம, FEE 

(இ-ள்,) பாப் இருள் மேயும் - ப.ரவிய இருளை மேய்இன்ற, 
பைம் பொன நிலததிடை - பசிய பொனபடுதத பூமியிலே, ப.ராரை - 
பரிய அடியையுடைய, சாஈதம தேயவையின மெழுட - ச$்தனம ரத 
நிற்கொணட கடடையாறசோதத குழம்பினால மெ, நுண் தூசு 
உடுதது - மெல்லிய வஸஇரததைப பரபபி, மேல - மேலே, தேய 
கொள வாசதது - மேனைச்கொண்ட வாசனையோடுகூடிய, அய் - ஆய 
கதெகெகஃபபடட, மலா - விரிமச, ௮னிசசடபோத பரபபிய - அனிசக 
௪மலனைப பரபபியிருகன..), அணி சொள SH- அழகைககொண்ட 
வீதியிலே, வேய உழ டசிய சோளி - மூமத$லையொதத பய தோள் 
களையுடைய சமயஈதியானவள, மேல அடி - மெஉலிய பாதத்தை, 
டெயாசதிடடாள - துகதிவைசது நடநதாள, எ-று 

(க-து) சகதன$சால மேழுகி மெலிய சீலைவிரிதது மலா 
ப.உப்பிய வீதியில த்மய 5இடடஈசாள எனபதாம, 

பொன் நானடுல் மாரறுமா- ச சாமட௩சப பொனனெனப.ததகுப 
£ பாயிருண்மேயும பைமடோ ? எனா, மெலிய டாதமர்கையால் 
அதற்கேறபப Cura cha தில ௪௩ரனசழமடால மெழுகி ண் 
சுடுதது அனி௪௪டபோது Ls Yue Bf Cuong பகதொடு எனஜம் 
பாட்டுமூகல இக டபாட்வளாயம ளகமாய் பசியசோளியென 
னும் எழுலாய பெயாசுதிடடா ளெனஜூம பயனிலையைசகொண்டு 

முடிந்தது. (௦௦௯) 

[இத சிலமபொலியின சிஈபபுக சொஃலடபடூது.] 
கலத்தொடுபழகுஞ்செமபொறசதா முலைககளிகலயானை 
யுலப்பருமககதகாணிலுயி குடி த்தனறிறிலலா 
நிலகத்கலைகாககுமவேகஈதிர்கீமகுக நீஙகுகென்னா 

வலததகமூடடுஞ்செமபொனடிசசிலமபரறறச்சென்றாள். 

(இ-௭.) கலகசொமி பழகும - அபரணத்தோடு பழகுன௰ 
செம் பொன கதா - சவத பொழபிரகாசமபொரு£திய ரணங்களை 
யுடைய, முலை - ஸதனஙகளாகய, களி நல யானை - களிபபையுடை 
ய ல்ல யானைகளானவை, உலபப(ம - செடுதறகரிய, மததத - மதச் 
தையுடையன, காணில - நுமமைக் கணடால, உயி குடிததனறி - 
உயிரைக குடி.ததாலலலாமல, நிலலா - நிறறலைபடெறமாட்டா, (ஆத 
லால்) நிலத தலை - பூமியினிடதது, சாககும் - புரகனற, வேந்தர - 
அசசாகாள, நீங்குக நீரகுக என்னா - நீஙகக்கடவீார கீஙகசகடவீரொன 
ற அலததகம் டடம - செம்பஞசுக குழமபூடடிய, செம பொன்- 
வசத டொனனாறசெயத, ௮டி.- பாதததிலிருகனெற, சிலம்பு ௮ரறற- 
சிலம்புகள் ௪தஇ௧௧, செனறாள - போஞள, எ-று 

(௪- து.) அரசாகளே ! சமயகதஇி முலைகளாகிய யானைகள் ௨ம் 
மைக்கணடால் கொல்லும, நீஙகபபோஙகளெனறு சொலஓுவதுபோ 

லச் லம்பு ௪௧௧௧௪ செனறாள் எனபதாம 

தம்மை மேற்கொண்டபா தஙகள் மற்ற அவயவங்களைச் சுமர்.து 
காத்தல்போல் பூமியைச்சுமாதுகாக்கும் ௮ரசராகையால் அவ்வியைபு



௪௧௨ ைட்தம, 

பற்றி ௮வரிறவாதபடி. ஒரு தீஙகுவருமுன்னா த தெரிவிபபவாடோல் 
(நிலத்தலைககாக்கும்வேந்தா முலைககளிசலயானை புலபபருமதத்தகாணி 
லயிகுடித்தன்றி நில்லா நீஙகுக நீஙகுகெனனா அடிச்சிலம ப.ரறற? 
என்றா நீங்குக நீஙகுக வெனறது வஈசதுவநத௮ கூறறெனமது 
போல் விரைவுபயறிவகத அடுக்கு, முலைகளுக்கு யானையை உவமை 
சொல்லுதல் உடா௮க களிறகினமேற கடபடாமாதா, படாஅ முலை 
Gop று” இதனாலறிக. சிலமபொலிததலில நீககுதறசூரியோர் 
சொல்லைக்குறிசதலால தறகுறிபபணி. (440) 

வரிவளைக்குலமுமவள வாமங்கலமுரசுங்கன்னழ் [ப்ப 
பொருசிலைமதனன வின்னுணபுடைபபொடும் பொங்கியாச் 
விரிதிரைப்பரவையீன்ற விளயகழையனைய௩ங்கை [தாள். 
இருமணியிமைககுஞசெமபொனமணடபஞ் சென்றுசேசர்ம் 

(இ-௭,) வரி வளை குலமும - இரேகைகளையுடைய ௪ஙகுக் 
கூடடமும், வள வார மஙகல மூரசும - இறுககய வாரையுடைய 
விவாக பேரிகையும், கன்னல் பொரு சிலை - பொருனெழ கருபபம்வில் 
லேந்திய மதனன - மனமதனுடைய, வில காண புடைபபொடும் - 
வில்லினது குணசதொனியோமெ, பொங்- மிகு, ஆப்ப - ௪தீ 
இக்க, விரி இரை பரவை எனற - விரிநத அலைகளையுடைய பாறகடல் 
பெற்ற, விளஙகு இழை அனைய நஙகை - திருமாதையொதத தமயர்தி, 
இரு மணி இமைககும - உயாகத ரசநயகளபதிதது பிரகாசிக௫ன்ற, 
செம பொன மணடபம சென்று - ௨௧௦5 பொனனாறசெயத மணட 
பததிற போய, சோநதாள - சோ தனள, எ-று 

(க-,) தமயகதி சுயமவரமணடபததிற செனறாள என்ப 
தாம், 

தமயக இமேல விருப்புுறு விவாசரூ செயதுகொளள வ%இருக் 
இன்ற அனேக அரசரம இபபொழுது அவளைககணட ச௪மயமாகை 
யால காலமபா£ததிருத மனமதன ஏககாலததில இடைவிடாமல் 
அவாமேல் பூஙகணையெயதல்பறறிச௪ சஙகபேரிகையொலி வினனாண் 
புடைபபொடும பொகூியோாபப வென்னா (௧௧௧) 

| இதனால தமயஈ தஇியைஃகணட அரசாசெயகை 

சொலலபபடுகனறது ] 

இழைசுடரெறித்தலானுமிருவிசுமபுறையுமவா னோர் 
பொழிமலா மிடைதலானும்பூசலவண்டிவர்தலானு 
முழைபொருதடங்கட்பேதையுருவினைததெரியக்காணார் 
விழைவொடுகோககும்வேந்தா விழிகெருககுற்நமாதோ. 

(இ- ள்.) இழை சுடா எறிததலாலும் - ஆப.ரணங்கள் ஒளியை 
வீசுதலாலும், இரு விசுமபு உறையும் வானோ - பெரிய சுவாக்கததில் 
வ௫ிககபபெற்ற தேவாகள், பொழி - Qum A@enp, மலா மிடைதலா 
லும் - பூக்கள் நெருங்குதலாலும், பூசல் வண்டு இவாதலாலும் - சண் 
டைசெயடனற வண்டுகள் மொய்பபதனாலும், உழை பொரு தடம்



சுயமவரபபடலம், ௪௮௧௩ 

கண் பேறை உருவினை - மானையொச்த வ்சாலம்பொருக்திய கண்களை 
யுடைய தமயந்தியினது வடிவை, தெரிய காணா - தெரியுமபடி. பா.ரா 
சாட, விழைவொடு நோக்கும் - விருபபோடு பாகனற, வேந்தா 
விழி - அரசருடைய விழிகளானவை, நெருக்குற௰ - நெருக்க wort 
தன, எ-று, மாது, ஓ- அசைகள், 

(@-) ஆபரணஙகளி னொளிகளாலும் மலாகளாலும் வண்டு 
களாலும் தமயநஈதி வடிவைககாணாதவாகளாய் அரசாகள கணகள 
நெருக்குற்றன எனபதாம, 

இமைசடரொதிததல் முதலிய கா. ரணஙகண மூனறும் பொதுப 
படக்கூரினும இமைசடரொறிததலாற பாதத௰குக கணகூி விழி 
நெருஃகுமறவெனறும, மலா மிடைதலானும வளடிவாதலாஞம உரு 
வினைததெரியக காணுனறும, கொள, உருவினை ததெரியக காணா 
சாயினும வெறுபபினறி விழைவினறாைலை அநேகா கோககுதவால் அவா 

விழிகள கெருககமுறறனவெனிஜம அமையும. உழைபொரு தடஙக 
ணெனறதனால, மானடாடையை மாசா கண்பாவைச்கூ. உவமை 
சொல்லுதலனறி மானையே ௮வா சணணிறகு உவமைசொலலுதலு 

முண்டு அ.துகறமை வாகுழ லாசசியா கயலவிழி முகத்தின, பெற 
றி யொபபுறப பெருஙகுரு து௪சசிமே௰ மூலி, யொறறை மாஜலுடைக் 
கலைமதி யதனிழ லுறயகு, மமறை மானையும பறறுவான காக்கை 
யால் வருடும்? இதனாலதிக (௧௧௨) 

[இதனால தமயக தி ஆப.ரணஙகளில நீலரதந து இன 

விளககஞ சொலலபபடுதனற.த ] 

அறற்கருஙகூந்தறபேதையணிகளிறகரியசோத | 2 
யெறிககு௩னமணியினறோறறமெறிதிரை ககடலினமொயத 
விறற்கஇர்வடிவேலவேகதர்விழைவொடுகநோககுயகணகள் 
பறிப்பரியனவாயமெ.பயிறபதஇந்தனபோலுமாதோ. 

(இ-௭.) அறல கரும கூகதல பேதை - கருமணையொதத கரிய 
தலைமமிரையுடைய தமய தஇயினது, ௮ணிகளில - ஆப.ரணஙகளுககுள 
ளே, கரிய சோதி எழிககும - நீல வொளியை லீசுனெற், நன மணி 
யின தோறமம - கல்ல நீலாதஈததின காடசியானவை, எறி இரை கட 
லின் மொயத - அலையெறிதனற கடலபோல கெருககடபெறற, 
விமல் - பெருமைபொருஈதிய, கதா - இரண ஙகளையுடைய, வடி. வெல் 
வேந்தா - வடிசத வேலையுடைய அரசாகள, விழைவொடு நோககும 
கண்கள் - விருபபததோடு பாரககும கணகளானவை, ப.திபபரியன 
வாய் - வாஙகுதற் கரியவாடு, மெயயில - தேகததிலே, பதிரதனபோ 
அம் - அமுஈதினபோலு மிருகதன, எ-று. மாது, ஓ - அசைகள 

(௧ - து.) தமயகதியணிரத நீல ரதநங்களின் காட்சிகளானவை 
அசசாகள் கண்களைப்போலு மிரு௩தன எனபதாம். 

அணிகளிலே கவமணிகளும் அழுததியிருக்க ரீலமணித்தோழ்றத் 
தைச் சொல்லியது தமயநதியைப்பாரக்கும் அ.ரசாகண்களை யுவமை 
யாக்குதம் கென்க, தமயச்தியினணிகளிற் பதிதத நீலமணிகளில் ௮7 
சர்பாரவையைக் குறித்தலால் தற்குறிப்பணி, (௧௧௩)



௪௧௪ டைடதம், 

[இதனால் ௮ரசா கூறுதல் சொல்லப்படூன்றது.] 

வஞ்சமொன்றின்றிவேறலரிதெனவதுவைநாட்டி. 
விஞ்சையின்புணர்பபாற்கூற்றைவிளங்கழைவடிவமாக்க 
யெஞ்சலிலுலகமன்னாயாரையுமொருங்குகொலவான் 

செஞ்சுடர்வயவாள் வேந்தனறீவினையிழைத்ததென்பார். 

(இ-ள்) ௨ஞசம் ஒனறு இனறி - வஞ்சனையொன்றில்லாமல், 
வேறல அரிதென - (கமமால்) வெலலடபடுத லரிதெனமெண்ணி, வ.து 
வை நாட்டி - சுயம்வரமெனறு நாடடி, விஞ்சையின புணாபபால் - 
ம5தஇி.ர விததையினுடைய சமபநதத்தால, கூறறை - யமனை, விளக் 
இமை வடிவம ஆகஇ - கா௩தியுளள இரததிலபரண௩களதரிதத தம 
ய5தியி ஐருவமாகசசெயது, எஞசல இல உலக மனனா யாரையும் - 
குறைவிலலாத திரிவோகச திலுமுளள ரச ரனைவராயும், ஒருங்கு 
கொலவான - ஒருசேரச கொடஉலுமபடி, செஞ்சுடா - செயய சரணத் 
சையுடைப, வய வாள - வெறிஃ2 பாருஈதிய வாடபடையையுடைய, 
வேதன - மீமனானவன, இமைதசது- செயதது, தீவின எனபா£ - 

தீவினையாகு மெனபா£கள, எ-று. 

(4 - Bi) லீமன இயமணைட Crea ene அரசாகளைக கொல்ல 
நினைத்தது தீவினை யெனபா£கள எனபதாம 

மீமன வஞ்சகஞ்செயது சொல்லநினைசசது யாதனபொருட்டெ 
னில் தனக்கு வலிமை மிகஒருபபினும படையெடுதது நமமைத தனித் 
தனி வெலவதறகு நெடுஙகாஉஞ்செலலுமெனறும், அஙஙனஞ்செல்லி 
னுச் தனனினமிகஃகவரு மிருபபாரொனனுங கருதசால வெறதியாகுமோ 
ஆகாதோவெனறுங கருதியெனக, இதுமுதல் காலு பாட்டுக்கள் தம 

யநதியைககண்ட அரசாகள சொலலியன வெனக, (௧௪௪) 

கொண்டைவாயமுழ் தமூரற்றுடியிடையறன் மென்கூமத 
லொணடொடிவனப்புவாயநதவுருவுஉமமகண்களா ரக 

கண்டுழிவியஈ துகெஞ்சங்களிபபுறவொழறறர்கூறப் 
பண்டுநாங்கேட்டவாற்றிற்பஇன்மடஙகாயிறறென்பார். 

(இ-௭.) தொண்டை வாய் - கொட்வைக்கனிபோன்ற வாயை 
யும், மூததம் மூரல் - முததையொதத பஷல்ையும, துடி. இடை - உடுக் 
கையையொத்த இடையையும, ௮அறல மென் கூநதல் - கருமணலை 
யொத்த மெலலிய கூர தலையுமுடைய, ஒள தொடி - பிரகாசம்பொ 
ரூரதிய வளையலையணி/ 5 தமயநதியின த, வனபபு வாயந்த - அழகு 
பொருச்திய, உருவு - வடிவை, ஈம - ஈமமூடைய, கண்கள் ஆர - கண் 
கள் இருபதிபெற, கண்டுழி- கணடவிடததில், லியாது- அதிசயித்த, 
நெஞ்சம களிபபு உ௰ - மனமானது க&ளிபபையடைய, ஓறறா கூற - 
gio சொல்ல, பண்டு - முனனே, மாம் கேடடவாறறில்- காம் கேட் 
டவகையில், பதினமடஙகு - பததுமடககு, அயிற்து என்பா - மே 
லாயின தென்டாகள், எ-று. 

(க-து) அரசாகள் தமயர்தி.பழகை வியந்தா£கள் என்பதாம்.



ச 

சுயம்வரட்படலம். ௪௧௫ 

தீமயந்திக்குத் தம்மோடு ஒற்றாகூறிய அழூனும் இப்பொழுது 
பதின்மடங்கு அதிகரிததிருககககாணடலால் அரசாக்கு மோகமும் 
அவவளவாயிறமெனபத கருத.து. (௧௧௫) 

வள்ளாறைகழிககவொள்வாண்மாறிவைத்தனையவுண்க 
ணளளிககொண்டுயிரையின்னேயரு௩இடாதொழியினன் 
கெள்ளமிர் தனையதீஞ்சொம்சேயிழையுததரீகத [| ரோ 
துள்ளுறைகொடியகூறறமுயிர்குடி திடவதென்பார். 

இ-ள்.) வள உஜை கழிதத ஒள வாள - ara Ounce Bus 
உழையினினறு நகீகசய ஒளிபபொருகஇ.ப வாளை, மாறி வைததது அனை 
ய - மாறிவைததால அதையொதக த, உண கண - மையுண்ட கண்க 
ளானவை, உயிரை - ஆவியை, அளளிக்கொணடு - கையி எள்ளிக் 
கொணடு, இனமபே - இபபொழுதே, அருஈஇடாது - உணணாமல், ஒழி 

era - நீயகனாலனறோ, aor gig acer - தெளிவுபொ 
ர௬திய அம் சசதையொ,ச த, தம சொல- மதுரமபொருகதிய சோல் 
லையுடைய, சேயிழை - தமயா இிமினத, உததரிகசது உள உழஜை- 
மேதபோவைககுளளே யிருககும, கொடிய கூறறம - முலைகளா 

கொடிய யமன, உயி - ஆவியை, ஞுடிதிடுவது எனபா£ - பருகுவ 
தெனபாாகள, ௭-று, 

(க-ு.) அரசாகள் தமய%தி முலைகளாகய யமன் உயினாக் 
கொல்லு மெனடாகள எனபதாம. 

அள்ளிககொண்டு உயினா யருகது.தஃப 2 நிக கணகளுக்கு வாளை 
யுவமையாககிஞா. கொல்பவன் மறை௩துவருவ னெனபது தோன்ற 
ஸ்தனஙகளை “உததரீகத துளளுமை கொடிய கூறறம்? எனனா. தம 
யதி கண்களுககே உயா தபபாதென்பது கருது. (௧௧௬) 

முருஈ்துறழினியமூரன் முகிழ்முலைப்பியவேய்ததோட் 
கருந்தடஙகணணிசெவ்வாயககமழதஇிரையமிழ்தமாந்த 
வருந்தவம்புரிந்தோர்மண்ணிலரசரோவமரரேோயோ 
தெரி இிலமெனனமாழ்சததெருமரலெய நிற்பார். 

(இ-ள்,) முருகது உறழ் இனி.ப மூ.ரல - மயிலிறனெடியை ஒத் 
கீ இனிமையையுடைய பறகளையும, மூழ முலை - அரும்பையொத்த 
ஸ்தனங்களையும், பசிய வேய தோள - பசிய மூங்கலையொதத தோள் 
களையும, கரும தடம கணணி - கரிப பெரிய கணகளையுமுடைய 
திமயந்திமினு, செவவாப் - சவ௩தவாயாகய, கமழ் - வாசனைவீச 
கின்ற, திரை அமிழ்தம் மாத - பாறகடலிறனோனதிய அமிரதததைப் 
புசிபபதறகு, ௮௬ தவம புரிஈதோ - ௮ரியதவததைச் செய்தவர், 
மண்ணில - பூமியிலிருக்கெற, அரசரோ - அரசருக்கு ளொருவசோ, 
அம ரரேயோ - தேவாக்குளொருவரோ, தெரிஈஇிலம் என்ன - யாம் 
அறிச்லமென்று, மாழ்டு - மய௩௫, தெருமரல் எய்தி - & ip iA 
யடைந்து, கிற்பரா - நிறபாரகள், எ-று,



௪௧௭ ைடதம, 

(௧- து.) தமயக்தியை அனுபவிக்கத் தவஞ்செய்தவாகள் தேவா 
களோ அரசாகளோ என்டா£கள என்பதாம், 

ஒருவ.ராயிஞம் அருஈ தவம் புரிமதோராகையால் அவ்உயாவுபற்றி 
அவரைப பன்மைவிகுதியாற கூறினா. சவம்புரிந்தவா இனனாரெனறு 
தெரிஈ தால மறறையவா மாலை தரிககுமபோது இங௩னமிருகது ௮வ 
மானபபடாமல தமமிடஙகளித சேோலாமெனபது கருத்து, அது 
முன்னே தெரியாஎ மயால மாழகிததெருமரலெயதிநிதபாா?எனரா,() 

[இிதுவும.௮.] 

அளிய2றடிகணோவவனிச்சமேலொதுஙசசசெய்த [ர் 
விளைமதுததுளிககு6கணடார்்வேக்கனேகொடியனென்பா 
வளர்முலைபபாரயகணமெவணடிமிரதெரியலசூட்டித 
தளரிடைககிடுககணசெயசதாயரேகொடியொனமயார். 

(இ-ள்.) அளிய சிறு அடிகள கோவ - அளிதலையுடையவாஇய 
சிறிய பாதஙமள நோவையடைய, அனி௪௪ம மேல ஒதுஙக செயத - 
அனிச் சமலரினமேல நட2சசசெயக), விளை - விள௫னெற, மது துளிக 
கும்- தேன அுளிகனெ௰, தண தா வேஈதனே - குளிசடபொருஈதிய 
மாலையையுடைய வீமராஜனே, கொடியன எனடார - கொடியவனென 

பாரகள், வளா முலை டாரம கணடும - வளரபபெறத ஸதனஙகளி 
டைய சுமையைககணடும், வணடு இமிா தெரியல சூடடி - வணடு 

கள் ஒலிக்கபபெம௰ மாலையைச௪சூடடி, தளா இடைக்கு - தளரப 
பெற்ற மருங்குலுககு, இடுக்கண செயத - வருததததைச் செய்த, 
தாயோ கொடியா எனபா£ - தாயமாகளே கொடியரன்டாாகள, 
எ-று. 

(@- து.) தமயநதியை ஈடசகசசெயத வீமனே கொடியனென 
பாகள், முலைபபாரத இனமேல மாலைசூடடி௰ தாயமாகளே கொடிய 
செனபராகள எனபதாம, 

அனிச௪மலா மெனமையலா யிருபபிஐம் மாதரடிக்கு வருத்தஞ 
செய்யு மெனபது டாறி அனிசசமே லொதஙகச செயத் வேத 
னே கொடியன? எனறா. அது **அனிசசமுமனனத்தின் ாவியுமா த, 
சடிக்கு நெருரிப பழம? இதஞுலுணாக, தடதைககுப பெண்கள் 
வருததம் தெரியாவிடிலும தாயருககுட செரியாதெனபார£, முலைப் 
பா.ரறஙகண்டெ (தெரியலசூட்டி த தளரிடைக இடுககண்செயத தாயரே 
கொடியா”எனனா, தாயரெனப பனமையாகச் கூறுதலால் பாராட்கெ 
தாய், ஊட்டுநதாய், முலைததாய், கைததாய, செவிலிதீதாய என்ஜும் 
ஐவரையுல் கொள்க, (௧௧௮) 

ஏமுறுமன்னர்யாருமினைபன கூறப்பைம்பொன் 
வாமமேகலைகளார்ப்பமணிச்சிலம்பொலிப்பச்செய்ய 
காமர்வாண்முகையசெவ்விக்காந்தளஞ்செம்கைகூப்பித் 
தாமவேற்றடங்கணல்லாடாதையைத்தொழுதுநின்றாள். 

(இ-ள்,) ஏமம் உறும் மன்னா யாரும்- இன்பமடைஇன்ற ௮7௪ 
*னைவரும், இனையன கூற - இப்படிப்பட்ட வாத்தைகளைச் சொல்ல,



சுய்மவரபபட லம. ௪௧௪௭ 

பைம் பொன் - பசிய பொனனாற்செயத, வாமம் - அழகு பொ 
ருந்திய மேகலைகள தாபப - மேகவாபரண௩சள ௪ததஇகக, மணி 
சிலம்பு ஒலிபப - நவமணிக எளிழைக&பபெறற பாத்சாலங்கள் 
ஒலிக்க, செயய - சிவுத, காமா - அழகுபொருஈதிய, வாள - ஒளி 
யையுடைய, முகைய - அருமபை யுடையனவாடய, செவவி- செவவி 
யையுடைய, காநதளம செம கை கூபபி- காதணமலரை யொத்த 
சிவர ம கைகளைக சுவிதது, தாமம் - வெறறிமாலையைததரிதத, வேல்- 
வேலையொதத, தடம கண நலலாள - விசாலமபொருகதிய கண்களை 
புடைய தமயநதியானவள், தாதையை - தநதையை, தொழுது 
நின்றாள - வண நினறனள, எ-று 

(௧-2) தமயுதி தனபிதாவாடிய Suto warn நின்றாள் 
எனபதாம், 

ஏமமெனப.து ஏம என& கடைகுஹைஈது Seong, மன்னரெ 

னப் பொதுடபடச கூறலால திரிலோகத தரசனராயுங கொள்க, லீம 
னுடைய ஆணைப்படி. ந௩டகக மே.வாடியவைக ளாகையால் அக்குறிப் 
புததோனற ௮வனைத தம.ப௩இி வணட௫ூன ளெனக&. (௧௧௯) 

[இசனால் வீமராஜன செ.பகை சோலலடபடுெறது.] 

சேவடிதொழுதுகினறதெரிவையைமகிழ்நதுகோக்கு 
மூவுலகாளுமவேந்தரொருவ(நி.திரண்டுமொய்ததார் 
யாவசேயிவரையெணணியினையரொொன்றுரைபபாசொன்னப் 

பூவைபோன்மேனியானைகினைந்தனனபுலவுவேலான், 

(இ-௭) சேவடி தொழுது கநின௰ - தடனுடைய சிவர்தபாதவ் 
களை வணகதின௦, தெரிவையை - தமய இயை, மடழ£து கோக் - 
களிபபுடன் பாதது, மூவுலகு அளு ௦ பே சா- திரிலோக திலுமுள்ள 
அரசாகளும, ஒருவழி தரனடு - ஐரிடசதிலே கூடி, மொயததரா - 
நெருஙஇனாகள, யாவா - எவா, இவரை - இவ வரசரை, ஏண்ணி- 
நினை 5௫, இனையா எனறு உரைடபா எனன - இகதனமையரன்று 
சொல்லுவாரொனறு, பூவை போல மேனியானை - காயாமபூயையொத்து 
வணணததையுடைய காரணனை, புலவு வேலான - புலால நாதம் வீசு 
இன்ற வேலையுடைய வீமராஜன, நிலை ஈதனன - கினைததான், ௭-.று. 

(க- து.) வீமராஜன விஷணுவை நினைததான என்பதாம். 

யாவரோ--ஏ - வினா. திரிலோககத.ரசரும நெரு யிருக்கன்த 
படியால் இவா இனஞாொனறு தெரிரது சொலலுதறகுத தேவரா 
லன்றி மனிதரா லாகாதெனடதைக கருதி வீமன திருமாலை கினைந்தன 
னென்சு. வீமன் தெரிவையைநோக்க நினைக தன னெனக்கூடெ, () 

| இதனால் திருமாலினது செய்கை சொலலபபடிதனறது.] 

மன்னவனினைவையோர்க்துவணடுமாயலங்கன்மார்பன் 
றன்னடி.தொழுதுநின்றசதுர்முகக்கேவைநோககிக் 
கன்னலிற்கனிந்தசஞ்சொற்கலைமகளன்றியாசே 
யின்னொன்றிவரையெண்ணியேந்திழைக்கிசைக்குகீசார்.



௪௧௮ OGL. FW, 

(இ-ள் ) மன்னவன் நினைவை ஜூற்ழு - வீமராஜனுடைய நினைப் 
பையதிநது, வண துழாய அலங்கல மாபன- வளமடொருகதிய தள 
பமாலையை யணிஈத மாாபினையுடைய மாரணனானவன, தன அடி. 
தொழுது கின்ற - தனது பாதஙகளை வண௩இநினற, சதுமுகததேவை 

கோகு - நானகு முகஙகளையுடைய பிரமதேவனைப் பாரகது, கன்ன 
லில் கனிஈத - கருமபைககாடடிலும் சுவை முதாகத, தீம் சொல - 
மத. ரவாததையையடைய, கலைமகள அனறி - நாமக எலலாமல், இன 
னா எனறு - இழதேயமதினரானறு, இவரை எண்ணி - இவ்வரசனா 

நினை தது, ஏநதஇிழைககு இசை ககும நீரரா - தமயநதிககுச் சொல்லு 
இன்ற சனமையை யுடையவா, யா - யாவா, எ-று 

(க-து) விஷணு பமராஜலய நினைவையதிக பிரமனைபடாத 

துச் ௪ரஸவதியே தமயஈஇிசக௫ு இனஞரினஞுரொனறு சொலலவலல 
வள் என்றா எனபதாம, 

யாரே--ஏ - விஷ, மறதையாககு இவா இனஞாொனறு தெரியி 

லுஞ் சொலலுதவரிதாகலால *கலைமகளனதியாரோ SeronG ren May 
ரையெணணி யேஈஇழைக இசைககு நீரா? எனறா. சொல்லிறகுக் 
கன்னலி௦ கனி தவெனஜம ௮அடைகொசெததம அதுபறறியாம, (0) 

[ இதனால பிரமன காமக் ஏவியது சொல்லபபடுனறது.] 

என்றலுமலரின்மேலோனிளஙிலாவெறிககுமேனி 
மன்றலயகரியகூர்தலவாணிவரணமுகத்தைகோககச் 
சென்றுநீயரசர்வெளளதஇரளினைவிதர்பபனீன்ற 
பொன்றிகழ்முலையினாளுககுரையெனப்புவியிழ்போர்தாள் 

(இ-ள ) எனறலும் - இபபடியெனறு சொனனவளவில், மலரின் 
மேலோன் - பிரமேவனானவன, இள நிலா எறிககும மேனி - இள 
மைபொருந்திய நிலவி னொளியை விசுனற திருமேனியையுடைய, 
மன்றல் - வாசனைபொருஈ£ தய, அம் - அழயெ, கரிய கூக்தல் - கறு 
தீத கூந்தலையுடைய, வாணி வாள முகத்தை கோக்க - கரமகளு 
டைய தளி பொருஈதிய முகதழைபபா£தது, நீ சென்று - நீ 
போய், ௮ரசா வெளளதஇரளினை - இராஜகூடடத இரட்சியை, விதாப 
பன் எனற - லீமனபெறா, பொன இகழ மூலையினளுக்கு - பொன 
போன்ற தேமலவிளஙதய தமயகதக்கு, உரை என - சொல்லெனறு 
சொல்ல, புவியில் போஈதாள - பூமியிலே வதாள, எ-று 

(ஃ- து.) பிரமன் சரஸ்வதியை நோக்இத தமயகதிக்கு அரசா 
கள்பெயரை அறிவியெனறு சொலல அவள வ, தாள எனப தாம 

மனிதப பிறப்புறற வீமனேஜும தமயஈதியேஜம் அருர்தவம் 
புரிர்து தம்மை வேணடாஇிருபப, சாரண னேவலாம் பிரமன நாம 
களை விபிபப, அவள் விரைநது சேறலால், தஈதை வா£ததையை 
மைர் தன கடவாமையும், கணவன் மொழியைத் துணைவி யிகவாமை 
யும் பெறப்பட்டன உரையென அவள புவியிற போர்தாளெனச௪ 
கொள்க. (௪௨௨)



சுயம்வரப்படலம், ௫௪௧௯ 

போர்தவள்வண்டுமூசாப்பொன்னரிமாலையோடும் 
வார்ந்ததேமாலைதாழ்ந்கவதுவைமண் டபத்தின் மேவி 
யேந்தெழிலெருத்தம்கோட்டிகாணொடுமிதைஞ்சரின்ற 
கூந்தலமபிடிககுவேர்்தர்குலமுறை௫ளெ ககலுநறாள். 

(இ-ள்) டோகதவள - அபபடி வந்த காமகள, வண்டு மூசா - 
வண்டுகளால் மொயககபபடாத, பொன அரி மாலையோடும் - டொன் 
ரி மாலையுடனே, வாநத - நீணட, தேம மாலை தாழகத- வாச 
னைபொருக்திப மலாமாலைகள தாழபடெறற, வதுவை மண்டபத் 
தில் மேவி- விவாக மணடபததில பொருதி, ஏது - தாஙஇிய 
எழில எருததம கோட்டி - அழகுபொருகதிய தலையை வண௫௩இக் 
கொண்டு, காணொம இறைஞ்ச நினற - காணததோமே தொழு 
து நினற, கூரகலம பிடிககு - gour Hog, வேகசா குல முறை - 
அரசா மரபி, இளக்கலுறறாள - சொலல தொடஙஇஞரள், எ-று. 

(க-து) சரஸவதியானவள தமயஇிககு அரசாகள் குலமுறை 
சகொலலததொடக௩இனாள எனப தாம 

எருத்தங் கோட்டலும நாணுறலும் மாதாக்கு௪ சுபாவ மாயிலும் 
நாமகள திரிமாதஇகளில ஒரு மாததியிரடைய தேவியா தலால், 
அவளிடததிலே இறைஞசியென 5 தமயாதஇிக்கு வணககமுரூ சொல் 
லபபடடது. கூகதலமபிடி. யெனபது அதுபோனற நடையை யுடை 

யவளெனத தமயக5இக காதலால உவமையாகுபெயா கூகதலம்- 
௮ம் - சாரியை இனி ௪௨- பாடடால அரசாகளை வெவவேறு சொல் 
லததொடகடி அறுபாடடால தேவாசளை* சொலலுதல காண்ச. () 

சேயரிசிமதிரீண்டசெழுயகடைமழைககட்செவ்வாய் 
மாயிருஞாலமவிறகுமவருமுலைஃதெரிவைகேட்டி 
யாயிரஙகஇர்கள வீசியங்கணமாஞாலமபோர்தத 
பாயிருளபருகுஞ்செயகேழபபரிதியிவ்விரு,ததேவே. 

(இ-௭.) சே அரி சிதி - செயவரிகள இதறபபெதறு, நீண்ட 
செழுங கடை. - நெமிதிய செழுமைபெற௰ற கடையையுடைய, மழை 
கண - குளிரசசிபொருகதிய கணணையும, செவவாய - வத வாயை 
யும், மா இரு ஞாலம விறகும - மகத ஜாய பெரிய பூமியை விலை 
செயயும், வரு மூலை தெரிவை - வளா௫னற ஸதனங்களையுமுடைய 
தமயகதியே, கேடடி - நீ கேடபாயாக, ஆயிரம கதாகள வீசி - ஆயி 
ரநூரணஙகளை வீச, ௮ம கண் மா ஞாலம போதத- அழகே இடத் 
தையுடைய மகததா௫ய பூமியை மூடிய, பாய இருள பருகும் - 
ப.ரவிய விருளைககுடிக்னெற, செம கேழ பரிதி - செஈகிறகதையுடைய 

சூரியன, இ இருஈத தேவு - இருததலையும்ற இத்தேவன, எ-று. ஏகா 
சம - ஈற்றசை, 

(க- து.) தமயா தியே இவன சூரியதேவன் என்றாள் என்பதாம். 

பூமியைவிற்றால் தமயகதி முலைக்கு விலையாகு மென்பா£ *ஞாலம் 
விற்கும் வருமூலை” எனறா. பூமியைவிடப பெரிதும் வலிதும்



௪௨௦ ைநடதம், 

பொறுமை யுள்ளதும் வளமுள்ள தம் வேறொன்றில்லை யென்பதம்கு 
மாயிருவென்னும அடைகள கொடுககபபட்டன. அது *தெரிவரும் 

பெருமையும் திணமையும பொறைடும, பருவ மூயதசி யளவிம் பயத் 

தலு, மருவிய ஈகனனில மாணபா குமமே? இசக்னாலதிக. பூமியை 
மூடிய இருளை யோடடிக கணகளுக்குத செரியததகக நில நீர மூதி 

லிய வெலலாப பொருளகளையும காடோறுக காடடுனெற நனறி 

தோனறக சூரியை “ஆயிர கதாகள வீசி யஙகண்மா ஞாலம்போ தத 
பாயிருள பருகுஞ செஙகேடப பரிதி” எனா (௧௨௪) 

பண்ணமையினியத$யசொறபடாமுலைபபாவைகேண மோ 
கண்வழுக்குறுதணசோ ககலைநிலவெறிபபவலலான் 
மண்ணியமணியிறசெயதவானறவிசிரு௩ததேவன 

விண்ணவர்க்கமிர்தமீநதவெணகாரககடவுளாமால. 

(இ-ள்,) பண் அமை இனிய தீமசொல - இசை பொரும் 
இய இனியவாகிய மது ர௨உரா தழையை யுடைய, படா மூலை பாவை - 
சாயாத ஸதனஙகளையுடைய தமயகஇயே, கேள் - கேட்பாயாக, 
கண் வழுக்கு உறு - கணகள கூசுனெற, தண - குளிரசசிபொருஈதிய, 
சோதஇகலை- பிரகாசசசை புடைய சோடச கலைகளும், நிலவு எறிபட- 
ஒளிவீசிக்கொணடு, வலலான - வுல்லவனால், மணணிய - ஓபபனை 
யமைர்ச, மணியில செயத் வான தவிசு - ரதநஙகளாற செயயப் 
பட்ட பெரிய ஆசனததில, இருக தேவன - இருததலையுறற தேவ 
னானவன், விணணவாககு - ஹேவாகளுககு, அமிரதம ஈகத - ஆமா 
தத்தைக கொதேத, வெள கதா கடவுள ஆம - ௪நஇரனாகும், எ-று. 

(க- து.) இவன ச௩திரனெ.ரு ளென்பசாம், 

வல்லான செயத தவிசில் கலைநிலவெறிபப விருத தேவனெ 
னஃ கூட்கெ, சநதிரனுடைய கலைகளை அபரபக்ஷதுட பிரதமை 
முதலாகத தொடகடுப ட தினைகது இதிமிலும அகடனி முதலாயினோ 
ருண்பா , பூவட்க்ஷத்திஓும அப்படியே கலைகள் வளரும், தே 
வர்களுண்ணுமபடி. தனஞுடைய கலைகளை* ச௩இரன தருதலால் 

“விண்ணவாக கமுதமீநத வெண்கதாக கடவுள? எனரூா. (௧௨௫) 

ஊர்சுணங்கணி%துவிம்மியொழமுகொளியாரஞ்சூடி 

யேர்கனிர்கொழுகுமபொமமலிள முலையணங்குகேட்டி. 
தார்புனமெளலிவேயம்துதணபபிலா திருந்ததேவர் 
மாரனில்வனப்புவாய்ந்தமருத் துவசதலைவர்கா மே, 

(இ-ள்.) ஊா சுணங்கு அணிரது - பரவுன்ற தேமலை யணிர்து, 
விம்மி - பருத்து, ஒமுகு ஒளி ஆரம் சூடி. - ஒளியை வீசுகின்ற முத் 
அவடத்தைத தரிததுககொண்டு, ஏா கனிஈது ஒழுகும் - அழகானது 

மூதாந்து ஒழுகுகின்ற, பொம்மல் இள முலை அண௫கு - பொலிவு பெ 
தற இளமைபொருக்திய ஸ்தனஙகளையுடைய தமயநதியே, கேட்டி - 
கேட்பாயாக, தா£ புனை - மலாமாலையைத் தரித்த, மெளலி Cause 
௮- ரீடத்தை யணிர்து, தணப்பு இலாது இருர்த தேவா - இணைபிரி
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யாது (இங்) இருச்தலையுற்ற தேவாகள், மாரனில் வனப்பு வாய்ந்த - 
மன்மதனைககாடடிலும் அழகுபெ௰ற, மருசதுவததலைவா - ௮சுவினி 
சேவாகள், எ-று, தாம், ஏ - அசை 

(க-து) இவாகள் அசுவினிதேவாகள என்றாள் என்பதாம். 

எப்பொழுதும் இருவரும் இணைபிரியா திருத்தலால் ₹தணப்பிலா 
இருந்த? என்றும், அழனே மிககோராதலால *மாரனில் வனப்பு வா 
யந த? என்றும், தேவாகளுககு வியாதி தாடபவாகளிற் நலைமை 
யுடையவ.ராகையால ₹மருததுவத தலைவா? எனறு சொலலிஞா. தே 
வாகளுககும வியாதி யுணரடோவெளில உணடு அது **வலாரி தோ 
ள வாதகோயன மண்மதி கயநோயாளன, சுலாவுறு வெபபு கோயிற் 
ரொட்ககுண்டான றககனெனபா, ஜலுவாவுறு சாலிலாத முடவனே 

யுரஙகொண மநதன, ௪லோத. ர கோயக்கோட பட்டான் றணபு 
னம் கரையனமாதோ?? இதனாலதிக, (௪௨௪) 

வண்ணமேகலையாய்மதறுனவருமுலைப்போகம்வேண்டி. 
யெண்ணிலசாகியிப்பாலினிதுவீ.றநிருகசோொல்லாம் 
விண்ணவரப்பாற்பைமபொனளியனறவி௫ருஈததேவர் 
பணணமைஇவவினஉயாழ்பயின்றகாநதருவவேக்கர், 

(இ-ள ) வண்ணம் மேகலையாய - அழகுபொருகதிய மேகலா 
ப.ரணததை யணிஈத தமயநதியே!, உன - உன்னுடைய, வரு மூலை 
டோகம வேண்டி - வளரபபெற௰ ஸதன௩களிஜஐடைய போகததை 
விருமபி, எஸ்ணிலா 9 - அளவறறவ.ரா௫, இடபால் - இபபுறத இல, 
இனிது வீ௰றிருநதோ£ எல்லாம - இனிமையோடு வீறுட னிருததலை 
ய2)றவாகளெலலாரும, வி௨எணகா - தேவாகள, அப்பால - Hare 
கபபுறததில, பைமபொன - பசிய பொவானாறசெயத, வியன் தவிசு 
இருந்த சேவா - மேலாய அ௮சனத்தி லிருககபபெறற தேவாகள, 
பண அமை- இசையமைகத, திவவின ஈல யாழ பயினற - வலிக்கட 
பூனையுடைய நலலயாழை வாடிகனெற, காந்தருவ வேகதா - கந்தருவ 
அரசாகள, எ-று மறு - அசைநிலை 

(௧-2) இவாகள காந்தருவ அரசாகள் என்றாள் என்பதாம. 

தேவாகளை இன்னாரினனாரனறு வெவ்வேறு கூறத்தொடங 

இழ் கால நீட்டிக்கு மெனபதுபற்றி ௫எணணில .ரா௫யிபடா லினிது 
do திருகதோரொலலாம விணணவா” எனப பொதுப்படக் கூதப 
பட்டது, (௧௨௭) 

குழைமுகய் இழிககும் வேறகட் கொமமைவெம் மு 
லையாய கேடடி, மழவிடை யென்ன வாய்கண் மணித தவி 
ருந்த தேவ, ரிமுமென வருவிச் சார லினமணி வரன் 
திச தூல்கும, விழைவுறு வெளளி வெற்பின் விஞ்சையர்க 
இறைவர் தாமே. 

(இ-ள்.) குழை மூகம் இழிக்கும் - காதணியினுடைய முகத்தைக் 
கிழிக்தன்ற, வேல் கண் - வேல்போனமற கண்களையும், கொம்மை 

உள்



௪௨௨ CD நட்தம், 

வெம முலையாய் - இளமையையுடைய விருப்பைச்செய்கன்ற ஸ்தனங் 
களையுடைய தமயர்தியே |, கேட்டி. - கேட்பாயாக, மழ விடை எனன- 
இளவேறறைபடோல், அங்கண் - அவ்விடத்தில், மணி தலிச இருந்த 
தேவா - ரதமாசனததிலே இருததலையுறற தெவாகள், இழும் என - 
இமுமென்லு மோசையோடு, அருவி - அருவியானது, சா.ரல - மலைப 
பககத்தினினறும்,, இன மணி வானறி - கூட்டமாய மணிகளை வா 
ரிக்கொண்டு, தூங்கும் - ஒழுகுகின்ற, விழைவு உறு - விருபபமடை 
இன்ற, வெள்ளி வெய்பில - கைலாச மலையிலிருகனெற, விஞ்சை 
யாககு இறைவா - விததியாதரருக க.ரசாகள, எ-று. 

(க-து) இவாகள விததியா தரருக கரசாகள எனறாள் என்பதாம் 

இழுமென அருவிதாஙகுமெனபது இழுமெனறல் விரைவி னெ 
லிஃகுறியாம். “இழமுமென விழிதருமருவி, பழமுதிசோலை wae Bip 
GarGer” cenu Sow இவவாறு கூறுதல் காண்க. ஜாது முக்த 
தோடுக்கூடிய ௪தாசவமாதத மிருததலால அ௩டருபபின மக கறி 
விலலையெனறு யாவரு£ த௨ஷசெய தடைதறகு விருமபுவதாதலின, 
கைலாசமலையை 'விழைவுறு வெள்ளிவெற்பு” எனரா. (௧௨௮) 

முயற்கறையொழிந்தசெவ்விமுழுமதியதனினாளு 
மயகடியுள்ளுயிரையுணணுமவாள கஇடஈதனையகணணாய் 
பயககருஞ்சிறப்பிற்றேவ/ப.ரவவிண்டிருந்தகாளை 
பியககர்தம்பெருமானீனஹவெழிலபுனைகுமாரோறே, 

(இ-ள்) முயல் கறை ஓழிரத- முயலினது கறுப்பு நீங்க, 
செவவி - அழகுபொருகதிய, முழு மதி அதனில - பூரண சநதிரனை 
யொத்த முகத்தில, நாளும மயகூ - நாடோறும மயஙகசசெயத, 
உள உயிரை உண்ணும - உளளேயிருககன௰ ஆவியை உண்டுனற, 
வாள இடர்தது அனைய கணை - வாளிரா ததையொதத கண்ணை 
யுடைய தமயந்தியே !, பயககு அரு சிறபபில - தோனறுதறகரிய 
சிறபபினால், தேவா பரவ - தேவாகள வணஙகுமடடி, ஈண்டு இருநத 
காளை - இவ்விடததி லிருதசலைபபெறற அ. ரசன, இயககாதம் பெரு 
மான ரன் - குபேரனாற ஐரபபடட, எழில புனை - அழகு பொருக 
இய, குமரா ஏறு - ஈளகூபரன, எ-று, ஏ- அசை, 

(சது ) இவன் களகூபரன் எனமுள என்பதாம. 

Bre pant. way யாவருஞ் சூழ்ர்திருகத லிபல்டா தலின் ௩ள 
கூபரன் கபெரன்மக னாதல்பறறித (தேவாப.ரவ வீண்டிருந்த காளை? 
எனபபட்டது. குபேோன இயக்காவேரத னென்பது 4(இயக்காவேந 
தன அளகையாளி? இதனாலறிக. இனி ஒருபாடடால் நாகவேற் தனை 
சொல்லுதல் காண்க, (௧௨௯) 

காதளவோடிமீண்டுகடைசவக்தாவியுண்ணு 
மாதர்மென்னோக்கினாயிம்மணித்தவிசருக்தவேந்தல் 
பூதரவிலலினாணாய்ப்புனிகனுககணியுமாூப் 
பாதலச்இன்பநதுய்க்கும்பஃறலைப்பாந்தள் வேந்தே,
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(இ-ள்.) கா.து அளவு ஓடி. மீணடு- காதுவரையுமோடி.ச் திருமபி, 
கடை சிவந்து - கடைக்கண வத, ஆவி உண்ணும் - உயிரையுண 
இன்ற, மாதா மெல நோகஇனெய - அழிய மெஉலிய பாவையை 
யுடைய தமயகதியே!, இ மணி தவிசு இரு௩த ஏஈசல- இச்த reer 
சனதஇ லிருததலைபபெற்த அரசனணானவன, புனிதஓக்கு - uric 
னுக்கு, பூதா விலலின் காண் ஆய் - மேருவிலலில காரியாஇயும், ௮ணி 
யும ஆஇ - அப.ரணமா௫யும், பாதலதது - நாகருலகத்திருகது, இன 
பம் துய்க்கும - சுகததை யனுபவிகடுின்ற, பறலை - பல தலையை 
யுடைய, பாடதள் வேநது- சாபபராஜப, ௭ -ு. பொறநசை. 

(க-து) இவன் ஆதிசேடன எனறாள எனபதாம், 

ப.ரமூவென் திரிபுரததை ௮ழிசகத தொடஙஇயடோது மேருவை 
வில்லாககககொணடு அ௮தமுகே௰பச சாபப.ராசன நாணாக்கிய படி 
யால *பூதரவில்லி ணாய” எனறும, சாபபஙகளனைததஞ சிவபூசை 
செயது எஙகள ஆபரணமாகடகண கொளளலவேணடுமென வரககே 

டக, ௮வவாறு அசசிவன கொழமிதசலால் *புனிதஓுசகணியுமாச" 
எனறுஞ் சொலலிஞா இவை ிவபுராணததிலுய காண்க இனி 
ஐஜுதுபாடடால் ஜுது திவிலு மிருகதவ;த அரசனாச் சொல்லுதவ 
காணக, (௧௩௦) 

இழைபரந்திமைககுமலகுலினனகைப்பவளச்செவ்வாய் 
மழைமதர்கெடுங்கணலலாயமல। க்கணைவேனிலவேளும் 
தொழுதகுவனப்புவாய்ந்துதோன்.றுமித்தோன்றலவெயய 
பொழிமதககளிகலயானைப்புட்கரச் தீவிலவே்தே. 

(இ-ள்.) இழை பரந்து - அப ரணங்களால் ப.ரவப்பெய்று, 
இமைக்கும் அல்குல் - பிரகா௫ிக்கற அல்குலையும், இன ஈகை - 
இனிய ஈகையையுடைய, பவள செவவாய - பவளமபோன்ற செவ 
வாயையும், மழை மதா நெடு கண ஈல்லாய் - குளிச்சிடொரு£ திய 
களிப்பையுடைய நெடிய சண்களையுமுடைய தமயச்தியே ) மலா 
கணை வெனில் வேளும் - பூங்கணைகளையுடைய மன்மதனும், தொழு 
தகு வனபபு வாய்நது - வணஙகததசக அழகுபெறறு, தோனறும 
இ தோன்றல் - தோன்றுகின்ற இவவரசன, வெயய - வெவ்விய, 
பொழி மதம் - முமமதமும் பொழினற, களி ௩ல் யானை - களிபபு 
மிகுகத ஈல்ல யாணைகளையுடைய, புட்கர தவில் வேகது - yes 
மென்லும் இவிலிருகனெற அரசன், எ-று. ஏ- அசை, 

(க-து) இவன புட்கரன் என்றாள என்பதாம். 

தேவாகளையும் நாக வேந்தனையுஞ் சொல்லி உடனே காவலக் 
இல ரசனைக் கூறாது மற்றைச் தீவரசனாச் சொல்லிய தென்பொருட் 
டெனில், அவாகள் சோகம நரை திரா மூப்பின்றிப் பதிஞயிரம் வய 
துளளவராயத் தேவரோடு ஒருபுடை யொத்திருத்தலி னெனக&. 
அவாகளுக்கு அக்குணங்கள் *' சாகமூத லிருமூனறிற் றடஉனாக 
டமக்கெல்லாஞ், சோகமிலை யெர்காஞும் துயத்திருப்பா சுகமவா௫, 
மாசமது னரைதிரையு மில்லை.பயு தாயுள்வளா, மோகமிலை கலியுகத



௫௨௪௫ ைநகடைதம், 

அங் இம்புருடாமுறைபெறுவா??, இப்பாட்டு முகலாவரும் பாட்டும் 
தோறும் ௮ரசா செல்வச ௪௦பபைச் சொல்லுதலால் வீறுகோளணி 
காண்க, (ame) 

ஆற்றல்சான்மன்ன ராவியருந்துவான்.௧ரந்துவெய்ய 
கூற்றிருந்கனையவுண்கடகோலவளையினிதுகேட்டி. 
வேற்படைத்தானைசூழவியவறவிசரும்ககாளை 
பாற்கடலுதெதசாகததீவுறைபரி இிவேலான், 

(இ-ள்.) ஆற்றல் சால் - வலிமைமிக்க, மன்னா அவி - ௮ரசாக 
ளுபிரை, அருகதுவான் - உணனும்படி, ௧ரஈது - மறைஈது, வெயய 
கூறறு இருகத.து அனைய - வெவவிய யமனிரு௩சதை யொதத, உண் 
கண - மையுண்ட கண்களையுடைய, கோல் வளை - தமயகதியே |, 
இனிது கேட்டி. - இனிமையோடு கேட்பாயாக, வேல படை - வேலா 
யுதமேந்திய தானை சூழ - சேனைகள் தனனைச் சுறறுமபடி, வியன 
நலிசு இரு£ச காளை - அழகிய ௮௪னததி லிருகஃபபெயற அரசளஞூன 
வன், பால் கடல் உடுதத - பாபஃடலயுடுக க, சாகததவு உஹை- சாக 
மென்னு தீவிலிருக்னேற, பரிதி வேலான - சூரியவடோனற வேற 
படையையுடைய அரசன், எ-று. 

(௧- து.) இவன் சாகதமவரசன என்றாள என்பதாம். 

கடல்களேழிஜம் உயாசசி பெறற கடலாதவாலும, அக்கடலிந் 
சி்தாமணியாம் செயத் மணடபததில் உமாசேவி யோக்கிசதிரை 
கொண்டிருத்தலாலம், நா. ரணக்கடவுள் அலிலைமேல் அறிதுயில் கொ 
ணடிருததலாலும், சேவாகளால் அமிதங கடை தெகெகப படுதலா 
லும், இலக்குமி முதலிய அழ மிஃக மங்கையரும் கவுச்துவமணி 
டஞ்சதருக்கள் ஐராவத முதலியவும் பிறததலாலும், அச்றப்பு 
வ்ளவக மற்றைத் இீபுகளுககு ௮வவக கடல்களைக கூறாது இததிவிற்கு 
மாததிரம் 'பாற்கடலும்தத சாககதீவு' எனறு சிறபபிகக்ப பட்டது, 
அதனால் அத்தீவைப் புரக்கும் ௮ரசன பெருமையும் கூறியதாயிறநு 
பாற்கடலிலே உமாதேவி யோகநிததிரை கொள்ளுதல் “*ஆரமி£ இன 
கடல் வேலிசெழுகதரு வாயமணிபம்பிய தீவுடே, டாரஃடம்படா 
கானிலருஙகொடை டாய்மணீமணடப வீடே, கோரசிவன்ப.ர மே௪ 
னமைஞ்சமொர் கூரபரியக குமே ளமேலே, சீரடரும்ட.ர ஞானமூறுவ 
களி தேவரருந்தவா பூமாதே? இதனாலறிக, (௧௩௨) 

தளரிடைமெலியவீம்சச்சமதனதேய்வைகொட்டி 
வளரிளமுலையாயிம்பன்வைகயமணிசெய்பூணா 
னிளவெயிற்பரிதிமான்றேரிடறுபொழ்குடமுமியோய்கிக் 
கள ரொளிவிரிக்குமாடக்கிரவுஞ்சத்தீவின்வேந்தன், 

(இ-ள்.) களா இடை மெலிய - தளா௫ன்ற இடையானது வாட், 
வீங்க - பருத்து, ச௩தன தேய்வை கொட்டி, - சந்தனக்குழம்பின 
அபபி, வளா இள முலையாய - வளரபடெற்ற இளமைபொருந்திய ஸ்.த 
னங்களையுடைய தமயகதியே!, இன் வைய - இவ்விடத்தில் தங



சுயம்வரப்படலம். ௪௨டு 

.ப, மணி செய் பூணன் - ரத்ராபரணங்களையுடைய அரசன், இள 
வெயில் பரிதி மா தோ - இளவெயிலையுடைய சூரியனுடைய குதி 
ரைகட்டிய தே ரானது, இடறு பொன குடுமி - இடறுஇன்ம பொன 
@p0ews சகெரமானது, ஓஙடு - உயாஈது, இளா தளி விரிககும் - 
மிகுந்த காந்தியைப பரபபுனற, மாடம் - உபரிசைகளையுடைய, சர 
வுஞ்௪த தீவின - இரவுரசமெனனுச் திவையாளுகஇன்ற, Carr soo - 
அரசல், எ-று, 

(௪-து.) இவன் இரவுர௪ தத வரசன் என்றாள் என்பதாம் 

இங்ஙகனமெ.்பது இங௩னெனக கடைகுறைந்தது. சூரிடனிர 

*ததிற்கடடிய கூதிரைகள ஒளியைநோகடுக் கண்கூசி ஒது௩டு நடக 
கட பெறாமையால பரிதிமானறே ரிடறுபொற் குடுமியோகடுக Bor 
சொளிவிரிக்குமாடம? எனபபடடது (௧௩௩) 

புரிவடஞ்சுமந்துவிய்குமபுணர் முலையீங்குவைகும் 
இருகுவெஞ்£ற்தத்துபபிமநிண்களியானையன்னான் 
விரைமதுவுயிரகசுங்கைதை வேலிவாய்மணியுமபொன்னும 
வருதிரைசுருட்டுங்கானலவான்குசை 5 தீவிலவேக்தன், 

(இ-ள்.) புரி வடம் சும5து- முததுவடங்களைப பொறுகது, வீங் 
கும் புணா பூலை - பருதத நேரு௩இய ஸதனயகளையுடைய தமயர்தி 
பே, ரங்கு வைகும் - இஙகேயிரூககனற, இருகு - மாறுபடுன்ற, 
வெம் சீறறததுபபின் - வெவவிய மிகுதி கோபத்தையும், இண - 
வலிமையையுமுடைய, களி மயாகை அனர - களிப்பு மிக்க யானை 
யையொசத்த அரசனானவன, விரை மது வுயிக்கும் - வாசனைபொருந 
திய தேனைத தருனெற, கைதை வேலிவாய - தாழைவேலியிட தல், 
மணியும் - ஈவமணிகளையும், பொனனும - பொனனையும், வரு திரை 
சிருட்மம் - வருன௰ அலைகள் மடக வீசுனெற, கானல் - கடற்க 
ராச சோலைகளையுடைய, வான - மேலாய, குசைததிவில் - கூசை 
யென்ஜு5 தவிலிருகனெற, வேதன் - அரசன, எ-று 

(க- து.) இவன் குசைத்தீவரசன என்றாள் என்பதாம். 

எபபோதாயினுக தனனைப பசைதத௨ாமேற் கோபம் வைத்தால் 
அகேகநாள் கழிகும மறவாது அவரைக் கொல்லுதலும் உலிமை 
பெறலும் களி_புமிகுசலும பானைக்குளள குணமாதல் இவ்௨ரசலுக 
கும் ௮ககுணங்க ஞண்டெனபது தோனற திருகுலவெஞ் சீற்றத் அப 
பிற் திண்களி யானையனனா? எனனா. (௧௩௪) 

தெண்டிரைப்பரவையீன்றதெள்ளமிர் தூறல்போலும் 
பண்டருமினியதீஞ்சொற்படா முலைப்பாவைகேண் மோ 

விண்டலப்பரிதிபோலவிளகுமிக்குரிசிலவாசத் 
தண்டலை.புடுக்தகானற்சானமலித தீவிலவேந்தன். 

(இ-ள்.) தெள திரை பரவை ஈன்ற - தெளிர்த அலைகளையுடைய 
கடலானதஇன்ற, தெள் அமீது ஊறலபோலும் - தெளிர்த ஓமிாதத்



௪௨௭ ைைகடதம், 

இன பெருககுபோலும், இனிய பண தரும் - இன்ப தரத்தக்க இசை 
யைததருடன்ற, த சொல் - மதரம்பொருகதிய சொல்லையும், படா 

முலை பாவை - சாயாத ஸதனங்களையுமுடைய தமயாதியே ! கேள- 
கேடபாயாக, விண் தலம் பரிதி போல விளங்கும் - ஆகாயத்இலிருக 

இனற சூரியன்போலப பிரகாசிகனெற, இ குரிசில - இவவ. ரசனான 
வ), வாச தண்டலை உ௨தத-வாசமிக்க மலாகளையுடைய சோலைகளை 

பு$தத, கானல் - நெயதநிலததையுடைய, சானமலிததிவில - சான 

மலிதீவி லிருக்னெற, வேதன - ௮7சன, எ-று. 

(௪- து) இவன் சானமலித்தீவரசன் எனறாள் என்பதாம, 

பாற்கடலிழ் பிற த அமாரதததின் மாதுரியம் இவள் சொல 

லினு லநியலா மெனபதறகு *பரவையினற தெள்ளமிா தூறல 

போலு மினிய தீஞ்சொல? எனப பட்ட, சூரியன இருட்பகையை 

யோட்டுதல்போல் இவன தனபகையை யோட்டியவனென்பது தோ 

னற, *விண்டலப் பரிதிபோல விளககுமிக் குரிசில்! என்றா... அன்றிப் 

பரிதிபோல் விளங்கெ ஒளியை யுடைவனெனிஜம் அமையும்,(௧௩௫) 

தேவர்கண்மு தலாமற்றைத்திவினில்வனப்புவாயந்த 

காவலரினையரொன்னாவுளாத்துமைக்கரியகூந்தற் 

பூவையக்தீஞ்சொலவாட்கட்பொம்மல்வெம் முலையினாட்கு 

நாவலந் இீவின்வேர்தாயாரையுஈவிலலும்றாள். 

(இ-ள்) தேவாகள முசல் அ - தேவாகளாஇயாக, மற்றை தீவி 

னில் - மறறைத இவுகளில், வனப்பு வாய்ஈத காவலா - அழகுபெற்ற 

அரசாகள், இனையா என்னா உரைசது - இததன்மையரன்று சொல் 

லி, மை கரிய கூர்தல் - மைபோலும் கறுத்த குழலையும், பூவை யம் 

நி சொல்- அழயெ பூலைபபுள்ளி னிசையையொ தத இததித்தவாச் 

தையையும், வாள் கண் -வாள்போன்ற கண்களையும், பொம்மல் வெம் 

முலையினாட்கு - பொலிவுபெற்ற விருப்பத்தைச் செய்கின்ற ஸ்தனங் 

களையுமூடைய தமயச்இககு, காவல் நிவின் வேதா யாரையும் - நாவ 

ல இவிலிருக்ன்ற அரசாகள் எல்லாரையும், ஈவிலலுற்றாள் - சொல் 

ல, தொடங்கினாள். எ-று. 

(4 - த.) நாவலர்தீ வரசாகளைச் சொலலத்தொடம்டுனாள் என 

பூதாம, 

இவுகளேழறுள் இப்பொழுது சொல்லிய தஇவுகளைந்தும் இனி 

சொலலபபோஜெ திவொன்றுமாக ஆறுதிவுகளைச் சொல்லி ஒன்ற 

உக கூருதொழிர்தது எந்தப் பிரதிகளிலு மில்லாமையால் அத்தி 

வை.யாளும் அரசன் வா இலன்போலும், இனி நாவலர் தீவிலிருக் 

இன்ற பலதேயத தரசனாயுஞ் சொல்லப்படுதல் காண்க நாவலம் 

இிவென்று இத்திவிற்குப பெயரானது £ நமவனைய சனிபுஇிரு ஈன் 

னாவ லெச்நாளு, முதுதியுற வுயிக்கெல்லார் தென்றிசையி லோங்கு 

சலாழ், பெறுஈவகண டமும்பெரிய காவலந்தீ வெனும்பெயரை, மறு 

வறுமக கனித்தீரீ£ மலையதனை வலம்வருமே””, இதனாற் காண்க, ()
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கொள்ளைவண்டி.மிரும்கூந்தற்கோதையிவ்விருந்த வேந்தல 
வள்ளவாய்ககமலவாவிவாளையம்பகடதோவிக் 
கள்ளுலாம்பசியகாற்றுககமுளெம்பாளை8று 
மளளலம்பழனஞ்சூழ்ந்தவவந்கொடாளுமவேங்தே,. 

(இ-௭.) கொள்ளை வண்டு இமிரும் கூஈதல் கோதை - கூட்ட 
மாகிய வணடுகள ௪௧இ௧ஃனற அளகததையடைய தமயகதியே!, 
இவ இருஈத ஏர்தல்- இங்கரு௩த இவவரசன, வளள ௨வாய- இணணம 
போன்ற வாயையுடைய, கமல வாவி - தாமரைத தடாகததினினறும, 

வாளை ௮ம் பகடு தாலி- அழய ஆணவாளைகள பாயகது, கள உலாம- 
சதேனொழுகுனெற, பசிய தாறு - பசுமைபொருகஇிய குலைகளையுடைய, 

கமுகு இளம பாளை ஹோம - உமுகமரதஇனிளம டாபாகளைக இழிககும 
un மிருகனெற, அளளல அம பழனம ஞூழ்கத - சே௩மையுடை ப 
அழடூ.ப கழனிகள சூழ்கத, ௮௮௩இ காடு ஆளும் - அவ௩தி தேசததை 
ஆளுசனெம, வேஈது - அரசன, எ-று, அம - அசை, 

(௧க-து,) இவன் ௮வஈ இநாடடரசன எனருள எனபதாம். 

கொள்ளையிகிம் வண்டெனப பொருளசோணடு அதறகேநபத் 
தேனை யென்லுஞ் செயபபடுபொருள வருவித்துக் கோள்ளிலும் 
அமையும. அளளலம் பழனமெனனு௩ தொடாமொழியி லிருக்கும 
அம்மெனபது விரிததல் விகாரமாய நினறது அது *வலிததன மெ 
லித்த னீடடல் குறுககல், விரி5த ஜொகுத தலும் வருஞ்செயயுள வே 
ண்டுமி?? எனஜஞ் சூதகஇரததால அதுவா விரிததல விகாரததிற 
குக் காடடிய (தணண) துறைவா தகவிலா? எனஜம உதாரணத 
தாலதிச இனஞும இகதாலிற பலவிடரதோறும் அழசெனப பொ 
ருள்கொண்டிருககும். இது போலவனவறறையும இவவாறு விகார 
மெனறு கொளளிஜும் இழுச்காவெனக, (௧௩௭) 

நன்னலங்கனிரட்ககோதாயியகுறைகாமவேலான் 
பொன்னவிசோடைகெறறிபபொழிமதககளிறுமாய்க்குஞ் 
செட்கெலங்குலையிற நூயகுந்தீர்தொடைநறவுகாலுய 
கன்னலங்கழனிசூழந்தகவுடநாட்டரசரோறே, 

(இ-ள்) ௩ல் நலம கனி௩த கோதாய - மிகுகத ஈலமானது 
மூதாகத தமய௩இயே !, ஈங்கு உறை காமம் வேலான - இங்கே யிருக 
இன்ற ௮ச்௪சதைத தருனற வேலாயுசத்தையுடைய அரசன, 
பொன் - பொன்னாறசெயத, அ௮வீ£ ஓடை - பிரகாசிகனெற முகபடாத 
தையணிஈத, நெறறி - நெழறியையும, பொழி மதம் களிறு - பொ 
ழிசன்ற மத த்தையுமுடைய மானையை, மாயககும் - மறைகின்ற, 

செர்நெல - செஞ்சாலிகளுள்ளனவும, ௮ம் குலையில தூஙகும் - அழ 

இய குலைகள்போல அசைர்துகொண் டிருக்கெற, தீ தொடை - தித 
இப்புடைய தேன் கூண்டானது, நறவு காலும் - தேனைத் துளிக்னெ£) 

கன்னல் - கரும் புள்ளனவமாஇய, ௮ம் கழனி சூழ்ர்த - அழகிய கழ 

னிகளால் சூழப்பட்ட, கவுடகாடு - கவுடதேசத்தை யாளுடன்ற, அர 
சா - மனனாக்கு, ஏறு - ௮ண்டிங்கம் போல்வான, எ-று, ஏ- ௮சை-
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(௧- து.) இவன் கவுடகாட்டர௪ன் என்றாள் என்பதாம், 

களிறுமாய்க்குஞ் செர்செலென்றும், தேன்கூட்டையுடைய சன் 
னலெனறதுஞ சொல்லுதல் கவிகளின வழக்கம். அது *'மீனசணி னள 

வும்வெற திடஙக ளினமையாற, றேன்கணக் கருமமியல் காடுஞ் செங் 
கெலின, வானபுகழ் களிறுமாய கழனியாகசமு, மூன்சளூக் குரைப 
பரி தொல்லென சுமமைததே ?? இதனாலறிக. (௧௩௮) 

கஞ்சகாண்மலரைவென்றுகடைகுழையெறி/துமீண்ட 
௩ஞ்செனககொடியவாட்கணங்கையிவ்விருக்கமீளி 
வெஞ்சமங்காததலன்றியணியெனவிளஙகச்செயத 
விஞசிசுழ்மதுரைமூதூசெதுகுலமன்னரேறே, 

(இ-ள.) கஞ்சம் நாண மலரை வெனறு - தாமரையிஐடைய புதி 
யமலரை வெற்றிகொணடு, கடை குழை எதிநது மீணட - காதணி 
யினுடைய கடையை வீசித் திரும்பிய, ஈஞஷச என - விடம்போல, 

கொடிய வாள கண ஈஙயகை - கொடியவாகிய வாளடோனம கண்ணை 
()/பைய தமயகதியே[, இ இருஈத மீளி- இருதலை. பெறற இவவ 
Teo, Galo சமம - வெபபம பொரு£தி.ப யுததததிலே, காத தலன் 
றி- காபபதற கல்லாமல், ௮ணி என - அலங்காரமாக, விளங்க செய் 
தீ - பிரகாசிககுமபடி௪ செயது, இஞூ சூழ - மதில சூழாது, மதுலா 
மூலா - மதுராபுரியை யாளுவெற, எநுகுூல மனனா - எதுகுல வர 
சாக்கு, ஏறு - ஆனடியகததை யொத்தவன, எ-று. ஏ- ௮சை, 

(க-து.) இவன மதுராபுரி யரசன எனமுள என்பதாம், 

பெரியோகளாம் இமஈதெடுத்துக சொல்லப்பட்ட அயோத்தி, 
மதுரை, மாயை, கா௫, காஞ்சி, அவநஇிகை, துவாரகை என்னும ஏழு 
ஈக. ரங்களில ஒரு ககரமாதலாலும, யறு௨வ5 தவா முதலிப அனேக அர 
சா புர£குமபடி இராச தானியா யிரு௩மதனாலும, மதுரைக்கு மூதூ 
மான அடைகொம்ககபடடடது. (௧௩௯) 

அமிழ்இனைமுனி£துசாரலருவிதாழ்மலையமீன்ற 
தமிழினுமினிய$ீஞ்சொற்றையலீண்டிரு௩ககோமா 
னிமிழ்இரைகொழித்தமுததமேழைஙின் முறுவலகாட்டுங் 
கமழலந்துறைசூழ்தெணணீர்க்கயகைமாடாளும்வேந்தன். 

(இ-ள் ) ௮மிழ்தினை மூனிந்து- ௮அமிாதததைக் கோபித்து, சா 
ரல் - பக்கங்களிலே, அருவி தாழ - அருவியானது தாழனெற, மலை 
யம ரனற - பொதியமலையிலிருக்கும் அசததிய முனிவனால் தரப் 
பட்ட, தமிழினும இனிய - தமிழைககாட்டிஓம இனிமையுளள, இ 
சொல் தையல - மதுரம் பொரு திய சொல்லையுடைய தமயக தியே!, 
ஈண்டு இரு$த கோமான - இவவிடத்திரும் த அரசனானவன், இமிழ் - 

பிரகாசி,ெற, தரை கொழித த- அலைகளானளவ ஒ.ுக்கெ, முத்தம்- 
முத்துக்கள், ஏழை - தமயச்தியே, கின் முறுவல் காட்டும் - உன்னு 
டைய பல்வரிசையைக் காண்பிக்கும், கமழ் - பரிமளிக்கின்ற, அலம் - 
அமைவினையுடைய, துறை சூழ் - துறைகள் சூழ்க த, தெள நீ£ - தெளி
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வுபொருந்திய நீரையடைய, கட்சைநாடு ஒளும் வேந்தன் - கட்கைமா 
டாளும அரசன, எ-று. 

(க-து) இவன கங்கைகாட்டரசன் என்றாள் என்பதாம;. 

மலையமெனபது லிருக்கும் அகத்தியமுனிக்கா தலால் ஆரு 
பெயா. பரமசிவன் வடமொழிகளெைகைகணம டாணினிககச சொல 
லி.பதுபோல், தீமிழ்மொழிஃலெக்கணம அகசஇய முனிகஞூ௪ சொல்லி 
உலகத்திலே ப. ரவசசெயதட டியால மலையமீவறசமிபூ? எனபபட்ட த, 
அது “விடையுகைததவன பாணினிக இலஃகண மேஞள, வடமொழி 
குரை தாநயென மலைபமா முனிக்கு, திடமூறு இயம் மொழிக் 
கெதிராககய தெனசொன மடமகடகரங கெனபது வழுதிகாடன 
ஜோ இகனாலறிக. (௬௪௦) 

வனைமலர்ககுழஙகன் மாலைவணரிருஙகூந்தற்செவ்வா 
யினவளைமட௩தையிபபாலெரிமணிததவிசிற்றோனறு 

a . ௫ ° fd 

௩னைவிரியலங்கனமார்பனாள் விழவரு தவீ.இக 
கனைகுரனமுரசந்துஞ்சா ககாமபிலிககாவஉவேடதன், 

(@-er.) வனை மலா - மலராம்மொிதத, சுழங்கல் மாலை - அழ 

சய மாலையை யணித, வணா இரு கூதல் - வளைர்க ெெ ரிய சூழலை 
யும, செவவாய- எவாுதவாயையும, இல வளை மடநதை - கூடடமாஇய 
வளைபலையுமுடைய தமயதியே !, இடபால் - இடபுறகத, எரி மணி 
தீவிசில் தோன்றும - ஒளிலிம்னெற ரதராசனததில தோனறுஇனற, 
நனை விரி அலங2ல மாபன - அருமபுகள விரி:த மாலையை யணிரத 
மாபையுடையவன, நாள - நாடோறும, விழவு அமுத - திருவியா 
நீங்காச, வீதி- வீதியிலே, கனை கூரல் மூரசம - ௪தஇகஇனற குர 
யுடைய பேரிகையானது, தஞ்சா - ஓயவிலலாத, காம்பிலி காவல 
வேந்தன் - காம்பில் தேசததை யாளுனெற அரசன், எ-று 

(௧- து.) இவன் காம்பிலி தேசாஇடதி என்றாள என்பதாம், 

எர்காளுங் தெயவஙகளுகளுச் இறப்புமிக்க திருவிழா வெட்டபது 
தோன்ற (மாள லிழவருத வீதி எனறும், எத வாததியங்களினும 
Coreg, இறர்தமையால் ₹கனைசூரன மு.ரசக துஞ்சா? என்றும 
சொல்லிஞா, முரசம் வாததியபபொதுவு மாகும். (௪௪௪) 

நுழைகொ௫ிமருய்குறேம்பநுண்ணெ நின்மாமைவாய்ந்த 
விழைவளர்முலையினாயமற்றிய்கினிதிருந்கதோன்றன் 
மழலைவண்டுழல ப தூய்குமழைமதப்புழைக்கைகாலவாய்க் 
கழைசுளிகளிகல்யானைககலிங்ககாடாளுமன்னன், 

(இ-ள்,) நுழை கொள மருஙகுல் தேமப - மிகுச்த GILLI 
தையுடைய இடையானது வாட, நுண் - நுட்பம பொருந்திப், 
எழில் - அழகானது, மாமை வாய்கத - பிரகாசம் பொருகதிய, 
இழை - ஆப ரணததை யணிர்த, வளா முலையினாய - வளரபபெற்ற 

முலையினையுடைய தமயர்திடே !) இஙகு - இவவிடத்தில், இனிது இரு 

௪5 - இனிதாக இருக்கப்பெற்ற, தோன்றல் - ௮ரசஞனவன், மழலை



௪௩௦ ைடதம், 

வண்டு - இனிமைபொருக்திய வோசையையுடைய வண்டுகள், உழல- 
உழலும்படி, தூங்கும் - தங்கெ, மழை மதம் - மழைபோனற மதத்தை 
யும், புழை கை - துவாரமயொருாதிய துஇககையையும, மால் வாய - 
தொககுகன்ற வாயையுமுடைய, கழை சுளி - சரும்பை முதிக 
இனற, களி நல் யானை - களிப்புபபொருக திய ஈல்லயானைகளையுடைய, 
சலிய்கமாடு ஆளு. மனனன - கலிடக காடடையாளுனெற அர 
சன. எ-று, 

(க- து, இவன் கலிங்கதேசாதஇபதி எனறுாள என்பதாம். 

யானை மதரீரையுணண வணழெலுதலால், *வண்டுழலத்தூங்கு 

மழைமதம்” எனறா அம்மதகீரை வண்டுணணுதல் - “ஈல்லமதநசா 
ஜெணகவுளினபா னனறுணன௪, செலலுசருமபே வெக்கரியினறாழ 

செவியூடே, மெல்லடஈதே போகெனமெஃல விளமபெனறு, சொல 
லிமறஙகூர வேலனகண்ணா தூ.யாகனரா?? எனபதனாலறிக. (௧௪௨) 

உளபகனிந்துருகப்பைஈதார்ககாமனுமுவக்குஞ்சாய 
௮ள எகொளிழமுத்தமூரறஜோகையீங்கிருந்ததோன்றல் 
விளங்கிழைகினதுகண் போல்வேரியங்குவளைபூதத 

வளங்கெழுமருதவேலிவாசணவா மன்னன். 

(இ-ள்.) உளம் கனிந்து உருக - மனமானது இளபபருகும்படி, 
பைஈதா£ காமலும - பசியமாலையை யணிஈத மனமசஜும, உவசகும் - 
விரும்புனெற, சாயல் - சாயலையும், தள கு - அசைனெற, ஒளி முத 
தம் மூரல் - ஒளியையுடைய மூததையொதத பறகளையுமுடைய, 
தோகை - தமயகதியே!, ஈஐகு இரு௩த சோனறல் - இவகே இருதத 
லைபபெற்ற அரகணானவன, விளக்கு இழை - விளங்குடன்ற வாபர 
ண ததையுடையாய, நினது கணபோல - உனனுடைய கண்ணைப 
போல், வேரி ௮ம் குவளை பூதத - தேனையடைய அழல குவ௨ளைமலா 
கள பூததிருகடுன்ற, வளம கெழு மருதவேலி - வளப்பம்பொருக் 
திய மருத நிலததையுடைய, வா.ரணவாசிமனனன் - காசிதேசததர 
சன், ௭-று, 

(க - து.) இவன் காசிதேசாஇபதி என்றாள் என்பதாம். 

வாரணாரியென்பது வாரணவாசியென மருவிறறு, சாயலால் 
தோகைபோனறவ ளெனக்கொளக மாசா கணகளுககு உவமிககப 

ude குவளைமலாகளை இசதமயஈஇ கலாகளுக்கு உவமேயமாகக் கூறு 
த்லால் எதாகிலையணி. (௧௪௩) 

குவட்டிளமுலையினாய்கின்குழைமுகதஇங்கணோக௫ 
யுவட்டெடுததுவகைவெளள மோங்கவீமஇருத தோன்றல் 
கவட்டடிக்கயவாய்மேதிகன்றுள்ளிப்பொழிந்ததீம்பா 
றெவிட்டவுண்டன்னர்ுஞ்சுஞ்செழும்புனற்டிற்து வேந்தே 

(இ-ள்,) குவடு இள முலையினாய் - மலைபோன்ற இளமைபொருக் 
இய ஸ்.தனஙகளையுடைய தமயந்தியே |, நின் - உன்ுடைய, குழை - 
குண்டலததையணிகந்த, முகம் தங்கள் கோக்கு - முகமாகிய சார



FW LOOT LILIL LO. ௪௯௧ 

னைப்பாரத்து, உவட்டு எடுத்து - பெருக்கெடுத்து, உவகை வெள்ளப- 
மகழ்ச்சி யெனனும் கடலானது, ஒக - மிகுகதொலிக்க, ஈ௪கு இரு 
நத - இங்கிருததலையுறற, தோனறல் - அரசனானவன, கவட்டு அடி - 
பிளபடாகயெ கு 'குளம்பையும், கய வாய்- பெரியவாயையுமுடைய, மேதி- 
எருமை, சன்று உள்ளி - தன் கன்றை நினைத்து, பொழிஈத - சொ 
ரி, தீமபால - Bs Buquuren, தெவிட்ட உணடு - நிறையவுண்டூ, 
அனனம துஞ்சும் - அனனபபறவை துமிலுனெற, செழு புனல - 
செழுமையுள்ள நீரையுடைய, ரது வேது - சஈதுதேசுசதை யாளு 
இன்ற அரசன், எ-று ஏகாரம் - ஈற்றசை, 

(க- து.) இவன சிகதுதேசாஇபஇ எனறாள் என்பதாம். 

சஇ.ரனைப பாததால கடல அதிகரித தொலிதத லியல்பாக 
லால், 6குழைமூகத் இங்கே யுவட்டெடுத துவகைவெளள மோஈ 
கவீஙருஈ தசகோன்றல? எனபபட்டது [*மதியெழக்கடன முழக்கு 
தலபோல்”” எனரனாபிறரும, நீரிலே எருமை தனகனறை தகினைதத_ 
பொழிஈத பாலை அனனம உணணுதம், “பாலுகீரும பாறடடப பிரித்த 
லனனத தஇியல்டென வறிடதனா கொளலே'? இதனாம் கானக () 

பகட்டிஎமுலையாமீய்குப்பளிகரைபபரவைவேலை 
முகட்டெழுமபரிதியேயபபவீயகுதைமுழவுததோளான் 
பொகுட்டுமென்கமலவாவிபபூமபுனலுழககககொண்ட 
லகடடினில்வாளைதாவுமகன்பணைககுகுதரேதே. 

(இ-ள் ) பகடு இள மூலை.பாய- யான மழதகமபோனற இள 
மை பொருகதஇிய முலையையுடைய தமயநதஇயே !, ரங்கு - இவவிடத 
தில், படு இரை - அலைகளயுடைய, பரவை - பரத, வேலை முகடு 
எழு - கடலுச்சிமி)வேனறிய, பரிதி யேபபப - சூரியனை யொபப, 
7ஙகு உறை - இகஇருககனற, முழவு தோளான - மததளமபோனற 
தோளையுடையவன, பொகுட்டு - கொடடையையுடைய, மெல் கம 
லம் வாவி - மெலலிய தாமரைமலரையுடைய தடாகததிலுள்ள, பூ 
புனல் உழக௫ - அழஞசுபொருநதிய நீரைஃகலகஇ, கொணடல அகடடி. 
னில் - மேகங்களுடைய வயிதறினிடத்தில், வாளை தாவும் - வாளைமீன 
கள தாவுனெற, Hs dw - அகனற வயலையுடைய, குகுதா ஏறு - 
குகுததேசததாருக்குச சஙகவேறறை யொதத அரசன, ௪-று. 

(க- து) இவன குகுததேசாஇபதி என்றாள் என்பதாம் 

மூன்பாட்டிலும இப்டாட்டிலும் குவடு, ௧௨0), பகடு, முகடு, 
அகடு என்னும் அடி. யெதுகையாய வநத உயாத்தொடா மொழிக் குற 
Bu லுகரங்கள டகரவொற்றிரட்டித்தல், “TOrnpsg மொழியு 
மூயிரததொடா மொழியும், வேற்றுமையாயி ஜஞொற்றிடையின மிகத, 
தோற்றம் வேண்டும் வல்லெழுத்து மிகுதி? இச் சூ த்திரத்தாலறிக 
கொண்டலகட்டினில் வாளைதாவுமெனறல் “வெள்ளததடங்க ணெடு 
வாளை வேலிக்கமுெ மிடறொடியத், தள்ளிமுடுலைக் இழித்தமழைக் 
அளியோடிறங்கும்?? மென்பதாற காண்க, (௧௪௫)
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வேலெனப்பிறழ்ந்துகூற்றைவெல்குவன்வருகவென்னா 
வோலைவிட்டுலவுங்கண்ணாயீங்குறையுலல்கொடோளான் 
சூலுளைந்தலறிப்பைந்தேன்றுளிக்குமென்கமலப்போதின் 
வாலவளைமுச் சமீனும்வளவயன்மச்சர்கோவே. 

(@ - ot.) வேல் என பிறழ்க்து - வேம்படைபோ லொளியைச் 
செயது, கூறறை வெல்குவன - யமனை வெற்றி கொள்ளுவேன்), 
வருக என்னா - நீ வரக்கடவாயென்று, ஓலை விட்டு - (௮௩த யமனுக்கு) 
ஒலை பெழுஇவிட்டு, உலவும் கண்ணாய - உலாவுனெற கண்களையுடைய 
மயா இமய !, ஈங்கு உறை - இங்கேயிருகனற, ௨௨ம் கொள சோ 
ளான - இரளகஉலின வலியைக்கொண்ட புயததையுடையவன், மூல 
உனைர்து - கருட பவாதைபபடமி, அலறி - ஒலிதது, பைந்தேன் துளி 
கும - பசிய தேனைத தெறிகடன்ற, மெல் கமலம் போதின் - மெல்லிய 
சாமரைமலரில், வால் வளை - வெண்மைபொருகதிய சக்கங்கள, மூத 
கம ஈனம் - முததுக்களைப பெறுவெற, வளம வயல - வளம்பொருக 
இய கழனிகளகூடிகத), மசசா ஏறு - மச்சதேயத்தாருககு அர 
Kul, OT-Me OS - அசை 

S- ௨ன மச௪சதேசாஇடதஇு ௭௭ ரள எனப தாம, இ 2 (77 ம் 

நிதிபபடி போசெயது வெல்லகசருது மரசாகள் உனனைப டோ 
ரில வெலலுமபடி. எததனிதது வாசேன, நீயும வருகவெனறு தலையே 
று தூதேனும் விரத.துத நெரியபபடுததல் முறையா தலின, கூற்றை 
யமெல்குவன வருகவென்னா டோலைவிட டெ சண்ணாய”£ எனறா 
இதனால் கண்களானவை காமுகாக்குச செயபும கொடுமை கூதியதா 
யிறறு, (௧௪௬) 

குடமகையினெடியவாடகட கொமபனாமீங்குப்பைம்பொ 
மடபமகலாசனமஇனமேயமணியெழுவனையதோளான் (ன 
முடங்குவெண்டோட்டகெகைதைமுருகுயிர்த்திரய்கும் தெ 
தடஙகடற்புலவுபோககுந்கணடுறைமககநாடன்.| ண்ணீர்த 

(இ-ள்,) குடங்கையின - உளளங்கைபோல், நெடிய வாள் ௧ண- 
நீண்ட வாளபோலுங் கணகளையுடைய, கொமபு அன்னாய் - தமயர்தி 
யே!, ஈக்கு - இங்கே, பைம பொன மடஙகசல் ஆ௪னததின மேய - 
wen பொனனாமசெயத இலகாதனததிற பொருகதிய, மணி எழு 
அனைய தோளான் - அழிய எழுச்தூணையொதகச புயங்களையுடைய 
வன், முடஙகு - வளைவினையுடைய, வேள தோடு - வெண்மைடோ 
ருக்திய விதழையுடைய, கைதை - தானழைகளானவை, முருகு உமாத 
து - வாசனையை ௨9, இரங்கும - சதஇகனெற, தெள நீ£ - தெளி 
த நீரையுடைய, தடம் - விசாலம்பொருகதிய, கடல் புலவு போக 
கும் - கடலினது புலாளாற்றததை நீக்குடின்ற, தண் துறை - குளீா௪ 
சிபொருகதிய துறையையுடைய மகத் சாடன - மகததேசத் தர 
௪ன, எ-று; 

(6 - து.) இவன மகதமநாட் டரசன் என்றாள் என்பதாம்.



சுயமவரபபடலம, + hh. 

வீரத் தன்மையும் புயவலிமையு௩் தோன்ற ஆசனமென் றஜொழி 
யாது 'மடங்கலாசனம? எனறும், தோளானென் ரொழியாது *மணி 
யெழுவனையதோளான? எனறும் சொல்லிஞா, மூருகுயித.துக் கடம் 
புலவு போக்கு மெனறமையால, கநெயதற கருபபொருளாஏய தாழை 
அங்கே அதிகரிததிருக தென்பது கருத்து, (௧௪௭) 

கழையெனத்்திரண்டமென்றோட்காமருகுவளையுண்கட் 

பொழிகதிர்முத்தமூரற்பூங்கொடி.யீம்குவைகு 
மழிகவுடகடாகதசறறத்தண்ணலங்களிறுபோலவான் 
மழையகடுரிஞ்சுமாடமலிகுருகாடர்கோவே, 

(இ-ள்) கழை என திரணட மெல தோள் - மூங்கல்போலச 
இரணடி ருக்இற மெலலிய தோள்களையும, காமா ஞூவளை உண் கண - 
அழகுபொருகதி.ப நிலோறபலத தழகையுணட கண்களையும், பொதி 
கதா முத்தம் கூ.ரல - இரணஙகளைப பொழினெற முததஙகளையொத 
த பறகளையுமுடைய, பூ, கொடி, - தமயஈதயே"', ஈஙகு வைகும - இங 
கே தூய, அழி கவுள கடாதத - மதமோழுகுகலொற கனனத்தை 
யும, €ீமறதது - கோபததையுமுடைய, அணணல களிறுபோல 

வான - பெரிய யானயை யொத்த அரசனானவன, மழை அகடு 
உரிஞ்சு - மேகததின வயிறறைக தேயகனற, மாடம் மலி- உபப 

ரிகைகள நெருஙயெ, குருகாடா கோ- முருகாடாக கதிபஇ, எ-று, 

(க-து) இவன குருமாட்டரசன என்றாள எனபதாம். 

கழையெனபது கரும்பெனிஞம் ஓக்கும் குருவெனலும் ௮7 
௪னாற் புரககபபடுதலால குருகாடாயிகறு, குருக்ஷூச திரமென்றுங 
கூறுவா. குருக்ஷேதஇரம புணணிய பூமியாம. ௮௮ பா.ரதத இற 
காலாக அனறியும, *(மாதுதமாசிவ காசிதிகழகுருக, கேததிரம்பிர 
யாகைளொரலா, பூதசபுடகர மாதிபுனிதாக, ளாக தகஙகை யலைக 
டலாதியும,?? ©) ses wale, (௧௪௮) 

வடுகெடுங்கண்ணியீம்குவைகயெமடங்கலன்னான் 
குடநிகர்செருத்தற்செயகட்குவிமுலையெருமைதெண்ணீர் 
தடவயலுழககவாளைதாவிமுப்புடைக்காயகதெங்கின் 
படுபழமுஇர்ககுஞ்சூழழ்பல்லவதேயவேங்தே. 

(இ-ள் ) வடு நெடு கண்ணி - மாவடுபோன்ற நெடிய கண்களையு 
டைய தமயர்்தியே!, ஈங்கு வைகிய - இஙகே த௩சபபெறற, மடங்கல் 
அனனான - இங்கவேறறை யொத்தவன, குடம் டிகா செருததல - 
குடததையொதத மடியையும், செம கண - சவத கண்களையும், குவி 
மூலை - குவியத முலையையு முடைய, எருமை - எருமையானது, தெள 
நீர - தெளிஈத நீரையுடைய, தடம வயல் உழகக - விசாலம் பொ 
௫5 இய கழனிகளைக் கலக்க, வாளை - (அதனாலெழும்பிய) வாளைகள், 
தாவி - பாய்ச்து, மூன்று புடை காய் - மூனறு பக்கமுளள காயை 
யுடைய, தெஙஇன் - தென்னமரததில், படு - உண்டாகிய, பழம் - 

her



௪௩௪ நைடதம், 

பழ௩களை, உதாக்கும் - உதாசஇன்ற, சூழல் - இடத்தையுடைய, பல் 
லவ தேய வேநது - பல்லவதேசததை யாளுகனற அரசன, ௭- று. 
ஏகாரம் - ஈற்றசை. 

(க -௮,) இவன பல்லவதேயத்தரசன் என்றாள் எனபதாம். 

எருமை தெண்ணாத தடவயலுழக்க அதனாலெழுர்த வாளை 

தாவித் தெஙவனே பழமூதாஃகும் பலலவதேசமெனக கூட்டுக, இழ 
னால அநநாடு நீவள மிககுசசெழிகஇிருகனேற தெனபது கருத்து () 

பிளளைமானோக்கியீய்குவைகியபிறங்கற்றோளா 
னளளிலைக்கமலபபோதிலரசிளவன்னய்காண 
வள்ளுறைபிலித்று௩தணகாரவரவெதிமயிலகளாடக 
களளைபாட்டயருஞ்சோலைககேகயகாட்டுவேந்தன். 

(இ-ள்.) பிளளை மால நோஈஇ- இளமான டாரவையையொட க 
.ராவையையுடைய தமயநஈதியே !, ஈங்கு வையே - இககே தஙக! 
2 பதற, பிறஙகல் தோளான - மலையையொதத தோளையுடையவல, 
௮ இலை கமலபபோதில - நெருஙதிய இலையையுடைய தாமா 
£லரிலிருகனெற, ௮ரசு இள ௮னனம காண - இளமை பொருஈதிய 
௮7௪ அன்னம் பராககும்படி, வள உறை பிலிறநும - வளம்பொருக 
திய துளியைத் துளிகனெற, தண கா வரபு எறா - குளிரசடி 
அபாருதிய மேகஙகளினுடைய வரவினையெதா த, மயிலகள் ஆட - 
மயில கூததாட, இளளை - இளிபபிளமாகள, பாடமி அயரு,ம - பாட 
டைபபாடும, சோலை - சோலைகள சூழகத, சேகயகாடடு வேநதவ - 
சகேகயநாட்டரசன, எ-று 

(௪- அ) இவன சேகயகாடடரசன என்றாள எனப தாம, 

அ ரசவன்னமாவது மூககுங காலகளுஞ Hawg awl விளா 5 
திருபபது. காகணடு மயிலாடுதல எனனை யூகதருள சுடாவடி 
யிலயவேம் பெருமா, தனனை நனமரு கெனபபடைத தவனற௨ 
ழாரஇ, யனன தாமெனுங கேணமையா லளிமுஇற குலததைக, சனனி 
மாமமில காணடொறுந களிசிறந தகவும?? இதனாற காண்டி, இளளை 
பாட்டயரு மெனறலால், “GerdnutGa கேடபன பூவைகள?? என 
ரோ பிறரும். (௪௫௦) 

கொலலுலைவேழ்கணல்லாயீங்குறைகுவவுத்தோளான் 
முல்லையம்புறவிறசேதாமுலைவழியொழுகு£மபா 
லலலியங்கமலவள்ள ததரசிளவனனமாந்து 
மலலலம்பழனஞ்சூழந்தமத்திரதேயவேர்தகன, 

(Q- or.) கொல் உலை - கொல்லனுலையிம் காயாத, வேல் கண் - 
வேலபோன்ற கண்களையுடைய, கல்லாய - தமயக தியே!, ஈங்கு உை- 
இயகே யிருகனெ.ற, குவவு தோளான் - இரணட தோளகளை wen 
யவன், முல்லை பு௰வில் - முல்லைகளையடைய அந்நிலத்தில், சேது ௮ -



சுயம்வரப்படலம், ௪௫ 

செவ்விய பசுக்களினுடைய, மூலை வழி - முலையின் வழியே, தழு 
நீ பால் - ஒழுயெ இத் இபபுபபாலை, அல்லி கமலம வள்ளத்ழு - ௮௪ 
விதழையு£ டய தாமரை மலராகிய கண் ணத்தில, ௮ரசு இள அனனப- 
இளமைபொருகதிய அரசவன்னஙகள், மாகதும் - உண்ணுனே௨, மல 
லல் - வளம்பொருந திய, பழனம் சூழந்த - வயல்களாற சுறறபபட்ட, 
மததிரதேய வேககன- மததரதேடததை யாளுூனெற வரசன, ௭-மு 
௮ம் - அசை, 

(க- த,) இவன் மத்திரதேயத்தரசன் என்றாள் என்பதாப 

மூல்லையம் புறவிலிருஃகூஞ் சேதாவின பாலைக கமஉவஎள 2 
HOT SILOM GIO பழனஞைர௫ழகத தேயமெனளஎலால, முல்லை & or G1 
கும் மருத கிலததிற்கும இனைமயககக கூறியவா மூயிறறு.. (௧௫௪) 

தாள தாமரையின் மேயதாககணங்கனையாயீங்குக 
கோளரியென்னவைகுஙகுருதிகொபபுளிககுமவேலான 
பாளைவாயககழுகிற்றாவிபபலவின் மூடபுறககாய்கெத 
வாளையமபகடுதாவுமவஙககாடாளுமவேந்தே. 

(இ-௭.) தாள தாமரையின மேய - காளத்தையுடைய சாப 
ரை மலரிலே இருக்கற, தாககணககு அனையாய - இலக்கசூமியை 
பொத்த தமயகஇயே!, ரஙகு - இஙகே, கோளரி எனன - இ௩௧ஃவேோ 
ஹஜைபபோல், வைகும் - த௩கஇய, குருதி கொபபுளிச கும் - உதிரக கைக 
கொழி*இனற, வேலான - வேபபடையை யுடையவன, பாலா வாய - 
பாளைகள வாயத், கமுடுல் தாவி - கமுூகமத தினமேறராவி, பலவிய - 
பலாமரததிற காயதத, மூள் புறம் காய் - முளள்ப்புறததிலே யுடைய 
காயகள, ௫டத- சிதற, வாளை பகடி தாவும- ஆண்வாளைகள தாவுனொ, 
வங்கநாடு ஆளும வேநது - வவக்தேசததை யாளுடபொற அரசன, ௭-௮. 
ஏகாரம் - ஈமறசை, அம்- அசை, 

(௧க- து.) இவன வஙகதேயததரசன என்றாள எனபதாம. 

அரியெனபதறகுத திருமாலெனப பொருளகொளளினு மமையும. 
அ.ரசமஙகையாககு இலககுமியைச் சொலலுதலும, அரசனுக்குத் இரு 
மாலை- சொலலுதலும், அழடறைகுமா தஇரமனறிப பொருள, போகம், 
காபபு, பெருமை மூதலியவறறிறகுங கொளக, சழுகஜும பலாபடெரி 
தாதலால், $கமுஇறராவிப பலவின முட்புறககாயசிடத வாளையம்பகக 
தாவும? எனா, கோள், சஇங்கததஇி௰குக கொல்ையும, இருமாலுசகு வலி 

மையுங் கொளக, (௧(௫௨) 

காம்புறழ் பசிய மென்றோட் கதிர்முலைக் துவர்வாய 
த இஞ்சொழ், பாம்படு மலகு லீயகு வைகிய பரிதி வேலா 
ன், ஹேம்பொஇி கமல மேய வாலவளை இங்க ளென்னா, 
வாம்பல்வாய் மலரும் வாவி யங்கநா டாளும் வேந்தே, 

(இ-ள்,) காம்பு உறழ் - மூங்கலையொதத, பசிய மெல் தோள- 
படியவாடுய மெல்லிப தோளசளையும், கதா முலை - பிரகாசம



௪௩௭௬ ைடதம், 

டொரும்திய முலையையும், துவா வாய்-சிவர்த வாயையும், தீம் சொல்- 
மது. ரம்பொருர்திய சொல்லையும், பாம்பு ௮6ம் அல்குல் - பாம்பினை 
வேல்இன்ற அல்குலையுமூடைய தமயர்தியே!, ஈஙகு வைய - இங்கே 
தங்க, பரிதி வேலான் - சூரியன் போன்ற வேலையுடையவன், தேன் 
பொதி - தேனானது கிறைம்த, கமலம் மேய - தாமரைமலரி லிருக் 
னெற, வால் வளை- வெண் சங்குகளை, இங்கள் என்னா - ச்இரனென்று, 
ஆமபல் வாய மலரும் - அல்லிமுகைகள் விரியும், வாவி- தடாகத்தை 
புடைய, அங்கநாடு அஞும - அ௩ஙக்தேசததை யாளுஇன்ற, வேது - 
அரசன், எ-று- ஏகாரம - ஈற்றசை. 

(௧- ு.) இவன் அங்கதேயதத ரசல் என்றாள் என்பசாம், 

வளை திவகள்டோல் ஒளிலீஈ.சலால் *ஆம்பல்வாய் மலரும்' என்னா. 
ஏவிழி யாமுர லிளநிலாக் கணருகருந, காவி மூகையவிமும் காஞ்டு 
Cw” என்றா பிறரும். உமாசேவி இமயமலைககு மகளாய வந்திருந்த 
போது ப.ரமசிவன சனசன மூதலிய கால்வாககும் தக்ஷிணா மூததி 
மாயிரு₹து அஞக்கரசம பண்ணிககொணடிருஈதார அடபோது ௮௪௧ 
புரியை மணக்கும்படி செய்யவேணடி.த தமமேல் மலரமபுகளை* தொ 
டுத்த மன்மதனை அசகடவுள் நெறறிக்கணணைத இறந்தெரிததடோது 
அவனெலுமபு விழுர்த இடமாதலால், அசறகு ௮௩௧௦ ச சமெனஜம் 
பெயராயிற்று, *வாலவளை இட்களெனனா வாமபல்வாய் மலரும்? என, 
ஆம்பன்மலருக்குச் சங்னிடததில் சந தரனெனனும் மயக்கஞ சொல 
லட்பட்டமையால மயக்கவணி, (௧௫௩) 

சிதரரிநெடுய்கணல்லா மீங்குறைதிணிபொற்றோளான் 
கதிர்பகெழனியூடுகைத்்தனவண ம தேலும் 
புத துணக்கமலப்போதுபுரிமுறுககவிழ்ந்துமாரு 
மதுமடைதிறந்துபாயும்வளங்கொள்பாஞ்சாலவேந்தே, 

(இ-ள்.) இதா அரி நெடு கண் கல்லாய்- பரவுகின்ற செவ்வரி 
பரத நெடிய கண்களையுடைப தமயர்தியே!, ஈ௩கு உறை- இங்கே 
யிருககன்ற, திணி பொன தோளான் - வலிமைடொரு5திய அழகிய 
தோளையுடையவன், கதா படு கழனியூடு- கதாகளா னிதையட்பெற்ற 
வயலகளிலே, கனைத்து - ஆரவாரிதது, இனம வண்டும் - கூட்டமா 
இய வண்டுகளும், தேஓம - தேனவண்டுகளும், புதிது உண - 

புதிதாகவுண்ண, கமலடடோது - AT Leon Loon Bor, புரி - கட்டுப 
டட்ட, முறுக்கு அவிழந்து - முனுக்கூடைந்து, மாரு - நீங்காத, மது - 
தேனான, மடை ததாது பாயும்- மடையைததிறந்து பாடின, 
வளம் கொள் -வளதநைச்கொண்ட, பாஞ்சால வேந்து - பாஞ்சால 
தேசச்தரசன், எ-று ஏகாரம்- ஈற்றசை, 

(6 - து.) இவன் பாஞ்சாலதேயத்த.ர௪ன் என்றாள் என்பதாம். 

கழனிபினிடச் திலே யிருக்கும் தாரமரைமலாகள் வண்டினம் 
களுக்கு காடோறும் புதிதாக வண்ணும்டடி தேனைத்தரு மேன்ன 
லால், அவ்வாறு அக்காட்டிலுள்ளவ மனைவரும் விரு£இனாக்கு உப 
சரிகனன்றனரொன்பத கருத்து, (4௫௪)



சுயம்வரப்படலம், ௪௩௭ 

இனைப்மைமரும்குலின்னேயிறுமிறுமென்ன்வீம் 
யழகுவீற்றிரு£த பாம்மலணிமுலையாங்குவைகுப் 
கொழுதஇவண்டிமிருக்சாசான்கோாணிலைஇரிந்தஞான்று 
மழைவளஞ்சுரக்குஞ்செல்வமலிக்தகாந்தாரவேந்தே, 

(இ-ள) இழை புரை மருங்குல் - நாலிழையையொதத 
இடையானது, இன்னே - இபபொழுதே, இறும் இறும் என்ன - ஓடியு 
மொடியுமென்ன, வீங்இ - பருத்து, அழகு வீறதிரு$த- அழகானது 
TAGES, பொம்மல் - பொலிவுபெற்ற, அணி முலை - ஆபரணங்களை 
யணிச்ச ஸதனைங்களையுடைய தமயச்தியே !, ஆங்கு வைகும் - அங்கே 
தஙஇய, கொழுதி - மூகஇனுலுமுது, வணடு - வண்டுகள, இமிரும் 
தாரான் - ஒலிக்கின்ற மாலையை யுடையவன், கோள் - ௩வகூரகங 
கள், நிலை இரிஈத ஞான்றும் - நிலைமாதியகாலத.தும், மழை வளம் சரக 
கும் - மழைவளங்களுண்டானற, செல்வம் மலி,த - செல்வமிகு£ச, 
கா$தார வேந்து - காரதாரதேபததரசன, எ-று, ஏ- சை. 

(க-து) இவ. காரீதாரதேயததரச௪ன் எனறாள் எனபதாம் 

கோணிலை திரிசலாவது--கோளகள ஈடக்கவேண்டிய௰ முறை 
தபபி மாறிரடத்தல , அபபடிநடஈதால அஃகததேசத்தில மழை 
பெய.பமாட்டா தெனக. கோணிலைதிரிதல் *காய்சனவெயயோன 
சேயோன முன்செலக்கதாகால்வெளளித, தேடகனபினபுசெனறு 
கடக்குமி-செயலானமுநநீாத,  தூசினவலஇறபனனீ ராண்டுவான 
சருஙகுமென்று, பேசினதால்கண்மாரி பெயவிபபோற செனறுகேண 
மின, இகசனாலறிக, (௪௫௫) 

அள்ளிலைவடிவேற்கணணாயீம்குறையலங்கற்றோளான் 
முள் ளமரைமுளரிமேய்ந்துமுழுகநெறிககுவளைமென்று 

வளளைவாய்குதட்டிமேதிவழைநஈறுநீழற்றுஞ்சும் 
வெள்ளகீர்பபழனஞசூழ்$தமிதிலைகாடாளும்வேங்தே. 

(இ-ள்.] ௮ள இலை வடி வேல் கண்ணாய் - மாமிசத்தை யள 
ளிஃ கொளளுடன்ற இலையையுடைய கூரியவேல்போன்ற கண்களை 
யுடைய தமயேநதியே!, ஈஙகு உறை - இக்கேயிருக்இன்ற, அலங்கல் 
தோளான் - மாலையணிரத தோளகளை யுடையவன, முள் அரை - ம 

ள்ளுகள நிறைர்ச தாளையுடைய, முளரி மே.பாது- தாமரைப்பூவை 
மேயர்து, முழு நெறி- முழுகெறிபபையுடைய, குவளை மென்று - குவ 
ளைமலனாமெனறு, வளளை வா.ப குதட்டி.- வளளையிலையை மென்று, 
மேதி - எருமைகளானவை, வழை நறு நீழல தஞசும் - புன்னைமாத 
தினுடைய ஈறிய நிழலிலே உறங்குனெ.ற, வெளள நீ£ - அதிக நீரை 
யுடைய, பழனம் சூழ்ந்த - கழனிகளாற சூழபபட்ட, மிதிலை நாடு 
ஆளும் - மிதிலாதேசததை யாளுன்ற, வேது - அரசன், எ-று. 
ஏகாரம் - ஈற்றசை, 

(க - த.) இவன் மிதிலைகாட்டு மன்னன் என்றாள் என்பதாம்.



௪௩௮ OGL Sw, 

மேய்ஈ்ு- மென்று - வாய்குதட்டி. யென்னும் வினையெச்சஉடுக்கு 
கள துஞ்சீமெனலும் பெயரெ௪௪ வினையையும், ௮து பழனமென்னும 
பெயரையுயகொண்டு முடிந்தன, (௧௫௬) 

வெதிர்புரைபசியமென்றோள் வேல் டெந்தனையகண்ணா 
யஇர்கழலரசாபோற்றவிம்குறையரியேறன்னான் 
கதிர்வெயிற்கற்றைகான்றுகாசுகண்படுககுமாட 
மதியகடுரிஞ்சவோம்குமாளவதேயவேங்தே. 

(இ-ள்.) வெதா புரை - ூ௩இலையொதத, பசிய - பசியவாகிய, 
மேல தோள - மெல்லிய புபஙகளையுடைய, வேல இடநர்தது அனைய 
கணளுய் - வேறபடை. யிரு௩ததை யொதத கலாணையுடைய தமயக 
இயே!, அதா கழல் அரசா போறற - ௮தாசசியையுடைய வீ. ரககழலை 
பணிகத அரசாகள வணங்க, ஈஙகு உறை - இ௩கே யிருக்கின்ற, 
அரி ஏறு அனனான - இறகவேறமை Gura sao, afr வெயில 
சுற்றை கானறு - கதிராடய வெயிறமொகுதியை ௨௭, காசு கண்படுக 
கும் மாடம் - ரதசலகள பதுதஇருகனேற உப்பரிகைகள, மதி- ௪ 
இரலுடைய, அகடு உரிஞ்ச - வயிறறைகதேயகக, ஓங்கும - உயாக 
திருககன்ற, மாளவதேய வேது - மாளவதேசததரசன, ௭- று, 

ஏ இசை 

(க - ௮) இவன மாளவதேயத்துமனனன என்றாள என்பதாம. 

அகேகமனனா இவன£ம் ௮ர* செயழுகொணடிரு்ல சோ 
னற, * அதாகழலரசா டே பதற? என்றும, அவாகளினுமிகுகத வல்ல 
மையுடையவனெனபது தோன, 'நாரியேறனல்? எனறுஞ் சொல 
லிஞா. (௧௫௭) 

வடுவகிர்நெடும்கணலலாய்மடம்கலாசன த இன்வைகு௩ 
தொ௫ுகெடலுயிர்த்தமுத்தந்துயல்வருதட௩தோள் வீரன 
கடிமுறுக்கவிழ்ம்தசெவ்விககமலமென்பொகுட்டிலேநிக 
குடவளைமுத்தமீனுஙகோசலததரசரேறே, 

(இ-ள்,) வடு வரா நெடு கண் நலலாய - மாவடுவின பிளபபை 
யோத்த நெடிய கண்ணையுடைய தமயேகஇயே !, cor ped gear 
இன வைகும - இயசாதனததிலே கடய, தொடு கடல உம்குத - 
சகரராற் மரோணடபபட்ட கடலானது பெறற, மூததம- முதது 
வடங்களானவை, துயல்வரு - அசைனெற, தடம் தோள - பருதத் 

புயத்தையுடைய, வீரன் - அரசனுனவன, கடி. - வாசனை பொருகதிய, 
முதுக்கு அவிழ்ர்த - மூறுக்குடைநத, செவவி - அழகுபொருகதிய, 
கமலம் மெல் பொகுடடில் ஏறி - தாமரை மலரினுடைய மெலலிய 
கொட்டைகளின்மேல ஏறிக்கொண்டு, குடம் வளை - குடம்போன்ற 
ஈஙகானது, முத்தம் ஈனும் - முச.துக்களைப பெறுஇன்ற, கோசலத்து - 
கோசலதேசததை யாளூனெற, ௮.ரசா ஏறு - அ.ரசரிற இங்கவேற்றை 
யொத்த வரசன், எ-று. ஏகாரம் - ஈறறசை.
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(@- g.) இவன் கோசலைகாட்டரசன் என்றாள் என்பதாம். 

அணிகள அகேகமிருக்க இவ்வரசன் முத்துவட மணிர் ததக 
குறிக்டில், தனக்கு இயறகையிற் செல்வமிகுக இருப்பிஜம், உடுத் 
இரள் படிகம் போனறும், உருட்டுயும் கனமும் உளளனவும், பா 
வைக்இன்பந தருவனவும, கூறதமில்லனவுமாஇய முததுக்களையணிர் 
தால் வறுமையுளளனயம்போயச் செல்வழு௨ஊடாகுமெனனும் வதி 
பற்றிபபோலும, தனனாடடில வசசிரம உப ததியாமிலும அதில் இவ 
வளவு விருபபினமை காண்க, (௧௫௮) 

மாழைமெனகசகோககியீங்குவைகியமானவேலான் 
முழைமுப்புடைககாயவீழந்துதாற்றிளயகமுகுசெந்று 
வீழ்சுளைவருக்கைபோழ்௩துவெம்புலியடியபைங்காயக 
கோழமரையரமபைசாயககுகுடககாடாளும்வேந்தே, 

(இ-ள்.) மாழை - மாமபிஞசுபோன்ற, மெல கோக்்இ- மெலலிய 
பாரவையையுடைய தமயக தியே!, ஈங்கு வைய - இங்கே தஙகய, 
மான வேலான- பெரிய Carrier emu யுடையவன, தாழை - தெகஇ 
னுடைய, முபபுடைககாய - மூன்று பககங்களையுடைய காயானத) 
லீழ்க்து - விழும், தாறு - குலைகளையுடைய, இள கமுரு OF om - 
இளமைபொருகதிய கமூகமரததை ஒடிதது, வீழ் சுளை வருக்கை 
போழ்ந்து - விருமபபபடட சளையையுடைய பலஷாவைபபிளந து, 

வெம் புலி அடிய - வெப்பமபொருகதிய புலியின ஈடியையொதத), 
பைஙகாய - பசியசாயையுடைய, கோழ அரை - கொழுமையுளள அடி. 

யையுடைய, அரமபை சாயககும - வாழையை சாயசசெயயும், கட 
கநாடு ஆளும - கூடகமீததடை ஆளுனெற, வேநது - அரச, எ-று. 

(௧க- து.) இவன குடகநாடடரசன எனறாள எனபதாம். 

ம.ரஙகளைக கூறிறும் அவவவர றின கனிகளையெனக சொள்ளுசல் 
சிறபபெனக. மென. எம்பழம வீழதலால இவயவா ராருமோவெனின 
ஆகும். அது காய மாணடதெட௩இன பழமவீழக கமுனெறறிக, 
பூமாண்டதீநதேன ஜொடை$தி வருக்கை போழாது, தேமாங்கனி 
சிதறி வாழைபபழககள இநது, மேமாஙகதமெவறிசையாற நிசை 
போயதுணடே.”? இகனாலநிக. (௧௫௯) 

ஏட்திளமுலையாயிபபாலினிதுறைகுமரனன்னான் 
தேர்துணரூழ்த்தபோது௩தெரிவையரிழைததூத்றிற் | 
காந்தெரிமணியுமபொன்னுமகாழகிற்றுணியும்வாரிப 
பூந்திரைசருடடு$சதெண்ணீபப் பொனனிகாடாளு ம்வேர்தே.. 

(இ-ள) ஏம்து- தாயகுனெற, இள முலையாய் - இளமைபோ 
ரும்திய மூலைகளையுடைய தமயா தியே !, இடபால - இப்புறததில், 
இனிது உழஜை - இனிமையுட ஸிருககின்ற, குமாரன் அனனான் - குமா 
சீக்கடவளை யொத்தவன், தேம் துணா ஊழதச போதும - வாசனை 
பொருச்திய மகரக தங்களை உதாத.த மலனாயும, தெரிவையா இழைத்த
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fade - சிறு பெண்கள் செய்த று வீட்டினது, சாந்து எரி 
மணியும் - ஒளிமிகு£்த மணிகளையும், பொன்னும் - பொன்னையும், காம்- 
வயிரம்பொருர்திய, ௮௫ல் அணியும் - அ௫ம்றுண்டுகளையும், வாரி - 
வாரிக்கொண்டு, பூ திரை சுருட்டும் - அழகுபொருக்திய அலைகளை 
மடக்குகன்ற, தெள் மீ£- தெளியுபொருக்திய நீரையுடைய, பொன்னி 
நாடு ஆளும் வேந்து - காவிரிசூழ;த சோணாட்டை ஆளும அரசன், 
௪-௮. ஏ- அசை. 

(க - து.) இவன் சோழமாட்டாசன் என்றாள் என்பதாம், 

வானவறபபினும் காலந்தப்பாதுவரும் காவேரிரதிசூழ்க்த அர் 
நாட்டுக்கு ஒருகுறைவில்லையெனபது தோன்ற போதும் மணியும் 
பொன்னும் அறெறுணியுமவாரிப பூக திராசுருட்டட தெண்ணீப்பொன 
னிகாட? என்றா, அதனால் ௮ஈமாட்டையாளும ௮ரசன பெருமை 
விளங்கு த, (௧௬௦) 

மோட்டிள முலையாய் பைம்பொன் மொய்ம்மணித் 
தீவிசி ப்பட், சேற்றிளம் பரிதி போல விஈகுறை இணி 
பொற் றோளான், பாட்டளி பேட்டி. னோமே பருமுகை 
யவிழ்க்துத தேறற், கூட்டுணுய் கமல வாவி கொற்கை 
யம் பதிக்கு வேந்தே, 

(இ-ள்) மோடு இள முலையாய் - உயாச்சிபெம்ற இளமைடொ 
ரூம்திய ஸ்தனஙகளையுடைய தமய தியே!, பைமபொன - பசியடொன 
ஞற்செய்த, மொய மணி தவிசின நகாபபண - மணிகள் நெருக்கிய 
ஆ௫௪னத்தின மதஇப இலே, சேடு இள பரிதிபோல - மிகுர்சு இளமை 
பொருர்திய சூரியனபோல், ஈங்கு உஜை - இற்கேயிருகற, திணி 
பொன தோளான - வலிமைடெஐ௰௦ அழகுடொகருாா இய தோளையுடை 
யவன், பாட்டு அளி - பாட்டையுடைய வலடகேள, பேட்டிஜஷனொடும் - 
டெட்டைகளுடன, டரு முகை அவிழகதது - பருத்த அரும்புகளை 
விரிதது, தேறல் கூட்டு உணும - தேனைக் கொளளைகொள்ளும, கமலம 
வாவி- தாமராததடாகததையுடைய, கொற்கை அம் பதிக்கு வேட்து- 
கொழற்கையென்னும் அழயெ ஈக.ரததுககு அரசளடிய பாண்டியள, 
எ-று. ஏகாரம் - அசைநிலை, 

(க- து, இவன் கொற்கைமாட்டரசன என்றாள் என்பதாம். 

£டாட்டளிபேட்டினோட தேறல் கூடடுணும் எனலால், உலகச் 
இல் தனியே யுண்பதிஞம் சுமகடனிய துணைவியுட ஸிரும்துண்ணல் 
யாவாக்கு மின்பமென்ப தாயிற்று. (௧௬௧) 

என்னமற்றினையவா மேயெரிமணீமாடஞ்சேர்ந்த 
மன்னவர்குலமும்பேரும்வரன்முறைவழா துகூறி 
மினனகுபரிதிவைவேனளனுருக்கொணடுமேய 
வன்னவர்தமையுமற்றைகளனையுமறையலுற்றாள்,
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(இ-ள்.) என்ன - இப்படியென்று, இனைய ஆறு - இத்தன்மைப 
படி, எரி மணி மாடம் சோந்த - ஓளிலீசுன்ற மணிகள் பஇழ்த உப 
ரிகைகள் சோந்த, மன்னவா குலமும - அரசாகளுடைய மரபும், பே 
ரும் - சாமமூம், வ.ரனமுறை வழாழு - குலமுறைமையில் வழுவாமல, 
கூறி - சொல்லி, மின் கு - ஒளியையுடைய, பரிஇ - சூரியலை யொத்த, 
வை வேல் - கூரிய வேலையுடை.ப, ஈளன உரு கொணடு மேய- ஈள 
லருவங கொண்டிருகனெற, அனனவாதமையும - இந்திரன்முதலி.ப 
அநகால்வரையும், நளனையும - நளமகா ராஜனையும், அறையலுற்றாள - 
கொல்லத தொடஙஇனாள, எ-று, மற்று - அசை, 

(க - இ.) தேஉவாசளையும் நளனையும் சொல்லததொடக௩்கஞெள 
என்பதாம். 

வட,நாலிழ் சொல்லியபடி வெவ்வேறு சொல்லில், இரால் விரியு 

மென்பதுபழ்றி இதனமையையுடைய காடடரசனென்று சொல்லிய 
படி. குலமும பேருஞூ சொனனாளென்பதகு இனையவாறு (மனன 
வா குலமும்பேரும் வரனமூறை வழாதுகூறி? என மாடடெதிரபொ 

க லெனஞும் யுத்தியாற சு௬௨௫ச் கூறி5தா. இனி மாலு ரட்டால் இந 
நரன் மூதலி.ப காலவாகரும ஈளஓக்குழூ சிமலடையாகத தனிததனி 
சொல்லுதல் காணச (௧௬௨) 

கலைவளர்இங்களென்னக்கடிகமழ்கமலம்வாட்டும் 
இலகவாண்முகத்தாயீங்குவைகியசன வேற்காளை 
வலனுடவயிரவாளான்்கதபகமலிந்ததோளான் 
பலவகைவனாமுன்செறறபகட்டெழின்மார்பினானே. 

(இ-ள்.) கலை வளா இங்கள் என்ன- கலைகள் வளரபபெறற சக் 
இிரன்போல், கடி. கமழ் கமலம வாட்டும் - வாசனைகமழ்கின்ற தாமரை 
மலரை வாடச்செய்ெற, திலகம வாள மூகத்தாய்- திலகமிட்ட ஒளி 
பொருக்தி.ப முகததையுடைய தமயநதியே!, £ வகு வை௫ய - இங்கே 
தீங்கய, செனம வேல் காளை - கோபம் பொரு5திய வேறபடையை 
யுடைய அரசன், வலன் உடை. வயிரம் வாளான - வலனைககொன்ற 
வசசரட்படையை யுடையவன், [ வெழ்திபொருந்திய கூரியவாளை 
யுடையவன் ], கற்பகம மலிந்த தோளான - கற்பக மலாமாலை நெருங 
கப்பெற்ற தோளையுடையவனற, [கறபகமலிர்த தோளான - மலையைப் 
பிளக்கும் வலிமைமிகு5 த தோளையுடையவன], பல பகை வரை முன 
செற்ற - டலவாஇய பகைகொண்ட மலைகளை முன் இரகறுததுச் ௪யங 
கொண்ட, [பல பகைவரை முன் கெறற- பலச௪த்துருக்களை முன் செ 
யித்த], பகடு எழில் மாபினான் - பெருமை பொரு£திய அழயே மா 
பையுடைய இந்திரன், [(நளன], ௪-று. 

(க - த.) இவன் இச்திரன் என்றாள் என்பதாம். 

தமயர்இி மாலைசூட்டாது வநத மேற்சொன்ன அரசா முகமலா 
கள் வாடுதல்பற்றி *திங்களென்னக் கமலம்வாட்டு௩ திலகவாண் முகத 
தாய்! என்றா. இறர்தால் தன்லுடம்பு ஈவமணியாகும்படி வரம்பெற



௪௫௪௨ GL. GF Ww, 

இிரு$த ,வலாசுரனைக் கொன்றபடியால் ! வலனுடை வயிரவாளான ? 
எனறும் பறர்து உலகததை யழிததுக்கொண்டி.ரத மலைகளின சிற 
கை யறுதீதபடியால ₹ பல பகை வரை முன செற்ற? எனறும், இந 
இிரனுககு அடைகள கொடுககபபடடன, இபபாடடிற பின னிரண் 
டடியும் இ? இரனுச்கும் களனுககும் சிலேடை யாதல காணக (௧௬௩) 

ககைமதிமுகத்தாயீம்குவைகியமாமவேலான 
புகலரும்வெகுளியுள்ளத்தொருவினான்பொங்கியார்த்த 
பகையிருடபிழம்புசககும்பலசுடருமிழமுமவாளான் 
ஐகைமைசாலபுலவரேததுஈ்தாலமேமுடையகோவே. 

(இ-ள,) ஈகை மதி முகத தாய்- ஒளியையுடைய சநதிரன்டோறை 
மூககதையுடைய தமயகதியே ', ரங்கு வைகிய - இஙகே தஙூ.ப, 
காமம வேலான - ௮ச௪௪ததைததரும வேயபடையை யுடையவன், 
புகல ௮ரும வெகுளி உளளதது - சொலலுசறகரிய கோபமூளள 
மனதசையுடைய, ஒருவினான - ஆடடுக்கடா வாகனசதை யுடையவவ, 
| புகலரும - புகுத௩கரிய, வெகுளி - சனததை, உளளத்து - மனத 
இனகண், ஒருவினான - நீகனான], பொ௩௫ - பொலிகது, தாகத - 
ஓலிதக, பகை - பகையாஇய, இருள பிழம்பு - இருடபிழம்பை, சக 
கும் - ஓட்டுற, பல சுடா உமிமும - பலவாஇய ஒளியையுமிழ்னெற, 
வாளான - சுவாலையையுடையவன, [பொ௩டு தாத்த - மிகூரது கா௪ 

௪-௪, பகை இருள - இருளயொசத பசைவரது, பிழம்பு - கூட்டத 
நை, சீக்கும - கெடகனெற, பல சுடா உமிழும - பலவாகிய ஒளிவி௰ி 
இனற, வாளான- வாடபடையை யுடையவன,] தகைமை சால் - அழகு 
மிகு, புலவா ஏததும - தேவரால துதககபபடட, தாலம ஏழ 
உடைய கோ - ப்ழுசாயுடைய தீககடஉள, | தகைமை சால - பெரு 
மைமிமுக£, பலவா ஏததும - விததுவானகளால துதிககப்படட, 
தாலம ஏழுடைய கோ - ௪தகுதிவையுடைய ஈளன,] எ-று. ஏ- அசை 

(க - B.) இவன ௮கடுனிதேவன எனறாள் எனபதாம். 

ஒரு - ஆடு வெதிவிலககலே * ஒருசஇககொருவன் பகையோ? 
என்னா பிறரும, தேவா புிகனற அல்பபாசஙகள அககனிமுகமாக._ 
பெறவேணடுதலாலும, இதனால் தேயாகள வாழக்கைககு அக்னி சா 

சணமாதலாலும், வேதததில் தேவாகளுககு அககினியை முகமாக௪ 
சொலலுதலாலும, தமககுப புசிபபுத தருபவன உண்பவா புகடூவது 
இயல்பாதல் பறறி அக௫னியை. (புலவரோ தது தாலமேமுடைய கோ” 
எனனா. புலவரான்பது பலபொரு ளொருசொல்லாயத் தேவராயும 
கறறவமாயு. ம் உணாததுதலால் ஏததுதல, அகடனிககுத தேவரும 
நளனுக்குக கற்றவரு மெனக கொளக. இபபாடடிற் பின மூனதடியும 
அ௮கஇனிகமும் நளஓக்காம் சிலேடையா தல் காணக, (௧௬௪) 

௮ஞ்சனமெழுதலாற்றாதம்மவோவென்றுகையும் 
வஞ்சிநுண்ணிடையாயீம்குவைகயெகாமவேலா 
னெஞ்சலிறருமன்றெண்ணீரிருங்கடலுலகமெல்லாஞ் 
செஞ்சவேயோசைபோயதீதறுசெய்கோல்வேகச்தே,



சுயம்வரப்படலம், ௫௪௩. 

(இ-ள்,) அஞ்சனம் - மையை, எழுதல் - எழுதலை, அற்றாது- 
ச யாத, ஓ எனறு - ஓ எனறு, நையும் - ரைவையடைஇனெற, வ 
ண இடையாய - வஞூக்கொடிபோல நுட்பமாய இடையை 
யுடைய தமயகதியே', ஈ௫்கு வைகிய - இங்கே தய, நாமம் வே 
லான - ௮ச்௪ததைத தரு$ன்ற வேறபடையை யுடையவன, எ௫ூசல 
இல - சூறைவிலலாத, தருமன - தருமனெனஜும பெயரை யுடைய 
வன, [ சருமததையுடையவ ], தெள நீர - தெளிவுபொருகதிய நீனா 
யுடைய, இரு கடல உலகமெலலாம - பெரிய கடலருழகத உலகமுமு 
வதும், செரூசவே - செவயவையாக, ஓசை போய - புகழப வப 
பெற்ற, இது அறு - குறறமறற, செங்கோல வேது - செயவிய கால 
திணடததையுடைய யமன, [செங்கோல் செலுத்தும் நள] எ-று 

(a - து.) இவவ இமயன எனறுள எனபதாம, 

கண்ணுக்கு மையெழுசினால ௮ஈத மையளவ சனமூம பொறுக்க 
மாடடாது கைய மிடை யெனாக கொளக் ஆமமவோ-இரசக& சூதிபப, 
அனிசசபபூங்கோறை GL -L9. மம யோவெனதஞசிப, பனிக்கு 
அுணணுசுபபிற பாவை”? எயா பிறரும், உய்கள செய சலினைக 
குத தகவொருதகலால யமலையும, அறமுபப கரண்டை செயகலால 

களனையும தருமமெனறரா MULT Om பிவனனிரலடடியும் யமளுஃ 
கும களனுககும சிலேடையாதல காண. (4௬௫) 

பாற்றிரையமிர்தமூறுமபபடசொளிபபவளசசெயவாயக 
கோறறஜொடிமடகதையீஙகுவைகியகுவவுததோளாபா 

மாற்றருஞசிறபபின்மிககவள மகெழுபுவன வேத 

னாநறிசைபபரப்புஞரூழபோஈலயகெழுகேமிவேம்தே. 

(இ-ள) பால இரை - பாறகடலிற பிறக ௪, அமிரதம ஊருப்- 
அமிரா மூருனெற, படா ஒளி - படரபபெ௰ம ஒளியையுடைய, பவ 
ளம செவவாய் - பவளமபோனற செவவாயையும, கோல் தொடி - 
அழுயெ வளையலையுமூடைய, மடகதை - தமயஈதஇயே/, 1 eG வைகிய - 
இஙே தஙகய, குவவு தோளாயா - இரடசிபொருகதிய தோளையுடை 
யவன, மாறறு அரும - ஒருவராலும் நீககுதகரிய, சிறடபின மிக்க - 
இறபபினால் மிசூரத, வளம கெழு - வளம்பொருகதிய, புவன வே 
தன் - நீருககரசன, [பூமிககரகன], காறறிஎ௪ பரபபும் - நானகு 
தஇிசைகளின பரபபினும, சூழ போம - சூயடதுபோஇவாற, ஈலம் கெழு - 
கனமை பொருகதி.ப, கேமி வேது - சடலரசணைனை வருவன, [சகர 
வாததியாகிய நயமகாராஜன,] ௭- று, 

(க-து) இவன வருணன எனருள எனபதாம 

புவனமெனபது - நீருககும பூமிக்கும், நேமியென்பது - கடலுக 
கும சக்கரததுக்கும பலபொரு ளொரு சொல்லாதல் காண்க, இப 
பாட்டிற் பின்னிரண்டடியும் வருணனுககும் களலுககுஞ் சிலேடையா 
நீல் காண்க, (௧௬௬)



௪௫௪௪ ைஈ௩டதம், 

போதரி நெடுங்க ணல்லாய் பொருசிலை வேனி லா 
னிழ், கோதையர் மனமுய் கண்ணுங் கூட்டுனும் குவவுத் 
தோளான், ரதவிழ் கமலப் போது மலர்ம்தபூம் தடங்க 
டோறு, மாதர்மென் முகயகள் காட்டும் வளங்கெழு நிடத 
வேட்தே. 

(இ-ள்.) போதரி நெ var sword - அரிபரர்த நெடிய 
கண்களையுடைய தமயாதியே!, பொரு சிலை- பொருத வில்லை 
யுடைய, வேனிலானில் - மனமதனபோல, கோதையா மனமும - 
மங்கையாகளுடைய கெஞ்சையும, கணும் - விழிகளையும், கூட 
மினும - கொளளையிகிஇற, ஞவபு தோளாபா - தரடடிபொருநதிய 
தகோளையுடையவன், தாது ௮வ்ழ - மகரகதபபொடி யுதிடன் ௦, கம 
லம போது மலாகத- தாமலாமலாகள விரிடக, பூ சட௩களதோறும - 

பொலிவு பொரு௩இய தடாகங்கள தோறும, மாதா - மடவாராக 
ளுடைய, மெல் முகங்கள் காட$ம - மெல்லிய முகங்களைக் காலஈபிக 
இனற, வளம கெழு நிடதவோது - வளமபொருகதிய, - நிடததேசத 
ஒழ்யாளும DETIDaENAT Bol, எ-று ஏ- அலச, 

(க-து) அரிபரகத நெடிய கணகளையடைய தமயச்தியே, மன 
மதனைபபோலப பேணகள கணகமயு மனங்களையும கொளளைகொள 

ஞூம் அழகு பொருநதிய தோளகளையுடைய உளமஹா ராஜன எனருள 

என்பதாம் 

கோதையா மனமுங கணனுநு கொளமாகொண் டண்ணுநட கோ 
ளா னெனிலும ஆமையும, இபபாடடில கோளான--எழுவாய, கிடத 
வேந்து - பயனிலை, இபபடலததில சேயரி சிடதியெனஞம ூறகிரு 
பத்து நாலாமபாடம் முதல இப்பாட்டு வரையும் மூதறகண் இததன 
மையனெனறு போதுபப்ட்௪ சுடடியதை எழுவாயாகவும, இகநாட 
னெனபதைப பயனிலையாகவ௩ கொள்க, (௧௬௭) 

என்றிய லணஙகு கூற வினையரி லன்னப கூறு, மன் 
றல௩ தெரியற் றிண்டோண் மன்னவன் யார்கொ லென் 

. ° 4, $ 

னப, பொன்றிகழ் இதலை பூதத புணர்முலைப பாவை 
போல்வா, ளொன்றிய வையத் தோடு முள்ளகெக குரு 
நின்றுள், 

(இ-ள்.) எனறு - இப்படியென்று, இயலணங்கு கூற - நகாமக 
ளானவள் சொலலி.பவளவில, இனையரில - இத சனமையை யுடைய 
அரசாகளில, அன்னம் கூறும் - அனனபபறவை முனபு சொல்லிய, 
மனறல் - வாசனைபொருநதிய, தெரியல - மாலையை யணிரத, இ 
தோள் - தண்மை பொருந்திய தோள்களையுடைய, மன்னவன் - நள 
மகாராஜன், யா கொல் என்னா - எவனென்று, பொன இகழ் - பொன 
போல் விளயகுனற, இதலை பூதச - தேமல் பரவிய, புணா முலை - 
நெருங்கயெ மூலைகளையுடைய, பாவை போல்வாள - பாவைபோல்பவ
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ளாயெ தமயந்தியானவள, ஒன்றிய ஐயததோடும் - பொருந்திய ௪௩ 
தேகத்துடனே, உளளம - மனமானது, கெக்கு உரு கின்றாள - மிக 
வுங் கனாந்து நினறாள, எ-று. 

(௪- து.) தமயகஇ மனமுருக நினறாள என்பதாம். 

இகஇிரன முதலிய நாலவரும ஈகளவேடஙயகொண டிருத்தலாஓம், 
அவா அவ்வா றநிருததலைஃ கேளவிபபடாமையாலஓும, காமகள ௮ஈகால 

வரையுர சொனன செயயுளுககு அகசேவரையறி களனென்றும் 

பொருள பதெலாலும, ஈளச் சொலலிய செயயுளுக்கு வேறு பொ 
ரூளபடாது நிடதவோதெறு வெளிபபடடிருபமபிஞும் இதமகும் உள 

தோ வெனஜலும ஐயததாலும, ஈமமை வீருமபியிருத தேவா நிலை 
மாறி மாயஞூசெபயினுஞு செயவொனனு மேணண முளள தமயச் இக்கு 
ஓருவாபோலிருககும இவவைவருள ஈளன எவனொன்று சகதேகததுக 
இடமுனடாப வருகத௩ தோனறிய தெனக, இறு பொதுமையணி () 

எளளுற வேனை போரை யிரடடுற மொழித லானும், 
வள்ளனமாா பணிநத தாரில வணடுவீழந் தரறற oi gy, 
(pat ono பிணி௰ச வனபி ஞூழவினைம தொடர்பி னானு, 
நளளிருள பருகும பைமபூ ண்ளனையே ௩ளனென் Capirin 

தாள 

(இ-ள.) எள உற - ௪5மிதகம பொருத, ஏாயோரை - மமறை 
யோரை, இரடநுத மொ நிடலாகும - இரணடு பொருளபட௪ சொல் 
ஓுதலாஓம, வளளல மாபபு அணி தாரில - களன மாபிலணிரத 
மாலையில, வாமி வீழ௩து அரறறவமாும - வணடுகளவீழஈ தொலிதத 
லாலும், உள உற பிணிசத - உ௱ளே பொருநகத்ககடடிய, அனபின - 
அனமினுலுணடாயெ, உாழவமியா சொடாபினாஞம - ஊழவினையிலு 
டைய சமபநத 5 இனாலும,கள இரு.॥ பருகும- மிகுத இருளை உண 
இனற, பைமபூண் - பசிப பொனனாதசெயத் அப ரணஙகளையுடைய, 
நளனையே - களனெஜ மரசனையே, நளன எனறு - நளமகாராஜ 
னெனறு, தாகதாள - அறிநதாள, எ-று, 

(க-து) களனையே களனென தறி:தாள என்பதாம். 

தேவாகளணிவது சற்பககதகத பொறபூமாலை யாதலால் அதில் 
வண்டு வீழாமைபற்றி 4வளளனமாா பணி௫ததாரில வண்டுவீழ்ஈத.ரறற 
லானும்” எனறும, *ஊழி௰ பெருவலி யாவுள மறனொன்று, சூழினுந 
தானருநதுறும ?? எனபதுபதறி (ஊழவினைததொடாபினாதும£ என 
௮ம சொலலிஞா. பொதுமையுற்றிருச களனை ஏதுவினால சிறபபித் 
கறிதலால் சிறபபணி” (௧௬௯) 

மாதர்மென்னோக்கொணிமதிமுகஞ்சிறிதுகோட்டிக் 
காதன் மீதூரவுள்ளரகளிமூழ் தூங்கரின்ற 
கோதையர்மணிசெய்செம்பொற்கோடிகத்தினிதினே௩தும் 
சாதுலாமலக்கன்மாலைதளிரியல்கரத்திற்கொணடாள், 

Mi



௪௪௭௬ ைடதம், 

(இ-ள்.) மாதா - அழகுபொருகதிய, மெல் சோக் - மெல்லிய 
பாரவையை யுடைய தமயகதியானவள, நாணி - காணமூறறு, மஇ 
மூகம சிறிது கோட்டி - மதிபோனற முகததைக கொஞ்சம வணக்டக் 
கொண்டு, காதல மீது ஊர - அசையானது அதிகரிக்க, உளளம் - 
மனமானது, களி மகிழ தூஙக - களிடபுமிகு௩க மடழசசி தஙக, கினற- 
அருகேநினற, கோதையா - சோழிகள, மணி செய - ஈவமணிகள் 
UBS, செம பொன கோடிகக௫ - செமபொனஞறசேயச தடடில, 
இனிதின ஏசதும - இனிமையிற ரஙகுனெ௱ு, தாபூ உலாம - மரகத 
மூலாவுனேற, ௮லக கல மாலை - மலாமாலையை, தளீ£ இயல - தளிரி 
னது சாயலயுடைய, கரஈில கொண்டாள் - கையிலெடததுககொண 

பாள, எறு 

(க - இ) தமயதி மாலையைக் மையிலெடுததாள எனபதாம 

சணவனெனனுக து னிபுடையவ ளாதலால, நாணி முகஞூறிது 

கோட்டி மெனு. அபபொழுது ஈமயாஇ யுவகை எனனாற சொவலி 
முடியாதென்டா£, *களிம௫ிழ தூஙககினற சோதையா? எனப ,,5தட 
டேதிய தோழிக ஞவகைமாரங கூறிஞா (௧௭௦) 

கு * 

| இதனால இமய தி நளைககு மாலகுட்டல 

சொலஷலபட இனத து ] 

இனனசிச சிலமபு செமபொற கணெட௫ணி யாப்ப 
வேக, மனனவர் மனமுய கணணும வணடெவதை தொ 

டர்ந்து வழக், கொனனுனை வயிர வொள்வா ஸணிடதா 

கோன குவவுத தோணமேற, பொனனரி மாலை சூடடிப 

பூம்கழல வண நின்றாள. 

(இ-ள) இன - இனியவோசையைத தருனெற, அரி - பருக 
கையை யுடைய, இஃமபு - சிலமபுசளும, செம பொன இணடணி - 
சவத பொனனாறசெய்த ௪தஙகைகளும, தப்ப - ஒலிகமுமபடி, ஏ&€- 
போய, மனனவா மனமும - அரசாகருடைய கெஞசும, கணணும - 
கணகளும், வண்டு என - வணடுகள போல, தொடாகநது Sy - 
தொடாபுகொண்டு வீழ, கொல - கொலதனெற, நுனை - முனையை 
யுடைய, வயிரம் ஒளவாள - கூரமை டொருகதிய ஒளிவ்சுனற வாட 
படையை யேரதிய, நிடதாகோன - நளமகா ராஜனுடைய, குவவு 
தோண்மேல - திரடசிபோரு£ இய புய களினமேல, டொன அரி மாலை 
சூட்டி. - பொனனரிமாலையை பணிஈத, பூ கழல வண௩௫ நினறாள - 

அழகுபொருகதிய அவன பாதஉகளைப பணிஈது நினறனள, எ-று 

(௪- து) தமயாதி எனது தோளில மாலையணிஈது அவனதி 
இருவடியை வண ஙஇரினறாள என்பதாம 

இபபொழுது பாரத் ராலனறி இது தபபில் தமயர்தி நமக்குப் 
பாக்கவும் இடையாளெனனும் நினைப்பு அவள் தமக்கு மாலை சூட்டில 
ளென்லும் பொழுமையிலு மேறபடடி.ரூததலால, (மனனவா மனமுங் 
கண்ணும் வண்டெனத தொடாநது Sy’ என்றம், மாதாக்குக் கண
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வாத் தொழுதலின் மிக்கதின்மையால *பூங்கழல் வண௩ூநின்றாள? 
என்றும் சொல்லிஞஷா. பொனனரிமாலையெனபது பொனனையரிக௰்து 

செயயுமொருமாலை யிருபபினும முனபாட்டில சாதுலாமலவகனமாலை 
யெனலால், இஙகு அழகுபொருஈ தி.ப வணட்கள சூடரச மாலையெனட 
பொருள கொளக (௧௭௧) 

[இனால் அபபொழுது  ளனுகஇருஈ 5 ம$ழச௪ 
சொலலபபடுஇனறது ] 

வடிமலர்கெடுஎகட்செவ்வாயமடவரலினிதுசூட 07 
தொடையலபொத்திரியிலவிமுஞ்சுடா மணியருவியேயபப 

விக இரவலயததணடோணமனனவன விழைவுகூ॥மது 
பிடி.தழீஇயுவகையூககபெயமதககளிறுபோனமுன. 

(இ-ள ) வடி. மலா - தேனையடைய சூளை மலாடோனற, கெடு 
கண- நெடிய கண களையும, செவவாய- இவக ௪ வாயையமுடைய, மட 

வரல் - தமயஈஇயானவள, இனிது சூட தொடையல - இனிமை 
யோடு௫ூ சூடடிய மாலையானது, மடொன இரியில மீமும - மேருமலை 
யில ஒழுகுனெ௰, சுடா மணி- ௨ ரியையுடைய ரதகஙக(ளோடம வரு 
இத, அருவி எயடப - அருவியையொபப, விடு கதா - ரரெணஙகடா 
வீசுஇ.௭ற, வல.பம - கேயூரமஎமிரத, இச தோள மனன வ - வலி 
மைபொரு? இ.ப தோளையுடைய 1ளமகாராஜமா, விழைவு amr gi - 
ஆசைமிகாறு, படி. கழீஇ - பெடடையானையைக சழுலி, உவகை 
பூத்த - மது -சயுணடாஇப, பெய மம களிறு போலமான - மதம 
பொழிசெற மானையை ஓததால, எ-று (பிடி - பெடடையானை, 
களிறு - அணயாஃ:] 

(க-து) நளன மப யடைஈ கான எனபதாம 

கய.௭ பிடியை தழுவி யுவசைபூதத கறரிறுபோமு. னென்ன 
லால, அவவாறு தம.ப௩டு களிதவ தழுவி யுஉகைபூசம் பிடிபோன 
ளெ. கொள்க. இது உவமையணி (௧௭௨) 

பூணுலாககிடந்தவலகுறபொறபெலாம்களிகெ ரள்வண்டின் 

பாணுலாககிடஈமதாராவபருகுவலானபோலகோகக 
காணமீதூாரபபைமபொனனலததபூஙகொடியினொலகி 

வாணகையுயி! ததசெவ்விமதிமுகயவகோட்டிகினருள். 

(இ-௭.) பூன் உலா டெகத- அப.ரணஙக ளஎசைநது டெ ௪, 

அல்குல - அஉகுலையுடைய தமயாதியினஓ,, பொறபு எலலாம - அழ 
கணைததையும, களி கொள - களி.எடக கொண்ட, ௨ண்டின டாண 
உலா டத - வலகெளுடைய இசை யுலாவிஃஇடா ௪, தா.ரான - 
மாலையையணி த களனாா வன, பருகுவான போல - கணணாலுண் 

பவனபோல, கோக்க - பரக்க, (அதனா) சாணம் மீதூர - நாண மதி 
சரிக்க, பைமபொன - பசிய பொனனளுலாயெ, லத்த - ஈன்மையை 
புடைய, பூங் கொடியின் ஓல்டு - பூ௩கொடிபோல் வண, வாள் - 
ஒளிபொருகதிய, நகை our ge ~ புனனகையைத்தாத, செவ்வி -



FPL நைடதம், 

அழகுபொருக்திய, மதி முகம்- ச)இரனபோன்ற முகத்தை, கோட்டி 
நினமுள் - வணஙஇூககொணடு நி றனள, ௭-று, 

(க- இ) களன தமயம் தியைப பாாககத் தமயக்து தலைவணவ்டு 
னாள் என்பதாம். 

தமயச்தி மாலைருடடி யபடியால் நமககு எப்படியும் துணைவியாயி 
னள, இனி நாம ௮5 தரயகததில அவளழகைப பாபபமென நில்லா 
மல் 'பொற்பெலாம பருருவானடோல கோகஃ? எனறமையால், அவளழ 
இடததிருத அவாவானது அபபொழமுது அவன விவேகததினு மேற 

பட் டிருந்ததுபோலும, அவளுச்கும அபடடி யிருபபிஞம பெண்பா 
மாகை.பால் வெளிபபடிகசா ளெனபது தோனற *நாணமீதாரப பூய 
கொடியினொலட ஈகையுயாாதத செவவி மதிமூகங கோடடிநினறாள? 
எனறும சொல்லிஞா (௧௪௩) 

அலைகடலுயிர்ததபொன்னமபாவையையலங்குசோத 
நிலவுமிழ்பளிககுமாடவேதிகைகொணாகநதுநீஙகாச் 
சிலதியருயிரையனன கோழியாசெயிலித தாயர் 
விலைவரமபறியலாகாமெனறுகிலெழினிவீழ்ததார். 

(இ-ள்) அலை கடல் உயி£தத - பாறசமுதஇரமானது பெறற, 
பொன்னம பாவையை - இலககுமியையொதத தமயக இயை, ௮லகக- 
அசைனேற, சோதி நிலவு உமிழ - மிகச வொளியைக கொபபுளிக் 
இனற, பளிக்கு மாடம் வேடுகை - பளிஙகறிர்து செயத உபரிகையி 
லிருககு மேடையில, கொணாகது - ஜழைததுக்கொண்டுவஈது வைத 

து, நீஙகா - நீஙகாத, சிலதியா - ஏவலசெய தோழிகளும, உயிரை 
அன்ன தோழி.பா - உயிரையொதத தோழிகளும, செவிலி தாயா - 
வளாதத தாயமாரும், விலை வரமபு அறியல ஆகா - விலையளவ திய, 
கூடாத, மெல துலை எழினி - மெஃலிய €லையாம் செயச திரையை, 
வழ்ததாா - வித தாகள, எ-று. 

(க-து) தாயமாகளு தாதிமாசஞூ௩ தமயமதியை உப்பரிகை 
யினமே லழைததுககொணமிடோய வைம தரைபோடடாகள 

எனப தாம, 

சிலதியாராதியா எழுவாய் அரசனைத் தனிததனி கண்டுவகததிற 
பொழுதிநீடடிததலால இளைபபுநுமெனறு *சமயந இயை... பளியகு 

வேதிகையிற சோததுப பிற ரவளையும் பிரை யஉளும கோககாமைப் 
பொருட்டே சிலதியா முதலியா திரைவீழததன ரெனக, (௧௭௪) 

தாவருஞ் 8ற்றத் துப்பிழ் நறுகண்மால யானை யன்ன, 
மேவலர்க கடந்த வொள்வாள் வேந்தர்கோன் மூழவுத் 
தோண்மேன், மாவ$௫ர் நெடுங்கண் சூட்டு மாலையே மாலை 
யாகக், காவலர் முகங்க ளெலலாய் கமலமொத் திருந்த 
மாதோ.



போர்புரிபடலம். ௪௪௯ 

(இ-ள்) தாவு அரும் - தாவுதற்கரிய, €ற்தத்துப்பின் மிகுந்த 
கோபத்தையும், தற் கண - அஞ்சாமையையு மூடைய, மால் யானை 
அன்ன- பெருமை பொருகதிய யானையை யொத்த, மேவலா SLB 
சத்துருக்களை வெனற, ஒள வாள - ஒளிபொருகதிய வாட்படை 
யையுடைய, வேதா கோன - ஈளமகாராறனுடைய, முழவு தோண் 
மேல் - மதசளசதை யொத்த புயஙகளினமீது, மா வதா - மாவடு 
வின் பிளபபை யொதத, நெடு கண - நெடிய கண்களையுடைய தம 
யந௩இயானவள், சூடடும் - தரிதத, மாலையே - பூமாலையே, மாலையாக - 
மால்பபொழுதாஷ காவலா - அரசருடைய, முகங்க ளெல்லாம - 
முகங்க ளனைத தும, கமலம - தாமரைமலரை, ஒததஇருகத - ஓதஇருக 
அர் எ-று... மாது - இ- அளை கள, 

(க-து) ளன தோளி௨ணித மாலையே மாலைககாலமாக அரசா 
கள முகங்கள் தாமரைகளாக விருதன எனபதாம 

கெடுஙகணென்பது - பண்புத்தொகைநிலைககளத்துப பிறகத 
அனமொழிததொகை சமயநஇ களுக்கு மாலை தரிதசவளவில மற 
றை.பரசா முகயகள குஷிதல்பறதி அவள பூடடியமாலையை மாலைப 
பொழுதாகவும அவா முகஙகமா அமமாலைபபொழுதிற குவியு காமரை 
'மல.ராகவும சொல்லிஞா முகங்கள் கமலமொத இரு தவெனஜும் 
உவமை மாலையெ மாலையாஈவென்லும உருவக மடியாக வருதலால 
SUMAN, (௧௭௫) 

சுயமவரப்படல முறறிறறு. 

3. கெயயுள - எக்னு 

  

போர்புரிபடலம். 

இ_படலததால சயமலரதஇமகுவ5த அரசா தமயநதி நளனை 
வ்ருமப்! மாலைசூடடுதலால தாம அவளைக கைபபதறும 

பொருட்டு அவை வெலலவெணணிஎஈ செயயும 
யுசதம சொல்லபபடுெறது, 

[இசனால் அரசாகள் மஇழ௪சியும இடஇரன பொறுமையுஞ 
சொலலபபடுக றன ] 

௮_௮ூர்க்கமிநெடிலடி யாடிரியவிருத்சம் 

அழகனைச்சுமமதபேறுபெற்றனளணய்கன்றெனனா 
கொழுகொளியாரமார்பருவாககடன்மெலியலார்பப 
பொழிகஇர்வயிரவொளவாட்புசவலன்புழுய்கிடெஞ்சம் 
விழியழலகதுவகோகடவேந்தரைவிளிததுச்சொல்வான், 

(இ-ள) அழை - செளந்தரியத்தை, சமந்த பேறு - தாக்யெ 
பேற்தினை, அண௩கு - தமய தியானவள், இன்று பெறறனள் என்னா-
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இனறுதான் பெற்றாளென்று, ஒழுகு ஒளி - ஒளி விளங்குன்ற, ஆரம்- 
மணிவடமணிந்த, மாபா - மாபையுடைய அ.ரசாகளனைவரும், உவா 
கடல் - பாவகாலத்துக் கடலானது, மெலிய - ஒலியிழ் குதையும்படி, 
ஆ£பப - தலிக்க, (அதுகண்டு), பொழி கதா - இரணஙகளை வீசு, 
வயிரம் ஒளவாள் புரவலன் - ஒளிபொருச் திய வ௪சிரவாளையுடைய 
இகதிரனானவன, கெஞசம் புழு௩௫ - மனம வெது, விழி- கணகளில், 
அழல் கதுவ - கெருபபுபபறற, கோக. - பாதது, வேந்தரை விளி 
தீது சொல்வான- அரசரை அமைதத இவவாறு சொல்வான, எ-று. 

(க-து.) இர்திரன் பொறுமைகொண டரசலாபடாரத்தச் சொல 
வான் எனபதாம், 

நளனுக்கு மாலைரூ_டுதலால் தமய தியழிறகு அவனனறி மாம் 
தகுதியுடையோ மலலமவனறு மறரையரசா கனளைததமை தோன்ற 
“அழை ௪சும;தடேறு டெநறன ளண௩னேறு? எவாறும, அதி லவவர 
சாக்கு மடுழச்சியனறிப பொருமை யினமைதோனற “ஆரமாப 
ரூவாக்கடன மெலியவாப்ப? எனறும, இ5இரன தூதுகள விமிசதும 
களவேடங கொணம்ம தமமி கொருவாககும ஆஉ௨ளிசையாமையால 
வத அவமானமபற்றி. பொழுமையும டெ.களியங கொண்டமை 
தோன்ற :புழுஙக கெஞ்சம விழி.பழலகவ? என்றும, அதனால் அவ் 
வ.ரசாக்கும பொறுமை யுணடாககமைதோனற (வேரதமரை விளித 
த௪ சொலவான? எ.எறும சொலலிஞா  4வெளனிலை வேற்கணாளச 
சிவகன விரை£துவேனரு, வெலிய னெவறு மாத ௬வாகடல் 
மெலி.பவாடடல, களவராற புலியை வேரு காணரிப காவன ம) 
இளளகம புழமுயஙமொதோ வரைக தன ம. எனாகசகலலாம”. என 

Momo Qaarg கூறதல சாலாக ட ௨கா௨ தில நிறைமதஇ ௧௨௭ 

டால கடல மிக்கொலிதத உதிக். & 

[இதமுதல் நாலுபாடடால இநதிரன சலக தல் 
சொல்ல_ பட ஐது ] 

விரிகதிர்ப்பரிதிமுன்னரவெண்மதிமழுங்குமலலாற் 
பரிதியுமதியங்தோன்றிறபபடசொளிமழுயஃலுண்டோ 
வ.ரசர்காணிவிர்வெப்யோனருங்குலததுஇதது௩தியகண் 

மரபின்மன்னவற்குநுயகணமா ணெழினமழு௩ீகனீரால், 

(இ-ள்) விரி கதா பரிதி முனனா - விரிம்த இரணக்களையுடைய 
சூரியன் முன்னே, வெள ம௫ி- வேண்மைடொரு? திய ௪௩ இரன, மழுய 
கும் அல்லால் - மழுஙகபடோகு மலலாமல, பரிதியும - ஐரியனும, 
மதியம் தோன்றில - சந்திரனுதித்தால், படா ஒளி மழுஙகல் உண் 
டோ - விரிஇன்ற ஒளிகெடுத லுண்டோ, (இல்லை, இவ்வாறிருகக), ௮7 
சாகாள் - அரசாகளே, நீவி£ - ரீங்கள், வெய்யோன - சூரியலுடைய, 
அரு குலத்து உத்தம் - இடை த்தற்கரிய மரபினிம் பிறக் தும், இங்கள 
மரபின மனனவற்கு - சஈஇிரவம்௪த்திற்பிறர்த அ.ரசஜுக்கு, நுல்கள- 
உங்களுடைய, மாண் எழில் - பெருமை பொருகதிய அழகு, மழுட் 
னா - மழுங்குப் போனாீசள், எ-று. ஆல் - ௮சை,



போர்புரிபடலம். ௪டுக 

(a- து,) அரசாகளே நீங்கள் சூரியகுலத்திற்பிறர் தஞ் சந்திர 
குலத்து நளனழகுககுத் தோறநீரக ளெனரான எனபதாம. 

சந் திரவம்சத்திற பிறந்தவன் நளன். உலகத்தில் யாவருக்குங் 
குலத்தை மிழிவுபடுத்தலி லுண்டாகும வேறறுமை மற்ரறோனறி லுண 
டாகா தெனபதுபற்றி அரசரை கோக் இவவாறு சொல்லின 

ரென். (௨) 

உரிமையிற்புணர்ந்தமாதரூடவுமறுத்திம்மா இன 
வரிமுலைபபோகம்வேண்டிமண வினைததுணி௰துவநதீர் 

குருதிவேலசுமந்துவாளாவியகியகுவவு,தோளீா 
இருககர்ககினிநீர்போய்நுதெரிவையர்ககெலவசொலவீரே:. 

(இ-ள.) உரிமையிலபுணாஈத மாதா - இழமையிஞல் கூடிய 
மஙகை.பாகள, ஊடவும - பிணஙகககொளளவும, மறு - அசை 
7௨, இமமாஇன - இரத மஙகையிஞுடைய, வரி (ரலைப போகம 
வேழ. - சநமனக கோலு ,தையடைய ஸனசஇிரடைய போ 

கறை. விருமபி, மணவினை துணிசது ௨5.௨ - வ்வாக;சொழ்லை 
Reo 24 Taras arcuaer, GAG Cac FLD? Bi a Bro er 
wr 5 Lr Meus சுமநது, வாளா மீ௩டஇய - ௨ஷூகப பருத்த, 

ழி குவவுே் ரர - இரடசிபொருநதிய தோளகளையடைய அரசரே, திரு 
காக்கு - உஙகளுடைய அழிய sels Hoe, இனி - இட பொழு) 
நீர போய - நீர செனறு, நும தெரிவையாககு - உமமுடைய மாவி 
களுக்கு, என பொலவீ - யாது சொலஃமாகள, எ-று. ரூ- அசை, 

(5-ி.) அரசாகளே ௨௨௦ கள மனைவிகளுக கெ? கொலலாகள் 
எனனான எனபகாம் 

வேரொருமாதரைக சமது கணவனிஃ தழு தெரியிஜம் டொ 
தமஙகையா தமபநதிபிய வ்வாக்கதைக குறிகமுவ:க ஆரசரோகு 

மிகவு௦ பிணஙடுமிருபப ரொனபதுதொனமற “ote Faw எனறும், 

மா விருமபிவுத தமயர்தியைக கோஷம்டோன கள மெல்லும 

வல்லமை உமக$இல்லை2.பனபது தோனற *குருதிவேல்சுமஈது வாளா 
வீயயெ குவவுததோளீா ? எனறும, இஙஙனமான மீ ௨உமமுடைய 
மனைவி.பா பிணக்கையு சணிககமாடமி ரெவபதுதோறை * நுதெரி 
வை.பாக கென்சொலலீ ? என்றும சொலலிறன. (௩) 

சூழிருஞ்சடைகடாயடச்சுட/முடி.துறந்துகான்போய் 
வீழ்சருகருக்திரீவிர்மெய் * தவமபுரிசலவேணு% 
தாழிருங்கூட்மலாளைகிடதா கோன்றழீஇயபோதே 
யாழிசூழூலகமெலலாமவனடிபடுககுமன் றே, 

(இ-ள்.) சடா மூடி. துறந்து - இரணம்களையுடைய இரீட௩்களே 
விடுத்த, சூழ் - சுற்றுனெறு, இரு சடைகள தாய - பெரிய சடை 
களைச் சமநது, கான் போய- வனத்திற்சென்று, வீழ - (அங்கே) உதிர 
இன்ற, சருகு ௮௬5இ- இலைகளைப்புசத.து, நீலி - (அரசாகளே) கீ,



eRe சைடதம், 

மெய் தவம் புரிதல்வேண்டும் - உண்மையா$ூய தவத்தைச் செய்தல் 
வேண்டும், (௮அஃதேனெனில்) , தாழ் - தாழ்கத, இரு கூந்தலாளை - 
பெரிய அளகபாரததையுடைய தமயந்தியை, நிடதாகோன் -களன், 
தழீஇய போது - தழுவியபோதே, ஆழி சூழ உலகம் எல்லாம்- கட 
லாதஞூழடபட்ட பூவுலகமனைததும், அவன - அவ்வரசனுடைய, அடி. 
படுககும - அடிபணிரது டெககும, எ-று. அனறு, ஏ - ௮சை. 

(¢- 9) அரசாகளே தமயாதியை ஈளன தழுமியடோதே நீங 
சள மணிமுடிரீகசெ சடைமுடி தகக காடடிறபோ.ப தவசுபண்ண 
வேம்மெனறான எனட தாம, 

உமமுடை.ப குல, இதகும உமக்கும தஇடடொழுது வத குற்றம் 
பொரிலவே. று. நீக்கலவேணமும, அடஙனமி.எமையால இசசெய் 
கையாலனறி, நராெலபான மேய தவமபுரிதல் வேண்டும? 
என்றும, தமய இ இல க்சணமுழுவம் அஎமாத வுருவுடையவ ளா 

தலால அவலாமண5 தவன மடவ முழு ஆளவனேன்பது தோ 

அற *அழிருழுகைமெலலா மடனடிபம்உகாம? எனறும் சொ௨லினான 
வடதிபைக ஞு ய மனன உஊானகுல மாருசசயமா, விசிகதாப பரிதி 

மூனா மி. மினி வளககமமாச_ “, வமியரை மேயேவறுமாயும மாளம 

DT onPeti Gres , முடிதுதக அய் மீடா2ி மூனவமை புகுமிகனன 

coat? 4 தீரு மக் ஸிவ சோம ரவ மெ "OT டாடை வேலி, 

Wig Bov டைட் சகெமடுபா லே "மிக்கு மிறைவஞ (hes, Cle a Bors 

இவள. வட றா. இருவிழூக முரிட்ரெவா வ, சருமவா ரச்சுவெரே 

மசாற கடடழுடக காரனனமே?? பவலவாறு பர ய கூறுல சாண௫,() 

கணடவா மனமுஙய கண்ணாுய KOT Bi வனபபு 

வாய, வொண்டொடி, மாலை வேய கோம் குரியளென 

றெண்ண வேண்டா, bp wom ig டம் கோமா செரு 

லினி லிரிபல போக, மணடமா கடநத வொளவேல மன 
வற குரிய (0) etl Lal (0 091 

(தீ-ள ) கடமா மனமுூம - (தலை) பா சஉாசளுடைய 
மனத்தையும, கணனணும - கணகளையம, சவா5திட - வாரிககொளளும் 
படி, வனப்பு வாயாத- இழகுபெபறு, ஒள தொழு - பிரகாசம் பொ 
Ce Bus வளையலனனிரத தமயா இபாலவள, மாலை CaweCgr De - 
மாலைருட்டினவலுககு, உரியன எனறு - உரிஎமயுடையவளெனறு, 
எண்ணவேண்டா - நியாசகவேணடா, இண இல - மிகு௩த வலிமை 
பையுடைய, கிடதாசோமான - நிடமதேசத்தரசன, செருவினில - 
போரில, இரியல் போக - டிபபோக, மண்டு அமா - கெருங்யெ 
யு_தததிலே, கடகத - செயி 2) ஒள வேல்- ஒளிபொருஈதஇிய வேலை 
புடைய, மனனவற்கு - HIF MEG, உரியள என்றான - உரிமை யுடை 
யவளாலா ளென்று, எ-று. 

(4-p'.) தமயநதி மாலைதரித தவனுககு௪ சொர தமென்று எண்ண 
வேண்டாம, நளனை வெல்லுனெறவாகளுக் கவள சொந்தமென்றான் 

எனபதாம்.



போர புரிபடலம். ௪டு௩ 

நளனைப்போசெய்து வெலலிஜம் அரசா பலராதலால் இவள் 
எவஜக்கு உரியவளாதலேன்னுஞ் சஈசேகமுணடாகாமைப டொருட்மு, 

இச் தரஞானவன் ₹நிடதாகோமான செருவினிலிரியல்டோக மணடமா 
கடஈத வொளவேன மனனவற் குரியள? எனறு னெனக மேறபட 
லத்தில் நூறறறுபததைநதாம் பாடடிற காட்டிய அனிசசப பூங் 
கோசை யெனனு மேறகோளால பிரம் இவவாறு கூறுதல காலாக, () 

[இதனால் ௮அகஃகலகவாாத்மை கேட்ட பாணாடி. பன வெரல் 
சொல்லடபம் இறு | 

என்தலுங்கடவுட்டிங்களிருயகுலமிழி ,) துக்கூற 
னன்றுகன்றென்னகககுகாமவேலவமுதசறி 
யுன்தலைதுணிபபனெ௮னாவொளிறுவாளுதையினீககிக் 

Ge Op Dou ceva nour GHAR es Cog eon cot yo) apa 

(இ-ள.) எனறலும- இபபடியெனறு இர இரா சொன௨ளகிக , 
கடவுள - தெயவ தனிமையும், இங்கயா ௮௫ கூடம- பெருமைடோ 
ருநதிய சு இரவமசகை, இபத கூரல - 3 மிறுபம்2 இக கொல 
லஷ), இலவு கவறு OTOT tT = Boo By be OV! Fool Wy eb) - நகைத் 

காமம் வேல் வழுதி FH - are goes SHBuD bap ore. 
யுடைய பாண்டியராஜயா அ௩டடு, உன கல துணிடபன எவரு 2 

இப்படிச் சொல்லிப உனது இரகதஇி.ஏ ஈறிஇு விமிவே னேவ, 
ஒளிறு வாள் - பிரகாசிஃஇ.௭ற, வாளை, உறையிய நீ2இ - உறையீனினறு 

நீகஇ, கூனறு எறி- மலைகளியா சிறகையறு தத, உயிர ஒள உாள- ஒளி 
யையுடைய வச௫ிரவா.ஏஜ யேஇய, ஞரிசிஎமெல- இர இரனமேல, கன 
னறு- கோபிதது, செனறு- போஞன, எ-று, 

(க-து ) பாண்டி.பன மாளுருவி இ:இரமிமேற போககுஉசெலா 
ரூன எனபதாம, 

குன்றெனபது அன இறடி௮ககாகல அகுபெயா, உமைய 
வள், ப.ரமசிவன, குமர£2வள என்னு மூவரும வருமபி வநது அரச 

செயஇருஈத ஞல மாதலாலும, ௪௩இரலைக ௨௨ டுூடிமே.. சோணடு 

ருத்தலாதும, ௮ஈத வமசததை 4கடவுடடிஙகளிரு௩ஞுலம? எவர, 
அதனால் அக்குலதிகனேனறிய டாணடியலு க்கு அமை இழியும் த இய 
இக இரன்மேல வெகுள் யுணடாயி.மெனக, (4) 

[Dogo] 
வெகுளலையணஙயகிற்காககளலுருஃசொண்டூுமேய 
வகலவிசுமபளிக்குமவேந்தனிவனெனவமசா கூறத 
துகளெழமெளலிபணடுதோழ்றவன்றன்னோடெனகொ 
லிகலெனபபுகையுமொள்வாளுறைசெறிததேகினானே. 

(இ-ள் ) வெகுளலை- கோபியாதே, அண௩டல்கு ௮௧ - தமயச்இக் 
காக, களன் உருக் கொண்டு மேய- களன் வடிவக்கொண்டுவச் த, ஆகல் 

விசும்பு அளிக்கும் வேந்தன் - அகன்ற தெயவலோகததை காக்குமிர



௪௫௫ டைடதம். 

இரன, இவன் என - இவனென்று, அமரா கூ௰- தேவாகள் சொல்ல 

(அதுகேட்டு), தள எழ- தூளியெழும்ப, மெளலி- இரீடம், பணடு - 
ஒன்னே, தோறறவனறனனோடு- தோற்றுபடோன விவனோடி, என் 
கொல் இகல என - எனனபோளோனறு, புகையும - புகை, ஒள 
வாள - ஒனிமடொருஈதிய வாடபடையை, உழை செறித்து - உறையி 

லிட்டு, ஏஇனான - போனா, எது. ச - அசை. 

(s- த.) தேவாகள இுஇரனென்று சொல்லப பாண்டியன் முற 
காலதத௰ ஜேறறவஜெடு போககுச செலலலாகாசென்று திருமபி 
Hod TIL FID. 

மதுரையில உஃசரபாணடியன அரசு செயஇருகதகாளில் சன்ஞட 
ழூலிருகதம டொதிபமலையி-கண மேயாஇரு5த மேகககளைப பிடித 
துத தளசெயா ர, இடைககேடடடு ௮ பாணடி௰ஞஜோே டெதாசது யு 
தர்செயது இஈஇிரன மகுடட௩கடட of தோரறோடிய பழியா 

தோலவிபடைதவரோ டெதாகதல மாமமன ஹென்டதபற் வன 
சி 8 & € ee = ர் 

அவவிநதிரனெறு கேடடவரச௪ன, * பசளெழ மெளல்பணடு தோய 
ஐவன றனோடெனமகா, லிதலன. புகையு மோளவாளுதைசெநறித 
தேதா ? என ரா ௭ அவனு வி 

| இதுமு2ல ஐனறுபா டால் ரசா செ.ப்கை 

கூம.. பக்க ாறது ] 

கூறெனக்கனலி யெனனசகுலவரைதீரிககுூழிக் 

காத்றெனவுருமேதென்னகஃதி மடியரசரொலலா 
மாற்றருஞ்மறசசோடுமடங்கலந்தவிசினின்றும் 
பாத்றினசுழலுமவைவாடபடையொடுகிலச் இற்டா பசா! 

(இ-ள ) கூறு Cred = whee SLT MELO, கனலி எனன - அக&௫னி 

ோலவும), ௦ வரை - (௪ 4) ஞூ. இரிகளையும், Bis eo - சழதறு 

Buoy, டன 7 காழம்று என- முடிவுகாலக் காமறு மேோரலதும, உரும ஏறு 

எனன - இடியேரறைபடோலவுய, சதா முடி ஆர ரேோலலாம- இரண 
ஙகளையுடைய இரிடமணிஈம greta Chin, மாபறு அரும 2 Bt ch 

கற்கரிய, சீறறததோம் - கோப ததுடன், மட பகல் அய ஈலிசினினறுப - 
அழடூயெ சிங்கா உ-ததிலிரு௩மு, டாறு இனம சுழதும- டமுஈதுக் கூ 
படங்கள வடடமிர்கினற, வை வார டஉடயொம்ம - காமைபோ 
Bu amortaysg ge, Hove Bo டாயாதரா - பூமியிலே இற 
AUT GOT, எ-று. 

te - தி) அரசாகளெல்லாருங கோபத்துடன் சிட்கா தனம்விட்டி 
வாடகையோடு கிலததிம் குதிததாகள எனபதாம், 

உமாபோக்கலால் யமனையும், நீ.றுசெ.ப்தலால் அ௮க்இனியையும், 
வேகத்தோடு தள்ளுதலால் காற்றையும், காச்சிதது நடுக்கஞ் செய 

திலால் இடியேற்றையும், பெரும்பாலமைபம்றி அரசாக்கு உவமை 
யாகஇஞா, (௮)



போர்புரிபடலம், ௪௫௫ 

கொய்யுளைக்கலினப்பாய்மாகொடிஞ்சிய/ஈதேரிற்பூட்டி. 
மையன்மாமதத்தயானைபருமிததுமறலியேலுஞ் 
செய்யகணபுதைககுஞ்சீறறத்திறலகெழுவயவர் சூழ 
மொயப்கழலரச ாலலாமுருகுலாந்துமபைவேய௩தா ர். 

ச ரு, ௫ ° 

(இ-ள்.) கொய உமா - கொய்து கட்டிய புநமயிரினையுடைய, 
கலினம - கடிவாளம (ட, பாயமா - தாவன சுஇிரைகளை, 

கொடிஞி அம தெரில பட்டு - மேஅமொடடையுடைய sy Bu 

டூரத௩களில் பூடு, ல. செய்யு, மையல - மமகசம பொரு இய, 
ரா மதத்த யா. - டெரிய முூமம. சதைய மூடைப யானைகமா, டரா 
மிது - அலககர் எது, மத லியேஞம - கூரறுவஞமிஞம, செயய ௧௨. 

புதைககும - சிவா தக கமா மூழழிககொளளததகல, சறதம- கோடது 
தையுடைய, இறவ கெழு - ௮ eden cl urge fis, வ.டவா ஞ.ழ - காவாள 
கள தமமைக படிந்து உருபடடி, மொய கழல் - நெருககப உரச்சும 

லையணிஈத, அரசரெ௨.௨ாம- அரசரனைகரும, முருகு உம - தேஜஷனெ 

முகுனெற, துமபை வேய: 1! - துமபைமாலையை2 தீரிததராகள, 
எ-று 

om (௩ - g.) granson யாலரு௩ துமடைமாஃ? தரிபதாகள 
வை மாம் 

துமை வே.பகபாவு — }Qeasoe ginrnaen Bo our gto 
OU EUVUCEN? FIM, சாபருகினறதிருககெளலைல் முயபடனயான, 
சேரகுரு இ௲ழாகிலானைட்டடடோகா ௪, தடபுடைததுமடைமலை 

£வறுகளறு7॥, வெடபுடை மாம்? பெமவோது”? இக உரக (௧ 3 Bil, Qasr zi AS 

கொடுமகுணில பொருத வெறறிப போர்பபறை 

குளிற வெமபோக, கம்டதிறல வபவா! வினனுண் புடைப் 

பொலி கடலி /பபச், சுயேபகனல குளிர வெயதாச்சுடா 64) ) ற 
விழி Qa a sou சி௩த, மடங்கலே ஐனைய Coun spit வாளம 

சீழுவத் BOG, 

(இ-ள் ) கொடி ஞூணில Curae - ahs ENT sHUTH HRs 
USUDD, Qa D-Fusons gHBor, Gurr Leow Gols - wy ss 

முரசு ஒலிகக, வெம போ - வெவவிய டோசெயனெற, கமி இல 
வயவா - மிகுந்த செளரியகதைடடைய டடைல்ராகள, வில காண 
புடைப்பு ஒலி - வீலலைவளை௫௮௪ செ.டடம குணததொனிகள, சட 
லின் தாபப - கடல்போ லொலிகக, சம கனல குளிர - சுமதி 
கெருபபும் குளிரும்படி, வெ.பதா - வெபபமாக, சுடா விழி- சிவாத 
கண்கள், பொறிகள சத - நெருபபுப டொதிகளைசக சிதற, மடங்கல் 
ஏறு அனைய வேந்தா - யகவேறறை யொதத் அரசாகள, வாள ௮மா- 
வாட்போ£ செயடன்ற, அழுவம - யுததகளததில, உறரா - அடை 
மீராகள், எ-று. 

(௧-.) ௮ரசாகள் போரக்களத்தில் வர்தராகள் என்பதாம்,



Pate ைநடதம், 

அகேக ரிறக்கும்படிச் செ.ப்யும் போலாக்குறித்துப் பஹையை 
யடி.க்இன்ற தாதலால், குணிலென்னது ‘Car Bar gener’ என்றா, விழி 

கள இர்தும் பொறிகளுககுச் சுமிவகனலை ஓப்புச்சொன்னால நெருப் 
புக்கு நீரை ஒபபு-சொலலு நல்டோ லிருததலால ₹சுடுஙகனல் குளிர 

வெயசாக் சுடாலிழி டொதிகள் இரத? எனறா, குளிற, தாபப, 
ந தவென்ஜும பெயசெசசம வேநதொனகும பெயரைக்கொண்டு 

(PLL FB. (80) 

[Qsenw scoronge Cr age ccalth த ] 

மனனவா தருககும் மலமே aM arcs சுமந்த 

இண்டோட, பொன்னமர்க 5 ர் சூழந்த புணர்பபு 
நாங் காணசி மெனனா பனு வ cere யூனசுவைத 
திர மாகு, at Was Goin si Gan oot 

சிறிது 5415 
ike 

“Br 2 ௮ ஜட இருக் னம கடவ GT OD LL aay Ly 

Gane டோ - Oda ui டேராச்சமிெ ர, பமிர வாள சுமாத - ஒல 

Banu bt oe abt gy &X ட் G rar - aN oO பொரு 7 யெ சோள 

கமாயுடைய, பொன காக்கு இதைவன - Or Ar cy 0 6, ORD 

எணணிட, புஸலாபபும = LIRA (IPD, BY Boy AL TOO ey = Br 
காணடோழிமல று, தனைய - பதித நடைய அமலம் ஐஇ - 

மா டி a த்திலே ei 1 திது, வா மொ எவ்வம் ret 7 cn So eos மொற, 

௨௫ரம் மாதும் - புணிரைக சும் கோ ஷமி ஈர. - ஓளிவிர் 
இனற, பரிதி - சூரிய/போன, இள வேல - pune Bus வேற 
படையையுடைய, வோறதா கோன- ஈளமகாராட Ty GB) pl - Glare, 

௪ம, ககமான - இரிததான, எ-று. 

(க-த) அரசாசா செருககையுபா, இ- இரவ டெ ருககையு மறி 

Gar Qwest Beret Riis rut என்பநாம 

இங்கே நளன ரி ௪௫ வீரசடிரிப்பாம . அது பரம௫ிவன சிரி, 
துற திரிபுரததை யெரித தலா வறிக, “ஒனனலரைச் செற்மனவோக் 
குஞ் சிறுககைசெயவன?? எனனா பிறரும, (௧௧) 

[இதனால் தமயாதி வருதுதல சொல்லபபடஇன்றது.] 

சிலைகுழைச் தரசர் நின்ற சீம்றமு நிணமவாய்ப் பில் 
இ௪. கொலைபமுக தொமுகும் வேலான குவவுததோட் ) Ge VS7O® Qual swe s 
பண்பபு நோகக, யிலைமுகப் பூணி னாண்மற் நென்கொ 
லாய் விளையு மென்னா, முலைமுகட டலல்கல வேற்கண 
மூத்துக வெருவி நின்றாள். 

(இ-ள.) சிலை குழைதீழு - லில்லைவளைத்து, அரசா நின்ற சற்ற 
மும் - அரசா நிம்கப்பெய்ற கோபமும், நிணம் - கொ ப்பை, வாய் 
பில் - வாயிழ் ததி, கொலை பழுத்து - கொல்லுதல் மிகுக்த, ஒழு
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கும் - ஒழுகுடன்ற, வேலான் - வேற்படையையுடைய ளன, குவவு 
தோள் - இரடர பொருர்திப தோளகளினுடைய, பணைப்பும் - பூரிப் 
பும், நோக்டு - பார்த்,து, இலை மூகம் பூணாூள் - தமயந்தியானவள், என் 
கொல் ஆப் விளையும் எனனா - யாதாய முடியுமோவென்று, முலை 
மூட - ங்தனங்களினுடைய வு2ி.பில், வேல் கண் - வேல்போன்ற 
கண்களினினறு.௦, முருது ௨௧ - முதறுப்போல் மீதுளிக்ச, வெருவி 
நின்றாள் - பயது நினறனள், எ-று. மற்று - அசைநிலை, 

(கஃ து.) தமயர்தி களனது பு.பஙகளைப்பாத்து இப்போ ரெப் 
படி. முடியுமோவென றஞ் யழுதாள் எனபதாம். 

அரசா கோபத்தையும் களனறோள பூரிப்பையும் பாத்த தம 
யரீதியானவள் அரசஸஙககு இததனைபோ பகையாதறகு கான் காரண 
மானேன் இனி யாதாகுமோ வென்று வெருவிடின்றன ளென்ச. (௧௨) 

[இதனால் ௩ள.௭ தமயஈதியைத தேற்றுதல் சொல்லப 
படறது.) 

செழும்கடை மழைகக ணலலாய் இண்சிலை குழைத்து 
வெம்போர்க், கெழுந்தவிவ் வரசர் மார்பத் இழிபெரும் 
குருதி மாந்தப், புழுயகுவெம பகழி மாரி பொழிக்தமர் 
முருக யாடி, யுழுகதுருள பொழுதின் மீள்வ லுள்ள 
Hout லென்ருன். 

(இ-௭.) சேழு கடை - செழுமையுள்ள கடையையுடைய, 
மழை கண் 5லலாப - குளிசசிபொருதிப கண்களையுடைய தமயக 
இயே', இண் சிலை குழைதது- உலிமையையுடைய வில்லை வளைத்து, 
Gard Guns எழுர்சு- வெவவிய யு தததிற்கு. புறப்பட்ட, இவ 
அரசா மாபதது - இ௩த ராஜாககளுடைய மாபினிடத்திலே, இழி - 
இழினெற, பெரு குருதி மாசத - அக வஇரரதை உண்ணும்படி, 
புமுங்கு - வெம்புக..௨, வேம் பகழி மாரி டொழிக்து - வெவ்விய 
டாண மழையைசசோட) அமா - யுத ச ததிலே, முருகஇ - கொன்று, 
ஐடி. - விளை.பாடி, உழுது உருள் போழுதின் - ஒரு உழுக்துருளுறெ 
காலத்திலே, மீளவல - திருமபுவேன, நீ உள்ளம் கவலல் - 8ீ மன 
னிடத்து& கவலைட்படவேலடாம், எ-று. 

(க-து) களஎன தமயம்திக்கு அஞ்சாதேயென்து சொன்னான் 
என்பதாம், 

தமயந்தி அற்றாமையையுங் கவலைப்படுதலையு கோக்கு விரைவு 
சோன்ற 1! உழுந்துருள் பொழுதின் மீள்வல் £ என்றான். உழுர்துருள் 
பொழு லன உலக வழக்கச்சொல்லைத் தழுவிச் சொல்லுதலால் 

உலகவழக்க ஈவித்சியணி, (௧௩) 

[இசஞால் களஜஐக்கு உதவியின்றி. பராக்ெமஞ் 
சொல்லப்படுெறத.] 

விளைசமர்க்கெழுந்துகின்தவிமனையினிதினோக்கிக் 
களிமதக்களிறுந்தேருவ்களப்படுத்திகலினேற்ற 

௩௯



௪௫௮ சைடதம், 

வுளைவயப்புசவித்தானையொன்னலா்ச்செகுப்பனீபோய் 
நளிகடற்றுனைசூழகங்கையைக்கா த்இயென்றான். 

(இ-ள்.) விளை - உண்டாடுன்ற, சமாக்கு - போசசெய்தற்கு, 
எழுச்து கின்ற - புறப்பட்டு நின்ற, வீமனை - வீமராஜனை, இனிதின 
கோக்க - இனிமையினால் பாரத்து, களி மதம் களிறும் - களிப்பையு 
டைய மதயானையையும், தேரும - தேரையும், களப்படுத்து - யுத்த 
களத்இ லழித்து, இகலின் ஏற்ற - பகையிஞால் எறா£த் த, உளை - ato 
யிரீனையுடைய, வயம் புரவி - வலிமைபெற்ற குதிலாகளையும், தானை - 
சேனையையுடைய, ஒன்னா செகுப்பல் - சத்துருக்களைக் கொல் 
லுவேன், நீ போய் - நீ சென்று, களி கடல் தான சூழ - குள்ச9 
மிபாருர்இிய கடல்போனற சேனை சூழ்க்திருக்க, ஈல்கையை - தமயம் 
இயை, காத்தி யென்றான் - காப்பாடென்றான், எ-று, 

(க-து) சளன் வீமனைக்குறித்துத் தமயர்தியைக் காச்திரும் 
ச த்துருவைச் செயித்து வருவேன் என்றான், என்பதாம், 

தமயச்தி கமக்கு மாலையிட்ட பின்பு அவளை விரும்பி கம்மோ 
டெதீக்கும் ௮ரசா நாம் போசெய்யும்டோது அவளைக் கரக்து வேளவ 
வரினும் வருவரொன்ப.து பற்றியும், தன் பொருட்மி வ;தபோனா மற 
மொருவாபால் விடில் தனகஇழியென்பது பரறியும், அவட்குத் தந்ைத 
யாய வீமனை அவளைக் காககும்டடி வை தன னென்க, (ee) 

[ இதஞல் நளன் போமுய£ செய்தல் சொல்லப் 
படல.து.] 

உடல்சின வுருமே றன்ன வயவரை யொருய்கு கோக 
இக், கொடியணி கொடிஞ்சித் இண்டேர் கொய்யுளைக 
கலினப் பாய்மா, கடன்மடை இறந்த தென்னக கரடமூற் 
றிருந்து பாயும், படுமதக் களிடல யானை பண்ணுறுத் இடமி 
னென்றான். 

(இ-ள்.) உடல்- பொருஇன்ற, சினம் - கோபத்தையுடைய, 
உரும் ஏறு என்ன - இடியேற்றை யொதத, வய௨ரை - சேவகரை, 
ஒருக்கு கோக்- ஒரோதரம் பாது, கொடி ௮ணி - கொடிககா 
யணிர்த, கொடிஞ்சி - மேன்மொட்டையுடைய, திண் தோ - வலிமை 
பொருச்திய தேனாயும், கொய் உளை - கொயதுகட்டிய புறமயிரினை 
யுடைய, கலினம் பாய்மா - கடிவாளம்பூண்ட குஇரைகளையும், கடல் - 
கடலானது, மடை திறந்தது எஷ்ன- மடை இந்ததென்று சொல்றும் 
படி, ச௪ரடம் - சுவபெட, ஊற்றிருந்து பாயும - ஊழ்திரும்து பாய் 
ன்ற, படு மதம் - மதம்படுதின்ற, களி ஈல் யானை - களிப்பையுடைய 
ஈல்லயானைகளையும், பண் உறுத்திடுமின் என்றான் - அலங்கரியுட்ச் 
ளென்றான், எ-று. 

(௧- து.) ஈளன் வீரரை நோக்டுத் சோ குனா யானை இவை 
களை யலங்கரிக்சச் சொன்னான் என்பதாம்,
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தனித்தனி உத்தரவுபண்ணிற் கால நீட்டிச்கு மென்பதுபற்றி 
விரைந்து கூறினமைதோன்ற வயவரை யொருங்குகோகடுத் தோ, 
பாய்மா, யானை, பண்ணுறுத்திடுமி னென்மருன். (௧௫) 

[இதனால் ஈளன் போச்கோலங் கொள்ளுதல் 
சொல்லப்படடுல் rg. | 

நீய்கருங்கவசமார்,ச்.துகேசலர்மெளலிதேய்க்கும் 
பூங்கழன ரலவிக்கிப்போரொனிற் பொருப்புமஞ்ச 
விங்கியகுவவுக்தோளில்வெய்கணைப்புட்டி.மூங்கி 
வாங்குவிற்றடக்மையே£ இமறலிகண் புதைப்பகின்முன். 

(இ-ள்,) நீம்கு அரும் - பிரிதர்கரிய, கவசம் ஆத்து - கவசம் 
கட்டி, சேரலா மெளலி தேபக்கும் - ௪த துருக்களுடைய முடியைத் 
தே.ப்க்கின்ற, பூங்கழல் - வீரக்கழலை, ஈரல மீகஇ - தலிக்கும்படி. 
கடி, போ எனி. - புத்தமெ.ன் ரல், டொருடடம் அஞ்ச - மலையுமஞ் 
சும்படி, வீங்ப - பருத்த, குபு தோவில் - Hr AMQurmi Bu 
பு.பத்தின்சண், மெம் ணை பு_.மில் தாம்டு- வெவ்வி.ப பாணங்களை 
யுடைய அம்புஃ்கூ பட்டைத் தாக, வாகு வில் - வளைக்கப்பட்ட 
வில்லை, தடம் கை ஏம்இ- விசாலம்டொரு: இப கையிலேகஇ, மறலி - 
யமஜும், கண் புழைடப - கணகளை ௦3.5௦கொள்ளும்படி, நின்றான் - 
இன்றனன், எ-று, 

(க- து.) களன் கவசக்கட்டி லீரக்கழஉணிர்து அம்புக் கூட 
டைத தாக்க வில்லே!தி நின் ரன், எனபதாம். 

களன் சவசமாரத்துக் கழல்லீஃஇப் புட்டில் தாக்டு வில்லே£தி 
நின்றனனெனச் கூட்டுக, சத்துருக்கள் டணி௰து இடச்சவால் *ேோரலா 
மெளலி தேப்க்கும் பூங்கழல என்றா, மநதலிஃயன்பதில் உபாவு 
சிமட்பும்மை தொக்குகின்றது. (௧௬) 

[இகனால் ஈளன் தேரே. நுதல் சொல்ல. ப6இன்றது.] 

பொருசமர்தொடங்கிறின்றபுரவலர்மடவார் செய்ய 
வரிெடுப்கண்ணுநங்தோளும்வலந்துடி தீதின்னல்காட்டக் 
குருமணிகுமிற்றுஞ்செம்பொற்கோ மெயர்கொடிஞ்சித்தேரி 
னருவரையிவருஞ€ற்றமடங்கலேறென்னவார்ந்தான். 

(இ-ள்.) பொரு சமா- டொருகஇன்ற புத்தத்தை, தொடக்கு 
நின்ற - ஆரம்பித்து நின்ற, புரவலா - அரசாகளுடைய, மடவரா - 
மாதர) செ.ப்ய - செந்து, வரி கெரி கண்ணும் - அரிபரந்த நெடிய 
கண்களும், தோளும் - தோள்களும், வ௨ம் துடி sg - வலப்பக்கம் 
அடி.த்து, இன்னல் காட்ட - துபைக்குறிகாட்ட, குரு மணி குயிற் 
லும் -நிறம் பொருக்இய மணிபால் பதிக்கட்பட்ட, செம் பொன் - சிவ 
ந்த பொன்னாம்செய்த, கோடு உயா - சிகரத்இனெலுயாச்.ச, கொடிஞ்சி 
தேரின் - மேன்மொட்டையுடைய தேரின்மேல், ௮ரு வரை - இரிய 
மலை.பின்மேல், இவரும் - ஏறுஇன்ற, சீற்றம் - கோபத்தையுடைய, 
மடங்கல் ஏறு என்ன-ஆண்டிங்கம்டோல், தா? தான் - ஏறினான், எ-று.



௪௬ OGL. BD. 

(க- அ.) களன் தே௱றிஞன் என்பதாம். 

மாதாக்குத் அன்பம் வருமானால் வலத்தோள்களும் வலக்உண்சு 
ளும் துடிக்குமென்பது அடி.நாலிற காண்க. (௧௪) 

[இதனால் களன் சங்க்தொனி செய்தல் சொல்லப் 
படுஇன்றத.] 

ஊன்பயில்வடிவேலேந்தியுடன்றுவெட்போரிலேற்ற 
தேன்பயிறெரியல்வேந்தர்௩டுக்குறக்தசையினின்ற 
கூன்பிறைக்கோட்கொல்வாய்ககுஞ்சசம்வெருவியோட 
வான்பொதிரெறியத்தெய்வஉலம்புரிமுழக்கயிட்டான், 

(இ-ள்,) ஊன் டமில் உடி டேல ஏர்இ - மாமிச ச௩௫ய கூரிய 
வேற்படையைத் தாக்இ, உடயறு - சோபித, வம் போரில் - 
வெவ்விய யுத்ததிதில், ஏ/ற- எதாக்க, தேன டயில் - தேன தக்கு 
இன்ற, தெரியல் - மாலையையடைய, மே௦௪. - அரசாகள், ஈடக்கு 
உற - நடுக்கமடைய, இசையில் கின்5 - எட்டு க இமையினு கன, கன 
பிறை கோடு - வளைஷடொருஈ திய பிறையையொசுச கொம்பினை 
யும், கால் வாய் - தொகு _. வாயிலை யுமூடைய, ரு.ஞ்சரம் வெருவி 
ஓட - யானைகள் ப.பர்தோம்ம்டடி, வான - ௮காயம், டோதா எறிய - 
நடுக்கமடைய, தெய்வ வஃம்_ரி - செய்வ. சங்கம், மூழக் இட 
டான் - தொனிசெய்சான, எ-று. 

(௧- து.) களன் சங்கச்சோனி செய்தான் என்ட சாம். 

சல்கத்தொனியிஷல் சாயம் Tp எது எட்டடி ௮50 வேண்டு 
மென்று நினைக்கன்றுனோ அறு அது அப்டடியாகத மொனிததலால் 
*தெய்வவலம்புரி? எரா. (௧௮) 

[இதஞல் இஃதிர ன$./சஞ் சோம்ஃடடடூ௨ ஈ] 

கொன்னவில்பரிதிவைவாட்கூற்றுயிருண்ணும்கூற்றின் 
மின்னகுவரிவிலேர்தும்விடலையைகேரகடுயேற்ற 
மன்னவசளபின்றின்னோன்மணிவரைத்தணிதோள்விக்க 
மென்னினைமதென்செய்தோமென்றிகஇரனடுய்கலுற்றான். 

(இ-ள்,) கோல் ஈவில் - கொலைததொழ்லைச் மொல்௨பட்ட, 
பரிதி - சூரியன்போல் ஒளி வீசு௮.ற, வை வாள் - கூரமைபொருக் 
இய வாட்படையையும், கடற்று உம் - யமனுடைய உயிரை, உளு 
னும் - உண்ணப்டட்ட, கூறின் - ஒரு யமடோல், மின் நகு 
ஒளியை வீசுஇன்ற, வரி வில் ஏந்தும் - மெடிய வில்லையுமேச் திய, விட 
லையை கோக்கு - சளமகாராஜனைப் பாத) ஏற்ற - எதிச்த) 
மன்னவா - அரசாகள், அளவின்று - ௮ளவுடையதன்று, இன்ஜேன் - 
இவ்வ. ர£சனுடைய, மணி வரை - அழகுடொருர்திய மலைடோன்.த, இணி 
தோள் - வலிமைபெற்ற புயங்களிலுடைய, லீக்கம் - டாரிட்பு, (அதலி 
னால்) என் கினைர்து - யாதை தினைரது, என் செ.ப்தோம் என்று - 
யா.துசெய்தோமென்று, இஃ இரன் - இச்திரனானவன், ஈடமகலும் பூல் - 
கடுங்இஞன், எ.று.



போர்புரிபடலம். ௪௬௧ 

(௧- gi.) களனை இச்திரன்சண்டு ஈடுக்கனான் என்பதாம். 

சாம் பொறாமையால் மூட்டிவிட்ட ௪ண்டையிம் கொலைப்பழி 
வந்து, அதிலும் ஈமக்கு அவமானமே வருதற்கு ஐ.பமில்லையென்று 
இர்திரன் ஈடுங்கலும்றா னென்க, (௧௯) 

[இனி யிரண்டிபோாட்டால் சேனைகளின் ஆரவாரஞ் 
சொல்லப்டமன்றது.] 

கார்த்தரண் முழக்க மென்னக் கனைகுரன் முரச மார் 

ததி, தூர்த்தன கடல்க ளேழு£ துரகதக் குரத்இன் pret, 
போர்த்தன பிசும்பு பைம்பொற் கொடியொடு குடையு 
மோங்கி, யார்த்தன வுவகை பொங்கத அணங்கையிட் 
டலகை யீட்டம், 

(இ-ள்.) கா இரள் முழக்கம் என்ன - மேசங்களிஐுடைய 
ஈத்தம்போல், கனை ஞூரல் - மூழக்குன்ற குரலையுடைய, முரசம் 
ஆத்த - பேரிகைகள் ஓலிததன; கடல்கள் ஏழும் - ஏழு சமூததிரய் 
“sim d, அரசதம - குதரைகளிஐடைய, குரததின் தாளி - குளம்பி 
னின்று மெழுடன்ற புழுதிகள, தூ£த்தன-துா தஅவிட்டன, விசும்பு 
காயத்தை, டைமபோன கொடி யொடு-ப௪ி.ப பொற்கொடிகளோடு, 
கூடையும் - குடைகளும், ௨௩௫-உபாநது, போரத்தன - மூடிக்கொண் 
டா; அலகை ஈட்டம் - பேய்க்கூட்டங்கள், உவகை பொக்டு - 
ம௫ச்சிமிகு$து, துணம்கையிட்டு - கூத்தாடி, தாத்தன - சத்தித் 
தன, எ-று துணங்கை - இருகை முடக்பெ பழுட்புடையொத்தி 
டாடல், 

(க-து) மூரசங்கள் சத்தித்தன, குதிரைப்புமுதிகள் சடலைத் 
தாத்தன, குடைகள் கொடிகள ஆகாயத்தை மூடின, பேய்கள் ௪த 
தஇிததன எனபசாம், 

காததிரண் முழக்கமென்ன முரசமா£த்த எனலால் அகேக 
முரசம்களென்றும், குரசஇினநூளி கடல்களேமும் தாத்தனவென 
லால் ௮கங் குதிரைகளொன்றும் விசும்பைப் போத்தனவெனனால் 
அூ?கங் குடைகள் கொடிகளென்றும், துணம்கையிட்டார்த்தன வெ 
னலால் மாமி முண்ணவர்த பே.ப்க எநேகமென்றும் பெறப்பட்ட. 

சடம்றெனவுரறியார்த்துக்கொல்சினவரியேறென்ன 
வேற்றவர்வெருவகெய்த்தோரிடையமுதொழுகுங்கோட்டு 
சீற்ற மும்மதத்தினூழித்்தியையுமவிக்கும்வேகக் [ச் 
காற்றுறழ்களிறுதாண் டி.க்கட்கனல்கதுவச்செல்வார். 

(இ-ள்.) கூற்று என - யமனைப்போல், உரறி - ஆரவாரித்து, 
கொல் - கொல்இன்ற, சனம் - கோபத்தையடைய, அரி ஏறு என்ன 
ஆர்த்து - சில்கவேற்றைப்போல் காச்சித்து, ஏற்றவர் - எதிர்த்தவர் 
கள், வெருவ - அஞ்ச, செய்த்தோ£ - உ௫ரமானது, இடையருது ஒழு 
கும் - கீப்காதொழுகப்பெற்று கோடு - கொம்பையும், சிற்றம் -



௪௭௨ ளைடதம், 

கோபத்தையுமூடைய, மூம்மதத்தின் - மூம்மதங்களால், ஊழித் 
யையும் - வடவாமுகாக்இனியையும், அவிக்கும் - அவிக்கப்பட்ட, வே 
க்க்காற்று உறம்- சண்டமாருதத்தையொத்த, களிறு தாண்டி. - யானை 
யைச்செலுத்தி, கண் - விழிகளில், கனல் கதுவ - நெருப்புப்பற்ற, 
செல்வா - செல்வா£கள், எ-று. 

(௧-௮) லீராகள் கோபத்துடனே போவாகள என்பதாம். 

வீரனாத் தன் கோட்டாற் ருத்திக் கொல்லுதலால் யானைக் 
சொம்பு செய்த்தோரிடையர தொழுகுங் கோடெனப்பட்டது. 
“வேலாண்முகத்தகளிறு”? என்றா பிறரும். (௨௧) 

[இதுமுதற் பத்துட்பாட்டால் இருதிற? சேைகளும் 
பொருதல் சொல்லட்படஇன்றது.] 

ஒளளழ்லகண்ணரறைகாலவுயி/பபலியுண்ணுங்கூற்றின 

வள்ளஞாறைவடிவாளேஇவாய்மடி.த்தெயிறுஇன்று 
கள்ளவிழதும்பைசூடிக்கமுதுகைகொட்டியாப்ப 
வள்ளிலைவயிரப்பைமபூணசசசோடசசரே ற்றார். 

(இ-ள்.) ஒள் அழல் - பிரகாசம்பொருக்தய நெருப்பு, கண் 
ணில் கால - கண்களினின்றும் கொடபுளிக்க, உயி டலி - உயிராஇு,ப 
உணவை, உண்ணும் - உண்ணுடெ.ற, கூற்றின் - யமன்போல், வள் 
உழை - நெருங்க வுறையையுடைய, வடி. வாள் ஏந்தி - கூரியவாலா£ 
யேதிக்கொண்டு, வாய் மடித்து - உதட்டை மடித்துக்கொஃடு, எமி 
று இன்று - பல்லைக்கடித்த, கள் அலிழ் தும்பை சூடி - தேனொழுகு 
இன்ற தும்பைமாலையைத்தரிச். த, (இதுகண்டு) கழுது - பேய்கள், 
கை கொட்டி, தாப்ப - கைகளைக்கொட்டிக் காச்சிக்கும்படி, அள் 
இலை - அள்ளிக்கொள்ளும் இலைபோன்ற, வயிரம் பைம்பூண் - பசிய 
பொன்னிற்பதித்த வச்சிராபரண கதையுடைய, அரசோடு - ௮௪ 
ரூடன், அரசா - அரசாகள், ஏற்மூா - எதாத்தா£கள், எ-று, 

(க ௮.) அரசாகளோடு அசசர்க ளெதாத்தாகள் என்பதாம். 

வரோகரைச் சேஇத்து உயிரை யுண்ணுதலால் வாட்படைக்கு 
யமன் உவமை சொல்லப்பட்டது வாய் மடித்தலும் பற்கறித்தலும் 
சினக்குறிப்பை வெளிப்படுத்தி நின்றன, அ.இிரப் பொருதற்குவர்த 
குறிப்புத்தோன்ற (கள்ளவிழ் ௮ம்பைசூடி.” என்னா. கெடுக்காலம் டோ 
ரில்வாமையால் உணவுகள இடையாதிரு£$த வருத்தம் இட்பொழுது 
கெடுமென்ஞம் உவகை மிகுதியால் கழுலுகை கொட்டியாப்ப? என் 
(ரா. போரில்லாமை இச் இரப்படலத்தில் ஆங்கவண் மேலென்ஓம் பதி 
னாரூம் பாட்டா லதிக, தன்மை கவிற்சியணி, (௨௨) 

ம்ண்ணிடைத்தரிவபோலமாஇரங்கடப்பதாவி 
விண்ணிடைப்பறப்பவேழமருப்பிடைமிஇத்துமீள்வ 
கண்ணிமைபொருக்இற்காணாக்கடுப்பினகலினப்பாய்மா 
வெண்ணிலவயவர்தாண்டியெஇரெதஇர்மலைக்துநிற்பார்.



டோர்புரிபடலம். ௫௬௨ 

(இ-ள்,) மண்ணிடை - பூமியின்கண்ணே, திரிவ போல - இரி 
வனபோல, மாதிரம் கடப்ப - தசைகளைத் தாண்டுவன ) தாகி - 
Ure gi, விண்ணிடை - ஆகாயத்திலே, பறப்ப- பறப்பன, வேழ மருப் 
பிடை - யானைக்கொம்பின்கண், மிஇத்து மீள்வ - மிதித்துத் இரும்பு 
வன; கண் இமை பொருந்தில் - கண்கள் இமை கோட்மோனால், 
காணா கடுப்பின - காணக்கூடாகத வேகததையுடையன ; கலினம். 
பாயமா - (இத்தன்மையுள்ள) கடிவாளம்பூஃட தாவூன்ற குதிரை 
கள், எண்ணில - அளவ றவைகளை, வயவா தூண்டி - காலாள்கள் 
செலுததஇி, எதா எதா - போநேராக, மலைஈது- போமசய்து, கிற்பா- 
இ்பாகள, எ-று, 

(க - த.) alg கா் கு.நிரையேதிட் டோ செ.பதா। கள் எப் 
ru, 

கடட்ட, பறட்ப, மீள்வ வெலாஜு சமட்பினவாயய பாய்மாவே 
னக்கூட்டுக வேழமருப்பு இ௩கே வெள்ளையானைக் கொம்டெனக 
கொள்க, இதுவும் அவவ ணி, (௨௩) 

சூழசுடர்வயி சவாளாலிந்இுிரன்றுமிககுமுன்னம் 
பாழியங்குடுமிககுன்றஞ்சிறகொடுபறப்பவென்னக் 
கேழ்கிளா பரிதியேய்ககுங்களர்மணிககொடிஞசிமால் மே 
சாழியோடாழிதாக்கவருஞ்சமர் 2) தாடங்கிகிறபாம், 

(இ-ள்.) சூம் சடா வயிர வாளால் - ஒளி சூழ்னெற வச்சிராயு 
ததீதால், இ?இரன தமிக்கு முனம் - இ?இரனறுபப தற்கு முன்னே, 
பாழி- அகன்ற, கும்மி- சி௩ரவகளையடைய, குன்றம் - மலைகளான 
வை, சறகொடு - இறகுடனே, பறட்ப எனன - பந_பலனபோல், கேழ் 
ொ பரிதி ஏ.ப்க்கும் - செற்கிதமிகு£த சூரிபனையொதச, ளொ மணீ- 
ஒளிவிளங்கு மணிகளபஇதத, கொடிஞ்சி - மேன்மொட்டையடைய, 
மான் தோ - குதிரைகட்டிய தோகள, ஆழியோமி ௮. தாக்க - உருளை 
சளோ டுருளைகள்முடட, அரு சமா - அரிபயுதததசை, தொடி - 
ஆரம்பி, கிற்டரா - நிரடாரசள) எ-று. 

(க-து,) வீராகள் தேறிப் போசெய்து நகிற்டாகள் என்ப 
மாம். 

ஓவ்வொரு தோ, ஒவ்வோரு மலைபோல் இரிதலால் அவைகட் குச் 
சிறகுடையமலை யுவமை சொல்லப்பட்டன. அரேகம் தேராதலால் 
செருக்கம்பற்தி 4 அழியோடாழிதாக்க? என்றா. அரசமோடர௪ 
சொதாத்தலால் ஆழிமயாடாழி தாக்க வெனக். (௨௪) 

மோட்டிளமுலைகள்பாய்ந்தமருமத்இன்மூரியானைக் 
கோட்டிணையுழக்கவெம்டோர்க்கோளரியென்னச்சதித் 
தோட்டுணேகொட்டியார்த்துச்சுடர்கெடுங்குருதிவாளாஜ் 
பூட்டியவோடைகெற்றிமத்தகம்போழ்ந்திட்டா சே,



௧௬௮ ௬௩ட்தம், 

(இ.ஸ்,) மோடு இள மூலை பாய்ந்த - உயாச்சிபொருந்திய 
இளமைபொருச்திய ஸ்தனங்கள் பாயப்பெற்ற, மருமத்தின் - மா 
பின்சண், மூரி - வலிமையையுடைய, யானை கோடு இணை - யானையி 
னீரண்டு கொம்புகளும், உழக்க - கூதஇக்கலக்க, வெம பேரா - வெவ் 
லிய போசெய்னெற, கோளரி என்ன றி - சிஙகவேற்றைப்போல் 
கோபித்து, தோள துணை கொட்டி - இரண்டு தோள்களையும் தட்டி, 
ஆத்து - காச்சிதது, சடா - ஒளியையுடைய, நேடு - செடிய, 
குருதி வாளால் - உதிரந்சோய;த வாட்படையால், ஓடை பூட்டிய- 
மூச்படாததையணிர*த, சொ.றி - நெநறியைடடைய, மத்தகம - தலை 
யை, போழ் திட்டா! - பிளந்தாகள், எ-று 

(5-து.) அரசாகள் யானைகளொமி போரசெய்தாகள என்ப 
தாம் 

தம மாபிந் க்இப யா ௮௪ சிடகம வைரியாதலால், அர 
சரை (கோளரியெனனச௪ சிறி! எலா. அரசா றி தாதது வாளால் 
மழ்தகம் போட்ர்இிட்டா ரென்ச, (௨௫) 

கொலைததடம் கண்ணி னலலார் குதஙவகின்மேற் குற 
ஙகு சேர்த்த, முலைத்தட ஜெழுங்கப் புல்லிக் கண்டுயின் 
முழவுத் தோளா, ரலைததுமிழ குருதி பொங்க வற்றுவீழ் 
புழைக்கை யேற்றி, மலைகசடாக களிறு புல்லி மண்ணி 
டைம் துஞ்சு கன்னா. 

(இ-ள்.) ௨காலை- கோபேசசய்இப், ட கண்ணிய - விசா 
லம் பொருந்இ.ப கண்களையுடைய, நலலா. சூற௩னெமேல் - மாதாக 
ளுடைய தொடைகளி மேல், சூறஙகு சோதி - தொடைகளைச் 
சோத்துக்கசொண்ட, முலை தடமப- ஸ் தன Yim LM, CLE புஃலி- 
அழு சதி தழுவிடிகொணடு, கணழுப்ட ௫4 இனைசசயஇன்று முழவு 

தோளார - மத தளம்டோனற சோ 1யுடை.ப அரச கள) அலைத் 

உமிழ் - அலைதீது உமிழமுகல ட, எரு. இட்டாகக - உதிரம் ஒமுக, அற்று 
பபற்- அறறுவமுர் க, புழை மை பறி - நு. 9ிகையின்மேல் சொடை 
யை ஏம்றிக்சோண்மி, மலை- மலையைடொர2, கடா களிறு புகலி - 
மதடரனையைத சுழலி சாலம், மலம பிட - பூம்யிலை, துஞ்சு 
ரா - நித்திரைகெயடன மள, எஃு, 

(5-து.) அரசாகள போரக்களததஇல் வீழ ரதாடகள் என்பதாம் 
மாதா தொடைக்குத் துஇக்கையும், முலைசரு யானையும், உவமை 

யாதல்பற்றி அரசா இகரம் முனபு மாஜதசோமி தயிலுதல்போல 
இருந்தன Cress, (௨௬ 

கூற்றொடுங் கொம்மை கொட்டிக் குனிக்கும்வா ஞழ 
வர் வேகக், காற்றினிற் பெண்ணை யீன்ற கருங்கணி யுகுவ 
தேபோல், வேற்றிறல் வயவர் சென்னி Sips gan கரி 
க ஹாறிச், €ற்மலெம் மடங்க லேற்றிற் செருக்களச் 
துழ௩கயிட்டார்,



போர்புரிபடலம். ௪௬டு 

(இ-ள்.) கூற்றொும் - யமஜுடனே, கொம்மை சொட்டி - கை 
தட்டிக்கொண்டு, குனிக்கும் - கூததாடுன்ற, வாள் உழவா வாட் 
படையையுடைய வீராகள், வேகம் காற்றினில் - சண்டமாரு த தீதில், 
பெண்ணை ஈன்ற - டளேமரர்தரத, கரு கனி உகுவதேடோல் - கரிய 
பழம் உதாவதுடோல், வேல் திறல் - வேற்படையிற் நிதலையுடைய, 
quant - படைலீராகளுடைய, செனனி வீழ்த்து - தலைகளைக் தள்ளி, 
லெம் சரிகள நாமி - வெவலிய யானைகளைககொள்று, & 1 mb - Gar 
பத்தையுடைய, ஜெம் மடக்கலேரீறில் - Gaddw சநகமே ட்றைப 
போல், செரு களத்து - Wy oF ob Bow, உழக்கியிடடா£ - Gr eG ors wen, ் 

(க-து.) வீராகள் மீராகவயம் போலை கலாயங மகால்ழாகள 
என்பதாம், 

கொள்தஇுசலில் அவனோ டொ. ர டால் இவஷூரிமை றிக் 
கூட்றெரில் கொம்மை கோட்டி. எல்பூர. 2காம்மை கொட்டா 

வது அ௮கக்சைவிரிததும் சொட்டு உரம், மயிருள்ள தவையாசஉ ரல 
வயவா செல்னிக்குட டேய் ௧7௩௪7 உ௰மைட்சாலலூ்டட த 
மடங்கலேற்றி லுழக்கயிட்டாடோனலால உவமையட F (௨௭) 

வயவசோரிருவர் கம்மிலவாளமர்விளைத்தகோடு 
முயிர்துறந்தவற்குமாலைபுனைதுமென்றும்பபபோகந்த 
கயமலர்க்கண்ணிகாண க்காளைய/மாயம்துமணணிற் 
புயலுறழ்கூ£்தற்காகவானிலுமபோர்செய்கன்றார், 

(Q - or.) awart - படைலீராகள், ஜா இரவா - இரண்டுடொ, 
தீம்மில்- தமக்குள்ளே, வாள ஆமா வீளை; தலோம்ம் - வாட்டோலாக 
செய்தவளவில், உம். தநர்த௨உற்னு - இவரு சாவி £உனெஉனுகர, 
மாலை புனைதும் என்று - மாலை தரி_டோமென்று, உம். £ டேர௩த - 
சாக்கத்இனின்றும் ௨7௪, சுயம மலா கல்ணி சாண - சடாகத்திம் 
பூத்த மலராயொத்த கன்ணையுடைய அரம் டை பாலவள் காஜும்டடி, 
காளையர் - வீராகள், மா,ப்ர்து - (ஒருசேர) இராது, மணணில் - 
பூமியின்மேல், புயல் உ£ம்- மேகச்தை யொதக, கூ தற்கு ஆக - 
கூர்தலையுடைய டெண்ட?/சாக, வானிஜம் - அகாயத இின்கனலனும், 
பே செய்கின்ரூர் - யுதகக்லைச் செயடராகள், எ-று, 

(& - து.) வீராகளிருவா டோபெ.ப்இமூ என்பசாம், 

வானிஜுமென்பதில் உம்மை, இறஈச.துஈமீஇய வெச-வும்மை 
யாம். மண்ணில் புயலுறழ் கூதல் - தமய தி, வாவில டபஇ.ஈழ் கூ 
தல் - அரம்பை பெனக் கொள்க. இம்மையில் ஒருபெண்ணைப் பலா 
விரும்பிப் போசெய்வதுடோல் மறுமையிலும் தரரம்பையை விரும 
பியவர் பலராதலால் டொருதன Gree. எங்கனும் ஒருத் இியைப் 
பகர் விரும்பில் பொரேோமூடியும் எனபது கருத்து, மாய்ந்தம் 
போர்செய்டன்றாோரனஃால் தொல்லுருப்பேறஉணி, (௨௮0 

ருதிகொப்புளிக்கும்வேலான்க
ுங்குமவள றுமூழ் 

பிகுமத்இல்காளிமூற்கமயங்கென்றெ
ளிதோ ட



௭௬௬ நைடதம், 

விரைமொய்க்தகூர்தருழவிண்ணினின்றார்வத்தோ டு 
மூருவத்தார்புனையவர்தவொண்டொடிமயல் கின்றாள். 

(இ-ள்.) குருதி கொப்புளிக்கும் வேலான் - உதிரத்தை யுமிழ் 
இன்ற வேற்படையையுடைய அசனானவன், குங்கும அளறு மூழ் 

கும்- குங்குமச்சேற்றில முழுகப்டெற்ற, மருமத்தில் - மராபினிடத 
இல், வாளி மூழ்க - பாணங்கள் புதைய, ம.ப&இனன் - மயக்கக்கொண் 
டவனாடு, தெளிசலோடும் - தெளி$தவளவில், விரை மொய்த்த கூ 
தல் தாழ - வாசணனையையுடைய கூழவானது அவிழ, விண்ணி னின்ற- 
ஆகாயத்தஇினின்றும், தாவத்தோமம் - ஆசையுடன், உருவம் தா 
புனைய வந்த - அழடு.ப.மாலையை தரிச்சவந்த, ஓள் தொடி - அரமங் 
கையாவவைள், மய௩இ தி. ஐ. - மயநஇநின் னன், எ-று. 

(க-து) களன் டாணாங்கள்பட்சி மயகஇனெவனாகத் தெளிந்து 
நிறிக மாலைதரி$கவர்த அரம்பையானவள் ம.பகஇநிருள் என்பசாம் 

கூத லவிழவெனலால் ரி. “ட்பின்றி விரைத்து வ் மன ளென்க, 
இவன் உமீ£ மனிததேசக்தரைவிட்டு ரீமகுமுன் மாலைசூட்டத் தெ.ப்வ 
மட்கைவந்து காத்இரு்டாளாளுல் வின்னினடம் டெறுதத்சுப் டோ 
ரின்மிக்க திலலைபெனபழு கருத்து. (௨௯) 

கான்படு மருவப்பைகங்கார் விதர்ப்பர்கோன்கன்னிவேற்க 
ணூன்படாதுளையக்குத்தியுள்ளுயிர்பருகலாத்றேம் 
வான்படாமின்னினோச்சும்வாளினான்மாய்துமென்னாத் 
சதேன்படு?தரியலவேர்தாசசருமலை£தாவிகீத் கார், 

(இ-ள். கான் பூம் - வாசனையுண்டாடுப, உருஉம் - அழூப, 
பைந்தா£ - பசிபமாலையையுடைய, விதாடடா கோன - 'வீமனுடைய, 
சனனி - தம.பம்இ.பினது, வேல் கவ - வேஃ்போன்ற கண்களானவை, 
ஊன் படாது - மாமிசம் படாமல், உப - வரு£தும்படி, குத்தி - 
குத்தி, உள் உமி£ - உள் ஏாவியை, பருகல் - உண்பசை, ஆம்நேம் - 
பொறுக்க மாட்டேம்; வான் படா - மேகத்இழ் மோன்றாத, மின்னின்- 
மினனலைட்டோல்; gab - எறிகின்ற, வாளின் - வாட்படையால், 
மாய்தும் என்னா - மாய்மே மென்று, தேன் படு தெரியல் வே! 
தா - தேனைப்டொழி௫ன்ற மலாமாலையையணிக்த அரசாகள், செரு 
மலைந்து - போரபுரி)த, அவி - உயிரை, நீத்தா£ - நீக்ஞொகள், எ-று. 

(4 - - 8.) Ten sen தமயஇ கட்படைக்கஞ்சி வாட்படையா 
லிற$தாகள் என்பதாம். 

மாதாவிழி வாளிஐுங் கொடியசென்பது, *உெய்யகூற்றுரும் 
தெதி வேல்விலக்இ, மெய்துமூழ் வனைததொட ரொண்ணிமாற்றி 
Bi, தையலார முழுமதி முகழ்தஇிற்றட்டுப, மையகட் காலவேன் 
மாற்ற லாகுமே,” இதனாலநிக, (௩௦) 

முழவுறழ்இணிதோள் விராமுழுமெயுமிரும்புண் மேய 
விழி பெரும்குருதியாடியிளங்கஇர்ப்பரிஇயேய்ப்ப



போர்புரிபடலம், ௪௬௪ 

வழிகவுட்கடாத்தகால்வாயரசுவாவெருத்தஇற்றோன்திப் 
பொழிகணைமாரிசிந்தியகலிருவிசும்புபோர்த்தார். 

(இ-ள்.) மூழவு உறழ் - மத்தளத்தை யொத்த, இணி தோள் 
வீரா- வலிமை டொருந்திய புயத்தையுடைய படைகவீரா, மூழு மெய் 
யும் - தேமுகழுதும், இரு புண் மேய - பெரியபுண்ணிற் பொருச்திய, 

இழி பெரு கருதி அடி. - ஒழுகுசன்ற பெரிய வுதிர்தில் மூழ்கு, இள 
கதா பரிதி ஏயபப - இளமைடொருநீதிய கரண ததையுடைய சூரியனை 
யொப்ப, கவுள் - கவுளினிடத்திலே, அழி - வீணறா௫ன்ற, கடாத்த-மத 
நிதையுடைய,கால் வாய்்-தொ௩குனெற வாயையுடைய, அரசு உவா - 
அரசயானையின, எருததில் சோனறி - பிடரிம்னமேல் ஏதி, பொழி- 

பொழிடுன்ற, கணை மாரி RIB - பாணவருஷங்களைச்சிகறி, அகல் - 
அகன்ற, இரு விசும்பு டோததா£ - டேரிய அகாசததை மநதைத 
ETT BG, எ-று, 

(ச- து.) படைவீரா யானைமேலேறி3 கணைமழையா லாகாயத 
தை மூடிஹாகள் என்பதாம் 

அரசுவாவிற லெககணம் சு.பம்௨ரடபடலத்திற் (குளீமஇி? எவன் 
ம் எழுப் அ ும்பா௨ ோரையிற காலால (௩.௧ ஐ po HI ழ் ஸ் \ 

[இனி மூல்நபா...டால் அரசா கள யெதாத்தல் 
enor UGG rg. | 

அருமருந்தனையாள் சூட்டுமலங்கலக்கோளினனைப் 
பொருதிரைப்புணரிகூழ்நதபுவியினிஉரசரொல்லா 
நிரையுளையரிமானேம்றைகிழலசுளிதறுகட்்€தற்ற 
வரைபுரைகளிகலயானைவளை£$? தனவளை£துகொண்டார், 

(இ-ள்) ஆரு மரு:து அனையாள் குட்டம் - அரிய தேவா 
மாதத்தையொகத தமய5இ.யாவவைள் தரிதக, அலககல் அம் தோளி 
னானை - மாலை விளங்கும் அழ புயததையுடைய நளனை, பொரு 
இரை புணரி சூழந்த - மோதுனெற அலைகளையுடைய கடலவாற் சூழப் 
பட்ட, புஷ்பினில அரசா எலலாம் - பூவுலகதலு ௮ர௪ ரணவரும், 
நிரை - வரிசைபெதற்ற, உளை - புகமயிரையுடைய, அரி மான் ஏற்றை - 
இட்கவேற்றை, நிழல் சுளி - நிழலைஃ கோபிக்டுன்ற, தறுகண் - அஞ்சா 
மையையும், 2ற்றம் - கோபதசையு முடைய, வரை புரை - மலையை 
பொத்த, களி ஈல் யானை - களிப்பையுடைய நல்லயானைகள், வளை 
தீது என - வளைர்தனபோல், வளைச்துசோண்டா£ - சூழ்சீதுகொண் 
டாாகள், எது. 

(௧-2.) ௮சசாகள் களைச் சூழ்கது கொண்டாாகள் என்பதாம், 

இத்தனையரச ரொதாத்தும் ஈளனுக்கு இணையாகமாட்டா ரென் 
பது தோன்ற *(அரிமானேற்றைக் களிகல்யானை வளைக்தென வளைர்து 
கொண்டார்! என்றா, உவமையணி, (௩௨)



௪௭௬௮ டைட்தம், 

கொறில்பரித் தடந்தேரு௩்திகோன்டிலைகுழையவாய்கப் 
பொதியழற்பகழிதூவிப்பொஃகுளைப்புச விமான நேர் 
தெறுகதக்களிடலயானைசனெவுவாள்வயவரீட்டங் 
குறைபடழாழிலாட்டிக்கூற்றெனவரசரார்த் தார். 

(இ-ள்.) கொதில் - விரைவினையுடைய, பரி - குதிரைகட்டிய, 
தடம் தோ ஊதி - விசாலம்பொருக்திய தேனாச் செலுததி, நோன் 
சிலை - பெரியவில்லை, குழைய வாஙடு- வளையவளை 5, பொறி gHipe- 
அக்கனிட்பொறியையுடைய, பகழி தூவி - டாண௩களை லீசி, பொக்கு 
உளை புரவி - மிகுத புறமயிரினையுடைய குதிரைகளும், மான தோ- 
குதிரைகட்டிய தோகளும, தெறு ௧சம களிகல யானை - மிகுந்த கோ 
பூததையுங கர்படையுமுணடைய யாவ களும், சிறவு வாள உயவா [ட 
டம் - கோபிகனேற வா .,படையையஎடய டைலீரா கூட்டமும், 

குறைபட - குநையும்படி, ர மீவாடடி - ௮மிசமான கொலைசெயது, 
கூறு என - பமனடோலு, அரசா - மவ/சிகள், தாட தா - சாச்சி 
ஜராகள், எ-று 

(க- த.) MIFTGM FAR AMM Tol will, 

தேரு£தி, சிலைவாகடு, பசழித லீ, நாழிலாடடி நாதா gre 

Orestes Tore ா நிலாட்டாவறு - டகைவா படூம்மட்டி Son மாரபித 

ழைத்துக்டெர்த ஆயுசரைட பிழ்௩ 2 பறிதல. “கள கழுமியபடை 
யிரிய, வளங்கழிதத வேஉடறமிரதோசசினற 2 ப மாபயக்தது Gad 
சாமூரணினி பெனமைகா௨, கையக்ததசகோல டான கழலவிடலை- 
வெ.பய, விம்சுடா சதி வீரைபகஎம் டோழகத, படஈடராஃகம் 
பதிசது கையேல க.ரிம2 றம் டோ வழு. வம, மெய்வேல் பறியா 
கும Bat ye ge (௩௩) 

தெண்டிரைப பரவை யேழுஞ் சேறுபட் டொழியத் 
தெண்ணீர், மொணடுசொண் டெழுந்தோர் குன்றின 
முகற்குழாஞ் சொரிவ தேயப்பப், புண்டலை வடிவேன் 
மன்னர் பொறியழத் பசழி மாரி, மணடமர் கடந்த இண் 
டோண் மன்னன்மேற் பொழிமந்திட் டாரே, 

(இ-ள்) தெள் திரை பரவை ஏழும் - தெளிவுபொரு£திய 
தலைகளையுடைய சடல்களேமும், சேறபடட் ஓழிய- சேறுபட்டு நீக்க, 
தெள் நீ மொண்டுகொண்டு - தெளிவாகயெரீரை மொண்டுகொண்டு, 
ஜா குனறில் - ஒருமலையில், மு௫ல் குஹம் - மேகக்கூட்டங்கள், சொரி 
வத ஏய்ப்ப - டொழிவதை யொப்ப, புண் தலை - ஊனைத்தலையி 
ஓடைய, வடி. வேல் மன்னா - கூரிய வேற்படையையுடைய வரசா 
கள், பொறி அழல் - நெருப்புபபொறி பறக்கனெற, பகழி மாரி - பாண 
மழையை, மண்டு அமா கடந்த-நெருகயேயுதததஇம் செயித்த, இண் 
தோள் - வலிமைபொருக்தஇ.ப புயத்தையுடைய, மன்னனமேல் - நள 
மகா. ராஜன்மேல், பொழிர் இட்டா£ - சொரிந்தரா, எ-று. 

(சது) ௮ரசாகள் சளன்மேற் பாண மெய்தாகள் என்பசாம்.



Curt y Aut evr. ௪௬௯ 

'பரவையேழுஞ் சேறுபட்டொழியத் தெண்ணீ மொண்டு 
கொண்டு” என்னலால் ௮. ரசாகள் வைப்பாக வைத்திருர்த பாணவ் 
களையும் சளனமேழ் பொழிந்தன ரொன்பதாயிற்று. (௩௪) 

[இனி இரண்டுபாட்டால் ௮வ்வரசமை ஈளனெஜிா த்தல் 
சொல்லபபடஉன்றது.] 

கொள்ளைகொண்டோரியுண்ணக்குழாங்கொடுகவந்தமாட 
யொள்ளழழ்றறுகட்கூற்றமுயிருண்டுசெவிட்டிநிற்ப 
வெள்ளவெம்குருதிபோர்பபவியன்பணைகிடதங்காக்கும் 
வள்ளறன்புருவ)கோடுமவரிசிலைகுனிஈததன் றே, 

(இ-ள் ) கொளளை கொண்ட - கொளளையாக வாரிக்கொண்டு, ஓரி 
உணண - நரிகளுண்ண, குழாம கொடு - கூடட௩கொண்டு, சவந்தம் 
ஆட - உடறகுறைகள கூத்தாட, ஒள் அழல - ஒளியையுடைய நெருப 
புபபொறி பறகூபொற, தறுகண் கூறறம் - அஞ்சாமையையுடைய 
யமனணானவன, உமா உன்டு- உயிரையுணடு, செவிடடி நிற்ப - உமிழ்ர்து 
நிஃ2௧, வெள்ளம மேய குருதியோ _ப- பெடபமபொருந்திய உதிர 

வெள்ளமானது epoeclanoncr, வியன டனை நிடதம் காக்கும் - 

டெரிய வயலையுடைய நி. தமாடடைப புரகனெற, வள்ளல் தன் 
புருவசதோடு - நளரஞ௲டைய புருவசதுடன, வரி சிலை குனி*தது- 
அவனது செடிய விலானது வளாத்து, எ-று, ஆனது, -இவ்விரண் 

டூம் அசைநிலைகள. 

(க-து) களன் வில்லை வளைததான என்பதாம். 

ஓரியுண்ண, கவர்தமாட, கூறறமுயிருண்டு தெவிட்டிகிற்ப, 
குருதபோபப வள்ளல சிலை குனிரததெனக் கூட்டுக. புருவததோடும் 
சிலை வளைத் தெனலால உடனிகழ்ச்சியணி, (௩௫) 

கூன்பிறைக கோட்டு வல்விற் குழைத்ததுங் Gaps 
துத் தெவ்வ, ரூன்சுவைத் துண்ணும் வாளி விடுத்தது 
மொன்ன லார்தங, கான்படு தெரியன் மார்பம போழ்ந்த 
தும் தெரியக் காணார், வான்படு பிணக்குன் மோங்கி வயின் 
வயின் விளங்கக் கண்டார். 

(இ-ள்,) கூன் பிலை - வளைவுகொண்ட பிறையையொத்ச, 
கோடு வல் வில் - கொம்பினாலாடிய வலிய வில்லை , குழைத்ததும் - 
வளைத்ததையும், குழைத்து - வளைத்து, தெவ்வா - பகைவருடைய, 
ஊன் சுவைத்து உண்ணும் - மாமிசத்தைமென்று உண்ணனுடுன் ற, 
வாளி விடுத்ததும்- பாணங்கள் விட்டதையும், ஒன்னலாசம் - ௪த் 
அருக்களுடைய, கான் படு தெரியல் மாபம் - மணமுண்டாயெ 
மலாமாலையையணிர் த மரபை, போழ்கததும் - பிளம்ததையும், னல்) 
யகா - ் தெரியக் கண்டிலா, (யாது கண்டன 

வான் ப ? Garuwoerr aS, பிணம் son ஒங்க - பிணமலைக 
ளூயர்ச்த, வயின் வயின் - இடங்கடோறும், விளங்க - விளம்ளூதலை, 
கண்டார் - பாரத்சாரகள், எ-று, 

௪0



௪௭௦ ன ஈடதசம், 

(௧- தி.) ஈளன் செய்சையைக் காளுர்கள் பிணக்குவியலைக் 
சண்டாகள் என்பதாம், 

புகையினால் நெருப்புண்டென் ஐறிர்த.துபோல் பிணக்குன்றி 
னால் சளன் பொருதனனென் றதிச்தன ரொன்க, பிணக்குன்றோல்டு 
வயின்வயின் விளங்கக்கண்டா ரன்னும் காரியத்தினால் காரணமாடஏய 
களனது வில்லாண்மை தோன்றுதலால் புனைவிலிப புகழ்ச்சியணி, 

[இனி களனோடு தனிதனி ௮ரச௪ செதாத்துட்பொருதல் 
சொல்லத்தொடங்டுக் கலிக்சமாட்டரச னெறாத்தல் 

சொல்லப்படிஇன்றது.] 

பொருசமத்துடன்றவீரர்பொன்றிடநின்றவேந்தர் 
வெருவலுற்றிரியுமாறும்வேர்தர்கோன்வலியுகோக்க 
யெசிமணிப்பொன்செயோடையிளங்களிப்பகடுசூழக் 
கரைபொருகடலந்தானைக்கலிங்கர் கோனமரிலேற்றான். 

(இ-ள்.) பொரு சமத்து - பொருகன்றே ரரில், உடன்ற வீரா- 
சோபித்தெதாத்த வீராகள, பொன்றிட - இறதவ்ட, கின்ற வேந்தா- 
நின்ற மற்ளற யரசாகள், வேருவல் உற்று இரியும் ஆறும் - பய 
ஒரெ தன்மையும், வேர்தா கோன - ஈளமகாராஜனுடைய, வலியும் 
நோக்டு - வலிமையினையும் பாது, எரி மணி - ஒளியையுடைய மணி 
கள்பதித்த, பொன் செய உடை- பொன்னாற்செ.ப்த முகபடாத்தை 
யுடைய, இள சளி பகடு ஞூழ - இளமைபொருக்இய களிட்பையுடைய 
யானைகள் சூழ்க்துவ.ர, கரா பொரு- கரையோடு மோதுகின்ற, கடல் 
தானை - சேஞைசமுத் இர த்தையுடைய, கலிங்கா கோன் - கலிக்கதேசத் 
தச்சன், ௮மரில- யுத்தத்தில், ஏற்றான் - எதா த்தான், எ-று, ௮ம்-௮சை. 

(௧-த.) கலிங்கதேயத்தரசன் களலுடனெதாத்தான் என்பதாம். 

எதாத்தவர்க ளிறத்தலையும் மற்ற வேந்த ரோடுதலையும் களன் 
வலிமையையும் கண்ட கலிங்கதேசத்தரசன் அவனோ டேற்மன 
னென்க. சேனையிழ் குறைவில னென்பது தோன்ற *கடலந்தானைக் 
கஸில்காகோன்! என்றா. (௩.௭) 

கந்தடுதறுகட்டூற்றக்கடாம்பொழிகளிஈல்யானை 
மநர்தசகரியாற்றானைவாரிதியுழக்வொன ச் 
இந்திரகுமசனென்னவிகல்புரிநிடதர்கோமா 
னுந்துமான்றேரின்மேலுமொருகணைதெரிக்துவிட்டான். 

(இ-ள்.) கசத ௮டு- சட்டுத்தறியை முறிக்ின்ற, சறுகண்-அஞ் 
சாமையையுடைய, 9ற்றம் - கோபத்தையுடைய, கடாம் பொழி - 
மதம்பொழிடன்ற, களி சல் யானை - களிப்பையுடைய ஈல்ல யானையா 
யெ, மர்தச ரியால் - மச்.சசமலையினால், தானை வாரிஇ - சேன ௪முச் 
இத்தை, உழக்கி - கலக, வானச்.து - விண்ணுலக த்து, இச்இரகுமரன் 
என்ன - இந்திரருமசனைப்போல், இகல் புரி - டோர்செய்டுன்ற, சிடர் 
கோமான் - களமகாராஜன், உர்து-செலுச்துடுன்ற, மான் தின்



போர்புரிபடலம். Pare 

மேலும் - குதிரைகட்டிய தேரின்மேலும், ஒரு கணை - ஒருபாணத்தை, 
தெரிர்து- பாரத்து, விட்டான்-விடுத்தனன், எ-று, 

(௧- து.) ஈளனது தோமேல் கலில்கராஜன் கணை தொடுத்தான் 
என்பதாம். 

இவன் விடும் பாணங்களுக்கும் வலிமைக்கும் தனத Car 
லொன்றே நிசொன்பவன்போ லொருபாணம் விடுத்தன னென்ச. 
உம்மை சிறப்பு, யானையை மந்தரஇரியாகவும் சானையை வாரிதியாக 
வும் உருவகப்படுத்திச் சொல்லுதலால் உருவசவணி. (௩௮) 

பைம்மலைத்தகன்றவல்குற்பாவையர்க்கனங்கனன்ன 
தெம்மலைச்சினவேற்காளைசிலைவளைச்தகொருகோலுக்தக் 
கைம்மலைக்கோட்டில்வீழ்ஈதகலிங்கர்கோனமசர்மாதர் 
வெம்முலைக்கோட்டிலவீழ்ந்துவிண்ணிடைவிளம்கனொனே. 

(இ-ள்,) பை மலைச்து அகன்ற - பாம்பின்படத் துடன் பொருது 
விரி்த, அல்குல் - அல்குலையுடைய, பாவையாககு - மாதாக்கு, ௮னங் 
கன் ௮ன்ன- மன்மசனையொத்த, தெவ் - சத்துருக்களை, மலை - டொரு 
இன்ற, சன வேல் காளை - கோபம்பொரும்திய வேலையுடைய நளனான 
வன், சிலை வளைக்து - வில்லை வளைத்து, ஒரு கோல் உர.த- ஒருபாணஞ் 

செலுச்ச, கை மலை கோட்டில் - யானைக் கொம்பின்மேல், Sipds - 
விழுந்த, கலில்காகோன் - கலிங்கதேசத்தரசனானவன், அமரர் மாதா - 
அரம்பையருடைய, வெம் மூலை கோட்டில் வீழ்ச்து- விருப்பைச்செ.ப் 
இன்ற முலை.பா௫ய யானைக்கொம்பின்மேல் விழுது, விண்ணிடை - 
தெய்வலோகத்தில், விளம்இனான் - பிரகாடித்தான், எ-று. ௭௮சை, 

(@- gi.) களன் கணையால் கலிய்கராஜ விறர்தான் என்பதாம், 

கலி்கதேசத்தரசன் அரேசபாணக்கள் பிரயோடுத்தம் அதனால் 
ஈளனிறவாமல் இவன்விட்ட ஒருபாணச்தால் அவன் இறத்தலால் அப் 
பலவும் இவ்வொன்றை நிகராமை விளக௫கின்றது, சளனுடைய பா 
ணச்தா லறுபட்ம யானையின் கொம்பில் வீழ்ச்தவளவிலேதானே அரம் 

பையருடைய ஸ்தனத்தைப் புல்லி அதஞல் இறப்புற்று நின்றன 
னென்க, கைம்மலைக்கோட்டில் வீழ்ர்சது மனிதவுடல் வெம்முலைக் 
கோட்டில் வீழ்ந்தது அவனது தெய்வவுட லெனக்கொள்க, வினாவு 

பத்தி அக்கோட்டில் வீழ்ர்து உடனே இக்கோட்டில் லீழ்க்தன னென் 
te (௩௯) 

[ இனி மூன்று பாட்டுகளாலே மகசேசச் ௪.ரசன் 
எதாத்திறத்தல் சொல்லட்படுன்றது.] 

களத்திடைக் கலீங்கர்கோமான் கவிழ்தலுங்கடைக்கண் சே 
வுளத்திடைலெகுளிபொங்கவூழிவெங்காலினோடி [ப்ப 
வனைத்தனன் சேனையோடும்லார்லைவணக்லெம்போர் 
விளைத் தனன்கூற்றுமஞ்சவெச்இறன்மகதர்கோவே,



௪௭௨. நைடதம், 

(Q - 41.) களத்திடை - யுத்தகளத் திலே, கலிங்கா கோமான் - 
கலிலங்கதேசத் த.ரசன், கவிழ்தலும் - இறந்தவளவில், கடை கண் 
சேப்ப - கடைக்கண்கள் சிவக்க, உளததிடை - மனத்தில், வேகுளி 
பொங்க - கோபமிக, ஊழி வெம் காலின் - யுகமுடிவி லுண்டாகய 
வெவ்விய காற்றுப்போல், ஓடி. வளைத்தனன - ஓடி. வளைததனஞ௫, 
சேனையோடும் - சேனையுடனே, வா£ - சிலை வணகஃ௫- கெடிய வில்லை 
வளைத்து, கூற்றும் அஞ்ச - யமலு மஞ்சம்படி, டேம் திறல் - வெவ் 
விய ததலையுடைய, மகமா கோ - மக்ததேசதத.ரசன, வெம் டோ - 
வெவ்வியபோரை, விளைச்தனன் - செயதனன, எ-று. 

(4-g.) மகததேயத்தரசன் ஈநளலுட னெதா£ததான் என்பதாம், 

மகதாகோவானவன் கடைக்கண்சேபப வெருள்டொக்க தடி. 
வளைத்தனனா விளைத்தன னெனக கூட்டுக, (௪0) 

முரிதிரைப்பசவைவேலைமுகட்டெழுந்தகல்வான் மேய 
விரிகஇர்மகியதீண்டுமவெளளெயிற்றரவமென்னக் [து 
குருதிகொட்புளிககும்வேலான் கொற்றவெணகுடையின் மீ 
வரிரிலைகுழைத்துவெய்யவடிக்கணையொன்றுவிட்டான், 

(இ-ள்.) முரி இனா பரவை - வளைஃத அலையையுடைய பரப் 
பையுடைய, வேலை முகி எழுது - கடல்.எசசியிலுஇத்து, ௮௧ல் 
வான் மேய- அகன்ற ஆகாடதஇனசஞுள்ள, விரி கதா மதியம் - விரி 
இன்ற இரணங்களையுடைய சாதஇிரனை, தணம்ம- சொடுனெற, டெள் 
எயிறு அரவம் என்ன - வெள்ளிய டஃலையுடைய சாடபம் டோல், குரு 

இ சொப்புளிக்கும் - உ£ிரதறை முமிழவெ.ற, மேலான - வேட்டலட 
யையடைய ஈளனான௨௦, கொ? ம - சயகசைக தருஇன்ற, வெள 
குடையின்மீது - தவடாசஇரசஇனமேல், ஒரி சமை குழைசது - மே 
டியவில்லை வளைத்து, வே.பப படி. ௧௩௭ ஓனது - கொடிய கூரிய 
கணையொன்றை, விடடா - விழிழ தமம், எ று 

(௪-து.) ௨உளன மகத்தேயத உரசனமேல் கணைதொடுத்தால 
என்பதாம், 

மதிய தீண்டும் வெள்ளெயிற் ஐரவமென்னல் *கண்டதுமன்னு 
மொருகா எவாமனஐ,, இட்சளைப் டாம்புசொண io "Ose ge. 
வெண்குடைக்கு மதிபையும பாஸ உஇழகு௪ சாடபததையும் ஒட்புச் 
சொல்லுதலால் உவமையணி. (௪௪) 

சுரும்பிமிர்தும்பைவேய்ட்தசுடர்முடிமகதர்கோமான் 
விரும்பலர்செகுக்குமவேலான்விழ்பழுக் துமிமும்வெய்ய" 
சசம்படவற்றுவிழ்£ தசன்னுடழ்குறைநின்றாட. 
வ.ரம்பையசோேகோக்கெணிமணிமு.றுவல்பூத்தான், 

(இ-ன்.) சுரும்பு இமிர் - வண்கேள் ஒளிக்கின்கு தும்பை 
வேய்ர்த - தும்பைமாலை தரித்.தவர்த, சடா முடி. மகதா தோமான் -



போர்புரிபடலம். ௪௪௩ 

இரணங்கள் வீசுடின்ற ரீடத்தையுடைய மகததேசத் தரசனானவன், 
விரும்பலர் - சத்.துருக்களை, செகுக்கும் - கொல்துஇன்ற, வேலான் - 
வேற்படையையுடைய ஈளனது, வில் பழுத்து - வில்லானது பழுத்து, 
உமிமும் - உமிமுடன்ற, வெய்ய ௪.ரம் பட - வெவ்விய பாணங்கள்பட், 
(அவைகளால்) அற்று வீழ்ர்த - துணிக்கப்பட்டு வீழ்ர்த, தன் உடல் 
குறை - தன்னுடைய கவச்தமானது, கின்று ஆட - நின்று கூத்தாட, 
அசம்பையரோடு- தெய்வமாதரோடு, கோக்இ- பாத்து, அணி மணி - 
அழ மூத்தையொத்த ஈகைதோன்ற, முறுவல் பூத்தான் - ஈகைத் 

தினன், எ-று. 

(௧க-த.) நளன் கணைபட்டு மகததேயத்தரச ஸிறந்தான் என்ப 
தாம். 

மகததேசத்தரசன் தெய்வவுருப் பெம்மமையால் அதிற்குறைக்த 
மனிதவுருவை யிகழ்ஈது ஈகைததன னெனக, தன்னுடற்குறை நின் 
ரூட கோக்கு யெனறலால், தறிபட்ட வுடலாடி. நிலத்தின் விழுமுன் 
னமே தெய்வவுருப பெற்றன னென்னும் விரைவு தோன்றியது. 
நாணமுற்றவா உடன் இரித்திமிவ ரென்பது இயல்பாதலால் தனக்கு 
மாலைசூட்டிய அரம்பையரோடு சோக் (யணிமணி மூறுவல் பூத்தான? 
என்றா, (௪௨) 

[இதனால் சோழனெதீா ததல் சொல்லப்படுஇன்ற.து.] 

அமைப்பருந்தறுகட் £ற்றத்தாளரியேறுபோல்வான் 
சமர்த்தலையிகலினேற்றதரியலர்சென்னிவீழத் 
துமித்திடும்குருதியொள்வாள்சுடொழவிஇர்ப்பகோக்இ 
யிமைத்தலும்வளவர் கோனைவெருவனீயேகுகென்ளறான். 

(இ-ள்.) அமைப்பு அரும் - அமைததற்கரிய, தறுகண் - அஞ்சா 
மையையும், €ற்றதது - கோபததையும், ஆள் - ஆளுஇன்ற, அரி ஏது 
போல்வான் - சங்கவேற்றை யொதத ஈளனானவன, சமா தலை- யுத்த 
களத்தில், இகலின் ஏற்ற - பகையினாலெதாத்த, தரியலா சென்னி 
லீழ- சததருக்களுடைய தலைகள் வீழும்படி,, துமிததிமம்- தறித்திடு 
இனற, குருதி - உதிரத்தையுடைய, ஓள வாள - ஓள்ளிய வாட்படை 
யை, சுடா எழ - ஒளிதுளும்ப, விதாப்ப - அசைக்க, கோக்கு - அது 
கண்டு, இமைத்தலும் - இமைச்கோட்டு மளவில், வளவா கோனை - 
சோழனை, வெருவல் - அஞ்சாதே, கீ- நீ, ஏகுக என்றான் - போ 
வென்றான், ௭..ு. 

(௧- ௮.) ஈளன் வாளசைவைக்கண்டு சோழன்பயந்து இமை 

கோட்டலா லதைக்கண்ட களன் சோழனை ௮ஞ்சாசே போவென்றான் 
என்பதாம், 

ஈளன் வாளசைத்ததைச்கண்டு கண்ணிமைக் கோட்டலால் ஈம் 
மோடு பொருதற்கு அஞ்சினன் ) இவனோடு பொருவது தரும மன் 
One சோழனைப்பாரத்து, அஞ்சாதே நீ போ வென்றான். sg 
தோல்கியென்ப.த விழிச் தசண் வேல்கொண்டெறியு வழித்இஜமப்பி, 
Cee ety acta ணயர்க்கு? இதனாலறிக, (௪௩)



௪௭௪ கைட்தம், 

[இதனால் சேரமான் எதிர்த்தல் Cer neice pg. | 
Osrusnjtoriiyrel grainy ser Cora genpuenr if 
வெய்யவெம்பகழிமாரிவிண்ணகம்புதைப்பத் தூவி 
யையன்மெய்க்கவசமீதுமைம்கணைதெதியார்த்தான் 
மையறுசிறப்பின்மிக்கவஞ்பெம்பஇக்குவேந்தே. 

(இ-ள்.) மை அறு - சூத்தமற்ற, சிறப்பின் மிக்க - சப்பின அயாச்த, வஞ்சி ௮ம் பதிக்கு - வஞ்சியென்னு மழ ஈகசத்திற்கு, 
வேச்து - அரசனாயெ சேரமான், கொய் உள - கொய்துகட்டிய புறமயி 
ரினை புடைய, புரவி தூண்டி, - குதிரையைச் செலுததி, கொடு மரம் - 
வில்லை, குழைய வாங்ட - வளைய வளைத்து, வெய்ய வெம் பகழி மாரி - 
கொடிய வெவ்விய பாண மழையை, விண்ணகம் புதைப்ப தூலி - 
ஆகா யமுமுவதும் மூடும்படி. இறைத்து, ஐயன் - ஈளலுடைய, மெய 
கவசமீதும் - 8ராவின்மேலும், ஐங்கணை செறி - ஐர்துபாணம் விட்டு, 
த்தான் - காச்சித்தான், எ-று. ஏ - அசை. 

(௧-.து.) சேரமான் ஈளன் மெய்க்கவசத்தின்மே லைல்கணை விடுச் 
தான் என்பதாம், 

களன்மேல் ஐங்கணைதாவின னெனலால் பகழிமாரி விண்ணகம் 
புதைப்பத் இதறி யென்பதைச் சேனைகண்மே லெனக் கொள்ச.(௪௪) 
சில்லிய%சடம்தேருக்இித்இண்டிலைகுழையவால்க் 
கொல்லியவெழுக்தகூற்றிந்கொடியவெம்பகழிதாவி 
மல்லடுதோளுமார்பும்வழிபெருங்குருதியோடும் 
வில்லவன்வெருவியோடவெஞ்சமமுடற்நினனே, 

(இ-ள்.) சில்லி - உருளையையுடைய, தடம் - விசாலம்பொருர் 
இய, தேர் உர்? - தேரைச்செலுதஇ, இண் - வலிமைபொருச் இய, 
லை - வில்லை, குழையகாக் - வளைய வளைத்து, கொல்லிய ௭ 

5௪ சூற்கில் - கொல்லவெழுர்த பபமன்போல், கொடிய வெம் பக 
அலி - கொடியகாயெ வெவ்விய பாணல்களை லிட்டு, மல் அடு தோ 
ளூம் - மத்போர்செய்டன்ற புயல்களிலும், மாபும் - மார்பிலும், 
வழி - வழிஇன்ற, பெரு குருதியோடும் - அதிக உஇரத்தோடும், வில் 
ewer - சேரமான், வெ ஓட - அஞ்சியோடும்படி,, வெம் சமம் - வெவ்கியபோனா, உடற்றினான் - செய்தான், எறு, ௮ம், ஏ- ௮சை, 

(௪-த.) சேரமான் பயந்தோட களன் போர்செய்தான் என்பதாம். 
வில்லவனாயிலும் சளன் வில்லுக்குத் தோழற்றோடினமை தோன் 

pe சேரமாஜுக்குப் பலபேரிருக்க * வில்லவன் ? என்றூர். வில்லவன் - 
விம்கொடியை,புடையவன், (௪௫) 

[இதனால் பட்சத் 2௨7௪ ஜெதர்த்தல் சொல்லப் 
படன்றது.] 

கிறங்ளெர்வயிரப்பைம்பூணிடதர்கோள்் த்தகோலீற் கறம்கெளத்திரிபும்வெய்யகலிளமாள்றட idly



Query Auevid. ee@ 

மறங்கிளர்பரிஇிவேலுமானமுர்துறக்துகாணாத் 
புறவ்கொடுத்திரியல்போனான்புட்கத். வின் கேக்சன். 

(இ-ள்.) புட்கச தீலின் வேந்தன் - புட்க£இகையாளு மரச 
ஞைனைவன, நிறம் ளொ வயிரம் பைம்பூண் - ஒளிவிளல்குனெ.ற வச் 
சிசாபரணத்தையுடைய, கிடதா கோன் - ஈளஎமகாசாஜன், தொடுத்த 
கோலில் - பிரயோகஞ்செய்த பாணத்தால், கறங்கு என திரியும் - 
காற்றுடிபோற் நிரின்ற, வெய்ய கலினம் மான்-வெவ்லிய கடிவாளம் 
பூண்ட குதிரைகட்டிய, தடம்- விசாலம்பொருக்திய, Cor Oy - Or 
தம் வீழ, மயம் ளொ - மறமிகுர்த, பரிதி வேலும் - சூரியவையொத்த 
வேற்படையையும், மானமும் - அபிமானத்தையும், துறக்.து - கிட்டு, 
சாளுல் - சாணத்தால், புறம் கொடுத்து - முதுகுகாட்டி, இரியல் 
போனான் - ஐடிப்போனான், எ-று. 

(4 - து.) புட்கரன் நளனுடனெதாத் தோடினான் என்பதாம். 

மானமும் ஒரு ஆபசணம்போ லணிபவனாதலீன் புட்சரத்திவின் 
வேர்தை வேலு மானமுர் துறர்தபோனா னெனரறா. 4மானவருக்கல 
tee” என்றா பிறரும, (௪௬) 

[இதனால் சாகத்திவரசன் எதாததல் சொல்லட்பன்றத,] 

கலிவிருத்தம் 

பாகடுவெ£திறநற்பருமயானை மேல் 
வேகவெங்கலினமாவெள்ளஞ்சூழ்வரச் 
சாகத் தீவுக்கிறைசமரினார்ப்பொடு 
தோகையர்கண்ணெனப்பகழிதூவினஞன்., 

(இ-ள்) பாகு ௮0 - பாகனைக் கொல்லுன.ற, வெம் இறல் - 
வெவ்விய இறலையுடைய, பரும யானைமேல் - ஒப்பனை செய்த யானை 
யின்மேல், வேமம் - வேகத்சையுடைய, வெம் கலினம் மா வெள்ளம்- 
வெவ்விய கடிவாளம்பூண்ட குஇவாக்கூட்டங்கள், சூழ் வர - (தன் 
னைச்) சூழ்6 தவரும்படி, சாகததிவுக்கு இறை - சாகத்திவுக் கரசனான 
வன், சமரின் தாபபொடும் - யுத்சசதினரவாரத்துடன், தோகையா 
கண் என- மாதா விழிகள்போல், பகழி- பாணங்களை, தூவினான் - 
சர் இினான், ௪-று. 

(௪- து.) சாகத்தீவாசன் பாணம் தொடுத்தான் என்பதாம். 

மாதர் கண்கள் பாணக்களிலுங் கொடி.யன வாதலால் 6தோகையா 
சகண்ணெனப் பகழிதூவினான்? என்றா, பாகு என்ஓம் பண்புட்பெயர் 
பண்பிக்காயிம்று, இது உவமேயமா௫ய கண்களை உவமானமாடிய 
பாணம்களுக்கு ஒப்புமை சொல்லலால் எதாமறையணி, (சஸ் 

துணம்கையிட்டலகைகமிள்ளியார்த்தெழ 
வணல்செயித்தரகெனவழலும்வாளிகள்



௪௪௭௭௬ சைட்தம், 
* 

வணங்குவிற்கால்வளைத்தெய்துமாற்தினா 
னிணங்கமழ்குருதிவேனிடதர்வேர்தனே, 

-(இ-ள்.) அணல்கையிட்டு - கையைக்கொட்டி, அலகைகள் - 
பேய்கள், ஓள்ளி தத்து - குதித்து ஒலித்து, எழ - எழும்ப, அண 
ங்கு - வருத்தத்தைச்செய்டன்ற, எயிறு - பல்லையுடைய, அரவு என - 
சாபபம்போல், அழலும் - சுின்ற, வாளிகள் - பாணங்களை, வண 
ங்கு வில் - வளைனெற வில்லை, கால் வளைத்து - காலிலூன்றி வளைத்து, 
எய்; - பிரயோகஞ்செய்து, மாறதினான் - நீக்கனொன, நிணம் கமழ் - 
கொழுப்பு காறுனெற, குருதி வேல் - உதிரகதோயந்த வேற்படை 

யையுடைய, கிடதா வேஈதன - நளமகா.ராஜன, எ-று ஏகாரம் - ஈற 
DOF, 

(௧-௮) சாகத்தவரசன் டாணங்களை நளன் விலக்இனான் என 

பதாம். 

இப்போரில மக்கு ஈல்லவுணவு டைக்குமெனறு அதிக மூழ்ச் 
சியால் பேய்கள் காச்சிசதலால *துணங்கையிடடலகைக டூள்ளியாரச் 
Os எனரா அரவைப பாணத்துககும எயிற்றை அதன முனைக் 
கும் உவமையாகக கொளக. (௪௮ 

பாழ்றின5 தொடர்வதுபகைவரூன்சுவைக் 
தூற்றிருகதிடையறாது இரங்காலவது 
கூற் 2ருடுக்கோழமைகொள்வதாயதோர் 
மாற்தருங்கொடியவேன்மன்னன்வாங் னான். 

(இ-ள்) பாறு இனம் மொடாவது- பருக்றுச்கூட்டங்கள் தொ 
டாவதும், பகைவா ஜான சுவைத்து - சததுருககளுடைய மாமி 

சத்தை மெனறு, ஊறறு இரூாது- ஊற சவிருக்து, இடை அரு 
௮ - ஒழியாமல, உதிரம் காலவது - உதிரங கககூவதும், கூத்றொ 
டும் - யமனுடன், தோழமை கொளவதாயது - ரேகங கொள்வதா 
யெது மாகிய, தா - ஒரு, மாறறு ஆரும் - தடுபபசறகரிய, கொடிய 
வேல் - கொடிய வேறபடையை, மனனன வாஉஇஞன - ஈளனான 
வன் கைக்கொணடான, எ-று 

(க-து) நளன் வேலாயுதததைக் சைக்கொண்டான் என்பதாம், 

ஒருவாமேல் விட்டால் ௮சனகொடுமை சொல்லவேண்டுவஇில்லை 
யென்பது தோனற சுபாவசஇல இம் முககுண௩களையு முடைய 
வேலெனஞா. (௪௧) 

அயிலெடுத்தெறிதலுமடர்ககுமொன்னலார் 
வயிறரிதவழ்ந்ததுவயிரவாட்படை 
செயிரகவேர்்இயசாகச்தீயிறை 
யுயிர் துறந்தந்தகனுலகம்புக்கதே. 

(இ-ள்,) அயில் எடுத்து எறிதலும் - வேற்படையை யெடுத்து 
வீ௫ிபவளவில், அடாக்கும் - பொருஇன்ற, ஒன்னலார். வயிறு -



போர்புரிபடலம். ௪ஏ௭ 

பகைவருடைய வயிரானத, எரி - நெருப்பினால், தவழ்ர்தத - தவழ்ச் 
இடப்பட்டது, வயிரம் வாள் படை - வச்சரவாளை, செயி தற-குற்ற 
மற, எச்சிய . தாங்கப்பெற்ற, சாகத்தீவு இழை உமி - சாகததவுக் 
கரசனுடைய உயிரானது, துறந்து - உடலைவிட்டுகீ௩௫, அர் தகன உல 
கம் புக்கது - யமலோகத்தில் புகுந்தது, எ-று, 

(௧- து.) சாகதகவ.ரசலுயாா யமலோசஞ்சென்றது என்பதாம், 

உயிழெரி தவழ்சலால் அடாக்குமொனனல சென்றது, சாகததி 
வ.ரசனோடு வந்து எதாதசவரை யெனக்கொளக, நிராயுதஞூ யிறஈ 
திலனென்பது தோனற *வயிரவாட்படை செமீரம Cat Bu eras 
தீவிறை? எனறா, (௫௦) 

[இதுமுத லேழுபாடடா£ காமபிலிசேசத்தரச 
Oe 7 5 400 Oe meroiL bBar ng. | 

தூம்புடைக்கரமலையெருத்திற்றோன்றுபு 
காம்பிலிகக ரசன்விலவாமஇிககாய்பணை 
தேம்பொதிசெழுமலர்த்தெரியன்மார்பினான் 
வாம்பரிம் தேோமிசைமழையிழ்நூவினான். 

(இ-ள்.) தாம்பு உடை கரம் மலை - துவாரததையுடைய கையை 

யுடைய மலைபோனற யானையினத, எருததில் தோனறுபு - பிடரியின் 
மேல் தோனறி, காமபிலிஃகு அரசன - காமபிலிராடடுக் கரசனான 
வன, வில் வாங - விலலைவளைதது, காய் கணை - கொல்லாகினற டா 
ணங்களை, தேன் பொதி - வாசனை செருங௩டய, செழு மலா-செழுமை 
யுள்ள மலராறறொடுதத, தெரியல் மா£பினான் - மாலையையணி௫ த 
நளனது, வாம் பரி- தாவுன்ற குதிரைகடடிய, தோமிசை - தேரின 
மேல், மழையில் தூவினான் - மேகம்போல் பிரயோ௫ுத தான், எ-று. 

(௪-.து.) காம்பிலிதேயததரசன் களஎனது தோமேழ் கணைதொடுத 
தான் எனபதாம், 

துதிக்கை யொன்று தவிர மற்றையுடல் மலைபோலிருத்தவால் 
யானையைக் *கரமலை' என்னா. காமபிலிதேசத்தரசன் ளன தேரின் 
மேம் பாணஈ தாவின னெனக் கூட்டுக, (௫௧) 

சிலையுயிர்த்.துயிர்ப்பலிகவருக்இண்கணை 
கொலைவடிவேலினான்றுரப்பக்குஞ்ச.ர 
மலையெனககவிழ்சலுமடங்கலேறெனப் 
புலவுவாளொடுமவன் புவியிற்பாய்ந்தனன். 

(இ-ள்,)சலை உயாத்.து - வில்லால் விடப்பட்டு, உமர் பலி கவ 
ரூம் - உயிராயெ வுணவை யுண்ணுஇன்ற, தண் கணை - வலிமைபெற்ற 
பாணல்களை, கொலை வடி வேலிஞன் - கொல்லுகின்ற வடித்த வேலே 

$திய நளனானவன், தரட்ப - செலுத்த, குஞ்சரம் - (ஏறிவர்த தன்) 
யானையானது, மலை என கவிழ்ஈஐம் - மலைபோம் கவிழ்ந்து லீழ்ச்த



௪௭௪௮ ளைட்தம், 

வளவில், மடங்கல் ஏறு என - சங்கவேற்றைப்போல், புலவு வாளொ 
டும் - புலானுற்றத்தையுடைய வாட்படையுடன், ௮வன் - Haase 
னஞானவன், புவியில் - பூமியிலே, பாய்ந்தனன் - குதித்தனன், எ-று, 

க-து.) களன் பாணம்விடுக்க யானைவிழவும், காம்பிலிதேயத் 
sleet கிலத்திம் குதித்தான் என்பதாம, 

தன்னைவிட்டுத் தன்தேரின்மெம் பாணம் விடுச்தலால் ஈநளஜம் 
அவ்வரச னேதிவந்த யானைமேற் பாணம்விடித்து அதைக் கொன்றன 
னென்க, மலையென வெனலா லுவமையணி, (௫௨) 

வார்மயிர்க்கேடகம்பற்றிவாள்் விதிர்த் 
தூர்சனக்களிற்றணியுழககியொய்யெனப் 
போர்முகத்துரறிவெம்புலியின்போதக்தெனச் 
சாரிகைஇரிந்தனன்றறுகணாுளனே, 

(இ-்.) வா மயிர் கேடகம் பற்றி - நெடிய மமிரையுடைய 
தோற் கேட்கத்தைப் பிடித்து, வாள் விதாத்து - வாளையசை த்த, 
ஊரா - நடக்இன்ற, சினம் களிறு அணி உழ& - கோபத்தையுடைய 
யானைவகுப்பைக் கலக்க, ஓய் என - வினாவில், போமுகத்து - யுத் 
தமுகத்தில், உரறி - காச்தத, வெம் புலிமின் போத்து என - வெய் 
ய புலியேற்றைப்போல், சாரிகை இரிரந்தனன் - வட்டமாகத இரிர் 
தான், தறுகளுளன் - அஞ்ச,ச்தக்கவைகட்கு அஞ்சாத காம்பிலிதேசச் 
தீசசனானவன், எ-று, 

(௧- த.) காம்பிலிதேயத்த.ரசன் கேடகம்பற்றி வாளையசை த்து 
வட்டமிட்டு உலாவினான் என்பதாம். 

பாணங்கள் தைப்பிஐம் அழிவிலாதிருத்தற்கு மயிருள்ள தோலி 
ஞ் செய்வதுபத்றி 'மயி£க்கேடகம்? என்றா. ஒருஞும்றஞ் செய் 
தீவர்க்குப் பலகுற்றஞ் செய்பவாபோல் தானேறி வாத ஒருயானை 
யைக்கொன்ற ஈளனது களிற்றணியுழக்கச் *சாரிகை இரிர்தனன்! என் 
ரூர். புலியின் போத்தென வெனலால் உவமையணி; (௫௩) 

பாரினின்றவனமர்புரியப்பாப்பரித் 
தேரினின்றடுகணைச்செருவிளைத் திட 
ருடைவயவர்யோர்த்தருமமன் றெனக் 

கூர். நுதிலாளுரீஇக்குப்புற்றாணரோ. 

(இ-்,) பாரினின்று - பூமியிலிருர்து, அவன் அமா புரிய- அவ 
வ.ரசன் போரபுரிய, பாய் பரிதேரினின்று - தாவுன்ற குதிரை 
கட்டிய தேரிலிருச்.த, டு கணை - கொல்லாதின்ற டாணங்களைக் 
கொண்டி, செரு விளைத்திடல் - யுச்சஞ்செய்தல், சார் உடை வய௨ா - 
வெறதிமாளையையணிச்சத படைலீரருடைய, டோ தருமம் அன்று 
என - யுத்தத்திலுடைய தரும மன்றென்று, கூ நுதி - கூரிய 
அனியையுடைய, வாள் உரிஇ - வாளை யுருவிக்கொண்டு, குப்புற்றான் - 
குதித்தான், எ-று. அசோ - அசை,



டோர்புரிபடலம், ௪௭௯ 

(க - 5.) ஈளன் வாளையெடுத்துத் தேனாவிட் டி.௰ங்்$னென் என் 
பதாம், 

களன் அறகிலைப்போ£ செய்பவனாதலால் தன்னோடெதாத்த 
காம்பிலிதேசச் தசசனானவன் பூமியிலிருத்தற்பற்தித் தாஜம் பூமி 
Wb GBS ser னென்னா. (௫௪) 

மன்பெருங்கேடகந்திரித் துவானிடை 
மின்பிறழ்ந்தென்னவாள்விதிர்த்துநோக்கெ 
சென்புகெககுள்ளுடைந்திரியவேற்றனர் 
வென்பிறரறிலொதஇிறலகொள்வீரசே. 

(இ-ள்,) மன் பெரு கேடகம் திரித்து - நிலைபெற்ற பெரிய 
பரிசையை௪ சுழறறி, வானிடை - ஆகாயத்தின்கண், மின் பிதழ்ந 
தீது என்ன - மினன லசைர்தாம்போல், வாள விதாதது - வாட்படை 
பையசைதது, நோககினா - டாததவாசளுடைய, எனபு - எலும்பு 
கள், நெக்கு - நெச்சூவிடடு, உள உடைஈது இரிய - உளளே உடைத்து 
டோகும்படி, வெ - (தம்) முதுகை, பிமா ௮றிலொ-பிற ரால் அறியம் 
படாத, திறல் கொள வீரா - உலிமையைக்கொண்ட அரசாகள, ஏற 
னா - எதாததனா, எ-று, 

(க-ு.) அரசாக ளெதாத்தாகள என்பதாம், 

வெர் என்பதில் நகரவொற்றுப பகரத்தோடு மயங்காமையின் 
வழக்கபபடி. எதுகைகோக்கு னகரவொற மெழுதப்பட்டதாம், வென் 
பிற ரதிலொவெனப தனால் ஓரிடத்திலும இவவிருவரும் தோற்றவ 
சல்லரோன்பது ௧கருதது. இது உவமையணி, (௫௫) 

தெறுஞ்செனந்தலைக்கொளீஇச்செங்கண்டியுகப் 
பிறங்குபொற்கேடகம்பிறழவெற்றியு 
மறம்ளெர்வயிசவாள் வாளிற்ருக்கியுவ் 
கழறங்கெனத்திரிந்தனர்காளைவீ.ரரோ, 

இ-ள்.) தெறும் சனம் - அழிக்கின்ற கோபமானது, தலை 
கொளீஇ - அதிகரித்து, செம் கண் தி ௨௧ - சவத கண்களினின்றும் 
நெருப்புதிர, பிறங்கு பொன் கேடகம் - உயாரந்த அழயெ கேட 
கத்தை, பிமழ - நீங்கும்படி, எற்றிபும் - எறிர்தும், மமம் இளா - கொ 
லைத்தொழில்மிகுர் த, வயிரம் வாள் - வச்ரிரவாளை, வாளில் தாக்இயும்- 
வாளினாலெறிக்தும், கறங்கு என - காற்றாடிபோல், காளை வீரா - ௮௪ 
சாகள், இரிர்துனா - இரிக்தாரகள், எ-று. ஏ-௮சை, 

(க-.) ௮ரசாகள் வாளினாம் போசெய்தாகள் என்பதாம், 

இவ்விரண்ே பாட்டால் ஒருவருக்கொருவ ரூயாவு தாழ்வு சொல் 
லாமையால் வாட்போரில் இவ்விருவரு மொத்தன ரென்பதாம், (௫௬) 

கோட்புலிப்போத்தெனநிடதர்கோமகன் 
ஞாட்பினுட்காம்பிலிக்கிறைவனுமற  .



௪௮௦ ௩டதம், 

வாட்படையெறிக் துயிர்வவ்வினானவன் 
சேட்புலத்தரம்பையர்தெரியல்சூடினான், 

(இ-ள்.) சோள் புலி போத்து என - கொலைசெய்ன்ற ஆண் 
புலிபோல், கிடதா கோமகன் - ஈளனானவன், ஞாட்பிலுள் - யுத்தத் 
இன்கண், காம்பிலிக்கு இறைவன் - காம்பிலிகாட்டாச் கரசனுடைய, 
நாமம் ௮ற - பெயரத்றுபபோம்படி, வாள் படை எறிர்து- வா 
ளாயுதத்தை விசி, உயி வவவினான் - அவியைக்கொண்டான்) அவன்- 
அவவ சன், சேண் புலதது - விண்ணுலகதஇனகண், அ.ரம்பையா - 
தெய்வ மஙகையரால், தெரியல் சூடினான - மாலை சூடபபட்டான், 
௭-3 நாமம் - நாம் எனக் கடைகுறை£தது 

(சஉ-து) ஈளன காமபிலிதேயது வேர தனைக கொனருன் என 
பதாம், 

தோல்வீபினறி வாடபோரில எதா இங சவ னாதலால் காமபிலி 
Cres தரசஞகமு அரமபையா மாலை ரூடமு.ஞா எனமூ£. (௫௭) 

அழறைகழலவேங்க/ மேலலங்கலவேலினா 
னெறுழவலிககளியறிடைததாவுமெணணிலா 
கொறிலபரிதோமிசைப்பாயுகோன்கெழு 
சிறையொ௫ெதிரிவகோர்சயமெனன வே. 

(இ-ள) அலங்கல் வேலினான் - வெஃதிமாலைதரிச்ச வேற 
படையையுடைய ௩ளனானவன, நோன் கெழு - பெருமைபொருக்திய, 
தஇஹையொடும தஇரியது - ஈடஜூடன திரிவசாஇய, ஓா சீயம் என்ன - 
ஒரு சஙகம்போல, அழை கழல் - ஓலிஃனெற லீரக்கழலையணிரஈ ௫, 
வேந்தாமேல் - அரசாகள்மேலும, எறுழ வலி களிற்நிடை - மிகு£த 

வலிமையையுடைய யானையினமேலும், தாவும்-பாயவான், எண்ணிலா- 
அளவில்லா த, கொதில - ஓலியையுடைய, பரி - குதிரைமேலும், தோ 
மிசை - தேரினமேலும், பாயும - பாய்வான, ௭-று. 

(க-து) களன் அரசாகளமேலும், யானைகளமேலும், குதிரைகள் 
மேலும், தோகளின்மேலும் பாய்வான என்பதாம், 

நளன் செய்தபோரைச் தனித்தனிச் சொல்லின் முடியாதென்பா 
தொகுச்துச்சட்ட லென்லு முததியால் வேர்தாமேல் களி௰்திடைபரி 
தோமிசை இவ்வாறெதாத.து வென்றன னென்ரா. (GE) 

இன்னணங்கொடுஞ்சமர்முருக்கியேற்றிகன் 
மன்னவர்புறக்கொடைகண்டுமாலைதாழ் 
கொன்னவில்குருதிவேற்குவவுத்தோளினான் 
சென்னிவான்.றடவுபொழ்றேரினேநினான், 

(இ- ள்.) இன்னணம் இந்தப்பிரகாரம், கொடு ௪மா - உக்ர 
மான யுத்தத்தில், முருக்-கொளன்று, ஏற்று- எதாத்த, இகல் மன்ன 
வா - பகைக்ன்ற ௮ரசாகள், புயம் கொடை சண்ே - மூதுகுகொுத்
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தோடச்செய்து, கொல் ஈவில் - கொல்லுதலைச் சொல்லுஇன்ற, குருதி 
வேல் - உதிரர்தோய்ுத வேற்படையையுடைய, மாலை தாழ் - மாலை 
கள் தொங்கபபெற்ற, குவவு தோளிஞன - திரட்சபொருக்திய தோள் 
களையுடைய ஈகளனானவன, செனனி - தலையினால், வான் தடவு - ஆகா 
யதீதைச் தடவுனெற, பொன் தேரின் ஏறிஞன் - அழயெ சேரின்மேல் 
ஏறினான், எ.து. 

(௧-.) ஈளன் வெற்றிகொண்டு தோமேலேகினான் என்பதாம், 

கொல்லுதலைச் தெரிந்தவா வாயினாற்சொஃலாது செய்கையாற் 

சொல்லுதல்போல் வேற்படை கொல்ைசெ.பதலாற சொல்லுதலில் 
“கொன்னவில் குருதவேல? எனறா, (௫௯) 

[இனி ஆ௮ பாட்டால டகெளச்றட்புக் 

சொல்லபபடூனெறது ] 

கொச்சகக்கலிப்பா 

புலக் தலுமடநல்லார்புலவிதர்கரச்சூட்டு 
மலததககமலர்ககுஞசியழிகுருஇப்புனலலைப்ப 
மலைக்சதடந்திணிசகோளார்வடிககணை மெயிற்போர்ப்பக 
கொலைத்தலைமணமாப்போறகொடுஞ்சமத்திறகடமதனோ 

(இ-ள்.) மட நல்லா புலததஓம் - மாதாகள ஊாடியகள 
வில், புலவி தாசர - அவலடல நீஙகுமபடி, சூட்டும் - அணிவிக்கும், 
அலததகம் - (அவா பாதஙகளி ஜூட்டப்பெறற) செம்பஞ்சுபடிந்த, 
மலா - பூவையணிசத, சூஞ்சி - ரு$மியை, அழி - அழினெற, குருதி 
புனல் - உதிரரீரான2, அலைபப - அலைக்க, மலை - மலைபோல், தடம - 
டருத்த, இணி - வலிமையையுடைய, தோளா - தோளையுடையவாசா 
கள, வடி. கணை - கூரியபபாண௩கள, மெயயில போபப - தேகததிலே 
pin, கொலை தலை - கொல்லு தலையையுடைய, மூண் மா 
போல் - முளளமபனதிபோல், கொ சமத்தில - கொடிய யுதத 
arg Bu, டேஈதனா - இடாஈதா£, எ-று. ஏ-௮சை, 

(க-து) அரசாகள் மெயயித்பட்ட கணையோடு முள்ளம்பன்றி 
போற போககளததிற டே தாகள எனபதாம. 

மாதாக்கு ஊடலுணடாயின் கணவளனாயுதைத்தல் மாலைப்டடலத் 
இரண்டாம் பாட்டா லுணாக, மாதா புலவியில் ஆடவலாச் தா 
மூதைகதலும் அவரை ஆடவா பணிதலுமாகய இரண்டுமுண்டு, og 
guGurg அவாக்குண்டாகும் வேட்கைக்டோய் நிம்குமெனக் 
கொளக, தேகங;களில் அம்புகள் தைத்திருததல் முள்ளம்பனதி மூட் 
களைச் லாத்தல்போன் நிருச்சலால் ௮தநகதை யுவமையாக்இனா,() 

இகன்மிகுதிறல்வேந்தசேதியாற்களப்படுத் த 
புகர்முகக்கடாயானைபொழிகுருஇச்செழுஞ்சேற்றிற் 
திஏரியகொடிஞ்சிகெடுக்தேருழக்கத்துகளெழுந்தவ் 
வகலிருவிசும்புபோர்த்தர்திவான்போன்றது வே. 

சக்



௪௮௨ ைட்தம், 

(இ-௭.) இகல் மிகு - பகைமைமிகுர்த, தமல் - வலிமை 
பொருச்திய, வேந்தா - ௮ரசாகள், ஏதியால் - வாட்படையால், களம் 
படுதத - யுத்தகளத்திம் கொன்ற, புகா முகம் கடா யானை - புள்ளி 
பெற்ற முகத்தையு மசத்தையுமுடைய யானைகள், பத் - ஊம்திய, 
குருதி செழு சேற்றில் - செழுமைபொருந்திய வுதிரச்சே்றில், 
இரிய - உருளைகளையுடையவும், கொடிஞ்சி - மேன்மொட்டையுடை 
யவுமாநிய, நெடு தோ - நெடியதோகள், உழக்க - கலக்க, துகள் 
எழுந்து - தூளிகள் எழும்பி, ௮ அகல் இரு விசும்பு - அந்த விரிவுள்ள 
பெரிய ஆகாசத்தை, போது - மூடிக்கொண்டு, அந்தி வான் - செய் 
வானத்தை, போன்றது - ஓததது, எ-று. ஏ- அசை. 

(௧- து) ஆகாயமானது போக்களத்தின் உதிரப்புழுதியான் 
ஜூடப்பட்டுச் செவவானததை யொதஇருகதது எனபதாம், 

குருதிச்சேறாமிலும் ௮கே௪6 சரம் தேருருளைஃ ளோடுதகால் புழு 
இயாயிற் றென்க. அப்புழுதி pO sora ஆகாயம் செவவானம டோன,& 
தெனரா, இது உவமையணி, (௬) 

ஒளிகிளர்மணியோடைசிதைச்கொழியவுடன்;போர்க் 
களிரினமாலயானைக்க இர்மருப்புமிழ்க்க த 
முளிதடஞ்சினை மேயுமுருங்கெரியென பபற்றி 
விளிதருவயவருடலவெந்தொழியப்ப.ரந்ததே. 

(இ-ள்.) ஒளி ளொ மணி ஓடை - பிரகாசமிகு£ த அழல மூக 
படாமான2, சிதைந்து ஒழிய - கெட்டு நீஙக, உடற போர- வெகு 
ணடயுத்தததில், களி னம - செருக்கையும கோபததையுமுடைய, 
மால் யானை - பெரிய யானைகளுடைய, கதா மருபபு - பிரகாசம் 
பொருந்திய தந்தங்கள், உமிழக தீ - சொரிஈத நெருப்பானது, 
முளி - காயந்த, தடம் சினை - பருதத இளைகளை, மேயும் - தஇக்இன்ற, 
மூருங்கு எரி என - அழியுட தீயைபபோல், பறறி - பறறிக்கொண்மடு, 
விளிதரு - இறந்த, வயவா உடல் - படைலீரருடைய தேகங்கள், 
வெந்து ஓழிய - வெந்து போகும்படி, ப.ராதது - பரலியத, ௭- று 
ஆல் - அசை. 

(௧- ௮.) யுத்தகளத்தில் யானைக்கொம்பிற் பிகர்த யானது 
அ ரசாகளுடல் வெரதெரியும்படி பரவியது என்பதாம். (௬௨) 

பரிதிவடிவாள்பிடித் துப்பல்லினாலிதழ.துக்கித் 
இிருகுசினந்தலைக்கொளீஇச்செங்கண்கடீயுமிழக் 
குருதிபாயடகளத்திற்குற்றுயிரிற்கிடந்தார்க்கண் 
டருகணையக்கொடும்கூற்றுமஞ்சிகின்றலறுமால், 

(இ-ள்.) பரிதி - சூரியன்போன்ற, வடி. வாள் - கூரிய வாட் 
படையை, பிடித்து - கையிற்பற்றி, பல்லினால் - பற்களினால், இசழ் 
அக்க - உதட்டைக்கடித்து, இருகு - மாறுபட்ட, சினம் தலைச் 
கொளீஇ - கோபம் அதிகரித்து, செம் கண்கள் - Gass acive



போர்புரிபடலம், ௪௮௨ 

ளானவை, தீ ௨உமிழ- நெருப்பைச் சொரிய, குருதி பாய் - உதிரம் 
பரவிய, ௮0 களததில் - கொலைக்களத்தில், குறு உயிரில் இடர்தா£ 
கண்டு - குற்றுயிருடன் இடம் தவாகளைக்கண்டு, அருகு அணைய - Here 
ளருசே வருதம்கு, கொடு கூற்றும் - சொடிய யமனும், ௮? நகின்.று- 
௮ச்௪முற்று நின்று, அலறும் - அலறுவான, எ-று. அல் - அசைநிலை, 

(௧-) வாளைக் கையிற்பிடித்துப் பல்லா லிதழைக் கடித்துக் 
கோபக&்கொண்டு 3ண்ணிலே நெருப்புபபொறி பறக்கக் குற்றுயிரோமி 
போரசச்களததிலிருக்கும் வீரரைகசண்டு யமன அருகம்போகப பயப 
படவோன் எனபதாம். 

கூற்றுபிரிற் இடக்கும்டோது யமன் அவரைபபற்று தற்கு அஉறுவா 

னென்னில் டோரி லெதாக்குமபோது ௮வரைக்கண்டவா அஞ்சுதல் 
சொல்லவேண்டுவ இல்லை யாயிற்று. (௬௩) 

சிலைபொருதிணிதடந்தோட்டேர்வே£தர்செருமலை£து 
கொலைபுரியடுகளத்திற்குடர்பின்னிககிடஈ்ததனைப் 
புலவுகாறுடற்றசைவேட்டூண்ணவரும்புளளினயங்கள் 
வலைவளைரந்சசெனவெண்ணிவானினிடைச்சுழலுமால். 

(இ-ள்.) லை பொரு - மலையை யொச்த, திணி தடம் தோள் - 
வலிமைபொருந்திய பருதத தோள்களையுடைய, தோ வேந்தா - 
தேரையுடைய அரசாகள, செரு மலைது - போ செய்து, கொஃை- 
புரி--கொலை செப்த, அமி களததில - யுததகளததில், கூடா பின்னி 
இட ததனை - குடாகள ஒன்றோடொன்று பினனிக்கிடர் ததை, புலவு 
நாறு - புலானாயற காதுஇன்ற, உடல் தசை வேட்டு- தேகத்தின மாமி 
சத்தை விரும்பி, உண்ண வரும் - உண்பதற்கு வத, புள் இனவகள் - 
பறவைக்கூட்டங்களானவை, உலை வளை-தது என எண்ணி - வலை 
மானது வளைச்இருகடரதென்று நினைந்து, வானினிடை - ஆகாயக் 

இன்கண், சுழலும் - வட்டமிடும், எ-று, ஆல் - ௮சை; 

(க- து.) ஊண்ணவந்த படைகள் குடல்கள் பின்னிக்€டக் 
இன்றனவற்றை வலையெனகெண்ணி ஆகாயத்தில் வட்டமிடும என் 
பதாம், 

தசைவேட்கையிஓ.ம் உயிரின்வேட்கை பெரிதாதலாலும், sone 
யைவிட்டு கீ௩கற்கு மனமெழாமையாலும், குடா பின்னிகடர்சதை 
ஏலைவளைம் ததென்று சசைவேட்டுண்ணவரும புள்ளினங்கள் வானி 
னிடைச் சுழலு மென்றா, (௬௪) 

சிற்றமிகுங்களியானைத்இறல்கெழுபோர்வயவேந்தர் 
காற்றரளக்குடைதுணிக்துகளத்தினிடைக்கெப்பனக 
ளேற்றெருமையுகைத்தடருமிருணிறத்தவெரிகுஞ்க் 
கூற்றமுயிப்பலியேற்குங்கொள்கலம்போன்றிருந்தனவே. 

-. ள்.) இற்றம் மிகும் களி யானை - கோபமிகுச்சு செருக்கை 
புடைய ன்பம், இழல் கெழு - வலிமைமிக்க, போ © போர்



௪௮௪ ளைடதம், 

செய்்இன்ற, வய வேந்தா - வெற்றிமிகுர்த வீராகளுடைய, கால் - 
காலையுடைய, தரள குடை - முத்துக்குடைகளானயை, துணிந்து - 
அண்பெட்டு, களத்தினிடை - யுத்தகளததின்௧ண், இடபபனகள் - 
இருப்பனவாஇ, ஏற்று எருமை உகைத்து - எருமைப்போத்தைச் 
செலுத்தி, ௮டரும் - நெருஙகுடன்ற, இருள் கிறதத- இருளையொ த்த 
நிறத்தையுடைய, எரி குஞ்சி - நெருடபபோனம சிகையையுடைய, 
கூற்௰ம்- யமனானவன், உயா டலி ஏம்கும் - உமீ£டபிச்சையே்ன்ற, 
கொளகலம் போனறு - டாததிரத்தையொதது, இருர்தன - இருக 
தீன, எ-று. ஏ- அசை 

(௧-2) அரசாகளுடைய குடைகள் யம ஜுமாப்பிச்சை 
யேற்கும் பாததிரங்கள்போ லிரு௩தன எனபதாம், 

கள் -- இஙகே இசைநிறைததற்பொருட்டு விகுதிமேல் விகுதி 
யாய் வந்தது, காமபு துணிர்துடெஈ த குடையைப் பலியேம்கும் பாத 
திர்மாகசக் குறிச்தலால த௲குறிபபணி. (௬௫) 

[இனி இரண்டுடாட்டால் இக் தரனெண்னுதல் 
சொல்லபபடூகன றத ] 

கலிவிருத்தம் 

இன்னகளத்தினிரிந்தவரலலாம் 
ற௮ுன்னினசாவிதுறதகலும்வெங்கூற் 
றன்னவன்வாளமராற்றலுநோக்காப் 
பொன்னகசத்திறைபுந்தியினோர்ட்தான், 

(இ-ள்.) இன்ன களதகதில் - இப்படிபபட்ட யு.த்சகள தல், இரிர் 
தவா அல்லால் - ஓஓூபபோனவ ரஉலாமல், ஆனனினா - எதாததவா 
கள், ஆவி அறததலும் - உம்£ வடுதலையும், ஜெம் கூற்று ௮னனவன் - 
வெவ்விய யமனையொதத ௩ளஞனவன், வாள அமா ஆற்றலும் ~- QTL. 

போரைச் செய்தலையும, கோககா - பாரத்து, பொன ௩௧ர2.து இறை - 
இச்திரனானவன், புதியின - (தன) ட,சஇயில், தார்தான - நெஇத 
தான், எ-று, 

(4-g.) ஓடினவா பிழைச்தலையும், எதிர் த்தவரிறத் தலையும் ஈளன் 
வாளின் வலலமையம இ£திரனகணடு ஆலோசிததான என்பதாம், () 

மன்றன்மலர்த்தொடைமன்னனையெய்இ 
வென்றிகொள்போரைவிலக்கிலமாயிற் 
றுன்னுதிரைககடல்சூழுலகெல்லா 
மின்றுமுடித்திடுமென்னநினைந்தே, 

(இ- ள்.) மன்றல் மலர் தொடை மன்னனை - வாசனைபொருர் 
இய மலாமாலையையணிர்த களனை, எய்தி - அடைந்து, வென்றி கொள் 
போரை - வெற்தியைக்கொண்ட யுத்தத்சை, விலக்லெம் ஆயின் - 
லிலக்காமற் போவோமாடுல், துன்று - நெரும்ிய, இரை கடல் கூழ் -



போர்புரிபடலம். சுடு 

அலையையுடைய சடலாம்சூழப்பட்ட, உலகு எல்லாம் - பூவுலகத்தி 
அள்ள யாவரையும், இன்று மூடித்திடும் என்ன நினைத்து - இன்று 
கொல்லுவானென்று (இச்திரன் முதலிய நால்வரும்) கருதி, எ - று, 

(க-து, இர்திரன்முதலிய நால்வரும் ஈளனிடத்௮ச்சென்று 
போராவிலக்கா விடுவோமாடில் உலகத்தை இன்றே கொன்றிவோ 
னென்று நினைத்தாகள் என்பதாம். 

இக்செய்யுளு மேற்செய்யுளுங் குளகமாதலின், இதில் நினைர் 
தெனலும் வினையெச்சம மே£செயயுளில் மேவியவெனஓம் பெய 
சொச்சலினை கொண்டது, இந்திரனுக்குண்டான வி£்கினைபபு இரக்க 
மனறியும போரைத் தான் மூட்டினமையாலு முண்டாயிற் pera) 

[இதனால் இரதிரன் முதலி.ப நால்வருக தம்மூருக் 
கொளல் சொல்லபபடூெறது ] 

மழைகளிறன்னவன்மாணுருகீங்க 
விழைவொதெம்முருமேவியவிணணோ 
ரழகுறுகாளையரவ்வுருவிட்டோர் 

இழவுருவெய்தியகேண்மையசொத்தார். 

(இ-ள்) மழ களிறு அன்னவன் - இளயகளிற்றையொத்த wor 
னது, மாண் உரு கீய-பெருமைபொருசம் திய வடிவ ததை விட்டுநீங்டு, 
விழைவொமி - விருபபோடு, தம உரு மேவிய - தங்கள் வடிவைப 
பொருந்திய, விண்ணோ - தேவாகள, அழகு உறு - அழனெ மிகக, 
காளையா - காளைபபருவத்தை யுடையவா, ௮ உரு விட்டு - அக்காளை 
வடிவத்தை விடி, ஜா இழ உரு எயதிய - ஒரு கஇழவடிவச்சை 
யடைஈத, கேண்மையா - தனமையராதலை, ஒத்தா - ஒதீ.தனா, எ-று. 

(க-து) இசதிரன்மூதலிப சால்வரும் களன் வடி.வத்தைவிட்டு 
நிம்ச தங்கள வடி.வாயெ தேவாகள் நளனழகுக்குமுன்னே வாலிபா 
விருத $ராளுற்போ லானூகள எனபதாம், (௬௮) 

[இனி இரண்பொட்டால் ௩ளன போரா விலக்குதல் 
சொல்லப்படுகின்ற த.] 

முன்னுருமேவியமொய்கழல்விண்ணோர் 
மன்னனையெய்்துபுவாய்மையினானு£ 
துன்னலரைத்தெறுதோள்வலியானு 
நின்னைகிலக்இடைகேர்பவர்யாளே. 
(இ-ள்.) முன் உரு மேவிய - பழைய வடிவினைப்பெற்ற, 

மொய் கழல் - நெருகயெ வீரச்கழலையணிஈஓத, விண்ணோ - தேவாகள், 
மன்னனை எய்்2பு - நளனையடுத்து , வாய்ளமயினாலும் - ௪த் தியதி 
ஞலும், துன்னலரை தெறு தோள் வலியானும் - சத்துருக்களை கொல் 
துனெற புசபலத்இனாலும், நின்னை - உனனை, கோபவா - ஒப்பவர், 
நிலத் இடை - பூமியில், யா - எவா, (ஒருவருமில்லை), எ-று, ஏகாரம்- 

FF DB ODF.



௫௮௭ கைட்தம், 

(௪-2.) தேவர்கள் சளனை உண்மையினாலும், வலிமையினாலும், 
உனக்கு நிக.ரானவ ரிவ்வுலகத்இ லில்லை யென்ராகள் என்பகாம், 

யாவரும் புகழ்ச்சியில் வயப்படுதல்போல் மற்றொன்திலும் ஒயப் 

படா ரொன்பது தெரிர்த தேவாகள் நளனைப் பூமியில் வாய்மையிலும் 
வலிமையிலும் உனக்குச் ௪எமானமானவ ரில்லை யென்ரா, உவமேய 
மாய ஈளனை உவமானமாகக் கூறி அவலுக்கு மற்ற வரசரோடு ஓப 
பின்மை கூறலால் எஇரநிலையணி, (௬௧) 

துன்றுகளத்தெஇிர் துன்னலர்யாரும் 
பொன்றமுருக்கெயபோர்த்தொழினீம்கி 
வென்றிகொள்வேலவமின்னனையாடன் 
மன்றன்முடித்தனைவாழியவென்ளுர். 
(Q- or.) வென்றி கொள் வேலவ - வெற்றியைக்கொண்ட 

வேற்படையையுடைய களனே, துனறு - நெருங்யெ, களத்து எதா - 
யுகககளத்தி லெதாத்த, துன்னலா யாரும் - ௪த்.துருக்களெல்லாம், 
பொன்ற - இறக்கும்படி, மூருக்யே - கொனற, போர தொழில் நீக்இ- 
போரச்தொழிலைவிட்டு, மின அனையாளதன் மன்றல் - மின்னலை 
யொத்த தமயர்தியினது விவாகத்தை, முடித்தனை - செய்தகொண் 
டவனாடு, வாழிய என்றா - (கீ) வாழககடவை யென்றாகள், ௭ - று. 

(௧-து,) தேவாகள் போராவிட்டு விவாகமுடி த்துக்கொண்டு 
தமய தியோடு நீ$ழி வாழ்கவென்று ௩களனை வாழ். கஇிஞாகள் என 
பதாம், ௭0) 

| இதனால் இ£ இரன்முகலிய கால்வாயும் உளன் வணங் 
குதல் சொல்லப்படுஇன்றது ] 

விண்ணவரின்னணம்வேண்டினர்கூறப் 
புண்ணுறுவெய்யபுலால்கமழ்வைவே 
லண்ணலமர்ச்தகொழிலாற்றிலனாஇப் 
பண்ணமைதேரினிழிஈதபணிந்தான். 

(இ-ள்.) விண்ணவா - தேவாகள், இன்னணம் - இர்தப்பிரகா 
ரம், வேண்டினா - வேண்டினவராட, கூற- சொல்ல, புண் உறு - மா 

மிசந்தங்யெ, வெய்ய - வெவ்விய, புலால் கமழ் - புலானாற்றம் வீசு 

இன்ற, வை வேல் - கூரிய வேற்படையையுடைய, ௮ண்ணல் - நள 

னானவன, அமா தொழில் - யுத்தத்தை, ஆற்றிலன் ஆடு - செய்யா 
திவனாடு, பண் அமை - அலங்கரிப்பமைந்த, தேரின் இழிஈத - தேரி 
னின்று மிறங், பணிர்தான் - (அக்நோல்வரையும்) வணகட்டுனான், ௭-.று. 

(க-.த.) தேவாக எளிப்படி வேண்ட ஈளன் போர்செய்யாதவனாய் 
தேராவிட்டி௰ங் ௮வாகளைப் பணிர்தான் என்பதாம். 

போர் த்தொழிலில் முெனாமிஐம் சளனானவன் தேவர்கள் 
வேண்டுகோளுக் குடன்பட்டவனாய அமர் த்தொழில்விட்டுச் தனது 
பொறைதோன்ற அவளப் பணிர்தன னென்க, (௭௧)



போர்புரிபடலம், ௪௮௪ 

[இனி ஐ₹.தபாட்டால் தேவாகள் வ.ரங்கொடுத்தல் 
சொல்லப்படுகின்ற .து.] 

கருணையினெய்தியகாளையைகோக்இ 
யருமகமெவ்வுழியாற்றினுமாங்க 
ணுருவொடுவந்தவியுண்குவமென்னா 
மருவருகல்வரம்வாசவனீடதான். 

(இ-ள்.) வாசவன் - இச்.திரனானவன், கருணையின் - அருளி 
னால், எய்திய காளையை - அடைச்த நளனை, மோக - பாரத்து, ௮௬ 
மகம் - அரிய யாகத்தை, எவ்வுமி ஆற்றிலும் - நீ எவ்விடத்தில் 
செய்தபோதிலும், ஆங்கண் - அவ்விடததில், உருவொடு வர்்.து - உரு 
வுடனே அடைந்து, ௮வி உண்குவம என்னா- அலிாப்பாகசதை யா 
மூண் போமென்று, மருவு அரும் - அடைதறகரிய, ஈல் வரம் - ஈல்ல 
வரத்தை, ஈர்தான் - கொடுததனன், ௭- று, 

(க-து. இந்திரன் ஈசளனைபபா£தது நீ யாகஞ்செய்தால் யாம 
உருவோடுவாது அவி£பபாக மூண்போமென்று வரங்கொடுத்தான் 
என்பதாம். 

உருவுடனே தேவாகள்வந்து யாகத்தில் அவிப்பாகங் கொள்வது 
அருமையென்பது தோனற *மருவருகல்வரம்” என்னா, (௭௨) 

மிடல்கெழுமேழகமேற்கொளுமேலோ 
னுடைதிரை வேலையினின்னமுதொப்ப 
மடி. சலிலவெங்கனலின்றியும்வாளா 
வடிஏிலடும்தொழிலவிஞ்சையளித்தான், 

(@) - a.) மிடல் கெழு மேழகமேல் கொள்ளும் மேலோன் - 
வலிமைடொருகதய ஆட்மிககடாவினமே Cogn அ௮க்இினிதேவஞன 
வன், உடை இரை வேலையின - உடைஇனே.௰ற அலைகளையுடைய கடலிற் 
பிறர்த, இன் அமுது ஒப்ப - இனிய ௮மா£தததையொப்ப, மடி.தலில் - 
கெடாத, வெம் கனல் இன்றியும் - வெவ்விய தீ யில்லாமலும், வாளா- 
சும்மா, அடிசில் - உணவை, அடும் தொழில் - சமைக்கு௩தொழிலாகய, 
விஞ்சை - விததையை, அளிததான - (வ.ரமாகக்) கொடுத்தான், எ-று 

(க-து ) ௮க்இனிபகவான் ஈளனுக்குத் இயில்லாமற் சமையல் 
செய்யும் வித்தையைக் கற்பிததான் என்பதாம். 

௮க்இனிதேவன் இவ்வ.ரங் கொடுததலால் உலகத்தில் இப்பொழு 
தம் ஈசளபாகம்போலெனறு ௨வமை சொல்லும்படி. விளந்இற்றென்க.() 

அல்லலுழந்தஞாொய்திலுகெஞ்சி 
னல்லறமெய்தவுகண்ணியஞாட்பில் 
வெல்படைவேண்டுவவெய்தவும்வென்றிக் 
கொல்சினவெம்பகரேதிகொடுத்தான்.



௪௮௮ ைகட்தம், 

(இ-ள்.) வென்தி - வெற்றியையும், கொல் சனம் - கொல்லா 
நின்ம கோபத்தையுமுடைய, வெம் பகி ஊாதி - வெவ்விய எருமைக் 
கடா வாகனத்தையுடைய யமனானவன, அல்லல் உழந்து - வருத்தப் 
பட்டு, ௮ஞா எய்திலும் - துன்பமடையிலும், நெஞ்சில் - மனத்தின் 
சண், GY SOL எய்தவும் - ஈல்ல தருமமடையவும், ஈண்ணிய- 
பொருர்திய, ஞாட்பில் - யுத்தத்தில், வெல் படை - வெல்லத்தக்க ஆயு 
தங்கள், வேண்டுவ - வேண்டுவனவற்றை, எயதவும் - அடையவும், 
கொடுத்தான் - (களஜக்கு வரவ) கொடுத்தான, எ-று 

(௧-௮.) அல்லற்படுங் காலத்துர் தாமக்தை யுடையவனா யிருக் 
குமபடியும் ௪த துருக்களை வெல்லு மாயுதவகளைப பெறவும் ஈளஜுக்கு 
யமன வ.ரங்கொடிததான் எனபதாம, 

சா.ரணம் காரியததுள்ளதென்பது பிரசிததப்படும்படி. யமன் 

தருமனெனஓம பெயாக்கேற்ப ஈளன அஃலற்படும்போதும் நல்லற 
மெ.ப்தவும் கொலைத்தொழிற கேறப யுததகளத்தில் வெல்படைக 
ளெயதவும் வரமாகக் கொடுத்தவா னெனரறா;. (௭௪) 

தார்புலராலுதயஙகவும்வேண்டி. 
னார்கலிவறறவமைக்கவுமலலா 
னீரறுபாலையினெஞ்சினினைபபின் 

வார்புனலெய்தவுமவருணனளிதான். 

(இ-ள.) வருணன - வருணனானவன், தாரா - மாலைகள், புல 
ராது தயங்கலம - வாடாமல விளங்கவும், வேண்டின - வேண்டுமா 
னால ௮ா கலி- சமுதஇரமானது, வறற அமைககவும - வறிறும்படி. 
சேயபவும், ௮லலால - அவையனறியும், ரா ஆறு டாலையின் - நீரில்லா த 
பாலைலைததில, நெஞூல நிலபபின - நேஞூலே நினைத்தால், வீரா 
புனல் எயதவம - மெடிய நீருவ£டாகவும், அளித தான - (நளனுக்கு 
வ.ரங்) கொதுததான, ௭- ந. 

(௪-) வருணராஜன ஈளஜனுக்குக் கடல்வம்றச் செய்யவும், 
நீரில்லாவிடததஇல் நீருண்டாசச் செட்யவும வரக்கொடுத்தான் என் 
பதாம், 

இசனால் மழைபெய்.பா விடம் இவன் தேசத்துக்கு நீராம் 
குறைவில்லையாம், (௭௫) 

ஆண்டகைககின்னவளித்தரிவைக்கு 
மாண்டகுகற்பைவருத்துவமென்னாத் 
இண்டினராவிசிமைந்திமோறும் 
வேண்டுருவெய்தவும்விண்ணவரீட்தார். 

'(Q - 60.) விண்ணவா - இர்திரன் முதலிய தேவாகள், ஆண் 
டகைக்கு - ஈளலுக்கு, இன்ன அளித்து - இவ்வரங்களைக் கொடுத்து, 
அரிவைககும் - தமயர்திக்கும், மாண் தகு - மாட்டிமைபொருக்திய, 
கற்பை - கற்பினை, வருத்துவம் என்ன - வருத்துவோமென்று, தீண்



போர்புரிபடலம். ௪௮௯ 

பூனா - தொட்டவர்களுடைய, ஆவி சதைர்திடும் ஆறும் - உ௰ிர் கெடு 
மாறும், வேண்டு உரு எய்தஉம் - வேண்டிய வடி.வங்க ளெடுக்க£ம், 
ஈந்தரா - (வரக) கொடுததனா, எ- று. 

(௪-து.) இச்திரன்முதலிய தேவாகள் ஈளனுக்கு$் தமயச்திக்கும் 
வேண்டிய வுருவம் பெறவும், தமயந்தி கற்பழியத தீணடினவா உமி 
நீங்கவும் வரஙகொடுததா£கள் என்பதாம், 

அரிவைக்குமென்பதில் உம்மை எச்சவும்மை யெனக்கொள்க 
தாங்கள் பலமுயநசிசெயதுஞ சம்மதியாமல் மனிதஞ.ூய நளன் 
மேல்வைத்த கருதஇன்படி. சாதிததலால் தேவாகள அதில் மிகயம் 
மஇழ்வுடையவராயச் தமயர்தி கம்பை வருததவேண்ணின் அவரும் 
மாயும்படி. வரக தந்தன ரொனக, (௭௬) 

[இதனால் தேவா மஇழ்வோடு தம் டதியடைசல் 
சொல்உப்படினெறது.] 

கண்ணகன்ராலமளித்தகழற்கா 
லண்ணலையேத்தியருந்ததஇிமாலும் 
பெண்ணமுதத்தைவியதுபெருஞ்சர் 
விண்ணவர் தமபதிமேவினரன தே. 

(இ- ௭.) கண் ௮கல்- இடமகன்ற, ஞாலம் - பூமியை, அளித்த - 
இரச்ஷித்த, கழல் கால் அணணலை - வீ. ரககழலையணிஈத காலையுடைய 

நளனை, ஏத்தி- அதிதது, ௮௬௩ ௪தி மாஓம- அருகததியை யொத்த, 
பெண் அமுத்ததை- தமயாதியை, வியாது - அதிசமிதது, பெரு சா 
விண்ணவா - மிகுந்த சிறப்டையடைய தேகாகள், தம் பதி- தம 
மூடைய நகரங்களை, மேவினா - அடைநதனா, ௭- ற. அனறு- ஏ- 
அசைகள், ° 

(9-9.) Qi. Bren முதலி.ப ழேவாகள் ஈளனைப் புகழ்க்தும் தமயக் 
இயைக்கண் டதிசயிச்தும சுவாக்கததி;கு. டோஞாகள எனபசாம், 

குற்றமில்லாத தன்மே லேதாகசவந்த மற்றையரசலா விடுத 
தலால் (ஞாலமளிசத அண்ணல?” என்றா. அ௮ருகசுதிமானுமெனபது 
பெரும்டாலும் கற்புக்கெனக் கொள்க. பெண்ணமுத் ததை வியம் 
தென்பது தமயர்இ கற்குண ஈ;செயகையை மேச, (௭௭) 

அ௮ம்கண்வானத்தமரருமாழியிற் 
பொங்குதானையரசரும்போயபின் 
சிங்கவேறனையான்றிகழ்மா மணி 
தீங்குபைம்பொனிருக்கையிழ்சார்க்தனன், 

(இ-ள்.) ௮ம் கண் வானத்து - அழயெ இடத்தையுடைய தெய் 
வலோகத் இருர்தவர்த, அமரரும் - தேவரும், ஆழியில் - சமூத்திரம் 
போல், பொங்கு தானை - மிகுந்த சேனையையுடைய, அரசரும் - அரசர் 
களும், போய பின்- போனபின்பு, திகழ் மா மணி- பிரகாசிக்கின்ற



#50 ன் ஈடதம், 

மாணிக்க மணிகளிழைத்து, தங்கு- தங்கிய, பைம்பொன் - பசிய 
டொன்னார்செய்த, இருக்கையில் - ௮சனத்தில், சிங்க ஏறு ௮னையாள்- 
சிங்சவேம்மையொதத ௩ளனானவன், சாரர் சனன் - சோச்தனன், எ-று. 

(௧-௮) தேவாகளும் அரசாசளும் போனபின்பு were ஈவமணி 
பீடத்தி லிரும்தனன் எனபதாம். (௭௮) 

போர்புரிபடலம் முற்றிற்று. 

ஆ. செய்யுள் - ௭௬௭௬. 
  

மணம்புரிபடலம். 

[சளமகாராறன் தமயந்தியை விவாகஞ்செய்தல் 
சொல்லபபம$ூனறழு. ] 

கலிவிருத்தம் 

சாந்தமூழ்குகடமுலைக்கோதையர் 
காந்துபைமபொற்கவரியிரட்டுற 
வாய்ந்தசெவ்விமணவினைமாடத்தஇன் 
வேந்தர்சூழ்வரவிமன் வ்தெய்தினான். 

(Q- on.) சாக்தம் மூம்கு- ச்தனக்குழம்பினால் முழுகப்பெற்ற, 
தடம் முலை கோதையா -பருச்ச முலையையுடைய மாதாகள், காந்ு 
பைம்பொன் - பிரகாசிகஇன்ற பசிய பொம்காம்பையுடைய, சவரி 
இரட்டு ௨உ௰ - சாமரைகளை வீச, வாய்ற்த- பொருநதிய, செவ்வி - 
அழிய, மண வினை மாடத்தின் - விவாகஞ்செய்யும் ௨பரிகையில், 
வேர்சா - அரசரகளனைவரும், சூழ் வ.ர - சூழர்துவா.ராநிற்க, வீமன் - 
வீமராஜன், வற் து எயஇனான் - வற்துசோநதான, எ-று. 

(க-து.) வீமராஜன் விவாகமண்டபத்துக்கு வந்தான் என்பதாம், 

பார ச்தவாகளுடைய கண்களைச் கவாந்துகொளளும்படி. கை 
போயவரால் ௮அணிசெய்த மாடமென்பதறகு *வாய்க தசெவ்வி மண 
வினை மாடம் எனடபட்டது, விவாகஞ் செய்வித்தற்குப் பிரதான 
மானவ னாகையால் முன்னே வீமன் வந்தன னெனரூா, (4 

ஆற்றுவேள் வியருட்தவர்சூழ்வரப் 
போற்றுமான்மறைககோதமன்போர்கெழு 
வேற்றடங்கண்விளங்கழைமன்றலுக் 
கேற்றயாவையுங்கொண்டுடனெய்தினான், 

(இ-ள்.) வேளீவி ஆற்று - யாகங்களைச் செய்டுன்ற, ௮௬ தவா - 
முனிவர்கள், சூழ் வ.ர- ரூழ்ர்துவ.ர, கால் மமை - நாலு வேதங்களை 
யும், போற்று- போழ்று்ற, கோதமன்- கெளதமமுனிவன், போ 
கெழு- போரின்மிக்க, வேல் தடம் கண்- வேல்போன்ற விசாலம் 
பொருச்திய கண்களையுடைய, விளங்கு இழை - தமயச்தியினது, மன்ற



மணம்புரிபடலம், ௪௯௪ 

லுக்கு - விவாகத்துக்கு, ஏற்ற யாயவையும்- ஏற்ற இரவியமனை த்தை 
யும், கொண்டு - வருவிழ்துக்கொண்டு, உடன் - அதலுடனே, எய்தி 
ஞன் - வநழான், எ-று, 

(௪- ௮.) கெளதமரிஷி விவாகத்திற்கு வேண்டியவைகளைக் 
கொண்மிவர்தா£ என்பதாம், 

கெளதமமூனி விவாகபத்ததிடபடி ௮க்இரியைக்கு வேண்டிய 
மாவிலை, சமிதது, தருப்பை முதலியவும் வரவழைத துக்கொண்டு 
வரீதனனெனபதம்கு (மனறலுக்கேறக யாவையுய கொணடுட னேய் 
Bene’ என்னா, (௨) 

வேரியங்தொடைவிமனுமவேந௩தரு௩ 
தேருகான்மறைசசெலவருமன்தலுக 
கோரையெயதியதென்றுழையொற்றரா 
லாசமார்பற்கறியவுணர்த தினார். 

(இ-ள்) வேரி தொடை லீமஜும் - தேனொழுகு மலாமாலையை 
யணிஈ த வீமராஜஜும், வேர்தரும - அரசாகளும், தேரும் ரானமஹை 
செல்வரும் - நாலு கேதஙகளையு மறிரத பிராமணாகளும், மனற 
லுக்கு - விவாகதஇயகு, ஓரை எயதியது எனறு - முகாரததகாஉம் 
வந்ததெனறு, உழை - ௮ருஇலிரு5த, ஒறரால - வேவுகாரரால், 
ஆரம மா£பறகு அறிய - நளமகா.ராஜனுககுத தெரியும்படி, உணாதஇ 
ஞா - தெரிவிததாரகள, எ-று. ௮ம- அசை, 

(க-து) வீமராஜன முதலாஞோ மு-ாதத௨க்லெம் வந்த 
சென்று வேவுகா.ர.ராலே ஈளலுக கறிவிததாகள எனபதாம, 

விவாககஇரியைக்கு (poly நடக்கவேண்டிய ௪டஙகுக எனைத் 
தையு மூடிக்கவேண்டி ஈகளமகா. ராஜனை த தூணடு நினைபபுடையவா 
“ஒஓரையெயதியதெனறு ஒறற.ரால் ஆரமாப௰ குணாததினா”எனரா.() 

ஒற்றர்கூறவொளிர்முடிவேந்தனைக 
கற்றைவார்சடைககாசிபனாதியோர் 
சொத்றகான்மறைதாூல்வழித்தூமணிப் 
பொற்றசும்பினிற்பூம்புனலாட் டினார். 

(இ-ள்.) ஒற்நா கூற - ஒற்றா சொல்ல, (அவ்வளவில்) ஒளீ£ 
மூடி. வேந்தனை - விளங்குஇன்ற மகுடததையுடைய நளனை, கற்றை 
வா சடை - மயாததொகுதியாயய நெடிய சடையையுடைய, காசி 
பன் ஆதியோர - காபபென்முதலிய முனிவாகள், சொற்ற நான்மறை 
னல் வழி - வேதழூலிம் சொல்லிய வழிப்படி, தா மணி - பரிசுத்த 
மாய ஈவமணிகள் பதித்த, பொன் தசும்பினில் - பொய்குடத்திற் 
கொணர்ச்த, பூ புனல் ஆட்டிஞா - பொலிவையுடைய தா£ததம்களி 
னால் ஜ்மானஞ் செய்வித்தாகள், எ-று. 

(௧-த.) காசிபாமுதலான முனிவர்கள் கொண்டுவர்த புண்ணிய 
தீர்த்தச்தினாலே ஈளனை ல்மாசஞ் செய்வித்தார்கள் என்பதாம்,



௪௬௨ சைடதம், 

பூம்புன லெனலால் கங்கையாயே தாத்த மெனக்கொள்க, ல் 
வழிப் பூம்புனலாட்டின ரொலலால் முப்பத்திரண்டுவகையுள்ள ஓமாலி 
கையையும் அவாப்பத்தையும் விரை ஐர்தையும் பூசி முழுக்காட்டின 
ளொன்க. இவைகள் சுயம்வரட படலததில 1களிம௫ம் வெயதி' என்ஜும் 
தாற்றொன்பதாம்பாட் Peon pares a, (௪) 

புனிற்நிளமபிறைக்கணணியன்பூங்கழன் 
மனததினெணணிவழிபட்டிமாமறை 
யனைத்தும்வல்லவறகெறியந்தணர் 
நினைத்தயாவையுக9ராடுடலகினான். 

(இ-ள) புனிற்று இள - மிகும்த இளமைபொருர்தி.ப, பிறை 
கண்ணியன் - பாலசகஇரனாயே மாலையணிஈத பரமசவலுடைய, பூ 
கழல் - அழபெபாதஙகளை, மனத்தின எண்ணி - இதயததிலே தியா 
னித, வழிபட்டு - பூரிதது, மா மறை கனைததும் வலல - வேத 
மூழுதுநதெரிகச௪, அறம் ரெறி ௮: ௪ணா-சருமமாககததினின்ற பிரா 
மணாகள, நினைத்த யாவையு.௦ - நினவைததவை யனைசதையும, நீராட 
நீருடனே, நல௫னான - கொடுத்தனன, எ-று. 

(க-து) ஈளன பிராமணாகள நி.எத்தயாவைய தாளமாகக 
கொடுததான எனபதாம, 

புனிறதிளம்பிறைக கண்ணிபன் வ.டி.டு கடவுளெனக் கோளக. 
உழிபடல் - பூசிததலாம. குறிடடறிரஉ தபவனாதலால் அந்தணா 
நி.னத்தயாவையும ராமி 3. னரசெயதன © co odie (௫) 

[இதுமூகல் அறுபாட்டால் களஜக்கு அலங்கரித்தல் 
சோல்லட படுகின்றது ] 

அழகுவாய்ப்பவனைபவரண்ணலைத 
தொழமுது5லலருளபூண செடர்விரி 
மழவுகன்க இர்மாலவரைசோநதெனச் 
செழுமணிப்பொற்றிகழ்முடி சூட்டினர். 

(இ-்-) அழகு வாய்பப - அழகுபொரு£$த, வனைபவா - அபர 
ணம் தரிப்பவாகள, ௮ண்ணலை மொழுது - நளனைவணஙக்இ, ஈல அருள் 
பூண்டு - (அவனுடைய) ஒருபைபெ.ஈறு, சுடா விர் - இரணம் விரி 
இன்ற, மழவு ஈல் கழா - இளஞ்சூரிபஞனவன, மால் வலா சோந்தது 
என - உதயூரியில வந்ததுபோல, செழு மணி - செழுமையுள்ள மணி 
களபதஇத்து, பொன் - பொன்னாறசெயது, இகழ் முடி - பிரகா௫க் 
இன்ற இரீடத்சை, சூட்டிஞா - தரிததாகள, எ-று. 

(க-து.) சளக்கு முடி.தரித்தாகள் என்பதாம், 

௮ணிதலில் வல்லவரொன்பதுதோன்ற *அழகுவாய்ப்ப வனைபவா” 
என்றும், ஈளனருள் பெழ்றென்பதற்கு *நக்லருள் பூண்ட” என்றும் 
அரசாச்குப் பிரதானமாகையால் முடிசூட்டி” என்றுஞ் சொல்லினா, 
“கதாவரா சேர்ர்தென? என்னலால் உவமையணி. (௬)



மணம்புரிபடலம். ௪௬௨ 

புயங்களென்னும்பொலங்கரி மீதுவான் 
றயங்குசோதிக்கதிர்கடவழ்ர்தெனக் 
கயங்கொள்வள்ளைக்கவின்கவர்காஇனில் 
வயங்குபைம்பொன்மணிக்குழைசேர்த்தினர், 

(இ-ள்.) புயங்கள் என்னும் பொலம் இரிமீது - தோள்களென் 
இன்ற மேருமலையின்மேல், வான் தயங்கு- ஆகாயத்தில் பிரகாசிக் 
Genp, Cen B - ஒளியையுடைய, கதிாகள்-சூரியாகள், தவழ்ந்தது என- 
தவழ்ர்சதைபபோல், கயம் கொள் - தடாகங்கள் கொண்ட, வள்ளை - 
வள்ளையிலையினுடைய, கவின் கவா - அழகைக் கொண்ட, காதினில் - 
செவிகளில், வயங்கு - பிரகாசிக்கெற, பைம்பொன் - பசிய பொன் 
னாம் செய்த, மணி குழை சோததினூ - ரத குண்டலங்களைத் தரித் 
தா£கள், எ-று. 

(4-9) களன் செவியில் குண்டல மணிக்தா£கள் என்பதாம். 

நளன் புயங்களெனலும பொலங்கிரி யென்றது உருவகவணி ; 
கதிகள் தவழ்தென மணிக்குமை யெனறது உவமையணி, வள்ளைக் 

கவின்கவா காதெனமது காட்சியணி, இம்மூனறுவ் seve gi a(t கலித் 
கலவையணி, 

வண்ணமேகலையார்மனஙகூட்டுணக் 
கண்ணகன்றுகவின்செயுமார்பிடை 

யணணன்மால்வரைதாழுமருவிபோற் 
றெண்ணிலாமணியா£வடஞ்சேர்த் இனர், 

(இ-ள ) வண்ணம மேகலையா£ மனம் கூட்டுண - அழூய மேக 
லையைத்தரிதத மஙகையாகளுடைய நெஞ்சைக கொள்ளைகொள்ள, 
கண் அகனறு - இடமகனறு, கவின செயும - அழகைச்செய்யும், மார் 
பிடை - மாபினகணணே, அண்ணல் மால உரை - பெரிய மேருமலை 
யில், தாமும் அருவி போல- தாழடதொழுகு மருவிரீரைபபோல், கெள் 
நிலா - செளிஈத ஒளியையுடைய, மணி ஆ வடம் - முததுவடங்களை, 
சோ ழதிஞா - தரிததாராகள, எ-று. 

(க-து) களனமாரபில் முத்துமாலை யணிர்காாகள் என்பதாம். 

மாதாக்குத தழுவற்குரிய அடவா மாரபிடத்தில் மிகுந்த wipe 
யென்பது தோனம மேகலையாமனவ கூடடுணு மாபெனபபட்டது. 

மாபிடை வரைதாழு மருவிடோல உடஞ்சோததினா ரெனகால் உவ 
மையணி. (3). 

பூமலர்ச்செழுவகற்பகமபுலலிய 
காமர்வல்லியெனககவீன்செயதிடத் 
தூமணிச்சுடர் தூங்குபொலந்தொடி. 
தேமலர்ச்தொடை Hem ug Cris Rept. 

௪௨



௪௯௪ OGL. SD, 

(இ-ள்.) பூ மலா- பொலிவு பொருக்இிய மலாகளையுடைய, செழு 
கற்பகம் புல்லிய - செமுமையுள்ள கழ்பகமரத்தைத் தழுவிய, காமர் 
வல்லி என - அழூய வல்லியென்னும் சொடி.போல், கவின் செய்இட - 
அழகைச்செய்ய, தா மணி சுடா மங்கு - பரிசுத்தமாயெ ஈவமணியின் 
இரணங்கள் தங்யெ, பொலம் தொடி - அழகிய தோள்வளையை, தேன் 
மலர் தொடை திண் புயம் - வாசனைபொருச்திய மலாமாலையை 
யணிர்த திண்ணிய தோள்களில், சோதஇனா - தரிததா£கள், எ-று. 

(க-து ) ஈளன் தோள்களில் வாகுவலயர் தரித தாரகள் என்பதாம். 

கற்பகம்புல்லிய காமாவல்லிபோல் பொலதொடியைத் திண 
புயஞ் சோததினா ரொெனலால் உவமையணி, ௯ 

துளங்குதெண்டிரைசூழ்கடல்வையக 
மளந்துகோடற்கருவிலைப்பூர்துகல 
விளங்குபொன்னங்கிரியினைவெண்முகில் 
வளை சதென்னமருங்கஇனி௰ு்சாத்தினர், 

(இ-ள்.) துளங்கு - அசை௫ன்ற, தெள் தினா சூழ் கடல் வையகம்- 
தெளிகத அலைகளையுடைய கடலாழ் சூழப்பட்ட பூமியை, அளந்து 
கோடற்கு- ௮ளவிட்டுக கொளவதம்கு, அரு விலை பூ துல் - அரிய 
விலையையுடைய அழகிய ஆடையை, விளக்கு - பிரகாசகன்ற, 
பொன் இரியினை - மேருமலையை, வெண் முலெ - வெள்ளை மேக 
மானது, வளை*த.து எனன - சூழந்ததுபோல், மருஙடனில் சாததினஞா- 
அரையின்கண் தரிததா£கள, எ-று ௮ம்-௮சை. 

(e-g.) ஈளனிடையி லாடை தரிதசாகள எனபசாம் 

பொன்னகரியினை வெண்முடுல் வளை5சதெனனப் பூர்துஇல் 
மருங்கிற் சோததினா ரெனலால் உவமையணி, (40) 

பாந்தளேர்தியயார்பொதுநீககிய 
வேந்தல்சேவடிப்போ தனெழிலபெற 
வேந்தர்பொன்முடிதேய்த்துவிளங்கிய 
காந்துபைம்பொற்கனைகழலவீ£க்கினார். 

இ-ள்.) பாகதள ஏநதிய பா£ - ஆதிசேடனால் சுமக்கபபட்ட 
பூமியை, பொது நீக்யெ - யாவருக்கும் பொதுவாதலை நீக்கிய, ஏற் 
தல் - களனது, சேவடி. போதின் - சிவந்த பாதமலாகளில், எழில் 
பெற - ஆழகுபெறும்படி, வேதா டொன் முடி. தேயதது- ௮ரசாக 
ளுடைய சுவாண இரீடஙகளால் தேயக்கப்படடு, விளங்கெ - பிர 
கா௫ித்த, சாந்து - சொலிக்கன்ற, பைம்பொன் - பசும்பொன்னா் 
செய்த, கனை கழல் - ஒலிக்கும் வீரக்கழலை, வீக்கனொ - கட்டினூாகள், 
அறு. 

(௬-த.) ஈளன் வலப்பா தத்தில் லீரக்கழ லணிர்தாகளென்பதாம்,



மணம்புரிபடலம். ௪௯௫ 

பூமி ௮ரசாக்கெல்லாம் பொதுவாயிருப்பதை நீக்டுத் தனதாக 
ஈளுகையால் பா£பொதுநீக்கெய வேர்தல்” என்றா. வீரத்தன்னை 
'தான்றக் கனைகழல் வீக்னஞா எனபபட்டது, (ae) 

இன்னபே.ரணியாவுமெழில்செயத் 
துன்னியெங்குமுழவந்துவைத்் திடப் 
பொன்னஞ்சூழிப்புகர்முகவெற்பின் மேன் 
மன்னர்மன்னன்ம௫ழ்ச்சியொடேடனான், 

(இ-்.) இன்ன - இப்படிப்பட்ட, போ அணி யாவும் - பெரியா 
நிலையுள்ள ஆப.ரணஙகளனை ததும், எழில் செய - அழூனைச்செய்யட 
ரங்கும் துன்னி - எவ்விடததும் நெருக்க, முழவம் துவைத்இட - 
2பரிகைகள் ஒலிசெய்ய, பொன் - பொன்னாற்செய்த, அம் - அழூயெடி 
சுழி - மூகபடாத்சையுடைய, புசா முகம - புளளிபெற்ற மூகத்தை 
புடைய, வெறபின்மேல் - மலையையொதத யானையின்மேல், மன்னர் 
மன்னன - ௩ளனானவன், மஇழச௪சியொடு எயதினான் - மஇழ்ச்சியுடன் 
ச௪னனான, எ-று. 

(௪-.) ஈளன் யானையேறி௪ சென்றான் என்பதாம், 

அரசன் புறபபடல் யாவாக்கும் தெரிவித்தல்போல் *எங்குமுழ 
வர் துவைதஇட? எனறும், சக்கரவாததி யெனபதுதோன்ற *மனனர் 
மன்னன்” எனறுஞ சொலலினா, (௧௨) 

கேமிசூழ்ந்தகநெடுகிலமன்ன வர் 
தாமவெண்குடைதாய்கினர்பின்வர 
வாமமேகலைமங்கையரங்கையிற் * 
காமர்செம்பொறகவரியிரட்டவே. 

(இ-ள்.) நேமி சூழந்த நெடு நில மன்னவா - சமுதீதிரஞ் சூழ்கீத 
நெடிய பூவுலகததரசா, தாமம்- மாலையணிஈத, வெண் குடை காக்க 
னா - வெண்கொற்றக்குடையை௪ சுமகதவரா௫, பின வர - பின்னே 
வரவும், வாமம் மேகலை மஙகையா - அழிய மேசலாபரணத்தை 
யுடைய மாதாகள், அ௩கையில் - அழிய கையினால், காமா - அழகிய, 
செம் பொன கவரி - சிவந்த பொறகாம்பையுடைய சாமரைகளை, 
இரட்ட - வீசிவரவும், எ-று, ஏ - ௮சை. 

(3 -௮.) வேர்தா குடை பிடிக்கவும், மாதா சாமரை வீசவும் 
என்பதாம், 

குடைதாங்குதல் ௮ருமையாதலால் அதற்கேம்ப ௮௪மாயும், கவ 
ரியிரட்டல் எளிதாசலால் ௮தறகேற்ப மங்கையனாயுஞ் சொல்லிஞா( 

தண்ணக்தாமரைத்தாக்கணங்கன்னவர் 
கண்ணுகெஞ்சுமுவந்துகளிப்புற 
வெண்ணில்வேஇயசாசியியம்பிட 
வண்ணமாமணிமண்டபத்தெய்்தஇினான்.



௮௬௭ ைட் தம், 

(இ-ள்,) தண் தாமரை - குளிச்சிபொருச்திய சாமமாமலரி 
விருக்கின்௦, தாக்கணக்கு அன்னவா - இலக்குமியையொத்த மங்கை 
யா, கண்ணும் கெஞ்சும் உ௨வற்று - சண்ணு மனமும் மகழ்ச்சி 
யடைந்து, களிப்பு உற - களிபபுமிக, எண் இல் வேதியா ஆச இயம் 
பிட- அளவற்ற பிராமணாகள் ஆவ இக்க,வண்ண மா மணி- அழயே 
மாணிக்கமணிகள் பதித்த, மண்டபதது எயதினன் - மண்டபத்தில் 
வற்துசோர்தான், எ-று. ௮ம்-௮சை, 

(க-.து.) மாதாகள் மஇழ மகையவா வாழ்த்த களன் விவாக 
மண்டபததில் வகதான எனபதாம், 

நினைக்கு நெஞ்சு களிததற்கு கோக்குங் கண் கா.ரணமாதலால் 
“சண்ணுநெஞ்சு முவஈது களிததிட? என்றும, மண்டபததெய்தஞ் சம 
யமாதலில் எண்ணில் வேதிய ரா௫ியியம்பிட? எனறுஞ, சொல்லிஞா () 

வேனிலையகணைவேள்்புறங்காத்திடப் 
பானலுண்கட்பனிமதிவாணுதம் 
ஹேனவாங்குழற்றேமொழியைக்கெரடு 
மானிஷனோககன்மடந்தைபரெய்இனார், 

(இ-ள்.) வேனில் ஐங்கணை வேள் புறம் காத்திட - வச் தகாலத் 
இற்குரிய பஞ்சபாணங்களையுடைய மனமதனானவன் புறங்காத்து வர, 
பானல் ௮ம் கண் - நீலோற்பலமபோன்ற அழயெ கண்களையும், 
பனி மதி வாள் நுதல் - குளிசசிபொருநதிய சகதிரனையொத்த ஒளி 
பொருந்திய நெற்றியையும, தேன அவாம் குழல் - வண்டுகள் விரும்பு 
இன்ற கூர்தலை.பும், தேமொழியை கொடு - மத.ரமான சொல்லையு 
முடைய தமயர்தியை யழைத்துக்கொண்டு, மானின் நோக்கின் மடந் 
தையா - மான்பாவையை யொதத பா£வையையுடைய மாதாகள, 
எய்திஞா - அடைநஈதா, எ-று. 

(4 - து.) மாதாகள் தமயஈதியை யழைத்துக்சொண்டு வ௩தா£ 
கள் என்பதாம். 

ஈளனை வெல்லும்படி வர் சவளாதலால் அதுபற்றி வேள் புறங் 
காத்திட? என்னா. (௧௫) 

கள்ளமுமலர்நாற்றியெண்கரவத 
முள்ளகன்றவொளிர்மணிமாடத்தின் 
பிள்ளைமானிகர்கோககியைப்பெய்கழல் 
வள்ளலோடுமணத்தவிசேற்றினார், 

(இ-ள்.) கள் அரு மலா சாற்றி - தேன் நீங்கா மலாமாலை சக்) 
எண் காவதம் - எட்டுக்காததாரம், உள் ௮கன்ற - உள்ளேகிரிர்த, 
ஒளி மணி மாடத்தின் - பிரகாசம்பொருந்திய மணிகள்பதித்த உபரி 
கையில், பிள்ளை மான் நிகா நோக்இியை - - இளமான் பாரவைபோன்ற 
பாரவையையுடைய தமயந்தியை, பெய் கழல் வள்ளலோு - லீரக் 
அழலை யணிர்த ஈளலுடன், மணம் தவிசு ஏற்றிஞா - கல்யாணமேடை 

யில் ஏற்மிஞாகள், எ-று,



மணம்புரிபடலம், ௪௯௭ 

(௧க-ு.) தமயந்தியை நளனொடு கல்யாணமேடையி Cond 
ஞார்கள என்பதாம், 

இடமுழுவதும் அலங்கரித்தமை தோனற *கள்ளறாமலா காத்தி 
யெண் காவதம்? என்றா. (௧௬) 

உதகமல்குுல்லோரையிஃகென 
விதியினாடிக்கணிதர்விளமபலும் 
பதலையார்த்தெழபபாவையைகல்கயெ 
மதுமலர் ,தொடைமன்னெழுக்தானரோ, 

(இ-ள) உதகம கலகும - தாரைவாகூன்ற, நல் இரை இஃது 
go - நல்உமுகூாரததம இதுவெனறு, விஇயின காடி - சோதிட விதிப் 

படி. பாதது, கணிசா விளமபலும் - கணித.ராலோ சொன்னவள 

வில், பதலை தாசு எழ - வாததியஙகள மிகவொலிக்க, பாவையை 
நல்கிய - தமயஈதியைப பெற, மழு மலா தொடை மன் - தேனொ 
முகு மலாமாலைபையணிர த வீமன, எழுகதான - எழுகதனன், எ-று 

௮ரோ - அசை, 

(க-து) சோதிடா முகூாத்தலக்னெ மிதுவென்று சொல்ல வீம 
னெழுர்தான எனபதாம், 

தாரைவாகூனற காலமாதலால் பதலையா ததெழப் டாவையை 
நல்திய மன்னெழுஈ தான் எனரா, (௧௭) 

கமலமீதுசெங்காக்களலர்ந்தெனக் 
மரனங்கையிற்கோல்வளைசெங்கைவைத் 

இமயமாதுமிறைவலும்போலவாற்க் 
தமைஇரென்னவரும்புனனல்கினான். 

(இ-ள்.) கமலம் மீது - தாமரை மலரின்மேல், செம் காச்தள் 
அலாந்தது என -சிவாத காஈதண்மலா பூத்ததுபோல், குமரன் ௮ம்சை 
யில் - களன.து அழிய கைமேல், கோலவளை - தமயந்தியினத) செம் 
கை வைத்து - சவத கையை வைத்து, இம௰ய மாதும் இறைவனும் 
போல வாம்ந்து - பா£வஇயும் பரமஏவலும்போல வாழ்ந்து, அமைதர் 
என்ன - பொருச்தியிருமென்று, அரு புனல் - அரியநீரை, நல்ஒனான் ௫ 
வாத்தான், ௭-று, 

(க-து) வீமன் ௩ளன்கையில் தமயச்திகையைவைத்து வாழ்ச் 
இருங்களென்று தாரைவாரத்தான் என்பதாம். 

கமலமலரனைாயும் காந்தண்மலரையும் நளன் தமயர்தி யென்லும் 
இருவா க.ரங்களுக்கும், இமயமாகையும் இறையையும் அவ்விருவர்க் 
(கும் இணைசொல்லுதலால் உவமையணி, (௧௮) 

சாந்தமூழ்குதடம்புயனாழம் 
கேய்ந்தயாவுமினிதுமுடித்தபி



#555} ளைடதம், 

னாய்ந்தகான்மறையின்வழியாயிழை 
காந்தண் மெல்விரற்கைபிடித்தானசோ. 

(இ-௭.) சாதம் மூழ்க - சம் தனக்குழம்பால் மூழ்கபபெற்ற, 
தடம் புயன - பருத்த புயஙவகளையுடைய ஈளனானவன, ஆர அழம்கு 
எயர்த யாவும - பொருகதிய ௮க$இனி காரியததுக்குப பொருகதிய 
வனை ச்தையும், இனிது முடித் பின - இனிமையோடு செய்து 
முடி ததபினபு, ஆய்த - ஐ.பு௩இருகனெற, மான மறையின் வழி- வேத 
மாசக்கப்படி, ஆயிழை காஈதள மல விரல் - தமயந்தியினது காநத 
எளரும்புபோனற மெல்லிய வ ரல்களை, கை- தனகையால, பறதினா௭ - 
பிடித்தான், எ-று. ௮ரோ-௮சை, 

(க-து) களன் தமயந்தி கையைபபிடிததான் எனபதாம, 

விவாககோல5 தோனற *சாஈ தமூழகு தடம்புயன? எனறும், ௮7 
அர்க்குப் பாணிகஃசரகணமே சிறபுபெனபது சோனற *நானமழையின் 
வழி யாயிழை காந்தண மெல்வீரல கைடபிடிதது? எனறும், 
சொல்லிஞா- (௧௯) 

பொய்குசெந்தழலசூழ்வம்துபூம்பொரி 
செங்கையாரச்சொரிஈதுதருமகள் 
பங்கயப்பதம்பைம்பொனினம்மிவைத் 
தங்கண்வானத்தருட்ததஇிகாட்டினான். 

(இ-ள்.) பொங்கு செம் தழல் சூழ்வந்து - மிகுட௩த அக்னியை 
வலம்வாது, பூ பொரி - அழகிய பொரியை, செம் கை ஆர சொரிரது- 
இவ5த கைநிழை௰ய அததீ£யிலிடடு, திருமகள் - தமயநதியினது, பம் 
கயம் பதம் - தாமரைமலாபோன்ற பாதத்தை, பைம்பொனின் அம்மி 
வைத்து - பசியபொன்னாறசெய த அம்மியினமேம் நாக்வைத்.து, ௮ம் 
கண் வானத்து - அழயே இடததையுடைய அசாயததிலிருக்கன்ற, 
அருஈ்ததி காட்டினான - அருந்ததி ஈக்ஷத$்இரத்தைக் காண்பித்தான், 
எ-று. 

(௧- து.) ௮க்னி வலம்வர்து பொரி யிறைத்துத் தமயந்தி 
பாதத்தை யம்மியில்வைத்து அருச்ததியைக் காட்டினான் என்பதாம். 
இப்படி. செய்தற்கு விதி விவாகபதததியிற காண்க, (௨௦) 

ஏனையுள்ளனயாவுமுடித்தபின் 
மானினோக்கியோர்வல்லியினொல்டுப்போய்த் 
தானையங்கடற்ரடாதைபொற்றுளினிற் 
மேனவாங்குழற்றேமலர்சூட்டினள். 

(இ-ள்.) ஏனை உள்ளன யாவும் முடித்த, பின் - மற்ற காரியங்கள் 
எல்லாம் முடித்தபின்பு, மானின் நோக்கி - தமயர்தியானவள், ஓர் 
வல்லிபின் - ஒருகொடிபோல், ஒல்கு போய்- ௮சைர்து போய், தானை 
கடல் - சேஞசமுத் திரத்தையுடைய, தாதை பொன் தாளினில் - gsu 
பனாயெ லீமனது பொற்பாதங்களில், தேன் ௮வாம் - வண்கெளால்



மணம்புரிபடலம். ௪௯௯ 

விரும்பப்படுஇின்ற, குழல் - கூர்தலா.ப, சேனமலா - வாசனைடொருக 
இய மலரை, சூட்டினாள் - தரிததாள், ௭ - று. ௮ம்- ௮சை, 

(4-1) தமயச்இி தனபிதாவின் காலில வீழுஈதாள் என்பதாம் 

விவாகமூடிவில தட்தையை வண௩௫ மங்கலவாழத்துப பெறுதல் 
மகளிக்கு இயலபாதலின, அவவாறு தமய₹தியும் சன தாதையாயெ 
வீமனை வணஙஇன ளெனக, (௨௧) 

செனனிதாழ்ததுவணயகியதேமொழி 
மின்னனாளையுவஈதுவிதாபபர்கோன 
பொன்னந்தாமரைப்பூவையுமாலுமபோன் 

மன்னர்கோனொடும்வாழ்கெனவாழ்த.இனான். 

(இ-ள்,) சென்னி சாழதது வண௩ூய- தலைவண௩டபபை பணிந்த, 
தேன் மொழி மின் அன்னாளை-தேனபோனற சொலலையுடைய மின்ன 

லைப்போல விளஙகுெற தமயஈதியை, உவநது - மஇழநது, விதாப 
பாகோன - வீமனானவன, டொன தாமரை பூவையும் மாலும் போல்- 
அழூய தாமரையில் வீற்றிருக்கும் இலககுமியையும இருமாஜையும் 
போல், மன்னா கோனொடும வாழ்க என - இராஜாதி ராஜனஞான நள 

னோடும் வாழக்கடவையெனறு, வாழததினான - வாழ்ததினான், ௪-து, 
அம் - அசை, 

9 (௧ - ௫.) வீமன, தமயர் இயை நளனொடு யாழ்கவென்று வாழ்த் 
னான் என்பதாம். 

இங்கே காபபதுகருதி மாலையும், சேல்௨மிகுதகருதி திருமகளை 
யும், களனுக்கும் தமய இக்கும் உவமை கூறலாயிற்று, அவ்விருவரை 
யும்போல் நெடுங்காலம் வாழகவென வாழததினனெனிஓம் அமை 

யும், (௨௨) 

மூருகுவாய்மடுததுண்டளிழூசுபூக் 
தெரியன்மார்பினன் தேசிகர்தாடொழு 
துருகுமன்பினுவந்துவிதர்ப்பர்கோன 
வரைகொண்மார்பமகழ்வுறப்புல்லினான், 

'(இ-ள்,) முருகு வாய் மடுத்து-தேனை யுண்டு, அளி மூசு - 
வண்டுகள் மொய்க்கப்பெற்ற, பூ தெரியல் மாபினன - மலா மாலை 
யையணிர்த மாபையுடைய ஈளனானவன், தேகா தாள் தொழுது- 

ரியரது பாதத்தை வணக, உருகும் அன்பின் - கரைானெற பத் 
யினால், உவச்.து - மஇழ்ர்.து, விதாபபாகோன் - வீம ராஜஜுடைய, 
௯ கொள் மாபு - மலையின தழகைச்கொண்ட மாரபினை, ம௫ூழ்வு 
உம - ம௫ழ்ச்சியடைய, புல்லினான - தழுவினான், எ-று. ௮ம்-௮சை. 

(௧- அ.) களன் குருவைவணவங்க வீமனைச் தழுவினான் என்ப: 
தாம்,



(௫௦௦ OGL & WD, 

தேகராதலின் * தாடொழுது? என்றும், தான் சக்கரவர்ததியா 
தலின் *விதாப்பாகோன் வரைகொண்மாப ம௫இழ்வுறப் புல்லினான்” 
என்.நுஞ் சொலலினா (௨௩) 

கோ இனான்மறைக்கோதமனாதியா 
மாதவததுமுனிவருமன்னருப் 
காதல்வேலைகரையழிநட்தோங்கிட 
வாதரதகொடுமாடியியமபினார். 

(இ-௭.) கோது இல் மால் மறை - சூற்றமற்ற நாலுவேதங்களை 
யுடைய, சோதமன ஆதி ௮ம் - செளதமமூனிமுதலாகயே, மாதவத்து 
முனிவரு.௦ - பெரிய தவத்தைச் செயயும தபோதனரும், மன்னரும் - 
அரசரும், காதல வேலை - ஆசையாஇ.ப கடலானது, கரை அழிநு- 
கரைகெடடு, ஓட - உயர, ஆத. ரததோடும - அனபுடனே, ஆ 
இயம்பினா - அசாவஇசதாகள, எ-று, 

(க-து) முனிவரும் அரசரும் ஈளனை வாழ்ததிஞாகள் என் 
பதாம். 

தவமாதி.பவ௰றி௰ றலைமையுடைமைபறறி கோதமனாதியா முூனிவா 
எனறா லிவாகமூடிவில அசிகூறல பெரியோகட னெனபதாம்.  () 

அ௮றுசரீச்கமிநெடிலடி.யாடிரியவிருத்தம் 

இன்ன வைநிகழ்ஈ தபின்னரிறைவலுமணங்கனாளும் 
பொன்னரிமாலைகாறறிப்பூமபுகைகமழஷூட்டிப் 
பன்னருஞ்சிறப்புவாயந்துபனியிருவிசுமபுபாரின் 
மன்னியகனையகோலமணவறையெய்தினாசே. 

(இ-ள்.) இனனவை நிகழந்த பினனா - இததன்மையானவை 
GLb SITY, Clon DAG - ஈளலும், ௮ணங்கு அனளுளும் - தமய 
யும், பொன் ௮ரிமாலை காற்றி- பொனனரிமாலைகளைத தொயங்கக கட்டி, 
பூம் புகை கமழ ஊட்டி - அழயெ புகையை பரிமளிக்கும்படி. ஊட்டு ' 
வித்து, பன் அரும் - சொல்லுதற்கரிய, சிறப்பு வாய்ந்து - சிறப்புப் 
பொருந்தி, பனி- குளிச்சிபொருக்திய, இரு விசுமபு - பெரிய பொன் 
லுலகம், பாரில் மன்னியது அனைய - பூமியினகண் பொருககதியிருச் 
தால் அதையொதத, கோலம்- அழயெ, மணம் அஜை - படுக்கை 
பழையை, எய்திஞா - அடைஈதாரகள், எ-று. ஏ-அசை. 

(க- து.) ஈளனும் தமயநதியும் பள்ளியறைமிற் சோநதாகள் 
என்பதாம், 

பூவுலகில் ௮வ்வள வழகுள்ள விடமொன்று மில்லாமையால் 
*விசம்புபாரின் மன்னியதனையகோல மணவறை?! என்றார். (௨௫) 

பாயிருட்பிழம்புசத் துப்பகற்கதிருமிழமும்வெய்ய 
காயெரிமணியிழ்செய்தகவின்றிகழ்மஞ்சமீது 
தூயமென்பஞ்சியன்னத தூவியூறினியசெய்யு 
மாய்மயிர்முதலமூவைந்தடுக்கெவமளிசேசர்ந்தார்,



மணம் புரிபடலம், Ges 

இள்,) பாய் இருள் பிழம்பு சீத்து - டாயாநின்ம இருளினது 
இரட்டியைப போக்இ, பகல் கதி ௨மிழும் - சூரியகரணல்களைக் 
கொப்புளிக்ன்ற, வெய்ய - வெவ்விய, காய எரி - சுடுஇன்ற அக்இனி 
போன்ற, மணியில் செயத - மணிகளால் செயயபபெறற, சவின் தஇிகழ்- 
அழகு விளங்குனெற, மஞசமீது - கட்டிலின்மீத, தூய மெல் டஞ்சி - 
சுத் தமாகய மெல்லிய பஞசியிஞலும், அனனம் தூவி - ௮னனபபுளளி 
னிறகாலும், ஊறு - New, இனிய செயயும் - இனியவாகச் செயஇனற,. 
ஆய் - ஆயாநதினற, மயி மதல - மமீரமுசலியவாக, மூவை5 து-ப.இனைக் 
மாச, அகெடிய - ஒனறின மேலொனறுசோ2த, அமளி - மெததையின 
மேல், சோக்தா£- சோநதாாகள், எ-று, 

(க- து.) பதினைநது பஞ்சணையடுககிய கடடிலின்மேற சோங் 
தாாகள் ,எனபதாம் 

பஞ்சியெனப போதுப்படக் கூறினமையால் செமடஞ்சு வெண் 
பஞ்சு இரண்டுநகொள்க ₹*திறுபூளை செமபஞ்சு வெேண்பஞசு சேண 

மூறு தூவிசையையோ டைநது? எனனூா பிறரும, Epona gor 
மையால ஐ௩துவகை யொனருகச்செயத மூனறு மெததையெனக் 
கொள்க, அம்மூனறும் ஒனறு போகறுகாகறகும இரணடு இருவரும் 

தனித்தனி நிசதிராசெய்தறரு மாம். (௨௬) 

போயிறுமருங்குலென்னப்புணர்முலைசுமககலாற்றாச் 
சேயிழைபஞசியார்க்தறடி ககமலப்போதின் 
மீயுயர்விசும்புபூத்தமின்னுருககொண்டதன்ன 
வாயிரல்கோடி.மாதரயினிநீர்சுழற்றிப்போனார். 

இ-ள்.) மருங்குல் - இடையானது, போய இறும் என்ன - 
இத்றுப்போய்விடு மெனஓம்படி, புணா மூலை சுமக்கல் ஆற்றா - egw 
இய முலைகளைச் சுமககமாட்டா த, சேயிழை - தமயாதியிஐுடைய, பஞ் 
ச தாகத - செம்டஞ்சுநிறைஈ த, சீடி - சிறிய அடிசளாயெ, கமல 
போதின் - தாமரைமலரினமேல, மீ உயா - மேலாகவுயாகது, விசும்பு 
பூத்த - மெகததிலுண்டாகிய, மின - மினனல், உரு கொண்டது 
அனன - பெண்வடிவு கொண்டதென்லுமபடியுளள, யிரம் கோடி 
மாதா - இயிரங்கோடி மஙகையாகள, அயினி நீர - சோதிடப்பட்ட 
மஞ்சள் நீரை, சுழற்றி போஞா - சுழற்றினாகள், எ-று, 

(க-து) ஆயிரஙகோடிபபெண்க ளாலஞ்சுழத்நிப போஞாகள் 
என்பதாம், 

அ௮கேக மாதான்பதறழ்கு ஆயிரங்கோடிமாத ரொனளா, அயினி 
கீமான்பதம்கு முன்பெழுதினாம். (௨௭) 

அருப்புமென் முலையா னாஞ்லூற் நைம்பஇற் றெண் 
மர் பைம்பொற், பொருப்புறழ் தோளி னாற்கும் பொருக 
யற் கண்ணி ஞனாட்கு, முருக்கர் மணியிழ் செய்த வொளி 
இளர் பசும்பொழ் நட்டிழ், கருப்புரத் தீப மேர்திக் கண் 
ணெச்ில் கழித்திட் டாரே.



(௫௦௨ ை ந௩டதம், 

(இ-ள்,) அரும்பு மெல் முலையா - தாமரமையரும்பையொத்த 
மெல்லிய மூலைகளையுடைய மங்கையாகள, ஐஞ.லூற்ற. ஐம்பதிற்மெண் 
மா - ஐஞ்லூற்றைம்பததெட்டு ஸ்திரீகள், பைம் பொன் - பசிய 
பொன்மயமாஇய, பொருப்பு உறழ் தோளினாற்கும் - மேருமலையை 
யொத்த புயங்களையுடைய ஈளனுக்கும், பொரு கயல் கண்ணிஞட் 
கும் - கயற்கெண்டையையொதத கண்களையுடைய தமயக்இக்கும், 
உரு இளொ - உரு விளங்குனெற, மணியில் செய்த - ஈவமணிகளிற் 
செய்த, ஒளி இளா - ஒளி விளங்குடன்ற, பசும்டொன் தட்டில்- பசிய 
பொன்னாற் செய்த தட்டில், கருபபுர தீபம் ஏர்தி- கருபபுரத்தீபத்- 
தையேசஇ, கண எச்சில - திருவடிதோஷததை, கழிததிட்டா - 
போக்இஞாகள, எ-று. 

(க-.) ஜு.நாற ழைம்பததெட்டுப் பெண்கள் ஈளஜனுக்குர் தம 
யநதிக்குங் ஈருபபூரத தீபததால் திருஷடிகழிததாகள என்பதாம். 

அரும்பெனபது எதுகைகோககு அருபபென விகாரமாயிற்று. 
கண்ணெச்சில்--கண்ணால்வஈத தோஷம், (௨௮) 

வாசனைகமழுஞ்சுண்ணம்வண்டிமிர்குழங்கன்மாலை 
யோசனைகாறுஞ்சாந்தமொண்கருப்பூசம்பைங்காய்க் 
காசறுசெப்பினாய்ந்தகமழ் இரையமிழ் இனோடு£& 
தூசுலாம்பருமவல்குற்றோகையரேக்இனாசே. 

(இ-ள்.) வாசனை சமழும் சுண்ணம் - பரிமளமானது மணக்இன்ற 
பொடிகளையும், வண்டு இமா குழஙகல் மாலை - வண்டுகளொலிககன்ற 
அழகியே மாலைகளையும், யோசனை நாறும் சாநதம் - யோசனைரம் 
கமழ்செற சந்தன சமையும், ஒள கருபபூரம் - ஒளளிய பச்சைக் 
கருபபூசததையும, பை௰காய் - துவாக்காயையும், காசு ௮று செப்பின்- 
குற்றமற்ற வடடிலகளில், ஆயத - ஆயாதெதெத, கமழ - பரிமளிக் 
இன்ற, சுவை - சுவையையுடைய, அமிழதினோடம் - gifts spe 
னே, தூசு ௨லாம் - ஆடைமே லசைனேற, பருமம - பருமததை 
யுடைய, அல்குல் - நிதம்ப ததையுடைய, தோகையா - மங்கையாகள், 
ஏர்திஞா - தாகஇஞாகள், ௪-று பருமம் - பதினெண்சரமுளளது. 

(௧- து.) பெணகள வாசனைபபொடி, மாலை, சந்தனம், கருப் 
பூரம், பாக்கு, அமிழ்து, இவைகளையேர் தினாகள என்பதாம், 

சுண்ண முதலி.பவும் போகத்துக்குவேண்டி௰ய பொருள்களெனக் 
கொள்க. (௨௧) 

பண்ணமை இவவி ஸனல்யாழ் பருமணி யடைப்பை 
கோக்கற், கண்வழுக் குறுசெஞ் சோக் கதிர்மணிக் கால் 
செய் வட்டம், வெண்ணிறக் கவரி செம்பொற் படியக 
மினைய வெல்லா, மண்ணிய .மணிசெய் பைம்பூண் மடக் 
தையர் மருங்கு வைத்தார்,



மணம்புரிபடலம். Goa. 

(இ-ள்.) பண் அமை - இசையமைந்த, இவவு - கட்டுக்களையு 
டைய, கல் யாழ் - நல்லவீணையும், பரு மணி - பெரியமணிகள்கோத்த, 
அடை பை - தாம்பூலப் பையும், நோக்கில் - பாரத்தால், கண் வழுக்கு 
உறு - கண்கள் கூசுடின்ற, செம் சோதி - சவர்த காச்தியையுடைய, 
சதா மணி- இரணங்களையுடைய மணிகள்பதிதத, கால் செய் வட் 
டம் - சாச்தாற்றியும், வெள் நிறம் கவரி- வெள்ளைநிறக்தையுடைய 
சாமராயும், செம் பொன் படியகம - வசத பொனஞனாற்செய்த தம் 
பலப்படி.ச்கமூம, இனைய எல்லாம் - ஆகதய இவைமுதலி.பவனை ததை 
யும், மண்ணிய - கழுவிய, மணி செய - மணிகளபதிதத, பைம்பூண்- 
பசிய அப ரணஙகளையுடைய, மடநதையா - மாதாகள, மருங்கு - 
அருகே, வைததா£ - வைததனா, ௭-று. 

(௧-2) மாதாகள் யாழ், அடைப்பை, அலவட்டம், சாமரை, 
பொற்படி.கம், இவற்றைப் பக்கலில வைததாகள எனபதாம். 

யாழ்முதலியவும் போகத்திற்கு வேண்டியனவாதலால மாதா 
மருங்கு வைத்தனரொனமூ, (௩௦) 

பாம்பினைப்படத்தைமாலும்பல்கயப்பருமவலகுற 
காம்புறழ்பசியமென் ரோட்காரிகைவிழைவுகாணு 
மேம்பலோடினிதுகோககியின்னுயிர் ததோழிமார்கள் 
பூம்புகைதவழ்ங்காலன்னபொருமுகவெழினிவீழததா. 

(இ-௭.) பாம்பின படததை- சாபபததினது படததினை, மா 
ஓம் - ஓதத, பஙசயம - தாமரைமலரையொத்த, பருமம - பருமத 
தையுடைய, அல்குல - அலகுலையும, காம்பு உற௰ழ- மூஙலையொத்ச, 
படிய - பசுடையாயெ, மெல தோள் - மெலலிய தோளையுமூடைய, 
காரிகை - தமயஈதியினுடைய, விழைவும - விருபபததையும், நானும் - 
நாணத்சையும், ஏமபலோடு - அகமலாசசியுடன, இனிது நோக்கு - 
இனிமையோம் பாத, இன உமா - இனியவுயிரையயாதத, தோழி 
மா£கள - தோழிகள், பூ புகை - அழூய புகையானது, தவழகதால் 
அன்ன - தவழகதா லதையொதத, பொரு மூக எழினி - பொருமுக 
வெழினி யெனனு£ இரையை, வீழததா£ - விடுததாகள, எ-று. 

(க-த.) தோழிமாகள இரையை விடுதசா£கள் எனபதாம், 

பாம்பினைப் படத்தையென்பதில் ஐ சாரியையாகக்கொண்டு பாம் 
பினது படமெனக்கொளக. ௮னறி உருபு மயக்கமெனினு மமையும், 
பல்கயத்தை மாதரல்குறகா உவமைசொலலுதல், **இருமுகங்கமல 
மிணைவிழிகமலஞ் செய்யவாய்கமலறித் இலர்தாழ், வருமுலைகமலரச் 
துணைக்கரங்கமலம் வலமபுரியு இபொற் கமலம், பெருஇயவல்குன் 
மணித்தடங்கமலம் பிடிரடைததாள்களுங் கமல, முருவவட்கவ்வா 
ருதலினன்றே யுயார்ததபூவிஓட் கமலம்.?? இசனாலறிக. பொரு 
மூகவெழினியெனபது ௮ரககததிலிரி திரையெனக் Carers, “ 9p 
வழுவில்கேள்வி ஈன்லூலுணாச்தோ, ரொெழினிதானே மூன்றெனமொ 
Bu, அவைதாம், ஒருமுகவெழினியும்: பொருமுகவெழினியும், கார்து



Gor சைடதம், 

வாலெழினியுமென மூவகையே. *? இராச தானியிலும் ௮ரல்லும் கோ 
லமறைத்து வருமிடத்து மிவெதாம், இத ர்தாமணி யுரையிற் 
காண்ச. உவமையணி, (௩௧) 

வரிமுலை யோடும் தோன்றி வளர்தொறும் வளர்க்து 
Peo, பெருகுகாண் சுமகக லாற்றாப் பெய்மலர்க் 
கொம்பு போல்வா, டி.ருமுகஞ சிறிது கோட்டிக் கயிற்புற 
மதனித றேங்கொள், விரிமலர்க் கூந்த ராழ மின்னென 
அடங்கி நின்றாள, 

(இ-ள) வரி முலையோடும் தோன்றி - சந்தனக்கோலத்தை 
யுடைய முலைக ஞுணடானபோ துண்டாட, வளாதொறும் வளாச்து - 

(அவைகள்) வளருகதோறும் (தானும்) வளாநது, வீய - பருத்து, 
பெருகு சாண் - பெருயெராணை, சுமக்கல் ஆற்றா - சுமக்கமாட்டாத, 
பெ.்- பெய்கின்ற, மலா - மலரையுடைய, கொமபு போல்வாள் - கொம் 
பையொத்த தமயகதி.பானவள், இருமுகம் - திருமுகத்தை, சிறிது 
கோட்டி - கொஞ்சம் வணக்இ, கயிறபுறமதனில - பிடரியின் மேல், 
தேன கொள - வாசனைகொண்ட, விரி மலா-விரிஇின்ற மலரையணிர் த, 
கூக்தல் தாழ - குழலானது சோர, மின் என - மினனல்போல், 
டூ நினமுள - துவணடு நின்றனள், எ-று. 

(க - ு.) தமயந்தி நாணிசின்றாள் எனபதாம். 

ஸ்சனங்களோடுதோனறி வளாவ தாதலால் * வரிமுலையோடுக் 
தோனறி வளாதொறும வளாகது லீககப பெருகுகாண £? எனறா. () 

கூற்றுறம் தடங்க ணாவி கொள்ளைகொண் டுண்ண 
வேவி, மாறறமொன் றுரையா இய்யன் மஇிமுகங் கோட்டி. 
நின்றீர், சேறறிதழ்க கமலப போஇற றிரு௩ இழை யனையீர் 
காத, லாற்றுமா றெவன்கொ லாசைக கடற்படு மளியன் 
மூனே, 

(இ-ள) கூற்று உயழ- யமனையொத்த, தடம் கண் - விசாலம் 
பொருகதிய கண்ணை, ஆலி - எனஜயிரை, கொள்ளை2கொாண்டு உண்ண - 
கொள-எயிட்டரு௩த, ஏல் - அ௨பபி, மாறறம ஒனறு உரையாது - 
ஒருபே௪சும் பேசாமலு, இஙஙன - இவலிடத்தில், மதி முகம் - சந்தி 
சனபோன்ற முகசதை, கோட்டி கினறீ£- வளைத்து நினறீ£, சேறு- 
சேற்றிலிரு$ெற, இகம் கமலம் போதில - இதழையுடைய தாமரை 
மலரிலிருகேற, தருஈதிழை அனையீர - இலக்குமியையொ தவனே], 
அசை கடல் படும- ஆசைககடலில் மூழ்யெ, அளியன் - எளியேன், 
காதல்- ஆசையை, ஆ௰றும் ஆறு - சகெகுமாறு, எவன் கொல் - எப் 
படி, எ-று, ஏ- அசை; 

(க-2.) தம.பந்தியே | பேசாது முகங்சோணி நிற்கின்றாய், 
ஆசைக்கடலில்வீழர்க வெளியேன் விரகஞ் சடுக்கும்வழி யாது என 
மூன் என்பதாம்,



மணம்புரிபடலம். ட௦டு 

மாதர் வலிர்தணைதலின் மிக்க சுகமென்று ௧௫ ஈ௩ளன் இவ் 
வாறு கூறினான், (௩௩) 

வாட்டடங்கரும்கட்கூற்றைமலர்க்கையான்மறைத்தீராவி 
கோட்டுமண்கொண்டுவிய்குங்குவிமுலைக்களிகலயானை 
யாட்சொந்தகலம்போழாதளியனேன்தடந்தோட்கந்இழ் 
பூட்டிடிலன்றோமுன்னம்புரிர்ததுமளியதாமே,. 

(இ-ள்) வாள் - வாள்போன்ற, தடம் - விசாலம் பொருக்திய, 
கரு கண் கூற்றை - கரிய கண்ணாயெ யமனை, மலா கையால- மலா 
போன்ற கையினால், மறைதத£ - மூடிக்கொண்டா ) அவி - உயிராயெ, 
கோட்டு மண்- களாமண்ணை, கொணடு- கொண்டு, வீங்கும்-பருத்த, 
குவி முலை- குவிந்த முலையாஇய, களி நகல் யானை - களிப்பையுடைய 
யானையை, ஆட்டு சாகது- சந்தனம் பூசிய, அகலம் - மாபினிடத் 
தல், போழாது - பிளவாது, அளியனேன் - எனனுடைய, தடம் தோள்- 

பருத்த தோளாயெ, ௧௩இல்- தறியில், பூடடிடில் அனறோ- பூட்டினா 
லன்றோ, முன்னம் புரிச்ததம்- முன செயததும், அளியதாம்- ௮ன 
பாகும், எ-று, ஏ- ௮சை. 

(௧-) தமயந்தியே 1! உன்முலைகளாயே யானைகளை என்னு 
டைய தோளகளாஇய கட்டுத்தறிகளில கட்டினாலல்லவோ அன்பா 
கும் என்பதாம். 

wis யானை கோட்டால் கரைாமண் கொள்வதுபோல, மூலையா 
இய யானை உயிராக கொளளு மெனக. அவி- தடாகமுமாம். இது 
காணிக்கண் புதைத்தலாம், (௩௪) 

சுற்றகல்கூரவாழுந்தோமுறுசிறிய/போல 
விற்றிடைமெலியச்செமமாந்தெழுமுலைப்பாரம்பார்த்துப் 
கற்றையங்குழலிலவீழ்ந்துமதுநுகர்களிவண் டீரின் 
தற்றதுநுமக்குமேலோசளியெனவளித்தபேரே, 

(இ-ள்) சுற்றம் - சுறறத்தா£, CHRT- வறுமையடைய, வா 
மும் - (தாம்) வாழ்கின்ற தோமுறு சிறியா போல - குற்றத்தை 
யுடைய அற்பாகளைப்போல, இல்று - ஓடிர்து, இடை மெலிய - 
இடையானது வாட, செம்மாந்து - அகமலாச்சியடைகது, எழு- எழு 
இன்ற, முலை பாரம்- முலையிலுடைய பளுவை, பாத்தும் - கண்மெ, 
கற்றை குழலில் - மயா. த்தொகுதியாகய கூந்தலில், வீழ்ச்து - விமுச்அ, 
மது அகா - கள்ளையுண்டுன்ற, களி வண்டா - களிப்பையுடைய 
வண்கெளே, நுமக்கு - உமக்கு, மேலோ - பெரியோ, அளி என - 
௮ளியென்று, அளித்த போ - கொடுத்த சாமமானது, இன்று - 

இன்று, அற்றது - 8ீல்இற்று. எ-று, ௮ம்- அசை. 
(௧- து) வண்கெளே தமயந்தி மூலைப்பாரத்தைப் பாத்தும் 

கூர்தலில்லீழர்து மிதிக்கன்றீகள் ; இடையொடிர்து பழிவரும்; உங் 
களுக்கு ௮ளியென்லும்பே ரின்றே நீல்டும்று என்பதாம், 

FE.



௫0௬ BD 6 t. Gd, 

இது வண்டோச்? மருங்கணை தல் ; அஃதாவது ஒன்றும அவள 
பேசாமையால் வண்டையோட்டி. மருங்கு செல்லுதலாம், இடை 
யொடியும்படி யெழுனெற மூலைப்டாரம் பாத்தும் கற்றையக்குழலில் 
வீழ்தலால் நுமக்கு மேலோ அளியென அளித்தபேர் இன்றத்ற 
தென்றா. அ௮னியென்பது இங்கே வண்டும், அன்புமாம். 

பசைக்கடல் சுவற்றும் வைவேற் பகட்டெழின் மார்பி 
னன்த, னகத்திடைப் பெரு யோங்கு மாசையல் கடலை 
யின்னே, முகைத்தெழு முல்லை மாலை முருகுலாங் கோ 
தை காணாற், றகைத்திட லரிதென் றெண்ணித் தன்னுளே 
ம௫ூழ்ச்9 கூர்ந்தாள். 

(இ- ள்.) பகை கடல் - பகையாஇய கடலை, சுவற்றும் - சுவறச் 
செய்இன்று, வை வேல் - கூரியவேலையுடைய, பகட்டு எழில் - பகட்டு 
இன்ற அழகையுடைய, மாரபினான்றன் - மாபையுடைய தளனது, 
௮கத்திடை - மனத்இன்சண், பெரு ஓங்கும் - அதிகரித் துயாடன்ற, 
ஆசை கடலை- அசையாஇய சமூத்திரத்தை, இன்னே - இப்பொழுதே, 
மூகைத்து எழும் - அரும்பி யெழுகின்ற, முல்லை மாலை - முல்லைமாலை 
யினுடைய, முருகு உலாம் - வாசனைவீசுஇன்ற, கோதை - தமயாதி 
யானவள், காணால் - (தனத) காணினால், தகைத்திடல் - தடுததிம் 
வது, அரிது என்று எண்ணி- அருமையென்று நினைத்து, தன் உள 
ளே - தன்மனத்திஐள்ளே, மூழ்ச்சி காந்தாள் - ம௫ழ்சியடைர் 
தாள், எ-று. ௮ம் - அசை 

(௧க- து.) ஈளன் காமத்தைத தன் சாணாம் றபப்பதரிதென்று 
தன்னுளளே ம$ழ்ச்சியடைடதாள் என்பதாம். (௩௬) 

கழிமடகாணமச்சம்பயிர்ப்பெனும்காவல்வேலை 
யழிதரவாசைவெள்ளமகத்திடையடங்காதாகி 
வழிவதேபோலவின்பம்வடி வெடுத்தனையஈங்கை 
பொழிகதிர்கிலவுமாணப்புன்னகைகோட்டினாளே. 

(இ-ள்) கழி- மிகுந்த, மடம்- அறியாமையும், காணம் - வெட்ச 
மும், அச்சம் - பயமும், பயிரப்பு எலும் - அருவருப்பு மென்றுசொல்று 
இன்ற, காவல் - காவலையுடைய, வேலை - சமூததிரமான2, அழிதர - 
அழியும்படி, ஒசை வெள்ளம் - ஆசையாயெ வெள்ளமானது, ௮௧த் 
இடை - மனத்தின்கண், அடங்காது ஆட - அடங்காததாய், வழிவதே 
போல் - வழிகிறதே போல, இன்பம் - இன்பமானது, வடிவு எடுத் 
தீ.து அனைய - (ஒரு) வடிவுகொண்டதை யொத்த, ஈங்கை - தமயம்தி 
யானவள், பொழி கதா - ரெணத்தைப்பொழி௫ன்ற, நிலவு காண - 
சம்இரிகையும் நானும்படி, புல் ஈகை - புன்வரிட்பு, கோட்டிஞன் - 
செய்தாள், ௭ - று, 

_ (8-6) தமயச்தியானகள், மடம், சாணம், அச்சம், பயிர்ப்பு 
ஏன்னு மிச்சாம்குணமுங்செட ஈகைத்தாள் என்பதாம்,



மணம்புரிபடலம், Boe 

மட மாதியாய காவலை உறுஇப் படுத்துவ்சால மன்றாகையால் 
அதைச் தா னீக்னமைதோன்றப புன்னகை செய்தன ளென்க.(௩.௭) 

குருமணிவலயமின்னுங்குங்குமக்குவவுத்திண்டோண் 
முருகுலாக்தாமமார்பன்முறுவலின்குறிப்புநோக்குத் 
ருகலங்கனியகின்தசெழுங்கடைமழைக்கட்பேதை 

வரு;மலைஜெமுங்கப்புல்லிமல ரணை மேயினானே, 

(இ-ள்.) குரு மணி - நிறம்பொருந்திய மணிகள் பதித்த, வல 
யம் - கேயூரங்கள், மின்னும் - மின்னுஇன்ற, குங்குமம் - குங்கும 
மணிச்த, குவவு - இரட்டுபொருர்திய இண் தோள் - வலிமையை 
யுடைய புயத்தசையும், முருகு உலாம் - வாசனை லீசுஇன்ற, தாமம் - 
மாலையணிந்த, மாபன் - மா£பினையுமுடைய களனானவன், முறு 
வலின் - புன்சிரிப்பினுடைய, குறிப்பு சோக்இ - குறிப்பினைப 
பாரத்து, இரு நலம் - சிறபபினையுடைய சுகமானது, சனிய கின்ற - 
முதிரும்படியிருச்த, செழு கடை - செழிய கடையையுடைய, மழை 
கண் - குளிர்ச்சிபொருகஇிய கண்ணையுடைய பேதை - தமயந்தியி 
லுடைய, வரு முலை - வளர்இன்றமுலையை, ஜெமூங்க புல்லி - ௮ழுக் 
தீதீதழுவி, மல.ரணை மேயினான - புட்பசயனததிம பொருந்திஞன, 
எ-று, ஏ- அசை, 

(க- து.) நளன் தமயர்தியினது ஈகைக்குறிப்பை யறிர்து தழுவி 
னான் என்பதாம். 

உடனே முறுவற்குறிப் புணார்த ஈளன் வருமுலை ஜெமழுக்சப் 
புல்லி மலரணை மேயினா னெனவே, தமயச்தியைத தழுவிக்கொண் 
டே யவளோடுங்கூட அணையிம் சோர்தா னென்க, (௩௮) 

ஆம்பலம்போதுமானுமணிதிகழ்பவள சமித் 
ஐம்பொஇந்தமுதமூறுஞ்செந்துவர்த்தேறன் மாந்திப் 

பாம்படுமல்குலாடன்பணை மணிக்கண்சேப்ப 
வேம்பலுற்றினிதுபுல்லியிள கலம்பருகனொனே. 

(இ-ள்.) ஆம்பல் போது மாலும் - அல்லிமலரையொத்த, Heal 
இகழ் - அழகு பிரகாரிக்கன்ற, பவள வாயில் - பவளம்போன்ற 
வாயில், தேன் பொதிர்து- வாசனை தம், அமுதம் ஊறும் - அமாசஞ் 
சர்க்ன்ற, செம துவா - செம்பவளம்போன்ற அதரத்திலுடைய, 
தேறல் மாக்இி- தேனை யுண்டு, பாமபு ௮டும் - பாம்பின் படத்தையடு 
இன்ற, அல்குலாள் தன் - அல்குலையுடைய சமயச்தியினத, பணை 
மூலை - பருத்த முலைகளினுடைய, மணி சண் - கரிய கண்களானவை, 
சேப்ப - வெக்க, ஏம்பல் உற்று - இன்பத்தை யடைந்து, இனிது 
புசிலி - இனிதாகத்தமுவி, இள ஈலம் - இளமை யின்ப ஈலத்தை 
பருனொன் - அனுபகித்தான், ௭ - று. ௮ம் - ௮சை, 

௧- தி.) தமயர்தியின.த இதழைச்சுவைத்துக் கனதனமமுச்த த் 
தமுகிதல் என்பதாம். e ee



‘Bow ஷகைடதம், 

இளகலம் பருகுதல், இம்கே ௮ல்கும்பானமும் அச. ரபானமு 
மாம். அன்றியும் இளமைப்பருவத்திற்குரிய காமசுகத்தில் அர்.சரப 
புணாச்சியெனினு மமையும். (௩௯) 

கத் இிகைக்கருமென்கூர்தல்கயிற்புறத்தவிழ்க் துவீழ 
தேத்தரிச்சிலம்புபைம்பொற்இண்டுணிமுரன்றுபாடத் 
தத். தரிகநெடுங்கண் சேப்பத்தட முலைதாங்கலாத்றா 
தெய்த்து நுணமரும்குறேம்பவேந்தலோடாடினாளே, 

(இ-ள்.) கத்திகை- மலாமாலையை யணிக்த, கரு மெல் கூர்தல்- 
கரிய மெல்லிய கூஈதலானது, கயிற்புறதத - பிடரியினீட த௮, 
அவிழ்ந்து வீழ - அவிழ்ஈது வீழும், மூதது அரி சிலம்பு - முதிதக்க 

ளாயெ ப.ரலையுடைய சிலம்புகளும், பைம்பொன - பசி.ப பொன்னாற் 
செய்த, ண்டுணி - ௪தஙகைகளும், மு.ரனறு பாட - ஒலிச்.துப்பாட 

வும், த்த்து - நெருககுனெற, ௮ரி - செவவரிபரந்2, நெடு கண் - 
செடிய சண்களானவை, சேட்ப - சிவக்கவும, (ol முலை - பருத்த 

முலைகளை, தாங்கல் ஆல்றாது - சுமககமாட்டாமல், எய்தது - இளைத்த, 
அண் மருலகுல் - சிறிய இடையானது, சேம்ப - வருத, ஏந்தலோ0- 
சளனோடு, அடி.னாள - புணாகதாள், எ-று. ஏ-௮சை, 

(6- து.) தமயஈ௩தஇி கூரதலவிழப பாதசரள சத்திக்கக் கண்கள் 
சிவக்க இடைதுவள ௩ளனோடு சோகதாள என்பதாம். 

ஒருதலைக்காமமாய் மூடியாது தாலும் அவ்வாறு களஜ.டனாடினா 
ளென்றா.. இது உபரிசகுூரதம எனலுஈ தலைவிடபுணாசசி யின்மை 
கூ௰பபடுதலால் தனமை ஈவி௩சியணி. (௪௦) 

களிக்கயல் பொருது நீண்டு கதுப்பினை யளக்கும் வேற் 
கட், டிளிப்புயன் மின்னி னன்னாட் டொண்டைவா யமுத 

மாக்தத், தளிர்த்தெழு முவகை பொங்கத் தண்ணறுஞ் 
சாந்த மார்ப, னளப்பருங் களிகொள் காமக் கடலகத் தழு 
ந்தி னானே, 

(Q - 47.) seh கயல் - களிப்பையுடைய கயத்கெண்டையை, 
பொருது - போரசசெய்து, நீண்டு - நெ, கழுப்பினை அளக்கும் - 

கூர ் தலினை யளக்காநின்ற, வேல் கண் - - வேல்போன்ற கண்ணையுடைய, 
அளி புயல் - இளியையுடைய மேகத்திற் றோன்றிய, மின்னின் ௮ன் 
னாள் - மின்னலையொதத தமயக்தஇியின.து, கொண்டை வாய் - கொவ் 
வைக்கனியை யொத்த வா பிலுண்டாபெ, அமுதம் மாந்தி- அமிர்தத் 
தையுண்டு, தளி த்து - - திளித்து, ௪ ம்- எழுக, உவகை பொக்௭ 
ம௫ழ்ச்சியானது மிக, தண் - குளிச்சிபொருக்திய, ஈறு சாந்தம் மா 
பன் - ஈல்ல சர்தனம்தையணிஈத மார்பினையுடைய சகளனானவன், 
அளப்பு ௮௬ - அளத்தற்கரிய, களி கொள் - களிப்பைக்கொண்ட, 
காமம் கடலகத்து - காமசமுத்திரத்தில், அமுச்தினான் - மூழ்கேன், 
எ-று. ஏ-௮சை, 

(௧- த.) களன் விரகவெள்ளத்தி லழமுச்தினான் என்பதாத்



மணம்புரிபடலம். Gos 

காமக்கடலகத்தமுச்தல், புணர்ச்சிமுடிவில் அவசத்தினால் முலை 
யிடைச் துயிறலை யெனக, (௪௧) 

௮லங்கலம் குன்ற மன்னான் மணிவரை யகல மூழ்க, 
கலங்கெழு கலவைச் சாந்து கானமு மழித லோடு, மிலங் 
கொளி வயிரப் பைம்பூ ணிளமுலை வடுக்கண் டேங்க, 
பொலங்கொடி காணி னோடும் பொய்த்துயில் கூர்ந்தா 
ளன்றே, 

(Q - or.) அலங்கல் - மாலையையணிச்த, ௮ம் - அழயே, குன்றம் 
அன்னான - மலையையொச்த ஈளமகாராஜனது, மணி வரை - அழூயெ 
மலைபோன்ற, அகலம் மூழட - மாபினிடததீலே மூழ்8, sed கெழு- 
நன்மை பொருகஇிய, கலவை சாந்தும் - கூட்பவொக்கஞ் சோந்த ௪ 
தனக்குழம்பும், கானமூம - கஸ்தூரியும், அழிதலோடும் - wipes 
வளவில, இலங்கு ஓளி - மிகு்த வொளியையுடைய, வயிரம் பைம் 
பூண் - வச்சிராப. ரணத்தை யுடைய, இள முலை - இளமைபொருர்திய 
ஸ.தனத்தினிடததிலே, வடு கண்டு ஏ௩௫ - வடுவைக்கண்டி ரங்கு, பொ 
லம் கொடி. - பொற்கொடிபோன்ற தமயக்தி யானவள், காணிஜேடும்- 
நாணததுடனே, பொய் துயில் காரர்தாள - டொய் நித்திரையைச் 
செய்தாள, எ-று. ௮னறு, ஏ- அசைகள். 

(6 - து,) தமயந்தி தன்னுடைய கனதனம்சளிலே ஈ௭ னகக்குறி 
கண்டு வெடகககொண? பொயகநிததஇிரை செயதாள் என்பதாம். 

மூலையின்மேல் கணவன் செய்த வவொதலால் தோழிகள் கண் 
டால் எனன சொல்வாகளோ வென வெண்ணி (வடுக்கண்டேக்ூ' 
என்றா, (௪௨) 

புலவியிற் றுயின்றா டீண்டின் முனிட்திடும் பூவை 

யென்னா, மலாணைப் புறத்துத் தாலும் துயிறல்போற் கட 

ப்ப வாய்ந்த, கலவிவின் வேட்கை தூண்டக் கனவினில் 
வெருவி னாள் போன், முலைமுக டழுந்த வேந்தன் முழவுத் 
கோள் புல்லி னாளே. 

(இ-ள்.) புலவியின் - பிணக்கினால், தயின்றாள் - கித்தரைசெய் 
தாள், தண்டின் - தொட்டால், முனிந்திடம் - கோபஞ்செய்வாள், 
(தவை என்னா - தமயகஇ யெனறு, மலா ௮ணை புறத்து - மலரணையி 

னிடத்தில், காலும் அுயிறல் போல்- தாலும் நித்திரைசெய்தல்போல், 
இடப்ப - இருக்க, வாய்ச்த - பொருந்திய, கலகியின் வேட்கை-புணாச் 
சிமிலுடைய நசையானது, தூண்ட - தாண்டு தல் செய்ய, கனவினில்- 
கனாவினிடச்திலே, வெருகினாள் போல - பயந்தவள் போல, முலை 
முகடு அழுச்2 - முலையிலுச்சி அழுச்தும்படி, வேக்தன் - களமகா.ராஜ 
னுடைய, முழவு தோள் - மததளம்போன்ற தோளை, புல்லினாள் - 

ஞள, எ-று, T-HOE, 

(௧- ௮.) தமயச்தி கனவிற்பயர்தாள்போல சஎன்புயங்களிளே 
கனதனக்க எழுர்தப் புணார்தாள் என்பதாம்,
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மாதர் தமக்கு வேட்கை மிகுர்திடிலும் புணர்ச்சியில் மூர் அவ 
இல்லை யென்பது தோன்ற **கனவினில் வெருவினாள்போல்”” என்ஜா.() 

புல்லலும௫ழ்ச்சிகூரப்புணர்முல்குழையமோ௩து 
மெல்லிதழமுதமாகச்தஇமேகலைகெ௫ழ்த்தலோடு 
கல்லெழில்கனிக்தகோதைஈகையுளத்தடக்கலாற்றாண் 
முல்லைமென்முகையுகாணவரும்பிள முறுவல்பூத்தாள். 

(இ-ள்.) புல்லலும் - தழுவிக்கொண்ட வளவில், மூழ்ச்சி கூர - 
சந்தோஷமானது அஇகரிக்க, புணா முலை - நெருக்கே ஸ்தனங்கள், 
குழைய மோந்து - குழையும்படி. வுச்சியின் மோந்து, மெல் இதழ் - 
மிருதுவாயெ அத.ரத்தினுடைய, அமுதம் மாந்தி- ௮மி£த.த்தையுண்டு, 
மேகலை - மேசலாபரணத்தை, கெடுழ்ததலோடும் - ௮விழ்த் தவளவில், 
நல் எழில் கனிச்த - மிக்க அழகானது மூதாச்த, கோதை - தமயந்தி 
யானவள், ஈகை - மஇழ்ச்சியை, உளத்து - மனத்தின்கண், அடக்கல் 
ஆற்றாள் - சடக்காதவளாய், முல்லை - முல்லையிலுடைய, மெல் முகை 
யும் - மிருதுவாயெ அரும்புகளும், சாண - கானும்படி, அரும்பு - உண் 
டாஇன்று, இள முறுவல் பூத்தாள் - தந்தங்கள் தோன்ற சிறுகை 
சொண்டாள், ௭-று, 

(௧-.து.) தமயர்தி புணாரக்தவளவில் ஈளன் கனதனங்களை மோர்து 
௮த.ரபானம்பண்ணி மேகலாப. ரணத்தை யவிழ்த்தவளவில் கைக் 
தாள் என்பதாம், 

தான் கனவில் பயர்தவள்போல் சழுவியது ஈளன் உள்ளபடி. 
யென்று கினைத்தானென்று சகை யுளத்தடக்க லாம்றாளாய் முறுவல் 

wear ளென்றா, (௪௪) 

புருவவிற்கோலியுள்ளம்போழ்ர்துகட்கணைகளோட 
வுருவத்தாருடையவொதழ்றைவலம்புரியொலிப் பவிம்மி 
வரிமுலைக்களிகல்யானைமருமம்பாயந்்துழக்கமன்றல் 
விரிமலர்க்கோதைகாமவெஞ்சமர்விளைத்திட்டானே. 

(இ-ள்.) புருவம் வில் கோலி - புருவமாயே தனுசை வளைத்த, 
உள்ளம் டோழ்ச்து - மனதைப் பிளர்.து, சண் - கண்களாஇய, ௪ 
கள் ஓட - பாணங்கள் ஓடவும், உருவம் - வடிவம் பொருச்திய, தா 
உடைய - மாலையையுடைய, ஒற்றை வலம்புரி - ஓஒற்றைச்சக்சமாடிய 
மிடறு, ஒலிப்ப - ௪த்திக்க, விம்மி - பூரித்து, வரி மூலை - ௪ச்சுனக் 
கோலம் வனைந்த ஸ்தனங்களாகய, களி கல் யானை - கனிப்பையு 
டைய கல்ல யானையானது, மருமம் பாய்ச்து - wor nae 
uritg, apés-ands, மன்றல் விரி- வாசனையை கிரியச்செய் 
இன்ற, மலர் கோதை - மலராத்றொடுச்த மாலையையணிர்த தமயச்தி 
யானவள், காமம் - காமமாயெ, வெம் சமர் - வெவ்லிய யுத்தத்தை, 
விளைத்இட்டாள் - செய்தாள், ௭- று, ஏ- அசை,
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« (6-8i.) தமயச்தி புருவவில்லை வளைத்துச் கண்ணென்னு மம்பை 
யயது சண்டமா௫யெ வலம்புரிசங்கு ௪த்திக்க முலைகளாகய யானைகள் 

ஈளனமாரபிற் பாய்ர்து கலக்கக் காம்போ செய்தாள் என்பதாம். () 

இருந.தற்பொடித்தவேர்விற்நேங்கமழ்இலகந்தேயப் 
புரிமுனுக்கவிழ்ரதுகாழ்ந்தபொலங்குழைஇருவில்விச 
மருமலர்க்கூட்தல்சோ. ரவசமழிங்துருகவேந்த 
னெரிமணியாரமார்பினின்றுயில்பொருக்தினாளே. 

(இ-ள்.) திரு நுதல்- அழலே நெற்தியின்கண், பொடித் த -உண் 
டாய, வோவின - வோவயையினாலே, தேன் கமழ் - வாசனை லச 
இன்ற, இலகம் - இட் து.ரப்பொட்டு, தேய - அழியவும், புரி முறுக்கு - 
புரிந்த மூறுக்குகள், அவிழ்க்து - நீல், தாழ்ர்த - தொட்டே (காதினி 
டதத, பொலம் குழை - பொன்னினாம்செய்த குண்டலஙகள், திரு 
வில் வீச - அழடயெ பிரகாசத்தை வீசவும், மரு மலா கூச்தல் - வாசனை 
பொருந்திய மலாகளையணிர்த அளகபாரமானது, சோ.ர - சரியவும், 
வசம் அழிர்.து - பரவசபபட்டு, உரு - மனமுருக, வேந்தன் - கள 
மகாராசலுடைய, எரி மணி ஆரம் - பிரசாசிக்கின்ற மணிகள் பதி5,௪ 
பதக்கமணி? த, மாபின - மாபினிடத்தில், இன் துயில் - இனிதாயெ 
நிசதிரையை, பொருக்இனாள் - கொண்டாள், எ-று. T- HOE. 

(க- து.) தமயகதஇி நெம்றிவோவையாற் திலதமழியவும், குண் 
டலம் பிரகாசிக்கவும், கூசதலவிழவம், மெய்சோரர்து மனமூருஇ 
களன்மா£பி னித்திரை செய்தாள் என்பதாம். (௪௬) 

கலவியின்மயக்கந் தீர்க தகனிபடுகிள வியாட 
னலர்முலையாகந்தைவர்தணிவடமணி௰றுவாங்குஞ் 
சிலை. நுதற்றிலகந்்தீட்டி த்தேய்கமழ்கூர்தல்கைசெய் 
இலைமலர்க்கோதைசூட்டியிழைபலதிருத்தினானே. 

(இ- ள்.) கலவியின் மயக்கம் - புணர்ச்சிமிற்றோன்றிய மயக்க 
மானது, இரந்த - நீம்யெ, கனி படு - பழம்போழ் சுவைபொருசர்திய, 
இளவியாள்தன் - சொற்களையுடைய தமயந்்தியினது, அலா முலை - 
பரந்த ஸ்.தனங்களை.புடைய, அகம் - மாபை, தைவந்து - தடவி, 
அணி வடம் - அழிய மணிவடங்களை, அணிந்து - தரித்த, வாங்கும் - 
வளைக்இன்ற, இலை - விற்போன்ற, நுதல் - கெற்தியினிடத்து, திலகம் 
தீட்டி - சிர்தரப்பொட்டிட்டு, தேம் கமழ் - வாசனை லீசுஇன்ற, 
கூர்தல் - கூந்தலை, கை செய்து-ஒழுங்குசெய்து, இலை மலர் கோதை - 
மருமுதலிய விலைகளோடு மலாமாலையை) சூட்டி. - தரித். 2, இழை 
பல - பலவாப.ரணங்களை, திருத்தினான் - திரு£தச்செய்தான், ௭ - று. 

(௧- து.) களன் தமயர்தியைத் தடவிக்கொடுத்து மணிவடஞ் 
சூட்டித் இலதமிட்டுக் கூர்தலைமுடி.த்து ஆபரணஞ்சூட்டிஞன் என் 
பதாம், 

சணவர் மாதர்க்குக் சலலியி ஜிவ்வாறு கூர்தன் முதலியவை 
இருத்த லியற்கையாதல் காண்௬, (௪௭
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கெளியுமின்னமிழ்தமன்ன சேம்படுளவியாட 
னொளிகிளர்முகத்துலாயவோடரித்சடங்கண்போலக் 
களியிளஞ்சுருமபுகாணீர்கண்டனவுளவோசொல்லீர் 
முளரிகாணம௰ரிற்பூத்தமுழுநெறிககுவளைப்போதே. 

(இ-ள்,) தெளியும் - தெளி$த, இன் அமிழ்தம் அன்ன - இனி 
தாயெ அமிாாதம் டோன்ற, தேம் படு - மதுரம்பொருக்திய, ளெவி 
யாள்தன் - சொழ்களையுடைய தமயர்தியின2, ஒளி ளோ - காந்தி 
யானது விளங்குகின்ற, மூகதது உலாய - முகதஇனிடத் துலாவு 
இன்ற, ஒடு - காதளவு மோடாநின்ற, அரி - செவவரிபரர்த, தடம் - 
விசாலம்பொருகதிய, கண் போல - கணகள்போல, களி - களிப்பை 
யுடைய, இள - இளமையாகிய, சுருமபுகாள் - வண்டுகளே, நீ£ - நீங 
கள், கண்டன - பாததனவ, உளவோ - உண்டோ, சொல்லீ - 
சொல்லுங்கள, முளரி - தாமரையாடய, நாள் மலரின - ௮னறலாக்த 

மலரினமேல, பூத்த - உணடாயெ, முழூ நெறி - மூழுகெதிடபை 
யுடைய, குவளை போது - $ீலோற்பலஙகளை, எ-று 

(க-து) களன் வண்டுகளே தமயகதிகண்போலச் தாமலாயிற் 
பூத க நிீலோமபலததை நீஙகள் கண்டதுண்டோ சொலதுறக ளென 
ரன என்பதாம, (௪௮) 

தாமமரைப்பொகுட்டின்மேயதாக்கணஙகனையாப்கெஞ்ச 
மேழுறவரினுநின்னையிமமையிறபிரியேனென்ன 
வாமமே கலையினாளும.றுமையிற்பிரிவையென்னாக் 

காமருகுவளைபோலுங்கண்பனியுகுப்பநின்றாள். 

(இ-ள்.) தாமரை பொகுடடில் - தாமரைச் கொட்டையின் 
மேல், மேய - பொருர்தஇிய, தாககணஙகு அனையாய் - இலக்குமியை 
யொசத்தவளே, செஞ்சம் - மனமானது, ஏமம் உற வரிலும் - வருத்தம் 
பொருச்தவர் தாலும், கினனை - உன்னை, இம்மையில் - இப்பிறப்பில், 
பிரியேன் என்ன - பிரியமாடடேனென்று சொல்ல, வாமம் - அழயெ, 
மேகலையினாளும் - மேகலையையணிர்த தமயச்தியும், மறுமையில் - 
வருபிறபபில், பிரிவை எனனா - நீ பிரிவையே யெனறு, காமரு குவளை 
போஜும் - அழயெ நீலோற்பலம்போன்ற, கண் - கண்களினினறும், 
பனி உகுபப - நீரதளிக்க, கின்றாள் - வரு நின்றாள், எ-று, 

(௧- ௮.) சள னிப்பிறப்பித் பிரியேனென்றுசொல்லத் தமய இ 
மறுபிறபபிம் பிரிவையென் 2முசாள என்பதாம. 

இவ ளெந்தசனனத்திலும் பிரியாம லிருச்சல்வேண்டுமென்லு 
கினைப்புடையவளா தலா லிவ்வாறு கூறினாள். (௪௬) 

பெய்தொடி கலுழ்வ தென்கொல் பிழைத்திலே னரு 
ளா யென்னி, லுய்குவன் கொல்லோ வின்னே யுன்ராயிர் 
அறப்ப லென்னா, வெய்துமிர்ச் சனிச்சப் போதின் மிதிப்
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பினும் பனித்து வாடும், தெய்வமென் கமலப் போது சென் 
னிமேத் சூடி. னானே, 

(இ-ள்.) பெய் தொடி. - வளையலையணிர்த தமயர்தியே!, கலுழ் 
வத - 8ீ கலங்குவது, எனகொல - எனனசாரணம, பிழைத்திலேன் - 
நானொரு குறறமுஞ் செயதிலேன, அருளாய் எனனில் - இருபை செய் 
யாவிட்டால, உயகுவனகொல்கோ - பிழைபபேனோ, இவனே - இப் 
பொழுசே, உள உமா - உள்ளே யிருக்கனற வுமிரை, தறபபல் எனனளு- 
விடுவேனென்று, வெயது உயிதது - பெருமூசசவிடமி, அனிச்சம் 
போதில்-௮னி௪சட் புடபத தில, மிதிபபிஞம - நடஈதீரலும, பனித்து - 
கொப்பளிதது, வாமெ - வாடாகினற, தெயவம - தெயவத்தனமை 
பொருநதிய, மெல் - மிருதவாக௫ய, கமலம போது - பாதமாயய 
தாமரைப்பூவை, செனனிமேல் - சரத இனமீத, சூடினான் - தரித்துக் 
கொண்டான ௭-று. ஏ-௮சை 

(க-து) களன் தமயந்தியே நீ யமுவதென்ன ? நான் ஒரு 
குமிறமூஞ் செய்யவில்லையே, இருபைசெயயாவிடி. லுயிரைவிடுவே 
னென்று ௮வள அடியை முடியில் வைததுககொண்டான என்பதாம், 

யாவரும் வணக்கததின வசபபடுவதுபோல மறறொன்நில் வ௪ப் 
படா ரெனபதுபறதி ஈளனிவவாநு செயதானெனச (௫௦) 

குழுமியபறவையாவுங்கூட்டிணபபொதுவினலகும் 
பழுமசமனையஇண்டோட்பகட்டெழிற்றாமமார்ப 
வுமுவலன்போடுநின்னையொருமையிற்புணர்வதன்றி 
யெழுமையுந்தொடருமாதர்€றடியிறைஞ்சுகென்னா. 

(இ-ள்.) குழுமிய பறவை யாவும் - கூடிய பறவைக்கூட்டங்க 
எனைத்தும், கூடமி உண - கொளளைகொள்ள, பொதுவின் கல்கும் - 
பொதவாகத்தரும், பழு மரம் அனைய - அலம.ரத்தையொத்த, திண் 
தோள் - வலிமைபொருகதிய தோளையும், பகட்மி எழில் - பகட்டு 
இன்ற அழகையுடைய, தாமம் மாப - மாலையணிகத மாமபினையுமு 
டைய ஈளமசா.ராஜனே!, உழுவல் அனபோடு - இடையறாத அன்பு 
டனே, நின்னை - உன்னை, ஒருமையில் - இப்பிறப்பில், புணாவது 
அன்றி - கூெெ.தல்லாமல், எழுமையும் தொடரும் - எழுபிறப்பிலும் 
தொடாந்துவருஇன்ற, மாதா - மங்கையருடைய, சிறு ௮டி. - சிறிய 
பாதத்தில், இறைஞ்சுக என்னா - வணங்கக்கடவாயென்று சொ 
ல்லி, எ-று, 

(௧- த.) தமயச்தியானவள் மாலையணிர்த மார்பா, அன்புடனே 
உம்மை இபபிறப்பிற் புணாவதல்லாம லெழுபிறட்பிலும் புணருமா 
தீர்களினடியை வணக்கென்று சொல்லிஞள் என்பதாம். 

. பாவருக்கும் உபகாரஞ் செய்வோ னென்பதுதோன்ற (பழுமச 
மீனைய திண்டோள்' என்றார். இதுமுத லிரண்டோட்டுல் குளகம். ()
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கிளிபொரு களவி யாள்பொற் ண்டுணி சிலம்போ 
டார்ப்பத், சளிகருப் பிலிற்று மென்பூக் தடம்புயச் துதைத் 
த லோடும், களிசெயப் பொடித்த ரோமம் கண்டகச் துறு 
த்இி லங்தோ, வளியச றடி.க ணோமென் றல்லலுற் தழும்கி 
னானே. 

(இ-ள்.) ளி பொரு- ளியையொத்த, ளெவியாள் - வசனத் 
தையுடைய தமயக்தியானவள், பொன் கஇண்டுணி - பொன்னினும் 
செய்த சிறுசதங்கைகள், சலம்போடு - சலம்புடனே, ஆப்ப - ௪த் 
இக்க, தளி - தளிதுளியாக, ஈரா பிலிற்றும் - தேனைத் அளிக்டுன்ற, 
மெல் - மிருதுவா, பூ - புட்பமாலையணிர் த, தடம் புயத்து - விசா 
லம்டொருகஇய புசததினிடததில், உதைத்தலோடு - உதைத்தமாதீ 
இரத்தல், களி செய் - மடழ்ச்சியைச் செய்ய, பொடித்த ரோமம் - 
புளித்த மயிகள், கண்டகத.து - முட்கள்போல், உறுத்தில்-உருத்து 
மாடல், அந்தோ - ஐயோ, அளிய - மிருதுவாக, று அடிகள் - சிறிய 
பாதங்கள், கோம் என்று - வருர்.துமே யென்று, அல்லல் உற்று - 

அன்பமுற்று, அழுங்கனான் - வருக்தினான், எ-று. 
(௧- த.) களன்தோள்களிற் காலாலுதைத்தவளவில் ௮ர்கள்ன் 

சற்றடி நோவுமென்று அன்புற்றான் என்பதாம். 

௮க்சூழ்றத்தைத் தமயந்தி பொறுத்தமைதோன்ற தடம்புயத் 
தைத்தென்றும், அதிலும் அவளுக்கோ .ராச்சரியமான ௮ருமை 
தோன்ற அளிய€தடிக ணோமென் றல்லலுற் றழுங்கஞெனென்றுஞ் 
சொல்லிஞா, (௫௨) 

உடைதிரைப்பசவைஞாலத்துயர்ர்தவர்தொழும்புபூண்ட 
வடியவரிழைச்ததீமையருளொடும்பொறுப்பதல்லால் 
கொடியவர்போலச்£றியாருயிர்குறைப்பர்கொல்லோ 
மடலவிழ்கமலப்போதில்வாள் கடட தனையகண்ணாய். 

(@- er.) உடை - கரையையுடைக்கின்ற, இரா பரவை - அலை 
களையுடைய சமுத்திரஞ் சூழ்ர்த, ஞாலத்து - பூமியினிடத்தில், உயாச் 
தவா - பெரியோ£கள், தொழும்பு பூண்ட அடியவா - தொண்டுபட்ட 
வேலைக்காராகள், இழைத்த தீமை - செய்த குற்றத்தை, அருளொ 
டிம் - இருபையுடனே, பொறுப்பது அல்லால் - பொறுத்துக்கொள் 
வதேயல்லாமல், கொடியவா போல் - £யவாபோல, 9ி- சோபித்த, 
ஆர் உயிர் - பொருர்திய ஜீவனை, குறைப்பர் கொல்லோ - சேஇப்பா£ 
களோ, மடல் அவிழ் சமலம்போதில் - இதழ்கள் விரிர்த தாமரை மல 
ரில், வாள் இெர்து அனைய - இரண்வொள்க எிருர்ததையொத்த, 
கண்ணாய் - கண்களையுடைய தமயர்தியே, எ-று. 

(௪-அ,) தமயர்தியே! பெரியோ£ அடியவாசெய்த குற்றத்தைப் 
பொறுப்பதல்லாம லுயாச்சேதம் செய்வாரோ என்பதாம். 

கலலிவேளையில் மாதாக் தெஞ்செய்வதே முக்கியம், மற்சகேளை 
மில் ஒருவர்க் கொருவா செய்யு மரியாதை ௮வ்ஙனம் "வேண்ட தின்
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sere, corer அடியவரிழைத்த தீமை யருளொடும் பொறுப்பதல் 
லாம் - கொடியவாபோலச் சீறி யாருமா குறைப்பர் கொல்லோ” 
என்றான், (௫௩) 

அ௮ள்ளிலைமணிட்பூண்கோதையருளெனப்பணிதலோடுய் 
கள்ளுலாஈறியகூட்தல்கலவியினுரைத்தயாவும் 
இளெளைகண்மிழற்றுமாறுகேட்டிளகிலவுகாலு 
முள்ளெயிறிலங்கச்செவ்விமுகிழ்ககைகோட்டினாளே. 

(@ - ot.) ௮ள் இலை - நெருங்கெ அரசிலைடோன்ற, மணி பூண்- 
சத்சாப.ரண மணிர்த, கோதை - தமயத்தியே!, அருள் என - இருபை 
செய்யென்று, பணிதலோடும்-வணங்னெ மாதஇரத்தில், கள் உலாம்- 
தேனானது பெருகுகின்ற, நறிய கூர்தல் - வாசனைபொரும்இய கூர்த 
லையுடைய தமயர்தியானவள், கலவியில் - புணாச்சியில், உரைத்த 
யாலும் - சொல்லியவெல்லாம், இள்ளைகள் - இளிப்பிள்ளைகள், மிழம் 
௮ம் ஆறு - சொல்லும்விதத்தை, கேட்டு - காஇற்கேட்டு, இள நிலவு 
காலும் - இளஞ்சர்இரிகையைக் கக்குஇன்ற, முள் எயிறு - முருச்து 
போன்ற தந். தலகள், இலங்க - பிரகா௫ிக்க, செவ்வி - அழகு, முடுழ் - 
அரும்புஇன்ற, கை - புன்சிரிப்பை, கோட்டினாள - செய்தாள், ௭-.று. 

(6- g.) cera தமயந்தியே |! இருபைசெய்யென வணங்னே 
வுடனே தமயந்தி புணாச்சிமிற சொன்னசொறகளைக் இளிகள் சொல் 
லக்கேட்டு ஈசைத்தாள் என்பதாம், 

தாமிருவருங் கலவிமிற் பேசிெனவற்றைக் இளிப்பிள்ளைசள் 
வெளிப்படுததலால் தமயகதி ௮ம் கனம் காணி ஈகைத்தன ளென்க... () 

இன்னமிழ்துயிர் ததசெவ்வியிளஙிலாவுருவுவாய்க்த 
நன்னலங்கனிந்தகோைஈககைமுகவாயில்பெற்றுப் 
பொன்னவிர்சுணங்குபூத்தபுணாமுலைககோடுபுல்லிக் 
சன்னவிரோளான்காமக்கடலகத்தமுர்கினானே, 

(இ-ள்.) இன் அமிழ்து உயா£த்த - இனியவமா£தத்தை மீன்ற, 
செவ்வி - அழகுபொருநக்திய, இள கிலா - இளமை பொருந்திய நில 
வையொத்த, உருவு வாய்ந்த - வடிவம்பொருகதிய, நல் ஈலம் கனிச்த- 
saw ஈலமானது முதார்த, கோதை - தமயர்தியினது, ஈகை முகம் - 
புன்சிரிப்பையுடைய மூசமாயெே, வாயில் பெற்று - தூதுபெற்று, 
டொன் அவிர் - பொன்னைப்போலும் பிரகாசிக்கின்ற, சுணங்கு பூத 
தேமலான2 உண்டாய, புணா மூலை - நெருங்கிய ஸ்தனமாயே, 
கோடு - கொம்பினை, புல்லி - தழுவி, கல் - மலைபோலும் என்று, 
ஈவில் - சொல்லாகின்ற, தோளான் - தோளையுடைய சஈளமகா.ராஜன், 
சாமம் கடல் அகத்து - காமமாஏயே சமுத்திரத்தினிடத்தில், அழுச்தி 
ஞன் - முழுகனொன், எ-று, ஏ-௮சை;. 

ஞர் (௪ - ௮.) உளன் தமயர்தியைப்புணர்ச்து சாமக்கடலிலே மூழ்டு 
என்பதாம்.



டு௧௬ நைடதம், 

தீமயக்தியிஜுடைய ககைமுகத்தை சளன் தன்வேண்டுகோளுக்கு 
வாயிலாகப்பெற்று காமக்கடலகத் தமுச்தினானெனக் கூட்டுக (இடு) 

எறிஇரைசுருட்டுமுக்கீரினியதெள்ள மிழ்தினேடும் 
பொறையுயிர்த் துலகல்வந்கபொலன் கொடியனையஈங்கை 
கறைகெழுகுருஇவைவேற்கண் வலைப்பட்டுவம்போர்ச் 
இறல்கெழுடில்க வேறுசிமிழ்ப்புண்டுகிட6 ததன் தே, 

(ஒ-ள்.) எறி திரை - வீசாநின்ற அலைகளை, சுருட்டும் - மடக் 
இன்ற, முர்கீர - கடலானது, இனிய - இனிதா$ய, தெள் 538 
னோடும் - தெளிச்த ௮மா£தததினோடும், பொறை உமாச.த- பெறப் 
பெற்று, உலடல் வ$த- உலகததிற ஜோன்நிய, பொலம் கொடி அனைய 
ஈங்கை - பொறகொடியை யொத்த தமயதஇயினது, கறை கெழு - 
2806 Caries, GGG wa Caw - Avis afu CadCurerp, 
கண் வலை பட்டு - கண்ணின் வலையி லகபபட0ு, வெம்போர - வெவ்விய 
யுத்தத்தில், தமல் கெழு - வலிமை மிக்க, சிஙக ஏ.று - களனாயெ ஆண் 
சிங்சமானத, சமிழ்பபு உண்டு - கடடுபபடடு, இடத்து - இருச்த2, 
எ-று. ஏ- அசை 

(க- து.) தமயந்தி கண்சளாகயே வலைகளில ஈமனா௫ய சில்கங் 

கட்டுபபட்டி.ரூர்த.து எனபதாம். 

இறல்கெழுடிம்கவேறு சிமிழ்பபுண்டு டேர் சன் ஜதென்பதுபோல, 
“வேட்டுவன் புடமிட தது? எனறா பிறரும் (௫௪) 

மல்லலந்தோளினானுமழைமதர்நெடுலகணாளும் 
புல்லுவிட்டொழியிலாவிமபான்றிடுமெனன வெண்ணி 

யல்லுகண்பகலும்விள்ளாதணிகலம்பருயொங்கு டன் 
செல்வுழிறிகழ்ந்தவெலலாஞ்செப்புவான்றுட ம்குகன்றே 

(இ-ள்.) மல்லல ௮ம் தோளினலும் - வலிபொருக்திய அழகே 
தோளையுடைய ௩ளஜும், மழை - குளி£ச்சபொருக்திய, மதர் நெடு 
கண்ணாளும்- களிப்பையுடைய நெடிய சண்களையுடைய தமயச்தியும், 
புல்லு விட்டு - ஒருவாக்கொருவா தழுவு தலைவிட்டு, ஒழியில் - கீல்ல், 
ஆவி - பொன்றிடும் என்ன - உயிரானது போ.ப்கிம்மென்று, எண்ணி- 
நினைத்து, அல்லும் - இராபபொழுதிலும், ஈண் பகலும் - பகற்பொழு 
இலும், விள்ளாது - நீம்காமல், அணி ஈலம் பரு9- அழனெ.து ஈலத்தை 
யுண்டு, அங்கு - அவ்விடத்தில், செல்வழி - செல்லுமிட த்தில், கிசழ்ம் த 
வெல்லாம் - நடச்தனவனைத்றும், செப்புவான் - சொல்றும்படி, 
தொடங்குஇன்றேன் - ரம்பிக்இன்றேன், எ-று. (௫௭) 

(௧- த.) சஎஜுர் தமயர்தியு மறுபவிசதலிடத்து சடச் தவை 
டெல்லாஞ் சொல்லத்தொடக்குடன்றேன் என்றா என்பதாம். 

இருத்துயி லாசமார்பன் சேயரிக் கண்ணியோ0), 
மருத்தியி லுவந்துபைம்பொ னணிககர்க் சேகவெண்ணி,



மணம்புரிபடலம், @ser 

விருப்பொ விதர்ப்பர் கோலுக் குணர்த்தலும் விதர்ப் 
பன் காதற், புரிக்குழன் மடந்தை யோடும் வதுவைமண் 
டபத்திற் புக்கான். 

(இ-்.) இரு அயில் - இலக்குமி தங்குஇன்ற, ஆரம் மாபன் - 
பதக்கத்தையணிச்ச மாபினையுடைய ஈளமகாராசன, சே அரி சண்ணி 
யோடும் - சவர்ச ரோகைகளுள்ள கண்களையுடைய தமயர்தியோடும், 
அருத்தியின் - ஆசையினால், wabg - மடும்ந்து, பைம்பொன் - பசிய 
பொன்மயமாயெ, ௮ணி ஈகாக்கு - அழயெ மாவிந்தமாநகாக்கு, ஏக 
எண்ணி - போகும்படி, கினைதது, விருபபொடு - அசையுடன், விதாப் 
பாகோனுக்கு - வீமராஜனுக்கு, உணா ததலும் - அதிவித்தலும், விதாப் 
பன் - வீமராஜனானவன், காதல் - ஆசையையுடைய, புரி குழல் - கட் 
மிப்பட்ட கூர் தலையுடைய, மடந்தையோடும் - துணைவியுடன், வதுவை 
மண்டபத்தில் - விவாகமண்டபததில், புக்கான - புகுக்தான், ௭-று. () 

(க-து) களன் தமயந்தியுடனே தன்ஜூாக்குட்போச வெண்ணி 
வீமனுக் கறிவிக்க, வீமன் தன்மனைவியுடன கலியாணமண்டபத்துக்கு 
வந்தான் என்பதாம். 

பொழிகஇர்மணியிற்செய்தபுசவுடைக்கடிகொள்வாயில் 
குழைமுகம்பொருதவேற்கட்கோகையர் விரைவினோடி 
விழைவொடுவிதரப்பர்கோமான் போந்தமை விளம்பலோ 
மழவிடையனையான் போந்துமாமனைததழுவினானே. [டும் 

(இ-ள்.) பொழி கதா - கதாகளை வீசுடுன்ற, மணியில் செய்த- 
ரத்சங்களாற் செய்த, புதவு உடை - கதவையுடைய, கடி கொள் 
வாயில் - காவலைக்கொணட வாசற்படியில், குழை முகம் - காதின் 
முகத்தை, பொருத - மோதஇய, வேல் கண் - வேல்போன்ற கண்களை 
யுடைய, கோதையா - மாதாகள, விரைவின் ஒடி - விரைர்துபோய், 
விழைவொடும் - வீருப்பததோடும, விதாபபா கோமான் - வீமராஜன், 
போச்தமை - வந்ததன்மையை, விளமபவோடும் - சொன்னவளவில், 
மழ விடை அனையான - இளவேற்றையொத்த களமகாராஜன், 
போந்து - வம்து, மாமனை - மாமனாரை, தழுவினான் - தழுவிக்கொண் 
டான், எ-று. ஏ- ௮சை, 

(க - ௮.) வீமன் உந்ததைப் பெண்கள் சொல்ல ஈளன் வீமனைத் 
தழுவினான என்பதாம், (௫௯) 

மழையுறழ் தடக்கை வேந்தன் மனைப்பெருங் கிழமை 
பூண்ட, தொழுதகு கற்பி னாளைச் சுடர்மணிக் கொம்பி 
ஹொல்க, யெழில்குவிர் தனைய ஈங்கை யிறைஞ்சலு மெடுத் 
து மோந்து, விழைவொடு குறம்கில் வைத்து மெய்யுதக் 
தழுவிக் கொண்டாள். 

(இ-ள்.) மழை உறழ் - மேகத்தையொத்த, தடம் கை - லிசா 
லம்பொருர்திய, கையையுடைய, வேர்சன் - லீமனுடைய, மனை - 

சிசி



@sx Cn L. & td, 

வீட்டுக்கு, பெரு இழமை பூண்ட - பெரிய வுரிமையைக்கொண்ட, 
தொழுத்கு - வணங்கத்தக்க, கற்பினாளை - கற்பையுடைய தாருகா 
சனியை, சுடா - கார்தியையுடைய, மணி கொம்பின் - ரத்நக்கொம்பு 
போல், ஒல்டு - வளைந்து, எழில் குவிந்தது அனைய - அழகெல்லா 
மொன்றாய்க் குவிகசதை யொத்த, ஈங்கை - தமயர்தியானவள், 
இலழைஞ்சலும் - வணககலும், எடுதது - கைகொண்ழோக்க, மோர்த- 
(உச்) மோந்து, விழைவொடு - ஆசையோடு, குற்ங்லெ வைத்து - 
தொடையின்மேல் வைத்துக்கொண்டு, மெய் உற - மெய்யிலேபொ 
ருக்த, தழுவினாள் - தமுவிக்கொண்டாள், எ-று. 

(௧-2) தமய௩தி தன் தாயை வணஙடினவுடன் தாயாகய 
தாருகாசனி மகளையெடுத்த முததமிட்டுத தொடையில் வைத்துத் 
தழுவிக்கொண்டாள் எனபதாம், (௬௦) 

அ௮ன்னைதாடொழுதுபின்ன ரலத்தகக்குழம்புதோய்ந்த 
பொன்னிதழ்க்கமலஞ்சேப்பப்புணர்முலைதாங்கலாகா 
மின்னுதழ்மருவ்குதேம்பமெல்லெனவொதுக்கப்போந்து 
தன்னுடைக்காதைபைம்பொற்றாளிணைவணங்கினாளே. 

(இ-ள்.) அன்னை தாள் தொழுது - தாயினது பாதத்தை 
வணக, பின்னா - பின்பு, அலத்தகம் குழம்பு தோயக்த - செம்பஞ் 
சுக் சூழம்பு படி$்த, பொன் இதம் - பொன்னையொத்த இதழ்களை 
யுடைய, கமலம் சேப்ப - பாததாமமாகள் சிவக்க, புணா முலை - 
கேருவ்யெ ஸ்தனங்களை, தாம்கல் அகா - தாங்கமாட்டாத, மின 
உறழ் - மின்னலையொத்த, மருங்கு தேம்ப- இடை.பானது வருர் எ, 
மெல் என ஒதுக்இ போந்து - மிருதுவாக நடந்து வந்து, தன 

னுடை தாதை - தனஜடைய தகபபஞயெ வீமராஜலுடைய, பைம் 
பொன் gman இணை - பசிய பொனனையோத்த உபயபாதங்களை, 
வணங்களொள - இறைஞ்சினாள், ௭-௮. ஏ - அசை, 

(௧-௮) தமயகதி தன பிதாவாகிய வீமனை வணய்இஞள் என் 
பதாம். (௬௨) 

வணமங்கிறுண்மருங்குநோவவல்லியினொல்கிநின்ற 
சுணங்களெமுலையஞ்சாயற்சுடர்க்கொடிதனையும்வேந்தர் 
நிணவங்கமழ்குருதிவைவேனளனையுகோக்ககேரா 
ருணங்கெயமுன் நில்வேந்தனுவகையங்கடலுளாழந்தான், 

(இ-ள்.) வணங்டி- தொழுது, அுண் மருங்கு - நுட்பமாகய 
இடையானது, கோவ - வருந்த, வல்லியின் - கொடிபோல, ஓல்டு 
நின்ற - அசைந்து எத£நின்ற, சுணங்கு - தேமல்பூத்த, இள முலை - 
இளமையாயெ ஸ்தனல்களையும், ௮ம் சாயல் - அழகிய தோற்றததையு 
முடைய, சுடா கொடி.தனையும் - தமயர்தியையும், வேதா -(௪த்.தருக் 
களாகிய) ௮ரசாசள2, நிணம் சமழ் - மாமிசம நா.றுஇன்ற, குருதி - 
உதஇரந்தோய்க்த, வை வேல் - கூரியவேலையுடைய, சளனையும் - சள 
மகா.ராஜனையும், சோக்இ - பாரத்து, நேசார் - பகைவர், உண்க - 
வாடியிரு&இன்ற, முன்றில்-மும்றத்தையுடைய, வெர்சன். லீமசாஐன்,



மணம்புரிபடலம். (௧௯ 

உவகை கடதுள் - சந்தோஷமா கடலினிடத்தில், அழ்ச்தான் - 
முழுனொன், எ-று, ௮ம் - அசை, 

(க-.) வீமராஜன் மகளையு மருமகனையும் பாரத்து ம௫ழ்ச்சான் 
என்பதாம். (௬௨) 

பண்ணமைகலினமான் நேராயிரமிரட்டிபாய்மா 
வண்ணலங்களிஈல்யானையாயிரத்தறுபத்தொன்பான் 
கண்ணகன்விசும்புபூக்தகற்பகத்தருவினோடு 
மண்ணிழிக்தனையபேரூமைம்பதும்வழடஉகனானே, 

(இ-்.) பண் அமை - சேணமமைத்த, கலினம் - கடிவாளத் 
தையுடைய, மான் - குதிரைகட்டிய, தோ ஆயிரம் - ஆஇயிரந்தோக 
ளும், இரட்டி பாய் மா - இரண்டாயிரங் குதிரைகளும், ௮ண்ணல் - 
பெருமையினையும், ௮ம் - அழடனையும், களி - செருக்ளையு முடை.ப, 
சல் - கல்ல, யானை ஆயிரத்து அறுபத்து ஒன்டான் - அயிரத்தறுபத் 
தொன்ப.து யானைகளும், கண் அகல் விசும்பு - இடமகன்ற தெய்வ 
லோகம், பூத்த - மலாச்2, கம்பகததருவினேடும் - கற்பக விருட்சல்ச 
ஞூடனே, மண் - பூமியினிடதத, இழிகத.து அனைய-வச்ததையொத்த, 
போ ளா ஐம்பதும் - ஐம்பது பெரிய இரொாமம்களையும், வழங்கினான் - 
கொடுத்தான, எ-று. ஏ - ௮சை, . 

(க - ௮.) வீமசாஜன் மகளுக்குத் தோ ௧௦௦0, குதிரை ௨0௦௦ 
யானை ௧௦௬௯, ஊரா ௫௦ கொமிததான் என்பதாம். (௬௩) 

பொருதிரைப்புணரியீன்றபொலன்கொடியனையசெவ்வி 
பரிவையரிருபத்தையாயிரவர்ஈல்லரம்லாடும் 
வருமுலைப்பவளச்செவ்வாய்வனிதையசெழு.தூற்றெண்ம 
ரிருபதுகோடிசெம்பொனினிதினில்வழங்கனானே, 

(இ-ள்,) பொரு திரை - மோதுகின்ற அலைகளையுடைய, 
புணரி - திருப்பாற்கடலானது, ஈன்ற - பெற்ற, பொலன் கொடி. 
அனைய - இலக்குமியை ஒத்த, செவ்வி - அழகையுடைய, அரிவையா 
இருபத்து ஐயாயிரவா - இருபத்தையாயிர* தோழிகளும், கல் - கல்ல, 
அரங்இல் - சபையில், அம்ம் - ஆடாநின்ற, வரும் மூலை - வளர்ந்து 
வருஇன்ற ஸ்.தனங்களையும், பவளம் செவ்வாய் - பவளத்தையொத்த 
சிவர்த வாயினையுமுடைய, வனிதையா எழுழாற்று எண்மா - எழு 
அாற்றெட்டு சாட்டியப்பெண்களும், இருபதுகோடி செம்பொன் - 
இருபதுகோடி. செம்பொன் சாணயங்களையும், இனிஇனில் - இன்ப 
மாக, வழங்கினான் - கொடுத்தான், எ-று. ஏ - mene. 

(௧ - த,) வீமராஜன் தோழிகள் ௨௫௦௦௦, மாட்டியப்பெண்கள் 
௭௦௮, பொன் ௨௦ கோடியும் கொடுத்தான் என்பதாம். (௬௪) 

பொழிகதர்மணிசெய்கட்டில்புனைமலர்ப்பாயல்பைம்பொ 
னிழைபயில்வண்ணப்பேழையினியசாந்தாற்றியோடு 
நிழதவழ்மணிக்கண்ணாடிநித்திலமுகடுவேய்ந்த 
கொழுகொளிக்கவரியின்னவுலப்பிலகல்ொனே,



இ௨௦ ன ௩டதம், 

(இ-ள்.) பொழி கதா-ொணங்களைப் பொழிகனெற, மணி செம்- 
சத்கவ்களாற்செய்த, கட்டில் - கட்டிலும், புனை மலர் பாயல் - புட் 
பசயனமும், பைம்பொன் - பசியபொன்னாற்செய்த, இழை பயில் - 
ஆப.ரணங்கள் வைக்டின்ற, வண்ணம் பேழை - அழ$ூய பெட்டிகளும், 
இனிய சார்தாற்றியோடு - இனிமையையுடைய காலசெய்கட்டத்து 
டன், நிழல் தவழ் - ஒளிதவழ்கின்ற, மணி கண்ணாடி. - ரத்தத்தால் 
விளிம்புசெய்த கண்ணாடிகளும், நிசதிலம் - முத.துக்களால், முகடு 
வேய்ர்த - முகசெய்யப்பட்ட, ஓமுகு ஒளி-மிகுர்த ஒளியையுடைய, 
கவரி - சாமரைகளும், இன்ன - ஆஇியவிவைகளை, உலப்பு இல - ௮ள 
வற்றவைகள், நல்இனான் - கொடுததான், எ-று. ஏ- ௮சை, 

(௧- ௮.) வீமராஜன் சட்டில்கள், புட்பசயனம், பெட்டிகள், 
ஆலவட்டம், கண்ணாடி, சாமா, இவைமுதலிய பலவுங் கொடுத்தான் 
என்பதாம். (௬௫ 

அல்லியங்கமலகீம்யெசசரிற்புகுந்துவாழும் 
மெல்லியல்பிரியலாத்முவிழைவொடுபலகாற் புல்லி 
மல்லலக்தெரியல்விமன்மனை வியர்பலருமாழ்க 
யெல்லையில் துயரினோ0£தனித்தனியிரம்கினொரே. 

(Q - er.) அல்லி - அ௨விதழையுடைய, அம் - அழூய, கமலம் - 
தாமனரைமலரை, நீங்கி- விட்டு, ௮ரசா இல் - இராஜமனையில், புகு£து- 
சோர்.து, வாழும் - வாழ்னெற, மெல் இயல் - இலக்குமியாயெ தம 
யநீ தியை, பிரியல் ஆற்றா - பிரியமாட்டாத, விழைவயொடு - அசை 
யுடனே, பல கால் புல்லி - பலச.ரம் ௮ணைததுக்கொண்டு, மல்லல் - 
வளம்பொருச்திய, ௮ம் - அழயெ, தெரியல் - மாலையணிர்த, வீமன் - 
வீமராஜ௲டைய, மனைவியா பலரும் - சேவிமா பலரும், மாழ்ட - 
மயல், எல்லை இல் - அளவில்லாத, அயரினோடும் - துன்பததோடும், 
தினி தனி - தனித்தனியாக, இரங்கனோ - வருந்திஞாகள், ௭- று, 
ஏ- ௮சை. 

(௧- து.) வீமன் மனைவியா பலரும், தமயச்தி பிரிவைச் ௪9 
யாமல் வருந் இனாகள் என்பதாம், (௬௬) 

பெருக்்துயருழக் துவாடும்பிணையனார் தம்மைகோக் இ 
விரிர்தபூட்துளவினோன்பின்விரைமலர்க்கோதையேக 
வருக்இமுன்னுயிர்த்தகெண்ணீர்மறிகடல்வருக் திற்றோவென் 
நரு$்தவர்க்கிறைவனான கோ தமனாற்றினானே, 

(இ-ள்.) பெரு தயா உழஈாது- மிகுர்த துன்பத்தி லலைச்த, 
வாடும் - வருர்்துன்ற, பிணையஞாதம்மை - மானையொத்த மக்சை 
யரை, சோக்இ- பாரத்து, விரிர்த - மகரக். த, பூ - புட்பத்தையுடைய, 
அளவிஜேன் பின் - தளசிமாலையையுடைய மகாவிஷ்லுவின் பின்னே, 
விரை - வாசனைபொருகந்திய, மலர் - தாமரைமலரில் வாசமாயிருக் 
இன்ற, கோதை - இலக்குமியானவள், ஏக - போக, வருச்இ - வருதி 
தப்பட்டு, முன் உயாத்த - முன்னே பெற்ற, தென் தீர்- தெளித்த 
சீரையுடைய, மதி கடல் - புரளாநின்ற சமு.த்திசமானது, ஒருர்தித்ோ



மீட்சிப்படலம்; டக 

என்று - வருத்தமுற்றதோ வென்று, அறார்தவர்க்கு - அரியதவ த்தை 
யுடையவர்க்கு, இறைவன் ஆன - அரசனான, கோதமன் - கெளதமன், 
ஆற்தினான் - தேம்தினான், எ-று. ஏ - அசை, 

(௧-2.) கெளதமா வீமன் மனைவிகளைத் தேற்தினார் என்பதாம்:() 

௮ன்னையசம்மெலோதித்தோழியையருளினோக்்க 
யுன்னினுமிவணமேற்காதலுளமெனவுரைக்கிலேமா 
லென்னிலுமின்றுதொட்டுமின்னுயிர்த்தோழியல்லை 
மின்னனாட்கன்னைநீயேவேண் வெபுரிதியென்றார். 

(இ-்.) ௮ன்னையா - தாய்மாகள், ௮ம் - அழிய, மேல் - 
மிருதுவாக, ஓதி - கூர்தலையடைய, தோழியை - உமாப்பாங்குயை, 
அருளின் - இருபையினால், நோக்க - பாரத்து, உன்னிஐ.ம் - உன்னைப் 
பாரக்லும், இவண்மேல் - இர்சச் தமயாதியின்மீது, காதல் உளம் 
என - அசை உள்ளோ மென, உரைக்கிலேம் - சொல்லுடன்றிஜேம், 
என்னிலும் - ஆனாலும், இன்றுதொட்டும் - இன்றுமுதலாகவும், இன் - 
இனிதாகய, உயாத் தோழி அல்லை - உயி£பபாக்வயெல்லை, மின் ௮ன் 
னாட்கு - மின்னலையொத்த தமயச்இக்சூ, அன்னை நீயே - நீயே தாய், 
வேண்டுவ - வேண்டியவைகளை, புரிதி என்றா - செய்யென்று சொன் 
ஞாகள், எ-று. 

_ (8 - &) தாய்மாகளனைவருக் தமயக்தி தோழியைப்டராத்து 
இன்றுதொடஃ்டுச் தமயந்திக்குத தோழி நீயல்ல, நீயே தாய், 
இவளுக்கு வேண்டுவவைம்றை௪ செய்யென்ராகள் என்பதாம். (௬௮) 

மணம்புரிபடலம் முத்றிற்று. 
  

ஆ. செய்யுள் - ௮௬௫௪. 
  

மீட்சிப்படலம். 
[இப்படலத்தால் ஈளமகாராசன் தமயக்தியோடுர் தன் 

னகரத்திம்குப் போகுதல் சொல்லப்படுன்றத.] 

அறுசர்சக்சழிெெெடிலடி, யாகிரியலிருத்தம் 

மற்திவை நிகழும் வேலை மஏழ்வொடு மாமன் றஐன்பால், 
வெற்றிகொள் குருதி வைவேல் வேந்தர்கோன் விடைகொ 
ண் டே, யற்றமில் கேள்வி சான்ற வமச்சரை யினிதி 
ஜனோக்இ, யிற்றைகா ளெழுச்சி யென்ன விமிழ்முச சறைக 
வென்ருன், 

(இ-ள்.) மற்று இவை - பின்பு இக்காரியங்கள், கிகழும் வேலை - 
சடக்கும்பொமுத, மழ்வொடு - சக்தோஷத்துடனே, மாமன் தன் 
பால்-வீமராஜனிடத்தில், வெய்றி கொள் - செயத்தைக்கொண்ட, 
இதிலை வேல் - இரச்தர்தோய்ர்த கூரமைபொருகச்திய வேலையுடைய,



(௨௨ நைடதம், 

(வேந்தாகோன் - களமகா.ராஜன், விடை. சொண்டு ஏ9 - உத்தரவு 
பெற்றுக்கொண்டு போய், அற்றம் இல் - சோர்வில்லாத, கேள்வி 
சான்ற - யொனமுள்ள, அமச்சரை - மந்திரிகளை, இனிதின் ரோக - 
இன்பமாகப்பா£ தத, இற்றை காள் - இன்றைத்தினம், எழுச்சி என்ன- 
புறப்படுதலென்று, இமிழ் - சத்தியாநின்ற, முரசு - பேரிகையை, 
அறைக என்றான் - அடியுங்களென்று சொன்னான், எ-று. 

(௪- து.) களன் வீமனிடத்து விடைபெற்றுக்கொண்டு மச்திரி 
களைப்பராத்து இன்று புறப்படுதலென்று முரசறையச்சொன்னான் 
என்பதாம். (௧) 

கலிவிருத்தம் 

அ௮ண்ணலங்குருதிவேலரசனேவலிய௰் 
கண்ணகன்முரசெழுகடலினார்த்தெழ 
வெண்ணிடவிடமிலையென்ன கேமிசூழ் 
மண்ணகவரைப்பெலாமலிர்ததானையே, 

(இ-ள்.) ௮ண்ணல் - பெருமைபொருக்திய, ௮ம் - அழூயே, 
குருதி வேல் - இரத்தந்தோயர்த வேலாயுதத்தையுடைய, ௮.ரசன் - 
நளமகாராச௲டைய, ஏவலில் - உத்தரவினால், கண் அகல் - @— 
1௦சன்ற, மூ7ஈ - பேரிகையானது, எழு கடலின் - ஏழ் கடலின் ஓளி 
யைப்போல, அத்து எழ - மிகுந்தொலிகக, எண் இட. - எள்ளை இடு 
தற்கு, இடம் இல்லை என - இடமில்லையென்று சொல்ல, நேமி சூழ் - 
சமுத்திரஞ்சூழ்ர் த, மண்ணகம் - பூமியிலுடைய, வைப்பு எல்லாம் - 
எல்லையெல்லாம், தானையே - சேனைகள், மலிச்த- நிறைந்தன, ௭ - று. 
T - SOE. 

(௪- த.) களனேவலால் முரசழறையச் சேனைகள் நிறைந்தன 
என்பதாம். (௨) 

நிலவுவெண்கவிகைமேனிழந்றத்தண்மஇக் 
கலைநிலாக்குவிந்தனகவரிகால்செய 
மலர்தலையுலகெலாம்புசக்குமன்னவன் 
சலையுலாக்சமனியத்தேரிலேதினன். 

(இ-ள்.) நிலவு - பிரகாசியாகின்௦, வெள் கவிகை - வெண் 
கொற்றக்குடையை, மேல் நிழற்ற - மேலேபிடிக்க, தண் - குளிச்சி 
பொருச்திய, மதி - ச திரனுடைய, கலை நிலா - சோடசசலைகளின் 
பிரகாசம், குவி தன - குவிந்த தோற்றம்போல், கவரி - சாமரைகள், 
கால் செய- காற்றை வீச, ' மலா தலை உலகெலாம் - பசர்த விடச் 
தையுடைய உலகமுழுதும், புரககும் - இரட்சிக்காநின்ற, மன்னவன்- 
அசன், இலை உலாம் - மலைபோல் உலாவுஒன்ற, தமனியம் - பொன் 
னாலாயெ, தேரில் - இரதத்இன்மிதில், ஏறினான் - ஏதிக்கொண்டான், 
௪-று. 

(௧- த.) களன் தேரி லேநினஞன் என்பதாம். (௩)



மீட்சிப்படலம், இ௨௪ 

கலிகெழுமுசசுகண்கறங்குமோதையாற் 
பொலன்முகடுடைந்துமேற்போயிற்நில்லையே 
லலர்தலைவிசும்பினிலடங்கலாவதே 
நிலமிசையெழுர்துமேனிமிர்ந்ததூளியே. 

(இ-ள்,) கலி செழு- சத்தம்பொருந்திய, முரசு கண் - பேரி 
கையின் கண்ணானது, கறஙகும் ஓதையால் - ஓலிக்குஞ் சத்த தினால், 
பொலன் - அழகுபொருக்திய, முகடு - ௮அண்டமுகடானது, உடைந்து - 
உடைபட்டு, மேல் போயிற்று இல்லையேல் - மேலண்டஙகளில் போகா 
மற்போனால், நிலமிசை - பூமியின்மீது, எழுது - எழுமபி, மேல் 
நிமார்த- மேலே உயாகத, தூளி - புழுதிகள, அலா தலை வீிம்பி 
னில் - பரச்தவிடத்தையுடைய ஆகாசத்தில், அடங்கவாவதே - அடங் 
குமோ, எ-று 

(௧க- து.) புழுதிகள் பேரிகைச்சத்தத்தா லண்டமுடைந்து அப் 
பாற் போகாவீடில் ௮காயங் கொள்ளுமா என்பதாம். (௪ 

இருங்கடத்ரானையினெழுட்தறுண்டுகள் 
பொருங்களிறுமிழ்மதம்பொழிக்ததில்லையேற் 
கரும்கடலளறெழப்பருடுக்கார்ககுல 
மொருங்குவான்பொழியிலுமொழிக்கவொண்ணுமே, 

(இ-ள்.) இரு - பெருமைபொருக்திய, கடல் தானையின் - சேனா 
சமுதீதிரதஇில், எழுந்த - எழும்பிய, நுண் துகள் - நுண்ணியபொடி. 
கள், பொரும் - ௪ண்டைசெய்யாநின்ற, களிறு உமிழ் - யானைகள் 
கககாநின்ற, மதம் - மும்மதததையும், பொழிந்தது இல்லையேல் - 

பொழியாமற்போனால், கரு கடல் - கறுத்த சமுத்திரசலத்சை, 
அளறு எழ - சேறுபட, பரு? - குடித்து, கா குலம் - மேகக்கூட் 
டங்கள், ஒருங்கு - ஒருமுகமாய், வான் - அகாசத்தினின்று, பொழி 
யிலும் - சொரிர் தாலும், ஒழிக்க ஒண்ணுமே-போக்கக்கூடிமோ, எ-று. 

(௧ - து.) யானைகள் மதம்பொழியாவிடில் மேகங்கள் கடலைமுற் 
௮௩ குடிததுப்டொழியிலும் புழுதிகளை ஓழிக்கக்கூடமோ என்பதாம், 

சுடர்விபெருமணிச்சூட்டராவிள்மே 
னெடுகிலட்துளக்குறகின்றவாற்றினாத் 
படரிருவிசும்பினித்பாய்ந்தவலவ.து 
புடவிமேன்மிதித்திலபுவிவெள்ள மே, 

(இ-ள்.) சுடா வீடு- பிரகாசத்தை வீசாநின்ற, பரு மணி - 
பருத்த.ரத்சங்கள் பொருர் திய, சூ - உகசிக்கொண்டையையுடைய, 
௮ராலின்மேல் - ஆதிசேஷன்மீது, நெடு நிலம் - நெடிய பூமி, தளக்கு 
உற கின்ற ஆம்தினால் - ௮சைவும இருந்தபடியால், படா - விரிச்ச, 
இரு - பெருமைபொருச்இிய, விசும்பினில் - அகாசத்தில், பாய்க்த 
aang - தாவ்ச்சென்றன வல்லாமல், புடவிமேல் - பூமியின்மீத,
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மிதித்தில - ஈடக்கவில்லை, புரவி, வெள்ளம் - குஇிலாக்கூட்டங்கள், 
எ-று. FT = SOF. 

_ (௧-.:.) குதிரைக் கூட்டங்கள் அகாயமாக்கமாய்ப் போயின 
என்பதாம். (௬) 

புதையிருள் 2த்சொளிபொழியுஞ்செங்கஇ 
ருதயமால்வரையெழவொளியிழத்தலான் 
மதிபலவாய்வெயின்மறைத்தல்போலுமாத் 
கதிர்கிலாமுத்தவெண்கவிகையீட்டமே. 

(இ-ள்.) புதை இருள் €தத - நிறைந்த இருளைக் கெடுத்து, 
ஒளி பொழியும் - பிரகரசத்தைச் சொரியாநின்ற, செம் கதா - சூரி 
யன், உதயம் மால் வரை எழ- உயாநீத வுதயூரியி லுதிக்க, ஒளி 
இழத்சலால் - பிரகாசததை நீக்குதலால், மதி - சர்திரனானவன், 
பலவாய் - அகேகரூபமாய், வெயில் - சூரியனை, மறைத்தல் போலும் - 
மழஹைத்தலையொக்ஞும், கதா நிலா - நிலவுபோற் ரணத்தை லீசு 
இன்ற, முத்தம் - முத்தினாம்செய்த, வெள் - வெண்மைபொருந்திய, 
கவிகை ஈட்டம் - மூடையின் கூட்டங்கள், எ-று, அல் - ஏ- ௮சை, 

(௧- ௮.) குடைக்கூட்டங்கள் ௮அரேகசச்திரனை யொத்திருர் தன 
என்பதாம். (௪) 

மழலையங்கள்ளையும்வளர்த்தபூவையும் 
குழைபொருதடங்கணாரகொண்டுகசூழ்வர 
விழைவளர்முலையினுளிளகிலாக்கத் 
படொழிமணிச்சிவிகையிற்போயினைரோ, 

(இ-ள்.) மழலை - மழலைச்சொல்லையுடைய, ௮ம் இள்ளையும் - 
அழயெ இளிகளும், வளாத்த - (தாம்) வளாதத, பூவையும் - சாகண 
வாய்ப் புள்ளும, குழை பொரு - குண்டலமணிர்த காதுடன் போ 
செய்யாகின்ற, தடம் கண்ணா - விசாலமாகயெ கண்களையுடைய தாதி 
யாகள், கொண்டு சூழ் வ. - கையிற்கொண் சூழ்ச்துவர, இழை - 
ஆப ரணல்களையணிகச, வளா முலையினாள் - வளாக்துவ.ராகின்ற ஸ்ம 
னங்களையுடைய தமயர்தி, இள நிலா - இளஞ்சச்தஇரன்போல, கதா 
பொழி - இரணங்களைச் சொரியாகின்ற, மணி இவிகையில் - முத்துப் 
பல்லக்்இன்மீத, போயினாள் - போனாள், எ-று. ௮ரோ - ௮சை. 

.(6- g.) தமயந்தி பெண்கள் சூழ்₹.தவ.ர இ.ரத்தினச்சிலிசை 
யின்மேற் போயிஞள் என்பதாம். (௮) 

கதிர்மணியடைப்பையும்கால்செய்வட்டமு£6 
ததைமயிர்க்கவரியுந்தாங்கமெல்லென 
வதிர்குரற்சண்டிணிசிலம்பொடார்ப்பெழ் 
மத ரரிகெடுங்கணார்மருல்குபோயினார். 

(இ-ள்.) கதிர் மணி- ஏரணங்களையுடைய சத்சம்இினொத்செய்த) 
அடைப்பையும் - தாம்பூலப்பையையும், கால் செய் கட்டமும் - கரறி
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றை லீசுடின்ற விசிறிகளையும், ததை மயி - நெருங்கிய மயிரை 
யுடைய, கவரியும் - சாமரைகளையும், தாகஇ - சுமச் த, மெல் என - 
மெதுவாக, அதா குரல் - ௮தாச்த ௪த்தத்சையடைய, இண்டுணி - 
இண்டுணிகள், சிலம்பு - சிலம்புகளுடனே, ஆாபபு எழ - ஆரவாரிக்க, 
மதா - மதாத்த, ௮ரி-செவ்வரிப.ரகத, நெடு கண்ணா - நீண்டகண்களை 
யுடைய மாதாகள், மருங்கு - பக்கதஇல், போயினஞா - போஞாகள், 
எ-று. 

(க-ு,) பெண்கள் அடைப்பை ஆலஉட்டம் சாமரை இவை 
களைச் தாய்ப் பினசென்றாகள என்பதாம். (௯) 

சாந்தணிந்தோங்கெதடய்கொள்வெம்முலை 
யேந்திழைத்தோழியசெண்ணின்மங்கையர் 
பூந்தருநகீழலிற்பொன்னனாசெனக் 
கூந்தலம்பிடிமிசைக்குழாங்கொடே னார். 

(இ-ள்.) சாந்து அணிந்து - சந்தனச்தைத தரிக்சப்பெய்று, 
ஓல்கெ - உயாந்த, தடம் கொள் - விசாலசதைக்கொண்ட, வெம் 
முலை - விருப்பத்தைத்தரும் ஸ்தனததினிடததில, ஏந்து இழை 
தோழியா - ஆப ரணககளைத்தாகய டாககெளும், எண் இல் 
மக்கையா - எண்ணிச்கையிஃ்லாத ஸ்இரீகளும், பூ தரு- பூலினையு 
டைய சுற்பக விருட்சதஇனது, நீழலில் - நிழலில் வாசம்பண்ணுற, 
பொன் அ௮ன்னூ என - இலக்குமியையொதத அரம்பைமாதாகள் 
போல, கூர்தல் - புமமயிரினையுடைய; ௮ம் - அழூய, பிடிமிசை - 
பெட்டையானையின்மேல், குழாங்கொடு - கூட்டயகொண்டு, ஏனா - 
போயிஞாகள், ௭-று. 

(௪- ௮.) தோழிமாகளும் பெண்களும் யானைமேலேறிப் 
போனூகள் என்பதாம், (௧0) 

கான்பயின்மரைமலர்ச்செல்விகாமு.று 

மான்பயினோக்கியர்மகரயாழிடைக் 
தேன்பயிறெள்விளிபாடத்தேனாயிழ் 
கூன்களுஞ்சிந்தொடுகுறளுஞ்சென்றவே. 

(இ-ள்.) கான் பயில் மரை மலா - வாசனை பொருக்திய தாம 
ரைமலரில் வாசம்பண்ணுன்ற, செல்வி - இலக்குமியானவள், காமு 
னும் - இச்சியாநின்ற, மான் பயில் சோக்யொ - மான்கள் கற்காகினற 
பார்வையையுடைய மாதாகள், மகரயாழிடை - மக.ர வீணையினிடத் 
இல், தேன் பயில்- தேன்போல் மதுரம்பொருச்திய, தெள்வ்ளி 
பாட - தெள்விளியென்லும் ராகத்தைப்பாட, தேமையில் - தேரை 
போல், கூன்களும் - கூனரும், எிக்தொட - அவயவமற்றவருடன், 
குகளும் - குள்ளரும், சென்ற - போயினா, எ-று, ஏ- அசை, 

(௧-.௮.) பெண்கள் மகரயாழ்பாடக் கூனரும் அவயவ வீன 
ஐம் குள்ளரும் போஞர்கள் என்பதாம்,



es OBL. gt 

கூன் சிர்.து குறள் எனபன உயாதினைப் பொருளவேலும் சொல் 
லா லஃதிணை யாதலிழ் சென்ற வென்றா. (௧௧) 

கொடிகளுங்குடைகளுங்குழுமப்பல்லியவ் 
கடலுடைக்தாலெனக்கறங்கயொர்த்தெழ 
வடிகெழுகுருஇிவேன்மன்னர்சூழ்வச 
நிடதனாடடைந்தனனேமிவேர்தனே. 

(@ - er.) கொடிகளும் - இவசங்களும், குடைகளும் - கவிகை 
களும், குழும - சுற்றிவர, பல் இயம் - சானாவித வாத்தியங்கள், கடல் 
உடைச்தால் என - சமுதஇிரமுடைத வருதல்போல, கலங்இ நாத்து 
எழ - குமுறி யாரலாரிக்க, வடி. கெழு - வடித்தல் பொருச்திய, 
குருதி- இரத்தந்தோயர்ச, வேல் - வேலாயுதததையுடைய, மன்னா - 
அரசாகள, சூழ்வ.ர - சூழ்ர்துவர, நிடதநாடு அடைர்தனன் - நிடத் 
தேசத்தைச சோசதான, நேமி - உலகத்தையுடைய, வேந்தன் - ஈள 
மகாராசன், எ-று. ஏ- அசை. 

(க - ௮.) ஈளன் அரசாகள் புடைசூழ்க்அவ.ர நிடதகாட்டைச் 
சோக்தான் என்பதாம். (௧௨) 

௮ருமறைமுனிவருமமைச்சர்வெள்ளமுவ் 
குரைகடற்முனையும்குசவர்கூட்டமு 
முசசொலியதிர்குசன்முகலினார்த்தெழ 
விருகிலக்தழவனையெதுர்கொண்டாசசோ. 

(இ- ஸ்) ௮௬ மறை - ௮ரிதாடு.ப வேதத்தையுடைய, முனிவ 
ரும் - வேதியரும், அமைச்சா வெள்ளமும் - மத்இரிகளின் கூட்டமும், 
குரை - சததியாநின்ற, கடல் தானையும் - சேனாசமுத்திரமும், கூரவா 
கூட்டமும் - பெரியோரகள் கூட்டமும், மூ.ரசு ஒலி- பேரிகையின் 
சத்தமானத), அதா குரல் - ௮தாஇன்ற குரலையுடைய, முஇலின் - 
மேகம்போல், தாத்த எழ - ஆரஉாரிக்க, இரு நிலக்தழவனை - பெரிய 
பூமிக்குரிய களமகா ராஜனை, எதாகொண்டா - எதாகொண்டாகள், 
எ-று. ரோ - ௮சை. 

(௧- த.) முனிவாகளும் மர்திரிகளும், சேனைகளும், பெரியோ 
களும், ஈளனுக் கெதாவந்தா£கள் என்பதாம். (௧௩) 

அகழியங்கடல்புடையணிக்துகீனிற 
முகறவழ்கமுதெயின்முற்றியின்னஇழ் 
புகைகமழெரிமணிப்பொன்செய்மாடத்தி 
னகைகிலாமதஇிதவழ்ஈகரமெய்தினன், 

(இ-ள்.) அகழி- டெங்காயெ, ௮ம் கடல் - அழயெ சமுத்தி 
ரத்தை, புடை அ௮ணிர்து- பக்கத்தில் தரித்து, நீல் கிறம் - நீலகிறம் 
பொருச்திய, முல் தவழ் - மேகர் தவழாசின்ற, மூ.து எயில் - பழ 

மையாஇிய மதில், முத்தி - குழ்ர்து, இன் அடில் புசை - இனிப் ௮8,



கலிதோன்றுபடலம். Gee 

லின.து புசையான2, கமழ் - பரிமளியாகின்ற, எரி மணி - பிரகாசம் 
பொருச்திய ரத்சத்தினாலும், பொன் - பொன்னாலும், செய் - செய்த, 
மாடதீதின் - உபரிகையின்மீஐ, ஈகை கிலா - பிரகாசியாநின்ற சக்இரி 
கையையுடைய, மஇ தவழ் - சந்திரன் தவழாகின்ற, ஈகம் - மாவிந்த 
நக.ரத்தை, எய்இனான் - சோர்தான், எ-று. 

(க- து.) சளன்மாவிர்தககரத்தைச் சோர்தான் என்பதாம்.(௧௪) 

பொருவருங்கங்கைகீர்நிறைத்துப்பூசு7 
செரிமணிப்பொற்றசுமபேஈதிமுன் வ.ர 
விரைகமழ்செழுநங்தொடைவீமன்மாதொடுந் 
இருவளர்கோயிலிற்செல்வனெய்இஞ்ன். 

(இ-ள்.) பொரு ௮௬ - ஒப்பில்லாத, கங்கை நீ£ - கங்காசலத் 
தை, நிறைத்து - பூரித்து, பூசு.ரா - வேதியாகள், எரி மணி - பிரசா 
சம்பொருர்திய ரதகமழுத்திய பொன் தசும்பு - பொனனாத்செயத 
பூரணகும்பத்தை, ஏர்தி- தாங்க, முன வ.ர - எதாவர, விரை கமழ் - 
வாசனை பரிமளியாகினற, செழு தொடை - செழுமையாகய மாலை 
யையணிர்த, வீமன் மாதொடும் - தமயஈஇயிலுடனே, இரு வளா 
கோயிலில் - இலக்குமி வாசம்பணணாகின்,௰ அ. ரமனையில், செல்வன - 
நளமகா ராஜன், எயதினான் - சோந்தான், எ-று. 

(௧-.த.) பிராமணாகள கங்கைபைப் பொற்குடத்திங்கொண் 
டெதாவ.ர நளமஹா. ராஜன் தம.பாதியுட_னே அரண்மனையில் Cent 
தான என்பதாம், (#@) 

மீட்டுிப்படலம் முற்றிற்று, 

ஆ௨ செய்யுள் - ௮௭௯, 

கலிதோன்றுபடலம், 

| இட்படலத்தால் தமயந்தியின் விடாகதைைத54 கருதிவரத 
கலி அவளை ௩ளன் விவாகஞ செயதானென்ஜும் டொரு 
மையால் அவனை வருத்துதற்கு அவனது ஈகரததிம் 
ஜோன்றிக் காலம்பாததிருததல் சொல்லப்படுஇன்றத.] 

கலிவிருத்தம் 

ஈங்கெனின்னணமிருப்பவானிடைப் 
பூங்கழல்விண்ணவர்போகுமேல்வையிற் 
நீம்குறுபபெழிதீதுசூழ்வச 
வாங்கவர்முன்கலியடைந்ததோ.துவாம். 
(இ-ள்,) ஈக்கு - மாவிந்தமாககரத்தில், இவன் - இக்க ஈளம 

கா.ராசன், இன்னணம் இருப்ப - இவ்வாறு சமயச்தியோடு (மூழ்கச் த) 
இருக்ச, வானிடை - ஆகாச.த்இினிடத்தில், பூ சழல் - அழயெ வாரசண்



@es ளைடதம், 

டாமணியையணிர்த, விண்ணவா - தேவாகள், போகும் ஏல்வையில் - 
போகுஞ் சமயத்தில், தங்கு உறு - கும்றம்பொருச்திய, பபேழி - படு 
பழியும, தீ.து - பொல்லாககும், சூழ்வ.ர - சுற்நிக்கொண்டுவர, ௮வர் 
மூன் - அர்த ழதேவாகளும் கெதிரில், கலி அடைச்த௮ - கலிபுருஷ0ு 
னவன் வர்ததை, ஓ.துவாம - சொல்லுஇறோம், ௭-று. ஆங்கு - ௮சை, 

(க- த.) களன் மாவிந்தமாககரி லிருக்கச் தேவாகள் போகும் 
போது அவாகளமுன் சனிபகவான் வந்ததைச் சொல்லுவோம் என் 
பதாம். (௧) 

வந்தவெய்கொடுங்கலிதன்னைவான்பட 
Ae @ r cows sor Ob Cu Boar ap Owen 
சந்தணிமுலைக் தமய இமன்றல்கேட் 
டந்தமிலவேடகையாலடைம்துளேனென்றான், 

(இ- ௭) வர்த- எதிரிஃவச்த, வெம் கொடு - வெவ்விய கொமி 
மையையுடைய, கலிதனனை - கலிபுருஷனை, வான் படா - தெய்வ 
லோகததைகோக்பெ டோனெ௰, இகதிரன் - தேவேர்இரன், யாண்ட - 
எவ்விடத்.துக்கு, நீ ஏஇன்றாய என - நீ போடன்றாயென்று கேட்க, 
சந்து அணி முலை- சஈதனததையணிர்த ஸதனஙகளையுடைய, தம 
யதி - தமயதியினத, மன்றல் - கலியாணததை, கேட்டு- கேள்விப் 
பட்டு, அதம் இல - முடிவில்லாத, வேட்கையால் - அசையினால், 
அடைந்துளேன் என்றான - வந்தேனெனருன், எ-று, 

(க- து.) இந்திரன் சனிபகவானை எங்கே போடுன்ராயெனக் 
கேட்க ௮ச்சனிபகவான தமயர்தி விவாகத்திறகுப் போடுன்றேனென் 
ருன் எனபசாம், (௨) 

என்றலுமமரர்கோன்முறுவலெய்தயம் 
மனறலுககோதனிவக்த தீங்கெனா 
வென்றிவேனிடதர்சேோன்றனககுமென்றொடை 
துன்றிருய்கூந்தலாள் சூட்டினாளென்றான. 

(இ-௭.) என்றலும் - இப்படியென்று சொன்னவளவில், ௮ம 
ராகோன - தேவேந்திரன், முறுவல் எய்இ- சரித்து, ௮ மன்றலுச் 
கு - அந்தக் கலியாணத்திற்காக, தனி - தனியாய், வந்தது ஈ௩கு 
எனா - இவ்விடத்தில் வந்ததென்று, வென்றி - வெற்றிபொருர்திய், 
வேல் - வேலையுடைய, நிடதாகோன்றனக்கு - ஈளமகா.ராஜஜுக்கு, 
மெல் தொடை - மிருதுவா௫ுப மாலையை, துனறு - நெருல்யெ, இரு- 
பெருமைபொருந்திய, கூர்தலாள் - கூர்தலையுடைய தமயச்தி, சூட்டி. 
ஞள் என்றான் - அணி தாளென்று சொன்னான், எ-று, ஒ-௮சை; 

(க- து.) இச்திரன் தமயர்தி சளலுச்குமாலையிட்டாள் என்றான் 
என்பதாம். (௩ 

விண்ணவரனைவரும்வெள்கப்பூர்தொடை 
மண்ணகத்தரசலுக்கணியுமாணிழை
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யெண்ணமுக்கெடுத்தவட்பிரிப்பனீண்டெனாக் 
கண்ணழல்க துவவெம்கலியுங்கூறினான். 

(இ-ள்) விண்ணவா அனைவரும் - தேவர்கள் யாவரும், 
வெள்க - வெட்கப்பட, பூ தொடை - புட்பமாலையை, மண்ணகத்து 
௮ச௪லுக்கு- பூலோகத்து ராஜனுக்கு, ௮ணியும் மாண் இழை - தரித்த 
மாட்ரிமைபொருர்திய வாப.ரணமகளையுடைய பெண்ணினது, எண் 
ணமும் கெடுத்து - நினைப்பையுல் கெடச்செய்து, ௮வள் - அவளை, 
பிரிப்பன் - பிரித். துவிடுவேன், ஈண்டு எனா - இவ்விடததென்று, கண் 
அழல் கதுவ - கண்ணில் நெருபபுப்பொதி பறக்க, வெம் கலியும் - 
வெவ்விய கலிபுருஷூலும், கூதினான் - சொன்னான், எ-று. 

(க- அ.) தேவாகள்வெட்க ஈளனுக்குமாலைதரித்த தமயரீதியை 
பிரிப்பேனென்று சனிபகவான் சொன்னான் என்பதாம், (௪) 

௮சர்க்கழிெெெடிலடியாடிரியவிருத்தம், 

அருக்கதிக் கற்பி னல்லா எரசிளங் குமசன் தன் 
னைப், பிரிக்திட வியற்றிப் பின்னர் பெறுவது இமை யன் 
ரோ, விரிக்க.நாற் கேள்வி யென்னாம் பிறர்மனை விழைய 
வுள்ளம், பொருந்திய தெவன்கொல கல்லாப் புல்லரித் 
புகழின் மிக்கோய். 

(இ-ள்.) அருக்ததி - அருக்ததியையொத்த, கம்பின் - பதிவிச 
தத்தையுடைய, கல்லாள - தமயகதி, ௮ரசு இளகுமரன தன்னை - 
இளமைபொருகதிய சாசகுமா.ரனான களமகாராசனை, பிரிர்திட 
இயத்தி - நீ௰கும்படி. செயது, பினனா - பினபு, பெறுவ; - அத்த 
மாதைப் பெற்றுக்கொள்வது, திமை அன்றோ - குமமமல்லவோ, 
Sits - ures, gro Cand - லூல்விசா. ரணை, எனனாம் - யாது 
பயனைத்தரும், பிமா மனை விழைய - பிறாமனைவியை விரும்ப, உள் 
ளம் டொருக்தியது எவன் - மனஞ் சம்மதிதத,து எனன காரணம், 
கல்லா - படியாத, புல்லரில் - மூடரைப்போல, புகழின் மிக்கோய - 
தா த்தியின் மிக்கவனே, எ-று. கொல் - ௮சை,. 

(௧- ௮.) இகஇிரன் ஈளனைவிட்டுத் தமயர்இயைப்பிரித் தவளைப் 
பெறுவத குற்றமல்லவா, பிறனமனைவியை மிச்சிட்பதெனன என்றான் 

என்பதாம். (ட) 

இனையனவமசர்கூறவிருகையும்புடைக் துக்குப் 
புனைமலர்க்கோதைகல்லார்புணர்முலைகுழையப்புல்லி 
வனைதுெ௫ழ்க்குமின்பவாழ்வினையன் நிமற்றோர் 
நினைவருமின்பமுண் டேனிகழ்த்துிர்சீவிரொன்முன், 

(இ- ள்.) இனையன - இப்படிப்பட்டவைகளை, அமரர் கூற - 
தேவர்கள்சொல்ல, இரு கையும் புடைச்து -இரண்டுகையும் சொட்டி, 
ஈக்கு - சிரித்து, புனை மலா கோதை ஈல்லார் - மலரால் அலங்கரிக்கப் 

சடு
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பெற்ற கூரந்தலையடைய மாதரது, புணர் முலை - கெருக்கியமுலைகளை, 
குழைய புல்லி - குழையும்படி. தழுவி, வனை - கட்டியிருக்க, அடல் - 
ஆடையை, கெடஇம்க்கும் - அவிழ்கன்ற, இன்ப வாழ்வினை அன்றி - 
காமவின்ப வாழ்வையல்லாது, மற்று ஜா - வேறுமொரு, நினைவு அரும் 
இன்பம் உண்டேல் - நினைதத.ற்கரிய வின்பமுணடாடல், நிகழ்த்.துதா- 
சொல்லுங்கள், நீவிா என்றான் - நீங்களெனறுசொன்னான, எ-னு, 

(௧-.த.) தேவாக ளிவ்வாறுசொல்லச் சனிபகவான் பெண்க ளின் 
பத்தைப்பாக்லும் வேறின்பமுண்டானாம் சொல்லுங்க ளென்றான் 
எனபதாம், (சு) 

மறைகெறிபிறழக்கூறுமிவனொடும்வாப்மைகூறி 
லறகெறிஇறம்புமென்னாவமசருமவிசும்பித்போனார் 
தெறுதொழிற்கலியுங்காமஞ்சிதைஈதுமீதூாரவேத 
நகெறிமுறைவழுவல்செலலாகிடதகாடதனிற்சென்றான், 

(இ-ள.) மறை நெறி பிறழ - வேதவழி மாறுபட, கூறம்- 
      

  

சொல்லும், இவஜெடும் - இக்கலியினோமம, வாய தில் - உண் 
மைபேடுில், அற கெதி - தருமவழி, தெம்பும் ஓ சமிமென்று, 

சாரக்கததைச் சோர் அமசரும் - தேவாகளும, விசும்பில் போ௭டீடி 
தாரகள் , தெறு தொழில - சொல் mo செயகையையடைய, & 

    

   (ம் - கலிபுரூஷனும், காமம தி - வசகமானது உரம்புகடர்த, 
மீதா.ர - அதிகரிக்க, ே முழை வழியின மூறமையானது, 
வமுவல் செல்லா, படு அதனில் - நிடததேச.தஇல், டாட டிடி 

சென்றான் ன், ஸதா * 

(es ) ஜே ளிவ;ுடஉ பேசிம மருமக்கெடுமென்று சுவாக் 
கத்திற்குப் போனாகள, ௪னிபகவான நிடத நாட்டிற்குப் போனான் 
என்பதாம். (a) 

மல்லலம்பழன வேலிவளங்கெழுகிடதகாட்டி 
னல்லலுற்றரிதிற்செல்லுவகொடுங்கலியமசர்வேட்ப 
வெல்லையில்வேள் வியாம்றியருமறைபயில்வோரொங்குஞ் 
சொல்லியபதங்கள் கேட்டுததுணைப்பகம்பெயர்த்திலானே,. 

(இ-9்.) மல்லல் - வளம்டொருந்திய ௮ம் பழனம் - ௮அழூய 
கழனிகளையே, வேலி - வேலியாகவுடைய, வளம் கெழு - செல்வம் 
பொருகதிய, நிடதராட்டின் - நிடததேசத்தில், அல்லல் உற்று - துன்ப 
முற்று, ௮ரிதில் செல்லும் - அருமையாகப போகாநின்ற, கொ கலி - 
கொடிய கலியானவன், அமரா வேட்ப - தேவர்கள் விரும்ப, எல்லை 
யில் - அளவில்லாத, வேள்வி யாற்றி - யாகஃததைச்செய்து, ௮று - af 
தாதிய, மறை பயில்வோர் - வேதப்பிராமணாகள், எய்கும் - எவ்லிடச் 
திலும், சொல்லிய - சொன்ன, பதங்கள் கேட்டு - வேதவாக்கயெங் 
களைக் காதிற்கேட்டு, தனை பதம் - தன்னுடைய வுபயபாதல்களை, 
பெயாத்திலான் - எடுத். துவைக்கவில்லை, எ - று. ஏ- அசை,
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(௧-௮,) சனிபகவான் நிடதசாட்டில் வேதப்பிராமணாகள 
சொல்லும் வேதகாக்கியங்களைக்கேட்டுத் தன்னிருப தங்களை யெடுத் 
அவையா இருந்தான் என்பதாம். (௮) 

செம்மையிற் நிறம்பல் செல்லா மறைபயில சிறுவ 
னாங்கோர், கைம்மையைக் கலத்த னோக்கிக களிமகஏழ் ற 
ந்து செல்வான், வம்மினென் றமரர் தமமை மறையினாற் 
கூறக் கேளா, வம்மவோ மகமென் றஞ்சி யலக்கணுற் றக 
ன்று போனான். 

(இ-௭.) செம்மையில் - நன்னெறியில், Boruc செல்லா - 
மாறுபடாத, மறை பயில் சிறுவன - டேதம்படிக்இன்ற ஒரு பிரம 
சாரி, ஆங்கு ஜா கைம்மையை - அங்கொரு கைமபெண்ணே, கலததல 
கோக - புணாதலைப்பா£த.து, களி - செருக்சையுடைய, மஇூழ் - ௪ 
தோஷம், சிறது - ௮திகரிதது, செலவான- போடனைறவன், வம்மின 
என்று - வாருங்களெனறு, அமரா சம்மை - தேவாகளை, மறையினால - 
வேதத்தினாலே, கூற - அழைக்க, கேளா - கேட்டு, ௮அம்மவோ-ஓ 
அம்ம, மகம் என்று - யாகமெனறு, அரசி- டயர்து, அலக்கண் உற்று- 
துன்பமுற்து, அகன்று போனான - அடபுறமடோயினான, ௭ - று, 

(௧- து.) பிரமசாரி கைமபெண்ணைச் கலந்ததைச்சண்டு செல் 
அஞ் சனிபகவான மறஜோரிடததில் வேகததினால் தேவாகளை வாரு௧௧ 
ளென ஐழைககககேட்டு ஜாயாகமெனறஞடூப போனான் என்பதாம்.() 

௮ருமறைமுனிவர்யாருமோர்கலத்தார்வமோடும் 
பருகயவாறுநோககததவினைபயந்ததென்னா 
வினாவினிற்சேமலோடுமறைமொழிகூறுமவேள்விக் 
குரியதுசோமபானமெனவுளமுடைந்துபோனான். 

(இ-ள்,) ௮ரூ மறை மூனிவா யாரும் - ஆரிதாய வேதியாக 
ளெல்லாரும், ஓா கலதது - ஒரு டாததிரததில், தாவழோடும் - ஓசை 
யுடன், பருகிய அறு கோகி - பானம பண்ணுற நெறியைபடசா 
தீது, தீவினை பயந்தது எனனா - இமையுண்டாயிற்றென்று, வில. 
வினில் - சீக்இரத்தில், சேறலோடும் - போனமாததிரததீல், மறை 
“மொழி கூறும் - வேதவசனததகைச் சொலலும், வேள்விக்கு- யாகத்து 
க்கு, உரியது - உரிததானது, சோமபானம் என - சோமபானயா& 
மென்று, உளம் உடைர்து-மனங்கலங்த, போனான-போயினான், எ-று. 

(s- @.) சனி வேதியா யாவரு மோகலத்திம் பானம்பண்ணுவ 
நைக்கண்டு செல்பவன் யாகததற்குரியது சோமபானமென்றள்சிப 
போனான், என்பதாம். [சோமபானம்-மதுபானம்.] (௧0) 

நிழல்சுளிகளிகல்யானைரிடதர்கோன்ம$ூழ்ச்சிகூர்ந்து 
பழமறைக்கவர்யாரும்பரிவொகெவர்ந்துகொள்ள 
விழுகிதபழனகாவேண்டுபவெறுப்பகாளும் 
பொழிதருபுனலை£ீக்இப்போக்கரிதென்னகின்றான்.



௩௨. ளைடதம், 

(இ-ள்.) நிழல் சுளி - தன்னிழலைக் சோபிக்றெ, களில் யானை - 
செருக்கையுடைய கல்லயானையையுடைய, நிடதாகோன் - களமகா 
சாசன், மூழ்ச்சி கார்து - சர்தோஷமிகுர்.து, பழ மறைக்டுழவா 
யாரும் - பழமையாயெ வேதப்பிராமணாக ளெல்லாரும், பரிவொடு - 
ஆசையுடன், கவார்து கொளள - பெற்றுக்கொள்ள, விழு கிதி- மே 
னமையாயெ இரவியமும், பழனம் - கழனிகளும், காடு - ஊர்களும், 
வேண்பெ - வேண்டியவைகளை, வெறுப்ப - வெறுக்கும்படியாக, 
தாளும் - நாள்தோறும், பொழிதரு - தததம் பண்ணுறெ, புனலை - 
சலத்தை, கீகஇி - கடந்து, போக்கு அரிது என்ன - போகக்கூடாதென் 
௮, கினரான் - இருந்தான, எ- று. 

(௧- து.) சனிபகவான் ஈளன பிராமணாகளுக்குத் தத்தம்பண் 
னுநீமை நீகதிப்போகக்கூடாம ஸின்றான் என்பதாம், ௧௧) 

கலைவலா ஜனொருவன் பொய்மை கட்டுரை யாட ஜோக் 
இக், கொலைபழுத் தொழுகு கெஞ்சங் குழைந்தனன் மகி 
ழ்ந்து செல்வா, னலர்முலை சுமகக லாற்றா வையறுண் மருங் 
குற் பேதை, புலவி£ீர்ப் பதற்குக் கூறும் பொய்யெனப் 
புலாந்து போனான். 

(இ- ள்.) கலைவலான் ஒருவன் - வித்தையில்வல்லவ னொருவன், 
பொய்மை - பொய்ச்சொல்லை, கட்டுரையாடல - உறுதிமொழியாகச் 
சொல்லுதலை, நோக்கி - அறிர்து, கொலை - கொல்லுதல், பழுத்து 
ஒழுகு கேஞ்சம் - முதாஈது பெருகாநின்ற மனம், குழைர்தனன் - 
குழைச்தவனாய், மடழ்ஈ.து - சக்தோஷிதத, செல்வான் - போடன்ற 
கலியானவன, அலா முலை - பரகத ஸ தனங்களை, சுமக்கல் ஆற்றா - சும 
க்கமாட்டா த, ஐயம் - சகதேகததைததரும், நண் - நுட்பம்பொருக் 
இய, மருங்குல் - இடையையுடைய, பேதை - மடக்தையர௮, புலவி - 
பிணக்கை, தாபபதற்கு- போச்குூதறகு, கூறும் - சொல்லும், பொய் 
என - பொய்யென்று, புவாகது - மனம்வாடி, போனான - போயி 
னான், எ-று. 

(௧- து.) கல்வியில்வல்லோன் பொய்சொல்லுதலைக்கண்டு செல் 
லுஞ் சனிபகவான் மாதாபிணக்கைத தாககும் பொய்யென்று வாடிப் 
போனான் எனபதாம். (se.)* 

கடி.மனையிடங்கடோறுங்கற்புடைமகளிரீட்டம் 
கொடிகெடுவீதியெல்லாங்கடவுளர்விழவுதுன்று 
கெடிபகொனமுற்றுந்துறக்துளோர்நெருக்கம்யாண்டு 

மடியிடலரிதென்றெண்ணியலலலுற்ற்கன்றுபோனான், 
(இ- ௭.) கடி. மனை இடக்கடோறும் - காவலையுடைய வீட்டி 

னிடம்க ளெல்லாம், கழ்புடை மகளிர் ஈட்டம் - பதிலிரதத்தை 
யுடைய மாதாகூட்டல்கள், கொடி. - கொடிசளையுடைய செடு வீதி 
எல்லாம் - நீண்ட தெருக்களனை த்திலும், கடவுளர் விழவு . தேவர் 
திருவிழா; அன்றும் - நெருங்கயிருக்கும், ரெடி UG - Reve



இள வேனிற்படலம், (௩௩. 

உண்டாயெ, கானம் மூத்றும் - காடுமுழுவதும், துறச்துளோர் நேரு 
க்கம் - முனிவர்களுடைய கூட்டம்களுள்ளன; (ஆதலால்) யாண்டும் - 

எவ்விடத்தும், ௮டி. இடல் - அடியெடுத்துவைத்தல், அரிது என்று - 
அருமையென்று, எண்ணி - நினைத்து, அல்லல் உற்று - துன்பமுற்று, 
அகன்று போனான் - நீங்ஒப்போயினான், ௭-று, 

(௪- து) மனைகஸெங்குங் கற்புளளமாதா கூட்டத்தாலும், வீதி 
யெங்குச் தேவாஇிருவிழாவாலும், காடெங்கு முனிவாகூட்டத்தாலும், 
அடிவைக்சவிடமில்லையென்று சனிபகவான்போனான், எனபதாம். () 

இக்ககர் வரைப்பில யாண்டு மெய்துதற் கரிதென் றெ 
ண்ணிச், சென்னிவான் றடவு தெய்வச் செழுமலர்ச் சோ 
லை புக்கு, மன்னவ னிழைக்குக் தமை யாதென மனத்தி 
ஜோர்க்து, துன்னரும் தான்று மீதிற் சூழ்ச்சியோ டிருக்கு 
BT OM GV. 

(இ-்.) இச்ஈகா வராடபில் - Org ஈகரிஐடைய இடத் 
தில், யாண்டும் - எவ்விடத.தும், எயதுதறகு ௮ரிது எனறு எண்ணி- 
போகுதற்குக் கூடாதென்று நினைதத, செனனி - தலையானது, வான் 
தடவும் - அகாசத்தை யளாவுற, தெய்வம் - தெயலீகமாடய, 
செழு மலா - செழிதத புஷபததையுடைய, சோலை புக்கு - சோலை 
யையடைக்து, மன்னவன் - களமகாராசன, இழைககும் தீமை - 
செயயும் குற்றம், யாது என - எதுவெனறு, மனததின் ூகது - மன 
இலா.ராய்ந்து கொண்டு, துன்ன அரும் - சேரப்படாத, தான்றி 
மீதில்- தான்றி விருக்த தன்மீது, சூழ்ச்சியோடு- ஆலோசனையுடனே, 
இருக்குகாளில் - இருக௫ன்றகாலததில், எ-று. [ தான்றி - நிஷித்தம்.] 

(௧- த.) சனிபகவான் சோலையிற்புகுர் து ஈளன்செய்யுச் தீமை 
யெதுவென்று நினைத்துச் தானதிமரத்தனமே லிருக்கன்றகாலத்தில் 
என்பதாம். (௧௪) 

கலிதோன்றுபடலம் முற்றிற்று. 

  

ஆ. செய்யுள் - ௮௬௯௩, 

Q) or Ca of Dut wo, 
MAPS AO sy. orAfudagesh 

நமதுசெங் கரங்க டோயி னகைமுக விருந்து செய்யுல், 
கமலகாண் மலரா வாட்டும் பனியினை முழுதுங் காய்வா, 
னிம௰மால் வரையின் வெம்போர்க் கெழுதென வுலகம் 
போர்த்த, இமிரமேய்ச் துலவும் வெய்யோன் சென்றனன் 
வடபான் மன்னோ. 

இ-ள்.) ஈமது - சம்முடைய, செம் கரங்கள் - சவர். ரெணக் 
கள், பமிலி - பொருச்இஞல், wens முகம் - பிரகாயொகின்ற முக



௫௩௫ ளைடதம், 

துடனே, விருச்அ செய்யும் - விருர்து செய்யாகின்ற, கமலம் - தாம 
corer gi, காள் மலா - புதிய புஷபத்தை, வாட்டும் - வாடப்பண் 
ணும், பனியினை - பனியை, முழுதும் காய்வான் - முழுமையும் அழிக் 
கும் பொருட்டு, இமய மால் வரையின் - பெரிய இமயபாவதத்தில், 
வெம் போக்கு எழுக்தது என - வெவவிதாடுய யுததத்திழ் கெழுச் 
தவன்போல, உலகம் போரத்த- உலகததை மூடிய, திமிரம் மேய்சது- 
இருளை யுண்டு, உலவும் வெய்யோன் - உலவுஇன்ற சூரியன், வட 
பால் - வடதுபக்கததில், சென்றனன் - போயினான், ௭ - று. மன், ஓ- 
அசைகள், 

(௧- து.) உத்தராயணம் பிறகததென்பசாம் 

காய்வான் எழுக்தென எனறல் தற்குறிபபணி, (௧) 

இன்றுணைக் கணவர் நீ௰௫ யிடருறு மடவார் சோர, 

மன்றலிற் கொழுகர்ப் புல்லு மடந்தையர் மகழ்ச்சி கூரக், 
குனதிடைப பிறந்த தெனறற் கொழுக்துமுன் போர்த்த 
சேமா, மென்தளிர்ப் போர்வை போர்த்து வேனில்வ£ 

இறுத்த தன்றே. 
(இ-ள்.) இன் துணை கணவா - இனிய துணையாடிய கொழுஈனா, 

கீஙஇ - பிரிகது, இடா உறும் - துனபததை யடைஇன்ற, மடவா£ 
சோர - மாதாகள் சோ வையடையவும, மனறலில் - விவாகததின் 
கண், கொழுசா புல்லும் - கணவளனாத் தழுவும், மடச்தையா - மாதா 
கள, மஇஒழ்ச்௪ கூர - மடுழ்ச்சியை யடையவும, குன்றிடை பிதக்த - 
பொதியமலையி லுற்பவிசத, தெனறற கொழுகது - இளச்தெனதற் 
காற்றை, முன் போதத - மூனனே போததுக்கொண்ட, தே மா- 
இத் இப்புப்டொருக் திய மாமரத்தின;ஐ, மெல் தளி - மெல்லியதளி 
சாய, போ வை போத்து - வஸ்இிரததைப் போரத்துச்கொண்டு, 
வேனில் - வேனிற்சாலமானத, வ இறுதகது - வந தூயது, 

எ-று. அன்று, ஏ- அசைகள். 

(௧- ௮.) தணந்தவா துன்புறவும் மணச்தவரின்புறவும் வேனிற் 
காலம் வந்தது என்பதாம், ௨) 

கள்ளுயிர்ச் தலரு முல்லைக் கடிமுகை முறுவ ரோன்ற, 
வள்ளிதழ்க குவளை யுண்கண் மலர்ந்துமாக் தளிர்மென் 
கையாக், கஇள்ளைமென குதலை சாற்றிக் கிளரொளி வண் 
டு பாணாத, கெள்விளி பாட வேனிற் றிருமகள் சிறந்தா 
என்றே, 

(இ-ள்.) கள் உயித்து - தேனைத்தர்2, அலரும் - மலரு, 
முல்லை - முல்லையினது, கடி. முகை - வாசனைபொருச்திய அரும்புச 
ளாயெ, முறுவல் தோனற - பற்கள்தோன்ற, வள் இதழ் குவளை - 
கூரமையாடய இதழையுடைய நீலோழ்பலங்களாயெ, உண் கண் - 
மையுண்ட கண்கள், மலாச்து - கிழித்த, மா தளி - மாச். துளி£சள்
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போன்ற, மெல் - மிருதுவாய, கை ஆ - கையாக, இள்ளை - இளிப் 
பிள்சாயின் மொழிகளாயயெ, மெல் - மிருதுவாயெ, குதலை - குதலைச் 
சொற்களை, சாற்றி - பேசி, ளொ ஓளி- விரி$த வொளியையுடைய, 
வண்டு - வண்கெளே, பாண் ஆ - பாணாகளாக, தெள்விளி டாட - 
தெள்விளியெனலும் ராகத்தைபபாட, வேனில திருமகள் - வேனிற் 
காலமாயே பெண், சறந்தாள - பொலிவையடைகதாள, எ-று, 
அன்று, ஏ - ௮சைகள், 

(௬-அ.) இளவேனி லென்இறபெண் சறப்படைக்தாள என்பசாம், 

பூசல்வண்டார்ப்பவேனிலபோஈதமைகுயிலகள் கூறப் 
பாசிலையுகுத்ததேமாபைந்தளிரீன்றதோந்தம் 
மாசுறுதுகிலைநீழ்்துமமசணொதமவரவுகேட்டுக 

கோிகச்செம்பொனனாடைகொமபனாசசைத்தல்போலும். 

(இ-ள்.) பூசல் வண்டு - போசெயதலையுடைய வண்டுகள, 
ஆப்ப - ஆரவாரிகக, வேனில - வேனி௰காலம், போகதமை - வ5த 
தன்மையை, குயில்கள் கூற - கோடுலககளசொலல, பசு இலை - 
பழுப்பிலைகளை, உரூதத- உஜாதத, தேமா - திததிபபு மாமரல்கள், 
பைநீதளிா£ - பசுமைபொருர்திப துளிகளை, ஏன்ற தோற்றம் - 
பெத்ற காட்சியானது, மணொசம் வரவு கேட்டு - புருஷ£ாகளுடைய 
வரவுகேட்டு, மாசு உறு - குழ்றம்பொருகதிய, துஇலை - வஸ்திரத்தை, 
நீத் த - நீக, கோசம் - பட்டா, செம் பொன் - சிவர்தபொன 

ஞற்செய்த, ஆடை - உ௨உஸ்திரததை, கொம்பஞா - பெண்கள, அசைத் 
தல் போலும் - கட்டிக்கொள்ளுதலை யொககும், 6I- i. 

(a- g.) வேனில்வர்ததைக் குமில்களறிவிகக மாமரக்தளி£த்த 
காட்டு கணவா வரு தலைக்கேட்பெ பெண்கள பொற்சேலைச் sie gro 
போலும் என்பதாம். 

மஇழ்சா?? மணா என மருவியது, (௪) 

வானுயர்சோலைதோறுமுருகுவாய்மடுத்துவீழுக் 
தேனொசுசுருமபும்வணடுமபுகிதுண்டுதெவிட்டியார்ப்பக 
கானமர்குழலினார்தங்கணவர்பாறபுலவிதீர 
வேனிலவேட்.குலகம்யாவும்விழவயர்நஇட்டவன் றே, 

(இ-ள்.) வான் உயா - ஆகாசத்தில் உயாக்த, சோலைதோறும் - 
தோட்புகள்தோ.றும, முருகு - தேனை, வாய் மடுத்து - வாய் வைத்த, 
வீழும் - விரும்பும், தேஜெடி - தேன்வண்டுடனே, சுரும்பு - ஆண் 
வண்மே, வண்டும் - பெட்டைவண்டுகளும், புதிது உண்டு - விருச் 
அண்டு, தெவிட்டி. - தெவிட்டெமித்து, நாப்ப - ஆரவாரிக்க, கான 
அமர் - வாசனை பொருகதிய, குழலினூா - கூந்தலையுடைய மாதா 
கள், தம் - தங்கள், கணவாபால் - புருஷாகளிடத்தில், புலவி தர - 
பிணக்குகள் நீங்க, வேனில் - வேனிம்காலததுக்குரிய, வேட்கு - -மன் 
மதனுக்கு, உலகம் யாவும - உலகங்களெல்லாம், விழவு அயாந்திட்ட - 
இருவிழாவைச்செய்தன, எ-று, அன்று, ஏ - ௮சை,
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(௧- இ.) மன்மதலுக்கு உலகங்கள்யாவும் இருலிழா செய்தன 
என்பதாம். . (௫) 

குன்திடைப் பிறக்க தென்றற் கொழுந்துமேற் படர் 
ந்த தன்மை, அுன்நிருட் பிழம்பு €க்கும் கனைகதர்ச் சுட 
சோ னாய, தன்றுணைக் கேள்வ னீங்ச வடபுலஞ் சார்த 
லோ, தென்றிசை யணங்கு மாழாக் துயிர்த்தது சவணு 
மாதோ, 

(இ-ள்.) குன்றிடை பிறந்த - பொதியமலையினிடத்திலே உண் 
டாய, தெனறல கொழுக்து - இளக்தெனறற்காற்று, மேல் படாந்த 
தன்மை - பூமியின்மீது பரவிய தன்மையானது, துன்று இருள் பிழ 
ம்பு - நெருங்யெ இருட்கூட்டத்தை, க்கும் - கெடுக்கும், கனை கதா- 
மிகுர்த இரணங்களையுடைய, சுடரோன ஆய - சூரியனாயெ, தன் 
அணை - தனக்குத்துணையாகய, கேள்வன் - புருஷன, நீங - தன்னை 
நீங்கி, வட புலம் - வடஇசையாக.ப (பெண்ணை), சாதலோடும் - 
அடைச்த மாததிரததில், தென் இசை gang - தெற்குதஇக்காயெ 
பெண், மாழாநது - மயங்5, உயாத்தது - பெருமூச்சுவிட்டசை, 
ஈனும் - ஓக்கும், எ-று. மாது, ஓ- ௮சை. 

(௧- த.) தென்றல்வீசியது சூரியன் வடதிசைப்பெண்ணிடத்திற் 
போனானெனறு தெனறிசைபபெண் பெருமூச்சுவிட்டதுடோலும் 
எனபதாம். 

தென்றிசை யணங்கென்றமையால் வடபுல வணக்கென்றுல் 
கொள்ளப்பட்டது. (௬) 

பன்மணிவரன்றிச்சாரற்பானிறவருவிதாமு௩ 
தென்வரையினிதஇனீன்றபுனிற்நிளங்குழவித்தென்றல் 
கன்னலஞ்சிலைக்கைமாசன்காதலர்ப்பிரிந்தமாத 
ரின்லுயிர்படுப்பவேண்டியியற்நியபார்வையாமால், 

(இ-எ்.) பல் மணி வ.ரன்றி - பலரத்கங்களை வாரிக்கொண்டு, 
சாரல் - பக்கதில், பால் நிறம் - வெள்ளைகிறமாயெ, அருவி தாழும் - 
அருவிகள பாயப்பெற்ற, தென் வரா - பொதியமலை, இனிதின் 
ஈனற் - இன்பமாகப் பெறற, புனிற்று இள - மிகவு மிளமைபொரு 
நீதிய, குழவி தென்றல் - இளக்தென்றற் காத்றுன2, கன்னல் - ௧௬ 
ம்பாடய, ௮ம் சிலை கை - அழ$ூய வில்லைபபிடித்த கையையுடைய, 
மாரன் - மன்மதனானவன், காதலா பிரிச்த - நாயகாகளை நீக்யே, 
மாதர் - மாதாசளின, இன் உயா - இனிய உயிகளை, படுப்ப வேண்டி. - 
பிடிக்க விழைர்து, இயற்றிய - வரவிட்ட, பாவை ஆ௩ம் - பார்வை 
மிருக மாகும், எ-று. 

(௪- இ.) தென்றல் வீசியது மன்மதன் காயகமாநீல்யெ மாதரு 
யிரைப் பிடி.க்கவிட்ட பராவைபோலாம் என்பதாம். 

பார்வையென்ப.து மிருகங்களைப் பிடிக்க அவ்வங்வினதீஇி 
wort sg வைக்கு மொன்றும். st)
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விண்டொடர் பொதும்பர் தோறும் விரைகமழ் போ 
இல் வீழ்ந்து, வண்டினங் குடைந்து பாட மகரந்த மெழு 
நத தோற்றம், கொண்டல்கண் படுக்கும் தேமால் குயிலின 
மழைப்பத் தோன்றும், இண்டி௰ லனங்கன் சேனா பராக 
மொத் இருந்த தன்றே, 

(இ-௭.) வீண் தொடா - அகாசச்தை யளாவாநின்ற, பொதும் 
பாதோறும் - சோலைகளதோறும், விரை கமழ் - வாசனை பரிமளியா 
நின்ற, போதில் லீழ்ஈது - புட்பததிலிறங்இ, வண்டு இனம் - வண்டுக் 
கூட்டல்கள், குடைது - மூகடனாலுழுது, டாட - பணணைப்பாட, மக 
ரச்தம் - மக. ரந்தபபொடிகள், எழுத தோழ்றம் - எழும்பிய காட்சி 
யானது, கொண்டல் - மேகமகள, கண்படுககும் - நிததிரைசெயயும் 
படியுள்ள, தேமா - இததஇிபபு மாமரததிலிருகறெ, குயில் இனம் - 
குயிற்கூட்டம், அழைப்ப - கூபபிட, தோனறும் - வக்.த, இண் இறல் 
அனங்கன் - மிகுகதத வலிமையையுடைய மன்மதனத, சேனா பரா 
கம் - சேனையினின் ஜெழும்புற புழுதியை, ஒத்து இருக்தது - ஒப 
பாஇியிருக் த, எ-று. 

(௧-த.) மக.ரந்தமெழுந்த காட்சியானது மன்மதன் சேனைகளினா 
லெழும்பும் புழுதியை யொததிருகதன என்பதாம். (௮) 

காயெரிமணியிற்செய்தகதிர் முலைமகளிர் கூந்த 
லாய்மலருகுத்தல்போலக்குயிலகுடைந்தாடவீழ்ந்த 
சேயமென்போதுபோர்த்தஇருவநீணிலங்கள்யாவும் 
பாயலிற்படுத்தசெம்பொறபடாமென விளங்குமன் தே. 

(இ-ள்.) காய் எரி - கொளுத்தாநின்ற நெருப்பையொத்த, 
மணியில் செய்த - ரதஈசதினாறசெயத அப. ரணததினது, கதா- பிர 
காசம்பொருந்திய, முலை - ஸதனங்களையுடைய, மகனிர - மாதாக 
ளத, கூர்தல் - அளகபா ரமான, ஆய மலா உகுததல் போல - ஆரா 
யர்த புஷபசதை உதாததல்போல, குயில் - கோலலல்கள், குடைந்து 
ஆட - கூத்தாட, வீழநத - விழுந்த, சேய - சிவச, மெல் போது - 
மிருதவாயெ புஷபங்கள், போதத - மூடப்பெற்ற, இருவ - 
இிறப்புற்ற, நீள் கிலஙகள் யாவும் - நீண்ட நிலஙகளெலலாம், பாய 
லில் படுத்த - ௪யனதஇல் விரிதத, செம் - சவச்த, பொன் படாம 
என - பொன் வஸ்திரததைப்போல, விளக்கும - பிரகாடிக்கும், எ-று. 
அன்று, ஏ - HOE. 

(க- ௮) மலாகள்விழுச்த நிலங்கள்யாவும் பொற்€லை விரித்தாற் 
போலும் விளங்கும் என்பதாம், (௯) 

தாழ்சினைபூத்தமென்பூர்தண்ணறுஞ்சுண்ணமாடி. 
விழ்துணைவருதனோக்கிப்புதுக்கடிமேயதென்னா 
யாழிசைமிடற்றசெங்கட்கரும்குயிலினிதிலூடிக் 
கோழசாக்குமரிவாழைக்குருத்திடையொளித்ததன் மே.
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(இ-ள்.) தாழ் சினை பூத்த - வளைக்ச இளைகளில் புஷபித்த, 
மெல் பூ - மிருதுவாயெ புவபதஇனத, தண் - குளிச்சி பொருர் 
இய, கறு சுண்ணம் ஆடி. - வாசனையையுடைய மகரர்தப்பொடியில் 
வீழ்ந்து, வீழ் துணை - விரும்பாகினற புருஷனாகிய ஆண்குயிலானது, 
வருதல் சோககி - வருஇறதைப்பாரதது, புது கடி. - புதுமணத்தை, 
மேயது எனனா - அடைந்ததெனறு நினைஈது, யாழ் இசை - வீணையி 
னிசையை யொத்த, மிடற்ம - சண்டதஇனையுடைய, செம் கண் - சவர் 
தகண்களையுடைய, கரு குயில் - கறுதத பெட்டைக்குயிலானது, இனி 
தின் ஊடி. - இனபததினாலே பிண௧9, கோழ ௮௭ரை குமரி வாழை - 
செழிபபாகய அ௮ரையையுடைய இளவாழையினது, குருத்திடை - 
குருததினிடததில், ஒளிததத - ஒளிசதுக்கொண்டறு, எ-று, ஏ-௮சை. 

(௧- த.) ஆண்குயில வருதலைக்கண்டு பெண்குயில் வாழைக் 
குரூத்தி லொளிததது என்பதாம். 

புதுக்கடி எனபஇல் நாதனவிவாகம் என்பதும் புதியவாசனை 
யென்பதுஞ் சிலேடையால் பெறபபடடமையால், அதுகண்டு பெட் 
டைககுயில் ஊடியதாம எனககொளக. (40) 

இளவேனிறபடலம் முற்றிற்று. 

ஆட செய்யுள் - HOR. 

  

போதுகொய்படலம். 

[இபபடலததால ௮கககரத்திலுளள ஆடவரும் மாதரும் 
லீலையோடு மலாகளைக கொய்தல் சொல்லப 

படுதின்தத ] 

கலிவிருத்தம் 

இன்னதன்் மையவின்னிள வேனில்வா 
யன்னபொன்னகராடவர்யாவரும் 
பொன்னவாமுலைப்பூவையர்தம்மொடுந் 
துன்னுகாண்மலர்ச்சோலைசென்றெய்தஇனார், 

(இ-்.) இன்ன தனமைய - இத்தன்மையவாஇய, இன் - இனி 
மையாயெ, இள வேனில்வாய - வச௪நதகாலதஇனிடத்தில், ௮ன்ன 
பொன் ஈகா - 965 அழடுபககரததிலுளள, ஆடவா யாவரும்- புருதாக 
ளெல்லோரும, பொன் - தேமலான2, ௮வாம் - விரும்புஇன்ற 
மூலை - ஸ்தனககளையுடைய, பூவையா தமமொடும் - (தங்கள்) மல்கைய 
சோடும்கூட, துனஜும் - கெருஙயெ, மாள் மலா - அன்றலாச்த புஷ் 
பததையுடைய, சோலை - பூஞ்சோலையை, சென்று - போய், எய்தி 
னூ - ௮டைரந்தாரகள், எ-று. 

(௧- த) மாவிர்தாக.ரத்துப் புருஷர்களும்பெண்களும் பூக்கா 
வனத்தில் வர்தாகள் என்பதாம், (5)



ச 
போ துகொய்படலம், ௩௯ 

உள்ளங்கொண்டாரிவரொன்றுணர்த்திடப் 
புள்ளவாங்கணை வேளிடைப்போதல்போ 
லள்ளிலைச்செழுஞ்சோலையிலன்பரைக் 
கள்ளுண் கோதையர்கைப்பிடி த்தேகினார். 

(இ-ள்.) உள்ளம் கொண்டா - (எம்கள்) மனத்தை அபகரித் 
அககொண்டவாகள், இவா எனறு - இவாகளென்று, உணாதஇட - 
அறிவிக்க, புள் ௮வாம் - வண்டுகள் விரும்புஇன்ற, கணை - புஷப 
பாணத்தை யுடைய, வேளிடை - மனமதனிடததில், போதல் போஃ்- 
செல்வதுபோல, ௮ள் இலை - நெருகஇய இலைகளையுடைய, செழு 
சோலையில் - செழிதத சோலையினிட ததில், அனபரை - கணவர்களை, 
கள் உண் - தேனபொருக்திய, கோதையா - மாலையையணிக்த மங்கை 
யாகள், கை பிடிதது - கையிறபிடிததுககொண்டு, ஏடுஞா - டோஞா 
கள், எ-று, 

(க-து) பெண்கள் புருஷூகள கையைபபிடிததுக்கொண்டு 
சோலையிற் போனூகள் என்பதாம,. 

கள்ளனை அரசரிடச்துப பிடிததுககொணடுபோய் அவனாணைக் 

இலச்சாச்குவதுபோல ஆடவரைக காமஜக் இலககாககுதற கென்க. () 

௮ணங்குகோய்செயுமைந்துமலரொனிற் 

கணங்கொள்போதுகஞலியபொயகர்வாய் 
மணந்துசெலவதையனறிமணநதவர்த 
தணஙதுசெலலுக்கருககினாயாவசே. 

(இ-ள்.) ஐந் ௮ மலா - ஜாத புஷபங்களே, ௮ண௫கு நோய - 
வருததமாகய துன்பததை, செயயுமெனில - செயயுமேயாமானால, 
கணம் கொள போது - கூடடஙகொண்ட புஷபறுகள, கருலி.ப பொங் 
காவாய் - நெருகயே சோலையினிடததஇல, மணாது- கூடி, செல்வதை 
அனி - போவதை யல்லாமல், மணா தவா - கூடினவாகளை, தணர*்.த- 
பிரிந்.து, செல்லும- போனற, தருக௫னா - செருக்ஏ கயுடையவாகள, 
யாவா - எவாகள, [ஒருவருமிலலை], எ-று, ஏ-௮சை, 

(க-து) புணாந்துபோவதல்லாது புணாத்தவரைப் பிரிந்து 
டோவா ரில்லை எனபதாம். (௩) 

இருவனார்தங்குழாத்கொடுசென்றத 
னரிவைபஞ்சடி.யிற்றென்றறிலொன் 
வரைகொண்மார்பினுதைத்தமலாடி. 
புரைவதீதெனகோக்னென் போடன்றான், 

(இ-ள்.) திரு ௮ன்னூாதம் - இலக்குமியையொத்த ஸ்திரீகளு 
டைய, குழாத்தொடு - கூட்டத்துடன், சென்ற - ஈடர்த, தன் அரிவை- 
தன்னுடைய காயடுயினது, பஞ்சு அடி. - செம்பஞ்சுக்குழம்பூட்டிய 
பாதமான.து, இற்று என்று - இன்னதென்று, ௮றிலொன் - அறியாத



இ௪௦ ற ஈடதம், 

வொருவன், வரை கொள் - மலையை உவமையாகக்கொண்டிருக்கன்ற, 
மார்பின் - (தனத) மார்பினீடத்தில், உதைத்த - உதைத்த, மலா அடி.- 
தாமரைமலா போன்ற பாதக்குறியை, புரைவது - ஒ.த்திருட்ப, 
ஈது என - இச்சு அடிக்குறியென்று, சோக்கென் - பா£த்தவனாய், 
போன்றான் - செல்இன்றான, எ-று, 

(௧க- து.) தன்னாயகயடி. யிஃதென் நறியாதவன் தனமார்பி 
அதைத்த அடிக் கொப பிஃதென்று பா£த்துபபோனான் என்பதாம்,() 

மையகூஈதலோர்மங்கையசோடனி 
லெய்துறாதுயர்போ இனையேறுபு 
கொய்துமென்றுகுறித்தடிவைக்தலுஞ் 
செய்யபோதுசினை தொறும்பூகதவே. 

(இ-ள். ) மைய கூந்தல் - கறுத்த கூந்தலையுடைய, ஜா மங்கை - 
ஒரு மங்கையானவள், அசோடனில் - ௮சோக ம.ரத்தினிடத்தில், 
எய்து உறாஅ - அடையககூடாமல், உயா போதினை - உயரத்திலுளள 
புஷ்பத்தை, ஏறுபு - ஏறி, கொய்தும் என்று - பறிபபோமென்று, 

குதித்து - நினைதத, அடி வைத்தலும் - பாசததை வைததமாத்திரத 
இல், செய்ய போது - சிவந்த புஷபங்கள், சனைதொறும் - இளைகள் 
GC gr pio, பூதத் - மலாகதன, எ-று, ஏ- அசை, 

(௧-2) ஒருத்தி அசோகமரத்திலேறிக் காலடி. வைத்தமாத்தி 
ரத்தில் மலாகள் மலாக்தன என்பதாம (௫) 

கோத்தமேகலைக்கோதையர்் கோக்கலிற் 
பூத்தொசிந்ததிலகமென்போதினி௰் 
றேத்துளிக்கமர்தெள்விளிவண டினம் 
பார்ச்தகண்ணிழலபாய்ந்தன போலுமே. 

(இ-ள்,) கோத்த மேகலை- கோவையிட்ட மேகலாப ரணத்தை 
யுடைய, கோதையா - மங்கையாகள், நோக்கலின் - பாத்தவளவில், 
பூதிது - மலாந்து, ஒத - வளைஃத, திலகம் - மஞ்சாடி மரத்தி 
னுடைய,மெல் போதினில் - மிருஅவாயெ புஷப த்.தில், தேன் தளிக்கு- 
தேனினது அளிக்கு, அமா - பொருந்திய, தெள்விளி - தெள்விளிராகத 
தைப் பாடுதன்ற, வண்டு இனம் - வண்டுக்கூட்டங்கள், பார்த்த - 
பராதீததாயெ, கண் - கண்களினுடைய, நிழல் - சாயல்கள், பாய்க்தன 
போலும் - பரவினபோலும், ௪-.று, 

(௧க- து.) மஞ்சாடி, மலரைப் பெண்கள் பாத் தமாத் இரத்தில் 
வண்டுகள் டாவைபாயச்தாற்போலும் என்பதாம், (௬ ௬) 

காசுலாமுலைக்கன்னியர்புல்லலும் 
பாசிலைக்குசவீன்றபைம்போ இனின் 
மூசுவண்டினமொய்த்ததுவெம்முலைப் 
பூசுகானம்பொறித்ததுபோலுமால்,



போதுகொய்படலம், Ges 

(இ-ள்.) காசு உலாம் - ரத்சாப ரணங்கள் தம், முலை- ஸ்சனங் 
களையுடைய, கன்னியா - மங்கையாகள், புல்லலும் - தழுவினவளவில், 
பாசு இலை - பசுமையான இலைகளையுடைய, Gla - கு. ராமரமானது, 
ஈன்ற - பெற்ற, பைம்போதினில் - பசிய புஷபத்இல், மூசு - நெருங் 
இய, வண்டு இனம் - வண்டுக்கூட்டமான௮, மொய்ததது - மொய்த் 
அக்கொண்டது, வெம் - விருப்பச்தைக்கொடுக்கன்.ற, முலை - ஸ்தனங் 
களில், பூச - பூசப்பட்ட, கானம் - கஸதாரி, பொறிசத.து போலும் - 
பூசியதுபோலும், எ-று, அல் - ௮சை, 

(@- §.) பெண்கள் குராமரத்தைக் தழுவினவளவில் ௮ம்ம7 
மலா வண்கெகூடடம் மாாபில் மொயததது மூலைமேற் கஸ்தூரி பூசிய 
யதுபோலும் எனபகாம். (er) 

வஞ்சிநுண்ணிடைமாதர்மிஇத்தலிந் 
செஞ்சவேதளிரீன்றசெயலைக 
எஞ்செஞ்ச€றடிதோய்ந்தவரககெறி 
பஞ்சியுண்டொளிர்பான் மைகடுக்குமே. 

(இ-ள்.) வஞச- கொடியையொத்த, நுண் இடை - நடபமாயெ 
மரூ௩கையுடைய, மாதா - ஸதிரிகள, மிதிததலில - மிதிததலினால், 
சரஞசவே - செம்மையாக, தளி ரனற - தளிரகளைத்த௩த, செயலை 
கள - அசோகவிருக்ஷஙகள, அம - அழிய, செம் - இவந்த, இறடி - 
(அம்மடவா£) சிறதடியில, தோய த - பூசிய, அரக்கு எறி - செககிறத் 
தசை வீசாகின்ற, பஞ்சி - செமடஞசியை, உடு - (தம்மிடத்தற்) 
கொணடு, ஒளி பான்மை - பிரகாசிககற தனமையை, கடுக்கும - 
ஓக்கும், எ-று, ஏ- ஆசை 

_.. (௧-து.) அசோகமரஙகள பெண்க எடிகளின செம்பஞ்சுக் 
குூழமபு உண்டாமபோ லிருககும் எனபதாம். (௮) 

௮. சவமேகலையாயிழையார்ககுயர் 
சூசவம்பாவைகொடுத்தகொழுதிமென் 
மூருகுலாமளிமொயத்தகடம்பினம் 
பரிவினுடவெண்ப£6துகொடுததவே. 

(இ-ள்) ௮வம் மேகலை - ௪த்தியாகின்ற மேசலாப.ரணத்தை 
யுடைய, ஆயிழையாரக்கு - மாதருக்கு, உயா குரவம் - உயாகத சூரா 
விருக்ஷம், பாவை - (காயாய) ப.துமைகளை, கொடுத்த - கொடுத் 
தன; கொழுதி - கோது, மெல் - மிருதுபொருக்திய, முருகு - தேனி 
னிடத்தில், உலாம் - உலாவுகின்ற, அளி - வண்டுகள், மொய்த்த - 
நெரும்யெ, கடம்பு இனம் - கடட்பவிருக்ஷங்கள், பரிவின் ஆட - விருப் 
பத்துடனே ஆவெதம்கு, வெள் - வெண்மையாூய, பந்து - (காயா 
யே) பச்தை, கொடுத்த - கொடுத்தன, எ-று. 9-௮சை. 

(6- ஐ) குசாமாங்கள் மாதாக்குக் காய்களைப் ப துமைகளாகச் 
கொடுத்தன, கடப்பமாங்கள் காய்களைப் பற்துகளாகக&் கொடுத்தன 
என்பதாம், (௯) 

Fé



௪௨ ைடசம், 

மால்குயிற்குசல்கேட்மேலருமூக் 
கோங்கமாதர் தலையைக்கேட்டலும் 
தேங்கொள்போதுசினைதொறும்பூத்தலா 
லாங்கதற்கணையோகுயிலார்ப்பதே. 

(இ-ள.) மா - மாமரத்திலிருக்கறெ, குயில் குரல் கேட்டு - குயிலின் 
குரலைக்கேட்டு, மலா உறு - மலராத, கோய்கம் - கோங்க விருக்ஷ 
மானது, மாதா - மடவாருடைய, குதலையை - குதலைச்சொல்லை, கேட் 
டம - கேட்டவளவில, தேன் கொள் போது - தேனைக்கொண்ட 
டுஷபங்களை, சனைதொறும் - இளைகள் தோறும், பூத்தலால்- புஷமபித த 
வால, அங்கு - அவ்வ்டத்தில், அதற்கு - (௮அம்மடவா£) சொல்லுக்கு, 
eso ஆ£ப்பது - குயில் கூவுவது, இணையோ - ஓப்பாகுமோ, 
L Yer gi], எ-று. ஏ- gone. 

(s- ௮;) குயிலோசையால் மலராத கோங்கு மாதா குரலோ 
சையால் மலாதலால் இவாகள குரலுக்குக் குமிலோசை யொவ்வாது 

என்பதாம். (௧௦) 

காவிலன்புடைக்காளையோர்தார்குழத் 
பூவைகண்ணுறுபூம்துகண்மாற்றலு 

மாவியென்னவருகுறைமாற்றவள் 
காவியங்கட்கடைகள் சிவந்த வே. 

(இ-ள் ) காலில்- பூஞ்சோலையில், அனபு உடை. காளை - ஆசையை 
புடைய புருஷஞானவன, லூ - ஒரு, தரா குழல் - மாலையணிந்த கூர் 
தலையுடைய, பூவை - மனையாளது, கண உறு - கண்ணிலேபடி௰்த, 
ஹ் திகள் - மகராதப்பொடியை, மாம்றலும் - துடைத்தமாத்திரத் 
தில், ஆவி எனன - (தன்) உயிரைபபோல, அருகு உழை - பக்கத்தி 
லிருந்த, மாதறவள் - சக்கள க இியினுடைய, காவி - நீகோம்பலத்மை 
யொத்த, ௮ம கண் கடைகள் - அழ கடைககண்கள, சிவந்த - 
சிவந்தன, எ-று. ஏ- HOF. 

(க-து) காயகன் ஒரு மாயகெணணில் விழுந்த மகரர்தத்தைத 
துடைத்தவளவில் மற்றொரு மாயகெணகள் சிவ தன என்பதாம். 

தன்கணவன் சக்களத்தியிடத்தி லன்பினன் என்றமிர்து கோ 
பித்தா ளெனக,. பூர்துகண் மாற்றலாயே கா. ரண மோரிடத்தம் சண் 
சிவத்தலாயெ காரியம் மற்றோரிடததும் சகூறலால் தொடா் 
மையணி, (௧௧) 

வால்குவிற்கைவரைபுரை தோளினான் 
றேங்கொள்வண்டுதிளைப்பவடுவுறும் 
கோம்கரும்பினைகோக்கியோர்கோல்வளை 
வில்குவெம்முலைகோக்கலும்வெள் னாள், 
(இ-ள்.) வாங்கு லில் - வளைர்தவில்லை, கை - சையிலேயுடைய, 

வரை புரை தோளினான் - மலையையொத்த தோளையுடைய ஒறு பர 
ஷன், தேன் கொள் வண்டு.- தேனை யுண்ணுறெ வண்செள்,



போதுகொய்படலம், ௪௩ 

இளைப்ப - பொருர்,ச, வடு உறும் கோங்கு - வடுவுண்ட. கோக்கு 
மசதஇினத, அரும்பினை நோக்கு - அரும்பைட் பாத்து, ஜா கோல் 
வளை - ஒரு மடர்தையினது, வீங்கு- பருதத, லெம் முலை - விருப 
பத்தைத் தருகன்ம ஸ்தனங்களை, நோக்கலும் - பாரககுமளவில், 
வெள்இனாள் - (அவள்) வெட்கபபட்டாள், ௭-.று. 

(௧-து.) ஒரு புருஷன கோல்குமலரில் a. cor Besar கண்டிய வடு 
வைக்கண்டு ஒரு பெண்முலையைப பாரத் $தவளவில் அவள் டவட்க 
மடைச்தாள் எனபதாம். 

வடுவண்ட கோங்கரும்டையும் ஈகக்குறியுண்ட ஸ்தனங்கசையும் 
ஒபடாகடப் பாரக்குமளவில் அதுகண்டு நாணினா ளெனக. (௪௨) 

கோதைமார்பனோர்கோல்வளைகாதனில் 
மாதர்கீலம்புனைதலுமாறறவள் 

கோதகும்படி.நோக்கியகோக்கவள் 
காதிலும்புனைகாவிநிகர்த்தவே, 

(இ-ள்.) கோதை மாபன - மாலையணி*த மாபையுடையவன, 
லா கோல்வளை - ஒரு மாதினது, காதினில - காதிலே, மாதா நீலம் - 
அழூயெ நீலோற்பலத்தை, புனை தலும் - சூட்டியவளவில், மா.ற்றவள் - 
சக்களத்தி, சோசகும்டடி. - நோகும்படி, நோகூய நோககு - பாத்த 
பராவையானவை, அவள - ௮ச்சுககளததியினது, காதிலும் - காதிலே 
யும், புனை - சூடிய, காவி - நீலோற்பலததை, நிகாதத - ஓத்திரும் 
தன, எ-று. ஏ- அசை, 

(௪- து) கணவன் ஒரு காயகொதில் நீலோற்பலம் தரித்தவள 
வில் ௮வள் சக்களத்தி பாதத பாவைகள் காதிம்புனைந்த நீலோற் 
பலத்தை ஒத்திருர்தன என்பதாம். (௧௩.) 

கோலகாண்மலர்கொய்பவளங்கையி 
லோலிடுஞ்சுரும்போச்சவும்போகில 
மாலுழந்துமறிஈதுவிழுவன 

கீலவொண்கழங்காடனிகர்க்குமால், 
(இ-ள்.) கோலம் சாள் மலா - அழகுபொருர்திய புதிய புஷபல் 

களை, கொய்பவள் - பதிக்கனெறவளது, அங்கையில் - உள்ளங்கையில, 
ஓல் 'இடும் - சழ்திக்இன்ற, சுரும்பு - - வண்டுகள், ஓச்சவும் - ஒட்டவும், 
போடல - போடன்திலவாய், மால் உழக்து - மயக்கமுற்று, மறிர்து - 
மதிபட்டமகிபட்டு, விமுவன - (௮க்கையில்) விழுக்கன்றனவாட, 
நீலம் - கறுத்த, ஒள் - பிரகாசம் பொருக் திய, கழஙகு அடல் - ௮ம் 
மனை ஆடலை, நிகாக்கும் - ஓக்கும், எ-று. ஆல் - ௮சை, 

(a - - அ.) மலாகொய்பவள் கையில் வண்டுகள் லீழ்பவை நீலப் 
பச்துகள் ஆடலை யொப்பாலும் என்பதாம், (௪௪) 

போதுகொய்படலம் முற்றித்று, 

  

செய்யுள் - ௬௪௭. 
ewes



Grr நைடதம், 

புனல்விளையாட்டுப்படலம். 

[இப்படலச்தால் போது கொய்சவாகள் பின்பு ௮௧ 
காலததக்கேற்பப் புனலில் விளையாடல் சொல 

லபபன் ற. ] 

கலிவிருத்தம். 

இண சவிழ்பொதும்பரினிளைஞர்யாவரும் 
புணாமுலைமகளிருமபோதுகொய்தபின் 
றுணையொ(மடவனமிரியத தூநிற 
மணிதெளித்தனையகீர்வா வியெயஇஞார், 

(இ-ள்.) இணா அவிழ் - பூஃகொத.துகள் விரியாகினற, பொதும் 
பரின் - சோலையில், இளைஞா மாவரும் - யெளவனபுருஷாக Gere 
லாரும், புணா மூலை - நெருஙகிய ஸதனஙகளையுடைய, மகளிரும் - 
மாதாகளும், போது கொயதபின - புட்பஙகளைப பறிததபின்பு, ஆணை 
யொமெ - பெட்டையுடனே, மட அனம் - இளவனனட்கள், இரிய - 
ஓட, அ நிறம் - வெண்மையாடய நகிறததையுடைய, மணி - முத்தை, 
தெளித்தது அனைய - பரபபியதையொதத, நீ£ - சலததையுடைய, 
வாலி - தடாகத்தை, எய்தினா - அடைச்தாகள, எ-று. 

(௧ - த.) வாலிபாகளும் மாசாகளும் தடாகத்திற் சோர்தாகள் 
என்பதாம், (௧) 

வாணெடும்கண்ணியர்வா வியெய்தலுஞ் 
சேணிடை கேமியம்புட்கள் செல்லுல 
யாணர்மென்கோங்கரும்பிடையவிங்கெய 
பூண்முலைக்குடைந்தயலபோதல்போன்றதே. 

(இ-ள்.) வாள் - வாளையொத்த, நெடு கண்ணியா - ரீண்ட கண் 
களையுடைய மாதாகள், வாவி எய்தலும் - தடாகத்தில் அடையவும், 
சேணிடை - ஆகாயத்இன்கண், கநேமியம புட்கள் - ௪க்கரவாகப்பச்ஷி 
கள், செல்லுதல் - போதலானது, யாணா - புதுமை பொருச்திய, 
மெல் - மிருதுவாயெ, கோங்கு அரும்பு - கோங்கரும்புகள், இடைய - 
தோற்றுப்போக, லீககய - பருதத, பூண் - ஆப ரணத்மை யணிந்த, 
மூலைக்கு - ஸ்தனங்களுக்கு, உடைச்து - தோற்று, அயல் போதல் - 
புறத்தே போய்விதெலை, போன்றது - ஒத்திருக்தது, எ-று, ஏ-௮சை, 

(௧- ௮,) பெண்கள் குளத்துட் சென்றவளவில் ௪கோசல்கள் 
பறப்பவை அப்பெண்கள் முலைக்குத் தோற்றுப் போஉனபோது 
மிருர்தன என்பதாம், (௨) 

மங்கையர் செறிகலுமல்குகீரிடைப் 
பங்கயச்செழுமலர்சாழ்தல்பாவையர் 
இல்கள்வாண் முகத்தெழிற்குடைச் துதேங்கமழ் 
பொல்குதண்புனலிகையொளிச்சல்போலுமால்
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(இ-ள்.) மங்கையா - மாதாகள், செறிதலும் - அடைதலும், 
மல்கு கீரிடை - கிறைர்த சலத்இனிடத்தில், பக்கயம் செழு மலா - 
தாமரையினது செழித்த புஷபக்கள், தாழ்தல் - மூழ்குதல், காவை 
யா - மாதாகளுடைய, இங்கள் - சந்தரனையொத்த, வாள் முகத்து 
எழிற்கு - பிரகாசம் பொருர்திய முகதீதினது அழடூற்கு, உடைந்து - 
தோற்று, தேன கமழ் - வாசனை பரிமளியாகின்ற, பொங்கு தண் புன 
லிடை - மிருந்த குளிர்ர்த கீரினிடத்தில், ஒளிகதல் போலும் - ஒளிதீ 
அக்கொள்ளுதலை யொக்கும், எ-று. அல் - அசை, 

(௧-து.) தாமரை நீரிற்றாழுதல் பெண்கள் முகத்துக்கஞ்€ ஒளித் 
தல்போலும் எனபதாம். (௩) 

வடவகிர்நெடுங்கணார்வார்கொள்் வெம்முலை 
குடைபுனல்வாவியுட்குளித்தலிக்இரன் 
படர்சிறையரிவதற்கஞ்சிப்பாப்்திரைக் 
கடலிடைமால்வரையொளித்தலகாட்டுமரல். 

(இ-ள்,) வடு வகா - மாவடவினது பிளபபையொதீத, நெடு 
கண்ணா - நெடிய கண்களையுடைய மாதாகளது, வா கொள - கச்சை 
wets, வெம் மூலை - விருபபததைததரும் ஸ்தனங்கள், குடை - 
ஆடாநின்ற, புனல் வாவியள - சலததையுடைய தடாகத்திஐள், குளித் 
தல் - மூழ்குதல், இச்இரன் - தேவேநஇரன, படா சிறை - விரிர்த 
இறகை, ௮ரிவதகு - அறுததறகு, அஞ? - பயந்து, பாய் இரை - 
பாயாகின்ற மலையையுடைய, கடலிடை - சமூத்திரத்தினிட த்தல், 
மால் வரை - உயாந்த மலைகள், ஒளிததல் - ஒளித்துக் கொள்ளுதலை, 
காட்டும் - காண்பிக்கும், எ-று. ஆல் - ௮சை; 

(௪-௫.,) பெண்கள் முலைகள் கீரிலிருச்தல் மைகாகப.ரவச மொ 
ளித்தல்டோலும் என்பதாம். (௪) 

விரைகமழ்சுண்ணமெய்திமிர்ஈ துமென்குழத் 
நெரியலின்விககுபுதெ.ப்வச்சாந்தணி 
வரிமுலைதோன்றிடமகளிர்கீந்து த 
னிரைமணிககுடத்இனானீட்தல்போலுமால், 

(இ-ள்.) விரை கமழ் - வாசனை பரிமளியாகின்ற, சுண்ணம் - 
கர்தப்பொடிகளை, மெய் தஇமிஈது - சரீரத்இம் பூசிக்கொண்டு, மெல் 
குழல் - மிருதவாயெ கூர்தலை, தெரியலின வீக்குபு - மாலையினாலே 
கட்டி, தெய்வம் - செய்லிகமாகய, சாக்த ௮ணி - சந்தனத்தை 
யணிர்த, வரி மூலை - கேரலத்தையுடைய ஸ்தனங்கள், தோன்திட - 
ஜோற்ற, மசளிா - மாதாகள், நீர்துதல் - நீர்துதலான.து, கிலா மணி 

தீதினால் - வரிசைகளாயெ ரத கும்பத்இனால், நீச்தல் போலும் - 
FB SI யொக்கும், எ-று. அல் - ௮சை. 

(எ-து.) மாதாகள் முலைதோன்றும்படி, கீர்துதல் குடக்கொண்டு 
கீர்துதல் போன்றது என்பதாம். , (இ
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படவரவல்குலார்முலையிற்பாய்புன 
.லடைதிரைக்க.ரத்தினாம்பொருதலொண்டிதற் 
குடமுனிகருங்கடல்குடி.த்தவாற்றினாற் 
புடைஇரண்மணிக்குடம்புடைத்தல்போன்றதே. 

(இ-ள்.) படம் அரவு அல்குலா - பாம்பின்படத்தையொத்த 
நிகம்பத்தையுடைய மாதரது, முலையில் - ஸ்தனங்களின்மீது, பாய் 
புனல் - பாயாகின்ற சலமானது, உடை - உடையாகின்ற, இரா கரத் 
இனால் - அலையாயெ கையினால், டொருதல் - மோதுதல், ஒள் இதல் - 
பிரகாசமாடிய வன்மையையுடைய, குடமுனி - அகஸ்தியா, கரு கடல்- 
கருங்கடலை, குடித்த ஆம்நினால் - பானம்பண்ணிய நெறியினால், புடை- 
பக்கங்களில், இரள் - இரண்ட, மணி குடம் - ரதாக்குடத்தை, புடைச் 
தல் போனறது - அடித்தலை யொத்திருக்தது, எ-று. ஏ-அசை. 

(௧-த.) மாதாகள் முலை ௮கல்தியா கமண்டலத்தை ஓத்திருக் 
5௮ என்பதாம். (சு) 

சிற்நிடையொருத்திதன்றிலகவாண்முகத் 
தெற்றுநீர்காதலனிறைப்பக்காண்டலு 
மற்றதுபொறுக்கலாதுயிர்த்துமாழ்கயெ 
முற்றிழைமழைக்கணீர் முகனிறைந்தவே. 

(இ-ள்.) ஈற்று இடை - சிறிய இடையையுடைய, ஒருத்தி த௮4- 
ஒருமாதினத, திலகம் வாள் முகதது - திலதமணிர்த பிரகாசம் 
பொருக்திய முகத்தினிடததில், எறறு - மோதன்ற, நீ£ - சலத்சை, 
காதலன் - புருஷன, இறைபப - இறைக்க, காண்டலும் - பாத்த 
வளவில், ௮து - அதை, பொறுக்கலாது - பொறுக்கமாட்டாமல், 
உயாத்து - பெருமூச்சுவிட்டு, மாழ்யெ - மயங்க, முற்றிழை - சக் 
களத்தியின௫, மழை கண் நீ£ - குளிரச்சிபொருக்திய கண்ணீரானத, 
மூகம் - முகத்தில, நிறைர்த - நிரம்பின, ௭-று. மற்று, ஏ- அசைகள். 

க-து.) நாயகன் ஒரு சாயடு முகத்திலே மீரா யிறைக்கக்கண்ட 
வளவில் மற்றொரு நாயடு யழுதாள் என்பதாம். (௭) 

காள் விழவயர்ந்தவணாணிக்காதலன் 
ரோளணிசாக்தநீர்தோய்க்துகிக்கலும் 
வாளுகருமுதமெய்வடுக்கண்டேங்குரு 
மீளவுமுளகனிவெள்கனொாளரோ. 

(இ-ள்.) காள் - புதிதாக, விழவு அயர்க்தவள் - கலியாணம் 
பண்ணப்பட்டவள், நாணி - வெட்கப்பட்டு, காதலன் - புருஷன, 
தோள் ௮ணி - தோள்களினின்று மணிர்த, சாந்தம் - சச் தனத்தை, 
நீர் தோய்ர்து - நீரிற்குளித் த, 8க்கலும் - போக்கெவளகில், வாள் - 
வாள்போன்ற, உ - நகல்கள், உழுத - இழித்த, மெய் - சரீரத்தில், 
வ கண்டு - குதிகளைப்பாட்த்த, ஏல்கு உறு - இரங், மீளகும் - மறு
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படியும், உளம் - மனதில், ஈனி வெள்இஞள் - மிகவும் வெட்கமும் 
மூள், எ-று. அரோ - ௮சை. 

(௧-2.) புதுமணப் பெண் மூழ்டச் சம் தனழ்தை நீக்னெவளவில் 
கணவன் நகக்குறி சன் மெய்யிற்கண்டு வெட்டுனாள என்பதாம், (௮) 

இன்னணமா(டுதனோக்கியெய்திய 
மன்னவர்மன்னலுமருங்குதேய்க் துயர் 
பொன்னவிரிள முலைப்பூவைதன்னொு 
அன்னுகீர்ப்போர்த்தொழில்தொடங்கனானரோ. 

(இ- ள்.) இன்னணம - இத்தன்மையவாக, ஆடுதல் நோக்க - 
விளையாடுதலைப பாத்த, எயதிய - அததடாகததஇ னிடத்திலே வர்5, 
மன்னவா மனனனும் - அ.ரசாக்கர௪னாடுய உளமகா ராஜம், மருககு 
தேய்த்து - இடைபைததேடதத, உயா - உயாத, Lied geht - 
தேமல் பிரகாசயாரினற, இள மூலை - இளமைபொருந்திய ஸதனங் 
களையுடைய, பூவைதன்னொடம் - தமயாதியினோடும், தன்னு - நெருங் 
இய, நீர போ தொழில் - சலகஇரீடையை, தொடகடனஞன - ஆரம் 
பிததான், எ-று. அரோ - அசை 

(௧- து.) ஈளன் தமயக இயுடன் ரீாவிளையாடத் தொடக்டஇனான் 
என்பதாம், (௯ 

சுண்ணமென்?விறிகீர்துரக்குமெந்த.ர 

மெண்ணிலதாங்கவேளனையவேந்தலைப 
*பெண்ணலம்கனிக்தொளிர்பேதைதன்னொடு 
மண்ணியமணியனார்வளைஈஇட்டாரசோ. 

(இ-ள்.) சுண்ணம் - கர்தப்பொடிகளையும், மெல் - மிருதுவா 
இய, சிவிறி- துருததியையும், கீ£ துரக்கும் ௭ஈ.திரம் - நீரிறைக்குங் 
குழல்களையும், எண இல - அளவில்வாமல், தாங்இ - எடுத்துக் 
கொண்டு, வேள் அனைய - மனமதனையொத்த, ஏர்தலை - களமகாரா 
ஜனை, பெண் கலம் - பெண்டனமை, சனிநது - பழுதத, ஒளி - பிர 
காரியாரின்ற, பேழைதன்னொடும் - தமயஈதஇியோகட, மண்ணிய - 
கழுலிய, மணியஞா - ரதசததையொத்த பெண்கள், வளைக்இிட்டா - 
வளைந்துகொண்டாாகள, எ-று. அசோ - அசை. 

(௧-து.) பெண்கள் நீ£ துருததியெடுத்துச் தமயக்தியோடு சள 
னைச் சூழ்ர்தாகள் என்பதாம், (40) 

அன்னிரும்கூட்தலார். துரந்தகாரைகண் 
மன்னவன்றோள்களிற்பாய்தல்வானிடை 
மின்னினங்காரொடுமிடைந்துமென்புனல் 
பொன்னெடுங்குன்றின்மேற்பொழிதல்போன்றதே. 

(இ-ள்.) தன்னு - நெருக்யெ, இரு - பெருமைபொருச்திய, 
, கூர்தலார் - கூர்தலையுடைய மாதாகள், துரந்த தாரைகள் - தூவிய



௪௮ ளைடதம், 

சலதாரைகள், மன்னவன் - களமகா.ராசனுடைய, தோள்களில் = Lee 
களில், பாய்தல் - வீழ்தலான2, வானிடை - ஆகாசத்தினிடத்தில், 
மின் இனழ் - மின்னற்கூட்டம், காரொடும் - மேகத்துடனே, மிடை 
bg - நெருக்), மெல் புனல் - மிருதுவா௫ய ௪லத்தை, பொன் கெடு 
குன்றின்மேல் - நெடிய மகமேருவின்மீது, பொழிதல் போன்றது - 

பொழிதலை ஒத்திருர்த௮, எ-று ஏ - ௮சை, 
(&-து.) பெண்கள் களன் தோள்மேல் நீரிறைத்தல் மேகம் மலை 

மேற டொழிதல் போன்றது எனபதாம். (௧௧) 

அசசர்கோன்குலிககீர்த்தாரையாயிரஞ் 
சுரிகுழன்மடஈதையர்முகததிற்றூவுதன் 

ருகவிழ்சாமரைமலரின்மோட்டிளம் 
பரிதிசெஙகஇர்க குழாமபாயதலபோன்றதே. 

(இ-ள்.) அரசாகோன - இராசாதிராசனாகய களமகாராசன், 
கூலிக நீர - இகஞூலிக நீரினது, தானை ஆயிரம - ஆமிரகதானாகளை, 
சுரி குழல மடநதையா - எழிதத கூர்தலையுடைய மாதருடைய, மூகத 
இல் - முகங்களில, தூவுசல் - இறைததலானது, முருகு ௮லீழ் - 
தேன் விரி.பாகினற, தாமரை மலரின - தாமரைப புஷப ததினிட + Bev, 
மோடு இளம - மிகு,த இளமைடொருகதிய, பரிதி - efuger un, 
செம் கதா குழாம் - Aas ரெணசகூடடஙகள, டாயதல் - வீழ்தலை, 
போன்றது - ஒததிரு£ தத, எ-று, ஏ - ஈறறசை. 

(க-து) களன் பெண்கள் மூகத்தில் நீச்சாரை தூவுதல் தாம 
ரா மலரில் சூரியசெணம் பாயதல்போனறு எனடதாம், (௧௨) 

விரைகமழ்சுண்ண முமவிசுசாக்கமு 
மரசனாண்டெறியலுமாற்றலாமையாற் 
குரைகடல்குளித் இடுமின்னிம்கோதைய 
ருசவுநீர்வாவியிலொளித்திட் டாரரோ. 

(இ-ள்.) விரை கமழ் - வாசனை டரிமளியாகின்ற, சுண்ணமும் - 
கந்தப்பொடிகளையும், வீசு சார்தமு:ம - (வாசனையை) வீசாகின்ற சந்த 
த்தையும், ௮ரசன - ௩ளமகாராஜன, அன்டு - அவவீடததில், எறித 
அம் - வீசவும், ஆற்றலாமையால் - பொறுக்க மாட்டாமையினால், 

ரை கடல் - சத்தியாநின்ற ௪முததஇிரததில், குளிததிம்ம் - மூழ்கு 
ன்ற, மினனில் - மினனலை_ போல, கோதையா - மாதாகள், உரவு 

நீர - விரிநத சலத்தையுடைய, வாவியில் - தடாகத்தில், ஓளித்தட் 
டா - ஒளித். துககொண்டார்கள், எ-று, ௮ரோ - wane, 

(௧- ,) ஈளன் கர்தபொடியையுஞ் சர்சனத்தையு மெதிதலுச் 
குச் சயொமல் பெண்கள் வாவியி லொளித்தா£கள் என்பதாம். (௧௩ 

வாமமேகலையினார்வளர்க் தவெம்முலை 
கேமியம்புள்ளெனநீருட்காட்வொர்



புனல்விளையாட்டுப்படலம். ௪௯ 

காமர்வாண்முகத்்இனைக்கமலஞ்சேர்த்திக்கண் 
டாமமையெனமணித்தடத்தின்மூற்குவார், 

(இ-்.) வாமம் மேகலையிஞா - அழகுபொருச்திய மேசலா 
பசணத்தையுடைய மாதாகள, வளாந்த- வளாகத, வெம் முலை- 
விருப்பததைத த.ராகினற ஸ்தனககளை, கநேமியம் புள என - சக்கர 
வாகபக்தியென்று, நீருள காடவோ - ௪லததுச்குள்ளே காட்டவா 
கள், காமா - அழிய, வாள் - பிரகாசம்டொருகதிய, முகதஇனை - 
முகத்தை, கமலம சோததி-தாமரைபபுஷட தீதுடனே சோதது, தண் 
தாமரை என - குளிசசிபொருகதிய தாமனாட பூவென்று சொல்ல, 

மணி - முத்கையுடைய, தடத்தின - தடாகததில், மூழ்குவரா - மூழ்கு 
வாரகள், எ-று. 

(#- g)) பெண்கள் முலைகளைச் ௪கோரம்போலக் காட்டூவா 
கள், மூகத்தைக தாமராயோடு சோத.து மூழகுஉராகள என்பதாம்.() 

கோற்றதன்பெரும்படைதுளங்கினாமினி 
யாற்றலமெனமலரடியிற்சேர்தலுங் 
கோற்றொடியலங்கலம்குன் ன்னானொடு 
மேத்றனளெரிமணிச்சிவிறியேஃஇயே. 

(இ-ள்.) தோற்ற - தோறறு._ போன, தன - தனனுடைய, 
பெரு படை - பெரியசேனைகள், துளக இஞம் - நடிய;இனோம, இனி - 
இனிமேல், ஆற்றலம் என - டொறுக்கமாடடோமென2, மலா அடி. 
யில் - தாமரைமலரினையொதத டாதததில், சோதஓம - அடையுமள 
வில், கோற்றொடி - தம.பகதியானவள், அலங்கல - மாலையணிர்௪, 
௮ம் - அழடூிய, குன்று அனஞனொடும் - மலையையொத்த களமகா 
சாசனுடனே, எரி மணி - பிரகாசியாகின்ற இரதகததா£்செய்த, 
திலிதி - நீரதூறறு் துருததியை, 95இ.- தாக், ஏற்றனள - எதாத் 
தாள், எ-று, 

(s- ௮.) தமயக்தி நீரவீசும் அருத்திகொண்டு நளஎனொ எதாச் 
தாள் என்பதாம், (௧௫) 

ஒவியொழுதருமுருவப்பூங்கொடிக் 
கோவைவார்மணிவடககொம்மைவெம்மூலைத் 

தூவிமனோமுறுமெனச்சுடர்செய்பூணினா 
னாவியந்துகில்கரட்தமையத் தூவினான். 

(இ-ள்.) ஒவியா - சித்திரக்காரராலே, எழுது ௮௬ - எழுததம் 
கரிய, உருவம் - வடிவததையுடைய, பூங்கொடி - தமயக்தியினது, 
கோவை - கோத்தஇிருக்கற, வா - நீண்ட, மணி வடம் - முத் துமாவை 
உணிச்த, கொம்மை - இளமைபொருச்இய, வெம் முலை - விருப்பத் 
இதத் தருகின்ற ஸ்.தனங்களில், தூவினால் - 8ீராத் தாவில், கோ உறும் 
என - வருக துவசெொன்று, ௪டர் செய் - பிரகாசிக்கின்ற, - 
Buren gon sijeo..u seroarseesr, அவி - பாலாலிஷயயொத்த,



* 
@ru On 6 L. & td, 

சலதாரைகள், மன்னவன் - BorLoaT ITE gent, CO sren Sen ~ Leah 
களில், பாய்தல் - Spsoreg, arch. - gare shedi. g Bor, 
மின் இனழ் - மினனற்கூட்டம், காரொடும் - மேகத் துடனே, மிடை. 
£ீது - நெரும்க, மெல் புனல் - மிருதுவாகய சலத்தை, பொன் நெடு 
குன்றின்மேல் - நெடிய மகமேருவின்மீது, பொழிதல் போன்றது - 
பொழிதலை ஒத்திருர்த௮, எ-று, ஏ - ௮சை, 

(க-து ) பெண்கள் களன் தோள்மேல் நீரிறைத்தல் மேகம் மலை 
மேற டொழிதல் போன்றது எனபதாம். (௧௧) 

அரசர்கோன்குலிகநீர்த்தானாயாயிரஞ் 
சுரிகுழன்மடஈசையர்முகதஇற்நூவுதன் 
முருகவிழ்காமரைமலரின்மோட்டிளம் 

பரிதிசெஙகதஇர்ககுழாமபாயதலபோன்றதே, 

(இ-ள்.) ௮ரசாகோன - இராசாஇராசனாடுய களமகாராசன், 
குலிச கீர - இககுலிக நீரின2, தானா ஆயிரம - ஆயிரகதாரைகளை, 
சரி குழல் மடந்தையா - ழிதத கூர தலையுடைய மாதருடைய, மூகத 
தில் - முகங்களில, மூவுதல் - இறைத்தலானது, முருகு அவிழ் - 
தேன விரிபாகின்ற, சாமரை மலரின - தாமமாப டஷட தஇனிட ௪இல், 
மோடு இளம் - மிகுத இளமைடொருந்திய, பரிதி - சூரியஷூடைய, 
செம் கதா குழாம - வ 2 இரணசகூட்டஙகள, டாய்தல - வீழ்தலை, 
போன்றது - ஒததிரு௩தது, எ-று, ஏ - ஈறறசை. 

(க- து.) களன் பெண்கள் மூகச்தில் நீத்தாரை தூவுதல் தாம 
ரை மலரில் சூரியரணம் பாயதல்போனறது என்ட தாம், (௧௨) 

விரைகமழ்சுண்ண மும்வீசுசாந்தமு 
மரசனாண்டெறியலுமாறறலாமையாற் 
குரைகடல்குளித்திமிமின்னிற்கோதைய 
ருசவு£ர்வாவியிலொளித்திட்டாரசோ. 

(இ-ள்.) விரை கமழ் - வாசனை டரிமளியாநின்ற, சுண்ணமும் - 
கந்தப்பொடிகளையும், வீசு சாஈதழும் - (வாசனையை) வீசாகின்ற ௪௩த 
னத்தையும், ௮ரசன - நளமகா.ராஜன, ஆன்டு - அவவிடததில், எறித 
லும் - வீசவும், ஆற்றலாமையால் - பொறுக்க மாட்டாமையினால், 
குரை கடல் - சத்தியாநின்ற சமுத்திர௧இல், குளிதஇடம் - மூழ்கு 
இன்ற, மின்னில் - மினனலை_போல, கோதையா - மாதாகள், உரவு 
நீர - விரிச்ச சலததையுடைய, வாவியில் - தடாகத்தில், ஒளித்திட் 
டரா - ஒளித்தசகொண்டாகள், எ-று, அரோ - ௮சை, 

(௪- ௮.) களன் கர்தபொடியையுஞ் ௪ச்தனத்தையு மெதிதறுக் 
குச் சயோமல் பெண்கள் வாவியி லொளித்தா£கள் என்பதாம். (௧௩) 

வாமமேகலையினார்வளர்க்தவெம்முலை 
கேமியம்புள்ளெனநீருட்காட்வோர்



புனல்விளையாட்டுப்படலம். (௫௪௯ 

காமர்வாண்முகத்்தினைக்கமலஞ்சேர்த்தித்தண் 
டாமனாயெனமணித்தடத்தின்மூழ்குவார், 

(இ-ள்.) வாமம் மேசலையிஞா - அழகுபொருர்திய மேசலா 
ப. ரணத்தையுடைய மாதாகள, வளாசத- வளாகத, வெம் முலை- 
விருபபத்தைத த.ராகினற ஸதனககளை, கேமியம் புள என - சக்கர 
வாகப௯தியெனறு, 8ீருள காடம்வார் - சலத்துக்கூள்ளே காட்டா 
கள், காமா - அழிய, வாள் - பிரகாசம்பொருகதிய, மூகத இனை - 
முகததை, கமலம் சோத த-தாமரைடபுஷட ததுடனே சோதது, தண் 
தாமரை என - குளிசசபொருகதிய தாமனாட பூஷென்று சொல, 

மணி - முத்சையுடைய, தடததின - தடாகததில், மூடூகுவரா - மூழ்கு 
வாகள், எ-று. 

(௨-௮) பெண்கள் முலைகளைச் சகோரம்போலக் காட்டூவா 
கள், மூகசதைத தாமராயோடு சோதது மூழ்குஉாகள என்ட தாம்.() 

தோற்றதன்பெரும்படை துளங்கினாமினி 
யாற்றலமெனமலரசடியிற்சேர்தலுவ் 
கோற்றொடியலஙகலங்குன்றன்னானொடு 
மேற்றனளெரிமணிச்சியிறியேசஇயே. 

(இ-ள், தோற்ற - 2சொாறறுபபோன, தன் - தன்னுடைய, 
பெரு படை - பெரிபசேனைகள், துளக இஞம் - நடுககினோம், இனி - 
இனிமேல், ஆற்றலம் என - பொறுக்கமாடடோமென்று, மலா அடி. 

யில் - தாமரைமலரினையொத்த டாதததில், சோதஓும - அடையுமன 
வில், கோற்றொடி. - தம.பந்தியானவள், அலங்கல் - மாலையணிர் ௪, 
அம் - அழகிய, குனறு அனஞ௦னொடமம - மலையையொதத ஈளமகா 
சாசனுடனே, எரி மணி - பிரகாசியாகினற இரச்கததார்செய்த, 
இவிதி - கீரதூறறுக் துருததியை, ௭5 - தாகு, ஏறறனள - எதாத 
தாள், எ-று, 

(௧- த.) தமயந்தி நீரலீசும் அருத்திகொண்டு கள௭ஞெ0 எதாத் 
தாள் எனபதாம், (௧௫) 

ஒவியரொழுதருமுருவப்பூங்கொடிக் 

காவைவார்மணிவடக்கொம்மைவெம்;மலைத் 
தவினேமுறுமெனச்சுடர்செய்பூணினா 
ஞவியநதுகில்கரந்தமையத்தூவினான். 

(@- or.) ஒவியா - சித்திரக்கா.ர.ராலே, எழுது ௮௬ - எழுததம் 
கரிய, உருவம் - வடிவத்தையுடைய, பூங்கொடி - தமயச்தியினது, 
கோவை - கோத்தஇிருக்றெ, வா£ - நீண்ட, மணி வடம் - மூத்துமாலை 
டணிச்ச, கொம்மை - இளமைபொருர்திய, வெம் மூலை - விருப்பத் 
தைத் தருன்ற ஸ்சனங்களில், தூவினால் - கீராத் தூவில், கோ உறும் 
என - வருந்துவளென்று, சுடர் செய் - பிரகாசிக்இன்ற, பூணிஞன் 
அப சணத்தையுடைய சளமகா.ராசன், ,தவி - பாலாவியையொத்த,



@®@o நைடதம், 

௮ம் துல் - ௮ழயெ வஸ்திரமான, கரர்.து அமைய - மறையும்படி, 
அவிஞன் - இறைத்தான், எ-று. 

(க - ௪.) ௪என் தமயச்தியின்மேல் நீரிறைத்தான் என்பதாம் () 

அ௮ந்துனெனைதலிலல்குரோன்.றுதல் 
கந்தடுகளிற்றினான்௧சணவெள்குருச் 
சுந்தரச்சுண்ணநீர்முகத்இற். நூாயவன் 
சந்தணிதடம்புயக்கழுவினாள சரோ. 

(@ - er.) ௮ம் துல் - அழட.ப வஸ்திரம், ஈனை தலில் - கனைந்த 
வளவில், அல்குல் - கிதம்பமானத, தோன்றுதல் - தோன்றுதலை, 
ahga AO - கடடுத்ததியை முதிக்காநின்ற, களிற்தினான் - யானையை 
யுடைய களன், காண - பாரசக்க, வெள்குறா - வெட்கமுற்று, சுந்தரம்- 
அழூய, சுண்ணம் மீ£ - க$தப்பொடி.கலர்த நீரை, முகத்தில் தூய் - 
முகத்திலே யிறைச் தீ, அவன் - அவ்வ. ரசஞடைய, ச தணி - சந்தன 

மணிஈத, தடம் புபம் - பருத்த தோள்களை, தழுவினாள் - தழுவிக் 
கொண்டாள், எ-று, அரோ - Sone. 

(௧-து.) சீலை nko gore அல்குலை ஈளன்காணச் தமயர்தி வெட் 
கப்பட்டு அவன் முகத்தில் நீரையிறைத்துப் புயச்சைச் தழுவினாள் 
என்பதாம். 

தன்னுடைய அவயவங்களை ஈளன் பாக்குமளவில் அதுகண்டு 
காணிய தமயக்தி அவன் பா.ராமைக்கு அவன் முகத்தில் கீர தாவியது 
மன்றி மடமையால் தழுவின ளென்&, (௧௭) 

[இணஷீயிசண்டொட்டால் சலக்கரீடைசெய்தபின் தமய£தி 
யலங்கரித தல் சொல்லப்பகேன்ற.] 

அலர்முலையம்மருங்ககறுகா மெனாக் 
கலுழ்வபோற்றண்டுளிகாவிமேகலை 
நிலவுமிழ்பூணினாணீக்கியேர்பெற 
விலடவில்லுமிழ்கலைவீக்கனாளரோ, 

(இ-ள்.) அலா முலை - தமயச்திமீன.௮, ௮ம் மருல்கு - அழகியே 
இடையை, அகறும் - கீங்குவோம், நாம் எனா - நாமென்று, கலுழ்வ 

போல் - அழுன்றதுபோல், தண் தளி- சண்ணியதுளிகளை, காலும்- 

சொரியும், மேகலை - மேகலாப. ரணத்தை, நிலவு உமிழ் - பிரகாசத்தை 
உமிழாநின்ற, பூணினாள் - ஆப சணச்தையுடைய தமயக, தீக் - 
தள்ளி, ரா Qup - - அழகுபெற, வில - விட்டுவிட்டு, வில் உமிழ் - பிர 
காகத்தைக் கக்காகின்ற, கலை- ஆடையை, வீக்ஜொள் - - கட்டிக்கொண் 
டாள், எ-று. அரோ - HOF. 

(க-து) sows Bi மேகலையைகீகடு வேறோ ராடையையுடுத்திக் 
ளெொண்டாள் என்பதாம், 

பணினள் மேகலைறீக் கலைவீக்னொளொனக் கூட்கே, (௪௮)



புனல்விளையாட்டுப்படலம், @@s 

Base. ssa poo sencren a ere pus 
மு௫ழ்முலைமுன்றிலின்முத்தக்தால்கனொ 
ளூனெறுக்தூமமென்குழலிலம்மலர்ச் 
சிகழிகைவேட்௩ கன டிலகந் தீட்டினாள். 

(இ-ள்.) சகை - ஒளியையுடைய, நிலா தவழ்ந்தது என - ௪ம்இரி 
கை தவழ்ச்சதுபோல, கானம் கோட்டிய - கஸ்தூரியப்பிய, மூஇழ் 
முலை முன்றிலில் - அரும்பையொதத ஸதனப்பிரதேசததில், முத்தம் 
தாக்இஞள் - முத்துவடத்தைத் தரித்தாள், ௮௫ல் - ௮ிலிலுடைய, 
நறுதமம் - ஈறியபுகையூட்டிய, மெல் குழலில் - மெல்லிய கூச்தலில், 
௮ம் மலா சிகழிகை - அழகே மலாமாலையை, வேய்ச்தனள் - தரித 
தாள், திலகம் - பொட்டை, தீட்டினாள் - எழுதினாள், எ-று. 

(௧-ு.) தமயர்தி முத்துவடமணிகர்தாள், மாலைதரித்தாள், இ 
தமிட்டாள் என்பதாம். (sa) 

களிச்சுரும்பசறறுதார்க்காளைகாமகோய் 
தளிர்த்செழமடமயிற்சாயறன்னொடுக் 
துளிப்புயபலகணபடுசோலைகா ப்பணோர் 
பளிக்குமேனிலைமலர்ப்பள் ளிமேவினான். 

(இ-௭ள்.) களி - களிபபையுடைய, சுருமபு - வண்டுகள், அர்.று 
தீரா - சததி.பாரினற மாலையையுடைய, காளை - நளமகாராசனானவன, 
காம சோய - விரசநோயானது, தளிாத எழ- ௮இகரிகக, மட மயில் 
சாயல் தனஜனொடம் - தமயர்திடடனே, தளி புயல் கண்படு- தளியை 
யுடைய மேகஙகள நிததிரை செயயாநின்ற, சோலை காட்பண் - சோ 
லைக்கு மத்தியததில், ஜா பளிக்கு மேல நிலை - ஒரு பளிக்ஜெற்செயச 
மேலுப்பரிகையில், மலா பளளி மேவிஞன் - புடபசயனத்தில் சோ6 
தான, எ-று, 

(க-து) களன் விரகமதிகரிக்கச் தமயர்தியுடன் சோலையிற் 
பளிங்கு மேன்மாடதது மலாப்பளளியுட் சோகதான் என்பதாம். () 

அரிக்குரற்திண்டிணிசிலமபொடார்த்தன 
புரிக்குழன்மலர்மழைபொழிந்துடொங்கெ 
வரிச்சிறைத்தும்பிபாட்டயாக தமங்கைதன் 
திருக்கெர்முலைலஞ்செம்மலுண்ண வே, 

(இ-ள். மல்சைதன் - தமயச்இயினது, இரு ளொ - அழகு 
மிகுர்த, முலை சலம் - ஸ்தனத்தின நின்பத்தை, செம்ம்ல் - களமகா 
ராசன், உண்ண - அஜுபவியாகிற்க, ௮ரி குரல் - தவளையின.து குரலை 
யொத்த, இண்டுணி- ௪தங்சைகள், சிலம்பொடு - சிலம்புடனே, அர்த் 
தன - ஆரவாரித்தன, புரி குழல் - கட்டுப்பட்ட கூர்தல், மலா மழை - 
புஷ்பவருஷத்தை, பொழிச்து பொம்யெ - சொரிர்து மிகுர்தன, வரி- 
நீண்ட, றை - இறகையுடைய, அம்பி - வண்டுகள், பாட்டு அயாக்த- 
பாட்டைப்பாடின, எ-று. ஏ - அசை,



இடு ைடதம், 

(௧- ஓ.) ஈளன் தமயர்தியை யஜுபவிக்சக் காலில் இண்டுணி 
சிலம்புகள் ௪,சஇத,தன கூட தலில் வண்கெள் பாடின என்பதாம். (௨௧) 

ஏந்ீதஇளவன முலைசாடவீர்கறுஞ் 
சா௩்துதிர்க்தெதரொழிறவழுமார்பினான் 
பூர்துணர்யொதுளியபொஜும்பர்காப்பணோர் 
வாய்ந்தபூங்கொடியொடுமணக்துவைகனான், 

(இ-ள்.) ஏர்து- ஏந்திய, இள வனம் முலை - இளமையாடய 
அழகே ஸதனவகள, சாட - மோத, ரா - குளி£சசியும், ஈறு - வாசனை 
யும்பொருக்திய, சாஈ.து உதாநது - சகதன மழிஈது, எதி - Cerra, 
எழில் தவழும - அழகுடொருகதிய, மாபினான - மாபையுடைய 
களன், பூ துணா - பூங்கொததுகள, பொதுளிய - நெருங்க, பொ 
தும்பா - சோலையிலுடைய, காபடன் - மசதியத்தில், ஜா - grupo, 
ATES - Goes Gorse s, பூஙகொடியொம் - தமயஈதியிஐடனே, 
மணது - கூடி, வைஇனான - இருகதான, எ-று. 

(க-து.) தம.பந்தியுடன் கூடியிருக்கான என்பதாம் (௨௨) 

புனலவிளையாட்டுபபடலம் முற்றிற்று, 

ஆ. செயயுள் ௬௯-௩௯ 

  

சரூதரடு படலம், 
[இ_..ட௨ததால் குறைவின்றிட செல்உச்தை யஜடவிக் 

கும ஈளன விதிவழியால அளவிஈ$த வபனபமனுப 
ல் சுதமகுக கா.ரணமாடய சூதாடல் 
era wu Ges pg. | 

wis கழிநெடிலடி, யாசிரீயலிருத்சம் 

வாமபரித்தேரினனுமாஎழயொண்கண்ணினாளு 
மேம்பலோடினிதுபுலலியிடைவிடாதொழுகுகாளி 
லாம்பலம்போலுகாட்டமணிதஇகழ்பவளச்செவ்வாய்க 

காம்புறழ்தோளினட்குக்கருபபம்வந்துற்தகன் றே 
(இ-ள்.) வாம் பரி தேரினானும் - தாவாநின்ற குதிரைகட்டிய 

தேரையுடைய ஈளமகாராசலும், மாழை - மாவடவையொத்த, ஒள் - 
பிரகாசம்பொருக்திய, கண்ணினளும் - கண்ணையுடைய தமயச்தியும், 
ஏம்பலோடு - அகமலாச்சியுடனே, இனிது புல்லி - இனிமையாசுப் 
புல்லி, இடைவிடா. - நீங்காது, ஒழுகு காளில் - ஈடச்கூசாளிலே, கும் 
பல் ௮ம்போ.த - அழயெ செவ்வல்லிமலரை, காட்டும் - சாட்டுதன்ற, 
அணி இகழ் - அழகு பிரகாரியாநின்ற, பவளம் - பவளத்தையொச்ச, 
செவ்வாய் - வத வாயையும், காம்பு உறழ் - epblin oss,



சூதாபெடலம். @@x. 

தோளினட்கு - தோளையுமுடைய தமயசக்இக்கு, squid aig 
உ௰௰௮- கருப்ப முண்டாயிற்று, எ-று. ஏ- Hone. 

(௧- து.) தமயந்தி கருப்ப மடைர்தாள் என்பதாம். (௧) 

மெலியுநுண்மருங்குதோன்றவேயிளந்தோள்கடேம்ப 
கலனுறுசெய்யமேனிபாசொளிகரம்புகாட்ட 
வலர்சுணங்கணிந்துவிங்கெயழகுவிறறிருர்கபொம்மன் 
முலைமுகக்கருச்செவ்விமுகமஇவிளர்த் ததன் தே, 

(@ - ar.) மெலியும் - வாடாநின்ற, நுண் மருங்கு - நட்பமான 
இடையானத, தோன்ற - காண, வேய் - மூங்லையொத்த, இள 
தோள்கள் - இளமையாகஇய தோளகள், தேம்ப - வாட, கலன் உறு - 
நன்மைபொருக்திய, செய்ய மேனி- சவத வுடம்பு, பாசு ஒளி- பரிய 
வொளியையுடைய, ஈரம்பு காட்ட - ஈரம்புகளைத தோற்றுவிக்க, அலா 
சுணங்கு ௮ணிச்து - பரந்த தேமலைத்தரிதது, வீங்ட- பருத்த, அழகு 
வீற்றிரு் 2 - அழகானது தல்௫யிரு5த, பொமமல் - பொலிவுபொருக் 
இய, மூலை முகம் ௪௬௫ - ஸதன௫களின் மூகககள் கறுச்து, செவ்வி - 
அழகையுடைய, மூகம் மதி - மூகமாஇய சநதிரன், விளாத்த.து - 
வெண்மையடைத்தது, எ-று. அனறு - ஏ- ௮சைகள. 

(௧-.) தமயந்தி மிடைதோன்ற தோள்கள் வாடப் பசிய 
நரம்பு காண முலைகருட முகம்வெளுச்தது என்பதாம். (௨) 

குழைமுகம் இழித்து நீண்ட கொழுங்கடை மழைக 
கட் பேதை, பொழிகஇர்த இங்கள் காட்டும் வலம்புரி வரும் 
இப் பொங்கி, யொழுகொளி நிலவு காலு நிததில முயிர்தத 
தென்ன, மழகளி றனைய தோற்ற மாணிளம குழவி யீன் 
ருள். 

(இ-ள்.) குழை முகம் சழிதது - காதின்முகத்தைக் இழித்து, 
நீண்ட - நீண்டிருககற, கொழு கடை - செழுமையாகிுப கடையை 
யுடைய, மழை கண் - குளி£சசிபொருகர்திய கண்ணையுடைய, பேதை- 
தமயர்தியானவள், பொழி கதா இககள - சொரியாகினஐ ரணலகளை 
யுடைய சச்இிரனை, காட்டும் - தோறறுவிக்கும், வலம்புரி - வலம்புரிச் 
சங்கமானது, வரு௩இ- வருச்தமுற்று, பொட - பிரகாசித்த, ஒழுகு 
ஒளி - மிகுந்த கார்தஇியையுடைய, நிலவு காலும் - சந்திரிகையைக் 
கக்காநின்ற, கிததிலம்- மூததை, உயிாத்தது என்ன- பெற்றதுபோல, 
மழ களிறு அனைய - இளமைபொருகதியயானையையொக்த, தோம் 
றம் - காட்ரியையுடைய, மாண் - மாட்மை பொருச்திய), இள 
குழவி ஈன்றாள் - இளககுழச்தையைப் பெற்றாள், எ-று. 

(க-.) தமயர்தி ஒரு ஆண்பிள்ளையைப் பெற்றாள் என்பதாம்,() 

மழகளிறனையாம்பிபிறையெனவளருகாளவிற் 
சழைபுசைகோளிபின்னோர்கள்னியையுயிர்த்தாண்மக்கள் 

௪௭



இடு௫ கைடதம், 

குழலிலுல்கனிந்தவம் தங்கு தலைகேட்டுருவெய்ய 
முழைபுகுசீயமன்னானுவகையின் மூழ்கனொனே, 

(இ-்.) மழ களிறு ௮னைய - இளமைபொருக்திய யானையை 
யொத்த, கம்பி - பிள்ளையானவன், பிறை என - ஜூன்றாம்பிறை 
போல, வளரும் நாளில் - வளார்துவருங் காலத்தில், கழை புரை - 
மூங்லையொத்த, தோளி - தோளையுடைய தமயந்த), பின் - பின்பு, 
ஓா கன்னியை - ஒரு பெண்ணை, உயித்தாள் - பெற்றாள் ) மக்கள் - 
இண்டு குழநர்தைசளுடைய, குழலிலும் - வேய்ங்குழலிலும், கனி 
ந்த - கனிவாலய, ௮ம் தீ குதலை - ௮ழூய இதஇப்புப்பொருச்திய 
மழலைச்சொல்லை, கேட்டு ௨௫௫ - கேட்டுளளுருக, வெய்ய மூழை 
புகும் - வெவ்விதா௫ய குகையில் நுழையாநினற, சீயம் அன்னான் - 
சிங்கச்தையொத்த நளமகாராசன், உவகையில் - சந்தோஷூத்தில, 

மூழ்டனொன் - அமுந்தினான, எ-று ஏ - அசை, 
(௧க- த,) பிள்ளை வளா௩துவருங் காலையில் தமயர்தி யொரு 

பெண்பிள்ளையைப பெற்றாள, ஈகளமகாராசனும் மக்களின் குதலையைக 
கேட்டு ம௫ுழ்ச்திரும் தான் எனபதாம, (௪) 

நிழலுமிழ்க்துதிரல்காலும்வயிரவாணிடதர்கோமா 
னெழுபுவிவேந்தர்பயாருமிருகிறைகொணர்ர்தெஞ்ஞான்றுக 
தொழுதனசேோத்திரநித்பசதொகெடலுடுத்தஞால 
முழுவதுமொருகோலோச்சிமுறைவழா தளித்தானன் நே. 

(இ-9்.) நிழல் உமிழ்க்து - பிரகாசததைச் சொரிந்து, உதரம் 
காலும் - ரத்தத்தைக் கக்கும், வயிர வாள் - கூரியவாளையுடைய, நிட 
தா கோமான் - நளமகா.ராசன, எழு புவி - சப்ததீவிலுமுள்ள, வேக்தா 
யாரும் - அரசாரலலாரும், இடு இறை - கட்டுின்ற கப்பக்களை, கொ 
ணாந்து - கொண்டுவந்த, எஞஞானறும் - எசதகாளும், தொழுத 
னா - வணக்னெவராய், ஏததஇ நிறப - துதித.து நிற்க, தொடு - கடல் 
உடுத்த - தோண்டபபட்ட சமுதஇரஞ்சூமழ்௩த, ஞாலம் முழுவதும் - 
உலகமுழுமையும், ஒரு கோல் ஓச9 - ஒரு செஙகோலை௪ செலுத்தி, 
முழை வழாது - இரமந்தப்பாது, அளித்தான் - ரட்டுததுக்கொண்்ு 
வரதான், எ-று, ௮ன்று, ஏ- ௮சைகள. 

(௧- து.) நளன் ௮ரசா இஹைகொடுக்க உலகததை யாணவே£ 
தான் என்பதாம். 

கோவடுகுருதிவேலான்கொழுஞ்சுடர்பட்டகாலைச் 
சேவடிகழுவலின்றிச்செய்கடன்கழித்தனோக்இக் 
காவலற்சேருங்காலங்கருதுபுபன்னீராண்டு 
மேவருதான்றியுற்நவெம்கலிமேயினானே. 

(இ-ள்,) கோ ௮டு- (௪த்துருக்களாகய) ராஜாக்களைக் கொல் 
லாநின்ற, குருதி வேலான் - ரத்தர்தோய்ச்த வேலாயுச த்தையுடைய 
ஈளன், கொழு- செழித்த, சபா - சூரியன், பட்ட காலை - அஸ்த 
மித்தபொழுது, சேவடி, - வெரீதபாதல்களை, கழுவல் இன்தி - சமு



சூசாடுபடலம், @@@ 

வாமல், செய் கடன் - செய் யத்தக்க நித்திய கருமத்தை, கழித்தல் 
கோக்கி- செய்து முடித்தலைப் பாத்து, காவலன் - அரசனை, சே 
ரும் காலம் - அடையுங்காலம், கருதுபு - (எதுவென்று) நினைத்த, 
பன்னீராண்டு - பன்னிரண்டு வ்ருஷம், மேவு அரும் - அடைதற்கரிய, 
தான்றி உ௰்ற - தான்றிமரத்இன்சண் ணிருக்ச, வெம் கலி- வெஉ்வீய 
கலிபுருடன, மேயினான் - சோந்தான், எ-று. ஏ- Hane, 

(௧-ு.) களன் இருவடி கழுவாத செய்த கருமத்தைக் சண்ட 

தான்றி மரததிலிருக்த சனிபகவான அநகளனைச் சோநதான் என்ப 
தீம். (௧) 

கலிவிருத்,சம் 

விட்புலத்தரசருமேனை வேந்தரும் 
வட் கவிம்மன்னவன்மஉலன மார்பகம் 
பெட்புறுமடந்தையைபபிரிப்பன்யானென 
புட்கரன்பாற்கலிபோயினானரோ. 

(இ-ள் ) விண் புலத்து - தெய்வலோக ததிலிருக்கும், அரசரும் - 
இக்திராதி தேவரும், ஏனை வேோதரும் - பூலோகதத.ரசரும், வட்க - 
காணமடைய, இ மனனவன் - இத ஈன௲டைய, மஃலல் - வலி 
மைபொருஈ திய, மாபகம் - மாபினிடததை, பெட்பு உறும் - விரும 
பும், மடந்தையை - தமயகதியை, பிரிடபன - பிரிததவிடுவேன, 
யான் என - நானெனறு, புட்கரன்பால் - புட்க.ர.ராஜனிடத்தில, 
கலி - கலிபுருஷன், போயினான - போனான், எ-று. ௮ரோ-அசை, 

(௧க-.த.) சனிபகவான் ஈளனைவிட்டுத தமயர்தியைப் பிரிப்பே 
னென்று புட்கரனிடததிற டோனான் என்பதாம். (a) 

வருகலிபுட்கரன்வதன நோக்குராக் 
குரைகழனளனெலுங்கொத்றவேக்தனே 
யொருகுடைகீழலினுலகங்காத் இட 
விருகிலக்கிழமைகீயிழந்ததென்கொலோ, 

(இ-ள்.) ௨ரு கலி- வக்த கலியஞனவன், புட்கரன் - புட்ச.ர.ராஜ 
ன௮, வற்னம் - முகத்தை, கோக்குழு- பாதது, கூரை கழல் - ௪த 
இயாகின்௰ற வீரக்கழலை யணிகத, ஈளன் எனும் - சளனென்று சொல் 
லபபட்ட,) கொறறம் - வெறறியையுடைய, வேர்தனே - அரசனே, 
ஒரு குடை நீழலின் - ஏக௪த்இிராதிபதிடயாய், உலகம் காத்திட - இவ் 
வுலகத்தை ரகூழிக்க, இரு- டெருமைபொருஈதிய, நிலம் கிழமை - ௮௭ 
சாக்ஷியை, நீ இழந்தது - நீ கைவிட்டது, என்கொலோ - யாது 
காரணமோ, எ-று. ஏ, ஓ- HOE. 

(௪- த.) சனி பகவான் புட்கரனைப்பா£த்து உலசெலாம் களன் 
ஆள மீ அரசாட்சியிழர்த தென்னவென்றான் என்பதாம், (௮) 

வாட்டிறல்வேர்தனைமடக்தைதன்னொடுவ் 
காட்டிடைப்புகுத்திமண் காக்குமன்ன ரன்



இடு HEL. sth, 

ரூட்டணேைதொழநஈறுட்தாம௰ீண் முடி 
சூட்டுவனினக்கெனச்சொல்லினானசோ, 

(இ-ள்.) வாள் இறல் - வாட்மோரில் வெற்நியையுடைய, Cas 
தனை - (களமகா) ராஈனை, மடர்தை தன்னொடும் - மனைவியுடனே, 
காட்டிடை புகுத்தி - காட்டினிடததில் போகச்செய்த, மண் காக் 
கும் - உலகததை ரச்ஷிக்காநினற, மன்னா - ௮ரசாகள், உன் - உன்னு 
டைய, தாள் துணை கொழ - உபயபாதங்களை வணங்க, ஈறு - வாசனை 
பொருக்திய, தாமம் - மாலையணிரத, நீள் முடி. - நீண்ட OF sang, 
நினக்கு - உனககு, சூட்டுவன் - தரிபபேன, என - எனறு, சொல்லி 
னான் - சொன்னான, எ-று. அசோ - ௮சை;. 

(௧- து.) களனையுர் தமயச்தியையும் காட்டிற்று ரத்தி உனக்கு 
முடிசூட்ட்வே னெனறான் என்பதாம். (௯) 

சொல்லலுங்களிமூழ் தூங்கூப்புட்கரன் 
கொல்லியவரு இறற்கூற்றுமஞ்சுறு 
மல்லமிஇண் புயமன்னர்மன்னனை 
வெல்லுமாறெம்மனம்விளம்புவாயென்றான். 

(இ-௭.) சொல்லலும் - இபபடி.ச் சொன்னவளவில், களி மூழ் 
அங்க - மிகுந்த மடழ்ச்சியை யடைநது, புட்கரன் - புட்க.ரராஜன், 
கொல்லிய வரு - கொல்லவராகின்ற, இறல் - வெற்றியையுடைய, 
கூற்றும் - யமனும, அஞ்சு உறும் - பயப்படும்படி யாகிய, மல் அடு - 
மற்போசெய்னெற, இண புயம் - திண்ணிய புயத்சையுடைய, மன் 
னா மன்னனை - ஈளனை, வெல்லும் ஆறு - வெல்லுதெறி, எங்கனம் - 
எவ்விதம், விளம்புவாய் என்றான் - சொல்லென்று சொனனான், எ-று. 

(௧-து.) புட்கரன் நளனை வெல்லும்வழி சொல்லென்றான் என் 
ப தாம், (#0) 

எண்ணலையாதுகானிழைத்தவஞ்சனை 
விண்ணவரசாயிலும்விலக்கற்பாலரோ 
வண்ணலைச்சூஇனாற்படுப்பலஞ்சனீ 
கண்ணுறும்யானகொடும்கலியென்றானசோ, 

(இ-ள்.) யாதும் எண்ணலை - எவ்வளவும் ஆலோடிக்க வேண் 
டாம்; சான் இழைத்த வஞ்சனை - கான் செயத கபடத்தை, விண்ண 
வ.ராயினும் - தேவாசகளானாலும், விலக்கீற்பாலரோ - நீக்கு்தன்மை 
யை யுடையர்களோ ; ௮ண்ணலை - ஈளனை, சூதினால் படுப்பன - சூதி 
@b செயிப்பேன்; நீ அஞ்சல் - நீ பயப்படவேண்டாம்) கண் 
உறும் - எதிரோ வத்த, யான - காலும், கொடு வெம் சலி என்றான் - 
கொடிய வெவ்லிய கலியனென்று சொன்னான், எ-று, ௮ரோ-௮சை. 

(௧-.௮.) சனி களனைச் குஇனால் வெல்துவேனென்றான் என்ப 
iD, க an (௧௪)



சூசாபெடலம். @@a 

முழையுறைகொடுவரியனையமொய்ம்பினு 
னுழையினித்போதுமென்றுமைத் துவெம்கலி 
மழவிடையுருக்கொடுகிற்பவண்சுட 
ரிழைதவழ்மார்பினானிவர்ர் துபோயினான், 

(இ-ள்.) முழை உழை - குகையினிடததில் இராநின்ற, கொடு 
அரி அனைய - கொடிய புலியையொதத, மொய்ம்மினான் - வலியை 
யுடைய நளமகா.ராசனது, உழையினில் - இடத்தில், போதும் என்று 
உரைத்து - போவோமென்று சொல்லி, வெம் கலி - வெவ்விய கலி 
புருடன், மழ இடை - இளவேற்தின, உரு கொடு - உருவத்தைக் 
கொண்டு, கிறப - நிற்க, வள் சுடா - வளப்பமாயெ காந்தியை 
புடைய, இமை தவழ் - ஆபரண மசையாநினற, மாபிஞன் - மா 
பையுடைய புஷகரராசன, இவார்து - ஏறிக்கொண்டு, போயிஞன் - 
செனனான, எ-று. 

(க-து) சனி இடபம்போ லுருக்கொண்டு நிற்கப் புட்கரன் 
அதன்மே லேதிச்செனரான என்பதாம். (௧௨) 

உரவுடீர்க்கருங்கடலுலகுகாவலன் 
குரைசழலபணிந்துதலகுறைகள் சாற்றுவா 
ன ரசர்கண்டுயிலமைமுலினார்ப்புறு 
மு. சசுகணடுயிலகலாவாயின் முன்னினான். 
(இ-ள்) உரவு நீ£- வீரிர்த நீரையுடைய, கரு கடல் - கரிய 

கடலாம் சூழப்பட்ட, உலகு காவலன - உலகுக் கரசஞாயே ஈளனத, 
குரை கழல் பணிடஆ்து - சதஇக்கன்ற வீரக்கதழலையணிசத பாதத்தை 
வணக, தம குறைகள் சாம்றுவான் - தமது குறைகளைச் சொல்வ 
திற்கு, ௮ரசா - அரசாகள், கண் துயில - (௪மயங்டையாமல்) As 
இரைபண்ண, மை முஇலின - கறுதத மேகத்தைப்போல, தப்பு 
உறும் - சபஇக்காரினற, முரசு - பேரிகையானது, கண் துயில்லொ - 
எபபோது மொலிககப்பெறற, வாயில் - ௮சண்மனை வாசலில், முன் 
னினான் - அடைந்தான் (புஷ்கர ராசன்), எ-று. 

(௧- து.) புட்கரன் ஈளன் ௮ரண்மனைவாயிலிற் சென்றான் என்ப 
தாம், (௧௩) 

மன்னவற்கெம்வரவுனாத்திவாயிலோ 
யென்னலுமாம்கவனெய்்இக்கூறலும் 
கொன்னவில்வேலினான் கொணர்கவென்றன 
னன்னவன்வருகெனவவையினெய்்தஇனான். 
(இ- ள்.) வாயிலோய் - வாயிற் காவலாளனே |, மன்னவற்கு - 

ஈளமகா.சாஜலுக்கு, எம் வரவு உரைத்்தி- எமது வரவைச் சொல்லு, 
என்னலும் - என்று சொல்லலும், ௮வன் - ௮க்காவலாளன், எய்தி 
கூறலும் - போய்ச்சொன்ன வளவில், கொல் நவில் - கொல்து 
தலைச் செய்யாகின்ற, வேலினான் - வேலையுடைய வரசன், கொ 
ணாச என்றனன் - அழைத்துவாவென்று சொன்னான் ; அன்னவன்



டட @ 6 L. th, 

வருக என - ௮க்காவலாளன் வாவென்று சொல்ல, அவையின் எய்தி 
ஞன் - சபையில் வக்தான் (புஷக.ர.ராசன்) எ-று. ஆங்கு - அசை, 

(க- து,) புட்கரன் காவலாளலுக்குச்சொல்ல, அவன் களஜுக் 
குச் சொல்ல, ஈளனழையென்றுசொல்ல, ௮அவனழைக்க இவன் வர் 
தான் என்பதாம், (se 

களைகணதாகியோர்கவிகைநீழலில் 
வளைகடலுலகெலாம்புரக்குமன்னவன் 
றளையவிழ்தாமரைத்தாளிலவீழ்ந்தெழு 
மிளவலோடளவளாயிருக்குமேல்வையில், 

(இ-ள்.) களைகணது ஆடு - ஆதாரமா, தா கவிகை - ஒரு 
வெண்கொற்றக் குடையினது, நீழலில் - நிழலிலிருச் த, வளை கடல் 
உலகு எலாம் - ௪மு,ததிரஞ்சூழ*$த பூவுலகமுமுவதும், புரக்கும் - காட 
பாத்றுஇன்ற, மன்னவன - நளமகாராஜலுடைய, தளை அலிழ் - 
முழுக்குகள் ites, தாமரை - தாமரைபபூவை யொத்த, தாளில் -பா 
SB, Spigi - வணங், எழும் - எழுகன்ற, இளவலோடு - 
Bae Suir Bu புஷகரராசலுடனே. அளவளாய் - ஒருவாக்கொருலா 
கலந்து பேசிக்கொண்டு, இருக்கும் ஏல்வையில் - இருக்குஞ் சமயத் 
இல், எ-து. 

(௧- 2.) ஈளஜும் புட்கரலும் கலந்து பேசிக்சொண்டிருக்குஞ் 
சமயத்தில் என்பதாம். 

இதுமுத லிரண்டும் குளகம் என்பதாம். (௪௫) 

கொல்சினவாகைவேத்குரிசின்மல்லலேற் 
நெல்லுமிழ்மணிக்கொடியுயர்த்தசென்னென 
வல்லடுசூதினிலேற்தமன்னமை 
வெல்கொடியீெெனவிளம்பினனரோ. 

(இ-௭ள்.) கொல் சினம் - கொல்லுகின்ற கோபத்தையுடைய, 
வாகை வேல் - வெற்றிபொருக்திய வேலாயுத த்தையுடைய, குரிசில் | - 
நளமகாராசனானவன், மல்லல் ஏறு - பலம்பொருந்திய ரிஷபத்தின் 
மேல், எல் உமிழ் - பிரகாசத்தைக் கக்காரின்ற, மணி கொடி. - அழயெ 
கொடியை, உயாத்தது- பிடித்தது, என் என - என்னவென்று Cas, 
வல் - சொக்கட்டானால், அடு - பொருனெற, சூதினில் - சூதாட்டத் 
இல், ஏற்ம மன்னரை - எதாத்த வேஈதரை, வெல் - செயிக்கன்ற, 
கொடி. - துவசம், ஈது என - ஈதென்று, விளம்பினான் - சொன்னான், 
எ-று. அரோ - ௮சை. 

(s- g.) களன் இடபத்தின்மேற் கொடிபிடித்த சென்ன 
வென்று கேட்க, புட்கரன் சூதாட்டத்தி லெதித்த மன்னனை 
வெல்லுங்கொடி யிதுவென்றான் என்பதாம். (௧௬) 

சொல்லியவவ்வுரை கேட்டுத் தூமணிக் 
கல்லெனப்பணை த்துயர்கலவைத்கோளிஞன்



சூசாபெடலம், டுடு௯ 

வெல்கொடி.யுயரியவிடலைசூதினீ 
வல்லையேலாடுதும்வருகென்றோஇனான். 

(த - ள்.) சொல்லிய- சொன்ன, ௮ உரை - அந்த வாரத்தையை, 
கேட்டு - செவியிற்கேட்டு, தா மணி - பரிசுத்தமாகய இ.ரத்சங்களை 
யுடைய, சல் என - மலையைபபோல, பணைதது உயா - பருத்து 
உயாச்த, கலவை - சந்தனமணிக த, தோளிஞன - தோள்களையுடைய 
நளன், வெல கொடி. உயரிய - வெல்லாகினற கொடியைப்பிடித்த, 
விடலை - புஷகரனே!, சூதில் - சூதாட்டததில், நீ வல்லையேல் - 
நீ வல்லமையுடையவனானால், ஆடுதும் - ஆடுவோம, வருக என்று ஓதி 
ஞான் - வாவென்று சொனனான, எ-று. 

(௧க-.த.) களன் சூதாட்டதஇல நீ வல்லவனானால் ஆடுவோம் 
வாவெனறான என்பதாம். (௧௭) 

ஈ௩ஞ்சினிற்கொடியவன்புணர்ப்பினம்.மிறை 
வஞ்சகச்சூதினினமனமவைததானென 
வஞ்சின சமைச்ச ரவ்வரசர்கோமகன் 
செஞ்ச ரண்டொழுதிவைசெப்பன் மேயினார், 

(இ-ள்.) ஈஞ்சினில் - விஷத்தைப்பாரக்லும், கொடியவன் - 
பொல்லா தவனாயே புஷகானது, புணாப்பின - சம்பந்தத்தினால், ஈம் 
இமை - ஈம்முடையவ.சன், வஞ்சகம் சூதினில் - கபடமாஇிய சூதில், 
மனம் வைத்தான் என - சிதை வைததானென்ஆ ஆஞ்சிலா - பயக் 
தவ.ராய், ௮மைச்சா - மந்திரிகள், அவ்வ.ரசா கோமகன - அந்த ஈள 
மகாராஜனது, செம் ௪ரண தொழுது - சவச்த பாதல்களை வணம், 
இவை செப்பல் மேமினூ - இவை சொல்லத் தொடகூனொகள, எ-று. 

(௧- த.) மச்திரிகள் பின்வருமாறு உளமஹா.ராஜலுக்குச் சொல் 
லதீ தொடவங்னொகள என்பதாம். (௧௮) 

சீலகற்றதருமமெய்சிதைக்குங்தெண்டினை 
வேலைமுற்றிருகிலக்கிழமைவீழ்த இடிம் 
மாலுறுத்திடுல்கவராடன்மன்ன கேள் 
கோலிமுக்க.ரசர்தம்கொள்கைத்தென்பவே, 

(இ-ள்.) மன்ன கேள் - ௮ரசனே கேளு, சவறு ஆடல் - சூதாட 
லான, லம் - ஒழுக்கத்தையும், ஈல் தருமம் - கல்ல தருமத்தையும், 
மெய் - சத்தியததையும், இதைக்கும் - கெடுக்கும், தெள இரா - 
தெள்ளிய அலைகளையுடைய, வேலை முற்று - கடலினாம் சூழப்பட்ட, 
இரு கிலம் கிழமை - பெருமைபொருச்திய ௮ரசாக்ஷியை, வீழ்த்திடும் - 
அழிக்கும் , மால் உறுதீதிமும - மயச்சுஞ் செய்விக்கும் ; கோல் 
இழுக்கு ௮.ரசர்தம் - கொடும்கோலைச் செலுத்து ௮ரசாகளது, 
கொள்கைத்து என்ப - கோட்பாட்டை புடையதென்று (பெரியோ 
கள்) சொல்லுவார்கள், எ-று. ஏ-௮சை, 

(௧-௮) களச்சக்ரெவர்த்தியே சூதாதெல் ஒழுக்கத்தையும் 
தீருமத்தையும் சத்தியத்தையும் கெடுக்கும்; அரசாட்சியையுர் தள்ளும்;



இ௬௦ ளகைடதம். 

மயக்கச்தரும்; இத கொடுல்கோல் வேர்தர்செய்கை என்பாள் என் 
பதாம். (௪௧) 

கள்ளுணவிரும்புதல்கழகஞ்சேர்தல்மா 
லள்ளுறப்பிறர்மனைகயத்தலொன்னலர்க் 
கெள்ளருஞாட்பிலுளிரியல்செய்திடல் 
வள்ளியோயறகெறிவழுக்குமென்பவே. 

(இ-ள்.) வள்ளியோய்- வரையாது கொடுக்கு மரசனே ! கள் 
உண விரும்புதல் - மதுவைககுடி.கக இச்சிததலும், கழகம் சோதல் - 
சூ தாடுமிட BOLE Cen sou, மால் உள் ௨௰- உள்ளே மயக்கமடைய, 
பிறா மக ஈயததல் - பிமாமனையாளை விரும்புதலும், ஒன்னலாக்கு - 
சததுருககளுககு, THT HH ஞாடபிஐள - இகழ்ச்சியில்லாத அமாக் 
சளததில, இரியல செயஇடல் - பினனிட்டோடலும் (ஆயெ இவைக 
னால), ௮ற நெறி - அறத தினவழி, வழுக்கும் எனப - பிதமுமென்று 
(பெரியேோரகள) சொலலுவாகள, எ-று. -அசை. 

(௪-து ) அரசனே களளையிச௪ி5 தல், சூதாடுமிடத்தைச்சோ தல், 
பிதன்மனையாளை aA தல், யுத்தததிலோதேல், இவை தருமவழிக்கு 

) இழுக்கெனடா எனபதாம். (௨ 

ஐபகீயா முதற்கமைஈதசூதுமத் 
நெய்து நலகுரவினுக் தியைததாதுவெம் 
பொய்யினுககருந்துணைபுன்மைக்னேததாய் 
மெயயினுககுறுபகையென்பர்மேலையோர். 

(இ-ள்.) ஐய - ஐயனே, நீ ஆததற்கு - நீ யாடறதத்கு, 
அமைந்த சூது - சம்மதிதத குதாட்டமான2, எய்து கல்குரலிலுக்கு - 
தானே வருதற்குரிய தரித்திரததுச்கு, இயைந்த தூது - கல்ல தூதா 

கும் , வெம் பொய்யிலுககு - வெவ்விய பொய்க்கு, யர அணை. - 
நல்ல சகோதரமாகும் , புனமைக்கு - ஒழ்த்தொழிலுக்கு, என்ற தாய- 
பெற்ற தாயாகும் , மெயயிலுககு - ௪ததியத்துக்கு, உறு பசை என்பா - 
மிகுக்த பகையெனறு சொல்லுவா£கள், மேலையோ - பெரியோகள், 
எ-று. மற்று-௮சை. 

(௧-.) அரசனே சூதானது வறுமைக்குத் தூதும், பொயச் 
குதவியும், “இழ தாழிலுககுத், தாயும், மெய்ககுப்பகையும், ஆகும் 
என்பாஈகள் பெரியோகள் என்பதாம். (26) 

எள்ளுகசூஇனையிகலிவென்ற தூஉங் 
soon Cupar Batra sé gi Car Bev 
oF றவமைத்தடுமுண்மையோர்லொப் 
ள்ளினமருந்்தனடோலுமென்பவே. 

ட ள்.) எள்ளுக - இகழக்கடவாய், கு.தினை - சூதாட்டத்தை; 
இகலி - பகைத்து, வென்ற த௨ம் - செயித்ததும், கள்ளம் - aus 
2௮, மேல் கொடு - மேச்கொண்டு, கலை சரர்.து - வலையை மறைச்௮;



சூதாபுேபடலம். ௬௧ 

வேட்டுவர் - வேடர்கள், உள் உற அமைத்திடம் உணவை - உள்ளே 
வைத்திருக்கறு இரையை, ஜாலொ - அறியாத, புள் இனம்-பறவைக் 
கூட்டங்கள், அருர்தின் போலும - உண்டவை ஓக்கும், என்ப - 
என்றுசொல்லுவா£கள் எ-று, ஏ-௮சை, 

(௧- ௫.) அரசனே சூதாட்டத்தை யிகழ்வீராக என்ரனாகள் என் 
பதாம். (௨௨) 

கலைக்கடல்கடந்துளார்கழறுங்கட்டுமை 
சிலைத்தழமும்பிருந்கதோட்செம்மல்கேட்டுயி 
ருலப்பினுமறுககிலேனுரைத்தவாயமைகீர் 

விலக்குவதென்னெனவிளம்பினான ரோ. 

(இ-ள்.) கலை சடல் - அறுபத,த நாலு கலைகளாக சமுத்திரத் 
தை, கடர்துளா - அராயர்தறிகத மாஇரிகள, கழறும - சொல்லுற, 
கட்டாம - சொக்லை, சிலை தழும்பு இருஈத தோள் செம்மல் - சிலையின் 
தமும்புடொருந்திய புசசதையுடைய களமகாராசன, கேட்டு - கேட 
டு, உயி£ உலப்பிலும் - உயிரிறகதுவிட்டாலும, ௨ராதத வாய்மை - 
(யான்) சொனனசொல்லை, மறுக்கலன் - தடுக்கமாட்டேன், நீ£ வலக் 
கூவ.து என் என - நீஙகள் விலக்குறெ தென்னெனறு, விளம்பினான் - 
சொன்னான், ௭- று ௮ரோ-அசை;. 

(௧-.) களன் மந்திரிகளை விலக்கவேண் டா மென்றான் என்பதாம், 

மன்னவனியைந தவைமறுக்கலானென 
வின்னலுற்றமைச்சராண் டி. ருப்பவெங்கலி 
அுன்னியதானுழுழ் துரந்தவாற்றினு 
முன்னருஞ்சூதினின்முயல்கெமுன ரோ, 

(இ- ள்.) மன்னவன் - அரசன், இயைந் தவை - சம்மதிச் தவை, 
மறுக்கலான் என - தடுக்கமாட்டானென்று, இனனல் உற்று- வருத 
மடைந்த, அமைச்சா ஆண்டு இருப்ப - மகதிரிக ளவ்விடததில் பேசா 
திருக்க, வெம் கலி துன்னியதாலும் - வெவ்வியகலி சோந்த தினாலேயும, 
ஊழ் - ஊழ்வினையானத, ௮.75 ஆற்றிஐம் - செலுததுதலினாலும் 
முன் ௮௬ சூதினில் - நினை ததற்கரிய சூதாட்டத்தில், முயல்ெருன் - 
முயற்செபடுஇன்றான், எ-று. அரோ-௮சை, 

(௧- து.) களன் ஊழ்வினையின்படி சூதாட முயற்சி செய்கன் 
ரூன் என்பதாம், (௨௪) 

கிழலுமிழ்வபிரவாணிடதர்கோமக 
னெழுகொளிப்பூணினாயொட்டம்யாதென 
மழவிடையதனையான்் வைப்பனீயுமு 
னெழமுதகடன்ஞாலமுமியைகவென்றனன். 

(இ-ள்.) கிழல் உமிழ் - பிரகாசத்தைச் கச்சாகின்ற, வயிர வாள். 
கூரியவாளையுடைய, சிடதர் சோமகன் - சளஎமகாராஎனானவன், ஒழுகு



இ௬௨ OBL gs ib 

ஒளி பூணினாய்- - மிகுந்த பிரகாசம்பொருக்திய ஆப.ரணத்தையுடைய 
புஷகரனே, ஒட்டம் யாது என - பந்தயம் யாதென்று Carlie, மழ 
விடையதனை - என்னுடைய இளவேற்றை, யான் - கான், வைப்பன் - 
பர்தயமாக வைப்பேன், நீயும் - நீயும், உன் எழு கடல் ஞாலமும் - 
உன் ஏழுசமுத்திரஞ் சூழ்ச்த உலகத்தையும், இயைக - வைத்தம் 
கு௪௪ம்மது, என்றனன - என்று புஷ்கரன் சொன்னான், எ-று, 

(௧ - ௮.) ஈளன் பந்தயம் யாதெனககேட்க, கான் இடபத்தை 
வைக் றேன் மீ உலகத்தை வை யென்றான் என்பதாம். (௨௫) 

சூழ்வினைப்புணர்ப்பினு£ற்சொன்னவாறியைக் 
தாழ்கடற்புவி9 சாமுமரசனாடவெங் 
காழ்மனக்கொடுங்கலிகவற்றின்வண்ணமாய 
வீழ்தலும்புட்கரன்வென்றிட்டானரோ 

(இ-ள்.) சூழ் வினை-வக்தடைர்த ஊழ்வினையின, புணாப்பினால்- 
சம்பத்தததினால், சொனன ஆறு இயைஈது- அவன சொன்னபடி. 
சம்மதித.து, ஆம் - ஆழ்கத, கடல் புவி தொழும் - கடலாற்குழப்பட்ட 
வுலகம் வணககும், அரசன - களமகா.ராசன, ஆட - சூதாட, வெம் - 
வெவ்விய, காழ் - வயிரம்டொருஈதிய, மனம - மனத்தையுடைய, 
கொடும் கலி- கொடிய கலியானவன, கவற்றின வண்ணமாய - சூதாட 
கருவிவடிவமாய், லீழ்சலும் - புரளவும், புட்கரன் - புட்கரராசன், 
வென்றிட்டான் - செயிததான, எ-று. ௮ரோ-௮சை. 

(a - று.) ஊழ்வினைப்படி. நளனாடப புட்கரன் வென்றான் என்ப 

தாம், (௨௪) 

கழைசுளிபுஈர்முகக்களிறுதேர்பரி 
யிழைதவழிளமுலைமகளிரீட்டிய 
விழுகிதிக்குப்பைகள் வேலைசூழ்புவி 
முழுவதுந்கோற்றனன்முழவுக்கோளினான். 

(இ-ள்.) கழை சுளி - கரும்பை மூதிக்ன்ற, புகா முகம் - 
புள்ளி பொருந்திய முகத்தையுடைய, களிறு - யானையும், தோ- இசத 
மும், பரி- கூ.திராயும், இழை - ஆப ரணமானது, தவழ் - அசையா 

தின்று, இள முலை - இளமைத்க்கே ஸ்தனங்களையுடைய, மகளி - 
மாதாகளும், ஈட்டிய - சம்பாதித்த) விழு நிதி குப்பைகள் - மேன் 
மையாபெ திரவியக்கும்பலும், வேலை சூம் புவி - சமுத்திசஞ்சூழ்ச்த 

பூமியும், முழுவதும் - யெ வனைத்தையும், முழவு தோளினான் - 
மத்தளத்தையொத்த தோளையுடைய களமகாராசன், தோற்றனன் - 
தோஜ்றுவிட்டான், எ-று. 

(௧7:௮.) களன் யாகச் தோழ்றுப்போனான் என்பதாம். (௨௭) 

by Got on aS தாற்றனையருகிபாய்கவுட் 
சினக்களிமால்களிறனையற்றத்கோய்



நகர்கீல்குபடலம். ௬௩ 

மனத்தடைகினைக்குவதென்னைவல்லைகின் 
புனககொடிக்குயைக்இனிப்பொருதும்யாமென்றான், 

(இ-ள்.) அனைத்தையும் - முழுமையும், தோற்றனை - தோழ்று 
ட்டாய் ) ௮ருவி பாய்- மதசல வருவியானது பாயாகின்ற, கவுள் - 

கபோலததையுடைய, சினம் - கோபம்பொருச்திய, களி- செருக்கை 
யுடைய, மால் - பெருமைபொருக்திய களிறு அனைய - யானையை 
யொத்த, சீற்றத்தோய் - கோபத்தையுடைய ஈளனே!, மனத்திடை - 
மனதினிடத்தில், நினைவது எனன - ஆலோடிப்பதென்னை , வல்லை - 
சிகரத்தில், நின் புனக்கொடிக்கு - உன்ஐஓடைய மனையாளுக்கு, 
இயைந்து - பரீதயத் தக்சைக்து, யாம் - நாமிருவரும், இனிப்பொரு 

தம் - இனி ஆடுவோம், எனரான - என்றுசொன்னான், எ-று. 

(5- து.) புட்கரன், ஈளனே ! உனமனையாளையும் வைத்தாடூ 
வென்றான என்பசாம், (௨௮) 

சூதாபெடலம் முற்றிற்று, 
  

ஆ. செய்யுள் ௨௭௭, 

  

நகர நீங்குபடலம். 

[இபபடலத்தாற சூதிற் ரோல்வியடைஈ௩த ஈளன தான் பழய 
௮55௧ ரத்து லஓுளளாரோடும உறியனாயக் கூடியிருப 

பதில் விழையாமல் ௮௧௩கனாவிடடு நீககல் 
சொல்லப்படுனெயது.] 

கலிவிருத்தம் 

என்றலுமுறுவலித்திசைக்கலாகன 
வொனறுகீயுரைத்திடலுலங்கொடோளிஞய 
வென்றஙின்னகர்வயின் மேவலேனெனாத 

துன்றுகானகஞ்செலத்துணிதன் மேயினான், 

(இ-ள்,) என்றலும் - எனறுசொன்னவளவில், முறுவலிழ்து - 
சிரித்து, இசைக்கலாதன - சொலலட்படாதவைகளை, நீ ஒன்றும் 
உரைததிடல்- நீ யொனறுஞ் சொல்லாதே, ௨௨ம் கொள் தோளிஞட்- 
திரண்டகல்லையொத்த தோளையுடைய புட்கரனே!, வென்ற - செ 
யித்த, நின் ஈகாவயின் - உன்னூரினிடத்.த, மேவலேன் எனா - இருக்க 
மாட்டேனென்று, தன்று - நெருங்கயெ, கானகம் செல - காட்டினிடச் 
இலே டோக, அணிதல் மேயினான - (௧ளமகாராசன) நிச்சயித்தான், 
எ-று, 

(௧ - ௮.) ஈளன் காட்டிற்செல்லச் அணிர்தான என்பதாம், (௧) 

வாட்டிறன்மன்னவன்கமலவாண்முக 
மீட்டருமச சியலிழக்கடோ இலும்



௫௬௫ நடதம், 

பாட்டளிக்கூர்தல்வேக்தவையிற்பைநக்தொடை 
சூட்டியஞான்றிலுந்துலம்குகன்றதே. 

(இ-ள் ) வாள் - வாட்போரில், இறல் - வல்லமையுடைய, மன்ன 
வன் - நளமகாராசனது, கமலம்-சாமரைப்பூவையொதத, வாள்முகம்- 
ஒளிபொருச்திய முகமானது, £ட்டு அரும் - சம்பாஇத்தற்கரிய, ௮ரசு 
இயல் - அரசாட்சியை, இழஈத போதிலும - இழகத காலத்திலும், 
பாட்டு - இராகஙகள. பாடாநின்ற, அளி - வண்டுகள் மொய்க்கின்ற, 
கூர்தல்- அளகாபா.ரத்தையுடைய தமயர்தியானவள, வேர்து அவை 
யில் - இசாசசபையிலே, பைஃதொடை - பசிய பூமாலையை, சூட்டிய 
ஞான்றிலும் - சூட்டின காளிற்பாகலொம், துலஙகுன்றது - பிரகா 
சி4இன்றது, எ-று. ஏ- அசை, 

(௧. து.) சளன்முகம் பொலிவை யடைந்தது என்பதாம், (௨) 

சாமமையிரட்டுநரடப்பைதாங்குகர் 

திமுகத்துமிழும்வாளேக்இச்செலகு௩ 
சோமுறயாராயும்விலககியேந்தமுன 
கோமகளினிதுறைகோயிலெய்தினான். 

(இ-ள்.) சாமரை இரட்கோ - சாமரை வீசுறெவாகளையும், 
அடைபபை தாக்குகா - தாம்பூலபபபையை யேச்தபபட்டவாகளையும், 
இ .- தக்னியை, முகத்து - (தன்) முகததில், உமிழும் - கக்கு, 
வாள - கதீதியை, ஏந்தி- தாக, செலகுரா - வருஇன்றவாகளையும், 
ஏம உற - மயக்கமுற, யாரையும் - மற்றவாகளையும், விலக்இ - 649, 
ஏநதல் தான- நளமகாராசன, கோமகள் - தமயகதஇ, இனிது உழை - 
இனிமையாக வாசமபணணுடற, கோயில் - அ ரமனையை, எயதினான் - 
சோகதான, எ-று. 

(௧- g.) ஈளன ஒனமியாகச தமய;இ யரண்மனைக்குப Cur. 
னன எனபதாம, (௩) 

கற்றையங்கவரியுங்காலசெய்வட்டமுல் 
கொற்றவெணகவிதையுமினறிக்கோதைவேன 
மற்றடந்தோளினான்வருதலகாண்டலு 
முூதறதையென்கொலெனறுள்ளததெண்ணினள். 

(Q - er.) கறை - தொகுதியாயிராநின்ற, ௮ம் கரியும் - அழ 
இய சாமரைாயும, கால் செய் வட்டமும் - சார்தாற்தியும், கொற்ற 
வெண் கவிகையும் - வெண்கொறறக்குடையும், இன்றி - இல்லாமல், 
கோதை வேல் - மாலையணிர்த வேலையுடைய, மல் - வலிமைபொருக் 
இய, தடம் - பருத்த, தோளினான் - தோளையுடைய ஈளமகாராசன், 
வருதல் காண்டலும் - வருதலைபபா£த்தவளவில், உற்ததை - இப 
படிக்கு இவனவருவதை, என்சொல் - எனனகா.ரணமென்று, உள் 
ளத்து எண்ணிஞள - மனததில் லோடித்தாள், எ-று. 

(௧-.த.) தமயர்தி களன் தனித்து வர்சசைச்சண் டாலோரித் 
தாள என்பதாம், (௪)



BSr em Gusev, ௫௬டு 

எண்ணிவந்திறைஞ்சியவெழிறத்கொம்பன்னவண் 
மண்ணியமதஇிகிகர்வதன கோக்குருப் 
புண்ணுழைவேலெனப்புகுக்தயாவையும் 
ஈண்ணலர்கடர்தவேனம்பிகூறினான். 

(இ-ள்.) எண்ணி வர்து - இப்படியாலோூத் தெதாவர்௮, 
இஜைஞ்சிய - வணவ்ய, எழில் - அழகுபொருர்திய, கொம்பு அன்ன 
வள் - பூப்கொம்பையொ த்த தமயர்தியின து, மண்ணிய - கழுவிய, மதி 
நிகா - சந்திரனையொத்த, வதனம் - முகத்தை, சோக்கு உரு - பாத்த, 
புண் - புண்ணினிடத்தில், நுழை - நுழைகின்ற, வேல் என- வேலைப் 
போல, புகுந்த யாவையும் - தானடை£தவைகளை யெல்லாம், ஈண் 
ணலா - சத்துருக்களை, கடந்த - செயித்த, வேல்- வேலையுடைய, 
நம்பி - களமகா.ராசன், கூறினான் - சொன்னான், எ-று. 

(4 - gh) நளன் தமயந்திக்கு நடர் தவற்றைச் சொன்னான் என் 
பதாம். (௫) 

தாழ்தடக்கையினானின்னசாற்தலும் 
விழிவாய்மடமயில்வெய்துயிர்ப்பொடு 
மாழ்கெனள்வருக்தினள்மழைககணீருகுக் 
தூழ்வலியிதுவெனவுள்ளநதேறினாள். 

(இ-ள்.) தாழ் - முழங்கால்மட்டு நீண்ட, தடம் - விசாலமாயெ, 
கையினான் - கைகளையுடைய ஈளமகாராசன், இன்ன- இவைகளை, சாற் 
றலும் - சொன்னவளவில், வீழி - வீழிக்கனியை யொத்த, வாய் - 
அத.ரத்தையுடைய, மட மயில் - தமயர்தியானவள், வெய்து உயிப் 
பொடும் - வெவ்விய பெருமூச்சுடனே, மாழ்னெள் - மயம்இனாள், 
வருட தினள் - வருத்தமுற்றாள், மழை கண் - குளிந்த கண்ணின்றும், 
நீர உகுத்து- ரீரைச்சொரிர்து, ஊழ் வலி- ஊழ்வினையினது வன்மை, 
இது என - இதுவென்று, உள்ளம் தேறினாள் - மனந்தெளிர்தாள், 
எ-று. 

(௧-2.) தமயர்தி ஊழ்வினையென்து நினைத்தாள் என்பதாம்: () 

இர்திரசேனனென்றிசைக்கும்பேருடை 
மைந்தலனுமழலைவாய்க்கொடியுமாழ்குறா 
அய்ந்திடக்கொணடுபேசோசைபோயகின் 
றந்தைதன்வளககர்சார்கவென்றனன், 

(இ- ள்.) இர்திரசேனன் என்,று - இர்தரசேனனென்று, இசை 
க்கும் - சொல்துனெற, போ உடை மைநர்தலும் - காமத்தையுடைய, 
பிள்ளையும், மழலை -”மழலைச்சொல்லையுடைய, வாய் - வாயையுடைய, 
கொடியும் - புதல்வியும், மாழ்கு உறுது உயர்திட - வருத்த முறாது 
பிழைத்திருக்க, கொண் - உடன்கொண்டு, போ ஓசை போய - 
பெருக்கர்த்தியையுடைய, நின் தந்தைதன் - உன்னுடைய தகப்பனு 
டைய, வளம் சுகர் - வளம்பொருச்திய பட்டணத்தை சார்க என்ற 
னன் - அடையக்கடவை யென்று (ஈளமகா.ராசன்) சொன்னான், ௭-௮, 

ra



(8௬௬ Oe i. SD, 

(4 - gv.) களன் பிள்ளைகளை யழைத்துக்கொண்டு தீமயர்தியைச் 
தன்பிதாலின் வீட்டி ம்குப் போவென்றான் என்பதாம். ௭) 

உயிர்நிகர்மக்களோடலங்கொடோளினான் 
செயிரறுதந்தைபாற்செல்கென்றோதலும் 
புயனறுங்கூட்தலாள்புண்ணிலூடெரி 
யயினுழைக்காலெனவலமகதேம்கனொள், 
(இ- - ள்.) உயி நிகா- உயிரையொத்த, மக்களோடு - பிள்சைகளு 

டனே, உலம் கொள் - இரண்டசல்லி .னழகைக்கொண்ட, தோளி 
னான் - தோள்களையுடைய களமகா ராஜன், செயிா அறு - குததமத்த, 
தீதைபால்- - தீகப்பனிடத்தில், செல்க என்று ஓதலும் - போகவென்று 
சொல்லலும், புயல் - மேகத்தையொத்த, நறு கூர்தலாள் - வாசனை 
பொருந்திய ௮ளகபாரத்தையுடைய தமயர்தியானவள், புண் ணிலூடு - 
புண்ணிஐள், எரி அயில் - எரியாகின்ற வேலானது, றழைச்தால் என - 
அழைந்தது போல, அலமந்து - மனங்கலங்ஒ, ஏட்டுனாள் - அழுதாள, 
௭-.று. 

(க- து.) தமயச்தி மனங்கலம்னாள் என்பதாம், (௮) 

கெடிபரகொோனிடைத்தமியைநீங்கிப்போய்ப் 
பபேெசலமளிமேறபளளிகொள்ளவெங் 
கடிஈகரடைந்துமெலலணையிற்கண்படி. 
லடியனேத்தெெனினுமறனுண்டாங்கொலோ, 
(இ-ள்.) நெடி படு கானிடை - சள்வண்டுகளையுடைய காட்டி. 

னிடததில், தமியை - தனியாக வெனனை, நீங்கி போய் - விட்டு 
நீயஇப்போய், பட பரல் - உறுகுதாநின்ற ப.ரற்கல்லுகளாஇய, அமளி 
மேல் - அ௮ணையின்மீது, பள்ளி கொள்ள - (மீ£) நித்திரைசெய்ய, 
வெம் கடி. ஈகா - குரூரமாடிய காவலையுடைய பட்டணததை, அடைக 
து - சோந்து, மெல அணையில் - மிருதுவாகய சயனத்தில், கண் 
படில் - (கரன்) நித்திரை செய்யில், அடி.யனேற்கு - அடி.யேஜுக்கு, 
இதனிலும் - இதைபபா£கடலும், ௮றன் உணடாங்கொல் - தரூம 
முண்டோ, எ-று. 

(௧-௮) தமயந்தி நீ காட்டிற்போக நான்வீட்டி ம்போகுதல் தர 
மமோ என்றாள் என்பதாம். (௯) 

என்றவஞரைக்கலுமடங்கலேறனான் 
மென்றளிர்கவற்றுகின் மெல்லென் €றடி. 
கன்றவெம்பரல்படுகானினேகுதற் 
கொன்றுமேலெனதுயிருய்யுமோவென்ருன். 

(இ-ள்.) என்று - இப்படியென்று, அவள் - அ.த்தமயச் மான 
வள்), படத் - சொன்னவளவில், மடங்கல் ஏறு அன் 
ஆண்சிங்கத்தையொத்த ஈளமகா.ராஜன், மெல் தளிர் - மெல்லிய தளி 
ரை, கவற்றும் - வருர்தச்செய்யும், நின் - உன்னுடைய, மெல் என் -



ஈகர்கீல்குபடலம். ௨௭௭ 

மிரு. துவாயெ, சிறு ௮௩. - சிற்றடிகள், கன்ற- கன்றிப்போக, வெம் படு 
பசல் - குரூரமான மணியாம்பருக்கைக்கல் லுண்டாகய, கானின் - 

காட்டில், ஏகுதற்கு - போதற்கு, ஒனறுமேல் - பொருக்துமாஇல், 
எனது உயி - என்னுடைய பிராணன், உய்யுமோ எனறான் - பிழைக 
குமோவென்று சொன்னான், ௭ - று. 

(௪-த,) ஈளன் தமயர்தியே உன்னடி. காட்டில் நடக்க என்னுமி£ 
பிழையாதென்றான் என்பதாம். (6௦) 

பொற்பினுக்குறையுளாம்பொன்னம்கொம்பனா 
யற்பினிற்பயஈ்தஈம்மக்களாயிடை 
யெற்பிரிந்துறைகு௩ரோனுமெம்மன 
நிற்பிரிந்தாற்றுவர்நிகழ்த் துவாயென்றான், 

(இ-ள்.) பொழ்பிலுக்கு- அழடூற்கு, உறையுள் ஆம் - இருட்பிட 
மாகிய, பொன் ௮ம் கொம்பு அனனாய் - அழகுபொருர்திய பொற் 
கொம்பையொதத தமயச்தியே, அறபினில் - ஆசையினாலே, பயகத - 
பெற்ற, ஈம் மக்கள் - நம்முடைய பிளளைகள், ஆயிடை - அந்த பீமள 
வீட்டில், என் பிரிர்து - எனனைவிடடு கீயஇ, உறைகுகரேனும் - இருப 
பா.ராயிலும், எங்கனம் - எத்தனமையாய், கின் பிரிஈது - உன்னைவிட்டு 
நீங்கு, ஆற்றுவர் - பொறுததிருப்பாாகள், நிகழ்த்துவாய் என்றான் - 
சொல்லென்று சொன்னான், ௭ - று. 

(௧-.த.) தமயச்தியே பிளளைக ளென்னை விட்டிருர்தாலும் உன்னை 
விட்டி. ராகள் என்பதாம். 

மச்கட்குத் தந்தையிலுர் தாயதிக மென்பதாம், (௪௪) 

கூற்றுறழ்குருதிவேற்குரிசின்மக்கடா 
மாற்றிலுமாத்றலாதஞரின்மூழ்கலு 
மாற்றருங்கற்பினார்மஏிழ்ஈர்கான்்செல 
வேற்றுமாடுறைவதுவிழுமிதோவென்றாள். 

(இ-ள்) கூற்று உறழ் - யமனையொத்த, குருதி வேல் - உதிரர் 
தோய்த வேலாயுதததையுடைய, குருசில்- ௮சசனே!, மக்கள் தாம- 
பிள்ளைகள், ஆற்தினும் - பொறுததாலும், ஆற்றலா.து - பொறுக்கா 
மல், அஞரில் மூழ்லும் - க்கத்தில் முழுஇனாலும், மாற்று அரும் - 
North கெடுததற்கரிய, கம்பிஞா - பதிவிரதா தருமச்தையுடைய 
ஸ்திரீகள், ம௫ழ்சா - புருஷாகள், கான் செல - காடடிமடோக, 
'வே௮ நாடு உழமைவது - வேறுதசேசத்திற்போ யிருப்பது, விழுமி 
தோ என்றாள் - மேன்மை யுடையதோவென்று (தமயச்தி) சொன 
னாள், எ-று. 

(த) கற்புள்ளபெண்கள் நாயகனா விட்டி.ருத்தல் சிறட்பலல 
வென்ஜுள் என்பதாம், (௧௨) 

விறிகடலமிழ் தமும்வேலைஞாலமுஞ் 
செருமுகத்தழலுமிழ்சி.றுகண்யானையு



௬௮ ளைட்தம், 

மெரிமணிக்குப்பையுமெளிதனெய்தலா 
மருமகப்பெறுதன்மற்தரியதென்பவே. 

(இ-ள்.) விரி கடல் - பரந்த திருப்பாற்கடலி லுண்டாஇய, 
அமிழ்தமும் - தேவாமாதத்தையும், வேலை ஞாலமும் - சமுத்திரஞ் 
சூழ்க்த பூமியையும், செருமுகத்து - யுத்தத.தினிடச்திலே, அழல் 
உமிழ் - கெருப்பைக்கக்குனெற, சிறு கண் யானையும் - சதியகண்களை 
யுடைய யானைகளையும், எரி மணி குப்பையும் - பிரகாசிக்கின்ற இரச் 
இனக் குவைகளையும், எளிதின் எய்தலாம்- எளிதிலே யடையலாம், 
அரு மக பெறுதல் - அரிய பிள்ளைகளைப் பெறுதல், அரியது என்ப - 
அரியதெனறு சொல்வா (பெரியோ?கள்,) எ-து. மற்று- அசைகள், 

(க-து.) எல்லாஞ் சம்பாதிக்கலாம் பிள்ளைகளைச் சம்பாதித்த வரி 
தென்றான் என்பதாம். (௧௩) 

விம்மிம்ன்னுழைமருங்கொசியவில்கயெ 

கொம்மைவெம்முலையினாய்குதலைமென்மொழிச் 
செம்மையவருமகப்பெறாததிமையோர்க் 
கிம்மையுமறுமையுமின் பமிலலையால், 

(இ-ள்.) விம்மி- பருத்து, மின்- மின்னலையொத்த, ுழை 
மருங்கு - நுட்பமா௫ிய இடையானதது, ஒசிய - ஓடிச். துபோகும்படி, 
வீல்யெ - பூரிதத, கொம்மை - இளமைபொருந்திய, வெம் முலையினாய- 
விருப்பத்தைச் செய்கன்ற ஸ்தனங்களையுடைய தமயர்தியே ! , குதலை 
மெல் மொழி - மழலையாடிய மிருதுவாடுய சொல்லையுடைய, செம் 
மைய - நல்ல குணத்தையுடைய, ௮ மக - ௮ரிய பிள்ளைகளை, பெருத 
பெத்றுக்கொள்ளாத, தமையோராக்கு - குற்றத்தை யுடையோக்கு, 
இம்மையும் - இபபிறப்பிலும், மறுமையும் - மறுபிறப்பிலும், இன்பம் 
இல்லை - சுகமில்லை, ௪-௮, ஆல் - Hone. 

(@- g1.) ஈத்பிள்ளைகளைப் பெருதாசக்கு இருபிறப்பிறு மின்ப 
மில்லை என்பதாம். (௧௪) 

ஏன்னலும்வணரிருங்கூ6்தலேக திழை 
மன்னவமழலைவாய்மக்கடம்மொடு 
மின்னகுபரிதிவேல்வீமன்மாககர் 
அுன்னுதும்யாமெனச்சொல்லினாள ரோ, 

(இ-9ள்.) என்னலும் - இப்படியென்று ,௮ரசன் சொல்லவும், 
வணர் - வளை த, இரு கூச்தல் - பெரிதாக அளகடா.ரத்தையுடைய, 
ஏந்திழை - தமயந்தியானவள், மன்னவ - அரசனே [, ஈம்- ஈம் 
மூடைய, மழலை வாய் - மழலைச்சொல்லைப்பொருச்திய வாயையுடைய, 
மக்கள் தம்மொடும் - பிள்ளைகஞுடனே, யாம் - நாமிருவரும், மின் ஈக- 
மின்னலைப் பழிக்காகின்ற, பரிதி - கூரியனையொத்த, வேல் - வேலாயு 
தீத்தையுடைய, வீமன் - வீமராஜனுடைய, மா ஈகா - பெரிய '*கரில், 
தின்னுதும் - சேர்வோம், என - என்று, சொல்லிஞள் - சொன்னாள்) 
எ-று, அரோ - ௮௪,
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(௧- அ.) தமயந்தி, களனைத் தன் தகப்பன் வீட்டுக்கு வாவென் 
ருள் என்பதாம், (௪௫) 

கோழ்ரொடிசெல்வர்பாற்குறையிரர்துின் 
நேற்றயின்.றுயிர்சுமந்திருத்தலீறிலா 
வாற்றநலுமானமுமறிவுய்கல்வியு 
மாற்றருஞ்சர்த்தியுமாற்றுமென்பவே, 

(இ-எ்.) கோற்றொடி- தமயர்தியே ! , செல்வாபால் - செல்வத் 
தையுடையவாகளிடத்தில, கூறை இரந்து நின்று - குறையைச் சொல்லி 
யிரக்துகின்று, ஏற்று - வாங்க, அயினது - உண்டு, உயிர் சுமந்து இருத் 
So - உயிமாத்தாங்டு யிருத்தலானத, ஈறு இலா - முடிவில்லாத, ஆற் 
தலும் - வலியையும், மானமும் - அபிமான ததையும், அறிவு - அறிவை 
யும, கல்வியும் - விததையையும், மாறறு அரும் - நீக்கட்படாத, காத்தி 

யும் - சத்தியையும், மாற்றும் என்ப - போக்குமென்று (பெரியோ) 
சொல்வாரகள், எ-று. ஏ-௮சை. 

(௧-.) ஈளன் இரர்.துண்ட லிழி வென்றான் என்பதாம், (௧௬) 

மிக்கவெஞ்சமத்திடைவெருவியோடின 
சொக்கழறுன்புறததனியுலகில்வாமுகர் 
புக்குவேட்டகத்தினிலுண்ணும்புன்்மையோர் 
எ க குக 

-ள்.) மிக்க - அதிகரித்த, வெம் சமத்திடை - வெவ்விய யுதீ 
தத்தனிடத்தி் வெருவி ஓடினா - பய்தோடினவாகளும், ஒக்கல் - 
சுற்றத்தா, தனபு உ௰ - வருத்தமடைய, தனி - தனிததிரும்.த, உல 
இல்- உலக த்தில், வாழுகா - செல்வத்துடன் வா ழ்்றவாகளும், புக்கு- 
போய், வேட்டக த்தினில் - மாமனா வீட்டில், உண்ணும் - புக்இன்ற, 
புன்மையோ - €ழ்மக்களும், மக்களுள், மனிதருக்குள், பதடி. என்று - 
பதரன்று, வையம் - உலகத்தா£, உரைக்கும் - சொல்லுவா, ௭-2. 
ஏ- அசை, 

(6 - gi.) போரி லோடினவா இனம் வருத்தமுற வாழ்பவா 
மாமனாலீட்டிலுண்பவா, இவாகள் மக்கட்பதா என்பாரொன்றான் என் 
பதாம், (௧௭) 

என்றலுஈ்இருவுளமின்னதாகுமேன் 
மன்றலக்தெரியலாய்மக்கடம்மைஈம் 
மின்றிகழ்மானவேல்விதர்ப்பன்மாககர் 
சென்றிடப்பணித்தருளென்றுசெப்பினாள். 

(இ-ள்,), என்றலும் - -இப்படியென்று ௮ரசன் சொன்னவளவில், 
திரு உளம் - உம்முடைய ஈத்தம், இன்னது ஆகுமேல்- இத்தன்மைய 
தாஞும்£ளுல், மன்றல் - வரசனைபொருச்திய, ௮ம் தெரியலாய் - அழ 
Gu மாலையையுடைய அரசனே ! , மக்கள் தம்ழை - பிள்ளைகளை, சம்- 
ஈம்மூடைய, மின் இகழ - - மின்னலைப்போலும் பிரகாசிக்கின்ற, மாலம்-
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பெருமைபொருர்திய, வேல் - வேலாயுதத்தையுடைய, விதர்ப்பன் - 
வீமராஜலுடைய, மா நகா-பெரிய நகரத்தில், சென்கிட - போக, 
பணித்தருள் - உத்த.ரவுகொடு, என்று செப்பினாள் - என்று தமயந்தி 
சொன்னாள், எ-று, ° 

(6- gs.) தமயக்தி பிள்ளைகளை *தன் தகப்பன் வீட்டிற் கஜப்பி 
டென்றாள் எனபதாம். (௧௮) 

தண்டலிலபாகனைகோக்கித்தாதுசேர் 
வண்டிமிர்தெரியலான் வருந்இமக்களை 
விண்டொடுபுரிசைசூழ்விதாப்பன்றன்னுழை 
கொண்டனைபோகெனககூறினான சோ. 

(இ-ள்.) தண்டல் இல் - நீங்குதலில்லாத, பாகனை கோக்ூ- 
தோப்பாகனைப பாரத்து, தாது சோ - மகரநதஞ்சோக்த, வண்டு 
இமா - வண்கெள சபதஇயாகநின்ற, தெரியலான் - மாலையையணிர் ௪ 
நளமகா.ராஜன், வருந்தி - வருததமுறறு, மக்களை - பிளளைகளை, விண் 
தொடு - மேகச்தையளாவாகினற, புரிசை சூழ் - மதில்சூழ்ஈத, விதாப் 
Lies தன்னுழை - வீமராஜனிடததில், கொண்டனை போக என- கொண் 
மிபோவென்று, கூறினான் - உத்த ரவுகொடுத்தான், ௭- று, அரோ - 
௮சை;. 

(6 - g.) சளன் தோப்பாசனைப்பாரத்துப் பிள்ளைகளை யழைத் 
துக்கொண்வீமராஜனிடத்திம் போவென்றான் என்பதாம், (௧௯) 

தழுவியதாதைதன்முகமுந்தாயர்்த 
முழுமதியனையவாண்முகமுகோக்குரா 
விழிவழிரீருகவிம்மிவிம்மிநின் 
றமு,சனர்கண்டுளோரலக்கணெய்தவே. 

(இ-ள்.) தழுவிய - (தங்களைத்) தமுவிக்கொண்ட, தாதை தன் 
முகமும் - தசபபலுடைய முகத்தையும், தாயா தம் - தாயாரினுடைய, 
முழு மதி அனைய - பூணசந்திரனையொத்த, வாள் முகமும் - ஓளி 
பொருந்திய முகத்தையும், கோக்கு உறு - பாது, விழி வழி- கண் 
ணின்வழியிலே, கீ£ உக - நீ£டிந்த, விமமி விம்மி கின்று - தேம்பித் 
தேம்பி கின்று, கண்டுளோர - பாராத்தவாகள, ௮லக்கண் எய்த - 

அன்ப முறும்படி, அமுதனா - அழுதாரகள், ௭ - று. ஏ- அசை, 
(௧- த.) பிள்ளைகள் தாய்தகட்பனைப்பா£த்து அழுதார்கள் என் 

பதாம், (௨௦) 

அ௮லமருமக்கடமாகமெல்கணு 
முலைவழியொழுகுபானனைப்பமோந்துவாய் 
புலர்தரப்பற்பல்காற்புல்லிக்கொண்டகெண்: 
கலுழ்தருபுனலினாற்கமுவினாள சோ. 

(இ-ள்,) ௮லழரு - மனம் சலல்காநின்ற, மக்கள் தம் - பிள்ளேக 
ளுடைய, ஆகம் எக்கஹும் - சுரிரமூமுமையும், மூலை வழி - முவிலயின்
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வழியால், ஒழுகு பால் - தமுகாகின்ற பாலானது, கனைப்ப - சனைக் 
கும்படி, மோர்து - உச்சிமோச்து, வாய் புலாத.ர - வாயு, பல் பல் 
கால் - அனச்தந்த.ரம், புல்லிக்கொண்டு - தமுவிக்கொண்டு, கண் க௮ழ் 
தீரு - கண்ணினினறு மொழுகாகின்ற, புனலினால் - ௪லத்தினால், 
கழுவினாள் - கழுவினாள், எ-று. ௮ரோ - ௮சை, 

(௧-.த.) தமயகஇ பிள்ளைகளைச் கண்ணீரால் கழுவினாள் என்ப 
தாம், (௨௧) 

மடவ. ரறன்னையுமதுகை வேங்கையும் 
படுறுயெ -ழிகெனவாற்றிப்பா கனாய் 
குடலுயி॥ பிரித்தெனவுவகைமக்களைக் 
கொடிகெடுந்தேர்மிசைக்கொண்டுபோயினான். 

(இ-ள்.) மடவரல் தன்னையும் - தமயச்தியையும், மதுகை - வலி 
யையுடைய, வேர்தையும் - களனையும், படு - உண்டாகாகினற, துய 
ரோழிக என - துகக நீங்கக்கடவீமான்று, ஆறறி - தணிதது, பாகன்- 
தோப்பாகன், ஆங்கு - அவ்விடததினின்று, உடல் உயிர பிரிதது என- 
உடலையு முயிரையும் வேறு பிரிதததுபோல், உவகை மக்களை - சக் 
தோஷத்தைச்செய்யும் பிள்ளைகளை, கொடி - கொடியையுடைய, நெடு 
தோமிசை - நெடிய தேரினமீது, கொண்டு - ஏற்றிக்கொண்டு, போயி 
னான் - செனறான், எ-று. 

(௧- து,) பாகன் பிள்ளைகளைச் தேர்மேற்கொண்டு டோனான் 
என்பதாம், (௨௨) 

மிகைப்படுதுன்பமும்விழையுமின்பமு 
மகத்திடைகிகரென கோக்குமையனுக் 
தகைப்பரும்துயசொடுதளர்ந்துசாம்புமேன் 
மகப்பிரிவிலுர் துயர்வலிஇயாவதே, 

(இ-ள்.) மிகை படு - அதிகரித்த, துன்பமும் - துயரத்தையும், 
விழையும் - இச்சிக்கப்பட்ட, இன்பமும் - இன்பததையும், அகத்திடை- 
மனதில், கிகா என - ஓபபாக, நோக்கும் - பா£க்இன்ற, ஐயனும் - 
சளலும், தகைப்பரும் - தடுததற்கரிய, தயசொூி - துன்பத்துடன், 
தீளர்ச்து- வருக்இி, சாம்புமேல் - சேராவானேயானால், மச பிரிவிலும்- 
மக்கட்பிரிவிலும், தயா - துயரில், வலிது - வலிமையுடையது, யாவது - 
௭௮ [ஒன்றுமில்லை,] ௭ - று, 

(௧-.த.) பிள்ளைகளைப் பிரிதலைவிடத் துன்பமில்லை என்பதாம்.() 

சிலதியர்பரப்பியே தல்கொண்்மெல்லிதழ் 
மலர்மிசைமிஇப்பினும்வருஈது€றடி. 
நிலமிசைப்படுபரலுறைட்பநேரிழை 
புலவுவேற்காளைபின்றொடர்க் துபோயினாள். 

(இ-ள்,) சிலதியர் - தோழிகள், பரப்பிய - பீரவச்செய்த, தேன் 
கொள் - வாசனைகொண்ட, மெல் இதழ் - மெல்லிப விதழையுடைய,



@ere. ளைட்தம், 

மலாமிசை - புஷ்பத்தின்மீது, மிதிப்பிலும் - அ௮டிவைத்தாலும், 
வருந்து - வருந்துன்ற, சிறு அடி. - சிறிய பாதங்களில், கிலமிசை - 
பூமியின்மீத, படு - உண்டாகிய, ப.ரல் - பருக்கைகள், உழைப்ப - 
உறுத்தும்படி , கேரிழை - தமயச்இியானவள், புலவு வேல் - புலா னாழ் 
ஐத்தையுடைய வேலையேந்திய, காளை - களனது, பின் தொடார்து - 
பின்னே தொடாக்.த, போயிஞைை - சென்றாள், எ-று. 

(௧க- த.) தமயர்தி ஈளன்பின்னே போனாள் என்பதாம். (௨௪) 

[இ.அமுசல் காலுபாட்டால் சளனை யிழர்தவா செய்கை 
சொல்லப்படுசன்ற.த.] 

மடவ ரறன்னொடுமதுகை வேந்தனைக் 
கடிமுரசருதகோமறுகற்காண்டலு 
மிடியு.றுமசவென வேஙடியேங்கிரின் 
ுடல்வெறுத் தயிருகவுழல்இன்றார் சிலர். 

(இ-ள்.) மடவரல் தன்னொடு - தமயச்இயுடன், மதுகை வேற் தனை- 
வலியையுடைய ஈளனை, கடி. - இறர்த, முரசு - பேரிகையி னொலி, 
அரத - நீங்காத, கோ மறுகில் - அரசாலீதியில், காண்டலும் - டார் 
தவளவில், இடி. உறு- மேகததி னொலியைக் கேட்ட, ௮.ரவு என- சாப 
பததைப்போல, ஏ ஏம்ி- மிகவு மேக்கமுத்று, கின்று - (திகைத்து) 
நின்று, உடல் வெறுத்து - தேகத்தை வெறுத.து, உமா ௨௧ - உமி 
நீம்கும்படி, சிலா உழல்இன்றா - சிலா வரு. துஇன்றனா, எ-று. 

(௧- து) கண்டவா வருந்தினா என்பதாம், (௨௫) 

மண்ணியமணிவமராயனையமார்பினான் 
பெணணலம்கனிட்தவிப்பேதைதன்னொடு 
நண்ணருங்கானிடைகடத்தலகாணவோ 
கண்ணிணைபடைத்தனன்்கமலத்தோனென்பார், 

(இ-ள்.) மண்ணிய - கழுவிய, மணி வலா - ரத்கமலையை, அனைய- 
985, மா£பிஞன் - மாபினையுடைய களமகா.ராசன், பெண் கலம் 
கனிர்.த - பெண்டன்மை முதார்த, இ பேதை தன்னொமம் - இத்தம 
யர்தியடனே, ஈண்ணு ௮௬- போகப்படாத, கானிடை - காட்டினிடத் 
தில், கடத்தல் காணவோ - போதலைப் பாரக்கவோ, கமலத்தோன் - 

சமன், சண் இணை படைத்தனன் - இரண்டு சேத்இரங்களை (எங்க 
C46) அமைததனன், என்டரா - எனறு (சிலா) சொல்றதுவுராகள், 
௭-று. 

(௧-.த.) சிலா இந்தத் தஅன்பத்தைக்காணவோ பிரமன் கண்ணைப் 
படைத்தான் என்பாரகள்என்பதாம். (௨௪) 

மல்லடுஇணிபுயமன்னர்மன்னவ 
னெல்லையிறுயருழர்சேகக்காண்டலு 
மொல்லையில்வெடி.த்.துயிசொழிந்தஇல்லையாழ் 
கல்லினும்வளியகோகவலுகசெஞ்சென்பார்.
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(இ-ள்.) மல் ௮9 - மல்லாகளைச் கொல்லாகின்ற, இணி புயம் - 
பலம்பொருக்திய புசத்தையுடைய, மன்னா மன்னவன் - ௮ரசாக்௪ர௪ 
னாய சளன், எல்லை இல் துயா உழந்து - அளவில்லாத .துன்பழுற்று, 
ஏச- போக, காண்டலும் - பாக்கவும், ஒல்லையில் - C467 5B, 
வெடித்து - (மாபு) வெடி.த.த, உமா - பிராணஞனது, ஒழிர்தது 
இல்லை - நீல்யெதில்லை, (ஆதலால்) கல்லிலும் - கல்லைப்பாக$லும், 
வலியதோ - வலிமையுடையதா, கவலும கெஞ்சு - துன்பப்படும் மன 
மானது, என்பா£ - எனறு சொல்லுவாகள், ௪-௮, ஆல் - ௮சை. 

(௬-.து.) சிலா தங்கள் மனசைக் கல்லிலும் வலிதென்பராகள் 
என்பதாம், (௨௭) 

தாயினுமருள்புரிதரணிமன்னவன் 
போயினன்கானிடையென்றபோழ்தஇினின் 
மாய்வுறப்பெற்றிலேமன்னர்மன்னன்பா 
லேயபேரன்பினசெம்மிலயாரென்பார், 
(இ-ள்.) தாயிஐம் - தாயைப்பாக்கஇலும், அருள் புரி - உய்க 

ளிடத்தில் இருபையைச்செய்னெற, த.ரணி மனனவன - உலகத்தை 
யாளு களன், கானிடை - காட்டினிடத தில், போயினன் - சென்றான், 
என்ம போழ்இினில் - என்று சொன்னபொழுதிலே, மாய்வு உற பெற 
கிலேம் - இறக்கபபெறவில்லை ; (ஆதலால்) மன்னா மன்னன்பால் - 
சாசாஇிராசனாயெ ஈளனிடத்தில், ஏய - பொருச்திய, போ ௮ன்பினா- 
பேரன்பை யுடையவாகள், எம்மில் - எங்களைபபா£க்இலும், யா - 
யாவா, (உளா) என்பா - என்று (சிலா) சொலலுவா£கள், எ-று, 

(௧-து.) சிலா சாவு வரவில்லையேயென விசனப்பவொரகள் 
என்பதாம், (௨௮) 

௮டிகொழுமரசருமமைச்சர்வெள்ளமு 
மடவியசனைவருமைந்தரீட்ட மும் 
கொடிகெடுவிதிவாய்க்குறுகயெய்கணும் 
கடன்மடைஇறக்தெனக்கலுழ்க்திட்டாசரோ, 
(இ-ள்.) அடி. தொழும் - பாதத்தைவணங்காநின்ற, அரசரும்- 

இசாசாக்களும், அமைச்சா வெள்ளமும - மர்திரிக் கூட்டங்களும், மட 
வியா அனைவரும் - மாதர் கூட்டங்களும், மைச்தா ஈட்டமும் - புருஷா 
கள்கூட்டமும், சொடி, ரெடு வீதிவாய் - கொடி.களையுடைய கீண்ட 
வீஇிமினிடத்தில், குறு - வர்.து, எங்கணும் - எவ்விடத்தும், கடல் 
மடைதிறச்தது என - கடல் மடைதிறத்தது போல, கலுழ்ச்திட்டா£ - 
அமுதார்கள், எ-று. ௮ரோ - ௮சை, 

(கதி:) பலருங் கடஅடைச்தாற்போ லழுதாகள் என்பதாம். () 

[இப்பாட்டால் அரசனைத் தடுத்தற்கு அவன் கோட்டாட் 
பூழிவு கூ௰ப்பிெற2.] 

பொய்யுதுதமொழிபுகல்கலேனெனா 
வையகீயெம்மையிய்கருளில்வேக்துதன்
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கையகப்படுத்தினைகானிலேடனின் 
மெய்யினும்பொய்மையேவிழுமிதாமென்பார். 

(இ-ள்.) பெரய் உறு - பொய் யாயே, தீ மொழி - தியசொல்லை, 
புகல்கலேன் எனா - சொல்லமாடடே னென்று, ஐய ட - ஐயனே 8, 
எம்மை - எங்களை, இம்கு - இப்பட்டணத்தில், ௮ருள் இல் - இருபை 
யில்லாத, வேற்து தன - அரசலுடைய, கை அகபபடுத்தினை - கையிம் 
சோத்தவனாய், கானில் ஏனெ - காடடினிடதழுக்குப்போனால், நின் 
மெய்யிலும் - உன்னுடைய ௪ததியததைப்பாரக்கலும், பொய்மையே- 
பொய்யுரையே, விழுமிது அம் - மேனமையுடையதாம், என்பா£ - என 
றுசொல்்இ.வா£கள், எ-று. 

(௧- இ.) அரசனே நீ காட்டிற்போடில் மெய்யிலும் பொய் பிர 
கா௫ிக்கும் எனறாகள் எனபசாம். (௩௦) 

[இபபாட்டால் இச்சூதில பொய்யுரைப்பிலும் வழுவல்ல 
வெனக் கூறபபமஇனறது.] 

இன்னுயிருப்யுமீங்கென்றபோழ்இலும் 
பொன்னவிர்முலையினார்புலர்ஈதகாலையு 
மூன்னருஞ்சூதிலும்பொய்மைமூரி வேற் 
கன்னவிரோளினாய்கழறலாமென்பார். 

(இ-ள்.) இங்கு - இவ்விடததில், இன் உயி - இனிய உயிரானது) 
உய்யும் - பிழைக்கும், எனற போழ்திலும் - எனறு சொல்லிய காலத் 
இலும், பொன அவி - தேமல் பிரகா௫ிக்கிற, முலையினா - முலையை 
யுடைய மடவா, புலாகத காலையும்-பிண௩இின காலததிலும், உன்ன 
அரும் - கினைக்கபபடாத, சூதிலும் - சூதாடடத்திலும், பொய்மை - 
பொய்யுரையை, மூரி - பலம்பொருந்திய, வேல் - வேலாயுதத்தை 
யேந்திய, கல் ஈவில் தோளினாய் - மலைபோன்ற தோளையுடைய ௮7 
சனே!, கழறலாம் - சொல்லலாம், என்பரா - என்றுசொல்லுவா 
கள, எ-று. 

(க-.ி.) உயி தப்புவிக்கவும் பெண்கள் பிணக்இலும் சூதாட்டத் 
திலும் பொயசொல்லலாம் என்டா£கள் என்பதாம், (௩௪) 

[இப்பாட்டால் தங்களுரையை ஈளன் கொள்ளாதது சண்டு 
மச்திரி முதலாயினோ வருச தமடைச்தா 

செனபபடுனெழது.] 

எண்டிசைத்தலைவருமெழில்கண்டேமுறத் 
தொண்டைவாய்மடமயின்மாலைசூட்கொள் 
புண்டருகோட்டுவெங்களிற்றித்போதரல் 
கண்டகணிவற்றையும்காணுமோவென்பார், 

(இ.-ள்,) எண் திசை தலைவரும் - அ௮ஷ்டஇக்குப் பாலுகரும், 
எழில் கண்டு - இர்சள னழகைப்டாரத்து, ஏமுற - (இவ்வள வழகு 
௪மக இல்லையென்று) மயக்கமுறாகிற்க, தொண்டை வாய் உ கோவைக்
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கனியையொத்த அதரத்தையுடைய, மட மயில் - தமயச்தியான 
வள, மாலை சூட்டு காள் - சுயம்வ.ரமாலையைச் சூட்டிய இனத்தில், 
புண் தரு - மாமிசம்பொருந்திய, கோட்டு - தச்தக்களையுடைய, வெம் 
களிது - குரூரமான யானையின்மீது, போதல் - (நீவி ரிருவரும்) 
கோலம் வருதலை, கண்ட கண் - பாத்த கண்கள், இவற்றையும் - 
இக்கொடிய செய்கைகளையும், காணுமோ என்பா£ - பாரக்குமேர 
வென்று சொல்லுவாரகள், எ-று, - 

(4 - து.) களன் சறப்பைக்கண்ட கண்கள் சிமப்பில்லாமையுல் 
காணலாமோ வென்பா£கள எனபதாம். (௩௨) 

[இப்பாட்டால் ஈளனிடச் தன்புள்ளவ ராய்ப் புலம்புஇின்ற 
அனைவாக்கும் புஷ்கரன் பொருமையால் 

கொடியவாக்இனை விதித்தானெனப 
படுஇன்றது.] 

மன்னவனேகுதற்ெங்கமொழ்குகர் 
துன்னருங்கானிடைத்தொடர்ந்துசெலகுக 
ரின்லுயிர்செகுப்பலென்றிசையில்புன்மையோ 
னந்நகரிடைமுரசறைவித்தானரோ, 

(இ-ள்.) மன்னவன் - நளமகாராசன், ஏகுதம்கு - argh 
போவதம்கு, இரங்கு - அழுது, மாழ்குகா - தனபபபடுஇன்றவாச 
ளையும், தன்ன அரும் - போகககூடாத, கானிடை - காட்டினிடததில், 
தொடாக்து - (பின்னே) தொடாகது, செல்குகா - போனெற்வாக 
ளையும், இன் உயி - இனிய வுயிரகளை, செகுபபல் என்று - கொல்லு 
வேனென்று, இசை இல் பு.எமையோன - புகழில்லாத அத்பனாய 
புஷ்கரன், ௮ ஈகரிடை - அகநக ரதஇனிடத்தில, மூரசு - பேரிகையை 
அறைலித்தான் - அடிபபிததான, எ-று. ௮ரோ - Hone. 

(௧-2. புட்கரன் களனுக் இரங்வெவராயும் ௮அவன்பின் சென்ற 
வரையும் கொல்வேனென்று பறையறைவிததான என்பதாம். (௩௩) 

வசைபடுமன்னவன்வாய்மையாலறை 
விசிமுழவொலிசெவிவெதும்பக்கேட்டலு 
மிசைபடுமன்னவத்கிரங்கனோேொலா 
மசுணமென்புள்ளெனவலமநதேங்இனார். 

(இ-்.) வசை படு மன்னவன் - அப£&£தீதியையுடைய புஷ 
கரராசனற, வாய்மையால் - ஆக்கனையால், அமை - அழுக்கப்பெ 
bm, aA முழவு ஓலி - வாரினாலிறுக்யெ மூரசினுடைய சத்தத்தை, 
செவி வெதும்ப - சாதுகள் வெப்பமுற, கேட்டலும் - கேட்டவள 
வில், இசை படு மன்னவற்கு - புகழையுடைய களமகாராச௫லுக்கு, 
இரல்ஜனேோர் எலாம் - அழுதவர்களெல்லாரும், ௮சுணம் மெல் புள் 
என - அசுணமென்னலும் மிருதுவாயெ பக்ஷியைப்போல, அலமர்து - 
மனஞ்சழைன்று, ஏங்னர் - அன்பப்பட்டாகள், ௭-௮,



௫௭௭௬ oer. go, 

(௪-௮) பறையதைவிப்பைக் கேட்டவர்கள் எல்லாரும் விசன 

மடைக்தாககள் என்பதாம். 

கொடிய ஓலிகேட்டுல் இறப்பது அசுணப்பறவைக் வெல்பாத 

லின் அதுபற்றி ௮.௮ இவாக்கு உவமானமாகக் கூறப்பட்டது. (௩௪) 

[இதமுத லிரண்பொட்டால் களன் மச்திரிமுதலானோ 

க்கு விடைகொடுத்தல் சொல்லப்படுனெறது.] 

வருக்தமுன்போதருமமைச்சர்வாண்முகம் 

புரிந்தனனோக்யெபொருவில்வாப்மையான்
 

விரிந்ததாற்கேள்வியீரறத்தைவேசொடு 

மரிந்தனிசெற்பிரிந்தாற்றலாமையால். 

(இ- ௭.) வருந்தி - வருத்தமுற்று, முன் போதரும் - முன்னே 
போகும், அமைச்சா - மந்திரிகளுடைய, வாள மூகம் - ஒளிபொருக் 

இய முகத்தை, புரிம் தனன - விருமமினவனாய, நோத்திய - பாரத், 

டொரு இல் - ஒபபில்லாத, வாய்மையான -. 'ததையுடைய 

நளமகாராசன, விரிந்த மல் கேள்வியா ௩ நரநத சாஸ்திர விசா 

ரணையுடையவாகளே, என் பிரி. ஈ Gado IAS gs, ஆத்றலாமை 

யால் - ன பொதக்கமாட்டாமைபிஞாத) றததை - தருமத்தை, வேரா 

டும் - வேருடனே, oft wot அறு 2 fom eer, எ- று. 

* ௩ * e a 

(௪- த) tied 08 Blade £த்துப் பிரிவாற்றாம லறத்தை 

விட்டாகள் ம் £ம். ‘ 5 
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Or boiow din மெழுவாப் மேல்வரும் பாட்டில் என்றா 

னென்னும் பயனில்கொண்டது. 
(௩௫) 

மேவருஞ்சூதினிற்றோத்றமேதினி 
யாவதுமவென்றலதாளவெண்ணுதல் 

கோவியல்பன்றவனாணைமேற்கொடு 

சீவிரென்வாய்மையைஙிறுத்துவீரென்றான். 

(இ - ள்.) மேவு அரும் - பொருக்ததற்கரிய, சூதினில் - சூதாட் 

டத்திலே, தோற்ற - தோற்றுப்போன, மேதினி யாவதும் - உலக 

மெல்லாவற்றையும், வென்று அலது - (ரான்) வெற்றிகொண்டல்லா 

மல், ஆள எண்ணுதல் - ஆளுூறதற்கு நினைத் தல், கோ இயல்பு ௮ன்று- 

அரசாகளுக்கு தருமமன்று, (ஆதலால்) அவன் - HES புஷகர 

ஐுடைய, ஆணை - ஆக்கையை, மேற்கொடு - ஏற்றுக்கொண்டு, நீலா- 

நீங்கள், என் வாய்மையை = என்னுடைய சத்தியத்தை, நிறுத்து 

லீ - நிலைகிறுழ்.அங்கள், என்றான் - என்றுசொல்லினான், எ-௮டி 

(௧-௮) களன் மந்திரிகளைப் புட்கரன் சொற்படி. கேளுங்கள் 

என்றான் என்பதாம். 
(௩௬) 

முளரியால்வெக்தவெல்கானின்மொய்துக 

ளளியொடுபுலம்பினசழுதகட்கடைத்
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துளியினிலவித்தனர்தொடரவெந்தஇதற் 
களிமதககளிற்தினான்கானினே இனான். 

(இ-ள்.) மூளரியால் வெர்த - ௮க்இனியினால் நீறுபட்ட, வெம் 
கானில் - வெவ்விய காட்டினிடதது, மொய் துகள - நிறை5த தூளி 
களை, ௮ளியொடு- இரக்கததுடன, புலமபினா - புலம்பினவராய், அமு 
தி கண் கடை - அழு, கணணின கடையிலிருந்து வ.ராநின்ற, துளியி 
னில் - கீததுளியினால, அவிததனா - அவித்தவாகளாய, தொடர - 
பின்றொடா, வெம் இநல் - குரூரமான வலியையும், களி - செருக் 
கையும், மதம் - மூுமமதததையுமுடைய, களிறதினான் - யானையை 
யுடைய ஈளமகா.ராசன, கானில - காடனிடததில, ஏஇனான - சென் 
மூன, எ-று. 

(௧-த.) அழுவா கண்ணா வெம்புழுதியை ஈனைக்க நளன் காட் 
டில் ஈடர் தபோனான் எனபதாம (௩௭௪). 

திருகுவெஞ்சின க்கலிசெலவன்பின்றொடர் 
பரிசனம்யாவுமெயபதைத்துமீடச 
மூருகுறழ்பொற்பினான் முன்ன ரேகிய 
வருகெறிதெரிவுராவஞ்சமாஜ்றினான், 

(இ-ள்,) திருகு - மாறுபாட்டையும், வெம் சனம் - வெவ்விய 
கோபத்தையமுடைய, கலி- கலிபுருஷனானவன், செல்வன் - நகளனு 
டைய, பின் தொடா- பினனே போனேற, பரிசனம் யாவும் - ஏவல் 
செய்வோ ரொல்லோரும், மெய பதைத்து - சரீரர் தடித்து, மீள்த- 
இரும்பும்படி, முருகு உறம் - சுபபிரமணணியரை யொத்த, பொஜ் 
பினான் - அழகையுடைய நளமகாராசன, முனனா ஏஇய - முன்னே 
போன, ௮௬ ரசெறி- அரிய வழி.பானது, தெரிவு உறு - தெரியாத, 
வஞ்சம் - மாயையை, ஆம்றினான - செயதான, எ-று. 

(க- து.) சனியன சனங்களுக்கு வழிதெரியாமற் செய்தான் 
என்பதாம். (௩௮) 

ழ்றுவஞ்சனையினாஉழகுவாய்ந்தபொஜழ் 
காற்றொடி தன்னொடுயவகொதற்றமன்னவன் 

ரோற்றுதலகாண்டுலார்துயரமெய திநின் 

தூற்றெழுஃண்ணினருள்ளமாழ்கனார். 

(இ-ள்.) ஆம்று வஞ்சனையினால் - (கலி) செய்த மாயையினால், 
அழகு வாய்ச்த - அழகு பொருக்திய பொன கோறறொடி. தன்னொ- 
தமயுக்தியோடும், கொம்ற மன்னவன் - வெம்றிபொருர்திய களமகா 
ராசன், தோம்றுதல்- தெரிதலை, காணலா - பாக்காதவாகளாய், தய 
மம் - துக்கத்தை, எய்தி - அடைந்து, நின்று - நின்று, ஊழ்று - சரட் 
பானது, எழு - தோன்றுன்ற, கண்ணினா - கண்களையுடைய பரி 
சுனல்சல், உள்ளம் மாழ்ஞொ - உள்ளத்தில் மயல்ஜொர்கள், ௭-௮; _ 

ஸ்(கூதி) சனிபகவான் மாயத்தால் சனங்கள் சளனையுர் தழயக்தி 
வையும் காளுசவர்களாயப் புலம்பிஞர்கள் என்பதாம். (௧௮) 

சி்



Gea ௯.௧ தம், 

ஆயினலுமினிதருள் புரியுமெம்பிசான் 
றூயமென்மலசடிச்சுவகொண்டுலேம் 
போயினன்யாண்டெவர்புணர்ப்பியைதிம் 
மாயமென்தருகெறிமருங்கிற்றேவொர். 

(® - er.) ஆமினும் - தாயைக்சாட்டிலும், இனித - இனிதாக, 
அருள் புரியும் - இருபையைச்செய்டுன்ற, எமபிரான் - எல்களர௪ 
யெ களமகாராசனது, தூய- பரிசுததமாகயெ, மெல் மலா - மெல்லிய 
தாமமைமலர்போன்ற, ௮டி. சுவடு - அடிக்குமியை, காண்டுமேம் - சால் 
கள் காணவில்லை ; யாண்டு போயினன - எவ்லடத்திற் போயினான், 
இம்மாயம் - இர்த வஞ்சனையானது, எவா புணாப்பின் ஆயது - யா 
சம்பக்தத்தினு லுண்டாயெத, என்ற - எனறு பேசிக்கொண்டு, ௮௬ 

கெதி - ௮ரியவழியை, மருஉடுல் - பககவகளில், தேவோ - தேடலார் 
கள், எ-று. 

(க - து,) ௪னல்கள் சளனைத் தேவொரகள் என்பதாம். (௪௦) 

தேடினர்புகுமிடஈ்தெரியலாமையில் 
வாடினரரு9ஈறிமருங்கினோர்வழி 
கூடினரின்னுயிர்கூற்றய்கைக்கொள 
வீடினராமெனவீழ்௩துவிம்மினார் 

(இ-௬்.) தேடினா - தேடினவாகள், புகும் இடம் - அரசன் 
போனவிடம், தெரிலொமையில் - அறியாதபடியால, வாழினா - வாடி, 
ஞூாகள் , ௮ரூ நெறி - ௮ரிய வழியினது, மருங்கில் - பக்கதில், ஓர் 
வழி - ஒருவழியை, கூடினா - அடைஈதா£கள , இன் உயி - இனிய 
வுயிரை, கூற்றம் கை கோள - யமன் கொண்டுபோக, வீடினராம் 
என - இறந்தவாபோல, வீழ்ந்து - நிலததிலே விழுக், விம்மினார் - 
அழுதா£கள், எ-று, 

(௧- த) சனங்கள் todo gs தேடிக்காணாது கிலத்தில் வீழ்ச் 
தீழூதாகள என்பதாம். (௪௧) 

கொன்னுனையலங்கலவேம்குவவுத்தோளினான் 
சென்னெறிகண்களிற்றெரியககாண்டுல 
ரின்னலுற்றழுதமுதேய்கேபக்கயெத் 
தொன்னகரடைக்தனர்கொடர்க்துளோரசெலாம், 

(இ- ள்,) கொல்- சொல்லாகின்ற, நுனை - கூர்மையுடைய, அலல் 
கல் - வெற்றிமாலையணிர்.த, வேல் - வேலையுடைய, குவவு தோளினான் 
இரண்ட தோசையுடைய ஈளமகாராசல, செல் நெறி- பொனவ 
கண்களில் - -நேஜ்இிரல்களில், தெரிய - அறிய, காண்டுலார் - சசினுத்த 
வர்களாய், இன்னல் உற்று - துன்பமுறறு, அமுது அழுது - புலழ்றிப் 
புலம்பி, ஏன்டி ஏக்- மிசவு மேக்கமுற்று, சொடர்ச்தளோளொனம் 
பின்றொடர்க்து போனவாகளெல்காரும், ௮ தொல் .சசகர் - தங்கள் 
பூஜைய ஈகரை, ௮டைச்தனர் - சேர்த்தார்கள், ௮௮, 

     

 



ககர்கீல்குபடலம், இஃ 

(௧- து.) சனல்கள் சளனைச்காணாமல் ஈகசத்இல். வச்தார்கள் 
என்பதாம். (௪௨) 

[இதுமுதல் ஏழுபாட்டால் ஈளன் சென்றபின் 
அத்தேயததி லஓுண்டாயே செய்கை 

சொல்லப்படுஇின்றது.] 

பறவைகள்குட ம்பையுட்பார்ப்பருத் தில 
கறவைகள்புனிற்றிளங்கன்றுக்கூட்டில 
கறவுயிர த் தலர்கலமலர்கணாமவே 
லிஹறைவனே௫னென்வனததென்றபின்னரே, 

(இ-ள்,) காமம் வேல் - ௮ச்சததைத தருனற வேலையுடைய, 
இமைவன - ஈளமகாராஜன, வனதது - காட்டினிடததில், ஏன் 
என்ற பின்னா - போயினா னெனற பினபு, பறவைகள - பக்ஷிகள், 

குடம்பையுள் - கூண்டுக்குள்ளே, பாப்பு - தஙகுஞ்சுகளை, அருத்தில- 
இரையூட்டலி ல்லை; கறவைகள் - பசுக்கள், புனிற்று இள கன்றுக்கு - 
Gee Hormsci Dse54G, ஊட்டில - பாலூட்டக் கொடுத்தில, 

மலர்கள் - புஷ்பங்கள், நறவு உயாதது - தேனைத்தர்து, அலாலெ - 
மல.ரவில்லை, எ-று. T- HOF, 

(௪-து.) ஈளன் காட்டிற்போனா னென்றபின் பறவைகள் குஞ் 
சுகளுக் மொ தரவில்லை , பசுககள் கனறுகளுச் கூட்டவில்லை ; மலாகள் 
மல.ரவில்லை எனபதாம. (௪௩) 

வான்மறந்தன துளிவழங்கலின்னிசைத் 
தேன் மறர்தனமடமகளிர்தேங்குழல 
பான்மறந்தனபசுங்குழவிபாயப்கவுட் 
கான்மதமறக்தனகளிகல்யானையே. 

(@ - or.) வான் - மேகங்கள், துளி வழங்கல் - மழைபெய்தலை, 
மறச்தன - மறர்துவிட்டன , இன் இசை - இனிய இசையையுடைய, 
தேன் - வண்டுகள், மட மகளீர-இளமைபொருக்திய ஸ்திரீகளுடைய, 
தேன்குழல் - வாசனைபொருந்திய அளகத்தை, மதர் தன - மறந்து 
விட்டன ; பசு குழவி - இளங்குழர்தைகள், பால் - பாலுண்ணலை, 
மறந்தன - மறச்.தவிட்டன ; களி - செருக்கையுடைப, 6ல் - நல்ல, 
காளை - யானைகள், பாய் - பெருகாகின்ற, கவுள் - கன்னத்திலுண்டா 
இய, கான் மதம் - வாசனைபொருர்திய மதவருஷததை, மறர்தன - 
மர் துலிட்டன, எ-று. ஏ - அசை, 

(க - ௮.) மழைபெய்யவில்லை ) வண்கெள் பெண்கள் கூக்தலில் 
மொய்க்கவில்லை ; Gps mo peer பாலுண்ணவில்லை, யாளைகள் மிதம் 

பொமித ஸலொழிரதன என்பதாம், (we) 

wapuUdssepepennsehi Gach aut ump 
புவத்தலுங்கலத்தலும்பொரும் துழுமையா



ஆஷ் கைடதம், 

லலத்தகமிழந்தனகுளசியக்கலார் 
முலைச்சுவடி.ழ6 தன முழவுக்தோள்களே. 

(இ- ள்.) மலா - புட்பங்களையணிர்த, பசு - பசுமையாகய, தாழ் 
குழல் - நீண்ட கூர்தலையுடைய, மகளி - மாதாகள், கேள்வர்பால் - 
கணவரிடத்தில், புலததலும் - பிணககையும், கலத்தலும் - புணச் 
சீசியையும், பொருகதுராமையால் - அடையாமையால், குஞ்சி - 
மிகள், அலத்தகம் - செமபஞ்சுக்குழம்பை, இழ தன - நீயகவ்ட்டன; 
௮ கலா - அர்த மாதருடைய, மூலை சுவடு - ஸ்தனத்தின் குறியை, 
முழவு - மத்தளம்டபோனற, தோள்கள் - புசங்கள், இழந்தன - நீல் 
இன, எ-று, ஏ- அசை. 

(௧-து.) ஆண்டாலுககும் பெண்பாலுக்கும் புலவீயுல் கலவியு மத் 

றன என்பசாம, 

ஊடில் அது தாவதற்குத சலைவிடா சததில் தலைவன் வணக்டுல் 
அப்பொழுது அவளபாததஆச் செம்பஞசு அவன குடுமியிற்படும், 
புணாச்சியுண்டானால் அவா ஸதனததில எழுதிய சம்தனச்கோல 
மாடவாபுயத்தில் பதியும், இவை gorse, யின்மையால் இழச் 
தன என்றா, (௪௫) 

௮ள்ளிலைவேற்கணாரங்கைமீதுவைத் 

கெள்ளருமின் மொழிபயிறமலினமையால் 
வள்ளவாயாரமுதுண்ணுமவண௫ிறைக் 
இள்ளையு௩தேவமொழிகளககலற்றவே, 

(இ-ள்) ௮ள- கூரமைபொருர்திய, இலை - இலைடோன்ற, வேல் 
வேவாயுகததை யொசுத, சளா - கணகளையுடைப ஸ்திரீகள், ௮வ் 
கைமீது வைத்து - ஆழ மையினமீது வைத்துக்கொண்டு, எள் 
அர - இகழசசியிலலாத, மெ௨உ மொழி - மிருதுவான சொழ்களை, 
பயிர்றல இன்மையால - கறபிககாதபடியால, உளளவாய- இண்ணத் 
இனிடததில, தா - நிறைந்த, அழுது - பாலை, உண்ணும் - குடிக்கும், 
வள் இறை - வளபபமபொருகதிய இறகையடைய, இள்ளையும் - இளிப 
பிள்ளையும், தேன மொழி - மது ரமாஇய சொற்களை, க்கல் ஆற்ற - 
பேசுதலொழிர்தன, எ-று. ஏ- அசை. 

(௧- து.) இளிகள் பெண்கள் கற்பிக்காமையால் பேசுதலற்றன 
என்பதாம், (ee 

வாம்பரியிழந்தனவாவுமைங்கதி 
யேம்பலின் விழவணியிழந்தகோமறு 
சாம்பல்வாயிழந்தனமுருவலா இற் 
தீம்புகையிழந்தனசெம்பொன்மாடமே, 

(இ-ள்.) வாம் பரி- தாவுன்ற குதிரைகள், வாவும் - தாவா 
கின்ற, ஐல்கதி - ஐவகை கடையினையும், இழர் தன - கீ் கிட்ட 
ஏம்பலின் - வருத்தத்துடன், விழவு ௮ணி - உச்சவாலங்காரத்தை,



நகர்கீங்குபடலம். Guys 

கோ மறுகு - - ராஜவீதிகள், இழச்த - நீம்இவிட்டன , ஆம்பல் - செவ் 
வல்லி மலாபோன்ற, வாய் - (ஸ்்திரீகளுடைய) வாய்கள, முனுவல் - 
புன்டிரிப்பை, இழர்தன - 8ீட விட்டன, ா - நிறைச்த, அ௮டுல் - 
அடுற்கட்டையினது, F - இனிமையாயெ,, புகை - புகையை, செம் 
பொன்-சவர்த பொனனாக2 சய, மாடம் - உபரிகைகள், இழச் தன- 
நீக்க, எ-று, ஏ-௮சை 

(௧-,) குதிரைகள ஃதிமிழக்தன, இராஜலீதி திருவிழா விழம் 

தன, மாதாவாய் ஈகை யிழா ன, மாடங்கள புகை மயிழாதன என் 
பதாம். (௪௭) 

பாவலரிழந்தனர்பரிசிலுண பலி 
தேவருமிழ௩தனர்- லியின்நீமையாற 
காவலசனெடிபடுகானிலேகலால 
யாவருமிழந்தனரின ப 9மன்பவே 

(இ-ள்.) பாவலா - புலலாகள, பரிசில் - தியாகத்தை, இழர்த 
னர் - நீஙகனாகள , உண - உணணபபட்ட, பலி- அவியை, தேவ 
ரும் - தேவாகளும், இழ௩தனா - இழாது விடடா£கள் , கலியின - 
கலிபுருஷஜ._ டைய, இமையால - பொல்லாகடஇுஞல, காவலன் - சள 
மகாராசன, நெடி. டடு - சிள்வண்டையுடைய, கானில் - காட்டில், 
ஏகலால் - போதலினால், யாவரும - எலலோரும், இனபம் என்ப - 
இன்பமென்பனவற்றை, இழகதனா - $ீ௩கனோகள், எ-று, ஏ-அசை, 

(க-து ) பாவலா இயாக மிழாதா£கள, தேவாக எவியிழச்தா£கள், 
யாவரு மினப மிழநதாகள எனடதாம். (௪௮) 

அறந்தலைமயயஙஇனபொயமையார்க்தன 
மதந்தலையெடுததன தீமைமலகன 
இறம்பினமனுநெறிதவங்க டீர்ந்தன 
நிறைஈசனவஞ்சனை நேமியெஙகுமே, 

(இ- ௭,) கேமி எங்கும் - ௨உலகமெககும், அதம் - தருமம், தலை 
மயக்க - தலைதமிமாதின ; பொய்மை - அசததியம், ஆாகதன - 
கஇிறைர் தன, மறம்- டாவலகள், தலை எடுததன - வளாந்தன ) தீமை- 
அர்சடதீதைகள், மல் - ௮இகரிததன, மனு நெறி - இராஜதருமம், 
இறம்பின - கெட்டன , தவஙகள் - தவசுகள், த£ார்தன - நீங ; 
வஞ்சனை - - வஞ்சனைகள், நிறை தன - நிறம்பின; எ-று. 

(4- g.) தீரும me a, பொய் நிறைர்தன, பாவங்கள் வளர்ச் 
தன), ின்மாகக்க நிறைந்தன, இராஜதருமங் கெட்டன, தவங்கள் 
கீக்னெ, வஞ்சனை நிறைந்தன என்பசாம். (௪௯) 

நகர்கீம்குபடலம் முற்றிற்று, 

  

செய்யுள் ௧0௧௬. 

vin,
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கான்புகுபடலம், 

[இப்படலத்தால் தன்னகரைவிட்டு நீங்கிய ௩ளமகா. ராஜன் 

பிறாஈகரில் தன்னிலைதப்பிச் செல்வதில் விருப்பமின்றிக் 
கானகம் புகுதல் சொல்லபபடுகனறத,] 

கலிவிருத்சம், 

[இதுமுதல் மூன்றுபாட்டால் களன் சென்மலிடத் துண்டாய 
ச௦பபு௪ சொல்லபபடஇனறத.] 

களிமயில்குனிததிடககாலமன்றியுக 
துளிமுலைபிளிற்நினதுணர்ததபூயகொடி 
முூளிசினைதளிர்கதனமுகைகதபைந்தரு 
களிகடத்ரளானையானடகதகானமே, 

(இ-9்.) ஈளி கடல் - குளிரச்சிபொருந்திய சமுத்திரத்தை 
யொத்த, தானையான் - சேனையையுடைய ஈளமகாராஜன், கடந்த- 
சென்ற, கானம் - காட்டினில், களி மயில் - களிபபையுடைய மயில் 
கள், குனித்திட - கூத்தாட, காலம அனறியும் - காகாலமல்லாமதும், 
அளி - நீரத்துளிகளை, மூடல் - மேகங்கள், பிலிற்தின - பெய்தன, 
பூ- பொலிவுபொருக்திய, கொடி. - கொடிகள், துணர்த்த - பூல் 
கொத்துகளை விட்டன ; முளி சனை - cont ys இசைகள், தளிர்த் தன- 
திளித்தன; பைக் தரு - பசுமையாஇய விருக்ஷங்கள், முகைத்த - 
அரும்பின, எ-று. ஏ- Yor. 

(௯ ) கள னடந்தகாட்டில் மழைபெய்தன - கொடிகள் தளிர்த் 
தன, பட்டமரம் வளார் தன எனபதாம். (௧) 

விள்ளருமதரிடைவெதும்பும்வெம்பரல் 
கள்ளவிழமலரெனக்குழைந்துகாட்டின 
வொள்ளழத்கதிர்சுடவுலரும்வெஞ்சுசம் 
வள்ளவாய்மலர்விரிமருகமபோன்றதே. 

(இ-ள்.) .விள்ள அரும் - சொல்லுதற்கரிய, அதரிடை - வழிலி 
லை, வெதும்பு - சுடாகின்ற, வெம் பரல் - வெப்பமான மணியால் 
பருக்கைகள், கள் ௮லிழ் - தேனுடன் விரியாநின்று மலா என - 
புஷபம்போல, குழைச்து - மிருதுவாய், காட்டின - காண்பித்தன ; 
ஒள் - பிரகாசம்பொருச்திய) அழல் - அழற்றுகின்ற, கதிர் - சூரிய 
இரணங்கள், சுட - தக்க, உலா - காய்ந்த, வெம் சுரம் - வெப்பூமச் 
கய பாலைகிலமானத, வள்ளம் - இண்ணம்போல, வாய் - முகத்தை 
யுடைய, மலர் - புட்பங்கள், விரி - மலராநின்ற, மருதம் - மருது 
நிலத்தை, போன்றது - ஒத்திருக்த.து, ௪-று, ஏ - ௮சை. 

(௧க- ௮.) பருச்சைச்கற்சள் மலரேன மிரு துவாயிருச்் சன, பாலை 
சிலம் வயலினில௰ம்போ லிருச் சன என்பதாம், (a)



கான்புகுபடிலம். Cae 

ஊறுசெய்தூன்சுவைச்துடம்புவிக்கெ 
வாறலைகள்வருமளியசாயினார் 
வேறினியுரைப்பதென்வெருவுமானொடு 
மாறுகொளுழுவையுமாந்றக்தீர்க்சவே. 

(இ-ள்.) ஊறு செய்து - கொலைசெய்து, ஊன் - மாமிசத்தை, 
சுவைதது - டதத, உடம்பு - சரீ.ரசதை, வீக௫ய - பருக்சச்செய்த, 

ஆறு அலை - வழியினிடததிற் டறிகெற, கள்உரும் - Soro, 
அளியா ஆயிஞா - இருபையுடைய .ராயிஞாகள ; வேறு - வேருகு 
இனி - இனிமேல், உரா_ப.து என - சொல்லுவதென்னை; வெருவும் - 

அஞ்சாநின்ற, ஆனொமி - பசுக்களூடனே, மாறு கொள் - பகை 
கொண்ட, உழுவையும் - புலியும், மாற்றம் - பகையை, தந்த - நீக 
இன, ௭-௮. ஏ- அசை. 

(௧- ௮.) திருடாகள் இருபையுள்ளவாக ளாஷஞாகள், புலியும் ப௬ 
வும் பகைநீங்னெ எனபதாம்,. (= 
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மயதன்னகர்வயின்விசும்புபோழ்ஈதுலால் 

காய்கஇர். நுழைகலாக்காவினாடலபோத் 

டோயினனழலுமிழ்புலவுவேலினான். 

(இ-ள்.) ஆயிடை - ௮ச்தப பாலைகிலததில், உயி கிகா - தன்னு 
யிரைாயொத்த, ௮ணககு ௮னனாளொடிம் - தெய்வபபெண்ணையொத்த 
தமயந்தியுடன, மேய - பொருநதிய, தன ககாவயின் - தனனு 
டைய பட்டணத்தின்கண், விசும்பு - மேகங்களை, போழ்ர்து- பிளக் 
அகொண்டு, உலாம் - உலாவுஇன்ற, காய் கதா - சாயாகின்ற சூரிய 
இரணமானது, நுழைகலா - நுழையக்கூடா த, காவின் - சோலையிஸ், 
ஆடல் போல்- விளையாடல்போல், அழல் உமிழ- ௮க்னியைக் கக்கா 
கின்ற, புலவு - புலால் காம்மம்பொருஈதிய, வேலினான் - வேலை 
யுடைய களமகா.ராஜன், போயினன் - ஈடர்தான், எ-று. 

(௧- அ.) களன மனைவியுடனே சோலையில் விளையாடல் போலப் 
பாலையில் போனான எனபதாம், (௪) 

அள்ளிலைப்பூணினானேகுமாற்றிடைக் 
கொள்ளைவண்டினமிழிஈழவுகூட்டுணும் 
வள்ளவாய்மலசவிழ்வாவியங்கனைாப் 
புள்ளுருக்கொகெலிபோயினானசோ. 

(இ. ci.) அள் - செருக்கி, இலை - இலைபோன்ற, பூணிஞன் 
ஆப ரணங்களையணிர்த ஈளமகா.ராசன், ஏகும் - போகாநின்ற, ஆம்தி 
டை - காட்டுவழியிலே, சொள்ளை வுண்டு இனம் - மிகுதியாக சரும 
புக்கூட்டல்கள், இழி ஈறவு - பெருகாகின்ற தேனை, கூட்னும் - கெ 
ள்ளை சொள்ளூமபடியிரூச்ின்ற, வள்ளம் வா.ய்- ணெணம்போன்ற 
முதத்ததயுடைய, மலா -யுஷபுற்கள், அலிழ் -விரியர்தின்கு வாலி -



ax சைடதம், 

டாகத்தினது, ௮ம் கரை- ௮அழயெ கரையினிடதச்.து, புள் உருக்கொடு- 
அன்னத்தி லுருவைக்கொண்டு, கலி - கலியன், போயினான் - சென் 
ஞான், எ-று, அரோ - அசை, 

(௧- ௮.) சனிபகவான் அனனத்தின் வடி.வுகொண்டு போனான் 
என்பதாம். (௫) 

வாவியின்மருங்குகன்மணிகள்்கோத்தெனச் 
த வியம்பொற்சிறைமென்புட்டோன்றலு 
மோவியரெழுதருமுருவப்பைங்கொடி 
காவியங்கண்ணிணைகளிபபகோக இனாள் 

(இ-ள்) வாவியின் மரும்கு - தடாகத்தினது பக்கத்தில், கல் 
மணிகள் - நல்ல முததுக்களை, கோததது என - கோவையிட்டது 
போல, தாவி - தூவியென்னப்பட்ட, ௮ம் - அழயெ, டொன் - பொற் 
பிரசாசம்பொருக்திய, சை - இறகையுடைய, மெல் - மிருதுவாஇய, 
புள் - ௮ன்னடபுள்ளானத, சோனறலும - காணலும், ஓவியா - இத 
'இசக்காராகள், எழுதரு - எழுலுதறகரிய, உருவம - வடிவத்தையு 
டைய, பைககொடி. - பசுமையாகிய கொடி போன்ற தமயச்தியான 
வள், காவி - கீலோறபலததையொதத, ௮ம் - அழயெ, கண் இணை - 
இரண்டு கேத்திரமும, களிபப - சசதோஷிககும்படி, நோக்கினாள் - 
பார்த்தாள், ௭ - று 

(௧- 2.) தமயந்தி அனனததைக் சணடாள் எனடதாம். (௬) 

பன்மலர்கஞலிபபனிசகாள்வாவியிழ் 
பொன்னவிர்கொடுஞ்சிறைப்புளளை கோக்குரு 
மன்னஈமமணகிலைமுடித்தவண்டுமை 

யன்னமென்புள்ளினீதழகுவாப்ந்ததே, 

(இ-ள்,) பல் மலா - நானாவிதமான புஷ்பங்கள், கஞலிய - செ 
ருல்யே, பனி கொள் - குளிசசியைக்கொண்ட, வாவியில் - தடாகத் 
இல், பொன் ௮லாா - பொன்போல பிரகாசியாகினற, கொடு சறை- 
கொமிமையான இறகையுடைய, புள்ளை - அனனததை, நோக்குறு - 
பார்தத, மன்ன - அரசனே! கம மணநிலை- நம்முடைய விவாகத்தை, 
முடித்த - நிறைவேற்நின, வண் சிறை - வளபபமாஇய இதகையு 
டைய, அன்னம் மெல் புள்ளின - தெய்வ அன்னத்தைக் காட்டிலும், 
ஈது - இப்பறவை, அழகு - அழகை, வாய்ர்தது - பொருர் ௮, 
எ-று, 

(௧- :.) தமயகதி சம்மிருவராயுட்கூட்டிய அன்னத்தைட்பார்க் 
இவ்வன்னம் அழகுள்ளதெனராள என்பசாம், ௭) 

மற்றுமோருயிரொெனவளர்த்தபூவையுஞ் 
சொழ்றருகிள்ளையுமறப்பத் தூமணிப் 
பொத்றடந்தோளினாய்பொன்னம்புள்ளினைப் 
பற்றிகிசருகெனப்பணிக்துகூதினள்.



கான்புருபடலம். Gu 

(இ-ள்.) மற்றும் ஜா- மற்றொரு, உயி என - உமிர்போல, 
வளாதத - வளாதத, பூவையும் - நாகணவாயப்புளளையும், சொல் - 
மொழிகளை, த்றா - சொல்லாகினற, இள்ளையும் - இளிப்பிள்ளைகளையும், 
மறப்ப - மறக்கும்படி, தூ மணி - பரிசுத்தமாக சதகவடமணிக்த 
பொன - அழக, தடம- விசாலமாடிய, 3 2தாளினய் - புயத்தையு 
டைய அரசனே], பொன் - பொன்போனற, ௮ம் - அழயெ, புள்ளினை- 
அன்னததை, பற்றி - பிடித்து, நீ தருக என - நீ கொடுப்பாயாக 
வென்ன, பணிந்து - வணக்க, கூறிஞனள் - சொனனாள், எ-று. 

(௧-த.) தமயச் இ ஈளனைசோக் அன்னத்தைப் பிடித்துத்தசச் 
சொன்னாள் எனபதாம், (௮) 

ஒர் அகிலிருவருமுடுத்துமற்றையோர் 
காரகிற்றிமபுகைகமழுநீவிகொண 
டேர்குடியிருக சன விலைகொளபூணினாய் 
வார்றைபபுள்ளினைவளை ததுமென்றனள், 

(இ-ள்) லா துடல் - ஒராடையை, இருவரும் - மாமிரண்டு 
பேரும், உடுதது - தரிததுக்கொணடு, மற்றை லா - மற்றொரு, காச 
௮௫ல் . கறுத அெகடடையினத, தி - இனிமையாகிய, புகை - 
தூமம், கமழும - பரிமளியாநினற, நீவி கொண்டு - அ௮டையைக் 
கொண்டு, ஏா குடியிருதது அனன-அழகு வாசஞ்செய்வதை யொத்த, 
கொள் - 'கழைத தலைஃகொண்ட, பூணினாய - ஆப. ரணககளையுடைய, 
௮சசனே!, வரா சிறை - டை இறகையுடைய, புள்ளினை - அன் 
திதை, வளைத்தும் எனமனள - பிடிப்போமெனறு சொனஞனாள், ௭-2. 

(க - து.) ஒருவஸஇிரததை இருவரு தரிததுகொண்டு மத் 
ஜொருவஸதிரச, சா லனனசதைப பிடிபபோ மெனறாள என்பதாம்.() 

கருந்தடங்கண்ணிதனனுள்ளங்காழமுறத் 

இருந்துவேற்தடககையான்றுஇிலிற்சேர்த்தலும் 

பொருக்தியதுகிலொடும்வஞ்சம்பூண்டெ.தி 
ரிருந்தபுள்ளந்தரததெழுக்துபோயதே, 

(இ -ள்.) கரு - கறுத்த, தடம் - விசாலமாயெ, கண்ணிதன்- 
கண்களையுடைய தமயர்தியினது, உள்ளம் - மனது, காமுற - இச்க் 
க, திருக்கு - இருததமாயே, வேல - வேலையேர்திய, தடம் - பருத்த, 
கையான் - கையையுடைய அரசன், லில் - அடையில், சோத்து 

அம் - - சேர்த்தவளவில், பொருக்திய - தன்மேம்சோச்த, தஇலொடும்- 
டையோடும், வஞ்சகம் பூண்டு - கபடத்தைக்கொண்டு, எதிர் 

ருத்த - எதிரிலிருக்த, புள் - அன்னம், அர்தரத்து - ஆகாசத்தஷ், 
எழுச்து - எழும்பி, போயது - போயிற்று, எறு. ஏ-அசை, 

(a- ௮)) களன் லையை அன்னத்தின்மேற் போட அ௮ன்னஞ் 
யைக் கொண்டுபோயிற்து என்பதாம், 

'புனைதுடல்கவர்ந்துபைம்பொன்னிறத்தபுள் 

பனி௰ிருவிசும்பினிற்பதத்தல்காண்டலு:



Gna னர தம், 

மனை விதன ருந்துமர்கோக்மொழ்னொன் 
வினைவலியி துவெனமெலிவுர£க் இளுன். 

(இன்,) புன தல் - தரித்இிரு்த இடையை, கவர்ச்து - 
இசூத்தக்கொண்டு, டைம் பொன் கிறத்த - பசுமையாஇிய பொன் 
போன்ற நிறத்தையுடைய, புள் - அன்னமான2, பனி - குளிச்த, 
இரு விசம்பினில் - விசாலம் பொருச்திய ஆகாசத்தினில், பறத்தல் - 
பறச் துபோதலை, காண்டலும் - கண்டவளவில், மனைவிதன் - மனைவி 
வினு, ௮௬ துயா கோக - அரிதான துக்கததைபபாரத்த, மாழ்கி 
னான் - வருச்தினான்; வினை வலி - ஊழ்வினையினது உறு இ, இது என- 
சதென்று, மெலிவு நீக்க - துன்பததைப் டோக்கஇனான், எ-று. 

(6- து.) களன் விதிய௪ மிதுவென்று எண்ணினான் என்பதாம், 

கல்லதர்ஈடக்துபூங்கமலம்வாட்டிய 
மெல்லடி.சிவப்புறலவிழிவாய்மயிற் 
கொல்லுமேயெனமனமுருகியுந்தையூர் 
செல்லுகீணெறியிதுவென்றுசெப்பினான். 

(இ-ள். கல் அதா நடச்து - மலைவழியில் சஈடச்.து, பூ - அழிய, 
கமலம் - தாமரைமலரை, வாட்டிய - கெடுத்த, மெல் அடி. - மிருது 
வான பாதமானது, சிவப்பு உறல் - சிவத்சல், வீழி - விமுதிப்பழம் 
போன்ற, வாய் - அத. ரத்தையுடைய, மயிறகு - மயில்போன்ற தம 
யச்இக்கு, ஒல்லுமே என - கூடிமோவென்று, மனம் உருகி - மனது 
இள, உதை ஊா - உன் தகப்பனதழு குண்டின புரதறுக்கு, செல் 
தம் - போகாநின்ற, 8ீள் நெறி - நீண்ட மாசக்கம், இது எனறு - இது 
வென்று, செப்பினான - சொன்னான், எ-று. 

(க-.து.) ஈளன் தமயச்இக்கு உன்தகப்ப லூருக்கு போகும் வழி 
இகவென்றான் என்பதாம், (௧௨) 

ஆங்கதுகேட்டலுமழுதுமாழ்க்கொ௩ 
இல்குகின்னடியனேனபிழைத்ததியாதுகொல 
பூங்கழற்குரிசிலோயபொறியிலேன்றனை 
கீங்கவோவிவ்வுரைநிகழ்த்இனாபென்றாள். 

(@ - ot.) தங்கு - அவ்விடத்தில், ௮து கேட்டலும் - அசீதச் 
சொலலைச் கேட்டவளவில், ௮ழுத-புஉம்பி, மாழ்-வருர்தி, கோச்து - 
மனகொர்து, ஈங்கு - இவ்லிடததில், நின் அடியனேன் - உனக்கு sp 
மைத்தஇறம் பூண்ட யான், பிழைத்தது யாத - செய்தகுற்றம் எற்) 
பூ- அழயே, கழல் - கீரக்கழலை யணிர்த, குரிசினோய் - gre Cel, 
பொதியிலேன்றனை - அறிவில்லாத என்னை, நீங்கவோ - பிரி&பில்ா, 
இவ்வுளா - இர்த வசனததை, நிகழ்த்தினாய் - சொன்னாயூ என்றள் - 
என்று (தமயச்தி) சொல்லினாள், எஃறு. | 

(&- த் தமயர்இி என்னைவிட்டு ரீங்ககோ இப்படிள் Gace 
சென்றாள் என்பதாம். ப்ட்



கான்புகுப்டலம், இள 

செயிரறுமஇமுசம்பசப்பக்சிந்தைகொக் 
தயர்வொடுகண்பனித்தவலங்கோடலை 
மயிலியற்பே.தைநிற்பிறிகதுவாழ்வெனே 
யுயிர்பிரிக்தாலுடலுய்யுமோவென்றுன். 

(இ-ள்.) செயிர் ௮று-குற்றமற்ற, மதி-சச்திரன்போன்ற, முகம்- 
வதனமானது, பசபப - பச் துபோக, சந்தை நொச்து - மனகொக்்.து, 
அமாவொ - சோஉடனே, கண் பனித்து - கண்ணீவிட்டு, ௮வலம் 
கோடலை - துன்பசமைக்கொள்ளாதே, மயில் இயல் பேதை - மயில் 
போலும் சாயலையுடைய தமயந்தியே!, கின பிரிர்.து - உன்னைப்பிரிச் தட 
வாழ்வெனே - வாழ்வேனா, உமா பிரிரதால் - உயிரகீவ்னொால், உடல் 
உய்யுமோ - தேகம் பிழைககுமோ, எனனான - என்று (சளமகா.ராசன்) 
சொனனான், எ-று, 

௧-2.) களன் தமயர்தியே உன்னைட்பிரிஈ்.த வாழே சென்றான் 
என்பதாம், 

முருகுயிர்த்தளியினமூசுபூல்குழற் 
கருகருபெரு£துயர்காண்குலேனெனுப் 
பரிகெமிந்தேசொடும்பரிதிவானவ 
லுரவுநீர்ககருங்கடலொளித்திட்டானரோ... 

(இ-ள்.) முருகு உயாத்து - தேனைப்பெத்று, அளி இனம் - வண் 
டுக்கூட்டலகள், மூசு - மொயககாகினற, பூ - பூவையணிர்த, சுழல் - 
கூர்தலையுடைய தமயக்திமின2, கருது அர - நினைததற்கரிய, பெரசு 
அயா - பெரிதாடிய துனப ததை, காண் இலேன் எனா - பாக்க மாட் 
டேனெனறு, பரி - குூதிரைகடடிய, மெம் - நெடிய, தேரொடும்.- 
சததீதுடனே, பருதி வானவன் - சூரி.பதேவன், உரவு நீ£ - உள் 
கீனாயுடைய, கரு கடல் - கறுதத சமுததஇரத்தில், ஒளிததிட்டான் - 
மறைந்தான், எ-று. ௮ரோ-௮சை. 

(க- து.) சூரியன் ௮ஸ்தமான மாஇஞன் என்பதாம். (௪இ) 

மாயிருஞாலமும்வானுதுற்கெ 

பாயிருட்கங்குலிற்பாவைதன்னொடும் 
போயரின்முற்றியபொலிவின்மண்டப 
மேயினன சர்கோன்விதியின்காட்பினால். 

(இ-ள்.) மா - மகத்தாயெ, இரு ஞாலம் - பெரிய பூமியை 
யும், வானும் - அகாயத்தையும், றுங்வே - விழுங்யெ, பாய் இருள் - 
பரவிய இருட்டையுடைய, கங்குலில் - இராத்திரியில், பாவைதன் 
ஜெம் - தமயச்தயுடனே, போய் - சென்று, அரில் முத்திய - னது 
சன் Beavis, பொலிவு இல் 3 ெப்பற்த, மண்டபம் - ஓர் மண்டி, 

பக்கத் ஆரசர் கோன் - ாசாதிராசளுயெ சளமகாசாகஷ், கிதிகின் 
தொட்பிளுல்- கினையினது இரிபிஞல், மேயினள் - அடைக்தான்) எந,



635 me. Bib, 
(௧-து,) களன் தமயர்இயுடன் ஓர்மண்டபத்தைச் சராந்தான் 

என்பதாம். (௧௬) 

இன்ன ற்புகைதவழ்௩தினிதின் மென்மைய 
பன்மலரமளிமேற்பள்ளிகொள்பவர் 
புன்னுனைபரஈ்தவெமயொடிகொள்பார்மிசை 
மன்னினருழினும்வலிதியாவதே 

(இ-ள்.) இன அடல் புகை - இனிதாயே ௮டூற்றுமம், தவிழ் 
கீ.து- ஊாந்து, இனிதின் - இன்பமாய், மென்மைய - மிருதுவாயெ, 

பல் மலா - கானாவிதமான புஷபமப.ரபபிய, ௮மளிமேல் - படுக்கை 
யின்மீது, பள்ளி கொள்பவா - சயனிபபவ ராய (தமயந்தி களனிரு 
வரும்), புல் நுனி பராத- புலலினது, நுனிகள பரவிய, வெம் - 
வெவ்விய, பொடி. கொள - புழுதியைககொணட, பாரமிசை - பூமி 
யின்மேல், மனனினா - படுததாகள, (அதலால்), ஊழிலும் - ஊழி 
வெக்காட்டிலும், ௨லிது - வனமையையுடையது, யாவது - யாத 
எ-று. ஏ-அசை. 

(௧- ௮.) மெல்லணையித்படுதத corgi தமயச்தியும் புல்லணை 
லில் படுத்தாகள் என்பதாம். (௧௭) 

னிச்சமென்புதுமலரமளிமேயிலும் 
பனித்திடுமெய்3யெனப்பதைத்துவாடுவேன் 
கனிப்படுகளவி3வெமபொடியிறகண்படி 
லினித்சமியேலுயிமைங்ஙனுய்யுமே, 

(இ-எ்,) அனிசசம் - அனிச்ச விருக்ஷததினது, மெல் - மிருது 
வாயெ, புது மலா - புதி.ப மலரையுடைய, அமளி - மெத்தையிலே, 
மேயிலும் - படுத்தாலும, மெ.ப- சரீ ரமானது, பனிதஇடும் என - 
வருட்.துமென்று, பதைத்து - துடிசது, வாபவேன - சேோரவேன், 

கனி படு ளெவி- பழச்சுவைபொருதிய வச௪னததையுடைய தமயர்தி, 
வெம் பொடி - வெவவிய புழுதியில், கண்படில் - நிததிரை செய்யில், 

இனி- இனிமேல், தமியேன் உமி£ - தனியாடிய எனஜயாீ, எவங்கன் - 
எப்படி, உய்யும் - பிழைககும், எ-று, ஏ-௮சை, 

(௧-௮) ஈநளன தமயநதி புறபுழுதியிலே நிசதிரைசெய்ய என் 
யி ரளெபபடி. பிழைககும் என்றான எனட தாம். (௧௮) 

கண்ணகன்புவிக் கெலாங்களைகணாகய 
தணமதஇெடுமகுடைவிதர்பபனராழ்குழ 
னண்ணருமித்துயருழக்துகணணுமே 
லெண்ணின்மற்தியார்துயொய்இடாரொன்றுன். 

(இ-ள்.) சண் ௮௧ல் - இட்மகன்ற, புவிக்கெலாம் - பூமிக்தெல் 
ஸாம், களைகளுயெ - ஆதாரமாரிய, தண் மஇ- குளிந்த ௪ச்திரன் 
(போன்ற, நெடு குடை - நீண்ட கண்ணிப் ப்பன் ௫ 
அிதர்ப்தேசத்தையாளும் வீமராசனீன்ற, sib குழல் - |



கான்புகுபடலம். ௮௯ 

யானவள், கண்னு ௮௬ - பொருந்துதம்கரிய இ துயா- இர்தத்துன் 
பத்தை, உழந்து - வருதி, கண்ணுமேல் - அடையுமானால், எண்ணின் - 
சினைக்குமிடத்தில், யா - எவாகள், தயா - துன்பத்தை, எய்திடாச் - 
அடையார்கள், என்றான் - என்றுசொன்னான், எ-று, 

(௧- து.) களன் தஓன்பமடையாதவா யா என்றான் என்பதாம்.() 

வளைகடலுலகனின்மன்னர்தகாடொழ 
வுளையரிப்பூந்தவிசுறையுமெம்பிரான் 
முளரியாலெங்கணுமுற்றுமண்டபக் 

தெளியர்போலிருததிகொலென்றுவிம்மினாள். 

(இ-ள்.) வளை கடல் உலடூனில் - சமுத்திரஞ் Opes உலகத் 
இல், மன்னா - அரசாகள், தாள் தொழ - பாதததில் வணங்க, உளை 
அரி - புமமயிரையுடைய ௫ல்கம் தாகூய, பூ தவிசு - .அழகுபொருந்திய 
ஆசனத்தில், உறையும் - இருக்கும், எமபிரான - என் காத்தன், முளரி 
யால் - முட்செடிகளால், எங்கணும் - எவ்விடத்தும், முறறும் - நிறை 
யப்பெற்ற, மண்டபதது- மண்டபததில், எளியா போல்- வறியோர் 
போல், இருத்தி எனறு - இருக்கறாய என்றுசொல்லி, விம்மினாள் - 
அழுதாள், எ-று, கொல்-அசை. 

(க-.) தமயகதி களனைப்பாதது ஏழைகளைபபோ லிருக்ளு 
யென் தழுதாள என்பதாம். (௨௦) 

தடங்கணீர்துடைச்துமெய்தைவந்தாயிழை 
நடுங்கலைன்றாற்றிடகள்ளியாமதது 

மடங்கலபோனமொய்ம்புடைமன்னர் மன்னவன் 
கொடு்கைமேற்றுயின்றனள் 9பொான்னங்கொம்பனான் 

(இ-ள்.) தடம் கண் - விசாலமாஇய கண்ணினின்றுவரும், 
நீர துடைதது - ௪லததை மாற்றி, மெய் றைவந்து - தேகத்தைத் 
நீடவிக்கொம்தது, ஆயிழை - பெண்ணே, கெகல் என்று - அஞ்சர 
தேயென்று, ஆற்றிட - தேற்ற, ௩ள யாமத்து - அத்தரா த்திரியில், 
மடங்கல் போல் - சில்கம்போல், மொய்ம்பு உடை - பலத்தையுடையட 
மன்னா மன்னவன - அ.ரசாக்கரசனான களமகாராசனுடைய, கொக. 
கைமேல் - வளைர்தகையின்மீது, பொன் ௮ம் கொம்பனாள - அழகிய 
பொத்கொம்பையொத்த தீமயர்தி, துயின்றனள் - நிததினை செய் 
தாள், எ-று, 

(6- @.) தமயச்தி களன்கைமேல் சரசைவைத்து கிததிரைசெய் 
தாள் என்பதாம், (௨௧ 

கான்புகுபடலம் முற்றிற்று, 
‘eae 

ஆ. செய்யுள் - ௧௦௩௭, 

  

௫௦



௫௬௦ ளைடதம். 

Wt fl ay gut wv bd. 
[இப்படலத்தால் கானிடத்துச்சென்ற ஈளமகாராசன் ௮வ் 

விடத்தில் தமயச்இபடும் பெருர்துன்பத்தைக் கண்டு 
சடுக்காதவனாய் அதற்குக் காரணர் தானாகையால் 
தான்பிரிர்தால் அவள சிறுதுயருடன் அருலுள்ள தன் 

தாய்வீட்டை யடைவாளென ஜெண்ணிப் பிரிவுறல் 
சொல்லப்பகின்ற.து ] 

கலிவிருத்தம் 

விண்படுமின்னெனமிளிருமாகமு 

மண்படத்துயசொருவடிவுகொண்டெனக் 
கண்படுதோகையைகோககக்காவலன 
புண்படுகெஞ்சொடும்புலம்பியெணணினான். 

(இ- ள்.) விண் படு- மேகத்திலுண்டாஇய, மின் என - மின் 

னல்போல், மிளிரும் - பிரகாசககும, ஆகமும் - சரீரமும், மண் பட- 
புழுதியடைய, தயா - துனபம, ஒரு வடிவம் - ஒருவடிவத்தை, 
கொண்டு என - கொண்டதுடோல, கண்படு கோதையை - நித்திலா 
செய்யாநின்ற தமயநதியை, சோக்இ - பாரத்து, காவலன் - 
ஊளமகா. ராஜன், புண் பமி நெஞ்சொடும- வருததமுறற மனதுடனே, 
புலம்பி - அரற்றி, எண்ணினான - ஆலோ௫ிததான, ௭௪-று. 

(௧- து.) சளன் தமயாதியைப்பாதது அழுது எண்ணினான் 
என்பதாம். (௧ 

கண்ணருங்கானெலாக்கொடர்ந்துகண்ணுமேற் 
கண்ணினாலிவடுயர்காணலாவதே 
பெண்ணருங்கலததினைப்பிரியிறறந்தையூ 
சண்ணியதவவுழியடைந்துவைகுமால், 

(இ-ள்.) ஈண் ௮௬ கான் எலாம் - பொருக.துதற்கரிய காடுமுழு 
அம், தொடாந்து - பின்றொடாக2, ஈண்ணுமேல் - அடையுமானால், 
எண்ணினால் - கண்களினால், இஉ௨உள துயா- இததமயச்தியினது அன் 
sos, காணலாவதே - பா£ககக்கூட்போ , பெண ௮௬ கலததினை - 

பெண்களுக்கரிய ஆப. ரணமடோனற இவளை, பிரியில் - கீங்இல், தச் 
தை ஊா- பிதாவிலுடைய நகரமான, ௮ண்ணியது - சமீபமாயது; 
அவ்வுழி - ௮ஈசக.ரதஇனிடம்.து, அடை - சோற்று, வைகும் - இருப் 
பாள், எ-று. அல்-௮சை 

(௪- ௮.) இவளைப் பிரிர்தால் தாய்வீட்டுக்குப் போவாள் என்ப 
அம். (டேர் 

விரிமலர்ப்பூங்குழல்விழிக்கலீங்ெட் 
பிரிகுவதரிதினிப்பிரியவெண்ணிலோ



பிரிவுறுபடலம். இகல் 

வொருதுலொயதித் துலையூறுசெய் 
கருவியிங்கேதெனக்கருத்தினெண்ணினான். 

(இ-ள்.) விரி மலா - மலர்க்த புட்பத்தையணிச்த, பூ - பொலிவு 
பெற்ற, குழல் - கூர்தலையுடைய தமயச்தி, விழிக்கில் - கண்கிழித் 
துக்சொண்டால், ஈங்கு - இவ்விடத்தில், இவள் - இவளைவிட்டு, பிரிசு 
வ.து- நீங்குவது, அரிது - கூடாது , இனி பிரிய - இனி மேல் (இவளை] 
கீங்க, எண்ணிலோ - ஆலோடிக்டுலோ, ஒரு தல் ஆயது - (இருவருக் 

கம்] ஓ.ராடையாயிருக்கன்றது, இ துலை - இவ்வஸ்திரத்தை, ஊறு 
சய் கருவி - துணிஃஇன்ற ஆயுதம், இங்கு - இவ்விடத்தில், ஏ.து என- 

யாதென்று, கருத்இன - மனதில், எண்ணினான் - ஆலோத்தான், 
எ-று. 

(௧-.) தமயந்தி விழித்தால் பிரிதலரிது, வஸ்திரமொன்று, 
இதையறுக்கக் கருவியோயில்லையென் றெண்ணினான என்பதாம், (௩) 

எண்ணியதுணர்£இவாப்பிரிப்பமுன்னமே 
கண்ணியவஞ்சகககலியும்வாளதாய் 
ஈண்ணிமுன்டெத்தலுமெடுததுகாமவே 

லண்ணலுக்துனெடுவரிந்திட்டானரோ. 

(இ-்.) எண்ணியத உணார்து - ஆலோூத்ததை யறநிர்ச, 
அவா பிரிப்ப- அவ்விருவரையும பிரிகக, மூனனமே கண்ணிய - முன் 
னமே கருதிய, வஞ்சகம் கலியும் - சபடத்தையுடைய கலிபுருஷ 
லும், வாளது ஐய - வாளாட, ஈண்ணி- பொருந்தி, முன் - எதிரிஜ், 
இடச்தலும் - இருக் த அளவில், எடுத்.த - கையிலெடுத.து, நாமம் வேஸ்- 
௮ச்சத்தைத்தரும் வேலையடைய, ௮ண்ணலும் - களனலும், தூல்-வண் 

தரத்தை, ஈடு - மததியில், அரிஈஇிட்டான் - ௮ரிக தான், எ-று, அசோ- 
HOF. 

(௧க-..) சனி வாள்போ லெரிரிற்டெச்க ஈளன் அதையெடுத்து 
வஸ்திரததை யரிஈதான எனபதாம், (௪) 

சில்லரிநெடுங்கணாடெருளுறுவகை 
மெல்லெனககொடுங்கையினீகூவெய்துயிர்த் 
தொலலையிலுயிர்விடுமுடம்புபோன்மென 
வல்லலங்கடலிடையமழுக்தனானரோ. 

(@ - ar.) ஏல்-சிலவாகய, ௮ரி- அரிப.ரந்த, கெடு கணாள் - சீண் 
டகண்களையுடைய தமயகச்தி, தெருள் உரு வகை - விழிக்கா தவிதமாஷ், 

் மெல் என - மிருதுவாக, கொடுங்கையின் 849 - வளைக் தகையினின்றும் 
are வெய்து உயித்து - பெருமூச்சுவிட்டு, ஒல்லையில் - சகசெத் 

், உயிர் விடும் - பிரணனைகீக்கும், உடம்பு போன்ம் என - தேதி. 
தைப்போல, அல்லல் கடலிடை - அுக்கசாகசத்இல், அழுக்தனுக்- 
மூழ்கினான், ௭ - ௮, அம், அசோ - gene. 

(௪-.) சளஎன் தமயர்நியைச் கையைகிட்டு சீக் வழுதான் 
என்பதாம், ஐ



ac. ளைடதம், 

எழுமகன்றாலினியென்கொலாமென 
வழுழுயிர் துத்) தனவவசமேத்கொளா 
விழுமிவட்காக்கெனமெலிந்துதெய்வதம் 
தொழமுமினையனபலதுன்பமெய்துமால். 

(இ-ள்.) எழும் - எழுர்திருப்பான் , அகன்றால் - நீக்இனால், 
இனி - இனிமேல், எனகொல் ஆம் என - என்னவாகுமோவென்று, 
அழும் - புலம்புவான் , உய் தறகதது என- உயி நீங்னெவன்போல, 
அவசம் மேற்கொளா - பரவசத்தை மேற்கொண்டு, விழும் - விழு 
வான், இவள் - இவளை, காக்க என - இரச்ஷிக்கவெனறு, மெலிர்து - 
அடி, தெய்வதம் - வனதேவதைகளை, தொழும் - வணங்குவான்; 
இனையன - இவைபோன்ற, பல - அகேகமான, துன்பம் - துயரக் 
களை, எய்தும் - அடைவான, எ-று ஆல்- ௮சை, 

(க-௮.) களன எழுவான், அழுவான், விழுவான், தமயச்தியைக் 
காக்க வனதேவதைகளைத தொழுவான என்பதாம். (௬) 

செல்லும்வெட்துயசரொடுஞ்செல்லக்காலெழா 
தொல்லையின் மீளுமவெய்துயிர்ககுமொண்ணுதல் 
கல்லதரிடைத்தனியேடற்பேய்ககணங் 
கொல்லுமென்ராருயிர்குழைந்துசாமபுமால். 

(இ-ள்) செல்லும-ஈடப்டான் , வெம் துயரொடும் - வெவ்விய 
துக்கததுடன், செல்ல - நடக்க, கால எழாது - அடி.யெழும்பாமல், 
ஒல்லையில் - €4ர.தஇல், மீளும் - திரும்புவான், வெய்து உயிக்கும் - 
பெருமூச்சுவியவோன், ஒள் நுதல்- ஒளளிய நெற்றியையுடைய தம 
வகதி, கல் அதரிடை - மலைவழியில், தனி ஏடல் - தனியே செல்வா 
னானால், பேய் கணம் - பிசாசுககூட்டங்கள், கொல்லும் என்று - கொ 
ன்துவிமென்று, தா உயி - கிறைந்தவுயி, குழைஈது - குழைவுற்று, 
சாம்பும் - வாடுவான, எ-று. ஆல் - ene. 

(௧ - து.) களன் ஈடப்பான, இரும்புவான், பெருமூச்செறிவான், 
தமயர்தியைப் பேய் கொல்லுமென்று தளாவான் என்பதாம், 

இத தன்மை ஈவிற்செயணி, (௭) 

யிடையின்னணம்வருந்தியன்புகூர் 
வயுதழ்தோளியைப்பிரிர்துவெஞ்சின 

மாயவெய்கொடுங்கலிவயத்தனாதலிற் 
போயினன்பித்தரிற்பொருவில்வாய்மையான். 

(இ-ள்,) ஆமிடை - அவ்விடத்தில், இன்னணம் வருச்தி - இப் 
யடஒயாகதி அன்புற்று, அன்பு கூா- அசைமிகுச்த, வேய் உறழ் -பூகி 
லவையொத்த, தோளியை - தோளையுடைய தமயந்தியை, பிரிர்து - 
£60, வெம் சினம் - வெவ்விய கோபத்தையும், மாயம் - வஞ்சனை 
மையும், லெம் - குரூரமான, 'கொடு - கொடுமையையுடைடபு) சளி - 
(சிஜியனுக்கு, வயத்தன் ஆதலில் - வசப்பட்டவளுதலால், போருஇல்



பிரிவுறுபடலம். ௫௯௬௯. 

வாய்மையான் - ஒப்பற்ற ௪த்தியத்தையுடைய களன், பித்தரின் - 
பித்தரைப்போல், போயினன் - போனான், எ-று. 

(௧- த.) சளன் பித்தனாப்போல் போனான் என்பதாம். (6) 

கள்ளிருட்போ.துவெங்கானினாமவே 
லள்ளிலைப்பூணினானகன்றுபோதலும் 
விள்ளருர் துயரொடுமெலிஈ்துகண்படும் 

பிள்ளமாகோககிதன் செயகைபேசுவாம். 

(இ-ள) ௩களஇருள போது - நடுராததரியில், வெம் கானில் - 
வெவ்வியகாட்டில், நாம வேல் - அசசத்தைசசெய்யும் வேலையும், 
“er இலை - க£ாரமைபொருகஇ.ப தொஙகலையும், பூணினான் - gum 
ணகத்தையுமுடைய களமகாராசன, அகனறு போதலும் - நீகஇப் 
போனவளவில, விள் ௮௬ துயரொடு - ரீங்குதற்கரியதுனப த்தடனே, 
மெலிந்து - சைந்து, கண்படு - நிததரைசெயஇனற, பிள்ளை மான் - 
மான்கன்றுபோன்ற, கோகஇதன் - கணகளையுடைய தமய£ தியி, 
செய்கை - நடக்கையை, பேசுவாம் - சொல்லுவோம், எூறு. 

(௪- த.) புராணிகா தமயகதி செய்கையைச் சொல்லுவாமென் 
QT என்பதாம். (௯) 

நீடியதுயில்சிறிதுணர்ஈ்து நேரிழை 
யாடகத்தொடிககையாவணைககககாண்டுலா 
ஞூடினள்பதைததனளுயிர்ப்புவிங்கென 
டேடினள்காந்தளஞ்செங்கைடூட்டியே. 

(இ-ள்.) நீடிய அயில் - மிகுச்த நித்திரை, சிறிது உணர்ச்து - 
கொஞ்சக்தெளிர்து, நேரிழை - தமயந்தி, ஆடகம் தொடி கையால் 
பொனனாற்செய்த வளையலணி/த கைகளால, அணைக்க - தழுவ 
காண்லொள் - காளுதவளாய், ஊடினள் - பிணம்டுனாள் ) ; பதைத்த 
னள் - துடி.சதாள் , உயிபபு வீங்கெள் - பெருமூச்சுவிட்டாள் ; காச் 
தள் - கார்தள்மலரைாயொதத, ௮ம் - தல. செங்கை - Rais 
கையை, நீட்டி - நீட்டி, தேடினள் - தேடிஞள, எ-று. ஏ-அசை. 

(6 - gi) தமயந்தி தன்கைகளால் கனை யனைக்கம் காணாதவ 
ளாய்ப் பிணக்இனாள், அடி.ததாள், பெருமூச்சுவிட்டாள், கையாற் 
அடைவினாள் என்பதாம். 

இத தன்மைஈவிற்யெணி. (#0) 

ஆயிடைகாண்கிலாதழுங்கிச்செல்கடை 
sora கெடும்கணீரருவிபாய்தசத் 
தயமென்மலர்க்கசகெரித் துத் துண்ணென 
வாய்வெரீஇயால்வயிற துக்கமொழ்கினாள், 

இண், COL. > + geval. Be, காண்டலொது ண்ட சளக் 

அல்கல், அரம் ஃ ஒருச்தி, செம் கடை - ப கர்ந சடையையடவ்லு



‘Baer OGL. gd, 

பாய் - பரவிய, அரி - அரிகளையுடைய, ௫ெட கண் - நீண்ட கண்ணி 
னின்றும், நீர் அருவி பாய்த.ர - நீ£வெள்ளம் ஒழுக, ய - பரி 
சத்தமாயெ, மெல் - மிருதுபொருக்திய, மலர் கரம் நெரித்து - தாம 
ணைமலர்போன்ற கைகளை செரித்து, துண் என - இடுக்கென்று, 
ஸாய் வெரீஇ- கூச்சலிட்டு, ஆல்- ஆலிலைபோன்ற, வயிறு - வயிற்றை, 
BSE - பிசைரது, மாழ்டுனாள் - மயங்கினாள், ௭-.று. 

(௧- து.) தமயர்இ ஈளனைக்காணாது கண்ணீரொழுகக் கைகளை 
செரித்துக் கூச்சலிட்டு வயிற்றைபபிசைம் தழுதாள் எனபதாம். (௧௧) 

தெளித்தபூம்பள்ளியிற்சிறி துகீங்கலு 
மளப்பருந்துயரொடமவலமெய்துவேன் 
றளிப்பெயற்கம்குலிறறமியண்மாழ்குற 
வொளித்துகீதனிவிளையா டி லுயவனோ. 

(இ- ள்.) தெளிதத பூ பள்ளியில் - புஷபககளைப் ப.ரட்பிய ௪ய 
னத்தில், சிறி.து - கொஞசம், கீஙனெம் - விலஇனாலும, அளப்பு ௮௬ 
அயரொடும் - அளவிடுதறகரிய துனபததுடன, ௮வலம எய்துவேன் - 
வருத்தத்தை அடைஇன்ற யான், தளி பெயல கங்குலில் - பனித்துளி 
அளிக்காகினற இராததிரியில, தமியன - தனித்தவளாய், மாழ்குற - 
வருர்ச, ஒளிதது நீ - நீ மஹைது, சனி விளையாடில் - தனியாய் விளை 
பாடினால், உய்வனோ - யான் பிழைபபனோ, எ-று. 

(௧- அ.) மலரணையிற் பிரியிம் சயொத நான் நீரொளித்து விளை 
பாடினாம் பிழைப்பனோ என்றாள என்பதாம். (௧௨) 

கொச்சகக்கலிப்பா 

கான்றுருயிசொழுகக்கண்ணீர்கவுளலைப்ப 
வூன்றோய்கணைபட்டுழலும்பிணையொ த்தேன் 
மான்மே.ர சர்முடியுமுதவார்கழற்காற் [லையே. 
ஜோன்றாலென் கண்களிப்ப வின்னமுமென் ஜோன்றி 

(இ-ள்.) கான்று - வெளிடபட்டு, தா உயி£ ஒழுக - பொருக்திய 
அவிர் நீங்க, கண் நீ - கண்ணீரானது, கவள் - கனத்தை, அலைப்ப - 
அலைக்க, ஊன் தோய் - தசைபடிஈத, கனை பட்டு - ஓம்புபட்டு, உழ 
அம் - சுழலாநின்ற, பிணை ஓத்தேன் - மாலும் கொப்பானேன்; மான் 
தோ - குதிரைகட்டிய தேமையுடைய, அரசா - அரசருடைய, முழி 
உழுத - சரீடல்கள் படிச்ச, வா கழல் - நெடிய வீரக்கழலைத்தரித்த, 
சால் - பாதத்தையுடைய, தோன்றால் - ௮சசனே, என் கண் களிப்ப- 
என்னுடைய கண்மூழ்ச்சியடைய, இன்னமும் - இன்னேரமட்டும், 
என் - என்னகாரணத்இனால், தோன்நிலை - காணப்படவில்லை, ௭-௮. 
We HOOF. 

1 
ட காதி தமயச்தி அரசனே என் கண்களும் இன்னமூர், தோற்ற 

Md QE GGT La மென்றாள் என்பதாம், ் hate



பிரிவுறுபடலம், Bade 

சோலார்போரேறேறிடதத்தார்கோமானே 
யாரவரைமார்பாவளியேனுயிர்க்குயிமே 
காரிருள்வாயான்புலமபக்கானகத்துவிட்டகன்றுஞ் 
சாரலையாலின்னுமி  வோநின்றண்ணளியே, 

(இ-ள்,) கே.ரலா - பகைவாக்கு, போ ஏறே - போசெய் 
இன்ற ஈம்கமே, கிடதத்தா கோமானே - நிடததேசத்தராக்கு அர 
௪னே, ஆரம் - முத்துமாலையணிசத, வரை மாரபா - மலைபோன்ற 
மார்பை யுடையவனே, அளியேன உயிக்கு உயிரே - ஏழையா 
என்லுயாக்கு உய்ாபோனற களமகாராசனே, கா இருள்வாய் - 

கரிய விருளினிட தீதில், யான புலம்ப-நான் புலமபும்படி, கானகத்.து- 
காட்டினிடததில், விட்டு ௮கனறும் - என்ன நீங்கயும், இனனும் - 
இவ்வளவு காலஞ்சென்ற பினபும், சாரலை - சோர்தாயில்லை, (ஆத 
லால்) இதுவோ - இதுதானோ, கின - உனஞுடைய, தண் அளி - 
கூளிரச்சவருள், எ-று. ஆல் - ஏ- அசைகள. 

(௬-.த.) தமயச்தி களனைககுறித து இதுதானோ தயையென்றாள் 
என்பதாம். (௬௪) 

கெஞ்சமெலிவேனினதுதடந்தோளுங் 
கஞ்சமலர்முகழமுலகாணாதுகணபனிப்ப 
மஞ்சுதவழ் 9வற்ிபெறி௩தவச்சசததோனன்களிக்ச 
விஞ்சைபயின்றுவிளையாட்டயருஇயோ, 

(இ-எ்.) நெஞ்சம் மெலிவேன - மனம் வாடுஇன்ற யான், 
கினது தடம் தோளு.௦- உனனுடைய, விசாலமாடிய தோள்களையும், 
கஞ்சம் முகமும - தாமரைமலாபோன்ற வதனத்தையும், காணாத - 
பா.சாமல், கண் பனிப்ப - கணணிவிடும்படி, மஞ்சு தவழ் - மேகக் 
கள் தவழ்னெற, வெற்பு எறிநத - மலைகளின் (இறகை) அறுத்த, 
வச்சரததோன - வச்சிராயுததசதை யேந்திய இகஇரன், அன்று - 
(அாதுசென்ற) அனறு, அளித்த - கொடுதத, விஞ்சை - வித்தையை, 
பயின்று - பழட, விளையாட்டு அயருதியோ - விளையாின்றாயோ, 
ஓடி 

(௧- ௮.) தமயந்தி களனைக்குறித்து இச் இரன்கொடுத்த வித்த 
யால் விளையாடுஇன்றாயோ என்றாள் என்பதாம். (௫) 

ரஈலத்திருணடப்பகாட்கமலம்வாய்கெகிழ 
வலைத் இரை முகட்டிலவெய்யோனெழுந்தனனுண 

மாலைக்கதிர்வடிவேன்மன்னர்பெருமானே 
காலைக்கடவகடன்கழிக்கவாராயே, 

(இ-ள்.) ஞாலத்து - பூமியிலுள்ள, இருள் - ye sens 
கடப்ப - செல்லவும், நாள் கமலம் - புதிய தாமமாமுசைகள், ஜாங் 

,வெழ்- மலரவும், வேலை- கடலினது, இரா முகட்டில் -அலைகளி 
, வெய்யோன் - சூரியன், எழுர்தளன் இத் தான்பிறந்த   



இள கைடதம், 

லால்), மாலை - வெற்திமாலை யணிர்த, கதா - ஒளி பொருச்திய, 
வடி. வேல் - கூரிய வேலாயுதத்தை யோதிய, மன்னா பெருமானே - 
அரசர்க் கரசனாகய ஈளமகாராசனே, காலை - உதயத்தில், கடவ 
கடன்- செ,ப்யததக்க நித்தியயனமததை, கழிக்க - செய்து முடிக்க, 
வா.ராயே - வரமாட்டாயோ, எ-று. ஆல - ௮சை, 

(௧- அ.) சூரியலுதயமானொன காலக்கருமஞ் செய்ய வாசாயேச 
வென்றாள் எனபசாம், (௧௬) 

மன்னவனேயிப்பிறப்பிந்கண்டுமணந்திலனே 
லின்ன 3மாருபிறப்பிலானாலுமேழையேன் 
தன்னந்தனியேயிருக்துதவமாதறியுமுன் 
பொன்னகலமுளளுருகபபுலலாதொழிவேனோ. 

(இ- ள்.) ஏழையேன - ஏழையாயெ யான், மன்னவனே - நள 
மகா.ராசனே, இ பிறடபில் - இத சனனததில,. கண்டு - (உன்னைக்) 
கண்டு, மணர்திலனேல் - சேராமற போவேனானால், இன்னம - இனி 
மேல் (arenes சனனஙகளுள்), ஒரு பிறபபிலானாலும - ஒரு ௪னைதீ 
Bora: gi, தன்னம் தனியே இருக. - தனித இருது, தவம் ஆற்றியும்- 
தநிவதகசைச் செயதாவலு, உன டொன அ௮கஃலம- உனலுடைய அழகு 
பொருகதிய மாபு, உள உருக - உளள முருகும்படி,, புல்லாது - 
தழுவாமல், ஒழிவேனோ - நீஙகுவேனா, எ-று, 

(௧-௮) இப்பிறப்பிற் புணராவிடிலும் வருபிறடபிம் புணருவே 
'னென்றாள என்பதாம். (ser) 

வாவுமிளமான்காண்மயிலகாண்மடப்பிழிசாள் 

கூவுல்கரியகுயிலகாணமென்புள்ளினல்கா 
ளாவியெனமேவியகலேமெனவகன்ற 
காவலன்ரான்போனவழியெனக்குக்காட்டீே. 

(@ - or.) வாவும் - தாவாநினற, இள மான்காள் - இளமைதன் 
இய மான்களே, மயில்காள் - மயில்களே, மட பிடிகாள் - அழயே 
பெட்டையானைகளே, கூவும் - கூவுனெற, கரிய குயில்காள் - கருவ் 
சூகில்களே, மெல் புள் இனக்காள் - மெனமையாடுய பதவைக்கூட் 
பன்ச்ளே, ஆவி என - உயிரைப்போல, மேவி - பொருச்தி, அகலேம் 
என - பிரியோமெனறுசொட்லி, ௮கனற- (இப்பொழுது) நீங்க 

காவ்லன்றுன் - HOTLOG ITF, போன வழி- சென்றவழியை, எனக்கு- 
என்றதுக்கு, காட்டீரே - (ீம்கள்) காட்டீரா, எ-று. 

(௧ - அ.) மான்களே, மயில்களே, யானைகளே, குமில்களே, பத 
லக் கூட்டங்களே ஈளமஹா ராஜன் போனவழியைக் காட்டாகளா 
என்றாள் என்பதாம். ( 

pe (. சன்னாவுகுலெருகண்ணீசாலிபுகத் 
Ct தன்னும் அிழும்பப்புலல்பித்தமியளாய். 

ர் 

   



பிரிவுறுபடலம். இக் 

மின்னாரிடை நடங்கச்செல்வாள் விறல்வேர்தன் [எ். 
பொன்னா£டிகோக்இப்பூங்கொடிபோல்வீழ்க்தழுதா 
(இ- ள்.) என்னா - இப்படியென்று, உரு - மனமூரு5, இரு 

கண் - இரண்டு கண்களினின்றும், &r ஆலி உக - நீரத.துளிகள் 
உஇர, தன் நா - தன்னுடைய நாவானது, தழும்ப - தடிப்புறும்படி, 
புலம்பி - அரற்றி, தமியளாய் - தனிசதவளாய், மின் தா இடை - 
மின்னலின்றன்மை நிறைத இடையான, நுடங்க - துவள, செல் 
வாள் - கடக்கன்ற தமயக இயானவள், விறல - வெற்றிபொருர்திய, 
வேச்தன் - நளமகாராசன2, பொன ஆா அடி. - அழகுபொருந்திய 
பாதக்குறியை, நோகட- பா£த.து, பூ கொடிபோல் - புஷபக்கொடி. 
போல், வீழ்ந்து - (அதல்) வீழந்து, அழுதாள் - புலம்பினுள், எ-று, 

(௧-.) தமயச்தி நளனடியைககண்டு வீழந்தமுதாள் என்பதாம். 

ஐபன்கமலவடிச்சுவகொாண்டலுமே 
மிவய்யதுயரவிடமீதாரவாய்புலசாச் 

செய்யகமலமலரிற்றிருவனையாள 
கையறவாகெஞ்சங்கலுழாவுயிர்சோர்தாள், 

(இ-ள்.) ஐயன் - ஈளமகா.ராசனுடைய, கமல அடி. சுவடு - தாம 
மை மலாபோனற பாதக்குறியை, காண்டலும் - கண்டவளவில், வெ 
ய்ய அயரம் விடம் - கொடிய துன்பமாடிய விஷம், மீது ஊர - 99 
கரிக்க, வாய் புலரா - வாயுலாநீது, செய்ய கமலம் மலரில் - Rats gr 
மரைப்புஷபத்தி லிருக்கன்ற, இரு அனையாள் - இலகச்குமியையொத்த 
தமயர்தியானவள், கையறவா - செயலகசறு, நெஞ்சம் கலுழா - மனம் 
sone, wr Cerri gion - மாச்சிததாள, எ-று. T-HOF. 

(க- த.) தமயர்தி மூச்சை யடைந்தாள் என்பதாம், (௨0) 

இவ்வாறுதுன்பககடலினிடைமூழ்கும் 
மைவார்தடங்கண்மடமா இன் செவ்விமுகஞ் 
செவ்வான்மஇயமெனச்செங்கட்டுளையெயிற்று 
வெவ்வாயரவமூருத்துவிழுங்கெதே. 

(இ-ள்.) இவ்வாறு - இந். தவிதமாய், லுன்பம் கடலினிடை _ தன் 
பக்கடலில், மூழ்கும் - அழுர்திய மை - அஞ்சனமெழுதிய, ரா - 
செடிய, சடம் - விசாலமாகயெ, கண் - நேத்இரங்களையும், மடம் - அக 
யாமையையு முடைய, மாதின் - தமயக்தியின2, செவ்லி - Spa 
பொருக்திய, முகம் - வதனத்தை, செவ் வால் - செவ்வையாவை 
வெளுத்த, மதியம் என - சந்திரனென்று (எண்ணி), செம் கண் 
Rais கண்களையும், தளை எயிறு - துவாரம்பொருச்திய பற்கஷ 
நீம், வெம் வாய் - வெவ்விய வாயையுமுடைய, அரவம் = alii 
பாம்பூ, உருத்து - கோபித்து, விழுங்யெது - விழுக்கற்று, எ:2இ 

-) தமயர்இயை மைப்பாம்பு விழுங்வெ அன்பகம் 
wack pts Qaeda Banda எத் கொள்க “ந்னு சடக் 
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செய்த்தோரின்மூழ்ககிணம்பருகும்வவவேலோய் 
பைத்தோர்கொடுந்தறுகட்பாகதள்விழும்கியதா 
லெய்த்சேனுயிர்காத்தற்கெய்காயெனவழுதாண் 
மைத்தோய்குவளைமதர்நெடுங்கண்வாணுதலே. 

(இ-ள்) கெய்த்தோரில் மூழ் - உதிரத்திற் குளித்து, கிணம் 
பருகும் - மாமிசத்தைப புசிக்காரினற, வை வேலோய் - கூர்மை 
பொருந்திய வேலாயுதததையுடைய ஈளமகாராசனே!, பைத்து - படத் 
தையுடையதாகயே, ஓா கொடு தறு கண் - ஒரு கொடிய கோபத்தை 
யுடைய, பாகதள் - மலைபபாம்பானது, விழுவது - - (என்னை) விழும் 
Sug, எய்த்தேன் - இளை, எனனுடைய, உயி£ காத்தற்கு- உயிரைக் 
காப்பதற்கு, எய்தாய் என - வா.ராயோ எனறு, மை தோய் - அஞ் 
சனர்தோய்ர் ச, குவளை - கருகெய்தல் போனற, மதா நெடு கண் - 
குளிச்சிபொருக்திய நெடியகண்சளையுடைய, வாள அுதல் - ஒளிபொ 
ரூச்திய நெற்நியையுடைய தமயநதியானவள், அழுதாள் - புலம்பி 
ஞள், எ-று ஏ- அசை. 

(௧- த.) தமயந்தி ஈளனைக்குறித்துப் புலம்பினாள் என்பதாம்.() 

பொங்கழல்வெங்கானகத்துப்பூவையழுங்குசல்கேட் 
டங்கோர்சிலைக்கையடலவேடன்வர்தணுகி 
வெங்கணசவேறிர்துவெவ்வாயிடைநின்றுங் 
கொய்கவிமுமென்கூர்தற்கோதைதனைநீக்செனால். 

(இ -ள்) பொங்கு அழல் - மிகுர்த அக்னியை யுடைய, வெம் 
கானகத்து - வெபபமாகிய சாட்டினில், பூவை - தமயச்தியானவள், 
அமும் கூரல் சேட்டு - புலம்புகன்ற சச தததைக்கேட்டு, அங்கு - அவ் 

விடத்தில், ஓர் - ஒரு, சிலை கை - வில்லைக் கையிலேர்திய, அடல் - பலம் 
பொருச்இி.ய, வேடன் - வேடனானவன், வட்.து ௮ணு- வர்துசோக்து, 
வெம் கண் - வெவ்விய கண்களையுடைய, அரவு - மலைபபாம்பை, 
எதிர்.து - பிளக்.த, வெம் வாயிடைகின்றும் - வெவ்விய வாயினிடத்தி 
னின்றும், கொங்கு அவிழ் - வாசனை வீசானின்ற, மெல் கூந்தல் - 
மென்மையாஇிய கூர் தலையுடைய, கோதை தனை - தமயர்இியை, நீக் 
இனன் - விடுவித்தான், ௭ - று, ஆல் - ௮சை. 

(௪- து.) வேடன், தமயர்தியைப் பாம்பிலிரு£து விடுவித்தான் 
என்பதாம், (am) 

Hoeris AO syepn wrAhud os wid. 

"வெய்ய வரவின் பகுவாயின் ADSs wus Cengh 
ஜக்கி, மையல் கூர்ந்த கெஞ்சினஞய் வரிவிற் ஐடக்னச 
வ்யவேடன்: ஜெய்யின் முலைமேற் புல்லுதற்குத் தொடசசத் 
ger se வருல்கற்பின், றையன் முனிக்து எக்கு சலன், 

i] grap pug ஸ்.
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(இ-ள்.) வெய்ய அரவின் - கொடிய மலைப்பாம்பினது, பகு 
காயின் - பிளப்பாயெ வாயினின்றும், விடுத்த - விவேக்கப்பட்ட, 
மட மால் - இளமான்போன்ற தமயகஇயினது, எழில் நோக்கி - அழ 
கைப்பாரத்து, மையல் கா£சத நெஞ்செனனாய் - மோடுத்த மனமுள் 
சவஞாய், வரி வில் - கீண்டவில்லையேகஈதிய, தடம் கை - விசாலமாக 
கையையுடைய, வயம் வேடன் - வெற்றிபொருச்திய வேடனானவன், 
தொய்யில் முலைமேல் - சர்தனககோலமணிஈத ஸ்தனத்இன்மேல், 
புல்லுதற்கு - அணைதற்கு, கொடா - பினறொடா, துஞ்சா - கெடாத, 
அரு கற்பின் - அருமையாஇிய கறபினையுடைய, தையல் - தமயகதி 
கானவள், முனிரது - கோபித்து, நோக்குதலும் - பாத்தமாத்திரத் 
தில், அவன் உடல் - அவவேடனுடலம், சாம்பா ஆயிற்று - நீறாயிற்று, 
எ-௮.ஏ- அசை. 

(க- து.) வேடன் தமயர்தியைப் புணரத் தொடார்தவளவில் 
தமயச்தி பாக்க வேடன் எரிர்துபோனான் என்பதாம். (௨௪) 

கற்பி னழலாற் கொடுஞ்சிலைககை வேட வலுடலம் கரீ 
யாக்இப், பொற்பின்றுறைபோய் ஈலங்கனிந்த பொன்னம் 
பசவை புலம்பெய்்இ, வெற்பி லுயர்தோள் வேந்துசெலும் 
வெங்கான் நுருவி யேகுதலு, மற்பின் முனிவர் தவமியத் 
ஹுஞ் சாலைகோககி யருகணைந்தாள், 

(இ-ள்.) கற்பின் அழலால் - பதிவிருதாக்கனியால் கொடு 
சிலை கை - கொடியவில்லைக கையிலேந்திய, வேடன உடலம் - வேடன் 
சரீரத்தை, கரி ஆக் - சாம்பராக்இ, பொற்பின் துறை போய் - அழ 
இதூழம்.து, ஈலம் கனி த- கனமைமிகுஈத, பொன்னம் பாவை - தம 
யச் தியானவள், புலம்பு எயதி - அழு௮ிகொண்டு, வெற்பின் aur 
தோள் - மலைபோல் உயாகத புயததையுடைய, வேந்து - ஈளமகா 
சா௪ன், செல்லும் - செல்லாநின்ற, வெம் கான - வெவ்வியகாட்டி, 
னில், ரவி ஏகுதலும் - தேடிக்கொண்டு போகுமளவில், அற்பின் 
மூனிவா - அன்பினையுடைய மூனிவாகள், தவம் இயற்றும் - தவஞ் 
செய்யாகின்ற, சாலை கோக - பாணசாலையைட்பா£தது, அருகு - அத 
னருஇில், ௮ணைர்தாள் - சோந்தாள, எ-று. 

(க-து.) தமயர்தி முனிவாகள் தவச்சாலையிற் சாரச்தாள என்ப 

ம். (௨௫) 

அடைந்த மாஇன் முககோககி யானா கீவெவ் வழற் 
சானி,னடந்து கனியே யித்தலையிம் போந்த தென்னை ஈளி 
னமலர்த், தடங்கண் கலுழ்ந்து புலம்பெய்தும் தன்மை யெ 
வன்கொல் சாற்றுகென, மடந்தை புகுந்த வாறனைத்து 
முனிவர்கேட்ப வகுத்துரைத்தாள், 

“ள் அடைச்த - தமமிடதீதுவச்த, மாதின் - தமய 
வாது, ht nit - fe: ee - 8 with; oe 
அழல்வகொனில் - வெங்கிய அழல்பொருச்திய காட்டினில், 18g -



00 அகட தம் 

காலானடச்து, தனியே - தனிமையா௫, இ தலையில் - pinion 
Cub sp erestdeor ~ - ad 50 தன்னகா.ரணம்; களின மலர் - 
போன்ற, தடம் எண் சதுழ்ச்.து - விசாலமாயெ கண்கள் நர் னார் புலம்பு 
எய்தும்சன்மை - அன்பப்புதல், எவன்கொல் - என்னகாரணம், 
சாற்றுக என -ஃ சொல்லென்று, மூனிவா கேட்ப - முனிவர்கள்கேட்க 
மடச்தை - தமயர்தியானவன், புகுக்த ஆறு அனைத்தும் - ஈடச்தவை 
பெல்லாம், வகுத்து உமாததாள் - பிரித்து (அவர்களுக்குச்) சொல்லி 
ஞள், எ-று, 

(க - ௮.) முனிவர்கள் கேட்கத் தமயக்தி கடர் தவையெல்லாஞ் 
சொன்னாள் என்பதாம். (௨௬) 

கேட்ட வளவி லுளமுருடக் கள்ளை மருட்டும் பனி 
மொழியாய, வாட்டமொழிதி நிற்பிரிந்த வடிவே னளனைச் 
சின்னாளி, னாட்டம் களிப்பக கண்டுமுன்போ னலம்பெற் 
திருத்தி யெனநவிலா, விட்டும் தவததோர் மறைக்கிழவ 
ரிருக்கைகோக்கி யேனெரால், 

(இ-ள்.) கேட்ட அளவில - (இச்செய்தியைக்) கேட்டமாத்திரத் 
இல், உளம் ௨௬௫ - மனமுரு5, இளளை - இளிப்பிள்ளைகளை, மருட்டும்- 
வெருட்டாகின்ற, பனி மொழியாய - குளார்த சொற்களையுடைய glo 
யக்தியே!, வாட்டம் ஓழிதி - சோவை ஒழித்.துவி௰ு, நின் பிரிச்த - 
உன்னைபபிரிக த, வடி. வேல் நளனை - - கூரமையுடைய வேலேர் Bu களம 
கா.ராசனை, ல காளில் - சிலகாளிலே, காட்டம் களிபப - கண்கள் களி 
க்க, கண்டு - பராத்௮, முன்போல் ஈலம்பெற்று இருததி - முன்போ௯ 
சன்மையை யடைந்து இருபபாயாகவெனறு, கவிலா - ஆசாவதித்த, 
ஈட்டும் தவத்து - தவஞ்செய்டுின்ற, ஓா மறைக்ழெவா - ஓ பற்ற ௮ச் 
தணாகள், இருக்கை சோக்க- (தாங்க)ளிருக்கு மாச்சரமதசைக்குதி 
தீ, ஏனா - செனரூாகள, எ-று, ஆல் - அசை, 

(க - ௪.) முனிவாகள் ஆள£ாவதிததுப் போனூகள் என்பதாம்) 

பிஇர்க்ச பசும்பொற் நிதலையுலைப் பெய்பூம் கோதை 
பிணைபோல்வா, ளெதிர்க்த வணிசர் வழித்துணையா 'வே௫க் 
கதிர்மா மணிவரன்றி, யதர்ந்த, புனல்பாய் பேசாற்றவ் 
கரையி னுறையு மமாயிருளின், முதிர்ந்த சனததுப் பிறை 
க்கோட்டு மூரிக் களிறொன் மணுகயெதால். 

(இ-ள்.) பிதாச்த - உதாக்த, பசும்பொன் - டசியபொன் 
போன்று, இதலை - தேமலையுடைய, முலை - ஸ்.தனங்களையும், பெய் 
பூகோதை - மலாமாலையணிச் த கூச்தலையுமுடைய, பின போச்காள்- 
மான்போன்ற தமயர்தியானவள், எதா. - எதிபப்பட்டட ன் 
ats get, af pier ஆ- வழித். துணையாக, ஏ௫ - போய் 
அவக வக ut சிறர்த மணிகளை வாரி! shane rn: 

௫ - ௮) புனல் பாய் . சலமான் 
ஆன் சுமையில் - பெரிய ஆம் வலிவடத்தத் உத்தி 

    
   

   



பிரிவுறுபடலம், ௬௦௪ 

செய்கின்ற, அரை இருளின் - அாத்தராத்இரியில், Bros - dees, 
சனத்து - கோபத்தையுடையதும், பிறை கோடு - பிஹைபோன்ற 
கொம்புகளையுடையதுமாயயெ, மூரி- வலிமையுடைய, களிறு ஒன்று- 
ஒருயானையானது, ௮ணுகயெது - வந்து நெருய்கற்று, ௭ - று, ஆல் - 
HOE, 

(௧- ௮.) தமயந்திமினிடத்து யானைவர்த.து என்பதாம், (௨௮) 

௮ணுட யாங்குப் புலம்பெய்து மலர்பூங் கோதை மயி 
லொழிய, வணிக மாகக எளியாவரையு மதமால் யானை 
கொன்ழேகத், துணைவ௩் தடைந்கதோர் யாவரையு௩் தொ 
லைத்துகடந்த பரூஉத்தடககை, யிணைவெண் கோட்டுக் 
களிறென்னை யென்கொல லாத தெனககலுழ்ம்தாள், 

(இ-ள்.) ஆங்கு - அவ்விடத்தில், அணுடு - வ தடைந்து, புலம்பு 
எய்தும் - புலம்பாகின்ற, அலா பூ கோதை மயில் - மலாநத பூமாலை 
யணிர்த அளகபா.ரததையுடைய தமய5தியானவள், ஒழிய - நீங்க 
லாக, வணிக மாக்கள் யாவரையும் - வாததகரனைவராயும், மதம் - 
மூம்மதம்பொருகதிய, மால் யானை - பெரிய யானையானது, கொனறு 

ஏக - கொலைசெயது போகாகிழ்க, துணை வது அடைகதோ - துணை 
யாக வந்தடையபபட்ட, யாவளாயும் - அனைவரையும், தொலைத்து - 
கொன்று, நடகத - செனற், பரூ௨ தடம் கை- பருதது நீண்ட துதிக 
கையையும, இணை - இரண்டாஇய, வெள் கோடு - வெள்ளைக்கொம் 
புகளையுமுடைய, களிறு - யானையானது, என்னை - (துன்பபபடு 
இனற) எனனை, என் கொல்லாது - எனனகாரணச்தினால் கொல் 
லாமற போயிற்று, என - எனறு, கலுழந்தாள் - புலமபினாள், எ-று. 

(க- த.) வியாபாரிகளைக் கொன்ற யானை தன்னைக் கொல்ல 
வில்லையென் ஐரறமினாள் என்பதாம், (௨௯) 

சாத லொழி6த வழிச்செல்வோர் துணையா வுள்ளந் 
தளர்வெய்திப், பாத மலர்கொப் புளமெய்இப் பனிககப் 
பரலவெய் கானிறஈது, கோதை வடிவேல் வலனே௩து குவ 
வுத் தணிதோட் சுவாகுவெனுஞ், சேதி பஇதன் வளககரிற் 
சென்ருள் விதர்ப்பன் சேயிழையே, 

(இ-ள்.) சாதல் ஓழிர்ச - இறக்காமல் சேடித்துகின்ற, வழி 
செல்வோ - வழியிற் செல்லுஇன்ற பிராமணாகள், துணை ஆ - சகாய 

மாகககொண்டு, உள்ளம் தளாவ எய்தி - மனங்கலங்க, பாதம் மலா - 
மலாபோன்ற பாதங்கள, கொப்புளம் எய்தி - கொப்புளித்து, 
பனிக்க - நீரோழுக, பரல் வெம் கான் - பருக்கைகளையுடைய வெவ 
விய வனத்தை, இறர்து - ஸிட்டுநீங்து, கோதை - வெற்றிமாலை 
யணிந்த, வடி. வேல் - கூரமைபொருந்திய வேலாயுதத்தை, வலன் - 
வலதுபுறத்தில், ஏச்து - தால்காநின்ற, குவவு - இரட்சியையும், 
இணி - வலிமையையுமுடைய, தோள் - புயத்தையுடைய, சுவாகு 
எலும் - சுவாகுவென்லும் பெயரையுடைய, சேஇபஇதன்- சேஇிதேசத் 

@e



௬௦௨ ைைநட்தம், 

தரசன, வள ஈகரில் - வளப்பம்பொருக்திய பட்டணத்தில், விதர்ப் 
பன் சேயிழை - விதாப்பராசனுடைய மகளாயெ தமயர்தியான 
வள், சென்றாள- சோந்தனள், எ-று. ஏ - அசை, 

(௧-த.) தமயர்தி சேதிபதிெகரத்தைச் சார்ச்தாள் என்பதாம். () 

துணிபட் டொழிந்த மென்றுகலுஞ் சுடர்விட் டொ 
ளிர மண்ணாத, மணியிற் ரோன்றி மாசடைந்த வடிவும் வி 
ரிந்த வார்குழலும், பிணியுற்றுழலு கெஞ்சமுமாய்ப் பித் 
தே நினர்போற் கோமறு, லணுகச் சேதி பதிதாய்கண் 
டார்கொலிவளென் றையுற்றாள். 

(இ-ள்.) துணிபட்டு ஒழிர்த - துண்டிடப்பட்ட, மெல் த௫ 
லம் - மெல்லிய ஆடையும், சுடா விட்டு ஒளிர - ஒளிவிட்டு விளங் 
சும்படி, மண்ணாக மணியில் - கழுவாத இரத்கம்போல, தோன்றி - 
காணப்பட்டு, மாசு அடைர்த- அழுக்கடைந்த, வடிவும் - உடம்பும், 
விரி$்த - அவிழ்ச்த, வா குழலும் - 8ீண்ட கூந்தலும், பிணி உ௰ுறு - 
துன்பப்பட்டு, உழலும் - கலங்காகினற, கெஞ்சமும் - மனமும், ஆய்- 
(ஆய இவைகளையுடையவள்) ஆய், பித்து ஏறினாபோல் - பைத்தி 
யங் கொண்டவாபோல், கோ மறுடஇல் - இராசவீதியில் அணுக - 
(தமயர்தி) வர, சேதிபதி தாய் - சுவாகுவென்னு மரசனது தாயா 
னவள், கண்டு - தமயந்தியைக் கண்டு, தாகொல் இவள் - இர்தப 
பெண் யாரோ, என்று - எனறு, ஐயும்றாள் - சர்தேஇத்தாள், எ-று. 

(க- து.) சேதிபதிதாயா தமயர்தியைக்சண்டு இவள் யாரோ 
வென்று சஈதேட€த்தாள என்பதாம. (௩௧) 

பொன்னம் பாவை யுடன்முழுதும் புகையுண் டென் 
னச் சவிமழுங்கு, மின்னுண் மருங்குற் சில்லோதி யணங் 
கோவசசர் மடமகளோ, வென்னத் தெருளே ஸீங்வெளை 
யீண்டுக் கொணர்தி ரெனமருங்கின், மன்னு மகளிர் தமைப் 
பணிப்ப விடைகொண் டவரு மருகணைந்தார், 

(@ - or.) பொன் பாவை - பொற்பதுமையானது, உடல் முழு 
அம் - உடம்பு முழுமையும், புகை உண்டு என்ன - புகையுண்டது 
போல, சலி மழுஙகும் மின் - ஒளி மழுங்யெ மின்னலையொத்த, 
நுண் மருங்குல் - நுட்பமாடுய இடையையுடைய, சில்லோதி- இப 
பெண், ௮ணங்கோ - தெய்வப பெண்ணோ, ௮ரசா மட மகளோ - 
இராச குமாரத்தியோ, எனன - என்று, தெருளேன் - தெளியேன், 
ஈங்கு - இவ்விடதஇல், இவளை - இப்பெண்ணை, ஈண்டு - சீகரெத்தில், 
கொணாதா - கொண்டுவாருங்கள, என - என்று, மருங்ல் மன்லும்- 
அருலுள்ள, மகனி£தமை - ஸ்இரீகளை, பணிபப - (அவ்வரசன் 
தாயானவள்) ஏவ) விடை கொண்டு - உத்தரவு பெற்றுக்கொண்0, 
அவரும் - அம்மாதர்களும், அருகு - (சமயச்இ) சமீபத்திலே, அனைம் 
தா - வந்தாரசள், எ-ு, ஆம்-றுசை,



பிசிவுறபடலம். ௬௦௩. 

(௧-.த.) சேதிபஇதாய் இவளை யழையென்று சொல்லப் 
பெண்க எவழைக்கப் போனார்கள் என்பதாம், (௩௨) 

அடைந்த மாதர் தனிப்போக்த வணங்டின் கமல முக 
நோக்கக், கடைந்த மணிச்செப் பெனப்புடைத்துக் கதத 
து வீங்கு வனமுலையாய், படம்கொ எரவின் முடிடக்த 

பார் தாங் இறைவன் றனையின்ற, மடந்தை வருகென் நன 
ளென்ன வான்றோய் மாடத் இனிதடைக்தாள். 

(இ-ள்.) அடைர்த மாதா - வந்த ஸ்இரீகள், சனி போக்க - தனித 
Hats, ௮ணகடூன் - தமயஈஇயினத, கமலம் முகம் கோக் - தாம 
ரைமலாபோனற முகத்தைப் பாரத்து, கடைஈத - கடைதலிடப 
பட்ட, மணி செப்பு என - இரத்தின கும்பஙகள்போஉ, புடைத்து - 
அடிப.ரர்2ு, கதிதது - பருகு, வீமகும் - வளசாநின்ற, வன முலை 
யாய் - அழயே ஸ்தனங்களையுடைய பெண்ணே, படம் கொள் ௮ர 
வின் - படததைக்கொண்ட ஆதிசேடனுடைய, முடி. இடந்த - முழி. 
பின்மேல் இருகத, பார தாகு - பூமியைக் தரிக்சாரினற, இமை 
வன்றதனை ஈன்ற - சுவாகுராசனைப் பெற்ற, மடர்தை - தாயானவள், 

வருக என்றனள் - (உன்னை) உரச்சொல்லினள், என்ன - என்று சொல் 
லாநிற்க, வான் தோய் - ஆகாசமளாவிய, மாடத்து - உபரிகையில், 
இனிது - இன்பத்தோடு, ௮டைகஈதாள் - (தமயந்தியானவள் வந்து) 
சோற்தாள், சூறு. 

(4- g.) பெண்கள் ௮ழைக்கத் தமயந்தி வக்தாள் என்பசாம்,() 

வத மடமான் முககோக்கு வரிவண் தப் பொதிய 
விழ்ர்த, வந்கண் கமல மலர்கவறறி யழகு வாய்ந்த முகம் 
பசப்பச், சிந்தை தளர்ந்து தனிப்போதத் குற்ற தெவன் 
கொல சேயிழையா, யுக்தை யாருன் றலைவனெவ ஸுன் 
பேர்யாதிய் குரையென்றாள். 

(இ-ள்.) வரத - தன்னிடத்து வந்த, மட மான் - இளமான் 
போன்ற தமயர்தியின.த, முகம் நோக்கு - முகததைப்பார் தது, சேயி 
ழையாய் - பெண்ணே, வரி வண்டு - இசைப்பாட்டினையுடைய வண்டு 
கள், ஊத - ஒலிக்க, பொதி அவிழ்கத - கட்டவிழ்க்த, ௮ம் தண் கமல 
மலா - அழடிய குளிந்த சாமரைமலாகளை, கவற்றி - கவலச்செய்து, 
அழகு வாய்ர்த - ௮ழகுபொருக்தய, மூகம் - வதனமான, பசப்ப - 
பசலைகிறமடைய, சிந்தை தளாந்து- மனச் தளாந்து, தனி போதற்கு - 
தனித்து வருதற்கு, உற்றது- பொருர்தியது, எவன் - யாது) உந்தை 
யா - உன் தகப்பன் எவன் ; உன் தலைவன் எவன - உன் கணவன் 
யா; உன் பேர் யாது - உன்னுடைய நாமதேயம் எது, இங்கு - இவ் 
விடத்தில், உரை என்றாள் - (அரசன் றாய்) சொல்லென்றாள், ௭ூறு, 

(௧-த.) சேதிபதிதாய் தனியேபோவதென்ன? உன் தகப்பனார்? 
உன்டணவனார்! உன்பேோன்ன? சொல்லென்றுள் என்பதாம், (௩௪)



௬௦௫ ைஈடதம், 

வீமன்புதல்விபுகழ்கிடதவேர்தர்கோமான்மனைக்கிழத்தி 
காமம்பகரிறத்றமயந்தியென்டா டன்கோனண்ணலர்க்குக் 
காமர்நிதியும்வளகாடுஞ்சூதினிறந்துகானிடைப்போ [ன். 
யாமந்தனின்மற்றவட்பிரிய வவளைத்தேடி மீண்டணைந்தே 

(இ- ள்.) வீமன் புதல்வி- வீமராசன் மகள், புகழ் நிடத வேக 
தா கோமான் - புகழ்பெற்ற நளமகாராசனது, மனைக்கழெத்தி - 
மனையாள், காமம் பகரில் - போ கூழறமிடத்.த, தமயர்தி என்பாள் - 
தமயர்தியென்று சொல்லப்படுவாள், தன் கோன் - அவளது கணவ 
னானவன், நண்ணலற்கு - பகைவனுககு, காமா நிதியும் - விரும்பட: 
படுஒன்ற தனங்களையும், வள நாடும் - செழித்த காட்டையும், சூதில் 
இழர்து - சூதினில் தோழ்றுவிட்டு, கானிடை போய - வனததிற் 
செனறு, யாமந்தனில் - இராத்திரியில், அ௨ள் பிரிய - அவளைப்பிரிய, 
அவளை - அத்தமயர்தியை, தேடி. - தேடிக்கொண்டு, ஈண்டு - இ£ 
நகரில், ௮ணைந்தேன - வந்தேன், எ-று, மற்று - அசை, 

(௧- து,) களன் சூதிலே காடிழர்து தமய தியைக் காட்டில்விட் 
டுப்பிரிய அவளைததேடி. மான் வர்தேன என்றாள் என்பதாம். (௩௫) 

அனைய மடமா ஓுயிர்த்தோழி யானென் றுரைப்ப வக 
மட௫ிழ்ந்து, தனிய ளாஇக் கொடும்கானிழ் றலைவன் பிரியத் 
தளர்ந்தேங்கும், கனைவண் டிமிரும் கருங்குழலைக் காணு 
மளவு மிற்ஈகரி, லினையலவாழி யிருத்தியென விசைந்தாய 
கவளு மிருந்தனளால், 

(இ-ள்,) அனைய மட மான் - அத்தமயர்திமிலுடைய, உயா 
தோழி- உயிரையொத்த தோழி, யான் - நான், என்று உரைப்ப - 
என்று (தமயர்தி) சொல்ல, ௮கம் மஇழ்ச்து - சச்தோஷிதீத, கொடு 
கானில் - கொடிய காட்டினில், தலைவன் பிரிய - கணவன் பிரிந 
தேக, தனியள் ௮9 - தனித்தவளா௫இ, தளாச்.து - தளாச்சியடைக 
௮, ஏங்கும் - துன்பப்படாகின்ற கனை வண்டு - சப்திக்ன்ற 
வண்டுகள, இமிரும் - ௪ததியாநின்ற, ௪௬ குழலை - கரிய கூந்தலை 
யுடைய தமயச்தியை, காணும் ௮ளவம் - பாரக்குமளவும், இ நகரில் - 

இர்.த நகரத்தில், இருத்தி - இருப்பாயாக, இனையல் - வருத்தப் 
படாதே ; வாழி - வாழக்கடவை ; என - என்று (௮ரசன் முய்) சோ 
ல்ல, இசைந்து - (அவள் சொல்லுக்) இசைந்து, ஆங்கு - அம்ஈகரதி 
தில், அவளும் - அட்தத்,தமயக்தியும், இருந்தவள் - இருதாள், ௭ - ஐ; 
ஆல் - அசை. 

(௧- த,) தமயர்திக்குத் தோழி தானென்று சொல்லச் சேதிபதி 
யின் தாய் ௮வளைக்காணுமளவு மில்ருவென விருர்தாள் என்பதாம்,(] 

கரதல் கூர்க்து தன்மகளாஞ் சுனந்தைக் கதிர்வாண் 
முககோக், மாதர் கோக்கும் மடவரலை வருர்தா தளித்தி 
யெனலோடு, மேதமின்றி யவள்காப்ப விருக்தாண் மற்திம



வேற்றுருவமைர்தபடலம் ௬௦௫ 

இதுநிற்க, கோதை வடிவே னளற்குற்ற செய்தி யனைத் துய் 
கூறுவாம். 

(இ-ள்.) காதல் கூரர்து - அன்புற்று, தன் மகள் ஆம் சுனு 
தை- தன்னுடைய மகளாகிய சுன;தையினது, கதா வாள முகம - 
மிகுந்த ஒளிபொருகதிய முகததை, மோக - பாரத்து, மாதா 
கோக்கு - அழயெ பராவையையுடைய, இ மடவரலை - இப்பெஸு 
ணை, வரு$தாது - அனபபபடாம லிருக்கும்படி, ௮ளிதஇ - காப 
பாய், எனலோடும் - எனறு (௮ர௪ன ரூய) சொல்லிய வளகில், ஏசம 
இன்றி - பழுதின்றி, அவள - அச்சுனம்தையானவள், காபப - இர 
௯திக்க, இருஈதாள் - (தமயக) இரு௩தனள் ; இங்கு - இவ்விடத 
தில், இது - இச்செய்தி, நிறக - இருச்ச, கோதை வடி வேல - வெ 
அிமாலையணிஈத கூரிய வேலையேஈதிய, ஈஎற்கு - நளமகாராசனுககு, 
உற்ற- பொருச்திய, செய்தி ஒனைததும் - செயகை யனைத்தையும, 
கூறுவாம் - சொல்லுவோம், எ-று, மறறு - HOF. 

(க-து.) தூலாசிரியா தமயந்தி இவவாறிருக்க ஈளன் செய்தியை 
சொல்லுவோமென்றா எனபசாம். (௩௨௭) 

பிரிவுறுபடலம் முற்றிற்று. 

ஆ. செய்யுள் - ௧0௭௪. 

  

வேற்.றுருவமைந்தபடலம். 
[இப்படலத்தால் ஈளமகாராசனுக்கு நாட்டிம் செல்லி 

லும் பிறரறியா இருக்கும்படி வேற்றுரு வமைம் 
தமை சொல்லபபடுஇன்றது. ] 

சலிநிலைத் துறை 

கள்ளுயிர்க்குமென்மலர்ககுழற்காமர்பூய்கொடியை 
கள்ளிருட்பொழுதகன்றனனண்ணருயங்கானிற் 
றள்ஞூதற்கருந்துயசொடுபோதலுர்தழலு 
மொள்ளழற்புகைக்கொழுந்தெழக்கணடனலுசவோன். 

(இ-ள்.) உரவோன் - களமகா.ராசன், கள் உயிக்கும் - தேனைக் 
தீருன்ற, மெல் மலா - மெல்லிய மலாகளையணிகர்த, குழல் - கூ£ 
தலையுடைய, காமா - அழகுபொருந்திய, பூங்கொடியை - தமயக 
தியை, ஈண் ௮௬ கானில் - அடைதற்கரிய வனத்தில், கள் இருள் 
பொழுது - நூராத்திரியில், அகன்றனன் - விட்டுப பிரிர்தவனாய், 
கள்ளுதம்கு அரு - ஓழித்,தம்சரிய, தயரொடு - தன்பத்துடனே, 
போதலும் - செல்லுமளவில், தழலும் - தசெகாகின்ற, ஒள் அழல் - 
ஒளிபொருர்திய தீயின், புகை கொழுச்து - தூமச் கொழும்து, 
எழ - எழும்பாகிற்க, கண்டனன் - ௮தைப்பா£ த்தனன், எ-று. 

(௧ - g.) carer ௮க்இனி வளர்ர்தெழக் கண்டான் என்பதாம்.(௧)



௬௦௭௬ Oe & th, 

செஞ்சுடர்ச்சிகைவளைதலிற்றெருமரலெய்தி 
நஈஞ்சுயிர்க்கும்வாள.சவொன்றுகாமவேலிறைவ 
தஞ்சநீயெனையளித்தியென்றுரைத்தலுஈ்தாழா 
தஞ்சலஞ்சலென்றடைந்தனன்மடங்கலேதனையான், 

(இ-ள்.) செம சுடா சிகை - அக்இனிச்சுவாலையான*, வளைத 
லின் - சுற்திக்கொணடமையால், தெருமரல் எய்தி - மனங்கலங்கு, 
நஞ்சு உமிக்கும் - விஷத்தைத்தருனெற, வாள் ௮சவு ஒனறு - ஒளி 
பொருகதிய கராக்கோடகனென்னு காகமானது, காம வேல் இறைவ - 
அச்சததைததருஇன்ற வேலையேர்திய ஈளமகாராஜனே, நீ - நீயே, 
தஞ்சம் - இரக்ஷகன் , எனை - எனறனை, அளித்தி - காக்கவேண்டும் , 
என்று உரைததலும் - என்றுசொல்லியவளவில், தாழாது - தயக 
காது, அஞ்சல அஞ்சல் என்று - பபபபடாதே பயப்படாதே என்று 
சொல்லியவஞனாய், மடங்கல ஏறு அனையான் - பலம்பொருகதிய ௮ண் 
சிங்கச்தையொத்ச களமகா.ராஜன, அடைச்தனன் - ௮ருலெடைக 
நான், எ-று, 

(க - த.) பாம்பு தன்னைக் காப்பாற்றென்ன ஈளன் பயபபடாதே 
யென்முன் எனபதாம, (௨) 

கனைசெமுஞ்சுடர்க்கொழுங்கனலபடர்தலிற்கரிந்து 
பனைமறிந்தெனக்கடந்ததோர்பாக்களைகோக்க 
வனைபொலன்கழற்குரிசிலோர்மறையவன்முனிவா 
னினைவிலுநஈ்தனிப்பெயர்ர் இடுநிலைமையொன் றிலனால. 

(இ-ள.) சனை - ௪த்தியாநின்ற, செழு சுடா - செழித்த சுவாலை 
களையுடைய, கொழு கனல் - மிகுமத காடடுத்தியானது, படாதலில் - 
சுறறிக்கொள்வ தினால், கரிந்து - ௧௬௫, பனை - பனைம ரமானறு, மதிர் 
தீது என - விழுந்து டெந்ததுபோல, டெந்தது - இடர்சதாயெ, தா 
பாந்தளை - (கரச்கோடகனெனனும்) ஒரு பாம்பினை, நோக்க - (௩ள 
மகாராஜன்) பாக்க, வனை பொலன கழல் கூரிசில் - கட்டப்பட்ட 
பொன்னாற்செய்த வீரக்கழலையணிர்த ஈளமகாராஜனே, தா மழை 
யவன் - அராகசனென்னும் ஒருபிரம இருஷியின.த, முனிவாஃ-சாபத் 
இனால், கினைவிஞம் - கினைப்பினாலும், தனி - தனியாக, பெயர்ந்தி௰ 
நிலைமை - நடக்கலாம் எனும் நிச்சயத்தை, ஒன்றிலன் - ௮டைச்தி 
லேன், ௭-ு. ல் - ௮சை. 

(௧- து.) பாம்பானது சளனே அகாகசரிஷி சாபத்தால் கடை 
பெத்திலே னென்றது என்பதாம். (a) 

அழலினின்றெடுத்தையிரண்டடிப்புரத்தகற்றின் 
முழுவலன்பொடுன்கழைக்குவலெனமொழிக்து 
தழற்கட்பாம்புடல்சுருக்கலுந்தழலருள்வரத்சா 
லெழுவினீள்கரத்தாலெடுத்தழற்புறதீதிட்டான். 

(Q- or.) அழலினின்று எடுத்து : அக்னியினின்றெத௮, 
ஐபிரண்டு அடி. புமத்.அ - பநத்தடி.க்குப்புறத்இல், அகற்தில் - sade



வேற்றுருவமைந்தபடலம். ௬௦௪ 

வையானால், முழு வல் ௮ன்பொடு - நிறைக்த வலிய அன்புடனே, ஈன்கு 
இழைக்குவல் - உனக்கு மன்மையைச் செய்வேன், என மொழிந்த - 
என்றுசொல்லி, தழல் கண் பாம்பு - ௮க்னிபொருந்திய கண்களை 
யுடைய காரசக்கோடக நாகமானது, உடல் சுருக்சலும் - உடம்பைச் 

சுருக்கெேகொண்ட வளவில், ( ஈளமகாராஜனானவன ) தழல் அருள் 
வ.ரததால் - அக்னிதேவன் கொதுதத வ.ரதஇினால், எழுவில - தூண் 
போனற, நீள் கரத்தால் - நீண்ட கரதஇனால், எடுத்து - எடுத்து, 
அழல் புறத்து - தீயிலுக்குவெளியில், இட்டான் - விடுத்தான், ௪-று. 

(க-ு,) களன் பாம்பையெடுத்துத் தக்கப்புறம் விடுத்தான 
என்பதாம், (௪) 

கதழெரிக்கணின்றகற்நலுங்கஇிசொளிவிரிக்கு 
மதாபொலன்கழலசசர்கோன்மெய்யுறத்திண்டி. 
முதர்செனெத்தவாளரவுதன் முன்னுருவெடுப்ப 
விதுகுலத் துயர்வேர்தலும்வேத்றுருவமைந்தான். 

(இ-ள்.) கதழ் எரிக்கணினறு - சொலிகஇன்2 தீயினின்றும், அகழ் 
லம - நீக்திவிட்டவளவில், கதா ஒளி விரிக்கும் - இரணவொளி வீசா 
நினற, அதா - ௪த்திக்கெற, பொலன் கழல் - பொன்னால் செய்யப 
பட்ட லீரக்கழலையணி” த, அரசாகோன் - நளமகாராஜனத, மெய 

உற - சரீரத்திம் பொருகதும்படி, ண்டி. - கடித்து, முதா செனத்த - 
மிகுந்த கோபத்தையுடைய, வாள் அரவு - ஒளிபொருந்திய காக் 
கேரடக காகமானது, தன மூன் உரு - தன்னுடைய பழையவுருவத் 
தை, எடுப்ப - எடுக்க, விது குூலதது - சர்இரவம்சத்தில், உயா வே 
சீனும் - உயாந்த நளமகா.ராஜலம், வேறு உரு அமைந்தான - வேற்றுரு 
வடைந்தான், எ-று, 

(௧- ௮.) பாம்புகடிக்க ஈளன் வேற்றுருவானான் என்பதாம்.(௫) 

கருணைசெய்தெனைப்புசந்தநிற்கடித்ததுமுன்னை 
யுருவுகண்ணுறிலொன்னலர்செகுப்பரொென்பதனாற் 
பொருவிலோயினிவாகுவனெலும்பெயர்்புனையா 
விருதுபன்னன்வாழயோத்திமாககரினேகுதியால. 

(இ-ள்.) கருணை செய்து - இருபைசெய்து, எனை - என்னை, 
புரச்த - இரக்ஷித்த, கின் கடி தத.து - உன்னைக்சடி.த்.5௮, (ஏனெனில்) 
முன்னை உருவு - பழையவுருவமான.து, கண்ணுறில் - காணப்படுமா 
ஞல், ஒன்னலா - சதீ.தருக்கள், செகுபடா - கொல்லுவா£கள், எனப் 
தினால் - என்னு நினைவினால், பொருவிலோய் - ஒப்பற்ற களமகா.ரா 
ஜனே, இனி - இனிமேல், வாகுவனெலும் - வாகுவன் என்று சொல் 
லப்பட்ட, பெயா புனையா - பெயரைத் தரித்துக்கொண்டு, இருது 
பன்னன் - இருதுபன்னமகா.ராஜன், வாழ்- ௮ரசாட்டி செய்யாகினற, 
அயோத்தி மா ஈகரின்- அயோத்தி யெனப்பட்ட பெருமைபொருச்திய 
பட்டணத்திற்கு, ஏஎஞூதி - போவாயாக, எ-று. அல் - ௮௯௪,



௬௦௮ ைுைடதம், 

(௪- து.) பாம்பு சளனை அயோத்தியில் இருதுபன்னனிட த்தம் 
போகும்படி சொல்லிற்று என்பதாம். (௬) 

ஏந்தலே௫யம்மன்னவன்சூதனாவியைநது 
கூந்தன்மாவுளந்தெரிதருவிஞ்சைகீகொடுப்பி 
னாய்ந்தசூ துவெல்விஞ்சைநின்பாலவனளிக்குஞ் 
சாக்தமென்முலைத்தமயந்திதன்னொடுஞ்சார்வாய். 

(இ-ள்.) ஏந்தல் - களமகாராஜனே, ஏூ - ௮ர்ஈகரதஇழ் செ 
ன்று, ௮ மனனவன - அந்த இருதுபன்னனுககு, சூதன ஆ - தோப 
பாகனாக, இயைர்அ - பொருந்தி, கூர்தல் - புமமயிரினையுடைய, மா - 
குதிரைாகளின௮2, உளம் - மனதை, தெரிதரும் - அறிகின்ற, விஞ்சை - 
விததையை, நீ கொடுப்பின் - நீ (அவ்வரசலுக்கு) உபதேஈப்பை 
யானால், ஆய்ர்த - பரிசோதிக்கபபட்ட, சூ.து வெல - சூதினில் Cap 
தியைதீதராகின்ற, விஞ்சை - விததையை, நின்பால் - உன்னிடததில, 
அவன் - அவ்வ.ரசன், அளிக்கும் - கொடுப்பான், (அதன் பிறகு) சாக் 
தீம் - சந்தனககோலமணித, மெல் முலை- மிருதுவாுய ஸதனய 
களையுடைய, தமயர் இதன்ஜெடும் - தமயர்தியோடும், சராவாய் - கூடு 
வாய, எறு. 

(௧- து.) பாம்பு, களனே குதிராக ளூள்ளமறியும் வித்தையை 8 
இருதுபன்னஜுக்குக் கொடுத்தால அவன் சூதுவெல் வித்தையை உனக் 
குக் கொடுடபான் என்பதாம். (௭) 

பின்னர்மன்னநின்பெருகிலக்கமையும்பெறுஇ 
முன்னைமாணுருவெளிதினிற்பெற்றிடமுன்னி 
லின்னபூந்துகில்புனைதயென்றிருதுகிலளித்துச் 
தன்னுருக்கொடுப்போயதுதழலவிழிப்பாக்தள். 

(இ-ள்.) பின்னா - பின்பு, மன்ன - களமகாராஜனே, நின் - 
உன்னுடைய,பெரு கில ழெமையும் - பெரிய ௮ரசாட்சியையும், பெறு இ- 
அடைவாய்; மூனனை - முற்பட்ட, மாண் உரு - மாட்டுமைப்படட 
வுருவகீதை, எளிதினில் - வருத்தமினறி, பெற்றிட முன்னில் - பெற 
நினைப்பையாடல், இன்ன பூ துல் - இந்த அழகே உஸதிரத்தை, 
புனைதி என்று - தரித்தக்கொளளென்று சொல்லி, இரு தல் - இர 
ணடு வஸ்இரரங்களை, அளித்து - கொடுது, தன் உரு கொடு - தனப 
ழைய வுருவததை யெடுததுக்கொண்டு, தழல் விழி பாந்தள் - அக்னி 
பொருச்திய கண்களையுடைய சாக்கோட்க சாகமானது, போயத் - 
மறைர்துபோயது, எ-று. 

(@- து,) பாம்பு ஈளனே உன்வடி.வுகொள்ள வேண்டில் இடச் 
வஸ்திரச்தைச் தரியென்.று இரண்£டுவஸ்திரல் கொடுத்தப் பொயிற்று 
என்பதாம், (<4) 

yBiQurecsispareirCarenaaIet Gr 
பிதிர்சுணங்கணிவெம்முலைப்பெய்வளைக்தகடர்சோண்



வேற்றுருவமைந்தபடலம், ௬௦௯ 

மதர்வைகோக்கதென்வாணகையெனயுயிர்வருத்,துய் 
கதிர்செய்கித்திலம்வரன்றெறிஇரைக்கடல்கண்டான். 

(இ-ள்,) ௮தா - சத்தியாநின்ற, பொலன் கழல் - பொன்னும் 
செய்த வீரக்கழலையணிற்த, ௮ரசாகோன் - ஈளமகா.ரானானவன், ௮ 
வ்வயின் ௩ - அவ்லிடம்விட்டுப் புறபபட்டு, பிதா - பிதாம்.த, சுண 
கு ௮ணி - தேமலையணிக்த, வெம் முலை - விருப்பத்தைச் செய்ன்ற 
ஸதனஙகளையும், பெய் வளை - வளையலையணிரத, தடம் தோள் - பரு 
ததி தோள்களையுமுடைய, மதாவை சோக்குதன் - தமயகஇயினது, 
வாள் நகை என - ஓளிபொருநக்தி.ப தர்தங்கள்போல, உயி வருச்.தும- 
உயிரை வருத்துஇன்ற, கதா செய் - ஒளிவிடுஇன்ற, நித்திலம் - முத் 
துக்களை, வரன்று - வாரிக்கொண்டு, எறி- வீசாநின்ற, இரை - அலை 
கள்பொருந்திய, கடல் - சமுத்இரத்தை, கண்டான - (களமகா ராஜன) 
பாாததான, எ-று. 

(௧க- து,) ஈளன் சமுத்திரத்தைக் கண்டான் என்பதாம். (௯) 

வஞ்சர்கெஞ்சினாழ்கழியினோர்மடகடையன்ன 
மஞ்சிறைப்புறத்தாருயிர்ப்பெடையினையணைத்துக் 
கஞ்சகாண்மலர்ச்சேக்கையிற்கண்படகோகஇ 
கெஞ்சமாழ்குறகெடி துயிர்த்தயர்வொடுகின்றான், 

இ-ள்.) வஞ்சா - வஞ்சக.ர.து, நெஞ்சின் - மனம்போல, அழ - 
அழ்க்த, கழியினில் - கழிரிலத்தில், ஜா மட கடை அன்னம் - ஒரு இள 
வன்னமானத, ௮ம் சிறை புறத்து - அழயெ ஏிறடுன் புறதீதினால், தா 
உயி - நிறைந்த வுயிரையொத்த, பெடையினை - பெட்டை யனனத 
தை, அணைத்து - தழுவிக்கொண்டு, கஞ்சம் - தாமராயினத, காள 
மலா - புதியமலராயே, சேக்கையில் - படுக்கையில், கண்படல் - நித 
திரை செய்வதை, கோகி - பாதீ௮, நெஞ்சம் - மனமானது, மாழ 
குற- வருத்தமடைய, நெடி.து உயித்து - பெருமூச்சுவிட்டு, ஆயா 
வொடும் - சோவுடனே, நின்றான - (களமகாராஜன்) கின்றனன்,௪-று. 

(க- த.) ஈளன் அன்னம் புணாதலைக்கண்டு சோவுடனின்றான் 
என்பதாம், (௧0) 

சுடர்செய்முத்தமுநேமியம்புள்ளுமென்றுக௬ 
கெடிதுகோக்கெந்கேரிழைமூரலுமுலையும் 
வடி.வமைந்தமென்விரலுமீங்கெய்தியவாற்ளூற் 
கடலில்வீழ்கதுயிர்துறந்தனளெனமனங்கலுழக்தான். 

(இ-ள்.) சடா செய் - ஒளிவீடுஇன்ற, முத்தமும் - ssi 
களையும், சேமி புள்ளும் - சக்ரவாக பக்ஷிகளையும், மெல் தூரும் - 
மிருதுவாகய பவளஙகளையும், நெடிது நகோக்- நெமிங்காலம் டாது, 
ஈம - சம்முடைய, சேரிழை - தமயர்தியினது, மூ.ரலும் - தம்.த வரிசை 
களும், மூலையும் - ஸ்தனங்களும், வடிவு அமைந்த - அழகுபொரு் 
திய, மெல் விரலும் - மெல்லிய விரல்களும், எங்கு - இக்குழி கிலத



௬௧௦ OK L. 5 wD, 

Ba, ewhu gpd - Ourgi Burgers, கடலில் - சமுத்திரம் 
Bo, Speg - (suusBwrerwer) apt g, elt gypé garer - 
இறச்தாள், என - என்றெண்ணி, மனம் கலுழ்ந்தான் - (conoersr 
ஜன்) மனல்கலம்இனான், எ-று, ௮ம்-௮சை, 

(க- அ.) களன் தமயர்தி அவயவங்கஞுக்கு உவமானட்பொருள் 
களைக் கடலிழ் கண்டு மனங்கலக்இனான் என்பதாம், 

-௮க்கழிநிலத்தில் காணப்பட்ட முத் தமூதலிய உவமான வஸ் 
க்களை உவமேயமாக மயங்னெமையால் மயக்கவணி, (௧௧) 

ஆவியன்னதோ ரணங்கனையளாயிருணீத்த. 
பாவியேன்முககோக்குறிற்பழிவருமென்றோ 
மேவுசேக்கையிற்குருசெம்பேட்டினம்வெருவிச் 
சேவலோடகன் றேகுவதெனமனநக்திகைத்தான். 

(இ-ள்.) ஆவி ௮ன்ன - உயிரையொத்த, ஜா ௮ணங்களே - ஒப் 
பற்ற தமயர்தியை, ௮ரை இருள் - மாத்த ராதஇரியில், நீதத- (தனி 
யாக) விடுத்த, பாவியேன் - பாவியாகயெ யென்னுடைய, முகம் - 
முகத்தை, நோக்குறில் - பாரத்தால், பழி வரும் என்றோ - பாவம் 
வரும் என்று நினைக்தோ, மேவு - பொருகதிய, சேக்கையில் - படுக் 
கையிலுள்ள, குருகு - பறவைகளிலுடைய, இள - இளமை த்ய, 
பேட்டு இனம் - பெட்டைகளினினமானது, வெருவி- பயக, சேவ 
லோடு- ஆண்பறவைகளோடும், அகன்று - (அவ்விட த்தைலிட்டு) 8ீஃ்டு, 
ஏகுவ.து - போவது, என - என்று, மனம் இகைத்தான் - மதிமயங் 
இனான, எ-று, 

(க-.ு.) பறவைகள் நீங்குதலை ஈளன்சண்டு தன்கும்றசத்தை 
யெண்ணினான் என்பதாம். 

பறவைகள் இயல்பான் மனிதராக்கண் டே.இலும் அதற்கு களன் 

தன் குழ்றத்தை ஏதுவாக்னொ னென்க, இது தம்குதிப்பணி, (௧௨) 
ஈவ்விகோக்கிகனகைமதிமுகமெனச்சறக்த 
தெய்வகாண்மலர்ப்போ தலிழ்பூர் துகடிமிர்ம்து 
கவவவெண்டிரைத்துளியெறிசென்றலங்கன்று 
தைவருநர்தொறுமெய்பதைத்தாருயிர்தளர்ந்தான். 

(இ-ள்,) கவ்வி சோக்தென் - மானபோன்ற, கண்களையுடைய 
தமயச்தியின.த, ஈகை - பிரகாசியாநின்ற, மதி - சர்திரனையொத்த, 
மூகம் என - முகம்போல், சிறர்த - சிறப்பையடைந்த, தெய்வம் - 
தெய்வத் தன்மையுள்ள, மாள் மலா - புதிதாக மலாடன்ற, போது - 
புஷபத்தில், அவிழ் - வீரிர்த, பூ .துகள் - மகரர்தப்பொடிகளை, இமி£ 
ந்து - பூசிக்கொண்டு, கவ்வை - ஒளிபொருந்திய, வெண் இஜா - 
வெளித்த சமுத்திர வலைகளிஜஐுடைய, துளி - இவலைகளை, எறி - 
வீசுன்ற, தென்றல் சன்று - இளர்தென்றலானது, தைவருர்தோ 
௮ம்- மேலில் லீசச்தோறும், மெய் பதைச்அ - ௪ரிசமான௮. தடி.ச௮,



வேற்றுருவமைக்தபடலம், ௬௧௧ 

ஆர் உமி£ - நிறைந்த உயிரான) தளார்தான் - தளரப்பெற்றான், 
௪-ு, ௮ம் - ௮சை. 

(௧- ௮.) களன் தென்றல் வீசலால் தளாச்சியடைச்தான் என்ப 
தாம், (௧௩) 
இன்னதன்மையன்வைகலீமைந்துபோயிறப்பக் 
கன்னல்வேலியம்கழனியிற்களிச்சுரும்பரற்றும் 
பொன்னந்தாமரைப்பொகுட்டின் மேன்மடப்பெடைபுல்லி 
யன்னங்கண்படுவெள்ளநீரயோத்திநாடடைநதான். 

(இ-ள்.) இன்ன தன்மையன் - இத்தன்மையனாயய ஈளமகா 
ராசன், வைகல் ஈரைந்து போய் இறபப - பததுகாள நீங்பபைபோக, 
கன்னல் வேலி - கருப்பம்வேலியிடபடட்ட, அம் கழனியில் - அழ 
வயல்களில், களி சுருமபு - களிபபினையுடைய வண்டுகள, அரதறும் - 
சததியாகின்ற, பொன் ௮ம் - பொனபோலழயே, தாமரை பொகுட 
டினமேல் - தாமரைப் பூங்கொட்டையில், மட பெடை - இளமை 
தம்ிய பெட்டை யன்னங்களை, புல்லி - தழுவிக்சொண்டு, அனனம்- 
அன்னப்பறவைகள், கண்படு - நிததிரைசெயற, வெளளம் நீ£ - 
மிகுந்த நீவளமுள்ள, அயோத்தி காடு- அயோததிககரததை, அடைக 
தான் - சோநீதான், ௪-று. 

(௧- g.) ஈளன் அயோத்தியைச் சா£நதான் என்பதாம். (௧௪) 

இருதுபன்னனைக்காண்டலுமெத்தொழில்வல்லை 
மருவுகாமமென்கூறெனவாகுவனென்பே 
ருருவவாம்பரிததேரினிதூர்குவனும்ப 
சருமருந்தெனவடுகொழிலபுரிவனென்றறைந்தான். 

(இ-ள்.) இருதபன்னனை - இருதுபன்ன வ. ரசனை, காண்ட 
லும் -(௪ளன்) கண்டவளவில், எ தொழில் வல்லை- எச்செய்கையில் 
(8) திசமையுள்ளவன, மருவும் - பொருக திய, காமம் என - உனபெயா 
யாது; கூறு என - சொல்லென்று (இருதுபனனன் கேட்க), வாகு 
வன் - வாகுவனெனபத, என் போ - எனது பெயராம் , உருவம் - 
சிறத்தையுடைய, வாம் பரி - தாவாகின்ற குதிரைகட்டிய, தோ - 
இசதததை, இனிது - ஈன்றாக, ஊாகுவன் - நடத்துவேன், (அன்றியும்) 
உம்பா - தேவர்களினத, அரு மருந்து என - அரிய அமுதம்போல, 
அடு தொழில் - சமையலை, புரிவன் - செய்வேன்; எனறு அறைந 
தான் - என்று (ஈளமகாசாசன்) சொன்னான், எ-று. 

(௧-௮) களன் இருதுபன்னனைக் கண்டு தன்னைச் சாரதி; தொ 
ழிலிலுஞ் சமயற்றொழிலிலும் வல்லவனெனருன் என்பதாம். (௬௫) 

வேக்தனவ்வுரைகேட்டலும்விபன்மணிகெடுக்தேர் 
கூந்தன்மாவுளமறிட்தனைகுநிப்பிலுரர்குதியே 
லாய்ர்சசெம்பொனோசாயிரம்வைகலுமளிப்ப 
லேய்ந்தவென்னிருபாகசோடிருத்தியென்றினசத்சான்.
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(இ-ள்.) வேந்தன் - இருதுபன்னராசன், ௮ உரை - ௮ம்களன் 
சொல்லை, கேட்டலும் - கேட்டமாத்திரத்இல், வியன் - பருத்த, மணி- 
நவ.ரத்இனங்கள் பதித்த, நெடு - நீண்ட, தோ - தேரிழ் கட்டபபட்ட, 
கூதல் - புறமயிரினையுடைய, மா - குதிரையின2, உளம் அறிக் தனை - 
மனதை யறித்தவனா௫ு, குறிப்பின் - குறிப்பினால், ஊாகுதியேல் - 
நடத் துறெவனானால், ஆயர்த - குற்றமற்ற, செம் பொன ா ஆயிரம்- 
ஓராயிரம் பொன், வைகலும் - நமாளதோறும், அளிப்பல் - கொப 
பேன, ஏந்தல் - வீரனே, என் - என்னுடைய, இரு பாகரோடு - இர 
ணடு சாரதிகளோடுக்கூட, இருத்தி - இரு, எனறு இசைத்தான - 
என்று சொனனான், எ-று. 

(க - த) இருதபன்னன் நளனை காளொன்றுக்கு ஆயிரம்பொன 
சமபளததில் வைததான என்பதாம் 

பொன்னென்பது இருபது Asan பணத்திலுக்குச் தொகைப் 
போ, இது சேரசோழபாண்டியா மாட்டு வழககு, (௧௬) 

௮ன்னவாறுநகேர்ந்தலங்குளைப்புரவிமான்நேர்க்கு 
மன்னனாகயேரநிடதாகோன்வைகலும்புலம்பித் 
துன்னுகானிடைகீத்தவடுயரமீககூ.ர 
வென்னளாயினளோவெனவிரம்கிவெய்தயிர்ப்பான். 

(இ-௭.) அன்ன அறு கோந்ற - அப்படியே சமமதித.து, ௮ல 
வகு - அசைனேற, உளை - புறமயிரினையுடைய, புரவி மான - குதிரை 
கடடிய, தோக்கு - இரதக்கட்கு, மன்னனாயெ- அதிபனாயெ, கிடதா 
கோன - களமகாராசனானவன், வைகலும் - நாள்தோறும், புலம்பி - 
மனமிரக்இு, துன்னு கானிடை - நெருங்கய காட்டினில், நீத தவள் - 
விடப்பட்ட தமயர்தியானவள், துய. ரம- துன்பம், மீ கூ.ர-அ.இகரிக்ச, 
எனனள் ஆயினளோ - எத்தனமையளானாளோ, என - எனறு, இர 
௩௫ - புலமமி, வெயது - கொடியதாக, உமீப்பான் - பெருமூச்சுவிடு 
வான, எது 

(க-து.) களன் தமய௩இயை கிளைத்து விசனப்பவொான் என்ப 
தாம 

உயிர்த் துமெயகளர்ந்துருகியவேந்தனையுளத்து 
லயிர்ததொர்சாரஇயுற்றதையெவன்கொலென்றதைய 
வெயிற்கொடும்கதிர்மறை% துழிவெவ்வழற்கானிந் 
பயிற்பிலகோதையைக்தீர்ந்தனன்பரிவிலேனென்றான். 

(இ- ௭.) உயித்து - பெருமூச்சுவிட்டு, மெய் தளாச்து - சரீரம் 
வாடி, உருயெ வேச்தனை - மனமுருகயெ ஈளமகா.ராஜனை, உளத்தில் - 
மனத்தில், அமாத.து- சர்தேததத், ஜா சாரதி-(சீவலனென்னு) மொரு 
தோப்பாகனானவன, உம்றதை - (பாளதோறும்) அடைர்த தனபத்தை, 
எவன்கொல எனறு அறைய - என்னவென்று கேட்க, வெயில் - வெய் 
யிலைகசெயன்ற, கோடு கதிர - சூரியன், மறைச்துழி - அஸ்தமித்த 
பின்பு, வெல் ௮ழல்- கொடிய அழல்பொருக்திய, கானில் - காட்டி.
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னில், பயி£ப்பு இல் - பரிசத்தையாயெ, கோதையை - பெண்ணை, பரிவு 
இலேன் - அன்பில்லாத சான், தார்தனன் - விடுத்தேன், என்றான் - 
என்று (களன்) சொன்னான, ௭-ு. 

(க-.) லா சாரதி களனை ஏன் விசாரப்படுஇரு யென களன் 
தீன் மனைவியைக காட்டில் விட்டே னென்றான் என்பதாம். (௧௮) 

வேற்றுருவமைந்தபடலம் முற்றிற்று, 
ஆ. செய்யுள் - ௧0௯௨ 

வீமன் தேடவிட்டபடலம், 
| இப்படலததால் வீமராஜன் தமயநதி களன் இருவரையும் 

தேடுதறகு அதறகு உரியோனா விடுத்தல 
சொல்லபபடுனெறது ] 

கலிநிலைத் து 

இனையனாகியமன்னவனவ்வுழியிருப்ப 
வனைகருங்கழல்விதர்ப்பர்கோன்மறையவர்க் கூயென் 
ஐகையைதன்னொடுகளனையுந்தேடிகீர்தந்தா 
னினைவயாவையுக்தருகுவனெனவவர்கேர்ந்தார். 

(இ-ள்.) இனையன ஆூயெ - இத்தன்மையனாஇிய, மன்னவன்- 
நளமகாராஜன, அ௮வ்வுழி இருபப - அவ்வயோததியில் இருக்க, வனை 
கரு கழல் - சிறர்த வீரக்கழலையணிந்த, விதாப்பா கோன் - லீமராஜன், 
மழறையவா கூய்- பிராமணாசளை அழைதது, என் தகையை தன்னொ 
டும் - என்பெண்ணாூய தமயர்தியோடும், ஈளனையும் - களமகா சாஜனை 
யும், தேடி - (தேசங்களில்) தேடி, நீர தர்தால - நீவா கொடுப்பீரா 
யின, நினைவ யாவையும் - (நீ£) நினைததவை யனைத்தையும், SHG 
வன - சகொடுபபேன, என - எனறுசொல்ல, அவா - அம்மஹையவா 
கள, கோந்தா£ - (அதற்குச்) சம்மதித்தா£, எ-று. 

(க-து) வீமன தன்மகளையும் மருமகனையும் கண்டுபிடித்துக் 

கொடுத்தவாகளுக்கு சினைதத யாவையுக கொடுப்பே னென்ன 
என்பதாம். (4) 

தீரங்கவாரிஇிசூழ்தருசகைமைசாலுலக 
மொரும்குதேடியுங்காண்லெருலபபிலார்திரிய [யோன் 
வரங்கொள்கேள்வியன் சுவேதனென்றுரைக்குமோர்மறை 
கரும்கட்பேதையைச்சேஇபன்மனைவயிற்கண்டான். 

(இ-ள்.) தரங்க வாரிதி - அலைகளையுடைய சமுத்திரமான2, 
சூழ்தரு - சூழ்ச் ச, தகைமை சால் உலகம் - மேனமை பொருந்திய பூவு 
லகம், ஒருங்கு தேடியும் - ஒருங்குபடத தேடியும், காண்டுலா - காளூ 
தீவராய், உலபபிலா£ - அளவற்றபோகள், திரிய - இரியாகிற்க, வரம் 

@e
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கொள் - வரத்தைக்கொண்ட, கேள்வியன் - (சாஸ்திரச்) கேள்வியை 
யுடைய, சவேதன் என்று உரைக்கும் - சுவேதனென்று சொல்லப 
பட்ட, ஜா மறையோன் - ஒருபிராமணன், கரு கண் பேதையை - கரிய 
கண்களையுடைய தமயர்தியை, சேதிபன மனைவயின் - சேதிதேசத் 
த.ரசனாயே சுவாகுவின வீட்டில், கண்டான் - பா£ததான், கூறு, 

(க-து) சுவேதனென்னும் ஜாபிராமணன் தமயர்தியைச் சே.இ 
பதி யரண்மனையிம் கண்டான என்பதாம், (௨) 

மாசுபூத்தொளிமமுங்குபுமண்ணுராமணியிற் 
றேசழிந்திடுதெரிவைதன் நிருமுககோ ௧௫ 
யேசலில்லிவட்கோவிவையெய்துமற்றென்னா 
வாசிலகேள்வியோன்கலுழ்ந்தனன்றுயர்க்கடலாழ்ம்தான், 

(இ-ள்.) மாசு பூத்து - அழுக்கடை்து, ஓளி மழுங்குபு - ஒளி 
மழுங்க, மண்ணுரு மணியில் - சாணையிடாத மணிபோல, சேசு அழிர் 
இடும் - அழகழிந்த, தெரிவைதன் - தமயநதியினது, திருமுகம் 
கோக்கு - அழிய முகத்தைப பாரத்து, ஏசல் இல் - பழிப்பில்லாத, 
இவட்கோ - இப்பெண்ணனுக்கோ, இவை எய்தும் - இவ்வவற்தை 
கள்பொருர்தும, எனனா - என்று, ஆசு இல- குஜைவம்ற, கேள்வி! 
யோன் - கேள்வியை யுடைய சுவேதன, கலுழ்ந்தனன் - தலங்தெவ 
னாடு, துயா கடல் - துன்பக்கடலில், ஆழ்ர்தான - மூழ்னொன, எ-று. 
மற்று - ௮சை. 

(௧-த) சுவேதன் தமயந்தியைக் கண்டு வருக தினான என்பதாம்.() 

அ௮ழுவசென்கொலென்ருாயிழைவினவநின்றாை 
முழுவலன்புடைத்கோழன்யான்மொய்த்தறின்றமரும் 
குழுவுடின்னிருகுரவரு் தீங்கிலொன்ன த் 
தொழுதுமைக்கணீர்முலைத்தடம்பெருகமெய் சோர்ந்தாள், 

(இ-ள்) அழுவது எனகொல் என்று - துன்பப்பவேது என்ன 

காரணம் எனறுசொல்லி, ஆயிழை - தமயந்தியானவள, வினவ - 
கேட்க, நின் தாதை - உன்றந்தைக்கு, முழுவல அனபு உடை - நிறைந்த 
அன்புடைய, தோழன் - தோழமையுளளவன, யான் - நான், மொய 
தத - நெருங்கவே, கின தமரும் - உனனுடைய உறகினரும், குழுவும் - 
கூட்டத்தவரும், நின இரு ஞூரவரும் - உன்ஐூடைய தாய்தகபபன்மா 
ரிருவரும, இங்கு இலா - கேடிலராயுளா, எனன - எனறுசொல்ல, 
தொழுது - (௮அவனைத) தொழுது, மை சண் நீ£ - மைபொருச்திய 
கண்ணீ, முலைத்தடம் - முலையினீடததில், பெருக - ஒழுக, மெய் - 
உடம்பு, சோரந்தாள் - மெலிர்தாள், ௭-று. 

(௧-௮.) தமயர்தி சுவேதனை ஏனழுடிறாயென சுவேதன் சான் 
உன் தகப்பனுடைய தோழனென்ளருன், தமயர்தியுமழுதாள் என்ப 
தாம். (௪ 

கந்தவார்குழற்காரிகையமுதல்கேட்டிவட்குத் 
தந்தையாரெவற்குரியளித்தளிரியதனித்து
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வந்தவாறெவனிவளை நீயுணர்ந்ததெவ்வாறென் 
றந்தணாுளனைவினவினள் சுவாகுவையளிததாள். 

(இ-ள்.) கந்தம் - வாசனைபொருாதிய, வா சுழல் - நீண்டகூக் 
தலையுடைய, காரிகை - தமயந்தியானவள, அழுதல் - துனபபபடு தலை, 
கேட்டு - (சுநம்தையால்) கேள்விபபட்டு (வரது), இவட்கு - இபபெண 
MPEGS, தந்ைத யா - தகபபன யா, இ தளீ£ இயல - தளி£டோ 
ன்ற மேனியையுடைய இப்பெண்ணானவள, எவற்கு உரியள் - எவ 
னுக்கு மனையாள், தனிதது வரத ஆறு - தனித தவா தவிதம், எவன - 
யாது, இவளை - இபபெண்ணை, கீ உணாஈதது - கீ odes gi, எவ்வா ற- 
எப்படி, எனறு - எனறு, ௮ சணாளனை - சுவேதனை, சுவாகுவை 
அளிததாள் - சேதிதேசததரசனைப டெற௰ற தாயானவள், வினவி 
னள - கேட்டாள, எ-று, 

(௧-,) சேதிபதி தாய் தமயர்தி அழுதலைச்கேட்டு இவட்குச 
கீசப்பஞா, கணவனா, எனறுபிராமணலாக கேட்டாள் எனப தாம. () 

மாதுகேட்டியிம்மடவரலவிதர்ப்பர்கோன்புதலவி 
காதனாயகனிடதர்கோன்காசனிமுமுதுர 
சூஇனாலிழந்திவளையுய்கானிடைக்துறந்தா 
னாதலாலிவட்டேடெனவிதர்ப்பர்கோனறைந்தான், 

(இ-ள்) மாது- அரசனதுதாயே, கேட்டி. - கேள், இ மடவ 
ரல் - இப்பெண், விதாபடா கோன் புதல்வி - வீமராஜனது குமா 
ததி) காதல் சாயகன் - அன்பினையுடைய (இவட்குக) கணவன, 
நிடதா கோன - ஈளமகா.ராஜன், (அவன்) காசினி முழுதும் - பூமிமு 
மூவதும், சூதினால் - சூதாட்டததால், இழஈ.து - தோறறுவிட்ட், இவ 
ளையும் - இததமயாதியையும், கானிடை - காடடினில், துறந்தான - 
விடுத்தான, ஆதலால் - ஆகையால், இவள - இவளை, தேடு என - 
தேடுவீரெனறு, விதாப்பா கோன - வீமராஜன, அமைர்தான் - ௨த் 
தரவு கொுததான், எ-று. 

(க-து) பிராமணன் அரியே, இட்டெண் வீம. ராஜன் மகள, 
இவள் கணவன் ஈளன, அவன் சூதாடடததால் காடிழச்து மனைவியைக 
காட்டில் விடுத்தான், இவளைததேடென லீமலுத்த.ரவு கொடுத்தான் 
என்பதாம், (௬) 

சேண்டியெங்கணுங்கண்டிலன் றிருவைகின்மனையிற் 
காண்டல்செய்தனன்கன்னலிற்பழுக்கமென்மொழியாண் 
மாண்டபேசெழிலவாணுதலவயங்கியமறுவா 
லீண்ணெர்ந்தனன்யானெனமழையவனிசைத்தான். 

(இ-ள்;) எங்கணும் சேண்டி. - எவ்விடத்திலும் - தேடி, இருவை- 
லக்ஷமியையொத்த தமயகஇியை, கணடிலன - காணுதவஞாய், நின 
னையில் - உன மாளிகையில், காண்டல் செய்தனன - கண்டேன், 
கன்னலில் - கரும்பிலும், பழுத்த - முதார்த, மெல் மொழியாள் - 
இனிய வச௪னத்தையுடைய இசுதமயர்தியினத, மாண்ட - மாட்டுமைப்
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பட்ட, போ எழில் - மிகுந்த அழகுதல்யெ, வாள் அதல் - ஒளிபொ 
tBu நெற்றியில், வயக்யெ - விளங்கிய, மறுவால் - மச்சையினால், 
ஈண்டு- இவ்விடத்தில், யான் - கான, come sere - (இன்னளென்று) 
அதிந்தேன், என - என்று, மறையவன் - சுவேதனானவன், இசைத் 
தான் - சொன்னான், எ-று. 

(௧-.:.) சுவேதன் தமயந்தியை நெற்றிமச்சையினா லதிச்தே 
னென்றான் என்பதாம், a 

அதுளெத்தலுமணிநுதன்மாசினையகற்றக் 
கதிறித்தலிற்கண்வழுக்குற்தனகூச 
ம.இி.நுதற்புறத்திலயயமறுவினை நோக்கித் 
ததைமலர்க்குழற்றதமயக்தியிவளெனவுணர்க்தாள். 

(இ-ள்.) ௮து செத்தலும் - அச்செய்தியைச் சொன்னவள 
வில், ௮ணி நுதல் - அழூய நெற்றியிலுள்ள, மாசினை - அழுக்கை, 
அகற்ற - போகக, கதர எதிததல் - ஒளிவிடுஇன்றமையால், கண் - 
நேததிரங்கள், வழுக்கு உற்றன - சிததினவைகளாக, கூச - அஞ்ச, 
மதி நுதல் புறத்து - பிறைபோன்ற நெற்றியினிடத2, இலயெ - பிர 
சாசிதத, மறுவை - மறுவினை, நோகஇ- பாரத்து, இவள் - இப்பெண், 
ததை மலா குழல் - நெருக்க மலாகளையணிரத கூர்தலையுடைய, 
தமயச்தி - தமயந்தியே, என - என்று, உணாந்தாள் - (௮ரசனன்னை) 
அதிக்தாள், எ-று; 

(க-த,) அசசன் தாய் மறுவினாலே தமயர்தியென் ஐறிச்தாள் 
என்பதாம். H 

வனைமலர்க்குழன்மங்கைநின்னன்னையும்யாலும் 
புனைகருங்கழற்சுதர்மன்றன்பு தல்வியரர வே 
மெனலுமன்னைதனிணைமலர்ச்தேடியிறைஞ்சிக் 
கனைகருங்கடற்கரைபுரணடாலெனக்கலுழ்ந்தாள், 

(இ- ள்,) வனை மலா குழல் - பூமாலையணிர்த கூர் தலையுடைய, 
மங்கை - தமயகதியே, நின அன்னையும் - உனது தாயும், யாஜம் - 
நாலும், புனை - தரிக்கபபடட, கரு - பெருமை தங்யெ, கழல்- வீரக் 
அழலையணிர் த, சுகாமனறன - சு தாம.ராஜனுடைய, புதல்வியா ஒவேம்- 
புத்திரிகளாகோம், எனலும் - என்று (௮ரசனனனை) சொன்னவள 
வில், அன்னைதன் - அப்பெரிய தாயினது, இணை - இணைந்த, மலா - 
தாமரை மலமையொத்த, சிறு அடி. - சிற்றடி.களில், இறைஞ்சி - நமல் 
கரித் த, கனை - சததியாகின்ற, ௧௬ கடல் - கறுதத கடலானது, கரை 
புரண்டால் என - கரைபுரண்டாற்போல, கஜுழ்க்தாள் - (தமயக்தி] 
அமுதான், எ-று, 

(க - த.) சேதிபஇதாய், தமயச்தியே ! உன்தாயும் நாலும் சுதா 
மன் புத்திரிகள் எனறபோ.து தமயர்இி யவள் காலில்லிழுச் தமுதாள் 
எனபதாம். (௧)
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இன்னளென்றெனையுணர்வதன் முன்ன முமீன்ற 
வன்னையாமெனவளித்தனையன்புமீதூச 
மன்னுமென்னுயிர்மக்களைக்காண்பதற்கெந்தை 
பொன்னகர்ககெனைவிடுத்தியென்றின்னுரைபுகன்றாள். 

(இ- ௭.) எனை - என்னை, இன்னள் என்று - இத்தன்மைய ளெ 
னது, உணாவதன் முன்னமும் - ௮றிவதம்கு முன்பும், ஈனற - பெதற, 
அன்னை அம் என - தாயாவ ளெொனனும்படி, அன்பு மீ.தா.ர - ஆசை 
மிக, அளிததனை - இரக்ஷிதீதாய, மனனும் - அவ்விடததிற் பொருக 
இயிருக்கற, என் உயி மக்களை - என்னுடைய உயாபோன்ற பிளளை 
களை, காண்பதமகு- பாரப்பதற்கு, எந்தை - என் பிதாவினது, பொன 
நகாக்கு - அழிய குண்டினபுரததுககு, எனை விடுததி - என்னை 
யஜப்பு , எனறு - எனறு, இன உமா - இனியசொய்களை, புகன்றாள் - 
(தமயகதி) சொன்னாள், எ-று. 

(6 - gi.) என்னை இன்னாளென் நறியுமுன்னமே அன்னையைப் 
போலுங் காபபாறநினாய், எனமக்களைக் காணவேண்டும, என்பிதா 
விடத.துக் கனுப பென்று தமயர்திசொனனாள் என்பதாம். (௧௦) 

உரைசெய் மாற்றமோர்ம் துள்ளுயி ௬ருகுறத் தழு 
விக், கரைசெய் வேலையிற் ௧க௬௩௧டங கண்கணீ ருகுப்ப, 
வெரிமணிப் பொலன் சிவிகையி ஸிருள்கனிர் தொழுகு 
ம், விரைசெய் கோதையை விதர்ப்பர்கோ னகர்வயின் 
விடுத்தாள், 

(இ- ள்.) உரை செய் மாற்றம் - (தமயச்தி) சொல்லிய வசனத் 
தை, லாந்து - அறிர்து, உள உயி உருகு உ௰ - உள்ளேயிருக்கும் பிரா 
ணன உருகும்படி, தமுவி-அணைததுககோண்டு, கரை செயகரையை௪ 
செயயாநினற, வேலையில் - சமுூததரமபோல, ௧௬ - கறுதத, தடம்- 
விசாலமாஇய, கண்கள - நேததி.ரஙகள, நீர உகுபப - கீரைச்சொரிய, 
எரிமணி-பிரகா௫ிக்இன்ற இரததினஙகள பதிதத, பொலன் சிலிகையில்- 
பொழபல்லக்கனமீது, இருள் கனிநது - இருள மூஜதாக்து, ஒழுகும் - 
ஒழுகாநின்ற, விரை செய - வாசனை பொருகதிய, கோதையை - அள 
கபா. ரத்தையுடைய தமயச்தியை, விதாபபாகோன் - வீமராஜன, 
சகாவயின் - குண்டினபுரத்திழ்கு, விடுத்தாள - அலுப்பினாள், ௭-று, 

(௧- து.) பெரியதாயானவள் தமயச்தியை முத்துச்சிவிகையி 
லேற்றிக் குணடினபுரத்துக் கலுப்பினாள் என்பதாம். (௧௧) 

கொள்ளைவண்டினங்கூட்டுணுஈறுமலர்க்கோதை 

யள்ளலங்கருஞ்சேற்நிடையரக்கதெழ்விரிந்த 
வள்ளவாய்ச்செழுங்கமலமேன் மடவனந்துயில்கூர் 
வெள்ளதீர்வயல்விதர்ப்பர்கோனகரமேயினளால, 

(இ-ள்,) கொள்ளை வண்டு இனம் - மிகுந்த வண்டுக் கூட்டல் 
கள், கூட்டுணும் - (தேனைச்) கொள்ளையிடும்படியாகய, நறு மலா -
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வாசனைபொருர்திய மலர்களையணீர்த, கோதை - கூந்தலையுடைய 
தமயர்தியானவள், அள்ளல் - குழைந்த, ௮ம் - அழயெ, கரு - கரிய, 
சேற்றிடை - சேற்தினிலுண்டாகே, அரக்கு இதழ் - செவ்விதழ் 
கள், விரிர்த - மலாக்த, வள்ளம் வாய் - இண்ணம்போன்ற வாயை 
யுடைய, செழு கமலமேல் - செழித்த தாமரை மலரின்மேல், 
மட அனம் - இளவன்னங்கள், துயில கூர - நித்திரைசெயனற, 
வெள்ள நீ£ - நீரப்பெருக்கையுடைய, வயல் - கழனிகளையுடைய, 
விதாபபாகோன் - விதாபபதேசத திீரசனாகய வீமராசன.து, ககரம் - 
குண்டினபுரததை, மேயினள் - அடைநதாள், எ-று ஆல்-அசை, 

(௧- இ.) தமயந்தி குண்டினபுரத்தைச் சார்தாள் என்பதாம், 

அழுதவுண்கணுமறதமெல்லாடையுமலங்கதற் 

கழுமச்சூட்டுபுகைசெயாக்கருங்குழற்காடும் [ன் 
விழியினோக்கலும்விதர்ப்பர்கோனவெய்துயிர்க் தயர்ந்தா 
தழுவியன்னையருறுதுயர்சாற்றலாந்தகைததே, 

(இ-ள்.) அமுத - அழுகையுற்ற, உண் கணும் - (தமயர்தியினத) 
மையுண்ட1 கண்களையும, அதற - ஒறுபட்ட, மெல் அடையும் - 
மமன்மைபொருச்திய புடைவையையும், ௮அலககல் - மலா மாலைகளை, 
கழும - நிறைய, சூட்டுபு - சூடடி, கை செயா - முடிக்காத, ௧௫ 
குழல் காடும் - கரிய கூ£தற்காட்டையும், விதாப்டா கோன - வீம 
ராசனானவன், விழியின் கோககலும் - சண்களாற் கண்டமாத்திரத 
இல், வெய்து உயித்து - பெருமூச்சுவிட்டு, அயார்தான் - சோர் 
தான) அனனையா - தாய்மாகள, தழுவி - (தமயச்தியைத்) தழு 
விக்கொண்டு, உறு துயா - ௮டைநத துனபமானது, சாம்றலாம் - 
(5மமாற) சொல்லுமபடி.யான, தகைததே - தன்மையையுடையதா, 
எ-று. 

(க - அ,) தமயர்தியை வீமராசன்கண்டு சோந்தான், தாய் 
மாகள் தழுவி யமுதா£கள் என்பதாம். (௧௩) 

காட்டினள்ளிருட்காலையிற்காவலனீத்த 
திட்டொணாவெழிற்றெரிவையைததேடினன் கொணர்ந்த 
மூட்டுமுத்தழன் முறைமையின்வளர்த்திடுசுவேதன் 
வேட்டயாவையுங்கொள்கெனவளித்தனன்வீமன், 

(இ-ள்.) காட்டில் - வனத்தில், ஈள் இருள் காலையில் - ஈடூராத் 
இரிகாலத்தில், காவலன் - நளமகாராசன், நீத்த - விடுத்த, இட்டு 
ஒணா - எழுதக்கூடாத, எழில் - அழகுபொருகதிய, தெரிவையை - 
தமயந்தியை தேடினன் - தேடி, கொணாந்த - கொண்டுவந்த, 
மூட்டு - மூட்டப்பட்ட, முச்தழல் - மூன்றக்னிகளை, முறைமை 
பில் - இரமத்தினால், வளாததிடிம் - வளாக்காகின்ற, சுவேதன் - 
சுவேதனென்லும் மறையவன், வேட்ட - விரும்பிய, யாவையும் - 
எல்லாவற்றையும், கொள்ச என - பெற்றுக்கொள்ளென்று, வீமன் - 
வீமராசன், அளித்தனன் - கொடுத்தான், ௭- று.



விமன்தேடவிட்டபடலம். ௬௧௯ 

(s- து.) வீமராஜன் சுவேதனுக்கு வேண்டியன கொடுத்தான 
என்பதாம். 

முத் தழலாவன-- தகூநிணாக்்இனி, காருகப தீதியம், அஹவனீயம் 
என்பனவாம். (௧௪) 

மககள்வாணமுககோக்கியுமடவரனெஞ்ச 
நெககுவாடுதல்கண்டநற்ருயுளகெடகிழ்ந்து 
கக்குசெந்தழற்காலவேற்காதலற்குறுக 
நககபூங்கழனளனையுநாடுகென்றுசைத்தாள். 

(இ-ள்) மக்கள் - பிள்ளைகளின.து, வாள மூகம் - ஒளிபொருக் 
Bu (pases, நோக்இயும் - பா£ததபின்பும், மடவரல் - தமயக 

இயின*, கெஞசம் - மனமானது, கெககு வாடுதல் - நெடுழ்கது வா 
டுதலை, கண்ட - பாத்த, ஈல் தாய - எனற தாயானவள, உளம் கெடழ் 
நத - மனமூருடு, கககு - கககபபட்ட, செம தழல் - சிவ;த ௮க்இ 
னிபொருகதிய, காலன் - யமனையொதத, வேல் - வேலாயுதததை 
யே இய, காதலன - தன்னாயகனாடுய வீமராசனை, குறு - டெடி. 
நினது, ௩௧௧ பூ கழல் - விளககுகனற அழிய லீ ரககஃழலையணிஈ த, 
நளனையும் - களமகாராசனையும, காடிக எனறு - தேடுகவென்று, 
உரைததாள - சொல்லிஞள, ௭-.நு. 

(க-து,) சாருகாசினி நளனையும் தேடும்படி. விமஜக்குச் சொன் 
னாள் எனபதாம், (௧௫) 

ஒடரிக்கணுளுரைத்தலுமொற்றசைக்கூவி 
யாடகப்பசும்பொலன்கழனளனைமீராய்ந்து 
தேடிவம்மினென்றரசர்கோன்றிசைதொறுஞ்செலுத்த 
நாடினாரவர்ஈளிகடல்வசைப்பெலா௩டந்தே, 

(இ-ள்.) ஓடு அரி களுள் - நீண்ட அரிப.ரந்த கண்களையுடைய 
காஞ்சனமாலையானவள், உரைத்தலும - சொன்ன மாத்திரத்தில், 
ஒறறரளை கூவி - வேவுகாரரை யழைத்த, ஆடகம் - பொனனாலா 
இய, பசு - பசுமையாகெ, பொலன் - அழூயெ, கழல் - வீரக்கழலை 
யணிந்த, களனை - களமகாராசனை, நீ ஆய்ந்து - நீங்கள் ஆராய் 
ந்து, தேடி, - இரிந்துபா£த்.து, வம்மின் - வாருங்கள், என்று - என 
றுசொல்லி, ௮ரசா கோன - வீமராசன், இசைதொறும் - எட்டுத 
திக்லும், செலுதத - (அவாகளை) அனுப்ப, அவா - அவ்வேவுகா 
ரா, களி கடல் வளைப்பு எலாம் - குளிச்சிபொருஇப சமுததி 
சஞ்சூழ்ந்த பூமண்டல முழுமையும், நடந்து - இரிது, நாடிஞா - 
கீடிஞாகள், எ-று. 

ப. (க-:.) வீமராஜன் சளனைத்தேடும்படி வேவுகாராகளுக்குக் 
கட்டளையிட அவாகள தேடிஞாகள் என்பதாம், (௧௬) 

அருவுமொற்றரிலொருவன் மீண்டணம்ூன்முன்றோன்றி 
யரிவையதெயிலயோத்்இமாககரினிலடைந்தேன்
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புரிகருச்குழன்மனைவியைப்போக்கென் புலம்பும் 
ஒருவனிவ்வுழியுண்டுகொலெனவினாவினனுல். 

(இ-ள்.) அருவும் ஒழ்.றரில் - தேடுற வேவுகாரருள், ஒருவன் - 
பாணாதனென்னு மொரு வேவுகாரன், மீண்டு - திரும்பிவர்.து, அண 
இன் முன் தோன்றி - தமயக்தியின் முன்னிலையில் கின்று, அரிவை - 
இராசகுமா.ரததியே, மூது - பழைய, எயில் - மதில்சூழ்ந்த, அயோத்தி 
மா ஈகரினில் - அயோத்தியாபுரியில், அடைஈதேன் - செனஜேன்; புரி- 
விரும்பப்பட்ட, கரு குழல்- கரிய கூட தலையுடைய, மனைவியை - மனை 
யாட்டியை, போக்கனன் - விடுததவனாடு, புலம்பும் - துனபபப௰ 
இனற, ஒருவன் - யாவனாயினு மொருவன், இவ்வுழி - இஈதப பட்ட 
ணத்தில், உண்டுகொல் என - உளனா என்று, வினாவினன - விசாரித 
தேன், எ-று, ஆல் - அசை. 

(௧- த.) பாணாதனென்னும் வேவுகாரன் தமயாதிமுன்வாது 
அயோ தியில் மனைவியை கீகனெவலுண்டா வெனக்கேடடேன என 
பதாம், (cr) 

ஒகையோடெனக்கொருவனாங்குளங்கனி௰துருகி 
வாகைவெஞ்சிலையிருதுபன்னற்குயர்மான் தேர்ப் 

பாகன்கொய்யுளைப்பரியுளந்கேர்பவனொருவன் 
மோகையைப்பிரிர்தாரஞருழப்பவன் சோர்வான். 

(இ-ள் ) ஓகையோடு - அன்புடனே, எனக்கு- எனககு, ஒருவன- 
ஒருமனிதன, ஆங்கு - அவ்வயோதஇககரததில், உளம் கனிஈ2 - were: 
கனிர்து, உருடு - கரைந்து, வாகை - வெற்றிமாலையணிர்த, வெம் சிலை- 
வெவ்விய வில்லையேஈ்திய, இரு துபனனறகு - இருதுபன்ன வரச 
னுக்கு, உயா மான தோ - உயாகத ஸூதிரைகட்டிய தேரை நடத்து 
இனற, பாகன - சா.ரதியும், கொய உளை - கொய்துகட்டிய புறமயி 
ரினையுடைய, பரி உளம் - குதிரைகளினது மனதை, தோபவன - ௮றி 
பவனும், ஒருவன் - தனியனா யிருபபவலும், தோகையைப் பிரிந்து - 
மனையாளைபபிரிவுற்று, ஜா அஞா உழப்பவன - மிகுர்த தன்பப்படு 
இன்றவலும், சோவான் - சோவை யடை.இன்றவலும், எ-று. 

(௧-த-) அங்கொருவன் இருதுபன்னனுக்குத் தோப்பாகன் மனை 
வியைபபிரிச்து சோபவன் என்பதாம், (௧௮) 

இ௫முதல் இரண்டுபாடலுங் குளகம், 

அழலிலாதுணவமிர்தெனவடுந்தொழில்புரிவோன் 
மழகளிற்றினனடையினன்வாகுவனென்போ 
னெழுவுலாந்திணிதோளினனீமகுளனென்ன 
வொழுகுபூங்கொடிமருங்குலாயுணர்ந்தனன் வந்தேன். 

(இ-ள்.) அழல் இலாத - நெருப்பில்லாமல், உணவு - உண்டியை, 
அமாது என - ௮முதமென்னும்படி,, ௮டும் தொழில் - சமைத்தலை, 
புரிவோன் - செய்வானும், மழ களிற்தின் - இளமைதக்கய யானை



கலிகீங்குபடலம், ௬௨௧ 

பொல, நன் கடையினன் - நல்ல ஈடையையுடையவலும், வாகுவன 
எனபோன் - வாகுவனென்லும் பெயனாயுடையவலும், எழு உலாம் - 
தூண்போ லுலாவுற, திணி தோளினன் - வலிமைபொருர்திய தோள 
களை யுடையவலும் (ஆூய ஒருவன்), ஈங்கு - இக்சக.ரதஇல், உளன - 
இருகடன்றான், என்ன - எனறு சொல்ல, ஒழுகு - தேனொழுகுகன்ற, 
பூ கொடி. - புஷபக்கொடியை யொத்த, மருங்குலாய் - இடையை 
யுடைய தமயநதியே, உணாம்தனன் வந்தேன் - இச்செயதி யறிகதவ 
னா இவ்விடம வகதேன் (எனஞான்), எ-று. 

(க-து) அக்னியில்லாது சமைப்பவன் இருக்கறானென்று 
கேட்டுவ5தேன என்றான என்பதாம், (௧௯) 

வீமன் தேடவிட்டபடலம் முற்றிற்று, 

  

ஆ. செய்யுள் - ௧௧௧௧. 
  

கலிநீங்குபடலம். 
| இப்படலத்தால் ஈளனிடத்தியபொருக்தி வருத்தியிரு£த 

கலியன் ஈளன் அக்ஷவிததை யறிஈதபின அவனிடத.தில் 

நில்லாது விட்டேக்குதல் சொலஃப்படுனெற.து.] 

கலிநிலைத் துறை 

என்றுகூறியவந் தணற்கிருநிதிவழங்கி 
ஈன்றுகின்னுரையின்னமுமயோத்தியினண் ணி 
மன்றல்மாலைவேலிருதுபன்னற்குளம$ழ்வ 
தொன்றுகூறுவதுளதெனவுரைத்தன் மேயினளால். 

(இ-ள்.) என்று கூறிய - இப்படியென்று சொல்லிய, ௮௩த 
ணற்கு - ஒற்தனாய்ச்சென்ற பாணாதனென்னும் பிராமணனுக்கு, இரு 
நிதி வழ்க - மிகுர்த நிதிகளைக்கொடுதது, நின் உரை - உனசொற்கள், 
நன்று - நல்லனவாயுள்ளன ; இன்னமும் - மறுபடியும், அயோத்தியில் 
நண்ணி - அயோத்திரகரததும் சோகது, மன்றல் மாலை - வாசனை 
பொருச்திய பூமாலையணிசத, வேல் - வேலாயுதமேர்திய, இருதுபன 
னஜற்கு - இருதுபன்ன மகா.ராசனுக்கு, உள மஇழ்வ.து - மனஙகளிடப 
தாய, ஒனறு கூறுவது உளது - ஒன்று சொல்லத்தக்கது உண்டு, 
என - என்று, உரைததல் மேயினள்-சொல்லினாள், எ-று. ஆல்-௮சை,. 

(௧- ௮) தமயந்தி பிராமணஜுக்குப் பொருள்கொதேது இருது 
பன்னலுக்குச் சொல்லவேண்டுவ தொன்றுண்டெனறு சொல்லத் 
தொடங்கஇஞாள் என்பதாம். (4) 

நாட்டமூன்றுடைகாயகன்வரத்தனானம்கை 
மீட்டும்கன்னிகையாயினள்சுயம்வரம்விழைந்தாள் 
கேட்மொநிலக்கெவருமவ்வுழியிறுத்தார் 
பூட்வொர்சிலைமன்ன$போதியேற்போவாய்,



௭௨௨ ைகட்தம், 

(இ- ள்,) காட்டம் மூன்று உடை நாயகன் - திரிகேத்திரம்களை 

யுடைய ப.ரமசிவன.த, வ.ரத தினால் - ௮னுக்ரெகத்தினால், நஙகை - தம 
யந்தயானவள், மீட்டும் - மறுபடியும், கனனிகை ஆயினள் - கனனி 
கையா, சுயம்வரம் - சுயம்வரததை, விழைரக்தாள் - விரும்பினாள், 
கேட்டு - ௮ச்செட்தி கேட்டு, மா நிலக்கிழவரும் - அ. ரசாகளும், அவ் 
வுழி- அவவிடததில், இறுததா£ - வர்தடைக்தா£கள, பூட்டு - நாணே 
இிடப்பட்ட, வா சிலை மனன - நீண்ட விலலையேச்திய இருதுபன்ன 
வ.ரசனே, நீ போதியேல் - ந போவையானால், போவாய - (விரவிழ்) 
போ, எ-று. 

(க-து இருதுபன்னனே தமயந்தி இரண்டாவ.து சுயம்வ 
ழ்தை யிசசிததாள நீபோவையாடும் போ எனபதாம, (௨) 

இதுமூத லிரண்டுபாட்டெ குளசம, 

நாளைகன்மணம்புணர்வதுகிடதகாடளிககும் 
காளையாருயிருளன்கொலோகழிந்தனன்்கொல்லோ 
வாளிமொய்ம்பினாயென்றுகீயறஹைகெனவறைக்காள் 
வாளைவென்றரிபரக்துமைதோய்ந்தசண்மடவாள். 

(இ-ள்) காளை - நாளைத்தினததில், கல் மணம் - ஈல்ல விவாக 
மானது, புணாவத- செய்யபபடுவதாம், கிடத காடு அளிக்கும் - நிடத 
தேசத்தை இரச்ஷிககாகினற, காளை - ஈளமகா.ராசனானவன், நா - 
நிறைச்ச, உயா - பிராணனானத, உளன்சொலோ - இருக்கபபெற் 
மூனே, கழிஈதனன் கொல்லோ - நீங்கப்பெற்றானோ, அளி மொயம்பி 
ஞாய் - "ஙகததையொதத பலச்தையுடைய இருதுபன்னனே, என்று- 
என்றுசொல்லி, நீ யறைக என - நீசொல்லென்று, வாளை வென்று - 
வாளாயுதத்தைச் சயித்து, அரிபரர்து - செவ்வரிபரஈது, மை சோட்ச் 
த கண் - அஞ்சனம் பொருந்திய கண்களையுடைய, மடவாள - தமயம் 
தஇியானவள், அறைந்தாள் - சொன்னாள், ௪-.று, 

(௧-.து) காளை விவாகமெனச் சொல்லென்று சொன்னாள் என்ப 

தாம். (௩) 

சுருதிநாற்றுறைபோயவன்றுனைவினிலெய்தி 
யிருதுபன்னனையடைஈதிவையாவையுமியம்ப 
மருமலர்க்குழன்மன்றலகேட்டலுமுளமகழ்வுற் 
அருவவாம்பரித்தேர் விவொகுவற்குனாப்பான். 

(இ-ள் ) சுருதி நால் துறை - வேத்சாஸ்திரங்களின.த மாசக்சத் 
இல், போயவன - சிறறத௨னாயெ வேதியன, துனைவினில் எய்தி - 
சீசரததில (அயோததியை) அடைந்த, இருதபன்னனை - இருதுபன 
னராசனை, அடைக து - நெருங்இ, இவை யாவையும் - இவை யனைத்தை 
யும, இயம்ப - சொல்ல, மரு மலா குழல் - வாசனைபொருந்திய மலனா 
யணிஈத கூக தலையுடைய தமயநதியினது, மன்றல் கேட்டலும் - விவா 
கவா£தீதையைக் கேள்வியுற்ற மாத்தரததில், உளம் - மனமானத, 
மூழ்வு உறறு - களிப்புற்று, உருவவாம் பரி - சேராகத் தாவாகின்ற
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குதிரைகட்டிய, தோ விடும் - தேரா௪ செலுததாநின்ற, வாகுவம்கு - 
வாகுவன எனஓஞ சாரதிக்கு, உரைப்பான - சொல்லுவான், எ-று, 

(-) இருதுபனனன் தோப்பாகஜச்குச் சொல்லுவான் என் 

பதாம் (௪) 

தளருநுண்ணிடைத்தமயங்திசுயம்வரகாளை 
யுளைவயப்பசுமபுவியினுளள மோர்ந்தனையேற் 
நெளியுஉகேள்வியாய்விரைவினிற்செலுததுகதேரென் 
நளிமுரன்றுபைந்தேனுகர்தாரினானறைகதான், 

(இ-ள்.) தளரும் - தளாசசியடையாகினற, றுண் இடை தம 
யந்தி - நுடபமான இடையையுடைய தமயகதிமினத, சுயம்வ.ரம - 
சுயம்வ.ரமானது, காளை - நாளைத்தினததில் (ஈடகடன்றத), ௨௭ - 
புறமயிரினையும, வயம - வெற்றியையுமுடைய, பசு - பசுமையாஇய, 
புரவியின - குதிரையினது, உளளம் - மனதை, லாக்தனையேல் - அறி 
வாயானால், தெளியும் கேளவியாய - தெளிவுபெறும கேள்வியையு 
டைய வாகுவனே, விரைவினில் - சீக்சொததில, தோ செலுததுக - இர 
தத்தை நடததுக, என்று - எனறுசொல்லி, அளி முரனறு - வணடு 
கள சததிதது, பை தேன் - பசியதேனை, ுகா - உணனும்படியான, 
தாரினான - மாலையணிந்த இருதுபன்ன மகாராஜன், அ௮றைர்தான - 
சொனனான், எ-று 

(க-து) இருதுபன்னன், தோப்பாகனே காளை தமயரச்திக்குச் 
சுயம்வரம் £௧௫ரந தேனைச் செலுச்தென்றான் எனபதாம், (௫) 

கேட்டவாகுவன்கிளியெனமிழற்றுதீங்கெ வி 

காட்டுணீத்ததுகினைத்தனளாயினுங்கற்பு 
நாட்டுகின்றவளித்்இிறம்புரியுமோகம்மைக் 
கூட்டுதற்ில்திழைத்தனளாமெனக்குறித்தான். 

(இ-ள்) கேடட- ௮௪சொல்லைக கேட்ட, வாகுவன் - வாகூவ 
னெனஷும் பெயரினையுடைய ஈளன், இளி என - இளிபோல, மிழற்.து - 
பேசுற, த ளெவி - மதுரமான சொற்களையுடைய தமயகஇ 
யானவள, காடடிள - காட்டி ஐள், கீததது - விடுத்ததை, நினைத்தனள் 
ஆயினும - (விரோதமாக) கினைததாளானாலும், சற்பு - பதிவிருதத் 
தை, காடம்கனறவள் - நிலைநிறுசதுனெற அ௮வள், இ திறம் - இவ் 
வண்ணமாக, புரியுமோ - செய்வாளோ (செய்யாள் ஆயிலும்) , ஈம்மை- 
எமமை, கூட்டுதறகு - (தன்னுடன்) கூட்டுதற்கு, இஃது இழைத்த 
னள் ஆம் - இதை௪ செய்தவளாவாள், என - என்று, குறிததான - 
so Been, oo. 

(௧-த.) களன, தன்னை வ.ரவளழக்க இவ்வாறு செய்சாளென்று 
நினைத்தான எனபதாம், (௬) 

கொறில்வயப்பரித்சேர்பண்ணிகொய்தஇனித்கொணரா 
வெறுழ்வலித்தகடந்சோளிஞய்த்தேர் மிசையிவரி



௬௨௪ ளரைடதம், 

னறுமலர்ப்பசும்பூர்தொடைவிதர்ப்பர்கோனாட்டி. 
லுறுவலிப்பகல்கழிவதன்முன்னெனவுளாத்தான். 

(இ-ள்,) கொறில் - வேகமும், வயம் - வெற்றியும் பொருக்இிய, 
பரி - குதிரைகட்டிய, தோ - இரதத்தை, பண்ணி - அலங்கரித்து, 
கொய்தினில் - கரத்தில், கொணரா - (வாகுவன்) கொண்டுவந்து, 
எறுழ வலி - மிகுத வலிமை பொருகதிய, தடம் தோளினய - 
பருதத தோட்களையுடைய இருதுபன்னராசனே, தோமிசை - தேரி 
னில், இவரில் - ஏறிக்கொள்வாயாடல், ஈறு மலா - வாசனைபொருச்திய 

மலாகடொடுத்த, பசு - குளிந்த, பூ தொடை - அழடுய மாலைகளை 
யணிஈத, விதாபபா கோன நாட்டில் - வீமராஜனது Coes Gor, 
இ பசல் - இனறைததினம், கழிவதன் முன - நீங்குவதற்கு முன் 
னமே, உறுவல - அடைவேன், என - எனறு, உரைததான - சொன 

னான், எ-று. 

(க- த) தோப்பாகளாய களன், தேரைக்கொண்டுவர்து அர 
சனே, 6பேறினால் பொழுதுபோமுன விதாபபதேயததில கொணடு 
போய விடுவே என்றான என்பதாம், (௭) 

என்றுகூறலுமிளங்கஇர்ப்பரிதிபோலிறைவன் 
குன்றுபோலுயர்கொடிஞ்சியந்தேர்மிசைக்கொள்ள 
நின்றயாவருமவியப்புறநினைவருங்கடுப்பின் 
மன்றலந்தொடைவாகுவன்வாம்பரிவிடுத்தான். 

(இ-௭,) என்று கூறலும் - இபபடி சொன்ன மாத்திரத்தில், 
இள கதா பருதி போல்- பாலசூரியன போல, இறைவன் - இருது 
பன்னவரசன, குன்று போல் உயா - மலைபோல உயாந்த, கொடி 
GR ௮ம் தோமிசை - மேற்பரப்பையுடைய அழயே தேரினில், கொ 
ளள - ஏறிக்கொள்ள, நினற யாவரும் - பாரத்திருஈத அனைவரும் 
வியப்பு உற - ஆச்சரியபபட, நினைவு அரும் - எணணுதறகரிய, கபெ 
பின் - வேகத் தனால், மனறல - வாசனைபொருர்திய, ௮ம் தொடை - 

அழ மாலையணிஈ த, வாகுவன - வாகுவனுனவன, வாம பரி - தாவா 
நினற குதிரைகளை, விடுததான் -ஈடததினான, எ-று, 

(௧- த.) இருதுபனனன் தேதிலேற ஈளஎனாயேபாகன் தேலா 
விடுததான என்பதாம, (௮) 

விடுத்தவாம்பரிவருந்கலுமெய்த்தவர்தனக்குக 
கொடுத்தவிஞ்சையைககொய்யுளைபபரியொடுங்கூறக் 
கடுப்பையாவருமுணர்ட்திலர்காலவிசைத்தோடி. 
யடுத்தவார்கழலவிதர்ப்பர்கோனணிகெழுமாட்டில். 

(இ-ள்) விடுத்த - செலுத்தப்பட்ட, வாம் பரி - தாவாநின்ற 
குதிரைகள், வருதலும் - வருர்.துமளவில், மேய் தவா - முனிவாகள, 
தனக்கு கொடுத்த - தனக்குபதேசித்த, விஞ்சையை - we Argos, 
கொய் உளை - கொய்துகட்டிய புறமயிரினையுடைய, பரியொடும் -
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குதினாமோடு, கூற - உபதேிக்க, கப்பை - (தங்கள்) வேகத்தை, 
யாவரும் - எவரும், உணாரம்இலர் - அறிர்திலா (ம்படி), கால் விசை 
தீது ஐடி. - கால்களை வீசிச் சென்று, வார் கழல் - நீண்ட வீ.ரச்கழலை 
யணிர்த, விதாப்பர் கோன் - வீமராஜனது, அணி கெழும் - அழுகு 
பொருக்திய, காட்டில் - தேசத்தில், அடுத்த - சேர்ர்தன, எ-று. 

(௧ - து) குதிராகள் விதர்ட்பதேயத்தைச் சார்ச்தன என்பதாம. 

கூரி சன்மாவுளமறிகலிற்சாலிகோத்தரனோ 
வாய்ந்தகேள்வியின்மாதலியோவன் றிஈளனா 
மேட்தல்வேற்றுருவெடுக்கன னோவென வெண்ணி 
ேவே£்தர்வேட்கனுமணிமுடி.துளககனென்வியந்தான். 

(இ-ள்.) கூர்தல் மா - புறமயிலாயுடைய குதிரைகளினது, 
உளம் - மனதை, ௮றிதலில் - உணாவதில், சாலிசோததிரனோ - சாலி 
கோத்திர முனிவனோ, (அன்றி) வாயந்த கேள்வியின - பொருந்திய 
கேள்வியையடைய, மாதலியோ - இகஇரசாரதியோ, ௮னறி - அல்ல 
வாஇன், ஈளன் ஆம் ஏர்தல் - ஈளமகாராஜனாயே அரசன், வேறு 
உரு எடுத்தனனோ - வேறுருவெதெது வசதனனோ, என எண்ணி - 
என்று இெஇத்து, வேகதர் வேக்தஞம் - இராஜாரொஜனான இருது 
பன்ன ராஜனும், மணி முடி. - சவ. ரத்தினரீடர் தரித்த சரத்தை, 
துளக்கென - அசைத்து, வியர்தான் - சந்தோஷித்தான, ௪-று., 

(க-து) இருதுபன்னன் சாலிகோத்தரனோ, இர் திரசாரதியோ, 
BETES எனதெண்ணி யதிசயித்தான எனபதாம், (40) 

முத்தவெண்குடைவேந்தர்கோன் முழவுறழ்தடர்தோ 
ளுத்தரீயமக்கெறியிடைவீழ்தலுமுணர்ந்து 
தத்துவாம்பரிரிறுவியத் த ூறருகென்னப் 
பச்தியோசனைகடந்ததுசகோனப்பகர்ந்தான். 

(இ-ள்.) முத்தம் வெள் குடை - முத்திஞறசெய்த வெள்ளைக் 
குடையைத் தரிதத, வேற்தர் கோன் - இருதுபனன .ராஜனானவன, 

முழவு உறழ் - மத்தளசதையொதத, தடம் தோள் - பருதத தோள 
களினின்றும், உத்தரீயம் - அகவள்திரமானத, ௮ கெறியிடை - 
௮ந்தமாரக்கத்தில், வீழ்தலும் - வீழ்ந்த மாத்திச.தஇல், உணாக்து - 
தெரிச் தகொண்டு, ததத வாம் பரி நிறுவி - தாவியோடஇன்ற குதினா 
களை நிறுத்து, ௮ தல் - அர்த அங்கவஸ்இிரத்தை, தருக எனன - 
தாவென்று சேட்க, தோ - இரதமானது, பதீது யோசனை - பத்து 
யோசனைதரம், கடர்தது என-கடர்து வர்ததெனறு, பகாந் தான - 
(வாகுகன) சொன்னான், எ-று. 

(க-து.) இருதுபன்னன் அங்கவஸ்இிரம் விழுர்தது எ$வென 
சா.ரஇ பழ்துயோசனை சென்றது என்றுன என்பதாம். (a) 

இன்னவாய்மைகேட்டரசலும்வியப்புடனேசப் 
பின்னு மையிருகாவதமகன்றதற்பின்னர் 

Gm



௬௨௬ ஸலைஈடதம், 

முன்னர்த்தோன்றியகளியினம்பெடையொடுமூசப் 
பொன்னந்தாதுகுபூந்துணர்ப்பொரியமாத்தான்றி. 

(இ-்,) இனன வாய்மை - இத்தன்மையான வசனத்தை, 
கேட்டு - கேள்விபுற்று, ௮ரசலும் - இருதுபன்ன ராஜனும், வியப்பு 
டன் ஏக- அச்சரியத்துடனே போக, பின்லும் - பின்பும், ஐ இரு 
காவதம்- பத்.தக்காதவழி, ௮அகன்றதன் பின்னா - சென்றபின்பு, அளி 
இனம் பெடையொடு - ஆண்வண்டுகள் பெண் வண்டுக ளூடனே, 
மூச௪ - மொய்க்கப்பெற்ற, பொன் ௮ம் தாது- பொன்போ லழூய 
மகரந்தப்பொடிகள், உகு - உதிரபபெற்ற, ணா - புஷபக் 
கொத்துகளையும், பொரி ௮ரை - பொருக்கெ ரையையுமூடைய, 
தான்றி - தான்றிமரமானது, முன்ன௩ திரில், தோன்றியது 
சாணப்படடத, எ-று, 0 

(க- து.) தான்திமரம் aah) காணப்பட்டது என்பதாம்,(௧௨) 

    

தான்றிமாமரர்தோஜு ந் த்தகைத்துத் 
கோன்றுமிம்மா க 'தாக்கமென்பழனு 
மூன்றுகோ முட் புதிர்றிரண்டெனமொ றிய 
வான்ற Be ஒன்ணியற்ருமென வியந்தா ன், 

ஆ ள்.) AR மா மரம்- பெரிய தான்றிமரமானத, தோன் 
௫ - காணப்பீட்டவளவில், தேரினை தகைதது - (இருதுபன்னவ.ர 

சன்) இரதத்தை நிறுத்த, தோன்றும் - காணப்படுகனற, இ மர 
தீது - இந்தமரத்தில், இலைகளும் - இலைகளும், தொக்க மெல் பழ 
ஜம் - நெருங்யெ மென்மையான பழங்களும், மூன்று கோடியே 
முபபதிற்று இரண்டு என - இரட்தெலையிட்ட முப்பதை மேற் 
கொண்ட மூன்றுகோடியென, மொழிய - சொல்ல, அன்ற கேள்வி 
யோன் - நிஜைஈ்த கல்வியையுடைய ஈளமகா.ராசன், எண்ணி - அம்ம 
ததி னிலை முதலியவற்றைக் கணக்இட்டு, அறரும் - 8 சொல்லு மத் 
தன்மைத்தாம், என- என்றுகூறி, வியர்தான - (௮க்கணச் கறிலினில்) 
ஆக்சரியப்பட்டான், எ-று. 

(௧- அ.) இருதுபன்னன் தான்றிமரத்திலைகளுங் கனிகளும் 
மூன்று கோடியே யறுபது எனச்சொல்ல, சா.ரதி எண்ணி யதிசயித் 
தான் என்பதாம். (௧௩), 

இனையவிஞ்சைமற்நெனக்குகீயளித்தனையென்னிற் 
அுனைவயப்பரியுளமுணர்விஞ்சையான்சொல்வன் 
வனைபொலன்கழன்மணிமுடி.மன்ளவெனள்றுரைப்ப 
வனையவிஞ்சையைவாகுகற்களித்தனனன்றே, 

(இ-ள்.) இனைய விஞ்சை - இத்தன்மையாஇய வித்தையை, என 
க்கு - என்றனக்கு, நீ அளித்தனை என்னில் - நீ கொடுப்பாயானால, 
துனை - வேகமுடைய, வயம் - வெற்றிபொருந்திய பரி உளம் - 
குதிரைகளின் மனதை, ணா விஞ்சை - அறியும் வித்தையை,



கலிடீங்குபடலல், ௬௨௭ 

வனை பொலன் கழல் - கட்டப்பட்ட பொன்னாம்செய்த வீரக்கழலை 
யும், மணி முடி - நவரத்சம்பதித்த ரீடததையர் தரிதத, மன்ன- 
இருஅபன்ன ராஜனே, யான் சொல்வன் - நரன் (உனக்குச்) சொல்லு 
வேன், என்று உரைப்ப - என்று வாகுசன் சொல்ல, அனைய விஞ்சை 
யை - HES வித்தையை, வாகுகற்கு - வாகுகலுக்கு, அளித்தனன் - 
(இருதுபன்னவ.ரசன்) கொடுத்தான், எ-று, 

(௧- து.) சாரதி இர்தவித்தையை எனக்குக்கொடும் குதிரைக 

ஞுாத்தையறியும் விததையை உனககுக் கொடுட்பேனெனனான், இருது 
பன்ன ராசலும் அப்படியே சாரதிக்குக் கொடுத்தான் என்பதாம், 

இந்த வித்தையாவது கணக்குவித்தை அதுவே அக்ஷவிததை 
யாம், (௧௪) 

இருதுபன்னனவவிஞ்சையைவாகுகற்கீய 

மருவிரின்றவன்கலிகணங்கேகிவாளரவி 

னெரிசெய்வெவ்விடங்கான்றலினிதயகெக்குருக 

வெருவிவாய்விடாவிடத்தினையுமிழ்ந்தனனன்றே, 

(இ-ள்.) இருதுபன்னன் - இருதுபன்னவ்.ரசன், அவ்விஞ்சை 
யை- ௮க்கணக்கு விசதையை, வாகுகற்ரு ஈய - வாகுகனாய நள 
னுக்குக் கொடுக்க, மரூவி நினற (நளனைச்) சோந்திருந்த, வன 
கலி - வலிமையுள்ள கலியனானவன், தணந்து ஏட - (களம ராசளை) 
விட்டு நீங்கப்போய், வாள அரவம் - ஒளிபொருகதிய காரக்கோடக 
நாகமானது, எரி செய் - தடக்காகின்ற, வெவ்விடம் - கொடிய விட. 
ததை, கான்றலில் - (தானிருந்த களனிடத்திற்) கக்கனெமையால, 
இதயம் - மனமானது, செக்கு உருக - கரைந்துருகப்பெற்று, வெரு 
வி- பயர். ஐ, வாய்விடா - வாய்விட்டு, விடத் தனை - (காக்கோட 
கனது) விஷத்தை, உமிழ்ச்தனன் - ககஇனான, எ-று. அன்று ஏ- 
அசைகள்... 

(s~ gi.) இருதுபன்னன் வித்தையைப் பாகுகலுககுக் கொடகக, 

சனி ௩ளனைவிட்டு நீயடி விஷ.ததைக் கக்இனான் என்பதாம், (௨௫) 

தணக்தவெகங்்இறற்கலியனைச்சபிக்குவனென்னாக் 
கணங்கொள்வண்டிமிர்தாரினுனுள த்திடைக்கரு௪ 

லுணர்ந்தவெங்கலிதமயந்தியுரைத்தசாபத்தா 

லணங்கராவுமிழ்விட த் தனாலின்றளவயாககேன், 

(இ. ்.) தணந்த - தன்னைப்பிரிச்து கின்ற, வெம் இறல்- வெவ் 
விய பலத்தையுடைய, கலியனை - கலிபுருஷனை, சபிக்குவன் என்னா - 
சபிப்பேனென்று, கணம் கொள் - கூட்டங்கொண்ட, வண்டு இமி - 
வண்டுகள் சத்தியாகின்ற, தாரினான் - மாலையணிர்த களமகா ராசன், 
உளத்திடை கருதல் - மனத்தினில் நினைத்தலை, உணர்ச்த - அறிந்த, 
வெம் சலி- கொடிய கலியனானவன், தமயர்தி உரைத்த சாபழ்



௬௨௮ MEL Fo, 

தால் - தமயர்தி கொடுத்த சாபத்தினால், ௮ணக்கு - அச்சசீதைத 
,தருன்ற, ௮ரா - காரக்கோடக காகமானது, உமிழ் - உமிழ்ந்த, 
விடததினால் - விடத்தால், இனறு ௮ளவு - இன்றைமட்டும், அயாஈ 
தேன் - சோவையடைந்தேன, எ-று. 

(௯-த) தன்னைச்சபிக்க நினைநத களன்கருத்தை யறிந்த சனி தம 
யத சாபத்தால் சாகம் உமிழ்த விஷ;ததால் சோவை யடைந்தான 
என்பதாம். (௧௬) 

இழைத்த தீவினை கண௩கனனின்றுதொட்டுன்பேர் 
வழமுத தனாரையுமருவலன்மன்னவென்றேத்த 
வழற்கொடுஞ்சினு தணிக்கனனாடலவேலரசன் 
குழைத்தகானறியிலேறினன்கொடியவெங்கலியே, 

(இ-ள்.) இழைத்த தீ வினை - செய்யப்பட்ட கொடுஞ்செய் 
கைகளை, தணநதனன - விட்டு நீகஇனேன, இன்று தொட்டு - - இன 
ஹைததின முதமகொண்டு, உன் போ - உனனுடைய நாமத்தை, வழு 
த.தினாரையும் - அதித்தவரையும், மருவலன - சேரேன, மன்ன - 
ஈளமகா.ராசனே, என்று ஏத்த - எனறு லுதிக்க, ஆடல் - போ 
செய௫ன்ற, வேல் - வேலையேதிய, ௮சசன் - களமகாராசனான 
வன், அழல் கொடு தினம் - அகஇனிபோற கொடிய கோபததை, 
நிணிர்தனன் - விடுத்தான; குழைத்த - தளிந்த, தான்றியில் - 
தான்றிமரத்தில், கொடிய - குரூரனாய, வெம் சலி - வெவ்விய 
கலியனானவன், ஏறினன - ஏறிக்கொண்டான், எ-று. எ-௮சை. 

(a - து.) இன்றுதொடங்கி உமதுபேரைச் சொன்னவளாயும் 
பிஒ.த்திலன் என்று துதிக்க, ௮ரசன் கோபம் நீங்னென், சனி தானகி 
ம ரத்திலேறினன எனபதாம. ் (௧௭) 

கலிநீங்குபடலம் முற்றிற்று, 

  

ஆ. செய்யுள - ௪௪௨௮. 

தேவியைக் கண்ணுற்ற படலம். 
[இப்படத்தால் கலி கீம்யெ பின்பு களமகாராஜன் வீமனது 

"  குண்டினபுரத்தில் வந்த மூன்துவருடம் பிரிவுற்ற 
தனது தேலியாயெ தமயர்தியைக்சாண்டல் 

சொல்லபபகேன்றது.] 

சலிநிலைத் துறை, 

விண்டமென்மலர்ஈறவினைவிளரியஞ்சுரும்ப 
ருண்டுதுஞ்சுதார்டெெதர்கோன்றேர்கடிதோட்டி. 
மண்டுதீம்புனலகழிசூழ்மாமதிற்குடுமிக் 
கொண்டல்கண்பமிகுண்டினபுர Awaken dere,



தேவியைக்கண்ணுஙறபடலம, ௬௯ 

(இ- ள்.) விண்ட மெல் மலர் - மலாகீத மெல்லிய புஷபக்க 
ளினத, சறவினை - தேனை, விளரி - விளரியென்னும் பணஷைப் பாடு 
இன்ற, ௮ம் சுரும்பா - அழதிய வண்டுகள், உண்டு - குடி.தது, அஞ் 
சும் - நிததிரை செய்யும்படியுள்ள, தரா - மாலையையணிந்த, நிடதா 
கோன் - ஈளமகாராசன், தோ - இரதததை, கடிது ஐட்டி- வினா 
வினித் செலுத், மண்டு - நகிறைச்த, ச புனல் - மதுரமான நீளை 
யுடைய, அகழி கும் - அகழியானது சூழப்பெற்ற, மா மதில் - 
பெரிய மதில்களினுடைய, குடுமி - கரத்தில, கொணடல் கண்படு - 
மேகங்கள் கித்திரை செய்யும்படி.புளள, குண்டின புரத்தில் - வீம 
ராஎன் பட்டணத்தில், வந்து அடைந்தான் - வர்துசோந்தான், ௭-௫. 

(க-து.) களன் தேரோட்டிக் குண்டினபுரத்தில் வர் சான 
என்பதாம். (4 

சில்லியர்தடந்தேர்வருகம்பலைகேளா 
வொல்லையித்திறந்தேர்விடகளனலாதொருவர் 
வலலசோவெனமனச்்இடையெண்ணிமற்றனை யோ 
னல்லனேலுயிர்துறப்பனென்றுன்னினளணங்கே,. 

(இ-ள்.) சில்லி ௮ம் தடம் தோ - உருளையையுடைய அழ$ய விசா 
லமாகய தேரானத, வரும் கம்பலை - வருஇன்ற ௪த்தததை, கேளா - 
கேட்டு, ஒல்லை- €க்ரதஇல், இ திறம் - இவ்வண்ணமாக, தோ விட- 
தேனைச் செலுத்த, களன அலாத-ுளனையல்லாமல், ஒருவா வல்லரோ- 
மற்றொருவா தறமையுள்ளவரோ, என - என்று, மனத இடை - மனத் 
தில், எண்ணி - இர்திதது, அனையோன் அல்லனேல - இவன களனல்ல 
CEO, OS தறப்பல்- உமிரை விடுவேன, என்று - என்று, ௮ணங்கு- 
தமயச்தியானவள், உனனினள் - எண்ணினாள, எ-று. 9-௮சை. 

(௧க- து)தமயச்தி தோவருஞ் ச௪ழ்தங்கேட்டு இவன் ஈளனல்லா 
விடில் உயிவிடுவே னென்றாள் எனபதாம், (௨) 

மருவுபாகனைத்தேரொடும்வாயலினிறுவி 

யிருதுபன்னனவ்வீமன்மாட்டேகலுமெ௫இராப் 
புரிவயாவையும்புரிந்துபலகா தவம்போகடு 
யுருவப்பூணினய்வந்தமையெவன்கொலென்றுரைத்தான். 

(இ-ள்.) மரு பாகனை - பொருந்திய சா.ரதியை, தேரொடும - 
இரத ச்தோமிம், வாயலில் - (அரண்மனை) வாசலில், கிறுவி - கிறு தத, 
இருதுபன்னன்- இரு துபன்ன ராஜனானவன், அவ் வீமன்மாட்டு - ௮௩த 
வீமசாசனிடத்து, ஏகலும் - சென்றவளவில், எதிரா புரிவ யாவையும் - 
எதிாவர்து செய்யத்தக்க மரியாதை யனை த்தையும், புரிநது - செயது, 
பல் காவதம் போக்கு- பலகாத வழியைக் கடத, உறாவம் பூணிஞய் - 
அழிய அப. ரணத்தையுடைய இருஐபன்ன ராஜனே, வர்சமை - 
(கீ) இவ்விடம் வரத தன்மை, எவன்கொல் என்று - என்ன சாரணமோ 
என்று, உரைத்தான் - வீமராசன் கேட்டான், எூறு.



௭௩௦ OBL. & WD, 

(௧க- 2.) இருதுபன்னன் வீமனிடத்திற் சென்றவளவில் வீம 
னெதி£வந்து உபசாரஞ்செய்து வர்தகாரிட மென்னவென்று கேட் 
டான் என்பதாம். (௩) 

ாங்கடைந்ததுமன்னரிற்காணியவெனலும் 
வீயகுதகோளினானினியகன்்மொழிபலவிளம்பிப் 
பாங்குளார்கமையுறையுளொன்றமைக்கெனப்பணிப்ப 
வாங்குவிண்ணவர்ஈகரினும்விமுமிதொன்றமைத்தார், 

(இ- ள்.) மன்ன - வீமராசனே, ஈங்கு அடைர்தது - இச்ஈசரச் 
இல் வ£தது, கின் காணிய - உன்னைச் காண்பதற்கு, எனலும் - என்று 
சொல்லிய மாத்திரத்தில், வீங்கு தோளினான் - பருத்த புசத்தை 
யுடைய வீமராசனானவன், இனிய நல் மொழி - இனிமையான கல்ல 
சொற்களை, பல விளம்பி - பலவாகச்சொல்லி, பாங்குளா தமை - 
அருலுள்ள ஏவலாளனைப் (பார்த்.த), உறையுள் தன்று - ஒரு விடுதி 
வீடடை, ௮மைக்க என - ஏற்பாடு செய்யுககளென்று, பணிப்ப - உத் 
தரவு கொடுக்க, அங்கு - அவ்விடத்தில், விண்ணவா ஈகரினும் - சொரக் 
கத்தைக் காட்டிலும், விழுமிது - மேனமையதாயெ, ஒன்று - ஒரு 
விடுதிவீட்டை, அமைத்தகா£ - (ஏவலாளர்) திட்டஞ்செய்தா£கள், ௭-று. 

(௧க- து.) வீமராஜனே உம்மைக் காணவந்தே னென்றவளவில், 
வீமன் ஏவலாளரை விடுதி வீடொன்று அமைச்சச்சொன்னான், ௮வாக 
களு மப்படியே யமைத்தாரகள் என்பதாம், 

இருதுபன்னன்வேம்தருளினாலவ்வயினெய்தி 
ய.ரசர்யாவருந்தொககலராயவளைப்பணைத்தோள் 
விரைசெய்கோதைதன்சுயம்வசமென்னவேதியன்முன் [ன். 
னுரைசெய்மாற்றமற் றென்கொாலென்றயிர்த்தன னுறைந்தா 

(இ-ள்.) இருதுபன்னன் - இருதுபன்ன ராஜன், வேற்.து அருளி 
னால் - லீமனுத்த.ரவினால், அவ்வயின் எய்தி - ௮ந்தவீட்டில் அடைஈது, 
அரசா யாவரும் - ௮ரசாகள் எவரும், தொக்லொ - வர்துசோந்தன 
ரில்லை; ஆய் வளை - இறந்த வளையலையணிர்த, பணை தோள் - anced 
யொத்த தோள்களையும், விரை செய் - பரிமளிக்தன்ற, கோதைதன் - 
கூற தலையுமுடைய தமயந்தியின.து, சுயம்வரம் எனன - சுயம்வர 
மென்று, வேதியன் - பாணாதனென்னும் பிராமணன், முன - முந்திய 
இனத்தில், உரைசெய் மாம்றம் - சொல்லப்பட்ட வாத்தை, என் 
கொல் என் - எப்படிப்பட்டதோ என்று, அயிரத்தனன் - சர்தேடுச் 
SUS, உறைர்தான் - வாசஞ்செய்தான், எ-று. மற்று - அசை, 

(௧- அ.) இருதுபன்னன் பாணாதனென்ளும் பிராமணன் சுயம் 
வ.ரமென்று சொன்னதைக்குநித்துச் சர்தேடுத்தாள் என்பதாம், () 

சா$தமென்முலைத்தமயந்ததோழியைகோக்கப் 
போந்தமன்னவன்பொற்றடந்தேரிடைப்பிணித்த 
கூந்தன்மாவிரசொரதிகொத்றவேனஎனாம் 
வேந்தனோவெனவுணர்ந்திவண்வருகெனவிடுத்தாள்.



சேவியைக்கண்ணுற்றபடலம், ௬௩௧ 

... (இ-ள்,) சார்தம் - ச்தனக்கோலமணிக்த, மெல் மூலை - மெல் 
லிய அக்கட, திமயர்தி - தமயர்தியானவள், தோழியை 
நோக்க - கேசினியென்னும் தனது பாங்யைப் பாத்த, போர்த மன் 
னவன் - வந்த விருதுபன்ன ராஜனது, பொன் - அழயெ, தடம் தே 
ரில் - விசாலமாஇய இரதத்தில், பிணித்த - கட்டிய, கூர்தல் மா- 
புறமயிரினையுடைய குதிரைகளை, விடும் -௩டத்துடுன்ற, சாரதி- தோப் 
பாகனானவன், கொற்றம் வேல் - வெற்றி பொருந்திய வேலாயுதம் 
தரித்த, ஈளன் ஆம் வேந்தனோ - ஈகளனாஏயே ௮. சசனா (அல்லனா), என 
உணாந்து - என்று ௮றிர்துகொண்டு, இவண் - இவலிடததில, வருக 
என - வாவென்றுசொல்லி, விடுததாள் - அலுப்பினாள், ௭- று. 

(௧- த.) தமயர்தி சேரினியாயெ பாயப்டுயைச் சாரதி களனோே 
மென்றறிர்து வாவென்றாள் எனபதாம் (ச) 

கொங்குவாய்மடுத்தினவவண்டுகூட்டுணுங்கூட்தற் 

றிங்கள்வாண்முகததெரிவைதன்னேவலிற்றிறம்பா 
மங்கையெய்இமத்தியாவனீயெத்தொழில்வலலை 

யிங்குவந்தவாறென்னெனவாகுகனிசைப்பான். 

(@- or.) கொங்கு - தேனை, வாயமதெது ஃ வாயைவைத்து, 
இன வண்டு - கூட்டமாயெ asin Deer, கூட்டு உணும் - கொளளை 
கொண் ண்ணப்பெற்ற, கூந்தல் - அளகத்தையும், இங்கள் - சந்தி 
ரனபோன்ற, வாள் முகம் - ஒளிபொருச்திய முகததையுமுடைய, தெரி 
வைதன் - தமயர்தியின.து, ஏவலில் - உத்தரவினின்றும், இறம்பா - 
தீவருத, மங்கை - கேடினியானவள், எய்தி - அவ்விடத்திற்சென்று, 
யாவன நீ - நீயா, எ தொழில் வல்லை - எர்.த.ததொழில்களில் வல் 
லமையுள்ளவன், இக்கு - இவ்லிட தஇல், வந்த அறு - Gb FETED, 
என் என - எப்படிப்பட்டதென்று கேட்க, வாகுகன் - வாகுகனெனப 
பட்ட சளன், இசைப்பான் - சொல்லுவான், எ-று, 

(௪-.த.) தோழிசென்று நீ யாவல்? மீ எததொழிலில் வல்லவன்? 
நீ இங்குவர்தவகை யென்ன? என, வாகுகன் சொல்வான் என்பதாம்.() 

விரிமலர்க்குழற்றமயர்இசுயம்வரம்வேட்ட 
விருதுபன்னன்மான்றேர்விடும்வாகுகனென்பேர் 
புரிவல்வெர்தழலின்றியுமடை த்தொழில்புனலற் 
லுருகுபாலையிற்றீம்புனறருவலென்றுரைத்தான். 

(இ-ள்.) விரி மலா - மலாதீத மலாகளையணிர்த, குழல் - கூர்தலை 
யுடைய, தமயந்தி - Sows Ruder gi, சுயம்வரம் வேட்ட - ewwers 
இனில் விருப்பமும், இருதுபன்னன் - இருதிபன்னராசனது, மான 
தோ - குதிரைகட்டி.யதேனா, விடும் - மடத்துன்ற, வாகுகன் - வாகு 
கன் என்பத, என்போ - என்பெயராம்; வெம் தழல் அன்றியும் - வெவ் 
விய அக்னி இல்லாமலும், மடை தொழில் உ சமயலை, புரிவல் - 
செய்வேன்;புனல் அற்று - நீரில்லாமல், உருகு- உருகுடன்ற, பாலையில்.



௬௩௨ OGL. F te 

பாலைநிலத்தில், தீ புனல் - மதுரமான௪லதீதை, தரூவல் - (உண் 
டுபண்ணிக்) கொடுப்பேன்; எனறு உரைத்தான் - என்றுசொன்னான், 
al Ye 

(௪-.து.) தமயர்தி சுயம்வரதீதை யிச்சித்த இருதபன்னன் தோ 
விடிஞ் சாரதி, அக்இனியில்லாமற் ௪மைப்பேன், உீரில்லாத பாலையில் 
நீர்உண்டாக்குவேன் என்றான் என்பதாம். (௮) 

இன்னவிஞ்சைகணளனலாதறிகுகரில்லை 
யன்னவன்றரக்கொண்டனைபோலுமவ்வரசன் 
மன்னிவாழ்வகெட்ககர்வயின்வகுத்துரையென்றாள் 
பொன்னவாஞ்சுணங்கரும்பியபுணர்முலைப்பூவை, 

(இ-ள்) பொன் ௮வாம் - பொன்போலாடூய, சுணங்கு அரும் 
பிய - தேமல் உண்டாய, புணா மூலை - நெருஙதிய ஸதனஙகசை 
யுடைய, பூவை - கேளினியானவள், இன்ன விஞ்சைகள் - இத்தன 
மைய வித்தைகள், ௩ளன் ௮லாஅ - களனல்லாமல், அறிகுசா இல்லை - 
அறிந்தவாகள் (ஒருவரும்) இல்லை; அன்னவன - ௮௩த களமகா ராஜன், 
தீ.8- கொடுக்க, கொண்டனை போலும் - பெற்றுககொண்டாய் போ 
லம்) ௮வ் ௮ரசன் - அந்த களமகாராஜன், ௭ ஈகாவயின் - எந்தப்பட் 
டணத்தஇல், மன்னி - பொருகஇி, வாழவது - சுஇத்திருப்பத, வகு 
த்து - பகுத்து, உரை - (அசைச்) சொல்லு, எனறாள் - என்று வினா 
வினாள், எ-று. 

(௧- ஓ.) சேசினியானவள் நீ இவ்வித்தையை நளனிடத்துக் கற 
௮க்கொண்டாய்போலும்) ௮௦ளன் எங்சேயிறுக்இறான் சொல்லென் 
முள் என்பதாம், (௧) 

மேயவிஞ்சையோர்களனொடுங்கற்றிலன்விறல்வேற் 
சேயனானினிதுறைவதிவ்விடமெனத்தெருளேன் 
அா£யகற்பினார்காதலர் துறப்பினுமற்றோர் 
நாயகற்பெறநினைவர்கொலோவெனகவின்றான், 

(இ-ள்.) மேய விஞ்சை - பொருந்திய விததையை, ஓர் - ஒப் 
பற்ற, ஈளனொடும் - சளமகாராசனிடததில், கற்திலன் - நான் «fe 
வ்ல்லை; விறல் வேல் - வெறதிபொருந்திய வேலேர்தஇிய, சேய் அனான் - 
சுப்பிரமணியனை யொத்த நளமகாராஜன், இனித உறைவது - இனிமை 
யோடிருப்பது, இ விடம் - இன்னவிடம், என - என்று, தெருளேன்- 
அதியேன , தாய கற்பினார் - பரிசுத்தமாகிய கம்பினையுடைய மா தர்கள், 
காதலர் - கணவாகள், துறப்பினும் - துற தவிட்டாலும், மற்று ஜா 
காயசன் பெற - வேறொரு கணவனையடைய, கினைவாகொலோ - நினைப் 
பரோ, என - என்று, நவின்றான் - (ரளமகாராசன்) சொன்னான், 
எ-று, 

(௧- து.) கான் ஈளனிடத்தில் வித்தை கற்றிலன், அவனிருக்கு 
மிடமு மதறியேன் ; கற்புள்ளமாதர் நாயகர் கீச்இலும் வேறுசாயகரை 
இச்சிப்பாகளோ என்றான் என்பதாம், (#0)



தேவியைக்கண்ணுந்றபடலம், ௭௬௩௩ 

இன்னகூறலுமடவரல்கதுமெனவேகி 
மின்னனுளுடன்கேட்டனயாவையும்விளம்பி 
யன்னவன்றனதுருவலான்மொழிகுவசனைத்து 
முன்னினம்மிறைமொழிவதேபோன்மெனமொழிந்தாள் 

(இ-ள்.) இன்ன கூறலும் - இத்தன்மையாகச் சொன்ன வளவில், 
மடவரல் - கேசினியானவள், கதம் என ஏட - சரேலென்று சென்று, 

மின் அன்னாளுடன் - தமயர்தியுடன, கேட்டவை யாவையும் வீளம்பி - 
கேளவியுற்ற சங்கதிகளை யெல்லாம் சொல்லி, அன்னவன் தனது - 
அர்களமகா ராஜனது, உருவலான் - வடி.வமில்லாத இபபாகுகன், மொழி 
குவது அனைத்தும் - சொல்லுவதெல்லாம், முன்னில் - யோிககு 
மிடததில், ஈம் இறை - ஈமது ஈளமகாராசன், மொழிவதே போம் என - 
சொல்வதைப்போ லிருககிறதென்று, மொழிச்தாள் - சொனஞள, 
எ-று. 

(க- த.) சோழி கேட்டவையெல்லார் தமய/திக்குச்சொஃலி, 
ஈம்முடைய ௮சசனைப்போலவே பேசு$ருனெனறாள் எனபதாம்.(௧௧) 

மொழிதல்கேட் டலுமொய்குழலவாலரியுதவி 
யழலிலாதிவையடுவதுகாண்டியென்றறையக 
குழைகொள்வாண்முகககொம்பனாளவனுழைக்குறுகி 

யபிழைகொள்பூண்முலைசொறறவாறிசைத்தனளீஈதாள். 

(இ- ள்.) மொழிதல் - (கேசினி) சொல்லியவைகளை, கேட்ட 
லும் - கேளவியுற்ற மாத்திரத்தில், மொய் குழல் - தமயச்தியானவள், 
வால் ௮ரி- வெள்ளிய அரிசியை, உதவி- கொடுத்து, அழல் இலாது - 
நெருப்பின்றி, இவை அடுவ.து- இவ்வரிசிகளைச் சமைப்பதை, காண்டி 
என்று - பார்த் துவாவென்று, அறைய - கூற, குழைகொள் - குண்ட 
லமணிம்த, வாள் முகம் - ஒளிபொருச்திய முகத்தையுடைய, சொம்பு 
அன்னாள் - பூங்கொம்பையொத்த கே௫ினி.பானவள், அவனுழை - அப 
பாகனிடத்த, சூறுடு - செனறு, இழை கொள் - நூலிழைகொண்ட, 
பூண் - அரஙகளையணிர்த, முலை - ஸ்தனங்களையுடைய தமயச்தி, சொற 
ற அறு - சொல்லியபடி, இசைத்தனள் - சொல்லி, ஈர்தாள் - (அவ் 
வரிசியைச்) கொடுத்தாள், எ-று. 

(௪- 2.) தமயர்தி தோழியினிடம் அரிரகொடுத்துத் தீயில்லா 
மற் சமைப்பதைக் காணென்று சொல்ல,௮வள் அவனிட தச் சென்று 
௮ரிசியைச் கொடுத்தாள் என்பதாம், (௧௨) 

ஈந்தவாலரிபெய்தபொற்குழிசி தீயின்றி 
யாய்ந்தகேள்வியான்றொடுதலுமடி சிலாயமைய 
மேய்க்தபூங்குழல்கண்டுபோய்வெம்முலைப்பொறையாற் 
சாய்ந்ததுண்ணிடைத்தமயந்திதன்னொடுமொழிந்தாள், 

(இ.-எ்.) mig and ௮ரி- கொடுத்த வெள்ளிய ௮ரிசியானவை, 
பெய்த பொன் குழிசி - போடப்பட்ட பொற்குடத்தை, ஆய்ர்த



ஆள சைட தம், 

கேள்வியான் - ஐராய்ர்தெடுத்த நல்ல கேள்வியையுடைய sender 
சாசன், தொடுதலும் - (கையால்) தொட்டமாத்திரத்தில், தீ இன்றி- 
நெருப்பில்லாமல், அடிசில் ஆய் ௮மைய - சாதமா யமைய, வெய்ர்த 
பூ குழல் - பூமாலை தரித்த கூர்தலையுடைய கே௫ினியானவள், கண்டு - 
அதைப்பார்தீது, போய் - சென்று, மெம் மூலை - விருப்பத்தைத் 
தருன்ற ஸ்தனங்களினுடைய, பொழையால் - பாசத்தினால், சாய்ர்த- 
வணக்கய, நுண் இடை - நுட்பமான இடையையுடைய, தமயச் 
தன்னொடும் - தமயர்தியுடனே, மொழிந்தாள் - (இவ்வுதிசயத்தைச்) 
சொன்னாள், ௭-று. 

(க-து.) அரிசிபோட்ட பொற்டாத் தரத்தை களன் தொட்டவள 
வில் சாதமாகத் தோழிகன்டு தமயச்திக்குச் சொன்னாள் என்பதாம்() 

அழலுநீருமின்றமிழ்தெனவடுகொழில்கேட்டுக் 
குழையுகெஞ்செனளின்னுயிர்ககொழுகனென்றெண்ணி 
விழைவினோடுதன்மக்களையவனுழைவிடுத்தாண் 
மழலைமென்மொழிமக்களுமன்னன்மாட்டடைந்தார், 

(இ-9்.) குழையும் சநெஞ்சினள் - குழைந்த நெஞ்சத்தளாயெ 
தமயச்தியானவள், அழலும் - நெருப்பும், நீரும் - தண்ணீரும், 
இன்று - இல்லாமல், அமிழ்.து என - அமிரதம்போல, அடு தொழில் - 
சமைத்தலை, கேட்டு - கேள்வியுற்று, (இவன்) இன் உமா கொழு 
நன - இனிய உயிரையொத்த (ஈம.து) கணவன், என்று எண்ணி - 
என்,று ௧௬, விழைவீனோ - ஆசையோடு, தன் மக்களை - தன புதல் 
வரை, அவனுழை - அவனிடத்து, விடுததாள் - அனுப்பினாள்) மழலை 
மெல் மொழி - மெல்லிய மழலைமொழிகளையுடைய, மச்களும் - பிள் 
ளைகளும், மன்னன்மாட்டு - ஈநளமகாராசனிடததில், அடைர்தா£ - 
சோகதாரகள், எறு. 

(௧- து.) தமயந்தி சாயகனென்றெண்ணி மக்களையனலுப்பினாள், 
அவாகளும் அரசனிடததிற் சோர்தா£கள் என்பதாம், (௧௪) 

௮டைந்தமக்களைக்காண்டலுமழலிடுமெழுகி 
னுடைகததுள்ள நீரூற்றிருந்தகொழுெகெடுங்கண் 

டொடர்ந்தமும்மலமுருககிவெம்பவக்கடஜொலையக் 

கட£துளோர்களுங்கடப்பரோமக்கண்மேற்காதல, 

(இ-ள்,) அடைந்த மக்களை - தன்னிடத்.துவர்த புதல்வரை, 
சாண்டலும் - பாசதமாத்திரத்தில், அழல் இடும் - தியிலிட்ட, மெழு 
இன் - மெழுகுடோஸ, உள்ளம் - (களமகா.ராசன்) மனமானது, உடைச் 
தீது - கெடுழ்ர்தது; நெடு கண் - நெடியகண்கள், நீர ஊற்றிருக்து - 
நீர கரந்து, ஒழுனெ - சொரிந்தன; தொடார்த - சனனங்கடோறு 
மலுசரித்த, மும்மலம் - ஆணவம் மாயை காமிய மெனு மூன்று மலத் 
தையும், மூருக்ே- கெடுத்து, வெம் பவம கடல் - கொடிய சனன 
அகரத்தை, தொலைய கடர்துளோர்களும் - முற்றும் நீத்தோரும்,
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மக்கண்மேல் - பிள்சைகண்் மேல்வைத்த, காதல் - தசையை, கட்ப 
பசோ - ஓழிப்பரோ (ஒழியா) எது. 

(க- து.) மக்களை ஈளன்சண்டு அழுதான் என்பதாம், (௧௫) 

மழலைமென்மொழிமக்களைக்காண்டலுமன்ன 
னழுதுதுன்புறலாய்வளைத்தோழிகண்டேகித 
தொழுதுசொற்றலுங்கொழுஈனாமென்பது துணிந்து 
முழுவலன்புடைத்காயொடுதந்தைபான்மொழிரஈதாள், 

(இ-்.) மழலை மெல் மொழி - மெல்லிய மழலைச் சொற்களை 
யுடைய, மக்களை - பிள்ளைகளை, காண்டலும் - கண்டவளவலில், மன 
னன் - நளமகாராசன், அழுது - புலம்பி, துன்பு உ௰ல் - துன்பப்பட 
தலை, ஆய் வளை தோழி- pe த வளை.பலையணிரத Cakediumcnever, 
கண்டு - பார்தது, ஏட - தமயநதியிடததுச்சென்று, தொழுது - 
வணங்கு, சொற்றலும் - (இச்செய்கையைச்) சொனனவளவில், கொழு 
நன் - (இவன்) மது கணவன், ௮ம் - ஆவன், என்பது - எனப்படு 
வதை, துணிந்து - தமயந்தி நிசசமயிதது, முழுவல் அன்புடை - 
நிறைச்ச (கெடாத) ௮அனபையுடைய, தாயொடு - தாயினால், தாதை 
பால் - தகப்பனிடத்தில், பொழிந்தாள் - சொன்னாள், எ-று, 

(௪-து.) அரசன் மக்களைக்கண் டமுதலைத் தோழி தமயர்திக்குச் 
சொன்னவளவில் நாயகனென்று துணிந்து தமயந்தி தாய் மூலமாய் 
தகப்பனுக்கு அறிவித்தாள என்பதாம், (aa) 

மழைத்தடங்கணாண்மன்னவன்பணியினால்வேந்தை 
யழைத்துவம்மெனவாய்வளைத்தோழியைவிடுப்பக 
குழைத்தபூங்கொடியன்னவள்வாகுகற்குறுகித 
தழைத்தகாதலாலவருகெனமன்னனுஞ்சார்ந்தான், 

(இ-ள்) மழை - குளிச்சியும், தடம் - விசாலமும் பொருகச் 
இய, களுள் - கண்களையுடைய தமயந்தியானவள், மன்னவன - வீம 
ராசனது, பணியினால் - உத்தரவினால், அழைத்து வம்மென - (சா. 
இயை) யழைத்துவாவென்று, ஆய் வளை தோழியை - இறந்த வளை 
யல்களையுடைய கேட௫னியை, விடுப்ப - அலுபப, குழைத்த- தளித்த, 
'பூ கொடி அன்னவள் - புவபக்கொடியையொத்த கே௫னியானவள, 
வாகுகன் குறு - வாகுகனையடைர்து, தழைத்த காதலால் - மிகுர்த 
௮ன்போடும், வருக என - (அரசு தத.ரலின்படி) வாவென் தழைக்க, 
மன்னலும் - நளமகாராசலும், சார்தான் - (அரண்மனையை) அடைந் 
GUI, Tog 

(க-து) தமயந்தி வீமஜுத்தரவால் சாரதியை யழைத்தவா 
வென்று கேடினியை விக்க, அவளழைக்க ௮.ரசன் வந்தான் எனப 

தாம். (eer) 

மறுவில்கற்பினண்மானவேன்மன்னவன்வரலும் 
குறைவிலன்பினள்பிழையிலள்கண்படைகொள்வா
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ளிறையுநீப்பருமனைவியையிருள்படுகானி 
லறனிழுக்குருகளனலஇயாவரோயகலவார். 

(இ-ள்.) மறு இல் கற்பினள் - களக்கமில்லாத தமயர்தியான 
வள், மான வேல் மன்னவன் - வலிய வேழ்படையேர்திய ஈளமகா 
ராசன், வரலும் - வந்த மாத்திரத்தில், குறைவு இல் அ௮ன்பினள - 
குறைவில்லாத அன்பையுடையவளும், பிழையிலள் - குற்றமில்லாத 
வளும், கண் படை கொள்வாள் - கித்திரைசெய்கன்றவளு மாய, 
இறையும் - இறைப்பொழுதும், கீப்பரும் - நீத்தம்கரிய, மனவியை - 
தமயற்தியை, இருள் படு - இருளுண்டாயிருக்கற, கானில் - வனத் 
தில், அறன் - தருமமானது, இழுக்கு உறு - saps, நளனலாது - 
களனையல்லாமல், யாவரே - (மறறவர்) மார்தாம், அகல்வார் - விட்டு 
நீங்குவாகள், எ-று, 

(௧-.) தமயக்தி ளனவா தமாத்திரச்இல் மனைவியைடீக்குபவா 
களனல்லாமல் யா உளாஎனராள் என்பதாம். 

அறனிமுக்குரு நளனென்றது வஞ்சப் புகழ்ச்சி இதனால் வெறுத் 
தில் தோற்றுனறது, (5௮) 

என்றுகண்கணீரிடையருதொழுகடமாசு 
தின்றுமேனியு£ துணிபமொடையுமாடி 
நின்றமாதனைகோககனனெட்மியி ப்பெறிந்து 
குன்றிரண்டெனவீங்குகோட்கொறறவன்கூறும், 

(Q - 6.) என்று - இப்படியாகச் சொல்லி, கண்கள் - கண்களி 
னின்றும், 8 - 8ீ.ரான.து, இடை அருது - இடைகிடாமல், ஒழு - 
பெருக, மாசு துன்று - ௮ழுக்கடைர் த, மேனியும் - வடிவத் சவளும், 
அணிபடு ஆடையும் - அறுபட்ட ஆடையபையுடையவளும், ஆட - 
ஆய், நின்ற மாஇனை - (தனனெழதிரில) நின்ற தமயச்தியை கோக 
இனன் - பாரத்தவஞய், நெட்டு உமாபபு எறிந்து - பெருமூச்சு விட்டு, 
குன்று இரண்டு என - இரண்டுமலைகளபோல், வீங்கு - பூரித்த, 
தோள் - தோட்களையுடைய கொழ்றவன் - ஈளமகாராசனானவன, 
கூறும் - (இவ்வாறு) சொல்லுவான், எ-று. 

(க- ஓ.) என்றுகண்ணீ சொரியகின்ற தமயர்தியை ஈசான்சண் 
டு சொல்வான் எனபதாம். (௧௯) 

௮லர்முலைப்பசுங்கொடியனாயலாமிருட்போதிற் 
கலிவயத்தனாய்க்காட்டிடைநீத் சனனின்னை 
நலியும்வெங்கலிகணந்தபின்கண்ணினனின்பான் 
மெலியன்மீட்டுமோர்சுயமவ ரமவேட்டதென்னென்றான். 

(இ-ள்.) ௮லா - பருத்த, மூலை - ஸ்தனங்களையுடைய, பசு 
கொடி, அஞாய் - பசுமையாதிய கொடியையோத்த தமயர்தியே, 
௮ரை இருள் போதில் - ாதத.ராத்இரியில், கலி வயத்தனாய் - கலி 
யலுக்கு வசப்பட்டவனு, காட்டிடை - வனத்தில, சினை - உன்னை,
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நீத்தனன் - விடுத்தேன்; கலியும் - வருத்துன்ற, வெம் கலி - வெவ 
விய கலியன், தணந்தபின் - பிரிந்து சென்றபின்பு, கின்பால் - உன 
னிடத்தில், ஈண்ணினன் - வர் தடைந்தேன்; மெலியல் - வருக்தாதே , 
மீட்டும் - மறுபடியும், ஓர் சுயம்வரம் - ஒரு சுயம்வரத்தை, வேட் 
டது - விரும்பியது, என் - யாதுபற்றி, என்றான் - என்று சொன்னான், 
c=, 

(+ g.) தமயர்தியே சனியனா லுன்னைக் காட்டில் நீக்கினேன், 
மறுபடி.ச் சுயம்வரம் விரும்பியதென்ன என்றான் என்பதாம். (௨0) 

நிடதர்கோவினையயோத்தியினேடினன்கண்டேன் 
படருறேலெனவக்தொருமறையவன்பகரக் 
கடி.தஇனெய்துவான்மணவினையிழைத்தனன்கருத்தி 
லடியனேன்றனையையுஹறேலெனமொழிநதமுதாள். 

(இ-ள்.) நிடதா கோவினை - களமகாராசனை, நேடினன் - 
தேடி, அயோத்தியில் - அயோத்தி ஈச.ரத்தில், கண்டேன் - பாச் 
தேன, படா உறேல் - வருத்தபபடாதே, என - என்று, ஒரு மறை 
யவன் - ஒரு பிராமணன, வந்து - இவ்விடததில் வச்து, பகர - 
சொல்ல, கடிதின் - கரத்தில், எய்துவான் - உன்னைச்சேரும பொ 
ரூட்டு, மணவினை - சுயம்வ.ரமென்பதை, இழைததனன் - செய்தேன;) 
கருத்தில் - மனதில், அடியேன்றனை - அடியாளாடுய யென்னை, ஐயு 
றேல் - சந்தேகப்படாதே ;) என மொழிர்து - என்று சொல்லி, அழு 
தாள் - (தமயந்தி) புலம்பினாள், எ-று. 

(௧- து.) தமயச்தி உம்மைக் கானும்பொருட் டிவ்வாறு செய 
தேன் சந்தேகப்படாதே என் ஐழுதாள் என்பதாம், (௨௧) 

முன்னைகல்லுருக்காட்டெனமுற்றிழைமொழியப் 
பன்னகத்திறையுதவியபூந்துகலபரிவான் 
மன்னரோறனான்புனைதலுமாணுருவெய்திக் 
கன்னல்வேளினுங்கவினலங்கனிட்திடறின்றான், 

(இ-ள்) முன்னை கல் உரு - பழைய நல்ல உருவத்தை, காட்டு 
என - காட்டுவாயென்று, முற்று இழை - தொழின் முற்நிய gus 
ணத்மையுடைய தமயர்தியானவள், மொழிய- சொல்ல, பனனகதத 
இமை - காக.ராசனாயே காரக்கோடகன், உதவிய - கொடுத்த, பூ 
அடல் - அழகிய வஸ்இரங்களை, பரிவால் - ஆசையோடு, மன்னா ஏறு 
அனான் - இராச௫ம்கமாஇய ஈளமகா.ராசன், புனை தலும் - தரித்த மாத 
இரத்தில், மாண் உரு - மாட்சிமைப்பட்ட அருவத்தை, எய்தி - 
அடைந்து, கன்னல் வேனிலும் - கருப்பு வில்லைத்தரித்த மன்மதனைக் 
காட்டிலும், கவின் ஈலம - அழனெது கன்மையானது, கனிர்திட - 
அதிகரிக்க, நின்றான் - (ளமகா.ராசன்) இருந்தான், எ-று. 

(௧- த.) தமயச்தி முன்னுருவைக் சாட்டென களன் காட்டினான 
என்பதாம், (௨௨) 

@e



௬-௮ கைடதம், 

நின்தநமன்னனைநிமைவளைக்கைம்மலர்கூப்பி 
மன்றலங்குழன்மடவசல்வணங்கெனணிற்ப 
வென்றிவேலுடைவிதர்ப்பர்கோன்விளைந்தமைகேட்டு 
அன்றுதன்களைமன்னவர் சூழ்வரப்புகுக்தான். 

(இ-ள்.,) நின்ற மன்னனை - எதிரில் நின்ற ஈளமகாராசனை, 
நிரை வளை - வரிசையாயணிர்த வளையலையுடைய, கை மலா - மலா 
போன்ற கைகளை, கூப்பி - குவித்து, மன்றல் - வாசனைபொருகதிய, 
அம் குழல் - அழ கூந்தலையுடைய, மடவரல் - தமயசர்தியா 
னவள், வணங்இனள் நிற்ப - வண்டு இருக்க, வென்றி - வெற்றி 
பொருர்திய, வேல் உடை - வேலையுடைய, விதாப்பாகோன்-லீம 
ராசனானவன், Sint seni - நடந்த செய்திகளை, கேட்டு - கேள 
வியுற்று, துன்று - நெருங்கிய, தன் ளை - தன்்ஓடைய பறநீதுக்க 
ளாகிய, மனனவா - அரசாகள், சூழ்வா - சூழ, புகுந்தான் - ௮வ்விடம 
வரலுசோர்தான், எ - று, 

(க- ஐ.) நளனைத் தமயர்தி வணங்டநிற்க வீமராஜன் at snes 
என்பதாம். (௨௩) 

அன்னகாலையிலகலிருவிசும்பிலோர்வாணி 
மன்னகேட்டியிம்மடவரறன்னைமூவாண்டு 
மின்னலின்றியாமளித்தனஞ்சுயம்வரமென்னா டட 
வுன்னையிவ்வுழிக்கூட்டுதற்கொண்டொடியிழைத்தாள். 

(இ-ள்.) அன்ன காலையில் - அந்தச் சமயத்தில், அகல் - அகன்ற, 
இரு - பெருமைபொருந்திய, விசும்பில் - ஆகாயத்தில், ஓா வாணி- 
ஒரு அசரீரிவாக்கு, மனன - ஈளமகாராசனே, கேட்டு. உ கேள், இம 
மடவரல் தன்னை - இத்தமயந்தியை, மூ ஆண்டும் - மூனறுவருஷமள 
வும், இன்னல் இன்றி - தீங்கல்லாமல், யாம் அளித்தனம் - நாம 
இரக்ஷிச்தோம்; சுயம்வரம் என்னா - சுயம்வ.ரமென்று சொல்லப்பட 
டதை, உனனை - உன்னை, இவ்வுழி - இவ்விடத்தில், கூட்டுதற்கு - 
சோததறகு, ஒள் தொடி - தமகதியானவள், இழைத்தாள் - செய 
தாள், ௭ - று. 

(க-து) அப்பொழுது ஆகாயவாணி அச்சனே சர்தேஃபபடாதே, 

தமயநஇ உன்னைக் காணுதற்குச் சுயம்வரஞ் செய்தாள் என்பதாம். () 

இதுமூத லிரண்டெெ குளகம், 

வடபுலத்தினினோக்குகர்மாசறவிளங்குங் 
கடவுண்மீனிலுந்தொழுதகுகற்பினர்க்கரசாங் 
கொடிமருங்குலையையுருதருளெனக்கூர்வே 
னிடதர்கோமகன்மகழ்வுறறிகழ்ர்ததையன்றே, 

(இ-்.) வட புலத்தினில் - வடஇசையில், கோக்குரா - காண் 
இன்றவரது, மாசு அற - குற்றமற, விளங்கும் - பிரகாசியாநின்ற, 
கடவுள் மீனிலும் - தெய்வத. தன்மையுள்ள ௮ருந்தஇயைச்காட்டி இல,



தேவியைக்கண்ணுற்நபடலம். ௬௩௯ 

தொழுத்கு - மேன்மையாயே, கற்பினர்க்கு - பதிவிரதைகட்கு, ௮௭ 
சாம் - ௮ரசாடய, கொடி மருங்குலை - தமயந்தியை, ஐ உருது - 
சந்தேயொமல், அருள் என - இருபைசெய்யென்று, கூர வேல் - கா 
மைபொருரந்திய வேலேந்திய, கிடதா கோ மகன் - ஈளமகாராசன், 
ம$ூழ்வு உற - மனங்களிக்க, நிகழ்ந்தது - (ஆகரீசவாணி) உண்டாயிற்று 
எ-று, ஐ, அன்று, ஏ- அசைகள், 

(க-து) அருக்ததிக்குமேலான கழ்புள்ள்வள் சக்தேகப்படாமல் 
இருபைசெய்யென அவ்வசரீரிவாக்குப் பிறந்தது என்பதாம். (௨௫) 

தமரேலையினந்தரதுநதுமிதழங்க 
வமசர்யாவரும்பூமழைபொழிங்துறின்றார்த்தா 
ருமிழ்செழுங்கதிர்மணிமுடி விமனுமுவற்தான் 
குமரனன்னவன்கோல்வளைக்தோளியையடை ந்தான், 

(இ-ள்,) தமரம் வேலையின் - பேரொலியையுடைய சமுத்தி 
சம்போல, ௮ம்த.ரம் - ஆகா௫த்தில், தர்துமி - த௩அமிவாகதியமா 
னது, தழங்க - சதீதிகக, அமரா யாவரும - தேவாகளனைவரும், 
பூ மழை - புஷபவருஷத்தை, பொழிர்து - சொரிந்து, நின்று - நிலை 
பெற்று, தாத்தா - அதித்தாகள், உமிழ் - கக்கப்பட்ட, செழு கதா- 
செழுமையாகய இரணங்களையுடைய, மணி முடி - ரதீதரீடச்தை 
யுடைய, வீமனும் - வீமராசனும், உவந்தான் - சர்தோஷிததான, 
குமரன் அன்னவன் - முருகனையொத்த களமகா.ராசன், கோல் வளை - 
அழயெ வளையலையணிர்த, தோளியை- புயத்தையுடைய தமயர்தியை, 
அடைந்தான் - சோச்தான, எ-று. 

(௧-௮.) அர்தாதர்துபி சத்திக்கத் தேவர்கள் பூமாரிபெய்து 
அதித்தாஈகள், வீமன்ம௫ழ்ர்தான், தமயந்தியை ஈள னடைந்தான 
என்டதாம், (௨௬) 

மண்களித்ததுமாஇரங்களித்தனமலர்மேற் 
பெண்களித்தனள்பேரறங்களித்தனகண்டோர் 
கண்களித்தனகளித்தனகலைவலோர்கெஞ்சம் 
விண்களித்தனகளித்ததுவீமன்மாககரம், 

(இ-எ்,) மண் களித்தது - பூமியானத களிப்புற்றது; ; மாதி 
சம் கனித் தன - மலைகள் களிஃபும்ஐன ) மலாமேல் பெண் களித்தன௭௪- 
இலக்ஷுமி களிப்புற்றனள் ) போ அறம் கலித்தன - மகத்தான தரு 
மங்கள் களிப்புற்றன ; கண்டோ கண் களிததன - பாததவாகளது 
நேத்திரங்கள் களிப்புற்றன ) சலை வலோர - வித்துவான்௧ளுடைய, 
கெஞ்சம் சளித் தன - மனம்கள் களிப்புற்றன ; வீமன் - வீமராசன.து, 
மா - பெரிய, நகரம் - பட்டணமானது, களித்தது - களிப்புற்றது; 
a = L. ‘ 

(சது,) சராசரங்களெல்லா இல்ம் தன என்பதாம். (௨௭)



௬௪௦ நைடதம், 

உருவவொண்கழனிடதர்கோன்வெளிப்படலோரா 
விருதுபன்னனாங்கறிந்தபினவனுழையெய்தி 
யரசனின்னையானறிக்தஇிடாதியற்றியவனைத்துக் 
இருவுளங்கொளாதருளெனச்சேவடிதொமுதான், 

(இ- ள்.) உருவம் - அழகையுடைய, ஒள் கழல் - ஒளிபொருச் 
இய வீரக்கழலையணிர்த, கிடதாகோன் - ஈளமகாராசன், வெளிபப 
டல் - (மறைவினின்றும்) வெளிப்பட்டதை, ஓரா - ஆராயாது, இருது 
பன்னன் - இரு தபன்னவ.ரசன், ஆங்கு - ௮5கக.ரத்தில், அறி தபின் - 
தெரிர்துகொண்ட பின்பு, அவலுழை எய்தி - ௮கசளனிடதது வந்து, 
௮7௪ - களமகாராசனே, நின்னை - உன்னை, யான் - நான், அறிந்தி 
டாது - அறியாமல், இயற்றிய அனைத்தும் - செய்த குற்றங்களனைத் 
தையும், திரு உளம் கொளாது- மனத்திற்கொள்ளாமல், அருள் என - 
இருயை செய்யவேண்டூமென்று, சே அடி. - சிவந்த பாதங்களில், 
தொமுதான - வணங்இனான், ௭ - து, 

(௧-த.) இருதுபன்னன் ஈளனிடத்திற்சோக்து யான்செய்த குற் 
ற்த்தைப் பொறுத்தருளவேண்டு மென்றான் என்பதாம். (௨௮) 

செய்யகாடொழுமன்னனைச்செங்கையாற்றமுவிக் 
கொய்யுளைப்பரியுளமறிவிஞ்சையுங்கொடுத்து 
மையின்மாமதிமுகமலர்₹இன்னுரைவழவ்கி 
யையனேவவவ்வரசனுமயோசத்இகாடடைந்தான். 

(இ-ள்.) செய்ய தாள் தொழும் - சவர்தபாதத்தில் வணக்க, 
மன்னனை - இருதுபன்ன ராஜனை, செம் கையால் - சிவக தகைகளால், 
தழுவி - அணைத்துக்கொண்டு, கொய் உளை பரி - கொய்துகட்டிய 
புறமயிரினையுடைய குதிரைகளினத), உளம் அறி - மனதை அறிலிக் 
இன்ற, விஞ்சையும் - வித்தையையும், கொடுத்து - உபதே$த்து, 
மை இல்- களங்கமில்லாத, மா மதி - பெருமைதல்கய சச்திரன 
போன்ற, முகம் மலாக்து - முகமலாச்சியடைஈ௮, இன் உரை - இனிய 
சொற்களை, வழக்டு - சொல்லி, ஐயன் - ஈளமகா.ராசன், ஏவ - விடை 
கொடுக்க, ௮ அரசனும் - அவ்விருதுபன்ன ராஜனும், அயோத்தி 
காடு - அயோத்திதேசத்தை, அடைச்தான் - சேர்ச்தான், ௭-௮, 

(௬-2.) இருதபன்னனை சளன்தழுவிக் குதினாமனமதியும் விச் 
தையையும் சொடுதது gree விடைகொடுக்க ௮வவிருதுபன்னன் 
அயோதஇரகரத்தைச் சோத்தான் என்பதாம், (௨௯) 

/ 
தேவியைக் கண்ணுற்றபடலம் முற்றிற்று, 

  

ஆ. செய்யுள் - ச௪டு௭, 

ண்கள்



௮.ரசாட்செபபடலம் ௬௪௧ 

அசசாட்சிப்படலம். 

(இபபடலத்தால் ஈளன் தமயந்தியை அடைக் தமினபு 
அவளோடு தனத நிடதசேசத்இற் செனறு 

புட்கரனை வென்று அரசாட்டு செயதல 

சொல்லப்படுன்றத] 

கலிநிலைத் துறை 

கொங்குண்வார்குழற்கொம்மைவெம்முலைகலம்பருத் 
இங்களொன்றவணிருந்தபின்றெண்டிரையுடுத்த 
வஙகண்மாகிலம்புர௩்இடுமாமனோடாயந்து 
பொங்குதானையோடெழுந்தனன்புலவுவேற்குரிசில. 

(இ-ள,) புலவு வேல் - புலால் காற்றம் நாறுன்ற வேலை 
யுடைய, குரிசில் - நளமகாராசனானவன், கொல்கு உண் - வாசனை 
பொருக திய, வரா குழல் - 8ீண்ட கூர்தலையும், கொம்மை - Arh 
பொருக்திய, வெம் முலை - விருப்பத்தைத்தருன்ற ஸ்தனககளையு 
மூடைய தமயர்தியினத, ஈலம் - இன்பத்தை, பரு - அஐபவிதத, 
தங்கள ஒன்று - ஒருமாதம், அவண் - ௮க்குண்டினபுரத்தில், இரு£த 
பின் - வாசஞ்செய்தபிவ்பு, தெள் திரை - தெளிவான அலையையுடைய 
கடலை, உடுதத - ஆடையாகவுடுத்த, அம் கண் . அழயெ இடத்தை 
யுடைய, மா நிலம் - பெரிய பூமியை, புரர்திடும் - இரட்ியாநின்ம, 
மாமனோட - மர்மனாயெ வீமராசனோடு, guig - gConhss, 
பொக்கு - பிரகாசியானின்ற, தானையோடு - சேனையோடு, எழுத 
னன் - பிரயாணப்பட்டான், எ. று. 

(க-து,) 8ளன் ஒருமாதம் குண்டினபுர த்இிலிருக்.த சேனையோ 
புறப்பட்டான் என்பதாம். (a) 

மழைமதக்களியானையுங்கலினவாம்பரியுஞ் 
செழுமணித்தட்க்தேர்களும்வயவருஞ்செதிய 
வெழுகடற்புவிமன்னருமிறைஞ்சினர்செலல 
வழலுயிர்க்கும்வேலரசலுநிட தராடடைந்தான் 

(இ-ள்,) மழை - மழைபோன்ற, மதம் - மதசலத்தையும், 
களி - களிப்பையுமுடைய, யானையும் - யானைகளும், கலினம் - கடி. 
வாளத்தையுடைய, வாம் பரியும் - தாவுன்ற குதிரைகளும், செழு 
மணி - செழித்த இரத்தினங்களிழைத்த, தடம் - விசாலமாயெ, தோ 
களும் - ரதங்களும், வயவரும் - படைவீராகளும், செறிய - நெருங்க 
வம், எழு கடல் * ஏழுசமுத் தரங்கள் சூழ்ர்த, புவி - சப்த தீபஙகளி 
ள்ள, மன்னரும் - ௮ரசாகளும், இறைஞ்சினா , வணப்னெவ. ராடு, 
செல்ல - கடக்கவும், அழல் உயிக்கும் - ௮க்இனியைக்சக்காகின்ற, 
வேல் - வேலையுடைய, அரசனும் - களலும், நிடத சாமி - கிடத 
தேசத்தை, அடைச்தான் - சோத்தான், © =o



௬௪௨ நைடதம, 

(௧-2,) சளமகாராஜன் நிடததேயத்தைச் சோர்தான் என்ப 
தாம், (2) 

மூதெயிற்புறத்திறுத்தபின்மொய்யமர்தொடங்கப் 
போதலசெய்கவெம்போர்த்தொழிற்கஞ்சனையாஇற் 
காதலிற்கவருவொன்வருகெனக்கழறித் 
தூதுபோககினன்புட்கரன்றனககுவேற்றோன்றல், 

(இ-ள்.) மூது எயில் புறத்து - பழைய மதிலினது Ung 
திலே, இறுதத பின - இதங்இய பின்பு, மொய் ௮மா - நெருங்க 
போரை, தொடங்க - ஆரம்பிக்க, போதல் செய்க - வருவாயாக, 
வெம் - வெவவிய, போ தொழிறகு - யுததச்செய்கைக்கு, அஞ்சினை 
யாடல் - பயபபடுவையேயானால், காதலின - ஆசையோடு, கவறு 
ஆூவோன் - -ஞூதாடுதம்கு, வருக என குழறி - வருவாயாக என்று 
சொல்லி, புட்கரன் தனக்கு - புட்கரராஜனுக்கு, வேல் தோன்றல - 
வேலையுடைய ௮ரசனாகய ௩ளன, மாது - தூதரை, போக்இனன - 
விடுத்தான், எஃ று, 

(௪-த) களமகாராஜன் போசசெய்ய வருவாயாஇற் போருக்கு 
வா, பொடிய _வஞ்சுவையாடழ் சூதாடவா என்று புட்கரலுசகூத 
அதகிட்டர்ன் என்பதாம். (௩) 

போயதூதுவர்புட்கரற்துத்திறம்புகல 
வாயுங்கேள்விநாலமைச்சொடும்வேறிருக்தாய்ந் து 
காயும்போரினில்வேறன்மற்றரிதெனககருதி 
மாயவெஙகவருவொன்வருகெனவிடுத்தான். 

(இ-ள், போய தூதவா - களனிடத்தினின்றும் போன அதா 
கள், புட்கரறகு - புட்கரனுக்கு, இ இறம் புகல - இவ்விதங்களைச் 
சொல்ல), ஆயும் - ஆராய்ச்சி செய்யதத்குர்த, கேள்வி - கேள்வியை 
யும், நால் - querer seo au மூணர்ம்த, அமைச்சொடும் - மச்திரி 
யோடும், வேறு இருந்து - தனியேயிருர்து, ஆய்ச்து - லோத்து, 
காயும் - கொல்லும், போரினில் - யுததததில், லேறல் - வெல்லு 
தல், அரிது என கருதி - அரியதென்று கனைத்து, மாயம் - வஞ்சனை 
யோடுங்கூடிய, வெம் கவறு தவான் - வெவ்விய சூதாதற்கு, 
வருக என - வருவாயாகவென்று சொல்லி, விடுத்தான் - அப்பி 
COM, T= Ble LO EE, 

(௧-௪) அ.தவா புட்காலுக்கு ் இச்செய்தியைச்சொல்ல புட்கரன் 
ஈளனைச் சூதாட வரச்சொன்னான் என்பதாம், (௪) 

விட்டதா துவருமைத்தசொழற்கேட்டலும்விரிற்து 
மட்டிலா தாடைமார்பின்ன்மர்ககசெய்திக் 
கட்வோர்கழற்புட்கரகவுறுமாமாடம் , 
கொட்டம்யாதெனவுரைத்தனலுலங்கெழுதோளான்.



௮ ரசாட்ரிப்படலம். ௬௪௩ 

(இ-ள்.) விட்ட அ.துவர் - அலுப்பப்பட்டதூதாகள், உரைத்த 
சொல் - சொல்லியசொற்களை, கேட்டலும் - கேட்டமாத்தரத்தில், 
விரிஈ்து - மலாந்து, மட்டு. உலாம் - தேனொழுகுகன்ற, தொடை - 
மாலையையணிக்த, மா£பினான் - மாபையுடைய களன், மா ஈகா - 
பெரிய பட்டணத்தில், எய்தி - அடை, கட்ட - கட்டப்பட்ட, வா 
கழல் - வீரக்கழலையுடைய, புட்கர - புட்கானே | சவறு - சூதை, காம் 
ஆடறகு - மாமாடுவதற்கு, ஒட்டம் யாது என - பக்தயம் யாதென்று 
கேட்க, ௨உலம் கெழு தோளான் - இரள்கல்லை யொத்த தோள்களை 
யுடைய வரசன், உலாத்தனன் - சொன்னான், எ-று. 

(க- த.) ஈளன் பட்டினததில்வர்து புட்கானே சூதாடுதற்குப 
பந்தயம் யாதெனச் சொன்னான் என்பதாம், ௫ 

வயிரவாட்படைமனனவர்மன்னநீதோற்பின் 
முயலிலாமதஇபூத்திடுமுழுகெறிக்குவளை 
யயரரீண்டகட்டேவியையளித்தியான்றோற்பி 
லுயிரினோடிகினனுலகெலாந்தருவனென்றுரைத்தான். 

(இ-ள்,) வயிரம் - கூரமைபொருக்திய, வாள் படை - வாளா 
ப SOS யுடைய, மன்னவா மன்ன - அரசாக்கரசனாயெ ஈளமகாராக 
னி, நீ தோழ்பின் - நீ தோற்றால், முயல் இலா - முயற்கறையொ 

ழிக்த, மதி- சர்திரனிடத்தில், பூததிடும் - புஷபித்த, முழு செறி - 
மூழுகெறிப்பையுடைய, குவளை - கீலோறபலங்கள், அயர - சோவை 
யடைய, நீண்ட சண் - நீண்டகண்களையுடைய, தேவியை - தமயகதி 
யை, அளித்தி - கொடு, யான் தோம்பின - நான்தோந்றால, உயிரி 
னோடு - என்னுமிரோடு, கின் உலகு எலாம் - உனது உலசமூழுவதை 
யும், தருவன என்று - கொடுப்பேனென்று, உனாத்தான் - சொன 
னான், ௪-று. 

(௧- ற) புட்கரன் ௩ளனே நீதோம்றால் உன்பெண்சாதியைக 
கொடு, கான்தோற்றால் என்னுயிரோடு உனனுலகமெல்லாம் கொடை 
பே னென்றான் என்பதாம், (௬) 

அன்னவாறியைந்தாடலும்புட்கரன்மோற்ப 
மன்னமுன்னநீவென்றதுங்கொடுங்கலிவயத்தா 
னின்னதாருயிர்கேர்ர் தனனெம்பியாதலினு 
ஹமொன்னகர்க்கிதேகெனப்பணித்தனன்றோன்றல், 

ee (இ ள்.) அன்னவாறு - அத்தன்மபையாகவே, இயைந்து - ௪ம் 
மதித்த, ஆடலும் - ஆடுமேளவில், புட்கரன் - புட்கரராசன், தோற்ப - 
தோமழ்கு.மன்ன - புட்கரசாசனே!, முன்னம் - முன்பு, நீ வென்றதும்- 
ரீ செயித்ததும், கொடு - கொடிய, கலி வயத்தால்- கலியினது வ௪த்இ 
னால் (அன்றி வேறஃல), எம்பி ஆதலிஞல் - தம்பியாகையினாலே, நின 
னது - உன்னுடைய, ஆர் உமி£ - நிறைர்த உயிரை, நேர்ர்தனன் - 
கொடுத்தேன் ; தொல் ஈகர்க்கு - பழ்மையாயே உனத ஈகாத்இற்கு,
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இனிது - இனிதாக, ஏகு என - போவென்று, தோன்றல் - நளன, 
டணிததனன் - ஆக்யோபிததான், எ-று. 

(க-து) புட்கரன் தோற்க, ஈளமகாராஜன் வென்றான, ௧௭ 
ஒஏ.த்தரவால் புட்கரன் தன்னூருக்குப் போனான் என்பசாம். (௭) 

பணிதலைக்கொடுபுட்சகரன்போதலும்பன்னூற் 
கணிதர்சொற்றறலலோராயிற்கடிககரய்இ 
யணிபொலன்கழன்மன்னவன்விதர்ப்பகோனளித்த 
மணிசெய்மேகலைவாணுதற்கொற்றனாவிடுத்தான். 

(இ-ள்.) பணி- அந்தவாக்னையை, தலை கொடு - சிரசன்மீது 
சொண்டு, புட்கரன் - புட்கரராசன், போதலும் - போனபின், பல் 
தால் - ௮கேக சாஸ்தஇிரல்களை யுணாந்த, கணிதா - சோதிடாகளாலே, 
சொற்ற - சொல்லப்பட்ட, 5ல் ஓரையில் - ஈல்ல லக்னெத்தில், கடி. ஈகா- 
காவலையுடைய பட்டணத்தை, எய்தி- அடைந்து, அணி - ௮ணியப 
பட்ட, பொலன் கழல் - பொன்னினாழ் செய்யப்பட்ட வீரக்கழலை 
யுடைய, மன்னவன - நளன், விதாப்பாகோன் அளித்த - வீமராசன 
பெதற, மணி செய் - இரதஈங்களாம் செய்யப்பட்ட, மேசலை - மேக 
லாப ரணத்தையுடைய, வாள் நுதற்கு - ஓளிபொருக்திய நெறதியை 
யுடைய தமயர்இக்கு, ஒற்றை - வேவுகாரரை, விடுத்தான் - அலுப்பி 
னான, எ-று, 

(௧-.) களன் தன்னகரை யடைந்து தமயச்திக்குத் தூதனை 
விட்டான் என்பதாம். (௮ 

ஒற்றரேயெவ்விதர்ப்பர்கோன்றன்னுழையுரைப்ப 
வற்றமில்லெனவரும்பொருளாங்கவர்க்களித்துக 
கறறைவார்குழன்மதர்நெடுங்கண்ணியைக்கணிகர் 
சொற்றவோணாயிலவிடுத்தனன்றோன்றன்மாககரில, 

(இ-ள்,) ஒற்றர் ஏச - வேவுகாசா போய், ௮ விதர்ப்பா கோன் 
சனனுழை - ௮வ்வீமராசனிடத்தில், உரைப்ப - சொல்ல, அற்றம் இல் 
என - மிகுதியான, அரு பொருள் - அரிய பொருளை, அங்கு - அவ 
வடத்தில், ௮வாக்கு - அவாகளுக்கு, அளித்து - கொடுதது, கற்றை - 
கூடடமாயெ, வா குழல் - நீணட கூர்தலையும், மதர் - மதாத்த, நெ௫- 
நெடிய, சண்ணியை - கண்களையுமுடைய தமயச்தியை, கணிதா - 
சோதிடாகள், சொழ்ற ஓரையில் - செரல்லிய இலக்கத்தில், தோன 
றல - வீமராசன், மா ஈகரில் - பெரிய ஈளனது பட்டணத்தில், விடுத் 
தனன - விட்டான், எது. 

(௧-.த.) லீமராஜன் தன்மகளை ஈஎமகாராஜன் மாலிச்தமாஈகருக் 
கலுப்பினான் என்பதாம், (௯) 

வெள்ளத்தானையுமகளிருஞ்சூழ்வரவேர்த 
லுள்ளத்தாமரைமலருறையோடரிக்கண்ணாள்
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வள்ளத்தாமனாப்பொகுட்டின் மேல்வண்டுகண்படுக்கு 
மள்ளற்றீம்புனற்கழனிசூழ்நிடதநாடடைந்தாள். 

(இ- ள்.) வெள்ளம் தானையும் - பிரவாகம் போன்ற சேனையும், 
மகளிரும் - மாதாகளும், சூழ்வர - சூழ் துவரும்படி, வேக்தன - கள 
மகா.ராசனத, உள்ளம் தாமரை மலா - மனமா$ூயே தாமரைப்பூவில், 
உறை - வாசஞ்செய்ன்ற, ஒட ௮ரி - செவவரிபரச்த, கண்ணாள - 
கண்களையுடைய தமயச்தியானஉள், வள்ளம் - இண்ணம்டோனற, 
தாமரை பொகுட்டின்மேல் - தாமரைமஃூரின் காணிகையில், வண்டு - 
வண்டுகள், கண்படுக்கும் - நித்திரை செய்யாகினற, அள்ளல் - சேற் 
றையும், தீ புனல் - மதுரமான சலத்தையு முடைய, கழனி சூழ - 
வயல்களால் சூழப்பட்ட, கிடத காடு- நிடததேசததை, அடைஈதாள- 
சோகதாள், எ-று. 

(௭-த.) தமயக்தி கிடதமாட்டைச் சோர்தாள் என்பதாம். (௧0) 

ஈவ்விகோக்கியர்சூழ்வரஈகைநிலாவெறிக்கும் 
கொவ்வைவாய்மலர்ப்பூங்குழற்குவிமுலைமடந்தை 
தெய்வகாண்மலர்த்தவிசிழிதிருககளென்ன 
வெவ்வமிலலதோரொரிமணிச்சிவிகைநின்றிழிந்தாள். 

(இ-ள்,) கவ்வி சோக்டுயர் - மான்டோன்ற பார்வையையுடைய 
மங்கையா, சூழ்வர - சூழ்ந்துவ.ர, ஈகை - பற்கள், நிலா - நிலலைப 
போல, எறிக்கும்- பிரகாசிக்கின்ற, கொவ்வை- கோவைச்சனிபோனற, 
வாய்- சவெர்தவாயையும், மலா - புஷ்ப த்தையுமுடைய, பூ - அழஇய. 
குழல் - கூற்தலையும், குவி- குவிக்க, முலை - ஸ்தனககளையு முடைய, 
மடச்தை - தமயகஇயானவள், தெய்வம் - தெயவததனமை பொரு 
இய சாள்- அன்றலாந்த, மலர் தலிசு- புஷபாசனத தினின்றும், இபூ- 
இழிகசன்ற, இருமகள் என்ன - இலக்குமிபோல், எவ்வம இல்லது - 
குற்றமில்லாதசா௫ய, ஜா - ஒரூ, எரி-- பிரகாசிச்ன்ற, மணி சிவிகை 
கின்று- இரத தண்டிகையினினறும், இழிர் தாள் - இறல்இனாள், எ-று 

(சது) தமயர்தி இரத்சச்சிவிகையிலிருச் திழிர்தாள் என்ப தாம() 

பருதிவானவனெதிர்தலும்பனியிதழ்விரிஈத 
மருகுலாகறுந்தகாமராபோன்முகமலரா 
வருகுநுண்ணிடையின்னுயிர்க்காகலனம்பொரத் 
திருவகாண்மலர்ச்சேவடிசென்னியித்றொமுதாள். 

(இ-ள்,) பருதி வானவன் - சூரிசனானவன், எதிர் தம் - தோன் 
ஹினவளகில், பனி இதழ் - குளிச்சிபொருக்திய விதழ்கள், விரிடத - 
மலாச்த, மூருகு உலாம் - வாசனை வீசுடுன்ற, ஈறு தாமராடோல- 
ஈல்ல தாமராபோலு, முகம் மலரா - முகமலாச்டி படைச்த, அருகு - 
சிறுத்த, நுண் இடை - அட்பமான விடையையுடைய தமயந்தி, இன 
உயி - இனிய வுய்ாபோன்ற, காதலன் - கணவனாயெ களஎனத, ௮ம - 
அழயெ, பொன்- பொன்போன்ற, திருவ - செல்வத்தையுடைய, நாள




