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a. 

கணப் இதுவே : 

Ip b ay o TT. 

  

௮ணடாக ளுறுகண விணடிட முச்ம்£ 
அலைகடல குடி.த்தும மலைநில மழுத்இயு£ 

தென்றிசை யுயாந்ச நொயம்மை போக 
அப்பணி சடையாற கொபபலீற திருந்தும் 

பன்னா வலர்புகம சென்னா டாணட 
இராவணன றனையவ ணிராவணம் Cura Buys 

இலஙகுற பொதியில் விலககலவாழ் பெருந்தவத 

தகத்தியன் புரசதருண் மகத்துவ மிகுதத 
௮மிழதினிற சிறந்த தமிழெனு மடந்தை 
கர்சரத சணிமணிச கலனர சென்ன 
உத்தமா புகழுமிப பத்துப் பாட்டும் 

பாணடி.வளசாட்டில் மதுரைபபதியில ௮ங்கயறகணம்மையோடு ஏழுந்தரளியிருக் 

கும சோமசுக்தரசகடவுளருளிய சஙகசபபலகைமில் ௮ககடவுளோடு ஒப்பவீற்றிருக்து 

தமிழாராயந்த மமமைபொருஈ திய நக€ரனர்முதலிய ரலலிசைபபுலவாகளால அரளி 

ச்செய்யபபட்டு ௮சசான்றோராலேயே தொகுககபபட்டவை 

முருகு பொருகாறு பாணிரணடு முல்லை 
பெருகு வளம,.தரைக காஞூ--மருவினிய 

கோலகெடு நலவாடை கோலகுறிஞூ பட்டி னப் 

பாலை கடாததொடும் பதது ” 

எனனுஞ்செயயுளாற பததுப்பாட்டுககள் இவையென்பதும், அவவப்பாட்டுக்களு 

டைய உராயினீறறில் எழுதபபட்டுள்ள தொடாகளால் இவறறை ௮ருளிச்செய்தோர் 

ஈச்ரேஞாமுதலியோரென்பதும், பததாவ,து மலைபடகடாசத்தில் (யி னன்ன வொ 

ண்செம் சாந்தள்'? என்பகறகு ஈசரினாச்£னியரெழு திய விசேடவுராயால் இவறறை 

திதொகுததோர் சஙாப்புலவாகளே யெனப தும் ஈன்குவிளங்குனெறன. இவை பழைய 

Dosey வுரைகளிலும இலகசணவுரைகளிலும் உரையாகிரியாகளால் உசாரணமாக 
  

் பத்துபபாட்டின் இலககணமுதலியவறறை வருஞ்சூத்தரங்களாலுணர்க;-- 

நூறடி.௪ றுமை நூற்றுப்பத தளவே, யேறிய வடி.யி னீலாம் பாட்டுத், தொடுப் 

பது பத்துப் பாட்டெனப படுமே, ௨, அதுவே, ௮கவவின் வருமென வறைகுகர் 

புலவர். ௯. புரவலன் பரிசு கொணடு மீணட், விரவ ன் வெயீறெறு மிருங்கா னத் 
இடை, வறுமை யுடன்வரூ௨உம் புலவர் பாணா, பொருகர் விறலியர் க.ததர்ச் கந்தப், 
பு7வல னாடூ பெயாகொடை. பரா௮, யாங்குநீ செல்கென விடுப்பதார் றப்படை. 

. ஒங்யெ வதுதா னசவலின் வருமே” இவை பன்னிநபாட்டியல்,



2. (ip & a on 

-எடுத்துக்சாட்டப்பமம் பிரமாண நாலகள், தமிமுச்கேயுரிய ஒழுக்கமூதலியவற்றை 
இனித புலப்படுத்தவதோடு மலை கடல் நாடு ஈகர் சிறுபொழுது பெரும்பொழுது முத 

வியவற்றை உள்ளவண்ணமேகூறி இனபம்பயக்கும் சன்னெறியுடையலை, இச்சா 

லத்து வேறொருவாற்றானும் விளஙகாதனவாயே ௮க்காலததிருர்ச தமிழகாட்டரசா 

களிற் சிலருடையசறிததிரங்களும் ௮ச்காலத்துமார்சருடைய கடைமுதலியனவும் 
பிறவும் இவற்றால் ஈன்குவிளஙகும். பிற்காலத.து அரியபெறிய நூல்களியற்றிய ஆன் 
ஜோர்பலரும் “முன்னோ மொழிபொருளே யன்றி யவாமொழியம் - பொன்னே 

போற் போறறுவம” என்பதற்ணெஙக, இவறறின் பொருளையன்றிச சொறரொடா 
களையும் தததம நூல்களுள்ளே ஆஙகாஙகு இன்சுவைபெருக இயைத்துக்கூறினா. 

உரைச்றெபபுபபாயிரததுள், “ஆன்றோர் புகழ்ச்த வறிவினிற நெரிந்து, சான்றோ 
ருனராதச தண்டமிழச் தெரிய, லொருபது பாட்மெ” எனறு சிறபபித்துப் பாராட்டி.க 
கூறிய ஆனஜோ இருவாககே இவாறின் ௮ ரமைபெருமைகளை கனகுபுலபபடுச்தும் 

Qe poor,— 

௪-வது திநழநகாற்றுப்படை -- இது ௬௧௭ - ௮டிகளையுடையத, வீடுபெ 

அு.தறகுசசமைகத or இரவலனை வீடுபெற்ரானொருவன முருகககடவுளிடத்சே ஆற 

றுபபசெஇியதாக அம்மூருகககடவுளை மதுரைக கணச்காயனூமகனா நக€ரனா பா 
டியது. இபபாட்டு முருககசகடவளுடைய இிருப்பதிகளுட்டிறர்த தருபபரஙகுன்றம 

திருச்ரலைவாய திருவாவினனகுடி. திருவேரகம் குன்றுதோரூடல பழமுதிசோலை 

யென்னும் ஆறு படைவீட்டி.லும அவா எழுச்தருளியிரு ததலைப பாராட்டி ச்கூறும், 
ஒருமலைக்குசையில் முன்னமே அடைச்சபபட்டி௬௧த சகொளாயிரததுத கொணனூற் 
மெனன்பதின்மரோடு சோததுண்ணககருஇத சம்மையும் ௮க்குசையில ௮டைச் தவி 

ட்டு உணணுதறகு நீராடபபோன ஒரு கொடியபூசததை வெல்லககருதி ஈக£ோனா 
மூருகச்கடவுளைககுறித்து இத்திருமுருகாரறபபடையைபபாடி. அப்பூதததினின்றும 

விடுதல்பெயறனரசென்பா. இவவரலா£றின்விரிவு, கோளததிபுராணதஅள்ள ஈச 
ரச்சருச்சததால் விளககும முருகசகடவுள ஈக£ரனாரைச் சிறைமிட்டருளிய 
இச்தலீலை, ஒவ்வொருவருடததும் திருப்பரகருன்றத்திற பஙகுனிமி'த.து ஈடககும் 
உறசவகாலத்து சான்காகதிருமாளீல் ஈடைபெற்றுவருன்றது மூருசச்சடவுளு 

டைய திருவருளைப்பெற விருமபுவோ இந்தத்திருமுருகாற்றபபடையை நியமமாக 
அன்புடன் பாராயணம்பணணுதல் ஈலமென்று பெரியோகூறுவா 

௨- வது. போரநராற்றுப்படை -- இத ௨௪௮ - அடி களையுடையத, பரிஏல 

பெறசகருதிய ஒர்பொருகனைப பரிசில்பெறருனொருவன் இளஞ்சேட்செனனி Ly BG 

வனாயே சோழன்கரிகாறபெருவளசசானிடததே ஆற்றுப்படுத இயதாக ௮சகரிகாற 
பெருவளவனை முடததாமககணணியா£ பாடியது [பொருகா - - ஏரககளம்பாடு 

வோர், போர்ககளமபாடுவோச, பரணிபாடுவோரெனப பலா, ௮வருள இபபொரு 

நன் போர்ச்களம்பாடுவோன்'] இது கரிகாறநபெருவளவன் சகொடையையும், அவன் 

வீரததையும், ௮அவனாணட சோழகாடடின்வளததையும, சாவிரிஈ இ பயன்படுதலையு௦ 

சன்றாசக்கூறும் 

௩- வது, சிறுபாணுற்றுப்படை -- இது ௨௬௯ - அழி.களையுடையது, பரிசல் 

பெறச்கருதிய பாணனொருவனைப பரிசில்பெறரறுனொருவன ஏறுமாகாட்டு ஈலலியக 

சோடனிடத்தே ஆற்றுப்படுத்தியசாக ௮ர்சல்லியக்கோடனை இடைச்கழிசாப்டு ௩ல் 

லூரநததத்தனா பாடியது. [பரணா - பாடுவோ£; இவர் இசைப்பாணரும், யாழ்ப் 
பாரணரும், மண்டை பபாணருமெனப் பலா ] இது ஈலலியககோடனது வள்ளன்மை



முகவுரை. 

யையும், அவனுடைய ஈகரங்களரயெ எயிற்படடினம் வேலூரா ஆஞார் முதலியவறறி 

ணியல்பையும், ௮வற்றிலுள்ளாருடைய ஈ.ந்குணநறசெயகைசள்யும், அவனது ௮ 

ண்மனையின இறபபையும், பலஇறதஇினரும ஏ.ததுமபடி. பலகுணவிசேட ததோடு 

அவன்வீற நிரு த்தலையுங கூறுவதன்றிச ஈமிழ்காட்டு மூவேர்தருடைய இராசதானிக 
ளாகிய wgicor ag உறர்தையெனனும முனஅுசகரறகளின நிலைமையையும், 

பேகன் பாரி சாரி ஆய ௮தஇிசன் கள்ளி ஒரியெனனும வளளலகளெழுவரும் இன்ன 

இன்னகொடையாற பெயர்பெரராகளென்பதையுஙகூ றம 

௪ - வது பேநம்பாணுற்றுப்படை --இது ௫௦௦- அடிகளையுடையத, பரிசில் 

பெறுதறகெண்ணிய பாணனொருவனை ௮தபெறறானொருவன் கொண்டைமானிஎர் 

இனையனிடச்தே ஆற்றுப்பதெகியகாக அவவிளச்திரையனைக் கழியலூ£ உருத் 

இரஙகணணனா பாடியது |இளஈஇிரையனென்பான் காஞ்செகரத்திருந்க ஓரா 
சன்' நாகபட்டினத்துசசோழன பிலததுவா.ரததால நகாகலோகத்தேசெனறு மாச 

கன்னியைபபுணாந்தகாலதக ௮வள் யானபெறறபுதலவனை எனசெயவேனென்ற 

பொழுது தொணடையை (தொண்டை - தாகொடி) அடையாளமாசச்சட்டி.க் கட 
லிலேவிட அவன்வர்து சறரையேறின ௮வறகு யான அரசவுரிமையை எய்துவித்து 
நாடாட்சிசொடுபபலெனறு ௮வனகூற ௮வளும ௮அஙஙகனமவரவிடத இராதருதவின், 

இரையனென்பது இவனுககுபபெயராயிறறு, இகனை ககக-ம்பககததிற காண்க,] இப 

பாட்டு ௮வன தாட்டி. லுளள குறிஞூழமுசலிய ஐச் தணைபபகு திகளினியல்பையும், 
அவற்றிலவாழ்வாருடைய தொழில ஊண ஓஒபபுரவு முதலியவற்றையும், ௮வன் கா 

ஞூிகரதது மிககசிறபபோடு வீறறிருததலை.பும, அவனவள்ளனமையையங கூறும், 

இதிற காஞசெகரசதுளள இருவெஃ்காவென்னும திருபபதி கூ.றபபட்டுள்ளது, மே 
லைபபாட்டும இதுவும் பாணராறறுபபடையாயிருபபினும் ௮0 வரையறையிற சிறி 

அம் பெரிதுமாயிரு ததலபற்றி ௮த சிறுபா௫ுறறபபடையெனவும இத பெரும்பா 

ணுறைறுபபடையெனவும பெயாபெறறன 

டு - வது ழலலைப்பாட்டூு --இது ௧௦௩ - அடி.களையுடையத, பகைமேகசென்ற 

தலைவன்வருமளவும் சலைவி ஆறறியிருஈகல'டகது அவன்வஈததனைககணடு தோழிமூ 
தலியோராலயே வாயில்கள் தமமுட்கூறியதாகக காவிரிபபூம்பட்டினத தப பொன்வா 
ணிகனாமகனா ஈப்பூசனா பாடியது இது தலைவனைபபிரிஈது தணிததிருககும் தலை 
வியியல்பையும, கரீர்காலச்சின தனமையையும,படை வீடடி.ற பகைலா துயாததோ 

ட.ரு.சதலையும, தலைஉன து செளரியதசையும மீளஙகககூறும. 

௬-வது மதுமராக்காஜ்சி--இது ௪௮௨ - அடிகளையுடையத, தலையாலககான 
ச்துச் செருவென்றபாணடியன நெடுஞ்செழியனு£₹கு வீடுபேறுநி.ரிசதம கிலையாமை 

யைச் செவியறிவுறு சதி மாஙகுடிமருசுனா பாடியது இத அ௮ப்பாண்டியனுடைய 

முூன்னோர்களின்பெருமையையு ॥, பாணடி. நாடடின் ஐந்தணைவளகசளையும், மது 
ரையின்வனபபையும், ௮ப்பாணடியனஅ வீரமுதலியவறறையும கூறும். இஇற் கே 
ரனது. நாளோலக்கசசிறெபபும பலசறறரசாகஞ்டைய பெருமைகளும கூறபபட் 

டுள்ளன, 

உ எ- வது, நேடுநல்வாடை:--இது ௧௮௮ - அடி. சளைேடடையத, பகைமெற்சென் 
றபாண்டியன் நெடுஞசெழியனைப பிரிர்துவருஈ.து௩தலைவிக்கு அ௮வ்வருத்தந் தரும்படி, 

௮வன் பகையைவெனறு விரைவிலவருவானாகவென்று சொழறவையைபபரவுவாள் 

கூறியதாக ௮வனை ஈக்சோேனாபாடி.யது, இஃது ஐபபடி கார்ததிசைமாதங்களாயெ



௪ முகவுரை. 

சுதிர்ச்சால ததினியல்பையும் சணிதஇருக்கும் சலைவிய,துவருத் தமிகுதியையும், படை 
வீட்டில் தலைவனிருச்கும்வண்ணத்சையும் விளஙகககூறும். 

௮ - வது துறிஜ்சிப்பாட்டூ:--இ.த ௨௬௪ - அடி.சளையுடையது; தலைவியின துகே 
தீறுமைசண்டு வருக்இிய செலீலிக்கு அறத்தொடுகிறகும் பாஙககூறராக % ஆரியவரசல் 
பிரசததனைத தமிழறிவுறுச்தறகுக eeu Ure wi gi, இ௫ மலைவளஙகளையும், இல் 

இருறைமையையும், தலைவலுர்தலைவியும் தமமுள்லைக்கதசகும அ௮ன்புடைமையை 

யம், கற்பின் இனரியமையாமையையுஙக..றம் இதிற பல மலர்விசேடங்கள் கூறட 
படமள்ளன இதனைப பெருஙகுநிஞூயென்றும் வழங்குவர். 

௯ - வது, பட்டினப்பாலை --இது ஈட்க - அழூ.களையுடையது, வேழ்றுகாட்டி 

௫௪ செல்லததொடமசியதலைவன தனதகெஞ்சை கோககித தலைவியைபபிரிக்துவா மே 

னென்று செலவழுஙககெகூறியசாகசக காவிரிபபூம்படடினத்ையும, சோழன்கரிகாற 
பெருவளததானதுபராகசரமசசையும, அவனதுசெஙகோலையும் பேரழகுபயபபச 

சிறப்பித்துக கடி யலூருருத்திரங்கண்ணஞர்பாடி.ய.து இடற சோழகா$ம காவி. 
கதியும் மிகச்சிறபபிசதுச கூறபபட்டிளளன கடி.யலூ£ உருதடிரகசண்ணஞார்கச்குட 
பதினா ம.நூருயிரம்பொன் பரிசளிசத இபபாடடைக கரிகாசபெருவளவன் கொண 

டானென்டா, இதனை, * :*9முவு செகதமீழ்ப பரிசில வாணாபொன, பதசொ டா 
௮,நா ரூயி ரம்பெறப், பண்டு பட்டினப பாலை கொணடதும்” எனபதனானுணாச 

௪௦- வது. மலைபடுகடாம்:--இத, இ௮௩ - அடி.சளையுடைய து, இதறகுக் கூத 

தீசாறறுப்படையெனவும் பெயருணடு, பரிசில்பெறசசமைச்த கூதரஷனொருவனை 

பரிசில்பெற்றாஜெருபன் பலகுன றக்சோட்டத்துக செவகணமாததுவேள் கனனன 
சேய்டன்னனிடத்தே ஆறறுபபடுததியசாக ௮ரசன்னனேை இரணியமுடடத்தப பெரா 

aS orn பெருங்கெளகனார் பாடியறு (கூததா - அடன்மாசசள் இவருககுச 
சரதிவரையலநயிலது இவாகள் எணவகைச்சுவையும மனதநின்கட்பட்ட குறிப்பு 

க்களும் புறத.நுபபோந்து புலபபட ஆடுவேரா | இஃது அவனி டததசசெலலும் வம் 
மின்றன்மையையும், IDET ESOT GT உணவின் வகைகளையும், அவனது மலை சோலை 

காடுகளின வளங்களையும, ௮வனது வள்ளன்மையையும், ஆறறலையும், அவனது 
சுற்றத்தொழுச்கங்களையும, அவன நாளோலகக இருபபையும், அவனது ஈஃரமெ 
ன்னுமலையிற காரியுணடிக்கடவுளெனனுச் இருகாமததோடு எழுந்தருளியிருக்கும் 

இவெபெருமானது ம£மையையும, அவனுடையமுனணோ பெருமையையும, அவனூ 
ரினியல்பையும், அவனது சேயாறெனனும ஆழுமுகலியவறறீன வளஙகளையும விள 

ங்சச்கூறும். மலைசகு யானையை உவமி.தது அரனகட்பிறகத தசையைக கடாமெ 

னச் இறப்பித்தவதனால இபபாட்டு மலைபகெடாமெனறு பெயாபெறறது இதனை 

௬௫௭-ம பச்ச தீ.நிரகாண்க, 

இபபெருஞ்சிறபபினவாகய பாட்டுககள பததையும உசசிமேற புலவர்கொள 
'கச்ினொாகனியருரையுடன படி.சப பல பிரதிரூபலகளைசகொணடு நன்றாகப் பரி 

சோதித்த, எழுதுவோரால கோஃத வமு-சளைமாத ப பலர்ககும் எளி திறபயன்படும் 

வணணம் அசத படுப்பிச்கவெண்ணிச சென்ற பார்ததிவஷ் மார்கழிமீமுதல் பிர 

இகள்பெறுதற்கு முயன்றுவருகையில, திருவாவடுதுறை யாரினதது மசாவித்வானும 
ரத... தமீழாசிரியருமா“ய இரிசிசபுரம் மினாட்டுசுசசரமபிள்ளயவாசள் பிரஇ யொ 
  on கவ அகத வ nt 

* பிரத்தனென்றும், பிரமதத்தனென்றும் பிரதிவேறுபாணெடு 
* கலிங்கக்குப்பாணி, இராசபாரம்பரியம் ௨௨.



(கவல, ஸத் 

) 

apie ssf அதையவைததுப படி. ச்தவருஙகாலத்த, வேலூ w-m- i - ஸ்ரீ 

குமாரசாமிஐயா ஒருபிர திகொதெசா. அவவிரணடும் ஒன்றுச்கொன் று மிசவேறு 
பாடுத்திருந்தசமையால், பலபிரதிகள் பெறுதறமெண்ணி இத்சமிழகாட்டில ஆங்காங் 

குள்ள எனத ஈணபாசகளாகிய தமிழ்விததுவானகள பலருககும பிரபுககள பருக்கும் 
நான் அடிக்கடி. கடி. தமெழுதஇயும் சகசவாகளைஃ கொணடு எழுதவிசதும எனக்குக 

கடைக்கும் விடுமுறைராட்களில பலஇடஈகளுக்குப போய்கந்தும எனது அன்ப 

ர்களை ஆங்காங்கு ௮னுபபியும் மிகச முயற் செயதுவர்சேன 

அப்பொழுது திருவாஉடுசறையான ஈத ஸ்ரீஈஸரீ அமபலவாணதேகரவர்கள், 

ஆறுமுகமஙகலச தில் முன்னமிருந்தவரும பல பழைய த.மிழபபு ச தசங்களை மிகமுய 

ன்று தேடித் சமதுகையாலேயே ௮அவறறை எழுதிததொகுச்தவருமாகய ருமாரசா 

மிபிள்ளையவர்களுடைய பிரியை வருவிசதுககொடுகசப பே௱சவிசெய்தாகள் 

அப்பால், திருநெலவேலி ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ ௩ சுவிராஜ கெலலையபபபிள்ளையவர்களும, 

* கவிராஜ ஈசுவரமூர்த்துபிளளையவாகளும, தஙகள வீட்டி லிருஈசபீரகயை உசுவீயத 
ன்றி வணணார்பேட்டையில மூனனமிமந்த இபபாரகடனாதகவிராயரவாகள பிரதி 
யையும், ழே.யார் பேரராஇய ம-॥-௱-ஸ்ரீ திருபபாறகட னா சஃவிராயரவாகளிடத் திரு 
ந்து வர௩இத்சந்தாகள பினபு ஸ்ரீவைகுண்டசதிருககும (ஸ்கூலஸப௮ஸிள டண்டு 
இன்ஸ்பெச்டா) ம-ஈ-ர-ஸ்ரீதா சிவராமஜயரவாகள, ஆழவாதிருககரி (ஸபர்ஜிஸ்ட் 

ராரா) ம-ஈ-௱ ஸ்ரீ €. இராமஸவா.ம்ஐயரவாகள , ஸ்ரீமை குடம் (வக$ல) ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ 

சுப்பராயமுதலியாரவாகள முதலிபோருடைய சகாயததாற பலவீடததஞ்சென.ற 
பாரததபொழுது ஆழ்வாரதிருககரியிலுளள €ராசவினைதாதத இருமேணிகவ ராய. 

வர்கள் பரமபரையோராகய தேவாபிரான கவிராயரவாசள்பிரதியொன்று டைத 

தீது, இந்தபபிரதிகளைப பெறுவ தறருத திருகெலவெலி முதலிய இடங்களில யான 
சஞ்சாரஞ்செயதபொழுது திருககுறமுலதைசசராகத மேலகரம ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ திரிகூ 

ட.ராசபபககஸலிராயரவாகள கூடவே கிலகாளிய௩ஐ எனககு செயத உதவிகள்பல. 

அதன்பினனா, பலஅட.ததுஞ்செனறு தமது ௮ருமபபாருளைச செலவுசொயது பழைய 

தீமிழப்புததகஙகளை த சேடி.த தொகுததவரும அவறறைடபடி ததக சாலஙகழித தலை 
யே பெருமபயனாக எணணியவருமாகயெபொளளாசூவிததுவான் ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ சிவன 

பிளளையவாகள எனமுய)க௨ரஙக ௪ தமதபிரதியை அனுபபினாகள 

அப்பால, தருமபுர; மடததுப புகககசாலையிவிரு௩த மிகபபழமையான 

பிரதியொன்று உடைத்தது அதறகுமேல, சதழேறககுறைய ௫ஈ-வருடஙகளுககு 

முன்பு சென்னையைச்சாரக்ச இருமயிலையிலிருகச திருகெலவேவீ விததுவசசிரோம 
ணியாகயே 1 இருவமபலசதினனமுதமபிள்ளையவாகளுடைய புசதசஙகளயாவும ழே. 

இருமயிலை ௮ணணாசாமியுபாத இயாயாவீட்டில உளளனவெனறுதெரிக்து இப்பொ 

'மூ.து இருவல்லிசகேணியிலிருச்கும் ம-ஈ-ஈ-்ர7 வை விசுவகாத சாஸ்திரிகளுடைய 

சசாயத்தாற் சென்று பாத பொழுது ஒருபிரதிைககத அதன்பின, பழைய 
தமிழ் நூலாராய்சசியையே இடைவிடாத செய்தொழுகுகின்றவராகிய (தபால் 

/இவாகளுருவரும், தருவமபலத்தினன மு சம்பிளளையவர்களுக்கும் திருப்பா 

ற்கடனாதகலிராயரவர்களுககும் ஆசிரிய ராய ஆம்பலவாணடவிசாயரவர்சளுடைய 
ச ச் 

ey. an 

இவர் மசாவித்துவான் மீனாட்டுசுந்தரம்பிள்ளையவாசளுடை ய ஆசரியர்



முகவுரை. 

ஸுபரின்டெண்டன்ட் ம.ஈஃஈ-னாீ வி கனசசபைபிள்ளையவர்கள் தமது பிரதியை 

அன்போடு உசவினாகள். 

இப்பிர இசளுள் பூத்தியாக இல்லாதன சில. 

ஆறுமுகமங்கல தலப் பிர இயில்மட்டும திருமுருசகாறறுபபடைமூலமும் பொ 

ருஈராற்றுப்படைமூலமுமிரகதன; மற்றைச சறுபாணாற்றுபபடைமுதலிய எட்டிற் 

கும் மேற்கூறியபிரதிகளில ஒன். றிலேனும் மூலம தனிததுகசடையாமையின், உனா 

க்குமுன்னம். சிழிதறிது ஒருமொழியுசொடாமொழியுமாக எழுதப்பட்டுள்ள மூல 

பதங்களையேயிணைதது எனது இறறறிவிற்கு எட்டி.யமட்டும் ௮. வராயமைசெய்து 

சிறுபாணாறறுப்படைமுதலிய பாட்டுககளெட்டனையும் தனிசசனியே எழுதிககொண 

டேன் உரையாூரியாகளால இவற்றிலிருந்து பழைய இலககய இலககணவுரைக 

ஜில் உசா.ரணமாக எழுசபபட்டவற்றுள் இடைசத சல, இவற்றின் மூலஙகளை இணை 

குங்காலதது எனககுப பேருதவியாகஇருக் தன 

பின்பு சென்னை௪ சருவகலாசாலையைச௪ சாரக்த கையெழுததுப புததகசாலையில் 
இச்தப் பததுபபாட்டுபபிரதி யிருபபதுதெரிகத அசஜனேடு எனதுபிரதியை ஓதஇட் 

பவெருகையில அ௮ப்புததகததிற பெரும்பாணாறறுபபடைமூலமும் முல்லைபபாட்டு மூல 

மூமிருபபககணடு ௮வற்ழோடு நான எழு திவைததககொணடி ருந்த மே. பாட்டுக்களி 

ன்மூலஙகளை ஒபபுநோககககொணடேன் அரதபபிர தியில 

“முருசாறு பொருகாழ ஈறு பாணாறு முலலைபெரும் பாணாறு மதுரைச் காஞ்ச 

பரிதாய பொருடழுவா கெடுல வாடை பட்டி னபபா 3லகுறிஞ்சி wis டாமு 

மருவாரும் பொழிலபுடைசூழ களந்தை மூதூர் வருவபப பூபனருள் வேல பூபன் 

உளையோடு மெழுதினனா தலினா லனஜன் ஜோங்குபெருஞ் செலவமிசை யுறறு வாழி” 
என்னும் பாடலொன்று எழுதபபட்டி ரதத. 

மேற்கூறிய பிரதகளொவவொனறும் ஆராயசசககு இனறியமையாதனவாயி 

ருந்தாலும் மீனாட்செதரம்பிள்ளையவாகள் பிரதியும, வண்ணாபேட்டைப்பிர தியும், 

ஆழ்வராதிருசகரிப்பிரதியும், தீருமபுரவா$ன சதபபிரதியும் மிகபபயன்பட்டன, இப் 

பிரதிகளயாவதறுளளும் சிறியதொடாகள சிலவற்றிற்கு ஒன்றிலேனும் உரை௫டைச்க 

வில்லை. 
புசழ்தரு மறைககு மேலோன் புடாசசன பாரத்தின் மேன்மை 

நிசழ் சர நிகழ்தத வல்லை ரீகோலென றெனது கெஞ்சே 
யிசழ்தர வெழுந்த காணு மிசசையுச் தினமபோ ராடி 

யகழ்தர நாணர் தோறற தாசையே வென்ற தம்மா? 

என ஆன்ோர்க... நியவாறே, விததுவசசிரோமணிகளாற பரிசோதிததம்குரிய இப்பா 

ட்டிச்களையும் இவ்வுனாயையும் பரிசோதிததுப பதிபபித்தலில் மிச்சசாணமுடைய 

னேனும் இவறறை யாவருககும் எளி தரபயனபடுமபடி. செயயவேண்டுமென்று வர 

ம்புகடகதெழுக்ச அசைமேலீட்டால ௮ந்தசாணத்தையிழந்து அ௮ச்சிற்பதிப்பிச்சத்,த 

ணிர்சேன். 

இப்பத் அப்பாட்ீரையைப பரிசோதி£சத் சொடங்யெ சாண்முதல் எனக்கு 
மனததளாச்சியுணடாகாதபடி அடி.க்சழ. ஊககமளித்து ats இருபபா திரிப்புவியூர் 

ம-ஈஃ௱.- ஸ்ரீ ஸாது - சேஷையர வாகள் இவந்தின் அருமைபெருமைசள்ப் ட பல 
ணத தடட hte om ae ee me அடைவது enna pets 
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(Lp & Qf GH I. ள் 

ருமறியும்படி. செயததன்றித் தாம் முந்திக் கையொபபமிட்டுப பொருளுதவியுஞ் செய் 

grrser 
௮ தன்பின்பு, செரதமிழப்பாஷாபிமானிகளாயெ இருவாவடுதுறையாஇீனத்து 

ஸ்ரீலஸ்ரீ அம்பலவாணதேூகொவர்களும், மதுரை (டி.படி.கலெக்டா) ம-ஈ-ர-ஸ்ரீ ம, தில் 

லைராயகம்பிள்ளையவாகளும், தஞசாஜா (ஜிலலாகோர்ட்டுஉசலே) ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ £ A. 

சீநிவாசபிள்ளையவாசளும, ஏிவகங்கை (ஸப்டி விஷன்€ிறுவயல் ஜமிர்தாரவர்களாகயெ) 

ம-ஈ-ாஃனாி முத்துராமலிங்க த்சேவரவாசளும், சோழன்மாளிகை (மிராசு) ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ 

இசத்தினம்பிளளையவாசளும் ௮ன்புடன் கையொபபமிட்டி மிச்கபொருளுதவிசெய் 
தார்கள இவர்களுள் ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ முசது ராமலிங்க ததேவரவர்கள் என்னை முன்னம் 

அறியாதவர்களாயிருஈதும் இவறறைரனகுமதிக.து நலலசமயததசசெய்த பேருதவி 

யாலேயே இவை விரைவில் அசசடபபட்டுநிறைவேறின மேற்கூறியஇவ்வணமை 

யாளர்களுடைய பெருக்தகைமையையும, இப்பதஇிபபின்பொருட்டுத் சத்தமக்கென்ற 

வளவு சையொபபஞ்செயது முறபணமுதவியவாகளாகய குமபகோணம் சென்னை 

மதுரை இராமகாசபு.ரம் திரூவசஈதபுரம மூ. சலிய இடஙகளிலுளள கனவான்௧களுடை 
யபெருஈதகைமையையும கான்மிசபபாராட்டுனெ றேன 

இவ்வுராயைப் பஇபபிசகுஙகாலதது இடம் விளஙகாமேறகோளகளுள் இடம் 

விளங்தியவை:-- 
பக்கம், வரி தூல, 

௧௨ ௧௩ மாயோ னனன மாலவரைக கவாஅன்”? நற திணை, ௩௨, 
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௨௭௧௪ mm *சேணோன மாட்டிய நறுமபுகை Oe as” குறுதொகை, 

௧௫௦. 
5ச்சிஞாககினியா இபபததுபபாட்னொயில் மேறகோளகளாக எடுத்துக்காட் 

ழூ.யதூலகளுள் விளக நால்களின பெயரீகராதி -- 
௧. அசகானூறு ௧௧ நறறிணை. 
௨ ஆசாரககோவை ௧௨ நாலடியா 

௩ கவித்தொசை xsm நெடல்வாடை 
F கு. றுதொசை ௪௪  பதிறறுபபதது 

டு சிலப்பதிகாரம் ௧௫ பரிபாடல். 

௬ திறுபாணாறறுபபடை ௧௬ பழமொழி. 

எ ௧௭ புறநானூறு 
A KEH பெருமபாணாறறுபபடை 

௯  இருசசிறறம்பலஃககோவையா 6H ம.துனாககாஞ்சி 
௧௦ இருவாசகம ௨.௨ 

௮டி.யிறகுறிசதசொற்கள தததம நேரேயுள்ள வடி.வஙகளாகப பழைய ஏட்டுப் 
பிரஇகளிலிரு,சன. இன்னும இவ்வாறிருஈத சொறகள் சல 

௧. அடம்பு--அடும்பு, a கொடி.ஞூ--கொடுஞ்௪ 

௨ ௮ணிமை--௮ணுமை. ௮ சந்திஃஃசநது, 
௩. கணடசருககனா--கணசெருக்சகரைா ௬ ஜெமிரந்து--ஜெமாந்து, 

ச. கறுழதல்--சலிழ்தல் ௧0. தொடஙகல்-.- தடஙகல். 
௫ குரிசில்--குருில் கக பரிதி--பருதி, 

௬. குறிஞ்சி குறுஞ்சி. ௧௨. முகராததம--முழததம. 
mater apap 

ச் இவ்வடையாளமுளளவை )பபத் தபபாட்டினுட்பட்டவையே,



௮ முகவுரை. 

இப்பத் இப்பாட்டு ஈச்சனொர்ச்சனியருரையை எனது சிற்றறிவிற்கெட்டியமட்டூ 

மேபரிசோதிந்துபபஇப்பித்தேனா தலின், இப்பதஇிப்பில் ஆங்காககுக்காணப்படும் பிழை 

களையும் ௮வறறின் தஇருச்தஙகளையும் தயைசெய்து விவே௫கள் தெரிவிப்பின் yeas 

வியை ரான் ஒருபொழு தும்மறவேன் 

இவற்றைப் பரிசோ ச்துவர்ரகால?தும அசசிட்டுவந்தகாலததும் எனது கூட 
வேயிருச்து உதவிபுறிர் துவர்ச திருமானூர் ம-ஈ-ஈ-(௭7 இருஷ்ணையருடைய நன்றி ஒரு 

பொழுதும் மறச்சற்பாலதன்று 

இச்காலதது மிக ௮ருவெழஙகுனே.ற பழையதூல்கள் ஒவ்வொன்றையும் ஆரா 

ய்; துபஇிப்பித்தலில் மிச்சவிருபபமுடையனேனும், €வக௫ந்தாமணி அ௮ச்டடப்பட்டு 

நிறைவேறியசாலந்தொட௩ூ, கொழுமபுஈகரத்துப் பிரபுகொமணியும் செர்தமிழ்ப்பா 

ஷாபிமானியுமாகிய ம-ஈ-ஈ-னா பொ - குமாரசாமிமுதலியாரவர்கள், ஐந்துகாப்பிய 

தீதுள் இரண்டாவதாயெ லடபதிகாரதசை ௮டி.யாக்குசல்லாருரையுடன் பதிப்பித் 

அப் பிரசடனஞ்செய்யவேண்டுமென்றும் ௮ச்தசசெலவைத சாம கொடுப்பதாகவும் 

அடி.ச்கடி. ௮னபோடு எழுதியனுப.தலால, முந்தி ௮ட்.நூலை அவ்வுரையுடன் பஇப்பி 

க்க நிச்சயித்திருக் ரோன். 

இப்பததுபபாட்டைபபோலஉவே கானபதஇபபிககசகருதிய நூல்கள் ஒவ்வொன் 

மையும் கருதியவணணம் கிறைவேதறுதறபொருட்டும, இம்முயறூக்குப் பொருட் 

கொடையினாலும் மனம் வாக்குக் காயஙகளின் மூயற்செளினாலும உதவீசெய்தவரு 
வோர் பெருவாழ்வடையும்பொருட்டும இருவருள் சரசகும்படி, சஙசபபுலவர்களின் 

சடுசாயகமாகவீற்றிடஈது விள௫.ப ஸ்ரீ மிடைசெந்தரேசருடைய இருவடி.களைப் 
பிரார்த்திக்னெறேன் 

[தமீழ்த் தெய்வம் ] 
எமறைமுதற இளகத பாயான மதிமுடுழ மூடி தத வேணி 
யிறைவர்தம் பெயரை நாட்டி. யிலசசணஞ் செய்யப பெறறே 
யறைகடல வளாபபிற பாடை யனைததுமவென் ரூரி யததோ 

Bmp sa கிமிழீததெப் வதை யுணணினைஈ தேததல் செயவாம் '” 

(சங்கப்புலவர் | 

4 “தடவரை முனிவ னீன்ற தமிழ்ககொழுங குழவி தன்னைப 

படாவெயி லுமிமுஞ் சஙகப பலகையார் சொட்டி. லேறறி 
நடைவர வளர்தது ஞால ஈனநதலை மறுலெ விட்ட 

மடனறு புலமை யோனா மனத்தியா நினைத்து மன்றே.” 

| நச்சினார்க்கினியர்.] 

எவனால வாயிடைவா தமூதவா யடையனென வியமபப பெறரோன் 

எவன்பணடைப பனுவலபல விறவாது நிலவவுமை யெழுதி மீரதோன் 

எவன்பரம வுபகாரி யெவனச்ட ஞாககனிய னெனும்பே ராளன் 
அவன்பாத விருபோது மெயபோது மலாகவென சகத்து மன்னோ 

குமபகோணம Qe wer, 

விரோ இஹ உததமதானபுசம் 

Boot வே, சாமிநாதையல். 
  

% சீகாளத்திபுராணம், பாயிரம்,



4) 

டை 

கணபதிதுணை” 

பத்துப்பாட்டு 

ச் சினார்கீகினியருளை. 

  

மூதலா வது 

இருமுருகாறப்படை. 

(க.-திநப்பரங்குன்றம் ] 

உ_லக முவபப வலனேர்பு திரிதரு 

பலர்புகழ் ஞாயி௮ு கடற்கண் டாஅ௮ங் 

கோவற விமைக்குஞ் சேண்விளங் சவிசொளி 

யுறுநாச் தாங்கிய மகனுடை *தகோன்ராட் 

செறுநர்க் தேய்த்த செல்லுறம் தடக்கை 
மறுவில் கற்பின் வாணுதல கணவன் 

கார்கோண் மூகர்த கமஞசூன் மாமழை 

வாள்போழ் விசுமபில் வள்ளுறை இதறித 
தலைபபெபெய றலைஇய சண்ணறுங் கானத் 

இருள்படப் பொதுளிய பசாரை மசா௮த 

அருள்பூச் சண்டா£ புளு மார்பினன் 
மாலவரை நகிவகத சேணுயர் வெற்பிற் 

கிண்கிணி கவைஇய வொண்செஞ் சீறடிக் 

கணைக்கால் வாங௫ய நுசுப்பிற பணைகதோட் 
கோபத் தன்ன தோயாப பூர்துகிற 

பல்காசு நிரைதத Dever மூலகுற 

கைபுனைந் Bw paps கவின்பெறு வனப்பி 

னாவலொடு "பெயரிய பொல புனை யவிரிழைச் 

சேணிகந்து விளங்குஞு டெ 9ச்தீர் மேனிக 

20 தணையோ சாய்ந்த விணையி இரர்இச் 

செங்கால் வெட்டுச் மிச ழிடையிடுபு



பத்துப்பாட்டு. 

பைக்காட் சூவளைத் தூவிதழ் இள்ளிக் 

தெய்வ வுக்இடுயாடு வலம்புரி வயின்வைக் அதி 

இலகர் தைஇய கேர்கமம் இருஅதன் 

௨௫ மகசப் பகுவாய் Sh [PLOT GOI MS ZF 

Sar CPE SS அகளறு மூச்சுப் 

பெருந்தண் சண்பகஞ் செரீஇக் கருக்தகட் 

Dear ere Loc ஜொள்ளிண சட்டிக் 
இகைக்கவின் ெழுகரு இழ்கீர்ச செவவரும 

௩௦ பிணைப்பு௮ு பிணையல் வளைாஇச் அணத்கக 

வண்காது கிறைக்க பிண்டி. மியொண்டனளிர் 

BIBI ணாகர் தஇகசைபபகு இண்காம் 

நறுங்குற பெரிஞ௫ய பூசகேழ்த் தேய்வை 
தேங்கமழ் மருஇணர் கடுபபக கோங்கின் 

௩௫ குவிழுகி மிளமு£லைக் கொட்டி விரிமலர் 

வேங்கை அண்டா தபபிக காண்வச 

வெள்ளித் கு௮ுரமுறி செளுபு தெறியாக் 

ர்கோமி யோங்கிய ஃவேன்றடு விறக்கொடி 

வாஜிய பெரிசென் ஹேகஇப பலருடன் 

௫௦ சாதகம் இலமபகஞ இலமபப பாடி௫ 

சூசச மகளி சாடுஞ் சேர்லை 

( மர்தியு மறியா மான்பயி லடுக்க௫து௫௪ 

சுரும்பு மூசாச HLTA STE GL. 
மீ பருக உண் கண்ணி மிலைக்க செனனியன் 

௪௫ பாரமாதிர் பனிசகடல சலங்கவுள் புககுச் 

சூர்முகு றஐடிக்ந கடரிலை கெடுவே 

அலதகிய கதுபபில் பிறம்பற் பேம்வாய்ச் 

சுழலவிழமிப பசகங்கட் சூர் கோக்குற 
கழல்கட் கூரை3யரடு கடுமபாமபு தூரங்கப 

Go பருமுலை யவைககுங் காதம் பிணர்மோட 

டமுருகெழு செலவி னஞசுவரு பேய்மகள் 

குருதி யாடிய கூருகாக கொிவிரற் 

கண்டொட் சண்ட கழதிமுடைக கருக் தலை 
யொண்டொடி௰ தடக்மையி கோக்கு வெருவச 

௫௫ உவேவேணறடு விறறகமாம பாடி சகோள் பெயசா 
நிணர்தின் வர்ய ரணெங்கை தாங்க ர் 

விருபே ருரூவி ஜெஞ்பே ரியாக்கை | 
_. — த 
% வென்றடு விறலென்றுல் பாடம்.



க.-திருமுருகாற்றுப்படை, 

ய வேறு வகையி னஞ்சுவ மண்டி 

யவுணர் ஈல்வல மடங்கக கவிழிணர் 

௬0 மாழுத டிந்த மறுவில் கொற்றத 
தெய்யா ஈல்லிசைச் செவவேற் சேஎய் 
சேவடி படருஞ செமம லுள்ளமொடு 

நலமபுரி கொள்கைப் % புலம்பிரிர் துறையுஞ் 

செலவுநீ ஈயர்தனை யாயிம் பலவுட 

௬டு னன்னர் நெஞ்சக * இன்னசை வாய்ப்ப 

வின்னே பெறுதிநீ முன்னிய விளையே 

செருப்புகன் நெடுத்த சேணுயர் நெடுங்கொடி 
வரிடப்புனை பந்தகொடு பாவை தூங்கப் 
பொருசாச் தேய்த்த போரு வாயிற் 

௭௦ றிருவீற் றிருந்த தீதுதீர் நியமத்து 

மாடமலி மறுகிற் கூடற் குடவயி 
னிருஞூசேற் றகலவயல விரிச் துவா யவிழ்க்த 

மூட்டாட் டாமரைா ர துஞ வைகைக் 
கட்கமம் நெய்ச லூதி யெற்பட்க் 

௪௫ கண்போன் மலர்ந்த காமர் SoTL a) 

சஞ்சிறை வண்டி னரித்தண மொலிக்குள் 

குன்றமர்ர் துறைதலு முரிய னதா௮ன்று 

[2..--திரச்சீரலைவாம் ] 

வைந்நுதி பொருத வடுவாழ் வரி.நுதல் 

வாடா மாலை. யோடையொடு துயல்வரப் 

௮0 படுமணி யிரட்டு மருங்கிற் கரெடைக் 

கூற்றச் தன்ன மாற்றரு மொய்ம்பிற் 

கால்களொர் சன்ன வேழ மேல்கொண் 
டைவே அருவிற் செய்வினை முற்றிய 

மூடியொடு விளங்கிய மூரண்மிகு திருமணி 
௮டு மின்னுற மிமைப்பிற சென்னிப் பொற்ப 

ஈகைதாழ்பு துயல்வரூ௨ம வகையமை பொலங்குழை 
சேண்விளங் இயற்கை வாண்மதி குவைஇ -” 

யகலா மீனி னவிர்வன விமைப்பத 

தாவில் கொள்கைத தர்தொழின் முடிமார் 

௯௦ மனனேர் பெழுதரு வாணிற முசனே 
we ers A 

மாயிருண் ஞால முவின்றி விளங்கப் 
  

* புலம்புரிர் துறையுமென்றும் பாடம், 

* இன்னிசை யொன்றும் பாடம்.



& பத அ பபர.ட்டு. 

பல்க்இர் விரிர்தன்'ஜொருமுகி கொருமுகக 
மார்வல மோத்த வமர்ந்தஇினி தொழுடக் 

காதலி னுவர்து வாங்கொடுச் தன்றே யொருமுக 

௯டு மர்திர விதியின் மரபுளி வழா! 

வர்சணர் வேள்வியோர்க் கும்மே யொருமுக 
மெஞ்சிய பொருள்களை யேமுற காடித் 
இங்கள் போலத் இசைவிளக் குமமே யொருமுகஞ 

செறுகர்ச் தேய்த்துச் செல்சம முருக்இக் 
௧௦௦ கறுவுகொ ணெஞ்சமொடு களம்வேட் டன்ஹே யொருமுகவ 

குறவர் மடமகள் கொடி போ னுசுபபின் 

மடவால் வள்ளியொடு ஈகையமாக் தன்றே யாங்கம 

மூவிரு முகனு முறைகஈவின் ரொழமுகலி 

னாசர் தாழ்கத வம்பகட்டு மாபிற் 

௧௦௫ செம்பொறி வாங்கிய மொய்ம்பிற் சுடர்விடுபு 
வண்புகழ் நிறைந்து வ௫ந்துவாங்கு நிமிர்சோள 

விண்செலன் மாபினையாக கேர்திய தொருகை 

யுக்கஞ் சேர்சதிய கொருகை 

நல்ம்பெ.௮ கலிங்ககஅக குறங்கின்மிசை யசைஇய தொரு 
௧௧௦ யங்குசங் கடாவ வொருகை யிருகை 

யையிரு வட்டமொ டெஃருவலக் இரிப்ப வொருகை 
மார்பொடு விளங்க வொருகை 

தாசொடு பொலிய வொருகை 

சீழ்விம் தொடியொடு மீமிசைக் கொட்ப வொருகை 
சகட பாடின் பமமணி யிரட்ட வொருகை 

$ீனிற விசும்பின் மலிதுளி பொழிய வொருகை 

வானா மகளிர்க்கு வதுவை சூட்ட வாங்கப் 

பன்னிரு கையும் பாற்பட வியற்றி 

யந்தாப் பல்லிய.ல் கறங்கத் இண்காம் 

௧௨௦ வயிமெழுக் இசைப்ப வால்வளை ஞால 
வுசந்தலைக் கொண்ட வுருமிடி மூரசமொடு 

பல்பொறி மஞ்ஞை வெல்கொடி யகவ 

விசும்பா முக விரைசெலன் முன்னி 

யுலகம் புகழ்ந்த வோங்குயா விழுசசீ 
௩௨௫ சலைவாய்ச௪ சேறலு கிலை்இய பண்பே யதா௮னறு 

[௩.அதிரவாவினன்குடி ] 

சீரை தைஇய வுடுக்கையுர் சீரொடு 
வலம்பரி பரையம் வானை மடியினா



க. இருமுருகாறறுப்படை, 

மாசற விமைககு மூருவினர் மானி 
னணுரிவை ைஇய வூன்கெடு மாாபி 

௧௩௦ னென்பெழுஈ இயங்கு மியாககையர் கணபகற 
பலவுடன் கழிகத வுண்டிய ரிகலோடு 

செறற நீககிய மனக இன ரியாவது வங 

கதமோ சறியா வறிவினா கறஷஜோககுத 

தூம்வசம பா௫ய தலைமையா காமமழோடு 

௪௩௫ சகடுஞூனங் கடிகக௪ காட்டிய ரிமமெபை 

யாவது மறியா வியலபினா மேவசகு 

அணியில காட்சி முனிவர் முறபுகப 

புகைழமுகச் தனன மாசி றூவுடை 

மூகைவா யவிழ்ந்த சகைசூ LIST BF 

௧௪௦ செவிகேோ்பு வைதத செய்வுறு இவவி 
னல்லியாழ் ஈவினற நயனுடை கெஞ௫ன 
மெனூமொாழி மேவல நின்னசம புளச 

கோயின் கியன்த யாசகையா மாவி 

னவிர்களிா புரைய மேனிய ரவிரதொறும 

௧௪௫ பொன்னுசை கடுக்ஞுக் இதலைய ரின்னகமைப 

பரும தாங்கிய பணிக்தேச் தல்குன் 
மான் மகளிசொடு மனுவின் றி விளக 

கழிவோ டொடுககய தாமபுடை வாலெயித 

முலென வூயிக்கு மஞ்சுவரு கட௫ககிதற 

௧௫௦ பாமபுபடப் புடைக்கும பல்வரிக் கொடுஞ்சஹஐைப 

புள்ளணி நகீள்கொடி௪ செல்வனும வவெளளோற௮ு 

வலவயி ஸனுயரிய பலர்புகழ் திணிதோ 
சுமையமார்கது விளங்கு மிமையா மூககண் 

மூவெயின் மூருக்கிய முமண்மிகு செலவனு 

௧௫௫ _நாறறுபபத் தடுககய சாட்டகது Br MILs 

வேள்வி டுறறிய வென்றடு கொத்தக 

இரிசண் டேந்திய மருபபி னெழினடைத 

காழ்பெருக் தடககை யுயாதத யானை 

யெருதத மேதிய திருக்களா செலவனு 

௧௬௦ காறபெருர் தெய்வகத கனனகா நிலைஇய 

வுலகங் காக்கு மொன்னுபுரி கொள்கைப் 

பலர்புகழ் மூவருக் தலைவ சாஃ 

வேழுறு ஞாலக தன்னித ஜோேனறிக 

சாமரை பயக்க தாவி லூழி



௭ பத்துப்பாட்டு, 

௧௭௬௫ சானமுக வொருவம் சுட்டிக் சாண்வசப் 
use)» Caporg Dado arf 

Go கால்வே றி பற்கைப பதினொரு மூவசோ 
டொன்பதிற் Barr யுயாகிலை பெகீஇயர் 
மீன்பூச் தன்ன சோன்றலர் மீன்சேர்பு 

௧௪௦ வளி௫ளாக் தன்ன செலவினர் வளியிடைத 
தீயெழுரச் தனன இறலினர் இபபட 

வருமிடிக சன்ன கூசலினர் விழுமிய 

வுறுகுறை மருக்கறறம பெறுமூமை கொண்ம 

சந்தரக கொட்பினர் வரந்துடன் காணத் 
௧௭௫ காவில் கொள்கை மடர்தையொடு சின்னா 

ளாவி னன்குடி. யசைதகலு மரிய னதா௮ன் 

[௪ --திநவோகம் ] 

றிருமுன ஜெயதிய வியலபினின் வழா 

இருவா௪ சுட்டிய பலவேறு தொல்குடி. 

யறுகான் இரட்டி யிளமை நல்லியாண் 

௧௮௦ டாறினி௰ கழிபபிய வறனவில் கொள்கை 

மூன்றுவகைக் குறிதத முகஇச் செல்வத 

தஇருபிறப பாளர் பொழமுதறிந்து நுவல 

மவொன்பது கொண்ட மூன்றுபுரி நண்ஞாண் 

புலசாக் காழகம் புலர வுடீஇ 

BIG FAS கூபபிய கையினர் த ற்புகழ்க் 

தாறெழுத் தடக்கிய வருமறைக் கேள்வி 

காவியன் மருங்கி னவிலப் பாடி 
விரையுஅ௮ sow Cre Sci Oui gies 

தேசகத் துறைகலு முரிய னதாஅ௮ன்று 

(௫.--குன்றுதோறுடல்.] 

௧௯0௦ பைங்கொடி ஈழறைக்கா யிடையிடுபு வேல 

னம்பொதிப் புட்டில விரைஇக் குளவியொடு 

வெண்கூ காளர் தொடுதத கண்ணிய 

ogee சணிந்த கேம்களர் மார்பிற் 
! கொடுக்தகொழில் வல்வில் கொலைஇய கானவர் 

௧௯௫ நீடமை விசாக்க தேக்கட் டேறற் 

கூன்றகச் சிறுகுடிக் சையுடன் மஇூழ்க்து 

கொண்டகச் சிறுபறைக் குரவை யயர 

விசலுளா்ப் பவிழ்ர்ச வேறுபடு ஈறுங்காம் 

சூண்டுசுனை பூக்க வண்டுபடு சண்ணி



க.-இருமுருகாற்றுப்படை. Gt 

௨௦௦ யிணைத்த கோதை யணைதசத கூந்தன் 

முடித்த குல்லை யிலையுடை. நறும்பூச் 
செங்கான் orn aia rts ரிடையி$பு 
சுருமபுணத் தொடுத்த பெருக மாகதமை 
aot gran Lag an “ee 

௨௦௫ மயில்கண் டன்ன மடஈடை மகளிரொடு 

செய்யன் சவர்கத வாடையன செவ்வரைச 

செயலைத தண்டஸிா துயலவருக காதினன் 

கச௫னன் கழலினன் செ௪சைக கண்ணியன 
குழலன் கோட்டன் குறுமபல் லியகதன் 

௨௧௦ ஐகரன் மஞ்ஜையன் புகரில சேவலங 

கொடிய னெடியன் மொடியணி தோள 

னசம்பார்த தனன வின்குர ந் ரொரகுதியொடு 
குறுமபொறிக கொண்ட கறுந்தண் சாயன 

மருங்கிற் கட்டிய கிலனேர்பு துலினன் 
உகடு மூழவுறம் கடககையி னியல வேந்தி 

மென்றோட்”பலபிணை கழீஇ கலைக 505 gi 

குன்றுதோ முடலு நின்றதன் பண்பே யதா 

(௬ --பழழதிர்சோலை,] 

சிறுதினை மலரொடு விரைஇ மறியறுக து 

வாரணக கொடியொடு வயிறபட கி$ீஇ 
ட௦ யூரூர் கொண்ட சாகெழு விழவினு 

மாவல மசோதத மேவரு நிலையினும 

Gamer ஹஜஹைஇய வெறியயா களனுங 

காடும் காவு சவின்பெறு துரு“ தியும 

யாறு குளனும வேறுபல வைபபுசூ 

ழி சதுக்கமுஞ சகதியும புதுபபூவ் கடம்பு 

மன்றமும பொ இயிலுங் கக துடை கிலையிறு 

மாண்டலைக கொடியொடு மண்ணி யமைவா 

கெய்யோ டையவி யபபியை துறைக் 

குடர்தம பட்டுக கொழுமலர் சிகி 
௨௩௦ மூரண்கொ ஞூருவி னிரணடுட னு௨இச 

செந்மூல் யாசது வெண்பொரி தறி 

மகவலி நிலைஇய மாக காட் கொழுவிடைக் 

குருதி யொடு விரைஇய தூவெள் ளட 

இல்பலிச் செய்து பலபிரப பிரீஇச் 

௨௩௫ இறெப்சு மஞ்சளொடு நறுவிரை தெலிததுப்



௮ பத்துப்பாட்டு. 

பெருந்தண் கணவிீச ஈறுக்சண் மாலை 

தணையற வறுத்துக் தூங்க நாற்றி 

ஈளிமலை௪ சலமபி னன்னகர் வாழ்த தி 
கறுமபுகை யெடுத்தூக GAGE பாடி 

௨௪௦ யிமிஹவிசை பருவியோ டின்னியங் 2 கறங்க 

HUI UNS தூஉய் வெருவாக் 

(9 

குருதஇ௪ செக்கினை பாபபிக் குறமகண் 
ஹேருகயெ கி௮53 முூசணின ரூட்க 

மூருகாற்றுப் படக வுருகெழு வியனக 

௨௪௫ சாகெளஞ் கிலமபப பாடி ப பலவுடன் 

கோடவொய வைகதுக முகாடுமணி யியக்கி 

யோடாப பூட்கைப் பிணிழாகம் வாழ்கதி 
வேண்டுநர் வேண்டியாங் கெய்தினர் வழிபட 

வாண்டாண் Qe 0 oy மல௰ிகக வாறே 

௨௫௦ யாண்டாண் டாயினு மாகத் சகாண்டக 

மூந்துநீ கண்டுமி ஈமுனமாச் சேக்இக 

சைதொழுஉப பாவிக காலுற வணங௫” 

நெடுரபெருஞ சிமயத௮ நீலப பைஞ்சுனை 

யைவரு ளொருவ னங்கை யேறப 

உ௫௫ வறுவா பயக்க வாவமார் செல்வ 

வாலகெழு கடவுட் பு உலவ மாலவரை 

மலைமகண் மகனே மாதமோ கூற்றே 

'மிவற்லி வெலபோர்க Garg pena Gye 

விழையணி சிறபபிம் பழையோள குழவி 
௨௬௦ வானோர் வண;ருவிஐ முூனைக கலைவ 

மாலை மார்ப நூலறி புலவ 

செருவி லொருவ பொருவிறன் மாளள 
வகசணா வெறுகமை யறிகதோ சொன்மலை 

மங்சையா கணவ மைக்க சேறே 

௨௬௫ வேககெழு உட7சகைச சாலபெபெருஞ் செல்வ 

குன்ற கொன்ற py Hogs OLD OF si 

விண்பொோரு கெடுவரைக குறிஞ்சிக கழவ 

பலர்புகழ் சன்மொதிப புலவ Br w 

யரும்பெறன் மரபிற் பெரும்பெயர் முருக 

உள ஈசையுர்க் கார்த்து மிசையே சான 

வலந்தோர்க் களிக்கும் பொ லம்பூட் சேஎய் 
அவ்வவகர்குஞ்டசைய பை வ) அவரன என்னை ௭ அக்கவகம் விஷ: (ர ர்க்க வாள் அருபபகல்கும ம். 

உ மசமலாச் சேச்இ யென்றும் பாடம,



க.-திருமுருகாற்றுப்படை. 

மண்டமர் கடந்தகின் வென்று டகலத்துப் 
பரிசில் தாங்கு முருகெழு நெடுவேற் - 

டி (-$பரியோ சேத்அம பெருமபெய ரியவுஸ் 

௨௭௫ சூர்மருங் கறுத்ச மொய்ம்பின் மக வலி 

போர்மிகு பொருக குரிசி லெபைபல 

யானறி யளவையி Cons Blut _னாது 

நின்னளர் கறிதன் மன்னுயிரக் கருமையி 

னின்னடி யுள்ளி வர்தனெ னின்னொடு 

௨௮௦ புரையுஈ ரில்லாப புலமை யோயெனக் 

குறித்தது மொழியா வளவையிற குறிததுடன் 

வேறுபல லுருவிற குறுமபல் கூளியர் 

சாறயா களத்து வீறுபெறத தோன்றி 

யளியன் மூனே முதுவா யிரவலன் 

௨௮௫ வந்தோன் பெருமநின் வண்புகம் ஈயந்ததென 

வினியவு நல்லவு ஈனிபல வேத்தித் 

தெய்வஞ் சான்ற இறலவிளங் குருவின் 

வான்ஜோய் நிவப்பிற் ருன்வர் தெய்தி 

யணங்குசா ஓயர்கிலை தழீஇப பண்டைததன் 
௨௯0 மணங்கமழ் தெய்வத் இளநகலங் காட்டி 

யஞ்ச லோமபுமதி யறிவனின்* வாவென 
வன்புடை ஈன்மொழி யலஇ விளிவின் 
கிருணிறத முர்நீர் வலாஇய வுலகத 

குதொருநீ யாத தோனற விமுமிய 

௨௯௫ பெறலரும் பரிசி னலகுமதஇி பலவுடன் 

வேறுபஃ அுடலி னுடககி யகில்சுமக் 

காச முழுமுக ஓருட்டி வோற் 
பூவுடை யலங்குசினை புலமபவோ 8ண்டு 

விண்பொரு கெடுவரைப பரிதியில் ரத்த 
௩.௦௦ தண்கம ழலரிரால் இதைய ஈன்பல 

cures) முதுசுளை கலாவ மீமிசை 

நாக தறுமல ர௬.திர யூகமொடு 

மாமுக முசுக்கலை பனிப்பப் பூதுத 

லிரும்பிடி குளிர்ப்ப வீசிப் பெருங்களிற்று 

௩0௫ முத்துடை வான்கோடு தழீஇ PR BD 

ஈன்பொன் மணிகிறங் ளொபிபான் கொழியா 
வாழை முழுமுத அமியத் தாழை 
  

% ஒருநீ யாகவென்ழும் பாடம்.



௧௦ பத்துப்பாட்டு, 

யிளநீர் விழுக்குலை யுதிரத் தாக்கக் 
கறிக்கொடிச் கருந்துணர் சாயப் பொறிப்புற 

௩௧௦ மடஈடை பஞூஜஞை பலவுடன் வெரீஇக் 

கோழி வயபபெஎம் யிரியக் கேழலோ 
டிரும்பனை வெளிற்றின் புன்சா யன்ன 

குரூஉமயி ரியாக்கைக் குடாவடி யுளியம 

பெருங்கல் விடாலாச செறியக் கருங்கோட் 

ROG டாமா ஈல்லேறு சலைப்பச் சேணின் 

நிமுமென விழிதரு மருவிப 

பழமுதிர் சோலை மலைகிழ வோனே. 

இதன்பொருள். 
க.--திநப்பரங்கன்றம் 

உலகம் என்பதுரு;த.ம் கணவன் (௬) % என்னுஈ துணையும் ஒருதொடா 
உலகம் உவப்ப--€வான்மாசுகள் உவப்ப, 

உலகமென்பது பலபொருளொருசொல்லாய் நிலச்சையும், உயிர்களையும், ஓழு 

க்கத்தையும உணாததிகிற்குமேனும் ஈண்டு உவப்பவென்றதனான், மண்ணிடத்து 
வாழுஞ் சீவான்மாககளை யுணாதஇதறு 

[வலனோடி திரிதரு:] சாபு வலன் திரிதரு--எழுந்து மகாமேருவை வலமாகத் 
இரிதலைச்செய்யும், 

பலர் புகழ ஞாயிறு--எல்லாசசமயத்தாரும் புசமும் ஞாயிற்றை, 

கடற் சண்டாங்கு--சடவிடததேே சண்டாறபோல, 

இத வினையெச்சவுவமம்; 1 “* விரவியும் வரூ௨ மரபின வென்பு” என்பதனால், 
சொழிலலமமும், வண்ணவுவமமும் பறறிவந்தஅ; என்னை? ஞாயிறு இருளைக்கெடுக் 

குமாறுபோலச் தன்னை மனத்தால் கோககுவராககு மாயையைச் கெடுத்தவிற் ரொழி 
ஓலவமமும், தன்னைச் கட்புலனால் கோக்குவார்க்குக கடவிறபசுமையும ஞாயிற்றின் 

செம்மையும்போல மயிலிழ் பசுமையும் திருமேணிச்செம்மையு தோன்றவீன் வண் 
ணவுவமமுங கொள்ளக் €டேர்சமை காண்க, 

[தவற விமைக்குஞ் சேண்விளய சவீரொளி..] 

ஓ ௮ற இமைக்கும் ௮விர ஒளி--இருவகை யிந்திரியங்களும் தாம் செல்லுதற்கு 

ரிய பொருள்சண்மேற் சென்றுதமகுதல் இல்லையாக இமைத்துப பாரத்தறகுக் கார 

ணமாகும் விளங்குகின்ற ஒளி, 

ஒ என்பது தரெழு,ச்சொருமொழியாகயே தொழிற்பெயா, இமைத்தல் - சண்ச 

ளின் இதழ்களிரண்டினையும் குவித்தல்; ௮2 1 :நு.தல இமையா நாட்டம” என்பீத 

னாலுணர்க, ° 
* Das இயைபிலிசைக்குறிக் குட்பட்ட எண்ணும், , இப்படி. யே பின்னர் ஆங் 

சரங்குப் பதிப்பிச்கப்பம் எண்களும் தத்தம் முன்புள்ள மொழிகளையேனும, ௮ம்மொ 
ழிசளைப்பொருளாகப்பெற்ற மொழிகளையேனு முடைய (மூலத்தின்) வரியைப் புலப் 

படுத் தம். 

ர் தொல்காப்பியம், பொருள இிசாரம், உவமவியல், ௨, 

1 அகநானூறு, “கார்விரி சொன்றைப் பொன்னேர் பு.துமலர்த், தான்மா



க. திருமுருகாற்றுப்படை. ௧௧ 

சேண் விளங்கு ஓளி--கட்புலனால்கோக்குவா சண்ணிடங்க ளெல்லாவற்றி 
னும் சென்றுவிளங்குகின்ற ஒளியினையும், 

உவப்ப எழுச்து திரியும் ஞாயிற்றைக் கடற்கண்டாங்கு ௮வீரடன்ற ஒளியெனத் 
தொழிலுவமங் கொள்ளு௩சால் வினைமுடி.சக. இனி உவப்ப எழுந்து இரியுஞாயிழ் 

றைச் கடற்கண்டாங்குச் சேணவிளககொளியென்ன Gy Gor ere} ILD கொள்ளுங் 

கால் வினைழமுடி.ச்க. 
உறுகாத் தாங்கெ மதன் உடை நோன் தாள்---தன்னைச்சோந்தவர்கள் இவினை 

யைப்போக்கி அவராத்தாங்யெ, அறியாமையை உடைததற்குக் காரணமாகய வவ 
யினையுடைய தாளினையும், 

செறுநாசத் தேய்தத செல் உறழ தடக் கை--அழிததறகுரியானா அழித்த இடி. 
மயைமாறபட்ட பெருமையினையுடைய கையினையும், 

மறு இல் கறபின் வாள் நுதல கணவன்--மறககற்பில்லாத % அறக்கற்பினையம் 

ஒளிபொருஈதிய நுதலினையமூடைய இர்திரன்மகள் தெய்வயானையரா கணவன்- 

இப்பெயரை முற்கூறினார், படைத்தறகுங் காத்சற்கும் உரிமைதோன்ற 
ஒளியினையும் (௩), தாளினையும் (௪), கையினையும (ட) உடைய கணவனென 

yes. 
கணவனென்பத ஈணடு முருகனென்னுச் துணையாய் கின்ற. 

சார்சோள் என்பதுமுதல மாாபினன் (௧௧) என்னுஈதணையும் ஒருதொடர் 

கராகோள் முசந்த கமஞ சூல மா மழை--கடலிலே மூகந்ததனாலுண்டா௫ 
நிறைவினையுடை ததாக சுலினையுடைய பெருமையையுடைய மழை, 

கரா முசச்சபபடுதலிற கடல காகோளென்று பெயாபெற்றது, ஆகுபெயர், 

வாள் போழ விசும்பில் வள் உறை சிதறி--திங்களும ஞாயிலும் இருளை நீககும் 

ஆகாயத்தே பெருமையையுடைய துளியை முற்படச்சிதறி, 
வாள் - அகுபெயா. 

தலைப்பெயல் தலைஇய தண நறுங் கானதது--சாகாலதத மூதநபெயலைச் சொ 
ரிரத தணணிய௰ நறிய காட்டிடத்து, 

இருள் படப் பொதுளிய பரானா மராஅதது--இருட்சியுண்டாகத் தழைத்த 
பரிய அடி.யினையுடைய *செங்கடம்பினு, 

பராரை - பணபுததொசைசசந்திமுடி. பு வேற்றுமையென்றுணாக 

/ உருள் பூச் தண் தார் புரளும் மார்பினன்--1 தேருருள்போலும் பூவாற்செய்யடீ 
பட்ட குளிர்க்த மாலையசையு மாபினைய/டையவன், 
  

லையன் மலைந்த கண்ணியன், மார்பி னஃதே மையினுணஞா, ணூதல திமையா நாட்ட 

மிசலட்டுக், கையது சகணிசசியொடு மழுவே மூவாய், வேலு முண்டத தோலா தோ 

நிகே, யூக்த தேறே சோக்தோ ஞமையே, செவ்வா னன்ன மேனி யவ்வா, னிவ 

ககுபிறை யன்ன விளஙகுவால் வையெயிற், றெரியகைர் தன்ன வவிர்க்துவிளங்கு 
புரீசடை, மு.இிராத் திஙகளொடு சுடருஞ் சென்னி, மூவா வமாரு முனிவரும் பிதரு, 
மியாவரு மறியாத் தொன்முறை மரபின், வரிளேர் வயமா னுரிவை ைதஇய, யாழ் 

கெழு மணிமிடற் றர்தணன், மூவி ரூணிழற் றவிச்சன்றா லுலகே” கடவுள் 
வாழ்தீது; பாரதம் பாடிய பேருந் தேவர் 

* அருட்கற்பென்றும் பிர திவேறுபாடுண்டு, 

* வெண்கடம்பென்றும் பிரதிவேறுபாடுண்டு. 
1 *உருளிணர்க் கடம்பி னொலிதா ரோயே” என்றார் பரிபாடலிலும்.



௧௨ பத்துப்பாட்டு, 

உருள்பூ உவமத்தொகையாகவின், உருள்பூ உருட்பூவேன உறழ்ச்சிமுடிபெய் 

அம். இனி உருளும்பூ உருண்டபூவென வினைத்தொகையுமாம் 
மழை சிதறித் தலைஇய கானத்து மராஅ௮த்துத தார் புரளும் மார்பினனென 

Gas. 
இத போகத்திற்ருரிய தரா; இதனை முற்கூறினா, வாணுதல்கணவனென்றத 

னை கோச்சி, 
மால்வரை என்பதமூ.தற சென்னியன் (௪௪) என்னுச் துணையும் ஒருதொடர். 
மால் வரை நிவ$த சேண உயா வெற்பில--பெருமையையுடைய மூஙஇல்வளர் 

$த தேவருலகளவாசச செல்லவுயாஈத மலையில், 
வளாகளை யுடைமையின், வராயாயிறறு, இஃது அகுபெயா; % *₹ பெரிய வனா 

வயிரங் கொண்டு” என்றார் பிறரும் இனித இதிருமாலபோஓம் குவடுகளோங்கெ 
வெற்பென்றுமாம்] * மாயோ னன்ன மால்வரைக சவா௮ன்”” என்ராரபிறரும. 

சண்டி கவைஇய ஒண் செஞ் றேடி.--நிறுசதங்கைசூழந்த ஒள்ளிதாகயெ 
வெந்த சிறிய அடி.யினையும், 

கணைக் கால்--திரணட காலினையும், 

வாங்யெ நுசுப்பின்--வளைச் து.நுடங்கெ இடையினையும், 

பணைத் தோள--பெருமையையுடைய தோளீனையும, 

மூகல்போலுச் தோளென்றுமாம் 

கோபதச்து ௮ன்ன தோயாப் பூம் துல்--இர்தரகோபத்தையொத்த நிறம்பிடி. 

யாத இயல்பான சவப்பாயே பூததொழிலினையுடைய தூலினையும, 

/ தெப்வத்தின் அணையாற் மூனே சிவரதிருத்தலிற் ரோயாத்துலெனரா, 

பல் காசுகிஸாத்த கில் காழ அல்குல்--பலமணிகள் கோத்த ஏழுவடமாகய மேக 

லையையணிக்2 அல்குலினையும், 

அஸ்த, 1 *எண்கோவை காஞ்சி யெழுகோவை மேகலை - புண்கொள் கலா 

பம் பதினாறு - சண்கொள் - பருமம் பதினெட்டு முப்பத இ.ரனாடு - விரிசிகை யென் 
றுணரற் பாற்று.” என்பதனானணுணர்க 

கை புனைந்து இயற்றாச் கவீன் பெறு வனபபின்--ஒருவா கையாற இறப்பித 

அப் பிறப்பியாத ௮ழகைச் தமககு இயலபாகப்பெறு&ன்ற அழூனையும், 

என்றது: மாணிடமகளிர்ககுத் தாயாபலருங௩ சைசெயது பிறப்பிக்கும் அழ 

சன்றி இவா தெய்வச்தன்மையான் இயல்பாகப்பெற்ற அழகனையுடையரென்றவா.று 

க.ரவலொடு பெயரிய பொலம் புனை ௮விர இழை---சாமபூகதமென்மு நாவலோ 

ட்டுத்துப் பெயர்பெற்ற பொன்னால கிருமீத.து வீளஙகுனற பூணினையம், 

பொலம- 11! பொன்னென் கிளவி'' என்பதனான்முடி.கக. 
சேண இககது விளங்கும் செயி தா மேனி -சேயநிலசதைச் கடந்து விளங்கு 

இன்ற குற்றகஈ£ரநத கிறததினையுமுடைய , ரசசமகளீ£ (௪௧) என்ச 
Aine ane LANE) Ind RRO அலன் வலை at 

  

% வெண்பா. அரிய 'வரைசண்டு காட்டுவா யாரே - பெரிய வரை௫யி 

சங் கொண்டு - தெரியிற - சரிய வரைநிலையா£ காயர்சாலென் செயவரா - பெரிய 

வரையயிரங் கொண்டு” 
* *எண்கோவை மேகலை காஞ்சி மிருகோவை - பண்கொள் கலாபபிரு பத் 

தொன்று - கண்கொள் - பருமம் பதினான்கு முப்பத் இரண்டு - விரிரிசை யென்று 

ணரற் பாற்று" எனவும் பாடம். 
1 தொல்காப்பியம, எழு,தததிசாரம், புள்ளிமயங்வயெல், ௬௧,



க. திருமுருகாற்றுப்படை . ௧௩. 
j 

துணையோர் ஆய்ந்த இணை சா oH—gussi ஈன்றென்ரூராய்க்ச கடை 
யொத்த கெய்ப்பினையுடைய மயிரிலே, 

[செஙகால் வெட்டுச் €ீறித ழிடையிடுபு, பைந்தாட் குவளைத் அவிதழ் கிள்ளி;] 
செங்கால் வெட்டுச் £றிதம் இடைப் பைந்தாட் குவளைத் அ இதழ கள்ளி இடுடு-- 
சவந்தகாலையுடைய வெட்டுயுடைய ஏறிய seed வீடுபூவாகததா வி அதற்குஈடுவே 

பசத்த சண்டினையுடைய குவளையினது தூய இதழகளைக ச&ள்ளியிட்டு, 
தெய்வ உச்தியொட வலம்புரி வயின் வைதத--€தேவியென்னுர் தலைச்கோலச் 

அடனே வலம்புரிவடி.வாசசசெய்த தலைக்கோலததையும் வைததற்குரிய இடததே 

வைத்து, 

திலகம் தைஇய தேங சமழ திரு அதல மகரப பகு வாய் சாழ மணணுறுதது-- 

இிலகமிட்ட மணகாறுகன்ற அழூனையுடைய நெற்றியின்கணணே சுரூவினது ௮ங 

கார்த வாயாகப்பண்ணின தலைச்கோலஈ தஙகபபண்ணி, 
மகரப்பகுவாய் - அகுபெயா மண்ணுறுததலை, *: ஆவுதி மணணி” என்றாற 

போலச்கொள்ச இனி மணணுறுததுத துவரமுடிததவென மேலேகூட்டிக கழுவி 

மூடி. த்தவென்றுமாம். 

துவாமுடி.தத துகள் ௮றும் முச்சிப பெரு தண சணபகம் செரீறி--வேணடு 
வனகூட்டி முறறமுடி தத குறறமறெற கொணடையிலே பெரிய குளிகத சணப 

கப்பூவைச் செருக, 
கருந் சகடடு உளைப் பூ மருதின ஒள் இணா அட்டி--கரிய புறவிதழினையும மே 

லித் றுயயினையுமுடைய பூககளையுடைய மருசின.து ஓஎளிய பூஙகொததுககளை௮ சன் 

மேலேயிட்டு, 

இது முதலாகிய பொருட்கேறற அடையடுததுநின்றத 

களைக கவின்று எமுதரு £ழீச செவவரூமபு இணைபபுற பிணையல ௨9இ--ப௪ 
சென்ற அரும்புகளினின்றும் மேலேபோகது அழகுபெறறுத தோன்றுகனெற நீ£க்ழே 

நின்ற வந்த ௮ரும்பைக் கட்டிதலுறுன்ற மாலையை வளையவைதது, 

கவினென்னும் பண்படி.யாகக் சவினறென்னுச் தொழில பிறந்தது: கழநீர- 

நீரக்்ழென்னும இலக்சணத்தோடு பொருநதிய மரூ௨ அது மிசசசவததலின், 

ஓப்பனைச்குக் கொள்வா 
[ துணைத்தச, வண்காது நிறைகத பிணடி. யொணடனளிா, நுணபூ ணாகக் தளை 

ப்ப:] வண் காது துணேத தக நிறைநத பிணடி. ஓண தளி நுண பூண ஆகம் 

திளைப்ப--வளவிய காதிலே தம்மில ஓததறகுப பொருத இட்டு நிறைகத பிண்டி யி 

னது 2ள்ளிய தளி நுண்ணிய பூணையுடைய மார்பிடததே ௮சையாகிற்க, 

இண காழ ஈறுங் குறடு உரிஞிய பூக கேழத தேயவை தேககமழ மருது இணச் 

கடுப்பக கோகன் குவி முகிழ இளமுலைக கொட்டி. -இணணிய வயிரத்தையுடைய 

கறிய சந்தனதசையுனாசத பொலிவினையுடைய கிறததையுடைத்தாயே குழம்பை 
முணகாறுனெ்ற மருதம்பூவை அபபினாலொப்பக கோகூனெது குவிந்த ௮ரும்பை 

யொத்த இளமுலையிலே யபபி, 

மரு தஇிணா - கிறத்திற்குவமம. 
_விரி மலா வேங்கை நுண் தாது ௮பபி--௮வ்வீரம்புலர்வதற்கு முன்னே விரிர்த 

மலனாயுடைய ப வேங்கைப்பூவின.த அண்ணிய தாதையும் அதன்மேலே யப்பி, 
 ௲ண்டவவவைகைகை். வ. ஆவத வலு feet 

க் மதுரைக்காஞ்சி; “ அவுதி மண்ணி யவி£தன் முடித்து - மாவிசும்பு 
வழங்கும பெரியோர் போல”



க்சி பத்துப்பாட்டு, 

[சாண்வா, வெள்ளிற் குறுமு.றி சள்ளுபு தெறியா:] வெள்ளிற் குறுமு.றி சள்ளுபு 
சாண் வரத் தெறியா--விளவினது சிறிய தளிரைக்கள்ளி ௮ழகுவர ஒருவர்மேல்ஒரு 
வர் தெறித்துத் தப்பாமற பட்டபொழு௮, 

[கோழி யோங்கெ “ட£வன்றடு விறறகொடி, வாழிய பெரிதென் றேத்தி ] 
gag #0 விறல கோழி தய கொடி பெரிது வாழிய என்று ஏத்தி--வஞ்டி 
யாது எதிநின்று அன்ற வெற்றியையடைய கோழி மேலாயகின்ற கொடி. நெடுங் 
காலம் வாழ்வதாக வென்று வாழ்த்தி, 

(பலருடன், €ீர்திழ சிலமபகஞ் சிலமபப் vip, GIT மகளி ராடுஞ் சோலை.] 
சூர் ௮ரமகளிா பலருடன் சா இகழ் சிலம்பகம இலமபப் பாடி. ஆடும் சோலை--கொ 

டஇமையையுடைய தெய்வமகளீ பலருங் கூடிச் சீர்மை விளககுன்ற மலையிட மெல் 
லாம் ஆசவாரிககப் பாடி. ஆடுஞு சோலையினையுடைய, 

மந்தியும் அறியா மரன் பயில அ௮டுக்கத்து--மரமேறுதற்றொழிலிற் சிறப்புடைய 
மந்தசளும் மரஙகளினீட்டததால் ஏறியறியாத மரநெருங்னெ பககமலையிடத்து 

Bek p, 
உம்மை - இறப்பும்மை. 

சுரும்பும் ரூசாச சுடாப பூங காந்தட் பெருக தண் கணணி மிலைந்த சென்னியன் 
-- தான் விருமபுதலிற சுருமபினமும மொய்யாத நெருப்புப்போலும் பூவினையுடைய 
செங்காந்தளினது பெரிய குளிரந்த கணணியைச் சூடி.ய திருமுடியையுடையவன், 

அடியினையும் (௧௯) சாலினையும அுசுப்பினையும் தோளினையும் (௧௪) துூவினை 

பூம் (௧௫) ௮ல்குவினையும (௧௬) வனபபினையும (௧௭) இழையினையும் (௧௮) மேனி 

பினையும் (௧௧) உடைய ஞூ.ரமகளி£ (௪௧) பலருககூடி (௬௧) இடையிட்டு (௨௪) வை 
த்துத் (௨௩) தாழப்டணணிச் (௨௫) செரீஇ (௨௪) இணாட்டி. (௨௮) வளைஇத (௬௦) 

இளையாரிறகக் (௩௨) கொட்டி. (௬௫) ௮பபித் (௩௬)) தெறித்து (௯௭) ஏத்திப்(௬௯) பாடி. 

௪௦) ஆடுஞ்சோலையைய/டைய (௪௧) வெற்பில் (௧௨) அகெகத்துக் (௪௨) காந்தட். 
ஈண்ணிமிலைச் த சென்னியனென முடிக்க, 

இதனான் ௮டையாளப்பூக் கூறினா. இது &”*வெறியாட் டயா?த காந்தளும்'”எ 

எபதனானுணாக, 

*் *அசன்றுபொருள கடப்பினு மணுகிய நிலையினு, மியன்றுபொருண முடியத் 
;நதன ருணாத்தன், மாட்டென மொழிப பாட்டியல் வழக்இன்'” என்னும் மாட்டி.ல 
'சணத்தான், டூப்பாட்டுக்கள்பத்துகு செயதார்களாதவின், இவ்வாறே மாட்டி.முடித் 
ல் யாண்டும் வருமென்றுணர்க 

பார் என்பதுமு;தற சேய் (௬௧) எனனு5கதணையுமொருதொடா,. 
* பார் முதிர பணிச் கடல் சலங்க உள் புககு--பாராயெ நிலம முற்றுப் பெற்ற 

நளிரச்சியையுடைய கடல தன் நிலைகுலையும்படி. உள்ளேசென்று, 
பார - பாறை மண்ணிடத்தே முதிர்ச்த கடலென்றுமாம். 

சூர முதல தடி.௩த சடா இலை நெடு வேல்---சூரபன்மாவா௫யெ தலைவனைச்சொணற 
1சிசன்ற இலைத்தொழிலையுடைய கெடி.ய வேலாலே, 

உலறிய கதுப்பின்--சகாய்க்த மயிரினையும, 

பிறழ்பல்--ரிறா யொவ்வாத பல்வினையும், 
  

* தொல்காப்பியம், பொ ரளதிகாரம், புறதஇிணையியல், ௫. என்ன termi ஷு வவ 

i ' செய்யுளியல், ௨௧௧. 
் “பரயிரும் பனிக்கடல் பார்துகள் படப்புக்கு” என்றார் பரிபாடலிலும்



க.-திருமுருகாற்றுப்படை, கடு 

பேழ் வாய்--பெருமையையுடைய வாயினையும், 
சுழல் விழிப பசுங் கண---கோபத்தாற் சுழலும் விழியையுடைய பய சண்ணி 

Gras CaréGor—Qar@enwQeuig பார்வையினையம், 
சழல் சண் கூகையோடு கடும் பாம்பு தூங்கபி பெரு முலை அலைக்கும் காதின்-- 

பிதுங்யெ சண்ணையுடைய கூகையோடே. சடிய பாம்பு "தூஙகுசையினாலே பெரிய 

மூலையை வருத்துன்ற காதினையும், 

பிணா மோட்டு ஈருச்சராயையுடைய பெரிய உடலினையும், 
மோடு - வயிறுமாம். 

உரு கெழு செலவின்--கணடா உட்குதல பொருந்தும் கடை யினையுமுடைய, 
அஞசு வரு பேய மகள்--கணடாககு ௮ச்சநதோன்றுகன்ற பேயாகயெமகள், 
குருதி ஆடிய க..£ உதாச கொடு விரல சண தொட்டு உணட கழி முடைச் கரும் 

தலை--உஇி.ரதையளைந்த கூரிய உ௫ரினையுடைய கொடியவிரலாலே கணகளைத தோ 
ணடி. யுண்ணப்பட்ட மிகச முடைசாற்றத்தையுடைய கரிய தலையை, 

இனித தொட்டென்பதனை வினையெச்சமாசசாது தொழிற்பெயராச்கிக் சண் 
சோண்டுசலுணடவென்று கூறுதலுமாம 

ஓனா தொடித் தடச கையின ஏந்தி--ஓளளிீய தொடி பினையுடைய பெருமையை 

யுடைய கையிலே எடுதத, 

வெருவர ஏன்று ௮0 விறற களம் பாடி--அவுணாககு அசசச்தோன்ற were 
யாது எதிர்நின்று கொல்னெற வெறறிச்களததைப பாடி, 

தோள் பெயரா... -தோளையசைதத, 
நிணம் தின் வாயள்--நிணத்தைக் இன்சின்ற வாயினை.புடையளாய், 

வாயள் - வினையெச்சமுற்று 
அணங்கை தூஙக---துணங்கைக்கூததாட, 

* * பழுப்புடை யிருகை முடக்கி யடி.ககத, துடகலய ஈடையது துணஙகை 

யாகும் ” 
கதுப்பு (௪௪) முதவியவறறையுடைய பேய்மகள் (௫௧) தலையை (௫௩) யேந்தி 

(௫௪) வாயளாயப் (௫௬) பாடி.த (டட) தூயக வென முடி.கக 

இரு போ உருவின் ஒரு பெர் யாச்கை--மககள்வடி.வம் விலங்கின்வடி. வுமாயெ 
* இரண்டு பெரிய வடி.வீனைய/டைய ஒன்றாகய பெரிய உடல, 

௮று வேறு வகையின் ௮ஞ்சுவர மண்டி--ஆருயெ வேறுபட்ட கூற்றாலே ௮௪ 
சந்தோன்ற மிககுச்சென்று, 

என்றதனான், இறைவன உமையை வதுவைசெய்துகொணடகாளிலே இந்திரன் 

சென்று நீ புணாச்செெவிரவேண்டுமென்று வேணடிககொள்ள அவனும் அதற்குஉடம் 

*பட்டு ௮௮ தப்பானாபெ புணாச்சிதவிர்ந்து கருப்பத்தை இந்இரன்கையிற் கொடுப்ப 
ee meatier rm me mene ces 

  

ட ₹ முடக்ெ விருகை பழுபபுடை யொறறத் - துடக்கயெ ஈடையது துணங 

கை யாகும்” எனவும் பாடம், 
* இரணடு பெரிய வடி. வினையுடைய ஒன்றாயெ பெரிய வுடலென்ற து, முகம் 

குதிஸாமுகமும், உடல் மக்சளுடலுமாயெ சூரபன்மாவினது உடலத்தை, இத 
னைச் கலித்தோகையில, : வணடூது சாந்தம்!” என்னும மருதக்கலியில் “*ஈரணிக் 

சேறறவொடி.யாப படி.வத்துச், ஞா? என்பதற்கு நச்சினர்க்கினியர் எழுதிய உனா 

யானுணர்ச, . 
Fe oe



wae பத்துப்பாட்டு, 

அதனை இருடி. சளுணாந்து ௮வன்பச்சனின்றும் வாங்கத் தமக்குத்சரித்தல் அரிசாசை 
யினாலே இறைவன்கூ.ராயெ முத்சக்கட்பெய்து அதனைச் தம்மனைவியர்கையிற் கொ 
டுப்ப ௮ருக்ததியொழிர்த அறுவரும் வாங்கச்சொண்டு விமுகடச் சூன்ருஇர்ர்து ௪.7௨ 
em OT Liens ul) பதுமப்பாயவிலே பயந்தாராக, ஆறுகூரூகு வளாகின்றகாலத்து இர 

இரன் தான் இருடி.களுககுக் கொரடித்தநிலையை மறஈது ஆணடுவந்து வச்சிரத்தான் 6 
திய ௮வ்வாறுவடி.வுமொன்ருய அவனுடனே பொருது ௮வனைக்கெடுத்துப் பின் ஞூ. 

பன்மாவைச் சொல்லுதற்கு ௮வ்வடி.வம் ஆராய வேறுபட்ட கூறருலே மணடி.ச்செ 
ன்றதென்று புராணங்கூறிற்று இசனைப்% பாயிரூம் பனிக்கடல்”? என்னும் பரிபாட 

ந்பாட்டானுணாக, இவ்வாறன்றி வேறு வேறு புராணங் கூறுவாருமுளர், 

இணி ௮வனுடல் ௮ற்று வேறு வேரும் வகையாலென்றுமாம, ் 

அவுணா ஈல்வலம ௮௨ஙக---அவனையொழிந்த ௮வுணருடைய ஈல்லவெற்றி இல் 

லையாம்படி, 

அடக்க என்றது *களமடங்க” என்றாற்போலக் கொள்க. 

கவிழ் இணா மா முதல் தடி.ந்த--€$மகோகூனெ பூங்கொத்துக்களையுடைய ர்மாம 

ம்த்சை வெட்டின, 

என்றது - ௮வுண்ரெலலாருக தம்முடனே எநிந்தார்வலியிலே பாதி தங்கள் 

வவியிலே கூடும்படி. மசதிரங்கொணடிருந்து சாதித்ததொரு மாவைவெட்டி ஏஃவென் 
தவாறு. 

மறு இல் சொறறத்து--குற்றமில்லாத வெறறியினையும், 

எய்யா ஈல்லிசை--ஒருவரானும் அளச்தறியவொண்ணாத நல்ல புகழினையுமு 

டைய, 

செவ்வேற சேஎய்-செய்ய வேலையுடைய சேய், 

ககரலுமும் போசெயதவிற செவ்வேலென்ரார் செய்யவனென்பது சேயென 
விகாரத்தால் கீண்ட தென்றுமாம 

கடல்கலக உள்புக்குச் (௪௫) ஞூமுதலுடைய ஒருபேரியாச்கை (௫௭) ௮றுவே 
றுவகையின் ௮ஞ்சுவர மண்டி.ச்சென்று (௫௮) பேய்மகள் (டு௧) துணங்கைதாங்குப 

படியாச (௫௬) அசசூர்முதறடி.க்த வேலானே (௪௭௬) பின்னும் ௮வுணாகல்வலமடஙச 

(௫௯) மாநுதறடி.நத கொற்றததினையும் (௬௦) ஈல்விசையினையமுடைய சேயென 
(ுடி.கக. 

சணவன்(௬) மாபினன்(௪௧) செனனியனாகயெ (௪௪) சேயென ஒருபொருள் கு£ 

த்த வேறுபெயராய் கின்றன. 

[ சேவடி. படருஞ் செம்ம லஓுள்ளமொடு,ஈலமபுரி கொள்கைப் புலம்பிரிர் துமை 

பும்;] 
புலம் பிரிந்து உறையும் அடி.--மெய்ஞ்ஞானத்தான் ௮றிதலைக் சைவிட்டுத் தம 

குச் திருவடி, 
  

* பரிபாடல், டூ. 
Tt உயிபுகுஞ் சட்டச முழிதொறு முழிதொறும், பழவினை புகுந்த பாடகப 

போல, முதிர்புயல் குளிறு மெழுமலை புக்ச, கட்டுடைச் சூருடல் சாமங் கொண்டு 
பத்தியுட் புகுந்து பசுங்கடல் கணடு, மாவோடுங் சொன்ற மணிநெடுர் தஇிருவேற் 
Creag கொடியோன்” என்றார் கல்லாடத்திலும்.



உ. இருமுருகாற்றுப்படை, ௧௭ 

இருவடியே வீடாயிருச்குமென்ளா,௮.து 4: தென்னன் பெருந்துறையான் - சா 
ட்டா தனஜெல்லாய காட்டிச் வெங்காட்டி த் - தாட்டா மரைகாட்டி ச் தன்கருணைத் 
தேன்காட்டி.” என்பதனானும், பிறரும் இருவடி.யைச் கூறுமாற்றானு மூணர்க. 

சேவடி. படரும ஈலம் புரி கொள்கைச் செம்மல் உள்ளமொ$--அத் திருவடி.யிற் 

செல்லுதற்குச் சாரணமானீ நல்வினை களைப பலபிற்பபுக்குஷிலும் விரும்பிரிகழ்தீதின 
கோட்பாட்டானே தலைமையினையுடைதகசாகய உள்ளச்தோடே, 

செலவு ரீ ஈயந்தனையாயின்--செல்லுஞ்செலவை நீ விரும்பியேவிட்டாயாயின், 

| பலவுட, னன்னா மெஞ்சத் தன்னசை வாய்ப்ப, வின்னே பெறுஇிநீ முன்னிய 
வினையே:] 8 முனனிய வீனை பலவுடன ஈன்னா கெஞ்சத்து இன்னசை வாப்ப்ப 

இன்னே பெறு இி--ரீ முறபிறப்பிற் கருதிசசெயத நல்வினையாலே வீடுபெறுவார்க் 

கு உரியனவாகககூறிய நற்குணஙகள் பலவுஞ்சே ஈன்ரா௫ய கெஞ்சத்திலுண்டாடஇ 
ய இனிய வீடுபேற்றைச் தபபாமல் இப்பொழுதே பெறுவை, 

செருப புசன்று எடுதத சேண உயா நெடுவ் கொடி.--போனளாவென்று விரும்பிச் 
கட்டின சேய்நிலததே சென்றயாந்த நெடி யகொடி.ககருகே, 

வரிப் புனை பரதொடு பாவை தா£ஙக--நூலால வரிந்தபுனையபபட்ட பந்தும் 

பாவையும் அறுபபாரினமையிற நூஙடயேவிடும்படி. , 

4) என்றது பசைவராை மகளிராகடி ௮வா கொண்டுவிளையாடுதற்குச் தூக்கின வெ 
ன்றவாறு, 

பொருரசாச சேயத்த போ ௮௬ வாயில்--பொருவாரை இலலையாக்குகையினா 
லே எச்சாலமும போததொழிலரிதாகய வாயிலினையும், 

திரு வீறறிருஈத தீது தீ நியமத்து--திருமகள வருததமின் றியிஈந்த குற்றந்தீர்க் 

தீ அங்காடி தீதெருவினையும், 
மாடம் மலி மறுகற் கடற குடவயின--மாடஙகளமிகக ஏனை த்தெருச்களையுமு 

டைய மதுரையின் மேறறிசையிடதது, 

Hin Fen p வணடின் ௮ரிக கணம (௪௬)--அழகனையுடைத்தாய ரகையுடைய 
வண்டினுடைய ௮[ழசனையுடைய இரள், 

இருஞ் சேற்று ௮கல் வயல விரறிஈது வாய் அவீழந்த -- கரிய சேற்றினையுடைய 
௮கன்றவயலிலே முறுககுகெழெந்து பினபு தாதும்அல்லியும் தோன்றமலர்ந்த, 

முள தாள் தாமராத துஞசி--முள்ளையுடைத்தாயே தாளையுடைய தாமணாப்பூ 
விலே இராப்பொழுது துயில்கொணடு, 

வைகறைக் கள் சமழ நெயதல ஊ.தி--வீடிய3சாலததே தேன் கா.றுகன்ற நெய் 

எற பட--ஞாயிறு தோனறின காலததே, 

உ... [கண்போன மலாநத காமா சுனைமல, ரஞ்சிறை வணடி. ரிககண மொலிக்குக, 

குன்றமாக் துறைதஓ முரியன் | 5 
௮ஞ்ஏழைவணடி னரிச்சணமெனபது முனனேகூட்டி ஈறு. 

உ திநவாசகம், திநவம்மானை, ௬ கேட்டாயோ தோழி கறிசெயத வாரொ 

ருவன் - நீட்டா மதிலபுடைகசுழ சென்னன பெருநதுறை.பான் - காட்டா சனவெல 

லாங காட்டிச் வங்காட்டி.த - காட்டா மாரகாட்டிக் தனசருணைத சேன்சாட்டி.- 

நாட்டா ஈசைசெயய ரசாமேலை வீடெ பக- வாட்டானகொண டாணடலா பாடுத௩கா 

ணம்மானாய”



கவு பத்துப்பாட்டு, 

கண் போல் மலாந்த காமர் சனை மலா ஒலிக்கும் குன்று அமர்ந்து உறைதலும் 

உரியன்--சண்ணையொகச விரிந்த விருப்பமருவின சுனைப்பூகசளிலே சென்று ஆரவா 
நிக்குச் திருப்பரங்குன்.றிலே கெஞ்சமர்ந்திருத்தலு முரியன்; 

உம்மை - ௪தி..து.சழிஇய எச்சவும்மை கூடற்குடவயிற குன்று, வண்டி. னரிச் 

சணம் துஞ்சி ஊதி ஒலி்குங குன்று, 

அதாஅ௮ள்று--அதவன் றி, 
அதாஅ௮ன்றென அ௮கரமிட்டெழுஅக. இதனை ** ௮ன்.றுவரு காலை” என்ப தனா 

னும், 14*இன்றி யென்னும் வினையெஞ் சிறு” என்பதனுள் '*'தொன்றியன் மருங 

இன்"! என்பதனானு முடக௪ 
௨--திநச்சீரலைவாய் 

வைச்நுதி யென்பது முதல அலைவாய்சசேறல (௧௨௫) என்னுக தணையுமொரு 

தொடா, 

வை நுதி பொருத வடு ஆழ வரி நசல்--கூர்மையையுடைச்தாயெ தோட்டி வெ 

ட்ட்ன வலெழுச்தின புகரையுடைய மதசகச்சே, 

வைக்நுதி - ஆகுபெயா 

வாடா மாலை தடையொடு துயலவர--பொன்னரிமாலை பட்டததோடேூடந் 

அ அசைய, ் 
படும் மணி இரட்டும மருகனெ--தாழகினற மணி மாறியொலிகடன்ற பச்கத்தி 

னையும், 

் கடு ஈடை--ஈடிய நடையினையும், 

கூற்றத்து அனன மாறறரு மொழீம்பின்--கூறறுவனையொதத பிறராற் றத 
ற்கரிய வலியினையமு டைய, 

கால் ளொந்தனன வேழம் மேலகொணடு.ஒடுஙகாற காதறெழுக்தாலொதத 

சளிற்றை யேறி, 
மருங்கு மூதலியவற்றையுடைய வேழசசை அுதலிலே மாலை பட்டததோடே 

பசைய ஏறியெனமுடிக்க 

ஐ வேறு உருவின் செய் வினை முறறிய முடி.யொடு விளகயெ மு ரண மிகு இரு 

மணி--ஜந்தாயெ வேறுபட்ட வடி.வினையுடைய (மடி.க்குச்)செயயுர் தொழிலெலலாம் 

நறறுப்பெற்ற முடியோடேகூடிவிளஙகிய ஒன்றற்கொன்று மாறுபாடுமிகும் அழ 
ஊனயுடைய மணி, 

ஐவேறருவு: * தாம முருடம் பதுமங கம்புரி, கோடக மிவைமுடி.ச் கைவே றுரு 
வ”? 

மின உறழ் இமைபபிற சென்னிப் பொற்ப--மின்னோடே மாறுபடுின்ற விளக 
சத்தோடே முடியிலே பொவிவபெறத, 

௪கை தாழ்பு அுயலவரு உம் ௮சை ௮மை பொலம் குழை--ஓஸி தஙயெசையும் 

தொழிற்கூறமைந்த பொன்னாறசெய்த மகரக்குழை, 

சேண விளங்கு இயறகை வாள் மதி சவைஇ அகலா மீனின்அவீ£வன இமை 

ப சேய்நிலத்தேசென்று விளங்கும் இயல்பினையுடைய ஒளியையுடைய மதியைச் 

ஆழ்ந்து நீங்காத மின்கள்போல விளஙகுவனவாய் ஒளியைசகால, 
மின் - உசோடணிமு தலியன, வியாழமும் வெள்ளியுமாம, 

எனைவவலைலமய் டட சள? 

% தொரல்சாப்பியம், apes Gann, உயிர்மயங்கயெல, இக. 
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க.--இிருமுருகாற்றுப்படை. ௧௯ 

தா இல் கொள்கைச் சர் தொழில் முடி.மரா--வறாத்தமில்லாத விரதங்களையு 

டைய தவத்தொழிலை முடி.ப்பாருடைய, “ 
மனன் கோபு எழுதரு வாள நிற முகன்--மனததிலே பொருர்தித தோன்று 

இன்ற ஒளியையுடைய நிறதையுடைய முகஙகளிலே, 

பொறப (௮௫) இமைபப (௮௮) எழுதருமுகனேன்௪. 

மூகனெனறது ஆறறகும பொது, 
[ மாயிருண ஞால மறுவினறி விளஙகப, பலகதா விரிகதன் ஜொருமுகம் ] ஒருமு 

சம மா இருள ஞாலம மறு இன்றி விளஙகப பலகதா வீரிசதன்று---ஒருமுகம் பெரு 

மையையுடைததா£ய இருட்ியையுடைய உலகம் குதறமினமுய் விளங்கும்படி. 

பல ரணஙகளையும தோறறுவிததது, 

ஒருமுகமெனறு முனனே கூட்டிப பொருள கொளக 

ஒருமுூகம ஆவலா ஏதத ௮மாகது இனிது ஓழுகிக காதலின் உவந்து வரம்கொ 

மேதசனறு--ஒருமுகம தன்மேல அன்புசெயதவாகள துதஇிக௪ அதறகுப பொருந்தி ௮ 

வாக்னெிதாகநடந்து ௮வாமேறசெனற சாதலாலே ம.ூழோது வேணடும்பொருள் 

களை முடித்து கொடுததத, 

ஒருமுகம மநதிர விதியின மாபுளி வழா௮ ௮ந்தணா வேள்வி தாககும்--ஒருமுக 
ம மச்திரததையுடைய வேதததிற்கூரிய முறைமையிடததுத தபபாத ௮௩தணரு 

டைய யாகஙகளில சேகுவாராதப்டி. நினையாநிறகும, 

அஈதத்தை ௮ணவுவா£ ௮நதணா. எனறது-வேசாஈதததையே கோசகுவாரென் 

றவாறு 

[ஒருமுச, மெஞய பொருளகளை யேமாற நாடி. த, திகள் போலத இசைவிளக் 

கும்மே. ஒருமுகம எ£ஞுயே பொருள்களை நாடி ஏம உறத இஙகள் போலத் Bene 
விளக்கும--ஒருமுகம ஈண்டு ஊடு வழங்காத வேதஙகளினும நூலகளினுமுள்ள பொருள்க 

ளாயாராயநது ்இருடி.க ளேழுறும்படி உணாததித திஙகள்போலத இசைகளெல்லாம் 

விளக்குவிககும, 

எமம - இரட்சை கலைகிறைதலிற றிஙகள் உவமையாயிற்று 

[ஒருமுகளு, செறுநாக தேயதது௪ செலசம முருககிச,கறுவுகொ ணெஞ்சமொடு 

களம்வேட் டனமே:] ஒருமுகம செல சமம முரு£௫க கறுவு கொள நெஞ்சமொடு 

செறுகர்த தேயத்துக களம வேட்டன்று--ஒருமுகம் இருவுள்ளத்துச் செலகன்ற ஈடு 
வுரிலைமையைக் கெடுத்து இவாகளைக கொலலவேணூமென்று கறுவசல் சொண்ட 

திருவள்ளகதோடே செறபபமெ ௮௪ரா முதலியோனரைப பொன்றக கெடுததுக கள 
வேளவியை வேட்டது, 

சமம - நசிவுநிலைமை அதனைக் கெடுததலாவது - ம தவராயும் அசுரராயும் ஓப் 

பசகருதாது தேவலாககாதது ௮சுரராயழித்தல 
, [ஒருமுசவ, குறவா மடமகள் கொடிபோ Maude, vara வளளியொடு 

ஈகையமாச் தன்றே.] 
ஒருமுகம குறவா ம_மகள் கொடி. போல நுசுப்பின் வள்ளியொடு ரகை ௮மா 

ந்தன்று--ஒருமுகம குறவருடைய மடப்பததையுடைய மகளாகிய வல்லிபோலும 

இடையினையுடைய வள்ளியுடனே ம£ழ்ச்யைப் பொருந்திறறு; 

மடவரல் நகையெனக கூட்டித தனககு தரறியாமைகோன்றும் தன்மை 
யுடைத்தாகிெய ஈமையென்று கூறுக.



௨0 பத்துப்பாட்டு, 

அவளொடு%ஈகையமர்தலின் ௮ரியாமை கூறிஞா. கரமறுகர்ச்சி யில்லாத இறை 
பன் இங்கனம் சகையமாச்தான், உலகில் இல்வாழக்கை ஈடத்தற்சென்றுணாக. அது 

் “தென்பா லகந்தாடும் இல்லை௪8ற றம்பலவன்” என்பதனுட் *பெண்பா ஓசர்தில 

perm Cust கடர்வச்சோர - விணபாலி யோசெய்தி வீடுவர்சாண் சாழலோ” என்ப 
pO Ox « 

விரிர்தன்று (௧௨),  சொதெதன்று (௯௪), வேட்டன்று (௧௦0), ஈகையமர்ந்தன்று 

(௪௦௨), தாக்கும் (௬௬), விளச்கும் (௧௮) எனபன முற்றுசசொல 

[ஆங்கம, மூவிரு மூசனு முறைகவின் ஜொழுகவின ] 
அம் மூவிரு முகனும --- அவ்வாறுமுகமூம், 

ஆஙகு மூறை ஈவின்று ஓழுகலின்--அ௮தசொழில்களிடததுச் செய்யும் முறை 

மைகளைப் பயினறு கடசதுகையினாலே அமருகஙகளுககுப பொருந்த, 
| ஆரச் தாழகத வம்பசட்டு மா£பிற, செம்பொறி வாஙகய மொயமபிற் சடா 

விடுபு, வண்புகழ் நிறைந்து வசிர்துவாஙகு ரிமிதோள் ] 
ஆரம் தாழ்ந்த ௮ம் பகட்டு மாபிழ் செம்பொறி வாங்கிய தோள்--பொன்னாற் 

செய்த ஆரந்தங்யெ அழகையுடைததாகய பெருமையை யுடைய மாபிழ்டெகூன்ற 

உத்தம இலச்கணமா௫ூயே சவர்த மூனறவரியினையும சனனிட தே வந்த விமும்படி. 
வாங்கச்கொண்ட சோள், 

வாகிய வென்று, அவ்வரி தோளளவும வந் த£டர்சமை தோனற, 1 ராய 
சன் மார்பிடை வனாயு மூன்றுள” sre cpt Sm CHD. 

் மொய்ம்பின. வண புகழ நிறை5து-.-தம முடைய வலியினாலே பெரிய புகழ 
நிறையப்பட்டு, 

1சடர் விடுபு வ6ச்து வாஙகு தோள--சடரையுடைய படைசகலஙகளை யெறிந்து 
பசைவர்பராபைப் பிளகது அவற்றை வாஙகுதோள், 

சுடஷாயுடைய படைககலங்களை4 EL GTO (PT, Yoo si ஆகுபெயா 

adr Csrer-— பெருகு தோள், 
கிறைக்து நிமிஞ் சோளெனக 

9 வ௫ச்தென்பது பிளக்சென்னும் பொருட்டாழலீர, செய்வசன Opi) peo 

செய்விப்பதன் ரொழீற்கும் பொது ௮சுரா முதலியோனா ௮ழிசகுங காலத்துப பன 

னிருகையினும் படைக்கலமேர்துவ னென்றுணாக, அஃது அறுவேறு வகையி 

னஞ்சுவா மண்டி. (௫௮) எனறசஞனுணாக 
இணி மொய்மபினையுடை சாய ஓளிவிட்டூ நிறைந்த வளையவேண்டுமிடம் 

வளைந்து கிமிரவேணடுமிடம நி.மிருந ('சாபொன். றமுரைபபா.. இதற்குவரிர்தென் 

பதனைத் தொடியொடுகொ.ஃப (௪௪.") மணிமீரட்டமென (2௧8) மேலே கூட்டுக, 

வூந்து பகைவாமாபைப பிளஈதென்க விதென்பததமுப படைக்சகலஙகளால வடு 
ப்பட்டென்று பொருளுரைத்தல் இறையமுசலிற் பொருஈராது, 

* நகையமாதல இன்றியமையாமையெனவும் பிர தவே பாடு 

திருவாசகம், தீநகீசாழுல், ௯: “தென்பா நுகர் தாடு தில்லைசசிற மப 
லவன் - பெண்பா லுசந்தான பெரும்பிததன சாணெடீ - பெண்பா லுகந்நிலனேற் 
பேதா யிருகிலத்தோ - வினாபாலி யோகெயதி லீவொகாண சாழலோ.” ஈ 

1 சீவகசிந்தாமணி, கேமசரியாரிலம்பசம், ௫௧: *வரையகன் மார்பிடை 
கரையு மூன்றுள - புரைதபு பொன்புனை சாவு முள்ளுடைச் - தருவனாத் தோள்சளு 

மமரர் சேரன்சளிற - றுருவுகொ டடக்கையின் வடி.வ சொண்டயே ””



ச் 

க. இிருமுருகாற்றுப்படை. ௨௧ 

இனி ௮லவை போர்செய்யாச்காலத்து இங்கனமிருககுமென்று அவறறினிய 
ல்பு கூறுகன்றூா. 

அத்தோள்களில் ஒருகை யென்ச 

[விணசெலன் மரபினையாக கேகதிய தொருகை:] ஒருசை விண செலல மர 
பின் ஐயர்ச்கு ஏந்தியது--ஒருகை எக்காலமும ஆகாயத்தே ஸஇயங்குதன் முறைமையி 

னையுடைய தெய்வவிருடி.களுககுப் பாதுகாவலாக வெடுத்தது, 

(உச்சஞ் சேர்த்திய தொருகை:] ஒருகை உககம் சோத்தியது--ஏந்தியசைக்கு 
இணைந்தகசை மருஙகலேவைததது; 

என்றது - ஞாயிற்றின்வெமமையைப பலலுயிரும பொறுதகலாற்றாவென்றுசரு 

தித் சமசருளினாற் சடரொடுதிறிர் து ௮வலெம்மையைபபொறுககின்ற முனிவரைப 

பாதுகாக்கவே உலகததைச் சாங்கெகாத்தகாயிற்ற இதனானேஇச்கை மாயிருணஞா 

ல மறுவின்றி விளஙகப் பலக இரவிரிகத முகததிறகேறற சொழில் செய்ததாயிறறு, 
இது % நிலமிசை வாழக ரலமர நீரத, தெறுகத£க் கனலி வெம்மை தாங்கெ, கா 

ஓண வாக௪ சுடரொடு கொட்கு, மவாசடை மூனிவரு மருள”! என்ற புறபபாட்டானு 
ணாச, மனமும் முகமும் கையும் ஒருதொழிலைச செயதலின, ஏனைக்கை சொழிலின்றி 
மருங்கிலே டெந்த.து 

[ நலம்பெறு கலிங்கததக் குறங்னெமிசை யசைஇய தொருகை,யங்குசங் கடாவ 

வொருகை:] ஒருகை அஙகுசம கடாவ ஒருகை நலம் பெறு கலியாததுக குறங்கின் 

மிசை ௮சைஇயது--ஒருகை சோட்டியைச செலுச்தாகிற்க மறறைக்கை செம்மை 

நிறம்பெற்ற அடையையடைதகதாயெ துடையின்மேலே டெநதது, * 

இஃது யானையேறுவாககு இயலபென்று கூறினா தனனை வழ்பவொரிடஉத்து 

வருஙகால ல யானைமேலவந்து அருள்செயிதல இயலபாகலின, இக்கைகள காதவினுவ 
நத வரஙகொடுதத மூகசுதிகு ஏ௱றவாறுணாக 

இருகை ஐ ஐ இரு வட்டமொடு எஃகு வலம் இரிபப--இரணடு கைகள் வியப 

பையும் சருமையையுமுடைய பரிசையுடனே வேலையம வலமாகச ௪ழா ௬, 

புறநானூறு, ௪௬ -- “நிலம்சை வாழக ரலமர நீரச, தெறுகதிர்க சனவி வெ 

ம்மை தாங்கெ, காலுண வாசச் சுடரொடு கொட்கு, மவீாசடை. முனிவரு மரு 

ளச் கொடுஞூரோறைச, கூருகாப பரு னேறுகுறிச சொரீழித், சன்னகம் புக்க 
குறுகடைப புறவீன, நபுதி யஞ்சிச சிரை புகக, வாயா வீகை யுரவோன் 

மருச, சேரராக கடநத முரணம்கு தஇிருல்ற், றோவ௨ண இள்ளி சம்பி வாகோற், 
கொடுமா மறவா பெரும சசமான, கைவ டோன்ற லைய முடையே, ஞாபுனை 
தெரியனின் முன்னோ செலலாம, பா£பபா£ா கோவன செயயாா மற்றிது, மீத 

தோ நினச்சகென வெறுபபக கூறி, சின்யான் பிழைதசது கோவா யென்னினு, 

நீபிழைத் சாயபோ னனிரா ணினையே, தம்மைப பிழைத்தோப பொறுக்குள் 

செம்ம, லிகருடிப பிறக்கதோக கெணமை காணுமெனக, காணட்கு மொய்ம்ப 

சாட்டினை யாகலின், யானே பிழைசதனென் இறக்ககின் னாயண, மீககு வருநீர்க் 
சாவிரி, யெக்க ரிட்ட மணலினும பலவே '' 

இணை - வாகை, துறை - அரசவாகை சோழன் நலஙூள்ளிசம்பி மாவள 

தீதானும், தாமப்பல்கண்ணனும் படடுப்பொருவஜ்க கைஈரபட வெகுண்டு வட்டுக் 

கொண்டெறிந்தானைச் சோழனமகனல்லையென சாணியிருந்தானைத் தாமப்பம் கண் 
ணன்,



c 

௨2 பத்துப்பாட்டு. 

இதனானே, அசுராவந்து வேள்வியைக செடாமல் ௮வரையோட்டுதறகு இவம் 
,றைச் சழற்றுதவில் வேள்வியோக்கு முகத்திற்கு இசகைகள் ஏற்றவாறுணாக, 

ஒருகை மராபொடு விளங்க ஒருகை தாரொடு பொலிய--முனிவாககுத் தத்துவ 
| வ்களைககூறி உராயிறந்தபொராளை யுணாத்துங் காலதது ஒருகை மாபோடே விளங் 

கரகி.ற்க, ஒருஸ்க மாபின் மாலை தாழச்சதனோடேசோநது அழகுபெற, 

இறைவன் மோனமுத்்திரையத்தனாயத தானாயேயிருக்து சாட்ட ஊமைததசும் 
புள நீர்கிறைந்தாறபோல ஆனர் தமயமானவொளி மாளுச்காச்கு நிறைதலின்,அதறகு 

ரிய மோனமுத்திறாகூறிற்று ** தன்னை யுன்னி யென்னை யாககுய போழ்தே யான 

வ னாயினேன்” என்பதனானுணாக, 

இசகைகள் எஞ்டியபொருள்களை விளக்குமுகதஇிறகு ஏற்றவாறுணாச 

| ஒருகை, $ழேவீழ தொடி.யொடு மிமிசைச் கொட்ப லொருகை, பாடின் படு 

மணி யிரட்ட:| ஒருகை தொடியொடு மீமிசைக கொட்பக £ழ வீழ் ஒருகை பாடு 

இன் படு மணி இரட்ட--ஒருகை தொடி யொடு மேலேசுழனறு களவேள்விககு முத 

இரைகொபெபக் €ழேவீழாச மற்றைககை ஓசையிணிதாகய ஓலிசகின்ற மணியை 
மாறியொலிக்கப்பணண, 

இச்சை களவேளவி வேட்சினற முசததஇிறகு ஏறறவாறுணாக. 

ஒருகை கீனிற விசுஃபின மலி துளி பொழிய ஒருகை வான் ௮.ரமசகளீ£கரு வது 

வை சூட்ட---ஒருகை ரீலகிறததையுடைய மேகததாலே மிச்கசமழையைப் பெய்வியா 

கிற்ச, ஒருகை தெய்வமகளீரக்கு மணமாலையைச சூட்ட, 

என்றது வள்ளியொடு ஈகையமாந்தமுகம் உலூறகு இல்வாழக்சை நிகழத்துவித் 

ததாகலின், ௮வ்வில்வாழககை நிசழததுதறகு மழையைப பெய்வித்தது ஒருகை, 

ஒருகை இலவாழக்கை நிகழ் ததற பொருட்டு மணமாலையைச சூட்டி றறென்றவாறு, 

ஆங்கு அப பன்னிருகையும் பாறபட இயறறி--அப்படியே அந்தப்பன்னிரண 

டுகையும் முகத்தின் பகுதியிலேபடும்படி. தொழ்லசெயது, 

மூகங்களில ஒருமூகம ஜாசகும் (௧௬) ஒருமுகம் விளககும (௩௮) ஒருமுகம் வே 

ட்டன்று (௧௦௦) ஒருமுகம் ௮மாஈதனற (௧0௨) ஒருமுகம் விரிந்தன்று (௬௨) ஒருமுகம் 

கொடுததன்று (௬௪) ௮ம்குவிருமுசனும அத்சொழிலகளிடததுசசெய்யும் முறைமை 
களைப் பயின்றுஈட ததுகையினாலே (௧௦௩) அ௮ம்முகஙகளுக்குபபொருக்தத தோள்க 
ளில் (௧௦௬) இருகை (௧௧௦) திரிபப (௧௧௧) ஒருசை விளஙக (௧௧௨) ஒருகை பொவிய 
(௧௧௯) ஒருகை கொட்ப (௧௧௪) ஒருகை யிரடட (௧௧௫) ஒருகை பொழீய (௧௧௬) ஒரு 

கை சூட்ட (௧௧௪) ஒருகை ஐயாககேஈஇயது (௧௦௪) ஒருகை உககஞ சோததியது 

(௧0௮) ஒருகை கடாவ (௧௧0) ஒருகை அசைந்தது (௧௦௯) அப்படியே பன்னிருகை 
யும் முகததின்பகுதியிலே பூமபடி. தொழிலசெய்தென இசசொன்முடி.புககேற்பக 

கைகளையும முகஙகளையும் மாட்டாகமுடிகக. தஇரிப்பவென்பதுமுதலிய நிகழகாலச் 

செயவெனெசசங்கள ஏநதியது சோததியதென முறறுவினைகொணடு மூடி.ந்தன. 
அக்தரப பலலியம கறஙக--ஆகாயததனது துநதுமி யொலிபப, 

தண் காழ் வயி£ எழுக்து இசைபப--திண்ணிய 'வயிர ச்சை யுடைய கொம்பு மிக் 
கொலிப்ப, 

வால் வளை ஞ.ரல--வெள்ளிய சங்கு மூழகக, 

உரம் தலைச் கொணட உரும் இடி. மரசமொடு--வலியைத் தன்னிடச்தேசொ 

ண்ட உருமேற்றின த இடி.ப்புபபோலும் ஒசையையடைய முரசுடனே, 

va



ப 

க--திருமுருகாற்றுப்படை. ௨௩ 

பல் பொறி மஞ்ஞை வெல கொடி. ௮கவ--பலபீவியையுடைய மயில் அவனாணைி 

யினாலே வென்றெடுத்த கொடி.யிலேயிருட்.அ ஒலியாகிற்க, 
பொறி - அகுபெயர். 

விசும்பு ஆராக--அகாயமே வழியாக 

விரை செலல் மூன்னி-- விரைந்த Os wav Coes ba, 

[ உலகம் புகழந்த வோங்குயர் விமுச£ர் ] ஒஙகு உலகம புகழக்த உயர் விழுச் 

சீா--நன்மையோங்கும் ஈன்மச்கள்புகழந்த உயருஞ்€ரினையுடைய புகழினையுடைய, 
அலைவாய்ச் சேறலும் நிலைிஇய பணபு-[நாமனூரலைவாயென்னும் இருப்பதி 

யேற எழுந்தருளுதலும் அவற்கு நிலைபெறறகு௨. ய, 

ட் குன்றமார்துறைதலுமுரியன், ௮துவனறி (௪௪) வேழமேல்சொண்டு (௮௨) 

இயற்றிச (௧௧௪௮) கறங்க (௧௧௯) இசைபப ஞரல (௧௨௦) ௮கவ (௧௨௨) முன்னி(௧௨௩) 
அலைவாய்ச்சேறலும நிலைஇய பண்பென முடிக்க. 

அதா௮ன்ற--- ௮ துவன்றி, 
௩.--தீநவாவினன்குடி. 

£ரைதைஇய வென்பதுமுதல மூனிவாமுற்புக (௧௬௪) வென்னுந்துணையுமொ 

ருதொடா. 
னா சைஇய உகசெகையா--மரவுரியை உடையாசச்செய்த உடையினையு 

டையர், 

இதற்குச் கறஜோய்த்தன்முதலியன செயத உடுக்கையென்பாருமுளர். 

சீரொடு வலமபுரி புராயும வால சரை முடியினா--௮அழகோடு வடி.வாலும நிற 

த்தாலும் வலமபுரிசசஙனையொககும் வெள்ளிய ஈனாமுடி.யினையுடையா, 

மாச அத இமைககும உருவினா-”எககாலததும நீராடுதலின் அழுக்கறவிளம் 
கும் வடி.வீனையுடையா, 

மானின் உரிவை ost Qu ஊன் கெடு மா£பின என்பு எழுநது இயஙகும் யாக 

கையா. இருட்டினானம் போதத விரதஙகளாலவிட்ட பட்டினியால் *சசைகெடு 
இன்ற மார்பினெலுமபுகள் கோவைதோன்றி உலவும் உடம்பினையுடையா, 

சைஇய மாபென்ச. 
நன பகற பல உடன் கழிச்சு உண்டி.யா-.-எபபொருளுநுசாதறகு ஈகன்றாெ பக 

பொழுதுகள் பலவும சேரககழிர்த உணவினையுடையா, 
இது மாதோபவாசங கூறிறறு 

“இகசலொடு செறறம் நீகயெ மனத்தினா--மாறுபாட்டோடே நெடுஙகரல நிற்கும் 

செற்றத்இனையும போகயெ மனத்தினையுடையா, 

பகைமை நெடுககாலம நிகழ்வது செற்றம். 

[யாவ,துங, கறஜரோ ரறியா வறிவினர் |கற்னோ யாவதும் அறியா ௮றிவினர்-- 
பலவற்றையும் கறறோர் சிறிதுமறியப்படாசத இயல்பான ௮.றிவினையுடையர், 

கறறஜோக்குத தாம் வரம்பாயெ தலைமைய/--பலவற்றையுங் கற்றோர்க்குத்தாம் 

எல்லையாகய சலைமையையுடையா, 
என்றது - கலவியைக கரைகணடா ரென்றவாறு, 

காமமொடு கடுஞ் சினம கடி.கத சாடடியொ--ஆசையோடே. கடிய சனததையும் 
போக்கின ௮றிவினையுடையா, 

கோபத்தின்்பின ௫௧௪ [சிறி துபொழுககிதபகு சினம்



ர் 

௨௪ பத்துப்பாட்டு, 

இடம்டை/யாவதும் ௮றியா இயல்பினர்--தவத்தான் மெய்வருத்தம் உளவேனு 

ம் மனத்தான் வருத்தம் சிறிதம,றியப்படாத இயல்பினையுடையர், 

மே வர--இருவுள்-ரம் பொருந்துதல் வர) 

அனி இல் சாட்ட முனிவர் மூற்புக--ஒருவருடனும் வெறுப்பில்லாத ஈல்ல௮றி 
வினையுடைய முனிவர் முன்னே செல்ல, 

உடுச்கையர் முடி.யினா உருவினர் யாச்கையா உண்டியர் மனத்தினர் ௮றிவி 

னர் தலைமையர் காட்யொ இயல்பின. ராய முனிவா மேவா முற்புகவெனமுடி. கக. 
புசைமுகர்சன்ன என்பதமுதல் மேவலா (௧௪௨) என்னுர்துணையும் பாடுவா 

ரைச் கூறிற்று 

புசை முகர்தன்ன மாசு இல் தா உடை--புசையை முகரச்தாலொத்த தெய்வத் 

தன்மையால் அழுக்கேருத தூய உடையினையும், 
1 மூகை வாய் அவிழ்க்க தகை சூழ் ஆகத்து--முகை வாய்நெடழ்ந்த மாலைசூழந்த 

மார்பினையும், ~— ன 
கட்டுதலிற் றகையென்றா, மாலையை, ஆகுபெயர், 

செவி கோபு வைத்த செய்வு உறு இிவவின் நல் யாழ் ஈவின்ற--எல்குசெவியா 
லே சுருதியையளந்து ஈரம்பைககட்டின சுற்று சலுறம் வாசகட்டினையுடைய ஈன் 

ரய யாழினிசையிலே பயின்ற, 

நயன் உடை கெஞ்ூன் மென்மொழி மேவலர் இன் நரம்பு உளர--ஈரமுடைய 

கெஞ்சாலே எக்காலமும் மெல்லிய வாாததைசொல்லுதலைப் மொருக்திய சந்தருவா 

இனியாரம்பை வாக்க, 
நவின்ற நயனென்க 
கோயின்றென்பது முதல் மகளீ£ (௧௭௭) என்னுஈதுணையும் பாடுமகளினாக 

a Spb. 
கோய் இன்று இயன்ற யாககையா--மககளுககுரியநோப் இலலைடாக நிருமிதத 

உடம்பிகோயுடையராய், 
மாவின் அலீ£ தளிா புரையும் மேனியா--மாவினது விளஙகுசன்ற தளிரை 

யொக்கும் கிறத்இனையுடை யராய், 

அவிாரதொறும் பொன் உரை கூககும இதலையா--விளங்குந்தோறும பொன்னு 

ரை விளங்னொறபோலுச் தத்தியினையுடையராய, 

இன் நகைப் பருமம் தாங்யெ பணிந்து ஏர். த ௮லகுல் மாசு இல் மகளிரொ௦-- 

கட்னணெிய ஒளியினையுடைய பதினெண் சோவையாயயே மேகலையணிந்த தாழவேண் 

டியவிடம் தாழ்ச்து உயரவேணடியவிடம் உயாச்த அல்குலையுடைய குற்றமில்லாத 

கந்தருவமகளிசோடே, 

மறு இன்றி விளகக--கு.ற்றமின்றாய் விளஙகாகிற்க, 

உடையினையம (௧௩௮) ஆகததினையுமுடைய (௧௩௯) மென்மொழிமேவலர் 
(௧௪௨) யாசகை (௧௪௩) மூசலியவற்றையுடையராய், மாலலாத மகளிரோடே மறு 

வின்.றிவிளங்க (௧௪௭) இன்னரம்புளர (௧௪௨) வெனமுழ.௧௧. 

கடிவோடு ஒடுங்க தூமபுடை வால் எயிறறு-ஈஞ்சடனே உறைக்குள்ளேகிட 

ஈச துளையினையுடைய வெள்ளிய எயிற்றினையும், 

மிட ற்றினஞசு சன்னிட த்தேசோன் ததலின்,ஞ்சோடென்று எயிறு, சாளி, 
காளாத்திரி, பமன, யமதூதியென நான்காம்



க. --இருமூருகாற்றுப்படை, உடு 

அழலென உயிர்க்ரு2 அஞ்சு வரு 606 இறல்---நெருப்பென்னும்படி. நெஃ 
சியிர்ப்புக்செசள்ளும் சண்டார்க்கு ௮ச்சசதோன்றும் கடி.ய வலியினையுமுடைய, 

பாமபு படப் புடைக்கும்--பாம்பு படும்படி ௮டி.க்குழ்ட 

பல் வரிக் கொடுஞ் சிறைப் புள் ௮ணி நீள்சொடி.ச் செல்வனும்---பல் வரியினே 

யுடைத்தாகெய வளைந்த சறடினையுடைய கருடனையணிந்த சீன்ட கொடி.யினையுடைய 
திருமாலும், 

[வெள்ளேறு, வலவயி னுயரிய பலர்புகமழ தணிதோ, ளுமையமர்ந்து விளங்கு 

மிமையா முச்சண், மூவெயின் முருக்யெ முரண்மிகு செல்வனும்;] 

லவயயின் வெள்ளேறு உயரிய செல்வன்--வெற்றிச்சளத்தே வெள்ளிய ஏற் 
Har வெற்றிச்கொடி.யாக வெடுதத உருத்திரன், 

உமை அமர்ந்து விளங்கும் செல்வன்--இறைவி ஒருபாகத்தே பொருந்தி விளங் 
குஞ் செல்வன், 

பலா புகழ திணி தோள்--பலரும் புகழ்கென்ற சச்சென்ற தோளினையும், 

இமையா முசகண் செல்வன்--இதழ் குவியாத மூன்றுகண்ணினையுடைய 

செல்வன், 

மூ எயில் முருககிய முரண மிகு செல்வனும்--முப்புரத்ைதயெரித்த மாறுபாடு 
மிச்ச செல்வனும், 

நூற்றுப்பத்து ௮கெடய சாட்ட 5௮ நூற்றைப்பத்தாகவடுச்செ கண்ணினையும், 

என்றது ஆயிரஙகண் ணென்றவர.நு. 

நூறு பல் வேள்வி மூற்றிய வென்ற ௮டு கொற்றத்து -- நரறெனனு மெண்ணா 

யெ பலவேள்விகளை வேட்டுமுடித்ததனாற்பெறற பகைவனா வென்றுகொல்ின்ற 
2வழ்.றியினையும், 

(ஈரிரண் டேந்திய மருப்பின்:] ஏர்திய ஈரிசண்டு மருப்பின்--தலைசள் ஏந்தி 
பிருக்கன்ற சான்காயே கொமபினையும், 

எழில் ஈடை--௮ழூனையுடைய ஈடையினையும், 

தாழ் பெருக் $தடச் கை--நிலத்தே டெக்கன்ற பெரிய வளைவினையுடைய கையி 

னையுமுடைய, 

உயாத்த யானை எருத்தம ஏறிய இருக களர் செல்வனும்---எல்லாரும் உயர்த் 

தச் சொல்லப் படஏன்ற யானையின் (கழுத்திலே ஏ.றிய திருமகள் விளங்கும் இந்தி 
ரனும், 

உயர்ந்த உயாததவென விகாரமுமாம. 

சாட்டத்தினையும் (கடுடு), கொற்றத்தினையுமுடைய (௧௫௭௪) செல்வனென்ச. 

மருப்பு (௧௫௭) மு,.தலியவற்றையுடைய யானையென்க. 

நாற் பெருக் தெய்வத்து ஈன்னகர் நிலைஇய உலகம் காக்கும் ஒன்று புரி கொள் 
கை--கான்காயெ பெரிய தெய்வத்தையுடைய ஈன்றுயெ ஊர்கள் நிலைபெற்ற உலகத் 

தைக் தாக்கும் ஒருதொழிலையே விரும்பிய சோட்பாட்டையுடைய செல்வன் (௧௫௧) 
என முன்னேகூட்டித் திருமாலுசககடையாக்குக, 

மெ ப. roe mRNA CON ThE வ சரவைைைவமவைதளைளாை.. சரள... அவது, ரவ வி அவவை — 

* © g_Qaveir Gerad 'கோட்டமுஞ் செய்யும்.” என்பத சொல்சாப்பியம், 

சசால்லஇிகாரம், உரியியல், உடு - வது சூத்திரம். 

 



சா.ற்பெருக்தெய்வமாவன: இந்திரன், யமன், வருணன், சோமனென்னுர் செ 
ப்வங்கள். 

பலர் புகழ் மூவரும் சலைவராக--பலரும் புகத்செற அயன் ௮ரி ௮ரனென்னு 

மவருந் தத்தமக்குரிய தொழில்களை முன்புபோலே நிகழ்த் இத் தலைவராக வேண்டி. , 

என்றது - பிள்ளைய.ஃ* அ௮யனைச்சபித்தவின், அயன் படைத்தற்றொழிலைத தவி 

ரவே ஏனையிருவர்க்கும் காத்தற்றொழிலும் அழித்தறரொழிலும் இன்ரமாசவின், 
மூவரும் தத்தமக்குரிய தொழில்களைபபெறறுத் தலைவ.ராகவென்ரூர் 

[ஏழு ஞாலர் சன்னிற் ரோன்றித், தாமரை பயச்த தாவி லூழி, கான்முக வொ 

ருவற் சுட்டி.:] 
ஞாலர்தன்னில் தோன்றி gaan நான்முக ஒருவற சட்டி--பிள்ளையார் சபித் 

தலாலே மண்ணிடத்தே தோன்றி மயக்கமுறுின்ற கானகுமுகத்தையுடைய அய 
னைப் பழையஙிலையிலே கிறுத்தக ௧௬௨, 

தாமரை பயக்த ஊழி தா இல் ஒருவன்--இருமாலுடைய இருவுந்தித்தாமனா 

பெற்ற ஊழிகடோ.றும தன்படைததற்ரொழிலில் வருததமிலலாத ஒருவன் (௧௬௫) 

இனித் தாமரையென்னும் எண்ணைதசகச அழிவிலலாத ஊழிககாலததை 
யுடைய அயனுமாம் 

பயந்த ஒருவனென்க, 

சரபமென்றது- பிள்ளையா ௮௪ ரனாயழித்துத் தேவரைச் காத்ததறகு இந்திரன் 

மகள் தெய்வயாளனையாரை அவாககுக் கொடுத்தவிடத்தே, பிள்ளையா£ தங் கையில் வே 
|லைகோக்கு, * நமக்கு எல்லாந்தந்தது இவ்வேல்'” என்ன, ௮ருருந்தஅயன் “*இவ்வே 

விற்கு இச்நிலை என்னால் வஈததன்னோ? என்றானாச, சங் சையில் வேலுக்கு சீகொடுப்ப 
தொரு எததியண்டோவென்று சோமித்த, '*இங்கனங கூறிய நீ மணணிடைச்செல் 
வாய்” என்ற சாபத்தை, 

சாணஜர--அழகு தோன்ற 
பகலில தோன்றும் இசல இல் காட்சி--ஒருபொருள பலவாமாறு பகுததுககா 

ண்டற்கண வேறுபடத தோன்றும தமழமுள் மாறுபாடிலலாத ௮றிவினையுடைய, 

நால் வேறு இயறகைப பதினொரு மூவூ$ராடெநான்காயெ வேறுபட்ட இயல் 

பினையுடைய முப்பததுமூவரும, 

என்றது: ஆதித்தன், உருத்திரன, வசு, மருததுவனென்னும ஓரோவோர்பொ 

ருள்கள் பலவாகப பகுககும்காற் பன்னிருவா பதினொருவா எணமா இருவராகப 

பகுக்ச நான்குகூறாப் முபபத்துமூவராயினாொன்றவாறு பதினொருவ. ராகிய மூவ 

ரென்ச. ௮வர ஆஇத்தா பன்னிருவரறும், உருத்திரர் பதினொருவரும, வசுககள் ஏண 

மரும், மருததுவா இருவருமாம. ஓடு - எணணொடு. 

ஓன்பதிற்று இரட்டி. உயர் நிலை பெறீஇயர்--ப௫னெணவகையாகிய உயர்ந் 

தநிலையைப் பெற்றவரும், 

என்றது - பபினெணசணங்களை, அவா: தேவரும், அசுரரும், தைததியரும், ௧௬ 

டரும், னெனாரும, இம்புருடரும, இயககரும், விஞ்சையரும, இராகசதரும், கீந்தருவ 
ரும், சித்தரும், சாரணரும், பூதரும, பைசாசகணமும், தா.ராசணமும், நாகரும், ஆகா 

நவாசிகளும், போகபூமியோரும் எனவிவர். இணச்குப் பிறவாறுமுனாப்பர், பெறிீ 

இஙர் - தொழிற்பெயர்,



க.-இருமூருகாற்றுப்படை. ௨௭: 

மின் பூத்தன்ன தோன்றலார்---உடுககள் பொலிவுபெற்றுச் தோன்றினாலொத்த 

தோற்றத்தையுடையராய், 

மீன் சேர்ப் வளி செர்ந்தன்ன செலவினர்--மிஷ்சளுலாவுன்றவிடத்தே 
சேர்ந்து சாறறு எழுந்சாலொத்த செலவினையுஷடயராய், 

வளி இடைச் தீ எழுக்சன்ன திறலினா.-..-காற றிடத்தே நெருபபெழுர்சாலொ 

தீத வவியினையுடையராய, 

தீப் பட உரும் இடி. த்தன்ன கு.ரலினா--நெருப்புபபிறகக உருமேது இடி.த்தாற் 
போன்ற குரலினையுடையராய், 

இவை வினையெச்சமுறறு 

[விழுமிய, வறுகுறை மருகஇற்றம் பெறுமுறை கொணமா:] தம விழுமிய 

பெறுமுறை குறை உறு மருஙகற் கொணமா£--தம்முடைய சரிய படைத்தல்சாத்தல் 

௮ழித்தலென்னுகதொழிலகளைப பண்டுபோலப் பெறுமுறைமையினைக் குறைவேண் 

ஓ.நின்று பெறுஙகூற்றாலே முடி. த் தக்கோடறகு, 

௮நத.ரச் கொட்பினர்--ஆகாயத்தே சுழற்டியினையுடையராய், 

| வந்துடன் காண---] உடன் வர்து காண--சேரவர்து காணும்படியாக, 

தா இல் கொள்கை மடர்தையொடு--வருத்தமில்லாத அருட்கறபினையுடைய 

தெய்வயானையாருடன், 

| சின்னாள், ஆவினனகுடி. யசைதலும உரியன் ] ஆவினன்குடி. சின்னாள் ௮சை 

தீலும் உரியன்--ஆவினனகுடி.யென்னும ஊரிலே சிலகாள் இருததலுமுரியன்; 

பலர்புகழ்மூவருர் தலைவராகவேணடி. (௧௬௨) அதற்குக் குறைபாடுண்டாக்கெ 

சகான்முகவொருவனைச்கருதி (௧௬டு) ஒன்றுபுரிகொள்கைப் (௧௬௧) புள்ளணி நீர்கொடி. 
ச்செல்வனும் (கடுக), ரமூரணமிகு செல்வனும் (௧௫௫), யானையெருத்தமேறிய செல் 

வனும் (௧௫௯), முப்பத் துமூவரும் (௧௬௭), பபினெணகணங்களும் (௧௬௮) தோன்ற 

லர் (௧௬௯) செலவினர் (௧௭௦) திறலினா (௪௭௧) குரலினா (௧௪௨) கெொரீட்பினராய் 
உடன்வந்து (௧௭௪) தம் விழுமிய (௧௭௨) பெறுமுறை குறையுறுமருங்கின் முடி த்துக் 

கோடற்கு (௪௭௯) மென்மொழிமேவலா இன்னசம்புளர (௧௪௨) மூனிலா (௧௯௭) 

மேவர(௧௩௬) முற்புகச் (௧௯௩௪) காணத் (௧௭௪) தான் ஆவினன்குடி.யிலே காண்வர 

(௧௬௫) ௮சைதலுமுரியனென முடிச்ச. 
கந்தருவர் - பாட்டான் முனிவுத£ப்பார் முனிவா தம்மை மருமைபற்றி முன் 

னேசென்ரா. 
இனிச் த்தன்வாழ்வென்று சொல்லுன்றவூர் முற்காலத்து ஆவினன்குடி. 

யென்று பெயர்பெற்றதென்றுமாம். ௮.து *நல்லம்பா நல்ல குடியுடைத்துச் எத்தன் 
வாழ் - வில்லர் தொறுமூன்றெரியுடைதது - ஈல்லரவப் - பாட்டுடைத்துச் சோமன் 
வழிவச்த பாண்டியரின - னாட்டுடைத்து ஈலல தமிழ'' என்று ஓளவையார் கூறியத 

னானுணாக ௩ ித்தனென்பது பிள்ளையாருககுத் திருநாம, 

௮தா௮ன்று--௮துவன்றி, 
௪. -திநர்வேரகம். 

இருமூன்று எய்திய இயல்பினின் வழா௮து--ஐ.தல் இதுவித்தல் வேட்டல். 
அவவ களககுத்கை வவட ண வரவவவுவ் ne ren! 

% இது முருசச்சடவுள் ஆயிரகாமத்துள் ஒன்று. 
 



80. 

௨௮] பத்துப்பாட்டு, 

வேட்பித்தல் ஈதல் ஏற்றலென்றும் ஆராய சஈன்மைபொருந்திய இல்ச்சணத்தில் 
வழுவாமல், 

வழாமல், வழுவாமலெனத் திரிக்க. 

இருவர்ச் சுட்டிய பல் வேறு தொல் குடி.--தாயுந் தர்தையுமாகயெ இருவர்குல்த் 
தையும் உலகத்தார் ஈன்றென்றுமஇத்ச பலவாய்வேறுபட்ட பழைய குடியிற்பிற 
உத இருபிதப்பாளர் (௧௮௨) 

குடி. - ௩குண்டினர், காசிபர் என்றாற்போல்வன 

[௮றுகான் இரட்டி. யிளமை நல்லியாண், டாறினிழ் கழிப்பிய] ௮றுரா 
ன்கு இரட்டி. ஆணடு நல்லிளமை ஆறினிற் கழிப்பிய -- இருபத்துகான்?ன் 
இரட்டி யாயெ நாற்பத்தெட்டியாண்டு ஈல்லிளமையை வேசங்கூநியநெறியிலே 
போக்கெ இருபிறப்பாளர் (௧௮௨) 

பிரமசரியங்காத்த ௮ம். சணர். 

அறன் ஈவில் கொள்கை--௮றத்தை எப்பொழுதுங் கூறுகின்ற சோட்பாட்டி 
னையும், 

மூன்று வகைக் குறித்த முத்தச் செலவத்து-.-நாற்சதுரமும் மூசசது.ரமும் வில் 

வடி.ஏமாயெ [[மூன்றுவகையைக கருதின ஆகவனீயம் தக்ணொகூணி காருசபத்தியம் 
என்னும் மூன்றுதயானுண்டாயே செல்வத்தினேயமுடைய, 

இருபிறப்பாளர்--உபஈயனத்துக்கு மூன்பு ஒருபிறப்பும் பின்பு ஒருபிறப்பு 
மாய இருபிறட் பினையுமுடைய ௮ந்தணா, 

பொழுது அறிந்து நூவல--தாங்கள் வழிபடுங்காலமறிந்து தோத்திரங்களைக் 

கூற, ம் 
ஒன்பது கொண்ட மூன்று புரி நண் ஞாண--முந்நூறகொணடு முபபுரியாக் 

குதலின், ஒன்பதாகயெ நூலைத் தன்னிடத்தேகொண்ட ஒருபுரி மூன்ருயெ அண்ணிய 

லையும், 

ஞாணினையும் (௧௮௩) கொள்கையினையும் (௧௮௦0)செலவத் தினையுமுடைய(௧௮௧) 

இருபிறப்பாளரென்ச. 

புலராச் காழகம் புலர உட.இ--நீராடுங்கால் தோய்க்கபபட்ட சலிஙகம உடம் 

பிலே டெந்துபுலர உடுத்த, 

என்றது - ஈரத்துடனேயிருந்து வழிபடுதல் கூறிற்று, 

உச்சிக் கூப்பிய கையினர் தற்புகழக்து-.-தலைமேலே வைதத கையினையுடைய 

சாயத் தீன்னைத்துதித்து, 

ஆநெழுத்து அடக்யே அருமறைக கேள்வி--ஆறெழுத்தினைத் தன்னிடத்தே 

அடக்கியிருக்கன்ற கேட்டற்கரிய, மறையவுச்சரிசகப்படும் மந்திரத்தை, 

அது :நடூக்குமாராய”! என்பதாம். 

நா இயல் மருங்கில் கவிலப் பாடி.--நாப் புடைபெயரும் ௮ளவிலே பயில உச் 

சரித்து, ட 

& குண்டலரென்றும் பிர இிவேறுபாணெடு 
1 இவற்றுட் பின்னைய இரணடன் வசையும் இக்காலத்து _ழங்குவனவற் 

இிற்கு வேறுபட்டி ரத் தலின், இம்மூன்று வகையும் சாகாபேதமாக இருத்தல்வேண் 

டுமெனச் கூ.றஇின்றனா, 

  வ i om



க. இருமுருகாற்றுப்படை, ௨௯ 
விரை உறு ஈறு மலர் ஏந்தி--மணமிக்க ஈறியபூவை எடுத்து, 

பெரிது உவந்து ஏரகத்து உறைதலும் உரியன்---பெரிதும௫ழ்ந்து ஏரசமென்9 

9ன்றவுரிலே இருத்தலுமுரியன்; 
இருபிறப்பாளர் (௧௮௨) புலரவுடீஇத் (௧௮௭) தற்புகழ்ச்து (௪௮௫) நறுமலரேக் 

திக் (௧௮௮) கூப்பியசையராய் (௧௮டு) ஈவிலப்பாடி.ப் (௧௮39 பொழுதறிர்ச நுவல் 

(௧௮௨) அதற்குப் பெரிதும௫ழ்ர் து ஏரசத்துறைதலும் உரியனெனமுடிச்ச. 

ஏரகம் - மலைகாட்டகத் தொருதிருப்பதி 

அதா௮ன்று--௮துவன் றி, 
டூ --தன்றுதோறடல். 

பைங்கொடி---பச்லைக்கொடியாலே, 

எல்லாவறறினும் பசுததிருத்தலிற், பச்சிலையென்று பெயர்பெற்றது, பச்சிலை 

யென்னாது இனைவினைமுதன்மேலேறறிப் டைங்கொடி.யென்ஞுர் 

கறைச்காய--நறுரரறற ததையுடைய சாயை, 

அது சாதிக்காய் 

இடை இடுபு--ஈடுவேயிட்டு, 
வேல்ன--படி.மத்தான, 

௮ம் பொதிப் புட்டில்--௮அழகனையுடைத்தாகேய பொதிதலையடைய தச்கோலமெ 
ன்னும் முதலின்காய, 

௮௮ புட்டில்போறலீற் புட்டி லென்ரா£ 
விரை இ.-.-சல$த, 

குளவியொடு---காட்டுமல்லிகையுட்னே, 

வெண் கூதாளம் தொடுத்த கண்ணியன்--வெண்டாளியையும் கட்டின் சணணி 
யையுடையனாய், 

நறுஞ் சாந்து அணிந்த கேழ் ளொ மாபின்--ஈறிய சந்தன ததைப்பூயெ நிறம் 
விளங்கும் மார்பினையுடைய வேலன் (௧௯0), 

வேலன் பைங்கொடியாலே (௧௬௦) புட்டில்வினாஇ (௧௧௧) சறைச்சாய்இடை 
யிடுபு (௧௯௦) குளவியொடு (௧௯௬௧) கூதாளத்தையுங் கட்டிய சண்ணியனாய் (௧௬௨), 

கண்ணியன் - வினையெச்சவினைக்குறிப்புமுற்று, 

கொடுக் தொழில் வல் விற கொலைஇய சகானவா--கொடி.ய தொழிலையுடைய 
வலியவில்லாற் கொல்லுதலைச்செய்த குறவர், 

₹சூஜைஇய” என்ற பாடத்திற்கு வில்லைவளைத்த சானவரென்க எனவே கே! 

அல் பெற்ராம;, 

நீடு அமை விளைந்த தேக் கள் தேறல்--நெடுனெ மூங்கிலிலே யிருந்து முற்றின 

தேனாற்செய்த கட்டெளிவை, 

குன்றகச் சிறு குடிச் சையுடன் மழெச்து--மலையிடத்துச் சிறியவரிலே இருக்க 

ன்ற சுற்றத்தோடே உண்டும$ூழ்ரஈ து, 

தொண்டசச் று பறைச் குரவை ௮யர---௮ர்நிலத்துக்குரிய தொண்டசமாயெ 
சிறுபறையினது தாளத்திற்குச் குரவையாட, 

கானவர் (௪௯௪) தேறலைமூழ்க்து குவையாடவென்க,



ர் 

௩0 பத்துப்பாட்டு. 

[விரலுளர்ப் பவிழ்ச்த வேறுபடு நறுங்காற், குண்செனை பூத்த வண்பேடு 
கண்ணி:] 

விரல் உளாப்பு அவிழ்க்த வேறுபடு நறுங் கான் சண்ணி---விரலதலைப்பாலே வலி 
ய வலர்த்தவலாந்த பூவாகலின் ரேறுபடுகின்ற ஈ.றியமணத்தினையடைய தலையிற் 

சூடும் மாலையினையும், 

குண்டு சுனை பூச்தவணடு படு கணணி-.-௮.து.தான் ஆழ்ந்த சுனையிற்பூத்த பூவாற் 

செய்த வண்டுவீழ்னெற சணணி, 

இஃது ஒற்றுமை ஈயம்பறறிச் செயபபடு பொருண்மேல் நின்றத. கா£க்குண 
பசுனை யென்று பாடமாயின, கரிய ஆழ்ந்த சனையென்க. 

இணைதச கோதை...-இதழ்பறித் துக்கட்டி. ன மாலையினையும, 

அணைதத கூந்தல்--சோததின கூர்தலினையும், 

மூடி.த்த குல்லை-இலையைத் தலையிலே யணிகத கஞசஙகுல்லையினையும், 

இலை உடை ஈறும பூ--இ$லையையுடைய நநிய பூஙகொத்துச்களையும், 

செய் கால் மரா௮த்த வால் இணா இடை இடுபு சுரும்பு உணத் தொடுத்ச பெ 
ரம் தண் மாத் தழை--செவ்விய காலினையுடைய மராத்திடத்தனவாகிய வெள்ளிய 

கொத்துச்சளை சடுவேவைத்துச் சுரும்பு தேனையுண்ணும்படி. தொடுதத பெரிய குளிர் 

நீத அழனையுடைய தழையை, 

குல்லையையும் பூவையும் வாலிணா இடையிட்டுத தொதெத தழை யென்ச. 

[ திருந்துகா ழல்கு நிளைப்ப வுடீஇ:] சாழ் இருந்து அல்குல் திளைபபு உட.இ--- வட 
ங்கள் திருந்தும் ௮ல்குவிடத்தே௮சையுமபடி. உடுத்து, 

௮ல் குற்றிரைட்பவென்னும் வல்லொற்று விகாரமாயிற்று, 

| மயில்கண் டன்ன மட௩டை மகவிசொடு:] 

மயில் கண்டு௮ன்ன மகளிரொடு--சாயலுடைமையான் மயிலைக கண்டாறபோ 

ன்ற மகளிரொடு, 
மடகடை மகளீா---மடப்பம்பொருகதிய ஒழுக்க ததினையு மூடைய மகளி, 

தழையை யடுத்து மயில்கணடன்ன மகளிரென்க. 

உடுத்சென்னும வினையெச்சம அ௮ன்னவென்னும் பெயரெச்சமாயய உவமவுரு 

போ முடி.ர்தத, 

கண்ணியினையும் கோதையினையுஞ சோத்தின கூர்தவினையும, மடஈடையினையு 

மூடைய மகளிசென்க. 

இம் மகளிர் தன்னைச் சேவிக்கு மகளி£ 

செய்யன் -- வந்தவன், 

சி௨ந்த ஆடையன் செவ்வரைச செயலைச் தண் தளிர் தயல்வரும் காஇனன்-- 

சிவந்த ஆடையுதெ.துச் வந்த அரையினையுடைய ௮சேரறை குளிர்ந்த தளிர் ௮சையு 

ங்சா.து பொருந்தி, 

கச்னென் கழலினன் செச்சைக சண்ணியன்--சசசைக் கட்டிச் கழலையணிர்து 
கெட்டுமாலையைச் சூடி. 

குழலன் கோட்டன் குறும் பல்லியத்தன்--குழலை யூத சொம்பைக் குறித்துச் 
சிறிய பல்லியங்களை எழுப்பி,



க--திருமுருகாற்றுப்படை ௩௧ 

தகரன் மஞ்ஞையன் புகா இல் சேவலஙகொடி.யன -- இடாயைப் பின்னிட்டு 
ஈபிலையேறிக் குற்றமில்லாத கோழிசகொடியை உயாத்து, 

செடியன்--தான் வேணடிய வடி.வுகோடலிற் பிள்ளையரயிராது செடுகவளர்ச்2, 

தொடி. ௮ணி தோளன--தோளிலே தொடிழையணீரத, 

ஈரம்பு த்து ௮ன்ன இன் கூரல் தொகுதியொடு--௩1மீபு ஆரவாரித்தாலொத்த 

இனிய மிடற்றையுடைய பாடுமகளிரோடே, 

இவாகள் தன்னை௪ சேவிததுபபாடுமகளி£ 

[(குறும்பொறிக் கொணட நறுதண சாயன், மருங்கெ கட்டிய நிலனேர்பு து 

லினன்:] 

மருங்கிற கட்டிய குறுமபொறிக் கொணட--இடையிலே இறுகககட்டிய உத 

சீபர்தத்தின்மேலே உடுபபதாக வுட்சொண்ட, 

நிலன் சோபு ஈறு தண சாயல் துஇலினன் --- நாலவிட்டமையால் நிலத்தைப் 

பொருந்தி ஈறிய குளிக்த மென்மையை உடைத்தாயெ தூலினையுடுத்த, 

| மூழவுறழ் தடச்கையிணியல வேர் இ, மென்றோட்பல்பிணை தழீஇத் தலைத்தக்.த:] 

மென்றோட் பல பிணை இயல--மெல்லிய சோளினையுடைய பலவா௫ய மான்பி 
ணைபோலும் மகளி£ குரவையாடி. அசைய, 

இவாகள் மெயதீணடி. விளையாடுதறகுரிய மசளீ£ 

முழவு உறழ தடக கையின் தழீஇ ஏர்இத் தலைத த௨த--தன்னுடைய முழவை 

யொதத பெருமையையுடைய கையினாலே அவாகள்கையினை த தழீஇ எடுத்துககொ 
ண்டு மு.தற்கைகொடுத்து, 

[குன்றுதோ ரூடலு நின்றதன பணபே ] குன்றுதோற ஆடலும் தன் கின்ற 

பணபு--மலைகடோறுஞ்சென்று விளையாடுதலும் தனக்கு நிலைநின்ற குணம்; 

கண்ணியன் ஆடையனென்பனமுதலியன வினையெசசவினைக குறிப்பு முற்று; 

*”* முன்னத்தி னுணருங களவியு முூளவே? என்னுஞ் சூத்திரவிதியால், செய்தெ 
னெச்சப்பொருளையுணாத்தின 

கானவா (௧௬௪) குரவையயச (௧௬௪), அதனைக்கணடு மென்றோட் பல்பிணை 
(௨௧௬) கு ரவையாடியசைய (௨௧௫), அதனைப்பொருதே செய்யன் (௨0௦௬) வேல 

ன் (௧௯௦) ரொடுத்த கணணியைசசகுடி. (௧௯௨) உடுத்துப் (௨௦௬) பொருந்திச் (௨0௪) 
கட்டி. அணிந்து சூடி. (௨௦௮) ஊதிக குறித்து எழுப்பிப (௨௦௯) பினனிட்டு ஏறி 

(௩௧௦) உயர்த்து வளாச்து தொடியையணிர்து (௨௧௧) துூலையுடுத்துத் (௨௪௪) தொ 

குதியடனே (௨௧௨) மகளிரோடே (௨௦௫) மலைகடோறுஞ்சென்று (௨௧௪) தழீஇ (௨௧௪) 
ஏந்திச் (௨௧௫) தலைதசந்து (௨௧௬) ஆடலும் நின்றதனபணபென வினைமுடி.சக 

“ குரவை யெனபது கூ.றுங காலை, செய்தோ செயத காமமும் வென்றியு, 

மெய்தக கூறு மியலபிற ராகும” எனவரும. 

அ.தா௮ன்று---அதுவன்றி, 
௬--பழழத்ர்சோலை. 

எறுஇனை மலரொடு வினாஇ மறி ௮றுத்த--ரறிய இனையரிரயைப் பூச்களோ 

டே, கலந்து பிரப்பரிரியாகவை2.து மறியையத்து, 
பலவகை. மக்கும் சசி அகவத்கைதையவமள் ஆடவ ண்ட அனபப 

ந் 'தொல்சாப்பியம, கொல்லஇகாசம, எச்சலியல், ௬௯.



2. பத்துப்பாட்டு, 

வாரணச் கொடி.யொடு வயிற்பட கிறீஇ--கோழிக்சொடியோடே தான் அவ்வி 

ட்த்சே நிற்கும்படி, நிறுத்தி, 
ஊர் ஊர் கெரண்டட£ர் கெழு விழவினும்- ஊர்தோறும் ஊர்தோறும் எடுத்துக 

கொணட தலைமைபொருக்தின விடிரவின்சண்ணும், 

ஆர்வலர் ஏத்த மேவரு நிலையினும் -- தன்மேல் அன்புடையார் ஏத்துதலாலே 

தன்மனம் பொருநர் ததல்வரு்ற இடத் இனும், 

வேலன் தைஇய வெறி அயா களனும்.--படி.மத்தான் இழைத்த வெறியாடு 

களத்தினும், 

பிள்ளயா£வேலைச் தனக்கு ௮டையாளமாசச் கொண்டு திரிதலின், வேலனென் 
ரர்; Dax வெறியறி இறப்பின் வெவ்வாய் வேலன்” எனப் புறத்திற்குங் 

கூறியது, 

காடும் காவும் கவின் பெறு துருததியும் --காட்டினும் பொழிலினும் அழகுபெ 
விூன்ற ஆற்றிடைச்குறையினும், 

யாறும் குளனும் -- ஆறுசளினுங குளஙகளிலனும், 

வேறு பல் வைபபும் --- முற்கூறிய ஊாகளன்றி வேறுபட்ட பலவாகிய ஊர்க 

ளினும், 

சஅக்கமும் -- நாற்சச் தியினும், 

சந்தியும் -- முச்சந்தியினும் ஜஞ்சஈதியினும, 

புதுப பூம் கடமபும்--புதிய பூக்களையுடைய கடமமினும், 
மன்றமும்--ஊாககுஈடுவாயு எல்லாருமிருக்கும் மரத்தடி.யினும், 

பொதியிலும்--அம்பலததினும், 

கந்து உடை நிலையினும---௮ ண்டு குற்றியையுடைய இடத்தினும, 

[மாண்டலை? கொடியொடு மண்ணி யமைவர:] மாண் தலைக் கொடி யொடு 
உரு கெழு வியனசர் (௨௪௪) ௮மைவ ர மணணி--மாட்டிமைப்பட்ட தலைமையினை 
யுடையகோழிக்கொடி. யோடே உருகெழுவியனகனா ௮மைவரப்பண்ணி, 

ஓடு - வேறுவினை யொடு. 

இனி ஆண்டலைச்கொடியென்று பாடமாயின், பேய்முதலியன பலியை நுகரா 
மற் தலை ஆணமகன்றலையும், உடல் புள்ளின்வடி.வுமாக எழுதின கொடி.யென்க, 

செய்யோடு ஐயவி அப்பி--செய்யோடே வெண்டுறுககெசையும் அப்பி, 

ஐது உரைத்து--தான் வழிபடுதற்குரிய மர் தரத்தைத் சோன்றாம லுச்சரித்து, 

குடக்தம்பட்டு--வழிபட்டு, 
வணக்கம்பட்டென்றும் உணப்பர், குடவென்பது தடவென்பதுபோல வளைனீவ 

யுணர்த்துவதோர் உரிச்சொல்லாதலின், ௮தனடி.யாகப்பிறர் த பெயருமாம். 

கொழு மலர் கிதறி--அழயெ மலர்களைச் தாவி, 

மூ.ரண கொள் உருவின் இரண்டு உடன் உடீஇ.தமமிற் பகைத்தல் கொண்ட 
வடிவினையுடைய இரண்டறுவையை உள்ளொன்றும் புறம்பொன்றமாக வுடுத்.து, 

* தொலகாப்பியம், பொருளதிசாரம, புறத்திணேயியல், ட 

* இதன்பின்னே, குடஈதமாவது .- * நால்விரன் மூடக்பே பெருவிர னிற 

த்தி - செஞ்சிடை வைப்பது ருடர்த மாரும"! என்று ஓர் பிரதியிறுள்ள த,



க.திருமுருகாற்றுப்படை. ௩௩௩. 
சொழால் யாச்.த...-இவர்சநாலைச் கையிலே காப்புசகட்டி, 
கதாலொமுத்டுி எல்லைபபடுத சென்றுமாம். 
வெண் பொரி தெறி--வெள்ளிய பொரியைச் தூவி, 
மத வலிநிலைஇிய மாத தாள் கொழு விடை-ஏமிகு தியையடைய வலி நிலைபெழ் 

2 பெருமையையுடைத்தாகயெ காலையுடைய கொழுவிய டெ,அின2, 
குருதியொடு விரைஇய தூ வெள் ௮ரிசி--உதிரத்தோடே பிசைந்த தூய வெ 

ள்ளறிஏியை, 

சில் பலிச செயது--- றுபலியாக இட்டு, 
பல பிரபபு இரீஇ பிரபபும வைத, 
இனிப பிரப்புக்டையெனபாருமுளா 
று பசுமஞ்சளொடு ஈறு விரை தெளிதது-- ஏறிய பசமஞ்சளோடே நறிய சந் 

கனமுதலியவறறையுர் தெளித.த, 
இனிச சிறபசுமஞ்சள மஞ்சளில ஒரு சாதிவிசேடமுமாம். விஸா - ஆகுபெயர்; 
[பெரு ரண கணவீர நறுக்கண் மாலை தணையற வறுத்து ச தூஙக காறதி:] 
பெரும் தண சணவீர மாலை--பெரிய குளிந்த செவ்வலரிமாலையையும், 
ஈறுர் தண மாலை -- ஓழிர்ச ஈறிய குளி மாலைகளையும், 
அறுத்து -- தலையொக்க 30587, 
துணை HDS Has crop f — மக்கு ஓபபிலலாதபடி FW SST EB, 
இனித சமமில் இணையொகச அறுபபாக அறுததென்றுமாம். 
களி மலைச இலைம்பில் நல் ஈகா வாழத்தி -- செறிந்த மலைப்பச்சத்திலுள்ள ஈல்ல 

ஊாகளைப படியும் பிணியும் பகையம நீங்கசவென்று amp 52, 
ஈகர் - பிள்ளையா கோயிலைன்றுமாம 
கறும புகை'எதெத -- நறிய ஆபங்கொடுகத, 
குறிஞ்சி பாடி. -- அச்நிலத்ற்கடைச்ச குறிஞபபணணைப பாடி, 
இமிழ் இசை அ௮ருவியோடு இன் இயம் கறக மூழங்குன்ற pene Warn) 

டைய அருவியோடே இனிய பல்லியஙகளும் ஒலியாகிறக, 
உருவப பல பூக உப் வெரு வரக குருஇச் செக் தனை பரப்பி. வத்த நிறத்தி 

னையுடைய பலபூச்களையுஈ் தூவி அச்சம்வருமபட. உ இரமளைந்த Aas gs தினையினையம் 
பசப்பி, 

குறமகள் முருகு இயம் கிறுதது மூரணினா உட்ச மருகு ஆத்றுப்படுத்த உரு 
கெழு வியன் ஈகா-.-குறசசாதியாயே மகள மருகனுவக்கும் வாசசியங்களை வாசச்கப்ப 
ணணித் தெய்வமின்றென்பா£ அஞ்சும்படி. யாகப பிள்ளையார்வரும்பழ. வழிப்படுத் 
இன் அச்சம்பொருநதின ௮அகற்ியையுடைய caters cn Carr, 

“ வேலன் வெறியாட் டயாகத”” என்புமி௪ சிறுபான்மை யேனையோரும் ஆடு ] 
வாரென்றவிற், குறமகள் வெறியாட்கெ கூறிஞா 

குறமகள (௨௪௨) மணணி(௨௨௭)௮பபி உரைத்துப்(௨௨௮)பட்டுக சிதறி உடீஇ பாத்துச், சிதறிச் செய்து இரீஇச் செளித்து காறறி வாழ்த்த எடுத்துப பாழ.ச் ௪றல உாகிற்க,ச் தூஉய்ப பாபபி நிறுத்து ,நறறுபபடத5 ஈசரென வ்னைரூ£டி ச்ச. 
சாந்திசெய்ய ஆறறுபபதெதாள். 

ர வடை வட்டு. 

தொல்காபபியம், பொருளதிகாரம், புத. திணையியல், டு,



கள பத்துப்பாட்டு, 

ஆ9 களம் சிலம்பப் பாடி.-- அவ்வெறியாகென்ற களம் ஆரவாரிப்ப ௮,தழ்கேற் 

பனவற்றைப் பாடி, 

(பலவுடன்,கோடுவாய வைத.து.] கோடூ பல உடன் வாய் வைத்து--கொம்புகள் 
பலவற்றையஞ சேவூதி, 

கொடு மணி[இயர்ெ-கொடிய மணியையும் தலிபபித௮, 

ஒடாப் பூட்கைப் பிணிமுகம் வாழததி--கெடாத வலியினையுடைய % பிணிமுக 

மென்னும் பட்டததினையுடைய யானையை வாழத்தி, 
பிணிமுகம-மயிலுமாம் 

வேண்டுரா வேணடியாஙகு எயதினா வழிபட--காதியஙகளை விரும்புவோ தா 

ங்கள் விரும்பினகாரியங்களை விரும்பிறைபோலப் பெறறுகின்று வழிபட, 

நகரிலே (௨௪௪) பாடி. வைத.து இயக வாழ்ததி வழிபட உறைதலுமுரியன 
(௧௮௯) என்க. 

விமவின்கண்ணும் (௨௨0) நிலையினகணணும (௨௨௧) கநதுடைநிலையின்கண 
ணும் (௨௨௬) உறைதலுமுரியன (௧௮௧) எனக. 

ஆணடாண்டுறைதலும்--களனும (௨௨௨)காடம காவும துருததியுமயாறும் குள 

னும வைபபும் சதுக்கமுஞ் சச்தியும கடம்பும மன்றமும பொதியிலுமாகய ௮வவவ் 
விடலகளிலே உறைதலுமுரியனெனக. 

அுிக்தவாறே--யான் அறிந்தபடி யே கூறினேன, 

ஆண்டு ஆண்டு ஆயினும் ஆக -- யான முற்கூரிய அவவவவீடஙகளிலேயாயி 

னுமாச பிறவிடஙகளிலே யாயினுமாக, 

உம்மை-ஐயவும்மை , 
[காணடச,முந்துரீ கணடுழி முசனமாக் தேதி] முது நீ கணடுழீக் காண தக 

மூசன் அமர்ந்து ஏசதி.-- முற்பட நீ சகணடபொழுது அழகு தகதிருககும்படி மூ 

சம்விரும்பித் 9885, 
மூசனமாச்சென்றா, அவன தெயவததனமையைக கணடபொமுது அசசம்பி 

ற்வாது கிற்கவேணடுமென்றறகு 

கை தொழுூஉப பாவீ--முனனாக கையைத தலைமேலேவைதது வாழ்ச் இ, 

கால் உற வணஙூ--பினனாத இருவடி. சலையிலேயறுமபடி. தண்டனிட்டு, 

நெடும் பெருஞ் சமயதது 1 ரீலப் பைஞசனை--நெடிய பெரிய இமவானுசசியிற 

நருப்பைவளர்ந்த பசிய சுனையிடத்தே, 

நீலமென்ருா£, அதினின்ற ரீலகிறததையுடைய தருபபைய Hog அருபெ 
யர், என்றது ச.ரவணபபொயகையென்றவாறு. 

ஐவருள் ஒருவன் ௮அஙகை ஏற்ப -- வீசுமபும வளியும தீயும் நீரும நிலனுமாயெ 

ஐவருள் தத தனனங்கையிலே ஏரப, 

சதாசிவனும் மயேசசுரனும உருத்திரனும அரியும் அமலும் பூதங்கட்கு த 

தெய்வமாகலின், ஐவொனறார; ஐவருளொருவனென்மது உருகதாரன றெய்வமா 
இய தயை 
  

  

* பிணிருகம் - முருகற்குரிய யானையென்பசை, பாயிரும் பணிசகடல்””என் 
னும் பரிபாடலிந் “*சேயயாபிணிழக மூர்ஈசம ௬௧,” என்பதனுளையாலுணர்ச, 

1 “திவர்தோங் மெயத்து நீலப் பைஜ்சுனை?” எனறார் பரிபாடலிலும்,



£.-திருமூருகாற்றுப்படை. ௩ட 

அவன் அ௮ங்கையேற்பவென்றது: இறைவளிடசத்இினின்றும் இர்.இிரன்வாங் 
யெ சருப்பத்தினே முணிவர் வாங்டுத் தமக்குச் தரிக்கலாகாஸாயின் இறைவன்கூறா 
யெ முத் $ககுண்டத் திட்டதனைக கூறிறறு. 

௮றுவா பயந்த ஆறு அமர் செல்வ -- அருந்தயொழிக்ச அற வராலே பெதப் 

பட்ட ஆறுவடி. வுபொருக்திய செல்வ, 

என்றது: ௮அஙஙனம் ௮ங்கியின்கணிட்டு௪ சததிகுறைநத கருபபத்தை முூனிவரெ 
முவரும் வாங்கி தம்மனைவியாகருக சொபெப அருக்ததியொழிந்தோர் விழுங்கிச்*சூ 

ன்முதாச்து, சரவணபபொயகையிற் பதுமபபாயலிலே பெற ஆறு வடி.வாக வளாக் 

தமை கூறிற்று 
ஏறகையினாலே அ௮றுவராற பைஞ்சனையிலே பயககபபட்ட செல்வவென்க; 

இத பரிபாடவிற % “£பாயிரும் பணிசகடல” என்னும பாட்டானுணாக, 
ஆல் கெழு கடவுட் புதலவ -- கல்லாலின் &ழிரு௩த கடவுளினுடைய புதல்வ, 
கடவுளசென் உயர்திணையாய் நில்லாது கடவுளென்பது தெயவமென்னும் பொ 

ருட்டாய் ௮ஃறிணைமுடி புகொள்ளும் உயா இணையாய் நிற்றலின், ௮ஃறிணைப்பாம் 
பட்டு ***உணரக்கூறிய”! என்னும் புறனடையான் முடி. நதது 

மால் வரை மலை மகள் மகனே --- பெருமையையுடைய மலையாகிய மலையை 
யன் மகளுடைய மகனே, 

வரை - மூஙகிலுமாம 

மாறளரோ கூற்றே -- பகைவாககுச் கூற்றுவனே, 
[வெற்றி வெலபோக கொறறவை pa | 

வெற்றிச் கொறறவை சிறுவ -- வெறறியை உலகதஇறகுக கொகுசகும் வன 

தூக்கையினுடைய LL Sa, 
atapensl ed Mt 

வெல போக கொற்றவை -- தான் வெல்லும்போஸாச செயயுங கொற்றவை, 
என்றது மதிடனைச செறறதனை 

இழை ௮ணி கிறபபிற பழையோள் குழவி-- பூணணிர்ச தலைமையினையுடைய 

காதொளுடைய குழவி, 
காடு மொளெனபது இககாலததுக் சாகொளென மருவி£ற. அவளூம் இ 

ஹறைவனுடைய சத்.தியாகலின், அவளுடைய குழவியெனமுா 
| வானோ வணகஙகுவிற ரூனைத தலைவ ] 

வானோ தானைத சலைவ--சேவாகள் படை த் தலைவ, 
என்றது தேவசேனாபதி எனறசாம் 

வணங்கு வில--வளையும வில்லையும, 

விலலையும், சேவராகிய தானையையுமுடைய தலைவவென்க. 

மாலை மாப--இன்பத்திற்குரிய மாலையணிந்த மராப, 
தல ௮றி புலவ--எலலா நூலகளையும் ௮றியும் புலவ, 
புலவன-௮றிவடையவன, 

செருவில் ஒருவ--போதசொழிலில ஒஓருவனா௫ கிற்பாய, 

பொரு விறல் மளள--பொருனெற வெற்றியினையுடைய மளள, 
மள்ளன-இளமைபபகு தித இருசாமகதோன், 
௮க்தணா வெறுககை---௮க்தணருடைய செல்வமாயிருப்பாய், 
  சதவ அன்னை. அகவை விலைகளை கையதகளவைவு வனா வ்கமுவஷஷைவவகவமகவகம் 

* பரிபாடல், ௫. ௬7 

+ தொல்காபபியம், எழுத்ததிகாரம, புள்ளிமயஙயெல, ௪௧௦,



iti. Bir பத்துப்பாட்டு, 
ரீ 

அ.திச்தோர் சொல் மலை--சான்றோர் புசழ்ச். த சொல்லப்படும் சொறசளிணீட்ட 
மாயிருப்பாய், 

மங்கையர் கணவ--தெய்வயானையாரும், வள்ளிகாசசியாருமாயெ மகனிரக் 
குக் சணவ, * 

* மைர்தர் ஏலே--வீராகடெட்மே, 
வேல் கெழு தடக் சைச் சால் பெருஞ் செல்வ-.-வேலபொருச் தின பெருமை 

யையடைய கசையானமைந்த பெரிய செல்வ, 

என்றது: வேல வெற்றியாறபெறற அசசெல்வத்சை 
த loses கொன்ற குன்றாக் கொறறதது, விணபொரு நெயேரைச் குறிஞ்செ 

ey 

? குன்றம் கொன்ற குனருக கொறறததக ழெவ--குருகாற பெயாபெறற மலை 
யைப்பிளர்த குறையாக வெற்றியையுடைய இழவ, 

விண் பொரு கெடு வாக் குறிஞ்சிக ஓழெவ--தேவருலகைத ணம நெடிய 
வரைகளையுடைய குறிஞ்சிகிலத.தககு உரிமையுடையாய, 

அ.தற்குரியனாதல் % “சேயோன் மேய மைவரை யுலகமும'” எனபதனானுணாக, 

பலர் புகழ் ஈன்மொழிப் புலவர் ஏறே--பலரும் புகழ்க்துசொல்லும கன்றாக 

சொற்களையடைய பரசமயத் இனுளளாககு ஏற்றினறன்மையை உடையவனே, 

என்றது. கலவிமதத்தையடைய யானைபோலவசாகருச சஙகவேறு போல்வா 

அயென்றதாம், 

[அரும்பெறன் மரபிற பெரும்பெயா முருக ] பெறல அர மாபின் பெரும 
பெயர் முருக---மிறர்க்குப் பெறலரிய முூறைமையினையுடைய பெரும்பொருளையுடைய 

POS; 
பெயர் - பொருள், * **பெறற பெரும்பெயா பலாகை யிரீஇய'” எனவும, 

* சொற்பெயர் காட்டம்?” எனவும்வரும் பெரும்பொருளெனறது - வீட்டினை. 
[சசையுகர்ச் கராதது மிசைபே ராள ] நசையுகாககு ஜாததும போ இசை 

ஜள---அலவ்வீட்டைப் பெறவேணட$மெனறு ஈச௫வக்தாககு ௮தனை நுகாவிககும் 

9பரியபுகழை ஆளுதலையுடையாய, 

பேரிசை யென்று மாறுக 
[அலச்தோரக் களிக்கும் பொலமபூட் சேஎய, மணடமா கட£தமின வெனரு 

.கலத்து,] . 
அலச்தோர்ச்கு ௮ஸிசகும சேஎய்--பிறரால இடுககட்படடுவஈ32தாரக்கு அருள் 

|ண்ணும் சேய், 
மண்டு ௮மா கடச்த வென்று ஆடு கின் ௮சலததுப பொலம பூண சேஎய--மிக் 

5ச்செல்கன்ற போரசகளைமுடி.த்த வெனறடுனெற கினதுமாபிட ததே பொன்னாற 

சய்ச பேரணிகலங்களையணிக்த சேயென்க 
பரிஏலர்த் தாங்கும உரு கெழு நெடு வேள்--இரந்்துவர்தோனா வேணடுவன 

9சாடுத் துப் பா.துகாகரும் உட்குதலபொருச்திய நெடியவேளே, 

பெரியோர் ஏத்தும பெரும் பெயர் இய௨ள்--தேவரும் முனிவரும ஏத்தும் 

பெகீய இருராமச்தையுடைய தலைவனே, 

* தொல்காப்பியம், பொருள இசாரம், ௮௧த இணையியல், ௫. 
* பதிற்றுப்பத்து, ஒன்பதாம்பத்து, ௧௦. 
toy ர்றம்பத்து, ௧ 

ரகளை



ர 

க. இிருமுருகாறறுபபடை. ௬௩௪௭ 

இயவுள்-கடவுளுமாம். 

| சாூமருற கறு,தச மொயமபின் மதவலி, போரமிகு ] போர் மிகு மொய்ம் 
பிற் ஞா மருககு அறுத்த மதவலி--போரத்தொழிலிலே மிகுசின்ற மொய்ம்பாலே 

சூ.£பன்மாவின்குலதை இல்லையாகனளெ மதவலியென்னும பெயனாயுடையாய், 

பொருக--உவமிக்கபபடுவாய, 
பொருவபபடுமவன, பொருகனென நினறத 

குரிசில்---தலைவன், 

[எனப்பல, யானறி யளவையி னேததியானாது] என யான் ௮றி ௮ளவை 
பின் ஆனாது பல எததி--என்ற யானறி£து கினசகுக்கூறிய அளவாலே நீயும் அமை 
யாதே பலவறறையும் கூறிப் புகழ்ச்து, 

நின அளந்து அறிதல மன் உயிககு ௮ருமையின்--நின்தன்மையெல்லாம் 

மறற அளவிட்டறிதல பல்லுயிககு அரிதாகையினாலே, 
நின் ௮டி. உளளி வஈதனென்--கின இருவடியைப பெறவேணடுமென்று கினைச் 

அவர்தேன், 

நின்னொடு புரையுநா இலலாப புலமையோய--நின்னோட ஓபபாரிலலாத மெய 
ஞரோானதை உடையோய், 

எனக் குறிததது மொழியா.௮ளவையில--எனறுசொலலி நீகரு திய வீடுபேற 

தினை விணணப்பளாசெய்வதறகு முன்னே, 

மூர்துநீகணடுழி முகனமாந்து (௨௫௧), மகனே, கூறழறே (௨௫௭), குழவி(உட௫க), 

வெறுசகை,சொனமலையாயி௫பபாய (௨௬௩),மைச்தரோறே(௨௬௪),புல௨ ரோறே(௨௬௮), 

சேயே (௨௭௧), வேளே (௨௭௩), இயவுளே (௨௪௪), மதவலி (௨௭௫), புலமையோய் 

(௨௮0) என்றுமுன்னா எ.இாமுசமாக்கி ஏததி(உடக) யென ௮ண்மைவிளி யல்லாத 

னவறறை முனனாக்கூடடி. முடிகக அஙயனம் எதாமுகமாகக யேதஇப் பின்னர்ப் 

ப.ரவி வண௩ச (௨௫௨) செல்வ (௨௫௫), புதல்வ (௨௫௬), சிறுவ (௨௫௮), தலைவ 
(௨௬௦), மார்ப, புலவ (௨௬௧), ஒருவ, மளள (௨௬௨), கணவ (௨௬௪), செல்வ (௨௬௫), 

இழவ (௨௬௭), முருக (௨௬௯), இசைபேராள (௨௭௦), பொரு (௨௪௬) வென்றுஅண 
மையாகவிளித.த, மனனுயிாககருமையின் (௨௪௮) யானறியளவையினேததி (௨௪௪) 

நின்னடி யுள்ளிவகதனென் (௨௭௯) எனறு நீ குறிதததுத மொழியாவளவையினென 
மூடிக்க, 

[குறிச,தடன, வேறுபல லுருவிற குறும்பல கூளியா.] வேறு பல உருவிற் 

குறும் பல கூளியா உடன் குறிதது--வேறுவேறாகிய பலவடி வினையுடைய கறிய 
பலரா£ய சேவிததுநிறபரா சேரககரு தி, 

* நின் arco லமபிற கொடுவிற் கூளியா”” எனரூா பிறரும 

சாறு ௮யா களதது வீறு பெறத தோன்றி--ிமாவெடெசதகளத்சே தாககள் 

பொலிவுபெறத் தோன்றி, 

[அளியன் மூனே முதுவா யி.ரவலன ] முது வாய இரவலன தான் ௮ளியன் 
அறிவு இர்ந்த வாயமையையுடைய புலவனரான அளிககததசகான்; 

[வந்தோன் பெருமநின வணபுகழ் ஈயகதென, வினியவு ஈல்லவு ஈனிபலவெதஇ;] 
பெருடி நின வண புகழ ஈயகது இனியவம கலலவும் ஈனி பல ௪5.௫ வசசோன் என 
பெரும, erg வளவீய புகழ்னைக்கூறவிருமமிக் கேட்டோர்ச்கு இனியனவும் 

உறு இபயபபனவுமாக மிஃக பலவறறை வாழ்த வர்தோனென்றுக_ற, 

புறநானூறு, ௨௩.



௩.௮ பத்துப்பாட்டு. 

கூளியர் (௨௮௨) குறித்துச் (௨௮௧) தோன்றி (௨௮௩) அளியன் (௨௮௪) பெரும 
"நின் வண்புகழைச் கூறநயர்து (௨௮௫) இணியவும் ஈலலவுமாக ஏத்தி, (௨௮௬) வம் 

தோன் (௨௮௫) என்று க_றவென முடிக்க, 

செய்வம் சான்ற இறல் விளங்கு உருவின்--தெய்வத்தன்மையமைந்த வலிவிள 
ங்கும் வடி.வினையும், 

. வான் தோய் கிவபபின் தான் வந்து எய இ--வானைத்திணடும் வளாச்சயினையுமு 

டைய தான் அவையை வந்தணுக, 

அணங்கு சால உயா நிலை தழீஇ--வருததமமைந்த தெய்வததன்மையை உள்ள 

டக்கக்சொண்டு, 

[பண்டைததன், மணங்கமழ் தெயவத் திள௩லங காட்டி.-] மணம் கமழ் தெய்வத் 

துப் பண்டைத் தன் இளஈலம் சாட்டி--மணம் காறனெற செயவத்தன்மையையு 
டைய முன்புணடாகய தன் இகசையவடிவைச காட்டி, 

[அஞ்ச லோம்புமதி யறிவனின் வரவென ] நின் வரவு அ.றிவல் அஞ்சல் ஓம்பு 

மதி என--நீ வீடுபெற நினை ததத வரவை யான முன்னேயறநிவேன்; ௮.து நினக்கு 

எய் துதலரிதென்று ௮ஞ்சுதலைப பரிகரியென்று, 

அன்புடை ஈன்மொழி ௮ளைஇ--நின்மேல் ௮ன்புடைத்தாகிய ஈல்ல வார்த்சை 
களைப பலகாலும் ௮ருளிசசெய்து, 

[| விளிவின்ற, இருணிற முரடா வளைஇ.ப வுலகத, தொருநீ யாடுத் தோன்ற ] 

இருள் நிற முச்நீர வளைஇய உலக தது ஒரு நீயாக விளிவு இன்று தோன்ற-.-இருண்ட 
நிற்த்தையுடையாகடல்குழக்த உலகத்திடததே நீ யொ௫வஞமே பிறாககு வீடளித் 
தீற்குரியையாய்க கேடின்றித சோன்றுமபடி. , 

விழுமிய பெறல் ௮ரம பரிசில சல்கும்' மதி--சரிய பிறராற் பெறுதற்கரிய வீடு 
பேற்றினைத் தருவன், — 

: இகுமுஞ் சின்னு மேனை யிடததொடுந், தகுகிலை யுடைய வென்மனா புல 

வர்.”என்றதனானாதல 4 *௮வவச சொல்லிறகு”” என்னும் புறனடையதனானாதன் 
ம ப ராக்கைகசகணவருதல கொள்க 

இனி மதிபலவுடனென ச கூட்டி, அறிவுகள் பலவுடனே பரிசில் நலகுமென்று 

கூறுவாருமுளர். 

- (பலவுடன், வேறுபல Gel awh | வேறு பல் துதவிற பல உடன் நடஙஇ 

வேறுபட்ட பலவாக தூற்கொடிகளைபபோலத தாம பலவு கூடவசைகத, 

அகில் சுமந்து ஆரம முழுமுதல் உருட்டி.--௮இலை மேறகொணடு சக்தனமாகிய 

பெரிய மாத்தைத் தள்ளி, 

Gard yoo. yong Har yuu Can £ணேடரஏிறுமூஙடிலின.த பூவுடை 
த்தான அசைகின்ற கொம்பு தனிபப வேரைபபிளக த, 

விண் பொரு நெடு வரைப் பரிதியின் தொதெச som sop yor Oop Gag 

ய-- 2தவருலகதைத் இண்டுகின்ற நெடிய மலையிடத்தே ஞாயிற்றின்மணடி.லத்தை 

ப்போல ஈ வைக்கப்பட்ட தண்ணியவாய் மணகூன்ற விரிந்த தேன்கூடு கெட, 

ஈன் பல ஆசினி மு.து சுளை கலாவ--ஈநன்முயெ பல ஆனிகளினுடைய முற் 
றிய சுளை தன்னிடத்தே சலகக, ் 

அவவ கட அவதள Ol 

% தொல்காப்பியம், சொல்ல இகாரம், இடையியல், ௨௭. 
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க. திருமுருகாற்றுப்படை. ௩௯ 

மிமிசை நாக நறுமலா உஇர--மலையினுச்சியிலுண்டான சுரபுன்னையின் ஈறிய 

மலர்கள் ௨ இர, 
பூகமொடு மா முக முசுக்சலை பனிப்ப--கருங்குர;கோடே சரிய முகத்தையு 

டைய முசுச்சலைகளும் CORE, 

* “சலையென் காட்டு யுழைககு முரிததே.!?*7 நிலைழிற றபபெயா முசுவின் 
? எனா 

பூ நுதல் இரும பிடி. குளிபப வீ9--புகரையணிஈத மகதகதசையுடைய பெ 

ரிய பிடி. குளிருமபடி. வீட, 
பெருங் களிறறு முகது உடை வான கோடு தழீஇ--பெரிய யானையினுடைய 

முத்தையுடைத்தாகய வெளளிய கொம்புகளை உள்ளடக௫), 

[தததுற்ற, சசபொன மணிரிறங சொர 1] சன் பொன் மணி நிறம் ெரத் 

தததற்று--ஈலல பொன்னும் மணியும நிறம்விளஙகும்படி. மேலே கொணடுகுதித்து, 

தீத்துற௮- ததத சலையுறறு 
பொன் கொழியா--பொடி.யான பொனனைத தெளளி, 

வாழை முழுமுதல் துமியச தாழை இளநீ£ விழுககுலை உதிரத தாகக..-வாழை 

யினத பெரிய முதல துணியச செஙகினது இளநீரையுடைய சீரியகுலை உதிர அவ் 
விரணடினையும மோது, 

கறிச கொடிக கரு துணா சாய--மிளனத கொடியின் கரிய கொததுக்கள் 
சாய 

[பொதிபபுற, மடஈடை மஞ்ஞை பலவுடன வெரீஇக, கோழி வயப்பெடை 
மிரிய ] பொறிப புற மட நடை மஞ்ஞை கோழி வயப பெடை வெரீஇப பலவுட 

ன் இரிய--பீலியையுடைததாயெ இடததினையும மடபபததையுடைத்தாயெ ஓழுக்கத் 

,கினையுமுடைய மயிலகளோடே. கோழியினுடைய வலியையடைய பெடை Gag 
வலீப பலவுஞ் சேரககெட, 

[கேழலோ, டி.ரும்பனை வெளிற்றின் புனசா யனன, குரூ௨மயிர யாக்கைக் 

குடாவடி. யுளியம, பெருங்கல் விடாளைச செறிய |] கேழலோடு வெளிறறின் 
இரும் பனைப் புன் சாய ௮ன்ன குரூ௨ மயி யாக்கைக குடாவட. உளியம் பெருங் 

கல் விடர் ௮ளைச செறிய-- ஆணபனறியுடனே உளளே வெளிறறீனையுடைத்தாகய 

கரிய பனையினத புல்லிய செறுமபையொத்த கரியகிறததையுடைததாகய மயிரினை 

யுடைய உடம்பினையும, வளைந்த ௮டி.யினையுமுடைய கரடி. பெரிய கல்விண்ட மு 
ழைஞலே சேர, 

கருங கோட்டு ஆமா நல ஏறு சலைபப--சரிய கொமபினையுடைய ஆமாவினு 

டைய நன்றாகிய ஏறுகள மூழஙக, 

சேண கினறு இழுமென இழிநரும ௮ருவி--மலையின உச௫யினின்றும் இழுமெ 

ன்னும் ஒசைபடக கு இககும ௮ருவியையுடைய, 

பழம் முதா சோலை மலை ழெவோனே--பழம முறறின சோலைகளையுடைய 
மலைககு உரிமையையுடையோனே, 

தடஙசெ சுமந்து உருடடி.க ணேடு ரையக கலாவ உதிரப பனிபப கீத் 

தீழிஇத ௪௪ தறறுக கொழியாத துமிய ௨ .இரத,சாகசெ சாய இரியச செறியச் சலைப்ப 

இறழிதரும ௮ருவியெனமுடிசக 

கிழிவோனெனறபெயா உடமபொடுபுணாச்தலாற் சொளக 
ஒவரதகைணவ அவிய ளினம வலு வவலி மம வவ வகுக்க வ கை 

ச் தொல்காபபியம, பொருள இசொசம், மரபியல், ௪௫. 
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சாம பத்துப்பாட்டு, 

கணவன் (௬) மார்பினன் (௧௧) சென்னியஞுகய (௪௪) சேயுடைய (௬௧) சேவடி. 
படரும் உள்ளத்தோடே (௬௨) செல்லுஞ்செலவை நீசயஈதனையாயின் (௬௪),ஈன்னா 
கெஞ்சத்து இன்னசைவாய்ப்ப இன்னேபெறுதி (௬௬), ௮ தபெறுதற்கு அவன்யாண் 
றையுமென்னிற் குன்றமாக்துறைததுமுரியன்; அதுவன்றி (௪௪) ௮லைவாய்சசேற 
லும் கிலைஇயபண்பு; அ.ுுவன்றி' (௧௨௫) ஆவினன்குடி. அசைதலுமுரியன்; wp 

வன்றி (௧௪௬) ஏரகத்துறைதலுமுரியன்; ௮.துவன்றிக் (௧௮௯) குன்றுதோறராடலும் 
கின்றதன்பணபு, ௮துவன்றி(௨௧௪)விழவினசணணும்(௨௨0)நிலையின்சண்ணும்(௨௨) 
கந்துடைநிலையின்கணணும (௨௨௬) உறைதலுமுரியன் (௧௮௯), களனுங் (௨௨௨)காடு 
(௨௨௯) மு. சலியன ஆண்டாணடுறைதலும (௨௪௯) உரியன் (௧௮௯); ஈசரிலே (௨௪௪) 
பாடி. (௨௪௫) வைத் த.இயக்கி (௨௪௬) வாழ்ததி (௨௪௭) வழிபட (௨௪௮) உறைதலுமு 

சியன்; (௧௮௯) இஃ .தியானறிர்தபடி. யே கூறினேன்(௨௪௯), இனிஆணடாணடாயினு 

மாகப் பிறவிடஙகளிலேயாயினுமாக (௨௫0),முகதகீசணடுமிமுகனமார்துமுன்னரெ 

திர்முகமாக்ஏ.ததிப்(௨௫க) பரவி வணஙூ/(௨௫௨) [அண்மையாகவிளி த்து யானறிய 

எவையினேத்தி (௨௭௭) நின்னடி யுள்ளி வந்தேனென்று (௨௪௯) நீகுறித்த.த மொழி 
வதற்குமுன்னே(௨௮௧) கூளியா (௨௮௨)கு.றிதது.ச்(௨௮௪) தோன்றிப் (௨௮௩) பெரும 

(௨௮௫) இரவலன் நீ௮ளிச்கத்தக்சான் (௨௮௪) வர்தோனென்றுகூ.ற (௨௮௫) மலைஏழ 

வோனாூய(௬௧௭)குறிஏிலும (௨௭௬) தான்வாதெய் இத் (௨௮௮) சழீஇச் (௨௮௯) காட் 

ஒ. (௨௬௦) அஞ்சலோம்புமதியென்று (௨௯௬௧)௮ன்புடை ஈன்மொழியளைஇ (௨௯௨) ஒரு 
மீயாகித்சதோன்றும்படி. (௨௯௪) பெறலரும்பரிசில் ஈல்குவனென (௨௬௫) வீடுபெறச் 
க. தியஇரவலனைநோக்க வீடுபெற்றாஞொருவன் ஆறறுப்படுச்சதாக வினைமுடிச்ச 

இத,புறத்தணையியலுள் % '£ தாவினல்லிசை” என்னுஞ் சூச்இரத்துள் ஆறறி 
டைச் சாட்டு யுறமத் சோன்றிப்,பெறற பெருவளம் பெருஅர்ச கறிவுநீஇச், சென்று 

பய னெ.திரச் சொன்ன பககமும்”” எனபதனான முற்கூறிய கர்சழியைப் பெறருனொ 
ருவன் அதனைப் பெராதானொருவனுககுப் பெறுமாறு கூறி அவனை வுழிப்படுத துக்கூ 

அ௮வானென்பது பறறிச் செய்யுள் செயதாராயிற்று 

கந்சழியாவது ஒருபற்றுமறறு அருவாய்த தானேநிற்குர் கத்துவலகடச்த பொ 
ருள்; அது 1 “'சார்பினாற் ரோன்றாது தானருவாய் % % மைதீர் சடா” என்பதாம்; 

இதனை 1 “உற்றவாச்கையி னுறுபொரு ணறுமல ரெழுதரு காற்றமபோற-பற்றலா 

வதோர் கிலையிலாப பரம்பொருள”” என ௮தனை உணர்ச்தோ கூறியவாற்றானுணர்க 
... மூருகாறறுப்படை யென்றதற்கு வீடுபெறுதறகுச சமைர்தானோ இரவலனை 
வீடுபெற்றா னொருவன் முருசனிடததே ஆற்றுப்பதெததென்று பொருள்கூறுக. 

தமரவேளை மதுரைக் கணக்காயஞார்மகனாம் நக்கீரனார்பாடிய திநழரகாற் 

றுப்படைக்த மதுரை இசிரியர் பாரத்துவாசி நச்சினார்க்கினியர் செய்தவுரை 

ழற்றிற்று 

ச வ eine ener வடட. அரை 
hae eee 

& சொல்காபபியம், பொருளதிகாரம், புறத்திணேயியல், ௩. ade 
+ வெணபா, ₹சார்பினாற் ரோன்றாது தானருவா யெப்பொருட்குஞ- சார் 

பெனநின் றெஞ்ஞான்று மின்பர் தகைத்தரோ - வாய்மொழியான் மெய்யான் மனத் 

சா னறிவிறந்த - தூய்மையதா மைதா சுடர் ” 

* திநவாசகம், அதிசயப்பத்து, ௯



வேலுமபிலுந துணை. 

nL a Cavemen 

அடியிலுளள பாடலசகள, பததுபபாடடும காசதுளள பழைய ஏட்பெபிச இக 

ளிவிலலாமல இருமூருகாறறுபபடை மட்டிமூுளள புதிய ஏட்டிபபிரதிகளிலும ௮சசுப 

பிரதிகளிலும இருஈசமையால சனியே பதிபபிகசடபடடன 

கா 

ol 

கேரிரைடு பண்பா 

குனற மெறிகதாய குரைஈடலிற ஞாதடிஈத[ய 

புனறலைய பூதப பொருபடையா--யெனறு 

மிகாயா யழயோ யேறா£கரா னேே 

யுளாயாயென் வுளளத துறை 

Koro Qu Mss gam குனறபபோ செயததுவு 

மல .றக கம..ரிடா தீகசாதுவு--மினறெனனைக 

கைவிடா கினததுவுக கறபொழதுமபிற காகததுவு 

மெயவிடா வீரனகை வேல 

வி ரவே ரூரைவேல விணஷணோ சிரறைமீட்ட 

திரவேல செவ்வே டிருககைவேல-- வாரி 

குளி ரவேல கொறறவேல சூமா£புங குனு 

துளைககவே லுணடே நுணை. 

இன மொருகா லென திடுமபைக குனறுககுங 

சொனனவிலவேற சூரதடிஈர சொறறவா--முல்னம 

பணிவேய கெடுககுனறம படடுருவச கொடட 

SMA வாசக? தகும 

உனை யொழிய வொருவசையு நமபுகிலேன 

பினனை யொருவரையான பினசெலலேன்--பனனிருகைக 

கோலபபா வானோ கொடியவினை சோததருளும 

வேஉபபா செஈஇிவாழ வே 

அஞ்சு முககதோனறி லாறு முககதோனறும 

வெஞ்சமரி ௨ஷச லென வேஷோவ் o-—Qe ese 

லொருகா னினைககி லிருகாலுத கோன று 

முருகாவென ஜோதுவா முன 

(4 ருகனே Oss (Up BerouG ear மாயோன 

மருகனே யிசன மகனே--யொருகைமுகன 

தமபியே சினனுடைய கணடைககா லெபபொழுது 

ஈமபியே கைகொ முவே ணைன



௮. காக்கக் கடவிவக காவா இருக்கக்கா 

ப. 

OTT EGS LITEM IRD DUPE OUT — Lp SH BI 

கடம்பா pans க.இர்வேலா saw 

விடங்கா eof 051600 a5) ofl. 

பசல்குன்றிற் பன்னிருகைக் கோமான்றன் பாதக 

க.சங்கூப்பில் எண்ருளிரக் கண்டு. சருங்காம 

லாசையா னேஞ்சே யணிழுருகாற அப்படையைப் 

பசையாக கொண்டே புகல 

நகரா தாமுசைகக ஈன்முருகாக ௮பபடையைத 
                             

"மாமுருகணன் வகீ௮ு மனக்கவலை தர ககருளிக 
காணனினைதத வெலலாந கரும



இரண்டாவது 

பொரு நரா D அப்படை. 

பொங்கி மறைவை காகக் 

  

௮௮/௫௮ யாண சகன்றல்ப பேரூர௪ 

சாறுகழி வழிராட் சோறுஈசை யுருது 

வேறுபுல முன்னிய விரகறி பொருக 

குளபபுவழி யனன கவடுபடு பததல 

டு விளககழ லுருவின விசியுறு பசசை 

5௦ 

௧௫ 

2.0 

யெயயா விளஞ்சூற செய்யோ எவ்வயிற் 
றைதுமயி ஈசொழுயெ தோற்றம போலப் 

பொலலம பொத்திய பொதியுறு போர்வை' 
யளைவா மலவன கண்கண் டன்ன 

துளைவாய தாந்த து;பபமை யாணி 

யெணணாட டிங்கள் வடிவிற ட 

யண்ணா விலலா வூமைவரு வதஇவாய்ப் 

பாமபணா சன்ன வோஙூரு மருப்பின் 

மர்யோண் முன்கை யாய்தொடி கடுக்குங் 
கண்கூ டிருககைத திண்பிணித இவவி 
ஞைஇனை யரிசு யவைய லன்ன 
வேயவை போலெ விரலுளா ஈாமபிற் 

கேள்வி போயெ நீள்விசித தொடையன் 
மணங்கமழ் மாகரை மண்ணி யனன 

வணங௩குமெய்ச் நின்ற வமைவரு காட்சி 

யா.றலை கள்வர் படையிட வருளின் 

மாறுதலை பெயாக்கு மருவின் பாலை 

வாரியும வடிதது முகஇயு முறழ்ர்துஞ் 

சீருடை ஈன்மொழி ரீசொடு சிதறி 

உடு யறலபோற கூர்தற் பிறைபோற் றிருநுதற் 

கொலைவிற புருவததுக் கொழுங்கடை மழைக்க் 

ணிலவிதழ் புரையு மின்மொழித அவர்வாய்ப் 
பலவுறு முதற் பழிதீர் வெண்பன் 
  

4 ஒமுஙகய வென்றும் பாடம்,



:.௦ 

கூடு 

௪௦ 

௪௫ 

Bo 

௬௫ 

பத்துப்பாட்டு. 

மயிர்குறை கருவி மாண்கடை யன்ன 

ஙகுழை யூசற் பபொறைசால் காஇ 

னணுணைடச் சாய்ந்த ஈலங்கெ மருத்த 

ஞடமைப் பணைதசதோ எரிமயிர் முன்கை 

கெடுவரை மிசைஇய காக்தண் மெலவிசத 
இளிவா யொப்பி னொளிவிடு வள்ளுகி 
சணங்கென வருத்த சுணங்கணி யாகதி 

தீர்க்க்டை போகா வேரிள வனமுலை 

நீர்ப்பெயரா்ச சுமியி ணிறைகக கொபபூ 

முூண்டென வுணசா வூயவு கடுவின் 

வண்டிருப் பன்ன பலகா ழலகு 

லிருமபிடித் தடககையிற் செறிகதுதரள கு௰ககிற 

பொருக்துமயி சொழுயெ இருந்துதாட் கொப்ப 

வருக்துகாய் காவிற பெருகககு Foy 

ய.ரக்குருக் கன்ன செந்நில இனாஅங்கலிற 

பசற்பகை யுழகத நோயோடு சவணி 

மசற்பமூக தன்ன மறுகுகீர மொக்கு 

ணன்பக லந்இ ஈடையிடை வில௬சவிற 

பெடைமயி ஓருவிற பெருகதகு பாடி னி 

பாடின பாணிக் கேறப காடொறுவ 

களிறு வழங்கசாக் கானக தலகி 

யிலையின் மசாத்த வெவ்வக தாங்க 

வலைவலக் தன்ன மெனனணிழன் மருங்கிற 

காடுறை கடவுட்கடன கழிபபிய பினறைப 

பிடுகெழு திருவிற் பெருமபெயா கோன்னுாண் 

மூசசுமுழங்கு கானை மூவருங கூடி 

யசசவை யிருகக தோற்றம போலப 

பாடல பறறிய பயனுடை Owitpr 2 

கோடியர் தலைவ கொணட தறிந 

வறியா மையி Qe Stile Oars a sy 

தாறறெதிர்ப படுதலு கோறறகன் பயனே 

போற்றிக கேண்மதி புகழமேம படக 

வாடுப௫ யுழகதநின ஸிருமபே சொகககொடு 
நீடுபசி யொராஅல வேண்டி னீடின 

தஜெழுமதி வாழி யேழின கழவ 

பழமுூமச முள்ளிய பறவையின யானுமவ 

னிரா௦மமென் சுமமை யிடனுடை வரைபபி



ஏர0 

௭௫ 

௮/0 

௮௫ 

௯௦ 

௯௫ 

ZOO 

௨.--பொருதராற்றுப்படை. ௪௩. 

னசையுகர்ச் சடையா ஈன்பெரு வாயி 

சிசையேன் புக்கென் னிடும்பை தீர 

வெய்தத மெய்யே னெய்யே னாகிப் 

பைத்து பாமபின் ௮௫௪இ யேயப்பக் 

கைக்கச௪ டி 9 ௬ுந்தவென் கண்ணகன் ற்டாரி” 
யிரு£ர்ப் பாணிக கேற்ப விரிகஇர் 

வெளளி முளைத்த கள்ளிருள விடிய 

லொன்றியான் பெட்டா வளயையி இஞனான்றிய 

கேளிா போலக் கேள்கொளல் வேண்டி 
வேளாண் வாயில வேட்பக கூறிக் 

சண்ணிற காண ஈண்ணு வழியிரீஇப 

பருகு வனன வருகா கோககமோ மீ 

டுருகு பவையபோ லென்பு குளிர்கொளீஇ 

யீரும பேனு ஃமிருந்திறை கூடி 

வேசொடு நனைந்து வேறநிழை நூழைந்த 
துன்னற இதாவுர் துவா நீக்கி 

கோக்கு 1,நுழை கலலா நண்மைய பூக்கனிரஈ் 

கசவுரி யன்ன வ.றுவை கல்கி 

மழையென மருளு மகிழ்செய மாடத 

இழையணி வனபபி ணீன்னகை மகளிர் 
போகலெ பொலங்கல நிழையப் பல்கால 

வாக்குபு ௧௧௧7 வருகதம் விட 

வார வுண்டு பேஞர் போக்கெ 

செருககொடு கின்ற காலை மறறவன் 
கிருககளா கோயி லொரு௫தைத கவத 
குவஞ்செய மாக்க ௨உமமுடம பிடானு 

ககன்பய மெயதிய வளவை மான 

வாறுசெல வருதத மகல நீக்இ 

யனநதா நடுகக மலலஇ யாவது 

மனுகவல பின்றி மாழாக் தெழுநது 

மாலை யனனதோ புன்மையுங் காலைக 

கண்டோர் மருளும வண்டுசூழ் நிலையும் 

கனவென மருண்டவென் னெஞ்சே மாப்ப 

வலலஞா பொத்திய மனமகிழ் கிறபபக் 

கல்லா விளைஞர் சொல்லிச் காட்டக் 

 இமிரர் சென்றும் பாடம். 

* நுழைவேலா வென்றும் பாடம்,



௪௪ பத்துப்பாட்டு, 

கதமெனக் சரைக்து வம்மெனக் கூஉ 

யசன்முறை கழிப்பிய பின்றைப் பதனறிநர்து 
BOTH sg Ou அருவையம புழுக்இன் 

பசாரை வேவை பருகசெனத தண்டிக் 

௬௦௫ காழி சுட்ட கோமூன் கொழுங்குறை 

௧௧௦ 

யூழி னூழின் வாய்வெய் தொதறி 

யவையவை மூணினாவ மெணனினே சுவைய 

வேறுபல் லுருவின் விரகு ககஇரீஇ 
மண்ணமை முழவின் பண்ணமை சீறியா 

ஹஜொண்ணுதல் விறலியர் பாணி தூங்க 

மூழ்ப்பதம் பன்னாட் கழிபபி யொருகா 

ளவிழ்ப்பதப் கொள்கென் கிசபப முகிழ்த்தகை 
மூசவை போய முரியா வரி௫ 

விரலென நிமாக்த கிரலமை புழுக்கல 

கக௫ பால்வறைக் கருனை காடியின் மிதப்ப 

வயின்ற காலைப் பயின் வினி இருக்கு 

கொல்லை யுழுகொழு வேய்பபப பல்லே 

யெல்லையு மிரசவு மூன்றின்று மழுங்இ 

யுயிர்ப்பிடம் பெரா௮ தூாண்டானிஈ தொருகாட் 

௧௨௦ செயிர்த்தெழு தெவ்வர் திரை துறை போகிய 
செல்வ சேதுமெக் தொலபதுிப் பெயார்தென 

மெல்லெனக் இளெந்தன மாக வல்லே 

:யகறி ரோவெம் மாயம விட்டெனச 
சரறிய வன்போற் செயிர்தத கோக்கமோடு 

௧௨௫ அடியடி யன்ன தூங்குகடைக் குழவியொடு 

பிடி புணர் வேழம் பெட்டவை கொள்கெனத 

தன்னறி யளவையிற றசத்த7ர யானு 

மென்னகி யளவையின் வேண்டுவ முககதுகொண் 

டின்மை தீச வர்கனென் கெல்வே 

௧௩௦ ஓருவப் பஃறே ரிளயோன் சிறுவன 

HEL Paps BHOSE GAP 
ஞூய்வயிற் திருந்து தாய மெய்தி 

யெய்யாத் தெவ்வ சேவல் கேட்பச் 
செய்யார் தேஎர் தெருமால் கலிப்பப் 

கட பெளவ மீமிசைப் பகற்க இர பசபபி 

வெவ்வெஞ் செலவன் விசுமபுபடர்ச் தாங்குப் 

பிறர் அதவழ் கற்றதத் ஜொட்டுச் சிறந்தகன்



BO 

௧௪௫ 

௧௫௦ 

&பொருநராற்றுப்படை. ௪( 

ஞடுசெடற் கொண்டு நாடொறும வளர்ப்ப 

வாளி ஈன்மா னணங்குடைக் குருளை 

மீளி மொய்ம்பின் மிகுவலி செருக்கி 

மூலைக்கோள் விடா௮ மாகதிரை 'ஜஞெரோசெனத 

தலைக்கோள் வேட்டங் களிறட் டா௮ங் 

இருமபனம போந்தைத தோ கருஞசனை 

யசவாய வேமபி னங்குழைத தெரியலு 
மோங்கிருஞ சென்னி மேமபட மிலைகத 
விருபெரு வேர்தரு மொருகளத தவிய 

வெண்ணிற மூககய வெருவரு கோன்றாட 

கண்ணா கண்ணிக கரிகால வளவன 

ரூணிழன் மருஙகி லணுகுபு குறுகி 
தொழு துமுன ஸனிறகுவி சாயிற் பழுதின 
தீற்ரா விருபபிற போறறுபு கோககிநுங 

சகையது கேளா வளவை யொயயென்ப 

குடு 

௧௬௦ 

௧௬௫ 

௧௪௭௦ 

பாசி வேரின் *1மாசொடு குறைகத 

துன்னற சகானா நீகதெ தூய 

கொட்டைக கரைய படடுடை கலஇப 

பெறலருக கலததிற பெடடாக குண்கெனப 

பூககமழ் தேறல வாககுபு” காத,கர 

வைகல வைகல கைகவி பருக 

யெரியகைஈ தன்ன வேடி ரூமரை 

சுரியிரும பிசதை பொலியச சூடடி 
நூலின் வலவா நணங்கரின் மாலை 

வாலொளி முகதமொடு பாடினி யணியக 

கோட்டி ற செயத கொடிஞூ கெ௫ெழே 

en Bar guider Carl gases 

பாலபுரை புரவி காலகுடன பூட்டிக 

காவி னேழடி ப பினசெனறு கோலின 

ரூறுகளைர் தேறென றேற்றி விறுபெறு 

போயாழ் முறையுளிக் கழிபபி நீரவாயத 

தண்பணை தம் இய களசா விருசுகை 

நன்பல லூச காட்டொடு நனபல 

வெரூ௨பபறை அுவலும பரூஉபபெருச் தடக்கை 

வெருவருஞ் செலவின் வெருளி வேழக் 
  

உ கையது கொள்ளா வென்றம் பாடம். 
எனன வில்வ my pete Nineteen sendmail 

* மாசொடு மிடைச்ச வென்றும் பாடம்
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௪௪௫ 

௧௮௦ 

௧௮௫ 

௧௯௦ 

௧௯௫ 

2.00 

பத்துப்பாட்டு. 

காவிடைச் சங்கலோ விலனே வாவிடைப் 

பெற்றவை பிறர்பிறர்க் கார்சதஇக் தெற்மெனச் 
செலவுகடைக் கூட்டுதி சாயிற் பலபுலஈ்து 

கில்லா வுலகதது (சலைமை தூககச 

செல்கென விடுக்குவ னலல இனால்லெனக் 
இரைபிறழிய விருமபெளவத்துக 

கசைரசூழ்ர்க வகன்கிடக்கை 

மாமாவின் வயின்வயினெ.ற 
மூழ்காமைக கண்டண்டலைக் 

கூடுடுகமீஇய கூடி வயினாற 

செஞ்சோறற பலிமாகதிய 

கருங்காககை கவவுமுனையின 

மனைகொச௫ச௫ுி நிழலாஙக 

ணீ௰௰றி யாமை சனபாப டோமபவு 

மிளையோ வண்ட லயசவு மூதுியோ 

சவைபுகு பொமுதிற்றம பகைமுசண் செலவு 
மூடக்காஞூச் செமமருதின் 

மடக்கண்ண மயிலாலப 

பைம்பாகற் பழகதுணரிய 

செஞ்சுகாய கனிமாக்தி 

யறைககருமபி னரிகெலலி 

னினக்களம ரிசைபெருக 

வதளமெபி னிவர்பசன்றைத 

தளிராபபுன்கின் டூழ்சாவி 
னனைஞாழலொோடு மசக்குமீஇய 

வவண்முனையி னகனறுமாறி 

யவிழ்சகளவி னகன்ஜோன்றி 

ககுழுலலை யுகுதேறுவிப 

பொற்கொன்றை மணிககாயா 
கற்புறவி னடைமுனையிற 

சறவழஙகு மிரும்பெள வத் 

இறவருஈஇய வினகாசை 

பூமபுனனைச௪ சினைசசேபபி 

னோங்குதிரை யொலிவெரீஇத 
தீம்பெண்ணை மடற்சேப்பவுங் 

கோட்டெங்கன் குலைவாழைக் 

கொழுங்காக்சண் மலர்காகக த்



2.40 

0 ட 

௨௨௫ 

௨௩௦ 

௨௪0 

௨௪௫ 

, உடபாருதராற்றுப்பவ ௪௭ 

அுடிக்குடி ஞைக் குடிபபாக்கத் 

* தியாழ்வணடின் கொளைககேறபக் 
கலவமவிரிகத மடமஞஞை 

நிலவெககாப பலபெயாத 

சேனெயயொடு கிழஙகுமாறியோர் 

. மீனெய்யொடு ஈதவுமறுகவுகஈ 

தீஙகருமபோ ana G 56 wer 

மான்குறையொடு LO BILD LN ay BI 

GOCE uosand wr நெய்த 

னறுமபூங கண்ணி குதவா சூடக 

கானவா மருகம பாட வகவா 

நீனி௰ முலலைப பஃறிணை நுவலக 
கானககோழி கதாகுதத 

மனைககோழி இனைககவார 

வசைமகஇ கழதிரூழ்கக 

கழிசாரை வரையிறுபபது 

கண்வைபபினா $உனாடுகுழிஇ 

மண்மருககினான மறுவின்றி 

யொருகுடையா ஜனொனறுகூறப 

பெரிகாணட பெருககேணமை 

யறஜனொடு புணாகச இறனறி செங்கோ 
லன்னோன் வாழி வெலவேற குரிசன 
மனனா நடுககக கோனறிப பன்மா 

ணெலலை தருகன பலகார பசபபிக 

குலலை கரியவு கோடெரி நைபபவு 

மருவி மாமலை நிழகதவு மறறக 

கருவி வானக கடறகோண மறபபவும 
பெருவற னாகிய பணபில காலையு 
நறையு நாநதழு மகிலு மாசுக் 

துழைதுறை கதோறும பொதையுயிாத தொழுகி 

துரைககலைக குரைபபுனல வரைபபகம புகுதொறும 

புனலாடு மகளிா கதுமெனக சூடையக 

கூனிச குயகதின வாயதெல evils gi 

சூடுகோ டாகப பிறதமகி நாடொறுவ 

குனஹெனக குவைஇய குன்முக் குபபை 

கடுநதெறறு மூடையி னிடககெடக இடக்குஞ 
  
  

* நாடுசெழீஇ யென்றும் பாடம்,



0 

FH பத்துப்பாட்டு, 

சாலி நெல்லின் இறைகொள் வேலி 

யாயிரம் விளையுட் டாகக 

காவிரி புசககு காடுதிழ வோனே. 

இதன்பொருள். 
AGH யாணா அகன் தலைப் போ ஊா--இடைய। த செல்வவருவாயினைய 

டைய ௮கன்ற இடததையுடைய பெரிய ஊர்களிடத்து, 

சாறு கழி வழிகாட் சோறு ஈசை உருது---விழாக்கழிஈ்த பின்னாளில் ஆண்டுப் 
பெறுன்ற சோறறை விரும்புதல்செயயா த, 

வேறு புலம் மூனனிய௰ விரகு ௮.றி பொருஈ--விழாக்கொண்டாடும் வேற்றுபபு 
லத்தைக கருதிய % விரகையறிஈத பொருக, 

இஃது அணமைவிளி- 

குளப்பு வழி ௮ன்ன கவடு படு பததல--மான்குளம்பழு திய இடத்தையொ 
தீத இரணடருகுந்தாழ்க்த ஈடுவுயாஈத பததலவினையும், 

விளக்கு ௮ழல் உருவின் விசி உறு பசசை--விளக்னெது எரி௫ன்ற நிறத்தை 
யுடைய வி௫த்துப் போரத்தலுறற தோல், 

எயயா இளஞ் சூற் செயயோள அ௮வவயிறறு-.-மிக அறியப்படாத இளைய சூலையு 

டைய சிவர்த நிறததையுடையோளது ௮அழசனையுடைய வயிற்றின், 
செய்டமோளென்றார், மயிசொழுஙகு விளகக௫த தோற்றதற்கு 

ஐ.து மயா ஒழுகிய தோறறம் போல.-.-ஐ.தாடிய மயி ஒழுங்குபடக்டெந்த தோ 

தற்ரவுபோல, 

“பொல்லம் பொத்திய பொதி உறு போவை--இரண்டுதலையும் கூட்டித்தைத்த 

மசத்தைப்பொதிதலுறும் போர்வையினையும, 

அளை வாழ ௮லவன் கண் கணடு அன்ன துளை வாய தாந்த தரப்பு ௮மை 

ஆணி--முழையிலேவாழ்சின்ற ஷஞெணடி.ன்சண்ணைச் கண்டாலொத்த பத்தலி.ரண்டு 
ஞ்சோததறகுத் இறந்த துளைகளின் வாய மறைதறகுககாரணமரகய முடுககுதலமை 

த ஆணியினையும், 

தோல் ஞெூழாமல் முடககன ஆணியென்றுமுரைபபா, ௮ன்ன ஆணியென்க, 
எணணாள தஇிஙகள் வடி.விறராக ௮ணணா இலலா அமை வரு வறு வாய--உவா 

விறகு எட்டாநாளிற் றிஙகளின்வடி.வை உடைத்தாய் உணணாகடுல்லாத பொருந்.துத 

ல்வந்த வறிய வாயினையும, 
பாம்பு அணஈது அன்ன ஓங்கு இரு மருப்பின்--பாமபு தலையெடுத்தாலொத்ச 

ஒங்கவெ கரிய தணடினையும், 

மாயோள மூன்கை ஆய் தொடி. கடுக்கும இவவின் (௧௫) -கரியகிறத்தை 

யுடையோளுடைய முன்கையில் அழகினையுடைய சோந்த சொடியையொக்கும் வா 

ர்க்கட்டினையும், 

சண்கூடு இருச்கைத் இண பிணித இவவு- ஒன்றோடொன்று நெருங்னெ 
இருப்பையுடை சதாகயே தணபிணிட்பினையுடைய திவவு, 

இது தரம்புதுவக்சப்படவெது 
  

ameter அகட அலக் அமக 

x விரகு.உபாயம்



௨. பொருநராற்றுப்படை, ௪௯ 

ஆய் தனை ௮ரிசி அவையல் ௮ன்ன வேய்வை போய விரல் உளா நரம்பின் 

கேள்வி போய நீள் விசிச் சொடையல்---அழடனையுடைய இனையரிசியிற குத்தல 

ரிசியையொத்த குற்றம்போடிய விரலாலசைககும் ஈரமபினையுடைய இசைமுற்றுப் 

பெற்ற நீணட வித தலைபுடைய சொடாச்சியினையும், 

மணங கமழ் மாரை மணணி அன்ன காட்டு (௨0) -கலியாணஞசெயதமை 

தோறறுகின்ற மாதரை ஒப்பிதசகாலொதத அழூனையுமுடைய, 

அணங்கு மெயரச் நினற அமை வரு காடட.-யாழிறகுரியதெயவம தன்னிடத 
தேரின்ற இலககணம் அமைதலவரும் அழகு 

ஆறு அலை கள்வா*$படைஇட--வழியையலைக்கின்ற கள்வா சஙகையிற படைச் 
கலஙகளைச் கைவீடும்படி , 

அருளின் மாறு தலை பெயாககும மருவு இன பாலை--அருளினது மாரா 
மறத். தினை யவாகளிட த.துநின்று பெயாககும் மருவுதலினிய பாலையாழை, 

பாலை - ஆகுபெயா, *சோடே பதத ராணி சரம்பே - மாடக மெனவரும் வரை 
யின தாகும” என்றதனால, மாடகமொழிஈதன கூறிஞா. 

பததலினையும் (௬), பொலலமபொத இய (௮) பச்சையாயெ (ட) பேோரவையினை 
யும் (௮), ஆணியினையும (௧௦), வறுவாயினையும (௧௨), மருபபினையும் (௧௯), வார்ககட் 

டனையும் (௧6), ஈரம்பினரொடாச்டியினையும் (௧௮), காடடியினையும் (௨0) உடைய 
பாலையாழென முடிக 

் கொனறை கருஙகாலி முமிழ்முருககுத சணககே” எனபதனால, கோட்டி ற்கு 
மரம கொனறையுக கருககாலியுமாம, குமிமும, முருககும, தணககும பத்தறகு 

மரம 
வாரியும-- உரமபுகளைககூட த தழுவியும, 

வடி.த.தம- -உருவியும, 
உ௫தியும--தெறிததம, 
உறழஈதம--ஓஒனறைவிடடு ஓனறைததெறிததும, 

வட.த்தல - நரம்பெறிதலெனறுமுரைபபா 

ஜா உடை ஈனமொழி நீரொடு சிதறி -€ஷாயுடைதசாக£ய தேவபாணிகளை கீ 

மையுடன் பரககபபாடி,, 

£ரெனவே பாணியுச் தூககும் உளவாயின 

அறலபோறகூந்தல---ஆறதறலபோலும் கூடதலினையும, 

பிறை போற நிரு .நுதல---பிறைபோல ௮ழகனையடைய துதலினையும, 

கொலை விற புருவசது--கொலைததொழிலையடைய வ்.றபோலும புருவத 

இனையும, 

கொழுங கடை மழைக கண--அழயெ சடையினையுடைய குளிரசசியையுடைய 

இலவு இதழ புரையம இன மொழித துவா வாய்--இலவின.து இதழையொக 

கும் இனியசொலலையுடைய செமமையுடைததாடுய வாயினையும், 

பல உறு முத்திற் பழி தோ வெண பல்--பலவுஞ்சோரத முத்துச்சளபோற் குற்ற 

ந்தீர்ந்த வெளளிய பலலினையும, 
க்கு 

பசை eps mtn வெயமிவயதமுவவைவசும மம கலைக sete அமை meets tae   
உ படை விடவென்றும் பாடம,



Ho பத்துப்பாட்டு, 

பலமுத்தென்றார், ஒருகோவையாயிருத்தலின். இணிப் பல்விலையுற்ற நுத்தென் 
அமாம். 

[மயிர்குறை கருவி மாணகடை யன்ன, பூஙகுழை யூசற பொரைசால் காதின்:] 

மயிர் குறை கருவி மாண சடை ௮ன்ன காதின்--மயிரீவெட்டுன் ற கத திரிகை 

யினுடைய மாட்டுமைபபட்ட குழைச்சையொதத காஇனையம், 

பூங்குமை ஊசற பொறை சால் காது -பொலிவினையுடைய மகரக்குழையிஐ 
டைய அ௮சைவினைப பொறுததலமைந்த காது. 

நாண் ௮டச் சாயச்த கலங களா எருசஇன---நாணம் வருததலாற பிறரைாகோக் 

கா.துகவிழ்ச்த நன்மைவிளஙகுெற கழுத இனையும, 

ஆடு அமைப் பணைத தோள்--அசை€ன்ற மூயடில்போலும பெருததலையுடைய 
தோளினையும், 

ரி மயிர் முன்கை--ஐம்மைமயிரினையுடைய முனசையினையும, 

நெடு வரை மிசை;இய காந்தள் மெல வி.ரல்--கெடி.ய மலையின உச௫ியிடதசன 
வாய காந்தள்போலும் மெலலிதாயெ விரலினையும், 

சளி வாய ஒப்பின் ஒளி விடு வள உ£ர--டஏிளியினது வாயோடொபபினையு 
டைய ஒளிவிடுகின்ற பெருமையையுடைததாகய உூரினையும, 

அணங்கு என உருதத சுணஙகு ௮ணி ஆகத்து முலை (௩௬)--பிறாச்கு வருசதமெ 

னத் தோற்றின சணங்சணிந்த மாபிடதது முலையினையும, 

ஈர்க்கு இடை போகா ஏா இள வனம் மூலை--சாசகும நடுவேபோகாத எழுச் 
கியையுடைய இளைய அழகினையுடைய முலை 

ரீர்ப் பெயர்ச் சுழியின் நிறைந்த சொபபூழ்--நீரிட த.தப பெயாசலையுடைய சுழி 
போல உத்தமவிலக்கணங்கள் நிறைச கொப்பூழ்னையும், 

உண்டென உணரா உயவும் நடுவின்--உணடென்று பிறருண£பபடாத வருந்து 
மிடையினையும, 

உயவீனென்று பாடமாயின், வருர்துசலையுடையவென்ச 

வண்டு இருபபு ௮ன்ன பல காழ அ௮லகுல்--பல வணடினககளின் இருபபை 
யொத்த பலமணிகோத்த வடஙகளையுடைய மேகலையணிர்த அலகுலையும், 

காழ்-அகுபெயா, 

இரும் பிடி.த் தடச் சையிற் செறிர்து இரள் குறறசெ--பெரிய மிடியினுடைய 

பெருமையையடைய கைபோல ஓழுகவந்து மெல்லிதாகத் தமமிலகெருஙட ஓனறித் 
இரண்ட குற்ஙகனையும், 

பொருந்து மயிர் ஒழு இருந்து தாட்கு ஓபப--கணைசகாறகு இலககணமெனற 

ற்குப் பொருச் இன மயி ஒழுங்குபட்ட ஏனையிலககணங்களதிருந் தின சணைகசாலுக 

குப் பொருந்த, 

[(வருக்துகாய் காவிற் பெருக்சகு £றடி. ] 

வருச்து நாய் நாவிற £றடி--தடியிளைதத காயின.து நாப்போலச இறிய அடி. 

தாட்சொப்பப் பெருர் தகு ௮டி.--தாளுக்குப்பொரு$தப் பெருமை தக்கிருக்கும 

யென்ச



௨. பொருநராற்றுப்படை. டுக 

பெருவென்னுமுசனிலை பெருமையையுணர்ததிரின்ற து. 

அரக்கு வருககு அன்ன செர்நிலன் ஓ.துங்கலின்---சாதிலிஙகத்தை உருக்னெ 
தீன்மையொதத செய்யநிலத்தே நடசகையினாலே, 

பரற் பசை யுழந்த கோயொடு சவெணி--சுகமான்சல்லாகய பகையாலே வரும் 

தின நோயோடேபொருந்தி, 

மரற பழுத்தன்ன மறகு நீர் மொககுள்--மரறபழுததாறபோன்ற தளுமபுமீனா 

யுடைய கொபபுளம், 

நன் பகல் ௮ஈதி நடை இடை விலஙகலில---ஈன்ருகய உச்சிச்சாலமான சந்தி 

யிலே ஈடத்தலை ஈடுமே சவிரகலாலே, 

பெடை மயில் உருவிற் பெருந் தகு பாடினி--பெடைமயிலருகுகின்ற மயில் 
போலும் சாயலினையுமுடைய கலவிட்பெருமை சககருக்கன்ற பாடினி, 

கூந்தலினையும், நு,சலினையும் (௨௫), புருவததினையும, கணணினையும் (௨௭), 

வாயினையும் (௨௭), பல்வினையும் (௨௮), காஇனையும் (௬௦), எருத்தினையும் (௩௧), தோ 

ஸினையும், கையினையும் (௯௨), விரலினையம் (௬௯), உஇரினையும் (௩௪), மூலையினையும் 

(௩௬), கொப்பூழினையும (௯௭), ஈடுவீனையும் (௬௮), அல்குவினையும் (௬௯), குறங்கே 

யும் (௪0), £றடி.யினையும் (௪௨), உருவினையுமுடைய பாடி. னியென்ச 

இஙங௩னம இறடி.யுஙகூட்டி, எணஞககைகால தலைமுதல் அடி.யீறின்றாகக் கூறி 

pow 
பாடின பாணிககு ஏறப--பாடின தாளததிரகுப் பொருத, 

சாடொறுங சளிறு வழஙகு ௮தாக கானதது ௮ல்்கி--நாடோறும யானையுலாவ 

ரும் வறியையுடைய காட்டி டததே தஙக 

| இலையின மராதத வெவவ5 தாங, வலைவலச் தன்ன மெனனிழன் மருங்கன்;] 

இலை இல மராகத வலை வலகதனன மெல நிழல மருஙகல--இலையில்லாத 

மராததிடததனவாகய வலையை மேலேகட்டினாலொதத மெல்லியகிழலிஸீடததே, 

எவவம் தாஙூ--கொபபுளாலவகச வருததந்தாங&, 

இனி ஞாயிறரின வெமமையால தனககுவநத எவவததைத காங, இலையில்லாத 
மராமாமென மராமரததினமே லேறறுதலுமாம 

காடு உறை கடவுட் கடன கழிபபிய பினறை--சாட்டின்்கண்ணே தங்குகன்ற 

தெயவததிற்கு மனமூழசசியாசசசெயயும முஹறைமைகளைச செயவிட்டபின்பு, 

பொருச (௯), பாடினி (௪௭) செககிலலனாதஙகலின (௪௩), அவளடிகள் (௪௨), 

பரறபகையுழஈத கோயொடுசவெணித (௪௪) சமமிடததேகொண்ட மொக்குளால்(௪௫) 

தணககுவர்த வருததததைத தாஙகித (௦) சான் சகடையைத்தவீரதலாலே (௪௬) கா 

ன.ததின (௪௧) மென்னிழன மருஙகிற (௫௧) தஙகிப (௪௧௯) பாலையாழை (௨௨) வாரி 

யும் வடி.ததும் உநதியும் உறழகதும (௨௩) வாதெ.௫, பாடின பாணிக்கேறபச் (௪௮) 

சருடைஈன்மொழி நீசமொடுகிதறிக (௨௪) காடுறைகடவுட்கடன் கழிப்பியபின்றை 

யெனமுடி.கச௪ 

கடன்கழிததல - தடாரியைவாசிததல, 

பீடு செழு திருவிற பெரும் பெயா சோன தாள் முரசு முழங்கு தானை மூவருவ 

கூடி.-பெருமைபொருர்தின செல்வததையம பெறிய பெயாகளையும் வலியையு



௫௨ பத்துப்பாட்டு, 

டைய முயறடியையும் வெற்றிமுரசுமுழஙகும படையினையுமுடைய சேர சோழபாண் 
டூயர் தம்மிற் பகைமைநீங்இச் சேரந்த, 

அரசவை யிருத தோறறம் போல--செல்வக்குறைபாடின்றி ௮ச௫ருத்தற 
குரிய ௮வையாகவிருத தோற்ற வுபோல, 

சோறநமபோல நினமைதரவஈசனென் (௧௨௧) என மேலேகூடடூக 

இனி ௮ரசவையிருக்ச தோதறம்போல வலிவும மெலிவுஞ சமனுமாகபபாடுதலை 
ப்பறறியவென்று பாடடினமேலேற்றிப பொருள்கூறின், குலமுஞ்செலவமும் வீரமு 

மூதலியவறரூற் றம்மிலஒச்சாரை உவமிசதலின், ௮வாககும் வவிஏம் மெலிவும் சம 
னுமென்னுஙகுணஙககள் எய்துமாதலின், அவவனங்கூறல பொருர்சாமையணாக 
அன்றியும பயனே ஈணடு உவமையென்றுமுணாச 

இனிட பாட்டு நிருதச£சவாசசியச்சை புடைமையின, அ௮ரசரோடு உவமித்தா 
ரென்பாருமுளா 

பாடல பற்றிய பயன் உடை யெழா௮ற கோடியா தலைவ--மிடறறுபபாடலைத 

தொடங்கி எழுகதிருரச பயனகளைத தன்னிட தசேயடை தாகிய யாழையுடைய கூத 

இவன் போககளம்பாடும் பொருகனாதலானும், கூதசரில இவனிற்கிறந்த கூத 
சா இன்மையானும் இங்கனங கூ றிஞா 

சொண்டது அறிந--பிறா மனததுககொணட சனைச குறிபபால அறியவலலாய, 

அறியாமையின் நெறி இரிஈது ௨ரா௮௪--வழியறியாமையினாலே இவவழியை 

த்தப்பி வேரறொருவழியிற போகாதே, 

ஆற்று எதாப ப௫தலும் கோறறகன ப்யனே--டவவழியிலே எனனைசகாணட 

லும் நீழுறபிறபபிறசெயத நலவீலைபபயன, 

[போதறிச் கேணமதி புகழமேம படுக ] புழ மேமபடுந போற்றிக கேணமதி..... 

புறத்தாபுகழை அரசவைகளிலே மேம்படுத்தவலலாய, யானகூறுகின்றவற்றை 

விருமபிககேட்பாயாக, 

ஆடு பசி உழநத கின் இரும பே! ஓககலொடு நீடி பசி mane வேணடின-- 

அடுகின்ற பரியாலேவருஈதின நினஞடைய கரிய பெரியசுநறததோடே தொன்று 

தொட்டுவர்தபச நினனைக கைவிடுதல விரும்புவையாயின, 

நீடு இன்று எமும தி--8ீடடி தசலின றி எழுஈதிருடபாயாக, 

வாழி--சீவாழ்லாயாச, 

ஏழின் இழவ--கு.ரல தத சம் கைகளை உடை இளி விளரி தாரமென்னு 5ரமபு 

ஏழின்கண்ூஉரிமையுடையாய, 

[ பமுமர முளளிய பறவையின யானும | யானும பழுமரம உளளிய பறவை 

யின்--செலவமெயதியயானும் முன்பு பழுததமரதளைத நனை சதுசெலரின்ற புட் 
போல; 

அவன் இழுமென சுமமை யிடன ௨ டை வரைபபின்--௮வனுடைய இமுமென 

தெழும் ஓசையினையடைய ௮சலமுடை த தாரிய மதிலில, 

சசையாாத்துடையா ஈன பெரு வாயில. நசரிவா சாரஈகுக சடையிலலாத ஈன் 
ஏய பெரிய கோபுரவாயிலின் ௧௭,



௨.-பபொருநராற்றுப்படை, டு௩ 

இசையேன் புக்கு--வாயிலோனுக்குக கூரூமற்புகுஈ., 

என் இடும்பை $ர--என்னுடைய மிடி தல காரணமாக, 

எ.ப்தத மெய்யேன் எய்யேனாக--முன்பு இளததஉ டிம்பையுடைய யான் Ha 
வாயிற்குள்ளேசென்ற உவகையாகே பின்பு இளைடிபுததர்ர் ௪, 

பைதத பாம்பின் தததி ஏயபபக கைக சசடு இருநத 'என் சண் அகன் சடார் 

--படமவிரிதச பாமபினது பொறியையொபபக கையினது வடுப பட்கெடெர்்2 

எனது சண்ணகனற உடுகசையிற ஜோற்றுவிதத, 

| இரு£ர்ப் பாணிக கேற்ப விரிகதா, வெள்ளி மூளைந.த ஈள்ளிருள் விடிய, லொ 

ன்றியான் பெட்டா வளவையின்-] 

இரு €ர்ப் பாணிககு ஏற்ப ஒன்று யான் பெட்டா ௮ளவயையிள்--இரட்டை தத 

ளத்திறகுப் பொருநத ஒருபாட்டினை யான பேணிப்பாடுவதறகு முன்னே, 

விரி கதிர் வெள்ளி மூளைதச ஈள் இருள விடியல்--விரின்ற இரணங்களைய 

டைய வெள்ளியெழுகத செறிரத இருளையுடைய விடியறகாலததே, 

ஒன்றிய கேஸாா£ போலச கேள் கொளல வேணடி.--முன்பே தன் னோடுபொரு॥ 
இய ஈட்டாரைபபோல எனனுடன உறவுகொள்ளு தலை வீருமமி, ம் 

வேளாண வாயில வேட்பக கூறி--தான உபகரிததறகு வழியாகேஇரபபினை 
யே யானஎ௪பபொழுதும விருமபுமபடி. உபசாரஙகளைககூ றி, 

கணணிற காண ஈ௩ணனு வழி யிரீஇ--தனகணணிலேகாணுமபடி. தனககு௮ண 

ணிதானஇடததிலே எனனைஇரு.த இ, 

பருகு அனன ௮ர௬கா கோககமோடு--தனனைக சகணணுறபருகுற கனமையை 

யொசகச கெடாத பாரயையாலே, 

[உருகு பலவைபோ லெனபு குளி£கொளீஇ | எனபு உருகுபவைபோற' குளி 

கொளீஇ--எனபை உருகும் மெழுகுமு சலியனபோல கெடுமுமபடி. குளிசடியைக 

கொளுததி, 

கொக்கததாலே (௪௭) கொளுததியெனக 

ஈரும் பேனும இருநது இறைகூ டி ஈருமபேணுற கூடியிருது ௮அரசாணடு, 

[வேசொடு சனைது வேறரிமை அழைஈத, துனனம ஏதா௮ா அவர மீக ] 

வேரொடு கனைஈது வோறிமை நழைகத துனனற டஇதா௮ா ரீகக£-- வோபபா 
லேநனைர்து சறடுகள உளனளேயோடுிதற்குக காரணமாகிய தைததறரொழிலையடை 

யன வாய சிலையை எனனிட ததினினறும் போகூ, 

கோககு நுழைகல்லா அணமைய பூகசணிநது அரவு உரி அனன அறுவை துவர 

(௮௧) ஈல5--சணணிற்பாவை இஃது இமைபோனவழியெனறு ஈறி? தபபராச்கவா 

ராத நுண்மையையுடையவாய்ப பூசசரொழின மூக்றபபெறறஉனமையாற பாம்பி 

னது தோலையொதத ,தூலை மிகஈலஇ, 
துவரவெனபசனைஇதனெகூட்கே 

[ மழையென மருளும ம௫ழசெய மாடத திறரயணி வனடபி னினனகை மக 
ஸி.) » 

இழை ௮ணி வ௨வனபபின இனனகை மகளீ£--இடைகளாயணிரக அ ழஇனையு 

டைய பாட்டாறும்கூததாலுமவா ஈரையாலும அரசனுககு இனியம௫மச்சியைஎ 
செய்யுமகளி£,



Be பத்துப்பாட்டு. 

இதனை இன்னகை யாயமோ டி.ருந்தோற் குறு” என்றார், சிறுபாணுற் 
ரிலும் 

| போச்ில் பொலஙகல கிறையப பல்கால், வாக்குபு தரத்தா:] 

மருள செய்யும் மழ மழையென மாடததுப பலகால் வாக்குபு த.ரத்தர---உண 
டார் மயஙகுதலைச்செய்மக கள்ளை மழையென்னும்படி மாடசதிடததே பல்காலும 

வராத்துச் தரத்தர, 
மூழ் - அகருபெயா 

போககு இல் பொலங் கலம் நிறையத தரததர--ஓட்டமறற பொன்னாற்செயத 
வட்டில்நிழறையத தரத்தர, 

வருததம் வீட ஆர உணடு போ ௮னஞா போகூ--வழிபோனவருத்தம் போம் 
படி. நிறையவணட களஞணணபபெறுகிலேமென்று கெஞகிறடெந்த பெரிய வருததத 

தையும்போககு, 

செருக்கொடு நின்ற காலை--மூழெச்சியுடனே சான்கின்ற ௮ர்திச்சாலததே, 

மத்றவன் இருக ளா கோயில ஒருரிறைத தங௪--இங்கள மிடி. இர்ந்தபின்பு 
அவனுடைய செலவம்விளங்குகன்ற கோயிலில ஒருபககத்தே டக, 

அவனைச் சேவித்துநிறகன்ற நஙகுலசஇலுளள மகளிா (௮௫) பொலஙகலநிறைய 

(௮௬) ம€ழை (௮௪) வாததத தரததர (௮௪) உணடு போகச் (௮௮) கோயிலில் ஒ 
ருசிறைச் சவகயென முடி.௧கக. 

தவஞ் செய மாசகள் தம உடம்பு இடா௮.ஐ ௮கன் பயம் எயதிய அளவை மான 

மிச்ச தவசதைச்செய்க்ற மாசசள் தமமுடைய தவஞ்செய்கஉடம்பைப் போ 
கடாசேயிருக்து அத்தவச்தாறபெறும் பயனை பபெற்ற தனமையையொபப, 

மசகளென்னாது மாககளெனளூ, வீடுபேறு குறியாது செலவசத்தைக குறித் 
pallor. 

ஆது செல வருததம ௮சல நீக)-வழிபோனவருததத்தை என்னிடததுச் றி 
அம் கில்லாமற்போக்கி, 

[அனந்தா ௩௫௧௧ மலலதி யாவது, மனஙகவல பினறி மாழாம் செழுக்து:] 

AVES நகககம அல்லது மனங கவலபு யாவதும் இன்றி எழுர்து--கள்ளின் 

செருககாலுணடான மெயககடுச்சமல்லது வேறுமனக்கவறடி சிறிதுமின்றித் துயிலு 

ணர்க்து, 

கவலபு - கவற்டியெனப பெயசாய நினதது 

மாலை யன்னதோ புனமை.பும--யான் ௮வனைக காணபதறகு முன்னாளின மா 

லைக்காலகதில் என்னிடததிலநின்ற சொலவிற்கெடடாத மிடியையும், 

அன்னது - கெஞ்ச நிசுடடு 

கரலைக் கண்டோ மருளும் வணமி சூழ நிலையும மாழாந்து (௬௫)--௮அவனைககண 

டமற்றைகாட்சகாலததில எனனைககணடவா நெருகலவர்தவனல்லனென்று மருளுத 
தகுச் ச.ரணமான வணடுகள் இடையருதுமொய்ககின்ற தன்மையையும் யான்சண 

டுமயங்கி, 

மாழாந்தென்பதனை இதனொ கூட்ட. 

பல கறுசாற்றங்களும் தானுடைமையின், வண்டுசூழ நிலையென்றான்.



௨. பொருநராற்றுப்படை. டுடு 

கனவென மருண்ட என் நெஞ்சு ஏமாபப--இது கனவாயிருச்குமென்று கலப் 
இய என்னுடையகெஞ்சு ஈனவென்று துணிய, 

வல் ௮ஞா பொத்திய மனம் மழ சறபப--வவிய மிடியானுணடாகய வருத 
தம்பொஇநத கூட்டத்சார மனம மூழச?ி மிக, 

கல்லா இளைஞர் சொலலிக் காட்ட--அவற்குறியபுகழகளைத் தாமகள் முற்றக் 
கற்று என்பின்னின்ற இளையவா ௮வற்றைச சொலலிச் காட்ட, 

சல்லாவென்பது - செயயாவென்னுமெச்சம. இணித சத்தஞ் சிறுசொழிலன் றி 

வேறொன்றுங்கல்லாத இளைஞா கெருநலவந்தவன் இவனென்று அரசனுக்குச் சொ 
ல்லிச்சாட்ட வென்றுமாம் என்ற - இவனை வேறுபாடுகூ றிற்றாம் 

கதுமெனக் சனாக்து வம்மெனக் கூஉ௰ஐ--அ௮துகேட்டு அவர்களைச் கசெவழைத் 

அவாருமென்று வாயிலோக்குக்கூ.றி யாஙகள்செனறபின சான் ௮ணுகவாருமென் 

௮௮ழைககையினாலே, 

9: ஏனோருர் தம்மென” என்புழிச தம்மென்பது சாருமெனநினரு.ற்போல 
வம்மென்ப.து வாருமென்னும் பொருட்டாய்கின்றது 

அதன் முறை கழிப்பிய பின்றை--அக்காட்டுயிடததுச செயயமுறைமைகளை 

யாங்கள் செய்துமுடி ததபின்பு, 

பதன் ௮றிஈ௮--காலமறிஈது, 

அரா௮ய துறறிய துருவை அம புழுகசன்ரீபராஸா வேவை பருசெனச் சணடி. 

--அறுகம்புல்லாற்றிரித்த பமுை இன்ற செம்மறிக்'டாயினது அழகனையடைய புழு 

ச்கினதிற பரிய மேறகுறங்கு கெடுழவெந்ததனை விழுங்சென்று பலகாலலைத௫, 

[ காழிற் சட்ட கோமூன் கொழுகுறை, பூழி னூழின் வாயவெய் தொற்றி;) கா 
ழிற கோழூன் சுட்ட கொழு குறை வெயது வாய ஊழின் ஊழின ஒற்றி இருப்பு 
நாராசததே கொழுத்த இறைசக்களைக கோததுச சுட்ட கொழுவிய பெரியதசசைக 
ளின் வெம்மையை வாயிடதசதே இடத்தினும்௨லச்சினுஞ்சோத்தி ஆறறித தின்ற, 

அவை அவை முணிகுவம எனினே--புழமுககன இறைசகியையும, சூட்டிறைச் 

இியையும யாங்கள் இனி வேணடே மென்சையினாலே, ் 

சுவைய வேறு பல் உருவின் விரகு தஈத இரீஇ--இனிமைபுடையவாய் வெவ்வே 
ரூயெ பலவடி.வினையுடைய 1 பணணியா. ரங் கொணடுவஈது அவற்றைச் இன்னும்படி. 

உபாயஙகளாற் பணணுசலின், விரகெனறூ,[அகுபெயா 

[(மணணமை முழவின பணணமை சீறியா, ழொணணுதல விதலியா பாணி 
தூங்க ] பண் அமை சீறியாழ ஓணணுதல் விறலியா மண ௮மை முழவின் பாணி 

தூநக--பணகுறைவற்ற சிறிய யாழையுடைய ஒள்ளிய நதலினையடைய விறல்பட 

ப்பாடி.யாவொ மாச்சனையமைக்த முழவீனது தாளததிரகு ஆடுமபடி, ~ 
ம௫ூழ்ப் பதம் பன்னாள் கழீப்பி--மழசசியையுடை ய கள்ளுாணடவிலே பலா 

ள்போகூ, 

9ப் பதம - காலமுமாம, 
சவலை ~ 

* மதுரைக்காஞ்சி “யாவரும வருக வேறேநைந் தம்மென, வளாயா வாயிற் 

செரு௮ திருக்து, பாணர் வருக பாட்டியர் வருக, யர்ணர்ப பூஃவரொடு வயிரியா வரு 

கென” 
* பண்ணிகாரமென்றும் பிரதிபேசமுண்டு,



(௬ பத்துப்பாட்டு, 

ஒருகாள் ௮விழ்ப் பதங் கொள்க என்று இரப்ப--ஒருகாள் சோருயெஉணவை 
யுங் சொள்வாயாகவென்று வேண்டி.கசொள்கையினலே, 

மூூழ்ச் தகை மூரவை போடிய முரியா ௮ரிசி விரலென நிமிர்ந்த நிரல் அமை 

புழுச்கல்--முல்லைமுசையின் தகை மயினையுடைய வரியற்ற இடைமுறியாத அரிச 
விரலென்னும்படி.நெென ஒன்ரோடொன்றுசேராத சோற்றையும், 

பமுத்தவரிசியை ஆககனமைதோன்ற நிரலமை புமுககலென்றார் 

பால வறைக் கருனை காடி.யின் மிதபப அயின்ற காலை--பாலைப் பொரித்தத 

னோடேகூடிய பொரிககறிகளையும கழுத்திட சதேவச்து நிரமபுமபடி. விழுங்னெகால 

தீதே, 

இணிக காடியைப புளிஙகறியாகபெ புளிஙகறியோடே நிசம்ப விழுஙடனகா 

லையெனறுமுரைபபா 

பயின்று இனிது இருர்த--௮அவனைவிடாதே இணிதாகவிருஈ2, 
[கொல்லை யுழுகொழு வேயபபப பலலே, யெலலையு மி.ரவு மூனறினறு மமு௫-] 

பல்லே கொல்லை உழு கொழு எயபப எலலையும இரவும ஊன் தின்று மழுங்க 

--எம்முடையபற்கள கொல்லைகிலத்தேயுமுத கொழுவையொபபப் பகலும்இரவும 

இறைச்சியைததின்ற முனைமமழுங௫), 

உயிப்.ப இடம் பெறாஅது ஊண முனிர்து.-இளைபபாற இடம்பெராதே இவ் 
வுணவுக&ை வெறுதது, 

மூ.ற்கூறியன வெல்லாம் உணபற்றொழிற்கு உரிமையுடைமையின், ஊண்முனி 
6) sar (apr 

[ஒருராட், செயிதசெழு தெவவா திறைதுறை போடே([செலவசேறுமெக் 
தொலபதிப பெயாச்சென, மெலலெனச கிளந்தன மாக ] 

“செயிரதது எழு தெவ்வா திறை துறை போயே செலவ--குறறததைசசெயசெ 

மூர்த பசைவனாத திறைசொள்ளும் கூறுபாகெளெலலாம் முடியப்போன செலவா, 
பெயாக்து எம தொல பதிச சேறுமென மெல்லென ஒருகாள் களச்சனமாக-- 

இனி மிணடு எம்முடைய பழைய ஊரிட ததே செலவேமெனறு மெததென ஒருகாளி 

லேசொன்னேமாக, 

தொல்பதியென்ளா£, இவர் சமககுபபதியெனபத சோனற. 

[வல்லே, யகறி ரோவெம் மாயம் விட்டெனச, கஇரறிய வன்போந் செயிரத்த 

கோச்சமொடு:] சரறியவன் போல் செயிதத சோக்கமொடு எம் ஆயம்விட்ட வல்லே 
அ௮கறிரோ என--அதுகேட்டுக் ரீகாபித்தான்போல எமக்குவருசசசைசசெய்த பார் 

வையுடனே எந்திரளைக கைவிட்டு விரைஈதுபோடூன்றீரோவெனச சொல்லி, 

ர்துடி.யடி. யன்ன தூங்குஈடைச் குழவியொடு, பிடி.புணா வேழம பெட்டவை 

கொள்கென ] 

பிழ. புணா வேழம் அடி. அடி. ௮ன்ன அங்கு ஈடைக குழவியொடு கொள்ச 
என--பிடியொடுபுணார்த களிறுகளைத் தம்மடிகள் தடி.யின்சண்ணையொச்ச அசைந்த 

சடையினையுடைய சன்றுகளுடனே கைககொள்வாயாகவென்று சொல்லி, 

[சன்னறி அளவையிற் நரததர:] பெட்டவை (௧௨௬) தன் ௮றி அளஜ்வயில் 

தீர.த்த.ர--பின்னுச் தான்வீரும்பியிருந்த ஊாதிகள் ஆடைகள் ௮ணிகலங்கள் மதலிய 
வற்றைத்தான் ௮றீர்ததளவாலே மேன்மேலேதா, 

யானும் என் ௮றி அளவையின வேண்பெ முகரந்துகொண்டு-யானும்1ஏன்னு 

டையகுறைகளை யானறிர்ச அளவாலேவேண்டுவனவற்றை வாரிச்சொண்டு, ,



௨.--பொருதராற்றுப்படை. Ger 

இன்மை தீர வர்தனென்--மிடி. எக்காலமும் இல்லையாம்படி. வர்தேன்; 

யானும் அவன் (௬௪) வரைபபின் (௬ட) வாயிற்கண்ணே (௬௪) புக்கு என் இடும் 
- பைதீர்தல் சாரணமாக (௬௭௪) எய்யேனாகி (௬௮) விடி.யறகரலததே (௪௨) ஒன்று யா 
ன்பெட்டாவளவையிற் (௪௩) கொளல்வேணடி!ச் (௪௪) கூறி (எடு) இருததி (௪௪) 
நோக்கத்தாலே (௪௪) குளிர்கொளுதநிச் (௭௮) இதொரீகித் துவர (௮௧) கல்இ 

(௮௩) மகளிா (௮௫) மாழை (௮௪) வார்ததுசதரததர (௮௪) உணடு போக்க 
(௮௮) கின்றகாலைச் (௮௧) தஙக (௯௦) 8 (௯௩) எழுந்து (௯௫) எமாபபச் (௬௮) 

சொல்லிககாடடக (௧௦௦) கூவுசையினாலே (௧௦௧) கழிபபியபினறைத் (௧௦௨) தணடி. 

(௧௦௪) ஒற றி (௧௦௬) வேணடேமென கையினாலே (௧௦௪) இரீஇச் (௪௦௮) தூஙகக (௧௧0) 

கழிபபி (௧௪௪) இரபப (௧௪௨) அயினறகாலதசூலே இருநது (௪௧௬) மழுகக 
(௧௧௮) முனிஈது (௪௪௧) சேறுமென (௧௨௧) ஒருரசாட் (௧௧௧) களர்தனமாக (௧௨௨) 

அகறிரோவெனச சொலலித (௧௨௯) காததர யானும் (௧௨௭) சவஞ்செய்மாசசள் 

(௧௧) அதன் பயமெயதிய ௮அளவைமான (௯௨) வேணடுவ முகாதுகொணடு (௧௨௮) 
௮.ரசவையிருக்ச தோறறமபோல (டு) இன்மை£.ர வநதனென் (௧௨௯) என வினை 

yas. 

வெல் வேல உருவப பஃறே ரிளயோன சிறுவன--வென்ற வேலினையுடைய 

௮ழூனையுடைததாயெ பலதேரினைய/டைய இளஞ்சேட்சென்னியுடைய புதல்வன், 

வென்ற வேறபுதல்வன் 

மேருகழ் சற்றதது உரு கெழு குரிசில--முருகனது சீற்றமபோலும் ற்றத்தை 
யுடைய உட்குதலபொருக்திய தலைவன், 

தூய் வயிற்று இருந்து தாயம எயஇப பிறகது (௧௩௪)--- தாயுடைய வயிற்றிலே 

Onis ௮ரசவுரிமையைபபெதறுப பிறது, 

தான் பிறரகனெறசாலததப பிறவாதே ஈல்லமுகூாததம் வருமளவுச் தாயுடைய 

வயிறறிலேயிரு5து பிறச்கையினலே அரசவுரிமையைபபெற்றுப் பிறந்தென்ஞா 

எயயாசத் செவ்வா ஏவல் கேட்ப--முன்பு தன்வலியறியாத பகைவா பின்பு 

தன்வலியினையறிஈ த ஏவினதொழிலைச் செயய, 

செய்யா தேர் தெருமரல் கலிபப-- ஏவல்செயயாத பகைவர்சேசம் மன 
கசவற்டு பெருக, 

[பெளவ மீமிசைப பசகற்க இர பரப்பி, வெவ்வெளஞு செல்வன விசும்புபடாச் தா 

ஙகு ] வெவ் வெஞ் செலவன் பெளவம் மீமிசைப பகறகதிர் பரப்பி விசும்பு படாச் 

தாங்கு -- வெமமையையுடைய எலலாரும்வீரும்பபபடும் இளஞாயிறு கடலின்மீ 

சே பகறபொழுசைசசெய்யுய இரணங்களைபபரபபிப பினனா விசம்பிலே மெச்செ 

னச்சென்றாறபோல, 

[பிறக த. தவழ் கறறதற ரொட்டு | 
தவழ கறறதற ரொட்டு--தவழ்தலைச் க௱றராள தொடகக), 

பிறந்து முன்னேகூட்டிறறு 

[இறந்தசன, னாடுசெகிற கொணடு காடொறும வளாப்ப, வாளி ஈன்மா னணங 
குடைக குருளை, மிளி மொயம்பின மிகுவலி Cee. | 

மீளி மொயம்பின மிகு வலி செருகூ-- கூறறுவதுடைய வலியிறகாட்டின் 

மிகுன்றவலியாலே sl sg,



ei <9] பத்துப்பாட்டு, 

செல்வன் விசும்புபடர்சதரஙகுத (௧௩௬) தவழ்கற்றத.ற்றொட்டு (௧௬௪) மிகு 
இன்றவலியென்ச. 

இவன் பின்பு ௮ரசாட்டிபெற்றானாசலின், தவழகறறதற்ரொட்டு காடுசெ௫த்கொ 
ண்டானென்றல் பொருஈ்தாமையுனாக. 

Apis ஈன்னாடு சேகற் கொணடு நாள தொறும் வளர்ப்ப -- ஏனையோகாட்டி.ற் 

சிறந்த ஈன்னாட்டைச் தோளிலேவைததுககொணடு நாடோறும் வளர்த்தல்கா.சண 
மாக, 

தோள்வலியாலே பகைவென்று சாகொததமைபறறி, சாடுசெ6றகொணடென் 

ரூர், 

[ முூலைககோள் விடா௮ மாததிரை:] அளி ஈன் மான் அணங்கு உடைக குருளை 
(௧௩௯) முலைச் சோள் விடாஅ மாத.தினா--அளியாகயே ஈல்ல மானினது வருத்துத 

லையுடைய குருளை முலையையுண்டலைச் கைவிடாத இசையபருவத்தே, 

யாளியை ஆளியென்றூா, % கடி.சொ வில்லை” என்பதனான் 14 'சாயே பன றி” 
என்னுஞ் சூத்திரத்து ஆயுலகாலை' என்பதனாற குருளையென்பது முடி.ததாம் 

ஜெரோசென.--௧௦௧, 

தலைச் சோள் வேட்டங் களிறு அட்டாஙகு--முறபட இணையைக கோடறகுக 
சா. ரணமான வேட்டையிலே களிற்றைக சொன்றாற்போல, 

இரும் பனமபோநச்தைத் தோடும்--சரிய பனங்குருததில் ௮லார்த வலப்பககத து 

கலையும், 

t ஈதோடேமடலே? என்னுஞ் சூததிரததப “பிறவம” என்றதனாற போகதை 
முடித்தாம் அதனிடத்தினின்றும் போர்ததனாத போர்தையென்னு : இரும்பனைக 

கொண்டு. கடைகழுமிய வடங்குசிறை வலனசலதது என்ரா£பிறரும 

[கருஞ்சினை, யரவாய வேம்பி னஙகுழைத தெரியலும் |] கருஞ் இனை வேம்பின் 
HVAT ௮ம் குழைச் செரியலும்--கரிய சகொமபினையுடைய கேம்பினுடைய வாள 

ரத்தின் வாய்போலும விளிம்பினையுடைய அழ தளிராறசெயத மாலையும, 

ஒஙகு இருஞ் சென்னி மேம்பட மிலை5த இரு பெரு வேந்தரும ஒருகளதது 

அவிய -- கறிய மாலைகளில மேலாதற்குக் காரணமான பெரியதலையிலே ஏனையோ 

சூடும் அடையாளப்பூசகளிற் சிறப்ப அவறறைசசூடிய சோனு பாணடியனும் ஒரு 

களததே படும்படி. 

பெண்ணில் சாகயெ வெரு வரு கோன தாட் சண அர் சணணிச கரிசால வள 

வன்--வெணணிலென்னெற ஊரிடததேபொருசு ௮அசசகதோனறுகன்ற வலியையு 

டைய முயற்சியையும் கணணுக்கு அழகுகிறைக்த ஆத்இிமாலையினையுமூடைய கரி 

காற்சோழன், 
ஏ ஈமுச்சக கரமூம”” எனனுங சவியானே கரிகாலாகலுணாக 

தாயமெய் திப் (௧௬௨) பிறது (௧௯௪) மிகுவலிசெருககித் (௧௪௦) தெவவா ஏவல் 
  

  

* தொல்காபபியம், சொலலதிகாரம, எசசல்யல, ௫௬ 

* ஒ பொருளதிகாரம, மரபியல, ௮. 

; ” ” ” வண், 

ஏ வெண்பா: மூசசக கரமு மளபபதற்கு நீட்டியகா, லிச்சக கரமே யளந்த 

BID, செய்ச்செ, யரிசகானமேற றேன்ஜொசெகு மாயபுனனீர் நாடன், கரிகாலன் 

சானெருப் புதறு



உ உ. பொருநராற்றுப்படை. டு௯ 

கேட்பச் (௧௬௩) செயயார்தேஎம் தெருமால்சலிப்ப (௧௬௪) ரசாடுசெகிற்கொண்டு 
நாடோறும்வளாத்தல்கா.ரணமாகக (௧௬௮) குருளை (௧௬௯) களிறட்டாங்கு (௧௪௨) இரு 

பெருவேந்தரும் அவியத் (௪௪௬) தாக்யெ (௧௪௭) கரிகால் வளவனெனமுடி.கக, 
[ தாணிழன் மருஙக லணுகுபு குறுகத், செொழுது ] நிழல் மருஙகன் தாள் ௮ணு 

குபு குறுகத் தொழுது--அருளைச் தன்னிட..ததிலேயுடைய இர்ுவடி.களை ௮ண்ணிதாக 
நினறுசேர்ஈது வணங்க, 

மூன் கிறகுவிராயின்--நும்முடைய வறுமைசோன்ற முன்னே நிற்பீராயின், 
[பமுதின், றீறரு விருபபிற் போற்றுபு கோக்டு ] ஈறறு ௮ விருப்பிற பமு.இன்று 

போற்றுபு நோக்டெ-ாறறுத்தொழிலையுடைய பசச் தன துகன்றுக்குப் பால்சுரந்து 

கொடுக்கவேணடுமெனனும் விருப்பம்போல நும்மிடத் துநிறகின்ற மிடி.யின்றாம்படி. 
பேணிப்பாரத்து, 

அங் கையது கேளா அளவை--ுமமிடசதுள்ள கலையைத தான்கேட்பதற்கு 
முன்னே, 

guducr—s@s, 

Lf வேறின் மாசொடு குறைச்ச தன்னற Asta நீச சொட்டைப்பாசியி 
னது வோபோலே ௮ழுககோடேகுறைக்த சதையலையுடைய துணிகளைப்போக, 

காய கொட்டைச கரைய பட்டுடை ௩லூ--தூயவாயெ இரளமுழந்தமூட்.க 

Can & கரையிலேயுடைய பட்டாகிய உடைகளை, தநத, 

கொட்டை - துமபுமாம 

பெறல ௮ரங கலததிற பெடடாஙகு உணக என--பெறுதறகரிய பொறகலததே 

விரும்பினபடியே உணபாயாகவெனறுசொலலி, 

| பூககமழ் தேறல வாககுபு கரதத, வைகல் வைகல் கைகவி பரு] பூக் கமழ 

கை கவி சேநல வாககுபு தரத தர வைகல வைகல பரு நம்பூ நாறுசெற தன்கடு 

மையாற சிறிதமையுமெனறு கைசவிததறகுககாரணமான கடடெளிவை மேன்மே 

லே வராதது தரததர சகாடோறுமமாடோறும் பருக), 
₹ தேட்கபெ பன்ன சாடபடு தேறல” என்ருாாபிறரும 
எரி அகைகதன்ன ஏடில தாமரை--நெருப்புத தழைத்தாலொதத ஒருவனசெய் 

ததன்றி2 தனச்சென இதழில்லாச தாமரையை, 

எனவே பொற்ராமரைககு வெளிபபடைகூறீனா 34 தோடே மடலே”?? என் 

னுஞ் குததிரததேகூறினா. 
சுரி இரும் பித்தை பொலியச சூட்டி. -கடைகுழன்ற கறியமயிரிலே பொலிவபெ 

DEG, 
தூலின் வலவா நுணங்கு ௮ரில மாலை வால ஓளி மூதசமொடு பாடினி௮ணி 

ய--தூலாறகட்டாத நுணமையையும் பிணககததையுமுடைய பொன்னரிமாலையை 

வெள்ளிசாயெ ஒளியையுடைய முததததோடே பாடினிசூட, 

கோட்டி.ற செயத கொடிஞ்சி கெகே தோ --யானைககொம்பாற செய்த தாமரை 

மூசையினையுடைய மகெடிய தேரிலே, 

ஊட்டு உளை துயல்வர ஓரி நுடஙக--சா இிலிங்கஞூட்டி. ன[சலையாட்டம்பொககக 

கழுச்இன்மயிரசைய, 

பால் புனா புரவி சாலகு உடன பூட்டி. -- பாலையொத்த கிறத்தினையடைய குதி 

ஷாகள் கான்னைச் சேரபபூட்டி., 
  

* தொல்காப்பியம், பொருள இகாரம், மரபியல். ௮௪,



௬௦ பத்துப்பாட்டு, 

தான்கு - கால்கெனப் பெயர்ததிரிசொல், 
சாலின்/ஏழடி-ப் பின் சென்று--தான் கரலாலே ஏழடி.ப் பின்னேகச்து, 

் ஏழடி வருதல் தர்மாபு , ஏழிசைக்கும் வழிபாடுசெய்தானாகச் sug salem 

*Qeadignuardayb” arene, @SGo 5 gu பொதுவிதியாந சென்றென்பத 
வந்தென்னும்பொருட்டாய் கின்றது 

| கோலின், ரூறு களைஈத:] இன் தாறுகோல் கவைக்து--செலுத து. தறனிதாயெ 
செலவுமுகெகுங்கோலைப போக்கு, 

என்றதளாற் கடுவிசைககு இவாஇருதசலாற்றாரென்௮ கருதி இயறகையிற சே றல் 

அமையுமென்றார் 

ஏறென்று ஏற்றி--இஙஙனம் ஏறெனறு ஏறவிட்டு, 

வீறு பெறு பேர் யாழ் முறையுளிச் கழிபபி--ஏனையாழகளின் வீறுபெறற யாழட 
பாணாககுக் கொகெகுமுறைமைகளை நினககுத தா தவிட்டு, 

நீர வாய்த் தணபணை தழீஇய கள.ரா இருககை நன பல ஊர நாட்டொடு-.- 
தீரை எப்பொழுதுஈ தன்னிடத்தேயடைததாயே தணணிய மருதகிலஞ்சூழத ௮சை 
யாத குடி. யிருபபினையுடைய சனருன பஉளாரகளையடைய நாகெளுடனே, 

[சனபல, வெரூபபறை நுவலும் பரூ௨பபெருஈ தடசகை, வெருவருஞ செலவின 

வெகுளி வேழம்”] 

பறை வெரூ௨ நுவலும வேழம--பறை எலலாககும அசசததைச்சாறறுதறகுக 

காரணமாயே யானை, 

பரூஉப் பெருந் நட்ககை வெரு வரும செலவீன் வெகுளி ஈன்பல வேழம்-- 

பருத்த பெரியவளைவனையடைய கையினையும் அசசர்தோனறும் ஓடடததஇினையும 
சோபத் இனையுமுடைய நனரா€ய பலயானைகள, 

தீரவு இடைச் தஙகல் ஒவிலன -- தருதற்றொழிவிடதசே நிலைபெற தலை ஓழித 
விலன் ; 

இனித் சரலிடத௫த தாழதசலிலனென்றுமாம 

வரவிடைப் பெற்றவை பிறாபிறாககு ஷாததி--வருதலிடததுப பெறறபொருள் 
களைப் பிறர்க்குபபிறாககுக கொடுத .ஐ, 

தெற்றெனச் செலவு கடைக்கூட்டுதா ஆயின்--கடுச ௮வனிடசதுகின்றும போ 
சன்ெறடோசகை முடி வுபோக்குவீராயின், 

பல புலகு---௮ துபொருாமற பலகாலுமவெறுத்த,, 

தில்லா உலகத்து நிலைமை தாக செலவமும யாசசையுமுதலியன கிலைநில 
லாத உலகத்துப புகழைச சாதூககப பா£தது, 

நிலைபெறும் தகைமையுடைத்தாகலித புகழை நிலைமையெனரூா, ஆகுபெயர் 

செல்க என--இஙஙனமபோகெனச கூறி, 

விடுக்குவன் அல்லன்--.றும்மைச் ககெ வடிவொனல்உள், 

தொழுது முன்னிற்குவீராயின (௧௫௦) சோசகி (௧௫௧) ஈலபெ (௧௫௫) பாடி.னி 
அணியாகிற்கச் (௧௬௨) சூட்டி. (௧௬௦) வாககுபு தரததரப் (கடு௭) பருத் (௧௫௮) தெற 

ஜெனச் (௧௪௪) செலவுகடைக்கூட்டுதிராயின ௮தறகுப பலபுலந்து (௧௭௫) தேரிலே 
  கல்வத்தை 

ச் தொல்காப்பியம, சொலவதிசாரம், ளெவியாக்சம், ௨௮,



ு உ--பொருதராற்றுப்படை, ௬௧ 

(௧௬௯) கு. இினாயைப்பூட்டி. (௧௬டு) ஏறறி (௧௬௭௪) முறையுளீக்சழிபமி (௧௬௮) விடுச் 
குவனல்லன் (௧௭௭), பின்னா நின்னைநோகூ நில்லரவுலகத்து நிலைமையைச சோதூகக 
(௪௭௬) வரவிடைப (௧௭௪௩) பெறறவை பிறாபிறாககார£ததி (௧௪௪) இஙஙனஞ் செல்வா 
யாசவெனசகூறி (௧௪௪) ௮அஙஙனம நீபோதறகு நநடடோடு (ero) வேழச் (௧௭௨) தர 

விடைததஙகல் ஒவிலன் (௧௪௯) எனமுடி.கக 

நிலலாவுலகத்து நிலைமைதாக்கப பலபுலஈது செலசென விடுககுவனலலனென் 
பாருமுளா 

ஒல்லெனத திரை பிறழிய இரும் பெளவத.துக கரை கூழகத ௮கன் கஇடசுகை மண 
மருங்கினொன் (௨௨௭) நாடு (௨௪௮)--ஓல்லெனனும ஓசைபடத Borges கரியகட. 
லின2 கராகசூழந்த அகன்ற பரபபினையடைய இவவுலகதது ஒருகூறறின்கண உள 

தாகிய சோழகாடு, 

| மாமாவின வயினவயினெற, ரூழதாழைத தணடணடலைக, கூடுகெழீஇய குடி. 

வயினான ] 

மா மாவின் வயின வயின கெற்கூடு கெழீதிய காடு(௨௪௮)--- ஒருமாரிலத்தில ஒரு 
மாகிலத்திற நிடாதோறும் இடாதோறும் நெறகூடகெளபொருந்தின சோழகாடு, 

BID தாழைத தண தணடலைக குடி. வயினான்--தாழ்ந்த தெஙனையுடைய 

குளிர்க்த மாசசோலைகளிவிருகனெற குடி. மககளிடத இல, 

Gee சோறற பலி மார்திய ௧ருங காககை--உ திரததாற சிவந்தசோறறை 

யுடையவாகயபலியை விழுஙசன கரியகாககை, 

[ கவவுமுனையின, மனைகொசசி நிழலாஙக, ணீறறி யாமை தனடாரப் போமபவும் | 
மனை கொசூ நிழல் ஆஙககண ஈறறு யாமை தன பா£பபு சவவு முனையின் ஐமபவும்-- 

மனையைச்சூழ்ச்ச நொசசியின.து நிழவிடததுகூடந்த ஈறற சசொழிலையுடைததாகய 

யாமை தன்னுடையபாபபைத தானறினறலை வெறுததகாயின், அதனைபபினபு 

படத்தகாலத்துததின்பதாகப பாதுகாகதுவைபபவம, 

எனவே மருதநிலத திலிருககுஙகாக்கை நெயதனிலததுபபாபபைத இன்னு 

மென்றார் 9: தவழ்பவை தாமு மவறஜோ ரன்ன” என்பதனாற பார்பபென்றா. 

இளையோ வணடல் அயரவும்--அவ்வுழவர்மகளிா நெய்கனிலததின் மணற 
குன்றிலே வண்டலிழைச்து விளையாடவும், 

[மூதியோ, ௮வைபுகு பொழுதிற்றம் பகைமுரண செலவும் | பகை முதியோ 

அவை புரு பொழுதில் தம முரண் செலவும பெரிசாணட (௨௨௯)--பகைமைமு 
இர்ந்தோ தனது ௮ரசவையிறசெனறு புகுஙகாலததச சமமாறுபாட்டைப போக்கு 
ம்பழியாசவும் பெரிசாணடவென மேலேகூட்கெ 

* எனற்து வழசகுமாறுபட்டு வந்தோர்ககு அவ்வழக்கு வீடறுபபனென்றவாறு. 

* “உரைமுடிவு சாணான ” எனலும் பழமொழி கூறினா 

௪ தொலகாப்பியம், பொருளதிகாரம, மரபியல, டூ 

* படிமோழ், ௨௧--உமாமுடி.வு காணா விஎமையோனென்ற, ஈனாமுது 

மச்ச ளவப்ப, சஈனாமுடி..த்து௪, சொல்லான் முறைசெயதான் சோழன் குலவிச்சை, 
கல்லாமற பாகம் படும். என்பது. தம்முள் மறுதலையாயினாரிருவா தமககு முறைமை 

செயவேண்டி.வந்து ரலசொன்னால்௮ச்சொன்முடி.வுகணடே ஆராய்ந்து முறைசெய்ய 
அ.திவுமிரம்பாத இளமைப்பருவத்தா னென்றிகழ்ச்த கனாமு.தமக்க ளுவச்கும்வசை



௬௨ பத்துப்பாட்டு, 

[முடக்காஞ்சிச் செம்மருதின்,மடச்சண்ண மயிலாலப்,பைம்பாகற் பழந் துணரிய, 
செஞ்சுளைய கனிமார்தி-| பைம்பாகற பழம் செஞ் சுளைய அணரிய கணி மார்.தி மூடக் 
காஞ்சிச் செம்மருதின் மடக் கணண மயில ஆல--பசிய பாகற்பழத்தையும் சிவந்த 
சுளையையுடையவாயே குலைகொளாட பலாப்பழததையுக்தின்று வளைவையுடைய 

காஞ்சிமரத்திலும செஉவிய மருதிலுமிருக் த மடபபத்தைத் சம்மிடத்தேயுடையவா 
கிய பெடைமயில்கள் ஆரவாரிததழைககும்படி. அஙகுகின் றமபோக்த, 

[அறைககருமபி னரிநெல்லி, ஸினககளம ரிசைபெருக, வ௱ளடும்பி னிவாபகன் 

ஹறைத, தளிப்புன்கன் ரூழ்காவின், கனைஞாழலொ மரஙகுழீஇய, வவண்முனையி 

ser nurs, யவிழ்தளவி னகன்றோன்.றி, ஈகுமுல்லை யுகுதேறுவீப், பொற்கொன் 

ஹை மணிசசாயா, ஈற்புறவி னடைமுனையிற், சுறவழங்கு மிரும்பெளவத், இறவருக் 
,திய வினகாரை, பூம்புன்னைச சனைச்சேப்பி, னோஙகுதிரை யொலிவெரீஇத், இம் 

பெண்ணை மடறசேப்பவுங், கோட்டெஙகின் குலைவாழைக, கொழுங்காச்தண் மலர்நா 
கத்து த, துடிககுடிஞைக குடி.பபாககத், தியாழ்வணடின் கொளைக்கேற்பச், கலவம் 
விரித்த மடமஞஜை, நிலவெககாப பலபெயர ] 

யாழ் வணடின கொளைககு ஏறபச சலவம் விரித்த மடமஞ்ஜை நிலவு எசகாப 

பல பெயர7--யாழோசைபோலும வண்டினது பாட்டினைச்கேட்டு ௮தறகுப்பொருக் 
தச் தோகையைவிரிதத அறியாமையையடைய மயில் நிலவுபோலும் இடமணலிலே 

பலபகுதிட்படஆடவும், 

பெடை ழஙகுஇன்ற மருதநிலததைவிடடுெ பாட்டைககேட்டு நெய்சனிலத்தே 
போர்தமைபறறி மடமஞஜையென்ரஞுா 

அ௮கவா (௨௨0) அறைச் கரும்பின் ௮ரி நெல்லின் இனக களமா இசைபெருக 

வறள் அடும்பின் இவா பசன்றைச் தளிப் புன்கன் தாழ காவீன் ஈனை ஞாழலொடு 

மரம் குழீஇய ௮வண முனையின் அகன்று மாறி நீல நிற முல்லைப பல் இணை அவல 
(௨௨௮௪)-- சாட்டில்வாழ்வார் ௮றுத்தலைசசெயயும கரும்பினகணணும்௮ரினேற நெல 
வினகணணுமெழுப்பின இரண்ட களமருடைய துசைமிகுகையினாலே நீரறறஇடத 

இலெழுக்த ௮டும்பினையும் படா€னற பசன்றையினையும் சளிரையுடைத்தாயெ புன் 

இனையும் தாழ்ரக்தசோலைகளையுமுடையதாய் ௮ரும்பின ஞாழலோடே ஏனைமரஙக 

ளுக்திரண்ட ௮க்காட்டை வெறுததார்களாயின் ௮வவிடததைரீஙச கநெஞசாலேகை 
விட்டு நீலகிறதையுடைய முல்லைககொடி. படாச்ச பலகாட்டுகிலத்தேசென்று அநநி 
லத்ைககொண்டாடவும், 

அகவா இசைபெருக முனையின அகனறு மாறிப பஃறிணைநுவலவென முடிக்க 

சானவா (௨௨௦) அவிழ தளவின் ௮கன் தோன்றி ஈகு முலலை வீ உகுதேறு 

பொற கொன்றை மணிசகாயா நற புறவின் ஈடைமுனையின் மருதம் பாட (௨௨௦) 
முலலைநிலதத வாழ்வா அவிழனெறகளவினையும் ப.ரந்ததோனறியினையம் ௮லா 

இன்றமுலலையினையும பூ உகூரனந தேறருவீனையும் பொனபோலும் பூவினையுடைய 

கொன்றையிஎை யும் ரீலமணிபோலும் பூவினையுடைய காயாவினையுமுடைய நல்லசாட் 
eterna area, dene teen எனை, கடலைச் சமதள. 

    

  
  

சனாமுந்.ச்துபந்து முறைவேணடி வந்த இருதிறததாருஞ் சொல்லிய சொற்கொண 

டே ஆராய்ந்தறிர்து முறைசெயதான் கரிகாற்பேநவளத்தானேன்னுஞ்சோழன் , 
ஆசலால், த.த்தங் குலத்துககுததககவிச்சைகள்' கற்பதற்குமுன்னே செம்பாசமுளவா 

மென்றவாறு.



௨.பொருதாரற்றுப்படை. ௬௩. 
% 

0.0 .eonGer po ipsasons Qa pager ugsdasGsQearpy saQarpsese su 

புகழவும், 
தளவு - முல்லைவிசேடம், 

சுற வழங்கும் இரும் பெளவதது இறவு அராத்திப இன சாளை பூம் புன்னைச் 

இனைச் சேப்பின் தங்கு திரை ஓலி வெரீஇக $ீம்பெணணை மடற் சேபபவும---சுருச்திரி 

யூங கறியகடலின்கண இறவைத்தின்ற திரணடநாராகள் பூக்களையுடைய புன்னைச் 

கோட்டிலே saber அதன்மேலேமுரிகன்ற உயாந்ததிராயினது ஆரவாரத்திற்கு 

வெருவி மருதகிலத் தில் இனியபனையின த மடலிலேத௩சவும், 
கோள் தெங்கின் குலை வாழை கொழுங சார்தள் மலா சாகததுச் துடி.க்குடி ஞைக் 

குடிப பாகீகத்துப பரதவா (௨௧௮) அவணமுனையின் (௧௯௮) குறிஞ்சி பாட(௨௧௮)--௧ 
லைகொண்டதெயனெையும் குலையினையுடைய வாழையினையும கொழுவிய காந்தளினைய 

ம் மலர்க்த கரபுன்னையினையம் தடி.யோசைபோலும் தசையினையுடைய பேரார்தை 

யினையுமுடைய குடி.யிருப்பையுடைத்தாகய பாககத்திலவாழும பரதவர் ௮வ்விடத் 

தைவெறுப்பின் குறிஞ்சிரிலததேசென்று ௮வ்விடததைப் புகழவும், ் 
தேன் கெய்யொடு இழங்கு மாறியோர் மீன் கெயயொடு நறவு மறுகவும்--தேளு 

பயெகெயயோடே இழெஙகையும் விறறவாகள மீனினதுநெய்யோடே ஈறவையுக கொ 
ண்டுபோகவும், 

நீங் கரும்போடு ௮வல வகு£தோ மான் குறையொடு மது மறுகவும்---இனிய 

கரும்போடே அ௮வலைக கூறுபடுததி விறறவாகள் மானினதுசசையோடே கள்ளையுங் 

கொண்டுபோகவும், 

(குறிஞ்சி பரதவா பாட செய்த, னறும்பூங சண்ணி குறவாசூட ] 
Goat Qos Venn பூபகணணி சூட--குற்வர் ௮க்நிலததுப பூக்களைவெறுக் 

இன் நெய்தலினது கறிய பூவாறசெய்த கணணியைசசூடவும், 

| கானவா மருதம் பாட வகவா, நீனிற முலலைப பஃறிணை நவலக,கானக்சோழி 

கதிர்குத்த: ] 
கானக் கோழி ௧இர் கு5த--காட்டிடததுச் கோழிகள் நெறகதினாத் Bex eran, 

மனைக் கோழி Glare sar— மருதநிலகதின் மனையிறகோழிகள் தினையைத் 

தின்னவும், 

வரா மந்தி கழி மூழக--மலையி... ததிறகுரியமஈ இகள் கழியிலேமூழகவும், 

கழி காரை வரை யிறுபப--கழீயிறறிரியும்சாரைகள் மலையிலேடடக்கவும், 

கண வைப்பின் கால காடு குழீஇ--குளிரந்த வைப்புசககளையுடைய சானகுக... 

peu நாடுகள் இரணடு, 

நால் சாடென்னா, &% நடுவ ணேோதிணை ஈவெண தொழிய”எனனுஞருததிரத் 
தால. 

பாரப்போம்பவும் (௧௮௬) அய ரஏம (௪௮௭) மயிலால (௧௬௦) மடமஞ்ஞை 

(௩௧௨) பலபெயரவும (௨௧௯) காரை (௨௩௦௪) சேப்பவும் (௨௦௪) ௮கவா (௨௨௦) ௮கன் 

அமாறிப (௧௬௮) பல றிணைநுவலவும (௨௨௧) கானவா (௨௨௦) ஈடைமுனையின் (௨௦௨) 

மருதம்பாடவும் (௨௨௦) பாககத.தப (௨௧0) பரதவா குறிஞ்சிபாடவும (௨௧௮) கழகு 

மாறியோ (௨௧௪) ஈறவுமறுகவும (௨௧௫) அவல்வகுத்தோர (௨௧௬) மதுமறுகவும் 

(௨௧௭) குறவா கணணிரூடவும (௨௧௯) கோழி க.தாகுத்தவும் (௨௨௨) மனைக்சோழி 
  

% தொலகாப்பியம, பொருள இகா.ரம், அகத்திணையியல், ௨.



one பத்துப்பாட்டு. 

இினைக்கவரவும் (௨௨௬) மந்தி ஞூழ்கவும் (௨௨௪) ஈரா வளாயிறுப்பவும் (௨௨௫) கா 
ஞடி குழீஇ (௨௨௬) மாமாவின் வயின்வயின் நெற் (௧௮௦) கூடுசெழீஇய (௧௮௨) 
சாடு (௨௪௮) எனவினைமுடி. க்க ‘ 

குழீஇயென்னுஞ் செய்தெடில்ச்சம் பிறவீனைகொண்டது, * “.mybape Sara 

agin”? acre es Ard Sure. 

[மண்மருங்கிறான் மறுவின் ரி, யொருகுடையா ஜொன்றுகூறப், பெரிதாண்ட 

பெருங்கேண்மை, யறஜொடு புணாக்ச திறனறி செங்கோ, லன்னோன் வாழி வெல்வே 

ற் குரிசில்:] 

மறுவின்றி ௮அறனொடு புணாந்த திறன் ௮றி செகசோல் ஒரு குடையான் ஓன்று 
கூற மு.தியோ (௧௮௪) முரண் செலப (௧௮௮) பெருஙகேணமை பெரிது ஆண்ட 
வெல் வேற குரிசில்--குறறமின்றித தருமத்தோகெடி.ய வழியை உலகம் அறிதற்குக 
காரணமாகிய செவ்வியகோலாலும் தணணளிசெயதறகெடுத்த ஒருகுடையாலும் 

தன.து.௮ணையே யுலசஙகூறும்படி யாகவும் முதியோ முரணசெலலுமபடி.யாசவும் 
பெரியஈட்புடனே நெடுககாலம் உலகையாணட வெலூனெற வேலையுடைய தலைவன், 

ஒருகுடை. என்றதனானும, ஒன்றுகூற என்றதனானும் இவன மணமுமுதும 
ஆணடானென்றனா 

அன்னோன்--யான்கூறிய ௮த தனமைகளையுடையோன, 

வாழி... வாழ்வாயாக, 

இறுதி யக. ர௩கெட்டுகினறது- 
| மன்னாநடுககத் தோனறிப பன்மா, ணெல்லை தருஈன பல்கதா பரப்பி ] 
மன்னா நடுங்கத தோன்றி--பசையரசா ஈ௫ஙகுமபடி. விளங௫), 

டபன் மாண எல்லை தருன பலகதா பர்பபி--பலலுயிரகளும் மாட்டிமைபபடுதற 

கக கா. ரணமா௫ய பகற்பொமுதைததருங் கதிரோன் சன்னிலையைவிட்பெ பலகரண 

களைப் பரபபுசையினாலே, 

குல்லை கரியவும்--கஞசங்குல்லை $ீயவும, 

கோடு எரி கைபபவும்--மரங்களினுடைய கொமபுகளை நெருபபுத இன்னவும், 

|அருவி மா மலை நிழத்தவும் ] மா மலை அருவி * கிழசதசவும்- பெருமையை 

புடையமலை தன்னிடததருவிகளை இல்லையாககவும், 

மற்றக கருவி வானம் கடற் கோண் மறபபவும்--இவையொழிர்த தொகுதியை 

புடைய மேகம் கடவிடத்துமுகத்தலை மறப்பவும், 

பெரு வறன் ஆ௫ய பண்பு இல் காலையும--பெரிய வறகடமுணடாகிய ஈற்குண 

மில்லாத காலத்தும், 

கரியவும் கைபபவும (௨௬௪) கிழத்தவும் (௨௬௫) மறப்பவும் (௨௩௬) வறனா௫ய 

சரலையுமெனமுடி ச்ச ் 
[கறைய ஈரக்தமு மட௫லு மாரமுர், துறைதுறை தோறும் பொறையுயிர்த தொ 

ழூ] நறையும் ஈரந்தமும ௮லும் ஆரமும் பொறை துறை துறை தோறும் உயி 

த்து ஒழு--௩றைககொ டியும் ஈரர்தபபுல்லும் அதிலும் சந்தனமுமாயெ சுமையைத் 

துறைதோறும் துறைதோறும்இளைபபாற த்தளளிப் ே போய, 
    

*ு தொலசாபபியம், சொல்லதிகாரம், வினையியல, ௬௪ 

* *ஓய்த லாய்த ணிழத்தல் சா௮, யாவயி னான்கு முள்ளச லுணுக்சம்."” என் 

து தொல்காப்பியம், சொல்லஇகாரம். உரியியல், ௬௪.



௨. பொருநராற்றுப்படை. ௬டு 

sors see குறைப புனல்--நுரையைத் தலையிலேயுடைய ஆரவாரத்தையு 

டைய நீர், 

வரைபபு அகம் புகுதொறும--குளசதிஓுங கோட்டததிலும் புகுந்தோறும், 
வரைச்கப்படுதலின், வரைப்பு ஆகுபெயர் 

புனல ஆடும் மகளி£ கதுமெனக குடைய---நீராடுமகளிர கடுகக் குடைஈதுவீளை 
யாட், 

புனல ஒழுடூப் புகுசொறும மகளா குடையவெனக, 

கூனிச் குயததின் வாய கெல அரிஈது-- வளைந்துநினற ௮ரிவாளின் வாயா 
லே கெலலையறுத் து, 

நெல்லு மிசசசாயததுத தரையிலேவிழுதலின, வளைகதுநிறகவேண்டுமென் 
ரா 

சூடி கோடாகப பிறசட9--சூடடை மலையாசவடுச௫), 

நாடொறும குனறெனக குவைஇய குன்ராக குபபை--நாடோறங கடாவிட்டு 
மேருவென்னுமபடி. தஇிரட்டின சொலையாத நெறபொலி, 

[சடுக்தெறறு மூடையி னிடஙகெடக் இடக்குஞ், சாவி செலலின் சறைகொள 
வேலி, யாயிரம் விளையுட் டாகக, காவிரி புரசகு நாரச௰ வோனே;] 

கடுந் தெறநறு மூடையின இடம் கெடச் டெசகும் விளையட்ட7க--நெருஙகத் 

தெறறின குதிரின்கண்ணே வெற்றிடம் இலலையாம்படி. டெத்தற்குக்காணமான 

விளைதலை யுடைததாக, 

கரிந்தெற்றுமுடை-கோட்டையுமாம 

சிறை கொள் வேலி ஆயிரம் சாலி செலலின விளையுட்டாக---வரம்புகட்டின 
வேலிநிலம் ஆயிரககலமாஇய செர்கெல்லின் விளையுட்டாச, 

காவிரி புரக்கும் நாடு சிழவோன்--காவிரி பாதுகாக்கும் காடு சனக்சே உரித்தார் 
தன்மையுடையோன் 

வறனாயே காலையும் (௨௩௭) புனல் (௨௪௦) ஒழுபெ (௨௯௧) புகுதொறும் (௨௪0) 

மகளி குடைந்து விளையாடச் (௨௪௧) கூனி அரிச்.த (௨௪௨) பிறக்கச் (௨௪௩) குவை 
இய குப்பை (௨௪௪) சடெத்தற்குச்சாரணமான (௨௪௫) விளைடட்டாகச் (௨௪௪) காவிரி 
பூரககு சாடு (௨௪௮) எனவினைமுடி.க்க 

பொருச (௬), கோடியாதலைவ, கொணடதறிஈ (௫௭), புகழ்மேமபடுஈ (௬௦), ஏழின் 
இழவ (௬௬), காடுறை கடவுட்கடன் கழிபபியபின்றை (6௨) நெறிதிரிர்தொரா௮.2 

(௫௮) ஆததெதிர்பபடுதலும கோறறதன்பயனே (௫-௯), போற்,மிசகேண்மதஇ (௬௦), 
நின்னிரும்பேரொக்கலொடு (௬௨) பசியொராஅலவேணடின், நீடின்று (௬௨) எழுமதி 

(௬௩), யானும் (௬௪) இன்மைதீர வந்தனென (௧௨௧), உருகெழுகுரிலொயெ (௧௬௧) 
உருவபபஃறே ரிளையோன்றவன் (௧௬0), கரிகாலவளவன் (௧௪௮), காடுழவோன் 

(௨௪௮), குரில, ௮னனோன (௨௬௧) சாணிழன்மரு௨ற் குறு (௧௪௯) மன்னர்நடுங 
ச. த்தோன்றி (௨௩௨), வாழியெனத (௨௬௪) சொழுது முன்னிற்குவிராயின் (௪௫௦), 

சாட்டொடு (௧௭௦) வேழர் (௧௭௨) தரவிடை ௨ சஙகலோயவிலன் (௪௪௩) எனசகூட்டி. 
வ்னைமுடி.வுசெய்ச



ர்ச் பத்துப்பாட்டு. 

முன்னிலை சுட்டிய வொருமைச் ளெவி4%% வேண்டும்” என்பதனான், இஙங 

னமுடி.ர்த௮. 
ர் “கூத்தரும் பாணரும் பொருகரும் விறலிய, மாறறிடைச சாட்டி யுறழத் சோ 

ன்றிப், பெற்ற பெருவளம் பெருமாச் கறிவுறிஇச், சென்றுபய னெதிரச் சொன்ன 

பக்சமும்'” என்பது இதற்குவிி, 

1 “ஆரிய ஈடைத்தே வஞ்ச” என்பதனாற, பின்னர் வஞ்ச மிசவும்வர் தன 
வென்றுணர்ச 

சோழின் கரிகாற்பேநவளத்தானை ஒடத்தாமக்கண்ணியார்பாடிய போநந 
ராற்றுப்படைக்கு ம மதுரை ஆசிரியர் பாரத்துவாசி நச்சினார்க்கினியர் சேய்த வுரை 

முற்றிற்று 
Og gerne 

வெண்பா 

& வரியு மேறறததி னானும பிறகாடடு 
வாரி சாரக்கும வளனெல்லாச் தேரி 

னரிகாலின் சமுகூஉ மக்நெல்லே சாலு௩ 

ஈரிகாலன் காவிரிசூழ் நாடு 

௨. அரிமா சுமந்த வமளிமே லானைத 

இருமாதி வளவனெனத தே௰ேன் திருமாரபின் 
மானமா லென்றே தொழுதேன் ரொழுதகைப 
போனவா பெய்த வலா 

௩. முச்சக் காமு மளபபதறகு நீடடியகா 

லிச்சக் காமே யளந்ததாற் செய்சசெ 

யரிகான்மேற றேனஜொுகு மாயபுனனீர காடன 
கரிகாலன் கானெருப புறறு 

வெ டஆமைன வதனா னணகனசமை ha anit அவை வண்டை — 

முன்னிலை சட்டியவொருமைக செவி, பனமையொடு முடி.யினும வனா 

நீலை யின்றே, யாற்றுப்படை மருங்றெ போற்றல வேண்டம்” என்பது தொலசாப் 
பியம், சொல்லதிகாரம, எச்சவியல், ௬௬ 

் தொல்சாப்பியம், பொருளதிசாரம், புறததிணையியல், ௬௬ 
செய்யுளியல, ௧0௮,



மூன்முவது 

தி நுபாணாற றுபபடை, 

அன 

  

omen pe இட்ட நிதம் 

மணிமலைப பணைதசோண் மாகில மடந்தை 

யணிமுலைத் தயலவரூ௨ மாம Curae 
செல்புன லுழகத சேயவாற கான்யாறறுக 
கொல்கரசை ஈறுமபொழிற குயில்குடைச் துதிர்தத 

௫ புஅபபூஞ செம்மல சூடிப் புடைகெறிதீதுக் 

கதுபபுவிரிச தனன காழச நுணஙகற 

ஈலயிலுருப் பனைய வாகி யைதுஈடநது 

வெயிஓருப் 460 வெமபரல அழிப்ப 

வேனி னின்ற வெமபத வழிகாட் 
௧௦ காலைஞா யிறறுக் சதிர்கடா வறுப்பப 

பாலை நின்ற பாலை நெடுவழிச 
சுரன்முதன் மாா௮தத வரிநிழ லசைஇ 
யைதவி ழிகுபெய லழகுகொண் டருளி 
நெய்கனிர் தருளிய கதுபபிற கதுப்பென 

௧௫ மணிவயிற் கலாபம பசபபிப பலவுடன் 

மயின்மயிற குளிக்குஞ் சாயற சா௮ 
யுயங்குகாய நாவி னலலெழி லசைஇ 

வயங்இழை யுலறிய வடியி னடிதொடாக் 
தீர்ஈதுநிலந் தோயு மிருமபிடி த் தடக்கையிற் 

௨௦ சேர்ச்துடன் செறிந்த குறங்கெ குறக்கென 

மாலவரசை யொழுகிய வாழை வாழைப 
பூவெனப் பொலிந்த வோதி யோதி 

ஈளிசசனை வேங்கை காண்மலா ௩௪ூக் 

களிசசுரும பரறறுஞ் சுணங்கிற சுணங்குபிஇரர் 
௨௫ தியாணர்க் கோங்கு னவிாமுகை யெள்ளிப 

பூணகத தொடுங்கிய வெமமுலை மூலையென 

வண்கோட் பெண்ணை வளர்த்த நங்க 

னின்செறி நீர்தரு மெயிற் றி னெயிறெனக் 
குல்லையம் புறவிற் குவிமுகை யவிழ்க்த 

* அயிலுருக்கனையவாடுயென்றும், அயிலுரு ச்சனையவாட. யென்றும் பாட 
Der Sapte asain,   

Pinte



னி] பத்துப்பாட்டு, 

௩௦ முல்லை சான்ற கறபின் மெலலியன் 

FL) 

ம௦டமா னோக்கெ வாணுதல் விறலியா 
கடைமெலிக் தசைஇய ஈன்மென் 2 ow. 
soor Adrur மெலலச் தைவரப 
பொன்வார்க் தன்ன புரியடங்கு நசமபி 
ணின்கூரற் சிறியா pian pb Sg 
கைவளம் பழுகிய ஈயர்தெரி பாலை 
கைவல பாண்மகன் கடன மிக் இயக்க 
வியங்கா வையக வள்ளியோர BONE GB) a» 
Bons செவ்வமொடு Burp mie படுப்பு 
மூணிவிகக் இருந்த மேதவா யிரசவல 
கொழுமீன் குழைய வொதுங்இ வள்ளிதழ்க் 
கழுநீர் மேய்ந்த கயவாட$ியெருமை 
பைங்கறி கிவக்த பலவி னீழன் 
2ம௦கரசண் மெலலிலை மயிர்பபுறர் தைவச 
விளையா விளங்க ணாத மெல்குப்பெயசாக 
குளவிப் பள்ளிப் பாயல Oar or ere 
நகூடபுலங் காவலா மருமா ©) Gx oar Gey 
வடபுல aio 5 gy UT BAD Out Des s 
வெழுவறழ் இணிதோ எியயோக குட்டுவன 
வருபுனல வாயில வஞ்சியும் வறிதே யதாஅ௮ன்று 
கற்வுவா யுறஜைக்கு காகுழமுஇர் நணவத 
கழைவாயச் குறுக்துணி யயிலுளி பொருத 
கைபுனை செப்பல் உடைந்த மார்பிற 
செய்பூங் கண்ணி செவியுத அருத்தி 

௫௫ கோன்பகட் மேண சொழுகையொடு வத 
மகா ரன்ன மகீதி மடவோர 

ககா சன்ன களிநீர் மூகத/ம 
வாள்வா பயெருக்இன் வயித்றகக தடக் 
தோளபுற மழைக்கு ஈல்கூர் சுபமி 
ணுளரிய லைம்பா லுமட்டிய ரீனற 
இளர்பூட் புசகலவசொடு இலுஇலி யாடும் 
கத்துகீர் வசைப்பிற கொரற்கைஎ கோமான் 
ஜென்புலல் காவலர் மருமா னொன்னூா 
மண்மாறு கொண்ட மாலை வெண்குடைக் 

௬டு கண்ணார் சுண்ணித் கடுந்தோச் செழியன் 

௩ சசா௮அவன்னவென்றம் பாடம்
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orf) 

௮/0 

௮௫ 

ant) 

௧௦௦ 

உ ௩. சிறுபாணாற்றுப்படை. ௬௯ 

ஐமித்நிலை பெறற தாங்கரு மாபின் 

ம௫இழ்கனை மறுகென மதுதையும வறிதே யதாவுன்று 

நறுநீர்ப  பொயகை யடைகரை நிவந்த 

துறுரீரக் கஉடமபின அணையா கோதை 

யோவக தன்ன வுண்டுறை மருங்கிற் 

கோவச் தனன கொஙகுசேர் புறைததலின் 

வருமுலை யன்ன வண்முகை யுடைந்து 

இருமுக மவிழ்க்த தெயவக தாமசை 

யாகி லங்கை யரசககுததோயந் தன்ன 

சேயிதழ் பொதிந்த செமபொற கொடடை 
யேம வின்றுணே தமீஇயி௨ குளர்க்து 

காமா துமபி காமரஞ் செபபுக 

கண்பணை தழீஇய தளசா விருக்கைக 

குணபுலங காவலர் மருமா னொனனா 

சோங்கெயிற கதவ முருமுசசுவல சொறியுக் 

அங்கெயி லெறிஈத கொடிவிளங்கு தடக்கை 

ஏாடா ஈலலிசை நற்றேர்ச செமபிய 
னேடாப பூட்கை யுறகதையும வறிதே யகா௮னறு £ 

வானம் வாயதத வளமலைக கவா௮ற 

கான மஞஞைககுக கலி கலகிய 

வருக்இி.ற லணங்கி னாவியா பெருமகன 

பெருங்க னாடன் பேகனுஞ சுருமபுண 

நறுவி யுறைககு காக கெடுவழி௪ 

சிறுவ” முலலைககுப பெருகதேர் sou 

பிறங்குவெள எருவி விழுஞ சாரற் 
பறமபிற கோமான் பாரிய கறங்குமணி 

வாலுளைப புசவியொடு வையக மருள 

வீர கனமொழி யிரவலாக தேத 

வழறிகழ்ர் திமைககு மஞ்சுவரு நெடுவே௰ 

கழறொடிக தடககைக காரியு கிழறிகழ் 

So காக ஈல௫ய கலிங்க 

மாலமா செலவற சமாகதனன் கொடுததக 

சாவர் தாங்கிய சாஈதுபுலா திணிதோ 

ளார்வ ஈனமொழி யாயு மாலவரைக 

கமழ்பூஞ் சாசற் கவினிய கெலலி 

யமிழ்துவிளை தீங்கனி யெளவைக் இக்சு 

வாவுச்ளனெலங் கனலு மொளிதிகழ் செடுவே



FO பத்துப்பாட்டு. 

லசவககட௰் முனை யஇகனுங் கரவாது 

Cie qa weg! ara 

50@ gpg கொகெத முனைவிளகஙகு தடக்கைத் 

௧௧௦ 

கக 

௧௨௦ 

௧௨௫ 

அளிமழை பொத்ிய்ம வளிதுஞ்சு கெடுங்கோட்டு 
ஈளிமலை காட. னள்ளியு ஈகளிசினை 

ஈறுமபோது கஞலிய காகுமுஇா காகததுக் 

குறுமபொறை நன்னாடு கோடியர்க் Sis 

காரிக் ரு.இிசைக காரியொடு மல்க்த 

வோரிக குதிசை யோரியு மெனவாய 
Qaiprum 6s வெழுவு£ழ் இணிதோ 

ளெழுவா பூண்ட வீகைச௪ செகறுகம 

விரிகடல வேலி வியலகம விளஙக 

வொருதான ருங்கிய வுசனுடை. கோனறு 

aor nef காகமு மகிலு மாசமுஈ 

அழையாடு மகளிாககுக தோட்புணை யாகிய 

பொருபுன றரூஉ௨ம போக்கரு மரபிற் 

ஜொனமா விலங்கைக் கருவொடு பெயரிய 

ஈன்மா விலலகை மனன ருூள்ளு 

மறுவின்றி விளங்க வடுவில் வாயவா 

ஞூுபுலிக அபபி னோவியர் பெருமகன் 

களிறறுகதமும் பிருக்க கழுறயங்கு இருந்தடி.ப 
பிடி க்கணஞ இதறும பெயன்மழைத தடக்கைப 

பல்லியக் கோடியா புசவலன் பேரிசை 

ஈலலியக் கோடனை நயந்த கொள்கையோடு 
SIGE மாபிற றன்னுஈ தந்ைத 

வானபொரு நெடுவசை வளனும பாடி. 

முனனாட் சென்றன மாக விககா 

௧௩௦ டி.றவாக் கண்ண சாயசெவிக் குருளை 

௧௩௫ 

கறவாப பான்முலை கவர்கனோ னாது 

புனிற்௮ுசாய் குரைககும புலலெ னஸட்டில 

காழ்சேோா முதுசுவாக கணசூத லரித்த 
பூமி பூத்த புழறகா ளாமபி 

யொல்குப௫ யுழந்த வொடுங்குஅுண் மருககுல 

வளைக்கைக் கணைமகள் வள்ளு௫ர்க் குறைத்த 
குப்பை வேளை யுப்பிவி ஷெந்ததை 
மடவோர் காட்சி காணிக் கசடையடைக் 

இரும்பே சொக்கலொ டொருக்குடன் மினசயு



BHO 

SH) 

௧௫௦ 

௧௫௫ 

௧௬௭௦ 

௬௫ 

௧௭௦ 

நாடு 

உ.சிறுபாணாற்றுப்படை. எக 

மறழிபசி வருத்தம் வீடப் பொழிகவுட் 

டறுகட் பூட்கைத தயங்குமணி மருங்கிற் 

சிறுகண் யானையொடு பெருக்தே செய்திட 
யாமவ ணின்றும் வருது நீயிரு 

மிவணயச் இருக்க விருமபே சொககற 

செமம லுள்ளமொடு செலகுவி சாயி 
னலைகீர்த தாழை யனனம பூபபவுச் 

தலைகாட செருச்தி தமனிய மருட்டவுவ 
கடுஞசூன் முண்டகங் கஇர்மணி கழா௮லவு 

கெடுங்காற புன்னை நிததலம வை. பவுப 

கானல வெண்மணல கடலுலாய நிமாதசப 

பாடல சானற கெயத னெடுவழி 

மணிநீர் வைபபு மதிலொடு பெயரிய 
UAB TL UDA m பட்டினம படரி 

னோககுகிலை யொட்டகக அயின்மடிஈ தனன 

விவ்குகிரை கொணாக்க விரைமா விறகிற 

கரும்புகை௪ செந்தீ மாடடிப பெருரதோண் 
மதியேக் க.நாஉ மாசறு தஇிருமூகதது 

அதிவே னோக்கி னுளைமக எரிதத 

பழமபடு தேறல் பாதவா?மடுப்பக் 

இளைமலர்ப் படபபைக் இடெங்கஇற் கோமான 

றளையவிழ் தெரியத் றகையோற பாடி 

யறற்குழற் பாணி தூங்கு யவசொடு 

வதற்குழற சூட்டின வயின்வயிற் பெறுகுவி£ 
பைநநனை யவசை பவழ கோபபவுங் 

கருகனைக காயாக் கணமயி லவிழவுவ 

கொழுங்கொடி முசுண்டை. கொட்ட கொளளவுஞ் 

செழுககுலைக் காக்தள கசைவிரல பூபபவுங 

கொலலை கெடுவழிக் கோப ஞூசவு 

மூலலை சான்ற மூலலையம புறவின் 

விடாகா லருவி வியன்மலை மூழ்க௪ 
சுடாகான் மாறிய செவவி கோக + 

இறலவே னுதியிற பூதசி கேணி 

விறலவேல வென்றி வேலா செய்தி 

னு௮வெயிற குலைஇய வுருப்பவிா குரமபை 

யெயிற்றிய சட்ட வினபுளி வெஞசோறு 

கேமா மேனி௪ சிலவளை யாயமொ



ட 

௧௮௦ 

கடு 

௧௬௯௦ 

௧௬௯௫ 

2.00 

2.40 

பத்அப்பரட்டு. 

டாமான் சூட்டி னமைவசப பெபறுகுவிர் 

ஈறுமபூங் கோதை தொடுத்த நாட்டினைக் 

குூறுங்காற காஞ்சிக் கொம்ப போலி 

நிலையருங் சூட்ட கோக்க நெடி இருகது 
ஈபுலவுக்கய லெடுகக பொனவாய் மணிச௫சசல 

வள்ஞரூர் கழித்த வவொழ் பாசடை 

மூள்ளசைக தாமசை ஞாஒழ்விரி காட்போது 

கொங்குகவர் நீலச் செலகட் சேவண 

2௦இசே சசவின் மானத் கோண்று 

மருதஞ் சான்த மருகக உண்பணை 

யக்ண சருகா வருங்கடி வியனக 
சந்கண் இடங்கெெவ னாழுூா செய்தஇன் 

வலம். பட நடகளும வலிபுண செருதஇ 

னுசன்கெழு கோன்பகட் முழவர் கங்கை 
பிடிக்கை யன்ன பினனுவிழ் சிறுபுறக்துக 

சொடிக்கை மக மகமுறை தபெப 

அிருங்கா முூலககை யிருப்புமுகக் சேய்த்கது 

வவைபபு மாணரிக யமலைவெண் சோறு 

கவைதகதா ளலவன் கலவைடுயாடு Qu mje 

செரிமறிர் கன்ன காவி ணிலங்கெயிற்றுக் 

கருமகிக் காகம் கவையடி.ப பேய்மக 

ணஊிணனுண்டு சிரிச்ச கோற்றம் போலப் 

பிணனுகைகனுச் சிவந்த பேருசர்ப் பணைததா 

ளண்ணல் யானை யருவிதுக ளவிபப 

நீ.உடங்கு கெருவினவன் சாறயா மூதா 

சேயக்து மன்று இறிதுகணி ய அவே 

பொருகர்க் சாயினும புலவர்க் காமினு 

மருமஹை காவி னக்கணர்க் காயினுங் 

கடவுண் மாலவசை கண்விடுக தன்ன 

வடையா வாயிலவ னருங்கடை சூறுசச 

செய்ககனறி யகிதலுஞ் சல்மின மின்மையு 

மின்முக முடைமையு மினிய னாசலுளு 

செகிந்துவிளங்கு சஐபபி ன௰றிக்தகோ சேதத 

வஞ்னர்க களிககலும வெஞகின மின்மையு 

மாணணி புகுதனு மழிபடை. தாங்கலும 

வாண்மீக் கூம்றத்து வயவ சேக்சக் 
அனவ வவ னம டை அரவகவதமி கும்கி. அத்தம் வலவ. அட வகதவகு, 

  

* பலவக்கய லெகலிக்க வெண்கம் பாடம்



'௩.-ரிறுபாணாற்றுப்படை. ௭௩ 

கருதியஅ முடிததலுக அமுதப் பதேது 
மொருவழிப் படாமையு % மோடிய துணர்தலு 

௨௧௫ மரியே ௬ண்க ணரிவைய சேதத 

வறிவுமடம படுதலு மறிவுசன் குஷைமையுழ் 
வரிசை யறிதலும வசையாது கொடுத்தலும் 

பரிலை வாழ்ககைப பரிசல சேததப் 
பன்மீ னவெட். பான்மதி போல 

௨௨௦ வின்னகை யாயமோ டிருஈதோற குறுபெ 

பைங்க ஹாகம பாமபுபிடி த தன்ன 
வங்கோட்டு௪ செறிந்த வவிழ்க்துவிங்கு இவவின் 
மணிநிசைத் தன்ன வனபபின் வாயமைதது 

வயிறுசேர் பொழுகய வகையமை யகளததுக 

௨௨௫ கானக குமிழின கனிகிறக கபெபப 
புகழ்வினப பொலிந்த பச௫சையொடு தேம்பெய் 

தமிழ்துபொதி இலிறறு மடவசுபுரி நரமபிற் 

பாடுதுறை முற்றிய பயன்றெரி கேள்விக 

கூடுகொ னின்னிய௩ சூரலகூர லாக 

௨௩ நானெறி மாபிற பண்ணியா னாது 
முதுவோர்ககு முகிழ்தத கையினை யேனவு 
மிளாயோககு மலாக்த மரீரபினை பெனவு 

மேசோர்க்கு நிழன்ற கோலிளை யெனவுக் 

ேேசோர்க் கழன்ற வேலிளை யெனவு 

௨௩ட நீல மொழியா வளவை மாசில 

காம்புசொலித் தன்ன வறுவை யு௨இப * 

பாமபுவெகுண் டன்ன தேற னலகிக் 

காவெரி பூட்டிய கவாகணைத தூணிப் 

பூவிரி சசளைய புகழோன் றன்முன் 

௨௪௦ பனிவடை மார்பன் பயக்க அண்பொருட் 
பனுஉலின் வழாஅப் பல்வே ஐடிசில் 
வா ணிற விசுமபிற் கோண்மீன் சூழ்ந்த 

விளஙகதா ஞாயி றெள்ளுக் தோற்றதது 

விளங்குபொற் கலததில் விருமபுவன பேணி 
௨௪௫ யானா விருப்பிற ருனின் அாட்டித் 

இறலசால வெள்றியொடு தெவ்வுப்புல மகற்தி 

விறல்வேன் மன்னர் மன்னெயின் முருக்கி 

  

% ஊடியதணாதலுமென்றும்பாடம, 

௧0



௭௪ பத்துப்பாட்டு, 

ஈயவா பாணர் புன்கண் டீர்ததபின் 

வயவர் தந்த வான்கேழ் நிதியமொடு 
௨௫௦ பருவ வானத்துப பாற்கதா பரபபி 

யுருவ வான்மதி யூர்கொண் டாங்குக் 

கூருளி பொருத வடுவாழ் கோன்குறட் 
டாரஞ் சூழ்ந்த வயிலவாய் நேமியொடு 
கஇிதர்நனை முருக்னெ சேணோககு நெடுஞூனைத 

உடடு ததாபிணி யவிழ்ந்த தோற்றம போல 

வுள்ளரக் கெறிந்த வுருககுறு போர்வைக் 

கருந்தொழில் வினைஞா கைவினை முற்றி 
யூந்துபெயர் பெறற வெழினடைப பாகசொடு 

மாசெல வொழிக்கு மகனுடை கோன்றாள 
௨௬௦ வாண்முகப பாண்டில வலவனொடு தரீஇ 

யன்தே விடுக்குமவன பரிசின் மென்ரோட 
டுகலணி யலகுத ௮ளக$ூயென் மகளி 
சகிலுண விரித்த வமமென் கூந்தலின் 

மணிமயிற கலாப மஞூடைப் பசபபித 

௨௬௫ துணிமழை எவழுக துயலகழை கெடுங்கோட 

டெறிந்துரு மிமஈர வேறறருஞ சென்னிக 

குறிஞ்செ கோமால கொய,களிக் கண்ணிச 
செலலிசை நிலைஇய பண்பி 

னல்லியக கோடனை ஈயகஜிா செலினே 

இதனபொருள். 

[மணிமலைப பணைததோண மாநில மடஈதை, யணிமுலைத துயல்வரூ௨ மாசம் 

போல:] பணைத தோள் மா நிலமடந்தை மணி மலை அணி முலைத் துயல்வராஉம் ஆரம் 

போல--மூங்கொயெ தோளையுடைய பெருமையினையுடைய மணமகளுடைய மணி 

சள்தங்வெ மலையாகய அழ€னையுடைய முலையிற இடந்தரசையும் முததுவடம்போல, 

(செல்புன லுழர்த சேய்வரற கான்யாற்றுக, கொலகரை ௩ றும்பொழில:] சேய 

வரற் கரா கொல் கான்யாற்றுச் செல் புனல் உழந்த ஈறும் பொழில்--மலைததலையி 
னின்றும் வரு தலையுடைய கனாயைக் குத்துன்ற காட்டாறறிடத்து ஐடுன்ற புன 

லாலே வருஈஇன கறிய பொழிலிட ss, ம் 

இ.ரண்டுமலையினின்றும் வீழ்ர்து இரணடு ஆறறிடைககுறையைச சூழ்வந்து 

பின்னர்ச் கூடுதலின், மு,த்துவடம் உவமையாயிற்று; இது மெயயுவமம். பெருக்காற 
கோகெள் வருச்.துதவின், உழநீதவென்றார். இதனாறபயன் ஆறறிடைக்குறையில் 
கின்றம.ரம் இளவேணிழறகாலத்.து மிகவும் பூத்ததாயிறறு 

[குயில்குடைச் து.திர்த்த, பு. தப்பூஞ் செம்மல் சூடிப் புடைநெறித்துக், கதுப்பு 

விரிச் சன்ன சாழக நுணங்கற, லயிலுருப் பனைய வாடு யைதுஈடர் த, வெயிலுருப் 

பற்ற வெம்பரல் இழிப்ப"]



௩. சிறுபாணாற்றுப்படை. எடு 

காழ் அகம் ௮ணஙகு அறல் குயில் குடைந்து உதிர்த்த புதுப் பூஞ் செம்மல் 

சூடிப் புடை நெறித்தச் கதுப்பு விரிததன்ன வேனில் கின்ற (௯)--கருமையை இட 

தீதேடடைய அணமையையுடைய ௮றல் குயில்கள் சிதசாலுளர்ந்து உதிர்த்த புதிய 

பூக்களாயெ வாடலைச்சூடி. ச தம்மிடமெல்லாம் ௮றல்பட்டு மீயிரை விரிததாலொத்த 

தன்மையவாக இளவேனிலரின்றவெனக 

பொழிலிடத்,சறலென்க 

வெயில் உருப்பு உற்ற வெம் பரல-- வெயிலால் வெம்மையுறற வெவ்விய 

பருச்கை, 

அயில் உருப்பு ௮னையவாகெ இழிபபச சுரன மராத்த வரி நிழல் மு,சல் அசைஇ 

(௧௨) ஐத ஈடச்து--வேல காய்ச்த தன்மையவாய் அடி.யைச் இழிச்சையினாலே ௮௬ 

ங்சானகத்துநின்ற கடம்பினுடைய செறியாத நிழலைஉடைத்தாயெ ௮டி.யிலே இளைப் 
பாறிப் பினபு போகவேணதெவின், மெத்தென 6155, 

| வேணி னின்ற வெம்பத வழிகாட், காலைஞா யிற்றுக க தாகடா வறப்பப், பாலை 

நின்ற பாலை நெவெழி,] வேணில கினற காலை வழிநாள் ஞாயிறறுச் கதிர கடாவுறுப்ப 

வெம்பதப் பாலை நின்ற பாலை நெடுவழி---இள வேனில் நிலைபெற்ற காலதஇற்குப பின் 

னாய நாளிலே ஞாயிற றினுடைய ௧.தா வெமமையைச செலுத்தலைச செய்கையினா 
லே வெய்ய செவ்வியையுடைய பாலைததன்மை கிலைபெற்றமையாற் பிறர்த பாலைநில 
மாய தொலையாத வழியினையுடைய சரனெனக. (௧௨) 

* நடுவுநிலை; இணையே” என்னுஞ் சூததிரததுரையாற பாலைத்தன்மை கூறி 
னாம்; ௮.துகொணடு உணாக. பாலைநினற பாலைவழி- **ஆறுசென்றவியா”” போல் 

[சரனமுதன மரா௮த்த வரிநிழ லசைஇ] எனபதனை முன்னேகூட்கெ. 
[ஐ.தவீ ழிகுபெய லழகுகொண டருளி, செயகணிச் திருளிய கதப்பின்:] ௮ருளி 

ஐ.து வீழ் இகு பெயல ௮ழகு கொணடு கெய கனிந்து இருளிய கதுப்பின்--உலூற்கு 

௮ருளுதலைசசெயது மெலவிதாய் வீழாது தாழகின்ற மழையினது அழகைத் தன்னி 

டததே கொண்டு எணணெயிலே முறறுப்பெறறு இருண்ட மயிரினையும், 

[சதுபபென, மணிவயிற் கலாபம் பரபபிப் பலவுடன், மயின்மயிற் குளிக்குஞ் 
சாயல்:] மயில பலவுடன் மணி வயிற கலாபங கதுபபெனப பரப்பி மயிற் குளிக்குஞ் 

சாயல்--மயிலகள் பலவுஙகூடி ரீலமணிபோலுங் கணணினையுடைய தோகைகளை மக 
ளீர் மயிரைவிரிததாற்போல விரித்துப்பாச்து இவாகள்சாயறகு ஒவ்வேமென்று பே 
ட்டிற்குள்ளே சென்று மறைதறகுச் காரணமாகிய சட்புலனாயெ மென்மையினையும், 

சாஅய் உயஙகு காய் சாவின ஈல்லெழில் அசைஇ வயஙகு இழை உலறி௰ய அடி. 

யின்--ஒடி.யிளைதது வருந்துகின்ற காயினது காச்னுடைய ஈல்ல அழகைவருத்த 

வறுமையாலே விளஙகுகன்ற சிலம்புமுதலியனவின்றிப பொலிவழிர்த அடிய 

னையும், 
[அடி.தொடார், ரக துகிலர் தோயு மிரும்பிடி த தடசகையின்:] ஈர்ந்து நிலம் 

தோயும் இரும் பிடி.த் தடச கையின ௮டி. தொடாந்து--இழுக்கப்பட்டு கிலத்தேசெ 

றியும சரிய பிடியினது பெருமையையுடைய கையபோலத் தாமும் ௮டியோடே தொ 
டாபுபட்டு முறையாற் பருத்து, 

[சோக்துடன் செறிந்த குறஙடுற் குறஙகென, மால்வரை யொழுயெ ப வாழை:] 

  

  

தொல்சாபபியம், பொருள இகாரம், அகத்திணை யியல், க.



௭௬ பத்துப்பாட்டு. 

ரால் வசை ஓழுய வாழையெனச் சேர்ச் து--பெருமையையுடைய மலையிலே 
ஒழுங்குபட வளர்ந்த வாழையெனச் திரண்டு, 

சேரென்னு முரிச்சொல் முதனிலையாகச் சேர்ச்தென்னும் வினையெச்சம் வர் 

சத: 

குறங்குடன் செறிந்த குறங்கன்--ஒருகுறககுடனே ஒருகுறஙகு நெருங்கியிருச 
(or gus (Gp pias oF COU யய, 

வாழைப பூவெனப் பொலிந்த ஒதி-- வாழையினது பூவென்னும்படி. ௮ழகு 
பெற்ற பனிசசையினையும், 

[ஒ.தி, ஈளிச்சே வேங்கை காண்மலர் ஈ௪9ச், களிச்சுரும் பரற்றுஞ் சுணஙூழ் 
சுணங்குபிதிர்ச்த-] களிச் சுரும்பு ஈளிச் னை வேங்கை சாள் மலர் ௬௪௫ ஓ.தி அரற் 

௮ம் சுணங்கற் சுணங்கு பி.தாச்.து.--களிப்பினையுடைய சுரும்புகள் செ.றிவினையுடை 

ssréu கொம்பினையுடைய வேங்கையினது காட்காலத்து மலசென்று விரும்பிப 
பாடி. ஆரவாரிக்கும் தரிடத்திற்றோனறிய சணங்குடனே ஒரிடத் திறரோன் றிய சுண 
ங்குபிதிர்பட்டு, 

யாணாச் கோங்கின் அவீர் முகை எள்ளிப் பூண் ௮கத்து ஒடுங்கெ வெம் முலை 
பு இதாகப் பூத்தலையடைய கோங$ன து விளஙகுகின்ற முகையை இகழ்ர் த மெல் 

லிய பணிசள் இடையிலேடடக்கின்ற விருபபதைைதயுடைய முலையினையும், 

[மூலையென, வண்கோட் பெண்ணை வளர்தத அங்கு, னின்செறி நீர்தரு மெயி 

ற்றின்;) வண் கோட் பெண்ணை முலையென வளாத்த நுங்கன் இன் செறி நீர் தரும் 
எயித்.றின்--பெரிய குலையினையுடைய பனை முலையென்னாம்படி. வளாத்த வுங்கெது 

இனிய செறிந்த நீா தன்னீர்மையாற் ரூழும் எயிறறினையும், 

[எ்யிறெனச, குல்லையம் புறவிற் குவிமுகை யவிழ்ந்த, முல்லை சான்ற கற்பின்:| 
குல்லை அம் புறவிற குவி மூகை எயிறென அவிழ்க்த முல்லை சான்ற கற்பின்--கஞ்ச 

ந்குல்லையையுடைய அழூய காட்டகத்தே குவிந்த அரும்பு எயிறென்னும்படி. நெகிழ் 

ச மூல்லைசூடுதறகமைகத கற்பினையும், 

கற்பின் மிகுதிதோன்ற முலலைசூதெல்இயல்பு கதுப்பிற் கதுபபென்பது முதல் 

இத்தணையும் இயைபுத்தொடை இரிந்து வந்ததென்றறிக. % “*இறுவாயொன்றல்” 

என்னுஞ் சூத்திரத்துட் கூறினாம 
மெல்லியல் மடமான் சோக வாள் நுதல் விறவியா--மெல்லிய இயல்பினை 

யும், மடப்பத்தனையுடைய மான்போலும் பாரவையினையும், ஓலியையுடை த்தாகய 

அதலினையுமுடைய விறலபட ஆூமெகளி£, 

க.துபபினையும (௧௪), இதியினையும் (௨௨), நுதலினையும், நோகனயும் (ma), 

எயிற்றினையும் (௨௮), மூலையினையும் (௨௬), குறஙகனையும (௨0), அடி.யினையம் 
(௧௮), சாயலினையும் (௧௬), மெல்லிய இயல்பினையு௦, கறபினையு (௬௦) முடைய விற 

லியரென்ச. 

டை மெலிந்து அசைஇய ஈன் மென் £றடி. கலலா இளையா மெல்லத் தைவர 

நடையால் இளைதது தய்ச்த ஈன்மையைய/டைய மெலலிய றிய அடியைத் தக் 
தொழிலையொழிய வேறுகல்லாத இளையா மெத்தென்று வருட, 

பொன் வாச்தன்ன புரி ௮டஙகு ஈரம்பின் இன் குரல் சீறியாழ் இடவயின் 
  

4 சொல்சாப்பியம், பொருளதிகாரம், செய்யுளியல், ௬௬.



௩.--சிறுபாணாற்றுப்படை. ௭௭ ' 

சழீதி-- பொற்கம்பியினையொச்த மூறுக்கடங்கன ஈரம்பினது இனிய ஒசையையு 

டைய சிறிய யாழை இடப்பக்கத்சே தழுவி, 

ரைவளம் பழுகிய ஈயம் தெரி பாலை சை வல் பாணமகன் கடன் அறிந்து இயக்க 

நட்டபாடையென்னும் பண மூறறுபபெற்ற, இனிமை “செரிஏன்ற பாலையாழை 
வா௫ித்தலைவல்ல பாணனாயெமகன் வாசிச்குமுறைமையை .றி்.து வாடக்ச, 

இயஙகர் வையத்து வளளிமயோ ஈசைடு--வள்ளியோரின்மையின் பரிசிலா 

செல்லாத உலகத்தே பரிசில் தருவாசை விருமபி, 

இணி இயங்கும்வையம சகடமாகலின், உலகத்திரகு இயஙகசாவையமென 

வெளிப்படை. கூ.றிற்றமாம். 

அனி கூர் எவ்வமொடு தயா ஆற்றுபபடுபப--தனனை வெறுததன்மிகச வருத்த 

த்தோடேகூடி.ன வறுமை நின்னைச் கொண்டுபோசையினாலே, 

முனிவு இசச்து இருச்ச முது வாய் இரவல--வழிவருததச் தரர் இருத பேரறிவு 
வாய்த்தறறொழீலையடையையாய இரவல, 

அயர் ஆறறுப்படுக்கையினாலே போர்து (௩௯) விறலியர் தம்முடைய (௬௧) சத 
”யை (௬௨) வெம்பரல (௮) அயிலுருபபனையவாசெ (௪) இழிசசையினாலே (௮) வரிநி 
ழலசைஇப (௧௨) பின்ஞம் ஆறறுநதகைபெற ஐதுஈடந்து (௪) ௮க்௩டையால் இளைத்து 

ஒயந்த அடியை (௬௨) இளையா தைவரப (௩௯) பாண்மகன் (௩௪௭) பாலையை (௬௪) 

பியக்க (௩௭) வள்ளியோர ௩சைஇச் (௬௮) சீறி யாழ இடவயிறறழீஇ (௬௫) மூனிவிக 
திருந்த இரவலவென முடிக்க 

கொழு மின் குறைய ஓதுக வள் இதழக கழுநீர் மேய்ந்த கயவாய் எருமை-- 

கொழுவிய மீன் துணியஈடர்து வளவிய இதழையுடைததாகய செஙகழுகீப் பூவைத் 

இன்ற பெரிய வாயையுடைய எருமை, 

பைஙகறி நிவாச பலவின நீழல மஞசள் மெலவிலை மயிாப் புறம் தைவர--ப௫ிய 
மிளகுகொடி.படாசத பலாவினீழலிலே மஞ்சளின2 மெல்லியவிலை சனது மயிலா 

புடைய மூதுகைத்தடல, 

விளையா இள௱ஈகள் நாற மெல்குபு பெய.ரா--முறராத இளையதேன் சாற மென்று 

அசையிட்டு, 

குளவிப் பள்ளிப் பாயல் கொள்ளும--காட்டுமல்லிசையாகய படுக்கையிலே 
துயில்சொள்ளும், 

குடபுலம் காவலா மருமான---மேற்றிசைச்சணுள்ள கிலசதைக காததற்ரொழி 
லையுடைய சேரா குடி.யிலுள்ளோன, 

எருமை, ரீழலிலே தைவ ரப பெயராக கொள்ளும குடபுலமென முடிகக 

ஒன்னா வடபுல இம௰யத.த வாங்கு வில் பொறிதத எழு உறழ திணி தோள் இயல் 

தோக குட்டுவன்--பகசைவருடைய வடகடின்கண உளளதாகூய நிலததிடத்தே கித் 
கம் இமவானினகணணே வளையும் விலலைவைதத கணையத்தைமாறுபடுக் Helles 

தோளினையும் ஈடக்னெற சேரினையமுடைய குட்டகாட்டை யுடையோன், 

வரு புனல் வாயில வஞ்சியும வறி--பெருகுகின் றரீராயும், கோபுரவாயிலை 
புமுடைய வஞ்சியென்னுமூரும் தரும்பரிசில் சிறிதாயிருககும், 

மருமான் (௪௪) குட்டுவன் (௪௯) அவனுடைய வஞ்சியும் வறிதெனமூழ க்க 

அதா௮ன்து-௮வ்வூசன்றி,



௭௮ பத்துப்பாட்டு, 
(க 

ஈறவு வாய் உறைக்கும் சாகு முதிர் நுணவத்து ௮றை வாய்க் குறுந்துணிஃஃதே 

னைப் பூச்சள் தம்மிடத்தினின்று அளிக்கும் இளமைநுதிர்ந்த துணாமரத்இன.து வெ 
ட்டின வாயையுடைய குறியகுறட்டை, 

[அயிலுளி பொருத, கைபுளை செப்பங் கடைந்த மார்பின்:] அயில் உளி சடைந்த 
கை புனை செப்பம் பொருத மார்பின் மந்தி (௫௬)--கூர்மையையுடைய உளிகள் உள் 

ளேசென்றுகடைச்ச சாதிலிங்கம் தோய்ந்த சேப்புச்சோக்ச மார்பின்மச்தி, 

செய் பூங் கண்ணி செவி முதல் திருத்தி--இடேச்சையாந்செய்த பூவினையுடைய 
மாலையைச் செவியடி.யிலே நகெற்றிமாலையாகக கட்டி, 

கோன் பகட்டு உமணா ஒழுகையொடு வந்த மந்தி (௫௬)--வலியினையுடைத்தா 
இஓயெ எருத்தினையடைய உப்புவாணிசருடைய சகடவொழுங்கோடே கூடவந்த மந்தி, 

மகா௮ா ௮ன்ன மர்தி--அவர்கள் வளர்ததவின் அவர்கள் பிள்ளைகளை யொத்த 

மக்தி, 
மடவோர் ஈசாலா அன்ன களி நீர முததம் வாள் வாய் எருந்தின் வயிற்றகத்து 

அடக்ெ-அவவிடத்து மடப்பசதையுடைய மசளிருடைய எயிற்றையொத்த செறி 

ந்த நீமையையுடைய முததை வாள்வாயபோலும் வாயையுடைய இளிஞ்டிலின் 
வயிற்நிடத்தே இட்டுப் பொதிக் ௪, 

[தோள்புற மறைககு நல்கூர் நுசுப்பி, னுளரிய லைம்பா லுமட்டி.ய ரீன்ற:] 

லுசுப்பின் ஈல்கூர் புறம் தோள் மறைக்கும் உமட்டி.யா--ுசுப்பினது ஈல்கூர்ந்த 

புறத்தைத் தோள் மறைககும் உமட்டி.யா, 
என்றது:--இடை தனது நுண்மையால் கெடுழழுயங்குஙகாலத்து ஊற்றின்பம் 

பெராூது மிடி.ப்பட்ட புறத்தினேத் தோள் இறுகமுயஙக அ௮வ்வின்பத்தைசகொடுத் 

சழ்குச் காரணமான உமட்டி.யரென்றவாறு' 

ஊற்றின்பம் பெறறறியாசெனனும் புறங்கூறறை யென்றுமாம். 

உளர் இயல் ஐம்பால் உமட்டியர் ஈன்றத-..-௮அசைசன்ற இயல்பினையுடைய ஐக் 

துபகுதியாகிய மயிரினையுடைய உப்புவாணிகத்தியாபெறற, 

தளர் பூண புதல்வரொடு வெலி ஆடும்--விளங்குகன்ற பூணையுடைய பிள்ளை 

சஞடனே தானும் லெடலுபபை கொண்டு விளையாடும், 

தீத்து நீ வரைப்பிற கொறகைக் சோமான்--முறிஏன்ற நீனாத் தனக்கு எல் 
லையாகவுடைய கொறகையெனனும ஊர்ககரசன், 

மர்.தி முத்தையடக்க உமட்டியரீன்ற புதல்வரோடே ஆடுங் கொற்கை யென 

முடிச்ச. 

தென் புலம் காவலா மருமான்--தெற்னெகண்ணதாயேரிலச்ைைக காத்தற் 

ரொழிலையுடையாா குடி.யிலுள்ளோன், 

[ஒன்னார், மண்மாறு கொண்ட மாலை வெண்குடைக், கண்ணார் கண்ணிக் கடந் 
தேர்ச் செழியன்.] 

ஒன்னா மண் மாறு கொணட செழியன--பகைவாநிலத்தை மாறுபாட்டாலே 

சைச்கொண்ட பாணடி.யன், 

மாலை வெண்குடைக் கண்ணார் கணணிக கடுர் தோச்செழியன்--முத்தமாலையை 

யுடைய கொற்றக்குடையினையும கண்ணிறகு அழகுரிறைர்த கண்ணியினையும் கடி.ய 
தேரினையுமுடைய செழியன்,



௩.--சிறுபாணாற்றுப்படை, ௭௯ 

| தமிழ்நிலை பெற்ற தாககரு மரபின், மமழரனைமறுனே மதுரையும் வறிதே;) நனை 
ம$ழ் தாங்கரு மரபின் தமிழ் கிலைபெறற மறுகின் மதுனாயும் வறித--தன்னிடத் 

துத் தோன்றிய மனமகிழச்சி பொறுத்தறகரிய முறைமையினையுடைய தமிழ் வீற்றி 

ருந்த தெருவினையுடைய மதுளாயும் வறிது, 

ஈனைம$ழ்--வீனைத்தொகை 

கோமான் (௬௨) மருமான் (௬௩) செழியன் (௬௫) அவனுடைய மதுனாயும் தரும் 

பரிசல் இறிதாயிருக்கும் 

௮தா௮ன்று--அவ்வூரன் றி, 
[ நறுநீர்ப் பொயகை யடைகளா நிவந்த:] பொய்கை ஈறு நீ அடைகரை நிவந்த 

எபொய்சையிடதது கறிய சரரடைசமாயிலே நினறு வளாந்த, 

துறுநீரச் கடம்பின் அணை ஆர் கோதை--நெருஙகுகின்ற தன்மையையுடைய 
ஈடம்பினுடைய இணைதனிறைச்ச் மாலை, 

கோதைபோலப் பூகதவிற கோதையென்ரறா. 

| தவத் தன்ன வுணடுறை மருஙகிற, கோவச் சன்ன கொங்குசோ புறைத்தலின்:] 

கோவத்து ௮ன்ன கொங்கு உறைததலிற சோபு ஓவதது அனன உண துறை மருங் 
சன்--சன்னிடதது இர்திகோபததையொதத தாதையுதாத்தலின் ௮த்தாதுசேர் 
ர்து இத்துரததையொதத உண்ணும்துறையிடததே நின்ற, ச 

வரு மூலை ௮ன்ன வண முகை உடைந்து இருமுகம் அவிழ்ந்த தெய்வத் தாமரை 

-எமுஇன்ற பெரியமுலையையொத்த பெரிம முகைகெகிழநஈது அழனையுடைய மூக 

ம்போல மலாந்த தெயவததன்மையையுடைய தாமரையிடதத, 

* “பொருளே யுவமஞ் செய்தனா' என்னுஞ் சூத்திரத்தாற பொருளை யுவுமஞ் 
செய்தார். 

ஆசு இல ௮அஙகை அரசகுத் தோயந்தன்ன சேயிதழ் பொதிந்த செம் பொன் 

கொட்டை ஏம இன் துணை தழீஇ--குறறமிலலாத ௮ங்கையைச் சாதிலிஙகரதோய் 

ந்தாலொத்த சிவர்த இதழகுழ்்ஈத செம்பொனனாற செய்தாலொத்த பீடத் இலேதன் 
னயிர்ச்குக காவலாகய இனிய பெடையைச் தழுவித் துயிலகொண்டு, 

இறகு உளர்ச்து காமர் அம்பி காமரம் செப்பும் தணபணை தழீஇய தளரா இருக் 

கை--௮த்துயிலெழுந்து விருபபமருவின தும்பி சசாமாமெனனும் பணணைபபாடும் 

மருதநிலஞ்சூழந்த அசையாத குடியிருபபினையுடைய, 

குணபுலம் காவலா மருமான்--£ழக௫ன்கணணதாகிய நிலசதைக காத்தறரொ 

ழிலையுடையாா குடி.யிலுள்ளோன், 

[ஒன்னா ஓங்கெயிற் கதவ முருமுச்சுவல் சொறியுர், தூஙகெயி Caves Osa 

டி. விளங்கு தடக்கை ] கதவம் ஒஙகு எயில உருமு௪ சுவல் சொறியும் ஒன்னார் அங்கு 

எயில் எறிந்த தொடி. விளஙகு தடககை--கதவத்சதையுடைய உயாந்த மஇற்றலையி 

லே உருமேறு தன்சமுததைத இினவாறநேயக்கும் பகைவா தூங்கெயிலை அழித்த 

தொடி. விளங்கும பெருமையையுடைய கையி *னயும், 
அசன். சவவதண்துவவதுவை Ce ee எள ecient meee வவ 

* SLL GPW sere! மாலைபோல்” என்றார் சிந்தாமணியிலும்; குண 
மாலையாரிலம்பகம், ௧௪௦. 

  

* தொல்காப்பியம், பொருளஇகாசம், உவமவியல், ௬



௮0 பத்துப்பாட்டு, 

காடா ஈல் இசை நற்றோச் செமபியன்--ஐயுறறு ஆராயபபடாத உலகறிந்த கல் 

லபுசழினையும் ஈல்லதேரினையுமுடைய சோழனது, 

டாப் பூட்கை உறந்தையும் வறிது--தன்னிடத் திருர்தோர் ஒடாமைக்குக் கா 

சணமாயெ மேற்கோளினையுடைப உறந்தையென்னும் ஊரும் தரும்பரிசில் சிறிதாயி 

ருக்கும், 
AD * முறஞசெவி வாரண முன்சம மூருச்கெ - புறஞ்சிறை வாரணம புக்க 

னர் புரிர்தென'' என்பதனானுணர்க 

அதாஅன்று--அவ்வூரன் றி 
வானம் வாயதத வளமலைக கவா௮ன் கான மஞ்ஜைசகுச சலிங்கம ஈல்யெ-- 

மழை பரு௨ம்பொய்யாமற பெய்கையினாலே உணடான செல்வததையுடைய மலைப் 
பக்கத்திற சாட்டி டததேதிரிடமயில் கூவியதற்குக் குளிரந்துகூவிற்றென்று ௮ருண் 
மிகுதியாற பேராவையைககொதுதத, 

௮௬௩ திறல ௮ணஙகின ஆவியர் பெருமகன்--- பெறுதற்கரிய வலியையுடைத 

தாய வடி. வினையுடைய ஆவியாகுடி.யிற பிறந்த பெரியமகன், 

பெருக கல் காடன பேகனும்--பெரிய மலைகாட்டையபுடைய பேகனென்லும் 
வள்ளலும், 

ல்ெ பெருமகனாகிய பேகனுமெனமுடி.கக 

-ரமபு உண ஈறு வீ உறைககும காக கெடுவழி --- சுருமபுணணும்படி. ஈறியபூத 

தேனை த்துளிககும் சுரபுன்னையையுடைத்தாயெ நெடிய வழியினின்ற, 

சிறுவீ முல்லைககுப் பெருக் தேர் ஈல்யெ-- இறிய பூக்களையுடைய முல்லை௪ 

கொடி. தடுத்தறகு ௮து வேணடி.ற்ருகசகருதிப் பெரிய 1 தேரைசகொடுத்த, 
பிறஙகு வெள் அருவி வீழும் சா.ரற பறமபித கோமான் பாரியும்--மிகுகன்ற 

வெள்ளிய அருலிகுதிககும் பககத்தினையுடைய பறம்பென்னும் மலைக்கரசனாகிய 

பாரியென்னும் ௨ள்ளலும், 
கறங்கும மணி வால உளைப புரவீயொடு வையகம் ஈர ஈன்மொழி மருள இரவ 

லாக்கு ஈந்த காரி (௧௫)-- ஓலிககும் மணியினையும வெள்ளிய தலையாட்டச்தினையு 

மூடைய குதிறாயோடேதனதுகாட்டினையும, ௮ருளினையுடையஈன்றாயெ மொழி 

யினையும் ஏனையோர்கேட்டுவியக்கும்படி. யிரவலாககுக் கொடுத்த காரி, 

ஈரரன்மொழிமருளவென்றுமாறுச 
அழல் இகழக்இமைககும் ௮ஞ்சுவரு கெடு வேல கழல தொடி.த தடக்கைக 

காரியம்--தன்னிட ததுறையு கொறறவையடைய கோபதஇன்மிகுதியினாலே தான் 

விளஙகும் ௮ச்சக்தோன்றம் நெடி யவேவினையும் ௨ ழலுர்தொடி.யினையணிச்த பெரு 

மையையடைய கையினையுமுடைய சாரியென்னும்வளள லும், 

[கிழறிசழ், ரீல சாக ஈல்கய கலிங்க, மாலமர் செல்வற் கமர்க்சனன் கொடுத்த.] 
சாகம் சல்கிய நிழல் இகழ் நீலச் சலியகம் ஆல ௮மா செலவறகு ௮மார்சனன் கொ 
  

* சிலப்பதிகாரம், நாடுகாண்காதை, 
* இலபிர திகவில், பெருங்கடனாடனென மூலத்தும் பெரிய கடனாடனென 

உஸாயிலும் வேறுபாணெடு 

1 “முல்லைக்குத் தேரு மயிலுக்குப் பேராவையு, மெல்லைரீர ஞாலத் திசைவி 

எங்கத் தொல்லை - யிரவாம லீர்த விறைவாபோ ஸீயும் - கரவாம லிீசை கடன்” 

என்பது வேண்பாமாலை, பாடாண்படலம், ௬



௩. சிறுபாணாறறுப்டிடை, HS 

த்த ஆப (௬௯)-- பாம்பு ஈன்றுகொடுதத ஒளிவிளஙகும் நீலகிறதையுடைய 

உடையினை ஆவின்8ழிருக்த இறைவனுககு நெஞ்சுபொருச்திக கொதெதஆய், 

ஈவர் சாங்யெ சாஈது புலா திணி தோள் ஆர்வ ஈன் மொழி ஆயும்--வில்லையெ 

௮௮ சந்தனம் பூசெபபுலருர் இணணிய சோளினையம் கேட்டோஃகு விருப்பத்தை 

சசெய்யும் நன்றாகிப சொலலினையுமுடைய ஆயெனனும் வளளலும், 

மால வாச் கமழ் பூஞீசாரல சவினிய கெலவி ௮மிழது வளை தீங்கனி % ஓள 

வைக்கு ஈர்த௮திகன் (௧௦௩)--பெருமையையுடைய மலையிற் கமழுமபூச்களையுடைய 
பக்சமலையிலேகின்று அழகுபெறற கருகெலலியினத அ௮மிழ்இன்சன்மை சனனி 
டததேயுணடான இனிய பழதமைத தான முகார்து உடம்புபெறாதே ஓளவைககுச 

கொடுதத ௮இகன;, 

உரவு௪ செம கனலும் ஒளி இகழ் நெடு வேல ௮.ரவச கடல தானை ௮திசனும்-- 
தன்னிடததுறையம கொறறவையது வலியினையுடைய சினம் நினழெரியும ஒளிவி 

ளங்கும நெடிய வேலினையும் ஆரவாரச்தையடைய கடலபோலும் படையினையமு 
டைய அ௮திசமானெனனும வள்ளலுப, 

கரவாது நட்டேரா உவபப கடைப பரிகாரம முட்டாது கொடுதத ஈள்ளியும் 
(௧௦௪)-- தனமன த.து நிகழகன.றனவறறை மழையாதுகூ.றி ஈட்புகசெயதோர் மன 
மகிமுமபடி. அவாகள இலலநம நடததுதறகு வேணமுமூயபொருளகளை காடோறும் 

கொடுச்சஈளளியும், 

மூனை விளங்கு தடச கைத துளி மழை பொழியும வளி துஞ்சு நெடுங கோட்டு 

ஈளி மலைகாடன ஈளளீயும-- பகைபபுலத்ேேச கொலைததொழிகான் விளஙகும்பெரு 
மையையுடைய கையினையடைய துளியையுடையமழை பருவம்பொயயாதுபெய் 

யும் உயாசசியாற காநறுததஙகும் நெடிய ிகரங்களையுடைய செறிந்த மலைநாட்டையு 

டையனாயெ கள்ளியென்னும வளளலம், 

நளி இட நறும போது கஞலிய நாகு முதா நாகததக குறம் பொறை கன 

னா? கோடி.யாககு ஈத தரி (௧௧௧)--செ.ரிசத கொமபுகளிடததே கரிய பூசகணெரு 
௩௫ன இளமையையுடைய முதாஈத சுரபுனனையையும், குறிய மலைகளையுமுடைய 

seu சாடுகளைச் கூ. சதாடுவேராசகுககொடுதத ஒரி, 

காறிக குதிரைக் காரியொடு மலை: ஒரிக குதிரை ஒரியும்--காரியென்னும் பெய 
வபையுடைததாகெ குதிரையையுடைய காரிபென்னும் பெயரையுடைய னுடனே 
போர்செய்த ஒரியெனனும பெயரையுடைததாகிய குதிரையையுடைய இறியென் 
னும் வளளஒம, 

% ஒளவை ௮ இசமானிடசது கெல்லிக்கனி பெறறமையைப் பின்வருஞ் செய் 
யுளானுமுணாக புறநானூறு, ௬௦ **வஉம்படு வாயவா ளே:இ யொன்னா, களம் 

படச் சடாச கழறொடி.ச் தடக், யாகலி ஈறவீ னதி. கோமான், போரடு இரு 

விற பொலர்சாக-தஞ9, பாலபுரை பிறைநுற் பொலிந்த சென்னி, நீல மணி 

மிடற் ஜொருவன் போல, மன்னுக பெரும நீயே தொனனிலைப், பெருமலை விடச 
சத் தருமிசைச் கொண்ட, €றியிலை நெல்லித் தீஙசணி குறியா, தாத whereas 

தடகடச், சாத னீஙச வெமக$ூத் தனையே ” 

திணை பாடாண்டிணை துறை வாழத்தியல். அதிகமானேடூமான்வஜ்சியை 
ஒளவையார் நேலலிப்பழம்பேற்றுப் பாடியது.



௮/௨ பத்துப்பாட்டு, 

காரி கரியகுதிரையென்றும், ஒரி பிடரிமயிரென்றங் கூற வாருமுளா 

[எனவாம், கெழுசமங கடந்த வெழுவுறழ் திணிதோ, ளெழுவர் பூணட வீசைச் 
செற்றுகம்.] , 

என எழுவர் ஆநாகுப பூண்ட ஈகைச செந்றுகம்--எனறுசொலலபபட்ட எழு 

வரும் ௮ச்சாலகசே மேற்கொண்ட கொடையாயயெ செவ்விய பாரததை, 

எழு ஈமம் கடந்த எழு உறழ திணி தோள எழுவா-- நமமேலே வருகன்ற 
போர்களைககடக்த கணையத்சோடு மாறுபடிசனற இணிஈத தோளினையுடைய எழு 
வர், 

[| விரிசடல வேலி வியகசம விளஙக, வொருநான ரூஙகூய வுரனுடை சோன் 
7, cones நாகமு மூல மாசமுர், துறையா மகளி£ககுத சோட்புணே யாயே, 

பொருபுன றரூ௨ம் போச்கரு மரபிற, ஜரொெனமா வி௨௩ஙகைச கருவொடு பெயரிய, 

ஈன்மா விலங்கை மன்ன ருள்ளம, மறுவின.ரி விளஙூய வடுவில வாயவா, ஸூறுபு 

லித் துப்பி னோமியா பெருமகன, சளிற்றுக சழும்பிருர்ச கழறயஙகு இருநதடி.ப, 

பிடி.சசணஞ் சிதறும் பெயபனமழைத ஈடசகைப, பலலியக் கோடியா புரவலன பேரி 

சை, ஈல்லியச் கோடனை ஈயச்ச சொளகையொடு ] 

விரி கடல் வேலி வியலகம விளங்க ஓந சான சாககய கலலியசகோடனை ஈய 
ந்தனி£செலின (௨௬௯)--- பரந்த கடலாகிய வேலியையடைய உலசமெல்லாம விள 

ங்கும்படி. ஒருவனாகயெதசானே பொற கத கலலியககோட8௭ விருமபிச செலலின், 

் மறு இன்றி விளகூய உரன உடை கோன தாள் வடு இல வாயவாள் உறு 

புலித் தபபின ஒவியாபெருமகன-- குறறமின்றி விளககய ௮றிவையுடைத்தாயே 

வலியையுடைய முயற்டியினையும் பகைவாருகசதினும மா£பினுமவெட்டின வாயத 

திவாளைபும் மிசச புலிபோலும வவி.பினையுமுடைய ஐஒவியருடைய குடி.யிலுளளோன, 

சற வீ காகமும் ௮5௮லும ஆரமும் தறை ஆடும் மகளிராகுத் கோட் புணை ஆ௫ய 

பொரு புனல் தரூஉம் லஙகை-- நாய பூஙகளையுடைய சுரபுன்னையையும் அலை 
யும் சந்தனத்தையும் குளிக்குச்தரை யிலே புனலாமெகளிருடைய தசோரள்களுக்குத் 

தெப்பமாகக கரையைககுததுனெற நீரதருமிலஙகை, 

கருவொடு போக்கரு மரபின் இலங்கை--- கரபபதித5 முகூடாத்தசதாலே ஒரு 
வராலும் அழித்தற்சரிய முறைமையினையுடைய இலஙகை, 

தொன் மா இலங்கைப் பெயரிய ஈன் மா இவஙககை--பழைய தாய பெருமையி 

ஊளையுடைய இலஙகையினது பெயரைபபெற்ற ஈன்றாகய பெருமையையடைய இல 

ங்கை, 

மன்னருள்ளும ஒவியர் பெருமகன-- அவ்விலஙகைசகுரிய ௮ரசா பலருள்ளும் 
ஓவியாகுடியிற பிறக்தோன், 

களிற்றுத தழும்பு இருந்த கழல் தயஙகு இருக௮௮ழ.-- யானையைச்செலுதது 

தலாலுளதாூய தழுமபுடெந்த வீரசசழல &டஈகசையும பிறகடொத அடி. யினையும, 

பிடிச கணம சிதறுங கை-- பிடி. த திரளைப பலாககுய கொ௫ெருங்கை, 

பெயல் மழைத் தடக்கை--பெய்தற்றொழிலைடடைய மழைபோனற பயனையு 
டைய பெரியகையினையுமுடைய, 

பல்வியச் கோடியா புரவலன-- பல வாச்சியஙகளையடைய கூததரைப் புரத 
தலை வல்லவன்,



௩. சிறுபாணாுற்றுப்படை. ௮௩ 

போ இசை ஈல்லியக்கோடனை ஈயர்க கொளகையொடு-... பெரிய புசழையுடை 

ய நல்லியககோடனைக கரணடற்குவிரும்பிய கோட்பாட்டுடனே, 

பெருமகன் பு -வலனாயெ நல்லியக்கோடனெனமுடு.கக, 

தாஙகரு மரபின் தன்னும்--- பிறராற பொறித்தற்கரிய கூர.பபிறர்தோக்குரிய 

மூறைமைகளையுடைய தனனையும், 

தந்தை வான் பொரு நெடு வரை வளனும பாடி.-- ௮அவன்றர்தையுடைய தேவ 

ருலசததைத்ண்டும் நெடிய மலையிற் செல்வததையும்பாடி, 

மூன் காள் சென்றனமாக-.-நாலுபத துமாளைக்குமுனனே போனேமாக, 

இச்சாள்-- இறறைநாள், 

இறவாக கணண சாய செவிச் குருளை--விழியாத கணணையுடையவாகிய வளை 

நத செவியினையுடையகுட்டி. , 

% “நாயே பன்றி புலிமுய னான்கு, மாயுங காலைச் குருளை யென்ப.” 

கறவாப் பால முலை கவாதல் கோனாது-- பிறராற சறக்சகபபடாத பாலினை 
டைய மூலையையுணணுசலைத தன்படுமிகு இ.பாற பொறு தசலாற்றா த, 

புனிற்று சாப் குரைஃகும புலலென் அட்டில-... ரனறணிமையையுடைய காய் 

கூபபிடும் பொலிவழிச்ச ௮௫கெகளையில, 

காழ சே அட்டி.ல (௧௩௨)-- கழீகள ஆககையறறு விழுகன்ற அட்டில், 

மது சுவாக ௪ண௪ கிதல அரிச ௮டடி.ல (௧௩௨) -- பழைய சுவரிஉதசெழூ$த 

இரணட கறையான ன்ற அட்டில, 

[பூழி பூச புழறகா ளாடீபி ] பூழி புழல காளாமபிபூசத ௮ட்டி.ல--(௧௬௨) கனை 
ந்தபுமுதி உடபொய்யாகய காளானைப பூதத அடடில், ° 

|ஒலகுபி யழகக வொெகு௮ண மருஙகுல, வளைஃகைக ரணைமகள் ] ஓடுங்கு 
பனி உழஈத ஓலகு நுணமருஙருல வளைக சைக இணை மகள்-- ஓடுஙகு றகுக சாரண 

மான ப௫ியாலேை வருநஇய நுடஙகும் ணணிய இடையினையும் வளையலையணிர்த 

கையினையமுடைய கணைவனுடையமகள, 

வள் உக குறைதத குபபை வேல உபபிலி வெசுதை-- பெரிய ௨உரொறஇ 

ள்ளின குபபையினின ற வேளை உபபின்ராய அட்டிலிலே (௧௬௨) வெர்தவதனை, 

மடவேோரா காட்டு காணிக கடை Joss Smo Cur ஓச்கலொடு ஒருங்கு 

உடன மிசையும--[வறுமையுறுதலம் இயலபெனறறியாது புறஙகூறுவேர காண் 

உடற்கு சாணித தலைவாசலையடைதது மிடியா௱ கரிய பெரிய சற்றகதோடே கூடவி 

ரூர். து அடையதநினனும், 

௮ழி படி வரு£தம் வீட-- அறிவுமுதலியன ௮ழிதரகுக காரணமான ப௫ியாலு 
சதா வருதரஙகள விட்பெ போமபடி., 

பொழி கவள தறுகண பூட்கை மணி சயஙகும் மருஙஇற சிறுகண் யானையொடு 

பெருந்தோ எயஇ யாம் ௮வணின்றும் வருஅம்-- மசம வீழனெ்ற க.துபபினையும் கடு 
சக கொலலுதலாயெ மேற்கோளினையும் மணியசையும் பசகத்தனையும் சறியகண் 

ணையுமுடைய யானையுடனே பெரியதேலாபும பெற்று யாம் ௮வனிடத்துகின்றும் 
வாராநின்றேம, 

நகல் வினையை அவரி 

4 தொல்சாப்பியம, பொருளதிகாரம், மரபியல, ௮.



௮௪ பத்துப்பாட்டு. 

இது நிகழ்காலத்து வருதல், % ''உம்மொடு வரூ௨ங் சடதற” என்புழிக்கூறி 
ளம் 

நீயிரும் ஈயந். த இவண இருந்த இரும் போ ஒக்கல் செம்மல உள்ளமொடு செல் 
குவிராயின்-- நீஙகளும் மூவேக்சாபாறபெறும் பரிசிலவிரும்பி இவ்விடத்திருக்த 
வறுமையாற கரியவாகிய பெரிய சுறறததினது தலைமையையுடைததாகய நெஞ்சு 
டனே ௮௭னிடத்தே போவீராயின், 

[ அலைநீர்த தாழை யன்னம் பூபபவுக், சலைகாட் செரு5இ தமனிய மருட்டவுங, 
கடுஞ்சூர முணடகக கதாமணி கழாஅலவு, கநெடுஙகாற புன்னை நித்திலம் வைப்ப 
வுய, சானல வெணமணணல கடலுலாய் நிமிர்தர ] 

கடல உலாய் நிமிர்த.ர அ௮லைநீரக் கானல் வெணமணல-.... கடல்பரஈ.து எறறிப 

பொருதலாலே அலையுரீரையடைய கரையில கெள்ளிய மணவிடத்துகின்ற, 
தாழை அன்னம் பூபபவும்-- தாழை ௮ன்னம்போலப் பூககையினாலும், 

தலை நாள் செருந்தி தமனியம் மருட்டவும்-- இளவேணிறசாலந தொடஙகுஇ 

ன்ற சாளிலே செருந்தி சன்னைககண்டாளரைப பொனனெனறு மருளபபணணுகையி 

னாலும், 
கடுஞ சூல் முண்டசம கர் மணி கழாஅலவும்--- மூ.தற சூலையுடைய சழிமுள் 

ஸி ஒளியையுடைய நீலமணி2பாலப் பூககையினாலும், 

கண்ணியாய்கின்ழு அரும்பு தவிற சகடுஞ்சூல் 

கழா௮ல-- கழற்ற, 
கெூக கால புனனை கிர இலம் வைப்பவும-- நெடிய தாளினையுடைய புன்னை 

நித்தி௨மபோல ௮ருமபுகையினஓம், 

பாடல் சான்ற கெயழல் நெடுவமீப பட்டினம (௧௫௩)--புகழ்தலமைக்த நெயத 

னிலத.த நெடியவ.ந்யிற பட்டினம், 

மணி வைபபுப பட்டினம் (௪௫௯)--நீலமணிபோலும் கழிருழ்ச்ச ஊாகளையு 

டைய பட்டினம், 
மதிலொடு பெயரிய பட்டி. னம (௧௫௩)---மதிலோடே பெயா பெறற பட்டினம், 

ர் 

என்றது எயிற்பட்டின மென்றதாம் 

பணி நீரப் படுவிந பட்டினம் படரின்--- குளிரசசயையுடைய குளஙகளையுடை 
த்தாகயெ எயிற்பட்டினதசதே செல்வீராயின், 

படு- மவமாம. 

ஒங்கு நிலை ஒட்டகம் துயில மடிந்தன்ன--- உயாக்த தனமையையுடைய ஒட்ட 

கம் உறக்கத்” 2 டெர்சாலொதத, 

வீஙகு இரை கொணாந்த விரை மர விறடன்--மிகுன்ற திரைகொண்டுவகத 
மணத்தைய/டைய அடிலாயே விறகாலே, 

கரும் புகைச் செர்,£ மாட்டி.-- கரிய புகையையுடைய இவர்த கெருபபை யெரி 

oS, 
பெருக் தோள் மதி ஏக்கறூஉம மாசு ௮று திரு முகத்து நுதி வேல் நோக்கின் 

நுளைமகள் ௮ரித்த-- பெரிய தோளினையும் மதி இததன்மை பெற்றிலேமேயென்று 
et eer   
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௩. ரிறுபாணாற்றுப்படை. HB 

விரும்புதற்குக காரணமான மறுவறுனெற அமைதியினையுடைய முக ததினையும முனை 
யினையுடைத்தாகய வேல்போலும பராவையினையுமுடைய அநளைசசாதியிறபிறாத 

ழகள் ௮ரிக்கப்பட்ட, 

பழம் படு தேறல் பாதவா மூபட-- பைதரகிய களிபபுமிருகன்ற சட்டெளி 

வைப் பரதவா எதெ.துவஈத வாயிடதத வைகக, 

ளை மலாப படபபைக 6டஙகிற கோமான தளை அவிழ தெரியல தகையோன் 

பாடி.-- கொததிலெழுக்த பூககளையுடையவாகய மதோட்டஙகளையுடைய கடெங்கலெ 
ன்னும் ஊாகக.ரசனா£ய ௮ருமபுகெகழ்ஈச மாலையினையுடைய அழகையுடையோ 

னைப் பாடி. , 

௮றல குழல்: பாணி தூஙகியவரொி-.-தாளவறுதியையுடைய குழலோசையின் 

காளததிமகொபப ஆடின மகளிரோடே, 

வறல குழல சூட்டி. ன-- உலாதலையுடைய குழனமீனை௪ சுட்ட த£2னாடே, 

வயின் வயின் பெறுருவிா£- - மனைமதாறும மனைதோறும பெறுகுவீ£, 

பட்டி னம படரிற (௧௫௩) கடங்கிறகோமானாக$£ய (௧௬௦) சகையோனைபபாடி. 
(௧௬௧) ஆடி னமகளிசோடே (௧௬௨) கீஙகளும சூட்டோடே. (௧௬௩) தேறலைப பாத 

வாமபெப (௧௫௧) ௮வறறை வயினவயிற பெறுகுவிரென முடி.கக. 

பைசர் நனை அவரை பவழம கோபபவும்--- பசுதத அரும்புகளையடைய ௮வரை 
பவழம்போலப பூககளை முறையே தொடாகிறகவும, 

கரு ஈனைக காயாக கணம மயில ௮விழவும-- கரிய அரும்பினையுடைய காயாக 
கள இரணட மயிலின கழுசதுபபோலப பூவாநிறகவும, 

கொழுக கொடி. முசணடை கொம்டமகொள்ளவும்-- கொழுவிய கொடி. மினை 
யுடைய முசணடை கொட்டமபோலும பூவைச் சனனிடதசே கொளளாநிழகவும், 

கொட்டை - நாூறகின்ற கொடடையுமாம் 

செழுங குலைக காக்சள ரைவிரல பூபபவும--- வளவிய குலையினையடைய காத 
தள் சைவிரல்போலப பூவாநிறகவும, 

கொல்லை நெடுவழிக கோபம ஊரவும்-- கொல்லையிடதது கெடியவழிகளிலே 

இர் தரகோபம் ஊரராநிற்கவும, 

இச் செயவெனெசசமெலலாம் ஈண்டு நிசழ்சால முணாததியே நின்றன; ஞாயி 
றபட வஈதானென்ரூற்போல 

முல்லை சானற முலலையம புறவின்-- இவைகாலமுணாததி இஙகனம் நிகழ்த 
தாரிறசவும் கணவன கூறிய சொறபிழையாது இிலலிருஈத ஈலலறஞ்செயது ஆறறி 

யிருர்ச தன்மையமைத முலலைஃகொடிபடாரச அழகளையுடைய காட்டி டதத, 

இத, % மாயோன மேய” என்னும் சூத்திரசதானுணாக, 

வீடா கால ௮ருவி வியன மலை மூழகச சடா கான்மாறிய செவ்வி நோக... 

மூழைஞ்சுகளிலே குதிசகும ௮ருவியினையுடைய பெரிய அத்த௫ரியிலே ஞாயிறு 
மறைந்து அவன்ரெணஙகளபோன அ௮க்திக்காலததைப பாசு, 

[ திறல்வே னுதியிற் பூத்த கேணி, விறவவேல வென்றி வேதூ ரெய்தின்;) Boa 
வேல் நுதியிற் கேணி பூத்த விறல் வேல வென்றி வேலூரா எய்தின்-- முருகன்சை 
      

4. தொல்சாபபியம், பொருளதிகாரம், அகத்திணையியல், டு



9} Gr பத்துப்பாட்டு, 

பில் வலிபினையுடைததாசய வேலினுகபோலே கேணி பூசகபபட்ட வெறறியையுடை 

ப வேலாலே வெதறியையடைய லேலூசைச சேரின, 

என்றது ஈலலியசமகாடன தன பசைமிகுதிசகஞூ முருகனைவழிபட்டவழி 
அவன இசசேணியிறபூவைகாஈாப பரைவரை மயெறதீயெனறு கனவிற்கூறி அதிற 

பூவைத தனவேலாக ௫௬ "தர தோ சரசைக. மிறற இதனானே வேலூரெனறு பெய 
சாயிறறு 

உறு வெயிரஈகு உலைஇய உ பு ௮விர குரமபை-- மிகுனெற வெயிலுககு 

உள்ளுறைனஜோ வரு5தப்பட்ட வெப்டம விளஙகுகினற குடி.லிலிருககென த, 

aw our it இன புளி வெஞு சோறு-- எயினககுலததின மகளிராலே 

அட்பபட்ட இனிய புளியகறியி_பபடட வெவவியசோறறை, 

புளி - திததிபபுமாம 

சேமா மேனிச லெகளை அயமொடு-- ( சமாலீன தளிரபோலும மேனியையும 

கிலவாகிய வளையினையுமுடை௰ய நுமமகளிருடைய தாளுடனே, 

ஆமான குட்டின-.- ஆமானினது ரூடடிறைசசியை யுடைய, 

அமைவரபிபறகுலா-- பசகெடப பெறுகுவி!, 

வேலூசெயதிற (௪௪௯) ரூடடினையுடைய (௧௪௭௪) சோறறை (௧௭௫) ஆயததோ 
டே (௧௪௬) ௮மைவரப பெறுருவ்ரெனமுடிகக 

மூலலைபுங குறிஞூயஞ சோ£இருததலிற சேரககூறிஞா, இரணடுஙகூடியல 
லது பாலைததனமை பிழவாமையின 

| நநமபூக கோதை தொடுதத சாடடிளைக, குறுஙகாற கானா கொமப ரேறி] 

காட கோதை தொ£தத ஈ.றம பூளு னைக குறுங காற காஞூக கொமபா ஏறி-... நாட் 

காலத 2௪ மாலைகடடினா- போல இடையருமத ரொடுதக ஈரிய பூசகளையுடைய றி 

ய கொம்புசளையும குறீய தாளினையுமுடைய காஞூமரததிற பெரியகொமபரிலே 

யேறி, 
நிலை ௮அாங கூட்டம கோக நெடிது இருஈது-- ஒருகாலத.தும நிலைபபடதல 

அரிதாக ஆழததீ றறிரிரன ற மீனகமை யெகச்ககுங காலததைககருஇி நெடுமபொழு 

இருது, 

புலவுக க.பல எரிதச பொன வாய மணிச ரல வள உ௫£ கிழீசத வட ஆழ 
பாசடை--- புலானாறறதையடைய sue GpsOuOss பொனனிறமபோலும 

வாயையுடைய 8ீலமணிபோ.ரற சசலியினது பெரிய உ௰ாசிழிரத வவெழுகதன 

பிய இலையினையல..ய, 

மூள ௮ரைச தாமரை முழ விரி நாட்போ.து--முளளையுடைததாகிய தண்டினை 

யுடைய வேணடாமரையில து அபமபுவீரிஈத சாடகாசக ததிற பூவை, 

கொரு சவர நீல௪ செஙகட சேவல--தேனைநுகானெற நீலநிறச னையும் சவ 

ஈத கணணினையு௩டைய வணடொழுங்கு, 

பூவை; தேனையெனறத் , 4 தெளளிது” எனறதஞனமுழிகக 

மதி சோ ௮ரஉடீன மானத தோனறும--திஙகளைசன சோனெற கருமபாமபை 

கொடபத Csr pw, 

% 1: முசனரு னேவரிற கணணென வேறறுமை, சினைமுன வருச நெள்ளி 

தென்ப” எனபது தொலகாபபியம, சொலலதிகாரம, வேறறுமைமயஙகயல, டு 

 



௩..--சிறுபாணாற்றுப்பூடை. ௮௪ 

மருதம் சான்ற மருசச சண் பணை--லாழ. யுஙகூடியும போகறுகருச் தன்மைய 
மைச்,ச மருத்கிலததிற குளி£க்சு வயலிட ௧௮, 

[அந்தண ரருகா வருஙாழ. வீயன£ 7, .நீதண டெஙனெவ மூ ரெய்தின் ] 

ர் 
௮ம் தண இடெஙடின் ௮ ஈங சம. வியன் 5கா ௮: சணடி ஒருகா ஏ௨ன் அசரா ஏ. இன் 

.அழடனையுடைய குஷி டெங?, பும ரிய வ% யும 3&கரசயையடைய ௮௪ 

ங்களையுமுடை ய ௮ஈஈணா சுருஙகாக ௮௨ நடைய அமூரைச சோவீராயின, 

| வலமபட ஈடகரும வலிபு ஈ மொழு “ரி, னுடர் ௪) கோனபகட்டுழஉ sree | 

வலிபுணா எருதகன வலம பட, நடககும கோன பகடசி ௨௦ செழும உழவா தய 

'சை--இழுத்தறகுரிய வலிபொ௱கன கழுஃனொலே பெறறிபுணடாக ஈடககும 

மெய்வலியினேயடைதசாஉய எரு) னையுடைய அறிவுபொருஈனெ. உழவருளடய 
தங்கையாயய, 

உரன - அறிவு, 4 உரவோ ரெனிறு மடலோ ரெனினுட”” எனருறபோல 

Nog கை ௮னன பினனு வீழ் ஏறுபுறரதுக டொடி.ச சை மகடஉ--பிழயினது 

கையை யொதத பினனின மயிர வீழாது 6 டகஇிற கறிய முதுகனையும தொடிய 

ணிஈச சையினைபுமுடைய மகள, 
மக முறை தபெப--உழவா ஈங௩கையரசய (௧௬௦) மக௪ (௧௧௨) கான உள்ளே 

யிருந்து சனபிள்ளேகளைகசொளா9 நும்மை அடைவே எலலாரைாயும போகாது 
விலகருகையினாலே, 

இனிப பிளளைசளை உபசரிககுமாறுபோல உபசரிசத வீலசகவெனறுமாம. | 

இருங sry உலகை இருபபு முகம் (யத அமைபபு மாண BE) oy sev 

வெண் சோறு--கரிய வயிரதையடைய உஃககையினது பூணினையுடைய முகத் 

தைத் தேயபபணணின குசதுதலமாடஏிமைபபட்ட அறிசியாலாககன சட்டி.யாயெ 
வெள்ளியசோற்றை, 

சவைச சாள ௮லவன கலவையொட பெறகுவிார--கவைதத காலினையுடைய 

ஜெணடும் பீரககஙகாயுஙகலஈ.உ கலபபுடனே பெறுகுவிய, 

தணபணையின (௧௮௬) அமூரெயதின (௧௮௮), உழவலா தயகையாகய (௧௯௦) 

மகத் தடுக்கையினாலே (௧௧௨) சோறறைக (௪௯௮) கலவையொ௫ி பெறகுவிரென 

க்க 
| எரிமறிர் தனன காவ் னிலஙகெயிறறுக, கருமறிக காதிற சவையடி பபேயமக, 

ணிணனுணடு இிரிச்த தோறறம போகப, பிணனுசைசதச வாச பேருகாப பணை 

த்தா, எணணல் யானை யருவிதுக ளவிபப, நீரடங்கு செருவினவன சாறயா 

மூதா | 
எரி மறிரது ௮னன சாவின--மேஷேசடூயெரினெற நெருப்பு சாயரந்தாலொ 

த்த சாவினையும், 
கரு மறிக காஇன் - வெள்யாடடமமேறிகளை ௮ணிந்த கா இனையும, 

* கவை அடி.ப பேய மகள்---சவைத்த ௮டி.யினையுமுடைய பேயமகள, 

நிணன உணடு சிரிதத இலஙகு எயிறறத தோறநம போல--நிணத்தைததினறு 
சிரிதச விளஙகுகெனற எயிறறினது தோறறரவு போல, 

een pene ee tte arte செடி rite   

x UPSOOCIGH, TLUALUdS, 

+ “Q@wGu ர௬ுவகையி னெழுஈசேரா பேயமகள, 84% கணடொட் Qowr® 

கவையடி பெயாதத ச, sero solid Ou கூததுக, கண்டனன்” என்றா 
ம்ணிமேகலையிலும், ௬ - வது சக்கரவாளக்கோட்டம்புக்ககாதை.



வி பத்துப்பாட்டு, 

பிணன் உகைத்துச் வெந்த பேர் உ£ர்ப பணைததாள் ௮ண்ணல் யானை அருவி 
துகள் ௮விப்ப நீறு அடஙகு தெருவின் ஊர்--தாஙகொன்ற பிணங்களின்தலைகளைக் 
காலாலேதள்ளிஈ வெத பெரிய உடரினையும் பெருமையையுடைய கால்சளையுமு 

டைய தலைமையையுடையவா$€ ப யானைகளின மதவருவி எழுர்ததகளை அவிச்கை 

யினாலே புழுதியடககின தெருவினையடைய ஊர், 

அவன் சாறு அயா மூதா£--௮அவனுடைய விழாஈடக்கின்ற பழைய ஊர், 

சேயததும ௮ன்று றிது ஈணியதுவே--தூரிய இடத்ததமன்று; சிறிதாக ௮ண் 

ணிய இடத்தசே 
மூதூ£ கணியதென்க. 

[பொருகாக காயினும புகவாக காயினு, மருமறை ராவி னந்தணர்க் காயினுங், 

கடவுண் மாலவரை கணவிடுத சனன, வடையா வாயிலவ னருககடை குறு.] 

பொருராக்கு அடையாவாயிஜும் புலவாக்கு ௮டையாவாயினும் ௮௬ மறை நா 

வின் ௮ஈதணாசகு ௮அடையாவாயினும அருங் கடை வாயில குறுெடணைப்பாணா 

சகு ௮டைகசபபடாவாயினும, அறிவுடை யோககு அடைககப்படாவாயினும், அரிய 

வேததசையுடை த்தா£ய காவினையுடைய ௮ஈதணாககு அடைககபபடாவாயினும் 
ஏனையோரச்கு உளளே சேறறகரிய தலைவாயிலையணாக, 

அ௮டையாவெனறபன்மை கானகுவாயிலையுஙகருடு 

கடவுள மால வரை சண விூதசன்ன ௮வன வாயில--௮ ஐசான் தெய்வககளி 

ர௬௧௪ல.ற பெருமையையுடைய மேரு ஒருகண்ணை வீழித்துப்பாதசாலொதத ௮வ 

னுடைய கோபுரவாசல, 

அனறிப பொருகாச்சாயினும புலவாச்காயினும் அருமறைகாவி னச்தணாக்காயி 

லும் அடையாவாயிலெனராற பொருளினமையணர்க, 

செய ஈனறி அறிதலும--பிறா தனச்குசசெயதசஈன்றியை யறிரது அ௮வாக்குத் தா 

னும் கன்மைசெயதலையும், 
இத றினம் இன மையும-- அறிவும் ஒழுசகமுமிலலாத மாககடி.ரள் தனக்கில்லா 

மையையும, 

இன முகம ௨உடைமையும--கோகூனாககு இனியமுகததை எச்காலமூம் 

உடையனாதலையும, 

இனியன் ஆ5லும--சுமுகத திணினிய ஈக௮ ௮கதது இன்னாதவனாகாமல் கெஞ் 
சுமுகத்திறகே;ப இனியனா தலையும், 

செறிந்து விளங்கு சிறப்பின் ௮றிர்தோ ஏத2--எகசாலமுஈ தன்னுடனே செ 
திர; விளங்குகனற தலைமையினையுடைய பலகலைகளையுணாக்தோர் புகழ, 

அஞசினாககு அளித்தலும்--தன்விரததைசகணடு அ௮ஞ்சவர்து அடி வீழக்தார் 
க்கு ௮ருள்செய தலையும், 

வெஞ்சனம இனமையும்--கொடிய ரனமிலலாமையையும், 

கோபம் நீட்டித்து நிறனெறது சனம், 

ஆண ௮௱ரி புகுதலும்--வீரரணி நின்ற ௮ணியிலேசென்று ௮வ்வணியைச் குலை 

திதலையும், 
  

* திருக்குறள், கூடாநட்பூ, ௪. “முகததி னினிய ஈகா௮ வகத்தின்னா, வள 
சனா யஞ்சப் படும்



௩.-சிறுபாணாற்றுப்பூடை . ௮௯ 

* அணபா லெலலா மாணெனழ குரிய” என்றுகூறிப *1*பெண்ணு மானும் 

பிள்ளைய மவையே” எனற னால ஆணெனறது ஆண்பாலையே யுணாத்துமேலனும் ௮ணி 

புஞுதலென்றதனால் ஈணடு வீரரை யுணாததிறறு, 
அழி படை சாஙகலும-- னது கெட்ட படைமிடதசே தான்சென்று பகைவ 

ரைப் பொறுததலையும, 

வாள மீக கூறறதது வயவா ஏதத---வாளவலியாலே மேலாய சொல்லையுடை 

ய வீரா புகழ, 

உ கருதியது முடிசதலும் -- தனனெஞ்சுகருதிய புணாசசியைக குறைடெவாமல 

முடி.ககவலல தனமையையும, 

லுகர்தற்குரிய மகளிரை நுகாகது பறறரூககாற பிறபபராமையிற கருதிய அமுடி. 
கசகவேணடு மென்னா. 

காமுறப பதலும--௮ஙந௩ன ௩ தானே யினபமுறாதே ௮மமகளிருக் தம்மாலே 
மிககவின்பசமைபபெறும் தனனை விருமபபபட்டி ௬ .ததலையும், 

ஒருவழிப படாமையும--அவாகள ௮௧ஙனம விருமபினாகளெனறு அவாகள் 
வச தசனாகாமையையும், 

ஒடியத உணாசலும்--தான அவாவசததனாகாமையின ௮வா வருஈதியதன்மை 

யையுணர்ஈது ௮வரைபபாதுகாததலையும், 

இனி அவர்கள் நெஞ்சில நிசழகததனையுணாஈது ௮வா குறைமுடி.த்தலென்று 
மாம 

அரி ஏா உண சண அரிவையா ஏதத--செவவரிபொருந்தின மைணகஃம் ஸி 
னையுடைய மகளிபுகழ, 

அறிவ மடம படுதலும் -- தானகூறுனெ றவறறையுணரும அறிவிலலாதா£மாட் 

டு௪ சான அ௮றியாமைபபட்டி. ௬ ததலையும, 

௮.றிவு ஈன்கு உடைமையும---தன்னைபபோல அறிவுடையாமாட்டு நன்றாச 

அறிவுடையனாயிருததலையும், 
1 **ஒளஸியாரமு னொள்ளிய ராதல வெளியாாமுன - வானசுதை வணணங சொ 

ளல” எனராபிறரும 

வரிசை ௮றிதலும--பறிகிலருடைய தரமறிகது அவாபெறுமுறைமையே கொடு 

கொடுததல இதறகுக கூடக 

வரையாது கொடுததலும---௮ஙஙனம கலவிமிகுதியிலலாத பரிசிலாசகுக கொ 
டாதிருத்தலை மேறகொளளாதே அவாகளளவிற்குத தகசனவற்றைக கொடுத்தலையும், 

இனித் தனசகென ஒன்றும் வராநதுவையாமற் கொடுத்தலென்றுமாம் 
Uae வாழ்ககைப் பரிிலா ஏதத--பிறாகையிலேற்ற பொருளால் இலவாழ்க் 

கை ஈடததுதலையுடைய பாணா கூததா முதலியோ புகழ, 

பன்மின நடுவட் பானமதி போல--பலமினகளுககு ஈடுவிருக்த பால்போலும் 
ஒளியையுடைய கலைகிறைந்த மதிபோல, 

இன்னசை ஆயமோடு இருகதோற குறு--இயலிசைகாடகத்தாலும், இனிய 
மொழிகளாலும் இனியமூழச்சியைச செயயும் தரளோடே இருந்தவனைய$ ~ 

டவ தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம, மரபியல், ௫௦ 

T 33 3 9] ord , 

1 திநக&்தறள், அவையறிதல், ௪. 

 



௯௦ பத்துப்பாட்டு, 

கலைகள் நிறைந்திருந்தமைபற்றித தலைவறகு ஈண்டு மதி உவமையாயிதறு 

பைககண ஊரம் பாம்பு பிடித்தன்ன ௮ம் கோட்டுச் செறிந்த ௮விழ்ந்து வீங்கு 

திவவின்--ப௫ியகண்களையுடைய கரியகுரஙகு பாம்பின்றலையைப பிடி.த்தகாலத்து 
அப்பாம்பு ஒருசாலிதுஈவும் ஒருகால் நெழெவும் அதன்சையைச் சற்றுமாறுபோன்ற 

அழடூனையுடைய தண்டிடத்தே செறியச் சுற்றின நெடிழவேணடுமிடத்து நெடுழா 

தம் இறுகவேண்டுமிடத்து இறுகும் ஈரம்புதுவககும் வராககட்டி னையம, 

[மணிரிரைத் தன்ன வனப்பின்வா யமைதது ] 

மணி நிஸாத்து ௮ன்ன வனப்பின்--இரணடுவிளிம்புஞ் சேோததைத்து woe 

னெ ஆணிகளாலே மணியை நிரைததுவைச்தாலொத்த அழூனையும், 

வாயமைத்து---பொருந்தப்பண்ணி, 

வயிறு சேர்பு ஒழு வகை அமை ௮களத்து--வயிறுசோந்து ஓழுஙகுபட்ட 
தொழில்வகை யமைந்த பத்தரினையும், 

வயிறு - பத்தரினவு தாழிபோலப புடைபட்டி.௬.ச்தலின், அகளமென்ளூர் 

கானச் குமிழின் கணி நிறங் சடுப்பப புகழ வினைப் பொலிச்த பசசையொடு--கா 

ட்டி டத்துச் குமிழினுடைய பழத்தினது நிறத்தையொபபப புகழப்படுக் துவரூட் 
ner கைத்தொழிலாற் பொலிவபெறற போவையோடே, 

[தேம்பெய், தமிழதுபொதிச் திலிற்று மடஙகுபுரி ஈரம்பின்.] 

அதம் பெய்து புரி ௮ட௩கு உரமபின்--தேனொழுகுகின்ற தனமையைத தனனி 

டத்சே பெய்துகொண்டு முறுககடஙனெ ஈரம்பினையுமுடைய, 

௮மிழது பொதிந்து இலிற்றும் ஈரம்பு--௮மிம்தசதைத தனனிடத்தே பொதி 
ந்து துளிககும் ஈரம்பு, 

இலது தசையிணிமைக்குக கூறிறறு %நசே- னணிபெற வொழுச) யன்ன 
வமிழ்துறழ் ஈரம்பி னல்யாழ்'? எனா பிறரும் 

பாடுதுறை முற்றிய---நீர் பாடுந்துறைகளெலலாம் முடியபபாடுதறகு, 

முற்றிய - செய்யியவென்னும வீனையெசசம 

பயன் தெரி கேள்விச கூடுகொள் இனனியம-- தனது பயனவிளஙகுனெற 

இசைகளைத் சான் கூ.டுதகலகொணட இனியயாழை, 

பச்சையோடே. (௨௨௬) வாயமைக்கபபட்டு வனபபினையும (௨௨௩), இவவீனை 

யும் (௨௨௨), அகளத்தினையம் (௨௨௪), ஈரம்பினையுமூடை ய (௨௨௪) இன்னியமென 

முழிச்ச 
[குரலகு. லாக, நானெறி மரபிற பணணி,.] நூல நெறி மரபிற குரல குரலாசப 

பண்ணி--இசைநூல் கூறுகின்ற முறைமையாலே செம்பாலையாக வாடதது, 

பாடுதுறை முற்றுதற்கு இன்னியத்தைக குரல குரலாகப் பணணியெனமுடிகக. 

[ஆனாது, மு.துவோர்ககு முழெத.த கையினை யெனவும் ] மூதுவோககு ஆனாது 
  

* வேகசிந்தாமணி, காந்தநவதத்தையாரிலம்பகம், ௨௩௦ 'பணிவரும் பை 

ம்பொற பத்தா பல்வினைப பவள வாணி, மணிகடை மருபபின் வாளர மாடக வயிர 
த்தீந்தே, னணிபெற கொழு? யன்ன வமிழதுறழ் நரம்பி னல்யாழ, சணிபுசழ் காளை 
சொண்டு கடலகம் வணகக துறரான.”



௩. --சிறுபாணாற்றுப்பூுடை. ௯௧ 

மூகழ்தத கையினை எனவும்--% அரசன் உவாத்தியாயன் தாய தரை தமமுன்முத 
லியோர்க்குப், பலகாலுங குவித்த சைகளையுடையையென்றும், 

இளையோராகரு மலாந்த மாபினை எனவும--வீரரெ.றிதறகு மனம$ஏழகது கொடு 
தீத மார்பினையுடையையென்றும், 

* **வணங்குசிலை பொருதரின மணஙகம ழகல - மகளாக கல்லது மலைப்பறி 

யலையே”? 1** மகளிா மலைத்த லல்லது மளளா - மலைததல் போயே சலைததரா மாப” 

6 விருந்தாயினை யெறிம்யென விரைமா£பகங கொடுத்தாற் - கருமபூணற வெறிர்தா 
ங்கவ hers fet யெனவே” என்றா பிறரும், 

மகளிருமாம் 

ஏரோரககு நிழனற கோலினை எனவும--ஏரினையுடைய குடி.மக்களுசகு நிழல 

செயத செஙகோலையுடையையென்றும, 

தேசோரககு அழன்ற வேலினை எனவும்--தேரினையுடைய ௮ரசாககு வெம்மை 
செய்த வேலையுடையை யென்றும், 

நீ ல மொழியா ௮ளவை--நீ சிலபுகழினைக கூறுசறகு முன்னே, 

[மாசில, காம்புசொலித தனன வறுவை யடீஇ ] காம்பு சொலிதது ௮ன்ன 

மாசு இல் அறுவை உடஇ--ர0௩க௫ல ஆடையையுரிதசாலொதத மாசில்லாச உடை 

யினை உசெகபபணணி, 

இனி மூங்க்முளையிற் பட்டையுமாம், 

பாம்பு வெறாணடு ௮ன்ன தேறல ௩ல9--பாமபேறி மயச்னொற்போல மயக்னெ 
சட்டெளீவைத தர்து, 

[சாவெரி யூட்டிய கவாகணைத தூணிப், பூவிரி சச்சைப புகழோன் றன்முன், 

* ஆசாரக்கோவை, ௧௭ — “976 69) வாததியாயன் ருய்தர்தை தம்மு, one 

ரில குரவ ரிவரிவனராத, தேவரைப போலத தொழுதெழுக வென்பதே, யாவருங 
நெறி” 

* பதிற்றுப்பத்து, ஏழாம்பதந்து, ௩--*பராபபராக சல்லது பணிபறி யலை 

யே, பணியா வுளளமொ டணிவரக கெழிஇ, ஈட்டோரச் கல்லது கணணஞ் சலையே, 

வணங்குசிலை போநதநீன் மணங்கம ழகல, மகளிர்க் கல்லது மலைப்பறி யலையே, 
நிலந்திறம் பெயருங் காலை யாயினுங், Barbs சொன்னீ பொயப்பறி யலையே” 

1 புறநானூறு, ௧௦--வழிபடு வோரை வல்லறி தீயே, பிநாபழி கூ.றுவோ 
மொழிதே லையே, நீமெய கணட தீமை காணி, ஜஞெபப காடி யத்தச வொறுத்தி, 
வந்தடி. பொருந்தி முந்தை நிற்பிற, றணடமுச் தணிதிநீ பணடையிற் பெரிதே, யமி 

ழ்தட் டானாச் சமழகுய் யடி.சல, வருநாக்கு வரையா வசையில வாழ்க்கை, மகளிர 

மலைத்த லல்லது மள்ளா, மலைத்தல போகிய சிலைததா£ மார்ப, செய்திரங் காவீனைச் 

சேணவிளங குமபுகழ, செய்தலங் சான னெடி யோ, யெயசவச் சனம்யா மேததகம் 

பலவே.” 
இணை - பாடாணடிணை, துறை - இயனமொழி சோழன் கெயதலங் கான 

லிளஞ்சேட்செனனியை ஊன்பொதி பசுங்குடையா பாடியது, 

8 சீவகசிந்தாமணி, மண்மகளிலம்பகம், ௧௬௪:--**விருக்தாயினை யெறிரீ 
யென வினாமார்பகங கொதெதாற், கரும்பூணற வெறிக்தாங்கவ னினதா ழினி யென 

வே, யெரிர்தாரயி விடைபோழ்நர்தமை யுணராசவ னின்ருன், சொரிர்சார்மல ரரமங் 

கையர் தொழுதராவிசம படைந்தான்.” 

   



௯௨ ப, ந்துபபாட்டு, 

பனிவரை மார்பன் பயந்த;] சா எரி ஊட்டிய கணைகவா தாணிப் பூ விரி சச்சைபபுக 

ழோன் தன்முன் பயச்த பனிவரை மார்பன்-- சாணடாவனததை நகெருபபுண்ணும் 
படியெய்த சணையை உள்ளடகனெ ஆவராழிகையினைபும் பூச்தொழில் பரர்த சச் 

சையினையுமுடைய அருச்சனம்றமையனா௫ய வீமசேனன்கண்ட, இமவான் போலு 
மார்பன், , 

அண் பொருட் பனுவலின் வழா௮ப பல வேறு ௮டி.ஏில-- கூரியபொருளையு 

டைய மடைதநானெறியிற றப்பாத பலவேறுபாட்டையுடைய அழி. இலை, 
[வாணிற விசும்பிற் சோணமின் சூழகத, விளங்கதிர் ஞாயி றெள்ளு௩ தோற 

றத, விளங்குபொற கலத்தில,] விசுமபில் வாள் நிறக் கோள் மீன் சூழ்ந்த இளங 

கதி ஞாயிறு எள்ளும் தோற்றத்து விளஙகு பொற சலததில்--ஆகாயத்தில ஒளியை 

யுடைத்தாகெ கிறத்தினையடைய சோளா௫ிய மின்கள் சூழ்ச்த இளைய இரணங்களையு 

டைய ஞாயிறறை இகழுர் தோறறரவையுடைய விளஙகுடன் ற பொறகலதஇிடசசே, 
விரும்புவன பேணி-- நீவிரும்புவனவறறை விரும்பி உட்கொணடு, 

ஆனா விருபபின் தான கின்று ஊட்டி-- நும்மிடத.து மிகுென்ற விருப்பததாலே 

தான் கின்று உண்ணப்பண்ணுவ் 2.2, 
ஆனாமரபினென்றும் பாடம 

நீ சிலமொழியாவளவை (௨௬௫) விருமபுவன பேணி(௨௪௪) ௨௨இ (௨௩௬) ஈல்கி 

(௨௩௭) ௮டி.ஏிலைக் (௨௪௧) கலததேயிட்டுத (௨௪௪) தான்கின்௮ு ஊட்டி யென்ச 

இறல் சால் வென்றியொடு செவ்வுட புலம் அகற்றி--- வலியமைக்த வெற்றியோ 

டே டகைவயத தத்தநிலத்தைச் கைவிட்டுப் போகபபணணி, 

விறல் வேல மன்னா மன் எயில முருக -- வெறறியையுடைததாயெ வேவி 
னையுடைய முடி. வேர் சர்மனனும ௮.ரணகளை யழித௪, 

் கயவர் பாணர் புன்கண தீததபின்--௮வ்விடஙகளிற்பெறற பொருளாலே விரு 

ம்பிவந்தவர் புன்கணமையையும், பாணா புன௫கணமையையும் போகடூனபின்பு, 

வயவர் தந்த வான் கேழ நிதியமொடு-- தன்படைததலைவர் மிக்சனவாயக் 

கொணவெவந்துதர்த ஈன்றாகிய நிறத்தினையுடைய பொருட்டி.ரளுடனே, 

தன்படைத்தலைவர் குறகிலமன்னரையம, ௮ரசரையுமழிதது, கயவாசகும பாண 
ர்ச்குங்கொடுத்து, மிக்குககொணடுவாத நிதியமென்க 

[பருவ வானத்துப் பாற்கதிர பரப்பி, யுருவ வான்மதி யாகொண டாஙகு.] பருவ 

வானத்து உருவ வான் மதி பாற கதா பாப்பி ஊா கொண்டாஙகு--- கூ இர்க்சால 

ததையுடைய வானிடத்தே வடி.வுநிறைசலையுடைய வெள்ளிய மதி பாலபோலுங 

இரணங்களைப் பரபபிப பரததலைக கொண்டாறபோல, 

கூர் உளி பொருத வட ஆழ் நோன குறட்டு ஆரம் சூழகத ௮யிலவாய் நேமி 

யொடு--- கூரிய இற்றுளிகள் சென்று செ.ததின உருக்சளமுர் இன வவியினையடைய 
குறட்டி டத் இிற்றைத்த நாகளைச்சூழ்ச்த சூட்டினேயுடைய உறாளையோடே, 

குறடு - ௮ச்சுசகோக்குமிடம. அயில்வாய - கூரியவாய்; என்றது சூட்டிறகு 

ஆருபெயா, 

[தொகனை முருக்கன் சேனோங்கு கெடுஞ்னைத், ததாபிணி யவிழந்த தோற்றம் 

போல:]முருக்கின் சேண் இங்கு நெடுஞ்சினைத ததர் நனை சிதர் பிணி அவிழ்ந்த தோற 

றம் போல--முருச்சினுடைய விசும்பிலே செல்லவளாக்ச நெடி.ய கொம்பிற்செறிந்த 
அரும்புகள் வண்டிடற்குப் பிணியவிழ்ச்ச தோற்ற.ரவுபோல, 

ததீர் - கொத்துமாம் sr - சிர் துதஜிமாம், செ௫லியுமாம்.



உ.--இறுபாணாற்றுப்வடை. ௯௩ 

[உள்ளரச் கெறிந்த வுருக்குறு பேரவைக், சருக்தொழில வீனைஞா கைவினை 
தேற்றி, யூர்ந்தபெயர் பெற்ற வெழினடைப பாகசொரடு.| 

கருந்தொழில் வினைஞா கை வினை முறறி உருககுறு ௮ரககு உள் எறிர்ச போ 
வப் பாகா-..- வலிய தொழிலைசசெயயுக் தசசருஉைய கையாறசெயயும் உருச்களெ 
ல்லாம முற்றுபபெற்று உருககபபடுஞ் சாஇவிஙகம உள்ளேரிரமபவழிதத பலகை 
யையுடைய பாசா, 

தேர்த்தட்டுவெளி மறையப பாவின பலசையைப போவையெனமனூா. ௮சன 

மேலே சற்றுசசுவசாசப பலகையாறசெய்த சுவரைப் பாஈரென்னா பாசரையுடைய 
சேரைப்பாகரென்னா, அகுபெயரால 

ஊர்ந்து பெயா பெறற எழில் ஈடைப பாசரொடு--- ஏமிபபராக.து உணமை௰யாச 

ஒட்டமுணடென்.ற பெயாபெறற அழடனையுடை த்தா ஈகடையினையுடைய சே 
ரோடே, 

சகேமியோடே (௨௫௩) போ£ரவையையுடைய (௨௫௬) பாகரெனமுடிசச 
மா செலவு ஒழிகரும் மகன் உடை கோன் தாள் வாள் முகப் பாணடி.ல-- தன் ' 

கடுமையாற குதிரையின்செலவைப மின்னேநிறுததும் வனபபுடைததாகய வலி 
யினையுடைய தாளினையும, ஒளியினையுடைததாகய முகசதினையுமுடைய நாரையெ 

ருததையும், 
வலவனொடு-.... ௮தனைச செலுததும் பாசனோடு, 

[தரீஇ, யனறே விடுககுமவன் பரில ] பரில சரீஇ அவன அனமே வீசெகும 
யானை குதிறா ௮ணிகலமுதவியபரிஏலெகளையுக்த௩து அவன் அன்றேவீடுக்கும் 

நிதியத்சோடே (௨௪௯) பாகரோடே (௨௫௮) வலவனோடே பாண்டி லையும்(௨௬௦) 
பரிசிலையுர் (௨௬௧) தரீஇ (௨௬௦) அவன் அன்றேவிடுக்குமெள மூடி.௧௧௪ 

மென் தோள் துல ௮ணி அ௮ல்குல துளங்கு இயல் மகளிர் ௮௫ல் உண விரீதத 

௮ம் மென் கூந்தலின் -- மெலலிய தோளினையும், அூல்சூழ்ச்த அலகுலினையும், 
அசைந்த இயலபினையுமுடைய மகளிர் அ௮இற்புகையை உணணுமபடியாக விரித்த 
அழகையுடைய மெல்லிய கூந்தலபோலே, 

[மணிமயிற் கலாப மஞ்சிடைப பரபபித, துணிமழை சவழுஈ துயல்கழை நெடுங 
கோட்டு:] 

துணி மழை மணி மயில கலாபம் இடை மஞ்சு பரபபித தவழும் கோடை-தெளி 

்தமேகம நீலமணிபோலும் மயிவினுடைய விரிக்த தோசைககு ஈடுவே தனது மஞ 

சைபபரபபித தவழுமலை, 
சிறிதா உட்கொணடு பககம வெளளியமாசாயிருததவின, மேசம மஞ்சைபப 

சப்பியென்றா 

இனி :மணிமயில கலாபம” என்று பாடமாயின, மயில் தனகலாபததை மஞ்சி 

டையிலே பரப்புதலைச்செயது தயல்சோடெனக. _துயலல் - ஆடுதல' 

துயல் கழை கெடு கோடட.- அசை௫கன் ந மூஙகலையுடைய நெடிய மலையிட 

தீதையுடைய குறிஞ்சி (௨௬௭) 
| எறிர்துரு மிறர்த வேற்றருஞ சென்னி:]ஏறறரும் உரும் எ.றிக்து இறந்த சென் 

ணிச் கோடு (௨௬௫)--ஏறுதறறொழில் அரிதாகிய உருமேறு தான்ஏறுதற்காச இடித்து 
வழியாக்பப்போன சிகரத்தையுடையமலை 

இக்கு திரையேற்றரிதென்ப, 

குறிஞ்செ கோமான்... குறிஞியாகிய ஒழுச்சச்தையுடைய நிலத் திற்காசன்,



௯௪ பத்துப்பாட்டு, 

கொய் தளிர்ச் சண்ணிச் செல் இசை நிலைஇய பண்பின் ஈல்லியக்கோடனை.- 

சொய்யப்பட்ட தளிர்விரவின மாலையினையும், பிறரிடத்து நில்லாமற் போ௫ன்றபுசழ் 
தன்னிடத்தே கிற்றறகுக காரணமான குணத்தினையுமுடைய ஈல்வியகசோடனை 

நயச்தனிர் செலின்--- விருமபிச்செல்வின், 

மூ.துவாயிரவல (௪0) பெருமகன் (௧௨௨) புரவலனாகிய (௧௨௫) ஈல்லியக்கோட 

னை ரஈயர்தகொளகையோடே (௧௨௬) முன்னாட்சென்றனமாக, இந்சாள் (௪௨௧), அழி 

படவருசுசமவீட (௧௪௦) யானையோடே. $தேரெய்தி (௪௪௨) யாம் ௮வணின்றும்வரு 

இன்றேம்; இனி நீயிரும் (௧௪௩) மூவேர்தரிடத்த௪ செல்குவிராயின் (௧௪௫), வஞ்டு 
யும வறிது, அதுவன்றி (௫௦) மதரையும்வறிது, அதுவன்றி (௬௭) உறச்தையும் வறி 
து; அதுவன்றி (௮௩) எழுவர்பூணட ஈகைசசெக்றுசம (௧௧௯) ஒருதான்றாங்கெ (ககடு) 

குறிஞ்சிச் கோமானா£ய (௨௬௪) ஈல்லியச்சோடனை ஈயச்தனிஈசெலின் (௨௬௯), வழி 

யிற் பெறுமவற்றை யாங்கூறச்கேணமின், பட்டினம்படரின் (௧௫௩), வயின் வயிற 
பெறுகுவிா£ (௧௬௩); ௮அதன்பின்னா வேலுூசெய்தின் (௪௭௯) ௮அமைவரப் பெறுகுவிர் 
(௧௭௭); அதன்பினனா ௮வன ஆழூசெய்திற்(௧௮௮) கலவையொடுபெறுகுவிர் (௧௧௫), 
அ௮வற்றைப்பெற்றபின், அவன் மூதா£ (௨௦௧) சேய்ததுமனறு; சிறிது ஈணிய௫அவேயா 

யிருக்கும் (௨0௨), ஆண்செசென்று முன்னா ௮வன சடைவாயிலைககுறுகெப (௨0௬) 

பின் ௮றிர்தோரேத்த (௨௦௯) வயவசேதச (௨௧௨) ௮ரிவையரேததப் (௨௧௫) பரிசில 

சேதத (௨௪௮) இருகதோனையணுபே (௨௨௦) பாடுதுறைமுறறுதற்கு (௨௨௮) இன் 
னியத்தைப (௨௨௯) பணணிக (௨௬௦) கையினையென்றும் (௨௯௧), மார்பினையென்றும் 

(௨௩௨) சேர்லினையெனறும (௨௩௯), வேவினையென்றும் (௨௯௪) நீலமொழியா அள 

வை (௨௬௫) ௮வன் நீவிருமபுவன பேணி (௨௪௪) உடஇ (௨௩௬) நல்கி (௨௯௭௪) ௮டி.௫ 

லைக்(௨௪௧) கலததேயிட்டுத (௨௪௪) தான்நினறு ஊட்டி. (௨௪௫) கி கியத்தோடே. (௨௪௧) 
பாகரோடே (௨௫௮) வலவனோடே பாணடி.லையும் (௨௬௦) பரிலையும் (௨௬௧) தரீஇ 

(௨௬௦) அவன் ௮ன்றேவிககும (௨௬௧) என வினைமுட. வுசெய்க. 

ஏறுமாநாட்டூ நல்லியக்கோடனை டுடைக்கமிநாட்டு நலலூர் நத்தத்தனார்பா 

டிய சிறுபாணு$றுப்படைக்கு மதுரை ஆசிரியர் பாரத்துவாசி நச்சினார்க்கினி௰ர்" 
சேய்தவுரை ழற்றிற்று 

௦ ட ட்தணி 

டுவணபா 

க அ௮ணியிழையாாக காரணக காகமற றரக்கோய 

தணிமருஈதுக தாமேயா மென்ப--மணிமிடைபூ 
ணிமமென முழவி னெயிற்பட டினராடன் 

செமமல சிலை்பொரு,ச தோள். 

௨ நெடுவசை௪ சந்தன கெஞ்ச குளிர்பபப 

படுமடும் பாம்போ மருங்கு--லிடுகொடி 

யோடிய மாாப னுயாநல் லியககோடன் 

சூடிய கண்ணி சும. 

et III aI பட



நான்காவது 

பெரும்பாணூறறுப்படை. 

அணையின் 3 se meron ant அகவை 

  

அ/கலிரு விசுமபிற பாயிருள பருகிப 

பகலகான 09 ஐழுதரு பலக இப பரி 5) 

காய்சினந இருயெ ௧௫௫இறல வேனிற 
பாசிலை யொழித்த பசா௮ரைப பாதிரி 

டு. வளளிதழ் மாமலா வயிறறிடை. % வகுததகு 

னுளளகம புரைய மூட்டுறு பசசைப 

பரியரைக் கமுூன பாளையம பசும்பூக 

கருவிருந் தனன கணகூடு செறிதுளை 
யுருகசி யன்ன பொருதது௮ு போவை௪ 

௧௦ சுனைவறர் தனன விருடூங்கு வறுவாயப 

பிறைபிறஈக தனன பின்னேர்து சகவைககடை 

நெடும்பணைத தரடோண் மடர்தை முூனகைக 
குறுந்தொடி யேயக்கு மெலிக்துவீககு இவவின 
மணிவாரக் தனன மாயிரு மருபபித 

௧௫ பொன்வாரசச் னன புரியட௫ஙகு நரமபின 

ஜரொடையமை கேள்வி யிடவயிற றமஇ 
வெக்கெ௰ற கனலியொடு மதஇவலச் இரிகருக 
தண்கடல் வரைபபிறந முங்குகாப பெபருது 

பொழிமழை துறந்த புகைவேய குன்றததுப 
௨௦ பமுமரந் தேரும பறவை போலக அ வத, 

கல்லென் ௬௮ மொடு காலகளர்ந்து இரிகரும 
புல்லென யரககைப புலவுவாய்.... பாண 

Qua ph rss கானங் கலலெனக 

கருவி வானர் துளிசொரிந் காங்குப 

௨௫ பழமப கூர்கதவெம மிருமபே ரொகசலொடு 

வழங்கத தவா௮ப் பெருவள ஜனெய்தி 

வாலுளைப் புவியொடு வயககளிறு முகச் துகொண் 

டியாமவ ணின்றும வருது நீயிரு 

மிருகிலங கடந்த திருமன tor rear 

௩௦ முக்கீர் வண்ணன் புறங்கடை யந்ரீாத 
சர்வ 

  

சகட அவத சவத அவவை a eee ree கன meme SON encanta nl Ne ft mee at tet 

* a@iksaQenoh mab பாடம



கூடு 

¥O 

௪௫ 

GRO 

௫௫ 

௭௫ 

பாத் துப்பாட்டு. 

கஇரைதரு மசபி னுசவோ னும்பன 

மலாதலை யுலககது மன்னுயி காக்கு 

மூசசுமுழங்கு தானை மூவ ருள்ளு 

கிலவ்குகீரப பசபபின வளைமிக் கூறும் 

வலம்புரி யனன வசைநகீஙகு சறபபி 

CONG S65 வறமபரி சசெக்கோற 

பலவே௰ ஜிரையத படாகசுூவி சாயிற 

சகேளவ னணிலையே கெடகெகின் னவல 

மததஞ் செல்வோ சலறத தூகஇக 

கைபடுபாகுள மெவளவுங் களவோ வாழககைக 

கொடியோ ரினறவன கடியுடை வியனபுல 

வேருமு மூசு கரவு தப்பா 

காட்மோவ முறுகண் செயயா வேடடாவ 

கசைவமி யசைஇ ஈசைவுதித தங்க 

சென்மோ விசவல சிறகககில் னுள்ள வ 

கொழுஞசூட Hs Sw இருக் அகிலை யாசதது 

முூழவி னனன முழுமச வுருளி 

யெழூஉபபுணாக் தனன பரூஉககை கோன்பார் 

LTE (GEM மழை௯௬மக தன்ன 

வராவை வேய்கக வறஹைவாய௫௪ ௪௧௨ம 

வேழங் காவலர் குசமபை யேய்பபக 

Garis சேக்குல கூடிடைப புகவின 

முூளையெயிஐ ஜிருமபிடி முழகதா ளேயககுக 

துளையனமரைக௪ ௪ீறுச மாங்ககு தகக 

காடக மகளி சாடுகளதக டுகடுதக 

வி௫விங் கன்னிய சடுப்பக் கயிறுபிணிக ஆக 

காடி வைதக கலனுடை மூக௫இன 

மகவுடை. மகடஉப பகடபுறந அசபபக 

கோட்டிணா வேம்பி னேட்டிலை மிடைந்த 

படலைக் கசண்ணிப பசேரற௮ும்ச இணிகோண்் 
மூடலை யாக்கை முழுவலி மாக்கள் 

இற அளைக் கொடு நக தெதிபட கிசைத்த 

பெருங்கயிக் ஜழுகை மருங்கு காபபச 
Gouge வணவில் கொள்ளை சால்றிப 

பல்லெருச் அமணர் பதிபோகு கெடுடுநறி 

மெல்லிடைக் கஹியுகாக் கேம மாக 

மலையவுக கடலவு மாண்பயர் ௧௦௩௨



670 

௪௫ 

௮0 

௮டு 

௯௫ 

௪.--பெரும்பாணாற்றுப்படை: ௯௭ 

மரும்பொரு எருத்துர் இருந துசொடை கோன்றா 

ளடி.புதை யாண மெய்திப படமபுக்குப 
பொருகணை தொலைசசிய புண்டீர் மார்பின்“ 

விரவுவரிக் சச்சின் வெண்கை யொள்வாள் 
வராயூர் பாமபிற் பூண்டுபுடை தங்கச் 
சுரிகை நுழைந்த சுற்றுவிங்கு செறிவுடைக் 
கருவி லோசசிய கண்ணக னெறுழ்த்தோட் 
கடம்பமார் நெடுவே ளன்ன மீளி 

யுடமபிடி த தடககை யோடா வமபலா 
தடவுகிலைப பலவின் முழுமுதற் கொண்ட 

சிறுசளைப பெருமபழங் கபெப தீகரியற் 

புண்பபொறை தாங்கிய வடுவாழ் கோன்புறத 
தணாசசெவிக் கழுதை௪ சாததொடு வழங்கு 
முூலகுடைப பெருவழிக சவலை காக்கும 

விலலுடை வைபபின் வியன்காட் டி.யவி 

னீளரை யிலவச் தலஙகுசினை பயந்த 

பூளையம் பசுகாய் புடைவிரிஈ தன்ன 

வரிபபுஉ வணிலொு கருப்பை யாடா 
இயாற்றறல் புரையும வெரிநுடைக் கொழுமடல் 

வேற்றலை யன்ன வைந்நுஇ ஃநெடுந்தக 
ரீததிலை வேய்ந்த வெய்பபுறக் குரம்பை 
மான்றோ.ற பளஸி மகவொடு மூடங்கி 
யின்பிண வொழியப போட கோன்கா 
மிருமபுதலை யாதத இருந்துகணை விமுக்கோ 
ஓளிவாய்௪ ச௬ராயின் மிளிச மிண்டி. 
யிருகிலக கரமபைப் படுநீ ராடி. 

நுண்புல லடக்கிய வெண்ப லெயிற்றியா 

பாவை யாதத பறைததாள் விளவி 

னீழன் முன்றி னிடபூ£ற் பெய்து 
கு௮ங்கா முலக்தை யோச்சி நெடுங்கெத்று 

ear அவரி கோண்டி ௧௪ தொல்லை 

மூசவுவாய்க் குழிசி முரியடுப் பேற்றி 
   

வாடாத துமபை வயவர் பெருமச 

௧௦0 வாரு தட்ட |. புழுக்கல் 

னோடாத் தானை யொண்டொழிற் கழந்சாற் 

செவ்வரை நாடன் சென்னிய மெனினே 
    

* கெடந்தடரென்றும் பாடம், 

க்க



௮7 பத் அப்பாட்டு. 

தெய்வ மடையிற் றேக்கலைக் குவைஇறும் 
௧0டு பைதீர் கடும்பொடு பதமிகப் பெறுகுவிர் 

மானடி. பொறித்த மயங்கதர் மருங்கின் 
வானமடி. பொழுதி னீர்சசைஇக் குழித்த 

வகழ்சூழ் பயம்பி னகத்தொளித் தொடுங்பெ 
புகழா வாகைப் பூவி னன்ன 

௧௧௦ வளைமருப் பேனம் வாவுபார்த் திருக்கு 

மனாகாள் வேட்ட மழுங்க பகனாட். 

பகுவாய் ஞமலியொடு பைமபுத லெருக்தெ 
தொகுவாய வேலித தொடர்வலை மாட்டி. 

மூள்ளரைச் தாமரைப பிலி கதழ் புரையு 

sa நெடுஞ்செவிக் குறுமுயல் போக்கற வளைஇக் 

௧௨0 

௧௨௫ 

௧௩.0 

கடுங்கட் கானவர் கடறுகூட் டுண்ணு 

மருஞ்சும மிறந்த வமபர்ப பருர்துபட 

வொன்னாச் தெவ்வா நடுங்க வோசக 

வைந்நுதி மழுங்கயெ புலவுவா யெஃகம 

வடிமணிப் பலகையொடு நிரைஇ முடிகாட் 

சாபஞ் சாத்திய கணைதஞ்சு வியனக 

ரூகம் வேய்ந்த வுயர்கிலை வரைபபின் 

வராத்தேன் புரையு௪ கவைக்கடைப புதையொடு 

கடுந்துடி. தூங்குங் கணைக்காற் பந்தாத 

தொடா்கா யாத்த துன்னருங் கடிஈகா 

வாழ்மூள் வேலிச சூழ்மிகாப் படப்பைக 

கொடுநுகர் தழீஇய புதவிற் செந்நிலை 

நெடுநுதி வயக்கமு கிரைதத வாயிற் 

கொடுவி லெயினர் குறும்பிற சேபபிற 

சளர்வள ரீர்தின் கரழ்கண் டன்ன 

சுவல்விளை செல்லின் செவ்வவிழ்ச் சொன்றி 

ஞமலி தந்த மனவுச்சூ லுமெபின் 
வறைகால் யாத்தது வயின்றொ௮ம பெறுகுவிர் 

யானை தாக்னு மாவுமேற் செலினு 

௧௩௫ நீனிற விசும்பின் வல்லேறு சிலைபபினுஞ் 

. ரூன்மகண் மாரு மறம்பூண் வாழ்க்கை 
வலிக்கூட் Comber ome Das 

புலிப்போத் தன்ன % புலலணர் காலைச் 

சென்னா யன்ன கருவிழ் சுற்றமொடு 

& புல்லணர்ச் காளையென்றும் பாடம்



௪. -பெரும்பாணாற்றுபிபடை, ௯௯ 

௧௪௦ கேளா மன்னர் கடிபுலம புககு + 

நாளா தந்து நறவுகொடை தொலைச்சி 

யில்லடு களளின் திருபபி பருகி @ 

மல்லன் மன்றதது % மசவிடை. கெண்டி 

மடிவாய்த் தண்ணுமை ஈடுவட் லெபப௪ 
௧௪௫ சிலைஃவி லெறுழ்தகோ ளோச? வலன்வளையூஉப 

பகன்மஇழ் தூங்குர் தூங்கா விருககை 

[மூரண்டலை கழிந்த பின்றை மறிய 

குளகரை யாத்த குற௮ங்காற குரமபை௪ 

செற்றை வாயிற செறிகழிக கதவிற 
௧௫௦ கற்றை வேய்ந்த கழிததலை௪ சாம்பி 

னதளோன் ௮ஞ௬ு௩ காபபி னுதள 

கெடுந்தாமபு தொடுதத குறுந்தறி முன்றிற் 
கொடுமுகத தருவையொடு வெள்ளை சேக்கு 

மிடுமுள் வேலி யெருபபடு வரைபபி 

௪௫௫ னளளிருள் விடியத புள்ளெழப் போபெ 

புலிக்குரன் மதத மொலிப்ப வாங்கி 
யாமபி வான்மூட மன்ன கூமபுமுசை 
யுறையமை தீக்தயிர் கலக்கி நுரைதெரிஈது 

புகாவாய்க குழிசி பூஞ்சுமட் டிரீஇ 
௧௬௦ நாண்மோ மாறு நன்மா மேனிச 

சிறுகுழை அுயல்வருங் காதிற் பணைததோட 
குறுகநெறிக் கொண்ட கூந்த லாயமக 

ளளைவிலை யுணவிற் சளையுட னருததி 

நெய்விலைக் கட்டிப் பசும்பொன் கொள்ளா 
௧௬௫ ளெருமை ஈல்லான் கருகாகு பெறூஉ 

மடி.வாய்க் கோவலர் குடிவயிற் சேப்பி 
னிருங்களே ஜெண்டின் சறுபார்ப பனன 

பசுந்தினை மூரல பாலொடும பெறுகுவிர் 

தொடுதோன் மரீஇய வடுவாழ் கோனடி 

௧௪௦ விழுத்தண் €னேறிய மழுததின வன்கை 

யூறிக்கா வூர்ந்த மஅபபடு மயிர்ச்சுவன 
மேமபா லுரைத்த வோரி யோங்குமிசை 
கோட்டவு௨உ கொடியவும விரைஇக் காட் 

  

எடம் அமல. வடக — woe nate tte tne 
  

  

ு மதவிடைதெணடி.யென்றும் பாடம் 

* மூனைதலையிருக்கையென்றும் பாடம்,



௧௦௦ மத்துபபாட ம, 

xu, மிடைந்த படலைக் கண்ணி 
௪௭௫ யொன்றம ருடுக்சைக் கூழா ரிடையன் 

கன்றமர் கிரையொடு கானத் தல்க 

யநீ_த ணவிர்புகை 4 கமழக் கைமூயன்று 

ஜெலிகோற் கொண்ட பெருவிறன் ஜெ௫ழிச் 
செர்தீச் தொட்ட கருந்அுளைக் குழலி 

௧௮௦ னின்மீம் பாலை முனையிற் குமிழின் 
புழற்கோட்டுத் தொடுதத மாறபுரி நாமபின் 
வில்யா மிசைக்கும் விரலெறி கூறிஞ்சிப 

பல்காற் பறவை ளொசெத தோர்க்கும் 

புல்லார் வியன்புலம் போட முள்ளுடுத் 

௧௮௫ தெழமுகா டோங்யெ தொழுவுடை வளாப்பிற 

பிடிக்கணத் தன்ன குதிருடை முன்றிற் 
களிற்றுத்தாள் புரையுக் தரிமாப் பந்தர்க் 

குறஞ்சாட் டுருள£யொடு கலப்பை சார்த்தி 

நெடுஞ்சுவர் பறைந்த புகைசூழ் கொட்டி ற் 

௧௯0 பருவ வானததுப் $ழ பாமழை கடுபபக் 

கருவை வேயந்த கவின்குடிச சீறூர் 

நெடும்குரசற பூளைப் பூவி னன்ன 

குறுந்தாள் வா௫ன் குறளவிழ்ச் சொன்று 

புகரிணர் வேங்கை விகண் டன்ன 

௧௯௫ வவரா வான்புழுக் கட்டிப் பயிலவுற 
றின்சுவை மூரற் பெறுகுவிர் ஞாங்காக 

குடிநிஹை வல்சிச் செஞ்சா லுழவர் 
நடைகவில் பெரும்பகடு புதவி௰ பூட்டிப 

பிடிவா யன்ன மடிவாய் நாஞ௫ 

௨00 லுடுப்புமுக முழுக்கொழு மூழ்க வூன் நித 

தொடுப்பெறிர் அழுத அளர்படு தடவை 

யரிபுகு பொழுதி னிரியல் போக 

வண்ணச் சடமபி னறுமல சனன 

வளரிளம் பிள்ளை சழீஇக குறுககாற 

௨0௫ கஹையணற் கு௮ம்பூழ்ச் கட்சி சேக்கும் 

வன்புல மிறந்த பின்றை மென்றோன் 

மிதியுலைக் கொல்லன் மு.றிகொடிற் றன்ன 
  வைன் 

% பன்மல ரடுக்யெ வென்றும், பன்மலர் மிடைச்த வென்றும் பாடம், 
* பிதப்பசகை முயன்றென்றும பாடம, 
1 பாய்மழையென்றும பாடம்,



௪..-பெரும்பாணாற்றுப்படை: ௧௦௪ 

கவைத்தா ளலவ னளற்றளை இதையப் 

பைஞ்சாய் கொன்ற மண்படு மருப்பிற 
௨௧௦ காசேறு பொருத கண்ணகன் செவி 

னுழா௮ நுண்டொளி நிரவிய வினைஞர் 

முடிரா றமுத்திய நெடுநீச செறுவிற 
களைஞா SHS கணைககா னெயதற் 

கட்கமழ் புதுபபூ முனையின முூட்சினை 

௨கடு முகைசூழ் தகட்ட பிறழ்வாய மூளளிக 

கொடுங்கான் மாமலர் கொய்து கொண்டவண் 

பஞ்சாய்க கோரை பலலிற ச௪வட்டிப 

புணார்காரப பெயத புனைவின கணணி 
யீருடை யிருந்தலை யாசச் சூடிப 

௨௨0 பொன்காண் கட்டளை கடுபபச௪ சண்பின் 

புன்சாய்ச சுண்ணம புடைதக மாரபி 
னிரும்புவடிச் தன்ன மடியா மெனரோற 
கருங்கை வினைஞா காதலஞ சிரா௮ா 

பழஞ்சோற pind முனைஇ வரமபிற 

௨௨௫ புதுவை வேயந்த கவிஞூடின் முன்றி 
லவலெறி யுலககைப பாடுவிறஈ தயல 

கொடுவாய்க் கள்ளை படுகை வெரூ௨ 
நீஙகா யாணர் வாங்குகஇர்க கழனிக 

கடுப்புடைப பறவைச சாத யன்ன 

௨௩௦0 பைதற விந்த பெருஞ்செக நெலலின 
தூமபுடைத இரடா டுமிதத வினைஞா 

பாமபுறை மருதி னோங்குகசினை நீழற 
பலிபெ௮ வியனகள மலிய வேறறிக 

  

கணங்கொள் சுறறமொடு கைபுணாக் தாடுந 
௩௫ துணங்கையம பூதர் அ௫லுடுத தவையபோக் 

சிலம்பி வானூல வலஈத மருங்கிற் 
குழுழுகிலைப போரின முழுமுச டமுலை௪சிப 

பக பிழிகத பின்றைக துகட்ப 

வையுர் துருமபு நீக்கிப பைதறக் 

௨௪௦ குடகாற் ஜெ.றிநத குபபை வடபாற 

செமபொன் மலையிற சிறபபத தோன்றும் 
தண்பணை தழீஇய களசா விருக்கைப 

பகட்டா வின்ற கொடுகடைக் குழவிக் 

கவைத்தாமபு தொடுத்த காமூன் நல்கு



௧௦௨ பத்துப்பாட்டு, . 
க் 

௨௪டு லேணி யெய்தா நீணெடு மார்பின் 

முூகதமித தடுக்கயெ பழம்பல் ல௮ுணவிற் 
Gill மூதக கூடோங்கு நலலிற 

௮௪௪௪ மிழுறுர் ஈ௪௪ப புனை த 
ஆரா ஈற்டே ௬ுருட்டிய புசல்வர் 

௨௫௦ தளர்ஈடை வருககம வீட வலர்முலை௪ 
செவிலியம பெண்டிர்க கமீஇப பாலார் 

SWNT BCH மழகுடை ஈல்லிற் 
இரால்ப் இ யறியாக அள ககா விருக்கை 

மலல௰ பேளூர் மடியின் மடியா 

௨௫௫ வினைஞர் தந்த வெண்ணெல் வல௫இ 

மனைவா மளஇூன் வாட்டொடும் Ou gear 
மழமைவிகா யாடுங் கழைவள ரடுக்கத 

கண௫ங்குடை யாளி தாக்கலிற் பலவுடன் 

கணஞ்சால் வேழல் ககழ்ஒ௰ல் ௫௮ 

௨௬௦ கெர்.இசஞ் இலைக்கு அஞ்சாக் கம்பலை 

விசய மம் புகைசூ ழாலைதொறுவ் 

கரும்பின் நீஞ்சானு விரும்பினிர் மிசைமின் 

வேழ கிரைகது வெண்கோடு விரைஇத 

தாழை மூடிததுத தருபபை வேய்ந்த 

*௫ குறியிறைக் குரமபைப பறியுடை மூன்றிற் 

கொடுகங்காற் புன்னைக் கோடுதுமிக் இயதறிய 

பைஙகாய் தாங்கும பாய்மணத் பக்த 

ரிளையரு முதியருங் ககாயுடன் அவன்றிப் 

:புலவுஅுனைப பகழியுஞ் சிலையு மானச் ம் 

௨௪௦! செவ்வரிக் கயூலாடு பசூ௫ப் பிறமு 

மையிருங் குட்டதகது மகடவாடு வழங்க 

கோடை நீடினுங் குஹைபட லறியாத் 

கோடாம் குளதத கோடுகாத தஇருக்குய் 

கொடுழுடி. வலைஞர் குடிவயிற் சேப்பி 
௨௭௪௫ னவையா வரி௫ யங்களிசக துழவை 

மலர்வாய்ப் பிழாவிற் புலர வாற்றிப 

பாம்புறை புறறிற் குரும்பி யேய்க்கும 

பூம்புத நலலடை யளைஇக் தேமபட 
வல்லையு மிசவு மிருமூறை கழிப்பி 

20/0 வல்வாய்ச் சாடியின வழைச்சற விலாந்த 
வெந்நீ சரியல் விரலலை நறும்பிஹி



“௪.பெரும்பாணாற்றும்படை. ௧௦௩. 
தண்மீன் சூட்டொடு தீளாதலும் பெறுகுவிர் 
பச்சூன் பெய்த சுவல்பிணி பைந்தோற 
கோள்வல பாண்மகன் ற்லைவலித் தியாதத 

௨௮௫ கநெடுகழைக் தூண்டி னக சாண்கொளீஇக 
கொடுவா யிருமபின் மடிசலை புலமபப 
பொதியிரை கதுவிய போழவாய வாளை 
கீர்சணிப பிரமமபி னடகுகிழல வெரூஉ 
8.கதுடை கெடுககயஈ இபபட மலாநத 

௨௯0 கடவு ளொண்பூ வடைக லோமபி 
யுறைகான் மாறிய வோககுயர் கனஈ தலை 
யகலிரு வானததுக குறைவி லேயபப 
வாகூதழ்க குவளையொடு kev நீடி. 
முசட்பூ மலிநக மூதுநீாப பொயகைக 

௨௯ட௫ குறுக ரிடட கூமபுவிடு பன்மலா 
பெருசா எமயததுப பிளையினிா கழிமின 
செழுககன் றியாதத சறுதாட் பரதாப 
பைஞசேறு மெழுகிய படி வ ஈன்னகா 
மனையுறை கோழியொடு ஞமலிதுன் னாது 

௩௨௦௦ வளைவாயக் இளளை மறைவிளி பமிறறு 
மழறைகாப பாள ௬றைபதி௪ சேபபிற 
பெருகல வானது வடவயின் விளஙகுஞ 
Gober புரையு கறபி னறுநு.தல 
வளைககை மக வயினஜிஈ தட்ட 

கூ0௫ சுடர்க்கடைப பமவைப பெயாபபடு வத CF 
சேகா ஈறுமோ வெண்ணெயின மாதுளத 
அருப்புறு பசுங்காயப போஹழொடு க.றிகலகது 
கஞ்சக கறுமுறி யளைஇப பைஈதுணா 
நெடுமாக் கொக, னதுவடி விதிர்தத 

௩௩௧௦ தகைமாண் காடியின் வகைபடப Ou agar 
வண்ட. லாயமொ டுண்டுறைத தலைஇப 

புனலாட மகளி ரிட்ட பொலங்குழை 
யிரைதேர் மணிசசிர லிரைசெத தெறிந்தெனப 
புள்ளார் பெண்ணைப புலமபுமடற செலலாது 

௧௫ கேள்வி யந்தண சருங்கட னிறுதத 

வேள்வித தூாணத் தசைஇ யவன 

சோதிம விளக்கி லுயர்மிசைக் கொண்ட 

வைகுறு மீனிர் பையச தோன்று



௧௦௪ பத்துப்பாட்டு. 

&நீர்ப்பெயற ஜெல்லைப் போடுப் பாற்கேழ் 

௩௨0 வாஓளைப் புவியொடு வடவளக் தரூ௨ 

நாவாய் சூழ்ந்த ஈளிரீர்ப் படப்பை 
மாட மோங்யெ மணன்மலி மறுகிற் 

பசதர் மலிர்த பல்வேறு தெருவிற் 

சிலதர் காக்குஞ் சேணுயர் வரைப்பி 

௨௫ னெல்லுழு பகட்டொடு கறவை துன்னா 

௬௨௩௦0 

கூ௩௫ 

மேழகத தகரோ டெகினக கொட்குங் 

கூமூடை ஈலலிற் கொடுமபூண் மகளி 

கொன்றை மென்சினைப பனிதவழ் பவைபோஜற் 
பைககா ழலகு னுண்டுகி னுடங்க 

மால்வரைச் சிலம்பின் மகிழ்சிறக் தாலும 

பிலி மஞ்ஞஜையி னியலிக கால 

தமனியப பொறகிலம் பொலிப்ப வுயர்கிலை 

வான்றோய மாடதது வரிபபர் தசைஇக் 

கைபுனை குறுந்தொடி ததகப பைபபய 

முத்த வார்மணற் பொற்கழங் காடும 
பட்டின மருக னசையின் முட்டில 

பைங்கொடி அநுடங்கும பலர்புகு வாயிற 
செமபூத தூய செதுககுடை முன்றிற் 

கள்ளடு மகளிர் வளள நுடகூய 

௩௪௦ வராகதுகு இன்னீ£ வழிந்ச Spud 

௩௨௪௫ 

௯௫௦ 

னீரஞசே முடிய விருமபல குட்டிப் 

பன்மயிர்ப பிணவொடு பாயமபோ காது 
சென்மா வல தீ.றறிப பன்னாட் 

குழிரிறுச தோமபிய குற௮ந்தா ளேறறைக் 

கொழுகிணத் தடி யொடு காகறுப் பெறுகுவிர் 

வான மூன்றிய மதலை போல 

வேணி சாத்திய வேற்றருஞ சென்னி 
விண்பொர நிவர்த வேயா மாடத 

இரவின் மாட்டிய விலங்குசுடர் ஜெகழி 

யுசவுநீ ரமுவத் தோடுகலம் கரையுந் 

துறைபிறக் கொழியப் போகிக் கறையடிக் 

குன்றுறழ் யானை மருங்கு லேயக்கும் 

வண்டோட்டுத் தெங்கின் வாமெடல் வேய்ந்த 

௩ நீர்ப்பெயாத்தென்றும் பாடம்.



பரு ம்பாணாற்றுப்படை. க௦டு 

மஞ்சண முனறின மணகாறு படபபைத 

கூடுடு தண்டலை யுழவா சனிமனைக சேபபிற 
ருழ்கோட் பலவின் சூழ்சுளைப பெரூமபழம 

வீழி ops கு.ழவித தீர்க 
சவைமுலை யிருமபிடி உ கவுணமருப பேயககுங் 

குலைமுதா வாமைக கூனி வெணபழஈ 

௩௬௦ இரளரைப பெண்ணை நஙகொடு பிறவுஈ 
இமபஃ ரா முனையிற சேமபின 

மூளைபபுற முதா கராகுவிர பகறபெயன் 

மழைவிழ்ஈ கனன மாததாட் கமூ௫ன் / 

புடைசூழ் கென மூபபுடைக இரளகா 

உ௭டு யாறுசெல வமபலா காயபடி இரச 

சோடு குழிசி யிளக விழூஉம 

aur wren vero sip Ursa gs gas 
பன்மா நீளிடைப போகி நன்னகா 

விணடோய மாடகது விளநஙகுசுவ HO gs 

௩௭௦ வாடா வளளியின வளமபல FER 

சாபெல கழிகக பினறை நீடுகுலைக 

காநதளஞ கிலப!ற களி௮படி ௩ நாககுப 

பாமபணைப பளளி யமாககோ னாஙகண 

வெயினுழை பறியாக குயினுழை பொதுமபாக் / 

௩௭௫ குறுஈகாற காஞ்சி சுற,றிய நெடுஙகொடி ப 

பாசில்க குருகின் புனபுற வரிபபூக 
கா.ரகற கூவியன பாகொடு பிடிதத 

விழைசூழ வடடம பாலகலக தவைபோ 

னிழராம் வராமண னீரமுகச துறைபபப 

௩௮0 புனலகால கழீஇய பொழிரொறுந இரளசாற 
சோலைக கழுகின் சூலவயிற றனன 

நிலப பைஙகுடக Oar ver காளும 

பெருமகி ழிருககை மரீஇச௪ சிறுகோடடுக் 

குழவிக இககட கோணோக தாவகு௪ 
௮௫ சுறவுவா யமைதக சுருமபுசூழ் சடாதுத 

னறவுபெயாக கமைதத ஈலலெழின் மழைக்கண 

மடவான மகளிசொடு பகலவினளை யாடிப 

பெதறகருக தொலசாத துறகக மேயககும 
பொயயா மாபிற பூமலி பெருகதுறை௪ 

௩௯0௦ செவ்விகொள பவசோ டசைஇ யவவயி



௧௦௭ 

கூ௯டு 

௪௦௦ 

FOG) 

௪௧௦0 

௪௧௫ 

௪௨௦ 

௪௨டு 

பத்துப்பாட்டு, 

னருந்திறற் கடவுள் வாழ்ததிச் சிறிதும் 
கருங்கோட் டின்னிய மியக்கினிர் கழிமின் 
காழோ ரிகழ்பத நோக்குக் மே 

நசெடுங்கை யாளை செய்மிதி BEY GY (Bi 

கடுஞ்சூன் மச்இி கவருங் காவிழ் 
களிற௮ுகத னடக்கெய வெளிறில கந்இற 

இிண்டேர் குழிதத குண்டுநெடுக் தெருவிற 

படைதொலை பறியா மைநதுமலி பெருமபுகழ்க் 

கடைகால் யாத்த பலகுடி கெழீஇக 

கொடையு௨ கோளூம வழங்குகர்ச ததத 
வடையா வாயின் மிளைாசூழ் படபபை 
நீனி௰ற வுருவி னெடியோன் சொபபூழ் 

கரன்மூக வொருவற பயகத பலலிதழ்த் 

தாமமைப பொகுட்டிற் காண்வாக தோன் றிச 

சுடும ணோடூய % கெடுககா வரைபபி 

னிமுமென் புள்ளி னீண்டுககாக தொழுஇக 
கொழுமென் சினைஇய கோளி யுள்ளும 

பழமீக் கூறும பலா௮ப போலப 

புலவுக் கடலுடதத வானஞ் சூடிய 

மலர்தலை யுலகத துளளும பலர்கொழ 

விழவுமேம பட்ட பழவிறன மூதா 

சவ்வாய் வளாபிறை சூடி௪ செவ்வா 

யக்தி வானத தாடுமழை கபெப 

வெண்கோட் டி ருமபிணங குருதி யீரபப 

Lar பதின்மரும பொருதகளத் தவியப் 

பே.மாக் கடக்௪ கொடுஞ் நெடுந்தே 

சாராச் செருவி னைவர் போல 

வடங்காத் தானையோ டுடன்றுமேல் வந்த 
வொன்னாத் தெவ்வ ருலைவிடத் தார்த்துக 
கசச9 யோனே கைவண் டோன்ற 

னச்செ சென்றோர்க ர் கேம மாகிய 

வளியுக தெறலு மெளிய வாகலின 

மலைக்தோர் தே௪ மன்றம பாழ்பட 

நயக்தோ தே ஈன்பொன் பூபப 

ஈட்புக்கொளல் வேண்டி ஈயர்இர Cenc 

* கெடுமதில் வனாப்பென்றும் பாடம். 

ர் ஏமமாச வென்றும் பாடம.



௪. -பெரும்பாணாற் ரப்படை. 

துப்புக்கொளல் வேண்டிய அணையி லோருங் 

கலவி மருவி கடற்படர்ச் தாங்குப் 

பல்வேறு வகையி௰் பணிந்த மன்ன 

ரிமையோ ரூறையுஞ் சிமையச் செவ்வரை 
௪௩௦ வெண்டினா இழித்த விளங்குசுடா நெடுங்கோட்டுப் 

பொன்கொழித திழிதரும் போக்கருங் கங்கைப் 

பெருநீர்ப போகு மிரியன் மாகக 
ளொருமாப பாணியிற் அங்கி யாங்குத் 

தொய்யா வெறுக்கையொடு துவன்றுபு குமீஇச் 

௪௩௫ செவவி பாரககுஞ் செழுககா மூறறத்துப் 

பெருங்கை யானைக கொடுந்தொடி படுக்குங் 

கருங்கைக் கொல்ல னிரும்புவிசைத் தெறிக்க 
கூடத இண்ணிசை வெரீஇ மாடத 

தஇிறையுறை புறவின் செயகாற சேவ 

௪௪௦ லின்றுயி லிரியும் பொன்றுஞசு வியனகர்க் 

குணகடல் வரைபபின் முந்நீர் காபபட் 
பகலசெய் மண்டி லம பாரித தாங்கு 
முறைவேண் டுரர்க்கு குறைவேண் டுநர்க்கும 

வேண்பெ வேண்பெ வேண்டினாக் கருளி 

௪சட௫ யிடைதெரிர் துணரு மிருகீர் காட்சி 
கொடைக்கட னிறுதத கூம்பா வுள்ளத் 

துருபபில சுறறமோ டிருுதகோற குறுபெ 
பொறிவரிப புகாமுகக தாக்கிய வயமான் 

கொடுவரிக குருளை கொளவேட் டாங்குப 
௪௫௦ புலவா பூணகட னாற மிப பகைவா 

கடி மதி லெறிர்து குடுமி கொள்ளு 
வென்றி யலலது வினையுடம படினு 

மொன்றல செலலா வுசவுவாட் ௨டககைக 

கொணடி யுண்டி,ச கொண்டையோ மருக 

௪௫௫ மளளா மளள மறவா மறவ 

செலவர் செல்வ செருமேம படுக 
வெண்டிரைப பரபபிற கடுஞஞா கொன்ற 

பைம்பூட் சேஎய பயக்தமா மோடடுத 

துணங்கையஞ செலவிக கணங்குநொடி த தாங்கு; 

௪௬௦ தண்டா விகைநின் பெருமபெய சேததி 

வந்தேன் பெரும வாழிய நெடி தென 

விடனுடைப பேரியாழ் முறையுளிக் கழிபடிக 

௧௦௭



“த 

௫௭௬௫ 

பத்துப்பாட்டு. 

Si மசபிம் கைகொழூஉப பழி௫கி 

கநின்னிலை தெரியா வளவை யந்நிலை 

காவல் தண்பொழில வீவின்ற விளங்க 
நில்லா வலகதக்து கிலைமை தாகஇ 

யக்கிலை யணுகல வேண்டி நின்னசைப 

பாகு யன்ன இதாவை $௧௫இ 

யாவி யனன வவிர் தாம் சவிஙக 

௪௪௭௦ மிருமபே சொக்கலொ டெொருங்குட. னுடிஇக 

அளகு 

௪௮௦ 

கறு 

௫:௯௮ 

௪௯௫ 

rkapsi AOR Aon ஸம். 

கொவொள் சதுவிய வவொம் கோனகை 

வலலோ னட்ட பலலூன் கொழுங்காறை 

'யரீசெத அணங்கிய பெருஞ்செக சகெலலின 

ஜெரிகொ ளரிசக இசணெமெ புழுக்க 

லருவ்கடி சீ தஇஞசுவை ஃ யமுகொடுபிறவும 

விருபபுடை மாபிற கரபபுடை யடி சின 

மீன்பூக சனன வான்கலம பசபபி 

மகமுமை மகமுறை கோககி மூகனமாக 

தானா AnD முணின நாட்டி 

மங்குல் வானததுத இவ்க Con waa 

மாவேண டி.மிரா வழலவிர் தாமசை 
நீடிரும பிக்கை பொலிய௫ சூட்டி 

*யுசவுக்கடன் மூசகக பருவ வானகதுப 

பகநபெய அுளியின் மினனுகிமாக தா ககுப 
புளனையிருங் கதுபபகம Oust Buses பொனனின் 

ரொடையமை மாலை விறலியா மலைய 
தூலோர் புகழ்ந்த மாட்டுப மாலகட ௨ 

வளைகண் உன்ன வாலுளைப புசவி 
துணைபுணா தொழில காலருடன் பூட்டி 

யரிதகேர் ஈல்கியு மமையான் செருக்கொலைத 

கொன்னாக தெவவ ருலைவிடம் கொழித்த 
விசுமபுசெ லிவுளியொடு பசுமபடை மரீஇ 

யனறேற விடுக்குமவன் பரிசி லின்சீர்க் 

இன்னா பூவு மணங்ருடைச் சாசன் 

மஞ்ஞை யாலு பசமபயி விறுமபிற 

கலைபாய்க் அுதர்கு மலாவிழ் புறவின் 

மந்தி சிக்கு மாதுஞ்சு முன்றில் 

ஆ அயிரொயு பிறவுமென்றும் பாடம் 
+ புஸ்வககடன்ாகரங்க கவெண்மம்பாடம்.



௪,--பெரும்பாணாற்றுப்படை. ௧௦௯ 

செந்தீப் பேணிய முூனிவாவெண் கோட்செ 
களிற௮ு,தரு விறகின் வேட்கு 

௫௦௦ மொளிறிலம் கருவிய மலை வோனே 

இதன்பொருள். 

௮௧ல் இரு விசுமபிற பாய் இருள பரு--தன்னையொழித்த நான்குபூதமுக தன் 

னிடத்தே ௮சன்று விறிதறகுக காரணமா பெரிய ஆகாயத்திடத்தே தோனறிப 
ப.ரநீத இருளை விழுஙகாரநின்ற, 

அகவிருவிசம்பென்பது, %**கோயஇருமருகது?” போனின்றது பரு£யெனனுஞ் 

செய்தெனெசசம் நிகழ்காலம் உணாததிநின்றது 

பகல் கான்று எழு ஈர பல் கதாப பரிதி-- மறைந்த பகற்பொழுதை உலகததே 

தோற்றுவித்து எழுதலைசசெயயும் பலகிரணங்களையுடைய கனலி, 

காய் னச் இருயெ ௧௫௪ இறல் வேனில--கோபிககவ்ற சனமுறூய கடிய 
வலியையுடைய முதுவேனிறகாலச்தே, 

பாசிலை யொழித்த பராரைப் பாதிரி--- பின்டனிகசாலததே பசிய இலைகளையுதி 

ர் சச பரிய சாளினையுடைய பாதிரியின த, 

வள் இசழ மா மலர் வயிறறிடை ௨குசதசன் உள்ளகம் புரையும ஊட்டுறு பச் 

சை--பெருமையையுடைய இதழையுடைகசாகய வணடையுடைய பூவினுடைய 
வயிற் ரிடத்சைப்பிளகத 4 புலால்ஓடைய உள்ளிட சன சயொககும் ரிநகஊடடுசலு 

ற்ற தோல், 

பரியரைக கழூடன் பாளை ௮ம் பசும் புக் ஈரு இருநரன்ன சண கூடு செறி 
துளை--பரிய தாளி ஏயுடைய கமு௫னது உமா ப. ப னையடைய ப௫ியபூ விரி 

யாமற கருவாயிருஈதாலொத்த இரணடுகணாம ஐச மூன செற்நத துளை, 

௨௬௧௫9 அனன பொது பேபலை-- உரு. ஒனறு ௪ வாத்தாற்போன்ற 

தோல்களின் வேறுபாடுதெரியாமல இசைசசலுறம போவையினை.டம், 

பச்சைப்போவை. பொருததநபோவை, துளையினையுடையபோர்வை. 

சுனை வறக்சனன இருள் தூபகு உறுவாய-- சுனே வற உளளிருணடாலொ 

தீத இருள்செறிகச உண்ணாககினையில்லாத வாயினையும, 

பிறை பிறச்தன்ன பின் ஏந்து கவைச கடை--முதறபிறை பிறந்து ஏகதியிருச் 
தாறபோன்ற பின்பு ஏர்தியிருகனெற கவைததலையடைய கடையினையும், 

நெடும் பணைத இரள் தோள் மடஈதை முன் கைக் குறும் தொடி. ஏய்க்கும் மெ 

Sig வீங்கு திவவின்--நெடி.ய மூஙலையொதத திரண்ட தோளினையுடைய மகள 
டைய முன்கையிற குறிய தொடியையொக்கும் நெடழவேணடியவழிகெ£ழ்ச்து இறு 
சவேண்டியவழியிறுகும் வாசககட்டி.னேயும, 

மணி வாரந்தன்ன மா இரு மருபபின்--நீலமணி ஒழுகனாலொத்த கருமைகிறத 
தையுடைய பெரிய தணடி.னையுமுடைய, 

* கலித்தோகை, டூரண்டாவதுதறிஷ்சிக்கலி, ௨௪, “அலாமுலை யாயிழை 

ஈல்லாய் கதுமெனப், பேரம ருண்கணென் றோழி யுநீடுய, வாரஞு ரெவ்வ முயி£வர 
நகு, மற்றிர்சோய் இரு மருந்தருளா யொண்டொடீஇ” 

 பூவினுடையவென்.றும்பிரதிபேதமுண்டு, 

 



EEO டாக் கப்பாட்டு. 

பொன் வார்க்து ௮ன்ன புரி அடஙகு ஈரம்பின் தொடை. ௮மை கேள்வி-- 
பொன் கம்பியாப் ஒழுனெலொத்த முறுக்கடஙனெ ஈரம்பின்கட்டமைக்த யாழை, 

கேள்வி - ஆகுபெயர் 

போர்வையினையும் (௯), வாயினையும் (௧௦), கடையினையும் (௧௧), இவவீனையும் 
(௧௩), மருப்பினையுமுடைய யாழையெனமுடி.௧க, 

இடவயின் சழீஇ--இடத்சோட்பச்கத்சே அணைத்து, 

வெர் தெறற் கனலியொடு மதி வலம் திரிதரும்--வெய்ய தெறுதற்றொழிலையு 

டைய ஞாயிற்றோடே திங்களும் மேருவை வலமாகத் தஇரிதலைச்செய்யும், 

தண் கடல் வரைப்பில் தாங்குகாப் பெருக. குளிர்க்த கடல்சூழ்ந்த உலஇல் 
மின்னைப் பு.ரப்பாறைப் பெரூமல், 

பொழி மழை துறந்த புகை வேய் குன்றதது--பெய்கின்ற மழைதுறத்தலால் 

நிலத் இன்கணணெமுந்த ஆவிசூழக்த மலையிடத்சே, 

பழூ மரம் தேரும் பறவை போல-- பழுத்த மரத்தைச் தேடித் இரியம் பறவை 

களைப்போல, 

கல்லென் சுற்நமொ கால சளொந்து திரிதரும-- ப௫ிமிகு தயால் அழுகின்ற 

சுற்றத்தாருடனே ஒரிடத்திராமற் பயனின்றி ஒடி.த் இரிதலைச்செய்யும, 

புல்லென் யாகசைப் புலவு வாய்ப் பாண-- பொவிவழிர்்த வழு.வினையும் கற்ற 
கல்வியை வெறுத்துக்க.ற்ற வாயினையுமுடைய பாண, 

நில்செவித் தாய கேள்வி கொநது” என்ரூரபிறரும். புலால்சாறுகின்றவாயு 

மாம், 

ட. கேள்வியைத்தழீஇத (௧௬) தாங்குரர்பபெரறா.து (௧௮)(குன்றத்தே (௧௯) கடுந்திறல் 

வேனிற்காலத்தே (௬) பறவைபோலத் (௨0) திரிதரும் பாணவெனமுடி.க்க 

பெரு வறம் கூடராச்த கானம சகல்லெனக கருவி வானக துளி சொரிக்தாங்கு-- 

பெரிய % வற்கடமிக்க காடு உழவுத்தொழில் முதலியவற்றால் ஆரவாரமிகும்படி. 

தொகுதியையுடைய மேசம தளியைச் சொரிர்தாற்போல, 

பழம் ப௫ கூர்த்த எம் இரும் பேர் ஒக்கலொடு வழங்கத் தவாஅப் பெரு வளன் 

எய்.தி-- தொன்றசொட்ட ப௫ிமிக்க எம்முடைய கரிய பெரிய சுற்றத்தோடே யாங் 

கள் பிதர்க்குககொடுக்கவும் மாளாத பெரிய செல்வத்தைப்பெறறு, 

வால் உளைட் புவியொடு வயக களிறு மூகர்துகொணடு யாம் அவணின்றும் வரு 

தம்-- வெள்ளிய தலையாட்டத்தையுடைய குதிரையோடே வலியினையுடைய யானை 
களையும வாரிக்கொண்டு யாம் ௮அவனூரினின்றும் வாராநின் றேம், 

நீயிரும்-- நீஙசளும, 

(இருகிலங் கடத திருமற மராபின், முந்நீாற வண்ணன புறஙகடை யந்நீரத், 

திரைதரு மரபினுரவோ லும்பல், மலர்தலை யுலகத.த மன்னுயிர் காக்கு, மூரசு முழ 

க்குதானை கூல ர௬ுள்ளு, மிலங்குநீர்ப் பரப்பின் வளைமீச் கூறும், வலம்புரி யன்ன 

வசைநீஙகு இறப்பி, னல்லது சடி.ஈத வதமபுரி செஙசோற், பல்வேற் றிரையற பட 

சீருவி சாயின் ] 

மலர் தலை உலகதது மன உயி காக்கும் மூரசு முழங்கு தானை மூவருள் 
கவல வவட ope ORBEA ear கஸ் 

  

% வறட்சாலம் சசவென்றம பிரதி வேறுபாடுண்டு



௪. பெரும்பாணாற்றுப்படை. ௧௧௧ 

ளும்--அசன்ற இடத்தையுடைய உலகத்தில் நிலைபெற்ற உயிர்களைபபுரக்கும் மூ.ரசுமு 
ழங்குசன்ற காற்படையினையமுடைய சேரசோழபாணடியரென்னுமூவரிலம், 

இலங்கு நீ£ப் பரப்பின் வளை மீககூறும் வலம்புரி ௮ன்ன வசை நீஙகு இறப்பின் 
-- விளங்குகின்ற நீரையுடைய கடலிடத்துப்பிறந்த சங்ெ மேலாக உலகங்கூறும் 
வலம்புரிச்சங்கையொத்ச குற்றநீங்கும் தலைமையினையும், 

௮ல்லஹ் கடிந்த ௮றம் புரி செஙகோல-- மறத்தைப்போக்னெ ௮றத்தைவீரும் 
பின செங்கோலினையுமுடைய, 

இரு நிலம் கடந்த இரு மறு மாபின் முச்ரீா வணணன் புறககடை உரவோன் 
உம்பல்--- பெரிய நிலத்தையளந்த திருவா௫ய மறுவையணிஈத மா£பினையுடைய 
கடல்போலுநிறத்தைடடையவன் பின்னிடதகோனாகிய சோழன்குடி. யிறபிறர்தோன், 

மூவருள்ளுஞ் சிறப்பினையுஞ் செயகோவினையுமுடைய உரவோனென்ச., 
திருமால்குடியிறரோன்றிய உரவோன, 

௮ம்நீர,த் இரை தரும் மரபின பல வேல் திரையன்-- அசகடலின இரைகொ 
ண்டுவந்து ஏறவீட்டமரபாற் பலவேறபடையினையுடைய இிரையனென்னும் பெய 
ரையுடையவன், 

என்றதனால, நாகபட்டினதது-ச சோழன் பிலததவாரததால காசலோகததே 
சென்று சாககன்னியைப்புணாஈதசாலத.து ௮வள யான்பெற்றபுதல்வனை என்செய் 
வேனென்றபொழுத, சொணடையை அ௮டையாளமாகசகட்டிச் சடலிலேவிட அவ 
ன்வந்து கரையேறின் அவற்கு யான் ௮.ரசவுரிமையை எய்துவிதது நாடாட்டி கொடு 
ப்பலென்று ௮வன்கூற, அவளும் புதல்வனை ௮ங்கனம வரவிடக திசைதருதலின், 
திசையனென்று பெயாபெறற்கதை கூறிஞா 

திரையற் படர்குவிராயின் கின உள்ளஞ் ிறக௧-- இரையனை நினைப்பீரர் 
யின் ௮வனைநினைததலின், கின் நெஞ்சு சிறபபுக்களைப்பெறுக, 

கிறக்கநின்னுள்ள (௪௫) மென மேலவருவதனை இதனோடுஙகூ ட்டுக, 

| கேளவ னிலையே கெடுககின னவலம ] 

நின் ௮வலம கெடுக--- நினதுமிடி. கெடுவசாக, 

அவன் நிலை கேள்--௮ஙஙனம ௮வனை கினை ச. துபோ௫ன்றநீ அ வன்றன்மையைக் 
கேட்பாயாக; 

(அததஞ செலவோ ரலறத தாககெ, கைபபொருள வெளவுங் சளவோ வாழ்க 
கைச, சொடியோ ரின்றவன கடியுடை வியன்புலம் ] ௮வன் கடி. உடை வியன் புலம் 
அத்தஞ் செலவோ௮லறத தாகக் கைபபொருள வெளவும் களவு ஏர் வாழக்கைச் 
கொடியோர் இன்று-- அவனுடைய காவலையுடைததாயெ அகலததசையுடையதிலம, 
வழிபோவாரைக் கூபபிடும்படி. வெட்டி. ௮வாகள சையிலுள்ள பொருள்களைக் கைச் 
கொள்ளும் களவே உழவுபோலும் இலவாழககைப்பொருளாசவுடைய கொடுலம 
யையுடையோரில்லை, 

GPO RIGS HIG தப்பா காட்டு மாம உறுகண் செயயா... உருமே 
றும் இடியாது; பாம்புகளுங் கொலலுதலைசசெய்யா, சாட்டி.டத்தப புலிமூதலியன 
வும் வருத்தஞ்செய்யா; ஆகலின், 

(வேட்டாங, சசைவுழி யசைஇ ஈசைவ,5 5௨௫௪, சென்மோ:



௧௧௨ பத்துப்பாட்டு, 

ஆங்கு அசைவுழி ௮சைஇ-- அகசசாட்டின்சண் இளைதசவிடததே இளைப்பாறி, 
sora Cards sate சென்மோ... எங்சளிடத்சே நீததப்போக வேண 

மென்று ஈச்சினவிட ததே நீயும் அதற்கு விரும்பித தங்செ செலவாயாக. 

இரவல--- இர ததறொழீலைவலலோய், 

[சிறச்ககின் னுள்ளம, கொழுஞ்சூட் உருர்திய இருந்துகிலை யாரதது, முழவீ 

னன்ன முழுமர வுருளி ] 

மூழவின் அன்ன முழுமாம் திருந்து நிலை ஆரததுக சொழுஞ் சூட்டு அருந்திய 

உருளி. மசதளசையொதத குறட்டிட ததேசைதத கெசென்றதன்மையையுடைய 

ஆரிடத்சே சன்றாகயெ வளைக்ச மரஞ் சூழர்.த டெககபடட்ட உருளையையும, 
அசசுககோகடன்ற இடமுமாம் அக்குறட்டிலே தைத்துக்கடெசனெறது நா 

சூட்டு - விளீம்பிவலைத்த உளைஈதமரம் 

எழூ உப புணாந்தனன டரூ௨க கை சோன் பா... கணையமரம இரணடுசோ 

கீ. தரலொதத பருதசகைசளையடைய வலிய பாரையுமுடைய, 

அசசுமரசநினமேலே 0௩.௦ யவாய் இரணபெககததும் நெகெக்கிடகன்ற பரும 

சமகளைப பரூ௨.ககை9.பளரா அ௮மமரங்களிரணடினையும்நெருஙகத தளைததுசகுறுக 
சே ஏணிபோலக கோதசசனைப டாரெனமுா 

[மாரீச குனற மனமசம- உன) வாரவை வேயகத வறழைவாயச சகடம ] 

குனநம மாரி மல ஈ எமஈசனஉ வாரை வயத அறை வாய்ச சகடம் மலை 

மாரிகசாகசது மேச£ச- சமந _ னெ பாரபே னத சொததுளிபபாயாலேவேய்கத 
ஒவிக்கெற வாஸ 6 ML Losin, ~~ ட 

ஆர்வை வே.ப௩த 3வனறுபாடமாயீன, நிழைந்த வரகுவைசசோலாலே வேய 

த்தவென்க 

௮௧௪ இரண$மோாரதிஓ௩ சாலகளைகடடிக சுடிலாகசசட்டி மேலே வசமபுமுச 

லியன௦௨றனறக சயி மூேவேகோசத பாயை எடுததலைககூ. மிஞா 

உருளிடையம, பாரையமுடைய சசடமென்ச 

கேழ காவலா குரமபை ஏயபபக கோழி 2சககுல கூடு உடைப புதவின--.- 

யானையைப டனததிறறினஞாமற சாகனெற தொழ லயுடையாா இதணமேலேசட் 

மூன குடிலையொபபச ஈறுகசகட்டின ஃகாம்டசகுங கூட்டையடை சதாயே குடி. 

வ்னவாசலிலே, 

முளை எயிறறு Do Sp py tere quses gar sere று ரல SI WES 

ச... மூக ன்முளை பாலக சொ_ரப்ணையடைய கரியபிடி மினது ye srt Gun 

க்கு தளையைச சனனி: சே. டை.ப உறிய உரலை Horsey gree, 

கோததுகரறறு தறகுத தளையிலின், நனையரைச சற. ரலெனனா, 

காடசம் மகளீ£ ஆ$ களதது எடுதத ௫ வீககு இனனியம் கடுபட--நாடசமா 
மெகளி ஆகெகளததே சொஸடுவாத வாராறபிணித சலி.றனெ இனிய முழவை 

யொப்ப, 

கயிறு பிணிததுக காடி, வைதத கலன உடை மூகடன்-- தகராசபழ. கயிற 
ராலே வரிந்து காடி வைதத மிடாகையடைய அப் பாரிறறலையிலே, 

புனியவகாய் கெல்லிக்காய்முதலியன ஊறவிட்டு வைத்ததனைக காடியென்றார். 
இனிச் சாடி. செய்யென்பாருமுளா,



௪. -பெரும்பாணாற்றுப்படை ௧௧௩. 

இனிப் பாரிழ் சமுத்தானவிடத்தேவைத்த மிடாவென்றுமாம். 

மக உடை மகடூஉப் பகடு புறம் சரப்ப--குழவியைகண கைககொண்ட மகளிரு 

பூண்ட எருதை முதுகலேயடி.ப்ப, 

சகடம் (௫௦) பு.தவின் (௫௨) மூக்கனெகண்ணே (௫௭) வேபழிலைமிடைந்த (௫௯) 

மக(உ இருந்து து.ரப்பவெனமுடி.க்க 

கோட்டு இணா வேம்பின் ஏட்டி லை மிடைஈச மகடூஉ (௫௮) --- கொம்பிடத்சே | 

பூஙகோததையுடைய வேம்பினுடைய மென்மையையுடைய இலையைப் பிள்ளைக்குச் ] 

காவலாககசொண்டி.ருககின்ற மகட€ூ௨, 

படலைச் கணணி--தழைவீர வின மாலையையும், 

பரோ எறுழ்த் இணி தோள்--பரிய அழூனையும் வலியினையுமுடைய இறுனெ 

தோளினையும, 

மூடலை யாசகை---முறுககுணட உடம்பினையும, 

முழு வலி மாக்கள்-- நிரம்பிய மெய்வவியினையுமுடையோா, 

| சிறுதுளைக் கொடுநுக நெறிபட நிரைதத, பெருங்கமிற ஜொழுகை ] சிறு துளைக 

கொடுதுகம் பெருக கயிறு நெறிபட நிரைதச ஒழுகை-- சிறிய துளையினையுடைய 

கொடிய அகததினசகணணே பெரியகயிறரூலே எருதுகளை ஒருவழிப்பட நிரைத்துக் 
கட்டின சசடவொழுஙகனை, 

துளைகளிற செருகனகழிசள கழுதததசையப பட்டுநிற்றவின, கொடுநுகமென 

ரா ஒருசகடத திற பலபூட்டிதல கூறிஞா. 

மருஙகிற சாபப-- எருதுகள்திருகாமல ௮சசுமூறியாமற பககததே சாத்துசசெ 
ல்ல, 

சில பத உணவின-- இடபபடும பொருள்களுககரு௪ சிதியவாக இடப்படுமுண 

வினது, 

என்றது உபபை பதம் - பககுவம 

கொள்ளை சாறறி--- விலைசொலலவி, 

பல எருதது உமணா பதி போகு நெடு கெதி... இளைதசாற பூட்செம்குப பல 

வெருதசையுமடி. சதுககொண்டுபோம் உப்புவாணிகா ஊர்கள்தோறும் செல்லும் தெடி. 
ய வழியினையும, 

பதிபோலப போகுமெனறுமாம. 

மக€உததுரபப மாசககளகாபபச சாற றிபபோம நெடுநெறியையுமென்ச 

எல இடைக கழியுகாககு ஏமமாக--பகறபொழுதுபோவாாக்கு இளைப்புத2ர, 

[ மலையவுங சடலவு மாணபயன் நரூ௨, மருமபொரு ளருததுந் திருந்துதொடை 

சோன்றா, எடி.புதை யரண மெய்திப படமபுகருப், பொருகணை தொலைச்யே 

புணடீர் மார்பின், விரவுவரிக கசசின வெணகை யொள்வாள், வனாயூ பாம்பிற் 

பூண்டுபுடை... த£ஙகச, சுரிகை நுழைஈத் சுற்றுவீஙகு செறிவுடைக, கருவி Core 

சிய கணணக னெறுழ்ததோட், கடமபமா செடுவே எனன மிளி, யுடம்பிடித் தடக் 

கை யோடா வம்பலா,] 

மலையவும கடலவும் மாண பயன ச௪ரூ௨ம் ௮ரும பொருள ௮ருததம் ஐடா வம் 

பலர் -மலையிலுள்ளனவும் சடலிலுள்ளனவுமாகிய மாட்சிமையையுடைய பயனைச் 

௧௫



5௧௫ ப்த்துப்பாட்டு. 

சகாடுக்கும் பெறுதறகரிய பொருள்களை உலகததோரோல்லானாயும நுசரப்பணனும் 
அறகீடொத புதியோர், 

என்றது - மாணிக்கமும், முத்தும, சந்தனமுமுசதலியன கொண்டுபோய் விற் 
றத் இரிவாராக்கூரிற.று. 

பொரு கணை தொலைச்சிய புண £ர் மாபின்--பொருகன்2 அம்புகள் தசையை 

பபோக்னெ புணகள் இரந்த மார்பினையும், 

சுரிகை நுழைந்த சுற்று வீங்கு செறிவுடை--பததிரம செருகபபட்ட கட்டுதலி 

றுகும் சேலையினையும், 

கரு வில் திரு்து தொடை தசய சண ௮கன் எறுழத தோள--கொடி.யவில் 

லத் தப்பாததொடையிலே நிரம்பவாஙனெ இடமகன்ற வலியினையுடைத்தாகய 

2தாளினையுமுடைய, 

கடம்பு ௮மர் நெடு வேள் அன்ன வமபலா-- சடமபிடததேயிருஈத நெடிய 

மருகனையொத்த வம்பலா, 

மீளி உடம்பிடித் தடக கை ஒடா வம்பலா--- கூறறுவனையொதத வேலைப் 
பருமையையுடைய கையிலேயுடைய பிறக்டொதவம்பலா, 

மார்பினையும், உடையினையும், தோளீனையுமுடைய வம்பலா 

வரை ஊர் பாம்பின் வெண் கை ஓள் வாள விரவு வரிக கசசிற பூணூ புடை 

தூவக-- மலையிடததே யூகின்ற பாம்பபோலே யானைகசொம்பாற் கடைந்திட்ட 

வள்ளிய ஊ௫னையுடைய ஓஎளியவாள் தன்னிடததிலவீரவின வரியையுடைய 

ஈச்சினாலே தோளிலேகோச்கப்பட்டு ஒருபச்சகததே தூஙகாகிறக, 

கோன் தாள் அடி.புதை ௮ரணம் எய் இ--௩டந்து வலியையுடையவா£ய காலில 
அடியைமை ற்க்கின்ற செருப்பைக கோதது, 

படம புச்கு--சட்டையிட்டு, 

வம்பலர் தூங்க எய்திப் புகரு வழஙகும (௮0) பெரியவழி (௮௧) யென்க, 

தடவு நிலைப் பலவின் முழுமுதற் கொணட சிறு சுளைட் பெரும பழங கடுப்ப. 
பெருமையையுடைய கிலையினையுடைய பலாவினடி.யிலே குலைகொண்ட Amer 
இய சளையினையுடைய பெரிய பழத்தையொபப, 

ஈல்லபழம் சுளைமிக இராதென்னா. 

(கெரியற், புணாப்பொறை தாயே வடவாழ கோனபுறத, தணர்ச்செவிக 
சழுதை:| 

கெரியற் புணாப் பொறை சாங€ய சழுதை--மிளனெது ஒத்தகனமாகச்சோ 
த் ச பாரத்தைத் தாங்கெ கழுதை, 

வூ ஆழ் நோன் புறத்து ௮ணர்ச் செவிக் கழுதை--வடுவமுக்தின வலியினையு 

டைய முதுனையும் எடுத்தசெவியினையுமுடைய கழுதை, 

கழுதைச் சா.த்தொடு வழககும் உல்குடைப் பெரு வழிக சவலை காக்கும்--கழு 

தையிலே மிளகெடுத்துச கொணடிபோடன்ற திரளோடே வம்பலர் (௭௬) வழங்கும் 

அபரியவழியில கவர்த்தவழிசளையம காத்திருககும், 

உல்கு - சுங்கம்,



௪. பரும்பாணாற்றுப்படை. 55) 

வப்பின்-- விற்படையிருக்கன்ற ஊர்களில், 

வியன் காட்டு இயவின்--- ௮கன்ற காட்டுவழிகளில, 

. நீள்ரை இலவதது அலஙகு இனை பயந்த பூஜை ௮ம் பசுங்காய் புடை விரிந்த 

ன்ன வரிப் புற ௮ணிலொடு-- நீண்ட தாளினையுடைய இலவத்தினது ௮சைகன்ற 
சொம்பு சாய்தத பஞ்சியினையுடைய ௮ழகனையுடை த்தாயெ பசிய காயினது முதுகு 

விரிக்து பஞ்சுசோன்றினாலொசத்த வரியைமுதுகலேயுடைய ௮அணிலோடே, 

கருபபை ஆடாது-- எலியுஈ இரியாதபடி, 

[யாற்றறல் புரையும் வெரிநுடைச் கொழுமடல, வேற்றலை யன்ன வைந்துஇ 

கெடுந்தக, ரீத்திலே வேய்ந்த வெய்பபுறக் குரம்பை ] 

யாறு ௮றல புரையும் வெரிர் கொழு மடல் உடை நெடுக தகா ஈந்து-- யாற்றி 

னது ௮றலையொக்கும் முதூனையும் கொழுவிய மடவினையுமுடைய நெடிய மேட்டு 

கிலத்தினின் றவீந்த, 

மடலினடி. சன்னிடததேநிறக மேலறுபபுணடாந்து ௮றல்போன்றிருககுமாறு 

உணர்க 

வேல் தலை அன்ன வை நுதி ஈந்து இலை வேய்ந்த எய்ப் புறக் குரம்பை---வேவி 
ன்முனையையொத்த காரமையினையுடைய முனையினையுடைய ஈந்தினுடைய இலையா 
லேவேய்ச்த எய்பபன்றிமு துகுபோலும் புறத்தினையடைய குடி.லில, 

[மான்றோற் பளளி மகவொடு முடங்க, மீனபிண வொழியப் போக] ஈன் 
பிணவு மான் தோல பள்ளி மகவொடு முடஙட ஓழியப போடூ--பிள்ளைப்பெற் றஎயி 
றறி மான்றோலாகய படுக்கையிலே அபபிள்ளையோடே முடஙசெடெக்க ஒழிந்தோர் 

போய், 

*் “பெணனும பிணாவு மக்கம் குரிய” என்பதனால வந்தபிணாவென்னும் ஆகார 

வீறு அல்வழிசகண வன்சணமன்மையிற * குறியதன் இறுதிச்சினேகெட்டு உகரம் 
பெருதுகின்ற து. 

[| கோன்காழ, இருமபுதலை யாத்த திருஈதுகணை விழுச்சோ, லுளிவாய்ச் சுனா 

யின் மீளிர மிண்டி: இரும்பு தலை யாத்த திருந்து கணை கோன்காழ் விமுக் கோல் 

உளி வாய்ச சுரையின் மிளிர மிணடி.--பூண தலையிலேயழுத்தின ஈன்றாயெ திரட்டி 

யையும் வலியையமுடைததா£ய வயிரத்தனையமுடைய சரிய சோல்செருனெ உளி 

போலும் வாயினையுடைய பாரைகளாலே கட்டிகள் £ழமேலாசக் குத்துகையினாலே, 

கோல்செருகபபடுசின்ற சுரையையுடைமையிற சுரையென்௫ரர்; ஆகுபெயர். 
சுரை - குழைச்சு 

இரு நிலச் கரம்பைப படு நீறு ஆடி.--கருகிலமாயெ சரம்பை மிலத்திலுண்டாயே 

புழுதியை௮ளைநது; 
நுண் புல அடக்கிய வெண் பல் எயிறறியா்--மெல்லிய புல்லரிசியை வாரியெ 

டுத்துக்கொணட வெள்ளிய பல்லையுடைய எயிற்குடி.யிற்பிறக்சமகளி£, 

போய் மிணடுகையினாலே ஆடி. ௮டச்யெ எயிறரியசென்க 

மிகவிளைச் துதிர்தபுலலை எறும்பிழுத்துச் சேரவிட்டுவைத் ச இடமறிர்தெடுத்தல் 
அர்கிலப்பண்பு. 
  

* தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம், மரபியல், ௬௧. 
+ 7? எழுத்சகொரம், உயிர்மயங்யெல், ௬௨.



௧௧௭௬ பத்துப்பாட்டு, 

பார்வை யாத்த பறைத் தாள் விளவின் நீழல் முன்றில் கில்வுரற் பெய.து--பார் 
வைமான்கட்டிகின்ற தேய்ச்ததாளினையுடைய விளவினது கிழலையுடைய முறறத்தி 

டத்துத் தோண்டின நிலவுரலிலே ௮ப்புல்லரிசியை௪ சொரிந்து, 

குறுங் காழ் உலச்கை ஒச்9--கு.றிய வயிரமாடெய உலச்கையாலேகுத்தி, 

கெடுக ணெறறு வல்ஊற்று உவரி தோண்டி அழ்ந்த ணெற்றிற் சில்லூறராயெ 
உவரிரீரை முகந்துகொண்டு, 

தொல்லை மூ.ரவு வாய்க குழி? முரி அடுப்பு ஏறறி--பழைய ஒறுவாயபோன பா 
னையிலே வராத்தவுலையை முரிர்ச அ0ிப்பிலேவைதது, 

[வாரா தட்ட வாடன் புழுககல | 
வாருது அட்ட புமுச்கஷ்--அரியாதாச்கின Can peng, 

எயிற்றியர் பெய்து ஓச௫த தோணடி. ஏறறி ௮டட புழமுககலெனமுடி.க்க 

வாடூன்--உப்புக்கண்ட த்சோடே, 

[வாடாத் துமபை வயவா பெருமக, னோடாத தானை ] ஓடாத தானை வாடாத் 

தும்பை வயவா பெருமகன்--முதுடொதபடையினையுடைய செடாத துமபைசூடி. 

ன போரைவல்ல வீரருடைய தலைவனா௫யெ, 

ஓண தொழிற கழற் காற் செவ் வரைநாடன் சென்னியம் எனின -- ஒள்ளிய 

சொழில்களையுடைதசதாகிய வீரசகழலணிஈத சாலினையுடைய செவ்விய மலைகாட் 

டையுடையவனுடைய பாணசசாதியேமெனறு கூறுவீராயின், 

தெய்வ மடையின் தேகூலைச் குவைஇ--தெய்வஙகளுககுச சே. இட்டுவைதத 

பலிபோலே புமுக்கலையும் வாடனையும (௧௦0) தேக&லையிலே குவிகசையினாலே, 

[நம், பைதா£ கடும்பொடு பசமீகப பெறுகுவி£ | பதம் நும பை தீர கடும் 

பொடு மிகட் பெறுகுவிா---௮வவுணவை நும்முடைய பசுமைதீ£ந்த சுறறததோடே 

மிசப்பெறுகுவிர்; 

வியன்காட்டியவுகளில் (௮௨) உலகுடைததா௫ய (௮௧) நெடுநெறியையும (௬௫) 

வம்பலர் (௪௬) கழுதைச்சாததகொவெழஙகும (௮௦) உலகுடைபபெருவழிச்சவலையை 

யுங் காத்திருககும் (௮௪) விலலுடைவைபபின (௮௨) கு.ரமபையில (௮௮) எயிற்றியா 
(௯௪) தாங்களட்டபுழுச்சலையுமவாடூனையும் (௧௦௦0) எல்விடைககழியுகாககேமமாகத 
(aa) தேசூலையிலே குவிசகையினாலே (௧௦௪) அபபசததைப் (௧௦௫) பெருமகனாயே 

(௪௦௧) வரைசாடன் சென்னியமெனின் (௧0௯) நக (௧௦௪) கடுமபொடு மிசப்பெறு 

குவிர (௪௦௫) எனருடி.சக 
உல்கு-இரணடுவழிககுககொள்ச குவைஇ யென்னும செயதெனெசசம கார 

ஊகாரியப்பொருட்டு 

(மானடி.பொறித்த மயககதா மருங்கன்-| மயஙகு மான் ௮டி. பொறிதத ௮தா 
மருங்இன்--ரீரின்மைபீன மயக€,த இரியும் மானடி அழுர்.திகடெக்னெற வழீயிடத் 

திலே, 
வானம் மடி. பொழுஇல் நீர சசைஇசக குழித,ச ௮கழ--மழை பெயதலைததவிர்ந்த 

கால்த்தே நீர்நிறகவேணடுமென்று ஈசசுதலாலே குழித்சகுளம், 

அகழப்படெதெலின், அகழென்றது ஆகுபெயா 

சூழ் பயம்பின் அகத்து ஒளித்து ஓ்9--௮ தனைச் சூழப்பறித்துக்டெக்ெற 
மட்டுக்குழிசளிலுள்ளே மறைச்சொதும்6),



பெரும்பாணுற்றுப்படை, ௧௧௭ 

திண்ணீர்குடிக்கவருமென்று குளத்தைசகுழப்பறித்தகுழி 

புகழா வாகைப் பூவின்்௮ன்ன வளை மருப்பு ஏனம் வரவு பா£தது இருக்கும்--௮௧ 

தீதிப்பூவீனையொதத வளைர்த கொம்பினையுடைய பன்றியினது நீருண்ணவரும் வர 
வைப்பார்த் இருச்கும், 

அரைகாள் வேட்டம அழுஙகின்--ஈடுவியாமதது வேடடை ஒழிக்தார்களாயின், 

பகல் காள்---௮சன் பிறறைகாளிலே, 

(பகுவாய் ஞமலியொடு பைமபுத லெருக௫,5, தொகுவாய வேலித தொடர்வலை 

மாட்டி, முள்ளராச் தாமரைப புலலிதழ் புரையும, நெடுஞ்செவீச் குறுமுயல் போச 

கற வளஇ ] 
முள் ௮ரைாக தாமனாப புல இதழ் புராயும நெடுஞ் செவிக குறு முயல போ 

க்கு ௮ற--முள்ளைச் தண்டி லேயுடைய சாமரையினத புறவிகையொக்கும் நெடிய 
செவியினையுடைய குறிய முயலை தரிடததுமபோகூல்லாதபடி , 

தொகு வாய வேலித் தொடா வலை மாட்டி வளைஇ--குவிஈத இட ததையுடைய 

வேலியிடத்சே ஒன்ரோடொனறபிணைச்சு வலைகளை % மாடடி.வளைதது, 

பகு வாய் ஞமலியொடு பைமபுதல் ௪ரக௫--அஙகாக்த வாயையுடைய சாயுட 

னேசென்று ப௫ியதூறுகளையடி தது ௮அவற்றிறடெவாமலோட்டி, 

[ ககெகட் கானவா ஈடறுகூட் ணெணு, மருஞ்சுரம் ] 

கடறு கூட்டுணணும ௮ருஞு சுரம்-- சாட்டி. லுளளமுயல்களைச் கொள்ளைகொண் 

ண்ணும் அரிய பாலைகிலம, 

கடுங்கட் கானவா---தறுகணமையையுடைய கானவா, 

கானவா (௧௧௬) பயமபின் ஓ௫ஙூடு (௧௦௮) பாராததிருககும (௧௧௦) Doran 

டமழுங்றெ பசனாளிலே (௧௧௧) முயலைப போககறவளைதது (௧௧௫) ௭௬௧௫௧ (௧௧௨) 
கூட்டுண்ணும் (௧௧௬) ௮ருஞ்சரமெனமுடிக௪ 

அருஞ் சரம இறகத ௮மபாக குறும்பிற சேபபின--இவ்உரியகிலசதைச கைவி 
ட்ட மற்றைநிலத்திற் குறுமபிறறகூல, 

குறும்பிறசேபபின (௪௨௨௬௯) எனபதனை இவவிடசதுசகூட்டு. 

இதனால ஈணபசலும் வேளிலுமாகயெ பாலைகிலஙகூ..றி அதனைக் கலநதநிலமுகங் 

கூறினா. 

இனி நீஙகள் அருஞ்சரதரைககடரசபினனசென்றுமுரைபபா. 

| பருந்துபட, வொன்னாத் தெவவா ஈக வோசூ | ஒனனாச சென்வா ஈகெகப் 

பருர்து பட ஓச்ச)-பொருக்தாதபகைவா ௮ஞ்சப பருந்துகள்படி.யக குததி, 

வைநுதி மழுங்கெ புலவு வாய் எஃகம் வடி மணிப பலகையொடு கிரைஇ-- கூ 

மையையுடைய முனைமழுஙகனெ புலானாறம் உாயையுடையவேலை வடி. த்த மணிகட் 

டன பலகைகளோடேரிராததுவை ௪௮, 

மூடி. நாட் சாபஞ் சாத்தெ கணை துஞ்சு வியன ஈகா-- தலையிலே முடி.ந்தகாணை 

யுடைய வில்லைச்சாததிவைத்த ௮ம்புதஙகும் அகற்ியையுடைய வீகெளையும், 

ஊகம் வேய்ந்த உயர் நிலை வனாப்பின்--ஊகமபுலலாலேவேய்நர்சத உயாஈத நிலை 

மையினையுடைய மதிலையும், 
ஒக்கலிக வல வட 

  

டெ கட்டிவளைத்தென்றம் லெபிர இகளிலுள்ள து.



SED பத்துப்பாட்டு, 

வளாத் தேன் புரையுங் கவைச் கடைப் புதையொடு கடுச் தழ. தூங்குங் கணக் 
காற் பரதர் மலையிற் றெனிருலையொக்குய குதையினையுடைத்தாயே அடி.யினையு 
டைய அம்புக்கட்டுக்குளூடனே ஓசைகடிய துடியுந்தூங்குந் இரணட காலையுடைய 
பந்தரினையம், 

தொடா சாய் யாசச துனனரும கடி. ஈகா--சங்லெகளா லே காய்களைச்கட்டி வை 
தீத கட்டுதற்சரிய சாவலையுடைய வீட்டி னையும், 

[வாழ்முள வேலிச சூழ்மிளைப படப்பை:] முள் வாழ் வேலிக் சூழ் மிளைப் படப் 
பை--முள்ளையடைய வாழ்வேலியினையும் ௮தனைசசூழக்த சாவறகாட்டினையுடைத் 
தாயே பசகத் இனையும், 

கொடு அகம் தழீஇய புதவின்--கொடிய கணையமரம் ஏறட்ட உட்கதவையு 
டைய வாயிவினையும், 

செந்நிலை நெடு நுதி வயச் கழு நிரைத்த வாயில்--செவ்விய கிலையினையும் நெடிய 

மூனையினையமுடைய வலியையுடைய கழுசகள் கினாசத ஊர்வாசலினையுமுடைய, 

பகசைவராக்குத்.துதற்குககமுவைத்தராா 

கொடு வில் எயினா குறுமபிற சேபபின்--கொடி.ய வில்லையுடைய எயினச்சாதி 

யிலுள்ளாருடைய ௮ரணிலேதஙஇன், 

கணைதுஞ்சுவீயனகா (௧௨௧) மூதவியவறறையுடைய குறும்பென்ச 

களர் வளர் ஈந்தின் காழ் கண்டன்ன சுவல விளை செல்லின் செவ்வவிழ்ச் சொ 

ன்றி. களர்நிலத்தேவளாந்த ஈசு இனதுவிதையைக் கணடாறபோன்ற மேட்டுகிலத் 

தேவீளைந்த நெல்லினது சவர்; அவிமாயெசோற்றை, 

ஞமலி தந்த மனவுச சூல உடும்பின் வறை காலியாத்தது வயின்றொறும் பெறு 

குவிர.--நாய்கடி. ததுககொண்டுவந்த ௮ககுமணிபோலும் முட்டைகளையுடைய உடும் 

பின.து பொரியலாலே மறைத்ததனை மனைகடோறும்பெறகுவீ£; 

சேப்பிற் பெறுகுவிரன்ச 

யரனை தாக்இனும் ரவு மேற செலினும நீல நிற விசும்பின் வல்லேறு லைப் 

பினும் சூல் மகள் மாறா மறம் பூண வாழககை--யானை தன்னெதிரே செல்லிலும் 

பாம்பு தனமேலே செல்லினும் நீலநிறததையுடைய மமேகத்திடத்தே வலிய உருமேறு 

இடி.ப்பினும் சூற்கொண்டமகள் அலையிநறிறகஞ்சி மீளா மறத்தைப்பூண்ட வாழ் 

வினையும், 

வலிச் கூட்ணெவின் வாட் குடிப பிறக்த--தமது வலியாற் கொள்ளைகொண்டு 

ண்ணும் உணவினையுடைய காட்டொழிலேசெய்யுங் குடி யிற்பிறந்த, 

புலிப் போத்தன்ன புல் ௮ணர்ச் காளை--புலியினது போத்தையொத்த புல்லெ 

ன்ற தாடியையுடைய ௮ச்நிலதது ததலைவன், 

செல் காய் ௮ன்ன கர விற் சுற்றமொடு கேளா மன்னர் கடி. புலம் புக்கு---தான் 

கு.றித்தவிலங்வெமேலே செல்ூன்றராய் அதனைத் தப்பாமற் சொள்ளுமாறுபோன்ற 
கொடியவில்லையெடுத்த கா௨லாளருடனே தன்வார்த்தைகேளாத பகைவருடைய 

காகலையுடைய நிலத்தேசென்று, 

தாள் ஆ தர்்.து ஈறவு சொடை தொலைச9--வீடி.யத்காலையிலே HO Grae 

சளை௮டி. ச. தச்கொண்டுபோர்து அவற்றைக் சள்ளுச்கு வீலையாசப்போச்்ச),



௪.--பெரும்பாணாறறுப்படை. ௧௧௯ 

இல் ௮டு கள் இன் தொபபி பருசை-அதற்குப பின்பாகத தமதில்லிலே சமை 
தீத கள்ளுச்சளில் இனி தாகிய கெல்லாற்செயத கள்ளையணடு, 

* மல்லல் மன்றத்து மத விடை கெணடி--வளபபூத்தினையுடைய மனறிலே வலி 
யையுடைய ஏற்றை அறுததுத்தின்ற, 

மடி. வாய்த் தணணுமை ஈடுவட் ஏிலைபப--தோலை' மடி. ததபபோர்சத வாயையு 
டைய மத்தளச் தஙகளுககுநடுவே முழஙசாகிறப, 

[சிலைவி லெறுழதசதோ ளோசடுவலன் வளையூ௨ப, பசனமூழ தூககுந் தூங் 

கா விருக்கை, முரண்டலை கழிந்த பின்றை | சிலை ஈவில எறுழ் தோள் ஐச்சி வலன் 

வளையூஉப் பகல் மடழ் தாஙகும் தூங்கா முரண் தலை இருச்கசை கழிந்த பின்றை--வில் 
இுப்பயின்ற வலியையடைய இடத்தோளையெடுதது வலப்பசகததிலேவளைந்து பகற, 
பொழு திலே மகழச்சியுடனேயாடும ௮சையாப்பொருதலையடைய குடி யிருப்பினைக 

கடக்சபின்பு, 

இதனாந குறிஞ்சிநிலம் மூறகூறி அதன்பசைப்புலமும் பிற்கூ..றினா 

மறிய குளகு ௮சை யாத்த குறுங்கால்--- ஆட்டுமறிகள் நின்றுதின்னுந் தன்மை 
யையுடைய தழைகளைத் தம்மிடததேசட்டின குறிய கால்களையும், 

[குரம்பைச, செற்றை வாயில் | 

செற்றை வாயில்--சிறுதூ.றறையுடைய வாயிவினையும், 

குரமபை--- குரம்பையினையும், 

செறி கழிச கதவின்--- கழிகளாற கட்டப்பட்ட கதவீனை.பும, 

[கற்றை வேய்ச்த கழிதசலை௪ சாமபின் ] கழித் தலைக கறறை வேய்ந்த சாமமி 

ன்-- வரிந்த கழிகளிடத்தே வரகுகறறைகளாலே வேய்ந்த சேகசசையையும், 

[அதளோன் ஐஞ்சுங் சாபபினுகள |] ௨தள அதளோன் ஆஞ்சும் காப்பின்-- 
டொயினுடைய தோலகளைப் பாயலாகவுடைய மு தியோன் துயில்சொள்ளுங் காவ 
லையமுடைய, 

“இமாத்தையுக் தகரு முதளு மபபரும், யாதத வென்ப யாடடி.ன் கண்ணே” 

என்ராமரபியலில் 

காவினையும் (௧௪௮) வாயிவினையும் கதவினையும் (௧௪௯) சாம்பினை.பும (௧௫௦) சா 

ப்பினையு (கடுக) முடைய குரம்பை (௧௪௮) யெனச 

ரெடுர் தாமபு தொடுத்த குறு தறி முன்றில்--சாமணிதொடுதத நெடிய தாம்பு 

கள்கட்டி ன குறியமுளைகளையுடைய முறறத்தினையும், 

கொடு முகச் துருவையொடு வெள்ளை சேககும் இடு முள் வேலி எருப படு வனா 
ப்பின்--வளைந்த முகத்தினையுடைய செம்மறியாட்டுடனே வெள்ளாடுங்டெக்குக கட் 
டுமூள்ளாஏயெ வேலியினையுமுடைய எருமிகுகன்ற ஊரிடத.து, 

குரம்பையினையும் (௪௪௮) முற்றத் இினையும (௧௫௨) வேலியினையுமுடைய வலா 

ப்பென்க, 

(சள்ளிருள் வீடியற புளளெழப் போ€ | 
ஈள் இருள் விடி.யற புள் எழ--செறி5த இருள்போ௫ன்றகாலத்தே பறவைகள் 

தயிலெழாூற்க, 

போூயென்பதனைமேலேகூட்டுக,



௧௨௦ பத்துபபாடடு, 

புலிக் குரல் மத்தம ஒலிப்ப வால்-புலியினது முழக்கம்போலும் முழக்கத் 

ையுடைய மத்தை ஆரவாரீகருமபடி. கயிற்றைவலித.த, 

ஆம்பி வால் முகிழ் ௮ன்ன கூமபு முகை உறை அமை இீந்தயிர் கலகூ--குடைச், 
சாளானுடைய வெள்ளிய முகைகளையொதத குவிஈத முடழ்களையடைய உறையாலே 

இறுகத்தோய்க்த இனியதயினாககடைஈது, 

மூகை- மொட்டு முழ - ஆடையின்மேற புடைத்துரின்றது 

நுரை தெரிர்து--வெண்ணெயையெடுத்து, 

புகா வாய்ச் குழிசி பூஞசுமட்டு இரீடுப் போடு (௧௫௫)--தயி£ புள்ளியாகத்செறி 

தத வாயையுடைய மோப்பானையைப் பூவாறசெய்த சுமட்டைத்தலையிலேவைத்து 

/ ௦ மூற்கூறிய குறிஞ்சிகிலததேறப்போய், 
சாள் மோர் மாறும்--காலையிலே மோளனாவிறகும், 

ஈல மா மேணி--ஈன்ருயெ மாமையாூய கிறத தினையும், 

சிறுகுழை ஐயல்வருங காதின்--தாளுருவியசையு௩ கா தினையும், 

பணைத தோள--மூஙலபோலுக் தோளினையும், 

is" Go நெறி, கொண்ட கூந்தல்--குறிதாயெ ௮றலைச் சன்னிடத்தேகொணட 

மயிரினையுமுடைய, 

ஆய்மகள்--ஆய்ச்சாதியிறபிறக்தமகள, 

மேணிமுதவியவற்றையுடையமகள 

அளை விலை உணவிற் ளை உடன ௮௬தத--மேர£விற்றதனுலுணடாகய கென் 
2 5மூ.தவியவறருலே சுறறத்தாரெலலாரையும் உணணபபணணி, 

கெய் விலைக கட்டி ப பசும் பொன் கொளளாள்--பின்பு தான் நகெய்யைவிறஇ 

ன்றவிலைககுக் கட்டியாகப பசும்பொனனை வாஙகாளாய, 

எருமை ஈலலான் கரு நாகு பெறூஉம் குடி. (௧௬௬)--பாலெருமையையும், சல் 
லபசுவையும், கரிய எருமைகா€னையும் நெய்ககொபபாகசசொலவி வாககுங்குடி., 

2”. அட்டியென்றபாடமோதி வா£ததென்றுகூறுதலுமாம 

குறிஞ்சிலததே கெயயைலீஈறுஅவாகள் ௮டி.ததுக்கொணட எருமைமுதலாய 
வறறை விலையாசவாக்$னாளென்க 

மடி. வாய்க கோவலர்--€ழ்சகைபிடி ததலாலே மடி. தத வாயையுடைய இடையா, 

குடி. வயிற் சேப்பின்--குடி.யிருபபிலே தஙகுவீராயிள், 

[இருங்கே ஞெணடின் சிறுபாப பனன, பசுந் இனை மூரல் பாலொடும் பெறு 

குவிர்:] ஜெணடின் இருக சளைச சிறுபாபபு ௮னன பசுக் இனை மூரல் பாலொடும் 

பெறுகுவி£--சணடினது பெரிய சுற்றமாகெய சிறிய பாபபையொத்த செவ்வித் 

தினையரிசியாலாக்னெ சிலுத்தசோறறைப் பாஓடனேபெறகுவி; 

புள்ளெழாகிற்க (௪௫௫) வா௩டிக் (௧௫௬) கலாஇத தெரிந்து (௧௫௮) இரீதிப் 
5௪௫௯) போடு (௧௫௫) மாறும் (௧௬௦) ஆய்மகள் (௪௬௨) என்சு, 

மழி.வாய்ச்கோவலா (௧௬௬) வரைப்பிட 5.து (௪௫௪) ஆய்மகள் (௪௬௨) ௮ருத்திக் 
(௧௬௩) கொள்ளாளாயப் (௧௬௪) பெறூஉங (௧௬௫) குடி.வ.மிறசேப்பின் (௧௪௬) மூரல் 
பசலொடும்பெறுகுவிரெனமுடி.௧௧,



௪ .-பெரும்பாணாற்றுப்படை. ௧௨௧ 

தொடு தோல் மரீஇய வடு ஆழ் கோன் ௮டி.--செருப்புவிடாமற்டெந்த வடுவழுச் 
தின வலியையுடைய ௮டி.யினையும், 

விமுத சணடு ஊன்றிய கை--பசுககளுககு வருத்தஞ்செய்யும சடி.யையூன் தின 
கை, 

wipes தின வன் கை--மரஙகளை ஒடி.யெறிந்துகொகெகும் கோடாரியாற றழும 
பிருக் த வலியகையினையும், 

உறிக சா ஊார்த மறுப் படு மயிச சுவல---இரணடுதலையினும உறியினையு 
டைய சாச்கள மேலேயிருஈசதனால் உணடாகய தழுமபுமிகச மயிரொழுக்த தோட்க 
ட்டினையும், 

மேம பால உரைதத ஓரி --எலலாமணமூம் பொருந்தும பசுக்கறந்த பாறசை 
யைச் தடவின மயினாயும், 

[தஙகுமிசைக, கோட்டவுங கொடியவும விறாஇக காட்ட, பல்பூ மிடைந்த 
படலைக் சண்ணி:] காட்ட ஓஙகு மிசைக் கோட்டவும் கொடி.யவும் பல பூ வினாஇ 

மிடைந்த படலைக கணணி.-- காட்டிடச்தனவாய உயாூன்றஉசசியினையுடைய 

கொம்புகளிலுள்ளவும் கொடிசளிலுள்ளவுமாகிய பலபூககள் கலந்துகெருககிய கலம்ப 
கமாஇய மாலையினையும், 

ஒன்று ௮மர் உடுககை---ஒன்ராயபபொருகச்திய உடையினையுமுடைய, 

கூழ் தா இடையன்---பாறசோற்றையுணூன்ற இடையன், 

அடி. மூ. சவியவறறையுடையஇடையன 

கன்று அமர் நிரையொடு கானத்து அல,---கன்றுகள்பொருச்தின பசத்திரளோ 

டே காட்டி.லேதங்க, 

(௮கநு ணவிர்புகை சமழச கைம்மூயன்று, ஜெலிகோற கொண்ட பெருவிதன் 

ஜெூழிச், செர்தீத் சொட்ட கருந்துளைக் குழலின் ] 

ஜெலிகோல ௮ம் நுண் அவி புகை சமழக் கை முயன்று கொண்ட செச் நீ 

ஜெூழி தொட்ட கருச் துளைக குழலின--இீக்கடைகோலாலே அழயெ நுண்ணிய 

தாய்விளங்கும் புகைமுற்படபபிறக்கும்படி கையாலேகடைச் தகொண்ட. சிவந்த நெ 

ருப்பினையுடைய கடைக்கொளளியாற்றுளையிட்ட கரிய துளையினையடைய குழலா 
லெழுப்பின, 

பெருவிறலெனபதனை இடையனெனபதனொடு முன்னேகூட்டியெணனுக 

இனி ஜெலிகோல் - படுததகோல், ஜெூழி - சகடைசன்றகோலென்றுமூனா 

ப்பா 
இன் இம் பாலை முனையின்--மிகவுமினிய பாலையெனடன்றபணணைத தான் 

Da peer, 

(குமிழின், புழற்கோட்டுத தொடுத்5 மரறபுரி உரமபின், விலயா ழிசைச்கும் விர 

லெறி குறிஞூ:] குமிழின் புழழ கோட்டுத தொடுத்த மாற புரி விரல் ஏறி ஈரம்பின் 
வில் யாழ் இசைககுக கு.றிஞ்9-.- குமிழினது உட்பொய்யாகய கொம்பிடத்தே வளை 

த்துச்சட்டின மரற்கயிராயெ விரலாலேதெறிததுவாசிககும் ஈரம்பினேயுடைய வில் 

லாயெ யாழொவிக்கும் குறிஞ்சியென்ின் பண்ணை, 

பல் காற் பறவை இளை செத்த ர்க்கும்-- பலசாலினையுடைய வண்டுகள் தஞ் 

சற்றத்தினேசையாசக்கருஇிச் செவிகொடுத்துச்சேட்கும்,



5௨.2. பத்துப்பாட்டு. 

* **ஜ்ண்டுர்துமபியும்”” என்னுஞ் ருத்திரத்திற் செவிப்பொறியான் இவையுணர் 
சல்கூ றினாம். , 

புல் ஆர் ஸியன் புலம் போட புல்லுகிறைத ௮சற்சியையடைய நிலத்சைச்ச 

ட தபோய், 

முன்னா இடையாகுடி யிருபபுக்கூறிப் பின்னர் ௮வர்பசுச்கள்முதவியன நிற்டு 
ன்ற முல்லைநிலமுங்க... றினார், 

மூள் உடுத்து எழு காடு தஙகய சொழு உடை உரைப்பின்-- முள்ளுத் தன்னி 

டத்சேருழ்ர்து எழுகன்ெற விடத்சேதொடரி முசலிய காகெள்சூழவளாகத தொழு 

ச்களையுடையவூர்களில், 

ae 

4 

fo இது, பசுககள்முதவியனமேயாமற காகஏன் ந) இளககாட்டையுடைய படைத்த 

லைவரிருப்புககூறிறறு. 

பிடி.ச கணதது ௮ன்ன குதி உடை முன்றில-- பிடி.த திரளரநினருற போன்ற 

வாரகுமுதலியனகிறகுங் கு தாகளையுடைய முனறிலினையும், 

் . களிறறுத தாள் புரையுச் இரி மரப பாதா-- யானையினது காலையொக்கும் வர 

/ 9 குதிரிகை ஈட்டுகிற்கும் பர் சரினையும், 

குறுஞ் சாட்டு உருளையொடு கலபபை சா£ததி நெடுஞ் சுவா பறைஈத புகை சூழ் 

கொட்டில-- கு.றிய சகடத்திலுருளைகளோடே. கலபபையையும் சாததிவைககையி 

னாலே நெடிய சுவரிடததிற்றேய்ந்த புகைசூழகத கொட்டி லினையுமுடைய, 

செ௫சககட்டி. ஒருபக்கத்திலே௮பெபெரிதது ஒருபசகததிலே தொழிலொழிந்த 

8 5 தரளில் சசடையிலுருளையையம கலபபையையுஞ்சாததி எரு துகளு௩ சட்டி நிறறலிற 
கொட்டிலெனரூா. 

பருவ வானத்துப பா மழை கடுபபச கருவை வேயந்த கவின் குடி.௪ சீறூ£-- 

மாரிசசாலத்சையுடைய விசுமபிடததே பரந்த மேசதசையொபப வரகுவைசக்கோலா 

லேவேய்ச்த ௮ழூனையுடைய குடி.மிருபபினையுடைய சிறியவாசளிலே, 

9. சறரா-- அம்முலவைகிலத.து உழுதுணபாரிருபபு. 

கெடுங் குரற பூளைப் பூவின் ௮னன குறுச் தாள் வரனெ குறள் ௮விழச சொன் 

றி-- நெடிய சொததினையுடைய இறெபூளையினது பூவையொசுத குறிய தாளினையு 
டைய வர€னது சிறிய அவிழ்களாகய சோறறை, 

புகர் இணா வேஙகை லீ சணடன்ன அவரை வான புமுககு ௮ட்டி.-- நிறத 
டி தையுடைய சொததினையுடைய வேங்கைபபூவைக கணடாலொதத ௮வரைவிதையி 

னது ஈன்ருயெபருபபை மிகவிட்டு, 

வேங்கைபபூ-வரிசளையடைய வதைக்கு உவமை புழுக்கு - புமுங்கவொதத, 
கும்மாயமூமாம பருபபுசசோறுமெனப 

* [பமில்வுற், றின்சுவை மூரற பெறுகுவி..] 

86 இடையன் (௧௭௫) ௮ல்பெ (௧௪௬) பாலையைததான் முனையின் (௧௮0) ௮தனைக 

சைவிட்டு விரலாலே வாசிகெகுஙகுறிஞ்சியைப (௧௮௨) பறவையோராக்கும் (௧௮௩) புல 
வெட்டை... வனத்தை - 
    வனை 

* தொல்காப்பியம், பொருளஇகாரம, மரபியல், ௬௪ 

* இதற்கு ஒருபிரதியிலும் உரைடெைச்திலது. சலத்தவினாலே இனிய சு 

வலையினையுடைத்தாயே மூரலோடே பெறுகுவிமான்௪.



௪. -பெபெரும்பாணாற் றுபீபடை, ௧௨௩. 

ச்தைப் போய் (௧௮௪) வரைப்புச்களின் (௧௮௫) மூன்றின் (௧௮௬) மு.தலியவற்றையு 
டைய தோர்களிலே (௪௯௪) வசனெசொன்றியைப் (௧௧௭) புழுக்கையட்டி, (௧௬௫) 
க. ரலோடேபெறுகுவிரெனமுடிக்க, 

ஞாங்கா--- அந்நிலத்திறகுமேல, 

குடி. நிறை வல்செ செஞ் சால உழவா-.- அககுடி.யிருப்புநிறைந்த உணவினை 
யுடைய செவ்விய சாலாகவுழுகின்ற ௨ ழவுத்தொழிலையுடையோர், 

ஒருசால இருசாலெனறல உழவததொழிற்குமரபு 

ஈடை ஈவில் பெரும் பகடு புதவிற் பூட்டி--உமவுததொழிலிலேபயின்ற பெரிய 

எருதுகளை வாயிலிலே அுகததைப பூட்டி. சொணடுசென்று, 

பிட. வாய ௮ன்ன மழ. வாய காஞல் உடுபபு மூச முழுககொழு கழக ஊன்றி 
--பிழ.யினது வாயையொதத வளைந்தவாயையுடைய கலபபையினுடைய உடும்பி 

னது முகததையொதத பெருஙகொழு மறைய ௮முக௫), 

தொடுப்பு எறிஈது உழுத துளா படு தடவை--முற்பட வளையவுமு.து விதைத்த 

பின்னா இடையே உழுத களைகளைக கொட்டுசசெததிய தோட்டததை, 

௮ரி புகு பொழுதின--- அறுககுமபருவம் வருககாலததே, 

[இரியல போகி, வணணச் கடமபி னறுமல ரன்ன, வளரிளம் பிள்ளை தழீஇக் 
குறுங்காற, சகறையணற குறும்பூழ கட்டு சேச்கும | 

குறுங காற் கறை ௮ணற குறும்பூழ் -- அதன்கட்டஙகுங குறுஙகாவினையும் 

கருமையையுடையகமுததினையுமுடைய குறும்பூழ, 

வணணக கடம்பின் ஈறு மலா அன்ன ,வளா இளம் பிள்ளை தழீஇ-- வெள்ளியு 
நிறச்சையுடைய கடமமினது ஈ.றுநமாநறததினையுடைய பூவையொதத வளருகின்ற 

இளையபிள்ளைகள மிகவும் பறததலாறராதனவற்றையும கூட்டிககொணடு, 

* **பாரப்பும் பிள்ளையும் பறபபவற றிளமை” என்ரூர் 

இரியல போகெ கட்டி சேககும் -- அவாசளாரவாரத்திறகஞ்டுக் கெடுதற்றன் 

மையையுடையவாய் அணடெின்றுங் காட்டி லேதங்கும், 

வன்புலம் இறந்த பின்றை-- முல்லைகிலத்தைப் போனபின்பு, 

மற்றங்குடி. ச்சதூருழவரரல் உழுதற்குரிய முல்லைநிலமுஙக. நினார், இது மரு 
தநிலசதைச்சோர்.த முல்லைகிலம், 

உழவா பூட்டி. ஊன்றி உழுததுடவை அரிபுகுபொழுதில் குறும்பூழ் பிள்ளை தழீ 
இப் போடச் சேசககும் வன்புலமென்க 

மென்தோல் மிதி உலைச் கொலலன முறிகொடி.று ௮ன்ன-- மெத்தென்ற தருச் 
இயை அமுக்கியூதனெற உலையிற் கொற்றொழில்செய்கன்றவனுடைய முறிச்த கொ 

ழூற்றையொத்த, 

கவைச் தாள் அலவன் ௮அளற்று ௮ளை சதைய--- கப்பித்தசாலையடைய ஜெண் 
டூனது சேற்றின்ச ணணுணடாூய முழைகெடும்படி. , 

பைஞ் சாய் கொன்ற மண் படு மருப்பிற் சா ஏறு பொருத கண் அசன் செறு 
  

சன. வெலடிவக்வ வட் ஸல் இவ்வர eu RNS 

% தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம், மரபியல், ௪. 
 



sO. பத்துப்பாட்டு. 

வின்... பசயகோரையை அடியிலே குத்தியெடுத்த மண்டுிடச்சின்ற கொம்பையு 

டைய சரிய கடாச்கள் தம்மிற்பொருத இடமகன்ற செய்யின்சண், 

உழா௮ ண் தொளி கிரவிய வினைஞர் -- தாம் உழப்படாத ௮௪ நுண்ணிய 
சேற்றை ஓச்சமிதிர்தஉழவர், 

மேடி. நாறு அழுத்திய நெடு நீரச் செறுவில்-- மூடி.யாகச்டசக்ன்ற sn penne 
ட்ட கெடி.யநரீரையுடைய செய்களில், 

சிதையக் கொன்ற மருப்பின் ஏறுபொருக செறுவிற ஜொளியைநிரவிய வினை 

ஞர் காற்றையமுத்திய செறுவென்ச. 

களைஞர் தந்த கணைச் சால் நெய்தற் கட் கமழ் புதுப் பூ முனையின்--௮ச்செய் 

) பில் களைகளைப்பறிப்பார் பறித்து ஏறட்ட இரண்ட சாளினையுடைய கெய்தலினது தே 
ஞ்துூன்ற பு தியபூவை வெறுத்தீராயின், 

[மூட்டினை, மூகைசூழ் தகட்ட பிறழவாய மூளளிச், கொடுஙகான் மாமலர் கொ 
ய்து கொணடு: முகை சூழ் முள் இனை முள்ளித தகட்ட கொடுங கால பிறழ் வாய 
மா மலர் சொய்து கொணடு--அரும்புகள் சூழ்ச்ச மூள்ளையுடைய கசொம்புகளையுடை 

“ய முள்ளியின் இதழையுடையவாடய வளைந்த காலையும் மறிச்சவாயையும் கருமை 

யையுமூடைய பூவைபபறித்துக கொணடு, 

அவண பஞ்சாய்ச் கோரை பலவிற சவட்டிப புணா ஈராப பெய்த புனைவு இன 

கணணி- அர்நிலத்திலுணடாயெ தண்டானாயெ கோரையைப பல்லாலே மென்று 
மென்றுகிழித்து முடிந்த காராற்கட்டின புனை தற்னியமாலையை, 

ஈா உடை இருக் தலை ஆச சூடி ஈருடைத்தாயெ கரிய தலைநிறையும்படி. சூடி, 

பொன் காண் கட்டளை கடுப்பச சண்பின்--பொன்னையுரைதது மாறறுக்காணும் 
உரைகல்லையொப்பச் சண்பின து, 

புன் காய்ச் சணணம் புடைதத மாபின -- புல்லிய காயிறரோனறின தாதை 

அக்சதிரைமுறித்து அடி. ததுக்கொணட மராபீனையும், 

தாதுநீளக்டேக்த.து உரைத்தாற்போன்றது. 

இருமபு வடித்தன்ன மடியா மெனதோல்-- இரும்பைத தகடாகக$னாலொதத 

திரையாக மெல்லிய தோலினையுமுடைய, 

கருங் கை வினைஞர் சாதல ௮ம சிர.௮ா -- வவிய கையாற ரொழிலசெய்வாரு 

டைய விருபபதையுடைய அழூயெ சிறுபிள்ளைகள், 

பழஞ்சோறறு அமலை முனைஇ--பழைய சோறறினது கட்டியைவெறு,2௮, 
கரம்பிற் புது வை வேய்ந்த சவி குடில் முனறில அவல் எ.றி உலககைப் பாடுவி 

றந்து-- வரம்பிடத்துப் புதிய வைககோலாலேகேயகத சவிந்த குடி.லினுடைய முற் 
pss அவலையிடிக்கும் உலக்கையினது ஒசைசெறிகையினாலே, 

குடில்கள-பன்றிமுதவியனவறறைக் காத்தறகுக் கட்டினவை. 

அயல கொடு வாய்க் கள்ளை படு பகை வெரு௨ம -- ௮தர்கு அயலிடத்தனவா 
யெ வளைக்த வாயையுடைய னெிகள் தமக்குணடாகின்ற பகையாக நினைத்தஞ்சும், 

நீங்கா யாணர் வரங்கு கதாக கழனி -- இடையரூத புதுவருவாயினையுடைய 

வளையுங்க இரினையுடைத்தாகய கழனியிடத.௫, 
சரப்புஉடைப் பறவைச் சாஇ ௮ன்ன -.- ஏறியப்பட்டார்க்குக் சடுக்குந்கன்னமை 

யைச் கொடுத்தலை யுடைத்சதாயெ குளவ்த்திரளையொ த்த,



ஈ அ பெரும்பரணாற்றுப்படை. க௨டு 

பைதற விளைந்த பெருஞ் செந் செல்லின் --- பசுமையறும்படி. முற்றின பெரிய 

செர்நெல்லினுடைய, 
" தம்பு உடைச் திரள் தாள் துமித்த விளைஞர்--உள்ளுப்பொய்யையுடைத்தா 

Gu திரண்டதாளையறுத்த தொழில்செய்வார், 

பாம்பு உறை மருதின் ஒஙகு சனை நீழல்-- பாம்புடக்ன்ற மரு தின் உயா 
ச கொம்பாலுண்டாகயயே நிழவிலே, 

பழையமரமாதலிற் பாம்புடெசகுமென்ரா 

பலி பெறு வியன் களம் மலிய ஏற்றி-- ஆண்டறையுக்தெயவஙகள் பலிபெறுக 
ன்ற ௮கன்ற களங்களிலே மிகவுநிறையப் போராகவிட்டு, 

[கணஙகொள் சுற்றமொடு கைபுணர்ச் தாடுக், துண௩கையம் பூதச் துூலுடுத்த , 
வைபோல்:] சணங்கொள் சுற்றமொடு கை புணாந்து துணஙகை ஆடும் ௮ம் பூதர் 
துல் உடுத்தவவைபோல்--இரட்டுகொண்ட தம்முடைய சுறறத்தோடே ஒழுங்காக 

ச்செறிந்து நின்று துணஙகைச்சூ_த்தாடுகன்ற அழையுடையபூதககள் வெள்ளிய 
துலையுடுத்துகின்றற வபோல, 

என்றது - தம்மில் விளையாவெதற்குத்தாண்ட பூசமென் றவாறு. 

சிலம்பி வால நூல வலந்த மரு௩ூற் குழுழு நிலைப் போரின் முழு முதல் தொலை 

சச--சலந்தியினது வெள்ளியநால்சூழர்த பக்கத்தனையுடைய பலவாகத் திரண்ட 
தன்மையினையடைய போர்களினுடைய பெரிய ௮டி.யை வரஙடுவிரித்து, 

பகடு ஊாபு இழிந்த பின்றை--ஏாகள் சடாவிட்டுப் போனபின்பு, 

HET தப வையுரஈ் அரும்பு மீக்க--குற்றமறும்படி வைச்கோலையு கூளத்தை 
யும் அசனிடத்துஙகின்றுநீ௧௫, 

பைதற-- ஈரம் உலராகிற்க, 

குடகாறறு எறிந்த குப்பை--மெலகாற்றாலே கையாலே அவீத்தூற றின பொலி, 

வடபாற் செம்பொன் மலையிற சிறபபத் சோன்றும்--வடஇசைசகணுளதாயெ 
மேருவாயே மலைபோலே மிகும்படி தோன்றும், 4 

தீண் பணை தழீதிய களரா இருக்கை--மருதநிலஞ்சூழக்ச அசையாத குடி.யிரு 
ட்புகசளில், 

மார்பினையும் (௨௨௪) தோவினையுமுடைய (௨௨௨) வினைஞர்சரெர் (௨௨௧) மூ 
னைஇ (௨௨௪) ௮வலெறியுலக்கைப்பாடுவிறச்கையாலே (௨௨௬) இள்ளைவெரு௨ம் 
(௨௨௭) கழனிகளில் (௨௨௮) விளைந்த நெல்லினைத (௨௬௦) துமித்தவினைஞா (௨௬௧) . 
ஏற்றித் (௨௯௬) தொலைச்சி (௨௬௭) நீச்டு (௨௯௯) எறிந்தகுப்பை (௨௪௦) தோன்றும 
இருக்கை யெனக்கூட்கெ 

பகட்டு ஆ ஈன்ற கொடு நடைக் குழவிக கவைத் தாம்பு தொடுத்த காழ் ஊன்று 
அலகுல் --பெருமையையுடைய பசககளீன்ற வளைச்த அடியையுடைய கன்றுகளைக் 
கட்டின தாமணியையுடைய நெடியதாம்புகள் கட்டி க்டெக்ன்ற தறிகள்கட்ட பக்க 

த்தினையும, 
* மூழுவலி துஞ்சும நோய்தபு கோன்றொடை, நுணகொடீ யுழிஞை வெல் 

போ ரறுகை * என்றார்பிறரும் கவை-ஆகுபெயா 

உ யதிற்றுப்பத்து, ஐந்தாம்பத்து, ௫: ** முழுவலி தஞ்சு சோய்தபு கோன் 
ரொடை, நுண்கொடி யுழிஞை வெல்போ ரறுகை, சேண ஸாயிலுல் கேளென 

மொழிந்து 7". அறுகையென்பான் ஓர்குறுநிலமன்னன், 

 



SP. ir பத்துப்பாப்டு. 

[ஏணி யெய்தா நீணெடு மார்பின் பி நீள் ஏணி எய்தா நெடு மாபின்--நீண்ட 
ஏணிச்கெட்டாத நெடிய வடி.வீனையும, 

முகடு னுமித்து ௮செ௫ய பழம் பல் உணவின் -- தலையைத்திறக்து உள்ளே 

சொரியப்பட்ட பழையவாகிய பல நெல்லினையமுடைய, 

4”  பல்லுணவென்றார், செர்சென்முதவிய சாதிப்பன்மைகருதி. 

குமரி ஞூரத்த கூடு ஓஙகு ஈல்லில்--அழியாத்தன்மையவாப் நறதிர்ந்த கூடுகள் 

வளர்ந்த ஈல்ல இல்லினையும், 

. அல்குலினையும், மார்பினையும, உணவினையுமுடைய கூடென்க, 

தச்சச் சிறாஅர் ஈச்சப புனைர்த ஊரா நறறேர் உருட்டிய புதல்வா-.-.சச்சசசா தியி 

உற்பிறச்த தொழில்செய்தற்குரிய சிறியோர பிறர்விரும்பும்படி, பணணின பிறராலே 
ஏற்ப்படாத நல்ல ஏிறுதேரா உருட்டி.ககொண்டுதிரிந்த பிள்ளைகள், 

தளர் சடை வருத்தம் வீட--தமது தளாகடையாலுணடானவருத்சச் தம்மைவி 
ட்டு நீங்கும்படி, 

௮லா முலைச் செவிலி ௮ம் பெணடிா£த தழீஇப் பால் தந்து ௮மளித் அஞ்சும 

் அழகு உடை ஈல்லில்--பால் சுரந்த முலையினையுடைய செவிலித்தாயராகுய ௮அழனே 

யுடைய மகளினாத் தழுவிக்கொண்டு அ௮ம்முலையிற பாலை கிறையவுண்டு தமதுபடுக் 

கையிலே துயில்கொள்ளும் அழகையுடைத்தாகய ஈல்ல இல்லினையும், 

செவிலியம் பெண்டி ரென்பது ஒருமைபன்மைமயசகம் 

தொல் ப௫ அறியாத் துளங்கா இருக்கை மல்லற் போ ஊர் மடி.யின்--ஏனைகா 
। ட்டிற்குஇயல்பாயே பமையமிடியையறியாத ௮சையாத குடி.யிருப்பினேயு முடைய 

வளப்ப.த்தையுடை த்தா பெரிய ஊரின்கண்ணே தஙகன், 

மடியா வீனைஞா தநத வெணணெல வல்சி மனை வாழ் ௮ளூன் வாட்டொடும் 

பெறுகுவீர்--தொழிலொழிர் இராத தொழில்செய்வா கொணடுவந்த வெள்ளிய கெ 
றசோறறை மனையின்சண்ணேவாழும் கோழீபபெடையினாற சமைத்த பொரிய 

“ லோடு பெறுகுவிர்; 

கோழி கூகை யாயிரண டல்லவை, சூழுங் சாலை யளசகென லமையா”? 

என்றார். 

செறுவிற் (௨௪௨) பு. துபபூமூனையின் (௨௧௪) மாமலா கொய்துகொண்டு (௨௧௭) 

சவட்டி.ப் (௨௧௪) பெய்தசணணியைச் (௨௧௮) சூடித் (௨௧௯) தளராவிருக்கைகளிற் 

(௨௪௨) கூடோககு கல்லஇல்லையும் (௨௪௪) ௮ழ€னையுடைய நல்லவில்லையும (௨௫௨) 

துளங்காவிருக்கை யினையுமுடைய (௨௫௩) பேரூரிலே தங்குவீராமின் (௨௫௪) aah 
யை (௨௫௫) வாட்டொடும்பெறுகுலோொ9னக கூட்டுக 

[மழைவிளை யாடு கழைவள ரடுக்கத், சணஙகுடை யாளி தாகசவிழ் பலவுடன், 

கணஞ்சால் வேழம் கசழ்வற் ரா௮ங்கு;] மழை வீளையாடும கழைகளர் அடுக்கத்து 

“அணங்கு உடை யாளி தாச்சலிற சணஞ சால் வேழம பலஉடன் கதழ்வு RDG HUE 

வழேசங்கள் வீளையாடி.த திரியும் குமகல்வளர்சின்ற பசகமலையிலே தமமைவருத்து 

தலையுடைய யாளிபாய்கையினாலே திரட்சியமைந்த யானைபலவுங்கூ.டி.ச் கலகூக் 
கூப்பிட்டாற்போல, 

எச்சம் சிலைக்கும் துஞ்சாக கம்பலை விசயம் ௮டூஉம் புகை சூழ் .நலைதொ 
  

.. * தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம், மரபியல், ௫௫,



* * a 

௪.--பெரும்பாணாற்றுப்படை. ௧௨௭ 

றும்--அலையாரவாரிக்கும் மாரூத இசையையுடைய கருப்பஞசாறறைக் கட்டியாகக 
காய்ச்சும் புகைசூழ்ச்ச சொட்டில்கடோறும், 

ஆலை - ஆகுபெயா 

கரும்பு இன் தீஞ்சாறு விருமபினி£ மிசைமின்--கருமபின து இணிய சாறறை 

மூ.ற்படககுடி.த்துப பின்னா அசகரும்பின்கட்டியைச் இின்பீராக 

. : மூற்னெ மிசைந்த முழந்தா ஸளிரும்பிடி.,” ***வீழ்களிறு மினையாப புலியி 

னும்” என மிசைதல இன்றறரொழின மேனின்றது 

[வேழ நிரைதது வெண்கோடு விரைஇத், தாழை முடி.தத.ச் தருபபை வேயகத, 

குறியிறைச் குரம்பை:;] வெணகோடுவிஸாஇ வேழம் நிமலாதத.ச் தாழைமுடி.த்2.த்த௬ 
ப்பை வேய்ஈத குறியிறைச குரம்பை--வஞ்சிமாமும் சாஞூமரமுமாயெ வெள்ளிய 

கொம்புகளைச் கைகளுககுஈடுவே சலந்துகாறறி வேழக்கோலை வரிசசாகநிரைத துத் 

தாழைசாராறகட்டி.த் தருப்பைபபுலலாலே வேயபபட்ட குறியவிறப்பையுடைய 

குடி.லினையும், 
முடிச்சு - முடி ததெனவிகாரம குறியிறை - பணபுததொகையாதலின், மரு 

வின்பாததியதாய் நினறது 

பறி உடை முன்றில*-- மிணைவாரியெடுக்கும பறிகளையுடைய முறறததினையு 

ழூடைய, 

கொடுங் காற புன்னைக கோடு தமிதது இயறறிய பைஙகாய தூங்கும பாய் 
மணற புந்தா--வளைநத காலையுடைய புன்னைகளினது கொம்புகளை லெட்டியிட்ட 
படியகாய்கள்காலும் பரந்த மணலையுடைய பந்தரிலே, 

பைஙகாய - சுரைக்காயமுதலியன, புனனஙகாயுமாம 

இளையரும முதியரும் கிகையுடன நுவன்றி--இளையவாகளும் மு.தாஈதவாகளும 

சுற்றத்துடனே நிறைர்திருந்து பின்பு, 

புலவு நுனைப் பகழியூம் சிலையம மானச செவ்வரிச கயலொடு பச்௫ருப் பிறழும் 

மை இருங் குட்டத.து மகவொடு வழஙக -- புலானாறுமுனையினையுடைய மம்பை 
யும்வில்லையமொப்பச சவர்தவறியினையுடைய கயல்களோடே பூய .இளுப் பிறழும் 
கருமையையுடைய பெரிய ஆழ்ந்த குளங்களைப பிள்ளைகளோடேயுலாவி மீனைப் 

Sip. 5 39, 

கோடை நீடினுங் குறைபடல் அறியாத தோள தாழ குளத்த கோடு காத்திருக் 
கும்--கோடைசகாலம் நீட்டி. த்துரினறதாயினும வற்றுதலையறியாத கையை மேலே 

கூப்பிமுழமுகி நீரரிலைகாட்டுங்காலததுக் கையமிழந்துக குளககளினுடைய கனா 
யைச்சாத் திருககும், 
  

ete வெத வை வகை. regatta ikem வரக அவவை eet ee es 

* கலித்தோகை, இரண்டாவது தறிஜ்சி, ௧௪:--* வாங்குகோ னெல்லொடு 

வாங்கெரு வைகன், ழங்கீன் மீசைந்த மழந்தா எிரம்பிடி, தூங்லே வாழை கனி 
புக்கு ஞாங்கா, வருடை மடமறி யூவிடைத இஞ்சு, மிருடூங்கு சோலை யிலங்குகீ£ 

வெற்ப”. 

* அகநானூறு, களிற்றியானைநீரை, ௨௯:--*₹ தொடங்குவினை தவிரா வசை 
யி ளேன்றாட், இடந்துயி£ மறுகுவ தாயிலு மிடம்படின்---வீழ்களிறு மிசையாப் 
புலியினுஞ் றக்த---தாழ்வி ஓுள்ளந் தலைச் தலைச் றப்ப?”



௧௩௮... பத்துபபாடமு, 
் 

%. * வெளிற்றுட ற் குருதிவெள்ள நிலையிது வென்ப வேபோற், களிற்துகிர்ப் 
பிறழ்பற் பேய்கள் கைகளை யுச்ி கூப்பி, யளித்தவை பாடியாட” என்ருர்பிறரும். 

கொடு முடி. வலைஞா குடி.௮.மிற சேப்பின்--வளைந்த முடி.யினேயுடைய வலையை 

வீசுவாருடைய குடி.யிருப்பிலே தங்குவீராயின், 

பர்தரிலே (௨௬௭) துவன்றி (௨௬௮) வழஙகசெ் (௨௭௧) காத்திருக்கும் (௨௭௩) 
வலைஞரெனமுடிக்ச, 

குசம்பையினையும், மூன றிவினையு (௨௬௫) முடைய குழ. (௨௪௪) யென்ச 

அவையா அரிசி ௮ம் களித் துழவை--குதசாத கொழியலரிசியை ௮ழூனையு 

டைய சளியாகச் அழாவி யட்ட கூழை, 

மலர் வாய்ப பிழாவிற் புலர ஆற்றி--௮கன்ற வாயையுடைய தட்பெபிழாவிலே 
உல. ரவாற்றி, 

பாம்பு உறை புறறின் குரும்பி ஏய்க்கும் பூம்புறம் நரல்லடை ௮௭ைஇ--பாமபுக 

டக்இன்ற புற்றின்கட்டெக்கும் புற்றாம்பழஞ்சோறறையொக்கும் பொலிவுபெற்ற புற 

தீதினையுடைய சல்ல முளையையிடி.த்துச் சேரஅதனை ௮திலேகலக்.து, 

கெல்லடையும் பாடம் 

[தேம்பட, எல்லையும இரவும் இருமுறை கழிபபி ] தேம் பட இரு எல்லையும் 

இரு இரவும் முறை கழிப்பி--இனிமைபிறக்கும்படி. இரண்டுபகலும் இரண்டி..ரவும் 

அரியாமல் வைத்து, 

[வல்வாய்ச் சாடி.யின வழைசசற வீளைக்த, வெந்நீ ரரியல் விரலலை ஈறும்பிழி:] 

வல் வாய்ச் சாடி.யின் வழைச்சு ௮ற விளகத--வலியவாயினையுடைய சாடி.யின் 

கண்ணே யிளமையறும்படி. முற.றின, 

விரல் ௮லை அரியல் வெந்நீர் நறும்பிழி--விரலாலே அலைத்து அரிக்குக்கதன்மை 

யை யுடைச்சாயெ வெவ்விய நீர்மைபையுடைய ஈறியகள்ளை, 

தண்மீன் சூட்டொடு தளர்தலும் பெறுகுவிீர்--மிசவும் உலராத மீனைச் சுட்டத 
ஜனோடே இளைத்தவளவிலே பெறுகுவிர்; 

ஆற்றி (௨௪௬) ௮ளைஇக் (௨௪௮) க.றிப்பி ௨௪௯) வீளைர்த (௨௮௦) பிழியென்௧ 

குடி.வயிற சேப்பின் (௨௪௫) பிழியைப் பெறுகுவிரெனமுடி. ச்ச 

பசசூன் பெய்த சுவல் பிணி பைந்தோல--செவ்வியான இறைச்சி யிட்வைத்த 
சோளிடத்தே சோத்து சாற்றின பசியதோலினையுடைய, 

என்றது - தூணடி.லிற்கோக்கும் இரையிட்டுவைச்குந் தோற்பையை 

கோள் வல் பாண மகன்-- மீனைத் தபபாமறபிடிச்சவல்ல பாண்சா இயிற்பிறச் 

தீயன். 

தலைவலித் இியாத்.த, செடுக்கழைச் தூண்டி. னடுங்க காணகொளீஇச், கொவொ 

யிரும்பின் மட. தலை புலம்பப், பொதியினா கதுவிய போழ்வாய் வாளை:" 
  

* சீவகசிந்தாமணி, காந்தநவதத்தையாரிலம்பகம், ௬௪௨:-- *வெளிற்று 
ட்தி குருதி வெள்ள நிலையி, து வென்ப வேபோசற், களிற்றுசர்ப் பிறழபற் பேய்கள் 
கைகளை யுச்9ச் கூப்பி, யளித்தசவை பாழி யாடக் குறுநறி ஈக்கு வேழம், விளித்தன 
சமுரும் பா.றும் வீலாவிறறுச் டெர்த வன்றே



௪. பெரும்பாணாற்றுப்படை. ௧௨௯ 

செடுங் கழை தலை வலித்து யாத்த சாண தூண்டில் சொளீஇப் பொதி இரை-- 

செடிய மூங்றெகோலைத் தலையிலேவலித்துக்கட்டின சயிறறிடத்தே தூண்டிலைக் 

கொளுத்தி ௮தனைமறையப் பொஇர்த இமையை, 

கொடு வாய இரும்பின் மடி.தலை புலமப நடுங்கச் ச.துவிய வோழ் வாய் வாளை-- 
வளைந்த வாயினையுடைய தாணடி.லின.து மடி.த்ததலை இணாயின்றித் தனிச்கும்படி.யா . 

தக் கயிறுஈடுங்கதீ கெளவி அ௮சப்படாதுபோன அ௮ங்காந்தவாயையுடையவாளைமீன், 

நீர் சணிப பிரமபின் ஈ௫கு நிழல வெரூஉம் நீத.து உடை நெடுங்கயம் -- நீர்ச் 

கு௮ணிததாயநின்ற பிரமபினது காறருலசையுநிழலை நீரிற்கணடஞ்சம் பெருக்கனே 

புடைய நெடியகுளத திலே, 

இப் பட மலா சடவுள் ஓணபூ அடைதல ஐமபி-- நெருப்பின்றன்மை நீரிலே 

புண்டாகப்பூத்த கடவுள்சூடுதறகுரிய ஒள்ளிய காமரைப்பூவைப் பறித்துமுட. த்தலைப் 

பரிகாரத், * 

[உறைகான் மாறிய வோஙகுயா ஈனந்தலை, யகலிரு வானத்துக குறைவி லேப் 
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ஒங்கு உறை கானமாறிய உயா ௮கல இரு வானத்துக குறை வில் ஏயப்ப-- 

ஒஙகுகன்ற துளி காலவிழுதலதவிர்ச்த உயாசசயையுடைய அகன்ற பெரிய வானத் 
திடததுக் குறைவில்லாகயெ இந்தி.ரவில்லையொபப, 

[௮ரச௫தழக குவளையொடு நீல நீடி, மூ.ரட்பூ மலிந்த முதுநீர்ப் பொய்கை:] ௮ர 
௧கு இதழ்க் குவளையொடு நீலம் நீடி. மு ரண பூ மவிர்த முதுநீர ஈனந்தலைப் (௨௯௧) 
அபாயகை-... சரதிலிஙகம்போன்ற இதமையுடைய குவளையோடே. நீலப்பூவும்வளர் 

ந்து ஓஒன்றறகொனறு கிறம மாறுபடுதலையுடைய ஏனைப்பூச்சகளுமிசக மு.திய நீரையூ 
டைததாசய அகன்றவிட ததையுடைய பொய்கைசளிடததே, 

குறுகா இட்ட கூமபு விடு பல மலா பெரு காள் அமயத்துப் பிணையினிர் கழிமி 

ன-- பறிபபரா நுஙகளுககட்ட குவிகலநெடுழர்த பலபூககளைப பெரிதாயெ காட்சா 
லததேருடிப போமின, 

வாளை (௨௮௪) வெரு௨க (௨௮௮) கயததிலே மலாந்த (௨௮௧) பூவை ஒம்பிக் 

(௨௯௦) குறைவிலேயபபப் (௨௧௨) பூமலிக்த பொயகைகளிடததே (௨௧௪) குறுகரிட் 
ட_மலரைப (௨௬௯டு) பிணையினிாகழிமினெனமுடி.கக. 

செழுங கனறு யாசத சிறு தாள பஈதா--வளவிய கன்றைச்சடடின சறியகால் 
சளையுடைய பஈதரினையும், 

(| பைஞ்சேற மெழுகிய படி.வ ஈனனகா.] 

பைஞசேறு மெழு£ய ஈனனகா---ஆப்பியான் மெழுயெ ஈன்றாய அசங்களையும், 
படி. வம்--சாம வழிபடும் தெயவஙகளையுமுடைய உறைபஇ (௬௦௧) யென்க. 

மனை உறை கோழீயொடு ஞமலி துன்னாது -- மனைகளிலேதஙகுங்கோழிகளு 
னே காயுஞ்சே. ராமல, 

வளை வாயச் Senda மறை விளி பயிறறம -- வளைஈதவாயினையுடைய கிளிக்கு 
Cages Ger ஓசையைக் கறபிககும், 

மறை காப்பாளர் உறை பதச் சேப்பின்--வேதததைச் காத்தற்ளொழிலக் செய் 
வரா இருக்கின்ற ஊரிடததே தஙகுவீராயின், 

அன்னாமல் (௨௬௯) உறையும்பதியென்க.



௧௩0 பத்துப்பாட்டு. 

பெரு ஈல் வானத்து வடவயின் விளககும்-- பெரிய நன்றா௫ய விசம்பிடத்து 
வட. திசைக்கண்ணே நின்றுவிளஙகும், 

சிறுமீன் புரையும் கற்பின்--௮ர௫௬5,ச தியையொக்குங கறபினையும், 

நறு நுதல்-- நிப நுதலினையுமுடைய, 

வளைக் கை மகட€௨ வயின் அறிந்து ௮அட்ட-- வளையையுடையவாயெகையையு 

டைய பார்ப்பினி பதமமிரசடடனவறை, 

என்றது - பாறசோழ பருபபுசசோறுமுதவியவறறை 

சுடர்ச் கடை-- ஞாயிறுபட்ட காலத்தே, 

பறவைப் பெயர்ப்படு வத்தம---பறவையின து பெயராப்பெறுகெலலு, 

என்ற து-இராசான்னமெனனும் பெயாபெறுகின்ற கெலலென்றவாறு குதி 

பண்ணுதற்கு இர்தகெல்லுசசோறே சரந்தசென்று இசனைசகூறினஞா Beh Her 
மினி கசெல்லென்பாருமுளா, இபபெயா வழக்னெமையும, அகு௫கெகு௪ சிறவாமையு 
மூணா்க. 

[சே.தா ஈறுமோர் வெணணெயின மாதளத், துருப்புறு பசுககாயப போழொடு 
கறிகலந்து, கஞ்சக நறுமுறி யளைஇ ] மாதுளத்துப பசுககாய் கறி கலஈது கஞ்சக 

கறு முறி ௮௭இச் சேதா ௩று மோர் வெணணெயின் உருபபு உறு போழொடு-- 
சொம்மட்டி மாதுளையினுடைய பூ.பகாய மிளகுபொடிகலக்சபபட்டுக் கருவேம்பி 

னது கறியஇலையளாவபபட்டுச் சவந்தபசவின.து ஈறியமோரிறகணெடுத்ச வெண 
ணெயின்கணணேடுடந்து வேகலின் வெம்மையுறஇன்ற வரோடே, 

[பைந்துணா, நெடுமாக சொககி னறுவடி. விதாத்த) தகைமாண காடியின்:] 

செடுமரக் கொக்கின் cous emt sm வடி. விதாசத தகை மாண காடி.யின்--நெடிய 
மசமாகசய மாவின௫ பசியகொச்திடதத கறிய வடுவீனைப பலவாசபபோகட்ட அழ 
குமாட்கிமைப்பட்ட ஊறுகறியோடே, 

வகைபடப பெறுகுவா£--சோற்றின்கூறுகளுணடாகப் பெறுகுவி, 

சேப்பின் (௬௦௪] மகடூஉ (௬௦௪) வத தசாணணடான அரிசியை (௬௦௫) அட். 

னவற்றைச் (௯0௪) சுடாககடையிலே (௬௫) போழோடே (௩௦௪) காடியோடே 

பெறுகுவீரொன்க, 

வண்டல் ஆயமொடு உண்டிறைத சலைஇப புனல .ஐடும் மகளி இட்ட பொல 

க்குழை -- விளையாட்டினையடைய இரள்களோடே நீருண்ணுந்துறையிலேகூ டி. 

தீராடுனெறமகளிஜ போகட்டுப்போன பொன்னாறசெய்த மகரககுழையினை, 

இளா தேர் மணிச் சிரல் இரை செதது எறி)தன -- இறாயைததேடஇன்ற 
நீலமணிபோலும்சிச்சிலி தனக்கு இமாயாச ததுணிஈசெடுத்ததாக, 

புள் ர பெணணைப புலம்பு மற செல்லாத --பறவைகள நிறைநதிருககன்ற 

பனையில தனி சதசமடலிறபோகாமல், 

கேள்வி ௮அந்தணா ௮ருகசடன மீறுதக வேளவித தூணதது அ௮சைஇஷதாற் 

கேள்வியையுடைய ௮தணா செ.பதற்கரிய கடனாகச செயதுமுடி தத யாசசாலையிட 
தீதுஈட்ட பூபத இின்மேலேயிருஈது, 

[பவன, சோதிம விளக? லுயாமிசைக சொணட ]யவனா உயாமிசைச் சொண 

ஒதிம விளகூன்-- சோனகா கூம்பின்மேலிட்ட அன்னவிளக்குபபோல,



F -பெரும்பாணுற்றுப்படை. ௧௩௧ 

ஈண்செ காரன்ன மென்றுணர்க. 

வைகுறும் மீனின்-- இராசகாலம் வீடி. தறகுக்காரணமான % வெள்ளியாயெ 

மின்போல, 
பையச் தோன்றும்--ஓளி விட்டுவீளஙசாது சோன்றும, , 
ரீப்பெயற்று எலலைபபோூ....நீபபெயறறென்னும் ஊரினெலலையிலேபோய், 
௮சைஇ விளகனெ மீனிநரோனறும் சீபபெயற்றென்க. 

பாற கேழ் வால உளைப புரவியொடு வடவள௩ந தரூஉம் சாவாய் சூழ்ந்த ஈளி 

நீர்ப படபபை -- பாலபோலும் வெளளியகிற சதினையும வெள்ளிதாயெ தலையாட்ட. 
தீதினையுமுடைய மேறறிசைககணுளவாகய குதிரைசஞடனே வடதிசைச்சனுள 

வாகிய அகரப்படும்பொருளகளைக கொண்டுவாத தரம மரசகலங்கள்குழந்துடெச் 

சப்பட்ட பெருமையையுடைய கடற்பககததினையும், 

[மாட மோகஏய மணனமலி மறுற், பரதா மலிந்த பலவேறு தெருவிற், 
சிலதா காக்குஞ் சேணுயா வரைடபின் | 

மணல மலி மறுகின் லதா காசகும சேண உயா வரைபபின் -- மணல்மிகச 

தெருவுகளில தொழிலசெயவார்காக்கபபடும் மிகவுமுயர்ஈத பணடசாலைகளையும், 

சொழிலசெயவரா - கமமகாரா . 

பரதா மலிர்த மாடம ஒங£ய பல வேறு தெருவின--பரதவாமிக்க மாடஙகளு 

யாரந்த பலவாயவேறபட்ட செருககளையும், 

செல உழு பகடடொடு கறவை துன்னா மேழகத தகரோடு என 'கொட்குங 

கூமுடை ஈலலில்--கெல்லினைப பெறுதறகுழுனெற எருதுகளுடனே பசுச்கள்கெரு 

msraru மேழகக£உடாயோடே நாயுஞ்சுமன்று திரியும் சோறுடைய நன்ரானஅகங் 

களையமுடைய படடி னம (௬௩௬) 

இது திமிலாமுதலியோரிருபபுககூறிர.று 

[கொடும்பூண மகளி£: | 

உயா நிலை (௯௬௨) வான் தோய் மாடததுக (௬௩௯) கொடும்பூண் மகளிர்--உயாம் 

தீரிலைமையையுடைய தேவருலகசதைத்தணடும மாடத.துறையும் வளைந்த பேரணி 

கலங்களையுடைய மசஸளி£, 

கொன்றை மென் சினைப் பனி தவழபவையபோற பைங்காழ அலகுல நுண்டு2ல் 
நுடங்ச--கொன்றையிட £,த அரும்புகளையுடைய மெல்லிய கொம்புசளிலே பனிமா 
சுடர்து தவழ்சன்றவைபோலப் பசிய மணிகள்கோச்ச வட ங்களையுடைய அல்குலிற் 
இடக்சின்ற மெலலியதுகலசைய, 

மால் வரைச் சிலம்பின் மடழ்சிறக்து ஆலும் பீலி மஞ்ஞையின் இயலி பெரு 

மையையுடைய பச்சமலையிலே மனவெழுசிமிக்கு ஆரவாரிக்கும் தோகையையுடை 
யமயில்போலே உலாவி, 

[கரல, தமனியப பொற்கிலம் பொலிப்ப வுயாகிலை, வான்றோய மாடத்து வரி 
ப்பர் தசைஇ:| 

தமனியக கால பொன் சிலம்பு ஓலிபப வரிப பந்து ௮சைஇ —~ பொற்பூண் 

கசளையுடைய கால்களிடத்தனவாகயெ பொன்னாற்செய்த கிெம்புகளாரவாரிப்ப நூலால் 

வரிதலையுடைய பந்தையடி.த்.து இரத்து, 

* வெள்ளிதாகயெ மீனென்றும் பீரதிபேதமுண்டு,



௧௩௨ பத்துப்பாட்டு, 

[கைபுனை குறுச்தொழி. தத்தப் பைப்பய, மூதத வார்மணற் பெரந்கழங் காடு 

ம்:] ௦,த௪ வார் மணற் பைப்பயக் கை புனை குறும் தொடி. தததப் பொற கழங்கு 

ஆடும்--முத்தையொத்த வார்ந்தமணலிலே மெத்தென மெத்தெனக் 'கையிற்புனே 
6s குறுச்சொடியலாயப் பொன்னாறசெய்ச கழலைககொணடு விளையாமெ, 

மாடத்து (௬௬௩) மகளி£ (௬௨௭) நுடஙக (௬௨௯) இயலி (௯௬௧) ஓலிபப (௬௬௨) 

அசைஇப் (௬௬௩) பின்னாக கழங்காடும் (௩௬௫) பட்டின (௯௬௬) மென்க 

இது வணிகரிருப்பைக்கூ DD a. 

படப்பையினையும் (௩௨௪) வரைபபினையும் (௬௨௪) தெருவீனையும் (௬௨௯) இல் 
வினையு (௬௨௭) மூடையபட்டின (௬௬௬) மென்க 

பட்டினமருங்கன் ௮சையின்--பட்டினத்திடததே இளைப்பாறுவீராயின், 

மூட்டி ல்---முட்டி லலையாகப பெறுகுவி (௬௪டு) ரெனமேலே கூட்டுக 

பைங்கொடி. நு_ஙகும் பலர் புகு வாயில -- பசியகொடி களசையும களளுண 

பார்பலரும் புகுன்ற வாயிலிடதத, 

[செம்பூச் தாய செதுக்குடை முன்நில ] தூய செமபூச செதுக்கு உடை முன் 

ஜில்... தெய்வத்திறத்துத்தூவின செய்யபூவாடலையுடைய முறறத இதில, 

கள் ௮0 மகளீர் வள்ளம நுடககயெ வாாஈ.து உகு சின்னீ£ வழிந்த குழம்பின-- 

கள்ளைச்சமைககின்றமகளிர் வட்டி.லகழுவின வடி.நதுந்தும் லர பலகால்வடி.த 
லின் நிறக வழிந்த குழிமபிட தத, 

ஈர்ஞ்சேறு ஆடிய இரும் பல குட்டி ப பன்மயாப பிணவொடு--ஈரததையுடைய 

சேற்றையளைநத கரிய பலவாகயே குட்டி களையடைய பலவாயெ மயிகளையுடைய 
பெண்பன்றிகளுடனே, 

| பாயூம் போகா.து--புணாசஏியைக கருதுஙகருததாற போகாமல, 

என்ற து-புணரிற கொழுப்பின்றாமென்றவாநு. 

கெல்மா வல்சி இீறறி-- கெல்லையிடி தத மாவாகய உணவைத தஇன்னபபணணி, 

பன்னாள் குழி நிறுத்து தம்பிய குறு5தாள் ஏறறைக கொழு நிணத் தடியொடு 

பலநாள் குழியிலேகிறுத்திப் பாதுகாதத குறிய சாலையுடைய ஆணபனறியிற கொ 
மூவிய நிணததையுடைய தசையோடே, 

% ஆற்றலொடு புணாகத வாணபால”” ஆதலின ஏறறையெனருாா 

கூர் ஈருப் பெறகுவி£--களிப்புமிகக களளைப பெறுகுமா, 

வாயிலிடத்து (௩௬௭) முறறத்துச் (௬௩௮) குழமபிடதது௪ (௬௪௦) சேறு (௬௪௧) 

என்க. 

போகாமற (௬௪௨) குழிகிறுத்து (௬௪௪) என்க 

அசையிற் (௬௩௪) பெறுகுவிரொன்க, 

[வான மூன்றிய மதலை போல, வேணி சாததிய வேறறருஞ சென்னி, விண் 
பொர சிவந்த வேயா மாடத்து ] 

வானம் ஊன்றிய மதலை போல விண பொர நிவந்த மாடம்--- gorges On 
  

* தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம், மரபியல், ௪௯ !“அற்றலொடு புணர்ந்த 

ஆண்பாற் செல்லா, மேற்றைச் ளெவி யுரிச்தென மொழிப”



௪..-பெரும்பாணாற்றுப்படை. ௧௩௧௩. 

இன்ற தேவருல்குக்கு முட்ககசாலாச ஊன்றிவைத்த ஒருபறறுககோடுபோல விண் 

ணெத்தீணமெபடி. யோகஙூனெ மாடம், 

சாத்திய ஏணி ி ஏறறருஞ் சென்னி மாடம.--.- தனனிடததுசசாததிய ஏணியால 

ஏறுதறகரிய தலையினையுடையமாடம, 

வேயா மாடத்து -- கற்றைமுதலியவறரூல வேயாது சாகஈதிட்ட மாடததி 

டத்தே, 
இரவில மாட்டிய இலங்கு சுடா--இராககாலததேகொளுததின விளககுேனேற 

விளக்கு, 
[ஜெ யுரவுரீ ரமுவத தோடுகலங காய, துறை | உரவு நீர அழுவத்து 

ee! ஓடு லம கரையும் துறை --- உலாவுகனற கடறபரபபிலேவநது காமசே 

ரும் துறையன்றென்று நெ௫ழந்து வேரோதுறைககண தடுஙகலஙகளை இது நந்து 

ஹறையென்றழைககுச் துறை, 

இணி ஜெடூழியைக் கடைககொள்ளியாகக அதனையெரிததுசகொளுததின 
இலங்குசகடரொனறுமுரைபபா. 

பிறககு ஒழியப் போச-.-பின்னேடடேககபபோய, 

| கறையடி.க, குன்றுறழ் யானை மருஙகு லேய்ககும், வணடோட்டுகத தெஙளனெ ] 

குன்று உறழ கறை ௮. யானை மருககுல ஏயக்கும் தெஙகனெ -- மலையோடு 
மாறுபடுகின்ற உரலபோனற அடியினையடைய யானையினுடமபையொககும சருசச 
ரையையுடைததாகய செங்கனுடைய, 

| வாமெடல் வேய்நத | 

வண்டோட்டு (௬௫௩) வாடு மடல வேயகத-- வளவிய இலையினையுடைய உலா 

நத பழுத்தலை முடைஈதுவேய்ஈத தனிமனை (ஈடுடு) யெனச 

மஞசள் முன்றில்-- மஞ்சளையுடைய முறறத இனையம், 

மணம் நாறு படபபை --- மணகாதுன்ற பூர்தோட்டககளையுமுடைய, 

தணடலை உழவர் சனி மனைச சேப்பின்--தோபபுககுடி களுடைய ஒப்பிலலாத 
மனைகளிலேதங்கெ, 

[சாழகோட் பலவின் சூழசளைப பெருமபழம | 

தாழ கோள் பலவின பழம்--தாழ்ஈ ச குலைகளையுடைய பலாவின துபழம், 

சூழ் சுளைப பெரும் பழம-- இன்பரா விரும்பிசசூமும் சளையையுடைய பெரிய 

பழ.ததையும், 

வீழ் இல சாழைச குழவித தீரா£-- விமுதிலலாக தாழையாகிய தெல்னை இளை 

தாய இனியநீரையும், 

* **பிள்ளே குழவி கன்றே போததெனக, கொள்ளவு மமையு மோரறி வயிர்க் 

கே” என்றதனா2 குழவித்$ரீரென்னுா 
கவை முலை இரும்பிழி.க கவுள மருபபு ஏயக்கும்-- கவைதச முலையையுடைய 

பெரிய பிடி.யினுடைய கவுளிடததுக கொமபுகளையொககும், 

[குலைமுதிர் வாழைச் கூனி வெணபழம்:] குலை கூனி முதா வாமை வெண்ட 

ழம்-... குலேகள் தம்பெருமையாலே நிலததே தாழவளைந்து முறறின வாழையினது 

வெள்ளிய பழத்தையும், 

இரள் அரைப் பெண்ணை நுங்கொடு பிறவுச் சம் பஃ்ரு.ரம் முனையின்: இர 
 இரல்வலைைகாவகவபவை 
  

* தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம், மரபியல், ௨௪,



௧௩௪ பத்துப்பாட்டு, 

ண்ட அடியையுடைய பனையினது .நஙசோடே வேறும் இனியபலபண்டங்ளையும் 
வெறுக்கின், 

[சேம்மின், முளைபபுறம் 1] முளைபபுறச சேம்பின்--முளேயை இடத்தேயுடைய 
சேமபின து இலைடோடே, 

மூ.இிர் ழெஙகு ஆாகுவிர்--முற்றின வள்ளீரு,சலியன சழங்குகளைத் இன்பீர், 
சேப்பிற் (கடட) பழசசையும் (௬௫௬௯) நீரையும் (௬௫௪) பழததையும் (ஈ௫) Ae 

கோடே (௬௬௦) பலபண்டஙகளையுமுனையிற் (௬௬௧) இழங்கார்குவீரென்ச. 

பக௰ பெயல் மழை வீழகதனன மாத சாட் கமுன் புடை சூழ் தெங்னெ்-- 
பகநபொழுதிலே பெய்,லையுடைய ம ழ சாலவிழுந்காகொத்த டெரிய தண்டினை 
யுடைய கழுகுகளின் பககசதேகூழ்5ஈ தெககினுடைய, 

முப் புடைத் இரள காய் -- மூனறுபுடைபபீனையுடைய தரண்டகாய், 

பமுத்தால அடி மூனராகபபுடைதால் ௮ரறூயல்பு. இணி மூப்புடைததீரள் 
காயம் பாடம் 

ஆஅ! செல வம்பலா காய va ரச சோறு அடு குழி இளக வீமூஉம்-- வழிச் 

செல்கன்றபுஇி3.பா தமது மிசசபகிசருமபடி. சோறறையாக்குகன்றபானை அடுப்பி 

னின்றும் அசைநதுவிழும்படி. நிலதமிதவீழும, 

வீயா யாணா வளக கெழு பாககத்து -- வீ.டாத புதுவருவாயினையுடைய செல் 
வமபொருக்மன பாசகதஇிடசது, 

பன்மரம் நீளிடைப போப மரஙகள்வளார்த இடத்திலேபோய், 

| நன்னகா, விணடோய மாடதது விளங்குசுவ ரடுத்த.] விளஙகு சுவர் உடுத்த 
விண தோய் மாடதது கனனகா -- விளஙகுன்ற மதில்சூழர்த விண்ணைத் ணடும் 

மாடங்களையடைய நன்றுய ஊாகளீ? வ, 

வாடா வள்ளியின வளம பல தரூ௨ம நாடு பல கழிந்த பின்றை -- வாடுங்கொ 
டி.யினையுடைய வளளியலலாத ௨ளளிககூத்தின் வளப்பயபலவறறையுர் தருதறகு 

சகா.ரணமாட௫ய புறரரபெலவறறையும் போனபினபு, 

வளமபலவென்றுா, இக்கூத்து ஆணபாறகும்பெணபாரகும் பொதுவாய் வரு 

தீவின் , 
என்றது-றப்புடையகாகெளைபபாடி.த தாழ்சசிபெறற இழிகுலத்சோருறையும் 

புறசாடுகளைபை பாடாமறறொருகஇன்றா, ௮அவைபுறகாடெனபதுதோன்ற அவர்கள் 

காண்டற்குரிய வள்ளிச்கூ ததினைககூ.றி ௮அதனைவெளீபபடுத்தினா இது, புறத திணை 
பியலில் * “வெறியறிஏறபபு” எனனுஞ்சூத்திரத்து (வாடாவள்ளி' எனபதனாலும், 
ர *மண்டம ரட்ட மறவர் குழமாததிடை” என்னு முதா. ரணத்சானும் உணா£க. 

நீடு குலைச் சாக்தள் ௮ம் சிலமபிற் சளிறு படிந்தாஙகு -- நீணட பூங்கொத்துச் 
களையுடைய காந்தளையுடைய அஆழ௫யே பககமலையிலே யானை டெரர். தாறபோல, 

பாம்பு ௮ணைப் பள்ளி ௮மர்ர்தோன் ஆஙகண்-.- பாம்பணையாடிய படுக்கை 

லை தயில்கொண்டோனுடைய 1 திருவெல்காவிடத்து, 

* தொல்காபபியம், பொருளிகாரம், புறத்தணையியல், ௫. 

ர் “மண்டம ரட்ட மறவா குழாததிடைச் - சண்ட முருகனுங் கண்களி 
த்தான் - பணடே - குறமகள் வளளிசன் சோலஙகொண் டாடப் - பிறமகள் சோ 

ற்ருள் பெரிது.” 

* தருலெஃகாவென்ப.து திருமாலினுடைய நூற்றெட்டுச் இருபபதிபுளொன் 

ஐ. இத காஞ்சிப்பதியிலுள்ள த. 

eae வத.



௪.--பெரும்பாணுற்றுப்ப்டை. க௩டு 

கார்தளென்றதற்கேற்பப் பாம்ணையென மெலிததரா. 

[வெயினுழை பறியாச் குயினுழை பொதும்பா ] : 

வெயில் நழைபு ௮றியாப் பொதுமபா-..- ஞாயிதறின்கதா தோன்றியகாலத.து 
ம் படுன்றகாலத்துமுட்படச சிறிதஞ் செலலுதலறியாத பொழுமபா, 

குயில் நுழை பொ.துமபா -- இலைகெழுககத்தாலே குயில்கள் நுழைஈதுசெல 

லும் இளமாக்காவில, 

குறுங் சாற காஞ்சி சுறறிய கெடுங கொடி. ப பாசிலைச குருகின் புன் புற வரிப 

பூ--குதிய காலினையடைய காஞூமசசசைசசூழ்ஈத நெடியகொடியினையும் படிய 
இலையினையுமுடைய குருககததியினுடைய புறசெனறபுறததினையும் வரிகளையமு 

டைய பூககள் உறைபப (௩௭௧) வெனக. 

கார் ௮சற் வியன் பாகொடு பிடி.தத இமை ரூம் வடடம் பால கலநதவை 
போல --- கரிசாகயசட்டியிலே ௮அபபவாணிகன பாகுடனே வேணவெனசகூட்டிச் 
சோசககபபட்ட நூலபோலச சூழாதுடெகனெ.ற அபபம் பாலிலே டெஈதவைபோல, 

சட்டியிலே இடந்த அபபம் பின்பு பாலிலேடடெந்தவைபோலென்க 

பிடி. ததவட்டமென்க 
நிழல் தாழ் வரா மணல நீ£ முகதது உறைபப--கிறறஉளாகின்ற வராகத மண 

விடத்துக் குழிகளினின்ற 8ீரிட ததே மிசவிழுமபடி , 

உறைபபவென்றதனைத துளிபபவெனரூல ஈணடு ஓபடன்மையான “உபபு 

றைபப”” என்றாறபோலககொள்க. 

புனல் கால் கழீஇய பொழிரொறும்--நீர் பெருயகாலததே ஏறிய விடததைத 

தாய்சாககபெபோன பொழிலகடோறும், 

என்பதனால், மூன்பு நீாகின்றுபோகலிு பூசதவெனருா 

இரள கால் சோலைக கமுனெ சூல வயிறறனன நீஃப பைங்குடஈ தொலைச9-- 

திரண்ட தண்டினையுடைய சோலையிடச் துகிறகுங சமுனுடைய சூறகொண்ட வயி 
ற்ழையொத்த பச்சைககுபபிகளையுணடு போக, 

நாளும பெருமழை இருசகை மரீஇ--காடோறும் பெரிய மகிழசசியையுடைய 

இருப்பைமருவி, 

சிறு கோட்டுக் குழவித் இங்கட் கோள் கோஈதாஙகு--சிறிய சகோடடையுடை 

ய இளைசாகயெ பிறையைச் செம்பாம்; இணடி றைபோ௨, 

இஃது இல்பொருளுவமை 

கூறவுவாய் அமைதத சுருமபு சூழ சடா நுதல--மகரவாயாசய தலைககோலத 
தைச சோத்தின சுரும்புகள்ளுமும ஒளியையுடைய நுதலினையும், 

நறவு பெயாதது அமைதத நலலெழில மழைக கண--கள்ளினை உணடுபொருந்தி 

ய நன்றாகய அழகினையுடைய குளிரச்சியையுடைத்சாயெகணணையுமுடைய, 

வள்ளததி னநவைத தமமுள் ளேயாககினமையிற பெயாததென்னா. 

மடவரல் மகளிரொடு பகல வீளையாடி--மடப்பக்சோறறுதலையுடைய மகளி 
சோடே பகறபொழு.து விளையாடி, 

பெறற்கு அரும் தொல் சோத துறகசம ஏய்க்கும் பொய்யா மரபிற் பூ மலி பெருக் 
துறை -- பெறுதற்கரிய பழமையையடைத்தாயே புகழினையுடைய துறக்கத்தை



௧௩௬ பத்துப்பாட்டு, 

யொக்குக் தப்பாமல் கீரவருமுறைமையினையுடைய பூமிகுன்த பெரிய தாக 
LCs. 

துறை, துகாபொருள்குை தநவினமையித நுறச்கமேயச்குமெனஞூா. 

செவ்வி சொல்ட வரோடு ௮சைஇ---இளவேனிறசெவ்வியை நுசாவாரோடு இ 
ளைப்பாறி, 

அவ்வ.பின் ௮௬5 தறற கடவுள் வாழததி--௮ ததிருவெஃகாவணையில ௮ரியஇிற 
வினையுடைய இருமாலைவாழ்ததி, 

[சிதிது.3௩, கருஙகோட் டி.ன்னிய மியகசணிசழிமின் | மும் கருங கோட்டு இ 
ன்னியம் சிறிது இியக்னொ கழிமின--நுமமுடைய கரிய தணடினையுடைய இனி 

யயாழைச சிறிதவாகித்து ௮வ்விடததுநின்றும் போமின், 

ஆங்கட் (௩௪௯) பொதும்பாக (௩௪௪) குருகன்பூ (௩௪௬) உறைப்பக (௩௭௧) கழீஇ 
யபொழிரொறம் (௬௮௦) மகளிரோடேபகலவிளையாடிப (௯௮௪) பெருஈ.துறைச் (௩௮௧) 

செவ்விகொள்பவரோடசைஇ (௬௯௧௦) நீலபபைங்குடஈ தொலைசசி (௩௮௨) மரீஇச் 

(௬௮௯) கடவுள்வாழ்ததி (௬௯௧௧) இயகடனொிகழிமினெனமுடிகக, 

(காழோ ரிசழ்பத சோககக £ழ, நெடுஙகை யானை கெயமிதி கவளங், கடுஞ்சூன் 
மத்தி கவருக காவிற, களிறுகத னட கய வெளி.றில கச்தின் ] 

வெளிறு இல கந்திற கதன ௮டககிய களிறு மே சநெஙெகசையானை--44:4 களு 
ச் தின்டென்ற 

1ய் மிதி கவளம்-- கெய்யைவா£தது மிதிததகவளங்களை, 

கடஞ சூல் மந்தி காழோர இகழ பதம் நோகூக கவரும காவின்-- மூற்பட்ட 

சூலையுடைய மந்தி பரிச்கோலையுடையோச சகெடிழகதசெவ்வியைபபார்த்து எடுத்துக 
கொணடுபோய்த்தின்னுஞ் சோலையினையும, 

'தஇணடேர் குழிசத குணடு கெடு தெருவின்-- இணணியதோகள் பலகால் ஓழி. 

ககுழித்த சாழசஏியையுடைய கெடியதெருவினையம, 

[(படைதொலை பறியா மைகதமவி பெருமபுகழ்ச், சடைசால் யாத்த பலகுடி. 

Qe SOs, கொடையுய கோளும் ] 

தொலைபு அறியா மைந்து மலி பெரும்புகழ். படை-- கெடுதலறியாத வலிமி 
குதின்ற பெரிய பகழினையுடைய படையினையுப, 

(கொடையும் கோளும் கெழீஇக காலயாகத பலகுடி.க கடை--- பணடங்களைவி 

ற்றதும் கொள்ளலும்பொருக்இி அவ்விடதத செருக பலகுடிகசளையுடைய கடை 

பினையுமுடைய மூ;தா£ (௪௧௧) 

வழங்குசாத் 2௪௪ அடையா வாயில--- உலக ததுக கொடுபபாரைச் சொடாமற் 

றூச௪ பரிசிலாககடையாத வாசலினையும், 

இலன் சொடைபபெருமையாற பிறாதலீரந்தாரெனமூா. 

மிளை சூழ படப்பை-- காவறகாடுகுழகத பககத்தினையும, 

, ரீனிற வருவி னெடியோன கொப்பூழ், சான்முக வொருவற பயஈத பல்லிகழத, 
சாமரைப் பொகுட்டி.ற சாண்வரத சோன்றி ] நான்முக. ஒருவற பயந்த. நீனித 

* இநத்தபபாசத்துககு எந்தபபிரதிகளிலும் உரைடைத்தில2. வயிர முள்ள 

ரச்தனாற் கோபத்தையடக்கிய ஆண்யானைகளும், €ழேசாழக்த நெடியகையை 

புடைய பெண்யானைசளுஈ இன்கின்றவென்க. 

 



௪. பெரும்பாணுற்றுங்படை. ௧௩௭ 

உருவின் நெடியோன் சொபபூழப் பல் இதழ் தாமரைப் பொகுட்டிற் சாண வரத் 
தோன் .றி--நான்குமுகச்ையடைய ஒருவனைபபெற்ற நீலகிறத்தையுடைத்தாயெ வடி. 

வினையுடைய திருமாலுடைய திருவுந்தியாய பலஇ.சழையுடைய தாமரையின த 

கொட்டைபோலே அழகுவிளஙகத்தோன்றி, 
இதனாற % பழமையுஞ் செப்புச் தூய்மையும் கூறினா 

சுமண ஒங்கெ கெடுககா வரைபபின்--செங்கலாறசெய்யப்பட்டு உயாந்த you 

படைவீட்டைசசூழ்ந்த மதிவினையும, 

“[இழுமென் புள்ளி னீண்டுகளேச தொழுதிச், கொழுமென் & சோளி 
யுள்ளும்.] கொழு மென்சனைய இழுமென் புள்ளின் ஈண்டு சொத தொழுதிக கோ 
ளியுள்ளும்-- கொழுவிய மெல்லிய கொம்புகளிட ததனவாகய இழுமென்னும் ஒசை 
யையுடைய புறவினுடைய இரளு௫ன்ற சுறறத.இரட்சியையுடைய பூவாமற் காய்க்கு 

மரஙகளில் விசேடி.ததும, 

பழம் மீசகூறும பலா௮அப போல-- பழதடன இணனிமையான் மேலாகச்சொல் 
லும பலாமரததையொகக, 

புலவுக கடல உடுதத வானஞ் சூடிய மலா தலை உலகததுள்ளும -- புலால்காற் 

றத்தையுடைய கடல்சூழ்ந்த ஆகாயககவிர்த அகன்ற இடத்சையுடைய உலகத்து 

ரகரில் SCH. HW, 

பலர் ர தொழ விழவு மேமபட்ட பழவிதல மூதூா£ - பலசமயத்தாரு் தொழும் 
பழி. எடுத்த விழாச்களாலே ஏனைநககரறிகளின் மேலான பழைய வெற்றியினையுடைய 

பழையஊ ராஇ.ப, 

அவ்வாய வளா பிறை சூடி.௪ செவ்வானத அந்திவாய ஆடுமமை கடுபப-- 

அழகிய இடததையுடைய வளரும்பிை றயைத தன்மேலேசூடிச் செச்சாவானமாயே 

அர்திசகாலததேயுலாவுகின்ற மேகத்தையொபப, 

கொமபும யானையும் குருதியும உவமீ ககபபடும்பொருள், 

|வெணகோட் டி.ரும்பிணஙக குருதி மீ£ப்ப, வீஸாம் பதின்மரும் பொருதுகளத் 

தவியப், பேரமாக கடந்த கொடுஞ்? நெடுதே, சாராச செருவி னைவர் போல:] 

வெண்கோடு இரும்பிணம் குருதி ராப்பப் பொருது -- வெள்ளிய சொம்பினை 
யுடைய கரியயானைப்பிணத்தைக குருதியாயெ ஆறு இழுத்துக்கொண்டுபோம்படி. 
பொருது, 

ஈர ஐம்பதின்மரும் களதது அவியப Cur Yor கடந்த ஐவாபோல--துரியோ 

கூனன் முதலிய நாறறவரும சள நிலெபடும்படி. பெரியபோரைவென்ற தருமன் 
மூசவியோரைபபோல, 

'கொடுஞட கெடுகதோ ராச செருவின் ஐவா-- முன்னே தாமரைமுகையினை 

புடைய நெடியதேரீனையும சொலையாத போரினையமூடைய ஐவர் 

அடஙகாத தானையொடு உடன்று மேல வந்த -- தமொண்ணின்கண் அடங்காத 
படையுட்னே கோபிதத தன்மேல்வந்த, 

ஓனனாச தெவவா *உலைவிடத்து தாதது-- சன்னேவலைப் பொருக்தாச பகை 
வா தோறறவிடசசே வெற்றிககளிப்புத்தோன்ற ஆரவாரித்து, 

(கச்சி யோனே கைவண டோன்ற, னச்சிக சென்னோக் கேம மாகிய.] கை 
  

4 பெருமையுமென்றும் பிர இிபேசமூண்டு, ன கு 
தகர்



ர 
ம் 

௧௩௮ பத்துப்பாட்டு, 

வண் சோன்றல் ஈச்9ச் சென்னோர்ககு ஏமம் ஆூய கச்சியோனே -- கைவளப்பத் 
தையுடைய தலைவன் தன்பரி௫ிலைவிரும்பிச் சன்பாற் சென் ஹோர்கருப பாதுசாவலாஇ 
ய காஞ்சிபுரத்தேயிருகனெரோன, 

படப்பையினை-1ம் (௪௦௧), காவினையும (௩௬௫), வரைபபினையும (௪௦௫), அடை 
யாவாயிலினையும் (௪௦௧), தெருவினையும் (௬௯௪), கடையினையும (௬௯௧), படையினை 

ய) (௬௧௮) முடைய ஞமூதரா (௪௧௪) என்க 

காண்வரத்தோனறிப் (Pur) பலா௮ப்போல (௪௦௮) விழவுமேம்பட்ட (௪௧௧) 
CPST Or i's 

கைவண்டோன்றல (௪௨௦) ஐவாபோலக (௪௧௪) குருதியீாபபப (௪௧௪) பொரு 

அ (௪௧௫) ஆர்த்து (௪௧௯) ஏமமாயெ (௪௨௧) மூதூராகய (௪௪௧) கச௫ியிட ததேயிருச 

கன்ரேனெனக 

[அளியும் தெறலு மெளிய வாசலின், மலைதோர தே௭ மன்றம் பாழபட,] 

மலைந்தோர் தேஎம் மன்றம் பாழ்படத தெறலும் -- சனனுடனே பொருதா£ 
தேயததிலூ£களின்மனறுகள் மகசளினமுயப் பாழாமபடி. அழிததலும், 

( சயந்தோா Gra ஈன்பொன பூப்ப ] susCgrt Cee war Qurer yuu ௮ளி 
யும்--- தன்னை விருமபியிருகதோ சேயம் தஇஈம_ர்தைபொலிவபெற்றிருப்ப அளித 

தலும், 

எளிய ஆகலின--- தனக்கு எளி.பவாய ஈ._ககையினாலே, 

ஈட்புக கொளல வேணடி. 'நயஈ$௫ னேரும -- மலையலாகாதெனறு உறவுகொ 

ள்ளுதலைவேணடி. அவன்ருளைவிரும்பினவாசளும, ~ 

துபபுக் கொளல வேணடிய துணையிலோரும -- அவன் பசையைததெறும் 

வவியைத தமககுபபெறவேணடின வேறோருதவியிலலாசவாகளுமாய, 

கல் வீழ் ௮ருவி சடற படாச்தாஙகு-- மலையினினறுமவிழுகன்ற அருவி ௮ம் 

மலையிலுள்ளபண்டஙகளை வாங்கெகொணடு கடலுககுசசொமிபபதாகச சென்ருற் 

போல, 

பல் வேறு வரையிற பணிந்த மன்னா-.- பலவாயெ வேறுபட்ட இறைகளின் 

கூறுபாட்டோடே சென்று வணஙகன அரசா, 

| இமையோ ருறையுஞ் சமையச செவவரை, வெண்டிரை இழிதத விளஙகுசு 
டா நெடுஙகோட்டூப், பொனகொழித் திழிதரும் போககருங் கஙகை ] 

இமையேரா உறையம் சிமையச் செல்வரை விளங்கு சடா கெடுங கோட்டு -.. 

தேவர்சளிருக்கும் உசசயையுடைய இவத மேருவினது விளங்குகின்ற ஒளியை 

யுடைய நெடிய சிசரத்தின் ஈறும், 

பொன் கொழித்த இழிசரும போக்கு அருவ கஙகை--பொனனைசகொழிததுச் 
கு.திககும மாக்கடகுக கட ததலரிசாகயெ கஙகையாகய ஆற்றிலே, 

வெணடிரை இழிதத கஙகை--கடவிடத்து வெள்ளிய தினவாயைக இழிததுசசெ 
FD GENS 

Qug@éss Guigu இரிய மாக்கள-- பெரிய நீரைச்சடர்துபோம் கெதேலை 

யுடையமாககள, 

ீசபெட்டுப்போலார ஒருவர்த்குமுன்னே ஒருவர் வினாந்துபோதலைச கருதுவா,



௪..-பெரும்பாணாற்றுப்படை. ௧௩௯ 

ஒருமரப் பாணியில் தூங்கி யாங்கு-- விடுகின்ற சோணியாகையினாலே ௮து 

வருங்காலம் பார்த்திரும ௪ தூங்கனொெறபோல, 

தொயயா வெறுக்கையொடு துவன்றுபு குழீஇ௪ , செவவி பார்சகுஞ் செழுரகர் 

முற்றத்து -- செடாத யானைமுதலிய செலவங்களோடே நெருங்காகினறு இரண்டு 

காலம்பராததிருககும் வளவிய ஈகரின்முற்றகதினையுடைய வியனகர் (௪௪0) 

எளியவாகலின (௪௨௨), ஈயச் இ௫ினோரும் (௪௨௫) துணையிலோருமாய்ப் (௪௨௬) 

பணிர்சமனனா (௪௨௮) தூங்கயொங்குச (௪௩௯) செவ்விபார்ச்கு முறறமென்க. 

பெருஙகை யானைக சொடுந்தொடி. பூககுக கருஙகைக கொலலன் -- பெரிய 

கையினையுடைய யானைக்கு வளைகதுகடககும் பூணைசசோககும் வலியகையினையுடை 
ய சொலலன, 

இரும்பு விசைதது எறிந்த கூடத இணணிசை வெொ£௫ -- இருமபைக் கையை 
யு ரததுககொட்டின கூடததெழுக்த திணணியஓசையை வெருவி, 

[மாடத, திறை.புறை புறவின செஙகாற் சேவ, லின்றுயி லிரியும பொன்றுஞ்சு 

வியனகா:] 

மாடததுப புறவின செங்காற சேவல இன்றுயில் இரியும் ஈகர் -- மாடத்திடத் 

அப புறவினுடைய வெத காலை.புடையசேவல இனிய துயிலை நீஙகுஈகா, 

இறை உறை ஈகா -- இறைவனிருககு ஈகா, 

பொன துஞ்சு வியன ஈகா-.-இிருசதஙகுகின்ற ௮அகலசதையடைய கோயிர்சண 

ணே இருஈதோன (௪௪௪) 

குணகடல வனரைபபின முநறீ£ காபபட் பகலசெய மணடிலம் பாரிததாஙகு--- 

$ழகடலாடய எலலை.பிடதது நிலததைப வடைததலும் காசசலும் அழிததலுமாய 
ஞூன்றுசொழிலை.புடைய நீ£ககுநடுவே பகறபொழுதைச்செயயுஞாயிறு sen Br comes 
சளைப்பரபபி2; தோனறினாறநபோல, 

[முறைவேண கொககுங் குறைவேண கொககும், வேணடுப வேணபெ வேண்டி. 

னாக் கருளி, யிடைகெரிச் துணரு மிருடா காடி, சகொடைககட ஸிறுக்த கூம்பா 
வுளளத், தருபபில சறறமோ டி.ருந்சோற குறுகிப், பொஜிவரிப புகாமுகந் தாககயெ 
வயமான, கொடுவரிக குருளை கொளவேட டாஙகுப, புலவர் பூணகட௨ னாறறி ] 

இடை தெரிஈது உணரும் இருள் இர காட்டு--நடுவுகிலையை ஆராயர்தறியும் மய 
க்கந்தீந்த ௮றிவாலே, 

முறை வேண$நோககும் குறை வேணநொக்கு.ம் வேணடுப வேண்பெ அருளி-- 

முறைபபாட்டைவிருமபுவாககும காரியஙகளைவரும்புவாககும அவரவர் விரும்புவ 
னவறறை விரும்புவனவற்றை அ௮ருளிசசெய்து, 

புலவர் பூண கடன் ஆற்றி--புலவாக்குப பேரணிகலங்களையும், கொடுத்தற்குரி 

யபிறகலஙகளையுங் கொடுத்து, 

வேண்டினாக்குக கொடைக் கடன் இறுத்த கூம்பா உள்ளத்து உருப்பு இல் 

சுற்றமோடு இருகதோற் குறுக. வேண்டி வந்த பரிசிஉர்ச்குக் கொடையாயெகடனை 
மடித்த குவியாத ரெஞ்சசகோடே கொடுமையில்லாத மக்திரச்சுற்றச்தோடே இருச் 
Csrarn an, 

ஞாயிறபோல இருளைக்கடி.ந்து முறைவேண்டுநாக்குய குறைவேண்டுசர்க்கும் 

வேண்வென வேணடுவன முடி. த்துச்சொடுச்தலின், அதனை உவமிச்சார்.



SIO பத்துப்பாட்டு. 

சடல் சுற்றத்திரட்டுச்கு உவமையாககலுமொன்று 

“பொறி வரிப் புசர்முகம் காக்க வயமான் கொடுவரி குருளை கொள வேட்டா 
ங்கு---ஒளியினையும் வரியினையமுடைய யானையைப்பாய்ந்த வவியையுடைய சங்கத 

இதனுடைய வளைந்த ” ரிபினையுடைய குருளை அவ்வியானையின் மததசத்தைச் சொள்ளவி 
ரும்பினாற்போல, 

பகைவா கழ. மதில் எறிநது குடுமி கொள்ளும வென்றி ௮ல்லது---பகசைவர௫ 
காவலையுடைய மதில்களையழிசது ஆணடிருர்ச அரசருடையமுடி.ககலமுதலியவற 
றை வாங்கெகொணடு வீரமுடி.புனேயும வெற்றியினை விரும்பு, சலலல.த, 

இதனால % *இகன்ம இற்குடுமிகொணட மணணுமஙகலம”” என்னும்துறை கூறி 

ஞா, ( குடிமிகொள்ளும் வெனறியெனவே மணனணுமங்கலமாயிதறு 

வினை உடம்படினும் ஓன்றல செலலா உரவு வாள் தடக கைக கொணடு. உண 

டித் தொண்டையோ மருக--அம்மதிலரசா சந்துசெயதறகுடம்பட்டார £யினும் ௮த 

ற்கு மனம்பொருக்துதல் நிகமாமைக்குககாரணமாகய உலகெககும்பரககும் வாளையு 
டைதசாயெ பெருமையையடைய கையினையும் பகைபபுலசதுக கொள்ளையாகிய 

உண.வனையுமுடைய நதொணடையைச்சூடி னோருடைய குடி..பிஓ ள்ளவனே, 

மள்ளர் மளள--வீ.ராசகு வீரத்ைதககொடுகெறவனே, 

மறவா மறஏ--கொழி யோரககுக கொடியவனே, 

செல்வா செல௨--செலவமுடையோரககுங கொகெசலைவிரும்புபவனே, 

செரு மேம்பெ--போ தசொழிலிலே மீச்சவனே, 

பெரும (௪௬௧) --பெருமானே, 

வெண்டிரைப் பரபபிற கடஞ்ஞா கொன்ற பைம்பூட் சேஎய பயாத மா மோட் 

ட--வெள்ளிய தஇிரையினையுடைய கடலிகேசென்று கழி யசூரனைககொனற பரிய 

பூணினையுடைய முருகனைப்பெற்ற பெருமையையுடைய வயிற் ரினையும், 

துணஙகை ௮ம் செல்விக்கு அணங்கு சொடி த்சாஙகு--பேய்களாடக் துணங 

கைக்கூத்தினையும அழகனையுமுடைய இறைவிககுப பேய்மகள் சில நொடிசொன்னா 
pGure, 

[ சண்டா வீகைநின் பெரும்பெய சேசு நி, வகதேன பெரும வாழிய கெடிசென | 

தண்டா ஈகை நின் பெரும்டெயா ஏதி ௨உர்சேன் நேடி து வாழிய என--. ௮மை 

யாக்கொடையினையுடைய நின பெரியபெயருட் கிலவர்றைசசொலலிப புகழக் தவக் 

தேன், நெடுங்காலம வாழவாயாகவெனசசொல்லி, 

இடனுடைப் பேரியாழ் முறையளி? கழிப்பி--தனக்குச் கூறுகின்ற இலகசண 

ங்ாளைத் தன்னிடத்தேயடைய பெரிய யாழை வாூச்குமுறைமையிலே வா௫த.து, 

மூறையுளி, உளி-பகு திப்பொருள்விகு9. 
கடன் அறி மரமிற கைதொழூஉப பழச முறபடச கணடகச்காற் செய்யுய 

கடனை அறிர்தமுறைமையோடே கையாறறொழுது wap 5, 

நின் நிலை தெரியா அளவை--நின்னுடைய கலைகளெல்லாம் தெரிவசற்குமுன் 

னே, 
அ கிலை--கீரின்ற அநத நிலைசன்னிலே, 

உ சொல்கசாப்பியம, பொருளஇசாரம், புறமிணையியல்,



௪. பெரும்பாணாற்றுபபடை. ௧௪௧ 

(கவல் ௮ம் தண் பொழில் வீவின்று விளங்க--சாவலாற பெயர்பெற்ற அழக 

Caen. Gores உலகமெல்லாம கேடின்றாக விளங்கும்படி, 

நில்லா உலகத்து நிலைமை தாக்9--யாசகையுஞ் "செல்வமுமுதலிய நிலைநிலலா.த 
உலகத்திடத்து நிலைபேறுடையபுகமை காம்பெறுதல ஈன்றெ.சறு ஆராய்ந்து, 

அர்நிலை ௮ணுகல் வேண்டி--முறபடநின்ற சேய்நிலத.துநின்று தன்னை அணு 

குதற்கு விரும்பியழைத.ஐ; 
நின் ௮ரைப் பாரி ௮ன்ன ரிசாவை நீக்-ரின்னுடைய அ௮ளாயிந்டந்த சொ 

ட்டைப்பாசியின் வேரையொத்த சதரின ரையைப்போக்கு, 

[ஆவி யன்ன வவீ£நூற சலிகக, மிரும்பே ரொககலொ டொருங்குட னுடீஇ;] 

ஆவி அன்ன அவிர் நூல் கலிஙகம் உடன் இரும போ ஓககலொடு ஒருஙகு உட.இ-- 

பாலாவியையொத்த விளங்குகன்ற நூலாறசெய்த துடல்களைப படி.சேரச் கரிய பெ 

ரிய சுற்றத்தாரோடே சேர உடுகசப்பண்ணி, 

கொடு வாள் க.துூவிய வடு ஆழ கோன் கை வலலோன் அட்ட பல்லூன் கொ 

மூங்குைற-- வளைந்த அரிவாளைச்கொணட வ0வெழுர் தின வவியையுடை ததா௫ய சை 

யினையுடைய மடையனாககின பலஇறைச்சியிற கொழுவியதசைகளும், 

பலகாலுமறுததலால், சழும்பிருந்தசையென்றா கதுவுதல்-கைச்கொள்ளுதல். 

௮றி செதது உணஙகிய பெறஞ் செககெலலின தெரி கொள் ௮ரித இரள் நெ 

டும் புழுககல்--ரிறததான ஞாயிற்நையொத.த உலார்த பெரிய செர்கநெல்லினுடைய 
% பொறுக்கச்சொண்ட ௮றிசியாலாகசன திரண்ட இடைமுதியாதசோறும, 

அ௮றிசெததென்றதறகு உவமையினரூக வென்றுமாம் இனி அரிசெயசென்று 

பாடமாயின், ௮ரிதலைச்செய்சென்றுகூற ௧,௪ * 

அருகி த் தீஞ்சுவை ௮மூகொ9-.-பெறுக௱சரிய மிகுதியையடைய இனியச௪ 
வையினையுடை ப hha 

பிறவும்---க. ருதொழ்ஈதனவும 

விருபபு உடை மரபி கசப்பு ௧ உடை அடஉூல--வீருபபமுடைத்தாகிய முறை 

மையினையுடைய தலையாபபுபபரதசலையுடைய அம. சிலை, 

அமுதோடே (௪௭௫) குறையும (௪௪௨) புழு-கஓம் (௪௪௪) பிறவமாயெ (௪௭௫) 
அழி. சிலைப் (௬௪௬) பரபபி (௪எ.தி) ஊட்டியெனச 

[மீன்பூச தனன வான்ச௨ம பரபபி, மகமுூலஈ மகழமுறை கோக) முகனமாக, 
தானா விருப்பிற முனின நாட்டி, மஙகுல வானத்தும் இவக Corus Gu | 

மங்குல் வானதது மீன பூக்கன்ன வான் கஃம் இஙகள் ஏயககும் வான்கலம் மச 
மூறை பரப்பி--தஇிசைகளையுடைய ஆசாயத்திட 5௦௧ , உக்கள்தோன்றினாற்போன்ற 

இிறிய வெள்விககலஙகளையும, இஙகக யொககும பெரியவெளளிச்கலஙகளையும நும் 

மூடையபிள்ளைகளுககு இடையேபரபபி, 

எனவே தலைவராயினாககுப் பொுகலம்பாபபுவரெனமுாா 

தான் முசன் ௮மாக்து ஆனா விருபபின் மசமூறை கொககி நின்று ஊட்டி 

தான் முகமபொருந்தி அமையாசவாசைடடனே அுமழுடைய பிள்ளைகளைபபாரத்து 
நின்று உண்ணப்பணணுவ தது, 

2° வண்டு இமிமா ௮ழல அலீர தாமரை நீமி இரும பித்தை பொலியச் '் சுட்டி — 
  

  

x QumaéePa@an oro Quer pw பிரதிபெசமுண்டு



௧௪௨ பத்துப்பாட்டு. 

| உலாவும் வண்கெள் ஒலியாத நெருப்பிடத்தே டெர்துவிளங்கெ பொற்ராமணாயை 
oor கரிய மயிரிடத்தே அழகுபெறச் சூட்டி, 

| பொற்றாமலா இஙகளைபொககுமென்றல பொருகதாமையுணர்க 

உரவுக கடல் முஃ்க்த பருவ வானததுப் பகற் பெயல் துளியின் பின்னு நிமிக் 
தாங்கு--பலவுஞ்சேரவுலாவுன்ற கடவிடசதேமுகந்த கூதாக்சாலத்து மேகத்தினி 
ன்றும் பகற்சாலத்தசே பெய்தலையடைத்தாசிய துளியின்சண்ணே மின்னோடினாற் 

போல, 

புனை இருங் க.துப்பகம் பொவியப் பொன்னின் தொடை அமை மாலை விறலியர் 

மலைய--கைசெய்த கரியமயிரிடம் ௮ ழகுபெறும்படி , பொன்னாற்செய்து சேரச்சட்டு 
தலமைக்த மாலையை விறல்பட.இடுமகளிர் சூடாகிறக, 

[தாலோர் புகழக்ச மாட்டிய மாலகடல்,| வஊளைகண டன்ன வாளைப் புரவி, 

துணைபுணா தொழில காலகுடன் பூட்டி,] நாலோ புகழக்த மாட்சி துணை புணர் 
தொழில மால் கடல் வளை கணடன்ன வால உளைப புரவி நால்கு உடன் பூட்டி — 
குதிறாதூலகாளோர்புகழாச அழகனையுடையவாய்த சனித அத்தொழில்செயயாமல் 

இனஙசளோடேகூடஈ் தொழிலையுடையலாய்க கருமையையடையகடலிற் சககைச்ச 

ண்டாற்போன்ற வெள்ளிய கழு இன்மயிரையுடைய குதிரைசளகான்கைச் சேரப் 

பூட்டி, 
சான்கு--சாலசெனபபெயர்தகிரிசொல் 

அரிச தோ நல் கி,பம் அமையான்--பொன்னாநசெயத தேனாததந்தும் சொடை 
மேல் விருப்பர்தவிரானாய், 

‘ செருத் தொலைத்து ஒன்னாச் தெவ்வர் ( உலைவீடதது ஒழிந்த விசும்பு செல் இவு 
ஸியொடு பசுமபடை சரீ; தம்முடன்வர்து பொருதோருடைய போர்களை மாளப்ப 
ணணிச் தன்னே௨லைபபொருக்தாத பசைவர்முதுகட்டவிடச்.து விட்ட்ப்போன ஆகா 

யத்தேசெல்சன்ற குதரைகளுடனே ப௫யபொன்னாறசெயத பசகரைகளையுந்தந்து, 

[அன்றே விடுக்குமவன் பரிசில்:] அவன் அன்தே பரிசில விடுக்கும்--அவன் 
நீசென்ற அற்றைகாளே இவையொழிகத பறிசில்சளையுஈதரும்; 

i இன்ச் இன்னரம் முரலும் ௮அணஙகுடைச் சாரல-.-இனியதரளத்திலே [இன் 

னரமென்னும் பறலைகள்பார்/தெய்வககளையுபைய சாரவீடதத, 

மஞ்ணடை ஆலும் மரம் பயில இறமபின--மயில்களாசவாரிசகும மரம்நெருங்கெ 

இளமரககாட்டினையுமுடைய, 

! கலை பாய்க்து உதஇர்த்த மலா வீழ புறவின முசுச்சலைகள்பாயக்துதாத்த மலா 

கள்சிக்தின காட்டி னையும், 

மாதி 2ககும் மா தஞ்சம் முனறில்--மந்சசள் அல்விட ததக்டக்து த.ராலைவா 

ரும் மானும்புலியுக் துமில்கொளளும் முற்றததே, 
புற;பீனையும் (௪௯௬) இறும்பினையு (௪௯௬௫) முடைய சாரலிடத்து (௪௯௬௪) முன் 

திலிலே (௪௬௭௪) வேட்கு (௪௬௯) மென்ச 

செந்£ப்! பேணிய (முனிவா--சவர்ச தயைக கைவீடாமற்காத்துப்போந்த இரு 

டி.சள், 
வெண்கோட்டுக சளீறு தரு வீறன்வேட்கும-- வெள்ளிய கொமபினையுடைய 

சனிறு மு.றித்துக்கொண்டுவக் ச சமீதையாலே வேள்வியைச்செய்யும்,



௪. -பெரும்பாணாற்றுப்படை. ௧௪௩. 

மர்தி€த்சலும், மாத்துஞ்சலும, களிறு விறகுதரு லும் இருடிகளாணையால் நி. 

ழ்ந்தனவென்றுணாச, 

| ஒளிதிலங் கருவிய மலை$ழ வோனே] 
ஒளிறு மலை--இவற ருன்விளஙகுமலை, 
இலஙகு அருவிய மலை--விளஙகுகின்ற அருவிகளையடையமலை, 

மலை இழெவோன்---இச் றந்த மலையையாளும உரிமையையுடையோன். 

புலவுவாய்ப்பாண (௨௨), பெருவளனெய்தி (௨௬) மூகந்துசொண்டு (௨௪) யாம 

அவனூரினின்றும் வருன்றேம், நீயிரும் (௨௮) இனாயற்படர்குவிராயின் (௬௭) 
நின்னுள்ளஞ்சிறகச (௪௫); நின்னவலஙகெகெ.4௧௮), இரவல (௪௫) ௮வனிலைகேள் 

(௬௮), ௮வன்புலம் கொடி.யோரின்று (௪௧); ௮அதுவேயன்றி அப்புலத்தில் உருமுழு 

ராதி; அரவும் சபபா (௪௨), மாவும உறுகணசெயயா ஆகலின, ஆங்கு (௪௯) அசை 

aif ௮சைஇத் தங் (௪௪) சென்மோ (௪௫), ௮ங்கனஞ்செல்லுஙசால் வில்லு 
டைவைப்பிற (௮௨) குரம்பையில் (௮௮) எயிற்றியா (௬௪) சாஙகளடட புழுசகலையும் 

வாடூனையும (௧௦௦) எல்லிடைச்கழியுகர்ககு ஏமமாகத (௬௬) தேக€லையிலேகுவீக்கை 
யிஞாலே (௧௦௪) ௮ப்பததசைப (௧௦௫) பெருமகனாகய (௧௦௧) வரைகாடன் செனனிய 

மெனிற் (௧௦௬) கடும்போடே மிகடபெறுகுவீ£ (௧0௫), பினனா ௮ருஞ்சுரமிறக்த ௮ம் 
பர்ச (௧௧௪) குறும்பிற சேபபின் (௧௨௯), சொன்றியை (௧௬௧) வறைகால்யாத்ததுவ 

யின்றொறும்பெறுகுவீ£ (௧௩௩), பின்னாக தாூஙகா (௧௪௬) முரனாடலை (௧௪௭) யிரு 

க்கை (௧௪௬) கழிந்தபின்றைக (௧௪௪) குடி.வயிறசேபபின (௧௬௬) மூ.ரல பாலொடு 

ம்பெறுகுவீ£ (௧௬௮); பினனாப பமவையேராககும் (௧௮௩) புலத்தைபபோய்ச் 

(௪௮௪௯) €.நூர்சளிலே (௧௯௧) வரசன சொன.றியைப (௧௧௬௩) புழுக்கையட்டி (௧௯௫) 

மூரலோடேபெறுகுவிர் (௧௯௬௬), பின்னா ஞாஙகா (௧௧௬) வன்புலமிறந்தபின்றை” 
(௨0௬) மல்லறபேஞாமடி.யின (௨௫௪) ௨லசியை (௨௫௫) வாடடொடும் பெறுகுவி£ 
(௨௫௬), பின்னாச் சரும்பினதீஞ்சாறு விராமபிணி£ மிசைமின் (௨௬௨), பினனர் வலை 
ஞா குடி.வயிற் சேப்பின் (௨௭௪), பிழியைச (௨௮௧) குூட்டொடும் பெறுகுவீ£ (௨௮௨) , 

பின்னாத Four மலாந்த (௨௮௯) பூவையோமபிக (௨௬௦) குறுகரிட்ட மலரைப் 

(௨௧௬டு) பிணையினிர் சழீமின (௨௯௬), பின்னா மறைகாபபாளா உறைபதிசசேப்பி 

ன் (௯௦௧) வத்தத்தாலுணடான வரிசியை (௩௦௫) உளைககைமக€௨ வயின நிந்தட்டன 
வறறைச (௬௦௪) சுடர்ச்சடையிலே (௬௦௫) போழோடேடே (௬௦௭) காடியோடே பெறுகு 

விர் (௬௪௦), பின்னா நீபபெயறறெலலை போப (௬௬௧௯) பட்டி னமருஙடி னசையின், 
மூட்டுபபாடின்றாகக (௬௩௬) கொழுிணத்தடி யொடு கூர்கருபபெறுகுவீா£ (௬௪௫); 

பின்னாத் துறைபிறககொழீயபபோ௫ூத (௬௫௧) சணிமனைச்சேபபின் (௩௫௫), ஆண 
டைசத் தீம்பஃ்ரு.ரமுனையிற சேமபிலையோடே (௬௬௧) முதிர்ழெயகராகுவா (௬௬௨), 

இவறமை இவ்வழியின்ணணே பெற்றப பின்னாப பன்மசரீளிடைப்போய் 

(௩௬௮) காபெலகழிந்தபின் தப (௩௭௪) பள்ளியமாந்தோன ஆஙகட (௬௪௩) பொழி 

றொறும் (௬௮௦0) ஆடி. (௬௮௭) ௮சைஇத (௬௬௦) தொலைச்சி (௬௮௨) மரீதிக (௬௮௩) 

கடவுள்வாழ்த்தி (௬௧௬௧) இயகனொசழிமின (௩௧௨), இஙஙனஞசென்று கைவண் 
டோன்றல் (௪௨௦) இப்பொழுது ஐவாபோலக (௪௧௭) குருதியீபபப (௪௧௪) பொருது 

(எகடு) ஆர்த்துப் (௪௧௯) பகைமேற செல்லுதலின்றி ஈச்சச்சென்றோர்ககு ஏமமா 

யெ (௪௨௧) படப்பை (௪0௧) முதலியவற்றையடைய விழவு மேமபட்ட மூதூ.ராய 

(௪௧௧) சச்சியிடத்தே யிருந்தோன் (௪௨௦0), அவ்வூரிற் பணிந்தமன்னா (௪௨௮) 
செவ்விபார்ச்கும் முற்றத்தை (௪௬௫) யுடைய: பொன்றுஞ்சு விபனகர்க்சண்ணே



AP wp பத துபபாரட்டு, 

(௪௪௦) பகல்செய் மண்டிலம் பாரித்தாங்கு (௪௪௨) மிச்சசாட்ரியாலே (2௪௫) அருளிப் (௪௪௪) பூண்கடனாற்றிக் (௪௫0) சடனிறுத்ச உள்ளச்சோடே (௪௪௬) சுறறச்சோடேயிருகதோனைக GRAS (eee) சொண்டையோர் மருகனே (௪௫௮), மள்ளனே, மறவனே (௬௯௫௫), செல்வனே, செருமேம்பகெனே (௪௫௪௬), பெரு மானே (௪௬௪),/செல்விககு அணங்கு கொடி த்தாங்கு (௪௫௯) நின் பெயருட்டி லவற்றைச சொல்லிப புகழச்து (௪௬௦) வந்தேன்; வாழியவெனச்சொல்லிக (௪௬௧) கழிபபிப (௪௬௨) பழிசசி (௪௬௯) நின்னுடைய கலைகளெல்லாம் தனக்குத்தெரி வசறகு முன்னே (௬௬௪) மலைெவொன (௫௦௦) நில்லாவுலகத்தநிலைமை sree (௪௬௪௬) அர்கிலேயணுகல வேண்டி, (௪௬௭) சிதாவைகீகஇ (௪௬௮) உடீஇ (௪௪௦) அமுசோடே (௬௭௫) குறையும் (௬௪௨) புழுச்சலும் (௬௪௪) பிறவு (௪௭௫) மா Bu sto. Atos (௪௪௬) கலங்களைப பரபபித (௪௪௭௪) தான் (௪௭௧) மூசனமாக்து ws தேறைகோககி (௪௪௮) மூன்னின்றாட்டி. (௪௭௯) விறலியர் மாலைவேயாநிற்க (௪௮௬) மசகு தாமரை (௪௮௧) பொலியச்சூட்டி (௪௮௨) அரிததேர்சல்யெம் அமையானாய் (௪௯0) இவளியொடு பகம்படைசரீஇ (௪௫௧௨) அவன் அன்றே (௪௧௯) அந்நிலையிலே (eae)! காவலர் சணபொழில் வீவின்றுவிளஙகும்பட. (௪௬௫) இவையொழிரோ்சபரிசில் Scr (Pam) scr மெனவீனைமுடி வுசெய்ச. 

இப்பாட்டில ஒருமைப்பன்மை மயககம், ₹*முன்னிலை சுட்டிய வொருமைக சளவி 49% போற்றல் வேணடும்? என்பதீனாறசொள்ச 
தோண்டைமானிளந்திரையனக்; கடியலூர் உநந்திரங் கண்ணனார் பாடிய Cup burgh ors, மதுரை aFPui பாரத்துவாசி நச்சினர்க்கினியா் 

சேய்தவுரைழற்றிந்று 
வைச் இவ ல இய ட்ட 

வவெணெபர 

குலு கணபகலுக துஞ்சா வியலபிறரு.ப 
மங்குல்கும் மாககட லார்பபதூஉம--வெருனெவேற 
சான்பயகக கண்ணிக கடுமான ஜிரையளை 
arrears a Geren ay Gy ருக்கு 

அனத ell ஆள் எர ததை விய



ஐந்தாவது 

முூலஷப்பாட்டு, 

ene EEE pon 

நனந்தலை யுலகம் வளைஇ கேமியொடு 

வலமபுரி பொறிதத மாதாஙகு தடக்கை 
நீர்செல நிமிர்ந்த மானுல் போலப் & 

பாடிமிழ் பனிக்கட்ல பருவெல னேர்பு | 

டு கோடுகொண் டெழுந்த கொடுஞ்செல வெழிலி 

பெரும்பெயல பொழிந்த சிறுபுன் மாலை 

யருங்கடி மூதூர் மருங்கிற போடு 

யாழிசை யினவண் டார்ப்ப நெல்லொடு 

நாழி கொண்ட குவி முலலை 

௧௦ யருமபவி ழலரி தூஉய்க்கை தொழுது 
பெருமுது பெண்டி விரிச்சி நிறபச் 

சிறுதகாமபு தொடுத்த பசலைக் கன்றி 

னுறுதுய ரலமா னோககி யாய்மக 

ணடுங்குசுவ லசைதத கையள் கைய 
க௫ கொடுங்கோற கோவலா பின்னின் அய்த்தா 

வினனே வருகுவர் தாய சென்போ 

ணன்னர் ஈன்மொழி கேட்டன மதனா 

னல்ல நல்லோர் வாயபபுட் டெவவர் 

முனைகவர்ந்து கொண்ட தஇறையர் வினைமுடித்து 
௨௦ வருத றலைவர் வாய்வது நீரின 

பருவ லெவவங % களமா யோயெனக் 

காட்டவுங் காட்டவுங் காணாள் கலுழ்சிறந்து 

பூப்போ அண்கண் புலமபுமுத துறைப்பக் 
கான்யாறு தழீஇய வகனெடும் புறவிற 

உடு சேணூு பிடவமொடு பைமபுத லெருக்க 

வேட்டுபபுழை யருப்ப மாட்டிக் காட்ட 
விடுமுட் புரிசை யேமுத வமாஇப 

படுநீர்ப் புணரியிற் பார்த பாடி 
யுவலைக் கூரை யொழுகிய தெருவிற் 
  

ு களைமாயோளெனவம் பாடம்.



SF Se பத்துப்பாட்டு, 

௧0 கவலை முற்றங் காவ னின்ற 

தேம்படு கவுள இறுகண் யானை 

மோங்குகிலைக் கரும்பொடு கதிர்மிடைர் தியாதத 

வயல்விளை யின்குள குண்ணாஅ அதறுடைக் 
தயினுனை மருபபிறறங் கையிடைக் கொண்டெனக் 

கூடு கவைமுட் கருவியின் வடமொழி பயிற்றிக் 
சல்லா விளைஞர் சவளங் கைபபக 

கற்றரோய்த் அதத படிவப பார்பபான் 

முூக்கோ லசைநிலை கபெப நற்போ 

சோடா வலவிழ் நாணி காற்.நிக 

௪௦ கூடல் கூதீதிக் கயிறுவாங் கிருக்கை. 

பூந்தலைக் குந்தம் கு5இக் இடுகுகிரைதது 
வாங்குவில லரண மரண மாக 

வேறுபல பெருமபடை காபபண் வேஜோ 

நெடுங்காழ்க் கண்டங் கோலியக, நீசர்பு 4. 

RB கு௮ந்தொடி முன்கைக கூகதலஞ கிறுபுற,த 

இசவுபகற் செய்யுக திணபிடி யொளவாள் 

விசவுவரிக் FAD பூண்ட மங்கையா 

கெய்யுமிழ் சுரையா நெடுந்துரிக கொளீஇ 

கையமை விளக்க ஈந்துதொத மாட்ட 

௫௦ கெடுதா வெண்மணி % கிழறநறிய நடுகா 

ள.இரல பூத்த வாடுகொடிப படாஅர 

இதர்வா லசைவளிக் கசைவந் தாககுத் 

அகின்மாடிததுப போதத தூங்க லோங்குகடைப 

பெருமூம தாள ரேமஞ் சூழப 

டுடு பொழுதளச் தறியும பொயயா மாகக 

டொழு.துகாண் கையா தோன்ற வாழ்த்தி 

Qu Oss mans வெலீஇய செலவோய்நின 

குறுநீர்க் கன்ன லினைச்தென் றிசைபப 

மததிகை வளைஇய மறிக்துவிங்கு செறிவுடை 

௬௦ மெய்ப்பை புக்க வெருவருர் தோற்றதகது 

வலிபுணர் யாக்கை வன்கண் யவனா 

புலிக்தொடர் விட்ட புனமா ணல்லிற 

திருமணி விளக்கங் காட்டித இண்ஞா 
ணெழினி வாங்கேய வீரறைப பள்ளியு 

௬௫ ஞூடம்பி சி துரைக்கு முரையர நாவிற் 
  

* yp pps வென்றும் பாடம்,
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௭௫ 

அடு 

௯௫ 

௧௦௦ 

டு.--முல்லைப்பாட£டு, ௧௪௭ 

படம்புகு & மிலேச்ச ருழைய சாக 

மண்டமர் ஈசையொடு கண்படை பெரு௮ 

தெடுக்தெறி யெஃகம் பாய்தலிற் புண்கூர்க், ௪ 
பிடிக்கண மறந்த வேழம் வேழத்துப் 

பாம்புபதைப பன்ன பருஉக்கை அமியத் 

சேமபாய் கண்ணி sans Sas Be 

சோுவாய்த தொழிக்தோ ருள்ளியுக் தோறுமிபு 

வைந்நுனைப் பகழி மூழ்கலிற செவிசாயத் 

அண்ணா அயங்கு மா௫ிர் இதது 

மொருகை பள்ளி யொற்றி யொருகை 

மூடியொடு கடகஞ் சேர்ததி நெடி அுநினைந்து 

பகைவர்ச் சுட்டிய படைகொ ணோன்விச 

னகைகாழ் கண்ணி நல்வலக் திருத்தி 
யரசிருந்து பனிக்கு முசசுமுழங்கு பாசறை 

யின்றுயில் வதஇயுஈற் காணா பெருழந்து 

கெஞ்சாறறுப் படுத்த நிறைதபு புலம்பொடு 
நீடுகினைரது தேறறியு மோவெளை திருததியு 

மையல் கொண்டு மொய்யென வுயிர்தது 

மேவுறு மஞ்ஜையி னடுங்கி யிழைகெஒழ்க் ௪ 

பாவை விளககிற பளுஉச்சீட ரழல 

விடஞ்றெர் துயரிய வெழுகிலை மாடதது 

முடங்கிறைச சொரிதரு மாதா எளருவி 

யின்ப லிமிழிசை யோப.பனள SoC sr 

ளஞ்செவி நிறைய வாலின வென்றுபிதர் 

வேண்டுபுலங் கவர்க்த விண்டுபெருக் கானையொடு 

விசய/வெல்கொடி யுயரிவல சேர்பு 

வயிரும் வளையு மார்பப வயிச 

செறியில்க் காயா வஞ்சன மலா 
முறியிணார்க் கொன்றை ஈன்பொன் காலக 

கோடல் குவிமுகை யங்கை யவிழக் 

தோடா தோன்றி குருதி பூப்பக் 

கான நந்திய செர்கிலப பெருவழி 

வானம் வாய்கக வாங்குகதிர் வசகிற் 

நிரிமருப பிரலையொடு மடமா னுகள 
வெதிர்செல வெண்மழை பொழியும் திங்களின் 
முதிர்காய் வள்ளியங் காடுபிறக் கொழியத் 
  (க ஸகஷ எற்ற க, அகவ ளா அ சவககந்த களை டலாம் அவள சமலக கவவவைவள்! 

ந மிலைச்சரென்றம் பாடம்,



கச] பத்துப்பாட்டு, 

fe & அனைபரி தரக்குஞ் செலவினர் 
ககம தலம் ககுஷிபு 

வினைவிளங்கு கெடுக்தேர் பூண்ட மாவே. 

இதன்பொருள். 
இப்பாட்டி.றகு முல்லையென்று பெயர்கூறினார்; மூல்லைசான்ற கற்புப்பொருந்இி 

யதனால், இல்லறகிகழ்த்துதற்குப் பிரிக் தவருக் துணையும் ஆற். றியிருவென்று கணவன் 
கூறிய சொல்லைப் பிழையாமல் ஆரறியிருந்து இல்லறநிசழ்த்திய இயற்கை முல்லை 

யாமென்றுகரு தி இருத்தலென்னும்பொருடர முல்லையென்று இச்செய்யுட்கு ஈப்பூத 
னார் பெயர்கூ.றினமையிற் கணவன் வருச் துணையும் ஆற்தியிருந்சாளாகப் பொருள்கூ 

லே sara gsr om. «‘srCerCrpe” என்னுமவிதியால், ௮ரசன் தானே 

சென்றது இப்பாட்டு. 

இது, தலைவன் வினைவயிற் பிரியககருதியதனை அவன்குறிப்பானுணர்ந்து ஆற் 
மூளாய தலைவீயது கிலைமைகணடு அவன் வற்புறுப்பவும் உடம்படாதவளைப் பெருமூ 
அபெண்டார அவன் வீனைமுடி த்துவருதல் வாய்வத, நீவருத்தசரீஙகுவதெனச்கூ. ற, 

அஅகேட்டு அவள் நீடுகினைஈ்௭ ஆற.றி.பிருக சவ.றித தலைவன் ௮க்சாலச்சே வந்ததனைக் 
கண்டு வாயில்கள் supa Sug. Os, tT வாயி லுசாவே தம்முளு முரிய” 

1 எல்லா வாயிலு மிருவா தேஎத்தும - புல்விய மஇழ்சசிப் பொருள வென்ப” என் 

பனவற்றாற்கூ மினா, 

ஈனச் தலை உலகம் வளைஇ--௮கசலதை இடத்தேயுடைய உலகத்தை வளைத்து, 

[சேமீயொடு, வலம்புரி பொறித்த மாதாஙகு தடசகை ] 

சேமியொடு வலம்புரி தாமகு தடக கை மால் (௬)--சச்ச.ரததோடே வலம்புரி 
லயத்தாங்கும் பெரியகைகளையுடையமால் 

மா $ பொறித்த மால் (௩) -- இிருமாபிடததே திருமகளைவைத்த மால், 

நீர செல நிமிர்ந்த மாஅல் போல --- மாவலிவசாதத நீர தன்கையில சென்ற 

தாக உயர்க்த திருமாலைப்போல, 

இணி, நேமியோடே வலம்புரியையமுடைய ௨ ததம விலககணஙகளைபபெறறிரு 
க்ன்ற இருமகளையணை த் தகையிலே ரீாசெலலவெனறுமாம் 

இதனானே முல்லைக்குரிய தெய்வஙகூறினார் 

[பாடி மிழ் பனிச்சடல் பரு வல னோபு, கோடுகொண டெழ்சக்த கொடுஞ்செல 

வெழிலி:] 

பாரி இமிழ் பணிச கடல் பரு வலன் ஏர்பு கோடு சொண்டு -... ஒலிமுழங்கு 

என்ற குளிர்ச்சியையுடைய கடலைக்குடி. தீது வலமாகவெழுர்து மலைகளை இருப்பிட 

மாசககொண்டு, 

உலகம் வளைஇ (௧) எழுக்த கொடுஞ்செல்வு எழிலி--- பெய்யுங்காலததே உல 

சத்தைவளைத்செழுக்ச கடிய செலவீனையுடைய மேகம், 
pene mmenl a Angier aaah 
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ச் ஆ தொல்காப்பியம். பொருளதிகாரம், அகத்திணையியல், ௨ ௨௭, 

+ ழூ » செய்யுளியல், ௨௦௪, 

t ” கற்பியல், ௬௭, 
6 பொறித்தல்-வைத்தல், இதனைச் சிறுபாணுற்றுப்படை (௪௮) ** வடபுல 

விமயத்,து வாங்குவிற் போறித்த” என்பசனுமாையாலுமுணர்க 

 



நி..-மூல்லைப்பாட்டு. ௧௪௯ 

மால் நீர் செல நிமிர்ந்தாறபோல மேகமும் நீர்செலகிமாக்த தென்றார். 

உஇனி உலசத்தைத் திருவடிகளிலே ௮ணைததுக்கொணடுநிமிர்க்த மாலென்று 
மூரைப்பர்,ச 

பெரும்பெயல பொழிந்த சிறு புன் மாலை-- பெரிய மழையைப்பெய்த சறுபொ 
முதாயெ வருத்தஞ்செய்கன்ற மாலைககாலத்துப பாவைவிளக்கு (௮௫) எனககூட்டுக. 

இதனானே முல்லைககுரிய % காரும் மாலையுங கூறினா, 

மால்போலெழுந்த எழிலிபொழிர்த மாலையென்ச. 

[அருங்கடி. மூதா மருஙகடிற் போடு] ௮ருஙகடி. மூதுரா மருககல் ஈல்லோர் 

(௧௮) போகி--அ௮ரியகாவலையுடையபழைய ஊாபபககததுப் பாச்சததே படைத்தலை 

வசேவலால் ஈறசொற கோடறகுரியோர் போய், 

பபாழிசை யினவண டாப்ப கெலலொடு, சாழி கொணட நறுவீ முல்லை, யரும் 
பவி ழலரி அஉய்ச்கை தொழுது, 1 பெருமுது பெணடி.ர வீரிசச நிறப ] 

ஈறு வீ முலலை அரும்பு யாழ இசை இனவணடு ஆாபப அவிழ் அலரி சாழி கொ 

ண்ட கெலலொடு தூஉய்--நறியபூக்களையுடைய முல்லையினது அரும்புகள் யாழின 

அ தசையினையுடைய இனமானவண்டுகள் ஆரவாரிக்கும்படி. ௮விழ்ச்சபூவை சாழியி 
டததே சொண்டுபோன மகெல்லுடனேதூவி, 

கை தொழுது விரிச்சி நிற்ப-- தெய்வத்தை வணக நறசொறகேட்டு நிற்க, 

நல்லோர (௧௮) போகித (௪) தூஉய்த தொமழுஅ நிறபவென்க. 

என்றது:--ஒருவேர்தன் ஒருவேந்தனோடு இகலகரு.தினா! போசெய்யவேண்டு 

தலின், அவனாட்டச்தணர்முதவியோராத் தன்னாட்டினகணணே அழைத்தறகும், ௮ 

தனையறியாத ஆவைக கொண்டுபோகது தான் காத்தறகுமாகத் தன்படைத்தலைவளா 

கோக்க Ares கிரையடி.த்தறகேவியவழி, ௮வா அவனூரிணினறும்போய் ஒருபாச் 

கத்துவிட்டி ருந்து அரசனுக்கு மேல்வரும் ஆச்சத்சையறிதாகு விரிச்சிபோக்கல் 
வேணடுமென்று புறத்திணையியலுட் கூ.றினமையான், ஈண்டும் ௮வ்வாறே கூறினார். 
அது, 1 **வேர்துவிடு முனைஞர் வேறறுபபுலக களவி - னாதம் தோம்பன் மேவற் 

ரகம்.” 6 *படையியங் கரவம் பாச்கத்து விரிச௪'! என்னுஞ்சூக இிரஙகளானும், **இ 

ராசவுள் வெள்வாய்ச் இரிச்தவீழ தாடி - ஈகரைமுதியோ னின்றனாச்சத கரசொ- 
னிரையன்றி- யெலலைநீர வைய மிறையோற் களிச்சுமால் - வல்லையே செனமின் 

வழி.” என்னும் உதாரணத்தானுமுணாக,. இவா இதுகேட்டு நிறாசொண்டால் ௮ர 
சன் வஞ்சிசடி. மண்ணசையால் மேர்செல்வனென்பது ஆண்டு [எஞ்சா மண்ண 

சை” என்னுஞ்சூதஇரத்திற் கூ. றியவாறே ஈண்செகூறினார். அ௮துமேல் **முனைகவர்ச் 
தூ (௧௯) என்பதனாலுணர்க 

அஅவனைகத்தாலதைக வட வவ, பலவகை பவை... சட வய = வவ சிவில் வவ. அவஷிட் athens Ahern emitted ஒன்னய 

  

காரு மாலையு முல்லை குறிஞ்டு - கூதிர் யாம மென்மனா புலவர்,” எண் 

பது தொல்காப்பியம், பொருளஇசாரம், ௮அகத்தணையியல், ௬ 

* பெருமுதுபெண்டி ரென்பதறகு ஒருபிரதிகளிலும் உலாயில.து பெரிய 

தூதிர்ச்தபெண்டி.ரென்க, 

1 தொல்சாப்பியம், பொருளஇகாரம், புறததிணையியல், ௨ 
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௧௫௦ பத்துப்பாட்டு, 

[சிறுதாம்பு தொடுத்த பசலைக் கன்றி, னுறுதுய ரலமச ஜோக்கி யாய்மக, ணடுங் 

sea veces கையள் கைய, கொடுங்கோற கோவலர் பின்னின் mugsr, eer 
னே வருகுவர் ராய சென்போ, ணன்னர் ஈன்மொழி கேட்டன மதனா, னல்ல Be 

லோச வாய்ப்புள்; 

ஈன்னர் வாய்ப்புள்--௮வாகேட்ட ஈன்ராகய ஈற்சொல, 

ஆய்மகள் நடுங்கு சுவல் ௮சைத்த கையள்--இடைச்சா இயின்மகள் குளிரால் 
நடுங்குகன்ற தோஸினமேலே கட்டின கையளரய்கின்ற, 

சிறு தாம்பு தொடுத்த பசலைக் சன்றின் உறு அயர் அலமரல் கோக--இிறியதா 
ம்பாலே காலிலே ஈட்டபபட்ட வருத்தத்தை.புடைத்தாயே கன்றினுடைய முலையுண் 
மைலுறுனெற தயசாலே தாய்வருமென்று சுழலுகன்ற சன்மையைபபார்த்து, 

சைய கொடுங்கோற் கோவலர் பின்னின்று உய்த்தர- -கையிடத்தனவாகய 

கொடி.ய கோலையுடைய இடையா பின்னேரின்று செலுத்துதலைச்செய்கையினாலே, 

தாயர் இன்னே வருகுவர் என்போள் நன்மொழி கேட்டனம்--கிரம்பமேய்ந்து 
தம்முடைய தாய்மா இபபொழுதேவருவரென்று கூ.றுன்றோளுடைய ஈன்ராயெ 

வார்த்தையாக யாஙகள்கேட்டோம்; 

அதனால்--௮அவளகூநீய ஈநரசொல்வின் கருததால், 

[தெவ்வா, முனைகவார்து கொணட இறையா வினைமுடி.த.த, வருத றலைவர் வாய் 
வது;] தலைவா தெவ்வா முனை கவார்து சொணட இறையா வினைமூடிதத வருதல் 
வாய்வது--ஈந்தலைவர் வஞ்ுசூடி.௪ சென்று பகைவா மண்ணைககொணடு பின்௮வரிட 
ததேவாங்கெகொண்ட தஇிறையினையுமுடையராய் இஙகனச் தாமெடுத்துக்கொண்ட 

வினையை முடி.த்துவருவாரென்று ராங்கரு திய தன்மையிலே அவாகிற்றலுண்மை, 

நல்ல--௮வா ௮ங்கனம் வினைமுடி ச. துவருதல், ஈமக்கு இல்லறம் நிகழீதற்குக்கா 
ஈணமாகவின் கல்லகாரியம், 

[8 கின், பருவ.£ லெவ்வக களைமா யோயென ] மாயோய் நீ கின் பருவரல் எவ் 
வங் களை என --- மாமைகிறததையடையோளே, நீ மின் மனத்தடுமாற்றத்தான் 

உளதான வருததத்தைப் போககென்றுகூ.ற, அதுகேட்டு, 

செலவுககுறிப்பறிச்து வேறுபட்ட துணாஈதமையின், மனததடுமாறறமென்ளார். 

பெருமுதுபெணடிர (௧௧), ஈல்லேரா (௧௮) போடத் (௪) தூ௨உய்த் தொழு 

து (௧௦) வீறிச்சிகிறப (௧௧) அவாகேட்ட நன்னா (௧௭) வாய்ப்புள் (௧௮) ஆய் மகள் 

௧௯) கையளாூச் (௧௪) கன்றின் (௧௨) அலமரனோக௫த் (௧௩) தாயர்இன்னே வருகு 

பரென்போளுடைய (௪௬) சன்மொழியாக யாங்கள் கேட்டனம், அதன்கருத்தால் 

௧௪) தலைவா ௨ருதல வா.பவது (௨0), கல்லகாரியம் (௧௮), மாயோய் (௨௧) நீ கின் 
௨௦) பருவரலெவ்வங் களையென்று கூற (௨௧) அதுகேட்டு நீடுநினைந்து (௮௨) என்க. 

இககனம்பொருள்கூறாமல தலைவியது இரக்கமிரு திண்டு பெருமு.துபெண்டிர் 

விரிச்சிகேட்டுவந்து தலைவா வருவரராசல் வாய்வத, நின்னெவ்வங்களையென்று பல் 

சாலும் ஆறறுவிக்கவும் ஆரருளாய்த துயருழர்து (௮௦) புலம்பொடு (௮௧) தேற் 
றியும் திருததிபம் (௮௨) மையல்சொண்டும் உயி£ததும் (௮௩) நடுங்க செடழ்ர்து (௮௪) 
டெக்தோள் (௮௮) எனப் பொருள்கூறியக்கால் நெய்தற்குரிய இரங்கறபொருட்ட 

ன்றி முல்லைககுரிய இருத்தற்பொருட்டாகாமை யூணர்க. அன்றியும் தலைவன் sree 

தறித்சல்ல.து பிரியானென்டத உம், அவன்குறிச்சசாலங்கண்டால் தலைவிக்கு வருத்



இ..-முல்லைப்பாட்டு. கடக 

தமிகுமென்பதாஉம், ௮து பாலையாமென்பதூஉம், ௮வ்வாறராமைக்கு இரஙசல் நிக 

ழ்ந்தால் நெய்தலாமென்பதூஉம நூற்கருத்தாதலுணர்க, 

[காட்டவுக காட்டவுங் காணாள கதுழ்சிறந்து-] கரடடவுங சாட்டவுவ கலுழ்சிற 

ந்து காணாள் தலைவன் புகழும் மானமும் எதெதுக்காட்டி வற்புறும் சவம், தோன்றல் 
சான்ற மாற்றா பெருமைகூறிககாட்டி. வற்புறுததவும் அன்புமிகு இியாற கலச்கமி 

ச்கு இவை ௮.ரசற்கு வேணடுமென்று மனச,இிற கருதாசவள், 

பூப் போல் உண் கண புலம்பு முத.து உறைபப--பூபபோலும் மையுணசணகள் 

தாரையாசசசொரியாது தனித்துவீழ்செற முததுபபோலும் தளியைத அளிபப), 

அதுகண்டு, 
சான யாறு தழீஇய ௮௧ல் நெடும புறவின---காட்டாறுசூழந்த ௮கன்ற நெடிய 

காட்டி டத்தே, 

சேண் நாறு பிடவமொடு பைமபுதல ௭௪௬௧௫--ூ ரியகிலததே காறுனெற பிடவ 

மோடே ஏனைப பூியதூ றகளையும் வெட்டி, 

வேட்டுப் புழை ௮ருபபம் மாட்டி. --- பசைபபுலததுககுக காவலாகவிருககும் 

வேட்வெச்சாதியினுடைய ௮. ரணகளையழித த, 

[| காட்ட, விடுமுட் புரிசை யேமுற வளைஇ ] காட்ட முள இடு புரிசை ஏமுற 

வளைஇ---சாட்டினகணணவாகிய முளளாலிடுமதிலைக காவலு.றுமபடி. வளைதது, 

[ படுநீ£ப் புணரியிற பரந்த பாடி. | புணரி படம நீரிற பரந்த பாடி.--திரையொவி 

க்ன்ற கடல்போறபரந்த பாசறைககணணே கணபடைபெருது (௬௪) எனக 

புறவிடததே (௨௪) எருக்கி (௨௫) மாடடி. (௨௬) வளைஇப் (௨௭) பரந்த பாடி. 

யென்க. 
உவலைக் கூணா ஒழுகிய தெருவில--தழையாலேவேய்ஈத கூரை ஓழுஙகபபட்ட 

தெருவிடதது, 
கவலை மூறறங் காவுல் நின்ற தேம்படு கவுள 9ிறுகண யானை--மாறசக்தியானமு 

ற்றத்தே சாவலாகறின்ற மதம்பாய்செற கதுப்பினையுடையவா€ய சறியசண்ணையு 
டைய யானை, 

| தங்குகிலை_ கரும்பொடு கதாமிடைக் தியாதத, வயல்விளை யின்குள குண்ணா 

அ:] இ௫குநிலைக் கரும்பொடு வயல் வீளை கதாமிடைநது யாத்த இன்குளகு உண்ணா 
--வளாடன்ற தன்மையையுடைய கரும்புகளோடே வயலிலேவிளைந்த கெற்க திரி 

டையே நகெருங்கப்பட்டுக சட்டி.ப்போகட்ட சாவியையும் இனி௰ % ௮திமதுரத்த 

ழையையுர் இன்னாமல், 

நுதல் துடைத்து அயில.நுனை மருபபில தய சையிடைக கொணடென---௮வ 

ந்ராலே தர்நெறறியைததுடைத்துக கூ.ாரமையையுடைய முனைகளையுடைய கொம்பி 
னிடத்தே ஏறட்ட தங் கையிடததே கொணடநின்றனவாக, 

[சவைமுட் கருவியின் வடமொழி பயிறறிக, கலலா விளைஞர் கவளங் கைப்ப:) 

கல்லா இளைஞா வடமொழி பயிறறிக சவை முட் கருவியிற் கவளங் கைப்ப -- வட 

மொழி அடியிலேகலலாத இளைஞர் யானைப பேசசான வடமொழிசளைக்கற்றுப்பல 

சாற்சொல்லிக் கவைத்தமுள்ளையடைய பரிசகோலாலே கவளத்தைத் இன்னும்படி. 

குத்த, 
 சானைகாக்கான ரா மல்க எட ஆ மண்டு வணக்க re ன CH hedaman “mi னவலைகு எ சவலசளும்சைவுவககுக ஸர்வ. ஷஷி வவ 

* அட்டி மதிசத்தழையென்றும் பிரதிவேறுபாடுண்டு,



ப ப் உட ஈ 

௧௫௨. பத்துப்பாட்டு, 

யானைக்குச்செய்யுர் தொழில்களொழிய வேறொருதொழிலைச் கல்லாத இளைஞ 
சென்றுமாம். 

[சற்ரோய்த் தடுத்த படி உப் பாபபான், மூக்கோ லசைநிலை சடுப்ப ஈற்போ, 
சோடச வல்விற ஆரணி காறறிக், கூடங் குத்திக் சயிறுவாங் இருககை:] 

கூடம் குததிச கயிறு வாங்கு இருக்கை--கூடமாகக் கால்களைகட்டுக் கயிற்றை 

வவித் துசகட்டின இருபபின்சணணே, 

என்றது படங்குகளை 

கல் தோயதது உத படி.வப் பாபபான் முச்கோல் ௮கை நிலை கடுப்ப--.துஇ 
லைக சாவிக்சல்லை? தோய்ததுச விரதஙசளையடைய முக்கோலந்தணன் அ௮ம்முச் 

கோவிலை ௮ஈதஉடையீனை இட்டுவைத்த தன்மையையொக்க, 

கறபோர ஓடா வல்வில தூணி காறறி--அறத்தாற்பொருகன்ற போரிற்கு ஓடா 
மைக்குச் சாரணமான வலியவில்லைச சேரவனறி அதிலே தூணிகளைத்தாகக, 

பூந்தலைக குக்தம குததி--பூததொழிலைத தலையிலேயுடைய எ.றிகோல்களையு 

மூன்றி, 

பூ்தலை-விகாரம் 

இடுகு கினாதத---இடுகுகளையும் நிராயக் குத்தி, 
ர 

வாக்கு வில் அரணம் அரணமாக--இஙகனஞ்சூழும் விரபடையாகிய ௮.ரணே 
தீங்களுக்காணாக, இதறகுள்ளேவ்டட, 

சயிறுவாககருககைககணணே (௪3) நாறறிக (௬௯) குத்தி நிறைத்து (௪௧) வாவ 

குவிலலரணமென்ச. 

வேறு பல பெரும்படை நாப்பண--பாடைவேறுபட்ட பலவாகிய பெரியபடை 

க்குஈடுவே, 

[| வேஜோர், நெடுங்காழ்க கணடங் கோலியக கோபு] 

வேறோர் அகம் கேர்ட--வேரோரிடத்தை அ. ரசனுககுக் கோயிலாக எல்லாரு 
மூடம்பட்டு, 

கெடுங்காழ்ச் சணடம் கோலி---நெடிய குத்துக்கோலுடனேபணணின பலநிதத் 
தற் கூறுபட்ட மதிட்டிரையைவளைத்து, 

கணடம்-ஆகுபெயா. 

குறுச்தொழு.. முன்கைக் கூக்தல்௮ம் சிறுபுறத.து மயகையா (௪௭)--குறியதொடி. 

யையுடைய முன்கையினையும் கூக்சலசைஈதுடெககின்ற அழனையுடைய சறியநமு 
தளனையுமுடைய மங்கையா, 

இரவு பகற்செய்யும் இண்பிடி. ஒள் வாள் விரவு வரிச் கச்சிற் பூண்ட மங்கையர் 
--இராப்பொழுதைப் பகறபொழுதாககும் இணணிய % ஆ௫னையுடைய ஒள்ளியவா 
ளை வீரவினகிறத தினையுடைய கசசினாலேபூண்ட மங்கையா, 

செய் உமிழ சனாயர் செடுந்திரிச கொளீஇச் கை ௮மை விளச்சம் ஈச்.ுதொ 
௮ம் மாட்ட--கெய்யைககாலுகின்ற இிறிச்குழாயையுடைய சிற்ருட்சள் நெடிய இரி 

யை எங்குங்கொளுத்தி ஓழுங்சாயமைச்ச விளக்குச்கள் அலியுர்தோறும் தங்கையிற்பச் 
தீத்ைச்கொளுத்த, 

* சவிசினையுடையலென்றம், வாய்ச்சனேயுடையவென்றும் பிரதிவேறுபா 
  

ண்டு, 
ட



நு.--மூலலைப்பாடடு, 5G) hi. 

கெ௫கொ வெண்மணி நிழற்றிய ஈரொள்--நெடிய சாச்€ேயுடைய வெள்ளியமணி 
எறிர்தவிட்ட ஈடுவியாமத்தும், 

கோயில் பணிமடங்கஇனால் மணியெறிந்துவிடுதல் இயல்பு, 

இணி யானை குதிரைமுதலியன துயில்கோடலின், அவதறின் மணியோசை 

அ௮டகயெ ஈகசொளென்றுமாம். 

அதிரல் பூத்ச ஆடு கொடிப் படாஅர் இதா வரல் அசை வளிக்கு ௮அசைவந்தாம் 

கு--புனலிபூச்ச அசைூன்ற கொடியினையுடைய சிறுதூறுகள் துவலையோடே வரு 

தலையுடைய அசைசந்தசாற்றிறகு ௮சைஈகாறபோல, 

இசர் - மெத்செனவுமாம் 

அ௫ல் மூடி. த்துப் போத்த தூஙகல் ஒஙகு ஈடைப்பெரு மூதாளர் ஏமம் சூழ---ம 

யிரக்கட்டுக்கட்டி” சட்டையிட்ட அன ந்தரினையும், பெரிய ஒழுக்கத்தினையுமுடைய 

மெய்காப்பாளா காவலாசச சூழ்ச்து.திரிய, 

[பொழுதளச் தரறியும் பொய்யா மாச்சு, டொழுதுகாண் கையர் தோன்ற வா 

ழ்த்தி:] 
மாக்கள் பொழுது அளந்தறியும் பொய்யாச சாணகையா --- ௮றிவில்லாதோரு 

டைய வாழ்காளை இத் துணையென்று அ௮ளந்தறியும் பொய்யாச காட்டுயையுடையார், 
தொழுது தோன்ற வாழ்த்தி-- அரசனைவணங்? விளங்க வாழத்தி, 

எறி நீர் வையகம் வெலீஇய செல்வோய்-- இரையெறிகஏன்ற கடல்சூழ்க்த உல் 
கத்தே பசைவரை வெல்லுதற்குச் செல்ன்றவனே, 

நின் குறுநீர்ச சன்னல் இனைச௫ என்று இசைப்ப--- டொ. ரததுநீரிலேகாணஇ 

op கினது காழிகைவட்டிலிற சென்றகாழிகை இத்துணையென்று சொல்லுகையி 

னாலே, 
[மததிகை வளைஇய மறிந்துவீஙகு செறிவுடை-] 

மதஇிகை வளைஇய உடை--புரவியை யடி.கனற சம்மட்டி. வளைந்து உடெசின் 
ற உடை, 

மதிர்து வீங்கு செறிவு உடை--அ௮சசம்மட்டி. மறையும்படி. வடி ம்புதாழ்ர்து பெ 
ருக்குஞ் செறிதலையடைய புடையையுடையினையும், 

மெயப்பை புகக வெருவருச் தோற்றதது-- சட்னீடயிட்ட ௮சசம்வருக் தோற் 
2ி.ரவினையும், 

வலி புணா யாககை--- இயல்பான வலிகூடின மெய்யினையுமுடைய, 

வன்சண யவனா--- தறுகணமையினையுடைய சோனகா, 

புலித் தொடா விட்ட புனை மாண ஈல்லில---புவிச்சங்கலிவீடப்பட்ட சைசெய் 
தமாட்சிமைபபட்ட நன்ருயெ இல்லிலே, 

நிரு மணி விளக்கம் காடடி.த் திண்ஞாண எழிணி வாங்கிய ஈரறைப் பள்ளியுள் 
-அழடனையடைய மாணிச்சமாயயெவிளக்கை எரியவைத்துத் இண்ணிய கயிற்தித் 

திரையைவளைதத புறவறைககுள்ளறையிற் படகுககைக்கணணேசென்று, 

(உடம்பி ஐுரைசகுமுரையா நாவிற், படம்புகு மிலேச்ச ருழைய சாச:]) உனா 

யா சாவீன் உடம்பின் உரைக்கும் படம் புகும் மிலேச்சர் உழையராக--வார்ச்ை 
சொல்லாத காவினையுடைய கையாலும் முகததாலும் வார்த்தைசொல்லுஞ் சட்டை 
யிடுஞ் சரவாஏகள் பள்ளிகொள்ளுமிடச்சைச் சூழ்க்துதிரிய, 

8.0



ape பத்துப்பாட்டு. 

உரையாநாவென்ளார், ஊமைகளென்றற்கு 

மண்டு ௮மர் ஈசையொடு சண்படை. பெரு௮த--பசைவா மனமறியாமல் ரிச் 
குச்செல்கன்ற போனா ஈச்சுசலாலே சண்ணுறக்கம்பெருமல, 

எடுத்து எறி எல்கம பாயதலிற புண கூர்து பிடி ககணம் மறந்த வேழம் உள்ளி 

யும் (௭௨)-- ஓச்சிவெட்டுின்ற வாளழுக் அகசையினாலே புண்மிக்குப் பிடி. த்தாளைமற 

நச வேழச்சையுள்ளியும, 

(வேழத்துப, பாம்புபதைப் பன்ன பரூஉச்கை துமிய | வேழசதுப பரூ.சகை 

பாம்பு பதைப்பன்ன அுமிய--- யானையினுடைய பரியகைகள பாம்பினது பதைக்க 

ன்ற தன்மையையொத்த பதைபபினையுடையஉாக அ௮ற்றுவீழும்படி, 

தேம பாய கண்ணி நல்வலர் இருதஇ௪ சோறு வாய்தது ஒழிநதோர் உள்ளியும 

்தேன்பரக்கும் வஞ்சிமாலைக்கு ஈன்ராய வெறறியை யுணடாக்செ செஞ்சோற்றுக் 

கடனிறுத்துப பட்ட வீரரைகினைத்தும, 

தோல் துமிபு வை5நனைப் பகழி மூழ்கலிற செவி சாயகது உண்ணாது உயங் 
கும் மா ிந்தித்தும--பக்கரைகளா யறுததுக கூரியமுனையினையுடைய அம்புகள் 

ais அழுச்துகையினாலே செவிசாய்ச்துப் புலலுணணாதே வரு5துங குதிரைகளை 

நினைத்தும், 
| ஒருகை பள்ளி யொதறி யொருகை, முட்யொடு கடகளஞு சோத்தி ] ஒருசை 

பள்ளி ஒற்றி ஒருசைக கடகம முடி யொடு சோததி.-ஒருசையைப் பகெகையினமே 

லேவைத்து ஒருகையிற்கடகததை முடி யோடேசேரவைத்து, 
என்றது - கையிலே தலையைவைசென் ரயி ற்று. 

.... நெடிது நினைந்து-- இபபடைகொகதவளவுககு நாளை எவவாறு பொருமெனறு 

தெடி தாகநினைந்து, 

பகைவாச் சுட்டிய பலட கொள மோன் விரல-- பகைவரைசகாடஇிவைசத 

வாளைப்பிடித்த வலியினையடைம கையாலே லெட்டி வென்று (௮௯) எனக, 

நகை சாழ் கணணி ஈல்வலம இருதத.-.- சனககு எகசாலமும விளகக?தஙகும 

வஞ்ியை சன்ராகய லெ றியை நிலைபெறுத9, 

அரசு இருந்து பணிசகும பாசறை (௭௧) -- பகையரசிருகது ஈடுஙகுதற்குககாச 

ணமான பாசறை, 

பணிக்கும் பாசறை - உ நாயநீருமருந்துபோனின த.து. 

மூரசு முழஙகு பாசறை. கெறற்ஈ்களிபபுகதசோனற முரசுமுழங்கும பாசறை, 

[இன்துயில வஇயுசத சான டூயருழக்,த, கெஞ்சாறறுப படுதத கிறைசபு புலம் 
பொடு, நீச்கினை*து தேறிய மோ$வீ இருததியு, மையல் கொணடு மொயயென 

வுமிர்சஐ, மேவற மஞ்ையி னடுங்க யிழைகெரிழகது | 

வதியுகன் இன்றுயில சாகைள--. சனணனிடததே ழங்குனறபனை இணி.பதயில் 

கொள்ளுத$லச காணுளாய், 

கெஞ்சு ஆற்றப்படுதத புலமபொடு-.- அவன் சன்னெஞ்சா தான்போ&ன் தவழி 

பிற் செலுத.த.தலால் தனக்குண்டான தனிமையாலே, 

/ கலித்தோகை, இரண்டா வதுதறிஜ்சிக்கலி, ௨௯ *அலர்முலை யாயிழை 
நல்லாய் கதமெனப் - பேரம ருணகணொன் ரோழி யுறீதிய- வாரஞ ரென்வ முமிர் 

ஙங்கு - மற்றிர்நோய் தீர மநந்தநளா யொண்டொடீஇ 

 



௫.-முல்லைப்பாடுடு, கடுடு 

இது 4 “நிகழ்ச்தது நினைத்தற் கே.துவு மாகும” என்பசாம். 

நிறைதபு புலம்பு-- தனதுநிறைகெதெசதனிமை, 
நீடு கினைந்து--இங்ஙனம் பிரிர்சாலன்றி இவ்வ.ரியல is pr) som Ly நினைத்து; 

தடு வளை இருததியும்--- கழலுகின்றவளையைக கழலாமற செறித்தும், 

மையலகொணடும.-. மயககஙகொணமெ, 

ஓயயென உயாததும்-- விசைய நெட்டுயாபபுககொணடும், 

ஏவுறு மஞஞையின ௩௫௧௫ இழை ,கெடழ்ந்து -- அம்புதைத்த மயில்போல 

sof ௮ணிகலஙகள நெடழ்ஈது கணபுலமபுமு.ததுறைப்ப (௨௩) எனச் கூட்கெ, 

துயருழக்து தேதறியும்-- ௮தனைகசணடு தானும் வருதகமுறறு இவள்.ஆற்றியி 
ராளெனறு துணிரஈஅம, 

பாவை விளகறெ பரூ௨சசுடா ௮ழல--பொறபாவை ஏந்திகின்ற தகளியிலே 

பரியவிளககு நின்றெரிய, 

விளககு - ஆகுபெயா. 

இடம சறகது உயரிய எழுநிலை மாடதது -- தனக்குள்ள இடமெல்லாம் பொன் 

னாலும் மணியாலும சறெபபுபபெறறு ௨உயாஈத ஏழுகிலையினையுடைய மாடத்திடதத, 

மூடஙகஇறைச சொரிதரும மாத திரள அருவி-- + மூட்டுவாய்களினின்றுஞ் 

சொரிதலைசசெய்யும பெருமையையுடைய இரனாட அருவிகளினுடைய, 

இன பல இமிம இசை தாபபனள இடஈதோள் --- இனிய பலவாஇய முழங்கு 

இன்ற தசைககணணே தலைவன தான்கூறிய பருவம் பொயயாமல் வரூவனென்னுப் 

கருததினளாகலின ௮வன்வரவீனையே கருதகடஈதோளுடைய, 

அஞ்செவி நிறைய ஆலின-- அகஞ்செவி நிரம்புமபடி. ஆரவாரித்தன; 
[வெனறுபிறா, வேண்டுபுலங। கவாஈச வீணடுபெருக தானையொடு, விசயம்: 

வென்ற-- வலெட்டிவென ற, 
பிறா வேணடு புலம் கவாந்த வீசயம--- பகையரசர் எககாலமும விரும்பும் நில 

ஙகளைக கைசசொண்ட வெறறியாலே, 

ஈண்டு பெருகதானையொடு-- இரளுனெற பெரியபடையோடே, 

அரசன் வினைமுழ ஈதசாலத்தே விரைச்துபோர் தானாகலின், ௮.துகேட்டுவருக 

ன்த படையென்டதுதோன்ற ஈண்டுபெருக்தானை யென்றனா. 

வெலகொடி. உயரி-- எக்காலமும் வென்றெடுக்கன்ற கொடி.யை எடுத்து, 

கலனோபு வயிரும் வளையும் ஆாப்ப-- வெறறிதோன்றிச் கொமபுஞ்சங்குழு 

yas, 
அயிர செறி இலைக காயா அஞ்சனம மலர-- நுணமணவிடதசனவாகிய நெருங் 

இன இலையினையுடைய காயா ௮ஞ்சனம்போல அவிழ; 

முறி இணாக கொன்றை ஈன்பொன் கால--தளிரினையுங கொததினையுமுடைய 

கொன்றை நன்றாயெ பொன்னைச்சொரிய, 

கோடர்குவிமுகை ௮அஙகை அவி ழ--கோடலின ௮ குவிந்சமுசைகள் அகங்சை 

போலவிரிய, 

% தொல்சாப்பியம், பொருள இகாரம், அகத்சணயியல், Pi 

+ a Pat Quera பிரதிவேறபாணெடு 

  
ஸ்ஸ். 

 



கடு௬ பத்துப்பாட்டு, 

தோடு ஆர் சோன்றி குருதி பூப்ப--- இரட்சிநிறைந்த தோன்றி உ இரம்போலப் 

பூப்ப) 

கானம் நந்திய செர்கிலப பெருங்ழி -- சாடுதழைதத சிவந்தரிலத்திற பெருவ 
ழியிலே, 

[( வானம் வாய்த்த வாங்குகதிர் வரஏற், நிரிமருப் பிரலையொடு மடமா னுகள, 

வெதிர்செல் வெண்மழை படொழியுக் திங்களின்”] 

வானம் வாய்த்த வரகு -- மமைடேண்டப் பெயதவரகு, 

எதிர் செல் வெண்மழை பொழியும் திங்களில் வாங்கு கதா வரஇன்---௭.இரகா 
லத்துச்குப் பெய்யசசெல்சன்ற வெள்ளியமழை சிறு. துவலையைப்பொழியும முன்ப 
னிதொடஙகும் திககளிலே வளைகன்ற சதிரையுடைய வரடடத்தே; 

திரி மருப்பு இரலையொடு மடமான் உகள -- முறுககுண்ட கொம்பினையுடைய 

புல்வாய்ச்கலையோடே மடப்பத்சையுடைய மான்துள்ள, 

மழையால் தண்ணீரும் புல்லும் நிறையப்பெற்றுப் புணாந்துதிரியுமென்ற கருப் 

பொருளால், ௮அவறறைசகணட ௮ ரசனுககு வேட்கை மிகுதிகூ நீற்று 

மலரக (௯௯) கால (௬௪) அ௮விழப் (௬௫) பூப்ப (௯௬) உகளக (௬௯) கானகந்தி 
யபெருவழி (௬௭) யென்ச. 

இவை எல்லாம் வேட்கைவிளை ச ற்குக் காரணமாயின. 

மூதிர் காய் வள்ளியங்காடு பிறக்கு ஓழிய--தன்பருவம் வந்தால் மு திருஙகாயை 
யுடைய வள்ளியங்காடு பின்னாக, 

தனை பரி துரசகுஞ் செலவினா -- வீரைந்துசெல்லஓம் பரியை ௮அதனானமை 
யாமற் கடி.தாகச்செலுத் துஞ் செலவினையுடையராய்வர் தவருடைய, 

என்றது: % *வினைவயிற் பிரிக்கோன் மீணடுவரு காலை, யிடைச்சுர மருங்கற 

pais வில்லை, யுள்ளம் போல வுற்றுழியுதவும், புளளியற் கலிமா வுடைமை யான ”” 
என்பது தோன்றச் கூற்றறு. 

வினை விளங்கு நெரெதோ பூண்ட மாவே-- தான்எததுக்சொண்ட வினை எக் 

காலமுமவீளககும் கெடி தாகய சேரைபபூண்டகுஇிரை. 

தலைவிசன்னிடத்சே வஇின்றவனை இன்றயிலைக்காணாளாய் (௮0) நெஞ்சாற் 

துபபடுத்த புலமபாலே (௮௧) ஒடுவளை திருத்தியும் (௮௨) மையல்கொண்டும் உயிர்த் 

தும் (௮௩) நடிங்க்ெ௫ழ்ர்து (௮௪) பூபபோலுணசண புலம்புமுத்துறைப்ப (௨௯) 

அதுசன்டு தயருழந்து (௮0) தேற்றீயும் (௮௨) வற்புறு இப் பிறிதல்வேணடுமெனக 
ச௩இச் சாட்டவுக சாட்டவுங்காணாதவள் (௨௨) பெருமுதுபெணடிர் (௪௧) எவ்வஙச 
"+ உனசகூற (௨௧) அதுசேட்டு நீடுகினைக்து (௮௨) பெரும்பெயலபொழிகந்த இறுபு 

பாலை.'ல் (௬) இட்டசுடா அழலாகிறச (௮௫) இமிழிசை ஜாப்பனள உடச்தோளு 

ப (௮௮) அஞ்செவிநீறையப் (௮௯), பரம் தபாடியிலே (௨௮) ௮ர9ிருது (௪௬) 

ஒழுகைபள்ளியொற.றி ஒருகை (௭௫) முடியொடுசோத்தி (௪௬) வேழத்தை (௬௯) 
புள்ளியும் (௭௨) மாவைச்சர்இிததும (௭௪) ஒழிர்தோனா உள்ளியும் (௪௨) நினைந்து 

(௪௬) கூங்குதற்குக்சாரணமான பாசையிற (௪௯) பெரும்படைகாப்பண் வேளோர் 

(௪௯) அகம் சேர்பு சண்டங்கோலி (௪௪) யவனர் (௬௧) புலித்தொடாவிட்ட சல்லில்லி 

லே (௬௨) பொழுதளச்தறியுங (௫௫) காண்கையா (௫௬) கன்னல் இளைச்சென்றிசை 
நகர 

  

4 சொல்சாப்பிபம, பொருளதிகாரம், கற்பியல், ௫௬,



இ.__முல்லைப்பாட்டு. ௧௫௭ 
ச்சையினாலே (௫௮) மங்கையா (௪௭) தஇிருமணிவிளச்சங்சாட்டி. (௬௩) எழினிவா 
ங்கிய பள்ளியிலே சென்று (௬௪) இளையா கவளங்கைப்பச் (௬௬) சுரையர் (௪௮) மா 

ட்டப் (௪௧) பெருமூதாளா ஏமஞ்சூழ (௫௪) மிலேச்*ருழையராக (௬௬) வெண் 
மணிரிழற்றிய ஈசொளினும் (௫௦) மணடமர்ஈசையாற் சண்படைபெருதிருந்து (௬௭) 

மறறைகாட் படைகொறணோன்விரலாலே (௪௪) வென்று (௮௯) கண்ணிவலந்திருத் 
திப் (௪௮) பிறர்வேண்டி புலங்கவாந்த (௯௦) விசயததாலே வெல்கொடியுயரிச் 
(௯௧) காடுபிறச்கொழியப் (௧௦௧) பெருவழியிலே (௧௭) வயிரும் வளையுமார்பப (௬௨) 
ஈண்டு பெருந்சானையோடே (௬௯௦) துனைபரிதரககுஞ் செலவினையுடையராய் வந்தவ 
ருடைய (௧௦௨) தோபூண்_மா (com) ஆலின (௮௯) வென வினைமுடிகக. 

% “செலவிடை யமுஙகல செல்லாமை யனறே, வன்புறை குறித்த றவிர்ச்சி 

யாகும்” என்பதனால் வற்புறுச் இப்பிரிசல்வேணடுமென்றுணர்க 

தொல்காப்பியனார் கருத்திற்கேற்ப ஈப்பூதனார் செய்யுள் செய்தாரென்றுணர்க. 

இவ்வாறன்றி ஏனையோர்கூறும்பொருள்கள் இலசசணத்தோடு பொருக்தாமையுணாக. 

காவிரிப்பூம்பட்டினத்துப் போன்வாணிகனுூர்மகனார் நப்பூதனார் பாடிய 

ழலலைப்பாட்டிற்கு மதுரைஆசிரியர் பாரத்துவாசி நச்சினூர்க்கினியர்செய்தவுரை 

ழற்றிற்று. 
——~ Ss யப் 

வெண்பா. 

௧ வண்டடை கணணி வளாசசி வாணெடககண் 
சென்றடைஈத நோகக மினிபபெறுவ - தென்றுகொல 

கன்றெடுக தோச கனிவிளவின் காயுகுததுக் 

குன்றெடுகது நின்ற கில 

௨ புனையும பொலபபடைப பொஙகுளைமான நிணடோ 

துளையுக துனைபடை2 துன்னூா - முனையு 

ளடனமுகக்த தானை யவரவசா முன்ன 
கடன்முகர்து வகதன்று கரா. 

oe titre ore win 

ee ree ee ae aah ” vets லையல்பளளன் வாச கிலனைமதவைவரககலகளளகவக்ள்மவபவளளள்ளம. 

* தொல்சாப்பியம், பொருள இசாரம், கற்பியல், ௪௪,



௧௦0 

டு 

ர் மூ வது 

மதுரைக்காஞ்சி 

soca a Yee 

ஓங்கு இரை வியன்பாபாி 

இனொலிழுகநீர வரமாக. 

சேனழாயகு முயாகசிமய 

மலராறிய வியன்ஞாலஃது 

வலமாஇசககான வளிகொடப 

வியனாண்மீ னெறியொழுகப 

பகற்செயயுஞ் செஞஞாயிறு 
மிரவு௪செய்யும வெண்டி ௩களு 

மைதீர்ச்து களாக துவிளங்க 

மழைதொழி லுகவ மாதிரங் கொழுகக௫ 

தொடுபபி னாயிசம விகதியது விளைய 

Sevan மரனும பயனெ இரபு நத 

கோயிகஈது நோககுவிள ஓ 

Bugs மிகபபொலிஈகத 

வோங்குகிலை வயஃகளிறு 

உணடு ரணடாக நட்டுன். ச 

துண்டுசண்டா மிகுவள 2௧1 

ஹுயர 3. பூரிம விழு 5௦. சருவி௰ 

பொயயறியா வாயமொழியாற 

புசழ்கிறைக 5 ஈன்மாக்கசொடு 
நலலாழி யடிபபடாப 

பலவெளள மீககூற 

வுலக மாண்ட வயர்ககோர மருக 
பிணக்கோடட களிறறுக்குமுமபி 

ஸனிணமவாயபபெய ர பேயமரகளி 

ரிணையொலியிமிம் துணஙகைஈ சாப 

பிணையூப மெழுக காட 

வஞ்சுவர்த போர்க்கள சமா 

னாண்டலை யணங்கபெபிய் 

பூரியவீழுச்செருவென்றுமபாடம



குர 

உற 

TO 

௮௫ 

OD 

௯௫ 

டாத்துப்பாட்டு. 

வயவேகக சொண்குருகி 
சினததஇீயிற பெயாபுபொஙகக 
தெறலருங கக துபபின் 

வ் ஐலவிள௫கூய விழமுசளஞூபபி௰ 
மஓருடி ககோடகை அபெபாக 

வாடுறற வூனசோது 

மெகெளியறிஈ - ஈுடிவாலுவ 
னடிஓயொது வப பிறடுபயசாப 

படையோககு முருாராயச 

வ(கரகடககும வியனஞுனை க 

மன்னவ அபயரிய அுனனருக அபபிற 

மெனமாது கடவட பினனா மேய 

வரைகதா ழரவி . பொருபபிற பொருக 

விழுசசூஜிய விளசசகோடைய — னை 

கடுஞ௫ன க - சமழகடாு F 
களாஅபடட நறுஞூச எனிய 

வரசைமகுகுந முூயாசேகேரல நல 

வினைகவி.3் உ போயரனை 

Roi Gh OF Gl களனுழககவு 

wrGuGs 1 wo Heme. FgQs 

ளகஉவான : து வெயிலகசபபவும 

வாரமபரிய ககுதணைடேோ 

கரறமறனனஃ கடி தஅுகொடபவும 

வாணமிகு மறமைகசா 

கோண்டுறையா 31 வ்றுமு ற றவு 

மிருபெரு வேகுகசோடு வேளிர சாயப 
மிபாருசகவனாச செருவெனறு 

மிஉகருவிய வரை$க இ௪ 

சுசமயபோழகக விகலாதறு 

ஓயாககோகஙூய விழமுசசிறபபி 

னணிஉகககக பேருகவ்ி. 
வபொலகக.ாா மாரபி னெடு யோ னுமபன் 

மசகஇன்னாஉ வரையுதாககு 

கரையுருமி னே தனையை 

woman Ep bins ருண்டகெடவ்இ 

னுயாநதோலகிய கிரைபபுகவி 

னெமமெ௫இ னினாஞாயி



670 

எட 

௮ 

௯௦ 

௯௫ 

£00 

ந we ௬. மதுரைக்காஞ்சி, ௧௬௧ 

லமபுமி ழயிலருபபந் 

கண்டா தலைச்சென்று 

கொண்டுநீஙகிய விழுச்சிறப்பிற 
மென்குமரி வடபெருங்கல 

குணகுடகட லாவெலலைத 

தொன்றுமொழிர்து தொழிலகேட்ப 

மவதறமொடு வெறுகதொழுகய 
Oar» pars கோனாசூவை 

வானியைக்த விருமுநநீரப 
பேஎூலைஇ.ப விரும்பெளவகது5 

கொமுெெபுணரி விலங்குபோழக 
.கடுககாலொடு கரைசேச 

கெடும்கொடி மிசையிதையெடுத 

தினனிசைய முசசமுழங்கப 

புபான்மலிக்த விழமுபபண்ட. 
காடாச நன்கிழிதரு 

மாடியற பெருகாவாய 

மழைழமுறறிய மலைபாரையத 

துறைமுற றிய துளலகிருக்கைத 

சகணகடற குணடகழிச” 

சாசானற வுயாகெல்லி 

ணூர்கொண்ட வுயாகொதறவ 
ாததெவவு நிரா ககொழுவா 

பாடுகிலமபு மிசையேறறத 
கோடவழஙகு மகலாம்பயிற 
கயமகைய வயனிறைக்கு 

OinenO) pon வனகிழாு 

மதரி கொளபவா பகடுபூண் டணமணி 
யிரும்பு ளோபபு மிசையே யென்று 

மணிபபூ மூண்டகதது மணனமலி கானற 

பசதவா மகளி ரூரவையொ டொலிபப 

ஒருசா£, விழவுகின்ற வியலாங்கண் 

முழவுத்கோண் முரட்பொருகாக் 

குருகெழு பெருஞ்சிறபபி 
னிருபெயர்ப பேராயமொ 

டிலங்கு மருபபிற் களிறு கொடுத்தும 

பொலக்தாமனாப் பூச்சூட்டியு



௧௬௨ பத்துப்பாட்டு, 

கலஞ்சான்ற கலஞ்சிதறும் 
«0@ பல்குட்டுவா டிவல்கோவே 

கஷ்ரயுங் கடுவேனிலொ 
டி ருவானம பெயலொளிபபினு௦ 
வருமவைகன் மீன்பிறழினும 
வெள்ளமா ஸரூது விளையுள பெருக 

௧௧௦ Cond Canons wiser கமபலை 

புளளிமிழ்ச் தொவிககு மிசையே யெனறுஞ 
சலமபுகனறு சுறவுக்கலி ந 

புலவு££7 வியனபெளவம௫து 

நிலவுக கானன் முழவு 2 காழைக 

ககட௫ $குளிபபொதமபா நனிச தூவ 

னிரைதிமில வேட்வவொ கரைசோ கமபலை 

யிரும்கழிச செறுவி. வெளளுபபுப பரக 

டெரலியோவாக கவலியாணா 

மூதுவெளளிலை மீககூ௮ம 

62.0 வியன்மேவல விழுசசெஃ வர 

இருவகையா னிசைசானற 

சிறுகுடிப பெ நத ropa 

சூடி கெழ்இ.ப சாணிலவ சொடு 
Oster prow pls gy Os Pow? arise 

௧௨௫ காலென்னக கடிதுராஅப 

| தரடுகெட வெரிபபபி 

யாலங்கானக தஞ்சுவாவி,று 5 

STF UD HPSS 

மூசசுகெரணடு களம வேட்ட 

௧௩௦ வடு திறலுயா புகழவேகஈே 

சஈட்டவா கூடியுயாககுை 

செதறவ சசசுபபயாசகுை 

பேருலகதது மேஎரதேோேர௮ 64 

Pron. BP ipsk yin? 3 
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Nears GG மணஙககுடைத துப்பிற் 

கோழுஉன்குறைக் கொழுவலசிப 

பூல: விற பொலிகூவை 

யொன்றுமொழி யொலியிருபபிற் 

ஜென்பரதவா போரோறே 

யரிய வெலலா மெளிதி னிற்கொண் 
டுரிய வெலலா மோமபாது வீசி 

ஈனிபுகன றுறைது மெனனாகேற றெழழுகது 
பனிலா£ சமயக கானம போடு 

யகநாடு புக்கவ சருபபம வெளவி 

யாண்டுபல கழிய வேண்டுபுலத திறுகது 

மேம்பட மரீஇய வெலபோரக குரிசி 

௮ுசெறுகா புலமபுககவா 

கடிகாவி னில்தொலைச௫ 

யிழிபறியாப பெருக தண பணை 

குரூஉககொடிய வெரிமேய 

நாடெனுமபோ கரடாந 

வ-சேஈுதவழி மாசேபப 

வூரிருந ரவழி பாழாக 

விலஙகுவளை மடம௫கைய [5 

துணஙகையஞ்சாச சழமூஉமுபப 

௪வையிருக த பெருமபொதியிய 

கவையடி க கடுகோககத து! 

பேய்மகளிா பெயாபாட 

வண௫ரகுவழஙகு மகலாஙத 

ணிலததாறறு குழமூஉபபு வி 
னசநதைப பெண்டி. ரினைஈகன சகவக் 

கொழுமபதிய குடிதேமபிச 

செழுகேளிா கிழலசேச 

நெ௫கர் விழ்கக கரிகுதாப பளளிக் 

குடுமிக கூகை குசாலொடு 0ரலக 

கழுநீர் பொலிக்த கண்ணகன பொய்கைக் 
களிறுமாய செருகதியொடு ச்ண்பமன் வார்தா 

ஈலலோ ஈடகத நசைசால விளைவயற் 

பன்மயிப பிணவொடு கேழ லுகள 

வா௮ ழாமையின வழிகவ; கெட்டுப 

பாழா யினரின் பகைவா கே௭
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பழ துப்பாட்டு, 

மெதழா௮த்கோ எளிமிழ்முழக்கன் 
மாத்தா ஞயர்மருபபிற 

கடுஞ்செனத்த களி௮ுபசபபி 

விரிகடல வியன்ஞீனையொடு 

SHG ஓத்தல்சசென்் 
றகலவிசும்பி னா்பபிமிழப 
பெயலுறழக் கணை௫த மிப 

பலபு சவி நீ. றுகைபப 

வளைகசல வயிசார்பபப 

பீடஹமியக கடகதட்டவா 

காடுகெட பவெெயிலவெள விச 

சுற்றமொடு தூவறுக்கலிற் 

செற்ம தெவ்வர் நின்வமி ஈ௩டபப 

வியன்சண் முதுபொழின் மணடில மறி 

யசசியல் பிழையா கறநெறி காட்டிப 

பெரியோர் சென்ற வ. வழிப பிழையாது 

குடமுதத் Caper Mus கொன்றுதொழு பிமையின் 

வழிவழிச் இறக்ககின் வலமபூஇுகாற றல் 

குணமுதற் றோன்றிய ஈரிருண் மதியிற 
மேுயவன கெடுக, மெவ்வ ராக்க 

Cpr Biden யுலஃமிழ்தொடு பெபறினும 

கொய் ணிங்கயெ வாய்கட் பினையே 
மூழங்குகட லேணி மலர்தலை யுலகமொ 

௨௦௦ OQuiss தேஎத்து விமுமியோர் வரினும் 

பகைவர்க் கஞ்சிப பணிந்தொழு கலையே 

தென்புல மருங்கின் விண்டு நிழைய 

வாணன் வைத்த விழுநிதி பெதினும 

*சபழிகமக் கொழுக வென்னாய விழுகிதி 

௨௦௫ மீச லுள்ளமொ டிசைவேட் குவையே 

யன்னாய் நின்னொடு முன்னிலை யெவனனோ 

கொன்டுனான்னறு களக்குவ னடுபோ சண்ணல 

கேட்டிசன் வாழி கெடுகரின் னவலங் 

கெடாது நகிலைஇயாசின் சேண்விளஙகு கலலிசை 
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யுண்டானாக் கூர்நறவிற் 

தின்றானா வினவைக 
னிலனெடுக் கலலா வொண்பல வெறுககைப 

பயனற வறியா வள௩கெழு இருககர 

கரம்பின் முரலு ஈயமவரு மூரற௫ி 

விறலியர் வறுஙகைக குறுககொடி செறிபபப 

பாண ரூவபபக களிறு பலதரீஇக 

௨௨0 கலநதோ ர௬வபப வெயிறபல கடைஇ 

மற௫கலங்கக கலைசசென்று 

வாளுழக்தகன முள்வாழ்க 

நாளீண்டிய ஈலலகவர்ககுத் 

தேசோடு பாசிகறிச 

ட ௨௫ சூடுறற சுடாப்பூவின் 

௨௩௨௦ 

டகூடு 

2.40 

பாடுபுலார்ஈச ஈறுஞசாகதின் 

விமுமிய பெரியோ சறற மாகக 

கள்ளி னிருமபைக கலஞ்செல வுணடு 

பணிர்தோ சே௭எக தமவழி ஈகடபபப 
பணியா தேஎம் பணிததுததிறை கொண்மா। 

பருக்துபறக கலலாப பார்வற பாசறைப 

பெண் முரச காலை யியம்ப 

வெடிபடக் கடந்து வேண்டுபுலத — 155 

பணைகெழு பெருகதிறத பலவேச rere 
கரைபொரு திசங்குங் கனையிரு ரோக 

இரையிடு மணவினும பலசே ய்்செல 

மலா்கலை யுலக மாண௫ெழிக Cie 
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களிறுமாய்ககுங் கதிர்சசழனி 

யொளிறிலஞசி யடைநிவக்த 

யூர் சுடா்த்தாமமை
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கட்கமழு கறுகெய்தல் 

வள்ளிக ழவிழ்நீல 

மெல்லிலை யரியாம்பலொடு 
வண்டிறை கொண்ட கமழ்பூம பொய்கைக் 

கம்புட் சேவ லின்றுயி விரிய 

வள்ஃ&£ நீக்க வயமீன் முகந்து 

கொள்ளை சாற்றிய கொடுமுடி வலைஞர் 

வேவேழப் பழனக்து நாழி லாட்டுக் 

கரும்பி னெந்இரங் கட்பி னோதை 

யள்ளற் றங்கெ பகடு விழுமங் 
கள்ளார் களமர் பெயர்க்கு மார்ப்பே 

யொலிந்த பகன்றை விளைந்த சழனி 

வன்கை வினைஞ ரரிப்பறை யின்கூசற் 
றளிமழை பொழியுச் தண்பரங் குன்றிற் 
கலிகொள் ene யொலிகொ ளாயகந் 

ததைந்த கோகை காசொடு போலியப 

புணர்ந்துட னாடு மிசையே யனைதது 

மசலிரு வானத திமிழ்க்கினி இசைபபக் 
குருகுகால மனைமாததான் 

மீன்சீவும பாண்சேரியொடு 

மருகஞ் சாஷ்௪. தண்பணை சுற்றி யொருசாரசீ 

சிறுசிளை மிகாய்ய(க கவ்வை கறுபப.2 

சருங்கரல வரக ருங்குரல் புலா 

வாழ்ந்த குழுமபிற் ரிருமணி கிள 

வெழுக்ர கடற்றி 4? ரான் கொழிப்பப 
பெருங்கவின் பெற் 3] £ன்புட செளவி 

மடக்கட பிணையொ? மறி... வுகள௫௪ 

சுடாபபூ கொன்றை தாய sar 

பா௮ யன்ன பாறை யணிக்து 

நிலத சன்ன பைமபயிர் மிசைகொஅம 

இவெள்ளி யன்ன வொள்வீ யு.தரர்து ் 

சுரி ரூசிழ் முசண்டையொடு முல்லை தா௮அய 

மணிமரு ணெய், ச லுறழக காமா 

தூணிரீர மெலலவற ஜொய்யிலொடு மலா உழ, 

வலலோன் றஹைஇய வெறிகசளக கடுப்ப 

முல்லை சான்ற புறவணிக் தொருசார் 

ஈறுங்காழ் கொன்று கோட்டின் வித்திய
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குற௮ுங்கதாக் தோரை நெடுங்கா லையவி 
யைவன வெண்டணெலொ டரிலகொள்பு நீடி. 
பிஞ்சு மஞ்சட் பைஙகறி பிறவும் 

௨௯0௦ பலவேறு காரமொாடு கலலகத இண்டி ம 

இனைவிளை சாசற இளிகடி. பூசன் 
மணிப்பூ வவரைக் குரூ௨ததகளிா மேயு 

மாமா கடியும் கானவா பூசல 

சேனணோ னகம்ந்த மடிவாயப பயமபி. 
௨௯௫ வீழ்முகக் கேழ லட்ட பூசல 

கருங்கால வேஙகை யிருஞசனைப் பொககர் 
நறுமபூக் கொயயும பூச MACs 

ஹேறடு வயபபுலிப பூசமிலா டனைத து 
மிலஙகுவெள் ளருவியயொடு சிலமபகக Bares 

௩0௦ கருங்காத குறிஞசி சான்ற வெறபணிக 

துருஙகடி, மாமலை தழீஇ யோருசா 

moe Dac ot po ROTM onset 

கிழகக யானை மேயபுலம Wig 5 

கலிக௪ வியவ ரியயதொட டனன 

௩0௫ கண்விடு படையூ௨க கடடை. கவினழிக 

கருவி யானற வணியிஎர் மாமலை 

வைகண டன்ன புனமுளி யங்காடடும் 

கமஞசூம் கோடை விடசக முஃகது 

கானுறு கடலி OEHAMS HSH சுமமை 

௩௧௦ யிலைவேய் குரமபை யுழைய தட் பளளி 

யுஉலைக கணணி வனசொ லிகாஞா 

சிலையுடைக கையா சவலை காபப 

கிழலுரு விழந்த வேனி௰குன ற. துப 

பாலை சான சுரஞசேர்க கொருசரா 

௩.கட முழங்குகட றக விளஙகுகதா மூதக 

மசமயோழ்கஈ தறு௧ஈ கண்ணே ரிலஈகுவளைப் 

பதர் தக பலவேறு கூல 

மிருககழிச Qe man நமபுளி வெள்ளுபபுப 

பரர்தோங்கு வரைபபிம் வனை இமில7 

௩௨௦ கொழுமீன குறஹறைஇய ஆடிட் இணியல 

விழுமிய நாவாய Quays Carre ase 
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௩ இருஙகேழலெமென்றுமபாட்ய



௧௬௮ பத்துப்பாட்டு, 

கூ௨௫ 

கூ.௩.௦0 

mA 

௩௪0. 

௩௨௪௫ 

«(GO 

கடு 

புணர்க் துடன் கொணர்ர்த புவியொ டனைத்தும் 

cous Cap gi வழிவழிச திறப்ப 

செய்தல் சான்ற வளம்பல பயின்றாங் 

கைம்பாற் நிணையுங் கவினி பமைவர 
மூறவிமிழு மகலாங்கண் 

விழவுகின்ற வியன்மறுகிற 

அணங்கையந் தூஉவின் மணல்கமழ் சேரி 
யின்கலி பாணாக குமூ௨ப்பல பயினறும்குப் 

பாடல் “சான்ற கனனாட்டு நடுவட் 

கலைதாய வுயாசிமயதது 
மயிலகவு மலிபொங்கர் 

மக்தி யாட மாவிசும புகந்து 

முூழஙகுகால பொரு மாமபயில காவி 

னியஙகுபுனல கொழிகக வெண்டலைக் குவவுமணற் 

கான்பொழி நழீஇய வடைகரை கோறுக் 

காதுசும் கோஙகி௭ பூமலா தா௮யந 

Caran cu? Gen Hu BI Sr saat 

லவிரறல வையை 5 துறைதுறை கதோறும 

பல்வே பூத்திரட் டண்டலை சுற்றி 

யழுந்துபட் டிர5,7 பெருமபா ணிருககையு 

நிலனும வளனுஈ கண்டமை கல்லா 

விளங்குபெருக் திருவின் & வான விறல்வே 

ளழும்பி லன்ன காடிழக் தனருங் 

கொழும்பல் பதிய சூடியிழக் தனருச் 

தொன்றுகறுக் துறையுக் அப்புக்கா வநத 
வண்ணல் யானை யடுபேரா வேத 

ரின்னிசை முரச மிடைபபுலக் தொழியப் 

பன்மா றோட்டிப பெயாபுறம் பெறறு 
மண்ணுற வாழ்க? மணிகீர்க் டெங்கின் 

விண்ணுற வோங்கிய பலபடைப் புரிசைத் 
தொலவலி நிலைஇய வணங்குடை. கெடுநிலை 

கெய்படக கரிந்த தண்போர்க் கதவின் 

மழையாடு மலையி னிவ மாடமொடு 

வையை யன்ன வழக டை வாயில 

வகைடெ ற வெழுக்து வான மூழ்கிச் 

  ரமன. வன்ளடி. cimatu a ner ei 

* மானவிரல் வேளென்றுபபாடம்,



௬.ஃம்னுரைக்காஞ்ச்ி, ௧௬௬ 

சில்காற் ஜிசைக்கும் பல்புழை நல்லில் 

யாறுகடர் தன்ன வகனெடுக் தெருவிற் 
௩௬௦ பல்வேறு குழா௮ச் இசையெழுக் தொலிப்பு 

மாகா லெடுதத முந்நீர் போல 
முழங்கை ஈன்பணை யறைவனர் அவலக் 

கயங்குடைர் தன்ன வியந்தொட் டி மிழிசை 

மகிழ்ந்தோ சாடுங் சகலிகொள் சும்மை 

௩௬௫ யோவுககண் டன்ன விருபெரு நியமதது௪ 

சாதயாக் தெடுதத வுருவப பல்கொடி 

வேதுபல பெயர வாரெயில கொளககொள 

காடோ றெடுதத ஈலமபெது புனைகொடி 

நீரொலித் தன்ன நிலவுவேற் ருனையொடு 

௩௪௦ புலவுப்படக கொன்று மிடைதோ லோட்டிப் 

புகழ்செய் தெடுதத விறல்சா னன்கொடி. 
களளின் களிஈவில் கொடியொடு ஈன்பல 

பலவேறு குழூஉக்கொடி பதாகை நிலைஇப் 

பெருவரை மருங்கி னருவியி னுடஙகப் 

mer பனைமீன் வழஙகும வளைமேய் பசபபின் 

விலகு கோன்கயி தரீஇயிதை புடையூக் 

கூமபுமுதன் முருங்க வெற்றிக காயந்துடன் 
கடுங்காற் ெபெபக் கலபொரு துரைஇ 

நெடுஞ்சுழிப் பட்ட சாவாய் போல 

௩௮௦ விருதலைப பணில மாரப்பச சினஞ்சிறந்து 

| கோலோர்க கொன்று மேலோர் விட 

மென்பிணி வன்௫ொடா பேணாது காழ்சாய்ததக் 
கந்துநீத் அழிதருங் கடாஅ யானையு 

ம௰ல்கண்மால் விசுமபு புதைய வளிபடோழ்க் 

௩௩௮௫ தொண்கதிர் ஞாயிற் தாறளவாக் இரிதருஞ் 

செங்கா லன்னததுச் சேவ லன்ன 

குரூஉமயிர்ப் புசவி யுராலிற் பரிநிமிர்க் து 

காலெனக் கடுககுல கவின்பெறு தேரு 

கொண்ட கோலன் கொள்கை ஈவிழ்றவி 

௩௯௦ ஸனடி.படு மண்டிலத் தாதபோகிய 

கொடி படு சுவல விடுிமயிரப் புவியும் 

வேழத் சன்ன வெருவரு செலவிற் 

கள்ளார் களம சிருஞ்செரு மயக்கமு 
  
  

௩ இல்சாற்றசைக்குமெனவும் பாடம்,



(௧௭௦ 

௩௨௯ 

#00 

௪௦௫ 

FSC 

FER 

பத்துப்பாட்டு, 

மரியவும் பெரியவும் வருவன டெயர்தலித் 
கிம்புழல் வல்சிக் கழற்கான் மழவர் 
பந்தலை முழவி னோன்றலை கடுப்பப் 

பிடகைப் பெய்த கமறழ்கறும் பூவினர் 
பல்வகை விரித்த வெகிர்பூம் கோதையர் 
பலர்தொகு பிடித்த தாகு சுண்ணத்தர் 

கசுகைசெய் தீஞ்சேறம் நின்னீர்ப் பசுங்காய் 

நீகொடி யிலையினா கோடு௬டு நூற்றின 
ரிருதலை வந்த பகைமுானை கடுப்ப 

வின்னுயி சஞ்சி யின்னா வெய் அயிரத 
தேம்குவன ரிருந்தவை நீல்கிெய பின்றைப 
பல்வேறு பண்ணியச் தழீஇத.திரி Bev orf 

மலைபுசை மாடத்துக் கொழுநிழ லிருகதச 

விருங்கடல் வான்காடு புசைய வாருற்றுப 

பெரும்பின் னிட்ட வானசைக் கூந்தலா 

கன்னா ஈலத்தர் கொன்முது பெண்டிர் 

செந்ரீரப் பசும்பொன் புனைந்த பாவை 
செல்சுடர்ப் பசுவெயிற் றோன்றி பன்ன 

செய்யர் செயிர்க்த கோக்கெர் மடக்க 
ணைஇய கலுழு மாமையர் வையெயிறறு 
வார்ந்த வாயர் வணங்கறைப பணைததோட் 
சார்க்துகு வன்ன வயக்குறு வந்திகைத 

தொய்யில் பொறிதத சுண£கெதி ரிளமுலை 
i மையுக் கன்ன மொயயிரும் கூந்தன் 
மயிவிய லோரு மடமொழி யோருங் 

*%கைஇ மெல்லிதி னொதுங்கிக் கையெறிந்து 

௪௨0௦ கல்லா மாக்தசொடு ஈகுவனர் திளைபபப் 

புடையமை பொலிர் ௪ வகையமை செப்பிற 
காம ருருவிற் ரும்வேண்டும பண்ணிய௩ 
தமழ்கறும பூவொடு மனைமனை மறுக 

மழைகொளக் குறையாது புனலபுக மிகாது 

௪௨௫) கசைபொரு திசங்கு முர்கீர போலக் 

கொளக்கொளக் குழையாது தாததச மிகாது 

கழுநீர் கொண்ட வெழுகா எந்தி 

யாதொுவன்று விழவி ஞடாரத் தன்றே 
மாடம் பிறங்கிய மலிபுகழ்க கூட 

* தைஇயென்றும்பாடம்,



௯௩௨௦ 

௬.--மதுனாக்காஞ்சி. ௧௭௧ 

னாளங் காடி ஈனந்தலைக் கம்பலை 
வெயிற்கதிர் மழுங்கிய படர்கூர் ஞாயிற்றுச் 

செக்க சன்ன Fas gy pone குருவிழ் 
கண்பொரு புக.௨ மொண்பூய் சலிங்கம் 

பொன்புனை வாளொடு பொலியக் கட்டித 

௪௩௫ தஇண்டேர்ப் பிரம்பிற் புசளுர் தானைக் 

௪௪௦ 

PEG) 

கச்சர் இன்ற கழறயங்கு இருந்தடி 

மொய்ம்பிறக்து இரிதரு மொருபெருக் தெரியன் 
மணிதொடார் தன்ன வொண்பூங் கோதை 
யணி௫ளர் மார்பி னாமொ டகாஇக் 

காலியக் கன்ன கதழ்பரி சகடைஇக் 

காலோர் காப்பக் காலெனக் கழியும் 

வான வண்கை வளங்கெழு செலவர் 

தாண்மகஇ ழிருக்கை காண்மாா பூணொடு 

கெள்ளரிப் பொற்டிலம பொலிப்ப வொள்ளழற் 

ரூவற விளங்கிய வாய்பொ னவிரிழை 

யணங்குவிழ் வன்ன பூர்தொடி மகளிர 
மணங்கமழ் காற்றர் தெருவுடன் கமழ 
வொண்குழை இகழு மொளிகெழு திருமுகக் 

இண்கா ழேற்ற வியலிரு* விலோதக் 
௪௫௦ தெண்கடற் நிரையி னசைவளி புடைப்ப 

௪௫௫ 

௮௬௦ 

௪௬௫ 

நிரைகிலை மாடத தாமியக் தோறு 

மழைமாய் மஇயித் ஜோன்றுபு மறைய 
நீரு கிலனு் இயும வளியு 

மாக விசும்போ டைநதுட ஸனியந்திய 

மழுவா ணெடியோன் றலைவ னாக 
மாசற விளங்கிய யாக்கையர் சூழ்சுடா 

வாடாப பூவி னிமையாநகாடடதது 
நாறற வுணவி னுருகெழு பெரியோரசக்கு 

மாறறரு மாபினுயர்பலி கொடுமா 

சந்தி விழவிற் தாரியய ௪றங்கக 

இண்கதா மதாணி யொண்கு௮ு மாக்களை 

யோமபினர்த தழிஇக தாமபுணர்கது முயங்கதெ 
தாதணி தாமரைப போதுபிடித தாக்குத 

தாறு மவரு மோரசாங்கு விளங.கக 
காமர் கவினிய பேரிளம பெணடிா 
பூவினா புகையினா கொழுவனர் பழிச்சிச



பத்துப்பாட்டு, 

சிறந்துபுறங் காக்குங் கடவுட் பள்ளியுஞ் 
இறந்த வேதம் விளங்கப் பாடி. 
விழுச்ச ரொய்திய வொழுக்கமொடு புணாந்து 

௪௪௦ நிலமமா வையத் x தொருதா மாக 

௪௭௫ 

௪௮0 

௪௮டு 

௧௯௯0 

௪௯௫ 

௫௦௦ 

wider wove மிவணின் றெய்து 

மறகெறி பிழையா வன்புடை நெஞ்டழ் 

பெரியோர் மேஎ யினிதி னுறையுங் 
குன்றுகுயின் றன்ன வந்தணா பள்ளியும 

வண்பெடப் பழுகிய தேனார் தோற்றத்துப 
பூவும் புகையுஞ் சாவகா பழிச்சச 

சென்ற காலழும வரூ௨ மமயமு 

மின்றிவட் டோன்றிய வொழுக்கமொடு ஈன்குணர்ந்து 
வானமு நிலனுக் தாழுழு அணருஞ் 

சான்ற கொள்கைச் சாயா யாக்கை 

யான்றடல் கறிஞர் செறிர்சனர் கோனமார் 
சல்பொளிர் சன்ன விட்வொய்க கரண்டைப 

பல்புரிச் சிமிலி கா.ற்.றி கலகுவரக் 

கயங்கண் டன்ன வயங்குடை ஈகாதது௪ 

செம்பியன் றன்ன செஞ்சுவர் புனைந்து 
கோக்குவிசை தவிர்பப மேக்குயாந் தோங்கி 

யிறுமபூது சான்ற கறுமபூஞ சேக்கையுங் 

குன்றுபல குமீஇப பொலிவன தோன்ற 

வச்சமு மவலமு மா£வமு நீக்செ 

செற்றமு முவகையுஞ் செய்யாது காதத 

ஜெமன்கோ லன்ன செமமைத தாசெ 
இறந்த கொள்கை யற௩கூ ரவையமு 

நறுஞ்சாந்து நீவிய கேற்ளெ cans 

staf) waren! wit Ber py Sg 
மாவிசுமபு வழஙகும் பெரியோர போல 

நன்றுக் தீது som Tus Foe 

யன்பு மறனு மொழியாது காததுப 

பழியொரீஇ யுயரர்.து பாயபுகழ் நிறைகத 

செம்மை சான்ற காவிதி மாககளு 

மறகெறி பிழையா தாற்றி னொழுகெ 
குறும்பல் குழுவிற குன்றுகண் டன்ன 

பருஈதிருந் துகக்கும பன்மா ணலலிற 

% ஒருஇரமாயெயென்றும் பாடம்



க ட 
௬..மதுரைக்காஞ்சி, ௧௪௩ 

பல்வேறு பண்டமோ ண்மலிந்து கவினி 

மலையவு நிலத்தவு நீசவும் பிறவும் 

டு பல்வேறு திருமணி முத்தமொடு பொன்சொண்டு 
சிறந்த தேஎத்துப் பண்ணியம பகர்கரு 
மழையொமழுக் கரு௮ப பிழையா விளையுட் 

பழையன் மோக, சவையகம விளங்க § 

நான்மொழிக் கோசா தோன்றி யன்ன 

௧௦ தாமேஎஈ தோன்றிய சாற்பெருக குழுவும் 

கோடுபோழ் கடைகருர் திருமணி குயினருஞ் 

சூடு௮ு நன்பொன் சுடரிழை புனைகரும 

பொன்னுளை காண்மருங கலிஙகம பகாகருஞ 
செமபுகிறை கொண்மரும வமபுநிறை முடிஈரும 

டுக௫ பூவும புகையு மாயு மாக்களு 

மெண்வகைச் செயதியு முவமக் காட்டி 

அண்ணிதி னுணர்ஈத _நுழைஈத நோகூற 

கண்ணுள் வினைஞரும பிறருங் கூடித 
தெண்டிசை யவிரறல கடுபப வொண்பல 

௫௨௦ குறியவு நெடியவு மடிதரூ௨ விரிதது௪ 
சிறியரும் பெரியரு௩ கமமியா குழீஇ 

நாலவேறு தெருவினுங் காலுற நிறறரக 

கொடும்பறைக் கோடியா கமெபுடன் வாழ்த்.துஈ 

*தண்கட னாட னொண்பூங் கோதை 

௫௨டு பெருசா எிருக்கை விழுமியோர் குழீஇ 

ழைவுகொள் கமபலை கடுபபப் பலவுடன் 

சேறு நாற்றமும் பலவின் சுளையும் 

வேறுபடக் கவினி௰ தேமாங் கனியும 
பல்வே அ௮ருவிற் காயும பழனுங் 

௫௩௦0 கொண்டல் வளர்ப்பக் கொடிவிடுபு கவினி 

மென்பிணி யவிழ்ந்த குமுறி * யடகு 
மமிர்தியன் றன்ன தீஞ்சேற்றுக கடிகையும 

புகழ்படப பண்ணிய பேரூன சோறு 

ழ்செல வீழ்ந்த இழங்கொடு பிறவு 

நு௩ட௫ மின்சோறு தருகர் பலவயி லு 

வாலிதை யெடுதக வளிதரு வஙகம 

பலவேறு பண்ட மிழிதரும பட்டினக 
வரவுள்ள. என் சககவையன் எனச் alana see Liye ele as 

* செண்கடனாடனென்றும் பாடம். 

* அடருமென்றும் பாடம்,



௧௪௪ பத்துப்பாட்டு, 

தொல்லெ னிமிழிசை மானக் கல்லென 

நனந்தலை வினைஞர் கலங்கொண்டு மறுகப் 
௫௪௦ பெருங்கடம் குட்டத் துப் புலவுத்திரை யோத 

மிருங்கழி மருவிப் பாயப் பெரிதெழுர் 
அருகெழு பானாள் வருவன பெயர்தலிற் 

பல்வேறு புள்ளி னிசையெழுர் தத்றே 

யல்லங் காடி. யழிதரு கம்பலை 

டுகடு யொண்சுட ருருப்பொளி மழுங்கச் Rank seni gu 
சென்ற ஞாயிறு ஈன்பகற் கொண்டு 

குடமுதற் குன்றஞ் சேரக் குணமுத 
ஞண்முதிர் மதியச் தோன்றி நிலாவிரிபு 

பகலுரு வுற்ற விரவுவச ஈயந்தோர் 

௫௫௦ காத லின்றுணை புணாமா சாயிதழ்த 

தண்ணறுக கழுநீர் துணைபப விழைபுனையூ௨ 

நன்னெடுக் கூக்த னறுவிசை குடைய 

நசந்த மரைப்ப நறுஞசாந்து மறுக 

மென்னூற் கலிங்கங் கமழ்புகை மடுப்பப 

௫௫டு பெண்ம௫ழ் வற்ற பிணைகோக்கு மகளிர் 
நெடுஞ்சுடர் விளக்கங் கொளீஇ கநெடுகக 

செலலை யெல்லா நோயொடு புகுந்து 

கல்லென் மாலை நீங்கசா ணூக்கொள 

வேழ்புணர் சிறபபி னின்றொடைச் சறியாம் 

௫௬௦ ஃசாழ்பயற் கனைகுரல் கடுபபப் பண்ணுப்பெயர்த்து 

விழ்துணை தழீஇ வியலவிசும்பு சமழ 

நீர்தூண் டன்ன கோதை பிறக்கிட் 

டாய்கோ லவிர்தொடி. விளங்க விசிப 

போதவிழ் புதுமலர் தெருவுடன் கமழ 

டு௬டு மேதகு தகைய மிகுகல மெயதிப 

பெருமபல குவளைச சுருமபுபடு பன்மலா 
இறக்துமோக் தன்ன சிறகஅகமழ் காற்றத்துக 

கொண்டன் மலர்பபுதன் மானபபூ வேயந்து 

BOL. ena வடுக்கொள முயங்கி 

௫௭௦ மாயப் பொய்பல கூட்டிக கவவுக்கசந்து 

சேயரு ஈணியரு ஈலனயந்து வந்த 

விளமபல் செல்வர் வளகதப வாங்கி 

அண்டா துண்டு வறும்பூத அறக்கு 
  

% தாழ்பெயலென்தும் பாடம்,



டு௭டு 

௫௮0 

௫௮௫ 

௫௯௦0 

௫௯௫ 

௭௦௦ 

௬௦௫ 

௬௧0 

லப Fir மதுரைக்காஞ்சி. க௭டு 

மென்சிறை வண்டின மானப புணர்ந்தோர் 

கெஞ்சே மாப்ப வின்றுயி அுறந்து, 

Lips gir வாழ்க்கைப/பறவை போலக 
கொழுங்குடிச் செலவரும பிறரு மேஎய 

மணம்புணர்ச் தோங்கிய வணங்குடை sve) 
லாயபொன் னவிாதொடிப பாகசிமை மகளி 

சொணசுடர் விளகககதுப பலருடன அுவன்றி 

நீனிற விசும்பி லமாந்சன சாடும 
வானவ மகளிர் மானக கண்டோ 

நெஞ்சு நடுக்கு றாஉக கொண்டி மகளி 

யாம நல்யாழ் காபப ணின்ற 

முழவின் மூழ்க்கன சாக குண்டுநீப 
பனித் துறைக் குவவுமணன் முனைஇ மென்றளிாக 

கொழுங்கொம்பு கொழுத நீகனை மேவா 

கெடுந்தொடாக சூவளை வடி.மபுற வடைச்சி 
மணங்கமழ் மனைதொறும பொய்த லயரக 

கணங்கொ ளவுணர்க ௧டகக பொலந்தா£ 
மாயோன மேய வோண ஈனனாட் 

கோண இனற வவொழ் முகதத 

சாணஈ தின்ற சமஈதாஙகு தடக்கை 

மறங்கொள் சேரி மாறுபொரு செருவின 
மாரு துற்ற வடுபபடு நெறறிச 

சுரும்பார் கண்ணிப் பெருமபுகன் மறவா 

க௫களி ரோட்டலிற காணுக சிட்ட 

கெடுககரைக் காழக நிலமபச லுருபபக 
கடுங்கட் டேறன் மஇழ்கிறந்து இரிதாக் 

கணவ ர௬ுவபபப பு.கலவாப பயத்து 

பணைததேர் இளமுலை யமுக மூறப 

புலவுபபுனிறு தீந்து பொலிக்க ௬றமொடு 

வளமனை மகனிா குளநீ ரயரத 

இவவுமெய்க கிறுதது௪ செவ்வழி பண்ணி௰ 

குரலபுணர் ஈலயாழ் முூழவோ டொன்றி 

நண்ணீ சாகுளி யிரட்டப பலவுட 

னொண்சுடர் விளகக முகர்துற மடையொடு 

ஈன்மா மயிலின் மென்மெல வியலிக் 

கடுஞ்சூன் மகளிர் பேணிக்கை தொழுது 

பெருந்தோட் சாலினி மமபப வொருசா



' OT Gir 

௬௧ 

௭௬௨௦0 

௬௨௫ 

௭௩௦ 

௬-௫ 

௬௭௪0 

௬௪௫ 

பத்துப்பாட்டு, 

சருங்கடி வேலன் மூருகொடு வளைஇ 
யரிக்கூ டினனியங் கறங்ககேோர் நிறுத்துக் 

கரர்மலர்க் குறிஞ்சி சூடிக் கடம்பின் 
சீர்மிகு கெடுவேட் பேணிக் தமூஉப்பிணையூ௨ 

மன்றுதொனு நின்ற குரவை சேரிதொறு 

மூமையும பாட்டு மாட்டும விரைஇ 

வேறுவேறு சமபலை வெறிகொள்பு மயக்கப் 

பேரிசை ஈன்னன் பெருமபெயர் ஈன்னாட் 

சேரி விழவி னா்பபெழமுக தாக்கு ர் 

மூந்தை யாமஞ் சென்ற பினறைப 
பணிலங் கலியவிச் தடங்கக் காழ்சாய்தது 

கொடைசஈவி னெடுலகடை. யடைத்து மடமத 
சொள்ளிமை மகஸிா பள்ளி யயச 
நலவரி யிரு௮ல புரைய மெலலடை 

யயிருருப் Lj {0 வாடமை விசயவ 

கவவொடு பிடிகக வகையமை Curses 

இீஞ்சேற்றுக் கூவியா தூங்குவன ரூறங்க 

விழவி னாமும வயிரியர் மடியப 

பாடான் றவிர்த பனிககடல புரையப் 

பாயல வளர்வோர் சண்ணினித மபெபபப 

பானாட் கொண்ட கங்கு விடையது 

பேயு மணங்கு முருவுகொண் டாய்கோத் 

கூறுக கொஃறோ கழுதொடு கொட்ப 

விரும்பிடி. மேஎஈதோ லன்ன விருள்சேர்பு 

கல்லு OI DIG துணிக்கு கூாரமைத 

தொடலை வாளா தொடுதோ லடியர் 

குறங்டைப ப.இத்த கூர் நுனைக் குறும்பிடிச் 

சிற்த கருமை நூண்வினை நுணங்கற 

னிறங்கவாபு புனைக்க நீலக் கச௫னர் 

மென்லனூ லேணிப பன்மாண் சும்றினர் 

நிலனக முளியர் கலனசைஇக் கொட்குல் 

கண்மா ரூடவ சொடுக்க மொரற்றி 

வயக்களிறு பார்க்கும வயபபுலி போலத 

அஞ்சாக் கண்ண சஞ்சால் கொள்கைய 

சறிகதோர புகழ்க்க வாண்மையர் செறிந்த 

தூல்வழிப பிழையா நுணங்குநுண் டோச்சி 
யூர்காப பாள ரூக்கருங் கணையினர்



௬௫௦ 

௬௫௫ 

Ir FiO 

௬௭௬௫ 

௬.--மதுரைக்காீஞ்சி. ௪௪௭௭ 

கசோவழங்கு*தெருவி னீர்திண் டொழுக 

மழையமைநீ துற்ற வரைநா ளமயமு 

மசைவில செழுந்து ஈயம்வஈது வழங்கலிற 
கடவுள வழங்குக கையறு கங்குலு 

ம௪ச௪ மறியா தேம மாகிய 

மநறை யாமம பகலுறக் கழிபபிப 

போதஅபிணி விட்ட கமழ்தறும பொயகைத 
காதறுண் மெபி போது மூரனரூங 

கோச லசகசணா வேகம பாடச 

சீரினிது கொண்டு ஈரமபினி தயக்க 

யாழோா மருசம பண்ணக காழோ 

கடுங்களிறு கவள௫ கைபப நெடுககோப் 

பணைநிலைப் புசவி புல்லுணாக தெவிட்டப் 

பலவேறு பண்ணியக் கடையெழுக் குறுப்பக் 

கள்ளோர் களிரொடை நவல விலலோ 

நயக்த காதலர் கவவுபபிணிக அஞ்சிப் 

புலாக்துவிரி விடிய லெய்த விருமபிக் 

கண்பொரசா வெறிக்கு மின்னுககொடி புரைய 

வொண்டொ னவிரிழை * தெழிபப வியலித 

தண்சுவா ஈலலிற கதவமீ கரைய 
வுண்டுமகழ் தட்ட மழலை காவிற 

பழஞ்செருக் காளா spar Capone 

௬௭௦ சூதர் வாழ் ஈ,க மாகதர் நுவல 

௬௭௫ 

chr YO 

சடன் வலு in 

*வேதா னிகசொடு காழிகை யிசைபப 

விமிழ்முச சிரங்க வேறுமாறு சிலைப்பப 

பொறிமயிர வாணம வைகறை யியமப 

யானையங் குருகின் சேவூலோடு காம 

ரனனங கராய வணிமயி லகவப் 
பிடிபுணா பெருங்களிறு முழங்க முழுவலிக் 

கூட்டுறை வயமாப புலியொடு குழு௰ 
வான நீஈய நீனிற விசுமபின் 

மினனுகிமிாக களைய ராகி நறவும௫ழ்ஈது 

மாணிழை மகளிர் பூலந்சனா பரிகத 

பரூஉககா ழாசஞ சொரிக்க முககமொடு 
பொன்சுடு நெருபபி னிலமுக கென்ன 

  we வைகல் வடக, - வை 

& தெளிர்ப்ப வென்றும பாடம. 
* வேசாளிய சென்றும் பாடம்,



HOT 9 

௬௮டு 

பதீதுப்பாட்டு. 

வம்மென் குரும்பைக் காய்படுபு பிறவுக் 

தருமணன் (றற தரிஞிமி prises 

மென்பூஞ் செமமலொடு ஈன்கலஞ் சீப்ப 

விரவு.ககலைப் பெயரு மேம வைகறை 

மைபடு பெருர்தோண் மழவ சோட்டி 

யிடைபபுலச் கொழிக்க வேகதுகோட் டியானை 

பகைப்புலங கவாந்த பாய்பரிப் புரவி 
௬௯௦ பவேல்கோ லாக வாள்செல ards 

௬௯௫ 

௭௦௦ 

௭௦௫ 

@7 LO 

சாக 

காய்சின முன்பிழ் கடுமங்கட் கூளிய 

ரூர்க்டு விளக் ௨௧௪ வாயழு 
நாடுடை ஈல்லெயி லணஙருடைத தோட்டி 

நாடொதும விளங்கக் கைதொழு௨உப் பழிசகி 

நாடச வக விமுக்கல மனைக துவ 

கங்கையம பேரியாறு கடற்படர்ச் FT Oe 

sri geo யறியா வளங்கெழு தாரமொடு 
புதகே ளூலகங் கவிணிக் காண்வர 

மிக்குபபுக ழெய்திய பெரும்பெயர் மதுசைச 

இனைகலை மண(கத சுருமபுபடு செந்த 

யொண்பூம பிண்டி யவிழ்கக காவிற 

சுடர்பொழிக் தேறிய விளஙகுகதா ஞாயிற 

Dongs ரிளவெயித மோனறி யன்ன 

தமனியம வளைஇய காவில விளங்கை 

நிலமவிளக சூறுபப மேதகப பொலிகது 

மயிலோ டன்ன சாயன் மாவின் 

ற்ஸளிடே ரன்ன மேனி களிாபபுற ௪ 

இரக்கி னருமபிய இகலையா கூசெயிற 

ஜெண்குமை புணரிய வணடாழ் காஇற 

BLY GWG FGM HLA GLP GWOT 

காதுபமும பெருமபோது புசையும வாண்முக 

காயதொடி. மகளிர் ஈறுநதோள புணாக்று 

கோதையிற பொலிக? சேக்மைக GIChAS 
BG gg Doe ses aah 5) Oca tps gi 

இணகா மாச நீவிக கதிர்விடி 

மொண்கா மாங் கவைஇய மார்பின 

வரிக்கடைப பிரச மூசுவன மொயபப 

வருததகச் தாழ்ந்த விசவுப்பூர் தெரியம் 

பொலஞ்செயப் பொலிந்த நலபெறு விளக்கம்



ok eee seen சனம் apne sigan cote asta Letina ain AR alae aed re ARIEL HELA i cheek wma eRe டதிபத்வ் வய வ்வண்துவகயவை மலஷைஹச்ளன், வவவதம்கர் 

௬. மதுரைக்காஞ்சி, ௧௭௯ 

௪௨௦ வலிகெழு தடக்கைக் கொடியொடு சுடர்வாச் 

சோறமை வுற்ற நீருடைக் கலிங்க , 

முடையணி பொலியக் குறைவின்ன௮ு கலைஇ, 

வல்லோன ஹைஇய வரிபபுனை பாவை 
முருகயன் றன்ன வுருவினை யாகி 

௭௨௫ வருபுனற கற்சிறை கடுபப விடையறுச் 

கொன்னா சோட்டிய செருபபுகன் மறவர் 
வாள்வலம புணர்நககின முளவலம் % வாழ்த்த 

விலலைக் கவைஇக கணைதாஙகு மாாபின் 

மாகாஙக கெறுழ்ததோண் மறவாத தம்மின் 

௭௩௦ கல்லிடித தயறறிய விட்டுவாய்க இடங்கி 

னலலெயி லுழக்த'செல்வா்த தம்மின் 

கொலலேற்௮ப பைர்கோல் சீவாது போதத 

மாக்கண் மாச மோவில கறங்க 

*வெரிகிமிர் கன்ன கானை காபபட் 

௪௭௩௫ பெருகல யானை பேராககளக தொழிய 
விமுமிய விழ்க ச குரிசிலாத கமமின் 
புசையோககுத தொதெ பொலமபூக துமபை 
நீயா ரென்னாது முறைகருதுபு சூட்டிக 

காழ்மண் டெஃகமொடு *ணையலைக கலஙகஇப 

oO DAA யரிஈத நிறஞ்சிதை கவயதது 

வானக கன்ன வளககா பொறப 

கோன்குறட டன்ன வூன்சாய மாாபி 

னுயாகத வுதவி யூககலாக கமமி 
னிவ உ யானைக கணகிசை கவாநத 

௭௪௫ புலர்ந்த சாநதின் விரவுபபூர தெரியற 

பெருஞ்செ யாடவர்த தமமின் பிறரும 

யாவரும் வரு வேனோருச் தமமென 
வரையா வாயிற் செறா௮ இருந்து 

பாணா வரு5 பாட்டியா வருக 

௭௫௦ யாணா.ப புலவசொடு வயிரியா வருகென 

விருங்கிளை புக்கு மிசவலர்க் கெலலாங் 

கொடி ஞூ கெடுந்தோ களிறறடும் வீக் 

களந்தோறுங் கள்ளரிபப 

மரந்தோ௮ மைவிழ்ப்ப 

ட பழிச்ச வென்றும் பாடம். ட் ் 

* எறிரிசழ்ச் தென்றும் பாடம்



கலு பத்துப்பாட்டு, 

TAG நிணவுன்சூட் டுருககமைய 

கெய்கனிர் அ வமையார்பபக் 

குரூஉககுய்பபுமை மழைமங்குலிற 

பசக்துகோன்றா வியனகராற 
பல்சாலை முதுகுடுமியி 

௪௬௦ னலவேள்விக துறைபோடுப 
சொலலாணை நலலாஇிறரியா 

புணாகூட் டுண்... புகழ்சால் இறபபி 

ணிலஈதரு திருவி னெடியோன போல 

வியபபுஞ சாலபுஞ் செமமை சான்ஜனோ 

௭௬௫ பலாவாய்ப புகாறு இறப்பிம் Capos BD 

யரியதந்து குடியகற்றிப 

பெரியகற் றிசைவிளக்கஇ 

முர்சீ£ சாபபண ஞாயிறு போலவும 

பன்மீ னடவட் டிங்கள போலவும 

௪௭௦ பூகத சுற்றமொடு பொலிக்தினிது விள ௨ூப 

பொய்யா ஈலலிசை சிறு புனைதாப 

பெரும்பெயா மாறன தலைவ னாகக 

கடந்தடு வாயவா விளமபல கோச: 

ரியனெறி மரபினின வாய்மொழி கேட்பப 

எஎடு பொலமபூ ணைவ ருட்படப புகழ்ஈத 

மதமிகு சிறபபி௦ குறுகில மன்ன 

camo Dom? sort Ou பொழபு 

விளங்கும புகழவை கிறபுகழ்ு தேத 
விளங்கிழை மகளிர் Curva, Cas Bu 

௪௮0௦ மணககமழ் தேறன் மடுபப நார, 
மகிழ்க தினி துறைமதி பெரும 

UTA GIS ்பறுத Bor AYP யையே 

இ) SOTO LA ரூள். 

இப்பாட்டி ற்கு மாஙகுடி மருசனா மதுரைச்சானு?யெனற மதுரைப்பெயரா 

ஈன்றித் தஇணைட்பெயரா; பெயாகூறிஞா இச இணைபபெயர் பன்னிருபடலமு தலிய 

எல்களாற்கூ.றிய தணைப்டெயரன்று; தொல்காட்பியனார்க. நிய தஇணைப்பெயரிற் 
1பாருளே இப்பாட்டி.ற்குப் பொருளாகக சோடலின் வஞ்சி மேறசெலலலானும், 
ரஞ்சி எஞ்சாதெதாசென்தூன்றலானும் “வஞ்சியுய காஞ்சியும் தம்முண மாறே” 

'னப் பன்னிருபடலத் இிற்கூறிய தஇணைபபெபா இப்பாட்டி.ற்குப் பொருளன்மையு 

wis. அவர் முதுமொழிககாஞ்ுமுதலியவற்றைப் பொதுவியலென்று gine 

ரத்க்கூறலின், ௮வை திணைப்பெயராகாமையுஈரர்ச,



ச ௩ ட 
Gir. — மதுரைக்காஞ்சி. ௪௮௧ 

இனி மதுரைச்காஞ்சியென்றதற்கு மதுரையிடத்து ௮ரசர்தீகுச் கூறிய காஞ்சி 

பென விரிச்ச இஃது உருபுமபொருளும உடன்றொசக,து. % காஞ்சு தானே பெ 
ருந்தணைப் புறனே” என்பதனாற காஞூ பெருகஇணைக்குப் புறனாயிறறு, HS 

* பாஙகருஞ் சறப்பிற பல்லாற் ரானு - கிலலா வுலகம் புல்லிய நெரித்தே.”” என்ப 

தாம் இதன்பொருள் பாங்கு ௮ருஞூறபபின் - தனக்குத் தணையில்லாத வீடுபே 

றுகிமித்தமாக, பல் ஆறரானும - அறம் பொருள் இனபமென்னும பொருட்பகுதியா 
னும், அவறறுட்பகுதியாகிய உயிரும யாககையும செல்வமும் இளமைய மூசலிய 

வற்ரானும், நில்லா உலகம் புல்லிய நெறிதது - நிலைபேறில்லாத உலூயற்சையைப 
பொருந்திய ஈன்னெறியினை உடைத்து ௮அககாஞ்சியென்றவாறு எனவே வீடுபேறு 

கிமித்தமாகப் பல்வேறுநிலையாமை சான்றோ ரறையுங் குறிபபினது காஞூத இணை 
யென்பதுபொருளாயிதறு 

இசசெய்யுட்புலவா இபபொருளேகோடலின, யாம இபபொருளேசர உரைக.. 

நுெனெ்ரும் 

[ ஒஙகுதிரை வியன்பரபபி, ஜெலிமுஈநீற வரமபரக:] வியன் பரபபின் ஒங்கு 

இரை ஓலி முந்நீர வரமபாக--- ௮கலததையுடை 5தாயே நீரப்பரப்பின்சணணே ஒய் 
குதிரை ஓலிககுங் கடல் எல்லையாக, 

தேன் தூங்கும் உயா சமயம் மலை நாறிய வியன் ஞாலதத--- தேனிருலதூங 
கும் உயார்ச உச்சயையுடைய மலைகள்தோன்றிய ௮கலததையுடைய ஞாலததின்்௪ 
ணணே, 

வலம் மாதிரததான வளி கொட்ப-- வலமாக ஆகாயததின்கணணே காதறுச 

சுழல, 

வியன் காணமீன் நெறி ஓமுக--௮கலததையுடைய காணமீனகள் தாம் நடசகு 

நெறியின௫கணமணே ௩டகக. 

பகற செய்யும செஞ்ஞாயிறும்-- பகற்பொழுதை உணடாககுஞ் சவர்தபக 

லோனும, 

்.. இரவுச் செய்யும வெணடிங்களும--இ£ாப்பொழுதை உணடாசகும வெள்ளிய 

மதியும், 
மை இரந்து ளொந்து விளஙக-- குறறமறறுத சதோனறிவீளஙக, 

மழை தொழில உதவ --- மேகம தானே பெயதாரொழிலை வேணடுககாலத் 

சேதா, 
உழவுத்தொழிறகு உகவவென்றுமாம 

மாதிரம கொழுகக-- திசைகளெலலாஈ சழைபப, 

மலைகள் விளை துகொழுககவெனறுமாம 

[தொடுபபி னாயி.ரம் விததியது வீளைய ] தொடுப்பின் வீத்தியது ஆயிரம் வீளை 

ய-- ஒருவிதைப்பின்கணணே விதைத்தவிை ஆயிரமாகவீளைய, 

நிலனும்--வீளைநிலஙகளும், 

மரனும்---ம.ரங களும், 

பயன் எ.தாபு ௧௩த--- பல்லு.பாகரு் தமபயன்கசொடுசதலை ஏறட்டுக்கொண்)



௧௮௨ பததுப்பாட்டு. 

சோய் இகச்து கோக்கு விளங்க-- மச்கட்குப் பரியும்பிணியுநீங்கி அழகுவிளங்க, 

'மேதக மிகப்பொலிக் த, வோங்குகிலை வயககளிறு:] மிசப் பொலிந்த தங்குகிலை 

வயச் சளிறு மேதக --- ௮றவும்பொலிவுபெறற உலகத்தைத்தாங்குதல் வளருந்தன் 
மையையுடைய வவியையுடையவாகிய இக்கயங்கள் இவர்தாங்குதலின் வருத்தம 
ற்று மேம்பாடுதக, 

சுருளும் படியுமாகபபண்ணினவிடத.௫ப் பணணி௰ிறகும் யானையென்றுரைப்பா 

ருமுளர் 
[கண்டுகணடாச் கட்னெபத, துண்ண்டா மிகுவளத்தான் ] 

உணடு தண்டா மிகு வளததான்--- உண்டு அமையாத உணவுமிகுகின்ற செல்வ 

த்தோடே, 

“கண்டு தணடாக கட்கு இன்பத்து -நோகூயமையாத கட்டினிமையினையும், 

உயர் பூரிம வீழுத் தெருவில்--உயாகத இறகுகளையுமுடைய சரிய தெருவிலிருக 

குமாச்தா (௨0), 

பூரிமம் - சார் திட்ட தொட்டி களென்பாருமாளர். 

| பொய்யறியா வாய்மொழியாற், புகழ்கிறைக்த ஈன்மாந்தரொடு.] வாய்மொழியா 
ற் புகழ் நிறைந்த பொய் ௮றியா ஈன்மாந்தரொடு -- மெய்ம்மொழியே எச்காலமும் 

கூறுதலாற்பெற்ற புகழ்நிறைந்த பொய்யைககேட்ட றியாத ஈல்ல ௮மைச்சருடனே, 

கல் ஊழி அ௮டி.ப படர -- நன்ராடிய ஊழிக்சகாலமெல்லாஈ தமச்கு அழி.ப்பட்டு 

BLES, 

பல் வெள்ளம் மீச கூ.ற--பலவெள்ளமென்னும எண்ணைப்பெற்ற காலமெல்லா 
ம் ௮ரசாண்டதன்மையை மேலாகச்சொல்லுமபடி., 

உலகம் ஆண்ட உயாந்தோ மருக --- உலகததையாண்ட உயாச்சிபெத்ரோ 

குடியிலுள்ளவனே, 

மாதிரங் கொழுக்க (௧௦) வீசுதியதுவிரைாய (௧௧) நிலனும் மரனும் ஈந்த (௧௨) 
வளீகொட்கையினாலே (ட) மழைதொழிலுதவ (௧0) வெனமுடிக்க. 

வியன்ஞாலததிடதசே (௪) மழைதொழிலுதவ (௧௦) காண்மீனெறியொழுக (௬) 
ஞாயிறுக் (௭) இங்களும (௮) விளஙக (௯) கோக்குவிளங்கக் (௧௩) களிறு (௧௫) மேதச 

(௪௪) நன்மாந்தரோடே (௨0) ஊழியடிப்பட்டு ஈடக்கும்படி. (௨௧)மிக்கூ.ற (௨௨) முக்நீ 

ரீவரம்பாக (௨) உலகமாண்ட உயாஈதோமருகவெனமுடி.க்க. 

இவர்கள் தருமத்திற் றப்பாமனடததவே இகசூறியயையும் கெறிதப்பாமல் நட 
BGO wer pi 

பிணக் கோட்ட களிற்றுச குழமும்பின் நிணம் வாய்ப்பெய்த பேய் மசளிா--பிண 

ற்களையுடைய கொமபுசளையுடையனவாய்ப் பட்ட ஆனையினுடைய இரளின் கிணத் 
தைத்தின்ற பேய்மகளிருடைய துணங்கை (௨௪), 

இணை ஓலி இமிழ் துண௩கைச் சா. இணைத்த ஆரவாரமுழங்குன்ற gs errs 
சைக்கூத்தின் சாககு, 

பிணை பூபம் எழுந்து ஆட-- செறிந்த குறைத்தலைப்பிணம் எழுந்துகின்று ஆடு 

கையினாலே, 

அஞ்சுவர் போர்ச்களத்தான்-- அஞ்சுதலுணடான போர்ச்களத் இடத்தே,



௬. மதுரைக்கர்ஞ்சி. ௧௮௩. 

ஆண் தலை அணங்கு அடுப்பின் -- ஆண்மக்கள் தலையாய சோகூனாரைவருத் 

அம ௮டுப்பின்கண்ணே, 

வய வேந்தர் ஓண குருதி சனத் இயிற் பெயர்பு 'பொங்க -- வலியினையுடைய 

வேர்தருடைய ஒள்ளிய குருதியாடய உலை சனமாயெ யின் மறுப் பொங்குகையி 

னாலே, 
[தெறலருக கடுந்துபபின், விறல்விளங்யெ விழுச்சாபபிற, தொடிததோட்கை 

அடுப்பாக, வாடுற்ற வன்சோறு, நெறியறீர்2 கடி.வாலுவ, னடி.யொதுஙடூப் பிற்பெ 

யராப், படையோரககு மூருகயர ] 
தொடி.த் தோள கை துடுபபாச ஆடுறற ஊன் சோறு-- வீரவளையையுடைய 

வாய தோளையுடையசைகள் தடுப்பாககசொணடு துழாவி ௮தேலுற்ற ஊனாயெசோ 

ற்றை, 
நெறி ௮றிசத கழ. வாலுவன்--- இடுமுறைமையறிஈத பேயமடையன், 

தெறல் ௮௬ கட் தபபின் விறல் விளஙகூயெவிழுச சூர்பபின் அடி. ஒதுக்கிப் பிற் 

பெயராப் படையோரக்கு முருகு அயர --பகைவசாற கோபித்தறகரிய சுடிய வலி 

யினையும் வெற்றிவிளஙகிய சரிய சொடுந்தொழிலினையுமுடையராய் இட்_.௮டி.வாங் 
இப் பின்போகாதவீரர்க்கு வேளவீசெய்யும்படி. , 

௮மா கடககும வியன் தானை -- போரைவெல்லும் ௮அகலத்தையுடைய படை 

யினையுடைய, 

போர்ச்களததே (௨௮) ஆடுற்றசோற்றை (௩டு) வாலுவன் (௩௬) அடி.பெயசா 

(௬௭) வீராக்கு முருகயரக (௬௮) கடக்குந்தானையென்க 

[தென்னவற பெயரிய துன்னருர் துப்பிற, ரொன்முது கடவுட் பின்னர் மேய, 

வரைததா ழருவிப் பொருப்பிற பொஞா.] 

வளாச் தாழ் ௮ருவிப் பொருப்பிற் சடவுள்--- பககமலையிலே விழுகின்ற அருவி 

யினையுடைய பொதியின்மலையிலிருககுங கடவுள, 

தென்னவற பெயரிய துன்னரும் தபபின தொல் முது கடவுட் பின்னர் மேய 

பொருந -- இராவணனைச் தமிழ்மாட்டையாளாதபடிபோககன இட்டுதற்கரிய வலி 

யினையுடைய பழமைமு இரர்த ௮கத்தியன்பிள்னே எண்ணப்பட்டுச் சான்றோனாயிரு 

தீதறகுமேவின ஓப்பற்றவனே, 

4 இசைநிலை௪ இளெவியி னா௮ குஈவும” என்றதனால், இராவணன் சென்றி 

சையாணடமைபற்றித் தென்னவனென்னுா, இப்பெயர் பாண்டியற்குங் கூற்றுவற் 

கும் ஏறறுநின்றாறபோல அகத்தியனைத தென்றிசையுயாந்த கொய்ம்மைபோக இறை 

வனுககுச €ரொபபஇருகதானென்பதுபறறிக சடவுளென்றரா. இராவணனாளுதல் 

பாயிரத்துச்சுததிரதது உரையாடிரியாகூறிய உரையாலுமுணாக. 

இனி * “முததோ முறுவலாய் காமணம் % & % எச்கடவுண் மற்றக் கடவுள்" 

என இருடி.களையுங கடவுளென்றுகூ றியவாதறானுங்காணக. 

இதனால், அகத்தியனுடன் தலைசசங்கத.துப பாணடி.யனிருந்து தமிழாராய்கத 

திறப்புக்கூ றினார். 

9 தொல்காப்பியம், சொல்லதிகாரம், எசசவியல், ௫௩ 

* கலித்தோகை, மன்றவதுமருதம், உ௮:--“முத்தோ முதவலாய் மாம 

ணம் புச்சச்கா - லிபபொழுது பொழுதென் றதுவாய்ப்பக் கூறிய - வெக்கடவுண 

மற்றக் சடவுள்.”



௧௮௪ பத்துப்பாட்டு. 

கூமறுவனையுமைதக்சகடவுளென்று இறைவனாக்கி, ௮வன்பின்ன ரொன்றது ௮௧ 
கீதியனையென்றுபொருள்க. நின், இறைவனுக்குத் தம்பியென்றல் சாலாமையாலும், 
அப்பொருடருங்காலத்து x முன்னவன் பின்னவன்”, “முன்னோன் பின்னோன்” 

என்றல்ல அச்சோல் நில்லாமையானும ௮அதுபொருந்தாது 1 “முன்னரே சாகாண் 

மூனிசச்க மூப்புள - பின்னரும் பீடழிச்கு கோயுள”? எனவும் பிறாண்டும் முன்னர் 

பின்னரென்பன இடமுணாத்தியேநிற்குமென்றுணாச 

பொருசனென்றது தான் பிறாச்கு உவமிககப்பவொனென்னும் பொருட்டு, 

விமுச சூழிய--2ரியமுகபடாதையுடையவாய், 

விளங்கு தடைய--விளங்குன்ற பட்டததையுடையவாய், 

கடுஞ்சினத்ச -- கடிய சனததையுடையவாய், 

சமழ் சடாத்து org பட்ட ஈறுஞ் சென்னிய --சமழுன் றமதததாலேசேறுண் 

டான ஈறியதலையினையுடையவாய், 
வரை மருளும் உயர் தோன்றல--வமையென்ற மருளும் உயார்த தோற்றத்தினே 

யுடையவாய், 
வினை ஈவின்ற போ யானை--பேசாத்தொழிவிலேடயின்ற பெரியயானை, 
இச் செய்தெனெசசக்குறிடபாசய வினையெசசமுற்றுக்கள் ௮௫க௫வர்தனவற் 

றை ஈநவின்றவென்னும் பெயசொசசத்தோடு முடி.&க. 

சினஞ் சிறக்து களன் உழககவும-- இனமிக்குச் களத்துவீரராக சொன்றுதிரி 

யவும், 
மா எடுத்த மலி குரூ௨ச் துகள ௮கல் வானதது வெயில கரபபவும்--குதினாத் 

இரள் பசைவர்மேற்செல்லுசலாலுண்டான மிகசநிறததையுடையவாகியதூளி ௮சலு 

தற்குச் காரணமான ஆகாயத்திடத்தே வெயிலைமறைகசவும், 

வாம் பரிய ௪0ர் திண்டேர் காற்று எனனக் கடிது கொட்பவும்--தரவங்குதிரை 

களையுடைய செலவுகடிய இணணியதேர் காற்றுசசுறறியடி. ச்சதென்னச் கடி.தாகச் 

சுழலவும், 

[வாண்மீகு மறமைர்தா, தோண்முறையான் வீறுமுறற௨ம்:] வாள் மிகு மறம் 

மைந்தர் தோள் வீறு முறையான் முற்றவும்--வாட்போரான்.ரிகுன்ற மறத்தை 
யுடைய வீரருடையரோள் வெரறிமுறையாகவெட்டுதலான் மூறறுப்பெறவும, 

1 “விருச்தாயினை யெறிரீியென விரைமார்பசங் கொடுத்தாற், கரும்பூணற வெ 
றிச்சாங்கவ னினதாழீனி யெனவே?” என்றார் பிறரும் 

* திநச்சிற்றம்பலக்கோவையார், ௬௯௪௨-௨ “மூபபா னிளையவன் முன்ன 

வன் பின்னவன் முப்புரங்கள் - வீபபான் வியனறிலலை யானரு எால்விரி நீருல 

கங்-சாப்பான் பிரியக் கரு துன் ராஈமர் கா£க்க.பறகட்-பூபபா னலமொளி ரும்புரி 
தாழ்குழற் பூங்கொடியே ? 

* நாலடியார், ஈகை, ௨:--*“முனன ரே சாகாண் முனிதகக மூப்புள - பின் 
னரும் பீடழிக்கு சோயுள - கொளனே - பாவனமபின் பற்றன்மின் பாததுண்மின் 

யாரது - கரவன்மின் சைததணடாம போழ்து,” 

1 சீவகசிந்தாமணி, மண்மகளிலம்பகம், ௪௬௪ -- 'விருர்தாயினை யெறிரீ 

யென விரைமாபகங் கொடுத்தார்-கரும்பூணற வெறிநதாங்கவ னினதூழீனி யென 
வே - யெரிக்தாரயி லிடைபோழ்ந்தமை யுணராச௨ ஸின்றான் - சொரிந்தார்மல ரர 
மங்சையா சொராசா£விசம் படைக்கான்.? 

   



௬.--மதுரைக்காஞ்சி, ௧௮டு 
இரு பெரு வேர்தரொடு வேளா சாயபு பொருது அவரைச் செரு வென்றும். சேரன்சோழனாயெ இருவராயெ பெரிபஅரசருடனே கு.றுநிலமன்னருமிளைக்கும்படி. பொருது அவரைப் போனாவென்றம் அமையாமல், 
உமமை - சிறப்பும்மை 
[இலங்கருவிய வரைநீ£தச , சரமபோழாத விசலாற்ற, லுயர்சதோஙூய விழுக்(ஜி 

ெப்பின் ] 

உயாநது இலங்கு அருவிய வரை நீஇ இஙூய விமுச இறப்பின் -- உயார்.துவி 
எஙகுின்ற அருவிகளையுடைய மலையிற குறிஞ்ரநிலமன்னரையெல்லாம்வென்று உய 
ரந்த €ீரிய சலைமையினாலே, ் 

இகல ஆறறற சரம் போழக்ச சிறடபின்--மாறுபாட்டைஈடத்துதலையுடைய Bo ப்சைவாகாகெளைப பலவழியாகபபிளந்ச சிறபபினாலே, 
நிலம் தந்த போ உதவி--நாடடி விருக்்ற அ. ரசாநிலஙகளையெல்லாம்கொண்ட 

பெரியஉதவியையும், 
மலையும் காடும் ௮ரணாகஇருஈ 2 ௮ரசனை அழித்தவவியாலே சாட்டி விருகன்ற 

ரசா தததம்சாடுகளைவிட்டாரென்ற தாம ௧௫ 
பொஷஃந்தா£ மா£பின நெடியோன் உம்பல்--பொன்னாற்செய்த தாரையணிர்த 

மா£பினையுமுடைய வடி. ம்பலம்பரின்றபாணடி.யன வழீயிலவந்தோனே, 
யானை (௪௭) களனுழகசவம (௪௮) துகள் (௪௧) வெயில்சரப்பவும (௫௦) தேர் (௫௧) சொட்பவும (௫௨) மைநதா (௫௩) முற்றவும (௫௪) பொருதுசெருவென்றும் அமையாமல (6௬) விழுசசிறபபின் (௫) நிலநதர்.5உ தவியினையும் (௬௦) மார்பினையு ஐ, 

மூடையநெடி யோனெனைக 

மரம இன்னூ௨ வரை உதாக்கும நரை உருமினேறு அனையை -- மரங்களைச் 
சுட்டு மலைகளைநீருக்கும பெருமையினையுடைய உருமேற்றையொப்பை, 

்' கருகரைஈலலேநது ”? என்ராபிறரும இன் - அசை 
அருங் குழு மிளை--பகைவாசோதநசரிய திரட்ியையுடைய SN DEM, CH னையும, 

குணடு படெயனே--ஆழததினையுடையடயனயும், 
உயாநது ஓஙயெ நிரைப பூதவின--உயாக துவளாநத கோபுரஙகளிடத்து வாயில் 

களையும், 

நிரை - ஆகுபெயா உயாசடி இங்குதலைவிசேடித்துகின்றது, ௩௮ 
கெடும இில-- நெடியமதிலினையும, 
நிறாஞாயில---நிறைதத சூட்டினையுமுடைய, 
அஃது எயதாலமறைதறகு உயர பபடுபபது 
[அமபுமி ழயிலருபபம் | அயில அமபு உமிழ் அருபபம்--கரமையையுடைய அமபுகளையுமிழும் அரண்களை, 

௩௦ 
மிளை 1௬௪) தேதலியவறறையுடைய அருப்பமென்ச. 
தீண்டாது தல௪ சென்று கொணடு நீயநிய விமூச சிறபபின்--அமையாமல Mal விடஙகளிலேசென்று கைககொண்டு அவவீடஙகளினின்றும்போன சரிப தலைமை யினையுடைய கொ௱ழவா (௪௪.



.த௮௬ துப்பாட்டு, 

[தென்குமரி வடபெருங்கல், குணகுடகட லாவெல்லை:] தென் குமரி எல்லை ஆ 
வட பெருங்கல் எல்லை ஆக் குண குட கடல் எல்லை ௮--தென்றிசைக்குக்குமரி எல் 

லையாக வடதிசைச்குப் பெரியமேரு எல்லையாசக ழ் ச் இசைககும் மேறறிசைக்கும் 

கடல் எல்லையாக இடையில்வாழவோரெல்லாம், 

Gs தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப--தம்முடன் பழமையைச்சொல்லி ஏவல் 
கேட்கும்படி, 

வெற்றமொடு வெறுத்து ஒழுயெ--வெற றியோடே செறிந்துஈடந்த, 

கொற்றவர்தங் கோன் ஆகுவை -- வெறறியுடையோரதம்முடைய தலை௨னான 

தின்மையையுடையை, 

Eo வான் இயைந்த இருமுநநீப் பேஎம் நிலைஇய விரும் பெளவத.து--மேகம்படி. ௩த 

பெரிதாயெ மூன்றுமீமையையுடைய அசசம்நிலைபெறற கரியகடலிடத்து, 

| கொடும்புணரி விலங்குபோழக, கடுங்காலொடு கரை சேர, நெடுஙகொழி. மிசை 

யிதையெடுத்த ] 
கடுஙகாலொடு கொடுமபுணரி வீலஙகு போழ இதை எடுதது-- கடியகாற்றாலே 

சடவேளைன்ற இனாயைக குறுக்சே பிளக்தோடும்பட. பாய்விரிககப்பட்டு, 

இன்னிசைய முரசம் மூழஙக--இனிய ஒசையைடிடைய மூரசமூழஙகாகிறக, 

பொன் மலிந்த விமுப பணடம் காடு ஆர--பொன்மிகுதறகுக்சாரணமா௫ய 
சீரிய சரக்குக்சளை சாட்டி லுள்ளா£நுகருமபடி.யாக, 

[சன்சிழிதரும ] கரை சேர (௭௮) கனகு இழிரரும--சரையைச்சேர வாணிகம் 
2௦ வாய்த்துவந்து இழிதலைசசெய்யும், 

[| ஆடியற் பெருசாவாய ] கெடகொடி மிசை (௪௧) ஆடு இயற் பெரு காவரம்-- 
கெடியகொடி பாய்மாததின மேலேயாடும இயல்பினையுடையபெரியமரககலம், 

இதைஎடுதது (௪௧) முழகக (௮௦) ஆர இழிதரு (௮௨) சாவாயென்க 

மழை முறறிய மலை புறாயத துறை முறறிய துளங்கு இருக்கை -- கருமே 

(௫ சஞ்சூழர்த மலைபோலக கடல்சூழ்$சத அசைகின்ற இரப்பினையும், 

துறை - அகுபெயர். சசரககுப்பறித்சறகுக கடலினின்றமரககலஙகள அக்கடல் 
சூழரின்ற தற்கு மழைமுற மியமலை உவமமாயிறற. 

காவாய் துளங£ருக்கையென்க 
தெண்கடற குண்டு அகழி---தெளிஈத சடலாகிய ஆமழததையுடைய டெ ஙகனையு 

௩ உமுடைய, 
சர் சான்ற உயா செலலின ஊா கொணட உயா கொற£வ--- தலைமையமைந்த 

உயர்க்த கெல்லின்பெ.பரைப்பெறற சாலியுரைககொணட உயாகத வெ௱றியையுடை 

யவனே, 

இதனை றனசகு௩டவாதஃ தா! ஊாகொணடானெனமுா 

௩.6 இன்னை ௮சையாக6 சகெலலூரொனபாருமுளா 

இருகையினையும (௮௫) டேயகனையு (௮௬) முடையாரொனக 
(மீ£த்தெதவவு கிரைாததொழுவா, பாடுசி௨மபு மிசையேறறத, தோடுவழங்கு மக 

லாம்பியிற், சயமகைய ௨உயணனிறைககும-] 

வயல அகைய நிறைககும கயம நீத தெவவும நினாச தொழுவாபாடு சிலம்பும் 

௪ இசை--வயல்தழைககும்படி. நீனாநிறைததறகுககாரணமான குளங்களினீனா இடா 

வான்முசச்துகொள்ளும் நினாயாகரின்றுதொழிலசெய்வாரிட தத ஒலிசககுமோசை,



௬.--மதுரைக்காஞரி. க௮௭ 

ஏற்றத்தோடு வழங்கும் ௮சல் ஆம்பியின் இசை--ஏறறச் துடனேயுலாவும் ௮சன் 

றிபன்றிப்பத்தலின்ஒசை, 
மென்றொடை வன் ஏழொனா இசை (௬ட௫)--மெததெனற கட்டுககளையுடைய 

வலிய பூட்டைபபொறியினோசை, 

xe கொள்பவர் இசை(௧6)--சடாவி$சின்றவரோசை, Cr) 

பகடு பூண் செண்மணி இசை (௬டு)--௭ர துகள்பூணட தெள்ளிய மணியினோசை, 

இரும்புள் தப்பும் இசையே -- பயிரசளிற பெரியசளிமுதலியவறறை ஓட்டு 

மோசை, 

ஏகாரம் - ஈற்றசை 

என்றும்--எர்நாளும, Zo 

மணிப் பூ மூணடகதது மணல மலி கானற் "பரதவா மகளிர் குரவையொடு 

ஓவிப்ப--ரீலமணிபோலும் பூககளையுடையவாகிய கழிமுளளிகளையுடைய மணறகுன் 
றுசணமிக்ச கடற்கரையிலிருக்கும் பரதவருடைய மகளிராடுங் குரவைககூத்தினோ 

சையோடே கூடி. ஆரவாரியாகிறப, 

ஒருசரா விழவு சினற வியல ஆஙகண -- ஒருபககம் விழாககொணடாடுதலாற் க (3 
பிறநத தசைகள மாருமனின்ற ௮அகலததையுடைய ஊாகளிட ததேயிருந்.த, 

பாடுசிலம்புமிசை (௬0) முதலியன குரவையொ0 (௬௭) என்றும் (௬௫) ஒலிப்ப 
ஒருசாா விழவுநின்றவாரொனக 

மூழவுத தோள் முரட் பொருநாககு-- முழவுபோலுஈ தோளினையுடையராய்க 
கல்வியான்மாறுபடுதலையுடைய தடாரிபபொருகாககு, 

உரு கெழு பெருஞ்செறப்பின் இருபெயாப போ ஆயமொடு இலகு மருப்பிற் 
களிறு கொடுத்தும் -- ௮சசம்பொருந்திய பெரிய தலைமையையுடைய சன்றும்பிடி.யு 

மென்னும இரணடுபெயரையுடைய பெரியதிரளுடனே விளங்குடன்ற கொம்பினையு 
டைய களிறகளைககொடுததம, 

இருபெயாககு ஆடும மாடூமென்பாருமுளா உ 

பொலச் தாமரைப பூச குட்டீயும்--பொன்னாற்செய்த தாமரைப்பூவைச் சூட்டியும், 

[கலஞ்சானற கலஞ்சிதறும, பல்குடடுவர் வெல்கோவே ] 

நலம் சான்ற கலம சிதறும் கோவே--நன்மையமைந்த பேரணிசலஙகளை எல் 
லார்ச்குங்கொடுச்குஙசோவே, 

ஊர்களிடத்தே யிருந்து (௬௮) பொருகாசகுக (௬௯) கொடுத்துஞ் (௧௦௨) சூட்டி, 

யும் (௧௦௩) அமையாது சலஞ்சிதறுஙகோவேயெனக 

பல் குட்டுிவா வெல கோவே --- பலவாயே குட்டசாட்டி.ஓுள்ளாரை வெல்லுக 

கோவே, 

என்பது ௮டை. 

இதனால், தன்னாடடி லூ£களிலிருர்து சொடுச்னேற சிறப்புசகூ றினா ஈடு 

கல் காயு கடுவேனிலொ0--மலைகள் சாய்தற்குகசாரணமாயெ கடிய முதலே 

னிலாலே, 

இரு வானம் பெயல ஒளிபபினும--பெரியமேகம் மழையைச் தன்னிடத்தே 
பூ மறைத்துக்கொள்ளினும்,



௧௮௮ பத்துப்பாட்டு, 

[வரும்வைகன் மின்பிறழினும்;] வைகல் வரும மின் பிறழினும்--சான் தோன் 
அதற்குரிய சாலிலேசோன்றும் வெள்ளி தென்றிசையிலேஎழிலும், 

வெள்ளம் மாறாது விளையுள் பெருக--யா.றுகள் வெள்ளமாருமல்வந்து வீளை 
தீல்பெருகுசையினாலே, 

(த் நெல்லின் ஒதை--மூறறினநெலலுக் காறறடி த்தசைசலாலே எழுந்த ஒசை, 

அரிசா சம்பலை---அதனையறுபபாருடையவோசை, 

புள் இமிழ்ச் த ஒலிக்கும் இசை--பறவைகள்கத் தகையினாலே ஆரவாரிக்குமார 
வாசம, 

என்றும்--எந்நாளும், 

Bo சலம் புகன்று சுறவுக் கலித்த புலவு நீ வியன் பெளவத.த.--தம்முள மாறுபாட் 
டைவிரும்பிச் சுருக்கள செருகதெதிரிகின்ற புலானாற்ற சதையுடை சதாகிய கீரையு 

டைய ௮கற்சியையடைய கடலிடததுத் தவலை (௧௧௫), 

நிலவுச் கானல் மூழவுத் தாமைச் குளிர்ப பொதும்பா களித தூவல--நிலாப்போ 

லும் மணலையுடையகனாயிணிழ குடமுழாப்போலுங % சாயையுடையதாழையை வே 
௧8 லியாகவுடைய குளிர்ச்சியையுடைய இளமரகசாவின்கணணேவாது செ.றிதலையுடை 

ய துவலையிலோசை, 

கிரை தமில் வேட்வொ கனரா சோ சம்பலை--நினாதத மின்படசாலே வேட்டை 
யாடுலார் வந் ௮ சணாயைசசேருமாரவாரம, 

இருங்கழிச் செறுவின் வெள்ளுப்புப பகாஈரொடு -- பெரியகழிபிடதது உப்புப் 

௮௨ பாத்தியிலே வெள்ளிய உப்பைவிறகும் அளவரொலியோடே, 

(ஒவியோவாச் கவியாணா, முதுமெள்ளிலை மீககூறும், வியன்மேவல் விழுசசெ 
ல்வத், இருவகையா னிசைசான்ற, சறுகுடி.ப பெருஈதொழுவா, குடிகெழீடுய சானி 
லவரொடு, தொன்றுமொழீர்து தொழில்கேட்ப | 

சிறுகுடி.ப் பெரும்தொழுவா ஒலி ஓவாக கலி யாணர் மு.துவெள்ளிலை -- இறீய 
௪க9குடிசளாய்ப் பெரியதொழிலகளைச் செய்வாருடைய ஆரவாரமுமொழியாத பெருக்கி 

னையுடைத்தாயே புதுவருவாயினையுடைய முதுவெள்ளீலையென்றா மூ, 

இது குறுகிலமன்னரிருப்பு 

பகர்சசொவியோடே (௪௪௪) கெலலினோதை (௧௧௦) முதலியஓலி என்றும் (௧௧௧) 

ஒவாதவெள்ளிலையென்க 
Sao இருவகையான் வியன் மேவல் விழுச்செல்வதது இசை சான்ற குடி. 

கெழீஇய தானிலவசொடு--உலகத.து.தசொழ்லசளின மேலகசசொல்லும உழவு வா 

ணிசமென்ன்ற இரணகூஉற்ராலே ௮கலமபொருக்துதலைடுடைய சீரியசெல்யச்சா 
லே புசழ்கிறைக்த குடி. மகசள பொருந்தின கான்குரிலத தவாழ்வாருடனே, 

தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப--ப ரமைகூறிநின்று ஏவலைக கேட்கும்படி. 

௩டயாச, 
கால் என்னக் கடி.து உரா௮ய் நாடு கெட எரி ப.ரபபிஆலங்கானத்து அஞ்சுவ 

இறுத்து--காற்றென்னும்பழி. கடி. தாகப்பரச்துசென்று பசைவர்சாடுகெடும்படி. நெ 

ருப்பைப்பசப்பித தலையாலங்கானமெனடின்றணரிலே பசைவர்சகு௮சசர்தோன்ழும்ப 

ழூ.விட்டு, 

ரீகல் 

தாளையுடையவென்றும் பிர தி'பேதமூணச



Fr nD HONE HN GH. ௧௮௯ 

((ஏறிபரந்தெடுத்தல்'' என்னுச் துறைகூ நிறறு, 

௮.சசு பட அமர் உழக்கி முரசு கொண்டு களம் வேட்ட -- நெடுநிலமன்னரிருவ ' 
ரும், குறுநிலமன்னரைவரும் படும்படி. போரிலேவென்று ௮வாமுரசைசசைச்கொண 

டு சளவேள்விவேட்ட, 

எழுவராவா;--சேரன, செமமியன், இதியன், எழுநி, எருமையூரன், இருக கோ (கி 

கவொண்மான், பொருகன அ தய 

௮டு திறல் உயா புகழ் வேஈே -- கொல்லுனெழற வலியுயார்ச புகழையுடைய 

வே£தனே, 

நானிலவரோடே (௧௨௩) முதுவெள்ளீலை (௧௧௧) தொழில கேட்பத (௧௨௪) இ 

லுயர்ச்சவேந்தேயென்க Bo 
Qa 4 தலையாலககானதது வென்ரமைகூறிறறு 

ஈட்டவா குடி. உயாககுவை--நின்னுடனே நட்புககொணடவருடையகுடி யை 

உயாததலைச்செய்வை, 

செற்றவா ௮ரசு பெயாசகுவை--ரீசெறபபட்டவா அரசுரிமையை வாங்கெகோ 

டலைச் செய்வை, BE 

Gur owes 9 Guat Carer Be Fqenru Sape Pouder—Qulw sormes 
ளிடததே மேலாய்த்தோனறகையினாலே புகழையுடைய விழுமிய தலைமையினையும், 

விளைந்து முதிந்த விழு முததின்--சூன்மூற்றி ஒளிமுதிர்ர்ச €ரியமுத்இனையும், 
இலங்கு வளை இருஞ் சேரி--விளஙகுரினற சஙகனையுமுடைய பெரிய சஙகு 

குளிபபாரிருப்பினையும், ல 
மூத்தினையும் சஙனையுமுடைய சேரியென்க. 

சட்கொண்டி.க குடி.ப பாககச்.த--சளளாயெ உணவீனையுடை ததாதிய இழிந்த 
குடி. ளையுடைய £நரசளையுமுடைய, 

கொண்டி - கொள்ளபபதலின் உணவாயிாறு, கொள்ளை.புமெனப. 

ஈற கொற்சையோர ஈசைப பொருக -- நன்னா கொறகையென்னுமஊரிலள் ௪ 6 

ளேரா ஈசசுதலைசசெயயும் பொருஈனே, 

இதனாற் சொற்கைச்குரியோனென்னா£ 

சிறப்பினையும் (௧௬௪) சேரியினையும (௧௯௬) பாகசுதஇினையு (௧௩௭) முடைய 
கொற்கை 

செற்ற தெவவா கல௩கத் தலைச் சென்று அஞ்சுவரத கட்கும் அணஙகுடைத தப ௩ 

பின்--தாங்கள்செறப்பட்ட பகைவர்மனயகலஙககும்படி. அவாகளிடததேசென்று அவ 

ர்க்கு ௮ச்சந்தோன்றத்தங்கும் வருத்ததையுடை த்தாகய வலியினையும், 

கோழூன் குறைக் கொழு வல்? -- கொழுதத இறைச்சியையுடைய கொழுத்த 
ருக்கெறசோறினையும, 

இதனைச் கூடவிட்டாககுதலிற் கொழுவல்சியென்றா கொழுவல்சி - கொழு ௩௫ 
வினாலாயெ வல்ஏயென்றுமாம். இஃது ஆகுபெயர். 

புலவு வில்--எ.ப்த ௮ம்புதன்னை மிணடுக்தொடுததலிற புலானாறறததையுடைய 
வில்லினையும், 

% தொல்காப்பியம், பொருள இசாரம், புறததஇிணையியல், ௮. 

* நேடுத்சேமியன் தலையாலங்கானத்துக் செருவென்றமையைப் புறப் ௪௪ 
பாட்டில் மிசவிரித்துசகூ றினா 

_ mens et



௧௯௦ பத்துப்பாட்டு, 

பொலி கூவை -பொலிச் சச வைக்செங்கேயும; 
கூவை - இரளுமாம. 

ஒன்௮மொழி--௨ஞ்னெங்க... றுதலையும், 

ஓலி இருபபின--ஆரவாரதை சயுடைய குடி.யிருபபினையுமுடைய, 

சென்பரசவா போரேோறே--சென்றிசைககணவாமும ப.ரதவர்ச்குப் போத்தொ 

மிலைச்செயயும் ஏறாயவனே, 

இதனா பாசவனாச சனசகுப படையாக அடி. பபடுத இன மை கூறினார், 

துபபு (௧௪௦) மூ ரலியவற்றையுடைய பரதவரென்க 

பரதவர் - சென்றிசைசகட்குறநிலமன்னர் ௮து *:*சென்பரசலா மிடல்சாய, 
வடவடுகர் வாளோட்டி.ய” என்னும் புறப்பாடடானுமுணாக. 

௮ரிய எலலாம் எளிதினிற் கொண்டு--பிறாககரிய நுகர்பொருள்சளெல்லாம் எ 
ளிதாச நின்னூரிடததேயிருந்து மனச்சாற்சைககொண்டு, 

உரிய எல்லாம் தமபாது வீசி--அ௮பபொருளையெல்லாம நினக்கென்று பாதுகா 
வாது ஊரிடத்தே யிரு௩து பிறர்ககுககொடுத்து, 

என்றது --*'கசொளளாா தேஎங குறிதத கொறறம” கூறிறறு 

சணி புசன்று உறைதும் என்னாது ஏற்றெழுக்து--மிகவிரும்பி ஊரின்கண்ணே 

யிருந்துறையக கடவேமென்றுகருதாதே பகைவாமேரசெலலுதவை ஏறட்டுககொண்டு 

போக்கலே ஒருப்பட்டு, 

95 tag@a Ppa 
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Ostr ese sy, 

கிமயம - ஆகுபெயா 

அசகாடு புககு--௮வாக ஞணணாடுகளிலே புகுச் து, 

இதனால் $ “தொலலெயிறகவொதல” கூறினா. 

அவர் அருப்பம வெளவி--௮பபகைவரரணகளைச? ஸகாகொண்டு அதனாலும 

மையாமல், 

இது bs Os Qs rear மணணுமஙகலங கூறிறற இதனால அரசரரண்களை ய 

ழித்தமை கூறினா 
[யாண்டுபல சழிய வேணடுபலத திறதத |] வேணூ புலததுப் பல யாணககழி 

ய இறுதது -- நீ௮ுழித்தநாசெளிற கொள்ளேணட நிலங்களிலே பலயாண்கெளும் 

போம்படி. தற%, 

மேம்பட மரீஇய வெல் போக குரிசில--௮ந்நிலஙககள பணடையின் மேலாத 
ற்கு அடிபபடவீருஈச வெல்லும்போரினையுடைய தலைவனே, 

இது பகைவாகாட்டைத தனனாடாககனெமைகூறிநறு. 

உற செறுகர் புலம் புககு--சொன்றுசொட்டுவக்த பகைவாநிலத்தேவிட்டு, 

௩ புறநாறாறு, ௩௭௮. ப்ப ட். 

*_தொல்காப்பியம, பொருளதிகாரம், புறதஇணையியல், ௧௨ 
1 வஞ் - மண்ணசையான் மோ சேறல், 

$ தொல்காப்பியம், பொருள இகொசம், புறசணேயியல், ௧௨



௬. -மதுரைககாஞ௫ு. ௧௯௧ 

அவர் கழ. சாவின் நிலை தொலைச8--௮வார காவலை.புடைய பொழில்களின் கிற்கி 

னீற நிலைகளைச் கெடுத்த, 
என்றது வெட்டி யென்றவாறு 

இழிபு அறியாப் பெருக் தணபணைக குரூ௨ ௨ கொடிய எரி மேய--வளப்பஙகுன 

நுதலை ஒருகாலததமறியாத பெரிய மருதகிலஙகளை நிறத்தையுடைய ஒழுககினையு 

டைய நெருபபுணண, 

சாடெனும்போ சாடாக -- நாமடெனனுமபெயாபோயக சாடென்னும பெய 

ரைபபெற, 

ஆ சேர்த வழிமா சேபப--பசகத்திள 'தஙனை இடமெல்லாம புலிமுசலியன 

தங்க, 

ஊா இருந்த வழி பாழாக--ஊாகளாயிருந்த இடஙகிளைலலாம பாழாயகூடகக, 

ஊராரிருக்ச இடமென்றுமாம 

இலஙகு வளை மடமங்கையா] தூணஙசை' அம சாத தழூஉ மறபப -- விளஙகு” 
ன்ற வளையினையும, மடபபத்தினையுமுடையமகளிா கண௩கைக்கூ ததினையும், அழ 

இனையுடைய தாளவறுதியையுடைய குரவைசகூததினையுமறபப, 

தீழேஉ - அகுபெயா 

அவை இருந்த பெரும பொதீயிற கவை அடி.க சடு ரோக்கத்துப பேயமகளீ£ 
பெயாபு ஆட -- சானழஜோரிருஈத பெரிய ௮ம்பலஙகளீலே இரட்டையானஅடிகளை 

பூம் கடியபராவைகளையுமுடைய பேயாகியமகளிா உலாவீயாட, 

அணங்கு வழிஙகும் HEV ஆஙகண-டுல் ஓறைசெ.ப்வவகள உலாவும NST 
ஊரிடதத, 

House) ஆறறங குழூடப புதவின -- நிலததிலுளளாரையெலலாம போககும 

வாசலகரப்பாரையுடைய வாசலினகணணேயிருநது, 

குழமூ௨ - ஆகுபெயா இணிக குந்மிதேயர்துபோதலின, மணணைக கொழித 

அ வருமெனபாருமுளா, 

அ ரந்தைப பெண்டா இனைஈதனா। அ௮அ£வ--மனசசவரகியையுடைய பெண்டிா 

வருஈ இசகூபபிட, 

கொழும் பதிய குடி சேமபி௪ செழுங கேளி நிழல சேர--வளவ்ய ஊாகளீட 

த௲னவா௫ய குடி. களெலவாம ப௫ியாலுலாகது புறகாடடி.லிருககும வளவ்ய சுறறத 

தரா தமககுப பாதுகாவலாகச செனறு சேர, 

கெடுநகா வீழக்த கரி குதாப பளளீக கும்மிச கூகை குராலொடு மூ.ரல--பெரி 
யமாளிகைகளிலே வெந்துவீழ்சத கரிகத கு.திரிடஙகளிலே சூடடினையுடைய ௯. 

கைச்சேவல பேட்டெனேயிருஈது கதர, 

கழுநீர பொலீகத கணணசகன பெபொபகைக களிறு மாய செருந்தியொடு சணபு 

அமன்று ஊாதர--செங்கழுகீமிகச இடமகன்ற பொயகைகளிடததே யானைநின 

ரூன்மறையும் வாட்கோரையுடனே சணபங்கோராயும் செரு௩ககிவள 7, 

செருந்தி - கெட்டி ககோனாயுமாம் 

ஈல்லோ ஈடந்த ஈசை சால விளை வ.பற பன்மயிரப[பிணவொடு கேழல் உ௧௭--



௧௯௨ பததுப்பாட்டு, 

ஈன்றாயே எருதுகளுமுத ஈச்சுதலமைந்த வணகின்ற வயவிடத்தே பலமயிரினை 

யுடைய பெணபன்றியுடனே ஆணபன்றி தடி.த்திரிய, 

| பிணவென்னும் ௮கரவீறறுச்சொல வகரவுடம்படுமெய்பெற்றது % பன்றி 

புல்வாய் சாயென மூன்ற-மொன்றிய வென்ப பிணவென் பெயர்ச்கொடை” என்றார். 

[வா௮ மாமையின் வழிதவக கெட்டு.] தவ வழி வாழாமையிற் கெட்டு--மிக 

நின் ஏலல்செய்து வாழாமையினாலே கெட்டு, 
இனித தவச்கெட்டெனக் கூட்டி மிசசகெட்டென்றுமாம். 

பாழ ஆயின--பாழாய்விட்டன, 
நின் பகைவர் தேஎம்---கின்னொடு, பகைததலைசசெய்தவருடைய நாடுகள், 

[எழாஅததசோ எளிமீழ்முமகஇன், மா௮ததா ளுயர்மருப்பிற், கடுஞ்செனெத்த களி 

அபரபபி-] 

இமிழ் முழகனெ மாத் தாள் உயா மருப்பிற கடுஞ்ினத்த களிறு பரப்பி--மு 

ழஙகுன்ற ஓசையையும் பெருமையையுடைய கால்களையும் தலைகளேர்தின கொம் 

புகசாயுமுடைய சடியசினதசவா௫ய யானைகளை எஙகும்பரப்பி, 

[விரிசகடல வி.பன்றானை யொடு ] எழாத் தோள் (௧௭௭) விரி கடல் வியன் தானை 

யொடு-முது$ட்டராமேற செல்லாத தோளினையுடைய விரி௫ஏன்ற கடல்போஜும் 

அகந்டியையுடைய படையோடே, 

YES pps தலை_ செனறு ...- நூருகன' பகைவாமேற் செல்லுமாறுபோலத 

தடையறப பசைவரிடததே செனற, 

மூருகு - தெயவத்தன்மை, ஆகுபெயராய்கினற த. 

அகல் விசும்பின் ஆப்பு இமிழ--௮அகனற ஆகாயததினகணணே படையெழுக 

ச ஆரவாரமொலிப்ட, 

விசுமபென வே ஆகுபெயராயத தேவருலகையுணாத்திறறு 

பெயல உறழக கணை தெறி -- மழையோடே மாறுபடுமபடி. ௮ம்புகளைதத£ வி, 

பல புரவி நீறு உகைபப -- பலகுதினாததரள ஒடுகன்றயிசையாற் றுகள்களை 

எழுப்ப, 

வளை கரல--சங்கமு தஙக, 

வயிா ஆ பப--கொம்பொவிடப, 

பீடு அழியக கடகது ௮டட--பெருமைகெடிமபழி. வெனறு கொன்று, 

அவா காடு கெட எயீல் கெளவி--அவருடைய கா௫களழியும்படி யாக ௮வரிருக 

கின்ற மதிலைக்கொண்டு, 

சுற்றமொடு தா அற தசலின்--அவாகளுச்கு உசவிசெயயும் சற்றத்தாரோடே 

௯ ட அவாசள்வலியைப போககுதலாலே, 

சறற தெவ்வா toes sicu—tery சிறிதுசெறபபட்டபகைவா நின 

ஏவலகேட்டு நடககையினஞாலெ, 

வியன் Sam (YP பொழில மணடி.லம் முறறி.-௮ுலதசை இடததேயுடைய 

பழய சாவலாவீன்கறுளலாகிய சோழமண்டலம தொணடைமணடல மென் 
ன்றமண்டலஙகளை கினதாக ௨கத்துசகொண்டு, 

* தொல்காப்பியம, பொருள இசாரம், மசபியல, 6௮,



Fit mm LD FICO HT OHA. ௧௯௩ 

மண்டலம் மண்டிலமெனமருவிற்று. 

அரசியல் பிழையாது--நூல்களிற்கூ றிய அரசிலசகணததிற்றப்பாமல், 

[அதரெறி காட்டிப், பெரியோர் செனற வடி.வழிப் பில ழயாது :] பெரியோர் செ 

ன்ற ௮டி.வழிப பிழையாது அறநெறி காட்டி --நின்குலத் இற பெரியோரஈடந்த Hp. 

பபாட்டி.ன்வழியைத் தப்பாமல ௮றகெறியிருககுமபடி. இதுவென்று ௮வாகளுக்கு 
விள, 

நனிபுகன்றுறைதுமென்னாது ஏறறெழுந்து (௧௪௭௪) களிறுபரப்பித் (௧௭௯) தா 

னையோடே (௧௮0) தலைச்சென்று (௧௮௧) ௮ரசமணடிலமுற்றி௪ (௧௯௬௦) செற்ற 
செவ்வா நின்வழிநடககையினாலே (௧௮௯) நீ ஈட்டவாகுடியையுயாககுவை (௧௬௧) 
பாகையினாலே அவாகளுஈகு அறகெறிகாட்டிப (௪௯௧) பின்னா ௮ம்மணடலங்களைச் 
கூழவிருக்ச குறுநிலமன்னா ௮ரணகளிலுளளனவறறை எளிதிழகொண்டு (௪௪௫) 

வீசிப் (௪௪௬) போப (௧௪௮) புக்கு ௮வரருபபஙகளைவெளவிப (௧௪௯) பின்னர் உறு 

செறுகா (௧௫௨) நின்வழிவாழாமையினாலே (௪௭௫) அவர்புலம்புக்கு (௧௫௨) நீ ஈரையு 
ருமேறனையை (௬௯) யாகையினாலே அரசியல பிழையாமல் (௧௯௧) ஆஈப்பிமிழ 
(௧௮௨)கீறுகைபப (௧௮௪) கரல ஆாப்பக (௧௮௫) கணைகித றித (௧௮௩) தொலைச்சி(௧௫க) 

அவரைச்கடந்து அட்டு (௪௮௬) ௮வரெயிலைவெளவி (௧௮௪) அவரைத தவறு ததவின் 

(௪௮௮) ௮ப்பகைவாதேஎம் (௧௭௪௬) எரிமேயச் (௧இடு) காடாக (௧௫௬) மாசேப்பப் 

(௪௫௪) பாழாக (௧௫௮) ம௩பப (௧௬௦) ஆட (௧௬௩) Haase (௧௬௪) சேர (௧௬௮) 
ம.சல (௧௭௦) ஊாதர (௧௪௨) உகளக (௪௪௪) கெட்டுப் (௪௭௫) பாழாயின (௧௪௬), ௮ங் 
னம் பாழாயினபின்பு நீ செறறவரரசு பெயாசகுவை (௧௩௨) யாகையினாலே வேண் 

சிபுலத்திறு, சத (௧௫௦) ௮க்காடுசள் மேமபடுதற.கம * வின குரிசில் (ச௫க) எனவினை 

முடி சச 

[குடமுதற் ஜளோன்.றியதொனறுசொழு பானையின், வழிவழி சிறசகநின் வலம் 
படு கொறறம] குட மூதல தோன்றிய தொன்று தொழு பிறையின் நின் வலம் படி கொ 
றறம் வழிவழி சிறகக--மேறறிசைககடடோன்றிய கின்குலததிற்குப் பழைதாகிய 
எலலாரு5ஈ தொழும்பிறை சாடோறுஞூறககுமாறுபோல கினனுடைய வெற்றியாலே 

ஏன்பின்னுள் ளோசக்குணடாஙகொறறம ௮வாசளவழிவழியாக மிகுவதாக , 

[(குணமுதற னோன்றிய வாரிருண மதியிற, றேயவன கெடுகரநின் றெவ்வ சாக் 

5ம-] குணமுதல் தோனறிய ஆரிருள மதியின் கின்தெவ்வா ஆககம் தேய்வன கெடுக 
சழ த்திசைக்கட்டோன்றிய கிறைந்ச இருளைததருமதி சாடோறுச் தேயுமாறுபோ 

ு நினபசைவருடையஆககம் நாடோறழம் தேயவனவாயச கெவெனவாக; 

உயா நிலை உலகம அ௮மிழதொடு பெமினும் பொய சேண நீங்கிய வாய் நட்பினை 
2ய--- ஒருபொயயாலே உயாக்தநிலைமையையுடைய தேவருலகை அவர்துகரும அமு 

சத்தோடே பெறுலையாயினும அவறறைததபுகனற பொய் நின்னைக்கைவிட்டுநீங்க 

ிமய்யுடனே ஈடபுசசெ.பதலையுடையை, 

இனிப பொயசே ணீஙூ௰ வாய௩டப பினையே யென்று பாடமாயின், மெயயை 
,டததலைச செய்தனையென்க 

மூழங்கு கடல ஏணி மலா தலை உலசமொடு உயாகச தேஎத்து விழுமியோர் வரி 

றம் பகைவாககு ௮ஞ்ூப பணிரது ஓழுசலையே...- முழஙகுகடலாயெ எலலையையு 
உட்ய ௮.சன்றவிடசதையுபைய உலசததுள்ளாருடனே உயாக்த சேவருலகததுத 

தவரும் பசைவராய்வரினும் பகைவாககு ௮ஞ்சித தாழ்ந்தொழுகலைசசெய்யாய், 

௨௫



௧௬௪ பத்துப்பாட்டு, 

தென்புல மருங்கின் விண்டு கிறைய வாணன் வைதத விமுகிதி பெதினும் பழி 
சமக்கு ஒழுக என்னாய்--சென்றிசைகிலத்தின் மலைகளெல்லாம் நிரறையும்படி. வாண 
னென்னுஞ்சூரன்வை சத சரிய பொருட்டி ரள்களினைப பெறுவையாயினும் பிறர் 
கூறும்பழி ஈமக்கு வருவதாகவென்.ற கருதாய், 

விழுநிதி ஈதல உள்ளமொடு இசை வேட்குவையே-- சரிதாயெ பொருளைச் 

கொடுத்தலையுடை த தாகய கெஞ்சுடனே புகழை விரும்புவை, 

HU CHU— ௮அத்தன்மையையுடையாய், 

[[சனஜொடு மூன்னிலை யெவனோ ] முனனிலை நின்னொடு எவ௨ஷே-- ஐம்பொறி 
களுக்கும் ௮சரபபடெவனவாய முன்னிற்சபபபுவனவா௫ய இர். நுகாபொருள்கட்கு கின் 
னேடு என்னவுறவுணடு, 

கின்னென்றத சவான்மாவை. முனனிலை - ஆகுபெயர் 

[ கொன்னொன்று இளககுவ னடுபோ ரணனணால், கேட்டின் வாழி கெடுகநின 

ன வலம. ] 

நின் அவலம் செ௦௦---சின்னிட ததுணடாசயமாயை இணனிககெடுவதாக, 

அடு போர் அணணல-- அம்மாயையைச்கொலின்த போததொழிலவலல 

தலைவனே, 

கொன் ஓன்று ளெச்குவன்-- பெரிதாயிருபபசொருபொருளை யானகூறுவன, 

௮ஃது என்னாரழ்காட்டுதறகரி.த, 

என்றது நந்தழியினை. 
கேட்டி என்-- ௮அதனைத தொல்லாணை ஈலலாூரியரிட ததே கேட்பாயாக); 

வாழியென்பதனைச் சுறறமொடுவிளக) (௪௭௦) பென்பதனபின்னேகூட்செ. 

[கெடாது கிலைஇயர்கின சேணவிள௫கு ஈலலிசை ] சேண விளஙகு நின் சலவி 

சை கெடாது கிலைஇயர்--சேட்புலமெலஃலாஞ் சென்றுவிளஙகும கின்னுடைய நல்ல 

பூசழ் ஒருசாலமுங்கெடாதே நிலைபெறுவதாக, 

[ தவாப்பெருக்கத் தராயாண, ரழிததானாக கொழு இறநி, யி.நிததானாப பலசொ 

ன்றி, புண்டானாக கூர்கறவிற் நினா வீனவைக, னிலனெடுக கல்லா வொணபல 

வெறுசகைப், பயனற வறியா வளஙசெழு திருச்கா ] 

தவாப பெருககதது ௮ரு யாணா வளம கெழு இரு ஈகா--கெடாத பெருக்கத்தி 

னையுடைய நீஙசாத பு.துவருவாயாலே செலவம்பொருந்தின இருமகளையுடைய ஈகர், 

அழித்து ஆனாக கொ,டுஈதிறறி இனற-- அழிக்கப்பட்டு விருப்பமையாக கொ 

மூவிய தசையைததினற, 

“i Es” எனப 

ஆணை பல சொனறீ இழிதது னாக கூ. FD. cr tw d—a Qumbu § 

பலவகைடபட்ட சோறறைத ென்றுகூறிக களபபமையாத .நிசக கள்ளை உணடு, 

ஆனா இனப் பாணா 1௨௧௯)--௮வவிரணமி.லும விருப்பமையா ௪ திரட்டியையு 

௬டய பாணரென்க. 

நின்று உணடு ஆனா உன . பாணரெனக 

வைசல் நாடோறும்



ச் 6 * 

௬. மதுரைக்காஞ்சி. ௧௯டு 

திலன் எசெகல்லா ஓண பல வெறுச்கை--கிலஞ்சமக்சமாட்டாத ஒள்ளிய பல் 

வாயெ பொருட்டி. ரள்களையும், 
என்றது பூணகளையும, பொன்னையும் 

பயன் அறவு ௮றியா ஈகா--எக்காலமும பயன்செதேலறியாச நகா, 

நரம்பின முரலும் ஈயம வரும முரற்சி விறலியா வறுஙகைச் குறுந்தொடி. செறி 

பப---யாழ்வாசிதசாறபோலப பாடும ஈயடபாடுசோன்..றம பாடடினையுடைய விறல் 
பட ஆதெலையுடையா சம்முடைய பூசணியாத சைகளிலே குறியசொடி. களையிட, 

ட :ஈரமபொடு வீணைசாவி னவினறதோ வென்ற நைந்தா£” எனஞுாாபிறரும. 

பாணாஉவ்பபக் களிறு பல சரீஇ--பாணாமூமுமபடி. யானைகள்பலவ ற்றையுவ 

கொடுத்து, , 

ஈகரிலே யிருந்து (௨௧௬) நாடோறும் (௨௧௪) விறலியா சொடி.செறியாகிறபப் 
(௨௪௮) பாணரு௨பப (௨௧௯) வெறுசகையையும (௨௧௫) யானையையுங் கொசெ 

@ sore 

தீரீஇ எனறதனைச * : செலவினும் வ. ரவினும்” என்னும பொழுச்சூத்திரத்தா 

றகொள்க. 

கலஈதோ உவபப எயில பவ கடைஇ--தன்னுடன ஈட்பசகொணடேசா மன 
மூழும்படி. ௮ழிசச ௮ரணகளிறகொணட பலபொருள்களையும அவர்ககுச் செலுத்தி 
ககொடுத்து, 

எனறது - அவா வேணடாகெனறுமறக்கவம தாம் வவியப்போகவிட்டென்ற 
வாறு 

மறம கலஙகத தலைச செனறு--பணைீவாமறம் கிலைகுலையும்படி. ௮வாகளிடத்தே 
செனறு, 

வாள் உழஈது ௮தன தாள।வாழ்ததி--௮வாககு வாட்போரிலே வருக்தினபடி. 
யாலே ௮வவருசதததினார் பின்பும் ௮அதனகட்பிறக்கனற முயற்சியைவாழத் இ, 

என்றது - வாட்போரின்சட்பெறற இனிமையைப பின்னும்விரும்பி ௮ இலெமு 
யல்கின்றாசென வீரசசறப்புககூ.றிறறாம் 

உழர்தென்னுஞ செயதெனனெசசம காசணபபொருட்டு. 1**விழுப்புண படா 
தீரா ளெல்லாம் வழுககனுள் - வைககுந்தன் னாளை யெடுத்து ”” என்றா பிறரும். உழ 
கத தன்னெனப் பெயசெச்சமாயின், தன்னெனலனுமொருமை மேல்வருன்ற மன் 
னா (௨௬௪) என்னும் பன்மைக்காகாமையுணாக 

| erer ஈண்டிய நல்லகவாக்குத தேரோடு மா௫சிதறி--விழடி.யற்சாலத்சே வக்துஇர 

ண்ட அரசாவிரும்பப்பட்ட சூசாககுத தேருடனே குதிரைகளையும பலவாகச் கொ 

பத்து, 

சீவகசிந்தாமணி, காந்தநவதத்தையாரிலம்பகம், கசுசு--*கருங்கொடி 
புருவ மேரா கயனெடு௩ கண்ணு மாடா - வருங்கடி. மிடறும் விமமா தணிமணி யெயி 
றுச் தோன்றா - விருங்கடற் பவளச் செவ்வாய் திறச்திவள் பாடி. ௭ுளோ - ஈசம்பொடு 
வீணை சாவி னவின்றதோ வென்று நைந்தா£.”' 

* தொல்காப்பியம், சொல்லதஇிகாரம, ெவியாகசம், ௨௮. 

1 திரக்தறள், படைச்செருக்கு, ௪. 
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4 ௧௬௬ பத்துப்பாட்டு. 

என்றது, % *தாவினல்லிசை கருதிய இடந்தோர்ச்குச்- சூத சேத்திய தயிலெ 
டை நிலையும்” எனனும்விதியாற் சூதா இருசுடர்தொடங்க இன்றுகாறும் வருகன்ம 
தீங்குலத்தளளோர்புகழை ௮ரசா கேட்டற்குவிரும்புவரென்றுகருதி விடியறகாலத் 

சே பாசறைக்கணவநது தயிலெடைபாடுவரெனபது ஈணடுக்கூ றிற்ரும். 

அகவரென்னாா, குலக தோரெலலானாயும் அழைத்துப் புதழவரெனபது பறறி, 
ஆகுபெயா, ***அசவல்”” போல. 

இனி வைகறைபாடும் பாணரென்பாருமுளா 

வாழத்தித தாண்ட௮சவரெனக 

[சூடுற்ற சுடாபபூவின், பாடுபுலாக்த ஈறுஞ்சாக இன, வீழுமிய பெரியோ சறற 

மாகக, கள்ளி ணிருமபைக் கஉ௨ஞசெல வுணடு | களளின் இரும் பைசசலம் செல ௨ 

ண்டு சூறெற சுடாப பூவின பாடு புலாச்த நறுஞசாந்தின விமுமிய பெரியோ சற்ற 
மாக---கள்ளினையுடைதசாகிய பெருமையினையபுடைய குபபிகள் வறறும்படி.யாகச் 

கள்ளினையுணடு சூடுதலுறற விளசகசதையடைத்தாயெ வஞ்சியினையும் பூசெபடி.யே 
புலர்ந்த ஈறிய சாதனததினையுமுடைய, சரியபடை ததலை௮ராத தமககுச சுற்றததகாரா 

கக்சொணடு, 

உணடென்னுஞ் செய்செனெச்சம் உடையவென்னும வினைககுறிப்போடு முடி. 

bss. 
பணிஈதோர் தே௪ஈ தம்வழி ஈ௩டபப--தமமைவழிபட்டோருடைய தேசங்கள் 

தம்மேவலைககேட்டு உடசகையினாலே, 

பணியாா சேஎம பணிததத திறை கொணமா.-.-சமமை வழிபடாசோருடை 

ய தேசஙகளைத சம்மேவல கேட்கும்படி பணணி அவாகளைத திறைவாஙகுதறகு, 

பருந்து பதககலலாட பாவ பாசறை--உயரப பறககும பமுந்துகளும் பறத்த 

லாற்ருத உயாசசயையடைய ௮ரணகளையுைய பாசறைசகண்ணே, 

una - ஆகுபெயா 

பூ கண முரசங காலை இயமப--ஓலிக&ன்ற கணணையுடைய பள்ளியெழுச௪சி 
முரசம் நாட்சாலததே ஓலிபபவருக்து, 

வெடி. படச் கடஈது--பகைவாபடைககுக கேடுணடாக வென்ற, 

வெடி - ஒசையுமாம 

வேண்டு புலத்து இற 5,2--பினனும் அழிக்கவேண்டுமென்ற கிலஙகளிலேசெ 

ன்றுவிட்ட, 

பணை கெழு பெருச தறற பல் வேல் மன்னா--வொறிமுரசுபொருகதின பெரிய 

வலியினையும் பலவேறபடையினையுமுடைய ௮ரசாகள, 

[கணாபொரு .திரங்குங் கனையிரு முச்நீர்த், சரையி மணலினும பலசே,] கனை 

இரு முக்நீர்ச் கரை பொருத இரங்கும திரை இடு மணலினும பலரே--செ.றிதலையு 
டைய கரிய கடலிற் கரைாயைப பொருத ஒலிககும இராருவிசகின்ற மணவிலும் 

பலே 

ஏசாரம - பிரிநிலை 
  

* தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம், பு௦,ததிணையியல், ௬௬. 

ர் 27 1 செய்யுளியல், ௮௪.



* * * 

Sir மதுரைக்காஞ்சி. ௧௯௭ 

உனா செல மலா தலை உலகம் ஆணடு கழிரதோரோ---புகழ எஙகும்ப.ரககுமபடி. 
அன்ற இடததையுடைய உலகஙகளைக தமதேவலகளைஈடசஇ மசகட்குரிய மனனு 

ணர்வின்மையிற் பிறபபறமுயலாது பயனின்றி wor ser BL, 

ஏகா,ரம - ஈற்றசை % (மகக டாமே யாறறி வுயிோ”” எனறதனால, மனனுணா 

வினறியெனருாம 

தரீஇச (௨௧௯) கடைஇச (௨௨௦) சதறிப (௨௨௪) பணிஈதோதே௭ந தமவழ் நடக 

கையினாலே (௨௨௧) பணியா£மதஎம பணி, இறைகொளளுதறகுப (௨௬௦) பெரி 

யோ சுறறமாகசகொணடு (௨௨௭) பாசறையிலே (௨௯௧) மு. ரசியமபஇருக்து (௨௯௨) 
சடரஈதுஇறுதத (௨௬௩) மனனா (௨௩௪) உலகமாணடுகழிஈதோ (௨௬௭) திரையிமெ 

ணலினுமபலா (௨௯௬) எனமுடி.கக 

இத * “மாறறருக கூறறஞ சாறறிய பெருமை” ௮னறிப பிறவியறமுயலா 
மையிற கழிஈதமைகூ றிறறு 

ஆதீனால--பயனிள மையாலே, 

(குணகடல கொணடு குட்கடன முற்றி, யிரவு மெலலை.பு1 வீளிவிட னறியா, 

தவலு மிசையு கீ£தஇரள பீ ஊடி.க, கவலையங குழுமபி னருஸ் யொலிபபக, கழைவ 

ளா சாரற களிறறின ஈடுஙக, வராமுச லிரஙகு மேஜெொடு வான்ஜெமிந்து, சகரற 

பெரும்பெயல சறததலின் ] 

வான குணகடல கொணடு குடகடல வராமுதல முதறி-- மேகக Cys SG 

சைக கடலிடததே நீரைமுகச்து மேறறிசைக கடலருனெ மலையிடததே தஙக, 

இரவும எலலையும விளி டன ௮றியாது---இரவுமபகலும ஓழிகசஇடததை ௮ 

Burg; 
அவலும் மிசையும நீத தஇரளபு ஈணடு.க கவலை ௮ம குழுமபின அருவி ஓவிபப 

பளளமும் மேமொடிய பலகிலததுணடாஇய நீரினாலே திரணடு சே. ரககுவிகது ௪௨ 

லைக்தெஙகு கலலின அழடூயகுழியிலேவீழஈது ௮ நவியொலிககுமபடி, 

கழை வளா சா.ரற களி௱றினம் ஈ௫ஙக இரஙகும் ஏரொடு ஜெமிர் .த--மூஙலெ 

வளாந்த மலைபபககத திலே யானைத,காள Onguuy ஒலிககும உருமேற்டோடே 
பரந்து, 

சித7ற பெருமபெயல--தறு தலையுடைய பெருமழை, 

Ans sSer— I genau ena, 

வாரன் முறறி ஞெமிரந்து ௮அரு௮ியொலிககும்படி. பெருமபெயல விளிவிடனறி 
யாது சிறத்தலினெனமுடி.கக 

[தாஙகாது, குணகடற வொதருங குரூ௨பபுன லுஈதி, நிவந்துசென் னீத்தக் 
குளங்கொளச் சாறறி:] தாஙகாது உந்தி நிவஈ.து செல நீததம் குளம கொளச் சாற் 

நிச் குணகடற்கு இவாதருழ குரூ௨பபுனல்--யாறுகள தாககாமல யாறறிடைககுறை 

யிலே ஒங்கிச்செலனெ றபெருசகைச் குளஙகள்கொள்ளும்படி. கிறைததுக ழேத் 
சைக் a poe ப் துசெல்லும றததைய/டைய லே, ச் 

  ” ப ” Memanmesreememe ren 

* தொல்சாபபியம, பொருளஇகாரம, மரபியல, ௬௯ 
a0 சி புறத் கணேையியல, a,



‘i oD] பத்துப்பாட்டு, 

களிறு மாய்க்கு௨ கஇர்ச கழனி--யானைகள் கினரால் ௮வற்றைமறைக்கும் டி.வி 
ளைர்த கதிரையுடைய சழனியிலும், 

ஒளிறஇலஞ்ச--விளஙகுமகெகளினும, 

அடை கிவாத முள் தாள் சடாத தாமரை--இலைககுமேலான முள்ளையுடைய 
தாள்களையுடையவாகயெ ஒளியினையுடைய தாமரைப்பூவீனையும், 

கள் சமழும் ஈ.ற கெய்.தல--தேனாறும கறிய கெய்தற்பூவினையும், 

வள் இ,சழ அவிழ் நீலம்--பெருமையையுடைய இதழ்விரிந்த நீலட்பூவினையும, 

மெலலிலை அரி ஆம்பலொடு--மெல்லிய இலையினையும் வணடுகளையுமூடைய ஆம் 

பறபூவோடே, 
௮ரி - மென்மையுமாம 

வணடு இறை கொண்ட சுமழ பூம பொய்கை-- வணககள் தஙகுதல்கொணட 
மணகாறும் பிறபூசகளையுமுடைய பொய்கைசளிஓம், 

கமபுட சேவல இன்றுமயில இரிய வளளை நீக) வயமின மூக௩து--சம்புட்கோழி 

இனியவுறசகஙகெடும்படி உளளைககொடிகளைச தள்ளி வலியையுடையமீன்களை மூக 
& BOSE! ew b, 

கழனியிலும் (௨௪௪) இலஞூயிலும (௨௪௮) பொய்கைகளிலும (௨௫௩) மீனமு 
கந். துசாறறிய வலைஞரென்க 

கொள்ளை சாறறிய கொமிமுடி. வலைஞா-- விலை றியிறற emp warp. sore 
டைய வலை.பானமின்பிடி. பபா, 

வேழப பழனதது நூழிலாட்டு ஒதை (௨௫௮)-- கொறுகசசசியையுடைய மருத 
கிலத்துமீனைக் கொன்றுகுவிததலாற பிறக் தசை, 

கரும்பின் எந்திரம் ஒதை--கருமபிதட்ட அலையிட ததோசை, 

கட்பின் ஒதை--களைபறிப்பிடத்தோசை, 

அள்ளல் தஙூய பகடு உறு விமுமம கள் நா களமா பெயாக்கும தாபபே-- 

மூத் தலான அ௮ள்ளவிலே வலியறறுத்தங்கய எருதுற்றவா ததச்தைக் சள்ளையண்ணுங 
களமா பெயாககுமாரவாரம், 

ஒலிகத பகன்றை விளைக்த கழனி வனகை வினைஞா ௮ரிப பறை--தழைதத 
பகன்றையினையுடைய செல்லுமுறறியகழனியில ௮ஈகெலலை வவலியசையினாலே அறு 

ப்பாருடைய அரிததெழுகின்ற பறையோசை, 

இன்குரல் தளி மழை பொழியுஈ தண பரங்குன்றிற் கவிகொள் சும்மை--இனி 
யசையினையுடைய அுளிகளையுடைய மேகத்தக்குங் குளிர்ச்த இருபபரங்குன்றில் 
விழாக்கொண்டாடுமாரவாரசம், 

* “வயிரியா, முழவதாக சன்ன முழகசத தேரொடு" என்றார்பிறரும். 

ஒலி கொள் ஆயம் ததைர்் ச கோதை தாரொடு பொலியப் புணாந்து உடன் ஆமம் 
இசையே -- புதுநீர்விழவீன் ஆரவாரத்தைத் சம்மிடத்சே கொண்ட மகளிர்இி 
  

* அகநானூறு, நீத்திலக்கோவை, ௬௨௭.---*வழையமை யடுச்சத்து கலனே 
ர்பூ லயிரியா-முழவ இர் சன்ன முழச்சத் தேனோ-டசவுப்பெயல் பொழிச்ச சள்ளெ 
ன் யாமத்-,சரவின் பைர்தலை யிடறிப் பானா-ளிரவின் வர்தெம் மிடைமுலை முயல்?



௬..ஃமனுரைக்காஞ்சி. ௧௯௬௯ 

ரள் தம்மிடத்து செருங்கெகோதை தங்கணவாமாபின் மாலையடனே அழகுபெ 

pe கூடி. அவர்களுடனே நீராடுமோசை, 

ஏனைத்தும் அகல் இரு வானத,க இமிழகது இனித இசைபப--௮அவ்வோசை 

முழுவதாஉம் தன்னையொழிர்சபூதஙகள விரிதறகுசசாரணமாச௫௰ பெரு மயையடை 

ய ஆசாயத்சேசென்று முழங்கி ஆண்வொழ்வாச்கு இனி தாகவொலிப்ப, 

குருகு ஈரல மனை மரசத்தால மீன் சீவும் பாண் சேரியொடு-- குருகென்னுமபற 

வைகள் கூ.ப்பிடுமபடி. மனையிடத்து மரஙகசடோறும மினைத திருத்தம் பாணா்குடி. யி 
ருப்பிற் பாடலாடலால எழுர்த ஒசையோடே, 

மருதம்சான்ற-.- ஊடலாயே உரிபபொருளமைக ௪, 

தண பணை சுறறி-- மரு சநிலஞ சூழபபட்டு, 

ஒருசா£-- ஒருபககம், 

ஒருசரா (௨௭௦) சேரியிலோசையோடே (௨௬௯) ததை (௨௫௮) ஆாபபுப (௨௬௦) 
பறையோசை (௨௬௨) சும்மை (௨௬௪) இசையாகய அவ் வோாசைமுழுவதம (௨௬௪) 

இசைககும்படி. (௨௬௪௭) தணபணைசுற றபபட்டு (௨௭௦) எனக 

சிறு இனை கொய்ய--- சிறியடினையையறுகக, 

சவவை கறுபப--. எள்ளிளஙகாய் முதற, 

கருஙசால வரன் இருககுரல புலர--கரியசாளினையுடைய வரனெது சரிதாகி 
யகதிர் முற்ற, 

அழ்க்த குழும்பில இரு மணி ெர--அழந்தகுழியிலே இருவ்னையுடையமணி 

இடந்துவிளங்க, 

[எழுந்த கடறறி னன்பொன் கொழிப்பப, பெருஙகவின் பெறற சிற தலை sored, 

மடக்கட் பிணேயொடு மறுகுவன வுகள ] பெருங் கவின் பெற்ற சிறு தலை கெளவி 
எழுத கடற்றில் சன்பொன் கொழிபப மடக கட் பிணேையொ0 மறுகுவன உக௧ள---பெ 
ரிய அழகைப்பெற்ற சிறியதலையினையுடைய கெளவிமான் வளாக்தசாட்டில் மாற்றற்ற 
பொன்மேலேயாம்படி. மடப்பத்தையுடை ததாகய கண்ணினையடைய பிணையோடே 

சழல்வனவாயத்துள்ள, 

சுடர்ப் பூப் கொன்றை தாஅய நீழல்--ஒளியினையடையவாகய பூககளையுடைய 

கொன்றைபாந்த கிழலிடததே, 

பாஅயன்ன பாறை அ௮ணிக்து-- பரபபினாுலொதத பாறை அழகுபெறறு, 

[நீலத் தனன பைமபயிா மிசைசொறும, வெள்ளி யன்ன வொள்கீ யுதிர்க்து, 
சுரிமுகுழ் முசணடையொடு மூலலை தாஅய் | நீலததனன பைம்பயா மிசைதொறும் 

சுரிமுகிழ மூுசணடையொடு முலலை வெள்ளி ௮னன ஒள்வீ உதிந்து தாய்--நீல 

மணியையொதத ப௫யபயாகளீனிட ஙகடோறும் மு.றுககுணட அருமபுகளையுடைய 

மூசுணடையுடனே முல்லையினுடையவெளளீயினிறத்ையொத்த ஒள்ளியபூக்கள் 
உ தந்து பரந்து, ' 

(மணிமரு ணொயத லுறழச் காமர், தணிரீ£ மெல்லவற ஜொய்யிலொடு மலா, 
வல்லோன் றைஇய வெறிககளங சடுபப ] வலஷலவோன தைஇய வெழறிகச்களம் கடுப்பக 
சாமர் துணி நீ மெலலவல் மணி மருள நெயதல் தொய்யிலொடு உறழ் மலச--இழை 
தீதல்வல்லவன் இழைத்த ௯ த்தினையுடைய களத்தையொபப விருபபத்தையுடைய



2.00 பத்துப் பாரட்டு, 

தெளிந்த நிரையுடைததாயெ செ௫ழ்ர்த பள்ளத்திலே நீலமணியென்றுமருளும் கெய் 
தல் தொய்யிற்கொடியோடே மாற பட மலர, 

மேல்லை சான்ற புறவு அணிந்து ஒருசா£-... இருததலாகய உரிப்பொருளமைக்த 
காடுசூழ்ந்து ஒருபக்கம், 

ஒருசார் (௨௮௫) அணிந்து (௨௭௮) தாய்க (௨௮௧) கொயயக கறுப்பப் (௨௪௧) புல 

ரச் (௨௪௨) ளெர (௨௭௯) உகள (௨௭௪௬) பலரப (௨௮௩) புறவுசூழபபட்டு (௨௮௫) என 

Up. FE. 

* பன்முறையானும்'” எனபதனாற பலவீனையெசசம் விராய் ௮௦௧௦ ௮ணிக்செ 

ன்னும்வினைகொணடன 

ஈறுகசாழ கொன்று சோட்டின் வித்திய குறுங்ககாத தோரை-- ஈறியஅ௫லை 
யும் சர்சனத்தையும்வெட்டி. மேட்டுகிலத்தேவிதைசத்ச குறியகதிர்களையடைய தோ 
corse gy, 

கெடுவ் சால் ஐயவி-- கெடியதாளினையுடைய வெண்டிறுகடுகும, 

ஐவன வெண்ணெகொடு ரில சொள்பு நீடி-- ஐவனநெலலென்னும் வெள் 

ளியசெல்லோடே பிணசககசொணடு வளரப்பட்டு, 

இஞ்சி மஞ்சட் பையகறி பிறவும் பலவேறு தாரமொடு கலலகதது ஈண்டி-- 

இஞ்சியும் மஞ்சளும் பசுதசமிளகுகொடியும் ஒழிர்த பலவாய்வேறுபட்டபணடங்க 
ஞூம் கற்றரையி... ததே குவியபபட்டு, 

இனை வீளை சாரற களி கடி பூசல-- இனையுமவிளையபபடுகன.ற மலைப்பக்கத்தி 

ற் படியுல் ளியைதடமே ஆரவாரம, 

நீடி, ஈண்டியென்னுஞ செய்தெனெச்சம விளையுமெனனும் பிறவினைசொண் 

டன, 1 *அம்முக சளெவி” என்னுஞ் சூதஇரவிதியால 

மணிப பூ ௮வரைக குரூ௨ததளீா மேயம ஆமா கடியுங கானவர் பூசல்--பன் 

மணிபடோலும்பூவினையடைய ௮வரையினது கிறவியகளிரைத இன்னும் மாவை 

யோட்டுக கானவருடையஆரவாரம, 

சேணேன் அகழ்க்த மடி. வாயப பயம்பின் வீழ் முகக் கேழல் அட்ட பூசல் 

மலைமிசையறையு௪ குறவன்கல்லபபட்ட மூடினவாயையுடைய பொய்க்குழியிலேவி 

மும் பககுவத்தனையுடைய ஆணபன் றியைச் கொன்றசனஓுணடான ஆரவாரம், 

சேணோன் - இழிகுலத்தோனாகயவன் ௮கழக்தபயம்பென்பாருமுளா, 

கருஙகால வேங்கை இருஞூனைப பொங்கர் ஈ.றம பூக் கொய்யுகி கானவா 

(௨௬௩) பூசல்--- கரியதாளினையுடைய வேஙகையிட துப் பெரியகவடுகளிற் ரோன் 
நிய சிறியசொம்புகளீற்பூசத ஈறியபூவைபபறிக்குமசளிா டவிபுலியென்றுக. றுமார 

வாரம், 

இருக சழ ஏறு ௮ூ வயப புலீபபூசலொச--கரியகிநறததையுடைய பன்றியைக 
கொலலுனேற வலியினையடைய புலியின து அரவாரததோடே, 

௭2 1- ஆனேறமாம் 

ச் தொல்காப்பியம், சொலல இசாரம், வினையியல், ௩௬ 

ர 1» i வினையியல், ௬௪ 
1 ஆனையுமாமென்ற சிஃபிரதிளிறுளள ஐ. 

ண. 

 



Figi-—LO HDI HG CHA. ௨௦௧ 

அனைத்தும்--முழுவதும, 
[இலங்குவெள ளருவீயொடு சிலம்பகத் திரட்டக், கருங்காற் குறிஞ சான்ற 

வெற்பணிர், தருங்கடி. மாமலை தழீஇ-] 

இலங்கு வெள் அருவியொடு கருஙகால வெறபு ௮ணிக்து--விளீஙகுன்ற வெள் 
ளிய ௮ருவிவீழ்சென்றவறருலே சரிய நீசோகே கால்களையுடைய பக்கமலைகள்சூழ்க்து, 

இலமபகத.து இரட்ட--மலையிடததே மாறிமாறியொலிப்ப, 

குறிஞ்சி சான்ற--- புணாச்சியாகிய உரிபபொருளமைக்த, 

அருங்கடி. மாமலை தழீதி-- பெறுதறகரிய சிறபபினையுடைய பெரியமலை தழு 

வப்பட்டு, 

ஒருசார்--ஒருபச்சம, 

ஒருசா£ (௯௦௧), அருவியாத (௨௧௯) கருஙகாலையுடையவெறபணிதலாலே (௬௦௦) 
நீடி. (௨௮௮ ஈணழு. (௨௯௬௦) விளையுஞ சாரலிற செொகடி.பூசல் (௨௯௧) கானவர்பூசல் 
(2am) அட்டபூசல் (௨௧௬௫) கொய்யுமபூசலாயெ (௨௧௭) அனைததுப்பூசலும புலிப்பூ 

சலோடே (௨௧௮) கிலம்பகத்திரட்டக (௨௧௧) குறிஞூசான்ற (௬௦௦) அருங்கடி யினை 
யுடையமலைதழுவபபட்டு (௬௦௧) எனமுடி.கக 

[இருவெதாப் பைர்தூறு கூ.ரெரி நைபட-] இரு வெதாக் கார எறி பைந்தாறு 

கைப்ப--- பெரியமூஙஇலிறபிறந்த மிககநெருபபுப படியதூறுகளைச் சுரிகையினாலே, 

௩ நிழத்ச யானை மேயபுலம படர--ஒய்ர்தயானைகள் தமக்கு மேயலாமிடககளி 

லே போக, 
கலிதத இயவா இயம தொட்டன்ன -- மடிழந்த வாசடயககாரா தம்வாச்சயத் 

சை வா௫ச்சாலொதத, 

கண விடுபு உடையூச் தடடை கவின ஒழித்து மூவகிலின்கண இறச்கபபட்டு 

உடைர்து இயஈதொட்டனன (௩௦௪௫) ஓசையையுடைய தடடைஅழகழிகையினாலே, 

தட்டபபடுதலிற டடையெனரூா 

கெருபபுகைக்கையினாலே(௩௦௨)பயிறினறித தட்டைகவினழிகையினாலே(௬௦௫) 

ஓய்ந்தயானை மேயபுலம படரும்பழ. (௯௦௩) ௮ருவியான்ற மலை (௬௦௬) யென்க 

கவினழிய வெனத திரிதது முடிசுசலுமாம 

அருவி ஆனற அணி இல் மா மலை -- அருவிகளில்லையான ௮ழ$ூல்லாத பெரி 
யமலையிடதது வடாரகம் (௬௦௮) 

வை சண்டனன புல முளி ௮ம் சாட்டு வைககோலைசககணடாறபோனற ஊக 
ம்புல்லுலார்த அழூயெகாட்டி டத் தில, 

சமம் சூழகோடை விட.ரசம் முகக்து--ரி றவ்னையுடைய சூறாவளியை முழை 

ஞ்டடஙசண முகஈதுகொள்கையினாலே, 

கால் உறு கடலின் ஓலிக்கும் சுமமை-- காறறுமிகுந்த கடல்போல் ஒலித்கும் 

ஆரவா.ரத்தையுடைய வேனிழ்குன்றம் (௬௩௧௩) 

இலை வேய குரமபை உழை அதட் பள்ளி உவலைக கணணி வன்சொல் இஃ 

ஞா--குழையாலேவேயகத குடி.லிலிருக்கும் மான்றோலாயெபடுக்கையினையும், தழை 
விரவினகணணியினையும், கடி.யசொலவினையுமுடைய இளையோ, 

x தொல்சாப்பியம், சொல்லஇகாரம், உரியியல், ௩௪:.-₹ ஓய்த லாய்த னி ps 

தல் சா௮, யாவயி னான்கு முள்ளத லுணுசசம.”' 
௨௬



௨0௨ பத்துப்பாட்டு. 

சிலை உடைக் சையர் சவலை காப்ப. வில்லையுடைச்சாயெ கையையுடையரா 

ய்ப் பலவழிகளில் ஆறலைகள்வசைக் காக்கும்படி சுரஞ்சேர்ச்து (௬௧௪) என்க, 

கிழல் உரு இழச்த வேனிற் குன்றத்து. -நிழல தன்கடிவையிழத்தற்குக் கார 
ணமான மு£துவேனிற்காலச்சையுடைய மலையிடச்துச் சுரம் (௬௧௪). 

பாலை சான்ற--பிரிவாயே உரிப்பொருளமைர்ச, 

சரம் சோஈத--௮ருகிலஞ் சேரப்பட்டு, 

ஒருசார்--ஒருபக்கம், 

ஒருசார் (௬௧௪),,மலை (௯௦௬) விடரசம் கோடையைமுசச்கையினாலே (௬௦௮) 
கடலினொலிக்குஞ் சம்மையையுடைய (௬௦௯) வேனிக்குன்ற,க் கப (௬௧௩) பாலைசா 
ன்ற சாஞ்சேரப்பட்டு (௬௧௪) என்ச 

பாலைககு ஈவெணசென்னும் பெயாகூறியவதனால், ௮து தசதமபொருளானும் 

9'மூல்லையுக குறிஞசியு முழைமையிற றிரிக.து - ஈல்லியல் பழிச்து கடுங்கு தய ர௬று 
தீஜப்-பாலை யென்பதோர படி.௨ங கொள்ளும்.” எனமுகறபொருள்பர்றிப் பாலைநிகழ் 
திலானும் பாலையையும வேஜளோநிலமாசகினஞா 

மூழஙகு கடல தந்த விளஙகு கா முதசம்--ஓலிககுஙகடலதக்த விளங்குனேற 

ஓளியினையுடையமு தத, 

௮ரம் போழ்ச்து ௮றுத்த கண கோ இலஙகு வகா--வாளரங &றியறத்த இடம 

கேரிதாயெ விளஙகுமவளை, 

நேர்ந்தவளையமாம 

பசதர் சந்த பல் வேற கூலம்--செட்டிசள கொணடுவரு 5லான்மிகக பலவாய 

ே.றபட்ட பண்டஙகள, 

தந் ததென்றும் பாடம் 

( இருங்கழீச் செறுவிற தீம்புளி வெள்ளுபபு ] 

இருங்கழிச் செறுவின் வெள்ளுபபு -- சரிய கழியிடத.தப பாத தியிலவிளைர் 2 

வெள்ளீயவப்பு, 

இம புளி--கருப்புசகட்டி உட்டிப பொரிதசபுளி, 

பரந்து தங்கு வளாப்பில்--மணரகுன்ற பரர்துயருங் சானலி தே, 

வன்கைத் தமிலா சொழுமீன குறை$ய துடி௧க௭ஈ௱ துணி.பல் --ல பியகையினை 

யுடைய தஇிமிலா கொழுவிய மீன்சளேயற சச நம யினசணபோலஓுருணட அணிகள், 

என்றது கருவாடுகளை, 

இமபுளியினையும, உப்பினையம், கருவாட்டினையமேற்றின நாவா (௩௨௧) யென்ச 

விமுமிய சாலாய்--சீரியமரககலம, 

பெருகீா ஒச்சுசா--மரகசலமிகாமா, 

நனக்தலைச் தே௭தத--அகன்ற இடசசையடைய யவனமுசவிய சேயசதீனி 

வாறும், 

சன்க௩ன் உய்ம்மார்-- பவிடததுண்டாகெய பேரணிகலஙசகளை ஆண்டுசசெலுச் 

அதற்கு, 
பணையக்கைதி ப். ஒன 

* சிலப்பதிகாரம், மதுவாக்காண்டம், காகாண்காதை 
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௬ .ஃமதுரைக்காஞ்சி. ௨௦௩. 

பணாக்து--பலருங்கூடி, 

உடன் கொணாக்த புரல்யொ--சேரககொணடுஷச௫ குதிறாகளோடே, 

௮னை,த,தம--முழுவதும், 

வைசரோறும் வழி வழிச இறெபப-- நாடோறும் முறைமையே முறைமையே 
மிருசையினாலே வளம்பல பயின்று (௬௨௫) என்க 

கெய்தல சானற-..-இரஙகலாகய உரிபடொருளமைஈத, 

வளம் பல பயின்ற--பலசெல்வழமும கெருஙகபபட்டு, 

ஒருசா£, பெருநீரோசசுகர் (௬௨௧) கலனுய்மமா தேஎததக (௬௨௨) கொணா 
நத புரவியோடே (௬௨௩) மு.ததம (௬௧௫ வளை (௬௧௬) கூலமானவை (௬௧௭) யனைத் 

தும் (௬௨௩) வழிவழிசசிறபப (௬௨௪) வளம்பல பயிலபபட்டு (௬௨௫) என்க. 

நெய்தல்சான்ற (௬௨௫) பரகதோஙகுவரைப்பின்கணணே (௬௧௯) வளம்பலபயி 

லபபட்டெனமுடி.௧க௧,. 

ஆங்கு ஐம்பால் திணையுய சவீனி--அ௮அமமணடலத்தின்சனணணே ஐநதுகூற்றி 

னையுடைய நிலங்களும் அழகுபெறறு, 

அமை வர--பொருக்துதலதோன ற, 

(தேழவிமிமு மகலாஙகண, விழவுகினற வியனமறு றே | 

முழவு இமிழும் விழவு நின்ற வியன மறுனே--முழவுமுழஙகும் இருகாள்நிலை 
பெறற ௮கறசியையுடைய தெருவினையும, 

துணஙகை--- தணஙகைகக. சதனையும, 

Hw தமூடவின்--அழையுடைய குரரவைசகூத இனையும, 

மணங் கமழ டேரீ-மணகாறுனேற பர ததையாசேரியினையும், 

இன கலி யாணா--இணனிய செருககனையுடைததாகயே பு.துவருவாயினையுமு 
டைய, 

அசல ஆஙகண--அகன்ற ஊரிடசதே, 
[குழூடப்பல பமின்று,] பல குழூ௨ப் பயினறு--பலகுடித் திரள் நெரு), 

ஆஙகு--அக்காட்டில, 

பாடல் சான்ற ஈன்னாட்டு ஈடுவண--- புலவராற பாடுதல் மூறறுபபெறற ஈல்லகா 

ட்டி.றகு நவெணதாய, 

ஒருசரா தணபணை கூற்றபபட்டு (௨௭௦) ஒருசரா மலைதமுவபபட்டு (௩௦௧) ஒருசா 
ர காடுதழுவப்பட்டு (௨௮௫) ஒருசா£ சுரஞசேரபபட்டு (௬௧௪) ஒருசார கெய்தல்சான 

ற (௬௨௫) வரைபபின்கணணே (௬௧௧) வளம்பலபயிலபபட்டு ஆங்கு (௬௨௫) ஐம்பாற் 
றிணையுஙகவினி (௬௨௬) அ௮ச்காட்டிடதது ௬௬௦) ௮கலாககட் (௩௨௭) குழுஉப பலபயி 

ன்று (௬௩௦) ௮அமைவரப (௩௨௬) பாடல்சானற ஈன்னாட்டு நடுவணதாய (௬௩௧) என்க. 

[கலைதாய வுயாசிமயதது, மயிலகவு மலிபொஃககா, மர்தியாட மாவிசம்பு௧௩த, 

மூழஙகுகால பொருத மரமபயில காவி, ணியககுபுனல கொழிதத வெணடலைக் குவவு 
மணற், கான்பொழில்:] 

'கலை தாய மலி பொங்கா மந்தி ஆட மரம பயில் கா--முசுககலைகள்தாவினமிக்க 

கொம்புகளிலே அவறறின்மர்திகள வீளையாடும்படி. மாமகெருஙனெ சோலை,



2.097 பத்துப்பாட்டு, 

மா விசும்பு % உகந்து -பெரிய அகாயததேசெல்ல உயர்சையினாலே, 

மூழங்கு சால் பொரு மாம்--முழஙகுடன்ற பெருங்சாத்றடி. த்த மரம், 

மயில் அகயும் சாவின்--மயில் ஆசவாரிக்குங் சாவினோேடே, 

உயர் சமயத்து இயஙகு புனல் கொழித்த வெணடலைக குவவு மணற் கான் பொ 

ழில்--உயர்ந்த மலையுச்சியிடத்துநின்றும் வீழந்தோடுகின்ற நீகொழித்து ஏறட்ட வெ 
ள்ளிய தலையினையுடைததாஏய இரட்சியையுடைய மணறகுன்றிடத்து மணத்தையு 

டைய டொழில், 

சீழீஇய அடை கலா தோறும்--காவோடே பொழிலகரூழ்ர்த நீரடையுக கனாக 

டோறும, 

[தா.துசூழ கோகன் பூமலா தா௮யக, கோதையி ஸனொழுகும விரிரநீ£ ஈலவர, 

லவிரறல் வையைத துறைதுறை தோறும், பல்வேறு பூத்திரட் டணடலை சுறறி, யமு 

கதுபட் டிருந்த பெரும்பா ணிருககையும்: | 

தாது சூழ் கோஙகின் பூ மலா தா௮ய்க கோதையின் ஓழுகும விரிநீர கல வ.ரல 

வையை--- தாதுககள்சூழ்ச்த கோஙகனுடையபூவும ஏனைமலாகளும்பரஈது மாலையொ 

மூகனொறபோல ஓடும் பெருநீர் ஈன்றாகெவெருதலையுடைய வையையிடதது, 

அவி ௮றல் துறை துறை தோறும் பல் வேறு பூத இரள் தண்டலை சுற்றி ௮ழு 

ந்த பட்டு இருந்த பெரும்பாண் இருககையும--விளங்குசன்ற அறலையுடைய துறைக 
டோறும் துறைகடோறும் பலவாய்வேறுபட்ட பூத்திரளேயடைய பூரதோட்டற்கள் 

சூழப்பட்டு நெடுங்காலமடி ப்பட்டி ருந்த பெரிய பாணசாதியின் குடியிருப்பினையும், 

நிலனும் வளனுங கணடு அமைகல்லா விளங்கு பெருந்திருவின் 9ரனவிறல்வே 

ள் அழும்பில் அன்ன காடு இழந்தனரும்--நிலத்தையும் அதற்பயிரகளையும் பராததபார் 

வை மாறுதலமையாத விளங்கும பெரியசெல்வத்தினேயுடைய ஜீரனவிறல்வேளென் 

லுங் குறுகிலமன்னனுடைய | அமும்பிலென்னும் ஊரையொத்த நாடுகளையிழக்தவர் 

களம, 

கொழும் பல் பதிய குடி. இழச்தனரும--செல்வத் தினையடைய பலவாகளிடத் 
தனவா௫யெ குடி. களையிழக்தவர்களும், 

தொன்று கறுத்து உறையும் தபபுத தர வர்த--பழையதாய செறறங்கொண்டு 

தங்கும் வலி தம்மைக்கொணடுவருகையினாலே எதிராய்வந்ச, 

அண்ணனால் யானை ௮டு போர் வேந்தா--தலைமையினையுடைய யானையினையும் 
பகைவனாக்கொல்லும் போர்த்தொழிலையுமுடைய வேர்தனா, 

பன்மாறு ஒட்டி. (௬௫௦)--பலவாய் கெஞ்சிறடெந்த மாறுபாகெளை முதறபோக் 

இப் பின்னர், 

[இன்னிசை முரச மிடைபபுலத தொழியப், பனமா ரோட்டி. ப பெயாபுறம் 

பெற்று:] 
இன்னிசை மூரசம் இடைப்புலதது ஒழியப பெயா புறம் பெற்.ற..-இனிய 

ஒசையினையுடைய முரசம் உழ்ஜைபபோகடடையே சடசகுமபடி. மிரூகையினா 

ஓண்டான முதுகைபபெற்று, 

உ அதால்காப்பியம், சொல்றதிகாரம், உரியியல், ௬: உகபபே யுயா்த 

துல்ப்பே யுவசை ”



என்றது: உழிைப்போர்செய்யவநத ௮ரசா குடுமிகொணட மணணுமஙகல 

மெய்தாது இடையேமீளும்படி. கா.த்தூடங்கு (௬டுக) என்றவாறு. 

மண்ணுற ஆழஈத மணி மாச இடக்னெ--மணணுள்ளவளவூமாழச்த நீலமணி 

போலும் நீலாபுடைய டெஙனையும, 

விண் உற தலயெ/பல படைப புரிசை--தேவருலகலே செலலுமபடி.யுயாந்த பல 

கறபடைகளையுடைய மதிவினையும, 

தொல் வலி நிலைஇய வாயில (௬௫௬)--பழை தாகிய வலி நிலைபெறற வாயில, 

அணங்கு உடை நெடு கிலை--சதெயவததையுடைததாகய நெடிய நிலையினையும, 

நெய் படச கரிரச இண போக சதவின்--கெய் பலகாலுமிடுதலாற் கரு 

இணணிய செறிவினையுடைய கதவினையும, 

வாயிலில தெய்வமுறையுமாகலின, அதறகு கெய்யுமணியாம், % 'ஐயவியப்பிய 

செயயணி நெடுநிலை” எனபசனானுணாக 

மமை ஆடும் மலையின நிவந்த மாடமொு--மேகமுலாவுமலைபோலே தஙகின 

மாடததோடே, 

கோபுரமனறி வாசலை மாடமாகவுஞ சமைததலின், மாடமென்முா 

வையை அன்ன வழக்கு உடை வாயில--வையையாறு இடைவிடாது தமொறு 

போன்ற மாநதரும் மாவும் இடையராமல வழஙகுதலையுடைய வாயில, 

மாடத்தோடே (௬௫௫) நிலையினையும (௬௫௩) கதவினையும் (௬௫௪) வழகஇனையுமு 

டைய வாயில் (௬௫௬), 

பெரும்பாணிருககையினையும (௬௪௨), இடெஙூனையும (௬௫௧) புரிசையினையும் 

(௬௫௨) வாயிலினையு (௩௫௬) முடைய மதுரை (௬௯௯) யென்க. 

வசை பெற் எழுந்து வானம் மூழசெ கலகாறறு இசைககும் பல புழை கல் இல் 

--கறுபாடாயெபெயாகளைத தாமபெறம்படி.யுயாஈது தேவருலலலேசெனற தென் 

நற்காறறு ஓலிககும் பலசாள.ரங்களையுடைய ஈனராடய அ௮கஙகளையும், 

மண்டபம் கூடம் தாய்ககட்டு அடுககளையெனரு றபோலும் பெயாகளைபபெறுத 
லின், வகைபெறவெழுர்செனஞுா 

யாறு டெந்தனன ௮கல கெட தெருவில--யாறுடெ ர்தாறபோனற அகன்ற கெ 

டி.ய தெருக்களிலே, 

இருகராயும் யாறும்போன்றன, இரணடுபககததினமனைகளும் செருவுகளும. 

பல் வேறு குழா௮தது இசை எழுது ஓலிபப--ராளஙகாடி.யிற் பணடகசளைக 

கொள்ளும பலசாதியாகிய பாடைவேறுபாட்டையடைய மாக்களதிரளிடத்து இ 
சைமிச்கொலிக்குமபடி. asso (௪௦௬) வெனக 

மா கால் எடுத்த முந்நீர போல மூழஙகு இசை ஈன் பணை ௮றைவனா நுவல..... 

பெருமையையுடைய காறறெடுதத கடலொலிபோல முழங்கும் ஓசையையுடைய 

நன்றாகெ முரசைச சாற்றினராய விழவினை சாட்டி ஓள்ளராககுச் சொல்லுசையினா 

லே காடாத்தன்றே (௪௨௮! யெனக 

அறைவன நுவலவென்றுபாடமாயின, அறையபபடுவனவாய் விழாவைஈ சொ 

ல்லவென்க, 
சலங்கைகள் அவனிவகைய வளைவை வய அலு யவயரக கட கை வை 

% நெடுநல்வாடை. . 
  +



ப ட 

௨௦௭ பத்துப்பாட்டு. 

கயம் குடைந்தன்ன இயம தொட்டு இமிழ் இசை ம௫ழ்ர்தோர் ஆடும் சலி கொ 

ள் சும்மை--சயத்தைக கையாறமுடைந்துவிளையாடும் தன்மையவாக வாச்சியஙகளைச் 
சாற்றலான் முழங்வெஓசையைச கேட்டு மடூழ்ந்தவாகளாடுஞ் செருக்கனேக்கொண்ட 
ஆசவாரத் தனையுமுடைய தெரு (௬௫௧) வெனக 

ஒவுக கணடனன விரு பெரு கியமதது--சததிரததைக கணடாறபோன்ற சட்டி 

னிமையையுடைய இரணடாஇய பெரிய ௮ஙகசாடி த்தெருவில், 

நாளமகாடி, ௮ல்லககாடி.யாகிய இரணடுகூ நறையுடைததென்றார் 

சாறு அயாக்து எடுத்த உருவப் பல் கொடி.--கோயில்களுககு விழாக்களை ஈடத 
திக் கட்டின ௮ழகனையுடைய பலகொடி.களும, 

இதனால் அறஙகூறினா. 
வேறு பல் பெயர ஆா எயில கொளக் கொள காடோறெடுத்த நலம் பெறு புனை 

கொடி.--வேறுபட்ட பலபெயாகளையடையவாகூய ௮ழித்தறகரிய அரண்களைத் தண 

டத்தலைவா ௮ரசனே௨லாறசென்று கைககொளளக் கைக்கொள்ள அவாகள் ௮வ் 
வெறறிககு காடோறுமெடுத்த சன்மையைபபெற்ற சயககொடியும், 

இதஞுற புறததழிஞைபபோகூ நினா. 

நீர ஓலித்தன்ன நிலவு வேல தானையொடு புலவுப் படச கொனறு மிடை தோல 

ஒட்டிப் புகழ் செயது எடுத்த விறல சால ஈனகொடி..-சடலொலிததாறபோன்ற 
கிலைபெறுதலையுடைய ேற்படையோடே சென்று பகைவனாப புலானாறறமுணடா 

கககொன்று பின்னர் அணியாய்கின்ற யானைததிரளையுங்கெடுத்துத தமசகுப் புகழையு 
ண்டாகூ எடதத வெறறியமைஈத sen Bus nie wb, 

இது தும்பைபபோகூற்றறு 

கள்ளின் களி ஈவில் கொடியொடு--களளினது களிபபுமிகுதியைச சாற்றுஇ 

ன்ற கொழயும், 

நன் பல பல் வேறு குழமூஉச் கொடி. சன் ரய பலவறறினாலே பலவாய் வேறு 
பட்ட திரட்சியையுடைய கொடிகளும், 

ஈன்பலவென்ரார், கலவி கொடை சவம முதவியவறறை, 

பதாகை நிலைஇப் பெரு வரை மருக€ன் அருவியின் ஏடகக--பெருங்கொடி.க 

ஸம் கிலைபெற்றுப் பெரிய மலையிடதது அருவியசையமாறுபோலவசைய, 

இகமகாடிகள் அருவியினுடங்கும்படி. வகைபெறவெழுக்து (௩௫௭) எனமுன் 

னேகூட்டுக 

பனை மீன் வழஙகும் வளை மேய பரபபின்--பனைமீனென்னஞ் சாதியுலாவுஞ் 
ஈககுமேய்கின்ற கடவிடதசே, 

வீங்கும சோன் கயிறு ௮ரிஇ இதை புடையூச கூம்பு முதல முருஙக எற்றி. 
இறுகும் பிணிப்பினையுடைய வலியினையுடைய பாய்கட்டி.னகயிறறையறுத்துப் பா 
யையும்பீறிப பாய்மரம அடி.யிலேமுறியும்படி. ௮டி.த.த, 

[சாயநதுடன, ககெகாற தெ்பப.] கடுங்காற் று உடன சாயந்து எடுப்ப--கழி.ய 

ரரற்று காற்றிசையிலுஞ் சேரக கோபிததெடுக்கையினாலே, 

சல் பொரு உனாஇ--நங்குரக்கல் கமிறறுடனேநின்று பொருதஉலாவி,



௬. மதுரைக்காஞ்சி. ௨0௪௭ 

செடுஞ்சுழிப் பட்ட நாவாய் போல-- நெடி யசுழியிலேயகபபட்டுச சுழலாநின்ற 

மரச்சலத்தையொசசக, 

இருதலைப பணிலம் நாபப---முனனும்பினனுஞ சஙசொவிபப, 

யானைமீண்டாற் பின்னின்றவன் ஊதுதறகுப பின்னுஞ் சஙகுசெல்லும 

சினம் சிறது கோலோச கொன்று மேலோ வீசி---சனமிசகுப பரிகசோற 

சா.ரரைாககொன்று பாகனாவீடப Cured, 

மென் பிணி வன்றொடா பேணாது காழ் சாயத௫---மெலலியபிணிபபினையுடைய 

வலிய நீர்வாரியென்று சாவிறசட்€்ஞ் சங௫லியை ஈமச்குகசாவலெனறு பேணாதே 

அஅகட்டின தறியைமுறி5௮, 
கந்து ரீத்து உழிதருங கடாஅ யானையும--சமபததைக கைவீட்செசுழலும சடா 

ததைபுடைய யானையும், 

இறந்து (௬௮௦) கொன்று வீசெ (௬௮௧) சாயதது (௬௮௨) நீதது (௬௮௯) BTU 
(௩௮௦0) உழிதருககடாமெனக கடாதஇின்றொழிலாசவுரைகக 

காற்றிறகுச கடாம உவமிசககப்படும்பொருள 

அம கண மால விசுமபு புதைய வளி போழ்ஈது.--அழடியவிடஙகளை ச தனனிட 

ததேயுடைய பெரிய ஆகாயமறையக காறறைபபிளநது, 

தேவருலகமுதலியவநறைச தனனிடத்தேயுடைமையின, அ௮அஙகணமாலவவிசும் 

பென்றா. 
ஓண்கதா ஞாயிறறு ஊறு அளவாத இரிதருஞ் செஙகால அனனததுச் சேவல் 

அ௮ன்ன---ஒள்ளிய தொணஙகளையுடைய ஞாயிறறைசத் தாஞ்சோதலை கெஞ்சாலே ௧௬ 

இச்கொண்பெறசகுஞ் வாதகாலையுடையஅனனச்தினத சேவஷையொதத, 

குரூ௨ மயிர்ப் புரவி உராலிற பரி நிமிரந்து காலெனக கடுக்கும் கவின பெறு 
தேரும்--நிறவிய பலமயிரகளையுைய குிறாகளோடுதலிற செலவுமிசகுக காறறெ 

னக க௫செவோடும் அழகனைபபெறுகின் றதேரும, 

கொண்ட கோலன் கொள்கை நவிறறலின்--கையிலேயெடகக மததிகையை 
யுடைய வாடூவாரியன் ஐந்துகதியையும பதினெட்செசாரியையம பயிறறுகையினாலே, 

அடி. படு மணடிலதது ஆதி போசிய--குரஙகளமுஈதின வட்டமானவிடத்திலும் 

ஆதியென்னங் கதியிலும ஓடின, 

கொடி.படு சுவல விடு மபிர்ப புரவியும--ஓழுஙகுபடு௩ கேசாரியையுடையனவா 
இய விட்டவாசககளையுடைய குதிரைகளும, 

[ வேழத தன்ன வெருவரு செலவிற, கள்ளா களம ரிருஞ்செரு மயக்கமும்] 

வெரு வரு வேழத்து அன்ன செலவிற கள் ஷா களமா இருஞ்செரு மயசகமும்-- 

அ௮ச்சச்சோனறின்ற யானையையொச்ர போக்னேயடைய சளளீனை யுள்ணும் 

வீரர் தமமிற் பெரியபோனாச்செயயும் கலசசமும், 

களத்தேசேறலிற களமாரன்றா£ 

அரியவும் பெரியவும--ஈணடுப் பெறுசறகரியனவமாய ௮வைதாஞ் இறிதின் றி 
மிசவுள்ளனவுமாய்ப் பலவாய் வேறுபட்ட பண்ணியம் (௪௦௫) என மேலேகூட்டுச 

வருவன பெயர்தலின்--யானையுக் (௬௮௩) சேரும் (௬௮௮) புரவியும் (௩௧௧) 

சளமா செருமயச்சமூம் (௬௬௩) பலகாஓும வருவனவாய் மிளுகையினாலே,



௨௦௮ பத்துப்பாட்டு, 

(சீம்புழல் வல்சிக் கழற்கான்! மழவர், பூர்தலை முழவி ஜனோன்றலை கடுப்ப:] ம் 
புழல் வல்சிப் பூர்தலைக் கழசால் மழவா முழவின் கோன் தலை சடுப்ப--இனிய 
பண்ணியாரங்களாகய உணவினையும பொற்பூககளையுடைய தலையினையும் வீரக்கழ 
லணிந்த காவினையுமூடைய மழவாமுன்கொட்டும வீரமததளத்தினது வலியகண்ணை 
யொச்க உருணட, 

இீம்புழல் - இருபபைபபூவுமாம பூததலை - விகாரம மழவா- இலவீரர். * “og 
வக் குதிரை wpa Corie” என்னா பிறரும் கடுப்பவெள்ஐஞ் செயவெளனெச்ச 
வுவமவுருபிறகு உருண்டவென ஒருசொலவருவிகக 

பிடகைப பெய்த சமழ ஈறும் பூவினா--பூச்சடடி. லேயிட்வைதச மிகவும்நாறு 
இன்ற ஈறிய பூவினையுடையாரும், 

பல் வகை விரிதத எதிர் பூஙகோதையா--பலவகையாக விரிததுவைத்த ஒன்றற 

சொன்றுமாறுபட்ட பூமாலைகளையுடை யாரும், 

பலர் தொகுபு இடி.த௪ தாது உகு சுணணததா-.-இடி.ககவல்லாா பலருச்திர 
ண்டு இடி.த5 பூர்தா தககள்போலப பரககுஞ சுண்ணதசையுடையாரும், 

தாது - நீறுமாம் ஈவமணிகளும, பொன்னும, சக௩தனமூம, கருப்பூரமுதலியன 
வும் புமூலெம பணிரீரிவம ஈனையவைதடிடி ததலின், இடிச்சவல்லவர் பலரும்வே 

err Lp. OM 

தகை செய் இஞ்சேறறு இன்னீ£ப பசுஙகாய நீடு கொடி. இலையினா--- உடம்பி 

ற்கு அழகைச்கொகெகும் இனிய கருஙகாலிசீவிககாயசசன களிக கலந்த இனிய நீரி 

னையுடைய பசியபாககுடனே வளாஈசகொடியீனற வெற நிலையினையுடையாரும், 

ர் “அங்கருக சாலி சவி பூறவைத தமைககப படட, செங்களி விராய காயும்” 

என்றா. இளஙகளியனனம் கீராயிருததலின் இன்னீரெள்றா. 

கோடு சூ நாறறினா---சஙகுசுகிதலாலுணடான சுணழமைபையுடையாரும், 

(இருதலை வநத பகைமுனை கபெப, வினனுயி ரஞ யினனா வெய்துயிர்த, 

தேங்குவன ரிருந்தவை | நீக்கிய பின்றை | 

  

* அகநானூறு, - களிந்நியானேநிரை, F— வணடுபடத துதைந்த சண்ணி 

யொணகழ, ஓருவ௪ குதிரை மழவ சோடடிய, முருக ஈறபேோ நெடுவே ளாவி, யறு 

கோட் டியானை பொதுளி யாஙகட, சிறுகா ரோடன் பயினொடு சோத்திய, கற் 

போற் பிரியல மென்ற சொறதரு, மறந்தனா கொல்லோ தோழி கறந்த, வேய்மருள் 
பணைத்தோ ணெக்ழச சேயகாட்$ப், பொலஙகல வெறுக்கை தருமா நிலமபக, வழல் 

போல் வெஙகதிர் பைதநத தெறுதலி, ஸணிழறேய்க் துலநிய மரதத வறைகாய், பறு 

நீர்ப பைஞ்சுனை யாமறப் புலாதலி, னுகுகெற் பொரியும் வெம்மை யாவரும், வழங 

குக ரின்மையின வெளவுகா மடியச, சுரமபுல லெனற வாற்ற வலங்குனை, சாரின் 
முருங்கை நவ்.ரல் வான்பூச், சூ.ரலங் கவளி யெபுபப வாருற, றுடைதிரைப் பிதா 

வ்த பொஙகமுன், கடல் பாற மோன றல காடிறர் தோரே '” எ-து பிரிவ்டை ஆற்றா 

ஊாயதலைமகள தோழிககுச்சொலலியத, மாழலனார், 

* சீவகசிந்தாமணி, இலக்கணையாரிலம்பகம், குசு: அங்கருங் காலி 
சீவி யூறவைத் தமைககப் பட்ட - செங்களி விராய காயுஞ் செம்பழுக் சாயுர் இந்தே- 

னெக்கனும் குளித்த வின்னி ரிளம்பசுஐ காயு மூன்.று் - தங்களி செய்யக் கூட் 

டி.ச் தையலார் சைசெய் காரே?



௬.--மதுரைக்காஞ்சி, ௨௦௯ 

, இருதலை வந்த பசை மூனை கடுப்ப இன்னுயிர் ௮ஞ்சி ஏங்குவனர் இருந்து-- 
இசண்பெச்கத்தானும் படைவந்த பகைப்புலத்தையொச்கத் தம்முடைய இனியவுயி 

ருக்கஞ்சி சீங்குவாராயிருக்.து, 
௮வை நீஙகய பின்றை இன்னா வெயதயித்து--அர்சாறபடையும் போனபின் 

னா ௮வற்றானெய்திய பொலலாவெப்பததைபபோக்இி, 

எனவே ௮ச்சததால நெஞ்சிறபிறஈத வருத்தத்தைப்போச்கயென்றா. 

பல வேறு பணணியம் தழீஇத தரி விலைஞா--பலவாய்வேறுபட்ட பண்டங்க 
mg தம்மிடததேசோததுககொணடு திரிகின்ற விற்பாரும், 

கொள்ளககொளளக குறையாமல தரததரமிகாமல (௪௨௬) அரியவும் பெறியவு 
மாயப (௬௧௪) பலஷஹூய வேறுபட்ட பணணியமெனககூட்கெ, 

மலை புரை மாடத்துக கொழு நிழல இருதத.ார-.- மலையையொககும் wore meet. 
தீறுக குளிந்தநிழலிலே இருததலைசசெய்ய, 

பூவினரும (௩௯௬௭) கோதையரும் (௩௯௬௮) சணணத்தினரும் (௬௬௯) இலையின 

ரம தூற்றினரும (௪௦௧) பணணியந்தழீஇததிரிவிலைஞரும் (௪படு) யானையும் (௬௮௩) 

தேரும (௬௮௮) புரவியும (௩௯௧) களமாமயகசமும் (௬௧௯) வருவனபெயர்தலிற 
(௬௧௪) பகைமுனைகபெப (௪௦௨) அஞ்சி (௪௦௯) ஏஙகுவனரிருஈது ௮அலைநீயயெபின் 

ழை (௪௦௪) இனனாவெய்துயிதது (௪௦௯) மாடகிழலிலே (௪9௯) இசையெழுச்தொ 

லிபப (௩௬௦) இருததர (௪௦௬) வெனககூட்கெ 

இருங கடல வான் கோடு புரைய--கரியகடலில் வெள்ளிய சங்கையொக்க, 

[ வாருதறுப, பெருமபின னிட்ட வானஹாக கூஈதலா, ஈன்னர் நலத்தா தொன் 

முதுபெணடிா£:] 

வாருறறுப பின்னிட்ட வான் பெரு கமாக கூநதலர் தொன் மூது பெண்டிர் 

கோதிப பினனேமுடி.ததுப்போகட்ட வெள்ளிய பெரிய நரைமயிரினையுடையராயெ 
பழமைச் த பெணடிா, 

ஈன்னா நலததா---ஈன்ராகிய வனப்பினையடையராய், 
ரி, 

। செர்நீப பசுமபொன் புனைந்த பாவை செல்சுடர்ப் பசுவெயில் தோன்றியன்ன 

செய்யர்--இவந்தநீர்மையினையுடைய களிசசிறையென்னும் பொன்னாறசெய்த பா 

வை வீழ்னெறொணஙகளிடத்துப் பசியவெயிலிடத்சே தோன்றினாற்போன்ற சிவந்த 

நிறத் தனையுடையராய, 

[செயிரத்த சோகனொ மடசகண:] மடகசண் செயீர்த்த நோக்னொ--மடப்பத் 
இனையுையகணகள் ஆடவர்க்குவருத்ததைசசெய்த பார்வையினையுடையராய், 

ஐஇய கறுழும் மாமையா--வியபபினையுடையவாய் ரோக$னெர்சலங்குதற்குக் 
காரணமான மாமைநிறததினையுடையராய, 

கலுழதல - ஒழுகுச்இமாம் 
[வையெயிறறு, வராகத வாயா | வாஈத வை எயிறறு வாயா--கேரிதாயெ கூரிய 

எயிற்றினையடைய வாயினையுடையராய், 

[வணஙழைப பணைததோட், சோகதுகு வன்ன வயககுறு வசதிகைத, தொய் 
யில் பொறிதத சுணஙகெதி ரிளமுலை, |



௨௧௦ பத்துப்பாட்டு. 

வணங்கு இறைப் பணைத் தோள வயக்குறு வரந்திகை---வளைம்த சர்தினையுடைய 
மூங்கீல்போலும்தோளினையும் விளக்கமுற்றிய கைவர் தியினையும், 

தொய்யில் பொறித்த சோர்து உகுவன்ன சுணங்கு ௭இர இள முலை -தொய்யி 

லால் வல்லியாகஎழு தின கெ௫ூழ்ர்துசிந்தமாறுபோன்ற சுணஙகுதோற்றிய இளைய 

முலையினையம், 

தொய்யில் - எழுதுககுழமபு 

மை உசகன்ன மொய் இருக கூர்த--மையொழுகினாறபோன்ற செறிச்த கரிய 
மயிசினையுமுடைய, 

மயில் இயலோரும் மடமொழியோரும-- மயிலின்றன்மையையுடையோரும் 

மடப்பத்தையுடைய வாாத்சையினையுடையோரும், 

கைஇ மெல்லிதின் ஓதஙசெ கையெறிக்து--தம்மைகசோவஞ்செய்து மெத 
தெனநடந்து கையைததடடி, 

கல்லா மாக்தமொடு நகுவனா இளைப்ப---காமதுகாசஏியினையன் றி வேறொன்றை 
யுங்கல்லாச இளையோருடனே ம.ூழ்ர்தன ராய்ப புணரும்படி., 

[புடையமை பொலிக்த வகையமை செப்பிற | 

புடை ௮மை செபபில்-- புடைபடுதலமைந்த செப்பிடததில, 

பொலவிக்த வகை ௮மை செபபில--பொலிவுபெறற கூ.றபாடமைந்சத செபபிட 
த்.திற் பண்ணியம் (௪௨௨) என்௪, 

காமா உருவின் தாம் வேணடும் பணண்யம--விருபபமருவீய வடி. வீனையுடைய 
துகாவராதாமவிரும்பும் நகாபொருளகளை, 

கமழ் ஈறும் பூவோடு மனை மனை 'மறுக--மிகவகாறும் கறியபூவுடனேயேந்தி 
மனைகடோறுமனைகடோறும் உலாவிவிற்க, 

நலததராய்௪ (௪0௯) செய்ய. ராய நோக்கெராய் (௪௧௨) மாமையசாய் (௪௪௯) வா 
யராப்.ச் தோளீனையும்(௬௧௪) வந்திகையினையும (௪௧௫) முலையினையும்(௪௧௬) கூந்தவி 
னையுமுடைய (௪௧௭) மயிலி.பலோரும் மடமொழியோரும (௪௧௮) கைஇ ஓதஙக எறி 

ந்து (௪௧௯) மாந்தரொடு இளைசகும்படி. (௪௨0) தொன்முதுபெணடி.£ (௪௦௯) பணணி 
யத்தைப (௪௨௨) பூவோடேஏர் தி மனைமனைமறுக (௪௨௩) வெனககூட்டு, 

மழை கொளக் குறையாது புனல புக மிகாது கரை பொருது இரஙகும் முக்நீர் 

போல--யே ..ு முகக்கச் குறை௨படாமல யாறுகளபாய் தலின மிகு தலைச்செய்யாமற 
சரையைப் பொருதுஒலிக்குக கடலோ) 

கொளச் கொளச குறையாது தரத தர பீகாத--பலரும்வஈது கொளளச்கொள் 
ளக குறையாமற பலரும் மேனமேலுங கொணவெரச கொணடுவர மிகாமல், 

|[சமுசீர கொண்ட (வெழுகா எந்தி, யாதுவனறு விடிவி ஞடார்்த தன் றே ] 

கழுகீ£ கொணட அக் ௫. தீயனையைச கழுவுதறகுக்காரணமான நீாத்தறீனாத 

தன்னிட சதேகொனாட அ௮நதிசசாலம, 

ஆூ துவனறு மிழவீன எழுகாள ௮௩தி.-வேரோரிடததிலலாத வெறறிநெருக 
குச் திகாளினைத் தன்னி! த2தபடைய ஏழாகாளக் இியில, 

கால்கொள்ளத3தொடஙகிய ஏழாநாளநதியிலே தா.ததமாடுதல மாட 

நாடு... அவவ்மு௰்தகுததிாணட நாட்டி லுள்ளாரா, 

ஆாத்தனமற-- நாத? உரவாரம



௭.மனுரைக்காஞ்சி, ௨௧௧ 

அற்றேயென்பது ௮ன்றேயென மெலிந்ததாகஇ உவமவுருபாச்கலுமொன்று. 
[மாடம் பிறக மவிடகழ்க கூடல் | பிறக மாடம மலி புகழககூடல்-- 

9பரிய % சான்மாடத்தாலே மலிந்தபுகழைக கூடுதலையடைய மதுமாை (௬௬௧)யென 
2மலேகூட்டுக. 

[காளங் காடி. நனந்தலை;] ஈனக்தலை காள் அஙகாடி.--அகறசியையடைத்தாய 
இடததினையுடைய காட்காலத் தககடையில, 

கமபலை---ஆரவாரம, 

உருவபபலகொடி.யும (௩௬௬) புனைகொடியும (௬௩௬௮) நனகொடி.யும (௩௭௧) களி 

5வில்கொடியும் (௬௭௨) குழூடககொடியும பதாகையும் நிலைஇ (௬௭௯) அருவியினு 
டஙகும்படி. (௩௭௪) வகைபெறவெழுக்து மூழ்க (௬௫௭) இசைக்கும் பலபுழையையு 
டைய நலல இலலினையும (௬௫௮) சுமமையினையுமுடைய (௬௬௪) தெருவுகளில் 
(௩௫௯) பெருகியமதது (௩௬௫) மகாளஙகாடியிலே (௪௬௦) பூவினா (௯௯௭௪) முதலீ 
யோர் இருததருகசையினால (௪௦௬) மறுகுசலினால (௪௨௬) எழுஈதகமபலை (௪௯0) ஈன்ட 

ணையறைவனா நுவலுகையினாலே (௬௬௨) அ௮தற்குததரணடகாடு (௪௨௮) அந்த 

யில் (௪௨௭) ஆர்தததேயென வீனைமுடூ.௧௧. 
ஆாத்தனறெனனுமுற.றசசொற படுதசலோசையாற பெயாசசனமையாய்த்சே 

றறேசாரம் பெறறுகின்றது 
வெயிற கதா மழுஙகயெ படா கூ ஞாயிறறுச செககா ௮ன்ன--வெயிலையுடைய 

இரெணங்கள் ஒளிமழுங்கெ செலவுமிகக ஞாயிறறையுடைய செஃகாவானத்தையொதத 
இவரது நணஙகு உருவிற கண பொருபு ௨க.உம ஓண பூங் கவியகம்--இவந்த 

துணணிதாகும் வடி.வாலே க ஈகளை வெறியோடபபணணிச ஏிந்திவிமுமாறுபோன் ச 

ஒள்ளிய பூததொழீலையுடைய சேலைகளை, 
பொன் புனை வாளொடு பொலியச aly --பொனனிடட உடைவாளோடே 

அழகுபெறக் கட்டி, 
[இணடோப பிரமபிற பு. ரளுக தானைக, சசசஈ தினற கழறயஙகு திருந்தடி. 

மொயமபிறந்து திரிதரு மொருபெருச் தெரியன், மணிதொடாக சனன வொணபூக 
கோதை, யணிளொ மாாபி னார£மொ டளைஇக, காவியச் கனன கதழ்பரி கடைஇ ] 

புரளுர் தானை--தோளிலேடெஈதசையு மொலியலினையும, 

கசசம் இன்ற கழல தயங்கு திருந்து ௮டி--கோததுகசட்டிய கசசுச்டந்த 
தமும்பிருந்த வீரககழலசையும் பிறகடொத அ௮டி.யினையம, 

மொய்ம்பு இறந்து இரிதரும் ஒரு பெருச் தெரியல்--உலகத்துள்ளாவலவிகளைச 
சடந்து புகழசசியால் எஙகுநதிரியும் ஒன்ரா௫ய பெரிய வேப்பமாலையினையும், 

அ௮ணி ளா மாமின் ஆரமொடு அளைஇ மணிதொடாந்தன்ன ஓண பூங் கோதை-- 

அழகுவிளககும மா£பிறடடெக்கினற ஆரத்தோடேகலர்து மாணிககமொழுகனாலொத 
௪ ஒள்ளிய செஙகழுமீரமாலையினையுமுடையராய், 

பிரம்பின் இணதோக கால் இயக்கன்ன கதழ பரி சீடைஇ--விளிம்பிலேவைத்ச 
பிரம்பினயுடைய இணணிய தேரிறபூணட காறறினுடைய செலவினையொத்த 
விராக்த குதினாகளைச் செலுத்தி, 

காலோர் காப்பக காலெனக் கழியும்--காலாட்கள் சூழ்ந் துகாப்பக் ar pO pe 

னும்படி. கடி. இிற்செல்லும், 

% நான்மாடஙகளாவன:---இருவாலவாய, திருகளளாறு, திருமுடங்சை, திரு 

ாடவுசென்பன,



உக பத்துப்பாட்டு. 

(வான வணகை களற்கெழு செல்வர், நாண்ம9 ழிருககை:] காள் ம௫ழ் இருத் 
சை வான வண்கை வளகசெழு செல்வர்--சாட்சாலதது மடழ்ர் திருக்ின்ற இருப்பி 

லே மேசம்போலே வனாயாமற்சொக்கும் வளவிய கையினையுடையராகய ௫ளப் 
பம்பொருந்தின செலவா, 

தானை (௪௬௫) முதலியவறறையுடையராய்க கட்டிச (௪௩௪) கடைஇக (௪௪௦) 
கழியம் (௪௪௧) செல்வொன்க 

காணமார் பூணொடு தெள்ளரிப பொறடலமபு ஒஓலிபப---வீழாவைககாணடழற்குப் 
பூண்களோடே கெள்ளீயஉள்ளின்மணிகளையடைய பொனனாறசெயத சிலம்புகளொ 

விக்கும்படி. மேணிலத்துகினறுமிழிசலால், 

சலம்பொலிபபவென்பதனால் இழிதல்பெறரும 

[ஒள்ளழற, ராவற விளவயே வாயபொ ஸனவிரிழை, யணஙகுவீழ் வனன பூம் 

தொழி. மகளிர் ] ௮ணஙகு வீழவு அனன ஒளளழல் தா ௮ற விளங்கெ ஆய் பொன் 

அவி£ இழைப பூச்தொடி. மகளிர--வானுறைதெயவககளின் வீழ்சசியையொத்த ஒள் 

ளியநெருபபிலே வலியறவீளகய ௮ழூய பொன்னாறசெய்த விளங்கும்பூணகளையும 

பூத்தொழிலையுடைய தொடி.யினையுமுடைய மகளி, 

இவா காயன்மா சோயிலகளித சேவிசகுமகளி£ 

மணம் கமழ காற்றம் தெருவுடன் கமழ--புழுகுமுதலியன சாறுகன்றகா ற்றம் 

தெருவுகளெல்லாமணக்க, 

மணம் - அஆகுபெயா 

ஒண்குழை திகழும் ஒளி கெழு திருமுகம--ஓளளிய மகரககுழையை உளஎளடக 

இச்கொண்ட ஒளிபொருந்திய அழகனை ய/டையமுகம), 

[ திண்கா ழேறத வியலிரு விலோதஈ, தெண்கடற றிராயி னசைவளி புடை 

ப்ப;] திண் காழ ஏறற வியல இரு வி3லாதம அசை வளி தெணகடல தஇிராயிற 

புடைப்ப--திணணிய கொடி. ததணூகேளிடேறற அகலததினையுடைய பெருங்கசொடி. 
களை அசை௫கன்ற காற்றுத தெளிஈத கடறறிரைபோல எழுர்துவிமுமபடி. ௮டி.ககை 
யினாலே, 

நிரை நிலை மாடதது அரமியஈ2தாறும--ஓழுங்குபடட நிலைமையினையுடைய 
மாடங்களின நிலாமுறறஙகடோறும, 

மழை மாய மதியின் தோன்றுபு மறைய--மஞ்சிலேமநையு தஙகளைபபோல 

ஒருகாற்றோன்றி ஒருகான்மறைய, 

அ௮ரமியஈதோறுமிருர்து (௪௫௧) விழாககாணுமகளீ£ முகம் (௪௪௮) வி3லோாதத 

தை (௪௪௯) வளிபுடைக்கையினாலே (௪௫3) தோனறுபுமறை.பவெனக. 

நாயன்மா£ா எழுக்தருளுககசாற சொடி.யெடுததல இயலபு. 

[சீரு கிலனுச் தீயும வளியு, மாக விசும்போ டைகதுட னியற.றி.ப, மழுவா ணெ 

ட.யோன றலைவ னாக ] மாக விசுமபோ4௮ வளியும் தீயும நீரும நிலனும் ஐர்.துடன 
இயற்றிய மழுவாள் கெடியோன தலைவனாக... திககுககளையுடைய ஆகாயததுடனே 

காற்றும நெருப்பும் நீரும் நிலலுமாகெய ஐர்தினையும சேரபபடைதத மழுவாயெ வா 
சையுடைய பெரியோன் ஏனையோரின முதல்வனாகக்கொண்டு, 

மாசு ௮ற விளங்கே யாசசையா--தீ£ச்சமாடி.ய வடி. வினையுடைய சாய,



௬. மதுரைக்காஞ்சி. ௨௧௩. 

கூழ் சுடர் வாடாப் பூவின் இமையா சாட்டதது சாற்ற உணவின் உருகெழு பெ 
ரியோசக்கு--தெய்வத்தன்மையாற சூழ்க்த ஓளியிளையடைய வாடாசபூச்களையும் இ 

தழ்குவியாச கண்ணினையும் ௮வியாகிய உணவீனையுமுடைய அசசமபொருந்திய மா 
யோன் மூருசன்முசலாயெ தெய்வககட்கு, 

மாற்றரு மரபின் உயா பவி கொடுமா---விலககுதறகரிய முறைமையினையுடை 
ப உயர்ந்த பலிகளைக் கொூிததற்கு, 

௮ஈதி விழவில்--அ் இககசாலததுககு முனனாக எடசதவிழாவிலே, 

தூரியம கறங்க--வாசசியங்களொலிபப, 

செல்வர் (௪௪௨) மாசறவிளஙகய யாக்கையராயக் (௪௫௭௬) கமழ (௪௪௪) மறைய 

(௪௫௨) நெடி. யோன்றலைவனாகப (௪௫௫) பெரியேராககுப (௪௫௮) பலிகொடசகைககு 
(௪௫௯) அச் தியிரகொணடவிழவிலே தூரியங்கறங்கவெனச 

[ திண்கதா மதாணி யொணகுறு மாச்சளை, யோம்பினாச் தழீஇத் தாம்புணாக்.த 

மழூயங்கெ, சாசணி சாமரைப போதுபிடி. த தரககுத, தாரு மவரு மோராஙகு விளங் 

5௪, காமர் கவினிய பேரிளம் பெணடிா | 

இண் கதா மதாணிக் காமா கவினிய பேரிளம்பெணடி.....- இணணிய ஒளியினை 
புடைய பேரணிகலஙகளையுடையராய விருபபம அழகுபெறற பெரிய இளமையினை 
புடைய பெணடி.ா, 

தாம முூயஙெ புணார்து ஓமபினாத தழீஇ-- தாம முயஙகுசலைசசெய்து கூடிப 
பாதுகாககும் கணவரைாயுங கூட்டிககொணடு, 

தாது ௮ணி தாமரைப போது பிடி. ததாஙகு ஓண குறுமாககளைத தழீஇ--தா.து 

சாந்த செவ்வித தாமரைபபூவைப பிடி.த்தாறபோல ஒள்ளிய &றுபிளளைகளையும் 
எடிதஅககொணடு, 

தாழும் ௮அவரும ஓராஙகு வ்ளஙு(க---தாமுங கணவரும பிளளைகளும சேசச லத 

தாலேவிளஙகும்படி.யாக, 

[பூவினா புகையினா சொழுவனா பழிசச௪, சிறது ] பூவினா புகையினா 

92தாழுவனா இறந்து பழிசச--பூசைககுவேணடும பூவினையுடையராயத தூபஙகளையு 
டையரரய் வணஙடினரரய மிகுததுததுதிதது, 

புறஙகாககுங கடவுட் பளளியும--பாதுகாததுடத்தும பெளசுதபபள்ளியும, 

Apis வேதம் விளஙகப பாடி.--அதாவவேதமொழிர்த மூதனமைபபட்ட வே 

தங்களை* தமசகுப பொருடெரியுமபடி.யோ தி, 

அ௮சாவம தலையாயவோததனமை பொருளியலிற கூறினாம 

விழுச் சோ எய்திய ஒழுககமொடு புணாகத--விழுமிய தலைமையோடுபொருநக் 

தின யாகங்கணமுதலிய தொழிலகளோடே சிலகாலமபொருநஇ, 

நிலம் ௮மா வையத்து--மால்வகைநிலஙகளமார்த உலகத்தே, 

ஒரு தாம் ௮9--ஒன்றாகயபிரமச் தாஙகளேயாய, 

உயா நிலை உலகம் இவணின்று எயதும்--உயர்ச்த ரிலைமையையுடைய தேவரு 

லசத்தை இவ்வுலகலேகின்றுசேரும், 

௮.றநெறி பிழையா ௮ன்புடை கெஞ்சின்--தருமததின்வழி ஒருகாலமுர்தப்பாக 
.ல்லுயிரகட்குமன்புடைத்தாகிய செஞ்சாலே,



உகள பத்துப்பாட்டு, 

பெரியோர் மேஎய்-- சேவன்முத்தராயிருப்பாரிடததே இலகாலம் பொருர்தி 

நின்று, 

இனிதின் உறையும்--ஆணடுெபபெறற வீடடின்பத்தாலே இனிதாகத்சங்கும் 
பளளி (௪௭௪௪), 

[குன்று குயின்றன்ன வக்தணா பளஎளியும ] 

குன்று குயின்றன்ன பளஎளியும்--மலையை உளவெளியாகவாஙக இருப்பிடமா 

ச்னொறபோனற பிரமவிததுககளிருபபிடமும, 

௮ந்தணா-.- வேதார்தததை எசகாலமும்பாாபபாா, 

௮கதணர் (௪௪௪) பாடி. (௪௬௮) ௮ன்புடைகெஞ்சாலே (௪௭௨) சேவருலகச்தை 

யெய்தும் (௪௭௧) ஒமுக்கசதோடேடலகாலகின்று (௪௬௯) பின்னா வேதாந்தத்தையு 

ணர்ச்து பெரியோரைமேஎய் (௪௫௪௩) வையத்தே ஒருதாமா௫ (௪௭௦) யுறையும் (௪௭௩) 

பள்ளியும் (௪௭௪) எனமுூடிக்க 

வணடு படப் பழுநிய சேன் தா தோற்றததுப பூவும் புகையுஞ் சாவகா பழிசச-- 
வண்டுகள்படி.யும்படி. பருவமு நாஈச தேனிருந்த தோற்றததையுடைய பூக்களையும் 
புகையினையுமேர்தி விரசஙகொணடோ துதஇிகக, 

[சென்த காலமும வரூ௨ மமயமா, மினறிவட் டோனறிப வொமுககமொடு ஈன 
குணாநர்து, வானமு நிலனுஈ தாமுழு துணருஞ, சான்ற கொள்கைச சாயா யாக்கை, 

யான்றடங் கறிஞா செறிகதனா கோனமார, கல்பொளிர் தனன விட்வொய்க கரண 

டைப, பல்புரிச சிமிலி சாறறி ஈலகுவர ] 

சென்ற காலமும் வரூஉம் அமயமும் இன்று இவண தோன்றிய ஓழமுககமமாடு 

சன்கு உணாந்து நலகுவ.ர--சென்.றகாலததையும வருன றகாலததையும இன்று 

இவ்வுலகற ஜோன்றிநடக்கன்ற ஒழுககததோடே மிசவுணாந்து உலகத்தராக்குச் 

சொல்றலுதல்வருமபடி., 

வானமும நிலனும தாம் முழுதுணரும் அறிஞா--தேவருலகையும அதன்செய் 

கைகளையும எல்லாகிலங்களின்செய்திசளையும தாம் நெஞ்சாலறிறகுக்கா.ரணமான 

அதிஞா, 
இஃது எஇரகாலஙகூ றிறறு 
சான்ற கொளகை---தமகசமைநத விரதஙகளையும, 

சாயா யாககை--௮வவிரதங்களுககு இளையாத மெய்யினையமுடைய அ௮.றிஞா 

(௪௮௪), 
ஆன்று ௮டங்கு ௮றிஞா--கலவிகளெலலாநிறைஈது களிப்பின்றியடங்வெ ௮றி 

வினையுடையா, 

செறிக்தனா--கெருஙனைவருடைய சேக்கை (௪௮௪) யென்ச 

கோன்மார்--சோற்கைககு, 

கல் பொளிக்து ௮ன்ன இட்டு வாய்ச் ,ரணடைப பல புரிச் சிமிலி நாற்றி--௧ல 
லைப்பொளீர்தாற்போன்ற இட்டி.யவாயையுடைய குண்டிகையைப பலவடங்களையு 

டைய நாலுறியிலே தூச்செ செறிரசன (௪௮௧) ரொன்ச. 

சயம சண்டன்ன--குளிரச்சியாற் சதயதை தக கணடாறபோன்ற, 

வயங்குடை நகரத்த--விளங்குதலையுடைய சோயிலிடத்துச் சேக்கை (௪௮௪) 
யென்ச,



Fr மதுரைக்காஞ்சி. ௨௧௫ 

செம்பு இயன்றன்ன செஞ்சுவா புனைர் ௮. -செம்பாறசெய்தாலொத்த செவ்விய 
சுவாகளைச் இத் தரமெழு இ, 

கோக்கு விசை சவிா£பப மேக்கு உயாந்து -- சண பராசகும்வீசையைத தவிசு 
கும்படி. மேணிலமுயாந்து, 

[ ஒங்க, யிறும்பூது சானற ஈறும்பூஞ சேசகையுங், குன்றுபல குழீஇப பொலி 

வன தோன்ற | 

குன்று பல குழீஇப பொலிவன தோனற ஒகஇ--மலைகள்பலவுக்திரண்டூ பொலி 
வனபோலத தோனற உயாந்து வயஙகுடைககரம் (௪௮௪) என்க. 

இறும்பூது சான்ற ஈறும் பூஞ் சேககையும்--அதிசயமமைத ஈறியபூச்களைச் சூழ 

வுடைய ௮மணபபளளியும, க 

சேசசபபடுமிடசதைச சேககையெனமூா. இவாகள வருந்தாமற் பறித்துவறி 
படுதறகுப பலபூககளைச சூழவாககுகலின, ஈறுமபூஞ்சேககையெனஞா. 

புனைந்து (PAG) உயாஈது (௪௮௬) தோன்ற (௪௮௮) QHEE (௪௮௬) சாவகா 

பழிசச (௪௪௬) வயஙகுதலையடையககரத்திடத்துக (௪௮௪) சொளகையினையும யாச 
கையினையுமுடைய (௪௮0) ௮றிஞா (௪௮௧௪) உணாகது (௪௭௮) ஈகலகுவர (௪௮௩) 

கோன்மா£ (௪௮௧) இமிலியிலேராறறிச (௪௮௩) செ.றிரந்தனருடைய (௪௮௧) சேக்கையு 
மெனக்கூட்கெ, 

௮ச்சமும்--ஈடுவாகககூறுவரோ க ரூரோவென்று ௮ஞசிவத அ௮சசததையும், 

அவலமும்--அவாககுத தோல்வியால கெஞூறரோனறும் வருததததையும், 

ஆரவமும் நீகக-- ௮வா தர்கெஞசுகருதின பொர௫ுளகணமேற்றோன்றின பற் 

றுள்ளத இனையம் போக, 

என்றது - அவாகள் கெஞ்சுகொள்ள விளக்&யெனறவாறு 

செற்றமும் உவகையும் செயயாது காதது--ஒருகூறறிற செறறஞ்செய்யாமல் 

ஒருகூறறில் உவகைசெய்யாமல் கெஞசனைப பாதுகாத௮, 

ஜெரமன்சோல அன்ன செம்மைததாகி.--துலாககோலையொத்த ஈடுவஙிலைமை 

யையுடைத்தாய், 

இறத கொள்கை அறம் கூறு அவையமும்--இககுணங்களாறகிறந்த விரதங 

களையுடைய தருமநாலைச சொல்லுர இரளும, 

நறுஞ் சாந்து நீவிய கேழ ளொ ௮கலதஐப பெரியோ (௪௯௫)---ஈறிய சந்தனத் 

தைப்பூசிய நிறம்விளஙகுமாபினையடைய பெரியோர், 

யாகததிற்குச சந்தனம்பூசுதல்மாபு. 

[ஆவுதி மணணி யவிதுகன் முடி.தது, மாவிசும்பு வழஙகும் பெரியோ போல, 

நன்றுக தீதுவ கணடாய்ச் தடக௫, யன்பு மறனு மொழியாது காததப, பழியொரீஇ 
யுயர்கது பாய்புகழ் நிறைநத | 

ஆவுஇ மணணிமா வீசுமபு வழஙகும பெரியோ போல--யாகஙகளைப்பண்ணிப் 
பெரிய சுவாசசததேறபபோம ௮ரீதணர் அரசனை அடக்குமாறுபோல, 

ன்றும் தீதும் கணடு ஆய்ஈது ௮டகக-.-அரசணனிடத்துள்ள ஈன்மையும் ”மையும 

கெஞ்சத்தாலேசகணடு அததீங்குகளையாராய௩து அவற நிலேயொழுகாமலடகஇ, 

அன்பும் ௮றனும் ஒழியாது காதது--சுறறததிடதஅசசெல்லுமன்பும் எவவுயிரச 

கண்ணுகிகழுர் தருமமும் ஒருகாலமும்போகாமல் தம்மிடததே பரிகரித்து,



௨௩௧௭ பத்அப்பாட்டு, 

பழி ஓரீஇ உயர்ச்த--பழி தம்மிடத்துவாராமல் நீக்கு அதனானே ஏனையோரி 
லும் உயர்ச்சியெய்தி, 

பாய் புகழ் நிறைந்த--பரந்த புகழ்கிறைந்த, 

அவிர் அலை முடி.த்து--விளஙகுஇன்ற மயீரககட்டுக் கட்டி. , 

செம்மை சான்ற காவிதிமாச்களும்--தலைமையமைந்த காவிதிப்பட்டங்கட்டின 

அமைச்சரும், 

அறன் நெறி பிழையாது ஆறறின ஓழுக--இல்லறத்திறகுக்கூறிய வழியைத்தப் 

பாமல இல்லறத்திலேஈடகந்து, 

குறும் பல குழுவிற குன்று கணடனன--௮ண்ணிய பல இரட்டுகளையடைய 

மலைகளைச கணடாற்போன்ற, 

பரு£து இருக்து உகககும் பன்மாண ஈல்வில்--பருர்.து இளைப்பாறியிருக்து பின்பு 

உயரபபறக்கும் பலதசொமிலின்மாட்டுமைபபட்ட ஈலல இல்லில், 

பல வேறு பண்டமோடு ஊண மலிந்து கவினி--பலவாய்வேறுபட்ட பண்டங 

களோடே பலவுணவுகளுமிசகு ௮ழகுபெறறு, 

மலையவும் நிலததவும் நீரவும பிறவும்--மலையிட ததனவும் நிலத்டெததனவும் நீரி 

டததனவும பிறவிட தசனவுமாகயே பண்ணியம் (௫௦௬), 

பல் வேறு இரு மணி மு.ததமொடு பொன் கொண்டு--பலவாய வேறுபட்ட அழ 

இனையுடைய மணிசளையும் மு.த்தினையும் பொளனையும் வாங்கேெகொணடு, 

ிறந்த தேஎத௮--மணிகளும் முத்தும் பொன்னும் பிறததறகுச கிறத சேசத்தி 

color Nias gs, 

பணணியம் பகாகரும்--பண்டஙகளைவிறகும் வணிகரும், 

ஊணமலீச்து கவிணிச் (௫௦௩) குன்றுகணடனன (௫௦௧) ஈலலஇல்விலே யிரு 

ந்து (௫௦௨) ஆற றினொழுூச் (௫௦௦। சிறந்ததே௭ த்துவச்த (௫௦௬) திருமணிமு த் சமொடு 
பொன்கொணடு (௫௦௫) பிறவுமாகிய (௫௦௪) பணடஙகளை விறபாருமென்க, 

(மழையொழுக் க௫௮ப் பிழையா விளையுள்.] ௮௫௮ ஓழுக்கு மழைப பிழையா 

விளையுள்--இடைவிடாமற பெய்கின்ற மழையால் sams விளைதலையுடையதாயெ 

மோகூா (௫௦௮), 

பழையன் மோகூர் -பமழையனெனஞனுங் குறகிலமன்னனுடைய மோகூரிடத்்அ, 

துவையகம் விளக, கரன்மொழிக் கோசர் தோன்றி யன்ன ] sonal Yew 
விளஙக நாறசோசா மொழித தோன்றியன்ன -- ஈனமக்சடி ரளிடததே விளங்கும் 

பழி. ௮றியககூறிய கானகுவகையாயெகோசா வஞ்செனமொழியாலே விளங்கனாற் 
போன்ற, 

தாம் மேஎந்தோன்றிய நாரபெருங்குழுஏம்--சமதுமொழியால் தாம் மேலாய்வி 

ளஙகிய ரால் வகைப்பட்ட பெரியதிரளும், 

௮ிம்பெருங்குழுவில் ௮அமைசசரைபபிறிதது முற்க.றினமையின், ஈணடு ஏனை 
காற்பெருககுழுவையுஙகூறினா, ஜம்பெருங்குழுவாவன. *அமைச்சா புசோ௫தொ 
சேனா பதியர், தூத ரொற்ற ரிவொன மொழிப ?” இளங்கோவடிகளும், % “ஐம்பெ 
ருங் குழுவு மெணபே ராயமும்” என்னா 

wine en ete ment state     it ~ 

% சிலப்பதிகாரம், இந்திரன்விழிவூரேடுத்தகாதை.



௬..-மதுரைக்காஞ்சி, ௨௧௭ 

[கோடுபோழ் சடைகரும் ] போழ் கோடுகடைகரும--௮றுததசஙசை வளைமுத 
லியனவாசச சடைவாரும், 

திரு மணி குயினரும--௮ழமெமணிகளைத துளையிடுவொரும், 

சூடு உறு கனபொன சுடா இழை புனைகரும--சுடுதலுறற ஈன்றாகய பொன்னை 

விீளஙகும பணிகளாகபபணணுகஈ தட்டாரும, 

பொன உரை காணமரும-- பொனனையுரைசதவரையை ௮றுதியிடம் பொன் 
வாணிகரும், 

EMME பகாகரும--புடைவைகளை விறபாரும, 

செமபு றை கொணமரும---செமபு நிறுககபபட்டதனை வாஙகெசொள்வோரும், 

any நிறை முடிஈ௬ம--கசசுககளைச தம தொழின மு.றறுபபட முடி.வாரும், 

பூவும் புகையம ஆயும் மாகசகளும்--பூககளையுஞ் சாக்சையும ஈன்றாக ஆராய்க்து 
a) DUT, 

[ எண்வகைச செயதியு முவமங காட்டி, நுணணிதி னுணாந்த ] எணவசை துண் 

ணிதின உணாஈத செய்தியும உவமம் காட்டி. -பலவகைபபட்ட கூரிதாகவுணாந்த 
தொ.ழிலகளையும ஓபபுககாட்டி., 

இததிரமெழுதுவாககு வடி. வினஜொழிலலடோனத எழுதுதறகரிதென்பதுபற 

Ge செயதியுமெனஞூாா 

நுழைஈத கோககற கணணுள் வினைஞரும--கூ.ரிய ௮றிவினையுடைய இத் தரகர 

ரிகளும், 

கோககஞாகணணிடததே தம தொழிலைகிறுததுதலித சண்ணுள்வினைஞுெொ 

னருர 

பிறரும் கூடி. -யான கூறபபடாசோரு இரண்டு, 

தெணடிரை ௮விர ஆறல கடுபப ஓண பல குறியவும கெடி.யவும மடி. தரூ௨ 

விரித௫ -- தெளிந்த திரையிலவிளஙகுசன்ற ௮றலையொபப ஒள்ளிய பலவாயெ சிறி 
யனவும் செடி யனவுமாகய மடிபபுடைவைகளைக கொண்வெக்த விறிதத, 

மடி சதது ௮றலுச்குவமை. 

இிறியரும பெரியரும சமமியா குழீஇ--இறியோரும் பெரியோருமாயெ கெய் 

தறரொழிலைசசெயவரா இரணடு, 

நால வேறு தெருவினும் கால உற நிறறர--நானகாய்வேறுபட்ட தெருவுகடோ 

றும் ஒருவாகாலோடு ஒருவர்கால் நெருங்க கிறறலைச்செயய, 

சமமியா (௫௨௧) விரித.துக (௫௨0) குழீஇ (௫௨௧) கிற்றலைச்செய்ய, 

Qos ௮ச்திககடையிற்றொ விற புடைவைவிற்பாரைச் கூறிற்று 

கோயிலைசகசூழரச அஆடவாதெரு நான்காதலின், சால்வேறுதெருவென்ளனாூர். இ 

னிப பொன்னும் மணியும் புடைவைகளும் கருஞ்சரக்கும்விற்கும் நால்லகைப்பட்ட 
வாணிகர்தெருவெனறுமாம். . 

கொடும்பறைச கோடியர் கடும்பு உடன் வாழத்து் தண் கடல காடன் ஒண் 

பூங்கோதை பெருராள் இருக்கை--சண்கள்வளைந்த பறையினையுடைய கூத்தருடைய 
சுற்றம் சேரவாழ்ததுய குளிந்த கடல்சோர்த காட்டையுடையவனாய ஒள்ளிய 

பனச்சாரையுடைய சேரனுடைய பெரிய காளோலக்சவிருப்பிலே,



௨௧௮ பத்துப்பாட்டு. 

விழுமியோர் குழீஇ விழைவு கொள கம்பலை கடுப்பக் கலலென (௫௩௮)--எல் 
லாச்கலைகளையுமுணாந்த சரியா திரண்டு ௮அவன்கேட்பத் தருச்சங்களைக்கூறி விரும் 

புதல்கொணட ஆரவாரத்தையொபபக கல்லென்றவோசை நடக்க, 

பலசமயத்தோருந் தம்மிரராம் மாறுபட்செகூறுர் தருககததைச சேரக்கூறக 

கேட்டி ௬க்்ற கம்பலைபோலவென்ரனா. 

பலவுடன...-கூர௫சன பலவற.றுடனே, 

சேறும் நாறறமும் பலவின சுளையும்-- தேனும நாறறமும் உடையவாகிய 

பலாப்பழததின் சுளையும், 

சேறென்றனூ, சுளையிலிருசனெற சேனை 

வேறுபடக் கவீனி௰ய தேம் மாங்கனியும்--வடி.வுவேறபட அழகுபெறற இனிய 

மாவிற்பழங்களையும், 

“சேறு நாறறமும் வேறுபடச சவினிய, பலவின சுளையும் தேமாங கணியும” 

என்றும் பாடம் 

பல் வேறு உருவிற காயும்--பலவாய் வேறுபட்ட உடி.வினையுடைய பாகறகாய 

வாழைக்காய் வழுதுணஙகாய முதலியன காய்களையும், 

படினும்--வரழைபபழம முந்திரிகைபபழமுதவிய பழஙகளையும, 

கொணடல வளர்பபக கொடி. விடுபு கவினி மென பிணி gS pas Gm HL 

அடகும--மழை பருவத்ம்த பெயதுவளாச்கை.பினாலே கொடிகளைவிட்டு ௮ழகுபெற்று 

மெலலிய சுருளவிரிர்த சிரிய இலைகளையுடைய இலைககறிகளையும, 

கொடியெனரூ, ஓழுஙகுபட. வீடுகின்ற களைகளை 

(அமிரதியன் றன்ன !நீஞ்சேற்றுக கடிகையும் ] தீஞசேறறு ௮மீரது இயன் 

றன்ன கடிசையும--இணிய பாகினாறகட்டின ௮மாதம தேரூகரசீணடாறபோனற 

கணடசருககரைததேறறையும, 

புசழ் படப பணணிய போ ஊன் சோதும--புசழசசிசள உணடாகச் சமைத்த 

பெரிய இறைச்சிகளையடைய சோறறையும, 

£ம்செல வீழஈத ழெஙகொு--பாரளவாகவீழ்சச இழெஙகுடனே, 

[ பிறவு, மினசோறு தருகா பல்வயி ஐ௧.ர ] பலவயின் நுக.ர ,இனசோறு பிறவும் 
தீருகர்--பலவீடஙகளீனும் அறநுபவிசச இணிய பாற்சோறு பானமுலியவறறையுங 

கொணவெந்தியொரிடதது எழுர்தவோசையம, 

என்றது சோறிடுஞசாலைகளை. 

| வாலிதை யெடுத்த வளிசரு வககம, பல்வேறு பணட மிழிதரும் பட்டினத, 

தொல்லெ ஸனிமிழிசை மானக கலலென, கனந்தலை வினைஞா கலஙகொணடு மறுகப், 

பெருங்கடந் குட்டததப புலவ சதிரை யோத, மிருஙகழி மரு ப பாயப் பெரிதெழுச், 

அருகெழு பானாள் வருவன பெயாதலிற, பல்வேறு புள்ளி னிசையெழுஈ தநறே, 

யல்லங் காடி. யழிதரு கம்பலை ] 

ஈனச் கலை வினைஞா ௧௨ம கொணடுமறக--அ௮கனற இடதசையுடைய சேசங்க 

ளின்வாணிகா ஈண்டிசசெயத பேரணிகலஙகளைக சொணடுபோதல்காரணமாக, 

வால இதை எடுத்த வளிதரு வஙகம்--நன்றா$ய பாய்விரிதத காற்றுககொண்டு 
னு « 
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௬.மதுரைக்காஞ்சி. ௨௧௯ 

பெருங் சடற் குட்டத்தப புலவுத் இரை ஒதம இருங் கழி மருவிப் பாயப பெரிது 

எழுந்து உரு கெழு பானாள் வருவன--பெரிய கடல்சூழக்ச இடத தினின்றும் புலா 

Ooms இரையையுடையஒதம கரியகழியிற புகாமுசத்தேயேறிப் பரச்சின்றவளவி 

லே பிகரெமுாது ௮சசமபொருக்திய ஈடு£யாமததே வருகின்றவறறின் பண்ட 

(௫௩௭௪) மென்க 

பெரிதெழுக்தெனரா, பாபுமவாகசெ சரககுமபறியாமல் வருனனெறமைதோன்ற 

ஓதமருவிபபாயவெனரூா, ௮அவ்வோதம ஏறறததிலே கழியிலேவருமென்பதுணா 

தற்கு 
பலவேறு பணடம இழிசரும படடினத்து ஒலலென இமிழ இசை மான--வங் 

கம்வருஇன்றவற்றிற் பஉவாய் வேறுபட்ட ௪ரககு இறங்குதலைசசெயயும் பட்டினத்.து 

ஒலலெனமுழஙகுசன்த ஓசையையொக்க, 

மறுகுதறகுவகச வஙசம குட்டததினினறம் வருவனஉ நறிற பணடமிழியும பட் 

ழூனதது ஒசைமானவெனக 

பெயாதலிற பலவேறு புள்ளின இசை எழுக்தறறு--இரையை கிறையமேய்ந்து 
பாபபிறளொகொணடு அர் திசகாலகதமிளுதலிற் பலசாதியாய் வேறபட்ட பறவை 
களினோசை எழுத சனமைதத, 

அல அங்காடி. அழிரு கம்பலை-- ௮ஈதிக்காலத்துக கடையில மிகு தியைத்தரு 
இன்ற ஓசை, 

கட வுட்பள்ளியிடத்தும் (௪௬௭) ௮க்கணாபளளியிட தம (௪௪௪) சேசகையி 

டததும (௪௮௭௪) அவையததிடததும் (௪௧௨) காவிதிமாச்களிட ததும (௪௬௯௯) எழு 

ன்றவோசை கோதை (6௨௪) யிருககையீல் (௫௨௫) விழைவகொள்கம்பலைகடுப்பக் 
(௨௬) கலலென (௫௬௮) வெனமுடி.கக,. 

பணணியம்பகாநரி...த உ சாசையும(௫ுசு சாறபெருங்குழுவிடத்தசோசையும்(இ௫௦) 

பலவயினுக£ர இனசோறு (௫௩௫) பிறவும் (௫௯௪) தருகரிடததெழுரக்தவோசையும் 

(௫௩௫) கோடுபோழகடைகா (௫௪௧) முதலாகக் கணணுள்வீனைஞரீருகவுள்ளாரும் 

பிறருஙகூடிக் (ட:௮) சம்மியருஙகுழிஇ (௫௨௧) நிறறர (௫௨௨) எழு5தவோசையும் 

பட்டினத.த (௫௩௪) ஓலலெனி.மிழினஈமானககலலென (௫௩௮) வெனமுடி.க௪ 

இஙகனமுடி.ததபின நியமதது (௬௬௫) அல்லஙகாடியில்அழிதருகம்பலை (௫௪௪) 
தூரியஙகறஙகுகையினாலும் (௪௬௦) கமபலைசடுபபக (௫௨௬) கல்லென்கையிஞனலும் 
(௫௯௮) ஒல்லெனிமிழிரைமானககல்லென்கையினாலும (௫௩௮) பலவேறுபுள்ளின் 

இசையெழுச்தறறே (௫௪௩) யெனசசேரவினைமுடி.க்க. 

சலலெனவென்பதனை இரணடி. டத 3ற்குககூடடுக 

இவ்வோசைகளீன வேறுபாடுகளைகோகடப பலவேறுபுள்ளோனைகளை உவமங 

kh. DDT. 

[ஓணசுட ருருபபொளி மழுங்கச சனஈதணிர் த, சென்ற ஞாயிற ] ஒண் சடா 

உருப்பு ஓளி சனம் தணிர்து மழுலசச் சென்ற ஞாயிற---ஒள்ளிய செணங்களையடைய 

வெப்பத்தையுடைய ஒளி செனமாறிக குரையுமபடி. ஒஓழுஃபபோன ஞாயிறு, 

ஈன்பகற் கொணம குடமுதம குன்றம் Cer — பின்னர் நன்ராயெ பசற்பொமு 
சைச் சேரச்கொண்டு மேறறிசையிடச்து ௮2, ரரியைச் சேருகையினாலே,



2.2.0 பத்துப்பாட்டு. 

குணமூதல் cra முதிர் மதியம் தோன்றி நிலா விரிபு பசல் உரு உறற இரஈ 

வர-- $ம்ததிசையிடத்சே பதினாலுகாட்சென் றுமூர்ச் த; நிறைமதி எழுஈது Haar 
பரசகையினாலே பசலின்௨ட.வையொதத இராககாலம்வரும்படி, 

ஈயர்தோ£---சணவாபிரிதலிற கூட்டததை விருமபியிருக்தாரக்கு, 

காதல் இனநணை புணாமாா..... சமமேற் சாதலையடைய தமனிய கணவரை 

Eh OSG; 

ஆய் இசழத் தண் ஈறங கழுநீர தணைபப--அராயகச் இதழ்களையுடைய குளீ£ 

ந்த கறிய செஙகழுநீரகளை மாலைகட்மெபடி.யாக, 

இமை புனைய௨--௮ணிசளை யணிஈத, 

நல் நெகெகூநதல் நறு விரை குடைய --- நனருூய நெடிய மயிரிறபூசின ஈறிய 

மயிரச்சகதனசை ௮லைத.து நீககுமபடி.யாக, 

நரக்தம் ௮ரைபப--கத்தூரியை ௮ரைககும்படியாக, 

கறுஞ் சாகது ம.றக--நறியசகதனம அளாககுமபடியாக, 

மெல் நூற சலிஙகம் கமழ புகை மிபப-- மெலலிய நூலாறசெயத கலிஙகஙக 
ளுக்கு மணகடன்ற ௮6ற்புகையை ஊட்டுமபடி யாக, 

பெண ம$உழ்வுறற பிணை நோககு மகஸீா மெடுஞ்சடா விளககம சொளீழி..- 
குணசறப்பால் உலகத்துபபெணசாதி விருபபமு௦ற மானபிணைபோலும கோகூனை 
யுடையமகளிா கெடியஓளீயினையடைய விளகஇனையேறறி, 

[கெடுகக, ரெல்லை யெலலா கோயொடு புகுக்து, கலலென மாலை நீகக | 

கெடு ஈகா எல்லை எல்லாம்--பெரிய ஊரினெலலையாகயெ இடமெலலாம, 

கல்லென் மாலை கோயொடு புகுநது 8ீமக--சலலென்னுமோசையையுடைய 

மாலை ஈயச்தோககு (ட௪௯) கோயைசசெயதலோடே புகுரதுபோகையினாலே மூக 

ையாமஞ்சென்றபினறை (௬௪0) யெனக. 

கெடுகக (6௫௭௬) ரெலலையெலலாம (௫௫௭) மகளீ£ (௩௬௫) விளசகஙகொளீஇஃ 
(௫௫௬) கா,தலின்றுணை புணாதற்குப (இ௫ப) புனேயூ௨த தணைபபக (௫௫௧) குடைய 

(௫௫௨) ௮ரைப்ப மறுச (௫௩) ம$பப (௫௫௪) அரவுவருமபடி (௪௪௯) ஞாயிறு (௫௪௭) 

குன்றஞ்சேருகையினாலே (6௪௭) மாலை (௫௫௮) ௩.பஈ2சாககு (6௪௯) கோயொடு 
புகு்து (௫௫௭) பினனா நீஙக (௫௮) முகை சபாமஞசெனறபின ற (௬௨0) யெ 

னககூட்டுக, 

நாணுக் கொள--புணாசசிட்௩கிறராகத தமாகு உயிரினுஞூறஈதகாணைத தமமி 

டத்தே தடததுககொளள, 

| ஏழ்புணா சிறபபி னின்னொடைச சீறியாழ், தாழபயற கனைகுரல கடுபபப பண 

ஸணுப்பெயாதது, வீழ் துணை சழி௮ | 

ஏழ புணா சிறபபின இனறரொடைச சர்யாழ பணணுபபெயாத.த--இசையே 

மும் தனனிடததேகடடின தலைமையினையுடை.ப இனிய நரமபினையுடைய சிறிய யா 

ழைப பணகளைமாறிவாசிதது, 

வீழ் துணை தழீஇ-- சம்மைவருமபின கணஉஷைப புணாஈது காணுககொ 

ள (௫௫௮), 

பாட்டுக் காமத்தைவளைவித்தவின், யாழைவா௫தது விழ தணைதழீஇயென்றா. 

[ வியல்விசுமபு கமழ, நீர தரண டனன கோதை பிறகடடெடு ] நீ தரணடன்ன 

சோதை வியல் விசும்பு கமழப பிறக உட்டெறீர தரணடாறபோன்ற வெள்ளியபூச்சு



ஈச மதுரைக்காஞ்சி. ௨௨௪ 

சாரற்செய்த மாலைகளை ௮அகற்சியையுடைய விசுமபிலே சென்றுகாறும்படி. கொண்டை 

யிலே முடி.த்.த, 
ஆய் சோல ௮வி£ தொழி விளஙக வீட--அழூய திரட்சியையுடைப விளங்கு 

கின்ற தொடி. மிகவிளங்கும்படி. கையைவீ?ி மனைதொ.றுஞசென,ற பொயதலயர 

(௫௮௯) வென்ச 

போது அவிழ் பு.துமலா தெரு உடன கம2--அலருமபருவமாக மலாகத புதிய 
விடுபூச்சகள் தெருவுகளெஙகும நாற, 

மேதகு தகைய மிகுகலம் எய்தி-- முறபடப பலருடனபுணாந்த புணாச்சியாற 

குலைந்த ஒஓபபனைகளைப் பினனும் பெருமைதகு௰ன்ற அழஇனை.புடைய மிகுனெற கன 

மையுணடாகவொபபித்த, 

[பெரும்பல குவளை சுருமபுபடு பனமலா, இறஈதமோக சனன ஏிறகதுசமழ் 

காறறதது | 
ADH Comms ௮அனன ௫றகத கமழ காறறதது--அலானெறபருவததே கை 

யாலலாச்தி மோந்துபாசசாலொதச மிசகுகாறுனெற காறற ததினையடைய, 

பெரும்பல குவளை௪ சுருமபு படு பனம௨ா--பெரிய பலவாதிய செங்கழுநீரிற் 
சுருமபுகளுக்கலானெ.ற பக பூககளையும, 

கொண்டன் மலாப்புதன மானபபூ வேயகது | 

கொணடல மலாப புசல மான வேயஈத--மழைக்குமலாகசு மலரமையுடைய 

சிறுதூறறையொகசச சூடி, 

பூ--ஏனை பபூசகளையம, 

பலநிறத தபபூககளை நெருஙகபபுனைதலபறறிச கிறுதூ.று உவமைகூ ற்ஞா 

[ தணபூ ணாகம வடுககொள மூயங௫, மாயப பொயபல கூட்டி. சவவுககரகது, 

சேயரு ஈணியரு நலனயந்து வச, விளமபல் செலவா வளநதப வாநகி ] 

சேயரும ஈணியரும நலன ஈயக்து வந்த இளமபல செலவா--புறமணடலசதா 

ரூம உளஞூரிலுளளாருமாயத சமமுடைய வடி. வழகைய ரு மபிவுத இளைய. ராய பல 

செலவததையுடையாளா, 

பல மாயப பொய் கூட்டி. நுண பூண ஆகம வூக கொள மூயஙகி--ப௫வஞச 

னைகளையுடைய பொயவராசளைகளாலே முதறகூ ட்டி ககொணடு அவருடைய நுண 

ணிய பூணகளையுடைய மாபைத தமமாபிலே வபெபடுமபடி.யாக மூயஙபெ பினனா, 

சவவுக கரந்து வளம் தப வாஙூ--அஙகனம் அன்புடையாபோலே முூயஙஇ 

னமுயகசத்தை அவர் பொருளசருமளவுமராகது அவருடைய செலவமெலலாம் 

கெமெபடி.யாக வாங்கெேகொணடு, 

நுண தாது உணடு வறும பூத துறகரும மெனசிறை வணடினம் மான--பூ ௮ல 

ருங்காலமறிரது ௮சன அணணிய தாதையணடு தாதறற வறுவியபூவைப பின்னா 

நினையாமறறுறந்துபோம மெலவிய சிறகையுடைய வணடி.ன்றிரளையொடப, 

இது தொழிலுவமம 
புணாந்தோ கெஞ்ச ஏமாபப இனறுயில் துதக்து-- தம்மைதுகார்தோருடைய 

செஞ்சு சலச்கமுறும்படு- அ௮வரிடத்து இனியகூட்ட சை ரேோராகககைவிட்டு,



௨௨௨ பத்துப்பாட்டு 

பழம் சோ வாழச்சைப பறவை பேல--பழுமரமுள்ள இடச்சேடிச்சென்ற 

அவறறின் பழத்தையே ஆராய்ந்து வாஙறுகாதலைத தமகருத் தொழிலாகவுடைய 

புள்ளினம்போல, 
தம்முயிரைப பாதுகாகனெற வாழககைசதொழிலை வாழசகையென்ரூர் 
(கொழுககுடி.ச் செலஉரும் பிறரு மேஎய, மணமபுணாட் தோககிய வணங்குடை 

சல்லில-] 

கொழுங குடிச செலவரும் பிறரும் மேஎம ௮ணஙகு உடை ஈலலில்---வளவியகு 

ww pS nbs Gece அவாகளாறனோனற்ய பிதசெல்வருமேவபபட்ட இல்லுறை 
தெய்வஙகளையுடைய ஈனருாகிய அகஙகளில, 

குடி.ச்செலவரெனரனா, கான்குவருணாசசை. பிறரெனளுா, அவாகளாற்றோன 

uw garden Bader 
மணம் புரந்து ஒறகிய ui Qurer ¥at Osro.u urhe wy weefla—aenn 

நீதுகொள்ளபபட்டு உயாசசபெறற ஓடவைதசபொனனாற்செயகத விளஙகுஇன்ற 

தொடியினையும் பசியபூணினையுமுடைய மகளி, 

ஓணசுடா வீளகககத--ஓஒள்ளீய விளகசினுடையஒளியிலே, 

பகா உடன் துவனறி--பலாஞ் சேரநெருங்6), 

நீல நிற விசும்பில ௮மாஈதனா அடும் வானவமகளிா மான--நீலகிற தையுடை 
ய ௮காயத்தே நெளசமாக்துலிளையாடும் தெய்வமகளி£ வருதுமாறபோல, 

சண்டே % நெஞ்சு ஈடுககுறாஉக கொணடி மகளி -- தமமைசகணடோரு 

டைய கெஞ்சை வருததமுறுவீசதுப பொருள்வாஙகுதலையுடைய பர.தசையர், 

(யாம ஈலயாழ காபப ணின்ற, முழவின மரிழ்ஈதன ராடி. | யாம ஈலயாழ் நாபப 

ண் தாழபு ௮யற கனை குரல் கடுப்ப நினற முழவின் ம௫ழ்ச்சனா ஆடி-- மூதற்சாமத 
தில் வாரித் சறகுரிய ஈனராயெ யாழகளுக்குநடுவே அவறறிறகேறபததாழ்ஈது சமவ 
யிற்செறீர்ச ஓசையையொககநின்ற முழவாலே மனமகிழ்ந்தாடி, 

தாழபயற களை சூரல சடுபப (௫௬௦) வெனறு முனனாவகசதனை இவ்விடத் 

துக்கூட்செ 

குண்டு நீரப் பனித துறைக குவவு மணல-- அ.ழகசு நீரினையுடைய குளிந்த 

துறையிடததச க ந்௪ மணலிலே, 

மூனைஇ--வெற தது, 
| மென்றளாக, சொழுஙகொம்பு கொழுதி | கொழுஙகொம்பு மெனறளீ£ கொ 

மு.தி--கொழுவீய கொமபுகளினினம மெலலியதளீரசளைப பறிசது, 

[ காரனை மேவர, நெக் ரொடாச குவளை வடிமபுற உடை FR] Gator bi wear 

மேவர நெடுந் தொ. £ வடி.மபுற ௮டைச்சி--குவளையை நீரக£ழரும்புகளோடே 

பொருந்து தவவரக கட்டின நெடியதொடாசரியை வடி.ம்பிலேவிழும்படி. யடுத்.த, 
மணம கமழ் மனைதொறம் பொய்தல அய7--மணகாறுஇன்ற மனை தோறும் செ 

கறு பொருடருதற்குரிய இளையசோடு விளையாடுதலைசசெய்ய, 

அஙகனம் விளையாடி.வஈகரிதது உறவகொணடு பொருள்வாங்குதல அவர்க 

Bucy. 
வானவமகளி£மான (௫௮௨) நெஞ்சுநடுசகுறாஉச கொணடி.மசளிா (௫௮௯) பல 

ருடன்றுவன் De (௫௮40) ) குவவுமணலிலே (௫௮௬) மூ ழவின் ம மூழ்ஈசனராடி. (௫௮௫) 
கலகதததளயவத்து வ வன் மவன். மலய அடை மல, கரச அகமத் கடகவககம் க. 

* நெஞ்சு நடுக்கு நூஉங் கொணடி. மகளிரொன்றும் பாடம்,



Fir மதுரைக்காஞ்சி. ௨௨௩ 

ஓ கனைமுனைஇச் (௫௮௪௬) குவளையையடைச்சிக (௫௮௮) கோதையை (௫௬௨) லீசும்பு 

சமழப் (௫௬௧) பிறககட்டு (௫௬௨) இளமபல்செலவரைக (௫௪௨) கூட்டி (௫௭௦) முயங் 

இப் (௫௬௯) பின்னாக்கவவுக கரந்து (௫௭௦) வளச்சபவாங்கித் (௫௭௨) தா. தணடுதுறக் 

கும் (௫௭௯) வணடினமான (௫௪௪) இனறுயில துறஈது (௫௭௫) பினனரும் மிகுகலமெய் 
தச் (௫௬௫) சுரும்புபபபன மஉராயும் (௫௬௬) ஏனைபபூககளையும புசன்மானவேய்ர்து 
(௫௬௮) பு அமலா தெருவுடன கமழ; (௫௬௪) தொடிஸயவீடி (௫௬௩) மணங்கமழ் 

மனைதொறும (6௫௮௯) பறவைபோலச (௫௪௬) செனறு பொய்தலயர (௫௮௯) வெனச 
கூட்கெ., 

செலவரும பிறரும் மேவபபட்ட (௫௭௭) ௮ணஙகுடைகலல இலலிலே மணம்பு 

எசாநதோஙிய (௫௭௮) பாசிமைமகளி£ (௫௭௧௯) ஒணசுடாவிளககசதே (௫௮0) €றி 

யாழைப (௫டுக) பணணுடபெயாதது (௫௬௦) வீழ் துணைசழீடு (௫௬௧) காணுககொ 

ள(௫௫௮) வெணசகூட்டுக 

கணம கொள் ௮வுணாக ௪டஈ* பொலநதாா மாயோன மேய ஓண கனஞள்-.-- 

இரட்சியைககொணட அ௮வுணரைவென்ற பொனனாறசெயத மாலையினையுடைய மா 

மையையுடையோன பிறஈத ஒணமாூயகனனாளில ஊரிலுளளாரெடுதக விழவி 

டததே, 
| கோணம் தினற வடுவாழ மூகதத, சாணஈ orp swe STG தடககை, மறவ 

கொள சேரி மாறுபொரு செருவின, மாறா தறற வடுப்படு நெற்றி ] 

மறம கொள்சேரி மாறு பொரு செருவில மாறுது உறற வடுபபடு மநெறறி--இற 

றைகாட் போசசெயதுமெனறுகருஇு மமகழைககொணடி.ரக௫ன ற தெருவுகளில் தம 

மிறறாம் மாருயபபபொருகனற டோரினகணணே நினற அடி. மாறாமையாறபட்ட வட 
வழுச் தின நெறறியினையும, 

சுருமபு தா கணணிப் பெரும்புகல மற்வா-- சுருமபுகள்கிறைகத போடபூவினை 
யும் பெரியவிருபபததினையுமுடைய மறவா, 

அததிருநாளிறபொரும சேரிபபோகூறினா, அவஷாககு இயலபென்று 

[சகளிளரொட்டலின ] சோணம் தின்ற வடு ஆம் முூகதத (௫௯௨) சாணம் இன் 

ற சமம் தாஙகு தடக கைக (௫௯௯) கடுஙகளிறு ஒட்டலின-- தோட்டி வெட்டின வடு 

வழுகதின முககதையுடையவாயக கொலைபழக்கும போயானை பலகாலமெடுததலால் 

தீழூமபிருக்த போரைததாநகும் பெரியகையினையடைய கடி.யகளிறறை ஓடடுகையி 

னாலே, 
(சாணுஈ ரிட்ட, நெடுஙகரைக காழக கிலமபர லுறுபப | காணுகா நெடுஙகனாக 

காழகம் இட்ட பரல நிலம உறுபப--௮வவ்யானைககுமுன்னேயோழி. ௮அதனவிசை 

யைகசாணும்/பரிககாச7 அவ்வியானை பிடி.ததுககொளளுங்காலத்து மேலவாராமல் 
௮ஞ்டி மீளுதறகுச௪ சமைபபித.து நெடிய கரையையுடைய நீலகிறதடசையுடையபுடை 

வைகளிலே வைததுச சிச்திககபபணம நிலததேடடஈது காலகளைப் பொதுசகுமபடி, 

நெருஞூமுளளுபபோல மூனைபட இருமபால தஇி.ரளசசமைததுத தூவற்குயா 

னையஞசுமென்று ௮வாமடி யிலேவைதத கபபணததழைபபரலபோறலிற பரலென்ரூர், 
*“வேழங, காயாதனன கடுகவுர்5க கப்பராஞ் சிதறினானே” எனருர்பிறரும் 

உ சிவகசிந்தாமணி, நாமகளிலம்பகம், ௨௫௬---**ஏந்தலவே றிருகத யானை 

யிரிநதன வெரிபொற் கணணி- நாந்தக வுழவா உணணா கூற்றென ஈடும் மள்ளா- 

சாய்ஈதபின் றறுக ணாண்மைக கட்டியங காரன வேழங - சாயக்தனன் கடுக வுந்இிக 
கபபணஞ் கதறி னானே”



௨௪ பத்துப்பாட்டு. 

சடுஙகள் தேறல் மழெசிதக்து இரிசர--கடியகட்டெளிவையுண்டு ம௫ழ்ச்சிமிக் 

குத் இரிதலைச்செயய, 

இணகாளிற (௫௬௧) பொரு ௨ வபெப॥ நெற்றி (௫௧௫) முதலியவற்றையுடைய 
மறவா (டுக௬) மகழெரிறாது (௫௯௯) பரஓறுப்பத் (௫௯௬௮) திரிதர (௫௧௯) வெனக 
கூட்டுக 

கணவர் உவபபப புதலவாப ]ப.பர்ு--தஙகணவா இம்மைமறுமையிற்பெறும 

பயன்பெ௱மேமென்று ம௫ழும்படி. பிள்ளைசளைபபெறறு, 

பணைதத ஏந்து இளமுலை ௮முசம் ஊற--பாலால்இடஙகொண்டேர்திய இளைய 
மூலை பாலசுரக்கும்படி., 

|புலவுபபுனிறு தாச்த பொலிகஈத சுதறமொடு, வளமனை மகளீ£ குளநீ ரயர ] 

புலவுப புனிறு தாது குளநீ£ ௮ய7--புலானாறறத்சையுடைய ஈனறணிமைநீங 

இத் தெய்வச கினருளால ஒரிகெகணுமறறுச் குளததுநீரிலே குளிககையினாலே, 

கடுஞ்சூல மகளீ£ பேணி (௬௦௧)--முதறசூல்கொணடமகளீ இவ்வாறே இடுகக 

ணின்றிப புதலவாபபயததல! வணடுமெனறு தெய்வததைபபரவிச் குறைதீர்ந்தபின், 

பொலிஈத சுறறமொடு--மிசக சுறறததாருடனே, 

வளமனை மகளி--செலவததையுடைய மனைமகளா, 

இலவிருககுங குடி. பபிறர்த மகளி 

திவவ மெயகரிறுதத௪ செவவ.நி பணணி--வவிககடடினை யாழிறறணடி. லே 

கட்டி ச செவவழியெனனும பணணைவாடிதத, 

திவ௨க கூறவே அதினரமபு௨ கூறிஞா 

குரல புணா ஈலயாழ முழவோடு ஓனறி--குரலெனனுஈரமபு கூடின வன்னம 

சனராகிய யாமுடனே முழவும்பொருக தி, 

துணணீ அருளி இரட்ட--மெலலியீாமையினையுடைய சிறுபறையொலிபப, 

பலவுடன்--பூசைசகுவேணடும் பொருளகள் பல௨றறுடனே, 

ஓண சடா விளக்கம முஈதுற--ஒள்ளிய சுடர்விளசகம முறபட, 

மடையொடு--பாறபோனசமுதலிய சோறுகளை, 

ல மா மயிலின மெனமெல இயவி--ஈன்ருய பெருமையையுடைய மயில 
போலே மெததென மெத்தென ஈடஈத, 

[கடுஞ்குன மகளி£ஜ பேணிககை தொழுது | 

கைதொழுது--கையாந றொழுது, 

பெருந்தோட் சாலினி மபபெப வொருசா£ ] 

பெருக தோள சாலினி மடுப்ப--பெரிய தோளினையுடைய சேவராட்டி யோடே 
மடுபப, 

வளமனைமகளிர சிலா (௬௦௩) புதலவாபபயநத (௬௦௦) புனிறுதீ£ந்து (௬௦௨) குள 

நீ. ரரடுதலாம்ல (௬௦௯) ௮.தி.கணடு சடுஞ்சுன்மகளிா பேணிச் (௬௦௯) குறைீ£ந்தபின் 

பொலிக்தசறறத்தோடே (௬௦௨) பலவுடன;(௬௦௬) சாலினியோடே (௬௧௦) பண்ணி 

(௬௦௪) ஒன்.றி (௬௦௫) இரட்ட (௬௦௬) இயலிசசென்று (௬௦௮) கைதொழுது (௬௦௧) 
கை அம்ப [வாமா ட ௩ படகுக் 0ுணக்க (92



க. மதுரைக்காஞ்சி. ௨௨ட 

ஒருசார்--ஒருபச்சம், 

அருங் கடி. வேலன் முருகொடு வளைஇ-- அரிய அச்சத்சைச்செய்யும் வேலன் 
இவ்விடுக்கண முருகனால்வ$சசென,2 தான்கூறிய சொல்லின்கணணே கேட்டோ 

ரை வளைச்துககொணடு, 

பிளளையா£ வேலை யெடுத்தலின், வேலனென்றா என்றது - கழங்குவைத்துப் 

பிள்ளையாரால்வர்சதென முற்கூறிப பின் வெறியாடுவனென்று ஆடுமுறைமை ௯. 

நிறறு, 
அரிக் கூடு இன்னியம் கறஙக--அ௮ரிச்தெழும்ஏசையையுடைய சல்லி கரடி. 

மூதலியவற்றோடேகூடின இனிய ஏனைவாசடுயங்கள் ஓலியாகிற்க, 

[சோகிறுததுக, காரமலர்க குறிஞசி சூடி.க சடமபின், சீர்மிகு நெடுவேட் பேணி:] 

கார மலாக் குறிஞூ சூடி. -சாகாலததான் மலமாையுடையவாகய குறிஞ்சி 

யைச்சூடி,, 

கடம்பின் சோ மிகு நெடுவேள் கோ நிறுத்துப் பேணி--கடம்புசூடுதலால் அழகு 

மிகுகின்ற முருகனைச் செவ்விதாகத் தன்மெய்க்கணணேகிறுச்தி வழிபகையினாலே, 

தீழூடப பிணைய௨--மகளிா தம்முட்டழுவிக் கைகோதது, 

மன்றுதொறும் நின்ற குரவை--மன்றுகடோறுமநின்ற குரவைச்கூத் தம், 

சேரிதொறும --சேரிகடோறுநின்ற, 

உராயும்--புனைஈ*துரைகளும், 

பாட்டும்--பாட்டுககளும, 

ஆட்டும்--பறவகைபபட்ட கூ. ததுக்களும், 

விரைஇ-- தம்மிற் கலககையினாலே, 

வேறு வேறு கம்பலை--வேறுவேருகயஆரவாரம, 
வெறி கொள்பு மய௩ூ--ஓழுககுகொணடு மயஙசகபபட்டு, 

போ இசை % ஈனனன பெரும்பெயா நன்னாள்-- பெரியபுகழையுடைய சன் 
னன்கொணடாடுகனெ ற பிறநதகாளிடத்து, 

அவன்பெயர் ௮க்காள் பெறுதலின், பெரும்பெயரைப்பெற்ற ஈன்னாளென்றனார். 

சேரி விழவின் ஆப்பு எழுக்தாஙகு--சேரிகளிலுள்ளா கொண்டாகென்ற 
விழாவாலே ஆரவாரமெழுச்தாற்போல, 

மந்தை யாமம் சென்ற பின்றை--முற்பட்டசாமம ஈடந்தபின்பு, 

கொணடிமகளிா (௫௮௩) பொய்தலயாப் (௫௮௯) பாசிழைமகளிர் (௫௭௪௯) 
வீழதுணை தழீஇ (௫௬௧) காணுக்கொள (௫௫௮) மறவர் (௫௧௬) ம௫ூழ்ிறக்.து திரித.ர.ச் 

(௫௯௬௯) கடுஞ்சூனமகளிராகைதொழுது (௬௦௯) மடுபப ஒருசார் (௬௧௦) நெடுவேட்பேணு 

கையினாலே (௬௧௪) மன்றுதொறுநின்ற குரவையும் சேரிதொறுநின்ற (௬௧௫) உரை 
யும் பாட்மெ ஆட்டும் விரவுகையினாலே (௬௧௬) வேறுவேறுபட்டகம்பலை (௬௧௭' 
சேரிவிழவின்ஆாப்பெழுர்தாககு (௬௧௧) வெறிகொள்புமயஙகப்பட்டு (௬௧௭) முந்தை 
யாமஞ்சென்றபின்றை (௬௨௦) யெனக்கூட்கெ 

ஒருசார் (௬௧௦) விரைஇ (௬௧௬) யென்க. 

பணிலம் கலி ௮விர்து ௮டங்க--சங்குகள் ஆரவாசமொழிந்து'அடங்கெடெகச 
சடககிஷ னவை 

* ஈன்னன் - ஓர்குறுநிலமன்னன். 

௨௯



௨௨௭௬ பத்துப்பாட்டு, 

காழ் சாய்தது நொடை ஈவில நெடுங் கடை ௮டைதத--- சட்டச்சாலைவாங்டு 
ப் பணடங்களுககு விலைகூறும் நெடியகடையையடைதது, 

மட மதர் ஒள்விமை மகளிா பள்ளியயர -- மடப்பத இனையும் செருக்கனையும் 
ஒள்ளிய அணிசலங்களையமுடைய மகளிா துயிலுதலைச்செயய, 

[கல்வரி யிரா௮ல புரையு மெல்லடை, யயிருருப புறற வாடமை விசயங, கவ 
வொடு பிடி.தத வசையமை மோதகம ] 

விசயம ஆடு ௮மை கல வறி இரா௮ல புரையும் மெலலடை--பாஇலே சமைத்த 

லமைஈத ஈலலவரிகளையுடைய தேனிராலையொககும மெல்லிய ௮டையினையும, 

கவவொடு அயிர்பிடி தச வகை அமை உருபபு உற்ற மோதகம்--பருப்புக்தேங 
காயுமாகய உள்ளீரகளோடே. கணடசருககனாகூட்டி பபிடி தச வகுபபமைந்த வெம் 

மைபெசருச் தின ௮ப்பஙகளையும், 

இஞ்சேறறுக கூ.வியா தூஙகுவனா உறஙக--இனிய பாகோடு சோததுககஜா 

தீத மரவினையுமுடைய அபபவாணிகரும அவுழோடேயிருகது தூஙகுவன ராயுறஙக, 

விழவின் ஆடும் வயிரியா மடி.ய--இருமாளினசணணே கூத்தாடுங்கூத்தா ௮த 
னையொழிக்து துயிலகொளள, 

பாடு ஆன்று ௮விக்த பணிக கடல புராய---ஓலிநிறை5?தடஙகின குளிரகத கடலை 

யொகக, 

பாயல் வளாவோர் கண் இனிது மபெட--- படுகசையிலே துயிலகொள்ளுவேர 

கண் இனிதாகத துயிலகொள்ள, 

(பானாட் கொண்ட கங்கு லிடையது ] 

பானாட் கொண்ட கஙகுல -- பஇினைக்சாமாழ்கையை முடி.வாசகக்கொணட 

சஙகுல், 
[பேயு மணங்கு முருவுகொண்் டாயசோற், கூற்றக கொஃ்தறோ கழுதொடு 

கொட்ப”] 

பேயும் அண௱ஙகும உருவுகொணடு கமுதொடு கொட்ப--பேய்களும் வருததுக 

தெய்வககளும வடி. வுகொணடு கழுஅடனே சுழன்றுதிரிய, 

கழுது - பேயிலொருசாதி 

ஆய் கோற கூற்றக கொஃறஹோ அ௮சசமதியாது ஏமமாகிய(௬ட௫௨) மதுரை (௬௯௬௯) 

யெனக்கூட்டி. யாச்கைகிலையாதெனறறந்து மறுமைககுவேணடுவன செய்துசகொ 

ண்டமையின், அழகெய கோலையுடைய கூற்றதநின் கொலைககஞசாமற் காவஓண் 
Lu eB esr Dayo) a ore 

* தரும்பாட்டிக கட்டி 394 பரிவ திலா ” எனரூா பிறரு ௨ QatooG pr - sre 

சக்கரம் 

இரும்பிடி. மேஎஈ தோல ௮ன்ன இருள் சோபு--கரியபிடி யினகணணேமேவின 
தோலையொத்த கருமை தமக்கு இயலபாகசசேரபபட்டு, 

இருள் - கருஞ்சட்டையுமாம் 

x BIepwih, yvaraSy Mss, @ —sqQouipe 6p இறுகாலைக் 

கொண்டார் - துரும்பெழுக்து வேகாற் றுயராண டுழவார்-வருந்தி யுடம்பின் பயன் 
சொண்டார் கூறறம் - வருங்கரற் பரிவ இலர்.” 

  

Mint necesita eA ககம யைையைவமை, Aernemeretrniet tierra tat nari wuts    



௬. மதுரைக்காஞ்சி. ௨௨௭ 

சல்லும் மரனும் துணிச்கும் காரமை நிலன் அகழ் உளியா (௬௪௧)--கல்லையுமச 
தீதையுமறுகச்குங் கூ.ரமையையுடைய நிலததையாழுஞ்உளியையுடையராய், 

நிலத்ைச அகழுகாலதது இடைபபட்ட கற்களுக்கும் மரங்களுக்கும் வாப்மடி 

wir) soar. 

தொடலை வாளர்--தூகஇட்ட வாளினையுடையராய, 

தொடுதோல் அடி.யர்--செருபபுக்கோதத அடி யினையுடையராய், 

[குமங்கடைப் பதித்த கூரறுனைக குறம்பிடிச், சிறந்த கருமை நுண்வீனை 
அணஙகற, ஸணிறங்கவாபு புனே, நீலச சசரினா, மென்னூ லேணிப் பன்மாண் சுற் 

தினா, நிலனக முளியா ] 

Apes சருமை நுணவீனை நுணஙகு ௮றல -- மிக்கசகருமையினையுடைய நுண் 
ணியதொழில்களையுடைய நுண்மை தனனிடததே பறறுதலையுடையது, 

என்றது இறைமுடிந்தசேலையென்றவாறு, அருபெயா, 

குறஙகடைப பதித்த கூர் நுனைச் குறும்பிடி--௮௪சசேலைகட்டினமருஙதெ குநங் 

இடைத் தெரியாமற் டடெசகும்படி.யமுச,இன கூரிய முூனையினையுடைய ஏிலசொட்டை, 

நிறம் சவாபு புனைந்த ரீலக கசசினா--பலஙிறஙகளைச௪ தனனிடத்தேகைக்கொ 
ண்டு கைசெயயபபட்ட நீலகிறததையுடைய கச்டினையடையரரம், 

என்றது - கட்டின சேலையிடத்தே செருதத அடையுடனேசேர்ர்துடச்குஞ் 
சொட்டையின்மேலேகட்டின நீலசசச்சினரொன்றவாறு அதுதெரியாமல் துடை 

யுடனேசேர்ஈ 5டெததலிரற் குறஙனடைப்ப இிசவென்ரூர். 

மென்னூல் ஏணிப பன்மாண சுற்றினர்-- மெல்லிய நூலாற்செய்ச ஏணியை ௮ 
ரையிலே பலவாய் மாட்சிமைப்படசசுறறிய சுறறனையடையராய், 

மதிற்றலையிலே உள்ளேவிழவெறீர் ற கைபோல ம ிலைப்பிடி.த்துககொள்ளும் 
படி. இரும்பாறசமைதத தனைத் தலையிலேயுடைய நூற்கயிறறை உள்ளேவிழவெறி$து 
அதனைப புறம்பேகின்றுபிடி. சதுசகொண்டு ௮அமமதிலை ஏறுவராகலின, ஏணியென்றார். 

கலன் ஈசைஇக் கொட்கும்--பேரணிகலங்களைசச்சுதலாலே அவற்றையெடுத் 
தற்கு இடம்பார்த்துசசுழன்றுதிரியும், 

சண் மாறு ஆடவா ஒ௫ுசசம் ஒற் ி--விழித்தசணஇமைக்குமளவிலே மறைின்ற 
சள்வா ஒதுங்கி.பிருககன்ற இடத்ைவேய்த்து, 

செருபபைத்தொட்டுக கச்சைக்கட்டி. நாலேணியைச்சுற்றி உளியையெடுத்து 
வாளைப்பிடி. த் தூக் கொட்குங்கள்வொன வினையெச்சவினைக்கு றிப்புமுற்று வீனையெச் 

சமாயநிற்குமாறு, % ''முூனனததி னுணருங கிளவியு மூளவே” எனனுஞ்சூத் திரத்தா 
BY CONTE 

ஒயக் களிறு பாக்கும் வயப் புலி போல ஓறறி (௬௪௨)--வலியகளிற்றை இனா 
யாகபபராககும் வலியபுலியைபபோலே வேய்ச்கையினாலே, 

தஞ்சாக கணணா-- துயில்கொள்ளாத”சண்ணையடையசாய், 

அஞ்சாச் கொள்கையா -- பேய்முதலியவற்றிறகு அஞ்சாத கோட்பாட்டையு 
டையராய, 

நரச அவ Mn pent sgt கை   ஆட தமம். யய அவவ அட. வைஷு, cee வடக aetna 

* தொல்காபபியம, சொல்ல இசாரம், எசசவியல, ௬௬, 
vm வணகவகைக்க் எனவவ மகவு டவ.



உஉ௰] பத்துப்பர்ட்டு. 

அறிந்தோர் புகழர்த ஆண்மையா--களவிற்ரொழிலையறிர்தவர்களாலே புகழம் 
பட்ட களவிற்ரொழிலை ஆளுட்சன்மையைபுடையராய், 

|செலிர்,த, ால்வழிப் பிழையா நுணஙகுறண் டேர்ச்9, யூர்சாப பாளர்:] அணங்கு 

செறிந்த நூல்வழிப் பிழையா நுண்டோச்டி ஊாகாபபாளா-.- நுண்மைசெறிந்த நூலி 

ன்வழியைத்தப்பாத றணணிய௰ ஆராய்ச்சியையடைய ஊனாச்சாத்தறளொழிலை ஆளுத 

லைய/டையராய், 

சளவுகாண்டற்குங் காத்தற்குஙகூறிய நூல்சள்போவாரொன்றார் 

தால்வழிப்பிழையா ஊானக்கூட்டி. நூலிறசொன்னபட. சமைக்சலூரன்றுமாம். 

ஊச்கருங் கணையினர--தப்பக்கரு திமுயல்வார்க்குத் சப்புதற்கரிய அம்பினையு 
ஐ டயராய், 

சேர் வழங்கு தெருவில் நீர இரணடு ஓழுஉ மழை அமைந்துறற அரைநாள் Hw 
யமும்--சேரோகெதெருவின்சண்ணே நீரதிரண்டொழுகும்படி. மழை மிசப்பெய்த 

ஈகொளாயெ பொழுதிலும், 

அசைவிலர் எழுந்து நயம்வ௩து வழங்கலின்--சாவலிற றபபிலராய்ப்போர்.து 

விருப்பச்தோன்றி உலாவுகையினாலே, 

[கடவுள் வழங்குங் கையறு கங்குலும் ] இடையது (௬௬௧) கடவுள் வழங்கும் 

கை ௮றுகங்குல--இரண்டாஞ்சாமத்திறகும் நான்காஞ் சாமத்திற்கும் ஈடுவிடதததா 

இய தெப்வங்களுலாவுஞ்செயலற்றகங்குல், 

உம்மையை யாமமுமெனப பின்னேகூட்கெ. 

[அச்ச மறியா தேம மாகிய, மற்றை யாமம் பகலுற£ சழிபபி ] 

மறறையென்பதனை முந்தையாமஞ் சென்றபின்றை யென்பதனபின்னும் மூன் 

ரூஞ்சாமத்தினோடு௩ கூட்டு. 

அச்சமறியா தேமமாகிய என்றம், மற்றையென்றும் யாமமென்றம் பிரித்து 

முன்னே கூட்டுக. 

பகல் உறக கழிபபி--இங்கனம் பகுகதலுறுமபடி. போக, 

முந்தை யாமஞ் சென்ற பினறை (௬௨) மறறைப (௬௫௯) பானாட்கொணடசங் 

குல்(௬௬௧) யாமதசையும மநறை (௬௫௩) இடையதாகிய (௬௬௧) கடவுள்வழஙகுங் 
கங்குல் (௬௫௧) யாமததைடிம (௬௫௩) கலியவிந்தடஙகப் (௬௨௧) பள்ளியயர (௬௨௩) 

உறங்க (௬௨௭) வயிரியாமடி.யப் (௬௨௮) பேயும் ௮ணங்குமுருவுகொணடு (௬௯௨) 

சமுதொூகொட்ப (௬௬௯) ஊர்காப்பாளர் (௬௪௭) புவிபோலக (௬௪௯) கண்மாறாடவர் 

ஓடுிக்கமொற்றுகை.பினாலே (௬௪௨) சண்ணராய்க கொள்கையராய் (௬௪௫௪) ஆண 
மையராய்க் (௬௪௫) கணையராய (௬௪௭) ௮ரைகாளமயமும (௬௪௯) எழுஈதுரயம்வா 

துவழஙகவிற (௬௫௦) பனிககடல்புமாயப் (௬௨௯) பாயலினவளாவேர கணணி 

னிதுமடுப்பப (௬௩௦) பகலுறகசழிபபி (௬௫௩) யெனமுடி.ச்க 

இங்கனங் சழிக௫ன்றத இராபபொழுசென்றுணாக 

[போதுபிணி விட்ட சமழசறம் பொயகை ] பிணி விட்ட போது கமழ ஈறும் 
பொய்கை--- தளையவிழக்ச பூச்சள்சாறும் நறிய பொய்கைகளிலே, 

[தா.துண் டும்பிபோதுமுரன் ராங்கு] போது தாது உண் தும்பி முரன்றுங்கு-- 
௮ப்பூச்சளில் சாதையுண்ணுந்தும்பிகள் பாடினா போல,
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[தத லந்தணர் வேதம் பாட:] வேதம் ஒதல அந்தணர் பாட--வேததநை முற்ற 
த தலையுடைய௮ந்தணர் வேசத்திற றெயவங்களைச் ததிததவறைச் சொல்ல, 

[சரினி து கொண்டு ஈரம்பினி தியக்8, யாழோர் மருதம் பணண.] யாழோர் ச£ 
இணிதகொண்டு ஈரம்பு இனிது இயக மருதம் பண்ண--யாழோ தர்ளவறுதியை 
இனிதாக உட்சொண்டு ஈரம்பை இணிசாகத்தெறித்து மருதத்தைவா௫ச்சு, 

காமோர் கடுங் சளிறு கவளம் கைப்ப.-- பரிக்காரர் கடியகளிற்றைக கவளத் 

தைத்தீற்ற, 
கெடுக்சே்ப் பணை நிலைப் புரவி புல்லுணாச் தெவிட்ட--- நெடி யதேரிலேபூணும் 

பர்தியினிற்றலையுடைய கு.இனாகள் புல்லாகிய உணவைச குதட்ட, 

பல் வேறு பண்ணியக கடை மெழுசகு உறுப்ட--பண்டம்விற்பார் பலவாய் 

வேறுபட்ட பண்டங்களையுடைய சடைகளை மெழுகுதலைச்செய்ய, 

கள்ளோர் களி கொடை ,நுவல--கள்ளைவிறபேரா களிபபினையுடைய கள்ளிற் 
கு விலைசொல்ல, 

களி - ஆகுபெயா. 

இல்லோர ஈயக்த காதலா கவவுப பிணித துஞ்சி--கற்புடைமகளிா தாங்கள 
விரும்பின கணவருடைய முயக்சததிற்பிணிபபாலே துயில்கொண்டு, 

புலார்து விரி விடி.யல் எய்ச விரும்பி--இருண்மாயாது க£விரி௫ன்ற விடியற் 
காலத்தைப் பெறுகையினாுலே ௮க்காலசது இல்லச் இறசெ.ப்யசசகுவனவற்றைச் 

செய்தற்குவிரும்பி, 

சண் பொரா எறிககும் மின்னுக்கொழி. புணாய-- கண்ணை வெறியோடப்பண் 

ணிவிளங்கும் மின்னொழுஙகை யொப்ப, 

ஒண் பொன் ௮விர் இமை செழிப்ப இயலி--ஒள்ளிய பொன்னுற்செய்துவிளங் 

குஞ் சிலம்புமுதவியனவொலிப்பப் புறம்போதுகையினாலே, 

இண்சுவர் நல்லில் கதவங் கரைய -- இணணியசுவாகளையுடைய கலலவகங்களிற 
சதவுகளொலிப்ப, 

உண்டு மடம் சட்ட மழலை சாயிற் பழஞ்செருகசாளா சழஙகு குரல் சோன்ற..- 

கள்ளையுண்டு களிபபினைசக் தம்.மிடசசேதடுத்துச்சொண்ட மழலைவாத்தையையு 

டைய நாவினையுடைய பழையகளிப்பினையுடையாருடைய முழங்குகின்ற குரலக 

டோன்ற, 

சூதர் வாழ்தத மாகதா நுவல--நின்றேசதுவாவாழத்த இருந்சேத்தவா புக 

ழைச்சொல்ல, 

வேதாளிகரொடு காழிசை இசைபப -- வைதாளிகா 7௧5 துறைககுரியனவ 

ற்றை யிசைப்ப காழிகைசொலலுவா£ காழீகைசொலல, 

நாழிகை - ஆகுபெயா. 

இமிழ் முரசு இரஙக--ஒலிககெற பள்ளியெழுசசிமூாஈ ஓலிபப, 

ஏறு மாறு சிலைப்ப---ஏறுகள் தம்முண்மாறுபட்டு மூழகக, 

பொறி மயி வாரணம் வைகறை இயம்ப---பொ றியினையுடைய மயிரினையுடை 
ய கோழிச்சேவல் விடியறகாலசதை அறிக்துகூவ,



$யரனையங்குருகன் சேவலொடு சாமா ௮னனம் கனாய-- வண்டாழ்ங்குர௬9 
னுடைய சேவலகளோடே விருப்பத்தையுடைய அ௮ன்னச்சேவல்களும் தமக்குரிய 
“பேடைகளை யழைக்க, 

௮ணி மயில ௮௧வ--அழூயமயில்கள் பேடைகளையழைகக, 

பிடி.புணா பெருங்களிறு முழஙக--பிடியோடே கூடின பெரியயானைகள் முழஙக, 

| தூழூவலிக், கூட்டுறை வயமாப் புலியொடு குழும:] வயமாக கூட்டுறை முழு 

வலிப் புலியொடு குழும -- ச.ரழ.மு.தலிய வலியவிலஙகுகள் கூட்டி லேயுறைகன்ற 
'மிசககவலியையடைய புலியுடனே முழகக, 

வானம் நீஙயெ நீனிற விசும்பின்--அகாயம தனககுவடி.வின்றென்னும் தன் 
மைநீஙகுதறகு மேகபடலததால நீலகிறததையுடைய ஆகாயத் தின்கணணே, 

இனிச் செககர்வானம்போன விசும்பென்பாருமுளர். 

மின்னு கிமிஈதனையரா9---மினனுநுடஙகன தன்மையினையுடையராய், 

நறவு மஈழ்ர்து-- மதுடையுணடு, 

மாண் இழை மகளி புஉஈ்சனா பரிகத பரூஉக்சாழ் ஆரம் சொரிந்த மு.த்தமொ 

ட-- மாட்டிமைபபட்ட பேரணிகலஙகளையுடைய மகளா கணவரோடேபுலந்தனரா 

யறுத்த பரு, தலையுடைய வடமாகய .நாரஞ்சொரிர்த மு.ததத்தோடே, 

மகளிர் ம௫ழ்க்து புலந்தனராய்ப் பரிர்த மூச் தமென்க. 

[பொன்சுடு நெருப்பி னிலமுக் கென்ன.] பொன் சுடு நெருப்பு உக்க நிலம் என் 
ன--பொன்னையுருக்குகன்ற கெருபபசூந்தின நி௨ம்போல, 

என்றது - கரியும் தழலும் பொன்னுஞ் சர்திக்டெந்தாற்போஉவென்றதாம். 

(அம்மென் குரும்பைக் காய்படுபு பிறவும் | 

பிறவும---முத்தொழிகத மாணிககமும் மரகதமும பொன்னும் மணிகளும், 

௮ம் மென் குரும்பைக சாய் -- அழயெ மெத்தென்ற இளைதசாகயெ பசசைப் 
பாக்கும், 

படுபு--வீழுந்து, 

தரு மணல் மூறறத்து--கொணடுவகதிட்ட மணலையுடைய முூறறததே, 

அரி ஞிமிறு தாபப--வண்டுகளும் மிஞிறுகளும் ஆரவாரிப்ப, 

மென்பூஞ் செம்மலொடு ஈன்கலம £பப-- மெல்லிய பூவாடலசளுடனே கல்ல 

பூண்களையும் பெருக்கப்போகடும்படி , 

முத்தத்தோடே பிறவும் சாயும் முற்றததேவிழுசையினாலே அவறறையும் செம்ம 
லோடே கலங்களையும் அரிமீனிராபபச சபபவென்ச. 

இரவுத் தலைப் பெயரும் ஏம வைசறை--இராச்காலம் தன்னிடச்தில்நின்றும் 

போன்ற எல்லாவுயிர்க்கும் பாதுகாவலாகிய விடியறகாலதஇலே, 

பாடப் (௬௫௬) பண்ணக் (௬௫௮) கைபபத் (௬௫௧) தெவிட்ட (௬௬௦) உறுப்ப 

(௬௬௧) paws (௬௬௨) சரையத (௬௬௭௪) தோன்ற (௬௬௯) வாழத்த நுவல (௬௪௦) 

இசைப்ப (௬௭௧) இரஙகச் சிலைப்ப (௬௪௨) இயம்பச (௬௪௬) கனாய ௮கவ (௬ எடு) 
மூழங்கக் (௬௪௬) குழுமச் (௬௭௪௭௪) சப்பத் (௬௮௫) தலைப்பெயருமெனமுடி.க்க, 

மை படு பெருஈதோண் மழவர் ஒட்டி. இடைப்புலத்து ஒழிந்த ஏந்து சோட்டு 

யானை--பிறர்தோள் குற்றப்படுதற்குச்சாரணமான பெரியதோளையுடைய மழவனாச்
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கடுத்து அவாவிட்டுபபோகையினாலே போரசக்களததேரின்ற ஏர்தினகொம்பினை 

யுடைய யானைகளும், 

மழவா - இலலீரர் 

பகைப்புலங சவாஈத பாயபரிப புவ -பசைவாகாட்டி. லே கைககொண்டெர்த 

பாய்ச்துசெல்லும செலவினையுடைய குதிரைகளும், 

[சேல்கோ லாக வாள்செல நூறிச, காய்சின மூன்பிற கடுங்கட் கூளியா, ஊா 

சுடு விளக்இந றந்த வாயமும்-] காய் னம முன்பிற கடுஙகண் கூளியா ஊர் சுடு விள 

கின் அள் செல நூறி வேல் கோலாகத தந்த ஆயமும்---எரிகின் உ சின சதையுடை 
த்தாகயெ வலியினை.பும் தறுகண்மையினையுமுடைய வாயசகனாயிலிருச வேட்டுவா 

பகைவருரைசசுடுினெற விளககஇலே நிரைகாததிருந்தவீரரை மாளவெட்டி. வேல 

கோலாக அடி. த்துச்சொண்ெவஈத பசுததிரளும, 

காடு உடை ஈலலெயில ௮ணஙகுடைத தோட்டி -- அககாட்டைச சூழவுடைத் 

தாகிய முழுவரணகளிலிடட வருததததையுடைய குதவுகளும, 

நாடொறும விளஙகச் கைதொழூஉப பழிசட காள் தர வத விழுக்கலம்---நா 

டொறும் தமககுசசெல்வமிகும்படியாகக கையாற்றொழுதுவாழ்ததி நாட்காலத்தே 
திறையாகக்கொணே.ர வஈத சீரியகலஙகளும, 

அ௮னைததும--அ௮த்கன்மையனபிறவும, 

கஙகை ௮ம பேரியாறு கடல படாந்தாஙகு அளந்து கடை அறியா மதுனா 

(௬௯௧)-- கஙகையாஈய அழூய பெரியயாறு ஆயிரமுசமாகக கடலிலேசென்ரூற 

போல அளந்து முடிவறியாத மதுரை, 
வளம கெழு தாரமொடு-- வளபபம்டொருகதின அருமமணடஙகளோடே, 

| புததே ஞூலகவ கவினிக காணவா |] புததேள உலகம் காணவரச் கவிளி-- 
தேவருலகம்வந்து காணுதலுணடாகத தான் அழகைபபெற்று, 

கூறறக கொஃநோ (௬௯௩) ௮சசமறியாதேமமாகிய (௬௫௨) மிககுபபுசழெய்திய 

ம.துரையென்க. 

பாடல்சானற நன்னாட்டு ஈ9வண தாய (௬௬௧) இருபெருகியமதது (௬௬௫) கரளங 

காடிக்கம்பலை (௪௩௦) சாடா£ததன்றேயாய (௪௨௮) அலலகாடியழிதருசமபலை (௫௪௪) 
புள்ளினிசையெழுகதறமேயாய (௫௪௩) ஞாயிறு (௫௪௬) குன்றஞசேருகையினாலே 

(௫௪௭) மாலை (௫௫௮) புகுச்.து (௫௫௭) பினனாமீகக (௫௫௮) மூ?தையாமகசென்ற 
பின்றை (௬௨௦) மறறைப (௬௫௬) பானாடகொணடகககுல (௬௬௪) யாமததையும் 

மற்றை (௬௫௩) யிடையதாகிய (௬௬௧) கடவுள் வழஙகுஙகங்குல் (௬௫௧) யாமத் 

தையும் பகலுறகசழிபபிச (௬௫௬) பப (௬௮௫) இராககால5௩ சனனி_த்தினின் 

தும் போனெறவைகறையிலே (௬௮௬) வளஙகெழுதாசததோடே (௬௯௭) யானையும் 
(௬௮௮) புரவியும் (௬௮௯) ஆயமும் (௬௯௨) தோட்டியும் (௬௯௯) கலமும்௮னைத்துங் 

(௬௯௫) கங்கையாறுகடறபடாகதாறபோல (௬௧௪௬) அளந்துமுடி.வரியாச (௬௧௭) மது 

ரை (௬௬௯௯) யென்க 

சவினிப (௬௬௮) பகழெயதிய (௬௯௧) பெருமபாணிருச்கை (௬௪௨) முதலியவ 
ற்றையுடைய மதுரை (௬௯௬௧) யென்க. 

மிக்குப் புசழ் எய்திய பெரும்பெ.பா ம.துரை-- மிகுத்துப் புகழைப்பெற்ற 

பெரும்பொருளையுடைய மதுரை,



௨.௩௨ பத்துப்பாட்டு, 

பெரும்பொருசொன்றத வீட்டினை; * “பெற பெரும்பெயா பலர்சை யிரீஇய**% 

என்றார் பிறரும், 

[இனை தலை மணாத சுரும்புப செந்தீ, யொணபும் பிண்டி. யவீழ்ந்த காவில்:] 
இனை தலை மணந்த பிண்டி.ச சுரும்பு படு செதீ ஒணபூ அவிழ்ந்த காவில்--கொம்பு 

கள் தம்மிறறலைகூடி.ன ௮சோடலுடைய சுருமபுகளுண்டாஞ் செந்திப்போறும் ஓள் 
ஸியபூவிரிர்ச பொழிலிடதசே, 

. சுடர் பொழீநது ஏறிய விளங்கு கதா ஞாயிற்று இலங்கு கதிர் இளவெயில் 

தோன்றி யன்ன--ஓளியைசசொரிக்து அதத௫ரியிலே போசகவிளங்குனெ.ற ரெணல் 

களையுடைய ஞாயிறினுடைய விஎங்குஙகரனாஙகளின இளவெயில் தோன்றினா 
Qargs மகளி£ (௪௧௨), 

என்றது-பூதக அசோகமபொழிலிடததே இளவெயில எறிததாற்போலப் புணர் 
ச்ியொறபெறத நிரசதைய/டைய மசளிரென்ச 

| தமனியம வளைஇய தாவில விளஙகிழை ] தாவில் சமனியம வளைஇய விளங்க 
ழை-- ஓட்டற்ற பொன் ஈடுவழுததினமணிகளைச்சூழ்ஈத விளங்குசன்ற பேோணிகல 
களையும், 

நிலம் விளககுறுப்ப மேதகப பொலிஈது-- கிலத்தையெலலாம விளக்கழமுறுக்கு 

ம்படி. கற்புமேம்ப._ப பொலிவுபெறறு, 

மயிலோ அன்ன சாயல்-- மயிலோடு ஒரு சன்மைதசாயெ மெனமையினையும், 

மாவின் தளி£ ஏா ௮ன்ன மேணி--- மாவின்தளிரினதழகசையொத்த நிறத் 
இனையும், 

தீளிாப் புறதது சாககின் அருமபிய இதலையா-- தளிரின.து புறத்தில் ஈர்சகுப் 
போலத தோன்றிய திதலையையுடையராமி, 

கூர் எயிறற--கூரிய எயிறறினையும, 

ஓண்குழை புணரிய வண தாழ் காதின -- ஓளளிய மகரககுழைபொருந்திய 
வளவிய தாழக்த காதினை.பம், 

[(கடவட்கயத் சமன்ற சுடரிசழ.ச் சாமனாத, தாதுபடும் பெரும்போது புரையும் 

வாண் முகத்து;[கயதது ௮மன்ற கடவுட் சடா இதழ்த் தாமரைத் தாத படும் பெரும் 
போது புராயும் வாள் முகத்து-- குளததிலே கநெரு௩னெ தெய்வமசட்குரிய நெருப் 
புப்போலுமிதழ்களையுடைய தாமரையினது சாதண்டாம்பெரியபூவை ஓககும் ஒளியி 

னையுடைய முகத்தினையும, 

ஆய் தொழி. மகளி£--ரன்முகவாராய்நத தொடி.யினையுமுடைய மசனிருடைய, 

பொலிந்து (௪௦௫) தஇிதலையராய (௭௦௮) இழையினையும் (௪௦௪) சாயலினையும் 
(௪௦௬) மேனியினையும் (௪௦௪) எயிற்றினையும் (௭௦௮) காதினையும் (௪௦௧) மூகத்தினே 
யம் (௪௧௧) தொடி.யினையுமுடைய மகளிர் (௭௧௨) என்க 

நறுந்தோள் புணர்ந்து-- ஈறிய தோளைமுூயக௫), 

கோதசையிற் பொலிர்த சேசகைச் தஞ்--- தூக்குமாலைசளாற் பொலிவுபெற்ற 
படுக்கையிலே துயில்கொண்டு, 

புணாந்து பினனைச் துயிலுங்காலத.தத் தனியேதுயிலு சல் இயல்பென்பதுதோ 
ன்றப் புணாந்துதுஞ்யென்றா. 

“.... பதிற்றுப்பத்து, ஒன்பதாம்பத்து, ௧௦ 

  

 



Fir. — LD GIO GT GHA. ௨௩௩. 

* ஐந்துமூன் றதெ.த செல்வச் தமளியி னியற்றி” என்றார் பிதரும், 

திருந்து துயில் எடுப்ப இனிதின் எழுந்து -- செல்வசதைநினைர்தின்புறுன் ற 

பற்றுள்ளம் உறககத்தையணாரத்துகையினாலே ௮துநினைதது இனி தாகப் பின் எழுந்த, 

என்றது - தன்செல்வம இடையருதொழுகுதறகு வேண்டபெ காரியங்களை விடி. 

யறகாலததே மனத்தானாராயவேணடுதலின், அயிலெடுப்புககு இத சாரணமாயி 

ற்று. * வைகறை மாம துயிலெழுகர்து சானசெயயு, ஈல்லறனு மொண்பொருளுஞ் 

சிர் தித்த” என்றா ஆசாரககோவையில 

இனி ஈன்ராகிய துயிலென்றுமாம் 

| திண்கா ழார நீவிக கஇ£விடு, மொணகா மாரங கவைஇய மாரபின், வரிச்சு 

டைப் பிரச மூசுவன மொய்ப்ப, வெருத்தர் தாழ்ந்த விரவுப்பூம் தெரியற, பொலஞ் 

செமப் பொலிந்த ஈலம்பெறு விளககம், வலிகசெழு தடககைச் தொடியொடு சடாவ 
ரச், சோறமை வுற்ற நீருடைக் கலிங்க, மூடையணி பொலியச் குறைவின்று சவைஇ, 
வல்லோன் ஹைஇய வரிப்புனை பாவை, மூருகியன் றன்ன வுருவினை யா | 

வல்லோன தைஇய வரிப் புனை பாவை முருகு இயன்றன்ன உருவினையாச-- 
சிததிரசாரி பணணபபட்ட எழு இசகைசெயத பாவையிடததே தெய்வத்தன்மை நிக 
ழ்ச்தாறபோனற வடி வினையுடையையாய, 

எனறதனால, காட்காலையில அரசாககுரிய கடன்கள்கழிதது.ச் தெய்வவழிபாட் 

டோடிர௬தமை கூறிஞா. 

இண சாழ ஆரம் நீவிக கதா விமம ஓண காழ் ஆரம் சவைஇய மார்மின்---இண்: 

ணிய வயிரத்தையுடைய சந்தன ர;தைபபூடி ஒளிவிடும ஒள்ளியவடமாகிய முத்துசசு 
மாச மாபிலே, 

நீவியெனனுஞு செயதெனெச்சம பிறவினைகொணடது. 

வரிககடைப பிரசம மூசுவன மொய்பப--வரியையுடைத்தாகிய பின்னையுடை 
ய தேணினமும் மறறும் மொய்ககப்படுவனவாகிய வணடுமுசவியனவும மொயட்ட 

எருததம் தாழக்த விரவுப பூரதெரியல--கழுததிடததினின ௩௩ தாழக 

லையுடைய பூமாலையையுடைததாகிய மாபென (௪௧௬) முனனேகூட் 

பொலம் செமப பொலிச்ச நலம் பெறு விளக்கம வவி செழு 

யொடு சடா வச.-- பொன்னாறசெய்சையினாலே பொலிவு 
மோதிரம் வலிபொருஈ தன பெரியகையில், வீரவளையோடு adore owe , 

ட சேரறு ௮மைவுற்ற நீருடைக கலிஙகம்--சோறு தன்னிடதசே பொத. 
றற நீரையுடைய துல, 

* சீவகசிந்தாமணி, காந்தருவதந்தையாரிலம்பகம், ௬௪௬ - ₹ஐ.ந்துமூன, 
டுத்த செல்வத தமளிஞூன நியற்றிப பூம்பட் - டெந்திர வெழினி வாங்கியி. மு 
வாச௪ செபபுஞ் - சந்தனச சார்தச செப்புஈக தண்மலா(மாலை பெய்த - Sess be 
செப்பு மிளயவ ரேந்தினாரே ! 

+ ஆசாரக்கோவை,௫:-- “வைகறை யாமச் துயிலெழுநது தான்செய்யு- 

ஈலலறமு மொணபொருளுஞ் இக்இத்து வாய்வதில் - தந்தையுர் தாயுக் தொழுதெழுக 
வென்பதே - முந்தையோ சண்ட முறை? 

add



௨௩௪ பத்துப்பர்ட்டு. 

என்றது சஞ்சியிட்ட துகிலை 

உடை அணி பொலீயக ஒுறைவின்ற சவைஜஇ -- உடைகருமேலணியும் ௮ணிக 

லஙகளாலே ௮தபொலிவுபெறுமபடி. தாழவின்ராகவுடுதது, 

புணாகது அஞ்சி எழுந்து உருவினையா மாாபிலே பிரசமும் மூசுவனவும் 
மொயபப விளசகம் தொடியொசெடாவரக கலிங்கசதைக கவைஇ யெனமுடி.க்க. 

வரு புனற கநடிறை கடுபப இடையறுத.து ஒனனா தட்டிய செருப புகல் மற 

வரீ--- மிசகுவருனெ.ற யாறறுநீரிடததக் கலஙணைகின்று தாஙகினாற்போலத் தம்ப 

டையைககெடுத்த மிசகுமீர௫ன்ற பகைவாபடையை நடுவேதவிரத்து ௮வரைக 
கெடுத்த போரையிரும்பும் படை ததலைவா, 

* வருவிசைப புனலைக சாறை போல, வொருவன முஙடூய பெருமை யானு 
ம்” என்னும் ௨ஞ்டுச்துறை கூறிஞா இக கூறவே மூன்னா மாராயம்பெறறவாகளே 
இபபோரைசசெயவ ரெனபது அணடுெை பெறரூமாகலின், இவாகள ஏனாஇிபபட்டமு 
தீலிய சிறப்புபபெறற படை. சதலைவரெனபது பெறமும் 

வாள் வலம் புணாஈத நின தாள் வலம் வாழதத-- வாளவெ நியைப பொருக் 

Bor borg மூயறஏியினவெறியை வாழ்த, 

விலலைச கவைஇக கணை தா௩கு மாபின மா தாஙகு எறமத தோள மறவாத தம 

மின் -- வ்லலை நிரமபவலிககையினுலே தன்னுள் ளேயடககககொண்ட மம்பின் 

விசையைததாஙகும மாபினையுங் குரையைசசெலுததி வேணடுமளவிலே பிடீச்கும் 
வலியையடைய தோளினையுமுடைய வீரரைககொணாமின், 

தமமின - முனனிலை முற்றுவினைத௫ரிசொல இது துமபையிற | கு.இிரைநிலை 
கூறிற்று, கணைதாஙகுமாபு கூநவே கணை தணையறமொயததலுங கூறிறறு 

கல் இடிதது இயறறிய இட்டு வாய்க உடஙகசன ஈலலெயில உழக்த செல்வாத 
தீம்மின்--சறறறையைப பொளிஈதுபணணின இட்டி சாசிய நீரவரும்வாயையுடை 

ய டெககனையுடைய முழுமுத௨ரணததேகினறு 6 ருநின வீரசசெல்வததையுடை 
யாரைச் சகொணார்மின், 

இஃது 1 'ஊாசசெரு வீழாத மாறதன ம௱னும” என்னும் YOS MOSH 

றை கூறிற்று. 

கொல ஏ3ழப பைந்தோல சீவாது போசத மாக சண முரசம் ஒவில கறஙக-- 

மரறுபாட்டையேற்றுச கோறநஜொழ்லையுடைய ஏறறினது செவவிசதோலை மயி 
€ீவாமற்போரத்த பெரிய கணணையுடையமுரசம் மாரூமனின்று ஓவியரரிற்க, 

எரி கிமிர்ரதன்ன சானை காபபட் பெரு கல் யானை போசக்களச.து ஒழிய விழு 

மிய வீழக்த குரி௫லர்த் தம்மின்--கெருப்புகடகந்சாற்போன ற பகைவர்படைககுநடுவே 
சென்று பெரிய சல்ல யானையைப் போரக்களததே படவெட்டிச சீரிய புணணி 

னாவவீழ$த தலையனராச கொணாயமின், 

இது6 சளீநெ.இரச் தெறிச்தோ பாகி” ஏனனும துமபைததறை கூறிநறு, 

பாடு, பெருமையாகலின் அதுதோனத ஈண்ச குரிசலெனருரா 

 தொலகாபபியம, பொருளஇகாரம, பறததிணையி.பல், ௮ 

௧௪ 
௧௩ 

சசி 29 93 t 
ர் xo a? 72 
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மதுரைக்காஞ்சி. ௨௩.௫ 

முறை கருஅபு(௪௩௮)--முன்னு ளோ காததமுறைமையை மாளும உட்கொண்டு), 
9 

புணாயோரக்கு--நட்பிற குற்ற ராரதோபொருட்டு, 

[தொடுத்த பொலமபூச் துமபை, கீயா ரொன்னாது முறைகருதுபு சூட்டி. ] 

தொடுச்ச பொலம் பூக் தும்பை சூட்டி -கடடபபட்ட பொன்னாறசெயத பூவினை 

யுடைய தும்பையைசசூட்டி. ஏவுகையினாலே, 

நான்காமுருபு ஈணடு ௮தறபொருட்டு 

காழ மணடு எஃகமொடு கணை ௮லைஈ ௧௨௨-- சாம்பு குழைசசினுள ளேசெரு 

சன வேலகளு__னே அமபுகளுஞசென்ற நிலைகுலைசசவின கிலைகலகக), 

[பிரிபிணை utes நிறஞசை கவயதது, வானத தன்ன வளநகா பொர்ப, 

கோனகுறட் டனன வூனசாய மாபி, னுயாகச வுதவி யூககலாத தமமின | 

பிரிப இணை அரி5க நிறரம சதை கவயதத ஊன் சாய---பலவாயப பிரி இ 

ணைநச சகதுவாயகளறஈ பழையசிறஙகெட்ட கவயதகசோடே ஊனகெட்ட, 

கோன கு௱ட்டனன மாரபின- -வலிய ரகடையி௱குறட்டையொகர மாாபினையு 

டையராசிப ஊககலரொனச (௪௪௯) 

வேலு அமபுமபட்டு எஙகும உருவிரி! றலி: குறடிம் அசிறகற ஈத ௨ ரூளிகளும் 
போனறன மாபுகள் குறடு பட்டடைமரமுமாம 

வானசசனன வளகசா பெப் உயாந்ச உதவி ஊசசல।த தமமின்--தேவருல 

கையொதத செல. தசையுடைய ஊாகள முனபுபோலே ஈடபுககொண்ட அ௮சததழி 

ஜையோராளுமபடி. உயாரச உ௰வியைசரெய்த முயகசியையுடையாரைாக கொ 

ணாமின, 

என்ற,து-,ரமக குகட்பாயு மூறறசபபட்டோரை முறுவிடுவிக்காகுச தாமேயுதவ 

லின், மைஈதுபொருளாசச்செனறு ௮மழமுறறுவீடுவிசது அவவுரா அவர்க்கு மிட்டுக 

கொடுதசமை கூறிறறு இதனானே உழிஞைபபுறகதுத துமபைகூ..றிமா, என்னை? 

 *தணையும கேஓஈ நுணையுற மொயதலிற, செனா வுயிரினின்ற யாசகை” கூறு 
சலானணாம வளர*கா பெறும்பி. உயாக் ரவசவிசெய்சமை கூறுசலாணும. 

நிவ யானைக கணநிஷாை கவாஈத புலாஈத சாஈதின விசவுப பூகதெரியற பெருஞ் 
செய் ஆடவாக தமமின-- உயாகச யானைதஇரளினெழுஙகுகளசாக கைக்கொண்ட 

பெபுலாச் சசார் இனையும், விரவு சலைபுைய வியனபூமாலையினையும், பெரியசெயகை 

ளையுமுடைய மனடலஙகளையாளகின 1 வராக கொணாமின, 

[பிறரும, யாவரும வருக வேனோக கம்மென, வரையா வாயிற செரா௮.து] 

ஏ ரும தம்மென வரையா --மணடபசதாரையும, அறஙகூறவையததாரையுங் 

சகாணாமினென வலளாநதுகூ. றி, 

வாயில செருது பிறரும யாவரும் வருக GT ET க வாயிலிடகதுத சகையாமல் இ 

வாசளைபயபோலவாரும படையாளாமுதலியோரும் வருவாராகவெனக கூறி, 

இருக்து---இஙஙனம் எளியையாயிருகது, 
கசங்க வுவகுகமைமைகய க, அஆவவடயயுகககைககைம eer oo — வயம் 

* தொல்சாபபியம, பொருள இகாரம, புறததிணையியல, ௧௬,



௨௩௬ பத்துப்பாட்டு 

பாணர் வருக பாட்டியா வருக, யாணாப புலவரொடு வயிரியா வருகென:] 
யாணாப் புலவரொடு பாணா வருக பாட்டியா வருக வயிரியர் வருக என--கவி 

யாகிய புதுவருவாயினையுடைய புலவரோடே. பாணா வருவாராக, பாணிச௫யா வரு 

வாராக, கூததா வருவாராகவென் அழைத்து, 

(இருங்கோ அரக்கு மிரவலாக செலலாக, கொடி.ஞ்டி நெரரதோ களிறறொ 

டும் வீசி ] 
இருஙூளை புரசகும இரவலாககு எலலாம் நீர யாரெனனாத (௪௩௮) கொடி ஞ்டி 

நெடுந்சோ சளிறஜொடும வீசி--- அவாகள் சுறறததாராய ௮வாகளபாதுகாககும் பெரிய 

இசவலாகசெலலாம கீரயாவரெனறு ௮வாகளைககேளாதே அ௮வாகள்சாடடின அள 

வைககொணடு கொடி ஞ்சியையுடைய நெடியதோகளை யானைகளோடுங கொடுதது, 

கொடி.ஞ்சி - சாமரைபபூவாகபபணணித தோசசட்டின்முனனே ஈடுவது, 

களக்தோறும் சளளரிபப-- இடந்தோறுக களளையரிபப, 

மரந்தோறும மை வீழ்பட-- ம.ரததடிகடோறும செமமறிசசடாய படுப்ப, 

நிண ஊன சூட்டு ௨உருச்கு அமைய--நிணத்தையுடைய சசைசள் சுதெலாலே 

அ.நநிணம் உருகுதல்பொருகத, 

கெய் கனிஈது வறை தாபப--ரெய் நிறையபபெறறப் பொரிச்சறிசகளாரவாரிபப, 

குரூஉக குய்ப் பூசை மழை மஙகுவிற பரக்து தோன்றா..-நிறததையுடைய சா 
ளிப்பிலெழுக்த புசை மழையையுடைய இசைகள்போலே பரந்து தோன்றப்பட்டு, 

வியன் ஈகரால்--அகற்ியையடைய வீகெளாலே அ்குபபுகழெய்கிய மதுரை 
(௬௧௯) யென மூன்னேகூட்கே 

கா - வீடுகள் 

௮ரிப்ப வீழ்ப்ப அமைய ஆாபபத் தோனறப்பட்டு அகறசியையுடைய வெள 
உடைமையொடு முடி.கக 

[ பல்சாலை மு.துகுடுமியி, னலவேள்வீத அறைபோசிய, தொலலாணை நல்லாறரி 

wi, yours. ண்ட புகழ்சால சிறபபின ] 

நல் வேள்வித் தழை போஈய--ஈலல யாகஙகட்குககூறிய துறைசளெலலாம் 

முன்னா முறநமுடி.ததுவிட்ட, 
தொல்லாணை கலலாகிரியா புணா கூட்டு உணட--பழைய ஆணைகளையடைய 

கல்லஆகிரியர் தாஙகள பின்புகூடின கஈதழியா6ய கொள்ளையை அவரிட ததே பெற 

௮ அனுபவித்த, 

yey era சிறப்பிற பல்சாலை மு. தகுடமியின--புசழ்சசியமைஈச தலைமையினை 
யுடைய பல்யாகசாலை முதுகுடுமிபபெருவழுதியைபபோலே நீயும நலலாஇிரியரிடத 

தே கேட்டி செ (௨௦௮) என முனனேகூ ட்டு 

என்றது - ௮ந்தணாககுககூரியமுறைய முனனுளள கருமஙகளைமுடி.ததுப 

பின்ன்ர்த் தததுவங்களையாராயந்து மெயபபொருளுணாக்து லீட்டி.ன்பமெய் இய ஆசி 

நியரிடத்தே சாலும் ௮ம்முறையேசெனறு வீடடினபதழைபபெற்ற குடுமியென்ற 

கலம் தரு திருவின் நெடியோன போல--எலலாகில௩களையும தன்னிடததே 

காடடின பெருஞ்செல்வ ததைபுைய மாயோனைபபோலத தொல்லாணையையுடைய 
தல்லாசிரியா (௪௬௧) என முனனேகூட்டுக



௬.-மதுரைச்காஞ்சி, ௨௩௭௪ 

என்றது - கண்ணன் எப்பொருளும் தாஞயிருக்னெறபடி யைச் காட்டி. ஸரீ சதை 
யருளிச்செய்து எல்லாரையும் போதித்தாற்போல எலீலாராயும்போ இச்சு௨ல்லராக 
ய் ஆரிரியரென்றவாறு 

ஆணை - ஆகூனை 

| வியப்புஞு சாலபுஞ் செமமை சான்ஜோ, பலாவாயப புகரறு சறபபிற ரன றி | 

வியப்பும்--8 அவ்வாடுரியரிட ததுப்பெறற கக ரழியின ௮திசயமும 

சால்பும்--பின்..] பெற்றமைச்ச அமைதியும, 

புகர் அறு சிறப்பிற் செமமை சான்ரோ பலா வாய்ததோனதி--குறறமறற ஏற 

ப்புக்களையடைய தலைமைகளெலலாம அ௮மைஈதோரபலரும் தம்மிலிருஈது சொலல 
ப்பட்டு, 

பலர்வாயென்ப னோடும் பினவரும் புகரறுறபபைக கூட்டுக, புகரறுவறப்பி 
“ மீசெம்மையாவன * ''நாலிரு வழக ரூபத பசகமும”” எனபுழிச கூறபபட்டவை. 

அரிய தச்.து--இவ்விடததிறகு அரியவாய் வேறறபபுலததிலுளள பொருள்களைக் 
கொணாந்து எலலாரககுஙகொடுத.த, 

குழி. ஆகறறி--நின்னாட்டி லவாழுங் குடி.மககளைப் பெருக), 

என்றது செலவமுண்டாக்கியென்றதாம் 

பெரிய கறற--ஈறபொருளகளை வீளஙகககூ றிய நூலகளைக கறறு, 

இசை விளச9--நின்புகழே எவவுலசததும் நிறுத §), 

மூந்நீர காப்பண ஞாயிறு போலவும்--கடனடுவேசோன்றுனெ.ற ஞாயிறறை 
யொக்சவும், 

பல் மின் நடுவண இ.கள் போலவும்--பஈ மின்களுககுகடுவே சோனறுஇன்ற 

நிறைமதியைபபோலவும், 

பூத்த சுற்றமொடு பொலிஈது இனிது விள௩9--ரீ பொவிவபெறற சுறறத சாருட 

னே பொலிவுபெற்று இனிசாகவிளங௫, 

மண்டிலமாச்கள் தணடததலைவர் முசலிய சுற்றததோககுநடுவே ஞாயிறுபோ 

லவிளங்பெ பலகலைகளைக கறஜோரிடசதே மதிபோலவிளஙக€யென்ச 

பொய்யா நல்லிசை நிறுதத புனை தாப பெரும்பெயா மாறன சலைவனாக---உண 

மையான நலலபுகழை உலகிலேரறு இன கைசெயத மாலையினையும் பெரிய பெயரி 
னையுமுடைய மாறன்முதலாக, 

மாறன் - இவனகுடி.யிலுளள பாணடி.யன, ௮னறி ஒருகுறகிலமனனனெனறலு 

மொன்று 

கடந்து ௮டு வாய வாள் இளம் பல் கோசா---பகைவரை வெனறுகொல்லுந் தப 

பாதவாளினையுடைய இளைய பல.ராகியகோசரும், 

[இயனெறி ம.ரபினின் வாய்மொழி சேட்பப, பொலம்பூ ணேவ ருட்படப் புகழ் 
ந்த, மறமிகு சறப்பிற குறுநில மன்ன, ர வரும பிறரும் ] 

புகழ்ந்த பொல.ம பூண் ஐவா உட்பட--- எலலாரும் புகழப்பட்ட பொன்னாற்செ 

is பேரணிசலங்களையுடைய ஐம்பெருஙகேளிருமுட்பட, 
eee at ee ot eed A அடி. அவயம், வவட வழைகல்கும்வவதையவையப வருட அவதள எவ்வகை அன். வேண வச ஆகக்கணத களவு கணை ஸு ~~” 

* தொல்காப்பியம், பொருள இகாரம், புறத நஇணையியல, ௨0, 

 



௨௩௮ பத்துப்பாட்டு, 

மறம மிகு சறப்பிற குறுகிலமன்னர் அவரும்--மறமிச்ச தலைமையினையுடைய' 
குறுநிலமன்ன ராய அவரும்," 

பிறருப--கூருதொழிஈகதோரம, 

இயல் கெறி மரபின கின வாய மொழி கேட்ப--நடகனற நெறிமுறைமையி 
னாலே நினஜ௲டைய உணமையான மொழியைக சேட்டு அதனவ.றநியே ஈடகக, 

[துவன்றிப பொறபு, விளஙகும புகழவை நி2புகழஈ சேதத ] பொறபு விளங்கு 
ம் புகழ ௮வை துவன்றி நி௱ புகழ்சது ஏதக--பொலிவுவிளஙகுடின்ற புகழினையு 

டைய அ௮றஙகூறவைட ஈசா நெருஙல கினனுடைய அறததின்றனமையைப புகழ 

ந்து வாழதத, 
| விளவூழை மகளீ£ பொலஙகறத சேச்திய, மணஙகமழ் தேறன மபெப காளு, 

wees | 

விளங௫மை மகளி! பொலம கலதது ஏஈதிய மணம் கமழ தேறல் மடுப்ப ம$ழ 

52--விளஙகுகெனற பூணினையுடையமகளி£ பொன்னாசெயக வடடி ல்களிலேயெடு 
தத மணகாறனெற காமபானத்சைகசர ௮சனை புண்டு மஈழசசியெயதி மசளிதோள் 

புணாசகது (௪௧௨) என முனமனகூட்செ 

நாளுமென படினைப பின்டபனகூட்கெ மணஙகமழமதறலென *தனாற சாமபான 

மரயிறற ் 

ப இனி துறை தி பெரும, வரைஈது$ பெறற ஈலதூ மீயையே | பெரும நலலூ 
மியை வரைநது நீபெறற நாளும இனிது உறைமதி--பெருமானே, ஈன்றாகிய ஊழிக 

காலததை இததுணைசகாலமிருததியெனப பால்வரைதெயவத்தாலே வரையபப 

ட்டு ரீ ௮ற.தியகபபெறற காணமுழுநும இனிசாக இருபபாயெனச 

ஈலலூ$யெனரா£, கலியூழியலஙாத ஊழீயை. உமமை - முறறுமமை 

உயாரீ ?சாமருகனே (௨௯), நேடியோனும்பே (௬௧), பொருஈனே (௪௨), 

கொறறவனே (௮௮), வெலகோவே (சா௫), புகழவேச்சே (௧௯0), ஈசைப்பொருக 
னே (௧௩௮), டோரேழே (௧௪௪), குரிசி2ல (௪௫௧), நீசொறறவா தயகோனாகுவை(ஏ௪), 

வரயகட்பினை (௪௧௮, பணீசதொழுகலை (௨௦௧), பறிகமககொமுசவெனனாய் (௨0௪), 

இசை 2வட்குலை (௨(௫), அனனாய ௨0௬), நினசொறறம (௧௬௪) பிறையிற் (௧௯௯) 

இதகக (௪௯௪), கினரவவராசகம (௧௧௧) மதியிற(௧௯௫) கெ௫க (௧௧௬), நின்நல்லிசை 

கெடாதுக்லைஆயா (௨௪), இனி நீ பாடலசானற நனமு ட்&டுவண சாய் (௬௬௧) இரு 

பெருகியமதது (௩௬6) நாளஙசாடிசகமபலை (௪௩)) காடா ததன்றேயா.ப (௪௨௮) ௮ 
ல்லங்சாட. அழிசருகமபலை (2௪௪) பளளீனிசையெழுகச.ற்றேயாய் (6௪௯) ஞாயிறு 

(௫௪௬)குனர ர சேருகையிதலே (௫௪௭) மாலை (இ 7) புகுநது (66௪) பினனா நீஙக 
(௬௩௮) மூரசையாமஞு சென் 1பினறை (௬௨0) மகறைப (௬௫௩) பானாட்கொண்ட 

கஙகுல (௬௩௧) யாமசையும மறை (௬6௬1 இடையதாகிய (௬௬௧) கடவுள்வழங்கு 

ங்கககுல (௬௫௧) யாமததையம பகலுறகசழீபபிப (௬௫௯) பாட்ப (௬௫௬) பணணக 

(௬௫௮) கைபபத (௬௩௮) செவிடட (au) உறுபப (௬௬௧) நுவலக (௬௭௨) காயத் 

(௬௬௭௪) தோன்ற (௬௭௬௯) வாழதத நுவல (௬௭) இசைபப (௬௪௧) இரங்கச சிலைபப 

(௬௭௨) இயமபக (௬௭௯) சைய அகவ (௬௭) முழஙகச (௬௭௬) குழும (௬௭௭) 

ப்ப (௬௮௫) இராககாலர் தனனிடததிணின்றும்போன்ற லைகநையிலே (௬௮௪) 

வளங்கெழு சாரசதோடே(௬௧௭) யானையம்(௪௬௮௮) புரவியும் (௬௮௧) ஆயமும்(௬௧௨/



௬. மதுரைக்காஞ்சி. ௨௩௧௯ 

6 சாட்டியுங் (௬௬௯௩) கலமுமனைததும் (௬௯௫) சகசையாறுகடறபடாந்தாங்கு (௬௧௬) 
அளந்து கடையறியாத (௬௯௭), கவினிப் (௬௬௮) புகழெய்திய (௬௬௯), பெரும்பாணி 

ருச்கையினையும் (௩௪௨), இடெஙகனையும் (௬௫௧), புரிசையினையும் (௬௫௨), வாயிலினை 

ய (௬௫௬) முடைய கான்மாடததான் மலிகதபுகழைககூடுதலையுடைய (௪௨௯) மது 

னாயிலே (௬௯௯) மகளி தேறன மபெப (௪௮) மாழ்ந்து (௪௮௧) மகளிாஈதக்தோளை 

ப்புணார்.து (௭௧௨) சேககைதத ஞூ (௪௧௩) யெழுகது (௪௧௪) உருவினையா (௪௨௪) 
மார்பிலே (௪௧௬) பிரசமும மூசுவனவமொயபப (௪௭௧௭) விளக்கச் (௪௧௯) தொடியொ 

டுசுடாவாச (௪௨௦0) கலிகக சைக (௪௨௧) சவைஇ (௪௨௨) மறவா (௪௨௬) தாள்வலம 

வாழதத (௭௨௭) மாறனமு,கலாகக (௪௭௨) கோசரும (௪௪௩) ஐவருமுட்படச (௪௭௫) 

குறுநிலமனன ராகிய (௪௪௬) அ௮வரும்பிறரும (௪௭௭) நினவாயமொழிகேட்ப (௪௪௪) 
நிறபு5ழசேசகச (௪௭௮) மறவா ததமமின (௭௨௯), செலவாதசமமீன (௪௬௧), குரிசில 
ரததம்மின் (௪௩௬), ஊககலாததமமின (௪௪௩), பெருளுசெயாடவாத£மமின் (௪௪௬), 
ஏஜனோருஈ தமமெனச் (௪௪௭) சிலரைவரைகதுகூறி (௪௪௮) வாயிவிட தது,ச சகையாம 

ற(௪௪௮) பிறரும (௪௪௬) யாவரும வருகவென்ப பொறுபபடக்கூறி (௪௪௪) சாளோல 

சகமிருகருமணடபததேயிருகது (௪௪௮) பூலவசொடு (௭௫) பாணாவருக, பாட்டிய 
rages (௭௪௯), வயிரியா வருகஷவெனவழைதது (௪௫௦) அவாகாடடின இரவலாக 

செலலாம் (௭௫௧) நாயாரெனனாதே (௪௬௮) தேரைக களிதறொவே௫ (ae) af 
யதந்து குடியகறறிப (௪௬௬) பெரியகறறு இசைவிளகக (௪௬௭௪) ஞாயிறுபோலவுக் 
(௭௬௮) திஙகள்பாலவுஞ (௪௬௯) சுறறமொடு பொலிகர்து விளஙகி (௪௭௦) வாழி 
(௨௦௮) , அஙஙனம வாழநது பிறபபற மூயலாத பயனினறிகச்சழிசதேோர (௨௬௪) இரை 
யிடுமணலினும் பலரேகாண (௨௬௬), அபபயன் னமையாலே (௨௬௮) ௮ணணலே 

(௨௦௪) நீயும் ௮வ்வாறுகறழியலாகாதென்று இவவாழ்விறபெரிதாயிருபடதொரு பொரு 
௯ யானகூறுவேன (௨0௭), ௮ஃ.து என்னாற்காட்டுதலரிது, ௮சனை நெடி.யோனபோ 
லத (௪௬௩) தொவலாணையினையுடைய நலலாடிரியா (௪௬௧) புணாகூட்ணெடடறபபி 

னை (௪௬௨) யுடைய பலயாகசாலைமுதுகுடுமியைபபோல (௪௫௯) நலலாகிரியரிடத 

தே கேட்டிகின (௨௦௮), கேட்டு அதனைநீகணடவ்யபபும சாலபும (௪௬௪) புகரறுசிற 
ப்பிற(எசு6)செமமைசான் ரோ (௪௬௪) பலா தமமிலிருநது சொலஃபபட்டுப்(௪௬௫) 
பெருமானே (௪௮௧), கனரு£ய ஊழிசகாலசதை இததணைசகாலமிருத்தயெனப் பா 

ல்வரைதெயவதகாலே வரையபபட்டு நீ௮றுதியாசபபெறற (௪௮௨) நரணமுழுதும் 

(௪௮௦) இணிதாகப பேரின்பதை முகாகஇிருபபாய (௪௮௧), அதனைறுகராது ஐம் 
பொறிகட்கு முன்னிறகப்பவெனவாகய இ௫சநுகாபொருள்கட்கு நின்னொடு என்னவு 
றவுணடு (௨0௯), இனி நின்னிடசதுணடாயே மாயைசெடுவதாக (௨௦௮) வெனமாட் 
டிறுபபானும எசசவுறுபபானும் வினைமுடி.க்க. 

* ₹“அகன்றுபொருள் சடபபினு மணுகய நிலையினு, மியன்றுபொருள முடியத் 

தந்தன ருணாததன;, மாட்டென மொழிப பாடடியல் வழகின.” * “சொல்லொடு 
ஐ குறிபபொடு முடி.௮கொ ளியறகை, புலவிய செவி யெசச மாகும ':? என்னுஞ்சூத் 

இி.ரஙகளாற் கூறிய இலககணம 1 :நல்லிசைப புலகா செயயு ளுறுபபு” எனத தொ 

ல்காபபியனூ கூறின மையின, இவரும் ஈலலிசைபபுலவசாதலின், இஙகனம செயயு 

ள்செயதாரெனறுணாக 

 தொலகாபபியம், பொருள இகா.ரம, செயயுளியல, ௨௧௧. 
ப் 4) ” ” 2067. 

[ ச்சி த] ச 4



௪0 பத்துப்பாட்டு 

தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற பாண்டியன் நேடுத்சேமியனை மாங்கு 

டிமரதனார்பாடிய மதுரைக்காத்சிக்கு மதுரை ஆசிரியர் பாரத்துவாசி நச்சினார்க் 

கினியர் சேய்தவுரை மற்றிற்று 

ee 

வெண்பா. 

௪ பைக ணிளமபகடடின மேலானைப பானம தஇிபோற 

றிஙக ணெுகெகுடையின் கீழானை--யங்கரக்து 

நாமவேண்ட ஈனனெஞ்சே காடுதிபோய் கானிலகதோ 
தாமவேணடு(ங கூடற் றமிழ் 

௨ 'சொலலெனனும பூமபோது தோறறிப பொருளென்னு 

நலலிருக தீரதாது காறுதலான்--மலவிகையின 
வண்டாா கமழதாம மனற மலையாத 

கணடாசான கூடற றமிழ 

மவ சளசி ளி வழ a Oa Pt nee



ஏழாவது 

நெடுநல்வாடை. 

SESE 

வையகம பனிபப வலனோபு வளைஇப 

பொயயா வானம் புதுபபெயல பொழிஈதென 

வராகலி முனைய கொடுககோற கோவல் 
மாறுடை யினநிரை வேறுபுலம பசபபிப 

௫ புலமபெயாஃபுலமபொடு கலங்கிக கோட 

20 

20 

னீடிதழ்க கண்ணி நீரலைக் கலாவ 

மெயககொள பெருமபனி ஈலியப பலருடன 

கைககொள கொளளியா கவுள்புடையூ௨ ஈக 

மாமேயன மறபப மந்தி கர்ப 

பறவை படிவன வீழக கறவை 

கன்றுகோ ளொழியக கடிய விசிக 

குன்றுகுளிப பனன கூதாப பானாட 

புன்கொடி முூசணடைப பொறிபபுற வான்பூப 

பொன்போற பீரமொடு பு£றபுகன் மலாப் 
பைககாற கொக்னெ மென்பறைத தொழுதி 
யிருஙகளி பகத விர வெண்மணற 
செவவரி காரையோ டெவவாயுக கவரசு ' 

கயலத லெதிரக கடுமபுனத சா௮யப 

*பெயலுலஈ கெழுகத பொஙகல் வெண்மழை 

யகலிரு விசுமபிற வலை கறப 

வஙக ணகலவய லாரபெயற கலிதத 

வண்டோடடு நெலலின் வருஙகதா வணஙக 

முழுமுகற கமுசன மணியுற ழெருததுற் 

கொழுமட லவீழ்ஈத குமூடககொள பெருங்குலை 
நுண்ணீ நெவிள விஙடப் புடைதரண்டு 
செண்ணீப பசுங்காய சேறுகொள முற்ற 
ஈளிகொள சிமைய விரவுமலா வியன்காக் 
குளிகொள சினைய குரூ௨சதுளி தூஙக 

மாட மோஙகிய மலலன் மூதா 
  

  

 புமைபினெனறும் பாடம, 
 பெயலுழர்சென்றும் பாடம.



உடை 

௩௩௫ 

௫ 

GG) 

Fi B 

பத்துப்பரட்டு. 

சாறுகிடர் தன்ன வகெ௫க நதெெருவிற 
படலைக கண்ணிப பரோனாறுழ்த தஇணிகோண 

மூடலை யாக்கை மூழமுவலி மாக்கள் 

வணடுமாக கேதன் மாகஇ மூழ்சிறகது 

அதுவலைக கண்டுளி பேணா பகலிறந 

இருகோட் ௨உ௮வையா வேணடுவயிற DA ar 

வெள்ளி வளளி விக௫றைப பணைதகோண 

மெதகென சாயன மூகதுறழ் முூ௮ுவற 

பூககுழைக கமாநத வேர்கெழின் மழைககண 

மடவசன மகளிர் பிடகைப புபயக 

செவவி யருமபின பைஙகரத பிசஇகக 

SUMS pM puis கமழபபொழுதகறிக 
இருமபுசெய Mars ஸனீரஈஇரிக் கொளீஇ 

கெலலு மலரு தூஉயசககை கொழுது 
மலல லாவணா மாலை யய. 

மனையுறை புறவின் செஙகாம சேவ 

வினடு௮ பெடைமயாடு மன்றுகோக Sil CO GOD) 

இசவும பகலு மயஙகை கையறு 

மதலைப பளனி மாற௮வன விருபபக 

சஒயுடை வியனசரச இறு குறுக காழுவா 

கொளளுதழ் ௪௮ கு பலகூடடு மறுக 

வடவா ௧ந௧ வரனகசகேழம வடடந 

தென்புல மருஙகிற சாநடிகாடு துறபபக 

6 Se பகளிர கோறை புனையா 

பலலிருஙக கூக£க சினமலா பெயமமார 

TONE I ரகர முளரி கெருபபமைத 

Barer LPB) a TQ Qos oruGr LGM ELICIG 

woe auiiwor sero ous cers + 

Qe stp are FEBS CsrBe 5 De 

DoriciD ot GG Gor oI _ Hi ED 

வாணுற கிவகஃ மேனிலை LC lh BI Blot 

வேணி uv tiorofs Oho touetl உம 

கோவாயக கடடனை தரியாது இணெணிவலை 5 

போரவாய கவ மாடு ௮றபபக 

batvacr yard தாவலி யாவரு 

இ. ரகுவாயக சசன்று றணணி ௬ணணா 

பருவாயத விற பெநதெருப பாச



6TO 

oY 6) BO) Hoveu Ment. ௨௪௩. 

வாடன் மகளிர் பாடலகொளப புணர்மார் 

%ஃதண்மையிற் றிரிக்த வினசூரற நீக்சகோடை 

கொமமை வருமுலை வெமமையிற றடைஇக 

கருஙகோட்டுச சீறியாழ பணணுமுமை நிறுபபசு 

காதலாப பிரிந்சோ புலமபப பெயலகனைநது 
கூதாரரின உனருற போசே மாஇசம 

விரிகதா பசபபிய வியலவாய மண்டில 

மிருகோற குறிரிலை வழுககாது கூடககோ 
எடு பொருதிறஞ சாரா வரைகா எமயத து 

௮0 

0 

௯௫௫ 

௧௦௦ 

நாலறி புலவா நுணணிஇிற கயிறிடடுக 

தே௭ங கொணடு தெயவ கோகூப 

பெருமபெயா மனனாக கொப்ப மனைவகு 5 

தகொருஙககுடன வளைஇ யோஙகுகிலை வரைபபிற 
பருவிருமபு பிணிருதுச செவவசக GPG)» 

துணைமாண கதவம பொருதி யணைமாணடு 
காளொடும பெயரிய கோளமை விழுமாததுப 

போதகவிழ ரூவளைப புஅபபிடி காலமை கத 

தாழொடு குயினற பேோாமை புணாபபிற 

கைவல கமமியன மாடுககலிற புரைதாக 

கையவி யபபிய நெயயணிெடுநிலை 

வென்றெழு கொடியொ வேழஞ சென்னுபுகக 

குனறுகசூயின் றனன வோஙகுகிலை வாயிற 

ஜிருகில் பெறற தீதுதீர சிறபபிற 
றர௬ுமணன் ஜெமிரிய தஇருககா மூறறத.தூ 

கெடுமயி ரெ௫னத தூநிற வேறறை 
குறுங்கா லன்னமோ டுகளு மூன்கடைப 

பணைநிலை முனைஇய பலலுளைப் புரவி 
புலலுணாத தெவிடமெ புலமபுவிடு குரலொடு 

நிலவபபயன் கொளளு கெடுவெண CPD OD KB 

மெபுரிப பகுவா யமபண நிறையக 

கலுழ்ந் துவி மருவிப பாடுவிறக இயல 

வொலிகெடும் பீலி யொலக மெலலியற 

[கலிமயி லகவும வயிரமரு ஸின்னிகை 

நளிமலை௪ சிலமபிற சிலமபுங கோயில 

யவன ரியற்றிய வினைமாண் பாவை 
      

மலை 

*. தனமையிற் நிரிர்தவென்றும் பா.ம 
* சகளிமயிலென்றும் பாடம,



௧௦௫ 

௧௧௫ 

௧௨௦ 

௧௩௦ 

SAG 

பத்துப்பாட்டு, 

கையேச் தையக னணிழஜையகெய் சொரிந்து 

பரு உகஇரி கொளீஇய குரூஉ௰தலை கிமிமாரி 

யறுவறு காலைதோ றஐமைவாப பண்ணிப 

பல்வேறு பள்ளி காறும பாயிரு ணீங்கப 
பீமிகெழு சிறபபி௰ பெருகககை யலல 

தாடவா கசூறுகா வருஙகடி வரைப்பின் 

வரைகண் டன்ன கோனறல வரைசோபு 
ADD» சன்ன கொடிய பலவயி 

வெள்ளி யன்ன விளங்குஞ சுதையுரீஇ 

மணிசண டனன மாததிரட் டிண்காழ்ச 

செம்பியன் றனன செயவு௮ நெடுஞ்சுவ 

ருருவப பல்பூ வொருகொடி வளைஇக 

கருவொடு பெயரிய காண்பி னலலிற 

2௪ரான் கெயஇய பணைமரு ணோனரு 

ளிசனமீக கூறு மேசகெழில வறிநு௧ற 

பொருகொழி நாக மொழியெயி றருகெறிகது 

௪ருஞ் செமமையு மொப்ப வலலோன் 

கூருளி[சூயின்ற வீரிலை யிடையிடுபு 

தூங்யென் மகளி வீங்குமுலை கடுபபப 
புடைஇரண் டி.ருக்க குடஈத விடைஇரண் 

டமிள்ளி கோன்முகல பொருத யடியமைகதுப 

பேசள வெய்திய பெருமபெயாப பாண்டின 

மடைமா ணுண்ணிமை பொலிய உ தொடைமாண்டூ 
மூததுடைச சாலேக நகாறறிக குகதுஅ துப 

புலிபபொறிக கொண்ட பூங்கேழ்த கட்டகதுத 

தககண் புகையக கொளீஇ3? துகடீரந 

தூட்டுறு பனமயிர விரைஇ வயமான 

வேட்டம பொறிகது வியனகட கான 53 
மூலல்ப பல்போ துறழப பூகிரை 5 

மெலலிதின் விரிஈக சேககை மேமபட த 
துணைபுண சன்னக தாநிறக தூவி 

யணையணை மேமபடப பாயணை யிட்டுத 

காடி கொண்ட கழுவுறு வலிய குது ந 

கோடமை தாமடி விரித2 சேக்கை 

யாரந் தாங்கெய வலர்முலை யாககதுப 
.ன்ெனமை கெடுவீழ் தாழக் துணைதுறந்து 

தனனுச லுவறிய சின்மெல லோதி



BHO 

௧௫௪௫ 

௬௫௦ 

௧௫௫ 

கு 

௪௬௫ 
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௪..-நெடுநல்வாடை. ௨௪௫ 

நெடுநீ£ வாகுழை களை*தெனக குறுகதண 

வாயுறை யழுகதிய வறிதுவீழ கர் இற 

பொலந்தொடி இன்ற மயிவா முனகை 

வலமபுரி வளையொடு கடிகைநால யாதது 

வாளைப பகுவாய கடுபப வணககுறுததுஈ 
செவவிரற கொளீஇய செஙகேழ விர௩ககதுப 

பூரதுகின மரீஇய வேகதுகோட உலகு 

லமமா சூர்க்க வவிரநாத கலிஙகமொடு 

புனையா வோவியக கபெபப புனைவி 

ிசோ Cina x காய ச௪ணஙடு 

னமபணைக தடைஇய மெனமோண முகிழமுலை 

வமபுவிசித இயாதத வாககுசாய சூப்பின 

மெலலியல் மகளிா நஈலஉடி வருட 

நறைவிர வுறுற நறுமென கூககுற 

'செபமுசச செவிலியா கைமமிகக ர௬ழீஇர 

சூதியவு நெடியவு முரைபல் பயிநறி 
மனனே வருகுவ Hen odor Bain Oa on 

முகததவை மொழியவு மொலவாண மிகககலுழகது 

நுணசேறு வழிதத கோனிலைக இரளகா 

லாரா வஅமுலை கொளீஇய காறிருசஇப 

புதுவ இயனற மெழுகுசெய /படமிசை 5 

இண்ணிலை மருபபி னாடுதலை யாக 

விண்ணூராபு திரி.தரும வீககுசெலன மண்டிலகது 

மூரண்மிகு சிறபபிற செலவுனொடு நில்இய 
வுசோகிணி நினைவன ணோகூ நெடி ஐயிரா 

மாயிக ழேகஇய மலிநதுவி ழரிபபனி 

செவவிரல கடைககண சோதஇச சலகெறியாப 

புலமயோடு வதியு ஈலககள ரரிவைக 

கன்னா வருமபடா தீர விறறஈ 

இனனே முடிகதஇில லமம மினனவி 

சோடையொடு பொலிநக வினைகவில பானை 

நீடி டடககை நிலமிசைப புசளக 

கவிறுகளம படுதத பெருஞ்செய யாடவ 

சொனிறுவாள விழுபபுண் காணிய புறமபோந்து 

வடந்தைத சண்வளி யெறிகொறு நுடகஇத 

தெறகோ பிறைஞ்சிய கலைய ஈறபல 
வைகயி se tem ee ae mee Aire ent seen Nt வம மலக் ண்ட பலவைவவஷவது மை இட்ட யவ ene 

 வாயறையென்றும பாடம.



உளள பத்துப்பாட்டு, 

௧௭௫ பாணடில விளககற பரூஉசசுட. ஏழல 

வேமபுகலை யாகச கோனகா ழெஃகமொடு 

மூன்னோன முறைமுறை காடடப பின்ன 

மணிபுறத திட்ட மாததாட பிடியொடு 

பருமங களையாப பாயபரிக கலிமா 

௧௮௦ விருஞ்சேறறுத தெருவி னெறிதுளி விதாபபப 

புடைவி ழாதுடு லிடவயிற் றழமீஇ 

வாடோட கோசகச வளகட காளை 

சுவனமிசை யமைதத கையன முகனமாநது 
அதாரகுகரல யாக மாலை வெணகுடை 

௧௮௫ கவவென றசைஇக%தாதுளி மறைபப 

களளென் யாமகதுப பளளி கொளளாவ 

சிலசொடு திரிகரும வேகசன 

பலசொடு முரணிய பாசறைக கொழிலே 

இதன்பொருள். 

இப்பாட்டிறகு நெரெலவாடையெனற பெயா கூறினா. இபபெயா நெழி.தா 
இய வாடையெனவிரிதலிற பணபுசகொகையாயிறறு. வாடையென வாடைச்காந 

றிற் ரோன்றின கூ.தாபபாசறையை யுணாததலிற பிறஈதவழிசகூறலென்னும் ஆகு 

பெயசாய்கின்றது இபபாட்டினுட் *கூதாரின் றன்ராற போதே” (௪௨) யெனவும், 

கூதாப் பானாள” (௧௨) எனவுய கூ.றன்ராராகவின, இ௫ * :*வாசை தானே பா 

லையது புறனே” எனப் பாலைககருப்புறனாசககூறிய வாகைத இணையாய் ௮தனுள, 

1 கதி வேணி லென்றிரு பாசறைக, காதலி னொன்றிச சகணணிய மாபினும்” 

எனக்கூறிய கூ. இாபபாசறையேயாயிறறு தலைவனைப பிரிக இிருகது வருக்துந்தலை 

விக்கு ஒருபொழு௮ தரூழிபோல நெடி.தாசியவாடையாய்ப பாலையாகய உரிப் 
பொருளுணாததிற்று அகச்தொ௫ெடப போக.௦.நுகாவார்ககுச இறந்தகாலமாயினும் 
௮ரசன போசமவேணடி.ப பொதுசசொற்பொறானாய அப போகததின்மனம௰று வே 
நிறுபபுலததுப்போச்திருகசனற இருப்பாகலின், ௮வறகு நல்லகாகய வாடையாயிற் 

ம. எனவே காமததிடதது வெரறியெயதலின வாகைத இணையாயிறறு, இப்பாட்செ 
சுட்டி. ஒருவாபெயாகொள்ளாமையின் ௮கபபொருளாமேனும் :*வேமபுதலை யாத்த 

கோன்சா மெல்கம்”! (௧௪௬) என ௮அடையாளபபூச்சகூ நினமையின், அசமாகாதாயிறறு 

[வையகம பனிபப வலனோபு வளைஇப, பொய்யா வானம் புதபபெயல் பொழி 

ந்தென:] பொய்யா வானம வையகம பனிப்ப வலன வளைஇ ஏாபு பு௫அப பெயல 
பொழிச்ெென--பருவ ம்பொய்யாதமேகம் உலகெலலாஙகுளிருமபடியாகத தான்டெ 

ந்தமலையை வஃமாகவளைந்து எமுகதிருந்து கார்காறதது மழையைப்பெய்தசாக, 

ஆர்கலி மூனைஇய கொட$ஙகோற கோஉலா--வெளளததைவெறுதத கொடிய 

preeminent emer கன் பஅவதகாககவுவளளகர.. ன inert AAO பதையமதைதவுவவையம்வைய 

% பரமபு.துளி மறைபபவெனறும பாடம 
* தொலசாபபியம், பொருளதிகாரம், புறசதிணையியல், ௧௮ 
t 2g 
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எ.--தெடுநல்வாடை. ௨௪௭ 

ஏறுடை. இனம் நிரை வேறு புலம பரபபி--- ஏற்றையுடைய இனங்களையும் பச 
கீகளையும் மேட்டுகிலமாகிய முல்லைகிலததே மேயவி௨டு, 

எருமையையும ஆடடையும் இனமெனருாா£ 

புலம் பெயா புலம்பொடு கலங.-.தாம பயினற கிலசதைக சைவிடடுப்போம் 

தனிமையினாலே வருததமெயதி, 
ஊரக்கு ௮ணணியவிடததேமேயதது ஊறரிறறஙகாமையிற புலம்பெயா புலம் 

பென்று 

கோடல நீமி இசமசசண்ணி நீ£ அலை? கலாவ--சாககளின.து சீண்ட இதழ்களா 

றகட்டி னகணணி நீரலை ஈலிலே கலககமெய்ச, 

மெய்க சொள பெரும் பனி ஈலியப பலருடன கைக கொள் கொளளியா சவுள் 

புடையுஉ ஈடு௧௧--கமமுடம்பிட சதேகொணட பெரியகுளிரச? வரு, ௫கையினாலே 

பலருஙகூடி.க கையிடசதிலேகொண்ட கெருபபினையுடையசாயப பற்பறைசொட்டி. 
நக, 

கையை நெருபபிஜேகாயததி ௮அதிறகொணடவெமமையைக கவுளிலேயடுத்த 

விற சைககொளகொளளியரெனஞா. 

கேோவலா (௬) பலராடன (௭) பரபபிக (௪) கலஙூக (௫) கலாலக (௬) கொளளி 
யா£யக கவுள்புடைய௨ நடுஙக (௮) வெனச, 

மா மேயல மத /ப--விலஙருகள் மேயசாறரொழிலை மறக) தாக, 

மதி கூர--குரஙகு குளிரசடிமிக, 

குன்ளாக்கவெனபாருமுளா. 

[ பறவை படி வன வீழ | படி வன பறவை வீழ--மரஙகளிலே தஙகுவனவாகய 

புள்ளுககள் காறறுமிகுகியால நிலததேவீழ, 

| சறவை, கனறுசோ ளொழியக கடிய வீசி | கறவை கடிய வீசிக கனறு கோள 

ஓழிய--பசுககள் குளிரின் மிகுதியாற கடியவாய உசைததுக சன்றை ஏறறுககோட 

லைத தவிர, 

குன்று குளிபபனன கூதாப பானாள --மலையைக குளிசூசெயயுமாறு போன்ற 

கூ. இர்ச்காலத.து நடுயாமசே புலம்பொவெகியுமரிவைககு (௧௬௭) என மேலே 
கூட்கெ 

புன் கொடி முசணடைப பொறீப புற வான பூ பொன் போற் பீரமொடு புதற்பு2 

ல மலர---புலலிய சொடியினையுடைய முசுட்டையிற றிரணட புறத்சையுடைய வெள் 

ளிய பூப பொன்போன்ற நிறசதையுடைய பீாஈகுடனே சிறுதூறுகடோறும் விரிய, 

| பைஙகாற கொக்ரின் மெனபறைத தொழுதி, யிருஙகளி பரந்த வீர வெண்ம 
ணற, செவ்வரி ராராயோ டெவவாயுங ஈவரக, கயலறலெதிரக் கடும்புனற சாஅய்ப், 
பெயலுலக் தெழுகத | 

கடும புனல ௪£அயக் கயல் ௮றல எதிர--கழ.சாயோடி.ன மீரினினறும் ஒரு கால் 
பறறிக சயலகள அ௮றறநீாககு எ இரோவருசையினாலே, 

பெயல் உலநது எழுத பைஙகாற் கொக்கின் மென்பறைத தொழுதி--மழை 

யாலேவருந்து அதுடிறிதுவிட்டவளவிலே எழுந்த பசியகாலையுடைய கொச்செனது 
மெல்விய சிறசரையுடைய திரள்,



௨௪௮௨௮ பத்துப்பாட்டு. 

செவ்வரி ராரையோடு இருக் சளி பரந்த ஈர வெண்மணல் எவ்வாயும் கவர---இவ 
நத வரியினையுடைய சாரைகலோடே கரியவணடலிட்ட சேறுபரந்த rr Sey 

டைய வெள்ளிய மணலாூய எவ்விடங்களிலுமிருர்து ௮அக்சயலைத்தின்ன, 

பொங்கல் வெண்மழை ௮கல் இரு விசும்பில் துவலை கறப--பொங்குதலையுடைய 

வெள்ளியமேசம் ௮சன்ற பெரியஆசாயததே சறுதுவலையாகததா வ மேற கறகும் 

படி.யாகக கூதா ஈணடுநின்றது (௪௨) எனமேலேகூட்டுக 
கற பவெனனுஞ் செயவெனெச்சம் ஈணடு எகாகாலமுணாத இறறு, 

கறபவென்ருாா, மிசபபெய்தலே தனகயெல்பெனபது தோன்ற, 

அங்கண அகல் வயல் ஜா பெயற கலித்த வணடோட்டு நெலலின வருங் கதா 

வணஙக--௮அழயெேஇடத்தையுடைய ௮சனற வயனிறைந்தடீராலே மிககெழுர்த வள 

விய இலையினையுடைய நகெல்லினின்றும புறபபட்ட சதா முற்றிவளைய, 

புல்லாதலிற் ரோடென்ரா. 

Owen separ மணி உறழ எருததிற கொழு, மடல் ௮விழக்த குமூடச்கொ 
ள் பெருங்குலை--பெரியஅடி. யினையுடைய கழமுகனெது நீலமணியையொதத கழுத்திற் 

சொழுவிய மடவிடத.துப் பாளைவிரித திரட்சியை கொணட தாறுகளில், 

| அண்ணீ செவிள வீகபெ புடை இரணட, தெணணீப பசுங்காய் சேறுகொ 

a nn | தெணணிீ£ப் பசுககாய் நுணணீா தெவிள வீக௫ப் புடைதிரணடு சேறு 

கொள மூறற--ெளிசதரீறை உள ளேயுடைய பசியகாய் நுணணிய நீரதான்.றிரளும் 

படி யாகவீங்கெ பசகஈஇரணடு இனிமைகொள்ளும்படி. முற்ற, 

(நளிகொள சமைய விரவுமலா வியன்கா ] விரவு மலா ஈளி கொள சிமைய விய 

ன்கா--முன்புவிரவினபூககள்செறிதலைத சள்னிடததேகொணட உசசியினையுடைய 

வா௫.ப ௮சன்நபொ.ரிலகள், 

குளிர கொள் சனைய குரூ௨த துளி தூஙக--குளிரசசியைத சமமிடததேகொ 

ணட கொம்புகளையடையவாடி அவர றிலேதறுநின்ற நிறததையடைய மழைததுளி 

Lon (Pp WOE Lp, 

மாடம் ஒஙகயி மலலல் மூதா ஆறு இடந்தன்ன ௮கல் கெ தெருவில்--மாட 
ஙகளுயாநத வளபபத்சையுடைய பழையவுரில யாறுடெகதாறபோன்ற ௮சன்ற கமெடி, 

யதெருவிலே தஇரிதர (௩௬௫) வெனக. 

படலைக கணணிப் பசோ எறுழத திணி தோள முடலை யாககை முழுவலி மாக்க 

ள--தழைவிரவின மாலையினையும் பரு5த அழகனையுடையவாகிய வலியினையுடைய 
இறுனெதோளினையும் முறுககுணட உடமபினையும் மிரமபின மெய்வவியினையுமுடை 

ய மிலேசசா, 

வண்டு மூசு தேறல மாகதி மசிழூறகது--வணடுகளமொயக்கும கள்ளையுண்டு 

மகிழச்சிமிசகு, 

[pats gene! பேணா பகலிறஈ, திருகோட் டறுவையா வேணடுவயிற 

திரிசா | 
90%) 5 san of பேணா இரு சோட்டு அறுவையா வேணடுவயின் தஇிறித7-- 

இறு துவலையாகிய தணணியஅளியை அ௮ஞசாராய் முன்னுமபின்னு5 தொஙசலாச கா 

லவிட்ட துூலினையுடையராயத தமசகு வேணடினவிடச்சே இரிதலைசசெய்ய,



எ... நெடுநல்வாடை . ௨௪௯ 

eel pea seni stor CG oa Oe 

| வெள்ளி வள்ளி வீஙவறைப பணைததோண, மெத்தென் ] வெள்ளி வள்ளி வீக் 

கு இறை மெததென பணைச் தோள்-- வெளுககபபட்டதாசயெ சககுவளையிறுனெ இ 

றையினையுடைய மெததெனத பணைபோலுஈ தோளினையும, 

மெத்தென் சாயல்--- மெயமமுழுதும் கட்புலஎனாயசதோன்றுசன்ற மெத்தென்ற 
சாயலினையும, 

மூத்து உறழ் முூறுவல--முததையொசத பல்வினையும், 

பூங குழைககு ௮மாஈத ஏது எழில மழைக கண--பொலிவினையுடைய மகரக 

குழையிட்டஅழூறகுப பொருகதின உயார்துதோன்றுன்ற அழஏனையுடைய குளி 

ரச்ியையுடைய சண்ணினையும, 

இணி உருபுமயககமாச்க குழையிடததேசென்றமார்த கணணென் முமுூனாப்ப. 

மடவ.ரன மகளிீா--உயாந்துதோன்றுக.ற மடபபததிளையடையமகளி, 

கோள முதலியவறறையுடைய மகளீரெனக 

| பிடசைப பெயத, செவ்வி யருமபின டைஙகாற பிசதிகத, சவவித மவிழ்பத௩ 

சமழ:] பிடசைப பெயத பைஙகாற பிததிகதது௪ செவவி அரும்பின் அவவிதழ பக 

விறந்து (௩௪) அவிழ் பதம கமழ-- பூகதட்டி லேயிட்டிவைதத பய சாவினையுடைய 

பிசசியினுடைய அலருஞ்செவவியையுடைய அருமபினது அழகியவிதழ்கள் பகற் 
பொழுதைசகடகதுவிரியுளசெவ்வி மணச்கையினாலே, 

செவவரியருமபு பாடமாயிற கவத வரியினை.புடைய அரும்பென்ச 

பொழுது ௮றிஈத--௮ர்இக்சாலமெனஜறிஈ த, 

என்றதனாற கூதிரால இரவுமபகலுஈ தெரியாவெனஞுா. 

இருமபு செய விளக$ன் ஈார்.இரிக கொளீஇ---இருமபாறசெயத தசளியிலேெெ 
யமீதாய்ச்த இரியைககொளுதது, 

விளககு - ஆகுபெயா 

கெலலும மலரும் தூஉயக கைதொழு ௮---செலலையுமலராயுஞ்தெறி இல்லுரை 
தெயவததைவணஙக, 

மலலல் ஆவணம் மாலை ௮ய7--வளபபததையுடைய அங்காடி ததெருவெல்லாம் 
மாலைச்சாலததைக கொணடாட, 

மகனிர (௬க)சமழுசையினாலே பொழுதறிந.து (௪௧) திரிசகொளீ,இத்(௪௨) தாவித் 

தொழுது (௪௩) ௮யரவெனக. 

[ மனையுறை புறவின் செங்காற சேவ, லின்புற பெடையொடு மன்றுதேர்ம் து 
ண்ணா, இரவும் பகலு மயஙகிக கையறறு, மதலைப பள்ளி மாறுவன விருப்ப ] 

இரவும் பகலும் மயஙகி--இராககாலமும பகறகா லூச் தெரியாமல் மயஙகுகை 

யினாலே, 

மனை உறை புறவின் செஙகாற சேவல் இன்புறு பெடையொடு மன்று தேர்க்து 
ன்னை — மனையின்கண்ணேயிருக்கும பேட்டி. னையுடைய சிவர்தகாவினையுடை 
ன னு தான் இன்பறுகரும் பெடையோடு மன்றிலேசென்று இரைசேடியுண்



௨௫௦ பத்துப்பாட்டு, 

, சை அற்று மத£லப் பள்ளி மாறுவன இருபப---செயலறுச் கொடுங்கையைத் 

தாங்குசகலுடைய பலகைகளீலே பறவாதிருந்து கடுதரகால் ஆறுமபடி. மாறிமாறி 

Hoes, 
இனித் தலை மாறியிருபபவெளபாருமளா மதலைபபள்ளி- கபோதசத்தலை இழை 

யுறைபுறவும் பாடம, 

கழ. உடை வீயன் ஈகாச் ற குறு5சொழுவா கொள் உறழ நறஙகற் பல கூட் 

டு மறு௧--கரவலைய/டைய ௮கன்ற மனைசளில கிறியராகய குறறேவல வினைஞா ௧௫௬ 

ங்கொளளினி௰த்தையொகத்த ஈறிய சாதசமமியிலே கத்தூரிமுகலிய பசுங்கூட்ட 

COTES, 

வடவா தாச வான் கேழ உட்டம செனபுஉம் மருககற் சாந்தொடு துறபப-- 
வடநாட்டி லுளளாா சொண்டுவஈச வெளளியகிறசசையுடைய ரலொஉட்ட ம தென்றி 

சையிடசதிற சந்தன தசோடே பயனபடாம3 க. பப, 

[கூர்தல் மகளி சோதை புனையா] மகளி£ கூ௩தல கோதை புனையா---மக 

ளிர் குளிரசசிமிகு தியால தம்மயிரிட து மாலையிட்டு மூடியாராய, 

பல் இருக கூர்2ற சின்மலர் பெயமரா---தம பலவா கரிய மயிரிட தக மங் 

கலமாகச லெமலரிட்டு முடி த்தலைவேணடி., 

தண் நறும் தகரம் பூளரி நெருபபு அமைத்து இரஙகாழ ௮இலொடு வெள் 
அயிர் புகைபப--சணணிய நறிய மயிசசக்தனமா?ய விறகிலே கெருபபையுணடா 

க் ௮திலே கரிதாகய வயிரதசையடைய ௮கலோடே வெளளிய % கண்டசருகக 
ரையையுக கூட்டிப் புகைப்ப, 

கை வல கமமியன் கவின பெறப டினைஈத செககேழ வட்டம ௬ுந௧௫---கையா 

ற்புனைதல்வலல உருககுத்துக் நவனாலே அழகுபெறபபணணின இவரதகிறதசையு 

டைய ஆலவட்டம உறையிடப்பட்டு, 

(சொடுநச.றிச, ெம்பி வானூல வலகசன தூஙக ] சலமபி வால நூல வலகத 

ன கொசெதறி தூஙக--லந தியின து வெளளிய நூடாற சூழபபட்டனவாய வளைகத 
மூளைக்கோலிலேதாகக, 

வான் உற நிவஈ, மேல நிலை மருஙகன--2தவரூரைத£ணடும_டி உயாகத மே 

லாகிலததிடதது, 
வேனிற பளளித தெனவளி தரூ௨ம கோ வாயக கடடளை திரியா*ு---இளவே 

னிற்சாலசதுச துயிலும படுசகைககுத தெனறற்காறறைததரும சாலேகத இலேநின 

௮ உலாவாதே, 

கோவாய்க்கட்டளையெனறது மாட ததின்கடசாலேககதை கடடஎளைதெரியாதெ 
ன்றுபாடமாயின், திறவாதென்க 

இண நிலைப போ வாய கதவம தாழொடி துறபப-- சிக சென்றநிலையினையுடை 

ய இரண்கெதவும் தம்முட்பொருதலவாய்ததகதவு கதாழிட்செடட ée, 

சலலென் துவலை தூவலின் யாவரும சொகு வாயக சன்னல தணணீ உண் 
ளார் பகு வாயத சடவிற செக்கெருப்பு ஆர--கலலென்௫ின்ற ஒசையினையுடைய சிறு 

துவலையை வாடைகசாறறு எஙகும் பரபபுகையினாலே இளையோரும் முதியோரும் 
ee a a வம. mendations கவளி வட oe பகனக வமல். A east nse மட பட வெ aon 

  கைக 

௩ கணசெருககரையெனவும் பிர திபேதமுண்டு



எ்.--நெடுநல்வாடை. ௨டுக 

முவிந்தவாயையுடைய கரகத்இிற்றண்ணீராக் குடியாராய்ப் பகுத்தாற்போன்றி வா 

யையுடைய இந்தளத்திலிட்ட சிவந்த நெருப்பின்வெம்மையை HST; 

ஆடல் மகளிா பாடல கொளப புணாமார்--ஆடறமஹொழிலையுடைய மகளீர் சா 

மபாடுன்றபாட்டினை யாழ சன்னிடச்சேகொள்ளும்படி. ஈரம்பைசகூட்டுதறகு, 

தணமையின் இரிக்த இன்குசல் தொடை கொம்மை வரு முலை வெம்மை 

யில தடைஇ--குளிரசசியாலே தன்னிலைகுலைர்த இனியகுரலாமே ஈரமபைப் பெரிய 

எழுகின்ற முலையின் வெபபசதே தடவி, 

இந்சொடை - ௮குபெயா 
கருஙகசோட்செ சீறியாழ் பணணு மூறை நிறுபப--தரியதணடி.னையுடைய றி 

யயாழைப பணணை நிறகுமுறையிலே கிறுதத, 

சா.தலாப பிரிசதோர புலமப---கணவரைபபிரிகசமகளி£ வருஈச, 

பெயல் கனைகது கூ.தா நினறன்றால --காலமழைசெஜறிக்து 'உாககாலமாய்கிலை 

பெறறது, அவவிடதது, 
போது--பினனா நிகழந்தபொழுது, 

வானம் சாரகாலதது மழையைப பெயததாகப (௨) பினனா நிகழச்தபொழுது 

(௪௨) கோவலா (௬) ஈபெக (௮)மறபபக கூ..ர (௯) வீழ (௧௦) ew (ss) மலரக (௧௪) 
sare (ser) சுறப (௨0) வணஙக (௨௨) மூறறத (௨௬) தூஙகத் (௨௮) இரிதச (௬௫) 

அயர (௪௪) இருபப (௪௮) மறுகத (௫) துறபப்ப (௫௨) புகைபபத (௫௭௬) அங்கத் 

(௫௯) துறபப (௬௯) ஆர (௬௬) நிறுபபப (௪௦) புலமபப பெயல்செறிந்து (௪௧) கூதிர் 
ககாலமாயகிலைபெறறத, அவவடசதெனமுடி.க௪ 

| மாதிரம, விரிகதா பரபபிய வியலவாய மணடி.ல, மிருகோற குறிநிலை வழுக் 
காது குடககோ, பொருதிறஞ் சாரா வரைசா எமயதது ] 

மாதிரம விரி கதா பரபபிய வியல வாய மணடி.லம குடககு ஏர்பு--- இசைகளி 
லே விமிர்தரரணெஙகளைபபரபபின ௮கனறு இடததையுடையஞாயிறு மேறறிசைசகட் 

சேதறகெழுர்து, 

இருகோற குறிரிலை வமுசகாது ஒரு இிறமசாரா அமயதது ௮ரைசாள்--இரண்டி. 
டததுமாட்டின இரணடுகோவிடததஞ் சாயாநிழலால் தாராபோகவோடுகின் றகிலை 

யைக குறிததுககொளளுஈதனமை தபபாதபடி. தான ஒருபககதசைசசாரப்போகாத 
சிததிரைததிஙகளின் ஈடுவிற்பததினினற யாசோராளிற பதினைந்தாசாழிகையிலே 
அஙகுராபபணமபணணி, 

நூல ௮றி புலவா நுணணிதிற கயிறு இட்டு--றபநூலையமிகததசசா கூரிதாக 

தூலை நேமாபிடிதது, 

தேஎம் கொணடு தெயவம மகக -- இசைகளைககுறிததுகசகொண்டு ௮த்ிசை 

களில கிறகுஈ தெயவஙகளையும குலறவறபபராத.த, 

[பெருமிபெயா மனனாக கொப்ப மனைஃ௨குதது, ஒருங்கு ] பெரும்பெயா மன் 
னாக்கு ஓபப ஒருங்கு மனை ௨குதது--பெரிய பெயரினையடைய ௮. ரசாசகொபப மனை 
களையும் வாயிலகசையம மணடபஙகள முதலியவறறையுங கூறுபதததி, 

உடன் வளைஇ ஐஙகு நிலைவனாப்பில --- இவ்விடஙகளையெலலாம சேரவளைதது 

உயாஈத மதிலின்வாயி (௮௮) லெனக 

ப்ர இரும்பு பிணித து--ஆணிகளும ப்ட்ட்பூல் ஞுமாகிய ப்ரிய இருமபா Coe,



உடு௨ பத்துப்பாட்டு. 

செவ்வரச்கு உரீஇ--சாதிவிம்கம்வழித் த, 

[தணைமாண் கதவம் டொருத்தி யணேமாணடு, சாளொடும் பெயரிய சோளமை 
விழுமரத்துப், போதவிழ குவளைப புஅப்பிடி சாலமைத்துத், தாழொடு குயின்ற போ 
சமை புணர்ப்பிற, கைவல் கம்மியன் முடுக்கலிற புரைதீா£.து: | 

தாழொடு குயின்ற தணை மாண கதவம் பொருத்தி--தாழோடே சேரப்பண்ணி 

ன இரணடாய் மாட்டிமைபபட்ட கசவைசசோததி, 

இணை மாணடு புதுப் போது அவிழ் குவளைப் பிடி. கால அமைச்து---இணைதல 

மாட்டிமைப்பட்பெ புதியபோதாயவிழ்ர்த குவளைபபூவோடே பிடி.களையும தன்னிட 
தீசேபணணி, 

என்றது - நடுவேதிருவம் இரணடுபுறத்தும இரணடுசெங்கமுரீ£பபூவும் இரணடு 

பிடி.யுமாகவகுத்த உததிரக்சறகவி. 

காளொடும் பெயரிய விழுமததக கோள ௮மை மகெடுநிலை (௮௬)--உதஇி.ரமெ 

ன்னும் சாளிற்பெயாபெறற உச திரக்கறகவியிலே செருகுதல பொருகதின நெடுநிலை 

யென்ச 

அமைதசெனனுமெசசம் பெயாபெறறவென்பதனோடுமூடிந்த த. 

கை வல் கம்மியன் முசெசலிற புரை இராது போ அமை புணாப்பின் நெடுகி 

லை (௮௬)--கைச்சொழில்வலலசச்சன் கடாவகையினாலே வெளியற்றுப் பலமரஙகளு 
நீதம்மிறகிட்டுதலமைஈ.த கூட்ட த்தினையுடைய நெடுநிலையெனக. 

ஐயவி அப்பிய நெய் ௮ணி நெடுநிலை -வெண்டிறுகடுசபபிவை5௧5த சநெயயணிஈத 
நெடி. யகிலையினையுடைய, 

அதிறறெய்வத்திற்கு வெணடுறுசடுகம் கெயயுமணிக்த து 

வென்று எழு கொடியொடு வேழம செனறு புக--வென்ரிகொணடெ மும் கொ 

டிீகளோடே யானைகள் செனறபுகுதுமபடி யுயாகத, 

குன்று குயின்றன்ன ஐ௩கு நிலை வாயில்---மலையை ஈடுவே வெளியாகத்இறக்தாற 

போன்ற கோபு ரவாயில்களையம, 
ஒங்கெ நிலையையுடைய கோபுரதசை ஓங்குகிலையென்ளூர், அகுபெயா 
வரைபபின் (௪௯) வாயீலெனக 

கதவுபொருத்திதக கோளமைதத புணாபபினையுடை ய மகெடுநிலையினையுடைய 
வாயிலென்ச 

[திருநிலை பெறற தீ.துதீ ஈறபபிற, றருமணன் ஜெமிரிய இருஈகா முறறத்து, 

நெடுமயி ரெ௫னத் தூநிற வேற்றை, குறுங்கா லன்னமோ டுகளு முனகடை:] 

கெடுமயிர் எனச் தூ நிற ஏற்றை குறுகால் அனனமோடு உகளும் முன்சடை 

நெடிய மயீரினையுடைய கவரிமாவில தூயகிறததையுடைய ஏற்றை குறியகாலினை 

யுடைய ௮ன்ன ததோடே தாவிததிரியும் வாசல்முன்பினையும், 

கடைமுன் - முன்கடையென மரூஉமுடி.பு அன்னமும் சாவிபபறததலின், உக 

ஞுமென்று சவரிமாவோடே ஒருவினைகூ றினா 

% தரு மணல ஜெமிரிய திரு ஈசா மூறநதத, 
  

* இரசப்பாகததிற்கு உளாடைத்தில த, கொணவெரந்திட்ட மணல் பரந்த 

அழகூய வீட்டின் முன்னிட ததையுமெனக,



எ..-நெடுதல்வாடை. ௨௫௩ 

இரு நிலைபெற்ற தீது தா சிறபபின்--இிருமகள நிலைபெறற குற்றமற்ற தலைமை 

யினையும், 

வாயிலினையும் முன்கடையினையும் மூறறழகினையும் சிறபபினையமுடைய கோயி 

லெனமுழு.க்க 

பணை நிலை முனைஇய பலலுளைப புர.4 புல உணுத செவிட்டும் புலமபு வீடு குர 

லொடு--பஈியிலேகிற நலைவெறுதத பலவாயே கேசாரியையுடைய குதிரைகள் புல 

லாய உணவைக குதட்ட தனிமைதோற்றுவிசனத குரலோடே, 

நிலவுப பயன் கொள்ளும நெடு வெண முறறததுச இம்புரிப் பகுவாய அ௮மபணம் 

நிறையக சலுழ்ஈது வீழ அருவிப் பாடு விறந்து -- நிலாவின்பயனை அ௮ரசனுகரும் 

நெடிய வெள்ளிய நிலாமுற்றததிலுளள நீ£வாதுவீழுூம மசரவாயாகப் பகுத்த வாயினை 
யுடைய பகதநிறைகையினறைலே சலஙசவிமுெற அ௮ருவியினோசைசெறிந்து, 

அயல ஓலி கெடுமமீலி ஒலக மெலலியற் கலி மயில அசவும வயி மருள இன் 

இசை--௮தறகு அயலிடததனவாகிய தழைதத நெடிய பீவியொ,துஙக மெல்லிய 
இயலபினையுடைய செருககெனமயில ஆரவாரிககும கொமபெனறு மருளும் இனி 

யவோசை, 

நளி மலை௪ சிலமபிற சிலமபும் கோயில--செ.றிரதமலையில ஆரவாரம்போல ஆர 

வாரிககும் கோயில, , 

புலம்புவிடகுரலோடே அருவிபபாடும் வயிரமருளின்னிசையும வீறந்து மலை௪ 

இலம்பிற சிலமபுஙகோயிவென முடி.கக, 

அருவியும மயிலும மலைசகும உளளனவாகலின, உவமைகொணடார. புலம்பு 

விடிகுரல மழை மெததெனமுழஙினாறவீபான நிருததலின, உவமைகொணடாா, 

இனி ௮வறறின் எதிரொலிமெழுனெற கோயிஷெனறுமாம். 

யவனா இயறறிய வீனை மாண பாவை கை ஏத ஐ ௮கல கிறைய நெய சொரி 

ந்து. -சோனகாபணணின தொழிலமாட்டிமைபபட்டபாவை ஈனகையிலே ஏந்தி 

யிருகசன்ற வியபபையுடைய தகளிகிறையமபடி. செயவாசககபபடடு, 

பரூஉத் திரி கொளீஇய ரு௫உ௪ தலை Ault எரி--பரு5இரிகளைப் பந்தஙகளிலே 
கொளுததிவைதக கிறசதையுடைததாகிய தலையினையுடைய மேனோகடியெரினெ.ற 
விளக்கை, 

அறுவறு காலைதோறு அமைவரப பணணி--கெய்வறதினகாஉகதோதம ஒளிமழு 

கனைகாலரதோறும் நெயவாததுத தூண்டி, 

பல் வேறு பளளிரொறும பாயிருள நீஙக---பலவாயவேறுபட்ட இடங்கடோ 

றும பரநத இருளறநீங்குமபடி, 

பீடு கெழு சிறபபிற பெருஈதகை அல்லது ஆடவா குறுசா ௮ருஙகடி. வரைப் 

பின்--பெருமைபொருகஈ தின தலைமையினையுடைய பாணடியனலலது சறுகுறு்தொ 

ழில்செய்யும ஆணமககளும ௮னுகவாராத அரியகாவலையுடைய கட்செகளீன், 

வரை சணடன்ன தோன்றல--மலைகளைச் சணடாறபோனற உயாசசியையுடை 

யவாய, 

வரை சோபு விற் டெர்ரன்ன கொடிய--மலைகளைச்சோஈது இந்இிரவீநடட் 

தாறபோன்ற பலநிறமாய் வீழந்துடோத சொடிகளையுடையவாய்,



௦8௮ பத்துப்பாட்டு, 

இத மேலேகட்டினகொடி. 

பல வயின்--பலவிடஙசடோறும், 

வெள்ளி அன்ன விளங்கும் சுசை உர£ீடு--வெள்ளியையொத்த விளங்குனெற 
சாந்தை வாரி, 

மணி கணடனன மாத €ரள் திண காழ--மீலமணியைககண்டாறபோன்ற கர 
மையினையும் இரடசியினையமுடை ய தஇணணிய தாணகளையுடையவாய், 

செம்பு இயன்றன்ன செய்வுறு கெடுஞ்சுவர்--செம்பினுலே பணணினாலொத்த 
தொழில்கள்செயதலுறற நெடி யசுவரிலே, 

உருவப பலபூ ஒருகொடி. வளைஇ---வடி. வழகனையுடை சாய பலபூச்களையடை 
ய வல்விசாதியாகயெ ஓபபில்லாத கொடியையெழுதி, 

கருவொடி பெயரிய காண்பு இன் ஈல்லில்--புதைத்தசருவோடே பெயாபெறந 
சாட்சிய ஈன்றாசய இல, 

என்றது - கருப்பககிருகமென்றவாறு 

திணகாழையுடையவாயச (௧௪௧) செயவுறுநெடுஞ்சுவரிலே (௧௧௨) விளங்குஞ் 

சுதையுரிஇப (௧௧௦) பலவய்ன (0௦௯) ஒருகொடி. வளைஇ (௧௧௩) வரைகண்டன்ன 
தோன்றலவாய்க் (௧௦௮) கொடி.யவாய்ப (௪௦௯) பாயிருணீஙச (௪௦௫) எரி (௧௦௩) 
யமைவாரபபணணிச (௧௦௪) காடடஏிககிணியவாகய ஈலலில (௧௧௪) எனமுடிச்ச 

கோயில் (௧௦0) வணாபபில (௧௦௪ )காண்பினல்வி (௧௪௪) லெனமூடி.கக. 

| தசகான கெய்கிய,] கானகு தசம எயதிய--சாற்பதிற றியாணடு சென்ற, 

பணை மருள கோன சாள்--மு.ரசெனறுமருளூம வலியகாலகளையும், 

(இகன்மீக கூறு மேசரெழில வரி.நுதல ] 

cig oa ah நுதல--உயாகத அழூனையும புகா நிறைஈத மததகச் இனையுமு 
டைய காகம் (௧௧௭), 

இகல மீககூ.றும காகம--போரில மேலாகசசொலலும் நாகம், 

பொருது ஒழி காகம--பொருதுபட... யானையினுடைய, 

|[ஒழியெயி தருகெறீஈது, 8ீருஞ் செமமையு மொபப-:] ஓழி எயிறு ஈரம் செம 
மையும ஓ.பப அருகு எறிந்து தான வீழகதகொம்பைச் சகனமும்செம்மையுமொபப 

இரண்டுபுறததையுஞ்செ ததி, 
வலலோன் கூடா உளி குயின்ற--- தசசன கூறிய சிறறுளியாலே பணணின, 

சரிலை இடை இபெ--பெரிய இலை;தொழிலை இடையேஇட்டு, 

[தூங்கயன் மகளிர வியகுமுலை சடுபபப, புடை இரண டிருந்த குடசத விடைதி 

ரண, ள்ளி சோனமுதல பொருததி யடியமைததப, பேரள வெயகஇிய பெரும்பெ 

யாப பாண்டின், மடைமா ணுணணிழை பொலியத தொடைமாண்டு, முததுடைச் 

சாலே காறறிக குத்து.றுத அப, புவ்ப்பொறிச கொணட பூயகேழத தட்டத்துத, 5௪ 
கேண புதையக கொளீத தகமாந, தூட்டறு பனமயிர் விரைஇ வயமான், வேட்டம் 

பொறிதது வியனகட் கானத்து, முூலலைப பல்போ துறழப் பூரிரைத்து: | 

ஊட்டுறு பன்மயிா விரைஇ--பலகிறமபிடி. தச மயிரகளை உள்ளேவைதது அதன் 

மேலே, 
கயமான Caro பொறிதத--இறகமுதலியவநநை வேட்டையாகின்றதொ 

ழில்களைப டொறிதத தககெளைவைத த,



எ...-.நெடுநல்வாடை. உடுடு 

புவிமுதவியவற்றின் வரிஃள்சோன்ற உளளே மயிர்விரவின 

வியன் சண் கானதது மூலலைப போது உறழப பல பூ கினாதது--அகற்சியை 
இடததேயுடைய சாட்டிடதது முலலைப2பாதுடனே மாறுபடுமபடி, ஏனைப பல 
பூககளையுமகிரைா தத, 

சாலேகத தகடு குததுறுதது--சாளரஙகளாகதஇிறாததகடுகளை ஆணிகளாலே 

த்த 

மடை மாண பாணடில்--மூட்வொய் மாட்கிுமைபபட்ட வடடக்கடடில், 

கொம்பைசசெததி உளியாறகுயினற இலையை இடையிட்பெ பொறிதது நிரைத 

ge சாலேகததகடுஈளைக குததுறுதது மடைமாணபாணடிஷெனமுடு.கக. 

மூத.து உடை நண இழை பொலிய சாறறிர கொடை மாணடு பேரளவு எயதிய 
பாண்டில்--முததைத தனனிடததேயடைய மெலலியதரல அழகுபெறுமபடி. கடட. 

வின்€ழேவீம சாலுபுறமும்காறறி ௮சனை த சனனி... சசேகடடு 5$லமாட்சிமைபபட்பெ 

பெரிய எலலையைடபெற்ற பாணடிலென ககூட்டுச 

என்றதனால ச௩தததாறசமைதத கடடிலைசசூழ மு.ததுவடராறறியெனரா 

புலிப பொறிக கொண்ட பூஙகேழத சட்டததுக கண புதையக கொளீஇத 

அகள $ரஈத பெருமபெயாப பாணடில--புவியினதுவரியைத தன்னிடததேகொண 
ட பொலவிவுபெற்ற நிறதையடைய காசாலே நடுவுவெளியான இட மறையுமபடி. கோ 

ககபபட்டுக் குறறமறறுக கசசுககட்டிலெனனும் பெரிய பெயனாயுடைய பாணடிலெ 
னககூட்கெ 

தூஙகு இயல் மகளி வீஙகு மூலை கடுப்பட புடை. இிரண்டிர௩5 குடதத அடி... 
சூனமுற்றி அசைகச இயலபினையுடையரரகய மகளிரது பாலகட்டிவீஙகன முலை 

யையொப்பப பககமுருணடி. ரந௪ குடதையுடையவாயஅடி , 

இஃது உருட்டிககு உவமைகூ.றிறறு 

இடை தஇிரணடு உளளிமுதல மோன் ௮டி. பொருததி ௮மைதது--குடததிறகு 
ஙகட்டி. ற்குுடுவாயெடுடம ஒமுகமெலலிசாயத இரணடு உளளிமுசல்டோலும் வல்யி 

ளையுடையகாலகளை5த சனனிடத?சதைதது-சமைததப பேரளவெய தியபாணடி. 

லென்க 

உள்ளிபபுட்டி எலபோலவதனை உள்ளிமுதலெனருா 

[மெல்லி தின விரிஈச சேககை மேமபடத, துணைபுண ரனனத நிறத் தூவி, 

யிணை யணை மேமபடப பாயணை யிடடு | 

மெல்லிதின் விரிர்த இணை௮ணை சேககை - -மெலலிதாகவிரிசக்த இணை தலணைக்ச 

படுககையெனக. 

மேமபடத துணை புணா அன்னத தூிறத தூவி பாய்--அசசேசசைச்குமேலா 

சத் தம்பேட்டைபபுணாகத அன்னச்சேவலின் தூயகிறத்ையுடைய சூட்டாகிய 

மயிர் பரசகபபட்டு, 

“இறுபூளை செம்பஞசு வெணபஞுசு சேண, முறுதூவி சேக்கையோ டைகது ? 
என்ற ஐச் இனையும்படுத்ததென்பதுதோன்ற இணையணையென்றா, என்புருக மிகச 

அன்போடுபுணர்தவிற் சூட்டிற்கு மென்மைபிறச்தமென்பதுதோன்றத் ஜணைபுணர்



௨௫௬ பத்துப்பாட்டு. 

புள்ளின்றாவியென்னா. பிறரும் இக்கருத்2தபற்தி* அதரம் பெருகுடுன்ற வன் 
பினா லன்ன மொததும” எனம 

(காடி. கொண்ட -ழுவுறு கலிங்கததுத, தோடமை அாமடி. வீரிதத சேக்கை:] 
மேமபட ௮ணையிட்ட (௧௬௩௩) காடி. கொணட கழுவுறு கலிஙககத2த் தூ மடி.விரிதத 

தோடு அமை சேக்கை--அததூ விசகுமேலாக ௮ணைகளுமிட்டுவைத்துக சஞ்சியைச் 

தனனிட சசேகொணட கழுவுதலுரற ஐ௪லின தூய மடி தததுவிரிதச செஙகழுச்முத 

வியவற்றின இதழகள்பொருக தின பகெகை, 

இணையணைசேசகை மேம்படச தூ.ஃபாய அததாலககு மேம்பட ௮ணையிட்டுத் 

அ£மடிவிரிதச சேககையெனக 

ஆரம தாஙூய அலா மூலை ஆகததுப பின ௮மை நெடுவீழ் தாழ--முன்பு முத 

தாறசெயத கசசுசசுமத பருததமுலையினையுடைய மாபிடததே இபபொழுத குதது 

தலமைஈத நெடிய தாலிகாஷெனறுமே தூஙச, 

வீழ்கதுகெ ததவின, வீமிழனரா  இனிப பினனு தலமைச்ச நெடி யலீழ - மயி 
சென்பாருமுளா. 

துணை ௮0௩௮--அரான பிரிகையினாமல, 

நல ௮தல உலறிய ஏல மெல ஒதி --- கனராயெ நுதவிடச்தே கைசெய்யாமல் 
ca Hae og சிலவாயெ மெச்தெனற மயிரினையும், 

இனித் தணைதுறஈதுல ரியவோ தியெனசகூட்டிக் கூடி. கடர; தன்மைநீஙடு 
உலறிய ஒதியென்றுரைபபாருமுளா. 

| கெசிகீா வராகுழை களைகதெனக குறுஙகண, வாயுறை யழுத்திய வறிதுகலீழ 

en Sen | 

கெடுநீ£ வரா குழை களைச்தென வறிது வீழ் காதின-- பெரிய ஒளியொழுனெ 
மச.ரச்குமையைவாஙகறெருகச சிறிதேதாழ்க்த காதினையும, 

நீரமை - ஒளி 

குறுஙகண வாயுறை அழுததிய காஅ--சிறிய இடததையுடைய தாளுருவியமுத 

Swen, 

வாயுறவெனறுபாட மாயின, கடககனைவாயுறுமபடியமுத இன காதென்க 

பொலம தொடி. தின்ற மயிர வரா முன்கை வலமபுரி வளையொடு கடி கைநால 

யாத்து--முன்பு பொன்னாறசெயத தொடி இடந்து தழும்மிருந்த மயிர ஓழுஙகுபட்டு 

செந்த முன்கையிலே வலமபுரியையற ததுபபணணின வகாயைஇட்கெ சாபபுகா 

ணைககட்டி, 

ஒூ - வேறுவினையொடு 

வாளைப் பகு வாய கடுப்ப வணககுறததுச செவவிரற சொளீஇய செஙகேம் வி 

ளச்சசத--வாளையினது பகுத்சவாயையொகக முடசகததையுண்டாககிச சிவந்த விர 

வி...த்தேயிட்ட சிவர தநிறததையுடைய முடககென்னுமோதிரத்தையும, 

* சீவகசிந்தாமணி, நாமகளிலம்பகம், ௧௬௦:--*சாதலாற காம பூமிக கதி 
சொளி யவரு மொததா - மாதருங் சளிற னானு மாசுண ம௫ழசஏ மன்ற - லாதரம் 
பெருகு இன்ற வன்பினா லன்ன மொத்து - இீதிலார் திளைபபி னாமான செலவமே பெ 

ரிது மொத்தார்.”



௭. நெடுநல்வாடை. ௨௫௭ 

பூச்துல மரீஇய ஏந்து கோட்டு அல்குல் ௮ம் மாசு ஊர்ச்த அவிர் நூற் கலிங்க 

மொடு--முன்பு பூததொழிலையுடைய துலூடந்த உமர்ர்த வளைவினையுடையவல்கு 
வில் இச்சாலத்துுதத ௮ழ$ூய மாசேறிய விளங்குகின்ற நூலாற்செய்த புடைவை 

யுடனே, 

(புனையா வோவியக கடுப்பப புனைவில ] 

புனையா தவியம கடுப்ப-- வணணஙகளைகசொண்டெழுதாத வடிவைச்சோட்டி. 

ன சிததிரரசையொபப, 

புனைவில் ஈலலடி. (௧௫௧) யென மேல்வருவதனைச்கூட்டி, கழுவிச் செம்பஞ்சட் 

டப பூண்களணியாத ஈன்ருகெவடி.யென்ச. 

தளிா ஏா மேனி--மார்தளிரையொதத நிறத தினையும, 

தாய சுணஙடன்--பரந்த சுணகூனையும், 

௮ம் பணைத தடைஇய மென்றோள்--௮ழூனையுடைய மூஙலைபோலத்தாண்ட 

மெல்லியதோளினையும், 

[முகிழமுலை, வம்புவிரித தியாதத ] வம்பு விரித்து யாத்த முழ முலை--கச்சை 

வலித் தசசட்டின சாமனாமுகைபோலும் முலையினையும், 

வாங்கு சாய நுசுப்பின்--வளையும் நுடஙகு மிடையினையும், 

மெல்லியல மகளி££--மெத்தென்ற தன்மையினையுமுடைய சேடி.யா, 

நல் ௮டி. வருட--துயிலுணடாகுமோவென்று ௮டி.யைத் தடவ, 

மேணி (௧௪௮) முதலியவறறைய/டையமகளா (கடக) புனைவில் (௧௫௭) கல்லடி. 

வருடவென்ச 

நறை விரவுற்ற ஈறு மென் கூக்த.ற் டெம்முகச செவிலியா கைம் மிகச் குழீஇ- 

சறைசலததலுற்ற ஈறிய மெல்லியமயிரினையடைய சவக்தமுகததையுடைய செவிலித் 
தாயா இவளாறருவொழுககமிகுகையினாலே தி.ரணடு, 

குறியவும கெடியவும் உரை பல பயிறறி--பொருளொடுபுணசாப் பொய்ம்மொழி 
யும மெய்ம்மொழியுமாயெய உரைகள்பலவற்றையும் பலகாறசொல்லி, 

* ஒன்றே மறறுஞ் செவிலிச் குரிததே” என்ப திலககசணம் 

இன்னே வருகுவா இனறுணையோர என முகததவை மொழியவும் ஒல்லாள் 

மிசச் கலுழ்ச்.து--இப்பொழுதேவருகுவர் நினக்னிய துணையார்தன்மையையுடை 

யோளொன்று ௮வள்மனததுககு இனியவா£ததைகளைககூறவும் அதறகுப்பொருர்தா 

ளரய் மிகக்கலங்க, ் 

[ நண்சேறு வழிதத சோனிலைச் இரள்கா, லூரா வறுமுலை கொளீஇய:] ஊரு 

வறுமுலை கொளீஇய நண சேறு வழிதத கோன் நிலைத திரள் சகால்--குடங்களைக் 
கடைக்துதைதத சாதிவிஙகம்பூசின வலியகிலையினையுடைய மேறகட்டி.யிழ் நிரண்ட 
கால்களை; 

கால் திருததி--கட்டி.றகால்களுக்கு ௮ருசாகநிறகுமபடி. பண்ணி ௮சனிடத்தே 
கட்டி. 

ஊருவறுமுலை - குடத்திறகு வெளிப்படை; முலைபோறலின் முலையென்முர். 
[பு.ஐவ தியன்ற மெழுகுசெய் படமிசை ] மெழுகு செய் படமிசைப் புதுவது 

இயன்ற--மெழுகுவழித்த மேறகட்டியினமேலே புதிதாகவெழுதன, 

* தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம், செய்யுளியல், ௪௪௬,



௨௫௮ பத்துப்பாட்டு. 

[ திண்ணிலை மருப்பி ளடதலை யாக, விணணூர£பு திரிதரும்.] 
விண்--அகாயத்திடதரே, 
இண் நிலை மருபபின் ஆடு தலையாக ஊாபு திரிதரும்--- இண்ணியநிலையினை யுடை 

ய கொமபினையுடைய மேட ராசிமுதலாக ஏனையிராஏிகளிற சென்றுதிரியம், 

வீங்கு செலல் மணடிலதது மூரண் மிகு இறப்பிற செல்வனொடு நிலைஇய---மிகக 

செலவினையுடைய ஞாயிற்றோடே மாறுபாடுமிகுர் த தலைமையினையடைய தஙகளோ 
ட % திரியாமணின்ற, 

உசோடூணி கினைவனள் நோக-உரோடணியைப்போல யாமும் பிரிவின்றியி 
ருத்தலைப் பெற்றிலேமேயென்று நினைதது ௮வதறைபபாதது, 

ஞாயிறு ஈணடெமுதியசென்று இஙகளீறகு ௮டைகூ.றிறறு 

மெடி.துயிரா--நெடடுயாபபுககொணடு, 

[மாயித ழேஈதிய மலிநதுவீ ழரிபபனி, செவ்விரல கடைககண சோததி௪ சல 

தெறியா ] மா இதழ் வீழ கண கடை மலிநது ஏ5திய அரிப பனி சல செவவீரல 

Cer sg Gs Og றியா--நீலபபூவிரும்பினசண தனகடைசகணணிட ததேவர மிககுச 

சமந்த ஐதாதஇிய நீரிறகிலவறறைச வாத விரலை_சோததித தெறிதது, 

எனறது - மிகவுமழாமல மல€னநீரைத தெறிததெனஞா 

புலம்பொடு வதியும ஈலம ளா ௮ரிவைஃகு -- தனிமையோடடககும அனபு 
மிகுன்ற ௮ரிவைககு, 

௮ சன்பிரிசையினாலே கெிவீழ்தாழ (௧௯௭௪) நூல்யாதது (௧௪௨) மாஞாக 
தசலிஙகததோடே (௧௪௬) ஒதியனையும (௧௬௮) காதனையும (௧௪௦) விளககத தினை 

ய (௧௪௪) மூடையளாய் மிகககலஙக (௧௫௬) உரோ நினைவனஷணோகூ நெடி. 
தயிரததுத் (௧௬௯) தெறிதது (௧௬௫) மகளி ஈலலடி.வருட (௧௫௧) ஒவியங்கபெப 

(௧௪௭) ௨தியுமரிவைககு (௧௬௬) என வீனைமுடி.கக 

அரிவைக்கு இன்னா அரும்படா தீர -- அரிவைக்குச தீதாயிருககன்ற ஆற்றுதற் 

சரிய நினைவு இீரும்படி., 

பாசறை? தொழில (௧௮௮) விதல தந்த இனனே முடிக தில--- வேர்தன் பாச 

றையிடத்திருர்து பொருகின்ற பேராத்தொழில ௮வனுக்கு வெற்றியைககொடுத்து 

இப்பொழுதே முடிவதாக; இல்து எனசகுவிருப்பம் எனமுடி.கக 

௮ம்ம--- கேட்பாயாக; 

இஃது இவள்வருத்தமிகுதி இரவேணடிச் கொறறவையைகோகபெ பரவுகன 

நிவள்கூ.றருயிறறு. கேட்பாயாகவென்றது கொற்றவையைநோச முடிகவென்ற 

வியஙகோள் வேண்டுகோடற பொருணமைககண வந்தது இல் - வீழைவின்கண 
வந்தது. 

மின் அவி தடையொடு பொலிந்த வினை ஈவில் யானை நீள் திரள சடசகை 

நிலமிசைப புரளக் களிறு களமபடுதத பெருஞ்செய் ஆடவா--ஒளிவிளஙகுகின்ற 

பட்டததோடே பொலிவுபெற்ற போததொழிலைபபயின ற யானையினுடைய நீண்ட 
திரண்ட பெருமையினையுடையகை அற்று நிலச்தேபுரளும்படி. யானையை மூன்னாக் 

கொன்ற பெரியசெயலையடைய வீரருடைய, 

செயலென்னும் வினைப்பெயா செயயென முதனிலையாய் கின்றது, 

* தெரியாமணி ன்றவென்றும் பிரதிபேதமுணடு. - 
 



௭.--நெடுநல்வாடை. ௨௫௯ 

ஒளிறு வாள் விழுப் புண காணிய புறம் போந்து-- விளங்கும்வாளினாற் போ 

pig சரியபுண்ணைக் கணபெரிகரித்தறகுத் தானிரூக்னெ்ற இடத்திற்குப் புறம் 

பேபோக்து திரிஈரும்வேர்தன் (௧௮௭) என்க 

வடரச்தைத தண வளி--வடஇசைசசணணதாயே குளிந்தகாறறு, 

என்றது வாடையை 

[சண்வளி யெறிதொறு நடக, தெறகோ பிறைஞ்சிய தலைய நறபல், பாண் 

டில விளச்சிழ் பரூ௨சசட ரழல ] ஈல் பல பாணடில் விளக்இற் பரூஉச் சுடர் தண்வ 
ளி எறிதொறும நுடங்தெ தெறகு ஏாபு இறைஞ்சிய தலைய அழல--நன்றா௫யெ பல கால் 

விளக்லெரிஏின்ற பருததசொழுச்து வாடைச்சாறறு அடி.ககுந்தோறும் அசைந்து 
தெறகுநோகடூயெழுஈது சாயக்த தலையினையுடையயவாயெரிய, 

விளக்கு - ஆகுபெயா 

வேம்பு தலை யாதத மோன் காழ் எஃகமொடு முன்னோன் முறைமூறை காட்ட-- 

வேபபஈதாரைத தலையிலேகட்டின வலிய காம்பினையடைய வேலோடே முன்செ 
ல்சன்ற சேனாபதி புணபட்டவீரரை அடைவே அ௮அடையவேசாட்ட, 

பின்னா மணி புறதது இட்ட மாத தாட் பிடியொடு பருமம் களையாப் பாய் பரி 

க கலி மா இருஞ்சேற்றத செருவின் எறிதுளி விதாபப--பின்னாக மணிகளைத்தன் 
னிடததேயிட்ட பெருமையையுடைய தாளினையடைய குசையோடே பக்கரைவாம் 
காத பாயர்துசெல்லுஞ செலவீனையுடைய செருக்ெகு இிரைகள் கரிய சேறறையு 

டைய தெருவிலே சம்மேலேவீசும் தூளிகளைய தற, 

தாளென்றது வாய்ச்கருவியிற கோததுமுடியும் குசையிற்றலையை, 

புடை வீழ ௮ம தூல இடவயின தீழீஇ--இடத்தோளினின்றும் நழுவிவீழ்ந்த 

அழூனையுடைய ஒலியலை இடபபசக ததேயணை த்துக்கொணடு, 

வாள் தோடமோதத வனகட காளை சுவல மிசை ௮மைத்த கையன். வாளைத் 
தோளிலேகோதத தறகணமையையுடைய வாளெபெபரானனோளிலே வைதத வல 
சசையையுடையஞாய், 

மூகன ௮மாகது--- புணபட்டவீராச்கு ௮அகமலாச்சிதோன்ற முகமபொருந்தி, 

நூல காலயாதத மாலை வெண்குடை -- நூலாலே சட்டத்தைககட்டின முத்த 
மாலையினையடைய கொறறசககுடை, 

தவ்வெனறு அசைஇத தா அளி மறைபப---சவ்வென்னுமோசைபட்டு ௮சைக்து 
ப.ரசகின்ற துளியைக காகக, 

தாழ்துளியும்பாடம 

நள்ளென் யாமததுப பளளிகொள்ளான் கலரொடு திரிதரும் வேர்தன் -- wor 

ளென்னுமோசையையுடைய நடுவியாமததுப பள்ளிகொளளானாய்ச் சலவீ.ரரோ 

டே புண்பட்டோரைப பரிகரிததுத திரிதலைசசெய்யுமாசன், 

பலரொடு முரணிய பாசறைச் தொழில் -- சேரன் செம்பியன்மு.அலிய எழுவ 

சோடே மாறுபட்பெ பொருகின்ற பாசறையிடததப் போர்த்தொழில், 

புண்காணிய புறம்போந்து (௧௭௨) சுடரழலச் (௧௭௫) காட்ட (௪௪௭) விதிர்ப் 
பத் (௧௮0) தழீஇக (௧௮௧) சையனாய் ௮மார்து (௧௮௩) மறைப்பப் (௪௮௫) பள்ளிகொள் 
ளானாயத (௧௮௪) திரியும் வேந்தன் (௧௮௪) என்க.



௨௩௭௬௦ பத்துப்பாட்டு. 

Hid (௧௬௮), வானம் கார்காலத்து மழையைப்பெய்ததாசப் (௨) பின்னர் நிக 
ழுதபொழுது க.இர்ச்சாலமா.ப் நிலைபெற்றது (௭௨); ௮க்கூதிர்ச்சாலத்.து நடுவியாமத் 
தே (௧௨) வாயிலினையும் (௮௮) முன்கடையினையும் (௬௨) மூறறத்தினையும் (௬௦) சிறப் 
பினையு (௮௯) முடைய கோயில் (௧௦௦) வரைப்புக்களிற் (௧௦௪) சாண்பினல்லிலிற் 
(௧௧௪) பாணடி.லிற (௪௨௩) சேச்கையிலே (௧௬௫) வதியுமரிவைக்குப் (௧௬௬) படாதீ 
ரும்படி. (௧௬௭௪) வேந்தன் (௪௮௭) பலரொடுமுரணிய பாசறைததொழில் (௧௮௮) விற 

pig (௧௬௭) இன்னேமுடி வதாக; இஃ்து எனசகு விருபபம் (௧௬௮) எனக கொற்ற 

வையைப்பாவிற்றாக வினைமுடி.க௪, 

இப்பாட்டுத் தலைேயாலஙகான த.தச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியன் மண்ணசையா 

தசென்று பொருதலின், இப்போ வஞூயாகலின், வஞ்ூசகுச்கொற றவைநிலையுண் 

மையின், கொற்றவையை வெறறிபபொருட்டுப பரவுதல் கூறினார்; ௮து பாலைத்திணை 

ககேற்றலின். 

பாண்டியன் நேடுத்சேழமியனை மதுரைக்கணக்காயனாரமகனார் நக்கீரனார்பா 

டிய நேடூநல்வாடைக்க மதுரைஐசிரியர் பாரத்துவாசி நச்சினார்க்கீனி௰ர் சேய்த 

உரை மற்றிற்று 
ee Se 

  

டுவண்பா. 

வாடை நலிய வடிக்கண்ணா டோணசைஇ 

யோடை மழகளிற்றா னுள்ளான்்கால்--கோடன் 

முகையோ டலமா முறறெரிபோற பொங்பெ 

பகையோடு பாசறைய என் 

o Boe



கட 

௧௫ 

20 

  

எட்டாவது 

குறிஞ்சிப்பாட்டு. 

swe 

  

அன்னாய் வாழிவேண் டன்னை யொண்ணுத 

லொலிமென் கூர்கலென் ரோழி மேனி 

விறலிழை கெடழ்தத விவருக கடுகோ 
யகலு ளாங்க ணதியுசர் வினாயும 

பரவியுர் தொமுதும விரவுமலா தூயும 

வேறுபல ஒருவிற கடவுட பேணி 

நறையும விரையு மோச௫ியு மலவுற் 

நெய்யா மையலை நீயும வருஈதுதி 

ஈறசவின ஜொலையவு ஈறுநசோ ணெகிழவும 

புட்பிற ரறியவும புலமபுவந தல்பபவு 

மூட்காஈ துறையு முயயா வருமபடா 

செப்பல வனமையிற செறிஈரஇயால கடவலின் 

ததினு மணியினும பொனனினு மததுணை 

Cora ஞூரைய கல௩கெடி.ற புணருஞ 

சாலபம வியபபு மியலபுக ருனறின 

மாசறக் கழீஇ வயககுபும இறு, 

லாசறு காட்டு யையாக்கு மநகிலை 

யெளிய வெனனார் தொன்மருக கறிஞ 

மாதரு மடனு மோராஙகுத தணப்ப 

நெடுகதே ரொஈதை யருஙகடி நீவி 

யிருவே மாய௩£உ மனற லிதுவென 

நாமதி வுராலிற பழியு முண்டோ 

வாறறின % வாசா ராயினு மாறற 

வேனையுல ௩தது மியைவகா னமககென 

மானமா கோககங கலஙஇக கையற 

ரூனாச சிறுமைய ஸிவளுஈ தேமபு 

(பிகன்மீ2 கடவு மிருபெரு வேதா 

விளையிடை நின்ற சான்ஜோ போல 

விருபே சசசமோ டியானு மாறறலேன் 
௩௦ கொடுபபினன குடைமையுங் குடிகிர லுடைமையு... 
  

ரஸ வாண அவணதைலுஷிவ அவளிம், 

* வாராதாயினுமென்றம் பாடம்
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பத்துப்பாட்டு, 

CU GODT SAT (LPI அணையும பொரீஇ யெண்ணா 

தெமியேசக் அணிக்த வேமஞ்சா லருவினை 

AEDS வண்ண நீசனி யுணா௪ 

செபப லான்றிசித் சனெவா தீமோ 

கெறகொ ணெடுவெதிர்க் கணக யானை 

மூததார் மருபபி னிறங்குகை கடுபபத 

அதய்ததலை வாங்கிய புனிறுதா பெருஙகூர 

னறகோட இறுதனைப படுபு ளோபபி 

யெறபட வருதிய செனநீ விடுகதலிற 

௪௦ கலிகெழு மீமிசைச சேணோே ஸனிழைத,த 

௪௫ 

புலவியஞ் சகண மேறி யவண 

சாசற சூரற றகைபெற வலக்கத 

கலு தட்டையுக குளிரும பிறவுக. 

இளிகடி. மரபின வூயூழ் வாகி 

டுசவுக கதிர்தெறூஉ மூருப்பவி ரமயதது 

விசுமபாடு பறவை வீழ்பஇப படச 

நிறையிரும பெளவன குூறைபட முகக்துகொண 

டகலிரு வானதது வீசுவளி கலாவலின் 

முசசஇாக தன்ன வினகுச லேரடு 
நிரைசெல னிவபபிற கொண்டு மயங்கி 

யின்னிசை மூரசிற சுடாபபூட் சேள 

யொன்னார்க கேகஈஇய விலஙகிலை யெஃகின் 

மின்மயங்கு கருவிய கன்மிசைப பொழிர்டுகன 

வண்ண னெடுஙககோட் டி.ழிதரு தெண்ணீ 

@@\ rer gi@rv புரையு மவயவெள ளருவித | 

௬௦ 

௬௫ 

தவிரவில வேட்கையேக தண்டா தாடிப 

பளிங்குசொரி வன்ன பாயசுனை குடைவுழி 

களிபடு இலமபிற் பாயம பாடிப 

பொனனெறி மணியிற் Foros தகாழ்க்கவெம 

பின்னிருங் கூககல பிழிவனஈ அவரி 

யுள்ளகஞ் சிவந்த கண்ணேம வள்ளித 

மொண்செு காரந்க ளாமப வனிசசக 

தண்கயக குவளை குறிஞ்சி வெட்டு 
ம௪௧கொடு வேரி கேமா மணிசசுகை 

Wh gor DA PO srs அுதூழ் கூவிள 

மெரிபுரை யெறுழஞ சுள்ளி கூவிரம 
Olt GIGaTI Nn OUT am rumen ORI குட ரு
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௭௫ 

௮0 

௮௫ 

௯0 

௯௫ 

௧0௦ 

. குறிஞ்சிப்பாட்டு. ௨௬௩ 

மெருவை செருவிளை மணிபபூங் கருவிளை 

பயினி வானி பலலிணர்க குரவம 

பசும்பிடி வகுளம பலலிணாக காயா 

விரிமல சாவிரை வேரல சூரல 

குரீஇப பூளை கு௮ஈறு௩ கண்ணி 

குருகிலை மருதம விரிபூவ கோஙகம 

போஙகந இலகஈ தேவகமழ பாதிரி 

செருந்தி யஇரல் பெருக் சண் சணபக௩ 

கரநதை குளவி கடிகமழ் கலிமா 

இலலை பாலை கலலிவா மூலலை 

குலலை பிடவஞ சிறுமா சோடம 

வாழை வளளி நீணறு நெயத 

POL களவ மூடடாட் டாமரை 

ஞாழன் மெளவ னறுந்சண் கோடி 

சேடல செமமல இறுசெக குரலி 

கோடல கைகை கொஙகுமுதா கறுவழை 

காஞூ மணிககுலைக் கடகமழ் கெயகல 

பாங்கா மரா௮ம பலபூரீ தணகக 

Kaos oat தூங்கணாக் கொன்றை 

&யடமபம சாகதி நெடுஙகொடி யவரை 

பகனறை பலாசம பலபூம பிணடி 

வஞூ பிதஇகஞ இது வாசந 

அமபை துழாஅய சுடாபபூக தோன்றி 

தநதி ஈறவ ஈறுமபுன னாகம 

பாசம பீரம பைஙகுருக கததி 

யார காழ்வை கடியிரும புனனை 

TGS BTS BATON GL) 

மாயிருங குருகதும வேஙகையும பிறவு 

மாககுவிரிக தன்ன 1 பசோம புழகுடன் 
மாலங் சூடைய மலிவன மறுகி 

வான்கண் கழீஇய வகலறைக குவைஇப 

புளளா ரியதத விலங்குமலை௪ சிலமபின் 

வள்ளுயிாத தெள்விளி யிடையிடைப பயிறறிக் 

இள்ளை யோபபியுங் களையிதழ் பரியாப 
பைவிரி யலகுற் கொய்தழை தைஇப 
  

* அடும்பெனவும் பாடம் 
*் பாரம் பமசெனவம் பாடம்



௧௦௫ 

௧௧௦ 

BBB 

B2_0 

௧௩௨௦ 

௧௩௫ 

பத்துப்பாட்டு, 

பல்வே ௮ருவின் வனவபபமை கோதையெம் 
மெல்லிரு மூச்௫க் கவின்பெறக் கட்டி 

மெயெரியவி ௬ுருவி னங்குழைச் செயலை,த 
சாதபடு சண்ணிழ லிருந்தன மாக 

வெண்ணெய் நீவிய சுரிவளா கறுஙகாழ்க 

கண்ணர் தகாங கமழ மண்ணி 

பீரம் புலா விரலுளாப பவிழாக் 

காழகி லம்புகை கொளீஇ யாழிசை 

யணிமிகு வரிமிஞி முர்பபத தேங்கலந்து 
மணிகிறங் கொண்ட மாயிருக குஞ்சியின் 

மலையவு நிலகதவுஞ சினையவுஞ் சுனையவும 

வண்ண வண்ணதக மலராய்பு விரைஇய 
தண்ணறுக் சொடையல் வெண்போழ்க் சண்ணி 

நலம்பெ௮ சென்னி காமுற மிலைச்சிப 
பைஙகாத பிசஇகக தாயித முலரி 

யந்கொடை யொருகாழ் வகாஇச செந்த 

யொண்பூம் பிண்டி யொருகாது செரீஇ 

யக்களிர்ச குவவுமொயம பலைப்பச சாந்தருகந்தி 

மைர்தஇிஜறை கொண்ட மலாக்தேக் தகலததுத 

தொனறுபடு ஈறுந்தா பூணொடு பொலியச 

செமபொறிக கேறத வியுறைக் தடககையின 

வண்ண வரிவில லேஈஇ யமபுதெரிஈது 

SONNE கசசைத தயககறக கடடி 

யியலணிப பொலிந்த வீகை வான்கழ 

அயல்வருக தோறுக இருந்தடி க கலாவ 

முனைபாழ் படுக்குர் துன்னருக துபபிற 

பகைபுறங் கண்ட பலவே லிளஞரி 

னுசவு௪சனஞ் செருக்கித் துன்னுதொறும் வெகுளு 

முளைவா ளெயிற்ற வளளுகா ஞமலி 

கசாயாக கண்ண வண்குபு நெரிதச 

தடுங்குவன மெழுகந்து கல்லடி. களர்க்தியா 

மிடும்பைகூர் மனததே மருண்டுபுலம் படச 

மாறுபொரு தோட்டிய புகலவின வேறுபுலத 

தாகாண் விடையி னணிபெற வந்தெ 
மலமச லாயிடை வெரூஉ௨ச லஞூ௫ 

மெலலிய வினிய மேவசக் இளநர்தெ 

மைமபா லாயகவி னேகதி யொண்டொடி



SHO 

௧௪/௫ 

௧௫௦ 

௧௫௫ 

௧௬௦9 

௧௬௫ 

௧௭௦ 

க௭டு 

  

௮.ருறிஞ்சிப்பாட்டு, ௨௬௫ 

யசைமென் சாய லவவாங குர்தி 

மடமதா மழைகக ணிலாயீ ரிறநத 

கெடுதியு மூடையே னென்றன னகனெ.இர 

சொலலே மாகலி னலலாகது கலஙஇக் 

கெடுதி யுமவிடீ சாயி னெமமொடு 

சொலலும பழியோ மெலலிய லீரோன 
கைவளம பழுகிய பாலை வலலோன 

கைகவா ஈரமபி னிமமென விமிரு 

மாதா வணடுடாடு சுருமபுகயந இறுத 

காதவி ழலரிக தாசனை பிளநது 

காறடு களிறறின் வீறுபெற வோசூக 
கலலென சுறறக க௫ெகுர லவிகதெஞ 

சொலலற பாணி நினறன னாக 
விருவி வேயஈகஈ குறுகாற குரமபைப 

பிணையோ கோகன மனையோண மடெபெப 

சேமபிழி றல மாகதஇமகழ் சறநது 
சேம மடிக£ பொழுஇன வாயமடுக 

திருமபுன சிழஈதலிற சிறுமை கோனா 

கரவுற ழஞசிலை கொளீஇ நோயமிக் 

கூரவுசசன முனபா லுடலகனஞ செருககெ 

கணைவிடு புடையூக கானங் கலலென 

மடி.விடு விளையா வெடி பதெ ெநெதஇிரக 

காரபபெய லஓுருமிற பிளிறி௪ சோ5ரக 
விருமபிணாத கடக்கை யிருகிலஞ சோதஇச 

சினஈ திகழ் கடா௮ஞ செருக௫மாங் கொலபு 

மையல வேழ மடங்கலி னெஇரதர 

வுய்விட மறியே மாகி யொய்யெனத 
இருக்துகோ லெலவளை % தெழிபப நாணுமறகது 
விதுபபு௮ மனதேேம விரைந் தவற பொருக்திச 

சூரு௮ு மஞனஞையி னக வரர்கோ 

giao பகழி வாஙக கடுவிசை 

யண்ணல யானை யணிமுகஈ தழுத்தலிற் 

புண்ணுமிழ் குருதி முகம்பாய்ச் திழிதசப 
புள்ளி வரி. ந,சல் இதைய கில்லா 
தயர்ர்து புறங்கொடுதத பின்னர் நெடுவே 

ளணங்கு௮ு மகளி சாடுகளங் சடுப்பத் 

3 தெளிப்பவெனவும் பாடம் 
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௧௮0 

௧.௮௫ 

௧௯௦0 

௧௯௫ 

௨௦௦ 

௨௦௫ 

௨௧௦0 

பத்துப்பாட்டு, 

இண்ணிலைக் ௪டம்பின் ஜிரளரை வளைஇய 

அணையமறை மாலையிற் கைபிணி விடே 
அரையுடைக் கலுழி பாய்தலி னுசவக்திரை 

யருங்கரை வாழையி னடுகப பெருந்தகை 

யஞ லோஇ யசையல் யாவது 

மஞ்ச லோம்புகின் னணிஈல நுகாகென 

WTF DM FT BG otal & OA ore 

சென்முக கோக்கு ஈக்கன னக்கிலை 
நாணு முட்கு ஈண்ணுவழி யடைத.ர 

வொய்யெனப பிரியவம விடா௮ன் கவைஇ 

யாக மாடைய முயங்கலி னவ்வழிப 
பழுமிள குக்க பாறை நெடுஞ்சுளை 

மூழூமுக௰் கொககனை கீாகனி யு.இரரசெனப 

புள்ளெலி பி7சசமோா டீண்டிப பலவி 

னெகஷிழ்கநீதுகு கறுமபழம விலக்க மற 

னீரசெக தயின்ற கோகை வியலூ£ச௪ 
சாற௮ுகொ ளாகசகண விழவக்கள ௧௩இ 

யரிககூட் டின்னியங் கறங்க வாமெகள 

கயிறா பாணியிற றளருளஞு சாசல 

வரையச மகளிரிகம் சா௮ய விழைகக 

விண்பொருஞ சென்னிக் இளைஇய காககட. 

டண்கம LPO BT QWs Govt Lis 

வம்புவிரி உளகஇ௰ கவினபெறப பொலிக 
குன்றுகெழு காடனெம விழைகரு பெருவிற 

ள்ளது தன்மை யுள்ளினன கொண்டு 

er puts sect மிடா௮௪ சொன்றி 

வருரர்க்கு வரையா வளககா பொறப 

மல.ரத இறக்க வாயில பலருணப 

பைந்நிண மொழுகய நெய்ம்மவி யடி கல 
வசையில வான்றுணைப புரையோர கடுமபயொடு 

dons துண் டெஞ்சிய மிசசில பெருக குகை 
நின்னோ டுண்டலும புரைவ ெென்முங் 

கறம்புணை யாகத தேற்றிப பிறலகுமலை 
மீமிசைக் கடவுள் வாழ்க்தஇிக் கைகொழு 

கேமு௮ வஞ்சினம வாய்மையிற் றேற லி 

யர்இீர் செண்ணீர் குடி த்தலி ளெஞ்சமர்க் 

தருவிட சமைந்த களிறுகரு புணர்ச்



௨௧௫ 

௨௨௦0 

2/h0 

௨௩.௫ 

௨௪௫ 

erent inet, 

௮.--குறிஞ்சிப்பாட்டு, ௨.௭ 

வானுரி யுறையுள் வயஙஇியோ சவாவும் 
பூமலி சோலை யப்பகல கழிபபி 
யெல்லை செல்ல வேஷோ பிறைஞ$ூப 
பல்கதிர் மண்டிலங் கலசேர்பு மறைய 

மான்கண மாமுதற றெவிடட வான்சணங 
சன்றுபயிர் குரல மன்றுகிறை புகுக.ர 

வேஈஙகுவயி ரிசைய கொடுவா யன்றி 
லோலூரும பெணணை யகமட லகவப 

பாமபுமணி யுமிழப பலவயிற கோவல 

।ராமபலஈ இஙகுழற ஜெளவிளி பயிறற 
வாமப லாயிதழ கூமபுவிட வளமனைப 

பூரதொடி மகனிா சுடாதலைக கொளுவி 
யதி யககண ரயரக கானவா 

விண்டோய பணவை மிசைஞெூஏழி பொதத 

வான மாமலை வாயசூழ்பு கறுபபக கான 

கலலென கிரடடப புளளின மொலிபபச 
Roa Qu வேஈகன செல௪சமங கபேபத 
துனைஇய மாலை துனனு தல கா.ஹூஉ 

தேரிறை முனகை பறறி நுமாதர 

நாடறி ஈன்மண மயாகளஞு சினனாட 

கலஙக லோமபுமி னில௫ூழை யீரொன 

விச ஈனமொழி தீரக கூறித 
துணைபுண ரோறறி னெமமொடு வநது 
அஞ்சா முழவின் மூதூரா வாயி 

அணடுறை கி௮தஅப பெயாககன னதறகொண் 
டனறை யவன விருபபோ டென்று 

மிரவ.ரல் மாலைய னேவரு கோறுங 

காவலா கடுகினு௩ு கதனாய குரைபபினு 
நீ.துயி லெழினு கிலவுவெஷிப படினும 
வேயபுரை மெனறோ ளின்றயி லென்றும 

பெருூ௮ன் பெயரினு முூனிய லுரு௮ 

னிளமையி னிகஈதன்று மிலனே வளமையிற 

தன்னிலை % தீர்ககனறு மிலனே கொள்ளா 
மாய வரவி னியலபுகினைஇகத் தேறி 
சீரொறி மலரித சா௮ யிதழ்சோசா 

வீரிய கலுழுமிவள பெருமதா மழைகக 
  

  

% இரிர்தனறுமிலனென்றும் பாடம,



உ௮] பத்துப்பாட்டு, 

கைத் தரிப்பனி யுறைப்ப காளும் 

௨௫௦ வலைப்படு மஞ்ஞஜையி னலஞ்செலச் சாஅய் 

நினைத்தொறுவ் கலுழுமா லிவளே கங்கு 

லளைசசெ.றி யுழுவையு மாளியு முளியமும் 

புழறகோட். டாமான் புகல்வியுங் களிறும 

வலியிற றபபும வன்கண வெஞனகத் 
௨௫௫ அருழுஞ் சூரு மிரைதே ர.ரவழு 

மொடகஇருக குட்டத 7ருஞ்சுழி வழங்குக 
கொடுந்தாண் முதல்யு மிடஙகருக கசாமு 

அழிலு மிழுககு மூடி, முட்டமும 
பழுவும் பாரதளு முளபபடப பிறவும் 

௨௬௦ வழுவின் வழா௮ விழுமமவர் 

குழுமலை விடாக முடையவா லெனவே. 

இதன்பொருள். 

இதறகுக் குறிஞ்யென்று பெயாகூறினார்; இயற்கைபபுணர்சரயும் பின்னாநிச 

மும் புணாசசிகளுக்கு நிமிததஙகளும் கூறுதலின். அன்றியும் முசலானும் கருவானும் 

குறிஞ்சிககுரியனவேகூறுதலானும் அபபெயாகூறினார். % “அறத்தொடு கிறகுக சா 

லத தன்றி, யறத்தியன மாபில டோழி யென்ப.” என்பதனால், தோழி ௮றததொடு 
நிறகுல்காலம்வர்து செவிலிசகு ௮ த்தொடுநின்றவழி ௮தறலெசகணங்கூறிய * 4௪ 

ஸித்த லேத்தல் வேட்கை யுரைததல், கூறுத லுசாக லேடி தலைபபா, டுண்மை 

செப்பு ளெவீயொடு தொகைஇ, யவ்வேழு வகைய வென்மஞனா புலவர்.” என்னுஞ் 

சூத்திரத்தேழனுள், க-ற சலுசாதலொழிந்த ஆறுஙகூறி அறதரொடுகிற்சன்றாளென் 
றுணாசக 

அன்னாய் வாழி--தாயே வாழ்வாயாக, 

[வேண டன்னை |] ௮ன்னை வேண்டு--.தாயே யானகூறுகன் றவார்சதையை வி 
ரும்புவாயாக, 

[oem ams, லொலிமென கூர்தலென ழி மேனி, விறலிழை நெடழைத்த வீவ 

ருங் கடுகோ, யகலு ளாஙக ணரியுரா வினாயும, பரவியுர் தொழுதும் விரவுமலா யும், 

வேருபல் லுருவிற கடவுட் பேணி, ஈகறையும விரையு மோச்சியு மலவுற், றெய்யா 

மையலை நீயும வருந்து.இ, ஈறகவின் ரொஜையவு ஈறுக்தோ ணெ௫ிழவும், புட்பிற ரறிய 

வும் புலம்புவர் தலைபபவு, முட்கரஈ துறையு முய்யா வரும்படா, செப்பல் வன்மையி 
ற் செறிசதியான் கடவலின | 

ஒண்ணுதல் ஒலி மென் கஈதல விறல மேனி என தோழி உள க.ர௩துறையும் 

உய்யா அ௮ரும்படா--ஓளளிய நுதவினையும தழைக்கும மெல்லிய மயிரினையும் பிறர் 

நிறத் தனைவென்ற வெறறியினையுடைய நிறததனையுமுடைய என்னுடைய தோழி 
தன்மனத்துள்ளே மறைததிருககும் தன்னுபிரைத் தான் சாங்கியிராமைககுக கார 

ணமாூயெ ஆறறுதறகரிய நினைவு, 
(erm புவும்டிகு! வலயப் 

* தொலசாபபியம, பொருளஇிகாரம, பொருளியல, ௧௨. 
x 
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௮. குறிஞ்சிப்பாட்டு. ௨௬௯௯ 

இழை செ௫ிழ்தத வீவு ௮௬ கடு கோய செப்பல் வன்மையின் யான் செறித்து-- 

தானணிந்தசலங்களை கெடிழப்பணணின மருர்துகளரற கெடுத்தறகரிய கடிய கோய 

நினச்குச்சொல்ஓுதறகு எளிதன்றி வவியசன்மையையுடைமையினாலே யான் அதனை 

எனனுள்ளேயடக௫, 
நல் கவின் தொலையவும நறுஈதோள் கெடழவும் புள பிறா அறியவும் புலம்பு 

வது அலைபபவும் கடவலின்-- அவளுடைய ஈனரூ௫ய அழகுகெடவும் நறியதோள்மெ 

வியவும வளைகழலுதலைப் பிறரறியவும தனிமை மேன்மேலேவரந்து வருத்தவும் கின 

சகு அறிவுறாமற செலுததுகையினாலே, 

நீயும் ௮லவுறறு அகலுள ஆஙகண அறியுகா விஞய--நீயும அலமவந்து அகன் 

றவிடததை.புடைய ஊரிடதஅக சட்டினாலும் கதழங&னாலும எணணியறிவாரைவினா 

வி ௮வா தெயவததான்வகச வருசதமென்றலின, 

வினாயுமெனறல்டததும்மையைப பேணியென்பதன் பின்னே கூட்டுக. 
வேறு உருவிற பல கடவுள ஈறையும வீரையும இச௫௫ியும பரவியும் தொழுதும் 

விரவு மலா தூயும பேணியும--வேறுபட்ட வடி. வினையுடைய பலதெயவஙகளைத தூப 
ங்களும் சக்தனமு,தலியனவுகொடுததும பரியும் வணககியும் கலஈதபூக்களைசடதறி 

யும் வழிபட்டும் அதனாறறீ.ராமையின, 

பேணியுமெனனுமும்மை சிறபபு, ஏனைய - எணணுமமை 

எயயா மையலை வருஈதுதி -- இர்கசோயையறீயாத மயச்சததையுடையையாய் 
ab sn ier cpu, 

என் தோழி படா இழை நெடிழக்ச கோய கினககு௪ செபபல வன்மையின் யான் 

செறிததத் தொலையவும் கெடுழவும அறியவும் அலைபபவும கடவலின் நீயும அலவுற்று 
விஞாய்ச கடவுளைபபேணியும எயயாமைகலையாய வருக்துதியெனமுடி.க்க 

[மூ.த்தினு மணியினும் பொனனினு மததுணை, நோவருங குரைய சலங்கெடி.ற் 

புணரும்.] அததுணை முததினும் மணியினும் பொன்னினும கோ வரும் ௧௭ம் செ 
டன் புணரும்--அ௮வ்வளவாகய முதசானும மாணிக்ககதானும் பொன்னானும் பொரு 
ஈது தலவரும் பூண் கெடடதா.பிற பின்னும்வா துகூடும், அதுபோலன்றி, 

மூத்துமுதலியவற்றிற்குககூறிய இலசகணஙகளை அ௮ச்துணையென்றார். குரைய- 
அசை 

[ சால்பும வியபபு மியலபுங குன்றின், மாகறக் கழீஇ வயங்குபுகழ நிறுத்த, லா 

சறு காட்டு யையர்ச்கு மக்கிலை, யெளிய வென்னா தொன்மருக கறிஞா ] 

சாலபும் வியப்பும் இயல்பும் குன்றின் மாசு ௮றக கழீஇ வயங்கு புகழ் அம்கிலை 
நிறுத்தல்--தததஙகுலததிறகேதற குணஙகளினமைதியும், மேம்பாடும், ஒழுக்கமும் 

பழையதன்மைகெட்டாற பிறந்தவிமுககைப போம்படிகழுவி வீளங்கும்புகழை மூ 
ன்புபோலே மிறகுமபடிநிறுதரல், 

தொல் மருஙகு ௮றிஞர் ஆசு அறு காட்டி ஐயாககும் எளிய என்னார்--பழைதா 

இய நூலையறிவரா குறறமறற அ௮றிவினையுடை ய செய்வ இருடிகளுக்கும் எளியகாரிய 
மென்னா, 

* “ஐயா பாஙகினு மமசாச சுட்டியும” எனரூராகலின், ஐயா சேவராகா.. 

[மாதரு மடனு மோராககுத தணபப், கெடுக்தே ரெந்தை யருஙகடி. ரீவி ] 

% கொலகாபபியம, பொருளதிசாரம, கறபியல, ௫,



௨௭௦ பத்துப்பாட்டு, 

ரெடு தேர் எந்தை ௮ கடி. நீவி--கெடியதேரையுடைய என் தர்சையது ௮ரி 
ய கர்வலைச் சடா, 

மாதரும் மடனும் ஒ.ராககுத தணபப--இருமுதுகுரவரும் தமக்கியைந்தோர்ச் 
ருக் கொடுப்போமென்றிருக்கின்றகாதலும் எனதுமடனும் சேரப்போக, 

| இருவே மாய்ர்த மன்ற லிதுவென ] இது இருவேம் ஆயந்த மன்றல் என-- 
இந்தமணம தலைவனும யானும் பெருமையும் உரனும் அச்சமும் காணும் நுணுயெநிலை 

யாற்பிறர்த கர்தருவமணமெனறு, 

நாம அறிவுருலிற் பழியம உண்டோ--- நாம் யாயக்கு அறிவுறுத்தலான் ஈமக்குப 

புகழேயன் மி வருவசேராபழியுமூணடோ, ௮ஃதில்லை, 

உம்மை எச்சவும்மை ஐகாரம் எதிர்மறை; இது மறைநூல் விதித்ததாகலின். 
ஆற்றின் வாராராயினும--இஙஙனம அறத்தொடுகின்றபின் தலைவாக்கே ஈம 

மையடைய கோகதிலராயிலும், 

ஆற்ற-- சாம் உயிர்போரச்துணையும் இவவருத்தததைப் பொறுத்திருகக, 
[ஏனை யுலகத்து மியைவதா னமக்கென:] ஈமக்கு ஏனை உலகத்தும் இயைவ 

தால் என--ஈமககு மறுபிறபபினும் இச்கூட்டம கூடுவதொன்ருயிருந்தசெனக்கூறி, 

[மானமர் கோக்கக கலஙகக கையற, ரூனாச சறுமைய ஸிவளுச் சேம்பும்”] 

ஆனாச் ஏிறுமையள் மான் ௮மா கோசகம் கலங்கச் கையற்று இவளும் தேம்பும்-- 
ஆற்றுக்தன்மைத்தல்லாச கோயினையுடையளாய மான்நோசசமமர்க்த சோச்சமின்றி 
மையலனோக்சங்கொண்டு வீனையொழிஈது அயார்து இவளுமெலியும், 

இவளும் (௨௬), கலங்கெ (௨௫) கெடி.ற் புணரும் (௧௫); அதுபோலன்றிச் சால்பு 

முதலியனகுன்றின் (௧௫) நிறுத்தல (௧௬) எளியவென்னார் (௪௮) ஆகலின், இஃது 

இருவேமாயந்தமன்றலென (௨௧) ௮றிவுளாலிற பழியமில்லை (௨௨), ஆற்றின்வாராரா 
யினும் ஆற்ற (௨௯) ஏனையுலகத்தும் இயைவதாலெனககூறி (௨௪) மெலியு (௨௬) மெ 
னமுழி.கக, 

% *வாரைவிடை வைத்த காலதது வருர்தினும, வரையா நகாளிடை வந் 

தோன் முட்டினும், உரையெனச் தோழிக குரைத்தற கண்ணுர், தானே கூறங் கா 

லு மூளவே.”” என்பதனுள் தானே கூறுக காலமு மூளவே” என்றதனால் உடைய 

சாயெனத் தலைவிகூறறினைச் கொண்கூறினாளென்றுணர்க + “Osta நிறையுஞ் 
செம்மையுஞ் செப்பு, மறிவு மருமையம் பெண்பா லான”” என்பதனால் மறை புலப் 

படுத்தலாகாதென்ராராயினம, 1 *உறறுழி யல்லது சொல்ல லின்மையி, னப்பொருள் 

வேட்கை ூழெவியி னுணாப ” என்பதனான் மறைபுலபபடுததலுமாமென வழுவமை 
த்தலின், இஙகனம் தலைவிக. றினாள். 

இதனால் தோழிதலைப்பாடுக..றினாள, 

இகல மீக் கடவும் இரு பெரு வேந்தர் வினை இடை கின்ற சான்ரோ போல-- 

மாறுபாட்டினமிகுதியைசசெலுத.தம இருவராகய பெரிய ௮ரசனாச் சந்துசெய்விக 

குர் தொழிலிடத்தேரின்ற அறிவுடையோரைபபோல, 

இரு போ அ௮சசமோடு யானும் ஆறறலேன -- நினககும் இவள்வருத்தத் இறகு 
மஞ்சும இரண்டு பெரிய ௮சசததாலே யானும வருச்தாகின்றேன்; 
  

* தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம், களவியல, ௨௧. 

+ ys 5 பொருளியல, ௧௫. 

I 9) 9 ” க்ஸ்,



௮.குறிஞ்சிப்பாட்டு, ௨௭௧ 

கொடுப்பின் ஈன்கு உடைமையும்--கொடுத்தபின்பு ஏல்லாவறருனும் ஈன்ரட 

மூடி. தலையும், 
குடி. நிரல உடைமையும்--ஒருகுடி.யாகாமல் இரணடுகுடியும ஓததலுடைமை 

யையும், 

வண்ணமும--குணததையும, 

அணையும--சற்றச் அ தவிகளையும், 

பொரீஇ எண்ணாது--ஓபபிததுபபாரத்துப பினனரும் பலருடன் உசாவாதே, 

செந்துறை, வண்ணப பகுதி வரைவின ரூஙகே”” என்பசனால் வண்ணம் குண 

மென்றுணாக, 

எமியேம் துணிந்த ஏமம சால் அருவினை---நுமமையின்றித் தமியேமாய் யாங்க 

ளேதுணிந்த உயிரக்குப் பாதுகாவலமைச்த செயதறகரிய இக்கந்தருவமணம், 

தானும் புணர்ச்கெகுபபின் உடம்படுதலின், எமியேர் துணிர்தவென்ராள் 

நிகழ்ந்த வண்ணம்--முன்புஈடக்தபடி. யை, 

ரீ சனி உணரச் செப்பல் ஆன்றிசின்--நீ மிகவுமறியும்படி. சொல்லு சலையமைச் 
சேன்; 

சினவா$மோ--அதுகேட்டுச் னவா இருபபாயாக, 

நெற் கொள் நெடு வெதாககு ௮ணஈச யானை--நெல்லைத சன்னிடததேசொண் 

ட நெடிய மூங்கலைத்தினறறகு மேனோக$ிின்றுவருந்தின யானை அவவருத்தகர்2 

ரும்படி., 
மூத்து ஆா மருபபின் இறங்கு கை க$பப--முத்துநிறை5த கொம்பிலே ஏறட்டு 

நான்ற கையையொபப, 

அய்த் தலை வாங்கிய புனித இர பெருககுரல கல் கோள று தினைப படு புள் ஓ 

ப்பி-- துயயையுடைய தலைவளைகக ஈனறணிமைஜீரநத பெரிய கதிர்களை சன்றாகத தன் 
னிடத்தேகொள்ளுதலையுடைய சிறிய தனையிலேவீழடன்ற இளிகளையோட்டி, 

துய்-இளைதானபருவச்துப பஞ்சுநுனை போனறிருப்ப து. கடுபப வளைஈதவென்க 

எல் பட வரூதியா என நீ விடுத்தலின்--பசறபொழுதுசழியாநிறச நீரவருவீராக 

வென்றுக_றி ரீ போசவிகையினாலே யாங்களுமபோய, 
ag; But - வியங்கோணமுற்று 

சலி கெழு மிமிசைச் சேணோன் இழைதச புலி அஞ்சு இதணம--ஆரவாரம் 

பொருந்தின மரதடினுச்சியிலே இராகசாலம் அகாயததிருபபோன்பண்ணின புலி 
அஞ்சுகைககுக்காரணமான பரண) 

சேணோன் மாட்டிய நறும்புகை GB)” என்றார்பிறரும. 
[ஏறி யவண, சாரற சூரத றகைபெற axes] அவண சாரல சூரல் தகை பெ 

ற வலந்த இதணம (௪௧) ஏறி--அவ்விடத்தனவாகய மலைபபககததபபிசமபாலே அழ 

குபெறத் தெற்றின இசணச்தேயேரி, 

இனிச் சூரலாலேபிணிதச தழலெனறுமாம சூ.ரல - சூரறகொடியுமாம் 

தழலும்--தழலும, 
தழலாவத கையாற்சுற்றினகாலத்துத் தன்னிடத்துப பிறககுமோசையாற் சளி 

முதலியவற்றை தட்டுககருவி, கவணென்பாருறாளர், 

& தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம், புறத் இணையியல், ௨௭. 
 



உட பத்துபபாட டு, 

தட்டையும்--தட்டையும, 
தீட்டையாவது மூங்கலைச கணணுச்கணணுளளாசநறுகபெ பலவாகப்பிளர்து 

தசையுண்டாக ஓனறிலே தட்வெதோ கருவி 

குளிரும்--குளிரும, 
குளிராவது இவைபோலவதோா இளிகடி சருவி 
பிறவும்--ஏனையவும, 

பிறவென்றது கவணமுதலியவறறை 

இளி கழி. மரபின ஊழ் ஊழ் வாக, தழலும தட்டையும் குளிரும் பிறவுமா 

யெ சியோட்டுமூறைமையினை யுடையவறறை முறையேமுறையே கையிலேவாம்ட 

ஒட்டி, 
உரவுச் கதா தெறூஉம் உருபபு அவிர ௮மயதது--. மிகுதலையுடைய ஞாயிதறி 

ன் ரணங்கள்சுடும் வெம்மைவிளங்குகன்ற பொழுதிலே ஊழூழ்வாஙக (௪௪) யென்க 

விசும்பு ஆடு பறவை வீழ பதிப் படர--அ௮சாயததேபறககும ப௱வைகளெலலாம் 
தாமவிரும்புஞுசேசகைகளிலே செலலும்படி.யாக, 

[கிறையிரும் பெளவங் குறைபட முகச் துகொண, டகலிரு வானத்து வீசுவளி 
கலாவலின, முரசதாஈ சன்ன வின்குர கேரொடு, கிரைசெல னிவபபிம் சொணகூ 

மயங்5, யின்னிசை மூரசிற சுடாபபூட சே௪, யொன்னூாக கேந்திய விலஙகலை 
யெஃின், மின்மயஙகு கருவிய ] 

நிறை இரும்பெளவம குறைபட முகச் துகொணடு முரசு ௮தாகது அன்ன இன் 
குரல் ஏஜொடு கிரை செலல கிவபபிற் கொண்மூ---நிறைஈத கரியசடலைச் குறையண 

டாம்படி.மூகந்துகொண்டு மூ.ரசு சிறிதுமுழஙகினாறபோன்ற இணியகுரலையுடைய 
உருமேறஜரோடே கிரைத துசசெலலுசலையடைய ஓககததினையுடையமேகம், 

இன்னிசை முரசின் சுடாப பூண சேஎய ஓனஞாககு ஏரநதிய இலங்கு இலை 

எஃன் மின் மயஙகு கருவிய--இனிய ஒசையையுடை ததா மூரசினையும், ஒளி 

யினையுடைததா€ய ௮ணிகலஙகளையுமுடையமூருகன் HHI 6018 கொல்லுமதற்கெ 

டுதத விளஙகுஇன்ற இலைத்சொழிலையுடைய வேல்போல மின்னுமயஙகுசன்ற தொ 
குதிசளையுடையவாய், 

௮கல் இரு வானதத வீசு வளி கலாவலின மயஙூ.--ஏனைபபூதங்கள் விரி5ற 
குக்சாரணமான கரியஆகாயததிடததே வீசுனற கா௱றுத சனனிடதசே கூடுகையி 
னாலே நிரைததநிரைபோய்ச் கலக), 

கல் மிசைப பொழிர்தென --மலைமேலே பெயதவாக, 

கொண்மூக (௫௦) சருவீயவாய் (௫௩) மயஙபெ (௫0) பறவை பஇபபடரப் (௪௪) 
பொழிர்தென (௫௩) வென்ச 

அண்ணல் நெடுககோட்டு இழிதரு தெணணீ அவிர தூல புரையும அவ்வெள் 

அருவி சவிர்வு இல் வேட்கையேம் தணடாது ஆடி.--தலைவனுடைய ெடி.ய மலைச் 
கரத்தினின்றுஙகுதக௫ன்ற செளீகத நீரையுடைய விளககுகின். உ வெளளிய துலை 

யொககும் அழயெ வெளளிதாகயெ அருவியிலே நீஙகுசலிலலாத விருப்பையுடையே 
மாய் அமையாமல் விளையாடி, 

அணணனமலையில் அருவியெனவே கிலமொன்றென்றாள், 

(பளீங்குசொரி வன்ன பாய்சுனை குடைவுழி, ஈளிபடு இலம்பில்:] ஈளி படு 

சிலம்பிற் பளிங்கு சொரிவு ௮ன்ன பாய் சனை குடைவுழிசெறிவண்டானமலையிட த்



௮..குறிஞ்சிப்பாட்டு. ௨௭௩ 

அப் பளிஙகைக்கராத்துச் சொரிர் தவைத்சாற்போன்ற பரச்தசனையைச் குடைந்து 
விளையாின்றவிடதசே, 

பாயம பாடி --எஙகள்மன ததுககு விருப்பமானவறறைப பாடி, 

பொன் எறி மணியிர இறுபுறம தாழ்ச்ச எம் பின் இருஙகூஈதல் பிழிவனம் துவ 

ரி--பொன்னிலேயழுததின நீவமணிபோலே றிய முதுடெதசே தாழாதுடர்த 

எம்முடைய பின்னுதலையுடைய கரியகூஈசலை நீரைபபிழிஈது ஈரத்தைப்புலாததி, 

உள அகம் Habs சணணேம் -- உள்ளாகிய இடமெல்லாஞ சிவந்த சண் 

ணேமாய, 

வள் இதழ ஒள செஙகாஈச௭--பெரிய இதழையுடைய ஓளளிய சிவந்த கோ 

ட்ரிப் 

ஆம்புல ௮னிசாம---ஆமபறபூ அனிசசபபூ, 
தண கயக குவளை-- குளிஈத குளசஇறபூசச செஙகமுறீாடபூ, 

GIGA—EG Mop Ary, 
வெட்டு--வெடூபபூ, 

செககொடுவேரி--செக கொடுவேரிபபூ, 

* சேமா--தேமாமபூ, 

மணிச௫கை--செமமணிபபூ, 
உரிது நாறு ௮விழ சொதது உரதூ 2--தனககு உரிதசாக நாறும விரிரச கொத 

தஇினையுடைய பெருமூஙக பூ, 
கூவிளம--ல லலபபூ, 

எரி புரை எறுழ॥ கெருபபைடொதத எறுழமழபூ, 

சுள£ீ--மராமாடபூ, 

கூவிரம--கூவிரபபூ 

வடவனம-- ௨ டவனபபூ 
வாகை--வாகைபயூ, 
வான பூங குடசம- வெளளிய பூவினையுடைய வெட்பாலைபபூ, 

எருவை - LIGHF TUS கே ரா, 

கொறுகசசடியுமாம 
செருவிளை--கெணகாககணமமழு, 

மண்ப பூங கருவளை-- நீலமணிபோதம பூசகளையுடைய கருவிளமபூ, 
பயினி--பயினிபபூ, 

வானி -வானிபபூ, 

பல இணாக குரவம--பல இகழக யுடைய குரவமபூ, 

பசுமபிடி.--பசகிலைபபூ, 
வருளம---மகிழமபூ, 

பல இணாக காயா--பல கொததுகக யுடைய காயாமபூ, 

dA wor ஆவ்ரை--விரிநத பூககளையுடை ய அவிரமபூ, 

Gara—@ pepe Gry 
ete Emap sent வகை அல பவம் ete ete Wen cee ee nee 

* மேதமா” எனபதுமுதல :பெருமூஙகிறபூ' எனபதிறுதியாகவுள்ளவைகள 

தநமபுரவாதீனமடத்திவிருந்துடைதத ஒரு பழைய ஏட்பெபுததகததில மட்மெ 
இருஈதன 

mw fer



௨௪௪ பத்துப்பாட்டு. 

சூரல்--சூரைப்பூ, 

குரீஇடபூளை--சிறபூளை, 

குறுறுஙககணணி---குன் றிபபூ, 

குருகிலை---முருகஇலை, 

ம௫தம--மருதபநூ, 
விரி பூய கோஙகம--விரிஈ ர பூககளையுடைய கோயகமநூ, 
போஙகம்--மஞசாடி பபூ, 
திலகம--மஞசாடி மரததினபூ, 
தேமகமழ் பா திரி--தேனாறும பாதிரிடபூ, 

செருச்தி--செருநதிபபூ, 

௮திரல--புனவிப்பூ, 

பெருந்தண சணபகம--பெரிய குளிஈத சணபசபபூ, 

க.ரச்ைை--நாறுகரஈசை, 

குளவி--சாட்டுமலவிகைபபூ, 
கடி. சமழகலி மா--விரைகமழும தழை மாமழூ, 

திலலை--இலலைபபூ, 

பாலை--பாலைபபூ, 

கல் இவா முலலை---கலலிலேபடாகந மூலலைபபூ, 

குலலை--கஞ்சஙகுலலைபபூ, 

பிடவம--பிட ௨மபூ, 

சிறுமாரோடம---செங்க௱ ஙகாலிட பூ, 

வாழை--உாழைப்டபூ, 
வள்ளி--வள்ளிபபூ, 
தீள ஈறு நெயதல--8ீணட நறிய கெய்தறபூ, 

தாழை--தெஙகிறபாளை, 
தளவ.௰--செம்முலலைபபூ 

மூள தாள் தாமரை--முூளளையுடைசகாகய தாளையடைய தாமரைப்பூ, 

CHT PU— CHT POL 
மெளவல--மெளவறபூ, 

நற ம சண கோகுடி.--5றிய குளிராக கோகுடி பபூ, 
சேடல--பவழகசகான மலலிகைபபூ, 

செமமல--௪ச7 இபபூ, 
கிறுசெஙகுரலி--கருதாமசகொடி பழூ, 
கோடல---வெண கோடாபு, 

கைதநை-- தீரீழுமயூ 
கொங்கு மூ.தா நறு வழை--தாதுமுதாகத நறிய சரபுனனைடபூ, 

காஞூ---காஞூபபூ, 

மணிக குலைச சள கமழ நெயதல --நீலமணிபோஓுங கொததுககளையுடைய சே 

னாறும கருககுவளை, 

பாஙகா-- ஓமை, 
மசா௮ம்--மர வமபூ; 

பல பூர் தணசகம்--பல பூககளையுடை ய தணசகமநூ,



௮..-குறிஞ்சிப்பாட்டு, ௨௭௪௫ 

ஈங்கை--இணட ம்பூ, 

இலவம்---இலவம்பூ, 
தூங்கு இணாச் கொனழறை--தூஙகுகன்ற பூஙகொததினையுடைய கொனழைப்பூ, 

அடமபு--அடமபம்பூ, 

௮மா ஆததி--பொருக்தின ஆததிபபூ, 
கெடு கொடி. ௮வரை--கெடிய கொடியினையுடைய அவரைபபூ, 
பகன்றை--பகனறைபபூ, 
இது சிவதை, %4பகனறைபபூ வுறகீணட பாட௫லைத சாமரை” என்புழி வெள்ள 

வட்டில் உவமைகோடலின், இத கலுலுபபையன்று 

பலாசம்--பலாசமபூ, 

பல் பூம பிண்டி.--பல பூககளையுடைய ௮சோகம்பூ, 

வஞ்சி--வஞ்சிபபூ, 

பித தி௧ம--பிச௫பபூ, 

இந்துவாரம--கருநொசூபபூ, 

அமபை-- துமபைபபூ, 

துழாஅய-- இரு த துழாயபபூ, 

சுடாப பூரதோனறி--விளக்குபபோலும பூவினையுடைய தோன்றிபபூ; 

5௩இ---5ந்தியாவட்டபமூ, 
நறவம--நறைககொடி., 

ஈறும் புன்னாகம--இது புனனையினவிசேட ம, 

பாரம பருத.இபபூ, 
பீரம- பீரககமபூ, 

பைங குருக்கசஇ--ப௫ிய குருசகத பப, 

ஆரம---சநதனபபூ, 
காழ்வை--அஇறபூ, 

கடி. இரும புன்னை-- மண தமையுடைய பெரிய புன பபப, 

௩ரந்சம--நாரத்தமபூ, 

நாகம--நாகபபூ, 
ஈளளிருளுறி---இருவாட்சிபபூ, 

மா இருங குருநதும்--கரிய பெரிய குரு£தம்பூவும, 

வேஙகையும்--வேங்சைபபூவும, 

[ பிறவு, மரக்குவிரித சன்ன பரேரம் புழகுடன், மாலங் குடைய-] அக்கு 

மால் உடைய அ௮ரககு வீரித்தன்ன பிறவும பரேரமபுழகுடன--அ௮சசாரலிடத்துத் 

தம்மில் மயக்கமுடையவாய்ச சாதிவிஙகததைப பரபபினாறபோனற பிறபூககளையும் 
பருதத ௮ழூனையுடைய * மலையெருககம்பூவுடனே, 

பசேரம்புழகு - செமபூவுமாம, னமுருஙகையுமென்பா 

மலிவனம் மறு பூககளிடசசேே மனவேட்கைமிககுப் பலகாலுக் இரிந்து 

பதித்த, 
வான் சண கழீஇய ௮கல் அறைச் குவைஇ. மழை பெய்த தன்னிடத்தைச் 

கழுவித் தூப்தாகனெ ௮கன்ற பாறையிலே குவித.து, 
  

உ கலித்தோகை, மந்தம், ௮. 
* மலைவெருக்கம் பூவெனவும் பிர இபேதமுண்டு,



௨௭௬ பத்துப்பாட்டு; 

சண்ணேமாய் (௬௧) மவிவனமறூபெ (௯௭) பரேரம்புழகுட னே (௯௬) ஒண்செ 

meré sor (௬௨) முதலியவற்றையும் பிறவறறையும் (௯டு) பாறையிஃலகுவித்து (௬௮) 
எனமுழடிக்ச, 

செஙகாக்தள் முசவியவுறிறகெலலாம இரணடாமுருபும் உமமையும் விரிகச. 

குருக்தும், வேஙகையும, பிறவுமென்ற மூனறறகும உருபுவிரிகக 

புள் தரா இயதத--பறவைகளின ஒசையாகிய நிறைநத வாசூயங்களையுடைய 

வாகிய, 

Song woe சிலமபின--ஓஒனறறகொனறு குறுக்டெகெடெகடன்ற மலைபபக 

கததிற்புனததே, 
வள் உயி£த செள விளி இடையிடை பயிறறிக Conde ஓபபியும்--பெரிய 

ஒசையினையடைய தெளிஈதசொஈளை ஈடுவேரடுவேசொலலிக &ளீயை ஒட்தெதலைச 
செய்தும் தசழைஇ (௧௦௨) யெனக 

சொல - இளியையோட்டுஞ்சொல உளியையுமோபபியெனச சறபபுமமை 

௧௭ இதழ பரியா--புறவிதழகளை வாஙாபபோகடடு, 

பை விரி அலகுற கொய தழை )ைஇ--பாமபினபடததைபபோலே பார்த அல 

குலுககுத தழையைககடடி.யுதது, 

கொயதழை - மிககவிடஙகளை நறு5கின தழை, 

பல் வேறு உருவின வனப்பு ஆமை கோதை எம மெல இரு முூச௫க கவின பெ 

றக கட்டி -பலமாய் வேறுபட்ட கிறததைபுடைய ௮ழகமைத மாலைகளை எமழு 

டைய மெல்லிய கரிடமுடி. யிலே ௮ழகுபெறசசுறறி, 

ஏறி ௮வி£ உருவின ௮ம குழைச செயலைத தாது படு தண நிழல இரந்தனமாக-- 

நெருப்புப்போலவிளஙகும நிறதசையுடைய அழ£ய தளிரையடைய அ௮சோ௫ூன து 

தாதுவிழுன்ற குளிரந்த நிழவிமல இருஈத அளவிலே, 

[எணணெய நீவிய சுரிவளா ஈறஙகாழ் | 

சுரிவளாகறுஙகாழ - பினனேகூடடுதும 

எணணெய் சீவிய ஈலமபெறு செனனி (௧௧௬)--பலகாலும எணணெயவாதத 

ஈன்மையைப்பெறற த௯ையிற குஞ்சி (௪௪௨ யெனச 

தண நறும் சகரம் கமழ மணணி--குளீரகத கறி.ப மயிசசநதனசசை நாறுமப 

டி. யாகபபூ௪, 
ஈரம புர வீரல உளாபபு ௮வழா--அகத சரமபுஉருமபம. விரலாலலைததுப 

புலர்தத,சதரொழிலாலே பிணிபபைவீடுத ௮, 

நறும் காழக் (௧௦௪) காழ அகல அம புகை கொளீ3--அ.தனை ஈறிய சரிய வயிர 

தீதனையுடைய அ௮சலீனது அழகிய புகையூட்டுகையினாமல, 

இதில் ஈறுங்காழ கூட்டி.றறு. 

யாழ் இசை ௮ணி மிகு வரி மிஞிறு தாபபத தேம. ௧ல௩த--யாழோசையின து 

அழகுமிகுனெற பாட்டி சேயடைய ப்னிறுகள ஆரவாரீசகும்படி ௮ூலினது நெய 
SHES, 

| மணிரி;ங கொணட மாயிருங குஞ்டியின | 

மணி நிறம கொண்ட சுரி வளா (௧௦௭) மா இருங் சு எ௫யின்--நீலமணியின ௪



௮.-குறிஞ்சிப்பாட்டு. ௨௭௭ 

நிறத்தைத் தன்னிடத்தேகொணட கடைகுழன்றுவளாக்த கரிய பெரிய மயிரின 
சண்ணே, 

இதிற சுரிவளா கூட்டிறறு 

மணணி (௧௦௮) ௮விழாப (௧0௯) புகைகொளுவுகையினாலே (௧௧௦) தேங்கலகது 

(௧௧௧) ஒருசாழ்வளைஇ (௧௧௮) மணிரிழயகொணட குஞ்ட (௧௧௨) யென்க. 

மலையவும நிலததவும சனையவும சுனையவும்--மவையிடத்தனவும் நிலததிடத்தன 

வும் கொம்புகளிற பூகரனவும சுனைகளிரறபூ சதனவுமாகய, 

வண்ண வணணத்ச மலா--பலகிறங்களையுமுடையமலர், பலசாதிகளையுமுடை 

யமலரென ஒன்று நிறமும ஒனறு சாஇவேறுபாகெ கூறிஞா. 

ஆயபு விரைாஇய சண ௩றும தொடையல வெண் போழக கணணி. அம்மலை 

ஆராய்ச்துதொதெத தணணிய நறிய சொடையலினையும வெளளிய தாழைமடலிலே 

யுடைதசாகய கணணியினையும, 

(ஈலமபெறு சென்னி காமுற மிலசசன | 

காம உற மிலைக--முறுகனென றசசமுறுமபடி. சூடி, 

குஞ்சியினகணணே (௧௧௨) மிலைசசியென்க 

நலம்பெறுசெனனி - மூனனேகூட்டிறறு 

பைஙகாநத பிதஇகதது ஆயிதழ அலரி ௮ம தொடை ஒருகாழ வளைஇ--பதிய 

காமபினையுடைய பிசசியினுடைய அழகியஇதழகளையுடைய பூவைததொடுத்த ௮ழூ 

னையடைய தொடையாகிய ஒருவடததைச் சுறறி, 

இஃது அ௮ந்திககாலததுமலரும பூவாதலின, அதனைத தேஙகலந்து (௧௧௧) ஒரு 
காழ்வளைஇ (௧௪௮) மணிரிறஙகொணடகுஞ்டி (௧௧௨) யெனக குஞகயெலபாக்க 

மூன்னேகூட்செ 

[செஈத, யொண்பூம பிணடி. யொருசாது செர£இ, யகதளிாச குவவமொயம் 

பலைபப:] குவவு மொய்ம்பு அலைபப௪ செந்த ஒள் பூமபிணடு. ௮ம தளிர் ஒருகாது செ 

ரீஇ-- இரளுசலை.புடைய தோளீலேவீழர்சலைககும்படி. சவஈத நெருபபுபபோலும் ஒள 
ளிய பூககளையடைய ௮சோகனத அழகிய சளிரை ஒருகாதலே செரு, 

சாந்து அருந்து மைசது இறைகொணடைடை மலர்நது ஏச்து ௮கலத்துச தொன்று 

ப$ பூஜஞெடு ஈறும தா பொலிய--சச்சனசசையுளளடசகி வலிதஙககுதவகொணட 

அகன்றுயாநத மாபிடததே தொனறபடவெருன்ற பேரணிகலஙகளோடே ஈறிய 
மாலை பொலிவுபெற, 

செம்பொறிக்கு ஏற -- மூன்றுவரியாகெய உதசமவிலககணததிறகுப பொரு! 
இன மார்பு (௧௨௧। எனக 

வீஙகு இறைத தடக கையின வணண வரி வில ஏகதி ௮ம்பு தெரிஈத--பூணிறு 

னெ முன்கையையுடைய பெரியகையிலே வணணததையுடைய வரிக்த விலலையெடு 

தீது ௮ம்புகளைத்2ரிந்துபிடி. 52, 
௮ண் வினைக கச்சைத ஈயககு ௮ற-ஈ கட்டி --றுண்ணிய தொழிலகளையுடைய 

கச்சைக் சட்டினசேலை துளககமறககட்டி, 

[இயலணிப பொலிந்த வீசை வான்சழ, ௮.பலவருக் தோற் திருர்தடி.ச கலாவ:] 

சகை இ.பல் ௮ணிப பொலிந்த வரன் கழல் து.பலவருந்தோறும இருது அடிக்



௨௭௮ பத்துப்பாட்டு, 

சலாவ. -பொன்னாற்செய்யப்பட்ட பூண்களிமபொலிவுபெற்ற ஈன்றாயெ வீரக்கழல் 
பெயருமபொழுதெல்லாம் பிறக௫டாத அடி.யிலே ஏற்றிழிவசெய்ய, 

மூனை பாழ் படுக்கும தன்னருர் துப்பிற பகை புறங சண்ட பல் வேல் இளைஞ 
நின்--பகைப்புலத்சைப பாழாக்கும் இட்டுதறகரிய வலியையுடைய பகைகளை முதுகு 
சண்ட பலவேவினையுடைய வீரரைபபோலே, 

உரவுச் சினம் செருக்கி தன்னுதொறும வெகுஞூம மூளை வாள் எயிறற வள் 
உ ஞமலி--பரக்ின்ற சனெததாலே செருசதெ தம்மேலொன்று நெருஙகுக்தோ 

அம் கோமிககும் மூஙகில்முளைபோலும ஒளியையுடை சதாகய பல்வினையுடையவா 

திய பெரிய உ௫ரையுடைய நாய, 

இளையாசக் கணண வஜாகுப நெரிதர--இமையாக்கணகளையுடையவாய எம்மை 
வளை த்துக்கொணடு மேலேமேலேவருகையினாலே, 

[நடுஙகுவன மெழமுஈது ஈலலடி. தளாநஇியா, மிடும்பைகூார மனததே மருனாடு 
புலம படர] யாம ஈகெகுவனம் எழுஈது ஈலல்டி. தளாகது இடுமபை கூர மனததேம 

மருண்டு புலம படர--யாஙகளஞ்ச ௮வ்விருபபைக்குலைர் த கடி.திற்செலலுதலாறருது 

வருத்தமிக்சக மன ததைடயடையேமாய மயி வேறறப புலததேறசசெலலாகிறக, 

மாறு பொருது ஒட்டிய புகல்வின் வேறு புலதது ஆ காண விடையின் ௮ணி 
பெற வ௩து--தனககுமாராகயலீடைசளையெலலாம பொருதுகெடுதத மனசசெருச 
இனையுடைய தானறியாதகிலததிறழ புதிய அஆவைகசாணுமேறுபோலே அழகுபெற 

Qt Zi; 

வேட்கைமிகுகுக.றுதறகு வேறுபுலதத ஆவெனருா 

இததுணையும் ஒக்கககூறினா 

[எம், மலமர லாயிடை வெரூ௨த லஞூ9, மெலலிய வினிய மேவரக் ளெக்து ] 

ஆயிடை எம அலமரல வெரூஉதல se மெலலிய இனிய மேவரக பளெ.து---யரங 

கள்போசன்றபொமுது எமமனததஇிு சுழரசியாலே வெருவுதற்குத தானஞ்சி மெல் 
வியவாய் இணியலாயிருகசனெ.ற Mer pater எமசகுபபொருகது.தவவ.ரச சொல்வி, 

இதனால ஏதீகூறினாள 
எம ஐம்பால் ஆய் கவின் ஏததி.-எம ஐவகைபபட்ட மயிரினையுடைய பலரு 

மாராய்ந்த அழகைபபுகழ்சது ௮அசைகனற (௧௪ப) இளைமீ (௧௪௧) செனக 

ஒண்டொழி. ஒள்ளிய தொடி. யினையும, 

அசை - வேறுகூறிறறு 

மென சாயல--மெலலிய மெனமையினையும, 

அ௮வ்வாஙகு உ௩இ--அழகூய வளைஈத கொபபூழினையும, 

மடமதா மழைக கண இளைமீ£--மடபபசசையுடைய மதாதத குளிர்ச்த கண் 

ணினையுமுடைய இளைமீ£2ர, 

இறந்த செடுதியும உடையேன என்றனன---இவ்விடச்தேபோர்கத கெடுதிகள 

பலவுமுடையேனென்றுக. நினான , 

என்றது - ௮வை யானை கலை பன்றிமுூ சலியன கெடுததனனாக வினாயினான 

குஞ்சியின்கணணே (௪௧௨) மிலைசச௪ (௧௧௬) செரீ௫இப (௪௪௯) பொவியக (௧௨௨) 
;லாவக (௧௨௭) கட்டி. (௧௨௫) ஏச்தித் செரிகத (௧௨௪) விடையின் ௮ணிபெறவந்து 
௧௬௬) தான்கொணடுவக்ச ஞமி (௧௬௪) நெரிதருகையினாலே (௧௬௨) எழுந்து தளா



௮.--குறிஞ்சிப்பாட்டு. ௨௭௯ 

ந்து (௧௬௩) மருண்டு வேறுபுலம்படராகிற்.க (௪௩௪) ஆயிடை (௪௯௭) எம் (௧௯௬) ௮லம 
ரல் வெரூ௨சலஞூச் (௧௬௪) Cores (௧௬௮) ஏததி (௧௬௧) இளையீ£, இறந்த (௧௪௧) 
கெடுதியுமுடையே னென்றன (௧௪௨) னெனச கூட்டுக 

| அகதனெதா, சொல்லே மாதலி னல்லாகத sone) அ௮ல்லாஈது அதன் எதிர் 
சொல்லேமாதவிற கலக-அவனகூ ற்றிற்கு பாஙகள மூழ்கு ௮,தறகு மறுமொழி 

கொடேமாகையினாலே கெஞ்சழீர.த, 

[கெடுதி யுமவீடீ ராயி னெமமொடி, சொலலும பழியோ மெல்லிய லீரென] 
மெலலியலீ£ கெடுதியும் விடீராயின எம்மொடு சொல்லும் பழியோ என--மெலலிய 

இயலபினையுடைமா, கெட்டனவுங காடடி.ததாரீராயின் எமமுடன் ஒருவாத்ை 

சொல்ஓுதலும நுமக்குப பழியாமோவெனச சொல்லி, 

[ரைவளம் பழுகிய பாலை வல்லோன், கைகவா நரமபி னிமமென விமிரு, மாதர் 

வண்டொடு சுரும்புகயக் இறுதத ] நைவளம பழுநிய பாலை வலலோன் கைகவா ஈரம் 

பின் இம்மென இமிரம மாசா வணடொடு ஈயந்து இறுதத சுரும்பு--ஈட்டராகம் (ip 

ற்றுப்பெறற பாலையாழை வாசிககவலலவன் தனகையாலே வாூத்தரரம்புபோலே 

இம்மென்னும ஒசைபட வொலிககும் சாதலையுடைய வண் ட.னததோடே தன்னிட 

த்து மணத்தைவிரும்பித்தஙகென சுருமபினஙகளை, 

தாது ௮விழ அலரித சா சனை பிளஈத---தா.தவிரிந்த பூககளையுடைய சழைபா 

ந்தசோகொமபை மூறிதத, 

தாறு அடு சளிறரின வீறு பெற ஓசூ..--சனனைச செலுததுசின்ற பரிச்கோலைக 

சைசடச்ச மசக்களிஉ போலே வெறறியுணடாக ஓட்டி, 

தனககுகசாவலாகிய பெருமையினையும் உரனையும் சைசடஈது Cartons grr 

ந். து நிறறலால் தாறடுகளிறறை உவமஙகூ றினா மதககளிறறிறகு அககனமோச9 

நிறறல இயல்பு. 

சல்லென் ஈ.ற்றக் கடுங குரல ௮வித.த--கலலெனனும ஒசைபடக கததும வேட் 

டைகாய்களுடைய கடிய குரலகளை யடி. ததுமாறறி, 

எம் சொலலற் பாணி நினறனனாக-- யாஙகள வா£சதைசொலலுதலையுடைய 

தோ காலததைப பாரா சதுகினரானாக, 

கெடுதியுமுடையே னென்றனன, ௮தனெதிர (௧௪௨) யாஙகள சொலலேமா 

சவிற கல௩ூ (௪௪௯) மெலலியலீ£, சொலலுமபழியோவெனசசொல்லி (௧௪௫) ஐச 
(௧௫௦) ௮விததச௪ (௧௫௧) சொலலறபாணி நினறனனாக (௧௫௨)வெனக கூட்கெ. 

இத தணையும வேட்கைகூறினாள 

இருவி வேயத்த குறுஙகாற குரமபைப பிணை ஏா நோகின மனையோள் மடுப 

ப... இனையரிஈத தாளா லேவேயந்த குறியகால்களையுடைய குடி விலிருககும மானபி 

ணையை யொதத பாவையினையுடைய மனைவி எடுததுககொபெப, 

தேம பிழி தேறல மாகதி மஇழசறந்து சேமம மடிஈத பொழுதின்--தேனாற்ச 

மைத்த கட்டெளிவை.புணடு ம௫ழசூமீக்குச காவரொழிலை மறந்தசாலத்சே, 

, (வாய்மடுத, இருமபுன நிழததலிற சிறமை கோனா, தரவுத ழஞ்சிலை சொளீஇ 

சோய்மிககு | 
இரும் புனம் வாயமிதது நிழ ததலில சிறுமை கோனாது நோய் மிக்கு--பெரி



ils gag us gifude ©. 

யபுனத்தை வேழச்இன்று சொகச்சவிடுசையினாலே தப்பிரின்றது விளையும் சிறுமை 

யைப்பொருசே வருச்சமிக்கு, 

[உரவுச் சினம்] 
உரவுச் ன ௮ரவு உறழ் ௮ம் லை கொளீடு--பரகூன்றனனேத்தையுடைய பா 

ம்பையொதத அழூனையுடைய ப! லலைகாணேற்றி, 

உரவுச்னெ அரவுற மஞ்டிலை கொளீஇ (௧௫௮) எனப் பின்னேகூட்டுக. பாம்பு 

வடி.விற்கும் கொலைச்தொழிலுக்கு முவமை. 

மூன்பால் உடல சனஞ செருக கணை விடுபு-- மெய்வலியோடே சோபித்த 

லாறபிறந்த சனத்நாலே மயங்கி ௮ம்பையெயத, 

விடுபு - விசாரம 

புடைய -ட்டையைப புடைத்த, 

கானம் சல்லென மடி. விடு வீளையர் வெடி.படுத்து ௭$.ர--காடெல்லாம் சல்லெ 
ன்னுமோசை பிறகரும்படி. வாயைமடி.தது விடுனெ ற சீழ்க்கையராய் மிச்கவோசை 
our és ௮சகளிறறைப புன த இினின்,றம ஒட்டுகையினாலே, 

ஆர்த்தெனவும் பாடம், 

[சார்ப்பெய ஓருமிற் பிளிறிச் சோத்தக, விரும்பிணாச் சடககை யிருகிலஞ் சே 

£த்இிச், னர் திகழ் கடா௮௭ செருக மரககொல்பு, மையல் வேழ மடஙகலி னெ 

திர்தர-] 
சினம திகழ் கடாம் செருக்கி மையல் வேழம்--சனம் விளககுதறகுக் காரண 

மாகிய மதத்தாலே மனஞ்செருக்ெ மயககததையுடை ததாதய யானை, 

மரம் சொல்பு--மரஙகளை முறிதது, 

கராப பெயல் உருமிற பிளிறி--சராகாலத்துமழையின் உறுமேறுபோல முழக 

சத்தையுண்டாக௫, 

சர்த்தச இருமபிணாத் சடக கை இரு நிலம் சோததி ஓயயென (௧௬௪௬) மடகச 

வின் எகிர்தர---தனதலைமைசகுத் சககதாகக கரிய சருசசரையையுடைத்தாயெ பெரி 

ய கையைச் சுருட்டி நிஈ சதேயெறிந்து ககெக் கூறறுவனைப்போலே எங்கள் மேலே 

வருகையிலே, 

[உயவிட மறியே மாச யொயயென ௪, திருந்துகோ லெலவளை தெழிப்ப காணு 
மறந்து, விதுபபுறு மனததேம விராந்தவற் பொருகதி | 

ஒய்யென - முன்மனகூட்டிறறு 

உய்விடம அறியேமாடி விதபபு மனததேம்--உயிகொணடு பிழைபபதோரி 

டத்தை ஆணடு வேறுணரேமா௫ ஈடுசசமுறற மன ததையுடைய யாங்கள், 

சானு மறந்து இருந்து கோல எல வளை தெழிபப விரைஈது அவற்பொருந்தி-- 

உயிரினுஞ் சிறந்த காணைசகாத்தலை மறஈது திரு திய திரட்சியையுடை ச்தாயெ ஒளி 

யினையுடைய வளையொவிபப விரைஈதுசென்று ௮௨னைசசோந்து, 

சூ உறு மஞ்ஜையின் ஈடுங்க---தெயவமேறின மயிலபோலே ஈடுககாகிறக, 

(வாகோ, லுடுவுறும பகழி வாங்கெ சகடுவிசை, யண்ணல யானை யணிமுகத 

தழுத்தலின்:] வரா கோல் உடுவுறம கடு விசைப பகழி வாஙக ௮ணணல் யானை ௮ணி 

முகத்து ௮ழுச்தலின்--நெடிய சோலையுடைய உடுசசேர்ந்த கடியவிசையினை யுடைய



௮.-குறிஞ்சிபபாட்டு, ௨௮௧ 

gue நிரம்பவலித்துச் தலைமையினையுடைய யானையினஅ ௮ழகயமுக்ததே எய் 

கையினாலே, 

உடு - நாணை*கொள்ளுமிடம் 

(புண்ணுமிழ குருதி முகம்பாயர் திழிதரப, புள்ளி வரிறுதல் சிதைய கில்லா, 

தயார். தபுற௰ சொடுதத பின்னா நெடுவே, எணஙகுறு மகளி ராகெளங கடுப்ப | 

புள்ளி வரி நுதல் சிரையப புண உமிழ் குருதி மூகம பாயர்து நெடுவேள் ௮ண 

ங்கு உறு மசளிர£ ௮கெளம் கடுப்ப இழிதா--புள்ளியினையும் புகரினையுமுடைய மத்த 

சம் அழகழியும்படி. ௮ம்புபட்டு உருவின புணகளால் உமிழபபடுஙகுருதி முக,த்தேப.ர 

ஈது மூருகனால்வருததமுறத மகளிர்க்கு மரியறுசதாகெ களத்திற குருதிகுதிககு 
மாறுபோலக குதிக்கையினாலே, 

அயாந்து doors புறங் கொடுதத பினனா-.-ரனனைமறந்து ஆணடுநிறறலாற 

ரது முதுகட்டுப்போன பினபு, 

இதனாலும எதகெ. றினாள 

மகளிராடுஙகளம் கடபபமாலைவளைகதாற2பால மிகவுங கடபபமாலை வகாசத 

வென்பாருமுளா 

இண் நிலைக கடமமின் இரள் ௮ரை வளைஇய துணை அறை மாலையிற சை பிணி 

வீடேம---இணணிய நிலையினையுடைய கடம்பினது இரணடமுசலை கெருஙகச்சூழ் 

நத மகளிரொழுஙகிற்கு ஓபபுசசாறறுசலையடைய மாலைபோலே கைகோததலை 
விடேமாய், 

துரை உடைக கலுழ் பாயதலின--யாறறின நுரையையுடைம பெருக௫லே 
குதிககையினாலே, 

உரவுத திரை ௮௬௫கரா வாழையின ௧ெக-- அதனிடததுப பரசனெற தினா 

மோதி இடி.கரையினினற வாழைபோலே கால்சளாஈது பினனா ஓழுனேமாக, 

௮.துசண்டு, 

[பெருஈதகை, யஞச லோதி யசையல யாவது, மஞ்ச லோமபுநி னணிஈல 
னுகாகென ] பெருஈதகை ௮ம ஏல ஒதி அசையல நின ௮ணிஈலன றுகாகு யாவதும் 

அஞ்சல் ஒமபு என--பெரிய தகுதிபபாடுடையமஅழயெ லவான மயிரினையுடையாய, 
இஙமஉனங காறளாநதொழுகாசேயென்றெடுதது யான கின அழயெகலத்தை நுகா 
வேன், நினனைநீஙகுவேனெனறு சிறிதும அஞ்சு சலைப்பரிசரியென௪ சொல்லி, 

மாச ௮று சுடா நுதல நீவி--குறறமறற ஒளியினையடைய HONE SOL Fg, 

நீடு நினைந்து என் முகம கோகடு ஈகசனன ---நெகாள இசகளவொழுககம நிக 

மழவேணடுமென்று நினைஈது எனமுகத்தைபபா£ததுச சிரித. தான, 

| அககிலை,சாணு முட்கு கணணுவழிடடை தர,வொயயெனப பிரியவும் விடா௮ன்:) 

அநநிலை பினனே கூட்டி.றறு 

ஈண்ணுவழி சாணும உட்கும அடைதர ஓயயெனப பிரியம் விடான். -௮ஙங 

னம் ௮வனணுசாரினறவிடத்துத் தனக்கு இயல்பாகேயகாணமும் ௮சசமும் ௮வ்விட 

திதேவந்து தோன்றுகையினாலே விரையத தன்னிடத்து நின்றும் இவள நீங்கவும் 

விடாஞாய், 

[கவைஇ, யாக மடைய முயஙசலின் | ௮ச்நிலை கவைஇ ஆகம் அடைய முயஙக



௮௨ பத்துப்பாட்டு, 

லின்--அங்கனம் நகின்றகிலையிலே கையாலேயணைச்து இவள்மார்பு தன்மாபில 

யொடுககும்படி. தமுவுகையினாலே, 

இதனால் ஏதீடும் வேட்கையுரைகசலுங கூ. இின்ள் 

[அவ்வழிப, பமுமிள குக்ச பாறை நெடுஞ்சனை ] 

பழு மிளகு ௨௧௪ பாறை நெடுஞ் சுனை--பழமுஈ௪ மிளகுஈ௫ககிடசனற கறபா 

றையிடதது நீணடசனையிலே, 

ip மூசற கொக Sw sof உதாஈதென--பெரிய அடி. யினையுடைய மாவி 
னுடைய இனியபழங்கள உதார்தனவாக அபபழதசாலும, 

[புள்ளெறி பிரசமொ டீணடி.ப பலவி, னெடிழநதுகு ௩றமபழம விளைகத 

தேறல் ] 
பலவின் கெடழஈ.து உகு ஈறும பழம--பலவனுடைய விரிஈது தேனபரககினற 

கறியபழத்தாலும், 
வளைக்க தேறல்--உணடான கட்டெஸிவு, , 

புள் எறி பிரசமொடு ரணடி.-- நிரமபுசலால தனனைருகாஊன 1 ஈயினை தசள்ளி 
யுகுதத தேனாலே வநநுதிரளூகையிஞ லே, 

நீர செத்து அயினற சோகை. சனஃகு எளிய மீராகககருஇி அததேறலையுணட 

மயில், 

[ வியலூ£ச, சாறுகொ ளாஙகண விழவுக்கள கந்தி ] சாறு கொள ஆஙகண லிய 

ல் ஊா விழவுக சளம கநதி-- விழாககொளளுதற்குரிய அவல டஙகளையுடைய Hs 0 

சியையுடைய ஊாகளீல வீழாககொளளுதலையுடைய களரதே மக்கு, 

அஙகணென்றது - கோயிலகளை 

௮றிச் கூட்டு இனனியம கறங்க ஆடும மகள---அரிதசெழுகெற பசையைகக.. 

ட்டுதலையடைய இனிய வாசசியஙகளொலிபப ஐ ௫னமமகள, 

கயிறு ஊா பாணியின சளரும சாரல--சழாயககயிதறலே ஏ.ர்மாடனெற தாள 

தீ.தினால தான் ஆறருது தளருமாறுபோலத தளருஞசாரல, 
தேறலயின்ற தோகை கூததாட (றருது தளருஞ சாரலையுடைய குனறென்க 

இதற்கு உளளுறையுவமக சொஎளுமாறு --மிராகுககபாறை 2ஈநிலதது மாகக 

Gren Bor ஊராசவும, கெரிஞசுனை தலவன குடியாசவும, மாமபபக,; £லுமபலாப 

பழததாலும் வ்ளைகச!/ றல சுநதையாலும தா.பாதுமுளமய திலைவனாசவம, பிசசம 

இவரைக்கூடடின பாலவரைதெயவமாகவம, அசனையுணடம௰ல உயாஈத தலைடனை 

த் தன்குலததிறகு ஓத தானாகககருது துகாநததலைவியாகவம ௮த௦ ரர விறபிதநத களி 

பபுக களவொழுககததாநபிதகத பேரினபமாகவம மயில ஆடவாறநமுததனமை வரு 

இச்குறைர் ச தனமையாசகவும உளளுறையுவமஙகொளக 

[வரைய.ர மகளீரிற சா௮ய லழைதச, விணபோருளு செனன க இளைஇய கார்த 

ட், டணகம மலரி சா௮ய | வீரா பொருஞ் செனனிக சொழருய காஈதள தண கமழ் 

அலரி வரை அரமகளிரீல சா௮ய விழைதகக சாஃய்--விணணை தணடுனெ ந தெர 
ங்களிலே களைதத செஙசாச்சளனுடைய குளிந்த மணகசசினஈ பூக்கள ழே வரை 

யரமகளிா பாது வீளையாம்சலிற ற௩லம் ஏிரிதுகெட்டு விருமபுசலககுமபடி. ழே 

வந்து urbe,



௮.-குறிஞ்சிப்பாட்டு, ௨௮௩ 

ஈன் பல வம்பு விரி களத.இற கவின் பெறப பொலிஆ்த குன்று கெழு சாடன்-- 
ஈன்றாகய பலவாகிய கசசுபபரந்த களமபோலே அழகுபெற்ப பொலிவுபெற்ற மலை 

பொருந்தின நாபீன், 
உயாச்தரிலததேரினறு மணக்னெற கார்தள் வராயரமசளிராற £ழ்கிலததே ur 

நீது அவ்விடச்சைக கச்சுவிரிதசாற்போல அழகுபெறுததமென்றதனல், கம்மிலுயர் 
ச்சியையடைய தலைவன ஈமது நல்வீனையாற நன தபெருமைகள் தானுமொழீந்து 

இல்விடதச வரக ஏ. ஈமககும உயாசசியுளதாகக ஈம்மை அழகுபெறுததுகன்றா 
னென்று உளளுறையுவமமெயஇறறு 

எம் விழைதரு பெருவிறல--எமமை எபபொழுதும விரும்புதலைசதருன்ற பெ 

ரியவெர றியையுடையவன, 

அவவழி (௧௮௬) உள்ள? சனமை யுளளினன் கொணட தான் முயங்குசையினா 

லே ௮பபொழுது இவளுள்ள து நிகழுர்சன்மை மேலவளாந்துகொணடு இல்லறநி 
கழ்ததுசலாயிருககுமெனறு நினைஈசனனாய அதனையட்சகொணடு, 

அவ்வழி இஙகேகூடடி. ஈறு 

| சாறயாக சனன மிடா௮ச சொனறி, வருநாககு வரையா வளசகா பொறபு, 

மலரத இறக வாயில பரண் ] 

புலா உண மலரத இறந்த வாயில வளரகா--பலருமவர்து உணணும்படி [அகலக் 
கசவு இறக தகிடககின்.றஐ வாசலையுடைய வள ஈகா, 

மிடாச சொனறி வருசாககு வரையாச சாறு அயாகது அன்ன வளாகா பொறப.-- 

மிடாசசோரறை மருவாகசெலலாம வரையாமலிடனெற விழாககொணடாடி.னாற் 
போனற ரெலவசசையுடைய ௮௧கம பொலிவபெறுமபடி , 

மூனபுளள இயலபுகூ றிறறு 

பை கிணம ஒழு*ய செய் மலி யடி.ரில--பசு2 நிணமொழுனெ கெயமிக்ச 
௮டி.ஏிலை நீயிருகையினாலே, 

வசை இல வான துணைப புரையோர கடமெபொடு விருஈதுண்டு எஞ்சிய மிச்ச 

ல--குறறமிலலாத உயாஈசருலததிறபிறக5 உயாகமசாா சமதுசுறறததோடே விரு 

Aime Hse Ht. Ae, 

பெருகதகை--பெரிய $604 6m WULIN DEO L112 601, 

நினனோ? உணடலஓும புரைவது எனறு ஆஙகு ௮றம புணையாகத தேற றி--நீயி 

கையினாலே யானுணடலும உயாஈ;தெனறுசொலலி ௮பபொழுது இல்லறம் தங 

சளைககரையேந றவதாகத தெளிவித த, 

ஓடு ஆலாககுக 

பிறகு மலை மீமிசைக கடவுள் வாழ்தகக சைதொழுது ஏமுறு வஞூனம் வாய் 

மையின் தேறறி--பெரியமலையில மிகஉயாக்சவிடததே யுறைகின்ற முருகனையும்வா 
ழ்சததி வணஙடு ௮வனமுனனே இவள மயசகமுறுதறகுக காரணமான வஞூன த்தை 

உணமையாறமசெளிவிச.து, 

உஞ்செனம - பிரியின அறனலலஅசெயகேனாவேனென்னுமொழி மூுன்றேற் 

ரூதலின், ஏமுறுவஞ்சின மென்மு£ 

௮ம் தீர்தெணணிீ குடி. சுதலின கெஞ்ச ௮மாந்து--௮மமலையில அழ இனி 

ய ௮ருவிநீரை ௮வன்குடிககையினாலே இவள்கெஞ்சு குளுறவிலே பொருக்.தி,



௨௮௪ பத்துப்பாட்டு. 

நீகுடி.த்தலும் ஒருசூளுறவென்று கொள்க. கெஞ்சமைர்தென்றும் பாடம். 

[௮ருவிட சமைந்த சளிறதரு புணர்ச9, வானுரி யுறையுள் வயக௫ஏயோ ரவரவு 

ம், பூமலி சோலை யப்பகல கழிப்பி ] வான் உரி உறையுள் வயங்கியோர் அவாவும் 
அர விடர் அமைச்ச பூ மவி சோலை சளிறு ௪ரு புணாச்ச அப் பகல் கழிப்பி--௮௧க 

யத்திடச்தே சமசகுரிய இருபபினையடைய விளங்கிய தேவாவிரும்பும் ௮ரிய முழை 

ஞசுகளினிட சே பொருகதின பூமிக்சக சோலையிலே களிறுகூட்டின கூட்டத்தை 

அன்றைப்பகறபொழுதெல்லாம் போககி, 

உரிய உறையுள் - விசாரம 

உணமைசெப_,ங௫ளவி கூ. ஜீனாள 

[ எல்லை செலல வேமூ பிறைஞ்டுப, பல்க தா மணடிலங கலசோபு மறைய:] 
பல் கிர் மண்டி.உம் ஏம ஊாபு எல்லை செலல இறைஞ$க கல சேர்பு மறைய-- 

பலரணஙகளையுடைய ஞாயிறு ஏமுகுதிறாபூணட சேரையேறிப பகறபொழுது 
போம்படி. தாழர்து ௮கதூரியைசசோசது மறைகையினாலே, 

மான் கணம மரமுதல தெடீட்ட--மான்.ரிரள் மாசசஉசளிலே இரள, 

அசையிடுசலுமாம 

அன் சணம கனு பயி£ குரல மனறு நிறை புகு5.ர--டசுவினுடையதிரள் கன் 

றுகளையழைக்குங் குரலையுடையவாய் மனறுகள்றையப புகு தலைசசெய்ய, 

ஏஙகு வயிர இசைய கொடு வாய் ௮அனறில Que இரும பெண்ணை அசமடல் 

௮௧வ--ஊதுன்ற மொமபுபோனற ஓசையையுடை ய வளைகத வாயையுடைய அன் 

நில் உயரும பெரியபனையில உண்மடலிலேயிருர்து பேட்டையழைக்க, 

பாம்பு மணி உமிழ--பாம்பு தான்மேய்தல காரணமாக,உ தனனிடததுமாணிக் 

கத்தை மீன; 
[பல்வயிற கோவலர், ஆமபலர் இஙகுழற றெளவிளி பயிறற | கோவலர் பல 

வயின் ஆம்பல ௮ம் இங் குழல கெள்விளி பயிற ந--இடையா பலவிட ங்களினுகின்று 
ஆம்பலென்னும் பணணினையுடைய அழகிய இனிய குழலிடததத தெளி$த தசை 

யைப் பலகாலுமெழுபப, 
ஆம்பல் ஆய இதழ கூமபு விட--ஆமபலி து ௮அழகியஇதழ்கள தளையவிழ, 

( வளமனைப, பூர்தொடி. மகளிா சுடாதலைச கொளு, WE) Wb gover russ: | 

jegens அர்தி அயர--பராப்பரா Hb DEIN SBE செய்யுக்தொழில்களை 

நிகழ்த்த, 
வள மனைப பூ3தொடி. மகளிா சுடா தலைககொளுவி 96H அயர--செலவததை 

யுடைய மனைகளிற பொலிவுபெற்ற தொடி யினையுடைய மகளி£ விளககை அவ்விடத் 

தேகொளுத்தி ௮ஈதிசசாலததிற ஜறொ.ழ்லைநிகழதத, 
கானவா விண சோய பணவைமிசை ஜெழி பொசத--அககாட்டிலவாழவா 

விண்ணை த£ணடுேற பரணினமேலே ககடைசோலாலே கெருபபைபபிறபபித்து 

எரிப்ப, 

வானம மா மலை வாய சூரபு கறுபப--மேகம பெரிய மலை.பிடதசைச்சூழ்ர்து 

கறு பப, 
சானம் கலலெனறு இரட்ட--காட்டிலுளள விலஙகுகளெலலாம சல்லென்னு 

சமோொசையை யடையஉய ஒன்றறமகொனறு மாறிகக ப்பிட, 

சானம - அகுபெ.பா



௮._குறிஞ்சிப்பாட்டு, ௨௮ 

புள்ளினம் ஒலிப்ப -- பறவைகள குடமபைககண்ணேகின்று ஆரவாரிச்கையி 

னாலே, 
* [சினைழிய வேசதன் செல்சமம் கபெபத, துனைஇய மாலை துனனு ல 

காணூ௨:] 

தெவ்ட்டப (௨௧௭) புகுதர (௨௧௮) அகவ (௨௨ப) உமீழப் (௨௨கி)பயிறறச (௨௨௨) 

கூமபுவிட (௨௨௩) அயரப (௨௨௫) பொசதச (௨௨௬) கறுபப (௨௨௭) இரட்ட ஒலிப் 
பச (௨௨௮) செலசமஙகபெப (௨௨௯) மாலை துனனு தலகணடு (௨௩௦) என முடி.கக. 

இவ்வெசசஙகள் எதிகாலமுணாதஇன. 41 நிலனொருஙகு ம.பஙகுத வின் 
தென மொழிப ” எனவே காலமி.ஈண்டு மயஙகுமெனறவீற குற்ஞ்சியின மாலைககா 
லஙகூ ரிஞா 

| கேரிறை முனகை பறறி நுமாதர, நாடறி ஈன்மண மயாகளஞ சின்னாட், கலங்க 

லோம்புமி னிலஙகிழை மின, வீர ஈன்மொழி இரக கூறி] 

இலஙகிழையீ---விளஙகுே ற பூணினையுடையமீ, 

தமா கோ இழை மூனகை பற்றித் சர நாடு ௮றி நல மணம் அ௮யர்கம--ும்மு 

டையசகுற்றததா£ நுமது நேரிய இறையினையுடைய மூனகையைபபிடி.தது எமாகுத் 

தர நாட்டிலுள்ளாரொலலாமறியும் ஈன்றாகயகலி.பாணததினைப பின்பு கீசழததுவேம்; 

இன்னாள் கலஙகல தமபுமின என ஈரம் சனமொழி இரச கூறி--யாம் இச்கள 

வொழுச்சத்சாரபெறம பேரின்டம்பெறுதறகுச ஏறிதநாள இங௩னம் ஒழுகாறின் 
தேமெனறு கெஞ்சுசலஙகுதலைப பாதுகாபபீராகவென்ற அருளஞுடைதசதாகய நல்ல 

வார்சதையை இவள நெஞ்சில ௨௬தத௩ தீருமபடி. சொலவி, 

துணை புணா ஏ௱றின் எமமொடு வாது -அவைபபுணாஈத ஏறுபோலே விடா 

மல் எமமுடனேகூட வந்து, 

துஞ்சா முழவின் மூதா வாயில உண துரை நிறுததுப பெயாஈதனன்---ஒசை 

யை ஒருகாலுமறு ச முழவினையுடைய பழைய நம்ஞாவாசலில பலரும் நீருண்ணுக் 
துறையிலே எம்மைகிறுத நி மீண்டுபோனான், 

இதனால் வேட்கையுரா ததல கூறினாள 

௮.தறசொண்டு ௮ன்றை அன்ன விரூபபோடு எனறும இர வரல மாலையனே-.- 
அபபுணாச்சிதொடஙசி அம்முதனாள்போன்ற விருபபதசோடே எந்நாளும் இர 
வுககுறியிலே வருதலைத தனககயலபாகவுடையன், 

ஏகா.ரம - ஈற்றசை 

வருதோறும் காவலா க௫னும கதன் காய குரைபபிலும் நீ அயிலெழினும் நிலவு 

வெளிப்படி.னும--௮ங்கனம வருமபோதெலலாம ஊாகாவலா கடுகெகாததாராயிலும் 

சோபத்மையுடைய சாய் குரைதததாயிலும் நீ துயிலுணாக்காயாயினும் நிலவு வெளி 
யாகவெறிததசாயினும, 

வேய் புரை மென் தோள இன்றுபில பெரா௮ன்--மூங்கலையொததமெல்லீய 
தோளிற்பெறும இனிய,துயிலைப் பெறாது போவன; 

பெயரினும் மூனியல உரு௮ன்--யாஙகள குறியல்லதனைக குறியாகக்கரு இச் 

செல்லாகினறுமிண்டு மனையிடத்தேபுகுடனும் அதற்கு வெறுததலைச்செய்யான்; 

ட இதறகு உரைகிடைத்திலது 

 தொலசாப்பியம், பொருள திகாரம, ௮கத திணையியல, ௧௨. 

 



௨௮௭௬ பத்துப்பாட்டு, 

இளமையின் இசர்சன்றும இலனே--.அவனருன் இளமைப்பருவத்தைச் சடர் 

திதிமிலன், 

[வளமையிற், றனண்லை தார்ரனறு மிலனே ] வளமையில் எனிறும(௨௪௨) தீன் 
நிலை தார்தன்றும இலனே-- ஈறகுணஙகளைத இரிசதற்குரிய செல்வசசெருக்கான் 

எசகாளும தன்குலததிற்குரிய க௱குணஙகளின நீஙக௫ய துமிலன், 

ஏகாரங்கள் - ஈற்றசை 

கொன ஊா மாய வரவின இ.பலபு நினைஇத தேறறி--அலாமுதவியவறருன் 

௮௪சசத்ை கயுடைய இவ்வுரின்கணணே சனககுப பொய்யாயிருக்கின்ற இரவுக்குறியி 

லே கூடுதற்குவருச்ற வரவின துசனமையை இ௫்சொழுகசமன்றென்று நினைத்து 

அவன் வளார் கொள்ள இலலற நிகழடூத்துசலே நலலொமுக்கமென்று ஒணிகையி 

னாலே, 

[சொறி மலரிற சா௮ மிதழ்சோரா, வீரிய கழுமிவள் பெருமதா மழைக் 
கண்:] இவள பெரு மதா மழைக கண நீ£ எறி மலரிற் சா௮ய இதழ சோரா ஈரிய 
கலுழும--இவளுடைய பெரிய மதாதசு குளிர்ஈச சண்கள் பெருஈதுளியெறிர்துபெ 
யதமலாபோலே அழகுகெட்டு இமைசோகத ஈரசஇனையடையவாயக கலககா 

நிதகும, 
[ஆகத தரிபபணி யுைறபப நாளும, வலைபபடு மஞாஞையி னலஞ்செல்ச௪ சாஅய், 

நினைததொதுங கலுமூமா விவளே கஙகு, லளைசசெ ரி யுழுவையு மாளியு மூளியமும், 
புழறகோட் டாமான புகலவியுய களிறும, வலியிற றபபும் வன்சண வெஞசினத, 

அருமுஞ குர மிரைதே ரரவமு, மொடுங௫ருங குட்ட த தருஞ்குழி வழங்குக, கொ 

டுந்தாண முசலையு மிடஙகருங கராழு, அழிலு மிழுக்கு மூழடி. முட்டமும், பழுவும 

பாகதளு முூளபபட ப பிறஷம, வஸுூவீன வ வழாஅ விழுமமவா, குழுமலை வீடாக முடை 

யவா லெனவே 1 

இவள அவா குழுமலை விமுமம உடையவால என நினதகொறும வலைப படு 

மஞ்ஜையின ஈலம் செல௪ சா௮ப। அரிப பனி நாளூம ஆகதது உறைபபச் கலுழும்-- 

இவள அஙகனக்மேறநீச கணணமுனெறதறகு மேலே அவாவருகனற மலை இடும் 
பையுடை யவாயிருகருமெனறு நினைககுந்தோறும் வலையிலகபபட்ட மயிலபோலே 

தனனலமபோம்படி. நுணுகெ கணணில அரிததுவீழ்னெறநீ£ சாளதோறும் மராபி 
லேதுளி...பச சலஙகாநிறகும, 

கவகுல--இராககாலதது, 

௮ளை- செறி உழுவையும--முழைஞசிடத லே செறியும புவிகளும், 

யாளியும--யாளிகளும, 

உளியமும--- கரடியும், 

புழல கோடு நமான புகலவியும - உளளுபபொயயான கொம்பையுடைய 

ஆமானிலேறம், 

களிறும-- பானையும, 

வலியின சபபும் வனசண வெஞ்சின தது உருமும-- வலியினாநகெகெகும் தறு 
கணமையையுடைததாகய வெவல்ய னெ தசையுடைய உருமேறும, 

சூரும-- கொடுந்தெயவமும, 

இரை தோ ௮ரவழும--இரசைதேடி.ததிரியும பாமபும்,



௮..குறிஞ்செபபாட்டு, ௨௮௭ 

ஓூககு இருஙகுடடத.த அருஞ்சுழி வழஙகும கொடுகதாள மு,தலையும இடஙக 
ரம கராமும--புடைபட்ட கரிய ஆழதஇி.கதப பே சறகரிய சுழியிட சதேதிரியும 
வளைநததாளைய/டைய மே தலையும இடஙகரும சராமும 

இவை ஞூனறும சாதி விசேடம 

தாூழிலும-- வழிப ரிபபார மிகானறுகு (கக Ie ஙசளும, 

நாழில - கொடிபபிணககெனபாருமுளா 

இழுககும--வமுககுகிலமும, 

ஊழ அ. முட்டமு?--முறையடிபபா. cu பின்பு உழிமுட  ஈயிருசகும இட 

ELBOW; 

பமுூவம--பிசாசும, 

பாஈதளும--பபெருமபாமபு ௦ 

உளபபட்ப பிறவும வழு௨ன வழ ௮ விமுமம--ஐ [எ ௰முதல 1. எணணபப 

ட்ட இவையெலலாஞுடப... வேறும தபபுனுசெயலி௱ றபப1க இமிமபைகளை 

விழுமளுசெயவனவறறை விமுமமெனடு £, இது ௩௫0 /ய 

அவா குழு மலை விடரகம௦ உடையவால என தலைவருடைய 8எயையுடை 

தாய மலையினமுழைஞூடம உடையலவாயிருககுமெனறு 

அ௮னனாய வாழி, அனனாய யானகூறுேறகனை விருமபுவ யாக (௧), நீயும ஏ.ப 

யாமையலை.பா௫ வருநததி (௮), இவளும (௨॥) ஏனையுலககதம இயைவதாலெனக 

கூறி(௨௪) மெவியும (௨௬), யானும (௨௪) சானமோபோல (௨௮) வருஈதாரினறேன 

(௨௯), எணணாது (௬௧) எமியேசதுணிநத அருவ்னை (௬௨) நிகழ௦த௨ணணம நீயண 

ரச (௬௩) செபபுதலையமைகதேன அ௮துகேடசெ சினவா$மோ (௩௪), _னையிற படுபு 

ளளோபபி (௩௮) வருதியரென நீ மபாகவிடுகையினாலே (me) யாஙகளுமபோய இ 

கணமேரிக (௪௧) இளிகடி.மரபினவமறை வாஙக ஒடழக (௪௪௫) கொணமூப (௫௦) 

பொழிஈசென (௫௩) நெடுவகோட்டிழிதருக தெணளீ (௫௪ ரருவி (6௦) யாடிப 

(௫௬) பாயசனைகுடைவுழிப (௫௭) பாயமபாடிக (௫௮) க ஈதலைபபி.ரிவன ஈதுவரிச 

(௪௦) சவுசசணணேமாய (௬௧) மலிவனமறுகப (௬௭) பேரம புழகுடனே (௬௭) 

காகதள (௬௨) முகலிய5 றறையும பிறவறறையும (௯௫) பாறையிலேகுவ்தது,ச (௬௮) 

செளவிஸி பயிதறி(௧௦௦) ஓட பியும(௧(௧) சழைசைழி உடுததக(௧௦௨) கோ தயை(கடஈ) 

மூசசியிலேகடடிச (20௦௪) செயலைத (கடடு) தரணிழலிலே யிருநதனமாக (௧௦௭), 

குனறுகெழுகாடணாகய எமபெருவிறல (௧௧௯௯) ௮ணிபெறவகது (௧௬௬) இளைமீ£, இத 

ஈத (௧௪௧) கெடுதியமுடை?யனெனறனன;, அ௮.தனெடிா (௦௪௨) சொலலேமாதலிற 

கலங9 (௧௪௩) மெலலியலீா சொலலுமடழியோய௨னசசொலலி (௧௪௫)]ஒஐ௪௫ (௧௫௦) 

அவிதது௪ (௧௫௧) சொலலறபாணிசின னாக (௧௫௨), வேழம எஇரதருகையினாலே 

(௧௬௫) விரை தவறபொருஈதி (௧௬௮) ஈஙெகாநிறகப (௧௪௧) பகழியைவாகக (௧௪௦) 

அணிமுகத சழுததலின (௧௪௧) அதுபுறஙகொடுசதப்ீன (௧௭௪) கலுழிபாயதலின 

(௪௭௮) வாழையினடுஙகனெமாக, ௮துகணடு பெருஈதகை (௧௭௧) எடுதது ௮ஞசலோ 

மபெனசசொலலி (௧௮௧) நீவி நினது (௧௮௨) என முககோகக கசசகனன (௧௮௯), 

அவவழி தாணுமுட்கும ௮டைதருகையினாலே (௧௮௪) இவளரீஙகவும விடானாய 
(௪௮டு) ௮ஈகிலை (௪௮௩) மூயஙகவின,அவவழி (௧௮௬) யிவஷவளதசனமை யுளவின 

Cou ௮தனையுட்கொணடு (௨௦0) விருஈதுண்டெஞகிய மிசசிலை (௨௦௬) 8ீபிககையினா



௮1௮ பத்துப்பாட்டு, 

லே யானுணடலும புரைவதென்று செ1லவித (௨௦௪) தேற்றிப (௨௦௮) பெருநத 
கை (௨௦௬) கடவுளும் வாழததிக கைதொழுது (௨௦௧) வஞ்னெம்வாய்மையித நேர 

ஜி.ச (௨௪௦) செண்ணாகுடித்தலின் கெஞ்சமாகது (௨௧௧) சோலையிலே (௨௧௪) களி 

அதருபுணர்சசியைக (௨௧௨) கழிபபி (௨௧௪) மணடிலம் மறைகையினாலே (௨௧௪) 
மாலைதுன்னு தல கணடு (௨௬௦) இல௩ூழையீ, கலஙகலோமபுமினென (௨௯௬௯) ஈர 

நன்மொழிகூறி (2 ௬௪) எம்மொடவெந்து (௨௯௫) உணதநைநிறுகதுப பெயாகசன 

ன், .தறகொண்டு (௨௩௭) என்றும (௨௩௮) இரவிலவருமாலையன், வருந்தோறும 

(௨௬௧) கடனும குரைபபினும (௨௪௦) தயிலெழினும் வெளிபபடினும (௨௪௧) இன் 

௮யில(௨௪௨)பெராமற போவன, ௮துவேயனறிப பெயரினும முனியலுரூன (௨௪௩) 

இகக்தன்றுமிலன் (௨௪௪), எனறும (௨௪௨) தாகதன்றுமிலாசவன (௨௪௫) மாயவரவ் 
ணியல்புகினை.த தேறறுகை.பினலே(௨௪௬) இவள்க ஓழும (௨௪௮), ௮ஙஙனம் அழு 

கின்றதறகுமேலே வாவருனெற (௨௬0) குழுமலைவிடரகம (௨௬௧) வீழுமம (௨௬௦ 
உடையவென (உசுக)நினையுஈதோறும (௨௫௧) சா௮ய (௨௫௦) உரைபபக (௨௪௧) ௧௮ 

ககாகிறகும (௨௫௧), இதுகாண ஈலவினை நிகழசசவணணமெனரூளென வ்னைநு 
OSE 

ஆரியவாசன்பிரசத்தனைத் தமிழறிவித்தற்தக் கபிலர்பாடிய தறிஞ்சிப்பா.' 

டிற்த மதுரை ஐசிரியர் பாரத்துவாசி நக்.சினுர்க்கினியர் செய்தவுரை ழறீறிந்று 

wo ne tp eek Fe eee ——— 

வேண iT 

க கினருறம மிலலை நிரைகொடியும பணபுடைய 

ளெனகுறறம யானு முணுகலேன பொனகுற 

ஐருவி கொழிககு மணிமலை காடன 

நெரியுககாற நீய இலன 

௨ அறறலசாகஉ கேளவி யறதமபொரு ளினபததைப 

போறறிப புள*; பொருளிறறே - தேறற 

மறையோ மணமெடடி gore sr மணததஇற 
FO MUG HO CHAD ஞகுணம 

OO



&O 

௧௫ 

IO 

ஓன்பதாவது 
ப ட்டினப்பர வல. 

எவ்வளு go ce ராரா 

வசையிலபுகழ் வயவகுவெணமீன் 

Dens Bis ga As 0 Ce@ gus 

தறுயாடிய சளனியுணவிற 

புட்டேமபப புயன்மாறி 

வான்டுபாயபபினுஈ தகான்பபொாயயா 

மலைததலைய கடறகாவிரி 

புனலப.7ஈ௩த பபொன்கொதிககும 

விளைவு வியனகழனிக 

கார்ககரும்பின் கமழாலைத 

தஇததெறுவிம் சவின்வாடி. 

நீர்ச்செற௮ுவி னீிணெயதற 
பச்சாமபும் புலககாஙகட் 

காயசசெக்கெற கஇசருகஇ 

மோட்டுடருமை மூழுக்கூழவி 

கூட்டுகிழற அயிலவஇயுங் 
கோட்டெங்கற் குலைவாழைக் 

காய்க்கமுகி௰ கமழ்மஞ்ச 

ளினமாவி னிணர்ப்புெபண்ணை 

முகறசேமபின் முளையிஞ்சு 

யகனகா MUI LPM SBF 

FT ந.கன் மடகோக்கி 

னேரிமை மகளி ௬ுணங்குணாக் கவருவ 

கோழி யெறிர்ச கொடுங்காம் சனங்குழை 

பபொற்காற் புகலவர் புசவியின் அருட்டு 

மூககாற் சறுகோ முன்வழி விலக்கும் 
விலங்குபகை யல்லது கலங்குபகை யலியாக் 

கொழுமபலகுடி ௪ செழுமபாககததனுக் 

கு௮மபல்லூர் கெடுஞ்சோணாட்டு 

வெள்ளையுப்பின் கொள்ளைசாற்றி 
கெல்லொடு வந்த வலவாய்ப் பஃறி 

பணைநிலைப் பு.சவியி னணைஞுதற் பிணிக்கும், 

௪௪
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௪(௫ 

௫௦ 

௫௫ 

௬௦ 

௭ 

ஆ கர் * 

பத்துப்பாட்டு. 

கமிசுூழ்பட்ப்பைக் சவியாணர்ப 

பொஜித்புறவிற் பூர்கண்டலை 
Loon Lp Sits மாவிகம்பின் 

மதஇிசோக்க௫ச மகவவெண்மீ 

ணுருகெழுகி௰ லுயர்கோட்டகது 

ஹூருகமாபூ முூசண்கடுடக்கை 

வரியணிகடா வான்டுபாய்கை 

யிருகசாமத் “இணையேரிப் 

புலிப்பெபொறிப பேராக்ககவி ம 

அிருதிதுஞ்சுக இண்காப்பிற 

புகழ்கிலை்இய மொழமிவளச 
வறகிலைஇய வகனட்டிற 

சோறுவாக்கிய கொழுகளஞு௫ 

wr our பசந்கொழுகி 

CGumgourrer Cea@as 

கேகசோடக அகள்ககெமுமி 

நீரூடிய களிறுபோல 

வேறுபட்ட வினையோவதது 

பவவெண்கோயின் மாளூட்ெ 

ணைகசேணிக ககைஞமு்றததுப 

பகட்டெருக்கின் பலசாலை, ச 

தவபபள்ளிக காழ்காவி 

னவிாசடை முணிவ சஙவக வேட்சூ 

மவ ந௮மபுகை முனைஇக் சரூயிறம 

மாயிரும் பபெடையோ டிரியல போடுப 
பூதங் காக்கும் புசலருங் கடிநகர்க 

தூதுணம் புமவொடு அச்கய் சேக்கு 

மூ. அமசதக்க முசண்களரி 

வரிமண லகன் கிட்டை 

யருங்கிகா யினடுனாக்கற 

கருககதொழிற கலிமாக்கள் 

கடவிறவின் சூடு இன்றும 

வயலாமைப புழுக்குண்டும 

வளடம்பின் மாலர்மலைக்தும் 

புனலாம்பற பூசிசூடியு 

நீணி௰ விசும்பின வலனேோரபு இரி.க௬ு 

காண்மீன் விராய கோண்மீன் போல



௯... பட்டினப்பாலை. ௨௯௧ 

மலர்தலை மன்றததுப பலருடன் குழீஇக் 

௭௦ கையினுங் கலத்தினு மெய்யுறக இண்டிப் 

பெருஞ்சினத்தாற் புறக்கொடாு 

இருஞ்செருவி னிகன்மொய்ம்பினோ 
கல்லெறியுங கவண்வெரீஇப் 

புள்ளிரியும் புகர்ப்போர்தைப 

௭௫ பறம்ப்பன்றிப் பல்கோழி 
யுறைக்கெற்றுப் புதச்சேரி 
மேழகக தகசொடு இவல்விளை யாடக 
இடுகுகிசைக தெஃகூன்றி 

நடகல்லி னாண்போல 

௮௦ நெடுந்தூண்டிலிற காழ்சோததிய 

குறுங்கூரைக் கூடிகாபப 

ணிலவடைகத விருள்போல 

வலையுணங்கு மணன்முன் நில 

விீழ்கதாழைக் சாட்டாழ்நத 

௮/௫ வெண்கூ தாளததுத தண்பூவ கோதையர் 
இனைச்சுறவின் கோடுநட்டு 

மனைசசோததிய வலலண*ஈகினான 

மடறமுழை மலாமலைகஈ தும 

பிணாபபெண்ணைப் பிழிமாகஇயும 

௯௦ புன்றலை யிரும்பாதவா 

பைஈதழைமா மகளிசொடு 

பாயிரும பனிககடல வேட்டஞ செலலா 
துவவுமடிஈ அுண்டாடியும 

புலவுமணற பூஙகானன் 

௯௫ மாமலை யணைக்ச கொண்மூப போலவுக 

தாயமுலை தழுவிய குழவி போலவுக 

தேறுநீரப புணரியொடு யாறுதலை மணககு 

மலியோததக தொலிகூடற் 

றீதுகீங்கக் கடலாடிய 

௧௦௦ மாசுபோகப புனல்படிந்து 

மலவ னாட்டியு மு.ரவுத்இிரை யுழககியும 

பாவை சூழ்ந்தும் பல்பொறி மருண்டு 

மகலாக் காதலொடு பகல்விளை யாடிப 

பெறற்கரும் தொல்சர்த் துறக்க மேய்ககும் 

௧௦௫ பொய்யா மாபிழ் பூமலி பெருந்துறைத
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௧௧௫ 

௧௨௦ 

௧௨௫ 

௧௩௨௦ 

௧௩௫ 

௧௪௦ 

பத்துப்பாட்டு. 

IBM LIC TES, மடமங்கையர் 
பட்டுநீக்கத் துலுதது 

மட்டுநீக்கி மதும௫ழ்ந்து 
மைக்தர் சண்ணி மகனிா சூடவு 

மகளிர் கோதை மைந்தர் மலையவு 

கெடுக்கான் மாடத தொளனளெரி கோகூக் 
கொடுக்திமிஐ ப.சசவா சூரூ௨௪சசுட ரெண்ணவும 

பாட் லோர்கது காடக ஈயந்தும் 

வெண்ணிலவின் பயன்றுய்த்துல் 

கண்ணடைஇய கடைக்கங்குலான் 

மாஅகாவிரி மணங்கூட்டெ 

ஆரஉவெக்காக அயின்மடிந்து 

வாலிணர் மடற்ருமை 

ேலாழி வியன்றெருவி 

னல்லிறைவன் பொருள்காக்குக 

தொலலிசைத் கொழின்மாக்கள் 
காய்சினதக கஇர்ச்செலவன் 

ஹோபூண்ட மா௮போல 

வைகறஜொறு மசைவின் றி 

யுல்குசெயக் குறைபடாது 

வான்முககதநீர் மலைபபொழியவு 
மலைப்பொழிக்தரீர் கடறபசபபவு 

மாரி பெய்யும் பருவம போல 

கீரினின்று Ings pay 

hos Beier om நீர்பபச.ப்பவு 

மளநர்தகியாப் பலபண்டம் 
சம மியாமை வர்இண்டி. 

யருங்கடிப் பெருங்காப்பின் 
வலியுடை வலலணங்கிவோன் 
புலிபொறிததுப் புறம்போகட 

மதிகிறைக்த மலிபண்டம் 

பொதிமுூடைப போரேறி 

மழையாடு சமய மால்வசைக் கவா௮ன் 

வசையாடு வருடைச் கோற்றம் போலக் 
கூருகர் ஞமலிக் கொடுந்தா ளேற்றை 
யேழகத் தகசோ டுகளு மான்றிற் 

- கு௮ந்தொடை நெடும்படிக்காற
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௯. பட்டினப்பசலை, ௨௯௩ 

கொடுந்திண்ணைப பஃறகைப்பிற் 

புழைவாயிற போடைகமழி 
மழைதோயு முயாமாடததுச 
சேவடி.ச செறிகுறவகிற 
பாசிழைப பகட்டலசூற 

or Reo. ger west 

மயிலியன் மானோகூற் 

௧௫௦ கிளிமழலை மெனசாயலோர 

௧௫ 

௧௬௦ 

௧௬௫ 

௧௭௦ 

கசா 

வளிநுழையும வாயபொருகதி 

யோங்குவசை மருக லுண்டா துறைக்குக 
காந்தளந துடுபபிற கவிஞூலை யன்ன 

செறிதகொடி. முூனகை கூபபிச செவ்வேள் 

வெறியாடு மகளிசொடு செறியத தாஅயக் 
குழலகவ யாழ்முரல 

முூழவதிச முரசியமப 

விழவரு வியலாவணத து 

மைய இறபபிற மெய்வஞ் சோசதிய 
மலசணி வாயிற் பலாகொழு கொடியும 

வருபுன றஐஈத வெண்மணற கான்யாற 

அருகெழு கரும்பி இன்ண்பூப் போலக் 

கூமுடைக கொமுமஞ்சிகைத 

தாழுடைக தண்பணியதது 

வாலரிசிப் பலிசிதறிப 

பாகுகுத,க பசுமெழுக்கிற் 
காமூன் றிய கவிகிடுகன் 

மேலூன்றிய துகிறகொடியும 
பலகேள்வித துறையபோகிய 

தொலலாணை soon FA 

ருறழ்குறிச் 9௧0௧,௧ வுருகெழு கொடியும 

வெளிலிளக்குக களிறுபோலத் 

இிம்புசார்த இசைமுன்றுறைத 
தாககுகாவாய அவனறிருககை 

மிசைக்கூமபி னசைககொடியு 

மீன்றடிகது விடககறுத 

தூன்பொரிக்கு மொலிழுன்றின் 
மணறருவைஇ மலாசிதறிப் 

பலர்புகுமனைப் பலிப்புதவி



௨௬௯௪௨ 

௧௮0௦ னறவுகொடைக கொடியோடு 

அனகை, 

௮௯0 

அதது பட்டு. 

பிறபிறவு ஈனிவிரைஇப் 

பல்வே அ௮ுருவிம் பகாகை நீழற் 

செல்கதிர் நுழையாச் செமுஈகர் வரைப்பிற் 

டுசல்லா ஈல்லிசை யமாரர் காப்பி 

னீரின் வந்த நிமிர்பரிப் புரவியுங் 

காலின் வந்த கருங்கறி மூடையும் 

வடமல்ப் பிறந்த மணியும் பொன்னுங் 
குடமலைப பிறகத வாசமு மகிலுந் 

தென்கடன் முத்துங் குணகடற் அருங் 
கங்கை வாரியுங் காவிரிப் பயனு 

மீழத அணவுங் காழகத தாக்கமு 
மரியவும் பெரியவு % நெளிய வீண்டி 

வளந்தலை மயங்கிய ஈனந்தலை we) 

னீர்காப் பண்ணு நிலததின் மேலு 
௧௯௫ மேமாப்ப ol gg GRAS 

200 

௨0௫ 

௨௪0 

  

௨௧௫ சாறயர் மூதூர் சென்றுதொக் காங்கு 

இளைகலித் அப் பகைபயேணாது 

வலைஞர்முன்றின் மீன்பிறழவும் 

விலைஞாகூரமபை மாவிணடவுய 

கொலைகடிந்தும் களவுநித்கியு 
மமார்ப் பேணியு மாவுதுி யருததியு 

ஈலலானொடு பகடோமமியு 

நான்மறையோர் புகழ்பாபபியும் 

பண்ணிய மட்டியும பசும்பதம் கொடுததும 

புண்ணிய முட்டாத தண்ணிழல வாழ்க்கைக் 

கொடுமேழி ஈசையழவர் 

கெடுநுகத்துப் பகல்போல 

நடுவுநின்ற ஈகவ்னெஞ்சினோ 

வடுவஞ்சி வாயமொழிகது 

தமவும் பிறவு மொப்ப நாடிக 

கொள்வதூஉ மிகைசொளாஅ கொடுப்பதூஉங் குறைபடாது 

பல்பண்டம் பகர்ர துவிசுக் 

தொலகொண்டித துவன் நிருக்கைப் 

பல்லாயமொடு பதிபழடி 

வேறுவே அயர்ந்த முதுவா யொக்கற 

சண எண வை கடட ட. வலக 
  

* நெரியலீண்டியென்றம் பாடம்,



2.2.0 

௨௨௫ 

௨௩.0 

டஉ௩ட௫ 

௨௪0 

டக௫ 

௨௫௦ 

௯.ஃபட்டினப்பாலை. உ௯ட௫ 

மொழிபல பெருயெ பழிதீர் கேஎத௮ப் 
புலம்பெயர் மாககள் கலர்தினி துறையு 

மூட்டா௪ சிறபபிற் பட்டினம பெறினும 

வாரிரும் கூக்தல வயங்கிழை யொழிய 

வாமசேன் வாழிய நெஞ்சே கூரு௫ர்க் 

கொடுவரிக் குருளை கூட்டுள் வளர்கதாங்குப 

பிறர் பிணியகத இருது பீடுகாழ் முற்றி 

யருங்கசை கவியக கூததிக குழிகொனறு 
பெருஙகை யானை பிடிபுக் தாகு 

அண்ணிதி னுணா நாடி ஈண்ணா 

செறிவுடைச இணகாப பேறி வாளகழிக 
அருகெழு தாய மூழி னெயதிப 

பெற்றவை ம௫ழ்கல செயயான் செறரோ 
கடியரண டொலைதகத க௫சவுகொன் மருபபின் 

முடியுடைக கருந்தலை பாட்டு மூன்றா 

ளூகருடை யடிய வோஙகெழில யானை 

வடி மணிப புரவியொடு வயவா ஷீழப 

பெருகல வானததுப பருகதுலாய நடபபத 

gn oor அ௮கற் போலபபோ வேட்டு 

வேறுபல் பூளையொ டுழிஞை சூடிப 

பேய்த்த ணன்ன பிளிறுகடி 07௪ 

மாக்க ணகலநை யஇர்வன முழங்க 

முனைகெட௪ சென முன்௪சம முருக 

தலைதவச் சென்று கண்பணை யெடுபபி 

வெண்பூக் கரும்பொடு செ ஸனீடி 

மாயிதழ்க் குவளையொடு கெய் சலு மயக௫க் 

கரா௮ங் கலிதக கண்ணகன் பொய்கைக 

கொழுங்காற புதவமொடு செருந்தி நீடி௪ 
செறுவும வாவியு மயங்கி நீரற் 

ஐறுகோட் டி ரலையொடு மான்பிணை யுகளவு 

கொண்டி. மகளி ர௬ண்டுறை ஞூழ்கி 

யத மாட்டிய நந்தா விளககின 

மலாணி மெமுகக மேறிப பலாகொழ 

வம்பலர் சேக்குங் ககதுடை ! பொதியிற 

பருநிலை நெடுந்தூ ணொலகக தீண்டி ப 

பெருஈல் யானையொடு பிடிபுணர்க துறையவு 

மருவிலை ஈறும்பூத தூஉய2 கெருவின்



Ps. Bi ir 

௨௫௫ 

௨௪௭௦ 

௨௬௫௫ 

2.670 

௨௭௫ 

௨௮0 

௨௮௫ 

பத்துப்பாட்டு, 

முதுவாயக் கோடியர் முழவொடு புணர்ந்த 
இரிபுரி ஈரம்பின் நீந்தொடை யோர்ககும 
பெருவிழாக கழிரக பேஎழாதிர் மன்றத்துச் 

சி௮ுபூ நெருஞ்சியோ டறுகை பமபி 

யழலவா யோரி யஞசவரக கஇ£ாபபவு 

மமுகுசம கூகையோ டாண்டலை விளிபபவுக 

கண௱கொள கூளியொடு கதுபபிகுத தசைஇப 
பிணஈதின் யாககைப பேயமக டுவன்றவுய 

கோடுஉகான மாடத்து கெடுங்கடைத துவனறி 

விருந்துண் டானாப பெருஞ்சோற ட்டி. 

லொண்சுவா ஈலலி ஓயாதணை யிருந்து 

பைங்கிளி மிழறறும பாலா செழுஈகாத 
தொடுதோ லடியா துடிபடக குழமீஇக 

கசொடுவி லெயினா கொள்ளை யுண்ட 

வுணவில வங்கூட் டள்ளகத இருது 
வளை வாய்க் கூகை நன்பகற குழறவு 

மருங்கடி வரைபபி லூ£கவி னஜியப 
பெருமபாழ் செயது மமையான் மருககற 

மலையகழ்க குவனே கடறா£க குவனே 

வான்விழ்க குவனே வளிமாற றவனெனத 
தான்முன்னிய துறைபோகலிற 

பலலொளியா பணிடொடுக்கத 
தொலலருவாளா தொழிலகேட்ப 

வடவா- வாடக சூடவா கூமபத 

தென்னவன் நிறலகெட௪ சீறி மனனா 

மன்னெயில கதுவு மதனுடை கோனமுண் 
மாத்தானை மறமொயமபிற 

செககண்ணாற செயிரததுநோக்பெ 
புன்பொதுவர் வழிபொன்ற 

விருங்கோவேண் மருங்குசாயக 

காடுகொன்று ஈரடாகககெ 

குளததொட்டு வளமபெருககப 

பிறககுகிலை மாடத துறஈதை போக்கெ 

கோயிலொடு குடி. நி.மீஇ 

வாயிலொடு $ புழையமைதது 
ஞாயிருறும புதைகி நீஇப 

  
ht பல வக அமை. பறக்கக் வ்க ளை லைஞ்கைவு க்களை புவவைவளலு வரவ, 

*் வழியமைதசெனறும பாடம்



௯ பட்டினப்பாலை. ௨௯௭ 

பொருவேமெனப பெயாகொடுத 
௨௯0 தொருவேமெனப பறககொடா.த 

திருகிலைிஇய பெருமன்னெயின் 

மின்னொளி யெறிபபத தமமொளி மழுங/இ 

விசிபிணி முழவின் வேகா சூடிய 
பசுமணி பொருக பசேரெறுழ்த கழறகாற 

௨௯௫ பொறழடிப் புகலவ சோடி யாடவு 

மு.றநிழை மகளி£ முழெமுல் இம்பபவுஞ 
செஞசாகது சகைஈக மாபி ஞனெணபு, 

ணரிமா வன்ன வணஙகுடைத துபபிற 

திருமா வளவன் ஹெவவாக கோககூய 

௩௦0 வேலினும வெயய கானமவன் 

கோலினுக கண்ணிய தடமென ஜோளே. 

இதன்பொருள். 

இ௫ பட்டினசசைச சிறப்பிகதுககூறிய பாலைததிணையாகலின, இதறகுப பட்டி. 
னப்பாலையென்று பெயாகூறிஞா பாலையாவது பிரிதலும் பிரிதனிமிததமும் கூறு 
வத இபபாட்டு, % வேறறுகாட்டகலவயின விழுமதது.த தலைவன் செலவமுககெ 
கூறியது. இ௫, முதலுஙகருவுஙகூருது உரிபபொருளே இறபபக கூறியது. 

வசை இல புசழ--குறறஙகூறுதலில்லாத புகழையுடைய காவிரி (௬) யென்ச. 
வயங்கு வெண்மீன இசை தஇரிஈது தெற்கு ஏனும-- 4 விள்ஙகுசன்ற வெள்ளி 

யாயெமீன் தான் நிறறறகுரிய வடதிசையினிலலாமல தென்றிசைககணணே போ 

இனும், 
இதனாற் பெய்யுமபருவததுப பெயயாமைககுக காரணஙகூறினா 

| ததபாடிய தளியுணவிற், புட்டேமபப புயன்மாறி, வானபொய்ப்பினும.] தளி 

உணவின் தற பாடிய புள தேமபப் புயல் மாறி வான் பொய்ப்பினும்--துளி உணவா 

கையினாலே தன்னைப்பாடி.ய வானமபாடி.புலரும்படி. மழையைபபெய்சலைததவிர் த 
மேகம்பொய்தது வறகடகாலமாயினும, 

தான் பொய்யா மலைத தலைய கடற காவிரி--தான் பொயயாமற காலந்தோறம் 
வருன்ற குடகமலையிடகதே தலையினையடைய கடலிடததேசெலூன்ற காவிரி, 

கடல் - கணவன் 

புனல் பரர்து பொன் கொழிககும்---நீபரகது கரையிலே பொனனைபபோகடும் 

சோழகாடு (௨௮), 

விளைவு Hep வியன சழனி -- விளைதறரொழின்மாராச ௮சறசியையுடைய கழ 
னியிடத்தில, 

காராக கரும்பின் கமழ ஆலைத இத தெறுமீற கவின வாடி. மீாச செறுவின் நீள் 

கெய்தற் பூச் சாம்பும் புலதது ஆஙசண்--பசிய கருமபின் கமழும்பாகை யடன்ற 
    

ண் கலவைக் கவனய. பவல். வட வைத் 

% தொலகாப்பியம், பொருள இகாரம், சறபியல், @. 
1 “அலங்குகதிக சனலி நால்வயிழ் ரோன்.றினு, மிலங்குகஇிர் வெள்ளி Qs 

ன்புலம் படரினு, மதண் சாவிரி வர்.து” என்றார் புறப்பாட்டிலும், ஈடு 
Trad}



௨௯௮] பததுபபாடரறு, 

கொட்டிலில் நெருப்பிற்புசை சுடுகையினாலே அழகுசெட்டு நீரையுடைத்தாய செய் 
யின்சணின்ற நீணட நசெப்தறபூ வாடும் நிலச்சையுடைய வயலிடத்துக் குறும்பல் 

லூர் (௨௮), 
காய்ச் செர்நெற ௧.இர் ௮ருந்தி மோடு எருமை முழுககுழவி கூட்டு நிழல் துயில் 

வ.இயும்---காய்த்த செர்கெறகஇராைத் இனறு வயிறறையடைய எருமையீன்ற மாற் 

பட்டசன்றுகள நெடுஙகூட்டினுடைய நிழலிலே உறக்கததைக்கொள்ளுங் குறுமபல் 

ளா (௨௮), 
கோள தெயடன்--குலைகளையுடைய தெகஇனையும, 
குலை வரழை--குலைகளையுடைய வாழையினையும, 

சாயக கமுகன---சாயையுடைய கழு௫ினையும, 
கமழ மஞ்சள--மணகசாறும மஞசளினையும, 
இனம மாவின்--இனமான மாமரஙகளினையும், 

இணாப பெணணை--குலைகளையடைய பனையினையும, 
மூதற சேமபின்--௮டி.ப.ரச்த சேமபினையும, 

மூளை இஞ்சி--முளையினையுடைய இஞசியினையுமுடைய வீளைவருவ்யனகழனி 

(௮) யெனமுன்னேகூட்டுக 

[.தசனகர் வியன்முறறதது௪, சுடாநுதன மடகோகக, னேரிழை மகளி ௬ணங 

குணாச் சவருங, கோழி யெறிஈத கொடுஙகாற சனங்குழை, பொற்காற புதல்வா புரவி 
யின் ௮ருட்டு, முக்சகாற றுதோ முனவழி விலககும ] 

சுடர் நுதல் மடநோகடூன் கோ இழை மகளி£ உணங்கு உணாக கவரும் சோழி 
எறிந்த கொடுங்கால் கனம் குழை--ஓரியையுடையநுதவினையும மடபபமபொருந் 
இன கோகூனேையும பொருந்தின பூணினையுமுடையமகளிற உலருகன்ற நெல்லைத 

இன்னு௩க கோழியைபெறிஈத வளைந்த இடதகையுடைய பொன்னாசெயத மகரச 

குழை, 
பொன் சால புதலவர் புரவி இனறு உருட்டும் முகசால ஏிறுதோ முனவழி 

விலக்கும அகல் ஈகா வியன் முற்றதத--பூணணிஈத தாளினையுடைய சிரா குதிரை 

பூட்டாமற கையாலருட்டும் மூனறுருளையைய/டைய சிறுதேரினஅ வழியின்முன்பை 

விலச்கும செலவமகன்ற மனைபினஅ அசனந முறமததையுடைய குறும்பல்லூ(௨௮) 

Qn a & 

[விலஙகுபகை யல்லது கலஙகுபகை யறியாக, கொழுமபலகுடி.௪ செழுமபாச 

கத்த] 
இஃ, இருஞ்செருவின் (௪௨) வலஙகுபகையலலது கவஙகுபகையறியாப பாக 

சமென மேலேகூட்டி ந.று. 

குறு பல் ஊா நெடு சோணாட்டு--ஓன்றநுகொனறு ௮ண்ணிதாயப பலவாஇிய 

ஊர்களையுடைய பெரியசோழகாட்டில, 

சோழராடென்பது சோறாடென ம(ு2௨ ராழூபு. 

சோழநாட்டுப்பட்டி வ (௨௨௮) மென்க. 

வெள்ளை உப்பின கொள்ளை சாற்றி கெல்லொடு வத வல வாய்ப பஃதி--வெ 

ள்ளிதரயெ உப்பினது வீலையைச்சொலலி விறற நெலலைச்கொணடுவாச வலிய இடத் 
*தையுடைய பட்கை,



௯ பட்டினப்பாலை. ௨௯௯ 

பஃறி - ஓடமுமாம் 
பணை நிலைப புரவியின் ௮ணை முதற் பிணிககும் கழி சூழ் படப்பை--பர்தியிலே 

நிறறலையுடைய கு திரைகளைப்பிணிச்குமாறுபோலே சாந்த சறிசளிலேபிணிக்கும் சழி 

குழக்த பசகத.தினையும், 
அணைமுதல் - அணையிடத்துத தறியமாம் படபபை - தோட்டமுமாம். 

கவி யாணாப் பொழிழ் புறவிற் பூர்கண்டலை--மனசசெருசகெழுதற்குச் காரண 
மான பு.துவருவாயினையுடைய தோபபுச்களுசழுப புறம்பாகய பூஞ்சோலைகளையும், 

[மழைநீங்கிய மாவீசுமபின, மதிசோந்த மகவெணமி, ஜுருகெழுதிற லுயர் 
கோட்டத்து, முருசமாபூ முரண்டுடககை, வரியணிசடா வான்பொய்சை:) 

மழை கீஙகய மா விசும்பின் மதி சோக, மகவெணமின் உரு கெழு இறல் உயர் 
கோட்டதத வான் பொய்கை--மழைமாசுநீஙனெ பெரிய ஆகாயததிடதது மதியைக் 
சேர்ந்த மகமாகய வெள்ளியமீனினது வடி. வுபொருகதின வலியையுடைய உயர்ச்த 
கரையையுடைய சன்முகய பொய்கைகளையும், 

மதியும் மீனும பொய்சைககும சலாககும் உவமிக்கும்பொருள் 

இனி உயர்கோடட ததை, எல்லாரும் மதியைசசோச்ச மகவெணமினைப்பார்ச்கை 

கடமாகயெ கோயிலாக் சோயிலும் பொய்சையுமென எணணுதலுமாம் 

இனிப் பொயகைக்களாயிலே கோயிலாகக் கோயிலும் பொயகையும் மூசேர் 

த மகவெணமின் போனறவெளறுமாம, 

மூருகு ௮மா பூ ரூரண €டஃசை வரி ௮ணி சடாப பொய்கை--மணம்பொருக் 
இன பூ நிறசசாந றமமுள் மாறுபட்டபரபபாலே பலநிறமணிகத ஒளியினையுடைய 

பொயகை, , 

இரு காமத்து இணை ஏரி--இமமையிலும் மறுமையிலுமுணடாடிய காமவின்பத் 

இனைசகசொடுததறகுரிய இணை ஏரிகளையும், 

௮து, **சோமகுணடஞ சூரிய குணடத துறைஞழ்6க் - காமவேள கோட்டந் 
தொமுதா£ா கணவரொடுக்- தாமின புறுவ ரலகத்துத தையலாா - போகஞ்செய் பூமி 

யினும் போயபபிறபபா”” எனறதனானுமுணாக. 

இணி வளகாமரேரி வணிகாமாரி யென்றும், சஙூரொமகாமம் வணிக்கிராமசாம 

மென்றுமுரைப்ப 

புலிப பொறிப போக கவின இருத துஞ்சும இண் காப்பின் -- புலியாயெ 
அ௮டையாளதஇனையும பலசைகள தமம். றசேருதலையடைய கதவினையுமுடைய இரு 

மகடஙகும் இணணிய மதிவினையம, 

[புகழநிலைஇய மொழிவளர, வறரிலைஇய வசனட்டி. ற, சோறுவாச்செ கொழுங் 

கஞ்சி, யாறுபோலப பரஈதொழுக, யேறுபொரச சேருக, தேரோடச் அ ர்கெழு 
மி, நீராடிய களிறுபோல, வேறுபட்ட வினையோவதது, வெணகோயின மாருட்டும்-] 

சோறு வாகயெ கொழு௩கஞ் யாறு போலப் பரந்து ஒழமு---சோற்றைவடி. த் 

தொழுக்கயெ கஞ் யாறுகள்போலே எ௩கும்பரந்தொழு, 

ஏறு பொரச் சேரு-இடபங்கள் தம்மிற்பொருகையினாலே பின்பு சேருய், 

Gat gis துகள் கெழுமி--பலதேர்களும தடுகையினாலே தூளியாய்ப்பொ 

Ges, _ _ 

சிலப்பதிகாரம், புகார்காண்டம், கனுத்திழழரைத்தகாதை.



R00 பத்துப்பாட்டு, 

வேறு பட்ட வினை ஓவசது வெண் சகோயில்--வேறுபட்ட தொழில்களையுடைய 

இத்திரங்களையுடைய வெள்ளிய சோயில்களை, 

நீறு அடிய சளிறு போல மாசு ஊட்டும்--புமுதியைமேலேபூிச்கொண்ட யா 

னையைப்போல அழுக்கேறப்பண்ணும், 

கஞ்ி ஒழு9ச் சேராகக் கெழுமிக் கோயிலை மாசூட்டுதற்குச்சாரணமாயெ 

அட்டிலெனசகூட்டச 

புகழ் நிலிஇய மொழி ௨ளர ௮றம நிலைஇய ௮௧கன் அட்டில்--இம்மைக்குப் புகழ் 
நிலைபெற்றசொல் எங்கும்பரவாநிறக மறுமைக்கு அறம்நிலைபெற்ற அகன்ற அட்டில், 

இருமையினும் பெறும் பயனுணடாகச் சோறிடும சாலையென்றவாறு. 

தண் கேணித் சசை முற்றததுப பகடு எருத்தின் பல சாலை--குளிர்ந்த சிறிய 

குளங்களை உள்ளேயடக்சனெ முற்றத.தினையுடைய பெரிய எருத்திற்கு வைக்கோ 

விடும் பலசாலையினையும், 

சவப் பள்ளி---தவஞ்செய்யும அமணபள்ளி பெளத்தப்பள்ளிகளையும், 

[ சாழ்சகாவி, னவிர்சடை மூணிவ ரங்கு வேட்கு, மாவுகி நறும்புகை முனைஇக் 

குயிறம், மாயிரும பெடையோ டி.ரியல டோடுப், பூக காக்கும புகலரு௩ கடி. நகர்த், 
தா துணம் புறவொடு துச்சிற சேக்கும்-] 

அவிர் சடை முனிவா ௮ங்கி வேட்கும் அவுஇ ஈறும புகை முணைஇச் குயில் தம 

மா இரு பெடையோடு இரியல போ” விளங்குகன்ற சடையீனையுடைய இருடிகள் 

தீயிள்கண்ணே வேட்டலைசசெய்யும் கெய்முதலியவறரீன் ஈறியபுகையைவெறுத்துகி 

குயில்கள் தம்முடைய கருமையையும் பெருமையையுமுடைய பேடைகளுடனே 

செடுதலையுடையவாய் நீஙபெபோய், 

பூதம் காக்கும் புகல் ௮௬ கடி. ஈகாத தூது உண ௮ம புறவொடு துசசல் சேக்கும் 

தாழ காவின்--பூதஙகள் வாசலிலேகா ததிருககும புகறகரிய ௮சச ச்தையுடைய காளி 
கோட்டத்திடததிற கல்லைததின்னும் ௮ழூய புறவுகளுடனே குடியிருபபாச ததஙகும 
இளமரக்காவினையும், 

மூனிவனாத சன்னிடத்தேகொணடி ர௬ததலிற காக காரணமாயிற்று, 

[முதுமரத்த மூரண்களரி, வரிமண லகனறிட்டை, யிருஙகளை யினனொககற, 

கருச்தொழிற் கலிமாசககள, கடலிறவின் சூபிதினறும, வயலாமைப புழுககுணடும். 

வறளடம்பின் மலாமலைந்தும், புனலாமபற பூசசூடி.ய, நீனிற விசுமபின வலனேர்பு 
திரிதரு, காணமீன் விராய கோண்மீன் போல, மலர்தலை மன்றததப பலருடன 

குழிஇக,சையினுங கலத்.நினு மெய்யுறத $ணடி ப,பெருஞூனததாற் புறககொடா௮, 

திருஞ்செரு பி னிகன்மொயம்பிஜஷோர், கல்லெறியுங கவளஎசவெர£இப, புள்ளிரியும் புக 

ஈப்போர்தைப, பறழ்பபன்றிப பலகோழி, யுறைசணெறநுப புறசசேரி, மேழகத் தக 

சொடு இவல்விளை யாட] 

புகாப் போக்தைப் புள வெரீஅ இரியும கல் எறியும சவண-- மிறத்தையுடைய 

பனையிலிருக்கும் பறவைகளஞ்ச கெட்டுப்போதற்குகசாரணமான கல்லையெறியுக 

சவணையுடைய சலிமாககள் (௬௨) எனமூன்னேகூட்செ, 

இனன் ஓக்கல் கருந்தொழிழ் சலி மாககள்--ஒரினசசுற்றதஇனையும் வலியசொ 

ழிலையமூடைய செருச்னே பர தவாபிள்ளைகள்,



௯.-பட்டினப்பாலை, ௩௦௧ 

sana இன் சூடு இன்றும் -- கடலிராச்சளின் இனிய சுடப்பட்ட தனைத்தி 
ன்றும், 

வயல ஆமைப புழுககு உண்டும் --- வயலில ஆமையைப புழுக்னெ இழறைச 

யைத் தின்றும், 
வறள் ௮டம்பின் மலா மலைஈதும்--மணவிலேபடாகர்த ௮டபபமபூவைத தலையி 

லேகட்டியும், 

புனல் ஆம்பல பூச சூடியம--நீரினின்ற ஆமபறபூவைப பறிததுச்சூடியும், 

நீல நிற விசும்பின வலன ஏாபு திரிதரு காள மீன விராய கோள மீன போல-- 

நீலரிறத்தையுடைய ஆகாயத்சே வலமாகவெழுந்து இிரியும சாளகளாகய மீன்களோ 

டேகலந்த கோளகளாகயெ மீன்கள்போல, 

மலா தலை மனறதது மேழகத் தசசொடு வல விளையாடப் பலா உடன குழீஇ-- 

அகன்ற இடததையுடைய மன்றிலே மேழகககிடாயோடே சவலையககொணடு பொ 
ருவிதது வீளையாமெபடி. பலரும சே.ரததிரணடு, 

மாககள இன்றும உணடும் மலைகதும சூடியும விளையாடும்படி. மீன்போற குழீஇ 

யென்க, 

இகல் மொயமபிஹோ பெருஞூன ததால வரி மணல அ௮கன திட்டை இருங்க 

ளை முது மரதத முரண் களரி புறககொடாது கையினும் கலததினும மெய் உறத த 

ண்டி. இருஞ்செருவின் விலங்கு பகை அலலது (௨௬) கொழு பல குடி. (௨௭) கலஙகு 

பகை ௮றியாச (௨௬) செழுமபாசசதது (௨௭) --௮ஙகனமபொருவித்தலிற்றோன்றும் 

மாறுபாடுசெய்யும் வலியினையுடையராய அண்பெபிறக்ச பெரியசனத்தாலே அறவி 

னையுடைததாயே மணவினையுடைய அகன்.றமேட்டி.ல பெரிய சைததலையுடைய ப 
ழையமரததையுடையவாகய பொருதறகுசசமைத போரக்களதசேசென்று முதகு 

கொடாமற் கையாற்குதகியும படைசகலங்களாலே வெட்டி.யும ஒருவர்மெய்யோடு 

ஒஓருவாமெய் உறும்படி. சலர்துபொரும பெரியபோரை விலஙகுனெற பகையல்லது 

செருக்னையுடைய பலகுடி. கலக எழுஈஇிருததறகுக காணமானபகையை ௮றி 

யாத பாக்கறகளையும், 

பாச்சம - சகடறகனாயிலூ£கள 

பறழப் பனறிப பல் கோழி உறைக ணெறறப புறசசேரி--- குட்டி. களையடைய 

பனறிகளையும் பலசாதியாகிய கோழிகளையம உறைவைதத கணெறுகளையமுடைய இ 
ழிகுலததோ ரிருககுதெருவுகளையும, 

[கிடுகுரிறாத தெல்கூன்றி, நடுகலவி னரணபோல ] ஈடு உலலின ௮ரண போ 

லக் இடுகு நிரைதது எஃகு ஊன்.றி--ஈடுகலலினிறடன்ற தெய்வமாயவலும் அவனுக் 

குவைதத கடுகும் வேலுமபோலக கடுகைகினாதது வேலையூன்றிப புறககொடாது 

(௭௧) எனமுன்னேகூட்கெ 

அரண் - அகுபெயா. 

[செடுந்தூணடி.லிற சாழ்சோததிய, குறுஙகூரைச் குடிநாபப, ணிலவடைந்த விரு 
ள்போல, வலையுணஙகு மணன்முன்றில், வீழ்ததாழைச் தாட்டாழ்ச்ச, வெண்கூ தா 

ளத்துத் தண்பூங் கோதையா, சனைச்சுறவின் கோடுகடடு, மனைசசோத்திய வல்லண 

ங்கனொன், மடறறாழை மலாமலைஈ தம, பிணர்பபெணணைப் பிழிமார்தியும், புன்றலை 

யிரும்பரதவர், பைர் ரழைமா மகளிரொடு, பாயிரும் பனிக்கடல் வேட்டஞ் செல்லா, 

துவவமடந் கண்டாடியம்-]



௩0௨ பத்துப்பாட்டு, 

புன தலை இரும்பாத௨ா--சவக்த தலையினையுடைய பெரியபரதவர், 

உவ௮--உவாகசாளாகையினாலே, 

பாய் இரு பனிச சடல வேட்டம செலலாது மடிந்து--பரந்த கருமையையுடை. 

ய குளிராஈத கடலில் மீன்பிடி. த்தற்குட்போகாது மனவெழுசசிதவாீர்து, 

பைச்தழை மா மசளிரொூ--ப௫ய தழையினையுடைய கரியகிறததினையுடைய 

தம்மகளிரோடேகூடி, 

நெடுந்தாணடிலிற காழ சோத்திய குறுஙகூ.மைச் குடி. நாபபண்--நெடியதூண 
டி.விறகாம்புகள் சாததிவைதச குறிய இறபபினையடைய முடியிருப்புஈடுவில், 

நிலவு sents இருள் போல வலை உணஙகு மணல மூனறில் மனை---நிலவு 
நடுவேசோந்த டஇுருளைபபோலே வலை௫டச் தலரும மணலைய/டைததாகயெ முன்றிவினை 

யுடைய மனையிடதசே, 

இனைச சுறவின சோடு ஈநடடு_ சோததிய வல் அணஙூனால்-- சனையையுடைய 

சுறவின் கொமபைகஈடடு ௮அதனிடததேயேறறிய வலிய தெய்வஙகாரணமாக, 

Sips தாழைத தாள தாழ்ந்த வெணகூகாளகதுத தண பூஙகோதையா--விழு 

சையுடைய தாழையினடியிடதேகினந வெுடாளியினது தணணி௰யபூவாறசெய்த 
மாலையினையடையராய, 

மடல தாழை மலா மலைஈதம.-- மடலையுடைய தாழையினது மலரைசகுடி.யும, 

பிணாப பெணணைப பிழி மாத்தியும்--சருசசனணாயையடைய பனையிற கள்ளை 

went Or, 

உணடு ஆடியும்--கெறகள்ளையுணடு விளையாடி.யும, 

புலவு மணற பூஙகானல்--புலானாற்ற தை தயுடைய மணலிட ததே பூச்களையடை 
ய கடறகமாயிற குடி. (௮௧) யென்க 

மா மலை ௮ணைந்த கொண்மூப் போலவும--சரியமலையைச்சோக்த செச்காமேக 
ம்போலவும, 

இத, கரிய உயாந்த திராயின்மீதே சிவச யாற்றுநீ£ பரகத.தற்குவமை,. 

தாய் மூலை சழுவீய குழவி போலவும்--சாயுடைய முலையைத்தமுவிய பிள்ளை 

யைப போலவும, 

இஃது ஒன்,.றபடுதறகு உவமை 

தேறு நீர்ப் புணரியொடு யாறு தலைமணககும--- தெளிஈச கடவிறறிரையோடே 

காவிரி தலைக.ரககும், 

| மலியோதச் தொலிகூடல் |] posse go! wo கூ.டல்---ஒதச். இனால் ஓலிமவிக் 

தீ புகார்முகதசே, 
இது ரீஙகக் கடலாடியும---சவினைபோகக கடலாடி. யும், 

மாசு போகப் புனல் படி.ஈ.தும--உப்புப்போக நீரிலேகுளித தும், 

அலவன் ஆட்டியும்--ஜஞெணடுகளையாட்டியும், 

உரவு தினா உழச$யும்--பரக்கின்றதினாயிலே விளையாடியும், 

பாவை சூழ்ந்தும்--பாவைகளைப்பணணியும், 

பல் டொறி மருண்டும்--ஐம்பொறிகளானுகரும்பொருள்களை நுகர்ர்து மய 

ங்யேம்,



௯௭ பட்டினப்பாலை, ௩.௦௩. 

அகலாச் சாசிலொடு பகல் விளையாடி--நீஙகாதவிருப்பததடனே பகறபொழு 
தெல்லாம் வீளையாடி., 

பரதவர் (௧௦) உவவுமடி.ர்து (௬௯) மகளிசோடேகூடிக (௯௧) குடி.சாபபண 
(௮௧௪) மனையிடத்தேசேர்ததிய அணஙூனாற் (௮௪) சோதையசாய (௮௫) மலைந்தும 

(௮௮) மாந்தியும் (௮௯) ஆடியும் (௧௬௩) பின்னாக கூடலிலே (௬௮) இதுகீஙக ஆடி.யும 

(௯௯) படிந்தும் (௧௦௦) ஆட்டி யும உழக்கியும (௧௦௪) கசூழநதும் மருணடும (௧௦௨) காத 

லொடு பசல்விளையாடி. (௧௦௩) யெனமுடிகக 

[பெறறகருக தொல்சத் துறசக மேய்ககும, பொயயா மரபிற பூமலி பெருந்து 
றைத், துணைபபுணர்ர்த மடமஙகையா, பட்டேகத தூலுதெது, மட்டுரீக்இு ம.துமகி 

ழ்க்து, மைசதா கணணி மகளி சூடவு, மகளி£ கோதை மைகதா மலையவு, நெடுஙகான 

மாடத கதொள்ளெரி கோகடக, கொடநெஇமிற பரதவா குரூ௨சசட ரெண்ணவும், 
பாட லேோரதத நாடக ஈயநதும், வெணணிலவின பயன்றுயததுஙக, கண்ணடைஇய 

கடைசசஙகுலான, மா௮காவிரி மணஙகூட்டு,, தூஉவெககர்த துயினமடிந்து ] 

பெதறகு ௮௬ தொல சாத துறகக2 ஏயககும் நெடஙசால மாடச.த.--பெறுதற 
கரிய பழைய தலைமையினையுடைய சுவாகசததையொககும கெடி.ய காலகளையுடைய 

மாடததிடதசேயிருச்து, 

UT OIF si STS bus gw வெணணிலவின பயன அதயததும- பாட்டை 

சகேட்டு நாடகஙகளைவிருமபிசகணமெ வெளளிய கிலவிறபெறும்பயனை நுகாந்தும, 

மட்டு நீச்ச மது ம௫ழ்ந்தும--களளுணடலை கைவிட்டு காமபானததையுணடு 
மகிழந்தும், 

பட்டு கககித துலெ உடுததும--பட்டுடுததவறறைநீகசெப புணாச௫ெகாலததுககு 
சொய்யவாகிய வெள்ளியவறறையுததும, 

அணைப் புணார்த மடமககையா கணணடைஇய கடைக கஙகுலான்--- கணவ 

னாக்கூடின மடப்பத்தையடையமசளிா பினபுகண்சியினற பிறபடடசாமததையு 
டைய இசாககாலத்தே, 

மாடததேயிருக்த நயந்தும் தயததும் மகிம்ஈ தம உடு தும துணைப்புணாகந்தமட. 

மங்சையா சண்டுயினற கஙகுலெனறு கஙகுகு ௮டை கூ றினா 

மைச்தா சணணி மசளிா Gain மகளி கோதை மைக்ரா மலையவும்-- மாட 

ததேயிருந்.து காது அனகதாமிச்சமையாந கணவாகுடி.ய சணணியைத தமது 
கோதையாகரினை த௮ மகளிாசூடிககொள்ளும்படியாகவம மகளிரசூடியகோசையைத 

தமதுகணணியாகநினை தது மைந்தாசூடி ககொள்ளும்படியாகவும கணடுயினறகஙகுலெ 

ன இதவுக சங்குறகு அடைகூறினா 
நெடுஙசான் மாடததுக குரூஉசசுடா ஒள் எரி கோகூக கொடுக இமில பரதவர் 

எண்ணவும் சணணடை இய கங்குல்--௮ம்மாடத் திட்ட நிறவிய விளசஞுக்களில விடி. 
யற்காலதசதலியாமல் ஒள்ளியவாய எரிகின்ற அவையிற்றைபபாச்து இராசகாலத் 

தே வளைந்த திமிலைககொணடு கடலிலேபோன பரதவரொணனு படியாகவும் ஈண்டு 
யின்ற கடைககங்குலென்றும் க௩குறகு அடை கூறினா, 

விளர்குக்சகளிலே எணணெயைவாரத்துத் தூணடுவாரின்றி எல்லாருர் யில் 
கோடவிற சில எரிந்தவறனையெண்ணினா 

பொய்யா மரபின் மா காவிரி பூ மலி பெருந்துறை மணம கூட்டும் தூ ஏக்



௩0௪ பத்துப்பாட்டு. 

காத் துயில் மடிந்து--பொய்யாமல் சீவருமுறைமையினையுடைம பெரிய காவிரி 

பூமிக்ச பெரிய துறைகளிற் பூமணஙகளைக் கொண்டுவஈதுஇரட்டுக் தூயவிடுமணலிலே 
துயில்கொண்டுசடந் ௮, 

பரதவர் (௬௦) பகல்விளையாடி. (௧௦௩) மாடத்திலிருப்பாரொல்லாரும் கனணணடை 
இய கடைசகங்குலிலே (௧௧௫) த வெசகாத துயின்மடி.க்த (௧௪௪) மற்றைசாள் மக 

ளிரொடு செறிய (௧6௫) ௭6,௧52 விழவறா வியலாவணம் (௧௫௮) எனக் கூட்கெ. 

(வாவிணர் மடறரூழை, வேலாழி வியன்றெருவி, னலலிறைவன் பொருள்கா 

க்குர், தொல்லிசைத தொழின்மாசகள், காயசனதத க.திாசசெலவன், றோபூணட 

மா௮போல, வைகறொறு மசைவினறி, யுலகுசெயக குறைபடாது, வான்முகநத 

நீர் மலைப்பொழியவு, மலைபபொழிர்தநீர் கடற்பரப்பவு, மாரி பெய்யும் பருவம் 

போல, நீரினின்று கிலகதேறவு, நிலத்தினின்று நீர்ப்பரப்பவு, மளந்தறியாப் பல 

பண்டம், வரம்பறியாமை வண்டி, யருங்கடிப பெருஙகாபபின், வலியுடை. வல் 

லணங்கனோன், புலிபொறிததுப் புறம்போகடு, மதிநிறைந்த மலிபணடம், பொ 

தஇமூடைப் போரோறி, மழையாடு சமய மால்வனராக கவாஅன், வராயாடு வரு 
டைத் தோற்றம் போலக, ௯. ௬௫ ஞமலிச் கொடுக்சா ளேறறை, யேழகத தகசோ 
டுகளு மூன்றில் ] 

வான் முகந்த 8ீ£ மலைப பொழியவும் மலைப பொழிகத கீ£ கடற பரபபவும் மாரி 

பெய்யும் பருவம் போல--மேகம் தான் முகந்தநீனை மலையிடத்தே சொரிதற்காகவும் 

மலையிறசொரிர் நீனா மீண்டு கடலிலே பரபபுஈறசாகவும் மாரிச்சாலத்தே பெய்க 
ன்ற செவ்விபோல, 

வான் எழுவாயாகப் பெயயுமென்னும் பயனிலைகொணடது 

வால் இணா மடல தாழை வேலாழி வியன் தெருவில் அரு ககடி.ப் பெருங்காப் 
பின்--வெள்ளிய பூங்கொத்துககளையும் மடலினையுமுடைய தாழையையுடையகனளா 

யினையடைததாகய கடலருகின்கணிருச்கும் பரதவருடைய அ௮சன்றசெருவிடதது 
அசன்ற காவலை.புடைய பண்டசாலையினகணணே, 

வரமபு அறியாமை வர்க ஈண்டி. நிலகதினின்றும் நீபபரப்பவும்--எல்லையறியா 

தபடி. வந்துதிரண்டு பின்னா அபபணட சாலையிலேகின.றும் சடலிலேயேறறுதறகாக 

வும், 
வல் ௮ணங்கின் நோன்வலி உடைப் புவி பொறித்துப் புறம போக்டு உல்கு 

செய மூ சிறைக்ச மலி பண்டம--வலிய வருத்துந்தன்மையையுடைய ௮ச்சடையா 
எமாயே வவியையடைய புலியையடையாளமாகவிட்டுப பணடசாலைககுப்புறம்பே 

புறப்படவிட்டுச் சஙகங்கொள்ளு சற்கு மதித்தற்றொழிலிறகுறையறற மிக்கபண்டங்க 

ளையும், 

நீரினின்று நிலததேறவும் புலி பொறித,௫ப் புறம்போக்கு உல்குசெய அளந்து 
அதியா மதி நிறைஈத பல பண்டம-- கடலினின்றும் பணடசாலையிலே யிறககுதற் 

காகவும் புலிபொறித்து மரக்கலத இற்குப்புறம்பே புறபபடவிட்டுச் சுஙகககொள்ளு 
தற்கு கெஞ்சாலேயளந்தறிர்து மதிததல் சிறை பலபண்டஙகளையும், 

பரப்பவும் ஏறவமென்னுமெச்சங்கள் புல்பொறித்தென்னும் வினையொடுமுடி. 

ந்தன; 
பொதி கூடைப் போர் ஏரி--பொதிர்த பொதிகள் போரிலேயேலி,



௯.-பட்டினப்பாலை. ௩௦௫ 

நீர் கடற்பரப்பவுமென்ற உவமைககு நிலததினின்.றுநீர்ப்பரப்பவும், நீர் மலைப் 
பொழியவுமென்ற உவமைக்கு டீரினின்றுகிலத்தேறவும் பொருளாசக்கொள்க. 

சல் இறைவன் பொருள் காக்கும் தொல இசைத் தொழில் மாச்சள் சாய் சனத்த 

ச.தாச௪ செல்வன் தேர் பூண்ட மா போல வைகல் தொறும் அசைவ இன்றிச் குறை 

படாது உல்கு செய--ஈலல ௮ ரசனுடையபொருளைப் பிறர்கொள்ளாமற்காக்கும் பழை 
யபுகழினையுடைய சுங்கஙகொள்வோர் எரிகின்ற சன ச்தையுடைய சரணங்களையுடை 

ய பகலவன் தோபூணட குதிலாகளைபபோல ஒருபொழுதும் மடிந்திராது நாடோறு 

ம் இளைப்பின்றித தாழவினராகச் சஙகஙகொளள, 

இதனை இருவகைபபணடஙகளுககுங கூட்டியுரைப்ப. 

மழை ஆடு சமய மால aeoré கவாஅன் வரை ஆடு வருடைத் தோற்றம் 
போல.-மழையுலாவும கஇகரததையுடையவாடிய பெரிய மூலையும் பககமலையினை 
யுமூடைய மலையிட ததே.புலாவும் வருடைமானின் தோறறரவுபோல, 

கூர உசா ஞமலிக கொமிர்தாள் ஏறறை ஏழகததகரோடு உகளும் முன்றில்-- 

கூரிய உொயடைய காயில் வளைந்த காலையுடைய ஏரானவை மேழககடிடாயோ 
டே குடிக்கும் பணடசாலையின் முறறத்தினையும், 

ஏற்றை தகரோடே இருவகைபபண்டஙகளையுமபொதிரகத மூடைப்போரோறி 
உகளுமுறறமெனக 

குறுந்தொடை நெடு படி.க்காற கொடுர் திண்ணை--அணுனெபடி.களையடைய நெ 
ழூ.ய எணிகள்சராதஇின சுற்றுக தணணையினையும, 

பல் தசைபபின---பலகட்டுககளையும, 

புழை --சி.றுவ ” சவையும், 

வாயில--பெரீயஉாசலையம, 

போகு இடைசழி--பெரிய இடைசழிகளை.பமுடைய, 

[மழைதோயு முயாமாடததுச, Crane செறிகுறஙகற, பாசிமைப் பகட்டல் 

குற, நூசுடைச அசமேனி, மயிலியன் மானோக்கிற, ளெிமழலை மென்சாயலோர், வ 
ளிநுழையும் வாயபொருக்தி ] 

மழை தோயும உயா மாடதது வளி நுழையும் வாய பொருர்தி--மேகஞ்செறி 

Yo உயர்ஈச மாடததில தென்காறறுவருஞ் சாளரஙகளைசசோச்தென்க 

சேவடி வெத அடியினையும், 

செறி குறஙஈன்--செறிஈத குறஙகினையம, 

பாசிழை--ப௫ய பூணினையுட, 

பகூ ௮ல்குல்--பெரியவலகுலினையும 
தூசு உடை--தர சாய உடையினையும, 
தூர் மேனி--பவளமபோலுநிறத இனையும, 

மான் கொகஃகெ--மான்போலும் பாவையினையும, 

சிளி மென் மழலை--இிளிபோலுஈ மெலவிய மழலைவார்ததையினையும், 

மயில் இயல் சாயலோ--- மயிலினத இயல்போலும் மெனமையினையுமூடைய 
மகளிர், 

ஒங்கு வலர மருங்கள் நுண் தாது உரைக்கும் காந்தள் ௮ம் தடுப்பிர் சவி 

குலை ௮ன்ன செறி தொடி. முன்சை கூபபி--உயராகின் உ மலைப்பச்கச்சே மெல்லிய



&.௦௭ பத்துப்பாட்டு, 

தேன்றளிக்கும் செங்சாக்தளினது ௮ழயெ சகண்ணிடததிணைந்த குலையையொத்த 

செறிர்த தொழ.யினையடைய முன்கைகுவிகக, 

குவிச்சவெனத்திரிக், இரணடு சகாந்தணமுகசை சோந்தாலொத்த கையென்க. 

குவிதல் - ஒன்ரோடொன்றுசோதல 

[செவ்வேள், வெறியா ] வெறியா? செவ்வேள்--வெறியாதெற்குரிய முருக 

னுக்கும், 
| மகளிசொ? செறியச் சா௮யக, குமலஈவ யாழமு ரல, முழவ திர முூ.ரசயமப, 

விழவரு வியலாவணதது, மையறு இறெபபிற றெய்வஞ சோததிய, மல. ரணி வாயிற் 

பலர்தொழு கொடியும | 

மை அறு இறப்பின் சோத்திய பலா கொழு தெயவம--பிறபபறுதறகுக்காரண 

மான தலைமையையுடைமையாற கோயிலகளிடசத்252 உண்டாக பலருஈதொழு 

ஈதெய்வஙகளுக்கும், 

மகளிசொடு செறியத் தா௮ய்க குழல ௮கவ யாழ முரல முழவு இர மூரசு 
இயம்ப விழவு ௮றா வியல் ஆவணத்து--பாடுமகளிரசோடே பொருந்தப் பரர்.து வவட 

யம் இசையையுணடாகக யாழ் வாசிசக முழவு முழங்க முரசு ஒவிபப எடுத்த இருகா 

ணீங்காத ௮சன்ற அஙசாடித்தெருவினையம், 

மகளிரொடு செறிய ௭௫5 விழவென்ச 

சேவடி முதவியவற்றையுடைய சாயலேரா மாடககளிற சாளரஙகளிற்பொருக 
தி முன்சைகூப்பப் பலரும் சொழும முருஃவேளுக்கும ஏனைததெய்வஙகளுக்குமெ 
டுத்த விழவரா வியலாவணமெனககூ ட்டுக. 

மலா ௮ணி வாயில் கொடியம--இலலுறைசெயவமகழ மல.ரணித மனைவாச 

லிற் சட்டினகொடி களும், 

[வருபுன றந்த வெணமணற சானயாற, றுஈகெழு கரும்பி னொணபூப போக ] 
வருபுனல் தநத வெணமணல கான்யாறு உ ஈ கெழு க ॥மபின ஓண பூபபோல மே 
லூன்றிய துூற்கொடியும் (௧௬௮)--வருனெற Gag 7 em Oar 65 வெள்ளியமணலையு 

டைய கசாட்டாற்றுககரையினினற அழகுபொருந்தன கருமபினது ஒளளிய பூவை 
யொச்சக மேதூன்றின தஇூற்கொடியும, 

சான் - மணமூமாம். கடைதசெருவீறகு இரணடுபுறச திஒமெடதத கொடிக்கு 

யற்றங்கரையும் கருபபம்பூவும் உ௨மைகூ. றினா 

[கூமுடைக் கொழுமஞசிகைத, சாமுடைத சணபணியசது, வாலரிசப பலி 

தீறிப், பாகுகுத்த பசுமெழுககற, சாமூனறீய சீரின், மேறூன் றிய தூற்கொ 

டியும்:] 
கூழ உடைக கொழு மஞ்சிகை- 9ஃைய 1 அரிசியையுமுடைய அழயெ மஞ் 

கை, 

மஞ்சிகை - கொட்டகாரமுமாம 

தாழ் உடைத் தண பணியதது மஞகை--ாழ்டுதலையடைய சணணிய பண 

டக்களையுடைய மஞ்சிகை, 

கெல்லுப்போல ஏனைப்பணடயகள் சிறஈதன௨ன்மையிற றஐணணியபண்...மென் 
ரர். பண்டமெனவே உலல்விற்கும பணடங்களெலலாம் அடங்கின,



கபட்டினப்பாலை. ௩௦௪ 

பாரு உகுத் ச மஞ்சிகை--பாச்குவெற்றிலை சொரிந்த மஞ்சிகை, 

இனி உகுத்தபாகெனமாறிச சிந்தினபா௫னையுடைய மஞ்சிகையென்றுமாம். 
என்றது கணடுசர்க்களனாச் சட்டுப்பாகனை, 

இதனைப் பசுமெழுகசெனபதனோகக..ட்டி. ப பரபபியென்டாருமுளா. 

பசுமெழுகடன் மஞிகை--புதுமெழமுகசனையுடைய மஞ்சிசையிடததே, 

வால் அரிசிப பலி சறி--வெள்ளிய அ௮ரிசியாகய பலிகளைத்தாவி, 

காழ் ஊன்றிய சவி இடுகின் மேல ஊன்றிய தூற் சொடியும்--கால்கள் ஈட்டு 
வைத த கவிகதசட்டஙகளின்மேலே ஈட்டுவைதத வெள்ளியகொடி.சளும், 

கால்கள - சட்டஙகளைத்தாஙகுவன 

தறி ஊன்றிய மஞ்சிசையிறசவீக்த இடுகெனக. 

பல் சேள்வித் துறை போகிய தொல அணை நல் ஆசிரியா உறழ குறித்து எடுத் 

தீ உரு கெழு கொடியும்--பலவாயெே கேடடற்றொழிலையடைய நூற்றிரளை முற்றக் 
கற்ற பெரிய ஆகூனையையுடைய நலல ஆசிரியா வாதுசெய்யககருஇசகட்டின ௮ச் 
சம்பொருந்தின கொடி. கரம், 

வெளில இளககும களிறு போல---௮சையாத சம்பத் இனையசைக்கும் யானை 
போலகின்ற தூஙகுகாவாய (௧௪௪), 

[ 2மபுகாத இணாமுன்றுறைத, தூஙகுசாவாய அவன்றிருச்கை, மிசைச்கூம்பி 
னசைககொடியும் ] 

இமபுசா£ச திரை முன தறை--கட்கினி தாயெ புகாரிடத்து.த் திரையினையுடை 

ய துறையின்முன்னே, 

துவன்று இருக்கை தூங்கு நாவாய மிசைச் கூம்பின் ரசைக கொடியும்--நிறறம் 
தஇருப்பினையுடைய ௮ரைூன்ற காவாயின்மேனட்ட பாய்மரத்தின்மேலெடுத்த வி 

ரும்புதலையுடைய கோடி களும, 

[மின்றடிஈ த விடககறுத, தூன்பொரிஈகு மொலிமுன் தின், மணற்குவைஇ மலர் 

சிதறி] 
மணல குவைஇ மலா சதெறி--மணலை மிசபபரபபிச செமபூக்களையுஞ்சிதறி, 
மின் தடி.ந்து விடககு அறுதது ஊன் பொரிககும் ஓவி முன்றில்--மினையறுத் 

அப பின் இறைசசியையுமறுதது அவ்விரண்செசையினையும்பொரிச்கும் ஆரவாரத்தி 

னையுடைய முற்றத இனையும், 
[பலாபுகுமனைப பலிபபுதவி, னறவகொடைக கொடியோடு, பிறபிறவு ஈனிவி 

coir 2 | 

பலிப் புதவின்--தெயவததிறகுககொடுககும பவியினையடைய வாசலினையுமு 
டைய, 

பலா புகும் மனை கறவு நொடைக் கொடியோடு பிறபிறவம ஈணி விரைஇ. கள் 

ஞணபாாபலருஞ்செலலும் மனைகளிற சிறபபுடைக களளின்வீலைககுச் கட்டின கொ 

ஓ.யோடே ஏனையவற்றிறகுக சட்டி னகொடி. களும் மிகக்சலச்கையினாலே செல்கதிர் 

அழையா (௧௮௩) வென்க, 

பல் வேறு உருவிற் பதாகை-- பலவாய் வேறுபட்ட வடி.வினையுடைய பெருங் 

கொடி. களும், 

நீழல்--ஈறவுகொடைச்சகொடியோடே மூற்கூ.றியகொடி. களும் பிசகொடி.களும் 
பதாகைகளும் விரவுகையினாலே இவறறினிழலில,



௩௨0௮) பத்துப்பாட்டு. 

_ செல் சதிர் நுழையாச் செழு ஈசா வணப்பின்--செல்கின்ற ஞாயிற்றின் 

ணங்கள் நுழையப்படாத வள.௰ம்ய ஊரொல்லையிடத்து மறுகு (௧௧௩) எனககூட்டுக. 

செல்லா கல் இசை மரா காபபின்--கெடாத ஈல்ல புகழினையுடைய தேவர் 
கள் பா.துகாவலினாலே, 

| 8ீரின் வந்த நிமிா பரிப புரவியுங, காலின் வக; கருஙச றி மூடையும”] 

நீரிற் காலின் வந்த கிமி பரிப் புரவீயும--கடலிலே காத்ரான் வந்த நிமிரந்த 
செலவினையுடைய கு.இிராகளும், 

நீரிற் காலின் வந்த கருஙகறி மூடையும்--கடலிலே காற்ருன்வச்த கரிய மிளகு 
பொதிகளும், 

வடமலைப் பிறகச மணியும் பொன்னும்--மேருவிலேபிறந்த மாணிககமும் சாம் 

பூரதமென்னும்பொன்னும், 

குடமலைப் பிறர்த ஆரமும் அ௮கலும--பொ தியினமலையிலேபிறந்த சக்கனமூ 
மூலும், 

புசாக்குததென்மேற்சாதலிற குடமலையெனபா பொதியின்மலையை ஆனறி 

மேற்குள்ளமலையென்றுமாம் 

தென்சடல் முத் தம--தெனறிசைககடலிறபிறர்த மூததும், 

குணகடல துரும்---க2 ததசைககடலிறபடாகத பவளமும், 

கங்கை வாரியும்--கஙகையாற்றிலுணடா€ய பொருளும, 
அவை யானையும் மாணிககமும் முததும் பொனனுமுதவியனவும பிறவுமாம, 

* [காவிரிப் பயனு, மீழ் தணவும் | 
காழகத்து ஆக்கமும்--கடாரத திலுணடான நுகரும்பொருளசளும, 

ஆககம் - அகுபெயா 

௮ரியவும்--சன முதலிய இடஙகளினின ற.ம்வந்த கருபபூரம பணிரீர ருஙகும 

முதலியனவும், 

பெரியவும்--இவையொழியப பெரி.பவையாகிய பகபொருள்களும, 

நெளிய ஈணடி.---நிலச் தனமூதுகு கெளியுமபடி. இரண்டு, 

[வளந்தலை மயஙகய கனக்தலை மறு, ணீராப பணணு நிலததின மேலு, மே 

மாப்ப வீனித. துஞ்ச ] 
ஏமாப்ப மீ£ நாப்பணும கிலததின் மேலும இனிது தஞ9--ஏமாபபினாலே புகா 

ரினடுவிடததும கனாயினிடத்தும் அழிவின். றி இனிதாகத தஙகுகையினாலே, 
வளம் தலை மயஙகய நனந்தலை மறுகன--செல்வம் தலைதெரியாத அ௮சன்ற 

இடங்களையடைய செருவுசளையும், 

செழுகாவரைபபிற (௧௮௩) புரவிமுதலியனஉீ£ணடி. த (௧௯௨) துஞ்டு (௧௬௫) 

மயங்கே மறுகு (௧௯௯) என்க 

Gol Sofa EE Sea Io paw widow adios மேலேகூட்டுவாருமுளா 

[சளைகலித்துப பகைபேணது, வலைஞாமுனறின் மீன்பிறழவும, விலைஞாகுரம் 

பை மாவீண்டவுங், கொலைகடிந்தங் கள்வுநீக்யெ, மமராப பேணியு மாவுதி wos 
திய, நல்லாஞெட பகடோம்பியு, சான்மறையோா புகழ்பரபபியும், பண்ணிய மட்டி. 
யும் பசும்பதங் கொதெதும், புணணிய முட்டாத் தண்ணிழல வாழ்ககைக், கொடுமேழி 

* இதறகு உரைஈடைச்திலது.



௯.--பட்டினப்பாலை. ௩௦௯ 

ஈசையுழவா, நெடுநுகத்துப் பசல்போல், நடுவுகின்ற ஈன்வெஞ்சனோ, வடுவஞ்சி 
வாய்மொழிந்து, தமவும் பிறவு மொப்ப நாடிக, சொளவதூஉ மிகைகொளாது கொ 
டுப்பதூஉங குறைபடாது, பலபணடம் பகாகதுவீசுர், சொல்கொணடி. த துவன்றிருக் 

கைப, பலலாயமொடு பதிபழக, வேறுவே றுயாகத முதுவா யொக்கற, சாறயா மூ 

ரா சென்றுசொக சாஙகு, மொழிபல பெருயெ பழீதா மே எசதுப, புலமபெயர் 

மாக்கள் க லந்தினி துறையும் | 

பழி தீர் தேஎதது முது வாய ஓககல சாறு ஆயா மூதா சென்று தொககாஙகு-- 

குற்றமற்ற பிறசேசஙகளிலே அறிவுவாயதத சுற்றகதினேயுடைய விழாககளைநிகழத் 
இன பழையஷூரிலுளளரா சண0வெஈது குடி யேறினாறபோல, 

௩ *செலவினும வரவினும”? என்னுஞசூததிரகதாந செனறென்பது வரதென 
னும்பொருடநர்தது. 

வேறு வேறு உயாந்த புலம பெயா மாககள--பலசாதிகளாயுயாஈத தததநிலத 
தைக கைவிட்டுபபோகத மாககள, 

பலமொழி பெருகிய மாககள--பலபாடைமிகக மாககள, 

மாசகளெனஞரூா, ஓஐயறி2வயடையராதலின எனறது சோனகா சனா முதலி 
யோனா 

மாககள பலலாயமொடு பஇபழகெ கலஈது இனிதுறையும மறுனெ (௧௧௩௬)-- 

இம்மாக்கள பலதிரளோடே இவவூரிடதசேபழக ஈணடைஈகனமகசளோடே கூடி. 

நன்றாகவிருககும மறுகென முன்னே கூடடுக 

அவாகளிருததலின, வளநதலைமயங௪ய மறுகுகளாயின 

இளை சகலிததுப பகை பேணாது வலைஞநூா முனறில மீன பிறழவும விலைஞா கு. ரம 
பை மா ஈணடவும் கொலை கடி.ந்தும களவு நீககயும--மீன ற்ரளும் விலஙூன்றிரளும் 

செருகஇ வலையாறபிடிபபாரையும கொனறு இறைசடிவீறபானாயும தமககுப் பகையா 

கக்கருதியஞ்சாதே வலைஞாமுதறததே மீனபிறழகது இரியுமபடி.யாகவும விலைஞா்குடி. 

லிலே விலங்குகள் இடககும்படி.யாகவும் மூறபடக கொலைததொழுலை அவர்களிடததி 

னின்றுமபோகயும் பின்னாக களவுகாணபாரிடததுக களவு ததொழிலைபபோககியும், 

௮மரர்ப் பேணியம--தேவாகளை வழிபட்டும், 
ஆவுதி அருத்தியும்--யாசஙகளைபபணணி அ௮வறறான அவுதிகளை அலாறுகரப் 

பணணியும், 

ஈல ஆடு பகடு தமபியும---ஈலல பசுககளோம் எருதுகளைப பரிகரிததும, 

 வைரிகன பெறுமே வாணிக வாழக்கை ' * : மெய்தெரி வகையி னெணவ 
கை யுணவின் - செயதியும் வரையா ரபபா லான”! என்பதனால, வாணிகாககு உழவுத 
தொழிலுரிததாகலிறழ் பசடோமபியுமென்னா யாகசதிறகுப பசுவை ஒம்பியுமெனனா. 

நான்மறையோர புகழ பரபபியும-- ௮க்சணாககுணடாம புகழகளைத தாஙகள் 

௮வாககு நிலைபெறுததியும், 

புணணியம் பணணி அடடியும--பெரிதாசிய புணணியஙகளைத தாஙகள் பண 
ணி ௮வற்றைச செயயமாட்டாதாாககுச சானம்பகணியும், 
    

*ு் தொலகாபபியம, சொல்லஇகாரம, இளவியாககம, ௨௮ 

t ப பொருளதிசாரம, மசபியல, ௭௭, 
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௩௧௦ பத்துப்பாட்டு. 

௮ம் - சை, 

பண்ணியமட்டி யுமெனறதற்கு௪ சோரறை ஆககயிட்டுமென்பாருமுளர், 

பசுமபதம் கொடுததும்--விளைச்ஈசெலலையும் பறிககுககமுகையும் உணவாகச் 
மகாடுததும, 

இதற்கு ௮ரிசியும கறிய கொசெ.துமெனபாருமுளா 

மூட்டாத் தணணிழல் வாழ்க்கை--இஙஙன ஞூசெய்யும அற ததொழில்கள் முட்டு 
பபடாத குளிந்த அருளுடனேவாமும் இலவாழசகையையுடைய கனனெஞ்சினோ 

(௨௦௭) ரொெனக 

கொடு மேழி ஈசை உழவா நெடுநுகததுப பகல போல நடுவுநின்ற கல கெஞ்சி 

ஜஞோ--வளைஈதமேழியால் உழவுசதொழிலை ஈச்சுதலையுடைய உழவரது நெடிய றக 

ததிற்றைதத பகலாணிபோல ஈூவுகிலையெனனு௩குணம் நிலைபெற்ற ஈன்றாகய கெஞ் 
சனையுடையோ, 

என்றது ஆணடுறையும 0 வசவாணிகலா. 

சம பல் பண்டமும் பிழபல பணடமும ஓபப நாடி --தமமுடையவாடூயே பலச. 

க்ருககளையும பிறவாகய பஃகஈரககுக்களையும் பொருளொப்ப ஆராய்ந்து, 

வடு அஞ்சி வாய்மொழ்கத-- ர ௰குடி.ககு வவாமென்றஞூ மெய்யேசொல்லி, 
கொள்வதா உம மிகை கொளாது கொடுபபதூஉம குறைபடாது--தாங்கொள் 

ஞுஞ் சரசகையும தாங்கொடுககுமபொருட்கு மீசையாகக்கொளளாது தாங்கொகெ 

குஞ் சரசகையும் தாம்வாங்குமபொருட்குக குறையககொடாமல, 

பகாஈது வீசம--இலாபசை வெளியாகசசொல்விக கொடுககும், 

தொல கொணடி--பழைதாகயகொள்ளையினையும், 

கொளளையெனஞனா, இக்கெறியை நடததிஞரிடததலலத பொருட்டி.ரளுண்டா 
காதென்றறகு. 

தணணிழல் வாழககையினையும (௨௦௪) தொலகொணடி.யினைய (௨௧௨) மூடைய 

ஈன்னெஞூனோ (௨௦௭௪) ரொன்க 

துவன்று இருககை---கெருகசின குடியிருபபினையும், 

சாவீரி (௬) புனல்பரந்து பொனகொழிககும (௪) பல்ஓரா நெடுஞ்சோணாட் 

ட.ற் (௨௮) கழிசூழ்படபபையினையும் (௬௨) சணடலையினையும் (௬௬) பொய்கைகளையும 

(௩௮) ஏரிகளையும் (௩௯) இணகாப்பினையும் (௪௧) கோயிலைமாசூட்டுதநகுககாரணமான 

(௫௦)௮ட்டி. வினையும (௪௯) சாலையினையும (௫௨) பள்ளியினையும (௫௯) குயில் (௫௫) _தச் 

திற்சேச்சைக்குக்காணமான (6௮) தாழகாவீனையும (௫௯) பாககஙகளையும் (௨௭) 
புதச்சேரியினையும் (௪௬) முன்றிலினையும (௧௪௧) விழவர ஆவணத்தையும் (௧௫௮) 
மாககள சந்து இனிதுறையும் (௨௧௪) வளந்தலைமயஙகயெ மறுகுகளையும் (௧௧௩) ஈன் 

னெஞ்எ்னோ (௨0௭) துவன்றிருககை (௨௧௨) யினையுமுடைய பட்டின (௨௧௮) மெ 

னவினைமுடி.சக 

Yun சிறபபிக பட்டினம பெறினும்--குறைவபடாக தலைமையினையடைய 
பட்டினததை எனககு உரிததாகப பெறுவேனாயிலும, 

வார் இருஙகூந்தல வயங௩€மை ஓழிய--நீணட சரிய கூ.நதலையடைய விளங்கு 
இன்ற பூணினையுடையாள் ஈணடுப பிரிர்திருப்ப, 

வாரேன் வாழிய நெஞசே-யான் நின்னோகூடவாரேன், செஞ்சே போய் 

GUN PAT LIT ,



௯.--பட்டினப்பாலை. ௩௧௧ 

4 *அளிகிலை பெறா௮.த'! என்னும் ௮சபபாட்டால போககறகு ஒருபபடாமல 

நிற்கு குறிபபுணாக 
கூர் உ௫ர்த கொடுவரிக குருளை கூட்டூள் வளாகதாஙகு-- கூரிய உஇரினையும 

வளைர்தவரிகளையுமுடைய புலிககுடடி. கூட்டி. டதே அடையுணடி.ருக்து வளாஈதாற 

போல, 

பிறா பிணி ௮௧52 இருது பீசி சாழ முறறி.-பசைவாகாவலிடதசேயிருஈது 

தனக்குட்பெருமை வயிரமாகமுறறி, 

| அருஙகரை கவியக குததஇிக குழ்சொன,ற, பெருஙகை யானை பிடிபுக ௧ரஐகு, 

நுணணிதி னுணா நாடி. ] 

நுணணிதின் உணர நாடி. -- தனனுணாவு கூரிதாசவணருமபடி. இதுவேகாரிய 

மென்ருராயந்து, 

பெருஙகை யானை அருங்களா கவியக குத குழ்கொனறு பிடி.புகசாஙகு.-- 

பெரிய கையினையுடைய யானை தான அகபபடபபணணின குழியில ஏறுதறகரிய 

கனாகளை இடியுமபடி, கோடடாலேகுததிக கு.யைசதா£ததட பிடியிடதேத சென 

ரீற்போல, 

[சணணா, செறிவடைத திணகாப பேறி ௨ாளகழிதது ] கணணா செறிவு ௨ 

டைத திண காபபு வாள கழிதது ஏறி--அ௮அபபகைவருடைய நெருஙகன இணணிய 
சாவலா௫ய வாட்படையை ஒட்டி. அவ்விடததினின;ம போரது, 

இனித தணகாபபிடதசே வாளை உறைகமீத்து வெட்டி. பபோகசெனறுமாம 

உரு கெழு தாயம ஊழின எய.தி--௮சசமபொருஈ தின தனன சசவுரிமைபைப 
மூறையாலேபெநறு, 

பெதறவை மழெதல செய.பான--- தான இரையாசபபெறற அரசுரிமையான 
மூழெசசிபொருஈது, சல செயயானாய மேலுமாசை ம்ககு, 

|[செற்றோ, கடியரண டொலைதத கதவுகொன மருபபின, முடியுடைக ௧௬௪ 

தலை புரட்டு முனறா, ஞருடை யடிய வோஙகெழில யானை, வடி.மணிப புரவீயொடு 
  வலவ. வத் வவ வய பயக. FO he te meen 

* அகநானூறு, களிற்றியானைரிரை, ௫ --₹ அளிகிலை பெரு௮ தமரிய முகத் 

தள், விளிகிலை சொளா௮ டமியண மேனமே,னலமிகு சேவடி நிலமவடுக கொளாஅக, 
குறுக வந்துதன கூரொெயிறு தோனற, வ.ரீதகத செழமுகத வாயண முறுவலள, கண 

ணிய துணரா வளவை யொணணுதல, வினைதலைப படுதல செல்லவா கீனைவடன், மு 

oft Caren முதையலக காட்டுப, பளிகசத னன பலகாய கெலலி, மோட்டிரும் 

பாறை மீட்டுவட் டேயபப, வு. தாவன பூஉங கதாசெறு கவா௮ன, மாயதச போல 
மழுகுநுனைத் தோற்றிப, பாததி யனன குடுமிக கூரஙசல, விரனுதி இரைக்கு கினா 

நிலை யதரயில, பரன்மு.ரம பாய பயமில சான, மிறபப வெணணுதி ராயி னறத் 

தா, றன்றென மொழிச்”, தொனறுபடு சளவி, யனன வாக வெனனுகள போல, மூன 

னங காட்டி. முசததி னுரையா, வோவச செயதியி னொனறுகினைஈ சொறறிப், பா 

வை மாய்த்த பணிரா நோககமொ, டாதத தொடுசய புதகவன் புன௱லைத, gn kr 

பயந்த தணையமை பிணையன, மோயின ஞூயிாசத காலை மாமலா, மணியரு விழக்த 

வணியிழை தோறறங், கண்டே கடிந்தனஞ செலவே யொணடொடி, யுழைய மா 
சவு மினைவோள, பிழையலண மாசோ பிரிதுகா மெணனினே:”' என்ற த: பொருள்வ 

யிற்பிரியக்கருதிய சலைமகன சன்னெஞசிகு-சொல்லிச செலவழுஙகியது பாலை 
பாடிய பேநங்கிங்கோ



௩௧௨ பத்துப்பாட்டு. 

வயவர் வீழப, பெருஈல் வானத்துப பருக்தலாய் சடபபத், தூறிவா துறுகற் போ 
லப் போர்வேட்டு, வேறபல பூளையொ டுழிஞை கூடி.ப, பேய்சக்க ணன்ன பிளிறுகடி. 

மூரச, மாக்க ணகலறை யதாவன மூழஙக, முனைகெடச் சென்ற முன்சம முருக௫3] 

மேடியுடைக் கருந்தலை புரட்டும முன்னாள் உசா உடை ௮டி.ய--முழடியையுடைய 
சரியதலைகளையுருட்டும மூன்காலின் உகருடைய அடி.களையுடையவாய், 

தூறு இவர் துறு சற் போல உழிஞை சூடி.ஈ செறஜோ கடி. ௮ரண் தொலைத்த 
யானையொ0ு--தூறுபடாகத நெருஙகனெ மலைகளபோல உழினையைச்சூடி.த தம்மாச 

சாற் போபெதறாருடைய காவலையுடைய அரணகளையிம த்த யானைகளோடும், 

கதவு கொல் மருபபின் ஓஙகு எழில யானை--- கதவைமூறிக்கும் கொம்பினையும் 

உயர்ச்த அழஇனையுமுடைய யானையென்ச. 

வடி. மணிப புரவியொு--வடி.௧5 மணிகடடின கு.திரைகளோடும், 

பேரவேட்டு--போராவீரும்பி, 

பேயசசண அனன பிளிற கடி முரசம மாக்கண அ௮கலறை ௮தாவன முழ 

ங் க-- பேயின்சகண்ணையொசதுமூழஙகுன் ற சாவலையடையமு ரசம் பெருமையை 

உடைதசாகய இட சசையுடைய பாசறையிேல நூஙகுவனவாம் முழஙக, 

அகலறை - மலைபபச்கமுூமாம 

முனை செடச சென்று--பசைபபுலககெடமபடு. சென்று, 

பெரு நல வானததுப பருஈது உலாயஈடபப வயவா வீழ முன சமம முருக்க 

பெரிய ஈலலவாஹிடச்தே பருகது உலாவிதகிரியுமபடி.யாச வீராபடும்படி. முற்பட்ட 

தூசியைககெடுதத, 

யரனைசளோடும பு.விகளோடும பேரவேட்டு மேரசுமுழஙகசசென்று பருந்து 

லாய்ஈடபப வயவாவீழ முருககயெனக 

நிலை சவச சென்ற--அ௮பபசைவரரணிடத்தே மிசசடகத, 

[ தண்பணை யெடுப்பி, வெணபூக கருமபொடு செநெனீடி, மாயிதழ்க குவளை 

யொடு கெய்தலு மயஙகக், கரா௮ங கலிசத கண௭ணகன பொய்கை ] வெண்பூ கரும் 

பொடு செர்கெல் நீடி.ச் குவளையொடூ மா இதம் கெய்தலு ம மயஙூக கராம் கலிசத கண 

அகன் பொய்கைச் தண் பணை எூபபெபி--வெள்ளிய பூக்களையுடையகருமபுகளுடனே, 

செச்நெல்லும்வளாஈத குவளையோடே பெருமையையுடைய இதழ்களையடைய நெய் 
தலுமயககப்பட்டு முூதலைகள செருககிதஇரிகச இடமகன்ற பொயசைகளையுடைய 

மருதகிலத்துள்ள குடி. ககாயோட்டி , 

[சொழுககாற புசவமொடு செருக்கி நீடிச, செறுவும் வாவியு மயஙூ நீரதறு:] செ 
அவும் வாவீயும் நீரற.ற மயஙக வேறு பல் பூளை (௨௩௫) யொடு கொழுஙசால் பு.தவ 

மொடுூசெருட்9 ரீடி--செய்சளும் வாவிகளும் நீரறறு5த சமரிலொண்ருய இருவகைப் 

பட்ட பலவாட௫ய பூளைக?ளாடே கொழுவிய தணந்களையுடைய ௮.றுசோடே கோளாக 

ளும் வளரப்பட்டு, 

வேறுபல்பூளை - இஙகேகூட்டாறு சறுபூளையும பெரும்பூளையுமுணமையின் 

வேறுபல்பூளையென்றா 

௮.று கோட்டு இரலையொடு மான்பிணை உகளஉம--அறல்பட்ட கொம்பினையு 
டைய புல்லாய்க்கலை யோடு மானபிணை தள்ளியீளாயாடும்படி.யா கனம்,



௯.--பட்டினப்பாலை. ௩௧௩. 

தலைசவச்சென்று தணபணையெடுபபி (௨௬௯) நீடி. (௨௪௦) உகளவு (௨௪௫) 
மென்க. 

[சொண்ழி. மகளி ௬ணடிஹறை மூழ௫), யந்தி மாட்டிய கந்தா விளகூன், மலரணி 

மெழுச்ச மேறிப் பலாதொழ, வம்பலா சேக்குங் கந்துடைப் பொதியில்:] 

கொணடு. மகளிர் உண துறை ரூழூ மெழுசகம் அந்தி மாட்டிய ந௩தா விளக் 

ன் மலரணி கந்து உடைப் பொதியில--பசைவாமனையோராரய்ப் பிடித் துவந்த மக 
ளி£பலரும நீருண்ணுந்துறை.பிலே சென்றுமுழுகி மெழுகுமெழுககத்தினையும் அவர் 
கள் ௮சர்திக்சாலச்தேகொளுததின அவியாத விளகனேயமுடைய பூககளைச்சூட்டி. 

ன தறியினையுடைய அம்பலம், 

கந்து - தெய்வமுறையு தறி 

வம்பலா பலர் ஏறித் தொழச் சேககும பொ தியில--புதியவாகள பலருமேறித் 

தொழுதற்குத்தகும் பொதியில், 
பொதியிலைமெழு) வீளக்குமிட்டி ரகக வம்பமகளிரைவைததார், ௮.தனால் தமக் 

குப் புகழமுளதாமென்றுகருதி 

பருகிலை கெடநதூண ஓல்கத ணடிப் பெரு கல் யானையொடு பிடி. புணாந்து 
உறையவும்--அததெய்வமுறையும் ௮ம்பலத்தினின்ற பருத,5 நிலைமையினையுடைய 
நெடிய.தூண் சாயும்படி. தம்முடமபுரிஞ்செப பெரிய ஈல்ல களிறுகளுடனே பிடிகள் 

கூடி ததங்கும்படி.யாகவும, 
[அருவிலை ஈறுமபூத தூஉய்ச் தெருவீன, மூ.துவாய்க கோடியா மூழவொு புண 

ர்ந்த, இரிபுரி ஈரம்பின் நீரதொடை யோராக்கும, பெருவிழாக கழிஈத பேஎழுதிர் மன் 

றதது:] தெநவின் அருவீலை நறும்பூத தூஉய் முதுவாய்க் கோடியா முழவொடு 

புணர்ந்த இரி புரி ஈரம்பின தர்தொடைஆாக்கும் பெருவிழாக கழிச்த பேஎழுதிர் மன் 

றத்அ--அணடுள்ளதெருவின்கண்ணே விலைகூறுதற்கரிய ஈறியபூககளைச்சிதறி ௮றி 

வுவாய்த்தலையுடைய கூச்சருடைய மததளததிறராளத்தோடேகூடின முறுக்கு 

தல்புரிந்த ஈரம்பின் இனி தாயே கட்டினை.புடைய யாழைக்கேட்கும் பெரிய திருரா 
ளின்ராய ௮சசமுதாந்ச மன்றததிடத்தே, 

தாவி தாககுமென்ச தொடை - ஆகுபெயா 

* [சிறுபூ நெருஞ்சியோ டறுகை பம்பி, யழல்வா யோரி யஞ்சுவரச க தாப்பவும-] 

அழுகு ரற கூகையோடு ஆணடலை விளிப்பவும்--இசைக்கு வருர்திக்கூப்பிடுச் 
த குரலையுடைய கூகைகளுடனே கூடி. ஆணடலைப்புள்ளுக் கூப்பிடும்படி யாகவும், 

கணம் கொள் கூளியொடு கதுப்பு இகுதது ௮சைஇப பிணம் இன் யாக்கைப் பே 

ய்மகள் துவன்றவும்--தரட்ிசொணட ஆணபேய்களுடனே மயிரைாத்தாழ்தது இளை 
த்துப் பிணத்தைச்தின்னும வடி. வையடைய பேய்மகள் நெருங்கும்படி. யாகவும், 

கொடங கால்-- வளைந்த கால்களையுடைய பேயமகளென மேூன்னேகூட்டுக. 

விருஈது மாடத்து கெடும் கடைச் துவன்றி உண்டு ஆனாப் பெருஞ் சோறு அட் 

டி.ல்--விருந்தினா மாடத்திடதது நெடிய தலைவாசலிலே முற்படகெருங்கியிருந்து 
பின்பு உள்ளேசென்று உண்டு மிக்குககடக௫ன்ற பெரியசோறறையுடைய அடுக்களை, 

ஒண் சுவர் நல் இல் உயா இணை இருந்து பைங்கிளி மிழற்றும் பாலார் செழு 
ககர சாந்திட்ட சுவாகளையுடைய ஈன்றாயெ ௮சம்களின் உயர்க்ததண்ணைகளிலே 

யிருந்து பியி வார்த் தசொல்லுதற்குக் காரணமாகிய பால்கிறைந்த வளவியஜா, 
வெல்சைத்.. தெவடமமல, 

% இதற்கு உலா டெைச்சவில்லை, 

  

FO «



௩௧௪ பத்துப்பாட்டு, 
இண்ணை - விகாரம். இனி உயாதிணை - உயர்ச்சத மேனிலமென்றுமாம். 
[தொடுதோ லடி.யர் தடி.படக் குழிஇச், கொடுவி லெயினர் சொள்ளை யுண்ட வுணவில் வறங்கூட் டுள்ளகத் திருஈத.] சொடு வில் எயினா தொடுதோல் அடிய அடி. படச் குழிஇச் கொள்ளை உண்ட உணவு இல் வறுஙகூடு உள்ளகத்து Dots— கொடிய வில்லினையுடைய வேடர் செருப்புதசதொட்ட அடி.யினையுடையராய்த் துடி யொலிப்பச் திரண்டு கொள்ளையாசச் கொணடுணட நெல பின் இலலையான வறுவிம கூட்டினுடைய உள்ளாகியவிடததேயிருந்த; 
வ வாய்க் கூகை நன்பகற குழ2வும--௨ளஈத வாயினையுடைய கூகை” அடி. யொத்தகாலத்தே கூப்பிடும்படியாசவும், 
செழமுகச (௨௬௪) சட்டிலிடததுக் (௨௬௨) கூட்டி ger Cor Gig (௨௪௪)க.கை 

குழ£௰வு (௨௬௮) மென்க. 

[ அருங்கடி. வளாப்பி லூ£கவி னழியப், பெரும்பாழ் செய்து மமையான் LOCH கற:] அருஙகடி. வரைபபின் ஊா கவினழிய மருங்கு அறப் பெரும்பாழ செய்தும் ௮ மையான்--அரிய காவலையுடைய மதிலையடைய பசைவர்படை வீடுகள் அழகழிய ௮வர்கள்குலமின்றாகப் பெரியபாழாகபபண்ணிய தீனாஓம் செறறம் ஆரூனாய், 
பெற்றவை ம௫ழ் சல்செய்யானாய் (௨௨௮) மேலுமாசைமிக்கு யானைகளோடும (௨௯௧) புரவிசளோடும (௨௯௨) போர்கேட்டு (௨௬௪) முரச (௨௩௬) நதேழங்சச் (௨௩௪) சென்று முன்சமமுருகதெ (௨௩௮) தலைதவசசென்று எடுப்பி (௨௩௯) உகளவும் (௨௪௫) 

உறையவும் (௨௫௧) கதிர்ப்பவும் (௨௫௭) விளிப்பவும (௨௫௮) குழறவும் (௨௬௮) தவன் 
றிவும் (௨௬௦) பாழ்செய்தும் (௨௪௦) ஊர்கவினழியப் (௨௬௯) பாழசெய்தும அமை 
யானா (௨௭௦) யென வினைமுடிக்க. 

பாழ்செய்தல இரணடிடச.துஙகூட்டுக 
மலை ௮கழ்ககுவனே கடல் தாக்குவனே வான் வீ ழககுவனே வளி மாற்றுவ னென--இவன் தெய்வததன்மையுடையனாதலின் இம்மலைகளையெல்லாம் HSE Lp தலைச செய்வன்; கடலகளையெல்லாந் தார்ததலைசெய்வன், சேவருலசைச் £ழ்வீழ த்தலைச செய்வன்; காற்றை இயகஙகாமல்வ்லசகுவனென்று உலகததார மேற்கூறம்படி.யா 

சச் துறைபோசலினெனக. 
பெரும்பாழ்செய்தும் அமையாஞனாய், இங்கனம் பாழசெய்சவன் மேல் இவையு 

ஞ்செய்வனென்று கூறும்படி.யாகத துன தபோனானென்றவாற, 
தான் முன்னிய துறை போகலின--தான்கரு இய போத் தறைகளெலலாம் 

பொருதமுடி தீ தானாகலின், 
பல் ஒளியா பணிபு ஓடஙக---பலரா௫யெ ஒளிராட்டா தாழ்ர்த தம் வீரங்குறைய, 
ஒளியராவரா மறறை மணடலததஇறகு அம்ச.ராதறகுரிய வேளாளா, 
தொல் ௮ருவாளர் தொழில கேட்ப--பழைய அருவாளகாட்டிலரசருக் தாங்கள் 

செய்யுக்தொழிலை வர் துகேட்ப, 
வடவர் வாட--அதற்கு வடச்குசாட்டி லுள்ள அரசர் குறைய, 
குடவர் கூம்ப--குடகாட்டி லுள்ளரா மன வெழுச்ி குறைய, 
[தென்னவன் திறல்கெடச் றி மன்னா, மன்னெயில் கதுவ மதனுடை நோன் ரண், மா.த்தானை மறமொய்மபிற், செம்கண்ணாற் செயிர் தீதுகோகூப், புன்பொ "துவர் 

அழிபொன்ற, விருங்கோவேண் மருங்குசாயக், காடுகொன்று சாடாக்செ்.குளர்தொ 
ட்டு வளம்பெருகூப், பிறங்குகிலை மாடத் தறர்சை போச்ச், சோயிலொடு ஈட



உபட்டினப்பாலை. ௩கடு 

நிறீஇ, வாயிலொடு புழையமைத்த,ஞாயிரொறும் புதைகிதீஇப், பொருவேமெனப் 

பெயர்சொதெ, தொருவேமெனப் புறக்கொடா௮, திருகிலைஇய பெருமன்னெயில்:] 
புன் பொ£துவர் வழி பொன்ற--புல்லிய இடையராய் ௮ரசாள்வோர் ளெமுமு 

துவ கெட்டுப்போக, 

இருங்கோவேள் மருங்கு சாய--ஐம்பெருவேளிா குலமுழுதுங் குறைய, 

காடு கொன்று--சோழமணடலத்திற சகாடாகய இடங்களை வெட்டி.ப்போகட்டு, 
நாடு ஆக. -பணடுபோலக குடி.யிருகது விளையப்பண்ணி, 
குளம தொட்ட தாரச்சகுளங்களைக கல்லி, 

வளம் பெருக-- சாட்டி ற்குச் செல்வத்தைமிகுத்த, 

பிறங்கு நிலை மாடதது உறர்சைபோக-பெரிய நிலைகளையுடைய மாடங்களை 
யுடைய உறக்தையெனனுக தன்னூரைபபோககு, 

கோயிலொடு குடி. நிநீஇ--கோயில்களோடே பழையகுடி களையும் பண்டுபோல் 

நிலைநிறுத்தி, 

இரு நிலைஇய பெரு மன எயில--திருமகணிலைபெற்ற பெரியஆக்கத்தையுடைய 
உறகந்தையின் மதிலிடததே, 

வாயிலொடு புழை அமைதது--பெரிய வாசல்களோடே இதியவாசல்களையுமு 
ணடாக்க, 

ஞாயில் தொறும புதை கிறீத--அதன்றலையில எய்துமறையும் சூட்டுத்தோறும் 
அம்புககட்டுக்களையும் கட்டிவைத்து, 

ஒருவேம் எனப் புறக கொடாது பொருவேமெனப் பெயாகொடுத்து மன்னர் மன் 

எயில் கதவும் மதன் உடை கோன் தாள் மாத தானை மறமொய்ம்பின் தென்னவன் 

திறல்கெடச் செயசண்ணாற் செயிர்த்தரோக்கிச் £றி--யாச் தமியேமென்றுகருஇப் 

பலவ.ரசர்கள்வந்தால் மூதுடொத ௮வாகளுடனும் பொரககடவேமென வஞ்சினத் 

தைச்சொல்வி ௮ரசருடைய பெரியஅரண்களைக் கோபித்தழிககும் செருக்னையடை 

ய வலிய மு.பறசியினையும பெருமை.பீனையுடைய நாறபடையினையும் மதத்தையு 

டை த்தாகய வலியினையுமூுடைய பாணடியனது வலிகெடும்படி. தன் செய்யகண்ணா 
லே குற்றத்தைச்செய்துபார்த்துக சோபித்துப பெறறவை ம௫ழ்தல் செய்யா(௨௨௮) 

னென மூன்னேகூட்டுச 

“கொடியனெம் மிறையெனக் கணணீர் பரப்பிக், குடிபழி தூற்றும் சோலே @ 

68” ஏன்றுகூறும் வஞ்எனத்தாற் றனக்கு ஒர் பெயர்பெறுதலின் வஞ்ிெனத்தைப் பெ 

wn er pit 

([பின்னொளி யெறிப்பத் தம்மொளி மழுங்கி, விரிபிணி முழவின் வேந்தர் சூடி. 
ய, பசுமணி பொருத பூ.ரரெறுழச் கழற்கால்-] 

SA பிணி முழவின் வேந்தர் தம் ஒளி மழுங்கி மின் ஒளி எ.றிப்பச் சூடிய கழல் 

கால்--இறுகவலித்த வாசகட்டினையுடைய முரசகளையுடைய வழிபாடி.ல்லாத வேம் 

தர் தம்மரசிழத்தலிற் றமக்கு முன்புள்ள விளக்கங்கெட்டுப் பின்பு அவ்விளங்குக 

ன்ற விளக்கம் தோன்றும்படி.யாகத் தம் முடிமேலேசூடின வீரக்கதழலையுடைய சா 

வினையும், 

பசுமணி பொருத பரோ எறுழக கழல்--பசிய மண்சளோடே மாறுபட்ட பெரி 
ய அழூயெ வலியினையுடைய கழலென்க. 

பொத்றொடி.ப் பதல்வர் தடி. ஆடவும் முறறிழை மகளி முகிழ் முலை திரைப் 

பவும் செஞ்சாந்து சிதைந்த மார்பின்-- பொன்னாற்செய்த தொடியினையுடைய பிள்



௩௧௭௬ பத்துப்பாட்டு. 

ஸாகள் தடி.வர்து ஏறி வீளையாடுசையினாலும் மெய்ம்முழுதுமணிர்த அணிகலங்களையு 
டைய மகளிருடைய தாமைமுகைபோலும் முலைகள் புணாதலாலும சவந்தசர்தன 

மழிச்த மார்பினையும், 
ஒண் பூண்-- ஒள்ளிய பேரணிகலஙகளையும், 
அரிமா அன்ன ௮ணஙகு உடைச் துப்பின்-- இஙெகவேற்றையொதத வருத்தத் 

தையுடைய வலியினையுமுடைய, 

திரு மா வளவன்--திருவின் பெருமையையுடைய கரிகாற்பெருவளததான், 

இண்சாப்பு வாள்கழித்தேறிக் (௨௨௬) காடுசொன்று நாடாகசே் (௨௮௯) குள 

ச்சொட்டு வளமபெருக்ச (௨௮௪) உறந்தைபோக்ுச் (௨௮௫) குடி.நிநீஇப் (௨௮௬) 
பெருமன்னெயிலிலே (௨௬௧) வாயிலொடு புழையமைத்து (௨௮௭) ஞாயிறொறும் பு 

தை கிதீஇ (௨௮௮) இஙஙனம் உருகெழுதாயம் ஊழினெய இத் (௨௨௭) தென்னவன் 

திறல்கெடச்€றி (௨௪௭) அவன் நிறையாகத்தக்த ௮.ரசவுரிமைகளாற் பெற் றவையிற் 

ரன் மகிழ்தல் செய்யானாய் (௨௨௮) மேலுமாசைமிக்கு இவன் மலையகழக்குவன் தூர் 

க்குவன் (௨௭௧) வீழ்க்குவன் மாறறுவனென்று உலகக கூறும்படியாக (௨௭௨) உழி 
ஷஞைசகுடி. (௨௩௫) யானையோடும் (௨௩௧) புரவியோடுஞ் (௨௩௨)சென்று முருக்(௨௩௮) 
எடுப்பிப் (௨௩௯) பெரும்பாழ்செய்தும் அமையானாய்ப் (௨௭௪௦) பணிபொடுகசக் (௨௪௪) 

கேட்ப(௨௭௫)வாடக கூம்பப (௨௭௪௬) பொன்றச் (௨௮௧) சாயத் (௨௮௨) தான் முன்னி 
யதுறைபோகையினாலே (௨௭௩) வழிபடா ஏனைவேர்சர் (௨௧௩) தம்மொளிமழுங்கி 
மின்னொளியெறிபபச (௨௯௨) சூடிய (௨௯௩) காலினையும் (௨௧௬௪) மார்பினையும் 

பூணினையும் (௨௯௭) ப்பினையு (௨௬௮) முடைய சரிகாறபெருவளத்தா (௨௧௧) 
னென வினைமுடிக்க, 

தெவ்வர்ச்கு ஒகயெ வேலினும் வெய்.ப கானம்--- பகைவரைககொல்லுதற்கு 
அறுதியிட்டுவைத்த வேவினுங் கடியவாயிருந்தன காடு; 

அவன் கோலினும தண்ணிய தட மெல் தோளே-- ௮வன் செங்கோலினுப் 

குளிர்க்திரும்தன பெரிய மெல்லியதோள்கள் 

கெஞ்சே, (௨௨௦) இவளை கேசமூடன் கொண்டு செல்வோமெனணில௰, சானம் 

அவன் (௬௦௦) த்ய (௨௬௯) வேலினும் வெயயவாயிராகின்றன (௬௦0) , இவ 
டோள் (௬௦௧) ௮வன் (௯௦௦) கோவினு5 தணணிய (௯௦௧) ; இவளைப் பிரியா துறை* 

லில் யான் போதற்கு ஆறருவாயிராகின்ற, ஆதலாற பட்டி. னம்பெறினும்(௨௧௮) வயங 

இழை ஈண்டுப்பிரீச்திருப்ப (௨௧௯) யான நின்னுடன்வாரேன், இனி ஆணடுபபோய் 
வாழவாயாக (௨௨0) வென வினைமுடிக௪ 

வாரேனென்றான் அவளை ஆற றுவித்துப் பின்பு பிரிதல்கருதி. ௮௮, % செல 
விடை யமுககல் செல்லாமை யன்றே, வன்புறை குறிதத றவிாாசசயாகும்'” என்ப 
தீனாறுணர்ச 

சோழன் கரிகாற்பேரவளத்தா?னக் சடியலூர் உநத்திரங்கண்ணனார் பாடிய 
பட்டினப்பாலைக்த மதுரையாசிரியர் பாரத்துவாசி நச்சினர்க்கினியர் ேய்தவுரை 
முற்றிற்று. 

te NG a a 

முச்சக் காமு ௨44 கானெருப புற்று. 
cece தனா ene 

வணி அடியா ஆஒுவட்கவா ஜி er யவ. அருளில் அவரசலைஷ்வமாம், 

* தொல்காப்பியம, பொருள இகாரம், சற்பியல், ௪௪. 
samen
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இருமழை கலைஇய விருணிற விசுமபின் 
விண்ணதி ரிமியிசை கடுப்பப் பண்ணமைத்துக் 
தண்வார் வி௫தத முழவொ டாகுளி 

அண்ணுருக் குற்ற விளங்கடர்ப் பாண்டின் 

மின்னிரும பீலி பணிகழைக் கோட்டொடு 
கண்ணிடை விக களிற்றுயிர்த தாம்பி 

னிளிபபயி ரிமிரும் குறுமபரர் தூமபொடு 

விளிப்பது சவருர் தீஙகுழ ௮தைஇ 

நடுவுகின் றிசைக்கு மரிக்குரற் ட்டை 
கடி சவர் பொலிக்கூம வல்வா யெலலரி 

கொடிகரு பாணிய பதலயும் பிறவுங் 

கார்சோட் பலவின் காயத அணர் கடுப்ப 

கேர்சீர் சுருக்குக் காய கலப்பையிர் 

'கடுக்கலித தெழுந்த கஉ....கன் சிலம்பிற் 

படுததுவைக கன்ன பாறை மரு௩௫ 

லெடுத்துகிறு, க கன்ன விட்டருஞ சிறுநெறி 

தொடுத்த வாளியர் அணைபுணர் கானவ 

ரிடுக்கண் செய்யா இயங்கு ரியக்கு 

மடுக்கன் மீமிசை யருப்பம பேணா 

இடி௪சு நிவபபி னியவுக்கொண் டொழுூத் 
கொடி த.இரி வன்ன கொண்டுபடு இவவிற் 

கடிப்பகை யனைததுக 1 கேள்வி போகாக் 
.கூரலோததுத தொதெத சுகாபுரி ஈசம்பி 
னலை தீர வுரீஇ வரகின் 

குரலவார்ர் தன்ன நுண்டுளை be 

சிலமபமை பகதல பசையொடு சேர்த்தி 

யிலககுதுளை செறிய வாணி முடுக்பெ 

புதுவது புனைத வெண்கை யாபபமைததுப் 

புதுவது போர்தக பொல்போத் பச்சை 
  கவட வம் 4 இந்நாலுக்கக் கூத்த ராற்றுப்படையேனவும் பேயநண்டு. 

* கேள்விபோசாசெனவும் பாடம்,
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பத்துப்பாட்டு. 

வதுவை காறும் வணகசெம ழைம்பான் 

மடந்தை மாண்ட அஐடககெழி லாகத 

தடங்குமயி சொழுகிய வவ்வாய கடுபப 

வகடுசோபு பொருகதி யளவினி௰ஐ திரியாது 
கவடுபடக கவைஇய செனறுவாக்ர்குக்தி 

அணககத் தவறிய நூண்ணீா மாமைக 

களவகணி யன்ன கதழ்ஈதுளெ ருருவின் 

வணாகதேகது மருபபின் வளளுயிாப பேரியா 

ஓுமைவாப பண்ணி யருணெறி தரியா 
அஇசைபெனு திருவின் வேககவை யேறபத 

தறைபல மூறதிய பைர பாணசொ 

யொககோஙகு பெருமலை யூகின் ஹே.றலின் 

மககதபு ஞமலி நகாவினன்ன 

துளங்கியன மெலிஈக கலயொரு சிதடிக 

கணஙகோ டோகையிற ஈதுபபிகுக தசைஇ 

விலககுமலைக தமாகத சேயரி காட்டத 

ிலங்குவளை விறலியா கிறபுறஞு appa 

கயமபுக கன்ன பயமபடு தண் ணிழத 

புனலகால கழீஇய மணலவா புறவித் 

புலமபுவிட டி.ர௬கத புனிறில காட்கெ 

கலமமபறு கண்ணுள சொககத தலைவ 

அமலா அவனறிய கரைபொரு கிவபபின 

மீமிசை நலயாறு கடறபடாந தாவ 

இயாமவ ணின்௮ம வருத நீயிருங் 

கனிபொழி கானக் கலாயயோ டணீஇய 

துனைபழை ௫ிவக்கும புள்ளின மானப 
Lier arr: Ow Bag வண்பெடு மார்பின் 

வனைபுனை யெழின்முலை வாங்கமைக இரடோண் 

மலர்போன் மழைககண ம௫கையா கணவன 

முனைபாம் படுக்குக் அன்னருக் அபபி 

னிசை வல விததி னசையே ருழவர்க்குப 
பு. துநகிறை வக புனலஞ சாயன் 

மதிமா மோரரா ஈன்றுணா சூழ்சசி 

வின்னவி றடககை மேவரும பெருமபூ 

es serene i ஈன்னற படாக்க கொள்கையோ 

டுளனினிர் சேறி சாயிம் பொமுதெதாகத 
புள்ளினிர் மன்ற வெயற்றாக் கு௮கலி
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க௦ஃஃமலைபடுகடாம். ௩௧௯ 

ஞூத்றி னளவு மசையுஈற் புலமும 

விற்றுவளஞ சுரக்கும்வ னாபெடு வலசியு 

மலையுஞ் சோலையு மாபுகல கானமூக 

தொலையா நல்லிசை யுலகமொடு Amu 

பலர்புறங் கண்டவ சருங் கலந் கரீஇப 

புலவோர்க்குச சு£ககுமவ னீகை மாரியு 

மிகமுகர்ப பிணிக்கு மாறறலும புகழுநாக 

கரசுமுழுது கொடுபபினு மமரா நோக்கமொடு 

தூததுளி பொழிஈக பொயயா வானின் 

வியாது சா£ககுமல னாணமக ஹிருககையு 

நலலோர் குழீஇய காஈவி லவையதது 

வலலசாயினுமபுற மஜ்றததுசசென மேசை 

சொலலிக் காடடி௪ சோ£வினறி விளகக 
நலலிதி னியககுமவன ௬௦௧ கொழுககய£ற 

ரகம பணிககு மஞசுவரு கடுகதிறற 

பேரிசை நவிர போசள புறையு 

காரி யுண்டிக கடவுள இயறகையும 

பாயிரு ணீகாப பகலசெயயா வெழு ௧௫ 

ஞாயி றன்னவவன் வசைில இறப்பு 

மிகக்கன வாயினுஈ கெவவா GC sor 

HFN SG கடஈது நாழி லாடடிப 

புரைாகோல வமைபபின வேனிழற புலவோரக்குஃ 

கொடைககட ஸனிற௮ுககவவன இஜுலலோ வசவு 

மிரைகதோக தவருஉ கொ௫ெகாண் முசலையொடு 
இரைபடக சூழிஈக கலலகழ இடகனை 

வசைபுசை நிவபபின் வானோ யிஞசி 

யுரைசெல வெறுககவவன மூதா மாலையுக 

கேளிணி வேளைநீ முன்னிய இசையே 

மிகுவளம பழுகிய யாணர் வைபபிற 

புதுவது வதன றிதுவகன் பண்பே 

வானமின்னு வ௫ிவு பொழிய வானு 

இட்ட வெல்லாம பெட்டாங்கு விசாயப 

பெயலொடு வைகிய வியல்க ணிருமபுன 4 

தசலிரு Paid ey போல 

வாலிதின் விரிர்த புன்காடி முசுண்டை 

நீலத் தன்ன விகைபபுன மருகன் 

மகுளிபா யாது மலிதுளி கழாலி
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பத்துப்பாட்டு, 

னகளத் தன்ன நிறைசுனைப் புறவிற் 
கவ்வை போகிய கருங்காய் பிட்யேழ் 

கெய்கொள வொழுனெ ப்ல்கவ ரீசெண் 
பொய்பொரு கயமுனி முயங்குகை கடுபபக 
கொயபத முற்றன % குவவுககுர லேனல 

விசாதயிர்ப பிதிர்வின் வியுக் கருவிதொறுங் 

குளிபுரை கொடுங்காய் கொண்டன வவமை 

மேதி யன்ன கலபிறங் பயெவின 

வாஇகை யன்ன கவைக்கதி ரிறைஞ௫ 
யிரும்புகவா வறறன பெருமபுன வரகே 

பால்வார்பு கெழீஇப பலகவர் வளிடோழ்பு 

வாலிதின் விளை*்கன வைவணீவெண்ணெல 

வேலீண்டு தொழுதி யிரிவுற் ஜென்னக 

காலுறு துவைபபிற சகவிழ்க்கனைக இறைஞ்சிக் 
குறையறை வாசா நிவபபி னறையுற் 

மூலைக் கலமருச் தீங்கழைக் கரும்பே 

புயற்புனிறு போகிய பூமலி புறவி 

னவற்பதங் கொண்டன வம்பொதித தோரை 

தொய்யாது விததிய அளர்படு துடவை 

யையவி யமன்ற வெண்காற் செறுவின் 
மையென விரிகதன நீணு செய்தல் 

செய்யாப் பாவை வளர்நதுகவின் முற்றிக 

காயங் கொண்டன விஞ்சி மாவிருந்து 
வயவுப்பிடி முழர்தாள் கடுெபபக குழிதொறும் 

விழுமிதின் வீழ்ந்தன கொழுங்கொடிக் சவலை 
காழ்மண் டெஃகக களிறுமுகம பாய்ந்தென 

வூழ்மல சொழிமுகை யுயாமுகர் தோயத 

அறுகல சுற்றிய சோலை வாழை 

யிறுகுகுலை முறுகப் பழுதத பயமபுக் 

கூழுற் நலமரு முஈதூ PENG DS 

கால மன்றியு மரமபயன கொடுததலித 
காலி னுதிர்ந்தன கருகணி காவன் 

மாறுகொள வொழுகனெ வூறுகீ ௬ுயவை 

தொடு குழீஇயின கூவை சேறுகிறச் 

அண்ணுகாத் தடுத்தன தேமாப புண்ணரிந் 

தலை யுக்கன நெடுந்தா ளாசினி 
    

௩ குலவுக்குரலெனவும் பாடம்,
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௧௦.--மலைபடுகடாம். ௩௨௧ 

விரலூன்று படிக ணாகுளி கடுபபக் 

குடிஞை யிரட்டு கெடுமலை யடுக்கக தக் 
ழு மேலுங காவாய் ச ெதிரிச 

சாஞசெல கோடியா முழவிற _நூககி 
மூரஞசுகொண் டிறைஞூன வலஙருசினைப பலவே 

தீயி னன்ன வொணசெசெய் கரத உட 

டீவற கலிதத புதுமுகை யூனசெ 5 

குறியா தெடகக புன்புறச சேவ 
௮£ரஉ னன்மையி னுணணாு துகுக நன 

கெருபபி னன்ன பலலிதழ மாய 
வெறிககளக கடுககும வியலஜை கோோறு 

மணவில கமழு மாமலைச சாரற் 

மேனினா மெககன சூனா வடடி ய 

சிறுகட பனறிப பழுதுளி போககிப 

பொருதுகொலை யானைக் கோடு ராகு 

தூவொடு மலிஈக காய கானவா 

செழுமபல யாணாச இறுகுடி ப படினே 

யிருமபே சொககலொடு பஈமிாப Or Da 

ரனறவ ணமைஇ யறசோக கலக 

கன்றெறரி யொளளிணா &முமயபொடு மலைகது 

சேந்த செயல்ச௪ செபபம$£போகுி 

யலஙகுகழை காலு மாரிப பகொச 

சிலமபடைந இரகக பாகக மெயஇ 

கோனுச௪ செருவின வலமபடு கோனமஸ்ருண் 

மான விறலவேள வயிரிய மெனினே 

அமமில போல நிலலாது புககுக 

கிழவா போலக கேளாது கெழீஇச 

சேடபுலம பகல வினிய கூறிப 

பரூஉக்குறமை பொழிஈக கெய்கசண் வேவைடுயாடு 

கூுரூஉகக ணிறடிப பொமமல பெறுகுவி 

ேோறித ௧௫௨ மிலஙகுமலைக காரமொடு 

வேயபபெயல விளையுட டேககட டேறல 

குறைவின்று பருக ஈறவமகழ்கது வைகறைப 

பழஞசெருச குற்றதும மனத றீச 

வருவி தந்த பழஞ்சிதை வெண்காழ் 

வரூவிசை தவித்த கடமாள் கொழுங்குறை 

மூளவுமாத் தொலைச்சிய பைச்கிணப பிளவை
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பத்துப்பாட்டு. 

பிணவுகாய் முடுக்கிய கடியொடு விரைஇ 

வெண்புடைச் சொண்ட அதயககலைப பழனி 
னின்புளிக் கலகது மாமோ ரரகக் 

கழைவளர் செல்லி னரியுலை யூழ்தது 

வழையமை சாரல கமழக துழைஇ 

கறுமல சணிஈத நாறிரு மு௪௫க 
குறமக ளாக்யெ வாலவிழ் வலக 

யகமலி யூவகை யார்வமொ டமாஇ 
மகமுூறை தபெப மனைகொறும பெறுகுவி? 

செருசசெய மூனபிற குரிசன முனனிய 
பரின மறபப நீடலு மாரியி 

சனைய தனறவன மலைமிசை நாடே 

நிரையிதழ்க குவளைக கடிவீ தொடினுப 

வசையச மகன் ரிருககை காணினு 

ழுயிரசெல வெமபிப woh se gy uptud: 

பலரா ணிலலாது % நிலனாடு படாமின 

விளைபுன கிழததலிற கேழ லஞூப 

புழைதொறு மாட்டிய விருஙக லருமயபொறி 

யுடைய வாறே ஈளளிரு ளவரி 

diss விடியல வைகினி. கழிமி 

னளிச்து பலா வழங்காச செபபந துணியிவ 

மூசமபுகண் ணுடைகத பரலவற போழ்விற 

கரகதுபாம பொ௫கும பயமபுமா ர௬ுளவே 

குறிக்கொண் டுமாங் கொடடி கோக 

செறிதொடி விறலியா கைதொழூஉப பழிசச 

வறிது நெறியொரீஇ வலஞசெயாக கழிமின 

புலகதுபுனிறு போகிய புனஞசூழ் குறவ 

ரூயாகிலை யிதண மேறிக கைபுடையூ௨ 

வகனமலை யிறுமபிற றுவனறிய யானைப 

பகனிலை தளர்ககூங கவணுமிழ் கடுக 

லிருவெதி ரீர்ஙகழை 65 5a GV) vear 4 

கருவிர லூகம பாரபபோ டிரிய 

வுயிசெகு மசபிற கூறறத தனன 

வருமவிசை தவிசாது மசமறையாக கழிமி 

னுசவுககளிறு காககு மிடஙக பொடுஙக 
யிரவி னன்ன விருடூங்கு வசைபபிற 

மல வல் வவ வை வடட பத சலவை வய கட்ட ஷை அஸ்வ மை அட மை thug 
  

* நிலனொபெடர்மீனென்றும பாடம்
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௧௦. மலைபடுகடாம். ௩௨௩ 

GAD சுழலுவ குணடுகய மூடகக 

சகஹழிமிஈ சன்ன கானயாறறு நடவை 
வழூஉ மருகருடைய வழாஅ லோமபிப 

பரூஉககொடி வலக மதலை பதறித 

துருவி னனன புனறலை மகாசோ 

டொருவி சொருவி சோமபினிா கழிமி 

னமுஈதுபட டலமரும புழகமல சால 
விழுககோர மாயகருங ரூண்டுகயத தருகா 
வழமுமபுகண பைக நுணணீாப பாசி 

யடிநிலை களாககு மருபபமு முடைய 

முழூநெறி யணககிய நஅுண்கோல வேரலோ 

டெருவை மென்கோால கொணடனி கழிமி 

னுயாகிலை மாககற புகாமுகம புதைய 

மாரியி னிகுதரு விலலுமிழ் க௫௫கணைத 

மாசொடு பொலிந ந வினைநவில யானைச 

சூழியிற பொலிக சுடர்பபூ விலஞசி 

யேரயாற றியவின ௫௧௧ புரிசைப 

பசாவரு மசபிற கடவுட காணிற 

மாகி கழியி னலலதூ வறிது 
ஆமமியந தொடுக டூலாமபுமின் மயககுதுளி 

மாரி தலையுமவன மலலலை வெதபே 

யலகை யனன வெளவோப பீலிக 

கலவ மஞ்ஞை கடசியிற றளரினுவ 

கடுமபறைக கோடியா மகாஅ௮ சன்ன 

கெடுஙகமழைக கொம்பாக கவ வுகளினு 

சகேோர்கொ ணெடுவசை கேமியிக ஜெடுதத 

சூபுக லகெகக துப பிரசங் காணினு 

ஜஞெசேசென கோகக லோமபுமி gulls godt gy 

HorQrove மெலலடி நெறிமாறு படுகுவிர் 

வரைசோ வகுஇற கானததுப படினே 

ஈமு. திற சேணோ னேவொடு போட 

யிழுதி னன வானிணஞ செருகஇ 
நிறபபுண உக ல இன மருபபி 

னெறிகெடக கடச விருமபிண செருகதி 
PAO cols கனன வேன காணின் 

னிஃழை யிசைக ந காபுபடு இயி 

னனிபுகை கமழா கிரபினி£ மிசைக்து
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பத்துப்பாட்டு. 

BEM DS அணிக்ச மணிமரு டெண்ணீர்க 

குவளையம பைஞ்சுனை யசைவிடப பருகி 

மிகுகத.ப் பதல்கொண்ட பரூஉக்கட் பொதியினி£ 

புட்கை போ௫ய புன்றலை மகாசோ 

டற்டை கழிகலோமபி யாற்று 

மில்புக சன்ன கலலளை வ.இமி 
னறசோக தலி யசைக லோமபி 

வானசண் விரிக்க விடியலே றெழுந்து 

கானகப பட்ட செர்கெறிக் கொண்மின 

கயஙகண டன்ன வகன்பை யஙகண 

மைந்துமலி ௪னதக களிறுமச னழிககுக 

துஞகமசங் ககெகு மாசுணம விலங்கி 

யிககதுசேட கமழும பூவு முண்டோ 

மறநகமை கலலாப பழனுமூ LS) 0% Bi 

பெருமபயங் சழியினு மாகதா துனனா 

ரிருங்கால வியும பெருமசக hips (Lp 

மிடனும வலனு கினையினிா கேரககக 

கூறியறிந தவையவை குறுகாது கழிமில 

கோடுபல முசஞசய கோளி யாலததுக 

கூடியத கன்ன குசலபுணா புள்ளி 
னாமிகொா ணனநதலை மென்மெல வகனமின 

மாகிழற பட்ட மரமபயி லிறுமபின 

ஞாயிறு செகரு௮ மாக 6015 GEV 

தே௪ மருணா மமைய மாயினு 

மிறா௮ வனசிலையா மாகோபு கொட்குவ 

Gla மருளுக கூன்றகதுப படினே 
யகன்கட் பாறைக அவன் மிக கலனை 

வியங்க லோமபி.து மிய/க டொடுமின் 

பாடி னருவிப பயஙகெழு மீமிசைக 

காடுகாக தூறையு கானவ ரூவசே 

நிலை சதுரை வய்இய மரனி மாககள 

புனறபடு பூசலின் விரைஈதுலல லெயகி 

யுண்டற இனிய பமனணு sori 

மலைகற இனிய பூவவ காட்டி. 

யூறு சிரபபிய வாறவா 1 6 G10 

துமமி னெஞ௪க ந வலம வீட 

விமமேன கடிமுயேபேோர டனியி சாருவி



௧0.--மலைபடுகடாம். ௩௨௫ 

சறிஞர் கூறிய மாதா கைக்கொளபு 

குறியவு நெடியவு மூழிழிபு புதுவேோ 
, நோக்கினும பனிக்கு கோயகூ ரடகக,ஈ 

௨௯0 தலர்தாய வரிகிழ லசையினி ரிருபபிற 

பலதிறம பெயாபவை சேடகுவிர மாதோ 

கல்தொடு பெருமபழம புணகூாக தூதலின 
மலைமுமுதுவ கமழு மாதிரச சோறு 

மருவி% கரும வானச .௦களி£ 

௨௯௫ வருவிசை தவிசாது வாஙகுபு ரரடைகொறுக 

தெரியிமிம் கொண்டது மியமபோ லினனிசை 

யிலஙகேந்து மருபபி னினமபிரி யொரு ல 

விலக ஈன் மீமிசைப பணவைக கானவா 
புலமபுக ரூணணும புரிவளைப பூசல 

௩௦௦ சேயளைப பளளி யெஃகுது முளளி 

னெயதெ.ற விழுககிய கானவ ரழுகை 

கொடுவரி பாயகமெனக கொழுகர் மாாபி 

னெடுவகி விழுபபுண டணிமாா காபபென 
வறல்வாழ் கூசதற கொடிசியா பாட 

௩௦௫ றலைகாட் பூர பொனனிணா வேரை 

மலைமா ரி மேமடடிபூசல 

சனறமரைப படட கயநகுலை மடபபிடி. 

வலிகரூவரம பாகிய கணவ னோமபலி 

ஹொண் கேழ் வயபபுலி பாயகென ந மொயொடு 

௩௧௦ நெடுவரை யியமபு மிடியுமிழ தழஙகுஞுரல 

கைக்கோண் மறக கருவிரன் மதி 

யருவிடா வீழ்சகன் கலலாப பாரபபிறகு 

முறிமே யாககைஃ இலயொடு துவன்றி 

சிறுமை யுறற ஈளையாப பூசல 

௩௧௫ ஈலைகை யறத காண்பி னெடுவரை 

1நிலைபெய இட்ட மாவபுநெறி யாகப் 

பெருமபயம் இழுகு 3௨ கொள கொளல் 

யருஙகு௮ம பெறிகக கானவ ரூவலை 

இருகதுவே லணணறகு விருகதிறை சாவமென 

௨௮௨௦ நறவுகாட செயக ரூறவ। ௩ப பெண்டிசொகு 

மானஜோத எறுபறை Forgan BG) vron 

* நுகசருமெனறும் பாடம, 

 நிலபணாரநஇநிட்டவென்றும பாடம
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௩௨௫ 
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ககர 

பத்துப்பாட்டு. 

வரன்ோேய மீமிசை யயருய சூரவை 

கலலெுமி னெகெதே ரியவுவக தன்ன 
கலயா டருலிககுூம விடாமூழங் சசல்கசை 

தெடுஞ்சுமிப படட க௫கண வேழக 

அ.சவு-சினஈ மணிறநதுப பெருவெளிற பிணிமா 
விரவுமொழி பயிறறும டாக ரோதை 

பயொலிகழைத தட்டை. புடையுகா புனநசதொறுஙவ 

கஇஸிகஈடி மசஸிா விளிபடு பூச 

லினகஇற Ore 5 gio BiG cow gy 

LOYD AY) GU b மரையான கதம்விடை 

மாறா மைஈஇ ஞூறுபடக தாக 

கோவலா குறவசோ டொருஙகயைக கராபப 

வளி குளாவியூவ சூறிஞ௫ியு குழைய 

நலலேறு பொருஉங கலலென் கமபலை 

காநதட் முடுபபிறஐ ஈமழமட லோசி 
வண்கோட் பலவின சுளைவிகா தஇீமபழ 

முூணபெபடு மிசசிற காழபயன் கொண்மாா 

கனது சடாஅ௮வுறுககு மகா௮ CITES 

௩௪௦ மழைகண டன்ன வாலைதொ௮ மஞெரோமானக் 

rho 

ECLP FO DIOL SHB SHIDID Coss G(lps 

தனைகஞுறு மகளி ரிசைபடு வளளையுளு 

சேமபு மஞசளு மோமபினா காபபயேோர 
பன்றிப பறையுக ரூன்றாாச இலமபு 

மென்றிவ வண கது மியைககொருக ணேடி 

யவலவு மிசையவுக ஆவன மிப பலவுட 

னலகைக கவிரகக வெணணகுக இறதக 

மலைபாடூ கடாஅ மாஇசக இயமபக 

சூரூஉககட் பிணையற கோடை மகளி 

முழவததுயி லியா வியலு ளாஙகண் 

ிழவி எறதநவன வியவக! வெறபே 

கணண! டண்ணெனக எண்டு; கேடடு 
மண்டு கினிய (வரா சாட்டியு 

டிஊணும வரும றாத கமகமென 7 

சொன்டுிதை பரபிணி சாகி, 4 1 4081 Lott Bot 

செருமிககுப Ys Que Bohr wrrw 
அருமுசறு கருவிய பெருமலை பி பட 

விறுமபூது களுலிய வின்கும௨ விறலியா
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௧௦. மலைபடுகடாம். ௩௨௭ 

நறுங்கா ரடுக்கததுக் சூறிஞசி பாடிக 

கைதொமழூஉப பரவிப் பழிசசணனிா கழிமின 

மைபடு மாமலை பனுவலிற பொக 

கைகோய வனன காரரமழை க தொழுதி 

தூஉ யன்ன துவலை துவ றலி 

மே௭ர் தேருக கடுமபரிக சமமூபாடு 

கா௮யக கொண்ட ம மியயகொய படாமற 

கூவ லன்ன விடாகம புகுமி 

னிருஙக of)! HAG இறு. வரை ரேராது 

குன௱மிடம பட்ட வாரிட சழுவகது 

நின்று கோககினுங கண்வாள வெள வு 

மணகனை முழவின றலைகசோல கொணடு 

கண்டு காலாகக களாக லோப 9 

யூன்றினிா கழிமி னாறுதவப। பலவே 

யயிலகாயக தனன கூறுக பாறை 

வெயிலபறக ௧௨ மின்ன லிய/க து, 

கதாசனஈ ஈணிகக வமையஃது% ஈழிமி 
னுரைசெல வெறுககவவ னீயகாச ௬றறூமொடு 

புரைதவ வுயரிய மழைமருள பஃ்மோ 
லசசுகிலை களாககு மருபபழு முடைய 

பின்னி யன்ன பிண கரி ஸுழைகொறு 

முன்னோன வாகிய கடுவிசைஃ ஈணைகசோ 

லின்னிசை ஈலயாழ்ப பகதரும விசிபிணி 

மண்ணா (piper கணணு Crorin ds 

கைபிணி விடாது பைபயக கழிமின 

களிறு மலைகதன்ன கணகூடு துறு py 

றளிபொழி கானக கலைதவப பலவே 
யொன்னாக சதெவவ ருலைவிடக 3074) or 

நலவழிக் கொடகத காணுடை. மறவா 
செலலா நலலிசை!! பெயசொடு ஈநடட 

கலலேசு கவலை யெண்ணுமிக.. பலவே 

யினபு௮ முரறகைநும பாடடுவிருப பாக 
தொன்றொழுகு மாபினும மருபபிகுகது, ச துனைமின 

பண்டுநற கறியாப புலமபெயா புதுவி! 

சது நீவிப புனமூடி ஈ இடுமின 

செலலுர் தே௪.௪.துப பெயாமருு கறிமார 

கலலெறிஈ தெழுதிய கலலரை மரா 49
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பத் துப்ப ரட்டு. 

கடவு ளேோஙஇய காடேசு கவலை 

மியொட்டா ககன்ற வொன்ஞாக் தெவ்வா 

சுட்டினும பனிககுஞ சகூரந்கவப பலவே 

சேமபாய் எண்ணிக கோவிசு சவிகை 

யோமபா வள்ளற் படர்கஇகு மமெனினே 

மேமபட௨. வெ.ருகசவவன் ஃலிணை மூதா 

சாங்கன மதமே ஈம்ம ஷஜோர்க்கே 

யசைவுமி யசைஇ யஞசாது கஹிமின் 

புவியு வெறு௧௪௧௧௮ விழ்பிணை யுள்ளிக 
கலைகினறு விளிககுக sreretp LS) 06g 

சலையொலி வெரீஇய செ.ஙகண மாரைவிடை 
தலையிஅமபு கதழு காறுடுகாடி.ப புறவின 

வேறுபுலம படாநக வேறுடை யினகுக 

வளையான் ீமபான் மிளைளூம் கோவலா 
வளையோ ரூவபப5 கருவனர் சொரிதலவில் 

பலம பு நசை௰யாடு பஇவயிற S16 G gir 

புலமபுேே ணாகலப புவி சாசூவிர 

பகரீவிசவு செலவின பலவரி யன்ன 

தகர்விசவு அருவை வெள்வாயோரடு விரைஇ 

கலலென் கடகஇடைக கடலி னிரைககும 

பலயாட் டினரகிரை யெலலினிா புகினே 

பாலும விதவையும பண்ணாது பெஅுளுவி 
அயமமயி சடக௫ய சேசகை யனன 

மெய்யுரிக தஇயறறிய மிதியகட் பளளித 
தஇதனுணை யாகச௪ சேகுகணிா கழிமின் 

கூப்பிடு கடக்குக கூாரகநல W109 

கொடுவிற கூஸளியா கூவை காணிற 

படி. யோக சேகேயதக௫ பணிவி லாண்மைக 

கொடியோள க௪ணவத படர்க்தகு மெனினே 
கடியுல கிழக்குக் தண்டினா தரீஇ 

யோமபுக சல்ல துடற்றுஈ ரிலலை 

யாங்குவியங் கொண்மி னதுவதன் பண்பே 

கேமபட௨ மலாக்கது மசா௮ மமெல்லிணரு 

மூம்ப லகைகக வெரண்றாறி யாவுக 

களிரசொடு மிடைக,க காமர் ௪ண்ணி 

இசன்குமச காரிற் பொலியச் சூடி. 

“ப சம்பு கண்ணுடைர்த நடவை தண்ணென
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க௦.௨.மலைபடுகடாம். ௩௨௯ 

வுண்டனி சாடிக கொண்டனிர் கழிமின் 

செவவிீ வேஙகைப பூவி னன்ன 

வேயகொ எரி விதவை சொரிந்த 

சுவல்விமா நெலலி னவமாையம புளி௯௯. 

Poe wipes Hn Uso வீட 

வகலு orrma கழிமிடைஈ இயற றிய 

புல்வேய் குரமபைக் குடிதொறும பெறுகுவி£ 

பொனனறைக தன்ன நுண்ணே சரி 

டெவணணெரிஈ இயற றிய மாக்க ணமலை 

கண்ணெ னுண்ணிழு அளளீ டாக 
வசையினிா சேபபி னலகலும பெ.றுகுவி£ 

விசையங கொழிதத பூழி யன்ன 

வுண்ணுகாக ததத விடிநுண் ணுவணை 

கொயமமா விறனெ ஞெூுழி மாட்டிப 

பனிசே ணீஙக வினிதுடன் அஞூப 

புலரி விடிய௰ புளளோதுஃ கழிமின் 

புலலரமைக காஞசிப புனலபொரு பு.சவின 

மெலலவ லிருகத ஷாதொறு ஈலலியாழ்ப 

பண்ணுபபெயாத தன்ன காவும பள்ளியும 

பன்னா ணிறபினு௫ சோனி செலினு 

நன்பல வடை.*தவன றண்/.பணை நாடே 
ஊாண்புமலி பழனஙக கமழக துழைஇ 

வலையோர தத விருஞ்சவல வாளை 

நிலையோ ரீடட நெகரொண டண்டிற 

பிடிசகை யனன செஙகண வசாற 

அடி.கக ணனன குறையொடு விரைஇப 

பகனறைக கண்ணி... பழையா மகளி 

௪௬௦ ஜெண்டாடு செறுவிற ஐராயககண வைதத 
விலங்க லனன போரமுக.ற மொலைஇ 

வளஞ்செய வினைஞர் வல ஈலகத 

துளஙகுதசுமபு வாககிய பசுமபொதித தேற 

லிளஙகஇர ஞாயிறறுக களங்கடொறும பெறுகுவி 

௯௬௫ முள்ளரிக தியற நிய வெளளரி வெண்சோறு 

வண்டுபடக கமழுக் தேமபாய கண்ணிக 

இண்டேர் ஈன்னம்கு மயினி சான்மெனக் 

சண்டோர் மருளக் கடும்புட னருக்தி 
எனவ பசக யவகலுது வதுவை. எவ, வவவவமவவைஷிவ்வைவை அஸர. erat அ immedi ஒவ. மணமக. ஸர, 

* சண்புமலி பழனமென்றும் பாடம்,
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பத்துப்பாட்டு, 

வெருதெறி களம போதையோடு சல்யாழ் 
wh Sw பண்ணி யசையினி கழிமின் 

பவெண்ணெ லரிசர் கண் ணுமை வெரீஇச௪ 

செங்க ணெருமை யினமபிரி யொரு கல 

கனைசெலன் மூன்பொடு ககழ்க் அுவசல போறறி 
வனைகலத இ.௫ிரியிற கூமியி சழலுக 
அதுனைசெலல் றஐலைவா யோவிறக.து * வரிகளூல 

ST Ser Gut Hb SiGe சேயாறறின் 

பாண சொருகரைக் கொணடனி கழிமி 

Haus துளூசு நிவகசோஙருூ வரைபயிற 

பதியெழ வறியாப பழஙக்டி. கெழிஇ 

வியலிடம பெபெரு௮ விழுபபெரு கியமத 

இயரறெனக் ௨௨நத கெருவிற சாடுறன 

விகழுகர் வெரூஉங் கவலை மறுஇஐ 

கடளெனச் காரொன வொலிககுஞ சுமமையொடு 

மலையென மழையென மாட மோங்கக் 

Bonga சாகலி னிணிதமா்க துறையு 

பனிவார் காவிற பலவண டிமிரூ 

நனிசேய்க் என்றவர் பழவிறன் மூதா 

பொருக்தாத வவ ரி மலை துமியப 
பருந்துபடக கடககு மொள்வாண் மறவா 

கருங்கடை யெஃகளு சாதிய புகவி 

GOT (Th BI GLY வாயி லயிராது பு கூமின 

மன்றில வஇயுகர் சேட்புலப பரிகிலா 

வெல்போச சேய பெருவிற லஓுளனி 

வந்தோ மனத வளியா மாமமெனக 

கண்டோ ரொல்லா மமாகஇனிதி மனோ௧௫ 

விருக் தியை யவசவ பெ.ஜாகொளக GMa 

பரிபுலம பலைததநும வரம வீட 

வெரிகான் றன்ன பூஞினை மராஅ௮தக 

தொழுதி போக வலிககக,ப பட். 

மடநடை யாமான கயழுணிக குழவி 

யூமை யெணகன குூடாவடிக குருளை 

மீமிசைக கொண்ட கவாபரிக கொடகேதாள 

வரைவாழ் வருடை வன்றலை மாத்தக 

சசவுக்குறும Oia இிறுட் டீர்வை 

% பணிச்குமென்றம் பாடம,
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௧௦ மலைபடுகடாம். ௩௩௧ 

யளைச்செறி யுழுவை கோளுற வெறுத்த 
மடககண் மராயான் பெருஞ்செவிக் குழவி 

பபசக்குவிரித தன்ன செககில மருங்இற் 
பரறறவ முடுமபின் கொடுந்தா ளேற்றை 

வரைபயபொலிஈ தியலு மடக்கண் மஞ்ஜை 

கானக் கோழிக கவாகுரற சேவல் 

கானப பலவின் மாழவுமருள பெருமபழ 

மிடிக்கலப பன்ன கறுவடி. மாவின் 

வடி.சசேறு விளைஈ்க இமபழகத தாரக 

தூவற் கலிகக விவர்கனை வளாகொடி. 

கா௮ய்க் கொண்ட நுகமரு ஹூறை 

பபரூஉபபனளி௩ குதாகஈ பலவுறு இருமணி 

குரூ௨பபுலி பொருத புண்கூர யானை 

மூததுடை மருபபின் முழுவலி மிருஇரள் 

வளசாயுடைக் தன்ன வளளிகழ்க காந்க 
ணாக இலக ஈ.றுகா மாரங 

கருங்கொடி மிளனெ காய்கதுணாப பசுஙகறி 

Sasson Beri, Cras Cpa 

கானிலை யெருமைக கழைபெய தீகதயிர் 
நீனிற வோரி பாய்கசேன நெயெரை 

சகேமியி௰ செலலு நெயகக ஸணிரா.௮ு 

அடமபுணாபு தழீஇய வாசினி யனைத்துங் 

குடமலை்ப பிறக தண்பெருங காவிரி 

கடனமண் டமுவசதுக கபவாய நபெப 

கோனாச செருவி னெடுஙககடைத துவன்றி 

வானக தன்ன வளமலி யானைத 
தாடு கருக கறதைஈத முறற முன்னி 

மழையெதா பகெண முழவுஈ ணிகுப்பக் 

கழைவளா தூமபின கணணிட. மிமிர 

மருதம பண்ணிய சருங்கோட்டு௪ சிறியாழ் 

நசமபுமீ இறவா துடன்புணார் தொன்றிக 

டவ றிந்த வினகூரல விறலியா 

கொனறொழுகு மரபிந றம்மியலபு வதா 
bh BY கவுட். பழிஈ சிய Desrem 0 

MRS பாணிசழிபபி ணை மொழிக 

குன்றா ஈவலிசை* செனறோ ருமப 

லின் விவ... செலலா துலகமொடு கிறப
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பத்துப்பாட்டு, 

விடைதெரிர் துணரும பெரியோர் மாய்க்தெனக் 

கொடைக்கட னிறுக்த செம்ம லோயென 
வெனடிப் பலபுகம் விறலோடே௪௫- 

சென்றது நொடியவும விடா௮ னசைத.ர 

வக்தது சாலும் வருத்தமும பெரிதகெனப 

பொருமுச ணெதிரிய வயவசொடு பொலிகது 
இருககா மறற மணுஈல வேண்டி 

கல்லை னெகக னலவலத இரீஇ 

யுயாக்த கட்டி லுருபபில கற்றன 

தகன்ற காயத தஃகிய நுடபக 
இலமென மலாகச கைய சாகித 

பெயா ஈமமோடு கொணடனா மாயகதோ 
ஹம் 

கெடுவராை யிஜிகருநீகஞசா லருவிக 

கவசற கலுழி கட்டின் சேயாற்று 

வடுவா ழெக்கர் மணலினும பலரே 

அகனால, புகழொடுங் கழிககம வரைகத காளெனப 

uT6 Siw கொடுககும விசும்புகோ யுளளமொடு 

தயர்சணிா சென்ற நுமமினு௩ கான்பெரி 

அவக்க வுள்ளமோ டமாகஇனிறு நோக்கி 

யிழைமரு௨ கறியா oop sro sone 

மெளளஅ இறபபில வேள்ளரைக் கொளீஇ 

முூடுவ றஐக்த பைககிணத கடியொடு 

கெடுபவ ணெலலி னரிசி மூடடாது 
தலைரா ளன புகஷொடு வழிசிறகது 

பலதா ணிறபினும Qu mer நிலலா து 

செலவேக் திலலவெர் பொவபபைதிப பெயாகதென 

மெலலெனக கூறி விடுபபி னுமமுட் 

டலைவன் ரூமரை மலைய விறலியர 

சாசெழு சிறபபின விளயமை யணிய 

நீரியக கனன நிராரெல னெடுக்கோ 

வாரிக கொளளா வசைமரு வேழ 

கறஙகுமணி துவைகரு, மேறுடைப பெருகிரை 

பொலமபடைப் பொலிக) கொயசுவற புசவி 

கிலகதஇனக டக ர கிதியமோ டனை குது 

மிலமபடு புலவ Cr poet Hon muss 

சலமபயெயக் கவிழ்கச கழரொடி க கடசகையின 

வளமபிமைப பறியாது வாயவளம் பாநிக்



௧௦ மலைபடுகடாம். i 

கழைவளா ஈவிரத்து மீமிசை ஞெரேரென 
௫௮௦ மழைசுசஈ தன்ன வீகை ஈலூஇக் 

டதலைகாள விடிகரூம பரிசின் மலைகீ£ 
வென்றெழு Gate Wn Caper am 

கூனறுளு மிருககை நாடுகிழ வோனே. 

இதனபொருள். 

இரு மழை தலைஇய இருள நிற விசுமபின விண ௮இா இமிழ் இசை கடுப்ப-- 

செலவததையுணடாக்கும மழையைபபெய்த இருணடகிறததையுடைய மேகததினது 

gems a த்திலேகின்ற முழககுமோசையையொபப, 

நடுககஙகூறவே மிசகவொலியெனரூயி.று. 

பண் அமைத்துத் தீண் வா விரிதத முடிவொடு--ப.ணகளை த தன் கண்களிலே 

உணடாககபபட்டுத் தணணிய வாராலே இறுசவலிதத மசகளத்தோடே, 

₹இடச்ச ணிளியா வலககண குரலா-ஈடபபத தோலியற் கருவி யாகும” என் 

பதனாற பண்ணமைச்தென்ரூா 
ஆகுளி---சிறுபறையும, 
அண உருககுறற விளஙகு ௮டாப பாணடி.ல--கமைய உருககுதலுறற விளங 

இன சகடாகத்தட்டின கஞசதாளமும், 

மின் இருமபீலி ௮ணி தழைக கோட்டொடி--விளஙகுனெற கரிய பீலியாகயெ 

௮ழூனையுடைய தழையைக்கட்டி.ன கொமயபோடே, 

கண் இடை வீடுசத சளிறற உயிாத தூம்பின--சண்களினடுவே வெளியாகத் 

இறந்த யானையினகைபோலும் கெடுவஙகஇியசே 'தாடே, 

உயிர்- ஆகுபெயர். இணி யாகை நெட்டுயிர்ப்புககொணடாற்போலும் ஓசையை 

யுடையவென்றுமாம். 

இளிப பயிா இமிரும் குறும பாம தூமபொடு--இளியென்னும ஈரம்பினுடைய 

ஒசையைத தானொலிககும குறிய மேலாகிய தூம்போடே, 

இது குறுர்தூம்பு பயி - தழைத்தல 

விளிபபது கவரும தீஙகுடில் த)5இ--பாட்டைச சுருதிகுன்றாமற கைக் 

சொண்டுநி௰கும் இனிய குழலும் நெருஙகபபட்டு, 

நடுவு நின்று இசைககும் ௮ரிச் குரல் தட்டை--கணகளுகருகடுவே கின்றொலிக 
கும் ஈரம்பினோசையையுடைய சரடிகையும், 

இனிச தாளமானததிடையே நின்ொலிககும அரிதசெழுன்ற ஒசையையு 
டையவென்றுமாம, 

கடி. கவாபு ஓலிககும் வல வாய் எலலரீ---விளகககதைபடைததாகயே தாளத் 
ஹைச்சைக்கொணடு ஒலிககும வலிய வாயையுடைய சலலியும, 

கொடி தரு பாணிய பசலையும--.மாசதிரையைசசொலலும தாளததையுடைய 
ஒருகண்மாக்களிளயும், 

பிறவும்--௧ ரத வாச்சியஙகளும், 

கார் கோட் பலவின காயத் துணா கபெப--காகாலசதாலே பமுத்தலையைய 
பலாவின.து சாயைமிசவுடைய தொசதையொபப,



கடட பத்துப்பாட்டு, 

கேர் சோ சுருக்€ச் காய கலப்பையிர்-- தம்மிலொத்த கனத்தையுடையவாகச் 

கட்டிச் காவின வாச்சியமுட்டுசகளையுடைய பையையுடையிராய், 

மூழடொடே ஆகுளியம் (௩) பாணடிலும் (௪) கோட்டொடுர் (௫) தூம்பொடுங் 
(௬) குறுச்சாம்பொ?ம் (௭) சட்டையும் (௯) எல்லரியும் (௧௦) பதலையும் பிறவும் (௧௧) 

திங்குழலும் நெருங்கப்பட்டு (௮) ௮அவறறைச் சுருஈடச் சகாய கலப்பையி (௧௩) Ores. 

கடூச் சலித்த எழு*ச கண அகன் இலம்பில்--கடுமரம மிககுவளாந்த இடமசன்ற 

பக்சமலையில, 

படுத்து வைத்தன்ன பாறை ௰ருஙகல--படுசதுவைத்தாற்போன ற ஓததடிலமா 
இய கறபாறையின்பசக தில், 

எடுத்து கிறுத்தன்ன இட்டு ௮௬ சறுநெறி--கிலத்தே இடக்கின்றவழியை எடுத் 
துகிறுத்திறைபோன்ற இட்டிய ௮ரிய சிறியவழியை, 

தொடுதச்ச வாளியர் துணை புரா சானவர்---தொடுத்த அம்பினையுடையராய்சத் 

தம்மனைவிபரோடு கூடியிருகசெனற கானவா, 

[இடுசகண செயயா தியஙகுஈ ரியக்கும ] இய௩குகா இடுக்கண செய்யாது இயச் 

கும்--வழிபோவாரை வருசது தலைசசெய்யாமல வழிபோக்கும், 

[௮டுச்சன் மிமிசை யருபபம் பேணா, தஇிடிச்சுர நிவபபி னியவுக்கொண்் டொ 

மூூ:) ௮?ச்சல் மிமிசை இடி.௪ சரம நிவபபின் இயவு அருப்பம் பேணாது சொண் 

டொழுெ-மலையிடச,த மிககவுயாசடியிற கல்லை.பிடி,தத அருநிலத் தில் உயர்ந்தவழி 

யைப் போதறகரிதாகசகருதாதே போதகசடவேமென்று நெஞ்சாலேகொண்டுநடர்.த) 

salon. $s ௮.க௫யவழி 

சிலம்பிற பாறைமருஙகற சிறுநெறியைக கானவாபோச்குஞ சுரத்தில் இயவுக 

கொண்டொழுூயென்க, 

தொடி த திரிவு அனன தொணடு பட திவவின்--தொடியினஅ உறழச்சியையொ 

த்த உறழ் சசியைபு டைய ஒன்பசெனனுமெண்ணுண்டான வாரக்கட்டினையும், 
வலித்தல் மெலிகசல செயயவேணடுதவின், உறழ்சசிச. Seni. 

[சடிபபனச யனைதக௩ சேளவி போகாக, குரலோர்த்துத் தொடுத்த சுசர்புரி 
நரம்பி, னரலை £ர ரீ 3 ] 

கேளவி அனைததும் பாகா-- நூறசேள்வி அடைய மூற்றுப்பெற்று, 
கடி பபசை ௮னைதது.॥ அரலை ர உரீஇ---வெண்டுறகச?சளவும் கொடும்பில்லை 

யாம்படி. தறி, 
மூடஙகப் பரற்றன்மையாயிருத்தலிற் கொடும்பை அரலையென்றார் 

அரலை - குற்றமுமாம். இனி வெணடூறுகடுகளவும் கேள்விதப்பாதென்பாருரு 

ளர்; அது வடி. விரகுவமையாசவிு பொருகதாது, 

குரல் தர்த்தத தொடுஈத சுக புரி ௩ரமபின்--தசையை ஐர்ந்துபார்த்துச் கட் 
மூன வடி.ததமுறகூன ஈரம்பினையும், 

சகேள்வீபோகா உரீஇுச? தொூதத ஈரம்பென்ச, 

வரன் குரல வார்சதன்னறுண துளை இரீது--வரசன்் கதா ஒழுளெ தன்மைத் 

தாக நெருங்கின நுண்ணிய துளைகளையிருத இ, i 

இது, பொல்லம்பொத்துமிடததிற றளை * “பரியரைக் சமூ௫ன் பாளையம் பசும் 
பூச், கருவிரும் தன்ன சண்கூடு செறிதுளை” என்ரூர் பிறரும். 
    

எச கை வவநவனைகலைக். 

௩ பேநம்பாணாற்றுப்படை, ௭ - ௮.



௧௦... மலைபடுகடாம். கடு 

| சிலம்பமை பத்தல் பசையொடு சோத்த, யிலஙகு தளை செறிய வாணி முடுக்டப், 
பூதுவது புனைந்த வெணகை யாப்பமைதது.., புதுவது பேோதத பொன்போற 
பசசை;] 

இலங்கு துளை செறிய ஆணி முடுகக---விளஙகுனற துளைகணிரமபும்படி. சுள் 

ளாணிகளை இழகச்தைதது, 
புதுவது வெணகைப் புனைஈத யாபபு ௮அமைகத--புதிதாக யானைககொம்பாற 

செயத யாபபை ௮மையப்பண்ணி, 
யாப்பு - பததவிற குறுகதே வலிபெற ஒட்வெது 

சிலம்பு ௮மை பத்தல் பசையொடு சோ ததப புதுவது போரத்ச பொன் போல 
பச்சை--ஓஒலிததலமைந்த பததலிலே பறரோடே கூடடி.ப புசாகபபோதத பொன் 

னிறம்போலும் நிறத்தையுடைய சதோலினையும, 

இரீழி முடுக்டி அமைததுச கலம்புதலமைஈத பததலிலே போதத பசசை 
யென்க 

[வதுவை சாறும் வண்டுகம ow puter, wrens | 

வணடு வதுவை tpn Qbure wiiag— rol sHanss ac@ sal 

யாணமசெயதமகளுடைய காறறததைநாறுதரகுச காரணமான மயிரினையுடைய 

மடந்தை, 
வ தவைக்கு எல்லாமணமுூம உளவாதலபநறி வதுவைகாறமென்றார் 
சமழ் ஐம்பால்--இயல்பான மணசசையுடைய ஐமடால, 

[மாண்ட நுடஙசெழி லாகத, தடஙகுமயி சொழுரிய வவவாய கடுபப ] எழில 
துடஙகு மடர்தை மாணட ஆகதது அடங்கு மயிர ஓய அவ்வாய கடுபப-- அழ 

கு கட்புலனாடுநின் சையும் மடச்சையது மாட்டிமைபபட்ட மாபிட த்தே சென்று 
பின்பிலலையான மயிர ஒழுங்குபட்டுக்கிடககனற ௮அழகய வயிர றிடததையொகக, 

௮கடு சோபு பொருசதி ௮ளவிணில தரியாது கவடு படக் கவைஇ.ப சென்று 

வாங்கு உஈத--பொலலம்பொத்துதல் நடுவைசசே ரபபட்மக சட்னேோதாயத் தனககுக் 

கூறுகன்ற அளவிலே வேறுபடாமற பகுததலுண்டாக அக திட்ட உயாகதுவளைக்த 
உக்தியினையும், 

உக௫்இி- யாழகதது ஒருறுபபு 

அணங்கு அரம் வறிய நண் நீர மாமைக களஙாகணி அன்ன கதழ்ச்து களொ 

உருவின் வணாந்து ஏது மருபபின் வள் உயிப பேரியாழ--நுண்ணிய அரத்தாலே 

அராவின நுணணியநீர்மையினையுடைய கரியகிறத்தாலே களமபழததினிறத்தை ஓக் 
தனவாய்க கடுதித்தோனறுகெனற நிறததையுடைய வ9ந்மதந்தின கோட்டினையுமு 

டைய பெரிய ஒசையினையுடைய பேரியாழ், 

இவவினையும் (௨௧) கரமபினையும (௨௩) பசசையினையும் (௨௯) உக்இியினையும் 
(௬௪) மருபபினையுமுடைய பேரியாழ் (௩௭) என்க 

[ அமைவரப் பண்ணி யருணெறி திரியாது. | பேரியாழ் (௬௭) spor Gad Hauer 

௮ ௮அமைவரப் பணணி-- பேரியாழைத் தனககு நூலிறகூற்ய வழிகளைத தப்பாத 
படி. பொருந்துதல்வரச் சமைத்து, 

இசை பெறு திருவீன் வேர்தவை ஏறபத் துறை பல முற்றிய--இசையை எக்கா 

லமுங்கேட்டுன்ற செல்வத் தனையுடைய அரசர்களுடைய அவைககளத்தே அவர்கள் 
செலிகொள்ளும்படி. தாம்வாசெகுச் துறைகள் பலவநறையும் வா௫த்துமுடித்த,



௩௩௬ பத்துப்பாட்டு, 

பை தீர் பாணரொடு--பசுமையற்ற பாணமோடே, 

என்றது:--கல்வி மு. இர்சதமையின, இளமையற்ற பாணசென்றவாறு, 

உயாச்து ஒங்கு பெருமலை ஊறு இன்று ஒறலின்--உயாந்துவளந்ந்த கற்கள்சம் 
மிற்ரொடரும் பெரியமலைகள் வேரோரிடையூறின்றாக ஏறிவருகையினாலே, 

[மசக்கபு ஞமலி காவி னன்ன, துளங£யன் மெலிந்த கல்5பொரு £றடி;] ௪ 

வ்கு இயல் மெலிந்த மதம தபு ஞமவி காவின் அன்ன கல் பொரு £றேடி..-௮அசைூ 
ன்ற Quad இளைதத வவிகெட்ட சகாயின௮ சாவினையொத்ச கலலுப்பொருெ 

ன்ற கிறிய அடி.யினையும, 

ஏற்லின் மெலிஈத அ௮டி.யென்க. 

[சகணககொ டோகையிற கதுபபிகுத் தசைஇ, விலஙகுமலைத சமாந்த சேயரி wr 

ட்டத், திலஙகுவளை விறலியர் நி: புறஞ் சுற்ற ] 

விலங்கு மலை5ஐ அமாநீத சேயரி காட்டத.5--மானோடு மாறுபட்டுப பொருக் 
இன செவ்வரியையுடைய கணணினையும், 

இலங்கு வளை விறலியா--விள௩குெற வளையினையுமுடைய விறல்படபபாடி. 
யாவொர, 

சணம கொள தோகையின கதுபபு இகுதது ௮சைஇ நிற புறம சறற. இரட்டி 

யைககொண்ட மயிலபோலே மயினாத்தாழத்து இளைதத நினனைப் புறத்தே சூழ, 

அடியினையும் (௪௯) காட்டததினையும், (௪௫) வளையினையுமுடைய விறலியா 
(௪௬) கதுபபிகு,ச,.து ௮சைஇச (௪௪) சுற்ற (௪௬) வெனக 

(கயம்புக கன்ன பயமபடு தணணிழற, புனலகால கழீறுய மணலவார் புறவில்-] 

புனல் கால்கழீடுய மணல் வார் புறவில் பெருகுநீர் துராலை வாரிச்கொண்டு 

போன மணலொழுங்குபட்ட சறகாட்டி.ட த்தில, 

கயம் புககன்ன பயம படு சண நிழல்--குளத்திலே புகுந்காலொதத பயனைத்த 
ருகின்ற குளீரக்த நிழலிலே, 

(புலம்புவிட் ட.ருத புணிறில சாட்சி, கலம்பெறு கணனுள ரொச்கற் 

தலைவ ] 

yoy An Gas காட்டிச் சலம பெறு கணணுளா ஓச்சல தலைவ--வழிவர் தவ 

ருத்ததமைக் கைவிட்டிருந்த அறிவினையுடைய பேரணிகலககளைபபெறுக கூததரு 

டைய சுறறத்திற்குத தலைவனே, 
புனிற இல் ஓக்சல--ரன்றணிமையிலலாத சுற்றம, 

என்றது பிளளையைபபெறறவாகள பிள்ளையைச்கொணடு கூடவந்திலாகளென்ற 

வாறு, 

கலபபையிராய் (௧௩) இயவுககொண்டொழுக (௨0) யாழைப் (௬௭) பண்ணித் 
(௬௮) தறைபலமுத்திய பாணரோடு (௪௦) விறலியா பூறஞ்சுற்றத் (௪௬) சண்ணிழ 

லிலே(௪௭) யிருச்2 (௪௯) கணணுளரொசகறறலைவனே (டு௦) யென வினைமுடி.ச்ச, 

கலப்பையிரென்னும் பன்மை சலைவனென்னுமொருமையோடு முடிந்தது; 

* *ஒருமை சுட்டிய” என்னுஞ்சூத்திரத்தால் 
  

& தொலசாப்பியம், சொல்ல இகாரம்,எச்சவியல், ௬டு



௧௦. மலைபடுகடாம். ௩௩௭ 

தூ மலா துவன்றிய கரா பொரு கிவப்பின் மிமிசை ஈல் யாறு கடந் படர்ந்தா௮ 

ங்கு யாம் ௮வண் நின்றும் வருதும்--தூய பூக்கணெருஙனெ சரைாயைப்பொருச 

ன்ற ஓச்சசதினையுடைய மலையுச்சியினின்றுமிழிந்த ஈல்லயாறு கடலைகோக்கிப்போ 
ஞ.ற்போல யாம் அவனை நோகச்சென்று ல பெற்றுவருன் நேம், 

இணி மலையிறபொருள்களை வாரிச்சொணடு யாறு கடலைநோக்டிப்போனாறபோல 

அவ்விடத்துள்ள பொருள்களை வாரிக்கொண்டு வருஇன் றேமென்றுமாம் 

[8ீபிருய, சனிபொழி சானக சளையொ டுணீஇய, துனைபறை நிவக்கும் புள்ளி 
er wien. | 

கனி பொழி கானம் இளசெயொடு உணீஇய துனை பறை நிவக்கும் புள்ளினம் மா 

ன--பழங்களைசசொரிகன்ற சரட்டிற பழஙகளைச சுறறததோடே சென்றுதின்றற்கு 
விரைந்த பறதசறரொழிலிலேயோஙகும் பறவைச் இிரளை யொகக, 

நீயிருமெனபது மேலேகூட்டுதும் 

புனை தாரப் பொலிந்த வணடு படு மாாபின---கைசெயத மாலையாற் பொலிவுபெ 
றற வணடுகளையுணடாக்குகின்ற மாபினையுடைய கணவன (௫௮) என்க 

வனை புனை எழில் முலை--தவியஙகளிலே முலையாகப்பணணின கைசெய்த ௮ழ 
கைத தன்னிடததேயுடைய முலையினையும, 

வாஙகு அமைத திரள் தோள--வந்த மூஙகிலையொத்த இரணடதோளினையும், 

மலா போல் மழைக் கண மஙகையர் கணவன்--பூபபோலும் குளிஈச்சியையு 

டைய சண்ணினையமுடைய கறபுடைமகளிககுக் கணவன, 

மூனை பாழ் படுககும அன்னரு துப்பின்--பகைபபுலத்தைப் பாமுணடாக்கும் 
இட்டுதற்கரிய வலியினையும், 

| இசைநுவல் வித்கு னசையே ருழவர்ககு ] நுவல இசை விததின் ஈசை ஏர் உழ 

வாக்கு--சாம பிறரைககூறும் புகமாகிய விதையாலே பிறாபொருள்களை ஈச்சுசலா 
இ.ப ஏருழவீனையுடைய பரிசிலாக்கு, 

என்றது புகழைவித்திப பொருளை யெடுபபென்றவாறு 

புத நிறை வந்த புனல் ௮ம சாயல--புதுபபெருக்காய்வர்த நீாபோலும் அழகை 
யுடைய மென்மையினையும், 

என்றது - தணணீா அரியகாலததேவந்து பயனறருமாறுபோல இவனும் பயன் 

றருவனென்றவாறு 

மதி மாறு ஒரா ஈன்று உணா சூழசசி--தனறிவு அசகததிறகுமாராயெ சேட். 
டைநினையா* ஆச்சததினையேயுணரும் நினைவினையும, 

வில ஈவில் தடசகை--விறஜொழிலிலேபயினற பெரிய கையினையும், 

மே வரும் பெரும்பூண--பொருக்துதலவரும் பேரணிகலங்களையுமுடைய, 

ஈன்னன சேய ஈன்னற படாஈத கொள்கையொட--ஈன்னன்மகனாயெ ஈன்ன 
னை நினைத்ச கோட்பாட்டுடனே, 

அபபினையும் (௫௧) சாயவினையும (௬௧) குழச்சியினையும (௬௨) கையினையும் பூ 
ணினையு (௬௬) மூடைய ஈன்னனென்க 

உள்ளினி£ சேறிராயின்--௮வன்றரும் பரிகிலகளிவையென்று அபபறிசில்களை 
உள்ளினிராய்ச செல்வீராயின்,



௩௩௮ பத்துப்பாட்டு, 

[பொழுதெதிர்க்த, புள்ளினிர் மன்ற வெறருச் குறுதவின்:] என் தாக்குறுதலின் 
எதிர்ந்த பொழுது புள்ளினிர் மன்ற--என்னை எதிர்ப்படுகையினாலே நீர் புறப்படு 
ன்றபொழுது நுமக்குவரும் ஆச்சசதை எதாசொண்டுநின்ற ஈன்முகூர்த்தத்சோடே 

நன்னிமித்சத்தையும் உடையிராயிருர்தோ, அறுதியாக, 

ஆற்றின் ௮ளவும்--வழியின த ஈன்மையினதளவும் தமையின தளவும், 

அசையும் ஈறபுலமும்--நீர் தஙகும் சனருகுய இடஙகளும, 

Som aor ச.ரககும் அவன் காடு படு வல்யும் --பிறாநாட்டுக்கல்லாத செல்வத் 
சை மாருமறசெ ;ரிககும அவன் காடுவிளைகன்ற உணவுகளும, 

நாடெனவே மலைகாடும், காட்கொடும், தணபணைநாபெகூறினா; ௮து மேற 

காண்ச, 

மலையும---அவனாட்டி.ன மலைகளின் றனமையும், 

சோலையும்--அவனாட்டிற சோலைகளினறனமையும், 

மா புகல் கானமும--விலஙகுகள் விரும்பிததிரியுய காட்டி னறன்மையும், 

ஆறறினதளவுமுதவிய ஜக்தினையும் இககூறியமுறையே கூறாமல் மயஙகச்கூறு 

வர்; கூறும்வழிசசண் ஆணடுள்ளனவே கூறவேணடுதலின் 

தொலையா நல இசை உலகமொடு கிறபப பலா புறஙகணடு ௮வா அருங்கலம் 
புலவேராககுத ரரீஇச ச.ரககும ௮வன ஈகை மாரியும்--கெடாச ஈலலபுகழ் உலகமு 

ள்ளளவுகிறகுமபடி.யாகப பகைவாபலரினையும முதுகுகணடு அவாதிறையாகததந்த 

பெறுதற்கரிய பேரணிகலஙகளை மூதபட அறிவடையோக்குக கொ. துபபின ௮வ 

ரக்குச்சொரியும் அவன பொனமழையும, 

இசழுகாப் பிணிககும ஆறறலும--தனனை இகழநதிருககும பகைவரை ௮ரசுகொ 

டாமற் சுருககும அறிவின்வலியும, 

புகழுராச்கு ௮ரச மூழுது கொபெபிஐ.ம ௮மரா கோசகமொடு தூத துளி பொ 

ழிந்த பொய்யா வாணீன வீயாது சுரககும அவன காணமக&ிழிருககையும்--சூதர் மாக 

தர் பாணர் கூத்தா முதலியோககுத STIMU MUSH பகைவரரசை முற்றுஙகொடுப 

பினும் அமைதிபிரவாத அறிவடனே தூயதுளியைப பெருகசசொரிர்த பருவம்பொ 

ய்யாத மேசம் பிஎனரும பெயயுமாறுபோலப பின்னரும மாரூமகசொரிடம அவனு 

டைய நாளோலகசகமும், 

கோககு - கோககனோககம் *:வியாவீண்டும?? என அஃறடிமேற்று, 

(கவலோ குழீஇய ராக லவையச்து, வல்லாரா யினுமபுற மறைதத௭ சென் 

ஜரோரைச, சொலல்க காட்டி௪ Gen Serf Sores, aval) ஸியசகுமவன சற்ற 
தொழுக்கமும் ] நா ஈவில நல்லோ குழீஇய ௮வையசததுச் செனறோரை வல்லாசா 

யினும் புறமட மறைசத௪ சொலலிக சாட்டிச சேராவு இன்றி விளக ஈல்லிதின் இய 

க்கும் அவன் சுற்றத.து ஒழுககமும---தாஙகறறவை சாவிடததே பயின்ற ஈல்ல ௮றிவி 

ளேையடையோா திரண்ட தன்னவைககளத்சிடச்சே சென்ற அறிவுடையோராத் தாக 

கற்றவற்றை மனஙகொள்ளச கூறமாட்டாராயிலும் மாட்டாமையை மறைதறுச் தாம் 

பொருளைச்சொல்லிசகாட்டி. அதனை த தபபினராக எல்லார்மனமுஙகொள்ளும்படி. ௮ 

றிவித்து ஈன்றாகஈட த்தும் அவனுடைய சுறறதசாருடைய பேரொமுச்சமும், 

சவிலுதல் - கூறியடி.ப்படுதல், சுற்றம் - கல்யீயுடையோர்,



௧0௦. மலைபடுகடாம். ௩௩௧௯ 

நீர் ௮௪ம் பணிக்கும் ௮ஞசு வரு கடுந்திறல் பேர் இசை ரவி.ரம் மேஎய் உறை 

யும் சாரி உண்டி.ச கடவுளது இயறகையும்--கடலசூழ்ர்த உலகுகஙெழும் ௮ஞ்சுத 
ஹஜோனறுங் கடியவலியையுடைய பெரிய புகழினையுடைய சவிரமென்னுமலையைப் 

பொருஈியிருக்கும் ர ஞு௪சை ஊணாசவுடைய இறைவனதியல்பும், 

பணிககுமகாரி, இறலினையுடையகாரி 

பாய் இருள நீயகப பகல் செயயா எழுதரு ஞாயிறு அன்ன ௮வன் வசை இல் 

சிறப்பும்--ப.ரக,த இருணியகுமபடி. பகறபொழமுசைசசெய்து தோன்றும ஞாயிற்றை 
யொத்த அவனுடைய பகையாகய இருளைககடிர்த குறறமில்லாத தலைமையும், 

, [இகர்சன வாயினுச் செவ்வா தே௪, நஅுகம்படக கடந்து நூழி லாட்டிப், புரை 

தோல் வரைபபின வேனிழா புலவோககுக, கொடைக்கட. னிறுத்தவவன் Cape 

லோர் வரவும ] தெவவா தேம் இகந்தனவாயினும் நூழிலாட்டி. நுகம் படக கடந்து 
புரை சோல வனராபபின வேல் நிழல புலவோககுக கொடைச் கடன் இறுத்த 

அவன் தொலலேோ வரவும--பகசைவாதேயம் சேணிகஈதனவாயினும் ஆண்டுசெ 

ன்று தூடிபபடையைக சொன்றுகுவித்து வலியுணடாகயவென்று பின்னா உயர்ச் 

சயையுடைய யானையணிஈதுநிறனெற அ௮ணியிலே சென்றுபொருத வேறபோரின்வி 

எக்கததையுடைய அறிவுடையோரககுக கொடுததறகுரிய நாடும ஊருமு தவியவறறை 

ககொதெச அவனுடைய குடியிலுளளேோரா தோற்றரவும, 

காஞ்சி சானற வயவராசலின், அவரைப் புலவசென்ஞூா. 

இரை தோந்து இவரும கொடுந்சாள் மூதலையொடு திரை படக் குழிரஈத கல் 
அகழ கடங்கெ--இரையைத தேடியுலாவும் வளைக்ரகாவினையுடைய முதலைகளோ 

டே தஇிராயுண்டாக ஆழ்ஈத கலலையகடிந்ச படங்கேயும், 

வரா புரை நிவபபின வான தோய இஞ௫--மலையையொத உயாசடியையு 

டைய வானை ததீராடுமதிலினையுமுடைய, 

உரை செல் வெறுதத அவன் மூதூர் மாலையும சேள்--புகமழ எங்கும்பரக்கும் 
படி. செறிக; அவனுடைய பழைய ஊரினதியலபும் இருககுமபட. கேட்பாயாக; 

ஆற்றினதளவு முதலியவறையெணணி இனனதும இனனதும் இருக்கும்படி. 
கேட்பாயாகவெனமுடி.கக 

[இனி வேளைரீ மூனனிய திசையே | இணி நீ வேளை முன்னிய திசையே கே 

ள்--அ௮வறறில இபபொழுது 8 ஈன்னனைச் கருதிசசெல்கின்ற திசையைக் கேள்; 

இசை - ஆறறினளவையுணாததிரிற்றலின், ஆகுபெயராயிற்று ஏகாரம் - பிறி 
நிலை. 

மிகு வளம பழுகிய யாணா வைப்பிற புதுவது வர்சன்று--மிகுகன்ற செல்வம் 

மூற்றுப்பெறற பு.து.ருவாயையுடைய ஊாகளாலே புதிகாகிய தன்மை வந்தத; 

[இதுவதன் ௨ ப] ௮தன் பண்பு இத--அவ்வழியின் செய்தி இத்தன்மை 

தீதி, 

[வானமின்னு வரவு பொழிய வானா, திட்ட வெல்லாம பெட்டாங்கு விளைய] 
ஆனாது இட்டவெல்லாம் பெட்டாங்கு விளைய வானம் மின்னு வரவு பொழிய--௮அமை 

யாதே கிலத்தேயிட்ட விதைகளெல்லாம் இனனவாறே விளையவேண்டுமென்று ஆண் 
டுள்ளார் விரும்பினாறபோலே விளையும்படி.யாக மேகம் மின்னாஏய பிளந்்துவடுப்படுச 
லோடே பெய்சையினாலே,



௩௪௦ பத்துப்பாட்டு, 

பெயலொடு வைய வியன் சண் இரு புனத்து--அம்மழையோடே தங்கின ௮௪ 
ன்ற இடங்களையுடைய பெரிய கொல்லைநிலச்தே, 

[ அசலிரு விசம்பி ௫௮ல் போல, வாலிதின் விரிந்த புன்கொடி முசண்டை:] 
புன் கொடி. முசுணடை அகல் இரு விசும்பின் ௮ல் போல வாலிதின் விரிக்த--புல் 

லிய கொடியினையுடைய முசுண்டை ஏனைபபூதஙகள் தோன்றுதற்குககாரணமான 

பெரிய ஆகாயத்திற் கார்த்திகையாயெமின்போல வெள்ளிசாக மலர்ஈசன, 

ஆரல் - ஆலெனவிகாரம. 

[நலத் தன்ன விகைப்புன மருகன், மகுளிபாயாத மலிதுளி தழாலி, னகளத் 

தன்ன நிறைசனைப புறவி௰, கவ்வை போய கருங்காய் பிடியேழ், நெய்சொள வொ 
முனே பல்சவ ரீரெண:] பல கவர் ரா எண நீலத ன்ன விதைப புனம் மருகன் ௮௧ 

ள.த்தன்ன நிறை சுனைப புறவின் மகுளி பாயாது மலி துளி தழாலின் கவ்வை போ 

இய கர காய் பிடி. ஏழ் கெய் கொள ஒழுனெ--பலவாகச் சளைத்த பரிய எள்ளுச் 
தோடுகளெல்லாம் நீலமணியையொத்ச நிறததையுடையவாயெழும்படி. ௮வற்றைவி 
தைத்த கொல்லையினபககததில நீசசாலையொததக நிறைந்த சனைசளையுடைய சாட்டி. 

டத்தே அரக்குப்பாயாமல மிசகதுளிகழுவுசையினாலே இளங்காயாகய தன்மைபோ 
ன கரியகாய் ஒருபிடி யில ஏழ்காயாக நெய உள்ளேகொள்ளும்படி.யாக வளர்ச்தன; 

[பொய்பொரு சயமூணி மூயஙரகுகை சடுப்பக, கொய்பத முற்றன குவவுக்குர 

லேனல்:] பொய பொரு கயமுூனி முயங்கு கை சடுபபக குவவுக குரல் ஏனல் கொய் 

பதம் உற்றன--தம்மில் விளையாடிபபொருஈ-னற யானைககன்றுகளின் ஒன்ரோடொ 

ன்றுசேர்ர்ச கசைகளையொபபத தமமிற பிணை.புஙக தாகளையடைய தினை அறுககுஞ் 

செவ்வியாகமுறறின, 

[விளைதயிரப பிதாவின் வீ.புச இருவிதொறுக, குளீரபுரை கொடுங்காய் கொ 

ண்டன வவராை ] அவரை இருவிதொறும வீளை தயிப பிதி£வின் வீ உக்குக குளி£ 

புரை கொடுக்காய கொணடன--௮வரைகள தினையரிதாடோறும் மூற்றினதயிரினத 

பிதாச்சிபோலும் பூக்களு இந்து ஆடியிலே அரிவாளையொககும வளைந்த காயைக் 

கொண்டன, 

குளிர்- ளேகடிகருவியுமெனப 

(மேதி யனன சலபிறங சயவின, வாடகை யன்ன ஈவைசகதி ரிறைஞ்ச, யிரு 

ம்புசவர் வுற்றன பெருமபுன வரகே |) பெருமபுன வரகே மேதி அன்ன கல் பிறங்கு 

இயவின் வாதி சை ௮ன்ன கவைக கதி இறைஞ௫ இரும்பு கவாவுற்றன--பெரிய 

புனத்தில் வரகுகள் எருமைடடர் சாற்போனற கறபெருதத வழியிடததிலே தருச்ச 
ங்கூறன்றவன் கையிடத்திணேகத விரல்களையொதத இரட்டி தத கதாகளை முற்றி 

வளைந்து ௮அரிவாளாலே அரிசலுநறன, 

[ பால்வார்பு கசெழீஇப பல்க௨ா வளிபோழ்பு, வாலிதின் விளைக்கன வைவனம 
வெண்ணெல், வேலீணடு தொழுதி யிரிவுற் றென்னக், காலுறு தவைபபிற் சவிழ்க் 
கனைத் இறைஞ்சிக், குறையறை வாரா நிவப்பி எறையுற், ரூலைச சளமருஈ தீங்கழைக 

கருமபே, புயற்புனிறு போூய பூமலி புறவி, னவறபதக சொண்டன வபபொ இத 

தோரை, தொயயாது விததிய துளாபடு தடவை, யையவி யமனற வெண்காற செ 

றுவின், மையென விரிர்சன நீணறு ரெயதல், செய்யாப பாவை வளர்ந்துகவின் முற 
நிக், சாயங் கொண்டன விஞ்சி மாவிருஈது, வயவுபபிடி. முழந்தாள் கடெபக் குழி 
தொறும், விழுமிதின் Sips கொழுங்கொடி.ச் கவலை, சாழமண் டெஃசங் களிறு



௩௦. மலைபடுகடாம். ௩௪௧ 

மூகம் பாய்ந்தென, வூழ்மல ரொழிமுகை டயர்முசர் தோயத், துறுகல் சுறறிய சோ 

லை வாழை, யிறுகுகுலை முறுகப் பழுத்த பயம்புக், கூழுற் றலமரு முர்தூ ழகலறைக, 
கால மன்றியு மரம்பயன கொதெதலிற, காலி னுதிர்தன கருஙகணி நாவன், மாறு 

கொள வொழுனெ வூறநீ ர௬ுயவை, நூரொடு குழீஇயின கூவை சேறுறர், துணணு 
மாத் ததெததன சேமாப புண்ணரிஈ, தரலை யுக்கன நெடுந்தா ளாசினி, விரலூன்று 

பகெ ணாகுளி கபெபச், குடிஞை யிரட்டு நெடுமலை யடுச்கத.துச், கீழு மேலு சார்வா 

ig sane, சரஞசெல கோடியா முழவிற நூங௫, முரஞ்சுகொண டிறைஞூன வ 
ang Rear பலே | 

பூ மலி புறவிற புயல புனிற போகிய go பொதித தோளா ௮வல பதமகொ 

ண்டன--பூமிக்க காட்டிடதகே மழையால ஈனறணிமைரக்துமுற்றிய அழசய 

குலையினையுடைய மூரஙகில் ௮வவிடிககுஞ் செவ்வியைககொண்டன, 

2m epu@e. 

ஐயவி தொயயாது துளா படு தடவை விததிய ௮மனற--வெணூறுகடுகு உழா 

சே களைச்கொட்டால் ௮டி.வரைஈது சொததும் தோட்டஙகளிலே விசைக்கப்பட்ட 

னவாய் கெருங்கி விஃர்தன;, 

இஞ்ச செய்யாப் பாவை வளார்து கவின் முறறிச காயம் சொணடன-- இஞ்சி 
மதல் ஒருவராற பணணபபடாத பாவைகள் வளரபபட்டு அழகுமு இரஈது காழ்ப்பை 

க்சொணடன, 

இஞ்சிககிழஙகைப் பாவையெனறல மரபு 

கொழுஙகொடிக கவலை குழிதொறும வயவுப பிடி. முழஈதாள கடுபப விழுமி 
தின் வீழந்தன--கொழுவிய கொடி யினையுடைய கவலை குழிகடோறும வலியபிடி. 

மடிதத முழஈதாளையொக்கும்படி. ரீரிதாகக $ழேவளாந்தன; 

மா இருந்து வீழரதன --மூறறி மாவாந்தனமை தம்மிடததேயுளவாய வீழ் 

தன) 

காழ மணடு எஃகம களிறு முகமபாய்5தென--காமபிலேதைததவேல யானை 
யைச் குத்திறறெனனும்படியாக, 

ஊழ் மலர் ஒழி முகை உயா முகம தோயத துறு கல் சுறறிய சோலை வாழை--மு 
ஹைபபட மலாதலையொழிக்த மூசைகளினுடைய உயாகதமுகஙகள் சென்றுணேடுமப 
ழூ.யாக நெருஙெமலைகளைச சூழக்துகின்ற சோலையாகயெவாழை, 

வேல் யானையைககுததினாறபோல வாழைபபூ மலையைதணேடி. நின்றதென்று 

ணா்ச; வாழைபபூ உதார்து பினபுலராதநிற்றல் இயல்பு 
இறுகு குலை முறுகப பழுதத--காயநெருஙகன குலை மிகவுநெகழும்படி. பழு 

த்தன, 
(PET ip ஊழுற்றுப பயம புககு அலமரும---பெருமூ௩லெ கெலலுமூறறுதலுத 

றப் பயன்படுஈ் தனமையிலேபுகுகது ௮சையாதிறகும, 

மரம் காலம அ௮ன்றியும பயன கொடுததலின்--ஆண்டெளஎமரஙகடாம் சாலமன 
றியும் நிலவிசேடத்தாற பயனைககொடுதழ$லின, 

நாவல் காலிற கருஙகணி ௮கல ௮றை உதிக்தன--காவல காற்ரூலே கரியபழம் 

அகன்ற பாறையிலே உதா௩தன, 

இது சனைவினை முதலொடுமுடி.ஈத.ு.



௩.௪௨ பத்துப்பாட்டு. 

ot ஊறு உயவை மாறு கொள ஓழுனெ--விடாய்ததசாலத்தில் வாய் நீரூறுதற் 
குச்சாரணமான உயவைககொடி. ரீரோடே மாறுபாடுகொள்ளும்படி. படாக்தன; 

என்றது - தண்ணீ தேடவேண்டாவென்றவாறு 

கூவை நூரொ குழிஇயின--கூவைகடுழககு நீறாந்தன்மையோடே முற்றித் 
இரணடன, 

கேமாச சேறு ஏறாது உணணுகாத தடுததன---பழமாககள சாறுமிககு உண்பா 
ரா வேணொன்றிற் செலலவொட்டாமற நடுத்துசகொணடன; 

கெடுநதாள ஆசினி புணணரிகர்து ௮ரலை உககன-- நெடிய அடி.யையுடைய 
ஆசினிபபலாப புணணாம்படி வெடி. தது உள்ளுளள விதைகள இர்்தின, 

விரல் ஊனறு படு சண ஆகுளி கடுபபக குடிஞை இரட்டும் நெடுமலை ௮0௧2 

௮--விரல்ணடுகன்ற மூழககுஙகணணையுடைய சிறுபறையையொக்கப் பேராந்தை 

பேடுஞசேவலும் மாறிககூபபிடம நெடிய மலைபபசகததே, 

அலங்கு சினைப் பலவு கரா வாய்தது எஇிரிச௪ சரம செல கோடியர் மூழவிற் 8மும் 

மேலும தூங9 முரஞ்சு கொண்டு இறைஞ்னெ--அ௮சைகன்ற கொம்பினையுடையபலா 
சகள் மழைமிகபபெயயபபட்டு அதனைத தாமேறறுககொணடு வழீபோகின்றக... தத 
ருடைய மதசளஙகளபோலே £ழமும மேலுகதூகட முறறுதலசொணடு தாழ்க்கன, 

வெணகால் செறுவில--வெளளிய அ௮ரிசாள்களையடைய செய்யிலே, 

ஐவனம் வெண்ணெல் பால் வா£பு செழீஇப பல சவா வளி போழ்பு வாவிதின் 

விளைக்தன--ஜ.வனமகெலலும் வெணணெலலும் பாலகட்டி.௪ சிறிதுமுறறிப பலவாய்க 
கவாதத காறறு ஊடறுககடபட்டு ஈன் மூகவளைர்தன, 

வா£தல-ஒழுகுதவா தவிற கட்டுதலையுண। த் இிறறு கெழுமுதல ஈண்டு முறறுதலை 
யுணாததிறறு. பலகவாவளியெனவே நாலுகாறறுமடி தத முதறறுதல்கூ மினா 

இஙகழைச் கரும்பு சவிழ்க சனைதது--இணிய கோலாடூயகருமபு தோகெவிழ்த 
லோடே தணடுதிரணடு, 

அறை குறைவாரா நிவபபின--பாததி குறைபசதலுணடாகாச வளாசசியோ 

டே, 
வேல ஈணடு ொழுதி இரிவ உறறெனனச கால் உறு துவைபபின் இறைஞ்”)-- 

வேறபடை Area தானை கெட்டுபபோதலை உறறதென்னும்படி. காறறு su ude 

ன்ற ஆரவாரததாலே சாயந்த, 

அறையுறறு ஆலை த அ௮அலமரும--வெட்டுதலுறறு லையிலேசென்று பயன்ப 

தற்கு அசையாநிறகும், 

கரும்பு திரண்ட கிவப்போடே இறைஞ்சி அலமருமென்ச 

நீள ஈறு கெய்தல மை என வீரிஈதன--நீணட ஈறியரெய்தல சருமைதான் வடி. 

வகொணடதென்னும்படியாக ௮லாந்தன, 

ரீ மனனியஇிசையைக்கேள் (௧௪), வானம்பொழிகையினாலே (௬௪) பெயலோடு 
வையெ புனசது (௬௧) முசுண்டை மலர்ந்தன (௧௦௧), எண் ஒழுெ (௧௦௬), ஏனல் 
கொயபதமுறறன (௧௦௮), அவரை கொண்டன (௪௧0); வரகு கவர்வுற்றன (௧௧௭௯); 
புதிவிலே (௪௨௦) தோரை சொணடன (௪௨௨), ஐயவி அமன்றன (௧௨௯), இஞ்சி சா 

யங்சொண்டன (௧௨௭௬), கவலை வீழகதன (௧௨௮), வாழை (௧௬௪) பழுத்தன (௧௬௨)) 

முச்தாழ் அலமரும் (௪௯௩௩), சாவல் உதிர்ந்தன (௧௯6); உயவை ஒமுனெ (௧௩௬) &-



௧௦. மலைபடுகடாம். ௩௪௩. 

வை குழீடுயின (௧௩௭); தேமாத தடுத்தன (௧௩௮), ஆசினி உச்சன (௧௬௧); பலவு இ 
றைஞ்சின (௧௪௪); வெண்காற்செறுவிலே (sem) ஐவனமகெல்லும் வெண்ணெலலும் 
விளைக்தன (கட), கரும்பு ௮லமரும் (௧௧௯) , கெய்தல விரிந்தன (௪௨௪), இவ்வா 
றே மிச்சவளம் மூற்றுபபெற்ற புதுவருவாயையுடைய ஊர்களாலே (௬௫) புதிசாயெ 

தன்மைவர்தத; அவ்வழியின்பணபு இதசனமைதது (௧௬) எனவினைமுடிகக. 

இஃது ஆறறினது நனமையினளவுகூறிறறு 

தியின் ௮ன்ன ஒள் செஙகாந்தள்--நெருபபினையொசத ஓளளிய செஙகாரத 

ளின௮, 
இதறகு ஈன்னனென்னுமபெயா இயோடடுதத தனமையின், ஆனஈதமாய், பாடி. 

னாரும் பாட்டுணடாரும இறர்தாரென்று ஆளவஈதபிள்ளையாசிரியா குற்றஙக...ஜினாரா 

லெனின், ௮வா அ௮றியாதகூ றினா, செய்யுட்செயத செளூிகனா ஆனந்தக்குறறமென் 
னுங் குற்றமறியாமற செய்யுட்செய்தாரேல்,இவா ஈலலிசைபபுலவராகரா, இவாசெய்த , 

செய்யுளை நல்லிசைப்புலவர்செய்த ஏனைசசெயயுட்களுடன சஙகததார கோவாமல் 
நீச்குவர் ; அஙகனநீசகாது கோததற்குகசாரணம் ஆனந்தககுறறமென்பசோரகுற் 
றம் இச்செய்யுளுட் கூருமையானென்றுணாக 

இசசொன்னிலை நோசகுமிடதது ாகுறறமுமன்று, எனனை? அ௮அனன வென் 

னும் அசரவீற்றுப் பெயரெச்ச உவமவுருபு தயெனனுமபெயரைசசோந்துநின்று இன 

சாரியை இடையேயடுததுநிறறலின். ஈனனனென ஈகரமுதலும னசரவொறறீறு 
மாய்ரிற்குஞு சொல்லாயினன்றே ௮ககுறறமுளதாவசெனமறுகக ஈன்னவென அண 
மைவிளியாய்கின்ற முன்னிலைபபெயரொனறு குறறஙகூறுவா£ககு இபபாட்டுப படாக 

கையேயாய்நிற்றலிற குறறமினழென்க 

தூறகுறறஙகூறுன்ற பதத வசைதகுறறத் த% 'சனனாஞொருபொருள் கர இக 

கூறல்” என்னுஙகுறறச்தைப பினனுளளோ! அனநதககுறறமெனபதோ குறறமெ 

ன்று நால்செய்தசனறி ௮அகததியனாரும கொலகாபமியனாரும இககுறதஙக. ரூம 

யிற சான்ரோசெயயுட்கு இகசகுறறமுணடாயினும் கொளளாரெனமறகக. 

தவற கலித்த புத முகை ஊன் செத்து அறியாது எதெத புன் புறச சேவல-- 

மழையாலே செருகவெளாநத புதிய முமையைத தசையாகககருதி முகையெனறறி 

யாசேயெடுத்த புற்கெனற முதுனையுடைய பருஈத, 

ஊன் அ௮ன்மையின உணசது உகுததென--தையலலாசதபடியாலே தின்னா 

மல எவற்றையுஞ் சிர்திபபோகட்டதாக, 

நெருபபின் ௮ன்ன பல இதழ தா௮ய வெறிக களம சடுககும் வ்யல sono Can 

௮ம்--கெருபபினையொதத பலவிதழ்ஈளபரகத வெறியாடுகின்ற களததையொககும் 

அகன்ற பாறைசடோறும், 
மண இல சமழும மா மலைச சாரல--மணஞசெய்? மனே போலமணக்கும பெ 

ரிய மலைப்பக்கத்திெற சிறுகுடி (௪௫௬) யெனக 

* பததுவகைக் குற்றஙகளாவன -- 4'இசைவெனப படுபவை வசையறகா 
டி.ற், கூறியது கூறன் மாறுகொளச் கூறல்,குன்றக கூறன மிகைபடச் கூறல், பொ 

ருளில மொழிதன் மயங்கச் கூ.றல, சேட்போரசக் இன்னா யாபபிற ரூதல், பழித்த மொ 
ழியா னிழுச்சங கூற, றன்னா னொருபொருள் கருதிக கூற, லென்ன வகையினு ம 
னங்கோ ளின்மை, யன்ன பிறவு மவற்றுவிரி யாகும்” என்பன தொலசாப்பியம், 
பொருளதிகாரம், மரபியல், ௧௦௮.



௩௪௪ பத்துப்பாட்டு, 

 சேனினா சழெஙனைர் ஊன் தா வட்டியா--தேனினையுடையராய்ச் நெங்கனையு 
டையராய்த் தசைநிறைந்த கடகததழையுடையராய், 

சிறு கட் பன்றிப பழுதுளி போக்9-ஏறிய கண்ணையுடைய பனறியிற் பழுதா 
னவரறைப்போகூ, ௮தன் சசையையும், 

பழுதுளி, உளி - பகுதிப்பொருள்விகுதி. 

| பொருதுதொலை யானைக கோடு சீராகத், தூவொடு மலிஈத காய கானவர்;]) தூ 
வொடு மலிந்த பொருது தொலை யானைக சோடு €ராசச காய கானவர்--மற்றுள்ள 
தசைகளோடேஙிறைந்ச வட்டி களையும் தம்மிற பொருதுபட்ட யானையினது சொம் 

புகள காவுமாமாகக காவிககொணடுவர்த கானவருடைய, 

செழு பல் யாணர்ச் சிறகுடிப படினே இரு போ ஓச்சலொடு பதம மிசப் பெ 
அகுவிர்-வளவிய பல புதுவருவாயினையுடைய சிறிய ஊரிலேதஙதற கரிய பெரிய 

ஈறறத்தோடே ௮வ்வுணவுகளை மிசவும் பெறுகுவி, 

[அனறவ ணசைஇ யறசோச் தல்] ௮சைஇ அன்று yo சோர்து ௮வண 

௮ல்-அவற்றைபபெறறு இளைபபாறி ௮றறைநாளிராபபொழுதும் ௮வாகளுடனே 

பொருந்தி sae sos sue, 

sary el por Qeour s@wvQun@ weg Certs Qeuwtoe Oetiuns Cure-— 

கள்றின நெருபபுப்போன்ற ஒள்ளிய பூஙகொததுக்களைச சறற ததோடேகுடி.ச் சிவ 

நத அசோசகம.ரத்தையுடைய செவ்விய வழியைபபோய், 

அலங்கு கழை ஈரலும் ஆரிப படுகாச சிலமபு அடைநர்திருஈத பாககம் எய்தி-- 

அ௮சைஇன்ற மூங்கலொலிககும் அரிதாயிழியும் வழிகளையுடைய சலம்பைச்சோகதி 

ருந்த £றாகளைசசோகது, 

கோனாச செருவின் வலம படு நோன தாள மான விறல வேள வயிரியம் எனி 

னே--பகைவரைப பொறாமறபொரும போரினையும் வெறறியுண்டாகும் வலியமுய 1 

தியினையும் மானததையும வெறறியையுமுடைய ஈன்னனுடைய கூததரேமென்று 

கூறுவீராயின், 

நம இல் போல நிலலாது புககு--.நுமமுடைய மனைபோல வாசலிணனில்லாதே 

உள்ளேசென்று, 

இழலீா போலக கேளாது கெழீழி--முனபே இழமையுடையாபோலே ga 

ரைககேளாதே உறவுகொளளுகையினாலே, 

சேட் புலம்பு அகல இனி.ப கூறி--சேணிடைவாத நுமஅவருத்தக் தரும்படி. 
இனியமொழிகள் ௮வாக..றி, 

[(பரூஉக் குறை பொழிகத செயசசண் வேவையொடு,] பொழிச்த கெய்ச்சண் 

பரூஉக்குறை வேவையொடு --- மிகச்சொரிர்த கெய்யிடச்தே பருத்த தசைகடந்து 

வெர்ச பொரியலோடே, 
குரூ௨க் கண இறழ.ப பொம்மல் பெறுகுலி£---நிறவிய வடி.வினையுடைய இனை 

ச்சோற்றைப பெறுகுவிர், 

[ஏதித தரூ௨ மிலங்குமலைத ,தா.ரமொடு, வேயபபெயல் விசாயுட் டேசகட் டே 

றில், குறைவின்று பரு ஈறவுமகிழ்து வைகறைப், பழஞ்செருச் குற்ற,நம் மனந்த 
நீச, வருவி தத பழஞ்சை வெண்காழ, வருவிசை தவிர்த்த சடமான் கொழுங்கு 
றை, முளவுமாச் சொலைச்யெ பைஈகிணப் பிளவை, பிணவுநரய முய சழூ.யொடு



௧௦.-மலைபடுகடாம். me) 

விரைஇ, வெணபுடைச் கொண்ட துய்ததலைப பழனி, ஸின்புளிச் கலந்து மாமோ 

ராகச், சழைவளா செல்லி னரியுலை பூழதத, வழையமை சாரல் கமழத் தழைஇ, 
ஈறுமல ரணிச்த, நா.ரிரு மூசஏக, குறமக ளாகிய வாலவிழ வலி, யகமலி யுவகை 

யாவமொ டளைஇ, மகமுறை தடுபப மனைதொறும் பெறுகுவா, செருச்செய் முன்பிற் 
குரிசின் மூனனிய, பரி மறபப நீடலு முரியி, ரனைய தன்றவன் மலைமிசை 

நாடே] 

௮வன மலை மிசை சாடு அனையதனற--அஈ்சனன னுடைய மலையினது உசசியி 

னாடு யான்முறகூறிய தன்மைத்சனறு, மீகவுஞ்சிறபபுடைத் து, ஆண்ட் பெறுவன 

வற்றைச் கேட்பீராச, 

பிணவு காய் முக சடி.யொமி வருவிசை சவிதத கடமான கொழுங்குறை 

முளவுமாத தொலைச்சி பைஈகிணப பிளவை விரைாஇ--பெணணாூயசகாய் ஓடி.ககடி.த்த 

உமெபின்றடி.களோடே ஐடி.வருனெற வீசையைககெடுததுககொன்ற கடமானின் 

கொழுவிய தசையையும எய்பபன்றியைககொனற பசுஈதநிணததையுடைய பிளஎ£சப் 

பட்ட தசைகளையும கல௩து, 

வேயப பெயல விளையுள மேச கள தேறல குறைவு இன்று பரு9--மூங்றெ 

குழாயக்குள்ளே பெயதலையுடைய முறிய தேனாறசெயத கட்டெளிவைக குறைவி 

னரூச நிரமபவுணசி, 

நறவு மிழக த--பினனா நெலலாமசமைகத களளை உணமெ௫ழகது, 

மூமபட: கூறியசசைகளை இடையேதினறு தேநலைபபருட ஈறவுமகழெந்தென்ச. 

வைகறைப பழஞசெருககு உறற நும ௮னாதல £ர--விடியறகாலத்துக கள் 

ஞணூமேகழசசியறற முமமுடைய மதஈதருமபடி. , 

வைகறையவ நமலென்ச 

அரு சர்த பழம வழததுச௪ தை வெண் காழ மா--நீகொண்டுவாத பலாப் 
பழம செவலய்நது உதாஈத வெளளிய விதையில மாவையும, 

வெணா புடைக கொண்ட துயத தலைப பழனின இன புளி உலை மோ ஆகக் 

சலந்து--வெளளியபு ! ததைஃசகொணட ஆரதசை இட ததேயுடைய புளீயம்பழத்தின் 

இனியபுளிபபையம உலையாசவாசத மோருசளவாகக கலநத, 

கழை வளா நெலலின அரி வழை ௮மை சாரல கமழத துழைஇ ஆக$ூய-- மூவ 

சலிலேகின் நுமுறறிய நெலவினரிஏியைச சுரபுனனைகெரு௩கய மலைசசாரலெல்லாம் 

நாறும்படி.யாசத துழாவியாசசிய, : 

வால அவிழ வலகி - மிவளளிய சோருாய உணவை, 

நறுமலா ௮ணிரஈத நாறு இரு முசக ருறமகள--ஈயமஉராச சூடின நாறுனெ 

தீ கரிய மமிரமுடி.யினையடைய குறசசா தியினமகளாகயெவெனக, 

கள்ளுணடபினபு ௮அனநரதீரச சோறறைபபெறுகுவிரென்க 

௮கம மலி உவகை ஆாவமொடு ௮ளைஇ:-- நெஞுசுநிறை5த மட௫ழசஏியையுடைய 
ராய் விருந்தினறரைபபெறறேமென்னும ஆசையோடே கெஞ்சுகலந்து, 

மக முறை சபெபு மனைதொ றம பெறுகுவி-- சத சமபிள்ளேசளை*கொணடு முறை 

சொலவித தடககையினாலே மனைகடோறும பெழகுவிீ, 

அணணன, அம்மானென்முற போலவன முறை,



௬௩௪௭ பத்துப்பாட்டு, 

ஏறித் தரூஉம் இலங்கு மலைத தாரமொடு-.தாககளுச௫மலையிலே ஏறிச் கொண் 
வெரும் விளங்குடன்ற மலையியபண்டஙகளோடே, 

௮வை சஈதனம், அலெ, பொன், மணிமுதலியன 

தடுப்ப மனேைதொறும தா. ரத்தோடே வல்சியைபபெறுகுவீரன்க 

செருச செய முன்பின குரிரில் முன்னிய பரில மறபப ரீடலும் உரியிர்--ஆண 

டுப்பெறறவற்ராலே போராச்செயடூன்ற வலியையுடைய ஈன்னனிடத்துப் பெறச்க 
ரு.திய பரிஏிலைமறக்கும்படி. நீடடி.தஇிருதசலுமுரியி; 

நிரை இரழ்ச குவளைக் சடி வீ தொடினும் வரை ௮ரமசளிர இருக்கை சாணி 

னும் உயி£ செல வெம்பிப் பணிததலும உரியிர் --நிறாதத இதழையடைய குவளையில் 
செய்வம்விரும்புதவிற கடி.யவாயெ பூககளைக்சிட்டினும் ஆணடை பஉமாயரமகளிரு 

டைய இருபபைககாணினும் உயிர்போம்படி. வெதும்பி ஈஙெகுசலுமுரியிராகையினா 

லே பலசாணில்லாது கிலனாபெடாமீன (௧௧௨) எனவினமுடிகக 

இத்துணையும ௮சை.புகறபுலமும, வலசியம சேரககூ றினா. 

* [பலரா ணிலலாது நிலஞடு படாம ன ] 

[விளைபுன கிழததலிற கேழ லஞசிப, புழைதொறு மாட்டிய விருஙக லரும 

பொறி, யுடைய வாறே ) ஆறே கேழல விளை புனம நிழதசலின ௮ஞப் புழைதொ 

றம் மாட்டிய இருககல ௮ருமபொறி உடைய--வ ழிகள பனறி முறறின தனைபபுன 

தீத நொககுகையினாலே இதறகஞச சில்வழிகடோறும கொளுசதிவைதத பெரி 
ய கறபொறிசளையுடையவாகையினாலே, 

[ஈளளிரு எலரி, உீரிக்ச விஉயல வை௫ினிா கழிமின ] ஈள்ளிருள வை$னிர் ௮ 

லரி விரிந்த வீடியல ௧.ர்.பின--ரெறிந்த இருட்காலத்தே தங€னிராய ஞாயிற்றின்க 
இரவிரிச்த விடியறபொழுதிலே போலீ 

களிந்து பலா வழஙகாச செபபம துணியின-- செறிநது பலரும் போகாதவழி 
யைப போசகததணிவீராயின, அவவிடம, 

[மு.சம்பு கணணுடைஈச பரலவற போழவிர*, ௧கரகதபாம பொடுககும் பயம்பு 
மாருளவே | முரம்பு கணணுடைக்த பரல ௮௮ போழவில பாமபு கரந்து ஓஙெகும் 

பயம்பும் உள வ--மேட்டுநி௨ம் தனணிடததிமலவிணட பரலையுடைய பள்ளநிலத 

திற் பிளப்பிலே பாமபு மறைகது... ககும் குழிகளுமுள, 

உம்மை.பாத புலிலுதலியஅவுமுள மர-௮சை 

குறிக்கொண்டு மரம கொடடி. கோகி. அபபயமபை மனததாலே குறித 
கொண்டு Sank 1G மரங்களீலேயேறக சொட்டிபபாதத, 

செறி தொடி. விழலியா கசதொழூஉப பழ்சச--செ ரநத வளையினைழீடைய விற 
லியர் அப்பாம்பு மனமகிழுமபடி. கையிறறொழுதுவாழ்தச, 

[வறிது நெறீயொரீகு வலஞ்செயாக கழிமீன் ] நெறி வறிது ஒரீஇ வலம் செ 

யாக கழிமின்--விலஙகுடக்கும்வழியைச் சிறிதசலபபோய் வலபபகசத துவழியை 

அமகுவழியாகச்செய் தகொண்டு போவீராச, 

வலம் - ஆகுபெயா 
அவடலலவவுவ அண்னா. 

இதறகுறராகடைககவில்லை.



௪௦ மலைபடுகடாம்; ௩௪௭ 

[புலர்துபுஜிறு போயே புனஞ்சுழ் குறவர்:]) புனிறு போயே புனம் சூழ் குற 
வர் புலக்து--ஈன்றணிமைதஇீர்ச்துமுற்றின இனைபபுனத்தைக காத்தற்குச்சூழ்ந்த குற 

வர் தினையழிகின்றதற்கு வெ.றுச்.௪, 
புலார்தென்பதுபாடமாயின், முறறியென்ச. 

உயா நிலை இதணம் ஏறிக கை புடையூ௨--உயாஈத நிலையினையடைய பரணி 
லேயேறிச் கையைககொட்டி., 

அகன் மலை இறுமபில துவனறிய யானை--அகன்றமலையிற குறுக்காட்டி டத்தே 

நிறைந்த யானைசளினுடைய, 

பகல நிலை தளாக்கும் கவண உமிழ் கஙகல-- பகறபொழுதே நகிற்க்ற நிலை 

யைச்செகெகுங் சவணகாஓஇன்ற சடி.ய கற்கள், 

பகைநிலைகளாககுமென்று பாட மாயின, பகைதத நிஷையெனச, 

|இருவெதி ரீஙககமை தத.தஇக கல்லெனச், கருவிர லூகம் பாபபோ டி.ரிய, வு 

யாசெகு மரபிற கூற்றத தன்ன, வரும்விசை தவிராது ] 

உயி செரு மரபித கூ.றறதனன-- உயிகளைப போசகுமுனைநமையாலே கூற் 

நததையொக்கும, அவைதாம், 

கருவீரல் ஊகம் பாபபோடு கலலென இரிய---கரியவிரலையடைய குரங்குகள் 

பார்பபோடே சல்லென்னுமோசைபடக கெடும்படியாக, 

இரு வெதா ஈர்ங்கழை தததி விசை தவிராது வரும்--பெரியமூங்கிலினது ப௫ய 

கோலைசசடஈது வருசன்றவிசை மாரூதுவரும, 

மரம் மறையாக சழிமின்--அதற்கு மரஙகளிலேயொதுகூநின்று போவீராக, 

குறவா (௨0௩) ஏறிக கைபுடையூ௨த (௨௦௪) தளர்ககுங்கல் (௨௦௬) கூற்றத்தன் 

ன (௨௦௯); ௮வை இரியத (௨0௮) தததி 6௨0௪) வருவிசை தவிரா தவரும், அதற்கு மா 
மறையாக கழிமின் (௨௧௦) எனக 

உரவுச் களிறு கரசகும் இ ௩சா ஒஓடுகக இரவின அனன இருள் தூங்கு வரை 

பபின்--எவியயானையை விழுஙகுமுதலைகள் சங்கபபட்டு இராக்சாலச்தையொச்த 
இருள்செறியுமிளைகளையும், 

குமிழி சுழலும் குண கயம் முசெகா--குமிழிகள் சுழன்றுவரும் ஆழக்தநீரரு 
தீ மகெகளையடைய முகெமமாயுமுடைய, 

மூடுசசா - நீரகுதஇன இடங்கள் முடுச்கரையுடையயாறு 

அகழ இழிஈதன்ன கான் யாறறு ஈநடவை--ஏறுதற்கும் இறங்குதறகும் ௮ரியவா 

கையினாலே ௮கழிலே இழிஈசாறபோன்ற காட்டாறறுவழி, 

வழூஉம் மருஙகு உடைய--காலோடுமிடககளையுடைய, அவவிடத்திற்கு, 

(வழாஅ லோம்பிப, பருஉக்கொடி. வலகச்த மதலை பற்றித, தருவி னன்ன புன் 

நலை மகாரோ, டொருவி சொருவி ரோம்பினிர் கழிமின்:] 

அருவின் ௮ன்ன புன்றலை மகாரோடு--செமமறியாட்டினையொதத புற்சென்ற 

தலையினையுடைய பிள்ளைகளோடே, 

வலந்த பரூஉச் கொடி. மதலை பற்றி வழாஅல் ஓம்பி---மரங்களிற்குற் நிக்ட5௦ 

ன்ற பரிய கொடியா பெரிய பறறுககோட்டைபபிடித்துக காலோடுதலைப் பரி 

கரித்து, 

ஒருவிா ஒருவா தம்பினிா கழிமின--ஒருவனராயொருவா பாதுகாத்தப் போ 
வீராக;



௩௪௮ பத்துப்பாட்டு. 

அமுக்து பட்டு அலமரும் புழகு ௮மல சாரல்--இழங்கு தாழவீழ்ச்தசையும் மலை 

வெருகுகெருங்கெ பக்கமலையில, 

[ விழமுச்தோர் மாயக்குங குண்கெயச் தருகா, வழும்புகண் புதைத்த நுணணீ£ப் 

பாசி:] வீழுக்தோர மாயககும குணடு கயத்து ௮ருகாச கண புதைத்த நுண்ணீப் 
பாசி வழும்பு--வீழ்ந்சோரைமறைகசரும் அழதநரையுடைய குளகசளுக்சருகாக இட 
மறைதற்குக்காரணமா£ய நுணணிய நீமையையுடைய பாசியின து குற்றம, 

% வழும்பறுகக கிலலாடார் சேரை - வழுமபிலச”” ஏனருா பிறரும, 

அடி. நிலை தளாசகும அருபபமும உடைய-டி. ஊன் றியிட்டரிலையை தடபபண 

ணும்; அதுவுமன்ி அவவிடம போதறகருமைஓலயயுமுடைய, அதற்குப பரிகாரமாக, 

முழுநெறி ௮அணக௫ப நுண கோல வேரலோடு எருவை மென கோல கொணட 

னிா கழிமின்--வழிமுமுதும பினனிவளாகத நுணணியகோலக௭ையுடைய சறுமூஙஇ 

லோடே வேழசதினது மெலலிய கோலகளையம புற ககோடாகப பிடிததுப 

போவா, 

இத்துணையும் ஆறறினது இமையினளவுகூ உனா 

[ உயாநிலை மாககற புகர்மகம புதைய, மாரியி ஸிகுதரு விலலுமிழ் கசிஙகணைத, 

தாரொடு பொலிக்க வினைகவில யானைச், சூழியிற பொலிக்த ] 

புசா முகம் புரைய௪ ரசூழியிற் பொலிக உயா நிலை மாச சல பனை நவில யா 

னை-- புகரையடைய் மேகமறை.புமபடி. மசப்டா gan oQurale,G HY fh at நக நிலை 

யினையுடைய பெருமையை..டைய மலைபோலும பேர ஈதொழிலிலே பயினற யானை 

யினையும், 

மாரியின் இகுசரு வீல உமிழ் கடஙகணை--பழைபோலத சாழக அவிழும் வில் 
அக்கரான்ற கடி.ய ௮மபினையுமுடைய, 

தாரொடு பொலிஈத மூகத புரிசை :௨௨௧)- நாபெபடையோடே பொலிவுபெ 

தீற பழைய மதில், 

மதில் - ஆகுபெயராய்த் திருபபதியையுணாதடிஈற eas Ds காரிடண்டிக 

கடவுளுடைய படை ரீகுதிக... றற அனறிட பரைபபல சதை அழி ,கற்கும அக்நி 

லத்தைககாத்த௱கும கனனனவைசத படையமாம 

[சுடாப்பூ விக-ஞூ), பயொர்யாற நியவின மூகத புரிசை ] சடாப பூ இலஞ்ட யா 

ற்று ஜா இயவின் மூதச புரிசை -ஓளியையுடைய பூககளையடைய மடுவனையுடைய 

யாற்றுக்கரையில ஒருவழீயினைடடையவா, 

ஒ.சாற்றியவுபாடமாயின, Prue ap ura s 

இணி அம்பையுடைய தூபபெபடையோடீபொவிஈத யானையெறு யானைக்கடை 

யாக் அவ்வியானைமினுடைய பூககளெழுதின முகபடாமபோலே உயாநிஷமாககற 
புசகாமுகம்புதையபபொலிஈத சுடாப்பூவையுடைய புரிசையெனறுமாம, இன்னும் 

யானையின்மத்தசம்போலேபொலிஈத சுடாபபூலவையுடைய புரிசையென்றமாம், இ 
ன்னும் யானையின் மத்சசமபோலே பொலிந்த சடாபபூவிலஞ்யையுடைய உயர்கி 

லைமாச்கல்லையுைய புரிலசசயென்பாருமு ளா. ௮வர் சனையிடதத( மலெழுர்த குவ 

ளைமுதலியவற்றினரும்புகள தலைசாய்ர்து கறபுதையகடெந்ததறகு யானையின்மத்தச 
த்துப்புகரை உவமையெனறுசொணடாா. 

சன கசடு ஸ்ட ta sneer A 

$ நாலடியார், கயமை, ௨,



௧௦.--மலைபடுகடாம். ௩௪௯ 

[பராவரு மரபிற் கடவுட் காணின்.] புரிசைப (௨௨௧) பராவரு மரபிழ் சடவுள் 

காணின்--கோயிலிற் பராவு தறகரிய மூறைமையினையுடைய கடவுளைக்கண்டீராயின், 

[சொழாறிா கழியி னல்லது ] நீ சொழாச கழியின அலல து--நீர வணஙூப 

போம் ௮ச்சனையலலது, 

நீிரொனபது குறுகநினறது இனித தொழாகிரொனடது மறையன றிது தொழு 
தென்று பொருடருமேனுமுணாக 

வறிது ௮ம் இயம தொடுல ஐமபுமின....ரிறிறு நம்முடைய வாசசியஙகளைத 

இணடுதலைக சாபபீராக, அதறகுக கா.ரணமென்னையெனின, 

| மயங்குதுளி, மாரி தலையுமவன மலலல வெறபே | ௮வக மலலல வெற்பு ம 

யஙகு துளி மாரி தலையும்--௮வனது வளவிய ஈவிர மெனனுமலை மயங€ன துளியை 

யுடைய மழையை இடைவிடாமறபெயயாகிறகும, 

என்றதனுர்பயன வாசசியஙகளுசனைஈது நமாகும போசலரிெனபதாம 

| அலகை யனன வெள்வோப பீலிச, கலவ மஞ்ஜை சடடியிற நளரினும] 

அலகை ௮ன்ன வெள வோப பீலி மஞஷஜை-- பமகரையையொசச வெள்ளிய 
வேரினையுடைய பீலியையுடைய மயில, 

கட்டுயில க௩வம் தளரிஐும-- அககாடடி । சதே அடி$றகு£ரிசதச ஈலாபத்தி 

னது பாசததாலே ஆடி.யிளைதது நிற்பினும, 

[சகடுமபறைக கோடியா மகா௮ எனன, 08 ஙகழைக கொமபாக கடவ னுச 

orf) py in | 

நெடுஙககழைச் கொமபா-- நெடிய மூஙகிலினகவடுகளிலே, 

கடும்பறைக கோடியா மசாதா ௮னன கூவ உக£ரினுப--கடிய பறையினை 
யுடைய கூத்தருடைய பிளகசைாகளையொகக கடுவனபாயினும, 

[(சகோகொ ணெூவெரை சேம்யிற ஜொ?ிதத, ஞாபுக லகெகததுப பிரசவ கா 

ணிஞம். 

கோ கொள் மெடுவரைச் ஞா புகல ௮0௧௧௧25--செவையைத தனனிடசதே 
கொணட நெடியமலையிற றெயவம் விரும்பின பக கமலையிலே, 

கேமியின கொடிதச பிரசம காணினும--தேப ருளபோலவைச௪ தேனிராலைக 

காணினும, 

[ஜெசேரென நோசகக லோமபுமி னுரிததன்று, கிரைசெலன் மெல்லடி. நெறி 

மாறு படுகுவா£ | 

ஜெசேரென கோக்கல உரிததனற--கடுகபபாா ததல அமககுரியசொழிலனறு, 

௮ தறகுச்சா.ரணமென்னையெனின், 

மெல்லடி. நிரை செலல (நெறி மாறுபடுகுவிர--மெலலிய அடி.யாலே நினஜாத 
௮௪ செல்லுசலையுடைய வழிதபபுவி. 

ஓமபுமின்--அதலால ௮ங்கனநோகருசலைப் பாதுகாபமீ£, 

இதுவும் ஆற்றின தருமைக. Sop. 
வரை சோ வகுஈதின கானத்துப் படி.னே--மலையைச்சோர்த வறியினையுடைய 

காட்டி. டத்தேசெல்லின், 
[சமூதிற சேணோ னேவொடு போட, யிமுதி னன்ன வானிணஞ செருக்கு, நி 

றப்புண் கூாரச்த நிலர்தின் மரு மி, னெறிகெடச் டொத விரும்பிண ரொருத்தி, னிரு



௩.௫௦ பத்துப்பாட்டு, 

டணிந் தன்ன வேனங் காணின், முளிகழை யிசைந்த காபெடு யி, னளிபுகை கம 
ழா திறாயினிர் மிசைக்து:] 

கழுதிற் சேணோன் நிறப் புண் காந்த ஏவொடு போட நெறிகெடக் கிடந்த 

ஏனம்--ப.ரணின மேவிருஈச யானைமதலியவற பிறகெட்டாகவன் எய்த மருமத்திற் 
புண்மிகுசற்குகசாரணமான அ௮அம்போடேபோூ நெறிகெடக்கிடச்த பன்றி, 

நிலம் இன் மருபபின் இழுதின ௮ன்ன வால் நிணம் செருககி இரும்பிணர் 

எருத்தின் இருள் தணிஈகனன ஏனம்--ழெங்குகளை ௮அகழஈ துதின்கையினாலே மண 

ஓ.ன்றுசேய்க்ச கொம்பினையும் நெய்விழுதினையொத்த வெள்ளியகிணம் செருக்கும் 
படி. கரியசருசசரையையுடை ச்தா€ய கழுத தினையுமுடைய இருள் ௮றறுக்டெந்தாற் 

போனற ஏனம், 

செருககவெனததிரிக். 
ஏனம சாணின மூளி கழை இசைந்த காடு படு தீயின் ஈளி புகை சமழா.து இரூ 

யினிர் மிசைந்து-பன்ரியைககண.உரா மின் உலாக்தமூஙகில் தமமரிலிழைத்ததளாற் 

பிறர்த காடெஙகுமுணடாயெடயினாலே செறிர்$புகைநாராமல வச்கி மயி£போகச் 

சிவித் இன்று, 
[தகளறத தணிஈத மணிமரு டெணணீக, குவளையம் பைஞசனை யசைவிடப் 

பருக:] குவளை ௮ம் பைஞ்சுனை துகள அறத துணிக்க மணி மருள் தெண்ணீர் ௮சை 
லீடப் பரு--குவளையால அழூய ப௫ியகிறததவாகயெ சுனையில கலககமறத்தெளிர்த 

பளியகென்றுமருளூர் தெளிஈதநீரை வழியில ,இளைப்புத்தருமபடி குடித்த, 

௮சைவு - விகாரம் 

| மிகுசதப பதஙகொணட பருஉககட் பொதியினி ] பரூஉக்கண் பதம் மிகுத் 

துக கொண்ட பொதியிஸிாா--பருதத இடத்தையுடைய தீசையாகியவுணவை முழு 

அச்தினனாமல மிகுததவைத துககட்டிககொண்ட பொதியின்சுமையினையுடையிராம், 

புள கை போ£ய புனதலை மகாரோடு--வளை கையினின்றம்போதறகுச்சாரண 

மான ௫.52 தலையினையுடைய பிளளைகளோடே, 

பிளளைப்பேற்றால் வளையிடாராசலின், வளைபோதற்குப பிள்ளைகாரணமாயிஞார். 

[அதை கழிச லோமபி யாறறது, மில்டுச் சனன கல்லளை வதிமின்:] இடை 

சழிதல் பி ஆற்ற நும் இல புகசன்ன கல ௮ளை ௮ற்கு வஇிமின்--அவ்விடததுப் 

போதலைப்பரிகரித்து வமிபிட த,சனவர்யெ நும்மில்லிலே புககாலொத்த கன்முழைஞ் 
சுகளிலே இராச்காலததுத் தஙகுவீ, 

இது அசையுஈற்புலமும வலூயுஞ் சேரககூறிறறு 

கானத்துபபடின் (௨௪௨) மிசைந்து (௨௪௯) பருபே (௨௫௧) பொதியினிராய் 
(௨௫௨) மசாரோடே (௨௫) கழிதகோமபி ௮ற்கு (௨௫௪) வதிமின் (௨௫௫) என்ச. 

௮ழ் சோந்து ௮ல் ௮சைரல் ஓம்பி--இராச்காலதஇற்கு எலலாருங்கூடித்தங்க 

இளைபபாய', 

வான் சண் விரிச்ச விழடில் ஏற்றெமுர்து--வானிடதசே ஞாயிந்றின்க இர் 
விரிக்த விடியற்காலத்?த துயிலுணர்ஈதெழுர் த, 

சான் அகப்பட்ட செக்கெறிக் கொண்மின்---சாட்டிடத்தேடெர்2 செவ்விய கெ 

றியைப் போவீராச,



௧௦.--மலைபடுகடாம். ௩௫௧ 

[கயஙகண டன்ன வகன்பை யஙகண், மைக்துமலி கனதத களிறுமத னழிச 

குர், துஞ்சுமரங கடுக்கு மாசுணம் விலங௫, யிகந்துசேட் கமழும் பூவு முண்டோ, 

மற்ந்தமை சல்லாப பழனு மூழிறந் த, பெரும்பயங கழியினு மாச்தா அன்னா, ரிருங் 
கால் வீயும் பெருமரச் குழாமூம ] 

அசன் பை ௮ம் சண் மைந்து மலி சினத்த களிற மதன் அழிக்கும் அஞ்சு மரம் 

கடுக்கும் மாசுணம் விலங்ெ-அகன்றபடததினையும அழசியசண்ணினையுமுடைய 
வலிமிகுன்ற சினததவாகய யானைவலியைக்கெடுத்துவீழுங்கும் விமுக் துடெச்சன் 
ற பெருமரஙகளையொககும் பெரும்பாம்புடக௫ன ற வழியைவில௩௫, 

பெரும்பயம் கழியினும் ஊழ இறந்து இகந்து சேண் கமழும் பூவும் உணடோர் 

மறந்து அமைகல்லாப் பழனும மாச்தா தனனா---அவற்றாறகொள்ளும் பெரியபயன் 

கசொள்ளாமறபோிலும முறசாலமடிப்பட்பெபோர்த முழறைமையைக்கடந்து தாம் 
நிற்னெற இடத்மைககடந்து தூரியகிலசதைச்செனறுகாறும் பூவையும் நுகாநதவர் 

மறர்து உயிரவாழதலாற்றாத பழஙகளையும தெய்வஙகளனறி மானிடா ௮ணுகாரா 

கையினாலே, 

os Sag) துன்னாரொன்க 

இரு கால வீயும பழனும் சயம சகணடனன பெரு மரககுழாமும--நீளுஙகாம் 

பையடைய அப்பூககளையும் பழததையும குளசைககணடாறபோலுவ குளிரசசியை 

யுடைய பெரியமரககுழாத இனையும், 

[இடனும் வலனு கினையினி£ா சோகூக, குறியறிர் தவைடவை குறுகாது கழி 

மின்] நினையினிா கு.மியறிஈது இடனும வலனும கோக€ ௮வை௮வை குறுகாது 

கழிமின்-யானகூறியதனைநினைத.த அவறறினகுறிகளையறிர்து இடததினும்வலத் 

இனுமபார்தது அவையிறறை அவையிறறை ௮ணுகாமற போவீ, 

விலஙகி கோக குறுகாத சழிம்னெனக 

இது சோலைகூறிறறு 

கோடு பல முரஞூய கோளி ஆலசதுக கூடு இயதசனன குரல புணா புள் 

ளின்--கொமபுகள்பலவுமு3 நிய பழததைக தனனிடசதேசொண்ட தாயே ஆலமாசத் 

இடத்தே கூடின பலவாசடியஙகளையொதத பறவோசையுககூ டன பறவைத இரளை 
யுடைய காகொ (௨௭௦) ணெனச 

ராடு காண ஈனர்தலை மென்மெல ௮சனமின்---நாடுகளையெலலாம காணலா 

யிருக்கனெற அசன்ற இடதசையுடைய மலையை மெலவமெல்லபபோவீர், 

park stay - ஆகுபெயா. 

மா நிழற பட்ட மரம் பயில இறுமபின-- பெரியநிழஓுணடான மரமகெரு௩னெ 

குறுஙகாட்டாலே, 

(ஞாயிறு தெறா௮ மாக கனலை | மாகம ஞாயிறு தெரு௮ சனகதலை--ஆகா 

யத இறறிரியும் ஞாயிறு சடபபடாத ௮கனற இடததையுடைய குன்றம் (௨௭௫), 

தேஎம் மருளும ௮அமையமாயினும இருது வன்சிலையா மா தேர்பு கொட்கும் 

குறவரும் மருளும் குனறததுப படி. னே--இசைதெரியாமன் மயங்கும் இராச்சாலமா 

யினும் முறியாத வலியவிலலையுடையராய் விலங்குசோர்துநின்று சுழன் துதிரியும் குற 

வருமுட்படமயங்குங் முன்றததே நீஙகளசெலவின்,



ta, (Pe. பததுபபாட்டு, 

[௮சனகட் பாநைத துவனறிக கலலென, வியஙக லோம்பிது மீயகக டொடு 
* மின்:] இயஙகல தம்பி ௮ஈன் கண பாறைத துவனறிக் கலலென நும் இயங்கள் 

தொடுமின்--௮வ்வழியைப போதலைப பரிகரிதது அகன்ற இடததையுடைய பாறை 
யிலே குவிச்து கலலெனனுமோசைபட நுமமுடையவாசசயஙகளை வாசிபபீராக, 

பாடு இன அருவிப பயம கெழு மீ ரிசைக காரி சாததுறையும் சானவா உள 
ரோ--ஐசையினிாகய அருலயினபயன பொருநதிய உசசஏிமலையிலே காட்டைககாத் 
இருக்குல கானவா பலருமுளா, 

ஏசாரம- ஈறாசை 

நிலை; தறை வழீடுிய மசன அழி மாககள புனற படு பூலின--நிலையாயப 

போகதுறையைததபபி ஆழததி்ே புகக வலியழிச்தமாககள புனலிலேயழுக்துஇன்ற 

வருத சஙகளடு விரைந்தெபெபாரைபபோல, 

[(விரைாஈ தவல லெயதி, யணடற னிய பழனுங சணடோ, மலைதற இனிய 
பூவுங காட்டி, புறு நிரமபிய வாறவா முஈதுற, நுமமி னெஞசத தவலம வீட, விம் 

மென கடும்போ டி.ணியி ராகுமர ] 

கெஞாசதது ௮வ-ம வீட விரைரது வலடெயதி--இசைமயகச £ நாறகலஙட அறி 
வழிசத நெஞகிறகேடு போமபடி ஐடி.க கடுகவாதுசோகது, 

உணடழ்கு இனிய பழனும கனடோ மலைதறகு இனிய பூவும் காட்டி--எல்லா 

ருமூண_௨.ந௫னியவாசய பழஙகளையும சணடவாகள சூடுதறகணியவாகய பூககளையும 

துமககுசகாட்டி, ரீ அவறறைறநுகாகசபினபு, 

அ௮வா ஊறு நிரமமிய ஆறு மு5துற--அகசானவா இடையுறுமிககவழியை நமக 

குமூறபடப போகையினாலே, 

தமான இமமென கடுமயபோடூ இனியிராகுலிர-- நுமமுடைய இம்மெனனு 

மோசையையுடைய சுநறததோடே மனமகீழலீ, 

அறிஞா கூறிய மாதிரம சைககொளபு-- திசைமயகசசாடியறிவா கூறிய 

திசையையடகொணடு, 

[குறியவு நெடியவு மூழிழிபு புநுவோ, கோகூனும பனிக்கு நோயகூ சட௪ 

௧௪௮ | 
புதுவோ சோககினும னக்கும ('நாய கா ௮க௧௧5௫--புதயமாஈதா கண 

ணனோககனொ க தலைஈடுககும கோயபரிகக பகசமலையிட sg, 

குறியவும நேடியம ஊழ இழிபு--ழுறியனவு.. நெடியனவுமாயெ குவ௫களை 

முறைமை பட இழிநது, 

ஃலா சாய வரி நிழல அசையினி! இரு..பின--பூபபரா௩த பலவரிகளையுடைய 

வா௫ிய நிழவி,ல இளைததிரு (பின, 

பல திறம பெயாபவை 2கடகுவி!--பலக றபாடிகளையுடையவாய எழுகின்ற 

ஒசைகளக கேடபா£, 

ராதா. அசை 

கலை கொடு பெருமப2 1 புண்கடாஈது ரறவின-- முசுககலைசோணடின பெரிய 

பலாபபழம புணம்கரமுக சேறூறுசையிளலே, 

மலைமுழுதம கமழு௨ மாதிராசோறும்--மலைமுழுதும அததேனாதுஈ சைக 

போறும்,



௧௦. மலைபடுகடாம்.' ௩டு௩ 

[அருவி நுகரும வானர மகளி, வருவிசை தவிராது வாங்குபு குடைதொறுஈ 
தெரியிமிம கொண்டறும் (மியம்போ லின்னிசை-] வாஙகுபு வருவிசை தவிராத 
இமிழ் கொண்ட அருவி நுகரும் வான் அரமகளிா குடைதொறும் நும் இயம் போல 

தெரி இன்னிசை--உள்ளபண்டஙகளை வாங்கெசொண்டு வருன்ற விசைதவிராத 

ஒலித்தலைக்கசொண்ட அ௮ருவியையாடம் தெய்வமகளிர ௮தனைச கையாறகுடையு! 
தோறும் நும்முடைய வாசசியஙசளைபபோல தாளந்தெரிகின்ற இனியவோசையும், 

| இலங்கேச்து மருபபி னினமபிரி யொரு தசல, விலஙககன் மிமிசைப பணவைச 

கானவர், புலமபுச குணணும் புரிவளைப் பூசல | 

விலங்கல மீமிசைப பணவைச் கானவா புலம்"புக்கு உணணும்--மலையின் Cu 

விட்டபரணிற கானவா இனைபபுனததைப புகு ததினனும, 

இலஙகு ஏக்து மருபபின் இனம பிரி ஒருததல புரி வளைப பூசல--விளங்குகின் 7 

ஏந்தின கொம்பையுடைய தன்னினததைபபிரிச்த யானைததலைவனைப பிடி. ததறமு 
விரும்பின வளைததலையடைய ஆ.ரவாரமும, 

(சேயளைப பள்ளி யெஃகுறு முளளி, னெயதெற விழுகக.ப கானவ ரழுகை 
சேய் அளைப பள்ளி எய எஃகு உறு முளளின தெற இமுககிய கானயா அ௮ழுகை-- 

நெடிய முழையாகய இருபபிட சதிறறஙகும் எய்பபனறி சனதுகூரமையுறுகின் p 

முூள்ளால எயதுகொலலுகையினாலே பட்ட கானவாமுஇன்ற அழுகையும், 

[கொடுவரி பாயந்தெனக கொழுசா மராபி, னெடுவசி விழுபபுண டணிமார காட் 
பென, வறலவாழ் கூச்தற கொடி.ச்டியா பாடல ] கொழுகா மா£பில கொடுவரி பாயா 

தென நெடி வூ விழுபபுண தணிமாா காபபென அறல வாழ் கூந்தல் கொடிச்சிய 
பாடல--தஙகணவாமாாபிலே புலிபாய்கததாகப பட்ட நெடிய பிளததலையுடைய 

ரியபுணணை ஆறறுதறகுக சாவலென்றுகரு தி ௮றல்வீறறிருகத மயிரினையுடைய 
கொடி. சடியாபாடும பாட்டாலெழுஈக தசையும, 

தலை நாள பூதக பொன இணா வேஙகை மலைமா£ இடூஉம ஏமப பூசல--ம0, 

னுளிலேபூத்த பொனபோலுஙொததினையுடைய வேஙசைப்பூவைசஞடுதற்கு மச 

ளிா புலிபுலியெனறுகூபபிரம ஏமசையுடைய ஆரவாரமும, 

வேஙகைவகா௩அ பூவைககொதெதவின், ௮சசகதீார்ச பூரலென்ளா. 

கன்று ௮ரைப படட கயநதலை மடபபிடி.--சனறு வயிரறிலேயணடான மெ 

லியதலையினையுடைய மடப। தசதையுடையபிழ.யை, 

வலிக்கு வ.ரம்பாகிய கணவன் ஐமபலின்---வலிககு ஒரொலலையாகிய களிற 
கவழர்தேடி.ககொடுததுப பாதுகாத்துப போகையினாலே, 

ஓண கேழ வயபபுலி பாயகதென--அபபோக்கினைககுறிதது ஒளிதஇிருஈது ஒள் 

ளிய நிறத்தையுடைய வலியபுலி பாய்ந்சதாக, 

இளையொடு நெடு வரை இயம்பும இடி. உமிழ தழஙகு குரல்--அபபிழி. தன்சர 

ற தசோடே கெடியமலையிடக்தேகூபபிரம் இடியோசைபோலும முழஙகுஙகுரலும், 

இடியுமிழந்த தசையை ஆகுபெயரான உமிழ எனஞூ£ 

கைக கோள் மறகத கருவிரல மச்தி--பாபபைத் தன்சையாற்றமுவிச்கோடக 
மறந்த கரியவிரலையுடையமர் க, 

௮௬ விடர் வீழ்கக தன் சலலாபபார்ப்பிறகு-- எடுததற்கரிய ஆழந்த முழையிீ 

லேவீழ்ந்திமக்க தன்குட்டிககு, 

௪௫



௩௫௫ பத்துபபாடமு, 

சல்லாமை - தனச்குரியதொழிலைச் கலலாமை 

மறி மேய யாச்கைக இளையொடு துவன்றிச௪ சிறுமை உறற களையாப் பூசல்-- 

தீளிரைமேய்ச்துவளாஈத வடி.வினையடைய சுற்றததோடேகெருங௫ கோய்மிக்ச விலக 

கப்படாத ஆரவாரமும், 

மக்தி பாப்பிறகுத் துவன்றிச ஏிறுமையுறற பூசலென்க 

கலை கை அற்ற காண்பு இன் நெடு வனா நிலை பெயது இட்ட மால்பு நெறி 
யாக--முசுக்கலை ஏறமுடியாதெனறு செயல காடசியினிய உயாரக்தவரையிலே 

நிலைபேறுணடாகக கூட்டிரட்ட கணணேணியே வழியாசசசென்று, 
பெரும்பயன் தொகுத்த சேஙகொள் கொளளை --பெரியபயனுண்டாக ர் தேனீத 

இரட்டிவைத்த தேனையழித்துககொண்ட சொளளையாலுணடான ஆரவாம மும், 

| அருஙகுறும் பெறிர்த கானவ ரூவகசை, இருஈதுவே லணணறகு விருந்திறை 

சான்மென,] 

இருகது வேல் ௮அணணறரு விர௬ு௩௫ இறை சானமென--தஇிருந்தும்வேலினை 
யுடைய ஈனனனுககுப புதிதாசககொடுததறகு இவறறிறசைசகொண்டபோருள்கள் 
அமையுமெனச கரு இசசென்று, 

௮ரு குறும்பு எறிகத கானவா உவகை--அழிததறகரிய குறும்புகளையழித்த கா 

னவர் மகழ்சசியிலணடான ஆரவாரமூம, 

நறவு நாட்செயக குறவா சம் பெண்டிரொடு மான தோற் சிறுபறை சகல்லெ 
னக் கறஙக வான் தோய் மீமிசை ௮யரு2 குரலை--5றவை காட்காலச்தேகுடிதத 

குறவா சம்பெணடிரோடேகூடி. மான்றோல்போசத சிறுபறை கலலென்னுமோசை 

படவொவிபப வானைத்தீணடும் உசஏமலையிலேயாடுங் குரவைககூ தீதினார வாரமும், 

[ஈல்லெழி னெடுகதே ரியவுவர் சனன, சலயா ஜொலிககும் விடாமுழங் இரஙகி 

சை:] நல எழில் கெடுநதோ இயவு வாசனன ஒலிககும் சல் யாற விடா முழககு 

இசரஙகு இசை--ஈல்ல அழகனையுடைய நெடி யதேர்கள் வழியிலே தழி.வச்சசனமைய 

வாக ஓவிக்கும் கல்வினமேலவரும் யாற கள் முழைஞ்சுசளிலேவீழந்து மாருதொலிச் 
கும் ஒசையும், 

நெடுஞ்சுழிப் பட்ட க௫ஙசகண வேழதத உரவுச சனம் சணிததுப பெரு வெளிற் 

பிணிமாா விரவு மொழி பயி! றும் பாகா ததை--சாட்டாற்றின் நெடியசழியிலே 
வீழ்ந்து அசபபட்ட சறுகணமையையுடைய யானையினது வலிய சனததைத் தணி 

யப்பண்ணிப பெரியகமபததிலே மோசதறகுத தமதேவந்ரொழிலைசசெயதற்குசகா 

ரணமான டேசசுக்களைபபேகி அவறறிலே பயிலபபண்ணும் பாகருடைய ஆரவாரமும், 

ஓலி கழைத சட்டை புடையுகா பனஈதொறும இளி கடி. மகளி£ விளி படு 

பூசல--ஓலிககும முஙகலாறசெயச சட்டையைபபுடைததுப புனஙகடோறும கிளி 

யையோட்டுனெற மகளிாக ப்பிடிரலாநபிரந்த ஆரவார மும, 

இனததின் இர்ர்த துளங்கு மில கலலேறு-கிரையினின்றுமபெயாந்த ௮சை 

யும் குட்டேறரீனையுடைய இடபமும, 
மலைத தலை வர்க மனாயான கச௪ழ விடை--ஏககாலமும போசெய்து போத 

தொழில தன்னிட சதிலேகைவமத மனாயானின து விரைந்த ஏறும், 

[மாரு ஒமர்தி ஜூறுபட2 ராக, கோவலா குதவமோ டொருக€யைநங் தார்ப 

ப, வள்ளிதழ்க குளபீயுங குறிஞூயுய குழைய, ஈலலேறு பொருஉங் சல்லென் 
சம்புலை.]



௧௦.--மலைபடுகடாம். ௩௫௫ 

கோவலர் குறவரோடு ஒருங்கு இயைந்து ஆாபப--முலலைநிலத்திற்கோவல 
ரும் குறிஞ்சிரிலத்திற்குறவரும் சேோரசகூடி. வென்றதன்வெறறிதோன்ற ஆரவாரிக் 

கும்படி, 

மாரு மைச்தின் ஊறு படத தாககப பொரூஉம் கலலென் சம்பலை--முதுடொத 

வலியடனே புணணுண்டாம்படி முடடிபபொரும கலலென்சின்ற ஜசையையுடைய 
ஆரவாரமும், 

ஏறும் விடையும் தாப்பப பொரூஉம கம்பலையென்க 

ஈலலேறு வள இதரழக குளவியும் குறிஞூயும் குழையப் பொரூஉம் சம்பலை-- 

எருமையேறுகள் வளவிய இதழையுடைய குளவியும் குறிஞூயும் வாடுமபடி. தம்மிற் 

பொருகின்ற ஆரவாரமும், 

| காந்தட் டடுபபிற் சமழமட லோச, வணகோட் பலவின் சுளைவிளை இீம்பழ, 

முண்பெடு மிசரிற் காழ்பயன கொண்மா, சனறசடாஅ௮ வுறுககு மகா௮ சோதை ] 

வண கோட் பலவின் விளை £மபழம சுளை உணடு படு மிசசிற காழ் பயன் சொண் 

மா£--வளவிய குலைகளையுடைய பலாவினஅ முறறின இனிய பழச் இற்சளையை 

விருமபினோராலலாரும தஇினறு கீழ்வீழாதுகிடககும் மிகையான பழததின்விதை 
யைப் பயனகோடறகு, 

கன்று கார்சள் துபெபிற் கமழ் மடல் ஓச்ிக கடாவறுககும் மகா ததை-- 
கன்றுகளைபபிணைத்துக காக்தளினது துடுப்புபபோலும கமழுகின்ற மடலாலேயடி. த் 

துக் கடாவிடும் பிள்ளைகளுடைய ஆரவாரமும, 

* (மழைசண டனன வாகைசதொறு ஜொெேோசென | 

[சழைகண ஹணுடைககுங கரும்பீனேத்தமும ] கரும்பின் கமை கண்ணுடைக் 
கும எததமும---கரும்பின்கோாலைச சாறுகொளளும ஆலையினோசையும், 

தினை குறு மகளிர் இசை படு வாளையும்-- இனையைசகுறுன்ற மகளிருடைய 

இசைமிகுகனற [வள்ளைபபாட்டும, 

சேம்பும் மஞ்சளும் ஒம்பினா காபபேோ பனறிப பறையும்--சேம்பையும் மஞ்ச 

ளையுமவிகதைதது வளாந்தபினபு பனறி இழஙககழாமற காபபோருடைய பன்றிககுக் 

கொட்டும் பறையோசையும், 

குன்றகச் லமபும்--இவவோசைகளான் மலையிடததெழும் எதிசொலியும், 

என்ற இவ்வனைததும--என்று யான்கூறிய எலலாவோசைகளும், 

[இயைஈதொருங் ணேடி.] ஒருஙகு இயைந்து ஈணடி--சேரபபொருநதித் இர 
ளப்பட்டு, 

[அவலவு மிசையவுச் துவன்றிப பலவுடன் ] ௮வலவும் மிகையவும் பல உடன் 

துவன்றி... நாழ்வராயிலுள்ளனவும உசட௫மலையிலுளளனவுமாகிய ஓழிந்த பலவோ 

சைகளும் நெருங்குகைமினாலே, 

[ அலகைத தவிரதத வெணணருச் திறதத, மலைபடு கடாஅ மாதிரத் இயம்ப] 
எண்ணரு திறதத ௮லகைத தவிாதத மலை படு கடாம மாதிரச்து இயம்ப--எண்ணு 
  

% இதறகுரைகடைததிலது. 

* வள்ளைப்பாட்டு - உலககைபபாட்டு,



௩௫௭௬ பத்துப்பாட்டு. 

தீற்கரிதாகீய கூதபாட்டைபுடையவாகையினாலே எணணையொழிர்த மலைகளாயெ 
யானைக்குண்டானெ் றவொலி திசைகளெலலாமொலிபப, 

கடாம - ஆகுபெயராய் ASOLI DES ஒசையையுணா ததிற்று, 

வரி நிழலிருபபின் (௨௧௦0), இனணிசையும் (௨௯௭) பூசலும் (௨௧௯) அழுகையும் 
(௯௦௧) பாடலும் (௬௦௪) பூசலும் (௩௦௬) குரலும (௬௧௦) பூசலும் (௬௧௪) கொளளையும் 
(௯௧௪) உவகையம (௬௪௮) குரவையும (௬௨௨) இசையும் (௬௨௪) இதையும் (௬௨௭) 

பூசலும் (௬௨௧) கம்பலையும் (௪௬௫) ஓதையும் (௬௩௯) ஏகசமும (௯௪௧) வள்ளையும 
(௯௪௭௨) பறையும் (mee) எனறிவவனைததுங (௩௪௫) குனறகசூலம்பும (௬௪௪) 

ஒருஙகயைக$ணேடபபட்டு (௬௪௫) ஒ.ரீக்த ஒரைகளுக துவன்றுகையினாலே (௬௪௬) 

மலைகளாகிய யானைககுணடாகினற வொலி (௬௪௮) பலதிறமபெயாபவை (௨௯௧) 

மாஇரசதியமப (௬௪௮) அவதறைககேடகுவி (௨௬௪) ரென மூடி.கக. 

இருப்பிற (௨௯௦0) கேட்குவி (௨௬௪) ரெனக 

மலைச்கு யானையையுவமிதது ௮அதனகட்பிரந்தவோசையைக கடாமெனச் சிறப் 
பிச்சவ.தனால் இப்பாட்டி.ற்கு மலைபடூகடாமென்று பெயாகூறிஞா. 

[குரூ௨ககட் பிணைய கோதை மகளி, முழவுகதுயி லறியா வியலு ளசாஙகண, 
விழவி னநறவன் வியன்கண வெற்பே ] 

அவன் வியன கண வெரபு--அகரனனனுடைய அ௮சகனறவிடதமையுடைய 

மலை, 

Ere சண பிணையல கோதை மகளி -- பலகிறமபொருகதின இடத? 

யுடைததாகய பிணை ததலையுடைய மாலையினையடையமகளீர ஆடறகேறற, 

முழவு துயில அறியா வீயலள ஆஙசண*(விழவின ௮றறு--முழவு கணணுறகக 
மறியாத அகன்ற ஊரிடததககொண்ட தஇிருநாளையொசதுச றந இருககும, 

சண தணணெனக் கணமெ கசேட்மெ உணடறகு இணியபல பாராடடியும-- 

காண்டற்சனியன வறறைக சணருளிரசகணடும் கேட்கபபவெனவறறைச் செவிகுளி 
ரச்கேட்டும் உணடறசணிய உணவுகளைக கொண்டாடியுணடும, 

| இன்னும் வருவ சாக ஈமககெனத, தொனமுறை மரபினி ராசி] ஈமசகு இன் 

னும் வருவதாக எனத தொல் முறை மாபினிராகி--ஈமககு மேலும இந்நுகாச௫ 

உண்டாவதாகவென்று விரும்பி, ப பழையவறவான மககளைபபோலும் முறைமையினை 
யடையிராய்ச சிலகாட்ட ௩௫), 

பல் மாண் செரு மீகருப் புகலஓம இர ௮ா மாாபன--பலவாய wi Genwi 
பட்ட வஞ்சிமுதலியபோதசொழ்ல மீசகுடடச,தலாலே உலகமபுகழுர் இருமக 

ணிறைக்திருச்த மாபீனையுடைய ஈன்னனுடைய, 

உரும் உரறு கருவிய பெரு மலை பிழபட--உருமேறுமுழஙகுர் தொகுதியை 
யுடைய பெரிய மலை நுமக்குபபினமபடி,, 

இறும்பூது கஞலிய இன ௫ரல விறலியா ஈ.றுங கரா அடுக்கத்துக குறிஞ்சி 

பாடி.--௮ திசயநெருங்கனே இனிய யாழையுடைய விறல்பட வாடுமகளிா நறிய கரிய 

பச்கமலையிலே குறிஞ்சயென்னும்பணணைப பாட, 

கு.ரல்- ஆகுபெயா. பாடி. - பாடவெனக 

சை தொழூஉப பாவிப பழிச்சினி£ கழிமின்--ரீரும் ஆண்டுறையுச் செய்வங்க



௧௦. மலைபடுகடாம். கூ௫௭ 

ளைக் கையாலேதொழுது எங்குறைமுடிதசால நுமககு இவைதரு துமென்று பரவுக 

சடன்பூண்டு வாழ்த இட்போவீ, 
மரபினிரா&ப் (௩௫௫) பாடிப் (௬௫௯) பழிசசி (௩.௬௦) மலை பிறபடச் (௬௫௭) 

கழிமின் (௩௬௦) என்ச 
[ மைபடு மாமலை பனுவலிற பொஙக ] பனுவலிற பொக மை படு மாமலை-- 

குன்மு தாவதற்குமுன்பு எஃகுறு பஞ்போலப பொஙகிசெசென்று காகாலமவருமள 

வம மேகமூடக்கும் பெரிய மலையிடத இல, 
சை தோய்வு ௮ன்ன கார மழைத் தொழுதி--கை சென்றுபிடிசகர் தன்மை 

யையொதத அ௮ணுகுதலையுடைய கரிய மேசததிரள், 

Hou அன்ன துவலை துவறறலின--வலியத தூவின்லொதச துவலைகளைச் 

தூவுகையினாலே, 

தேஎம தேரூக சடும்பரிக கடும்பொை-இசைகளைத துணிர்துகொள்ளமாட் 
டாத கடிய செலவினையுடைய சுறறத்தோடே”, 

கா௮யச் கொணட நும் இயர் தொயபடாமல்---காவிககொணட நும்முடைய 

வாச்சியங்கள் ஈனையாதபடி , 

கூவல் ன்ன விடரகம புகுமின--ணெறுகள்போனற முழைஞ்சுகளிடததே 

புகுலீர், 
இரு கல் இகுப்பத.து இறு வரை சேராது--பெரிய சலவின த இரடூயினிடத் 

து மூறிஈதுசின்ற மலைகளைசசேராதே, 

[குன்றிடம் பட்ட வாரிட ரமுவத௫, நினறு கோககஞங கணவாள் வெளவு, 

மண்கனை முழவின் றலைககோல கொணட, சணடுகா லாகத தளாத லோமமபி, பூன்றி 

ணீ சழிமி ஷூறுதவப பகவே] 

நினறுகண கோகஇனும் வாள் வெளவும இடம பட்ட குனறு--நின்று கணளுற் 

பரககினும கண்ணினொளியைத தன்னழகாலே வாங்கெசொள்ளும் இடமுண 
டாய மலையில், 

உம்மை - அவறறைநு௨£ மனசதாற்கருதின் ௮ம்மனததையும் வாயகெகொளளு 
மென எசசவும்மை 

ஆரிடா அழுவதது ஊறு தவப் பல--பொறுததறகரிய ௨ருததததைசசெய்யும 

குழிசகளிடசதுப் பிறசகுமிடையூறுகள் மிகபபல, ௮வறறை, 

மண் கனை முழவீன தலைத தணடு காலாகச் கொணட-மாசசசனைசெதறிகத முழ 

வீடததிற் சாமாததை நுமக்குக காலாக வாககெகொணடு, 

sarge ஒம்பிச கோல ஊனறிணிா கழிமின--௮ழி. உளளேவிமுசலைப பரிக 

ரித்து அத்தணடாகயெ கோலை ஊனறிப்போவிா, 

அயில் சாய்ஈதன்ன கூரங கற பாறை--வேல்காயர்தாறபோலும் குடுமிககூாங் 

கற்களையடைய பாறையில், 

வெயில் புறர்தரூ௨ம் இன்னல இயககதத--குளிரசசிவாராமல வெயில் பாது 

காக்கும் இன்னாமைசெயயும் வழியிடத இற போம்பொழுது, 

சதிர் "னம் தணிர்த ௮மையததுச கழிமின்--ஞாயிறு சனமாறின ௮ச்திபபொ 

மூ,.திலே போவீர்; 
[உணாசெல வெறுத்தவவ னீஙகாச் சுறறமொடு, புரைதவ வுயரிய மழைமருள் 

ப்ரோ, லரசுநிலை தளர்சகு மருபபமு முடைய]



௩௫௮ பத்துப்பாட்டு. 

உரை செல வெறுத்த அவன் நீங்காச் சுறநமொடு புரை சவ உயரிய மழை 
மருள் பல் தோல் ௮ருபபமும் உடைய--புகழ பரசகும்படி. செறிச்த நன்னனுடைய 

நீமகாத படை சதலைவரோடே. உயாச்சிமிகவுயாந்த மேகமென்றுமருளும பல யானை 
திதரளையுடைய அ.ரண்களையும் அவ்வழியுடைய; 

அரசு நிலைசளாச்கும அருப்பம்--பொரவந்த அரசர் நிலையுடைமையைச் கெடு 

ச்குமரண், 

பின்னி ௮ன்ன பிணஙகு அரில அழை தொறும--அவ்வரண்களித பின்னிவை J 
தாலொத்த கொழி.பிணஙனெ கிறுகாட்டையடைய சறியவழிகடோறும, 

முன்னோன் வாய௫ய கட விசைச் சணைக சோல் இன் இசை ஈல் யாழ்ப் பத்த 
ரும் விசிபிணி மண்ணா முழவின் கணணும் இம்பிக கைபிணி விடாது பைபயக கறி 
மின்--முன்போகின்றவன முகததிலடி.யாமல வாகஇவிட்ட கடியவிசையையடைய 

தரணடகோல இனிய இசையைச் தன்னிடத?தகொண்ட கல்ல யாழின்பத்தராயும் 
வலிததுச்கட்டின மார்சசனைசெரிந்த மூழவின்கண்ணையும் கெடாதபடி. காதது ௮வ 
னைக் கரம்பிடி.த்துகசோடலை விடாசே மெலலமெலலப் போலவா; 

நாடுகாணனக்தலை (௨௪0) முதல இததுணையும மலைகூறிற்று, இவ்விடதது 
யாற்றின்தன்மையும் சேரககூறிஞா 

களிறு மலைந்தனன சண்கூடு துறுகல்--யானைகள் தமமிற்சோஈது பொருதா 

லொத்த ஒன்றினிடத்தே உனறு கூடி நெருஙன கல்லிடதசே, 

சளி பொழி சானம தலை sau பலவே--மழைபெய்டின்ற காகெள் அவ்விட 
த்து மிகப்பல; 

ஒன்னாத செவ்வா உலைவிடதது தாசதென ஈலவழிச் சொடுத்த சாணுடை மற 
வர்--ஏவல்பொருஈதாத பகைவா முதுஇிட்டவளவிலே தமதுவெற்றிசோன்ற ஆர 

வாரித்சாராக,௮தபொருமல இவவிடம் உயிர்சொடுத்தறகு ஈல்லகாலமென்று மீண்டு 

உயிரைச்கொடுதத சாணத்தையுடைய மறவருடைய, 

செல்லா நல இசைப பெயரொடு நட்ட கல ஏசு கவலை எணணு மிசப் பலவே-- 

கெடாத நல்ல புகழினையுடைய பெயாகளை எழு திஈ௩டடகறகள் முது&ட்டு்ப்போனவ 
னை இகமும பலவழிகள் எணணுதல மிகும்படி. பலவாயிருககும; 

இன்பு உற முரற்கை நும பாட்டு விருபபாகத தொனறு ஒழுகும் மரபின் அம் 
மருப்பு இகுத.துத துனைமின்--இன்பமிகுசன்ற தாளததினையுடைய அும்முடைய 

பாட்டு அந்நடுகல்லிஐ றெயவத திறகு விருபபமாகப பழமைஈடகடன்ற ௬ுழைமையி 
னையுடைய நுமமுடைய யாழைவா$தது விரையப போவா, 

மருபபு - ஆகுபெயர் 
பணடு நற்கு ௮றியாப புலம பெயா புதுவிர சநத நீவிபபுல் மூடி.ந்து இடுமி 

ன்--முறசாலம் கன்மையறியாத தயநிலததை வழியறியாமறபோய மிணடுவந்த பு.தி 

யவர்கள பினவருகின்றவாசளும் ௮வ்வாறுபோய மீளாதபடி. பலவழிகளுங்கூடி. 

ன சர்தியைச் கையாலேதுடைதது அடையாளமாக ஊசம்புல்லை முழி.ந்.திட்டு 

வைப்பி, 

நற்கு - ஈன்கன் விகாரம 
கானம் பல (௬௮௫), ஆண்டுக கல (௬௮௯) ஈட்ட (௬௮௮) கவலை பல (௬௮௯); ௮ 

க்கல்லிற்கு மருப்பிகுத்துத் தனைமின் (௩௯௧), ௮ப்பொழுது பு.துவீ£ (௩௬௨) புன் 

மூடி.ச்திடுமி (௬௧௬) னெனக கூட்டுக



௧௦.--மலைபடுகடாம். ௩௫௯ 

செல்லும் தே௪தத-- நீஙகள் போம் தேசத இலே, 

[பெயாமருங் கறிமா, கலலெறிக செழு திய ஈல்லரை மரர௮த்த, கடவு ளோங 
இய காடேசு கவலை] 

சல ஏறிஈது மருஙகு பெயா ௮றிமா£ எழுதி.ப கடவுள்--கலலை இடஈதகொண 

டு ௮சனிடத்தே இவவாறேபொருஅபட்ட இனனானெனறு அவனபெயரை உலகம 

றிவதறகு எழுதிய கடவுள், 

சல் அரை மராத்ச கடவள-- ஈலல அனாயினையுடைய மராததிடததனவாயெ 
கடவுள், 

என்றது - மராமாததினி ழலிலே ஈட்ட கலலெனறவாறு 

கடவுள் ஒங்கெய காடு ஏசு கவலை--அசகடவுளின ரெயவகசனமைமிகக தன 

கொடுமையாற பிறகாடுகளையிகமும பலவ/(நிகளில, 

[ஓட்டா சகனற வொன்னாத தெவவா, சுடடி.னும பனிககுஞ சுரஈதவப பலவே] 

ஒட்டாது அகன்ற ஒன்னாக தெவவா சுரம தவப பலவே--நனனனைப பொருந்தா 

தே நீஙக ௮வன் ஏவறகுப் பொருந்தாத பகைவரிருககும் ௮ருநிலஙகள மிசபபல, 
இதனால இகழுகாபபிணிக்கும ஆறறல கூறினா 

சட்டி னும பனிககும சுரம்-- சததமாகளிலேயிருகது நினைப்பினும தலைககெகு 
விச்குஞ் சுரம், 

தேம் பாய் கணணித தோ வீசு சவி சை ஐஒமபா வள்ளற படார்திகுமெனினே-- 

தேன்சொரிசின்ற சணணியினையும தேஷாசூதறங் கொடுத்துக்கவிக்த கையினையுமு 
டைய தனக்கென்று ஒருடொருளும் பேண ஈன்னனைநினைத்துச௪ செல்ன்றோமெ 

ன்று கூறுவீராயின, 

[மேம்பட வெறுத்தவவன ஜொஃறிணை சூதார, ஆககன மற்றே நமம னோச 

கே ] கம்மஞோககு ஆஙகனம் மேமபட வெறுகக அவன் தொல திணை மூதா ௮ற 

௮--ஈமமையொககும பரிஏிலாககு ௮பபகைபபுலம எலலாலாகளிஞம மேலாம்படி. 
செல்வமுண்டான ஈன்னனுடைய பழைதாகய உயாஈச ஒழுககத இனையுடைய பழை 

யவஷாகளை யொககும், 
அ௮சைவுழி ௮சைஇ அஞ்சாது கழிமின்--இளைதசவிடததே யிளைபபாறி அஞ்சா 

மற் போகீர், 
|புலியுற வெறுதததன வீழபிணை யுளளிக, கலைகினறு விளிககுங கான மூழிற 

ந்து,] புலி உற வீழ தன் பிணை உளளி வெறுதத கலை நினறு வீளீககும் கானம ஊழ 

இறாது--புலிபாயகையினாலேபடட தனபிணையை நினைதது வெறுதத கலைநின்று 

கூபபிடும் ௮அகசாட்டை முறைமைபபடபபோய, 
சிலை ஓலி வெரீஇய செககண மளாவிடை--விலவினொசைககு வெருவின சவ 

மதகணணையுடைய மரையேறு, 
தலை இறம்பு ககழும காறு கொடிப புறவின--மூறபடட குறுஙகாட்டி லே வினா 

ஈதோடும் நராறனெற கொடி.களையடைய காடஉடதது, 
வேறு புலம் படாஈத ஏறு உடை. இனத வளை ஆன தீமபால--மே.றறுபபுல 

களியே செனறுமேயஈத ஏற்றையுடைய ரிரையிட ததனவா€ய ச௩குபோல் வெள் 

ளிய புசுக்களின இனிய பாலை, 

மிளை சூழ் கோங்லா வளையோ உலபபத சருவனா சொரிதவின-- நிறையைக் 

'யல் சூழகின்ற இடையா வளையினையடைய மகளி மனமகிழும்படி. கொணடுவாது 

சொரிசையினாலே,



௩௭௦ பத்துப்பாட்டு. 

[பலம்பெறு ஈசையொடு பதிவயிற் நீரந்த.நும், புலம்புசே ணகலப் பு.துவி ரா 
குவீ£ா.] பலம் பெறு ஈசையொடு தும் பதிவயின் இரந்த புலம்பு சேண் ௮சலப் புது 
It ஆகுவிர--பலத்தைபபெறவேணடுமென்னும ஆசையுடனே அும்முடைய ஊரி 

னின்றும் போந்த வருதசம் விட்டு நீஙகுகையிஞ லே விருக்தார்தன்மையை யுடையி 

சாகுவி, 

(பகாவிரவு செலலின் பலவரி யனன, தகாவிரவு துருவை வெள்ளையொடு வி 

ரைஇக், கல்லென் கடததிடைச் கடலி னினாக்கும, பல்யாட் டி.னநினா ] பகர் பல 
விரவு மெல்லின ௮ரி அன்ன ௩கா விரவு துருவை வெள்ளையொடு விரைஇக கல் 
லென் கடதநிடைக கடலின இராகசகும் பல் மாட்டு இன நினா--பணடமவிற்ற பலவு 
ங்கூடு கெல்வினரிசியையொததனவாகக இடொய்விரவு&ன்ற செம்மறித்திள் வெள் 
யாட்டெனேசல௩து கலலெனகின்ற ஓசையையுடைய காட்டி டததே கடல்போ 
லேயொவிக்கும் பல யாட்டினினககளையுடைய இ.ரளகளிலே, 

பகாநெல் - வீனைசரொகை. 

எல்லினிீா புனே--இராககாலததை டடையிராயச் செலலின், 

மனத்தே ௮சகாலசசைக கருதுதலின், உடைமையாயிநறு. 

பாலும் விசவையும பணணாது பெறுகுவிா--பாலும் பாறசோறும முமக்கெனறு 

சமையாமற றமககுச சமைநஇிருக்தவற்றைப பெறுகுவி , 

அதயம்மயி அடகயே சேசுகை ௮அனன---மெல்லிய தலைமயிரினையுடைய சேண 
மிடட படுக்கையையொதத, 

மெய் உரிதது இயரறிய மிதி ௮௪ள் பள்ளீ--ஆ௫கெளின மெயயையுரித்து ஒன் 

ரூசதசைத்ச வாமிதித்ச சோ௱பகெகையிழல, 

இச் துணையாசச சேர்சனீோா க.ரிமின்-- கொடியவீலஙகுகள் வா.ராசபடி. இடை 

யா ஓளிச்ச நெருபபுத துணையாகச் தங்பெ டபோவி, 

கூபபிமி கடசகும கூ நல் ௮மபிற கொடுவீர கூளியா கூவை சாணின்--கூப்பி 
டாத ௮வ்வெல்லையைக % கூவாநிறகும கூரிய CVV அமபினையும் கொடியவில்லினை 

யுமூடைய காகொககு£ வேடருடைய இரளைககண்டீராயின், ௮வாகளுக்கு, 

படி யோச தேய்சச பணிவு இல ஆணமைக சொழியோள்சணவற் படாச்இகு 

மெனினே--சனனை வண௱ஙசாதாரை அழித்த தாழ்சசியில்லாக பசைவரையாளுந் 
தன்ஸமயினையுடைய ஈனனனைஙகினை ததுப் போன ழோமென்று கூறின, 

கொடியோளகணவன - கொடியினையடையோள கணவன் இதனால் அவன்றே 
வி கறபுர்கு.இி கஉூறிஞா இது சனனனென்ளம் பொருட்டாய்நின்ற ௮. 

கடியும் ஈழஙகும தணடினா தரீஇ ஐம்புமா அல்லது உடற்றுரா இல்லை--தசை 
களையும ழெஙகுகளையும அமமை ஈலிகது தனனபபணணிப பா.துகாபபாரல்ல.து வரு 
தீ.துவார்களில்லை, அவறறைநுகாநது, 

ஆங்கு வியம் கொணமின்--௮வவிடசத ௮வா போகச்சொனனவழியை நும 

க்கு வழியாசச கொண்டுபோவி; 

௮து அதன பணபே--அ௮சகாட்டின்தன்மை அத்தன்மைத்தாயிருக்கும்; 

தேம் பட மலர்ச்ச மரா௮ மெல் இணரும்--தேனுண்டாக மலராத மராவினது 
மெல்லிய பூங்கொத்தும், 

inmate ame க பனை. செவ கல்ப.   

  

* சடவாகிற்குமென்றும் பிரதிபேதமுண்டு, 
t



௧௦.---மலைபடுகடாம். ௩௬௪ 

உமபல் ௮கைத்த ஒள் முறி ஆவும்--யானைமுறித்த ஒள்ளிய தளிாகளையுடைய 

ஆசசாவிற் பூவும், 

[சளிசெரடு மிடைஈச காமா சண்ணி, திரஙகு மரசாரிற பொலியச் குடி: | திரங் 

க மரசாரில் தளிரொடு மிடை சாமா கணணி பொலியச சூடீ.-- உலாந்த மரசாரி 

லே தளிகளோடே நெருஙகககட்டின விழுப்பமருவின கணணியை அழகுபெறச் 

ரூடி. 

.ரமபு கண் உடைஈத கடவை சணணென.--பருக்கையையுடைய மேடடுகில 
த் திடம் விண்ட சிறுவழி மழைபெயது குளிருகையினாலே, 

உண்டனா ஆடி.ச் கொணடனீ சழிமின்--அகநீரைசககுடி. த்து குளித்து வழி 

ககுமுகஈ துகொண்டு போரின், 

[செவ்வீ வேஙகைப பூவி னன்ன, வேய்கொ எரிசி விசவை சொரிந்த, சுவல்வி 

ளை நெலலி னவரையம் புளிஙகூழ் ] 

செவ்லீ வேஙகைப பூவின ௮னன அவரை-.-இவந்த பூககளையுடை ய வேசை 
பபூவினையொச்த கிறத்சையுடைய ௮வனாவிசை, 

வேய் கொள ௮ரி--மரஙகல தன்னிடச்சே சொணட ௮௪, 

சுவல விளை செல்லின் ௮ரிச--மேட்டுகிலதசேவீளைந்த கெலலினநி௫9, 

சொரிஈத விதவைப புளியஙகூழ்--இவறறைப புளிசசராதத உலையிலே சொரிச் 
தாககன குழைந்த புலியயகஉடை, 

ற்கு இடை. உழகத நும வருததம வீட--இராகசாலததுச் காடடி. டத தப்பகற 

பொழுதவர்த நும்வருதகம் போம்படி, 

[அகலு ளாககட் சழிமிடை ஈ திய ரரி... புலவேய குரமபைக குடி.தொறும் பெறு 
Gar) ஆஙகண ௮௧ஒள் கழி மிடைஈது இயற நீய புல் கேய் குரம்பைக குடிதொ 

அம் பெறுகுவிர---அவவிடத்து ௮சனற ஊரி... ௪துஈ கழிகளால் தெறறிப்பணணின 

புலலானவேயர்ச குடி.லகளிலிருசகும குடிகடோறம பெறுகுவிர், 

கூழை அ௮றகுப பெறுகுவிரெனச 

[பொன்னறைக் தனன நுணணே ரரிசி, வெணணெறிஈ இயற்றிய மாக்க ணம 

லை, தண்ணெ னுணணிழு துளளீ டாக, வசையினிா சேபபி னலகலும் பெறுகுவிர்:] 

அசையிணி சேபபின்--இளைபபாறி அவ்விடததே சி௨நாடடங்குலீராயின், 

பொன் அறைந்தனன நுண கேர் அரிசி வெண எஏறிஈது இயறறிய மாக கண் 

௮மலை--பொனனை நறுககனாலொதத நுணணி௰ய ஓதத அரியை வெள்ளையெறீந்தாக் 
இன கரிய இடததையுடைய சோற்றுகதடியை, 

தண்ணென நுண இழுது உளளீடாக அலகலும பெறுகுவி£--சண்ணென்ற 

அணணிய௰ செயல்முதை உளளேயிட்ட்ணெணுமபடி. காடோறும பெறுகுவி,; 

விசயம் கொழிதச பூழி அனன-- கருபபுக்கட்டியைக் கொழிதத பொடியை 
யொதத, 

உணனுராத் ததத இடி. நுண நுவணை--தனனை நுசாவாரை வேடுருன்றை 

அக.ராமற் நடுதத' இடி. சசலால நுண்ணிதாகய தனை பபிணம. யோடு, 

சேப்பின முவணை?யாமட ௮மலையை இழுதுள்ளீடாச அல்கலும பெறுகுவி 
சென்க,



௩௬௨. பத்துப்பாட்டு, 

அவணையோடென தடு விரிச்ச. 

கொய் மர விறகின் ஞெூழிமாட்டி ப் பனி சேண நீங்க இனித உடன் துஞ்ச... 
கொய்ய மரமாகயெ விறகாலரக்சனெ கடைககொள்ளியை எரிததுப பனி விட்டுநீங்குப 

பழ. இனிதாசச சே ரத அஞ்சி, 

புலரி விடியற புள் தர்ச்துக கழிமின்--இராக்காலநீங்குதலையுடைய விடியற்க। 

லத்தே நிமிசதமபார்த்துப போவா, 

புள்ளோர்ச்சென்றதறகுப புட்களின்குரல கேட்பெ போவீரென்றுமாம் 

இத்துணேயும கானமும, சானத்தாறறினது கனமையும, அசையுகற்புலமும் 

வல்சியும் சேரக்கூ. றினா 

புல் ௮ரைச காஞ்-புற்கெனற ௮ரையினையுடைய காஞூமதனையும், 

புனல பொரு புதவின்--நீரவரதுபொருகனெற அறுகுகளைபும், 

மெல் ௮வல--மெலலிய வீளைநிலங்களையும, 

| இருக்த ஷாதொறு ஈலலியாழ்ப், பணணுபபெயாத தனன காவும் பள்ளியும், 

பன்னா ணிற்பினுஞ் சேந்தனிசெலினு, ஈனபல வுடைத தவன றண்டணை காடே ] 

சாவும்--பொழிலகளையும், 

பள்ளியும்--இடைசசேரிகளையுமுடைய, 

அவன் தண் பணை நாடே--ஈன்ளனுடைய குளிஈதமருத கில: ையுடை 

ய நாடு, 

பன்னாள் நிறபினும் சேகதனிாா செலினும இருஈத ஊாதொறும்--பலகாளநிறபி 
னும் ஒருகாட்டங்கபெபோடனும் நீர நுகாதறகுச குடி. நீஙகா இருக்த வாகளதோறும், 

கல்லியாழ் பணணுப பெயாததன்ன ஈன் பல வுடைதத--- ஈலல யாழின பண்ணை 

மாறிவாடித்தசன்மையவாக ஈனரா£ய பலபொருளகளை யடைதது, 

சாஞ்சிமுசலியவறறை உடையகாடு ஊாதோறும ஈன்பலவுடைததென்க. 

பண் ஒஓன்றையொனறொவ்வாத இணிதாயிருககுமாறுபோல அுகரும்பொருளக 

ஞூம் ஒனறையொன்றொவ்வா இனிமையுடையவெனமு. 

காணபு மலி பழனங கமழத துழைஇ வலையோ தந்த இரு சுவல வாளை---கா 

ண்புகெருங்னெ மருதகிலததைப பூக்கணாறவளைதது ஆசாயகது வலையைவீசுவா£ 

கொண்டுவந்த பெரிய கமுத இனையுடைய வாளைததடியை, 

திலையோ இட்ட நெடு காண தாணடி.ற பிடிசசை அனன செஙகண வரால.து 

டி.ச்சண் ௮னன குறையொடு விரைஇ-- ஒறிடத்தில நிலைபெற நிறறலையுடையோ 

சிட்ட சநெழ.ய கயிறறையுடைய ழாண்டிவிறபட்ட பிடியினசையையொத்த இவச்த 

சண்ணையுடைய வராலின௫ துடி. யின்கனணையொதத தடி .யோடேகலகது, 

பகன்றைசக் கணணிப பழையா மகளீா-.- பகனறைபபூவாற செய5 கணணியை 

யுடைய கள்விற்கும் வலையருடைய மகளி, 

ஜஞெண்டு ஆ செறுவில் தராய்க்கண வைதத விலங்கல் ௮ன்ன போ முதல 

தொலைஇ வளம் செய் வினைரரா வலட ஈலக--ஷஞெணடுகளாடி. த திரியும் செய்க்கருலெ 

மேட்டுநிலத்தே யிட்ட மலையையொததபோகளை அடி.யிலேவிழ அழித்துச் சடாவி 
ட்டு வளப்பத்தையுணடாககும உழவா நெல்லை முகச். து.தராநிற௫,



க௦.ஃமலைபடுகடாம். ௩௭௬௩ 

அளங்கு தசும்பு வாக்க பசும் பொதிச் தேறல்---களிப்பமிகுதியால் ௮சையும் 

மிடாவினின்றுமவார்த்த பசிய முளையாலாச்செ கட்டெளிவை, 

(இளங்கதி ஞாயிற்றுக களஙகடொறும் பெறுகுவி:] ஞாயிறு இளங்கதிர்க 

சளங்கடொழும பெறுகுவி---ஞாயிறறினது இளைய சதாகளெறிககுககாலததிலே 

சளங்கடோறும பெறுகுவி, 

வினைஞா வலடிரல்காகிறகப பழையாமகளிா வினாஇத தேற்லகஈலகாகிறகப Qu 
MGM cress 

[மூள்ளரித தியற்றிய வெளளரி வெண சோறு, வணடுபடக் கமழுஈ சேம்பாய் 

சண்ணித, தஇிணடோ ஈனனறகு மயினி சானமெனக, கணடேோ மருள ] 

வணடு படக கமழும தேம பாய் கணணித இண தோ ஈனனறகும அயினி சான் 

மெனச் கணடேரா மருள--வணமபடி.யுமபடி. சாறும தேனசொரிந்த கணணியினை 
யும தணணிய தேரினையுமுடைய நன்னனுககும உணவாதறகமையுமென்று கண 
டோர்கள் மருளும்படி. , 

மூள அ௮ரிதது இயநறிய வெளளரி வெணசோறு--மூளளைக கழித்தாச்செ 
கொழுப்பால வெளளியிறததையுடைய தடி.களையிட்ட வெளளிய சோறறை, 

வெள்ளிய கிறததையுடைய சடி.களை வெளளரியெனருா, ஆகுபெயராகக, 

கடுமபுடன அ௮ருந்தி--நுஞ் சுறறததடனே யுணடு, 

மருள இயறறிய வெனக. 

எருது எறி களமா தையொடு ௩ல் யாழ மருதம பணணி ௮சையினி கழி 

மின்--எருததையடி.சனெ.ற உழவரோசையோடே கூடும்படி. ஈலலயாமை மருதத் 

நதைவாகிதது இளைபபாறிப போவீ£, 

இச.துணையும நாடுபடுவலடியும ௮சையாறபுலமும் சேரககூறிஞா, 

வெள் செல் ௮ரிகா தணணுமை வெரீஇச் செங்கண எருமை இனம் பிரி ஒருத் 
தல் கனை செலல முன்பொடு கதழக்.து வரல போறறி--வெளளிய நெல்லையறுப் 

பரா கொட்டின பறையோசைககு வெருவிச் சிவந்த கணணையுடைய எருமைத்திர 

ளைப் பிரிந்தகடா ஆரவாரிக்குஞ் செலவினையுடைய வவியோடே நுமமேல் வீராக்து 

வருதலைப் பேணி, 

வனை சலசத் இ௫ூரியிற் குமிழி சழலும துனை செலல தலைவாய் ஐவிறஈது வரிக் 

கும--குயவன்வனைகன்ற மட்கலத் திற சக்கரம்போலக் குமிழி சுழன்றுதோன்றும் 

விரைந்தசெலவினைய/டைய வாயததலையின் ஒழிவின் ரி தடும் யாறு (௪௭௭), 

காணுகர் வயா௮ம் கட்கு இன் சேயாறறின் யாணா ஒரு சமாக கொண்டனிர் 

கழிமின்---சாணபாராவிரும்புங கட்டிய சேயாற்றினஅ பு. துவருவாயையடைய ஒரு 

காயை வழியாகக்கொண்டு போவா, 

வயாம - ஈற்றுமிசையுகரம் மெயயொடுககெட்ட து. சேயாறு - ௮வ்வியாற்றின் 

பெயா 
(நிதியந் தஞ்சு கிவச்தோஙகு வரைபபிற, பதியெழ வறியாப பழஙகுடி. கெழீஇ, 

வியலிடம் பெரா௮ விழுபபெரு duos, தியாறெனக கடத தெருவிற சாறென, விக 

மூர் வெரூஉங் கவலை மறுற, கடலெனக காரொன வொலிகச்குஞ் சும்மையொடு, 

மலையென மழையென மாட மோங்கெ, தணிதீர் காதலி னினிதமர்ச் துறையும், பணி 
வார் சாவிழ் பல்வண் டி.மிரு, ஈனிசேய்த் சன்றவன் பழவிறன் மூதார்:]



௧௩௬௪ பத்துப்பாட்டு, 

பல் வண்டு இமிரும் பணி வரா காவின்--பலவண்டுசளொலிக்கும் குளிர்ந்த கெ 
ip. பொழில்களையும், 

இகமுகர் வெருஉம நிவந்தோங்கு வளையபின்--ஈன்னனை இகழர்திருப்பா 
அஞ்சும் மிசவோங்கு மதிலையும, 

சாஜெனக கெழீஇக கடலெனக சாரொன ஓலிக்கும சுமமையொடு வியல இடம் 

பெரு விழுப பெரு கியமத்து--இருமாளென்னும்படி. மாக்தா பொருக்க சகடலெ 

ன காரொன ஐலிககும் ஆரவாரததோடே. திரிதரறகு ௮கனற இடம்பெரூத ரிய 
பெரிய ௮௩காடி. ததெருவினையும், 

கவலை மறுன்--பல கவாததனமையையுடைய குறுக்தெருக்களையும, 

புதி எழவு ௮றியாப பழககுடி துனி தா சாசலின இனிது அ௮மாஈது உறையுமமா 

டம் மலையென மழையென த௩9--ஊரினின்றும் போதலையீறியாக பழையகுடி. 

வெறுப்பில்லாச விருபபததோடே ஈனரு$லபொருக் தியிருககும மாடஙகள் மலை 
யென மழையென ஓஙகுகையினாலே, 

யாறெனக இடந்த தெருவின--யாறெனனும்படி. இ_ ௩2 பெருந்தெருவினையும, 

இரண்மெருஙகன மாடமுர் தெருவும யாறும கரையும போன் றவென்ளஞு£. 

நிதியம் துஞ்சும் ௮வன பழ வீறல மூதா ஈனி சேய்ச்சன்று--காவினையும மதி 
லினையம் நகியமதத்னையம மறுனேயும செரு னையுமுடைய பொருட்டிரடஙகும் 

அவன் பழைய வெறறியையுடைய மூதா மிகவும தூரிதன்றெனச 

இது மூதூ£மாலை கூறிறறு 

பொருந்தாத சதெவலா இருந்தலை தமியப பருநது படக சடகரும் ஒள் வாள மற 

வர்--ஈன்னனைபபொருச்சாத பசைவருடைய கரிய தலைகள துணியப பருந்துகள்படி. 

யப் போரைவெல்லும் ஒள்ள்யவாளைடடைய மறவா தம்முடைய, 

கருங்கடை எஃகம சாததிய புதவின அருஙஈடிவாயில அயிராது புகுமின்-- 

கரிய காம்பினையுடைய வேலைசசாததிவைததுக காததிருகசனற பல தெறறுவாசல 

களையுமுடைய அரிய கோபுரவாயிலை ஐயுமுமறபுகுவி, 

[மன்தில வதியுகா சேட்புலப பரிசிலா, வெலபோசச சேஎய பெருவிற ஓுளளி, 

வச்தோர் மன்ற வளியர் தாமெனக, கணடோ லலா மமாகதினிதி னோசக:| 

மன்றில் வதியுகா சேட்புலப பரிரிலா கணடொரொலலாம்--அம்பலஙகளிலே 

தங்குவாராயெ தூரியரகிலங்களினினறம வத கூததாமுதலியோராய் நும்மைச்கண 

டோரால்லாம், 

௮ளியா தாம் வெல பேச சேஎய பெரு விறல மனறவுள்ளி வகதோரொன 
அமர்ச்.து இனிதின் சோக£--இவ்வளீககததககவாதாம வெலலும்போரைவல்ல முருக 

ஊனைப்போலும் ஈன்னனைப பரிரிலர்ககுக கொற்றமாகநினைதத வந்தோரொன்.றுகருதி 

மூகம்பொருச்தி இனிதாகபபார்தது, 

[விருந்திறை யவரவ ரொ.தாகொளச் கு.றபெ, பரிபுலம் பலைத்தறும் வருத்தம் 

வீட:] பரி புலம்பு ௮லைதத வரூதசம் வீட அவா விருந்து நும் இறை எதிகொள 
அவர்க குறு--தரிததலானுண்டான தனிமை வரத இினவருத்தம போம்படி. அவ்வி 
டத்தோர் வீருக்தாய நீஙகள் தஙகுசலை எதிரேோறறுக்கொள்கையாலே அ௮வாகளைச் சேர்ச் 

திருக்கு, 
[எரிசான் றன்ன பூனை மரா௮,௪,௪, தொழுதி போக வலிச்சசப் பட்ட, மட 

தடை யாமான் சயமுனிக குழவி |



௧௦ மலைபடுகடாம்; ௩௬௫ 
x 

ஏரி சான்றன்ன் பூஞ் சனை மரா௮2த சொழுதி போக வலிந்து அகப்பட்ட மட 
நடை ஆமான் குழமி---நெருபபைக கான்றாலொதத பூஙகொமபுகளையுடைய மராம 
சத்திடததே டெச், இனமெலலாங கெடடுப்போகப போகமாட்டாதசபபட்ட மட 

ப்பத்தையுடைய ஈடையையுடைய ஆமானினது குழவி, 

சயமுணிக் குழவி--யானைககனறிளைய த, 

[ஊமை யெண்டின் குடாவடி.க குருளை | எணூனெ குடாவழ. ஊமைக குருளை-- 

கரழ.யின வளைந்த அடி.யினையுடைய வாயதஇறவாககுடடி., 

மீமிசைக கொணட கவா பரிக கொடுகதாள வரை வாழ வருடை வன தலை 

மாத தகா--முதுடெததேகொணட நிலததைககைககொளளும செலவினையுடைய 
வளைச்சகாலையுடைய வராயிட சதேவாழும எணகாலவருடையில வலிய தலையினை 
யுடைய பெரியஇடாய, 

இணி வருடையுஈ தகருமென வேரூகக கூறலுமாம 

அிரவுக குறும்பு எறிந்த கிறு கண தாவை- பாமபினது வலிகளையவழ்தத சிறிய 

கணணினையுடைய ரி, 

அளைச செறி உழுவை கோளு£ம பெவெறுதத மடககண மரையான பெருஞ்செவிக 

குழவி--முழையிலே செறிஈதிருர்த புலி பாயதலுறுகையினாலே தனனுடலைவெ 

௮௪ மடபபதழதையுடையகணணினையடைய மமாயானினது பெரிய செவியினை 

யுடைய குழவி, 
௮.ரககு விரிததனன செககிலம மருஙதத பரல தவழ் உமெபின் கொடுநதாள 

ஏறறை--அ௮.ரசகைபபரப்பினாலொ,தத சிவகதகிலததிட ததிற சுககான்கலலிலேதவமும் 
உடும்பினது வளைநதகாலையுடைய ஏறு, 

வரைப பொலிக்து இயலும மடககண மஞஷஞை--மலையிடதசே அழகுபெதறு 

ஆடும மடப்பததையுடைய கணணினைய டைய மயில, 

கான்ச கோழிக சவா குரற சேவல--சானசதிடததுக கோழீயிஈது பெடை 

யையழைகூன் ற குரலையுடைய சேவல, 

கானப பலவின் முழவு மருள பெரும்பழம--காட்டிடதத.ப பலாவினுடைய 

மூழவென்றுமருளும பெரியபழம, 

[இடி.சகலப பன்ன நறுவடி. மாவின், வடி.சசேறு விமாச்ச தீமபழத தாரம்] ஈறு 

வழ. மாவின் இழ.க கலபபனன வடி.ச சேறு விளைகத $மபழத தாரம்--நறிய வடக் 

களையுடைய மாவினது பொடி. சசெய்த கணடின்௧கலப்பையொதத பிழியப்படும் சாறு 

மூற்றின இனிய பழமாகிய பணடம், 

தவற கலிதசத இவா நனை வளா கொடி.--மமையாறசெருகளனெ பாரச்சின்ற 
அரும்புகளையுடைய மணம.௨ எருன்ற நறைககொடி., 

கரஅ௮ப்ச் கொணட நுகம் மருள நூறை---காவிச்கொணடுவஈத நுகமென்றுமரு 

ளம் நூ.ற்றைககழஙகு, 
தூறை - மலங்கென்பாருமுளா 

[பரூஉப்பளிங் குத] உதித்த பரூ௨ப பளிககு--மரச் இனின்றும் செறி 
யூ.திர்த்த பருத்த நிகரமாயெ கற்பூசம், 

பல உறு இரு மணி--பலவிலைபெற்ற அழகயெ மாணிககம,



1 

௩௬௭௬ பத்துப்பாட்டு. 

[குரூ௨ப்புலி பொருத புண்கூர யானை, முததுடை மருப்பின் முழுவலி மிகு 
இரள்:] குரூஉப்புலி பொருத புண கூ முழுவலி யானை முத்துடை மருப்பின் மிகு 

இரள---நிறததையுடைய புலிபொரப்பட்ட புணமிகக குறைவில்லா வலியையுடைய 

யானைகளினுடைய முததுடைய கொம்புகளினுடைய மிக்கதிரள், 

வளை உடைர்சனன வள் இதழ்க காஈகள--வளையுடைசதாறபோன்ற வளவிய 

இதழையுடைய கார்தட்பூ, 

நாகம்--புனனைபபூ, 

திலகம்--இிலகபபூ, 

நறும் காழ ஆரம்--ஈறிய வயிரதையுடைய சந்தனம, 

[ கருஙகொடி. மிளரின் சாய் ததுணாப பசுககறி ] .நிளகன கருங்கொடி காய்த் 

fear பசுககறி--மிளனெது கரியகொடி.கள்காய்தத கொததிற பரியமிளகு, 

மூன்னா மிளசென்றது முதலை, கறி- சனை. 

இருகது அமை விளைக்ச சேககள் தேறல்--நனருகய மூஙதறெகுழாயிலே முற 

திய தேனாறசெயக சட்டெஸளிவ, 

கான நிலை எருமைக கழை பபய் தீகதயிர--காட்டிடத.து நிலைமையினையுடைய 

எருமையின து மூகறெகுழாயிலேசோய்தச இனியசயி, 

நீல் நிற ஒரி பாய்க்தென--முறறுகை.பினலே நீலகிறச்தையுடைய Apad ons 

தாச, 
நெடு வரை கேமியி! செலலும கெய்க கண இருல--ரெடிய ௨ரைாயில் இரு 

லிடததைவிட்டுபபாயுக தேனைத தன்னிடததசேயுடைய இராலகள, 

(உடம்புணாபு தழீஇய வாரினி யனைததுக, குடமலை... பிறந்த தணபெருங கா 

விரி, கடனமண டழுவததுக கயவாய கடுப்ப, கோனாச செருவி னெஙெசடைத 

துவன்றி:] 
சழீதிய ஆசனி--ஈன்றெனறு கூடடி ககொண்ட ஆசினிபபலா, 

குட மலைப பிறஈச தண பெருஙகாவிரி கடல மண்டி அமுவததுக கயவாய் கடுப 
ப---குடகமலையிறபிறந்த குளிரக்ச பெரிய -“]ிமி கடலிலே (பிககுசசெல்கசின்ற ஆழத் 

சையடைய புகாமுகததையொபப, 

கோனாச செருவின செரஙகடை - பசைவா பொ.றுததலாற்றுத போரினையு 
டைய தலைவாசல் ல, 

Hess உடமபுணாபு துவனறி, 

[வானத தனன வளமலி யானைத, தாதெருத ததைந்த மூறற முன்னி.) 
மழை எதா ப கண முழவு கண இகுபப--மழைமுழககத்திற்கு எ.இிராகமுழங 

கும் கண்ணையுடைய முழவின்கண்கள் ஓலியாகிறக, 

சழை வளா தூமபின கணணிடம் இமி.ர -மூங்கலாகய இசைவளரும் பெரு 
வங்யெசதினது இறகதகணணிடம் ஓலியாநிறக, 

[மருதம் பண்ணிய கருகோட்செ சீறியாழ், ஈரம்புமி இறவா துடன்புணார் 
தொனறிக், ௪ட.௨ தறீந்த வின்குரல விறலியா | 

மரு தம பணணிய கர கோடு சறியாழ சாம்பு மிது இறவாது உடன் புணர்ந்து 

ஒன்றி இன் குரல வ்றவீயா--மருததை வா௫ிதத கரிய தணடினையுடைய இறிய 

OK இ௫றறிறகு உளாடைததிலது



க௦-றலைபடுகடாம். ௩௬௭ 

யாழின.ரம்பினோசைக்கு மேறபோகாது அவவோசையுடனேகூடி. ஓரோசையாய 
இனிசாகிய பாட்டினையுடைய விறலபட ஆடுமகளி£, 

கடவது அறிந்த விறலியர்--தலைவனைகசணடாற செயயசகடவ தொழிலை யறி 
ந்த விறலியா, 

தொனறு ஒழுகு மரபின சம இயலபு வழா௮த5--பழைதசாயஈடசகு முறைமை 
யினையுடைய தமமிலககணததிற றபபாமல, 

அருந்திநற் கடவுட பழிசசிய பினறை--பொறுததறகரிய வலியையுடைய சட 

வுல மு.தல் வாழததின பினபு, 

ழூ.றறததையணு (௫௩௧) இகுபப (௫௬௨) விறலியா (6௩௬) தேவபாணியைப் 

பாடி. னபினபு (௬௮) எனச 

விருச்திற பாணி சழிபபி--செனருற பு திசாகபபாமெ பாடடுககளைபபாடி,, 

நீள் மொழிச குனறா ஈல இசைச செனஜோ உம்பல--வேனிழறபுலவோச 

குக் கொடுததவறறை வாஙகாதபடி. ராஙகூறிய வஞூனஙகளிறகுறையாத ஈலல புக 
ழிலேசடஈதோருடைய வழியில்வா தவன், 

இசனாற கொடைசகடனிற தச அவன் தொலலேோராவரவுகூறினா. 

| இனறிவட் செலலா தலகமொடு கிறப, விடைதெரிஈ துணரும பெரியோ மா 
ப்ர்தெனக, சொடை ககட னிற 55 செம்ம லோயென | 

இடை தெரிக்த உணரும பெரியோ மாய்நதென--ஈன்றித ததிதுவென்று 

ஆராயும பெரிய உபகாரிகள இறாஈதாரகளாக, 

இன்று இவண செல்லாது உலசமொடு நிற்பக கொடைக சடன் இறுதத செம் 

மலோய் என--நினபோ இககாலதது இவவுலகலே ஈடநதுவிடாதே உலகமுள்ளவ 

ளவுநிற்கும்படி கொடையாடியகடனை முடி. ௪2 தலைமையை யுடையோயெனறுகூ றி, 

வென்றிப பல புகழ விறலோடு ஏததி--வெற்றியாலுணடாகிய பலபுகழ்களை 

ஜம்பொறிகளைத சன்வசமாககனெ வெற்றியோ டேபுகழகத, 

சென்றது கொடியவும விடா௮ன-- நும்மனத்திறசெனற ஏனைபபுகழ்களை முற 

றச்கூறவும் ௮மையானாய, 

ஈசை தர வச்தது சாலும் வருததமும பெரிது என--எனமேலுள்ளசசை கொ 
ணடுவருகையினாலே என்னிடததேவகதது அமையும, வழிவந்தவருததமும் பெரிசெ 

ன முகமன்கூறி, 

பொரு மு. ரண எதிரிய வயவரொடு பொலிநது திருஈகா முறறம அணுகல் வே 

ணடி--பொருனெற மாறுபாட்டினை எதிகொணடி.ருசகும் படைத்தலைவரோடே 
பொலிவுபெதறுக செலவசதையுடைய சுனமனையின மூறறத்தை நீஙகளசெல்லுதலை 

விரும்பி, 

பொலிஈ்செனனுமெசசதை உடையவெனபதனோடிமுடி.௧க, 

கல்லென ஓக்கல ஈல வலத. இரீடு--சகலலெனனும அரவாரததையுடைய சா 

ன்ஜோரிருக்னெற கனருடய சமையத்திருச்கு மணடபததேயிருஈ த, 

வலம் - இடம் 

இதனால், ஈல்லிதினியக்குமவன ௪றறததொழுககமும ௮வன் காணமூழிருசசை 

யய கூறினா.



௩௬௮ பத்துப்பாட்டு 

உயாந்ச கட்டில் உருபபு இல் சுறறதது அகன்ற தாயதத ௮ஃயெ நுட்பதது 
இலமென மலாந்த கையராூ--உயாந்த அரசவுரிமையினையும், கொடுமையிலலாத 

் அமைச்சர்முதலியோனாயும, அ௮சன்றசாட்டினையும், சருங்னெஅ.றிவினையமுடையரா 

ய் இரர்துவந்சோரச்கு யாம் இல்லேமென்றுகூ றி இல்லையென்று மறிதகத கையினை 

யுடையராய், 

கட்டில - கெஙகாதனமுூமாம தாயம் - உரிமைகளெல்லாவறறையுங் கூறிற் 

மாம 
தம் பெயர் தம்மொடு கொணடனா மாயந்தோ--தம்பெயலை உலஇல் கிறுத்தா 

மல் தம்முடனேசொணடு பொன்றக கெட்டுபபோன அரசா, 

கெடு வரை இழிதரு நீததம் சால அருவிச கடு வரற் கலுழிச சட்கு இன் சே 

யாற்று வடு வாழ எககா மணவினும் பலரே--நெடிய மலையினின்றுஙகுதிககும் பெ 
ருச்குரிறைச்சு அருவியின கடியவரக இனையுடை ததாகய பெருக்னேயுடைய சட் 

இனிய சேயாந்றின அறலவீற்றிருந்த இமெணலாதிய மணவினுமபலா, 

[அசனால், புகழொடுங கழிககம் வரைக்ச சாளென | அதனால் ஈம வரை்நதநாள் 

புகழொடும் சழிக என--அகையினாலே ஈமககுத் தெயவம் இததுணைக்காலமிருவென 
எல்லையிட்டுவிட்ட நாள் புகுழோடே கழிச்துபோவதாகவென்றுகருகி, 

[பரர்திடய கொடுக்கும் விசும்புதோ யுள்ளமொடு ] 

ப.ரசது இடம கொடுககும உள்ளமொட--கொடுததற்ரொழிலிலேவிரிர் த ௮௪ 

நீகே இடஙகொடுக்கும் நெஞ்சடனே, 

விசும்பு தோய் உள்ளம்--௮காயதனை £யொதத பெரிய உள்ளம் 

[(ஈயந்தனிர் சென்ற நும்மினுர் தான்பெரி, துவந்த வுளளமோ டமாநதினிது 

கோக்க, ] ஈயந்தணி£ உவந்த உள்ளமோடு சென்ற நமமினும் தான் பெரிது அமாகது 

இனி து கோகூ--பரிரிலபெறுதறகு விருமபி ம௫ிழ்ஈத கெஞ்சததோடே சென்ற நும் 

மினுஙகாட்டில் தான் பெரிதம மு2னமர்ச்து இனிதாகப்பாத௫, 

[இழைமருங் கறியா அழைநாற கலிக௪, மெள்ளறு கிறபபின வெள்ளனாக் 

கொளீஇ ] எள்ளறு சிறபபின இழை மருங்கு ௮றியா நுழை நூற் சலிஙசம் வெள்ள 
சைச் கொளீஇ--இகழசயெற்ற தலைமையினையடைய இழைபோனவிடமறியாத று 

ண்ணியதூலாறசெய்ச புடைவைகளை அழுகசேறினசீலைகள் டெததலின வெள்ளிதா 

இய ௮லாயிலே உடுத்தி, 

[Ge pig பைஈநிணத சடி.யொடு, நெடுவெ ணெல்லி ன்ரிசிமுட் டாது, தலை 

சா ளன்ன புகலொடு வழி௫றக் த, பலகா ணிற்பினும் பெறுகுவி£ ] 

வழி சறநது பல நாள் நிறபினும்--௮வ் மிடம் நு்நெஞ்சிற்குச சிறப்பெயஇப் 

பலநாள் கின்றீராயினும, 

மூடுவல் தந்த பைஈநிணத சடி.யொு-பெணனாரய் சடித்துககொணடுவந்த பசிய 

நிணத்தையுடைய தசைகளோடே, 

நெடு வெள் நெல்லின் அரிசி முட்டா.த.--நெழய வெள்ளிய நெல்லினரி௫யும் 
மூட்டுப்படாமல், 

தலைராள் ௮ன்ன புகலொடு பெறுகுவா£ா--முதஷட்போன்ற விரப்பத்மதாடே 

பெறகுவிர்; 
[நில்லாது செலவேர் திலலவெர் தொலபதிப பெயார்தென, மெல்லெனச் 

கூறி வி$ப்பின்"] நில்லாது எம் தொல பதப் பெயர்ஈது செலவேம் இலல என மெல்



மலைபடுகடாம். ௩௭௬௯ 

லெனச் கூறி விடுப்பின்--அ௮வ்வீட ௪து நில்லாதே எம்முடைய பழைய வூரே மீணடு 
போவேம்; இஃது எஙகளுச்குவிருபபமென்று ௮வன்பொறுகசச்சொல்லி அவனைக் 
சைவிடின், 

தம்முள்” தலைவன் தாமரை மலைய--துஙகளிற் தலைவனானவன் பொற்றாமனா 
யைச௪ கட, 

விறலியா சா கெழு இறபபின் விளககு இழை ௮ணிய--விறல்படவாடுமகளிர் 
அழகுபொருக்தின தலைமையினையுடைய விளஙகுகின் ற பேரணிகலஙகளைப் பூண, 

நீர இயக்கு ௮ன்ன கிரை செலல் நெடுந்தோ- நீரின் செலவினையொத்த நினாத 
அசசெல்னெ.ற செலவினையுடைய நெடிய தோகள, 

வாரிச கொளளா வரா மருள் வேழம்--யானைபடுெறவிடத்திற் பிடி. ததக 

கொள்ளாத மலையென்றுமயஙகும யானைகள, 

எனறது - பகைவர் இறைத்த யானைகளை 

சறஙகு மணி துவைககும் ஏறு உடைப பெரு நிரை--ஓலிச்குமணிகள் ஆரவா 
ரிசகும ஏறுசகளையுடைய பெரிய பசுததிரளகள, 

பொலம படைப பொலிந்ச கொய சுவற புரவி--பொனனாறசெயத கலனைமுத 
லியவறரூ.ற் பொலிவுபெறற மனசசெருககால் மயிரைப பலகாலுங கொய்யும் சழுத் 

தினையுடைய கு.திறாகள், 

நிலம் இனச Guts கிதியமோடு--மணதினனுமபடி. பழைதாய்ககிடர்த பொ 

ருட்டிரளோடே, 

அனைததும்--எஏலலாவறறையும், 

இலம் படு புலவா ஏறற கைந நிஹையக கலம பெயக் கவிழந்த கழல் தொடி.த் 
சடக கையின் -இலலாமையுண்டான புலவா ஏறறசைகநிறையும்படி. பேரணிசலங்க 

ஊசசொரிகையினாலே கீழ்கோக்கெ உழலுகதொடி. யணிந்த பெரியகையினிடத்துண் 

டாய, 

இதனாற புலவேராக்குசகரககும அவன் ஈசைமாரிகூதினஞா. 

வளம பிழைபபு ௮றியாத--தான்கொடுத்தசெல்வம் கெடுதலையறியாதபடி , 

வாய வளம பழுகிச கழை வளா ஈவிரதது மீமிசை--வாய்த்தவளப்பம் முற் 
றுப்பெற்று கூகூல்வளாந்த ஈவிரமெனனும் பெயரையுடைய மலையிடத்துச்சியிலே, 

ஜெரோரொன மழை சுரக்தனன ஈகை--கடக மழைசொரிந்தாறபோன்ற கொ 

டையாலே, 

[கல்தெ, தலைகாள் விடுககும பரிசில.] தலைகாள பரிஏில ஈலக விடுககும--மு.த 
னளிலே பரிசிலசந்து போகசசொலலும, 

மலை நீர வென்று எழு கொடி.யில சோனறம குன்று சூழ இருசகை காடு இழ 
வோனே--மலையினினறும விழுகனற அ௮ருவிசள வென்றுயாகன்ற கொடி.கள்போ 

லததோன்றும மலைகள்சூழ்க்கத பசபபினையுடைய காட்டிறகு உரிமையையுடையோன். 

விடுப்பிற் (௫௬௮) செனரோருமபல் (௫௪௦) காடகழவோன் (௫௮௩) தன்கையி 

-தீதுண்டாயெ (௫௭௪) மழைசரஈசன்ன இயலபாகிய கொடைதகொழிலாலே(௫௮0) 
வளம்பிழைப்பறியாதபடி. (௫௭௮) நிதியகதோடே (6௭௫) தோ (௫௭௧) வேழம் 

(௫௭௨) நினா (௫௭௯) புரவி (௫௭௪) இவையனைத்தும் (௫௭௫) உயாச்தவன் சாமரை 
வீ ஓ



OTD பத்துப்பாட்டு. 

மலைய விறலியா (௫௬௯) இழையணியச் (௫௭௦) தலைகாளிலே பரி€£லாக (௫௮௧) cok 

(௫௮௦) விடுக்கும் (௫௮௧) எனமுடி.க்க 

இதனால், வீயாதுசுரக்குமவன வியன்மூழிருச்கை கூறினார் 

கலப்பையிராய் (௧௯) ஒழுச் (௨0) கூறா (௪௬) இருச்ச (௪௧) சலைவ (௫டு,யாறு 
சடற்படர்ஈதாங்கு (௫௨) யாம் அவனை கசகரு திச்செனற பரிஏரிலபெறறு வருன் 
தேம், நீயிரும் (௫௩) ஈன்ன2படாகஈசு சொள்சையொடு (௬௪) செறிராயின் (௬டு) எற் 

ரூக்குறுகலின் (௬௬) எதிர்ந்சபொழுதையம் (௬௫) புள்ளையும் உடையிராயிருஈதனிர் 

(௬௬); இணி யாறறினதள$ம புலமும் (௬௪) வல்சியும் (௬௮) மலையும் சோலையும் கா 
னமும (௬௯) ஈசைமாரியும் (௪௨) உறறலும் (௪௯) இருகசையும் (௭௬) சுறறத்தொழுக 
கமும் (௮0) கடவுள தியறசையும (௮௩) அவன் சிறபபும (௮௫) தொலலோர்வரவும் 

(௮௯) ஞமூதாரரமாலையும் (௬௯) இருககுமபடி கேட்பாயாக, அவற்றுள் இனிவேளை நீ 

முூன்னியதிசையைககேள் (௬௪), பெட்டாஙகுவிளைய (௧௬௮) வானம பொழிகையினா 
லே (௬௭) முசுண்டை. (2௦௧) மூசஉாகப பல (௧௪௪) ஈருசவெணணிய இம மிகுவளம 

பழுகியவைபபாலே (௬௫) பு.*வதுவாகனறு, அவவழியினபணபு இததன்மைதது 

(௯௬), அவறறைககணடு கானவா (௧௫௫) சி.றகுடி.பபடி..௭ (௧௫௬) ஓககலொடும் பத 

மிசபபெறகுவிா (௧௫௭), ௮சைஇி அனறு ௮றசோசது அவண அலூபெ (௧௫௮) போ 

இப் (௧௬௦) பாககமெயதி (௧௬௨) ௨லவேள வ யிரியமெணிற் (௧௬௪) பொமமலபெறு 
Gar (௧௬௧), ௮வனமலைமிசைகாமு ௮யை னது (௧௮௮), ஆணசதெ தேகஃட்டேற 

லைப (௧௭௧) பருக ஈறவைம£ழ்௩த (௧௪௨) ௮னந்தல தீர (௧௭௯) மகமுஸறதபெப 

மனைதொறும (௧௮௫) தாரதடோட்ட (௧௭௦) வலசியைப (௧௮௩) பெறுகுவிா£ா (௧௮௫), 

பெற்றால பரிசினமா பப பீடலுமுரியிா (௧௮௭), அயயனடநீட்டி பபிற பனிச தலு முரி 
யி (௧௧௧), ஆதலால பஃககாணிலலாது மாசிபடாரின (௪4௨), படருமபொழுது ௮வ 
வாறு (௪௬௫) அருமபொரி (௧௬௪) யுடையவாகையினாலே ஈளளிருள (௧௬௫) வைக 

னி விரிகதவிடியலகழிமீன (௧௯௬), சமது செபபநதுணியின (௧௯௬௭) வலஞசெயா 

சகழிமின் (௨0௨), சழிநது குறவா (௨௨௯) ஏத்த (௨௦௪) தளாககுங்கல (௨௦௬) கூற 

றததனன (௨௦௯), அவைதாம இரியத (௨.௮) சுததி (௩0௭) விசைத் ராது வரும, 

அதற்கு மரமறையாககழு்மன் (௨௧), கழ்நது கானயாற்றுகநடவை (௨௧௪) வழூஉம 

ருஙகுடைய (௨௧௫) , அவலிடததிறகு வலந்த பரூ௨3 கொடிமதலைபறறி (௨௧௭௬) 

வழாலோமபி (௨௪௫) ஓூலரொருவி ராமபிணிா கழிமன (௨௧௮), கழிந்து நுண் 

ணீரபபா௫வழும்பு (௨௨௨) ௮டி.நிலைதளாககு மருபபமுமுடைய (௨௨௨), அதறகு வே 
ரலோடு (௨௨௬) மெனகோல பறழறீனிராகழிம்ன (௨௨௪), கழ்ர்து கடவுட்காணின் 
(௨௬0) வெதபு மாரிலையு (௨ஈஈ) மாலின, மர்யக2 டு) லோமபு.ர்ன (௨௬௨), 

ஒம்பி மஞாஞைகளரினும (௨௩7) கம்வன உகளினும் (௨௩௪) பீரசஙகாணினும் 

(௨௬௯) ஜெரோரொனகோகமலுரித, று (௨௪), நெற்மாறுபர்குவி (௨௪௧), www 

னம் கெறிமாறுபடாமற. பாயக கானசதுபடடின (௨௪௨) ஏனஙகாணின (௨௪௭) 
மிசைந்து (௨௪௯) பரு£ப (௨௬௧) பொதியிணிராய (௨6௨) மகாரோடே (௨௫௯) 

கழிதலோம்பி ௮தகுக (௨௫௪) கலலளைவதிமன ௨௬௫), வதிகத விடியலெழுக்து 

(௨௫௭௪) செச்நெறிக்கொணம்ன (௨0௮), கொணடு விலஙஇ (௨௬௧) கோக்க (௨௬௭) 

குறுசாதுகழிமின் (௨௬௪), கழ்கது காகொானர்தலை மெனமெஈவகனமின் (௨௭0), 
அகன்று குன்றத்தப்படின் (௨௭8) ,யஈதொடுமின (௨௭௭), தொட்டால் கானவரு 

ளா (௨௪௯, அவரெயதிக (௨௮௧) சாட்டி. (௨௮௩) முந்துற (௨௮௪) இனியிராகுவிா£ 

(௨௮௬); அம்ஙன மினியிராய அவாகூறிய மாதிரஙசைககொணடு (௨௮௭) இழிர்து



௪௦ -மலைபககெடாம். ௩௭௪ 

(௨௮௮) இரு ப்பின் (௨௯௬௦) மலைபகெடாம (௬௪௮) பல இிறமபெயர்பவை கேட்குவிர் 

(௨௯௧); கேட்டபின் ௮வன்வெறபு விழவினறறு (௯௫௧), ஆணடுத தொன்முறைமரபி 

னிராடப் (௬ட௫டு) பாடி. ப (௬௫௧௯) பழிச்சி (௩௬௦) மலைபிறபடகச் (௬௫௪) கழிமின், 
(௩௬௦) கழிக்.து தவலை அவற்றவின (௬௬௩) விடரகம்புகுமின் (௬௬௬), புகுந்து குன் 

றில் ஆரிடரமுவதது (௬௬௮) ஊறு தவபபல (௬௭௨), அவற்றைச் சோலகொணடு 

(௬௭௦) ஊனறினிாசழிரின் (௩௪௨), ஈழிஈது இன்னலியககதது (௬௪௪) அமையத்துச 

கழிமின (௬௭௫), கழிசஈ.து ௮வவிடம் ௮ ஈபபமுமுடைய (௬௪௮), அவவ. ரணகளிற 

போடல நுழைதொறும் (௩௭௯) கைபிணிவிடாதுசழிரமின (௯௮௩),கழிசசாற சானமப 
ல (௯௮௫), சல ஈட்ட(௩௮௮) கவீலைகளபல (௩௮௯); ௮ககவவிறகு மருபபிகுத.த.த். தனை 

மின் (௬௯௧), அபபொழு ஏ புதுவி£ (௯௬௨) புன முடிநதிடுமின (௯௧௧), இட்டுபபோ 
னாற சுரகதஃப(ல (௬௯௮), தமபாவளளற படாகடிகுமெனின (௪௦௦) நகம்மனோ 
£ககு ஆங்கனம (௪0௨) மூதீரா (௪௦௧) அறறு (௪0௨), அசைவுழியசைஇ அஞ்சா 
துகழிமின (௪௦௯), அககானததை.பிறஈது (௪௦௫) கோவலாபாலை௪ (௪௦௯) சொ 

ரிகையினாலே (௪௧௦) அவாக்குவிருந்தாலா (௪௧௨), ௮ஙஙனமவிருந்தாய ஆடடி. 

னிரையிலேபுகிற (௪௧௬) பாலுமவிசவையம பெறுகுவி£ (௪௧௭), அவறறைபபெறறு 

அ௮தட்பளளியிலே (௪௧௯) சேஈதனிரகழிமின (௪௨௦), கழிந்து கூளியாகூவைகாணிற 

(௪௨௨)படாச திகுமெனின (௪௨௪) தடி.யுயகழஙகுந சரீஇ (௪௨௫) ஒமபுஈரலலது உட 
நறுகரிலலை (௪௨௬), ௮வறறையருஈதி வியஙயகொளண்மீன, அதனபணபு ௮ஃது(௪௨௭), 

௮பபண்பைககணடி கணணியைச (௪௩9) ரூடி. (௪௩௧) சணணென (௪௩௨) உணட 

ofr 90-6 கொணடனாசழ்மீன (௪௩௯), கழிஈதாற புளிஙககூழை (௪௯௬) ௮றகுக் 
(௪௩௪) குடிதொறுமபெறகுவிர (௪௩௧), பெறறு ௮அசையினீா சேபபின் (௪௪௯) நுவ 

ணையோடு (௪௪டு) ௮மலையை (௪௪௧) இழுஅளளீடாக (௪௪௨) ௮லகலும் பெறுகுவீர 

(௪௪௩); அவறறைபபெறறு ஞெகிழிமாடீடி. த (௪௪௬) துஞூப (௪௪௭௪) புளளேோததச 
கழிமின் (௪௪௮), கழிச சால அவன தணபணைகா? ஈகனபலவுடைதது (௪௫௩), ௮தனை 

யடைகதால வினைஞாவலடஈலகப (௪௬௨) பழையாமகளி (௪௫௧? விரைஇத (௪௫௮) 

தேறலை (௪௬௩) கலக (௪௬௨) அவறறைபபெறகு.ஏ£ (௪௬௪), அவமமைபபெறறபின்பு 
அவரவரிட்டவெணசோறறை (௪௬௫) யரமுநதி (௪௬௮) மருசமபணணிக கழிமின 

(௪௭0), கழிஈது எருமையொருததல (௪௭௨) க,தழகது வரலபோறமிச (௪௭௩) சேயாற 

றின் (௪௪௪) ஒருகராககொண்டனாீகழிமீன (௪௭௭), சழிர்சால அவன்ஞாதூரா சேய் 

ததன்று (௪௮௭), அவவூரிறசெனரறு ல ௮ருஙகடி வாபிலை அயிராது புகுமின (௪௧௯௧),பு 
ககாறபரிரிலாசகஉ)கணடேரெலலாம (௪௬௫)௪தாகொளககுறுகெ (௪௯௬) பின்னர் 

மூறறமுன்னிக (௫௬௧) கடவுள் வாழததிபபினனா (௫௬௮) விருர்இறபாணிகழிப்பிச 
(௫௩௯) செம்மலோயென₹ கூறி(௫௪௩)யே.ததி௪ (௫௪௪) சென்ற தகொடியவும் விடா 

யை (௫௪டு) வருததமும பெரிஜெனக்கூறி(௫௪௬)௮ணுகலவேணடி (௫௪௮)ஈல்வலத இ 

ரீஇ (௫௭௯) மாய்க்தோ (௫௫௩) மணலினுமபலா (6௫௬), அதனால் ஈம்வரைச்சகாள் 

புகழொடு கழிகவென்றுகருதி. (௫௫௪) பரகதிடஙகொடுக்குமுள்ள கதோடே (66௮) 

அமர்ச்து நோக்டச் (௫௬) கலிஙகம (௫௪௬௩) வெளளரைககொளீதிப (இ௬௨) பலகாள் 

நிறபினும் (௫௬௬) தடியொடு (௫௬௩) அரிச முட்டாது (௫௬௪) தலைசாளன்னபுகலொ 

டு (௫௬௫) தரப பெறுகுவி£; நிலலாது(௫௬௬)செல்வேமென (௫௬௭ । விபெபின் (௫௬௮) 

சென்றோரும்பல் (௫௪0), சாடுிகிழவோன (௫௮௩), அவன் தனகையிடத்துண்டாயெ 

(௭௭) மழைசரஈதன்ன இயலபாகிய கொடைததொழிலாலே (௫௮0) வளம்பிழை 

ப்பறியாதபடி.. (௫9௭௮) நிதயுததோடே. (௫௭௫) தேர் (௫௭௧) வேழம் (6௭௨) நினா



௩௭௨ பத்துப்பாட்டு, 

(௫௭௩) புரவி (௫௭௪) இவையனைத்தையும் (ட௭டு) தலைவன்ருமனாமலைய விற்வியர் 

(௫௬௧) இழையணியபச் (௫௭௦) தலைராளிலேபரிரிலாக (௫௮௧) ஈல் (௫௮0) விடுச்கு 

ம் (௫௮/5); ஆதலால், ௮வன்பாற் ரூழாமற் (கடி தாசச்சென்று பரிரில்பெறுகுவிராக 

வெனக் கூட்டி. வினை முடி.வுசெய்க. 

டரணிய ழட்டத்துப் பேநங்தன்மூர்ப் பேநங்கேளசிகனார் பல்தன்றக்கோட் 

டத்துச் சேங்கண்மாத்துவேள் நன்னன்சேய் நன்னனைப்பாடிய மலைபடூகடாத் 

திற்த மதுரை ஆசிரியர் பாரத்துவாசி நச்சினர்க்கினியர் சேய்த உனாழற்றிற்று. 

ட டைத ரர இறததலலைவைய ப 

வெண்பா 

தூஉய்த இபபுகையத தொலவிசுமபிற போசகதுகொல 

பா௮ய்ப பகலசெயவானள் பாம்பில்வாயப பட்டான்கொல் 

கோண்மா மிசையானகோ னன்ன னறுநுக 

லார்மாமை யெலலாம பசபபு. 

I te வட்ட 

பத்துப்பாட்டு 

நச்சினார்க்கனியருணா 

முதஅப்பெற்றது 

Was Pag 

ிவண்பா 

ழநத பொரநநாறு பாணிரண்டூ ழல்லை 
பேந்த வளமதுரைக் காக்சி--மநவினிய 

கோலநேடூ நலவாடை கோலதறித்சி பட்டின 

பாலை கடாத்தோடூம் பத்து 

சகலைவகவடடவ துக்க Dred pre:



உணைச்டறப்புப்பாயிரம். 

<0 <a ee 

டுவண்டா 

%பாரததொல காபபிபமும பந்துப்பாட் டூங்கலியு 

மாரச குறுந்தொகையு எளைஞைஞானகுஞு--சார த 

,இருததகு மாமுனிசெய சரசா மணி.பும 

விருததிரஈசி ஞாச௫னிய மே 

ஆ௫ிரியப பா 

பாறகடல போலப பரகந நன னெறி 

நூறபடு வானபொரு ணுணணிஈ னுணாநத 

போககறு கேளவிப புலவோ புலதஇ 

னாறபொருள பொதிநத தூககமை யாபபினைத 
தேகசிய சரகைய @ So um nu 

வெழுததுஞ சொலலும் பொருளுமிம மூனறு 

மிமுககற வாயரஈத வமுக௫ிஜொல ச ததித 
தொலகாப பியமெனுஈ£தொடுகடற பரப்பை 

மறுவுங குறைவு மினறி யென்றுங 

சலையி னிறைஈச கதாமதி யெனன 

நிலையுடை கத னெடுஙகரை arenas 

SOOT WIGS கநபத வேணடியு 

நலலறி வுடையோ நயபபது வேணடி.பு 
மூரையிடை யிட்ட சாணடிகை யுனாரது 

மான்னோ புகழந்த வறிவினிற றெரிஈது 

சான்றே நரைத்த தண்டமீழ்ந் தேரிய 
லோநபது பாட்டு ழணாபவர்க் கேலலா 
ழரையற ழழதும் புரைபட வுரைத்து 
மொலித்திரைத தலததி னுணார்தோ ர௬ரைககுவ 
சலிதகொகைக கருததினைக காட்சியிற கணடதற 

குள்ளுறை யுவமமு மேனை யுவமமு£ 

தெள்ளிஇற றெரிந்து தஇணைப்பொருட் கேறப 

வுள்ளுறை யுவமத் தொளிதத பொருளைச் 

* இர்தவெணபா, திநவாவடூதுறை யாதீனமடத்துப் புத்தசசாலையிலுள்ள 
௨௫ பழைய இருககுறள் பரிமேலழகருனாப் புத்தகத இறுதியில் நற றிணேசல்ல'' 
'முருகுபொருராறு” ““*நாலடி.நான்மணி'? என்னும வெணபாச்கள் மூன்றனோடும் 

ஈழுதப்பட்டி ருந்தது.



கமான் உளாச்ூறப்புப்பாயிரம். 

கொள்பவா கொள்ளக் குறிப்பறிஈ துணர்த்தி 
யிறைசசப பொருளுச் கெயதும் வகையைத 
இறபபடத தெரிஈது சாபெறக கொளீஇ 
துறைப்படு பொருளொடு சொற்பொருள் விளக்கி 

முூறைபபட வினையை மூம.௪துக சாட்டிப் 

பாட்டீடை. மெய்பபாடு பாககுறத தெரிததப 

பாறபட தாலின் யாபபுற வரைதத 

சாறபெயா பெயரா ஈடபபக ிடதஇப 

போற வீனனுரை பொருள்பெற வீளமபியும் 

MALU பகழகது மணிமுடி சூட்டிய 
பொய்யில வானசசை பொகிகச செச்சமிழ்ச 

இசா மணியைத செணகடன் மாநிலம் 

வச்சா தரி ப வண்பெரு வஞ்சிப 
பொயயா மொழிபுகழ மையற காட்டி 

இருகசகு மூணிவன் ௧௩தஇது வெனனப 
பருபபொருள கடி.க்து பொருடடொடர்ப படுத்து 
வினையொடு முடியப புனையுரை யுரைதது 

ஈல்லறி வடைய தொலபே ராசான 

சலவியங காட்டுயுங் சாசிணி w Susu 

பொருடெரி குதகதொகை யிருபது பாட்டி.ற 

இிதுபொரு ளென்றவ னெழுதா தொழிய 

விதடொரு ளெனறதற கேறப வுரைததுச் 

தணடமிழ தெரிதத வணபுகழ மறையோன 

உணடிமி சோலை மதுரா புரிதனி 

லெணடிசை விளக்க வநத வாசான 

பயின்ற கேளவிப பாரத துவாச 

ens மறை துணிந்த ஈபபொரு ளாகிய 

தூய ஞான நிறைஈத ஏவசசுடா 
தானே யாகிய தனமை யாள 

னவினற வாயமை நசசினூாக இனிய 

ணிருவினை கடிய மருவியம பொதியின 

மருவீய குறுமுனி தெரிகமிழ விளங்க 
ஆழி பூழி சாலம 

வாறி வாழியிம் மண.ப்சை சானே 

€ 

விருக,௧ம 

பசணசைமா லனைய மேகம் பெளவறீர பருசெ் கான்ற 
வெச்சினாத திசைய முண்ணு மமிழ்தென வெழுகா வெசசின் 

மெச்சிகொ ணாளும் விண்ணோ மிசைகுவர் வேத போத 

னச௫னாச் னிய னெச்சி னறுந்தமிழ் அுசர்வர் ஈல்லோர். 
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அ. 

பத்துப்பாட்டு. 
  NT 

அரும்ப தவிளக்கம். 

கு -குறிஞசிபபாடடு 

  

பெரு --பெருமபாணாற ௮ுபபடை 

ட ௮---சி௮ுபாணா றறுபபடை மபாரு--பொருரராற அப்படை 

இரு--இருமுருகாற றுபபடை மது ம துரைககாஞகி 

ரெ --நெடுநலவாடை லை மலைபடுகடாம 

ப அபுட்டினபபாலை ip yas tO 
Ser, | Sn ae 
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தொடா விளசகததுள்ள சொடாசட்கும எழுதிய பொருளகள் அவவவவிட ககளில 

ஈசசினாக€ூனியரெழு தியவையே ] 

அ] 

அ௮ககாடு- உணணாடு மது, ௧௪௯ 

௮௧ல் - சட்டி. பெரு, ௩௭௭ 

௮கலறை - பாசறை, மலைபபககழமாம 

ப, ௨௬௭. 

௮5வ - ஒஓலியாநிறக இரு, ௧௨௨ 

அசவா - சூதா- அழைததுப YF ip cons 

[அகவல - அழைததல] மது, ௨௨௬ 
நாட்டில்வாழ்வா பொரு. ௨௨௦. 

கதீர், 

தாழிபோலப புடைடட் ம. ததலின 

கிறு, ௨௨௪ 

அகைதத - மூறிதத, மலை, ௪௨௯௬ 

அிகைந்தன்ன - சுழைததாபலாத ப்பா 

௫, ௧௫௬௯ 
அிகைய - தழைக்க மதி, ஸஃ 

அங்காடி. - கடை, மது, ௪௬), PF 

௮சைஇ - இருநது: பெ, ௬௧௬ இளைம 

தி; ப, ௨௫௯. இளைபபாறி: சிறு, ௧௨, 

பெரு, ௬௯௦, வருததி, று, ser, 

களம் - Teen win, BP 

௮சைஇப - ஓயரத இறு, ௬௨. 

அசை3யது - ஈடநதது: ஏரு, ௧௦௯ 

அசைகத - ஈட்டிய (Lp, oP 

அ௮சைதல - இருதகல திரு, ௪௭௭ 

அஞா - வருசுதம பொரு, ௮௮ 

அட்ட - இட்சி இரு, ௨௮ மிகவிடடு Qu 

௬, -௬௫ 
அட்டி.ல- அ௮மிககளை இறு, ௧௬௨ 

அடமபு - AL Dit LL G@ aor 

அடா - தகடு மலை, ௪. 

அகெகம் - பககமலை இரு, ௪௨, பெரு, 

௨௫௪௭ மலைபபககம: மலை, ௧௪௧, ௬௫௯ 

அடை - முளை, நெலலடையுமாம் பெரு, 

௨ உணு 

அடைச? - உடுதது மத, ௫௮௮ 

௮ரைணல - தலைமை இறு, ௨௦௦. 

அண்ண - உணக்கு பொரு, ௧௨ 

அ௮ணநூய - பினனிவளாஈத மலை, ௨௨௬ 

அபசங்கு - செயவம பெரு, ௪௧௪ பேய் 

மகள பெரு, ௪௫௯. வருததம் திரு, 

௨௮௯ வருததுகதெய்வம், மது, ௬௬௨



போச் 

அணத்தல் - தலையெடுத்சல், பொரு, ௧௩. 

௮ணந்த - மேனோகூரின்றுவருக்தின: க, 
௬௫. 

௮ணல் - கழுத்து, பெரு, ௨0௫ தாடி, 

பெரு, ௧௬௮. 

அணிந்து - அழகுபெற்று; மத, ௨௪௮ 
அனுகுபு - ௮ண்ணிதாக நினற பொரு, 

EPH 
அத்தம் - வழி, பெரு, ௬௧ 
௮தரிகொள்ளுதல்-கடாவீடுகல மத,௯௪ 

அதள் - தோல் : பெரு, கடச 

அதிகன் - ஒர்வள்ளல்; இவன சனக்குக 

இடைத்த ௮மிழ் தவிளையும் சருநெல்வி 

சசனியைச் சானுணடு உடமபுபெரூ 

சே ஒளவைககுசககொடுத்தோன இறு, 
௧0௯ 

அதிரல -புனலி மு,டுக. புனவிபபூ கு, 

௭௫ 
௮க்தணர் - ௮ந்தததையணவுவா£, என்ற 

து வேதார்தத்தையே கோக்குவாசெ 

ன்றவாறு: இரு, ௬௬, மது, ௪௭௪௪ 

அமாத்து - பொருந்தி திரு, ௬௩ 

HO GN - நெருஙகுதல மலை, ௨௧௧. 
அமலை - சட்டி: திற, ௧௯௪, பெரு, ௨௨௪ 

சோறறுத்தடி. மலை, ௪௪௧ 

அமன்ற - நெருங்கனை மது, ௭௧௦ 

அமைதல் - நெருங்குதல. மலை, ௧௮௧ 

மையான - ஆருன ப, ௨௭0 

தயிர் - நுண்மணல மூ ௬௨ 

தயிராது - ஐயுராமல மலை, ௪௬௧ 

தியினி - உணவு மலை, ௪௬௭ 
தரககு - சாஇலிங்கம் Hy, ar, ௨௫௬ 

பெரு, ௨௯௩, பொரு, ௪௯ 

அரந்தை - மனச்ச௨றசி மது, ௧௬௭ 

அரலை- கொமெடு, குறறமுமாம: மலை,௨௪ 

விசை: மலை, ௧௬௯. 

அரி- அழகு: இரு, ௭௬ வண்டு, மென 
மையுமாம்: மது, ௨௫௨. 

தரிசர்- அறுபபா: மது, ௧௧, மலை, ஈ௭எக 

இிரிமா - இிஙகவயேறு: ப, ௨௬3. 

அரில் - சிறுசாடரி லை, ௩௬௭௧ பிணக்சம 

பொரு, ௪௬௪; மது, ௨௮௮ 

அரும்பதவிளக்கம். 

௮ருகா - கெடாத: பொரு, ௭௭, ௧௪௯, 

அருபபம் - அரண்: மத, ௬௭; மலை, ௬௭௮; 

௨௬. அரிது: மலை, ௧௯. அருமை: 

மலை, ௨௨௨. 

௮ருவாளா - ௮ருவாளகாட்டி.லரசர்: ப, 

௨௭௫ 

அரை - வயிறு: மலை, ௬௦௪ 

௮ல்இ- சங்கி பெரு, ௧௪௬; பொரு, 

2௯, மலை, ௧௫௮ 

அலலாஈது - மகழ்ஈது: க,௧௪௩ 

அலகு - பலகறை: மலை, ௨௬௪ 

அலஙகல் - ௮சைதல்: திரு, ௨௧௮)பெரு, 

௮௬; மலை, ௧௬௧. 

அலஈதோர - இசெசட்பட்டேரா: திரு, 

௨௭௪ 
அலமரும் - அசையும் மலை, ௧௧௯, ௨௧௧ 

அலரி - பூ கு,௪௬௭ 

அலவுதறு - அலம்வந்து: கு, எ 
அலை - அ௮லைததல்: நெ, ௬, 

அலைக்கும - வருசதும்: இரு, ௫௦ 

அலைப்ப - வருதத கு, ௧௦. 

அவல - விரைநிலம மலை, G0. 

அவலம- கேடு: மலை, ௨௮௫, மிடி. பெரு, 

Fad 

அவிழ - சோறு மலை, ௧௮௩ 

ஆவைபபு - குததுதல இறு, ௧௬௪. 

அவையம - இரள மது, ௬௬௨ 

அவையல - குததலரிசி பொரு,௧௬ 

அமு சல - எரிதல்: பொறு, ௫. 

அ௮ழனற - வெமமைசெயத: சிறு, ௨௬௪, 
அழுந்துபடடி ௬ தல - நெடுஙகாலம்௮ழ. 

பபட்டி.ுத்தல: மது, ௬௪௨ 

அழுமபில் - மானவிறலவே Garatr gyal 

குறுகிலமன்னனூர்: ம.து, ௬௪௫, 

அழுலம் - .ஐழம் மலை, ௫௨௮ குழி: மலை, 

௬௬௮. பரப்பு: பெரு, ௬௫௦. 

அளகு - கோழிப்பெடை:; பெரு, உட௭, 

அளவை - தன்மை; பொரு, ௬௨, 

அளியன - அ௮ளிச்சத்தச்கான்: இரு, ௨௮௪ 

அளை - முழை பெரு, ௨0௮) பொரு, ௬) 

மலை, ௩0, மூழைஞ்சு: ௬, ௨௫௨; திரு, 

௬௧௪, மலை, ௨௫௫ மோர்: பெரு, ௪௬௬.



அருமபசவிளக்கம். 

அளைஇ - சலஈது: பெரு, ௨௭௮, மலை, 
௧௮௪ 

<3 BiB - அ.றியவல்லாய்: பொ ந, ௫௭ 

அறிவுமடம்"- தான் கூறுகின்றவாறையு 
ணரும அறிவில்லாசார்மாட்சிச கான 

௮றியாமைப் பட்டி. ர௬பபது: இறு,௨௧௭௬ 

அறிவுரூல - அ.றிவறுகுதல் கு, ௨௨ 
அறுவை - உடை: இறு, ௨௬௬. துலெ 

பொரு ௮. 

அழை - பாததி: மலை, ௧௧௮ பாறை ௭, 

௬௮. 

அறையுாறு - வெட்டுதலுறறு மலை, கக. 

அனச்தா கள்ளின்செருககு பொரு,௬௪ 

அனக்தல - மதம் மலை, ௬௪௬ 

௮ணிசசம் - அனிச்ஈபபூ கு, ௬௨ 

A> 

ஆகுளி - சிறபறை மத, ௬/௬, மலை, 

௧௪௦ 

ஆஙகண - ஊர மது, ௨௭ 

ஆங்கு - அக்காலதசே Wy, ௧௭௧ 

ஆடி. - ௮அளைகத பெரு, ௬௬ 

ஆடிய - ௮ளை*த இரு, Qe 
ஆணடலை - ஆணடலைபபள ப, ௨௩௮ 

ஆணை - ஆககனை மது, ௪௬௧ 
ஆதி - குதிரசைகக௫யு ளொனறு மது, 

௬௬0 

ஆம்பல - ஒருபண, கு, ௨௨௬ 
ஆம்பி - குடைககாளான பெரு, ௧௩௫௭ 

பனறிபபததல மது, ௬௧ 

இழூர் - நல்லியக்கோடனூர் gy, ena 

துய் - ஐர்வளளல, இவன சைப பா 

ம்புகொடுசத நீலஃகவிஙககன ஈ ஆலி 

ன$ழிருக்த இறைவனுக்குக கொடுத 

தோன, சிறு, ௬௧ 

ஐயம் - இரள, இறு, ௨௨௦; பொம், ௪௨௬ 

ஐர்சலி - வெள்ளம்: நெ, ௬, 

நர்த்இ - கொடுத்து: பொரு, ௪௭௪ 
ஜாததும் - நுகர்விக்கும; இரு, ௨௭௦. 

நர்வம் - கருதியபொருளகண மேல் தோ 

ன்நின பற்றுள்ளம்: மது, ௪௮௯ 

(BOT GF 

இாவலா - அ௮ன்புசெய்வோ: இரு, ௬௬ 
௨௨௪, 

ஆச - நுகர: மது, ௮௨ 

ஆரம் - ஆர்; இறு, ௨௫௩, வெரு, ௪௬, ௪। 
தனம்: இரு, ௨௧௭ நுத்தாறசெய்த 

௧௪௪, ரெ, ௧௩௭௬. 
ஆல் - கார்த்திகைமீன், ஆரல் ஆலென் 

விகாரம் மலை, ௧௦௦ 
ஆல - ஆரவாரிததழைப்ப பொரு, ௧௯௬௦, 

ஆலும - ஆரவாரிக்கும பெரு, ௬௯௦. 

ஆவுதி - ஆகுகி ப, ௫௫. யாகம்' ப, ௨௦0, 
மது, ௪௧௪ 

ஆளி - யாளி பொரு, ௧௬௬. 

ஆறற - பொறுததிருகக கு, ௨௩ 

அன்று - அமைந்தேன கு, ௬௪. நிறைந் 

து மது, ௬௨௧ 

ஆனாது - அமையாது, இரு, ௨௪௪, மலை, 

௬௭ 
இ 

ல - மாறுபாடு திரு, ௧௬௧ 

இகழுகா - இசழர்கிருபபோ மலை, ௭௩. 

இகுக - தாழ்தது ப, ௨௫௯, மலை, ௪௪, 

வாசிதத மலை, ௬௧௧, 

கு௪ரம - தாழ்கதுவீமும மலை, ௨௨௬ 
இகுபப - ஒலியாகிறக, மலை, ௫௯௨ 

இருபபம - இரட்டு மலை, ௩௬௪, 

இசை - இசை மலை, ௨, 

இடஙகா - முசலைவிசடம கு, ௨௫௪, 

இடன - அ௮கலம பொரு, சுடு 

இடெபை - மீடி பொரு, ௬௭௪, 

இணா - முலை: ப, ௧௮ பூ: இரு, ௬௪ 

ஆ சணம - பரண கு, ௪௪, 

இசழ்- இமை கு, ௨௪௪ 

இதை - கபபறபாய் மு, ௭௧, ௬௪௬, 

இமில - குடடேறு மலை, ௬௬௦ , 

இமிழ - ges மலை, ௨௯௬, 

இமிழாது - மூழஙை மது, ௨௬௭. 

இமைததல் - கண்களின் இசழ்களிரணடி. 

னையுவ்குவிததல இரு, ௩. 
இமைப்பு - விளசகம்; இரு, ௮ 

இயக்கம் - வழி; மலை, ௩௭௪.



௭௮௮] 

இயக்கி - ஓலிபபித்து; இரு, ௨௪௬ 
இயக்கு - செலவு: மலை, ௫௭௧, 
இயங்குநார் - வறிபோவார்; மலை, ௧௮ 

இயல்பு - ஒழுக்கம், கு, ச௫ 

இயல - அசைய, திரு, ௨௧௫ 

இயலி - உலாவி: பெரு, ௬௬௪ 

இயவர் - வாச்சியச்சாரர்: மத, ௬௦௪ 

இயவு வழி. பெரு, ௮௨, மலை, ௪௧௧, 
௬௨௯. 

இயவுள் - தலைவன்; கடவுளுமாம் இரு, 
௨௭௪, 

இரட்ட - ஒலிப்ப: மத, ௬௦௬ மாறியொ 

விப்ப: ம.து, ௨௯௬௯. 
இரட்தெல் - மாறியொலித்தல்: திரு, ௮௦ 
இரவலன் - இரத்தற்றொழிலில வலலோ 

ன்: பெரு, ௪டு. 

இரியல் - செடுதல் பெரு, ௨௦௨ 
இரீஇ இருத்தி; பொரு, ௪௬. இருஈது 

மலை, ௫௪௯௭: 

இருச்கை - குடியிருப்பு பெ, ௨௪௨, 

பொரு, ௧௬௯. 

இருபிதப்பாளா- உபகயனத்திற்கு முன்பு 
ஒருபிறப்பும் பின்பு ஒருபிறபபுமாகிய 

இரு பிறப்பினையு முடையலா திரு, 
௧௮௨. 

இருமை - கருமை. இரு, ௧௧௪ 
இருவி- இனையரிஈததாள் கு, ௧௫௬, மலை, 

BOG. 
இருள் - கருமை: மது, ௬௬௪ 

இலஞ்ச - மடு. ம.து, ௨௪௮; மலை, ௨௨௮ 

இலம் - இல்லாமை: மலை, ௫௭௬, 

இவிற்றும் - துளிக்கும் சிறு, ௨௨௭ 

இகர்தல் - படர்தல். ப, ௨௩௪, பொரு, 

SR, UTES we, Her 

இவரும் - உலாவும். மலை, ௧. 

இழுக்கு - வழுச்சகுநிலம்: க, ௨௫௮. 
See - கெயவிழுது” மலை, ௨௪௪, ௪௪௨ 

இன்ழ - பேசணிசலம்: மது, ௭௦௪. 
இளக்கும் - அசைச்கும்: ப, ௧௪௨, 

இளச - அசைர்துவிழும்படி : பெரு, ௩௬௬ 
இணி - இளியென்னலுரரம்பு : மலை, cr. 

இளையோன் - இளஞ்சேட்சென்னி; இவ 

அரும்பதவிளக்கம். 

ன் கரிசாற பெருவளவன் தர்: பொ 
௬; ௧௩௦. 

இறடி. - இனை: மலை, ௧௬௯ 
இறவ - இறாமீன். பொ, ௨0௪, 

இருவுதல் - வக்த மயிர்போகச் சீவுதல்: 

மலை, ௨௪௯ 

இறத - முடித்த பெரு, ௪௫௬ 
இறப்ப - ”டெசக: பொரு, ௨௨௫. 

இறும்பு - இளமரககாடு. பெரு, ௪௧௫. கு 

௮ங்காடு: மலை, ௨௦௫, ௨௪௪. 

இறும்பூ௮ - அதிசயம: மலை, ௩௫௮. 

இறை - இறப்பு: பெரு, ௨௬டு 
Ben pay. ~ ௮சசாணடு; பொரு, ௪௯ 

இறைகொண்ட-தஙகுதல்கொண்ட: மது, 
௨௫௯ 

இனபம - இனிமை மது, ௧௬. 

இனம் - இரட்சி மது, ௨௧௪. 

இனி - இபபொழுது மலை, ௬௪. 

ஈகை - பொன்: மலை, ௪௨ 

ஈ௩சை - இண்டம்பூ கு, ௮௬ 

ஈார்து - இழுககபபட்டு கிறு, ௧௯ 

FNL - ஈரத்தையுடைய கு, ௨௪௮ 

உக்கம் - மருங்கு திரு, ௧௦௮. 

உகநது - உயர்ந்து: மது, ௬௩௪, 

உகுததென - போசட்டதாக மலை, ௧௪௮. 
உகைப்ப - எழுபப: மது, ௧௮௪. 

உட்க - அஞ்ச: இரு, ௨௪௩ 

உடகு - ௮சசம கு, ௧௮௪, 

உடம்பிடி - வேல்: பெரு, ௪௬. 

உடன் - அடைய இற, ௧௬௬. 

உடன்று - கோபித்த, பெரு, ௪௧௮. 

உடஇ - உடுத்தி: சிறு, ௨௬௬, உடுத்து: 

இரு, ௧௮௪, ௨0௪, 
உடு - அம்பில் சாணைக்கொள்ளுமிஃம்: 

கு; ௧௪0, 

உடையஉ - உடைர்து;: ௬௦௫,



அரும்பதவிளக்கம். 

உதள் - பெறப்: பெரு, கடுக, 
உர்தில் - சரமபுகளைத்தெறித்தல், பொரு, 

௨௬. 
உ௫்இ- யாழகத்தோருறுப்பு. மலை, ௬௪. 

யாற்றிடைக்குறை: மது, ௨௪டு 

உர்தாழ் - பெருமூங்கிறபூ: க, ௬டு 

உம்பல் - வழிவர்தோன்: மது, ௬௧, மலை, 

௫௪௦ 
உமட்டி.யர் - உப்புவாணிகததியா: கறு, 

FO. 
உமணா - உபபுவாணிகா: Ag, ©@, Qu 

ரூ, ௬௫. 
உய்த்தர-செலுத்துதலைச்செய்ய மு, கட 
உயம்மா - செலுத்துதறகு: மது, ௩௨௨ 

உய்யாமை - உயிரைத தாங்கயிராமை 

கு, ௧௧, 
உயாகிலை - தெயவததன்மை இரு, ௨௮௬ 

உயரி - எடுதது, மூ) ௯௧ 

உயவும - வருந்தும் பொரு, ௬௮. 

உயவை - உயவைச்கொடி. மலை, ௧௬௬ 

உயிர் - ஓசை: கு, ௧௦௦ 

உரவு - பரததல: பெரு, ௪௫௩. மிகுதி 

கு, ௪௫ வலிமை மலை, ௬௨௬. டி 

உரறுதல் - முழஙகுதல் மலை, ௬௫௭ 

உரன - அறிவு: று, ககட. 

உராய் - பரந்துசென்று மது, ௧௨௫. 

உராலின் - தடுதலினால. மத, ௬௮௭௪ 

உரிஞூய - உரைத்த திரு, ௬௬. 

உரீஇ - இறறி மலை, ௨௪ 
உரு - ௮சசம மது, ௧௦௦ 

உருசெழு - அ௮ச்சம்பொருஈதின திரு, 

௨௪௪, 
உருத்த - தோறறின: பொரு, ௬௫ 

உருப்பு - வெப்பம்: சிறு, ௮, ௧௪௫௪. 

உருவம் - சிவந்தநிறம்: இரு, ௨௪௧. 
உருளி - உருளை: பெரு, ௪௭. 

உரை - புகழ: மது, ௨௬௭௬ 

உரைஇ - உலாவி. மது, ௬௪௮. 

உல்கு - சுங்கம்: ப, ௧௨௫) பெரு, ௮௧ 
உலகம் - ”வான்மாச்கள், இரு, ௧. ஈனம 

க்கள்: திரு, ௧௨௪. 
உலறிய - உலறிக்டெந்த, நெ, ௧௬௯௮ ௧ 

eg: இரு, ௪௭. 

௩௭௯ 

உவலை - தழை: மது, ௬௧௧) மு, ௨௯. 
உழக்க - கொன்று திரிய: மது, ௪௮, 
உழக்கி - வென்று: மது, ௧௨௮, 
உழந்த - வருந்திய: சிறு, ௪௬௫; பொரு, 

Pe, 
உழவா - உழவுததொழிலுடையோா: பெ 

ரூ; ௧௬௪௭. 
உளாதல் - அசைத்தல் பொரு, sa, 

அசைதல்: இறு, ௬௦. 

உளர்பபு - அலைத்தல் திரு, ௧௧௮, 

உளர - வாடுக்க இரு, ௧௪௨, 

உளை - கழுததின்மயிர்' பெரு, ௪௮௮. கே 

சாரி நெ, ௧௬௩. தலையாட்டம்: சிறு, 
௬௨, பெரு, ௨௭; பொரு, ௧௬௪, துய். 

திரு, ௮ 
உறர்தை - உறையூ: கிறு, ௮௬. 

உறழ்குறித்தல் - வாதசெய்யககரு அதல்: 

ப, ௪௪௪, 

உறழ்சடி - மாறுபாடு இறு, ௧௧௨, 

உறழ்தல் - மாறுபடல்: திரு, டு. வீணை 

யில் ஒருஈரம்பைவிட்டு ஒருஈரம்பைத 
தெறிதசல பொரு, ௨௬. 

உறுசண் - வருததம் பெரு, ௪௩௬ 

உறுநா - சேர்ந்தவா இரு, ௪. 

உறை - தஸி: இரு, ௮, பெரு, ௨௧௪ 

உறைபப - மிகவிழ பெரு, ௬௭௯ 

ஊசககலா - முயற்கியையுடையா மது, 

௪௪௩ 

ஊககுதல் - தப்புதல்: மது, ௬௪ஏ 

ஊகம் - ஊகமபுல. பெரு, ௧௨௨, கரியகு 

சஙகு சிறு, ௨௨௧. குரங்குகள்: மலை, 

௨0௮! 
ஊசல - அசைவு பொரு, ௬௦. 

ஊாதல - ஏறுதல் பெரு, ௨௪௯. பரத் 

தல, இறு, உடுக ் 

ஊழ - முறை ௫, HF 
ஊழ்தது - செவவியழிர்து: மலை, ௧௮0. 

ஊனறி- ௮ரூக௫. பெரு, ௨00 

ஷான் றிய - ஈட்டுவைத்த. ப, ௧௬௭,



௩௮10 

எஃ்கம - வாள்: மு, ௬௮, வேல் நெ, 

௧௪௬; பெரு, ௧௧௯. 

எல்கு - கூர்மை” மலை, ௬௦௦ 
ஏக்கா - இடுமணல்: ப, ௧௧௭, மலை, ௫௫௬ 
எடுப்பி- ஒட்டி, ப, ௨௬௭௯ 
எதிர்சல் - தோறறுதல மது, ௪௧௭௬ 
எதிர்பு - ஏறட்டகுககொணடு மது, #2 

எ.இிரி - ஏற்றுக்கொணடு மலை, ௧௪௨ 
எமியேம் - தமியேம கு, ௬௨. 

எய் எயப்பன்றி-முள்ளமபன 2' பெரு, 

AA, DW, HIE 

எய்த்த - இளைசக பொரு, ௬௮ 

எயிற்பட்டினம் - கலவியககசோடன் ஊா 

இறு, ௪௫௨ - ௧௫௩ 

எயிற்தியர் - எயினசகுலதூன மகளீ£ 

இறு, க எடு 

எயினா - எயினசசாதயிலுளளா பெரு, 
௧௨௯. 

௪௫௧௫ - அடி.தது பெரு, ௧௧௨ லெட் 

டி. மூ, ௨௫ 
எருந்து - இளிஞ்சில கறு, 6௮ 

எருவை - பஞ்சாய்கசோரை, டொழுசசச 

சியமாம் கு, ௬௮ 

எல் - ஞாயிறு: இரு, ௪௪ 

எல்லரி - சல்லி: மலை, ௧௦ 

எல்லை - பகல் பொரு,கக௫௮, மது ௨- £, 

பகறபொழமுது: பொரு, ௨௩௩ 

எழால் - யாழ பொரு, ௫௭ஈ 
எழு - கணையம் று, ௪௬௧௨. கணையம 

ரல், பெரு, ௪௮ 

எறுழம் - எறுழமபூ ரூ, ௬௬. 

எனின் - எனகையினாலே பொரு, ௧௦௭ 

ஏச்சகறுதல - இத்தன்மை பெற கேமே 
«> 

அரும்பதவிளக்கம். 

ஏமம - இரட்சை: இரு, ௧௭, காவல்: 

சற, ௪௬ பாதுகாவல், மூது, ௬௮௬. 

ஏமாப்ப - கலக்கமு£றும்படி. மது, ௫௭௫. 

துணிய. பொரு, ௬௮. 

ஏழமுறல - மயச்சமுறல: இரு, ௧௬௯. 

ஏர் - எழுச்சி, பொரு, ma, 

ஏாபு - எழுநது இரு, ௧, GB, 

ஏரகம் - மலைசாட்டகத.த ஒரு திருப்பதி 
(௨௯-ம பக்கம ] ௧௮௯. 

ஏறு- இடி. பெரு, ௧௬டு, உருமேறு ம 

அ, ௨௪௯ 

ஏனறு - வஞ்சியாது எதாரினறு திரு, 

௬௮, ௫௫ 

௦ 

ஐ - வியப்பு இரு, கக௪ 
௨த - மெலலித. சிற, ௧௩ 
ஐயா - இருடிகள தரு, ௧௦௭௪ 

ஐயவி - வெண்டுறுகடுகு இரா, ௨௨௮, 

கெ, ௮௬, மது, ௨௮௭; மலை, ௧௨௬, 

ஜி 

ஓஃம் - ஓருஙகியிருகசனனெறு இடம ம 

py FPO 

ஓதஙகல - நடததல் பொரு, ௪௩ 

ஒய்யென - ஈடக பொரு, ௧௫௨ 

ஓரீதி - நீகதி மது, ௪௬௮௮ 

ஒருறை - ஒரூபககம் பொரு, ௬௦ 

ஒலக - சாய ப, ௨௫ 

ஓல்குசல - நுடஙகுதல் இறு, ௧௬௫ 
ஓல-ஃ-ன - ஐலலென்னு மோசைபட 

பொரு, ௧௭௭. 

ஒஓவித்தல - தமழைததல நெ, ௬௮ 

PUES - தமைதக மது, ௨௬௧ 

ஓழு௪ய - ஓழுங்குபட்ட, இறு, ௨௨௪, 

பொரு, ௪௩. ஒழுஙமகுபடகடடெந்த பொ 

ரூ, ௭ ஓழுங்குபடவளர்நத: சிறு, ௨௪ 

ஒழுகின - வளர்ந்தன: மலை, ௧௦௬, 

யென்று விரும்புதல்; று, Ga £ ¢ தீஞ்முசை - சடிடவொழுஙகு, இறு, இ௫, 
ஏரங்குவனர் - ஏங்குவார்: மது, ௪௦௪ 

ஏணி. எல்லை. மது, ௧௬௧ 

பெரு, ௬௩ 

ஒளி * விளக்கம், body இண்டு,



அரும்பதவிளக்கம். 

ஒளியா - ஒனிசாட்டார ப, ௨௪௪ 

ஒளிறுதல - விளவகுதல ரெ, ௧௭௨, பெ 
ர, ௫௦௦ 

ஓறறி- வேயத்து மது, ௬௭௨ 
ஒனனா - பொருகசாத பெரு, ௧௧௮ 

௫ 

ஒ- செனறுதஙகுதல இ, ௩ 

௩௮௧ 

கடவுளி - முனி மது, ௪௧ 
கடறு - காடு பெரு, ௪௪௬ மது, ௨௪௪ 

கட £வறுபப - செலு ததலைசசெய்கையினா 
லே செ, ௧௦ 

கடி - ௮சசம மத,௬௧௪ காவல பெரு, 

Pe பேய மத, ௬௭ 

௧ கடுமரா மலை,கள 

ஒக்கும 

கோடும் மது, ௬௮௮ 

ககம பொரு, ௧௪. கட்க 

96h - தட்டி க, ௧௫3 பப 27 [தி கஙசண - தறுசனாமை மது, ௬௧௪, மலை 
> தடா - கெடாத இரு, ௨௪௭ 

தடதல வருது சல Am, 289 

ஒடை - நெறறிபபட்டம இர ௭௭ பட 

டம மது, ௪௬௬ 

ஒதி - பாடி. Ap, 22 

ஒபபி - தட்டுதலைசசெயது G 606 

தம்ப - பாதுசாபப பொரு, ௧௮௬ 

ஒமபி - பரிகரிதது பெரு, ௨௯) 

ஒமபு சல - பரிகரிதகல திரு, கை 

ஜாககும - நினையாகிறகு॥ இரு, ௭௬ 

ஒரி - ஜாவளளல, இவன கூதசாககு ம 

லைநாகெளைககொடுதசோன இற, ககத 

தரியெனனும வளளலின குகிரை 

பிடரிமயி ரெனறுமாம பிறு, sae 

குதிலாக கழுததனமயி 

௧௬௪ நிறம் மலை, ௫௨௩௪ மமீர பெரு 

௧௪௨ 
தவம - இதூரம ப, ௪௯ 

ஒவு - இதஇரம் மது, ௬௬9 

பொரு 

கசசம - கசசு மது, ௪௩௭௬ 

கசடு - வடு பொரு, ௭௦ 
கஞசகம - கருவேபபிலை பெரு, ௩௮ 

சஞலிய - நெருஙகன சழ, ௧0௮9, மலை, 

௬டு௮ 
கட்டி - காடு பெரு, ௨௦௫, மலை, ௨௬௫ 

கட்டளை - உரைகல பெரு, உம 

கட்டில - அரசவுரிமை, சிஙகாதனமுமா 

ம மலை, ௫டுட, 

கட்பு - களைபறிததல மது, ௨௫௮. 

௨௫ 

க€ஞசூல - முற்பட சூல பெரு, ௬௯டு 
மத, ௬௧௯ 

கடைஇ செறுகதி ௦3, ௪௪) செலுத 

ந்கொடுகட மது, ௨௨) 

கடைகக டடல - ழடிவுபோககல பொ 

க்க 

ECOL GT - AML AMT Wa, Eh 

கணகூட - கநெருககம பொரு, ௧௫. 

கணடம பலநிறததாறகூறுபட்ட மதிட 

DET, AFOUL (lp, PL 

கணணி - போ£பபூ டு௬௬ 

கணணுள ஸவஊனைஞா - சிததிரகாரிகள,கோ 

ககஃணாகணணிட ததே , ஈதொழிலை 

றுசுதுதலிற சணணுஎவினைஞரெனரு 

! மது ௫௧௮ 

கனாணுளா- ௪ தமா மலை, 60 

toro - STILE பெரு, &டக, பழு 

௯ 

கண வீரம- ெவவலரி இர, ௨௬௬ 

கணை - இர_சி பெரு, ௬௯௧, மலை, ௬௮0௦ 
கணைசகால - இரணடகால இர,௧௪ 

சசழவுறுதல - &௩ஙகேகூ பபிதெல டெ 

ழூ) ௨௫௯ 

கதுபபு - மயிர இரு, ௪௪ 

5துமென் - கக. பொரு ௧௦௧ 
கத - கம்பம மழு, ஈக 

கமபுள - கமபுட்கோழி மது, ௨௫௪ 
சமமியா - நெயதறறஜொழிலை யுடையா£ 

மது, ௫௨௧ 

5ம - நிறைவு திரு, எ 
கமழதல - தோறறுதல் பொரு, ௪௬
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சயம் - நீரருதமடு, மலை, ௨௪௬, 
அயவாய் - புசாருசம்: மலை, டு௨௮ 

கரண்டை குண்டிகை: மது, ௪௮௨ 

கரந்தை - நாறுகரந்தை: கு, ௪௬ 
கரம்பை - கரபபைரிலம்: பெரு, ௬௬. 
க.ராம் - முூதலைவிசேடம்: கு, ௨௫௭௪ 
கரிகாலன் - ஒர்சோழன், நெருப்பாற்கரி 
கீதசாலையடையவ னென்றவாறு; இத 

"னே “முச்சக்கரம்” [0௮-ம் பச்சம்] ௭ 

ன்னுங்கவியானும், “get டுயிரு 

யத சோழன் மகனும் - பிடாததலைப 

பேசானைப் பெறற - கடைகசாந - கெ 

யிரறு செங்கோல செலீழியினா னில 

லை - யுயிருடையா செய்தா வினை” என 
னும் பழமொழிச [௧௦௫] செயயுளானு 

ம உணாச பொரு, ௧௪௮ 

கருப்பை - எலி: பெரு, ௮௫ 

கருமை - கொடுமை பெரு, ௭௪ 

கருவி- தொகுதி. கு, ௫௩, பெரு, ௨௪, 

பொரு, ௨௬௬, மலை, ௬௫௭௪ 
கருனை - பொரிககறி: பொரு, ககடு 

கனாயும் - அழைக்கும்: பெரு, ௬௩௫௦ 
கலப்பையிர் . வாச௫ியமுட்டுக களையுடை 

யபையையுடையிா மலை, ௧௯ 

கலம் - பேரணிசலம் மலை, ௫௦ 

சலவம - தோகை: பொரு, ௨௧௨ 

கலாபம - தோகை: இறு, கட 
கலாவ - கலசக- இரு, ௩௦௪ கலககமெய் 

த: நெ, ௬. 

கலாவல் - உககை கு, ௪௮ 

கலி - ஆரவாசம. கு, ௪ப. செருக்கு கெ, 
௪௪௯; மத, ௬௩௦. பெருக்கு மத, 

௧௧௮ மனசசெருககு. ப, ௬௨ 
கலிகசம - போர்வை: சிறு, ௮௫. 

கலித்த - செருச்செவெளர்க்த: மலை, ௧௪௬ 

செருக்னெ: ம.து, ௧௧௨ மகழ்ந்த. மது, 

~ moe மிககெழுந்த. செ, ௨௪ 

கலித்து - செருக: ப, ௧௬௬. 

சலிப்ப - பெருச: பொரு, ௧௩௪ 

கறுழ்தல் - கலங்குதல், ஒமுகுதலுமாம 
மது, ௪௧௬ 

கலுழி - பெருக்கு, கு, ௧௪௮, மலை, ௫௫௫ 

அரூம்பத்விளக்கம். 

லை - முசுசசலை: பெரு, ௪௬௪. 

வடு - பகுத்தல்: மலை, ௬௪ 

சவ்ல்பு - கவற்சி, பொரு, ௬௫, 
கவலை - கவர்த்தவழி. பெரு) ௮௧. காற்சா 

தி மூ, ௩௦, பலவழி: மது, ௬௧௨; மலை 

௬௮/௯, ௩௧௭. 
கவ்வு - உளளீ?ி, மது, ௬௨௬, தஇின்றல் 

பொரு,௧௮௪. மூயசசம், மது, ௬௬௬, 
கவாஅன் - புக்கமலை ப, ௧௯௮, 

கவிகை - கொடுத்துககவிர்தகை: மலை 

௬௯௯. 

சவினறு - அழகுபெதறு; சவினென்னும் 

பணபடி யாகக் கவின்றென்னும் தொ 

ழில பிறந்தது, இரு, ௨௯, 
கவைஇ- ௮ணைதத. கு, ௧௮௫, சூழ்க்து 

திரு, ௮௭ 
கவைஇய - HEF HLL. OW, me SFY 

நீத திரு, ௧௬; மது, ௪௧௬, 

சவைத்தாம்பு - தாமணியை யுடைய Ga 
டுந்தாம்புகள். பெரு, ௨௪௪, 

சழங்கு - கழல பெரு, ௬௬, 

கால - கழற்ற. இறு, ௧௪௮ 

சழிபபி- போகி: பொரு, sae 

சமூது - பரண்: மலை, ௨௫௯ பேயிலொரு 
சாதி: மது, ௬௬௯ 

கழை - சோல்: மலை, ௧௧௯ 

களமா - வீரர்; களத்தே சேறவிற களம 
ரெனரூர் மது, ௬௬௯. 

களரி- போரககளம், ப, ௫௯ 

களி- களிப்பு' மது, ௬௬௨, வணடல்,நெ, 

௧௬. 
களைஞா - களைகளைப்பறிப்பா£.பெரு,௨௧௭, 
கறதிறை - கல்லணை, மது, எ௨டு. 
கறங்க - ஓலிக்க: இரு, ௨௪௦. 

கறி - மிளகு. இரு, ௬:௯௬, 

கன்னல் - கரகம். செ, ௬௫. 

கனை - செறிதல்: மது, ௨௬௫. 

கனைததி - இரண்டு; மலை, ௧௧௪. 

கா 

காஞ்சி - காஞ்சிப்பூ: கு, ௮௪, சாஞ்சிமர 
ம், சிறு, ௧௭௯.



அரும்பதவிளக்கம்: 

சாட்சி - அறிவு: திரு, ௧௬௫ 
காழ். - ஊறுகறி, பெரு, REO, SERA நெ, 

௧௬௪, கழுத்து, புளிங்கறியமாம பொ 
ர, சகட, புளியங்காய் செல்லிகசாய மு 
தலியன ஊறவிட்டுவைச்தது, நெயயெ 

ன்பாருமுளர் பெரு, ட௭ 

சாண் - அழகு: இரு, ௬௬, ௨௫௦ 
காண்மாா - காண்டறகு மது,௪௪௩ 

காத்து - பரிகரித்து: மத, ௪௬௯௭. 

காமர் - விருப்பம்: இறு, ௭௭, இரு, ௭௫, 
மது, ௨௮௨ 

காமரம் - கோமரமன்னும பண இறு, 

௪௭ 
சாய - காரவின மலை, ௧௩ 

காயம் - காழப்பு' மலை, ௧௨௪௬ 
சார்கோள் - கடல்; சார் மூககசபபடூிசலி 

ற் கடல் கார்கோளென்று பெபாபெற 

றது; அகுபெயா திரு, ௭ 
காரி- ஜாவள்ளல, இவன் இரவலாககு 

நாட்டைக கொடுததோன் இறு, ௬௫ 

ஜா வீரன்; அவன் குஇரை: இறு, ௧௧௦, 

கரியகுதிரை: று, ௪௧௦ கஞ்சு மலை, 

௮௩ 
சாரேறு - கரியகடா பெரு, ௨௧௦ 
கால - சாம்பு கு,5௧௪ 

சாலயாத்த - நெருங்கெ பெரு, ௬௧ 

காலோர் - சகாலாட்கள. மத, ௪௪௧. 

கசாவிதிமாச்கள்-சாவிதிப்பட்டங கட்டி வ 

அமைச்சர்: மது, ௪௯௬. 

காழ் - இருப்பு ஈரராசம்: பொரு, ௧௦௫. ௧௫ 

மை: கு, ௧௦௭; சிறு, ௬ கழிகள சிறு 

௧௬௩, காம்பு, நெ, ௧௪௬ குததுககோ 

ல்: மூ, ௪௪, தறிகள பெரு, ௨௫௪ தூ 

ண்: செ, சசக, வடம: திரு, ௨௦௪, 

மது, ௬௮௪, விதை: பெரு, ௧௬௦, மலை, 

௧௪௪. 

சாழவை - ௮ூறபூ கு, ௧௩. 

சாழகம் - கவிஙசம, திரு, ௪௮௪ 

சாழோர் - பரிக்காரா: மது, ௬௫௮, பரிக் 
கோலையுடையோர்: பெரு, ௬௧௬ 

காளாம்பி - காளான்; சிறு, ௧௩௪. 

கானல - கடற்கரை: ப, ௬௪. சமா. மது, 

௧௧௪. 

௩௮௩ 

சானவர் - முலலைகிலததுவாமவா பொ 
ர, ௨௨0 

& 

CG, wa - ஈலலியக்கோடன் ஊா 

௧௬௦0 

கிறு, 

இ௦கு - சட்டம் ப, ௧௬௭ 

இணெ9ணி - சிறு-தஙகை இரு, ௧௩, 

இணைமகள் - ணைவனுடையமகள் சற, 

ஈசு 

சலுகிலி- இலுிலுப்பை சிறு, ௬௪ 
இழவி£ - ஜெமையுடையீ: மலை, ௧௬௭௬. 
இழவோன் - உரிததாச்சன்மையை யுடை 

யோன் பொரு, ௨௪௮ உரிமையையு 

டையோன இரு, ௬௧௭; பெரு, ௫௦௦, 
மலை, ௫௮௩ 

இழா£ - பூட்டைபபொறி மது, ௧௩, 

இளர்தல - எழுதல திரு, ௮௨. 

சளைஇய - கொதத: கு, ௧௧௭௬, 

இளையாமை - இமையாமை, கு, ௧௬௨, 

எனைம - னெனரப்பறவை பெரு, 
F Gy 

he 

நட்டம - ஆழம்: சிறு, ௪௮0 

தட்டுவொ - குட்டகாட்டரா: மது, கடு, 
குட்டுவன் - குட்டகாட்டையுடையோன் 

இறு, ௪௬ 

குடசம் - வெட்பாலைபபூ' கு, ௬௭, 

குடநதம்பட்டு - வழிபட்டு; வணககம் பட் 
டு என்றுமாம், குடஎன்பது தடவென் 

பதுபோல வளைவை யுணாத்துவதோ 

உரிசசொல்லாதலின் ௮தனடி.யாகப்பி 

றஈத பெயருமாம, இரு, ௨௨௯, 

குடவா - குடராட்டி லுள்ளா: ப, ௨௭௪௭௬ 
Gina - வளைந்த அடியையுடையது. 

மலை, டு௦க. 

குழி. - குடிமச்சள், பொரு, ௪௮/௨, 

குடிஞை - பேரார்தை. பொரு, ௨௧௦; 
மலை, ௪௭௪ 

குணடு - ஆழம் திரு, ௧௯௯, மது, ௬௪, 

கு.தத- தின்ன: பொரு, ௨௨௨. 
குத்தி - pam oar fi" ழே, ௫௧.
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கந்தம் - எ.றிகோல மூ, ௪௧ 

குப்பை - பொலி பெரு, ௨௪ , பொரு 

௨௪௪ 

குமரி - ௮ழியாசசனமை பெரு, ௨௪௭ 

குய - தாளிபபு ம.த, ௭௫௪ 

குயம - ௮ரிவாள பொர, ௨௪௨ 

குயினா- நளையிரிவா மது, டுச 

குசம்பை - குடில சிறு, ௧௪௪, ப, ௧௯௮, 

பெரு, ௮௮, மது, ௬௧௦ 

குரல- குரலெஎனுநரம்பு மத, ஈட 

கொதது பொ, ௧௧௨ ‘Sum Gu, 
௨௧௨ 

இரவ. - குரவமபூ ௫,௬௬௯ 

குரவை - லாகூதது ஏரு ௧௬௭ 

குரில - தலைவன இரு, ௨ ௭7 
குரீஇபபூளை - ny டி, ௪௨ 

GOB - முருகட'ல க, ௪௯ 

குருகு - குருககததி பெ 5, ௩௭௭ 

கென்னுமபறலை மற, ௨௪௮ 

குருமபி - புறரு மபபழஞ்சோ ) பெரு 

2.67 67 

GG 

Gor- Ararto பொரு ௨௭ 

குலலை - கஞசஙருலலை இ , 208, பெ 

உரூ,௨௬௪ கஞ்ச ஙருலலைபபூ, ரு. ௭௮ 

குலை - பூகொதது பப. ௬ஏல 

குவைஇ - குஷ்களகயிஷ்பப* டிப,௧௦௪ 

குவிதது கு,௪௮ பரபபி ப,௧௪௮ 

குவைஇய - இரட்டின பெரு, ௨௫௪ 

குழல - குழனமி ஈ இறு, கர 
குழிசி - பானை பெரு, ௬௬௬. 

குழும்பு - கு.ரி மத, ௨௪௩, மூ ௨௭௭ 
திரள மத, ௨௪ 

குழும - மூழஙக மது, ௬௭௭ 

குளவி - காட்டுமலவிகை இறு, ௪௬, இரு, 

௧௧௯௪ காட்டுமலவிகைபபூ கு ௭௭௬ 
குளித்தல - மறைதல இறு, ௧௭௬ 

குனி - ௮ரிவாள, இளிகடி.கரு மியமாம 
மலை, ௧௧௦ கெளிகடிகருவி கு, ௪௩௬ 

குறடு - அச்சக கோக்குமிடம் சிறு, உடு 
குறமகள - குறசசாசியாகியமகள Hes, 

BPR, 

குற்ள் - சிறுமை பெரு, ௧௬௩. 

அருாபதவிளக்கம 

குறிஞூ - ஒருபண இரு, ௨௬௯. குறிஞ் 
சிபபண பெரு, ௧௮௨, மலை, ௬டூக 

குறுரா - பறிபபார பெரு, ௨௬டு 
குறுறுஙசணணி - குனறிப்பூ கு, ௪௨ 

குறுமபு - ௮ரண, பெரு, ௪௨௧ வவி 

win, Mor 

குறுமபொ - உதரபச்சம திரு, ௨௧௬ 

குறை - சசை பெரு, ௪௪௨, பொரு, 

௨௧௭ 

குறைஇய - ௮றுதத மது, ௬௨௦ 
குறைவில - இரவில பெரு, ௨௧௨ 

ட்ட 

சொளளை மது, ௭௬௨ 

கூட ணெணும - கொளளைகொணடண று 

கூட்மி 

ம பெரு, ௧௧௬ 

கூடல - புகாமுகம ப, ௬௮. 

கூடு - நெறகூடு பொரு, ௧௮௨ 

கூம.. - மனவெழுச௫ிகுறைய ப, ௨௭௫ 

கூமபு - டாயமரம மது, ௬௭௭ 

கூ - குளிராசசி ரக, குனனாககவெனறு 

மாம நெ, ௯ 

கூடை - இறபப ப, ௮௧ 

க. ம- பணடம மது, ௬௧௪ 

௯ வல க௩ணறு மலை, ௩௬௬ 

உலயா - அபபலாணிசா மது, ௬௨௭ 

கூலியன - அபடவாணிசன பெரு, ௬௪௭௪ 

கூவிரம- கூவிரபபூ கு, ௬௬, ர் 

கூவை - கூவைதடழஙகு, இரளுமாம 

மது, ௧௪௮, மலை, ௧௬௭ இரள மலை, 

௪௨௨ 

கூழ - கெலலுமரி௫ஏியும ப, ௧௬௯ 

கூளி - ஆண பேய ப, உட 

கூளியா - சேவிததுநிறபரா இரு, ௨௮௨ 
சரடகொககும்வேடா மலை, ௪௨௨, வே 

டடிவொ மத); ௬௯௬௧ 

கே 

கெணடி - அறுததுததின்ற பெரு, ௪௪௩. 

கெமுமி - பொருநதி ப, ௪௭௪.



அரும்பதவிளக்கம். 

கே, 

கேட்டி.சின் - கேட்பாயாக மது), ௨0௮ 
கேணி - சிறியகுளம் ப, டக. 

கேள் - உறவு: பொரு, ௪௪. 
கேளிர் - ஈட்டா பொரு, ௪௪ 

கை 

கை - ஒழுங்கு மு, ௪௯. செயல மது, 

௬௫. 

கைஇ - கோலஞசெய்து wg, PaO. 

கைதொழுதல் - சையைததலைமேலேவை 

550 திரு, ௨௫௨. 

கோ. 

கொஙகு- தாது கு,௮௩,௫ிறு, எக தேன 
சிறு, ௧௮௪, 

கசொட்டம - கொட்டை; நூறனெறகொ 
ட்டையுமாம் சிறு, ௧௬௭ 

கொட்டி. - அபபி இரு, ௬௫. 

கொட்டை - திரளமுடிந்த முடி, ம்பு 

மாம: பொரு, ௧௫௫. 

கொடி. - ஓழுங்கு. மது, ௧௫௫), ௬௬௫ 

கொடி ஞ்சி - சாமரைபபூவாசகபபணணித 

தேர்ததட்டின் முன்னே ஈவது மத, 

௭௫௨, 
கொடுததனறு - கொதெதது இரு, ௬௪ 
கொடமோர் - கொதெதறகு மது, ௪டு௯;. 
கொயவொள் - வளைந்த அரிவாள பெரு, 

PAE 

கொண்டி - உணவு, கொளளபபடுதலின் 

உணவாயிற்று, கொள்ளையமெனப ம 

து, ௧௬௪. கொள்ளை ப, ௨௧௨; பெரு, 

௪௫௪, 
கொண்மர் - கொள்வாரா: மது, டுக௪ 

கெர்ண்மா£ா - கொள்ளுதறகு, திரு, ௧௭௩ 
சொல்லன் - சொற்றொழில் செய்கின்ற 

வன்: பெரு, ௨௦௪ 
சொலைஇய - கொல்லுதலைச்செய்த: இரு, 

௧௬௪. 

க௮டு 

கொழித்தல் - தெள்ளுதல்: இரு, ௩௦௬. 
கொழிப்ப - மேலேயாச: மத, ௨௪௪, 
கொழுக்க - தழைப்ப. மது, ௧௦. 
கொழுகி - பறித்து. மது, டு௮௪. 

கொழுமை - அழகு. யொரு, ௨௬, 

கொள்கை - கோட்பாடு, மலை, ௬௪, விர 

தம் திரு, ௮௯, மது, ௪௮0, ௪௯௨, 
கொளளி - நெருப்பு நெ, ௮ 

கொளளை- விலை: பெரு ௬௪; மது, ௨௫௪ 

கொளீஇ - கொளுததி பொரு, ௪௮ 

கொளை - பாட்டு பொரு, ௨௧௧, 

கொறகை - ஒரூ [இது பாண்டி.யலு 

டையது] சிறு, ௬௨, மது, ௧௩௮. 

கொறறவா - வெமறியையுடையோர்: ம 

By OP 

கொற்றவன - வெற்றியையடையவன்: 

மது, ௮௮ 
கொற்றவை- வன தாச்கை: இரு, உடு௮ 
கொன - பெரிது மது, ௨0௭, 

கோ 

கோகுடி. - கோகுடிபபூ: கு, ௮௧. 

கோட்டம் - சனா ப, ௬௬, 

கோடல - வெணகோடறபூ. கு, ௮௩. 

கோடியா - கூ.ததாடுவோர், இறு, som, 
கூத்தா சிறு, 62.6; Qurg, @a; wo 
லை, ௨௬௭, 

கோடு - ஊதுகொம்பு இரு, ௨௦௯. கரா: 
பெரு, ௨௪௩, கொம்பென்னும வாச் 

யம் மலை, ௫, மலை சிற, ௨௬௫; மூ, 

௫ மேட்டுகிலம், மது, ௨௮௬ வீணை 

ததணடு று, ௨௨௨, நெ, ௭௦, 

கோணம - தோட்டி. மது, ௫௯௬௨, 
கோலி- வளைதது மு, ௪௪ 

கோள் - குலை நிறு ௨௪, பொரு, ௨0௮. 

கோளி - பூவாமற் காய்ககுமரம்:,பெரு, 
௪0௪, 

கேள, 

கெளவை - எள்ளிளஙகாய் மத, ௨௭௪. 
ad ஆ



னுச 

ச, 

ச்ண்பு - சண்பங்கோளா: மத. ௧௪௨. 
சச்சம் - நாறசர்.இ: இரு, ௨உடு 
reg - பலவழிகளுஙகூடினசரச் இ. மலை, 

௬௬௯. 

சமம் - நடுவுகிலைமை: இரு, ௬௯. 

சலம் - மாறுபாடு, மது, ௪௧௨, 
சவட்டி. - மெனறு: பெரு, ௨௧௭ 

சா 

சாய் - இளைத்த: சிறு, ௧௬. நுணுகி 

கு, உடு, 

சாடு - சகடம்: பெரு, ௧௮௮ 

சாணம் - தழுமபு மது, ௫௯௩ 
சாத்து - இரள்: பெரு, ௮0 
சாதி - இரள்: பெரு, ௨௨௯, 

சாம்பு - சேக்கை: பெரு, ௧௫௦ 

சாம்பும் - வாடும்: ப, ௧௨. 
சாய் - கோரை பெரு, ௨௦௯ செழமபு 

இரு, ௬௧௨. 
சாயல் - மென்மை சிறு, ௧௬, இரு,௨௧௩. 

சாரல் - பககமலை இறு, ௬௦ 

சால்பு - அமைதி: கு, ௧௫. 
சா.விரெல் - செர்நெல் பொரு, ௨௪௪ 

சாலினி - சேவராட்டி மது, ௬௪௦ 
சாலுதல் - அமைதல்: திரு, ௨௮௯ 

சரவகர் - விரதங் சொண்டோர். [இவா 

சைனர்] மது, ௫௭௪௪: 
சாத்றி- நிறைத்து: மது, ௨௪௭ 

சாறு - விழா: சிறு, ௨௦௧, இரு, ௨௮௩; 

பொரு, ௨. 
சான்ற - அமைந்த: திரு, ௨௮௪. 

சான்றோர் - அறிவுடையோர்: கு, ௨௮ 

சி. 

சத்தன்-முருசக்கடவுள்: | பக-௨௭ | 

இதர் - துவலை; மெத்தெனவுமாம் மூ, 
இ. வண்டு; இர்து,சலுமாம்; சசெசிலி 

யூமாம: சிறு, ௨௫௪ 

இதெர்வை - கிதரின€னா: பெரு, ௫௬௮ 

சிதரல் - சிதறுதல்: மது, ௨௪௪. 

அரும்பதவிளக்கம். 

இித.றி- பலவாசத்கொடுத்த: மது, ௨௨௪, 

சிதறும் - எல்லாருச்குங்கொடுக்கும்; மத, 

FOF, 

சிதா - லை: பொரு, ௮௧ “துணி: பொ, 
ர, 6௫௪, 

சிர் துவாரம் - சருநொசடூப்பூ: கு, ௮௧ 

இமிலி- உறி: மது, ௪௮௩, 

சமையம் - ௨௪௫: நெ, ௨௭ 

ரல - இச்சிலி: இறு, ௧௮௧; 

சிரறியவன் - சோபித்தவன் பொரு, 

௧௨௪ 

சிலகாற்று - தென்றறகாறறு மது, ௬௫௮, 
சில்பலி - இறுடவி: திரு, ௨௬௪, 

இில.தர் - சொழில்செய்வா: பெரு, ௩௨௪. 

கிலம்பி - லத: ரெ, டக, பெரு, ௨௩௭ 
சிலம்பு - பக்கமலை பேரு ௬௬௦, mere, 

மலை, ௧௪, மலைபபக்சம இரு, ௨௩௮. 

சிலைக்கும் - ஆரவாரிக்கும்: பெரு, ௨௬௦ 
சிலைபப - முழகக: இரு, ௬௧௫. 
சிறறினம் - அறிவமொழுக்சமு மில்லாத 

மாச்கள் இரள். சிற, ௨0௭. 
இறததல் - மிகுதல்: மது, ௨௪௪ 

இறப்பு - தலைமை: மது, டக, ௪௬௨. 
இறுகுடி. - சிறிய ஊா, திரு, ௧௬௬ 

Angee wp - தாளுருவி: பெரு, ௧௬௧, 
சிறுசெங்குரவி - கருந்தாமச்சொடி. ப்பூ 

கு, ௮௨. 
சிறுபசுமஞசள் - மஞ்சளில் ஒருசா இவி 

சேடம் இரு, ௨௩௬௫, 

சிறுமாரோடம் - செங்கருங்காலிப்பூ, கு, 

TAY 
இறை - வரம்பு பொரு, ௨௪௬ 

னம - கோபத்தின் பின்னாகச் சிறித 

பொழுதகிற்பது: திரு, ௧௬டு, 
சனை - கொமபு., இரு, ௨௧௮ இறிய 

கொமபு: று, ௧௪௮. 

&, 

சீககும் - துராலைவாரும்: பெரு, ௪௬௭. 

சீப்ப - பெருச்கிபபோகட, ம.து, ௬௮. 
சீர் - அழகு. திரு, ௪௨௬, மலை, ௫௭௦.



அருமபதவிள FH & LD 

கனம்: மலை, ௧௯, காவுமரம்: மலை, 

௧௫௪. தலைமை, திரு, ௨௨0, ப, ௧௦௪, 
ம, ௮௭, தாளம் பெரு, ௪௧௬. தாள 

வதி: மது, ௧௬௦. புகழ் பெரு, ௬௮௮ 

ள் 

சடா - ஒளி மது, ௭0௦௨. நெருப்பு இரு, 

Pip, 

சுமெண் - செஙகல பெரு, சரடு 

சணணம - சணணப்பொடி., இது ஈவம 
ணிகளும பொன்னும் சர்சதனமுூம ௧௫ 

பபூரமுதலியனவும் புழுகிலும பணி 

நீரிலஓும ஈகனையவைத திடி.சகபபடுல.து 
மது, ௬௬௧ 

சும்மை - ஓசை பொரு, ௬ட 

சுமடு - சுமட்டை பெரு, கடுக 
சுமுத - மேநசொணடு இரு, ௨௧௬ 

கூரகளும் - மாராமற் மொடுகரும் மலை, 

௬௮ 
சுரம் - ௮ நிலம் மலை, ௨0, ௬௬௮ காடு: 

மது, ௫௮ 

சுரிசை - பததிரம் பெரு, ௭௩ 
FADED - மு்றுச்குண்ட அருமபு மது, 

௨௮௪, 
சவல - தோட்சடடு, பெரு, sae. மேட 

டுநிலம, பெரு, ௧௬௧, மலை, ௪௬௭ 

சுள்ளி - மராமரபபூ கு, ௬௭ 

சற - சுறாமின் பொரு, ௨௦௩. 
சுறவுவாய - மகரவாயாகிய தலைககோல 

ம பெரு, ௬௮௫. 

ஞ் 

சூட்டு - உருளையின்விளிமபில்வைத்த வ 

ளை தமாம்; பெரு, ௪௬ 

சூடு - சுடப்பட்ட த: ப, ௬௬. நெறசூடு, 

பொரு, ௨௪௩. 
சூதா - நின்றேத தவார்:; மது, ௬௭௦ 
சர்- கொடுந்தெயவம கு, ௨உ௫டு சொ 

டுமை: இரு, ௪௪ தெய்வம்: கு, ௧௬௯, 

மலை, ௨௧௪ 

௬௮௭ 

சாப்பு - கொடுச்தொழில்: மது, ௬௩. 

ஞாமுதல - சூரபன்மாவாசிய தலைவன் 

இரு, ௪௬. 

சூரல - சூரைப்பூ கு,௭௧, பிரம்பு; ரூ. 

ற்கொடியுமாம் கு, ௪௨ 

ரூழகோடை - சூராவளிககாறறு; மத, 

௬0௮ 
சூழி - முசபடாம்' மது,௪௬, மலை, ௨௨௮ 

Cg 

செ௫ல - தோள் பொரு, ௧௩௮ 

செஙகாகதள் - செங்சோடறபூ: கு, ௬௨ 
செய்கொடுவேரி - செஙகொடு வேரிப்பூ 

கு, ௬௪. 

செசசை - வெட்டு திரு, ௨0௮. 

செத்து - ஓதது, பெரு, ௪௭௬. கருதி 
மலை, ௧௪௭௬ 

செதுக்கு - வாடல் பெரு, ௬௩௮, 

செப்பம் - செவவியவழி. மலை, ௧௬௦, சே 

பபு, இறு, ௫௬, வழி: மலை, ௧௯௭, 

செம்மல் - சாதிப்பூ கு, Hm தலைமை 

இறு, ௧௪௫, திரு, ௬௨ பூவாடல் 

மது, ௪௪௭௬ 
செமமை - தலைமை மது, ௪௬௯, நடுவ 

நிலைமை மத, ௪௯௪. 

செய் - செய்கை மது, ௪௪௬ செயல் 

செயலென்னும வீனைப்பெயா செம் 

யென முதனிலையாய்கின்றது. நெ, 
ETS 

செயயரா - பகைவா, ஏவல்செய்யாதவ 

ரெனறபடி. பொரு, ௧௬௪ 

செயயோள் - இவர்சரிறத்தையுடையோ 

ள பொரு,சு 

செயலை - அசோகு இரு, ௨௦௭ 

செயிர்தத - வருததத்தைச்செபப்த;: பொ 
ரூ, ௧௨௪. , 

செயிர்த்து - குற்றத்தைச்செய்து: பொரு 
௧௨௦ 

செொ£இ- செரு; கு, ௧௧௯, இரு, ௨௭ 

செருகி - கலிசத. பொரு, ௧௪௦, மயல் 

இ ௫, ௪௫௧,



Wb} -D| 

(செருக்கு - மஇழ்ச்சி: பொரு, ௮௯, மலை, 
BST Fe 

'செருர்தி- கோளை: ப, ௨௭௩ வாட்சகோ 
ரை; மெட்டி.க் கோரையுமாம்: மது, 

௧௪௨. 

செருவிளை - வெண்காககணம்பூ கு, ௬௮ 

செல் - இழி; இரு, ட, 
செலவு - ஓட்டம்: பொரு, ௧௪௨. 

செவ்வரச்கு - சாஇலிககம். நெ, ௮0 
செவ்வழி - ஒருபண். மது; ௬௦௪ 
செற்றம் - பகைமை கெடுஙகாலம் நிகழ்வ 

அ: இரு, ௧௩௨ 
செற்றை - இழுதூறு: பெரு, ௧௪௧ 

செரு௮ - தகையாமல: மற், ௭௪௮ 

செறிசது - அடககி கு, ௧௨ 
செறு - பாத்தி மது, ௧௧௭. 

செறநா- ௮ழிததற்குரியா இரு, டு செ 

றப்பவொர், இரு, ௧௧ 
சென்னியம் - பாணச்சாஇிமயம பெரு, 

௪0௩ 
Ga. 

சேக்கும் - இடககும் பெரு, ௫௨ சங்கு 

ம்: ப, ௨௫௪௯. 
சேடல் - பவழக்கான மலலிகைபபூ கு, 

௮௨ 
சேண் - சேய்கிலம் இரு, ௧௧, ௬௭௪, ௮௪, 

தூரியநிலம் மலை, ௨௬௨, மூ, உடு 

சேணோன் - ஆகாயத்திருபபோன் க, 

௪௦, மலைமிசையுறையுங்குறவன, இழி 
குலத்தோனெனறுமாம் மது, ௨௧௪. 

சேப்ப - தஙக, பொரு, ௨0௪ 
சேப்பின் - தங்கன்: பெரு, ௨௪௪; பொ 

ர, ௨௦டு 
சேய் - முருகககடவுள, செய்யவனென 
பது-சேயென விசாரததால் நீண்டதெ 
ன்றுமாம்: திரு, ௬௧, 

சேர்ந்து - இரண்டு, சேன்னுமுரிச்சொ 

ல் முதனிலையாகச் சேர்ர்தென்னும் வி 

னையெச்சம் வந்தது. சிறு, ௨௦ 

சேறு - இனிமை நெ, ௨௬ சாறு மலை, 

௪௬௭. சேன் மது, ௫௨௭ 

அரும்பதவிளாக்கம்.' 

சோ. 

சோணாடு - சோழகாடு; சோழகாடென்ப, 
அ சோணாடென மருஉழுட்டி.பு: ப, ௨௮. 

oF. 

owe) - நாய் ப, ௧௪௦ 

சூல - மூழஙக: இரு, ௧௨௦ 

ஞா. 

ஞாயில - மதிற்சூடடு; ௮ஃது எய்தால் 

மறைதறகு உயரபபடுபபது ப, ௨௮௮, 

மது, ௬௬. 

நோழல் - ஞாழற்பூ கு, ௮4 

ஜே. 

Wey - கடைககொள்ளி, தீககடை 

சோலெனறுமாம பெரு, ௧௭௮ இக்க 

டை கோல் ௫, ௨௨௬ நெடுழர்து பெ 
ர, ௬௪௧ 

ஜெரமன கோல - துலாககோல, மது, 

PRE 

ஜெமிகது - பரகது மது, ௨௪௯. 

ஜெரேரொன - கடுக பொரு, ௧௪௧, மலை, 

௨௪௦ 

ஜெலிகோல் - தீககடைகோல, படுத்த 

,கோலென்றுமாம் பெரு, ௧௭௮ 

ஜ் 

தீக - தகருககும்படி. திரு, ௨௫௦, 
தகடு - இதழ பெரு, ௨கட புறவிதழ. 

இரு, ௨௪ 

தகா - மேட்டுநிலம்: பெரு, ௮௭ 

தகரம் - மயிரச்சந்தனம்: Qa, AR. 

தகை - அழகு, பெரு, ௬௧௦); மது, ௪௦௦, 
௫௬௫ .மாலை; கட்டுதலிற்றகை யென் 
ரா, ஆகுபெயா,. திரு, ௧௬௯. 

தீகைதல - உள்ளேயடக்குதல் ப, ௫௪,



அரும்பதவிளக்கம். 

தங்கல் - நிலைபெறுதல, தாழததலுமாம 

மிபாரு, ௧௭௪௩ 
தட்கும் - தககும மத, ௧௪௦ 
தட்ட - தததுககொணட மது, ௬௬௮ 

தட்டம - ௧௪௪௬ நெ, ௪௨௬ 

தட்டை - கரடிகை மலை, ௯ கிளிமுதலி 

யவறறையோட்டுங கருவி, ௮து மூ 

EOS கணணுசகண உளளாக நறு 

கப் பலவாசபபிளநது தசையுணடா 

க ஒனறிலேதட்டுவது கு, ௪௯ 

தட -பெருமை திரு, ட 
தடவு - இஈகளம நெ, ௬௪ 

தடாரி - உ௫சகை பொரு ௭) 

தழ. - தசை மலை, ௪௨௫ 

gor Qu - இரணட நெ, ௧௪ 
தடையா - சடையிலவலாத பொரு ௬௬ 
தணலை - பூதோடடம மது, ௬௪௧ 

மாசசோலை பொரு, ௧௮௧ 

தண்டா - அமையாத மது, ௧௬, ௧௮ 
தண்டா - அமை.பாமல கு, ௫௬ 

தணழடி. - பலகாலலைதது பொரு, ௧௦௪ 

தணககம - தணசசம்பூ ர, ௮௫ 

தணிமாா - ஆற .ற தறகு மலை, ௬௦௩ 

தீததுறறு- தத தலையுறறு மேலேகொ 

ணடு குதஇிதது இரு, ௬௦டு 
ததா- செறிவு, கொததுமாம இறு, ௨௬ 

தமமின் - கொணாமின மது, ௪௨௧ 
தயங்குதல - அசைதல இறு, ௧௨௩, ௧௪௧, 

மது, ௪௬௬ 

2ரததர7- மேனமேலேதர பொரு, ௪௨௭ 

தீராய - மேட்டுநிலம மலை, 2௬௦ 

தீரீஇ- தது பெரு, ௪௬௨ 

தீரரா- கொணவெகதிவொர மது, ௫ு௩ரி 

தீருகன - தருபவன் பொரு, ௨௬௩ 

தலைஇய - சொரிஈத திரு, ௯ 

தீலைததந்து - முதறகைகெொடுதது Be; 
௨௧௬ 

தீலைபபெயல - கரகாலத.துமுதறபெ.பல 

திரு, ஸ் 
திலைவாய - வாயததலை மலை, ௪௭௫ 
தீவ்வெனறு - தவவெனனுமோசைபட்டு 

செ, ௧௮௫ 

சீழல - கையாற்குறறினகாலததுததனனி 

௩௮௯ 

டததுபபிறசகு மோசையாறூளி முத 

லவியவறறையோட்டுஙகருவி, ௧௨ ணுமா 
ம கு, ௪௬ 

தீழால - தழுவுசல மலை, ௧௦௩ 

SPQ - உளளடகிககொணடு திரு, 

௨௮௯, ௬௦௫ 

தழிஇய - சுழாச பொரு, ௧௬௧, மத, 
௬௩௪ 

சமூ - குர வசகூதது மத, 

தழுவி மது, ௬௧௪ 

தளவம - செமமுலலைபபூ கூ. ௮0 

களவு - முலலைலவ்சேடம பொரு, ௧௬௯ 
தறுகண- கடுகககொலலுதல இறு, ௧௪௧ 

௨௯ 

தா் 

தா பரப்பு நெ, ச௮டு வருசதம இ 

0,௮௬௯ வடபி மது Pelt) 

காரிய பரநது LU, EAA 

தா௮ய - பரந மது; ௨௪௪ 

சாககுறுதல எஇரபபடுதல மலை, ௬௭௬ 

தாஙகுகா - புரபபார பெரு, ௧௮ 

தாழ - தேன ப, கடு௨ பூநதாத, நீறு 
மாம மது, ௬௯௯ 

enw - தாவில LOS) Tih? 

சாயம- உரிமை ப ௨௨௭ காடு, உரிமை 

களெலஃா வறறையுங கூறிறறுமாம 

பலை, ௫௫௪ 
தார - தூசிபபடை மலை, ௨௨௭ 

மா.ம- அருமபணடம மது, ௬௧௭ பண 

டம மத, ௨௯0, மலை, ௧௪௦ பலபண 

டம பெரு, ௬௬௧ 

தாழ - தஙக இரு உடு 
தாழை - தெஙாறபாளை கு, ௮0 தெய 

கு இரு, ௩௦௪, பொரு, ௧௮௧ 

தாள Cpu p & இறு, ககடு 

தாரு - பரிககோல கு, ௧௫௦ 
தாறுகோல - செலவு மு௫ெகுுகோல 

பொரு, ௧௬௭, ௧௬௭௬ 

தீ 
இசழதல - உளளடகசெகொளளுதல ம 

By PP aH



க்கம் 

இட்டை - மேடு; ப, ௬௦, 

இணை - தழுச்சம்; மலை; ௪௦௧ நிகம் 
டபொரு, ௨௨௪, 

திதலை - அத்தி: திரு, erg. 

இமில் - மீன்படகு: மது, ௧௧௭ 

இரங்குதல் - உலர்தல் மலை, ௪௩௨ 

இரள்பு - திரணடு; மது, ௨௪௦ 

இரிமரம் - இரிகை: பெரு, ௧௮௪. 

இரு - ௮மைதி. சிற, ௪௫௭ 

இல்லை - தில்லைப்பூ: கு, ௪௭. 

இலகம் - மஞசாடி மாததின்பூ கு, ௭௪. 

இலவு ஃ யாழின்வலிசசகட்டு: மது, ௬௦௪ 

வார்க்சட்டு: று, ௨௨௨; இரு, ௧௪), 
. பொரு, கடு 

இளைப்ப - அசைய: இரு, ௨௦௪ 
Bow - கூறுபாடு: மலை, ௨௬௧ 

Bow - aod இறு, ௮௬, இரு, ௧௪௯, 

மது, ௧௯௬. 

,இறன் - வழி: பெருரு, ௨௩) 

தீ 

தீது ் குற்றம்: இரு, ௭௦ 

இம்புழல் - இனியபணணியாரம்; இருப 
பைப்பூவுமாம்' மது, ௬௬௫, 

இரவை - தரி: மலை, ௫௦௪. 

நிற்றி - தின்னப்பண்ணி, பெரு, ௬௪௩ 

து! 

தன்முடி. தது - மயிக்கட்செசட்டி.. ம 

Sy PRP. 

அஞ்சுதல் - தங்குதல' சிற, ௧௦௬, பெரு, 

௧௨௪, 

தடவை - தோடடம பெரு, ௨௦௧, மலை, 
௧௨௨ 

அணங்கை - ஒருவசைக்கூதத, '“பமுப 

புடை யிருகை மூடககி யடி.சகத் து 

டக்கிய ஈடையது துணங்கை யாகும*., 

திரு, ௫௬. 

அணரிய - குலைகொண்ட பொரு, ௬௬௧, 

அணிக்ச - தெளிச்த மலை, ௨௫0, 

அரும்பதவிளக்கம். 

அணிரீ£ - தெளிந்தரீர்: மது, ௨௮%, 
துணியல் - துணிகள்: மது, ௬௨௦ 

துணை - ஒப்பு: இரு, ௨௩௪ . 
அதத - படபபொறி: பொரு, ௪௬௧. 

அப்பு - வலி; பெரு, ௪௨௬. 

துமிபு - அறுத்து: மு, ௪௨, 
தய - பஞ்சுநுனைபோன்றிருப்பது: 

௬௮௭. 

துயலவரும - அசையும், சிறு, ௨ 

அரப்பு - முடுக்குதல் ' பொரு, ௧0, 

தாய - அறுசம்புல்லாறறிரித்த பமுதை: 

பொரு, ௧௦௯. 

அருத்தி - ஆற்றிடைக்குறை. இரு, ௨௨௩. 
திரும்பு - கூளம். பெரு, ௨௩௯, 

துருவை - செம்மறிகடிடாம்: பொரு, ௧௦௬. 
துவர் - செம்மைநிறம்: பொரு, ௨௭. 

அவர - மிச: பொரு, ௮௧, முற்ற: இரு, 
௨௬ 

அவரி - ஈஉரத்தைபபுலர்த் இ: கு, ௬௦. 

துவற்றல் - தாவுதல: மலை, ௬௬௬. 

துவன்றி - குவிக்து, மலை, ௨௪௬ 

ந்திருக்து;: பெரு, ௨௬௮. 

துவன்றிய - நிறைந்த மலை, ௨0௫, 

துவைத்தல் - ஆரவாரித்தல., மலை, Germ, 
துவைப்பு - ஆரவாரம், மலை, ௧௧௭, 

துழவை - அழாவியட்டகூழ். பெரு, 
௨௭௫. 

துழைஇ - துழாவி மலை, ௧௮௪, 

அளங்குதல - அசைதல: மது, ௮௫. 
தளர் - களாசகொட்டு. மலை, ௧௨௨. கொ 

ட்டு பெரு, ௨0௦௧. 

அறறிய - தின்ற பொரு, ௧௦௯ 

தன்னல - தைததல்: பொரு, ௮௧. 

அனி - வெறபபு இரு, ௧௬௭௪. 

௫, 

நிஜ றி 

லூர். 

தா - தசை: மலை, ௧௫டு, தூய்மை: மலை, 

௫௪ வலி: மது, க௮று. 

தூங்க - ஆட: திரு, டு; பொரு, ௪௪௦. 

தூஙசல் - அனந்தர்: மு, டுக, 

தூரும் - நாலும்: பெரு, ௨௬௭ 

தூது - கல்; ப, ௫௮



அரும்பதவிளக்கம். 

தூ.தணம்புறவு - கலலைததினனும அழ 
ச புறவு: ப, ௫௮ 

தூம்பு - துளை இர, ௧௪௮ Os@a wl 

யம மலை, ௬ பெருவஙகூயம மலை, 

Gm 

தவல - துவலை மது, ககடு 

லை, ௧௪௬ 
மம் ம 

தெ 

தெயவவுததி - சதேவியெனனுஈ தலைக 
சோலம திரு, ௨௩ 

தெரும ரல - மன்௧கசவறகி பொரு, ௧௩௪ 

தெவிட்ட - குதட்ட மது, ௬௬) இரள 

கு, ௨௧௭ 
தெவிட்மெ - குதட்டும நெ, ௬௪ 
செவிள - இரள நெ, உடு 

தெழிபப - ஓலிபப மது, ௬௬௭ 

தெளவிளி- தெளிஈதசொறகள கு,௪௦௦ 

தெளிரந்திவோசை கு, ௨௨௨ 
தெறறென - கடுச பொரு, ௧௪௪ 
தெறல் - ௮ழிததல பெரு, wee Gar 

பிசதல் மது, ௬௨ 
தெறுவின் - சுடுகையினாலே ப, ௧௦ 
தென்னவன - இராவணன, பாணடியனு 

ம கூற்றுவனுமாம மத, ௪௦ 

தே 
தேம - இனிமை பெரு, ௨௪௮. இசை 

நெடு, ௭௭ தேயம பொரு, ௧௬௪ நெ 
ய கு,ககச 

தேம்ப- புலர ப, 

சேம்பி - உலாந்து மது, ௧௬௭ 
தேம்பும் - மெலியும ௨௬ 

தேயத்த - அழிதத திரு, டு 
சேய்வை - சஈதனககுழமபு இரு, ௬௩ 
தோபு- தோந்துகினறு மலை, ௨௭௪ 

தேறல - கட்டெஸளிவு சிறு, ௨௩௭௪ 

தை 

தைஇய - இழைதத ரு, ௨௨௨, மறு, 
௨௮/2 

௩௨௯௧ 

தைவச- வருட இறு, ௩௬ 

தோ 

சொட்ட - துளையிடட. பெரு, ௧௭௧௯ 

தொட்சி- கமலி ப, ௨௮௪ 

தோணடுதலுமாம திரு, ௫௯ 

தொடா - சஙஇலி பெரு, க௨ட 
சொடலை - தூக்கு மது, ௬௩௬ 

Carerrp., 

தொழ - பூண பெரு,௪௯௭௬ வீரவலை ம 

து, ௭௨௦ 
தொதெெச - கட்டபபட்ட ம, ௪௬௭ கட் 

பூன பெரு, ௧௮௧ 

தொதெதல - கட்தெல மு, ௧௨ 

தொபெபு - விதைப்பு மது, ௧௧ 

தொடை - கட்டு மது ௬௩ 

கொடையல - தொடாசி பொரு, க௮ 

தொண்டகம் - குறிஞூ நிலததிற்குரிய 
சிறியபறை இரு, ௧௧௪. 

கொணடையோ - தொணடையைசசூ 
ழூனோ பெரு, ௪டு௪ 

கொபபி- நெலலாறசமைதசகள பெரு, 
SHO Mp EEN: 2 _ 

தொயயா - கெடாத பெரு, ௪௩௪ 

தொயயாது - உழாது மலை, ௧௨௨ 

தொயயில - எழுதுஙகுழமபு மது, ௪௧௬ 
தொயயிறகொடி. மது, ௨௮௯ 

தொலைஇ- அழிதது மலை, ௪௬௧ 

தொலைச௪ூ - போகி பெரு, ௧௪௪ ௬௫௨ 
தொலைசஏய - சொனற மலை, ௧௪௭ 

தொலைபு - கெடுதல பெரு, ௩௧௮ 

தொழுதி - இனம மலை, ௪௧௧ திரள 
நெ, ௧௫, மலை, ௬௬௨ 

தொழுவா -தொழிலசெயவரா மது, ௮௯, 

௧௨௨ 
தொளீ - சேற பெரு, ௨௧௧ 
தொனறு - பழமை மது, ௧௨௪ 

தோ 

சோட்டி. கதவு மது, ௬௬௩ 
தோடு - தலை பொரு, ௧௪௩



௯௨ 

தோண்ழ - மூகர்துகொண்டு; பெரு, ௧௮ 
தோய் - உவமவாசசம்: மலை, ௫௫௮. 

சோனா - தோரைகநெல மது, ௨௮௪. 

மூங்கெ. மலை, ௪௨௪. 

தோல - பக்கரை: மூ, ௭௨. 

தோன்றல் - உயாசச, நெ, ௧௦௮ தோற் 
றம், மது, ௪௬. 

சோன்றலா - தோறறத்தையுடையவா: 
"இரு, ௧௬௯. 

தோன்றி - தோன்றிபபூ க, ௬௦ 

ந. 
¢ 

திரு, கர் - ஊா; கோயிலென்றுமாம்- 

௨௬௯௮. வீடு, €று, ௧௮௪ 

நகரம் - கோயில்: மத, ௪௮௪. 

ஈகா௮ா எயிறு; கிறு, ௫௪ 

நகை - ஓளி. இரு, ௮௬ மழெசடி இறு, 

௨௨0௦; பொரு, ௮௫. விளககம cp, 

௭௮. 
நசையுகா - நச௫வந்தார 

பொரு, ௬௬ 

கச - ௮ஞ்ச பெரு, ௧௧௮ 
கடை - ஒமுககம: மு, ௫ டு௩ 

தந்தி - ஈநதியாவட்டபபூ கு, ௬௧ 

BERL - தழைதத மு, ௬௭ 

கயகஈதனீோா - விருமபினி£ இறு, ௨௬௯ 
சயர்திஏசினோ - விரும்பினவவாகள பெ 

௬, ௪௨டு 

சயநது- விருமபி இிறு,௧௫௪, இரு,௨௮௫ 

ஈயம் - இணிமை: இறு, ௬௬ விருப்பம் 

மது, ௬௫௦. 

சயவா - விரும்பிவந்தவா கிறு, ௨௪௮ 

இரு, ௨௭௦, 

ஈயன் - ஈரம் இரு, ௧௪௧ 

ஈரந்தம் - கததூரி மது, டடு௩. நரஈதபபு 

ல்: பொரு, ௨௩௮ BITE SONY கு, ௬௪ 

நரை - பெருமை: மது, ௬௩. 

தல்லேறு - எருமையேறு மலை, ௩௬௫ 

சலம் - செம்மைநிறம்: இரு, ௪௦௯. 
தவிரம்- ஒருமலை' மலை, ௮௨, ௫௭௯ 

சவிலு,தல் - கூறியடி.ப்படிசல்: மலை, ௭௭, 
பயிலு தல: மலை, ௬௬. 

அரும்பசவிளக்கம்: 

ஈவின்று - பயின்று: இரு, ௧௦௩, 
ஈள்ளி - ஒர்வள்ளல்; ஈட்பினர்க்கு இல்ல 

றதஇிறகு வேணடும்பொருள்களையெல் 

லாம் நாடோறும் கொடுத்தோன்: சற, 

௧0௭ 

நள்ளிருணாறி - இருவாட்டிப்பூ: கு, ௬௪ 
ஈளளிருள - செ.றிஈதவிருள்: பொரு,௪௨ 

களி - செறிஈத: இரு, ௨௬௮. செறின். 
கிறு, ௨௩, ௫௭; நெ, ௨௭ பெருமை 

பெரு, ௩௨௧ 

நளிர் து - செறிந்து மலை, ௧௬௭ 

ஈறகு - ஈன்இன்விகாரம்: மலை, ௬௬௨. 

நற௨ம் - நறைச்கொடி.. கு, ௬௧௪ 
நறை - தூபம கு, ௪, ௩றைககொடி. 

பொரு, ௨௬௮ 

நறைககாய் - நறுமாறறத்தை யுடையகா 

ய்-சா இககாய, இரு, ௧௯௦. 

நன்மொழி - தேவபாணி. பொரு, ௨௪. 

சனனா. ஈன்மை திரு, ௬டு 

நனனன - மலைப௫கெடாமென்னும பாட் 
கக் Baer poe gs மலை) 
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நாகம - சுரபுன்னை ஈறு, ௮௮, ௧0௮, இ 

ர, ௬௦௨, பொரு, ௨௦௯. நாகப்பூ: கு,௧௪. 

நாலகு - நன்கு, பெயாததிரிசொல்: பெ 

ர, ௪௮௯, பொரு, க௬டு 

நாழி - மூகததலளவைககருவி; மு, ௯ 

காள் - காலை: பெரு, ௧௬௦ விடி.யற்கால 

ம பெரு, ௧௪க,மது, ௨௨௩, 

நீ 

நிதி- பொருட்டி.ரள் மது, ௨௦௯, 

நிதியம் - பொருட்டி.ரள்: மலை, டு௭டு, 

நிமிாதல - நுடஙகுதல்: மது, ௬௭௯. 
நியமம் - அங்காடித்தெரு. இரு, ௭0 ம 

லை, ௪௮0. 

நிரவிய - ஓக்சமிதித்த: பெரு, ௨௧௧. 

நிலவு - கிலைபெறுதல்: ம.து, ௩௬௬.



அரும்ப்தவிளக்கம். 

நிலை - சன்மை: பெரு, ௪௬, 

௯௭; தே, ௬௨. 

நிலைஇ - நிலைபெற்று; மது, ௬௭௬ 

நிலைஇய - நிலைத்த மது, ௬௫௬ நிலைபெ 

தீற திரு, ௪௨டு. 
நிலைஇயர் - கிலைபெறுவதாக ம, ௨0௬. 

நிலைமை - புகழ்; நிலைபெறுந்தசைமையு 

பொரு, 

டைத்தாசலின்,புகழை நிலைமையென் 

ரா, அகுபெயா பொரு, ௧௪௬. 

நிவந்த - மேலான மத, ௨௪௮ வளர்ந்த 

சிறு, ௬௮) திரு, ௧௨ 

நிவப்பு - இச்சகம்: கு, ௫௦, மலை, டக, வள 

ஈச: திரு, ௫௮ 
நிழசக - இலலையாகக பொரு, ௨௬௫ 

' ஓய்ச்த மது, ௬௦௩ 

நிழதசலில - கொககிவிடுசையினாலே 
கு, ௧௫௪, கொககுகையினாலே மலை, 

௧௯௬௩ 
கிழல- ௮ருள் ப, ௨௦௪, பொரு, ௧௪௪ 

விளககம் மலை, ௮ 

நிழன்ற - நிழல்செய்த கறு, ௨௬௩, 

நிற்றச - நிற்றலைசசெய்ய: மது, Gee, 

நிறீஇ - நிறுததி: இரு, ௨௧௯, 

நீ, 

நீதது - பெருககம: பெரு, ௨௮௯ 

நீர் - ராமை: இறு, ௫௭; பொரு, ௨௪ 

நீர்மை - ஒளி நெ, ௧௬௯ 

நீவி- அடைத்து கு, ௧௮௨. 
நீறு - கள மது, ௧௮௪, புழுதி இறு, 

௨௦௪, பெரு, ௬௯. 

ந் 

கம் - கணையமரம. பெரு, 5௨௭ பார 

ம்: திற, ௪௪௯. வலி, மலை, ௮௪. 

HSS - அகாவேன்: கு, ௪௮௪. 

அடக்யெ - கழுவின: பெரு, ௬௬௯ 

துடங்கி - அசைந்து திரு, ௨௬௬. 

நுணவம் - நுணா: Ag, Qs. 

தவணை - இனைப்பிண்டி. , மலை, ௪௪௫, 

௨௯ ௩. 

தவறிய - அசாவின': மலை, ௬௫. 

நுழை - சிறியவழி மலை, ௩௭௯ 

துளைமகள் - நளைசசாஇயிநற பிறந்தமகள்: 

சிறு, ௪௫௮ 
துனை - மூனை: ௫, ௬௪, 

நூ, 

தூழில் - வழிபறிப்பார் சொன்று குவிக்கு 

மிடங்கள்; கொடிப்பிணக்குமாம்: கூ, 
௨௫௮, 

தூழிலாட்டி. - கொன்றுகுவித்து: மலை, 

௮௪, 

தூழிலாட்டு - கொன்றுகுவித்தல்: மது, 
௨௫எ 

நூறு - சுண்ணாம்பு மது, ௪௦௧, நீறு. ம 

லை, ௧௬௭ 

நூறை - நூற்றைகடிழங்கு; மலங்கென்று 

மாம மலை, டுகடு 

நே. 

நெடியோன் - வடிம்பலம்பநின்ற பாண் 
டி. யன் மது, ௬௪ 

செய்தல் - குவளை கு, ௮௪ 

கெலலிலூரா - சாலியூ மது, ௮௭-௮௮ 

கெறி - அறல்: பெரு, ௧௬௨. 

நே 

நேமி - சேருருள மலை, ௨௬௮, 

Carga - தீணடுதல பெரு, ௬௮௪, 

நை, 

சைவளம - நட்டபாடை இறு, ௬௬. ஈட் 

டராகம் கு, EPH. 

நோ 

கொடை - விலை. பெரு; ௧௪௪; ம.து, ௬௨௨, 

௬௭௨, 

®o »
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நோ 

கோக்கு - அழகு: மது, ௧௬. ௮றிவு: மது, 
(௧௭, 

சோய் - வருத்£ம்: கு, ௪௫௮. 

கோன் - வலி, சிறு, ௫௫, ௧௧௫, ௨௫௨, 

திரு, ௪ 
சோன்மாா - கோறகைக்கு: மது, ௪௮௧ 

சோனாது - பொரூது கு, ௧௫௭ 

நேள 

செளவி - செளவிமான் மது, ௨௭௫. 

uy 

பல்றி- படகு, ஓடமுமாம ப, ௬௦ 
பகர்கர் - விறகும்வணிகா: மது, (௦௬ 

பகல்- பகுததல் இரு, ௧௬௭, மது, ௬௫௩. 

பகன்றை - பசன்றைபபூ; இது Hae gs 

கு, ௮௮ 
பச்சூன் - செவ்வியான இறைச௫ பெரு, 

௨௮/௯. 

பச்சை - தோல்: பொரு, ௫ பேோவை 

இறு, ௨௨௭௬ 

பசலை - வருததம் மூ, ௧௨. 
uA - மிடி: பெரு, ௨௫௯ 

பசும்பிடி. - பச்சிலைபபூ க, ௭0 

பசுமபொன் - ிசறையெளனுமபொ 

ன்: மத, ௪௧௦. 

பசை - பற்று: மலை, ௨௬ 
பஞ்சாயககோரை - தணடானாயெ கோ 

ரை: பெரு, ௨௪௭. 
பட - உணடாச; இரு, ௪௦ 
படப்பை- தோட்டம று, ௧௬௦. பககம, 

தோட்டமுமாம்: ப,௬௨, பெரு, ௧௨௬, 

௩௨௧,௪௦௪. பூர்தோட்டம்: பெரு,௩ட௪. 

படர் - செலவு மது, ௪௬௧. நினைவு, கு, 

5௧. * 

படாகுவிர் - நினைப்பீ£: பெரு, ௬௭ 

படர்தல் - செல்லுதல்: இரு, ௬௨. 

படர்ச்த - நினைத,த, மலை, ௬௪. 

அரும்பதவிளக்கம். 

படலை - தழை: நெ, ௬௪; பெரு, ௬௦ 

படரா - Mos maser ap, Gs. 
படியோ - தன்னைவணங்காதார்: மலை, 

௪௨௬ 

படி. வம - சான்வழிபடு ஈய்வம, பெரு, 

௨௧௬௮ விரசம் மு, ௬௭. 

படு - குளம்; மடுவுமாம் சிறு, ௧௫௩ 
பூகொ - வழி மலை, ௧௬௧. 

படுசல - ஒவிசசல மத, ௨௬௨ தாழ 

தல இரு, ௮0. 
படை - கலனைருதலியவை மலை, Gare, 
பணடம ஃ சரக்கு WH, HS, 

பணணியம் - நுகர்பொருள் மது, ௫௨௨ 

பண்டஙகள மது, சரடு. 
பண்வை - பரண்: கு, ௨௨௬; மலை, ௨௯௮. 

பணைசது - இடஙகொண்டு மது, ௬௦௧ 

பதம் - உணவு பெரு, ௧௦0௫, காலமுமாம் 

பொரு, சகச செவ்வி நெ, ௪௧, மலை, 

௧௨௧. 

பதலை - ஒருகண்மாக்களை மலை, ௪௧. 

பதாகை - பெருங்கொடி. ப,க௮௨; ம 

௫, ௬௭௬ 

பயம் - பயன் மலை, ௪௪ 

பயம்பு - குழி மலை, ௧௯௯ மட்டுககுழி 
பெரு, ௧0௮ 

பயி - அழைப்பு கு, ௨௧௮ தழைத்த 
ல் மலை, ௭ 

பயிலல - நெருங்கல இரு, ௪௨, 
பயிற்றி - சொல்லி கு, ௧௦௦ 

பயினி - பயிணிபபூ கு, ௬௯, 

பரதா - செட்டிகள் மது, ௩௧௪ 
urgent - தென்றிசைககட்குறு நிலமன் 

னா மது, ௧௪௪, 
ப.ரல - சுககான்கல, பொரு, ௫௪ 
ura - வாழத்இி இரு, ௨௫௨ 

பராரை - பரிய அடி: இரு, ௧௦. 

பரி- செலவு: மது, ௬௮௪, ௬௮௯, 

பரிசில - பிறர்கையிலேறறபொருள் இறு, 

௨௧௮ 

பரிடிலா - இரந்துவஈதோர். திரு, ௨௭௯, 

பரிரத - ௮றுதத: மது, ௬௮0, 

பரியா - வாங்கப்போகட்டு; கு, ௧௦௪.



அரும்பதவிளக்கம்: 

பருகுதல் - விழுங்குதல: பொரு, ௧௦௪. 

பரமம் - பக்கரை: நெடு, ௧௭௯. பதினெ 

ண்கோவையாயெமேகலை: திரு, ௧௪௬ 

பரூஉச்கை ் வணடி.யில அ௮சசுமாத தின 

மேலே செடி.யவாய் இரணடுபுக்கத.து 

ம் நெகெக இெடெககின்ற பருமரஙகள 

பெரு, ௪௮, 

பசேரம்புழகு - மலையெருககம்பூ, செமபூ 
வுமாம், புனமுருஙகையு மெனபா கு, 

௬௬. 

பல்காறபறவை - ௨ணடு பெரு, ௧௮௯ 

பல்சாலைமுதுகுடுமி - பலயாகசாலைமுது 
 குடுமிப பெருவழுதியெனபவன மத) 

௭௫௧. 

பழி - குறறம் ப, ௨௧௬ 

பழிச௪ - வாழதத: மலை, ௨0௧ 
பழிச்சுதல் - வாழ்ததுதல மலை, ௫௬௮ 

பழு - பிசாச கு, உடுக 

பழுது - மி... பொரு, ௧௫௦. 

பழுகி - மூறறுபபெறறு மலை, ௫௭௪௮ 

பழுநிய - பருவமு இரநத மது, ௪௭௪௫7 மூ 

ற்றுப்பெறற கு,௧௪௬, கறு, ௩௬, ம 
லை, ௬௫ 

பழுமரம் - பழுததமரம பெரு, ௨௦, பொ 
ரூ, ௬௮ 

பழையா - களவிறகும வலையா மலை, 

௪௫௯ 

பழையன் - ஒரு குறுகிலமன்னன மத, 

௫௦௮! 
பழையோள் - காடுகாள, இது காடுகிழா 

ளென்பதன மரூஉ இரு, ௨௫௯. 
பள்ளி - இடைசசேரி மலை, ௪டுக. 

பறமபு - பாரியென்னும வள்ளலுடைய 

டிலை: இறு, ௬௧ 

பறி - மின்களை வாரியெடுப்பது பெரு, 
௨௬.௫, 

பறைதல் - தேய்தல: பெரு, ௬௫. 
பறைசர்த - சேய்ச்ச. பெரு, ௧௮௧ 

பனி - குளிர்ச்சி: ரெ, ௭ பனிமாசு: பெ 

(8. ௬௨௮ 

௩௯௫ 

பனிககும் - தலைநடுககும். மலை, ௨௮௯, 

தலைநடுக்குவிக்கும' மலை, ௬௯௮. நடுங் 

கும. மலை, ௮௧, 

பனிபப - குளிருமபடி.. நெ, ௧. நடுங்க; 

திரு, ௩௦௬, 

பனுவல - எஃகுறுபஞ்சு மலை, ௬௬௧ 

பனைமீன - பனைமினென்னுஞ் சாதி: மத, 

௬ எடு 

பா 

பாக்கம் - கடறகரையிலூ£கள் ப, ௨௪, 

சீறா மது, ௧௩௪, மலை, ௧௬௨ 
பாஙககா- ஓமை கு, அட 

பாட்டியா - பாணிசசியா மத, ௪௪௯. 
பாடல - புகழதல இறு, கடுக. 
பாடி. - பாசறை மு, ௨௨௮ 
பாடு - இசை தரு, ககடு, பெரு, ௨௨௬, 

மலை, ௨௭௮. 

பாணடில-சஞ்சதாளம மலை, ௪ காஜா 
யெருது கிறு, ௨௬௦. வட்டககட்டில்; 
0, ௧௨௯ 

பாணி- காலம் கு, கட௨ தாளம பொ 

ர, ௪௮ பாட்டு மலை, ௫௧௧. 

பாகதள - பெருமபாம்பு கு, உடுக, 

பாய்கதென - பாயந்ததாக. மலை, ௬௦௨, 

௬௦௯ 

பாயம - புணாச்சியைக்கருதுஙகருத்து 

பெரு, ௬௪௨. மனததுககுவிருப்பமான 

வை க், டு. 

பாரா - பாறை, இரு, ௪௫. 
பாராவை - பராவைமான்: பெரு, ௧௫ 

பா.ரம - பருததிபபூ கூ, ௬௨, 

பாராடடி. - கொணடாடி. மலை, ௩௫௩, 

பாரி - ஜாவளளல, இவன் முூலலைக்கொ 
ழூககுச்தேர்கொடுத்தோன இறு, ௬௧, 

பாரிததல - பரப்புதல, பெரு, ௪௪௨ 

பால் - பகுதி, இரு, ௧௧௮. 

பாலை - பாலைபபண பெரு, ௧௮௦ பாலைப் 
பூ கு, ௭௭ பாலையாழ்: கு, ௧௪௬, சிறு, 

௧௭௬, பொரு, ௨௨, 

பாளை - ஈடியொமம்; நெ, ௧௨;ம.து, ௫௪௨.
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பி, 

பிடகை - பூரதட்டு, கெ, ௩௯) ம.து, ௩௧௭. 

பிடவம - பிடவம்பூ, சூ, ௭௮ 

பிணர் - சருச்சனா: திரு, Go. 
பிணி - தளை. மது, ௬ட௪ 

பிணிமார் - சோத்தற்கு மலை, ௬௨௬ 

பிணிழுகம் - மூருகற்குரியயானை, மயிலு 

மாம: திரு, ௨௭௭ 

பிணைய௨ - கைசோதது மது, ௬௧௪ 

பித்திகம் - பிச்சி: நெ, ௪௦. பிசூப்பூ 

மூ ௮௯ 
பித்தை - மயி பெரு, ௪௮௨, பொரு, 

௧௬௦. 
பிழா - தட்டுபபிழா பெரு, ௨௭௬ 

பிளவை - பிளசகபபட்ட தசை மலை, 

௧௪௬. 
பிறக்தி - ௮0௧௪: பொரு, ௨௪௯ 
பிறககு - பின். பெரு, ௬௫௧; மூ, ௧௦௧ 

பிறங்குதல் - பெருததல் மலை, ௧௧௧. 

பிறழிய - முறிஈத. பொரு, ௧௭௮ 

if 

பீரம் - பீரககம்பூ கு, ௬௨ பீ£க்கு நெ, 

EP. 
பீலி- தோகை பெரு, ௬௬௨. 

பு 

புகா - திறம, பெரு, ௧௬௪, 

புகல் - விருப்பமா: 019, Oar, ௪௨௬, 

மலை, ௨௩௧, ௫௬டு. 

புசல்வு - மனசசெருசகு கு, ௧௬டு 
புசழாவாகை - ௮௧தத பெரு, ௧௦௯ 
புகன்று- விரும்பி. திரு, ௬௭, மது, ௧௧௨. 

புட்டி.ல் - தச்கோல,த்இன் சாய், ௮துபுட் 

டில் போறலின் ௮பபெயா பெற்றது 

திரு, ௧௯௧. 
புடையூ௨ - கொட்டி : மலை, ௨0௪ 
புணர்மார் - கூட்டுதறகு. நெ, ௬௭, கூடு 

தற்கு: மது, ௫௫௦. 

அரும்பதவிளக்கம். 

புணரி - அலை: மு, ௨௮ திரை: ப, ௬௭ 

எக் சிறுதூறு மது,ட௬௮. தாறு. மு, 
உ 

புதவம் - அறுகு ப, ௨௪௩, , 

புதவு - ௮றுகு மலை, ௫௪௯, வாசல் 

பெரு,டு௨, ௧௨௭௪, மது, ௬டு, 

புதுவேோ - புதியமாந்தர் மலை, ௨௮௮ 
புதை - அம்புககட்டு, ப, ௨௮௮, பெரு 

௪௨௩, 

பு.உட்டும - உருட்டும ப, ௨௬0, 

பு ரவலன - புரததலை வலலவன இறு 

௧௨௫. 

புரி - சமிறு பெரு, ௧௮, 

புறா - உயாசகடி மலை, ௮௮ 

புறாயுகா - ஓபபார: இரு, ௨௮0. 

புராயோ - உயாநதோா கு, ௨௦டு 

புல - புலலரிசி பெரு, me. 
புலந்து - வெறுத்து: பொரு, க௭டு,. 

புலம் - மெயஞஞானம் இரு, ௬௩ 

புலம்ப - தணிககுமபடியாக பெரு, ௨௮௬ 
தனிபப இரு, ௨௧௬௮ 

புலம்பு - தனிமை நெ, டு வருததம் 

டீலை, ௪௬௯, ௪௧௨ 

புலமை - மெயஞஞானம இரு, ௨௮௦ 

புலாதல - உலாதல. பெரு, ௨௭௪௬ 

புலவன - அதிவடையவன இரு, ௨௬௧ 
புலவு - புஸ்னாறறம ப, ௬௪ 

பூலிததொடா - புலிசசங€வி மூ, ௬௨ 

பழகு - மலைவெருகு மலை, ௨௧௯ 

புழல - உடபொய இறு, ௧௬௪, பெரு, 

௧௮௧ 

புழுககல - சோறு பொரு, ௧௧௪. 
புழுக்கு - புழகசெது ப, ௬௪, பொரு, 

௧௦௩ புழுங்கவெந்தது பெரு, ௧௬டு 
புழை - சிலவழி, மலை, ௧௯௬. சிறியவாச 

ல ப, ௨௮௪. 

புள- வளை மலை, உட௫க 

புறககொடாது - முதுடொது. ப, ௨௯௦ 
மேதிகுகொடாமல. ப, ௭௧. 

புதககடை - பினணிடததோன்: பெரு, 
௩. 

புறரந்தரும - பாதுகாககும்; மலை, ௬௪௪,



அரும்பதவிளக்கம. 

புறம் “இடம் திரு, ௬௦௯. 

பூறவு- காடு பெரு, ௪௯௬, பொரு, ௨0௨, 

மலை, ௧0௪. இறுதாடு, மலை, ௪௮, 

புன்னாகம் 2 புனனையின் விசேடம, கு, 
௬௪. 

புனம் - கொல்லை மலை, ௬௯. 

புனித - ஈனறணிமை று, ௧௯௨ 

ஸ் 

பூ - புகா. இரு, ௬௦௬ 
பூசல - ஆரவாரம மது, ௨௧௮ 

பூட்கை - மேறகோள இற, ௮௩௬, ௧௪௧ 

வலி: இரு, ௨௪௪ 

பூண - பேரணிகலம் திரு, ௨௭௧, ப, 

௨௬௪ 

பூத்தல் - பொலிவுபெறுதல் இரு, ௧௬௧ 

பூரிமம் - இறகு, [சிறகு - தெருவின பக 

கம் ] சாந்திட்ட தொட்டியுமாம மது, 

௧௮ 
பூழி - புழுதி சிறு, ௧௬௪, 

பே 

பெயா- பொருள் திரு, ௨௬௯, மது, 

௬௯௯, 

பெயரிய - போகூன மது, ௪௦ 
பெரும்பொருள் - வீடு [௩௬-பசகம.] 
பெரும - பெருமானே பெரு, ௪௬௧ 

பே 

பேகன் - தாவள்ளல, இவனமயிலுககுப 

போர்வை கொடுதசோன் று, ௮௪. 

பேணி - வழிபட்டு ப, ௨0௦ விரும்பியு 
ட்கொண்டு சிறு, ௨௪௪. 

பேம் - அச்சம் ப, ௨௫டு, மது, ௭௭௬ 

பேழ் - பெருமை திரு, ௪௭. 
பை. 

பை - பசுமை. பெரு, ௧௦௫ 

பைங்கொடி. - பச்சிலைககொடி., பச்சிலை 

1. Fy OT 

யென்னாது en Steer முதன்மேலே 
ற்றிப் பைங்கொடியென்றா£; எலலாவ 

நறினும பசுததிருததலிற பச்சிலையெ 
னற பெயாடிபறறது, இரு, ௧௧௦ 

பைது - ஈரம் பெரு, ௨௬௯ பசுமை 

பெரு, ௨௩௦ 

போ. 

பொஙகா - மரததின கிறியகொமபு மது, 
௨௯௭ 

பொதி - குலை மலை, ௧௨௧ 

பொதியில - ௮மபலம திரு, ௨௨௬ 

பொதும்பா - இளமரககா பெரு, ௬௭௪, 

மது, ௧௧௫. 

"பொதுளிய - திழைதத இரு, ௧௦ 

பொரீத - ஓபபிததுபபாத.த கு, ௬௧. 

பொருகா - பொருவா£ இரு, ௬௯. 

பொருகன - உவமிககபபடுவோன, பொ 

ரூவபபடுமவன பொருகனெனதினறது 
திரு, ௨௭௬ ஓபபறறவன், தான பிநாக 

கு உவமிககபபடவானென்னும் பொரு 
ட்டு மது, ௪௨ 

பொழிதல - மிகசசொரிதல மலை, ௧௬௮ 
பொழியும - தஙகும மது, ௨௬௯ 

பொறி - ௮அடையாளம ப, ௪௦. ஒளி 

பெரு, ௪௪௮ இரட்டி: ௫,௧௯௬, பீலி 

இரு, ௬௦௯ 

பொறிதத - வைதத இழு, ௪௮, மு, ௨. 

பொறிதது- அடையாளமாக இட்டு ப, 

கரடு 
பொறை - சுமை பொரு, ௨௬௧ மலை 

சிறு, ௧௦௯ 

Gun, 

Gure@ - போதல பொரு, ௮௬. 

போகிய - முறறுபபெறற பொரு, ௧௮. 
போஙகம- மஞ்சாடிபபூ ௫, ௭௪. 

போர்தை- பனககுருத்த பொரு, ௧௪௩ 
பனை ப, ௪௪ 

போழ- வகா பெரு, ௬௦௪ 
போழச்த - பலவழியாகபபிளந்த மது, 

௫௮ 
போழவு- பிளபபு மலை, ௧௬௮.



௩௯௮ 

பேள 

பெளவம் - கடல்: பொரு, ௧௬௫. 

to 

மதரட்பகுவாய் - சுரூவினதுூ அ௮ஙகாந்த 
வாயாகப பணணினதலைகசோலம்; ஆ 

குபெயா: திரு, உடு 
whip - கள, ஆகுபெயா பொர, ௮௪ 

மகுளிபாய்தல் - ௮.ரககுபபாயதல் மலை, 

௧0௬, 

மஙகுல் - திசை. பெரு, ௪௮௦. ' 

மட. - மழ பபடைவை மது, ௫௨௦ 

மடி. தல் - தொழிலொழிகதிருததல் பெ 

ரு, ௨௫௪ 

மடிர்து - மனவெழுசசிதவீந்து ப, ௬௩, 

மடிய - துயிலகொள்ள மது, ௬௨௮, 
மடி.யின் - தங்னெ பெரு, ௨௫௪ 

மடை - மூட்டுவாய் நெ, ௧௨௪, 

மண்டி. - மிச்குசசென்று இரு, டு௮ 

மண்டுதல் - மிககுச௪ செலலுதல மலை, 

௫௨௮. 
மண்ணி- பண்ணி இரு, ௨௨௭, மது, 

௪௧௪. பூசி கு, ௧௦௮ 

மண்ணுறுதது - பணணி இரு, உடு 

மணி -நீலமணி று, ௧௪௮, மது, ௬௬ 

மணிச்சிசை - செமமணிபபூ ௫, ௬௪ 
மத்தம் - மதது: பெரு, ௧௫௬ 
மத்திசை - குதினாசசம்மட்டி. மூ, டுக 

மதலை - கொடுங்கை நெ, ௪௮ பற்றுக 

கோடு; பெரு, ௩௪௭. 

மதவலி- முருகன் திரு, ௨௭௫ 

மதன் - அழகு. கிறு, உடுக ௮றியாமை 

திரு, ௪ செருக்கு ப,௨௪௮ வவிம 
லை, ௨௬௦0, ௨௮0 

மதாணி- பேரணிசலம். மது, ௪௬௧, 

மயக்கி - கலங்க: கு, இ௦. 

மரபு - நூறைமை ற, ௧௧௮, ௧௨௭, இ 

௬, ௨௬௯, 
ரா - ஒருமரம: மலை, ௪௨௮ 

மராம் - செங்கடம்பு; வெணகடம்புமாம்; 

இரு, ௧௦. மரவம்பூ க, ௮டு, 
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மரீஇய - அடி.ப்பட இருச்த: மத, ௧௫௪, 
மருகன் - குடியிலுள்ளவன் : AUG, FAH; 

மது, ௨௩. 
மருஙகு - குலம இரு, ௨௭டு, ப, ௨௭௦. 

கூறு இரு, ௧௪௬. 

மருஙகுல - உடமபு: பெரு, ௩௫௨, 

மருணட - கலககய பொரு, ௧௬௮. 

மருதம - மருதபபண மலை, ௪௭௦. 

மருபபு - யாழததணடு: பொரு, ௧௬. 

மருமான - குடி.யிலுள்ளோன் சிற, ௪௭, 

௬௬, ௪௧ 

மலாதல - ௮கலல பெரு, ௨௭௪. 

மலைதது - மாறுபட்டு, மலை, ௪டு 
மலைச்து - சூடி மலை, ௧௫௬. 

மலைமா£ - சூரிதறகு மலை, ௬௦௬ 

மலைய - சூட மலை, ௫௬௯. 

மழவா - சலவீரா மது, ௬௯௫, ௬௮௭ 

மள்ளா - வீரா Oud, FOE). 

மளளன் - இளமைபபகுஇத தஇருகாமத் 

தொன்று இரு, ௨௬௨, 

மறவா - கொடி.யோர பெரு, ௪௫டு, 

மறுக - கொணமிபோச பொரு, ௨௧௪ 

மன - ஆச்சம் ப, ௨௧௧ 

மன்ற - ௮றுதியாக மலை, ௬௭௬ 

மனறம - ஊருககுநடுவாய் எல்லாருமிரு 

கரும் மரத்தடி. இரு, ௨௨௭௬ 

மனனுயிா - பல்லுயிர்: திரு, ௨௪௮. 

மா. 

மா - ஒருமாலம பொரு, ௧௮0 கருமை: 
ப, கடு மாமைகிறம் பெரு, ௧௬௦. 

மாகசகள் - ௮றிவில்லாதோர மு, ௫டு 
மாகதா- இருநதேத்துவார். மது, ௬௭௦. 

மாக - அழுக்கு இரு, ௧௬௮ 

மாசணம - பெரும்பாமபு: மலை, ௨௬௪ 

மாட்டி. - அழிதது மூ, ௨௬. எரித்து: 
நிறு, ௧௫௬, 

மாட்டிய -கொளுத்திய: ப, ௨௪௭; பெரு, 
௬௪௯. கொளுத்திவைத்த, மலை, ௧௬௪. 

மாமை - கரியநிறம்; மலை, ௬டு 

மாயோய் - மாமை நிறத்தை யுடையோ 
ளே மூ, ௨௪,
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மாயோள் - கரியரிறச்தை யுடையோள் 
“பொரு, ௧௪. 

மாயோன் - மாமைகிறத்தை யடையோ 
ன்: மது, ௫௯௬௪ 

மார் - ௮சை: மலை, ௧௬௯ 

மார்பு - வழ.வு பெரு, ௨௪௫, 
மால் - கருமை. பெரு, ௪௮௭ மயககம 

கு, ௧௪ 

மாலபு - கணணேணி மலை, ௬௧௬ 
மாலை - இயல்பு மலை, ௬௯, 

மாழார்து - மயஙட பொரு, ௯டு. 

மாறியேரா - விற்றவாகள் பொரு, ௨௧௪ 

மானவிறலவேள் - ஒருகு;றுநிலமன்னன 
மது, ௬௪௪ 

uf} 

மிசைமின் - இன்பிராக பெரு, ௨௬௨ 

மிண்டி. - குததுகையினாலே பெரு, ௧௨ 
மிலைக்ச- சூடிய இரு, ௪௪ 

மிளிர - உீழ்மேலாக: பெரு, ௬௨ 

மிளை - காவல மலை, ௪௦௯, கரவறகாடு 

பெரு, ௧௨௬, ௪௦௧, மத, ௬௪. 

மீ 

மிசகூற்றம- மேலாகயசொல் இறு, ௨௪௨ 
மிமிளசை - மேல இரு, ௧௪௪,பொரு, கஈ௬டு 

மீளி - கூற்றுவன் பெரு, எடு, பொரு, 

EPO 

Ip. 

முகத்தை - மனததுகசினியவை நெ, 

௧௫௭. 

மூகம் - பக்குவம் மது; ௨௬டு 

மூச்சி - கொணடை, இரு, ௨௬ மயிழமு 

ழூ. மலை, ௧௮௨. முழு. ' கு, FOF 

மூசுணடை - முசண்டைககொடி. மது, 

௨௮௧ 
மூட்டாது- முட்டுப்படாமல மலை, ௫௬௭ 
மூடலை - முறுக்கு நெ, ௬௨; பெரு, ௬௪ 

மடி.நர் - முடிவார் மது, ௫௧௪ 

மேடி.மார் - முழிப்பவா இரு, ௮௯, 

௯௧௯ 

மூடுக்கர் - நீர்குததென இடம். மலை, ௨௧௩ 

மூடுச்குசல் - சகடாவுதல்: நெ, ௮டு 

மூடுவல் - பெண்ணாய்: மலை, ௫௬௩. 
முூணாடகம்-கழிமுள்ளி சிற, ௧௪௮; மது, 

௬௬. 

அ - பேரறிவு சிறு, ௪௦ ) 
முதுவெள்ளிலை - தா ஊா, இது குறுநில 

மன்னவரிருபபு மது, ௧௧௯. 

மூஈது - மூறபட திரு, உடுக; மலை, ௨௮௪, 

மூநதாழ - பெருமூங்கெ மலை, ௧௬௩ 

மூர்ஞ௫ிய - முற்றிய மலை, ௨௬௮. 

மரஞ்சுரல - மூறறுதல மலை, ௧௪௪, 

மே ஈமபு - பருககையையுடைய மேட்டுநி 

லம மலை, ௪௬௬௨ 

மூசல - சசற: மது, ௪௪0 

ழேரவை - வரி பொரு, sam 

மூரறகை - தாளம மலை, ௬௯௬௦ 

மூருககி- அழித்து இறு, ௨௪௭ கெடுத்து: 

திரு, ௬௯ 
முருகு - செயவததன்மை,. மது, ௧௮௧, 

௭௨௪ மணம ப, ௩௬௭ வேள்வி மது, 

Fad 

மூழவ - மததளம மலை, ௩, 

மூளரி - விறகு நெ, ௫௫. 

மூளவுமா - எயபபன்றி மலை, ௧௭௬ 

முற்றி - தஙக மது, ௨௬௮ 

மூறறிய - மூடி.தத மலை, ௪௦, 
மனப் - வலி மது, ௬௬௪, மலை, ௧௮௬, 

௪௬௭௩, 

முன்னி - மேற்கொண்டு திரு, ௧௨௯ 

மூனனிய - கருஇய பொரு, ௬. 

மூனை - பகைபபுலம்: கூ, ௧௨௮, சிறு, 

௧௦௫, ப, ௨௬௮, மலை, ௫௯ 

மூனைஇ - வெறுத்து ப, ௫ட, பெரு, 
௨௨௪, மது, ௫௮௬. 

மூனையின்- வெறுகலெ பெரு, ௧௮0, பொ 

Chy BHP 

ரி 

மூடை - பொதி ப, ௧௬௭, 

ஞூரல - சிலுத்தசோறு, பெரு, ௧௬௮.
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௦ம் 

மெய்ப்பை - சட்டை ர, ௬௦. 
மெல்குபு - மென்று. சிறு, ௬௫ 
மெலலென - மெததென பொரு, ௧௨௨. 

Guo 

மேஎய - மேவபபட்ட மது, ௫௭௭ 

'மேம்படுந - மிக்ககனே. பெரு, ௪௫௪. 
மேம்படுததவல்லாய பொரு, ௬௦ 

மேவ. - பொருந்துதல்வர இரு, ௧௬௬ 

மேனி - நிறம் நெ, ௧௪௮ 

மை 

மைந்து - வலி: கு, ௪௨௧, பெரு, ௬௧௮; 

மலை, ௨௬௦, ௬௯௬௨ 

மோ. 

மொசகுள் - கொபபுளம பொரு, ௪௫. 

மோ 

மோகூா - பழையனென்னுக குறுநிலம 

ன்னனூா: மது, ௫௦௮. 

மோடு - பெரியவுடல், வயிறுமாம்' இரு, 

௫௦, ப, ௪௪; பெரு, ௪௫௮ 

மோதகம் - அப்பம்: மது, ௬௨௭௬, 

மேள. 

மெளவல - மெள்வற்பூ: கு, ௮௧. 

ய, 

வனா - சோனகா ரெ, ௧௦௧; பெரு, 

௬௪; மு, ௬௧. 

பர. 

யாணர் - செல்வவருவாய், பொரு, ௧. புது 

அரும்ப சவிளக்கம். 

வருவாய்: ப, ௬௨, பெரு, ௨௨௮) ௬௭௪; 

மது, ௬௩௦ 
யாதத - சட்டின,. பெரு, ௨௮௪ 
யாப்பு - பததவிறகுறுக்சே வலிபெறதட் 

Bag). மலை, ௨௮ 

யாவதும - சிறிதும்: பொரு, ௬௪, 

யாறு - ஆறு: மலை, ௨௪௪ 

யானையஙகுருகு - வணடாழ்ங்குருகு' மது, 

eae 

ழ் 

யூகம் - கருங்குரஙகு இரு, ௬0௨. 

பூபம் - குறைத்தலைப்பிணம' மது, ௨௪ 

வ் 

வ௫ - பிளபபு மலை, ௬௦௩ 

வ௫ூநது - பிளரதூ இரு, ௧௦௬, 

வூ - பிளந்துவபெபடுதல: மலை, ௬௭. 

வசை - குற்றம் ப, ௪, 

வஞ்ச - தரூ இறு, ௫௦, வஞ்சிபபூ. கு; 

௮௯ 
வட்டம் - ஆலவட்டம் நெ, டக. பரிசை 

இரு, ௧௪௧. 

வட்டி. - கடகம் மலை, ௧௫௨ 

வடவா - வடராட்டிலுள்ளார் நெ, ௫௪; 

ப, ௨௪௬ 

வடவனம் - வடவனபபுூ. ௫; ௬௭, 

வடி. - வடு: பெரு, ௬௦௯; மலை, டுக௧௨. 

வடி. சதல் - ஈரம்புகளை உருவல்: பொரு, 

௨௩. 

வடு- உரு இறு, ௨௫௨ 
௨ணடல் - விளையாட்டு பெரு, ௬௧௪ 

வண்ணம் - குணம்: ௫, ௬௪, நிறம்; சாதி: 
G ௪௧௪. 

வணர்ந்து - வளைர்து: பூலை, ௬௭, 

வதுவை - கலியாணஞு்செய்ச மகள்: ம 

லை, ௬௦ மணமாலை: திரு, ௧௧௭. 

வம்பலா - புதியவா ப, ௨௪௧; பெரு, 

௪௬, ௬௬௫ 
வம்பு - கச்சு: க, ௧௧௮. 

வம்மென - வாருமென்று; பொரு, ௧௦௧,



அரும்பதவிளக்கம். 

வயம் - வலி. இரு, ௬௧௪, மது, ௧௫ 

வீபவா - படைத்தலைவர், இறு, ௨௪௯ 

வயாம் - விரும்பும்: மலை, ௪௪௭௬ 
வயிர்- கொம்பென்னும் வாசசியம் இரு, 

௧௨௦, 

வயிரியம் - கூத்தரேம் மலை, ௧௬௪, 

வயிரியா - கூத்தா மது, ௭௫௦ 

வரம் - வேணடும்பொருள. திரு, ௬௪. 

வரி - நிறம் ப, ௬௮ பாட்டு கு, ககக 

yar திரு, ௭௮ 
வருடை - வருடைமான:; ப, ௧௯௬௧ 

வருஇயர் - வருக: கு, ௬௯ 
வரை - பககமலை மது, ௪௨ ஜூஙகில, 

வரைகளையுடைமையின் வரையாயிற 

௮, ஆகுபெயா [வரை - கணு) இரு, 

G2 | 
வனாந்த - எலலையிட்ட மலை, ௫௫௪ 

வளாப்பு - குளம், கோடடம, வரைசகப 
படுதலின வரைபபு அகுபெயா பொ 

ர, ௨௪௦ ம.இல, ப, ௨௬௯, பெரு, ௧௨௨, 

பொரு, ௬௫ 

வரையாதுகொடுசதல - ஈலவிமிகுஇிழில 

லாத பரிசிலாககு£க கொடா இருதலை 

மேற்கொளளாதே அவர்கள அளவிற்கு 

த்சச்சன வறறைக சொடுதகல; தனக 
கென ஒனறும வளாநதுவையாமற 

கொடுததலெனறுமாம் சிறு, ௨௧௭. 

வல் - உணவு பெரு, ௧௧௭, ௬௪௬; மலை, 

௬௮ சேர்று மது, ௧௪௪. 
வல்லூதறு - இல்லூறறு பெரு, ௯௬௮. 

வலததல - கடடுசல பொரு,௫இக 

வலநச - சுறறிககிடசசினற மலை, ௨௧௬. 

தெற்றிய: கு, ௪௨ 
வலம்புரி - வலமபுரிவடி.வாசசசெய்த த 

லைச்சோலம் திரு, ௨௬. 
கலவா - சட்டாத, பொரு, ௧௬௧. 

வலைஞர் - வலையால் மின்பிழ.பபாரா மது, 

௨௫ 
வழங்கல - உலாவல் பொரு, ௪௯, 

வழஙகுகா - கொபெபவர் பெரு, ௪௦0 
வழி - ஏவல்: மது, ௪௮௯. 

வழுமபு - கூரறம்; மலை, ௨௨௪ 

௪௦௧ 

வழமூஉம் - காலோடும்: மலை, ௨௧௫. 

வழை - சுரபுன்னை; மலை, ௧௮௧, சுரபுன் 
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வழைச்சு - இளமை: பெரு, ௨௮0. 
வள் - பெருமை இறு, ௧௬௬; இரு, ௮ 

பெரு, ௫, மத, உடுக 

வளளி - வள்ளிப்பூ கு, ௭௧ 

ப் 

வளை: ரெ, 

வளம் - செல்வம் மலை, டூஎ௮ 

வளன - செலவம் பெரு, ௨௪௭. 

வளைஇ - சுறறி கு, ௧௪௮, வறைத்து: மூ, 
௨௭ வளையவபைதது இரு, ௬௦ 

வறம் - வறகடம். பெரு, ௨௯, 

வறல - உலாதல் இறு, ௧௬௩ 

வறன - வற£மடம பொரு, ௨௯௭. 

வறிது - சிறிது இறு, ௫௦, ௮௩, மலை, 

௨0௨, ௨௬௧ 
வறை - பொரிககறிகள் 

பொரியல பெரு, ௧௩௯ 

wg, tar. 

வனகண - தறுகணமை ழு, ௬௪. 

வன்புலம - முல்லைநிலம் பெரு, ௨0௬. 

வா 

வாககிய - வளைஈது நுடங்யே இரு, ௧௪ 

வாடாமாலை-பொனனரிமாலை இரு, ௪௯, 
வாடாவளளி - வள்ளிககூத்து, பெரு, 

௬௭௦ 
வானே - உபபுகசணடம் பெரு, ௧௦௦. 
வாணன் - தாசூரன மது, ௨௦௭. 

வாய - மெய மது,௧க௯ 

வாயப்புள - நறசொல மூ, ௧௮. 

வாய்வது - உணமை ழா, ௨௦ 

வாயில் - வழி: பொரு, எடு, 
வார்ந்த - நேரிதாகயெ. மத, ௭௧௪, 

வாவை - தொததுளிபபாய் பெரு, ௫௦, 

வாரரி- யானைபடுகன்றஇடம் மலை, ௫௪௨ 
வாருதல - யாழ ஈரம்புகளைச் கூடத்தமு 

வல் பொரு, ௨௩ 

வாலுவன - மடையன்: மது, ௬௬. 

வாராது - அரியாது: பெரு, ௧௭௦. 

வாணி. வானிபபூ: கு, ௬௯, 
டுக



௮0௨ 

வி, 

வித்ச - இறுகவவிதத: மலை, ௩ 
விசுமபு - மேகம்; திரு, ௧௧௬; பெரு, ௧௬௫), 

மலை, ச 

விசையம - பாகு: மது, ௬௨௫ 

விடக்கு - இறைச9. ப, ௧௪௭௬ 
டா - முழை மலை, ௬௪௨௨ முழைஞ்சு, 
சிறு, ௧௭௦, மது, ௬௦௮; மலை, ௬௨௪ 

விண்ட. திரு, ௬௧௪. 
விடுபு - விட்டு, மது, ௫௩௦ 

விடை. - இடொய்: திரு, ௨௩௨ 
விண்டு - மலை மத, ௨0௨ 

விதவை - பாற்சோறு மலை, ௪௧௪. 

விதுப்பு - நடுக்கம் கு, ௧௬௮. 
வியப்பு - அதிசயம் மது, ௭௬௪ மேமபா 

டு; கு, ௧௫, 

வியம் - வழி மலை, ௫௨௪ 
வியன் - அகலம்: பெரு, ௪௪ 

விரகு - பணணியாரம, உபாயஙகளாறப 

ணணுதவின் விரசென்ரா; ஆகுபெயா 

பொரு, ௧௦௮. 
விரை - சந்தனமுதலியன கு, எ 

விரைஇ - சலசகசையினாலே: ப, ௧௮௧ கல 

ந்து; 'தஇரு, ௧௯௪, ௨௧௮. 

வில்யாழ் - வில்லாகயயாழ் பெரு, ௧௮௨ 
விலங்கு - குறுககு மது, ௭௭, 

விலகுதல் - குறுக்ட்டுககெடததல. கு, 

௧௯, 
விலைஞர் - விறபா£ மது, ௪௦௫, 
விழுமம் - இடும்பைகள கு, ௨௬௦ வருத 

தம் மது, உ௨ட௫க, 
விமுமிய - சீரிய. இரு, ௨௬௪ 

விளச்கம் - மோஇரம், நெ, ௧௪௪, மது, 

' ௪௧௯ 
விளி - ஓசை பெரு, ௬௦௦. 

விளிவு - கேடு: இரு, ௨௬௨ 

விளையுள் - விளைதல. பொரு, ௨௪௭; மது, 

௧0௯, 
விறந்து - செறிரத பெரு, ௨௨௪ 

விறல் - வெறறி. இரு, ௬௮, 
விறலியர் - விறல்பட ஆெகளீ£, மலை, 

அருமபதவிளக்கம். 

௫௬௬, விறலபடப பாடி.யாடுவார் 

| விழல - சததுவம் ] பொரு, ௧௧௦ 

வி 

வீங்குதல - இறுகுதல் Ag, ௨௨௨ 
பெரு, ௫௬ 

வீட - நீஙக பெரு, உட. போம்படி. 
பொரு, ௮௪ 

வீயா - வீடாத பெரு, ௬௬௪. 

வீயாது - மாரூது* மலை, ௪௬. 
வீவு - கெடுத்தல கு, ௩ 

வீழ் - விமுது பெரு, ௬௫௭ 
வீழ்தல் - விருமபுதல். கு, ௪௬. 

வீளை - சழ்ககை: கு, ௧௬௪, 

வீறறிருகத - வருததமின றியிருந்த தரு 
௭௦ 

வீறு - பொலிவு திரு, ௨௮௯ வெற்றி & 

௧௫௦, மது, ௫௪ 

Gas 

வெடி. - கேடு, ஓசையுமாம் மது, ௨௩௬ 
வெணகூதாளம - வெணடாளி. திரு 

௧௬௨ 
வெண்ணில - ரா, ௮து சே ரனையும் ப। 

ணடி.யனையும கரிகாறசோழன் வென் 

இடம பொரு, ௧௪௭, 

வெணமின் - வெள்ளி ப, ௪ 

வெம்பி - வெதுமபி மலை, ௧௯௪ 
வெரீஇய - வெரூவின , மலை, ௪௦௬, 

வெருவர - அசசந்தோனற இரு, ௫௪ 
அசசம வரும்படி இரு, ௨௭௧, 

வெருஉ - ௮சசம், பொரு, ௧௪௧. 
வெலீஇய - Gangs De cp, Ger. 

வெள்ளில - விளா இரு, ௩௭, 

வெளீல - அசையாதசமபம் ப, ௧௪௨ 

கமபம மலை, ௬௨௭௬. 

வெறி - ஓழுங்கு: மது, ௬௧௪ 

வெறுதத - செறிஈக, மலை, ௬௬, ௩௪௪. 

வெறுதஅ - செறிர்த, மது, ௭௬.



அருந்தொடர்விளக்கம். 

வே 

வேண்டுகர் - விரும்புவோர் இரு, ௨௪௮ 

வேய்வை .,குற்றம பொரு, ௪௭ 
வேர் - வேர்பபு: பொரு, ௮0 

Cara - சிறுமூங்கில் இரு, ௨௧௬௭; மலை, 

௨௨௯, சிறுமூஙகிறபூ கு, எக 
வேலன் - படிமத்தான திரு, ௧௯௦, மூரு 

கக்கடவுள்வேலைக தனக்கு அடையா 

ளமாகக்கொணடுதிரிசலின் வேலனெ 

ன்ருா: இரு, ௨௨௨; மது, ௬௪௧ 

வேலூர் - நல்லியச்கோ௨லூ£ 

௧௭௯. 
கிறு, 

௭0௩. 

வேவை - வெந்தது பொரு, ௧௦௪, வெர் 

தீபொரியல், மலை, ௧௬௮ 

வேழம - கொறுச்கச்டு: மது, ௨௫௭, வே 

ழக்கோல: பெரு, ௨௬௩. 
வேளாண்மை - உபகரிததல. 

௭௫ 

வேளி - குறுகிலமன்னர் மத, இடு, 

பொரு, 

வை 

வைபபு - ஊர் இரு, ௨௨௪, பெரு, ௮௨. 

வைரியா - கூத்தர் மது, ௬௨௮ 

அ௮ருமபதவிளக்கம் 

முற்றுபபெறறது 

மபனவ) வனத்தை படட 

பத்துப்பாட்டு, 

அருந்தொடர்விளக்கம. 

nena ‘eae 

> 

௮சலிருவானம் - தன்னையொழிஈத பூதங 
கள் விரிதற்குககாரணமாடிய பெரு 

மையையுடைய ஆகாயம். மது, ௨௬௭ 

அகலிருவிசும்பு - தனனையொழிரத கான் 

குபூதமூச் தன்னிடததே அகன்றுவிரி 
தறகுச் காரணமான பெரிய ஆகாயம். 

பெரு, ௪. 

௮சைவுழியசைஇ - இளைத்தவிடத்தே இ 
ளைப்பாறி: பெரு, ௪௪ 

௮ஞ்ிலோதி - அழகிய சிலவான மயிரி 

னையுடையாய்: கு, ௪௮0. 

அஞ்சுவருபேய்மகள் - கண்டார்க்கு ௮௪௪ 

ச்தோன்றுன்ற பெயாடயமகள்: தி 

ர, டுக 
அடி.புதையரணம் - செருப்பு'பெரு, ௬௯ 
அ ணங்குடைகஈல்லில - இல்லுறைதெய்வ 

ஙகளையுடைய சனருகிய ௮கம மது, 
(௪௮. 

அணாச்செவி - எதேதசெவி பெரு, ௮௦, 
அணைஞமுதல - சராந்ததறி, அணையிடசத் 

அதசறியுமாம் ப, ௩௪, 

அமராகோககம் - ௮மைதிபிறவாத ௮றி 
வ மலை, ௪௪ 

அரிசகூடி.னனியம் - ௮ரிததெழும் தசை 
யையுடைய இனணியவாச்சியம் மத, 

௬௧௨ 

அரிசெசது - ஞாயிற்றையொத்து; உவ 

மையின்றாகவென்றுமாம்: பெரு, ௪௭௬, 

௮ரிரெல் - ௮ரிஏன்றகெல்: பொரு, ௧௧௩ 

அரிமயிர்முன்கை - ஐம்மைமயிரினையு 

டைய முன்கை: பொரு, ௯௨, 

அரும்படர் - ஆறறுதற்கரிய நினைவு: ரெ, 

& Ft GT



FOr 

ழுவியான்ற - அ௮ருவிகளில்லையான: ம 

௮, ௬௦௭ 

அலர்நமூலைச்செவில் - பால்கரர்ச முலையி 

"னையுடைய செவிலி: பெரு, உடும - 

உடுக. 

அலவஞனாட்டி. - ஞண்டெளை.பாட்டி : ப, 

௧0௧. 

அவ்வாய் - அழகிய இடம் பெரு, ௪௧௨ 

அவ்விதழ - அழடய இதம். நெ, ௪௪. 

அிவையாவரிகி - குச்சாக கொழியலரிச 
பெரு, உ௨ளடு, 

அழிதருகமபலை - மிருதியைகதருஇன்ற 

ஒசை. மது, HEF 

அழிபடி - அறிவுமுதலியன அழிதறகுக் 
சாரணமான பட இறு, ௧௪௮௦ 

அழுகு. ரறகூகை - இசைக்கு வருந்இிக்கூ 
ப்பிஇன்ற குரலையுடைய கூசை ப, 
௨௫௮ 

அறற்குழறபாணிதூஙகியவா - தாளவறு 

தியையுடைய குழலொசை.பின தாள 

த்திறகொபப ஆடி. யமசளிா ஏறு, ௧௬௨ 
அறுகோட்டி ரலை - ௮றலபட்ட கொமபி 

னையுடைய புலவாயககலை ப, ௨௪௫ 

அறைக்கரும்பு - அறுததலைசசெயயுங கர 
மபு: பொரு, ௪௧௬ 

அன்னத்தூநிறததூவி - ௮அனனசசேவலி 

ன் தூயரிறத்தையுடைய சூட்டு நெ, 
௧௬௨, 

ஸ் 

ஆசறுகாட்டு - குறறமற்றவறிவு கு, ௧௪, 

ஆடமை- சமைத்தலமைக் 5 மது, ௬உடு,. 

ஆடமைப்பணை ழ்தோள் - ௮சைன்ற மூ 

ஙடல்போலும் பெருததலையடைய சோ 

ள்: பொரு, ௬௨. 

ஆபெ௫ியுழந்த - அடுகின்றபசியாலே வரு 

தீதின: பொரு, ௬௧. 

ஐடுந்ற - அததெலுற்ற: மத, ௬௫, 
ஆண்டலைக்கொடி. - தலை ஆண்மகன் தலை 

யும் உடல் புள்ளின்வடி.வுமாக எழுதி 

னகொடி.; இத, பேய்முதலியன பலி 

அருந்தொடர்விளக்கம். 

யை நுகராமற் சட்டப்படுவது: திரு 
௨௨௭ 

ஆணிருடுகஇி - ஆணிகளை இறுகத்தைத்து 
மலை, ௨௭ 

ஆமபலகநீங்குழல் - ஆம்பலெனனும் ட 

ணணினையுடைய அழ௫ூய் இனிய குபு 

ல கு, ௨௨௨ 

ஆமான்சூட்டு - ஆமானினது சூட்டிபை 
௪௫ இறு, ௧௪௭ 

ஆமான்புகல்வி- ஆமானிலேறு: கு, ௨௫௩ 

ஆய்கோலவிரதொடி. - அழயெ Brg 

யையுடைய விளஙகுகனற தொடி. ம 
ஆ, ௫௬௯. 

ஆய் இனையரிசி - ௮ழூனையுடைய இனை 
யரிகி பொரு, ௧௭ 

ஆய்தொடி - ௮ழயெ நோந்த தொடி. 
பொரு, ௧௪. 

ஆய்மகள - ஆய்சசாதியிர பிறக்த மகள் 

பெரு, ௧௬௨ 

ஆரிடா - பொறுததறகரிய வருததம ம 
லை, ௯௭௮ 

அறிபபடுகா - அரிதாயிழியும் வழி மலை, 

௧௬௧. 

ஆவியர்பெருமகன - அவியாகுடி.யிற்பிற 
8.த பெரியமகன இறு, ௮௬ 

YMG 6 gor om os er EO)» af - யாறு 
டெர்சாறபோன்ற ௮அகனற நெடிய தெ 
ரு நெ, ௩௦ 

ஆனாவிருபபு - மிகுன்றவிருபபு: இறு, 
௨௪டு 

ட 

இசாதன்றுமிலன - இஃஈத நமிலன்: கு, 
௨௪௪ 

இகலாறறல் - மாறுபாட்டை ஈடத்துத 
லையடைய: மது, ௫. 

இகழபதம - கெ௫ழ்ர்சசெவ்வி: பெரு, 
௩௧௩ 

இகன்மீக்சடவும் - மாறுபாட்டின்மிகுதி 

யைச் செலுத்தும: கு, ௨௭ 

இகுபெயல் - ar per mine ip: Ap, em. 

இஞ்சிசெயயாபபாவைவளாந்த - இஞ்ட



அருந்தொடர்விளக்கம். 

மூதல ஒருவராறபணணப்படாத பா 

'வைகள்வளரப்பட்டு; இஞூககிழங்கை 

ப் பாவையென்றல் மாபு மலை, ௧௨௬, 

௧௨௫. 

இணை ததகோதை - இதழபறித் தஈசட்டி. 

ன மாலை இரு, ௨௦௦ 

இணையீசோதி - கடையொகச்த மெய்பபி 

னையுடைய கூநதல் திரு, ௨௦ 

இயங்கடொடுமின - வாச்டியஙகளை வாசி 

ப்பீராச மலை, ௨௭௪௭ 

இயகஙகாவைய சதுவள்ளியோரசைஇ - 

வள்ளியோரினமையிற பரிசிலாசெல 
லாத உலாததே பரிசிறருவாரை வி 

ரும்பி; இனி இயங்கும்வையம் சகட 

மாகவின, உலகததிற்கு இயஙகாவைய 

மென வெளிபபடைகூறிற்றுமாம் 8 

௮), ௫௮. 

இரியல்போசி - கெடுதலையுடையவாய நீ 
ங௩௫பபோய: ப, ௫௬. 

இருசோடடறுவை - மூனனுமபினனும் 

தொங்கலாக நாகவிட்டதலெ நெ, 

௬௫ , 

இருஙகோவேள்மருஙகுசாய - ஐம்பெரு 
வேளி குலமுழு தங குறைய ப,௨௮௨ 

இருஞ்சேறு,- கரியசேறு இரு, ௪௨ 

இருததர-இரு தகலைச்செய்ய மது, ௪௦௬ 

இருபெருசியமம் - இரண்டா பெரிய 

அ௮ஙகாழ.தீதெரு;சாளஙகாடி. அலலஙகார 

டி.யாயெ இரண்டுூ-றறை உடையதெ 

னறபடி மது, ௩௬டு 

இருபெருவேக்தாவினை - இருவராயே பெ 

ரிய ௮ரசரைாச சாஈதுசெயவிசகுக் சொ 

ழில: கு, ௨௪-௨௮ 

[இரும்பனைவெளிறறின்புன்சாயன்ன கு 

ரூ௨ மயிர்யாஈகைககுடாவடி.புளியம் ] 

வெளிற நின் இரும் பனைப் புன்சாய ௮ 

ன்ன குரூ௨ம௰யிர யாச்கைச் குடாவடி. 

உஸியம்---உள்ளே வெளிற்தினையுடை 
தீதா௫ய சரிய பனையின.ு புல்லிய செ 

௮ம்பையொத்த கரியநிறச்தையுடைத் 
தாயே மயிரினையுடைய உடம்பினையும 

௫௪௦௫ 

வளைந்த அ௮ழி.யினையுமுடைய காடி. 

இரு, ௩௪௨-௬௧௬ 

இருவாசகட்டியபலவேறுதொல்குடி. - தா 

யுந்தத்தையமாகிய இருவர்குல த்தைய 

ம உலசததார் ஈன்றென்றுமதஇத்த பல 

வாய்வேறுபட்ட பழையருடி. இரு 

௧௪௮ 

இழையுலறிய - இழையினறிப பொலிவ 

fies சிறு, ௧௮ 
இள ரலம் - இளையவடி.வு திரு, ௨௯௦. 

இறுகுகுலை - காயநெருங்கெ குலை மலை, 
௧௬௨. 

இன்னகையாயம் - இயலிசைசாடகத்தா 

ஓும இனிய மொழிகளாலும் இனிய 

மடஇழ்சசியைசசெய்யும் இரள று, 
௨௨0 

இன்னரமபுளர-இனியஈரமபை வாக்க 

இரு, ௧௪௨ 

Be 

ஈகைச்செறுகம் - கொடையாடய செவ 

வியபாரம இறு, ௧௧௯ 

ஈாஙகழை - பசியகோல மலை, ௨0௪ 

சாச்இிரி - நெய்தோய்க்சஇரி நெ, ௪௨ 

ஈரெண் - பகிய எளளு மலை, ௧௦௬. 

ஈறறியாமை - ஈறறுதசொழிலையடைய 
யாமை பொரு, ௧௮௬. 

2. 

உய்யாவரும்படா - உயிரை தாங்கியிரா 

மைககுச் காரணமாகிய ஆறறுதறகரி 

ய நினைவ கு, ௧௧ 
உயாவிமுசச£ - உயருஞ்சீரினையுடைய 

புகழ இரு, ௧௨௪ 

உரவுச்சனம - பரக்கின்றசினம : 
GRO 

உருகெழுசெலவு- கண்டார் உட்குதல்பொ 

ருக். தம் உடை: இரு, டூக 

உருமிடி. முரசம் - உருமேற்றினது இழி. 

©:



கடச 

ப்புப்போலும் தசையையுடைய மூரசு: 
இரு, Ged. 

உறைகணெறு - உழைவைத்தணெறு ப, 

௪௬, 

ear 

'ஊமையெணசனெகுடாவடி.ககுருளை ] ௭ 

ண்கின் குடாவடி. ஊமைக் குருளை--௪ 

டூயின் வளைந்த அடியினையுடைய வாய 
திறவாக்குட்டி wm, Gos 

ஊழி. முட்டம - மூறையடி.ப்பாடாடீப் 

பின்பு வழிமுட்டாயிருககும இடஙகள் 

கு, ௨௫௮. 
ஊனசோறு இரறைசசிகளையடையசோ 

௮ மத, ௫௬௩ 

of 

எதாபஙகோசை -ஓஒனறம்றகொனறு மாறு 

பட்ட பூமாலை: மது, ௬௬௮ 

எய்யாஈலவிசை - ஒருவராலும் அளஈதறி 

யவொண்ணாத கல்ல புகழ் இரு, ௬௧. 

எரிநைப்ப - எரிநின்ன பொரு, ௨௬௪, 

எல்லினிர்புனெ - இராச்சாலததையுடை 

யிராய்ச செலலின், மனததே ௮சகா 

லத்தைக்கருதுதவின் உடைமையாயிற 

அ: மலை, ௫௧௬. 

எழாத்தோள் - முதுகட்டார்மேற செல 

லாததோள்: மது, 2௨௭௪௪. 

எழினிவாங்யெவீரறைப்பள்ளி - திரை 

யைஉளைதத புற்வறைக்குள்ளறையிற 

படுச்கை: மூ, ௬௪ 
எழுவறழ் இணிதோள் - கணையததோடு 
மாறுபின்ற திணிந்ததோள். சிறு, 

௧௧௨. 
ஏ 

ஏட்டிலை - மென்மையைய/டைய இலை 

பெரு, Qa. 

ஏடிருமரை - பொறறாமரை. பொரு, 

சடக, 

அருந்தொடர்விளக்கம். 

எஈதெழில் - உயர்ர்துதொன்றுன்ற 

LE நெ, ௬௮. 
ஏமமாக - இளைபபுத்£ீ£ பெரு, ௬௬. 
ஏழகததகா - மேழகக்டொய ப,க௪க 
ஏனையுலகம் - மறுபிறப்பு. கு, ௨௪ 

& 

ஐ.தகடஈது - மெசதெனகடந்து: சற, ௪ 

ஐவன வெண்ணெல் - ஐவனகெல்லென் 
னும் வெள்ளிய செல் மது, ௨௮௮ 

ஒ 

ஒனனாததெவவா - தீன ஏவலைப்பொரூா 

தாத பகைவா பெரு, ௪௧௯, மலை 

௬௮௬, ௬௯௭, 

ஒ 

ஒடாததானை - முதுடொதபடை பெரு 
௧௦௨. ட 

ஒடாபபூட்கையுறச்தை - தன்னிடத்திரு 

ந்தோ ஓடாமைக்குச் காரணமா௫௰ 

மேத்கோளீனையுடைய உறந்தை இறு, 
௮௩ 

ஒடிமவிளக்கு - அன்னவிளசகு: பெரு, 
௬௧௪. 

ஒமபாவள்ளல் - தனக்சென்று ஒருபொ 

ருளும் பேணாதசன்னன்- மலை, ௪௦௦. 

ஒவிறர்து - ஓழிவின்றி மலை, ௪௭டு. 

ந, 

கடமான்கொழுங்குறை - கடமானின் 

கொழுவியதசை: மலை, க௭டு, 
கடல்வேட்டம் - கடலில் மீன்பிடித்தல். 

ப, ௬௨. 

கடல் வேலிவியலகம் - கடலை வேலியாக 
வுடைய உலகு: இறு, ௧௧௪, 

கடறகுட்டம் - கடல்குழ்ந்த இடம்; ம.) 

(௪௦. 

சடனாடனஜொண்பூங்கோதை - கடல்சேர்



அருந்சொடர்விளக்கம். 

ந்த சாட்டையுடையவனாக$ய ஒளளிய 
க பனர்சாரையடைய சேன மது, 

செ 

Qa, 

கடுக்தெறறுமூடை - நெருஙகததெறறின 

குதிர்: பொரு, ௨௪௫ 

கடுப்புடைபபறவைசசாதி - எறியபபட் 

டாாக்குக கடுக்குர்தனமையைக கொடு 

தீதலை யுடைததாகயெ குளவித இரள் 

பெரு, ௨௨௯ 

கடும்பரிககடுமபு - கடிய செலவினையை.- 

ய சுற்றம் மலை, ௬௬௪ 

கடுவோடொட௫ெயெதூம்புடை வாலெயி 

று - சஞ்சடனே உறைகருள்ளேகடசஈ 
த துளையினையடைய வெளளிய எயிறு 

இரு, ௧௪௮ 
கணணடைஇய - கணடுயினற ப, ககடு 

கணமாருடலா - வி.ரிததகண இமைககு 

மளவிலே மறைகின்றகளவா மது, 

௬௪௨. 

கந்தழி - ஒருபறறுமறறு அருவாயதசா 
னேநிறகுக தததுவஙகடந்தபொருள் 

[௪௦ - மபசகம | 

கரதுடைபபொ தஇியில - தெயவமுறையுஈ 
தறியினையுடைய அம்பலம ப, ௨௪௯ 

கயஙகுடைந்தன்னவியம்தொட்டு - கய 

தைக கையாற்குடைகது விளையாகெ 

தன்மையவாக வாசசயஙகளைசசாறறி 

மது, ௬௬௩ 
கயசதலைமடபபிடி. - மெலவிய தலையினை 

யுடைய மடபபததையுடையபிடி மலை, 

௬௦௪ 

கயவாயெருமை - பெரிய வாயையுடைய 

எருமை: இறு, ௪௨ 

சராங்கலிதத - மு. தலைகள செருகடூத இரி 

நத ப, ௨௪௨ 

கருங்கடையெஃகம - கரிய காம்பினையு 
டைய வேல மலை, ao. 

கருஙசோட்டாமா - கரிய கொமபுகளையு 

டைய அமா: இரு, ௩௪௪ - ௬௯௧௫. 

|(சருஞனையா வாய வேமபினஙகுழைக 

தெரியல்:] கருஞ்சினே வேமபின we 

௪௦௭ 

வாய௮ம குழைச் தெரியல - கரியகொ 

மபினையடைய டேம்பினுடைய வாளர 

ததினவாயபோலும் வீளிம்பினையடை 

ய அழூயெதளிராறசெய்த மாலை: பொ 

ரூ, ௪௪௩ - ௧௪௪ 

கரதொழில-வலியதொழில று, உடு௪, 

ப, ௬௨. 

சலலாமாநதா - காமறுகாச்சியினையன்றி 

வேளரொன்றையுங்கலலாத இளையேசா 
மது, ௮௨0, 

கலலாவிளையா - தொழிலை யொழியவே 

றுகல்லாகத இளையா Bar, wm, 

கலியாணா - செருக்கினையுடை த்தாகயே பு 
துவருவாய மது, ௬௩௦. 

கவலைமறுகு - பல சவாததனமையையு 

டைய கு.றந்தெரு. மலை, ௪௮௨ 

கவளஙமைபப- கவளததைதூற்ற மத, 

௬௫௯ 

கவிகுடி.ல் - கவிசதகுடில் பெரு, ௨௨௫ 

சவைததாள் - கபபிததகால் பெரு, ௨0௮. 

சலைமுட்கருவி - கவைதத முள்ளையுடை 
ய பரிசககோல் ap, mG). 

கழலகட்கூகை - பிதுஙகய கணணையு 

டைய கூகை தரு, ௪௯ 

கழறொழடி. - உழலுகதொடி. இறு, ௯டு, 
மலை, ௫௭௭ 

கழிபபியபின்றை - செய்துவிட்ட பின்பு: 

பொரு, ௫௨. 

சமுறீர - இவீனையைக கழுவுசறகுக் கார 

ணமான தாததநீர மது, ௪௨௭ 

கழுகீ£ துணைபப - சழுநீரகளை மாலைகட்டு 

மபடி.யாக மது, ௫௫௧, 
கழைபெய்தீரதயிர - மூங்கவெகுழாயிலே 

பெயத தோய்தத இனணியதயிர்: மலை, 

௫௨௩ 
சழைவளாதாமபு - மூங்கிலாய இசை 

வளரும் பெருவஙடயம்: மலை, ௫௩௩. 

களளினிருமபைககலம் - கள்ளினையுடை 
ததாகய பெருமையினையுடைய குப்பி 

கள், மது, உ௨உறு 

சளிரது தசமுமபிருர்சசழதயஙகு திருந்த



70௮ 

ழு ஃ-பானையைச்செலுத்துசலால உளதா 

இய தழும்புடடர்த வீரசகழல்டெந்த 

சையும் பிறககடொத அடி. இறு, ௧௨௩ 

களிறுமாய்களுங்க இர்ச்சதழனி - யானைகள 

நின்ரால அவறறைமறைக்கும்படி. வீளை 

நீதகதிராயுடைய spon மது, ௨௪௭௪, 

சறிமூடை - மிளகுபொதி ப, ௧௮௬ 

கா 

காந்தட்டுடுப்பின கமழ்மட ல - காஈதளின 

த துடுப்புபபோலுவ கமமுூின்றமடல 

மலை, ௬௩௭௬ 

சாம்புசொலிச் சன்ன - மூங்கில ஆடை 

யையுரிச்சாலொதத இழ, ௨௩௬ 
காய்ச்செச்கெல் - காயசதசெர்நெல ப, 

௧௯ 

காய்த்துணா - காயச்சகொதது மலை, 

௫௨௪ காயை மிகவுடைய தொதது 

மலை, ௧௨. 

கார்ககரும்பு - பசியகரும்பு. ப, ௯ 
சாரகோடபலவு- கராகாலதசாலே பமுத 

தலையுடைய பலா மலை, ௧௨, 

காழ்மண்டெல்கம் - காம்பிலே சைதத 

வேல். மலை, ௧௨௯ காம்பு குழைச௫ணு 

ள்ளேசெருகெவேல மது, ௪௬௯. 

சாழசண௫௩கறல் -சகருமையை இடத்தே 

யுடைய நுணமையையுடைய அறல் 

இற, ௬. 

& 

இம்புறிப்பகுவாய் - மசரவாயாகபபகு.த த 

வாம்; நெ, ௬௬. 

இளைமலர் - தொத்திலெழு£த பூ சிறு, 

௧௬௦, 

இளையிதழ - புறவிதழ் கு, ௧௦௧ 

த 

குடகாறதெறிகதகுப்பை - மேலகாறறு 

லே கையாலே தூவிததாற்றின பொ 

லி: பெரு, ௨௪௦. 

அருந்தொடர்விளக்கம். 

குடி.நிரலுடைமை - ஒருகுடி.யாகாமல் இ 

ரணடுகுடியும் ஒத்தலுடைமை: கு, ௬6. 

குடியகறறி - குழிமச்களைப்பெருக்சி: ம 

2, ௪௬௭ 

குடுமிக்கூசை - சூட்டினையுடைய கூகை; 

WS, ST, 

குரலபுலர- கதிரமுற்ற மது, ௨௭௨, 

குலலையமபுறவு - கஞ்சஙகுலலையையுடை 
ய அழூய காடு இறு, ௨௮. 

குளபபுவழியன்னகவபெடுபததல் - மான் 

குளம்பமுததிய இடச்தையொதத இர 

COT Lh (GG தாழாத நடுவுயாசர்ச Lg sev: 
பொரு, ௪. 

குளீகொளீஇ - குளிர்ச்சியைச்சொளுத் 
இ பொரு, aay. 

குறிஞூசான்ற - புணர்சசியாயெ உரிப 

பொருளமைக்த. மது, ௬௦௦ 

குறுக்தொடைநமெடும்படிகுகால் - ௮ணு 
னெ படி. களையுடைய நெடிய ஏணிகள். 
ப, ௧௪௨, 

குலநெறிசகொண்ட கூந்தல - குறிதாயெ 

அறலைச தன்னிடததேசொண்டமயிா: 

பெரு, ௧௬௨ 

குறும்பலலூர - ஒன்றற்கொன்று ௮ண் 
ணிதாயப பலவாடிய ஊாகள் ப, ௨௨௮ 

குறுமபிடி. - சிலசொட்டை மத, ௬௬௭. 

குறுமுறியட்கு - சிறிய இலைகளையுடைய 
Groce) og, Ons 

குன்றுகுயின் ரன்ன-மலையை ஈடுவே வெ 

ளியாகததிறந்தாறபோனற நெ, ௮௮, 

Gn... 

கூகைகுழற - கூகைகூபபிட, ப, ௨௬௮. 
கூரஙகறபாழை - குடுமிக்கூரஙகறகளையு 

டைய பாறை மலை, ௬௭௩. 

கை. 

கைசவிரேறல் - தன்சடுமையாற் சிறித 
மையுமென்று சைகவித்தற்குச் சாரண



அருந்தொடர்விளக்கம். 

மான கட்டெளிவு பொரு, 

தடு 

கைதோய்வன்னகராமை ழத தொழுதி - 

௧௫௮, 

கை சென்ற்பிடிககுந் தன்மையையொ 
5S ௮அணுகுதலையடைய கரியமேகததி 

ரள மலை, ௬௬௨ 

கைபுடைபூ௨ - கசைகொடடி. மலை, ௨0௪ 

கோ. 

இகாட்டைகசரையபடடுடைநல்இ - இர 

ளமுடி.க்ச மூடி களைக கரையிலேயுடை 

ய பட்டாகிய உடைகளைத்தநது பொ 

௬, க௫டு 
கொடுந்தறி - வளைக்சமுளைசகோல நெ, 

௫௮ 
கொடும்பறை - கணகள்வளைந்த பறை 

மது, ௫௨௬ 

கொடுமுடி.வலைஞா - வளைஈதமுடி.யினையு 
டைய வலையைலீசுவா£ பெரு, ௨௪௪ 

கொடுவாயிருமபு - வளைர்தவாயினையுடை 

ய தூண்டில பெரு, ௨௮௬ 

கொடுவிலெயினா - கொடியவிலலினையு 
டைய வேடா ப, ௨௬௪. 

கொண்டி. மகளி - பிழி. ததுவச்;மகளி£ 
ப, ௨௪௬. பொருளவாஙகுதலையுடைய 

பரத்தையா மது, டு௮௩ 

கொய்சுவறபுரவி - மனசசெருக்கால மயி 
ரைப் பலகாலுஙகொயயும கழுததையு 

டைய குதிரை மலை, ௫௪௪ 

கொழுஙகடைமழைக்கண-அழூய கடை 
யினையுடைய குளிராச்சியையுடைய ௧ 

ண் பொரு, ௨௫ 
கொழுங்குறை - பெரியசசை 

௧௦௫, 
கொழுகிழல் - குளிரகதகிழல்: மது, ௪0௬ 

கொழுமலர் - அழயெமலா: இரு, ௨௨௧௩ 

பொரு, 

கோ 

கோட்டி ற்செய்தகொடி ஞ்டுநெடுந்தோ 

யானைக்சகொம்பாற்செயத தாமனாமு 

௪0௩ 

கையினையுடைய நெடியதோ பொரு, 

௧௬௯ 

கோட்டெங்கு - குலைகளையுடைய sw 

கு wu, && 
Cero Sar - CanernGuvder இறு, 

௨௪௨. 

கோதையினொழுகும் விரிநீரஈல்வரல்வை 

யை - மாலையொழுகனாற போல ஓடும் 
பெருநீர் ஈன்ராவவருதலை யுடைய வை 
யை மது, ௬௩௯ - ௬௪௦ 

கோழியெறிஈச கொடுஙகாறகனஙகுழை- 

கோழியையெறிர்த வளைந்தஇடத்தை 
யுடையபொன்னாற்செயதமகரக்குழை 
ப, ௨௯ 

கோழூன - கொழுத்தஇறைச்சி பொரு, 
௧0௫; மது, ௪௪௧, 

கோளியாலம - பழத்தைததன்னிடத்தே 
கொணடதாகய ஆலமரம மலை, ௨௬௮, 

கேள 

கெளவைகறுபப - எளளிளஙகாய் முறற 
மது, ௨௭௪ 

FT 

Fro gyonGelG sror~ ec ger yOuy 

லருர்திண்ணியதோள இற, ௬௮. 

சாந்துமறுக - சச்சனமமாக்கும்படியாக 

ns, Gem, 

சி 

சில்பதவுணவு - இடப்படும்பொருள்களு 
க்குச சிறியவாக இடப்படும் உணவு; 
என்றது உப்பை பெரு, ௬௪, 

சில்வளை - சலவாயெவளை. சற, ௪௪௬. 
இறுபுன்மாலை - சிறுபொமுதாயெ வருச் 

தீஞ்செய்கன்ற மாலைக்காலம்: (ip, & 
சின்மலாபெய்மமார்- லமலரிட்டு முடித் 

திலைவேண்டி.: நெ, ௫௪, 

சினக்திருயெ - செமுறுயெ பெரு, 1 
௫௨ *



௪0 

ச். 

சீறியாழ் - சிறியயாழ்: மது, ௫௫க 

ள் 

சுசெபுரிஈரம்பு - வடி.த தமுறுகனெஈரமபு 
மலை, ௨௯ 

சுடரிலைநெடுவேல் - எரிகின்ற இலைத்தொ 

ழிலையடைய நெடியவேல. இரு, ௪௬ 

சுரியிரும்பித்தை - கடைகுழன்ற கரியம 

யிர்: பொரு, ௧௭௬௦, 
சரிவளாகுஞ் - கடைகுழன்றத வளாந்த 

மயிர: கு, ௧௦௭, ௧௧௨, 
சுழல்விழிப பசுங்கட் சூர்த்த சோக$கன்- 

கோபத்தாற்சுழலும விழியையுடைய 
படியகண்ணினையும் கொடுமைசெய்த 
பார்வையினையும். இரு, ௪௮. 

ஞ் 

ரூழ்சளைப் பெரும்பழம் - இினபாவிரும் 

பிச்சூழும் சளையையுடைய பெரியபழ 

ம்: பெரு,௩௫௬,. 

சே 

செய்பூங்கணணி - டேசசையாற செய 
பூவீனையுடைய மாலை சிற, ௫௪ 

செயிர்ததுகோக்கி - குற்றத்சைசசெயது 

பார்த்து” ப, ௨௮0, 

செல்லாநல்லிசை - கெடாத கலலபுகழ் 
மலை, ௬௮௮, 

செல்லிசை நிலைஇய பணபினல்லியக்கோ 

டன் - பிறரிடத்து கிலலாமறபோன 

ற புகழ் தன்னிட்த்தேறிறறறகுச் கார 
ணமான குணத்தினையுடைய ஈல்லியக் 
கோடன். இறு, ௨௬௮ - ௨௬௧ 

செவ்வேல் - செய்யவேல; எககாலமும் 

போர் செய்தலின் செவ்வேலென்ப 
திரு, ௬௪, 

சே. 

சேயாறு - ஒர்யாறு: மலை, ௪௪௭௬ 

அருந்தொடர்விளக்கம். 

சோ 

சொன்மலை - சொறகளினீட்டம்: இரு, 

௨௬௩ 

சோ 

சேோறறமலை - சேரறறுககட்டி. பெரு, 
௨௨௪. 

சோறுவாயதசொழிந்தோ - செஞ்சோற 
றுககடனிறுத்துப்படடவீரா மு, ௪௨ 

த் 

தண்டி.னாதரீடு - நலிந்து தின்னப்பண் 

ணி மலை, ௪௨௫ 

சணபணணியம்- கெலலையொழிக்த பண 

டம் ப, ௧௪௬௪ 

தண்மீனசூடு - மிகவுமுலராத மீனைச்சுட் 

ட பெரு, ௨௮௨, 

தீம்பெயா தம்மொடு கொண்டனா மாயர் 

தோ - தம்பெயரை உலூலகிறுததாம 

ல் தம்மூடனேகொணடு பொன்றகசெ 

ட்டுப்போன ௮ரசா மலை, ௫௫௩ 

தவபபல - மிகபபல மலை, ௬௬௮. 

தளிசோமேனி - மாந்தளிராயொதத நிற 

ம் "நெ, க௫வு 

கா. 
8 

தானை - பரநதகொமபு கு, ௪௪௯. 

தாழபெருச்சடச்கை - நிலததேடேக்கின் 

ற் பெரிய வளைவினையுடையகை, திரு, 
௧௫௮. 

தாழையன்னம் பூபப - சாழை அன்னம் 

போலப் பூக்சையினால் சிறு, ௧௪௬, 

$ 
,இணகாழவயிரெழுஈ திசைபப - தண்ணி 

யவயிரதையடைய சொம்பு மிசுகொ 
Suu AG, ௧௪௯- ௧௨0, 

இிண்ணிலைப்போவரய்சசகவம் - 9௧௫ 

ன்ற நிலையினையுடைய இரணகெதவுர் 
தீம்முட்பொருதல்வாயத்த சதவ: நெ, 
௬௨-௬௩,



அருந்தொடர்விளக்கம், 

திணிதோள் - சிககென்றதோள் இரு, 
_ ௧0௨. 

இமிலவேட்டுவா - மீன்படகாலே வேட் 
டையாவொ, மது, ௧௧௬ 

திரிபுரி௩ரமபின் நீர்தொடை - முறுச்குத 

லபுரிந்த ஈரம்பின் இனிதாயெகட்டினை 
யுடைய யாழ் ப, ௨௫௪, 

திருகளொசெலவன் - திருமகளவிளஙகு 

கூசெலவன் இரு, ௧௫௯ 

இருத்துஞ்சும்- இருமகடஙகும ப, ௪௧. 
இருகசா - திருமகளையுடையாகா மது, 

௨௧௭, 

திருமறுமாரபு - இருவாகிெய மறுவையணி 

நீத மாபு பெரு, ௨௯. 

திருமாலளவன - திருவி பெருமையை 

யுடைய கரிகாறபெருவளததான ப, 

௨௯௯. 

திருமுகம் - அழகினையுடையமுகம் மது, 

௪௪௮. 
இரைபிறழிய இருமபெளவம - இனாமு 

ரிநத கரியகடல. பொரு, ௧௭௮ 

திலகநதைஇய - திலகமிட்ட இரு, ௨௪ 

த் 

இஞ்சேறறுககடி.கை - கணடசருககனாத 

தேறு. மது, ௫௩௨, 

இஞ சேறு - இனியபாகோடு சோததுகக 

ரறைத்தமா மது, ௬௨௭ 

இீம்புஸி - கருபபுககட்டி கூடடி.ப பொரி 

திதபுளி மது, ௬௧௮ 

து, 

துஞ்சாமுழவு - ஓசையை ஒருகாலுமரா 

கீழுழவு கு, ௨௬௭ 

துடிககுடிஞை - துடியோசைபோலும 
ஒசையினையு/டைய பேராகதசை-பொரு, 

௨௧0 

தணிமழை-தெளிந்தமேசம சிறு, ௨௬௫. 
துணைததக - தம்மிலொசுதறகுப் பொரு 

தீ. திரு, ௬௦. 

FES 

தணையாகோதை - இணைதனிறைக்த 
மாலை. கிறு, ௬௯. 

துய்ம்மயிரடகயேசேச்சை - மெல்லிய த 
லைமயிரினையுடைய சேணமிட்ட படுக 
கை. மலை, ௪௧௮ 

துயல்கமை - ௮சை௫ன்றமூங்கல்: சிறு, 
௨௬௫. 

துயின்மடிந்து - தயிலகொணடடந்து: 

ப, ௧௧௪ 
துவரமூடி. தததுகளறுமுசசி - வேண்டுவ 

னகூட்டி மு.ற்றமுடி.த்த குற்றமறுடன் 
மகொணடை திரு, ௨௬. 

துவன ிருககை - றைநத இருப்பு: ப, 

௧௭௪ 

துறுகல - கெருஙனெமலை. ப, ௨௬௪;மலை, 
௧௩௪ 

Sion Orda - தன்னை வெறுத்தல்மி 

௧௧௪ வருத்தம இறு, ௬௧௬, 

ai 

அமபுடைத்தாரடாள - உள்ளுப்பொய்யை 

யடைதகாகய தஇரணடதாள்: பெரு, 
௨௬௧ 

தூ வறகலிதச புதமுகையன்செத்து . ம 

ழையாலே செருகஇவளாந்த புதியமு 
கையை ஊனாகககருஇ: மலை, ௧௬௬, 

தூவறகவிதசவிவானைவளாகொடி.-மழை 

யாநசெருகே பரக்கின்ற அரும்புகளை 
யுடைய மணமவளருகனற நறைச்கொ 
ட. மலை, ௫௧௪௪ 

தே. 

தெஙகன்முப்புடைததி.ரள்சாப் - செங்க 
னுடைய மூன்றுபுடைபபினையுடைய 

திரணடகாய், பழுத்தால் ௮ழ. மூன்றா 
கபபுடைததல அதற்கியலபு: பெரு, 
௩௬௪. 

செவவாககோகடயெவேல - பகைவனாக 

கொலலுதறகறுதியிட்டிவைதத வேல். 

ப; ௨௬௯-௬௦0,



௪௧௨ 

செவ்வர் திரறைதுறபோடய செலவன்- 

பகைவனாத். இறைகொள்ளும கூறுபா 

டுகளெல்லாம் முடியபபோன செல்வ 
ன் பொரு, ௧௨0-௧௨௪. 

தெவ்வாமுனைகவாந்து- பசைவாமணணை 

ச்கொண்டு மு, ௧௮-௧௯. 

தே 

தேக்கட்டேறல - தேனாறசெய்த கட்டெ 

ofa Bon, a) 
தேம்பசெவுள்-மதம்பாயகின்றகதுபபு மு, 

௬௧, 

தேம்பிழிதேறல - தேனாறசமைதத கட் 

டெளிவ கு, கடுடு 
தேனெய் - தேனாய கெய் பொரு,௨௧௪ 

தோ 

தொடி. த்சோட்கை - வீரவளையையுடைய 

வா௫யெ தோளையுடைய கை: மது, ௬௪. 
தொன்மருஙகறிஞா - பழைதாகிய நூலை 

யறிவரா: கு, ௧௮. 

தொன்மூ£துபெண்டிடா - பழமை மூதத 

பெண்டிர்: மது, ௪௦௯ 

தோ 

தோடாழகுளம - கையைமேலே கூபபி 

மழு? நீரரிலைகாட்டுககாலததுக கைய 
மிழ்ந்துங்குளம் பெரு, ௨௭௯ 

தோளோசூ - தோளையெடுதது பெரு, 

EPG) 

ந 

ரடைப்பரிகாரம - இல்லறம் ஈடததுதறகு 

வேண்டும்பொருள சிறு, ௧௦௪. 

ரண்ணுவழி-அணணிதானஇடம பொரு, 

௪௬ 
ஈள்ளென்யாமம் - 

யையுடைய யாமம் Qu, FHF. 

ஈள்ளெனனுமோசை 

அருந்தொடர்விளக்கம். 

ஈற்போ - அறததாற்பொருசன்ற போர்: 

CP, mH} 

ஈறவுமகழக்து - நெல்லாறசமைததகள்ளை 
யுணமெடிழர்து மலை, ௪௭௨ மதுவை 
யுணடு மது, ௬௭௯. 

ஈன்பகல் - ௮டி.யொத்தகாலம் ப, ௨௬௮ 

எபபொருளுமறுகாதறகு நன்றாகிய பச 
ல திரு, ௧௬௦ 

ஈன்பகலந்தி - ஈன்றான உசசிச்சாலமான 
சந்தி, பொரு, ௪௭ 

நன்மாமயிலின்மென்மெலவியலி - «és cp 

இய பெருமையையுடைய மயில்போ 
லே மெதசென மெத்சென நடந்த 

மது, ௬௦௮ 
நனஈதலை - ௮கறசியையுடைகசாயெஇட 

ம் மத) ௪௬0 

நணிபல - மிசகபல இரு, ௨௨௮௪, 

நனைஞாழல - அரும்பினஞாழல் பொரு, 
௧௧௭ 

நா 

நாஞுழு தா -இளமைழுதிர்த: இறு, ௧௦௮. 

சாகுமுதா.நணவம - இளமை ஸஞாதிர்ந்த 

அணா Ep, Bs 
நாட்போத - சாட்காலததிறபூ சற,௧௮௩, 

சாணமகிழிருககை - சாளோலசகம்-மலை, 
௪௬, 

நாணமலா - நாட்காலதது மலா சிறு,௨௬ 

நாவியன்மருஙகசினவிலபபாடி. - நாப பு 

டைபெயருமளவிலே பயில வுசசரிதத 

இரு, ௧௮௪ 
நாளிருககை - நாளோலாக இறப்பு மது, 

௫௨௫ 

நீ 

நிமிாபரிபபுரவி- நிமாஈசசெலவினையுடை 

ய குதிரை ப, ௧௮. 

நிறை திமிலவேட்டுவா- கிரைதத மின்பட 

காலே வேடடையாடுவாா மத,௧௧௬ 

நிலலாவுலகத்துநிலைமைதாகட - செல்வ 
மூம் யாக்கையுமுகலியன நிலைநில்லா



அருந்தொடர்விளக்கம். 

தவுலகத்துப புகழைச சாதூகபெபாத 

தி: பொரு, ௧௪௬, 

நிலவெசகா - நிலவுபோலும இடுமணல 

பொரு, ௨௧௩ 

நிலைத்துறை - நிலையாய்பபோம கறை 
மலை, ௨௮0 

ந 

நீத்தம குள௨கொளசசாறறி- பெருக்கை 

க குளஙகள் கொளளும்படி. நிறைதது 
ம.து, ௨௪௭௬ 

நீரசணிப்பிரமபு - நீரககு ௮ணிததாய்கின் 

2 பிரம்பு பெரு, ௨௮௮ 

நீாபபெயாச சழியிஸிறைந்தசொ பபூம் - நீ 

ரினிடகதுப பெயாதலையுடைய சுழி 
போல உததமவிலசகணங்கள நிறைந்த 
கொப்பூழ் பொரு, ௬௭ 

நீவாய்ததணபணை - நீரை எப்பொழுது 
ம் தன்னிடதசேயுடை ச சாயெ சணணி 

ய மருதகிலம் பொரு, ௧௬௮-௧௬௧ 

நீலபபைஙகுடம் - பசசைகருபபி பெரு, 

௬௮/௨ 

நீலப்பைஞ்சுனே - சரவணபபொயகை, 

நீலமென்னா, ௮தினின்ற நீலநிறததை 
யுடைய தருப்பையை இரு, ௨௫௩ 

நீனிறமுல்லை - நீலகிறதசையுடைய மூல 
லைககொடி பொரு, ௨௨௧ 

நு 

நுணணுருசகுறற- கரைய உருககுதலு றற 

மலை, ௪ 

நே, 

நெடுககாழககணடம-நெடிய குததுககோ 

ஓடனேபணணின பலநிறததாற் கூறு 

பட்ட மதிட்டிறரை Op, PP 

நெடுநுசத் துபபகல- நெடி யறுசத இிறறை 

தகி பகலாணி. ப), ௨௦௬, 

கெயகனிந்திருளியகதபபு - எணணெயி 

லேமுறறுபபெறறு இருணடமயிா.சிறு, 
௧௪, 

FF Mh. 

கெய்தலசான்ற - இரஙகலாகய உரிபபொ 

ருளமைநத மது, ௬௨௫ 

கெயமிதஇிகவளம் - நெய்யைவாததுமி 

இச சவளம பெரு, ௬௧௬௪ 
செய்யமிழசரா - நெயயைக காலுகனெற 

இரிசகுழாய் மூ, ௪௮ 
செலலுமலருஈதூயககைசொழுது - கெல 

லையுமலராயுஞ்டிதறி இலலுறைதெய் 

வதை வணக நெ, ௪௩ 

9ந 

கோவாய£கட்டளை-மாட தஇன்கட்சாலே 
கம நெ, ௬௨ 

நோ 

கோனராள - ஈடகது வலியையடையவா 

இய கால் பெரு, ௬௮. வலியையுடை. 
ய மூயறடி பொரு, டக. 

பகட்டாவீன்றகொடுஈடைக்குழவி - பெரு 

மையையுடைய பசுககளீனள்ற வளைந்த 
அடி யையுடையகனறு பெரு, ௨௪௬, 

பகறபெயன் மழைவீழந்தன்ன மாததாட் 

கமுகு - பகறபொழு திலே பெய்தலையு 

டைய மமை கால்லீழஈதாலொத்த பெ 

ரிய தணட.னையுடைய கமுூருகள் பெரு, 

[By Or 2_= lin Fit fn 

பசைழுனை - பகைபபுலம் மது, ௪௦௨, 

பசுந்தினை - செவவிதஇனை பெரு, ௧௬௮ 

பசுமபதம் - விளைச்தரெல்லும் பறிககுஙக 

(Zo, இதறகு௮ரிசியும கறியுமென்று 
மூரைபபா ப, ௨0௩ 

பசுமபொதிததேறல - பசிய முளையாலாக 

இன கட்டெஸிவு. மலை, ௪௬௩. 

பசுமெமுசகு - புதுமெழுக்கு ப, ௧௬௭ 
பஞசாய்ககோரை பல்விறசவட்டிப புணா 

நாபபெயத புனைவின்சணணி - தண் 

Tengu கோனாயைப் பல்லாலேமெ 
னமென்று இழிததுமுடிர்ச நாராற்க



FEF 

ட்டூன புனைதற்னெியமாலை' பெரு, 

௨௪௭-௨௧௮ 
படம்புக்கு - சட்டையிட்டு: பெரு, ௬௯ 

படாச்திகும் - நினைதது.ச் செலகின்றோம் 

மலை, ௪0௦, ௪௨௪ 

படலைக்சண்ணி - கலம்பசமாகிய மாலை 
பெரு, ௧௪௪ தழைவிரவின மாலை நெ, 

௬௧, பெரு, ௬௦ 
பணணமை - பணகுறைவறற, பொரு, 

௧௦௯ 
பணைமருணோன்றாள் - மூரசென்றுமருளு 

ம் வலியசகால் நெ, ககட௫ 
பதனறிந்து - காலமறிர்து: பொரு, ௧0௨ 

பதியெழவறியாபபழககுடி. - ஊரிணின்று 
ம்போதலையறியாச பழையகுடி. மலை, 

௪௪௯. 
பராரை - பரியமேற குறங்கு பொரு, 

௧0௪. 

பரிரிலவாழக்கைபபரிலொா - பிறாகையி 
லேறறபொருளால இலவாழ்ககைடடத 

துதலையுடைய பாணா கூததா முதலி 

யோ: சிறு, ௨௧௮. 
பரிதியிறரொடுதத தணகமழலரிரால் - ஞா 

யிற்றின் மண்டி. லததைப்போல ஈ வை 
சகபபட்ட தண்ணியவாய மணகடன்ற 
விரிச்த தேன்கூடு இர, ௨௬௯௯ - ௩௦௦ 

பரியரைககமுகு- பரியசாளினையுடைய ௧ 

முகு பெரு, ௪ 
பருகதிரு் அுகச்குமபன் மாணலவில - பரு 

நத இளைபபாறியிருர்.துபினபு உயரபப 

றகரும் பலதொழின்மாட்சிமைப்பட்ட 

நல்ல இல மது, ௫௦௨, 

பருக துபறககலலாபபரவறபாசறை -உய 

சப்பறக்கும் பருந்துகளும் பறததலாற 

ரத உயர்சசியையுடைய ௮ ரணகளையு 
டைய பாசறை மது, ௨௬௧. 

போரெறுழ்ககழல - பெரிய அழகய வலி 
யினையுடைய கழல ப, ௨௬௪, 

பரேரெறுழ்ததிணிதோள்-பரியஅழகனையு 
ம் வலியினையுமுடைய இறுகனதோள் 

பெரு, ௬௦ பருத்த அழகனையுடையவா 

இய வலியினையுடைய இதுசனதோள் 

செ, ௬௪, 

அருநீதொடர்விளக்கம். 

பல்கேள்விததுறைபோயெ - பலவாகயெ 

கேட்டற்றொழிலையுடைய ,நூற்றிரளை 
மூறறக்கறற: ப, ௧௬௯. 

பல்பொறிமஞ்ஞ௯ை- பல பீலியையுடைய 

மயில், பொறி- ஆகுபெயர்: திரு,௧௨௨, 
பல்வரிச்கொடுஞ்சிறைபபுள - பலவரியி 

னையுடைத்தா௫யெ வளைந்த சிறனையு 

டைய சருடன் இரு, ௧௫௦-௧௫௧, 
பலவுறுதிருமணி - பலவிலைபெற்ற அழக 

ய மாணிக்கம். மலை, ௫௧௬. 
பழம்படுதேறல - பழையதாயே களிப்பு 

மிகுசின்ற சட்டெளிவு சிறு, ௧௫௧. 

பழமுதாசோலை - பழமுறறின சோலை 

AE, mea 
பழுமிளகு - பமுததமிளகு: க, ௧௮௪ 
பள்ளியய ர - துயிலுதலைசசெய்ய: மது, 

Gr 2. In» 

பறைவெருஉறுவலும்வேழம - பறை ௭ 

ல்லாருககும ௮சசத்தைச சாற்றுதற்கு 

சகாரணமா௫ய யானை பொரு, ௧௭௧- 

௧௪௨, 
பனமபோந்தை - பனஙகுருத்து, அதனி 

பததினின்றும் போந்ததனாற போகச் 

தையென்றா பொரு, ௧௪௬. 

பா. 

பாடி.னபடுமணியிரட்ட - ஒசை இனிதா 

இய ஒலிகடின்றமணியை மாறியொலி 

கசபபண்ண: இரு, ௧௧௫. 

பாடுபுலாந்தநறுஞசாந்து - பூனெபடி.யே 
புலாக்த நறியசந்தனம் மது, ௨௨௬ 

பாண்டிலவிளக்கு - கால்விளககு: Os, 

சட 
பாணமகன்-பாணனாக௫யமகன. சிறு, ௬௭. 
பாணிதாஙக - தாளத்திற்கு ஆட பொ 

ர, ௧௧0. 
பாய்மணற்பநதர் - பரந்த மணலையுடைய 

பரதா பெரு, ௨௬௭. 
பாயிருள் - பரந்த இருள். பெரு, ௧. 
பாலைசான்றகரம - பிரிவாகய உரிப்பொ 

ருளமைந்த ௮ருடிலம் மது, ௬௧௪, 

பாலைகினற பாலைநெடுவழி - பாலைததன்



அருநீதொடர்விளக்கம். 

மை நிலைபெற்றமையாற்பிறக்ச பாலை 
நிலமாகிய தொலையாதவழி இறு, ௧௧ 

பாவைசூழம்து - பாவைகளைப்பண்ணி ப, 
௧௦௨. 

பி 

பிணவுகாய்முகெயெதடி - பெண்ணாகிய 
நாய் ஒடி.க்கடி.ச்ச உடும்பின் தடி.கள 

மலை, 2௨௪௭ 

பிணியகம - காவலிடம ப, ௨௨௨ 

பிணையறகோதை - பிணைச தலையுடைய 

மாலை மலை, ௬௪௯ 

பிறக்சிட்டு - கொண்டையிலே முடி.தது 

மத, ௫௬௨. 

பிறஙகுமலை - பெரியமலை கு, ௨0௮ 

பிறழ்பல்- நிறாயொவ்வாத பல் இரு,௪௭ 
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பீடுகெழுதிரு - பெருமைபொருஈ தினசெ 

லவம் பொரு, ௫௬ 

பு 

புகழசகூடல மதுளாை - புகழைக்கூடுதலை 

யுடைய மதனா மது, ௪௨௧, ௬௬௧. 

புட்பிதரறியவும் - வளைகழலுதலைப பிறர 

இியவும் கு, ௧௦. 
புணரியொயோறுதலை மணககும் - கடலி 

ற் மிரையோடே காவிரி தலைகரககும் 
ப, ௬௭ 

.துநிறைவந்தபுனலஞ்சாயல் - பு.துபபெ 
ருககாய்வந்த நீபோலும்௮அழமகசையுடை 

ய மென்மை: மலை, ௬௧ 

ரியடஙகுஈரம்பு - மூறுக்கடஙெ நரம் 

பு: இறு, ௩௪, 

அரைதவவுயரிய - உயாசசிமிக உயாகத 

மலை, ௬௪௭௪, 

பல்லெனட்டில் - பொவிவழிர்த அடுச்ச 

ளை: இறு, ௧௯௨, 

ுலவுவாப்ப்பாண - கறறகல்வியை வெறு 

தீதிக்கூ.றுனெற வாயினையுடையபாண, 
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ரூ, ௨௨ 

புலவுவில - எயதவமபுசனனை மீணடும் 

தொதெதலிற புலானாயறததையடைய 
வில மது, ௧௪௨ 

புழறசோடு - உள்ளுபபொயயானகொம 

பு கு, ௨௫௩ 

புற்றிதகுருமபி - புதருமபழஞ்சோறு 
பெரு, ௨௭௭ 

புற௪சேரி- இழிகுலததோரிருகருர் தெரு 
ப, எசு 

புறக்துரபப - முதுகலேயடிபப பெரு, 

௫௮ 
புன்புறவரிபபூ- புறகெனற புறததினையும 

வரிகளையுமூடைய பூ பெரு, ௬௪௬ 

புனபொதுவாவழிபொன்ற - புல்லியஇ 

டையராய ௮ரகாளவோரூளை முழுது 
ஙகெட்டுபபோக ப, ௨௮௪. 

புனறலைமகரா - வச தலையினையடைய 

பிளளைகள் மலை, ௨௫௩ புறகெனற 

தலையினை யுடைய பிளளைகள மலை, 

௨௧௭ 

ஸ் 

பூககனிஈது - பூதசகொழில மூறதறுபபெற 
று பொரு, ௮௨ 

பூர்தொடி. - பூசகொழிலையுடைய தொடி. 
மது, ௪௪௬ 

பே. 

பெட்டாவளவையின் - பேணிபபாடுவத 
ற்கு முன்னே பொரு, arm 

பெடைமயிலரு - பெடைமயிலருகுகின 
ற மயில்போலுஞ் சாயல பொரு, ௪௪ 

பெரிசாணட - கெடுஙகாலமுலகை ஆண 

ட பொரு, ௨௨௧௯. 
பெருக்தகு௮ட. - பெருமை தகூருச்கின் ற 

௮டி., பெருவென்னுமூசணிலை பெரு 

மையையுணர்த்திரின்றது பொரு, ௪௨. 

பெருகதகுபாடினி - பெருமைதகூருக்க 

ன்ற பாடினி: பொரு, ௪௭.



௪௧௭ 

பெருந்தகை - பெரிய தருஇிபபாடுடை 

யவன். கு, ௧௭௯ 

பெருக்தடககை -பெரிய ௨ளைவினையுடை 

யதை பொரு, ௧௭௧ 

பெரும்பெயா - பெரும்பொருள மது, 
௬௧௯ 

பெருவிறல் - பெரிய வெறறியையுடைய 

வன் கு, ௧௬௯ 

Gus 

பேரிசையாளன- பெரிய புகமையாளுத 
லையடையவன: இரு, ௨௭௮ 

பேரிளம்பெணடி.£ - பெரிய இளமையினை 

யுடைய பெணடிா மது, ௪௬டு 

பேழ்வாய் - பெருமையையுடைய வாய 

திரு, ௪௭ 
டை. 

பைத்தபாமபு - படமவிரிசத பாம்பு பொ 
ர, ௬௯ 

பைதீரபாணா - பசுமையற்றபாணா, என் 

றத கலவிருதிர்ச்சமையின இளமை 

யற்ற பாணரென்றவாறு மலை, ௪0, 
பைச்ஈனை - பசுதத அரும்பு இறு, ௧௬௪. 

பைபயச்சழிமின் - மெலலமெல்லப போ 
வீர். மலை, ௬௮௩ 

பைமபாகல - பசியபாகல பொரு, ௧௬௪. 

போ 

பாருகாககாயினும் புலவாககாயினு ம 
ருமறைகாவி னந்தணாககாயினு கட 
வுண்மால்வரை சண்வீடுததன்ன, வ 

டையாவாயிலவனருங்கடை குறுக ] 

பொருகர்ககு ௮டையாவாயினும புல 

வர்க்கு ௮அடையாவாயினும அருமறை 

நாவின் ௮ந்தணாககு ௮டையாவாயினு 
ம் ௮௬ கடவுள் மால்வரை கணவிதத 

ன்ன ௮வன் கடைவாயில் குறு-கணை 

ப்பாணாக்கு ௮அடைககபபடாவாயினும் 
அறிவடையோர்சகு அடைகசப்படா 

அருந்தொடர்விளக்கம். 

வாயினும், அரிய வேதததையுடைத்தா 

சிய நாவினையுடைய அ௮தணாக்கு ௮ 

டைசகபபடாவாயினும ஏனையோரககு 

உளளே சேறற்கரிய, தெய்வககளிருக 
ெற பெருமையையுடைய மேரு ஒரு 
கணணைவிழிததுப பாததா லொதத 
அவனுடைய தலைவாயிலை ௮னுக,சிற, 

௨௦௩-௨ப௪-௨0௫- ௨0௬. 

பொருபுனல - கரையைககுததுன்றபு 
னல இறு, சகு 

பொலலமபொத்திய - இரணடுதலைய௩ க 

ட்டி. சசைசச பொரு, ௮ 
பொழிமழைதுறக்த புகைவேய குனறம - 

பெயகினறமழை துறததலால நிலதஇ 
ன்கண ஏழுச்த ஆவிசூழந்த மலை பெ 

ரூ, ௧௯. 

பொறையயிாதத - சுமையை இளைப்பாற 

தசளளி பொரு, ௨௬௯ 

பொனகொழியா - பொடியானபொன 

னைததெளளி இரு, ௩௦௬. 

பொன்வாய்மணிசஏிரல - பொன்னிறம 

போலும் வாயையுடைய நீலமணிபோ 

ன்ற செடிவி சிறு, ௧௬௧. 

பொன்னறைந்தன்ன - பொன்னை நறுக 
தனாலொத்த மலை, ௪௪௦ 

பொனனெறிமணி - பொன்னிலேயமுத 
இன ரீலமணி ௫, டுக 

போ 

போகிடைகழி - பெரிய இடைகழி ப, 
௧௪௪௪ 

போர்க்கசவு - தமமிற் சேருதலையுடைய 
கதவு ப, ௪௦, 

போறறுபு கோக - பேணிப் பாரத்து. 
பொரு, கடக. 

ம 

ம௫ழப்பதம - மடழசசியையடையகள்: 
பொரு, ௧௧௧. 

மட௩டைமகளா - மடப்பம் பொருச் திய 

ஒழுச்கத்தினையுடைய மகளிர்: திரு, 
௨௦௫,



அருந்தொடர்விளக்கம். 

ழடரடைமஞ்ஞை - மடபபத்தினையுடை 

த்தாகெ ஒழுக்கத்தினையுடைய மயில 

இரு, ௬௧9 
மடமங்கையர் - மடப்பத்தையுடைய மக 

ளிா. ப, ௧௦௭, 

மடவரன்மகளிர் - மடபபந்தோன்றுதலை 
யுடைய மகளி பெரு, ௬௮௪ 

மடியாமென்றோல் - தரையா ச மெலலிய 
சேரல்: பெரு, ௨௨௨ 

மடி.வாய்சசணணுமை - தோலைமடி.சது 

ப்போத்த வாயையுடைய மததளம் 

பெரு, ௧௪௪ 

மழ.வாய்ப்பயமபு - மூடினவாயையுடைய 
பொய்க்குழி மத, ௨௧௪ 

மண்டமா் - பகைவாமனம் அறியாமல மி 

சகுச்செலகன்ற போ மூ, ௬௭ 

மண்டமா கடத்த - மிககுச செல்இன்ற 
போகளைமுடி த்த இரு, ௨௭௨ 

மணிச்சாயா - நீலமணிபோலும பூஙினை 

யுடைய காயா பொரு, ௨௦௧ 

மணிதொடாந்தன்ன - மாணிககமொழுட 

ஞாலொதத மது, ௪௬௮ 
மணிரிழறறிய - மணியெறிநது வீட்ட 

, ௫௦ 

மணிரீரச்டஙகு - நீலமணிபோலுநினறை 
யுடைய கிடஙகு மது, ௬௫ 

மணிநீ£வைப்பு - நீலமணிபோலும கழிக 

ள்சூழகத ஊா இறு, ௧௫௨ 

மணிமருடெணணீா - பளிககென்றுமரு 

ளும தெளிச்தநீ£ மலை, ௨௫.௦. 

மதவலி - மிகுகுயையுடையவலி இரு, 

௨௩௨, 

மதிநிறைந்த - மதிததறஜொழிலிற குறை 
யறற ப,௧௯௬. 

மச்திகூ.௪ - மச்தி குஸளிசடமிக, குன்னாக 
கவென்பாருமூளா நெ, ௯ 

மரா௮த துருள்பூ,சணடா - செஙகடம் 

பினது தேருருள்போலும் பூவாற்செய 

யப்பட்ட குளிரர்த மாலை: இரு, ௧௦-௧௧. 
மருதஞ்சான்றகண்பணை - ஊடலாகிய உ 

ரிப்பொருளமைச்5 மருதகிலம். மது, 

௨௭0, 

௪௧௭ 

மருதஞசான்றமருதத்சண்பணை - ஊடி.யு 
ங்கூடியும் போகறுகருக்தன்மையமை 

5.௪ மருதநிலத் இற குளீர்ர்தவயல : சற, 

EHH 

மரையான்௧தழவிடை - மராயானினது 
விரைச்சு ஏறு மலை, ௬௬௧. 

மரையானபெருஏ செவீககுழவி- மரையா 

னினஅ பெரியசெவியினையுடைய குழ 

வீ: மலை, ௫௦௬ 

மரைவிடை - மரையேறு மலை, ௪௦௬. 

மலரணிவாயில் - இல்லுறைதெய்வம௫ழ 

மல.ரணிர்த மனைவாசல் ப, ௪௬௦ 

மழுவாணெடி.யோன் - மழுவாஏயெ வாளை 

யுடைய பெரியோன் மது, ௪௫௫. 
மனழயாடுகிமயம் - மழையுலாவுஞ்செகர 

ம் ப, ௧௬௮ 

மறுகுநீமொசகுள் - அளும்புசீரையுடை 
ய கொபபுளம யொரு, ௪௫, 

மறுவிலகறபு - மறக்கறபில்லாதஅறக்கற் 

பு திரு,சு 
மனவுசருலுடும்பு - அக்குமணிபோலுழு 
ட்டையையுடைய உடும்பு பெரு, 
௧௬௨ 

மனைவாழளகு - மனையினசண்ணேவா 

மழூம கோழிபபெடை. பெரு, உ௫சு 

மா 

மாழுகழுசுககலை - கரியமுகதசையுடைய 

மூசுககலை இரு, ௩பஈ 

மாரிசலையும் - மழையை இடைவிடாமற 
பெயயாநிறகும் மலை, ௨௯௩. 

மானவிநலவேள - மானச்சையும்வெறறி 
யினையுமுடைய ஈன்னன் மலை, ௧௬௪ 

ம் 

மீனெய் - மினினதமரெய் பொரு,௨கடு. 

ip 

மூச்சாற ற சேர் - மூன்றுருமாயை ய் 

டைய சிறுதேர் ப, ஒடு 

௫௩



௪௧௮ அருந்தொடர்விளக்கம். 

மூகடுதுமித்து - தலையைததிறஈத பெரு, மூளையெயிறறிருமபிடி. - மூஙகன்முளை 
௨௪௪. 

மூட்டாச்சிறபபு- குறைவுபடா த தலைமை 

ப, ௨௧௮ 

மூட்டா தகொடுத்த - சராடோறுஙகொடுத் 

தீ: சிறு, ௧௦௫, 
முடமகிறை- மூட்வொய,. மு, ௮௪, 
மூடலையாச்கை - முறுக்குணட உடம்பு 

பெரு, ௬௧. முறுக்குணட யாக்கை: நெ, 

௩௨ 
மூடி. த்தகுல்லை - இலையைத தலையிலே 

யணிந்த கஞசஙகுல்லை. திரு, ௨௦௧, 
மூடிநாட்சாபம - தலையிலே முடிந்த நா 

ணையுடையவில பெரு, ௧௨0-௧௨௧. 

மூூத்தார்மருப்பினிறஙகுகை - முதது நி 

றைந்தகொம்பிலே ஏறட்கொன்ற கை 
கு, ௩௭௬ 

மேதுசுளை - முற்றியசுளை இரு, ௬௦௧. 

மூ.துவாயொக்கல்-அறிவுவாய்தத சுற்றம 
ப, ௨௧௪. 

மூதுவாயக்கோடியா - அறிவுவாய்த்சலை 
யுடைய கூத்தர் ப, ௨௫௩. 

மூரவைபோகிய மூரியாவரிசி - வரியநற 
இடைமுரியாத அரிச: பொரு, ௧௧௩ 

மூல்லைசான்றகறபு - முல்லை சூரிதறகமை 

ந்த கற்பு: சிறு, ௩௦. 
மூல்லைசான்றபுறவு - இருததலாகிய உரி 
பபொருளமைந்த காடு மது, ௨௮. 

மூல்லைசான்றமுல்லையமபுறவு - கணவன் 

கூறிய சொற்பிழையாது இலலிருந்து 

நல்லறஞ்செய்து ஆற்றியிருந்த தன் 
மையமைந்த முல்லைக்கொடிபடாகத 
அழகிய காட: இறு, ௧௬௯ 

மூழுக்குழவி - முற்பட்டகன்று ப, ௧௪ 

முழுசகொழு - பெரியகொழு பெரு,௨௦௦. 
மூழுமு.தல் - பெரியமுதல. திரு, ௬௦௭ 

மூழுமூதறகமுகு - பெரிய அழி.யினையு 
டைய கமுகு நெ, ௨௬ 

முழுவலி-குறைவிலலாதவலி மலை,ட௧௮ 

நிரம்பியவலி பெரு, ௬௧ 

முழுவலிமாககள் - நிரமபின மெய்வலி 

யையுடைய Waren. Oe, me. 

போலுங் கொம்பினையுடைய கரியபி 
டி: பெரு, ௫௯. 

மூறறிழைமசஸீா - மெயம்முழுதுமணிர் 

த அணிகலங்களையுடைய மகளிர்: ப, 
௨௯௭. 

மூறிமேயாககை - சளிரைமேயந்து வள 
ர்ந்தவடி. வு. மலை, ௬௪௩ 

முூன்னாட்சென்றனமாக - நாலுபத்து நா 

ளெைககுமுன்னே போனேமாக., சிற, 
௧௨௯. 

முன்னியவினை - முற்பிறபபிற கருத௪செ 
ய்தவினை இரு, ௬௬. 

மே 

மெலலவல - நெ௫ழ்ந்த பள்ளம் மது, 
௨௮௯ மெல்லிய விளைநிலம் மலை, 

௪௫௦ 
மென்னூலேணி - மமலலிய நூலாறசெ 

யத ஏணி. மது, ௬௪0௦, என்றது மதி 

றறலையிலே உளளேவிழவெறிக்தாற் 

கைபோல மதிலைபபிழ. த் துக்கொள்ளு 
ம்படி. இருமபாற்சமைத்ததனை ததலையி 

லேயுடைய நூறகயிறறை, 

(மே. 

மேஎநதோல்-மேவினதோல மது, ௬௬௪, 

மேஎந்சதோன்றி - மேலாய்த்தோன்றி: ம 
Si, Gia. 

மேவருநிலை - பொருர்துதலவ நன்ற இ 
டம் திரு, ௨௨௧, 

மேழகத்தகா - மேழகக்கொய ப, ௭௭; 
பெரு, ௬௨௭௬ 

மை 

மைகதரேறு - வீராகடெபம். திரு, ௨௬௪. 

மையிருங்குட்டம - கருமையையுடைய 

பெரிய ஆழ்ந்த குளம்; பெரு, ௨௭௧.



அருந்தொடர்விளக்கம். 

Wei. 

யாணர்ச்கோங்கு - புதிதாகப பூத்தலையு 
டைய கோங்கு: கறு, ௨௫ 

யாறுடெர்சன்னவகனெடுந்தெரு- யா.றகி 

டர்தாற்போன்ற ௮கன்ற நெடிய தெ 

ருக்கள்: மது, ௬௫௯ 
யானையெருத்தம் -யானையின்கழுத்து இ 

ர, 5௫௮ - ௧௫௬ 

வீ 

வூவோழெசசா - ௮றலவீறறிரு௩த இடும 
ணல, மலை, டுட௬ 

வடுவில்வாய்வாள் - பகைவா மூகத.இனு 

ம் மாபினும' வெட்டின வாயததவாள் 

வணபுகழ - பெரியபுகழ இரு, ௧௦௬. 

வணஙடூறைபபணைததோள் - வளைநதசநீ 
தினையுடைய மூங்கெலபோலுச்தோள் 
மது, ௪௧௪ 

வம்மெனசகூய - வாருமென்று அழைத் 

னு. பொரு, ௧௦௧, 

வயவுப்பிடி. - வலியபிடி. மலை, ௧௨௪, 

வரிச்கடைபபிரசம்- வரியை யுடை ததாக 

ய பின்னையுடைய சேனினம மது, 
௭௧௭ 

வரிநிழல் - செறியாதநிழல் சிறு, ௧௨ 

பலவரிகளையுடைய நிழல் மலை, ௨௯௬௦ 

வரிமணால் - அறலினையுடைய மணல் ப, 

௬௦. 

வரிவில் - வரிர்தவில் கு, ௧௨௮ 

வரைவாழவருடைவனறலைமாத்தகா - வ 

ரையிடத்தேவாழும் எணகாலவருடை 

யில் வலிய தலையினையுடைய பெரிய 
டொய்: [| இதறகு முதுகிலும் கால்கள 

உண்டு] மலை, ௫௦௩ 

வலம்புரிபுனாயும்வானரைமுடியினா - வ 
டிவாலும் நிறத்தாலும வலம்புரிச்சங 

இனை யொககும் வெள்ளிய ஈனாயுடி. 

யினையுடையவா இரு, ௧௨௭. 

வலவயின் - வெறறிக்களம். இரு, ௧௫௨. 

௪௧௯ 

வலைவலந்தன்ன மென்னிழன்மருங்கல்- 

வலையைமேலே சட்டி.னாலொத்தமெல் 

லவியநிழலினிடததே: பொரு, டுக, 
வழாஅலோம்பி - காலோதெலைப்பரிகரித் 

து மலை, உகட, 

வழிராள்-பின்னாள். இறு, ௬; பொரு, ௨. 

வள்ளுகா - பெரியவுசா சிறு, ௧௮௨. பெ 
ருமையையுடைத்தாயெ உ௫ர்: டொரு, 
௬௪, 

வள்ளுசாக குறைதச குபபைவேளையுப்பி 

லிவெநததை- பெரிய உ௫ூராற்கிள்ளின 
குபபையில்கின்ற வேளை உப்பின்றாய் 

று, ௧௬௬ - ௧௬௪. 

வளந்தலைமயங்கிய- செல்வம் தலைதெரியா 
த: ப, ௧௧௯ 

வளிதுஞ்சுகநெடுஙகோட்டுகளிமலை - உயா 

சசியாற காறறுததங்கும் நெடியசிகொத 

தையுடைய செறிஈதமலை சிறு, ௧௦௭௬- 
௧0௪ . 

வறளடம்பு - நீரறறவிடததிலெழுஈத ௮ 
டமபு. பொரு, ௧௧௫, மணலிலேபடர் 
ந்த ௮டம்பு: ப, ௬ட 

வறறகுழறசூட்டு - உலாசலையடைய குழ 

னமீனைசசுட்டது இறு, கரு ௩, 

வாயவளமபமழுி- வாயததவளம் முற்று 

ப்பெறறு, மலை, டு௪௮ 

வாய்வாள் - தபபாதவாள் மது, ௪௪௬, 

வாயுறை - தாளுருவி. நெ, ௧௪0, 

வாழைப் பூவெனப பொலிந்த வோதி - 

வாழையினது பூவென்னும்படி. அழகு 

பெற்ற பணிசசை: இறு, ௨௧ - ௨௨, 

வாள்போழவிசும்பு - இங்களும் ஞாயிறும் 

இருளைகீககும் ஆகாயம்; வாள்-ஆகுபெ 

யர் இரு, ௮, 

வான கோடு - வெள்ளியகொமபு. இரு, 
௬௦௫ வெள்ளியசஙகு: மது, ௪௦௭. 

வான்பொய்கை - ஈன்றாெபொய்கை, 
ப; ௬௮



அருந்தொடர்விளக்கம். 

வி 

விசயஙகொழித்தபூழி- கருப்புக்கட்டியை 
க்கொழிதத பொடி. மலை, Pre 

விடர்காலருவி - முழைஞசுகளிலே க 
இகரம் அருவி இறு, sav 

விண்பொருநெடுவரை - தேவருலக தழை 

தீதிண்டுகின்ற நெடியமலை திரு, ௨௬௯ 

விதவைப்புளிங்கூழ் - குழைந்தபுளியங 

கூழ்: மலை, ௪௬௫ - ௪௬௭௬ 

வியனாண்மின் - அகலததையுடைய நா 
ண்மீன்கள் மறு, ௬ 

விரலுளர்ஈரம்பு - விரலால் அசைக்கும ஈ 

சம்பு பொரு, ௧௭ 
விரிச்சிமிறப - ஈ௩றசொற கேட்டுகிறக மு, 

௧௧. 

விரிர்துவாயவிழ்ச் ததாமரை- மூறுககுநெ 

இழ்ச்து பின்பு சாதம் ௮ல்லியுு தோன 

நிமலர்ந்த தாமரை இ, ௪௨- ௭௩ 
விரைமரவிறகு - மணதசையுடைய ௮௫ 

லாயெவிறகு சிறு, கடுடு 
விமுச்குலை - £ரியகுலை இரு, ௬௦௮ 

விமுக்கோலுளிவாயசசுரை -€ரியசோல 

செருகென உளிபோலும வாயினையுடை 

ய பாரை; கோலசெருகபபடுளினற 

ரையையுடைமையிற சுரையென் ரா 
ஆகுபெயா பெரு, ௬௧-௬௨ 

விமுத்தணடு - வருத்கஞ்செயயுர் ௪டி 
பெரு, களா 

விளககங் கொளீஇ - விளகனையேறறி 

மது, ௫௫௬ 
விறறகளம - வெற்றிச்களம இரு, ௫௫ 

வீ 

வீழ்த்தாழை - விழுதையுடைய தாழை 

ப, ௮௪ 
வீ.ற்றுவளம் - வேறிடததில்லாத செல 

வம்: மலை, ௬௮ 

வே, 

வெணகைபபுனைநத - யானைக்கொம்பா, 
செயத மலை, ௨௮. 

வெய்துயிர்தது - வெப்பத்தைபபோக்£ 

மத, ௪௦௩ 

|வெயிஞழைபறியாச் குயினுழைபொ 

ம்பர் |] வெயில நுழைபு அறியாப் பெ 

அமபா, குயில நுழை பொதும்பர்-ஞ. 

யிறறின்்கதா தோனறியகாலததும் | 

டுன்றகாலததழமுட்படச சறிதும 0 
லலு ௪ லறியாத பொதும்பா, இஃ% 
கெருககத்தாலே குயிலகள் நுழைந் 

செலலும் இளமாககா: பெரு, ௬௭௪. 

வெவ்வெஞ்செல்வன் - வெம்மையைய 

டைய எலலாரும விருமபப்படும் Ba 

ஞாயிறு பொரு, ௧௩௪௬ 

வெளளரை - அ௮ழுச்கேறினசீலைகள் Be 

கதலின வெளளிதாகய அரை: மலை 
௫௬௨ 

வெள்ளி மூளைகத - வெள்ளி யெழுந்த 
பொரு, ௪௨ 

வெளிலிள ககும்களிறு - அசையாத கம்ட 

ததினை யசைககும யானை, ப, SETS 

வெறியயாகளம - வெறியாடளம் இரு 
௨௨௨ 

வென்ருாடு - வெனறடுகின்ற இரு, ௨௪௨ 

Cau 

லேயட்பெயலவிளையுட்டேக்சட்டேறல் . 
மூஙெ குழாயககுள்ளே பெய்தலைய 
டைய மூறறியதேனாறசெய்த கட்டெ 
ளிவு மலை, ௧௪௭௧ 

வை 

வலையையன்னவழசகுடைவாயில = ee 
யையாறு இடைவிடாது ஒமொறுபே! 

ன்த மாச்தருமமாவும் இடைவிடாமச் 
வழஙகுதலையடையவாயில்: மது,௬௫௪ 

அருகதொடாவிளககம (ுற்றுபபெற்றது.
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