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கணபது துளை, 

மூ க வில ச, 

பறகானாா என்பத, அமிழ்திற் சதக்ச௪ சமிழ்மொழியகளை ஒன் 
பான் FOUTS தன்பால் வளர்த்தருள் ஈச்-ம் பெருமை ஃமுச்சங் 

மன்றுள் கடைச்சங்கப் புலவர்பள் அருளிச்செய்த எட்டுத்தொகையுள் 

ஓன்று; எட்டுத்தொகையாவன : ஈற்றிணை குறுந்தொகை லீங்குறு நாறு 

பதிற்றுப்பதிது பரிபாடல் கலித்தொமை அகநானூறு புறநானூறு என் 

பன. இதனை அடியில்வரும் வெண்பரவாலுணர் 5. 

: நற்றிணை ஈல்ல குறுர்தொசை மயைங்குறு.தா 

ரொத்த பதிற்றப்பத் தோங்கு பரிபாடல் 

சற்றறிக்தார் சொல்லும் கவியோ டகம்புறமென் 

றிச்திறத் ச வெட்டுத் தொகை.” 

இவற்றுள் ஒவ்வொன்றும் பலசாற்செயயப்பட்டுக் தொழில் அளவு 

டு பொருளென்பனவற்றுள ஓவவொன்ருல் தெ குக்கப்பட்டமை 

இவை தொறரையென்று பெயாபெுுறனவென்பர், 

Qu D MM y— 

க. நற்றிணை :--இழ, s_aqorurps sFOrwuynpsGu ௪௦௧௪. 

அ வற்பாக்களையுடைய; இப்பரம்சறைள், முதற்செய்யுளாகிய கடவுள் 
வாழ்த் தப் பாரதம்பாடியபேருந்தேவனாசாலு:ம, மற்றை நாணூறுபாக்களும் 
கபிலர்மு.தல் ஆலங்குடிவங்கனாகி௮தியாகவள்ள புலவர் பலசாலும் இயற் 
றப்பட்டன பொருளின்பகுதியாகிய ௮ம் புநமென்னுமிரண்டனுள் 

௮ த்தின்பகுதிஃனியே பொருளாகவுடையது. மேற்கூறிய அகவற்பாக் 
கள், ஒன்பதடிச்சிறுமையும் . பன்னிசண்டடிப்பெருமையுமுள்ளவைகள். 

இச்கொகை கதொகுப்பித்தோன், பன்னாடதந்த பாண்டியன்மாறன்வழுதி, 
இதற்கு உரா கிடைத்தில.து. 

௨. குறுந்தோகை : — Qs Slava ps HEF செய்யுள்முதலிய 

௪௦௨ - அகவற்பரம்சளையுடைய, இறத்தல், முதற்பாவாஇய கடவுள் 

  

  
  

x முச்சங்கத்தின் வரலாறுகளை இறையனாரசப்பொருளுமையிலும் கலப்பது 

காதவுரையிலும் காண்க.



௨ முகவுரை, 

வாழ்த்துப் பாரதம்பாடியபேருந்தேவனாராலும் மற்றை FOG - ITE HSH 

திப்புத்தோளார்மு,சல் அம்மூவனாரி௮தியாகவுளள புலவர் இரு.நாற்.று 

நால்வசாலும் இயற்றப்பட்டுள்ளன ; Of BS Doi HH) seo Bus பொருளாக 

வுடையது. மேற்கூறிய HEM HITE காலடி சிற்மெல்லையும் எட் 

டடிப் பேசெல்லையும் உள்ளவைகள். இத்கொகைமுடித்தான் பூரிக்கோ. 

இஃது அளவால் தொகுக்கப்பட்டதென் பர். இத்தொகையின் பாக்க 

ளூள் இருப.துபார்களொழிக்க LOD GO MLILIT 3 DOM = (HLA பேராசிரியர் பொரு 

ளெழுதினாசென்றும் அவசெழு சாதொழிக்த இருபதுபாக்சளுச்கும நச்சி 

னார்க்கினியர் பொருளெழுதினாசென்றும் பின்னுள்ள பாடல்கள் உணர் 

சதுன்றன: 8பாரத்தொல் காப்பியமும் பத்துப்பாட் டுங்கலியு, மாசம் 

குறுர்தொரையு ஊஞ்ஞான்குஞு - சாசத், திருத் சகு மாமூனிசெய் இந்.2 

மணியும, விருத்திச்சி னார்க்கினிய மே,” “srr A வடைய தொல்பே 

ராசாஷ், சல்வியுங் காட்சியுவ் காசினி யறியப், பொருடெரி ஞூறுச்கொகை 
யிருப.து பாட்டிற், சதுபொரு ளென்றவ னெழுதகா தொழிய, விதுபொரு 

ளென்றதற் கேற்ப வரைச்தும்”; இவை ஈச்சினாக்கனியருணாச்சிறப்புப் 

பாயிரம், ் பேராசிரியரும் யானே யிண்டை யோனே என்னுங் குறிக் 

தோகைச் செய்யுளில் மீனெறிதாண்டிலென்ப,களை ஏனையுவாமென்ளூர்” 

என்று தொல்காப்பியம், அகத்திணையியல் ௩௬-ம் ரூத்தரவுரையில் 

நச்சினார்க்கினியர் எழுதியிருச்கலாலும் இச்தொலை க்குப் பேராசிரியர் 

பொருளெழுதினாசென்பது ஊூ்சியப்படிகன்ற து, அவ்வுரை கடைத் 

௬. ஐங்குறுநூற,--இஃ DEB Das பருதிய/கிய மருதமு,கலிய 
லந்தணைகளையும நூறு நூறு 'வற்பாககளால் விளக்குவது : கடவுள 
வாழ்ச்துச்செய்யுள்முதலிய GOS - அசவற்பாக்களையுடையது ; இப்பாக்க 
ளூள கடவுளவாழ்ச்௮ப் பாரதம்பாடியபேருக்தேவஞசாலும், மருதத்திணை 
யைக்குதிச்ச முகல்.காறு ஓரம்போகியாசாலும், கெய்கற் நிணையைக்குறி 
£3 இரண்டாநூறு அம்மூவனாசாலும், குறிஞ்சிச்திணையைச்குறித க 
Cham pro கமிலராலும், பாலைச்சணையைக்குறித் க ரநாள்காதநூறு ஒத 
லாந்தையாராலும், முல்லைச்தணையைக்குறி 156 ீந்காழாறு பேயனாசா 
அம இயற்றப்பட்டிள்ளன. இதை அடியில்வரும் வெண்பாவாலுணர்க, 

£* மருதமோ ரம்போ௫ செய்தலம் ரூரவன் 
கருதும் குறிஞ் கபிலர் - கருதிய 
பாலையோ சல்லாச்சை பன்முல்லை பேயனே 
அலையோ தைங்குது தூறு,” 

இதிலுள்ள பாக்களினுடைய அடிகளின் சிறுமைபெருமை தெரிய 
வில்லை. இச்தொகை தொகுத்தார் புலத்துறைமுற்றியூ கூடலார்கிழார் *
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தொகுப்பித்தான் யானைக்கட்சேய்மாந்தரஞ்சேரலிரும்போறை. இற்கு 

உரை கடைத்தில து. 

௪. பதிற்றுப்பத்து :--இது சேசர்குலத்தாரையே பாடியது ; இத் 

தொசையால் அக்காலத்திருக்௪ சேசர்பலருடைய வள்ளன்மையும் விர 

மும் பின்னுமுள்ள வரலாறுகள் பலவும் நன்குபுலப்படும், இஃ, ஒவ் 

வொருபுலவா பப்பத்சாசச்செய்த நூறுபாட்டுச்களையுடையது. இதுனு 

லேயே இத்தொரை பத்துப்பகுதியாகப் பகுக்கப்பட்டுள்ளது, அவற் 

அள் முதற்பத்தும் பத்தாம்பத்தும் இப்பொழுது பஷவிட த .துப்பிரதி 

களிலுங் காணப்படாமையால் ௮வை இறந்தனபோலும், எஞ்சியவற் 

அள, 

இசண்டாம்பத்து, இமயவரம்பன் நேடூஞ்சேரலாதனைக் குமட்டர்க் 
கண்ணனார்பாடி உம்பற்காட்டு &ீஞ்.ஞாறார் பிரமகாயம்பெற்று முப்பத் 

தெட்டியாண்டு தென்னாட்டுள்வருவதனிற் பாசமும்பெற்ற து. 

மூன்றாம்பத்.து, இமயவரம்பன்றம்பி பல்யானைச்செல்புகழ்க்குட்டூ 
வனைப் பாலைக்கேளதமனார்பாடிச் சுவர்க்கம்பெற்ற அ. 

நாலாம்பத்து, களங்காய்க்கண்ணி நார்முடிச்சோலைக்காப்பியாற்லக் 
காப்பியனார்பாடி நாற்பது,நாருயிரம்பொன் பரிசிலும் அவன் அள்வதிற் 

பாகமும் பெற்றது. 

லர்காம்பத் து, கோச்சேங்குட்ட்வனைப் பரணர்பாடி உம்பற்காட்டு 

வாரியையும் ௮வன்மகன் குட்டூவன் சோலையும் பரிசில்பெற்ற ௮. 

அமும்பத்து, நாடகோட்பா$சேரலாதனைக் காக்கைபாடினியார் நச் 

சேன்னையார்பாடி ஒன்பதுமாப் பொன்னும் அறுயிசங்காணமும்பெற்று 

அவன்பக்கன்து இருக்தல்கொண்ட_து. 

ஏழாம்பம்து, சேல்வக்கடங்கோவாழியாதனைக் கபிலர்பாடி அயி 
சங் காணமும் ௮வன் ஒரு பெரியமல்மீதேறிக் கண்டுகொடுத்தசாடும் 
பரிசில்பெற்றது. 

எட்டாம்பத்து, தகடூரேறிந்தபெருள்சேரலிரும்போறையை அரிசில் 
கிழார்பாடி. ஒன்பது. நாமுயிர;ங்காணம் பரிசில்பெற்ற.து. 

ஒன்பகாம்டத்.து, குடக்கோ இளஞ்சேரலிரும்போறையைப் பேகுங் 
குன்றூர்கிழார்பரீடி. முப்பதி தீராயிரம் காணமுகலியனபெற்றது, 

இர்.நூலிலுள்ள பாக்களினுடைய அடிகளின் றுமைபெருமை புலப் 
படவில்லை, இத்தொஓகயைத் கொருச்சோரும் தொகுப்பித்தோரும்



ae மூ கவு, 

இன்னாரின்னாசென்றும் தெரியவில்லை, இதற்கு ௮ரும்பதவுரை ஒன் 

டூ. பரிபாடல் :--ஒருவகைப் பாவின்பெயசாயெே பரிபாடலென் 

பஜ அப்பாவாலாயெ sg sarI po. இல், எழுபஅபரட்டும்களே 
யுடையதென்றும், அவ்வெழு.துள் ௮] 5 பாட்டுத் திருமாலுக்கும் hh = 

குமாவேளுக்கும் க- கடலுக்கும் ௨௬ - வையையாநறித்மும் ௪- மது 

ரைக்குமாகப் பகுக்சப்பட்டிள்ளனவென்றும் அடியில்வரும் வெண்பா 

விளக்குகின்றது. 

46 இருமாற் இருசான்கு செய்வேட்கு மூப்பத 

தொருபாட்டுச் சார்சோளுக் கொன்று - மருவினிய 

வையையிரு பத்தாறு மாமதுனா sree sl 

செய்யபரி பாடற் நிறம்.” 

அ௮வ்வெழுப.அ பாடல்களுள் இப்பொழுதுகடைக்சவை இருபதே) 

மற்றவை பிரதிகளிற்காணப்படவில்லை. இயற்றிய ஆ௫ரியார்களின்பெயர் 

அவவப்பாட்டுக்களின்பின்னர் எழுதப்பட்டுள்ளன. இர்்நாலிலுள்ள பாக் 

களினுடைய அடிகளின் சிறுமைபெருமை விளங்கவில்லை. இகனைத் 

தொகுத்தோரும் தொகுப்பிச்தோரும் இன்னாரின்னாசென்றும் புஉப்பப... 

வில்லை. இத்தொகை பாட்டாற்மொகுக்கப்பட்டது. இதற்குப் பழைய 

வரை POT MIM OT Fl. 

௬. கலித்தோகை இது கடவுளவாழ்த்துச் செய்யுளமுதலிய 

ஆரற்றைம்பது கலிப்பாக்களையுடையது ; EB Bos (ஞுூதியாகிய (imc 

குறிஞ்சி மருதம் முல்லை நெய்தலென்னும் &ீக்தணைக்குழுரிய முதற்பொ 

ருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள்களை இனிதவிளக்குவது ; சொல்லினி 

மை பொருளினிமையில் மிகச்சிறந்தது, இதிலுள்ள செய்யுட்கள் பல 

புலவராற்செயயப்பட்டனவென்று பழையவுரைகளைக்நொண்டு ஊூத் 
தீறியப்பமொயினும் இடைத்தபிரதிகளில் அ௮வவச்செய்யுளின்பின்னர் இய 
றநிய ஆரியர்களின் பெயர்கள் மற்றைத்தொகைகளிற்போல எழுதப் 
படாமையின் இயற் நியவர் இனனாரின்னாசென்று தெரிர்துகொள்ளக்கூட 

வில்லை. இந்.நாலிலுள்ள பாக்களினுடைய அடி.களின் சி.றுமைபெருமை 

யும் விளங்கவில்லை, இதற்கு ஈச்சினார்க்கினியர் உரைசெய்்திருக்்ற 
னர். இது குறுங்கலித்தோகையென்.றும் கலியென்றும் கூறப்படும், இத் 
தொகை பாட்டா திறொருக்கப்பட்ட னு, 

௭, அககானூற்:--இது கடவுளவாழ்ச் அச்செய்யுள்முசலிய HOS 
அகவத்பாக்களையுடைய 7 இவற்றுள், பாரதம்பாடியபெருந்தேவனாசால் 
முதற்செய்யுளாயெ கடவுள்வாஜ்ச்தும் மாமூலனார்முதல் உலோச்சனா



முகவுலஷைா, (rs) 

அறுதியாகவுள்ள புலவர் பலரால் மற்றைகானூறும் இயற் தப்பட்டுள்ளன 7 

அகத்தின்பகுதிகளையே பொருளாகவுடையது. மேற்கூறிய ௮கவற் 

(ஈக்கள் பதின்மூன்றடிச்சிறுமையும் முப்பத்தேழடிப்பெருமையுமுள்ள 
வைகள், இவற்றுள் கடவுள்வாழ்ச்கொழிர்த சானூறுபாக்களில் முன் 
புள்ள ௧௨௦ - பாக்கள் களிற்றியானைரிரையெனவும் அவ ந்.தின்பின்புள்ள 

௧௮௦ - பாக்கள் மணிமிடைபவளமெனவம் மற்ழைய.நாறுபாக்கள் நித் 

திலக்கோவையெனவும் கூறப்படும். இச்தொகை தொகுத்தான், மதுனா 

உப்பூரிகுடிகிழார் மகனாவான் உருத்திரசன்மன். தொகுப்பித்தான் பாண் 

டியன் உக்கிரப்பேருவழுதி. இச்தொரசை அகமெனவும் அகப்பாட்டென 
வும் நேடந்தொகையெனவும் கூறப்படும். இது பொருளாத்றொகுக்கப் 

பட்டது. 

புறகானூற்றின் வரலாற்றிற்கு அங்கமாக நற்.றிணைமு கலிய ' ஏழு 

தொகைகளின் வசலாறுகள் இதுவரையிற் கூறப்பட்டன. 

௮. புறநானூறு :--இது கடவுளவாழ்ச் அச்செய்யுள்முதலிய ௪௦0 - 

அநவற்பாக்களையுடையது. அப்பாக்களுள் மூகற்செய்யுளாகிய கடவுள் 
வாழ்தீதுப் பாரதம்பாடியபேருநதேவனாசாலும் மற்றை ௩௯௯ - பாக்க 
ளும் முரஞ்சியூர் முடிகாகராயர்மு சல் கோவூர்கிழாரிஅதியாகவுள்ள புலவர் 
பலசாலும் இயற்றப்பட்டுள்ளன. இ௫னைத் தொகுத்தோரும் தொகுப் 

பித்தோரும் இன்னாரின்னாசென்று விளங்கவில்லை. இந்நூலிலுள்ள பாக் 
களினுடைய அடிகளின் சிறுமைபெருமையும் தெரியவிஸ்லை. இது புறப் 

பாட்டெனவும் புறமெனவும் வழங்காம். இது பொருளாற்றொகுக்கப் 

பட்டது. இங்கே பொருளென்றது, அகம் புமமென்னுமிசண்டலுள் 

புறத்தை, 

அகமாவது ஒத்த அ௮ன்பினராகிய தலைவனுந்தலைவியும் தம்முட்கூடு 

இன்றகாலத்துப்பிறக்து அக்கூட்டத்தின்பின்பு அவ்விருவசாலும் ஒருவ 
ருக்கொருவர் தத்தமக்குப்புஎனாக இவவாநிருந்ததெனக் கூறப்படாத 

தாய் எப்பொழுதும் உள்ளத்துணர்வாலேயே அனுபவிக்கப்படும் இன்பம்; 

இன்பம்பற்றி ௮கத்தேகிகழும் ஒழுக்கக்தை அகமென்றது ஆகுபெயர்; 

௮கம் - உள், புறமாவது மேற்கூறிய ஒத்த அ௮ன்புடையாசாலேயேயன் றி 

எல்லாசாலும் ௮னுபவிக்அணாப்பட்டு இஃது இவ்வாநிருந்ததெனப் பித 

ர்க்குக்கூறப்படும்பொருள் ; ௮ஃது அறனும் பொருளும்; அறனும் பொ 

ருளும்பற்றிப் புறத்தேகிகழமுமொழுக்கத்தைப் புறமென்றது ஆகுபெயர் 

புறம் - வெளி, இர்.நூல், மேத்கூறிய புறத் ? இன்பகுதியாகிய வெட்டிமுத 
லிய தினைகளுக்குரிய துறைப்பொருளமைந்த ௪௦௦ - பாக்களையுடைமை 

wd gr, புறசானூெ றன்லு பெயர்பெற்றது. வெட்சிமுகலிய இணைகளா





௬ Cp & aj @ 7, 

வன வெட்டு, சாந்தை, வஞ்சி) காஞ்சு, சொச் சி, உழிஞை, தும்பை, 

வாகை, பாடாண், பொதுவியல், கைக்கிளை, பெருரந்திணையென்பன. இணை - 

துறை - மக்களும் விலங்குகள்முதலியனவும்சென்.று நீருண் 
ஒழுக்கம், 

ரன. 

ணும் துறைபோலப பலவகைப்பட்டபொருளும் ஒருவசைப்பட்டு இய 

ங்குதற்குரியவழி, ஈண்டுக்கூறிய இணை துறைகளின் விவரண*களைப் 
. ச ச : . க . 

மின்னர்ச்சேர்க்கப்பட்டுள்ள தணைவிளக்கத்திலும் துறைவிஎக்52திலும் 

முறையே காண்க, 

Qa preven, பண்டைக்காலத்து இத்சமிழ்காட்டி லிருக்க சேரசோழ 

பாண்டியர்களாகிய முடியுடைவேந்தா, கிற்றாசா, அமைச்சர், சேனைத் 

தலைவர், வீரசென்கிற பலருடைய சரித்திரங்களும், கடையெழுவளளல் 

களின் சரித்தரங்களும், கடைச்சங்கப்புலவா பலருடை“பசரித் திரங்களும், 

௮க்காலத்துள்ளாருடைய ஈடைமூதலியனவும் இன்னும் பற்பலவும் ஈன்கு 

புலப்படும். இர்நாற்செய்யுட்களாற் பாடப்பட்டவர்கள் ஒருகாலத்தாரல் 

லர்; ஒருகுலத்தாரல்லா; ஒருசாதிடாசல்லர் ; ஒரிடத் தாருமல்லர். பாடிய 

வர்களும் இச் சன்மையசே, இவ ளில் அந்தணர் சிலர்; அரசர் பலர் ; 

வணிகர் பலர்; வேளாளர் பலர், பாடியவர்களுள் பெண்பாலாருமுளர், 

மூன்னா ளிடையே யிரந்ரா டாண்ட, காவலர் பல்லோ பாவலர் பல் 

லோர், மாசரி தத்தை யாசற விளக்கிச், சொற்சுவை பொருட்சுவை அவ 

ன்றியெஞ் ஞான்று, மொப்புமை யில்லாத திப்பிய ஈடையுடைத், திறப் 

பா டமைந்தவிப் புறப்பாட் டுக்கள், தெய்வ வணக்கஞ் செய்யுமி னென் 
பவும், அறத்தின் பகுதியை உறத்தெரிப் பானவும், பாவ வழியை நீவனன் 

ஜென்பவும், இம்மைப் பயனொடு மறுமைப் பயனைச், செம்மையின் வகுத் 

அத் தெரிவிப் பனவும், ௮ந்தண Nude gs தந். துரைப் பனவும், ௮7௪ நீதி 

யை யுரைசெய் வனவும், வணிக ரியல்பைத் துணிவுறுப் பனவும், வே 

ளாண் மாக்களின் ருளாண் மையினை, யியம்பு வனவும வயம்புரி போர்க்கு, 

முந்துறு மாசரைச் சந்துசெய் வனவும், ஒற்றுமைப் பயனைச் சொத்திடு 

வனவும், வீரச் இறப்பை யாரத் தெரிப்பவும், இல்லற மாயெ ஈல்லற முனா 
ப்பவுந், துறவற மதனைத் திறவிதிற் றெரிப்பவு, மிடித்துன் பத்தை 
யெடுத்துரைப் பனவும், வண்மையுச் கண்மையு முண்மையுக் “இண்மைய, 
மென்னு மிவற்றைப் பன்னு வனவும், ௮ளியையு மொளியையுக் தெளிவு 
அப் பனவுந், தம்மைப் புரந்தோர் தாமாய்க் திடவே, புலவர்கள் புலம்பி 
யலமா றெரிப்பவு, ஈட்பின் பயளை நன்யெம் புஈவுவ், கல்விப் பயனைக் கட் 
டுரைப் பனவும், நீர்நிலை பெருக்கென நிகழ்த்து வனவு, மானச் தன்னைத் 
தாரன் குரைப்பவும், இளமையும் யர்க்கையும் வளமையு நிலையா, வென்றே 
யிசைத்௫ ஈன்றேய்ப் பனவும், ௮ருளுடை மையிளை மருளறச் தெரிப்ப



முகவுரை, or 
வுந், தசமறிர் கொழுகென் ௮ுரனுற விதிப்பவும், ௮வாவின் கேடே தவா 

வின் பென்பவும், இனியவை கூற னனிஈல னென்பவும், &ழவின் பெரு 

மையை யழகுற வுளைப்பவு, ஈன்றி யறிக வென்றிசைப் பனவுங், கொடுங் 

கோள் மையினை விடுங்கோ ளென்பவுச், சவத்தின் பெருமையைத் தவப்ப 

கர் வனவு, மடியெனும் பிணியைக் சடிமி னென்பவுங், கொலையெனும் 

பரையைத் தொலைமி னென்பவு, நஈல்லோரப் புணாந்து புல்லோர்தி தண 

ந்து, தாழ்வொன் றின்றி வாழ்மி ளென்பவுஞ், சுற்றம் புரக்கு நறறிற 

முரைப்பவுங், கற்பின் நிறத்தைக் சற்பிப் பன, மக்கட் பேற்றின் மாண் 

புரைப் பனவுங், கணவனை யிழக்க மணமலி கூந்த, தப்பாய் செய்தி தெரி 

விப் பனவுங், கைம்மை விசக வெம்மை விரிப்பவும், இன்னும் பற்பல 

பன்னு வனவுமாயர், செப்புந செவர்க்கு மெய்ப்பிடை வைப்பாய், அரும் 

பெறன் மாபிம் பெரும்பயன் omer. என்று ஒருவாறு பொதுப்படக் 

தொகுத்துக்கூறுவகன் றி இன்னபாடல் இத்தன்மையது இன்னபாடல் இத் 

தன்மையகென்று தனித்தனியே எடுத் து£்காட்டி இவற்றின் அருமை 

பெருமைகளைச் சீசாட்டிப் பாசாட்டுதற்கு ஒருசிறிதும் வல்லேனல்லேன். 

இவை நூலா௫ரியர் பலருடைய உள்ளத்தையும் உரையாகிறியா பல 

ருடைய உள த்தையும் தம்வசமாக்கு அவற்றைத் தமக்கு முழுமணிப் 

பீடிகையாகம்கொண்டு விற்றிருந்கனவென்பதை, ௮வசவாருளிச்செய்த 
நால்களும் உரைகளும் இவற்றின் சொன்னடை பொருணடைசளை இடை 
யிடையே ௦ ரும்பாலுந்தழுவியிருக்சலே ஈன்குபுலப்படுத்தும். 

இர்_நாற்குக்கிடைத்தவுரை, பதப்பொருளை இனிதுவிளக்க உரிய 

இடங்களிற் சொற்களைமுடித்துக்காட்டி இலக்சணக்குறிப்பையும் இணை 

துறைகளையும் அங்காங்குள்ள பழமொழிகளையும் அணியையும் சொன் 
னயம் பொருணயங் ளையும் ஈன்குபுலப்படுச் துவது; இதில் இக்காலத்து 

வழஙகாகசொற்கள் பலவுள்ளன. அன்றியும், இசன் இடையிடையே 

சிற்சிலவாக்கயங்ஃல் அவ்வவ்விடத்திற்குப் பொருத்தமில்லாகனவாகக் 

காணப்பட்டன. அவற்றைச் செவ்வைசெய்துகொள்ளுதற்கு இப்பொ 

முது தக்கசாதனம் கடையாமையாலும் இனி நல்லபிரதிகள் இடைப்பின் 

அ௮வற்றைக்கொண்டு செவ்வைசெய்துகொள்ளலாமென்றும் ௮வற்றை. 
மாற்றாது பிசதிகளிலிருந்தவாழே பதிப்பித்தேன், இவ்வுரை, இக்ூலின் 

முதல் இருதாற்றறுபத்தாறு பாடல்களுக்குமட்டுமே கிடைத்தது; மே 

HIM MIL NS OHSS ஒருபிசதியி லும் கடைத்திலது; ௨௪௨ -ம் பாடலு 

க்கு மேற்பட்டுள்ளவற்றினுரை இடையிடையே சிதைந்து மாதியிருக் 
இற. இவ்வுஜாயாசிரியர் இன்னாரென்று தெரியவில்லை. இவர் இல 

பாஉல்களின் விசேடீவுமாயில் எழுதும் மறுப்புக்கள், இர்அத்குப்



௮ முகவுரை. 

பழையவுரை HT DTH FO Seal on Hb குறிப்பிக்கன்றன. அவவுரை இப் 
பொழு௮ இடைக்கவில்லை. 

உரையில்லாதமூலங்கள் எழுத்துஞ்சொ ல்லும் மிகுந்தும் குறைக் 

ம் பிறழ்க்தும் இரிச்தும் பலவாறு வேபட்டிருர்தகன்.றி, இவற்றுள், 
லெபாடல்களின்பின் தனையெழுதப்படாம ஓம் சிலவற்றின்பின் துறை 

யெமுதப்படாமலும் இலவற்றின்பின் இணண்டுமெழுதப்படாமலும் Fev 

வற்றின்பின் பாடினோர்பெயர் இதைந்தும் சலவற்றின்பின் பாடப்பட் 

டோர்பெயர் இதைர்தும் கலவற்றின்பின் இருவாபெயருமே சிதைந்தும் 

இலெபாடல்கள் இரண்டிடத்து எழுதப்பட்டு இரண்டெண்களையேற்றும் 
வேறுவேறிடத்தில் இருத்தற்குரிய இரண்டுபாடல்கள் ஒருங்கெழுகப் 

பட்டு ஐரெண்ணையேற்றும் சல முதற்பாசங்குறைந்தும் சில இடைப் 

பாகங்குறைந்தும் சில கடைப்பாசங்குறைந்தும் ANY முற்றுமின்றியும் 

ஒருபாடலின் அடிகளுள் ஒன்றும் பலவும் வேறுபாடல்களின் அடிக 

ளோடுகலக்தும் ஓடியே ஒருபாட்டுட் சிலவிடத் துவசப்பெற்றும் பொ 

ளுண்மைகாணா தவண்ணம் இன்னும் பலவமைபபடமாறியும் கையெழுத் 

அப்பிரதிகளிலிருர் கன. இவற்றைப் பரிசோதித் துவருசையில், இர்.நாலி 

லிருந்து வேறு.நூல்களினுடைய பழையவரைகளின் இடையிடையே 

உரையாடிரியர்களால் பூர்த்தியாகவும் சிறிதுசிறிதாசவும் எடுச்றுக்காட் 

டப்பட்டிருந்த உதாரணங்கள், சற்கிலபாடல்களிலுள்ள வழுக்சளைகீச்கிச் 

செவ்வைசெய்துகொண்டு பொருளுண்மைகாணுதற்மும், சிற்கிலபாடல் 

களிற் குறைந்தபாதங்களை நிரப்பிந்கொள்ளுகற்கும், பிறழ்நதுகிடர்பும் 

சிலபாடல்களை ஒழுங்குபடுத்தி வரையமைசெய்துகொள்ளுகற்கும் பெரு 

ந் அணையாகவிரூர்கன, 

தொல்காப்பியப் பொருளதி நாரத தில், © மாற்றருஙகூற்றம?” என்னும் 

சூத்திரவுரையில், மீனுண்கோக்கின் என்னும் றப்பாட்மெது' என்று 

ஈச்சினாக்கினியரெடுத்துந்காட்டிய முதற்குறிப்புச்செய்யுள் ஒருபிசதியி 

அம் இடைத்திலது. 

|சடல்களிலும், அவற்றின்பின்னர்ச் தணைநுறைஈகாயும் பாடப் 

பட்டோர் பாடினோர்களையும் தனித்தனியேதெரிவிக்கும் வார்கியங் ரளி 

லும், உரைகளிலும், பிரதிகளிற் சொற்கள் இதைகந்தவிடத்தைப் புலப் 

படுத்தற்கு [......... ) இவ்வொற்றைப்புள்ளிகிறைகள் அமைக்கப்பட்டுள் 
ளன. பாடபேதங்களும் எடுத்துக்காட்டப்। ட்டி ருகின்றன. 

உரைகிடையாதவிடத்து ஒருவகையாலும் பொருள்காணாதவிதம் 
சிதைவுற் நிருக்தமூலங்கள் ஏட்டுப்பிரதியிலிருக்கபடியே புள்ளியிடுதல் 
முூதலியனவின்றிப் பதிப்பிக்கப்! பட். டன,



TRUVA ரர பா பு புரைய தர சிற்வு (ஐ 9400420/ ௯ 

இக்.நாற்குஇலக்கணம் அ௮சச்தியமும் கொல்காப்பியமுமேயென்ப 

தும் இதில் ஒவ்வெ.ருபாட்டின்பின்னும் எழுதப்பட்டுள்ள இணையும் 

அறையும் அ௮வ்வப்பாட்டிற்கு ஏற் றனவல்லவென்ப தும் நச்சினார்க்கினியந் 

கருத்து; அ௮வர்கருக்து அன்னதாதல், ₹ தத்தம் பு.து.நால்வழிகளால் 

புறநானூற்றிற்குக் துறைகூறினாசேனும் ௮கத்தியமும் தொல்காப்பிய 

மூமே தோகைகளுக்கு மூலாகலின் ௮வர் சூச்திப்பொருளாகத் தறை 

கூறவேண்டுமென்றநிக' என்று தொல்காப்பியப்புற தீதணையியலில் கொ 

டுப்போ சேத்தி” என்னும் சூத்தாவுனாயில் அவசெழுதியிருக்கலாலும் 

மேற்கூறிய புறத்திணையியலுரையில் இர்நாற்பாட்டுக்களுட்சிலவற்றை 

வேறு திணைதுறைகளுக்கு உதாசணமாகக்காட்டி ௮வர் மறுத்தலாலும் 

துணியப்படும், 

பாடினோரும் பாடப்பட்டோருமாகிய இருவகையார பெயர்களுட் 

சிலபெயா, கையெழுச்துப் பிரதிகளில் பலவகைப்பட்ட விசேடணத் 

தோடுகூடியும் கூடாமலும் வேறுவேறிடச்து வேறுவேறுவிதமாக எழு 
தப்பட்டுமிருந்கன; அவை இன்னபெயரின் பரியாயங்களெனச்தெரிக் 

தும் அவற்றை ஒரேவிதமாகத் திருத்தியிடாமல் ஏனைத்தகொகைகளி 

லும் மற்றைமால்களிலும் உரைகளிலும் வழங்கும் பழையவழக்கத்தைத 

தெரிவித்தற்கு ௮வை பிரதிகளில் இருந்தவாறே பதிப்பிக்கப்பட்டன. 

அவற்றுள் ஒன்றற்கு உதாரணம் :-- 

௧. மாந்தாஞ்சோலிரும்பொறை 

௨, சேோமான்மாகத்தரஞ்சேலிரும்பொறை 
௩.  சேோமான்யானைக்கட்சேய்மாக்தரஞ்சோலிரும்பொறை 

௪.  கோச்சேோமானயானைக்கட்சேய்மாந்தாஞ்சேசலிரும்பொறை 

மேற்கூறிய இருவகையோருடைய பெயர்களிற் சலபெயர்களுக்குக் 

காசணம் புலப்படுகின்றது; பலவற்றிற்குப்புலப்படவில்லை, 

இத்தமிழ்சாட்டின் பழைய சரித்திரங்களைக்தெரிக் அகொள்ளுதலி 
லும் தெரிவித்தலிலுமே பெரும்பாலும் காலங்கழித்து உழைத்துவரும் 

உபகாரிகளாகய விவே௫கள, இர நாலை ஈன்கு ஆராய்ச்சிசெய்வார்களாயின் 

இதனால் பலர் வரலாறுகள்முதலியன தெரிர் தகொள்ளுதல்கூடும், 

இந்நூலுரையாசிரியர் மேற்கோளாக எடூத்துக்காட்டிய நூல்கள் :-- 

இலக்கணம் உ ல வட்ட தோல்காப்பியம். 
௧. கலித்தோகை, 

இலக்கம் ,. see vee டை சீவகசிந்தாமணி; 
. (ர. பேரம்பாணாற்றுப்படை,



௬0 முகவுலை. 

இவ்வுரையைப்பதிப்பிக்குங்காலத்து இடம்விளங்காமேற்கோள்களுள் 

பின்பு இடம்விளங்கியது :-- 

புறப்பாட்டின் 

எண். 
நூல. 

emo. **அ௮சவிரு விசும்பிற் பாயிருள் பருகிப் பெரும்பாணாற்றுப 

பகல்கான் ஜெழுதரு பல்கதிர்ப் பரிதி” படை; ௧-௨. 

இடம்விளங்காத மேற்கோள்கள் :-- 
௯௧ 

௧௫௧. 

amy. *பண்கொமேன்'' 

௪௮. (கய தாட்வயிறு கரிப்ப” 

௪௪௭. “பெண்கொலை புரிர்த ரன்னன் போல 

வரையா நிரயத்துச் செலியசோ வென்னை'' 

உரையாசிரியரேடூத்துக்காட்டிய வழக்குக்கள் :- 

Emm, “கொண்ட _மேற் சாற்றடிக்க' 

௧௩௮. *இளியீவொய்த்தாற்போல்வன்” 

இந்நூலிலும் உரையிலுங்கண்ட அரியசோற்கள் :- 

(எண்கள் பாட்டினேண்கள்.) 

௮டார், ௧௯, 

அடிக்கீழ், ௬௭. 

௮ணுமை, ௨0௦௯, ௨௬0. 

அதரிதிரித் தல், ௬௭௦, ௬௭௧, ௬௭௩. 
அதற்பட, ௨௧௪. 

அருப்புத்தொழில் 
௮ல்லிப்பாவை, ௬௯, 

ஆவுதி, ௨. 
ஆன்பொருச்தம், ௬௭௬, 
இட்டிய, ௪௪௭. 

இடைகழி, கஎடு, 

ஓப்பமிட்ட நீலமணி, ௧௪௪, 

ஒருதலை, ௫ ௬. 
ஒருவீர், ௫௮, 
ஒரிபாய்தல், 60%, 
ஒரியர், ௧௪௬, 
கட்டி லெய்தினானை, ௧௭. 

சடாவழித்தல், ௬௫௯. ..' 
கண்ணுறை, ௧5௫. 

கீதிவாய, ௬௭, 

கந்தாரம், ௨௫௮. 
காவிய, ௧௯௯௩. 
காளாம்பி, ௧௬௪, 
குறிச்சிமாறெதிர்ப்பை, ௬௩, 

கூப்பீடு, ௪௫, 
கைநீட்டு, ௬௮, 
சொளுத்துச்செறிர்,௪, ௧.௫௦. 
கோசர், ௧௬௯, ௬௬௭. 
சரணாகம், ௨௪௯. 
செண்டுவெளி, ௧௪௫, ௨௨0. 
தலையாட்டம், ௨, ௪. 
சறிசை, ௨௦௬. 
தாளியடி க்கப்பட்ட, ௧௨0. 
துஞ்செய, ௬௪, Ho, QS, QA, HH, 

௧௪௯, ௧௬௭௪, ௬௭௯, ௬௮௭, 
நெருசற்று, ௧௪௯, ௧௪௪. 
பல்லியாடி.ய, ௧௨௦. 
பவணழிச் த, ௧௦௯, 
பவரழிக்து, ௧௦௯. 
பனைகும்பு, ௨௪௯. 
பார்ப்பார்ப்படுக்க, ௧௧௯. 
பாறுமயிர், ௨௯. 

பிசிர், ௨௨௫, 
பெண்டாட்டி, ௧௨... 

பையாப்பு, ௨௨௧. 
மட்டையாயெதலை, ௨௬௧, 
முகுத்தம், ௨௦௪, 
மேட்டுக்கள், ௮௬௬,
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மூதுமக்கட்டாழி, ௨௫௪, வடச்டிருத்தல், ௬௬, 
மூழு,ச்தம், ௨௦௪. வண்டற்பாவை, ௨௪௯ 
மூழுரெறி, ௧௧௬. களையமாலை, ௪௬, 

மூரிரிமிர் தல், ௫௨. வேணாவியோர், ௪௩, 

Oise அ௮ச்சிட்பவவெருகையில், சிலாசாசனமுதலியவற்றால் ௮றி 

தற்குரிய ெலவற்றைத் தெரிந்துகொளளுதற்பொருட்டு ம- £ஈ-ஈஃஸ்ரீ 
வி. வேங்கையாவர்களையும், ம. ஈ-ஈ£- ஸ்ரீ வி, கனகசபைப்பிள்ளையவர் 
களையும் எழுதிவினாவினேன். அதற்கு அவர்கள் அன்புடன் எழுதியனுப் 

பிய விடைகள், பின்பு அவர்கள்பெயருடன் பதிப்பிக்கப்படும், 

இதனைப் பதிப்பிக்குங்காலத்து ஒப்புநோக்குதல்மு,சலிய பேருதவி 

களை மிகுக்௪ ஊக்கத்துடன் செய்துவந்த திருவல்லிக்சேணி ஸ்ரீமத். 

வை. மு. சடகோபராமானுஜாசாரியருடைய அன்புடைமை ஒருபொழு 
அம் மறக்கற்பாலதன்று, 

இர்.நாந்பரிசோதனைக்கும் என்க்கும் எத்தனையோதாரமென்பதைச் 

சொல்லவேண்டுவதில்லை ; ஆகலின், இப்பதிப்பிற்காணப்படும் பிழைகளை 
யும் ௮வற்றின் திருத்தங்களையும் விவேடுகள் தயைசெய்அ தெரிவிப்பார்க 

ளாயின், அவற்றை அன்புடன் சரமேற்கொண்டு ௮க்நஈன்றியை எழுமை 
யும் ॥ ஈாராட்டுவேன், 

Hon + கையெழுத்துப்பிரஇகள். 

புறநானூற்று மூலப்பிரதிகள். 

பிரதித்குரியவர்கள். பிரதியை உதவிசேய்தவர்கள், “1-9 
பிரதிக்குரியவர்கள்.. ட்ட க தல செ யதவாகள் வரையறை. 

இருவரவடுதுறை Boor ss 

PO UF பிரதிக்குரியவர்களே, ௧- £00. 

சுப்பிரமணியதேசிகரவர்கள். 
இருத்தணிசைச் யாழ்ப்பாணம, 

சரவணப்பேநமாளையரவர்கள். சி. வை. தாமோதரம்பில்ளை ௪௦0 

யாழ்ப்பாணத்து சல்லூர், சென்னை 

சதா சிவப்பிள்ளையவர்கள். "பா. வாசுதேவழதலியாரவர் 
தீந. த, கனககந்தரம்பின்ளை கள் ௨௬௪-௬௬௯. 

யவர்கள். ° 

யாழ்ப்பாணம், 
வி.கனகசபைப்பிள்ளையவர்கள். 9 பிசதி க்குரியவச்சளே, 5௧5-௬௬௯. 

இருமலை, திருவவர்சபுரம், 
பி. சுநீதரம்பிள்ளையவர்கள், ௫-௬௯௯,



௨ Cp & வ் ர, 

புறநானூற்று உரைப்பிரதிகள், 

இருவாவடுதுறையா £னசத.து 
UF OU பிரதிச்குரியவர்களே, S- 2.50, 

சுப்பிரமணியதேசிகர வர்கள், 

ஷை ஆதீனத்து 
US DU பிரஇிச்குரியவர்களே,. G- ௧0௭, 

அம்பலவாணதேசிகாவர்கள். , 
ஆழ்வார்.திருசகரி, னர வைகுண்டம் 

55 6 குணடம, 

தாயவலந்தீர்த்தகவிரயயர வர் ஈ.சுப்பராயழதலியாரவர்கள் ௧-௨௬௪. 

மிதிலைட்பட்டி. , பிரதிக்குரியவர்களது பரம்ப 
அழகிய சிற்றம்பலக்கவிராய ணாயோ.ராகய அழகிய ௧-௨௬௭௬, 

ரவர்கள். சிற்றம்பலக்கவிராயாவர்கள். 

௧- ௧௭௧, 
- . யாழ்பபாணம, 
வண்ணார்பேட்டை 202 

உட்டு 0 6, Ma தாமோதரம்பிள்ளை 
*ரப்பாற்கடனுதகவிராயாவர யவர்கள், 2: ௨௬, 

தென்காசி, ் _ மேலகரம், 
சுப்பையாப்பிள்ளையவர்கள். திர்கூடராஜப்பக்கவிராயரவ 

௧- ௪௮௮, 
» [பதவுளா இலம்] ௪- டு௪, 

7 ஏ . er னி. 

ண ட ஆறுமுசமங்கலம், 
கற்றுக்குடி on 8 De 

குமா ரசாமீப்பின்ளையவர்கள், 1 சுந்தரழர்த்திப்பிள்ளையவ? 
௧- ௨௪௭௬. 
&- 2&Gr. 

ஆக மூலப்பிரதிகள் -டு; உளாப்பிரதிகள் - ௧௧, 

இக்நாலை எழுதுங்காலத்தும் ஓப்புநோக்கிப் பரிசோதிக்குங்கால த் 
அம் பதிப்பிக்குள்சாலத்தும் உடனிருந்து அன்புடன் உகவிசெய்தோர்:-- 

திருமானூர், ம-௱ஃா- ஸ்ரீ ௮. கிருஷ்ணையர், 
மணலார், ss இராமானுஜாசாரியர். 

ஸ்ரீ சோககலிங்கத்தம்பிரானவர்கள். 
திருப்பேருந்துறை, போன்னுச்சாமிபிள்ளை. 

இந்நூலை அச்சிற்பதிப்பித்தற்குப் போருளு.தவிசெய்தோர்:-- 

ம-ர-ஈ-பரீ கே. சுர்தாராமலயாவர்கள். 
சிறுவயல் ஜமீர்தாரவார்களாகய 

முதிதுசாமலிங்கத்தேவாவர்கள். 
௮. இசாமதாதசெட்டியார். 

ஒன்றுக்கும்பற்றாக சிறியேனை இம்முயற்சியிற் புகுத்தி ஈடத்தி 
நிறைவேற்றியருளிய எல்லாம்வல்ல எம்பிசானது திருவருளை ௮னவரத 
மும் இந்தித் துவந்திக்கன்றேன். 

சீ 

இங்ஙனம், 

2. வ, சாமீநாதையன்,௦



)ந நாலிற்கண்ட நாடுமுதலியன. 

(4.— நாடுகள்.) 

கோனாடு-.-இது சோழசாட்டு உண்ணாடு 
சகளுளொன்று, ௫௪, ௬௧, ௧௬௭௪, 
EHO, CHT, MAP, 

சோணாடு... ௪௬௭, ௧௮௪, 
பறம்புசாடு--இது வேள்பாரியினுடைய 

தி; மூச். நூறு ஊர்களையுடையது, ௧௧௦, 

மாறோச்சம்- கொற்சையைச்சுழ் 
5 தசாடென்பர் ; மாறோசமெனவும் 
வழங்கும், ௬௭, ௬௯, ௧௨௬, ௧௪௪, 
௨௨௬, ௨௮௦, ௩௮௩, 

முகசீசாவனாட-.-௮௦,. 5 

(௨--கூற்றங்கள்.) 

்கூற்றம்--இது வேள் எவ்வியு 
டையற்; சடற்கரையிலுள்ளத, ௨௪, 

மூத்தூற்றுக்கூற்றம்--இது பழையவே 

ளி.ரால் ளப்பட்டது ; மருதஙிலச் 
துள்ள ; முச்தார்ச்கூ.ற்றமெனவும் 
வழங்கும், ௨௪. 

(க.-- ஊர்கள். 

௮ம் பர7---௩௮௫, 

அரையம்--இது பெரியதொருஈகரம் ; 
சிற்றராயம் பேரஸாயமென்னும் இ 
சண்கெற்றினேயுடையது. ௨௦3. 

அள்ளூர்... ௩௦௭, 

ஆடுதுறை--௨௨௭. 
௮ரூர்--இதுமுக்சாவனாட்டுள்ளது. ௮0. 
ஆய்குடி.--இலஃ்து யென்னும் aera 

வின் ஊர் ; பொதியின்மலைச் சாரவி 
லுள்ளது, ௧௬௨, 

ஆலங்கானம் -- இது தலையாலங்கான 
மென்னும் பெயரையுடையது ; இப் 
பொழுது தலையாலங்காடென்று ஏழ 
ங்சப்படுகின்றது, ௨௬, 

ஆலங்குடி ௩௧௯, 
ஆலத்தா£--௬௪, ௬௭௬, ௬௯, ௨௨௫, 

௬௨௪, 
அவூா--௬௮, ௬0, ௮௪, ௧௬௬, SEG, 

௧௯௬, ௨௬௧, ௬௦௧, ௬௨௨. 

இடைக்காடு--௪௨, 
இடைச்குன்.றார---௪௬. 
இலங்கை, ௬௪௬.. 
ஈரர்தூர் -- இல்து ஈரச்தையென்றும் 

ஒழங்கப்படும்; இதனை “ஈர 
யோனே பாண்பசிப் பகைஞன்'” 
என்பதனாலுணர்ச, ௧௮0, 

உணழயூர்--இது சோழர்களுடைய 
பழையசகரம்., இஃது உறச்தையெ 
ன்றும் கோழியென்றும் வழங்கப்ப 

டும், ௧௬, ௨௭, ௬௯, ௪ட, ௪௭௪, 
௫௮, ௬௦, ௬௯௬, ௭௮, ௪௨௪, ௧௪௦, 

௨௨0, ௨௬௪, ௬௨௪, ௬௨௫, ௬௩௬௧, 
உறையூர்ஏணிச்சேரி---௪௯, ௧௨௭௪, ௨௪௪, 

௬௪௪,  , 
எக்கூர்--(ஓ3கூர) ௨௪௮, 
எயில்--- பாண்டி காட்டூள்ள ஊர்சளுள் 

ஒன்று ௭௧. 
எறிச்சலூா--இது கோனாட்டுள்ள ஊர் 
களுளொன்ற.டு௪, ௬௪, ௧௬௭, ௧௮0, 
௪௯௭, ௬௯௪, 

ஐயூா--௨.௪, ௫௧, ௨௨௮, ௬௧௪, ௬௯௯, 
ஓககூர--௨௪௮, ௨௪௯. 
ஒல்லையா---௭௪, ௨௪௨, 
EDIUGNI—R AS, BAP, 
சருவா--இது சேரருடைய இரரசதா 

னி, இதற்கு வஞ்சியென்றும் பெய 
ருண்டு. ௧௧, ௧௯, ௬௨, ௬௬, எற, 
௧௬௮, ௨௧௯, ௬௭௩, ௬௮0. 

சாவிரிப்பூம்பட்டி னம்--டு௭,ட௮,௪௪௧, 
௬௫௧௩. 

கானப்பேர். -இதுறர்தபேரசண் ; பல 
திற்றாண்களையுடையது ; இதின்தலை 
௨ன் வேங்கைமார்பன் ; இவனைவெ 
ன்று இதனைச் கைச்கொண்டான் 
உசசெப்பெருவழுதி; இஃது இச்சா 
லத்துச் சாளையார்கோயிலென்று வழ 
க்கப்படுன்றத; கானப்பெயர் என் 
றங் கூறுவா. ௨௪, ௩௬௭,
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குடவாயில் --- : குடவாயிற்கோட்டம்' 
௪௪, ௨௪௨ 

குறுங்கோழியூ--௧௪, ௨௦, ௨௨. 
குன். நார -௬௯௬௮. 
கூடலூர்--௨௨௯.. 
சகோவலுர--இஃது அதியமான் நெடு 

மான் ௮ஞ்சியால் ஒருகாலத்து எறிய 
ப்பட்டது; இது கோவல் எனவும் 
வழங்கும், ௬௯, 

கோவூர்--௬௧, ௪௧, ௫௪, ௪௫, ௪௬, 
PH, FH, CI, ௬௦௮, ௬௪௯, ௬௮௨, 
௯௬௮௬, ௪00, 

சிற்றரையம்--இல்து அறரையமென்னும் 
நகரத்தின் ஒரு கூற்றின் பெயர். 
௨0௨. 

சிறுகுடி.--இதுபண்ணனுடையயூர். ௭௦, 
௧௪௯, ௬௮௮. 

செச்்இல்--திருச்செக்தூர். இ௫. 
தக67--ட௫௦, ௨௯௦. 
தீங்கால்--இது பாண்டி சாட்டுள்ள ஊர் 
களுளொன்றென்று சிலப்பதிகாரத் 
தால் தெரிச்றது. ௬௨௬. 

தலையாலங்கானம் -- இது நெடுஞ்செழி 
யன் இருபெருகேந்தராயும் ஐம்பெ 
ருவேளினாயும் பொருதுவென்றவூர்; 
இஃது ஆலங்கானம் எனவும் தலை 
யாலங்காடு எனவும் வழங்கும், ௧௭௪, 
௧௯, ௨௩, ௪௨, ௭௪௬, ௬௭௧. 

சீழூம்பனூ7--௬௪௮, 
அவ.ராபதி--௨0௦௪, 

திழறையூர்--௧௬௭௬, 

சொண்டி--இது கட், 
இய ஒருககரம், ௪௮, ௪௮, 

கெய்தலங்கானல்---இஃது ட 
சென்னியின் ஈகரம் ; சகெய்தலங்காலை 
யென்றும் வழங்கப்படும், ௧௦, ௨௦௯. 

பாமுளூர்-- இத சேரசாட்டுள்ளது. 
௨௦௩. 

பிசா. இது பாண்டிசாட்டுள்ளசதோரஞார், 
௬௪, ௧௯௬௪, ௨௧௨, ௨௪௫, ௨௧௬. 

பிடவூர் -- இது சோழகாட்டுள்ளது, 
௬௯௬௫. 

புல்லாற்றநூர்--௨௧௩, 
பூஞ்சாற்தார்--இத சோழசாட்டுள்ள ஐ, 

& Gr Fr 

பெருங்குன்றூர்--௪௫௪, ௨௪௦, ௨௬௭, 
௬௧௮, 

பேசரையம்--இஃது ௮ரையஈகரச்தின் 
ஒருபாகமாச உள்ளது. ௨0௨, 

பொருந்தில்--டு௯. 
பொறையாறு, ௩௯௬௧. 
மதுரை--௫௬, ௫௮, ௧௬௭, EHO, 

௧௮௯, ௧௬௭, ௨௪௭, ௨௬௨, ௬௦௫) 
௬௦௯, ௬௨௯, ௬௬௦, ௬௬௪, ௬௪௯, 
௯௫௦, ௬௫௧. 

மாங்குடி --௨௪,௨௭௬, ௪௨, ௬௧௯, ௩௬௫, 
௬௪௨, 

மாவிலங்கை --- Dog ஒய்மாசஃ வியக் 
கோடனூர். ௧௪௬. 

மூகையலூர்--இத சோழசாட்டுள்ள.து. 
௧௮௪, ௨௬௫. 

மூசஞ்ியூர்--௨, 
மூள்ஞூர்---௧௪௪. 
மையல--இது பாண்டிராட்டுள்ளதோ 

ரூர்; இது மாவனுடையது, ௭௪. 
61 6} A— moe» 
வல்லார்--ஒரூர், ௧௮௪. 
வாட்டாறு-.-- ௬௯௬௭௬. 

விரிச்சியா--௨௬௨. 
விரியூர் ௧௨௯௨. 

வெண்ணி -- கரிசாற் பெருவளச்தான் 
சேரமான்பெருஞ்சேரலாதனை வென் 

vent, ௬௬, 

வேம்பற்றூர்--௬௮௨௭,. 

(௪. மலைகள்.) 

யம்- ௪௬௬, 
குட்கமலை---௧௬௭. 

கு.திஸாமலை--இலஃ.து, எழினி ௮தியமா 
ன்மலையென்று ௧௫௮ - ம் பாட்டாலு 
ம் பிட்ட்ங்சொம்றனுடையதெென்று 
௧௬௮ - ம் பாட்டாலும் தெரிகின்றது: 

சொண்சானம் -- ஒருமலை. (கொங்க 
ணம்) ௧௫௪, 

கொல்வி---இலு வல்விலோரியின் மலை, 
௨௨, ௧௫௨. 

சகோடை--இது கடி.யசெடுவேட்டென் 
மலை, ௨0£. 

தோட்டிமலை -- இது சண்டீரச்சோப் 
பெருகள்ளியுடையது. ௧௪௫௦. 

சோன் றிமலை.--௬௯ ஆ, 
நாஞ்சின்மலை---௧௯௭, ௬௮௦,
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பதம்பு--இது வேள்பாரியின்மலை. ௧௧௦, 
௧௪௬, 

பூங்குவ்ைைம்--௪௬௨. 
பொதியின்மலை--௨, ௬௩, 
மு.திரம---குமணன்மலை, 

௧௬௧, 
௧௫௮, ௧௬0, 

மூள்ளூ£மலை---இ.து மலையமான் Som 
pesrtuyeniwg; DHeao apes 
தீதுப் பகைவர்ச்கஞ்சிச் சோழனொ 
ரூவன் ஒளித்திருந்தான். ௧௪௪, 

' வேக்கடம--௬௮ட௫, ௬௮௯, 

(௫.--ஆறுகள்.) 
ஆன்பொருந்தம்--இது கருவராச்சாா 

ந்த ஒராறு ; ஆன்பொருகையென் 
றும் பொருகசையென்றும் வழங்கப் 
படும். ௧௧, ௬௬, ௩௮௪, 

கங்கை--௧௬௧. 
கரரியாறு--௪௭, 

காவிரி--௪௬௭௬, 
குமரி/-.-௬, ௧௭. 

பஃறுளி--இது வடிம்பலம்பநின்ற பா 
ண்டி யனாலுண்டாக்கப்பட்டது, ௯, 

பெண்ணை.--௧௨௬. 
வையை--ஏக. 

(௬.--இன்னவென்று விளங்காதவைகள்;) 

௮ரிசில்--௧௪௫௬, ௨௩0, ௨௮௧, ௨௮௫, 
௯௦௪, ௬௪௨, 

இலவர்திகைப்பள்ளி--௫டு, ௬௧, ௧௯௬, 
௧௯௬௮. 

எருமைவெளி--௩௦௯௩. 
ஏறை--௧ட௫௭. 
6 WO TI—EP A. 
கள்ளில்---௧௭௫. 
காகி---௬. 
குசாப்பள்ளி--௫௮, ௬௦, ௧௯௭, ௬௭௯, 

௨௨௭௬, ௬௮௬, ௬௬௯, ௬௯௬௭௪, 
குளமுற்றம்--௬௪, ௪௬, ௬௯, ௧௪௩, 

கூடசாரம்--ட௫௧. 
கோட்டம்பலம்--௨௪. 
சிச்கற்பவ்ளி---.௩௮ஏ. 
சித்திரமாடம்--டுக, 
ஈச்சென்னை---௨௭௮, 
நாலை---௪௭௯, 

சொ ச்சிரியமம்--௨௯௩, 
மல்லி--௧௪௭. 
விச்சி---௨௦0. 
eennQaeti—-2_0, 
வேண்மாடம் ௧௯,



பாடினோர் வரலாறு, 

(எண்கள் பாட்டினேண்கள்.) 

அடைநேடங்கலலியார் ; -- இவராற்பாடப்பட்டவர்கள்பெயரும், Oates sei 

இன்னாசென்பதும் விளங்கவில்லை. ௬௪௪, ௬௪௫, 

அண்டர்மகன் தறுவழதி : -- இவர ற்பாடப்பட்டவர் பெயர்மு சலியன விளங்க 
வில்லை ; ௩௪௬. 

. அரிசில்கிழார் :--இவருடனிருக்தபுலவர் பொன்முடியார்; பேகனென்னலும்வள்ள 
லால் து.றச்கப்பட்டகண்ணக௫யை ௮வனோடுசேததல்வேண்டி. ௮வனைப்பாடி. 

னர்; அதியமான் தகடூர்பொருதுவீழ்ர்த எழிணியின் பிரிவாற்றாதுவருக்இப் 

புலம்பினர் ; பதிற்றுப்பத்தில் எட்டாம் பத்தைப்பாடி gs சகடூெறிச்தபெருஞ் 

சேசலிரும்பொறையிடம் ஒன்பதுநூருாயிரங்காணம் பரிசில்பெற்றனர். ge 

டூர்யாத்தியாயென்னும் நாலில் இவராற்பாடப்பட்ட பாடல்களும் சில உள் 

எனவென்பது, தோலகாப்பியப்புறத்திணையியலில் ௮-௧௨-ம் சூத்திரமு தலிய 

வற்றிற்கு நச்சினர்க்கினியசெழுதிய உரையால்விளங்குகன்ற த. இவராற் 

பாடப்பட்ட மற்றையோர்பெயர் தெரியவில்லை ; இழார் - உரியவர். ௧௪௭௬ 

௨௯0, ௨௮௪, ௨௮௫, ௬௦௦, ௬௦௪, ௬௪௨. 

அள்ளுர் நன்ழலலையார் :--௬௦௬. 

இடுதுறைமாசாத்தனார் :--இவர், சோழன் குளமுற்றத்துத்துஞ்சயஎெளிவளவன் 
இறச்தபொழுது ௮வன்பிரிவாற்றாது புலம்பிப் பாடினர், ௨௨௭. 

ஆலங்தடிவங்களூர் :--௬௧௯. 

ஆலத்தார்கிழார் :--இவர் மிச்ச ஈன்றியறிவுடையோர் ; இஉராற்பாடப்பட்டோர் 

சோழன்குளரமு ற்ற த். த,ததஞ்சியகிள்ளிளவன், சோழன் சலல்ெளி, ௬௮, 

ச் 

(in Sir, ௬௬, ௨௨௫), ௬௨௪, 

ஆலியார் :-- இப்பெயர் சிலபிரதிகளில் ஆனீயாரென்றும் காணப்படுன்றது, 

௨௬௮. 
இூர் கீழார் :--இப்பெயர் ஆவூழ௫யொரெனவும் சில பிரதியிலுள்ள.து. ௬௨௨, 
ஆவூரழலங்கீழார் : -- இ௫சாற்பாடப்பட்டோர் சோழன்குளமுழற்ற துத். துஞ்சிய 

இள்ளிவளவன், சோணாுட்டுப்பூஞ்சாற்றூர்ப்பார்ப்பான், செளணியன்விண்ணர் 

தாயன், மல்விசழொன் சாரியாதி, பாண்டியன் ரேஞ்சாத்தன், பாண்டியன் 
இலவக்திகைப்பள்ளித் தஞ்சிெயசன்மாறன்; மற்ையோர்பெயர்விளங்கவில்லை. 

௬௮, ௪௦, ௧௬௬, ௧௪௭, ௧௪௮, ௧௬௬, ௨௬௪, ௬௦௪. 

இடைக்காடனார் :--இவர், இடைக்காடென்னும் ஊரிலுள்ளாராதலின் இப்பெயர் 

பெந்ரூர்; இவசாற்பாடப்பட்டோன் சோழன்குளமுழற்றச்அச்துஞ்யெ்ளி 
வளவன். ௪௨. 

இடைக்கன்ழூர்கிழார் : -- இகச் பாண்டியன் தலையாலங்காறாச்.துச்செருகென்ற 
செடுஞ்செழியன் இருபெருவேச்சனாயும் ஐம்பெறாவேளிமாயும் வென்பொ



பாடினோர் வரலாறு. ௨ 

மூன ௮வன்போர்த்திறச்ை வியந்துபாடினர்; இவராற்பாடப்பட்டவன் 

அவனே, ௭௬, ௭௭, எல, ௭௯. 

இரம்பிடர்த்தலையார் :--இவா சோழன்கரிகாலனுடைய அம்மான் ; அவனுக்குப் 

பெருக்துணை யாயிருக் சவர் ; இதனை, “ சடப்பட் டுயிருய்ந்த சோழன் மகனும், 

பிடர்த்சலைப் பேசானைப் பெற்றே - சடைகச்சாற், செயிரறு செங்கோல் 

செலீஇயினான்”” என்னும் பழமொழி ௧௪௦௫-ம் வெண்பாவரலும் அதன் 
பழைய உரையாலு மூணர்ச, இவராற்பாடப்பட்டோன் பாண்டியன் கருங் 
கையொள்வாட்பெரும்பெயர்வழுதி, ௯, 

உலோச்சனார் :--இவசாற்பாடப்பட்டோன் சோழன் இராசரசூயம்வேட்டபெருகற் 
தள்ளி. ௨௫௮௮, ௨௪௪, ௩௪௭, 

உறையுர் இளம்பொன்வாணிகளுர் இவர் வணிகசென்றுதெரிறது, ௨௬௪, 

உறையூர் ஏணிச்கேரி ழடமோசியார் இவர் ௮க்தணர்; இதனைச் தோல்காப் 

பியம் மரபியல், ௪௪ -ம் சூத்திரத்திற்கு நச்சினுர்க்கினியசெழுதிய விசேட 

வுரையானுணர்க. இஉராற்பாடப்பட்டோர் சோழன் முடி. த்தலைககோப்பெரு 

ஈ.ற்ள்ளி, ஆய்என்னும் வள்ளல், இவர் ஆய் இறந்தபின்பும் இரும். தனர் ; 

இவர்பெயர் மோ௫டயெனவும் வழங்கும் ; “4 மோிபாடிய வாயும்'” என இந்நூல் 

௧௮ - ம்பாட்டி.ற் கூறியிருத்தல் காண்க, ௧௯, ௧௨௭, ௪௨௮௮, ௧௨௬, ௧௯0, 

௧௯௬௧, ௧௬௨, ௧௩௩, ௧௧௮, ௧௯௫, ௧௫௮, ௨௪௫௧, PAP, ae). 

உறையூர் மநத்துவன் தாமோதரரூர் :-- இவராற்டாடப்பட்டோர் சோழன் குசாப் 

பள்ளிச் துஞ்சிய பெருச்திருமாவளவன், பிட்டங்கொற்றன்., ௬௦, ௧௪௦, ௬௨௧, 

உறையூர் ழதுகண்ணன்கசாத்தஞார் : -- இவசாற்பாடப்பட்டோன் சோழன்ஈலங் 

இள்ளி. ௨௭, ௨௮, ௨௯, ௬௦, ௬௨௫. 

உறையூ* முதுகூத்தனார் :--இப்பெயர் உறையூர்முதுகூ ற்றனாரெனவும் பிரதிகளிற் 

கசாணப்பமிகின்றது, ௬௩௯௧, 

ஊஅ்போதி பகசுங்தடையார் :;-- இஉராற்பாடப்பட்டோர் சோழன் செய்தலங் 
கானல் இளஞ்சேட்சென்னி, சோழன் செருப்பாழியெறிர்த இஎஞ்சேட்செ 

ன்னி. ௧௦, ௨௦௯, ௬௪௦, ௬௭௮, 

எநக்காட்டூரீத்தாயங்கண்ணனர் :--இவசாற்பாடப்பட்டோன் சோழன் குளமுற் 

றச்துத்துஞ்யெூள்ளிவளவன், ௬௯௭, 
எநமை வேளியனார் :--௨௪௯, ௬௦௯. 

ஐயாதீச் சிறுவேண்டேரையார் :--இப்பெயர் சிறுவெண்டேனாயாரெனவும் ஒழ 

ங்கும், ௬௬௯. 

ஐயூர் ழடவனார் :--இப்பெயர் ஐயூர்கிழாரெனவும் உறையூர்முடவனாரெனவும் சில 
பிரதியிலுள்ளது, இவராற் பாடப்பட்டோர் பாண்டியன் கூடசாசத்துத்துஞ் 
சிய மாறன்வழுதி, சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவன், சாமான் 
தோன்றிக்கோன், டுக, ௨௨௮, ௬௪௪, ௩௬௯, 

ஐயூர் ழலங்கீழார் :--இவராற் பாடப்பட்டோன் கானப்பேசெயில்கடக்த உகஇரப் 
பெருவழுதி, ௨௧, 

ஒக்கூர் மாசாத்தனார்:--இப்பெயர், ஏக்கூர்மாசாச்சனாரெனவும் சில பிச.சிகளிழ் 
காணப்படுகின்றது. ௨௪௮. 

ஒக்கூர் மாசாத்தியார் ; ௮௭972.



௯ பாடினொர் வ௱ாலரறு. 

ஓர சிறைப்பேயரியனர் :--இவசாற் பாடப்பட்டோன் சாஞ்ரில்வள்ளுவன், ௧௬௭. 
ஒநஉத்தனர் :--௨௭௫. 
ஒலலையூர்தந்த பூதப்பாண்டியன் ;--இவன் பாண்டியர்களுள் ஒருவன் ; போரில் 

வல்லவன ; செய்யுள் செய்தவிலும் இிறமையுடையோன் ; இதனை இவன்பாடிய 

பாடல் புலப்படுத்தும் ; இவன்பெயர் பூசகபாண்டியனெனவும் வழங்கும் ; இவ 

ன் ஈட்பினர் மையலென்னும் ஊரிலுள்ள மாவன், எயிலென்னும் ஊரிலுள்ளா 

னாயெ ர், அ௮ந்துவஞ்சாச்சன், ஆதனழிச9, இயக்கன் என்னுமிவர்கள். 

இவன் மனைவி, இவன் இசக்சவடனே இயிற்பாய்ச து இறத்தாள். ௭௪, ௨௪௬, 

௨௪௪. 

ஒரம்போயார் ; இப்பெயர் ஒன்னாருழ்கரென்றம் சிலபிரதியிலள்ளது, இவர் 
எட்டுத்சொகையுள் ஒன்றாகிய ஐங்குறுநூற்றில் மருசச்சைப் பொருளாகவு 

டைய முதலாம் நூறு இயற்றிய ஆரியர்; இதனை, :: மருகமோ ரம்போகு 

கெய்தலம் மூவன், கருங் குறிஞ்சி கபிலர் - கருதிய, பாலையோ சல்லாக்தை 
பன்முல்லை பேயனே, நூலையோ நதைங்குறு நூறு” என்னும் வெண்பாவர 

லுணர்ச, ௨௮௪. 

ஒரேநடிவர் :--இப்பெயர் ஒன்னாருழவரெனவும் வழங்கும். ௧௯௯. 
ஒளவையார் இவர் அதியமான் நெடுமான் ௮ஞ்சியிடம் ௮ரு தமயமாயெ செல்வி 

க்கனிபெற்று ௮வனைப்பகழ்ச்தார். இவர் ௮த்தன்மையசாயெ மகெல்லிக்களி 

யுண்டு, இர்தாவில் ௬௧-ம் பாட்டினாலும் ௧௦0௦-ம் திருக்குறளுக்குப் பரிமே 

லழகசெழுதிய விசேடவுமையாலும் வெளியாகின்றது. இவராற்பாடப்பட் 

டோர் ௮அதியமான்கெமொனஞ௪ி, தொண்டைமான், அதியமான்மசன் பொகு 

ட்டெழினி, காஞ்சில்உள்ளு௨ன், சேரமான் மாவெண்கோ, பாண்டியன் சான 

ப்பேர்தந்த உக்ரெப்பெபவருதி, சோழன் இரா௪சூயம்வேட்ட பெருநற் 

இள்ளி, ௮௪, ௮௮, ௮2, ௬௦, ௬௧, ௬௨, ௧௩,௯௬௪, ௬௫, ௧௬௬, ௬௭, ௬௮, 
௯௬, ௧௦௦, ௧0௦௧, ௧0௨, ௧௦௬, ௪௦௪, ௧௮0, ௧௮௪, ௨0௬, ௨௬௧௪, ௨௬௨, ௨௬௫, 

௨௬௯, ௨௮௬, ௨௯௦, ௨௯டு, ௬௧௧, ஈகி, ௬௬௪, ௬௯0, ௬௬௨, 

கடலுண்மாய்நீத இளம்பேருவழுநி :--இவன் அரசன், ௧௮௨, 

கண்ணகளுூர் :--இவர் காலத்தவர் கோப்பெருஞ்சோழன், பிரிராம்சையார்மு லி 
யோர், ௨௧௮. 

கணியன் பூங்தன்றன் :--௧௯௨. 

கதையங்கண்ணஞார் :--௬௫௭. 
கபிலர் :--இவச் ௮ச்தணர்; வேள்பாரியின் ஈண்பர்; அவன் இறச்சபின்பு ௮வன் 

மகளிரை அழைத்துச்சென்று மணம்செய்துகொள்ளும்படி. விச்சிச்சோன், 

இருங்கோவேள் என்பவர்களை வேண்டி. ௮வர்சள் மறுதசதுகண்டு வெறுத்துப் 

பின்பு ௮ம்மகளினாப் பார்ப்பார்ப்படுச்துத் தம்சடனைச்சழிச்சனர், எட்டுத் 
சொசையுள் ஒன்றாகிய ஐங்தறுநூற்றிற் குறிஞ்சமைப் பொருளாகவுடைய 
மூன்றாம்தூறு இயற்றியவர் இவரே; இதனை, * மருசமோ ரம்போக செய்தலம் 
மூவன் - சருதங் குறிஞ்சி கபிலர்' என்னும் வெண்பாவாலுணர்ச, பதிற்றுப் 

பத்தில் ஏழாம்பத்தைபபாடிச் சேரமான் செல்வச்சடுங்கோகாழியா னிடம் 
நூருயிரங்காணமும் ௮வன் ஒருமலைமீசேறிக் சண்டுகொடுச்தசா6ம் பரிசிலா 

ச.ப்பெற்றனர்; இசனைப் பதிற்றப்பச்துறாயாலுணர்ச, பத்துிப்பாட்டினுள் 

ச்



ua. Cet வரலாறு, 

ஒன்ராயெ பெநங்கறிஜஞ்சி யென்றுவழங்கும் குறிஞ்சிப்பாட்டும், பதினேண் 5 

மீழ்க்கணக்கினுள் ஒன்றாகிய இன்னாநாற்பதும் இவசருளிச்செய்தன வே. 
இவசாற் பாடப்பட்டோர் (சேரமான்கடுங்கோவாழியாதன்) சேரமான் செல் 

வச்சகடுங்கோவாழியாதன், வேள்பாரி, ௮குசை, மலையமான் திருமுடிக்காரி, 

வையாவிக்கோப்2பரும்பேசன், விச்சிக்சோன், இருங்கோவேள் ; இவர் ௮வ் 
வச்சமயத்திற் கூறியபாடல்கள் மிகவும் வியச்சுத்தக்கவை, (டு௯௩- ம் பாடல்) 

: வெறுத்த கேள்வி விளங்குபுகழ்க் கபிலன்'” எனவும், (௧௨௬- ம் பாடல்) - 

'புலனழுச் சற்ற வர்த ணளன்'' எனவும் (௧௪௫ -ம் பாடல்) “பொய்யா சாவி 

ற்கபிலன்'” எனவும் பொருர்திலிஎங் ேனாராலும், மாளோச்கச்து ஈப்பரலையா 
சாலும் இர்.நாலில் இவர் புகழப்பட்டிருத்சல்காண்க, ௮, ௧௪, ௫௩, ச௦டு, 

௧௦௬, ௧௦௪, ௧0௮ ௧௦௯, ௧௧௦, ௪௧௮௫, ௧௧௯, ௧௧௪, கக௫, ௧௧௬, ௪௧௪, ௧௧௮, 

௧௪௯, ௧௨௦, ௧௨௧, ௧௨௨, ௧௨௯, ௧௨௪, ௪௨௬, ௪௫௩௯, ௧௪௪, ௨00, ௨௦௧, 

௨௦௨, ௨௬௬, ௩௬௭௪, ௬௫௪௪, 

கயமனார் :--௨௫௪, 

கநங்கடிலாதனார் :--இகராற்பாடப்பட்டோன் சோழன் கரிகாற்பெருவளத்தான் 

இவர் ௮வன் இறக்சபின்பும் இரு£தார். ௪, ௨௨௪, 

கநஷர்க்கதப்பிள்ளை 2 இவராற் பாடப்பட்டோன் காஞ்சில்வள்ளுவன், ௮0% 

சநவூர்க் கந்தப்பிள்ளை சாத்தன் .--இஃ சார்பாடப்பட்டோன் பிட்டங்கொற்றன், 

௧௭௮, 

கநவூர்ப் பெநஜ்சதம்கந்துப் பூசநாதழர் இப்பெயர், கருவாப்பெருஞ்சதுச் 

க்துப்பூகனா சனாரெனவும் பிரதிகளிற் காணபபடுமின்றது. இவர், கோப்பெ 

ரஞ்சோழன் எவற்தையுந்துறர்து உடக்கிருச்சதுகண்டு wer ae ChB பாடினர், 

௨௪௯. 

கல்லாடனார் :--இவர் செய்ச.நால் சல்லாடமென்பது; சொல்காப்பியச்திற்கு இவர் 

இருரை செய்தாரென்று கூறுவர்; இதனை, :ஒல்காப் பெருமைத் தொல்சாப் 

பீயத்திற், குரையிடை யிட்ட. விரகர்கல் லாடா”” என்னும் அன் ஜோர்இருவாக் 

காலுணர்க, இவராற்பாடப்பட்டோர். பாண்டியன் தீலையாலங்கானச்துச் 

செருவென்ற கெடஞ்செழியன், அம்பர்ழொனண் ௮ருவர்சை, பொறையாற்று 

ழான், ௨௯, உடு, ௬௭௮, ௬௮டு, ௬௬௧. 

சழாத்தலையார் :--.இகர், சேரமான்குடக்கோமகெடுஞ்சேரலாசனும் சோழன் வேள் 

பஃ்றடக்கைபபெருகற்சள்ளியும் போர்ட்புறச துப்பொருதிவீழ்ர்து இறச்சது 

சண்டு மனம்ழுக்இிப் பாடினர்) இருங்கோகேளின் முன்னோரில் ஒருவன்: 

இஉரை இசழ்க் மையால் ௮வனதுஈகரமாய ௮ரையமென்பது அழிவறற.த. 

இவராற்பாடப்பட்டோர் மேற்கூறிய அரசரும் சேரமான்பெருஞ்சேரலாத 

“னும். ௬௨, ௬௫, ௨௦௨, ௨௪௦, ௨௮௮, ௨௮௯, ௬௬௮, 

கழைதிள்யானையார் :--இ௫வராற்பாடப்பட்டோன் வல்விலோரி, ௨0௪, 

கள்ளில்ஐத்திரையனர் :--இவரசாற்பாடப்பட்டேரன் ஆதலுங்கன. ச௭டு, ௬௮௯, 

காக்கைபாடினியார் நச்சேன்னையார் :--(இப்பெயர், காச்சைபாடினியசர் ச்செ 
ள்ளையாசெனவும்வழங்கும்,) இவர், பதிற்றுப்பத்தில் ஒரும்பத்துப்பாடி, சாடு 

சோட்பாடு சேரலாதனிடம் ஒன்பதுசாப்பொன்னும் மூருயிரம் காணமும்



இ பாடிஷனோர் வரலாறு. 

பெற்று அவன்பச்சச்து இருத்சல்சொண்டனர். இதனைப் பதிற்றுப்பத்தின் 

உரையானுணர்ச, ௨௭௮, 

காரிகிழார் :--இப்பெயர் கானட்டனாரென்றும் லெபிசதிகளிற் சாணப்ப௫ன்றது. 

இவசாற் பாடப்பட்டோன் பாண்டியன் பல்யாகசாலை முதுகுடுமிப்பெரு 
வழுதி, ௬, 

காவட்டனர் :--இப்பெயர் சானட்டனாரெனவும் வழங்கும், இவராற்பாடப்பட் 
டோன் அ௮ர்துவக்கரன், ௬டுக.. 

காவற்பேண்டூ ;---௮௬, 

காவிரிப்பூம்பட்டினத்து& காரிக்கண்ணனார் :--இப்பெயர் காறிச்சண்ணணாரென 
வும் வழங்கும், இவர் வணிகர்; இசனைத் தொல்காப்பியமரபியவில் ௪௫-ம் 
சூத்திரத்தின் நச்தினுர்க்கினியருசையாலுணர்க. இவராற் பாடப்பட்டோர் 

பரண்டி.யன் இலவக்இிகைப்பள்ளித்துஞ்யெ சன்மாறன், சோழன்குசாப்பள் 

ளித.தஞ்செய பெருச்திருமாவளவன், பாண்டியன் வெள்ளியம்பலத்து.த்.துஞ் 

ய பெருவழுதி, பிட்டங்கொற்றன. ௫௪, டு௮, ௪௬௯, ௧௪௧, ௬௫௯, 

தட்டூவன்கீரனூர் :--இவராற்பாடப்பட்டோன் ஆய் என்னும் வள்ளல், ௨௪0. 

தடபுலவியனார் :--இவசாற்பாடப்பட்டோன் பாண்டியன்கெடுஞ்செழியன், ௧௮, 
5௯, 

துடவாயில்நல்லாதனர் :--இவர் ஒல்லையூர்ொன்மகன் பெருஞ்சாத்தன் Beis 
பின்பு பிரிவாற்று.து வருக்இிப்பாடூனர். ௨௪௮௨. 

தண்டூகட்பாலியாதன் :-இகசாற்பாடப்பட்டோன் சேசமான்க்கற்பள்ளித் தஞ் 

மெ செல்வக்கடுல்கோவாழியா தன். ௬௮௪. 

தளம்பாதாயனார் :--இப்பெயர் குஎம்பாதயானாசென்றும் ிலபிசதிகளிலுள்ள த. 

௨௫௯. 

தறமகள் இளவேயினி :--இவராற்பாடப்பட்டோன் ஏறைக்சோன், ௧௫௭, 

தறுங்கோமியூர்கீழார் :-- இவசாற்பாடப்பட்டோன் யானைச்கட்சேய் மாச்தரஞ் 

சேரலிரும்பெரறை, இவர்பெயர் குறுங்கோளியூர்ொரெனவும் வழங்கும், 

௧௭, ௨0, ௨௨. 
தன்நார்கிழார்மகனர் ;--இவசாற்பாடப்பட்டோன் நெடுவேளாசன், me. 

கூகைக்கோமியார் :--௩௬௪. 

கூடலூர்கிழார் :-- எட்டுத்தோகையுள் ஒன்றாகிய ஐங்குறுநூறு தொகுத்சோர் 

இவசே., பதினேண்கீழ்க்கணக்கினுள் ஒன்றாகிய முதுமோழிக்காஞ்சி இவ 

சால் ௮ருளிச்செய்யப்பட்டசே, 'புலத்துறைமுற்றிய கூடலூர்கிழார்' என 

வும் ஆன்றோசாற் சிறப்பித்துக்கூ.றப்படுவர். இவர், கோச்சேரமான் யானைச் 

கட்சேய்மாச்தரஞ் 2சரலிரும்பொறை இறர்தபொழுது வருர்திப் பாடினர். 

௨௨௯, 
கோடைபாடியபேரம்பூதன :--௨௫௯, 
கோதமனார் :-- இலர்பெயர் செளதமனாரெனவும் பாலைச்கெளசமனாரெனவும் வழ 

ங்கும்; இவர் ௮ச்சணர், இவர் எட்டுததோகையிலுள் ஒன்றா பதிற்றுப் 
பத்தில் மூன்றாம்பத்துப்பாடி இமயவரம்பன் தம்பி பல்யானைச்செல்கெழு 
குட்கெனாற் சுவர்ச்கம்பெற்றாச். இதனை, பதிற்றுப்பத்துரையாலும், சொல் 

சாப்பியப்புறச்திணையியல் உடு -ம் சூத் இரத்திர்கு, நச்சின்ர்க்கீனியசெழுதிய



பாடினோர வரலாறு, ௬ 

விசேடவுரையாலும், ''தொடுத்சபெரும்புலவல்”” என்னும் படிமோமி ௬௧௭௬-ம் 
செய்யுளின் பழைய உரையாலும் உணர்க, இவராரந்பாடப்பட்டோன் தரும 

புத்திரன், ௩௬௬, 

கோப்பேநத்சோழன் :--இவன் வரலாற்றைப் பாடப்பட்டோர் பெயர்வரிசையிற் 

சண்டுகொள்ச ; இவன் பாடி யபாடல்கள் ௨௧௫, ௨௧௫, ௨௧௬. 

கோயூர்சிழார் :--இவர்பெயர் கோவாழயொசெனவும் வழங்கும் ; இஉராற்பாடப் 

பட்டோரும் இவர்காலத்தவரும் : சோழன்ஈலங்கள்ளி, சோழன்குஎமு ற்ற 

தத்துஞ்சிெய செள்ளிவளவன், காரியாற்று ச துஞ்சிய செடுங்கிள்ளி, சோழன் 

குசாப்பள்ளித்துஞ்சிய செள்ளிவளவன், ிறுகுடி. ழான் பண்ணன். இவர் 

சோழன்சலங்கெளளியிடத்திருந்து உறையூர்புகுர்ச இளர்தத்தனைச் காரியாற் 

றுத்துஞ்ெ நெடுங்கிள்ளி ஒற்றவர்தானென்று கொல்லப்புகுக்தவிடத்து ௮வ 

னைப்பாடி. இளர்தத்தனைப் பிழைப்பித்தார், ௬௧, ௬௨, ௬௩௬, ௪௧, ௫௪, எடு, 

௪௬, ௪௪, ௬௮, ௭௦, ௬௦௮, ௬௭௯, ௬௮௨, ௬௮௬, ௫௦0. 

கோனட்டூ எறிச்சிலூர் மாடலன்மதுரைக்தமரனார் :-- இவசாற்பாடப்பட்டோர் 
சேரமான் குட்ட்வன்சகோசை, சோழன் இலவச்தீசைப்பள்ளித்தஞ்ெ சலப் 

இள்ளிசேட்சென்னி, ஏனாதிஇிருக்கிள்ளி, ஈரந்தூர்ழொன், தோயன்மாறன், ' 

சோழன்குசாப்பள்ளித் துஞ்சிய பெருச்திருமா௨ளவன், சோழிய எனாதிதிருக் 
குட்டன். ௫௪, ௬௪, ௧௬௭௪, ௧௮0, ௪௯௪, ௬௯௪, 

சங்கவரணேன்னும் நாகரியர் : -- இவர்பாடல், யாக்கைநிலையாமைஞமுதவியவற் 

றை வற்றுத்திக்கூறும் ; இவராற்பாடப்பட்டோன் தந்துமாறன். ௬௬௦, 

சாத்தந்தையார் : -- இவர், பதினெண்ழேக்சணக்கினுசொன்றாகய திணைமோழி 

யைம்பசென்னும் நூலாஏிரியரான கண்ணஜ்சேந்தனருடைய தர்தையார். 

இலராற்பாடப்பட்டோன் சோழன் போர்வைக்கோப்பெருகற்கள்ளி, ௮0, 

௮௧, ௮௨, ௨௮௪. 

சிறுவெண்டேரையார் : 2௬௬௨, | 

சேரமான்கணைக்காலிரும்போறை : ௮ இவன் சோழன் செங்சணானோடுபோர்செ 
ய்து பிடி.ச்சப்பட்டூச் குடவாயிற்சோட்டச் துச்சிறையிற்டெந்து தண்ணீர்தா 

வென்றுகசேட்டு உடனேபெருது பின்புபெற்று அதனை மானத்தால் உண்ணாது 

கைக்கொண்டிருர்து ': குழவியிறப்பினும்'” என்னும் பாடலைப்பாடிசத் தன் 
சருததைப்புலப்படுச்தி ௮ப்பால் துஞ்சினான், ௪௪, 

சேரமான்கோட்டம்பலத்துத்துத்சியமாக்கோதை : -- இவன்) தன்மனைவியிறர்த 
பொழுது பிரிவாற்றாது “'யாங்குப்பெரிதாயினும்'' என்னும் பாடலைப்பாடி. 
னன், ௨௪௫, 

சோணுட்டுழகையலூர்ச்சிறுகநந்தும்பியார் :--இலசாற்பாடப்பட்டோன் வல்லார் 
இழானபண்ணன், ௮௧, ௨௬.௫. 

சோழன் தளழற்றத்துத்துஜ் சியகிள்ளிவனவன் : -- இவன், பாடப்பட்டவர்சளி 

லொருவன் ; இவன் வரலாற்றை அ௮வர்வரிசையிற் காண்ச, இவனாழ்பாடப் 

பட்டோன், ரிறுகுடிஇழான்பண்ணன். Bom. 
சோழன் நலலுநத்தீரன் : இப்பெயர், சோழன் சல்லுத்சனெனலம் பிரதி 

உ சளில் உள்ளீ, இவன் முயற்சியுடையோரிடத்து மிச்சவிருப்பும் ம.யற்



or பாடினோர் வரலாறு, 

யில்லாரிடத்து மிச்ககெறுப்புமுடையானென்று இவன் பாடியபாடல் தெரீ 

விக்கின்றது. ௧௬0. 

. சோழன் நலங்கிள்ளி : --இவன், பாடப்பட்டோர்சளில் ஒருவன் ; இவன்வரலாற் 
\ ஹை அவர் பெயர்வரிசையிற்காண்க. இன்னும், இவன் பகைவரை அஞ்சாது 

வெல்லும் ஆற்றலுடையவனென்றம் பொதுமகளினாச் சிறிதும் விரும்பாதவ 

னென்றும் இரப்போர்ச்கு எவற்றையும் வராயாதுகொடுக்கும் வள்ளலென் 

ழும் செல்கோலை உடையவனென்றும் இவன் பாடியபாடல்கள் தெரிவிச்சன் 
றன, Gm, ah. 

தங்கால் பூட்கோவலனார் :-- இப்பெயர் சம்சால்காட்சோவலனாசெனகும் வழங் 
. கும். ௬௨௬. 

தாமப்பல் கண்ணனார் :--இவர் ௮ச்சணர்;) இ௫ராற்பாடப்பட்டோன் சோழன் 

கலங்ளெளிதம்பிமாவளத்தான். £m, 

தாயங்கண்ணியார் :--௨௫0. 
திநந்தாமனார் :-- இகராற்பாடப்பட்டோன் சேரமான்வஞ்சன், ௬௬௮, 
தும்பிசேர்கீரனார் :--௨௪௯. 

துறையூர் ஒடைகீழார் :--இப்பெயர் துறையூர் ௮ரிசில் ழொசெனவும் பிரதிகளிலு 
ள்ளது, இவசாற்பாடப்பட்டோன் ஆய் என்னும் வள்ளல். ௪௯௬, 

தொடித்தலை விழத்தண்டிஞர் :--இவசாற்பாடப்பட்டோன் ஒலலையர்கிழான்மகன் 

பெருஞ்சாச்சன். ௨௪௯, 

தோண்டைமான் டூளந்திரையன் :--இவன் சகாஞ்செகரச்திருந்ச ஒரரசன் ; பாடுச 

வில்வல்லவன் ; கடி.யலூர் உருத்திரங்கண்ணனார்பாடிய பெரும்பாணாற்றப் 

படைத்தலைவன் இவனே ; இவன்பெயர்க்காரணத்ரைப் பத்துப்பாட்டு ௧௧௧௪-ம் 

பச்சத்திற்காணக, இவன்சாலச்துப் புலவர் மேற்கூறிய உருத்தரவ்கண்ண 
னார், ௪௮௫. 

நர வேநஉத்தலையார் :--இவர், யாஜகாரணச்தாலோ சம்முடம்பு வேறுபட்டி. ௬ 

ந்து சேரமான் கருவூரேறிய ஒள்வாட்கோப்பெருஞ்சேரலிரும்பொழறையைக் 

கண்டகாளில் அவ்வேறுபாடு நீங்கத் சம்முடம்புபெற்றனர், இதனை, புறா 

னூற்றின் டு -ம் பாட்டின் பின்புள்ள வாசயயெத்சாலும், தொல்காப்பிய மெய் 

ப்பாட்டி யலில் புதுமை பெருமை'” என்னும் எ-ம் சூத்திரத்திற்கு ஈச 

னார்க்சனெியசெழுதிய விசேடவுரையானுமுணர்க, இவராற்பாடபபட்டோன் 
மேற்கூறிய சேரமான்கருவூரெறிய ஒள்வாட்கோப்பெருஞ்சேசலிரும்பொறை. 

இ, ௧௯௬, 
நல்லிறையஜர் :-- இவராற்பாடப்பட்டோன் சோழன் குளமுற்றத்துத்துஞ்செ 

இள்ளிவளவன்,. ௬௯௯, 

நள்ஷகைனூர் :--இவசாற்பாடப்பட்டோன் கரும்பனூர்கிழான்: ௬௮௪. 

நேட்டிமையார் :--இவராஹ்பாடப்பட்டோன் பாண்டியன் பல்யாகசாலை முதுகுடு 
மிப் பெருவழுஇ. ௯௬, ௧௨, ௧௫. 

நேடுங்கடுத்துப்பரணர் :--௨௯௬௧. 
நேடூம்பல்லியத்தனார்:---இஉராற்பாட்ப்பட்டோன் பாண்டியன் பல்யாகசாளைமு.து 

குமிப்பெருவழுதி, ௬௪. 

நொச்சி நீயமங்கீழார் :௨௬-௯.



uring C@Tt வரலாறு. ௮] 

ப&தடக்கை நன்கணியார் ;:--௪௯௪.. 
பரணர் :--இவர் எட்டுத்தோகையினுள் ஒன்ரா௫ய பதிற்றுப்பத்தில் ஐந்தாம்பத்துப் 

பாடிக் கோச்செங்குட்டுவனிடம் உம்பற்காட்டுவாரியையும் ௮வன்மகன் கட் 

டுவன் சேசலையும் பரிசிலாகப்பெற்றனர்; இதனை மேற்கூறிய பதிற்றப்பத் 

துரையாலுணர்க, இவராற்பாடப்பட்டோர் சோழன் உருவப்பல்றேரிஎஞ் 
சேட்சென்னி, சசமான்குடக்கோ கசெடுஞ்சேரலாதன், சோழன் கேற்பஃ 
றடச்கைப் பெருகற் எள்ளி, வையாவிச்கோப்பெரும்பேகன், சேரமான் கட 

லோட்டிய டேல் செழுகுட்டுவன், £' அமரர்ப்பேணியும்'” என்னும் ஒளையர 

ருடைய பாட்டினால் அதியமான் நெரிமானஞ்சியை இவர் புகழ்ச் திருப்பதாகத் 

தெரிசெறது, ௪, ௬௯௬, ௬௯, ௧௪௪, ௧௪௨, ௧௪௫௪, ௧௪௫, ௬௬௬, ௬௪௧, ௬௪௨, 

௬௪௮) ௬௫௨, ௬௫௪, ௬௬௯௬, 

பாண்டரங்கண்ணஞர் :--இவசாற்பாடப்பட்டோன் சோழன் இராசசூயம் கேட்ட 

பெருகற்செொளி, ௧௬, 

பாண்டியன் அறிவுடைநம்பி :--இவன் அ௮சசன் ; புதல்வர்களாலுண்டாகு மிபைபம் 

இம்மையின்பம் எல்லாவற்றிலும் ஏிறஈ்சசென்பதை, ': படைப்புப் பலபடை 

சீத” என்னும் பாடலால் நன்குவிளகஇயிருகடுன் றனன் ; இவன் Enos pu 

புலவர் பிசிராந்தையார், ௧௮௮, 

பாண்டியன் இரியப்படைதந்த நேடூந்சேழீய3 :--இவன். கற்ளோர்பால் மிச்ச 
மதிப்புடையனென்றும் சற்றலையே பெரும்பயனாக எண்ணியகனெனறும 

இலன் பாடியபாடல் விஎக்குசன்றது. கிலப்பதிகாரக் கசாசாயகனாகய கோ 

வலனைச் கொல்விசத்தகன் இவனே. இதனை, இலப்பதிசகாரமதுரைக்சாண் 

டதச்திம் இற திக்கட்ட்ரையாலுணர்க, ௧௮௯. 

பாண்டியன் தலையாலங்கானத்துச்செரவேள்ற நேடத்சேழயன்;:--இவன் பாடப் 
பட்ட வருளொருவன் ; இவன்உரலாற்றை அ௮வர்வரிசையிற்காணக. இன் 

பகையா லெல்லுதவிற் சிறர்தவனென்பதும் கு௮.களைப்பாதுகாச்தலில் வண் . 

மையுடையோனென்பதும் புலவர்களால் மதிக்கப்படுசலில் மிக்க சாட்டமு 
டையோனென்பதும் இரப்போர்க்கு கேண்டியவற்றைக் கொடுத்தலையுடை 

யோனென்பதும் இவன்பாடியபாட்டால் விளங்குன்றன. ௭௨. 

பாரதம்பாடியபெநந்தேவனார் :-- இவர் தமிழில் பாரசகதையை உனாயிடை 
யிட்ட பாட்டமிடைச்செய்யுளாக இயற்றிய ஆரியர்; இதனை, தோலகாப்பி 

யப் பொருளதிகாரததிற்கு நச்சினார்க்கவியசெழுதிய உராயிற் பரக்கக்காண 
லாம். நற்றிணேமுசலிய சொசைகளிலுள்ள கடவுள்லாழ்த்துச்சள் இவரா 
லேயே செய்யப்பட்டுள்ளன. 

பாரிமகளிர் :--இ௫ர், பாரியென்னும்வள்ளலுடைய மகளிர்; இவர்களுள் ஒருச்தி, 

மழையில்லாத வறட்சாலச்தில் இரசர்துவக்ச ஒருபாணனுகச்குச் சோறுபெரு 
மையால் பொன்னை உலையிற்பெய்து சோருக்செகொடுத்தாளென்று (படி 

மோமி, ௧௭௧) **மாரியொன் நின்றி வறம்இரு£$த சாலச்துப், பாரி மடமகள் 
பாண்மகற்கு - நீருலையுட், பொன்றந்து கொண்டு புகாவாக ஈல்னொ, கொன் 

௮௫ முன்றிலோ வில்” என்னும் வெண்பாவால் விளங்குகின்றது. இவர், 

Fs தர்தையிறர்சபின்பு அவன்பிரிவாற்றாது வருச்திப் புலம்பிப்பாடினர் ;



௯ பாடினோர் வரலாறு, 

பின்பு, சமது தர்தையின்தோழசாஏய கபிலரால் பார்ப்பார்க்கு மணஞ்செய்து 
கொடுக்கப்பட்டார், ௧௧௨, ௨00, ௨௦௪, ௨0௨, 

பாலைபாடியபேநங்கடுங்கோ :--இவன் சேசருள் ஒருவன் ; பாடப்பட்டாருள் ஒரு 
வன் ; இப்பெயர் சேரமான் பாலைபாடி.யபெருங்கடுங்கோவெனவும் வழங்கும். 

Bee. 

பிசிராந்தையார் :--இவர் பாண்டிசாட்டுள்ள பிரிரென்னுமூரிலுள்ளார்; கோப் 
பெரு ஷ்சோழனுடைய உயிர்த்தோழர்; ௮அவன்துறச்து உயிரரீத்சதுகேட்டுத் 
சாரும் உடன் உயிர்நீத்தார் ; இவர்பெயர் இரும்பிசிராச்சையாெனவும் வழ 

ங்கும்; இவராற்பாடப்பட்டோர சோப்பெருஞ்சோழன், பாண்டி.யன் ௮றி 
வுடைகம்பி, ௬௭, ௪௮௪, ௧௬௪, ௨௧௨, : 

பிரமனார் :--௬டு ௪. 

புலலாற்றூர் எயிற்றியனார் :--இவர், கோப்பெருஞ்சோழன் தன்மச்களோடு போர் 

செய்தற்கு எழுச்தபொழு.து பாடித் தடுத்சனர் ; புல்லாற்றூர் எயிற்றியாரென 

வும் பிரதிபேசமுண்டு ; இவராற்பாடப்பட்டோன் மேற்கூறிய கோப்பெருஞ் 

சோழன், ௨௧௯, 

புறத்திணநன்தகைளார் :--இவர்பெயர் கன்னாகனாரெனவும் வழங்கும். இவராற் 

பாடப்பட்டோர் ஓய்மான்ஈல்வியக்கோடன், தய்மரன்சல்லியா தன், ஓய்மான் 

வில்வியாதன், கரும்பலூர்துிழொன். ௧௪௬, ௬௭௭௬, ௩௭௯௬, ௬௮௪, ௬௮௪, 

பூங்கணுத்திரையார் :--௨௪௪. 

பூதப்பாண்டியன் தேவி பேநங்கோப்பேண்டு;--இவள் தன்கணவனா௫யெ பூதப்பா 
ண்டியன் இறக்தபொழுது ௮வல் பிரிவாற்றாது வருக்இி, மற்ைறமகளிர்போல் 
யான் இணி உயிரோடி சேனென்ற, :: பல்சான் நீழே'' என்னும் பாடலைப் 

பாடித் தயிற்பாய்ர்தாள், இவள்காலச்துப்புலவர் மதுரைப் பேராலவாயார், 

௨.௮௭, 2.51, 

பேநங்தன் நூர்கீழார் :--இகவர், எட்டுத்தோகையுள் ஒன்றாடிய பதிற்றுப்பத்தில் 
ஒன்பதாம்பத்துப்பாடிச் சேரமான்குடச்சோ இளஞ்சேரலிரும்பொறையிடம் 
முூப்பத்தராயிரம் காணமுதலியனபெற்றனர். இசனை, பதிற்றுப்பத்துணாயா 

லுணர்க. வையாவிச்கோப் பெரும்பேகனாற்றுறச்சப்பட்ட கண்ணடுயென் 

பவளை அவனுடன் சேர்த்தற்கு ௮அவனைப்பாடினர், இவராற்பாடப்பட்டோர் 

வையாவிகச்சோப் பெரும்பேகன், சேரமான் குடச்சோச்சேரவிரும்பொறை, 
சோழன் உருவப்பஃறேரிஎஞ்சேட்சென்னி, ௧௪௭௪, ௨௪௦, ௨௧௧, ௨௬௭, 

௯௧௮. 
பேநங்கோழிநாய்கன்மகள் கண்ணனூர் :--இப்பெகர், பெருங்கோழிசாய்சன்மசள் 

சக்கண்ணையாரெனவும் பிசதிசகளிற்காணப்படுன்றது. இஉராற்பாடப்பட் 

டோன் சோழன்போர்வைக்கோப்பெருகற்கிள்ளி, |: பெடுங்கோழிசாய்க 
னொருவன் ஓத்த அன்பினாற்காமமுரு தவழியும் குணச்சிறப்பின்றிச் தானே 

சாமுற்றுக்கூறியது” என்பது, நோலகாப்பியம் புறத்திணையியல் ௨௮ - ம் 
சூத்திரம் நச்சினார்க்கினியருரை.] ௮௯, ௮௪, ௮இ. 

பேநஞ்சித்திரஞர் இவர்பாடல்களில் வறுமைத்துன்பம் ஈன்குபுலப்படும் ) இவர் 

பாடி.ய :: மு. ரசுகடிப் பிகுப்பவும்'” என்னும் ௧௫௮ -ம் பாட்டில் சடையெழு 

வள்ளல்சளின் புகழ்கள் மிகவும் பாராட்டப்பட்டிருச்கின்றன, இவராற்
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பாடப்பட்டோர் குமணன், இளவெளிமான், அதியமான் செமொனஸ்சி, வெ 

ளிமான், ௪௫௮, ௧௫௯, ௧௬௦, ௧௬௧, ௧௬௨, ௧௬௯, ௨௦௭, ௨0௮, ௨௯௭, 

௨௯௮. 

பேநந்தலைச்சாத்தனார் :--இவர், இளங்கண்டீரச்சோவும் இளவிச்சிக்கோவும் சேர் 

ச்திருந்கபொழுதுசென்று இளவிச்சிக்கோணவ மதியாது இளங்கண்டீரச்கோ 
வைத்தழுவி அதற்குக்காரணமும்கூறினர்) தம்பியால்மாரகொள்ளப்பட்டுச் 
காடுபற்றியிருர் த குமணனைக்கண்டு ௮வன் சன் தலைதுணித்தற்கு வாள்கொடுப்ப 

அதனைக்கொணர்ந்து இளங்குமணற்குச்சாட்டி, ௮வன்மனத்திலிருந்த மாறு 

பாட்டைப் போக்கனெர்; இவராம்பாடப்பட்டோரும் இவர்சாலத்தோரும் : 

இளக்சண்டீரக்கோ, இளவிச்சிச்சோ, குமணன், இளங்குமணன், சடி.யகெடு 

மேட்டுவன், மூவன், ௧௪௫௧, ௧௬௪, ௧௬௫, ௨௦௫, ௨௦௯, ௨௬௪. 

பேநம்பதுமனர் :--௧௧௬௯, 

பேய்மகள் இளலேயினி :-- இப்பெயர் பேய்மகளிள்வினியென்றம் சிலபிரதி 

களிற் சாணப்படுகின்றது, இவளாற்பாடப்பட்டோன் சேோமான்பாலைபா 

ழூ.ய பெருங்கிங்கோ, ௧௧. ் 

பேரேயின்ழறுவலார் :--இவசாற்பாடப்பட்டோன் ஈம்பிசெடுஞ்செழியன். ௨௬, 
போத்தியார் --இவர் கோப்பெருஞ்சோழன் உயிர்த்தோழர்; இவருடைய ஊர் 

உறையூர்; ௮வன் வடக்இருத்தற்குச்செல்லம்பொழுது உடன்சென்று, *: நீர் 

பிள்ளையைப்பெற்றபின்பு ஈங்குவாரும்'” எனறு அவன்சொல்லக்சேட்டு மிண்டு 
aig உரையிர்புகுந்து ௮வன்பிரிவாற்றாதுவருக்இச் சலகாளிருக்.து புதல்வன் 

பிறக சபின்பு சென்று அவன்நடுகற்கண்டுவருக்கி * எனக்கு இடந்தா' என்று 

கேட்டு அவன் இடங்கொடுச்சப்பெற்று வியப்புற்று ௮அவனைப்பாடித் தாமும் 

வடக்கிருந்து உயிர்நீச்தனர். இஉ.ராற்பாடப்பட்டோர் கோப்பெருஞ்சோழன், 

பிசிராந்தையார், ௨௧௭௪, ௨௨0, ௨௨௪, ௨௨௨, ௨௨௯, 

போய்கையார் :-- சோழன்செங்கணாலும் சே£மான்சணைக்காலிரும்பெரறையும் 

போர்ப்புறத்துப்பொருதுழிச் சேரமான்கணைச்சாலிரும்பொையைப்பற்றிக் 
கொண்டு சோழன்செங்கணான் ஈறைவைச்துழி இவா களவழமிநாற்பது பாடி. 
அவனை வீட்கொண்டார். இவசாற்பாடப்பட்டோன் சேரமான்கோக்கோதை 
மார்பன், ௪௮, ௪௯௬. 

போநந்திலிளங்கீர்னர் :-- இவராற்பாடப்பட்டோன் சேரன்மார்தரஞ்சேரலிரும் 

பொறை. Gm 

போன்ழடியார் : -- இவர், சேரமான் தகூரெறிச்தபெருஞ்சேரலிரும்பொறையின் 
ஈண்பர்) தகடூர்யாத்திரையென்லும் நாலில் இவசாற்செய்யப்பட்ட பர்டல் 
களுமுள்ளன வென்பது தோல்காப்பியப்பொருளஇகாரநச்சினுர்க்கினியருரை 
யால் விளங்குகின்றது ; இவருடனிருந்தோர் ௮ரிசில்கழொர். இவசாற்பாடப் 
பட்டோன் அ௮தியமான்சகெடுமானஞ்சி,. ௨௬௯௯, ௬௧0, ௬௧௨. 

மதுரை அளக்கர் ஞாமூர்மகனார் மள்ளனார் :--இவசாற்பாடப்பட்டோன் சிறுகுடி. 
இழான்பண்ணன், ௬௮/௮) ் 

மதுரை அறுவைவாணிகள் இளவேட்டனார் :--இவர் வணிசர்; இதனை, தோல் 

காப்பியம் மரபியல் ௭௪ 5ம் குத்இரத்திற்கு நச் திறர்க்கினியசெழுதியவரை 
யாலுணர்க, ௬௨௯,
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மதுரை ௫௬்ங்கண்ணிக்கேள சிகனார் :--௬௦௯. 
மதுரை ஒலைக்கடைக் கண்ணம்புதந்தாரரயத்தனர் :--௬௫௦, 
மதுரைக்கணக்காயஜர் :--௬௩௯௦. 

மதுரைக்கணக்காயனார்மகனூர் நக்கீரனார் ; -- இ௫ர், கிரவிகோற்றனுர் sims: 
ஆலவாயெம்பெநமானடிகளருளிச்செய்த களவியலுச்கு உரைகண்டமோர்,; 

இசனை, டுறையரகப்போநளுரையாலுணர்க, பத்துப்பாட்டுள் திருழநகாற் 

றுப்படையும் நேடூுநலவாடையும் இயற்றியவர் இவரோ; இவராற்பாடப்பட் 
டோன் பாண்டியன் இலவந்திகைப்பள்ளிச்துஞ்சிய ஈன்மாறன். டு௭, ௧௮௯, 

மதுரைக் கள்ளீற்கடையத்தன் வேண்ணா hi ௯௧௬. 

மதுரைக்கூலவாணிகன் சீத்தலைச்சாத்தனார் : -- இஉர் வணிசர் ; இவராற்பாடப் 

பட்டோன் பாண்டியன் இத்திரமாடத்துத்துஞ்செய ரஈன்மாறன். ஐந்துகாப் 
பியத்துள் ஒன்றாகிய மணிமேகலை நூலாசிரியா இவரே. ௫௯. 

மதுரைத் தமீழ்க்கூத்தனார் :--௬௩௯௬௪, 
மதுரை நக்கீரர் :--இவராற்பாடப்பட்டோன் சோழகாட்டுப் பிட பர்சிமார்மகன் 

பெருஞ்சாத்தன். ௬௩௬௫. 

மதுரைப்படைமங்கமன்னீயார் :-௯ட௫க. 

மதுரைப்பூதனிளநாகளூர் :--௨௭௪௭௬. 

மதுரைப் பேராலவாயார் :--இவர் பூசப்பாண்டி யன் தேவி பெருங்சோப்பெண்டு 
கன் கணவனிறர்சவுடன் தானும் இறச்சற்குத் €ப்பாய்தல்கண்டு வியக்துபா 

டனர், ௨௪௪, ௨௬௨, 

மதுரை மநதனிளநாகனுர் :--இவர்பெயர் மருசனிளகாகனாரெனவும் வழங்கும் ; 

இ௫வராற்பாடப்பட்டோன் பாண்டியன் இலவந்தஇிகைப்பள்ளிச் அஞ்டிய ஈன் 

மாறன்; இவருடையபாடலில் முருகக்கடவுளெழுந்தருளிய திருச்செந்தூர் 

புகழ்ச் து கூறப்பட்டுள்ளது, ௫௫, ௬௪௯, 

மதுவேளாசான் :--௬௦0௫, 

LO HOPE EN HY it --மதரை மருசணிள நாசனாரென்பகர் இவரே, இவராற்பாடப் 

பட்டோன் பாண்டியன் கூடசாரத்துத்துஞ்சியமாறன்வமுத, நாஞ் சில்வள்ளு 

வன். இஉர்பெயா, மருதினிள மாகனாரென்றும் சில பிரதகளிலுள்ளது, ௫௨, 

௧௬௮, ௧௯௯, ௧௪௦. 

மாங்தடிகீமார் இவராற்பாடப்பட்டோர் சலையாலங்கானச்துச் செருகென்ற 

நெடுஞ்செழியன், வாட்டாற்று எழினியாதன், ௨௪, ௨௬, ௬௧௯, ௯௬௩௫, 

௬௭௨, ௬௬௭௬, 

மார்க்கண்டேயனஞுர் :--இகர் செய்த நாலைத் தலையாய ஒத்சென்பர் ந$சினுர்க்கிரு 

யர; மார்க்கண்டேயனாரிகாஞ்சியென்று இவர்பெயரால் ஒருநூல் வழங்கு 

றது. ௬௬௫. 

மாதிமாதிரத்தனூர் :--௪௮௬, 
மாற்பித்தியார் :--உ௫க, ௨௫௨. 

மாறேக்கந்து நப்பாலையார் :--இகராற்பாடப்பட்டோர் சோழன்குஎமுற்றச்து.த 
துஞ்சிமடள்ளிவளவன், மலையமான் திருமுடி.ச்காரி, மலையமான் சோழியவே 

னாதி திருக்கண்ணன் ; இவர்பெயர் மாறோகச்து ஈப்பசலையாரெனவும் மாரூ 

க்சத்து ஈப்பாலையார் எனவும் உழங்கம், |[மாரோச்சம்- சொற்சையைச் ரூழ்ச் 
ததோர்சாடு,, ௬௪, ௬௬, ௧௨௭, ௧௭௭, ௨.௨௬, ௨௮0, ௬௮௩, ்



பாடிலனேோர் வரலாறு. ௧௨ 

ழகையலூர்ச்சிறுநருந்தும்பியார் :--௨௬௫. 
ழார்சியூர்ழடிநாகராயர் ௮ இவராற்பாடப்பட்டோன் சேரமான் பெருஞ்சோற்று 

உதியன்சேரலாதன், ௨. 
மோசி£ரனர் :--இகராற்பாடப்பட்டோர் சேரமான் தகடூரெறிச்ச பெருஞ்சேரலி 

ரும்பொறை, கொண்கானங்ஜறொன். இவர்பெயர் மோசு£ேனாசெனவும் வழ 
ங்கும். ௫௦, ௧௫௪, ௪௫௫, ௧௫௬, ௧௮௬, 

மோிசாத்தனார் :--௨௪௨. 
வடநேடுந்தத்தனார் :--இவசாற்பாடப்பட்டோன் காலைழவன்காசன். இவாபெயர் 

வடமகெரைச்சனாரெனவும் வடமகெூர் தச்சனாரெனவும் சிலபிரதியிற் காண 

ப்படுகின்ற து. ௧௪௯. 

வடமவண்ணக்கன்தாமோதரனார் :--இவர்பாடப்பெற்றோன் பிட்டங்கொற்றன். 
௧௪௨. 

வடமவண்ணக்கன் பே?யசாத்தனார் :--இப்பெயர், வடவண்ணக்கன் பெறாஞ்சாத் 

தீனாரெனவும், வடமவண்ணச்சன் பேரிசாச்சனெனவும் ல பிரதிகளிற்கா 

ணப்பூன்றது ; இவர் பாடப்பெற்றோர் தேர்வண்மலையன், பாண்டியன் 

இலஉர்திகைப்பள்ளித்துஞ்சிய நன்மாறன். ௧௨௫, ௧௧௮, 

வடமோதங்கீழார் ௨௬0, 

வடவண்ணக்கன் பெநத்சாத்தனர் :--இவசாற்பாடப்பட்டோன் சேர்வண்மலை 
யன், 5௨௫, 

வன்பரணர் :-- இவராற்பாடப்பட்டோர் வையாவிக்கோப்பெரும்பேகன், கண் 
டீரக்கோப்பெருஈள்ளி, வல்விலோரி, ௧௪௪, ௧க௪டு, ௧௪௮, ௧௫௯, ௧௫௦, 

௧௫௨, ௧௫௯, ௨௫௫. 

சான்மீகியார் :-முதற்சங்கச்து வான்மிகனாரென்று ஒருவருளர். அவர் செய்த 

நூலைத் தலையாய ஒத்தென்பர் நர் கிறுர்கினி௰யர் : இவர் ௮வரல்லர், ௬௫௮, 

பிரிச்சியூர் நன்னகர் ;--௨௯௨. 

விரயூர் நக்கன் :--விரிழர் ௮ங்கனென்றும் பிரதிபேதமுண்டு, ௩௬௨, 

வீரைவேளியனர் :--௬௨௦, 

வேண்ணிக்தயத்தியார் :-- இவர்பாடப்பெற்றோன் சோழன் கரிகாற்பெருவளச் 

தான்; வெண்ணிற்குயத்தியாபெனவும் பிரதிபேசமுண்டு, வெண்ணியென் 

IS) PORT. ௬௭௬. 

வேள்ளோர$$லையாம் :--இவராற்பாடப்பட்டோன் வேள் எவ்வி; இவர் ௮வன் 

இறச்தபின்பும் இருந்தனர். ௨௯௩, ௨௬௪. 

வேள்ளைக்தடி நாகனார் :--இவர் சோழன்குளமுற்றச்துச் துஞ்சிய செளிவளவணை 

ப்பாடிப் பழ செய்ச் சடன்வீடு சொண.ார். 

வேள்ளைமாளர் ;:--௨௯௬௬. 

வேறிபாடிய காமக்கண்ணியார் :--இப்பெயர், வெறியாடிய காமச்சண்ணியாசெ 

னவும் கிலபிர திகளிலுள்ளத. ௨௭௪, ௬௦௨, 

வேம்பறிறூர்க்தமரனர் :--௬௪௪. 

ஆசிரியர்பேயர் இல்லாத பாட்டூக்கள் :--௨௪௪, ௨௫௪, ௨௫௭௪, ௨௬௯, ௨௬௪, 
உட, ௨௧௭, ௬0௪, ௨) ௬௨௭௪, ௨௮, 8, En Fx Fey 0) finSr &



பாடி _னோருடைய நாமபேதங்கள், 

ஆவியார். 

யார். 

ஆவூர்கழார். 
யொர், 

உறையூர் இனம்பொன்வாணிகனார். 
வட்டவடிவ வககயில் ன்சாத்தங்கொற்றனார். 

உறையூர் எணிச்சேரிமுடமோூயார். 
ஏணிச்சேரிமுடமோியார். 
மோட 

உறையூர் மு.அசட த்தனார். 
CEO OUT Gp J) MEH". 
ஐயாதிச்சிறுவெண்டேராயார். 
எறுவெண்டேரையார். 

ழர்மூடவனார். 

ஐயூர்கிழார். 
உறைய முடவனார். 

ஒக்கூ."மாசாத்தனார். 
எக்கூ.ர்மாசாத்தனார். 

ஒசேருழவர், 
ஒன்னாருழவர். 
கருவர்ப்பெருஞ்சதுச்சகஅப்பூசசா,சனார் 
கருஷர்ப்பெருஞ்சதுச்ச ச் தப்பூசனாதனார் 

காக்சைபாடிணியார ஈச்சென்னையார். 
காக்சைபாடினியார் ஈச்செள்ளையார். 

காவட்டனார். 
கானட்டனார். . 

னார். 

காவிரிப்பூம்பட்டின த். தச் சாரிச்சணண 
காரிச்கணணனார். 

குளம்பாதாயனார். 
குஎம்பாதயானார். 

குறுங்கோழியூர்கிழார். 
குழங்கோஸியூர்கிழார். 

சோதமனார். 
செனதமனார். 

கோவூர்கிழார். 
சோவூரழூயார். 

, மார், 

சோணாட்டுமுகையலூர்ச் சறுகருர் தும்பி 
முகையலூர்ச்சிஐகருச் தம்பியார். 

சோழன்கல்லுருச்தரன். 
சோழன்கல்லுச்சரன். 

தீங்கால் பூட்கோவலனார். 
தீங்கால் தாட்கோவலனார், 

HOPE Gor ipa. 
துறையூர் ௮ரிசில்ழொர். 

பாலையாடி யபெருங்கடுங்கோ, 
சே. ரமான்பாலைபாடி.ய பெருங்கடுங்கோ, 

ரர், 

புல்லாற்றூர் எயிற்றியஞர். 
புல்லாச்.றூர் எயிற்றியார். 

புறச்தணைகன்னாகஞனார், 
கனனாகனார். 

பெருங்கோழிசாய்கன்மகன் சண்ணஞர் 
பெருங்கோழிகாய்கன்மகள் ஈச்கண்ணை 

[ யார், 

பேம்மகள் இளவெயினி. 
பேய்மகள் இளவினி. 

மத ரைச்சணச்சாயனார்:கனார் ஈச்சேர், 
ம.துராசச்£ரர். 

மதுரைமருதனிளகாகளனார். 
மரு சனிளகாகஞார். 

மருதினிளசாகஞார். 

மாறோக்கச்துசப்பசலையார். 
மாறோக்சத்துசப்பாலையார், 

மாரோகச்துபப்பசலையார். 

Cures ens. 
மோசுூசனார். 

வடமகெடுக்சச்தஞார். 
வ.௨மகெெத்சனார், 
வடமகெடுந்தச்சனார். 

வடமவண்் ணக்கன்பெரியசா த தனார். 

ஒடவண்ணக்கன் பெருஞ்சாத்தனார். 
வடமவ . 

விரியூக்ஈச்கனார். 
விரியூர்௮ங்கன. 

. ரியா, 

வெண்ணிற்குயத்தியார். 

ெறிபாடி.யகாமச்சண்ணியார். 
கெறியாடு.யரமச்கண்ணியார்.



பாடப்பட்டோர் வாலாறு, 

அருதை :--இலன் பரிசிலர்க்கு யானைகொடுக்கும் கொடையாளிகளுள் ஒருவன் ; 
போர்செய்தலில் வல்லவன் ; இவன்ர் மதுரை 5 ; இவற்றை 6 பாவடி. யரனை 

பரிசிலாச் கருகாச், 2ரகெழு சோன்ரு எகுதை'', :: மணசாறு மார்பின் மறப் 

போ ரகுசை, குண்டுநீர் வரைப்பிற் கூடல்” என்ப௨ற்றாலுணர்க, இவனைப் 
புசழ்க்சபலவர் சபிலர். ௨௯௯, ௬௪௪, 

அதியமான் தகடூர்போநதுவீழ்ந்த எமினி :--இவன் தரரசன் ; போரில் வல்லவன் ; 
ிறச்த சொடையாளிகளுள் ஒருவன் ; செங்கோலையுடையவன் ; இவன் யுத் 

தத்தில் இறர்சபொழுது பிரிவாற்றாதுவருச்தி யமனை கோகு, 4: சோயுழச்து 

வைய வுலஇனு மிகஈணி, நீயிழர் தனையே யறனில் கூற்றம், வாழ் சலின் 
வரூஉம் வயல்வள னறியான், வீழ்குடி. யுழவன் வித்துண் டா௮ங், கொருவ 

னாருயி ர௬ுண்ணா யாயி, னேரார் பல்லுயிர் பருக, யார்குணவை மன்னோவவ னம 
டு களத்தே'' என்று அரிசில்கிழார் கூறியபாட்டே இலன் இத்தன்மைய 

ைலை ஈன்குபுலப்படுத்தும் : ௮தியமான்தகடூரெறிர்துவீழ்ச்ச எழினியென் 

றும் பிரதிபேசமூண்டு, ௨௯௦. 

அதியமான் நேடமானஜ்சி :--இவன் கடையெழுவள்ளலிலொருவன் ; யுத்தத்தில் 

பேர்பெற்றவீரன் ; ஒருவசைவீரர்களாகயெ மழவர்களுக்குத் தலைவன் ; ஒரு 

காலத்தில், உண்டோரக்கு கெடுல்காலம்விச்திருச்சலைச்செய்யும் கருகெல் 

விப்பழத்தைப்பெற்று அதனை ஒளவைச்குக்சொடுத்துப் புகழ்பெற்றவன் ; 

காஞ்செகரத்திருரச சொணடைமானென்னுமரசனிடம் ஒளவையைச் தூது 

விடுத்தோன் ; சேரமானுடைய உறவினன் ; பனைமாலையையுடையவன்; வெட் 

சிப்பூவையும் வேங்கைப்பூவையுமணிவோன் ; சேரன், சோழன், இதியன், 

ஒருமைபூரன், இருங்கோவேணமான், பாண்டியன், பொருஈன் என்னும் ௮ரச 

மெழுவர்க்குரிய ஏழிலாஞ்சனையுசாடும் ௮ரசவுரிமையையுடையோன் ; மேற் 

கூறிய ௮ரசர் எழுவரோடு பகைச்து மேற்சென்று அவனைப் போரில்வென் 

சேன் ; பரணர்புகழ்சதுபாடும்படி. கோவலூனளா.பும்வென்றான். இவனுடைய 

வூர் சகடூர்) இவன்மலை குதிரைமலை ; இவன்மகன் பொகுட்டெழினி; இவன் 

முன்னோர், சேவர்களைப்போற்றி வழிபட்டு விண்ணாலூலிருர்து கரும்பை 
இவ்வுலகிற்கொணர்ச்சனர். இவன்பெயர் ௮திசமான் நெடுமானஞ்சியெனவும், 

செமொனஞ்சியெனவும், அஞ்சியெனவும் வழங்கும். இவன் சேசமான் பெருஞ் 
சேரலிரும்பொறையால் வெல்லப்பட்டானென்று பதிற்றுப்பத்துள் எட்டாம் 

பத்தினால் விளங்குகிள்றது, * ஒருவன்மே.ற்சென்றுழி ஒருவன் எதிர்செல் 
லா தன்மதிற்புறச்துவருந்துணையும் இருப்பின் ௮ஃது உழிஞையினடக்கும் ; 

௮து சேரமான்செல்வுழித் தகடூரிடை ௮இகமானிருர்ததாம்' என்பது தோல் 

காப்பியம், புறத்திணையியல, ௪ -ம் சூத்திரம் நச் கினர்க்கினியருரை, இவனைப் 
பாடியவர்கள் ; ஒளவையார், பாணர், பெருஞ்சித்திசனார், பொன்மூடியார் 
௮௭, ௮௮, ௮௯, ௬0௦, ௬௧, ௬௨, ௬௯௬, ௬௪, ௬௫, ௬௪, ௯௬௮, ௬௯, ௪௦௦, 2௦0௧, 

௪0௯, ௪௦௪, சட, ௨௦௭, ௨௦௮, ௨௬௪, ௨௩௨, ௨௬டு, ௬௧௦, ௬௩௫, ௬௬௦.



௨ பாட்ப்பட்டோர் வரலாறு, 

அதியமான் நேடுமானத்சிமகன் போகுட்டேமினி :--இவன் கொடையும் இன்பச் 
சிறப்பும் வென்றிச்சிறப்புமுடையோன் ; இவன்பெயர் ௮தியமான்மகன் பொ 

குட்டெழினியெனவும் வழங்கும்; இவனைப்பாடி யவர் ஒளவையார். ௬௭, 

௧௦௨, ௬௬௨. 

அந்துவருசாத்தன் :--இ௫வன் ஒல்லையாதர்ச பூசப்பாண்டி.யனுடைய சண்பருள் ஒரு 

வன்; 'உலாசா லந்துவஞ் சாத்தனும்'' ௪௧. 

அந்துவன்கீரன் : -- இவனுச்குக் கொடையைச்செவியறிவுறுத்திப் பாடி யபுலவர் 

காவட்டனார். BAS, 

அம்பர்கிழாஅன் ௮நவந்தை :--இனனைப் பாடி.யபுலவர் சல்லாடனார் ; [௮ம்பரென் 
பது சோழகாட்டின்கண்ணதோரூர், இழான்-டஇுழவன் - உரியவன் | (செறி 

குண் தம்பர் தெவோன் சேச்சன்' எனவும், சற்ற காவினன் கேட்ட செவி 
யினன், முற்ற வுணர்ர்த மூதறி வாளன், நாகரிக காட்டத் தாரிய னருவகைச, 

தேரும் காட்சிச் சேச்தன்' எனவும் திவாகரத்துள்ள தொகுதியிற இச்சட்டுரை 

சளிற் கஉறப்பட்டிருப்பவன் இவனே. ௯௮௫. 

/அதனமிசி :--ஓல்லையூர்தச்ச பூசப்பாணடி.யனுடைய ஈண்பருள் ஒருவன் ; * ஆசனழி 

சியும்” ௭௧. 
ஆதனுங்கன் :--இவன் கொடையாளிகளுள் ஒருவன்; வேங்கடத்தின் தலைவன் ; 

இ௫வனைப்பாடியபுலவர் கள்ஸில்௮ ச்திரையனா. இவன் ௮அருமைபெருமையை 

இப்புலவர்பாடி.ய அ௮டி.யிற்குறிச்தசசண்ணுள்ளபாடல்கள் நன்குபுலப்படுத்தும். 

௧௭௫, ௬௮௯. 

ஆந்தை :--இவன் ஒல்லைபூர்தக்த பூசப்பாண்டியனுடைய ஈண்பருள் ஒருவன் ; இவ 

லுடையஊர் எயிலென்பது; “மன்னெயி லார்தையும்” ௪௪. 

ஆய் :--இவன், இருவகையவேளாளரில் உழுவிச்துண்போர்வகையினன் ; ௮ரசராற் 

கொடுச்சப்படும் வேளென்னும் உரிமையடைக்தோன ; கடையெழுவள்ளல் 

களில் ஒருவன் ; சிறச்சவீரன்; பொதியின்மலைச்சலைவன் / ௮சனருகேயுள்ள 

ஆய்குடி. யென்பது இவனுடையஊர் , ஆய் ௮ண்டிரனென்றும், ௮ண்டிரனெ 

ன்றும் இவன்பெயர் வழங்கும் ; பாணர்ச்கும் இசவலர்க்கும் யானைகளையும் 

பிறவற்றையும் மிகுதிபாகக்கொடுத்தோன் ; சுரபுன்னைப்பூமாலையை உடைய 

வன் ; கொங்குசாட்டாரோடு போர்செய்து ௮வர்களைப் புறங்சாட்டியோடச் 
செய்தோன் ; யாதொருபயனையுங்கருகாது இரவலர்க்குக்கொடுத்து மஇழ்வித் 

தலையே கடனாகவுடையோன் , இவனுடைய ஈற்குணஈற்செய்கைகள்யாவும் 

மனமுருஇப் புலவர்கள் இவனைப்பாடி.யபாட்டுக்களால் ஈன்குபுலப்படும் ; அப் 
பாட்டுச்களின் எண்கள் ௮டி.யிற்கொடுக்கப்பட்டுள்ளன ; இன்னும், பாம்பு 
பெற்றுக்கொடுத்த சீலவுடையினை அவின் கீழெழுச்சருஸலியதலைவனுக்கு [wow 

இவனுச்கு| இவன்கொடுத்தனன்; இதனை [அடி - ௬௬-௬௩] **நீஐ சாக 

சல்கெய கலிங்க, மாலமர் செல்வற் சமர்ர்சனன் கொடுத்த, சாவர் தாங்யெ 

சாச்துபுலர் இணிதோ, ளார்வ சன்மொழி யாயும்” என்னும் றபாணாற்றுப் 

படையாலுணர்க, இவனைப்பாடி யபுலவர்கள் உறையூர் ஏணிச்சேரிமுடமேோரசி 

யார், துறையூர் தடைடிழார், குட்டுவன் சரனார், இவர்களுள் இவன் இறச 
பின்பும் இருர்தோர் துறையூர் ஒடைஏழொரொழிச்த மற்றையோர். ௧௨௭, 
௧௨௮, 5௨௯, ௪௬௦, ௧௬௪, ௧௩௨, ௧௬௩, ௧௬௪, ௧௬௫, ௧௯௭, ௧௫௮, ௨௪0, 

௨௪௪, ௩௭௮, ௩௭௫. ்



பாடப்பட்டோரர வரலாறு, ரட் 

டுயக்கன் :--இவன் gato sis பூதப்பாண்டியனுடைய ஈண்பருள் ஒருவன் ; 

es, 

இநங்கோவேள் :--இவன் கொடையாளிசளுள் ஒருவன்; வடபச்ச்தில் ஒரு 
முனிவருடைய தமகுண்டச்திற்றோன்றித் துவராபதியை [ துவாசசமுச்திரம் ] 

அண்டு மநார்பச்தொன்பதுசலைமுறை தொன்றுபட்டுவந்தவேளிர்களுள் ஒரு 

வன்; ஒருபெரியோர்தவஞ்செய்துசொண்டி ருக்கையில் ௮கர்ச்கு இடையூறு 

செய்யவந்த புலியொன்ஸனறை அவர்கட்டளையின்படி. கொன்றமையால் இஉனுக் 

குப் புலிகடிமாலென்று ஒருபெயருண்டாயிற்றென்பர்) இவற்றை :(நியே 

௨டபான் முனிவன் நடவினுட் டோன்றிக் செம்புபுண 6 திய்திய சேணெடும் 

டரிசை, யுவரா வீகைத் துவரை யாண்டு, நாற்பத் தொன்பது வழிமுறை ass, 

வேளிருள் வேளே”), 4 ஒவியற் கண்ணிப் புலிகடி. மா௮ல்”” என்பவற்றாலுணர்க, 

வேள்பாரி இறர்சபின்பு ௮வன்புதல்வியரா யழைத்துவர்து மணஞ்செய்து 

கொள்ளும்படி. கபிலர் புகழ்ந்துவேண்ட, ௮சற்கு உடம்படாது மறுச்சமை 

யால் இவன் அவரால் வெறுக்கப்பட்டான். ௨௦௧, ௨௦௨, 

டுளங்ஙண்டீரக்கோ :-இவன் கண்டீரச்கோவின்சம்பி; இவனும் இளவிச்சிக்கோ 

வும் ஒருங்கிருந்தபொழுது ௮ங்குவர்த பெருக்சலைச்சாத்தனார் இவனைமட்டும் 

spa அவன் இவ்வாறுசெய்சது என்னையென, அவர் இவன் மேம்பாட்டைப் 

புசழ்ந்தும் ௮௨னை ௮வமஇத்தும் பாடினர். ௪௫௧, 

(an ங்துமணன் அ-இவன் குமணன்தம்பி; இவன், தன்தமையலும் சிறச்தகொடை 
- பானியுமாகிய குமணன்பாற் பகைமையற்று அவன்காட்டைச்சைக்சொண்டு, 

காட்டி.ற்புகுர்து ஒளித்திருந்த ௮வனைக் கொல்லகினைந்து பின்பு பெருந்தலைச் 
சாச்தனாரால் அப்பகைமையொழிக்தான். ௧௬௫. 

இளந்தத்தன் :--இவன் ஒருபுலவன் ; சோழன் கலங்ளெளியிடத்திருக்து உறையூர் 

புகுந்கபொழுது, ஒற்றுவர்சானென்று சாரியாற்றுச்துஞ்சிெயகெடுங்சளெளியால் 

எண்ணபபட்டு, ௮வன்கொல்லப்புகுக்தவிடத்துக் கோவூர்சிழாராற் பாடி. விடு 
விக்கப்பட்டான், ௪௪. 

டுளவிச்சிக்கோ :-- இவன் விச்சிக்கோவின்சம்பி: இவனைப்பற்றியவரலாற்றை 
: இஎங்கண்டீரக்கோ் என்பதிற்காண்க, இவன்பெயர் இளவச்சிரக்கோவெ 

னவும்வழங்கும் ; இவன்சாலத்துப்புலவர் பெருந்தலைச்சாத்சனார். ௧௫௧. 

டுஈவேளிமான் :--இவன் வெளிமானுடையசம்பி ;) அவனிறர்தபின்பு பெருஞ்சித் 
இரனார்வச்.து, * பரிசில்கொட” என்றுகேட்ப, சிறிதுகொடுச்சமையின் ௮வ 

ரால் ௮வமதித்துப்பாடப்பெற்றான் ; இவன்காலச்துப்புலவர் பெருஞ்சித்திர 
னார், ௨௦௪, ௨௬௭. 

ஈரந்தூர்கிழான் தோயன்மாறன் : -- இவன் சிறிதுசெல்வமுடையஞாயிலும் பரி 
திலர்க்கு இல்லையென்னாதுகொடுப்போன் ; தன் ௮ரசனுக்குவ*த துன்பங் 

களைச்தாங்கப் பசைவனாவெல்லும் வீரருடையோன் ; இவனைப்பாடி யபுலவர் 

கோனாட்டு எறிச்சிலூர் மாடலன்மதுரைக்குமரனார். ௧௮0, 

எழினி அதியமான் :--இவன் சடையெழுவள்ளவிலொருவன் ; கூவிஎங்கண்ணியை 
யுடையோன்) குதிரைமலை இவனுடையது, ௧௫௮. ._ 

எறைக்கோன் :--இவன் குறவர்கள்தலைவன் ;) காச்தட்பூமாலலய ௮ணியவோன் ; 

மலைகாட்டைஞாள்கோன் ; கற்குணகர்செய்சையை உடையவன் ; இகனைப் 

பாடியவர் குறமரள் இளவெயினி, ௪௫௭,



மு பாடப்பட்டோர் வாலாறு, 

ஏனாதி திநக்கிள்ளி :--இவன் கொடையும் வீரமூரூுடையோன்; இவனைப்பாடிய 
புலவர் கோனாட்டு எறிச்சிலூர் மாடலன்மதுரைச்குமரனார்; எனாதியென்பது 
அரசனாற்கொடுக்கப்படும் பட்டப்பெயர். இதனைத் தோலகாப்பியப்புறத் 
திணையியல் ௮ -ம் சூத்திரம் நச்சினார்க்கனியருரையிற்காண்க, ௧௬௭௪. 

ஒலலையூுர்கிழான்மகன் பேநத்சாத்தன் :--இக்ன் வீசர்க்கும் பாணர்ச்கும் விறலி 
யர்ச்கும் பேருசவிபுரிந்தோன் ;) வவியவீரன் ; இவன் இறந்தபின்பு பிரிவாற் 

ரூதிபாடிய புலவர் குடவாயில்ஈல்லாதனார், தொடி.த்தலைவிழுச்தண்டினார். 

இவன்பெயர் சாத்தனெனவும்வழங்கும், ௨௪௨, ௨௪௯, 

ஒய்மான்நல்லியக்கோடன் ;--இவன் துர் சிற்றரசன். மாவிலங்கையென்னுஞூர்க் 
குத் தலைவன் ;.இடைக்கழிசாட்டுகல்லூர் ஈத்தத்தனார்பாடிய சறுபாணாற்றப் 

படைத்தலைவன் இவனே, அக்நூலால், இவனுசகு எயிற்பட்டி னம், வேலூர், 

ஆமூர்மு, சவிய ஊர்களிருரக் சணாவென்பதும், இவன் சடையெழுவள்ளல்கஸின் 

பின் இருச்சவனென்பதும் விளங்குசன்றன. இவன்பெயர் ஏறுமாகாட்டு 

நல்வியகசோடனெனவும் வழங்கும், இவனைப்பாடி.யபுலவர் புறத்திணேசன் 
னாகனார, ௧௪௬, ் 

ஐய்மான்நலலியாதன் :--இவன் கொடையாளிகளுள் ஒருவன் ; இவனைப்பாடிய 

புலவர் புறத்தஇணைநன்னாகனார். ௬௪௬. 

ஒய்மான்விலலியாதன்: --இவன் இலங்கையென்னுழூர்க்குத்தலைவன் ; இவ்விலங் 
கை மேற்கூறிய மாவிலஙககையென்னுமூசென்பதும், இவன் மேற்கூறிய 

ஒய்மான்ஈல்லியக்கோடன் பரம்பணையைச் சார்ச்தோனென்பதும் ஊடூத்சறி 
யப்படுச்ெறன. இவனைப்பாடி யபுலவர் புறத்தணேஈன்னாகனார். ௬௪௯. 

கடியநேடூ வேட்டூ வன் :--இவன் கொடையாளிகளுளொருவன் ; வேடர்கள் தலை 
உன் ; தன்னைச்சார்ந்தவர்களுச்கு உதவிபுரிர்து பகைவர்களை அழிக்கும் வன் 

மையுடையவன் | கோடையென்னும் மலைக்குத்தலைவன்; இவனைப்பாடி யவர் 
பெருச்தலைச்சாச்தனார். ௨௦௫. 

கண்டீரக்கோப்பேநநள்ளி :--இவன் கடையெழுவள்ளல்களிலொருவன் ; தோட் 
பியென்லும் மலைக்கும் ௮தனைச்சார்ர்த மலைநாட்டி.ற்கும் சாட்சொட்டி ற்கும் 

தலைவன் ; (அடி. - ௧௦௯ - ௧௦ஏ.]) “கரவாது, ஈட்டோ ர௬வப்ப ஈடைப்பரி 

கா.ர, முட்டாது கொடுச்த முனைவிளங்கு தடக்கைத், துளிமழை பொழியும் 

வளிதுஞ்சு கெடுங்கோட்டு, ஈளிமலை சாட னஎளஸியும்'” எனச் சிறுபாணாற்றுப் 

படையிலும் இவனைப்புசழ்ச்துகூறினர் ; இவன்பெயர் சண்டி. ற்சோப்பெரு 

கள்ளியெனவும் கள்ளியெனவும் வழங்கும் ; இவனைப்பாடியபுலவர் வன்பர 
ணர், பெருக்தலைச்சாத்சனார. ௧௪௮, ௧௪௯, ௪௫௦, ௧௫௮, 

கண்ணகி :--இவள், வையாவிக்சோப் பெரும்பேகறுச்குரியவள்) ஒருகாலத்து 
அ௮வனாற்றுறக்கப்பட்டுப் பிரிவாந்ரு தவருக்திச் கபிலர், பரணர், அரிசில்கிழார், 
பெருங்குன்றூர்கிழார் என்பவர்கள் தன்னை அவனோடு சேர்த்துவைத்தற்கு 

அவனைப் பாடி. வேண்டும்படி. பெருமையுற்றவள். இதனைச் தொலகாப்பியம், 
புறத்திணையியல் ௬௫-ம் சூத்திரம் *நச்சினார்க்கனியருரையாலு மூணர்ச, 
  

* (தண்ணசகொரணமாச வையாவிக்சோப்பெரும்பேகனைப் பரணர்பாடிய 
கைக்களைவகைப் பாடாண்பாட்டு என்பது, தோல, புறத்திணேயியல் ௬டு - ம் 

சூத்திரம் நச்சிறார்க்கனியருரை,



பாடப்பட்டோர் வரலாறு, இ 

இவள், சிலப்பதிகாரத்துக் கூறபபட்டுள்ள கண்ணடயல்லள், ௧௫௯, ௧௪௮) 
௧௫௫, ௧௪௬, ௧௪௨. : 

கபிலர் :--இவர்வரலாற்றைப் பாடினோர்வரிசையிற் காண்க, டக, ௧௨௬, ௧௪௪, 
கரிகால்வளவன் ;---௬௬. 

கநம்பனூர்கழான் :--இவன் வேங்கடசத்சைச்சார்ந்த சாட்டையுடையவன் ; இவ 

ளைப் பாடியவர் புறத் திணைசன்னாசனார், ௬௮௪, ௬௮௪, 

காரியாற்றுத்துத்சிய நேடுங்கின்ளி :--இவன் சோழபரம்பறாயைச்சார்ச்தோன் ; 

உறையூரிலிருந்தோன் ; சோழன் ஈலங்கெளிக்குப் பகைவன் ; இவன்பெகார் 
கெடுங்கள்ளியெனவும் வழங்கும் ; இவனைரீப்பாடி.யவர் Canag@ipni ; : இளச் 

தத்தன்” என்பவரும் இவன்சாலத்தவரே, ௬௪, எடு, ௪௪, 

கானப்பேரேயில்கடந்த உக்கீரப்பேநவழதி :--இவன், சே ரமான்மாவெண்கோ, 

சோழன் இராசசூயம் வேட்டபெருஈற்சளி இவர்களுடையஈண்பன்; கடைச் 
சங்கமிரீஇய பாண்டியர் நாற்பத்சொன்பதஇின்மருள் ஒருவன் ; இதனை இறை 

பரகப்போநளுசையாலும் சிலப்பதிகாரவுரையாலுமுணர்க, இவன் முன் 

ஸிலையில் திநக்தறள் ௮ரக்சேற்றப்பட்டது ; ௮க்குறளுக்கு இவன்கொடுச்த 

நான்மறையின் மெய்ப்பொருளை என்னும் வெண்பாவே இதற்குச்தக்க 

சான்றாகும்) எட்டுத்சொகையுள் அகநானூறு தொகுப்பிச்தான் இவனே, 

 புலவமாயிறந்த' என்னும் புநப்பாட்டால், வேங்கைமார்பனென்னும் பசை 

வனைவென்று ௮வன் ஆட்டியிலிருந்த பல௫ற்றரண்களையுடைய சானப்பே 

ரரணைச் சைக்சொண்டானென்று விளங்குகின்றது. இவன்பெயர், பாண்டி 

யன் உக்ரப்பெருவழுதியெனவும், உசூரப்பெருவழுதியெனவும், பாண்டி. 

யன் கானப்பேர்தர்த உகச்ரப்பெருவழுதியெனவும் வழங்கும், இவனைப் 

பாடியபுலவர் ஐரர்மூலங்கிழார், ஒளவையார், ௨௧, ௬௬௨௪, 

நமணன் :-- இலன் மிச்சசகொடையாளி; முதிரமென்னும் மலைக்குத்தலைகன் ; 
இவன்காலம் கடையெழுவள்ளல்களின் பிற்காலம், தன்தம்பியால் நாடுகொ 

ள்ளப்பட்டுக் சாடுபற்றியிரும்கபொமுது பெருக்கலைச்சா ச்சனாரிரப்பத் சன் தலை 

கொடுத்தற்கு வாளைக்கொடுத்சோன். இவன் கொடைவிசேடமு தலியவ ற்றை 

் அடி.யிற்குறித்த எண்களுள்ளபாடல்கள் ஈன்குபுலப்படுச்தும், இவனைப் பாடிய 

புலவர் பெருஞ்சத்திசனார், பெருந்தலைச்சாத்தனார். கடு௮, ௧௫௯, ௧௬௦, 

௧௬௧, ௪௧௬௨, ௧௬௯, ௧௬௪, ௧௬௫, 

கோண்கானங்கிழான் :--இவன், கொடை, வெற்றி இரண்டுமுடையோன்; சொண் 

கானமென்னும் மலைக்குத்தலைவன் ; |கொண்கானம் - கொங்கணம்.] இவனைப் 

பாடி.யபுலவர் மோசிகீரனார். கடு௪, ௧௫௫, ௧௫௭. 

கோச்சோமான் யானைக்கட்சேய்மாந்தாத்சேரலிநம்போறை : -- இவன் செக் 
கோலையுடையவன் ; யானையினதுபார்வைபோலும் பார்வையையுடையவன் ; 

கொல்லிமலைக்குத்தலைவன் ; விளவ்கலெனலுஞூருக்குப் பகைவரான்வக்ததுன் 

பத்தைத்சீர்த்தோன் ; கபிலருடைய நண்பன் ; கடற்கரையிலுள்ள தொண்டி. 

யென்னுகசரத்தை ஆண்டோன் ; ஒருகாலத்து, பாண்டியன் தலையாலங்கா 

னத்துச் செருவென்றகெடுஞ்செழியனாற்கட்டப்பட்டுப் பின்பு அதனை தீக்இக் 

கொண்டு புகழ்பெற்றோன் ; சோழன் இசாசசூயம் வேட்ட பெருஈற்சள்ளி 

யொடு போர்செய்தான்) இவன்பெயர் யானைக்கட்சேய்மாக்தரஞ்சேரலிரும்



௬ பாரட்ப்ப்ட்டோர் வரலாறு. 

பொறையெனவும், சேரமான் யானைக்கட்சேய்மார்தரஞ்சேரலிரும்பொறை 

யெனவும், சேரன் மாச்சாஞ்சேரலிரும்பொறையெனவும் வழங்கும், எட்டுச் 
தொகையுள் ஒன்ரு ஐங்தறுநாறு சொகுப்பித்சோன் இவனே, இவனைப் 
பாடி.யபுலவர் குறுங்கோழியூர்ழொர், பொருந்தில் இளங்சேனார், கூடலூர் 
இழார் ; இவருள் இவன் இறர்தபின்பும் இருந்தவர் கூ.டலூர்சிழார். ௧௪, ௨௦, 
௨௨,0௫௯, ௧௨௫, ௨௨௯. 

கோப்பேநஜ்சோழன் :--இவனுடைய ராசதானி உறையூர்; பிரிராக்தையார்க் 
கும் பொத்தியார்ச்கும் உயிர்சண்பன் ; இவன் தன்பிள்ளைகளிருவரோடு பகை 

மைகொண்டு போர்செய்தற்னா எழுக்கபொழு.து புல்லாற்றூர் எயிற்றியனாசால் 

சமாதானம்செய்யப்பட்டான். செய்யுள்செய்தலில் வல்லவன் ; இவன், பின்பு 

ஏல்லாவற்றையுந்துறந்து வடக்கிருந்து, உடன்உயிர்நீச்தற்குவர்க பொச்தி 

யாரை * மகன்பிறக்தபின்வருக” எனக்கூறித் தான் உயிர்நீத்துக் கல்லாஇயும 

HI pots ௮வர்ச்கு இடங்கொடுத்துப் புகழ்பெற்றவிளங்் னான் ; இவன 

வடச்இருச் தைக்கேட்டு வரச பிரிராந்தையாரும் உடன்உயிர்நீத்தனர்; இத 
னைத் திருக்குறள் ௭௯ - ம் அதிகாரம் நட்பு ட - ம் பாட்டிற்குப் பரிமேலடிக 

ரெழுதிய விசேடவுரையாலும், தோலகாப்பியம் புமத்திணையியல் நசி சிறக்க 
கினியருரையானுமுூணர்ச. இவனைப் பாடி.யபுலவர் பிசிரார்தையார், புல் 
லாற்றூரெயிற்றியனார், பொத்தியார், கருவர்ப்பெருஞ்சதக்கச் துப்பூசுகா,தனார்; 

இவ்வ ரசனும் இப்புலவர்களும் ௮வ்வச்சமயத்துக்கூ.றிய பாடல்கள் மிக ௮றபுத 

மானவை. அதனை அடியிற்குறிச்க எண்களமைரந்தசெய்யுட்களாலுணர்க, 

௬௭) ௧௯௧, ௨௧௨, ௨௧௧, ௨௧௪, உகட௫, ௨௧௬, ௨௧௭௪, ௨௧௯, ௨௨௦, ௨௨௧, 

௨௨௨, ௨௨௩, 
கிறுதடிகீழான்பண்ணன் :--இவன் சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்செ எெளிவளவ 

னுடைய சஈண்பருசொருவன் ; சிறர்சகசொடையாளி ; (* தனச்கென வாழாப் 
பிறர்க்குரி யாளன், பண்ணன் சிறுகுடிப் படப்பை நுண்ணிலைப், புன்காழ் 
செல்லிப் பைங்காய்”” என அகநானூறு - ௫௪ -ம் பாட்சூ.லும் இவன் பாராட் 

உப்பட்டிருத்தல்காண்க, இவன்பெயர் பண்ணனெனவும் வழங்கும், இவ 

னைப்பாடி.யவர்கள் கோவூர்சழொர், சோழன் குளமுற்றத்துத்துஞ்சிய ள்ளி 

வசவன், மதுளா அளக்கர் ஞாழார்மகனார் மள்ளனார். ௭௦, ௧௭௪௯, ௬௮௮, 

சேரமான் அந்துவஞ்சேரலிநம்போறை :--இவன் சோழன் முடி த்தலைக்கோப்பெ 

ருஈற்சள்ளியின் பகைவன்; உறையூர் ஏணிச்சேரி மூடமோசியாருடைய ஈண் 

பன், ௧௯. 

சேரமான் கடலோட்டிய வேலகேழ்தட்டுவள் :--இவன் போரில்வல்லவன் ; இவ 

னைப்பாடிய புலவர் பாணர், ௬௬௯. 

சேரமான் க6ங்கோவாமியாதன் :--இகன் சறச்தவீரன் ; இவன்பெயர், சேரமான் 
செல்வக்கடுங்கோலாழியாச னெனவும், சேசமான் ிச்கற்பள்ளித்துஞ்சிய 

செல்வச்சடுங்கோவாழியாதனெனவும் வழங்கும், பதிற்றுப்பத்தில், கபிலர் 
பாடிய ஏழாம்பச்துச்கேட்டு, அவர்க்கு நாருயிரம்காணமும், ஒரு மலைமீதேறி 

க்சண்டசாடும் பரிரிலாகச் கொடுத்தனன், இதனைப் பதிற்றப்பத்தினுனா 

யாலுணர்க. இவனைப் பாடியபுலவர் கபிலர், குண்டெட்பாலியாசன், ௮, ௪௪, 
) ௬௮௪,



பாடப்பட்டோர் வாலாறு, or 

சேரமான் கந்்ூரேறிய chant. கோப்பேநஞ்சேரலிநம்போறை :--இவனைச் 
சண்டபொழுது ஈரிவெரூஉத்தலையார்க்குப் பழைய நல்லுடம்புடைத்தது ; 

இ௫னைப்பாடிய புலவர் ௮வே, இ. 

சேரமான்தட்டுூவன்காதை :--இவன் இசவலர்ச்கு வேண்டியவற்றைச் கொடுப் 
பவன்; வீரன் ; குட்டுவன் - குட்டசாட்டரசன் ; [குட்டசாடு - மலைசாட்டின் 
ஒரு பகுதி.] இவனைப்பாடி.யபுலவர் கோனாட்டு ஏறிச்சிலூர் மாடலன் மதுரை 

க்குமானார், Ge. 

சேரமான் தடக்கோச் சேரலிரம்போறை :--இவன்பெயர் சேரமான்குடக்கோ 

இளஞ்சேரலிரும்பொறை யெனவும் வழிங்கும். பதிற்றுப்பத்தில், பெருங்கு 

ன்றநூர்சுழார் பாடி.ய ஒன்பதாம்பத்இிற்குத் தலைவன் இவனே, இதனைப் பதிற் 
றுப்பத்துமாயாலுணர்க. இவனைப்பாடியவர் பெருங்குன் நூர்கிழார், ௨௧௦, 
௨௧௧. 

சேரமான்தடக்கோ நேடுத்சேரலாதன் :--இவன் சோழன் வேர்பஃறடச்கைப் 
பெருஈற்ளெளியோடு போர்செய்திறர்சான். அ௮ச்சாலத்து ௮க்சகளத்தில் இவ 

னைப் பாடி.யபுலவர் கழாத்தலையார், பரணர், ௬௨, ௬௯, ௬௬௮, 

சேரமான்கோாக்கோதைமார்பன் : -- இவன் ஏிறந்தசொடையாளி) இவன்சகரம் 
தொண்டியென்பது ; இவனைப்பாடியபுலவர் பொய்கையார். ௪௮, ௪௯, 

சேரமான் சிக்கற்பள்ளித்துக்சிய செல்வக்கமங்கோவாமீயாதன் :--இவன் சற 

ரசகசொடையாளி. இவனைப்பாடியபுல௨ன் குண்டுட்பாலியாதன. ௬௮௪. 

சேரமான்சேல்லஃ கடங்கோவாமியாதன் :--இவனைப்பாடியபுலவர் கபிலர். ௧௪. 

சேர மான்தகடூரேற்ந்த பேநந்சேரலிநம்போறை :--இவன், தன் மூரசுகட்டிவி 

ன மேல் அறியாமல் எறித்துயின்ற மோடி£ரனாரைச் துன்பஞ்செய்யாமல் 
அவர் எழுமளவும் கவரிகொண்டு வீசியதனால் ௮வராற்புகழ்க்து பாடப்பெற் 
ரோன்.  பதிற்றுப்பத்துள் எட்டாம்பச்திற்குத் தலைவன் இவனே, ௮து பாடிய 
அரிடில்கிழார்க்கு ஒன்பதுழூராயிரக்காணம்பொன் பரிசில் கொடுத்தான். 

அதியமானுடைய சகோ வென்றான், தக6ரயாத்திறாயென்பது இவன் 

காலத்துச் செய்யப்பட்டத போலும், இவனைப்பாடி யபுலவர் மோரனார், 

அரிசில் இழார். Go. 

சேரமான்பாழளுரேறிந்த நேய்தலங்கானல் டூளத்சேட்சேன்னி :--இவன், ௮௪ 
சர்களுச்கு இன்றிமையாத குணங்கள்பலவும் நிறைந்தவன் , ஒருகாலத்துச் 

சேரமானுடைய பாமுளூாரைவென்று கைக்கொண்டான். இசனாலேயே இவ : 
னுக்கு இப்பெயர்வர்சத ; இரப்போரைப்பாதுகாத்தலையே விரதமசகவுடைய 

வன் ; இவன்பெயர் சோழன் கெய்தலங்கான லிஎஞ்சேட்சென்னியெனவும் 

வழங்கும். சேரமான் பாமுளூரென்பதற்குச் சேரமானுடைய பாமுளூசெ 

ன்று பொருள்கொள்க. இவனைப்பாடியபுலவர் ஊன்பொதிபசுங்குடையார், 

G0, 2.0%, 

சேரமான் பாலைபாடிய பேநங்கடூங்கோ :--இவன், கொடையும், வீரமும் உடை 

யோன் ; பாடுதலில்வல்லவன், இவன்பெயர் பாலைபாடி.ய பெருங்கடுங்கோ 

வெனவும் வழங்கும். இவனைப்பாடி.யவள் பேய்மகள் இளவெயினி, ௪௪, ௨.௮௨, 
சேரமான் பேநக்சேரலாதன் ;ஊஇவன், சோழன் கரிசாற் பெருவளச்சானோடு



வி] பாடப்பட்டோர் வாலாறு. 

போர்செய்து புறப்புண்ணாற்று, காணி வட க்கிருக்தான். இவனைபிபாடி உபுல 
வர் கழாத்தலையார், வெண்ணிக்குயத்தியார். ௬௫, ௬௬. 

சேரமான் பேநஜ்சோற்று உதியன்சேரலாதன் :--இவன், பாரதப்போரில் பாண் 

டவர் துரியோதனாஇியரென்னும் இருவகையார் சேனைக்கும் உணவளிச்தான். 
இச்கருத்தினே, :: இறைவ ரீரைம் பதின்ம ௬டன்றெழுக் ச, போரிற் பெருஞ் 
சோறு போற்றாது தானளித்ச, சேரன் பொறையன் மலையன் நிறம்பாடிச், 
கார்செம் குழலாட வாடாமோ வுசல், கடம்பெறிர்த வாபாடி. யாடாமோ 

வூசல்” என்னும் சிலப்பதிகார வாழச் துக்காைச் செய்யளும் கன்குபுலப்படுத் 

அம். இசனாலேயே இவன் இட்பெயர்பெற்முன், இவனைப்பாடியபுலவர் முர 

ஞ்சியூர் முடிகாகராயர். ௨, 

சேரமான் மாந்தரஞ் சேரலிநம்போறை:--இவன் சோழன் இராசசூயம் வேட்ட 

பெருகற்ளெளியோடு போர்செய்தான்; இவன்காலச்துப்புலவர் பொருந்தி 

விளம் ேேனார், வடவண்ணக்கன் பெருஞ்சாத்சனார். ௫௩, ௧௨௫. 
சேரமான்மாவேஃ்கோ:--இவன்காலச்சரசர் பாண்டியன் கானப்பேர்தந்த உ௰இ 

சப் பெருவழுதியும், சோழன் இராசசூயம் கேட்ட பெருகர்ெளியும், இவ 

னைப்பாடி.யவர் ஒளவையார். ௬௬௭௪. 
சேரமான் யானைக்கட்கேய் மாந்தாஜ்சேரலிநம்போறை :--இவனைப் பாடிய;புல 

உர் குறுங்கோழியூர்சிழார், ௨௦, ௨௨, ் 

சேரமான் லத்சன் :--இவன் பரிசிலர்க்கு வேண்டியவற்றைச் கொடுப்போன். 

இவனைப்பாடி யபுலவர் இருச்தாமனா், ௬௯௮. 

சோணாட்டூப் பூஞ்சாற்றூர்ப்பாரிப்பான் கேளணியன் விண்ண $தாயன் :--இவன், 
அ௮ச்சணர்திலகன், இதல் ரூ.தலிய அறுவகைச்தொழ்லவிலும் றந்து பார்ப்பன 

வாகை பெற்றோன்; மிச்ச கொடையாளி; இவனைப்பாடி உபுலவர் அவூர் 

மூலங்கிழார். ௧௬௬. 

சோழன் டூராசருயம்வேட்ட பேரநரீ கிள்ளி :--இவன், ய,ச்தச்தில்வல்லஉண், தேர் 

வண்மலையனென்பவனைத் துணையாகச்கொண்டு சேோமான் மாச்சரமுசேரவி 

ரும்பொறையோடுபொருது ௮கனைவென்ருன். சேரமான் மாவெண்சோ 

கோடும், பாண்டியன் கானப்பேர்தச்த உக்சிரப்பெருவழுதியோடும் ஈட்புடை 

யோன். இவனைப்பாடி யபுலவர் பாண்டரங்கண்ணஞர், ஒளலையார், உலோ 

fen இன்னும் இவன்காலச்துப்புலலா வடவண்ணக்கன்பெருஞ்சாச்ச 

னார். ௧௬, க௨ட, ௬௬௭, ௬௪௭, 

சோழன் இலவந்திகைப்பன்ளித்துத சிய நலங்கிள்ளி சேட்சேன்னி :--இவன் Ap 
ச்தவீரன், இவனைப்பாடியபுலவர் கோனாட்டு எறிச்சிலூர் மாடலன் மதுளாக் 

குமரனார். ௬௧, 

Ga wiper உநவப்பஃறேரிளக்சேட்சேன்னி :--இவன், சோழன் சரிசாற்பெருவ 

எத்தான்தநதை்; அழுந்தார். வேளிடைமகசட்கொண்டோன். இதனைத் சொல் 

காப்பிய ௮சத்திணையியல் ௬௦ - ம் சூத்திரத்திற்கு நச்சினுர்க்கினியரெழுதிய 
உராயாலுணர்க, (அடி. -௧௬௦] * உருவப் பஃழே ரிளையோன் சிநவன்”” 

என்ருார் பொருகராற்றுப்படையிலும். வீரத்திலும் கொடையிலும் சிறந்தோன். 

இவன்பெயர் இளையோனெனவும் வழஙகும், இகனைப்பாடி யபுலவர் பரணர். 

பெருங்குன் நூர்ழொர், ௪, ௨௭௬௬,



பாடப்பட்டோர் வரலாறு, ௯ 

சோழன்கமிகாற்பேநவனத்தான் :--இவன், சோழன் உருவப்பஃறேரிஎஞ்சேட் 
சென்னிபுதல்வன், காங்கூர் வேளிடைமசட்சொண்டோன். இதனை, தொல் 
காப்பியம், ௮சத்திணையியல் ௬௦ - ம் சூச்இிரம் நச்நிஷர்க்கினியநரையாலுண 

ர்க, தம்முள்மாறுபட்டுவக்து சன்னை இளையனென்றிசழ்ச்த முதியோர் பொரு 

ட்டுத் தான் மு.தியனாய்வந்து ௮வர்கள்வழக்கைச் £ர்ச்தானென்றும், தான் 

கருவூரிலிருக்சையில், கழுமலமென்னு மூரிவிருர்,௪ யானையாற் கொண்டுகரப் 

பட்டு அர சாட்சிக்குரியனாயினானென்றும், இளமையில் கெருப்பாத்சுடப்பட்டு 

உயிர் பிழைச்தானென்றும், இரும்பிடர் த்தலையாரை ௮ம்மானாக உடையனெ 

ன்றும் பழமொழி, ௨௪, ௬௨, ௧௦டு -ம் வெண்பாவாலும் அவற்றின் உரையா 

லும் விளங்குகின்றன. முடச்தாமக்கண்ணியார் பாடிய போருநராற்றுப்ப 

டைச்கும், சடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் பாடிய பட்டினப்பாலைச்கும் தலை 

உன் இவனே. பட்டினப்பாலைகேட்டுச் கடியலூர் உருச்திரவ்கண்ணஞாருச்குப் 

பதினாறு நூரூயிரம்பொன் பரிசளிச்சானென்று கவிம்கத்தப்பாணி, இராச 

பாரம்பரியம் - ௨௨- ம் செய்யுளால் விளஎங்குனெறது, வெண்ணியென் 

னும் ஊர்ப்புறத்தேயுள்ள போர்க்களத்திற் சேரமான் பெருஞ்சேரலாதனோடு 

போர்செய்து ௮வனைவென்றான். இவனோடு அக்களத்தில் ஒரு பாண்டி. மனை 

யம் இவன் வென்ருனென்பது | ௮டி. ௪௪௯ - ௧௪௮] :: இரும்பனம் போச் 

சைச் தோடுங் கருஞ்சினை,யரவாய் வேம்பி னங்குழைச் செரியலு, மோங்ரொஞ் 

சென்னி மேம்பட மிலைச்ச, விருபெரு வேச்சரு மொருகளத் தவிய, வெண் 

alg தாக்யெ வெருவரு சோன்றாட், கண்ணார் சண்ணீச் கரிகால் வளவன்”? 
என்னும் பொருகராற்றுப்படையால் விளங்குசன்றத. இவன் காவிரிப்பூம் 
பட்டி ன த்திலிருந்து ௮.ரசாட்சி செய்தகானென்பதும், ஒருகாலத்து இம௰மலை 

வசையிற்சென்று இடையிலுள்ள ௮ரசர்களை வென்ரானென்பதும் சிலப்பதி 

காரத்தாற் ஜறெரி௫ன்றன. இவன் வீரருட்சிறர் ச வீரன். இவன்பெயர் சோ 

ழன் கரீகால்வளவனெனவும், கரிகாலனெனவும் வழல்கும். இவனைப்பாடிய 

வர்கள் கருங்குழலாதனார், வெண்ணிக்குயச்தியார். இவருள் இவன் இறக்ச 

பின்பும் இருந்தோர் கருங்குழலா சஹர், எ, ௬௫, ௬௬, ௨௨௪, 

சோழன் தராப்பன்ளித்துஞ்சியகிள்ளிவளவன் :--இவன், ஒரு சேரனோடுபகைச் 
துக் கருவுாரையழிச்சான். இவனைப்பாடியபுலவர் கோவூர்சொர். ௬௭௪௯, 

சோழன் தராப்பள்ளித்துத்சிய பேநந்திநமாவளவன் : -- இவன் பாண்டியன் 
கெள்ளியம்பலச்.து.,ச்தஞ்யெ பெருவழுதியோடு ஈட்புடையன், அவனைப் 

பாடி.யபுலவர் காவிரிப்பூம்பட்டி னத் துக்காரிக்கண்ணனார், உறையூரமரு சு 

வன்ரூமோசரனார், கோனாட்டு எறிச்சிலூர் மாடலன்மதுரசைச்குமரனார், ௫௮, 

௬௦, ௧௯௭. 
சோழன் குளழற்றத்துத்துக் சிய கிள்ளிவளவன் :-- இவனது இசாசதானி உறை 

பூர்; மிக்ககொடையும் வீரமும் உடையோன், செய்யுள்செய்சலில் வல்ல 
வன். கருவூனா மூ.ழ்நுசைசெய்து சேரனைவென்றவன். இகனைப்பாடி.ய 

புலவர் ஆலத்தூரழொர், வெள்ளைக்குடி. சாசனார், மாறோக்சசதாப்பசலையார், 

அவூர்மூலங்கிழார், சோஷர்டிழார், இடைச்காடனார், ஆடுதுறைமாசாச்சனார், 

ஐூர்முடவனார், நல்விறையனார், எருக்காட்டூர்த்தாயஙகண்ணனார், இவருள், 

இடன் இறர்தபின்புமிருர்து பிரிவாத்ராது வருந்்இியவர்கள் மாறோச்சததசப்



௧௦ பாடப்பட்டோர் வரலாறு. 

பசலையார், ஐமூர்முடவனார். இன்னும் இவன் சரித்திரவிரியை அ௮டி.யிற்குறித்த 

எண்ணுள்ளபாடல்களாலுணர்க. ௬௪, ௬ட௫, ௬௬, ௬௭௪, ௩௮, ௯௯, ௪௦, ௪௧) 

௪௨, ௪௬, ௫௯, ௭௦, ௧௪௯, ௨௨௬, ௨௨௭, ௨௨௮, ௬௮௬, ௬௯௯, ௬௯௬௭௪, 

சோழின்சேங்களுன் :--இவன் சே.ரமான் கணைச்சாலிரும்பொறையோடு போர் 

செய்து அவனைப்பிடி. த துச்சட்டி ச் சிறைப்படுத்தினான், பொய்கையார்பாடிய 

£ களவழி ரசாற்பது” என்னும் நூலின்தலைவன் இவனே. இவன்காலத்துப்புல 

வர் பொய்கையார். ae. 

சோடின் சேநப்பாமீயேறிந்த இளத்சேட்சேன்னி :--இவன் மிக்க வீரமும் கொ 
டைய முடையோன் ; இவனைப் பாடிய புலவர் ஊன்பொதிபசுங்குடையார். 

௯௭௦0, ௬௪௮. 
சோழன்நலலுநத்திரன் :--இவன் நற்குண ஈற்செய்கையையுடையோன் ; செய் 

யுள்செய்தவில் வல்லவன் ; இவன் பாடிய பாடலால், சிறக்தரநட்புடையோர் 

பாற்பழகு;தவில் மிச்ச விருப்! (முடையே னென்பத வெளியாகின்றது. இவன் 
பெயர் சோழன் ஈல்லுத்சரனெனவும் வழங்கும், ௧௯௬௦. 

சோடின்நலங்கிள்ளி :--இவன் கவிசெய்தவில் வல்லவன் ; பாண்டி யராட்டி.வீருக்ச 
ஏழசண்களை ௮ழித்தக் கைக்கொண்டு அவற்றில் ரசனது புலிக்கொடியை நாட் 

டினான்; தனது சாயத்தாரோபெகைச்து அவர்களிருர்த ஆவூரையும் உறையூ 

ஸாயும் முற்றுகைசெய்தான் ; மாவகச்தான் என்பவலுக்குத்தமையன் ; இவ 

னுக்குச் சேட்சென்னியென்றும் புட்பகையென்றும் தேர்வண்டெள்ளியென்றும் 

பெயருண்டு ; நெடுங்கள்ளியென்பஉனோூ பகைமையுடையோன் ; முன்னர், 
போர்செய்து வெற்றிகொள்ளுதலையே பொருளாகக்கொண்டிருர்த இவன், 

உறையூரரு துணணன் சாத்தனார்சொல்லால் பின்பு ௮சனைத் துறச்து ௮றஞ் 

செய்தலையே மேற்கொண்டான் ; இவனைப்பாடியபுலவர்கள் உறையூர் முது 

கண்ணன்சாச்தனார், கோவூர்ழொர், ஆலத்தூர்கிழார், ௨௭, ௨௮, ௨௯, ௬௦, 

௬௧, ௬௨, ௬௩, ௫௯, ௫௪, ௪௫, ௫௪, ௬௮, ௪௯, ௪௫, ௨௨௫, ௬௮௨, ௪௦௦, 

சோழன் நலங்கிள்ளிதம்பி மாவளத்தான் :--இவனைப்பாடியவர் தாமப்பல்கண்ண 
ஞர், Pim, 

சகோழடின் நேய்தலங்கானவிளக்சேட்சென்னி :--இவனைப்பாடியவர் ஊன்பொதி 

பசுங்குடையார். ௧௦, 

சோழின்போர்வைக்கோப் பேநநந்கிள்ளி :--இவன் திச்சனென்னுஞ் சோழனு 

டையமகன், அவனோடு பகைத்து நாடிழந்து வறுமையுற்றுப் புல்லரி9க்க... 

ழையுண்டி ருந்தான் ; முச்சகாவனாட்டு ஆமூர்மல்லனைப் பொருதுகொளன்றான், 

இவனைப்பாடி யவர்கள் சாத்தந்தையார், பெருங்சோழி மாய்கன்மகன்சண்ண 

னார், ௮0௦, ௮௧௪, ௮௨, ௮௯, ௮௪, ௮. 

சோழன் ழடித்தலைக்கோப்பேருநற்கிள்ளி :-- இவன் சேரமான் அ௮ர்துவஞ்சேரவிரு 
.ம்பொறையோடு பகைமையுடையன் ; இவ்னைப்பாடி யபுலவர் உறையூர் ஏணி 

ச்சேரி மூட்மோூயார், 

சோடின் வேற்பஃறடக்கைப் பேநநற்கிள்ளி :--இவன் சேரமான் குடக்கோகெடுஞ் 
சே ரலாதனோடு போர்செய்திறந்தான். அக்காலத்து இவனைப்பாடி.யபுலஉர் 

கழாத்தலையார், பரணர் ; இ௨வன்பெயர் சோழன் வேற்பஃமடச்சைப் பெருவி 
றற்ளெளியெனவும் வழங்கும், ௬௨, ௬௯, ௬௬௮,



பாடப்பட்டோர் வரலாறு. ௧௧ 

சோழன் வேற்பஃறடக்கைப் பேநவிறற்கிள்ளி இவன்சாலத்துப் புலவர் கழாத் 
தலையார், ௬௬௮, 

சோழநாட்டுப் பிடவூர்கிழடார்மகன் பேநஜ்சாத்தன் :--இவன் வேளாளரில் உழுவி 

தீதுண்போன் ; முடியுடைவேந்தற்கு மகட்கொடைநேர்தற்கு உரியோன் ; 

இதனைச் தொல்காப்பியம் அகத்திணையியல் ௬௦-ம் சூத்இரத்துக்கு ஈச்சினாச் 
இனியர் எழுதிய உரையானுணர்க, இவனைப்பாடியபுலவர் மதுஹாசக்ரர். 

௬௯௫. 

சோமியவேனாதி திநக்தட்டுவன் :--இவன் மிக்கசகொடையாளி ; இவனைப்பாடிய 
புலவர் கோனாட்டு எறிச்சிலூர் மாடலன் டி.துறைக்குமரனார். ௬௪. 

தந்துமாரன் அ இவனைப்பாடியபுலவர் சங்கவருணசென்னும் சாகரியா, ௩௬௦, 

தரமபுத்திரன் :--இவன் ஒரரசன் ; இவனைப்பாடி.யபுலவர் கோ சமனார், ௩௬௬. 

தலையாலங்கானத்துச் சேநவேன்ற நேடுந்சேமியன் :--இவன் இளமைப்பருவச் 

இல் தலையாலங்கானத்தில் கோச்சேரமான் யானைக்கட்சேய்மாந்தரஞ் சேரவீ 

ரும்பொறையோடு போர்செய்து அவனைச் சறைப்படுச்திய தன்றிச் சேன் 

சோழன் திதியன் எழினி எரு வழுரன் இருங்கோவேண்மான் பொருரஈன் 

என்பவளாயும் வென்றான் ; வேள் எல்வியின் மிழலைக்கூற்றத்தையும் பழைய 

வேளிருடைய முதத்தூற்றுக்கூற்றத்தையும் கசைக்கொண்டான் ; மறக்களவேள் 

வியும் ௮றச்களவேள்வியும் செய்தான் ; செய்யுள் செய்தவில் வல்லவன். புல 

வர்களிடத்து மிக்ச ௮ன்புள்ளவன். உத்தமகுணங்கள் பலவமுடையோன்.மாங் 

குடி.மருதனாரியற்றிய மதுளாக்காஞ்சிக்குச் தலைவன் இவனே, இவன்பெருமை 

கள் விரிப்பிற்பெருகும், இவன்பெயர் பாண்டியன் சலையாலங்கானச்தச் 

செருவென்ற நெடஞ்செழியனெனவும், கசெடுஞ்செழியனெனவும் உழங்கும், 
இவனைப்பாடி.யபுலலர் ௬ுடபுலவியனார், கல்லாடனார், மாங்குடி.ஓழார், இடைச் 

குன்றூர்கிுழார். ௧௭, ௧௮, ௧௬, ௨௯, ௨௪, உடு, ௨௬, ௪௨, ௭௬, ௪௭, ௭௮, ௪௯, 

௬௭௪, ௬௭௪௨, 

தாமான் தோன்றிக்கோன் :--இவன் தோன்றியென்லும் மலைச்குத் தலைவன் ; இவ 

னைப்பாடியபுலவர் ஐயூர்முடவனார். ௬௯௯. 
தித்தன் :--இவன் உறையூரிவிரும் 2 ஒருசோழன் ; சோழன்போர்வைச்சோப்பெரு 

நற்ள்ளியின்தரைத. அவனோடு மிச்சபகைமைகொண்டிருச்சான். *சொச்டி 

வேவித் இத்த னுறச்தை'” என அகநானூற்றிற்கூறப்பட்டவன் இவனே, ௮0, 

௯௬௫௮. 

தேர் வண்மலையன் .--இவன் சிறர்தவீரன் ; சோழன் இசாசசூயம்வேட்டபெருநற் 

இள்ளிக்கு ச துணையாய்கின்று சே. ரமான்மாச்சாஞ்சேரலிரும்பொறையைவென் 

மூன்; இவனைப்பாடியபுலவர் வடவண்ணசக்கன்பெருஞ்சாத்தனார். சுடு, 

தோண்டைமாள் ;:-- இவன் சாஞ்செகரத்திருமத தரரசன் ; ௮தியமான்ரெடுமா 

னஞ்சகொலமும் இவன்காலமும் ஒன்றே; இவன்காலத்தவர் ஒளவையர ர்... 

௯௫. 

நம்பிநேடுத்சேமீயன் ௮இவன் அரசர்களுச்குரிய எல்லா இன்பங்களையும் ௮னு 

பவித்சசன்றி எல்லாசன்மைகளையுமுடையன், இவனைப்பாடியபுலவர் பே 
ரெயின்முறுவலார், ௨௯௯, 

நள்ளி :--இவன் சடையெழுவள்ளல்களில் ஒருவன், ௧௫௮,



௧௨ பாடப்பட்டோர் வாலாது. 

நன்னன் : -- இவன் விச்சிச்சோவின்பரம்பரையில்முன்னுள்ளோன் ; பல்குன்றக் 
கோட்டமுடையவன் ; இவன்மகன் ஈன்னனமீது இரணியமுட்டத துப்பெருங் 
குன் நார்ப்பெருங்கெளசிசனார் மலைப௫கடாம்பாடினர் ; ''பெண்கொலைபுரிச் த 

சன்னன்போல'' என்று கூறியிருத்தலால், இவன் பெண்கொலைபுரிச் சவனெ 
ன்ஐுதெரிகிற.து. ஆயினும் “* நறவும௫ ழிருக்கை ஈன்னன் வேண்மான், வயலை 

லேவி வியலூ carer” எனவும், '*சூழி யானைச் சுடர்ப்பூ ணன்னன், பாழி 

யன்ன” எனவும் அகநா னூற்றிற் கூறியிருத்சலால் புக1ழுடையவனென்றே 
நினை ச்சப்படுகரான். கடக, 

நாத் சிலவள்ளுவன் :--இவன் சாஞ்சில்மலையையுடையகன் ; சேரனிடச்தன்புற்று 

அவனுக்குப் படைத்துணையாய்நின்றோன் ; பரிரிலர்ச்குவேண்டி.யவற்றைச் 
கொடுப்போன் ; இஉனைப்பாடியபுலவர் ஒருசிறைப்பெரியனார், மருகன் இள 
சாகனார், கருவூர்ச்கதப்பிள்ளை, ௧௯௭, ௧௧௮, ௧௯௯, ௧௫௦, ௬௮0. . 

நாலைகீடிவன் நாகன் ;-- இவன் பாண்டியனுடையவீரன் ; மிக்ககொடையை 
யுடையவன் ; இவனைப்பாடி.யபுலவர் ௨உடகெடுக்தத்சனார், ௧௭௯. 

நெடுங்கிள்ளி :--இவன் சோழர்பரம்பரையைச்சார்ந்தோன் ; அவரும் உறையூரும் 
இவனுடையவை ; சோழன்ஈலங்கள்ளி இவற்றை முற்றியிருர்சபொழுஅ 

கோட்டைவாயிலை அடைச்துக்கொண்டு உள்ளேயிரும் த இவன் பின்பு கோவூர் 

இழாரால் தேற்றப்பட்டான் ; காரியாற்றுத்துஞ்சிெய கெ$ங்களெளியெனவம் 

இவனுக்குப்பெயருண்டு ; இவனைப்பாடியபுலவர் கோவூாகிழார், ௪௪, ௪௫, 

௪௪, 
a 

நேடூ 6வளாதன் :--இவனைப்பாடி.யவர் குன் நூர்கிழார்மகனார், ௬௯௮. 

பரதவர் :--தென்றிசைக்கட்குறுகிலமன்னர் ; ' தென்பரதவர் மிடல்சாய'” என 
இச்நாவிலும், £' தென்பரதவர் போரேறே” ஏன மதுரைக்காஞ்சியிலும் கூறி 

யிருத்சல்காண்க, ௬௭௮௮, ' 

பழையன் : -- இவன் பாண்டிகாட்டி லுள்ள மோகூறிலிருர்த குறுகிலமன்னன் ; 

இதனை மதுரைச்சாஞூயாலுணர்க,. இவன் காவல்மரமாக ஒரு வேம்பினை 

வளர்த். தவந்தானென்று பதிற்றுப்பத்தால் தெரிகிறது. 

பாண்டியன் அறிவுடைநம்பி :--இவன இதந்த அறிவுடையோன் ; இவன்காலத்துப் 

புலவர் பிசிராக்தையார். ௧௮௪, ௪௮௮, 

பாண்டியன் டலவந்திகைப்பள்ளித்துத்சியநன்மாறன் :--இ௫ன் தமிழ்சாட்டரசர் 
மூவரிலும் மேம்பட்டுவிளங்கோன். இவனைப்பாடி.யபுலவர் மதுரை மருத 

னிளராசனார், மதுனாச்சணக்சாயனார்மகனார் ஈக்£ேரனார், காவிரிப்பூம்பட்டி. 
னத்துக்காரிச்சண்ணனார், ஆஷர்மூலங்கிழார், வடமவண்ணச்சன் பெரியசாதத 
னார், ௫௫, ௫௬, ௫௭, ௧௯௭, ௧௬௮, ௪ 

பாண்டியன் கநங்கையோள்வாட்பேநம்பேயர்வழதி : -- இவன் மிச்சவீரமுங் 
கொடையுமுடையோன். இவனைப்பாடியபுலவர் இரும்பிடரத்தலையார். ௯௬, 

பாண்டியன் கானப்பேர்தந்த உக்கீரப்பேந வழதி :--இவனைப்பாடி.யவர் ஒளலை 
யார். ௩௬௪. ் 

பாண்டியன் கீரத்சாத்தன் :--இவன் வர்தோர்க்கு அன்புடன் உணவளிப்போன் ; 
றெந்தவீரன் ; இவன்பெயர் பாண்டி.க்குதிரைச்சாச்சையவனெனவும் சையெ



பாட ப்பட்டோர் வாலாறு, ௧௩ 

மூ,ச்துப்பிரதிசளிற் காணப்படுகின்றது, இவனைப்பாடியவர் Api por ay 

Giptt, ௧௪௮. 

பாண்டியன் கூடகாரத்துத்துஞ்சியமாறன் வழுதி :--இவன் மிச்சுவீரச்செல்வமுடை 
யோன் ; வடகாட்டரசரைவென்று அ௮டி.ப்பத்இனோன். இவனைப்பாடி.ய 
புலவர் ஐயூர்முடவனார், மருசனிளகாகனார். ௫௪, ௫௨, 

பாண்டியன் சித்திரமாடத்துத்துக் சியநன்மாறன்;--இவன் சன்னைச்சேர்ச்தோர்க்கு 

மிச்சான்மையும் பசைவர்க்கு மிச்சதுன் பமும்புரிபவன் ; இவனைப்பாடி. யவர் 

மதுரைகச்கூலவாணிசன் இத்தலைச்சாச்தனார், ௫௯.௨ 

பாண்டியன் தலையாலங்கானத்துச்சேரவேன்ற நேடுஜ்சேமியன் : -- இவன்வ7 
லாற்றைச் தலையாலங்கானச்துச்செருவென்ற கெடுஞ்செரியன் என்பதற் 

காண்க, ௧௭, ௧௮, ௧௯, ௨௬, ௨௪, ௨௫, ௨௬, ௮௨, ௭௬, ௭௭, எ௮, ௭௯, 

௬௪௧, ௬௭௨. 

பாண்டியன் பலயாகசாலை ழதுதடூ மீப்பெருலழிதி இவன் அ௮னேசயாகங்களைச் 

செய்தவன். பல பகைவர்களையும் ௮அறப்போசால்வென்று மறக்களவேள்வி 

புறிச்தோன் ; பெரியவள்ளல் ; 9வபெருமானிடத்து மிச்ச பச்தியுடையோன் ; 

இவனைப்பாடி.டபுலவர் காரிகிழார், நெட்டி மையார், கெடும்பல்வியச்சனார். ௬, 
௬௧௨, ௧௫, ௬௮. 

பாண்டியன் வேள்ளியம்பலத்துத்துத்சிய பேநவழதி :--இவன் சோழன்குசாப் 
பள்ளித் துஞ்சிய பெருமாவளவனோடு ஈட்புடையன் ; இவன்காலத்துப்புலவர் 

சாவிரிட்பூம்பட்டி ன த்துச்சாரிச்சண்ணனார். இ. 

பாரி :--இவன, கடையெழுவள்ளலில் ஒருவன் ; மூக். நாறு ஊாரையுடைய பறம்பு 
காட்டி ற்கும் பறம்புமலைக்கும் தலைவன் ; மூல்லைக்கொடி.க்குத் தேர்கொடுத் 

தோன்) இவற்றை |௮டி. - ௮௯-௬௧) ** திறுவீ முல்லைக்குப் பெருந்தேர் நல் 

இய, பிறழங்குவெள் எருவி வீழுஞ் சாரற், பறம்பிற் கோமான் பாரியும்!” என் 

னும் சிறுபாணாற்றுப்படையானுணர்க. தன்னுடைய முந்நூறு உஊளனராயும், 

மற்றைப்பொருள்கள் எல்லாவற்றையும் பரிசிலர்ச்குச்கொடுத்தோன். மிச்ச 
பராச்ெமமுடையவன். இவனை வெல்லக்கருதிய தமிழ்காட்டுவேந்தர் மூவ 

ரும் போரில் வெல்லவொண்ணாமையின் வஞ்சித்துக்சொன்றனர். இவன் 

. இறந்தபின்பு இவன்ஈண்பராகிய கபிலர் சென்று இவன்மகளிஸா மணஞ்செ 

ய்துகொள்ளும்படி. விச்சிக்கோனையும், இருங்கோவேளையும் வேண்டி, அவர் 

மறுப்ப, அப்பால அ௮ம்மசளிரைப் பார்ப்பார்ச்கு மணம்புணர்வித்சனர். இவ 

னைப்பற்றிப் பலவாமுச அவ்வச்சமயங்கவில் கபிலர்பாடியசெய்யுட்களை ஊன் 

றிப்படி ப்பின் யாரும் மனமாருகாதரார். சைவசமயாசாரியருள் ஒழுவராகய 

ஸரி eb srapi sBeiwent **' கொடுக்கி லாதானைப் பாரி யேயென்று கூறிலுல் 

கொடுப் பாரிலை'” என்று ௮ருஸிச்செய்திருச்-வின் இவன்காலம் ௮வர்சாலத் 

அக்கு முந்தியதாகல்வேணடும், இவன்மலைச்சுன, புலவர்பலராலுமபுகழப் 

பட்ளெளது. இவன்பெயர் வேள்பாரி எனவும் வழங்கும். இவனைப்பாடிய 

வர் கபிலர், இவன்மகளிர் முதலியோர். இவன் இறர்தபின்பும் இருச்சபுலலர் 

புறத்திணைசன்னாகனார். BOG), ௧௦௬, ௧௦௪, ௪௦௮, ௧௦௯, ௧௧௦, ௪௧௪, ௧௧௨, 

௧௧௯, ௧௧௪. கக, ௧௧௬, ௧௧௭௪, ௪௧௮, ௪௬௧௯, ௧௨௦, ௧1௫௮, ௧௪௬, ௨00, ௨௦௧, ' 

௩0௨, உ



௧௪ பாடப்பட்டோர் வரலாறு. 

பிட்டங்கோற்றன் இவன், கு.திறாமலைத்தலைவன். சேரனுடைய சேனாதிபதி. 

மிக்ச கொடையாளிகளுள் ஒருவன், இவன்பெயர் பிட்டனெனவும் வழங்கும். 

இவனைப்பாடியபுலவர் கருவூர் கர்தப்பிள்ளைசாத்தனார், காவிரிப்பூம்பட்டி னத் 

துக் காரிக்கண்ணனார், உறையூர் மருத்துவன் தாமோதரனார், உடமவணணசக் 

கன் சாமோதரனார். ௧௬௮, ௧௬௯, ௧௭௦, ௪௭௧, ௧௪௨. 

(பேகன் :--இவன் கடையெழுவள்ளவில் ஒருவன். இவன் வரலாற்றை ையாவிச் 

கசோப்பெரும்பேக னென்பதிற்காண்க, ௧௫.௮, 

போறையாற் கிழான் இவன் பொழமையாறென்னு மூருக்குரியவன். மிச்ச கொ 

டையை டையே . இ௫னைப்பாடி.யவர் கல்லாடனார். ௬௭௪, 

மலலிகிழான்௧ளரியாதி இவன் குடகாட்டையுடையவன். வருவோர்க்கு மிச்ச 
அன்புடன்கொகசெகும் கொடையையுடையான். இவனைப்பாடி.யவர் Hopi 

மூலங்கிழார், ௧௪௭௭, 

மலையமானதிநழடிக்காரி :--இவ 1, பெண்ணையாற்றங்கரையின்கணுள்ள மலாடெ 

ன்றுவழங்கும் மலையமானாட்டின் அரசன். கோவலூர் இவனது இராசதானி, 

தீமிழ்காட்டரசர் மூவர்க்கும் ஒவ்வொருசமயத்து யுத்தசதஇிலுசவிபுரிர்சவன் , 

புலவர்ச்குப் பாமோபகாரி ; முள்ளூர்மலையையுடை.யான் ; அந்தணர்க்கு நிலங் 

கொடுத்தோன் ; கடையெழுவள்ளவிலொருஉனென்ற கூறப்படும் மலையணிவ 

னே. இவன்குதிராக்குக் காரிபென்று பெயர். இவன்புகழ்மு சவியன ௮டி. 

யிற்குறித்த எண்ணமைச்த பாடல்களால் இனிது புலப்படும், கடையெழு 

வள்ளலிலொருவனாகிய தரியென்பவனோடு போர்செய்தவன் ; இசனை | ௮டி. 

௧௧௦-௪௧௪] “காஃபி குதிரைச் காரியொடு மலைக*௪, வோரிச் குலா யோரியும” 

என்னும் சிறுபாணாற்றுப்படையாலுணர்ச, இன்னும் “: துஞ்சா முழவிற் கோ 

வற் கோவன், நெடுந்தேர்ச் காரி கொடுங்கா முன்றுறைப் பெணணையம் 

பேர்யாற்று நுண்ணறல் கடுக்கு, கெறியிருங் சதப்பி னினபே சைக்கு”” என 

வும், * முரண்கொடுப்பிற் செல்வேன் மலையன், முள்முராச்கானம” எனவம், 

: ஓடா மலையன் வேலிற், கடி.இன் மின்னுமிச் கார” உனவும், * ஆரியர் துக் 

றிய பேரிசை முள்கரர்ப், பலருடன கழித்சவாண் மலையன சொருவேற, கேர 

டியாங்கு” எனவும் அகநானூறு முதவியவற்றிற் சான்மோர் இவனைப்பாராட்டி. 

யிருத்தல்காண்க, இவள்பெயர் மலையமானெனவும், காரியெனவும், மலைய 

னெனவும் வழங்கும். இவனைப்பாடியபுலவர் கபிலர், மாறோக்கத்து ஈப்பச 

லையார். ௧௨௧, ௧௨௨, ௧௨௯, ௧௨௪, ௧௨௭௬, ௧௫௮. 

மலையமான்சோமியவேனுகி திநக்கண்ணன் :--இவன் மலையமானாட்டுள்ள கோவ 

லூர்க்காசன் ; மூள்கரர் மலையையுடையவன், சோழராசனுக்குப் பேருதவி 

புரிச்தோன். இரவலர்க்கு வைப்புத்திரவியம்போன்றவன், இவன்பெயா மலை 

யமான் சோழியவேனாதி திருக்கள்ளியெனவும் வழங்கும். இவனைப்பாடிய 

புலவர் மாறோக்கத்து நப்பசலையார், ௧௪௪, 

மலையமான் மக்கள் :--இவர்கள், தம்குலப்பகைவனாகிய சோழன் குளமுற்றச்துச் 
துஞ்சியளெளிவளவன் தம்மை யானைக்கு இடத்தொடங்கயெபொழுது கோ 

வூர்ழொரா.ற் பாடி. உட்விககப்பட்டார்கள். ௪௬.



பாடப்பட்டோர் வரலாறு. ௧௫ 

மாங்குடிமநதனார் :--இவர் பத்துப்பாட்டுள் மதுரைக்காஞ்சி ஆரிய; பாண்டி. 

யன் சலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியனால் சன்குமதித்தப் 

பாட்ப்பட்டார. ௪௮௨, 

மாவளத்தான் :--இவன் சோழன்கஈலங்கிள்ளி சம்பி; சாமப்பல்கண்ணனாரோடு 

வட்டாடி.யபொழுது, அ௮வர்கைகரப்பத் தான் வெகுண்டு ௨ட்ட்ச்கொண்டெ 

றிச்து, ௮வர் * நீ சோழன்மகனல்லை' என்றுசொல்ல, சாணமுற்று, பின்பு ௮வ 

ராற்புகழ்ந்து பாடப்பெறரான், இவனைப்பாடியவர் மேற்கூறிய தாமப்பல் 

சண்ணனார். ௪௯, 

ழக்காவலநாட்டு இழர் மல்லன் :--இவன் மற்போரிற் ஈறந்தவன் ; ௨. 8 refed Opes 
சோழனாகிய இச்சன்மகன் ; சோழன் போர்வைக்கோப் பெருகற்ளெளியாற் 

பொருது கொல்லப்பட்டவன். இவன் காலத்தவர் சாச்சக்தையார், ௮௦, 

௮௪, ௮௨. 

மழவன் :--இவன் றரசன். விரைந்து பரிரில்கொடாமையால் பெருந்தலைச்சா 

திதனாரா hoy பாடப்பட்டான். இவன்காலத்தவர் அவரே, 0௯. 

யானைக்கட்சேய் மாந்தரஞ்சேரலிநம்போறை :--இவன் பாண்டியன் தலையாலங் 

சானத்துச் செருவென்ற நெடஞ்செழியனாற் சட்டுண்டான் ; இவனைப்பாடி.ய 

வர் குறுங்கோழியாகிழார். ௧௪, ௨0, ௨௨ 

வடிம்பலம் பன்ற பாண்டியன் :--இவன் கடற்றெய்வச்திற்குப் பெரியசோர் வீழ 
வுசெய்தான் ; பஃ்றளியாற்றை யுண்டாக்கினன். இன்னும் இவன்பெருமை 

யை மதுரைச்காஞ்சயொலும்,சிலப்பதிகாரத்தாலுமுணர்க, ௯. 

வல்லார்கிழான்பைணன் :-இவன் வல்லாரென்னு மூரிலுள்ளவன் ; பண்ணனெ 

ன்னு மியற்பெயரையுடையான் ; இற்றரசன். இவனைப்பாடி யபுலவர் சோணா 

ட்டு முகையலூர்ச்சிறுகருர் தும்பியார், ௧௮௧, 

வல்விலோரி :--இவன் கடையெழு வள்ளல்களில் ஒருவன் ; சொல்லவிமலைக்கும் 

௮சைச்சார்ந்த சாட்டி ற்கும் தலைவன் ; “ காரி குறைக் காரியொடு மலைந்த, 

தரிச் குதினா யோரியும்'” எனச்சிறபாணாற்றப்படையிலும் இகனைப்புகழ்ச்து 

கூறினர். இவன்பெயர் அதனோரியெனவும் வழங்கும். இவனைப்பாடியபுல 

வர் வன்பரணர், கழைதின்யானையார். ௧௫௨, ௧௫௯, ௧௫௮, ௨0௪, 

சாட்டாற்றேழினியாதன் :--இவன் சிறர்சகொடையாளி. வாட்டாறு என்னு மூரி 
லுள்ளவன். இவனைப்பாடியபுலவர் மாங்குடி. ஏொர். ௬௯௬௬. 

விச்சிக்கோன் :--இவன் சிற்றரசருளொருவன. பாரிமசளிறை மணஞ்செய்துசொ 

ள்ளும்படி. கபிலரால் வேண்டி. ப்பாடப்பெற்றோன். இவனைப்பாடியவர் மேற் 

கூறிய கபிலசே. 2.00. 

வேளிமான் :--இவன் ரற்றரசன் ; மிக்சொடையாளி ; இவன் சாலத்தவரும், இவ 

னிறந்தபின்பு பிரிவாற்றாதுவருந்திப்பாடியவரும் பெருஞ்சித்சொனார். ௧௬௨, 

௨௦ஏ, ௨௯௭௪, உ௱ஈ௮, 

வேங்கைமார்பன் :--இவன் கானப்பேரெயிலின்தலைவன் ; பாண்டியன் உக9ெப் 

பெருவழுதியாஷ் வெல்லப்பட்டான். இவன்சாலத்துப்புலவர் ஐயூர்கூலங் 

Birt, ௨௧,



௧௭ பாடப்பட்டோர் வரலாறு, 

வேள் எவ்வி :--இவன், *வேளாளருள் உழுவிச்துண்போர்வகையினன். மிழலைச் 
கூற்றத்துத்தலைவன். மிகுர்தகொடையாளீ, சலையாலங்கானச்துச்செருவெ 

ன்றபாண்டி.யன் நெடுஞ்செழியனால் மெல்லப்பட்டோன். பாரி என்னும் 

வள்ளலை இவன்குலத்தோனென்பர். “தம்பா வீசை மாவே ளெவ்வி”, * எல்வி 

தொல்குடி”, “போடு தானை யெவ்வி'' என இப்புறகானூற்றிலும், * எவ்வி 

யிழந்க வறுமையாழ்ப் பாணர், பூவில் வறுந்தலை போல” என வேறுநாலிலும் 

சான்றோர் இவனைப்புகழ்ந்து கூறியிருச்சல் காண்க, இவனைப்பாடியகர்கள் 

மாங்குடி ழொர், கபிலர், வெள்ளெருக்கி.லயார். இவருள், இவன் இறச்தபின் 

வருந்திப்பலம்பியவர் வெள்ளெருக்கலையார், ௨௪, ௨0௦௨, ௨௯௬௯, ௨௭௬௪, 

வேள்பாரி :--இவன் கடையெழுவள்ளல்சகளி லொருவன் ; இவன்வரலாற்றை 

பாரி' என்பதிற்காண்க, ௧0௫), ௧௨௦, ௨௯௬, 

வையாவிக்கோப்பேநம் பேக. . இவன், கடைமெழுவள்ளவில் ஒருவன், மலை 

காட்டையுடையவன். மயிற்பறவைக்குப் போரவைகொடுத்தோன், இவனது 

ஊர் ஈல்லூரென்பது. ஆவியர்குடி.யிற் பிறச்சன். இசனை இவன்பெயரா 

லும், றுபாணாற்றுப்படையாலுமுணர்க, சனக்குரியவளாசிய சண்ணடூயென் 

பவ& ந்துறர்தசனால், * இவளை யங்கேரித்துக்கொள்க” என்று சபிலர்முதவிய 

புலவர்களால் இசர்துபாடப்பெற்றான். *சண்ணடுிசொாரணமாக வையாவிக் 

கசோப்பெரும்பேகனைப் பாணர்பாடிய கைக்களைலவசைப்பாடாண்பாட்டு' என் 

பது தோல்காப்பியம், புறத்தணையியல் ௬டு -ம் சூத்திரம் நச்சிளர்க்கினிய 
Gent (அடி - ௮௫-௮௪), “சான மழுைக்குச் சலிங்க சல்கயெ, வருக 

இற லணங்9ெெனாவியர் பெருமகன், பெருங்க ஞடன் பேசனும்” என்றார் சிறு 

பாணாற்றுப்படையிலும். இவன்பெயர் பேகனெனவும் வழங்கும். இவனைப் 

பாடியபுலவர்கள், பரணர், கபிலர், வன்பரணர், ௮கிரில்கிழார், பெருங்குன் 

நார்ழொர். ௧௪௪௪, ௧௫௨, ௪௧௪௯, ௪௪௪, ௪௭௫, ௧௪௬, ௧௪௭, ௧௫௮. 

* வேளாளர் உழுவித்துண்போரும், உழுதண் போருமென இருவசையினர்,. 
அவருள், உழுவிச்துண்போர் மண்டிலமாக்களும், தண்டத்தலைவருமாய்ச் சோழ 

சாட்டுப்பிடவுரும், அழுந்தூரும், நாங்கூரும், சாவூரும், ஆலஞ்சேரியும், பெருஞ் 

இிக்கலும், வல்லமும், கிழாருமுசலியபதியிற்னறோன்றி வேளெனவும், அரசெனவும் 

உரிமையெய்இனோரும், பாண்டி யசாட்டுச் காவிதிப்பட்டமெய்இினோரும், குறுமூழி. 

குடி.ப்பிறந்தோர்மு.தலியோருமாய் முடியுடைவேகந்தர்ச்கு மசட்கொடைகச்குரிய 

வேளாளராம் என்பது, தொல்காப்பிய அகத்திணையியல் ௬௦ - ம் சூத்திரம் நச்சி 
ர்க்கீனியருரை.



பாடப்பட்டோருடைய கதாமபயேதங்கள், 

அதியமான் சசடீர் பொருதுவீழ்க்க எழினி. 

௮.இயமான் தகடூர் எறிர்.துவீழ்ச் த எழினி. 

௮.தியமான் கெடமானஞ்டு. 

அ௮.தஇிசமான் கெமோானமச. 

கெடுமானஞ்சி, 
அரா. 

டமொனஞ்சிமகன் பொகுட்டெழினி. 

ன் பொருட்டெழினி. 

யை ல இடணமகன் பெருஞ்சாத்தன், 
PTE ECR 

ஓய்மான் நல்ல் , கீகோடண். 
ஏறுமாசாட்டு நல்லியக்கோடன். 

கசண்டீரச்கோப்பெருகள்ளி. 
கண்டி ற்கோப்பெருகள்ளி. 
நள்ளி. 

சாரியாற்ற ச துஞ்சிய நெடுங்கிள்ளி. 

கானப்பேரெயில்கடக்த உக்9ரப்பெருவழுதி, 
பாண்டியன் உச் ெப்பெருவமுதி. 
உச்சரப்பெருவழுதி. 
கானப்பேர்சர்த உக்ெப்பெருவழுதி. 

கோச்சேசமான் யானைக்சட்சேய்மாச்கரஞ்சேசவிரும்பொறை, 
சேரமான் யானைக்கட்சேய்மாக்கரல்சேலிரும்பொறை. 
யானைச்கட்சேய்மாக்தாஞ்சேரவிரும்பொறை. 
சேரன் மாந்தரஞ்சேசவிரும்பொறை, 

சிறுகுடி மொன்பண்ணன், 
பண்ணன். 

சேரமான் கடுங்கோவாழியாதன்;. 
சேரமான் செல்வக்சடுங்கோவாழியா சன். 
சே.ரமசன் இச்கற்பள்ளித் துஞ்சிய செல்வச்சடுங்சோவாழியா ன், 

சேரமான் குடச்கோச்சேரலிரும்பொறை. 
சேரமான் குடக்கோ இளஞ்சேரவிரும்பொை,



௧௮ பாடப்பட்டோருடைய நாமபேதங்கள். 

சேரமான் பாமுஞூரெறிக்ச செய்்தலங்கானல் இளஞ்சேட்சென்னி. 
சோழன் கெய்தலங்கானல் இளஞ்சேட்சென்னி. 

சேரமான் பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ. 
பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ, 

சோழன் உருவப்பஃறேரிஎஞ்சேட்சென்னி. 
2யான். 

சோழன் கரிகாற்பெருகளத்தசான். 
சோழன் கரிகால்வளவன். 
கரிகாலன். 

சோழன் நல்லுத்தரன். 

சோழன் ஈலங்கெளி. 
சேட்சென்னி. 
புட்பகை,. 
தோவண்டுள்ளி. 

சோழன் வேற்பலஃ்றடககைப் பெருகற்கிள்ளி 
சோழன் வேற்பல்றடக்கைப் பெருவிறற்கிள்ளி. 

தலையாலங்கானத்அச் செரறுவென்றகெடுவ்செழியன், 
பாண்டியன் தலையாலங்கானச்துச்செறாவென்ற நெடுஞ்செழியன். 
நெடுஞ்செழியன், 

காரியாற்றுச் துஞ்சிய கெடுங்கிள்ளி. 

பாண்டியன் £ரஞ்சாத்தன். 
பாணடிககுகுணாச சாககையவன. 

பாரி. 
வேள்பாரி, 

பிட்டங்கொற்றன். 
பிட்டன். 

மலையமான் இருமுடி.ச்காரி. 
மலையமான். 
காரி. 

மலையன். 

மலையமான் சோழியவேளனா இதிருச்சண் ன், 
மலையமான் சோழியயேனாதிதிருக்கள்ளி, 

வல்விலோரி. 

வையாவிச்சோப் பெரும்பேசன், 
பேசன்,



புறநானூற்றின் 

விஷ WG F om s, 

(எண்கள் பாட்டின் எண்.) 

௮கநாடு, ௨௮. 
அகல், ௨௬௬, ட 
அ௮சழி, ௧௪, ௧௮, ௨௧, ௬௭, ௬௫0. 

௮ஒற்புகை, ௬௩௭. 
௮குதை (ஒருவன்), ௨௯௬௯௬. ௩௪௭. 

அங்குசம், ௧௪. 
௮சசும.ரம், ௬௦, ௧௦௨) ௨௫௬. 

அஞ்சி, ௬௪, ௬௨, ௧௦௯, ௨௦0௬, ௬௧௦, 

௬௧௫. 

அடக்கமுடைமை, 80. 

அழி. சில், ௧௬௦ 
அடியுறை (-ஒருவகைவணச்கமொழி), 

Girl, SY, 

அடுப்பு, ௧௬௪, ௩௪௨. 

௮ண்டிரன் (- ஆயென்ஞும்வள்ளல்), 
௧௬௪, ௨௪௪, 

௮ண்ணுத்தல், ௫௪, 

௮ணில, ௨௬௬, ௬௦௭. 
அதரிதிரித்சல், ௬௭௦, ௬௭௧, ௬௭௯, 

௮தியமான்நெடமானஞ்டி ஏழரசரோடு 

போர்செய்தது, ௬௯. 
௮தியமான்நெடுமானஞ்பனைமாலையை 

யடையனென்பதும், சேரருடைய ௨ 
றவினனென்பதும், ௬௯ 

அதியமான்நெடுமானஞ்சியின் முன்னோ 

ர்க்கு வரங்கொடுத்தற்குத் தேவாகள் 
வர்திருந்ததோர்சோலை, ௧௯, 

அதியமான்கெடுமானஞ்சியின்முன் னோர் 
கரும்பை இவ்வுலகிற்கொணர்ந்தத, 
௬௯, ௬௬௨. 

அதியர், ௬௧, ௩௬௨. 

அதிரல, ௨௬௬. 
அந்தணர், ௧, ௨, ௬, ௯, ௨௬, ௬௪ 

௬௯, ௧௨௨, ௨௪, ௬௬௪, ௩௬௨ 
௬௬௭. 

௮ந்தணர்ச்கு ௮ரசன மாடுகொடுத்தல், 
௧௨௨, 

அர் சணருடைய அ௮ச்னிகாரியம், ௧௨௨. 

அ௮ர்சணருடைய ஆ), ௬. 
அ௮ந்தியக்கரியை, ௩௬௯, 

௮ர்து௨ம்சாச்தன, ௭௧, 
அம்பர், ௬௮௫. 

௮ம்பலம், ௨, 
HCG FSU CM, FI, 
HL, B, Gh, FH, 2h, Pm, &G2, 

EAM, 2 Nel, 
அமபுச்தொடை, ௪௨, 

அமபுலிகாட்டல, ௧௬௦, 
௮அமிர்ாம், ௪௮௨, 

அயிமைமின், ௬௭. 
அரத்ச நால, ௧௬௭௬. 

௮ரசா (அரசன்), ௪௮, ௫௪, ௧௧௪, 
௧௪௯, ௪௨௭, ௧௫௪, ௧௫௬, 

EAT, EI, 2S Bs 
அரசாஅடி, ௭, 

அரசர் ௮றிவு அன்பு கண்ணேட்டமு 
டையராச௨லேண்டுமென்பது, ௨0 

௮ரசர் இம்மையிற் செய்யவேண்டிய 
வை, ௨௬௯. 

அரசர் இராப்பொழுது போச்குதல், 
௬௭௭௬, 

அரசர் இறைகொள்ளுமுறை, ௧௮௪, 
௮.ரசர் இன்சொல்லம் எளியசெவ்வியும் 

உடையராதல்்வேண்டூமென்றல்,௬ட௫, 
FO. 

அரசர் உலகத்சைவலமாகவந்து பசை 
வரைவெல்லுதல், ௩௪, ௨௨௫, 

௮ரசர் ஒருபக்கம்சார்தலாகாதென்பது, 
௬, 

அரசர்களில் யுத்சச்திவிறவாமல் கோயா 
வ்றக் தவர்கள் சுவர்க்கம்புகுதற்கு ௮௮ 
ர்கறாடம்பைத் சருப்பையிற்டெத்தி 
வாளாற்பிளத்தல், ௧௩, 

௧௨௨௭௪,
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அ. ரசர்சளிணியல்பு, ௬௫, ௫௫, ௪௮. 

அரசர்களுடைய குடைகள் செல்லுமு 
றை, ௯௧. 

அ௮சசர்குதினா, ௨௯௯. 
௮சசர்கை, ௭. 
அசசர்கைச்செயல், ௧௪, 
௮ சசாரகோயில், ௧௨௪௭. 
அரசர் சிவாலயத்தை வலம்வருகையில் 

அ௮வர்குடை தாழவேண்டுமென்ப து, 
௬. 

அரசர் ஜெக்தளரியவேண்டும்காலம், ௬, 

அரசர்செல்வம், ௧௬௭, 
அரசர் சம்வலியை ௮டக்டஇக்கொள்ளு 

தல், ௬௦. 

HOF தமக்குரிய ௮அடையாளமாலையுட 
னே புறத்திணைமாலையையஞ்ரூூதல், 
௨௨. 

அ௮சசர். தலைவணங்குமிடம், ௬. 
அரசர் துறந்து தவஞ்செய்தல், 

௨௫௪, ௨௫௨. 

௮சசா சாடுகோச்தல், ௫. 

௮சசர் கெறியறிந்து இறைகொள்ளவே 
ண்டுமென்றல், ௧௮௪, 

௮ரசர் பகற்பொழுதுபோக்கல், ௬௯, 
௬௭௬௫. 

௮சசர் பகைவாஊரசைக் கொளுத்தலும் 
அவர்சாவன்மரத்தை வெட்டுதலும், 
ஏ, ௨௫௯, 

அரசர் பசைவர்பிழையைப் பொறுத்த 

லும் ௮வரையழித்தறகு உசாவுதலும், 
௨. 

அரசர் பாணர்க்குப் பொற்றாமணாகொ 
OSE, SoH, 

௮சசர் பாவிகளோடு சே£லாகாசென் 

pw, 
௮ரசர் பொதுச்சொற்பொறருமை, ௮. 
அரசர் போரிற்சபதஞ்செய்தல், ௨௫, 

எக, ௭௨, ௪௯. 
அ ரசர்மார்பு, ௬, எ, ௨௯, 

அரசர் யாகஞ்செய்தல், ௨௬. 
௮ ரசர்வவி, ௨, ௭. 

அரசர்வில், ௪, 
அரசாவீரத்தைப் பாடி.னிபாடுதல், ௪௧. 
அரசர்வீரம, ௬௧, 
அரசருள், ௨. 
அசசருடைய அக்இனிகாசி:ம், ௨௫௪, 
அரசருடையஅரண்மனைவாயிலிற்பள்ளி 

யெழுச்சிச்சாலத்திற் சககமூ தப்ப 
ல், ௨௨௫. 

௨௧௨, 

௮ ரசருடையசாலையோலக்கம், ௨௯, 
அரசரட்டி, ௬, atm, ENG). | 
அரசுரிமை, ௭௫. | 

அரண், ௧௭௪, ௨0௦, ௬௭. 
WOW, fir, 

௮ரிசி, ௧௪௦, ௬௭௧, ௩௯௯. 

௮ரி௮ாள், ௮:௮௮, 

அருஞ்சுரம், ௨௯. 
AES, ௧௨௨. 

அருவக்சை, ௩௮௫. 
அருவி, ௧௦௫, ௧௧௫, ௧௨௮௪, ௧௨௭, ௧௯௪, 

௧௪௫, ௧௪௪, ௧௮௮, ௧௫௦, ௧௫௨, 

௧௫௪, ௧௫௮, ௧௬௮, ௪௬௮, ௨௨௯, 

௨௫௧, ௨.9௨, ௬௯, ௬௬௮ 

அரையமென்னம்சகரம் கழா௮த்தலையா 
ரல் அழிச்தசற்குக்காரணம், ௨0௨. 

அ்ல்விப்பாவை, ௩௯ 
௮ல்லியச்கூச்த, ௬௭. 
அல்லியரிசியணவு, ௨90. 

லை, ௨ 

௮௨ரை, ௧௨.0, ௨௧௫, imi), Por)’ 

௮௨லை வாயிலடக் க்கொண்டு மடுவிற் 
பாய்தல், ௬௭௬. 

௮விழ், கடுக, ௧௬௦. 
அமுகை, ௧௫௪ 
அளவர், ௬௦. 
அறச்சபை, ௪௧. 
அறஞ்செய்யவேண்டுமென்றல், ௨௮. 
அறபபோர், ௯, ௬௨. 
அமம்பொருளின்பம், ௨௮, ௬௪, 
௮றிவில்லார், க்ப், 

௮றிவடையோன் இளையனாயினும் ௮ர 
சன் ௮வன்வழிச் செல்வானென்பது, 
௪௮௯. 

௮றிவுடையோன் வறுமை பயன்படுத 
லம் ௮றிவில்லாதோன்செல்வம் பய 
ன படாமையும, ௧௯௬௭. 

அறிவையுடைய அரசனாலுண்டாகும் ௪ 
ன்மையும் ௮ல்தில்லாதோனால் உண் 
டாகும் தீமையும், ௧௮௪, 

அண்பில்லாதபார்வை, ௨௪0, 
அன்னச்சேவல், ௬௭, ௧௨௮. 
அன்னம் மீனை உணணுதல், ௬௭, 
அ௮ளுடகாள், ௨௨௯. 

அ. 
ஆகாயத்தின் மேற்பாகத்திற் காற்ற 
செல்லாதென்பத, ௬டு, 

ஆகாயம, ௨, ௬௦, ௬௫, ௨௨௮, ௨௭௦,



விஷயசூசிைக, 

ஆகுதிசெய்தல், ௬௯, 
ஆகுளி (-பறைவிசேடம்), ௬௭௧. 
ஆூணிமாம், ௧௫௮, 
ஆஞ்ஞாசக்கரெம், ௬௬, ௨௭௦. 
ஆட்டிறைச்சி, ௨௬௪. 
ஆட்டி. னம், ௫௪. 

ஆட்டுக்டொய், ௩௯, ௧௧௯, ௨௬௨, ௬௬௪, 
ஆடு, ௫௪, ௧௯௬௭, 

ஆடை, ௬௮௯. 

ஆண்புலி, ௫௨. 
ஆண்மை, ௫௫, ௧௫௫. 

ஆண்யானை, ௪௦. 

ஆச்திமரம், ௬௫, ௬.௯௮. 
ஆத்திமாலை, ௬௩, ௪௫, ௮௧, He 

ஆ.தனழிச (ஒருவன்), ௭௧, 
ஆசனுங்கன், ௧௪௫, ௬௮௯ 

ஆர்தை (--ஒருவன்), ஏக. 
அபரணம், ௬௪, ௬௯, ௮௮, ௧௦டு, ௧௯௦, 

கக, ௧௬௦, ௧௪௧, ௨௦௦, ௨௧௮, 
௨௨௨, 

ஆம்பல, ௧௬, ௬௧, ௪௦, ௨0௯, ௪௮௯. 
ஆம்பல்மலசால் தழைசெய்தல், ௨௪௮, 
அம்பவிலை, ௨௬௭௬ 
ஆம் பலிலையால் மதுவையுண்டல், உ௱௭ 
அம்பலினிடத்துண்டாயும் புலலரி 

யைச் கைம்மைசோன்பின ரண்டல் 
௨௪௮, 

அம்பற்குழங்கு, ௧௪௬. 

> 

ஆம்பற்றண்டாற் செய்க வளை, ௬௯, 
Fn Fy D. 

அரு) HO. 
அுர்மலலண், ௮0. 

ஆமை, ௪௨, ௪௦,௨௪௯, ௬௭௯, ௬௮௪ 
EGIL CNL. Br. 

a9 widen me, ௨௧௨. 

ஆய் (-ஒருவள்ளல் , ௪௨௨௭,௧௨௮,௧௯௨, 
௧௯௯, ௬௯௪, ௧௬௫, ௧௯௭௬, eG), 

௨௪௦, ௬௪௪, ௬௭௫. 

ஆய் இரவலர்க்கு யானைகொடுச்தல், 
௧௨௯. 

ஆய்குடி. , ௧௯௨. 
ஆய் சுரபுன்னை ப்பூமாலையையுடையவ 

னென்பது, ௧௯௧. 

ஆயாமகள், ௨௧௫. 

AY FES. GV, PS. 

ஆயுதக்காம்பு, ௬௫, 

ஆயுதச்கொட்டில், ௬௫. 

ஆயு சம்களுச்கு செய்பூரிப் பீலியணிந்து 
மாலைசூட்டுதல், ௬௫. 

ஆயுதப்புண்வடுவுற்ற உடம்பு, ௧௮0, 
ஆயு, கம, ௪௪, ௬௫. 
ஆரச்சால், ௨௫௬. 

ஆசம், ௧௫௨, ௬௬௨, ௬௬௮, ௬௭௨, 
ஆசல்மின், ௨௪௨, ௨௪௯. 
ஆரல்மின்ரூட்டி. ச்சி, ௨௪௨. 
ஆசல்மின் முட்டை, ௩௪௨, 
DVD EM TID, ௨௯. 
ஆலத்தார், ௬௬. 
ஆலம்பழம். ௪௧௬௯. 

ஆலம்பொச்து, ௩௬௪, 
ஆலம்வீழ், ௫௮ 
ஆலமரத்தில் தெய்வமிருத்சல், ௧௬௯. 

ஆலமரம், ௫௮, ௨௫௪, ௬௬௭௪, ௬௭௪0, 

ஆவிலையின்௪ண் திருமால் மேவுதல், 
௧௯௮, 

/டைக்குறை, ௨௧௯ 
1ன்கூடல், 2. 67 Fr. 

ஆழற்றுநீறா மலைகுறுக்கேதடதுகிற்றல், 
௧௬௯. 

ஆற்றுமணவினும் ஆயுள் கிறக்சவென் 
றல், ௯, த, 

ம். &Gr Gr, 

௪௨, ௧௬௯, ௧௬௨, ௨௪௯. 
ஆன்பொருக்தம் (-ஒருநதி), ௧௧, ௩௬, 
௭. 

ஆனேறு, ௪ 

இசைகேட்போர் தலையசைத்துக்கேட் 
Lov, EF (i). 

இட்டியவாயில், ௧௭௪. 
இடபக்கொடி., ௧, ௫௬. 

இடி, ௧௭௪, ௩௪, ௫௮, ௮௧, ௧௨௬, 

௨௧௧௪, ௬௬௫. 

இடி வெள்ளியதென்பது, ௫௮. 

இடைகழி, கஎடு. 
இடைச்சி, ௩௩. 
இடையர் வேனிவில் வேங்கைமரசத்தின் 

கொம்பைக்கழித்தல், ௨௨௪, 
இடையன், ௫௪, ௨௨௪. ௨௬௫, ௬௨௪, 

௬௩௧, ௬௯௯, ௬௬0. 
இர்இரவில், ௨௦. 
இர்திரன்கோாயில், ௨௮௧. 
இப்பி, ௫௯. 

இப்பிறப்பு, ௨௬௭. 
இமமை மறுமை, ௨௪௪, 

இம்மையிற்செய்தவினைப்பயன் மறுமை 
யில் ௮னுபவிக்சகப்பிமென்றல்,௧௭௪. 

௧௬௦),



௪ விஷயசூசிகை, 

இம்மையின்பம், ௧௯௬௪. 
இமயம், ௨, ௬, ௬௪, ௬௯, ௬௪, ௧௯௨, 

௧௬௬, ௨௧௫. ௩௬௯, 
இயச்கன் (ஒருவன்), ௭௧. 
இசப்போர்ச்கு ஆபசணங்களைக்கொடுத் 

தல், ௫௬. 
இரப்போரியல்பு, wer. 
இரவலர், ௪௮, ௭௦, ௧௧௯, ௧௫௭, 

௪௬௨. 
இசவலர்ஊர்ப்பொதுவில்சங்கல், ௧௨௮. 
இசாவணனாற் (சொண்டுபோகப்பட்ட 

பொழுது சை ஆபாணங்களைக்கழ 
ற்நிப்போசட்டது, ௬௪௮. 

இருங்கோவேள், ௨௦௧, ௨௦௨. 
இருசுடச், ௬௫. 
இருப்பைப்பூ, ௬௮௪. 
இரும்பு, ௧௭௦. 
இரும்புண்டநீர், ௨௪, 

இருமருக்து, ௪0. 
இரும , 
இருவாட்ட, ௬௪௨. 
இருவினை ௨௧௪. 
இருவீனைப்பயன் இல்லையென்பா ரோடு 

சேரலாகாதென்பது, ௨௯. 
இருள், ௬௦, ௧௦௨, ௧௭௪, 
இலக்கம் (லக்ஷியம்), ௪. 
இலங்கை, ௬௪௯. 
இலக்தைமரம், ௬௨௫. 
இலச்சைமன்றம், ௬௩௪. 
இலைக்கதி, ௧௪௦, ௧௫௯, ௪௬௭. 
இலைக்கறியில் அரிசிமாவைத் தூவுதல், 

௧௪௦. 
னன், ௨௮௪, ௨௮௯. 

BOM. 
இளம்பல்கோசர், ௧௬௬. 
இளமரச்சோலை, ௨௯௬. 

ரமை, ௪௬. 
_ . ரயபெண், ௬௪௪ 
இறச்தபின்பு செய்யுங்கரியை, ௬௩௬௦ 
இறச தவருடம்பைத் தருப்பையிற்டெத் 

தல், ௬௯. 

இறச்தலீரன்பெயரா ஈசெல்வில் எழுது 
வித்து அதிற்பிவியைச்சூட்டி. ௮வ்வி 
டத்துப் புடைவையாற் ிறியபக்தர் 
போடுவித்தல், ௨௬௦. 

இறக்தோர்ச்குப் பலிகொடக்கு மிடம், 
௨௪௯. 

இறந்தோருடம்பைச் சுதெல், 
உ, 

ப 

இறர்சோனுக்கு மெழுசப்பட்ட சிறிய 
இடத்தில் தருப்பையின்் மேல் அவன் 

இருமின் (இஃது 

கும்), ௬௪௨. 
இறைச்சி, ௧௪. 
இன்சொல், ௪௦. 

வழங் 

6, 

ஈந்து (-ஒருமரம்), ௧௧௬. 

ஈயல, VE, EER. 

ஈர், ௧௯௭௬ 

FOC EIT, &HO0. 

உட்பகை, ௬௮௮ 

உடன்கட்டையேறுதல், ௨௪௬. 
உடுக்கை, ௭௦. 
உடும்பின்டிணம், ௬௨௭௬. 
உடும்பு, ௬௮, ௪௫௨, ௬௨௫, ௬௨௭௩, 

7221724724 

உடை. ௩௫௭௬. 

BOL ESAT, HO. 
உடைப்புக்களை அடைத்தல், ௭. 

உடைமரம், ௩௬.௯. 
உடைமுூள், ௬௨௪. 

உண்கலம், ௧௬௦, 2௨௨௬௩௫. 

உண்ணுதல், ௬௪, ௨௪௨ 

உண்பன காழி உடுப்பன இரண்டென் 
றலி, ௪௮௯. 

உண்போர் சபசஞ்செயதுசொண்டுண் 
BN FO, STI. 

உணவின்ூறப்பு, ௧௮ 
உணவு, 5௨௪, ௬௮௮௨. 
உணவு ஆகீகல, ௧௪ 

உணவுகொடுசத்சோர்பெருமை, ௪௮. 
உதசரராள், ௨௨௬. 

உப்பு, ௬௦, ௩௧௯, ௩௮௬ 
உப்புவண்ம., ௬௦. 
உப்புவாணிகர், ௮௪, ௧௦௨, ௧௧௩, ௧௧௬: 

BTN, ௬௯௬௯. 

உருளி, ௨௨௮. 
உருளை, ௧௮௫. 
உலக்கை, ௨௨, ௬௯௬௯, 

உலகத்திற்கு ௮ரசன் உயிரென்றல், 
௧௮௬. 

உலகம், ௪௬௫. 
உலகங்காச்குந்தேவர், ௫௬. 
© VEU) MODE, ௭௬,௧௯௪. 

உலை, ௧௫௯, ௧௪௨,



விஷயரசூசிை க, 

உலையிடத்து ௮டைகல், ௧௭௦ 
உலோபமுடைய ஈட்பு ஆகாதென்றல், 

EHV. 
உ௨வர்க்கூ.வல, ௩௬௧. 
உமா, ௬௫. 

உஉவில் சூரியனும்சக்இரனும் தம்முட் 
FEBS Bev, S&H). 

உழவா, ௧௯, ௮௨, ௬௫, ௪௦௯, ௨0௯, 

௨௯0, ௨௮௯, ௬௮௪, ௬௬௫. 

உழஉர்தொழில், ௧௯. 
உழவாமகளஸிர், ௩.௩. 

உழவின் பெருமை, ௬௫, 

உழமு.ச எருமைக்கடா, ௧3௨௫. 

உழிளைக்கொடி, ௪௬, ௪௪ 

உழிஞைக்கொடி யைச் சூல், ௭௬, 
௭ 

உழுஞில், ௬௭௦. 
உழுசல், ௧௨0, 
உழுந்து, ௨௬௯. 
உள்ளமு., ௧௭௧. 

உற்பாதம, ௬௫, ௪௧, ௪௪௪, ௨௨௯, 
௬.௮, ௬.௯ ௪. 

POO MUI, FH, ௫.௮, ௬௭௪, ௬௮, ௬௯, 

௨௪௨, ௩௬9௨, ௬௭௫ 

உறைய சசபை, ௬௧ 
உன்னமரம, ௩. 

Oar 

ஊசம்புல், ௬௦௪, ௬௨௪. 

உமன், ௨௬௮. 
ஊர், ௮௩௯, ௬௫5, ௩௪௭, 

ஊர்காப்பவர் இடையாமத்தில் விளக் 

குக்கொண்டுசெலலுதல், ௩௭. 
ஊரைச்சுநுதல், ௭௦. 

உளன், ௬௮௪. 

சொன்சோற்றுத்தாளை, ௬௩. 

ட. ஏ 
எட்டாசாட்பிறை, ௧௪௮. 
எடுத்துவிட்டுச்செல்லு தல, ௬௬, 

எண்ணெய்துை, 0 

எணவகையெச்சம், ௨௮ 

எந்திரப்பொறி, ௧௭௪௭௪. 
எம்ப்பன்றிததசை, ௪௪௭௭. 
எயிலென்னுஞூர், ஏக 
ருக்கு) ௧௦௭. 

எருது, ௬0, ௪0௨, ௬௨௭௪, 6௬௬, 

எருமை, ௫, ௨௬௭. 

எருமைக்கடார, ௬௫ ௬௭௭, ௯௯௫. 
எஃலரி (--ஒருவாச்கியம), ௧௫௨. 

எலி, ௪௯௦, ௨௧௪, ௨௯௭௪, ௬௨௪, ௬௨௨, 
௨௮௪, 

எள்வி (ஒருவேள), ௨௪, ௨௦௨, ௨௯௩. 
எழிணி௮தஇியமான் கூவிளங்கண்ணியை 
யுடையவனென்பது, ௧௫௮. 

எழினி, ௨௩௦. 
எமுகடல், ௮௧. 
ஏள்ளிளங்காய், ௧௨.0. 

எறும்பு, மழைபெய்யுங்காலச்தைப்பார் 
சீ.துமுட்டையையெடுத்துக்கொண்டு 

மேட்டுநிலச்தையடைதல, ௧௪௯. 

ஏ. 

ஏணி, ௩௦௫. 
ஏ.ததம் (ஏற்றம்), ௬௨௨. 
ஏர்ச்சளர௬ு:சம், ௬௬௯. 
ஏழிலாஞ்சனை, ௬௯. 
ஏழுவள்ளல், ௧௫௮. 
ஏழ்றுத்தோல்மு ரசம், ௨௮௮. 

ஏறு, ௨௫௧௯, ௨௮௮) ௬௯௬௭ 

ஏறைக்கோன் குறவரசலைவனென்பத 
aaa. 

ஐ தலைகாகம், ௬௪. 

ஐம்படைத்தாலி, ௭௭, 
ஐம்பூசம், ௨. 
ஐம்பொறி, ௨௬௬. 

ஐவனகெல்், ௧௫௯, ௧௮௨.. 

ஒ 

ஒருகட்பறை, ௨௬௯, 
ஒரு சலைமாசணை, ௬௪, ௬௬௨, ௬௯௪. 

ஒரு மாநிலம், ௪௮௪. 
ஓல்லையர்காடு, ௨௮௨. 

் ட டம 
ஒற்றமையின்பயன், ௫௮. 

ஒடம், ௨௬௮௪, 

PS, ௨௨. 

ஒரி (- ஒருவள்ளல்)) ௧௫௨, க௫கஷ 
௧௮, ௨0௪, 

சரா. 

ஒளலவைகெல்லிச்கனிபெர்றது, ௬௧, 

4. 
கங்கை, ௧௬௧. 

கட்டில, ௮௨, ௨௮ 

கடகப்பெட்டி , ௩௩. 
கடம்பன், ௬.௩.௫. 
கடமப, ௨௩. 
கடமாவேறு, ௨0௨,
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கடல், ௨, ௨௦, ௬௦, ௬௧, ௬௫, ௪௨, ௪௫௯, | கரம்பை, ௨௮௫, ௬௦௨. 

இ௫, டு௮, ௬௬, ௧௨௨, ௧௯௬௭௪, ௧௫௪, | கராம், ௬௪, 

௧௬௦, ௧௬௪, ௨0௪, ௬௮௬. . கரிசாற்பெரு௨ளவன் யாசரஞ்செய்சது, 

கடல்நீர், ௪௧௯௮. | ௨௨௪, 

கடல்முள்ளிப்பூமாலை, ௨௪. கரியமுருடு, ௨௪௬. 

கடலை, ௧௨0. கருங்கல், ௫. 

சடற்களை, ௧௪,௨௫,௫௮,௪௯,௬௦,௩௮௬. கருடக்கொடி, டு௬ 

கடற்றுளி, ௧௯௮. கருகெய்தல், ௧௪௪ 

கடற்றெய்வவிழா, ௯. கரும்பறப்பார், ௪௨ 

கடன்மணல், ௧௬௮. கரும்பனூரன், ௬௮௪. 

கடாவழித்தல், ௫௯. கரும்பினபூ, ௬௫, ௬௮௪ 

கென், ௧௫௮, ௨00. கரும்பு, ௧௬,௨௮௨, ௨௭, ௨௮) ௬3, எ, 

கடைச்கொள்ளி, ௧௦௮, ௧௯௭, ௬௨௨, ௬௮௯. 

கடைசியா, ௬௧ கருவூர், ௧௧, ௬௨, ௬௯, ௬௩௭௧, ௬௮௮. 

சடைக்துகெருப்பெடுத்தல், ௪டு௦,௨௫ஏ. கருனை, ௬௯௫, ௬௯௬௮ 
கல், ௬௦, கடைமடை, ௪௨. 
கல்வியில்லாசவனைச் சாயும்்வெறுப்பா கண்கள்பசத்தல், ௬௬, 

கண்டீரக்கோ, ௧௫௧. ளென்பது, ௧௮௩. 

சண்ணன், ௫௮. சல்வியுடையோன் டழ்க்குலச்சோனாயி 

கண்ணி, ௬௯, 8௬, ௧௫௯, ௧௪௮, னும் ௮வன்சல்வியின்பொருட்டி மே 

சண்ணுறை, ௧௫), ௬௧. ற்குலச்சோனும் அவனுக்கு வ(நிபர3ி 

சணணேணி, ௧௦௫. செய்வானெனபது, ௧௮௩ 

கணவனிறச்சபின் மனைவி கூர்சலைநீக் கல்வியையுடையேோரா வறுமையால் ௮௧ 

இச்கொள்ளுதல், ௨௫, ௨௯௬௮, ௨௫௦, கல்வியை CAME, FS 

௨௬௪ சல்விவிளக்கமுடையோர, இ 

சண வனையிழர்தமனைவி ஆபரணங்களை கலப்பை, ௧௯, ௨௦, ௫௭ 

நீக்கிவிடுதல், ௨௨௪, EOI, Gb, ERG 

சண உனையிழந்த மனைவியின் புலம்பல், சலர்த்தவழி, ௧௧௬. 

௨௫௯, ௨௫௪. கவரிமா, ௧௬௨ 

சண வனோடுசோர்இருக்குமகளிர், ௧௯ கவைச்சலேலமுள், ௬.௮ 

சணிச்செபபடை, ௪௨, ௧௬, சழஞ்சு, ௧௪ 

கணையமரத்தாற்கசவைத்தடுத்தல், ௬௭. கழல்முள்வேலி, ௬0௬. 

கணையமரம், ௧௪, ௬௯, ௬௧, ௯௦, ௬௮. சழல்வடி. வாகவும் இண்ணிவடிவாகவம் 

சதவு, ௪௪, ௬௪௧. செய்து செறிச்சப்பட்ட உருக்களை 

ERI, EHH, SHO யுடைய கேடகம், ௬௪. 

கந்தன், ௬௮௦ கழல், வீரத்திற்கும் வென்றிக்கும் கட்ட 

கர்தாரமென்னுமது, ௨௫௮ ப்பமிவதென்றல், ௧௦௦. 

சப்பல், ௧௯, ௨௬, ௬௦, ௬௬, ௧௨௬, சழி, ௪௪, ௨௯, ௪௮, ௬௬௩௧௯, ௬௮௪. 

௨௬௮, ௬௬௮, ௪௦௦0. கழுகன் சேவல், ௨௬௮. 

சப்பற்பாய், ௩௦, கழுகு, ௬௭௦. 

கபிலர், ௫௯, ௧௪௪, சமுசை, ௧௪, ௬௯௨. 

கபிலர் அக் தண ரென்பது, 2.00. கள், ௨௯, ௬௮, ௮0, ௧௧௫, ௧௨௫, ௧௮௨, 

கபிலர் பாரியின் சண்பரென்பதும் ௮ ௨௧௨, ௨௯௬0. 

தணரென்பதும், 2.08, கள்ளி, ௨௨௫, ௨௪௫, ௬௨௨, ௬௬௦, 

கம்பியை நூலென்றல், ௨௯. ௬௬௯, 
சள்ளிநீழற்கடவுள், ௨௬௦. 
BON OH oO) GOVE EV, ௨௯௮. 
கள்ளின்செளிவு, ௫௬, ௪௧௫, ௧௨௦, 

௪ஏ0, ௬௬௦, ௬௬௨, ௬௯௭, 

சம்மியன், ௬௫௨. 

கயன்மீன், ௨௫௯, 

குயன்முள், ௧௯௫, 

ச.ரச்தை, ௨௬௧, ௨௬௯, ௬௪௦.



விகையசூசிைக, எ 

கள்ளின்தெளிவைப் பாணர்க்குக்கொடு 
தீதல், ௧௭0. 

கள்ஸின்செளிவைப் பொற்கலத்துண் 
ணல், ௨௪, ௫௬, 

சள்ளையுண்டோர் விடாய்மிகுத்தப் புளி 

ச்சுையை விரும்புவரென்றல், ௧௪௪௭. 

சளங்கொள்ளுதல், ௬௨ 
களமா, ௨௧௨, 
சளாநிலக்கெறு, ௬௧௧, 

களர்நிலம், ௧௮௨, ௧௯௯, ௨௨டு, ௨௪௫, 
௨௭௬, ௩௬௨. 

களவேள்வி, ௨௬, ௮௮, ௬௪௨ 
களவேள்விரமுதலியன போருக்குரிய வி 
ழாவென்றல, ௮௮ 

களாப்பழம், ௧௨௭, ௪௪௫), ௧௭௨. 

களி (-மண), ௨௬௭ 

களைகளைதல், ௧௨௦0. 

கறபகசச்சோலை, ௯௩.௮ 
கற்பு, ௧௯.௮. 
கற்றல்ஈன்றெனல், ௧௮௩ 
கறி, ௧௪ 
கறையான், ௫௧ 

கன்முழை, ௮௬ 

கன்னிப்போ, ௪௯. 

கா். 

காக்கை, ௨௬௮, ௬௮௨, ௬௬௨. 
காஞ்சு, ௬௬.௫. 

சாஞ்சிப்பூ, ௧௮. 
காஞ்சிபாடல், ௨௮௧, ௨௯௬. 

காஞ்சிமாலை, ௬௪௪. 
காட்டாறு, ௧௭௪௪ 
காட்டுக்கோழி, டு௨, ௬௨0. 
676.6610, QO. 

காட்டுப்பசு, ௧௧௪. 
காட்டூப்பசுவின்குழவி, ௩௪௯, ௬௨௯. 
காட்டுவழி, கடுப. 

காட்வொயில், ௬௮. 
காடி, ௬௬௯. 
காடு, ௫,௫௫௨, ௬௦, ௪2௪௪, ௧௫௪, ௧௬௦, 

௧௪௭௭௪, ௨0௬, ௨௫௪, ௨1௫௯, ௬௮. 

கார்தட்டுழங்கு, ௧௬௮. 

காக சட்பூமாலை, ௧௫௭. 
சாந்சண்மொட்டு, ௪௪௪. 
காந்தள், ௬௦, ௧௫௮, 
காய்த்தசெல், ௧௮௪. 
கார்காலத்துமழை, ௧௧௯, ௧௨௦, ௪௫௪, 
கார்த்திகைகாளின்ஞுதற்கால், ௨௨௯, 

SNES Heat, EHH. 

காரிகாடு, ௧௨௨. 
காரியாறு, ௭. 

காணாப்பழம், ௨௫.௮. 
காலன், ௨௩, ௪௪, ௨௪0. 
காலைப்பொழுது, ௧௪௯, ௨௯௨. 

சாலைமண்டி.யாகச்செய்துகொள்ளல், 
HO. 

காலைமுரசம், ௧௬௧, 
காலையந்து, ௩௪, 

காலையில் மதுவையுண்ணு தல், ௧௨௬௯. 

கால்ந்குத்தயிடுதல், ௧௨. 
காவற்காடு, ௨௧. 

சாவன்மாரம், ௨௩, ௫௪, ௧௬௨, ௩.௩௬. 

காவிரிஈதி, ௩௫, ௪௩, ௫௮, ௬௮, ௧௬௬, 
௧௭௪, ௬௯௬, ௬௯௯. 

சாவுதல (-தோளாற்சுமத்தல்), ௧௬௯. 
காளாம்பி, ௧௬௮, 
காளை, ௧௪௧. 

காற்ற, ௨, ௩0, ௪௪, ௫௧. 

EID) DEM A, Pir. 

கானப்பேசரண, ௨௧, 

தி, 
,௪௪, சகு 

(“ஒருவஸ்கப்பறை), ௭௦, ௪௮, 
௭௯, ௧௧௧, ௩௦௬, ௩௧௬, ௬௫௬, ௬௪ ௩, 

௬௪௪, ௯௭௮, ௬௮௨, ௬௮௯, ௬௮௭, 
௬௯௭௩, ௬௯௪, ௬௯௪, ௪௦௦. 

இணைமகள், ௩௯௬௯௬. 
கணைமசன், ௬௪௯, ௩௮௮ 
இணையின் கோல், ௬௮௨. 

இளி, ௧௩௮, ௬௩௯௫. 

இளிகடி. கருவி, ௪௯. 

ழ்சகடல் சகரரால் சோண்டப்பட்ட2 
ன்பது, ௬. 

தீழ்சாநறு, ௬௮௪. 
கழ்மடை, ௪௨. 

கூ: 

குகை, டு௨, ௧௫௨, ௧௫௭, OH, sae, 

௬௬௭௮, 

குச்சுப்புல், ௨௫௪. 
குடகமலை, ௧௬௬. 

குடகாடு, ௧௪, ௧௪௭௪. 

குடம், ௬௫௬. 

குடர், ௧௬௦, ௨௭௫. 

குடவாயிற்கோட்டம், ௭௪, 
குடிகள், ௬டு, ௧௨0, ௧௭0. 

குடி. சாங்கல், டு௮.



லு வீய கசி. 

குடுமி, ௭௭, ௧௬௦, 2.௭௬, ௬௧௦. 

குடை (பனை யோலையாற்செய்யப்பட் 
டது), ௬௫௨. 

,திறை,௨,௫, ௧௪, ௧௫, ௧௬, ௬௪, ௬௩௯, 

௪௯, FP, QQ, RF, HM, Hy, 

௧௧௬, ௧௪௧, ௧௪௬, ௧௭௮, ௧௯௭, 

௨௦த, ௨௨௯, ௨௪0, ௨௭௬, ௬0%, 

௬௦௪, ௬௪௫, ௬௩௫௨, ௯௧ 

குதினாக்கதி, ௧௬௭. 

குதரைத்தொழில், ௪௪ 
கு.திரைப்பர்தி, £௧௭௮. 
கு.நஇணாமலை, ௧௫௮, ௧௬௮. 

குப்பி, ௫௭௬. 
குப்பை, ௧௧௬. 
குபபைககளா, ௧௫௯ 

குமணன், ௧௫௮, ௧௬௦, ௧௬௯. 

குமணன் பெருக்தலைச்சாத்தனாக்கு வா 
ள்கொடுத்தது, ௧௬௫. 

குமரியாறு, ௬, ௧௭, ௬௭. 
குயச்சிறுவா கலம்வனையும் திரி, ௩௨. 
குயவன், ௨௨௮) ௨௫௬. 

குயிலவாய், ௨௬௯. 
குரவை, ௨2௨, ௨௪, ௧௨௯, ௬௯௬. 

குரங்கு, ௧௯௭. 
குசாற்பசு, ௬௨௫. 

குருடன், ௪௯. 

குருதி, ௧௫௦. 
குருதிப்பலி, ௫௦. 
குருச்.து (-மரவிசேடம்), ௩௬, 

குருவிச்சேவல், ௩௧௮. 
குவளை, ௪௨, ௧0௫, ௧௧௬, ௧௬௩௨, ௧௯௪. 
குழந்தை, ௪௪, ௨௯௦, 
குழந்தைகளாலுண்டாகுமின்பம், ௧௮௮. 

குளகெல், ௬௪. 

குளம்), ௪௫, ௭௫, ௬௪௧, ௬௮௬, 

குளமு£.ற்றம், ௬௮. 
குற்றஞ்செய்சோர் வணங்கெடக்சால் ௮ 

சசன அவர்களுக்கு ௮ருள்செய்தல் 
வேண்டுமென்றல், ௧௦. 

குற்றஞ்செய்தோரை ௮க்குற்றத்திற்கே 
ற்ப அரசன் தண்டி.ச்கவேண்டுமென் 
றல், ௧௦. 

குற்சி, ௨௬௧, ௨௬0, 

குறத்தி, ௧௦௮. 
குறவர், 2௨௨௭, ௪௪௬, ௧௫௪, ௨௬௧,௨௯௬. 

குறவர்க்குச் சாக்தட்பூமாலை யென்பது) 
௧௫௭. 

குறளைகூறுவோர்மொழியைச் சொள்ள 
லாகாதென்பது, ௩.௫. 

குறிஞ்சி, ௩௭௪. 
குறிய ௮ரண், ௧௭௭. 

, ௧௧௯. 
குறியெதாபபை, ௧௬௩. 

குறந்தடி, ௧௪௯, mal). 

குறும்பர், ௬௪. 

குறும்பூழ், ௨௧௪. 
குறும்பூழ் வேட்வென், ௨௧௪, 

குறைவில்லாக மேற்கோளையுடையோச 

து டட்பைக்கொள்ளவேணடும், ௨௬௦. 
குன்றி, ௧௫௯, ௬௮௪0. 

கூ: 

கூச்தச்சுற்றம், ௧௫௯. 

கூத்தா, ௨௯, ௧௧௪, ௨௨௧ 

கூத்தர் ஆலெகளம், ௨௮ 

கூகளம், AO. 
கூதாளி, ௪௬௮. 
கூ.இர்ச்காலம், ௧௫௦. 

கூக்சல் , ௧௧௩, ௧௨௮) ௪௯௧, ௧௪௬, 

௧௪௪, ௨௪௪, 
கூர் தலைச் கழற்கணியால்வகர்தல், ௬௭, 

௨௦௨. 
கூந்தற்குப்புசையூட்டுசல், ௧௪௬. 
கூலா, ௨௨, ௩௪௨. 

கூவிளங்கணணி, ௧௫௮. 
கூவிளவிறகு, ௨௪௨. 

கூயையிலைப்பந்தா, ௨௯. 
கூழ், ௧௬௦. 

கூளி, ௨௩. 

கூறறைே சக்கிச்கூறியது, ௨௨௭,௨௯0. 

கெ. 
WY, EM, MAE. 

கே. 
கேசம், ௨௬௯ 
கேடகத்தில் இருப்பாணியும் பட்டமு 

மறைதல், கற் 
கேடகத்தின்காம்பு, ௬௮. 
சேடகர்தைபும் வேலையும் சைச்கொள்் 

கன Wy &@). 

கேடகம், ௪, சடு, ௧௬, ௧௪, ௬௯, ௬௭, 
௨௮௨, உடு, ௩௪. 

கேணி, ௬௬௪, ௩௯௬௨, 
சேழற்பன்றி, 2௪௬, ௧௯௦, 
கேள்வி, ௫௪, ௭3, ௬௬0. 

் தை. 
சை, ௫௯, ௬௦, ௬௬. 

சைம்மைசகோன்பிக்ருடைய உணவுகு 
SOW er, Ler,
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கைம்மைகோன்பு, ௨௫, ௬௨, ௨௭௫, 

௨௫௦, ௨௬௦, ௨௬௪ 
கைவமாமுறி, ௨௬௭. 

கொ. 

சொக்கு, ௬௪௨, ௬௯௬௫, ௬௯௮. 
சொங்கா, ௧௬௦. 

கொங்கு, ௬௭௯. 

கொடாமையாலுண்டாகும் ங்கு, ௨௪. 

கொடி, ௬௮, ௬௧௬௨. 

கொடி.யோராச்சண்டி.ச்சவிலும் செல் 
வியோரைப்பாதுகாத்தவிலும் ௮ரசர் 
க்குச் சோம்பலாகாது, ௨௯. 

கொடுங்கோல், ௨௨, ௭௪. 
சொூயவோள், ௨௨௪. 

கொடைப்பெருமை, ௨௭, ௨௯, 2௯) 
௪௨, ௫௫. ௧௦௪, ௧0௨. ௧௦௯, ௧௬௪, 

௧௯௧, ௧௭௬௯, க௫ஈ. ௧௮௧, ௧௮0, 

௧௮௯௬, ௨0௯, ௩௬௭ 
கொடைமடம், ௧௪௨, 
கொடையாலுண்டாகும்பயன், ௨௭. 

கொடையாளிகள்செல்வம் இரப்போர் 
க்சே உரிச்சென்பது, ௧௬௯. 

கொடையின்பெருமையம் கொடாமை 
யின் கிறுமையும், ௨0௯, 

கொடையையுடையோர் பகையைவெ 
ல்வாரென்றல், ௨௪. 

கொண்கானமென்னுமலை, ௪௫௪, ௪௫௫, 
௧௫௬. 

கொணடை, ௬௪ 
கொண்டைமேற் சாற்றடி ச்சவென்னும் 

வழக்கு, ௧.௯௩ 

கொண்கானங்கிழான், சடு௫. 
கொல்லன், ௩௬, ௪௭௦, ௧௮0, ௬௩௧௨. 
கொல்லன் கூடம், ௧௭௦. 
சொல்லன்பணிகச்களரி, ௬இ. 
கொல்லன் வேலைவடி ச்சல், ௧௮௦. 
கொல்லிப்பாவை, உடுக. 
கொல்லிமலை, ௨௨, ௧௫௨, ௧௫௮. 
கொல்லை, ௧௫௯. 
கொள், ௧௦௫, ௬௩௫, ௩௬௨. 
கொள்ளேனென்பதன் உயர்வும் கொள் 

வேனென்ப கன் தாழ்வும், ௨0௪. 
கொள்ளி, ௩2௨.ட, 

கொள்ளை, ௭௮. 

கோ. 
கோங்கு, ௬௨௧. உ 
கோசர், ௧௬௯, ௬௩௧௬, 

கோட்டான், ௨௩௮௮. 
கோட்புக்கதெங்கு, sé, 
கோடாலி, ௨௩. 
கோடாலியினகை, ௬௬. 

கோடைக்காலம், ௧௯௭௪, ௧௬௪, ௪௪௪, 
௨௨௪, ௨௯௪, ௧௮௪, ௬௮௯, ௬௬3. 

கோடைமலை, ௨0௫. 

கோண்மின், ௬௬௨. 
கோப்பெருஞ்சோழன், ௨௧௨. 
கோபம், Har, ௪௨. 
கேரீயில (--௮ ரண் மனைடி, ௬௭, 

கோலோசகம், ௭, 
கோவை தைமுதலியவற்றை ௨ாஃ 
காற்சொலலலும் ஆசாதென்ப 
2, BE, 

கோவலூர், ௬௯, 
கோவூர், 2௭. 

கோழி, ௨௮, ௫௨, ௬௬௪, ௬௮௩. 

சோனாடு, ௫௪, ௬௧, ௧௬௪, ௧௮௦0, ௧௯௭, 

[Ba Fa EF 

சச்கரம், ௨௬௯ 

சக்கரவாளசக்கரவர்த்திகள், ௧௭௫, 
சககமனம், ௬௨. 

சகடம், ௧0௨, ௪௮௫. 

சகடை, ௬௦. 
சங்கிலி, ௭௪, 
சங்கு, ௫௬, ௨௨, ௨௬௬, ௬௯௬௪. 

சடங்கு, ௨௨௫ 
சடை, ௧, டர, ௧௬௬, ௨௫௧, ௨௫௨, 

சர்சனம், ௫௮, ௧௦௮, ௧௬௧, ௨௬௩௯. 

சச்சனவிறகு, ௧௬௮. 
சந்திரன், ௬, ௮, ௧௯, ௨௨, ௨௫, ௨௭, 

க, ௬௮, ௫௫, ௫௬, ௫௯, ௬௦, ௬ 

௧0௨, ௧௧௨, ௧௬௦, ௨௧௧, ௨௬௦,௬௪௬, 
௬௯௬, ௪௦0, 

சந்து. ௪௮, 

சந்துசெய்தல், ௬௬, 
சபைப், At. 

சமைச்கப்பட்டபானை, ௨௯௭. 
சல்லி, (--பறைவிசேடம்), ௧௫௨. 
சனிமின், ௧௧௪. 

சர, 

சாச்சாட்டுப்பலற, ௧௬௪. 
சாகா, ௨௫௬, 

சாடி, ௨௯௪, ௬௪௯, 
சாத்தன், ௬௬. 

சாமரம், (9௦.



௧0 

சாசல், ௧0௮. 
சான்றோர், ௬௪, ௪௬௧. 
சான்றோர் சான்றோர்பால சஈட்புடைய 

சாவார்; சால்பில்லோர் சால்பில்லோ 
ர்பால் நட்புடையரரவா ரென்பது, 
௨௧௮. 

சி, 
இகரம், ௧௯௫. 
இங்கம், ௪௧. 
௪.த்திரம். உடக., 
சிப்பி, ௫௯. 
சிலம்பு, ௬௬, டு. 
வபெருமான், ௪, ௬, இடு, ௫௬, ௬௧, 

௧௬௬, ௪௬௮, 
சிவபெருமான் ௮ணிசர்தருளிய பிறை 

கெற்றிபோல் விளங்குன்றதென்ப 
த, ௯௧, 

சிவபெருமான் இருக்கோயில், ௬. 
இவபெருமான் நெற்றிக்கண், ௫௫, 
சிவபெருமான் முப்புரங்களை எரித்த, 

டு. , 
சிவபெருமானுடைய இரு 

டி. குண்டிகை SHER. 
மாலை வாகனம், ௧. 

சிற்றாண், ௨௧, ௬௭. 

வம் கொ 

ம் பிறை 

சிற்றாறு, ௨௬0. 
திற்றூர், ௧௪௯, ௧௪0௦, ௨௮௫, ௬௦௨, 
௬௨௮, ௬௯0, 

இற்றார.ரசர், ௧௬௭. 

ரரரசன் குதிரை, ௨௯௬௯. 
அரசன் ௮ரசாட்டிசெய்யுந்தன் 

மை, ௭௫. 

இிறந்தகுடி, ௧௫௯, 

இிறியயாழ், ௧௦௯, ௧௨௪, ௧.௬௫, ௧௬௮, 
௧௪௪, ௧௪௫, ௧௪௬, ௧௫௪, ௧௫௫), 

௨௮௫, ௬௦௮. 
சிறியோன் ௮சசாட்டிசெய்தல், ௭௫. 
சிறுகடுகு, ௨௮௧, ௬௫௮. 
இறுகாடு, ௧௨௭௬. 

சிறகுடி. (ரூர்), ௪௦. 
சிறுகுடில், ௮௬, ௧௪௬, ௧௨0, ௧௨௯, 

௬௧௮, ௬௩௧௩௨. 
திறுகுவடு, ௧௧௮. 

தஇிறுகுளம், ௧௧௮. 
சிறுசோற்றுவிழா, ௩௩, 

9, ௨௯௫, 

சிறுதூறு, sere. 
சிறுபறை, ௬௪, ௪௫௨, 
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சிறுபிள்ளைகள், ௪௬, ௬௪, ௬௪, ௧௦௪, 
௧௪௯, ௩௪௯. 

சிதபிள்ளைகள் சோர்றை யேர்திச்செல் 
MEN, SER. 
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Ppappr, 60m. 
சிறுவெண்கடுகு, ௨௬௬. 
சிறுவெண் கடுகைப் பாதுகாவலாகப் 

புகைத்தல், ௬௮. 

ப்பு, ௯௦௫. 
சீலைப்பேன், ௧.௬௭ 

Gre 

௧௧௭. 
சுகிரோதயம், ௬௮௫, ௬௯௭௪. 
சுஇர்ர்தபஞ்சு, ௧௨௫. 
சுகொட்டில்தெய்வமிருத்தல், ௨௪ஏ. 
சுகொட்டுப்பறவை, ௨௬௮. 
சுகொடு, ௨௨௫, ௨௬௮, ௨௪0, ௨௪௫, 

௨௭௭, ௨௫௦, ௬௫௯, ௬௫௧, ௬௬௯. 

சுரபுன்னை, SGA. 

சு.ரபுன்னைப்பூமாலை, ௧௯௧. 
சரம், ௮௪, ௧0௯, ௧௯௭, ௧௪0௦, ௧௫௧, 

௧௯௧௫, ௧௫௨, கக, ௨௬௫. 

சுராச்கொடி., ௧௧௭௬. 
சுவர்க்கத்இிற்குமேற்பட்டது சோலோச 

மென்றல், ௬. 
சுவர்க்கம்புகுதல், ௨௮௯, 
சுளகு, ௨௮௯. 
சுற்றம், ௪௭, ௬௯. 
Ep oH, Gi. 
சனை, ௧௦௯, ௧௧௬, ௧௯௨. 

(ரே 

Lip. MEA, Muna. 
GO, 22. 
சூசாடுகருவி, (2. 

ரூசபன்மா, ௨௯. 
சூரியன், ௨, ௪, ௬, ௮, ௨௫, ௬௪, ௯௬௫, 

௬௮, ௪௧௪, ௪௯, இரு, ௬, ௫௯, ௮௨, 

௯௦, ௧௯௭ ,௧௬௦, ௨௨௮, ௬௭௪,௬௪௬. 
சூரியனது, ௬௦. 
குரியனதுவீதி, ௯. 
சூரியன வெம்மையைத் தாங்சச்செல் 

லுமூணிவர், ௬௯. 
சூரியனை Heol ஒருகாலத்துமறைத்த 
பொழுது திருமால் வெளிப்படுத்தி 

யது, ௧௪௪, 

கடவ,



விஷய௫சூரிகை, 

செ. 

செங்கழுகீர், ௧௧௭, . 
செங்கழுநீரின் முழுப்பூவாற் செய்யப் 

பட்ட சமையென்பசை மகளீர் ௮றரை 
யிலணிதல், ௧௧௬ 

செங்கோல், ௨௦, ௬௫, ௬௯, ௪௨, ௫௫, 
௧௧௭, ௨௨௪, ௨௯0. 

செம்மறியாட்டுச்தசை, ௬௭, 
செய்யுள், ௫௯. 
செருக்தி, ௬௯௦. 
செலவத்தின்பயன் கொடுத்தலென்றல் 

மூ.தலியன, ௪௮௯. 
செல்வர், ௪௮௮, 

செவ்வழிப்பண், ௧௪௪, ௬௪௭, ௪௪௪, 

௧௬௯. 
செவ்வாய்மீன், ௬௦. 
செவ்வானம், ௪, ௧௬. 
செவ்வியெளிமை, ௬௫, ௪௦, ௫௪, 

சே. 
சேமலச்சு, ௧௦௨. 
சேசன், ௬.௯, ௪௨௬, ௧௪௨. 

சேரன் இம௰மலையில் விற்பொறியை 

எழுதுவிச்ச.து, ௩௯. 
சேரன் பனந்தோட்டை௮ணிதல், ௨௨, 

௫௫, 

சேரனொருவன் மேல்கடவிற் கப்பல் 
செலுத்தியவிடத்து மற்றையோரகப் 
பல செல்லாமை, ௧௨.௬. 

சேறு, எடு, ௨௪௯, 

Ce ae eB, crs. 

சேனை, BS, ho, FD, HE, F2,, G2, 

௪௧, ௪௨, ௬௭, ௬௮, ௧௧௦, ௧௧௬,௧௨௨. 
௧௫௬, ௧௬௯, ௪௮௬, ௧௯௪, ௨0௧, 

௨௦௫, ௨௧௧, ௨௨௭, ௨௨௮, ௬௦௪) 

௬௧௪, ௬௫௧௪, ௩௪௨, ௬௪௯. 

முசா. 

சொற்பிறழ்ச்சியாகா,து, ௩. 

சேர: 
சோலை, ௬௯, ௬௬, ௬௬௮, ௬௪௫. 
சோழகுலத்தின்பேருமை, ௬௫, ௬௯. 
சோழகாடு, ௧௯, ௬௫, ௩௮, ௪௦, ௬௪, 

௬௭௪, ௬௮,௪௬௭, ௧௪௪, ௨௧௨, ௬௮௨. 
சோழர்களிலொருவன் கப்பலைச் செலு 

திசற்குச் காற்றை ஏவல்சகொண்ட௫, 
௬௬, 

சோழன், ௫௮, ௩௭௮. 
சோழன் தூங்கெயிலெறிர்தத, ௩௪, 

க்ஃ 

சோழன் பகைமேற்செலவு, ௪௧. 
சோழனொருவன் மூள்ளூர்மலையிற்பசை 

வர்க்கஞ்டி ஒளித்திருந்தபொழுது 
மலையமான் சோழியவேனாதி திறாச்க 
ண்ணன் அவனைப்பாதுசாரத்தானென் 
பது, ௪௨௪௮௪. 

சோற்றுக்கட்டி கொடுத்தல், ௧௪௭. 
சோற்றுத்தரளை, ௬௩௩. 
சோறு, ௧௭௨, ௨௬௪. 

வர், 

நோாயில, ௨௪, ௬௫௦, 

த் 

தக.ரமரம், ௧௯௨, 
தச்சன், ௮௪, ௨௯௬௦. 

தீச்சன்சிறுவர், ௨௦௬. 

தசை, ௨௫.௮. 

சடாரி(-பறைவிசேடம்), ௩௬௮,௬௬௯, 

௬௭௦, ௬௭௧௪, ௬௭௨, MET, MHS, 
௬௮௫, ௬௯௬௦. 

சீடி, ௪௫௦. 
தண்ணுமை, ௧௫, ௨௨6௦, ௨௮௯, ௨௯௩௯, 

௬௪௮, 
சமர்பிழைசெய்யிற் பொறுச்சவேண்டு 

மென்றல், ௧௫௭, 
திமிழ்காட்டரசர், ௬௫, ௧௦௯, ௪௧௦, ௨௦௫) 

௬௫௭, 

தயிர், ௨௧௫. 
சயிர்கடைதல், ௨௫௭, 
சயிர்மிடா, ௬௯. 
தீரமறிதலரிதென்றல், 2௨௧, 
சருப்பை, ௬௬, ௨௬௪, ௬௬௦, 
தீருமத்தின்பெருமை, ௫௫. 

கருமநூல், FG), me. 
தலைகுவியாதசெற்போர், ௬௪. 
தீலையாலங்கானசத்துச் செருவென்தசெ 

டீஞ்செழியனால் வெல்லப்பட்ட எழு. 
வா, ௧௪௯, aK, 

தவம், ௨௫௧, ௨௫௨, ௬௫௮. 
சீழூம்பனூர, ௬௪௮, 
தழை (-உடைவிசேடம்), ௬௪, ௪௪௯, 
௨௪௮, ௬௪0. 

தழைப்பந்தர், ௨௬௨, 
சழைமாலை, ௫௪, ௨௬௯. 

தளிர், ௧௫௯, 
தனக்குள்ளதுன்பத்தைச் குறிப்பித்தற்கு 

இசங்கற்பண்ணைவாளிச்சல், ௧௫௪, 
GPE, EP. 

அ



கு. 

தா. 
தாகம், ௪௫௪. 

தாடி, ௮௯, உடஎ௭, ௨௫௮. 
தமனா, ௨௪௬, ௬௯௪. 
தாமரைப்பூ, ௨௭, ௨௮, 
தரமனாயிலை, ௨௭. 
சாலம், ௧௨௦. 
தாழி, ௨௨௮, ௨௧௮, உட௬ , ௬௬௪, 
தரள்வாழ்கவென்றல், ௧௦௪, 20௯, ௧௭௧, 
தாளி, ௨௫௨, ௪௨௮, ் 
தாளிப்பு, ௪௨௭, ௧௬௦, ௨௫௦, ௬௬௦, 
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கொள்வனவர்ஸீறச்கொண்டு பிறவ 
peo pes SIO SH, 27.



விஷயரசூசரிை. 

பைவருடையபொருள்களைத் தம்வீர 
மாரற்கொள்வித்தல், ௨௩, 

பகைவருடையமனைமரங்களை விறகாக் 
சொள்ளுதல், ௧௬. 

பகைவருடையமுடி.ப்பொன்னால் கழல் 
செய்வித்துப்புனே தல், ௪௦. 

பகைவருடையமூரசத்தை வெளவுதல், 
உடு, ௨௭௬, ௪௨, ௧௭௪௯, 

பகைவருடைய யானையின் கெற்றிப்பட் 
டப்பொன்னால்தாமரைசெய்வித்தப் 
பாணர்க்குச்சுட்டுதல், ௧௨௬, 

பகைவளுரை அ௮ழிச்சத்தொடங்குங்கால் 
பசுமு, சலியவற்றைகோக்க நீர்விலகு 
மினெனறல், ௯. 

பங்குனிமாதம், ௨௨௯. 
பசப்பு, ௮௪. 
பசி, ௬௯, ௧௯௬, ௧௪௧, ௧௫௦, கடக, 

௧௬௦, ௧௬௯, ௨௯௦, ௪௦௦. 

பசு, ௬௪, ௧௯௮, ௨௫௯. 

பசுக்சன்று, ௨ எடு, 
பசுத்தொழு, ௧௭௪௪. 
பசுகிரை, ௨௨௪, ௨௯௦, ௨௬௯. 
பசுப்பால், ௬௮௬. 
பட்டினி, ௬௭௪௪. 
படாம, ௧௫௪, ௪௪௫. 

படுமலைப்பாலைப்பண், ௧.௩௫. 
படை, ௧௭௭, ௬௨௬, 
படைக்கலக்கொட்டில், ௬௫. 

படைச்கலம்பயில்வோர் முருக்கமரத்தா 
ம்செய்ததாணத்தை இலச்காகக்கொ 
ண்மி அதில் ஆபுதங்களைச்செலுத்து 
தல், ௧௬௬. 

படைமடம், ௧௪௨, 
படையிறக்தபின்பு தலை௨உரிறத்தல் ௮ற 

ப்போசென்பது, ௬௨, 
படைவாள், ௪௨. 
பண்டங்களேற்றியவண்டி, ௬௦. 
பண்டம், ௧௦௨. 
பண்ணன், ௭௦, ௧௪௩, ௧௮௧, ௬௮௮ 
பதலை, ௧௪௫௨. 

பதினெண்சணம், ௧. 

பரதர், ௩௬௨௪, ௬௩௪. 
பயறு, ௨௯௭௪. 
பயன்கருதாது சொடுச்கவேண்டுமென்ப 

அ, ௧௯௪. 
பயிர் (௩ விலக்கின் இசைக்குறிப்பு), 

௧௫௪. 

ப்ரணர், ௬௯. 

பரதவர், ௨௪, ௬0, ௩௪௮. 

பரிசில், ௪௦௪, ௪௪௫, ௧௪௭, ௧௫௯. 
பரிசில்வாழ்க்சை, ௪௭. 
பரிசிலர், ௩௮, ௧௨௪, ௪௬௫, ௪௬௮,௨௯௭. 
பரிசிலர்ச்குததோகொடுத்தல், ௬௯. 
பரி௫ிலர்க்கு யானை கொடுத்தல், ௧௪௦. 
பரிரிலர்வாழ்க்கை, ௨௦௬. 
பரிரலருடையத ரமறிர்துகொடுத்தல் 

எறந்ததென்பது, ௨௦௮. 
பரிசை, ௧௬, ௧௪, ௬௭௪. 
பருச்கைக்கல், ௨௪௭, ௨௫௭௪, ௨௬௪, 
பருத்தி, ௨௯௯, ௬௨௪, ௬௬௯௩. 

பருத்திறாற்கும்பெண, ௧௨௫. 
பருந்தின்சிறகு, ௪௫௦. 

பருக்து, ௬, ௪௯, ௬௨, ௬௫, ௧௫௦, ௪௪ ௯, 

௨௬௯, ௨௭௪௪, ௬௪௯, ௬௬௦0, ௬௪௦), 
௬௭௩. 

பல்வலி, ௨௫௬. 
பலராமன், ௫௬, ௫௮. 

பலாச்சுளை, ௧௨௨௯. 

பலாப்பழச்தைச் குரங்குகளுண்டல், 
௨௦௦. 

பலாப்பழம், ௧௦௯, ௨௦0, ௨௯௬. 
பலாமரம், ௧ட௯, ௧௨௮, ௧௨௯, ௧௪௦, 

௪௫௦, ௧௫௮, 5௮0, 
பவி, ௫௨, ௧௪௯, ௩௪௪. 
பழம, ௨௧௮, 
பழஞ்சோற, ௩௯௬௫, ௬௯௯. 
Ups Sen, ch, ௧௬௬, ௧௬௮, ௧௫௦), 

௬௪௭, ௬௮௫, ௬௬௦, ௬௬௯௨, ௬௬௩, 

௬௯௮, ௮௦0. 
பழித்ததுபோலப்புகழ்தல், ௪௨. 
பழுத்தமரத்தில் பறைகளொலித்தல், 

௧௪௯. 
பழைய ஊர், ௬௭. 
பழையசவர், ௨௧௧. 

பள்ளம், ௧௦௨, 
பறர்தலை, ௨௬௭, ௩௪௯. 
பறம்பில் உண்டாகும் சான்குபொருள் 

கள், ௧௦௯. 
பறம்புநாடு, ௧௧௦, ௧௧௮. 
பறம்புாடு முக்நூறு ஊர்களையுடையசெ 

ன்பது, ௧௧௦. 
பறம்புமலை, ௪௦௮) ௧0௦௯, ௧௧0, ௧௧௯, 

௧௫௮, ௧௪௭, ௬௩௭, 

பநம்புமலைச்சுசே, ௧௪௬. 
பறலைக்கூடு, ௩௬௬௭. 
பநவைநிமித்தம், ௬௮, ௧௨௮௨, ௨0௪, 
பறை, ௬௮, 
பறையன், ௩௩௬௫.
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பன்றி, கட. 
பன்றி௨முதல், ௧௬௮. 
பன்னாடையாற்கள்ளைவடி த்தல், ௧௪௦. 
பனங்கருச்கு, ௨௯, 

பனங்தெங்கைச்சுட்டுண் ணுதல், ௨௨௫. 
பனர்துண்டம், ௬௫. 
பனச்தோட்டையும் வெட்டுப்பூவையும் 

வேங்கைப்பூவோடுசேர்ச்து.ச் தலையி 
லணிர்துகொள்ளுசதல், ௧௦௦. 

யன க்தேோரடூ, ௧௦௦. 
பனம்பழம், ௨௨௫. 
பனம்பிர், ௨௨௫. 

பனை, ௨௪, ௬ட, ௪௫, ௬௪, ௮௫), ௧00, 
௧௬௫௪, ௨௨௫, ௨௬௭௪, ௬௯௮, ௬௪௯0. 

பனைச்கொடி., டு௬. 
பனை தகும்பு, ௨௪௯. 
பனை நுங்கு, ௨உடு, ௬௮௯. 

பானையோலையாலலங்கரித்தல், ௨௬௫. 
பனையோலையாற்செய்யப்பட்ட குவட 

யிலேயுண்ணுதல், ௧௪௪. 
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பாகல், ௧௬, ௩௯௯: 
பாசறை, ௬௩, ௬௨, ௬௪, ௬௯, ௨௮௫, 

௨௯௯, ௯௦௪, ௬௦௪, ௬௦௯, ௯௬௬௨, 
௯௪௪, ௬௭௪௨, ௩௪௩. 

பாசறையியல்பு, ௨௨. 
பாசறையிற் பாண்சுற்றத்திற்கு ஊன் 

சோற்றுத்திளையச் கொடுத்தல், 
௬௯. 

பா, ௩௬௨. 
பாடற்றுறை இருபத்தொன்று, ௧௫௨. 
பாடுவோர், ௨௨௪. 
பாடை, ௩௬௦, ௬௬௩. 

பாண்டவர், ௨. 

பாண்டி நாட்டில் ஏழரண்களிருக்தன 
என்பது, ௬௬. 

பாண்டியர் மன்றத்தில்உளள Gaurd cr 
தளிரை ௮ணிசல், ௪௬, ௪௭, ௭-௩. 

பாண்டியன் (பாண்டியர்), ௬, ௬௯, 

டு, ௫௮, ௫௯, ௧௭௯. 
பாண்டியன் வேப்பர்சளிசோடு உழி 

ளைச்கொடியைச்சூடுதல், ௭௬, ௭௭. 
பாணா(-பாணனு)ச்குப் பொற்றாமரை 

ப்பூக்சொடுத்தல், ௧௪, ௧௨, ௨௯, ௬௯, 
௪௯, ௬௬௪. 

பாணர்ச்கு மதுச்சொடுத்தல், ௨௨௮. 
பாணர்களை உண்பித்தல், ௬௯, ௬௪. 
பாணன் (பாணர்), ௧௪, ௨௬, ௬௪, ௬௯) 
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௪௦, ௧௪௫, ௧௨௬, ௧௨௭, ௧௯௫, ௧௪௧, 
௧௭௪௯, ௨௧௨, ௨௬௯௫, ௨௪௨, ௨௪௪, 

௨௮௫, ௬௬௫. 

பாத்தி, ௬௮௬. 
பாதகங்கள், ௬௪, 
பாதியிரவு, ௨௨௯. 

பாதிரிமரம், ௪௦. 
பாதிரியரும்பு, ௩௯௯. 
பாம்படி.க்குங்கோல், ௮௬. 
பாம்பின் தலைகெடும்படி. இடி.யொலித 

தல், ௨௧௬௧. 
பாம்பின்பல், ௬௭௪, ௧௨௬. 
பாம்பின்புற்று, ௬௦௯. 
பாம்பு, ௧௪, ௫௮, ௮௯, ௧௨௭௬, ௨௧௪, 

௬௬௫, ௬௮௨, ௬௬௯, ௬௯௬௭. 
பாம்புதோலுரித்தல், ௨௬௦. 
பாய், ௨௪௬, ௬௧௪. 

பாய்மரம், ௩௦. 

பார், FAB, 

பார்ப்பார், ௬௪, ௪௯, 
பார்ப்பார்ச்குப் பொன்னைத் தாறைவார் 

தீன்ச்கொடுச்தல், ௬௬௭. 
பாரவைமான், ௬௨0. 

பாரதப்போரில் ஒருசேரன் இருவகைப் 
படையையுமூணபித்தத, ௨, 

பாரி (-ஒருவள்ளல்), ௧0௫, ௧0௬, ௧0௪, 
௧0௮, ௧௦௯, ௧௧௦, ௧௧௯, ௧௧௬, கடு௮, 

௨௦00, ௨௦௧௪, ௨0௨, ௨௯௬. 
பரரி எவ்விருலச்சானென்பது, ௨0௨. 
பாரிமகளிர், ௨௦௦, 2.05, 202. 
பாரி முல்லைக்கொடிச்குத் தேர்கொடுச் 

SH), 200, 208. 
பால், ௬௪, ௧௬௮. 
பாலை உலையாகவைத்தல், ௧௬௮. 
பாவை, ௧௧. 
பாழ், ௨௧, ௨௨௫, ௬௮௧, 
பாமூர், க௫டு. 

பாமூர்ச்ணெறு, ௧.௬௨. 
பாறபானை, ௬௫. 
பாறை, ௧௪௮௮. 
பானை, ௪௬௮, ௨௫௭, ௬௭௪. 

பி. 

பிசிராந்தையார், ௬௪. 
பிரரென்னுமூர், ௬௪, ௨௧௫. 
பிட்டங்கொற்றன் வேங்கைப்பூமாலை 
மைச்சூடி.ச்கொள்வனென்பத,௧௬௮. 

பிட்டங்கொற்றனுவடயதலைவன் சேர 
னென்பத, ௪௭௨,



ஷயசூசிைக. 

பிட்டன், ௧௭௦, ௧௭௨. 

பிடர், ௬௬ இ. 

பிண்டம், ௨௩௪, ௬௬0, 
பிண்டோதகக்கரியை, ௯. 
பிணஞ்சுதெற்கடுக்கும் விறகடுக்கு,௨௬௪, 

௨௪.இ. 

பிணத்தைத் தாழியாற்கவித்துப்புைதத 
தல், ௨௨௮, ௨௯௮, ௨௫௬. 

பிணப்படுகசை, ௨௪௫, ௨௪௬, 
பிதிரார், ௯. 
பிரமதே௨ன், ௪௬௮, 
பிரிச்தமசளிர், ௧௯௮. 
பிள்ளை (பிள்ளைகள்), ௧௬௦,௧௮.௮,௧ ௬௮, 

௨௧௪, 2.௫0, ௨௪௯. 

பிள்ளைசகளிலலோர் பயனடையாரென் 
பது, ௧௮௮, 

பிள்ளைகளின் துயரத்தைத் தாய்போக்கு 
தல், ௧௬௦. 

பிள்ளைகளுடைய இஎஞ்சொல், ௬௨. 
பிள்ளைப்பேறு, ௮௨, 
மிறர்க்சாகமுயல்வோர்தன்மை, ௧௮௨. 
பிறருடையகுற்றஞ்சொல்வோளாத் தே 

றலாகாதென்பது, ௧௦. 
பிறருடையவறுமையைக் கண்டவிடக் 

தித் தாம் ராணவேண்டுமென்பது, 

௧௫௪. 

பிறை, ௪, ௫௫, ௬௪. 
பிறைமூடி,, ௬௧. 

'பின்படை, ௮௮. 

பீர்க்கு, ௧௧௬. 
பீலிக்கண்ணி, ௨௭௪, 

புகழ், சச, ௨௪,௨௯௬, ௬௧, ௫௦, டூ ௩, டு௬, 
௧௨௩, ௧௬௯, ௧௩௯௫, ௧௪௫, ௧௪௮, 

௧௫௯, ௧௬௦, ௧௬௫, ௧௬௮, ௨0௨, 
௨௧௯, ௨௨௮, ௬௫௯. 

புகழ்மாலை, ௧௪௬. 
புசார், ௯0. 
புகை, ௧௦௯, ௧௦௮, ௨௨௮. 
புண்ணியம், ௬௪, ௬௯, ௫௫), ௧௦௮, ௧௬௬. 
புண்வழலை, ௨0௨. 
புதல், ௧௧௪, ௬௫௨. 
புதிதண்ணுதல், ௧௬௮, 
புதைக்குங்கலம், ௨௨௮, ௨௬௮, ௨௫௬. 
பூல, ௧௧௬, ௧௧௭௪, ௧௬௦, ௨௭௮, 

புல்லரிசி, ௨௪.௮. 
புல்லால்வேயப்பட்ட சிறியமனை, ௪௨௦. 

௧௭ 

புல்வாய்மான், ௧௬௯.௨ 
புலம்பல், ௨௯௨, ௨௯௪, ௨௯௫, ௨௪௨, 
புலவர், ௧௨, ௪௨, ௭௨, ௧0௦௪, ௧௬௫) 
௨௬௫, ௨௪௦. 

புலவர்ச்கு யானையுந்தேருங்கொடுத்தல், 
62. 

புலவருடைய தகு.தியையறிர்துகொடுக் 
கவேண்டுமென்பது, ௧௨௧. 

புலி, ௨௯, Hh, ௪௨, ௫௨, டூ௪, am, 
௪௮, ௮௬, ௬௦, ௧00, ௧௬௫, ௧௫௨, 

௧௪௦, ௧௯௬௦, ௨௦0௨, ௨௯௪,௨௫௫,௩௨௯. 

பூலி இடம்வீழ்த்தகணவை உணணாதெ 
ன்பது, ௪௯௦), 

புலிச்சண், ௨௬௯. 
புலிக்குருளை, ௪௨. 
புலிசடி மால், ௨௦௧, ௨0௨. 
புவிதசோல், ௬௪௪. 
புலித்தோலாற்செய்யப்பட்ட கவசம், 

Ei. 
புவிப்பற்றாலி, ௩௭௪. 
புலிப்பொறி, ௬௯, ௫௮, ௧௪௪, 
புவி பக்றிச்சசையையும் யானையிறைச 

சியையம் உண்டல, ௧௬0. 
புவியின் இரை, ௫௨, 
புலியேறு, ௧௫௪, 
புவியைஅகப்படுத்தும் ஏர்திரம், ௧௯. 

௨௫௯, ௬௪௪, 
மகன், ௮௨, ௧௪௦, ௨௮௪. 

புலையன் தடி. கொட்டுதல், ௧௪௦. 
புழுதி, ௧௨௦. 
புள், ௪௪, ௪௯. 

புள்ளிமான்கலை, ௧௫௨. 
புள்ளினங்கள் ஆலம் பழத்ையுண்ணா 

தல், ௧௯௯. 

புள்ளினங்களிணி௰ல்பு, ௨௦௯. 
புளி, ௨௪௬, ௬௬௯. 
புளிங்கறி, ௧௧௯. 
புளிங்கூழ், ௨௧௫, ௬௯௬௯. 

புளிச்சுலை, ௧௪௭௪. 
புற்சை, ௬௪, ௮௪. 
புற்ற, ௫௪, ௧௧௯, ௧௫௨, ௬௨௯, ௬௬௯, 
புற.ச்சமயத்சோர், ௧௬௬. 
புறப்படும்முகூ.ர்சசம், ௨௦௮. 
புறப்புண், ௬௫, ௬௬. 
புறவின்துயரத்தை இரரசன் மாற்றிய 

கதை, ௬௪, ௬௯, ௪௯, ௪௬. 
புறவின்முட்டை, ௬௪. 
புறவு, ௪௯, ௩௨௭. 
புன்புலம் (-புன்செய்), ௧௮, ௬௪, ௧௪௭,



௧௮ 
புன்னை, ௨௪, ௬௩௮௬. 
புன்னைப்பூமாலை, ௨௫. 
புனல்காப்போர், ௮௯. 
புனம், ௧௬௮, ௧௪௯, கடுக, ௨௬௪. 
புனர்பூசம், ௨௨௯, 

Eb: 

பூங்குன்றம், ௧௯௯. 
பூஞ்சோலை, ௬௩, ௧௧௬. 
பூணூல், ௧௬௬. 
பூண்கட்டியசண்டு, ௨௪௯. 
பூகம், ௬௬௯, 
பூமி, ௨, ௯, ௧௨, ௨0, டு௮, ௧௯௭, ௨௦௪, 

௨௦௯, ௨௧௯, ௬௬௩. 
பூமிக்குக் ழே நீர்கிலையுண்டென்பது,ஈ. 
பூவடி. வமனமச் தஆடை, 2.௭௮. 
பூழின்சேவல், ௬௨௪. 
பூளை, ௨௯. 

பெ. 
பெண்கள் மதவைப் பொர்கலச்தேக்தி 

யுண்ணுதல், ௨௮. 
பெண்யானை, ௪௦, ௪௪, ௧௯௦, சடுக, 

௨௯௪, ௬௦௩... 
பெண்ணையாறு, ௧௨௭. 
பெரியகல்லைபுடைய ௮டார், ௧௯. 
பெசியயாழ், ௧௫௨. 
பெருங்கணணுறை, ௧௪௫. 
பெருங்கொடை, ௬௬௦. 
பெருக்கோக்ளெளி, ௬௭. 
பெருஞ்சோறு, ௨, ௨௯௫. 

பெருவங்யெம், ௧௫௨. 

பே, 
பேசன் (--ஒருவள்ளல்)) ௪௬௧, ௧௪௨, 
EP, EPL, ௧௪௫, ௧௪௬, ௧௫௮. 

பேசன் மயிலுக்குப்படாங்கொ?த்தத, 
SHS, SPH. 

பேய், ௨௯௮. 
பேய்ப்பெண்டிர், ௬௨. 
பேய்மகள், ௬௬௯, ௬௭௦, ௬௭௧. 
பேய்மகளிர், ௬௨, ௬௫௯. 
பேசாச்தை, ௧௪௦, ௨௪0, ௨௬௧, ௬௫௯, 
௬௬௨, ௬௬௪, ௬௭0. 

பேராந்தை சட்டுக்குவியென்றுகூவுதல், 
௨௪0. 

பொ, 
பொகுவற்பறவலை, ௨௬௮. 
பொத்தியார் (-ஒருபுலவர்), ௨௧௨. 
பொதியமலை, ௨, ௬௩, ௪௨௮, உகடு, 

al ar w @ & ew &. 

பொதி௰மலைச்சக்தனம், ௫௮. 
பொதுமகளிர், ௭௯. 

பொர்து, ௨௪0, 
பொரய், ௫௯. 
பொய்கை, ௨௪௬, ௨௪௯, ௨௮௪, ௬௫௧, 

பொரியல், ௨௬௪. 

பொருக்தில், ௫௯. 
பொருள், ௨0௨. 
பொரற்கம்பி, ௧.௬௫. 
பொற்சலத்தில் உண்ணுதல், ௧௬௦. 
பொரற்படையால் ௮லங்கரிச்சகுதிரை, 

௧௯௫. 

CG ற்படையால் ௮லங்கரித்ததேர், 
wa. 

பொழற்படையால் அலங்கரித்தயானை, 
௧௪௪. 

பொர்றளிர் உழிளை, ௫0௦. 
பொற்றாமரை, ௧௨௬, ௧௪௧. 
பொற்றாமனாமாலை, ௨௯, ௬௧௬. 
பொற்றம்பை, ௨, ௨௨, ௬௨. 
பொன், க௫௨, ௨௪௮, ௬௫௯, 
பொன்னரிமாலை, ௬௧, ௬௪, ௧௪௧, ௧௫௯, 

௨௨௦, ௨௨௬, ௬௫.௨. 

பொன்னா, ௬௮. 
பொன்னாபசணம், ௭௬, ௨௨௭. 

போ. 
போர்ச்களச்சாட்டு, ௬௯. 
போர்ச்சளத்தைச் தனதாச்சக்கொள்ளு 

தல், ௫௯. 
போர்ச்களம், ௨௬, ௬௫, ௬3, ௬௪, 

Ht, ௬௯௮, ௨௨௭, ௨௬௫, Rem, 

௬௯௨. 
போர்செய்சற்கு விழாவெடுத்தல், ௮௪. 
போர்ப்பறை, ௭௬, ௪௮, ௨௭௯. 
போர்வீரர் பகைவரைப்பார்த்திருத்தல், 

௯. 
போர்லீரரிருப்பு, ௬. 
போர்லீரரும் யானையும் போர்ப்பறை 

முன்னர்ச் செல்லவேண்டுமென்றல், 
௪௯. 

போர்வை, ௬௬௯. 
பேரரில் பகைவனா முசசத்தோடுகைச் 

கொள்ளுதல், ௭௨. 

ம், 

மகளிர், ௬௪, ௪௨, ௪௪, டக, ௬௮, ௬௬, 
௧௧௬, ௧௧௪, ௧௨, ௧௯௯௬, ௧௬௪, ௧௭௪௬, 
௨௦௯, ௨௨௯, ௨௪0, ௨௪௯, உட.



விஷயசூசிகை, 

மசளிர் ஆம்பற்றண்டாற்செய்ச வளை 
யையணி£துகொள்ளுதல், ௬௯. 

மகளிர் SOME, GEE, GPP, SHE, 
மகளிர் சணவருடணனிறத்தல், ௬௨. 
மகளிர் கூர்தல், ௬௭௪. 
மகளிர் சை, ௨௫௯. 
மகளீர் கடை, ௧௯௩. 

மகஸிர் மார்பிலறைர்துகொள்ளுதல், 
௨௩௯௭. 

மகளிர் முன்கை, ௧௧. 
மகளிர் விரல், ௧௪௪, 
மசளிர் விளையாட்டு, ௧௪௫ 
மங்கவியரசூத்திரம், ௧௨௭௪. 
மட்டையாகயெதலை, ௨௬௪. 
மடல், ௩௪௦, ௬௨... 
மடு, ௬௭, ௨௪௩, 

மடுவில் இளைஞர்பாய்ந்து முழுகி மண் 
ணெடுத்துவருதல், ௨௪௯, 

மண்டை (-பரணர்கைப்பாசத்திரம்), 

௧௦௪, சுக௫, ௧௨௫, ௧௫(௫,௧௭௯,௨௯௫), 
உ௭௬௪, ௨௮௭, ௬௫௨, ௬௮௭௬, ௬௯௮௮ 

மணப்பறை, ௧௬௯௪. 

மணல், ௩௩, ௫௯, ௬௦, ௧௯௬, ௧௪௮, 

௨௪௯, ௨௬௨, ௬௬௯. 
மணலினும் பலகாலம் வாழ்வாயாகவெ 
ன்றல, ௫௫. 

மணறகுன்று, ௧௪௪. 

மணி, ௫௩, ௧௫௨, ௨௮௪, ௬௫௯. 

மணிச்சோவையாகய ஆபசணம், ௮௯. 
மணிகள்நெருங்கப்பதித்த குவளைப்பூஸவ 

வெள்ஸளிசாராந்ரொடுத்த பொனனரி 
மாலை, ௧௫௯. 

மத்தளம், ௧௨௮, ௧௬௪, 
மதில், ௧௭௪, க௮, ௨௪, ௯௬, ௯௭, ௪௫) 

PP, ௬௯, ௬௭௪, ௨௦௧, ௨௨௪, ௨௪௨, 
௬௪௯, ௬௫௦, ௬௫.௫, ௬௮௭. 

மதிற்சூட்டு, ௨௪. 

மதிற்படை, ௨௨௮௭, 
மது, ௨௪, ௯௪, ௫௬, ௬௫, ௧௦௯, ௪௪௯, 

௧௧௪, ௧௫௨, ௧௬௦, ௨௧௨, ௨௨௪, 

௨௯௯, ௨௫௮, ௨௬௨. 

மதுக்குடம், ௨௨௪, ௨௬௯. 

மதுளை, ௬௨, ௫௮, ௬௪௭. 

மதுவை நிலத்திற்புதைத்துவைத்து முற் 
றச்செய்தல், ௧௨௦. 

மதுவை மூங்கஇற்குழாயில்வராத்து மு.தி 
TON SSE), ௧௨௯௬. 

மர்தி, ௧௨௮, ௧௫௮, ௨௦௦, ௨௪௪, 

மர்திரிச்சுற்றத்தினிலச்சணம், ௨. 

௧3 

மயில், ௧௯, ௬௦,௧௧௬, ௧௨௨௭, ௧௯௯,௧௪௧, 
௧௪, ௧௪௬, ௨௫௨, ௬௪௪, ௬௬௫. 

மயில்வாகனம், டு௬. 

மயிற்கொடி. முருசச்சடவுஞாச்கு உரித் 
தென்பது, ௫௬. 

மயிற்பீவியால் மாலைதொடுத்சல், ௫௦, 
௨௪௪. 

மயிற்பேடை, ௧௨௦. 
மரததுண்டம, ௨௯௧. 

மரபிழல், ௨௧௯. 
மரம், ௧0௯, ௧௪௭, ௧௩௬௭, ௨௪௦, ௨௭௯௩, 

கவ... , 
Lov, ௬௭௦. 
மரல்நார், ௨௬௪. 
மருதநிலம், ௧௬. 
மருதப்பண், ௧௪௬. 
மருதமரம், ௫௨, ௨௪௫௯, ௬௪௪, ௬௫3. 
மருர் துகொள்ளுமரம், ௧௮0. 
மருப்பு (-- ாமுறுப்புள்ஒன்.று), ௨௫௨, 
மரையா, ௧௬௮, ௪ஏ௦, ௨௬௭. 
மரையாவின்பால், ௧௬௮. 

மலங்குமின், ௬௪. 
மலை, ௨௨, ௪௨, ௫௨, ௬௧, ௧௦௩, ௧௦௫, 

௧0௯, ககக, ௧௨௦, ௧௨௫, ௧௬௪, ௧.ஈ௫, 

௧௯௬, ௧௯௮, ௪௪௫௦,௧௪௯,௧௪௭,௧௫௨, 

௧௫௬, ௪௫௭௪, ௧௫௮), ௧௪0, ௧௯௮, 

௨௧௧, ௨௫௧. 

க்கு, ஏ. 

மலைச்சாரல், ௬௦, ௧௫௦. 
மலைச்சிகரம், ௧௦௫. 
மலைசரடு, ௬௦, 

மலைப்பச்கம், ௧௯௭, ௨௦0. 
மலைமல்லிசை, ௧௬௮, ௩௮/0. 
மலையன், ௪௨௯, ௧௨௪, ௧௨௫, ௧௫௮. 

மலையிடத்துப் பொன்னுண்டாதல், 
௧௫௨, ௨௦௪. 

மலையில் செய்வ மிறாத்தல், 9௪. 
மலையில்வாழ்வோருணவ், ஈ௮. 
மலைபுச்சி, ௧௨௦, ௪௬௯௯. ் 
மலைஉழி, ௧௯.௫. , 

மழவர், ௮௮, ௬௦. 
மழு, ௫௬, ௨0௬. 

மழை, ௬௪, ௮௨, 40௪, ௪.௬௪, கீச௨ 

௧௫௯, ௧௯௪, ௧௫௯,௧௪௫,௧௯௬௨,௬௩௯௭. 

மழைத்துளி, ௧௨௯௩, ௩௬௪, ௬௮௫. 
மழைத்துளியினும் பலகாலம்வாழ்களெ 

CW HO, ௬௪. 
மழை வேண்டும்காலத்தப்பெய்வித்தற்: 

கும் வேண்டாச்சாலத்துஒழித்தற்கும்



2G 

குறவர் தெய்வத்திற்குப் பலிதாவுசல், 
om, 

மற்போர், ௮0. 
ஐ.றச்குடி.மகளிர், ௪௯, ௨௭௪௭௪, ௨௪௮, 

௨௪௯. 

மறத்தி, ௪௮௪. 
மறவர், 2௯, ௧௭௪௭, ௨௫௮, ௨௭0, ௨௪௮. 

மதவர்தொழில், ௬௮. 
மறுபிறப்பு, ௨௯௬. 
மன்றத்தில் பரிசிலர் தங்குதல், ௧க௯டு. 
மன்றத்தில் முழவுதச்சப்படுதல், ௮௯. 
மன்றம் (மன்று), ௪௬, ௭௬, ௭௯, 

௧௨௮, ௧௮௪, ௨௨0௦, ௨௭0, MOH, 
௬௯௨௫, ௬௯௯, ௩௪௪, ௬௭௪௯, ௬௩௭௮, 

௬௮/௪, ௬௫, ௬0, 
மன்றவிளவு, ௧௮௪. 
மன்றவேம்பு, ௭௬. 
சி, ௨௨௨, 
மனைவி, இறக் சசணவனுக்கு உணவுகொ 

டுச்சற்பொருட்டுச் சிறியவிடத்மை 
மெழுகுதல், ௨௪௬௯. 

மா. 

மாங்கனி, ௬௯௬௯. 
மாங்குடி.மருதனார், ௪௨, 
மாடம், (4௯, ௬௭, ௬௯, ௬௭௮, ௩௬0, 
மாணிக்கம், ௧௪௨, ௨௧௮. 
மரதம, ௮௭. 
மாயோன், ௫௭, 

மார்ச்சனை, சடு௨, ௧௬௪, 
மார்பிழ்செம்பொறியிருத்தல் உச்தமவி 

லக்சணமென்றல், ௬௮, 
மார்பு, ௧௦, ௫௯, ௧௫௫, ௧௫௭, ௧௬௧, 

௧௯௮, ௨௦௯, ௨௧௧, ௬௬௪. 
மாலை, ௪௮, ௬௪, ௬௫, ௪௫௬, ௧௭௪௨, 

௨௨௭௪, ௨௬௯, 
மாலைச்சாலம், ௬௪, ௧௫௪, ௧௫௯,௨௯௨. 
மாலைப்பச்து, ௬௯. 
மாலையச்இ, ௩௪, 
மாலையில் இலையைச்சேர்த துக்கட்டுதல், 

௨௦. 

மரவன், ஏக. 
மாவிலங்கையென்னுஜூர், ௧௭௬. 
மாறோச்சம்-மாஜனோகம (ஒருகாடு),௬௭, 

௬௯, ௧௨௭, ௨௮/0. 

மான், ௨ ௬௯, ௬0, ௧௬௮) ௧௫௦, ௨௫௪. 

௬௪௮, 
மான்கலை,௨௩, ௧6௨, ௪௭,௧௭௬௪, ௩௬௨0. 
மான்குட்டி, ௨, 

விஷயரசூசிை, 

மான்பிணை, ௨௯, ௧௫௭, 
மான்றசைப்புழுக்கல, FG 
மாணிறைச்௪ு, ௪௬௮. 

if. 

மிருக€ரிடகாள், ௨௨௯. 
மிழலைக்கூற்றம், ௨௪. 
மிளகுகொடி, ௧௬௮. 
மிளகுமூடை. 
மின், ௪௨. 

மீ. 
மின், ௪, ௧௯, ௨௬, ௧௬௮, ௩௯௭. 
மீனக்கொடி, ௫௮. 

. ல், 5௨. 

மூக்காவனாடு, ௮0, 
மூக்குதல் (-மொக்குதல்)) ௬௬. 
முூசுக்கலை, ௧௧௬, ௨௯௭. 

முசுண்டை, ௩௨௦. 
மூசுறி, ௬௪௯, 
முஞ்ஜை, ௧௯௬௪, ௬௨௦, ௬௨௮, 
Cp chen Gril, «He. 
வேட்டுக்கள், ௨௦௬. 
முத்தாரம், ௧௯, ௧௫0. 
மத்தியின் பத்தைத்தரும் ஈற்செய்கை 

களை அறிந்து செய்துகொள்கவென் 
றல், ௧௬௪, 

மூச், ௨, ௬௭௭. 

மூசீது, ௫௯, ௫௮, ௨௪௮, ௬௫௬, ௬௮0. 

(PES DFS POW, Ae. 
(PS, me, 02. 

முகற்போர்க்குச்செல்லுகையில் லீசர் நீ 
சாழி.ச்செலலவேண்டுமென்றல், ௪௯, 

AWA at கூச்சல், ௧௫௯. 
மூ.தி.ரமலை, ௧௮, ௧௬௦, ௧௬௯, 

மூதுமச்சட்டாழி, ௨௫௬. 
மூ.துமை, ௧௫௯. 

மூச்ரீசென்பசற்குப்பொருள், ௯. 

மும்ம ரசம், ௫௮. 
ழூயல், ௬௪, ௬௨௮, ௬௬௭, ௩௬௩௪, ௩௬௩௯, 

௬௮௪, ௬௯௬௫, ௬௯௭௬, 

மூயலின்ருட்டி ழறைச்சி, ௩௪. ௬௪௯. 
ழூயற்சி, ௧௦௯, ௧௪௮, ௨௧௩. 
மூயற்சியாலீட்டி யபொருளில் ஈல்லன 

வற்றைப் பரிகிலர்ச்குவழங்க எஞ்ச 
யதை ஒருவனுண்ண வேண்டுமென்ற 
ல், ௧௨௫. 

மூயற்சியில்லாதவஷடம்பு ௮ழடூழரதிரு 
தீதல், ௬௬,



ஷயரசூசிை க. 

மூரசு, ௧௭, ௬௬, (௫0, ௫௮, ௬௨, ௬௯, 

௬௯, ௪0௯, ௧௧௨, ௧௨௭, ௧௯௭௪, ௪௫௯, 

௧௫௮, ௧௬௧, ௧௪௪௫, ௧௪௬, 2௧௬௭௪, 

௨௨௯, ௨௧௮, ௨௫௧, ௨௭௦, ௨௮௮) 

௬௬௨, ௬௬௫, ௬௬௯, ௬௮௭௪, ௬௩௯௬௭, 

மூரசுசட்டி. ல், Qo. 

முருக்கமரம, ௧௬௯. 
முருகக்கடவுள்,௧௬,௨௯,௫௬,௧௨௦,௧௨௫. 

முருகச்கடவுள்கோயில், ௨௯௬. 
முருகக்கடவுள் இருச்செச்திவிலிரு த்தல், 

டுடு. 
முருசக்கடவுள் போரிற்கிறச்தவரென் 

றல், ௧௪, 
முருகச்கடவுளின் யானைவாகனம், ௫௨. 
முல்லைக்கொடி, ௧௧௪, ௧௪௪, ௨௦0, 

௨௪௨, ௬௬௫, ௬௯௯, கடு௨, ௬௩௬௫. 
மூலலைகிலம், ௬௮௬. 

முழவு, ௬௫, - , 
௧௫௨, ௨௯௬. 

மூழுச்தசை, ௨௧௯. 

முழுகெறி, ௧௧௬. 
(per, ௧௭௪, ௨௨௫. 

முள்வேலி, ௧௪௭, ௩0௪. 
மூள்வேவியையுடையதோட்டம், ௧௯௭. 
முள்ளம்பன்றி, ௬௨௫, ௬௭௪௪, 
மூள்ளூரமலை, ௧௨௯, ௧௨௬, ௧௪௪, 
மற்றம், ௧௪௦, ௧௭௮, 
முற்றுகை, ௪௯. 
மூழைமைசெய்தல், ௬௯௬. 
முன்கைச்கடகம், ௧௫௦, ௧௫௯. 
முன்படை, ௮௮, ௬௯, 
முன்பு ஒருசொழிலைச்செய்து பின்பு 

பிழைக்கச்செய்தேமென்று கருதலா 
காதென்றல், ௧௦. 

முனிவர், ௬௯. 

௮௮) ௮௬) ௧0௯) 

ம். 

மூங்கில், ௪௫௯, ௧௦௯, ௧௨௦, கடு௮, ௪௬௬, 
௧௬௮, ௨௦௦, ௨௭௪௭௪, ௬௪௦, ௬௬௫. 

மூங்கல்இழைம்து ஒலித்தல், 2௨௦. 
சல், ௧௦௯. 

puter, ௨௫௯. 
மூதிற்பெண்டிர் ரீ, ௧௯. 
மூப்பு, ௨௪௯. 
மூப்புடையவள்,௧௫௯,௨௭௦,௨௭௭,௨ஏ௮ 
மூப்புடையோர்பேசுதல், ௨௮௫௯, 
மூரிநிமிர்தல், டு. 
மூவசையுலகமும் இன்னவென்பது, ௬. 

மெ. 
மெம், ௧௦, 

மெய்புகுகருவி, ௧ஈ. 
மெமுகடை, ௧௦௯. 

மென்புலம், ௪௨. 
மென்னம, ௫௫. 

மே, 
மேகம், ௬௫, ௫௪, ௧0௯, ௧௬௧௪, ௧௪௯, 

௧௬௪, ௨0௯, ௨௦0௫, ௨௬௬. 
மேட்டுகிலம், ௧௦௨, ௧௨0, 
மேட இராச, ௨௨௯, ° 
மேல்கடல் பழையகடலென்பது, ௬ 
மேலீ9, ௬௧, 

on LD, 

மையலென்னுமார், ௭௪. 

மோ: 
மோ௫ியென்னும்புலவர், ௧௫௮, 
மோர், ௧௫௯. 

Ww, 

WU 6, ™, FH, 2, (HF, 6G), HI, Ea@), 

௨௦௯, ௨௨௬, ௨௨௭௪, ௨௯௭௪, ௨௯௮௮, 
௨௫௫, ௬௬௪, ௬௬௨, ௬௬௭௪, ௬௩௬௪௬, 

யமன் பாசத்தாற்கட்டுதல், ௧௯. 
யமனைவைதல், ௨௨௪. 
யவனர் தேறல் கொணர்தல், ௫௬, 

(பர. 

யாகசாலை, ௧௫, ௨௨௪, 

யாகஞ்சய்வோர் சலைமானினது உறுப் 
புத்தோலைத் தோஸிலணிதல், ௧௬௬. 

யாசத்தின்முடி.வில் விருந்தினரைப்பே 
ஹுதல், ௧௬௬. 

“)ரகத்திற்குரிய எழுவசைச்சாட்டுப்பசு, 
௧௬௬. 

யாகபத்தினணிசள் செற்றியில் ஜாலகத் 
சைச்சூடி.க்சொள்ளுசல், ௧௬௬. 

யாகபத்தினிசள் யாகத்தில் தலைவச்க்கு 
ஏவல்செய்தல், 2௬௬. 

யாகம், ௧௫, ௧௨௨, ௧௬௬, ௨௨௫, ௪0௦. 

யாழ், ௬௪, ௬௫, ௬௯, ௭௦, ௬௨, ௧௦௯, 

௧௨௭, ௧௩௫, ௧௫௫, ௧௪௫, ௧௪௯, 

௧௫௨, ௧௬௯, ௧௬௪, ௨௮, 

யாழ் த்தொடை, ௭௦. 
யாழ்த்சோல், ௬௦௮, 

யாழ்சரம்பு, ௧0௯, ௧௬௫, S&P, ௬௦௮. 
யாழ்ப்பத்தர், ௧௯௭௬. 
யாழ்ப்புலவர், க௫டு, 

யாழின்கோடு, ௧௨௭,௪௪ட௫,௪௫டு,௨௪௨,



௨௨ 

யரளி, ௨௦௭. 
யானை, ௬, ௪, ௬, ௪௯, ௧௪, கடு, ௧௬, 

4௪, ௧௬, ௨௨, ௨௪, ௨௬, ௬௦, ௬௪, 
௬௫, ௬௪, ௩௮, ௬௯, ௪௨, ௫௮௫, ௮௬, 
௫௯, ௫.௫, ௬௯, ௬௪, ௬௮, ௬௯, ௭௨, 

௭௪௯, ௭௯,௮௮0, ௮௪, ௬௬, ௬௪, ௬௬, 
௬௭, ௬௮, ௧00, ௧௦௧, ௧0௦௪, ௧௦௯, 
௧௧௪, , க௩௫, ௧௨௬, ௧௩௧, ௧.௩௪, 
௧௪௦,ட ,௧௪௨,௧௪டு, ௧௪௮,௪௫௨, 
௧௫௯, ு,ச௬௧, ௧௬௨, ௧௬௫,௧௪௦, 
௧௭௧, ௧௪௭,௧௭௮, ௧௮௪, ௧௬௯௭,௨ 0, 
௨௨0) ௨௨௮, ௨௨௯, ௨௬௯, ௨௯௪, 
௨௯௮, ௨௪௪, ௨௭௦, ௨௭௫, ௨௮௪, 
௯௦௪, ௬௧௦, ௬௯௫, ௩௬௭, ௬௩௯, 

௬௪௫, ௬டு௪, ௬௫௯, ௬௬௮, ௩௬௯, 

௬௪௦, ௬௭௧, ௬௮௭, ௩௬௪. 
யானை எஏறிகல்லைச் சவுளில் ௮டக்கிச் 

கொள்ளுதல், ௯௦. 
யானைச்சமபம், ௨௯, ௪௪, ௪௨௭, ௧௪௮, 

௨௨0. 
யானைச்சவளம், ௪௪, ௧0௧, ௧௧௪, ௧௮/௪. 
யானைக்கழுத்து, ௨௨, 
யானைக்கன்று, ௬௬௯. 
யானைக்கன்று விளங்கணியெடுத்தல், 

௧௮௧. 
யானைக்கூடம், ௨௨0. 
யானைக்கை, ௯௬, ௨௨, ௧௬௧. 
யானை கொம்பால்மதிலைக்குத்துதல்,௬௪. 

விறலியர்ச்குக்கொடுத்தல், ௧௪0. 
யானைக்கொம்பு, ௨௨, ௬௯, ௬௪, ௧௦௧, 

௧௫௯, ௧௬௧, ௧௪௦, ௨௮௪. 

யானைக்கொம்புமுற்றினால் மு.த்துண்டா 
மென்பது, ௧௬௧. 

யானைச்சூல், ௧:௩௦. 
யானைத்தலை, ௨௨. 
யானைத்திறை, ௬௫௪, 
யானைத்தொழில், ௧௪. 
யானைகடை, ௨௨. 
யானைஙிற்றல், ௨௨. 
யானை செட்டுயிர்ப்புக்கொள்ளல், ௨௬௪, 
யானைகெற்றி, ௬, 
யானை செற்றிப்பட்டம், ௬, ௧௨௭,௧௬௪, 

௬௨௬. 
யரனைரோரச்கு, ௨௨. 
யானைப்பாகன், ௨௨௦. 
யரனைப்பிணம், ௨௮௮, 
யானைப்போர், ௬, ௪௯, ௬௧, 
யானைமணி, ௬, ௨௨, ௧௬௪, ௪௬௫,௨0௨, 

விஷயகச சிகை, 

யானைமத்தசம், ௨௨, 
யானைமதம், ௬, ௨௨, ௬௩) ௬௪... 
யானைருகத்துப்புள்ளி, ௧௧௯, 
யானை முழாவொலவியைக்கேட்டல்,௬.௮ 
யானை மூங்கலைத்தின்றல், ௮0. 
யானைமேற்கொடி, ௯, ௬௮: 
யானையாற் கணையமரத்நைழறிப்பித்த 

ல், ௧௪, 
யானையாற் பகைவருடைய காவற்பொ 

ய்கையைச் கலக்குவித்துப்படி.விர்த 
ல், ௧௫, ௨௩, 

யானையாற் பகைவருடைய மதிலரண் 
கொள்ளுதல், ௬, ௬. 

யானையின் ௮ழி., ௨௨. 
யானையின் ஆபரணம், ௪௫௯, 

யானையின் தரதப்பூண், ௬௭. 
யானையின் போர்த்தொழில், ௬, ௨௬, 
யானையும் கன்றுங் கொடுச்சல், ௧௩௫, 
யானையைப்பிடி.க்கும் குழி, ௧௪. 
யானைவடி.வு, ௨௨. 
யானை ேட்டுவன், ௨௧௪. 

யுத.த,தஇல் இறர்தோருடைய உடம்பை 
மூடி யகற்குவை, க. 

யுச்தத்தில்மாண்டோர் சுவர்ச்கம்புகுத 
ல், ௬௨. 

யுத்தத்திற் சொல்லப்படார் இவரென் 
US, ௯. ் 

யுத்தம், ௪, ௬௨, ௬௯, ௮௮, ௬௩, ௧௯௯, 
௧௭௪௮, ௨௨௮, 

யூ: 

யூபத்தம்பம், ௧௫, ௨௨௪, ௪௦0, 

வ. 
வஞ்சன், ௬௯௬௮. 
வஞ்சி (கருவூர்), ௧௧, ௬௨, ௬௯, ௬௩௪௯, 

௬௮௪. 
வஞ்சிக்க, ௬௮௪. 
உஞ்சிபாடுதல், ௬௭௮, ௬௯௪, 
வடச்ருத்தல், ௬௫, ௬௬, ௨௦௯, ௨௧௮, 

௨௧௬. 
வடசாட்டரசர், ௩௧, டு௨, 
வடி.ம்பலம்பஙின்ற பாண்டியனாழ் பஃ 

துளியாறு உண்டாக்கப்பட்டசென்ப 

து, ௯, 
வடுகர், ௩௭௮. 
வண்டற்பாவை, ௧௪, ௨௪௩, 
வண்டி, ௬௦. . 

வண்டி.ப்பார், ௬௦,
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வண்டு, ௬௫, ௭௦, ௧௦௫. 
வயல், ௪௪, ௨௯, ௬௯, ௫௨, டு௪, ௬௪, 

௬௮, ௧௧௪, ௧௪௨, ௨௬௬, ௬௩௨௮, 
௯௫௪, ௬௮௬, ௯.௬௬. 

வயலைச்கொரடி., ௬௦௫. 
வயாவுற்றமகளிர் மண்ணுண்ணல், ௨௦. 
வயிற்றுத்த, ௭௪. 
வ ரகரிசியைப் பாலுலையிற்பெய்து சமை 

திதஅன்னத்தைத் சேனோகெலந்து 
உண்ணல், ௬௮. 

வ. ரஇன்சூல், ௧௨௦. . 
வரஇன்சோறு, ௩௪, ௧௬௭, ௨௧௫. 
கு, ௬௪, ௧௨௦, ௨௧௫, ௬௨௪, ௬௨௨, 

௬௨௪,௯௩௫, ௬௮௪, 
வரால், ௧௮, ௨௪௯, ௬௬௯, 

வ ராலிைீச், ௬௯௬௯. 
வரிசை, ௪௭, ௧௨௧, ௧௪0, 
வரிப்பொருண்மைப்பாட்டு, ௧௬௫, 
வலி, ௫௪. 
வலைஞர், ௨௪௯, 
வழிப்பறி, ௧௬௧௪, 
வழிப்பறிபறிப்போர், ௧௯௬, ௧௬௧, 
வள்ளிக்கிழங்கு, ௧௦௯. 
வள்ளைக்கொடி:, ௧௬, ௬௯௯. 
வளர்க்த.து தேய்தற்கும் தேய்ர்தது வளர் 

கற்கும், பிறந்ததா இதத்தற்கும் Ope 
தது பிறத்தற்கும் சர்திரன் உவமை 
யாமென்றல், ௨௭, 

வளை, ௬௭௬, ௫௯, ௭௭, ௮௯, ௧௦௯, ௪௪௯, 
௧௯௫, ௨௯௬௯. 

வளைகளின்முறி, ௨௯௪, 
வளையமாலை, ௭௪௭. 
வற்றல், ௪௪. 
வற்றியகுளம், ௧௪௨. 
வதுமை, ௬௮, ௧௯௬௬, ௧௬௬, ௧௪௦) 

௧௫௯, ௧௬௦, ௧௬௪, ௪௬௬, ௨௧0, 
௨௧௪, ௨௬௭, ௬௭௫, ௬௭௬, ௩௯௩, 

வழுமையையே அ௮னுபவித்தோர், பொ 
ருள்கண்டவிட்த்து ௮அடையும்மயச்ச 
ம், ௬௪௮. 

வறை, ௬௮௬. 
வன்புலம், ௫௨, ௧௪௬, 

வா, 

வாட்டாறு (ரூர்), ௬௯௬. 
லாட்போர், ௪௬௪. 
வாணிகன், ௧௬௪. , 
வாத்தயல்களைப் பரிசிலர் சாவிற்றூக்கி 

வருதல், ௧௦௬, 

வாத்தியம், ௪டு௯, ௨௮௪. 
வாத்தியவகை, ௧௫௨. 
வாய்ச்தலை, ௧௪௭, 
வார், ௫௦. 

வாழைப்பூ, ௨௭, 
வாழையிலையிலுண்டல், ௧௬௮, 
வாள், ௬, ௯, (00, ௬௧, ௬௯, ௬௭, ௪0௯, 

௨௫௬, ௨.௬௯, ௬௪௫, ௬௭௯, 

வாள்வடு, ௧௬ஏ. 
வாள்வீரர், ௧௯. 
வாளைமின், ௧௮, ௪௨, ௬௧, ௬௪, ௨௪௯, 

௨௮௪, ௬௨௨, ௬௬௯, ௬௯௫. 

வாளைமின் தமி, ௬௪. 
வானம்பாடிப்புள் ரீர்த்துளியைவிரும்பு 

சீலுடைத்தென்பது, ௧௬௮. 

வி. 

விச்சிக்கோ, ௨௦௦. 
விடி.யற்காலம், ௬௪௪, ௬௮டு, ௬௬௨, 

௯௯௪, ௯௯௮, ௪௦0. 
விண்மீன், ௧0௯, ௧௨௯௬, ௧௬௦, ௨௭௦, 

வண லழ்கொள்ளி, ௪௧, 
விதவை, ௬௨௭. 
விதி, ௧௭௬, ௨௩௭. 
வித, ௨௨ஏ, ௨௯0, 
விமானம், ௨௭. 

விரகு, ௨௨௭, ௨௬௧, 
விரிச்சபார்த்தல், ௨௮0. 
விருந்து, ௪௬. 
வில், ௨௯, ௬௬, ௪௭, ௧௫௨, 
வில்லாட்சள், ௧௬௮. 
விலாவென்பு, ௬௮. 
விழவு, ௨௨, ௬௪, ௬௯, ௬டு, ௮௨, ௮௪, 

௯௬, ௨௧௨. 
விழுப்புண், ௨௯௯. 
விளச்கம், ௨௪௭. 
விளங்இல் (--ஒரர்), ௫௯. 
விளரிப்பண், ௨௬௦. 
விளாம்பழம், ௪௮௧. 
விளைக்தசள், ௧.௯. * 
விற்பொறி, ௬௯. 
விறகுவெட்டுவோர், ௭௦. 
விறவியர் (விவி), ௬௨, ௬௦, ௬௪, ௭௦, 

௮௯௬, ௧௦௯, ௧௦௫, ௧0௯, ௧௧௪, ௧௯௩, 

SEQ, ௧௬௯௯௬, ௧௪0, ௧௫௧௪, ௪௫௨, 
௧௪௨, ௨௪௨, ௨௫௫, ௨௪ஏ. 

விறலியர்க்கு ஆபசணங்கொடுத்தல்,௧௧, 
௧௦௫. 

2௨௨,
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விறவியர்ச்குப் பூவிலகொடுத்சல், ௬௨, 
விறலியர்ச்கு மாலைகொடுத் தல், ௬௬௮. 

வீட்டியல்பை ௮றியவேண்மமென்றல், 
௧௬௮௪, 

வீட்டின் இறப்பு, ௧௨௯, ௬௧. 
வீட்டி ன்பச்சச்துள்ள ஊோயைப்பறிச் 

தல், ௪௪௦. 
வீட்டுக்சோழி, ௩௬. 
வீட்டெலி, ௨௧4. 
வீடு, ௪௪, ௧௬௦, ௬.௬௮. 

வீதி, ௬௬௮. 
வ் சச்சழல், ௬,௪, ௬௬, ௪௦, ௪௬, ௭௭,௮௩, 

௬௯, ௧00, ௧௨௪, ௧௨௨, ௧௨௫, ௧௪௨, 

லீரச்செல்வம், ௬௪. 
வீரபானம், ௧௪௭௮, ௨௬௮, 
வீர்ம், ௬௪. 
வீசமுரசம, ௬, ௫௦, ௨௧௧. 
வீரரு£ரசம் நீசாடல், ௫௦. 
வீர மேம்பட்டவார்ச்சை, ௪௪௮, 
வீரர் (வீரன்), ௬, ௨௪, ௬௪, ௪௯, ௫௫, 

௫௭, ௬௨, ௬௮, ௭௮, ள், ௮௪, ௮௬ 

௬௯, ௬௮, ௨௨௭௪, ௨௬௦, ௨௬௯, ௬௫௪. 
வீசர் சுவர்க்கம்புகு சல், ௨௬௦, 
வீசர், சம்மிலும் மேம்பட்டவர்சகளோடு 

போர்செய்சற்குப்போகையிற் செய் 
துகொள்ளுதல், ௪௧. 

வீரர் தோள், ௩௯. 
வீரர் முல்லைப்பூவைச்சூடுதல், ௨௪௨. 
வீரர் வஞ்சினங்கூறல், ௨௫, 14, ௪௨, 

௪௯, ப 
ர, ௨௬, ௬௧, ௧௨௮. 

வீரனொருவன் இறச்தபொழுது அவன் 
வீட்டைசோச்சப்புலவசொருவர் இச 
wes a. Hw gy. 

வெ, 
லெட் ப்பூ, ௧௦௦, ௨0௨. 
வலெண்கார்தள், ௬௦. 
ெண்கொற்றக்குடை, ஈ, ௨௨, ௬௪, 

௬௫, ௬௦, ௬௨, எ௫ு, ௪௭௫, 2௬௭, 
௨௧௧, ௨௨௯, ௨௬௪, ௨௬௬, ௬௬௭௦ 

வெண்ணி (தரூர்), ௬௬. 
வெண்ணெட்டி, எடு. 
ெள்புடைலை, ௨௮௬, ௨௧௪, 
வெயிலால்வாடியகாடு, ௧௬௦. 
கெருச்குவிடை, ௬௨௪, 
வெருகு, ௧௪௭, ௬௨௬. 

விஷயசூசிகை. 

வெள்ளரிச்சாய், ௨௪௬. 
வெள்ளரிவிதை, ௨௪௭. 
வெள்ளாடு, ௨௮௬, 
வெள்ளாரம்பல், ௨௪௮. 
வெள்ளி, ௪௪. 
வெள்ளிக்கலம, ௬௮௪. 
வெள்ளிசார், ௧௧. 
வெள்ளெள், ௨௪௬, ௬௨௧, 

௬௧௨, 

வே. 
வேங்கடமலை,௩௮௪,௩௮௫,௧௬௮௬,௯௯௪. 
வேங்கைப்பூ, ௧௦௦, ௧௯௭, ௨0௨, ௨௬௫, 
வேங்கைப்பூமாலை, ௧௬௮. 
மேங்கைப்பூவைப் பனைமோலையரல் 

அலங்கரித்து ச்சொடுத்தல், ௨௬டு. 
வேங்கைமசம், ௧0௮, ௪௨௦, ௧௨௯,௧௩௪, 

௨௦௨, ௨௨௪, ௬௬௬, ௬௫௨, ௬௯௦, 
வேங்கைமார்பன், ௨௧. 
வேட்டை, ௧௫௨. 
வேடர் (வேடன்), ௬௬, கடூ௨, கடக, 
2௮௯, ௨0௨, ௨௦௫, ௨௪௪, ௬௨.௪, 

வேணாவியோர், em, 
வேதம், ௨, ௬, ௧௫, ௪௬௬, ௩௬௨, 
வேதிகை, ௫.௬. 
வேப்பமாலை, ௪௫. 
வேம்பின்சாய், ௬௮௯. 
வேம்பு, ௪௫, ௭௬, ௭௭, ௭௯, ௨௮௧௪), 
௨௯௬, ௬௯௬௮, ௬௭௧. 

லேய்ங்குழல், ௪௪௩, ௨௮௪, 
வேர்வு, ௪௦௦, ௧.௧௬, ௪௬௦, HAH, 
வேல், கட, ௨௪, ௨௫, ௨௬, ௫௨. ௫௪, 

௫௮, ௬௯, AH, ௯௫, ௧௭, ௬.௮, ௬௯, 

கசக, ௧௧௬, ௧௧௮, ௧௬௦, ௧௫௭, ௧௪௨. 
௧௭௫, ௨௦0௦, ௨௪௯, ௨௭௫, ௨௮௫, 
௨௮௪, ௬௦௮, ௬௬௨, ௬௪௫, ௬௫௪) 

௯௬௭௦. 
வேவின் உட்டுளை, ௬௪, 
வேலின் உறை, ௬௮, 
வேலைவடு. $560, ௧௮0. 
வேள்வித்துறை இருபச்தொன்று,௧௬௪. 
வேளிர் ஒருமுனிவன்தமகுண்டச்தல் 

தோன்றியது, ௨௦௧. 
வேளை, ௨௧, ௨௪௬, 
வேளைப்பூ, ௨உகடு. 
வேளையிலை வேவ, ௨௪௬, 

63) GU. 

வையையாறு, ௭௪.
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கணபதி துணை, 

எட்டுத்தொகையுள் 

ஒன்றா இய 

YY 2 6% DT wy 
மூலமும் உரையும். 

(௧.) கண்ணி காரநறுங் கொன்றை காமர் 

வண்ண மார்பிற் முருங் கொன்றை 

யாதி வால்வெள் ளேறே சிறந்த 

சாகெழு கொடிய மவ்வே றென்ப 

டு கறைமிட றணியலு மணிக்தன் றக்கறை 

மறைகவி லந்தணர் நுவலவும படுமே 

பெண்ணுரு வொருதிற னன் றவ்வுருத் 

தன்னு எடகடிக் கரக்கினும் கரக்கும 

பிறைநுதல் வண்ண மாகன் றப்பிறை 

௧௦ பதினெண் கணனளு மேத்தவும் படுமே 

யெல்லா வுயிரக்கு மேமமாதகிய 

நீ.ரற வறியாக் கரகத்தத் 

தாழ்சடைப் பொலிந்த வருந்தவத் தோற்கே, 

கடவுள்வாழ்த்து. 

பாரதம்பாடிய பேநநீதேவனார் பாடியது, 

இதன்பொருள்.--திருமுடி மேற் சூடப்படுங்கண்ணி,கார்காலத்துமலரும் சறிய 
கொனள்றைப்பூ; அழ நிறத்தையுடைய திருமார்பின்மாலையும், அச்கொன்றைப்பூ / 

ஏறப்படுவது, தூய வெளிய ஆனேறு ; மிக்க பெருமைபொருந்திய கொடியும், ௮வ் 

வானேறென்று சொல்லுவர்; நஞ்னெதுகறுப்பு, திருமிடற்றை ௮ழகுசெய்தலும் 

செய்தத ; ௮ச்கறுப்பு, தான் மறுவாயும், வானோரை உய்யச்கொண்டமையின், 

பேசத்தைப்பயிலும் ௮ந்தணராற் புகழவும்படும் ; பெண்வடி.வு, ஒருபக்கமாயிற்று ; 

ஆய அவ்வழு, வுதான், தன்னுள்ளேயொுக் மறைக்கினும் மறைக்கப்படும் ; பிறை,



௨ புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

*இருத.சற்கு அழகாயது; அப்பிறைசான், பெரியோன் சூடுதலால், பதினெண் 

கணங்களாலும் புகழவும்படும் ; எவ்வகைப்பட்ட உயிர்களுக்கும் காவலாயெ, நீர் 
தொலைவறியாகச்குண்டி கையானும் தாழ்ர்த தருச்சடையாலும் றத செய்தற்கரிய 

தவதசையடையோனுக்கு.- என்றவாறு, 

சன்னுஎடக்கெ கரச்சினுங்கரச்குமென்பதற்கு அவ்வடி.வுதான் எல்லாப்பொ 
ருளையும் சன்னுள்ளேயடச்ட அவ்விறைவன்க.ற்றிலே மறையினுமறையுமென்று 

உரைப்பினுமமையும், நீரறவறியாக்கரகம் - கங்கையென்பாருமுளர், ௮ச்சறை, 
௮வ்வுரு, ௮ப்பிறை எனகின்ற எழுவாய்சட்கு ஐவலவும்படும், கரக்கினுங்கரக்கும், 

ஏத்சவும்படுிம் எனநின்்ற பயனணிலைகளை நிரலேகொடுக்ச, இவ்வெழுவாய்களையும்) 

பிறவற்றையும் அருக் சவத்தோற்கென்னும் சான்காலசனோடூருடி.க்க,. ஏமமாகய 

௮ருந்தவத்தோனென்ச; ஏமமாகயெ நீசெனினும் அமையும். ௮ணியலுமணிக்தன் 

ரென்பது, 1: உண்ணலு முண்ணேஸ்'' என்பதுபோல நின்றது, பதினெண் 

கணய்களாவார் : தேவரும் ௮ச.ரரும் முனிவரும் இன்னாரரும் இமெபுருடரும் கருட 

ரூம் இயக்கரும் இராக்கசரும் கக சருவரும் சிச்சரும் சாரணரும் வித்தியாசாரும் 

நாகரும் பூதமும் வேதாளமும் தாராகணமும் ஆசாசவாசிகளும் போசபூமியோரு 

மெனவிவர் ; பிறவாறுமுரைப்பர், 

இப்பெரியோனை மனமொழிமெய்களான் வணங்க, ௮றமுசல்கான்கும் பயக்கு 
மென்பது கருத்தாகக்கொள்க. (௧) 

(௨.) மண்டிணிஈத நிலனும் 

நிலனேக்இய விசும்பும் 

விசும்புதைவரு வளியும் 

வஸளித்தலைஇய தீயுஈ 

டு இருரணிய நீரும், என்றாய் 

கைம்பெரும் பூதத் இயற்கை போலப் 

போற்ருர்ப் பொறுத்தலுஞ் சூழசசிய seo மம் 

வலியுஈ் தெறலு மளியு முடையோய் 

நின்கடற் பிறந்த ஞாயிறு பெயர்த் துநின் 

௧௦ வேண்டலப் புணரிக் குடகடற் குளிக்கும் 

யாணர் வைப்பி னன்னுட்டுப் பொருக 

வான வரம்பனை யோ பெரும 

வலங்குளைப் பாவி யைவசொடு சனைஇ 

நிலந்தலைக் கொண்ட பொலம்பூக் தும்பை 

க௫ யீனாம் பதின்மரும் பொருதுகளத் தொழியப் 

* இருது, தலதென்றும் பிரதிபேசமூண்டு, 

* கலித்தோகை, முதலாவது பாலை, ௨௨; உண்ணலு ழண்ணேன் வாழ 

லும் வாழேன், தோணல முண்டு துறச்சப் பட்டோர், வேணீ ருண்ட குடையோ 
சன்னர்,””



புறநானூறு மூலமும் உரையும். க 

பெருஞ்சோற்று மிகுபதம் வரையாது கொடுத்தோய 

பா௮ல்புளிப்பினும் பகலிருளினு 

நா௮ல்வேத கெறிதிரியினுக 

இரியாச் சுற்றமொடு முழுதுசேண் விளங்க 

௨௦ ௩டுக்கின்றி %கிலியசோ வத்தை யடிக்கத்துச் 

சி.றுதலை ஈவ்விப் பெருககண் மாப்பிணை 

யந்து யந்தண ரருங்கட ஸிறுக்கு 
முத்தீ விளக்கிற் நஞ்சும் 

பொற்கோட் டி.மயமும் பொதியமும் போன்றே, 

திணை - பாடாண்டிணை ; துறை - *1சேவியறிவுமாஉ ; வாழ்த்தியலுமாம். 

சேரமான்பேநத்சோற்று உதியன்சேரலாதனை மாரஜ்சியூர் ழடிநாகராயர் 

பாடியது, 

இ- ்.--௮ஹணுச்செறிர்தநிலனும், ௮க்நிலத்.தின் ஒங்யெ ஆகாயமும், அவ்வாகா 

யத்தைத்தடவிவரும காற்றும், ௮க்காற்றின்கண் தலைப்பட்டதியும், ௮தயோடு மாறு 

பட்ட நீருமென ஐவகைப்பட்ட பெரிய பூதத்தினது தன்மைபோலப் பகைவர் 

பிழைசெய்தால் ௮ப்பிழையைப் பொறுத்தலும், ௮ப்பிழை பொறுக்குமளவல்ல 

வாயின் அவளா அழித்தற்கு உசாவும் உசாவினது ௮கலமும், அவளா அழிச்தற் 

சேற்ற மனவலியும் சதுரங்கவவியும், அவ்வாற்றால் ௮வரா ௮ழித்தலும், ௮வா வழிப் 

பட்டால் அ௮வர்க்குச்செய்யும் அருளுமுடையோய், நினது கடற்கட்டோன்றிய 

ஞாயிறு பின்னும் நினது வெளிய தலைபொருச்சிய இரையையுடைய மேல்சடற் 

கண்ணே மூழ்கும் புதுவருவாய் இடையரூத ஊர்களையுடைய நல்ல நாட்டிற்கு 

வேந்தே, வானவரம்ப, பெரும, சீ, ௮அசைச்ச தலையாட்டமணிர்த குதிரையையுடைய 

பாண்டவரைவருடனே சினந்து நிலச்தைத் சம்மிடத்தேகொண்ட பொற்பூச் 

தும்பையையுடைய துரியோதனன்ரு சலாகிய நூற்றுவரும் பொருது போர்க்களத் 

Sure படுந்துணையும் பெருஞ்சோழுயெ மிக்க உணவை இருபடைக்கும் வஜா 
யாதுவழங்ோய், பால் தன் இனிமையொழித்து புளிப்பிலும், ஞாயிறு தன்விளக்க 
மொழிக்து இருளினும், சான்குவேச.த்தினது ஒழுக்கம் வேறுபடினும் வேறுபாடில் 

லாத சூழ்ச்சியையுடைய மச்திரிச்சுற்றத்தோடு ஒழியாது கெடுங்காலம்விளங்இத் 
திளச்கமின்றிகிற்பாயாக; ௮ரைமலையின்கட் சிறியதலையையுடைய மறிகளையுடைய 

வாகிய பெரியசண்ணையுடைய மான்பிணைகள் ௮ச்திக்சாலத்தே ௮க்சணர் செய்தற் 

கரிய கடனாக அவுதியைப்பண்ணும் மு.த்தியாகெ விளக்ெசண்ணே துயிலும் 

பொழ்டிகரங்களையுடைய இம௰யமலையும் பொதியின்மலையும்போன்று.---௪ - ற, 

குளிச்குராடென இயையும்; குளிசக்குகாடென இடத்துநிசழ்பொருளின்றொ 

ழில் இடத்துமேல் ஏறிநின்றது. நீயோ, ஒ.- அசைநிலை; அன்றி, இதனை வினா 
    

* நிலயரோவென்றும் பாடம், 

 இப்பாட்டினை, மச்கட்பாடாண்டிணைக்குரிய துறைகளுள் ஒம்படைவாழ்ச் 

இற்கு உதாரணமாகச் காட்டினர் நச்சினுர்க்கினியர் ; அதனை, தொல்காப்பியம், 
பொருளதிசாரம், புறத்திணை யியலில், ** தாவி னல்லிசை'' என்னும் ௬௬-ம் சூத்திர 

வுரையிற் காண்க,



௮ புறநானூறு மூலமும் உரையும், 

வாக்க, ஞாயிறு குளிக்குமென்பதனை முற்றாக, இதனை அவ்வினாவிற்குப் பொரு 
ளாச்? உளைப்பாருமுளர். மு.த்தயோவன : ஆகவனீய௰ம், சாருகபத்தியம், தென்றிசை 
யங், ஆங்கும், அத்தையும் - அசைகிலை, வானவரம்பனை, ஐகாரம் - முன்னிலை 
விளச்டிநின்றது, கிலந்தலைச்கொண்டவென்பதற்கு கிலங்கோடல் சாரணமாகத் 
தலைக்சட்ருடிய வெணினுமமையும். 

போற்ருர்ப்பொறுத்தல்மு சலிய குணங்களையுடையோய், பொருந, வரையாது 
கொடுச்தோய், வானவரம்ப, பெரும, நீ, புளிப்பினும் இருளினும் திரியினும் இம௰ய 
மூம் பொதியமும்போன்.று ஈடுக்கன்றிச் சுற்றமொடு விளங்க நிற்பாயாகவெனக் 
கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க, 

போற்றார்ப்பொறுத்தல்மு லாய குணங்களை ௮ரசயலடைவாற் கூறகன்றா 

௪£சலின், பூதங்களின் ௮டைவு கூரூராயினார். 

இதனாற்சொல்லியத, *% தன்கடற்பிறக்தஞாயிறு தன்கடற்குளிக்குசாடனாத 
arp செல்வமுடையையாசவென்று வாழ்த்தவேண்டுவதின்மையின், நீடுவாழ்க 
வென வாழ்த்தியவாரூயிற்று, (2) 

(ர.) உவவுமதி யுருவி னோங்கல் வெண்ரூுடை 
நிலவுச்கடல் வரைப்பின் மண்ணக நிழற்ற 

வேம முரச மிமுமென முழங்க 

சேமி யுய்த்த நேஎ கெஞ்சிற் 

௫ றவிரா விகைக் கவுரியர் மருக 

செயிர்தீர் கற்பிற் சேயிழை கணவ 

*பொன்னேடைப் புகாணி,ந தற் 

அன்னருக்திறற் கமம்கடாத் 

தெயி.ஐ படையாக லெயிற்கக விடாவுக் 

௧௦ கயிறுபிணிச் கொண்ட கவிழ்மணி மருங்கிற் 

பெருங்கை யானையிரும் பிடரத்தலை யிருக்.து 

மருகதில் கூற்றத் தருந்தொழில் *சாயாக் 

கருங்கை யொள்வாட் பெருமபெயர் வழுதி 

நிலம்பெயரினு நின்சொற்பெயரல் 

௧௫ பொலங்கழற்காற் புலர்சார்இன் 
விலங்ககன்ற வியன்மாப 

ஷரில்ல வுயவரிய 

நீரில்ல நீவிடைய 

பார்வ லிருக்கைக் கவிகண் ணோக௩ற் 

* வானவ மபனாதலாற்செல்வமுடைஸடயாகவெள்றாழ்த்தபேண்டிலஇல 

மையின், டீவொழ்கவென வாழ்த்தியவாருயிற்ழறென்றும் பிரதிபேசமூண்டு. 
* பொன்னினேடையென்றும் பாடம். 
1 சாவாவென்றம் பாடம்,



புறநானூறு மூலமுூம உரையும. wr 

௨0 செந்தொடை பிழையா வன்க ணூடவ 

சம்புவிட விழ்க்தோர் வம்பப் பறுக்கைத் 

இருக்துசிறை வளைவாய்ப் பருந்தருக் தயவு 

முன்ன மரத்த துண்னருங் கவலை 

நின்னசை வேட்கையி னிரவலர் வருவதை 
௨௫ முன்ன முகச்தி nets Sau 

ரின்மை தீர்த்தல் வன்மை யானே. 

நீணையும் துறையும் அவை, 

பாண்டியன்கநங்கையோள்வாட்பேநம்பேயர்வழதியை டநம்பிடர்த்தலையார் 
பாடியது, 

இ-ள்.--உவாரரளின் மதியினது வடி.வுபோலும் வடி.வினையுடைய உயர்ந்த 

வெண்கொற்றக்குடை நிலைபெற்ற சகடலெல்லைக்கண் நிலத்தை கிழற்செய்ய, காவ 

லாய வீரமு.ரசம் இழுமெனமுழங்கும் ஒசையையுடைத்தாய்மூழங்க, சக்கரத் 

சைச்செலுத்திய ரமுடைய கெஞ்சினையும் ௨றியாத ௨ண்மையையுமுடைய பாண் 

ழ.யர் மரபினுள்ளாய், குற்றமறற கற்.ினேயுடைய சேயிமைக்குத்தலைல, பொன்னா 
னியன்ற பட்டத்மையுடைய புகரணிந்த மச்தகத்தினையும், ௮ணுகு சற்கரிய வவியை 

யும், மணசாறும் மசத்தினையுமுடைய, சொம்பு படைச்சலமாசக்சொண்டு பகைவர் 
ம.திவின்கட் கதலைக்கு தர் கயிற்றாற்பிஎரிம் தலைச்செய்ச கவிழ்க்க மணியையணி 

ஈ,5 பக்கத்தையும், பெறுங்கையையுமுடடைய யானையினது பெரிய கழுத்திடத்தே 

யிருச்து பரிசாசமில்ல ந கூற்றத்தினது பொர௫த்தற்கரிய கொலைத்தொழிலுச்கு 

இகயாத வலிய கையினகண்ணே ஒள்ளிய வாளி னயுடைய பெரும்பெயர்வழுதி, 

நிலம்பிறழினும் நினது ஆணையாயெ சொற் பிறமாகொரியல்வேண்டும் ; பொன் 
ஞற்செய்யப்பட்ட வீரக்சழல்புனைச்த காவீனையும் பூரிப்புலர்க்த சச்கனச்தையுடைத் 

சாயெ குறுச்சசன்ற பரக்த மார்பினயுமுடையோரம், ஊரில்லாசனவும், பொறுத்சற் 

கரிய உயங்குதலையுடையனவும், 8ீரில்லாசனவும், Fort. வழியனவுமாஇய, வஒம்பல 

ஜஷாசகவியச் சேய்மைச்கண்ணே பாரத்திரு2பமிருப்பினையும், சையாற் சவிச்சப்பட்ட 

கண்ணாற்குறித்துப்பாச்கும் பார்வையையும், செல்விய தொடைபிழையாத தறு 

சண்மையையுமுடைய மறவர்தாம் ௮ம்பைவிசெலாற் பட்டோ. ரது உடன்ஜூடிய 

புதிய சர்கலையின் மேலே இருஃதிய சிறகனையும் மாந்த வாயினையுடைய பருக 

இருச்துவருச்தும் உன்னமரத்தனையுடையவரகய ௮ணுகுதற்கரிய கவர்த்த வழியின் 

கணனே நிலபால் நச்சிய விருப்பசத்சால் இரப்போர்வருகுவர் ; ௮வர்மனசகுறீப் 
பை அ௮வாமுசத்தானற்ம்து அவருடைய வறுமையைக் நீர்த்தலைவல்ல தன்மை 

யான், ---ஏ- று, 

நு.தலையும் இறலையும் கடாத்தையும் மருங்கையும் பெருங்கையையுமூடைய 

யானைப்பிடர்த்தலையிருந்து எயிபபடையாக எயிற்கதவிட்டுக் கூற்றத்கருங்தொழில் 

சாயாப் பெரும்பெயர்உழுதியென மாறிச்கூட்கெ ; *சாலாலூதல் கையாலூக்குத 
லன்றி எயிறபடையாக எயிற்கதவெடுக்கைவிடா தபெருங்கையானையென இயைத் 
வலய   

் சாலிவிடுதலென்றும் பிரதிபேதமுண்டு,



௬ புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

துரைப்பினுமமையும்; எயிற்கதவிட்டுக் கயிறுபிணிசக்கொண்டவென இயைத்துளைப் 

பாருமுளர், ஊரில்ல உயவரிய நீரில்ல நீளிடையவாகயெ உன்னமரத்த கவலையென 
வும், பருக்திருந்துயவும் துன்னருங்கவலையெனவும் இயையும். 

மருக, கணவ, வழுதி, மார்ப, இரவலர்வருவது, ௮வர் இன்மை$ர்த்தல் வன் 

மையான்; அதனால், நின்சொற் பெயராதொழியல்வேணடுமெனசக் கூட்டி. வினை 

மூடிவுசெய்க. 

வாழ்த்தியலாதல்விளங்க, வேண்டுமென ஒருசொல் தர்துனாக்கப்பட்டது.(௯) 

(௪.) வாள், வலச்தர மறுப்பட்டன 

செவ்வா னச்.து வனப்புப் போன்றன 

தாள், களங்கொளக் கழல்பறைந்தன 

கொல்ல் லேற்றின் மருப்புப் போன்றன 

டு தோல், துவைத்தம்பிற் றளாதோன்றுவ 

நிலைக்கொரானு விலக்கம்போன்றன 

மாவே, யெறிபதத்தா னிடஙகாட்டக் 

ஃக௮ழ்பொருக செவவாயா 

னெருத்துவல்விய புல்போன்றன 

௧0 களிறே, கதவெறியாச் சிவக த. சாஅய் 

அு திமமுங்கிய வெண்கோட்டா 

னுபிருண்ணுக் கூற்றுப்போனறன 

நீயே, யலங்குளைப் பரீ இயிவுளிப் 

பொலந்தேர்மிசைப் [பொலிவுகதோன்றி 

௧௫ மாக்கட னிவஈதெழுதருஞ் 
செஞ்ஞா யிற்றுக் கவினை மாதோ 

வனையை யாகன் மாறே 

தாயி தூவாக் குழவி போல 

வோவாது கூஉரின் லுடற்றியோர் காடே, 

திணை - வத்சி; துறை - கோற்றவள்ளை. 

சோழன் உநவப்பஃறேரிளஞஜ்சேட்சேன்னியைப் பரணர்பாடியது, 

இ ுஊ்,--வாள் வெற்றியைச்சருசலாற் குருதிக்கறைபட்டன, செச்கர்வானத் 
இனது அழகையொத்தன; கால் புடைபெயர்ந்து போர்செய்து களத்தைத் தமதாக் 

இக்கொள்ளுதலால் வீரச்சழல் 1௮ருப்புத்தொழில் பறைச்தவை, கொல்லும் 

ஆனேற்றினது சோட்டையொத்தன ; பரிசைகள் ஒலித்துத் தைத்த அம்புகளால் 
  

* கதுழ்பொருதவென்றும் பாடம். 

ர் பொலிவொடுதோன்றியென்றும் பாடம், 
1 ஆர்ப்புத்சொழிலென்றம் பிரதிபேதமு ண்டு,



புறநா னாறு மூலமும் உராயும். ௪ 

துளைதோன்றுவன, நிலையிற்றப்பாச இலச்சத்சையொத்தன; குதிறனாகள், எதிரியை 

எறியும் சாலமுடையான் இடவாம் வலவாயாகிய இடத்தைச்காட்ட முகக்கருவி 

பொரப்பட்ட செல்வாயையுடைமையான் மான்ரு சலாயினவற்றின்சமுத்ைச்சவ்வி 

உதிரம் ஊற்றியுண்ட புவியையொச்தன ; களிறுகள், சுதவைழுறிச்து வெகுண்டு 

உலாவி நனைசேய்ர்த வெளிய கோட்டையுடைமையான் உயிரையுண்ணும் கூற் 

றையொத்தன ; மீதான், ௮சைச் ச சலையாட்டமணிக்த கதியையுடைய குதிரையாற் 

பூட்ட ப்பட்ட பொற்றேரின்மேலே பொல்வொடுதோன்றுதலாற் கரிய கடலின் 

கண்ணே ஒங்கியெழுகன்ற செய்ய ஞாயிற்றினது ஒளியையுடையை; அ௮த்சன்மை 

யையாதலல், சாயில்லாச உண்ணாக்குழவிபோல ஒழியாது கூப்பிடும், நின்னைச் 

சினப்பிச்கவருடைய நாடு, -௭ - று. 

நகாடென்றத, சாட்டூள்வாழ்வாலா. மாறென்பத, எதுப்பொருள்ப$ிவதோர் 

இடைச்சொல், சழல்பறிர்சனவென்றோதி, ௮தற்கு வீரச்சழனீங்கயெ ௮லையென்று 

உரைப்பாருமூளர், வாளாகிய மறுப்பட்டவையெனவும், கழலாகிய பறைக்சவை 

யெனவும், தோலாஇய துளைசோன்றுவஷவெளவும் கொள்க, துவைச்துச் தோன்றுவ 

வென இயையும். எறிபசச்சானென்பதழ்கு ஓச்தும் சாலையுடையானென்ற உரைப் 

பாருமுளர், 

செஞ்ஞாயிற்றுக்கவினை யென்ற துணையும் மன்னவன்புகமும், ஒவாது கூஉறின் 

உடற்றியோர் காடென ஒன்னார்ராடழிபிரங்கலுமாசலான், இது கொற்றவள்ளை 

யாயிற்று, 

(@.) எருமை யன்ன கருக்கல் லவிடைதோ 

ரோனிற் பரக்கும் யானைய முன்பிற் 

கானக நாடனை நீயோ பெரும 

யொ ராகலி னினனொன்று மொழிவ 

டு லருரூ மன்பு நிக நீங்கா 

Arne கொள்பவரொ டொன்றாது காவல் 

குழவி கொள்பவரி ஹோம்புமதி 

யளிதோ தானேயது பெறலரு் குனாத்தே, 

திணை - பாடாண்டிணை ; துறை - சேவியறிவுமாஉ; போநண்மோமிக் காத் 
சியுமாம். 
  

  

* இப்பாட்டினை, மச்சகட்பாடாண்டிணைக்குரிய துறைகளுள் வாயுறைவாழ்த் 

இற்கு உகாரணமாகககாட்டி , இதனுள் நிரயங்கொள்பவரொடொன்றாது ௪ வலை 

ஒம்பென வேம்பும் கடுவம்போல வெய்தாசச்கூறி அவற்கு உறுதிபயச்சலின் 

வாயுறைவாழ்த்தாயிற்றென்றும், செவியறிவறூஉவன்றெற்றும் கூறினர் நச்சிஞர்க் 

கீனியர் ; ௮தனை, தொல்காப்பியம், பொருளஇசாசம், பு றத இணையியவில், ** கொடுப் 
போசேத்திய'” என்னும் ௩டு -ம் சூத்தரவுளாயிற்சாண்க, இப்பாட்டில் :* எருமை 

யன்ன கருங்கல் விடைதோ, ருானிழ் பரச்கும் யானைய முன்பிற், கானக சாடனை 

நீயோ பெரும” என்பதை, ௮வர், தன்சட்டோன்றிய .ஐக்கம்பற்றிய வியப்பென் 
னும்மெய்ப்பாட்டி.ற்கு உதாரணமாகச் சாட்டினர்; அதனை, மெய்ப்பாட்டி யலில், 

எ-ம் சூத்திரவுரையிர்சாண்க,



லி] புறநானூறு மூலமும் உராயும், 

சேரமான் கநவூரேறியஒள்வாட்கோப்பெநஜஞ்சேரலிநம்போறையைக்கண்ட 
ஞான்று நீன் உடம்புபேறுவாயாகேன அவனைசீசேன்றுகண்டூ தம்ழடம்புபேற்று 
நீன்ற நரிவேநஉத்தலையார்பாடியது, 

இ-௭.--எருமைபோலும் வடி. வையுடைய சரிய கற்பொருர்திய இடக்தோ 

றும் பெற்றம்போலப் பரக்கும் யானேயையுடையவாய் வவியையுடைய காட்டிற் 

குள்ளாகிய சாட்டி னையுடையாய், பெரும, ரீ இங்ஙனம் பசைவரான் அணுகப்ப 

டாத இயல்பாகய பெருஞ்செல்வத்தையுடையனைலால், நினச்கு ஒருகாரியஞ் 

சொல்லுவேன்; அதனைக் கேட்பாயாக; அருளையும் அன்பையுறிச்பெ் பாவஞ்செய் 

தாரை நீங்காக ஈரகர்தைத் சமக்கிடமாசக்கொள்பவரோடு பொருச்தாது நீ ௪.க்கப் 

படும் சேயத்தைக் குழவியை வளர்ப்பாரைப்போலப் பாதுகாப்பாயாக; அளிக்கச் 

தச்சதொன்று அ௮க்காவல் ; ௮௪ பெறுதற்கரிது,--௪ - நூ. 

கசாவலென்றது, அகுபெயர், சாடனை, ஐகாரம் - மூன்னிலைக்கண்வர்த த. 

ஒவும், ஒரும் - அசைநிலை, அ௮ருளாவது, ஒன்றின் ஐயர்கண்டாற் காரணமின்றித 

தோன்றுமிரச்சம். ௮ன்பாலது, தன்னாற் புரச்சப்படவார்மேலுளதாயெசாசல். 

இனி, ஒகா.ரத்தைப்பிரித் து வினாவாச்க் சோப்பெருஞ்சேரலிரும்பொறையைகச் 
கண்டஞான்று கின்னுடம்புபெறுவாயெனச் தம்முடம்புபெற்மமைசோன்ற, நீயோ 
வென வினாவினாராச்சயுரைட்பாருமூளர், 

காவல் குழவிகொள்பவரினேம்பென்றமையாற் செவியறிவுநூஉவும், ௮௬ 
ளும் அன்புடிச்ி நீம்கா நிரயங்சொள்பவரோடொன்றாதென்றமையாற் பொருண் 
மொழிக்காஞ்சியுமாயிற்ற. (௫) 

(௬.) வடா௮.து பனிபடு கெவெளை வடக்குக் 

GO) F 03) அருகெருத குமரியின் தெற்குங் 

குணாஅது கரைபொரு தொகெடற் குணக்கு 

குடாது தொன்றுமுதிர் பெளவத்தின் கடக்குங் 
டு மேது, முப்புண ரடுக்கிய முறைமுதற கட்டி 

னீர்கிலை நிவப்பின் உழு மேல 

கானிலை யுலகத் தானு மான 

அருவும் புகழு மா விரிசீர்த் 

*தெரிகோன் ஞமன்ன் போல வொரு திறம் 
௧௦ *பற்ற லிவியரோ நித்றிறஞ் Anse 

செய்வினைச் கெதிரக்.ர தெவ்வர் தேஎத்துக் 

கடற்படை குளிப்ப மண்டி யடர்புகர்ச் 

சிறுகண் யானை செவ்விதி ்னேவிப் 

பாசவற் படப்பை யாரெயில் பலதச் 
  

* தெரிகோற்சமனென்றும் பாடம், 
ர பற்றிவியசோவென்றும் பாடம், 
1 ஏஎயென்றும் பாடம்,



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௯ 

௧௫ தவவெயிழ் கொண்ட செய்வுறு சகன்கலம் 

பரிசின் மாக்கட்கு வரிசையி னல்ூப் 

ஈபணியிய ரத்தைகின் குடையே முனிவா 

முக்கட் செல்வர் நகர்வலஞ் செயற்கே 
யிறைஞ்சுக பெருமகின் சென்னி றெர்த 

௨௦ கான்மறை *முனிவ ரேஈது கையெதஇிரே 

வாகெ $விறைவநின் கண்ணி யொன்னார் 

நாடுசுடி கமழ்புகை யெறித்ச லானே 

$சலிய ரத்தைநின் வெகுளி வாலிழை 

மஙகையர் துளித்த வரண்முகத் தெதிரே 

௨௫ அங்க, வென்றி யெல்லாம் வென்றகத் தடக்கய 

தண்டா விகைத் தகைமாண் குடுமி 

தண்கதுர் மதியம் போலவுந் தெறுசுட 

சரொண்கஇர் ஞாயிறு போலவு 

மன்னுக பெருமநீ நிலமிசை யானே, 

தீணை - பாடாண்டிணை,; துறை - | சேவியறிவுறா௨உ ; வாழ்த்தியலுமாம். 

பாண்டியன்பலயாகசாலைழதுதூமிப்பேருவழதியைக் காரிகீழார் பாடியது. 

இ ள்.--வடக்கின்கண்ணது பனிதங்யெ கெடிய இம௰மலையின்வடக்கும், 

தெற்டன்கண்ணது உட்குச்திறம்பொருச்திய கன்னியாற்றின்தெற்கும், €ழ்க்கண் 
ong சரையைப்பொருகின்ற சகரரால் தோண்டப்பட்ட சாகரத்தின்இழைக்கும், 

மேல்கண்ணது பழைதாய் முதிர்ச்த கடலின்மேற்கும், தழேதாகயெ நிலமும் ஆகாய 
Gb சுவர்க்கமுமென ஜூன்றுங்கூடிய புணர்ச்சியாக அடுச்சப்பட்ட ௮டைவின் 

கண் முதற்கட்டாெ நீர்நிலைக்சகண் ஒங்கெ நிலத்தின்&மும், மேலதாகிய கோ 

லோகத்தின்சண்ணும் ௮மையாது உட்கும் புகழுமாக; பரந்த ௮அளவையுடைய 

பொருள்களை அராயும் துலாக்கோலின்கட் சமன்வாய்போல ஒருபக்கம்கோடா 
சொழிக; நினது படை குடி.மு.தலாகய கூறுபாடுகள் Ange; போர்செய்தற்கு 

மாறுபட்ட பகைவர்தேயச்தின்.ண்ணே நினது சடல்போலும் படை மேல்விமு 

ஈ்.து உள்புக மிக்குச்சென்று அடர்ச்த புசசினையுடைய சிறுகண்யானையைச் தடை 

யின்றி சேரேயேவிப் பிய விளைநிலப்பச்சகச்தையுடைய ௮ரிய மதிலரண் பலவற் 
ஸழறயுங்கொண்டு ௮வ்வரணின்கட் கொள்ளப்பட்ட ௮ழகுபட்ச்செயம்த கல்ல ௮ணி 

சலங்களைப் பரிசிலர்க்கு உரிசையின்வழம்ட நினது கொற்றக்குடை முனிவ.ராற் 

பரவப்படும் மூன்றுதிரூுசயன தையடைய செல்வது கோயிலை வலம்வருவதற்குத் 
~~ 
  

* புணிஇயரத்தையென்றும் பாடம், [ மூதல்வரென்றும் பாடம், 

1 இயவுணினென்றும் பாடம். 6 சொலவிகவத்தையென்றும் பாடம். 

| ஒருவுதலை ஒரூ ௨தலெனவும் ஒருஉவெனவும் கூறுமாறுபோல, உறுவும் 
உறாஉதலெனவும் உநூஉவெனவும் கூ.றப்பமென்பர் நச்சினார்க்கினியர் [சொல், 
பொருள், புறத்திணையியல், ௬௪ - ம் சூத்திரவுறை |,



60 புறசானூறு மூலமும் உராயும், 

spa; பெரும, கினதுமுடி., மிச்ச சான்குவேதத்தினையுடைய ௮ர்தணர் நின்னை 
நீகவொழ்கவென்றெடுச்ச கையின்முன்னே வணங்குச; இறைவ, நினதுசண்ணி), 

தின்பசைவர.து சாட்டைச்சுடும் பலமணசாறும் புகையுறைத்தலான் வாடுச ; நினது 
சனம், வெளிய மு£த்தாரத்தையுடைய கின்தேவியருடைய துளித்ச ஒளியையுடைய 
மூகத்தின்முன்னர்த் தணிக ; வென்று வென்றிமுழமுதையும் வியவாது நின்மனச்சே 

உட்கொண்ட தணியாத வண்மையையுடைய தகுதிமாட்சிமைப்பட்ட குடுமி, குளி 

சர்ச்ச சுடணாயுடைய திங்களையொப்பவும் சுகின்ற ஒளிபொருந்திய ஒள்ளிய கதி 

னாயுடைய ஞாயிற்றையொப்பவும் நிலைபெறுவாயாக, மீ உலகத்தின் மேல்.--௭ - று, 

வடாதெண்னும் மு.ற்றுவினைக்குறிப்பைப் பெயர்ப்படுத்தி, பனிப$செடுவனா 

யொடு பண்பொட்டாக்,, ௮அதன்வடக்குமென்க ; ஒழிர்தனவுமன்ன, மேலது துறக் 

சத்தின்மேலுமென்பார், அதற்கு மேலதாயெ ஆனிலையுலகத்தானுமென்ரார். உரு 

(வென்பது, இவனாணையாற் பிறரஞ்சும் உட்குடைமை. அத்சையும், ஆங்கவும் - 

குடுமி, பெரும, உருவும் புகழும் ஆக; ஒருஇறம் பற்ராசொழிச ; 

கக; பணிக; இறைஞ்சுக; வாக; செல்லுக ; : பரிசின்மாக்கட்கு cH ww 

போலவும், ஞாயிறுபோலவும் நீ கிலத்தின்மிசை மன்னுகவெனச்கூட்டி, வினை 

மூடிவுசெய்க, 

சேஎத்தென்பதனுள், ௮ததை ௮சைநிலையாகக, தேயம் சடற்படைக்குள்ளே 

குளிப்பவென்றுரைப்பாருமுளர். ஞமன் - யமனெனினுமமையும், அடற்புகர்ச் 

சிறுகண்யானையென்று பாடமோதி, கொலையைச்செய்யும் புகரையுடைய யானை 

பயெனினுமமையும். ஆ - ஆகவெனத்திரிச்துகின்றது ; அஆட௫யென்பதனைத் BN 
யாது, கிற்றிறஞ்சிறச்கவென்பசனோடு இயைத்துரமைப்பாருநூளர், கின்றிறம் - நிழ் 

றிறமென வவித்துநின்ற த. 

சகர்வலஞ்செயற்குப் பணியியரென வீடும், ஏர். துகையெதர இறைஞ்சுசவென 

அறமும், புகையெறிச்தலான் வாடுகவெனப் பொருளும், மூகத்செ.திர் சணிசவென 
இன்பமும் கூறியவாருயிற்று, 

இஃது, இவ்வாறு செய்கவென ௮ரசியல்கூறவிற் செவியறிவுறாஉவும், மதிய 
மூம் ஞாயிறும்போல மன்னுகவென்றமையான் வாழ்த்தியலுமாயிற்று, (௬) 

(61.) களிறு கடைஇயதகாட் 

கழலுரிஇய திருந்தடிக் 
ரகணை பொருது கவிவண் கையாற் 

கண்ணொளிர் வருஉங் கவின்சா பத்து 

டு மாமறுத்த மலர்மார்பிற் 

ஹோல்பெயசிய வெறுழ்முன்பி ' 
  

* இப்பாட்டினை, வஞ்சித் ணைக்குறிய எரிபரச்தெடுத்தலென்னுர்துறைக்( 
உதாரணமாசக்காட்டினர் நச்சிறார்க்கினியர் [தொல், பொரு, புறத்திணையியல் 
௮ம் சூத்திரவுனா], 

ர் கணைச்சால் பொருதவென்றம் பாடம்,



புறநானூறு மூலமும் உரையும்: ௧௧ 

னெல்லையு மிரவு &மெண்ணாய் பகைவ 

ரூர்சுடு விளக்கச் தழுவிளிக் கம்பலைக் 
கொள்ளை மேவலை யாகலி னல்ல 

௧௦ வில்லவா குபவா லியறேர் வளவ 

தண்புனல் பரத பூசன்மண் மறுத்து 

மீனிம் செறுக்கும் யாணர்ப் 

பயன்றிகழ் வைப்பிற்பிற ரகன்றலை காடே. 

திணை - வஜ்சி; துறை - கோற்றவள்ளை ; மழபுலவஞ்சியுமாட் 

சோழன் கரிகாற்பேநவளத்தானைக் கநங்கழலாதனார் பாடியது. 

இ-ள்.--களிற்றைச் செலுச்திய தாளையும், வீரக்கழலுரிஞ்யெ இலச்சணச் 

தாற்றிருர்திய அடி.யினையும், ௮ம்பொடு *பொருது இடக்கவிர்த வள்ளிய சை 

முடனே கண்ணிற்கு விளங்கும் ௮ழனையுடைய வில்லையும், திருமகள் பிறர்மார் 
பை மறுத்தற்கு எதுவாகய பரந்த மார்பினையும், யானையைப்பெயர்த்த மிச்ச வலி 

யினையுமுடைய, பகலுமிரவுமெண்ணாது பகைவரது ஊனாச்சுடுன்ற SWorg 

ஒளியின்௧ண்ணே சஞ்சுற்றத்தை ௮ழைத்தலுடனே ௮ழுகன்ற கூவுதலையுடைய 
ஆரவாரச்சோகூடிய கொள்ளையை விரும்புதலுடையை ; ஆதலான், ஈல்ல பொ 

ரள்கள் இல்லையாகுவனவால் ; இயற்றப்பட்ட தேறையுடையவளவ, குளிர்ச்த நீர் 
பரர்த ஒசையையடைய உடைப்புச்களை மண்மறுத்சலான் மீறாலடைக்கும் புது 

வருவாயினையுடைய பயன்விளங்கும் ஊர்களையுடைய மாற்றாரது ௮சன்ற இட 
திதையுடைய சாகெள்.--ஏ.- று, 

இருச்தடியென்பதற்குப் பிறச்டொச ௮டி யெனினும் ௮மையும், கணைபொரு 

சென்றஅ, அதனொடுமருவுதலை. 

தாளையும், ௮டியையும, கையுடனே சாபத்தையும், மார்பையும், முன்பையு 

மூடையகளவ, நீ கொள்ளைமேவலையாதவின், யாணணாயும் வைப்பினையுமுடைய 
பிறர்காடு, ஈல்ல இல்லவாகுபவெனக்கூட்டுக. 

காடு ஈல்ல இல்லவாகுபவென இடத் அசிசழ்பொருளின்னெழில், இடத். துமே 

லேறிநின்றது. இனித் தாளாலும் ௮டி.ஏாலும் கையாலும் சாபத்தாலும் மார்பாலும் 

மூன்பாலும் கொள்ளைமேவஒயர்க்வினென ஆலுருபுவிரித் துறராப்பினுமமையும்ஃ 

இ, பிதரகன்;தலைகாடு சல்ல இல்லவாகுபவென்றமையிற் கொற்றவள்ளையும், 

ஊயர்கடு விளக்கத் தீழுவிளிக் கம்பலையென்றமையின் மழபுலவஞ்சியுமாயிற்று, (௪) 

(௮.) $வையங் காவலர் வழிமொழி தொழுகப் 

போகம் வேண்டிப் பொதுச்சொற் பொரு 
  

* என்னாயென்றும் பாடம், 

* பொருதவென்றும் பிரதிபேசமுண்டு. 

+t தொல்காப்பியப் பொருளதிகார உலமவியவில், **வேறுபட வர்.த'” என்னும் 
௬௨ - ம் சூத்திரவுராயில், இப்பாட்டிலுக்கு விளங்க விரித்துப் பொருள்கூறினர் 

நச்சிர்க்கினியர்,



Se. புறநானூறு மூலமும் உரையும. 

திடஞ்சிறி தென்னு மூக்கக் துசப்ப 
வொடுங்கா வுள்ளத் தோம்பா வீகைக் 

டு கடந்தடு தானைச் சேர லாதனை 

யாங்கன மொத்தியோ வீம்குசெலன் மண்டிலம் 
பொழுதென வராதி புறக்கொடுத் திறத்தி 

மாறி வருதி மலைமறைக் தொளித்து 

யகலிரு விசும்பி னாலும் 

௧௦ பகல்விளவ் குதியாற் பல்கர் விரித்தே. 

திணை - பாடாண்டிணை ; துறை - இயன்மோமி; பூவைநீலையுமாம். சேர 
மான்கட$ங்கோவாமியாதனைக் கபிலர் பாடியது. 

இள்.--உலகத்சைச்காச்குமரசர் கழிபாடுசொல்லிஈடச்ச நுகரும் இன்பத் 

விரும்பிப் பூமி பிறவேக்தருச்கும் பொதுவென்லும் வார்த்தைக்குப்பொரறுது 

தன்னாடு இடஞ்சறிசென்னும் மேற்கோள் செலுத்த மடியாத உள்ளத்தையும் பொ 
ளைப் பாதுசாவாதுவழங்கும் வண்மையையும் வஞ்சியாது எ.தர்கின்றுகொல்லும் 

படையையுமுடைய சே. ரலாதனை எவ்வாரொப்பை ? மிக்க செலவையுடைய மண் 

ழூ.லமே, நீ பகர்பொழுதை கினச்செனச் கூறுபடுப்பை ; இங்கள்மண்டி லத்திற்கு 

மூதுகட்பெ போதி ; தெற்கும் வடக்குமாகய இடங்களில் மாறிமாறிவருலை; மலை 

வின்சகண்ணே வெளிப்படாதுகரப்பை; ௮சன்ற பெரிய அஆகாயத்தின்சண்ணும் 

பசற்பொழுதுவிளங்குவை, பலூரணங்களையும் பரப்பி,---௭ - று, 

மாறிவருதியென்பதற்கு இராசிசோறும் மாறிவருதியெனினுமமையும், 

வீங்குசெலன்மண்டி.லமே, வாதி ; இறத்தி ; வருதி; ஒளித்தி ; ரீ விசும்பினா 

லும் பசல்விளங்குகி; இக்குறைபாடெல்லாமுடைய நீ சேரலரதனை யாங்கன 

மொத்தியோவெனசக்கூட்டி வினைமுடி.வுசெய்க. 

ஒழமுசவென்னுமெச்சம், நகருமென ஒருசொல்வருவித்து ௮அதனோடூகூட்டி. 
மூடி.க்கப்பட்டது ; ஒழுகவும் போகறுகரவும்வேண்டி.யெனினுமமையும், வேண்டி, 

பொருது, துரப்ப எனகின்ற வினையெச்சங்கள், ஒடுங்காவென்னும் பெயரெச்ச 
மறையோடு முழி.ச்சன,. இனி, "Us eee Pa என்னும் பாடத்திற்குத் இங் 
கண்மண்டிலமாக்க, £மாறிவருதி' என்பதற்குத் 2 ue gs வளர்ந் தும் வருதியென 
வும் பிறவும் அதற்கேற்பவுமுரைப்ப. (௮) 

(௯.) ஆவு மானியற் பார்ப்பன மாக்களும் 

பெண்டிரும் பிணிய டை யிரும் பேணித் 

தென்புல வாழ்நர்க் கருங்கட ஸிறுக்கும் 

பொன்போற் புதல்வர்ப் பெரூ௮ இரு 
டு மெம்மம்பு கடிவிடுது நும்மாண் சேர்மினென 

வறத்தாறு நுவலும் பூட்கை மறத்திற் 
கொல்களிற்று மீமிசைக் கொடி.விசும்பு நிழற்று 

மெங்கேோ வாழிய குடுமி தங்கோச்



புததானூறு மூலமும் உராயும். ௧௩ 

செக்கீர்ப் பசும்பொன் வயிரியர்க் இத்த 

௧௦ முக்நீர் விழவி னெடியோ 

னன்னிர்ப் பஃ்றுளி மணலினும் பலவே, 

திணையும் துறையும் அவை, 

பாண்டியன்பலயாகசாலைழதுதடுமீப் பேநவழதகியை நெட்டிமையார் பாடி 
யது. 

இ-ள்,--அவும், ஆனினதியல்பையுடைய ௮ர்சணரும், மகளிரும், கோயுடை 
மீரும், பாதுகாத்துத் சென்றிசைச்சண்வாழ்வோராகய நுங்குடி.யிலிறந்தோர்க்குச் 

செய்தற்கரிய பிண்டோதகக்கிரியையைப்பண்ணும் பொன்போலும் பிள்ளைகளைப் 

பெரூதீரும், எம்முடைய ௮ம்பை விரையச்செலுத்தக்கடவேம் ; நீர் நுமக்கரணாயெ 

இடச்சை ௮அடையுமென்று ௮றகநெறியைச்சொல்லும் மேற்கோளினையும் அதற் 
கேற்ற மறத்தனையுமுடைய, கொல்யானைமேலே எடுக்கப்பட்ட கொடிகள் ஆகா 

யத்ைநிழற்செய்யும் எம்முடைய வேர்தனாயெகுடு.ிி வாழ்வானாச ; தம்முடைய 
கோவரகிய ெெட்த நீர்மையையுடைய போச்சற்ற பசியபொன்னைச் கூத்தர்ச்கு 
வழங்கயெ முக்டீர்ச்சடற்றெய்௨த்திற்கெடுத்த விழாவினையுடைய %செடி யோனாலுள 
தாச்சப்பட்ட ஈல்ல நீரையுடைய பஃறுளியென்னுமாற்றின்மணலினும் பலகா 
லம்,--ஏ - று. 

எங்கோலாகய குடுமி, பஃறுளியாற்றின்மணவினும் பலகாலம் வாழியவெனக் 

கூட்டுக, 

கொடி. விசும்பு நிழற்றுமென்பது, சனைவினைப்பாற்பட்டு எங்சோவென்னும் 

முூதலொடுமுடி.ர்தது ; கொடியால் விசும்பு நிழற்றுமென்றுரைப்பினுமமையும் ; 

மீமிசைச்கொடி. விசும்புகிழற்றும் சஸிற்றினையுமென மாறிச்கூட்வொருமுளர், தங் 

கோச் செச்நீர்ப் பசும்பொனென்பதற்குத் தமசசசாட்சியினது செவ்விய நீர்மை 

யாற்செய்ச பசும்பொனென்பாருமூளர், முர்ீர்க்கண் வடி. ம்பலம்பரின்ரானென் ற 
வியப்பால், செடியோனென்றாரென்ப. யாற்றுநீரும் கெற்றுநீரும் மழைநீருமுடை 
மையால், கடற்கு மூச்நீரென்றபெயராயிற்று ; அன்றி, முன்னீரென்றோதி, நிலச் 

திற்குமுன்னாயெ நீரென்றுமுரைப்ப, பிணியுடையீரும் புதல்வர்ப்பெரு$ருமென் 

னும் மூன்னிலைப்பெயசோடு வும் பார்ப்பனமாக்களும் பெண்டிருமென்னலும் 

படர்ச்கைப்பெயர்கள் விராய்வர்து, நும்மசண்சேர்மினென்னும் முன்னிலைவினை 
யான்முடி.தல், **செய்யுண் மருங்ஜொும் வழக்கெயன் மருங்கினும்'' என்னும் ௮ 
கா.ரப்புறனடையாற் கொள்ளப்படும், (௯) 

(௧௦.) வழிபடி வோரை வல்லறி தீயே 

பிறர்பழி கூறுவோர் மொழிதே தலையே 

நீமெய் கண்ட தீமை காணி 

ஜனொபய்ப காடி யத்தக வொறுத்தி 
  

* உயரந்தோனாலென்றும் பிரதிபேதமுண்டு, 

* தொல்காப்பியம், சொல்லதிகாரம், எச்சவியல், ௬௪,



௧௪ . புறநானூறு மூலமும் உராயும்: 

@ வந்தடி பொருந்தி முந்தை நிற்பிற் 
றண்டமு௩் தணிதிகீ பண்டையிற் பெரிதே 

யமிழ்தட் டானாக் கமழ்குய் யடி.சல் 

வருகர்க்கு வனாயா வசையில வாழ்க்கை 

மகளிர் மலைத்த லல்லது மள்ளர் 

50 மலைத்தல் போகிய இலைத்தார் மார்ப 

செய்திரங் காவினைச் சேண்விளங் கும்புகழ் 

நெய்தலங் கான னெடியோ 

யெய்தவக் தனம்யா மேத்துகம் பலவே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

சோழன் *நேங்தலங்கானல் இளஜ்சேட்சேன்னியை ஊன்போதி பசுங் 
தடையார் பாடியது, 

இ-ள்.--நின்னை வழிபட்டொழுகுவோரை விரையவறிவை; பிறருடைய 
குற்றஞ்சொல்லுவாரத வார்த்தையைச் தெளியாய் ; நீ மெய்யாக மனத்தானாராய் 
68 ௮அறுதியிடப்பட்ட கொடுமையை ஒருவன்பாற்காணின், அதனை நீதிநூற்கு,த் 

தக ஆராயாது ௮,சமைக்குச்தகச் தண்டஞ்செய்வை ; வந்து நின்பாதத்தையடை 

ந்து முன்னேகிற்பாசாயின், அவர்பிழைசெய்வதற்குமுன் ரீ செய்யுமருளினும் 
அருள்பெரிதாச ௮வசைாச்செய்யுர் சண்டமும் தணிலை ; ௮மிழ்தச்சைச் தன்சுவை 

யால் வென்று உண்ணவுண்ண ௮மையாத மணங்கமழும் தாளிப்பையுடைய அடி. 
சிலை விருர்தினர்க்கு மிகுதிகுறைபடாமல்வழங்கும பழிதர்ர்த மனைவாழ்ச்கையை 
யுடைய பெணடிர்முயச்கத்தால் மாறபடுத்தலல்லது வீரர் போரான் மாறுபடுத்த 
லொழிக்த இச்திரவிற்போலும் மாலயையுடைய மார்ப, ஒருதொழிலைச்செய்து பின் 
பிழைக்கச்செய்தேமென்ற கருதாத செய்கையையும் சேய்மைச்சண் ணேவிளங்கும் 
புகழினையமுடைய செய்தலங்கானலென்னும் ஊரையுடையகெடியோய், ௮ஜுாச 
வச்தேம்யாம் ; கின் பலகுணங்களையம் புகழ்வேமாக,--ஏ - று, 

வழிபடுவோனா வல்லறிதியென்றது, அறிர்து அவர்களுக்கு ௮அருள்செய்வை 
யென்பதாம். பெரிதென்பது வினையெச்சச்குறிப்பாகலின், ஆக வென ஒருசொல் 
வருவித்துராக்சப்பட்டத, பண் டையிற்பெரிசென்பதற்கு 8 பண்டுசெய்த கோ 
ப.த்தினும் பெரிதாகத் சணிதியென்றுரைப்பினுமமையும். அடப்பட்டமையாத 
அமிழ்துபோலும் அடி. ஈலென்றுரைப்பினுமமையும். 

மெடி.யோய், பல ஏத்துவேமரக எய்தவர்சனமெனச்கூட்டுக, (௪௦) 

(௧௧.) அரிமயிர்த் தரண்முன்கை 

வாலிழை மடமக்கையா 

வரிமணற் புளைபானவக்குக் 

குலவுச்சினைப் பூக்கொய்து 
  

* செய்தலங்காலையென்றும் பிரதிபேத்மூண்டு,



புறநானூறு மூலமும் உரையும். கடு 

டு தண்பொருனைப் புனற்பாயும் 

விண்பொருபுகம் விறலவஞ்்௪ப் 

பாடல்சான்ற விறல்வேஈ்தனும்மே 

வெப்புடைய வரண்கடக்.து 

அப்புறுவர் புறம்பெற்றிசனே 

௧௦ புறம்பெற்ற வயவேர்தன் 
மறம்பாடிய பாடினியும்மே 
பேருடைய விமுக்கழஞசிற் 

சருடைய விழைபெற்றிசினே 

யிழைபெற்ற பாடினிக்குக் 

கடு குரல்புணர்சாக் கொளைவல்பாண் மகனுமமே, எனவாங் 

கொள்ளழற் புரந்த தாமரை 

வெள்ளி காராற் பூப்பெற நிசினே. 

திணை - பாடாண்டிணை ; துறை - பரிசில்கடாநீலை. 

சேரமான்பாலைபாடியபேநங்கடுங்கோவைப் *பேய்மகள் இளவேயினி பா 
டியது. 

இ-ள். -ஐய மமிரையுடைய திரண்ட முன்கையினையும் தாய ஆபரணத் 

தையுமுடைய பேதைமகளிர் வண்டவிழைத்த சிற்றிற்கட்செய்த பாவைச்கு வளை 

ந்த கோட்டுப்பூவைப்பறித்துச் குளிர்ந்த ஆன்பொருச்தத்துநீரின்கட் பாய்ந்துவிளை 

யாடும் வானைமுட்டிய புகழினையும் வென்றியைமுடைய கருவூரின்கட் பாடுதழ் 

கமைசர்த வெற்றியையுடைய ௮சசனும், பகைசெறும் வெம்மையையுடைய அரணை 
௮ழித்து வலியோடு எதிர்க்தவருடைய புறச்கொடையைப் பெற்முன் ; அப்புறச் 

கொடையைப்பெற்ற வலிய அரசனது வீரத்தைபாடிய பாடினியும், தோற்றப் 
பொலிவடைய இறந்த பல கழஞ்சாற் செய்யப்பட்ட ஈன்மையையுடைய ௮ணி 

கலத்ைப்பெற்றாள் ; ௮வ்வணிசலத்தைப்பெற்ற விறலிக்கு மு.சற்ரானமாகிய குர 
லிலே வர்துபொருந்தும் அளவையுடைய பாட்டைவல்ல பாணனும், விளங்க சழ 
லின்கண்ணே ஆக்கப்பட்ட பொற்றாமராயாயெ வெள்ளிகாராற்றொடுத ச பூவைப் 

பெற்றான் --ஏ - து, 

பாடி.னி இழைபெற்றுள் ; பாணன் பூப்பெற்றான் ; யான் ௮துபெறுசன்றிலே 

னெனப் பரிரில்கடாகிலையாயிற்ற; இனி, இவள் பேயாயிருக்கக் கட்புலஎனாயதோர் 
வடி.வுகொண்டபொடினாளொருத்தியெனவும், * இச்சஎ,ச்துவக்தோர்யாவரும் பரிசில் 

பெற்றூர்கள் ; ஈண்டு கின்னோடு எதிர்ச்து பட்டோரில்லாமையான், எனக்கு உண 

வாய தசை பெற்றிலென்' எனத் தான்பேய்மகளானமைதோன்றப் பரிரில்கடா 

யினாளெனவுங்கூறுவாருமுளர். *பாடினிக்கு,.. பாண்மகன்” என்பது, ௮துவெ 

னருபுகெடக் குகரம்வச்தது ; உயர்திணையாகவின், பாடினிபாடலுச்கேற்பச் சொ 
ளைவல் பாண்மகனெனினுமமையும், எனவும், ஆங்கும் - அசைநிலை. பெற்றிசன் 
CPST MU, UL TBD SEE ort Ob Foor, (௪௧) 
  

% பேய்மகள் இளவினியென்றும் பிசதிபேதமுண்டு,



௧௬ புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

(௧௨,) பாணர் தாமரை மலையவும் புலவர் 

பூததல் யானையொடு புனைதேர் பண்ணவு 
மறனோே மற்றிது விறன்மாண் குடுமி 
யின்னாு வாகப் பிறர்மண்கொண் 

டு டினிய செய்தஇநின் னார்வலர் முகத்தே, 

திணை - பாடாண்டிணை ; துறை - டயன்மொழிவாழ்த்து. 

பாண்டியன்பல்யாகசாலை ழதுகடமீப்பேநவழதியை நேட்டிமையார் பாடி 
யது, 

இ-ள்.--பாணர் பொற்ருமரைப்பூவைச் சூடவும், புலவர் பட்டம்பொலிந்த 
மத்தசத்தையுடைய யானையுடனே அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரினை ஏறுதற்கேற்ப 

அ௮மைச்சவும், ௮றனோ? இவ்வாறுசெய்தல்; வென்றிமாட்சிமைப்பட்டகுடுமி, வேற் 

றசசருடைய நிலத்தை ௮வர்சக்இன்னாவரகக்கொண்டு நின்னுடைய பரிசலரிடத்து 

இனியவற்றைச்செய்வை.--௭ - ற, 

குடுமி, பிறாமண் இன்னாவாகச்கொண்டு, மலையவும் பண்ணவும் நின் ஆர்வலர் 
மூசத்து இனியசெய்வை ; இது கினக்கு அறனோ? சொல்லுவாயாகவெனச் கூட்டி. 
வினைமுழ.வுசெய்க. 

மத்று - ௮சைகிலை, 

இத, பழித்ததுபோலப் புகழ்ச் த,தாகக்கொள்க, (௧௨) 

(௧௬.) இவனியா சென்குவை யாயி னிவனே 
புலிநிறக் கவசம் பூம்பொறி சதைய 

வெய்கணை கழித்த பகட்டெழின் மார்பின் 

மறலி யன்ன களிற்றுமிசை யோனே 

டு களிறே, முக்டர் வழக்கு சாவாய் போலவும் 

பன்மீ ப்பட் டிங்கள் போலவுஞ் 

சுறவினத் தன்ன வாளோர் மொய்ப்ப 

மரீ இயோ சறியாது மைந்துபட் டன்மே 
கேரயில னாகிப் பெயர்கதி லம்ம 

௧௦ பழன மஞ்ஞை யுகுத்த பிலி 

கழனி யுழவர் சூட்டொடு தொகுக்கும் 

கொழுமீன் விம்ந்த கள்ளின் 

விழுீர் வேலி காமிக வோனே, 

திணை - பாடாண்டிணை ; துறை - வாழ்த்தியல், 

சோழன்ழடித்தலைக்கோப்பேநநற்கீள்ளி கநவூரிடத்செலவானைக்கண்டு சேர 
மானந்துவஜ்சேரலிநம்போறையோடு வேண்மாடத்துமேலிநந்து உறையூர் ஏணி 
ச்சேரிழடமோசியார் பாடியது, 

இ-ள்.--இவன்யாசென்று வினவுவாயாயின், இவன்றான், புலியினதுதோ 

லாத்செய்யப்பட்ட மெய்புகுகருவிபொவிர்சத கொளுத்தற எய்த ௮ம்புகள் போழப்
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பட்ட பரச்.துயாச்த மார்பினையுடைய கூற்றம்போன்ற களிற்றின்மேலோன் ; இக் 

களிறுதான், கடவின்சண்ணே இயங்கும் மரச்சகலத்தையொப்பவும் பலமினினது 
ச வேசெல்லும் மதியை தயொப்பவும் சுறவினினச்தையொத்த வாண்மறதவர்சூழச் 

தன்னைமருவியபாகரையறியாது மதம்பட்டது ; இவன் கோயின்றிப் பெயர்வானாக; 

வயலிடத்து uIg Biss Sieau ஆண்டுள்ள உழவர் நெற்சூட்டெடனே இரட்டும் 

கொழுவிய மீனையும் விளைந்த கள்ளையுமுடைய மிச்கரீராயெ வேலியையுடைய 
ராட்டையுடையோன்,---௪ - று, 

களி.ற்றுமிசையோனாகிய இவன், யாரென்குவையாயின், நாழெவோன் ; 
இவன்களிறு மதம்பட்டது ; அதனால், இவன் சோயின்றிப்பெயர்ச்வெனசகூட்டி. 

வினை மூடி.வுசெய்க, 

சளிற்றுச்கு சாவாயோடு உவமை எதிர்ப்படையைச் சழித்தோடலும், இல்ச 

ளோடு உவமை வாளோர்ரூழத் தன் தலைமைதோன்றச் செல்லுதலுமாசச்சொள்ச. 
இல் - விழைவின்சண் நின்றது. 

பெருசற்ளெளிசளிறு கையிசச்து பசையகத் துப் புகுர்கமையான் அ௮வற்குத் 

தங்குறுமென்று அஞ்சி வாழ்த்தினமையால், இது வாழ்த்தியலாயிற்று ; இவற்குத் 
இங்குறின் சமக்குச்தீங்குறமென்னுங்கருத்தால் சோயிலனாடப் பெயர்சவென்றரு 

சரயின், வாழ்த்தியலாகாத ; துறையுடையானத பாட்டெனவுணர்க, (௧.௯) 

(௧௪.) கடுங்கண்ண கொல்களிற்ருற் 

காப்புடைய வெழுமூருக்கிப் 

பொன்னியற் புனைதோட்டியான் 
முன்புது76து ௪மகதாங்கவும் 

டு பாருடைத்த குண்டகழி 

நீரமுவ நிவப்புக்கு றித.து 

நிமிர்பரிய மாதாங்கவு 

மாவஞ் சேர்ந்த புறத்தை தேர்மிசைச் 

சாப கோன்ஞாண் வடுக்கொள வழக்கவும் 

௧௦ பரிசிலாக் கருங்கல நல்கவுங் குரிசில் 

வலிய வாகுகின் ருடோய் தடக்கை 

புலவுகாற்றத்த பைர்தடி. 
பூராற் றத்த புகைகொளிஇ upc genes 

கறிசோ றுண்டு வரும் துதொழி லல்லது 

கடு பிறிதுதொழி ல.றியா வாகலி னன்று 

மெல்லிய பெரும தாமே கல்லவாக் 

கா.ரணம் காதிய மார்பிற் பொருகர்க் 

இருகிலச் தன்ன கோன்மைச் 
செருமிகு சேஎயநிற் பாநெர் கையே.



5௮ புறநானூறு மூலமும் உராயும். 

திணை - அது; துறை - இயன்மோமி, 

சேரமான்சேலவக்கடூங்கோவாழியாதன் கபிலர்கைப்பற்றி ( மேல்லியவா 
மாலநுங்கை' எனக் கபிலர் பாடியது. 

இ-ள். -வன்சண்மையையுடைய கொலையானையாலே சாவலையுடைய கணைய 

மரச்ை மாறிச்்து இரும்பாற்செய்யப்பட்ட அழகுசெய்த ௮ங்குசத்சால் முன்னர்க் 

கடாவி அதுசெய்யும்வினையைப் பின்வேணடுமளவிலே பிடிக்கவும், விய நிலத் 

தைச குந்தாலியால் இடி. த்துச்செய்த குழிக்த இடெங்கின்கண் நீர்ப்பரப்பின.த அழ 
மாய உயர்ச்சியைச் கருதி அதன்கட்செல்லாமல் மிகைத்த செலவினையுடைய 

கு.ரிரையைச் முசைசாங்க வேண்டுமளவிலே பிடி.க்சவும், அம்பர ச்தூணிபொருக் 

திய மு.துகையுடையையாய்த் சேர்மேலேநின்று வில்லின,து வலியசாணாற்பிறர்த 

வடுப் பொருந்தும்படி. ௮ம்பைச் செலுச்தவும், பரிரிலர்க்குப் பெறுசற்கரிய ௮ணி 

கலங்களை ௮ளிக்கவும், தலைல, வலியவாகும், கின முழர்சாளைப்பொருர்திய பெரிய 
கைகள்; புலானாற்றத்தையுடையவாகய செவ்வித்தடியைப் பூசாற்றதசவாகிய யுசை 
யைக் கொளுத்தி அமைத்த ஊனையும் துவையையும் கறியையும் சோற்றையும் 

உண்டு வருர்துஞ்செயலல்லது வேறுசெயலறியாவாகலான், ௮லைதாம், பெரிதும், 
'மெல்வியவாயின ; பெரும, பெண்டி.ர்சட்கு ஆற்றுதற்கரிய வருத்தமாகயெ மார்பினை 

யும் பொருவார்க்குத் துளச்சப்படாமையிற் பெரியநிலம்போன்ற வலியினையுமு 
டைய போரின்சண்ணே மிச்ச சேயையொப்பாம், நின்னைப்பாவொருடைய சை 

கள்.--ஏ - று. 

கொளீஇயென்னுமெச்சம், ௮மைத்தவென்னும் ஒருசொல்வருவிசத்து மூடிக் 

கப்பட்டது ; கொளுத்தவெனத்திரித்து, ௮அல்வனென ஒருசுட்டுவருவித்து ௮௪ 

.னொடுமுடி.ப்பினும் அமையும். உண்டென்பது, பொதுவினையன்றேனும் கறி 
யொழிச்சவற்றிற்செல்லாம் சேறவிள, பன்மைபற்றி ௮மைத்தக்கொள்ளப்பூம் ; 

உளன் துவை கறியொடுகூடிய சோற்றை உண்டென உளாப்பினும் அமையும் ; 

இசனைப் பொதுவினையென்றுரைப்பாருமுளர், 

குரிசில், பெரும, சேஎய், வலியவாகும், நின்சை ; நிற்பாடுசர்கைசாம் மெல் 

வியவாகுமெனக்கூட்ெ. 

இனி, மாதாங்கவுமென்பதற்கு ௮சழியைக் கடக்சப்பாய்தற்குச் குதிரைக் 

குசையைத்தாங் எடுத்துவிடவுமென்றுமைப்பாருமுளர். பாசெசெனச் தம்மைப் 

படர்சகையாசச்கூறினார். 

தம்கையின் மென்மையது இயல்புகூறுவார், ௮ரசன்கையின் வலிய இயல் 

புவ்கூறினமையான், இஃது இயன்மொழியாயிற்ற. (௪௪) 

(௧௫.) *கடுக்தேர் குழித்த ஜெள்ள லாங்கண் 
வெள்வாய்ச் கழுதைப் புல்லினம் பூட்டிப் 
பாழ்செய் சனையவர் ஈனக்தலை நல்லெயில் 
  

5௩ இப்பாட்டின் முதற்பாசத்தை, மக்கட்பாடாண்டிணைக்குரிய துறையா €ய 

மன்னெயிலழித்த மண்ணுமங்கலத்இற்கு உதாரணமாசச்சாட்டினர் நச்சினுர்க்கினி 
யர் [தொல், பொரு, புறத்திணையியல், ௬௬ - ம் சூத்திர.வுரா ],
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புள்ளின மிமிமும் புகழ்சால் விளைவயல் 
ல்

 வெள்ளுளைக் கலிமான் கவிகுளம் புகளத் 

தேர்வழகல் இனைகின் றெவ்லர் தேஎத்துத் 

அளங்கயலாற் பணையெருத்திற் 
பரவடியாற் செறனோக்கி 

னொளிறுமருப்பிற் கஹிறவர 

௧௦ காப்புடைய கயம்படியினை 

யன்ன சீற்றக் சனையை யாகலின் 

விளங்குபொன் னெறிந்த ஈலங்கிளர் பலகையொடு 

நிழல்பமு நெடுவே லேர்தி யோன்னூ 

சொண்படைக் கடுந்தார் முன்புதலைக் கொண்மார் 
௧௫ கசைதச லக்தோர் ஈசைபிறச் கொழிய 

வசைபட வாழ்ந்சோச் பலர்கொல் புரையி 

னற்பலனுவ னால்வேசத் 

தருஞ்சீர் த்தப் பெருககணுறை 

கெய்மலி யாவுதி பொங்கப் பன்மாண் 

௨௦ வீயாச் சிறப்பின் வேள்வி மற்றி 

யூப ஈட்ட வியன்களம் பலகொல் 

யாபல கொல்லோ பெரும வாருற்று 

விசிபிணிக் கொண்ட மண்ணை முழ்விற் 

பாடினி பாடும் வஞ்சிக்கு 
௨௫ நாடல் சான்ற மைந்தினோய் நினக்கே, 

திணையுந் துறையும் அளை, 

பாண்டியன் பல்யாகசாலை ழதுகுடமீப்பேரவழத்யை நேட்டிமையார் பாடி 
யது. 

இ- ள.--விரைந்த சேர் குழித்த தெருவின்கண்ணே வெளிய வாயையுடைய 

கழுையாகய புஉவிய கினாயைப் பூட்டி. உழுது பாழ்படுத்தனே, அவருடைய 

அகலிய இடத்சையுடைய கல்ல அரண்களை ; புள்ளினங்சளொவிக்கும் புசழமைர்த 

விசாகழனிச்சணணே வெளிய தலையாட்டமணிர்ச மனஞ்செருச்செ குதிமாயி 

னுடைய கவிந்த குளம்புகள் தாவத் சேஸாச் செலுச்தினை, நின்னுடைய பகைவர் 

தேயத்துச்சண் ; ௮சைர்ததன்மையோடு பெரியகழுத்தினையும் பரர்ச அடியோடு 

வெகுட்சிபொருச்திய பார்கையினையும் விஎஏங்யெசோட்டினையுமுடைய சளி.ற்றை 

௮ப்பசைவருடையனவாகிய காவலையுடைய வாவிச்சட் படி.வித்தனை; அப்பெழ் 

றிப்பட்ட சனத்துடனே அதற்கேற்றசெய்கசையையுடையை ; ஆதலான், விஎங்கயெ 
இரும்பாற்செய்யப்பட்ட ஆணியும்பட்டமும் அறைச்ச அழகுமிச்ச பலகசையடனே 

கிழலுண்டாகிய நெடிய வேலை எடுத்துப் பகைவர் ஒள்ளிய படைச்சலங்களை 
யுடைய நினது விலார்சதாசிப்படையின்வவியைச் கெடுச்சல்வேண்டித் தம் ஆசை



௨௦ புறநானூறு மூலமும் உராயும். 

சொவர வந்தோர் ௮வ்வாசை பின் ஒழிய வசையுண்டாக உயிர்வாழ்ந்தோர் 

பலசோ?! குற்றமில்லாத சல்ல தருமழாலினும் சால்வகைப்பட்ட வேதத்தினுஞ் 

சொல்லப்பட்ட எய்.தற்கரிய மிச்சபுகழைய/டைய சமிசையும் பொரியும்முசலாகய 

பெரிய கண்ணுறையோடு செய்மிக்ச புகை மேன்மேற்ளெரப் பலமாட்ிமைப் 
பட்ட கெடாத தலைமையையுடைய யாசங்களை முடித்துச் தாண்ஈடப்பட்ட ௮௪ 

ன்ற வேள்விச்சாலைகள் பலவோ ? இவற்றுள், யாவையோ பல?! பெரும, வார் 

பொருச்தி வலிச்துச்கட்டுதலைப்பொருந்திய மார்சசனைசெழிச் ச தண்ணுமையை 

யுடைய விறலிபாடும் மேற்செலவிற்கு ஏற்ப, ஆராய்தலமைச்ச உவியையுடை 

யோய், நினக்கு.--௪ - று. 

பூட்டி என்னும் வினையெச்சத்திற்கு உழுதென்னுஞ்சொல் தந்துனாச்கப்பட் 
டது. சற்பனுவலாகய கால்வேசமென்பாருமுளர், கற்பனுவல்கால்வேதத்து 

வேள்வியென இயையும். 

பெரும, ட மக்தினோய், பாழ்செய் தனை , தோவழங்லே ; சயம்படியினை; ஆக 

வின், நினக்கு உன்னாசாகெய வசைபடவாழ்ச்சோர் பலர்கொல் ! பூபம்ஈட்ட வியன் 
சஎம் பலகொல்? இவற்றுள், யா பலகொல்லேசவெனச்கூட்டி வினைமுடி.வுசெய்க. 

விளங்குபொன்னெறிச்தவென்பசற்குச் கண்ணடி தைச்சவெனிஞம் அமை 

யும். தார் முன்பு தலைக்கொண்மாசரென்ப,-ற்கு,ச் தாரை வவியால் தலைப்பபவெனி 

லும் அமையும். புரையுசற்பனுவலென்பதூஉம் பாடம், யாபலகவென டஇவ்விச ண் 

டூன்பெருமையும் கூறியவாறு. 

இவை எப்பொழுஅஞ்செய்தல் இயல்பெனக்கூறினமையின், இஃது இயன் 
மொழியாயிற்று, (8G) 

(௧௬.) வினைமாட்சிய விராபுரவியொடு 
மழையுருவின தோல்பரப்பி 

முனைமுருங்கத் தலைச்சென்றவர் 

விளைவபல் கவர்பூட்டி. 

௫ மனைமசம் விறகாகக் 

கடிதுறைநீர்க் கனி௮படீஇ 
யெல்லுப்பட விட்ட சுடு£ விளக்கஞ் 

செல்சுடர் ஞாயிற்றுச் செக்கரிற் றோன்றப் 

புலங்கெட வி.றுக்கும் வ.ரம்பி னைத் 

௧௦ துணைவேண்டாச் செருவென்மிப் 
புலவுவாட் புலர்சாஈதின் 

முருகத் சீற்றச் தருகெழு குரிசின் 
மயங்குவள்ளை மலசாம்பற் 

பனிப்பகன்றைக் கனிப்பாகற் 

௧௫ கரும்பலல.து காடறியாப் 

பெரு கண்பணை பாழாக
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+ வேம சன்னு டொள்ளெரி யூட்டினை 
நாம கல்லமர் செய்ய 

வோ.ராங்கு மலைக்தன பெருமகின் களிறே, 

திணை - வஜ்சி; துறை - *மழபுலவத்சி, 

சோழன் டராசதயம்வேட்ட பேநநற்கீள்ளியைப் பாண்டரங்கண்ணனார் 
பாடியது 

இ-ள்.--போரிற்கு ஈன்மையையுடையவாயெ வினாக்ச குதிராயுடனே 

மூகில்போலுகி.றத்சையுடைய பரிசையைப் பரப்பி, முனையிடங்கீலங்க மேற்செ 

ன்று, ௮வது நெல்விளைசழனியைக் கொள்ளைடூட்டி, மனையிடத்துமரமே விறகாகச் 

சாவற்பொய்சைகளின் நீரிலே சளிற்றைப் படி.வித்.த, விளச்சமுண்டாகவிடப் 

பட்ட நாசெகெருப்பினது ஒளிதான் விடுகின்ற கதிரையுடைய ஞாயிற்றினது 

செக்கர்நிறம்போலத் தோன்ற இடமில்லையாகச் சென்றுவிடும் எல்லையில்லாச படை 

யினையும், தணைப்படைவேண்டாத போர்வெற்றியினையும், புலானாறும் வாளினை 
யும், பூசிப்புலர்ந்த சார் தினையும், முருகனது வெகுட்ெபோலும் வெகுட்சியினையு 

முடைய உட்குப்பொருந்திய தலைவ, ஒன்றோடொன்றுகலந்த வள்ளையையும் மலர் 
6S ஆம்பலையும் குஸிர்ச்சியடையுடைய பகன்றை ம் பழதிதையுடைய பாகலையு 

முூடைத்தாயெ கரும்பல்லது பிறிதுகாடறியாச பெரிய மருதம் டாழாசக் காவலை 
யுடைய ஈல்ல காட்டை ஒஎளிய இயை ஊட்டி. ௮ஞ்சத்சக்க ஈல்ல போனராச் செ 

ய்ய, நின்கருச்திற்கேற்ப ஒருபெற்றிப்படப்பொரு தன, பெரும, நின்னுடைய களி 

தகள்.---௭ - று. 

தோல்பரப்பியென்பதுமூகலாகயெ வினையெச்சங்களை இறுக்குமென்லும் பெய 
ரெச்சவினையொடு முடி. சத்து, அதனைத் தானையென்லும்பெயசொடு முடிக்க, பா 

கற்மண்பணையென இயையும், எல்லுப்படவிட்ட சுடு£யென்றதனை த் தானைக்கு 

அடையாக்குக, சவர்பூட்டி மென்பசற்கு விரும்பிக்கொள்ளையூட்டி.யெனவும், புலங் 

செட௨வென்பதற்கு சாட றியவெனவும், புலவுவாளென்பதற்குப் புலாலுடையவா 

ளெனவம் உரைப்பினும் ௮மையும், 

குரிசில், பெரும, நீ அமர்செய்ய, கின்களிறு ஒசாங்குமலைச்தனவென வினை 

மூடி.வுசெய்க, 

பாகல் - பலாவென்று உரைப்பாருமூளர். 

ஏமான்னாடொல்ளெரியூட்டி யென்றதனால், இத மழபுலவஞ்சியாயிற்று. (௧௬) 

(௧௭.) தென்குமரி வடபெருங்கற் 

குணரூடகட லாவெல்லை 

கூன்றுமலை காகொ 

டொன்றுபட்டு வழிமொழியக் 

் இப்பாட்டினை, எரிபரர்செடுச்சலென்னும் துறைச்கு உதாரணமாகச்சாட் 

டி னர் நச்சினரகசனியர் [தொல், பொரு, புறத்திணையியல், ௮-- ம் சூ.த்தரவுரை]. 
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புறிகாராணூறு சூலமும் உராயும். 

கொடிதுகடிக்து கோறிருத்திப் 

படிவதண்டு பகலாற்றி 

மனிதருண்ட சுடர்கேமி 

முழுதாண்டோர் வழிகாவல 

குலையிறைஞ்சிய கோட்டாமை 

யகல்வயன் மலைவேலவி 

நிலவுமணல் வியணன்கானத் 

சகண்கழிமிசைச் சுடர்ப்பூவிற 

ஐண்டொண்டியோ சம்பொருக 

மாப்பயம்பின் பொமையபோற்றாது 

நீகுகுழி யகப்பட்ட 

FO enews வெறுழ்முன் பித் 

கோடும் மிய கொல்களிறு 

நிலைகலங்கக் கசூழிகொன்று 

இளைபுகலச் தலைக்கூடியாங்கு 

நீபட்ட வருமுன் பற் 

பெருக்களர்௫௪ி பலருவப்பப் 

பிலி துசென்று மலாதாயத்தப் 

பலர்காப்பண் மீக்கூறவி 

னுண்டாகிய வுயர்மண் ணு ர 

சென்றுபட்ட விழுக்கலனும 

பெறல்கூடி மிவனெஞ் சுயப்பெபெமி னெனவு 

Gus gGarg Wen mut hone 

வீங்குசகிறை வியலருபப 

மிழக துவைகுன மினிகாமிவ 

ஞடன்௮கோக்கினன் பெரிகெனவும் 

வேற்றரசு பணிதொடக்குகின் 

னததலொடு புகழே,்இக் 
காண்தகு வக்இ௫குற் பெரும வீண்டிய 

மழையென மருஞூம் பஃறோன் மலையெனகத் 

சேதனிதை கொள்ளு மிரும்பல் யானை 

யுடலுக ருட்க விய்கிக் கடலென 

வானீச்க் கூக்குக் கானை யரனாது 

க௫ிவொடுவ் கெயிற்தச வுச்தலை பனிப்ப 

விடி யென: முழங்கு Lp 1 Rear 

வரையா வீகைக் குடவர் சோவே.
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தீணை - வாகை; துறை - அரசவாகை; டஓயன்மோமழியுமாம். 

பாண்டியன் தலையாலங்கானத்துச் சேநவேள்றநேடூத்சேமீயனற் பிணியிந 
ந்த யானைக்கட்சேய்மாந்தரஜ்சேரலிநம்போறை வலிதிற்போய்க்கட்டிலேய்தின 
னைக *தறுங்கோமியூர்கீழார் பாடியது, 

இ-ள்.--தென்றிசைச்சட் சன்னியும் வடஇசைச்சண் இமயமும் இழ்த்திசைக் 

கண்ணும் மேற்றிசைச்சகண்ணாங் கடலும் எல்லையாக நடுவுபட்ட நிலச்துச் குன்றும் 

மலையும் காடும் சாடும் என இவற்றையுடையோர் ஒருபெற்றிப்பட்டு வழிபாடு 

கூறச் 2த்தொழிலைப்போச்டச் கோலைச் செவ்விதாகஇ OC en os Bur Aen pena 

உண்டு நஷவெஙிலைமையைச்செய்து தடையின்றாக உருண்ட ஒளியையுடைய சச்காத் 

தால் நிலமுழமுதையும் ஆண்டோ.ரது மரபைக் காத்தவனே, குலைசாழ்ர்த கோட் 

புக்ச தெங்கேயும் அகன்ற சழனியையும் மலையாகிய வேலியையம் கிலாப்போ 
ன்ற மணலையுடைய ௮கன்ற கடற்கரையையும் தெளிந்த கழியிடத்தத் தப்போ 

லும் பூவினையுமுடைய குளிரச் ச சொண்டி.யிலுள்சோருடைய அ௮அடுபொருக, யானை 

படிக்குங்குழிமேற்பாவின பாவைத தன்மனச்செருக்காற் பாதுகாவாது ஆழத்தால் 

கெடி.யகுழியின்கண்ணே அகப்பட்ட பெருமையையுடைத்தாகய மிச்சவலியையு 

டைய கொம்புமுதிர்க்த கொல்லுங்களிழ அதன் கிலைசரியச் குழியைத்தாரத் தத் சன் 

னினம்விரும்பத் சன்னினச்திலேசென்று பொருக்தினுற்போல, பொறுத்தற்கரிய 

ஒலியாற் பகசையைமதியாது நீயற்ற பெரியதளர்ச்சி நீங்கப் பிறிதொருசூழ்ச்சியாற் 

போய்ப் பலருமகிழப் பரந்த உரிமையையுடைய இடச்தின் நின்குற்றத்தார் பலர் 

க்குநடுவே உயர்த்துச்சொல்லப்படுதலால், நீ செழிபனாற்பிணிப்புண்பதற்கு மூன்பு 
கின்னாலழிச்சப்பட்டுப் பின்பு சம்மரசுவெளவாது நின்வரவுபார்த்திருந்த அரசர் 

ஈமதாய் இவனாற்கொள்ளப்பட்டு உண்டு அடிப்பட்ட்ப்போச்ச மேம்பட்ட நிலமும் 

இவன்பாற்சென்றுற்ற ரிய ௮ணிகலமும் டெைத்தலுண்டாம், இவனது கெஞ்சு 

ஈமக்கு உரித்தாசப்பெறினென கநினைந்தும், நின்வரவுபார்சதிரா.து சம்மரசுவெள 

விய பகைவர் எடுத்தகொடியையுடைய உயர்ந்த ம.திலையும் மிக்ச காடும் ௮கழும் 

மே. சலாய காலலையுடைய ௮சகலிய அரணினையும் சாம் இனி இழச்.துதங்குவேம், 

இவன் ஈம்மை வெகுண்டூபார்த்தான் மிகவென கினைர்தும் பசை3வேந்தர் ஏவல் 

செய்யத்தொடங்குதற்குக் காரணமாகிய நினது வலியுடனே புகழை வாழ்ச்திக் 

சாண் பேனாகவந்தேன் ; பெரும, திரண்ட மூகிலெனக் கருதி மயங்கும் பலபரிசைப் 

படையினையும், மலையென்றுகருஇத் சேனினர்சங்கும் பெரிய பல யானையினையும், 

மாறுபடுவோர் அஞ்சும்படி. பெருத்தலாற் கடலெனச்சருதி மேகம் நீர்முகக்க மேற் 

கொள்ளும் படையினையும் அமையாது கஞ்சுகரக்கும் பல்லினையுடையவாயயெ பாம் 

பினது தலை சடுங்கும்பரிசு இடி.யென்றுகருத முழங்கும் முரசனையும், எல்லார்க்கும் 
எப்பொருளும் வரையாதுகொடுக்கும் வண்மையையுமுடைய குடகாட்டார்வேர் 

தே.--ஏ - று, 

eran, பொருந, பெரும, கோவே, ஏத்திச் காண்கு வர்தேனெனக்கூட்டி 

வினைமுடி வுசெய்க. 
      

* குறுங்சொளியூர்கழொரென்றும் பிசதிபேதமுண்டு,



௨௪ புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

குன்றென்றது, சிறுமலைகளை ; அன்றி, மணற்குன்றென்ற செய் சனிலமாக்க 
ஏனை மூன்றோ0ப் கூட்டி, சானிலச்சோருமென்று உரைப்பாருநூளர், டு 
பொருஈவென்றது, வேச்சற்கு வேளிப்படையாய் நின்றது, சளர்ச்சியென்பதன் 

பின் நீங்கவென ஒருசொல் சச்சது. 'அருமுன்பிழ் ,........ பிரிதசென்று” 
என்பதற்கு முன்பாலே தளர்ச்சி பிறிசாகப் பலருவப்பச் சென்றெனிலனும் அமை 
யும்; அன்றி முன்பின் தளர்ச்சி பிறிதாசச் சென்றென்று உரைப்பாருமூளர். 

ஆனாது முழங்கும் முரசென்ச, (௧௭) 

(௧௮.) மூழங்கு முந்£ர் முழுவதும் வளைஇப் 
பரர்து பட்ட வியன்ஞாலம் 

sion pig தம்புகழ் கிதீஇ 
யொருதா மாகிய வுரவோ ரும்ப 

டு லொன்றுபச் தடுக்கிப கோடிகடை யிரீஇய 

பெருமைத் தாக கின் னப டானே 

நீர்த்தாழ்க்த குறுங்காஞ்டுப் 

பூச்சதா௨ மினவாளை 

ுண்ணாற பருவசாற் 

௧௦ %குரூஉக்கெடிற்ற குண்டகழி 

வானுட்கும் வடிநீண்மதின் 
மல்லன்மூதூர் வயவேந்தே 

செல்லு முலகத்துச் செல்வம் வேண்டி.னு 

ஞாலஸ் காவலர் தோள்வலி முருக்கி 

கடு யொருகீ யாகல் வேண்டினுஞ் சிறந்த 

நல்லிசை நிறுத்தல் வேண்டினு மற்றதன் 

றகுதி கேளினி மிகுதி யாள 
நீரின் றமையா யாக்கைக் கெல்லா 

முண்டி கொடுச்தோ ர௬ுயிர்கொடுத் தோரே 

௨௦ யுண்டி. முதற்றே யுணவின் பிண்ட 

மூணவெனப் படுவது நிலத்தொடு நீரே 
நீரு நிலனும் புணரி யோரீண் 

டுடம்பு முயிரும் படைத்திசி னோரே 
வித்திவா னோக்கும் புன்புலங் கண்ணகன் 

உடு வைப்பிற் ரபினு ஈண்ணி யாளூ 

மிறைவன் முட்குத வாசே யதனா 

லடுபோர்ச் செழிய விகழா.து வல்லே 
நிலனெளி மருங்? ஸீர்கிலை பெருகக் 

* குரூஉக்கெடி. ற்றுக்குண்டகழியென்றும் பாடம்,



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௨௫ 

தட்டோ ரம்ம விவட்டட் டோரே 

௩௦ கள்ளா தோரிவட் டள்ளா தோரே, 

திணை - போதுவியல் ; துறை - ழதுமோமிக்காஜ்சி. 

பாண்டியன் நேடு த்சேமியனைக் தடபுலவியனார் பாடியது, 

இ- எ்.--ஒலிக்கன்ற கடலானது முழுதுஞ் சூழப்பட்டுப் பரந் துடெச்னெற 

அகன்ற உலகத்தைத் தமதுமுயற்சியாற் கொண்டு தம்முடைய புகழை உலகத்தின் 

கண்ணே நிறுத்தித் தாமேயாண்ட வவியோருடைய வழித்தோன்நினோய், ஒன் 

றைப் பத்துநுறையாக அடுக்கப்பட்டதாகய சோடி யென்னும் எண்ணினைச்சடை 

யெண்ணாச இருச்திய சங்குழுதலாகய பேரெண்ணினை உடைத்தாக, நினது வாழ் 
காள்; நீரின்கண்ணே உறச் தாழ்ச்ச குறிய சாஞ்சியினது பூவைச்சவரும் இனமாகிய 

வாளையினையும் நுண்ணிய ஆரலினையும் பரிய வராவினையும் நிறமுடைய கெடி.ற் 

நினையுமுடைத்தாகிய குழிர்த இடங்களையும் வானமஞ்சும் திருந்திய செடிய மதி 

லையுமுடைத்தாயெ வளவிய பழைய ஊரினையுடைய வலியவேந்தே, நீ போகச் 

கடவ மறுமையுலகச்தின்௧ண் நுகருஞ் செல்வத்தைவிரும்பினும், உலகத்தைக் 

சாப்பா.ரது தோள்வவியைக் செடுத்து நீ ஒருஉனுமே தலைவனாதலை விரும்பிலும், 

மிச்ச ஈல்ல புகழை இவ்வுலகத்தே நிறுத்து தலைவிரும்பினும், ௮வ்வேட்சைக்கு த் 
தச்ச செய்கையைக் கேட்பாயாக ; இப்பொழுது, பெரியோய், நீரை இன்றியமை 
யாத உடம்பிற்கெல்லாம் உணவுகொடுத்தவர்கள் உயினாச்கொடுசத்தார் ; உணவை 

முதலாசவுடைச்து, ௮வ்வுணவாலுளதா௫ய உடம்பு; ஆதலால், உணவென்றுசொல் 
லப்படுவ.து கிலத்சோகூடி.ய நீர் ; அச்நிரையும் நிலத்தையும் ஒருவழிக்கூட்டி. னவர் 

கள் இவ்வுலகத்து உடம்பையும் உயிரையும் படைசத்தவராவர் ; நெல்மு, தலாயவற் 

றை விச்தி மழையைப்பார்த்திருக்கும் புல்லிய நிலம் இடமகன்ற நிலச்தையுடைத் 

சாயினும் ௮.து பொருர்தியாளும் ௮ரசனது முயற்ிக்குப் பயன்படாது ; ஆதலால், 

கொல்லும்போரையுடைய செழிய, இதனைச் கடைப்பிடி.த்து விரைந்து நிலங்குழி 

ர்சவிடத்தே நீர்நிலைமிகும்பரிசு சளைத்தோர், தாஞ்செல்லுமுலகத்துச் செல்வமுத 

லாம மூன்றினையும் இவ்வுலகத்துச் தம்பேரோடுதளைச்தோராவர்; ௮ர்நீறைத் தளை 

யாதவர், இவ்வுலகத்து. தம்பெயரைத் தளையாதோர்.--ஏ- று, 

இதனால், நீயும், நீர்கிலைபெருகத் தட்கவேண்டுமென்பது கருத்தாசச்சொள்ச, 

மற்றும், ௮ம்மவும் - ௮சைநிலை. உணவின்பிண்டம் உண்டி முதற்றாதலான், உண்டி. 

கொடுத்சோர் உயிர்கொடுத்தோரென மாறிக்கூட்டுக, தள்ளாதோர் இலவட்டள் 
ளாதோ.ராதலால், செழிய, இதனை இகழாது வல்லேசெய்யென ஒருசொல் வருவித் 

அரைப்பாருமுளர், தட்டோரென்பசற்குத் தம்பெயராத் தளைச்தோரெனினும் 

அமையும். 

நீரும் நிலனும் புணரியோர் உடம்பும் உயிரும்படைச்தோரெனவே செல்லு 
மூலகத்துச் செல்வமும், வித்திவானோக்கும்புன்புலம் இறைவன்ராட்கு உசவாசென 

வே நீர்கிலைபெருகத்தட்டலால் வானோச்சகுவேண்டாத நன்புலம் இறைவன்௫ுட்கு 

உதவி ஞாலங்காவலர் தோள்வலிமுருக்கு சலும், நிலனெளிமருங்கன் நீர்சிலேபெரு 

சச் தட்டோர் இவட்டட்டோபெனவே சல்விசைகஙிறுச்சலும் கூறப்பட்டன.



௨௭௬ புறநானூறு மூலமும் உரையும்: 

நீர்நிலைபெருகத்தட்சவே ௮றன்முதன்மூன்றும் பயக்குமென்பது கூ.றினமை 
வரன், இது முதுமொழிச்சாஞ்சியாயிற்று. (௧௮) 

(௧௯.) இமிழ்கடல் வளைஇய வீண்டகன் இடக்கைக் 
தமிழம்தலை மயங்கிய ஃதலையாலய் கானத்து 

மன்னுயிர்ப் பன்மையுங் கூற்றத் தொருமையு 

நின்னொடு தூக்கிய வென்வேற் செழிய 
இ விரும்புலி வேட்டுவன் பொறியறிஈது மாட்டிய 

பெருக்கல் லடாரும் போன்மென விரும்பி 

மூயங்கினே னல்லனோ யானே மயங்கிக் 

குன்றத் திறுத்த குரிஇயினம் போல 

வம்புசென் நிறுச்த வரும்புண் யானைத் 

௧௦ தூம்புடைக் தடச்கை வாயொடு துமிக்து 

காஞ்சி லொப்ப நிலமிசைப் புரள 
வெறிந்துகளம் படுத்த வேர்துவாள் வலத்த 

செந்தையொடு இடந்கோசெம புன்றலைப் புதல்வ 

மின்ன விறலு மூளகொ னமக்கென 

கட ஞூதிற் பெண்டிர் க௫ிந்தழ காணிக் 
கூற்றுக் கண்ணோடிய வெருவரு பறகஈதலை 
யெழுவர் ஈல்வலல் கடந்தோய்கின 

கரு உவிளங் காரங் கவைஇய மார்பே. 

திணை - வாகை: துறை - அரசவாகை, 

அவனை அவர் பாடியது. 

இ-ள்.--ஓவிக்குங் கடலாற் சூழப்பட்ட அணுச்செறிர்ச ௮கன்ற உலகத்துச் 
கண் தமிழ்ப்படை சைகலநர்த தலையாலங்கானத்துச்கண் நிலைபெற்ற உயிரது பன் 
மையையும் அ௮வ்வுயினாக்கொள்ளுங் கூற்றினது ஒருமையையும் நின்னுடனே 8 

தூச்சச்சாட்டிய வென்றிவேலையுடைய செழிய, பெரும்புலியைப்படுக்கும் வேட்டு 
வன் எர்்.திரமறிர்து கொளுத்திய பெரிய சல்லையுடைய ௮டாராயும்போலுமென்று 

விரும்பிப் புல்வினேனல்லனோ ? யான் ; கலங் மலைக்கண்ணே தங்கெ குருவியினம் 

போல ௮ம்புசென்றுதைத்த பொறுத்தற்சரிய புண்ணையுடைய யானையினது துளை 

யையுடைய பெருங்கை வாயுடனே துணிந்துவீழ்ச் து உலப்பையையொப்ப நிலத் 

தின்மேலே புரள வெட்டிப் போர்க்சளத்தின்சண்ணேவீழ்த்த ஏர்திய வாள்வெற்றி 
யையுடையோராய் எந்தலைவனொடஇடர்தார், எம்முடைய புல்லியகலையையுடைய 
மைந்தர் ; இப்பெற்றிப்பட்ட வென்றியும் உளவோ சமக்கென்றுசொல்வி மு.இிய 

மறக்குடியிற்பிறகத பெண்டிர் இன்புற்று உவகையால் ௮ழ, அ௮துசண்டு சாணிக் 
  

* இமழிழ்கடல் .................. 
லைகானமென்றவழி ஆ௫ூரிய அடி.யுள் இன்ரியைய வெண்டூர்வர்த,து என்பர் 

நட சினாக்கனியர் |தொல், பொரு, செய்யுளியல், ௬௦ - ம் சூச்திரவுரை], 

தலையாலங்கானத்து'” எனத தலையா



புறநானூறு மூலமும் உராயும். ௨௭௪ 

கூற்றம இரங்கெ ௮ஞ்சத்தச்ச போர்ச்களத்தின்சண்ணே இருபெருவேந்தரும் ஐம் 

பெருகேளிருமரசிய *எழுவரது ஈல்லவவியை வென்ஜோய், நினது கழுவிவிளன் 
ளெ முத்தாரம் ௮சகத்திட்ட மார்பை,--௪ - று. 

தமிழ்தலைமயங்கெவென்புழி, சலை - அசைநிலை ; இடமூமாம். 

செழிய, கடந்தோய், நின்மார்பை யான் விரும்பி மூயங்கனேனல்லனோளெ 
னச்கூட்டுக. 

பெருங்கல்லடாருமென்ற உம்மை, எமக்கு விருப்பஞ்செய்தலேயன்றி நின் 
பகைவர்க்குவருத்தஞ்செய்தலான், நின்மார்பு கல்லடாரும்போலுமென எச்சவும் 

மையாயிற்று ; சிறப்பும்மையுமாம். மூதிற்பெண்டி.ர் க€தலால் சாணியெனவும் 

௮முதலாற் கண்ணோடி.யெனவும் நிரனிழையாகக்சொள்க. போர்முடிசலாற் போ 

யினகூற்றை காணியும் கண்ணோடியும் போயிற்றுப்பேரஈ கூறியது, ஒசணி 

சருதிகின்றது, இனி, ௮ம்புதைத்தயானையை கெட்டி ப்படுத்தல் மறத்திற்கெறிபெ 

ன்று பெண்டிர் இரங்கயெழுதலின், கூற்றுக் கண்டு காணிக் சண்ணோடி.யவென்று 
உளாப்பாருமுளர், (௧௯) 

(௨௦.) *இருமுச்நீர்க் குட்டமும் 

வியன்ஞாலச் தகலமும் 

வளிவழங்கு இசையும் 

வறிதுகிலைஇய காயமும், என்றாங் 

டி கவையளக தநியினு மளத்தற் "யை 

யறிவு மரமும் பெருங்க ணோட்ட.முஞ் 

சோறுபடுக்குக் தீயோடு , 

செஞ்ஞாயிற்றுச் தெறலல்லது 

பிறிதுதெற வறியார்நின் னிழல்வாம் வோமே 

௧௦ இருவி லல்லது கொலைவில் லயியார் 

நாஞ்சி லல்லு படையு மறியார் 

Boor) வயவரொடு தெவ்வர் தேயவப் 
பிறர்மண் ணுண்ணுஞ் செம்மனின் னாட்டி 

வயவுறு மகனிர் வேட்டுணி னல்லது 

* எழுவரரவார் ;--சோன், செம்பியன், இதியன், எழினி, எருமைழூரன், 

இருங்கோவேள், மரன்பொருசன் என்பவர்; இதனை, பத்துப்பாட்டு ௪௮௯ - ம் 

பக்சத்திற்காண்க, '*சாலென்னச் கடி.து.ரா௮ய், சாடுகெட வெரிபரப்பி, யாலய் 

கானத் தஞ்சுவரவிறுத்,தரசபட வமருழக, முரசுசகொண்டு சளம் வேட்ட, வடுஇற. 

லுயர் புகழ்வேந்தே”” என்றார் மதுரைக்காஜ்சியிலும் | அடி. க௨டு - ௧௯௦], 

* இப்பாட்டினை, மச்சட்பாடாண்டிணைச்குரியதுறைகளுள் சாளும் புள்ளும் 

பிறவற்று நிமித்தமும் ௮ச்சமும் உலகையும் எச்சமின்றிச் காலங் சண்ணிய ஓம் 

படைக்கு உதாரணமாசக்கரட்டி.னர் நசீதினர்க்கினியர ; அதனை, தொல், பொரு; 

)2த்திணையியலில், * தாவி னல்விசை'? என்னும் ௩௬ -ம் சூத்திரவுரையிற்காண் ௪,



௨௮ புறநானூறு மூலமும் உராயும். 

கடு பகைவ ருண்ணா வருமண் ணினையே 

யம்புதுஞ்சுங் கடியசணா 

லற துஞசுஞ் செங்கோலையே 

புதுப்புள் வரிலும் பழம்புட் போகினும் 

வி.துப்புற வறியா வேமக் கரப்பினை 

௨௦ யனையை பாகன் மாறே 

மன்னுயி ெல்லா நின்னஞ் சும்மே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

சேரமான்யானைக்கட்சேய்மாந்தர த்சேரலிநம்போறலையைக் தறுங்கோழியூர் 

கீழார் பாடியது, 

இள்,--பெரிய கடலினது அழமும், ௮கீன்ற உலகத்துப் பரப்பும், காற் 

நியல்குர் இசையும், வடி.வின்” நிலைபெற்ற ஆகாயமும் என்றுசொல்லப்படுமவற் 
ஹை வரையறுத்தறியினும் வரையறுத்தற்கரியை, அறிவும் அன்பும் மிச்ச கண் 

ஹணோட்டமும் ; ஆசலால், சோற்றை ஆக்கும் நெருப்புடனே செஞ்ஞாயிற்றின.து 

வெம்மையல்லது வேறுவெம்மையறியார், நின்குடைகிழற்சண்வாழ்வோர்; இக் 

திரவிலல்லது பகைவரது கொலைவில்லையறியார் ; கலப்பையல்லது வேறு படைக் 

கலமுமறியார் ; போர்செய்யும் கூறுபாட்டையறியும் வீரருடனே பகைவர் மாய 
அம்மாற்றுருடைய *மணணைக் கொண்டுண்ணுந் தலைவ, நின்னுடைய காட்டின் 

கண் வேட்கைகமோயுற்ற பெண்டிர் விருமபி உண்ணினல்லது பகசைவருண்ணப் 

படாத பெறுதற்கரிய மண்ணையுடையை ; அ௮ம்புதங்குங் காவலையுடைய ௮ரணுட 

னே அறர்சங்கும் செவ்விய கோலையுடையை ; புதுப்புள் ௨ரினும் பழையபுள் ௮வ் 

விடதைவிட்டுப்போகினும் ௮வற்றால் நடுக்கமுறுதலறியாச சேமமாயெ காவலை 
யுடையை ; ௮த்சன்மையையுடையையாதலான், உலகத்து நிலைபெற்ற உயிரெல் 

லாம், தத்தங்காதலால் நினக்கு ஏதம்வருங்கொலென்று அஞ்சும்,--௪ - று. 

அறிவும் ஈரமுங் கண்ணோட்டமுமென்பன சனைவினைப்பாற்பட்டு அளத்தற் 

கரிமை;யென்னும் முதல்வினை கொண்டன. (௨௦) 

(உ௨௧,) புலவரை யிறந்த புகழ்சா ரோன்ற 

னிலவரை பிறகத குண்டுகண் ணகழி 

வான்ரோய் வன்ன புரிசை விசும்பின் 

மீன்பூதி தன்ன வுருவ ஞாயிற் 

டு கதிர் நுழை கல்லா மாம்பயில் கடி.மிளை 

யருங்குறும் புத்த கானப்பே செயில் 
கருங்கைக் கொல்லன் செந்தீ மாட்டிய 

விரும்பு ணீரினு மீட்டற் கரிதென 

வேங்கை மார்ப னிரங்க வைகலு 
  

* இப்பொருள்பற்றியே வடமொழியிலும் “பூபுக்' என்று அரசனைக்கூறுவர்,
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60 மாடுகொளக் குழைந்த தும்பைப் புலவர் 
பாடுதுறை முற்றிய கொற்ற வேந்தே 

யிகமுக ரிசையொடு மாயப் 

புகமொடு விளங்கிப் பூக்கரின் வேலே, 

திணையும் துறையும் அவை, 

கானப்பேரேயில்கடந்த உக்கீரப்பேநவழுதியை ஐயூர்ழலங்கிழார் பாடியது. 

இ - ள்.--நின்னைப்பாடுவாரது ௮றிவினெல்லையைக் கடக்த புகழமைந்த 

தலைவ, நிலவெல்லையைச் கடச்ச பாதலத்தேயுற ஆழ்ந்த இடத்தையுடைய அகழி 

யினையும் உயர்ச்சியான் வானைப்பொருர்துவதுபோன்ற மதிலையும் ௮வ்வானிடச்து 

மீனைப் பூச்சாற்போன்ற வட வையுடைய சூட்டினையும் வெயிற்கதிர்நுழையாத 

மரஞ்செறிச்ச காவற்காட்டினையுமுடைத்தாய் ௮ணை தற்கரிய சிற்றரண்களாற் சூழப் 
பட்ட சானப்பேரென்னும் ௮ரண் வலிய கையையுடைய சொரல்லன் செச்தயின் 

சண்ணே மாட்டப்பட்ட இரும்புண்டநீரினும் மீட்டற், 9செனச் கருதி வேங்கை 

மார்பன் வருர்த நாடோறும் வென்றிகொளத் தழைத்த தும்பையையுடைய புலவர் 

பாடப்படுந் துறைகளைமுடு. தத வெற்றியினையுடைய வேந்தே, நின்னைமதியாத 

பகைவர் சம்முடையபுகழுடனேபொன்ற வெற்றிப்புகமுடனே விளங்கிப் பொ 

விவசாக, கி. வேல்.--௪ - று. 

சானப்பேசெயில் மீட்டற்கரிதென வேங்கைமார்பனிரங்கப் பாடுதுறைமுற் 
றிய சொற்றவேர்தே, கின்வேல் பூக்கவெனக்கூட்டி. , வினைமுடி.வுசெய்ச, 

குழைச்சவென்பது, குழைச்தவென மெலிக்துகின்ற த. (௨௧) 

(௨௨,) தூங்குகையா னோங்குகடைய 

வுறழமணியா ஸலுயர்மருப்பின 

பிறைநுதலாம் செறனோக்கெ 

பாவடியாற் பணையெருத்தின 

டு தேன்சிதைஈத வரைாபோல 

மினிருர்க்குங் கமழ்கடாத் 

தயறுசோரு மிருஞ்சென்னிய 

மைக்துமலிஈ்த Wi sat wy 

கந்துசேர்பு நில்இவழங்கப் 

௧௦ பானின்று கதிர்சோரும் 
வானுறையும் மதிபோலு 

மாலைவெண் குடைகிழலான் 

வாண்மருங்கிலோர் காப்புறங்க 
வலங்குசெக்நெத் கதிர்வேய்ந்த 

௧௫ வாய்கரும்பின் கொடிச்கூரை 

சாறுகொண்ட களம்போல
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வேறுவேறு பொலிவுதோன்றக் 

HOPS) வுலக்கையாற் 

கலிச்சும்மை வியலாங்கட் 

௨௦ பொலக்தோட்டுப் பைந்தும்பை 

மிசையலம் குளைய பனைப் போழ் செரீஇச் 

சனமா£தர் வெறிக்கூரவை 

யோத நீரிற் பெயர்பு பொங்க 

வாய்கா வாது பார்து பட்ட 

௨௫ வியன்பாசறைக் காப்பாள 

வேந்துதக் பணிதிறையாற் 

சோந்தவர் .கடும்பார்த்து 

மோங்குவொல்லியோ ரடுபொருக 

வேழ நோக்கின் விறல்வெஞ் சேஎய 

௩௦ வாழிய பெருமகின் வரம்பில் படைப்பே 

நிற்பாடிய வலங்குசெந்காப் 

பிறரிசை Bearers nly 

Gurbur Sy மாற்ற லெங்கோ 

மா$தரஞ் சேர லிரும்பொறை யோம்பிய நாடே 

கூடு புத்தே ரலகத் தற்றெனக் கேட்டுவக் 

Beal g கண்டி௫௰ற் பெரும முனிவிலை 

வேறுபுலக் இ.றுக்குக் தானையொடு 

சோறுபட ஈடத்இநீ துஞ்சாய் மாறே, 

திணையும் துறையும் அவை; துறை - டுயன்மோமியுமாம். 

சேரமான்யானைக்கட்சேய்மாந்தரக்சேரலிநம்போறையைக தறுங்கோமீயூர் 

கிழார் பாடியது, 

இ- ௭.--அசைரத பெருங்சையுடனே தலையெடுத்துநடக்கும் உயர்ர்த உடை 

யையுடையனவும் ௮ச்சடைக்கேற்ப ஒன்றற்கொன்று மாறுபட்டொவிக்கும் மணி 
யுடனே உயர்ச்த கோட்டினேயுடையனவும் பிறைஉடி.வாகவிடப்பட்ட மச்தகத் 
அடனே சனம்பொருச்திய பார்வையையுடையனவும் பரந்த அடியுடனே பரிய 

கழுத்தையுடையனவும் தேனழிர்ச மலைபோலத் தேனீயொலிக்கும் மணராறும் 

மதத் துடனே புண்வழலைவடியும் பெரிய தலையையுடையனவுமாகயெ வலிமிக்க 

இளக்சளிறு சம்பத்சைப்பொருர்தித் தான் நின்றகிலையிலேகின்று அ௮சையப் பச்க 

த்தே கின்று கரண த்ைவிடுகின்ற வானத்தின்கண்ணேசங்கும் இங்கள்போலும் 

மூத்தமாலையையுடைய வெண்கொற்றக்குடையினது நிழற்சண்ணே சம்பக்சத்து 

வாளில்லாசோர் ௮க்குடையேகாவலாக உறங்க ௮சைர்ச செர்செற்கஇ.ரால் வேயப் 

*கடும்பருத்து மென்றும்பாடம,
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பட்... மெல்லிய கரும்பாற்கட்டப்பட்ட ஒழுங்குபட்டகஉூ.ரை விழாவெடூத்துக்கொள் 

ஏப்பட்ட இடம்போல வேறுவேருசப் பொவிவதோன்றச் குற்று அமையாத உலக் 

கையொலியுடனே மிச்ச ஆசவாசச்சையுடைய அகன்றவிடத்துப் பொன்னாற் 

செய்யப்பட்ட இதமழையுடைய பரிய தும்பையுடனே மிசையே அசைச் 52 தலையினை 

யுடைய பனக்தோட்டைச்செருகிச் சனத்தையுடையவீரர் வெறியாடும் குரலைக் 
கூத்தொலி ஓதத்தையுடைய கடலொவிபோலக் சொக்துபொங்கப் படைப்பெரு 

மையாற் பகைவருட்கும் மதிப்புடைமையின் இடங்காவாது பரந்துடெக்கன்ற 

அகன்ற பாசறையிடத்துச் சாவலாள, மாற்றரசர் பணிக்துதர்சதறையால் தம்மை 

அடைந்தவருடைய சுற்றத்தைகிறைக்கும் உயர்சக்த கொல்லிமலையோருடைய அடு 

பொருஈ, யானையினது மோக்குப்போலும் நோக்சனையுடைய வெற்றியைவிரும்பும் 

சேயே, வாழ்க, பெருமானே, நிலது வல்லையில்லாதசெல்வம் ; நின்னைப்பாடிய 

விளங்கெ செவ்வியசாப் பின்னைப் பிறருடைய புகழைச்சொல்லாமற் பாதுகாவாது 

கொடுக்கும் வலியையுடைய எங்கோவே, மாந்தாஞ்சேரலிரும்பொறை பாதுகாத்த 

காடு சேவருலகத்தையொக்குமென்று பிறர்சொல்லக்கேட்டுவந்து கட்டெனிதாகச் 

சண்டேன் ; பெருமானே, முயற்வெறுப்பில்லையாய் வேற்றுசாட்டின்சட்சென்று 

விடும் படையடனே சோறுண்டாகநடப்பை ; நீ மடியாயாதலான்,--௪ ௨ று, 

கதிர்சோருமதியெனவியையும் ; கதிர்சோருமென்னும் சனைவினை மதியென் 

னும் மு தலொடுமுடி.ந்தத; கதிர்சோருமாலையென இயைப்பினுமமையும். பாய் 

நின்றென்று பாடமோதுவாருமூளர். கூரை பொவிவுதோன்றவெ.ச இடத்து 

நிகழ்பொருளின்றொழில் இடத்துமேல் ஏறிநின்றது. செரீ௫இயென்வூம் வினையெச் 

சத்தை ஆடுமென ஒருசொல்வருவித்து அ௮தனோடுமுடிச்ச, நிலைவழங்கச் காப் 
புறங்கப் பொலிவுதோன்றப் பெயர்புபொங்கவென்னும் செயவெனெச்சங்களும், 

வாய்காவாசென்னும் எதிர்மறைவினையெச்சமும் பரச்துபட்டவென்னும் பெய 

காப்பாள, பொருந, சேஎய், பெரும, எங்கோ, பெரும, நீ துஞ்சாயாதலாற் 

சோறுபடஈடச்தி; அதனால், இரும்பொறை ஓம்பியகாடு புத்தகேளுலகத்தற்றெனச் 

சேட்வெர்து இனிழுசண்டிசின் ; கின்படைப்பு வாழியவெனக்கூட்டி. வினைமுடி. வு 

செய்க, அன்றி, எங்கோவே, நீ துஞ்சாசபடி யாலே, இரும்பொறையோம்பியகாடு 

புத்தேளலகத்தற்றெனப் பிறாசொல்லக்கேட்டு கிற்பாடிய அலங்குசெச்காப் பிற 
ரிசைறவலாதபடி.வர்.து இனிதுகண் டேன்; நினதுபடைப்பொடு வாழ்வாயாகவென 

இயைப்பினுமமையும்ஃ 

இூன் - தன்மைச்சண்லந்தது, சோறுபடஈடத்தியென்பதனை வினையெச்ச 

மாசவுரைப்பினுமமையும். உயர்மருப்பினென்பதூஉம்,செறனோக்கனென்பதூ உம், 
பணையெருத்தினென்பதூஉம் பாடம், (௨௨) 

(௨௩.) வெளிறி ஜேன்காழ்ப் பணைகிலை முனைஇக் 
களிறுபடிர் துண்டெனக் கலங்கிய துறையுவ் 

கார்நறுங் கடம்பின் பாசிலைத் தெரியற 

சூர்தவை முருகன் சுற்றத் தன்னநின் 

௫ கூர்நல் லம்பிற் கொடுவிற் கூஸியர்



௩௨ புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

கொள்வது கொண்டு கொள்ளா மிச்டல் 

கொள்பத மொழிய: வீசிய புலலும் 

வடி ஈவில் ஈவியம் பாய்தலி ஞூர்தொறும் 

கடிமரந் துளங்கய காவு நெடுநகர் 

௧௦ வினைபுனை கல்லில் வெவ்வெரி யினைப்பக் 

கனையெரி யுரறிய மருங்கு கோக்க 

நண்ணார் காண நாடொறுசர் தலைச்சென் 

நின்னு மின்னபல செய்குவன் யாவருக் 

துன்னல் போகிய தணிவி னோனென 

கடு ஞால கெளிய விண்டிய வியன்படை. 

யாலங் எனத் தமர்கடர் தட்ட 

கால மூன்பகிற் கண்டனென் வருவ 

லறுமருப் பழிற்கலை புலிப்பாற் பட்டெனச் 

சிறுமறி சமீஇய தெறிநடை மடப்பிணை 

௨௦ பூளை நீடிய வெருவரு பறந்தலை 

வேளை வெண்டூக் கறிக்கு 

மாளி லத்த மாகிய காடே, 

திணையும் துறையும் அவை ; துறை - நலலிசைவத்சியுமாம். 

பாண்டியன்தலையாலங்கானத்துச் சேநவேன்றநேடுத்சேமீயனைக் கல்லாட 
ஞர் பாடியது. 

இ - ள். -வெண்மையில்லாத வவிய வயிரக்கம்பத்சையுடைய கூடத்தில் 

கிற்றலை வெறுத்துச்சென்று யானைபடிந்து நீருண்டதாசச் கலக்கமுற்ற துறையை 

யும் கார்காலத்து நறிய கடம்பினது பசிய இலையோடுவிரவிய மாலையையுடைய 

ரூரபன்மாவைக்கொன்ற முருகனது கூளிச்சுற்றத்ையொக்ரும் நின்னுடைய 
கூரிய ஈல்ல ௮ம்.பினையும் வளைந்தவில்லினையுமுடைய மறவர் தம்மாற் கொள்ளலா 

வதனை முகர்.துகொண்டு கொள்ளாத ஒழிபொருளை மாற்ருர்ருகர்.அகொள்ளப்படும் 

உணவாச்சாமற்செெறிய நிலங்களையும் வடி.த்தல்பயின்ற கோடாலிவெட்டுசலான் 

ஊர்தோறும் சாவல்மரங்கள் நிலைகலங்யெ சாலையும் கெடிய ஈகரின்சண் தொழில் 

புனைந்த ஈல்ல மனைகளிடச்து விரும்பும் அடி$யைக்கெடுக்க மிக்க சமுழங்கயெ பச் 

கத்சையும்பார்த்துப் பகைவர்சாண காடோறும் ௮வரிடச்துச் சென்று இன்னமும் 

இச்சன்மையன பலவுஞ்செய்குவன், யாவரும் சன்னை ௮ணுகவொண்ணாச சூழ்ச்சித் 

செளிவினையுடையோனெனக்கருதி உலகம்பொறையாற்றாதுகெளியத் இரண்ட 
பசந்த படையினையுடைய தலையாலங்கானத்தின்கட் போரை எதிர்நின்றகொன்ற 

சாலன்போலும் வலியையுடையோய், நின்னைச் கண்டேனாய்வர்சேன் ; ௮ற்ற 

கோட்டையுடைய பெரிய கலை புலியின்சண்ணே ௮கப்பட்டதாகச் சிறிய மறியை 

யணைத்துக்கொண்ட துள்ளிய சடையையுடைய மெல்லியமான்பிணை பூளையோய் 
Gu அஞ்சத்தக்க பாழிடத்து வேளையினதுவெளியபூவைத்தின்னும் ஆளற்ற அருஞ் 
ச.ரமாகயெ சாட்டுவழியே.---ஏ - று,



புறநானூறு மூலரும் உராயும். 8௨ 

சாலமுன்ப, துறையும் புலனும் சாவும் மருங்கும் கோச்சி இன்னும் இன்ன 
பலசெய்குவன் துணிவினோனென உட்கொண்டு காட்டின்௧கண்ணே நின்னைக் 
கண்டு ௮க்காட்டுவழியே வச்தேனெனக்கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க. 

வருவலென்பது, ஈண்டு இறர்சசாலப்பொருட்டாய்நின்றது, இவனைக்காணா 

முன்னே சண்டுவக்சேனென்றுன் ; இவன்செய்ச வென்றியெல்லாம் கண்டமை 
யின், பா௫ிலைச்தெரியன் முருகனென இயையும், ஈவியம்பாய்சலென்பது, கருவி 

கருத்சாவாய் கின்றது. கலை புலிப்பாற்பட்டெனச் சிறமறிசழீதுய மடப்பிணை 
பறந்தலை வேளைவெண்பூல்கறிக்குமென்பது, அவன் பகைவரைச்சொன்றவழி ௮வர் 

பெண்டிர் சம் இளம்புதல்வனா ஒம்புதற்பொருட்டு இறநதுபடா ௮டகுதின்று 

உயிர்வாழ்கின்ராசென்பதோர் பொருள்தோன்றகின்றது, இனித் துணிவினோ 

னென்று பிறர்சொல்லகெனவும், சண்டனென் வரறுவலென்பதனைக் காலமயக்க 

மாக்கிக் கலங்॥' , துறைமூதலாயினவற்றைசோக்டு இன்னும் இவ்வாறு பகைவர் 
காட்டி. ன்கண் மேற்செல்வனென நினைஈது காட்டிடத்சே நின்னைக்காணியவந்தே 

னெனவும் உளாப்பாருமுளர். (௨௩) 

(௨௪.,) கெல்லரியு மிருந்தொழுவர் 

செஞ்ஞாயிற்று வெயின்முளையிம் 

றெண்கடறதறிரை மிசைப்பாபுக்து 

இண்டிமில் வன்பரதவர் 

௫ வெப்புடைய மட்டுண்மி 

தண்குரவைச் சர்தூங்குக்து 

தூவற் கலித்த தேம்பாய் புன்னை 

மெல்லிணாச் கண்ணி மிலந்ச மைந்த 

செல்வளை மகளிர் தலைக்கை ௧கரூ௩.க்து 

௧௦ வண்டுபட மலர்ந்த தண்ணறுபு கானன 

முண்டகக் கோதை யொண்டொடி மகளி 

ரிரும்பனையின் குரும்பைநீரும் 

பூங்கரும்பின மிஞ்சாது 

மோங்குமணற் குவவுத்காழைக் 

கட இரீ£ரோ பிட.ன்விசா௮ய் 

மூக்க ரண்டு முக்நீர்ப் பாயக் 

தாங்கா வுறையு ணல்லூர் கெழீஇய 

வோம்பா வீகை மாவே ளெவ்வி 

புனலம் புதவின் மிழலையொடு கழனிக் 

௨௦ கயலார் நாரை போரிழ் சேக்கும் 

பொன்னணி யானைத் தொன்முதிர் வேளிர் 

குப்பை நெல்லின் முத்தூறு தந்த 
  

'உலையிற்கவிச்சவெனவும் பாடம்.



௩௪ புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

கொற்ற நீள்குடைக் கொடித்தேர்ச் செழிய 

நின்று நிலைஇயர்நின் னாண்மீ னில்லா.து 

௨௫ படாஅ௮ச் செலியர்ரின் பகைவர் மீனே 

நின்னொடு, தொன்று மூத்த வுயிரினு முயிரொடு 

நின்று மஜத யாக்கை யன்னநின் 

ஞடுகுடி. ரூத்.த விழுக்தணைச் சிறகத 

வாளின் வாழ்கர் தாள்வலம் வாழ்த்த 

௩.௦ விரவன் மாக்க ளீகை நுவல 
வொண்டொடி மகளிர் பொலம்கலத் தேந்தய 

தீண்கமழ் தேறன மடுப்ப மடழ்சிறக் 

காக்கினி தொழுகுமதுி பெரும வாங்கது 
வலலுகர் வாழ்ந்கோ ரென்ப தொலலிசை 

கட மலாதலை யுலகத்்துத் தோன்றிப் 

பலர்செலச செல்லாது கின்றுவிளிந் தோரே, 

திணை - போதுவியல்; துறை - போரண்(மோழிக்காஞ்சி. 

அவனை மாங்கடிகிழார் பாடியது, 

இ எ்.--செல்லையரியும் பெரிய உழவர் செஞ்ஞாயிற்றினது கெயிலை வெறப் 

பின் தெஸிர்த கடற்றிறையினமேலேபாயும் தண்ணிய தஇிமிலையுடைய வவிய நுளை 

யர் வெம்மையையுடைய மதுலையுண்டு மெல்லிய குரவைச்கூ.த்இற்கேற்ற காளச் 

சையாடும் சகடற்றுவலையாலே தழைச்ச சேன்பாரர்த புன்னையினது மெல்லிய பூங் 

கொத்தாற்செய்யப்பட்ட மாலையைச்சூடிய ஆடவர் விளங்க வளையையுடைய மக 
ளிர்க்கு மு. தற்கைகொடுக்கும் வண்டுமொய்ப்ப மலர்ந்த குளிர்ச்த கறிய கானவிடத் 

தச் கடன்முள்ளிப்பூவாற் செய்யப்பட்ட மாலையையுடைய விளங்கெ வளையை 

யணிந்தமகளிர் பெரிய பனையினது நுங்கின் ரும் பொலிவினையுடைய அரும்பி 

னது இனிய௰யசாறும் உயர்ந்த மணலிடத்துத் இரண்ட தெங்னெது இனிய இளநீரு 

டனே கூடக்கலந்து இம்மூன்றுநீரமையுமுண்டு மூன்றுரீறாயுடைய கடற்சகண்ணே 
பாயும் பரிச்கவொண்ணாத பலமக்களும் வாழ் தலையுடைய நல்ல ஊர்கள்பொருச்திய 

பொருளைப்பாதுகாவாத வண்மையையுடைய பெரிய வேளாூய எவ்வியது நீர் 

வழங்கும் வாய்த்தலைகளையுடைய மிழலைக்கூற்றத்துடனே வயவிடத்துக் கயலைமே 

யும் ரானா போரின்சகணணேயுறங்கும் பொன்னணிச்த யானையையடைய பழைய 

மூதிர்ந்த வேளிரது திரண்ட செல்வினையுடைய முச்தூற்றுக்கூற்றச்தைக்கொ 

ண்ட வெற்றிபொருந்திய உயர்க்த குடையினையும் கொடியாற்பொலிரச்த சேரி 

ஊையுமுடைய செழிய, நின்றுகிலைப்பசாக, நினது காளாகயெமீன்; நில்லாது பட்டுப் 

போவதாக, கின்பசைவருடைய சாளா௫ியமீன் ; நின்னொடு பழைதாய்முதிர்ந்த 

உயிரிலும் உயிருடனே கின்றுமுதிர்ச்த உடம்புபோன்ற நினது வெற்றிக்குடியோடு 
மூத்த சரிய குடியின்சட் சிறந்த வாட்போராலேவாழ்வார் நினது முயற்சிவவி 

யையாழ்த்த இசக்கும்பரிரிலர் நின்வண்மையைச்சொல்ல ஒள்ளிய வளையையுடைய 

மகளிர் பொற்சலத்தின்௧ண் ஏந்திய குளிர்ர்த ஈறுசாற்றத்ையுடைய மத வைமடு



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௩௫ 

ப்ப அதனையுண்டு ம௫ழ்ச்சிமிச்கு அப்படி. இனிதாக ஈடப்பாயாச ; பெரும, அவ் 

கொழுச்சம்வல்லவனா வாழ்ந்கோரென்றுசொஃலுவர் அறிவுடையோர் ; பழைய 
புகழ்சான் ப.ரர்த இடத்தையுடைய உலகத்தின்௧ண்ணே பிறச்து பசச்ச ஒழுகா.து 

கின்றுமாயந்தோர் பலர்; ௮வர் வாழ்ந்தோெனப்படாராதலான்.---௭ - று. 

மேல் எண்ணப்பட்ட பெயரெச்சமூன்றும் மிழலையென்னும் பெயர்கொண் 
டன; அவை உம் உச்தாய்நின்றன. முர்நீர்ப்பாயும் ஈல்லூரென்ச. உயிரிலும் 

Apts ஆக்கையன்ன வாளின்வாழ்கசெனச்கூட்டி. உயிர்க்கு யாச்சைபோலவும் 
யாச்கைச்கு உயிர்போலவும் இன்றியமையாது இரண்டுமாயிருக்ச்ற வாளின் 
வாழ்கரென்ச, நின்குடி.யொடுமூத்த நின்யாக்கையன்ன விழுத்திணேக்கண் உள 

ராய் நின்னுயிரினுஞ்டிெறந்த வாளின்வாழ்்ஈசெனக்கூட்டி னுமமையும். 

செழிய, கின் சாண்மீன் நின்றுகிலைஇயர்; கின்பகைவர்மின் படா௮ச் செலீஇ 

யர்; உலகத்துச் தோன்றி இசைசெலச்செல்லா.து விஸிர் 2தார்பலர்; ௮வர் வாழ் 

ர்தோரெபைபடார்; ஆதலால், பெரும, வாழ்த்த நூவல மடூப்ப ம௫ழ்ூறத்து 

இனிது ஒழுகு; அதுவல்லுகளை வாழ்ச்தோரென்பவெனக்கூட்டி. வினைமுடிவு 

செய்க, 

தாங்சாவிளையுளென்பதூ௨ பாடம். ஆங்கது - ஒருசொல்; ஆங்கு - ௮சை 

நிலையுமாம். இணி, தொல்லிசையையுடைய உலகத்துத்தோன்றி மேற்சொல்லப் 

பட்ட ஈன்மைகள் தமக்ருப் பரச்சவொழுகாது நின்றுவிளிக்தோர் பலசென ௨லாப் 

பாருமுளர். 

இத, நிலையாமைகூறி இனிது ஒழுகென்றமையாற் பொருண்மொழிக் 

காஞ்சி, (௨௪) 

(௨௫.) மீன்றிகழ் விசும்பிற் பாயிரு எகல 

விண்டுசெலன் மரபிம் றன்னியல் வழா 

துரவுச்சினக் இருகிய வுருகெழு ஞாயிறு 
நிலவுத்தகம் மதியமொடு நிலஞ்சேர்க் தா௮ங் 

குடலருக் இப்பி னொன்றுமொழி வேந்தரை 

யணங்கரும் பறந்தலை யுணங்கப் பண்ணிப் 

ஓ
 

பிணியுறு முரசங் கொண்ட காலை 

நிலைதிரி பெறியத் இண்படை கலங்9ச் 

இதைதலுய்ந் தன்றோ நின்வேம் செழிய 

௧௦ முலைபொலி யாக முருப்ப நாறி 
மெயம்மறகஈது பட்ட வரையாப் பூச 

லொண்ணுதன் மகளிர் கைம்மை கூர 

வவிரறல் கடுக்கு மம்மென் 
குவையிருங் கூந்தல் கொய்தல் கண்டே, 

திணை - வாகை; துறை - அரசவாகை. 

அவனைக் கல்லாடனார் பாடியது,



௩௭ புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

இ- ்.-மின்விஎங்கும் வானத்தின்௧ண் பரந்த இருள்நீங்க தக்சச்செல்லு 

த*ன்முைமையையுடைய தனது தன்மையிற் பிழையாது வவிய வெம்மைமுறுயெ 

உட்குப்பொருர்திய ஞாயிறு நிலாவிளக்கும் திங்களுடனே நிலத்ைப்பொருக்தி 
னாற்போலப் பகைத்தற்சரிய வவியையுடைய வஞ்சினங்கூறிய *இருவேச்சஸா 

அருத்துதற்கநிய போர்ச்களத்தின்கனணணே மாயப்பொருது ௮வருடைய வாராற் 

பிணிப்புற்ற முரசத்தைக்கொண்டகாலத்து நின்றகிலையிலேகின்று நின்னைச்சூழ்க்து 
'கொண்டலவீ ராப் புரிர்செறிதலால் இண்ணிய கொளுத்துக்கலங்கெக் செடுதல் 

பிழைத்தது, நகினதுவேல்;; செழிய, முலைபொலிச்தமார்பம் அழல அறைக்துகொ 
ண்டு அறிவுமயங்இயுற்ற அளவற்ற ௮அழுகைஆசவா.ரச்தையுடைய ஒண்ணுதல்மக 
ளிர் கைம்மைகோன்பிலேமிக விளங்கும் ௮றலையொக்கும் ௮ழமயெ மெல்லிய குவி 

3 கரிய மயிரினைச்கொய்தபரி6 ரக்கண்டு--௭ - று, 

செழிய, மகளிர் கூஈ்சல்கொய்தல்கண்டு கின்வேல் ஏிதைதலுய்ரக்ததெனக் 
கூட்டுக. 

ஈண்டுசெலன்மரபெனவும், ஐம்பாற் குவையிருக்கூர்தலெனவும் பாடமோது 
அவாருமுளர், உயர்தன்றோ, த - ௮சைகிலை. (2.@) 

(௨௬.) ஈளிகட லீருங்குட்டத்து 

வளிபுடைத்த கலம்போலக் 

களிறுசென்று களனகற்றவுங 

களனகற௰ றிய வியலாங்க 

@ ணொெளிநிலைய வெஃகேந்த 

யரசுபட. வமருழக்கி 

யுரைாசெல முசசுவெளவி 
முடித்தலை படுப்பாகப் 

புனற்குருதி யுலைக்கொளீஇக் 

௧௦ தொடித்தோட் டுடுப்பிற றுழர்த வல்௫ியி 

னடுகளம் வேட்ட வடுபோர்ச் செழிய 
வான்ற கேள்வி யடங்கிய கொளகை 

நான்மறை முதலவர் சுற்த மாக 

மன்ன சேவல் செய்ய மன்னிய 

௧௫ வேள்வி முற்றிய வாய்வாள் வேந்தே 

கோநற்றோர் மன்றகின் பகைவர் கின்னொடு 

மாற்று ரென்னும் பெயர்பெற் 

முற்றா ராயினு மாண்டுவாழ் வோரே. 

திணையும் துறையும் அவை, 

அவனை மாங்குடி கீழார் பாடியது, 
  

* இருவேச்தர் - சேரலும், சோழலும்.



புறதானாது மூலமும் உணாயும். ௩௭ 

இ ள்.--பெரிய சடலின்சட் பெரிய அழத்திடத்துச் சாற்றாற்புடைக்கப் 

பட்ட மரக்கலம் நீரைக்கிழித்து ஒடமாறுபோலச் களிறுசென்று போர்க்களத்தை 

இடமகலச்செய்ய ௮வ்வாறு களமசலச்செய்த பரர்த இடச்தின்கண் விளங்கெய இலை 

யையுடைய வேலையேச்தி வேந்துபடப் போராச்கல£இப் புகழ்பரக்க ௮வர்முச 

சைச்கொண்டு முடி.ச்தலையை அடுப்பாகக்கொண்டு குருஇப்புனலாஇ.ப உலையின் 

கண் சசையுமஞாளையுமு தலாயினவற்றைப்பெய்து வீரவளையையடைய சோளாயெ 

தடுப்பால் துழாவியடப்பட்ட உணவால் அடுகளத்தின்்சட் களவேள்விவேட்ட 

கொல்லும்போரையுடைய செழிய, அமைந்த கேள்வியையும் ஜம்புலனுமடங்கயெ 

விரதங்களையும் சான்கு லே சச்தையுமுடைய ௮ச்தணர் சுற்றமாக வேந்தர் அதற் 

கேற்ப ஏவல்செய்ய நிலைபெற்ற வேள்வியைச்செய்துமுடித்த வாய்த்தவாளினை 

யுடைய வேந்தே, தவஞ்செய்தார், யாவர்க்குர்செளிவாக, நின்னுடைய பகைவா;; 

நினக்குப் பகைவரென்னும் பெயனாப்பெழ்று நின்னொடு போர்செய்தற்கு மாட் 
டா.ராயினும் அத்துறக்கத்து வாழ்வோர்.--௭ - று, 

சளன-ஈ நறவுமென்னும் உம்மை - ௮சைகிலை. மன்னியகேள்வியென்றது, சள 

வேள்வியொழிச்த வேள்விகளை, 

செழிய, வேச்சே, ஆற்று. ராயினும், ஆண்வொழ்வோசாகயெ கின்பசைவர் மாற் 

சென்னும் பெயர்பெற்று சோற்று 'ரனச்கூட்டுக, (௨௬) 

(௨௭.) சேற்றுவளர் தாமரை பயந்த வொண்கேழ் 

நூற்தித ழலரி னிசைகண் டன்ன 

வேற்றுமை யில்லா விழுத்தணைப் பிறக்கு 

விீற்மிருக தோரை யெண்ணுயங் காலை 

டு யுனாயும் பாட்டு மூடையோர் சீலே 

மரையிலை Gurus தஇ௫னோர் பலரே 

புலவர் பாடும் புகழுடையோ விசும்பின் 

வலவ னேவா வானவூர்தி 

யெய்் துப வென்பதஞ் செய்வினை முடித்தெனக் 

௧௦ கேட்ப லெர்தை சேட்சென்னி som Gen off 

தேய்த லுண்மையும் பெருக லுண்மையு 

மாய்த லுண்மையும் பிறத்த லுண்மையு 

மறியா தோனாயு மறியக காட்டித் 

இங்கட் புத்தே டிரிதரு முலகத்து 

௧௫ வல்லா ராயினும் வல்லுந ராயினும் 

வருக்தி வர்தோர் மருங்கு நோக்கி 

யருள வல்லை யாகுமதி யருளிலர் 

கொடரமை வலல சாகுக 

கெடாத துப்பினின் பகையெதீர்க் தோரே. 

திணை - பொதுவியல் ; துறை - ழதுமோமிக்காஞ்சி. 

சோடின்நலங்கிள்ளியை உறையூர் ழதுகண்ணன்சாத்தனார் பாடியது,



௬௮ புறகானூறு மூலமும் உளாயும். 

இ-ள்.--சேற்றின்சண்ணேவளரும் சாமரைபூத்த ஒள்ளிய கிறத்தையுடைத் 
சாயெ நாருயெ இதழையுடைய மலரினது நிஸாயைச் சண்டாற்போன்ற ஏற்றத் 
தாழ்வில்லாத சற், குடியின்சட்பிறர்து லீற்றிருக்சவேச்தனா எண்ணுங்காலத் 
அப் புகழும் பாட்டும் உடையோர் சிலர் ; சாமனாயினத இலையையொப்பப் பயன் 
படாது மாய்க்தோர் பலர்; புலவ.ராற்பாடப்படும் புகழையுடையோர் ஆகாயத்தின் 
கண் பாகனாற் செலுத்தப்படாத விமானத்தைப் பொருந்துவாபென்று சொல்லு 
வரர் அறிவுடையோர், சாம்செய்யும் ஈல்வினையைமூடி.த்தென்று சொல்லக்சேட் 
பேன் ; என்னுடைய இறைவ, சேட்சென்னி, சலங்கள்ளி, வளர்ர்ததொன்று பின் 
குறைதலுண்டாதலும், குறைர்ததொன்று பின் வளர்தலுண்டாதலும், பிறர்ததொ 
ன்று பின் இறத்தலுண்டாதலும், இறர்சசொன்று பின் பிறத்சலுண்டா தலும், 
சல்விருகத்தான் ௮றியாத மடவோனாயும் ௮றியக்காட்டி த் இங்சளாயெசெய்வம் 
இயங்குகின்ற தேயத்தின்கண் ஓன்றை மாட்டாராயினும் வல்லாராயினும் வறுமை 
யான் வருத்தமுற்றுவர்தோரது உண்ணாசமருங்கைப்பார்த்து அவர்க்கருளி வழங்க 
வல்லையாகுக ; ௮ருஸிலராய்ச் கொடாமையை வல்லராகுக, செடாத வவியை 
யுடைய கினச்குப் பகையா : மாறுபட்டோர்.--ஏ - று, 

நூற்றிதழலரின் நிறா-ண்டன்ன உளாயும் பாட்டும் உடையோர் €லரென 
இயையும், நினாசண்டன்ன விழுத்திணேயென்றுரைப்பினுமமையும், ௮ருளிலர் 
கொடாமைவல்லசாகுகவென்றசனாற்பயன் : அவையுடையோர் தத்தம் பகைவனா 
வெல்வசாதலால், பகையெதிர்ந்சோர் ௮வையில ராகவென்பசாம், 

செய்வினைமுடி த்து வானவூர்தி எய்துபவென இயையும், (௨௭) 

(௨௮) சிறப்பில் த0 முறுப்பில் பிண்டமுக் 

கூலுக் குறளு மூமுஞ் செவிடு 
மாவு மருளூ மூளப்பட வாழ்கரக் 

கெண்பே ரெச்ச மென்றிவை யெல்லாம் 

டு பேதைமை யல்ல தாதிய மில்லென 

முன்னு மறிந்தோர் கூறின ரின்னு 

மதன்றிற மத்தையா னுரைக்க வந்தது 

வட்ட வரிய செம்பொறிச் சேவ 

லேனல் காப்போ ர௬ணர்த்திய new 

௧௦ கானக் தோர்நின் றெவ்வர் நீயே 
புறஞ்சீறை மாக்கட் கறக்குறித் தகத்தோர் 
புய த்தெறி கரும்பின் விடுகழை காமரைப் 
பூம்போது இதைய வீழ்ச்தெனக் கூத்த 

ராடுகளம் கடுக்கு மகராட் டையே 

௧௫ அதனால், அறனும் பொருளு மின்பமு மூன்று 
.... மாற்றும் பெருமநின் செல்வ 

மாற்றா மைந்கநிற் போற்று மையே. 
தீணையும் துறையும் அவை. 
அவனை அவர் பாடியது,



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௩௯ 

இ-எ்.--மக்கட்பிறப்பிற் சிறப்பில்லாத குருடும், வடி.வில்லாத தசைத்திர 

ளும், கூனும், குறளும், ஊழமும், செவிடும், மாவும், மருளுமுளப்பட உலகத்து உயிர் 
வாழ்வார்க்கு எட்டுவகைப்பட்ட் பெரிய எச்சமென்றுசொல்லப்பட்ட இலையெல் 

லாம் பேதைத்தன்மையையுடைய பிறப்பாவதல்லது இவற்றாற் பயனில்லையென 
மு.ற்காலத்தும் அறிர்தோர்சொன்னார் ; இன்னமும் ௮வ்வூதியத்தின் பாகுபாட்டை 

யான்சொல்லவர்்தத, வட்டமாயெ வரியையுடைத்தாயெ செம்பொறியையுடைய 

சாட்டுக்கோழிச்சேவல் தினைப்புனங்சாப்போனாத் துயிலுணர்த்துவதாகக்கூவும் 

காட்டின்கண் உள்ளோர், நின்னுடைய பகைவா ; நீதான், வேலிப்புறத்துநின்று 

வேண்டி யமாச்கட்கு ௮றச்சைச்கருஇு அகத்துவ்ளோர்தாம் பிடுங்வெறியும் கரும் 

பாயெ போகடப்பட்ட கழை வாவியகத்துத் சாமரையினது பொலவிமஆ்சபூச் தெற 
வீழ்ந்சசாக, ௮.து கூத்தா ஆ௫ிகளத்தையொக்கும் உள்ளாகய காட்டையுடையை ; 

ஆசலான், ௮றனும் பொருளும் இன்பமுமென்னப்பட்ட மூன்றும் செய்வசற் 

குதவும் பெரும, கினசசெல்வம் உதவாதெொழிதல் நின்னைப் பாதுகாவாமை,-- 

ஏறு, 

பிண்டமென்பது, மணைபோலப் பிறக்குமது. மாவென்பத, விலங்குவடி.வா 

சப் பிறச்குமது, மருளென்பது, அ௮றிவின்றியே மமஙிகஇயிருக்குமது, ஊதிய 

மென்பது, அறம்பொருளின்பங்களை ; அன்றி அறமென்பாருமுளர், நிற்போற்ரூ 
மையென்றகருச்து, இதடிமூதல் ௮திவின்மை பிறப்பொடுகூடாதவாறுபோல கின் 

செல்வமும் அறமுசவியனசெய்தற்கேற்றிருப்பச் செய்யாமையாகிய ௮றிவின்மை 
மக்கள்யாச்கையிற்பிறக்தும் படனில்பிறப்பாகப் பண்ணுதலால் நினக்குவரும் பொ 
ல்லாங்கைப் போற்றாமையென்பசாம். கானத்தோர்கின்பகைவ ரென்றவதனாற் 

பகையின்மைதோற்றிநின்றது, மாவும் மருளுமுளப்படச் சதெடுமுதலாகப் பிறப் 

பொடுகூட்டப்படாத பெரிய எச்சமெனப்பட்ட.. எட்ட்மெனக் கூட்டியுரைப்பினும் 

அமையும். இஃது அறஞ்செய்யாசானை அறஞ்செய்கவெனக் கூறியவாறு. ௮தன் 

நிறமென்பதற்கு அப்பேசைமையென்றாச், ௮ல்து உண்டானால் வரும்பொல் 
லாங்கும், ௮துபோனால்வருசன்மையுமென்றுரைப்பாருமுளர். (௩௮) 

(௨௯.) அழல்புரந்த வடாதாமரை 

யைதடச்ர்த நாற்பெயது 

புனைவினைப பொலிக்க பொலனறுக் தெரியல் 

பாறுமயி ரிருகதலை பொலியச் சூடிப் 

௫ பாண்முற் ுகநின் னாண்ம௫ ழிருக்கை 

பாண்முற றஜொழிந்த பின்றை மகளிர் 

தகோண்முற் றுகறின் சாக்துபுல ரகலம், ஆங்க 

முனிவின் முற்றத் இனிதுமூச செமபக் 
கொடியோர்ச் தெ.றுதலுஞ் செவ்வியோர்க் களித்தலு 

௧௦ மொடியா முறையின் மடிவிலை யாகி 

நல்லத னலலுக் Suge நீமையு 

மில்லை யென்போர்க் கினனா கிலியர் 

கெல்விளை சழனிப் படிபுள் ளோப்பு



௪௦ புறநானூறு மூலமும் உரையும், 

சரொழிமடல் விறடற் கழிமீன் சுட்டு 

கடு வெங்கட் டொலைசசியு மமையார் தெங்கி 

னிளநீ ர௬திர்க்கும் வளமிகு ஈன்னாடு 

பெற்றன ருவக்குகின் படைகொண் மாக்கள் 

பற்று மாக்களிற் பரிவுமுக் துறுத்துக 

கூவை துற்ற நாறகாற் பந்தர்ச 

2.0 சிறுமனை வாழ்க்கையி னொரீஇ வருகர்க 

குதவி யாற்று ஈண்பிற பண்புடை 

யூழிற் முககின் செயகை விழவிற் 

கோடியர் நீர்மை போல மூறைருறை 

wider கழியுமிவ் வுலகத்துக் கூடிய 

உடு ஈகைப்புந கைதின் சுற்ற 

மிசைப்புற னாகரீ யோமபிய பொருளே. 

திணையும் துறையும் அவை, 

அவனை அவர் பாடியது, 

இ-எ்.--எரியாலாச்கப்பட்ட தச௲டாகச்செய்த தாமனாப்பூவுடனே ஐசாசத் 

தட்டிக் கம்பியாகச்செய்த நூலின்சண்ணேயிட்டு அலங்கரித்த தொழிலாற்பொவி 

5,ச பொன்னாணியன்ற ஈல்லமாலையைப் பாறிய மயிரையுடைய கரியதலை பொலிவு 
பெறச்சூடி.ப் பாண்சுற்றம் குழ்வதாக, நினது நாட்காலத்து மடழ்ந்திருக்கும் தலச் 

கம்; பாண்சுற்றம் குழலொழிச்சபின்னர் நினது உரிமைமசளிருடையதோள் சூழ் 
வதாக, நின் சாக்துபுலர்ந்தமார்பம் ; எப்பொழுதும் வெறுப்பில்லாத அலங்காரத் 

ஹையுடைய சோயின்முற்றத்தின்கண்ணே இனிதாக மூரசுஒலிப்பத் சயோனாத் 
தண்டஞ்செய்தலும் ஈடுவுகிலைமையுடையோர்க்கு அருள்பண்ணுதலுமாகய இடை 

யரத முறைமையாற் சோம்புதலையடையையல்லையாகி ஈல்வினையினது ஈன்மை 

யும் தீவினையின து மையும் இல்லையென்றுசொல்லுகவோர்ச்கு இனமாகாதொழிவா 

யாக; கசெல்விளைக்தவயலிடச்துளதாயெ புள்ளை ஐஒட்வொர் வீழ்ச்ச பனங்கருக்கா 

இன்ற விறகாற் கழிக்கண்மினைச்சுட்டு அதனுடனே வெய்ய மதுவை உண்டுதொலைத் 

தும் ௮மையாராய்த தெங்கெது இளநீராயுதிர்ச்கும் செல்வமிச்க சல்லசாட்டைப் 

பெற்றுமகழும் நின்னுடைய படைச்சலம்பிடி ததமாந்தர் நின்னுடைய பகைவனாப் 
போல இரக்சத்தைமுன்னிட்டுக்சொண்டு கூவையிலையால் வேயப்பட்ட சான்கு 

காலையுடைய பர்தராயெ சிறிய இல்லின்சண்வாழும் வாழ்க்கையினின்று£ீங்கி நின் 
பால்வருவார்க்கு உதவிசெய்யும்சட்போடு கூடிய குணத்தையுடைய முறைமையை 
யுடைத்தாக, நினதுசொழில் ; விழவின்சண் ஆடும் கூத்தாது வேறுபட்ட கோலம் 

போல ௮டைவடைவேதோன்றி இயங் இறர்துபோகின்ற இவ்ஏலகத்தின்்சண் 

பொருக்திய ம௫ழ்ச்சியிடத்சதாக, நின்னுடையகளை ; புகழிடத்ததாச, நீபாதுகாச்த 
பொருள்,---ஏ - று. 

கின் சாண்ம௰ழிருச்சை பாண்முற்றுக; ௮சன்பின் அகலம் சோண்முற்றுச ; 

நீ மடிவிலையாய் இனனாகாசொழிவாயாக ; கின்பற்றாமாக்களைப்போல முற்காலச்



புறநானூறு மூலமும் உரையும்: ௪௧ 

துச் சிறுமனைவாழும்வாழ்ச்சையிலிங்க இப்பொழுது நின்னாடுபெற்றுவக்கும் நின் 

படைசகொண்மாக்கள் வருகர்ச்கு உதவியாற்றும் கண்போகூடி.ய பண்புடைத்தா 

இய முழைமையையுடைச்சாக, நினசெய்கை ; ஈகைபபுறனாக, கின்சுற்றம ; இசைப் 

புறனாக நீ ஓம்பிய பொருளெனச்கூட்டுக. 

ஒரீ இயென்பசனை ஒருவவெத் இரிப்பினுமமையும். நறுமை-பொன்னிற்கு 

இன்மெனினும் தெரியற்கு அடையாய்கின்றது ; ஈன்மையுமாம். அங்கு - ௮சை, 

சசைப்புறனாகவென்று உளைப்பாருமுளர், 

இசனாறர்சொல்லியது : படைகொள்மாச்களும் முஸறமுதலாயின தப்பாமற் 

செய்து இன்புற்றிருக்கும்படி. சிறப்புச்செய்யவேண்டுமென்பதாயிற்ற, (௨௯) 

(௩௦.) செஞ்ஞா யிற்றுச் செலவுமஞ் ஞாயிறறுப் 

பரிப்பும பரிப்புச ரூம்ந்தமண டிலமும 

வளிதஇரிதரு தஇசையம 

a) g நிலைஇய காயமு மென் பிவை 

டு சென்றளக தமிகதோ போல வென்று 

மினைதக்சென் போரு மேயனைத்து 

மறிவறி வாகாச் செலிவீனை யா௫இக் 

களி கவுளடுிக்க வெிகற் போல 

வொளித்த துப்ப்னை யாதயில் வெளிப்பட 

௧௦ யாகஙளம் பாடுவா பலவா கூமபொடு 

மிசைப்பாய கசாயாது மிசைப்பரு தோண்டாது 

புகா௮அர்ப புகுந்த பெருஙகலச் FET Y 

ரிடைப்புலப் பெருவிச் செரரியு ய 

BL bliss pT gs காடிகிழ வோயே. 

திண - பாடாண்டிணை ; துறை - இய Cw. 

அவனை அவர் பாடியது, 

இ.-ள்.--செஞ்ஞாயிற்றினது AS Buy, HAG ON wg Husapwo, HA 

வியக்கத்சாற்குழப்பகம பராவட்டமும், காற்றியங்கும்இச்கும், ஒராதாரமுமின்றிசச் 
தானேகிற்கன்ற ஆகாயமும் என்றுசொல்லப்பட்ட. இவற்றை ஆண்டாண்டுப 

போய் அளச்சறிச்தவர்களைப்போல காளும் இத்துணையளவை உடையனவென்று 

சொல்லும் சல்வியையுடையோருமுூளர்; ௮ப்பெரியோர் அச்செலவுமு தலாயின 

அறியும் அறிவாலும் ௮றியாச அடகச்கச்தையுடையையாஇ யானை தன்கதுப்பின் 

கண அடக்கிய எறியுங்கலலைப்போல மறைச்சவலியையுடையையாதலான், நின்னை 
விளங்க எப்பரிசுபாடுவர் புலவர் , கூம்புடனே மேர்பூரிச்சப்பட்ட பாமைமாற்ருமல 

அசன்மேற்பாரத்தையும் பறியாமல் ஆற்றுமுசத்துபபுகுர் ச பெரிய மரச்சலத்தைப் 

பச,சவரும் அளவருமு தலா சசுதியில்லாசோர் தம்புலத்திற்கு இடையாகிய 

பெருஉழிஈச்சண்ணே சொரியும கடலால்வரும் பலபணடச்தையுடைய ராட்டை 

யுடையோய்,--௭ -.று,



௪௨ புறநானூறு மூலமும் உராயும். 

செலவென்ற2, செல்லப்படும்வீதியை, பரிப்பென்ற,த, இத தணைசாழி 

கைச்கு இத்துணையோசனைசெல்லுமென்னும் இயக்கத்தை. பாய்களையா,து uses 

சோண்டாதென்றதனல், துறைஈன்மை கூறியவாரும். பெருங்கலத்தினின்றென 

ஐுதாவதாக உளாைப்பினுமமையும். 

அப்பினையாசலிற் புலவர் யாங்ஙனம் பாடுகரெனக்கூட்டுக, (௯௦) 

(௬௧.) ஈசிறப்புடை மரபிற் பொருளு மின்பழு 

மறத்து வழிப்பட தோறறம் போல 

விருகுடை பின்பட வோங்கிய வொருகுடை 

யுருகெழு மதியி னிலந்துசேண் விளஙக 

ஈல்லிசை வேடடம வேண்டி வெல்போப் 

பாசறை யல்லது நயொல் லா 

BI Bp உழுமக மண்டி யொன்மா 

கடிமதில் பாயுகின் களிறடக கலவே 

போமரெனிற் புகலும புனைசழன் மறவா 

௧௦ காடிடைக இடந்த காகேனி சேய 

செல்வே மல்லே மென்னார் கல்லென் 

விழவுடை யாங்கண் வேற்றுப்புலச் திறுத்துக் 

குணகடல் பின்ன தாகக் குடகடல் 

வெண்டலைப் புணரிகின் மான்குளம பல்ப்ப 

௧௫ வலருறை வருகலு முண்டென் றலமவகனு 

தெஞ்சகடுக கவலம பாயத் 

துஞ்சாக் கண்ண வடபுலச் தரசே, 

தீணை - வாகை; துறை - அரசவாகை; மடிபுலவஷ்சியுமாம். 

அவனைக் கோஷூர்கீழார் பாடியது; 

இ- எ்.--ஏிறப்புடைமுலைழமையாற் பொருளும் இன்பமும் அறத்தின்பின்னே 

தோன்றும் சாட்சிபோலச் சேரபாணடியருடைய இரண்டுகுடையும் பின்னாக 

வோங்வயெ நினது ஒன்ராயெ வெண்கொற்றக்குடை நிறம்பொருச்திய கலைகிறைந்த 
திங்கள்போல ஓங்கச் சேய்மைச்சகஸ ணேவிளங்க நல்லபுசழ்கேட்கையைவிரும்பி 
ெல்லும்போரினைச்செய்யும் பாழி.வீட்டின்சண் ணேயிருத்தலல்ல.து நின்னகரின் 

கண் இருத்தலை உடம்படாய், நீ; கோட்டினது நனைமுகச்தேய மடுத்துப் பகைவ 

சது காவலையுடைய மதிலைக்குத்தும் நின்னுடைய யானைகள் அடங்கா; பூசலென்று 

கேட்பின் விரும்பும் ௮ணிச்ச வீ.ரச்சழலையுடைய மறவர், காடு நடுவேடடர்த காடு 
மிகவும் தூரியவாதலால், யாம் போவேமல்லேமென்றுகருசதார் ; ஆதலான், தசை 
  

௩ இப்பாட்டினை, வஞ்சிச்திணைச்குரிய இயங்குபடையசவமென்னும் துறை 

க்கு உதாரணமாகக்காட்டினர் நச்சினார்க்கினியர் (சொல், பொரு, புறத்திணை 
பியல், ௮-ம் சூத்தரவுனா].



புறநானூறு மூலமும் உராயும. ௪௩ 

உண்டான விழாவினையுடைய அவ்விடத்துப் பகைப்புலத்இின்சண்ணே தம்இவிட் 

டுக் 8ீழ்கடல்பின்னசாச மேல்கடலினது வெளிய தலையையுடைய திரை நினது 

கு.சிரையினது குளம்பையலைப்ப வலமாகமுறையே வருதலுமூண்டாமென்று சழ 

ன்று கெஞ்சம்கடுங்கும் ௮வலம்பரப்பத் துயிலாச கண்ணையுடையவாயின, வட 
தாட்டுள்ள ௮7௬கள்.---ஏ - று. 

அலம்பாயவென்பதாஉமாம், (ms) 

(௬௨.) கடும்பி னககல கிறையாக கெடுய்கொடிப் 

பூவர வஞ்சியர் தருகுவ னொென்றோ 

வண்ண நீவிய வணங்கிறைப் பணைத்தோ 

ளொண்ணுதல் விழலியா பூவில் பெறுகென 

௫ மாட மதுரையுக் தரகுவ னெல்லாம் 

பாகம் வம்மினோ பரிசின் மாக்க 

டொன்னிலக் கிழமை சுடடி னன்மத 

வேட்கோச் சிழுர் தோக்கால் வைத்த 

பசுமட் குரூஉசத்திரள் போலவவன் 

௧௦ கொண்ட குடுமித்தித் தண்பணை நாடே. 

திணை - பாடாண்டிணை ; துறை - இயன்மோழி. 

அவனை அவர்பாடியது. 

இ-ள். கமதுசுற்றத்தினது அகலத்தை *நிறைச்கும்பொருட்கு விலையாக 

நெடிய துற்கொடியினையுடைய பூவாதவஞ்சியையும் சருகுவன்; நிறமுடைய sev 
வைபூசப்பட்ட வளைக்த சந்தனையுடைய முன்கையினையும் வேய்போன்றதோளினை 

யும் ஒள்ளியநு.தவினையமுடைய விறலியர் பூவிற்குவிலையாசப்பெறுகவென்று மாட 

ததையுடைய மதுரையையும் தருவன் ; ஆதலால், யாமெல்லாம் ௮வனைப் பாடுவே 

மாக வாரீர் ; பரிசின்மாச்கள், பழைய நிலவரிமையைச்குறிப்பின், ஈல்ல ௮றிவை 

யுடைய குயக்குலத்திளையோர் கலம்வனைசற்குத் திரிச்சண்ணேவைச்ச பச்சை 

மண்ணாகய சனத்ததிரள்போல அவன்கருச்திற்கொண்ட முூடிபையுடைச்து, இக் 

குளிர்ச்த மருதகிலத்தையுடைய நாடு,--ஏ - று. 

பூவாவஞ்சியென் ரது, கருவூர்க்குகவெளிப்படை, ஒன்றோவென்றது, எண் 

ணிடைச்சொல். தேர்க்சாலெனறது, தேர்க்கால்போலும் திரியை. 

௮வன்கொண்டகுடுமித்து, இச்சாடு ; அதலால், வஞ்சியையுந்தருகுகன் ; ம.து 

ரையையுக்தருகுவன் ; ஆதலால், பரிசின்மாக்கள், சாமெல்லாம் ௮வனைப்பாடுகம் 
வம்மினோவெனக்கூட்டுக, 

சொன்னிலைக்ழெமையென்று பாடமோதுவாருமுளர். (௯௨) 

(௬௩.) சானுறை வாழ்க்கைக் கதகாய் வேட்டுவன் 

மான்றசை சொரிந்த வட்டியு மாயமக 
அ. ஒட வலக. re eer வ meer pene me eee oa 

* நிறைக்கும்பொருளாகவென்றும பிர திபேசமுண்டு, 

  
 



ச்ச. புறநானூறு மூலமும் உணாயும, 

டயிர்கொடு வத தசும்பு நிறைய 

வேரின் வாழ்நர் பேரி லரிவையா் 

டு குளக்&ழ் விமார்த களக்கொள் வெண்ணென் 

மூகந்தனர் கொடுப்ப வுவந்தனர் பெயருக் 

தென்னம் பொருப்ப னன்னாட் டிள்ளு 

மேழெயிற் கதவ மெறிர்துகைக் கொண்டுநின் 

பேழ்வா யுழுவை பொறிக்கு மாற்றலை 

௧௦ பரடுகர் வஞ்சி பாடப் படையோர் 

தாதெரு மறுகிற் பாசறை 4பொலியப் 

புலராப் பச்சிலை யிடையிடுபு தொமிதத 

மலரா மாலைப் பர்.துகண் டன்ன 

ஷன்சோற் றமலை பாண்கடும் பருத்தஞூ 

௧௫ செம்மற் றம்மறின் வெம்முனை யிருக்கை 
வல்லோன் ஹைஇய வரிவனப் புறற 

வல்லிப் பாவை யாடுவனப் பேய்ப்பக 

காம விருவ ரல்லதி யாமத்துத் 

தனிமகன் வழங்காப் பனிமலர்க் காவி 

௨௦ ஜனொதுக்கின் நிணிமணந் புதுப்பூம் பள்ளி 

வலாயின்மா டந்தொறு மைவிடை வீழப்ப 

நீயாங்குக் கொண்ட விழவினும பலவே, 

திணை - வாகை; துறை - அரசவாகை, 

அவனை அவர் பாடியது. 

இ-ள். -சாட்டின்சண் ணேதங்கும் வாழ்க்கையையுடைய சினம்பொருக்திய 

சாயையுடைய வேட்டுவன் மானினது தசையைச்சொரிந்த கடகமுூம் இடைமகள் 

தயிர்கொண்டுவர்த மிடாவும் நிறைய ஏரானுமுது உண்கொழ்வா.ரது பெரிய மனை 
யின்சண்மகளிர் குளச்துக்கழ்விளை்த களச்தின்கட்கொள்ளப்பட்ட வெண்ணெ 

ல்லை முகர்துகொடுப்ப உவர். துமிஞம் சென்றிசைக்கட் பொதியின்மலையையுடைய 

பாண்டியனது மல்லகாட்டுள்ளும் ஏழாகெய ௮ ரணின்கட்கதவத்தையழித்துச் கைக் 

கொண்டு நின பெரியவாயையுடைய புவியைப்பொறிக்கும் உலியை ; ஆசலான், 
நின்னைப் பாடும்புலவர் நினது மேற்செலவைப்பாடப் படைக்கலத்தினையடை 
யோர் தாதாகய எருப்பொருச்திய மறுனையுைய பாசறைச்கண்ணே பொலிவு 
பெறப் புலசா,த பசியஇலையை இடையிட்டுச்சொடுக்கப்பட்ட மலராத மூகையினை 

யுடைய மாலையினது பச்சைச்சண்டாற்போன்ற சசையோடுகூடிய பெருஞ்சோற் 

௮,ச்ிரளையைப் பாண்சுற்றச்ையட்டும் தலைமையையுடை...ீது, நினது வெய்ய 

மூனையாயெ இருப்பிடம் ; சைவல்லோனாற் புனைச்துசெய்யப்பட்ட எழுதிய அழகு 
பொருர்திய அல்லிப்பாவை அ௮ல்வியமென்னும் கூத்தையாடும் ௮ழகசையொப்ப 
  

* மலியவென்றும் பாடம்,



புசநானாறு மூலமும் உராயும். ௪டு 

௮ன்பினையுடைய துணைவலும் துணைவியுமாகய இருவரல்லது இடையாமத்தின் 

சண் தனிமகன் வழங்காத குளிர்க்த மலரையுடைய காவின்சண் இயங்கு ரிய 

செறிச்ச மணலையுடைய புதிய பூவையுடைய சாலையினது வாயிலின்௧ண் மாடக் 

தோறும் செம்மரிக்டொயைப்பகெக நீ அவ்விடத்து எடுத்தக்கொண்ட விழவினும் 

பல.--௪ - ற. 
சன்னாட்டள்ளுமென்ற உம்மை - சிறப்பும்மை, அ௮ல்லிப்பாவையாடுவனப்பெ 

ன்றது, ஆண்கோலமும் பெண்கோலமுமாய ௮வ்விருவருமாடுங்கூத்ைை. படை 

யோர் பாசறை பொவியவென்பதற்குப் படையோசது பாசறை பொலிவுபெற 

வென்று உரைப்பினுமமையும். பாசிலைமலையவென்று பாடமேரதுவாருமூளர். 

தனிமகன்வழங்காவென்றது, தனித்துவழங்கன் ௮ப்பொழில் வருச்துமென்பது, 

களத்துக்கொள்வெண்ணெலென்பது, களக்கொள்வெண்ணெலெனசத் தொக்கது. 

மூகந்தனர்கொடுப்ப, உவர், -னர்பெயருமென்பன - வினையெச்சமுற்று, 

உழுவைபொறிச்கு மாற்றலையாகவின், பாண்கடும்பருத்தும் கின்வெம்முனை 

யிருச்கை நீ கொண்ட விழவினும் பலசெம்மற்றெனச்கூட்டுக, 

விழவென்பத, சிறுசோற்றுவிழவினை ; கேள்வியென்றுரைப்பினுமமையும். 

(௬௪,) ஆன்முலை Te லோர்ச்கு 

மாணிமை மகளி கருசசிதைகத் தோரக்கும் 

பார்ப்பாத் தப்பிய கொடுமை யோரசரக்கும் 

வழுவாய மருங்கிற் கழுவாயு முளவென 

டு கிலம்புடை பெயர்வ' தாயினு மொருவன் 

செய்தி கொன்றோர்க் குய்தி யில்லென 

% வறம்பா டிற்றே யாயிமை கணவ 

காலை யந்தியு மாலை யந்இியும் 

புறவுக் கருவன்ன புன்புல வர&ன் 

௧௦ பரற்பெய் புன்கம் தேனொடு மயக்இக் 

குறுமூயற் கொழுஞ்சூடு கிழித்த வொக்கலொ 

டிரத்தி நீடிய வகன்றலை மன்றததுக் 

கரப்பி லுள்ளமொடு வேண்டுமொழி பயிற்றி 

யமலைக் கொழுஞ்சோ முந்த பாணர்க் 

கடு ககலாச் செல்வ முமுவதுஞ் செய்தோ 

னெங்கோன் வளவன் வாழ்க வென்றுகின் 

பீடுகெழு கோன்றாள் பாடே னாயிற் 

படுபறி யலனே பல்கதிச் செல்வன் 

யானோ தஞ்சம் பெருமவிவ் வுலகத்து௪ 

௨௦ சான்றோர் செய்த நன்றுண் டாயி 

னிம௰த் இண்டி யின்குசல் பயிற்றிக 

* அறம்பாடின்றேயெனவும் பாடம்,



௪௭௬ புறநானூறு மூலமும் உளாயும். 

கொண்டன் மாமழை பொழிக்த 
நூண்பஃ அுளியினும் வாழிய பலவே. 

திணை - பாடாண்டிணை ; துறை - டுய்ன்மோமி. 

சோழன் தளழற்றத்துத்துஜ் சியகிள்ளிவளவனை ஆலத்தூர் கிழார் பாடியது. 

இ-ள். -ஆனினது முலையாற்பெறும் பயனைக்கெடுச்ச இீவினையாளர்கச்கும் 

மாட்டமைப்பட்ட ஆபரண த்தையுடைய பெண்டி.ரது சருப்பத்ை அழித்தோர்ச் 
கும் பார்ப்பாரைப்பிழைத்த கொடுக்சொழிலையுடையோர்க்கும் அவர்செய்த பாசசத் 
தினை ஆராயுயிடத்து அவற்றைப்போக்கும்வழியுநுளவெனவும், நிலம் தழ்மேலாம் 
சாலமாயினும் ஒருவன்செய்த சன்றியைச் சழைத்தோர்ச்கு நரசம்றீங்குதலில்லை 
யெனவும் அறநூல் கூறிற்று ; தெரிச்த ஆபரண ததையுடையாள் தலைவ, காலையாவயெ 

அச்திப்பொழுதும் மாலையாக ௮ச்திப்பொழுதும் புறவினது கருவாகய முட்டை 

பேரன்ம புல்விய நிலத்து வரனெது அரிசியைப் பாலின்சட்பெய்து அடப்பட்ட 

சோற்றைத் தேனோடுகலந்து உண்டு குறிய முயவினது கொழுவிய சூட்டி றைச்சி 
யைத்தின்ற என்சுற்றத்தோடுகூட இலர்ைமரமோங்கெய அசன்ற இடத்தையுடைய 

பொதியிற்கண் ஒன்றனையும் மறைத்த ]ல்லாத உள்ளத்துட 2?2ன வேண்டியவார்த் 

ைதகளைப் பலகாலுங்கூறிப் பெரிய சட்டியாகெய கொழுவியசோற்றை அருந்திய 
பாணர்ச்கு நீல்காதசெல்வமெல்லாவற்றையும் செய்தோன் எம்முடையவேர்தனாஇ 

யவளவன் வாழ்வானாகவென்றுசொல்லி கினது பெருமைபொருக்திய ௨வியதாளைப் 
பாடி.ற்றிலேனாயின், வாழ்காட்கு ௮லகாகய பலகதிரையுடையசெல்வன் தோன்று 
தலறியான் ; யானோ எளியேன் ; பெரும, இச்சவுலசச்தின்சண் ஈற்குணங்களால் 

அமைச்தோர்செய்த நல்வினையுண்டாயின், இம௰யமலையின்சண் ணே திரண்டு இனிய 

ஒசையைப்பயிற்றிச் கழ்காற்றான்வருப பெரிய முடல்சொரிர்த நண்ணிய பலது 
ளியிலும் பலகாலம் வாரழ்வாயரக,---ஏ - று, 

நிலம்புடைபெபர்வதாயினுமென்பதற்கு ஊழிபெயரும்காலச்து யாவருஞ்செ 

ய் த இருவினையுநீங்குதலின், ௮க்காலத்தும் செய்திகொன்றோர்க்கு உய்தியில்லென் 

தும், நிலத்துள்ளார்யாவரும் இவன்கூற்றிலே கிற்பாராயினுமென்றும் உரைப்பாரு 
முளர். புன்சம் இவன்பாற் செல்வதற்குமுன்பு பெற்ற உணவாகவும், ௮மலைக் 

கொழுஞ்சோறு இவன்பாற்பெற்ற உணவாசவுங்கொள்க, அன்றிச் சென்ற இட 

ச்சோறும்பெற்ற உணவாகவுரைப்பினுமமையும். மன்றத்துச் சூடுகிழித்த ஓக்க 

லொகூட வேண்டுமொழிபயிற்றி ஆர்ந்தபாணர்க்கெனக்கூட்டுக, பாணர்க்செ 

னத தம்மைப் பிறர்போலச் கூறினார். 

ஆயிழைகணவ, செய்திகொன்றோர்ச்கு உய்தியில்லென ௮றம்பாடி.ற்று; ஆத 
லால், பாணர்ச்குச் செல்வமுழுவதஞ்செய்தோன், எங்கேரன், வளவன் வாழ்கவெ 
ன்று சாலையத்தியும் மாலையந்தியும் நின்றாள்பாடேனாயின், பல்கஇிர்ச்செல்வன் படு 

பறியான் ; பெரும, யானோ தஞ்சம்; சான்றோர்செய்த ஈன்றுண்டாயின், gra eit 

யினும் பலகாலம் வாழ்வாயாகவெனக்கூட்டுக, 

கோவதைரமுதலாயின வாச்சாற்சொல்லவும்படாமையின், ஆன்முலையறுத்ச 
வெனவும், மகளிர்கருச்ை சச்சவெனவும், பார்ப்பார் சப்பியவெனவும் மறைத்துச் 

கூறப்பட்டன.



புறநானூறு ரூலமும் உராயும். ௪௭ 

இ, பரிசில்பெற்றுப்போன்றானை நீ எம்மை நினைத் துவருவையோவென்றா 
ற்கு இவ்வாறுசெய்,த நின்னை வளவன்வாழ்கவென்று பாடேனாயின், யானிருச்குமிட 

த்துப் பல்சதிர்ச்செல்வன் படுதலறியான் ; அதனால் இம்மையின்பம்பெழறேனெள 

வும், செய்சன்றிகொன்றோர்க்கு உய்தியில்லையெனவே மறுமையின்கண் சசசம்புகு 

வேனெனவும் கூறியதாகச்கொள்க. (௬௪) 

(௬௫.) சகளியிரு மக்கீ ரேணியாக 

வளியிடை வழங்கா வானஞ் சூடிய 

மண்டிணி கடக்கைத் தண்டமிழ்க் இழெவர் 

முசசுமுழக்கு தானை மூவ Her oH 
டு மரசெனப் படுவது நினதே பெரும 

வலங்குகதிர்க் கனலி நால்வயிற் ரோன் நினு 

மிலங்குகஇர் வெள்ளி தென்புலம் படரினு 

மநதண் காவிரி வந்து கவாபூட்டத் 

தோடுகொள் பேலின் ரோற்றம் போல 

௧௦ %வாடுகட் கரும் னெ வெண்பூ, LIL. BS 

cro uGag நினதே யத்தை, ஆங்க 

நாடுகெழு செல்வத்.துப் பீடுகெழு வேந்தே 

நினவ கூறுவ லெனவ கேண்மதி 

யற। ரன்ன செங்கோ ஞட்டத்து 

கடு மூல ஈடு பொழுதிற் பகனெளி யோரீண் 

இிறைவேண்டு பொழுதிற் பெயல்பெற் மோரே 

ஞாயிறு சுமந்த கோடுதிரள் கொண்மூ 

மாக விசும்பி னடுவுகின் ராங்குக் 

கண்பொர விளங்குறின் விண்பொரு வியன்குடை 

௨௦ வெயின்மறைக் கொண்டன்றோ வன்றே வருந்திய 
குடிமறைப் பதுவே கூர்வேல் வளவ 

வெளிழ்றுப்பன் துணியின் விற்றுவிற்றுச் இடெப்பக் 
களிற்றுக்கணம் பொருத கண்ணகன் பறந்தலை 

வருபடை தாங்கப் பெயர்புறத் தார்த்துப் 

௨௫ பொருபடை தரூஉங் கொற்றமு முழுபடை 
யூன்று சகன் மருங்கி னின்றதன் பயனே 

மாரி பொய்ப்பினும் வாரி குன்றினு 

4மியற்கை யல்லன செயற்கையிழ் மோன் தினுங் 

கரவலர்ப் பழிக்குமிக் கண்ணகன் ஞால 

* அகெழைச்சரும்பென்றும் பாடம். 

* இயற்சையல்லதென்றதும் பசடம்,



௪௮ புறதானூது மூலமும் உரையும் 

௩௦ ம.துகற் கறிக்தனை யாயி னியு 

கொதும லாளா பொதுமொழி கொள்ளாது 

பகடுபுறர் தருகர் பார மோம்பிக் 

குடிபுறந் தருகுவை யாயினின் 

னடிபுறர் தருகுவ ரடங்கா தோரே, 

திணை - அது; துறை - சேவியறிவுறூ௨. 

அவனை வேள்ளைக்கடிநாகனார்பாடிப் பழத்சேய்க்கடன் வீட்கொண்டது. 

இ - or — ரீர்செறிக்த பெரிய கடல் எல்லையாகக் காற்று ஊட$போகாச வான 

திழைச்சூடிய மண்செறிச்த உலகத்தினகட் குளிர்க்த தமிழ்சாட்டி ற்கு உரியா 
இய முரசொலவிக்கும் படையினையுடைய கூரவேக்கருள்ளும் ௮ரசென்றற்குச் Ap 
ப்புடையது, நின்னுடையவாசே ; பெரும, விளங்கிய சுடரையுடைய ஞாயிறு ரன் 

குதிக்கொர் தோன்றினும், விளங்கிய இளாையுடைய வெள்ளிமின் தென்றிசைக்கட் 

செல்லினும், ௮ழடூய குளிர்ந்த சாவிரிவந்து பலகாலாயோடி.யூட்டத் தொகுதி 

கொண்ட வேலினது காட்சியையொப்ப ௮சைந்த கண்ணினையுடைய கரும்பினது 

வெளிய பூ ௮சையும் நாடென்றுசொல்லப்படுவ௫, கின்னுடையகாடே ; அம்காடு 
பொருக்திய செல்வச்தையுடைய பெருமைபொருக்திய வேச்தே, நின்னுடையன 

சிலகாரியஞ்சொல்லுவேன் ; என்னுடையன சிலவார்ச்சைகேட்பாயாக; ௮றச்சட 

வுள் மேவி ஆசாய்ச்தாற்போன்ற செங்கோலானாராயும் ஆராய்ச்சியையுடைய நீதி 
யைக் கேட்கவேண்டுங்காலத்துச் செவ்வியெளியோர் இவ்விடத்துத் துளிவேண் 

டுங்காலத்து மழைபெற்றவசே ; ஞாயிற்றைத் தன்மேற்கொண்ட பச்சர்திரண்ட 

மூடல் மாகமாயெ உயர்ந்த வானத்தினது ஈடுவகின்று ௮சன்லெயிலை மறைத்தாற் 

போலச் சண்ணொளியோடு மா.றுபடவிளங்குகன்ற நினது வானைமுட்டிய பரந்த 
பெண்கொற்றச்குபை. வெயிலைமறைச்சற்குக்கொண்டதோெனின், அன்று ; வரு 

SUPP குடியை கிழர்செய்சல்காரணத்தா ற்கொள்ளப்பட்டது; கூரிய வேவினை 

யுடைய வளவ, இளைய பனையினது துண்டம்போல மேறுவேறுடெப்பச் சளிற்றுத் 

திசளைப்பொருத இடமகன்ற போர்க்களத்தின்சண் வருன்றபடையை எதிர்கின்று 

பொறுத்து ௮து சரிந்துமீளும் புறக்கொடைகண்டு ஆர்ச்துச்சொண்டு நின்போர் 

செய்யும்படை சரும்வெற்றியும் உழுகின்ற கலப்பை கிலத்தின்கண்ணே ஊன்றுசா 

லிடத்து விளைக்த கெல்வினதபயன் ; மழை பெய்யுங்காலத்துப் பெய்யாசொழியி 

னும், விளைவு குறையினும், இயல்பல்லாகன மச்சளது தொழிலிலே சோன்றினும் 
காவலனாப பழித்துமைக்கும், இவ்விடமகன்ற உலகம்; அதனை நன்றாக அறிச் 

திூனயாயின், நீயும் குறளைகூறுவாரது உறுஇயில்லாத வார்த்தைய உட்கொள் 

ளாத ஏனாப் பாதுசாப்பாருடைய குடியைப் பாதுசாசத்து ௮ச்சாவலாலே ஏனைச் 

குடிகளையும் பாதுகாப்பாயாயின், நின் அடியைப் போற்றுவர், கின்பசையர்.-- 

எ-று, 

வளியிடை வழங்கா மண்டிணி கடக்கையென இயையும் ; அன்றி, வாயுபச,ச் 

HIG மேலான வானமெனச் இடர்சவாறே உரைப்பினுமமையும், ௮.சசென்றது, 

௮.ரசர். தன்மையை, முறைவேண்டுபொழுதிழ் பதனெளியோர் ஈண்டு உழைகே 

-ண்டெபொழுதிற் பெயல்பெற்றாசென்றகருத்து ; நீயும் பசனெளியையாசல்.வேண்



புறநானூறு மூலமும் உரையும். 1௪௯, 

டும்; அவ்வாறு பெயல்பெறுதற்சென்றவாரூம், அன்றி, இதற்கு மூழறைவேண்டு 
பொழுதிம் பதனெளியோர் ஈண்டு உழைவேண்டுபொழுதிற் பெயல்பெற்றரோசோ 

டொப்பரென்று உளாப்பாருமூளர். அத்தையும், ஆங்கவும், மதியும் - ௮சைகிலை, 

நினவ எனவவென ஈற்றுநின்ற அ௮கரங்கள் - செய்யுள்சோக்விரிச்கப்பட்டன. 

நாடுகெழுசெல்வத்துப் பீர்கெழுவேர்சே, நினவகூறுவல் ; எனவகேண்மதி ; 

குடை வருக்தியகுடி. 'மறைப்பதுவாகும் ; கூர்வேல்வளவ, பதனெளியோர் உறை 

வேண்டுபொழுதிற் பெயல்பெற்ரோராவர்; ஆகையால், நீயும் அவ்வாறு சாலம் 
எளியையாயச் கொற்றமும் ஈன்றதன்பயனென்றுகருஇச் காவலர்ப்பழிக்கும் இச்ச 
ண்ணசன்ஞாலமென்றுகொண்டு நொதுமலாளர் பொதுமொழிகெரள்ளாத பாச 

மோம்பிப புறச். தருகுவையாயின், கின்னடி.புறந்தருகுவர், அடங்காதோரென்றமை 

யால், செவியறிவுநூஉவாயிற்று,. (௬௫) 

(௬௬.) ௮டுகை யாயினும் விடுகை ...பிலு 
நீயளக் தறிதிரின் புரைமை வார்கோற் 

செ.றியரிச சிலம்பிற் குறுந்தொடி மகளிர் 

பொலஞ்செய் கழம்கிற் றெற்றி யாடு 

டு தண்ணான் பொருனை வெண்மணர் சிகையக் 

கருங்ல - * கொல்ல னாஞ்செ யவ்வாய் 

கெடுங்கை ஈவியம் பாய்தலி னிலையழிந்து 

வீகமழ் கெடுஞ்சினை புலம்பக் காவுதொறுங் 

கடிமரக் தடியு மோசை தன்னூர் 

௧௦ நெடுமதில் வரைப்பிற் கடிமனை யியம்ப 

வாங்கினி திருக்த வேக்கனோ டீங்குகின் 

சிலைத்தார் மு.ரசங் கறங்க 

மலைத்கனை யென்பது காணுத்தக வுடைத்தே. 

திணை - வஜ்சி; துறை - துணைவத்சி. 

அவன்கரவூர்டூற்றியிநந்தானை ஆலத்தூர் கீழார் பாடியது. 

இ. ள்.--கொல்வாயாயிலும் சொல்லாது ஓழிவாயாயினும் அவற்றால் நினக்கு 
வரும் உயர்ச்சி யாம் சொல்லவேண்டா ; நீயே எண்ணியறிவை ; செறிர்,ச உள் 

ளிடபருச்கையையுடைய சிலம்பினையும் நீண்ட கோற்றொழிலாம் செய்யப்பட்ட 
குறிய வளையினையுமுடைய மகளிர் பொன்னாற்செய்யப்பட்ட கழலான் வே.திகை 
போல உயர்ச்த எச்சர்ச்சண்ணேயிருர்து விளையாடும் அணமையையுடைய குளிர்ச்த 

ஆன்பொருக்தத் தனது வெளிய மணற்செதற வவியகையையுடையகொளல்லன் ௮. 

தாற் கூர்மைசெய்யப்பட்ட அழகிய வாயினையுடைத்சாயெ நெடிய கையையு 

டைய கோடாவிவெட்டுதலான் நின்றகிலைசலங்க வீழும்பூ சாறுசெற செடிய 
கொம்புசள்சனிப்பக் சாக்கடோறும் காவன்மரங்களைவெட்டுமோசை தன்னுடைய 

ஊரின்சண் செடியமதிலெல்லையில் தன துகாவலையுடைய சோயிற்கண்ணே சென் 

ரொலிப்ப அவ்விடத்து மானமின்றி இனிசாசவிருர்த வேர்சனுடன் இவ்விடத்து



Ga புறதானூறு 'மூலமும் உரையும். 

/கினது இச்தரவிற்போலும் மாலையையுடைய முசசொலிப்பப் பொருதாயென்பது 

சேட்டார்ச்கு சாணும்சகுதியையுடைத்து ; ஆதலால், ௮ப் போரை ஏஒழியச்தகும்.-- 

ஆ - ற 

வசர்சோற் குறுச்சொடியென மாறியுரைக்கப்பட்ட.. இனிதிருந்தவென் 

றத, குறிப்புமொழி. 

கழி.மரச்தடியுமோசை தன்மனையியம்ப இனிதிருக் த வேர் தனொடு மலைத்தனை 

யென்பது சாணுத்தகவுடைத்து ; அதனால், அடசையாயினும் விடுரையாயினும் நின் 

torn § அளச்தநிதியென மாநிச்கூட்டி வினைமுமு.வுசெய்க. 

மகளிர் செற்றியாடும் பொருனையெள்றகருத்து ; இங்ஙனம் இளமகளிர் கழங் 
காடும் ௮ணறுமையசாயிலும் புறப்பட்டுப் போர்செய்யாத அவன் வலியின்மைகோ 

நிறிகின்றது. தெற்றியாடும் தன்னூரென இயைப்பினுமமையும். 

மேற்சென்றோனைச் சர்துசெய்துமீட்டவின், இது துணைவஞ்சிய 

(௬௭.) கஞ்சுடை வாலெயிற் றைந்தலை சுமந்த 

வேக வெந்திற னாகம் புக்கென 
விசும்பு£ீப் பிறப்பத் இருகப் பசங்கொடி.ப் 

பெருமலை விடரகத் துருமெறிகர் தாங்குப் 

டு புள்ளுறு புன்கண் டீர்தத வெள்வேற் 

சினங்கெழு தானைச் செம்பியன் மருக 

கரா௮ங் கலித்த குண்குெகண் ணகழி 

மிடங்கருங் குட்டத் தடன்றொக் கோடி. 

யாமங் கொள்பவர் சுடர்நிழற் கதாஉங் 

௧௦ கடுமுரண் முதலைய நெடுக ரிலஞ்சிச் 
செம்புறழ் புரிசைச் செம்மன் ap grit 
வம்பணி யானை வேந்தகக் துண்மையி 

னல்லவென் னாது சிதைத்தல் 

வல்லையா னெடுந்தகை செருவத் தானே. 

*தீணை - வாகை; துறை - அரசவாகை; ழதலவஜ்சியுமாம். 

அவனை *மாறேக்கத்துநப்பசலையார் பாடியது. 

இ-எ்.--சஞ்சடைத்தாகயெ வெளிய பல்வினையுடைய ஐச் துபடம்பொருர்திய 

சலையைச்சுமச் ச ஈனம்பொருக்இிய வெய்ய இறலையுடைய பாம்பு புச்சசாச வானம் 

திப்மிறக்கும்பரிசு மு.றுப் பசிய சொடியினையுடைய பெரிய மலைமுழையின்சண் 
ணே இடியேதெறிந்தாற்போல, புறவுற்ற துயரத்தைக் கெடுத்த வெள்வேலோடு 
சினம்பொருச்திய படையையுடைய செம்பியன்மரபிலுள்ளாய், கராம்செருச்யெ 
  

* திணை - உழிஞை; துறை - குற்றுழினளையென்றும் பிரதிபேசமூண்டு, 

[ மானோகமென்றும் பிரதிபேசமுண்டு,



புறதானூாது மூலமும் உரையும், Ge 

குழிச்த இடச்தையுடைய அகழியினையும், இடம் கரிதாயெ அழத்தின்௧கட் சோத 
திரண்டோடி. இடையாமத்து ஊெர்காப்பாருடைய விளச்குநிழலைச் கவரும் கடிய 

மாறுபாடுபொருர்திய மு. தலையையுடைய நீர்மிக்க மடுவினையும்,' செம்புபொருவும் 
மதிலையுமுடைய தலைமைபொருர்திய பழைய ஊரினுள்ளே கச்சணிர்த யானையை 
யுடைய ௮ரசண்டாகலின், அவற்றை ஈல்லவென்றுபாசாது அழித்தலைவல்லையா 
யிருர்சாய் ; பெருந்தசாய், போரின்சண்,--௭ - ற, 

இலஞ்சியையுடைய அ௮சழியென மாறிச்கூட்டினுமமையும் ; இப்பொருட்குக் 

கராம் கவித்தலை ௮சழிச்கு ௮டையாக்குச, கராம் - முதலையுள் ஒருசாதி. 

செம்பியன்மருக, நெடுர்சசாய், விடாகத்து சாசம்புக்சென உருமெறிக்தாங்கு 

மூதாரகத்து வேர்துண்மையின், செருவத்துச் தைத்தல் வல்லையென மாறிக் 

கூட்டுக. 

புளளுறு புன்சண் இரத்த பேரருளினோன் மருகனாயும் செருவிள்சண் இவற் 
றை ஈல்லவென்று பாராது அழித்சல் வல்லையாயிரும்சாயென ௮வன்மறம் வியச்து 
கூறியவாறு. ஐர்தலையென்றதற்கு ஐர்.த.தலையெனினுமமையும், இடங்கருங்குட்ட 
மென்பதனுள், உம்மையை ௮சைநிலையாக், இடங்கரையுடைய குட்டமென்றுரை 

பபாருமுளர், இடங்கரீட்டச்தென்று பாடமோதுவாருநமூளர், (௬௭) 

(௩.௮,) ஈவரைபுரையு மழகளிற்றின்மிசை 

வான்றுடைக்குக் தகையபோல 

விரவுருவின கொடி.நுடங்கும் 

வியன்முனை விறல்வேக்தே 

டு நீ, உடன்று கோக்கும் வாயெரி தவழ 
6, subg நோக்கும் வாய்பொன் பூப்பச் 

செஞ்ஞா யிற்று நிலவு வேண்டினும் 

வெண்டிங்களுள் வெயிலவேண்டினும் 

வேண்டியது விளைக்கு மாற்றலை யாகவி 

௧௦ னின்னிழற் பிறந்து நின்னிழல வளர்ந்த 
வெம்மள வெவனோ மற்றே யின்னில்ப் 
பொலம்பூங் காவி னன்னாட் டோருஞ் 

செய்வினை மருங்கு னெய்த லல்லதை 
யுடையோ ரீதலு மில்லோ ரிரத்தலுங் 

கட கடவ சன்மையிற் கையற வுடைத்தென 

வாண்டுச்செய் நுசர்ச்டி யீண்டுக் கூடலி 
  

* இச்செய்யுள் புகழ்ச்சிக்கண்வர்.த செர்துறைப்பாடாண் பாட்டென்தம் 

[சொல், பொரு, புற,ச்திணையியல், ௨௪ - ம் சூத்திசவுரை], இதனுள், *வராைபுரையு 

மழசளிறு” என்பை, மு.தற்கு௫ு.தலேவர்த உவமையென்றும் [தொல், பொரு, 

உவமவியல், ௬ - ம் சூத்திரவுனா], கூறுவர் நச்சினுர்க்கினியர்.



(௫௨. புறநானூறு மூலமும் உராயும். 

னின்னா பிெள்ளுவர் பரிசில 
சொன்னார் தேஎத்து நின்னுடைத் தெனவே. 

திணை - பாடாண்டிணை ; துறை - இயன்மோழி. 

அவன் * எம்ழள்ளீர் எந்நாட்டீர்' என்றற்கு ஆவூர்ழலங்கிழார் பாடியது. 

இ-எ்.--மலையையொச்கும் இளங்களிற்றின்மேல் ஆசாயத்தைத்தடவும் கூறு 

பாட்டையுடையனபோல விசவின பலநிறத்தையுடையனவாூய கொடிகள் அசை 

ச் துதோன்றும் பாச்ச படையையுடைய விறல்வேக்தே, சீ முனிர்துபார்ச்குமிடம் 

இப்பசக்க, நீ ௮ருளிப் பார்ச்குமிடம் பொன்பொலிய, செஞ்ஞாயிற்றின்கண்ணே 
நிலவுண்டாசவேண்டிலும், வெளிய திங்களின்சண்ணே வெயிலுண்டாகவேண்டி. 
ம் நீ வேண்டியபொருளை உண்டாச்கும் வலியையுடையையாகலின், கினது 

நிழற்சண்ணே பிறர்து நினது கிழற்கண்ணே வளர்க்த எமது நினைவெல்லை சொல்ல 
வேண்டுமோ ? வேண்டாவன்றே ; இனியகிலையையுடைத்தாயெ பொற்பூப்பொரு 
நீதிய கற்பகக்காவையுடைய ஈல்ல விண்ணுலகத்தவரும் சாஞ்செய்த ஈல்வினையா 

லுள்ள இன்பத்தின்பச்சத்தைப் பொருர்துவதல்லது, செல்வமுடையோர் வறி 

யோர்க்குவழங்குதலும், வறியோர் செல்வமுடையோர்பாற் சென்றிரத்தலும் ஆண் 
QF செய்யக்கடவதல்லாமையான், ௮2 செயலறவுடைச்செனக்கர௬இ, ௮வ்விட 
த்துநுகரும் நுகர்ச்சி இவ்விடச்தும்கூ.தெலான், கின்னாட்டைகினைப்பர் பரிசிலர் ; 

ஆதலால், பகைவரதேயத்திருக்தும், நின்னாடு நின்னையுடைத்தசென்ழகருஇி.--ஏ -று. 

மற்று - ௮சை;, 

வேந்தே, நீ வேண்டியதுவிளைக்கும் ஆற்றலையாகலின், விண்ணாலகத்து நுகர் 

ச்சி ஈண்டுங்கூடவின், ஒன்னார்தேயத்திருந்தும், பரிசிலர், நின்னாடு நின்னையுடைத் 
சென்று நின்னாட்டையுள்ளுவர் ; ஆதலரீன், கின்னிழற்பிறர்து நின்னிழல் வளர்ந்த 
எம்மளவு எவனோவென மாறிச்கூட்டுக, (௯௮) 

(௬௯.) புறிவி னல்லல் சொலியக் கறையடி. 
யானை வான்மருப் பெறிஈத வெண்கடைக் 

கோனிழஜை துலாமும் புக்கோன் மருக 

வீ சனின் புகழு மன்றே சார்த 
௫ லொன்னா ருட்குச் துன்னருயங் கடுந்துறற் 

றாங்கசெயி லெமிந்தகின் லூங்களூர் கினைப்பி 

னதெெனின் புகழு மன்றே கெடுவின்௮ 

மறங்கெழு சோழ ர௬றந்தை யவையத் 

தீறநின்.று நிலையிற் முகலி னதனாள் 

௧௪௦ முறைமைரின் புகழு மன்றே மறமிக் 
கெழுசமக் கடந்த வெழுவுறழ் திணிதோட் 

கண்ணார் கண்ணிக் கலிமான் வளவ 
யாங்கன மொழிகோ யானே யோக்கிய 

amma தறியாப் பொன்படு நெடுங்கோட்



புறரானூறு மூலமும் உரையும்: ௫. 

க௫ டி.மயஞ் சூட்டிய வேம விற்பொறி 

மாண்வினை நெடுந்தேர் வானவன் மொலைய 
வாடா வஞ்ச வாட்டுநின் 

பீடுகெழு கோன்றாள் பாடுங் காலே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

அவனை மாறேக்கத்துநப்பசலையார் பாடியது. 

இ- ்.--புறவினது வருத்தத்தைக் களையவேண்டி.க் கறைபொருந்திய off (2. 

யினையுடைய யானையினது வெளிய கோட்டாற் கடைச்துசெறிக்கப்பட்ட வெளிய 
சடையினையுடைய கோலா௫ிய நிறுக்சப்படும் துலாத்தின்கண்ணே துலைபுச்ச செம் 
பியன.து மரபிலுள்ளாயாதலான், இரக்கோர்க்குக்கொடுத்தல் நினச்கு இயல்பாவ 

தீல்லது புகழுமல்லவே ; ௮சுரர்ச்குப் பசைவராகயெதேவர்கள் இட்டுதற்குவெருவும் 

௮ணுகுதற்கரிய மிச்கவலியையுடைய அகாயத்துத் தூங்கெயிலை அழித்த Saray 

டைய முன்னுள்ளோரா நினைப்பின், ஈண்டுள்ள பசைவனாக்கொல்லுசல் நினது 

புகமுமல்லவே ; கேடின்றி மறம்பொருந்திய சோழரது உறையூர்சக்கண் ௮வைக் 

களத்து ௮றம் கின்றுகிலைபெற்றசாதலால், முறைமைசெய்தல் கினக்குப் புகழு 

மல்லவே ; அதனால், மறம் மிக்கெழுச்திருர்த போரைவென்ற கணையமசத்தோடு 
மாறுபடும் தசைசெறிச்த தோளினையும், கண்ணிற்கு ஆர்ந்த சண்ணியையும், மனஞ் 

செருச்யெ குதிரையையுமுடைய வளவ, எவ்வாறுகூறுவேனோயான் ; உயர்ர்த 
எல்லை ௮ளந்தறியப்படாத பொன்படுகின்ற கெடி.ய சிகரங்களையுடைய இமயமலை 

யின்கட்சூட்டப்பட்ட காவலாகிய விற்பொறியையும், மாட்டிமைப்பட்ட தொழில் 
பொருக்திய செடியதேரையுமுடைய சேரனழிய ௮வனது அழிவில்லாத கருவரை 

அழிக்கும் நினது பெருமைபொருக்திய வலியதாளைப்பாடுங்காலத்து.--௭ - று, 

நின்னைப்பாடுங்காலென்பார், ௮வனது சிறப்புத்தோன்றத் சாள்பாடுங்காலெ 

ன்ரார்; தானை முயற்டியெனினுமமையும். 

நிறைதுலாம்புசக்கோன்மருக, நீ ௮வன்மருகனாதலால், ஈதல் நின்புகழுமன்று ; 

தூங்கெயிலெறிக்த கின் ஊங்கணோர்நினைப்பின், அடுதல் நின்புகழுமன்று ; உறக் 

தை அவையத்து ௮றம் நின்றுநிலையிற்றாதலின், முறைமை சின்புகமுமன்று ; ௮2 

னால், கலிமான்வளவ, நின்தாள்பாடுங்கால், யான் யாங்ஙனமொழிகோவெனக் 
கூட்டுக, 

அதனால், யாட்ஙனமொழிசோவென இயையும். 

மருகவென்புழி, ஆதலானென்பது, ஆற்றலாற்போர் சபொருளெனச்சொள்ச, 
கறையடி யென்பதற்கு உரல்போலும் ௮டி.யென்பாருமுளர். (௯௯) 

(௪௦,) நீயே பிறசோம் புற மன்னெயி 

லோம்பாது கடந்தட் டவாமுடி புனைந்த 
பசும்பொன்னி னடிபொலியக் 

கழறைஇய வல்லாளனை 

டு வயவேந்தே யாமேறின் 
னிகழ்பாடுவோ பசெருத்தமடங்கப்



Ger புறசானூறு மூலமும் உராயும், 

புகழ்பாடுவோர் பொலிவுசோன்ற 

வின்௮சண் டாக்குச் காண்குவ மென்று 

மின்சொலெண் பதத்தை யாகுமதி பெரும 

60 வொருபிடி படியுஞ் றிட 
மெழுகளிறு புரக்கு காடுழ வோயே. 

தணை - அது; து சசவியறிவுறூஉ. 

Hasler Bayi Panne. th comp ws, 

@ - .—8, பசைவரது பாதுகாத்த நிலபெற்ற ௮சண்களைப் பாதுசாவாது 

எதிர்நின்று அழித்து ௮வலளாக்கொன்று ௮வர் மகுடமாகச்செய்யப்பட்ட பசம்பொ 

ன்னால் நினது ௮டி.பொலவிய வீரச்கழல்செய்து arts aalu ஆண்மையையுடை 
யை, வயலேச்தே, யாங்கள், நின்னை இழித்துமைப்போர் சழுத்திறைஞ்சப் புகழ்க் 
அனாப்போர் பொலிவுதோன்ற இன்றுகண்டாற்போலச் காண்போம் ; எச்சாளும் 

இனியமொழியோடு எளிய செவ்வியையாகுச ; பெரும, ஒருபிடி.௫டக்கும் சறியவி 
௨ம் ஏழுகளிற்றுயானையைப் பாதுகாக்கும் சாட்டையுடையோய்,--ஏ - று. 

சாடுசிழவோய், இன்சொல் எண்பதச்சை அகுமதி ; அதனால், கின் இகழ்பாடு 

வோர் எருத்தமடங்கப் புசகழ்பாரவோர் பொலிவுசோன்ற யாம் இன்றுகண்டாய் 
குக் கசாண்குவமெனக்கூட்டுக, 

வல்லாளனையென்பதனுள், ஐகாரம் - முன்னிலை விளஎச்ரின்ற.து ; ௮சைநிலை 
யுமாம், மதி - முன்னிலையசைச்சொல், £₹கழறைஇய வல்லசளஎன்' என்றதனாற் 
பகசையின்மையும், : ஒருபிடி. படியுஞ்டேறிடம் எழுகளிறுபுரக்கும் ராடுழெவோய்' என் 

௮தனாம் பொருட்குறைவின்மையும் கூறியவாரூயிற்று, (௪0) 
(௪௧,) காலனுவ் கா லம் பார்க்கும் பாராது 

வேலீண்டு தானை விழுமியோர் தொலைய 
வேண்டி டத தூஉம் வெல்போர் வேக்கே 

ஃஇசையிரு நான்கு முற்க முற்கவும் பெரு, 

ட திலையி னெடுங்கோடு வற்றல் பழ்றவும 

வெங்கதஇர்க் கனலி துற்றவும் பிறவு 

மஞ்சவரத் தகு புள்ளுக்குர லியம்பவு 
மெயிறுகிலத்து வீழவு மெண்ணெ யாடவுங் 

களிறுமேல் கொள்ளவுங் காழக நீப்பவும் 
௧௦ வெள்ளி கோன்படை கட்டிலொடு கவிழவுய் 

கனவி னரியன காணா ௩னவிற 

செருச்செய் முன்பகின் வருதிற னோக்கி 
மையல் கொண்ட வேமமி லிருச்கையர் 

புதல்வர் பூங்கண் முத்தி மனையோட் 
  

* இசையிருகான்கு முற்சவுமென்றும் பாடம்,



புறநானூறு மூலமும் உரையும். இடு 

“கட கெவ்வங் கரக்கும் பைதன் மாக்களொடு 

பெருங்கலக் குற்றன்றாற் முனே காற்றோ 
டெரிகிகம்ந் தன்ன செலவிற் 
Genie aod Rls Gurr srr, 

தீணை - வத்சி; துறை - கோற்றவள்ளை. 

அவனைக் கோவூர்கிழார் பாடியது. 

இ-ள்.--கூற்றும் தன்னால் உயிர்கொள்ளலாய்காலம் வருக்துணையும்பார்ச் 

கும்; அவ்வாறு காலம்பாராது வேல்நெருங்கெய படையினையுபைய பெரியோர் 

மாளும்பரிசு நீ வேண்டி.யவிடத்தே சொல்லும் வெல்லும்போராயுடையகேந்தே, 

எட்டு திசையும் எரிகொள்ளி எரிச்துவீழவும், பெரியமரத்தின்சண்ணே இலையில் 

லாத செடியகோடாூய வற்றல் பற்றவும், வெய்ய சுடரையுடையஞாயிறு பலவிட 
தீதும் செறிச்துதோன்றவும், மற்றும் ௮ஞ்சத்தகுவனவாடிய புட்கள் குரவிசைப்ப 

வும், பல்லு கிலத்தின்கண்ணேவீழவும், எண்ணெயை மயிரின்கண்ணேவார்க்க 

வும், பன்நியேற்றை ஏறவும், ஆடையைச்களையவும், வெளிதாயெ ஒவிய படைச் 
சலம் சானிருர்த சட்டி. லுடனே மறியவும், இங்கனம் கனாவினும், மெய்மையினும் 
பொறு,ச்தற்கரியவற்றைச்சண்டு போர்செய்யும் வவியையுடையோய், நின் மேற் 

செலவின் கூ.௮பாட்டைச்சகருதி, மயக்சம்பொருந்திய காவவிலலாச இருத்தலை 

யுடையசாய்த் சம்பிள்ளைகளஞுடைய பூப்போலுங்கண்ணை முச்சங்கொணடு சம்மனை 

வியர்க்குச் சமது வருத்தச்தோன்றாமல் மறைக்கும் துன்பத்தையுடைய ஆடவ 

சோடு மிச்ச சலச்சமுற்றது ; காற்றுடன் எரிநிகழ்க்சாற்போன்ற செலவையுடைய 

போரின்சண்ணே மிக்சவசாவ, நின்னைச் சனப்பித்சோருடைய சாடு, --௭ - று, 

உற்கவென்றது, வீழ்தலை, உற்கமு தலியகான்கும் உற்பாசமாய் ஈனவிற்கா 

ணப்பட்டன ; எயிறுகிலச்துவீழ்தள்மு சலாயின கனவிற் காணப்பட்டன. வரு 

இறன் - ஈணடுச் செல்லுந்திறனென இடவழுவமைதியாய்நின்றது. * மனையோட் 

செவ்வக கரச்கும்' என்பது, ஏவ விளையர் தாய்வயிறு கரிப்ப'”? என்றாற்போலப் 
பன்மைக்கேற்பநின்றது. தான் - ஈண்டு அசைநிலை. பெருமரத்துப் பற்றவுமென 

இயையும், இலையி னெடுங்கோட் வற்றல் பற்றவுமென்பசற்கு நெடுக்கோட்டின் 
கண்ணே இலையில்வற்றற்றன்மை பற்றவுமென உளாப்பினுமமையும்,. 

வேக்தே, முன்ப, வளவ, நீ இத்தன்மையையாதலால், நி.ற் சனைஇயோர்சாடு, 

பைதன்மாச்சகளொடு பெருங்கலக்குற்நதசெனக்கூட்செ, 

சாற்றோ டெரிகிசழ்ர் தன்ன செலவிற் செருமிகு ளவவென மன்னவன்புக 

மும், கிற்சனைஇயோர்காடு பைதன் மாச்சளொடு பெருங்கலக் குற்றன்றென ஒன் 

ஞர்சாடழிபிரங்யெதும் ஆசலால், இது கொழற்றவள்ளையாயிற்று. (௪௧) 

(௪௨.)ஈஆனா வீகை யடுபோ ரண்ணனின் 

யானையு மலையிற் னோன்றும் பெருமகின் 
  

* இச்செய்யுளை, நச்சினர்க்கினியர், உழிலஞத்திணேச்குரிய கொள்ளார் 

தேங் குறித்த சொற்றம்' என்னுச்துறைக்கு உதாரணமாசச்சாட்டினர் [தொல், 
பொரு, புறத்திணையியல், ௧௨ - ம் சூத்திரவளா],
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புததானூநு மூலமும் உரையும், 

On tony கடலென முழங்குக் கூர்துனை 
வேலு *மின்னின் விளங்கு முலகத் 

தரசுதலை பனிக்கு மாறறலை யாதலிற் 

புரைகீர்ந் தன்றது பு துவகோ வன்றே 

றண்புனற் பூச லல்லது கொந்து 

களைக வாழி வளவ வென்றுகின் 

முனைதரு பூசல் கனவிலு மறியாது 

புலிபுறங் காக்குவ் குருளை போல 

மெலிவில் செங்கோ ஸீபுறங் காப்பப் 

பெருவிறல் யாணர்த் தாகி யரிகர் 
கீம்மடைக் கொண்ட வாளையு மூழவர் 

படைமிளர்£ திட்ட யாமையு மறைகர் 
கரும்பிற் கொண்ட தேனும் பெருந்துறை 

நீர்தரு மகளிர் குற்ற குவளையும் 

வன்புலக் கேளிர்க்கு $வருவிரும் தமரு 

மென்புல வைப்பி னன்ஞட்டுப் பொருக 

மலையி னிழிக்து மரக்கட னோக்கி 

நிலவரை யிழிதரும் பல்யானு போலப் 

புலவ ரெல்லா கின்னோக் சனசே 
நீயே, மருந்தில் கணிச்ு வருந்தவட் டித்துக் 

கூற்றுவெகுண் டன்ன முன்பொடு 

மாற்றிரு வேந்தர் மண்ணோக் கினையே. 

திணை - வாகை; துறை - அரசவாகை. 

அவனை டூடைக்காடனார் பாடியது. 

இ-ள்.--அமையாத வண்மையையும், பகையைக்கொல்லும் பூசலையுமுடைய 

தலைவ, செனெதுயானையும் மலேபோலத் தோன்றும் ; பெரும, கின்படையும் கடல் 

போல் முழங்கும்; கூரிய நனையையுடைய வேலும் மின்போல விட்டுவிஎம்கும் ; 

இங்ஙனம் உலகத்தின்சண் வேர்து தலைஈடுங்குதற்கு ஏதுவா௫ய வலியையுடையை 

யாதலால், குற்றம் இீர்ச்சது ; ௮து கினக்குப் பழையதாய்வருகன்றது ; குளிர்க்த 
நீராலுள்ளசாகயெ பூசலல்ல.து வருந்தி * எமது துயரத்ைசத்தீர்ப்பாயாக வாழி வளவ” 

என்று சொல்லி, நினது முச்துற்றுச்செல்லும் படையுண்டாக்கும்பூசலைக் கனா 
வின்சண்ணும் அறியாது, புலி பாதுகாக்கும் குட்டிபோலச் குறைவில்லாத செவ் 

வியகோலால் நீபாதுகாப்பப் பெரிய விசேடத்தையுடைய புதுவருவாயையுடைசத் 
தாய் நசெல்லறுப்பார் கடைமடைக்கட் பிடி.த்துச்கொள்ளப்பட்ட வாளையும், உழு 
  

் கடவினொலிக்கும் வைச்றுதியென்றும் பாடம், 
* மின்போ லவிர்ரு ஞாலத்தென்றும் பாடம். 

1 வருவிருச்தயருமென்றும் பாடம்,



புறநானூறு மூலமும் உராயும்; @er 

வார் படைவாளால் மறிக்சப்பட்ட ஆமையும், கரும்பறுப்பார் சராம்பினின்றும் 

வாங்கப்பட்டதேனும், பெரிய துறைக்கண் நீரைமுகந்துகொள்ளும்பெண்டிடர் பறி 
ச்ச செங்கழுரீருமென இவற்றை வன்புலத்தினின்றும்வர்த கூற்றத்தார்க்கு THs 

தாக விரும்பிச்கொடுச்கும் மென்புலத்தூர்களையுடைய ஈல்ல சாட்டுச்குவேர்சே, 

மலையிணின்றிழிர்து பெரிய கடலைசோக் நிலவெல்லையிணின்றிழியும் பல யாறு 
களையொப்பப் புலவர் யாவரும் நின்னை கோக்னெர் ; நீதான் ௮வர்ச்குப் பரிசில் 

கொடுத்தற்பொருட்டுப் பரிசாரமில்லாத கணிச்சியென்னும் படைக்கலத்தை உயிர் 

வருந்சச் சுழற்றிக் கூற்றம் சனர்சாற்போலும் வலியுடனே நினக்கு மறுதலையாகய 
இருவேந்தருடைய நிலத்தைச் சொள்ள சோக்ஜெய்,--௪ - று, 

௮றியாதென்பதனை அ௮றியாமலெனத் திரிப்பினுமமையும். வன்புலம் - குறி 

ஞ்௫ியும், முல்லையும், மென்புலம் - மருதமும், செய்தலும், சணிச்சியைக் குர்தாலி 
யென்றும், மழுவென்றும் சொல்லுவர். யாணர்த்தா விருர்தமரும் ஈசன்னாடென்க, 

பொரு, புலவரெல்லாம் கின்னோக்ளனெர்; நீ ௮ரசுதலைபனிக்கும் ஆற்றலை 

யாதலின், இருவேந்தர் மண்ணோச்கனை ; அசனால், இச்செய்தி புரைசர்ந்தது, நின 

க்குப் புதுவதன்றாகலினெனக்கூட்டுக, 

புரைதீர்ந்தன்றென்பதற்கு உயர்ச்£ரர்சதெனப் பொருளாக, பொரு, நீ 
ஆற்றலையாதலின், இருவேக்தர்மண்ணோக்கனை ; புலவரெல்லாம் பரிசில்பெறுதற் 

பொருட்டு நின்னோக்கெர் ; இச்செய்தி நினக்குப் பதிதன்று ; ஆசலின், உயர்ச்சிதீர் 

நததென்றுரைப்பினுமமையும், (௪௨) 

(௪௩.) &நிலமிசை வாழ்க ரலமர நீசத் 

தெறுகதிர்க் கனலி வெம்மை தாங்கிக் 

காலுண வாகச் ௪டசொடு கொட்கு 

மவிர்சடை மூனிவரு மருளக் 470 Gennes 

இ கூரு£ர்ப் பருந்தி னேது குறித்தொரீஇத் 

தன்னகம் புக்க குறுநடைப் புறவின் 

றபுதி யஞ்சிச சீரை புக்க 

வரையா விகை யுவோன் மருக 

நேரார்க் கடந்த முரண்மிகு திருவிற் 

௧௦ றேர்வண் கள்ளி தம்பி வார்கோற் 

கொடுமர மறவர் பெரும கடுமான் 

கைவண் டோன்ற லைய முடையே 

னார்புனை தெரியனின் முன்னோ ரெல்லாம் 

பார்ப்பார் நோவன செய்யலர் மற்றிது 

கட நீர்த்தோ நினக்கென வெறுப்பக் கூறி 

நின்யான் பிழைக்கது கோவா யென்னிலு 
ன 

      

* இப்பாட்டினை, நச்சினுர்க்கினியர் தொல், பொரு, புறத்திணையியவில், 

௨.௭ -ம் சூத்திரவுரையிற் புலவன் அரசனைகாடி. நன்குனாச்தற்கு உதாரணமாகக் 

காட்டினா.



௫௮ புறநானூறு மூலமும் உராயும். 

நிபிழைத் சாய்போ னனிகா ணினையே 

தம்மைப் பிழைத்தோர்ப் பொறுக்குஞ் செம்ம 

லிக்குடிப் பிறந்தோர்க் கெண்மை காணுமெனக் 

20 சாண்டகு மொய்ம்ப காட்டினை யாசலின் 

யானே பிழைத்தனென் சறகீகநின் னாயுண் : 

மிக்குவரு மின்னீர்க் காவிரி 

யெக்க ரிட்ட மணலினும் பலவே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

சோழன் நலங்கிள்ளிதம்பிமாவளத்தானும் தாமப்பல்கண்ணனும் வட்டுப் 
போநவுமிக் கைகரப்ப வேதண்டூ வட்ட்க்கோண்டேறிந்தானைச் சோழன்மகனல் 
லையேன நாணியிநந்தானைத் தாமப்பல்கண்ணனூர் பாடியது. 

இ-ு்.--நிலத்தின்மேல் உயிர்வாழ்வார்ச்கு கெம்மையான் உளதாகிய சுழற்சி 
நீங்கச் சுடுகின்ற கதிரையுடைய ஞாயிற்றின* வெப்பத்தைச் சாம்பொறத்துக் 
காற்றை உணவாகக்கொண்டு ௮ச்சுடருடனே சூழவரும் விளங்யெ சடையை 
யுடைய அருந்தவரும் வியப்பான்மயங்க, வளைந்த றையும் கூரிய உகரினேயு 

மூடைய பருர்தினது எறிதலைக்கருதி ௮சனைச்தப்பிச் தன்னிடச்தையடைச்த குறிய 

கடையையுடைய புருவினது அழிவிற்கு அஞ்சித் தன் அழிவிற்கு அஞ்சாது துலா 

த்தலையுட்புக்ச வலரயாத வண்மையையுடைய வலியோனது மரபினுள்ளரய், பகை 

வரைவென்ற மாறுபாட்டான் மிக்க செல்வச்தையடைய தேர்வண்டள்ளிச்குச் 

தம்பி, நீண்ட அ௮ம்பினையும் வளைக் சவில்லவினையுமுடைய மறவர்க்குத் தலைவ, விசை 
ந்தகுதிராயையுடைய கைவள்ளிய தோன்றால், நினது பிழப்பின்சண் ஐயப்பா 

டுடையேன் ; ஆச்தியாற்செய்யப்பட்ட தாரையுடைய நினக்கு முன்னுள்ளார்யாவ 
ரும் பார்ப்பார்வெறுச்சத்தகுவன செய்யார்; மற்று இல்வெறுச்சத்தச்சக செய்கை 

கினக்கு நீர்மையையுடைத்தோவென்று நீ வெறுக்சச்சொல்லி கினக்கு யான்செய்த 
தவற்றிற்கு வெருயென்னினும், நீ தவறசெய்தாய்போல மிககாணினாய் ; இவ் 
வாறு தம்மைத்சப்பியவராைப் பொறுக்கு தலைமை இக்குலத்தின்சட்பிறச்தோர்ச்சூ 

எஸிமையுடைத்துச்சாணமெனக் காணத்தக்க வவியையுடையோய், நீ அறிவித் 

தாய் ; ஆகலின், யானே தவறுசெய்தேன் ; பெருவெரும் இனிய நீரையுடைய கா 
விரி கொழித்திடப்்பட்ட மணலினும் பலவாக நின்வாழ்சாள் சிறப்பதாக,---௭ -.று, 

றது, வேணாவலியோரா ; அ௮னறி, சுடாதிரிந்தவபு 

செய்யுமுனிவசென்றும் உரைப்ப. சரா - துலாக்கோற்றட்டு, *மற்றிது big 
தோ கினக்சென வெறுப்பச் கூ.றி' என்றது, குதுபொருவுழிக் கையாற்கவறுபுதை 
ப்ப வெகுண்டு உட்டுக்கொண்டெறிர்தானை : இவ்வாறுசெய்தல் நின்பெருமைக்குப் 

பொருரச்துமோ அதனால் நின்பிறப்பிலே ஒரையமுடையேன்' என்றசொல்லை, 

இது, பொறுத்தற்கரியபிழையைப் பொறுத்த குணவென்றியான் ௮ரசவாசை 

யாயிற்று, (em) 

் (௪௪,) இரும்பிடித் தொழுதியொடு பெருக்கயம் படியா 

கெல்லுடைக் கவளமொடு கெய்ம்மிதி பெரு௮



புறநானூறு மூலமும் உரையும்: (௫௯ 

தருக்கரை நோன்வெளில் வருந்த வொற்றி 

நிலமிசைப் புளுக கைய வெய்துயிர்த் 

௫ தலமரல் யானை யுருமென முழங்கவும் 

பாலில் குழவி யலறவ மகளிர் 

பூவில் வறுக்தலை முடிப்பவு நீரில் 

வினைபுனை கல்லி லினைகூ௨உக் கேட்பவு 

மின்னா தம்ம %விங்கினி திருத்த 

௧௦ றுனனருஈ அப்பின் வயமான் ஜோன்ற 

லதவை யாயி னினதெனக் திறத்கன் 

மறவை யாயிறழ் போரொரடுி இறத்த 

லறவையு மறவைய மல்லை யாகத் 

இறவா தடைத்த இண்ணிலைக் கதவி 

௧௫ னீண்மதி லொருறை யொடுங்குக 

ஞணுத்தக வுடைத்திது காணுங் காலே, 

தீணையும் துறையும் அவை. 

அவன் அஇவூரீழற்றியிநந்தகாலத்து அடைத்திநந்த நேடூங்கிள்ளியைக் கோ 
வூர்கீழார் பாடியது. 

இ-ள்,--கரிய பிடியினது ஈட்டத்தோடு பெரிய கயத்தின்கட்படி.யாவாய் 

செல்லையுடைய கவளத்துடனே செய்யால் மிதித்துத் இரட்டப்பட்ட கவளமும் 
பெரூவாய்த் இருக்திய மருங்கையுடைய வலிய சம்பம்வருந்தச் சாய்த்து நிலத்தின் 

மேலேபுசளூம் சையையடையவாய் வெய்தாசவுயிர்த்துச் சுழலும்யானை உருமேறு 

போலமுழங்கவும், பாலில்லாதகுழவி அழவும், மகளிர் பூவில்லாத வறிய தலையை 
முடி. ப்பவும், நீரில்லாத தொழில்புனைக்க ஈல்ல மனையிடத்துள்ளார் வருக்திச்கூப்பி 

டும் கூப்பீட்டைக்சேட்சவும், இவற்றிற்குமாணாது இவ்விடத்து நீ இனிதாக இருச் 

தல் இன்னாது; ஈண்ணுதற்கரிய வலியையுடைய வலிய குதிராயையுடைய தோன் 

ரால், அறச்சை உடையையாயின், இத நினசன்னறோவென்று சொல்லித் திறத்தல் 

செய்வாயாக ; மறத்தையுடையையாயின், போரால் இறத்தல்செய்வாயாக; அவ் 

வாறன்றி, அறத்தையும் மறத்தையுமுடையையல்லையாகத் இறவாது ௮டைக்கப் 

பட்ட இண்ணிய நிலையையுடைத்தாயெ சகதவினையுடைய நீண்டமதிலுள் ஒருபக 

கத்தே ஒறுங்குதல் மாணுர்தன்மையையுடைத்து, இஃது ஆராயுங்சாலதது.-- 
எ.று, | 

செய்யென ஒருசொல்வருவித்து உளாச்கப்பட்டது); இறத்தலென்பதனை இது 

இறக்கவென வியங்கோளீருகவுரைப்பிலுமமையும். ௮ம்ம - கேட்பித்தற்சண்வச் 

தீது. $ அறவியு மறவியு மல்லையாயின்” என்று பாடமோதுவாருமுளர், படியா, 

பெரு என்பன - ஏதிர்மறைவினையெச்சரமுற்று. கையவென்பத, வினையெச்ச 

வினைக்குறிப்புமு ற்று. (௪௪) 
  

* ஈண்டினிதிருத்தலென்றும் பாடம்,



௬௦ புறநானூறு மூலமும் உளாயும், 

(௪௫.) இரும்பனை வெண்டோடு மலைக்தோ னல்லன் 
கருஞ்சினை வேம்பின் றெரியலோ னல்ல 
னின்ன கண்ணியு மார்மிடைக் தன்றே, நின்னொடு 

பொருவோன் கண்ணிய மாாமிடைக் தன்றே 

டூ யொருவீர் தோற்பினுந் தோற்பதுங் குடியே 

யிருவிர் வேற லியற்கையு மன்றே, அதனாற் 
குடிப்பொரு என்றுநுஞ் செய்தி கொடித்தேர் 

ஆமமோ ரன்ன வேந்தாக்கு 

மெய்ம்மலி யுவகை செய்யுமிவ விகலே, 

த்ணை - வஜ்சி;) துறை - தீூணவத்சி. 

சோழன் நலங்கிள்ளி உறையூர்ழற்றியிருந்தானையும் அடைத்திருந்த நேடங்கள் 

ளியையும் கோவூர்கீழார் பாடியது. 

இ-ள்.--பெரியபனையினது வெளியதோட்டைச் சூடி.னோனல்லன் ; கரிய 

கோட்டினையுடைய வேம்பினது தானாயுடையோனல்லன் ; கின்னுடையசண்ணி 
யும் ஆத்தியாற் செறியச் கட்டப்பட்டது ; நின்னுடன் பொருவானுடைய கண்ணி 
யும் ஆத்தியாற் செறியச் கட்டப்பட்டது; ஆதலால், நம்முள், ஒருவீர்சோற்பிலும் 

சோற்பது நுங்குடி யன்றோ? இருவீரும்வெல்லுதல் இயல்புமன்று; ஆதலால், அவ் 

குடிச்குத்தச்கசொன்றன்ற, நமதுசெய்சை; கொடியாற்பொலிர்த தேரையுடைய 

அம்மப்போலும் வேந்தர்க்கு உடம்புபூரிக்கும் உலகையைச்செய்யும், இம்மாறு 

பாடு; ஆதலான், இதுதவிர்தலே நமக்குத் தக்க.---௭ - று, 

நினசண்ணியுமென்பது, கின்னசண்ணியுமென விகாரமாயிற்று. அதனாலெ 

ன்பதனை ஒழித்தம் பாடமோதுப, 

இத, சச்அுசெய்கலால் துணைவஞ்சியாயிற்று, (௪௫) 

(௪௬,) %நீயே, புதவி னல்ல லன்றியும் பிறவும் 
பலவும் விடுத்தோன் மருகனை யிவரே 

புலனுழு அுண்மார் புன்க ணஞ்ச்த 

தமதுபகுத் துண்ணு் தண்ணிழல் வாழ்கர் 

டு sof gy sone pe மழாஅன் மறந்த 

புன்றலைச் சிரு௮ர் மன்றுமருண்டு நோக்க 
விருச்திற் புன்கமணே வுடையர் 

கேட்டனை யாயினீ வேட்டது செய்ம்மே. 

திணையும் துறையும் அவை. | 

சோழன்துளழற்றத்துத்துக் சிய கிள்ளிவளவன் மலயமான்மக்களை யானைக் 
கீடவுழீக் கோவூர்கிமார்பாடி உய்யக்கோண்டது, 
  

* இச்செய்யுளும், பின்வரும் ** வள்ளியோர்ப்படர்ர்த'” என்னும் செய்யுளும் 
துணைவஞ்சயல்லவென்பர் நச்சிறாரிக்கினியர் ; அதனை, சொல், பொரு, புறத்திணை 

யியவில், £: இயங்குபடையசவம்'” என்லும் ௮ - ம் சூத்திரவுரையிற்காண்ச,



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௬௧ 

இ-ள்.--நீதான், புறவின் ௮ல்லலன்றியும் பிறவும் உற்ற துன்பம்பலவற்றை 

யும்தீர்த்த சோழனுடைய மரபிலுள்ளாய் ; இவர்தாம், அறிவான் உழுதுண்ணுங் 

சற்றோரதுவறுமையை யஞ்சித் தம்முடையபொருளைப் பகுத்துண்ணும் குளிரச் ச 
நிழலையுடையராய் வாழ்வாரது மரபினுள்ளார் ; இவர், இப்பொழு.து களிற்றைக் 

கண்டு சம் இளமையால் தாம் முன்பு வெருவியமுனெற HYPO SOW PES YO 

விய தலையையுடைய சிறுபிள்ளைகள் ; மன்றை வெருவிப் பார்த்து முன்பு அறியாத 

புதியதோர்வருத்தத்தையுடையர் ; இதுசேட்டாயாயின், ரீவிரும்பியசைச் செய்வா 

யாக.--௪.- று, 

தண்ணிழல்வாழ்கர் சரு௮அரென இயைப்பினுமமையும். ௮ழால் சளிறுகண்டு 

மர் சவெனச்கூட்கெ. நீ பராமுதலாயினவற்றின் துயர்தீர்ச்சற்கு உயிர்க்கொடை 
பூண்டோன் மருசனாதலானும், இவர் கற்ரோர்வறுமையஞ்சப் பகுத்துணணும் 

தண்ணிழல்வாழ்கர் மரபினுள்ளாராதலாலும், இவர், நின்னால் ௮ருஎத்செல்லது 

முனியச்தசாரென்பதாம். 

இஅவும, இவரைக்கொல்லாமற் சந்துசெய்வித்தலின் துணைவஞ்சயாயிற்று,() 

(௪௭,) வளவியோரப் படர்ந்து புள்ளிற் போகி 

நெடியவென னா௮ சுரம்பல கடந்து 

வடியா நாவின் வலலாங்குப் பாடிப் 

பெற்றது மகிழ்ந்து சுற்ற மருத்த 

டூ யோம்பா துண்சி கூம்பாது வீடு 

வரிை க்கு வருந்துமிப் பரிசில் வாழ்க்கை 

பிறர்க்குத் இிதமிர் தன்றோ வின்றே, தஇிறப்பட 

தண்ணாரா காண வண்ணா தேக 

யாங்கினி தொழுக னல்ல தோக்குபுகழ் 

௧௦ மண்ணாள் செலவ மெய்திய 

நும்மோ ரன்ன செம்மலு முடைத்தே. 

திணையும் துறையும் ௮வை, 

சேர்ழன்நலங்கிள்ளியுழைநின்று உறையூர்புதநீ்த இளந்தத்தனைக் காரியாறி 
றுத்துத்சிய நேடூங்கிள்ளி ஒற்றுவந்தானேன்று கோலலப்புக்கமீக் கோவூர்கிழார் 

பாடி உய்யக்கோண்டது, 

இ-ள் --வண்மையையுடையோனாகினைத்துப் *பழுமரச்தேரும் பறவை 

போலப்போ9 நெடியவென்றுகருதாது ௮ரியவழிபலவற்றையுக்கழிச்து தருக்சாத 

சாவால் தாம்வல்லபடி.பாடி. ஆண்டுப்பெற்ற பரிலான்மகிழ்க்து சுற்.ற,ச்சையூட்டி. ச் 

தாமும் பொருளைப்பாதுசாவாது உண்டு உள்ளமலர்ச்து வழங்கித் தம்மைப்புசப் 

போசாற்பெறும் சிறப்பு எ.துவாகவருக்தும் இப்பரிசிலான்வாமும் வாழ்க்கை, பிறர் 

ச்குச்செய்யும் சொடுமையறிச்சசோவெணின், இல்லை ; கூறுபடச் கல்விமுகத்தால் 
அட 

    

  

% “பமுமரச் தேரும் பறவை போல'' என்பது பேநம்பாணாற்றுப்படை 

[அடி. - ௨௦].



௬௨ புறநானூறு சூலமும் உளாயும். 

தம்மொடு மலைந்தோர்சாணத் தமதுசல்வியான்வென்று தலையெடுத்துஈடர்து ௮வ் 
விடத்து இனிதாக ஒழுனெல்லது, உயர்ச்த புகழையுடைய நிலமாளும் திருப்பொ 
ருந்திய நும்மையொச்கும் தலைமையுமுடைத்து.--ஏ - று, 

ஒங்யெவென்பதா௨உம், செல்வமுமுடைத்தென்பதாஉம் பாடம். சுரம்பலகட 

ச்.து புள்ளிற்போடுியென மாறிக்கூட்கெ, 

பரிரில்லாழ்க்சை, ஈண்ணார்சாண இனிசொழுனெல்ல2, நும்மோசன்னசெம் 

மலுமுடைத்து ; ஆதலால், பிறர்க்குத் $தறிர்சன்றோ ? இன்றெனச்கூட்டுக, 

இச்சோவூர்சழொர் தாமும்பரிசில்வாழ்கருள் ஒருவராதலான், 'வடி.யாகாவின் 

வல்லாங்குப் பாடி.” எனப் பணிர்துகூறினாரென் ௧. (eer) 

(௪௮.ஈகோதை மார்பிற் கோசை யானுங் 

கோகையைப் புணர்ர்தோர் கோசகை யானு 

மாக்கழி மலர்ந்த நெய்த லாளுங் 

கண்ணா நும்மே கானல், தொண்டி 

டு யஃகதெம் ஞூசே யவனெம் மிறைவ 

னன்னோற் படர்தி யாயி னீயு 

fowbap மூள்ளுமோ மு.துவா யிரவல 

வமர்மேம் பூஉங் காலைநின் 

புகழ்மேம படுகளைக் கண்டன மெனவே, 

த்ணை - பாடாண்டிணை ; துறை - புலவர் ஈற்றுப்படை. 

சேோரமான்கோக்கோதைமார்பனைப் பொய்கையார் பாடியது, 

இ-ள். -கோதையுடையமார்பிற்கு ௮ணிர்ச சோதையானும், ௮க்கோசை 

யைப்புணர்ச்த மசளிர்சூடியகோதையானும், கரியகழியின்சண்மலர்ச்ச நெய்தற் 

பூவானும் சேன்காருநிற்கும், சானலையுடைய சொண்டி ; ௮ஃது எம்முடையவுர் ; 

அவன், எம்முடையதலைவன் ; ௮த்தன்மையோனிடத்தேபோடன்றாயாயின், நீயும் 

ஏம்மையும் நினைப்பாயாக, மு.இயவாய்மையையுடைய இரவல, ம, அமரின்கண் 

மேம்படுங்சாலத்து கினச்கு உளதாடஏிய புசழை மேம்படுச்துமவனைச் சண்டேம்யா 

மெனச்சொல்லி.---௪ - று, 

கண்டனமென எஏம்மூமுள்ளென்றாசேனும், உள்ளிக் சண்டனமெனச்சொ 
லென்பது கருத்தாகக்கொள்ச. 

இசவல, நீயும் ௮ன்னோற்படாகுவையாயின், கின்புகழ்மேம்படுசனைச் சண் 

டனமென எம்மையும் உள்ளெனக்கூட்டுக. 

மோ - முன்னிலை அசைச்சொல். நீயுமென்பதூஉம், எம்முமென்பதூஉம் 

எச்சவும்மை. 
  

* இப்பாட்டின்முதலிரண்டடி யையும் மோனைத்தொடைக்கு உதாரணமாகச் 
சாட்டினர் நச்தினுர்க்கீனியர் [சொல், பொரு, செய்யுளியல், ௬௨-ம் சுத்திரவுரை], 

* எம்மையுமுள்ளுமோவென்றும் பாடம்,



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௬௩ 

தலைவனதியல்பையும் ஊரையுங்கூறி, முூதுவாயிசவல, எம்முமுள்ளெனச் தன் 
தலைமைதோன்றக்கூறினமையால், இத, புலவராற்றுப்படையாயிற்று, (௪௮) 

(௪௯.) காட னென்கோ ஓர னென்கோ 
பாடிமிழ் பனிக்கடற் சோப்ப னென்கோ 
யாங்கன மொழிகோ வோங்குவாட் கோதையைப் 
புனவர் தட்டை புடைப்பி னயல 

@) இறங்குகதி சலமரு கழனியும் 

பிறங்குநீர்ச் சேர்ப்பினும் புள்ளொருக் கெமுமே. 

திணையும் துறையும் ஆவை; துறை - இயன்மோ மியுமாம். 

அவனை அவர் பாடியது. 

இ- எல். -குறிஞ்சிகிலமுடைமையால், காடனென்ழசொல்லுவேனோ? மருத 

நிலமுடைமையால், ஊரனென்றுசொல்லுவேனோ ? கெய்தனிலமுடைமையால், 
ஒலிமுழங்குகன்ற ரூளிர்ர்த கடலையுடைய சேர்ப்பனென்றுசொல்லுவேனோ ? 

எவ்வாறுசொல்லுமேன் ? மேம்பட்ட வாளையடையகோதையை ; புனங்காப்போர் 

இளிசடி. கருவியைப்புடைப்பின், அப்புனத்திற்கு ௮டலாகிய வளைச்ச கெழ்சதிர்சழ 

லும் வயலின் கண்ணும், மிக்கசீரையுடைய சடர்சரையின்உண்ணம் உளவாக 

புட்கள் சேர எழுமாதலான்,--௪ - று, 

புஅஅர்தட்டைபுடைப்பின்' எனச் குறிஞ்சிச்கும் முல்லைக்கும் ஏற்பக்கூ.றின 

மையான், சாடனென்பதா௨ம், ௮வ்விரண்டுகிலத்துச்கும் கொள்ளப்படும் ; எனவே 

மூல்லைகிலமுமுடையனென் றவாரும், 

புனவர்தட்டைபுடைப்பின், கழனியிலும் சேர்ப்பிலும் டலவ்ளெழுமாதலால், 
கோதையை யாங்கனமொழிகோவெனக்கூட்டக, 

இத, கானிலமுமுடையனாதலிற் பெருஞ்செல்வமுடையன் ; நீ அவன்பாற் 
செல்லென ஆற்றுப்படுத்தவாறு ; ௮வனது இயல்பைப்புகழ்ர்சமையான், இயன் 

மொழியமாயிற்று, (௪௯) 

(௫௦.) மாசற விசித்த வார்புறு வள்பின் 

மைபடு மருங்குல் பொலிய மஞ்னஞை 
யொலிகெடும் பீலி யொண்பொறி மணித்தார் 

பொலங்குமை யுழிஞையொடு பொலியச சூட்டிக் 
டு குருதி வேட்கை யுருகெழு முரசம் 

மண்ணி வாரா வளவை யெண்ணெய் 

அராமுகச் தன்ன மென்பூஞ் சேக்கை 

பறியா தேறிய வென்னைத் தெறுவர 

விருபாற் படுக்குகின் வாள்வா யொழிக்ததை 

௧௦ யதூஉஞ் சாலுகற் றமிழ்முழு தறித 
rere   

* வளப்பினென்றம், வள்ளினென்றும் பாடம்,



Ta P புறநானூறு மூலமும் உராயும்: 

லதனொடு மமையா தனுக வந்துநின் 

மதனுடை முழவுத்தோ ளோச்சித் தண்ணென 

விசு யோயே வியலிடங் கமழ 

விவணிசை யுடையோர்க் கல்ல தவண 

௧௫ துயாநிலை யுலகத் துறையு ளின்மை 

விளக்கக் கேட்ட மாறுகொல் 

வலம்படு குரிசினீ யீங்குது செயலே, 

திணை - அது ; துறை - டயன்மோமி. 

சேரமான்தகடூரேறிந்தபேநஞ்சேரலிளம்போறை ழாரசுகட்டிலறியா தேறிய 

*மோசுகீரனேத்தவறுசேய்யாது அவன்துயிலேழந்துணையும் கவரிகோண்டூவீசி 
யானை மோசுகீரனர் பாடியது. 

இ-ள். குற்றச் $ீரவலித்துப்பிணிச்த வாரப்பட்ட வாரையுடைய கருமரத் 

தாற்செய்தலான் இருட்டிுபொருர்திய பச்சம்பொலிவுபெற மயிவினது சழைத்த 

'செடிய பீவியால்தொடுச்கப்பட்ட ஒள்ளிய பொறியையுடைத்சாயெ நீலமணி 
போலும் நிறச்தையுடையதானாப் பொற்றளிராயுடைய உழிஞையுடனே பொவி 

யச்ரூட்டப்பட்டுச் குருதிப்பவிகொள்ளும் விருப்பத்தையுடைய உட்குப்பொருக்திய 

வீரமூ ரசம் நீராழி.வருவசன்முன்னே எண்ணெயினத நுரையைமுகசர்தாற்போன்ற 
மெல்லிய பூவையுடைய கட்டி.ற்கண்ணே இதனை முரசுகட்டிலென்பதறியாது ஏறிச் 

இடந்த என்னை வெகுட்டுதோன்ற இருகூறாக்கும் நின்னுடைய வாளை வாயைமாற் 
றியதாகயெ ௮.துவும் ௮மையும், ஈல்ல சமிழ்முழுதும் ௮றிர்தமைக்கு; ௮வ்வெகுட்சி 

யொழிச்து அதனாலும் ௮அமையாதே குறுகவந்து நினது வவியையுடைய முழவு 

போலும் தோளையெடுத்துச் சாமரத்தாற்குளிரவீசினாய்; இவ்வசன்ற உலகத்தின் 

சண்ணே பரக்கும்பரிசு இவ்வுலகச்துப் புகமுடையோர்ச்சல்லது, ௮வ்விடத்த 
தார௫ய உயர்ந்த நிலைமையையுடைய உலகத்தின்கண் உறைதலில்லாமையைத் 

தெரிபச்கேட்ட பரிசாலேயோ ? வெற்றிபொருர்சப்பட்டதலைவா, நீ இவ்விடத்து 

இச்சாமறரையைவீசுதல், ௮தற்குக்காரணம்சொல்லுவாயாக---ஏ - று, 

சூட்டி.யென்பதனைச சூட்டவென்றுதிரிப்பினுமமையும். உழின௫ு - கொற 

ரன்; ௮து குடசாட்டார்வழச்கு. முழவுத்தோளோச்சியெனவும், தண்ணென 
வீசியோயெனலும் கூறியவாற்றால், சாமரைாயென்பதுபெற்றாம். கமழ்தல் - ஈண்டுப் 
பரத்தற்பொருட்டாய்நின்றது. தமிழென்பதற்குசத் தமிழ்மாடெனினுமமையும், 

குரிஏல், நீ இதுசெய்தல், இசையுடையோர்ச்சல்லது உறையுளின்மை கேட்ட 

மாரறுசொலெனக்கூட்கெ. 

எண்ணென்பது, கருதெனவுமாம். எண்ணியென்றுபாடமாயின், கருதியெ 

ன்ஃ, (௫௦) 

(௫௧.) கீர்மிகிற் சிறையு மில்லைத் தீமிகின் 

மன்னுயிர் கிழற்,று நிழலு மில்லை 
  

*் மோடிரேனாரென்றும் பிரதிபேதமுண்டு,



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௬௫ 

வளிமிகின் வலியு மில்லை யொளிமிக் 

கவற்றோ ரன்ன சினப்போர் வழுதி 

டு தண்டமிழ் பொதுவெனப் பொரா௮ன் போசெதிர்க்து 

கொண்டி வேண்டுவ னாயிற் கொள்கெனக் 

கொடுத்த மன்னர் கடுக்கற் னே 

யளியரோ வளியரவ னளியிழக் தோரே | 

HID F ge யரிதுமுயன் நெட்த்த 

௧௦ செமபுற் நீயல் போல 

வொருபகல் வாழக்கைக் கலம்வரு வோரே, 

திணை - வாகை; துறை - அரசவாகை, 

பாண்டியன்கூடகாரத்துத்துத்சியமாறன் வழதியை *ஐயூர்ழடவனாரிபாடியதா, 

இ-ள்.---நீர்மிகுமாயின், ௮அதனைத்தாங்கும் ௮ரணுமில்லை; நெருப்புமிகுமா 

யின், உலகத்துநிலைபெற்ற உயிர்களை நிழல்செய்யும் நிழலுமில்லை ; காற்றுமிகுமா 

யின், அதனைப்பொறுக்கும் வவியுமில்லை ; விளக்கமிக்கு ௮வற்றையொத்த சனம் 
பொருந்திய போனையுடையவழுதி குளிர்5ச,சமிழ்சாட்டை மூவேரச்சர்ச்கும்பொது 

வென்ழுகூறப் பொருனாய்ப் போரையேற்றுத் இறையை வேணடுவளனாயின், சொ 
ள்கவென்றுசொல்லி முன்னேகொடுத்தமன்னர் நடுக்கர்£ர்ச்சார்; கொடா.ராயின், 

யாவராலும் மிச இரங்கத்தக்கார், ௮வனது அருளையிழர்ச அரசர் ; நுண்ணிய பல 

சறையான் ௮ரிதாக உழர்செடுக்கப்பட்ட செம்புற்றினின்றும் புறப்பட்ட ஈயலைப் 

போல ஒருபகற்பொழுதின்௧ண்வாழும் உயிர்வாழ்ச்கையின்பொருட்டுச் கழல் 

வோர்,--௪- று, 

வழுதி தமிழ்பொதுவெனப்பொருனாய்க் கொண்டி வேண்டுவனாயின், கொடு 
த்சமன்னர், ஈடுக்கற்றனர்; கொடாமையின் ௮வன் அ௮ளியிழக்தோர், ஒருபகல் 

வாழ்ச்கைக்கு ௮அலம்வருவோர் ; ஆசலான், ௮ வர் ௮ளியரோ வளியசரெனச்கூட்டி 

வினைமூடி.வுசெய்க ; அவன் ௮ளியிழந்தோ. ராய ௮லம்வருவோர் ௮ளியசெனக் 

கூட்டி.யுராப்பினுமமையும், 

அ௮ளியசோ அ௮ளியரென இரங்கற்குறிப்புத்தோன்ற ௮0ெ௫கின்ற.து, (qe) 

(௫௨.) ௮ணங்குடை நெடுக்கோட் ட&ாயக முூனைஇ 

மூணங்குகிமிர் வயமான் முழுவலி யொருத்த 

லூனசை யுள்ளக் துரப்ப விராகுறித்துத் 

தான்வேண்டு மருங்கின் வேட்டெழுக் தாங்கு 

௫ வடபுல மன்னர் வாட வடல்குறித் 

தின்னா வெம்போ ரியறேர் வழுதி 

gt கண்ணிய தாயி னிருநிலக் 

இியார்கொ லளியர் தாமே பூர்தொரறு 
  

* ஐயூர்ொரென்றும் பிரதிபேதமுண்டு.



௬௭ புறநானூறு மூலமும் உராயும். 

மீன்சுடு புகையிற் புலவுகாறு நெடுங்கொடி. 

௧௦ வயலுழை மருதின் வாங்குகினை வலக்கும் 
பெருஈல் யாணசி னொரீஇ யினியே 

கலிகெழு கடவுள் கந்தங் கைவிடப் 

பலிகண் மாமிய பாழ்படு பொதியி 

னரைமூ காளர் காயிடக் குழிந்த 

க௫ வல்லி னல்லக நிறையப் பல்பொரறிக் 

கான வாரண மீஜுங் 

காடாகி விளியு நாடுடை, யோசே, 

தீணையும் துறையும் அவை. 

அவனை *மநதனிளநாகனார் பயடியது. 

இ-எ.--தெய்வங்களையுடைச்தாயெ நெடிய சொங்களையுடைய மலையின்சண் 

ணே முழையின்சண் துயிலைவெறுத்து ஜூரிநிமிர்ந்த புவியாகிய நிரம்பியவலியை 
யுடைய ஏற்றை ஊனைவிரும்பிய உள்ளம்செலுத்துதலான் ௮வ்விறாயைக்கருதித் 

தான் வேண்டியவிடத்தே விரும்பிச்சென்ருீற்போல வடராட்டுவேந்தர்வாட ge 
ரைக் கொல்லுதலைக்கருதி இன்னாத வெய்ய போராச்செய்யும் இயற்றப்பட்ட 
தேரினையுடைய வழுதி, நீகருதியது இப்போராயின், பெரிய உலகத்தின்சண் 
யாரோ அளிக்கத்தக்கார் தாம் ? ஊர்தோறும் மின்சுிகின்றபுகையினது புலால் 
நாறும் நெடி.யஓழுங்கு வயலிடச்து மருதினது வளைர்தகோட்டைச்சூழும் பெரிய 

கல்ல புதுவருவாயினீங்டு இப்பொழுது முழவுமுசலாகய ஓவிபொருக்கிய செய் 

வங்கள் தாணத்தைக்கைவிடும்பரிசு பவி இடச்தின்மாறிய பாழ்பட்ட ௮ம்பலத்தின் 

கண் முற்காலத்து ஈஷையையுடையமுதியோர் சூதாடுங்கருவியை இடுசலாற் 
குழிச்ச ௮ச்சூதுகருவியினது ஈல்லமனையாகயெ இடம்கிலறையப் பலபொழறியை 

யுடைய காட்ிக்கோழி முட்டையிடும் சாடாய்க்கெடும் நசாடுடையோர்.--௭ - று. 

சவி - புகழுமரவருமாம், 

வழுதி, ௮டல்குறித்து 8ீசருதியது இதுவாயின், விளியுசாடுடையோர்சதாம் 

யார்கொல் ௮ளியசெனக்கூட்கெ, (௫௨) 

(௫௬.) மூ.தர்வா ரிப்பி முத்த வார்மணற் 
கதிர்விடு மணியிற கண்பொரு மாடத் 

இலங்குவளை மகளிர் தெற்றி யாடும் 

விளங்குசர் விளங்கில் விழுமங் கொன்ற 

டு களங்கொள் யானைச் கமோன் பொறைய 

விரிப்பி னகலு௩ தொகுப்பி னெஞ்சு 

மம்மர் கெஞ்சத் *தெம்மனோக் கொருகலை 
  

* மருதிணிஎகாகனாரென்றம் பிரதிபேதமூண்டு, 
* எமச்சோவொருகிலையென்றும் பாடம்,



புறதானூறு மூலமும் உரையும். da OF 

கைம்முற் றலநின் புகழே யென்று 

மொளியோர் பிறந்தவிம் மலர்தலை யுலகத்து 

௧௦ வாமே மென்றலு மரிதே தாழாது 

செறுத்த செய்யுட் செய்செக நாவின் 

வெறுத்த கேள்வி விளங்குபுகழ்க் கபில 
னின்றுள னாபி னன்றும னென்றநின் 

ஞுமிகொள் வரிசைக் ஃகொப்பப் 

க௫ பாடுவன் மன்னும் பகைவராக் கடப்பே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

சேரன்மாந்தரத்சேரலிநம்போறையைப் போநந்திலிளங்கீரனார் பாடியது, 

இ-ள்.--முற்றிநீண்ட?ப்பிக்கண் முத்துப்போலும் வெளிய ஓழுங்குபட்। 

மணற்சண்ணே ஒளிவி$கன்ற மணிசளாற் கண்ணைப்பொருன்ற மாடத்திடத்து 

விளங்கிய உளையையுடையமகளிர் வேதிசைச்சண்ணேவிளையாடும் விளங்கெசமை 

யையுடைய விளங்கிற்குப் பசைவரான்வச்த இடும்பையைத்ர்ச்ச போர்க்களத் 

தைச் சனதாக்கக்சகொண்ட யானையையும் விஸாச்த குதிரையையுமுடைய பொ 
றைய, விரித்துச்சொல்லிழ் பரச்கும் ; தொகுச்துச்சொல்விற் பொருள் ஒழிவுபடும் ; 

ஆதலான், மயக்கம்பொருச்திய கெஞ்சையுடைய எங்களுக்கு ஒருதலையாகமுடியா, 

மினதுபுகழ், எச்சாளும் ; சல்வியால்விளச்கமுடையோர்பிறகந்த இப் பெரிய இடத் 

தையுடைய உலகசதின்உசண்ணே வாழேமென்றிருத்தலும் கூடாது; விராய, பல 

பொருளையும அடச்மெ செய்யுளைச்செய்யும் செவ்விய நாவினையும் மிக்கசேள்வியை 
யும் விளங்கெயபுகழையுமுடைய கபிலன் இன்று உளனாகப்பெறின், ஈன்று, ௮ 

பெற்றிலேனென்றுசொல்லிய நினது வென்றிகொண்ட ிறப்பிற்குப்பொருர்சதப் 

பாடுவேன், £ பகைவரைவென்றவெற்றியை,--௭ - று. 

மாடத்தமகளிர் மணவிடத்துச் தெற்றிக்கண்ஆடும் விளங்கிலென்க, தெற்றி 

யென்பதனைக் சைசகோத்தாடும் குரவையென்பாருமுளர். 

பொறைய, கபிலன் இன்றுஎனாயின், ஈன்றுமன்னென்றகின் ஆடுகொள்வரி 

சைக்கொப்பப் பகசைவமாக்கடப்பை யான் தாழாதுபாடுவேன் ; நின்புசழ் விரிப் 

பின் அகலும்) தொகுப்பின் எஞ்சும்; அதலான், எமக்குக் சைம்முற்றல ; ஒளி 

யோச்பிறந்த இம்மலர்தலையுலகத்து வாழேமென்றலும் ௮ரிதென மாறிச்கூட்கெ. 

தாழாதுசெய்யுட்செய் செர்சாவென இயைப்பினுமமையும். * ஓளியோர்” 
என்றது, கபிலன்ரு தலாயினோனா. வாழேமென்றலும் ௮ரிசென்றகருத்து, பாடா 

இருத்தலும் ௮ரிதென்றதாக், யாமும் வல்லபடி. பாடிப்போதுவேமென்றதாகக் 
கொள்க, றர்தசெய்யுளெனபதூஉம் பாடம். ஈன்றுமனென்பது, கழிவின்சண் 

வந்தத, பாடுவன்மன்னாலென்றவழி, மன்னும், ஆலும் - ௮சைநிலை, | பாவென் 

மன்னென்பதனை அ௮ல்லீற்றத்தனித்தன்மைவினையாககி, நின்வரிசைக்சொப்ப, நின் 

பசைவலாச்கடப்பைப் பாடுவேன் ; அதனால், விரிப்பின் ௮கலும் ; தொகுப்பின் 

* ஏற்பவென்றும் பாடம்,



௮] புறநானூறு மூலமும் உணாயும், 

எஞ்சும் ; மம்மர்கெஞ்சத்து எமச்கு நின்புகழ் சைம்மூ.ற்றறவென அவன்புகழை 
மேம்படுத்.துக்க.றியவாராசவுளாப்பினுமமையும். இப்பொருட்குப் பாடுவன்மனே 

ன்ற தனை ஒழியிசையாகச்கொள்க.] செய்யுட்செய்தசெர்சாவென்றும் பாடம்.(௫௩) 

(௫௪.) எங்கோ னிருந்த கம்பலை மூதா 

ருடையோர் போல விடையின்று குறுஇச் 

செம்ம னாளவை யண்ணுந்து புகுத 
லெம்மன வாழ்க்கை யிரவலர்க் கெளிதே 

டு யிரவலாக் கெண்மை யல்லது புரவெகிர்ந்து 

வான காண வராயாது சென்றோர்க் 

STG) Gym கவிகை வண்மைக் 

கமொன் கோதை துப்பெதார் தெழுத 

நெடுமொழி மன்னர் கினைக்குங் காலைப் 

௧0 பாகிலைத் தொடுத்த வுவலைக் கண்ணி 

மாசு ணுடுக்கை மடிவா யிடையன் 

சி௮ுதலை யாயமொடு குறுகல் செல்லாப் 

புலிஅஞ்சு வியன்புலத் தற்றே 

வலிதுஞ்சு தடக்கை யவனுடை காடே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

சேரமான்தட்வன்்கோதையைக் கோனாட்டு எறிச்சிலூர் மாடலன்மதுமாக் 
குமான் பாடியது. 

இ-ள்.--எம்முடைய இறைவனிருக்த தசையையுடைய பழைய ஊரிடத்து 
அதனையுடையவர்களைப்போலக் சாலம்பாராதே ௮ணுடத் தலைமையையுடைய er 

ளோலசக்கத்நதின்கண்ணே தலையெடுத்துச் செம்மாந்து சென்றுபுகுதல் எம்மைப் 

போலும் வாழ்கீ்கையையுடைய இரப்போருக்கு எளிது; இங்ஙனம் இரப்போர்ச்கு 
எளிதாவதல்லது, பாதுகாத்தலை ஏற்றுக்கொண்டு மழைகாணும்படி. எப்பொருளை 

யும் வரையாது தன்பாற்சென்றவர்கட்கு இடக்கவிர்தகையால் ௮மையாதுகொடுக் 

கும் வண்மையையுடைய கமொன்கோதையது வவியோடுமாறுபட்டெ முந்திருக் ச 

வஞ்சினங்கூறியவேச்தர் கருதுங்காலத்து, பிய இலையால் தொடுக்கப்பட்ட தழைக் 

கண்ணியையும் மாசுண்ட உடையையும் மடி. த் தவாயையுமுடைய இடையன் சிறிய 

தலையையுடைய அட்டினத்தினோகூட ௮ணுகல்செல்லாத புலிதங்கும் ௮கன்ற 

நிலச்ையொக்கும், வலிதங்கெய பெரியசையையுடையவலுடையகரடு.--௪ - று, 

எங்கோனிருக்தமூதார்ப்புகுசல், இரவலர்க்கெளிது ; ௮வனுடையகாடு, மன் 

னர்கினைக்குங்காலை, இடையன் எறுதலையாயமொமப் குறுகல்செல்லாப் புவிதுஞ்சு 

வியன்புலச்சற்றெனக்கூட்டி வினைமுடி.வுசெய்க. 

மன்னர்க்கு இடையனும், ௮வர்படைச்குச் Ans ஆயமும், கோசைகாட் 

ற்குப் புலிதஞ்சுவியன்புலமும் உஙமையாகக்கொள்க, உவ௨லைக்கண்ணியென்றத 

னைப் பெயசாகக்கொள்க, புலியுடைவியன்புலமென்பதூஉம் பாடம், (௫௪)



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௬௯ 

(௫௫.) ஒங்குமலைப் பெருவிழ் பாம்பு ஞாண்கொளீஇ 

யொருகணை கொண்டு ஞாவெயி லுடற்றிப் 
பெருவிற லமரர்க்கு வென்றி தந்த 

கறைமிடற் றண்ணல் காமர் சென்னிப் 

டு பிறைநுதல் விளங்கு மொருகண் போல 

வேந்துமேம் பட்ட பூக்தார் மாற 

கடுஞ்சினத்த கொல்களிறுங் 
சதழபரிய கலிமாவு 

கெடுங்கொடிய நிமிர்தேரு 

௧௦ நெஞ்சுடைய புகன்மறவருமென 

நகானகுடன் மாண்ட தாயினு மாண்ட 

வறநெறி முதற்றே யரசின் கொற்றம் 

அ௮சனால், ஈமரெனக் கோல்கோடாது 

பிறெனக் குணங்கொல்லா.து 

கட ஞாயிற் றன்ன வெக்திற லாண்மையுக் 
இங்க ளன்ன தண்பெருஞ் சாயலும் 

வானத் தன்ன வண்மையு ஞான்று 

மூடையை யாகி யில்லோர் கையற 

நீ, நீடி வாழிய நெடுந்தகை தாழ்கீர் 
௨௦ வெண்டலைப் புணரி யலைக்குஞ் செக்தி 

னெடுவே ணிலைஇய காமர் வியன்றுறைக் 

கடுவளி தொகுப்ப வீண்டிய 

வடுவா ழெக்கர் மணலினும் பலவே, 

திணை - பாடாண்டிணை ; துறை - சேவியறிவுநூ௨, 

பாண்டியன் இலவந்திப்பள்ளித்துஜ் சிய நன்மாநனை மதுரை மநதனிளநாக 

ர் பாடியது. 

இ- ள்.--உயர்க்சமலையாகய பெரியவில்லைப் பாம்பாகிய சாணைக்கொளுச்தி 
ஒப்பில்லாததோரம்பைவாங்? மூன்றுமதிலையுமெய்து பெரியவலியையுடைய தே 

வர்சட்கு வெற்றியைச்கொடுத்ச கரியகிறஞ்சேர்ச் சதிருமிடற்றையுடைய இறைய 
னது அழயெ இருமுடி. ப்பச்சத்து ௮ணிர்த பிறைசேர்ந்த இருகெற்றிக்கண்ணே 

விளங்கும் ஒருதிருகயனம்போல மூழ[வர்தருள்ளும் மேம்பட்ட பூர்சாரையுடைய 
மாற, சடிய ளெத்தையுடையவாகயெ கொல்களிறும் விரைந்த செலவையுடைய 

வாயெ மனஞ்செருக்யெ குதிரையும் செடிய கொடி யையுடையவாகய உயர்ந்த 

தேரும் கெஞ்சுவவியையுடைய போளாவிரும்பும் மறவருமென சான்குபடையுக் 
கூட மாட்சிமைப்பட்டதாயினும் மாட்டிமைப்பட்ட அறநெறியை மு.தலாசவுடை 
த்த, வேந்தரதுவெற்றி ; அதனால், இவர் ஈம்முடையரென அவர்செய்தகொடுக் 

தொழிலைப்பொறுத்துக் கோல்வளையாது, இவர் சமச்கு அயலோசென்று அவர்



610 புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

சற்குணங்களைச்கெடாது, ஞாயிற்றைப்போன்ற வெய்யஇறலையுடைய வீரமும், 

இல்களைப்போன்ற குளிர்ர்த பெரியமென்மையும், மழையைப்போன் றவண்மையும் 
என்றமுன்றையுமுடையையா௫ இல்லாதோர் இல்லையாக £ ரெடுங்காலம் வாழ்வா 
யாக, நெடுச்தகாய், தாழ்ச்த நீரையுடைய கடலின்சண் வெளிய தலையையுடைய 

இரையலைக்கும் %செக்திவிடத்து கெடி.ய முருகவேள் நிலைபெற்ற ௮ழயெ ௮கன்ற 
அறழைச்சண் பெருங்காற்றுத் இரட்டுதலால் குவிர்ச வவெழுந்திய எச்கர்மணவி 

னும் பலகாலம்.---ஏ - ற, 

 குணம்கொல்லாது' என்பதற்கு முரறைமையழிய நீ வேண்டியவாறுசெய்யா 

செனிலுமாம், 

பூச்கார்மாற, நெடுர்தகாய், சான்குடன்மாண்டதாயிலும், ௮ரரின்கொற்றம் 

அறகெறிமுதற்ற ; ௮சனால், கோல்கோடாது, குணங்கொல்லாது, ஆண்மையும் 

சாயலும் வண்மையும் உடையையாக இல்லோர்கையற நீ மணலினும் பலகாலம் 
நீவொழியவெனச்கூட்டி. வினைமுடு.வுசெய்க. (௫௫) 

(௫௬.) ஏற்றுவல னுயரிய வெரிமரு ளவிர்சடை 

மாற்றரும் கணிச்சி மணிமிடற் Cap gia 

கடல்வளர் புரிவளை புரையு மேனி 

யடல்வெட் காஞ்சிற் பனைக்கொடி. யோனு 

௫ ர்மண்ணுறு திருமணி புரையு மேனி 

விண்ணுயர் புட்கொடி விமல்வெய் யோனு 

மணிமயி லுயரிய மாமு வென்றிப் 
பிணிமூக வூர்தி யொண்செய் யோனுமென 

ஞால காக்குங் கால முன்பிற் 

௧௦ மோலா நல்லிசை நால்வ ருள்ளுங் 

கூற்றொழத் இயே மாத்தருஞ் சீற்றம் 
வலியொக் தீயே வாலி யோனைப் 

புகழொத் தீயே யிகழமுக ரடுகனை 
முருகொச் தீயே முன்னிய முடிக்கலி 

கடு னாங்காங் கவசவ ரொத்தலின் யாங்கு 

மரியவு மூளவோ நினக்சே யதனா 

லி ரவலர்க் கருங்கல மருகா தீயா 

யவனர், நன்கலந் தநத கண்கமழ் தேறல் 
பொன்செய் புனைகலச் தேந்தி காளு 

௨0 மொண்டொடி. மகளிர் மடுப்ப மகழ்சிறந் 

தாக்கனி தொழுகுமதி யோம்குலாண் மாற 
— க்ஷி 

* செந்தில் - முருகக்கடவுளுடைய திருப்பதிகளுள் ஒன்று; ௮.து பாண்டி. 

கரட்டுள்ளத ; திருச்செர்தூென்று வழல்குசன்றது, 
* மண்ணியவென்றும் பாடம்,



புறநானூறு மூலமும் உரையும். எக 

வங்கண் விசும்பி ஞரிரு ளகற்றும் 

வெங்கதாச செல்வன் போலவுங் குடதிசைத் 
தண்கதிர் மதியம் போலவு 

'உ௫ நின்று நிலைிஇய ௬லகமோ டுடனே. 

திணை - அது; துறை - பூவைநீலை. 

அவனை மதுரைக்கணக்காயனார்மகஜனார் நக்கீரனார் பாடியது, 

இ-ள்.--ஆனேற்றை வெற்றியாகவுயர்த்த அழல்போலும் விளங்யெசடை 

யினையும் விலக்குதற்கரிய மழுப்படையையுமுடைய நீலமணிபோலும் திருமிட 
ற்றையுடையோனும், சடற்கண்ணேவளரும் புரிச்ச சங்கையொக்கும் திருகிறத்தை 

யுடைய கொலையைவிரும்பும் கலப்பையையும் பனைச்கொடியையமுடையோனும், 

கமுவப்பட்ட ௮ழூய நீலமணியோலும் திருமேனியையும் வானுறவோங்யெ சர 

டச்கொடியையுமுடைய வென்றியைவிரும்புவோனும், நீலமணிபோலும் நிறத்தை 

யுடைய மயிற்கொடியையெடுத்த மாராதவெற்றியையுடைய அ௮ம்மயிலாகய ஊர் 

இயையுடைய ஒள்ளியசெழ்யோனலுமென்றுசொல்லப்பட்ட உலகங்காக்கும் முடி.வு 
கரல, ச்தைச்செய்யும் வலியினையும் தோல்வியில்லாத கல்லபுகழினையுமுடைய சால் 
வருள்ளும், விலச்குதற்சரியவெகுட்சியாற் கூற்றதையோப்பை ; வலியால் வாலி 

யோனையொப்பை ; புகழாற் பகைவரைச்கொல்லும் மாயோனையொப்பை ; கருதி 

யதுமுடி.த்தலான் முருகனையொப்பை ; அப்படி. அப்படி. அவரை ௮வரையொச்த 

லான், எவ்விடத்தும் ௮ரியனவுமூளவோ நினக்கு ? ஆதலால், இரப்போர்க்குப் 

பெறுதற்கரிய ௮ணிகலங்களைப் பெரிதும்வழங்க, ய௨னர் நல்லகுப்பியிற்கொடு 

வரப்பட்ட குளிர்ந்த ஈறுசாற்றசதையுடையதேறலைப் பொன்னாற்செய்யப்பட்ட 

புனைஈ்த சலத்தின்சண்ணேயேர்தி நாடோறும் ஒள்ளிய களையையுடைய மகளி 
ரூட்ட ம௫ழ்ச்சிமிக்கு இனிதாக ஈடப்பாயாசக ; வென்றியாலுயர்ச் ச வாளையுடைய 

மாற, ௮அழகூய இடத்தையுடைய வானச்தின்டண்ணே நிறைக்த இருளைப்போக்கும் 

வெய்ய கதிரையுடைய ஞாயிற்றையொப்பவும் மேலைத்திக்கற்றோன்றும் குளிர்ச் த 

கதிரையுடைய பிறழையைப்போலவும் இவ்வுலகத்தோடுகூட நின்றுகிலைபெறுவா 

யாக.--௪ - று. 

*பிணிருகம் - பிள்ளையாபேறும் யானையென்றும் சொல்லுப, காலமுன்பென் 

ற, தம்மையெதிர்ர்சோர்ச்கு,த் தாம் நினைகச்சபொழுதே முடி.வுசாலச்சைச்செய் 

யும்வவியை, மணிமிடற்றோளைச் கூற்மமென்றது, அழித்தற்றொழிலையடைமை 
யான். வாலியோனென்றது, ஈம்பிருச்தபிரானை. இகமுசரடுனென்றது, மா 

யோரனை. ஆரிருளகற்றும் வெங்கதிர்ச்செல்வனென்றது, எழுகன்ற ஞாயிற்றை, 

மதி - இளம்பிறை, 

இத, தே வரோடுவமித்தமையாற் பூவைநிலையாயிற்று. (௫௬) 

  

* பிணிமுகம் - முருகச்சடவுளுக்குரிய யானையென்பசை, [தீநழநகாற்றுப் 
படை) * தடாப் பூட்கைப் பிணிமுகம் வாழ்த்தி” என்பதன் உரையாலும், [பரி 

பாடல்] “: சேயுயர் பிணிருக மூர்ச்சம ௬ழக்க”” என்பசனுமையானும் உணர்ச.



௭௨ புறநானூறு மூலமும் உராயும். 

(௫௭.) வல்லா ராயினும் வலலுக ராயினும் 
புகழ்தலுற் ஜோக்கு மாயோ னன்ன 

வுளாசால் சிறப்பிற் புகழ்சான் மாற 

நின்னொன்று கூறுவ துடையே னென்னெனிற் 

௫ பிதர்நாடு கொள்ளும் காலை யவர்காட் 

டி.றங்குகதிர்க் கழனிகின் னிளையருங் கவர். 

நனந்தலைப் பேரு ரெரியு ஈக்க 

மின்னுநிமிர்க் தன்னநின் னொளிறிலங்கு நெடுவே 

லொன்னுசச் செகுப்பினுஞ் செகுப்ப வென்னதாஉ௰் 

௧௦ சடி.மரர் தடி.த லோம்புகின் 

னெடுகல் யானைக்குக் கந்தாற் வே, 

திணை - வஜ்சி; துறை - *துணேவஜஷ்சி, 

அவனைக் காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக் காரிக்கண்ணனார் பாடியது, 

இ - எ்.--யாதொரு கல்வியை மாட்டாராயினும் ௮சனை வல்லா.ராயினும் 
புகழ்தலைப்பொருர்தியவர்கட்கு மாயோனையொத்த சொல்லுதலமைச்த தலைமை 

யையுடைய புகழமைந்தமாற, நினது ஒருசாரியஞ்சொல்லுதலுடையேன் ; ௮து 

யாசெனின், கின்பகசைவர்சாட்டைச் கொள்ளுங்காலத்து ௮வர்சாட்டின்௧ண் வளை 

நீதசதிறராயுடையவயலை நின்னுடையவீரரும் கொள்ளைகொள்ச; ௮சவிய இடச்சை 
யுடைய பெரிய ஊரைத் இயுஞ்சுகெ; மின் நிமிர்ர்தாற்போன்ற நினது பாடஞ் 
செய்கின்ற விளங்யெ நெடியவேல் பகைவரை அழிக்னொம் அழிக்க; யாவதும் 

காவன்மரத்தைவெட்டுசலைப் பாதுகாப்பாயாக, நின்னுடைய செடிய ஈல்லயானை 

கட்கு முன்பு ஈட்டுகிற்கின்ற தறிகள் ஆற்றமாட்டாவாதலான்.---௭ - று, 

௮வை இளமரமாதலால், நின் கெகசெல்யானைக்குச் சறியாதற்குப் பொறை 

யரற்றாவென்று உரைப்பாருமுளர். வல்லவர்க்கும் மாட்டார்க்கும் ஒப்பப் புகழந்து 

முடியவொண்ணாமையான், மாயோனன்னவென்ளாூர் ; அன்றி, அ௮வ்விருவர்க்கும் 

ஒப்ப அருள்பண்ணுதலின், ௮வ்வாறு கூறிற்றெனினுமமையும் 

மாற, நின்யானைக்குக் கர்து ஆற்றாவாதலால், கடி.மரச்தடி சலோம்பெனகச் 

கூட்டுக, 

நின்யானைக்குக் கந்து ஆற்ராவாசலாற் கடிமரச்சடி சலோம்பெனக்கூறுவான் 

போற் சர்துசெய்விச்கும் கினைவாற் கூறினமையின், இது தணைவஞ்சியாயிற்ற, () 

(௫.௦/.) நீயே, தண்புனற் காவிரிக் இழவனை பிவனே 

*முழூமுத ஜொலைக்த கோளி யாலத்துக் 
  

  

* இச்செய்யுள் கொற்றவள்ளையென்பர் நச்தினார்க்கினியர் [தொல், பொரு, 

புறத்தணேயியல், ௬௪ - ம் சூச்தவுரை 

1 இப்படியே “: தூங்குகிற வாவலுறை தொன்மரங்க ளென்ன, வோம்கு 

குல சையவத ஸுட்பிறச்த வீரர், தாங்கல்சட னாகும்” என்று சீவகரிந்தாமணி 
யிலும் | காச்தருவ,2,ச்ைைசயாரிலம்பகம் - ௬], ** இதலை இனப்பட்ட வால மரத்தை,



புறநானூறு மூலமும் உராயும். ஏ௩ 

கொழுகிழ னெடுஞ்சினை வீழபொறுத் தாங்குத் 

தொல்லோர் மாய்க்தெனத் அுளங்கல்செல் லாது 
௫ நல்லிசை முதுகுடி ஈடுச்கறத் தழீஇ 

யிளைய தாயினும் இளையரா வெறியு 

மருஈரை யுருமிற் பொருகரைப் பொழுச் 

செருமாண் பஞ்சவ பேறே நீயே 

யறக்துஞ் ஈறந்தைப் பொருகனை பிவனே 
௧௦ நெல்லு நீரு மெல்லார்க்கு &மெளிய 

வராய சாந்தமுஈ இரைய முத்தமு 

மிமிழ்குரன் முரச மூன்றுட னாளுக் 

தமிழ்கெழு கூடற் றண்கோல் வேந்தே 

பானிற வுருவித் பனைக்கொடி. யோனு 

கு நீனிற ay (iF af Conf யோனுமென் 

இிருபெருக் தெயவமு முடனின் மு௮ங் 

குருகெழு கோற்றமோ டுட்குவர விளங்கி 

யின்னீ ராகலி னினியவு மூளவோ 

வின்னுவ் கேண்மினும் மிசைவா ழியவே 

2.0 யொருவீ ரொருவீர்க் காற்றுதி ரிருவீரு 

முடனிலை இரியீ ராயி னிமிழதிரைப் 
பெளவ முடுத்தவிப் பயஙகெழு மாநிலங் 

கையகப் படுவது பொயயா காதே 

அதனால், BV Curae ஈயவ போலவு6 

௨௫ தொல்லோர் சென்ற நெறிய போலவுங் 

காத னெஞ்சினும் மிடை புகற் கலமரு 

மேதின் மாக்கள் பொதுமொழி கொள்ளா 
இன்றே போல்கறும் புணர்ச்டு வென்றுவென் 

றடூகளத் துயர்கதும் வேலே கொடுவரிக் 

௩௨௦ கோண்மாக் குயின்ற சேண்விளங்கு தொடுபொறி 
நெடுரீரக் கெண்டையொடு பொறித்த 

குடிமிய வாகபிறர் குன்றுகெழு காடே. 

தீணை - பாடாண்டிணை ; துறை - உடனிலை. 

சோழன் தராப்பள்ளித்துத்சிய பெருந்திரமாவனவனும் பாண்டியன் வெள் 
வியம்பலத்துத்துத்சிய பேநவழதியும் ஒநங்கிநந்தாரைக் காவிரிப்பூம்பட்டினத் 
துக் காரிக்கண்ணனூர் பாடியது. 
    
  

மதலையாய் மற்றதன் வீழூன்றி யாங்குச், கு.சலைமை தச்சைசட் டோன்றிற்றுன் 

பெற்ற, புதல்வன் மறைப்பச் கெடும்.” என்று நாலடியாரிலும் | தாளாண்மை, a} 
கூறியிருத்தல்காண்க. 

* எளியவெனவென்றும் பாடம்,



ore புறநானூறு மூலமும் உராயும். 

இ-ன்.--நீ, குளிர்ந்தநீரையுடைய காவிரிக்குதலைவன் ; இவன், பரிய ௮டி. 

மாய்ச்ச கோளியாகிய ஆலத்துக் கொழுவியநிழலையுடைய செடியகொம்பை அதன் 
வீழ் தாங்கனொற்போலச் சனக்குழுன்னுள்ளோர் இறச்தாராகத் தான் சளராது 

கல்லபுகழையுடைய பழையகுடி.யைத் தமோற்றமற ௮ணைச்துத் சான்சிறிதேயாயி 

னும் ளெயுடனே பாம்பையெறியும் பொறுத்தற்கரிய வெள்ளிய உருமேறுபோல 
இளமைச்சாலச்தும் பகைவளாச் சாணப்பொருத போரின்கண்மாட்சிமைப்பட்ட 

பாண்டியரா்குடியுள் ஏறுபோலவான் ; நீ ௮றந்தங்கும் உறையூரின்சண் அரசன் ; 

இவன், கெல்லும் நீரும் யாவர்க்கும் எளியவெனக்கருதி அவைபோலாது wiais 

கும் பெறுதற்கரிய பொதியின்மலையிடத்துச் சந்தனமும் சடலிடத்து மூச்துமென 

இவற்றை ஒலிக்கும் குரலையுடைய முூரசம்மூன்நடனேயாளும் சமிழ்பொருச்திய 

மதுரைச்கட் குளிர்ச்சசெங்கோலையுடையவேந்தன் ; நீர், பால்போலும் நிறத்தை 
யுடைய பனைச்கொடி யையுடையோலும் கீலகிறம்போலும் இருமேனணியையுடைய 

ஆழியையுடையோனுமென்றுசொல்லப்படும் இரண்டு பெரியசெய்வமும் ஒருங்கு 
நீன்ராற்போல உட்குப்பொருந்திய காட்சியோ? அச்சம் வரவிளங்கி இசசன்மையி 

ராகுலின், இசனினும் இனியபொருள் உளவோ? இன்னமும் கேளீர்; gw 

மூடையபுகழ் மெடுங்காலம் செல்வதாக ; நும்மூள் ஒருவீர் ஒருவீர்க்கு உதவுவீ 

சரக), நீங்களிருவீரும் கூடி.நிழ்சென்ற இக்கிலையின் வேற படீராயின் ஒலிக்கும் இறா 

யையுடைய கடல்சூழ்க்த இப்பயன்பொருக்திய உலகங்கள் கையகத்தேயகப்படுதல் 

பொய்யாகாது ; அதலால், ஈல்லன போலேயிருக்கவும் நியாயத்தையுடையனபோ 

லேயிருகவும் பழையோரொழுகிய ஒழுக்கமுடையனபோலேயிருக்கவும் அன்பு 

பொருச்திய கெஞ்சையுடைய நும் இடையேபுகுந்து நம்மைப்பிரித்சற்கு அல 

மரம் ௮யலோருடைய சிழப்பில்லாசமொழியைக் கேளாது இன்றபோல்க, நுமது 

கூட்டம்; வென்றுவென்று கொலைக்களத்தின்்௧ண் மேம்ப௫ச, நும்முடைவேல் ; 

வளைச்தவரியையுடைய புலிவடி வாகச்செய்யப்பட்ட சேய்ைசக்கண்விளங்குளெ ற 

தோண்டிய இலாஞ்சனையைப் பெரியரீரின்சண்வாழும் கயலுடனேபொழறிசத fa 

சங்களையுடையவாசக, பிறருடைய குன்றையுடைய காடுகள்,---௭ - ற, 

குன்றுகெழுகாடென்றதாயினும், கருதியது பிறர்நாட்டுக்குன்றுகளென்றதாகக் 

கொள்ச, சோளியென்றத, பூவாதுகாய்ச்குமரம். சழிஇப் பொருவென இயை 

யும், முரசமூன்றாவன ; வீரமுரசும், நியாயமுரசும், தியாசமுூரசும், நெல்லும் 

நீரும் எல்லார்க்குமெளியவென முற்றாகவுரைபபாருமூளர். சொடுபொறி - பெயர் 

மா, 

இருவரரசர் ஒருங்்இருக்சாராப்பாடினமையின், இஃது உடனணிலையாயிற்று, 

ஒருவீர் ஒருவீர்க்கு உசவியாய் வலியையுடையீராய நீங்கள் இருவீருமென்பாரு 
மூளர்.' மணமுரசுடனே ஏனை இரண்டுமுரசெனபாருமூளர், (௫.௮) 

(௫௯.) ஆச் தாழ்ந்த வணிகிளர் மார்பிற் 
ருடோய தடக்கைத் தகைமாண் வழுஇ 

வலலை மன்ற நீஈயச் தளித்த 

ஹெற்றாய் பெரும பொய்யே யென்றுங் 

டு காய்சின தவிராது கடலூர் பெமுசரு
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ஞாயி றனையைகின் பகைவர்க்கு தீ 

இங்க ளனையை யெம்ம ஷோர்க்கே. 

தீணை - அது; துறை - பூவைநீலை, 

பாண்டியன் சித்திரமாடத்துந்துஜ்சிய நன்மாறனை மதுரைக்கூலவாணிகன் 

சீத்தலை ச்சாத்தனார் பாடியது, 

இ-ள்.--ஆரச்தாழ்ந்த அழகுமிச்சமார்பினையும் முழக்காளிலேதோய்ச்த பெ 

ரியகையினையுமூடைய அழகுமாட்டுமைப்பட்டவழுதி, நீ யாவர்க்கும் உவந்து 
அருளைப்பண்ணுதலைச் தெளிவாக வல்லை; மெய்யாக யாவரிடத்தும் தெளியாய், 

பெரும, பொய்யை ; எந்காளும், சுடம்வெம்மையொழியாது சடலிடத்தே சர்ச் 

தசெழுசன்ற ஞாயிற்றையொப்பை, நின்பகைவர்க்கு; எம்போல்வார்க்குத் இங்களை 
யொப்பை.---௪ - ற. 

தேற்ராயென்றது, சேரறாயெனத் தன்வினையாய்நின்றது ; சேற்றாயென்பதற் 
குப் பொய்செளிக்கப்படாயெனினுமமையும். 

ஞாயிற்ரோடும் இங்களோடுமுவமித்தமையால், இது பூவைநிலையாயிற்று.(௫.௯) 

(௬௦.) மூக்கீர் காப்பட் டி.மிற்சடர் போலச் 

செம்மீ னிமைக்கு மாக விசும்பி 

னுசசி கின்ற வுலவுமதி கண்டு 

கட்சி மஞ்ஞையபிற் சுரமுதல் சேர்ந்த 

டு சில்வளை விறலிபும் யானும் வல்விரைகது 

தொழு. தன மல்லமேச பலவே கானற் 

கழியுப்பு முகந்து கன்னாடு மடுக்கு 

மாரைச சாகாட் டாழ்சசி போக்கு 

முரனுடை கோன்பகட் டன்ன வெங்கோன் 

௧௦ வலனிசங்கு முரசின் வாயவாள் வளவன் 

வெயின்மறைக் கொண்ட. வுருகெழு சிறப்பின் 

மாலை வெண்குடை யொக்குமா லெனவே. 

கீணை - அது; துறை - கடைமங்கலம். 

சோழன் தராப்பன்ளித்துக் சியபேநந்திநமா வளவனை உறையூ॥மநத்துவன் 
தாமோதரனார் பாடியது. 

இ-ள்.--கடனடுவேதோன்றகின்ற திமிலின்சண் இடப்பட்ட விளக்குப் 

போலச் செவ்வாய்மீன்விளங்கும் மாகமாகயெ விசும்பினது உச்சிச்சண்ணேகின்ற 
உவாராளின் மதியத்தைக்கணடு காட்டுள்வாமும் மயிலைப்போலச் சுரத்திடைப் 

பொருந்திய சிலவாகய வளையையுடையவிறவியும் யானும் கடி.தின் வினாந்து 
தொழுசேமல்லேமோ ? பலகால் ; கடற்சராயிடத்துச் கழியினீரான்விளைக்த உப் 

பை முகந்துகொண்டு மலைசாட்டைகோக்டிச்செல்கின்ற ஆரையுடைய சகடையி 
ன குழிப்:பாய்தலைத்9ர்த்துச்செலு த்தும் வவியையுடைய பாரம்பொறுக்கும் பக 

ட்டையொச்கும் எங்கோன், வென்றியாகமுழங்கும் முரசினையும் தப்பாத வாளி
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னையுமுடைய வளவனது வெயிலைமறைத்தற்கெடுச்த உட்குப்பொருக்திய தலைமை 

யையுடைய தாமம்பொருக்திய வெண்கொற்றக்குடையை ஓக்குமெனக்கருதி.-- 

௭-2. 

செம்மீணிமைக்கும் விசும்பினுச்சிகின்றமதியை உவமித்தமையின், இது தலைப் 

பெயலுவமையாய்நின்றது. கானல் - கடற்கரை, வெயிலென்றது, பகைவரா 
லும் கொடி யோராலும்வரும் வெம்மையை, இராச்சியபாசத்தைப் பொறுத்து 

ஈடத்துமாறுகோக்கி சோன்பகட்டோடு உவமித்தமையின், இறப்ப இழிச்த ஆனந்த 

வுவமை அன்ருயிற்று, 

உவாமதியைச்சண்டு உளவன்வெண்குடையையொச்குமென விறலியும் யா 

னும் பலகால் சொழுதேமல்லேமோவெனக்கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க. 

ஒளவன்வெண்குடையைக்காட்டி.த் தொழுமினென்ரார்க்கு நிற றமதிதொழப் 

படாதாயினும், குடையோடு ஒப்புமைகண்டு தொழுசயாம் குடைதன்னைக்சண் 

டால் தொழுதல் சொல்லவேண்டுமோலென அ௮தன்ூிறப்புக் கூறியவாறு, 

செம்மின் - இருவாதிராயுமாம். (௬௦) 

(௬௧,) கொண்டைக் கூழமைச் தண்டழைக் கடைசியா 
சிறுமா ணெய்த லாம்பலொடு கட்கு 
மலம்குமிளிர் செறுவிற் றளம்புதடிந் இட்ட 

பழன வாளைப் பருஉக்கட் டுணியல் 
டு புதகசெல் வெண்சோற்றுக் சண்ணுறை யாக 

விலாப்புடை. மருங்கு விசப்ப மாந்தி 

நீகுகதிர்க் கழனிச் சூமிதடு மாறும் 

வன்கை வினைஞர் புன்றலைச் இருஅர் 

தெங்குபடு வியன்பழ %மூனையிற் ஐந்தையர் 

௧௦ குறைக்க ணெடும்போ பேமி விசைத்தெழுகது 
செழுங்கோட் பெண்ணைப் பழந்தொட முயலும் 

வைகல் யாணர் ஈன்றனாட்டுப் பொருந, 

னெஃகுவிளங்கு தடக்கை பியறோச் சென்னி 

சிலைத்தா ரகல மலைக்கு ர௬ுளெனிற் 

கடு ரூமறி குவர்தமக் குறுதி யாமவ 

னெழுவுறம் திணிதோள் வழுவின்.று மலைந்தோர் 
வாழக் கண்டன்று மிலமே தாழாது 

இருந்தடி பொருகர்த வல்லோர் 

வருந்தக் காண்ட லதனினு மிலமே, 

தீணை - வாகை; துறை - அரசவாகை, 

சோழன் 1இலவந்திப்பள்ளித்துஞ் சியநலங்கிள்ளிசேட்சேன்னியை&க் கோனு 
ட்டு எறிச்சிலூர் மாடலன்மதுரைக்தமரனர் பாடியது. 
  

* முணையினென்றும் பாடம், 1 காலேசப்பள்ளியென்றும் பாடம்,
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இ- எ.--கொண்டையாகியமயிராயும் குளிர்ச்தசழையையுமுடையகடைஎ 

யர் சிறிய மாட்டிுமையுடையகெய்தலை ஆம்பலுடனேகளையும் மலங்குபிறழ்சன்ற 
செம்யின்௧ண் ணே தளம்பதுணித் இடப்பட்ட பொய்கையிடத்துவாளையினது பரிய 

இடத்தையுடையதடி.யைப் புதியநெல்லினது வெள்ளியசோற்றிற்கு மேலீடாகக் 

கொண்டு விலாப்புடைப்பக்கம்விம்மவுண்டு கெடியகதிராயுடைய கழனியினிடத் 

அச் சூட்டை இடுமிடமறியாது தமோழம் வலிய கையையுடைய உழவர்புல்விய 

தலையையுடையறுவர் தெங்குதரும் பெரிய பழத்தைவெறுப்பின், தந்தையருடைய 
தலைகுவியாமல் இடப்பட்ட குறைச்சு இடத்தையுடைய செடியபோரின்சண்ணே 
யேறி உகைத்தெழுச்து வளவிய கோட்புக்ச பனையினதுபழச்தைத் தொடுதற்கு 

மூயலும் சாடோறும் புதவருவாயையு/டைய நஈல்லகாட்டி.ற்கு வேர்தனாகய வேல் 

விளங்கும்பெரியகையினையும் இயற்றப்பட்டதேரினையுமுடைய சென்னியது இக் 
இரவிற்போலும் மாலையையுடைய மார்போடும் மாறுபபிவோருளராயின், தாமறி 

குவர், தமச்குற்றகாரியம் ; யாங்கள், அவனுடைய கணையமசத்தோடு மாறுபடும் 

இிணிர்ததோளைத் தப்பின்றாக மாறுபட்டோர் வாழக்கண்டதுமிலமே; விரைய 

௮வது தஇிருச்திய அடியை ௮டையவல்லோர் வருச்சக்கசாணடல் ௮வ்வாழக்கண் 

டதனினுமிலம்.--௭ஏ - று, 

தளம்பென்றது, சேறுகுத்தியை. வழுவின்றுமலைசலாவது, வெளிப்படகின்று 

மலைதல். (௬௧) 

(௬௨.) வருதார் தாங்கி யமாமிகல் யாவது 

பொருதாண் டொழிந்த மைந்தர்புண் டொட்டுக் 

குருஇச் செங்கைக் கூந்த மீட்டி 

நிறங்கெ ௬ருவிற் பேஎய்ப் பெண்டி 

டு ரெடுத்தெறி யனந்தற் பறைச்சீர் நூங்கப் 

பருந்தருர் அற்ற தானைலயாு செருமூனிக 

குறத்தின் மண்டிய :மறப்போர் வேகதர் 

தாமாயட் தனரே குடைதுளங் கனவே 

புரைசால் சிமப்பின் முரசொழிர் தனவே 

௧௦ பன்னா றடுக்கிய வேறுபட பனால 

மிடங்கெட விண்டிய வி.பன்கட் பாசறைக் 

களங்கொளற் குரியோ ரின்றித் தெ.றுவர 

வுடன்வீழ்6 தன்று லமே பெண்டிரும் 

பாசடகு மிசையார் பனிமஉீர் மூழ்கார 

கடு மார்பகம் பொருந்தி யாங்கமைக் தனரே 

வாடாப் பூவி ஸிமையா நாட்டத்து 

நாற்ற வுணவி னோரு மாற்ற 

வரும்பெற லுலக நிறைய 

விருக்துபெம் றனராற் பொலிகறும் புகழே, 

* விறற்போரென்றும், வயப்போரென்றம் பாடம்,



எறு புறநானூறு மூலமும் உராயும். 

திணை - தும்பை; துறை - தோகைந்லை. 

சேரமான் தடக்கோ நேடூத்சேரலாதனும் சோழன் வேற்பஃறடக்கைப்பேந 
விறற்கிள்ளியும் போர்ப்புறத்துப் போநதுவீழ்ந்தாரைக் கழாத்தலையார்பாடியது. 

இ- எ.--வருன்ற தாூசப்படையைச்தடுத்துப் போரின்௧கண் ஒருவர் ஒரு 

வரா வெல்வேமெனமிகுசல் எங்ஙனமாவது, பொருது ௮ச்களத்தின்௧கட்பட்ட 

வீரரதுபுண்ணைத்சோண்டி. ௮வ்வுதிரந்தோய்ர்த செய்யசையால் தமதுமயிரைக் 
கோதி நிறமிச்ச வடி.யையுடைய பேய்மகளிர் மேன்மேலுங்கொட்டுகன்ற மந்த 
மான தசையையடைய பறையினது தாளச்தையாடப் பருந்து ஊனைத்தின்னப் 

பொருச்தியபடையானே போரின்கண்வெகுண்டு ௮றத்சான் அடர்த்துச்செய்த 
வவலியபோரையுடைய அ௮ரசரிருவரும்பட்டார்; அ௮வர்கொற்றக்குடையும் தளர்ச் 

தன ; புசழமைர்ச தலைமையையுடைய முரசுவீழ்ச்சன ; பலநாருக அடுச்சப்பட்ட 

பதினெண்பாடைமாச்சளாகய படைத்தொகுதி இடமில்லையாம்படி. தொச்ச ௮௧ 

ன்ற இடத்தையுடைய பாடி.வீட்டின்௧ட் போர்க்களம் தமதாக்கக்சொள்ளுசற்கு 

உ௱யோரொருவரின்றிக்கண்டார்க்கு ௮ச்சம்வர உடனேமடி.ச்சது, பூசல்; ௮வர் 

பெண்டிரும், பச்சையிலைதின்னாராய்க் குளிர்ச்தநீரின்கண்மூழ்காராய் ௮வர்மார்பத் 
Osea. ௮ச்சளத்தின்கண்ணே உடன்டிடந்தார்; வாடாத கற்பகத்இன் தாரினை 

யும் இமையாதகண்ணினையும் நாற்றமாகிய உணவையுமுடைய(2தவர்களும் மிகப் 

பெறுதற்கரிய உலகமிசம்பவிருந்துபெற்றார் ; ௮சனாற்பொலிக நுங்கள்புகழ்...- 

௭-௮, 

அனந்தல் - பறைகொட்டுவார்கைபுண் படுதவின், மதமாக ஓவித்தல், HOS 

தஇன்மண்டுசலாவது, படைபட்டபின்பெயராதுசென்று இருவேர்தரும்பொருசல். 

பட்ட இருவேந்தரும் ௮ச்சளத்துக் பெக்ெறபடியைக்சகண்டு தம்மனத்தோடு 

சொந்துகூழன்றுராதலான், நம்புகழென மூன்னிலையாக்ச்கூறினார். 

வேந்தர்மாய்ந்தனர்; குடை துளங்க ; மூரசு ஒழிந்தன ; ௮மர் உடன்வீழ்ச் 

தது ; பெண்டிரும், மார்பகம்பொருக்தி அமைந்தனர் ; நாற்ற உணவிலோரும், விரு 
ந்துபெற்றனர் ; இவ்வாரூனபின்பும், யாம் ௮மரினை மேற்கொண்டு பொருதுவெல் 

வேமென்று தாச்தாம்கினைச்தபனைவு எவ்வண்ணமாவசென்று தன்னெஞ்சோடு 

கூறிப் பின் பொலிகறும்புகுழேயென ௮வ்வரசர்டெர்தவாறுகண்டுகூறியவாறு, 

மறத்தின்மண்டியவென்று பாடமோதுவாருமுூளர், வருதார்தாங்க அமர் 

மிகல்யாவதென்பதற்கு இவாகள்செய்தபடிகண்டு ......... இனிச் சிலர்பொருது 

வேறல் எங்கேயுளதென வியக்துகூறியதாக உரைப்பாருமுளர். (௬௨) 

(௬௬.) எனைப்பல் யானையு மமபொடுதுளங்க 

விளைக்கும்வினை யின்றிப் படடயொழிர் தனவே 

விறற்புகழ் மாண்ட புலி யெல்லா 

மறத்தகை மைந்தரொ டாண்டுப்பட் டனவே 
டு தேர்த வந்த சான்றோ ரெல்லாக் 

தோல்கண் மறைப்ப வொருங்குமாயச் தனரே 

விஏித்துவினை மாண்ட மயிர்க்கண் முரசம்



புறநானூறு மூலமும் உணாயும்: ௭௯ 

பொறுக்கு ரின்மையி[னிருச்துவிளிர் கனவே 

சாந்தமை மார்பி னெடுவேல் பாய்ந்தென 

௧௦ வேந்தரும் பொருதுகளத்_தொழிந்தன ரினியே 

யென்னா வதுகொ ரானே கழனி 

யாம்பல் வள்ளித் தொடிக்கை மகளிர் 

பாசவன் முக்கித கண்புனற் பாயும் 

யாண ரறா௮ வைப்பிற 

க௫ காமர் கடல்கையவ ரகன்றலை காடே. 

திணையும் துறையும் ௮வை. 

௮வரை அக்களத்திற பரணர் பாடியது. 

இ-ள்.--எச்துணையம் பலவாடுிய யானையும், ௮ம்பாற்கலங்் இனிமேலுண் 
டாச்கும் போரின்றிப் படையிடச்துப் பட்டன ; வெற்றிப்புகழ் மாட்டுமைப்பட்ட. 

குதிரையெல்லாம், ஆண்மைச்கேற்ற வீரப்பாட்டுச்ற்றையுடைய மேலாட்க 

ளஞூடனே ௮க்களத்சேபட்டன ; தேர்கொடவரவக்த போரிற்கு ௮அமைந்தோரெல் 
ஸலாம் தாம்பிடி த்தபரிசை சம்சண்மறைப்பச் சேரப்பட்டனர் ; வாரால்விஏக்சப் 

பட்டுச் தொழில் மாட்டுமைப்பட்ட மயிர€வாது போர்ச்சப்பட்ட கணணையுடைய 
மூ.ரசமெல்லாம், பரிப்பார்படுதலான் இருக். தகெட்டன ; சாக்சமைக்த மார்பின் 

கண்ணே மெடியவேல்பாய்ந்தனவாக அரசரும், பொருது ௮க்களத்தின்சண்ணே 
மடி.ர்தனர். இனி, என்னவருத்தமுறுவதோதான் ? சழனிகச்சண் அ௮ம்பற்றண்டாற் 

செய்த வளையணிக்த கையினையுடையமகனளிர் செவ்வி ௮வலைமுக்இச் குளிஈச்சபுனற் 

கண்ணேபாயும் புதுவருவாயமு.த ஊர்களையுடைய ௮ழூய இடையையுடைய ya 

து அகன்றவிட தீதையுடையநாடு,--௭ - று, 

அன்னோவென்னாவதுகொலென்று பாடமோதுவாருமுளர். 

நாடுதான் என்னா௨துகொலெனக்கூட்டு. 

நாடென்னும் ஒருமைகசோக்கி, என்னாவதுகொலென ஒருமையாற்கூறப் 
பட்டத. (௬௯) 

(௬௪.) ஈல்யா மாகுளி ப. தலையொடு சுருக்கிச 

செல்லா மோதில் சில்வளை விறலி 

கனிற்றுக்கணம் பொருத கண்ணகன் பறந்தலை 

ஃவிசம்பா டெருவை பசுந்தடி, தடுப்பப் 

டு பகைப்புல மரீஇய தகைப்பெருஞ் சிறப்பிற் 
சூடுமிச கோமாற் கண்டு 

நெடுநீர்ப் புற்கை நீத்தனம் வரற்கே,. 

திணை - பாடாண்டிணை ; துறை - விறலியாந்றுப்படை, 

பாண்டியன் பல்யாகசாலைழதுதடமீப்பேந வழதியை நேடூம்பலலியத்தனர் 
பாடியது. 
  

ு விசும்போடெருவையென்றும் பாடம்,



௮/0 புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

இ- ௭.--சல்லயாழையும் இறுபறையையும் ஒருதலைமாச்ணையுடனேகட்டிப் 
போவேமல்லேமோ ? சொல்லுவாயாக, சில வளையையுடையவிறவி, யானையணி 
பொருத இடமகன்ற பாசறைக்கண் ஆசாயத்தின்கண்ணேபறக்கும் எருவையைப் 

பசிய ஊன்றடி.தகைப்ப மாற்றார்தேயத்தின்சண்ணேமருவிய அழ பெரிய 
செல்வத்தினையுடைய முதுகுடுமியாய கோமானைகச்கண்டு மிக்கறீரான் ௮டப் 
பட்ட புற்கையைக் கைவிட்டுவருதற்கு.--௪ - று, 

எருவை - தலைவெளுத்து உடல்சிவக் திருக்கும் பருக்து; கமுகெளினுமமையும். 

விறலி, குடிமிக்கோமாற்கண்டு புற்கையைநீத்தனம்வரற்குச் செல்லாமோ 

வெனச்கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க. (௬௪) 

தீகைப்பருஞ் சிறப்பினென்பதூ௨ம் பாடம். 

(௬௫.) மண்முழா மறப்பப் பண்யாழ் மறப்ப 

விருங்கட் குழிசி கவிழந்கிழுது மறபபச் 

சுரும்பார் தேறல் ஈறற மறபப 

வுழவ ரோதை மறப்ப விழவு 

௫ மக ளாங்கட் 8ீநார் மறப்ப 
வுவவுத் தலைவக்த பெருகா ளமையச் 

Smet soap ஹணோக்கி யொருசுடர் 

புன்கண் மாலை மலைமறைக் தாங்குத் 

தன்போல் வேக்தன முன்புகுறித் தெறிந்த 

GO புறப்புண ணாுணி மறத்தகை மன்னன் 

வாள்வடக் இருகதன னீங்கு 

காள்போற் கழியல ஞாயிற்றுப் பகலே, 

திணை - போதுவியல் ; துறை - கையறுநீலை. 

சேரமான் *பேநஞ்சேரலாதன் சோழன்கரிகாற்பேநவளத்தா ஜே$போ 

நது புறப்புண்ணுணி வடக்கீநந்தானைக் கழாத்தலையார் பாடியது, 

இ-ள்.--முழா மார்ச்சனையிசசலொழிய, யாழ் பண்ணையொழிய, பெரிய 

இடத்தையுடைய பானை பரவின்மையிற் கவிழ்ர்து செய்கடைதலையொழிய, தம் 

மூடையகளை வண்டார்ச்ச மதுவையுண்ணாதொழிய, உழுவார் தொழிலசெய்யு 

மோசையையொழிய, ௮கன்ற செருவினையுடைய?.நூர் விழாவினையொழிய, உவா 

வர்துகூடி.ய பெரியகாளாகிய பொழுதஇின்சண் ஞாயிறும் தங்களுமாகய இருசுட 

ரூம் தம்முள் எதிர்நின்றுபார்த்து அவற்றுள் ஒருசுடர் புல்லிய மாலைப்பொழுதின் 

கண் மலையுள்ளேயொளித்சாற்போலத் தன்னையொக்குமவேர்தன் முன்னாகச் ௧௬ 

இயெறிச்த புறத்துற்ற புண்ணுச்குசாணி மறக்கூறுபாட்டையடைய வேந்தன் வா 

ளோடு வடக்இருச்சான் , ஆசலால், இவ்விடத்து யாம் அவனையன்றித் தணித்து 
உயிர்வாமும் ஞாயிற்றையடையபகல் எமச்கு இணி முன்புகழிச்ச சாள்போலக் 
கழியா.--௭ - று: 
  

* பெருர்தோளாதனென்றும் பிரதிபேதமுண்டு,



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௮௧ 
“மண்மூழா மறப்ப” என்பதுமு தலாகய செயவெனெச்சங்களெல்லாம், வாள் 

வடக்கஇிருந்சனனென்னும் வினையோடுமுடி.௩்தன. எறிர்தபுண் - எறிதல் ஏதுவாச 

உற்றபுண், * முன்புகுறித் தெறிர்த புறப்புண்ணாணி” என்றது, மார்பில்தைத்துரு 
வினபுண்ணும புறப்புண்ணாதலையொச்குமென சாணியென்றதாகச்கொள்ச. (சுட) 

' (௬௬,) களியிரு மூக்நீர் நாவா யோட்டி. 

வளிகொழி லாண்ட வுசவோன் மருக 

களியியல் யானைக கரிகால் வளவ 

சென்றமர்க கடந்தகின் னாற்ற ஜோன்ற 

டு வென்ஜேய் நின்னினு ஈல்ல னன்றே 

குிகொள் யாணர் :வெண்ணிப் பறந்தலை 

மிகப்புக முலக மெய்திப் 

புறப்புண் ணாணி வடக்கிருக் தோனே. 

தீணை - வாகை; துறை - அரசவாகை. 

சோழன்கரிசாற்பேநவளத்தானை *வேண்ணிக்குயத்தியார் பாடியது. 

இ-ள்.--நீர்செறிர்ச பெரியகடவலின்சண்ணே மரச்சலததையோட்டி.ப் போர் 
செய்தற்குகீ காற்றின்றி சாவாய் ஒடாதாக ஆண்டு வளிச்செல்வனையழைத்து 
ஏவல்கொண்ட வலியோன்மசபிலுள்ளானே, மசம்பொருர்திய யானையையுடைய 
கரிகால்வளவ, மேற்சென்று போரை எதிர்நின்றகொன்ற நினதுவவிதோற்ற 

வென்றவனே, நின்னினும் ஈல்லனல்லவே” தழைச்சலைக்சொண்ட புதுவருவாயை 

யுடைய வெண்ணியென்லும் ஊர்ப்புறச்துப் போர்க்களத்தின்௧கண் மிகப் புகழை 

உலகத்துப்பொருக்திப் புறப்புண்ணிற்குசகாணி வடக்இருந்தோன், ௮வ்வாறிருத்த 

லான்.---ஏ.- று; 

புகழெய்தியென்றது, புறப்புண்காணு றன்னை. ஒட்டியென்பதனை தட்ட 

வெனத்திமிக்க. எய்தி - எய்தவெனதச்திரிப்பினுமமையும் ; எய்தவென்றுபாடமோதூ 

வாருமளர். 

உச லோன்மருக, கரிகால்வளவ, வென்ஜோய், வெண்ணிப்பறச் தலைப்பட்ட 

புறப்புண்ணாணி உலகத்துப் புகழ்மிகவெய்தி வடக்கிறார்தோன், நின்னினு ஈல்ல 

னன்றேயெனச்கூட்ட, 

இது கரிசால்வளவன் வென்றிகூறியதாகவின் ......... (௬௬) 

(௬௭.) ௮ன்ன௪ சேவ லன்ன௪ சேவ 

லாடமுகொள் வென்றி யயபோ ரண்ண 

ஞுடுதலை யளிக்கு மொண்மீகம் போலகீ 

* வெண்ணிற்பறர்தலையென்றும் பாடம் ; * இரும்பனம் போர்ைத் சோடுங் 

கருஞ்சினை, யரவாய் வேம்பி னங்குழைச் தெரியலு, மோங்கிருஞ் சென்னி மேம்பட 

மிலைச்ச, விருபெரு வேத்தரு மொருகளத் சவிய, வேண்ணிற் ரூசக்செ வெருவரு 

கோன்ரூட், சண்ணார் கண்ணிக் கரிகால் உளவன்”' ஏன்ரார் போரநராற்றுப்படை 

யிலும் [௮டி. ௧௬௯ - ௪௪௮), 

* வெண்ணிற்குயத்தியாரென்றும் பிரதிபேசமுண்டு, 
ச்சீ



புறநானூறு மூலமும் உணாயும். 

கோடுகூடு மதிய மு£8ழ்கிலா விளங்கு 
௫ மையன் மாலையால் கையறு பினையக் 

குமரியம் பெருந்துறை யயிரா மாந்தி 

வடமலைப் பெயர்குவை யாயி னிடையது 

சோழகன் ஞட்டுப் படினே கோழி 

யுயர்நிலை மாடத்துக் குறும்பறை யசைஇ 

௧௦ வாயில் விடாது கோயில் புக்கெம் 

பெருங்கோக் இள்ளி கேட்க விரும்பிசி 

ரரந்தை யடியுறை யெனினே மாண்டகி 

னின்புறு பேடை யணியத்த 

னன்பு.று ஈன்கல ஈல்குவ னினக்கே, 

திணை - பாடாண்டிணை ; துறை - இயன்மொழி. 

கோப்பேநத்சோழனைப் *பிசிராந்தையார் பாடியது 

இ. ள்.--அன்னச்சேவலே, ௮ன்னச்சேவலே, கொல்லுதலைப்பொருர்திய 

வென்றியையுடைய அடுபோரண்ணல் தன்னாட்டைத் தலையளிசெய்யும் விளகூயெ 
மூகம்போல இரண்டுபங்கும்வக்துபொருச்தியமதியம் ௮ரும்புகிலாவிளங்கும் தமி 

யோராயினார்ச்கு மயக்சத்சைச்செய்யும் மாலைப்பொழுதின்௧ண் யாம் செயலற்று 

வருக்தச் குமரியாற்றினதுபெரியதுறைச்கண்ணே ௮யினவாயைமேய்ச்து வட திசைச் 

கண் இம௰யமலைச்சண்ணே போனெருயாயின், இவ்விசண் டி.ற்குமிடையசாகயெ ஈல்ல 

சோழசாட்டின்கண் சென்றுபொருக்இன், உறையூரின்கண &யார்தநிலையையடைய 

மச௨த்தின்சண்ணே நினது குறும்பறையோசெங்கி வாயிலகாவலர்ச்கு உணர்சதி 

விடாதே தடையின்றிக் கோயிற்சகண்ணேபுச்கு எம்முடைய பெருங்கோவாகிய 

இள்ளிகேட்பப் பெரியபிரிசென்னுமரின்௧ண் ஆர்தையுடைய அழி. ச்&ழென்று 

சொல்லின், மாட்சிமையையுடைய கினத இன்புறும் பேடைபூணச் தனது விருப்ப 

2ம் ஈல்ல ௮ணிகலத்தையளிப்பன், கினக்கு.---௪ - று, 

ஆடுகொள்வென்றி' என்பதற்கு வென்றிமிகச்சக வென்றியெனினுமமை௰ம். 
குறம்பறையென்றது, பேடையை, வாயில்விடாசென்றதற்கு வாயில் காவலர் 
விடவேண்டாசெஎ்னுமமையும். முகழ்நிலாவென்பது, ஒருசொன்னடைத்தாய் 
மதியம் முகிழ்கிலாவிஎங்குமென முதல்வினைகொண்டது; மதியம் முஓழ்ககரும் 

நிலாவெணினுமமையும். ஆந்தையடி.யுறையென்பதற்கு ஆச்தை நின் அடிச்ச 
ணுறைவானென்றுரைப்பாருமுளர், பேடையணிய சன்சலம் ஈல்குவனென்பச 
னாற்பயன் : மறவாதுபோதல்வேண்டுமென்னும் நினைவாயிற்று, (௬௭) 

(௬௮.) உடும்புரித் தன்ன வென்பெழு மருங்கிற் 

கடும்பின் கடும்பசி களையுகர்க் காணாது 

சில்செவித் தாகிய கேள்வி கொக்துநொக் 

இல்கெவன் செய்தியோ பாண பூண்சுமக் 

டு தம்பகட் டெழிலிய செம்பொறி யாகத்து 

 இரும்பிசிராச்சையாரென்றும் பிரதிபேதமூண்டு,



புறதானூநு மூலமும் உணாயும். ௮. 

மென்மையின் மகளிர்க்கு வணங்கி வன்மையி 

னாடவர்ப் பிணிக்கும் பீடுகெழு கெடுக்தகை 

புனிற௮ு தர் குழவிக் இலிற்றுமுலை போலச் 
௬ர%த காவிரி மரங்கொளன் மலிகீர் 

௧௦ மன்பதை புரக்கு நன்னாட்டுப் பொரு 

னுட்பகை யொருதிறம் பட்டெனப் புட்பகைக் 

கேவா னாகலிற் சாவேம் யாமென 

நீங்கா மறவர் வீம்குதோள் புடைப்பத் 

தணிபறை யறையு மணிகொ டேர்வழிக் 

கீடு கடுங்கட் பருகுரர் நஈடுங்குகை யுகுத்த 
நறுஞ்சே முடிய வறுந்தலை யானை 

கெடுககர் வளாப்பிற் படுமுமா வோர்க்கு 
முூறகந்தை யோனே குரிசில் 

பிறன்கடை மறப்ப நல்குவன் செலினே. 

திணை - அது; துறை - பாணாற்றுப்படை. 
சோழன் நலங்கிள்ளியை& கோவூர்கிழார் பாடியது. 

இ. ள்.--உடும்புரித்தாற்போன்ற எலும்பெழுக்ச விலாப்புடையையுடைய 

சுற்றத்து மிச்சபபசியைத் திர்ப்பாரைச்காணாதே கேட்டார்பலரும் ௮றிதற்கரிதாய் 

௮றிவார் லராதவின் சில்செவிக்கண்ணதாகய யாழை இப்பாண்சாதியது உண 

விற்கு முதலாசப்பெற்ற பரிசு என்னென்றுவெறுத்து இங்சே என்செய்கன்றாயோ 

பாண, பூணைத்தாங்க அழமயெபெருமையையுடைய எழில்பெற்ற செம்பொறிபொரு 

ந்திய மார்பினையுடைய மென்மையான் மகளிர்க்குத்சாழச்து வன்மையான் வீரனா 

௮கப்படுச்கும் பெருமைபொருக்திய நெடுந்தகை, ஈன்றணிமைபொருச்தி ௮துர் 

ந்சகுழவிக்குச் ச.ரச்குழமுலைபோல நீர்மிக்க காவிரியினது கஷாமரத்தைச்சாய்ச்கும் 

மிககவெள்ளம் உலகத்து உயிர்ப்பன்மையைப் பாதுகாக்கும் சல்ல சோழகாட்டை 

யுடைய வேந்தன், உட்பகை ஒருகூற்றிலேபட்டதென்னும்படி. எம்மைப் புட்செய் , 
யுமபகையிடத்து எவானாகலான் யாம் எம்மிற்பொருது மடி.யச்கடவேமென்று 

நீங்காதமறத்தையுடையோர் தம்முடைய பூரித்ததோள்களைத்தட்ட அவருடைய 

மேற்கோள்சணிதற்குச் சா.ரணமா௫ய பறையறையும் அழகுபொருக்திய தேர்வழிச் 

கண் வெய்யகள்ளைப்பருகுவார் தம் நடுங்கு கையான் உகுக்சப்பட்ட சறிய HFCED 

றின்சண் ஆடி.ய பாகரேறுதயானை செடிய ஈகரிடத்தொலிக்கும் பறையினது ஒசை 

யைச் செவிதாழ்த்துச்கேட்கும் உறையுரிடத்தான் ; அவ்விறைவன், நீ பிறன் 

வாயிலைகினையாமை கினக்கு அளிப்பன், அவன்பாற்செல்வையாயின்.--ஏ - து. 

செம்பொறியென்றது, $''வறாயகன் மார்பிடை வராயுமூன்று௪” என்னும் 

குணத்தை ; இருமகளெனினுமமையும். ௨றர்சையோனென்பறு, வினைக்குறிப்பு 

G pm. பூண்சுமர்தெழிலிய ௮ம்பகட்டாகத்து செடுச்தசையெனவியையும். 
  

* சீவகசிந்தாமணி, கேமசரியாரிலம்பசம், ௫௧ ;--” உமையசன் மார்பிடை 

வரையு மூன்றள, புராதபு பொன்புரை காவு முள்ளுடைத், தரரைத தோள்சளு 

மமரர் கோன்களிழ், றுருவுகொ டடச்சையின் வடி.வு கொண்டவே.



௮௪ புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

பாண, நீசெவின், செடுந்சகை, பொருசன், குரிசில், உறர்தையோன் ; அவன் 
பிறன்சடைமறப்ப ஈல்குவன் ; நீ ஈங்கு எவன்செய்தியோவெனச்கூட்டுக, 

: உட்பகையொருதிறம்பட்டென' என்பதற்கு உள்ளபகை சர்தாயெ ஒரு 

கூற்றிலே பட்டதாகவென்று உரைப்பினுமமையும். ' புட்பகையேவானாசலின்” 
என்னறோதி, உள்ளபகை தம்மிற்கூடி ற்ராக, புள்கிமித்தத்திற்குப்பகைவன் ஏவானாக 

விற் சாவேம்யாமென மறவர் சோள்புடைப்பவென்று உரைப்பாருமூளர்; புட் 
பகையென்று இவனுக்கு ஐர்பெயர். பகட்டினுடையதோற்றம் பொலிவுபெற 

் வென்பாருமுளர், (௬௮) 

(௬௯,) கையது கடனிறை யாழே மெயயது 

புசவல ரின்மையிற் பசியே யரையது 

வேற்றிழை நுழைந்த வேர்சனை சிகா 

சோம்பி யுடுத்த வுயடற் பாண 

இ பூட்கை யில்லோன் யாக்கை போலப் 

பெரும்புல் லென்ற விரும்பே ரொக்கலை 
வையக முழுதுடன் வளைஇப் பையென 

வென்னை வினவுதி யாயின் மன்ன 

சடுகளி ௮ுயவுங் கொடி.கொள் பாசறைக் 

௧௦ குருதிப் பரப்பிற் கோட்டுமா தொலைசசிப் 

புலாம்களஞ் செய்த கலாச் தானையன் 

பிறங்குகிலை மாடக் துறக்தை யோனே 

பொருகாச் கோக்க வேல லெருகிலைப் 

பகைப்புலம் படர்தலு முரியன் றகைததா 

கட ரொள்ளெரி புராயு மூருகெழு பசும்பூட் 

கள்ளி வளவற் படர்குவை யாயி 

னெடுங்கடை கிற்றலு மிலையே கடும்பசற 

Core? Gagne wae Cora 

நீயவற் கண்ட பின்றைப் பூவி 

௨௦ னாடும்வண் டி.மிராத் தாமரை 

சூடா யாத ov ofl gor மிலையே. 

திணையும் துறையும் அவை, 

சோழன் தளழற்றத்துத்துஞ்சிய கிள்ளிவளவனை இலத்தார் கீழார் பாடியது. 

இ ள்.--கின்கையகத்தது, இலச்சணமுறைமைகிரம்பிய யாழ் ; உடம்பின் 

சண்ணது, ஈத்தளிப்போரில்லாமையாற் பி; அ௮அரையதாகயெ கேற்றிழை ஊூ 
போன வேர்ப்பானனைந்த னராயை ஸபற்றமறைத்து உடுத்த வருத்தச்ை தயுடைய 

பாண, மடி.யால் மேற்சோளில்லாதவனுடம்பையொப்பப் பெரிதாசப் புற்சென்ற 
மிகப்பெரிய சுற்றத்தையுடையையாய் உலகமெல்லாவற்றையுஞ்சூழ்வர்து பின்னை 
என்னை மெல்ல வறுமைர்ப்பார் யாரெனக் கேட்டுன்றாயாயின், கேளாய் ; கேர்த



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௮டு 

து கொல்யானை புண்பட்டுவரறுக்தும் சொடியெடுக்கப்பட்ட பாடி.வீட்டின்கட் 

குருதிப்பரப்பின்கண்ணே யானையைக்கொளறு புலாலையுடைய போர்ச்சளத்தை 
யுண்டாக்யெ போர்செய்யும்படையையுடையவன், உயர்ந்தகிலையையுடைச்தாய 

மாடத்தையுடைய உறையூரிடத்திருக்தான் ; அவன், பொருவோர்பொருட்டெடுச் 

சப்பட்ட வேலையுடையனாய் ஒருபெற்றியே பகைவர்சாட்டி.ன்சட்போதலுமுரியன்; 
சூ.ற்றப்பட்டமாலையையும் ஒள்ளிய எரியையொக்கும் கிறம்பொருர்திய பசும்பொன் 

னாற்செய்யப்பட்ட பூணினையுமுடைய இள்ளிவளவனிடத்தே செல்குவையாயின், 

அவனது மெடியவாயிவின்கட் காலம்பார்ததுநிற்றலும் உடையையல்லை ; விளங் 

கிய பகற்பொழுதின்சண் ௮வன் பரிசிலர்க்குத் சேர்வழவ்கயிருச்குமிருப்பை கின் 
சண்ணாரப்பார்த்து 8 அவனைக்கண்டபின்பு பூவின்கணாடும் வண்டு ஊதாத பொற் 

ரூமரைப்பூவைச் சூடாயாதல் ௮ச்செடுங்கடைநிற்நலினுமுடையையல்லை ; ௮த 
னால், ஆண்டுச்செல்வாயாக,--௭ - று. | 

தகைதார் - தகைத்தாரெனநின்றது ; மேம்பட்ட தாருமாம். 

பாண, ஓச்சலையாய் வளைஇ வினவுதியாயின், சானையையுடையவன், உறக் 

யோன்; அ௮வன்பாற்படர்குவையாயின், கின்கையது யாழாதலானும், மெய்யது 
பசியாதலானும், நெடுங்கடைகிற்றலுமிலை ; நீ ௮வற்கண்டபின்றைச் தாமராசூடா 

யாதல் ௮அதனினுமிலையென மாறிச்கூட்டுச, 

பூவாயெதாமரையெணனினுமமையும் ; ௮தற்கு இன் - ௮ல்வழிச்சாரியை புசழ்,த் 

தகையில்லோனென்பதாஉம் பாடம், ஒருசாளுள் மு.சலனபத்துசாழிகையும் ௮ற 
த்தின் ௨ழியொழுடுப் பின்பத்துசாழிகையும் இறையின்டமுறைமைகேட்டுச் செய்த 

பொருளைப் பரிசிலர்ச்குக்கொடுத்து மூழ்ச் இருத்தலால், கடும்பகற்றேர்வீ௫ருக்கை 

யென்ருர். (௬௯) 

(௭௦.) தேஎர் தீந்தொடைச் சீறியாழப் பாண 

கயத்.துவாழ் யாமை காழ்கோக் தன்ன 

அண்கோற் றகைத்த செண்கண் மாக்கிணை 

யினிய காண்டுவட் டணிகெனசக் கூறி 

௫ வினவ லானா முதுவா யிரவல 

தைஇச் திங்கட் டண்கயம் போலக் 

கொளக்கொளக் குறைபடாக் கூழுடை வியனக 

-ரடுதி யல்லது சுடுதீ யறியா 
இருமருக்து விளைக்கு நன்னாட்டுப் பொருகன் 

௧௦ சளெளி வளவ னல்லிசை புள்ளி 
நாற்ற காட்டத் தறுகாற பறவை 

றுவெள் ளாம்பன் ஞாங்க ரூதுங் 

கைவள் ளீகைப் பாணன் சிறுகுடிப் 

பாஇரி கமழு மோதி யொண்ணுத 

சுடு லின்னகை விறலியொடு மென்மெல வியலிச் 

செல்வை யாயிற் செல்வை யாகுவை



௮௬ புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

விறகுகொய் மாக்கள் பொன்பெற் றன்னதோர் 

தலைப்பா டன்றவ னீகை 

நினைக்க வேண்டா வாழகவன் ருளே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

அவனைக் *கோவூர்கிழார் பாடியது, 

இ-ள். தேன்போல இனிய சரப்புச்சொடைபொருச்திய சிறிய யாழை 

யுடையபாண, கய்த்தின்கண்வாழும் யாமையை சாராசத்தின்கண்ணேகோத்தாழற் 

போன்ற நுண்ணியசோலாற்பிணிச்சப்பட்ட செளிச்சத கண்ணையுடைய பெரிய 

உடுச்கையோசை இனிய காண்க இவ்விடத்தே சிறிது அறிப்போவீராக' என்று 
சொல்லிப் பலவும் என்னைவினவுதலமையாத முதியவாய்மையையுடைய இரவ 

லனே, யான்சொல்லுவதனைச் கேட்பாயாக ; நைமாதத்தின்கட் குளிர்ர்த பொய் 

கையைப்போலச் கொள்ளச்சகொள்ளச்தொலையாத சோற்றையுடைய ௮சன்றரகரி 
டத்து ௮டுநெருப்பல்லது சுகெருப்பறியாது சோற்றையும் சண்ணீராயும்விளைக் 

கும் ஈல்ல சாட்டுக்கு வேர் சன், கள்ளிவளவனது ஈல்லபுகழைகினைத்து மணத்தை 
ஆ.சாயும் ஆராய்ச்சியையுடைய வண்டு சிறிய வெளிய ஆம்_லின்மீதே ஊதுவ் 
கையான்வள்ளிய சொடையையுடைப பாணனது றுகுடி ச்சட் பாதிரிசாறும் மயி 

ரினையும் ஒள்ளியநு,தலினையும் இணியமுறுவலையுநுடைய விறலியுடனே மெல்ல 

மெல்ல ஈடச்துசெல்வையாயின் செல்வத்தையுடையையாவை ; விறசைச் காட்டி. 

னின்றும் ஊரகத்துச்செலுத்துமார்சர் ௮ச்சாட்டசத்து விழுப்பொருள் எடுத்துச் 

கொண்டாற்போல்வதொரு கேர்பாடன்று, அவனது வண்மை; அதுபெறுவேங்கொ 
லென்றுகருதவேண்டா ; ௮வனது தாள் வாழ்க.---ஏ- று, 

பாண தணிக' எனச்கூறி வினவலானா இரவல, விறலியொடு மென்மெலச் 

செல்குவையாயினென இயையும்; வியனசர்ச் செல்லையாயினெனவுமமையும். 
ரகரையுடையசாடென இயைப்பாருமூளர். 

* விறகுகொய்மாச்சகள் பொன்பெற்றன்னதோர் தலைப்பாடன்ற' என்பதற்கு 
விறடற்குச்சென்றோர் பொன்பெற்றாற்போல்வதோர் தலைப்பாடன்றென்ற பொரு 

ளுரைப்பாருமுளர்; அதுபொருர்துமேல் ௮றிர்துகொள்க, (௪௦) 

(௭௧.) மடங்கலிற் சினைஇ மடங்கா வுள்ளச் 

தடங்காத் கானை வேந்ச ௬டங்கியைக் 
தென்னொடு பொருது மென்ப வவரை 
யாரம ரலறத் தாக்தெ தேரோ 

௫ டவாப்புறங் காணே னாயிற் சிறந்த 

பேசம hans ouch gua Gia 

வறனிலை திரியா வன்பி னவையத்துத் 

Bool லொருவனை காட்டி. முறைரிக்து 
மெலிகோல் செய்தே னாகுக மலிபுகழ் 

* சோலுரழயொரென்றும் பிரதிபேசமுண்டு,



புறகானூறு மூலமூம் உளாயும். ௮/௪ 

௧௦ வையை சூழ்ந்த வளங்கெழு வைப்பிற் 
பொய்யா யாணர் மையற் கோமான் 

மாவனு மன்னெயி லாக்தையு (penn et 

ல௩துவஞ் சாத்தனு மாத னழி௫ியும் 
வெஞ்சனெ வியக்கனு முளப்படப் பிறருங் 

௧௫ கண்போ னண்பிற் கேளிரொடு கலந்த 

Gorse மடகழ்நகை யிழுக்கொ னொன்றொ 
மன்பதை காக்கு நீள்குடிச் சிறந்த 

தென்புலங் காவலி னொர்இப்பிதர் 

வனபுலங் காவன் மாறியான் பிறக்கே, 

திணை - காஜ்சி; துறை - வத்சினக்காத்சி, 

ஒலலையூர்தந்த பூதப்பாண்டியன்பாட்டூ, 

இ-ள்.---சிங்கம்போலச்சினத்து மீளாத மேற்கோள்பொருர்திய உள்ள த்தினை 

யும் மிகைத்துச்செல்லும்படையையுமுடைய வேர்தர், தம்மில் ஒப்பச்கூடிவந்து 

என்னொடுபொருவேமென்றுசொல்லுவர்; ௮வ்வேச்சறாப் பொறுச்தற்கரியபோரி 

ன்கண்ணே ௮லறப்பொருது தேருடனே ௮வருடைந்தோடும் புறச்கொடையைக் 

கண்டி லேனாயின், எனக்குச்டிறக்த பெரியவாய் முகத்தோடுபொருந்தின மையுண்ட 

கண்ணினையுடைய இவளினும் நீங்குவேனாக; அ௮அறமானது நிலைகலங்காத Yor 

பினையுடைய ௮வைக்களத்து ௮றத்தின்இறப்பாடி.ல்லாத ஒருவனைவைத்து முறை 

கலங்இக் கொடுங்கோல்செய்தேனாகுக ; மிச்சபுழையுடைய வையையாறுசூழப் 

பட்ட செல்வம்பொருந்திய ஊர்களிற் பொய்யாத புதுவருவாயையுடைய மைய 
லென்னும் ஊர்க்குச்தலைவனறாயெ மாவனும், நிலைபெற்ற எயிலென்னும் ஊனா 

யுடைய ஆக்சையும், புசழமைக்த ௮ந்துவஞ்சாச்சனும், ஆசனழிசியும், வெய்ய 

சினத்தையுடைய இயக்கனுமென இவருட்படப் பிறரும எனதுகண்போலும் ஈண் 

பினையுடைய ஈட்டா ரோகடிய இனிய செருக்கையுடைய மகிழ்ரசகையைத் தப்பி 
We CDE பலவுயிராயும் பாதுகாக்கும் அரசர்குலத்திற்கிறச்ச பாண்டி சாடுகாக்கும் 

காரஉலினீ௰இப் பிறருடைய வன்புலங்களைக்காக்கும் சாவற்கண்ணே இக்குடிப்பிற 

ப்பினீங்கி யான்பிறப்பேனாகுக.--௪ - று. 

: மெலிகோல்செய்சேனாகுக' என்பசனுள் ௮குகவென்பது, எங்குந்தர்துனாக் 
சப்பட்டது. ஒன்றோவென்பது, எண்ணின்கண்வருவதோரிடைச்சொல், அதனை 
முூன்னும்பின்னுங்கூட்கெ. (aa) 

(௭௨.) ஈகுதக் கனசே காடுமீக் கூறுக 
ரிளைய னிவனென வுளையக் கூறிப் 

படுமணி யிரட்டும் பாவடி.ப் பணைத்தா 

ணெடுகல் யானையுக் தேரு மாவும் 

டு படையமை மறவரு முடையம் யாமென் 

அ௮றுதுப் பஞ்சா துடல்சினஞ் செருக்கிச்



௮௮ புறநானூறு மூலமும் உராயும், 

சிறுசொற் சொல்லிய சினங்கெழு வேர்தரை 

யருஞ்சமஞ் சிதையத் தாக்கி முசசமொ 

டொருங்ககப் படேஎ னாயிற் பொருந்திய 

௧௦ வென்னிழல் வாழ்கா சென்னிழற் காணாது 

கொடியனெம் மிறையெனக் கண்ணீர் பரப்பிக் 

குடிபழி நூற்றுங் கோலே ஞா.குக 

வோங்கயெ சறப்பி னுயர்க்த கேள்வி 

மாங்குடி, மருதன் றலைவ னாக 

௧௫ வுலகமொடு நிலைஇய பலாபுகழ் இறப்பிற் 
புலவர்பா டாது வரைகவென் னிலவரை 

ப|ரப்போர் புன்கண் கூர 

விரப்போர்க் £யா வின்மையா னுற வே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

பாண்டியன் தலையாலங்கானத்துச்சேநவேன்ற நேடூத்சேமியன்பாட்டு, 

இ-ள்.,--ஈம்மாற்டிரிக்கத் தக்கார் இவன் ஆளுராட்டை மிகுத்துச்சொல்லுவ 

செனவும் இவன்றான் இளையனெனவும் யான்வெறுப்பச்சொல்லி ஒலிக்குமணி இரு 
மருங்கும் ஒன்றோடொன்று மாறியிசைக்கும் பரச்.த ௮டி.யினையும் பெரியகாவினையு 

முடைய உயர்ந்த ஈல்லயானையினையும் சேலாயும் குதிரையையும் படைச்சலத் 

சொழிலமைக்த வீரரையும் உடையேம் யாமென்று எனது மிச்சவலிச்கு அஞ்சாதே 

மாறுபடுஞ்ெம்பெருகிப் புல்லியவரர்ததைகளைச்கூறிய சனம்பொருச்திய ௮ரச 
ராப் பொறுத்தற்கரிய போரின்கண்ணே சதறப்பொருது முரசத்தோடுகூட ya 

cons சைக்கொண்டி லேனாயின், பொருந்திய எனது குடைகிழற்கண் வாழ்வார், 
தாங்கள்சென்றடையுகிழற்காணாதே கொடியன் எம்முடையலேந்தனென்றுகருஇக் 

கண்ணீரைப்பரப்பிச் குடிமச்சள் பழிதூற்றும் கொடுங்கோலையுடையேனாகுக ; 

உயர்க்த தலைமையுடனே மேம்பட்டகேள்வியையுடைய மாங்குடி மருசன் முதல்வ 

னாக உலகத்தோடுகிலைபெற்ற பலரும்புகமும் தலைமையையுடைய புலவர் பாடாது 

நீங்குக, எனது நிலவெல்லையை ; என்னாற்புரச்சப்படுங்கேளிர் துயரம்மிக இரக்கு 

மவர்கட்குசக் சொடாதவறுமையை யானுற.---௪ - று. 

ஏன்னிழல்வாழ்ஈரரகய குடியென்க. உளையக்கூறியதனைத் தம்மிடத்திருஈ்து 

கூறியசாசவும், ஈறசொற்சொல்லியதனைப் போர்க்களத்.து எதிர்ப்பட்டுச்கூறிய 

தாகவுங்சொள்ச, இவனென்ளரூர், தங்கருத்துச்சண் ௮ணுமையான். அசப்படே 

னாயினென்ற2த, ஈண்டுப்பிறவினைமேல் நின்ற. 

வேச்சனாச் தாக்கி ௮கப்படேனாயின், கோலேனாகுக; இன்மை யானுற; 

என் நிலவரை புலவர்பாடாது வஸாகவென மாறிக்கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க. 

‘6588 சனசே சாடுமீச் கூறுசர்' என்பதனை, சாட்டாரால் மீக்கூறப்பட்ட 

மச்திரிச்சுற்றமு சலாயினாரென சகுசச்சகனசெனப் பிரித்துறாப்பினுமமையும், நில 
வளாப்புரப்போரெனவும் பாடம், (௭௨)



Lj DBT SOT BO மூலமும் உரையும். ௨9.௯ 

(௭௬.) மெல்ல வக்தெ னல்லடி. பொருந்தி 

யீயென விரக்குவ சாயிற் சருடை 

முசசுகெழு தாயத் தரசோ தஞ்ச 

மின்னுயி ராயினுங் கொடுக்குவெ ஸனிக்கிலத் 

டு தாற்ற லுடையோ ராற்றல் போற்றாசென் 

ணுள்ள மெள்ளிய மடவோன் றெள்ளிதிம் 

அஞ்சுபுலி யிடறிய சடன் போல 

வுயந்கனன் பெயர்கலோ வரிதே மைநர்துடைக் 
கமை தின் யானைக் காலகப் பட்ட 

௧௦ வன்றிணி நீண்முளை போலச் சென்றவண் 

வருந்தப் பொபே௪ னாயிற் பொருக் திய 

£S னெஞ்சத்துக் காதல் கொள்ளாப் 
பல்லிருங் கூந்தன் மகளி 

சொல்லா முயக்கிடைக் குழைகவென் ருசே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

சோழன் *நலங்கிள்ளிபாட்டூ, 

இ ள்.--மெல்லவர்து எனது ஈல்ல ௮டியையடைந்து எமக்கு ஈய வேண்டு 

மென்று தாழ்ர்திரப்பாராயின், அவர்க்குச் €ர்மையையுடைய முரசுபொருந்திய 

பழையதாய்வருகன்ற உரிமையையுடைய எனது அரசாட்சிகொடுத்தலோ எளி 

யத ; இனிய உயிசேயாயினும் கொடுப்பேன், இச்நிலச்தின்சண் ; அமைச்சர் படை 

தீதலைவர்ரு, தலாகெய வவியையுடையோரது வவியைப் பாதுகாவாது என்னுள்ள 

தூையிகழ்க்த ௮றிவில்லாதோன் யாவர்ச்கும்விளங்கச் துயில்கனெற புவியை இட 

றிய குருடன்போலப் பிழைச்துப்போதலோ அரிது ; மூங்கைச்தின்னும் வலியை 

யுடைய யானையினது காலின்கணகப்பட்ட வவிய திணியமூங்லெது மீண்ட முனை 

யையொப்ப மேற்சென்று அவ்விடத்து வருக்தும்படி. பொருதிலேனாயின், கூடிய 

இதில்லாச கெஞ்சத்தாற் சாசல்கொள்ளாத பலவகைப்பட்ட கரியகூந்தலையுடைய 

பொதுப்பெண்டிரது பொருந்தாத புணர்ச்சியிடை என்மாலை துவள்வதாக.-- 

எ.று, 

இரச்குவிராயின்' என்று பாடமோதுவாருமுளர். தீதில்காசல்சொள்ளாவென 

இயைப்பினுமமையும், உள்ளமென்றது, உள்ளத்தாற்குழும் சூழ்ச்சியை, தன்மேம் 
பாடு கூறு்ெற இடமாதலின், சஈல்லடி.யென்பது தற்புகழ்தலென்னுங்குற்றமா 

காது, (௪௯) 

(௭௪.) குழவி யிறப்பின மூன்றடி பிறப்பினு 

மாளன் றென்று வாளிற் றப்பார் 

தொடர்ப்படு ஞமலியி னிடர்ப்படுத் திரீஇய 
கேளல் கேளிர் வேளாண் சறுபத 

* ஈல்லுருத்தினெனவும் பிரதிபேதமுண்டு, 

௧௨



௯0 புறநானூறு மூலமும் உராயும். 

டு மதுகை யின்றி வயிற்௮த்கீச் சணியத் 

தாமிரர் துண்ணு மளவை 

யீன்ம சோவிவ் வுலகத் தானே. 

திணை - போதுவியல்; துறை - ழதுமோழிக்காக்சி. 

சேரமான்கணைக்காலிநம்போறை சோழன்சேங்கணுஹேடூ போர்ப்புறத்துப் 
போந்து பற்றுக்கோட்பட்டுக் தடவாயிற்கோட்டத்துச் சிறையிற்கிடந்து தண்ணீர் 
தாவேன்று பேறது பேயர்த்துப்பேற்றுக் கைக்கோண்டிநந்து உண்ணுன் சோல் 
லித் துஜ்சியபாட்டு, 

இ-ள்.--பிள்ளை இறர்துபிறப்பினும் தசைத்தடி.யாகெய மணை பிறப்பினும் 
அவற்றையும் ஆளல்லவென்றுகருதாது வாளோக்குதலில் தவிரார் ௮ரச.ாயிருக்க, 

பகைவர்வாளாற்படாது, சங்கிலியா ற்பிணிச்சப்பட்டசாய்போலப் பிணித்து? துன் 

பத்சைச்செய்து இருத்திய கேளல்லாதகேளிருடைய உபகாரசத்தான்௨ந்த தண் 
ணீனணா இசக்துண்ணச்சகடவேமல்லேமென்னும் மனவவியின்றி வயிற்றின்கட்டீயை 

மாற்றவேண்டித் தாமேயிரர்துண்ணாம் ௮ளவினையுடையானா ௮வ்வரசர்பெறுவார் 
களோ இவ்வுலகத்தின்சண்.--ஏ .. று. 

அளலவையுடையாறை ௮ளவையென்றார். இதன்கருத்து; சாக்குழவியும் ஊன் 

பிண்டமுமென இவற்றின்மாத்திராயும் பெற்றிலேமெனப் பிறர்மேல் வைத்துக் 
கூறியவாறு, கேளல்கேளிரென்றது, சிறைக்கோட்டங்காவலரை, 

௮ன்றி, இவனாண்மையுடையனல்லனென்று வாளாற்சொல்லாசாய்ச் தொடர் 

ப்பஞெமலிபோல இடர்ப்படுத்திருத்திய கேளல்கேளிர் வேளாண்டிறுபதச்சை 

மதுகையின்றி வயிற்றுத் £த்தணிக்கவேண்டித் சாம் இரச்துண்ணாமளவாகக் குழவி 

செத்துப் பிறப்பினும் ஊன்தடி.பிறப்பினும் இவ்வுலகத்து மகப்பெறுவாருளரோ 

வென உராப்பினுமமையும், 

௮சர்க்கு மானத்தின்மிசக்ச ௮றனும் பொருளும் இன்பமுமின்மையின், இது 
(மூதமொழிக்காஞ்சியொயிற்று, (௭௪) 

(௭௫.) மூத்தோர் மூத்தோர்க் கூற்ற முய்த்தெனப் 

பாறச வகத பழவிறற் மய 

மெய்தின மாயி னெய்தினஞ் சிறப்பெனக் 

குடிபுர விரக்குங் கூரி லாண்மைச் 
டு சிறியோன் பெறினது சிறர்தன்று மன்னே 

மண்டமர்ப் பரிக்கு மதனுடை நோன்றாள் 

விழமுமியோன் பெறுகுவ னாயி னாழ்நீ 

சறுகய மருங்கிற் சிறுகோல் வெண்டுடை 

யென்றூழ் வாடுவறல் போல நன்று 

௧௦ கொய்தா லம்ம தானே மையற்று 

விசும்புற வேோங்கிய வெண்குடை 

முரசுசெழு வேந்த ரரசுகெழு இருவே,



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௯௧ 

. திணை - அது; துறை - *போதுமோமிக்காத் சி, 

சோழன் நலங்கின்ளிபாட்டூ. 

இ-எ்.--தங்குடியின்முதியோஸா மூதியோரைச் கூற்றம் சொண்டு போயிற் 

௫௪, விதிசரப்பட்டுத் தம்பால்வர்த பழையவெற்றியாலுண்டாகிய ௮ரசுரிமையைப் 

பெற்றேமானால் இத்தலைமையைப்பெற்ழேமெனக்சொண்டு தங்குடிமச்களை இறை 
வேண்டியிரச்கும் மிகுதியில்லாச ஆண்மையையுடைய உள்ளஎஞ்சிறியோன் பெ 

றின், அத்தாயம் அவனுக்குப் பரிக்கவொண்ணாதாம்படி. கனத்தது, மிகவும் ; அடுத் 

துப்பொரும் போரைப்பொறுக்கும் மனவெழுச்சியையுடைத்தாகய வலிய முயற் 
யையுடைய சீரியோன்பெறுவனாயின், தாழ்ந்தநீரையுடைய வற்றிய சயத்திடத்துச் 
சிறிய தண்டாக௫யெ வெளிய டேச்சினது கோடைச்சணுலர்ர்த சள்ளியைப்போ 
லப் பெரிதும் கொய்து, குற்றமற்று விணணின்கண் ணேபொருந்தவுயார்ச வெண் 
குடையினையும் முசசினையுமுடைய ௮ரசரது அ௮ரசாட்சியைப்பொருச்திய செல் 

வம்.--எ-று 

குடிபுசவிரச்குமென்பது, குடி.மக்களைக்கொள்ளுங்கடமையன்நி மிகத்தர ளே 

ண்டுமென்று இரத்தலை, 

சாயம் சறியோன்பெறின், ௮ மிகவும்சிறக்தன்று ; வேந்தர் ௮ரசுகெழுதிரு 

விழுமியோன்பெறுகுவனாயின், நன்றுசொய்தாலெனச்கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க. 

மன் - ஆக்கத்தின்கண்வந்தது. ௮ம்ம - ௮சைஙிலை, ( எடு] 

(௭௬,) ஒருவனை யொருவ னடதலுக் தொலைதலும் 

YAM SO Hay வுலகத் தியற்கை 

யன்றி ஹாங்கோ கேளலக் திரளை 

மன்ற வேம்பின் மாசசினை யொண்டளிர் 

டு நெடுங்கொடி யுழிஞைப் பவரொடு மிடைந்து 

செறியக் தொடுத்த தேம்பாய் கண்ணி 

யொலியன் மாலையொடு பொலியச சூடிப் 

பாடின் றெண்கிணை கறங்கக காண்டக 

நாடுகெழு திருவிற் பசும்பூட் செழியன் 

௧௦ பீடுிஞ் செம்மலு மறியார் கூடிப 

பொருது மென்று தன்றலை வந்த 

புனைகழ லெழுவர் ஈல்வல மடஙக 

வொருதா னாடுப் பொருதுகளத் தடலே. 

திணை - வாகை; துறை - அரசவாகை, 

பாண்டியன்தலையாலங்கானத்துச்சேநவேன்ற நெடுத்செழியளை இடைக் 

தன்றூர்கிழார் பாடியது. 

இ-ள்.--ஒருவனை ஒருவன் கொல்லுதலும் ஒருவற்கு ஒருவன் தோற்றலும் 
பு.திதன்று, இர் சவுலகத்தன்சண் முன்னேதொட்டு இயல்பு; இன்றையின்முன் சேட் 

  

      
  

* பொருள்மொழிக்காஞ்சியென்றும் பிரதிபேசமுண்டு,



௬௨ புறசானூாறு மூலமும் உரையும். 

டறியேம் ; திரண்ட சாளையுடைய மன்றத்திடச் த வேம்பினது பெரியகொம்பின் 

சண் உண்டாய ஒள்ளியதளினை நீண்டகொடி யாய உழிளைகச்கொடியுடனே 

விரவிச் செறியத்தொடுக்கப்பட்ட தேன்மிச்சமாலையை வளையமாலையுடனே Apu 
பச்சூடி. ஒசையினிய தெளிந்த போர்ப்பறையொவிப்பச் சாட்டுசதச சாடுபொருக் 

இய செல்வத்தனையுடைய பசும்பொன்னாற்செய்ச பூணையணிர்த கெடுஞ்செழிய 

னது பெருமையையும் உயர்ந்ததலைமையையும் அறியாராய்சத் தம்மிற்கடி.ப் பொரு 
வேமென்று தன்னிடத்துவர்த புனைச்ச வீசக்கழவினையுடைய இருபெருவேந்தரும் 

ஐம்பெருவேளிருமாகெய ஏழரசருடைய கல்ல வென்றியடங்கத் தான் ஒருவனாய் 

மின்று பொருது களத்தின்கட்கொல்லுதல்.--௪ - று. 

ஒருவனையொருவன் ௮டசலும் தொலைதலும் புதுவதன்று, இவ்வுலகத்தியற் 

சை; செழியன் பொருதுமென்றுவச்ச எழுவர்சல்வலமடங்க ஒருவனாஇச் கெரி 

யலை மாலையொடு காண்டகச்சூடி.ச் இணைகறஙகப் பொருது களத்து ௮டல் நின் 

நின் ஊங்கோ கேளலமெனக்கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க. (௭௬) 

(௭௭.) ஈஇண்கிணி களைக்தகா லொண்கழ மழுட்டுக் 

குடுமி களைர்ததுதல் வேம்பி னொண்டனி 

நெடுங்கொடி யுழிஞைப் பவரொடு மிலைந்து 

குலர்தொடி கழித்தகை௪ சாபம் பற்றி 

டு கெடுந்தேர்க் கொடிஞசி பொலிய நின்றோன் 

பாராகொல வாழகவவன் கண்ணிதார் பூண்கு 

தாலி களைந்தன்று மிலனே பால்விட் 

டயினியு மின்றயின் றனனே வயின்வயி 

னுடன்றுமேல் வந்த வம்ப மள்ளரை 

௧௦ வியந்தன்று மிழிக்தன்று மிலனே யவை 
யழுக்தப் பற்றி யகல்விசும் பாப்பெழக் 

கவிழக் துநிலஞ் சேர வட்டதை 

ம௫ூழ்ந்தன்று மலிந்தன்று மசனிலு மிலனோே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

அவனை அவர் பாடியது, 

இ-ள்.--சதங்கை வாங்சப்பட்டகாவிலே ஒள்ளிய வீரக்கழவினைச்செறித்துச் 

குடுிமியொழிச்சப்பட்ட சென்னிச்கண்ணே வேம்பினது ஓள்ளியதளிஸா நெடிய 

கொடி. யாகிய உழிளஞைச்கொழி யோடரூடிக் குறியவளைகளையொழிகச்கப்பட்ட சை 

யின்கண்ணே வில்லைப்பிடி.த்து செடிய தேரினது மொட்டுப் பொலிவுபெறகின்ற 

வன் யாசோதான் ? யாரேயாயினும், ௮வன்கண்ணி வாழ்வதாக ; தாரையணிந்து 
ஐம்படைத்தாலி சழித்சதுமிலன் ; பாலையொழித்து உணவும் இன்றுண்டான் ; 
  

* இச்செய்யுளை, மெய்ப்பாடெட்டனுள் வியப்பின்வகையாகய சறியோர் 

பெருக்தொழில்செய்தற்கு உதாசணமாகக்காட்டினர் நசீதினுர்க்கினியர் (சொல், 
பொரு, மெய்ப்பாட்டியல் ஏ - ம் சூத்திரவுரை],



புறநானூறு மூலமும் உரையும்: ௯௩ 

முறைமூறையாகவெகுண்டு மேல்வர்த புதியவீரனலா மதித்ததும் அவமதித்தது 
மிலன்; அவரை இறுகப்பிடித்துப் பரச்சத ஆகாயத்தின்கண்ணே ஒவியெழக் 

சவிழ்ஈது உடலம் நிலச்தின்சண்ணேபொருக்தச் கொன்றதற்கு ம௫ழ்ச்ததுவும் இவ் 

வாறுசெய்சேமென்று தன்னைமிகுத்ததுவும் அதனினுமிலன்,--௪ - று, 

யார்கொலென்றது, வியப்பின்சட்குறிப்பு, இழிச்சன்றென்பது, இழிச்தன் 

றென மெவிந்துநின்றது. (௪௭) 

(௭௮.) வணங்குதொடைப் பொலிக்த ஃவலிகெழு ரோன்றா 

ளணங்கருங் கடுக்திற லென்னை மூணங்குகநிமிர்க 

தளைச்செறி யுழுவை யிரைக்குவக் தன்ன 

மல்ப்பரு மகல மதியார் சிலைத்தெழுக்து 

௫ விமுமியம் பெரியம் யாமே ஈம்மிழ் 

பொருகனு மிளையன் கொண்டியும் பெரிசென 

வெள்ளி வந்த வம்ப மள்ளர் 

புல்லென் கண்ணர் புநத்திற பெயர 

விண்டவ ரடுதலு மொல்லா னாண்டவர் 

௧௦ மாணிழை மகளீர் காணினர் கழியத் 

SENS SUP THER 

டெண்டுணை சறங்கசசென் ரூண்டட் டனனே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

அவனை அவர் பாடியது. 

இ- ள்.--வளைந்த சந்துகளாற்பொவிந்த வலிபொருர்திய போரின்கண் நிலை 

சளராத பொறையினையுடைய தாளினையும் வருச்துசற்கரிய மிக்கவலியையுமு 
டைய என்னிறைவன் மூரிநிமிர்ர்து முழையின்கட்டுடர்ச புலி தான் விரும்பிய 
தோர் இனாயை கமோக்ூவெர்தாற்போன்ற மாறுபடுதற்கரிய மார்பத்சை மதியாராய் 

ஆர்த்து எழுந்திருந்த, £ சிறப்புடையேம் படையாற் பெரியேம்யாங்கள் ஈம்மிற் 

பொருவானும் இளையன் கொரள்ளையும்பெரிது” என இகழ்ச்துவர்த நிலையில்லாத 

வீரர், புர்கென்ற கண்ணராய் நினறவிடத்துநில்லாது புறத்தேபோக ௮வனை 

இப்போர்க்களச்தின்சண்ணே கொன்றிடுதலும் உடம்படானாம் ௮வ்விடத்து Har 

மாட்மைப்பட்ட ஆபரண ச்தையடைய மகளிர் சாணினசாய் இறசர்துபடத் தர் 

தையருடையவா௫ய தங்களூரிடத்து.த் செளிர்த போர்ப்பயறயொலிப்பச்சென்று 

௮வ்விடத்தேகொன்ரறான்.--௪ - று. 

தர்தைதம்மூரெனறதனை, “ஏவ லிளையர் தாய்வயிறு சரிப்ப'” என்றுற்போலச் 

கொள்க, தசர்தைதம்மூரென்றது, தாம் தோற்றிச்செய்த ஈகரியன்றி உறையூரும் 

கருவூருரமுதலாகயெ ஊர்களை, (௭௮) 

(௭௯.) மூதூர் வாயிற் பனிக்சய மண்ணி 

மன்ற வேம்பி னெண்குழை மலந்து 

  

  

் மதனுடை சோன்ருளென்றும் பாடம்,



௯௪ புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

தெண்கிணை முன்னர்க் களிற்றி னியலி 

வெம்போர்ச் செழியனும் வதன னெதிர்ந்த 

௫ வழட்ப மள்ளசோ பலரே 

யெஞசுவர் கொல்லோ பகறவச் சிறிதே. 

தீணையும் துறையும் அவை. 

அவனை அவர் பாடியது, 

இ - எ்.--தனது பழைய ாகரிவாயிற்கட் குளிச்ச பொய்கசையின்சண்ணே 
மூழ்ச மன்றத்திடச்து வேம்பினது ஒள்ளிய தளினாச்சூடி.த் தெளிந்த ஒசையை 

யுடைய பழரைமுன்னாகக் களிறுபோலப் பெருமிதத்தோ௫ெடந்து வெய்ய போனா 

யுடைய கெடுஞ்செழியனும்வர்தான்; ௮வனோடுபகைத்த நிலையில்லா தமறவர் பலசே; 

பகற்பொழுத மிகச்சிறிதாதலால், ௮வருட் லர் படாதொழியவுங்கூடும்,---௪ - று. 

போர்மடச்ையைப் புண ரவருஇன்ற சன்னிப்போராதலாற் பனிச்சயமண்ணி 

யென்ரூர். இணைமுன்னர்வருதல் - யானைக்கும், இவனுக்கும் ஓக்கும். (௭௯) 

(.20.) இன்கடுக் கள்ளி னாமூ ராங்கண் 
மைந்துடை மலலன் மதவலி முருக்க 

யொருகான் மார்பொதுங் கன்மே யொருகால் 

வருதார் தாங்கிப் பின்னொதுங் இன்றே 

டு நல்இனு ஈல்கா ஞயினும் வெல்போர்ப் 

போரருக் தித்தன் காண்கதி லம்ம 

பசித்.துப் பணைமுயலும் யானை போல 

விருதலை யொகிய வெற்றிக் 

களம்புகு மல்லற் கட ஈதடு நிலையே. 

திணை - தும்பை; துறை - எருமைமறம். 

சோழன் போர்வைக்கோப்பெநநற்கிள்ளி ழக்காவனுட்டு ஆழர்மல்லனைப் 

போநது அட்டூநீன்றனைச் சாத்தந்தையார் பாடியது. 

இ-எ்.--இணிய அழன்ற கள்ளிீனையடைய ஆமூரிடத்து வவியையு/டைய 

மல்லனது மிச்சவலியைச்கெடுத்து ஒருகால் மண்டியரக மார்பிலே மடி. த்துவைத்து 

ஒருகால் ௮வன்செய்கின்ற ௨பாயத்தைவிலக் முதுன்சகண்வளைத்துப் பூத்து 

ஞூங்கைத் இன்றற்குமுயலும் யானையையொப்பச் சலையுங் காலுமாகய இரண்டி.ட 

மும் மூறியமோதி ௮க்களத்தின்கட்புச்ச ௮ம்மல்லனை எதிர்க்துகின்றுகொளன் றகிலை 

யை, கண்டால் உவப்பிலும் உவவானாயினும், இவன்றச்ையாகிய வெல்லும் 
போரினையுடைய பொருதற்கரிய தஇித்தன்காண்பானாக,--௭ - று, 

என்றது, சர்சையுடன் வெறுத்துப்போச்தான் ௮மருட்புகுர்.து இப்போர்செய் 
தானை விரும்பின் உவச்கன்றான், விரும்பாவிடின் அஞ்சுகெரானென்பதாம். 

 பணேழமுயலும் யானைபோல கொருதலை யொடய வெற்றி என்று பாட 

மோதி, ௮ம்மல்லன்முற்கூருயினும் பிற்கூருயினும் ஒருதலைமுறியமோதியென்று 
உணாப்பாருமுளர். இல் - விழைவின்சண்வர்தது. (௮0)



புறநானூறு மூலமும் உணாயும். ௯௫ 

(௮௧.) அர்ப்பெழு கடலினும் பெரிதவன் களிறே 

கார்ப்பெய லுருமின் முழங்கலா னாவே 

யார்கொ லளியார் தாமேயார்கார்ச் 

செறியத் தொடுத்த கண்ணிக் 

௫ கவிகை மள்ளன் கைப்பட் டோரே, 

ணை - வாகை; துறை - அரசவாகை, 

அவனை அவர் பாடியது. 

இ - எ.--படையினது ஆரவாரம், ஏழுகடலுங்கூடி. ஒலிக்கும் ஒலியினும் 

பெரிது ; அவனுடையகளிறு, கார்காலத்துமழையின்சண் இடியினும் முழங்கு தலை 

அமையா) காராற் பயிலத்சொடுக்கப்பட்ட ஆத்திக்கண்ணியையும் இடச்சவிகந் 

தசையினையுமுடைய வீரனது கையின்கண் பட்டோரா௫ய இரங்கத்தக்கார்தாம் 

யார்கொல்,---௪ - று, (௮௧) 

(.3௨.) %சாற௮ுதலைக் கொண்டெனப் பெண்ணீம் அுற்மெனப் 

பட்ட மாரி ஞான்ற ஞாயிற்றுக் 

கட்டி. னிணக்கு மிழிசினன் கையது 

போழ் தூண் சசியின விரைந் சன்று மாதோ 

௫ வூர்கொள வந்த பொருகனொ 

டார்புனை தெரிய னெடுந்தகை போரே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

அவனை அவர் பாடியது, 

இ- எ. -ஊரின்கண் விழாச் தொடங்கிற்றாக அவ்விழாவிற்கு உக௨வப்போச 

வும் தன்மனைவி பிள்ளைப்பெறுதலைப்பொருச்தினாளாக ௮வள் மெய்கோவிழ்கு உதவப் 

போகவும்வேண்டி.ப் பெய்கன்றமழையையுடைய ஞாயிறவீழ்ச்சபொழுதின்கட் 

கட்டிலைப்பிணிச்கும் புலமசன்கையதாகய வாரைச்செலுத்தும் ஊூயினும் விரைச் 

தது, ஊரைச்சொள்ளவக்ச வீரனோடு ஆத்தியாற்றொடுச்சப்பட்ட சண்ணியை 

யுடைய பெருச்சகையது போர்.--௭ - று, 

கெடுர்சசைபோர், பட்டமாரி ஞான்றஞாயிற்றின்கட் சாறுதலைச்சொண்டெ 

னப் பெண்ணீற்றுற்றென இழிசனன்கையதாகிய ஊ௫ியின் விரைர்தன்றெனச் 

கூட்டுக, 

% இப்பாட்டினுள், : உவமப்பொருளாயெ போழ்தாண்டூசிக்குப் பல ௮டை 

& 8 ௮தனோடு உவமிகச்சப்படும் போர்த்தொழிலினை யாதும் ஒரடையின்றி வா 

ang கூறினானாயினும், உவமப்பொருளானே போர்த்தொழிற்குற்றதும் உணரக் 

கூறினானாம் ; என்னை ? உண்டாட்டும் கொடையும் உரனொடுகோக்க மறுச்சலும் 

மூ.தலாகய உள்ளக்கருத்தினான் ஒருகணத்துள்ளே பலவேந்தரை ஒருங்குவேறற்கு 

விரைன்றது போர்த்தொழிலென்பது தசெளியப்பட்டமையின்” என்பர் நச்சி 

ஞர்க்கினியர் [தொல், பொரு, உவமவியல், ௨௦ - ம் சூத்திரவுரை ].



௯௬௬ புறநானூறு மூலமும உராயும், 

சாறுதலைக்கொண்டென அதற்கு ௨ தவப்போகவும், பெணாற்றுற்றென Hs 

ற்கு உசவப்போசவுமென வேறுவேறுகொள்க ; ஒன்றாகவுரைப்பாருமூளர். (௮௨) 

(௮ஈ.) அடிபுனை தொடுகழன் மையணற் காளைக்கென் 
ரொடிகழித் திமிதல்யான் யாயஞ் சுவலே 

ஃயடுிதோண் முயக்க லவைகா ணூவலே 

யென்போற் பெருவிதுப் புறுக வென்று 

டு மொருபாற் படா௮ தாஇ 

யிருபாற் பட்டவிம் மைய லூரே, 

தீணை - கைக்கிளை ; துறை - பழமிச்சுதல், 

அவனைப் பெநங்கோமிநாய்கள் *மகன் கண்ணஞூர் பாடியது. 

இ-ளஎ்.--அடி.யின்கட்புனேர்ச செநறிர்த வீரச்சதழலினையும் மைபோன்ற சாடி. 
யினையுமுடைய இளையோன்பொருட்டு எனதுவளை என்னைச்கைவிடுதலான், யான் 

யாயை ௮ஞ்சுவேன் ; ௮வன்பசையைக்சொல்லுந்தோளைத்தழுவுதற்கு அவையின்க 

ணுள்ளாரைகாணுவேன்; என்னைப்போல மிக்க நடுச்கமுறுவதாக, எச்காளும், யாயே 

யாதல் ௮லையேயாதல் ஒருகூற்றிற்படாதாக யாயும் ௮வையுமாகி இருகூற்றிற் 
பட்ட இம்மயக்சத்தையுடைய ஊர்.-..-௪ - று. 

மையலூர் பெருவிதுப்புறகவெனக்கூட்டுக. 

யாயில்லையாயின், வளைகழலுதற்கு அஞ்சவேண்டா ; ௮வையில்லையாயின், 

மூயங்குசற்கு ௮ஞ்சவேண்டாவென்பது கருத்தாகக்கொள்ச. 

*ஒருபாற் படா௮ தாக யிருபாற் பட்டவிம் மைய லூர்” என்பதற்கு அச்சமும் 

சாணுமுண்டாய்வருந்தும் என்கூற்றிலும்கில்லாது என்காதலறிந்து அவனோடு 

கூட்டகினையாக யாய்கூற்றிலும்கில்லாது இருவர்கூற்றிலும்கின்று மயங்குகின்றவூ 

செனினுமமையும். (௮௯) 

(௮௪.) என்னை, புற்கை யுண்டும் பெருந்தோ என்னே 

யாமே, புறஞ்சிறை யிருக்தும் பொன்னன் னம்மே 

போதெதிர்ஈ தென்னை போர்க்களம் புகினே 
கல்லென் பேரூர் விழவுடை urns 

டு ணேஞுற்றுக் கழிக்த மள்ளர்க் 

குமணர் வெரூஉ௩ துறையன் னன்னே. 

திணையும் துறையும் அலை. 

அவனை அவர் பாடியது. 

இ- ள்.--என்னுடையதலைவன், தன்னாடி.ழர்தவறுமையாற் புற்கைநுசாகதா 

னாயினும் பசைவரஞ்சச்சச்சக பெரியதோளையுடையன் ; யாம், அவனுடைய Ren pu 
பு௦,த்திருர்தும் பலகாலுங்காணப்பெறினும் மெய்யுறப்பெறாமையின் வருக்திப் 

* அதொழறுமுயங்கலென்றும் பாடம். 
* மகள ரக்கண்ணையாசென்றும் பிரதிபேசமுண்டு,



புறநானூறு மூலமும் உரையும். Fn GF. 

பொன்போலும் கிறத்தையுடையேமாயினேம்; போரையேற்று என்தலைவன் போர்க் 
களத்தின்கட்புடுற் சல்லென்னும் ஒலியையுடைய பெரியவூரின்கட் போர்செய்தற் 
கெடுத்த விழாவினையுடையவிடச்த.த் தோள்வவிபேச இன்பமுற்றுப்போக்,சவீரர் 
க்கு உப்புவிற்பாரஞ்சத்தக்க ஏற்றிழிவுடைய துறையையொப்பன்.--௭ - று. 

என்னை புற்சையுண்டும் பகைவெல்லும் பெருக்தோளஎனாம் ; யாம் ௮வன் 

சிழைப்புறத்தருச் தும் பசப்பை பெல்லமாட்டாமையால் பொன்போன் றனமெனத் 

தன்வேட்கைமிகுதிக.றியவாறு ; ௮ன்றி, இதற்கு என்னை புற்கையுண்டும் வழக்கும் 

பெரியதோளையுடையனாயும் ஈம்மிடத்து அருளின்மையின், ௮வன் சறைப்புறத் 
இருந்தும், பொன்போற்பசந்தேமென்று அழிந்துகூறியதாகப் பொருளுரைப்பாரு 
முளர், 

உமணா ெவெரூ௨ம துறையன்னனென்றதனாற்பயன் : வருத்துக்கூற்றின் ஆட 

வாயும் மகளிராயும் ஓக்கவருத்துவதல்லது அருளுமாறு கற்றிலனோவென்னும் 

Sar al pps GS. (௮௪) 

(௮௫.) என்னைக் கூரில் தன்மை யானு 

மென்னைக்கு காடி தன்மை யானு 

மாடா டென்ப வொருசா சோரே 

யாடன் றென்ப வொருசா ரோசே 

டு ஈல்ல பல்லோ ரிருகன் மொழியே 

யஞ்சிலம் பொலிப்ப வோடி. யெம்மின் 

முழாவரைப் போக்தைப் பொருந்தி நின்று 

யான்கண் டனனவ னாடா குதலே, 

தணையும் துறையும் அவை. 

அவனை ௮வர் பாடியது. 

இ-ள்,--என்னுடையதலைவலுக்கு ஊர் இஃதல்லாமையானும் என்னுடைய 

தலைவனுக்கு ஈரடு இஃதல்லாமையானும் அ௮வனுச்கு இயல்பாயவென்றியை yal 

னதுவென்றியென்று சிறப்பாகச்சொல்லுவர் ஒருபச்கத்தார் ; அவனதுவென்றியன் 
றென்றுசொல்லுவர் ஒருபக்சத்தார்; பலரும் ஓத்து ஒல்வாமற்கூறும் இவ்விருவசைப் 
பட்ட நல்லவார்த்தையும் ஈல்லவாயிருந்தன ; ௮வ்வாறுகூறினராயினும், ௮ழகூய 

லம்பார்ப்ப ஒடி.ச்சென்று, எம்முடையமனையின்கண் முழாப்போலும் பக்கத்தை 

யுடைய பனையைப்பொருந்திரின்று, எனதுவளையும் கலையுமு.தலானவை தோற்கும் 
ஆண்மையுடைமையின், ௮வனஅவென்றியாதல் யான்சண்டேன்.--ஏ - று, 

பின்னும் ஒருகால் என்னையென்றதனால், இவளது ஆதரவுதோற்றிரின்றது, 
மல்லவென்ற து, இகழ்ச்சிக்குறிப்பு; ஆடென்றதூஉம் ஆடன்றென்றதூஉம் அவனைச் 

சுட்டி.யேகூறினமையின், இருசன்மொழியும் ஈல்லவென்றாசெனிலுமமையும். () 

(௦௬,.) சிற்றி னற்தூாண் பற்றி நின்மகன் 

யாண்டுள னோவென வினவுதுி யென்மகன் 

யாண்டுள னாயினு மடியே னோரும்



௬௮ புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

புவிசேர்ச்து போகிய கல்லளை போல 

டு வீன்ற வயிரோ விதுவே 

தோன்றுவன் மாகோ போர்க்களத் தானே, 

திணை - வாகை; துறை - ஏறண்ழலலை, 

காவற்பேண்டின் பாட்டு, 

இ-ள்,--சிறிய இல்வின்சண் ஈல்லதூணைப்பற்றிநின்று கின்மகன் எவ்விடத் 

தளனோவென்ற கேட்பை ; என்னுடையமகன் எவ்விடத்துளனாயினும் அறியேன்; 
புலிடெந்துபோன சன்முழைபோல அ௮வனைப்பெற்றவயிரோ இஃது; ௮வன் 

செருச்சளத்தின்கண்ணேதோன்றுவன் ; ௮வனைக்காணவேண்டின், ஆண்டுச்செ 

ET NS COT — eI ~ று, 

ஈன்றவயினோவிது” என்றகருத்து : புலிசேர்ர்துபோகய அளைபோல ௮வ 
னுக்கு என்னிடத்து உறவும் ௮த்தன்மைத்தென்பதாம். ஒருமென்பதாஉம், மா 

தோவென்பதூஉம் - அசைச்சொல், (௮௬) 

(.௨௭.) %களம்புக லோம்புமின் றெவவிர் போசெதிர்ந் 
தெம்முளு முளனொரு பொருகன் வைக 

லெண்டேர் செய்யுந் தச்சன் 

றிங்கள் வலித்த காலன் னோனே. 

திணை - தும்பை; துறை - தானைமறம்,. 

* அதியமான்நேடுமானஞ்சியை ஒளலையார் பாடியது. 

இ-ள்.--போர்க்களத்தின்கட்புகுதலைப் போற்றுமின், பகைவிர், போரின் 

கண் மாறுபட்டு எங்களுவ்வைத்தும் ஒருவீசனுளன் ; ஒருகாள் எட்டுத்சேனாச் 

செய்யுந்தச்சன் ஒருமாதங்கூடிக் கருஇிச்செய்யப்பட்டதோர் தேர்க்காலையொப் 
பன்.--ஏ - நு, 

போசெதிர்ர்து களம்புகலோம்புமின், எம்முூளுமூளனெனசகூட்டுக. 

எம்முளுமென்ற உம்மை - சிறப்பும்மை, சேர்ச்சாலோடு உவமை - வினாவும் 

இண்மையுமாகக்கொள்க. (௮௪) 

(௮.௮.) யாவி ராயினுங் கூழை தார்கொண் 

டியாம்பொருது மென்ற லோம்புமி னோக்குதிற 

லொலஸிறிலங்கு கெடுவேன் மழவர் பெருமகன் 

கதிர்விடு நண்பூ ணம்பகட்டு மார்பின் 
  

* இச்செய்யுளை, வாகைத்திணையின் துறையாகய அரும்பகைதாங்கும் ஆற் 
றற்கு உதா.ரணமாகச்காட்டினர் நச்சினுர்க்கினியர் [தொல், பொரு, புறத்திணே 
யியல், ௨௧ - ம் சூத்திரவனா]. 

ர் அதிகமான் நெடுமான்வஞ்டியென்றும் பிரதிபேசமுண்டு,



புறநாஜாறு மூலமும் உரையும். ௬௯ 

௫ விழவுமேம் பட்ட நற்போர் 

முழவுத்தோ ளென்னையைக் காணா ஷூங்கே, 

திணையும் துறையும் அவை, 
அவனை அவர் பாடியது. 

இ - ள்,--ஏப்பெற்றிப்பட்டீராயினும், அணியையும் தூசியையுங்கொண்டு' 
யாம் அவனோடு பொருகோமென்றுசொல்லுசலைப் பாதுகாமின், உயார்த வவியை 

யுடைய பாடஞ்செய்யும் விளங்கெ நெடிய வேலையுடைய இளையோர்க்குத் தலைவ 

னாயெ சுடர்விடுசன்ற நுண்ணிய சொழிலையுடைய பூணணிச்,ச ௮ழூய வலிய மார் 

பினையும் களவேள்விர? தலாகிய விழாச்சிறச்த ஈல்லபோரசைச்செய்யும் முழாப்போ 
லுர்தோளினையுமுடைய என்னிறறைவனைச்சாண்பதற்குமுன் ; கண்டால் ௮துசெய் 
தல் ௮ரிதாகலான்.---௪ - று, 

என்னையைக் காணாவுங்கு யாவிராயினும் பொருதுமென்றல் ஐம்புமினெனச் 
கூட்டுக. (௮௮): 

(௮௯.) இழையணிம் பொலிந்த வேர்துகோட் டல்குன் 
மடவச லுண்கண் வாணுதல் விறலி 

பொருகரு மூளரோதும் மகன்றலை காட்டென 
வினவ லானாப் பொருபடை. வேந்தே 

டு யெறிகோ லஞ்சா வரவி னன்ன 
சிறுவன் மள்ளரு மூளசே யதான்று 

பொதுவிற் றூங்கும் விசியுறு தண்ணுமை 

வளிபொரு தெண்கண் கேட்பி 

னதுபோ ரென்னு மென்னையு முளனே. 

திணையும் துறையும அவை; 

அவனை அவர் பாடியது. 

இ - ள்.--மணிகச்கசோவையாகய அ௮ணியாற்பொவிர்த ஏந்திய பச்சத்தினே 

யுடைய அல்குவினையும் மடப்பத்் இனையும் மையுண்டசண்ணினையும் ஒளிதங்கொ 

அதலினையுமுடைய விறலி, என்னோ பொருவாருமுளசோ நம்முடைய பெரிய 

இடத்தினையுடைய காட்டின்கண்ணென என்னைச் கேட்டலமையாத செருச்செய் 
யுந்தானையையுடைய வேர்தே, நீ போர்செய்யக் கருதுவையாயின், எமமுடைய 
நாட்டி. ன்கணணே அடி.க்குங்கோலுக்கு அஞ்சாது எதிர்மண்டும் பாம்புபோன்ற 

இளைய வலியலவீரருமூளர் ; அதுவேயன்றி, மன்றின்சண் தூங்கும் பிணிப்புற்ற 
மேழவினது காற்றெறிர்த செளிச்த ஒசையையுடைய கண்ணின்சண் ஓவியைக் 
கேட்பின், ௮து போர்ப்பறையென்றுமகமும் என்னுடைய தலைவலுமுஎன்.-- 

ஏறு, 

தெண்கண்' என்றது, அதன்கண் ஒசையை. போரென்றது, போர்ப் 

பறையை, (௮௬) 

(௯௦.) உடைவளை கடுப்ப மலாரந்த காந்த 
ளடைமல்கு குளவியொ? கமழுஞ் சாரன்



௧௦௦. புறரானூறு மூலமும் உரையும். 

மறப்புலி புடலின் மான்கண மூளவோ 

மருளின விசும்பின் மாதிரத் தீண்டிய 

டு விருளு முண்டோ ஞாயிறு Hore 

னச்சொடு தாக்கிய பாருற் நியங்கிய 
பண்டச் சாகாட் டாழ்ச்டி சொலிய 

வரிமணன் ஜெமலக் கற்பக நடக்கும் 
பெருமிதப் பகட்டுக்குத் துறையு முண்டோ 

௧௦ வெழுமசங் கடுக்கும் தாடோய் தடக்கை 

வழுவில் வண்கை மழவர் பெரும 

விருகில மண்கொண்டு இல்க்கும் 

பொருஈரு முளரோ நீகளம் புகினே. 

தீணையும் துறையும் அவை. 

அவ?னை அவர் பாடியது. 

இ. ள்.--மேரிர்த வளையையொப்ப மலர்ர்த வெண்காந்தட்பூ இலைகழைக்ச 

குளவியுடனேராறும் மலைச்சாரற்கண் மறத்தையுலடய புவி£றின் எதிர்நிற்கவல்ல 
மானினமுமுூளவோ ? மயங்கிய ஆகாயத்திடத்தும் திசையின்கண்ணும செறிந்த 

இருளுமுண்டோ ஞாயிறு கொதித்தெழுமாயின் ? பாரத துமிகுதியாற் பார் ௮௪௪ 

மரத்தோடு லந்து தாக்கி உற இருத்தலின் நிலத்தின்சட்குளித்க பண்ட த்தையுடைய 

சகடத்தினது ஆழ்ச்சியைப்போச்குதற்குப் புனல்கொழிச்சப்பட்ட மணற்பாக்ச 

வும் சற்பிளக்கவும் நடக்கவல்ல மிக்க மனச்செருக்கனேயுடைய கடாவிற்குப் போ 

சற்கரிய துறையுமுண்டோ? இல்லையன்றே; ௮வைபோல, கணையமசச்தை 
யொச்கும் முழர்தாளிலேபொருச்சிய பெரியகையாகயெ தப்பாத வண்ஸமயைச் 

செய்யும் சையினையுடைய வீசர்க்குத்தலைவ, பெரிய நிலத்தின்௧கண் நினது பண் 

ணைச்கொண்டு ஆர்க்கும் வீரரும் உளரோ? இல்லையன்றே, நீ போர்க்களத்இற் 
புஇன்:---ஏ - ழூ. 

மழவர்பெரும, நீ களம்புகின், பொருகருமுளரோ ? இல்லையன் றேயெனச் 
கூட்டி வினைமுடி.வுசெய்க; தடக்சையையுஸடய பெருமவெனச்கூட்டி, வண் 

கையை மழவரொடுகூட்டி யுரைப்பினுமமையும், 

இருகிலமாயெ மண்ணென்பாருமூளர், மசதப்பகடென்பதூஉம் பாடம்,(௯௦) 

(௯௧.) வலம்படு வாய்வா ளேந்தி யொன்னார் 

களம்படக் கடந்த கழறஜொடிச தடக்கை 

யார்கலி கறவி னதியர் கோமான் 

போரடூ திருவிம் பொலந்தா ரஞ்சி 
௫ பாலபுரை பிலறைநுதற் பொலிக சென்னி 

நல மணிமிடற் ஜொருவன் போல 

மன்னுக பெரும நீயே தொன்னிலைப் 

பெருமலை விடரகச் தருமிசைக் கொண்ட



புறநானூறு மூலமும் உராயும். ௧௦௧ 

சிறியிலை %கெல்லித் இங்சனி குறியா 
௧௦ தாத னின்னகத் தடக்கிக் 

சாத னீங்க *[வெமக்கத் தனையே, 

திணை - பாடாண்டிணை ; துறை - வாழ்த்தியல். 

அவனை அவர் நேலலிப்பழம்பேற்றுப் பாடியது, 

இ-ள்.--வென்றியுண்டான தப்பாத வரளையெடுத்துப் பகைவர் களத்தின் 
கட்பட வென்ற கழலவிடப்பட்ட வீரவளைபொருச்திய பெரிய கையினையுடைய 
மிக்க ஆரவாரத்சைச்செய்யும் மதுவினையுடைய அதியர்கோமான், மாற்றாரைப் 
போரின்சட்சொல்லும் வீரச்செல்வத்தனையும் பொன்னாற்செய்யப்பட்ட மாலை 
யையுமுடைய அஞ்சி, 8 பால்போலும்பிறை நுதல்போலப்பொவிச்த இருமுடி. 
யினையும் நீலமணிபோலும் கரிய திருமிடற்றினையுமூடைய ஒருவனைப்போல நிலை 

பெறுவாயாக ; பெரும, நீ, பழையகிலைமையையுடைய பெரியமலையிடத்து விடரின் 

சண் ௮ரிய உச்ரிக்கட்கொள்ளப்பட்ட றிய இலையினையுடைய செல்லியின் இனிய 

பழ,த்தைப்பெறதற்கு அரிசென்றுகருதாது அதனாற்பெறும் பெரும்பேற்றினை எமக் 

குக்கூறாது நின்னுள்ளே ௮டச்கிச் சாதலொழிய எமக்கு அ௮ளித்சாயாதலால்,-- 

௭-3. 

நீல மணிமிடற் ரொருவன் போல' என்றகருத்து, சாதற்குக்சாரணமா௫ய 

நஞ்சுண்டும் கிலைபெற்றிருக்தாற்போல நீயும் சாவாதிருத்தல் வேண்டுமென்பதாம். 

அ.திய/சோமான், ௮ஞ்சி, கெல்லித்டீங்கனி எமக்கு ஈத்தாயாதலால், பெரும, 
ரீ நீலமணிமிடற்னொருவன்போல மன்னுகவெனச்கூட்டி வினைமூடி வுசெய்க, 

“பிறைநுதற் பொலிர்த சென்னி' என்பதற்குப் பிறைதான் நுதவிடத்தே 

பொலிச்சசென்னியெனினுமமையும், (௬௪) 

(௯௨.) யாழொடுங் கொள்ளா பொழுதொமிம் புணரா 

பொருளறி வாசா வாயினுக் தந்தையர்க் 

கருள்வ£ தனவாற் புதல்வாதம் மழலை 

யென்வாயச் சொல்லு மன்ன வொன்னார் 

டு கடிமதி லரண்மல கடந்த 

நெடுமா னஞ்சிரீ யருளன் மாறே, 

திணை - அது; துறை - இயன்மோழி, 
அவனை அவ பாடியது. 

இ-ள், -யாழோசைபோல இசையால் இன்பமும்செய்யா ; காலத்தோடும் 
கூடியிரா; பொருளும் அறியவாரா ; ஆயினும், தச்தையர்ச்கு ௮றாளுதல்வர்தன, 

பிள்ளைகளுடைய இஎஞ்சொல் ; என்னுடைய வாயின்சட்சொல்லும் அத்தன்மை 

:% மால்வளாக், கமழ்பூஞ் சாரற் கவினி௰ கெல்லி, யமிழ்துவிளை தீங்கனி 

யெளவைச் இந்த, வுரவுச்சினங் கனலு மொளிதிகழ் நெடுவே, லரவச் கடற்றானை 

யதிகனும்'” என்றார் திறுபாணுற்றுப்படையிலும் | sp. - ௬௯ - ௧௦௯], 

* எமச்்$த்சோயேயென்றும் பாடம்.



௧௦௨ புறநானூறு மூலமும் உராயும், 

யன, பகைவரது காஉலையுடைத்தாகய மதிலையடைய அரண் பலவற்றையும்வென்ற 

கெடுமானஞ், நீ ௮ருளுதலால்,--௪ - று, 

புதல்வர்மழலை ச்தையர்க்கு அருள்வந்தன ; அஞ்சி, நீ ௮ருளுதலால், என் 

வாரய்ச்சொல்லும் அன்ன வெனக்கூட்டுக. 

யாழென்றது, யாழிற்பிறந்த ஒசையை, பொருளுமென்னும் உம்மை - 
விசாரத்தால் தொக்கது. (௯௨) 

(௯௬.,) திண்பிணி apres மிழுமென முழங்கச் 

சென்றமர் கடத்தல் யாவது வக்தேரா 

தார்தாங் குதலு மாற்முர் வெடிபட் 

டோடன் மரிஇய பீடின் மன்னர் 

டு கோய்ப்பால் விளிக்த யாக்கை தழீஇக் 

காதன் மறந்தவர் €துமருங் கறுமா 
சறம்புரி கொள்கை நான்மறை முதலவர் 

இிறம்புரி &பசுடபுற் பரப்பினர் கடப்பி 

மறங்கச் சாக நல்லமா வீழ்ந்த 

௧௦ நீள்கழன் மறவர் செல்வுமிச் செல்கென 
வரள்போழ்க் தடக்கலு முய்ந்கனர் மாதோ 

வரிஞிமி ரார்க்கும் வாய்புகு கடா௮த் 
தண்ணல் யானை யடுகளத் தொழிய 

வருஞ்சம௩ஈ ததைய or ib 

௧௫ பெருந்தகை விழுப்புண் பட்ட மாறே. 

தீணை - வாகை; துறை - அரசவாகை. 

அவன் போநது புண்பட்டூநீன்றேனை அவர் பாடியது. 

இ - ள்.--திண்ணிய பிணிப்பையுடையநுூரசம் இழுமென்னும் ஒசையை 

யுடைத்தாய் ஓவிப்ப மேற்சென்று போறைவெல்லுதல் இணி எங்கேயுள்ளத ? நின் 

னோடு எதிர்ச்துவக்சோர், நினது தூசிப்படையைப்பொறுத்தற்கும் மாட்டாராய்ச் 

இிதறிச் கெட்ட்ப்போசவிலேமருவிய பெருமையில்லாத ௮ரசரது கோயின்பச்சச் 

தான் இறச்த உடம்பையணைத்துச் தமது ஆசைச்சன்மையை மறந்து அவர்வாளாற் 

படாதகுற்றம் ௮வரிடத்திணின்றும் நீக்கவேண்டி. அறத்சைவிரும்பிய கோட்பாட் 

டையுடைய சான்குவேதத்தையுமுடைய Hb sews ஈல்லகூற்றிலேபொருச்திய 

பூய தருப்பைப்புல்லைப் பரப்பினராய்சக் இடத்தித் தமது அண்மையே பற்றுக்சோ 

* தருப்பையிற்டெத்தி வாளாற் போழப்படுசல் ௮சசகுலத்இனர்ச்கு இயல் 
பென்பதைப் பின்வரும் மணிமேகலைப்பாட்டானுமுணர்க ; ௨௯ - வது சிறைவிடு 
காதை: :(கொற்றங் சொண்டு குடி.புறங் காத்துச், செற்ற செவ்வர் தேயக்சம 
s166y5, தருப்பையிற் டெத்தி வாளிற் போழ்ர்த, செருப்புகன் மன்னர் செல் 

வுழிச் செல்கென, மூத்து விளித லிக்குடிப் பிறச்தோர்ச்கு, சாப்புடை பெயராது 
சானு $88 வுடைத்தென."



புறநானூறு மூலமும் உராயும். ௧0௩ 

டாச ஈல்லபூசவிலேபட்ட மேம்பட்ட வீரச்சழலினையுடைய வேந்தர்செல்லும் உல 
கத்திலே செல்கவென்று வாளோக்ூயெடக்கும் இழிதகவும் பிழைத்தார்கள், வரியை 

யுடைய தேனி ஒலிக்கும் வாயின்கண்வர்துபுகுன்ற மதத்தனையுடைய தலைமை 

பொருந்திய ஆனை போர்க்களத்தின்கண்ணேபடப் பொறுத்தறகரிய பூசற்கணணே 

சி தறவெட்டி, பெரிய தகைமையையுடையாம், நீ சரிய புண்பட்டபடி.யால்,---௪-று, 

பெருக்தகாய், நீ ௮ருஞ்சமம் ததையநாறி விழுப்புண்பட்டவாற்றால் நின்னோ 

டெதிர்த்துவர்தோர்தாம் பீடின்மன்னர்விளிந்த யாச்கைதழீஇ நீள்கழன்மன்னர் 

செல்வழிச்செல்கென வாள்போழ்ச்தடக்கலும் உய்ச்தனராதவின், இனி நின்னே 

டெதிர்ப்பாரின்மையின், மு.ரசமுழங்கச்சென்று ௮மர்கடத்தல் யாவதெனக்கூட்டுக, 

சென்றமர்கடத்தல் யாவது என்றதனானும், வாள்போழ்ந்தடக்கலுமுய்க தன 

சென்றதனானும் வந்தோர்பட்டமை விளங்கும். இன்னும் இதற்கு நின்வாளாற் 

பட்டுத் துறச்சம்பெற்றதேயன்றி வாள்போழ்ந்து அடக்சலுமுய்ந்தன.ராகலின், அவ 

ர்ச்குப் பிறர்மேற்சென்று ௮மர்கடத்தல் என்னபயனுடைத்தென்றுரைப்பினுமமை 
யும்; இனி, வந்தோராகய மன்னர் நீ விழுப்புண்பட்டபடி. யாலே வாள்போழ்ச் 

தடக்கலும் உய்ந்தார்: An நகின்னோடெதிர்ப்பாரின்மையின் மேழ்சென்று அமர் 

கடத்தல் யாவதெனககூட்டி. அதற்கேற்ப உரைப்பாருமூளர், தார்தாங்கலுமென்ற 

உம்மை - இழிவுசிறப்பு, வாள்போழ்ந்தடச்சகலுமென்பது, கினக்குச்தொலைக்தா 

சென்னும் இழிதகவேயன்றித் தமர்வாள்போழ்ச் தடச்குமிழியையும் உய்ச்தன ரென 
எச்சவும்மையாய்நின்றது. (௯௯) 

(௯௪) ஊர்க்குறு மாக்கள் வெண்கோடு கழா௮லி 

னீரத்துறை படியும் பெருஙகளி௮ு போல 

வினியை பெரும வெமக்கே மற்றதன் 

அ௮னனருங கடாம் போல 

டு வின்னாய் பெருமகி னொன்னா தோர்க்கே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

அவனை அவர் பாடியது, 

இ- ள்.௦ளரின்கட் சிறுபிள்ளைகள் தனதுவெள்ளிய கோட்டைச் கழுவுதல் 
காரணமாக நீரையுடையதுறைக்கட்படியும் பெரியகளிறு ௮வர்ச்கு எவ்வாறு எளி 

தாய் இனிதாம் ? ௮வ்வாறே எங்களுக்குப் பெரும, இனியை; மற்றதனுடைய 

அணைதற்கரிய மதம்பட்டகிலைமை எவ்வாறு இன்னாசாம் ? அதுபோலப் பெரும, 
நின்பகைவர்க்கு இன்னாய்,--ஏ - று. 

சழா௮லினென்பதற்குச் கழமுவப்படுதலாலெனினுமமையும், (௯௪) 

(௯௫.) இவ்வே, பீலி யணிஈது மாலை சூட்டிக் 

சண்டி. ணோன்காழ் தஇருத்திகெய யணிகஈது 

கடியுடை வியனக ரவ்வே யவ்வே 

பகைவர்க் குத்திக் கோடுநுதி சதைக்து 

டு கொற்றுறைச் குற்றில மாதோ வென்று 

முண்டாயிற் பதங்கொடுத்



௧0௪ புறநானூறு மூலமும் உளாயும், 

தில்லாயி னுடலனுண்ணு 

மில்லோ சொக்கற் றலைவ 

னண்ணலெங் கோமான் வைந்நுதி வேலே. 

திணை - பாடாண்டிணைே ; துறை - வாண்மங்கலம். 

௮வன்தூதுவிடத் தோண்டைமானுழைச்சேன்ற ஒளவைக்கு அவன்படைக 
கலக்கோட்டிலகாட்ட அவர் பாடியது, 

இ. ள்,--இவைதாம், பீவி ௮ணியப்பட்டு மாலையைச்சூட்டப்பட்டு உடலிடர் 
இரண்ட வவியகாம்பை அழகுபடச்செய்யப்பட்டு செய்யிடப்பட்டுக் சாவலையுடைய 

அகன்ற கோயிலிடத்தன ; அவைதாம், பகைவராக்குத்துதலாற் கங்குநுனியுமுரி 

சது கொல்லனது பணிக்களரியாகிய குறிய கொட்டி விடத்தனவாயின, எர்சாளும் ; 

செல்வமுண்டாயின் உணவுகொடுத்து இல்லையாயின் உள்ளதனைப் பலரோமிகூட 
வுண்ணும் வறியோருடைய சுற்றத்திற்குத்தலைவனாடய தலைமையையுடைய எம் 
வேர்தனுடைய கூரிய நுணியையுடைய வேல்.---ஏ -.று. 

பீலியணிக்தென்பதுமு சலாகிய வினையெ 'சம் சான்கும் வியனகரவென்னும் 

குறிப்புவினையோடு முடிந்தன; இவற்றைச் செயவெனெச்சமாகச் திரிப்பினு 
மமையும், *தைர்து ,........ குற்றில' என்பது, பழித்ததுபோலப் புகழ்ச்து 
கூறப்பட்டது, 

இவை வியனக ர; வைுதிவேலாடிய அவை கொற்றுறைக் குற்றிவிடத்சன 

வெனக்கூட்டுக, 

இத, கொடைச்ிறப்பும் வென்றிச்சிறப்பும் கூறியவாறு, வினைக்குறிப்பாக 

வின், ஆர்சம் கொடுச்சப்பட்ட. (௯௫) 

(௯௬.) அலர்பூக் தும்பை யம்பகட்டு மார்பிற் 

றிரண்டுநீடு தடக்கை யென்னை யிளையோம் 
கிரண்டெழுக் தனவாற் பகையே யொன்றே 

பூப்போ லுண்கண் பசந்துதோ ணுணுறடி 

டு கோக்யெ மகளிர்ப் பிணித்தன் ரென்றே 

விழவின் ரூயினும் படுபதம் பிழையாது 

மையூன் மொரிதத வொக்கலொடு நுறைகர்க் 

கைமான் கொள்ளு மோவென 

வுறையுண் முனியுமவன் செல்லு மூரசே, 

திணை - அது; துறை - இயன்மோமி,; 

அவன்மகன் போதட்டேமினியை அவர் பாடியது. 

இ-ள்.--மலர்ந்த பூவையுடைய தும்பைச்சண்ணியையணிர்த அழூய வவிய 

மார்பினையும் இரண்டு நீண்ட பெரிய கையினையுமுடைய என்னிறைவன்மகன் 

இளயோலுக்குப் பகை இரண்டுதோன்றின ; ௮வற்றுள், பூப்போலும் வடி.வினை 

யுடைய மையுண்டகண்சள்பசப்பத் தோள்மெலியச் சன்னைப் பார்த்சமசளிஸா



புறநானூறு மூலமும் உரையும்: ௧0இ 

கெஞ்சுபிணித்ததனால் ௮வர்துனிகூருதவின் உள்ளதாயது ஒருபக; ௮வன் எடு 

ததுவிட்டுச்சென்றிருக்கும் ஊர், விழாவில்லையாயினும், உண்டாக்சப்படும் உணவு 
யாவர்க்கும்சப்பாமற் செம்மரியாட்டுத்தசையைத்தின்ற சற்றத்துடனே மாறுங் 

குளனுமுதலாகயெவற்றின் துறைநீலா அவன்யானை முகந்துண்ணுமெனக்கரு? 

அவ்விடத்துறைதலைவெறுக்கும், அவ்வெறுத்தசனாலுளதாயது ஒருபகை, ஆசப் பகை 
இரண்டு... ௪ - my. 

பசது நண என்னும் செய்தெனெச்சங்களைச் செமவெனெச்சமாக்க?, அவம் 
றைப பிணித்தன்றென்னும் வினையோடுமூடி.ச்ச. 

இதனால், ௮வன் இன்பச்சிறப்பும் வென்றிச்சிறப்புங்கூறியவாறு, ஓகாரம் 
அசையிலை, (௯௬) 

(௯௭.) போரக்குரைஇப் புகன்றுகழித்தவா 

ளூடன்றவர்காப் புடைமதிலழித்தலி 

னானுத மூழ்கி யுருவிழக் தனவே 
வேலே, கு௮ும்படைந்த வரண்கடந்தவர் 

டூ நஈறுங்கள்ளி னாடுகைத்தலிற் 

சுராத.$இய விருங்காழொடு 

மடைகலங்கி நிலை 7ரிந்தனவே 

களிறே, எழமூஉத்தாங்கிய கதவுமலைத்தவர் 

குரூஉக்களிற்றுக் குறும்புடைத்தலிற் 

௧௦ பரூஉப்பிணிய தொடிகழிக் தனவே 

மாவே, பரந்தொருங்கு மலைச்தமறவர் 

பொலம்பைந்தார் கெடப்பரிகலிற் 

களனுழந் தசைஇய மறுக்குளம் பினவே 

HUT DD, கிலந்திரைக்குங் கடற்றானைப் 

கடு பொலந்தும்பைக் கழற்பாண்டிற 

கணைபொருத துளைத்தோலன்னே 
ஆயிடை, உடன்றோ ருய்தல் யாவது தடக்தாட் 

பிணிக்கதிர் நெல்லின் செம்மன் மூதூர் 

நமக்குரித் தாகல் வேண்டிற் சென்றவற் 
௨௦ கிறுக்கல் வேண்டு திழையே மறுப்பி 

ஷெல்வா னல்லன் வெல்போ ரானெனச் 
சொல்லவுக் தேறீ ராயின் மெல்லியற் 

கழற்கனி வகுத்த துணைச்சில் லோதிக் 

கு௮ந்தொடி மகளிர் தோள்விட 
௨௫ லிறும்பூ தன்றஃ தறிக்கா டுமினே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

அதியமான் நேடுமானஜ்சியை ௮வர் பாடியது.



௧௦௬ புறநானூறு சூலமும் உராயும். 

இ.-எ்.--போனாச்செய்தற்குப் புடைபெயர்ர்து உலாவி விரும்பி உறைகழி 
த்தவாள்கடாம், பகைத்தவரது சாவலையுடைய அரணையழிச்தலால் ௮வர்சசையின் 

கண்ணே உறக்குளித்துக் கதுவாய்போய் வடி.விழந்தன; ௮வன்வேல்கள்தாம், குறும் 
பர்சேர்ந்த ௮ரண்களைவென்று ௮ப்பகைவரது நறிய மதுவையுடைய சாட்டையழி 

த்தலாற் சஷாயோடுபொருச்திய கரியகாம்புடனே ..ஆணிகலங்க கிலைகெட்டன ; 

அவன்களிறுதாம், கணையமரத்தாற் றடுக்கப்பட்ட சசவைப்பொருத அ௮ப்பகைவ 

சது இரண்ட களிற்றையுடைய ௮ரணையழித்தலாற் பரியபிணித்தலையுடையவாகய 
இம்புரிகள் கழன்றன; அ௮வன்குதிரைசாம், பரந்துவந்து ஒச்சப்பொருதவீரரது 

பொன்னாற்செய்யப்பட்ட பூய மாலையையுடையமார்பு உருவழிய ஒதெலாற் போ 

ர்ச்களத்தின்சட் பொருதுவருந்திய குருதியான் மறப்பட்ட குளம்பையுடைய 
வாயின; அ௮வன்றானும், நிலவகலச்சைத் தன்னுள் ளேயடக்கும் கடல்போன்ற 

படையுடனே பொன்னானியன்ற தும்பைக்கண்ணியையுடைய, கழல்௨டி.வாசவும் 
இண்ணிவடி.வாசவும்செய்து செறிச்சப்பட்டு அம்புபடுசலால் துளைபட்ட பரிசை 

யையுடையன் ; அவ்விடத்து ௮வனால் வெகுளப்பட்டோர் பிழைத்தல் எங்கேயுள் 

ளது ? பெரியதாளினையும் ஒன்றோடொன்று தெற்றிக்டெக்ன்ற சதிரினையுமுடைத் 

தாகிய நெல்லினையுடைய தலைமைபொருர்தஇிய பழையவூர் நுங்கட்கு உரித்தாக 

வேண்டுவீராயிற் போய் ௮௨னுக்குத் திறைகொடுத்தல்வேண்டும் ; கொடீராயின், 

அதற்கு உடம்படுவானல்லன் வெல்லுமபூசலையடையானென்று யான்சொல்லவும் 

செளியீராயின், நமச்கு மெல்லிய தன்மையையும் சழன்மணியினது கனியால் 

கூறுபடுத்துச்சுருட்டப்பட்ட இனமாகிய சிலவாகிய பணிச்சையையும் குறிய வளை 

யையுமுடைய உரிமைமகளிரத சோளைப் பிரிர்துறைசல் வியப்பன்று ; ௮தனையறி 

நீது போர்செய்ம்மின்,---ஏ - று. 

௮றிச்சாடுமினென்றகருத்து : அறியிற் போர்செய்கல் ௮ரிதென்பதாம். குறு 
ம்பு - சிற்றாண். கடற்றானையினையும், பொலச்தும்பையினையுமுடைய” அவன் 

ரூனுமென்சு, (௬௭) 

(௯௮,) முனைத்தெவ்வர் முசணவியப் 

பொரக்குறுகய நூதிமருப்பினி 

னினக்களிறு செலக்கண்டவர் 

மதிற்கதவ மெமுச்செல்லவும் 
டு பிணனழுங்கச் களனுழககிச் 

செலவசைஇய மறுககுளம்ப்னி 

னினநன்மாச் செலக்கண்டவர் 

கவைழுள்ளிற் புழையடைப்பவும் 

மார்புறச் சோர்தொல்காத் 

௧௦ தோல்செறிப்பினின் வேல்சுண்டவர் 

தோல்கழியொடு பிடி செறிப்பவும் 

வாள்வாய்த்த வடுப்பரக்தநின் 

மறமைந்தா மைந்துகண்டவர்



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௧௦௭ 

புண்படு குருதி யம்பொ டுக்கவும் 

கடு நீயே, ஐயவி புகைப்பவுச் தாங்கா தொய்யென 

௮றுமுறை மரபிற் புறகின் அய்க்குங் 

கூறறத் தனையை யாகலிற் போற்றா 

ரிரங்க விளிவது கொல்லோ வரம்பணைக் 

இதஙகுசதி ரலம்வரு கழனிப் 

௨௦ பெரும்புனற் படப்பையவ ரகன்றலை காடே. 

திணை - வாகை; துறை - அரசவாகை; திணை - வஜத்சியும், துறை - கோற்ற 

வள்ளையுமாம். 

அவனை அவர் பாடியது. 

இ-்.--போர்முனைக்கட் பகைவரது மாறுபாடு அடங்கப் பொருதலால் 

தேய்ச்துகுறைந் ச நுனையுடைத்தாகிய கோட்டையுடைய நினது இனமாயெ யானை 

போகசச்கண்ட பசைவர் தமது மதில்வாயிற்கசவங்களும் கணையமரங்களும் புதிதாக 

விடுதற்குப் பழையன போக்கவும், பட்டோரது பிணம் உருவழியப் போர்க்கள 

ததை உழச்கிச்செல்லு தலால் வருந்திய குருதிச்சறைபொருக்திய குஎம்பையுடைய 
நினது இனமாகிய நல்லகுதிரைபோகசக்சண்ட அப்பசைவர்சாம் சவைந்தகேல 
மேள்ளா, -வொயில்களை அடைப்பவும், நின்பகைவரது மார்பின்கண்ணெறிர்த 

வழி ஆண்டுசத்தைத்து நில்லாது உருவிப்போன உறையின்கட் செறிச்தலில்லாத 

நின்வேலைச்சண்டபசைவர் தமது பிசைச் சாம்புடனே கைர்நீட்டைச்செறிக்சவும், 

வாள் வாய்ச்சத்தைச்ச வடுப்பரச்ச நின்னுடைய மறத்தையுடையவீரரது வலியைக் 

கண்ட அ௮ப்பகைவர் புண்பட்ட குருதியையுடைய அம்பைத் தாணியகத்தடக்கிக் 

கொள்ளவும், 8சான் வெண்டுறுகடுகைச் காவலாகப்புகைப்பவும் தரியாது விறாய 

வந்து பொருச்துதன்முறைமையையுடைய இயல்பிற் புறத்தேறின்று உயிரைச் 

கொடுபோதும் கூற்றச்தையொப்பை ; அதலாற் பகைவரிரங்கச் செடுவதுகொல் 

லோ! வரம்பைச்சேர்ச்து வளையும் நெற்கதிர்சுழலும் கழனியொடு மிக்க நீர்ப்பக் 
கத்சையுடைய அவரது அகன்ற இடத்தையுடைய நாடு,---௭ - று. 

செல்லவுமென்பதுமுதலாய செயவெனெச்சங்கள் கூற்றத்தனையையென்னும் 

வினைச்சூறிப்போடுமுடி ந்தன. 

நீ கூற்றத்தனையையாகவிற் போற்முர்காடு அவரிரங்க விளிவதுகொல்லெனக் 

கூட்டுக. 

கொல்லும், ஒவும் - அசைநிலை. (௯௮) 

(௬௯,) ௮மரர்ப் பேணியு மாவுதி பருத்தியு 

மரும்பெறன் மரபிற் கரும்பிவட் - 6g 

நீரக விருக்கை யாழி சூட்டிய 

தொன்னிலை மசபினின் முன்னோர் போல 

௫ வீகையங் கழற்கா லிரும்பனம் புடையற் 

பூவார் காவிற் புனிற்றுப்புலா னெடுவே



௧௦0௮] புறநானூறு மூலமும் உ.ராயும். 

லெழுபொறி காட்டத் தெழா௮த் தாயம் 

வழுவின் றெய்இயு மமையாய் செருவேட் 
டி.மிழ்குரன் முரச னெழுவசொடு மூ£ணிச் 

௧௦ சென்றமர் கடந்துநின் னாற்ற ரோற்றிய 

வன்றும் பாடுகர்க் கரியை யின்றும் 

பரணன் பாடினன் மற்கொளன் மற்றும 

rene Cara gui gr id) 

ன.ரணடு இஇிரி யேந்திய தோளே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

அவன் கோவலூரேறிந்தானை அவர் பாடியது, 

இ- ௭எ்.--தேவர்களைப்மோற்றிவழிபட்டும் அவர்களுக்கு வேள்விக்கண் ஆவுதி 

யை அருந்துவித்தும் பெறுதற்கரிய முறைமையையுடைய கரும்பை விண்ணால 
கத்தினின்று இவ்வுலகத்தின்சட் கொடுவந்துதந்தும் கடலுக்குட்பட்ட நிலத்தின் 

கண்ணே சச்கரதைஈடாத்திய பழையகிலைமைபொருச்திய மூறைமையையுடைய 

ஙின்குழி.யிற் பழையோரையொப்பப் பொன்னாற்செய்யப்பட்ட வீரக்கழல் புனைர் த 
காலினையும், பெரிய பனந்தோடாடிய தாரினையும் பூநிறைந்த காவினையும் நாடோ 
றும் புதிய ஈரம்புலராத புலாலையுடைய செடிய வேவினையுமுடைய ஏழிலாஞ் 
சனையும் சாடுதலையுடைய ஒருராளும்நீல்காத ௮ரசவுரிமையைச் தப்பின்றாகப்பெற் 

றும் அமையாயாய்ப் போனாவிரும்பி ஒலிக்கும் தசைபொருக்திய மூரரினையுடைய 
ஏழ சசசோடுபகைத்து மேற்சென்று போரின்சண்வென்று நின்வவியைத்தோற்று 

விச்ச ௮ற்றைகாளும் பாவொர்ச்குப் பாட அரியை ; இற்றைகாளும் ப.ரணன்பாடி. 

னன், நீ மாறுபாடுமிச்ச கோவலூரை அழித்து வென்று பிறவும் ௮.ரண்களையழிக் 
கின்ற அழியைத்தாங்கயெ நினதுதோளை,--ஏ - று. 

இன்றும் பரணன்பாடினனென்றது, அவனும் தன்பெருமையாற்பாடி.னான் ; 
ிறரரற்பாடப்படுதலரிதென்றதாம். 

நின் ஆற்றனோற்றிய அன்றும் பாடுரர்க்கு அரியை ; இி௲ரியேர்தியதோளை 

இன்றும் பரணன்பாழூ.னனெனக்கூட்டுக. 

கழற்காலையும் புடையலையும் காவையும் வேலையுமுடைய கின்முன்னோர்போ 

லத் தாயமெய்தியும் அமையாயென மாறிக்கூட்கெ, நாடுதல் - ஆய்தல், மூவ 

சொடுமுரணியென்றும், மு ரணடுதிரரியென்றும் பாடம். கொல் - ஐயம். மன் - 
௮சைகிலை. பூவார்கா - வானோர் இவன்முன்ஜோர்க்கு வரங்கொடுதச்தற்குவ£திரு 

நததோர்கா, இவனுக்குப் பனர்தார்கூறியது, *சேரமாற்கு உறவாதலின், எழு 

பொறிசாட்டமென்பதற்கு எழ. சர்சாடுங்கூடி. ஒருசாடாய் அல்வேழரசர்பொறியும் 

கூடிய பொறியோடுகூடி.கின்று நன்மையும் சமையுமாசாய்தலெனினுமமையும், () 

(௧௦௦.) கையது வேலே காலன புனைகழன் 

மெய்யது வியசே மிடற்றது பசும்புண் 
  

* உதியவேச்தாதலினென்றும் மிரதிபேதமூண்டு,



புறநானூறு மூலமும் உரையும். EOF 

வட்கர் போகிய வளரிளம் போந்தை 

Wes Carer ஷூவெண் டோட்டு 

டு வெட்சி மாமலர் வேங்கையொடு விரைஇச் 
சுரியிரும் பித்தை பொலியச் சூடி. 

வரிவயம் பொருத வயக்களிறு போல 

வின்னுமா ருதுசினனே யன்னோ 

வுய்ந்கன ரல்லரிவ னுடற்றி யோரே 
௧௦ செறுவர் கோக்திய கண்டன் 

சிறுவனை நோக்கியுஞ் சிவப்பா னாவே, 

தீணையும் துறையும் அவை. 

அதிய। ஈன்தவமகன்பிறந்தவனைக்கண்டானை அவர் பாடியது. 

இ- ட --கையின்சண்ணது, வேலே ; காலின்சண்ண, அணிந்த வீரச்சழல் ; 

உடம்பின்சண்ணது, வேர்ப்பு; மிடற்றின்கண்ணத, ஈசம்புலராத பசியபுண் ; பகை 

வர் தொலைதற்கு ஏதுவாகயெ வளரும் இளைய பனையினது உச்சிச்கண்ணே வாய்ச் 

கொள்ளப்பட்ட ஊிச்சன்மையைப்பொருக்திய வெளியதோட்டையும் வெட்டியி 
னது பெரியமலமாயும் வேங்சைப்பூவுடனே விரவிச் சுருண்ட கரியமயிர் பொலிவு 

பெறச்சூடி.ப் புலியொடுபொருத வலிய யானையையொப்ப இன்னமும்நீங்காத, 

சினம் ; ஆதலால், ஐயோ! பிழைத்தாரல்லர், இவனைச்சினப்பித்தவர்கள் ; பகை 
வரை வெகுண்பொர்த்தசண் தன்னுடைய புதல்வனைப்பார்த் தும் சவப்பமையா 

வாயின.--எ.- று, 

சாலனபுனைகழலென்பது, வீசத்இற்கும் வென்றிக்கும் கட்டின ; போர்தோ 

றம் வென்றுகட்டி. னவெனவுமாம். உம்மை - இறப்பு. 

தோட்டையும் மலரையும் வேங்கையொடுவிலாஇச் சூடி.ச் செறுவர்சோச்யெ 
கண் ஏிறுவனை கோக்இியும் சவப்பானா; ஆதலால், அன்னோ! இவனுடற்றியோர் உயரச் 
சனரல்லசெனக்கூட்டி வினைமூடி.வுசெய்க, 

வட்காரென்ப௫ு, உட்கெெனக்குறுகிநின்றது ; வட்கர் - குற்தமெனினுமமை 
யும், faan\ 

(௧௦௧.) ஒருகாட் செல்லல மிருகாட் செல்லலம் 

பலகாள் பயின்று பலரொடு செல்லினுகங் 

தலைகாட் போன்ற விருப்பினன் மாதோ 

வணிபூ ணணி£த யானை யியறே 

டு ரதியமான் பரிசில் பெறூஉங் கால 
நீட்டினு நீட்டா தாயினும் யானைதன் 

கோட்டிடை வைத்த கவளம் பேரலக் 

கையகத் ததுவது பொய்யா காதே



௧௧௦ புறநானூறு மூலமும் உராயும். 

யருக்தே மாக்த நெஞ்சம் 

௧௦ வருந்த வேண்டா வாழ்கவன் ரூளே. 

திணை - பாடாண்டிணை ; துறை - பரிசிலகடாநீலை, 

௮வனை அவர் பாடியது. 

இ -எ்.--யாம் ஒருமாட்செல்லேம் இரண்கொட்செல்லேம் பலகாளும்பயின்று 

பலசோகடச்செல்லினும் முதற்சென்றகாள்போன்ற விருப்பத்தையுடையன், 
௮ணிசலமணிர்தயானையையும் இயன்றதேரமையுமுடைய அதியமான்; பர௱்சில்பெ 

றுங்காலை நீட்டிப்பினும் நீட்டியாதொழியினும், யானை சனதுகொம்பினதிடையே 

ஸவக்கப்பட்ட சவளம்போல சமது கையகத்தது, அ௮ப்பரிரில்; ௮2 தப்பாது ; 

உண்ண ஆசைப்பட்டகெஞ்சே, நீ பரிசிற்கு வருக்தவேண்டா ; ௮வன்தாள் வாழ்வ 

தாக.--ஏ - று, 

அதியமான்விருப்பினனென மழுன்னேகூட்டு, கோட்டிடைவைக்தகவளம் 

போலவென்றதற்கு யானை வாபிற்கொண்றுகருமளவும் கோட்டிடைவைத்தகவ 

எம்போலப் பரிசில் கையகத்சதுவென்ச ; அன்றிச் களிறுகோட்டிடைவைச்சகவ 

எத்ழைச் சறிதுசாழ்த்தசாயினும் ௮ஃது அதற்குச்சப்பாசவாறுபோலப் பரிசல் 

சிறிது தாழ்ப்பினும் ஈமக்குத்தருதல் சப்பாதென்ப,சாக்கி உரைப்பினுமமையும், 

தாளை மூயற்சியென்பாரறுமூளர்.  அருக்சவென்பது, அ௮ருக்செனக் கடைக் 

குறைச்சப்பட்ட து; ௮ருக்தென முன்னிலையேவலாக்க உளாப்பினுமமையும். (௧௦௧) 

(௧௦௨.) எருதே யிளைய நுகமுண ராவே 

சகடம் பண்டம் பெரிதுபெய் தன்றே 

யவலிழியினு மிசையேறினு 

மவண தறியுகர் யாரென வுமணர் 

டு 8ீழ்மரத் தியாத்த சேமவச௪ சன்ன 

விசைவிளங்கு கவிகை கெடியோய் இங்க 

ணுணிறை மதியத் தனையையிருள் 

யாவண தோரின் னிழல்வாம் வோர்க்கே, 

திணை - அது; துறை - இயன்மோழி. 

அவன்மகன் போதட்டெழனியை அலர் பாடியது. 

இ ள்.---எருதுகள் இளையகாம நுகமபூண்டலைமதியா ; சகடர்சான் பண்டம் 

பெரிதாச இடப்பட்டது ; ஆதலால், ௮து பள்ளத்சே இழியினும் மேட்டி லே ஏறி 

லும் ௮வ்விடத்துவரும் இடையூறறிவார் யார் தானென்றுகினைக்து உப்புவாணிகர் 
௮ச்சுமாத்தின்கண்ணே அடுத்துச் கட்டப்பட்ட சேமவச்சுப்போன்ற புசழ்விளங்கெ 
இடக்கவிர்த கையையுடைய உயர்க்தோய், நீ திங்களாயெ காள்கிலறச்தமதஇியத்சை 
யொப்பை; ஆதலின், நின் நிழற்கண்வாமுமவர்கட்குச் துன்பமாடய இருள் எல் 

விடத்துள்ளது,--௭ - று, 

இங்கள்சாணிறைமதியத்தனையையென்றது, அறிவும் நிறைவும் அருளுமு 

லாயெ குணங்களால் அமைச்தாயென்றவாரும். சேமவச்சன்னகென்றது, ஏற்



புறநானூறு மூலமும் உரையும்: ௧௧௧ 

வுடையவழி அ௮ச்சுமுறிர்தழிச் சேமவச்சு உதவினாற்போல நீ கரக்இன்றசாட்டிற்கு 

ஒரிடையநுறு உற்றால் ௮துகீச்டுச் காத்தற்குரியையென்பதாம். * எருதே யிளைய ச 

மூண ராவே, சகடம் பண்டம் பெரிதுபெய் தன்றே' என்பது உவமங்கருதான 

சகடத்திற்குவரும் ஏதங்குறித்து உமணர் சேமவச்சுயாத்தற்குக் காரணமாய்கின் 

றது. (௧௦௨) 

(௧௦௬.) ஒருதலைப் பதலை தூங்க வொருதலைக் 
தூம்பகச் சிறுமுழாத் தூங்கத் தூக்கக் 

கவிழ்ந்ச மண்டை மலர்க்குகர் யாரென 

சுரன்மூத லிருந்த சில்வளை விறலி 

டு செல்வை யாயிற் சேணோ னல்லன் 

மூனைசுட வெழுக்த மங்குன் மாப்புகை 

மலைசூம் மஞ்சின் மழகளி றணிபும் 

பகைப்புலத் தோனே பல்வே லஞ்ட 

பொமுதிடைப் படாஅப் புலரா மண்டை 

௧௦ மெழுகுடெல் லடையிற் கொழுகிணம் பெருப்ப 

ஃவலத்தற் காலை யாயினும் 

புரத்தல் வல்லன் வாழ்கவன் ரே, 

தீணை - ௮து ; துறை - விறலியாறிறுப்படை. 

அதியமான்நேடுமானக்சியை ௮வர் பாடியது. 

இ- .---சாவினத ஒருகலைக்கண்ணே பதலைதூங்க ஒருதலைச்சண்ணே துளை 

யை அசத்தேயுடைய சிறிய முழாவைத் தூங்கும்பரிசு தூசு இடுவோரின்மையின் 

ஏலாதுகவிழ்ந்த என்மண்டையை இட்டுமலர்த்தவல்லார் யாரெனச்சொல்லிச் சரத் 

இடத்தேயிருக்ச லெவாயெவளையையுடைய விறலி, நீ ௮வன்பா ற்போவயையாயின், 

அவன் சேய்மைக்சண்ணானல்லன் ; மூனைப்புலத்தைச் சுதலானெழுந்த இருட்டி 

யையுடைய சரியபுசை மலையைச்ரூழும்முகில்போல இளங்களிற்றைச்சூழும் பகை 
வர்தேயத்திருந்தான், பலவேற்படையையுடைய அதியமான் ; ஒருபொழுதும் ஓயா 

மல் உண்ணவும் தின்னவும் படுதலான் ஈரம்புலராத மண்டை மெழுகாணியன்ற 

மெல்லிய ௮டைபோலச் கொழுத்தநிணம் மிக உலகம் வறுமையுறுதலையுடைய 

காலமாயினும் பா.துகாத்தலைவல்லன் ; அவன்ராள்வாழக,--௭ - று, 

பதலையென்பது, ஒருகலைமுகமுடையதோர் தோற்கருவி ; பகைப்புலச்தோ 

னென்றகருத்து : பகைவர்பால் தறைசொண்டபொருளுடையனாதலின், நீ வேண் 
டி.யவெல்லாந்தருதல் அவலுக்கு எளிதென்பதாம். சேணேனல்லனென்பதற்குப் 

பரிசில் நீட்டி. ப்பானல்லனென்று உரைப்பினுமமையும். உம்மை - சறப்பு.(௧௦௯) 

(௧௦௪) போற்றுமின் மறவிர் சாற்றுது நும்மை 

யூர்க்குறு மாக்க ளாடக் சலங்குர் 

தாட்படு சின்னீர்க் களிறட்டு வீழ்க்கு 
  

  

* வறத்சற்காலையென்றும் பாடம்,



௧௧௨ புறநானூறு மூலமும் உரையும், 

மீர்ப்புடைக் கரா௮த் தன்ன *வென்னை 

டு நூண்பல் கரும சினையா 

திளயனென் றநிகழிர் பெறலரி சாடெ. 

த்ணை - வாகை; துறை - அரசவாகை, 

அவனை அவர் பாடியது, 

இ-ள்.---நீங்கள் பாதுகாமின், மறவீர், நுமக்கு சாங்கள் ௮றிவிப்பேம்; ஊரின் 

சண் இளம்புதல்வர் ஆடக் கலங்குகன்ற சாலளவான அ௮ளவிற்பட்ட நீருள்ளே 

யானையைச்சொன்றுலீழ்ச்கும் இமுத்தலையுடைய முூதலையையொச்கும் என் இறை 
வனது நுண்ணிய பலகருமத்தையும் நினையாதே ௮வனை இளையனென்று மதியா 

இருப்பின் தங்களுக்கு வென்றிபெறுதல் ௮ரிது.--௪ - று, 

மறவீர், நமக்குச் சாற்றுதும் ; என்னை இளையனென்றிகழின் வென்றிபெறுதல் 

அரிது ; ஆதலால், நீர் போற்றுமினெனட் உட்டுக, 

மீப்புடையென்றோதி, மிகுதியையுடையவென்ற செப்பினுமமையும், (௧௦௪) 

(௧௦௫.) சேயிழை பெறுகுவை வாணுதல் விறலி 

தடவுவாயக் கலித்த மாயிதழ்க் குவளை 

வண்டுபடு புதுமலர்த் தண்டிதர் கலாவப் 

பெய்யினும் பெய்யா தாயினு மருவி 

டு கொள்ளுழு வியன்புலச் துழைகாலாக 

மால்புடை நெடுவசைக் கோடுதோ றிழிதரு 

நீரினு மினிய சாயற் 

பாரி வேள்பாற் பாடினை செலினே, 

திணை - பாடாண்டிணை ; துறை - விறலியாற்றுப்படை. 

வேள்பாரியைக் கபிலர் பாடியது, 

9 - a. —Rats ௮ணியைப்பெறுகுலை, ஒளிதங்யெ நதவினையுடைய விறலி, 
பெரிய இடத்தையுடைய சுனையின்சண் தழைத்த கிய இதழையுடைய நீலத்தி 

னது வண்டுமொய்க்கும் புதியமலரின்கட் குளிர்க்ததுளிகலக்க மழைபெய்யிலும் 

பெய்யாசொழியிலும் ௮ருவி கொள்ளிற்கு உமுத பரச்தநிலத்திடை நீர் தகொலாச 

ஒடக் சண்ணேணியையுடைய செடியமலையினது சசெரர்தோறும் இழிதரும் நீரி 

னும் மிசவினி௰ கென்மையையுடைய வேள் *பாரிபச்சலே நீ பாடி. ச்செல்லின்.-- 

எ-று, 

விறலி, பாரிவேள்பாற் பாடினை செவின், சேயிழைபெறுகுவையெனச் 

கூட்டுக. 

  

* ஏக்தையென்றும் பாடம், 
* பாரியின்பெருமையை, *: சொடுக்கி லாதானைப் பாரி யேயென்று கூறி 

லுங்சொடுப் பாரிலை'' என்ற ஸரிசுச்சரமூர்த்திராயனார் திருவாச்சானுமுணர்ச,



புறநானூறு மூலமும் உணாயும்- ௧௧௩ 

இவன்மலையாதலால், எக்காலமும் அருவி கோடுதோறிழிதருமெனப்பட்டத. 

புதுமலர்ச் தண்டுதர் சலாவப்பெய்யினும் பெய்யாதாயினும் உழைகாலாகச் கோடு 

தோரறிழிதரும் ௮ருவிரநீரினும் இனியவெனவியையும். 

எனவே ௮வன்குணங்கள் தோன்றிரின்றன. (#0@) 

(௧௦௬,) ஈல்லவுக் Sua மல்ல குவியிணர்ப் 

புல்லிலை யெருக்க மாயினு முடையவை 

கடவுள் பேணே மென்னா வாங்கு 

மடவர் மெல்லியர் செல்லினுகல் 

௫ கடவன் பாரி கைவண் மையே. 

தீணை - அது; துறை - இயன்மோழி. 

அவனை அவர் பாடியது 

இ. ள்.--ஈல்லனவென்றும் இயனவென்றும் சொல்லப்படுவன சூடும்பூவாஏ 

லால் ௮வை டாண்டினும்வைத்து எண்ணப்படாத குவிந்த பூங்கொத்தினையும 

புல்லிய இலையையுமுடைய எருக்கம்பூவாயினும் ஒருவனுடையனவற்றைத் தெய் 
வங்கள் விரும்பேமென்னா ; ௮துபோல, யாதும் ௮றிவில்லாதாரும் புல்வியகுணங் 

களையுடையாரும் 'செல்லினும் பாரி கை௨ண்மைசெய்தலைசக் கடப்பாடாகவுடை 
யன,---௭ - ற. 

குவியிணர்ப் புல்விலை யெருக்கம்” என்றது, முதற்கேற்ற அடையடுத்ச ஆகு 

பெயர். உம்மை - இழிவுசிறப்டு, மெல்வியசென்பதற்கு வறுமையுற்றாரென்று 
மூரைப்பர், (௧௦௬) 

(௧௦௭,) ர்பாரி பாரி யென்றுபல வேத்து 

யொருவற புகழ்வர் செ£்தாப புலவர் 

பாரி யொருவனு மல்லன் 

மாரியு முண்டீண் டுலகுபுரப் பதுவே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

அவனை அவர் பாடியது, 

இ- எ்.--பாரிபாரியென்றுசொல்லி ௮வன்பலபுசழையும்வாழ்த்தி ௮வ்வொரு 

வனையே புகழ்உர், செவ்விய சாவையுடைய அறிவுடையோர் ; பாரியாகயெ ஒரு 

வலுமேயல்லன், மாரியுமுண்டு, இவ்விடத்து உலகத்தைப் பாதுகாத்தற்கு.--௪ - று. 
9 

உலகுபுசச்சற்கு மாரியுமுண்டாயிருச்சப் பாரியொருவளைப்புசழ்வர் செச்சாப் 

புலவரெனப் பழித்சதுபோலப் புகழ்ச் தவா.று, (௧0ஏ) 
ee: 
  

* வேண்டேமென்னாவென்றும் பாடம், 

 இப்பாட்டினை, தொல், பொரு, புறத்திணையியலில், ௬௫ - ம் சூத்திரத்தில் 

 சொடுப்போ சேத்திக் கொடா௫ர்ப் பழித்தல்'” என்பதிற் கொடுப்போரசை ஏச்தி 

யதற்கும், உவமவியவில், £' உவமத்தன்மையும்'” என்னும் ௧௮ -ம் சூத்திரத்திற் 

கும் உதாரணமாகக்காட்டினர் நர் திறர்க்கினியர்,



௧௧௪ புறநானூறு மூலமும் உராயும். 

(௧௦.௦,) குறத்தி மாட்டிய வறற்கடைக் கொள்ளி 
யார மாதலி னம்புகை யயலு 

சாரல் வேங்கைப் பூஞ்சனைத் தவழும் 

பறம்பு பாடின ரதுவே --றம்பூண்டு 

௫ பாரியும் பரிசில ரிரப்பின் 

வாரே னென்னா னவர்வளா யன்னே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

அவனை அவர் பாடியது. 

இ- எ.--குற்த்திமித்தெரிச்சப்பட்ட வற்றி: கடைச்கொள்ளி சந்தனமாத 

லால் ௮தன் ௮ழகூயெதாகியபுகை அதற்கு ௮ருகாடு சாரற்சண் வேங்கையின் பூங் 

கொம்பின்சட் பாச்கும் பறம்பு, பாவொரச்குக் கூறிட்டுக்கொடு?்சலின் அவருடைய 
தாரயிற்ற ; தன்மத்தைப்பரிச்துப் பாரியும் பரிரிலர்வேண்டுவா ராயின் ௮வ்வழி 

வாரேனென்னானாய் ௮அவரெல்லையின்௧கண்ணே நிற்பன்,--ஏ - று. 

சர்தனப்புகை வேங்கையின்மிசைத்தவமும் பறம்பெனனே, இவையொழிய 

மரமின்மையும், பசைவர்சடும் புகையின்மையும் கூ.றியவாருயிற்று, (௧௦௮) 

(௧௦௯.) ௮ளிதோ தானே பாரியது பறம்பே 

நளிகொண்் முரசின் மூவிரு மூற்றினு 

முழவ ௬ழாகன கான்குபய னுடைத்தே 

ஒன்றே, சிறியிலை வெதிரி னெல்விரா யும்மே 

டு இரணடே, தீஞ்சுளைப் பலவின் பழஜூ£ழ்க் சூம்மே 
மூன்றே, கொழுங்கொடி வள்ளிக் கழங்குவிழக் கும்மே 

கான்கே, ௮ணிரிற வோரி பாய்தலின் ib 16 gy 

இணிகெடுங் குன்றந் தேன்சொரி யும்மே - 

வான்க ணற்றவன் மலையே வானத்து 

௧௦ மீன்க ணம்றதன் சுனையே யாங்கு 

மரச்தொறும் பிணித்த களிற்றினி சாயினும் 

புலந்தொறும் பரப்பிய தேரினி ராயினுக் 

சாலஸிற் கொள்ளலிர் வாளிற் முரலன் 
யானறி குவனது கொளளு மாறே 

சுடு சுகர்புரி ஈரம்பின் சீறியாழ் பண்ணி 

விரையொலி கூந்தனும் விறலியர் பின்வர 

வாடினீர் பாடினி செலினே 

நாடுக குன்று மொருங்கீ யும்மே. 

திணை - காஜ்சி; துறை - மகண்மறுத்தல, 

அவனை அவர் பாடியது, 

இ-ள்.--இரங்கத்தக்சது, பாரியுடையபறம்பு, பெருமையைக்சொண்ட முர 

இனையுடைய நீயிர் மூவேர்தரும் சூழிடினும் ; உழவரால் உழுது விளைச்சப்படாதன
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நான்குவிளையுளையுடைத்து ; அவற்றுள், மூ, சலாவது, ஏறிய இலையையுடைய மூப் 
இலினத கெல்விளையும் ; இரண்டாவது, இனிய சுளையையுடைய பலாவினதுபழம் 
ஊழ்ச்கும ; மூன்றாவது, கொழுவிய கொடியையுடைய வள்ளிக்கழெங்கு தாழவிருக் 

கும்; நான்காவது, அழயெ நிறத்தையுடைய இரிபாய்தலான் ௮அதன்மேற் *%பவ 

மழிர்து கனத்த நெடியமலை தேனைப்பொழியும் ; அசலகீள உயரத்தால் வானிட 

தையொக்கும், ௮அவனதுமலை ; ௮வ்வானச்தின்௧ண் மீனையொக்கும், அம்மலையின் 

கட் சுனை; அவ்விடத்து மாந்சோறும் கட்டப்பட்ட யானையையுடையீசாயினும் 

இடச்தோ.றும் பரப்பப்பட்ட சேரமையுடையீசாயினும் உங்கள்முயற்சியாற்கொள்ள 

மாட்டீர்; மது வாள்வவியால் ௮வன்தாரான்; யான் அறிவேன், அதனைக் 

கொள்ளும்பரிசை: வடி.த்.துமுறுக்கப்பட்ட ஈரம்பினையுடைய சிறியயாழைப்பண்ணி 

வாசித்து ஈறுசாற்றத்தையுடைய தழைத்த கூந்தலையுடைய அம்விறலியர்பின்வர 

ஆடி.னிராய்ப் பாடினிராய்ச் செல்வின் ௮வன் நமக்கு காட்டையும் மலையையும் 

கூடத்தருவன்,-௪ - று. 

அளிசதோவென்ப௮, ஈண்டு வியப்பின்சண்வர்ச.து., ஒரியென்பது, தேன் 

மூதிர்ந்தாற் பாச்கும் நீலகிறம் ; முசுக்கலையெனினும் அமையும். குன்றம் தேன் 
சொரிடுமென இடத்துகிசழ்பொருளின்றொழில இடத்துமேல் ஏறிநின்றது. ௩ 

ன்கு' ''னுடைத்சென்றுவைச் த, செல்விளையும் பழஞாழ்க்கும் இழல்குவீழ்க்கும் 

தேன் சொரியுமென்று ௮வற்றின் செய்சைதோன்றச் கூறினாரெனினும், கருதியது: 

செல்லும் பழனும் இழங்கும் சேனுமாகச்கொள்க, வான்கணற்றணிமலையேயெ 

ன்று பாடமோதுவாருமுளர். வான்சணற்றென்ற.து, மலையின் ஓச்சமும், பரப்பும், 

மின்சணற்றென்றது, சனையினது பன்மையும், தெளிவும், ஏிறுமையும். ஈண்டுக் 

கண்ணென்பது, ௮கசைஙகிலை, தானேயென்றது, படையழத்தலும் அழித்தற்கு 

வேண்டும் கருவிமுதலாயின இயற்றலும், விறலியரென்றது, ௮வர் உரிமைமக 

ளிரை. (௧௦௯) 

(௧௧௦.) கடந்தடு கானை மூவிருக் கூடி. 

யுடன்றனி ராயினும் பறம்புகொளற் கரிதே 
மூச்.நா நார்த்தே தண்பறம்பு ஈன்னாடு 

முர்.நா நூரும் பரிசிலர் பெற்றனா 

டு யாமும் பாரியு மூளமே 

குன்று முண்டுநீர் பாடினிர் செலினே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

மவேந்தநம் பறம்புழற்றியிநுந்தாரை அவர் பாடியது. 

இ-ள்.--வஞ்சியாது எதிர்கின்றுசொல்லும் படையினையுடைய மூன்றுதிறத் 

இருங்கூடி.ப் பொரு£ராயினும் பறம்பு கொள்ளுதற்கு அரிது ; மூ£தூறு ஊனை 

யுடைத்து, குளிர்ர்த ஈல்ல பறம்புகாடு; ௮ம்முந்தூ.நூரும் பரிசிலர்பெற்றனர் ; 

நீயிர் பாடி.னிராய்வரின், நுமக்கு யாமும் பாரியுமுள்ளேம் ; ௮துவேயன்றி மலையு 

மூண்டு, - று, ‘ 
Seen,   

* பவணழிக்சென்றும் பிரதிபேதமுண்டு,
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ரீர் பாடி.வரினும் பறம்புகாடு பரிசிலர்முன்னேபெற்றமையின், அது நமக் 

குச் பையாசென்பது கருத்தாகக்கொள்க, (௧௪௦) 

(௧௧௧.) அளிகோ தானே பேரிருக் குன்றே 

வேலின் வேறல் வேந்தர்க்கோ வரிதே 

நீலத் தணைமலர் புரையு முண்கட் 

இணைமகட் கெளிதாற் பாடினள் வரினே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

அவனை அவர் பாடியது. 

இ- ்.--இரங்கத்தக்கது, பெரிய கரிய குன்றம்; ௮து வேலான்வெல்லுதல் 

'வேர்தர்ச்சோ ௮ரிது ; நீலத்தினது இணைக்தமலனாயொக்கும் மையுண்டகண்ணை 

யுடைய ணையையுடைய விறலிக்கு எளிது, பாடி.னளாய்வரின்.--ஏ - று. 

பாடி னலாய்வரினென்றகருத்து : ௮வட்கும் அவ்வாறன்றித் தன் பெண்மை 

யால் மய£ெ வென்றுகோடல் ௮ரிதென்பதாம், (௧௧௧) 

(௧௧௨,) அற்றைச் இங்க ளவ்வெண் ணிலவி 

னெந்தையு முடையேமெங் குன்றும் பிறாகொளா 

ரிற்றைச் இங்க ளிவ்வெண் ணிலவின் 

வென்றெறி முரசின் வேக்சரெங் 

டு சூன்றுங் கொண்டார்யா மெந்தையு மிலமே, 

திணை - போதுவியல் ; துறை - கையறுநலை, 

பாரிமகளிர் பாடியது. 

இ-ள். - மூவேந்தரும் மூற்றியிருந்த ௮ற்றைத்திங்களின் அ௮வ்வெள்ளிய 

நிலாவின்சண் எம்முடையதந்ைதயையுமுடையேம் ; எம்முடையமலையையும் பிறர் 

கொள்ளார் ; இற்றைத்திங்களது இவ்வெள்ளியகிலவின்சண் வென்றறைச்த மூர 

சனையுடைய அரசர் எம்முடைய மலையையுங்கொண்டார் ; யாம் எம்முடைய 

தர்தையையுமிழந்தேம்.--ஏ - று, 

இங்களை மாதமென்பாருமுளர், ஒருவனை மூ£வேக்தருமுற்றியிருந்தும் வஞ் 

இத்துக்கொன்றமையின், * வென்றெறி மு.ரசின்வேக்தர்” என்றது, ஈண்டு இகழ்ச் 

சிச்குறிப்பாய்கின்ற து, (௧௧௨) 

(௧௧௬.) மட்டுவாய் திறப்பவு மைவிடை. வீழ்ப்பவு 
மட்டான் முனாக் கொழமுக்துவை யூன்சோறும் 

பெட்டாக் கயும் பெருவளம் பழுனி 

நட்டனை மன்னோ முன்னே யினியே 

டு பாரி மாயந்தெனக் கலங்டுக் கையற்று 

நீர்வார் கண்ணேட் தொழுதுகிற் uple Ae 

சேறும் வாழியோ பெரும்பெயர்ப் பறம்பே
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கோறிரண் முன்கைக் குறுந்தொடி மகளிர் 

காறிருங் கூந்தற் கழவரைப் படர்ந்தே. 

திணையும் துறையும் ௮வை. 

அவன்மகளிரைப் பார்ப்பார்ப்படக்கக்கோண்டுபோவான் பறம்புவிடுத்த 
கபிலர் பாடியது. 

இ- ள்.--மதுவிருக்தசாடியை வாய்திறப்பவும் ஆட்டுக்டொயைவீழ்ப்பவும் 
அடப்பட்டு ௮அமைச்தொழியாச கொழுவிய துவையையும் ஊனையுமுடைய சோற் 

யும் விரும்பிய பரிசே தரும் மிச்கசெல்வமுதிர்ந்து எம்மோடு ஈட்புச்செய்தாய், 

முன்பு; இப்பொழுது, பாரி இறக்தானாகக் கலங்சச் செயலற்று நீர்வார்கண்ணை 

யுடையேமாய்த் தொழுது நின்னைவாழ்த்திச்செல்லுதும், பெரிய பெயரையுடைய 

பறம்பே, கோற்ளொழிலாகச்செய்யப்பட்ட இரண்ட குறியவளையையணிரச்த முன் 

சையினையுடைய மகளிரது மணங்சமழும் கரியகூர்தலைத் ண்டுதற்கு உரியவனா 
ணட? “று, 

பறம்பே, பெருவளம்பமுணி ஈட்டனை, மூன்; இனி கநாறிருங்கூக்தற்தெவ 

ரைப்படாஈது சேறமெனக்கூட்டுக. 

மன் - கழிவின்சண்வச்தது. வாழியும், ஒவும் - அசைநிலை. ஆனாச்கொழுச் 

துவையென்பதற்கு விருப்பம் அமையாத கொழுர்துவையெனினுமமையும்.(௧௧௯) 

(௧௧௪.) ஈண்டுகின் மோர்க்குக் தோன்றுஞ் சிறுவரை 

சென்றுநின் மோர்க்கும் தோன்று மன்ற 
களிறுமென் றிட்ட கவளம் போல 

நறவுப் பிழிக்தீட்ட கோதுடைச் சிதறல் 

டு வாரசும் பொழுகு முன்றிற் 

றேர்வீ சிருக்கை நெடியோன் குன்றே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

அவன்மகளிரைக்கோண்டுபோம் கபிலர் பறம்புநோக்கீ நீன்றுசோல்லியது, 

இ-ள்.--இவ்விடத்துகின் ரோரக்குந்தோன்றும், சிறிது எல்லைபோய் நின் 

ஜோர்க்கும்தோன்றும், நிச்சயமாக ; யானை மென்துபோகடப்பட்ட கவளஎத்தினது 
கோதுபோல மதுப்பிழிர்துபோகடப்பட்ட கோதுடைத்தாகிய சிதறியவற்றினின் 
றும் வார்ந்த மதுச்சேளொழுகும் முற்றத்தையுடைய தேர்வழங்கும் இருப்பை 

யுடைய உயர்ந்தோனுடைய மலை.--௭ - று, 

செடியோன்குன்று தோன்றுமென்றது, புகழான் உயர்ந்து காணாதார்க்கும் 

செவிப்புலனாகத்தோன்றும், அவனுளனாயகாலத்து ; இப்பொழுது பிறமலைபோலக் 

கட்புலனாகச்தோன்றுமளவாயிற்றெனக் கையற்றுக்கூறியவாருசச்கொள்க, (௧௧௪) 

(௧௧௫.) ஒருசா ரருவி யார்ப்ப வொருசார 

பாணர் மண்டை நிறையப் பெய்மார் 

வாக்க வுக்க தேக்கட் டேறல்



௧௧௮ புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

கல்லலைத் தொமுகு மன்னே பலவே 

டு லண்ணல் யானை வெந்தர்க் 

கன்னா னாய வினியோன் குன்றே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

அவனை அவர் பாடியது. 

- ள்.--ஒருபக்கம் அருவி ஆர்த்தொழுச ஒருபச்சம் பாணருடைய மண்டை 

கள்பிரம்ப வாச்சவேண்டிவடி.க்க உச்ச இனிய சள்ளாயெதேறல் சல்லையுருட்டி 

யொழுகும், பலவேற்படையுடனே தலைமைபொருந்திய யானையையுமுடைய வேகச் 
தீர்க்குக் கொடி யோனாகய இனியோன்மலை ; அது கழிந்தது.--௭- று, 

குன்று தேறல் கல்லலைச்சொழுகும் ; இனி ௮துகழிர்சதென்றுகூட்டுக. 

அருவியும் ௮அவனுஎனாயின் உளதாவதென்பதுகருத்து. மன் - கழிவின்சண் 
வர்தது, குன்று தேறல் கல்லலைத்தொழுகுமென இடத்தநிசழ்பொருளின்்ரொழில் 

இடத்துமேல் ஏறிரின்றது. (௧௪௫) 

(௧௧௬.) இரீர்ப் பெருங்குண்டு சுனைப்பூக்த குவளைக் 

கூம்பவிம் முழுநெறி புரள்வரு மல்கு 

லேந்தெழின் மழைக்க ணின்னகை மகளிர் 

புன்ஞாசு கவலைய முண்மிடை வேலிப் 

@ பஞ்சி முன்றிற் ற்றி லாங்கட் 

பீரை நாறிய சுரையிவர் மருங்கி 

னீத்திலைக் குப்பை யேறி யுமண 

ருப்போ யொழுகை யெண்ணுப மாதோ 

கோகோ யானே தேய்கமா காலை 

௧௦ பயில்பூஞ் சோலை மயிலெழுக6 தாலவும் 

பயிலிருஞ் சிலம்பிற் கலைபாய்க் துகளவுங் 

கலையுங் கொள்ளா வாடப் பலவுங் 

கால மன்றியு மரம்பயம் பகரும் 

யாண ரறா௮ வியன்மலை யற்றே 

௧௫ யண்ண னெடுவரை யேமித் ததை 

பெரிய நறவிற் கூர்வேற் பாரிய 

தருமை யறியார் போரெதிர்க்து வந்த 

வலமபடு தானை வேந்தர் 

பொலம்படைக் கலிமா வெண்ணு வோசே, 

திணையும் துறையும் அவை; 

அவனை ஆவர் பாடியது, 

இ. ள்.--இணியநீரையுடைய பெரிய ஆழ்ச்த சுனைச்சட்பூத்ச செங்கழுநிரினது 
முகையவிழ்க்த புறவிதழொடி.த்த முழுப்பூவா ழ்செய்யப்பட்ட தழையசையுமல்குலை



புறநானூறு மூலமும் உராயும். ௧௧௯ 

யும் மிக்க அழகையுடைய குளிர்ந்த கண்ணினையும் இனியமுறுவலையுமுடையமக 
ளிர் புல்மொய்த்த கவலையையுடையவாடஇய முள்ளால்கெருங்கயெ வேலியையும் 
பஞ்சுபார்த முற்றத்தையுமுடைய சிறியமனையிடத்தின்கட் பீர்க்குமுளைதச ௪சை 

படர்ச்தவிடத்தில் ஈத்திலையையுடைய குப்பையின்கண்ணேறி உமணர் உப்புச் 

செலுத்தும் சசடத்தை எண்ணுவர்; சோவேன், யான்; எனதுவாழ்காள் செவ 

தாக; பயின்ற பூவையுடையசோலைச்கண் மயிலெழுக்து ஆடவும் பயின்ற பெரிய 

மலையின்கண்ணேயேறி மூுசுக்கலை தாவியுகளவும் அம்முசுச்சலையும் நுகர் துவெறு 

தீதலாற் கொள்ளாவாம்பரிசு காலமன்ராகவும் மரங்கள்பலவும் காயும்பழமுமுசலா 
யினவற்றை விளைரச்துகொடுக்கும் புதுவருவாயொழிசாத ௮கன்ற மலையைப்போ 

லும் பயனுடைத்தாயெே தலைமையையுடைய உயர்க்த வளாயின்௧ண் ணேயேறித் 

தம்முடைய தர்ைதையாகயெ மிச்ச மதுவினையும் கூரியவேவினையுமுடைய பாரியது 

பெறுதற்கருமையை யறியாராய்ப் போரேற்றுவக்த வென்றிப்பட்ட சேனையை 

you sees பொன்னாழற்செய்யப்பட்ட கலமு.தலியவற்றையுடைய மனஞ் 

செருக்கெ குதிராயையெண்ணுவார்.--ஏ - று, 

வியன்மலையென்ற,து, ௮ரைமலையை. கெடுவமையென்றது, உச்சிமலையை, 

இன்னகைமசளிர், நெடுவரையேறி முன்பு வேச்தர்கவிமாவை எண்ணுவோர், 

இப்பொழுது ஈத்திலைக்குப்பையேறி உமணர் உப்போயொமுகசையை எண்ணுவர் ; 
இதற்கு கோவேன்யான் ; எனதவாழ்காள் கெடுவசாககவென வினைமுூடி.வுசெய்ச. 

அற்றேயென்னுமேகாரம் - ௮சைகிலை ; வியன்மலை ௮த்தன்மைத்செனப் பிறி 

சோர்தொடராக்கி உரைப்பினுமமையும், (௧௧௬) 

(௧௧௭.) மைமீன் புகையினுந் தூமந் தோன்றினுக் 

தென்றிசை மருங்கின் வெள்ளி யோடினும் 

வயலக நிறையப் புதற்பூ மலர 

மனைத்தலை மகவை யீன்ற வமர்க 

டு ணாமா நெடுநிரை ஈன்பு லாரக் 

கோல் செம்மையிற் சான்றோர் பல்ப் 

பெயல்பிழைப் பறியாப் புன்புலச் ததுவே 

பிள்ளை வெருகன் முள்ளெயிறு புமையப் 

பாசிலை முல்லை முகைக்கு 

௧௦ மாய்தொடி யரிவையர் தந்ைத நாடே. 

திணையும் துறையும் அவை; 

அவனை அவர் பாடியது. 

இ-ள்.--சனிமீன் புகசைசளோகூடிப் புசையினும் எலலாத்திசையினும் 

புசைதோன்றினும் தென்றிசைச்சண்ணே வெள்ளிபோசக்குறினும் வயவிடம் விளைவு 

மிசப் புதலிடத் தப் பூமலர மனையிடத்துக் குழவியையீன்ற மேவியகண்ணையுடைய 

ஆமாவினது செடி.யநினா ஈல்லபுல்லைமேயச் கோல் செவ்விதசாசவின் ௮மைந்தோர் 

பகிராக மழைபிழைப்பறியாத புல்லியகிலத்தின்கண்ணத, இளையவெருனெு



௧௨௦ புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

கூரிய பல்லையொப்பப் ப௫ய இலையையுடைய முல்லைமுகைக்கும் நுண்ணிய 

தொழிலையுடைய வளையினையணிர்த மகளிருடைய தர்தைராடு,---௪ - று, 

பல்கயென்பதனைப் பல்கவெனத்திரிக்க, 

அரிவையர் சச்தைகாடு, பெயல்பிழைப்பறியாப் புன்புலச்சதுவெனக்கூட்டுக. 

எனறதனாற்போச்தது : புன்புலத்ததாயிருர்ததே! ௮து பெயல்பிழைப்பறி 

யரமை, கோல்செம்மையினான் உளதாயதன்றே ; அவ்வாறு கோல்செவ்விசாக நிற 

த்தியவனை இழப்பதேயென்று ௮வன் காடுசண்டு இரங்யெவாறாசச்கொள்க, (௧௧௭௪) 

(௧௧௮.) அறையும் பொறையு மண*த தலைய 

வெண்ணாட் டிங்க ளனைய கொடுங்கரைத் 

தெண்ணீர்ச் றுகுளங் சள்வது மாதோ 

கூர்வேற் குவைஇய மொய்ம்பிற் 
டு நேர்லண் பாரிதண் பறம்பு நாடே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

அவனை அவர் பாடியது. 

இ. எ்.--பாறையும் சிறுகுவடுங்கூடி ய தலையையுடையவாகிய எட்டாம்பக்க் 

துப்பிறைபோலும் வளைர்த சனாகளையுடைத்தாகயெ செளிச்தநீரையுடைய சிறிய 
குளம் பாதுகாப்பாரின்மையின் உடைவதுபோலும், கூரியவேலையேர்திய இரண் 

தோளையுடைய தேர்வண் மையைச்செய்யும் பாரியதுகுளிர்ச்த பறம்புசா0,--ஏ-று 

சாடுகுளங்கள்வசென இடத்துநிசம்பொருளின்டறொழில் இடத்துமேல் ஏறி 

நின்றது. மாதோ - ௮சைகிலை. (௧௧௮) 

(௧௧௯.) கார்ப்பெய றலைஇய காண்பின் காலைக் 

களிற்றுமுக வரியிற றெறுழ்வீ பூப்பச் 

செம்புற் நீயலி னின்னளைப் புளித்து 

மென்றினை யாணர்த்து ஈர்தும் கொல்லோ 

டு நிழலி னீளிடைத் தனிமரம் போலப் 
பணைகெழு வேக்தனா யிறக்து 

மிரவலர்க் €யும் வள்ளியோ டே. 

திணையும் துறையும் அவை, 

அவனை அவர் பாடியது, 

இ-எ்.--கார்காலத்துமழை பெய்துமாறிய காட்டியினியசாலத்துக் sof py 

மூகத்தின்கட் புகர்போல,த் தெறழினஅ மலர்பூப்பச் செம்புற்றின்கண் £யலை இனி 

யமோரோடு கூட்டி அ௮டப்பட்ட புளிங்கறியையுடைத்து ; மெல்லிய தனையா 

*  தரும்புண, நறுவி யுறைக்கு காச கெடுவழிச், சிற வீ முல்லைக்குப் பெருச் 

தேர் ஈல்யெ, பி.றங்குவெள் எருவி வீழுஞ் சாரற், பறம்பிற் கோமான் பாரியும்” 
என்பது சிறுபாணாற்றுப்படை | ௮டி. ௮௪ - ௯௧],



புற, நானூறு மூலமும் உரையும். ௧௨௧ 

யெ புதுவருவாயையுடைத்து, முன்பு; இனி sg கெடுக்கொல்லோ நிழலில்லாத 
கெடிய வழிச்கணின்ற சனிமரத்தையொப்ப முரசையுடைய அ௮.ரசரின்மிகுத்தும் 
இசவலர்ச்குவழங்கும் வண்மையையுடையவனதுராடு--௪ - று, 

பூப்பவென்னும் வினையெச்சம் இன்னளைப் புளித்சென்லும் குறிப்பொடுமுடி 

52௮. 

வள்ளியோனாடு, இன்னளைப்புளித்.து ; யாணர்தது; ௮து சரந்துங்சொல்லேச 
வெனக்கூட்கெ. 

செறழென்றது, காட்டகத்ததோர்கொடி. ; புளிமாவென்றுரைப்பாருமுளர், () 

(௧௨௦.) வெப்புள் விளைந்த வேங்கைச் செஞ்சுவழ் 
கார்ப்பெயற் சலித்த பெரும்பாட் ஈரத்துப் 

பூழி மயங்கப் பலவுழுது வித்திப் 

பல்லி யாடிய பல்இளைச் செவ்விக் 

டு கசைகால கழாலிற் ரோடொலிபு நந்து 

மென்மயிற் புனிற்௮ுப் பெடைசடுப்ப நீடிக் 

கருந்காள் போக யொருங்குபீள் விரிந்து 

இழு மேலு மெஞ்சாமைப் பலகாயத்து 

வாலிதின் விளைகத புதுவர கரியத் 

௧௦ தினைகொய்யக் கவ்வை கறுப்ப வவரைக் 

கொழுங்கொடி விளர்க்காய் கோட்பத மாக 

நிலம்புதைப் பழுனிய மட்டின் றேறல் 

புல்வேய குரம்பைக் குடிதொறும் பகர்ந்து 

ஈ.றுகெய்க் கடலை விசைப்பச் சோறட்டுப் 

கட பெருக்தோ டாலம் பூசன் மேவர 

வருக்தா யாணர்த்து கஈந்துங் கொல்லோ 

விரும்பல் கூக்தன் மடக்தையா தந்தை 

யாடுகமை ஈரலுஞ் சேட்சிமைப் your 

பாடி. யானாப் பண்பிற் பகைவ 

௨௦ சோடுகழற் கம்பலை கண்ட 

செருவெஞ் சேஎய பெருவிற னாடே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

அவனை அவர் பாடியது. 

இ எ. -வெம்மைமுதிர்ச்த வேங்கைமரத்தையுடைய இவர்த மேட்டுநிலச் 

அச் கார்காலத்துமழையானமிகுச்ச பெரியசெவ்வியையடைய £ஈரத்தின்கட் புமுதி 

கலக்கப் பலசால்பட. உழுது வித்தித் சாளியடி.க்கப்பட்ட பலளையையுடைய 

செவ்வியின்சட் களையை அடியினின்றும் களைதலான் இலைதழைத்துப் பெருக 
மெல்லிய மயிலினது ஈன்றணிய பேடையையொப்பு ஒக்செ கரிய சண்டொேண்டு 

௧௬



௧௨௨ புறநானூறு மூலமும் உராயும். 

எல்லாம ஒருங்கு சூல்விரிந்து கதிரினது அடியும் தலையும் ஒழியாமல் மிகக்காய்த் 
அச் சரிதாகவிளைந்த புதியவரகையறுச்கத் இனையையரிய எள்ளிளங்காய்கறுப்ப 

அவரையினது கொழுவிய கொடியின்சண் வெள்ளைக்சாய் ௮றுச்கும்செவ்வியாக 
நிலத்தின்சட் புசைச்சப்பட்ட முற்றிய மதுவா தேறலைப் புல்லாலே வேயப் 

பட்ட சிறியமனையின்கட் குடியுள்ள இடச்தோறும் நுகரக்கொடுக்ச ஈறியரெய்யிலே 

கடலைதுள்ள அதனோடு சோற்றையட்டு ஊட்டுதற்குப் பெரியதோளையுடைய மனை 

யாள் சலம்பூசுதலைப்பொருந்த வருச்சவேண்டாத புதுவருவாயையுடைச்.து, மூன்பு; 

இனி ௮து கெடும்போலும்! கரிய பலவாயெகூ.ச்தலையுடைய மடந்தையர்க்குத் 

தீர்தையாகெய அசைந்த மூங்கில் இழைக்தொவிக்கும் உயர்ந்த உச்சியையுடைய, 

புலவர் பாடப்பட்டமையாத தன்மையையுடைய பகைவரது புறக்கொடுத்தோடும் 

வீரச்சழலினது ஆரவாரத்சைக்கேட்டுகாணிப் பின்செல்லாது சண்டுநின்ற போ 
ரைவிரும்பிய சேயையொக்கும் பெரிய வென்றியையுடையவனது நாடு....௭ - று. 

வித்தி அடி. யசெவ்வியெனவியையும். ஈந்தியென்பதுமுதலாய வினையெச்ச 

ங்சள் விளைந்தவென்னும் பெயசெச்சவினையோடும், ௮ரியவென்பதுமு. தலாக மேவ 

வென்பதிருகநின்ற வினையெச்சங்கள் யாணர்த்தென்னும் குறிப்புவினே யோடுமுடி. 

தீதன, பகரந்தென்பது, பகரவெனத் இிரிச்சப்பட்டது. விசைப்பச் சோறட்டு 

மேவசவென இயையும். 

செருவெஞ்சேஎய் பெருவிறலது சேட்சிமையையுடையகாடு, யாணர்த்அ 
அது ஈர்துங்கொல்லோவெனக்கூட்டுக, 

பெருந்தோளென்பது, பண்புத்தொகைப்புறச்துப்பிறக்த ௮ன்மொழித்தொ 

சை. வெப்புளென வெம்மைக்கு அதுவும் ஓர் வாய்பாடாய்நின்றது. வெம்மை 

யை உள்ளும் மு .இிர்ர்தவெனினுமமையும். (௧௨௦) 

(௧௨௧.) %ஒருதிசை யொருவனை யுள்ளி நாற்றிசைப 

பலரும் வருவா பரிசின் மாக்கள் 

வரிசை யறிதலோ வரிதே பெரிது 
மீத லெளிதே மாவண் டோன்ற 

டு லதுகற் கறிந்தனை யாயிற் 

பொதுகோக் கொழிமதி புலவர் மாட்டே. 

திணை - அது; துறை - போநண்மோமிக்காஷஞ் தி. 

மலையமான் திநழடிக்காரியைக் கபிலர் பாடியது, 

இ. எ்.--ஒருதிசைச்சண் வள்ளியோனாயெ ஒருவனைநினைந்து கான்குதிசை 
யினுமுன்ள பரிரின்மாக்கள்பலரும் வருவர் ; ௮வர் வரிசையறிதல் ௮ரி.து ; கொடுத் 

தல் மிசவும் எளிது ; பெரிய வண்மையையுடையதலைவ, நீ ௮வ்வரிசையறிதலை சன் 

ரக ௮றிர்தாயாயின், ௮றிவுடையோரிடத்து வரிசை கருசாது ஒருசரமாசப்பார்த் 
தலைத் சவிர்வாயாக,--௭ - று, (௧௨௧) 
  

௩ இப்பாட்டினை, பாடாண்டிணைச்குரிய இருவகைவிடையுள் சறிசென்ற 
விடைக்கு உதாரணமாகக்காட்டினர் நச்சிறார்க்கினியர் [தசொல், பொரு, புறத் 
இணையியல், ௬௬ - ம் சூத்திரவுனா ],



புறநானூறு மூலமும் உரையும்; ௧௨௩ 

(௧௨௨.) கடல்கொளப் படா௮ துடலுக ரூக்கார் 

கழல்புனை தஇருந்தடிக் காரிறின் னுடே 

யழல்புறக் தரூ௨ மந்தண ரதுவே 

வியாத் திருவின் விறலகெழு தானை 

டு மூவரு ளொருவன் றுப்பா கியரென 

வேத தினர் தரூஉங் கூழே நுங்குடி. 

வாழ்க இனர் வரூ௨ மிரவல ரதுவே 
வடமீன் புராயுங் கற்பின் மடமொழி 

யரிவை தோளள வல்லதை 

௧௦ கினதென விலைநீ பெருமிதத் தையே. 

திணை - பாடாண்டிணை ; துறை - இயன்மோமி. 

அவனை அவர் பாடியது. 

இ- ்.--கடலாற்கொள்ளப்படாது, அதனைக்கொள்ளுதற்குப் பகைவர் மேற் 

கொள்ளார், வீரச்சதழலணிச்த இலக்கணத்தாற்றிருந்திய ஈல்ல ௮டி.யையுடைய காரி, 

நினதுராடு; ௮2, வேள்வித்யைப் பாதுகாக்கும் பார்ப்பாருடையது ; செடாச 

செல்வத்தினையும் வென்றிபொருந்திய படையையுமுடைய மூவேர்தருள் ஒருவ 

னுக்கு வலியாகவேண்டுமென்று அ௮ம்மூலர்பானின்றும்வர்சோர் தனித்தனி புகழ்ச்.து 

நினக்குத்தரும்பொருள், நமதுகுடியை வாழ்.த்தினராய்வரும் பரிரிலருடையது ; 

ஆதலால், வடஇசைச்சட்டோன்றும் ௮அருச்ததியையொக்கும் கற்பினையும் மெல்லிய 

மொழியினையுமுடைய ௮ரிவையுடைய தோள்மாத்திறாயல்லது சின்னுடையதெ 

ன்றசொல்ல ஒன்றுடையையல்லையாயிருச்கவும் நீ பெரிய செருக்கனேயடையை 
யாயிராநின்றாய் ; இதற்குச்கா.ரணமென்னை.--ஏ - ற. 

ஏச்தினர்தரூ௨மென்று பன்மையாற்கூறியது, ௮வ்வேந்தன் ௮மைச்சனா, 

மூவருள் யானொருவன் ; எனக்குத் துப்பாயெரென அம்மூவரும் ஏத்தினர்தரூ௨ 

மென்று உரைப்பினுமமையும். 

ராடு ௮ர்தணரது; கூழ் இரவலரது; ௮ரிவைசோளளவல்லதை நினக்கு 

உரித்தாசக்கூறுதற்கு யாதும் இல்லையாயிருர்தது ; 8 பெருமிசச்சையுடையையா 

யிருர்சாயென வியர்துகூறியவாறு. (௧௨௨) 

(௧௨௬.) சாட்கள் ளுண்டு நாண்ம௫ழ் ம$ூழின் 

யார்க்கு மெவிதே தேரி தல்லே 

தொலையா கல்லிசை விளங்கு மலையன் 

மகிழா தத்த விழையணி நெடுந்தேர் 
டு பயன்கெழு முள்ஞர் மீமிசைப் 

பட்ட மாரி யுறையினும் பலவே, 

திணையும் துறையும் அவை, 

அவனை ௮வர் பாடியது,



௧௨௪ புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

இ -எ்.--காட்காலையே மதுவையுண்டு சாளோலக்கததமூஏழ்ச்சியைமூழின், 
தேர்வழங்கு தல் யாவர்ச்கும் எளிது; கெடாசு சல்ல புசழ்விளங்குமலையன் ம.து 

அகர்ச்து மழொது வழங்யெ பொற்படைகளால் ௮ணியப்பட்ட உயர்ந்ததேர், 
பயன்பொருர்திய முள்ளூா£மலையுச்சியின்சணுண்டாகயெ மழையினதுதுளியினும் 

விலஎது, 

இதன்கருத்து : எனையோர்கொடை செயற்கையென்றும், இவன்சகொடை 

இயற்கையென்றும் கூறியவாறு, (௧௨௯) 

(௧௨௪,) நாளன்று போடப் புள்ளிடை தட்பப் 

பதனன்று புக்குத் திறனன்று மொழியிலும் 

வறிது பெயர்குவ ரல்லர் நெறிகொளப் 
பாடான் றநிரங்கு மருவிப் 

டு பீடுகெழு மலையற் பாடி யோரே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

அவனை அவர் பாடியது, 

இ-ள். -ஈல்லசாஎன்றாகப்போடுப் புள்நிமித்தம் இடையேநின்று தடுப்பச் 

'செல்வியன்ராசச்சென்றுகூடி.ச் கூறுபாடன்றாக முனியும்வார்த்ை தகளைச்சொல்லி 
னும் வறிதாக மீள்வாரல்லர், ஒழுங்குபட ஒசைநிறைர்த ஒவிக்கும் அருவியை 

யுடைய பெருமைபொருச்திய மலையையுடையோனைப்பாடியவர்கள்.--௪ - று, 

மலையற்பாடி.யோர், வறிதுபெயரா்குவரல்லரெனச்கூட்கெ, 

அ௮ன்றியென்பது, அ௮ன்றெனத்திரிரந்தது ; செய்யுளாகலின். வறிசென்னும் 

குறிப்புவினையெச்சம், பெயர்குவரல்லரென்பசனுட் பெயர்தலோடு முடிந்தது, 
அதறியசென்றுரைப்பாருமுளர். (௧௨௪) 

(௧௨௫.) பருத்திப் பெண்டின் பனுவ லன்ன 
கெருப்புச்சினர் தணிந்த நிணந்தயங்கு கொழுங்குறை 

பரூஉக்கண மண்டையொ மழேமாது பெயர 
வுண்கு மெக்தைகிற் காண்குவர் இசினே 

டு நள்ளா தார்மிடல் சாய்த்தவல் லாள 

நின்மகச மிருக்கையே 

யுழூச கோன்பக டழிதின் முக்கு 

நலலமிழ் தாகநீ நயந்துண்ணு ஈறவே 

குன்றத் தன்ன களிறு பெயரக் 

௧௦ கடந்தட்டு வென்றோனு நிற்கூ. றும்மே 

வெலீஇயோ னிவனென 

சழலணிப் பொலிந்த சேவடி நிலங்கவாபு 

விரைந்து வந்து சமரக் தாங்கிய 

வலவேன் மலைய னல்ல ஞ்யி



PBT aon My மூலமும் உராயும். ௧௨( 

௧௫ னலலமர் கடத்த லெளிதும னமக்கெனத் 

தோற்றோன் ரூனு நிற்கூ ௮ம்மே 

தொலைஇயோ னிவனென 

வொருநீ யாயினை பெரும பெருமழைச் 

இருக்கை சான்ற வுயர்மலைத் 

௨௦ திருத்தகு சேஎய்கிற் பெற்றிகி னோர்க்கே. 

தீணை - வாகை; துறை - அரசவாகை, 

சேரமான்மாநீதரஞ்சேரலிநம்போறையும் சோழின் இராசதயம் வேட்ட 
பேநநற்கிள்ளியும் போநதவமீச் சோழற்தத் *துப்பாகிய தேர்வண்மலையனை 
லடவண்ணக்கன்பேநஜ்சாத்தனார் பாடியது. 

இ-ன்.--பருத்திநாற்கும்பெண்டாட்டியது சர்ச்ச பஞ்சுபோன்ற செருப்புத் 

சன்வெம்மை ஆறுதற்கேதுவாகய நிணமசைச்சத கொழுவியதடி.களைப் பெரிய உட 
லிடத்தையுடைய கள்வார்த்தமண்டையோடு முறைமுறையாக ஒன்றற்கொன்று 

மாறுபட உண்பேமாக, எம்முடைய தலைவ, மின்னைச்காண் பேன்வர்தேன் ; பகைவ 

சது வலியைத்தொலைத்த வவிய ஆண்மையையுடையோய், நினது மூழ்ச்சியை 

யுடைய இருச்கைக்கண் ; உழு வவியபகடு பின் வைச்கோலைத்தின்றுற்போல 

நினது தாளாற்றலாற்செய்தபொருளை யாவர்க்கும் அளித்துப் பின் நீ விரும்பியுண் 

ணுங்கள்ளு, ஈல்ல ௮மிழ்சாவதாக ; மலைபோலும்யானைபட எதிர்கின்று கொன்று 

வென்றவலும், கம்மை வெல்வித்தோனிவனென நின்னையே ம௫ூழ்ச்துசொல்லும் ; . 

வீரச்சழலாகெய ௮ணியாற்கிறந்த செய்ய அடியாலே போர்ச்களச்தைக் கைச் 

கொள்ளவேண்டு. விரைந்துவர்து போனாத்தடுத்த வலிய வேவினையுடைய மலைய 

னல்லனாயின் கல்ல போரைவெல்லுதல் ஈமக்கு எளிதெனத் தோற்றவனும், சம் 

மைத் தொலைவித்தோன் இகனென நின்னையே புகழ்ர்துசொல்லும் ; ஆதலால், நீ 
ஒருவனாயினாய், பெரும, பெரிய மழைக்கு இருப்பிடமாதற்சமைச்த உயாச்த 

மலையையுடைய திருத்தக்ச சேயையொப்பாய், நின்னை ஈட்பாசவும் பகையாகவும் 

பெற்றோர்க்கு. ௪ - று. 

பனுவலன்னகிணமென இயையும். நிலங்கவரபென்பது, கவரவெனத் இரிக 
கப்பட்டது; எமதுநிலத்சைச் சைக்சகொண்டெனினுமமையும். தாலாற்றலாற் 

செய்சபொருளில் சல்லனவெல்லாம் பரிசிலர்க்குவழங்க எஞ்சியது உண்டலான், 
அழி.ன்ராங்சென்றார். காண்குவந்செல்பன - ஒருசொன்னீர்மைப்பட்டு உண்கு 

மென்பதற்கு மூடி.பாய்நின்றன. உண்குமென்ப.து, சுற்றத்தை உளப்படுத்திகின் 

மையின், பன்மையொருமை வழுவமைதியாய்நின்றது. மன் - கழிவின்கண்வக் 

aS. 

பெரும, சேஎய், வென்றோனும், வெலீஇயோணிவனென கிற்கூறும் ; தோற் 
னோனும், சொலைஇயோனிவனென நிற்கூறம் ; அதனால், நிற் பெற்றிசினோர்க்கு 
ஒருநீயாயினையாதலால், கின்மடுழிருக்கைக்சண்ணே உண்கும் சாண்குவர்இூன் ; 
பகடு அழிதின்றாங்கு நீ உண்ணுகறவு ஈல்ல ௮மிழ்தாகவென மாறிக்கூட்செ. 
    

* துப்பாயெ ஒருவனாம் மலையனை வடமவண்ணச்சன் பேசிசாச்சனென்றம் 
பிரதிபேசமூண்டு,



௧௨௬ புறநானூறு சூலமும் உராயும். 

* கெருப்புச் னர் சணிர்த நிணர்தயல்கு கொழுங்குறை் என்பதற்கு எரியாழு 
பூச்துச்டெக்கன்ற தழற்போலும் கிணந்தயங்குகொழுங்குறையெனினுமமையும், 
பரூ௨க்கண்மண்டையென்பதற்குக் கள்ளையடைய உடலிடம்பரிய மண்டையெ 

னினுமமையும். (௧௨௫) 

(௧௨௬.) ஒன்னார் யானை யோடைப்பொன் கொண்டு 
பாணர் சென்னி பொலியச் தைஇ 

வாடாத் தாமரை சூட்டிய விழுச்சீ 
சோடாப் பூட்கை யுவோன் மருக 

ட வல்லே மல்லே மாயினும் வல்லே 

நின்வயிற் சளெக்குவ மாயிற் கங்கு 

அயின்மடிந் தன்ன தூங்கிரு ளிறும்பிற 

பறையிசை யருவி முள்ஞரரப் பொரு 

தெறலரு மரபினின் கஇகாயொடும் பொலிய 

௧௦ நிலமிசைப் பிறந்த மக்கட் கெல்லாம் 

புலனமுக் கற்ற வர்த ணாள 

னிசஈ்அசென் மாக்கட் கினியிட னின்றிப் 

பரந்திசை நிற்கப் பாடின னதற்கொண்டு 

சினமிகு தானை வானவன் குடகடற் 

கட பொலந்தரு காவா %யோட்டிய வவ்வழிப் 

பிறர்கலஞ் செல்கலா தனையே மத்தை 

யின்மை துரப்ப விசைதர வந்துநின் 

வண்மையிழ் ஜொடுத்தனம் யாமே மூள்ளெயிற் 

றரவெறி யுருமின் முரசெழு£ தியம்ப 

௨௦ வண்ணல் யானையொடு வேக்துகளத் தொழிய 

வருஞ்சம௩ ததையத் தாக்கி ஈன்று 

நண்ணாத் தெவவர்த் தாங்கும் 

பெண்ணையம் படப்பை காடுகிம வோயே. 

திணை - பாடாண்டிணை ; துறை - பரிசிற்றுறை, 

மலையமான்திரநழடிக்காரியை மாறேக்கத்துநப்பசலையார் பாடியது. 

இ- எ்.--பகைவருடைய யானையினது பட்டத்திற் பொன்னைச்கெொண்டு 

பாணரதுதலை பொலியும்படி. செய்து வாடாத பொரற்றாமராையைச்சூட்டிய Apts 

தலைமையினையும் புறக்சொடாச மேற்சோளினையுமுடைய பெரியோன்மரபினுள் 
ளாய், ஒன்றைக்கற்றறியேமாயினும் ௮றிவேமாயினும் விராய நின்னிடத்துப் ys 

ழைச்சொல்லுவேமாயின், இராப்பொழுதுதான் ஒரிடத்தே உறங்குவதுபோன்ற 
செறிர்த இருளையுடைய சிறுசாட்டையும் பறையொலிபோலும் ஒவிபொருக்திய 
  

* ஓட்டியவழியென்றும் பாடம்,



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௧௨௭ 

௮ருவியையுமுடைய முள்ளூர்க்குவேச்தே, ௮ழித்தற்கரியசன்மையையுடைய நின் 

சுற்றத்துடனேபெருக நிலத்தின்மேல் மிச்ச மார்தரெல்லாரினும் ௮றிவின்சண் 
மாசற்ற ௮ந்தணுளனா௫யெ கமிலன் இரச்துசெல்லும்புலவர்ச்கு இனிப் புகழ்தற்கு 

இடனில்லையாகப் பரந்து புகழ்கிற்பப்பாடினான் ; ௮தனைக்கொண்டு செனமிக்க 

சேனையையுடைய சேரன் மேல்கடவின்கட் பொன்னைத்தரும் நாவாய்செலுத்திய 

அவ்விடத்து வேறுசில மரக்கலம்போகமாட்டாத அ௮த்தன்மையையுடையேமாயும் 

எமது மிடி.து.ரக்க நின்புகழ்சொடுவசவந்து நினது வண்மையிலே ல சொல்லத் 

தொடுத்தனம், யாங்கள்; முட்போலும் பல்வினையுடைய பாம்பையெறியும் இடி. 

யேறுபோல முரசு ளெர்க்தொலிப்பத் தலைமையையுடைய யானையுடனே ௮ர௪ு 

போர்ச்சளத்தின்சட்படப் பொறுத்தற்கரிய பூசலைசச)தறவெட்டி.ப் பெரிதும் பொரு 

5 தாதபகசைவரைச் தூக்கும் பெண்ணையாற்றுப்பச்சத்தையுடைய நாட்டையுடை 

யோய்,---௭- று, 

உரவோன்மருக, பொருஈ, நாடுகிழ வோய், நின்வயிற்ளெக்குவமாயின், ௮ர்த 
ணன் ளெயொடும்பொவிய இசைகிற்பப்பாடினன் ; ௮தற்கொண்டு பிறர்சலம் 

செல்லாத அ௮னையேமாயும், இன்மைதுரத்சலால் இசைதசவர்து நின்வண்மையிற் 

சிலதொடுத்தேம்யாமெனக்கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க. 

மக்கட்கெல்லாமென்பது, ஜஐந்தாவதன்மயக்கம், மக்கட்கெல்லாம் ஓக்க 

வெனினுமமையும். வண்மையிற்றொடுத்தன மென்பசதற்கு நின்வண்மையால் வளைப் 
புண்டனமெனினுமமையும். (௧௨௬) 

(௧௨௭.) களங்கனி யன்ன கருங்கோட்டுச் சறியாழ்ப் 
பாடின் பனுவற் பாண ர௬யத்தெனக் 

களிறில வாகிய புல்லரை நெடுவெளிற 

கான மஞ்ஞை கணனொடு சேப்ப 

டு விகை யரிய விழையணி மகளிசொடு 

சாயின் றென்ப வாய் கோயில் 

சுவைக்கினி தாதிய குயயுடை யடி.சில் 

பிறக்க வின்றிக தம்வயி றருத்தி 

யுரைசா லோங்குபுக ழொரீஇய 

௧௦ முரசுகெழு செல்வர் ஈகர்போ லாதே, 

திணை - அது; துறை - கடைநீலை, 

ஆயை உறையூர் ஏணிச்சேரி ழடமோ சியார் பாடியது. 

இ -எ்.--சளாப்பழம்போலும் கரிய கோட்டையுடைத்தாயெ சிறிய யாழைச் 

கொண்டுபாடும் இனிய பாட்டைவல்லபாணர் பரிசில்பெற்றுக் கொண்டுபோனார்க 
ளாக, களிறுகள் இல்லையாயெ புல்லிய பச்சத்தையுடைய செடி யதறியின்சண்ணே 

காட்டுமயில்கள் தத்தம் இனத்தோடுதங்கப் பிறிதோரணிசலமூமின்றிச் கொடுத்தற் 
  

*் இப்பாட்டு, * ஆயைப்புகழ்ர்து ஏனைச்செல்வளாப்பழித்தது' என்பர் நச்சி 

னூர்க்கினியர் [தொல், பொரு, புறத்திணையியல், ௬௫ - ம் சூத்திரவுரா ],



௧௨௮) புறநானூறு மூலமும் உணளாயும். 

கரிய மங்கவியகுத்தரதைசயணிர்ச மகளிருடனே பொலிவழிக்துசாய்ச்சதென்று 

சொல்லுப, ஆயடையசோயிலை ; றகர்தற்ெனிசாயெ தாளிப்பையுடைய ௮டி. லைப் 
பிறர்க்கு உதவலின்றித் தம்முடையகயிற்றையேகிறைத்துச் சொல்லுதற்கமைந்த 

மேம்பட்டபுகழைநீங்கெ முரசுபொருச்திய செல்வத்தனையுடைய ௮ரசர்கோயில், 
அதனை ஒவ்வாது.---௭ - று, 

caps கருத்து : செல்வர்ஈகர், பெருந்திருவடைமையிற் சறச்ததுபோன் 

றிருப்பினும் ஆய்கோயில் வறிசெனினும் ௮ஃது ௮தனினுஞ்சிறர்தசென்பதாம். 

ஆய்கோயில் சாயின்றென்ப; ஆயினும், முரசுகெழுசெல்வாரகர் இதனை 
யொவ்வாதெனக்கூட்டு௪. (௧௨௭) 

(௧௨௮,) மன்றப் பலவின் மாச்சினை மந்த 

யிரவலர் நாற்றிய விசிகூடு முழவின் 

பாடின் றெண்கண் கனிசெக் தடிப்பி 

னன்னச் சேவன் மாறெழுக் தாலுவ் 

௫ கழஜொடி யா௮அய மழைதவழ் பொதியி 

லாடுமகள் குறுகி னல்லது 

பீடுகழு மன்னர் குறுகலோ வரிதே. 

தீணை - பாடாண்டிணை ; துறை - வாழ்த்து ; இயன்மோழியுமாம். 

அவனை அவர் பாடியது. 

இன். -ஊர்ப்பொதுவின்கண் பலவினது பெரிய கோட்டின்சண்வாழும் 

மந்தி பரிகிலர்தாக்ைக்கப்பட்ட பிணிப்புப்பொருச்திய மத்சளத்இனது தசையி 

னிய தெளிர்தகண்ணைப் பலாப்பழமென்றுகருஇச் தட்டினவிடத்து அதன்கண் 

காழும் ௮ன்னச்சேவல் ௮வ்வோசைச்குமாருகவெழுசர்து ஒவிக்கும் கழலவிடப் 
பட்ட வீரவளையையுடைய ஆயது மூ£கில்படியும் பொதியின்மலை, ஆடச்செல்லு 

மகள் ௮ணுனெல்லது பெருமைபொருக்கிய ௮ரச.ரணுகுதலரிது.---௭ - று. 

இ௫, கொடைச்சிறப்பும் வென்றியும் கூறியவாருயிற்று, (௪௨௮) 

(௧௨௯.) குறியிறைக் குரம்பைக் குறவர் மாக்கள் 
வாங்கமைப் பழுனிய தேறன் மூழ்ஈது 
வேங்கை முன்றிற் குரவை யயருக் 

இஞ்சுளைப் பலவின் மாமலைக் கழவ 

டு ௮ யண்டிர னடுபோ ரண்ண 

லிரவலர்க் சத்த யானையிற் கரவின்று 

வான மீன்பல பூப்பி னானா 

தொருவழிக் கருவழி யின்றிப் 

பெருவெள் ளென்னிற் பிழையாது மன்னே, 

தீணை - ௮து; துறை - டயன்மோழி, 

அவனை.௮வர் பாழயது,



புறநானூறு மூலமும் உராயும். ௧௨௯ 

இ-ள்.--குறிய இறப்பையுடைய சிறியமனையின்சட்குறமச்சன் வளைந்த மூப் 

இற்குழாயின்கண் வார்ச்திருந்துமு.இர்ந்த மதுவைரநாகர்ந்து வேங்கைமரத்சையு 

டைய முற்றத்தின்கட் குரவைக்கூத்தையாடும் இனியசுளையையுடைத்தாயெ wer 

ம ரதழையடைய பெரியமலையையுடையோன், அயாகிய ௮ண்டி. ரன், சொல்லும் 

போராச்செய்யும் தலைவன், ௮வன் இசப்போர்ச்குக்கொடுக்கப்பட்ட அனைத்தொ 
கை, மேகமழைச்தலின்றி ஆகாயம் பலமிீனையும்பூக்குமாயின் அமையாது, ஒரிடத் 

அம் கரிய இடம் இல்லையாகப் பெருக வெண்மையைச்செய்யுமாயின் ௮ம்மீன் 

ஜரொகை அதலுக்குத் தப்பாது.--௭ - று, 

யானையிற்பிழையாசென இயையும், மன் - gene. (௧௨௯) 

(௧௩௦.) விளங்குமணிச் கொடும்பூ ணா௮ய் கின்னாட் 

ட.ளம்பிடி யொருசூல் பத னும்மோ 

நின்னுநின் மலையும் பாடி. வருசர்க் 

கின்முகீங் கரவாது வக்துநீ யளித்த 

டு வண்ணல் யானை யெண்ணிற் கொக்கர்க் 

குடகட லோட்டிய ஞான்றைத் 

தலைப்பெயர்தி இட்ட வேலினும் பலவே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

அவனை அவர் பாடியது. 

இ- ள்.--விளங்யெ மணிகளானியன்ற வளைந்சபூணாயெ ஆரத்தையுடைய 

அயே, கினதுகாட்டி.ன்கண் இளையபிடி. ஒருகருப்பம் பத்துக்கன்றபெறுமோதான்? 

நின்னையும் நின்மலையையும் பாடிவரும் பரிசிலர்ச்கு இணியமுகத்தை ஒளியாது 

வெளிப்படுத்திச் காதலித்து நீகொடுத்த தலைமையையுடைதச்சாயெ யானையையெண் 

ணின், நீ கொங்களை மேல்கடற்கண்ணே ஒட்டப்பட்டகாளில் ௮வர் புறக்கொடு 

த்தலால் தம்மிடத்தினின்றும் பெயர்த்துப்போகடப்பட்ட வேவினும்பல,---௪ - று. 

தலைப்பெயர்த்திட்டவேலென்றகருத்து : படைச்கலமில்லாசானா ஏதஞ்செய் 
வாரில்லையாதவின், தம்மூயிர்ச்கு ௮.ரணாகப் பெயர்த்திடப்பட்டவேலென்பதாம் ; 

அன்றி, புறக்கொடுத்சோடுகன்றார் முன்னோகடுச் சாய்த்துப்பிடித்ச வேலென் 

பாருமுளர், 

இதனால், கொடைச்றப்பும் வென்றிச்சறெப்பும் கூறியவாறு. (௧.௯௦) 

(௧௬௧.) மழைக்கணஞ் சேக்கு மாமலைக் ழெவன் 

வழைப்பூங் சுண்ணி வாய்வா எண்டிரன் 

குன்றம் பாடின கொல்லோ 

களிறுமிக வுடையவிக் கவின்பெறு காடே. 

தீணையும் துறையும் அவை. 

அவனை அவர் பாடியது, 

இ-ள். -மு௫வினம் சென்றுறங்கும் உயர்ச்தமலைக்குத்தலைவன், சுரபுன்னைப் 

பூவால் தொடுக்கப்பட்ட சண்ணியினையும் வாய்த்தவாளினையுமுடைய அண்டி ரனது 
௧௪



௧௩௦ புறசானூதறு மூலமும் உராயும். 

மலையைப்பாடி. னவோ ? களிறுகளை மிசவுமுடைய, இச்தச் கவினையுடையகாடு,.-- 

எ-று, 

யானைக்குப் பிறப்பிடமாயிருக்கிறகாட்டினும் ௮ண்டி ரனைப்பாடி னோர், யானை 
மிகவுரமூடையசென்று ௮வன் கொடைச்டிறப்புச் கூறியவாறு. 

ஆய்க்கு ௮ண்டி.ரனென்பதும் ஒர்பெயர், (௧௯௧) 

(௧௬௨.) முன்னுள்ளு வோனைப் பின்னுள்ளி னேனே 

யாழ்கென் னுள்ளம் போழகென்் னாவே 

பாழுர்க் இணற்றிற் நார்கவென் செவியே 

நரந்தை நறும்புன் மேய்க்க கவரி 

டு குவளைப் பைஞ்சுனை பருகி யயல 

கைரத் தண்ணிமற் பிணயொடு வதியும் 

வடதிசை யதுவே வான்ரோே யிமயக் 

தென்றிசை யாஅய் குடியின் முயிற 

பிறழ்வ.து மன்னோவிம் மலர்தலை யலகே. 

கணையும் துறையும் அவை. 
அவனை அவர் பாடியது, 

இ - ள்--யாவரினும் முன்னே நினைக்கபபமெவனைப் பின்பே நினைத்தேன், 

யான்; அவ்வாறுகினைச்சகுற்றச்சால் எனதுள்ளம் அ௮மிழ்க்திப்போவதாக ; அவனை 

யன்றிப் பிறனரைப்புகழ்ர்தசாவும் கருவியாற் பிளச்கப்பவதாக ; அவன்புகழன்றிப் 
பிறர்புகழைச்உறக்கேட்ட எனதுசெவியும் பாழ்பட்ட ஊரின்கட் கணெறுபோலத் 

தூர்வதாக ; ஈரக்தையையும் ஈறியபுல்லையுமேய்ச் சகவரிமாக் குவளைப்பூவையுடைய 

பசிய சுனையினீரைுகர்ந்து ௮தன்பக்கச்தவாகய தகரமரச்இினது குளிர்ந்தநிழவின் 

சண் தனது பிணையுடனேதங்கும் வடஇசைச்சண்ணதாடயே வானைப்பொருகந்தும் 

இம௰மலையும் தென்றிசைக்கண் ஆய்குடி.யும் இல்லையாயின் இந்தப் பரந்த இடத்ை 

யுடைய உலகம் €ழ்மேலதாடூக்கெடும்.--௪ - று. 

** முன்னுள்ளு வோனைப் பின்னுள்ளினேன்' என உள்ளம் ஆழ்தற்குக்கார 

ணங்கூறினமையால், பிறரைப்புகழ்ந்த சாவெனவும், பிறர்புகழ்கேட்ட செவியென 
வும் ஏனையவற்றிற்கும் காரணம் வருவித்துரைக்கப்பட்டது ; ௮ன்றி வடதிசை, 

தேவருலகோடு ஓச்சலான், இம௰ச்சால் தாங்கவேண்டுவஇல்லை ; சென்றிசைக்சண் 

ஆய்குடி. தாங்கிற்றில்லையாயமின், இவ்வுலகுபிறமும்; அதனால் இமயத்துக்குமுன் 

னுள்ளப்படிவோனைப் பின்னுள்ளினேனாதலால், எனதுள்ளம் ஆழ்க ; எனதுராப் 

போழ்க ; எனதுசெவி தூர்வசாகவென்றதாக்கி உரைப்பினுமமையும், (௧௯௨) 

(௧௬௬.) மெல்லியல் வீதலிக நல்லிசை செவியிற் 

கேட்பி னலல௫ காண்பறி யலையே 
  

* “இமயத்திற்கு ஒருதரமாக உலகத்தைத்தாங்கும் ஆய் உளனாகவும் பிறரிசை 
யைக்கேட்டசெவி தூர்க; கேட்டுப் பிறரை நினைச்தவுள்ளம் அழ்க ; நினைத்துப் 

பிறரைப்பாடியகாப் போழ் .தாகவென உள்ளமொழிச்தனவற்றிற்கும் சாரணம் 
வருவித்துக்கொள்க' என்று மிதிலைப்பட்டிப் பிரதியிலுள்ள௮,



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௧௩௧ 

காண்டல் வேண்டினை யாயின் மாண்டநின் 

விரைவளர் கூர்தல் வரைவளியுளசக் 

௫ கலவ மஞ்ஞஜையிற் காண்வர வியலி 

மாரி யன்ன வண்மைத் 

தேவே ளாயைக் காணிய சென்மே, 

தீணை - அது; துறை - விறலியாறிறுப்படை. 

அவனை அவர் பாடியது, 

இ-9ள்.--மெல்லிய இயல்பினையுடையவிறவி, நீ ஈல்லபுகழைச் செவியாற 
சேட்பினல்லது அவன்வடி. வைச் காண்டலறியாய் ; சாண்டலை விரும்பினாயாயின், 
மாட்சிமைப்பட்ட நினது மணம்வளரும் கூந்தவிலே வராயிடத்துக் சாற்றுவர் 

தசைப்பப் பீவியையுடைய மயில்போலச் காட்சியுண்டாககடச்து மழைபோன்ற 

வண்மையையுடைய தேரினையுடைய வேள் ஆயைக்சாணச்செல்வாயாக,--௭ - று, 

விரைவளர் கூந்தல் வரைவளி யுள” என்றது, * சொண்டைமேற்காற் 

ற்டி.ச்க” என்பதோர்வழச்குப்பற்றிகின்றது, ௮தனாற் பயன்: பிறிதொன்றால் இடை 

பூறில்லையென்பதாம். ஆய் மாரியன்னவண்மையனாதலின், விறலியை அம்மாரி 

யைச்சண்ட மயில்போலச் களித்துச்செல்லென்றவாரும், யாழகின்னென்று பாட 

மோதுவாருமுளர்,. (௧௯௬௯) 

(௧௬௪.) இம்மைச் செய்தது மறுமைக் ai Ong 

மறவிலை வாணிக னா௮ யல்லன் 

பிறருஞ் சான்மோர் சென்ற கெறியென 

வாங்குப் பட்டன் றவன்கைவண் மையே. 

திணை - அது; துறை - இயன்மோமி. 

அவனை அவர் பாடியது. 

இ- எ்.--இபபிறப்பின்கட்செய்ததொன்று மறுபிறப்பிற்குசவுமென்றுகருஇப் 
பொருளை விலையாசக்கொடுத்து அதற்கு அறங்கொள்ளும்வாணிகன் ஆயல்லன் ; 
௮மைச்தோர்பிறரும் போயவழியென்று உலசச்தார்கருத ௮5 ஈற்செய்சையிலே 

பட்டது, ௮வனது கைவண்மை.--ஏ - று. 

அன்றி, ஆய் அறவிலைவாணிகனல்லன் ; பிறரும் சான்றோர்சென்ற நெறி 

யெனக்கருதி ௮ச்செய்கையிலேபட்டதன்று, ௮வன் சைவண்மையென்றுரைப்பாரு 

மூளர். இதற்குப் பட்டன்றென்பது மறைப்பொருள்படாமையின், பட்ட தன்றென் 

பது பட்டன்றென விசாரமாகச்சகொள்க. (sme) 

(௧௬௫.) கொடுவரி வழங்குங் கோடுயர் நெடுவரை 
யருவிடர்ச் சிறுநெறி யேறலின் வருக்இச் 

தடவரல் கொண்ட தகைமெல்் லொதுக்கன் 

வளைக்கை விறலியென் பின்ன எளாகப் 

டு பொன்வாரக் தன்ன புரியடங்கு கரம்பின் 

வரிஈவில் பனுவல் புலம்பெயர்ர் இசைப்பப்



௧௩௨௩ புறநானூறு மூலமும் உரையும. 

படுமலை கின்ற பயங்கெழு சீறியா 
ழொல்க லுள்ளமொ டொருபுடைத் த;£இப் 

புகழ்சால் சிறப்பினி னல்லிசை யுள்ளி 

௧௦ வந்தனெ னெக்தை யானே யென்று 

மன்றுபடு பரிசலர்க் காணிற் கன்பொடு 
கறையடி. யானை யிரியல் போக்கு 

மலைகெழு காடன் மாவே ளா௮ய் 

களிறு மன்றே மாவு மன்றே 

கடு யொளிறுபடைப் புரவிய தேரு மன்றே 
பாணர் பாடுநர் பரிசில ராக்கவர் 

தமதெனதச் தொடுக்குவ ராயி னெமதெனப் 

பற்ற நேற்றாப் பயங்கெழு தாயமொ 
டன்ன வாககின் னூழி கின்னைக் 

௨0௦ காண்டல் வேண்டிய வளவை வேண்டா 
ருறுமுரண் கடநத வாறறற 

பொதுமீக் கூற்றத்து காடுமெ வோயே, 

திணை - அது ; துறை - பரிசிற்றுநை. 

அவனை அவர் பாடியது. 

இ-ள்,--புலியியங்கும் சகரமுயர்ச்த செடியமலையின்கண் ஏறுதற்கரிய பிஎப் 

பின்கட் சிறியவழியையேறுதலான் வருத்தமுற்று உடல்வளைவைப்பொருந்திய பயில 

௮டி.யிட்செடச்சின்ற மெல்வியயடையினையுடைய வளையையணிச் த கையையுடைய 

விறலி என்பின்னேவரப் பொன்னைக் கம்பியாசச்செய்காற்போன்ற முறுக்கடங்கயெ 
சரம்பினையுடைய வரிப்பொருண்மையோடுபயிலும் பாட்டு நிலக்தோறும் மாறிமாறி 

யொலிப்.பப் படுமலைப்பாலை நிலைபெற்ற பயன்பொருச்திய சிறியயாழைத் தளார்த 
நெஞ்சத்துடனே ஒருமருங்கலேஉணைச்தக்கொண்டு புகழ்தற்கமைர் த தலைமையை 

யுடைய நினது ஈல்லபுகழை கினைக்துவர்தேன், என்னுடைய இறைவா, யான் ; 

எர்சாளும் மன்றத்தின்கண்வர்த பரிசிலராச்சாணிற் கன்றடனே கறைபொருச் 

இய அடியையுடைய யானையை ௮ணியணியாகச் சாய்த்துக்கொடுக்கும் மலையை 
யுடையசாடனே, மாவேளாடிய ஆயே, யாம்வேண்டி.யது : யானையுமன்று; குதினாயு 

மன்று ; விளங்ெயெ பொற்படையையுடைய குதினாயிற்பூட்டப்பட்ட சேருமன்று ; 

பாணரும் புலவரும் கூ,த்தர்ரு, சலாயினாருமாெ அவர்கள் தம்முடைய பொருளென 

வளைத்துக்கொரள்வா.ராயின் அதனை எம்முடையதென்று ௮வர்பாணின்றும் மீண்டு 

கைச்கொள்ளுதலைத் தெளியாத பயன்பொருச்திய உரிமையோடுகூடி. மற்றும் ௮ 

தன்மைத்தாக, நின்னுடையவாழ்காட்கள் ; யான்வர்த.து நின்னைக்காண்டல்வேண் 

ழூயமாத்திறாயே, பகைவரது மிச்கமாறுபாட்டைவென்ற வலியையுடைய யாவ 

ரம் ஒப்பப்புகழும் சரட்டையுடையாய்.--ஏ - ஐ, 

ஈரடுழெயோய், யான்வர்சது, களிறுநமுதலாயினவேண்டி.யன்று; நின்னைச் 

காண்டல்வேண்டிய ௮ளவே ; நின்ஊழி ௮ன்னவாகவெனக்கூட்கெ ; அில்லதாஉம்,



புறநானூறு மூலமும் உராயும். ௧௩௩. 

யானைமு தலாயினவன்றிப் பிறவற்றையும் பாணர்மு தலாயினார் தமதெனத்தொடுக் 
குவராயினென இயைத்துரைப்பினுமமையும். 

கொடுவரி - பண்புத்தொசைப்புறத்துப்பிறந்.த அன்மொழித்தொகை; ஆகு 

பெயருமாம், இனித் தைமெல்லொதுக்கெனவும், வடி.ஈவில்பனலுவலெனவும், 

ஒளிறுஈடைப்புரவியவெளவும் பாடமோதுவாருமூளர். வடி.ஈவில் பனுவல் புலம் 
பெயார் திசைப்பவென்பதற்கு வடி த்தல்பயின்ற பாட்டை இசைதோறும் பெயர் 

ந்துவாசிச்கவென்றுரைப்பாருமுளர், (am@) 

(௧௯௬.) யாழ்ப்பத்தாப் புறங்கடுப்ப 

விழைவலத்த பஃறுன்னத் 

திடைப்புனாபற்றிப் பிணிவிடா௮ 
விரக்குழாத்தோ டிறைகூர்ந்த 

டு பேஎம்பகையென வொன்றென்கோ 
வுண்ணாமையி ஞான்வாடித் 

தெண்ணீரிற் கண்மல்டக் 

கசிவுற்றவென் பல்கிளையொடு 

பசியலைக்கும் பகையொன்றென்கா 

௧௦ வன்னதன்மையு மறி% தயார் 

நின்னதுதாவென நிலைதளச 

orb I naau ஈளிச்சிலம்பிற் 

குரங்கன்னபுன் குறுஈ்கூளியர் 

பரக தலைக்கும் பகையொன்றென்கோா 

க ஆங், கெனைப்பகையு மழியுனனு 

யெனக்கருதிப் பெயரேத்தி 

வாயாரகின் னிசைசம்பிச் 

சுடர்சுட்ட சுரத்தேறி 

யிவண்வர்த பெருகசையே 

௨௦ மெமக்€வோர் பிறர்க்கவோர் 

பிறர்க்கிவோர் தமக்பேவென 

வனைத்துரைத்தனன் யானாக 

நினக்கொத்தது நீநாடி. 

நல்கினை விடுமதி பரிச wavs gue 

உடு தண்புனல் வாயிற் ௮ுறையூர் முன்றுறை 

அண்பல மணலினு மேத்தி 

யுண்குவம் பெரும ஈல்கிய வளனே. 

திணை - அது; துறை - பரிசில்கடாநீலை. 

அவனைத் *துறையூர் ஒடைகீழார் பாடியது. 

* துறையூர் ௮ரிரில்ழொரென்றும் பிரதிபேதமுண்டு, 
 



௧௩௪ புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

இ- எ்.--யாழ்ப்பத்தரினதுபுறத்ையொப்ப இழைருழ்ச்ச பல சையலினது 

இடைக்கண் உளவாயெ புரைகளைப்பற்றி ஒன்றோடொன்றுதொடர்ந்த பிணிப்பு 
விடாதேடெக்சன்ற ஈரின.து திய ளோடு தங்குதல் மிக்க பேனாகயெபகையை ஒரு 

பகையென்பேனோ? உண்ணாமையின் உடம்பு புலர்ச்து சண் தெளிந்தநீரால் நிறை 

ந்து வியர்ப்புற்ற எனது பலசுற்றத்தோடு பசிசோய்வருத்தும்பசையை ஒருபகை 

யென்பேனோ? அ௮ப்பெற்றிப்பட்ட எனதியல்பையும் ௮றியாராய் நின்கைப்பொரு 

கத் சாவென்றுசொல்லி எம்முடையகிலைகள் சளரும்.படி. மரங்கள்செறிச்ச குளிர் 

நதமலையிற் குரங்குபோலப் பறித்துக்கொள்ளும் இயல்பையுடைய புல்லிய குறிய 
ஆறலை கள்வர் பார்துவர்தலைக்கும்பகையை ஒருபகையென்பேனே ? எல்லாப் 

பகையும் ௮றிவான் ஆயேயெனக்கருஇி எமதுவாக்இனால் மிகவும் நினதுபெயனை 

வாழ்த்தி ரின்னுடையபுகழை சச்சி ஞாயிறுசுடப்பட்ட சரத இன்சண் ணேயேறி இவ் 

விடத்துவ த பெரிய ஈச்சுதலையுடையேம் ; இங்ஙனம் வறுமையுற்ற எங்களுக்கு 

ஒன்றை இடுவேரரன்ரோ பயன்கருதாது பிறர்க்கு இரமயர்களாவாரெனவும் எம் 
மையொழிக்த பிறர்க்கு இரவாரன்றோ பயன்கருதியிடுதலால் தங்களுக்கே இரவோ 

செனவும் ௮வ்வளவாக யான் சொன்னேனாக, கினக்குப்பொருக்தியது ரீ ஆராய்ச் து 

எமக்குப் பரிசில்தக்தனையாய் விவொயாக ; நாடோறும், குளிர்ச்த$ரோடும் வாய்த் 
தலைகளையுடைய துறையூரின்கண் துறைமுன்னர் நுண்ணிய பலமணவினும் பல 
நரள்வாழ்கவெனவாழ்ச்தி உண் பேம், பெரும, நீதச்தசெல்வதை.--௭ - று. 

பெரும, நீ கல்யெவளத்தை அல்கலும் ஏத்தி உண்பேம்; நினக்கொத்தது நீ 

நாடிப் பரிரில்ஈல்கனை விடிமதியெனச்கூட்டுக. 

ஆயென? என்பதற்கு ஆயென்று பிறர்சொல்லவென்றம், * எமச்ேவோர் 

பிறாக்ச்வோ' என்பதற்கு எமக்வோர் எம்வறுமைசண்டு வருச்தமுறுவோர்யாவர் 

ச்கும் ஈலோரெனவும், * பிறர்க்ே்வோர்தமக்&ப” என்பதற்குப் பிறர்ச்குக்கொடுப் 
போர் ௮ச்கொடுக்கப்படுகின் மோர் சமக்கேகொடுப்போரரவரெனவுமுரைப்பாருமு 
ளர். கடவுற்றவென்பதற்கு இரக்கமுற்றவெனினுமமையும். பேற்பகையென 

வென்புழி, எனவும், ஆங்கெனைப்பகையுமென்புழி, ஆங்கும் அசைநிலை, சண் தெண் 

ணீரின்மல்கயெனவும், வாயாரப்பெயரேத்தியெனவும் மாற்றப்பட்டன, (௧:௯௬) 

(௧௬௭.) இசங்கு மூசசி னினஞ்சால் யானை 

முக்நீ ரேணி விறல்கெழு மூவரை 

யின்னு மோர்யான் வரவறி யேனே 

நீயே, முன்யா னறியு மோனே துவன்றிய 

ட கயத்திட்ட வித்து வறத்டுற் சாவாது 
கழைக்கரும்பி ஜொலிக்குது 

கொண்டல் சொண்டநீர் கோடை காயினும் 

கண்ணன்ன மலர்பூக்குக்.து 

கருங்கால் வேங்கை மலரி னாளும் 
௧௦ பொன்னன்ன வீசுமக்து 

மணியன்னநீர் கடற்படருஞ் 
செவ்வளாப் படப்பை காஞ்சிற் பொருக



புறநானூது மூலமும் உணாயும். ௧௩௫ 

சிறுவெள் எருவிப் பெருங்க னுடனை 

நீவா மியகின் றந்தை 

க௫ தாய்வா மியர்கிற் பயந்து னோரே, 

திணை - அது; துறை - டுயன்மோமீ ; பரிசிற்றுறையுமாம், 
நாக்சில்வள்ளுவனை ஒர சிறைப்பேயரியனார் பாடியது. 

இ - எ்.--ஒலிக்குருரசினையும் இனமமைந்சயானையையுமுடைய கடலாகிய 
எல்லையையுடைய நிலத்தின்சண் வென்றிபொருக்திய மூவேந்தரை இன்னமும் 

யானொருவனே பாடும்வரவையறியேன் ; நீதான் முன்னேதொடங்கி யானறியு 

மவன் ; நீர்கிறைர்த பள்ளத்தின்௧ண் விதைத்தவித்து நீரின்மையாற் சாவாது 

கரும்புபோலத்தழைக்கும், மழையால் மூகந்துசொரியப்பட்டநீர் சோடைகாயினும் 
மசகளிர்கண்போன்ற குவளைமுதலிய மலர்பூ£கும், சரியதாளையுடைய வேங்கை மல 

ரின் நாடோறும் பொன்போலும்பூவைச்சுமர்.து மணிபோலும்£ர் சடற்சட்செல்லும் 

செவ்விய மலைப்பச்சத்தையுடைய காஞ்சிலென்னுமலையையுடைய பொருந, சிறிய 

வெளிய ௮ருவியையுடைய பெரிய மலையையடையகாட்டையுடையாய், நீவாழ்வா 

யாக; நின்னைப் பெற்றோராகிய நின்றம்தையும் சாயும்வாழ்க.--௪ - று. 

8ீர்மலர்பூக்குமென இடச்துகிசழ்பொருளின்றொழில் இடத்துமேல் ஏறிகின் 

றது. கோடைச்காயினுமென்பதுபாடமாயின், கோடைகட்காயினுமென்றானும் 

கோடைச்கணாயினுமென்றானுமூரைச்ச. முன்னின்ற பெயசெச்சமூன்றும், சாஞ்சி 
லென்னும் கிலப்பெயர்கொண்டன ; தன்பழமைதோன்றப் புகழ்ச்துகூறுவான், 

மூவரையும் இன்னும் வரவறியேனென்றதாகக்கொள்க. (௧௯௭) 

(க௩.௮ு.) ஆனினங் கலித்த வதர்பல கட௩து 

மானினங் கலித்த மலைபின னெழிய 

மீனினங் கலிச்ச துறைபல நீந்தி 

புள்ஸி வந்த வள்ளுயிர்ச் சீமியாம்௪ 

டு சிசா௮ ர௬ுடிக்கை முதாரிப் பாண 

ம பே பேசெண் ணலையே நின்னிறை 

மாறி வாவென மொழியலன் மாதோ 

வொலியிருக் கதுப்பி ௭ுயிழை கணவன் 

இளிமரீஇய வியன்புனத்.து 

௧௦ மரனணி பெருங்குர லனைய னாதலி 

னின்னை வருத லறிக்தனர் யாரே, 

திணை - அது; துறை - பாணாற்றுப்படை. 
அவனை மநதனிளநாகனார் பாடியது. 

இ- எ்.-பெற்றத்தினது இனமிக்க வழிபலவும்வந்து மான்றிரள்மிக்க மலை 

பின்சழிய மினினர்சழைச்சத துறைபலவற்றையுநீர்தி கினைந்துவந்த வள்ளிய ஒசை 

யையுடைத்தாயெ சிறியயாழையும் சிதாராசய உடையையுமுடைய மூத்தபாண 

னே, நீதான், அவன்பாற் சலகருதிப் போகின்றமையின் பெரிய எண்ணதைை 

யுடையை; நின்னுடையதலைவன் இப்பொழுது போய்ப் பின் ஒருகாட் uA pgs



௧௩௭௬ புறநானூறு மூலமும் உணாயும். 

வாவென்றுசொல்லான் ; தழைத் கரியகூர்சலையடைய ஆயிழைச்குத்தலைவன், சளி 
மருவிய ௮சன்ற புனத்தின்௧ண் மரப்பொ.தும்பின்கண்வைத்த பெரிய சதினா 
யொப்பனாதவின், நீ ௮வன்பாற் பரிசில்பெற்றுவருதற்கண் நின்னைப் பழையபாண 

ளென்று ௮றிவாரயார்.---௭ - று, 

* நின்னைவருதலறிச்சனர்யார்' என்பதற்குக்கருத்து : நின்னை ௮றிவாரும் ௮றி 
யாதததன்மையையாவையென்பசதாம். அ௮றிவார்யாென்பது, ௮றிர்தனர்யாரெனக் 

காலமயச்சமாயிற்று, நினக்கு ௮வன் பரிசல் தப்பாமல் சருமென்பான், நின்னிறை 
யென்ருன், * மரனணிபெருங்குசலனையன்' என்றது, கெளிமீடுவாய்த்தாற்போல்வ 
னென்னும் வழக்கைப்பற்றிரின்ற.து, (௧௬௮) 

(௧௬௯.) சுவலமுஈதப் பலகாய 

சில்லோதிப் பல்லிளைஞரும்மே 

யடிவருஈசு கெடிதேறிய 

கொடிமருங்குல் விறலியரும்மே 

௫ வாழ்தல் வேண்டிப் 

பொய்கூறேன் மெய்கூறுவ 

லோடாப் பூட்கை யுரவோர் மருக 

வுயர்சி மையவுழா காஞ்சிற பொரு 

மாயா வுள்ளமொடு பரிச நுன்னிக் 

௧௦ கனிபதம் பார்க்கும் காலை யன்மே 

பீத லானான் வேந்தே வேதந்தற்குச் 

சாத லஞ்சாய் நீயே யாயிடை 

யிருகில மிளிரக்திசி னு௮ங் கொரு 
எளருஞ்சமம் வருகுவ தாயின் 

கட வருர்தலு மூண்டென் பைதலங் கடும்பே. 

தீணை - அது; தூறை - பரிசில்கடாநீலை, 
அவனை அவர் பாடியது. 

இ-ள்.--தோள் வடுப்படப் பலமுட்டுக்களையுங்சாவிய லவாயமயினாயுடைய 
பல இளையோரும் ௮டி.வருர்த கெடும்பொழுது ஏறிய கொடி போலும் இடையினை 

யுடைய விறவியரும் என இவர் வாழ்தலைவிரும்பிப் பொய்சொல்லேன் ; மெய் 

சொல்லுவேன் , புறச்கொடாத மேற்கோளையுடைய வலியோர்மரபிலுள்ளானே, 

உயர்ச்த உச்ியையுடைத்தாய் உழப்படாத ந( நஏிலென்னும் பெயரையுடைய 

மலைச்குவேக்தே, மறவாதநினைவுடனே பரிசற்குவர் துபொருந்இப் பின்புகின்று கின் 

மனம்கெடழும் செவ்விபார்ச்கும் கரலமல்ல, யான் வறுமையுற்று 8ிற்கின் றநிலைமை; 
நினக்கு வேண்டி.ற்றுத்தருதலை ௮மையான், நின்னுடைய அரசன் ; அவ்வரசன் 

பொருட்செ சாதலுச்கு அ௮ஞ்சாய், நீ; அவ்விடத்துப் பெரிய நிலம்பிறழ்ந்தாற் 
போல ஒருசாள் பொறுத்தற்கரிய பூசல் வருவதாயின், வருச்து தலுமுளதாம், எனது 

பித்துன்பத்தையுடைய சுற்றம்.---௪ - ற, 

அதனாற் போர்வருவசன்முன்னே பரிசில் தர துவிவொயாகவென்பதுகருச.த, ()



புறநானூறு மூலமும் உரையும்- க: 

(௧௪௦.) 2 கடவுநிலைப் பலவி ஞஞ்சிழற் பொருகன் 
மடவன் மன்ற செந்காப் புலவீர் 

வளைக்கை விறலியர் படப்பைக் கொய்த 

வடஇன் கண்ணுறை யாக யாஞ்சில 

0 வரிசி வேண்டினே மாகத் தான்பிற 

ator WO SAD றன்னுக் தூக்கி 

யிருங்கடறு வளைஇய குன்றத் தன்னதகோர் 

பெருங்களிறு நல்கி யோனே யன்னதோர் 

தேற்றா வீகையு முளதுகொல் 

௧௦ போம்றா ரம்ம பெரியோர்தங் கடனே. 

தணை - அது; துறை - பரிசிலவிடை, 

அமைனை *அவர் பாடியது. 

இ ்.--பெரிய நிலைமையையுடைய பலாமரதச்சையுடைத்சாய நாஞ்சின் 

மலைக்கு வேந்தன், ௮றிவுமெல்லியன், நிச்சயமாச ; செவ்விய சாவையுடையபுலவீர், 

௮&ரயணிச்ச கையையுடைய விறவியர் மனைப்பக்கத்தின்கட்பறிச்த இலைக்கு மேல் 

தூவுவதாக யாங்கள் சில ௮ரிசவேண்டி னேமாக, தான் பரி௫ஏலர்க்குசவும் வரிசை 

யறிசலால் எம்வறுமையைப்பரர்த்தலேயன்றித் தனதுமேம்பரட்டையும் சதூச்ப் 
பெரிய சுரஞ்சூழ்க் ச மலைபோல்வதொரு பெரிய யானையையளித்தான் ; ஆதலான். 

ஒருவறகு ஒன்றனைக்கொடுக்குமிடத்து ௮ப்பெற்றிப்பட்டதோர் தெளியாக்கொ 

டையும் உளதசோதான் ? பெரியோர் தாங்கள்செய்யக்கடவமுறைமையைத் செரி 

நீது பாதுகாத்துச் செய்யார்கொல்.-.-ஏ - று. 

பிறவென்பது, அசைநிலை, கொல்லென்பது, பின்புங்கூட்டி யுராக்சப்பட் 

டாதி (௪௪௦ 

(௪௪௧.) பாணன் சூடிய பசும்பொற் ருமை 

மாணிழை விறலி மாலையொடு விளங்கக் 

கடும்பரி மெடுந்தேர் பூட்டுவிட் டசைஇ 

யூரீர் போலச் சு.ரத்திடை யிருந்தனிர் 

௫ யார் ரோவென வினவ லானாக 

காசெ ஷஞொககற் கடும்படி யிரவல 

வேன்வே லண்ணற் காணா ஒங்கே 

நின்னினும் புல்லியே மன்னே யினியே 

யின்னே மாயினே மன்னே யென்று 

  

* இப்பாட்டினை, மச்சட்பாடாண்டிணைக்குரிய * சகொடுப்போசேசத்தல்” என் 

னுச்துறைச்கு உசாரணமாசக்காட்டினர் நச்சினுர்க்கினியர் [தொல், பொரு, புறச் 

இணையியல் ௬௫ - ம் ரூத்திரவுரை]. 

* ஒளவையாசென்றும் பிரதிபேதமுண்டு,



௧௬௮ புறநானூறு மூலமும் உராயும். 

௧௦ %மடா௮ போரா வாகுத லறிகந்தும் 

படா௮ மஞ்ஜைக் சேத்த வெஙகோ 

கடா௮ யானைக் கலிமான் பேக 

ளனெத்துணை யாயிலு மீத்த னன்றென 

மதுமைகோக் கின்றோ வன்றே 

க௫ பிறர், வறுமைநகோக் இன்றவன் கைவண் மையே. 

திணை - அது ; துறை - பாணாற்றுப்படை ; புலவராநிறுப்படையுமாம். 
வையாவிக்கோப் பேநம்பேகனைப் பரணர் பாடியது. 

இ-ள். பாணன்ருடிய ஒட்டற்ற பொன்னாற்செய்யப்பட்ட சாமரைப்பூ 
மாட்சிமைப்பட்ட ௮ணியினையுடைய விறலியணிச்ச பொன்னரிமாலையடனேவிள 

ங்கக் கடியகுதிறராயைப்பூண்ட மெடி.யதேராைப் பிணிப்பைவிட்? இளைப்பாறி 

ஊரின்சண் இருர்திர்போலச் சுரச்திடையிருந்தர் , நீர்யாவிர் பரணரோ? என எம் 

மைக்கேட்டலமையாத புல்லென்ற சுற்றத்தையும் மிசக்கபசியையுமுடைய இரலல 

னே, வென்றிவேலையுடைய தலைவனைச் காண்பதன்முன் யாம் நினனினும்வறியேம்; 

இப்பொழுது அ௮வ்வறுமைநீங்கி இத்சன்மையேமாயினேம், எச்காளும்; உடா 

போ.ரரவாதலை அ௮றிந்துவைச்தும் படாத்இனை மயிலுக்குக்கொடுத்த எமமிறைவன், 

மசமிக்கயானையினையும் ॥னஞ்செருக்கெ குதிரையினையுமுடைய பேகன், எவ்வள 

வாயினும் கொடுத்தல் ௮ழகசதென்று மறபிறப்பைகோக்கற்றோவெனின், அன்று ; 

பிறரது மிடி.யைச்சருதிற் ற, ௮வனது சைவண்மை.--௭ஏ - று, 

எங்கோ, பேகன், ௮அவன்கை௨ண்மை மறுமைநேரக்இழ்றன்று ; பிறர்வறுமை 

கோக்கிற்றெனக்கூட்டுக, 

 நின்னினும்புல்வியேமன்' என்பது, : பண்டுகாமமன்” என்பதுபோலகின்ற.த. 

Ribs wer - ௮சைகிலை. (௧௪௧) 

(௧௪௨,.) அறுகுளத் துகுத்து மகலவயற் பொழிந்து 

*முறுமிடத் துதவா துவர்நில மூட்டியும் 

வரையா மரபின் மாரி போலக் 

கடா யானைக் கழற்காற பேசன் 

டு கொடை.மடம் பூத லல்லது 

படைமடம் படான்பிதர் படைமயக் குறினே. 

திணை - அது ; துறை - இயன்மோமி. 

அவனை அவர் பாடியது, 

இ-ள்.--வற்றியகுளத்தின்சண்ணேபெய்தும் ௮சன்றவிளைகிலத்தின்சண்ணே 

சொரிர்தும் இவ்வாறு குளத்தும் விளைகிலத்துமபெய்யாது களர்கிலததைநிறைத் 
  

* வானம் வாய்த்த வளமலைக் கவா௮ற், கான மஞ்ைக்குக் கவிங்க ஈல்கய, 

வருந்திற லணங்க னாவியர் பெருமகன், பெருங்க னாடன் பேகலும்'' என்பது 
சிறுபாணற்றுப்படை [௮டி. ௮௪ - ௮ஏ], 

* உறுகிலத்துதவாதென்றும் பாடம்,



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௧௩௯ 

தும் எவ்விடத்தும் வராயாதமரபினையுடைய மழைபோல மதமிக்ச யானையினை 
யுடைய கழல்புளைர்த காலையுடைய பேகன் கொடையிடத்துத் தான் ௮றியாமைப 

படுசலல்ல.து பிறர்படைவந்து கலந்துபொரின் ௮ப்படையிடத்துத் தான் ௮றியா 

மைப்படான்.---௪ - று, 

படைமடமென்றது, வீசரல்லாதார்மேலும், முதுகிட்டார்மேலும், புண்பட் 

டார்மேலும் ரூத்தார் இளையார்மேலும் செல்லுதல், (௧௫௨) 

(௧௪௬.) மலைவான் கொள்கென வுயர்பலி தூஉய் 
மாரி யான்று மழைமேக் குயர்கெனக் 

கடவுட் பேணிய குறவர் மாக்கள் 

பெயல்கண் மாறிய வுவகையர் சாரற் 

டு புனதஇனை பயிலு காட செனப்போரசக் 

சைவள் ளீகைக் கடுமான் பேக 

யாரகொ லளிய டானே நெருகம் 

சுரனுமந்து வருந்திய வொக்கல் பசித்தெனக் 

குணில்பாய் முரசி னிரங்கு மருவி 

௧௦ களியிஞுஞ சிலம்பிற் சீறூ ராங்கண் 

வாயிற் மோன்றி வாழ்த்து கின்று 

நின்னுகின் மலையும் பாட வின்னா 

இகுத்க கண்ணீர் நிறுத்தல் செல்லாண் 

முலையக கனைப்ப விம்மிக் 

கடு குழலினை வதுபோ லழுதனள் பெரிதே. 

திணை - பேநந்திணை ; துறை - தறுங்கலி ; தாபதநீலையுமாம். 

அவலை துறக்கப்பட்ட கண்ணகிகாரணமாக அவனைக் கபிலர் பாடியது. 

இ- ள்.--மலையை மழைவந்துரூழ்கவென்று மிக்கபவியைத்தாவி ௮ம்மழை 

மிசப்பெய்தலான் அப்பெயல் அமைந்து முகல் மேலேபோவதாகவேண்டுமெனத் 

தெய்வச்தைப்போற்றிய குறமாக்கள் மழை இடச்துமாறிய உவகையராய் மலைச் 

சாரற்கட் புனத்தனையை உண்ணுகாட, சனச்தினாற்செய்யும் போரையும் சைவண் 
மையாற்கொடுச்கும் கொடையினையுமுடைய விரைச்த குதிரையையுடைய பேக, 
அங்வருளத்தச்சாள், யாசோதான் ? நெருகற்றுச்சுரத்தின்சண்ணே சடந்துவருர்திய 
எனதுசுற்றம் பத்ததாக, கடி.ப்பு அறையப்பட்ட முரசுபோல ஒலிச்கப்பட்ட 
அருவியையுடைய பெரிய உயர்ர்தமலைச்கட் றிய ஊராக அவ்விடத்து வாயிற் 

சண்ணேவந்துதோன்றி வாழ்த்திநின்று நின்னையும் நின்மலையையும்பாட, ௮ப்பொ 

மூ இன்னாதாகச்சொரியப்பட்ட சண்ணீரை ஓழித்தல்மாட்டாளாய் ௮ச்சண்ணீர் 

மூலையிடத்தைசனைப்பப் பொருமிக் குழல் இரங்கியொலிப்பதுபோல் அழுதாள், 

மிசவும்,--௪ - று. 

மழைவேண்டுங்காலத்துப் பெய்வித்தற்கும் வேண்டாச்சாலத்து ஓழித்தற்கும் 

பலிதாஉய்ப்பேணிய குறவராயெமாக்களென்க,



BHO புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

மாக்கள் புனத்தினை அயிலுசாட, பேச, என்னெச்சகல்ப௫ித்சென வாயிற்ரோ 

ன்றி வாழ்த்திநின்று கின்னும்கின்மலையும்பாடச் குழல் இனைவதுபோல அழுதாள் ; 

அவ்வளிக்கத்தசீசாள் யார்கொல்? ௮வள்பால் ௮ருள்பண்ணத்தகுமென வினை 

மடி.௧க. | 

இத, நகின்மலையிற்குறவர்மாச்கள் கடவுட்பேணி மழைவேண்டியபொழுது 
பெற்றுத் தாம்வேண்டுமுணவு நுகருமாறுபோல் இவளும் நின்னருள்பெற்று இன்ப 

அகர்வாளாசவேண்டுமென்பதோர் ஈயந்தோன்றறின்றது. மழைமிகப்பெய்தலா 
னென்பது, ஆற்றலாற் கூறப்பட்டது. 

பேகனாற்றுறக்கப்பட்ட சண்ணடுயை அவனோடுகூட்டலுறவார், அருள்பண் 

ண மேண்டுமென்று இரந்துகொண்டுகூறினமையின், குறும்சலியாயிற்று, 

குறவர்மாச்கள் - இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை, (௧௬௯) 

(௧௪௪,) அருளா யாதலோ கொடிதே யிருள்வரச் 

சீமியாம் செவ்வழி பண்ணி யாழநின் 

காசெதஇர் கானம் பாடினே மாக 

நீனறு நெய்தலிற் பொலிந்த வுண்கண் 

டு கலுழ்ந் துவா ரரிப்பனி பூணக ஈனைப்ப 

வினைக லானா ளாக வீள்யோய் 

இளையை மன்னெங் கேள்வெய் யோற்கென 
யார்தற் மொழுதனம் வினவக் காந்தண் 

(LP Gn BLY BOT விரலிற் கண்ணீர துடையா 

௧௦ யாமவன் இளைஞே மல்லேங் கேவளினி 

யெம்போ லொருத்தி ஈலனயநக் தென்றும் 
வரூஉ மென்ப வயங்குபுகழ்ப பேக 

னொல்லென வொலிக்குக் தேரொடு 

முல்லை வேலி கல்லூ ரானே. 

திணையும் துறையும் அலை. 

அவனை அவள்கர் ரணமாகப் *பரணர் பாடியது, 

இ எ்.--அருள்பண்ணாயாதல் கொடிது ; மாலைக்காலம்வச்சவளவிலே சிறிய 

யாழை இரங்கற்பண்ணாயெ செவ்ஏழியென்னும்பண்ணிலே வாடிக்கும்பரிசுபண்ணி 
நினது மழையையேற்றுக்கொண்ட காட்டைப்பாடினேமாக, நீலஈறுகெய்தல்போ 

ன்று பொலிந்த மையுண்டகண்கள் கலங்கிவீழ்ச்த இடைவிட்ட துளிகள் பூண 
யுடைய மார்பைஈனைப்ப வருந்துதல் அமையாளாக, இளையோய், 4 இளைமையை 

யுடையையோ எம்முடையசேண்மையைவிரும்புவோனுக்கு' என யாங்கள் தன்னை 

வணங்கக்கேட்டேமாக, ௮வள் சாச்சள்மொட்டுப்போலும் விரலாலே சன் சண்ணீ 
ராத்துடைத்து நாங்கள் அவனுடைய களைஞரேமல்லேம் ; கேட்பாயாக, நீ இப் 
பொழுது ; எம்மை ஒப்பாளொருத்தியடைய ௮ழகைக்காதலித்து எர்நாளும்வரு 
  

% வன்பரணரென்றும் பிரதிபேதமுண்டு,



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௧௪௧ 

மென்று பலரும் சொல்லுவரென்றுகூறினாள் ; விளங்க புகழையுடையபேகன், 

ஒல்லெனமுழங்கும் தேருடனே முல்லைவேலியையுடைய சல்லூறின்௧கண்.---௭ - று, 

சளையையோவென காரமும், என்றாளென ஒருசொல்லும் வருவித்துளாச் 

கப். பட்டன. 

நின்கானம் பாடினேமாக, இனைதலானாளாக, யாம் தற்றொழுதனம் வினவ, 

தன்கண்ணீர்துடைத்துப் பேகன் ஒருத்திலனயர்து ஈல்லூரின்கண் என்றும் வரூ௨ 

மென்பவென்றாள் ; அவளை ௮ருளாயாதல் கொடி.செனக்கூட்டி வினைமுடி வுசெய்ச, 

எம்போலொருச்தியென்றது, உவமைகருதாது வன்மையுரை தோன்றதநின் 

ற. இனி, யாம் தற்றொழுதனம்வினவினேமாச, ௮வளாயத்தார் தம்விரலால் 
அவள் சண்ணீராத்துடைத்து யாம் ௮வன்்ளைஞைசேமல்லேம் இதுபுகுந்தவாறு 

யாம் கூறக்கேளென முன்புகூறிப் பின் பேகன் எம்போலொருத்தி ஈலன் கயந்து 

ஈல்லூமின்கட்சென்று வருமென்றுசொன்னார்கள் ) இல்வாறு இளையோளும் ஆயத் 

தாரும் உறும் துன்புறவு£ர்த்து ௮ருளாயாதல் கொடி.தெனவுனாப்பினுமமையும். 

எம்போலொருச்தியென்றது, எம்மைப்போலும் பொதுமகசொருத்தியென 

அவளை இழித்துக்கூறியவாறு. (௧௪௪) 

(௧௪௫.) மடத்தகை மாமயில் பனிக்குமென் நருலிப் 

படா மீத்த கெடா நல்லிசைக் 

கடா௮ யானைக் கலிமான் பேக 

ப௫ித்தும் வாரம் பாரு மிலமே 

டு களங்கனி யன்ன கருக்கோட்டுச் சீறியாம 

நயம்புரிஈ துறையுகர் நடுங்கப் பண்ணி 

யறஞ்செய் தமோ வருள்வெய் யோயென 

விஃ்தியா மிரர்த பரிசிலஃ தருளி 

னினமணி நெடுந்தே ரேறி 

௧௦ யின்னு துறைவி யரும்படர் களைமே. 

தீணையும் துறையும் அவை. 

அவனை அவள்காரணமாக அவர் பாடியது. 

இ-ள்.--மெல்லிய தகைமையையுடைய கரிய மயில் குளிரால்ஈடுங்குமென்று 

அருள்செய்து படாம்கொடுத்த அழியாத நல்லபுகழினையுடைய மதம்பட்டயானை 
யையும் மனஞ்செருக்யெகுதிரையையுமுடைய பேக, யாம் ப௫த்தும்வருவேமல் 
லேம்; எம்மாற் பரிச்கப்படுஞ்சுற்றமுமுடையேமல்லேம் ; சளாப்பழம்போன்ற 
கரிய கோட்டையுடைய சிறிய யாழை இசையின்பத்தைவிரும்பியுறைவார் அவ் 

விசையின்பத்தால் தலையசைத்துச் கொண்டாடும்படி. வாசித்து, அறத்சைச்செய்வா 
யாச ௮ருளைவிரும்புவோயென இது, நின்பால் யாம் இரச்தபரிசில்; இற்றையிசவின் 

கண் இனமாகிய மணியையுடைய உயர்ந்ததேறையேறிப்போய்ச் காண்டற்கு இன் 

னாதாக உறைகன்றவள் பொறுத்தற்கரிய கினைவாலுண்டா௫யயெசோயைத் இர்ப்பா 

யாக,--ஏ - று, 

பேச, தேபேறி இன்னாதுறைவி அரும்படர் களை ; யாழைப்பண்ணி யாம் இச 
நதபரிசில் இதுவெனக்கூட்டுக,



௧௪௨ புறநானூறு மூலமும் உணாயும், 

இதுவென்றது, அப்படிப் படர்களைதலை. *மடத்தசை மாமயில் பனிச்குமென் 

தருளிப் படா௮ மீத்தபேக” ஏஎன்றகருத்து : இவ்வாறு ஒருகாரணமுமின்றியும் 
அருள்பண்ணுஇன்ற நீ நின்னால்வருந்துகன்ற இவட்கு அருளாசொழிதல் தகாசென் 
பதாம், இனி, ௮ருள்வெய்யோய், யாமிரச்தபரிசில், அறஞ்செய்யவேண்டுமென்று 

கூறுமிது; ௮வ்வறந்தான் யாதென்றுகேட்பின், நின்பால் ௮ருள்பெறாமையின் இன் 

னாதுறைவி அ௮ரும்படரை நீசென்றுகளைதல் ; ௮தனைச்செய்வாயாகவெகஷகை கூட்டி, 

யுரைப்பினுமமையும். 

மடச்தகை மாமயில் பணிச்குமென் றஞ்சியென்பதா ௨ம் பாடம், (௪௪௫) 

(௧௪௪௬.) அன்ன வாகநின் னருங்கல வெறுக்கை 
யவைபெறல் வேண்டே மடிபோர்ப் பேக 
சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணிநின் வன்புல 

நன்னா பாட வென்னை நயந்து 

௫ ப௫ிசி னல்குவை யாயிற் சூரி 

நலகா மையி னைவரச் சாறு 

யருந்துய ௬ுழக்குகின் He Bent யரிவை 

கலிமயிற் கலரவல் கால்குவித் தன்ன 

வொலிமென் கூஈதம் கமழ்புகை கொளிஇத் 

௧௦ தண்கமழ் கோதை புனைய 

வண்பரி நெடுந்தோ பூண்ககின் மாவே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

அவனை அவள்காரணமாக அிசிலகீழார் பாடியது. 

இ-எ்.--௮த்தன்மையவாக ; கின்னால்சரப்பட்ட பெறுதற்கரிய ஆபரணமும் 
செல்வமுமாகய ௮வைபெறுதலைவிரும்பேம்; கெரல்லும்போராயுடைய பேக, 

சிறியயாழைச் செவ்வழியாகப்பண்ணி வாசித்து நினது வலியகிலமாகிய ஈல்ல மலை 

நாட்டைப்பாட, என்னைச்காதலித்துப் பரிரில தருகுவையாயின், தலைவனே, நீ ௮௬ 

ளரமையாற் சண்டாரிரல்க மெலிச்து ௮ரிய துயரச்சான் வருந்தும் உன்னுடைய 

திருந்திய ௮ணியையுடைய ௮ரிவையது தழைத்த மயிவினதுபீவியைச் காலொன் 

றச் குவித்தாற்போன்ற தழைத்த மெல்லியகூர்சற்கண்ணே மணங்கமழும்புசை 

யைக் கொள்ளுவித்துச் குஸிர்ச் த மணங்கமழும் மாலையைச்சூட வளவிய செலவை 

யுடைய உயர்ச்ததேராை நின்குதிரைகள் பூண்பனவாக..--௭ - று. 

௮ன்னவாகவென்றது, இரவலர்க்கு அருங்கலவெறுச்சைகளை எளிதிற்கொடுப் 

பையன்றே? ௮வ்வெறுக்சை எமக்கும் எளிதாகவென்றவாரும், (௧௫௬) 

(௧௫௭.)%கன் முழை யருவிப் பன்மலை நீந்திச் 

சிறியாழ் செவ்வழி பண்ணி வந்ததைக் 
கார்வா னின்னுறை தமியள் கேளா 

நெருக லொருசிறைப் புலம்புகொண் டறையு 
ககள்வி! 

* சன்முசையருவியென்றும் பாடம்,



புறநானூறு மூலமும் உளாயும். ௧௪௩ 

௫ மரிமதர் மழைக்க ணம்மா வரிவை 

கெய்யொடு துறக்க மையிருங் கூக்தன் 

மண்ணு மணியின மாசற மண்ணிப் 

புதுமலர் கஞல வின்று பெயரி 

னதுமனெம் பரிசி லாவியா கோவே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

அவள்காரணமாக அவனைப் பேநங்தன்நூர் £ழார் பாடியது. 

இ - ள் -கன்முழைக்கணின்றும் விமும் ௮ருவியையுடைய பலமலைகளை அரி 

இற்கழித்துச் சிறியயாமைச் செவ்வழியென்னும்பணணை வாடிக்கும்படியாகப் 

பண்ணி வா௫த்துவர்ததற்குக் கார்காலத்துமழையினது இனியதுளி வீழ்சன்ற 
ஒசையைச் தமியளாகச்கேட்டு கெருகற்ற ஒருபச்சத்துத் தனிமைகொண்டிருக்த 

அ௱ிபரச்த மதர்த்த குளிர்ச்சியையுடைய கண்ணினையும் அழயெமாமைகிறத்தினையு 

Yow #65 HheawHf மெய்யாற்றுறச்சப்பட்ட மையபோலும் கரியமயினா 

ஒப்பமிடப்பட்ட நீலமணியினும் மாசறக்சமழுவிச் செல்விமலர்நெருங்கும் பரிசு 
இன்று வருவையாயின், அதுவாகும், எம்முடையபரிசில்; அவியருடையவேந்தே...- 

I - 2. 

உறை - துளி; என்பது, அகுபெயசால் துளியினோேசையை. மன் - ௮சை, 

சறியாம் செவ்௨_ழிபண்ணிவச்சதற்கு ௮ரிவைகூக்தல் புதுமலர்களுலும்படி. ௮வ 

ள்பால் என்னொடும்வரின் எம்பரிசில் ௮துவெனக்கூட்டுக, 

கெய்பூசதலோடு பேணு தலைச்துறச்தவெனினுமமையும். செவ்வழிபண்ணிவரந் 

சது, புதுமலர்கஞலவென்று இயைத்துரைப்பாருமூளர். (௧௮௪) 

(௧௪௮.) கறங்குமிசை யருவிய பிறங்குமலை கள்ளிகின் 
னசைவி னோேன்றா ணசைவள னேத்தி 

நாடொறு ஈன்கலங் களிற்றொடு கொணர்ந்து 

கூடுவிளங்கு வியனகர்ப் பரிசின் முற் றளிப்பப் 

@ பீடின் மன்னர்ப் புகழ்ச்சி வேண்டிச் 

செய்யா கூறிக் களத்த 

லெய்யா தாகின்றெஞ் சிறுசெம் நகரவே, 

திணை - பாடாண்டிணை ; துறை - பரிசிந்றுறை. 

*கண்டீாக்கோப் *பேநநள்ளியை வன்பரணர் பாடியது. 

இ. ன்.--உச்சக்கணின்றும் ஆவித்து இழிதரும் அருவியினையுடைய உயர்ந் 

மலையையுடைய கள்ளி, நினது சளர்ச்சியில்லாத வலியமுயற்சியானாய ஈச்சப்படும் 

செல்வத் தைவாழ்த்தி சாடோறும் ஈல்ல ௮ணிசல சத்தைக் களிற்றோடே கொண்டு 

வந்து கெற்கூடுவிளங்கும் ௮அசலியககரின்கணிருச்து சூழ்ச்திருச்சபரிசிலர்ச்கு ௮ளி 

த்துவிடுத்தலாற் பிறர்க்கயும்பெருமையில்லாச ௮. சரைப்புகழும்புகழ்ச்சியைவிரு 
  

* கண்டி. ற்கோவென்றம் பிரதிபேதமுண்டு. 

* பெருஈற்கொளியென்றும் பிரதிபேதமுண்டு,



௧௪௪ புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

ம்பி ௮வ்வர சர்செய்யாசனவற்றைச்சொல்வி ௮வர்குணங்களைச் கூறுதலை அறியாத 

தாயிற்து, எம்முடைய சிறிய செவ்வியகா.---ஏ - று, 

பொய்கூறாமையிற் செச்காவென்றார் ; தற்புகழ்ந்தாராசாமற் சிறுசெர்சா 

Gast. அ௮ருவியவென்றது, விசாரம். 

கள்ளி, நீ பரிசின்முற்றளித்சலான், எம் சறுசெர்கா நின்சசைவளனேத்தி மன் 

னரைப்புகழ்ச்சிவேண்டிச் செத்தல் எய்யாசாகஇன்றெனக்கூட்டுச ; நின்னசை 

வளன் ஏத்திக் கொணர்ந்து முற்றளிச்சலாலெனப் பரிஏலர்மேலேற்றி உரைப் 

பினுமமையும். (௧௪௮) 

(௧௪௯.) கள்ளி வாழியோ நள்ளி ஈள்ளென் 

மாலை மருதம் பண்ணிக் காலைக் 

கைவழி மருங்கிற் செவ்வழி பண்ணி 

வரவெமர் மறந்தன ரதுநீ 

டு புரவுக்கடன் பூண்ட வண்மை யானே. 

திணை - அது; துறை - இயன்மோமி. 

அவனை அவர் பாடியது. 

இ - ள்.--ஈள்ளி, வாழ்வாயாக; கள்ளி, ஈள்ளென்னும் ஒசையையுடைய 

மசலைப்பொழுதின்கண்ணே மருதமென்கின்றபண்ணை வாத்துக் காலைப்பொழு 
Basar கைவழியாகய யாழின்கட் செவ்வழியென்னும் பண்ணைவாடித்து *வர 
லாற்றுமுறைமையை எம்முடைய பாணர்சாதியிலுள்ளோர் மறந்தார் ; ௮வ்வாறு 

மறந்தது, நீ கொடுத்து ஒம்புதலைச் உடனாச மேற்கொண்டவண்மையான்.--௭ - று, 

சையகத்து எப்பொழுதும் இருத்தலான், யாழைச் கைவழியென்ரூர் ; AF 
பெயரான். வரவவர் மறந்தனென்பதூ௨ம் பாடம். (௪௬௯) 

(௧௫௦.) கூதீர்ப் பருந்தி னிருஞ்சிற கன்ன 

பாறிய சஏிதாரேன் பலவுமூதற் பொருந்தித் 

தன்னு முள்ளேன் பிறிதுபுலம் படர்க்தவென் 

னுயங்குபடர் வருத்தமு மூலைவு கோக்க 

டு மான்கணக் தொலைச்சிய குருதியங் கழற்கால் 

வான்கதிர்க் திருமணி விளங்குஞ் சென்னிச் 

செல்வத் தோன்றலோர் வல்வில் வேட்டுவன் 

மெழுதன னெழுவேற் கைகவித் திரீஇ 

யிமுதி னன்ன வானிணக் கொழுங்குறை 

௧௦ கானதர் மயங்கய விளையர் வல்லே 

தாம்வக் தெய்தா வளவை யொய்யெனத் 

தான்ஜெலி தீபின் விளாவினன் சுட்டிகின் 

* வரலாற்றுமுறைமையாவது, சாலைப்பண் மருதமும், மாலைப்பண் செனல் 

வழியுமென்பத.



புறநானூறு மூலமும உரையம. ௧௪௫ 

னிரும்பே ரொக்கலொடு தின்மெனத் தருதலி 
crip per மிசைந்து காய்பச நீங்இ 

க௫ நன்மர னளிய நறுக்தண் சாரற் 

“கன்மிசை யருவி தண்ணெனப் பருக 

விடுத, முடங்கினே னாக வல்லே 

பெறுதற் கரிய வீறுசா னன்கலம் 

பிறிதொன் றில்லைக் காட்டுமாட் டேமென 

௨௦ மார்பிற் பூண்ட வயங்குகா மார 

மடை செறி முன்கைக் கடகமொ டீத்தன 

னெர்கா டோவென நாடுஞ் சொல்லான் 

யார் ரோவெனப் பெயருஞ் சொல்லான் 

பிறர்பிறர் கூற வழிக்கேட் டிஏினே 
உட யிரும்புபுனைந் இயற்றாப் பெரும்பெயர்த் தோட்டி 

யமமலை காக்கு மணிகெடுங் குன்றிற் 

பளிங்குவகுத் தன்ன இீகீர் 

Mug சாட னள்வியவ னெனவே. 

திணை - அது; துறை - இயன்மோமி. 

அவன அவர் பாடியது. 

இ-ள்.--கூதிர்க்காலத்துப் பருச்தனது கரியசிறகையொத்த துணியாெ 

சரையையுடையேனாய்ப் பலாவடி.யைப்பொருக்தி, தன்னையுகினையேனாய் வேற்று 

நாட்டின்கட்சென்ற எனது ஓய்ச்த செலவானுளதாகய வருத்தத்தனையும் மிடியை 

யும்பார்த்து மாணினது இரளைத்தொலைத்த குருதிதோம்ச்த அழூய வீரச்சழலினை 

யுடைய காலினையும் வாலிய ஒளியையுடைய அழூயெ நீலமணிவிளங்கும் உச் 

யையமுடைய செல்வத்சையுடைய சலைவனாஏய ஓர்வவியவில்வினையுடைய டேட்டு 

வன், தன்னை ௮ஞ்சவிபண்ணினேனாய் எழுக்திருப்பேனைச் சைசவித்து இருத்தி 

கெய்யிமுதுபோன்ற வெள்ளியகிண ததையுடைய கொழுவியதடி.யைச் சாட்டுவழ்! 

யின்கண் வழிமயங்பப்போயெ இளையர்தாம் விரையவர்துபொருந்துவதற்குமுன் 

னே கடி.தாகத் தான்சடைந்த யோன் விரைக்துசுட்டு கின௫ மிசப்பெரியசற்றச் 

கடனே தின்மினென்றுதருதலான் ௮தனை யாங்கள் ௮மிழ்துபோலத்தின்று சுடு 

இன்ற ப௫ூர்க்சசாக, ஈல்லமரச்செறியவையுடைய நறிய குளிர்ச்ச மலைச்சாரற்கண் 

மலையுச்சயினின்றும்வீழ்ச்த ௮ருவிரீரைச் குளிரச்குடி.த்.து விடைகொள்ளத்தொட௨ 

ல்னேனாக, விரையவந்து பெறுதற்கரிய பெருமையமைந்த ஈல்ல அணிகலங்கள் 

தருதற்ரு வேறொன்றில்லை, யாம் காட்டுமாட்டி.ன்டண்ணேமெனச்சொல்லித் சனத 

மார்பிற்பூணப்பட்ட விளல்யெ மு.த்துவடவ்களையுடைய ஆரத்தைக் கொளுத்துச் 
  

  

* கன்முசையருவியென்றும் பாடம், 

4 “கரவாது, ஈட்டோ ர௬வப்ப சடைப்பரி கார, முட்டாது கொடுத்த முனை 

விளங்கு தடக்கைத, துளிமழை பொழியும் வளிதஞ்சு செடுங்கோட்டு, நளிமலை 

நாட னன்ளியும்'” என்பது சிறுபாணுற்றுப்படை [ அடி. ௧௦௩ - ௧௦௭ ]. 
௧௯



௧௪௬ புறநானூறு மூலமும் உரையும், 

செறிச்ச முன்கைக்கணிச்த கடகத்துடனே தர்தனன் ; நும்முடையகாடு எச்சாடேர 
வென்றுகேட்ப சாடும் சொல்விற்றிலன்; ம யாசெனக்கேட்பப் பெயரும் சொல்விற் 

றிலன்; ௮வனாடும் பெயரும் பிறர்பிறர் வழியின்கண்ணே சொல்லக்கேட்டேன் 

யான்; இரும்பாற் புனைந்து செய்யப்படாத மிச்சபுகழையுடைய தோட்டியாகயெ 
௮ம்மலையைக்காக்கும், ௮ழடய பெரிய பக்கமலையினையும் பளிங்கை வகுத்தாற்போ 
ன்ற வெளியகிறத்தையுடைய இனியநீரையுமுடைய பெரிய மலைசாட்டையுடைய 

சள்ளி ௮வனென,--௭.- று, 

பலவுமுதற்பொருச்திச் சொழுதனனெனவும், மலைகாக்கும் சள்ளியெனவு 
மியையும். ௮வன் சள்ளியெனப் Ini pia. வழிச்சேட்டி.ரனெனச்கூட்டுக, 

நீங்க - நீங்க. (௧௫௦) 

(௧௫௧.) பண்டும் பண்டும் பாடுக ருவப்ப 

விண்டோய் சமைய விறலவளரைாக் கவாற் 

கிழவன் சேட்புலம் படரி னிழையணிக் து 

புன்றலை மடப்பிடி. பரிசி லாகப் 

டு பெண்டி௬ தம்பதம் கொடுக்கும் வண்புகழ்க 

கண்டீ ரக்கோ னாகலி னன்று 

மூயங்க லான்றிசின் யானே பொலந்தேர் 

நன்னன் மருக னன்றியு நீயு 

முயங்கற் கொத்தனை மன்னே வயய்குமொழிப 

௧௦ பாகொக் கடைத்த கதவி னாருமழை 
யணங்குசா லடுக்கம் பொழியு நு 

மணங்கமழ் மால்வரை வரைந்தன செமமே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

இளங்கண்டீரக்கோவும் *இளவச்சிரக்கோவும் ஒநங்கீநந்தவமிச் சேன்ற 
பேநந்தலைச்சாத்தனுர் இளங்கண்டீரக்கோவைப்புலலி இளவச்சிரக்கோவைப் 
புலலாராக, என்னை என்சேயப் புலலீராயினீரேன அவர் பாடியது. 

இ ்.--முன்பேயும் முன்பேயும் பாவொர்விரும்ப விசும்பைப்பொருக்திய 

உச்சியையுடைய இறந்த மலைப்பக்கத்துத் தம்கணவர் நெடுந்தூரத்தேசெல்லின் 

ஆபசணத்தையணிர்.து புல்வியகலையையுடைய மெல்லியபிடி.யைப் பரிசிலாகக் 

சொண்டு அவர்பெண்டிரும் தம் சரச்திலே பரிசில்கொடுக்கும் வள்ளியபுகழையு 

டைய சண்டீரக்கோனாகலாலே பெரிதும் தழுவிக்கொள்ளுசலையமைர்தேன் யான்; 

பொன்னாற்செய்யப்பட்ட தேரினையுடைய ஈன்னன்மரபிலுள்ளானா சலன்றியும் நீ 
யும் தழுவு தற்குப்பொருச்தினாயாயினும் விளங்கும் மொழியையுடைய பாவொர்கச்கு 
அடைத்த கதவுகா. ரணமாக, இயங்குமுடஇல் செய்வமமைச்் ச ௮ரைமலைச்கண்ணே 
சொரியும் நமது மணகாறும் உயர்க்தமலையைப் பாடுதலைநீக்கனொர், ஏம்முள்ளார் ; 

ஆதலான், மூயங்இற்றிலேன்.--௪ - ற, 
  

  

% இளவிச்சிச்சோவென்றும் பிரதிபேதமுண்டு,



புறநானூறு மூலமும் உராயும். bor 

பெண்டிரும் தம்பதங்கொடுக்குமெனவே ஆடவரும் தம் தரத்தே களிறுகொடு 
gan Curt gg. 

போலப் பன்மைசுட்டி.கின்ற.து, 

இழவன்” என்பது, * ஏவலிளையர் தரய்வயிறு கரிப்ப” என்பது 

 சன்னன்மருகனன்றியும்” என்றதற்கு : பெண் 
கொலைபுரிச்த ஈன்னன் போல, வராயா நிரயத்துச் செலியரோ வென்னை' என் 
மையின், அதுவும் வரைதற்கு ஒர்காரணமாக உரைப்பாருமூளர், பதமென்றது, 
பரிசலை, மன் - ஒழியிசைக்கண்வந்தது. 

(௧6௨) 

௧௦ 

டு 

௨௦ 

வேழம் வீழ்த்த விழுக்தொடைப் பகழி 

பேழவா யுழமுவையைப் பெரும்பிறி துதீஇப் 

புழதறலைப் புகர்க்கலை யுருட்டி. யுரற்ழலைக் 

கேழதற் பன்றி வீழ வயல 

தாழற புற்றக் துடும்பிற் செற்றும் 

வல்வில் வேட்டம் வலம்படுத் திருந்தோன் 

புகழ்சால் சிறப்பி னம்புமிகத் இளைக்குங் 

கொல்வன் யார்கொலோ கொலைவன் மற்றிவன் 
விலைவன் போலான் வெறுக்கைநன் குடைய 

ஞ் தாழ்ந்த வம்பகட்டு மார்பிற் 

சா.ர லருவிப் பயமலைக் கிழவ 

னோரி கொல்லோ வல்லன் கொல்லோ 

பாடுவல் விறலியோ வண்ண 1b 

மண்முழா வமைமின் பண்யாம் நிறுமின் 

கண்விடு தூம்பிற் களிற்.றுயிர் தொடுமி 

னெல்லரி தொடுமி னாகுளி சொமிமின் 

பதலை யொருசண் பையென வியக்குமின் 

மதலை மாக்கோல் கைவலக் தமினென் 

ஜிறைவ ஞகலிற் சொல்லுபு குறுகி 

மூவேழ் துறையு முறையுளி கழிப்பிக் 

கோவெனப் பெயரிய காலை யாங்கது 

தன்பெய சாகலி னாணி மற்றியா 

நாட்டிட னாட்டிடன்! வருது மீங்கோர் 

வேட்டுவ ரில்லை நின்னொப் போரென 

௨௫ வேட்டது மொழியவும் விடான் வேட்டத்திற் 

௯௦ 

ரனுயிர் செகுத்த மானிணப் புழுக்கோ 

டானுருக் சன்ன வேரியை suas 
தன்மலைப் பிறந்த காவி னன்பொன் 

பன்மணிக் குவையொடும் விரைஇக் கொண்மெனச் 

சுரத்திடை நல்கு யோனே விடர்ச்சிமை 

(௧௫௪)



௧௪௮) புறநானூறு மூலமும் உளாயும். 

யோங்கிருங் கொல்லிப் பொரு 

னோம்பா வீகை விறல்வெய் யோனே. 

திணை - ௮து; துறை - பரிசில்விடை. 
வல்விலஒரியை வன்பரணர் பாடியது. 
இ.ள்.--அனையைச் கொன்றுவீழ்த்த Apts சொடையையுடைய அம்பு 

'பெரியவாயையுடைய புலியை இறக்துபாட்டையுறுவித்துத் துளைபொருக்திய கோ 

்டையுடைத்தாகயெ தலையினையுடைய புள்ஸிமான்கலையையுருட்டி. உரல்போலும் 

தலையையுடைய கேழலாூய பன்றியைலீழச்செய்து அதற்கு அயலதாயெ அழ்தலை 
யுடைய புற்றின்கட்டெக்ெற உடும்பின்௧கட்சென்றுசெறியும் வல்வில்லாலுண்டா 

இய வேட்டத்தை வென்றிப்படுத்தியிருர்தவன், புகழமைந்த சிறப்பினையுடைய 
அம்பு ஏத்தொழிலிலேமிகச் சென்றுறுதற்டுச்சாரணமாகய கொலைவன் யாரோ 

தான்? கொலைவன் மற்றிவன், விலை ஏதுவாகக் கொன்றானாகமாட்டான் ; செல் 
வத்தை மிசவுடையனாயிருந்தான் ; சந்சனம்பூசிப்புலர்த்திய அழக பரர்தமார் 

பினையுடைய, சாரற்சண்ணே அ௮ருவியையுடைய பயன்படுமலைக்குத் தலைவனா 
ரியோ அ௮ல்லனோசான் ? அ௮வளனாகத்தகும் ; யான்பாடுவேன், விறலி, ஒருவண் 

ணம்; நீங்களும் முழாவின்கண்ணே மார்ச்சனையையிடுமின்; யாழிலே பண்ணையகிறு 

தீதுமின் ; கண்திறச்சப்பட்ட groum@uy சஸிற்றினதுகைபோலும் வடி. யையு 

டைய பெருவங்யெத்தை இசையுங்கோள் ; சல்வியை வாூியுமின் ; சிறபறையை 

௮றையுங்கோள் ; பதலையில் ஒருமுசச்சை மெல்லெனகச்கெொட்டுமின் ; ஈமதுபிறப் 

புணர்ச்தும் கரியகோலைக் கையின்கண்ணே தாருங்கோளென்றசொல்வி அணுத் 

தலைவனாசலாலே இருபத்தொரு பாடற்றுறையையும் முறையாற் பாடி.மூடி. த்துப் 

பின்னர்ச் சோவேயென்று ௮அவன்பெயர்கூறியகாலத்து அவ்விடத்து ௮வ்வார்த்தை 

தன்பெயசாதலால் சாணிப் பின்னை யாங்கள் நாட்டி டந்தோறும் காட்டிடச்தோ 

go சென்றுவருவேம், இவ்விடத்து ஒருவேட்டுவரில்லை, நின்னை ஒப்போரென 

யாம்விரும்பியதுகூறவும் அதற்குச் காலச்தரானாய் வேட்டையின்சண் தானெய்த 

மானினது கிணத்சையுடைய தசையினது புழுச்குடனே அவின் செய்யை உருக்க 
ஞற்போன்ற மதுவைச்தக்து சன்னுடைய மலையின்சட்பிறர்த உலியில்லாத ஈல்ல 

பொன்னைப் பலமணிச்திளுடனேகலர்து இதனைச் கொண்மினெனச்சொல்லிச் 

கரத் இடத்தே எமக்குத்தர்சான் ; மூழையையுடைத்தாயெ உச்சியையுடைய உயர் 

சத பெரிய கொல்விக்குத்தலைவன், பாதுகாவாத வண்மையினையுடைய வென்றி 

யைவிரும்புவோன்.---௪ - று. 

புழலென்றத, அகுபெயராற் புழலையடையகோட்டை. களிற்றயிரென்றது, 
ஆகுபெயராற் களிற்றினதுகைபோலும் வடி வையுடைய பெருவங்யெத்தை, பாடு 
வல்விறவியோர்வண்ணமென்றது, நீயும் ஒன்றுபாடுவாயாகவென்னுகநினைவிற்று. 

நீருமென்றது, கூட்டதச்ை5. மூவேழ்துறையுமென்றயது, வலிவு மெலிவு சமமென் 

னும் ஞமூன்றுதானத்திலும் ஓஒவ்வொன்றில் ஏழு சானமுழ.,ச்துப்பாடும் பாடற் றுறை 

யை; அன்றி, இருபத்சொருகரம்பா ற்ஜொடுக்கப்படும் பெரிய யாழெனினுமமை 
யும், தம்மினென்றது, சமினெனச் குறைச்துகின்ற 2. 

கொல்லிப்பொருஈனாயெே விறல்வெய்யோன் கோவெனப் பெயரியகாலை, 
அது தன்பெயராசலின்சாணி வேட்டதுமொழியவும்விடானாம் சல்்யோனெனசகச் 

& 08. (௧௫௨)



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௧௪௯ 

(௧௫௬,) மழையணி குன்றத்துக் இழவ ஞூளு 
மிழையணி யானை யிரப்போர்க் £யுஞ் 

சுடர்விடு பசும்பூட் சூர்ப்பமை முன்கை 

யடுபோ சானா வாத ஜனோரி 

டு மாரி வண்கொடை காணிய சஈன்றுஞ் 

சென்றது மன்னெங் கண்ணுளங் கடும்பே 

பனிடூீர்ப் பூவா மணிமிடை குவளை 

வானாச் தொடுத்த கண்ணியுங் கலனும் 

யானை யினத்தொடு பெற்றனர் நீங்கிப் 

௧௦ பசியா ராகன் மாறுகொல் விசிபிணிக் 

கூமிகொளின்னியங் கறங்க 

வாடலு மொல்லார்தம் பாடலு மறந்தே, 

திணை - அது; துறை - இயன்மோமி. 

அவனை அவர் பாடியது, 

இ-ள்.--முஇல்சூழ்ந்த மலைச்குத்தலைவன், சாடோறும் பட்டரு,தலாஇயபூண் 

களையணிர்ச யானையை இரப்போர்ச்குச்கொடுக்கும் கதிர்வின்ற பசும்பொன் 
னாற்செய்த ௮ணியினையும் வளைரந்தகடகமமைந்த முன்கையினையுமுடைய கொல் 

லும்போர் அமையாத ஆதனோரியத மழைபோலும் வள்ளிய கொடையைச்சாண் 

டற்கு மிகவும்சென்றது, எம்முடையகூத்தச்சுற்றம் ; ௮ச்சுற்றத்தார். குளிர்ந்த 

நீரின்கட்பூவாத மணிமிடைந்த குவளைப்பூவை வெள்ளிசகாராற்ளொடுச்சப்பட்ட 

பொன்னரிமாலையினையும் பிற ௮ணிசகலங்களையும் யானையணிசளுடனேபெபற்றன 
சாய்நீங்குப் பசியாராசகலானேகொல்லோதான், வாரால்வவித்துப்பிணிச்சப்பட்ட 

பலகருவியும் தொகுகிகொண்ட இனிய இயங்களொலிப்ப ஆடுதலுமாட்டாராயி 

னார், தமதுபாடுதலையுமறஈ,து.--௪ - று, 

சூர்ப்புடையதனைச் சூர்ப்பென்றார், குடிமை ஆண்மைத் தொடச்கத்தன, 

நின்றாங்கேகின்று உயர். திணைமுடி.வும்பெறுதலின் இக்கடும்பென்பதும் பொருணோ 

க்கால் முடி.வுபெற்றது. கணணுளங்கடும்பெனநின்.றவழி, ௮ம் - ௮ல்வழிச்சாரி 

யை. மன் - அசைநிலை, 

தரிவண்சொடைகாணிய கண்ணுளங்கடும்புசென்றது ; சென்றபின்றை ௮க் 

கடும்பாயினோர் தமதுபாடலுமறக்து ஆடலும் ஒல்லாராயினார் ; அதற்குச்காரணம் 
பயொராகன்மாறுகொலெனச்கூட்டி வினைமுடி.வுசெய்க. 

நண்பூணென்று பாடமோதுவாருமுளர், (௧௫௯) 

(௧௫௪.) தரைபொரு முர்நீர்க் கரைஈணிச் செலினு 

மறியுகர்க் காணின் வேட்கை நீக்குஞ் 
சின்னீர் வினவுவர் மாக்த ரதுபோ 

IF ர௬ுழைய ராகவும் புரைதபு 
டு வள்ளியோர்ப் படர்குவர் புலவ ரதனால்



௧௫௦ புறநானூறு மூலமும் உரையும், 

யானும், பெற்ற தூதியம் பேறியா சென்னே 

னுந்றனெ னாதலி னுள்ளிவர் தனனே 

பீயென விரக்சலோ வரிதே நீயது 

தல்கினு நல்கா யாயினும் வெல்போ 

௧௦ செறிபடைக் கோடா வாண்மை யறுவைத் 

தூவிரி கடுப்பத் துவன்றி மீமிசைத் 

தண்பல விழிதரு மருவிகின் 

கொண்பெரும் கானம் பாடலெனக் கெளிதே, 

திணை - அது; துறை - பரிசிற்றுறை, 

கோண்கானங்கிழானை மோசுகீரனூர் பாடியது. 

இ-ள்.--இிரையலைக்கும் கடலினது சமாைச்கண் ௮ணியவிடத்தேபோடனும் 
அறிவாரைக்காணின் நீர்வேட்கையினைத் தணிக்கும் றியநீரைக்கேட்பர், உல 
கத்துமக்கள் , அதுபோல வேந்தரிடத்தராகவும், குற்றர்'£ர்க்ச வள்ளியோனாநினை 
தீதுச்செல்வர், அறிவுடையோர் ; அதனால், யானும் பெற்றதனைப் பயனாசச்கொ 

ண்டு பெற்றபொருள் சிறிதாயினும் இவன்செய்தது என்னென்று இகழேன், வறு 

மையுற்றேனாதலின் ; நின்னைநினை த்துவர்சேன்; எனக்கு ஈயாயென்று இரத்தல் 

அரிது ; ம ௮ப்பரிரிலைத் தரினும் தாராயாயினும் பூசவீடத்து எறியும் படைக்கலத் 
அச்குப்புறத்து ௮டியிடா ஆண்மையையும், துவினது தூயவிரியையொப்ப நெரு 
ஙி உச்ரியினின்றும் பலவாயிழியும் குஸிர்ச்த ௮அருவியையுடைய நினது கொண்சா 
ன.த்தையும் பாடல் எனக்கு எளிது.--ஏ - று, 

புரைசபவென்றுபாடமோதிப் புரைதபப்படர்குவரெனினுமமையும், 

நீ ௮துஈல்்னும் ஈல்காயாயினும் ஈயெனவிரத்தல் எனக்கு ௮ரித ; கினது 
ஆண்மையையும் கொண்பெருங்கானத்தையும்பாடல் எனக்கு எளிசெனக்கூட்டி. 
வினைமுடி.வுசெய்க, (௧௫௪) 

(௧௫௫,) வணர்கோட்டுச் சீறியாழ் வாடுபுடைத் தழீஇ 
யுணர்வோர் யாரென் னிடும்பை இர்க்கெனக் 

இளக்கும் பாண கேளினி ஈயத்திற 

பாழுர் நெருஞ்டுப் பசலை வான்பூ 

டு வேர்தரு சுடரி னெதிர்கொண் டாங் 
இலம்படு பூலவர் மண்டை விளங்குபுகழ்க் 

கொண்பெருங் கானத்துக் இழவன் 

ஐண்டா ரகல கோக்கென மலர்ந்தே, 

தீணை - அது; துறை  பாணுற்றுப்படை. 
அவனை அவர் பாடியது, 

இ - எ.--வளைத்தகோட்டையுடைய சிறியயாழை உலர்ச்சமருங்கலேதமு 
விச்கொண்டு அறிவோர்யார் சான் எனது துன்பத்தைச் சர்ச்கவென்றுசொல்லும் 
பாண, யான்சொல்லுகின்றதனை இப்பொழுது கேட்பாயாக ; ஈயத்தால், பாஞூரின்



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௧௫௧ 

கண் *நெருஞ்சியினது பொன்னிறச்தையுடைய வாலியபூ எழுகனெறஞாயிற்றை 

எதிர்சொண்டாற்போல, வறுமையுற்ற யாழ்ப்புலவரது ஏற்குமண்டை, விளங்க 
புகழையுடைய கொண்பெருங்கானங்ழொனத குளிர்க்த தாரையுடைய மார்பத் 

தை மலர்ச்துகோக்னெ.---௪ - று, 

‘aise af னெதிர்கொண் டாங்கு” என்புழி, இன் - சாரியை; அது, 

தோற்றம் வேண்டாத்தொகுதிச்கண்வர்தது. அன்றி, ஐசாரம் - விகாரத்தால் தொ 

க்கசெனினுமமையும். ஈயத்திற்ளெக்கும்பாணவென இயையும் ; ஈயத்தின் ௮கல 

சோச்சனவென இயைப்பினுமமையும். மண்டை ௮கலகோச்ூ? மலர்க்தவென்ற 
கருத்து ; கொடுக்கும்பொருள் மார்பின்வலியான் உளதாமாகவலின், அசலகோக்கெ 

வென்றதாகச்சொள்க, (௪௫௫) 

(௧௫௬.) ஒன்றுஈன் குடைய பிறர்குன்ற மென்று 

மிரண்டென் குடைத்தே கொண்பெருங் கான 

ஈ௪௪சிச் சென்ற விரவலர்ச் ஈட்டித் 

தொடுத்துணக் கஇடப்பினுங் இடக்கு மஃதான்று 

டு கிறையருக் கானை வேந்தரைத் 

இிறைகொண்டு பெயாக்குஞ் செம்மலு முடைத்தே, 

திணை - அது; துறை - இயன்மோமி. | 

அவனை அவர் பாடியது. 

இ - எ.--வண்மையாதல் வலியாதல் ஈன்மையொன்றுடைய, பிறருடைய 
மலைகள் ; எஈ்சாளும் இரண்சென்மையையுடைத்து, பெரிய சொண்கானமென்னு 

மலை; ௮து, தன்பாற் பரிரில்சச்சிப்போன இரப்போர்காரணமாகத் தான் அவர்க்கு 

மூன்புகடனகொடுச்தோராலே வளைப்புண்ணப்பட்டுக் டெப்பிலுங்கெக்கும் ; ௮.து 

வன்றி, நிறுத் சற்கரிய படையையுடைய ௮ரசரைத் திறைகொண்டு ௮வரை மீட் 
கும் தலைமையையுமூடைத்து.--௪ - று, 

இரவலர் சுட்டி யென்றுபாடமோதி, இரவலர்கருதிக்கொண்டு புகழ்களைத 

தொடுத்துண்ணக்டெக்கினும்டெக்குமெனவும், இரவலர் எமது எமதென்று கூறிட் 

டுண்ணக் டெக்கினுங்டெக்குமெனவும் உரைப்பினுமமையும், 

இத, கொடைச்சிறப்பும் வென்றிச்சிறப்பும் கூறியவாறு, (௧௫௬) 

(௧௫௭.) தமர்தற் றப்பி னதுகோன் றல்லும் 

பிறர்கை யறவு சானு ணுதலும் 
படைப்பழி தாரா மைந்தின னாகலும் 

வேர்துடை யவையக் தோகங்குபு நடத்தலு 

டு நும்மோர்க்குத் தகுவன வல்ல வெம்மோன் 

சிலைசெல மலர்ந்த மார்பிற் கொலைவேற் 

கோடற் கண்ணிக் குறவா பெருமக 
  

% ம நீள்சுடர் கெறியை கோக்கு நிரையிதழ் நெருஞ்சிப்பூ” என்றார் சிந்தா 

மணியிலும் ; கோவிச்தையாரிலம்பகம், ௫௩ - ம் செயயுள்.



௧௫௨ புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

னாமெழை தவிர்க்கும் பயங்கெழு மீமிசை 
யெற்படு பொழுதி னினக்தலை மயங்கெ 

௧௪௦ கட்சி காணாக் கடமா னல்லேறு 

மடமா னாகு பிணபயி ரழைப்பின் 

விடர்முழை யிரும்புலிப் புகர்ப்போச் தோர்க்கும் 

பெருங்க னாடனெம் மேறைக்குத் தகுமே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

எறைக்கோனைக் தறமகள் இளவேயினி பாடியது. 

இ- எ்.--தனக்குச்ரிறந்தோர் தன்னைப்பிழைப்பின் அதுபொறுத்தலும், பிற 
ருடையயமிடிமைக்குச் தான் சாணு தலும், படையிடத்துப் பிறர் பழிக்சப்படாத 

வவியையுடையனாசலும், ௮ரசுடைத்தாகய அவைக்களத்தின்்௧ண் மேம்பட்டு௩ட 

தீதலும் நம்மால் மதிக்சப்படுர்தலைவர்க்குத் தகுவனவல்ல ; எம்முடையதலைவன், 

வில்லைப் பூணமாகவவித்தலான் ௮கன்றமார்பினையும் சகொல்லும்வேவினையும் சார் 
தீட்பூவாற்செய்.த சகண்ணியினையுமுடைய குறவர்க்குத்தலைமகன், இயங்குன் றமுடு 
tas Sarg உயரத்தால் தடுக்கும் பயன்பொருச்இயமலையினது உச்டச்சண் ஞாயிறு 

படுஇன்றகாலத்தில் இனச்தினின்றும் தலைமயங்இத் சான்சேரும் சேச்சையைக் 

காணாத காட்டின்சண் மானினதுகல்லகலை மடப்பத்தனேயுடைய மானாஇிய இளம் 

பிணையைப் பயிசான் அழைப்பின் ௮அல்வோசையை விடசாயே மூழையின்கட் 

இடக்கன்ற பெரும்புலியாயெ புகர்கிறத்தினையுடைய ஏறு செவிசாழ்த்துச்சேட்கும் 

பெரிய மலைசாடனா௫ய எம்முடைய ஏறைகச்கோனுக்குப்பொருச்தும்.---௭ - று, 

 திலைசெலமலர்க்தமார்பு' என்பதற்கு மலைதோற்க மலர்ந்த மார்பெனினும் 

அமையும், தலைமயங்கயென்பதனுள், தலை - ௮சைநிலை. (௪௫௭) 

(௧௫௮) முரசுகடிப் பிகுப்பவும் வால்வளை துவைப்பவு 
மசசுடன் பொருத வண்ண னெடுவரைக் 

கறங்குவெள் ளருவி கல்லலைத் தொழுகும் 

பறம்பிற் கோமான் பாரியும் பிறங்குமிசைக் 
@ கொலலி யாண்ட வல்வி லோரியுக் 

காரி யூர்க்து பேரமர்க் கடந்த 

மாரி யீகை மறப்போர் மலையனு 

மூரா தேந்திய குதிரைக் கூர்வேழ் 

கூவிளங் கண்ணிக் கொடும்பூ ணெழினியு 

௧௦ மீர்க்தண் சிலம்பி னிருடூங்கு ஈளிமுழை 

யருந்திறம் கடவுள் காக்கு முயர்சிமையப் 
பெருக்க னாடன் பேகனுக் இிருந்துமொழி 
மோசி பாடிய வாயு மார்வழுற் 

றுள்ளி வருக ௬ுலைவுஈனி இரத் 

கடு தள்ளா இர் தகைசால் வண்மைக்



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௧(௫௩ 

கொள்ளா ரோட்டி.ய ஈகள்ளியு மெனவாங் 
கெழுவர் மாய்க்த பின்றை யழிவரப் 

பாடி வருகரும் பிறருங் கூடி. 

யிரக்தோ ரற்றக் தீர்க்கென விரைந்தவ 

௨௦ ணுள்வளி வந்தனென் யானே விசும்புறக் 

கழை வளர் சிலம்பின் வழையொடு நீடி. 

யாகினிக் கவினிய பலவினார் வுற்.ு 
முட்புற முதுகணி பெற்ற கடுவன் 

௮ய்த்தலை மந தியைக் கையிடூஉப் பயிரு 

௨௫ மதிரா யாணர் முதிரத்துக் கழவ 

விவண் விளங்கு சிறப்பி னியறேோர்க் குமண 

விசைமேகந் தோன் நிய வண்மையொடு 

பகைமேம் படுகநீ யே திய வேலே, 

திணை - அது; துறை - வாழ்த்தியல் ; பரிசில்கடாநீலையுமாம். 
தமணனைப் பேநஞ்சித்திரனர் பாடியது, 

இ - ள்.--ூ.ரச கடிப்பு ௮றையவம் வெள்ளியசங்கு முழங்கவும் வேந்த 

ருடனேபொருத தலைமையையுடைய மகெடி.யமலைச்சண் ஒலிக்கும் வெளிய அருவி 

கல்லை உருட்டி. யோடும் பறம்பிற்குவேர்தனாகியபாரியும், உயர்ந்த உச்சியையுடைய 

கொல்லிமலையையாண்ட வலியவில்லையுடைய ரியும், காரியென்னும் பெயஸா 

யுடைய குதிரையைச்செலுத்திப் பெரியபூசலைவென்ற மாரிபோலும்௨ண்்மையை 

யும் மிக்கபோரினையுமுடைய 3*மலையனும், செலுத்தப்படாது உயர்ந்த குதினா 

யென்னுமலையையும் கூரியவேலையும் கூவிளங்கண்ணியையும் வளைந்த ஆரச்சையு 

Gow ava ௮தியமாலும், மிசச்குளிர்ச்த மலையின்௧ண் இருள்செறிச்த பெரிய 

மூழையினையும் மலைத்தற்கரியவலியினையுமுடைய தெய்வங்காக்கும் உயர்ந்தசிகரங் 

களையுடைய பெரியமலைசாடனாகயெ பேசனும், திருந்தியசொல்லையுடைய மோ 

யென்னும்புலவன்பாடப்பட்ட ஆயும்), ஆசைப்பட்டுச் தன்னை Mort sagan 

டையவறுமை மிகவுநீங்கத் தவிரா துகொடுக்கும் கூறுபாடமைக்த வண்மையினை 

யுடைய பகைவராச்து.ரத்திய கள்ளியும் எனச்சொல்லப்பட்ட 4 எழுவரும் இறந்த 
  

* காரியென்பவன், இவனே; இவனை மலையமான்றிருமுடி. க்காரியென்றுங் 
கூறுவர், , 

* இச்செய்யுளிற்போலவே :* வானம் வாய்த்த வளமலைக் கவா௮ற், கான மஞ் 

ைச்குக் கலிங்க FAB" வருந்திற லணங்ெெனாவியர் பெருமசன், பெருங்ச னாடன் 

பேசனுஞ் சுரும்புண; கறுவீ யுறைக்கு காச கெடுவழிச், சிறுவீ முல்லைக்குப் பெருக் 
சேர் ஈல்யெ, பிறங்குவெள் எறாவி வீழுஞ் சாரற், பறம்பிற் சோமான் பாரியுங் 
கறங்குமணி, வாலுளைப் புவியொடு வையக மருள, வீர நன்மொழி யிரவலர்க் 
கக்த, வழறிகழ்மச் திமைக்கு மஞ்சுவரு செடுவேற், கழறொடி த் தடச்சைக் காரியு நிழ 

Hep, ov சாக ஈல்யெ கலிங்க, மாலமர் செல்வற் கமர்ச்தனன் கொடுத்த, Fras 
தாவ்ெ சார்துபுலர் இணிதோ, ளார்வ ஈன்மொழி யாயு மால்வளாச், சமழ்பூஞ் 

சாரற் சவிணிய கெல்லி, யமிழ்துவிசை இீங்கனி யெளனவைச் 25, வுரவுச்சினங் 
௨௦



௧௫௪ புறமானூறு மூலமும் உளாயும். 

பின்பு சண்டார்க்கு இரக்கம்வரப் பாடி.வருவாரும் பிறருங்கூடி. இரந்தோரதுதுன் 
பததைச்ர்ச்கக்கடவேன் யானென்று நீ இருச்சலால் விரைந்து இவ்விடத்தே பரி 
சில்பெறகினைச்துவர்சேன், யான்; வானகத்தின்கண்ணேபொருச்த மூங்கல்வள 
ரும்மலையின்கட் சுரபுன்னையோடு ஒங்க ஆரினியோடு அழகுபெற்ற பலாவின்சண் 
ஆசைப்பட்டி முள்ளைப்புறத்தேயுடைய மேதிர்ச்த பலாப்பழ,த்ைப்பெற்றகடுவன் 
பஞ்சபோலும் மயினாயடைத்தாகய தலையினையுடைய மர்தியைக் சையாற்குறி 
செய்சழைச்கும் சளராத புதிவரூுவாயையுடைய மூதிரமென்னுமலைக்குத்தலைவ, 
உலகமுழுவதிலும் விளங்குனெற தலைமையினையும் இயற்றப்பட்ட தேரினையு 
மூடைய குமணனே, புசழ்மேம்பட்டவண்மையுடனே பசையிடத்து உயர்ச, நீ 
எடுச்சப்பட்டவேல் --ஏ - று, 

அசினியொடுங்கவினியவென, ஒடு - விரித்துரைக்கப்பட்டது. ஆர்வற்றுப்பயிரு 
மென்ச. ஆரினியென்பது, ஒருமசம் ; ஈரப்பலாவென்பாருமுளர். பாடி.வருகரும் 
29 058 a tp. இரந்தோரற்றம்£ர்க்கவேண்டுமெனக்கருதியென்று உளாப்பாருமுளர், 

(௧௫௯.) வாழு காளோ டி.யாண்டுபல வுண்மையிற் 
மிீர்தல்செல் லாதென் ஓுகிரெனப் பலப்புல£த 
கோல்கா லாகக் குறும்பல வொதுங்க 
நூல்விரித் தன்ன கதுப்பினள் கண்டுயின்று 

டு முன்றிற் போகா முதிர்வினனள் யாயும 
பசக மேனியொடு படாட வருந்தி 
மருங்கிற் கொண்ட பல்குறு மாச்கள் 
பிசைந்துதின வாடிய முலையள் Qu gifs gr 
குப்பைக் கரோ கொய்கண் ணகைச்ச 

௧௦ முற்றா விளந்கலிர் கொய்துகொண் டுப்பின்று 
நீரலை யாக வேற்றி மோரின் 
2விழப்பக மறந்து பாசடகு மிசைந்து 
மாசொடு குறைக்க வுடுக்கைய ளறம்பழியாத் 
துவ்வா ளாகிய வென்வெய் யோளும் 

௧௫ என்றுக், இருவர் கெஞ்சமு (PMU கானவர் 
கரிபுன மயக்கிய வகன்கட் கொல்லை 
  

  

கனலு! மொளிதிகழ் செடுவே, லரவக்கடற் மூனை யஇிகனுவ் கரவாது, ஈட்டோ 
Guu சடைப்பரி கார, முட்டாது கொடுத்த முனைவிளங்கு தடக்கைச், Sati wo en ip 
' பொழியும் வளிதுஞ்சு கெடுங்கோட்டு, களிமலை நாட னள்ளியு ஈளிஏனே, நறும் 
போது சாலிய சாகுமுஇர் நாகத்துச், குறும்பொறை ஈன்னாடு கோடியர்க் சத, 
காரிக் குதிறாக் காரியொடு மலைச் ச, கோரிச் குனா யோரியு மெனவாங், கெழு 
சமம் சடச்த வெழுவுநழ் இணிதோ, ளெழுவர் பூண்ட வீகைச் செர்கம், விரிகடல் 
'வேவி வியலகம் விளங்க, வொருதான் ரூங்யெவுரனுடை சோன்றாள ........... 
,இவியர் பெருமசன்'' என்று வள்ளல் எழுலனாயும் சிறுபாணுற்றுப்படையிலுங்கூறி 
யிருச்தல்காண்க [௮ழ. ௮௪ - ௧௨௨],



புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

யைவனம் வித்தி மையுறக் கவினி 

னல் செல்லா வேனற இழுமெனக் 

கருவி வானக் தலைஇ யாங்கு 

௨௦ மீத்த நின்புக ழே்டுத் தொக்கவென் 

பசிதினத் திரங்கிய வொக்கலு முவப்ப 

வுயர்ந்தேந்து மருப்பிற் கொல்களிறு பெயினு ம் 

தவிர்க் துவிடு பரிசில் கொள்ளலே லுவந்து& 

யின்புற விடுதி யாயிற் சிறிது 

௨௫ குன்றியுங் கொள்வல் கூர்வேற் குமண 

வதற்பட வருளல் வேண்டுவல் விறற்புக் 

வசையில் விழுத்திணைப் பிறக்த 

விசைமேம தோன்றனி௰் பாடிய யானே. 

திணை - அநு; துறை - பரிசில்கடாநீலை, 

அவனை அவர் பாடியது. 

இ-ள்.--தனக்குச்சென்ற ஆண்டுகள் பல உண்டசதவின், இன்னும்போ 
இன்றதில்லை எனதுயிரென்று சொல்லிக்கொண்டு வாழுகாளோட பலவாகவெறுச் 

அத் தான்பிடி.தசதண்டே சாலாசச்கொண்டு உஒனறற்கொனள்று ௮ணுசப் பல௮டி. 

யிட்டுடந்து நூலைவிரித்தாற்போலும் மயிரையுடையவளாய்கச் சண்மறைச்து முற் 

றத்திடச் துப் புறப்படமாட்டாத மூப்பையுடைய தாயும், பசப்புற்றமேனியடனே 

கினைவுவருத்த வருச்தஇி மருங்கலே எடுத்த பலசறுபிள்ளைகள் பிசைந்துமெல்லுத: 

லால் உலர்ந்தமுலையினையுடையளாய் மிகவும்வருந்திச் குப்பையின்சண் படுமுத 

லாகவெழுர்ச ஊோயினது முன்புகொய்யப்பட்ட கண்ணிலேூளைத்த முதிராச 

இசயதளினாப்பறித்துக்கொண்டு உப்பின்றியே நீனா உலையாசச்கொண்டு ஏற்றிச் 

காய்ச்சி மோரின்றி ௮விழாயெவணவைமறர்து பசிய இலையைத்தின்று மாசோடு 
கூடி.த் துணிபட்ட உடையினளாய் ௮றக்கடவுளைப்பழித்து உண்ணாளாகிய என்னை 

விரும்பியோளுமென்றுசொல்லப்பட்ட இருவருடையகெஞ்சமும் காதலிப்ப, வேடர் 
சுடப்பட்டுச் கரிர்சபுனத்ை மயங்கவுமுத ௮கன்ற இடத்தையுடையகொல்லைக்சண் 

ஐவனகெல்லோடுவித்தி இருட்சியுற ௮ழகுபெறறுச் சகோடைமிகுதியான் ஈன்றலைப் 
பொருந்தாத இனைக்கு இழுமெலும் ௮னுகரணவொலியுடனே மின்னும் இடியு 

முதலாகிய தொகுதியையுடையமழை துளியைச்சொரிந்தாற்போலச் சர்த நினதூ 

புகழைவாழ்த்திப் பசிதினலரல்வருத்தமுற்ற ஈண்டிய எனது சுற்றமுமூழ, மேம் 

பட்டு ஏந்தியகோட்டையுடைய கொல்யானையைப்பெறினும் முசமாறித்தரும்பரி 
சிலைச் கொள்ளேன் ; மூழ்ந்து நீ யான் இன்புற விஸாயத் தந்து விரிவையாயிற் 

கிறிதாகயெ குன்றியென்னும் அளஎவையு/டையபொருளாயிலும் கொள்வேன் ; கூரிய 

வேலையுடைய குமணனே, அவ்வின்புறுதர்சண்ணேபட அ௮ருளுதலைவேண்டுவேன், 
வென்றிப்புகழையுடைய வசையில்லாத றந்த குடி.யின்கட்பிறர்ச இசைமேம் 

பட்ட ௮ண்ணலே, நின்னைப்பாடியயான்.--ஏ - ஐ, 

குமண, இசைமேச்தோன்றல், கிற்பாடியயான் கொல்களிறுபெறினும் சவிர் 
ந் .துவிடுபரிரில் கொள்ளலேன்; இருவர்செஞ்சமுழுவப்ப, ஒக்கலுமுவப்ப உவந்து



குள புறநானூறு மூலமும் உராயும். 

குன்றியுபக்கொள்வேன் ; ௮தற்பட அருளல் வேண்டுவலெனக் 
கூடடி. வினைமுடி. வுசெய்க,. 

(வாமு காளோடி. யாண்டுபல வுண்மையின்' என்பதற்கு, இன்பறுகர்ச்துகழி 

த இளமைகாளுடனே முப்புவச்.து.துன்பமுற்ற யாண்டுபலவண்மையினெனினு 

மமையும். குன்றியுமென்பதற்குக் குறைந்துமென்று உரைப்பாருமுளர், ஆங்கு 

மென்னும் உம்மை - இசைகிறைவு, (௪௫௯) 

(௧௬௦.) உருகெழு ஞாயிற மஜொண்ககிர் மிசைகத 

மூளிபுற் கானம் குழைப்பக் கல்லென 

வதிர்குர லேரொடு துளிசொரிக் தாங்குப் 

பசிதினத் இரங்கிய கசிவுடை யாககை 

டு யவிழபுரு வறியா தாகலின் வாடிய 

கெறிகொள் வரிக்குடர் குளிப்பச் சண்ணெனக 

குய்க்கொள் கொழுக் துவை கெய்யுடை யடிசின் 

மதிசேர் சாண்மின் போல நவின்ற 

சிறுபொ னன்கலஞ் சுற்ற விரீஇக் 

௧௦ Ca cy. or முகப் பாடுகர் கடும்பென 

வரிதுபெது பொலன்கல மெளிதினின் விகி 

நட்டோர் ஈட்ட ஈல்லிசைக் குமணன் 

மட்டார் மறுகின் முதிரச் தோனே 

செல்குவை யாயி னல்குவன் பெரிதெனப் 

க௫ பல்புகழம் நுவலுகர் கூற வலவிரைக் 

அள்ளந் துரப்ப வக்தனெ னெள்ளுற் 

றில்லுணாதக் துறத்தலி னின்மறக் துறையும் 

புல்லுளைக் குமிமிப் புதல்வன் பன்மாண் 

பாலில் வறுமுலை சுவைத்தனன் பெராழுன் 

௨௦ கூழுஞ் சோறுங் கடைஇ பூழி 

னுள்ளில் வறுங்கலந் இிறந்தழக் கண்டு 

மறப்புலி யுரைத்து மதியங் காட்டியு 

கொக்தன ளாக நுந்தையை யுள்ளிப் 

பொடிக்தகின் செவ்வி காட்டெனப் பலவும் 

உட வினவ லானா ளா con af 

னல்ல லுழப் போண் மல்லல் இறப்பச் 

செல்லாச் செல்வ மிகுத்தனை வல்லே 

விடுத்தல் வேண்டுவ லத்தை படுதினா 
நீர்சூழ் நிலவரை யுயரநின் 

௩௦ சீர்கெழு விழுப்புக ழேத்துகம் பலவே, 

திணையும் துறையும் அவை. 
அவனை அளர் பாடியது,



புறநானூறு மூலமும் உராயும்: ௧௫௭ 

இ - எ்.--உட்குப்பொருச்திய ஞாயிற்றினது ஒள்ளிய சுடர். தின்னப்பட்ட 
மூளிர்,ச புல்லையடையகாடு தளிரப்பச் கல்லென ஒசையுண்டாக ஈடுச்சச்சைச்செய் 

யும் ஒசையையுடைய உருமேற்றுடனேகூடி.த் துளியைப்பொழிந்தாற்போலப் 
ப௫ிதின்னப்பட்டு உலர்ச்த வேர்ப்புடைய உடம்பு அ௮விழ்புகுவகறியாதாகலால் 
வரட்டமுற்ற முடக்கங்கொண்ட பலவரியையுடைய குடர் தன்சண்ணேஞூழ்கும் 

பரிசுகுளிர.த் தாளிப்புச்சேரப்பட்ட கொழுவிய துவையோடுகூடிய செய்யுடைய 
௮டி.ஈலைத் இங்களைச்சோச்ச காளாகியமினையொப்பப் பயின்ற பொன்னாற்செய்யப் 

பட்ட சிறிய நல்லகலங்களைச் கூழவைத்திருத்தி ஊட்டிக் கேடில்லையாசப் பாடுவர 

சதுசுற்றமெனச்சொல்லிப் பெறுதற்கரிய பொன்னாற்செய்யப்பட்ட ௮ணிசலமங் 
களை எளிதாகவழங்குத் தன்னுடைய நட்டோரினும் எம்மோடாட்புச்செய்த ஈல்ல 

புசழையுடைய குமணன், மதுநிறைர்த தெருவினையுடைய முதிரமென்னுமலையிடத் 
சான் ; நீ ௮வன்பாம் செல்லையாயின், நினக்கு மிகவுர்தருவனென நினது பல 

புகழையும் சொல்லுவார்சொல்ல, ௮துகேட்டுச் கடி. சாகச விரைர்து எனது உள்ளம் 

செலுத்துதலான் உச்தேன ; எனதுமனை உண்ணப்படுவனவற்றைச் சைவிடுதலான் 

௮ம்மனையையிகழ்க்துநினையாது உறைடன்ற புல்லிய உளைமயிர்போலும் குடுமியை 

யுடையபுதல்வன் பலபடி.யும் பாலில்லாத வறுவியமுலையைச் சுவைத்துப் பால் 

பெருனாய்க் கூழையும் சோற்றையும் பேண்டி. முக முறைமுறையே உள்ளொன் 
றில்லாத வறிய அடுகலதச்தைச் திறரது அங்கு ஒன்றுங்காணாதழ, அதனைப்பார்தது 

மறத்சையுடைய புவியைவ ரவுசொல்வி அச்சமுறுத்தியும் ௮ம்புலியைக்சாட்டியும் 

அவற்றால் தணிக்க ௮ருமையின் வருச்தினளாய் நின்பிதாவைகினைர்துவெறுச்த நின் 

செவ்வியைச்சாட்டெனச்சொல்லிக்கேட்டல் ௮மையாளாய் மிகுதிப்பட சனவின் 

சண்ணும் தயரமறவோள் வளப்பமிகத் தொலையாதசெல்வச்தை மிகுத்தனையாய் 

விரையப் பரிசில்தக்து விடுத்தலைவிரும்புவேன், யான் ; ஒலிக்கு்தராயையுடைய 
நீரா ற்சூழப்பட்டகிலவெல்லையிலேயோங்க கினது €ர்மைபொருந்திய சறச்த புக 

ழைப் பலவாகவாழ்த்துவேம்.--௪ - று. 

அத்தை - அசைநிலை, சன்கலமிரீஇ அ௮டி.சிலைச் குடர்குளிப்பச் தண்ணென 

ஊட்டி.யென்ச. 

ஊட்டி யென ஒருசொல் தரப்பட்டது. * சட்டோர்கட்ட' என்பதற்கு ஈட் 

டோரசைமகாட்டியவெனினுமமையும், :* செல்லாச்செல்வமீசத்தனை' sent grew, 

 நிலவரையுணர” என்பதூஉம் பாடம், (௧௬௦) 

(௧௬௧) நீண்டொலி யழுவங் குறைபட மூகஈதுகொண் 

டீண்டுசெலற் கொண்டு வேண்டெயிற குழீஇப் 
பெருமலை யன்ன தோன்றல சூன்முதர 
புருமுரறு கருவியொடு பெயல்கட னிறுத்து 

டு வளமழை மாறிய வென்றூழச் காலை 

மன்பதை யெல்லாஞ் சென்றுணக் கங்கைக் 

கரைபொரு மலிநீர் நிறைந்து தோன்றியாய் 
கெமக்கும் பிறர்க்குஞ் செம்மலை யாகலி 

னன்பிலா டவாகொன் (7g sare



க(ந௮ புறநானூறு மூலமும் உராயும். 

௧௦ சென்றுதலை வருக வல்ல வன்பின்று 

௧௫ 

௨0 

உடு 

7.0 

திண 

வன்கலை தெவிட்டு மருஞ்சு.ர மிறந்தோர்க் 

இற்றைகா ளோடும் யாண்டுதலைப் பெயாவெனக் 

ஃசண்பொறி போகிய கசிவோ டுரனழிக் 

தருக துய ருழக்குமென் பெரும துன் புறுவிரின் 

முள்படு செல்வங் காண்டொறு மருளப் 

பனைமரு டடக்கையொடு முத்துப்பட முற்றிய 
வுயரமருப் பேந்திய வரைாமரு ணோேன்பக 

டொளிதிக ழோடை பொலிய மருங்கிற் 

படுமணி பிரட்ட வேறிச் செமமாந்து 

செலனசைஇ பு.ற்றனென் விறன்மிகு குரி 
லின்மை துரப்ப விசைதர வஈதுகின் 

வண்மையிற் ரொடுத்தவென் னயந்தனை கேண்மதி 

வல்லினும் வல்லே னாயினும் வல்லே 

யென்னளக் தறிக்தனை கோக்காது சிறந்த 
நின்னளக் திமதி பெரும வென்றும் 

வேக்தர் காணப் பெயாவேன் சாந்தருக்து 

பல்பொயிக் கொண்ட வேக்தெழி லகல 
மாணிமை மகளிர் புல்லுதொறும் புகல 
காண்மூச சிரங்கு மிடனுடை வரைப்பினின் 

ருூணிழல் வாழ்நர் ஈன்கல மிகுப்ப 
வாளம ருழந்தநின் முனையுஞ் 

சீர்மிகு செல்வமு மேச்துகம் பலவே, 

- அது; துறை - பரிசிற்றுறை, 

அவனை அவர்பாடிப் பகடூபேற்றது, 

இ ள்.--பெரிதாய் ஒலிக்கின்ற பரப்பினையுடைய கடல்குறைபட நீரை முச 
ந துகொண்டு விராசதசெலவையுடையமுடுல்கள் வேண்டியவிடத்தே இரண்டு 

பெரிய மலைபோலுந்தோற்றததையுடையவாய்ச் ரசூல்முஇர்ச்து உருமேறிடி.க்கும் 

மின்மு தலாகயதொகுதிபுடனேகூடி.ப் பெயலை முறைமையாகப்பெய்து வளத்தைத் 

தரும் மழைறீங்கெயெ கோடைகாலச்து உயிர்ப்பன்மைகளெல்லாஞ்சென்று நீருண் 
டற்குக் சங்கையினத களணாயைப்பொரும் மிக்கவெள்ளம் கிறைந்துதோன்றிய 
வாறுபோல எங்கட்கும் பிறர்ச்கும் தலைமையையுடையையா தலின், யாவசோடும் 
உறவில்லாத ஆறலை கள்வர் கொன்று வழியிலே அடி. த்துப்பறித்தலாற் போய் 
முடி.வனவல்ல அருஞ்சுரமாயிருக்கத் தம்முயிரமேல் அன்பின்றி வலிய கலைடரது 
அ௮சையிடும் போதற்கறிய சுரத்தின்கண்ணே அளவின்றிப்பிரிக தவர்க்கு இற்றை 
நா(ளோடுங்கூடி. யாண்டுகழிகவெனச்சொல்லிக் சண்ணொளிமழுங்யெ இசக்கத் 
  

* சண்பொறிமாறியவென்றும் பாடம்,



புறநானூறு மூலமும் உராயும். ௧௫௯ 

துடனே வலிகெட்டுப் பொறுச்சற்கரிய துன்பமுறம் எனது பெரியவறுமைய்று 

Gare நினது முயற்சியாலுண்டாகய செல்வத்தைக்கானுச்தோறும் வியப்பப் 

பனையையொக்கும் பெருங்கையுடனே மூச்துப்படும்படி முஇர்ச்ச உயர்ர்ச கொம் 
பேர்திய மலையையொசக்கும் வவிய களிற்றை ஒளிவிளங்கும் பட்டம் பொவியப் 

பக்க ச்தேயொலிக்குமணி ஒன்றற்கொன்று மாறியொலிப்ப ஏறித் தலைமைதோன்ற 

இருந்து போதலைவிரும்பினேன் ; வென்றிமிக்ககலைவனே, எனதுவறுமை பின்னே 

நின்றுதுரத்ச நின்புகம்கொடுவரவந்து நினதுகைவண்மையிலே சலவற்றைத்தொடு 

Ss என்னைச் காதலித்துச்சேட்பாயாக ; சிலவற்றைச்சொல்ல அ௮றிவேனாயிலும் 

அறியேனாயினும் வினாய என்கல்வியளவை ஆராய்க தறிர்தனையாய் ஆராயாதுற 

5s நின்னளவை அளந்தறிவாயாக, பெருமானே, எக்மாளும் ; எனதுமிகுதியைச் 

கண்டு ௮ரசர்நாணும்படி. பெயர்வேன் ; சாந்துபூசப்பட்டுப் பல சல்ல இலச்சணத் 

தைப்பொருச்திய மேம்பட்ட அழகனையுடையமார்பை மாட்டுமைப்பட்ட ௮பர 

ண த்தையுடையமகளிர்தழுவுந்தோறும் விரும்ப நாட்சகாலையே முரசுமுழங்கும் இட 
னுடைத்தாய எல்லையின்௧ண் நினது சாணிழற்கண்வாழ்வார் ஈல்ல ஆபரணத்தை 
மிகுப்ப வாளாற்செய்யும் போரின்கண்ணே உழக்சப்பட்ட நினதுபடையையும் 

நினது £ரமிச்சசெல்வஉத்தையும் பலபடப்பு£ழ்வேம்.---௭ - று, 

அருஞ்சுரம் செடறு தலைவருவனவல்லவென ஸுற்றாச்ச, அ௮வ்வருஞ்சுரமிறச் 

சோசெனவும், அ௮ன்பின்றியிறந்தோரெனவும்கூட்டுக. ௩. ௮வண்மையிற்றொடுத்த 
வென்பதற்கு நின்வண்மையால்வளைத்துக்சொள்ளப்பட்டவெனினுமமையும். புகல 

மிகுப்பவென்னும் செயவெனெச்சங்கள், வாளமருழர் சவென்னும் பிறவினையொடு 
மேடிச்சன, 

அன்புறுவிமருளப் பசகடேறிச் செலல்கசைஇ உற்றனெனெனவும், மகளிர்புக 
லத் தாணிழல்வாழ்சர் ஈன்சலமிகுப்ப வாளமருழச்தநின் தானையும் செல்வரும் ஏத் 
தகமெனவுங்கூட்டுக. (௧௬௧) 

(௧௬௨,)%இரவலர் புரவலை நீயு மல்லை 

புரவல ரிசவலர்க் கிலலையு மல்ல 

ரிரவல ரண்மையுங் காணினி யிரவலாக 

வோ ருண்மையுங் காணினி நினலூரக் 

டு கடிமாம் வருச்தத் தக்தியாம் பிணித்த 

நெடுகல் யானையெம் பரிசில் 

கடுமான் றோன்றல் செல்வல் யானே, 

திணை - அது; துறை - பரிசிலவிடைப்பாற்பட்டது. 

அவர் வேளிமானுழைச்சென்றர்க்து வேளிமான்துஜ்சுவான் தம்பியைப் 

பரிசிவ்கோடுவேன அவன் சிறிதுகேடூப்பக கோள்ளாதுபோய்க் : தமணனைப் 

பாடிக் தமணன் பகடகோடூப்பக் கோணர்ந்துநீன்று வேளிமானார்க் கடிமரத்து 

யாத்துச்சேன்று அவர்்சோல்லியது, 
  

% இப்பாட்டு ' பிறன்பாற் பெரி௮பெறறுச் சிறிது சர் சவற்குக்காட்டியவிடை” 
என்பர் நச்சினுர்க்கினியர் [சொல், பொரு, புறச்திணையியல், ௬௬-ம் கு.த்திவுரா],



௧௬௦ புறநானூறு மூலமும். உராயும. 

இ- ்.--இரப்போர்க்கு ஈர்து பாதுகாப்பாய் நீயுமல்லை ; புசப்போர் இரப் 

போர்க்கு இல்லையுமல்லர் ; இனி இரப்போருண்டாதலையும் காண்பாயாக ; இரப் 

போர்க்கு இடுவோருண்டாதலையும் காண்பாயாச ; நின்னுடைய ஊரின்கட் காவலை 
யுடையமரம்வரு£ சச் கொடுவரது யாம்கட்டிய உயர்ர்ச ஈல்ல இலச்சணமுடைய 

யானை எமதுபரிசில் ; விரைந்தசெலவினையுடைய குதிரையையுடைய தலைவனே, 
இணி யான் பேரவல்,--௭ - று, 

யான்போவலென்றகருத்து : முன்டிறிதுகொடுப்பக் கொள்ளாதமிகுதிதோ 
ante: pg. இரவலருண்மையும்காணினியென்றகருத்து : இரப்போர்ச்குப் பெ 
ருந்தன்மையுளதாதல் என்னளவிலேசாணென்பதாம். *யாம்பிணித்த' என்னும் 
பன்மை, பெருமிதச்தோன்றநின்றது. ** நடைவயிற் ரோன்று மிருவகை விடை 

யும்” என்பதனால், இது பெறுதுபெயரச்தபரிசில்விடை, (௧௬௨) 

(௧௬௬.) கின்னயச் துறைசர்க்கு நீரயர் துறைரர்க்கும் 

மன்மாண் கற்பினின் கிளைமுத லோர்க்குங் 

கடும்பின் கடும்பசி தீர யாழகின் 

னெடுங்குறி யெதிர்ப்பை நல்க யோர்க்கு 
௫ மின்னோக் கென்னா தென்னொடுஞ் சூழாது 

வல்லாங்கு வாழது மென்னாது நீயு 

மெல்லோர்க்குங் கொடுமதி மனைழ வோயே 

பழநஈதூங்கு மூஇரத்துக் இழவன் 

றிரு்.துவேற் குமண னல்கிய வளனே. 

“தீணை - அது; தூறை - பரிசிந்பாற்பட்டது. 

பேநத்சித்திரனர் தமணனைப்பாடிப் பரிசில்கோணர்ந்து மணையோட்தச் 
சோலலியது, 

இ-ள்.--மின்னைச்சாதவித்துறையும் நின்சார்வாய மகளிர்க்கும் நீ ௮ன்புசெய் 
தொழுசப்பட்டமகளிர்க்கும் பலகுணங்களும் மாட்டிமைப்பட்ட கற்பினையுடைய 
நினதுசுற்றத்து கூ.த்தமகளிர்ச்கும் ஈமதுகுற்றத்தின.த மிக்கபரிரீங்க நினச்கு நெடு 
சாட்படச் குறித்த எதிர்ப்பை சந்தோர்க்கும் மற்றும் இன்னதன்மையாசென்றுகரு 
தாது என்னொடுகூடி உசாவுவதஞ்செய்யாது சதுரப்படக் குடி.வாழ்க்கைவாழக் 
கடலேமென்றுகருதாது நீயும் யாவர்க்கும் வழங்குவாயாக, எனது மனைக்குரி 

யோயே, பலாப்பழமு,சலாயினழ£ம்கும் மு?ரமென்னுமலைக்குத்தலைவனாஇய இருக் 
இயவேலையுடையகுமணன் ஈல்யெசெல்வசத்தை ---௭ - று, 

மனைழெவோய், குமணனல்யெசெல்வத்தை நீயும் ஏல்லோர்க்குங்கொடுமதி 
யெனக்கூட்டுக. 

நின்பன்மாண்கற்பிற்ளேமுதலோர்ச்குமெனவியையும் ; நகின்னாங்குமாப்பினு 

மமையும். நீயுமென்றஉம்மை, யாலுங்கொடுப்பேன் நீயுங்கொடுவென எச்சவும் 
மையாய்றின்றது. (௧௬.௯) 
  

* தொல்காப்பியம், பொருளஇசாரம், புறத்திணையியல், ௬௬,



புறநானூறு மூலமும் உராயும். ௧௯௬௧ 

(௧௬௪.) Dee மறந்த,கோடுய ரடுப்பி 

னாம்பி பூப்பத் தேம்புபசி யுழவாப் 

பா௮ லின்மையிற் மோரலொடு இரங்கி 

யில்லி தார்ச்சகு பொல்லா வறுழுலை 

(ட சுவைத்தொ றருஉந்தன் மகத்துமுக நோக்டு 

கீரொடு நிறை5த வீரிகம் மமைக்கணென் 

மனையோ ளெவ்வ நோககி நினைஇ 

நிற்படர்ந் இனே ஈறபோர்க் குமண 

வென்னிலை யறிஈ்தனை யாயி ஸிம்நிலைத் 

௧௦ தொடுத்துங் கொள்ளா தமையலெ ஸஊடுக்கிய 

பண்ணமை கரம்பின் பசசை நல்யாம 

மண்ணார் முழவின் வயிரிய 

ரின்மை இர்க்குங் குடி.ப்பிறந் கோயே, 

திணை - அது; துறை - பரிதிந்கடாநீலே, 

தா பியாலநாடுகோள்ளப்பட்டுக் காடுபற்றியிநந்ததமணனைப் பேநந்தலைச் 
சாத்தஞர் பாடியது. 

இ ள்.--அடுதலை மிகவுமறர்ச புடையோங்கெ அடுப்பின்கட் காளாம்பிபூப்ப 

உடம்புமெவியும்பசியான்வருக்திப் பாவின்மையால் தோலாக்தன்மையுடனேதிரங் 

இச் துளைதாரக்த பொல்லாத வறியமுலையை வறிசேசுவைக்குர்தோறும் அழுகின்ற 

சன துபிள்ளையதுமுசத்தைப்பாரத்து நீரானிரம்பிய ஈரிய இமையையுடைய குளிர் 

க சுசணணையுடைய என்மனைவியது வருத்தத்சைப்பார்த்து QOesansseCigsp 

குரியாய் நீயெனகினைந்து கின்பால்வச்சேன் ; கலலபோரையுடையகுமண, எனது 

வறுமைநிலையை நீ அறிந்தாயாயின் இவ்வாறு வறுமையுற்றுநின் றநிலமைச்சண் 

வளைத்தாயிலும் பரிரில்கொள்ளாதுவிடேன் ; பலவாக அடுக்கப்பட்ட பண்ணுது 

லமைந்த ஈரம்பினையுடைய சோலாற்போர்க்கப்பட்ட ஈல்லயாழையும் மார்ச்சணை 

நிறைச்த மத்தளத்தினையுமுடைய கூத்தரது மிடி யைக்கெடுக்கும் குடியின்கட்பிற 

நதோயாதலால்,--௭ - று, 

அடுதலைமிகவுமறத்தலால் தேய்பின்றி உயர்ச்த அடுப்பென்ரூராம். 

குமண, நீ இன்மைதீர்க்குங்குடி பபிறந்தோயாதலால் இர்கிலைத்சொடுத்தும் 
கொள்ளாது ௮அமையலெனெனக்கூட்டுக. (௧௬௪) 

(௧௬௫.)%மன்னா வுலகத்து மன்னுதல் குறித்தோர் 

தம்புகழ் INS தாமாய்க் தனரே 

துன்னருஞ சிறப்பி னுயர்க்த செல்வ 

ரின்மையி னிரப்போக் £இ யாமையிழ் 

டு ரொன்மை மாக்களிற் ரொடர்பறி யலசே 

* இப்பாட்டு, வாகைத்திணையின்பகுதியாசிய * இடையில் வண்புகழ்க்சொ 

டைமை: என்னுந்துறைக்கு உதாரணமாகச்காட்டினர் நஃசினர்க்கீனியர் (சொல், 
பொரு, புறத்திணையியல், ௨௧ - ம் சூத்திவுரை |, 

    
  

uF



௧௬௨ புறநானூறு மூலமும் உராயும், 

தாடாழ படுமணி யிரட்டும் பூ.நுத, 

லாடியல் யானை பாடுகர்க் கருகாக் 

கேடி னல்லிசை வயமான் மோன்றலைப் 

பாடி. நின்றனெ னாகக் கொன்னே 

௧௦ பாடுபெறு பரிசிலன் வாடினன் பெயர்கலென் 

னாடிழக் ததனினு ஈனியின் னாதென 

art தனனே தலையெனக் &யத் 

தன்னிம் இறக்தது பிறிதொன் மின்மையி 

னாசிமலி யுவகையொடு வருவ 

கடு லோடாப் பூட்கைகின் இமுமையோற கண்டே. 

திணை - அது; துறை - பரிசிலவிடை, 

தம்பியால்நாடுகோள்ளப்பட்டுக் காடுபற்றியிந$்த குமணனைக்கண்டு அவன் 
தன்வான் கொடுப்பக் கோண்டூவந்து இளங்குமணற்தக்காட்டிப் பேநந்தலைச் 
சாத்தனார் பாடியது. 

LAA dal enw 1a 8 ,— 

*“ Cat say cm wBip Qaays pe piCsiig 

தந்து பரிடி வின்புற விடுசத்தன்று.” 

இ.- எ. -எப்பொருளும்கிலையாத இவ்வுலகச்தின்-ண் நிலைபெறுதலைக்கருஇ 

னோர் தம்முடையபுகழைப் பூமியிடத்சேகிறுத்தித் தாங்களிறந்தார்; கணுகுதற்கரிய 

தலைமையையடைய மிக்கசெல்வா, வறுமையால் இரப்போர்க்குக் கொடாமையிற் 

பழைய வண்மையையுடைய மாக்கள்போலப் பின்னும் தம்பெயரைகிறுத்தி உல 

கோடுதொடர்ந்துபோதுதலை அறியார் ; தாளின்௧ண தாழ்ச்த ஒசையையடைய 

மணி ஒன்றற்கொன்றுமாறியொலிக்கும் புகர். நதலையுடைய வென்றியியன்றயானை 
யைப் பாவலர்ச்குமிசக்கொடுக்கும் அழிவில்லாத ஈல்லபுகழையுடைய வலிய குதி 
ரையையுடைய தலைஉனைப்பாடிநின்றேனாக, பயனின்றியே பெருமைபெற்றபரி 

கலன் வாடினனாகப்பெயர்தல் எனது காட்டையிழக்தசனினும் மிச இன்னதென 

நினைர்து வாளைத்தந்சான், சனதுகலையை எனக்குச்சருவானாக ; அங்குத்தருதற்குத் 

தன்னிற்கிறக்கசபொருள் வேரொன்றில்லாமையின். வென்றிமிச்ச உலகையான் ௨ம் 

தேன், புறச்கொடாத மேற்கோளையுடைய நின்தமையனைக்சண்டு ஏ “று. 

வருவலென்பது, காலமயக்கம். மன்னுதல்குறிச்தோர் புகழ்கிற2.து.தலம், 

புகழ்கிறுத்தாசோர் மன்னாராதலும் இவ்வாறன்றோவென்பது கருத்தாகக்கொள்க. 

நின்டிழுமையோற்கண்டு வருவலெனவும், வயமான்னோன்றலைப்பாடி நின் றேனாகப் 
பரிரிலன் கொன்னேபெயர்தல் இழக்சதனினும் இன்னாதெனத் sonch HA ntsg 

பிறிதொன்றின்மையின் தலை எமச்யே வாள்தரந்தனனாசலால், ஆடமலியுவசையின் 

வருவலெனவும் கூட்டுக, களைமையோற்கண்டென்ற பாடமோதுவாருமுளர். () 

(௧௬௬.) கன்ளுய்க்க நீணிமிர்சடை 

மூதுமுதல்வன் வாய்போகா 
  

* புறப்போநள்வேண்பாமாலை, பாடாண்படலம், ௨௬.



புறநானூறு மூலமும் உராயும். ௧௬௩ 

தொன்றுபுரிஈ்ச வீரிரண்டி 

னைறைணர்6த வொருமு.து_நா 

() வீகல்கண்டோர் மிகலசாய்மார் 

மெய்யன்ன பொய்யுணர்க்து 

பொய்யோராது மெய்கொளீஇ 

மூவேம் துறையு முட்டின்று போதிய 

வுரைசால் சிறப்பி னுரவோர் மருக 

௧௦ வினைக்குவேண்டி. நீபூண்ட 

புலப்புல்வாய்க் கலைப்பச்சை 

சவற்பூண்ளஞாண் மிசைப்பொலிய 

மறங்கடிந்த வரூங் கற்பி 

CT MDL EL BG வலைரூடி௪ 

கறு சிறு நதற்பே சகலலகுற் 

சிலசொல்லித் பலகூந்தனி 

னிலைக்கொதக்சரின் ௮ுணத்துளை வியர் 

குமக்கமைர்த தொழில்கேட்பக் 

காடென்மு மாடென்ஞுங் 

2.0 மீரமி னீடமுட்டாது 

நீர்காண நெய்வழங்கியு 

மெண்ணாணப் பலவேட்டும் 

மண்ணாணப் புகழபரப்பியு 

மருங்கடிப் பெருங்காலை 

உட விருந்துற்றநின் நிருக்தேக்துகிலை 

என்றும், காண்கதில் லம்ம யாமே குடாது 

பொன்படு கெடுவரைப் புயலே சிலைபபிழ் 

பூவிரி புதுநீர்க் காவிரி புரக்குக் 

தண்புனற் படப்பை யெம்ஞூ ராங்க 

௩௦ ஸனுண்டுக் தின்று மார்க்து மாககஞ் 

செல்வ லத்தை யானே செல்லாது 

மழையண்் ணாப்ப நீடிய கெடுவரைக் 

கழைவள ரிமயம் போல 

நிலீஇய ரத்தைநீ நிலமிசை யானே. 

திணை - வாகை; துறை - பார்ப்பனவாகை, 

சோணுட்டுப்ர்பூஞ்சாற்நூர்ப் பார்ப்பன் கேளணியன்விண்ணந்தாயனை 
அவூரீழலங்கிழார் பாடியது. 
    

* பூஞ்சிற்நாரென்றும் பிரதிபேதமுண்டு,



௧௭௪ புறதானூது மூலமும் உரையும், 

பார்ப்பனவாகையாவ.து.-- 

6 கேள்வியாற் சறப்பபய்இியானை 

வேள்வியான் விறன்மிகுத்தன்று,” 

இ-ள்.--பெரிதும் ஆராயப்பட்ட மிச்ச நீணடசடையினையுடைய முதிய 

இறைவனது வாச்கைவிட்டுறீங்காது அறமொன்றையேமேவிய சான்குகூற்றை 
யுடைத்தாய் ஆறங்கத்தாலும் உணரப்பட்ட ஒருபழையநாலாகய வேதச்திற்குமாறு 

பட்டநூல்களைக் கண்டோராகிய புத்தா்முசலாயின புறச்சமயத்தோரது மிகுதி 

யைச் சாய்க்கவேண்டி. ௮வரதுமெய்போன்றபொய்யை உளப்பட்டறிந்து அப் 

பொய்மையை மெய்யென்றுகருதாமல் உண்மைப்பொருளை அவர்களுக்கு ஏற்பச் 

சொல்லி இருபத்தொருவேள்வித்துறையையும் குறையினரூகச் செய்துமுடி ச்ச 

புகழமைம் சசலைமையைய/டைய ௮றிவுடையோர்மரபிலுள்ளானே, வேள்விச்தொழி 

ற்கு வேண்டி நீபோர்ச்கப்பட்ட காட்டுநிலத் துவாமும் புல்வாய்க்கலையின,து உறப் 

புத்தோல் நினதுசோளின்சண் Qu நூன் மீதே சறர்துதோன்றக் 

கொடுமையைறீச்சிய பெறுதற்கரியகற்பினையும், அற.நால்புகழப்பட்ட tenses 
தைச்சூடி., சிறியநுதலினையு' பெரிய, ' அல்குலையும் மெத்தெனறசொல்லை 

யும் பலவாகியகூக்தலையுமுடைய நின் யநிலைமைச்கு மனமொத்த நின்னு 

டையதுணை வியராடிய காதலிமார் தச்த அபாருச்திய எ௨ற்ரழிலைக்கேட்டுச் 

செய்யக் காடென்றம் காடென்றுஞ்டெ.ஃஃபபம்ட அல்விடச்தின்௧கட் காட்டுள் 

எழுவகைப்பட்டபசுவானும் காட்டுள் எழுவகைப்பட்டபசுவானும் முட்டாது Ea 

காணும்பரிசு நெய்யைவழங்கியும் எண்ணிறப்பப் பலவேள்விகளைவேட்டும் மண 

பொருமற் புகழைப்பரப்பியும் ௮ல்வாறு பெறுதற்கரிய விளக்சமுற்ற வேள்விமுடி. 

பாயெ பெரியகாலத்து விருக்தினரைப்பொருக்திய நினது தஇருக்திய மேம்பட்ட 

நிலைமையை எச்ரசாஞம்காணபேமாக, யாங்கள் ; மேற்றிசைக்கண பொன்படகின்ற 
நெடிய குடகமலைக்கண்ணே முஒவின்கண் இடியேழமுழங்கிற் பூப்பரச்த புதுரீஸா 

யுடைய காவிரி உலகத்தைப்பாதகாக்கும் குளிர்ர்த புனற்பக்கத்தையுடைய எம 

மூரிடத்தின்கண் உண்ணப்பவெனவற்றையுண்டும் இன்னப்படுவனவற்றைத்தின் 

றும் ஏறப்படுவனவற்றையேறியும் கொண்டாடுவேமாகப் போவேன், யான்; போ 
காது, மழை தலையெடுப்ப உயர்ர்த செடிய பக்கவரைகளையுடைத்தாய் மூங்கல்வள 

ரும் இம௰யமலைபோல நிலைபெறுவாயாக, நீ கிலச்தின்மேலே...-௭ - று, 

மு.துமுதல்வன்வாய்போகாசென்றகருத்து : அப்பெரியோனாலும் எக்கால 

மூம் ௮த்தியயனம் பண்ணப்படுமென்றதாகக்கொள்ச ; ' வாய்போகாதொன்றபுரி 

ச் த' என்பதற்கு மெய்மைநீங்காமல் வீடொன்றையுமே புரிர்தவென்றும், * பொய் 

யோராத' என்பதற்குத் சாம்பொய்ம்மையை விசாரியாசென்றும், “மூவேழ்துை” 
என்பதற்கு இருபச்தொருகூறுபட்டசருக்கநாலென்றும், *ஈரேழின்' என்பதற்குச் 

காட்டெ் ஏழுநாளும் நாட்டுள் ஏழுசாளூமென்றும், * கற்பின்வகைசூடி.' என்பதற்குக் 

கற்பினால்லைரூடி யென்றதுமுரைப்பினுமமையும். 

உரவோர்மருக, பொலியச் கேட்ப வழங்கியும் வேட்டும் பரப்பியும் இவ்வாறு 

விருந் துற்ற கினதிருச்தேர்.துநிலை என்றும் இன்றுபோலச் சாண்பேமாக, யாமூம் ; 
  

* புறப்போநள் வெண்பாமாலை, வாகைபபடலம், ௯. 
1 சாலகம் - ஜாலகம் ; இது யாகபச்தினிகள் ௮ணியும் ௮ணிவிசேடம்,



புறநானூறு மூலமும் உரையும். SB 

எம்மூரிடத்து உண்டும் இன்றும் ஊர்ந்தும் இவ்வாறுசெய்து நீதச்சபரிசில்சொண்டு 
சொண்டாடுவேமாகச் செல்வேன்; நீதானும் இம௰ம்போல கிலைபெறுவாயாக 

வெனமுடி.க்க, 

ஈன்ராய்ச்த ஒருமுது. நாலெனவும், கற்பையும் நுதலையும் அல்குலையும் சொல்லை 

யும் கூந்தலையுமுடையதுணைவியர் வலைசூடி.த் தொழில்கேட்பவெனவும், செல் 

லாதுநிலீயரெனவுமியையும். மூவேழ்துறையுமென்பதற்கு இருபத்தொருகூறு 

பட்ட அருத்த. நாலென்பாருமுளர், விருக்சென்றது, அதிதிகளை ; அன்றி, உறப் 

புத்தோல்முதலியவற்ரூற் புதமையுற்றவெனினுமமையும், காவிரிபரக்குமென்ப 

தூஉம் பாடம், தில் - விழைவின்கண்வர்ச.து, (௧௬௬) 

(௧௬௭.) கீயே, ௮மர்காணி னமர்கடகதவர் 

படைவிலக்க Cw Babi » Bert 

ays வாய்த்த விவா யாககையொகி 

கேள்விக் கனியை சட்டின் னாயே 

டு ௮வரே, நிற்காணிற் புறங்கொடுக்கலி 

னூதறியா மெயயாக்கையொரடு 

கண்ணுக் இனியா செவிக்கின் னாசே 

௮கனா, னீயுமொன் மினியை யவருமொன றினிய 

சொவ்வா யாவுள மற்றே வெல்போரக் 

௧௦ கழல்புனை திருக்கடிக் கடிமான் lon of 

நின்னை வியககுமிவ வுலகமஃ 

தென்னோ பெரும வுரைத்திசி னெமக் 2௧, 

திணை - அது; துறை - ௮ரசவாகை. 

ஏனாதிதிரக்கின்ஸியைக் கோனாட்டு எறிச்சிலூர் மாடலன்மதுரைக்தமரர் 

பாடியது. 

இ - ள்.--நீசான், போரைச்சாணின் அப்போரறைவென்று அ௮ப்பகசைவரது 

படையைவிலக்கி எதிர்சிற்றலான் வாள்வாய்க்கத்தைத்த வடுவழுக்திய உடம்புட 

னே கேட்டசெவிச்கு இனியை, கணணுக்கு இன்னாய் ; பகைவராகய அவர்தாம், 

நின்னைக்சாணிற் புறச்கருசலாற் புண்ணறியாத உடம்்பாகியவடி வுடனே கண்ணுக்கு 

இணியர், செவிக்கு இணியரல்லர்; அதனால், இங்ஙனம் நீயும் ஒன்றினியை ; go 
ரும் ஓஒன்றினியர் ; இணி ௮வசொவ்வாசன வேறழயாலையுள ; வெல்லும் போரினைச் 

செய்யும் வீரக்கழலணிக்த திருந்திய அடி.யினையும் கடிய செலவினையுடைய கு.தி 

ராையையுமுடையடிள்ளி, நின்னை மதித்திருக்கும் இவ்வுலகம் ; அதற்குக்காரணம் 
யாதோ பெருமானே, எமக்குச்சொல்லுவாய்,.---ஏ - று. 

நீ கட்னெனாயெனப் பழித்ததுபோலப் புகழ்தலும், ௮வர் கட்ெனியசெனப் 
புகழ்ர்ததுபோலப் பழித்தலும் ॥ில ௮ணிதோன்றநின்றன. (௧௬௭) 

(௧௬௮,) அருவி யார்க்கும் கழைபயி னனச்தலைக் 

கறிவள ரடுக்கதது மலாக்த காந்தட்



௧௬௭ புறநானூறு மூலமும் உரையும்: 

கொழுங்குழங்கு மிளிரக் இண்டிக் இளையொடு 
கடுஙகட் கேழ லுமுத பூழி 

டு நன்னாள் வருபத கோக்கிக் குறவ 

ருழாஅது வித்திய பரூஉக்குசற் சிறுதினை 

முர்துவிளை யாணர் காட்புதி தண்மார் 

மனாயான் கறந்த நாரைகொ ஃம்பான் 

மான்றடி புழமுககய புலவுநாது குழிசி 

௧௦ லான்கே ழிரும்புடை. கழா௮ தேற்றிச் 

சாந்த விறகி னுவித்த புன்கய 

Mm BOs! கவினிய குளவி முன்றிற் 

செழுககோள் வாழை யகலிலைப் பகுககு 

மூராக் குதிரைக் இழவ கூர்வே 
கற! னறைஈமரத் தொடுத்த வேங்கையங் கண்ணி 

வடி. நவி லம்பின் வில்லோர் பெரும 

கைவள் பரீகைக் கமிமான் கொற்ற 

வையக வரைப்பிற் றமிழகங் கேட்பப் 

பொய்யாச் செக்கநா நெளிய வேத்திப் 

௨௦ பாடுப வென்ப பரிசிலர் காளு 

பியா மனனர் நாண 

வீயாது பரநதநின் வசையில்வான் புகழே. 

திண - பாடாண்டிணை ; துறை - பரிசிற்றுறை ; இயன்மோமீயும், அரசவா 

கையுமாம். 

பிட்டங்கோற்றனைக் கநவூர்க் கந்தப்பிள்ளே சாத்தன் பாடியது. 

இ ்.--௮ருவி ஒவித்திழியும் வேய்பயின்ற ௮கன்றவிடத்து மிளகுகொடி. 

வளரும் மலைச்சாரலினிடத்து மலார்தகாக்தளினது சொழுவிய இழங்குபிறழச்செ 
நிச் தன்னினச்சோடேகூடத் தறுகண்மையையுடைய கேழலுமுதபுழுதிச்சண்ணே 

கல்லசாள்வர்த செல்வியைப்பார்த்துச் குறவர் அர்நிலமுழாதே ௮துவே உழவாச 

வித்திய பரியதோகையையுடைய டஏறியதினை முற்படவிளைந்த புதுவருவாயாகய 

கதிரை ஈல்லசாளின்கண்ணே புதிதண்ணவேண்டி. மனாயாவைச்கறந்த நஸா 

கொண்ட இனிய௰பாலை மான்றடி.புழுக்கப்பட்ட புலால்காறும் பானையினத நிணக் 

தோய்க்த வெளியநிறத்தினையுடைய பெரியபுறத்தைக்கழுவாதே உலைநீராகவரர்த் 

தேற்றிச் சர்தனவிறகான் உவிக்கப்பட்ட சோற்றைக் கூதாளி சவின்பெற்ற மலை 
மல்லிகைநமாறுமுற்றத் து வளவியகுலையையுடைய வாழையினது அகன்ற இலைச் 

சண்ணே பலருடனேபகுச்துண்ணும் ஊரப்படாத குதிரையென்னுமலைக்கு த் தலைவ, 
கூரியவேலையும் கறைச்கொடியின் சாசாற்றொகெகப்பட்ட வேங்கைப்பூமாலையினை 

யும் வடி.த்தல்பயின்ற ௮ம்பினையுமுடைய வில்லாட்களுக்கு த்தலைவ, கையான்வழங் 

கும் வள்ளிய கொடையினையும் கடிய குதிரையையுமுடையகொற்ற, உலகத் 

தெல்லையுள் தமிழ்காடுகேட்கப் பொய்யாத செவ்வியகா வருகதும்படி. வாழ்த்திப்
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பாவெசென்றுசொல்லுவர் பரிசிலர், சாடோறும்; கொடாதவேந்தர்சாணச் கெடாது 

பரர்த நினது வசையில்லாத வாலியபுகழை.--ஏ - று, 

இழவ, பெரும, கொற்ற, பரிரலர் கின்புகழையேத்திப் பாபெவென்ப ; ௮ 

னால், யானும் நின்பாற் பரிரில்பெற்றுப் பாடுவேனாகவேண்டுமெனப் பரிசிற்றுறைக் 
கேற்கக் கூறியதாக்குக. 

ஊராச்கு திரை - மலைக்குவெளிப்படை, நறை - பச்சிலை, (௧௬௮) 

(௧௬௯.) நம்படை. செல்லுங் காலை யவாபடை 

யெடுித்தெறி தானை முன்னரை யெனா௮ 

வவர்படை வருக காலை நும்படைக 

கூழை தாங்க வகல்யாற்றுக் குன்று 

டு விலங்கு சிறையி னின்றனை யெனா௮ 

வரிதாற் பெரூமகின் செவ்வி யென்றும் 

பெரிதா லத்தையென் கடும்பின தஇமேபை 

யின்னே விகுமதி பரிசில் வென்வே 

லிளம்பல் கோசர் விளககுபடை கன்மா 

௪௦ ரிகலின ரெறிஈத வகலிலை மூருக்கின் 

பெருமரக் கமபம போலப் 

பொருகர்க் குலையாகின் வலன்வா மியவே, 

தண - அது; துறை - பரிதில்கடாநீலை. 

அவனைக் காவிரிப்பூம்பட்டினத்து& காரிக்கண்ணஞர் பாடியது. 

இ ்.--நும்முடையபடை பகைவா்மேற் போங்காலத்து ௮வரதுபடை 

யரயெ வேல்முதலாயவற்றை ஓக்கியெறியும் படைக்கு முன்னேநிற்பையாகலா 

னும், அவர்படை. அடர்ததுவருங்காலத்து நம்படையினது ௮ணியைத்சாங்க 

வேண்டி. yep “onus குறுக்கேதடூத்்துக்கெக்ன் ற மலையையொப்ப ௮த 

னைத்தடுச்துநின்ராயாதலானும பெருமா, கின்னைக் காணலாங்காலம் பெறுதலரிது, 

எச்சாளும் ; எனதுசுற்றத்தினது இடும்பை பெரிதாதலால் நீ இப்பொழுதே எனக 

குப் பரிசில்தக்துவிடுவாயாச ; வென்றிவேலையுடைய இளைய பலகோசர் விளங்கிய 

படைச்சலங்கற்பார் மாறுபட்டனராயெறிர்த அகன்ற இலையையுடைய முருக்கா 

யெ பெரியமரத்தாற்செய்யப்பட்ட தூாணமாகசய இலச்சைப்போலப பொருவார்க் 

குத்தொலையாத கினது வென்றிவாழ்வதாக,---௪ - று, 

 எனா' என்பது, எண்ணிடைச்சொல், எளிதாலத்சையென்று பாடமோது 

வாருமூளர். (௧௬௯) 

(௧௭௦.) மரைபிரித் துண்ட கெல்லி வேலிப் 

பரலுடை முன்தி லங்குடி௪ F or 

ரெலலடி.ப் படுத்த கல்லாக் காட்சி 
வில்லுழு துண்மார் காப்ப ணொெல்லென 

டு விழிபிறப் பாளன் கருங்கை சிவப்ப



௧௬ ௮] புறநானூறு மூலமும் உராயும். 

வலிதுரக்து சஎலைக்கும் yore கடுந் துடி. 

புலிதுஞ்சு கெடிவராச் குடிஞையோ ஒ.ரட்டு 

மலைகெழு காடன் கூர்வேற் பிடடற் 

குறுக லோம்புமின் றெவ்வி ரவனே 

௧௦ சிறுகண் யானை வெண்கோடு பயந்த 

வொளிதிகழ் முத்தம் விறலியர்க் சித.து 

நார்பிழிக் கொண்ட வெயகட் டேறல் 

பண்ணமை ஈல்யாழ்ப் பாண்கடும் பருத்தி 

ஈசைவர்க்கு மென்மை யல்லது பகைவாக் 

கட௫ கிரும்பு பயன்படுக்கு கருங்கைக் கொலலன் 

விசைத்தெறி கூடமொடு பொருஉ 

முலைக்க லன்ன வல்லா என்னே, 

திணை - வாகை; துறை - வலஎ'- *ழலலை ; தானைமறழமாம். 

அவனை உறையூ*மநத்துவன்தாமோச னார் பாடியது. 

வலலாண்ருல்லையாவது,-- 

** இல்லும் பதியு மியல்புங் கூறி 

BRANCH மையை நலமிகுத் தன்று.” 

இ-எ்.--மரையாலாற் பிரித்துண்ணப்பட்ட செல்லியாகிெய வேவியையுடைச் 

தாய் அதன துவிதையாகிய பரலுடைத்தாகயெமுற்றத்தினையுடைய அழயெ குடியை 

யுடைய சிறிய ஊரின்கட் பகற்பொழுதெல்லாம் வேட்டையாடி த்திரிந்த கலவி 

யில்லாத காட்சியையுடைய வில்லாடிய ஏராலுமு துணபாருடையஈடுவே தசையை 

யுடைத்தாக இழிச்சபிறப்பினையுடையபுலையன் சனதுவவியகைதிவப்ப வவியான் 

முடுககுக்கொட்டும வவியகண்ணையுடைய ௮ச்சச்சைச் செய்யும் துடி. புவிகிடக்கும் 

கெடியமலையின்௧கட் பேரார்தையோடுகூ.டி.யொலிக்கும் மலைபொருர்தியசாட்டை 

யுடையனாூய கூரியவேலையுடையபிட்டனை ௮ணுகுசலைப் பாதுகாமின், பகைலீ£, 

௮வனருன் ஈறுகண்ணையுடையயானையினது வெளியகோசொப்பட்ட ஒளிவிள 

ங்குமுத்தத்தை விறவியருக்குககொடுத்து சாஸாப்பிழிர்துகொள்ளப்பட்ட விரும் 

பத்தச்க சன்ளாயெசெளிவைப் பணபொருக்தின நல்லயாழினையுடைய பாணர் 
சுற்றத்தைறுகாவித்து இவ்வாறு சன்பாற் பரிரில்கச்சிவந்தோர்க்கு மெல்லியனா 

யிருத்தலலலது பகைவாச்கு இரும்பைப்பயன்படுச்துகின்ற உவியகையையுடைய 

கொல்லன் விசைத்தடிக்கப்பட்ட கூடத்தோடேயேற்று மாறுபடும் உலையிடச்து 

அ௮டைகல்போலும் வலிய அண்மையையுடையன்,.--ஏ - நூ. 

பிட்டன் ஈசைவர்க்குமென்மையல்லது பசைவர்க்குக் சல்லன்னவல்லாள 
ஞாதலால், தெவ்விா, ௮வனைக் குறுகலோம்புமினெனக்கூட்கெ. 

வலிதுரச்தென்பதற்கு மாற்றார்வலியைக்கெடுத்ேெ ெனினுமமையும். நார்பிழிச் 

கொண்டவென்பதற்குச் கோதைப் பிழிர்துசொண்டவெளனினலுமமையும், (௧௭௦) 
  

* புறப்போநள்வேண்பாமாலை, வாகைப்படலம், ௨௩,



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௧௬௯ 

(௧௭௧,) இன்னு செலிலுக் தருமே சிறுவளை 

நின்று செலினுக் தருமே பின்னு 

மூன்னே சச்தகனெ னென்னாது தன்னி 

வைகலுஞ் செலினும் பொய்யல னாக 

௫ யாம்வேண்டி. யாங்கெம் வறுங்கல நிறைப்போன் 

முன்வேண்டி யாங்குத் கன்னிறை புவப்ப 

வருந்தொழின் முடியோ திருந்துவேற் கொற்ற 
னீனமலி கதசசேக் களஜெடு வேண்டினுங் 

களமலி கெல்யின் குப்பை வேண்டினு 

௧௦ மருங்கலங் களிற்றொடு வேண்டினும் பெருந்தகை 

பிறர்கீகு மன்ன வ௱றத்தகை யன்னே 

யன்ன னாகலி னெச்தை புள்ளடி 

முள்ளு கோவ வுருற்க Sow 

வீவோ சரியவிவ வுலகத்து 

கடு வாழ்வோர் வாமழவவன் முள்வா மியவே. 

நிண - பாடாண்டிணை ; துறை - இயன்மோமி. 

அ௫னைக் கா-9ரிப்பூம்பட்டினந்துஃ காரிக்கண்ணனார் பாடியது, 

இ-ள், --இன்றுபோடுனும் தருவன் ; சிறிதுசாட் சழித்துப்போலும் தர 

வன் ; பின்னையும் முன்னேகக்தேனென்னாது பயின்று காடோறுமசெலினும் பொ 

ய்யானாட யாம்வேண்டி.னபடி.யே எம்முடைய வறியகலச்ைைரிரப்புவோன் ; தான் 

விரும்பினபடி. யே தன்னுடைய அ௮ரசனுவப்பச் செய்தற்கரிய போர்த்தொழில்களை 

முடிப்பானாக, இ, ந்தியவேலையுடையகொற்றன் ; இனமாகிய மிக்க வெவ்விய 

essing தொழுவோடேவேண்டினும் களத்தின்சண்மலிந்த கெல்லின்குவை 

யைவேண்டினும் பெறுதற்கரிய ௮ணிகலங்களைக் களிற்றடனேவேண்டினும், பெ 

ரியசகைமை௰யயுடையான், பிறர்க்கும் ௮த்தன்மைய ௮றஞ்செய்யுங்கூற்றை 

யுடையான் , அத்தன்மையனாதலால், எம்முடைய இறைவனது உள்ளடி.க்சண் 

மூள்ளுமுளப்பட கோவச் சென்று உறுதொழியவேண்டும் ; £வோரரிதாகிய இவ் 

வலகத்தின்சண் உயிர்வாழ்வோர்வாழும்பரிசு அவனது. தாள்வாழ்வதாக,--௭ - று. 

பிறர்க்குமென்பது, எச்சம், தில் - விழைவின்சண்வர்ச.த. 

இருக் துவேற்கொற்றன், பெருக்சகை, சேச் சளஎனொடுவேண்டினும், செல்லின் 

குப்பைவேண்டினும், அருங்கலம் சகளிற்மொடுவேண்டினும் ஈமக்சேயன்றிப் பிறர்க் 
கும் ௮த்தன்மைய அ௮றஞ்செய்யுந்தகுதியையுடையன் ; யாம் வேண்டியாங்கு ஏம் 

வறுங்கலம் நிறைப்போன்; தான்வேண்டியாங்குச் சன்இறையுவப்ப ௮ருந்தொ 

ழில்முடி.ப்பானாகவேண்டுவது ; எக் உள்ளடி. முவ்ளும் நோவவுறுற்க ; வாழ் 

வோர் வாழ அவன்தாள் வாழியவெனக்கூட்டுக. 

 வாழ்வோர்வாழ்வு' என்றோதி, வாழ்வோர்வாழும்வாழ்வெல்லாம் ௮வன்றாள் 

வாழ்வென்றுரைப்பினுமமையும், தாளை முயற்ரியெனினுமமையும், (௪௪௧) 
௨௨



BIG புறநானூறு மூலமும் உளாயும். 

(௧௭௨,.) ஏற்றுக வுலையே யாக்குக சோறே 
கள்ளுல் குறைபட லோம்புக வொள்ளிழைப் 

பாடுவல் விறலியர் கோதையும் புனைக 
வன்னவை பிறவுஞ் செய்க வென்னதூஉம் 

டு பரியல் வேண்டா வருபத நாடி 

யைவனங் காவலர் பெய்தீ நந்தி 

Oe al Bal திருக் .துமணி ஈளியிரு எகற்றும் 

வன்புல நரடன் வயமான் பிட்ட 

ஞரசமர் கடக்கும் வேலு மவனிறை 

௧௦ மாவள் ளீகைக் கோதையு 
மாறுகொண் மன்னரும் வாழியர் நெடி.தே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

அவனை வடமவண்ணக்கன் தாமோதரனார் பாடியது, 

இ- ள்.--உலையை ஏற்றுக; சோற்றை ஆக்குக ; மதுவையும்கிறைய உண் 
உாச்குக; விளங்கிய ௮ணிசலச்தையுடைய பாடுதல்வல்லவிறலியர், மாலையும் 

ரூ ; அத்தன்மையனமற்றும் செய்க , சிறிதும் இரங்குசல்வேண்டா, மேல் வரக் 

டவ உணவை ஆராய்ர்து ; ஐவனகெல்லைச்சாப்பார் சாவர்டெப்பட்ட F ௮வ்விட 

திதுச்செட்டசாலத்து ஒளிவிளங்கும் இருர்தினமாணிச்கம் செறிக்த இருளைத்து.ரக் 

கும் வவியகிலமாகிய மலைசாட்டையுடையவன், வலியகுதிராயையுடையபிட்டன் 

பொருதற்கரியபோனரைவெல்லும்வேலும் ௮வன்றலைவனாயெ பெரிய வள்ளியகொ 

டையையுடையகோதையும் ௮அவனோடூபகைத்தவேச்தரும் செடி.துவாழ்க,--௪ - று. 

பிட்டன் வேலும் கோதையும் மாறுகொள்மன்னரும் செடி. துவாழியர் ; ௮து 
வேவேண்வெது ; மேல்வரும் உணவைத்தேடி. என்னதூஉம் பரியல்வேண்டா , 
ஆதலால், ஏற்றுக; ஆச்குக; ம்புச; கோசையும்புனைக ; பிறவும்செய்கவென 
மாறிக் கூட்டுச, 

மாலுகொண்மன்னரும் வாழியரென்றகருத்து : இவன்வென்றுதிறைசொள் 

ag அவருளசாயினென்பதாம். விறலியரென்பது, ஈண்டு முன்னிலைச்சண்வச்த.2, 
(வேண்டாவென்பது, வினைமேனின்றதோர்முற்றுச்சொல். ௮ன்னவைபிறவுமென் 

ப.து, பூசவன உடுப்பன பூண்பன மு,சலாயினவற்றை, வருவதுகாடியென்றோதி, 
ஐவனத்துச்குவரும் இடைபூறுசாடியென்று ௮சனைச் சாவலென்பதனான்முழ.பபிலு 

மமையும், (௧௭௨) 

௧௭௯.) யான்வாழு ராளும் பண்ணன் வாழிய 

பாணர் காண்வென் கடும்பின திடும்பை 

யாணர்ப் பழுமரம் புள்ளிமிழ்க் தன்ன 

ஷஹணொலி யரவந் தாலுங் கேட்கும் 
டு பொய்யா வெழிலி பெய்விட நோக்கி 

முட்டை கொண்டு வற்புலஞ் சேருஞ் 

Ap got ணெறும்பின் சல்லொழுக் கேய்ப்பச்



புறசானூறு மூலமும் .உரையும். «Sores 

சோறுடைக் கையர் விற்றுவீற் இியங்கு 

மிருங்களைச் சரு௮ாக் காண்டும் கண்டு 

௧௦ மறறு மற்றும் வினவுதுந் தெற்றெனப் 

பசிப்பிணி மருத்துவ ணில்ல 

மணிக்கோ சேய்த்தோ கூறுமி னெமக்கே, 

திணையும் துறையும் அவை, 

சிறுதடிசீழான்பண்ணனைச் சோழன் குளழற்றத்துத்துக்சிய கிள்ளிவளவன் 
பாடியது, 

இ-ள்.--யான் உயிர்வாழுகாளையும்பெற்றுப் பண்ணன்வாழ்வானாக ; பாண 
சே, சாண்பீராக, இர்தப் பரிரலனது சுற்றத்தின்வறுமையை. புதுவருவாயை 
யுடைத்தாடுப் பழுத்தமரச்தின்கண்ணே புள்ளினமொவித்தாற்போன்ற ஊணாலுண் 
டாயெ ஆசவாரச்தானுங்கேட்கும் ; சாலந்தப்பா,ச மழை பெய்யுங்காலத்சைப்பார் 
த்தி, ச் தம்முட்டைகளைச்கொண்டு , மேட்டுகிலத்தினையடையும் மிகச்சிறிய எறும்பி 
னது சிலவாகயெ ஒழுக்க ச்தையொப்பச் சோறுடைச்சையின ராய் வேறுவேறுபோ 
கின்ற பெரியசுற்றத்தோடும்கூடி யபிள்ளைகளைச்சாண்பேம் ; கண்டுவைத்தும் எம். 
ப௫ிவருத்சத்தானும் வழிவரல்வருத்தத் தானும் பின்னரும்பின்னரும் விதப்புற்றுக் 
கேளாநின்றேம் ; செளிய, ப௫கோரம்ர்ச்குமருச்துவன து மனை அ௮ணித்சோ? தூரி 

தோ ? எங்களுக்கு நீர்சொல்லுமின்,--ஏ - று, 

காண்க இவனென்பது, காண்வெனெனச் கடைக் குறைர்துநின்ற, சா 
னென்பது, அசைநிலை. 

இ௫, பரிசில்பெறப்போடன்றான் வருன் றவரைச்கண்டுவினவுவான் பண்ண 
னது இயல்புகூறிவாழ்த்தியவாறு, 

இனி, பரிஏலன்றான், * ௮ரவமுங்கேட்கும் ; சிராரைச்சாண்டும்  சண்டும் 
மற்றும் மற்றும்வினவுதும் ; நீர் எமச்குப் பிப்பிணிமருத்துவனில்லம் ௮ணித்தோ 
சேய்த்தோ கூறுமின்' என்னாஙீன்றான் ; இவன்கடும்பினது இடும்பையைப் பாணா 
காண்ச ; இங்ஙனம் எம்போலும் இரஉலர்வறுமையைத்தீர்க்னெ.றபண்ணன்வாழிய 

வென்று பெறப்போகின்ருனைக்கண்டு பெற்றுவருன்றான் பச்சப்பாணரைசோச் 
எச் கூறியதாக உணாப்பினுமமையும். இதற்கு என்னாரின்றானென ஒருசொல் 
வருவிச்துரைச்சப்பட்டது. அன்றியும், பரிஏிற்குச்செல்ன்ருன், பிப்பிணிீமரு 
தீது௨னில்லம் ௮ணித்தோசேய்த்சோலென்று பலசாலும்வின௨., ௮தனை உட்கொ 
ண்டு, ஊணொலியரவமுங்கேட்கும்; இருங்செச்ருர்க்சாண்டும் ; கண்டும் மற்றும் 

மற்றும்வினவுதமெனச் சாதியொருமையாலளப்படுத்திக்கூறிப் பின்பு இங்கனம் 

காணவும்கேட்கவும்பபவெது நுமச்கு ஏற அணித்தோ சேய்த்தோகூறமின் எசச் 

சென்று ௮வரைசோக்டச்கூறி, பின்பு இங்கனம் என்வழுமையும்£ர்த்து இவன்வறு 

மையுக்்ர்ச்சவிருக்சன்றபண்ணன் யான் வாழுசாளாம்பெற்றுவாழ்வானாகவெனப் 

பரிசில்பெற்றுவருகன்றான் சன்பக்கப்பாணனா சோகச் கழியவாருசவுளாப்பாரு 

சேளர். இணி, செல்கின்றான்பச்கப்பாணருள் ஒருவன் ஆண்டுகிற்னெ்ற பாணன் 

பச்சப்பாணஷஜாசோக்ூக் கூறியதாகவுரைப்பாருமுளர், ஈண்டும் Dead ps, 
பரிசிலனை, மற்றுமற்றும்வினவுர்செற்றெனவென்று பாடமோ.தவாருமூளர், ().



௧௭௨ புறநானூறு மூலமும் உரையும், 

(௧௪௫௪.) ௮ணங்குடை யவுணர் கணங்கொண் டொளித்தெனச் 
சேண்விளங்கு சிறப்பின் ஞாயிறு காணா 

திருள்கண் கெடுத்த பரிதி ஞர்லத் 

தஇிடும்பைகொள் பருவச மீரக கடுந்திற 
டு லஞ்சன வண்ணன் றந்து நிறுத்தாங் 

கரசிழக் தஇருக்ச வல்லம் காலை 
மூரசெழுச் திரங்கு முற்றமொடு கரைபொரு 
இரங்குபுன னெரிதரு மி.குபெருங் காவிரி 

மல்ல னன்னாட் டல்ல நீரப் 

௧௦ பொய்யா காவிற் கபிலன் பாடிய 

மையணி கெடுவனை யாங்க ணொய்யெனச் 

செருப்புகன் மறவர் செல்புறங் கண்ட 

வெள்ள சிறப்பின் முள்ளூர் மீமிசை 

யருவழி யிருக்ச பெருவிறல் வளவன் 

கடு மதிமருள் வெண்குடை. காட்டி. யக்குடை 

புதுமையி னிறுத்த புகழ்மேம் படுந 

விடர்ட்புலி பொறித்த கோட்டைச் சுடர்ப்பூட் 

சுரும்பார் கண்ணிப் பெரும்பெயர் நும்மு 

னீண்டுச்செய் நல்வினை யாண்டுச்சென் றுணீழுய 

௨௦ ருயர்க்தோ ர௬லகத்துப் பெயர்க்தன னாகலி 

னாறுகொன் மருங்கின் மாதிரர் துழவுங் 

கவலை நெஞ்சத் தவலக் Gr 

நீதோன் நினையே நிரைத்தா ரண்ணல் 

கல்கண் பொடி.யக் கானம் வெம்ப 

௨௫ மல்குநீர் வரைப்பிற் கயம்பல வுணங்கக் 

கோடை நீடிய பைதறு காலை 
பிருகில நெளிய விண்டி, 

யுருமுரறு கருவிய மழைபொழிக். தாங்கே, 

திணை - வாகை; துறை - அரசவாகை, 

மலையமான் சோழியவேஹதீ*திநக்கண்ணனை மாறேக்கத்துநப்பசலையாரிபா 

டியது, 

இ - ள் -பிறரைவருத்தும் ௮ச்சத்தினையுடைய ௮சரர் திரள்கொண்டுபோய 

மறைத்தார்களாக, சேய்மைச்சண்ணேவிளங்காகின்ற தலைமையினையுடைய ஞாயிற் 
, றச் சாணாமையால் இருளானது உலசச்சாரதுசண்ணைமறைத்த வட்டமாகிய 

* அஞ்சனவுருவனென்றும் பாடம், 
* திருச்ளெளிலையயென்றும் பிரதிபேதமூண்டு,



புறநானூறு மூலமும் உரையும், ௧௭௯௨ 

உலகத்தினது சோய்கொண்டதுன்பம் நீங்கும்பரிசு மிச்சவவியையுடைய அஞ்ச 

னம்போலும் நிறத்தையுடைய இருமேனியையுடையகண்ணன் அர்தஞரயிற்றைச் 
கொண்டுவர்து இவ்வுலகத்தின்சண் அர்தகாரநீங்கும்பரிசு ஆசாயத்தின்கண்ணே 
நிறு ச்தினுற்போலப் பகைவேக்தரொடுபொருது உடைச்துபோதலால் தம்வேர் 

தனையிழர் தழலும் இன்னாமையையுடைய பொழுதின்சண் மூரசுசெர்ச் துமுழங் 

கும் செண்டுவெளியையுடையகோயிலுடனே கராையைப்பொருது முழங்கும் நீரா 
லே உடைந்து அழ்ச்தோடுகின்ற மிச்ச பெரியகாவிரியையுடைய வளவிய நல்லசாட் 
ற.னது தயரங்செடப் பொய்யாதராவினையுடைய கபிலனாற்பாடப்பட்ட முலணி 
5௪ பெரியமலையிடத்து விரையப் போனாவிரும்புமறவர் தடுபுறங் கண்ட இகழ்ச்சி 

யற்றதலைமையினையுடைய முள்ளூரின்மலையுச்சியின்௧ண் பிறராற்காண்டற்கரிய 

இடத்தின்சீணிருக்த பெரியவென்றியையுடைய சோழனது திங்கள்போலும் வெண் 

குடையைத்தோற்றுவித்து அச்குடையைப் புதுமையுண்டாகநிலைபெறுவித்த புசழ் 

மேம்படு, வராமுழைஞ்சில்வாழும் புலியையெழுசப்பட்ட இலாஞ்சனையையு 
டைய கோட்டையையும் விளங்குதலையுடைய அணிகலத்தினையும் வண்டார்ச்கப் 

பட்டகண்ணியையும் பெரியபுகழினையுமுடைய நும்முன்னாயெதந்தை இவ்வுலகத் 
அச்செய்யப்பட்ட ஈல்ல ௮றத்தின்பயனை அண்டாகிய செய்வலோகச்துப்போய் 

அகரவேண்டி.ப்போனானாதலின், ஈல்ல கெறியைச்கொன்ற பக்கத்தினையுடைய 
திசையெங்குஞ்சூழ்வரும் சகவலையுற்றமன,3இின்சண்வருச்சங்செட நீவர்துதோன்றி 

னாய், இணைந்தமாலையையுடையதலைவ, மலை:பிடம்பொடியச் காடு மிக மிக்க ரீசெ 
ல்லையையுடைய நீர்கிலைகள்பலவும் மூளிய இவ்வாறு கோடைநீடப்பட்ட பசமை 
யற்றசாலத்துப் பெரியநிலங்குழியும்பரிசு இரண்டு உருமேறுமுழங்கும் மின்மு சலா 

யின சதொகுதியையுடைய மழை சொரிர்சாற்போல.---௭ - று, 

மூற்றமென்றது, ௮அதனையுடையசோயிலை, வெஜிமூற்றமொடு வெண்குடை 

சாட்டியென இயைப்பினுமமையும், கோட்டைவெளியாகிய சுடர்ப்பூணேன்று 

மாம், 

ஞாயிற்றை ௮ஞ்சனவுருவன் தர்.துநிறுத்தாங்கு மூ.ற்றமொடு சாட்டு அல்லல் 

இர வளவன்வெண்குடைகாட்டி. ௮க்குடைகிறுச்சத புசழ்மேம்படர, நிறாத்தாரண் 
one, super பெயர்க்சனனாகலின், செஞ்சச்து அவலச் ரப் பைதறுகாலை மழை 

பொழிந்தாங்கு நீதோன்றினை; அதலால், இவ்வுலசச்இற்குச் குறை என்னையெனச் 
கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க, | 

அவுணர் சணங்கொண்டொவித்தென ஞாயிறுசகாணாத பருவரதீர அஞ்சன 
வுருவன் தந்துகிறுத்தாங்கென்பது, சேவர்களும் ௮௪.ரர்களும் பொருவுழிப் பகலும் 

இராப்போல இயங்கத் தாம்போர்செய்தற்பொரும்டு ௮சுரர் ஞாயிற்றைக் கரக் 
தார்கள்; ஞாலம் அதனால் உள்ளபருவரநீர.த் திருமால் அதைக்கொண்டுவர்துவிட்ட 
சோர்சதை, ' விடர்ப்புவிபொறித்தசோட்டை' என்றதனால், சோழனோதொட 
ர்புபட்டு ௮அவனுக்குத்துப்பாதல் தோன்றி கின்று. ஆறுகொண்மருங்கென்று 
பாட்மோதுவாருமூளர், (௧௭௪) 

(௧௭௫.) எந்தை வாழி யாத னுங்க 

வென்னெஞ்சர் இறப்போர் கிற்காண் குவரே 

நின்னியான் மறப்பின் மறக்குங் காலை



௧௭௪ புறதானூநு மூலமும் உரையும். 

யென்னுயிர் யாக்கையிற் பிரியும் பொழுது 

டு மென்னியான் மறப்பின் மறக்குவென் வென்வேல் 
விண்பொரு நெடுக்குடைக் ஃகொடித்தே சோரியர் 

இண்கதிர்த் இடரி இரிதரக் குறைத்த 
வுலக விடைக।(நி யறைவாய் கிலைஇய 

மலாவாய் மண்டிலத் தனை காஞூம் 

௧௦ பலர்பு வெதிர்ந்த வறத்துறை நின்னே 

இணை - பாடாண்டிணை ; துறை - இயன்மோமி. 

ஆதனுங்கனைக் கள்ளில் ஆத்திரையனார் பாடியது. 

இ-ள்,--என்னுடைய இறைவ, வாழ்வாயாக; ஆதனுங்க, யான் ஒன்றைச் 

சொல்லகினைப்பின், கினதுபுகழல்லது சொல்லாமையான், எனதுநெஞ்சை வெ 

'ஸிப்படுத்இக் காணலுறுவோர் ஆங்குநின்னைச் காணாநிற்பர்; நின்னையுடைய யான் 
நின்னைமறப்பின் மறக்குங்காலமாவது சொல்லகச்கேட்பாயாக ; என்னுடைய உயி 
மானது என்னுடம்பைவிட்டநீங்குங்காலத்தும் என்னை யான்மறக்குங்காலம் உண் 

டாயின் அப்பொழுது மறப்பேனல்ல.து மறவேன், வென்றிவேலையுடைய விசும் 

பைத்தோயும் செடி யகுடையினையும் கொடி யணிர்த சேரினையுமுடைய நிலமுழுது 

மாண்டவேர்தரது தண்ணிய ஆர்ரூழ்ர்ச சக்கரமியங்குதற்குச் குறைக்கப்பட்ட 
வெள்ளிமலைக்கு ௮ப்பாலாகிய உலகத்திற்குச் கழியும் இடைகழியாயெ அ௮ற்றவா 

யின்சண் சேவர்களால்கிறுத்தப்பட்டு இருபொழுதும் ஒருபெற்றியே நிலைபெற்று 

விளங்கும் பரர்த இடத்தையுடைய ஆதித்தமண்டலச்தையொப்ப காள்தோறும் 

இசவுபகலென்னாமல் பலராயும்காத்தலை ஏற்றுக்கொண்டு ஒருபெற்றியேவிளங்யெ 
௮ற,ச.துறையரகயெறின்னை.--ஏ - று. 

எந்தை, வாழி; ஆசனுங்கனே, மண்டிலத்சன்ன அறத்துறைநின்னை நின்னு 

டையேனாஏயெயான் மறப்பின் மறக்குங்காலமாவது என்யான்மறப்பின் மறக்கு 

வென் ; அதலால், என்னெஞ்சைத்திறப்போர் கிற்காண்குவரெனக்கூட்டி, வினை 
முடிக்க, 

இரியராவார் .. சச்சகரவாளசச்கரவர்த்திகள் ; விச்சாதரரும், சாகருமென்பர், 

இ௫ிரி இரிதரக்குணைர் ச” என்றோதி, சக்கரவாளத்திற்கு அப்பாற்பட்ட உலகத்து 

ஒரியர் திரி ஊடறுத்துச்சேறவிற் பிளவுபட்ட வாயிற்கு ௮ப்பாலாகயெ உதயஇரிக் 

சண் நிலைபெற்ற ஆதிததமண்டலமென்றுரைப்பாருமுளர், (கஎடு) 

(௧௭௬.) ஒரை யாயத் தொண்டொடி மகளிர். 

கேழ லுமுத விருஞ்சேறு களைப்பின் 

யாமையின் புலவு காறு: முட்டையைச் 

தேனா ரும்பற் கஇழங்கொடு பெறூஉ 

். டு மிழுமென வொலிக்கும் புனலம் பு.தவிற் 

பெருமா விலங்கைத் தலைவன் சிறியா 
  

* சொடித்தேர் மோரியசென்றும் பாடம்,



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௧௭௪௫ 

ழில்லோர் சொன்மலை நல்லியக் கோடனை 

யுடையை வாழியெற் புணர்ந்த பாலே 

பாரி பறம்பிற் பணிச்சுனைத் தெண்ணீ 

௧௦ சோரூ ர௬ண்மையி னிகந்தோர் போலக் 

காணாது சழிக்த வைகல் காணா 

வழிகாட் கிரங்கு மென்னெஞ்சமவன் 

கழிமென் சாயல் காண்டொது நினைந்தே, 

திணையும் துறையும் ௮வை, 

*ஒய்மாநலலியக்கோடனைப் புறத்தீணநன்னாகளுர் பாடியது, 

இ ள்.--விளையாட்டுத்திரட்சிச்கண் ஒள்ளியவளையையுடையமகளிர் கேழற் 
பன்றியுமுச கரியசேற்றைக்கெறின், அதன்கண்ணே அமைமீனப்பட்ட புலானா 

றும்முட்டையைத் தேனாறும் ஆம்பவினதுகழங்குடனேபெறும் இழுமென்னும் 
அனுகரணமுண்டாகமுழங்கும் நீர்வழங்கும்வாய்த்தலைகளையுடைய பெரிய *மாவி 
லங்கையென்னும் ஊர்க்குச் தலைவன், சிறியயாழையடைய வறியோர்தொடுக்கும் 

புசழ்மாலைசூடும் சல்வியக்கோடனைச் துணையாக நீயுடையையாதலான், என்னைப் 

பொருகந்தியவிதியே, நீ ஒருகுறையுடையையல்லை ; வாழ்வாயாச ; பாரியதுபறம் 
பின்சட் குளிர்ச்சியையுடைய சுனையிடச்துத் செளிக்த$ர் போய்த்சேடிச்கொள்ள 

வேண்டாமல் ஒரூரின்கண்ணேயுண்டாசலின் அதனை யாம் வேணடியபொழுது 

உண்கின்றோமென்று கெ௫ழ்ச்இருச்சாணனாயொப்ப ௮வனைச்சாணாதொழிச்சசாட்கள் 

எனச்கு சாட்களாய்க்சழிர்சனவல்லவென்று உட்கொண்டு ௮அவனோடுதொடர்ச்த 

கட்பு இன்றேபோல இடையராதுசெல்லவேண்டுமென்று பின்வருகாளைச்கு Ora 

காநின்றது என்னுடையகெஞ்சம், ௮வனது மிக்க மெல்லிய சாயலைச் காணும் 

தோழும்கினைச்து.--௪ - gr. 

என்னெஞ்சம் ௮அவன்சாயலைக்காணு$்தோறும்கினைக்து வழிராட்டெங்கும்; என் 

னைப்புணர்ச்சவிதியே, நி ஈல்வியக்கோடனை உடையையாதலால், 8 என்ன்குறை 
யையுடையை ; நீவாழ்வாயாகவெனக்கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க, 

£ இல்லோர்சொன்மலை' என்பதற்கு இல்லோர்சொல்லைச்சூடுமென்றும், ‘ap 
புணர்த்தபாலே' என்றோதி என்னை ௮வனோடுகூட்டி.யவிதியேயென்றும், 'வழிசாட் 
இரங்கும்! என்பதற்கு இன்னும் 'இவனோடுசொடர்ர்தசட்பு இடையற்றுச்சழியும் 

சொலென்று இரங்குமென்றும் உரைப்பாருமுளர், : | (௧௪௬) 

(௧௭௭.) ஒளிறுவாண் மனன சொண்சுடர் நெடுநகர் 

வெளிறுகண் போகப் பன்னாட் டி.ரங்கிப் 

பாடிப் பெற்ற பொன்னணி யானை 
  

% இவன், பத்துப்பாட்டிற் சறுபாணாற்றுப்படைத் தலைவன். 

* ஈதொன்மா விலங்கைக் சருவொடு பெயரிய, நன்மா விலங்கை மன்ன 

ருள்ளும் ......... இவியர் பெருமகன்”' என்பது நிறுபாணுற்றுப்படை | ௮டி. ௪௧௧-



௧௭௬ புறநானூறு மூலமும் உரையும், 

தமசெனின் யாவரும் புகுப வமரெனிற் 

டட நிங்களு அழையா வெந்திரப் படுபுழைச். 

கண்மாது நீட்ட ஈணிஈணி யிருர்த 

குறும்பல் கு.றும்பிற் நதும்ப வைப் 

புளிச்சுவை வேட்ட செங்க ணாடவர் 
திம்புளிக் களாவொடு துடரி முனையின் 

௧௦ மட்டற னல்யாற் றெக்க ரேறிக் 
கருங்கனி sro ARE GOST துண்ணும் 

பெரும்பெய ராதி பிணங்கரிற் குடராட் 
டெயினர் தந்த வெய்ம்மா னெறிதசைப் 

பைஞ்ஞிணம் பெருத்த பசுவெள் ளஎமலை 
கட வருரர்க்கு வரையாது தருவனர் சொரிய 

விரும்பனல் கூடையின் மிசையும் 

பெரும்புலர் வைகறைச் சீர்சா லாதே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

மலலிகீழான்காரியாதியை ஆவூர்ழலங்கீழார் பாடியது. 

இ-ள்.--விளங்யெ வாளையுடைய வேந்தாது ஒள்ளியவிளக்கத்தினையுடைய 

உயர்ச்தசோயிற்கண் கண்ணெளிகெடப் பலசாள் நின்றுலர்ச்து அ௮வ்விடச்துப் 

பாடி.ப்பெற்ற பொற்படையணிக்தயானை, தமக்குச்சிறர்தாராயின் எல்லாரும் எளி 

இற்புகப்பெறுவர் போராயின் இங்களாலும் ழையப்படாத பொறிகளைப்பொருர் 
திய இட்டி.யவாயிலையுடைச்தாய்ச் கள்ளை ஒருவர்க்கொருவர் மாறுமாரறாகநீட்டி ட 

ஒன்றற்கொன்று ௮ணித்தாயிருச்த குறிய பல ௮ரணின்சண்ணேயிருர்து ௮க்சள்ளை 

கிரம்பவுண்கொலங்கழிச்துப் பின்னைச் செருச்னொல்விடாய்மிக்குப் புளிச்சுவையை 
விரும்பிய மதத்தாற்செவச்சசண்ணையுடைய ஆண்மக்கள் இனியபுளிப்பையுடைய 

களாப்பழத் துடனே அடரிப்பழத்ை தத்தின்றவெறுப்பிற் சரைாமாத்துப் பைக்சேன் 

அரிச்தொழுகுகின்ற ஈல்ல கான்யாற்றினது மணற்குன்றின்கண்ணேயேறிக் கரிய 

சாவற்பழத்தைப்பறிச்து இருந்துண்ணும் பெரியபெயரையுடையனாயெ ஆதியி 
னது, பிணக்யெ அரில்பட்ட சாட்டையுடைய குடகாட்டின்கண்' மறவர் எய்து 

சொெரப்பட்ட எய்ப்பன்றியின,த கடி.யப்பட்டதசையினது செவ்வியையுடைய 
நிணமிச்ச புதிய வெண்சோற்றுச்கட்டியை வருவார்ச்செல்லாம் ஒப்பச்கொடுவர்து 

சொரியப் பெரிய பனையோலையானியன்றகுடையிலேறுகரும் பெரிய புலர்ச்சியை 
யுடைய விடியற்சாலத்துச்சருக்கு நிகரொவ்வாது,--௪ - று. 

எர்திரப்புழையையுடைய சணிசணியிருந்த குறும்பிற் சண்மாறுமீட்டச் ச.தும்ப 
௮ண்டுவவடப் புளிச்சுவைவேட்ட ஆடவர் முனையின் எக்கரேறியிருந்து சாவற் 

கனி கொய்து உண்ணுமெனவியையும். பாடிப்பெற்றயானையும் பன்னாள் இரங்கிப் 
பெற்றமையிற் பனங்குடையின்மிசையும் வைசறைச்சீர்சாலாசென்ரூர். வெளிறு 
சண்போகசப்பாடியெனச்கூட்டி , கெண்மை இடத்தினின்றும்மீட்கப் பாடியெனினு 
மமையும், வைகறைச் சர்சாலாசென்ற2, ௮ச்சாலச்து ௮வன்செய்யுஞ்ரிறட்பினை



புததாலா௮. மூலமும் உளாயும். கஎச 

சோச்ி, ' சைமாறு நீட்டி, சணிரணி யிருச்து குறும்பல் குறும்பிற் ஐம்ப. வண்டு 

வைட என்று பாடமேசதவாருமுளர், (sae) 

(௧௭.௮.) சு௩அழுனிச் அமிர்க்கும் யானையொடு பனைமுனிர்து 
காலியற் புசவி யாலு மாங்கண் 

மணனமலி முற்றம் புக்க சான்றோ 

ருண்ணா சாயிலுக் தன்னொடு சூளுற் 

டு வுண்மென விசக்கும் பெரும்பெயர்ச் சாத்த 
னீண்டோ வின்சா யலனே வேண்டா ' 

செ.றிபடை மயக்கெயெ வெருவரு ஞாட்மித் 
களளுடைக் கலத்த ருள்ளூர்க் கூறிய 

கெடுமொழி மறந்த சறுபே aren 
௧௦ சஞ்சி நீல்குங் காலை 

யேம மாகத் தான்முச் துறுமே, 

தீணை - வாகை; துறை - வலலாண்ழலலை. 

*பாண்டியன்கீரத்சாத்தனை ௮வர் பாடியது, 

இ- ள். -சம்பத்தைவெறுத்து செட்டுயிர்ப்புக்சொள்ளும்யானை யோடு பர 
யைவெறுத்துக் சாற்றுப்போலும் இயல்பையுடையகுதிரை ஆவிக்கும் அவ்விடத்து 

இடுமணன்மிக்க முற்றத்தின்கட் புக்கசான்றோர் அப்பொழுது உண்ணாராயிலும் 

தன்னுடனேசார்த்திச் குளுற்று உண்மினென்று அ௮வரைவேண்டிக்கொள்ளும் 
பெரியபெயரையுடையசாத்தன் எம்போல்வாரிடத்து இனிய மென்மையையுடை 

wer; இங்ஙனம் மெல்லியனாயினும் விரும்பாசாபெறியும் படைக்கலம் தம்மிற்கல 
65 அஞ்சத்தச்கபோரின்௧ண் வீரபானத்சையுடைய சலத்தனராய் அதனையுடைய 

செருக்சான் ஊர்ச்குள்ளேயிருர் துசொல்லிய வீரம் மேம்பட்டவார்.ச்சையைப் போ 
ரின்சண்மறந்த சிறியபேசாண்மையையுடையோர் போர்க்களத்து அஞ்டப் புறங் 
கொடுத்து தடுங்காலத்து ௮வர்ச்கு ௮ரணாகத் தான் தன்வவியான் முந்துற்றுமிற். 
பன்.--௪ - று, | 

செடுமொழிமொழிசலாற்பேசாண்மையும், பின் அதனை மறத்சலாற் சிறுமையு 
மூடைமையின், சிழுபேரசாளசென்றார். செடுமொழிமறர்சென்பதா௨ம் பாடம். () 

(௧௭௯.,) ஞால மீமிசை வள்ளியோர் மாய்க்தென 
வேலாது கவிழ்ந்தவெனிரவன் மண்டை 

மலர்ப்போர் யாரென வினவலின் மலைக்தோர் 

விசிபிணி முரசமொடு மண்பல தந்த 

டு திருவீழ் நண்பூட் பாண்டியன் மறவன் 

படைவேண்டுவழி வாளுதவியும் 

வினைவேண்டுவழி யறிவுதவியும் 
வேண்டுப வேண்டுப வேந்தன் C mers 
  

* பாண்டி.ச்குதிரைச்சாச்சையவன் பாடி.யதென்றும் பிரஇிபயேதமுண்டு, 

௨௯



SOT 5] Ly DBT apron மூலமும் உளாயும். 

SOF MED படா வாண்டகை யுளளத்துத் 

௧௦ தோலா ஈல்லிசை சாலை இிழவன் 
பருர்துப௪ி இதர்க்கு ஈற்போர்த் 

திருக்துவே msi a Hert பலசே, 
திணையும் துறையும் அவை. 

*நாலை கீழிவகைனை 1வடநெடுந்தத்தனார் பாடியது. 

இ-எ்.--உலகத்தின்மேல் வண்மையுடையோர் இறர்தாராகப் பிறர்பால் 

ஏலாதுகவிழ்ர்ச எனது இரத்தலையடையமண்டையை ஏற்கும்பரிசு இட்டூமலர்தத 
வல்லார்யாரென்று கேட்டலில், தன்னொடு மாறுபட்டோ.ரது வலித்துப் பிணிச்சப் 

பட்டமுரசத்தோடு மண்பலவற்றையும்கொண்ட தஇிருமகள்விரும்பிய நண்ணிய 
தொழில்பொருக்திய ஆபரண த்தையுடையபாண்டி யன்மறவன், ௮வலுக்குப் படை 

வேண்டியவிடத்து வரட்போராயுதவியும் ௮ரசியற்கேற்றகருமச்சுழ்ச்சிவேண்டிய 
விடத்து ௮அமைச்சியலோகின்று அறிவு உதவியும் இவ்வாறு வேண்டுவன ௮வ்௨.ரச 

ணனிடத்து உதவிச் தான்பூண்ட சம் ஒருபாற்கோடி.த் தளராமற்செலுத்தும்பகடு 

போல ஆண்மையிலும் சூழ்ச்சியினுர்தசளசாச ஆண்மைக்கூறுபாடுபொருச்திய ஊச் 

க.த்தினையும் தோலா ஈல்லபுசழையுமுடைய சாலைகழெவன், பருர்தினது ப௫தீர்ச் 

கும் கல்ல போரைச்செய்யும் இருர்தியவேலையுடைய சாகனைப் பலரும் சொன் 
னார்... ௭ -.ற, 

பருர் துபசிதீர்ச்கும்வேலென வியையும். (௪௭௯) 

(௧.௮)0.) கிரப்பாது கொடுக்குஞ் செல்வமூ மிலனே 
யில்லென மறுக்குஞ் சறுமையு மிலனே 

யிறையுது விமுமர் தாங்கி யமசகத் 

இரும்புசுவைச் கொண்ட விழுப்புளோேய் தீர்ந்து 

டு மருந்துகொண் மரத்தின் வாள்வடு மயங்கி 

வடுவின்று வடிந்த யாக்கையன் கொடையெதீர்ம் 
இரந்தை யோனே பாண்பசிப் பகைஞ 

னின்மை தீர வேண்டி னெம்மொடு 

நீயும் வம்மோ முதுவா யிரவல 

௧௦ யாக்தன் னிரக்குங் காலைக் தானெம் 

முண்ணா மருங்கு காட்டிக் தன்னூர்க் 
கருங்கைக் கொல்லனை யிரக்கு£ 

இருக் திலை நெடுவேல் வடி.க்.தி னெனவே. 

திணையும் துறையும் அவை ; துறை - பாணுற்றுப்படையுமாம். 
ஈரந்தூர்கிழான் [தோயன்மாறனைக் கோனாட்டூ எறிச்சிலூர் மாடலன்மது 

ரைக்தமரனார் பாடியது, 

* இஃது ஏட்டுப்பிரதியில் ஈரலைழெவனென்றும் படி.த்சற்டெரமுண்டு ; உண் 
மை விளக்சவில்லை, 

[ வடமசெடுசத்தனாசென்றும், வடமகெடுச்சச்சனாசென்றும் பிரதிபேசமுண்டு, 
* கோயமானென்றும் பிரதிபேதமுண்டு.



DET STD மூலமும் உனாயும், ௧௭௯ 
இ-ள். -ராடோறும் தொடர்ந்துகொடுக்கும் செல்வமுமுடையானல்லன் ; 

இக்வனம் வறிஞனாயிலும் இரந்தசோர்ச்கு இல்லையெனச்சொல்லீமறுக்கும் புன் 
மையுமுடையனல்லதி£ ரீசன் அரசுக்குவர் துற்ற போரானமைர்த இடும்பபகளைத் 

தான்பொழறுத்து ௮ச்சப்போரின்கட் படைச்சலங்கள் சுவைக்கொண்ட சிறச்சபுண் 
ணாயெகோரய்தர்ச்து, மருச்துவால்கக்கொள்ளப்பட்டமரம்போல வாளுற்ற வடு ஒன் 
ரோடொன்றுவிரவி ஆண்மைக்குறைபாடின்மையின் வசையின்றி அழகுபெற்ற 
உடம்பையுடையனாய் வண்மையை ஏற்றுச்சொண்டு ஈரர்சையென்லுமூரின்கண் 

ணேயிருச்தான், பாணரதுப௫க்குப்பகைவஞுயவன் ; நகினதுவறுமைநீங்கவேண்டு 
வையாயின் எம்முடனே நீயும் வாராய் முதியவாயையுடைய இரவல, யாம் தன்னை 
யிரச்கும்பொழுது தான் எம்முடைய உண்ணாதமருங்கேக்காட்டி.த் தன்னுடைய 
ஊரின் வவியகையினையுடைய கொல்லனை வேண்டி.ச்கொள்ளாறிற்கும் ௮வன் ; 

இருச்தின இலையையுடைய செடி.யவேலைவடி.ப்பாயாகவெனச்சொல்லவி,---௪ - று. 

பாண்படிப்பகைஞன் ஈரச்தையோன்; அவன் தன்னை யாமிரக்குங்காலைத் 

தான் எம்மருங்கைச்சாட்டி. வேலைவடி.த்தினெனக் சொல்லனையிரக்கும் ; இச 

வல, இன்மைூீரவேண்டின், எம்மோடு நீயும்வருவாயாகவெனக்கூட்டி வினை 
மூடி.வுசெய்க, 

இசக்குமென்று இழித்துச்கூறியது, பலகாலும் வடி.க்கவேண்டுசலாலும் பச 
க்கு உதவவேண்டுதலாலும், (௧௪௮0) 

(௧௮௧.) மன்ற விளவின் மனைவிழ் வெள்ளில் 
கருங்க ணெயிற்றி காதன் மகனொடு 
கான விரும்பிடிக் கன்று தலைக்கொள்ளும் 
பெருங்குறும் புடுத்த வன்புல விருக்கைப் 

டு புலா௮ லம்பிற் போரரும் சடி.மிளை 
வலா௮ சோனே வாயவாட் பண்ண 

னுண்ணா வறுகங்கடும் புய்தல் வேண்டி. 

னின்னே சென்மதி நீயே சென்றவன் 

பகைப்புலம் படரா வளவைகின் 

௧௦ பசிப்பகைப் பரிசில் காட்டினை கொளற்கே, 

தீணையும் துறையும் அவை. 

வலலார்கிழான்பண்ணனைச் சோணுட்டூுழகையலூர்ச் சீறுகநந்தும்பியார் 
பாடியது. 

இ-ள். -மன்றத்தின்சண்ணேகிற்கப்பட்ட விளாவினது மனையிடச்துவீழ்ச்ச 

விளாம்பழ,த்ைக் கரியகண்ணையுடையமறத்தி சாதன்மசலுடனே சாட்டுவாமும் 

shu Soda gaa py வச்தெடுச்கும் பெரிய அரண்ருழ்ச்ச வவிய நிலத்தின்சண் 
ஊரரயெ இருப்பையும் புலால்சாறும் அம்பினையும் பொருதற்சரிய sre parts. 
ளேயுமுடைய வல்லாரென்கின்ற ஊரிடச்சான், வாய் த்தவாளையுடைய பண்ணன் ; 

நினது உண்ணப்பெறுத வறியச.ற்றம் உண்டு பிழை,ச்சல்வேண்டுவையாயின், நீ 

இப்பொழுதேசெல்வாயாக ; போய் அவன் வேற்றுப்புலத்துச்செல்லாத எல்லையில்



௧௮0 புறநானூறு மூலமும் உராயும், 

அகினத பசிச்குப்பசையாயெபரிசிலை நினது வறுமையைக்சாட்டினையாய்ச் சொள்ளு 

அற்கு--௪ - று, 
* அம்பிற்போசருக்கடி.மிளை' என்பதற்கு ௮ம்பாற்பொருதற்கரிய கடி. மிளையெ 

னிலுமமையும், 

காட்டிப் பரிரில்சொள்ளுசற்கு இன்னேசென்மதியெனக்கூட்டு, 

மதி - முன்னிலைவிளக்கும் ௮௪சை. | (௪௮௧) 

4௧௮௨.) உண்டா லம்மவிவ் வுலக மிந்திர 
சமிழ்த மியைவ தாயினு மினிதெனத் 
தமிய ர௬ுண்டலு மிலசே முனிவிலர் 

அஞ்சலு மிலர்பிற ரஞ்சுவ தஞ்சிப் 

டு புகழெனி லுயிருங் கொடுக்குவர் பழியெனி 

னுலகுடன் பெறினுங் கொள்ளல ரயா்வில 
ஏன்ன மாட்சி யனைய சாகக் 

தமக்கென முயலா கோன்முட் 
பிறர்க்கென மூயலுஈ ௬ண்மை யானே. 

. திணை - போதுவியல் ; துறை - போநண் மோமிக்காதஜ்சி, 
கடலுள்மாய்ந்த இளம்பேநவழதி பாட்டு, 

'இ-ள்.--உண்டேகாண், இவ்வுலகம் ; இக்திரர்ச்குரிய அமிழ்தம் தெய்வத்தா 

னாதல் தவத்தானாதல் தமக்குவக்துகூடுவசாயினும் அதனை இனிசென்றுசொண்டு 

தனித்து உண்டலுமிலர் ; யாசோமிம் வெறுப்பிலர் ; பிறர் ௮ஞ்சத்தகுரச்துன்பத்திற் 

குத் தாமும் அஞ்சி ௮து.£ர்த்தற்பொருட்டு மடிந்திருத்தலுமிலர் ; புகழ்டைக்கின் 

தம்முடைய உயிமையுங்கொடுப்பர் ; பழியெனின் அதனான் உலகமுழுதும்பெறி 
னும் கொள்ளார் ; மனச்சவற்டியில்லார் ; ௮ப்பெற்றித்தாயெ மாட்சிமைப்பட்ட 

அ.த்தன்மையராகித் சமச்சென்றுமுயலாச வலியமுயற்சியையுடைய பிறர்பொருட் 
டெனமுயல்வார் உண்டாதலான்,---௭ - று. 

அஞ்சிச்துஞ்சலுமிலசென மாறிக்கூட்டெ. 

இவ்வுலகம், பிறர்ச்செனமுயலுகருண்மையான் உண்டெனக்கூட்செ. 

ஆலும், ௮ம்மவும் - Have. (௪௮௨) 

4௧௮௬.) ர் உற்றுழி டிதவியு முறுபொருள் கொடுத்தும் 
பிற்றைகிலை முனியாது கற்ற னன்றே 
பிறப்போ ரன்ன வுடன்வயிழற் ௮ள்ளுஞ் 
சிறப்பின் பாலாற் முயுமனந் இிரியு 

க்ஷ 

* இச்செய்யுளை, “வசைபடமுன்னோர்கூறிய குறிப்பின்சகண்லர் ச செர்.துறைப் 

பாடாண்பாட்டு' என்பர் நச்சினூர்க்கினியர் [சொல், பொரு, புறத்திணையியல் 
௨ஏ - ம் ரூ.ச்திரவுரா], ் 

*் இச்செய்யுள், * வேளாளர் ததலின் சிறப்புக்கூறியது' என்பர் நச் சினார்க்கினி 
யர் [சொல் பொரு, புறச்திணேயியல் ௨௦ - ம் சூ.ச்திரவுலா],



புறநானூறு மூலமும் உராயும், EHS: 

டு மொருகுடிப் பிறந்த பல்லோ ருள்ளு 

மூத்தோன் வருக வென்னா தவரு 
ளறிவுடை யோனா றரசுஞ் செல்லும் 

வேற்றுமை தெரிந்த காற்பா லுள்ளுங் 
கீழ்ப்பா லொருவன் கற்பின் 

௧௦ மேற்பா லொருவனு மவன்கட் படுமே, 

*திணையும் துறையும் அவை, 

பாண்டியன் ஆரியப்படைதந்த நேடுத்சேமியன் பாட்டூ. 

இ-ள்.--தம்மரரிரியற்கு ஒரூறுபாடுற்றவிடத்து ௮துர்த்தற்குவரந்து உதவி 
யும் மிச்கபொருளைச்கொடுத்தும் வழிபாட்டுகிலமையைவெருதுகற்றல் ஒருவற்கு 
அழூது ; அதற்கு என்னோகா.ரணமெனின், பிறப்பு ஒருதன்மையாயெ ஒருவயிற் 
லப்பிறர்சோருள்ளும் சல்விவிசேடத்தால் தாயும் மனம்வேறுபடும் ; ஒருகுடி.யின் 
கட்பிறச்தபலருள்ளும் கூ.த்தோன்வருகவென்னாது sage அறிவுடையோன்செ 
ன்றசெறியே ௮ரசனும்செல்லும் ; வேறுபாடுசெரியப்பட்டசா ம்குலத்.திள்ளும் Sips 

குலத்துள் ஒருவன்கற்பின் மேற்குலத்துலொருவலும் இவன் £€ழ்ச்குலத்தானென்று 
பாராது கல்விப்பொருட்டு ௮வனிடத்சேசென்று வழிபடுவனாதலான்....-௭ - று, () 

(௧.௦௪.)4காய்செல் லறுத்துக் கவளங் கொளினே , 

மாகிறை வில்லதும் பன்னாட் காகு 

நாற௮செு வாயினுக் தமித்துப்புக் குணினே 

வாய்புகு வதனினுங் கால்பெரி.து கெடுக்கு 
டு மறிவுடை வேந்த னெறியறிக்து கொளினே 

கோடி யாத்து நாடுபெரிது ஈந்து 

மெல்லியன் கழவ னாகி வைகலும் 

வரிசை யறியாக் கல்லென் சுற்றமொடு 

பரிவுதப வெடுக்கும் பிண்ட ஈச்சின் 
௧௦ யானை புக்க புலம்போலத் 

தானு முண்ணா ஸனுலகமுக் கெடுமே, 

திணையும் துறையும் அவை. 
அறிவுடைரம்பியுழைச்சேன்ற பிசிராந்தையார் பாடியது. 

இ. எ்.--சாய்த்தரெல்லையறுச்துக் சவளமாசச்கெரள்ளின் ஒருமாவிற்குறை 
தீதநிலத்திற்சதிரும் பலராளைச்சாகும் ; நூறுசெய்யாயினும் யானை தனித்துப்புக்கு 
உண்ணுமாயின் ௮தனதுவாயின்சட்புகுர்தசெல்லிலும் சால் மிகவும் கெடுக்கும் ; 
௮ப்பெற்றியே அறிவுடைய அரசன் இறைகொள்ளுசெறியை அறிச்துகொள்ளின் 
  

% இணை - பாடாண்டிணை ; துறை - செவியறிவுநா௨வென்றும் பிரதியேச 

மூண்டு, 

* இப்பாட்டு, வாயுறைவாழ்ச்தென்றும் செவியறிவுமா௨வன்றெள்றும் ap 
வர் நச்.இீனர்க்கினி௰ர் (சொல், பொரு, பு,த.த்திணேயியல் ௬டு - ம் சூத்திரவுனா].



் ௮/௨ பூறதானூறு மூலமும் உணாயும். 

அவனாடு சோடிபொருளினை ஈட்டிக்கொடுத்தச் தானும் மிகவுச்தழைச்கும் ; வேச் 
தன் அறிவால் மெல்லியனா? சாடோறும் சரமறியாத உறுதிகூறு.து அவன்விரும்பு 
வதனையேதாலுங்கூறும் ஆரவர.ர,ச்தையுடையகற்றத்தோகூட.. அ௮ன்புசெடக்கொ 

ள்ஞம் பொருட்டொகுஇயைவிரும்பின் ௮ர்தயானைபுக்கபுலம்போலத் தானும் 

உண்ணப்பெருன், உலகமுங்கெடும்.---௪ - று, 

பரிவு தவவென்றோதி, ௮க்குடி.கட்கு வருத்தமிகவென்றுனாப்பாறாமுளர். மெ 

ல்வியன் ழேவனாகயென்றம் பாடம். (௪௮௪) 

(௧௦௫.) கால்பார் கோத்து ஞாலத் இயக்குவ் 
காவற் சாகா டுகைப்போன் மாணி 

லூறின் மூ யாறினிது படுமே 

யுயத்த றேற்றா னாயின் வைகலும் 

டு பகைக்கூ மள்ளறந் பட்டு 

மிகப்பல் றீகோய் தலைத்தலைத் தருமே, 

... திணையும் துறையும் அவை. 

தோண்டைமான் டூளந்தீரையன் பாட்டு, 

இ-ள் --உருளையையும பாரையுககோத்து உலகன்கண்ணேசெலுத்தும் சாப் 

புடையசகடந்தான் அதனைச்செலுத்துவோன் மாட்டிமைப்படின் ஊறுபாடில்லை 

யாய் வழியை இனிதாகச்செல்லும் ௮வன் ௮தனை இணிதாசச்செலுத்து தலைச் செளி 

யமாட்டானாயின் ௮து சாடோறும் பகையாகய செறிச்த சேற்றிலேயமுந்தி மிகப் 
பல இயதுன்பச்தை மேன்மேலுமுண்டாக்கும்.---௭ - று. 

இஃது, உலகாளுமுழைமைகூறுசலையுட்கொண்டு சகடம்செயலுறுமாற்றைக் 

கூறினமையின், அவலா.நவற்சியென்னுமலங்காரமாயிற்று ; ஒட்டென்றுகூறுவாரு 
மூளர்; அன்றி இதற்கு உலகத்தின்கண்ணே உலூயெற்கையைகிறுத்தி அதனோடு 

ஞாலத்தின்கண்ணேசெலுத்சப்படும் கரப்பாயெசகடம் தன்னைச்செலுத்துவோன் 

மாட்ரிமைப்படி.ன் தனக்கு தரிடையூறமின்ராக கெறிமுறைமையோடக்கும் ; ௮2 

னைச்செலுத்துதல் தெளியானாயின் ௮ச்சாகாடு சாளும் மறு தலையென்லும் செறிர்த 
அ௮ள்ளவிலே அ௮சப்பட்டுத் தனக்கும் தன்டூழ்வாழ்வார்க்கும் மிசப்பலவாயெ இச் 
கேட்டினை மேன்மேலேதருமெனவும் பொருளுலாப்பர், இப்பொருட்குப் பாசென் 
றத, உலயெற்கையை. கால் - உருளை, (௪௮௫) 

(௧.௮௬.) கெல்லுமுயி ரன்றே நீருமுபி ரன்றே 
மன்ன லுயிர்த்தே மலர்தலை யுலகம் 

அதனால், யானுயி சென்ப தறிகை 

வேன்மிகு தானை வேந்தற்குக் கடனே. 

திணையும் துறையும் ௮வை. 

*மோகிகீரனர் பாடியது, 
  

*. ஞாலத் இயல்குமென்றும் பாடம். 

ர் மாதிமாதிரச்தனார்பாட்டென்றும் பிரதிபேதமுண்டு,



புததானூறு மூலமும் உணாயும். ௧௮௩ 

இ-ள்.--வேக்தனாயெ உயிமையுடைத்து, பரச்2த இடத்தையுடைய உலகம் ; 
அதனான், இவ்வுலகத்தார்ச்கு செல்லும் உயிரன்று, நீரும் உயிரன்று, யான உயிரென் 
பதனை ௮றிகை வேலான்மிக்க படையையுடைய ௮ ரசலுக்குமுறைமை.---௭ - று. 

மன்னனுயிர்த்தென்றகருத்து ; உயினாயாக்கும் நெல்லும் நீரும் உளவாவழறு 

மன்னன்முறைசெய்துசாப்பினென்றதாம், (௪௮/௬) 

(௧௮௭,) நாடா கொன்றோ காடா கொன்றோ 

வவலா கொன்றோ மிசையா கொன்றோ 
வெவ்வழி ஈல்லவ ராடவ 

ரவ்வழி நல்லை வாழிய நிலனே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

ஒளவையார் பாடியது, 

இ- ு்.--நிலனே, நீ ஒன்றில் சாடேயாக, ஒன்றிற் சாடேயாக ; ஒன்றிம் பள் 

எமேயாக, ஒன்றில் மேடேயாக ; எவ்வாருயினும் எவ்விடத்துசல்லர் ஆண்மக்கள் 
அவ்விடத்து நீயும் சல்லையல்லது, நினக்கென ஒர் கலமுடையையல்லை ; வாழி. 
எ-று, 

நஇியநிலனேயாயிலும் ஈல்லோருறையின் ஈன்றெனவும், ஈல்லகிலனேயாயிலும் 
தியோருறையின் $செனவும், தன்னிடத்துவாம்வோரியல்பல்ல.த தனச்கென த 

ரியல்புடையதன்றென நிலச்தை இழித்துக்க.றுவதுபோல உலகத்தியற்சைகூறிய 

வாருயிற்று. ஒன்றோவென்பது, எண்ணிடைச்சொல், (௧௮௪) 

(௧௮௮.) படைப்புப்பல படைத்துப் பலரோ டுண்ணு 
மூடைப்பெருஞ் செல்வ ராயினு மிடைப்படச் 
குறுகுறு ஈட6து சிறுகை நீட்டி 

யிட்டுக் தொட்டுக் கவவியுந் துழந்து 
டு கெய்யுடை யடிசின் மெய்பட விதிர்ம்து 

மயக்குறு மக்களை யில்லோர்க்குப் 

பயக்குறை யில்லைத்தாம் வாழு காளே. 

திணையும் துறையும் அவை. 
பாண்டியன் அறிவுடைநம்பி பாட்டு, 

இ-ள்,--படைக்கப்படும்செல்வம் பலவற்றையும்படைத்தப் பலருடனே 
கூடவுண்ணும் உடைமைமிக்க செல்வத்தையுடையோராயினும் சாலம் இடையே 
யுண்டாசச் குறுசக்குறுக ஈடர்துசென்று இறியகசையைநீட்டி.ச் கலச்தின்சட்டெர் 

தீதனைத் சமையிலேயிட்டும் கூடப்பிசைச்துதோண்டியும் வாயாற்கவ்வியுங் கையால் 

தழாவியும் செய்யையுடையசோற்றை உடம்பின் சட்படச்சிதறியும் இங்கனம் ௮றி 

வை இன்பத்சான்மயக்கும்புதல்வனஜா இல்லாசார்க்குப் பயனாகிய முடி.ச்சப்படும் 
பொருளில்லை, தாம் உயிர்வாழுசாளின்சண்.---௭ - ௮, 

சொட்டென்பதற்குச் கூட வாரிப்பிடி த்தெனிலனுமமையும், குையென்பது, 

முடிச்சப்படுங்கால் மூடி.க்சப்படும்பொருள். இனிப் பயக்குறையுள்ளசென ஒரு 

, சொல்வருவித்துன் சாம்வாமுசாளும் இல்லையென்றுகூறுவாருமுளர், (௪௮௮)



EDT புற சானூறு மூலமும் உராயும். 

(௧.௦௯.) சதெண்கடல் வளாகம் பொதுமை யின்தி . 

வெண்குடை நிழற்றிய வொருமை யோராக்கு 
நடுசாள் யாமத்தும் பகலும் துஞ்சான் 

கடுமாப் பார்க்குங் கல்லா வொருவற்கு 

டு முண்பன நாழி யுடுப்பன விரண்டே 
பிறவு மெல்லா மோசொக் கும்மே 

செல்வத் துப் பயனே யீத 
லுய்ப்பே மெனினே தப்புஈ பலவே. 

தீணையும் துறையும் அவை. 
மதுரைக் கணக்காயனார்மகளூர் நக்கீரர் பாடியது. 

இ- எ்.--தெளிந்தநீராற்சுழப்பட்டவுலகமுழுதையும் பிறவேர்தரச்குப்பொ 

அவாதவின்றித் தமக்கேயுரித்சாக ஆண்டு வெண்கொற்றக்குடையால்கிழற்செய்,ச 

ஒருசன்மையையுடையோர்க்கும் இடையாமத்தும் சண்பகலும் துயிலானாய் வினா 
ச்சசெலலையுடைய மாச்சளைப் படுச்சச்சருதிச்செல்லும் சல்வீயில்லாச ஒருவலுச் 
கும் உண்ணப்பமமேபொருள்சாழி, உடுச்சப்பபுமவை இரண்டே, பிறவுமெல்லாம் 

ஓக்குமாதலாழ் செல்வத்தாற்பெறும்பயனாவ.து கொடுச்தல் ; செல்வத்தை யாமே 

துகர்வேமென்றுகருதின் தவறுவன பல,---௭ - று, 

பலவென்ற.து, அறம்பொருளின்பங்களை, பகலை ஒருமாத்திறையென்றும், கடு 

மாவை யானையென்றும், கல்லா,த ஒருவனைப் பாசனென்,.றும் உரைப்பாருமுளர், () 

(௧௯௦.) விளைபதச் சீறிட கோக்கி வளைகதிர் | 

வல் சொண்டளை மல்க வைக்கு 

மெலிமுயன் றனைய ராகி யுடையதம் 

வளன்வலி யுறுக்கு மூளமி லாளரொ 

டு டியைந்த கேண்மை யில்லா கஇயோ 

கடுங்கட் கேழ லிடம்பட. வீழ்ந்தென 

வன்றவ ணுண்ணா தாக வழிகாட் 

பெருமலை விடாகம் புலம்ப வேட்டெழுக் 

இருங்களிற் ரொருத்த னல்வலம் படுக்கும். 
௧௦ புலிபடத் தன்ன மெலிவி லுள்ளத் 

் துரனுடை யாளர் கேண்மையோ 

டியைந்த வைக லுளவா கயெரோ. 

திணையும் துறையும் அவை; 
*சோடின் நலலுநத்திரன் பாட்ட, 

இ-ள்.--விளைச்சசெவ்வியையுடைய சிறிய இடத்சைப்பார்த்து வளைச்சசதி 
ராயெ உணவைச்சொண்டு முழையின்சண் ணேகிழையவைக்கும் எவிமுயன்றா் 

* சோழன் சல்லுசிசானென்றும் பிசதிபேசமுண்டு.



புறநானூறு மூலமும் உரையும். கடு 

போலும் சிறியமுயற்கெராச உள்ள சம்முடையசெல்வத்தைநுகராது இறுகப்பிடி. 

க்கும் உள்ளமிகுதியில்லாருடன்பொருச்தியசட்பு இல்லையாக ; தறுகண்மையை 

யுடையகசேழலாயெபன்றி தனது இடப்பச்கத்தே பட வீழ்ர்ததாக, அன்று அவ்விட 

தீது உண்ணாதாப் பிற்றைசாட் பெரியமலையின்௧ண் தனதுமுழையிடம் தனிமைப் 
பட உணலவைவிரும்பியெழுசர்து பெரியகளிராயெ ஒருத்தலை ரல்லவலப்பச்கத்சே 

படப் படுக்கும் புலிபசித்தாற்போலும் குறையில்லாச மேற்கோளையுடைய வலியை 

யுடையோர்ஈட்போடு பொருச்தியராட்கள் உளவாக,.--ஏ - று, 

சறிடமென்றது, விளை துமுற்றியபின் அறுப்பதற்குமநூன்னாயெ இடத்தை. 
இல்லாகியர், உளவா௫யெரென்பன - ஈண் வியங்சோட்பொருளவாய்நின்றன. () 

(௧௯௧,) யாண்பெல வாக ஈரையில வாகுதல் 

யாங்கா கியசென வினவுதி ராயின் 
மாண்டவென் மனை வியொடு மக்களு நிரம்பினர் 
யான்கண் டனையரென் னிளையரும் வேக்தனு 

டு மல்லவை செய்யான் காக்கு மதன்தலை 

யான்றவிஈ கடங்கிய கொள்கைச் 
சான்றோர் பலர்யான் வாழு மூசே, 

திணையும் துறையும் ௮வை. 

கோப்பேநஜ்சோழின் வடக்கிநந்தானுழைச்சேன்ற பிசிராநீ்தையாரை, 
கேட்கங்காலம் பலவாலோ ? நரை நுமக்கீலலையாலோ” என்றசான்றேர்க்கு 

அவர் சோற்றது, 

இ. எ்.--ுமக்குச்சென்றயா ண்டுகள் பலவாயிருக்க .சரையில்லையாகு,தல் எப் 

படி.யாயினீசெனக் கேட்பீராயின், என்னுடைய மாட்டுமைப்பட்ட குணங்களை 
யுடைய மனைவியுடனே புதல்வரும் ௮றிவுநிசம்பினார் ; யான்சருதிய அதனையே 
கருதுவர், என்னுடைய ஏவல்செய்வாரும் ; அரசனும் முறையல்லாதனசெய்யா 

னாய்க்சாச்கும் ; ௮தற்குமேலே யானிருக்இன் றவூரின்௧ண் ஈற்குணக்களால் ௮மை 
ந்.து பணியவேண்டுமுயர்க்தோரிடத்துப்பணிர்து ஐம்புலனும் ௮டங்கெ கோட் 

பாட்டினையுடையசான்றோர் பலசாதலான்,---௪ - று. 

* ஆன்றவிகர்தடங்கெ' என்பதற்குக் கல்வியால்நிறைர்து அதற்கேற்பச் அலை 
மு,தலியவற்றிற்செல்லும் ௮றிவவிச்து மனமொழிமெய்களான் அடங்யெவெனிலு 
மமையும், *யாககாஇயர்' என்பதற்கு எவ்வாருயிற்றென்றும், எப்படியாலாயிற் 

றென்றும் பொருள்கூறுவாருமுளர், (௪௬௪) 

(௧௯௨.) யாது மூசே யாவருங் கேளிர் 
Es நன்றும் பிறர்தா வாசா 

கோதலுர் தணிதலு மவற்றோே ரன்ன 

Fre gin gia தன்றே வாழ்.த 

டு லினிதென மூழ்க்தன்ற௮ு மிலமே முனிவி 

னின்னா தென்தலு மிலமே மின்னொடு 
வானர் தண்டுளி தலைஇ யானாது



க௮௬ புறநானூறு மூலமும் உரையும், 

கல்பொரு இரங்கு மல்லற் பேர்யாத்று 

நீர்வழிப் பம் புணைபோ லாருயிர் 

௧௦ முறைவழிப் ப6உ௨ மென்பது இறவோர் 

காட்சியிற் றெளிந்தன மாகலின் மாட்சியிற் 
பெரியோனா வியத்தலு மிலமே 

சிறியோரை யிகழ்க லதனினு மிலமே, 

திணையும் துறையும் ௮வை. 

கணியன் பூங்தன்றன் பாட்டு, 

இ-ள்.--ஏமக்கு எல்லாம் ஊர் ; எல்லாரும் சுற்றத்தார்; கேடும் அக்கரூம் 
தரமேவரினல்ல2, பிறர்தரவாரா; சோதலும் ௮அதர்தலும் ௮வற்றையொப்பத் 

தாமேவருவன ; சாதலும் புதிதன்று, சருவிற்ரோன்றியகாளே தொடங்கியுள்ளது ; 
வாழ்தலை இனிதென்று உவச்ததுமிலம் ; ஒருவெறுபபுவர்தவிடத்து இன்னாதென் 

றிருத்தலுமிலம் ; மின்னுடனே மழை குளிஈர்ததுளியைப் பெய்சலான் அமை 

யாது கல்லையலைத்து ஒலிக்கும் வளவிய பேர்யாற்றுரீரின்வழியேபோம் மிதவை 
போல அரியவுயிர் ஊழின்வழியேபடுமென்பது சன்மைச்கூறுபாடறிவோர் கூறிய 

நூலாலேதெளிரச்சேமாகலான், ஈன்மையான்மிக்கவரைமதித்தலுமிலேம் ; சிறியோ 

ரைப்பழித்தல் ௮ம்மதித்தவினுமிலேம்.---௪ - று. 

தலைஇயென்பதனைச் தலையவெனத்திரிக்சு *மூனிவி னின்னா தென்றலு 

மிலமே” என்றதற்கு முன்னேகூறிய வாழ்தலை வெறுப்பான் இன்னாசென்று இகழ்ச் 
திருத்தலுமில்லேமெனிலுமமையும், (௧௯௨) 

(௧௯௬.) ௮சளெறிர் தன்ன நெடுவெண் களரி 
ஜனொருவ னாட்டும் புல்வாய் பேல 

வோடி யுயதலுங் கூடும 

ஜொக்கல் வாழக்கை தட்குமா காலே. 

திணையும் துறையும் அலை. 

*ஒரேநழவர் பாட்டு, 

இ - எ்.--தோலைப் புடைத்துவைத்சாற்போன்ற நெடிய வெளிய களரின் 

சண் ஒருவனலைக்கும்புல்வாய் எளிதின் ஒடி.ப்பிழைச்குமாபோலே யாலும் ஈன் 
னெறிச்சண்ணேயொழுடூப் பிழைச்சவுங்கூடும் ; சுற்றத்தோகெடிவாமும் இல் 
வாழ்ச்கை அதன்கட்செல்லவொட்டாது காலைத் தளையாகிற்கும்; ஆதலான் உய் 

தல்கூடாது, ௪ - று; 

மன் - கழிவின்கண்வச்தது. மா- ௮சைகிலை, (௧௯௯) 

(௧௯௪,) ஐரி னெய்தல் கறக்க வோரி 
லிர்ந்தண் முழவின் பாணி ததும்பப் 

புணர்ந்தோர் பூவணி யணியப் பிரிந்தோர் 

* ஒன்னாருழவர்பாட்டென்றழும் பிரதஇிபேதமுண்டு,



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௧௮௭ 

பைக லுண்கண் பனிவார் புறைப்பப் 

டு படைத்கோன் மன்றவப் பண்பி லாள 
னின்னா தம்மவிவ் வுலக 
மினிய காண்டுத னியல்புணர்க் தோரே, 

தீணை - ௮து; துறை - பேநங்காஜ்சி. 

பக்தடுக்கைநன்கணியார் பாடியது. 

இ-ள்.--ஒருமனையின்௧ண்ணே சாக்காட்டுப்பறை ஒலிப்ப ஒருமனையின்சண் 
ணே மணத்திற்குக்கொட்டும் மிசச்குளிர்ச்த முழவினது ஒசை மிச ஒலிப்பச் காதல 

சோடு கூடினமகளிர் பூவணியையணியப் பிரிஈ்தமசளிசது வருத்தச்தையுடைய 
உண்சண்கள் நீர்வார்ந்துதுளிப்ப இப்பரிசு ஒத்து ஒவ்வாமைபடப் படைச்சான், 
நிச்சிசமாக ௮ப்பண்பில்லாதோனாகிய சான்முகன் ; கொடிது, இவ்வுலனெதியற் 

கை; ஆதலான், இவ்வுலனெதுதன்மையறிரக்சோர் வீட்டின்பத்தைத்தறாம் ஈல்ல 
செய்கைகளை ௮றிர்து செய்துகொள்க.--ஏ - று. 

காண்கவென்பது, சாண்கசெனச் குறைக்கப்பட்டது ; இதனியல்புணர்ச்தோர் 

இவ்வின்னாமையை இனியவாகக் சாண்கவென்றுரைப்பினுமமையும், (௧௯௮) 

(௧௯௫.) %பல்சான் றீரே பல்சான் றீரே 

கயன்முள் என்ன ஈனாழுதிர் இரைகவுட் 
பயனின் மூப்பிற் பல்சான் றீரே 

கணிச்சிக் கூர்மபடைக் கடுந்திற லொருவன் 
டு பிணிக்குங் காலை யிரங்குவிர் மாதோ 

நல்லது செயத லாற்மீ ராயினு 

மல்லது செய்த லோம்புமி னதுதா 

னெலலாரு முவப்ப gem Muy 

கல்லாற்றுப் படே கெறியுமா ர.துவே, 

திணை - அது; துறை - போநண்மோமிக்காஜ்சி. 

நநிவேநஉத்தலையார் பாடியது. 

இ.- ள.--பல ௮மைந்தகுணங்களையுடைமீர், பல ௮மைச்தகுணங்களையுடை 

யீர், கயவினது முட்போன்ற சனாமுதிர்ஈ்த இரைச்சகதப்பினையும் பயனில்லாத 

மு. துமையையுமுடைய பல ௮மைக்தகுணங்களையுடையீர், மமுவாயெ கூரிய படை 

ச்சலத் இனையும் கடிய வலியினையுமுடைய ஒருவன் பாசச்தாற் சட்டிச்சொண்டு 

போங்காலத்து இரங்குவீர் நீர்; ஈல்வினையைச்செய்யமாட்டீராயிலும் வினையைச் 

செய்தலைப் பரிகரிமின்; ௮து.தான் யாவரும் புகழ்வரென்றது ஒழியவும் சல்ல 
கெறியின்சண்ணேசெலுத்தும் வழியும் ௮து.தான்.--ஏ - று, 
  

கானக 

* இச்செய்யுள், * வீடேதுவாகவன்றி வீடுபேற்றுசெறிச்சட்செல்லும் செறி 

யேதுவாசச்கூறியது” என்பர் நச்சினார்க்கினியர் [சொல், பொரு, புறத்திணையியல், 
௨௫ .ம் சூத்திரவுசை |.



௧௮௮] புறதானூறு மூலமும் உரையும். 

பலசா௫யெ சான்றீரென்பது, பல்சான்றீசெனத்தொக்கது ; *( பல்குட்டுவா”? 

என்பதுபோல, பலவாயெ குணங்களால் அமைக $ரெனினுமமையும். பயனின் 
மூப்பென்றுவைத்துப் பல்சான்நீசேயென்றது இகழ்ச்சிச்குறிப்பு ; அடுக்கு - விஸா 
வின்சண்வர்தது, (௧ ௯௫) 

(௧௯௬.) *ஒல்.லுவ தொல்லு மென்றலும் யாவர்க்கு 

மொல்லா தில்லென மறுத்தலு மிரண்டு 
மாள்வினை மருங்கிற் கேண்மைப் பாலே 

யொல்லா தொல்லு மென்றலு மொல்லுவ 

டு தில்லென மறுத்தலு மிரண்டும் வல்லே 

யிரப்போர் வாட்ட லன்றியும் புரப்போர் 

புகழ்குறை பம் வாயி லத்சை 

யனைத்தா இயரினி யிதுவே யெனைத்துஞ் 
சேய்த்துச்சா ணாு கண்டன மதனா 

௧௦ னோயில சாகநின் புதல்வர் யானும் 
வெயிலென முனியேன் பனியென மடியேன் 

கல்குயின் றன்னவெ னல்கூர் வளிமறை 

காணல இல்லாக் கற்பின் வாணுதன் 
மெல்லியற் குறுமக ளூள்ளிச 

கடு செல்வ லத்தை றக்கநின் னாளே, 

திணை - பாடாண்டிணை ; துறை - பரிசில்கடாநீலை . 

பாண்டியன் டூலவந்திகைப்பள்ளித்துத்சியநன்மாறன் பரிசிலநீட்டித்தானை 
ஆவூர்ழலங்கீழார் பாடியது. 

இ.ள்.--தம்மாற்கொடுக்கவியலும்பொருளை இயலுமென்றுசொல்லிச்கொடுத 

தலும், யாவர்க்கும் தம்மாற்கொடுக்ச இயலாதபொருளை இல்லையென்றுசொல்வி 

மறுத்தலுமாய இரண்டும் தாளாண்மைப்பச்கத்துளவாகிெய ஈட்பின்கூற்றினுள் 
ளன; தனக்கு இயலாததனை இயலுமென்றலும் இயலும்பொருளை இலலையெனறு 

மறுத்தலுமாகிய இரண்டும் விரைய இரப்போனா மெலிவித்தலன்றியும் ஈவோர் 

புகழ் குறைபடும்வழியாம் ; இப்பொழுது நீ எம்மளவிற்செய்தசெய்தியும் ௮த்தன் 
மைத்தாகுக; இஃது எத்துணையும் எங்குடி.யிலுள்ளார் முன்புகாணாதது, யாம்சண் 

டேம் ; அத்த$ங்கனொல், நின்பிள்ளைகள் நோயின்றியேயிருப்பாராக ; யானும் வெயி 

ஜென்றுகினைச்து போச்கைவெறேனாய்ப் பனியென்றுகெரண்டு மடி.ச்திரேனாய் 

விட்டுநீங்காமையாற் கல்லாற்செய்தாற்போன்ற எனது ஈல்குரவின்மிகுதியான் 
வளிமறையாயெமனையிடத்து சாணல்லது வேறில்லாத சற்பினையும் ஒளியை 

யுடைத்தாகெய அதலினையும் மெல்லிய இயலவினையுமுடைய குறுமகளை நினைந்து 

போவேன் ; கின் ஆயுள்மிகுவதாக.---௭ - று. 
  

* பத்துப்பாட்டு, மதுரைக்காஞ்சி ; ௧௦௫- ம் ௮டி., 
* இப்பாட்டினை, கொடார்பபழித்தலுக்கு உதாரணமாசக்காட்டி னர் நச்சி 

ஜர்க்கினியர் [தொல், பொரு, புறத்திணையியல், ௬௫ - ம் சூ.ச்திசவுரை],



புறகானூறு மூலமும் உராயும். ௧௮௯ 

 சோயிலராககின்புதல்வா்' என்பதூஉம், * றக்கநின்னாள்' என்பதூஉம் குறி 

ப்புமொழி; அன்றி, பரிசில்மறுத்தலான் இவன்புதல்வர்க்கும் இவனுச்கும் இங்கு 
வருமென்றஞ்சி சோயில.சாசகவெனவும், சிறக்ககின்னாளெனவும் கூறினாராச உரைப் 

பினுமமையும், சல்குரவென்பது, ஈல்லெனக் குறைந்துகின்றது, *சல்குயின் 
றன்னவென் னல்கூர் வளிமறை' என்பதற்குக் கல்லாற்செய்தாற்போன்ற பயன் 

கொள்ளாத யாக்சையையுடைய எனது ரசல்கூர்ர்தவளிமறையெனவும், கல்லைச் 

துளைத்தாற்போன்ற காற்றடைமாத்திரையாகச்செய்யப்பட்ட சல்கூர்ந்த என்மனை 

யெனவுமுனாப்பாருமுளர். (௧௬௬) 

(௧௯௭.) வளிஈடக் தன்ன வா௮ய்ச்செ லிவுளியொடு 

கொடி நுடங்கு மிசைய தேரின ரெனா௮க் 

கடல்கண் டன்ன வொண்படைத் தானையொடு 

மலைமாறு மலைக்குங் களிற்றின பெனா௮ 

ட வுருமுரன் றன்ன வுட்குவரு முரசமொடு 
செருமேம் பம் வென்றிய பெனா௮ 

மண்கெழு தானை யொண்பூண் வேந்தர் 
வெண்குடைச் செல்வம வியத்கலோ விலமே 

யெம்மால் வியக்கப் ப6௨ மோரே 

௧௦ யிடுமுட் படப்பை மறிமேயர் தொழிந்த 
குறுகறு முஞ்ஞைக் கொழுங்கட் குற்றடகு 

புன்புல வரகின் சொன்றியொடு பெறாஉஞ 

சிறார் மன்ன ராயினு மெம்வயிற் 

பாடறிர் தொழுகும் பண்பி னாரே 

கடு மிகப்பே செவ்வ முறினு மெனைத்து 

மூணர்ச்ச யில்லோ ௬டைமை யுள்ளே 

நல்லறி வடையோர் நல்குர 

வுள்ளுதும் பெருமயா முவந்து£னி பெரிதே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

சோழன் தராப்பள்ளித்துத்சிய பேநந்திநமாவளவன் பரி சினீட்டித்தானைக் 
கோனுட்டூ எறிச்சிலூர் மாடலன் மதுரைக்தமரனார் பாடியது. 

இ.ள்.--காற்றியக்கனொற்போலும் தாவுசலுடைத்சாகிய சகதியையுடைய குதி 

ரையோடு கொடி.நுடங்கும் உச்சியையுடைய தேரினையுடையரெனவும் கடலைக் 

சண்டாற்போலும் ஒள்ளியபடைச்சலச்சையுடைய சேனையுடனே மலையோமமோறு 

பட்டுப் பொருங் களிற்றினையுடையபெனவும் இடி.முழங்கொற்போலும் அஞ்சத் 
தக்க மூரசத்தோடு போரின்மேம்படும் வெற்றியையுடையசெனவுங்கருதி நிலத் 
சைப்பொருச்தின படையினையுடைய ஒள்ளியபூணினையுடைய அரசர் வெண் 
கொழ்றக்குடைநிழற்றப்படுஞ்செல்வச்சை மதித்தவில்லேம் ; எங்களால் மதிக்கப் 

படுவோர், இடப்பட்ட முள்வேவியையுடையசோட்டத்து மறிதின்ன ஒழிச்து 

கின்ற குறிய சாற்றத்தனேயுடைய முஞ்ஞையத செரழுவியகண்ணித்னளெக்கப்



௧௯௦ புறநானாறு மூலமும் உரையும். 

பட்ட குறிய இலையைப் புல்வியகிலத்தில்விளைக்த வரனெதுசோற்றுடனேபெறு 
இன்ற சிறிய ஊனராயுடைய வேச்தராயிலும் எம்மிடததுச்செய்யும் முறைமையை 
யறிர்துசடக்கும் குண த்தனையுடையோர்காண் ; யாம் மிசப்பெரிய அன்பமுறினும் 
சிறிதும் ௮றிவிலாசோருடையசெல்வம் பயன்படாமையின் அதனைகினையேம் ; 

சல்லறிவினையுடையோ.ரதுவறுமை பயன்படுதவின் அதனைப் பெருமானே, யாம் 
உவர்து மிசப்பெரிதும் நினைப்பேம்.--ஏ - று, 

எனாவென்பது, எண்ணிடைச்சொல்், (௧௯௭) 

(௧௯௮.) அருவி தாழ்ச்ச பெருவரை போல 
வா.ரமொடு பொலிந்த மார்பிற் றண்டாக் 
கடவுள் சான்ற கற்பிழ் சேயிழை 
மடவோள் பயந்த மணிமரு ளவ்வாய்க் 

டு கண்கிணிப் புதல்வர் பொலிகென் றேத்தித 
திண்டே ரண்ண ஸனிற்பா சாட்டிக் 
காதல் பெருமையிற் கனவினு மரற்றுமென் 

சாமர் நெஞ்ச மேமாக் துவப்ப 

வாலமர் கடவு ளன்னகின் செல்வம் 

௧௦ வேல்கெழு குரிசில் கண்டே னாதலின் 
விடுத்தனென் வாழ்கநின் கண்ணி தொடுத்த 

தண்டமிழ் வரைப்பகங் கொண்டி யாகப் 

பணித்துக்கூட் ண்ணுக் தணிப்பருங் கடுக்திற 
னின்னோ ரன்னகின் புதல்வ ரென்று 

கட மொன்னார் வாட வருங்கலர் தக்துதும் 

பொன்னுடை நெடுநகர் நிறைய வைத்தநின் 

முன்னோர் போல்வர் பெருங்கண் ணோட்டம் 

யாண்டு நாளும் பெருக யீண்டுதிரைப் 

பெருங்கட னீரினு மக்கடன் மணலினு 

௨௦ நீண்டுயர் வானத் துறையினு ஈன்று 

மிவர்பெறும் புதல்வர்க் சாண்டொறது நீயும் 

புகன்ற செல்வமொடு புகழினிது விளங்கி 

நீடு வாழிய நெடுந்தகை யானும் 

கேளில் சேஎய் காட்டினெக் காளுர் 
உட துளிஈசைப் புள்ளினின் னளிஈசைக் கஇிரங்இிகின் 

னடி.நிழற் பழகிய வடியுறை 

கமான் மாற மறவா தீமே. 

திணையும் துறையும் அவை, 

பாண்டியன் டூலவந்திகைப்பள்ளித்துத் சிய நன்மாறனை வடமவண்ணக்கன் 

பேரியசாத்தனார் பாடியது,



புறநானூறு மூலமும் உரையும்: ௧௯.௧ 

இ - எ.--௮ருவிதரழ்க்த பெரியமலைபோல ஆசச்சோடுபொவிர்சமரர்பின்கண் 

வேட்கைசணியாச செய்வத்தன்மையமைந்த சரற்பினையும் செய்ய ஆபரணசத்தையு 
மூடைய உன்னுடையமடவோள்பெறப்பட்ட பவழமணிபோன்ற அழக வாயை 
யம் இண்ணெயையுமுடையபுதல்வர் பொவிகவென்றவாழ்த்தித் இண்ணியதேரை 

யுடையவேக்சே, நின்னைப் புகழ்ச் துபரிசின்மேல் அன்புபெரிதாகலிற் கனவின் 

கண்ணும் நின்புகழையேகூறும் எனதுவிருப்பத்தையுடையகெஞ்சம் இன்புற்று 
மூழ ஆவிலையின்சண் மேவியதிருமால்போலும் கின்னுடையசெல்வத்தையெல்லாம் 

வேலையுடையதலைவ, கண்டேன் ; ஆதலால் விடைகொண்டேன் ; வாழ்க, நினது 

சண்ணி, தொடர்புபட்ட குளிர்ச் த தமிழ்சகாடெல்லைமுழுதும் கொள்ளையாகக்சொ 

ண்டு நின்பகைவனாத்தாழ்தது ௮வர்கள்பொருள்களையும் வால்கெசொண்டுண்ணும் 

தீணித்சற்கரிய மிசக்சவவியையுடைய கின்னையொக்கும்வவியையுடைய நின்னு 
டையமைந்தர்; எந்நாளும் பகைவர்தேய அவருடைய பெறுதற்கரிய ௮ணிசகலத்தைச் 

கொண்டெந்து நம்முடைய பொன்னுடையசெடி யாகரின்கண் பொலியவைத்த 

நின்னுடைய முன்னுள்ளோரைப்போல்க, இவருடைய பெரியகண்ணோேட்டம் ; 
யாண்டும்காளும்மிக்குச் செறிரந்ததிறரையையுடைய பெரியசடனீரினும் அ௮ச்கடல் 
கொழித்திடப்பட்டமணலினும் நரீண்டுயர்ச்தமழையிற்றுளியினும் பெரிதும் இவர் 

பெறும்பிள்ளைகளைக்காணுச்தோறும் நீயும் விரும்மியசெல்வத்துடனே புகழும் இனி 

தாகவிளங்கி ரெடுங்காலம்வாழ்க; பெருர்தகாய், யாலும், உறவில்லாத்தாரிய 

நாட்டின்கண்ணே நாடோறும் துளியைகச்சுதலையுடைய வானம்பாடி.யென்னும் 

புட்போல நின்னுடைய வண்மைஈசையான் இரங் நினது ௮டி.நிழற்கட் பழயெ 

௮டி.யின்வாழ்வேன் ;) விரைர்சசெலவையுடைய குதிராயையுடையமாறனே, 
செய்தசெயலை மறவாதொழிவாயாக.---௭ - று, 

புதல்வர்மார்பிற் பொலிகெனக் கூட்டி லுமமையும், £ ஆலமர் சட்வு என்ன 

தின்” என்றதற்கு ஆவின் ழேமர்ச்த முக்கட்செல்வனாயெ கடவுளையொப்ப என்றும் 
நிலைபெற்றிருப்பேனென்றிருச்சன்ற கின்னென்றுரைப்பினுமமையும். *நின்முன் 
னோரபோல்கவொபெருங்கண்ணோட்டம்' என்றது, அவரும் வழங்காதுவைத்தவிற் 
கண்ணோட்டமிலா; இவரும் ௮வரையொச்சச் கண்ணோட்டமிலராகவென்பதா 

யிற்று. 'முன்னோர்போல்வெர்பெருங்கண்ணோட்டம்' எனவும், *வாழ்கநின்சண்ணி' 
எனவும், * நீவொழியர்” எனவுநின்றவை - குறிப்புமொழி, அன்றி, என்னிடத்து நீ 

செய்தகொடுமையால் நினசக்குத் இல்குவரும் ; அதுவா. ராதொழிகவென வாழ்த்திய 
தாஉமாம். மறவாதிமேயென்றது, என்னளவில் ரீசெய்தசெய்தியை மறவாசொழி 

யென்பதாயிற்று, ௫ யாண்ரொளும்பெரு5' என்பதற்கு கின்னாளே திங்களனைய 
வாக; அத்திங்கள் யாண்டோரனையவாக ; யாண்டே ஊழியனையவசம்பினவாச 

மென்பது கருத்தாகச்கொள்ச. (௪௬௮) 

(௧௯௯.) கடவு ளாலத்துத் தடவுச்சினைப் பல்பழ 

கெருஈ லுண்டன மென்னாது பின்னுஞ் 

செலவா னாவே கலிகொள் புள்ளின 

மனையர் வாழியோ விரவல ரவரைப் 

டு புரவெதிர் கொள்ளும் பெருஞ்செய் யாடவ



௧௯௨ புறநானூறு மூலமும் உரையும், 

ருடைமை யாகு மவருடைமை 

யின்மை யாகு மவரின் மையே. 

திணையும் துறையும் அவை, 

பேநம்பதுமனார் பாட்டு, 

இ- ள்.--தெய்வமுறையும் ஆலமரத்தனது பெரியகொம்பின்சட் பலபழத்தை 
சென்னலுமூண்டேமென்னாவாய்ப் பின்னும் ௮வ்விடத்துப்போதலையமையா, ஓவி 
பொருச்இின புள்ளினம் ; ௮த்தன்மையினையுடையார் இரப்போர் ; ௮வளாச் காத் 

தீ.ற்கு எதிர்ச் துகொள்ளும் மிக்கசெய்கையையுடைய ஆண்மக்சளஅ செல்வமாசும், 
அவ்விரப்போர்செல்வம் ; ௮வ்வாண்மச்களுடைய வறுமையாகும், ௮வ்விரப்போ 

ருடைய வறுமை,---௭ - று. 

வாழியும், ஒவும், அசைநிலை, (௧௯௯) 

(௨௦௦,) பனிவரை நிவந்த பாலைப் பலவின் 

கனிகவர்ந் துண்ட கருவிரற் கடுவன் 

செம்முக மர்தியொடு சிறர்துசேண் விளங்கி 
மழைமிசை யறியா மால்வரை யடுக்கத்துக் 

டு கழைமிசைத் துஞ்சுவ் கல்லக வெற்ப 

நிணந்தின்௮ செருக்கிய கெருப்புத்தலை நெடுவேல் 

களங்கொண்டு கனலுக் கடுங்கண் யானை 

விளங்குமணிக் கொடும்பூண் விச்சிக் கோவே 

இவசே, பூக்கலை யரு௮ப புனைகொடி முல்லை 
௧௦ நாத்தழும் பிருப்பப் பாடா தாயினுங் 

கறங்குமணி நெடுஈதேர் கொள்கெனக் கொடுத்த 
ப.ரக்தோக்கு சிறப்பிம் பாரி மகளிர் 
யானே, பரிசிலன் மன்னு மந்தண னீயே 

வரிசையில் வணக்கும் வாண்மேம் பக 

௧௫ ஸனினக்கியொான் கொடுப்பக் சொண்மதஇு சனப்போ 

சடங்கா மன்னரை யடக்கு 

மடங்கா விளையு ணாடுிம வோயே, 

திணை - அது ; துறை - பரிசிற்றுறை. 

பாரிமகளிரை விச்சிக்கோனுழைக் கோண்டூசேன்ற கபிலர் பாடியது. 

இ-ள். -குஸிர்ச்தமலையின்கணோக்யெ பசிய இலையையுடைய பலாவினது 
பழத்தைசக்கவர்ச்துண்ட கரியவிரலையுடையகடுவன் செவர்தநுகத்தையுடைய தனது 

மந்தியுடனேபொவிக்து சேய்மைச்சண்ணேவிளங்க முூலொலும் உச்சியறியப் 
படாத உயர்ந்தமலைப்பக்கத்து மூங்குச்சியின்கண் துயிலும் மலையகத்துச் தாழ்க்,ச 

வசையையுடையோய், நகிணத்தைச்தின்றகளித்த நெருப்புப்போலும் தலையையு 
டைய மெடியவேவினையும் சஎத்சைச் சனதாச்சசேகொண்டு காயும் தறுசண்மையை 

யூடைய யானையினையம் விள்ங்யெமணிகளாற்செய்யப்பட்ட வளைர்ச ஆபரணச்



புறநானூறு மூலமும் உறாயும். ௧௯௩ 

தினையுமுடைய விச்சிக்கோவே, இவர்கடாம், பூவைத் தனது சலையின் சண்மாருத 

அலங்கரித்தாற்போலும் கொடி முல்லைதான் காச்தழும்பேறப் பாடாதாயிலும் ஒவி 

க்குமணியைய்டைய மெடியதேஸனாக் கொள்கவென்றுசொல்லிச் கொடுத் பரச்.தூ 

மேம்பட்ட தலைமையினையுடைய பாரிச்குமகளிர் ; யான் பரிலென் ; அ.துவன்றியும் 

நிலைபெற்ற ௮ந்தணன் ; நீ, பகைவரைப்போர்செய்யுமுறைமையாற்பொருது தாழ் 
விக்கும் வாளான்மேம்படபெபெவன் ; ஆதலால், கினச்கு யான்சரச்சொள்வாயாச 

ஈனத்தையுடையபோசாலே பகைவேச்தரை மிகையடச்கும், மடச்சப்படாத மிச்ச 
விளைதலையுடைய சாட்டையுடையோய்.---௪ - று. 

மடக்குதல் - போகமொருக்குதல். 
பலவின்சனிகவாச்துண்டகடுவன் மந்தியொடுசிறர்து சேண்விளங்கிக் கழை 

மிசைத்துஞ்சுமென்றதனால், நீயும் இவரைவரார்துகொண்டு இன்புற்று வாழ்தல் 

வேண்டுமென்பது தோற்றிகின்ற. 

பானே பரிரிலன்” என்பதனால் கினச்கு என்குறை முடி.க்ககேண்டுமென்ப 
gab, ௮ர்தணனென்றதனால் யான் தருதற்குரியேனென்பதூஉங்கொள்ளப்படும், 

உலகத்துமகட்பேசிவிடக் சொடுத்தலையன்றித் தாமே இவனாக் சொள்வாயாக 

வென்று இரந்துகூறினமையின், இது பரிஏிற்றுறையாயிற்.று, (2.00) 

(௨௦௧.) இவர்யா பென்குவை யாயி னீவசே 

யூரூட னிசவலர்க் கருளித் தேருடன் 
முல்லைக் த்த செல்லா நல்லிசைப் 

படுமணி யானைப் பறம்பிற் கோமா 

இ னெடுமாப் பாரி மகளிர் யானே 

தந்ைத தோழ னிவரென் மகளி 

மந்தணன் புலவன் கொண்டுவரச் தனனே 

நீயே, வடபான் முனிவன் றடவினுட் டோன்றிச் 

செம்புபுனைந் தியற்றிய சேணெடும் புரிசை 
௧௦ யுவரா வீகைத் துவரை யாண்டு 

நாற்பத் தொன்பது வழிமுறை வந்த 
வேளிருள் வேளே விறற்போ ரண்ண 

௫.£ணி யானைச் சேட்டிருங் கோவே 

யாண்கட. னுடைமையிற் பாண்கட ஸனாற்றிய 

௧௫ வொலியற் கண்ணிப் புலிகடி. மாஅல் 
யான்றர விவரைக் கொண்மதி வான்கவித் 

இருங்கட லுடுத்தவிவ் வையகத் தருந்திறற் 
பொன்படு மால்வரைக் இழவ வென்வே 

லுடலுஈ ர௬ுட்குஈ் தானைக் 

௨௦ கெடலருங் குறைய நாடுகிழ வோயே. 

திணையும் துறையும் அவை, 

பாரிமகளிரை இநங்கோவேளுமைக்கோண்டூசேன்ற கபிலர் பாடியது, 
௨௫



௧௯௪ புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

இ.னள்,--இவர் யாரென்றுவினவுவாயாயின், இவர்தாம், ஊரசெல்லாவற்றையும் 
இரப்போர்க்குவழங்கத் தேரை ஏறுதற்கேற்பச்சமைத்த ௮ணியோடும் புவியோ 
இம்கூட முல்லைச்குவழங்கெயெ தொலையாத ஈல்லபுகழையும் ஒலிக்கும் மணியை 
யுடைய யானையையுமுடைய பறம்பிற்குத்தலைவனாயெ மிச்ச பெரிய பாரியுடைய 
4மகளிர் ; யான், இவர்பிசாவின்தோழனாசலான் இவர் என்னுடையமகளிர் ; ௮௬ 
தணனாயெ புலவன்யான் கொண்டுவர்சேன் ; நீதான் ௨டபச்சகத்து மூனிவனுடைய 

துமகுண்டத்தின்கட்டோன்றிச் செம்பாற்புனைர்துசெய்தாலொத்த சேய்மையை 

யுடைத்தாெ நெடி.யமதிலையுடைய துவராபதியென்னும் படைவீட்டையாண்டு 

வெறுப்பில்லாத கொடையினையுடையாராய சாற்பத்தொன்பதுதலைமுறை தொ 
றுபட்டுவர்சத வேள்களுள்வைத்து வேளாயுள்ளாய், வென்றிப்போரையுடைய 
தலைவா, தாரணிர்தயானையினையுடைய பெரிய இருங்கோவே, நீதால், ஆண்டன் 

மையைக் கடப்பாடாக உடைமையாற் பாணர்க்குச் செய்யச்கடவமுறைமையை 

யு,சவிய தழைத்சசண்ணியையுடைய புவிகடி.மாலே, யான் நினக்குத்சர இவனாக் 

கொள்வாயாக ; வானாற்கவிக்கப்பட்டுப் பெருங்கடல்சூழ் தரப்பட்ட இவ்வுலகத்தின 

கண் அணுகுதற்கரிய வலியையுடைய பொன்னுண்டாகும் பெரியமலைச்குத் தலைவ, 

வென்றிவேலையுடைத்தாெய பசைவஞ்சும் படையையுடைய கேடில்லாதசாட்டுச் 
குரியவனே,--௪ - ற. 

உவ.ராவீகை வேளிரெனச்கூ.ட்டுக, *: வடபான் முனிவன் றடவினுட் டோ 
ன்றி” என்பதற்குக் சதையுரைப்பிற்பெருகும் ; ௮து கேட்டுணர்க, புவிகடி.மா 

லென்பது, இவனுக்கு ஒர் பெயர். 

வேளே, அண்ணல், இருங்கோவே, புலிகடி.மா௮ல், இழவ, காடுமிுழவோய், 8 

இப்படிப்பட்ட உயர்ந்தகுழு.யிற்பிறந்தவனாதலால், யான்தர இவளாக்கொண்மதி 

'யெனக்கூட்டி. வினைமுடி. வுசெய்க, 

யரன் இவருடையதந்தைதோழனாதலானும் ௮ந்தணனாதலாலும் யான்றர நீ 

இ௫ரைச் கோடற்குச் குறையில்லையென்பது கருத்து, (௨௦௧) 

(௨௦௨,.) வெட்டிக் கானத்து வேட்டுவ ராட்டக் 

கட்சி காணாக் கடமா ஈல்லேறு 
கடநுமணி கிளரச் ததறுபொன் மிளிரக் 

கடிய கதமு நெடுவரைப் படப்பை 

ட வென்றி நிலைஇய விழுப்புக ழொன்றி 

யிருபாற் பெயரிய வுருகெழு மூதூர்க் 

கோடி.பல வடுக்கெய பொருணுமக் குதவிய 

நீடுநிலை யமாயத்துக் கேடுங் கேளினி 

தந்தை தாய நிறைவுற வெய்திய 
60 வொலியறழ் கண்ணிப் புலிகடி. மாறு 

னும்போ லறிவி னுமரு ளொருவன் 

புகழ்ர்த செய்யுட் கழா௮த் தலையை 

பபிகழ்ந்ததன் பயனே யியறே ரண்ண



புறநானூறு மூலமும் உராயும். ௧௯௫ 

லெவ்வீ தொல்குடி.ப் படீஇயர் மற்றிவர் 

கடு கைவண் பாரி மகளி ரென்றவென் 

றேற்றாப் புன்சொ னோற்றிசிற் பெரும 

விகித்தனென் வெலீஇயர்நின் வேலே யடுக்கத் 

கரும்பற மலர்ந்த கருங்கால் வேங்கை 

மாத்தகட் டொள்வீ தாய துறுக 

௨௦ லிரும்புலி வரிபபுறங் கடுக்கும் 

பெருங்கல் வைப்பி னாடுகிழ வோயே. 

திணையும் தூறையும் அவை, 

இநங்கோவேள் பாரிமகளிரைக்கோள்ளாகைக் கபிலர் பாடியது. 

இ- எ்.--வெட்டியையுடையகாட்டின்ஈடுவண் வேட்டுவரலைப்பத் தனக்குப் 
புகலிடங்காணாத கடமாவினது ஈல்ல ஏறு வரைச்சாரன்மணி மேலேளெம்பவும் 

சி.தறியபொன் விளங்கவும் விரைாயவோடும் கெழ.யமலைப்பச்சத்து வெற்றிநிலை 

பெற்ற Apts புகழ்பொருக்திச் சிற்றராயம் பேரனரையமென இருக.ற்றாற்பெயர் 
பெற்ற உட்குப்பொருக்திய பழைய ஊரின்கட் பலகோடியாக அடுக்கப்பட்ட 

பொன்னை நுங்களுச்கு உதவிய நீடி.யகிலையையுடைய அ௮ரையத்தினதுகேட்டை 

யும் இணிக் சேட்பாயாக; அதுகெடுசற்குச்சாரணம் : நினது தாளால் சரப்பட்ட 

பொருளையன்றி நுரதையுடைய உரிமையை நிறையப்பெற்ற தழைத்தசண்ணியை 

யுடைய புலிகடி மாலே, நும்மையொக்கும் ௮றிவினையுடைய ங்குடி. யுளொருவன், 

புகழ்ச் சசெட்யுளையுடையகழாஅ௮த்தலையாரெனனும் புலவரை ௮வமதித்சசனாலுண் 

டான பயன் ; இயற்றப்பட்டதேரையுடையதலைவ, இவர் எவ்வியுடைய பழைய 

குடி.யிலேபடுவார்களாக; பின்னை இவர் கசைவண்மையையுடைய பாரிமகளிரென்று 

சொல்லிய எனது தெளியாதபுன்சொல்லைப் பொறுப்பாயாக ; பெருமானே, யான் 

நின்னை விடைகொண்டேன் ; நின்வேல் வெல்வதாக ; ௮ரைமலையில் முகையற 

units கரியசாலையுடைய வேங்கையினது கரிய புறவிசழையுடைய ஒள்ளியபூப் 
பரச்.த பொற்றைக்கல் பெரும்புலியினது வரியையுடையபுறத்தையொக்கும் பெரிய 

மலையிடத்தார்களையுடைய சாட்டையுடையோமய்.--௪ - று, 

புலிகடி.மால், ௮ண்ணல், சாடுகதிழவோய், ௮ரையத்துச்கேடும் கேள், இனி; 
௮.து கழாத்தலையையிகழ்ர்தசன்பயன். இப்பொழுது எவ்விதொல்குடி. ப்படீஇயர், 

இவர் பாரிமகளிமசன்ற புன்சொல்லைப்பொறுப்பாயாக ; பெருமானே, கின்னை 
விடுத்தேன் ; நின்வேல் வெல்வசாகவெனக்கூட்டி வினைமுடி.வுசெய்க. 

ஒலியற்சண்ணி - தனிமாலையெனினுமமையும், நீடகிலையமாயத்துச்கேடும் 

சழா,த்தலையையிகழ்ச்ததன்பயனென்ற உம்மையான், இவ்விகழ்ச்சியும் உனச்குச் 

கேடுதருமென்பதாயிற்று. ௮து கெடுததற்குக்காசணம், கழாத்தலையை மருள் 

ஒருவன் இகழ்ச்ததனால், அவன்வாக்குத்தப்பாதாசலின், அவன்வசையாசப்பாடினா 

னென்றசொல்லுவர்; ௮துவேயென்பதாம், 4 வெலீஇயராநின்வேல்' என்றது, 

குறிப்புமொழி, £ நூந்தைதாயம்நிறைவறவெய்திய” என்பதூஉம், *நும்போலதி 

வின்" என்பதூஉம் - இசழ்ச்சிதோன்றகின்றன. வேங்சைவீசாயதுறுகல் இரும் 

புவிகரிப்புறங்கடுக்குமென்றகருத்து : ஏசம்செய்யாததாஉம் ஏதம்செய்வதுபோலக்



௧௬௬ புறதானூறு மூலமும் உணாயும், 

கண்டார்க்கு ௮ச்சம்வரத்தோன்றுமென்றமையான், இதுவும் இகழ்ச்சிதோன்ற 

நின்ற. (௨௦௨) 

(௨௦௩,) கழிந்தது பொழிக்தென வான்கண் மாறினுக் 
தொல்ல.து விளைக்கென நிலம்வளக கசப்பினு 
மெல்லா வுயிர்க்கு மில்லால் வரழ்க்கை 

யின்னும் தம்மென வெமமனோ ரிசப்பின் 

டு மூன்னு கொண்டிசென அம்மனோர் மறுத்த 

லின்னா தம்ம வியறே ரண்ண 

லில்லது நிரப்ப லாற்மு தோரினு 

முள்ளி வருகஈர் ஈசையிழப் போரே 

யனையையு மல்லை நீயே &யொன்னா 
௧௦ ராரெயி லவர்கட் டாகவு நுமதெனப் 

பாண்கட ஸிறுக்கும் வள்ளியோய் 

பூண்கட னெக்தைநீ யிரவலர் புரவே, 

திணையும் தூறையும் அவை. 

சேரமான் பாழளுரேறிந்த நேய்தலங்கானலிளத்சேட்சேன்னியை ஊன் 
பபோதிபசுங்தடையார் பாடியது, 

இ-எ்.--கழிந்தகாலம் பெய்தேனெனக்கருதி மழை பெய்யாதுமாறினும் 

முற்காலத்துவிளைகதேனெனச்கருதி நிலம் விளைவை ஒழியினும் எல்லாவுயிர்கட்கும் 

உயிர்வாழ்ச்சையில்லை ; அதுபோல இன்னமும் எனசக்குப்பரிசில் சாருமென்றுசொ 

ல்வி எம்போல்வாரிரப்பின் அவர்க்கு மூன்னும்பரிரில்கொண்டீரென்று நும்போல் 
வார்மறுத்தல் இன்னாது ; கேளாய், இயற்றப்பட்ட தேரையுடைய ௮ண்ணலே, 

இல்லாதபொருளைத் தேடி.கிரப்பமாட்டாத வறுவியோரினும், ௮௨. ற்பரிசில்கினை 
ச் துவரப்படுவார்கொடாராயின் ௮வ்விரப்போரால் ஈச்சப்பமம் இன்பச்தையிழப் 

பர்; தம்வறுமையாற்கொடுக்கமுடியாமையின் சாணி ௮வரெதிர்முககோச்சமாட் 

டாது இன்பமிழக்குமாந்தர்சன்மையையுமல்லை நீ, இறச்துபடவை ; நீ, பகைவரது 

அரிய ௮சண் ௮வரிடச்சதாகவும் அதனை அ௮ழித்துக்கொள்ளுவதன்முன்னே அம்மு 

டையதெனப் பாணர்க்குச் கடனாகக்கொடுக்கும்வென்றியோடுகூடிய வண்மையை 
யுடையோயாதலான் எம் (இறைவா, நீ இரப்போரைப்பாதுகாத்தலை முறைமை 

யாகப் பரிகரிப்பாயாக.--௪ - று. 

அ௮னையையுமல்லையென்புதற்கு இரவலர்வேண்டுமளவும் பாணியாது முன்னே 

அளித்தவின், சசையிழப்போர்தன்மையையுடையாயல்லையென்றுமாம். எம்மனோ 

சென்றத, பிறரை சோக்யென்றெனவுணர்க. * பொழிந்தென' * விளைக்தென' என் 
  

  

% ஒன்னா, ராரெயி லவர்கட் டாகவு' நுமதெனப், பாண்கட ஸிறக்கும் 
வள்ளி யோய்'” என்பது, உழிைத்திணைக்குரியதுடைகளுள், : சொள்ளார் தே 
என் குறித்த கொற்றம்' என்னுச்துறைக்கு உதாரணமாகச்காட்டினர் நச்சினார்க் 
கினி௰ர் (தொல், பொரு, புறத்திணையியல், ௪௨ - ம் சூச்திவுரை |,



புறநானூறு மூலமும் உராயும்: ௧௯௭ 

பனவற்றை வினையெச்சமாக்க, மாறினும் கரப்பினுமென்னும் வினையோடுமூடி.ப் 
LS xy wen wou) to, (௨௦௯) 

(௨௦௪.) ஈயென வீரத்த லிழிந்தன் றதனெதி 

ரீயே னென்ற லதனிஜனு மிழிந்தன்று 

கொள்ளெனச் கொகித்த லுயரக்தன் றதனெதிர் 

கொள்ளே னென்ற லதனி னுயர்ச்தன்று 

டு தெண்ணீர்ப் பரப்பி னிமிழ் திரைப் பெருங்கட 
லுண்ணா ராகுப நீர்வேட் டோரே 

யாவு மாவுஞ் சென்ற௮ுணக் கலங்கச் 

சேஜொடு பட்ட சறுமைத் தாயினு 
முண்ணீர் மருங்க னதர்பல வாகும் 

௧௦ புள்ளும் பொழுதும் பழித்த லல்லதை 

புள்விச் சென்றோர்ப் பழியல ரதனாழற் 

புலவேன் வாழிய சோரி விசும்பிற் 
கருவி வானம் போல 

வரையாது சுரக்கும் வள்ளியோய் நின்னே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

வல்விலோரியைக் கழைதீின்யானையார் பாடியது, 

இ- ள்.--இழிர்சோன்கூற்றால் ஈயெனச்சொல்லியிரச ல் இழிக்தது ; ௮வ்வீ 

யென்றதனெதிர் ஈயேனென்றுசொல்விமறுத்தல் ௮வ்விரத்தலிலுமிழிர்தது ; ஒரு 

வன் இரப்பதன்முன்னே அ௮வன்குறிப்பைமுகத்தாலுணர்ச்து இதனைச்சொள்வர 

யாகவென்றுசொல்லித் தானிரக்துகொடுத்தல் ஒருவற்கு .witsg; அதனை ௮வன் 

௮வ்வாறுகொடுப்ப ௮தனெதிர் கொள்ளேனென்றுசொல்விமறுத்தல் ௮க்கொடை 

யினுமுயர்ச்தது ; தெளிர்தநீர்ப்பரப்பின் ஒலிச்கும்கரையையுடைய பெரியசடல் 

நீரையுண்ணாராவர், தண்ணீராவிரும்பினோர் ; ஆவும் மாவுஞ்சென்று நீனா உண் 
ணச் சலங்கச் சேற்றோகெடிய சிறுமையையுடைத்தேயாயினும் உண்ணுரீஸா 
யுடைய தாழ்ந்தவிடத்துச் செல்லும்வழி பலவாகும் ; சாம்புறப்பட்டுச்செல்லப் 

பட்டவழியிடத்து ௮ப்பொழுதுசெய்யும் புள்கிமித்சச்தையும் புறப்பட்டமுகுச்சத் 

தையும் பழித்தலல்லத தாம்பரிசில்பெறச்கருதிச்செல்லப்பட்டோனா அவரீத்தில 

ராயினும் பரிசிலர்பழியார் ; அதனால் மீ எனச்கு இன்னையாயினும் வெறேன், வாழ் 

வாயாக, தரி, ஆகாயத்தின்௧ண் மின்மு தவியதொகுதியையுடையமழைபோல் யாவ 

ர்க்கும் எப்பொருளையும் வரையாதுவழங்கும் வண்மையையுடையோய், நின்னை-- 

எ-று. 

ஒரி, வள்ளியோய், பரிசிலர் பு்ளும்பொழு தம்பழிச்தலல்ல.து உள்ளிச்சென் 
ரோர்ப்பழியலர் ; அதனால், யானும் நின்னைப்புலவேன் ; வாழியரெனகச்கூட்டுக, 

மேற்கூறிய இரத்தல்முதல் சான்இற்கும், ஈமயெனவிரத்தலால் இழிபுபெற்றுக் 

கொள்சேனென்னுமுயர்பு யான்பெற்றிலேனென்பதாஉம், அவ்வாறிரப்பவும் ஈயே 
னென்றாற்போலப் பரிசினீட்டிச்தலால் உள்ள இழிபுபெற்றுக் கொள்ளெனக்



௧௬௮ புறநானூறு மூலமும் உராயும். 

கொடுக்குமூயர்ச் நீ பெற்றிலையென்பதூஉம் கருத்சாசச்கொள்க, இதனால், ஈயே 
னென்னுமிழிபினும் கொள்ளெனச்கொடுக்குமுயர்பினும் நினக்குத் தச்சதறிந்து 
செய்யென்பதுகூறினாராம், *பெருங்கட லுண்ணா ராகுப நீச்வேட்டோர்' என் 
ப. சனாம் செல்வசேயாயினும் வள்ளியோரல்லார்பாற்செல்லேனென்பதும், ' உண் 

ணீர் மருங்க னதர்பல வாகும்” என்பதனால் நீ வள்ளியையாகவின் நின்பால்வர்தே 

னென்பதும் கொள்ளப்படும், (௨௦௫) 

(௨௦௫.) முற்றிய திருவின் ரூவ ராயினும் 

பெட்பின் நீதல யாம்வேண் டலமே 

விறற்சினக் தணிக்த விரைபரிப் புரவி 

யுறுவர் செல்சார் வாகிச் OF gat 

டு தாஞளக் தபுத்த வாண்மிகு தானை 

வெள்வீ வேலிக் கோடைப் பொருக 

சிறியவும் பெறியவும் புழைகெட விலங்கி 

மான்கணக் தொலைச்சிய கடுவிசைக் கதகாய் 
கோன்சிலை வேட்டுவ கோயிலை யாகு 

௧௦ வார்கலி யாணர்த் தரீஇயகால் வீழ்த்துக் 

கடல்வயிற் குழிஇய வண்ணலங் கொண்மூ 

நீறின்று பெயசா வாங்குத் தேரோ 

டொளிறுமருப் பேந்திய செம்மற் 

களிறின்று பெயால பரிசிலர் கடிம்பே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

கடியநேட வேட்டுவன் பரிசினீட்டித்தானைப் பேநந்தலை சீசாத்தனர்பாடியது. 

இ-ள்.--நிறைச்தசெல்வசதையுடைய மூவேச்சராயினும் எம்மைப்பேணு ச 

வின்றி ஈதலை யாங்கள் விரும்பேம் ; வென்றியானுளதாகய சனந்தீர்ச்த விரைச்ச 

செலவையுடைத்தாகய குதிரைாயையுடைய அ௮ஞ்சிவர்தடைந்தபசைவர்க்குச்செல் 

லும் புகவிடமாய் ௮வ்வாறன்றிப் போர்செய்யும்பசைவர் முயற்சியையுடைய சளர் 

65 உள்ளச்ழைக்கெடுத்த வாட்போரின்மிக்க படையினையுடைய வெள்ளியபூவை 

புடைத்தாயெ முல்லைவேவியையுடைய கோடையென்னுமலைக்குத்தலைவ, சிறியன 

வும் பெரியனவுமாகய புழைகளைப் போச்கறவிலக்யெ மானினதுதிரட்சியைத் 
தொலைத்த கடியசெலவையுடைய இனெமிச்சசாயையும் வவியவில்லையுமுடைய 

வேட்டுவ, நீ நோயின்றியிருப்பாயாக ; இடி.யினது மிச்ச இசையையடைய புதுப் 

பெயலைத்தரவேண்டிக் கால்வீழ்த்துக் கடலிடத்தேெண்ட தலைமையையுடைய 

gga நீரின்றி மிராவாதுபோலத் தேருடன் விளக்கயெ கோடியர்க்ததலைமையை 

யுடைய களிற்றையின்றி மீளா, பரிரிலாதுசற்றம்.--ஏ - று. 

பு_வியையுடைய விறற்ரினரஈ்சணிச்ச உறுவரெனவியையும், செல்சார்வாஇத் 

சாளுளக்தபுதச பொருஈவெனவியையும். வெள்வீயென்றது, அதனையுடையமுல் 

லையை. புழைகெடவிலவ்கெயெ நாயெனவியையும். மூவராயினுமென்ற உம்மை - 
சிறப்பும்மை, புழைகெடவில3யென்பதூ உம் பாடம்,



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௧௯௯ 

கோடைப்பொருர, வேட்டுவ, பெட்பின்றீதல் யாம்வேண்டலம் ; பரிசிலர்கடு 

ம்பு கனிறின்றுபெயால ; நீ சோயிலையாகுகவெனக்கூட்டுக, 

யசன்களிறின்றிப்பெயராகின்றேனென்பதுகருத்தாகலின், சோயிலையாகவெ 

ன்பது இகழ்ச்ச்குறிப்பு, (௨௦௫) 

(௨௦௬.) *வாயி லோயே வாயி லோயே 
வள்ளியோர் செவிழுதல் வயங்குமொழி வித்இத் 

தாம், முன்னியது முடிக்கு முரணுடை யுள்ளத்து 

வரிசைக்கு வருச்.துமிப் பரிசில் வாழ்க்கைப் 

@ பரிசிலாக் கடையா வாயி லோயே 

கடுமான் றோன்ற னெடுமா னஞ்சி 

தன்னறி யலன்கொா லென்னறி யலன்கொ 

லறிவும் புகழு முடையோர் மாய்ந்தென 

வறுந்தலை யுலகரு மன்றே யதனாற் 

௧௦ காவினெங் கலனே சுருக்கனெய் கலப்பை 

மரங்கொ றச்சன் கைவல் Fp. ft 

மமுவுடைக் காட்டகத் தற்றே 

யெத்திசைச் செலினு மத்திசைச் சோறே. 

திணையும் துறையும் அவை, 

அதியமான்நேடூமானஜ் சிபரிசினீட்டித்தானை ஒளவையார் பாடியது. 

இ-எ்.--வாயில்சாப்போய், வாயில்காப்போய், வண்மையுடையோசதுசெவி 

யிடத்தே விளங்கியசொற்களைவிதைத்துச் தாம்கினைர்சபரிசிலை விளைச்கும் வலியை 

யுடைத்சாயெ செஞ்சினையுடைய, மேம்பாட்டி. ற்குவருச்தும் இப்பரிசிலான்வாழும் 
இல்வாழ்க்சையையுடைய பரிசிலர்க்கு அடையாத வாயில்கரப்போய், விரைந்த 

குதிரையையுடைய குரிசிலாயே நெடுமானஞ்டு தான் தன்தரமறியான்கொல்லோ? 

அ௮துடடெக்க, என்தரமறியான்கெ:௦. லோ 1 ௮றிவும்புகழுமுடையோர் இறச்தாராக 

வறிய இடத்தையுடைய உலகமுமன்றே ; ஆகலாற் காவினேம், கலங்களை ; கட்டி. 

னேம், 1 மூட்டுக்களை ; மரதை தத்துணிக்குர்தச்சன் பயந்த மமுவையுடைய கைத் 
தொழில்வல்ல மகார் காட்டிடத்துச்சென்றால் ௮ச்காட்டகம் பயன்படுமாறு அவர் 

க்கு ஏத்தன்மைச்து ? எமக்கும் யாதொருதிசைச்கட்போடினும் அத்திசைச்சகட் 

சோறு ௮த்தன்மைத்து.--௭ - று, 

கலப்பை - யாழுமரம். உள்ளத்தையுடைய பரிரிலரெனினுமமையும். மழு 

வென்றது, வாய்ச்சியை ; தறிகையுமாம். சாட்டகமென்றாரேனும் கருதியது ௮தன் 
கண் மரமாகச்கொள்க, பரிலைர்க்குச் இருரும், கல்விக்கு மழுவும், செல்லுக்திசை 
க்குச் காடும், சோற்றிற்குக் சாட்டுள்மரரும் உவமையாகச்கொள்ச, (௨௦௬) 
    
  

% இப்பாட்டு, பரிரில்கடாகிலை அன்றென்பர் நசீசிறர்க்கினியர் [தொல், 
பொரு, புறத்திணையியல், ௬௫ - ம் சூ.த்திரவுரை ], 

* இங்கே சலத்தையிட்டேவைக்கும்பபயையென்றும் பிரதிபேதமுண்டு,



௨௦௦ புறசானூறு மூலமும் உரையும். 

(௨௦௭.) எழுவினி நெஞ்சஞ் செல்கம் யாரோ 

பருகு வன்ன வேட்கை யில்வழி 
whe» கண்டு மறியார் போல 

வகனகு வா.ரர மூகனழி பரிச 

டு ரளி லாளர் வேளா ரல்லர் 

வருகென வேண்டும் வரிசை யோர்க்கே 
பெரிதே யுலகம் பேணுகர் பலரே 
மீளி முன்பி னுளி போல 

வுள்ள முள்ளவிச் தடம்காது வெள்ளென 

௧௦ கோவா தோன்வயிற் றிரங்க 

வாயா வன்கனிக் குலம்வரு வோசே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

வேளிமான்துத்சியபின் அவன்தம்பி இளவேளிமானைப்பமிசில்கோடுவேன 
அவன் சிறிதுகொடுப்பக் கோள்ளாது பெரத்சித்திரனர் பாடியது. 

இ ன்,--ஏழுந்திருப்பாயாக, இணி எம்முடையசெஞ்சமே, யாம்போவே 

மாக) யார்தாம், கண்ணாற்பருகுவதுபோலும் விருப்பமில்லாதவிடத்துத் தம்மரு 

கே சண்டுவைச்தும் கண்டறியாசார்போல உள்ளம௫டழ்வாராத தம்முகமாறித்தாப் 

பட்ட பரிசிலைப் பிறிதோரிடச்துச்செல்லமுயலும் முயற்சியில்லாதோர் விரும்பா 
root; இங்ஙனம் வருவீராகவென்று எதிர்கோடல்வேண்டும் தரமுடையோர்க் 

குப் பெரிது, உலகம் ; விரும்புவோரும் பலர் ; ஆதலால், மறம்பொருந்திய வவியை 

யுடைய யாளியையொப்ப, உள்ளம் மேற்கோளின்றித் தணியாது, கண்டோர்யாவர் 
ககும்தெரிய ஈம்மைக்சண்டி ரங்கா தவனிடத்தேரநின்றுஇிரங்கி உள்ளுறச்கனியாச 

வலியபழத்தின்பொருட்டுச் சழல்வோர்...-ஏ - று, 

வன்கனியென்றது, கெஞ்சுகசெ௫ுழ்ந்துகொடாதபரிரிலை, உலமாலும் - ௮ல 
மரல்போல்வதோருரிச்சொல், 

வாயாவன்கணிக்கு உலம்வருவோர்யாரோ? நெஞ்சமே, உள்ளம் உள்ளவிம் 
தடங்காது யாளிபோல இனி எழுவெனசக்கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க. 

வரிசையோர்ச்கு யாளிபோல உள்ளம் உள்ளவிர்தடங்காதென முற்மூக்க 

உளாப்பாருமுளர். (2.0௭) 

(௨0.9.) குன்று மலையும் பலபின் னொெழிய 

வக்தனென் பரிசில் கொண்டனென் செலற்கென 

நின்ற வென்னயக் தருளி யிதுகொண் 

உங்கனஞ் செல்க தானென வென்னை 
டு யாங்கறிச் தனனோ தாக்கருங் காவலன் 

காணா தீத்த விப்பொருட் யொனோர் 

வாணிகப் பரிசில னல்லேன் பேணித்



புறநரனூநு மூலமும் உரையும். ௨௦௧ 

இினையனைக் தாயினு மினிதவர் 
துணையள வறிக்து ஈல்கினர் விடினே, 

தீணையும் தூறையும் அவை. 

அதியமான்நேடுமானத்சியுழைச்சேன்ற பேநஜ்சித்திரனாராக்காணது இது 
கோண்டூசேஷகேன்று அவன்பரிசில்கோடுப்பக் கோள்ளாது அவர் சோல்லியத௩ 

இ- ள்.- குன்றுகளும் மலைகளும் பல பின்சழியவர்தேன் யான் பரிசில்சொ 
ண்டேனாய்ப் போசற்செனச்சொல்லிரின்றவென்னை அன்புற்றருளி இப்பொருளை 
க்கொண்டு இல்வாறபோக தானெனச்சொல்ல என்னை எப்பரிசறிச்சான், பசைவ 

சரல் தடுத்தற்கரியவேக்தன், என்னையழைத்துச்சாணாசே சர்ச இப்பொருட்கு யான் 

ஒர் ஊதியமேகருதும் பரிசிலனல்வேன் ; விரும்பித் தினைத்துணையளவாயிலும் 

கன்று, ௮ந்தப்பரிசில.ர.து கல்விரு தலாகுய பொருந்திய எல்லையையறிந்து கொ 

SHS. OF — 61 — று, 

ஈங்கனஞ்செல்கவென்றது, காணாதே ௮வன்சொல்லிவிட்டவார்த்ைதயை. 

அவர்துணையளவறிர்து பேணி சல்னெர்விடின், இனையளவாயினுமினிசெனச் 

கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க. 

யான்ச.ரங்கெடப் பொருள்கொடுபோமவனல்லேன் ; அவனாயின் இதுவும் 

சொடுபோவன் ; நீ எனக்குச் தரமறிச்து சரவேண்டுமென்பதாம், அவர்துணே 

யளவ” எனத் சம்மை உலடூன் மேவிட்டுக்கூ.றினார். (௨௦௮) 

(௨௦௯.) பொய்கை காரை போரிற் சேக்கு 
கெய்தலக் கழனி கெல்லரி தொழுவர் 

கூம்புவிரி மென்பிணி யவிழ்ந்த வாம்ப 

லகலடை யரியன் மாக்இத் செண்கடம் 

டு படுதிரா யின்சீர்ப் பாணி தூங்கு 

மென்புல வைப்பி னன்னாட்டுப் பொருக 
பல்கனி ௩சைஇ யல்குவிசும் புகக்து 

பெருமலை விடாகஞ் சிலம்ப மூன்னிப் 

பழனுடைப் பெருமரச் தீர்ந்தெனெக் கையற்றப் 

௧௦ பெருது பெயரும் புள்ளினம் போலகின் 
னசைகர வக்துகின் னிசைநுவல் பரிசலேன் 

வறுவியேன் பெயாகோ வாண்மேம் பக 

வீயா யாயினு மிரங்குவே னல்லே 

ஜனோயிலை யாகுமதி பெரும ஈம்முட் 

௧௫ குறுகணி காண்குவ தாக கார 

நறும்ப லொலிவரும் சதுப்பிற் றேமொழிச் 
தெரியிழை மகளிர் பாணி பார்க்கும் 

பெருவரை யன்ன மார்பிற் 

செருவெஞ் சேஎய்கின் மகிழிருச் கையே, 
௨௭௬



௨௨0௨ பீறநானூறு மூலமும் உரையும். 

திணை - அது ; துறை - பரிசில்கடா௮ந்லை. 

ழவன்பரிசிலநீட்டித்தானைப் பேநந்தலைச்சாத்தனூர் பாடியது. 

இ- எ. பொய்சைக்கண்மேய்ந்தரசானா போரின்சண்ணேயுறங்கும் செய்தலை 
யுடையஅழமயெவயற்கண் மகெல்லையறுக்குமுூழவர் முகையவிழ்சன்ற மெல்லிய 
இதழ்கள் செஇழ்க்த ஆம்பலினது அகன்ற இலையதனாலே மதுவையுண்டு தெளிச்த 

* சடலினது ஒவிக்குர்திசையின் இனிய சோூயதாளச்சேயாடும் மென்புலச்தூர்களை 

யூடைய சல்லசாட்டுக்கு வேர்தே, பலபழசத்தையுஈச்டித் தாம்வாழ் தற்டெமாகெய 
ஆகாயத்தின்சண்ணே உயரப்பறந்து பெரியமலையின்றுழை எதிசொலிமுழம்கச் 
சென்று அவ்விடத்துப் பழமுடைய பெரியமரம் பழுத்துமாறிற்றாகவருந்திப் பழம் 

பெரு சேமீளும் புள்ளினத்தையொப்ப நினது ஈச்சப்படுர்சன்மைகொடுவரவர்து 

நின்புகழைச்கூறும் பரிசிலேன்யான் வறியேனாய் மிளச்சடவேனோ ? வாட்போரின் 
சண்மேம்படுவோய், நீ ஒன்றை ஈத்திலையாயினும் யான் ௮தற்கு வருர்துவேனல் 

லேன் ; ௮துகிற்க, சோயின்றியிருப்பாயாக ; பெருமா, ஈம்மிடத்துள, சாய ௮ணிய 

அணுமையைக் காண்பதாக, நாடொறும் ஈறிய பலவா௫யெ தழைசத்தமயிராயும் 

சேன்போலுஞ்சொல்லையும் ஆராய்ந்த ஆபரணத்தினையுமுடையமகளிர் ஒருவரி 
ஜொருவர் புணர்சற்குக்காலம்பார்ச்கும் பெரியமலைபோலுமார்பினையுடைய போரை 

விரும்பும் சேயையொப்பாய், நின.தும௫ழ்ச்சியையுடைய சாளோலச்சம்.---௭ - று, 

பாணிபாரீச்கும் மார்பு - பாணிபார்ததற்கு ஏதுவாகிய மார்பு. ஈம்முட் குறு 

கணிசாண்குவதாகவென்ற,து, நீ என்மாட்டுச்செய்த ௮ன்பின்மையை அவ்விருக் 
சையன்றிப் பிறரறியாதொழிவாசாகவென்னும் நினைவிற்று, 

பொரு, வாண்மேம்பரெ, சேஏய், நின் இசைநுவல்பரிசிலேன் வறுவியேன் 

பெயர்சோ நீ ஈயாயாயினும் இரகங்குவேனல்லேன் ; பெரும, சோயிலையாகுமதி ; 
sum குறுசணியை கின்னிருக்கைசாண்குவசாக ; பிறர்காணாதொழிசவெனச் 
கூட்டுக, ் 

கோயிலையாகென்பது, நீசெய்த$ீங்கால் கோயுறுவை, ௮ஃதுறுதொழிக 

வென்பதாம். இனி, நின்மஏழிருச்சைக்கண் நம்முள் மிக ௮ணித்தாசக்காணுக் 
காட்சி உளதாகவென்றுமாம், இசனாற் சாட்டியுண்டாகாதென்பது குறிப்பு. இனி, 

 குறுணிசாண்குவதாக' என்பதற்கு சம்மிடத்து மிகவும் மனத்தாற்காணுங்கா ட்டி 
உளதாகவென்பதுகூடாது, நீசெய்தகொடுமையானென்றுரைப்பிலுமமையும், () 

(௨௧௦,) மன்பதை காக்குகின் புரைமை நோக்கா 
தன்புகண் மாறிய வறனில் காட்சியொடு 

தும்ம னோருமற் நினைய சாயி 
னெம்ம னோரிவட் பிறவலர் மாதோ 

டூ செயிர்தீர் கொள்கை யெம்வெங் காதலி 

யுயிர்சிறி தடையா ளாயி னெம்வயி 

னுள்ளா திருத்தலோ வரிதே யதனா 
லறனில் கூற்ற திறனின்று துணி௰யப் 

பிறனா பினன்கொ லிறீஇயரென் லுயிரென



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௨௦௩ 

௧௦ நுவலவு௮ு சிறுமையள் பலபுலக் துறையு 
மிடுக்கண் மனையோ ௩ீரிய விக்நிலை 

விடுத்தேன் வாழியர் குரி௪் oy gear 

ணவல செஞ்சமொட செல்வனிற் கறுத்தகோ 
சருங்கடி. மூனையரண் போலப் 

கடு பெருங்கை யற்றவென் புலம்புழுர் துறுத்தே, 

திணையும் துறையும் ௮வை. 

சேரமான்தடக்கோச்சேரலிநம்போறை பரிசினீட்டித்தானேப் பேநங்தன் நூர் 
கிழார் பாடியது. 

இ- எ்.--உயிர்ப்பன்மையைக்காச்கும் நினது உயர்ச்வயைப்பாராது காதல் 

சண்மாறிய ௮றமில்லாதபார்வையுடனேகூடி. நும்போல்வார்யாவரும் இசற்கொ 

த் ச அறிவையுடையராய் ௮ருள்மாறுவாராயின் எம்போல்வார் இவ்வலகத்துப் பிற 

வாதொழியச்சடவர் ; குற்றச் ர்க தகற்பினையுடையளாய் எம்மைவிரும்பியகாசவி 

இறந்துபடாது உயிர்வாழ்வுடையாளாகக்கூடின் எம்மிடத்து நினையாதிருத்தல் 

HAD; அதனால், ௮றனில்லாதகூற்றம் இிறப்பாடின்றி உயிர்சொளத்துணிய இற 
நீ துபட்டான்கொால்லோ 1 என்னுயிர் கெடுவசாகவென்று சொல்லுதலுற்றகோயை 

யுடையாளாய்ப் பலபடவெறுத்துறையும் மனைவியது துன்பர்தீர்ச்சவேண்டி. இப் 

பொழுதே. விடைகொண்டேன் ; வாழ்வாயாக; இறைவ, இதனைப்பாராய் ; இன் 

னாுமையையுடையகெஞ்சத்துடனே போவேன், நின்னைவெகுண்டாரது ௮ணுகு 

தற்சகரிய சாவலையுடையமுனையிடச்து ௮ரணைப்போலப் பெரிய செயலற்ற எனது 

வறுமையை மூன்போகவிட்டு.--௭ - று, 

குரிஏிலே, நும்மனேரும் இனையரசாயின் எம்மனோச் இவட்பிறவார் ; ower sel 
உயிர் சிறிதுடையளாயின் நினையாதிருத்தலரிது; அதனால், ௮ம்மனையோளிடுக்கண்: 
இர்ச்சவேண்டி. இப்பொழுதேவிடுத்தேன் ; நிற்கறுத்தோர்நுனையரண்போலக் கை 

யற்ற என்புலம்புருச்துறுத்துச்செல்வேன், வாழியசெனக்கூட்டி. வினைமுடி.வு 
செய்க, 

:உதுச்சாண்' என்றது, ௮ச்செலவை, என்வறுமை என்னை விட்டரீங்கப்போ 
தலையொழியப் புலம்பைமுச்துறு,த்துக்சொண்டு போகாநின்றேோனென இரக்கெ 

கூறியவ தனால், * வாழியர்குரிசில்' என்பது, இகழ்ச்சிச்குறிப்பாயிற் ற, உயிர்வெங் 

காதலியென்று பாடமோதுவாருமுளர். (௨௪௦) 

(௨௧௧.) அஞ்சுவரு மாபின் வெஞ்சினப் புயலே 

றணங்குடை யாவி னருந்தலை துமிய 

நின்றுகாண் பன்ன நீண்மலை மிஸிரக் 

குன்று.தூா வெறியு மரவம் போல 

டு மசசெழுக் தஇிரங்குக் தானையொடு தலைச்சென் 

றரசுபடக் கடக்கு முரைசா மோன்றனின் 

னுள்ளி வந்த வோங்குகிலைப் பரிசிலென் 

வள்ளியை யாதலின் வணங்குவ னிவனெனக



௨௦௪ புறநானூறு மூலழும் உரையும். 

கொள்ளா மாக்தர் கொடுமை கூறநின் 
௧௦ னுள்ளிய முடி.க்தோய் மன்ற முன்னாட் 

கையுள் ளதுபோற் காட்டி வழிகாட் 

பொய்யொடு கின்ற புறநிலை வருத்த 

காணாயாயினு நாணக் கூறியெ 

னுணங்கு செக்கா வணக்க வேத்இப் 

கடு பாடப் பாடப் பாடுபுகழ் கொண்டநின் 
னாடுகொள் வியன்மார்பு தொழுதனென் ப.ழிச்௪ச் 
செல்வ லத்தை யானே வைகலும் 

வல்சி யின்மையின் வயின்வயின் மாறி 
யில்லெலி மடிந்த தொல்சுவர் வரைப்பிற 

௨௦ பா௮ லின்மையிற் பல்பாடு சுவைத்து 
முலைக்சோண் மறந்த புதல்வனொடு 

மனைத்தொலைக் திருக்தவென் வாணுதற் படர்ந்தே; 

தீணையும் துறையும் அவை. 
அவனை அவர் பாடியது, 

இ-ள்.--- அஞ்சத்தக்க முறைமையையுடைய மெய்யசெத்தையுடைய மழை 

யின்சுணுள்ள இடியேறு ௮ச்சமுடைய பாம்பினது ௮ணுகுசற்கரிய தலைதுணிய 

நிலவகலத்தைஙின்றுபார்ப்பதுபோன்ற நீண்டமலைபுறழச் சறுமலைதூவவெறியும் 

தஇசைபோல வீரமுசசு சளர்ச்சொலிக்கும் படையுடனே மேற்சென்று வேர்தர்பட 
எதிர்கின்றுசொல்லும் புகழமைர் ௪ தலைவ, நீ வள்ளியையாதலான் எமக்குத் சாழ் 

த்து பரிரில் ஈல்குவனிஉனென்்.ற நின்னை நினைந்துவக்த உயாந்தநிலைமையையு 

ew PACH Muu நினக்கு எம்மை எதிரேற்றுக்கொள்ளாமாந்தர.து கொடு 

மையைச்சொல்லவும் நின்னுடையகினைவேசெய்தாய், நிச்சயமாக ; மூன்னைகாட் 

பரிசில்கையிலேபுகுந்ததுபோலச்காட்டிப் பிற்றைசாட் பொய்யைப்பெற்றுநின்ற 
நினதுபுறகிலைமைக்கு யான்வருர்தியவருத்தத்திற்கு நீதான்சாணாயாயினும் ரீசாணச் 
சொல்லி எனது றண்ணிய ஆராய்ச்சியையுடைய செவ்வியசா வருச்சப்புகழ்ர்து 
சாடோறும் பாடப்பாடப் பின்னரும் பாடவேண்டும்புகழையேற்றக்கொண்ட 
நினது வென்றிபொருர்திய அகன்றநமார்பை வணங். வொழ்த்திப்போவேன் யான் ; 

சாடோறும் உணவில்லாமையான் இடச்தோறுமிடரச்தோறும் மாறிமாறி WEDS 

லால் இல்லெலிமடிர்ச பழையகவராகிய எல்லையையுடைய பாவில்லாமையாற் 
பலபடி.சவைச்து முலையுண்டலைவெறுச்ச பிளளையுடனே மனையின்௧ண்ணே வறு 

மையுற்றிருக்ச என்னுடைய ஒளிபொருச்திய த.தலையுடையாளை நினைந்து.--௪ - று, 

தோன்றல், நின்னுள்ளிவர்தபரிசிலென், சான்கூ.ற, நின்னுள்ளியதுசெய்தா 
யாதலான் வருத்தங்கூறி ஏ.த்திச் சொழுதனென்பழிச்சி வரைப்பின்மனைக்சண்ணே 

பூதல்வனொடு தொலைத்திறுச் ச என்வாணுதலை கினைர்தசெல்வல் யானெனக்கூட்டி 

வினைமுடி.வுசெய்ச. 

சாணச்கூறியென்றசன்பின்னே ஏச்திப் பழிச்சிச் செல்வலென்றமையான், 
அவை குறிப்புமொழி, கரைப்பின்டனனையெனா இயையும், ! வள்ளிய னாதலின்



புறநானூநு மூலமும் உராயும். உட 

வணங்குவ னிவனென' என்று பாடமாயின், வண்மையையுடையனாதலால் இவன் 
எமக்கு த்சாழ்ச்து பரிசிலளிப்பனெனக்கருதியென்ச, * வள்ளியையாகவின் வணங் 

குவனிவனெனச் கொள்ளாமாக்தர் கொடுமைகூற' என்றதற்கு வள்ளியையாதவின் 
இவனைவணவங்குவேனெனகநினைச்துவணங்க ௮துபாராது நின்பாத்பரிசில்பெரு,௪ 

மார்ச் ......... தூவவெறியுமென்பது, தூவெறியுமென வகரங்கெட முடி.தல் 

புறகடையாற்கொள்க ; தூவவெறியுமென்பதூஉம் பாடம்; விசாரமெனினுமமை 
யும். *புதகிலை' என்பதற்குப் புறங்கடைகின் றநிலையென்றுமாம், * இல்லெலிமடி. 
5,சதொல்சுவர்' என்பதற்கு இல்லெவிதான் சொழில்மடி.ச்.”7 தொல்சுவென்றுனாப் 
பினுமமையும், கின்னைசக்கொடுமைகூறவென்றுரைப்பினுமமையும். (௨௧௧) 

(௨௧௨.) நங்கோ யாரென வினவி னெங்கோக் 

களமர்க் கரித்த விளையல் வெங்கள் 
யாமைப் புமுக்கிற் காமம் வீட வாசா 

வா.ரற் கொழுஞ்சூ டங்கவு எடா௮ 

டு வைகுதொழின் மடியு மடியா வீழவின் 

யாணர் ஈன்னாட் டுள்ளும் பாணர் 

பைதற் சுற்றத்துப் பசிப்பகை யாக் 

கோழி யோனே கோப்பெருஞ் சோழன் 

பொத்தி னண்பிற் பொத்தியொடு கெழீஇ 
௧௦ வாயார் பெருககை வைகலு 4ஈக்கே. 

திணை - அது; துறை - இயன்மோமி. 

கோப்பேநதந்சோடீனைப் பிசிராந்தையார் பாடியது. 

இ-ள்..-உம்முடைய இறைவன் யார்தானென்று கேட்பிசாயின், ஏம்மு 

டைய இறைவன் சளமார்க்கு ௮ரிச்சப்பட்ட மு.திர்ர்த விரும்பச்சக்கமதுயவை ஆமை 

யிஸறச்சியடனே வேட்கைதர ௮ச்சளமர் உண்டு ஆரன் மீனாக?ய சொழுவியசூட்டை 

அழூயெகதுப்பச த்தேயடச மதவுண்டமயச்சத்தால் வைகுந்சொழிலொழியும் நீல் 
காத விழவினையுடைய புதுவருவாயுளதாகய ஈல்லசோழகாட்டுள்ளும் பாணரு 
டைய வருத்தமுற்றக.ற்றத்தினது பசிக்குப்பகையாய் உறையூரென்னும் படைகவீட் 

டி டத்திருந்தான், சோப்பெருஞ்சோழன்; புனாயில்லா,ச ஈட்பினையுடைய பொரச்தி 
யென்னும்புலவனோகூடி. மெய்ம்மையார்ர்த மிச்சமஏழ்ச்சியை சாடோறுகூழ் 

8ீ.த,---ஏ - று. 

சன்னாட்டெள்ளுமென்றவும்மை - சிறப்பும்மை, சோழி - உறையூர். 

நுங்சோயாரெனவினவின், எங்கோச் சோப்பெருஞ்சோழன், அவன் பூப் 
பசையாப் பொத்தியொடு வைகலும் சக்குக் சோழியிடத்திருர்சானெனச்கூட்டி. 

வினைமுடி வுசெய்க. 

ஆக் செழீஇ சக்சென்லுஞ் செய்செனெச்சங்களைக் கோழியோனென்ளனும் 

வினை ச்குறிப்போடு முடிக்க, (௨௧௨) 

* ம௫ழ்ச்தென்றும் பாடம்.



௨௦௭ புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

(௨௧௬.) மண்டம ரட்ட மதனுடை மோன்றாள் 
வெண்குடை விளக்கும் விறல்கெழு வேந்தே 

பொகங்குநீ ர௬ுடுத்தவிம் மலர்தலை யுலகத்து 

நின்றலை வக்.௪ விருவரா நினைப்பிற் 

டு ஜென்றுறை துப்பினின் பகைஞரு மல்ல 
சமர்வெக் காட்சியொடு மாதெதிர் பெழுநதவர் 

நினையுங் காலை டீபு மற்றவர்க் 
கனையை யல்லை யடுமான் ரோன்றல் 

பரர்.துபடு நல்லிசை யெய்தி மற்றுநீ 

௧௦ யுயரந்தோ ௬லக மெய்திப் பின்னு 

மொழித்த தாய மவர்க்குரித் தன்றே 

அதனால், ௮ன்ன தாதலு மறிவோய ஈன்று 
மின்னுங் கேண்மதி பிசைவெய் யோயே 

நின்ற துப்பொடு நிற்குறிச் தெமுந்த 

௧௫ வெண்ணில் காட்சி யிளேயோர் கோற்பி 

னின்பெருனள் செல்வம் யார்க்கெஞ் சுவையே 
யமாவெஞ் செல்வ நீயவர்க் குலையி 

னிகழுஈ ருவப்பப் பழியெஞ் சுவையே 
௮ தனால், ஒழிகதி லத்தைகின் மறனே வல்வினாக் 

௨௦ தெழுமதி வாழ்ககின் னுள்ளமழிக் தோர்க் 

கேம மாகுகின் ருணிழன் மயங்காது 

செய்தல் வேண்டுமா னன்றே வானோ 

சரும்பெற லுலகச் தான்றவர் 

விதுப்புறு விருப்பொடு விருக்தெதிர் கொளற்கே, 

தீணை - வஜ்சி; துறை - துணைவஜ்சி. 

அவளன்மக்கண் மேற்சேன்றனைப் புலலாநறீறூர் *எயிற்றியனார் பாடியது, 

இ - ள்.--மடுச்செழுச்ச போரின்சட்சொன்ற மிகுதிபொருர்திய வவியமுயற் 
சியையுடைய வெண்கொற்றச்குடையான் உலகச்தைகிழற்செய்து புசழால்விஎச் 

கும் வெள்றியையுடையவேச்சே, சளர்ர்தநீராயுடைய கடலாற்சூழப்பட்ட இப் 
பரந்தவிடச்சையுடைய உலகத்தின்௧ண் கின்னிடத்துப் போர்செய்யவச்த இரு 

வராயும்கருதிழ் பழையதாய்ச் தங்கப்பட்ட வவியையுடைய நின்பகைவேர்தராகய 
சேபாண்டியருமல்லர், போரின்சண் விரும்பியசாட்சியுட(?ன நின்னோபெகையாய் 
கேறுபட்டெழுச்ச ௮ங்விருவர்தாம் ; நினையுங்காலத்து நீயும் அவர்க்கு ௮,தசன்மை 

யையாகயெ பகைவனல்லை ; பகையைக்கொல்லும் யானையினையுடையதலைவ, நீ பர 
கீதுபட்ட சல்லபுசழை இவ்வுலசத்துப்பெருக்தித் தேவருலகத்தின்கட்போய்ப் 

பின்பு நீ ஒழித்த அரசாட்டியுரிமை அவர்க்குரிச்து ; ஆதலால் ௮ப்பெற்றித்தாதலு 
  

* ஏயிற்றியாசென்றும் பிரதிபேதமுண்ட.



புறநானூறு மூலமும் உரையும். 2. O6F 

மறிவோய், பெரிதும் இன்னமும் சேட்பாயாக ; புகழைவிரும்புவோய், கிலைபெற்ற 

வவியோடு நின்னைச்கருதிப் போர்செய்தற்கு எழுந்திருந்த சூழ்ச்சியில்லா,ச அறிவை 
யுடையகின்புதல்வர்சோற்பின் கினதபெரியசெல்வத்தை ௮வர்ச்சொழியயாவர்க் 
குச் கொடுப்பை, போரைவிரும்பியசெல்வ, மீ அவர்ச்குத்தோற்பின் நின்னையிசழும் 

பகைவருவப்பப் பழியை உலகத்தேகிறுத்துவை ; ஆதலான், ஒழிவதாக, நின்னு 
டையமறன் ; கழி.தின்விரைச்தெழுச்திருப்பாயாக ; நின்னுடைய உள்ளம் வாழ்வ 

தாச; ௮அஞ்டினோர்ச்கு ௮ரணாகும் நின.தடி.நிழல் மயல்சாமற் செய்தல்வேண்டும், சல் 

வினையை ; விண்ணோரது பெறுதற்கசிய உலகத்தின்சண் அமைந்தவர் விரைந்த 
விருப்பத்தோடு விருக்தாக ஏற்றுச்கொள்ள.--௭ - று, 

மற்று- அசை, இல் - விழைவின்சண்வந்தது, வானோருலகென்றது, ஒட் 

டன்றி ஒருபெயசாய்கின்றது. 
வேந்தே, கின்மறனொழிக ; ஆன்றவர் விருந்தெதிர்கொளற்கு சன்றுசெய்தல் 

வேண்டும் ; ஆதலால், அதற்கு வினாந்தெழுவாயாக; கின்னுள்எம் வாழ்வதாக 

வெனக்கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க, 

செல்வழும்பழியும்ரினைவினைப்பாற்பட்டு மு. தல்வினைகொண்டன. எஞ்சுதல் - 

இவற்குப்பின்னும்கிற்றல். தாணிழல்மயங்காதென்பதற்கு நினக்கு ஒரு£ங்கும் 

வாராமலென்றதாசக்சொள்க. இனி * அதனா லன்ன தாதலு மறிவோய்” என்ற 

தற்கு உயர்ச்தோருலகமெய்துவதுகாரணத்தால் ௮த்தாயம் அவர்க்கு அப்படியே 

யரித்து ; ௮ன்னதா,சல் நீயறிவையெனமுற்றாகவும், ௮ழிர்சோர்க்கு ஏமமாகுகின் 

ருணிழலெனமுற்முக்கி மயங்காதுதெளிச்துகின்று சன்றுசெய்சல்வேண்டுமெனவு 

மூரைப்பாருமுளர். *மாவெங்காட்டியொடு மாறெதிர்ச்தெழுக்தவர் என்று பாட 

மோதுவாருமுளர், (௨௧௯) 

(௨௧௪,) செய்குவங் கொல்லோ ஈல்வினை யெனவே 

யைய மருஅ௮ர் கசடீண்டு காட்சி 

நீங்கா நெஞ்சத்துத் துணிவில் லோரே 

யானை வேட்டுவ ஞனையும் பெறுமே 

டு குறும்பூழ் வேட்டுவன் வறுங்கையும் வருமே 

அதனால், உயர்க்ச வேட்டத் துயர்ந்திசி ஜோர்க்குச் 

செய்வினை மருங்கி னெய்த லுண்டெனிற் 
ரொய்யா வுலகத்து அுகர்ச்சியும் கூடுக் 

தெரய்யா வுலகத்து நுகர்ச்சி யீல்லெனின் 

௧௦ மாறிப் பிறப்பி னின்மையுக் கூடு 

மாறிப் பிறவா ராயினு மிமயத்துக் 

கோயெர்க் தன்ன தம்மிசை ஈட்டுத் 
இதில் யாக்கையொடு மாய்தறவத் தலையே, 

திணை - பொதுவியல் ; துறை - போநண்மோழிக்காஜ் சி. 
அவன்வடக்கீநந்தான் சோற்றது. 

9 - ்.--அறவினையைச்செய்வேமோ அ௮அல்லேமோவென்றுகருதி ஐயப்பாடு 

கீங்கார், அழுச்குச்செறிர்தகாட்டிறீங்கா த உள்ள த்தினையுடைய செளிவில்லாசோர்;



௨௦௮) புறநானூறு மூலமும் உனாயும். 

யானை வேட்டைச்குப்போவோன் யானையையும் எளிதாகப்பெறவன் ; குறும்பூழ் 
வேட்டைக்குப்போவோன் அதுபெருது வறியகையினனாயும் வருவன் ; அதனால் 

உயர்ர் தவிருப்பத்தையுடைய உயர்ர்தோர்க்குத் தாஞ்செய்யப்பட்ட சல்வினைக்கூற் 

நிலே அதனை ௮னுபவித்தலுண்டாமாயின் ௮வர்ச்கு இருவினையும் செய்யப்படாத 

உம்பருலசத்தின்சண் இன்பமனுபவித்தலுங்*கூடும் ; அவ்வுலகத்தின்சண் நுகர்ச்சி 

யில்லையாயின், மாறிப்பிறத்தவிலேகூடும் பிறப்பின்கண் இன்மையெய்தவுங்கூடும் ; 

மாதிப்பிறவா!ென்று சொல்லுவாருளராயின் இம௰மலையின் சரம் ஒங்கனாற் 

போன்ற தமதுபுகழை நிலைபெறுத்தி வசையில்லாச உடம்பொடுகூடி நின்றிறத்தல் 
மிகத் தலையாயது ; அதனால், எவ்வாற்றானும் ஈல்வினைசெய்சல் அழடுிது.---௭ - று. 

உயர்ர்திரிஅனொர்க்சென்னும் சான்காவதன்றியும் உயர்ந்திசினோர்செய்வினை 
மருவ்ளெய்தலுண்டெனின், இவர்க்கு நுகர்ச்சியுங்கூடுமென்றுரைப்பினுமமை 
யும், * காட்டியொடுநீங்காகெஞ்சத்து” என்பதூஉம் பாடம். * பிறவாராயினும்” 

என்னும் உம்மை - அசைநிலை ; உம்மையின்றியோதுவாருமுளர், (௨௧௪) 

(௨௧௫.) கவைக்கதிர் வரக னவைப்புறு வாக்க 

ருதெரு மறுகற் போதொடு பொதுளிய 
வேளை வெண்பூ வெண்டயிர் கொளிஇ 
யாய்மசக எட்ட வம்புளி மிதவை 

௫ யவரை கொய்யுஈ ராச மாந்துச் 

தென்னம் பொருப்ப னன்னாட் புள்ளும் 

பிசிரோ னென்பவெ ஸுயிரோம் புனே 

செல்வக் காலை நகிற்பினு 

மல்லற் காலை நில்லலன் மன்னே, 

திணை - பாடாண்டிணை ; துறை - இயன்மோமி. 

கோப்பேநஞஜ்சோழன், பிசிராந்தையார்வாராரேன்றசான்றேர்க்த அவர்வர 

வாரேன்று சோலலியது, 

இ ள்..கவர்த்தததிரனையுடைய வரனெது குச்துதலுற்ற வடிக்கப்பட்ட 

சோற்றையும் தாதாக ௨.இர்ந்த எருவையுடையதெருவின்௧ணன போதொடுதழைச்ச 

வேளையினது வெள்ளியபூவை வெளியசயிரின்௧கட்பெய்து இடைமகள் அடப் 

பட்ட அழயெ புளிங்கூ.ழையும் ௮அவரைகொய்லார் நிழையவுண்ணும் தென்றிக்கன் 

கட் பொதியின்மலையையுடையபாண்டியனது ஈலலகாட்டி னுள்ளும் சேய்த்தாகிய 

பிசென்னுமூரிடத்சானென்று சொல்லுவார், என்னுயினாப் பாதுசாப்போனை ; 
அவன் எமக்குச் செல்உமுடையகாலத்துகிற்பினும் யாம் இன்னாமையுறுங்கால்து 
ஆண்டுகில்லான்.,--௭ - று. 

மன் - ௮சைகிலை, (2.6@) 

(௨௧௬,) கேட்டன் மாத்திரை யல்ல தியாவதுக் 
[காண்ட லில்லா தியாண்பெல கழிய 
  

* கூட்டுமெனவும் பீரதிபேதமுண்டு,. 

* சாண்டலீயாதென்தும் பாடம்,



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௨௦௯ 

வழுவின்று பழகிய கிழமைய சாயினு 

மரிதே தோன்ற லதற்பட வொழுகலென் 

டு றையங் கொள்ளன்மி னா வாள் 

ரிசழ்வில னினிய னியாத்த ஈண்பினன் 

புகழ்கெட வருஉம் பொய்வேண் டலனே 

தன்பெயர் இளக்குங் காலை யென்பெயர் 

பேகைச் சோழ னென்னுஞ் சிறந்த 

௧௦ காதற் கழமையு முடைய னதன்றலை 

யின்னதோர் காலை நில்லல 

னின்னே வருகுவ ஜனொழிக்கவவற் உடெமே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

அவன்வடக்கீநந்தான்பிசிராந்தையார்க்த இடனோமிக்கவேன்றது. 

இ-ள்.--* நின்னை ௮வன் கேட்டிருச்குமளவல்ல௮, சிறிதபொழுதும்காண் 

டல்கூடாு ; பல்லியாண்டுசெல்லத் தவறின்றாக மருவிப்போக்த உரிமையை 

யுடையோரராயினும் ௮ரிசே தலைவா ௮வ்வமுவாதகூற்றிலேபடவொழுகுதல்” என் 

றுகருதி ஐயப்படாதொழிமின், நிறைந்த ௮றிவினையுடையீர், ௮வன் என்னை என் 
றம் இகழ்ச்சியிலனாய் இனியகுண ககளையுடையன் ; பிணித்தஈட்பினையுடையன் 7 

புகழழியவரு ௨ம் பொய்மையைவிரும்பான் ; தனதுபெயனாப் பிறர்க்குச்சொல்லும் 

பொழுது என்னுடையபெயர் பேதைமையையுடைய சோழனென்று எனதுபெய: 

ரைத் தனச்குப்பெயராகச்சொல்லும் மிச்க ௮ன்புபட்ட உரிமையையுமுடையன ) 

அ௮தற்குமேலே இப்படி யான்துயரமுறுங்காலச்து ஆண்டுகில்லான், இப்பொழுசே 

வருவன் ; அவனுக்கு இடமொழிக்க.--௪ - று, 

£அதற்பட” என்பதற்கு ௮வ்விறர்துபாட்டி லேபடவென்றும், * இசழ்விலன்” 

என்பதற்கு இகழப்படுவன குணமிலனென்றுமுரைப்பினுமமையும் பேதைச் 

சோழனென்றது, தான்றன்னை இழித்துச்கூறிய த. (௨௧௬) 

(௨௧௭.) கினைக்குங் சாலை மருட்கை யுடைத்தே 
யெனைப்பெருஞ் சிறப்பினே டீக்கிது துணித 

லதனினு மருட்கை யுடைத்தே பிறனாட்டுத் 
தகோறறடீ சான்ற சான்மோன் போற்றி 

டு யிசைமர பாக நட்புக் 66806 

வினையதோர் காலை யீங்கு வருதல் 

வருவ னென்ற கோனது பெருமையு 

மதுபழு இன்றி வர்தவ னறிவும் 
வீயத்தொறும் வியக்தொறும் வியப்பிறக் தன்றே 

௧௦ அதனால், தன்கோ லியங்காத் தேயச் துறையுஞ் 

சான்றோ னெஞ்சுறப் பெற்ற தொன்றிசை 
உன



௨௧0 புறநானூறு மூலமும் உராயும். 

யன்னோனை யிழந்தவிவ் வுலக 

மென்னா வதுகொ லளியது தானே. 

தீணை - போதுவியல் ; துறை - கையறுநீலை. 
அவன்வடக்கிநந்தானுழைச்சேன்ற பிரிராந்தையாரைக்கண்டூ போத்தியார் 

பாடியது. 

இ -ள்,--கருதுஙசாலத்து வியச்குர்சன்மையையுடைத்து, எத்.துணையும் 

பெரியதலைமையுடனேகூடியும் இவ்விடத்தே இவன்சிறப்புக்களைக்கைவிட்டுவரத் 

துணிதல்; இவன் இவ்வாறதுணிச்த அதனினும்வியல்குர்தன்மையையுடை த்து, 

வேற்றுவேர்சனது நாட்டின்சண் விளக்சமமைந்த சான்றோன் பாதுகாத்துப் புகழ் 

மேம்பாடாக நட்பே பற்றுச்சோடாக இத்தன்மைச்தாகிய ஒர் இன்னாக்காலச்து 

இவ்விடத்துவருதல், இவ்வாறுவருவனென்று துணிர்துசொல்லிய வேக்தனது 

மிகுதியும் ௮வன் சொல்வியசொற் பழுதின்றாகவச்சவனது அறிவும் வியக்குர் 

தோறும்வியக்குந்தோறும் வியப்புக் கைமிக்கது ; ஆதலால், தன்செங்கோல்செல் 

லாத தேயத்துறையும் அமைந்தோனதுகெஞ்சைச் தன்னிடத்தேயுரிச்சாகப்பெற்ற 

பழைய புகழையுடைய அப்பெற்றிப்பட்ட பெரியோனையிழந்த இத்தேயம் என்ன 

இடம்பையுறங்கொல்லோ ! *இதுதான் இரஙசத்தக்கது.---௪ - று. 

இதுவென்பது, அரசனைச்கைவிட்டு இற் தபடச்துணிகலென்றுமாம். (௨௧௭) 

(25.9.) பொனனுக் துரு முத்து மன்னிய 

மாமலை பயந்த காமரு மணியு 

மிடைபடச் சேய வாயிலுக் தொடைபுணரத் 

தருவிலை ஈன்கல மமைக்குவ் காலை 

டு யொருவழித் கோன்றியாங் கென்றுஞ் சான்றோர் 

சான்றோர் பான ராப 

சரலார் சாலார் பாலரா குபவே. 

தீணையும் துறையும் அவை. 
* பிசிராந்தையார் வடக்கிநநீதாரைக் கண்டகண்ணகஜனூர் பாடியது. 

இ.-ள்.--பொன்னும் பவளமும் முத்தும் நிலைபெற்ற பெரியமலைதாப்பட்ட 

விரும்பத்தக்கமணியும் ஒன்றற்கொன்று இடைகிலம்படச் சேய்கிலத்தினவாயினும் 

கோவையபொருர்தி ௮ரியவிலையினையுடைய நல்ல அ௮ணிகலங்களைச்செய்யுங்கால 

தீதி தரிடத்துத்தோன்றினாற்போல எச்சாளும் ௮அமைந்தோர் ௮மைர்தோர்பக்கத்த 

மாரவார்; அமைதியில்லார் அமைதியில்லார்பச்கத்தரரவார்,---௪ - று. 

சான்றோர்குழுவினைப்புகழுங்கருத்தாகவின், ௮வர்க்கேற்ற உவமங்கூறினார். 

சாலாசார்க்கும் ஏற்றவுவமம் வருவித்துச்சொள்க. தொடைபுணர்ந்துதோன்றி 

யாங்கென இயையும், (௨௪2௮) 
_-- 
  

% “கோப்பேநத்சோழனுக்தம் பிசிராந்தையார்ச்கும்போல உணர்ச்சியொப் 
பின் ௮துவே உடனுயிர்நீங்கும் உரிமைத்தாயசட்பினைப்பயக்கும்” என்பது, திரக் 

தறள் ௭௯ -ம் அதிகாரம் ஈட்பு, டு - ம் பாட்டு, பரிமேலழ£ருளா, 
1 பிசிராச்தையாளாக் சண்டாத்தச்சனார் பாடியதென்றம் பிர இபேதமுண்டு,



புறநரறைது மூலமும் உரையும். ௨௧௧ 

(௨௧௯.) உள்ளாற்றுக் கவலைப் புள்ளி நீழன் 
CPU வள்ளூர முணக்கு மள்ள 

புலவு இ மாதோ நீயே 

பலரா லத்தைகின் குமியிருக் தோரே, 
திணையும் துறையும் அவை. 
அவள் வடக்கிநந்தானைக் கநவூர்ப் பேநஞ்சதுக்கத்துப்பூதநாதனை பாடியது. 

இ-ள்.-யாற்றிடைக்குறையுட் புள்ளிப்பட்ட மரகிழற்சணிருந்து உடம் 

பாய முழு த்தசையைவாட்டும் வீர, நின்கருத்திற்சேற்ப நின்னோடு வடகஇருச்தார் 
பல.ராதலான், யான் இதற்கு உதவாது பிற்படவக்ததற்கு என்னை ௮வரோடுசொல்லி 
வெறுத்தி நீ.--௪ - று. 

யான் பிற்படவச்ததற்கு என்னைப்புலந்து என்னோடு சொல்லாடாதிருந்தாய் 

நீயென்றும், இவனுடனே வடக்இிருக்தோர்களும் எதிரேற்றுக்கொள்ளாமைகோக்கஇ 

நின்குறிப்பிற்கேற்பப் புலர்தார்பலரென்றுமுரைப்பினுமமையும். * உள்ளாற்றுக் 
கவலை' என்பதற்கு வழிக்குள்ளாகயெ சாற்றிசையுங்கூடி.ய இடமென்றுமாம்; கவர்த்த 

வழிச்குள்ளென்றுனைப்பாருமுளர். ௮சசுதுறர்து வடக்கிருந்து உயிர்நீத்த உள்ள 

மிகுதியான மள்ளவென்முர். (௨௧௯) 

(௨௨௦.) பெருஞ்சோறு பயந்து பல்யாண்டு புசகத 

பெருங்களி றிழந்த பைதற் பாக 

னது சேரச் தல்கிய வழுங்க லாலை 

வெளில்பா மாகக் கண்டுகலுமர்ந் தாங்குக் 

@ sander னல்லனோே யானே பொலத்தார்த் 

தேர்வண் பள்ளி போடுய 

பேரிசை மூதூர் மன்றங் கண்டே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

௮வன் வடக்கிரந்தானுழைச்சென்று மீண்டூவந்து உறையூர்கண்டபோத்தியா4 
அழுது பாடியது, 

இ-ள்.--பெரியசோற்றையுண்டாச்சிப் பலயாண்பொதுகாச்ச பெரியகளி 

ற்றையிழக்ச வருத்தத்தினையுடையபாகன் அ௮வ்வியானைசேர்ர்துதங்கிய இரச்சச்சை 

யுடையகூடத்தின்்௧ட் கம்பம்வறிதேநிற்கப் பார்த்துக் கலஙகனெதன்மையபோல 

யான் இறச்துபடுதலின்றிக் சலங்கனேனல்லனோ, பொன்னாணியன்றமாலையை 

யுடைய தேர்வண்மையைச்செய்யும் கள்ளிபோகப்பட்ட பெரியபுகழினையுடைய 

பழைய உறையூரின்மன்றத்தைப்பார்த்து.-௪ - று, 

ஞூதார்மன்றங்கண்டு கலங்கனேனல்லனோேவெனசக்கூட்க, 

மன்றம் - ஈண்டுச் செண்டுவெளி. அழுங்கல் - முன்புள்ள ஆசவாரமுமாம, 

இறந்தென்றுசொல்லுதல் இன்னாமையால், போகியென்ஞார். (௨௨0) 

(௨௨௧.%பாடுநர்க் £த்த பலபுக ழன்னே 

யாடுகர்க் தத்த பேரன் பினனே 
  

  

  

* இப்பாட்டினை, காஞ்சித்திணைக்குரிய மன் ௮டாதுகந்த மன்னைக்காஞ்சிக்கு 
உதாரணமாகச்காட்டினர் நம்சினூர்க்களியர் (தொல், பொரு, புறத்திணையியல், 
௨௪ -ம் சூத்திரவரா ].



௨௧௨ புறநானூறு மூலமும் உணாயும். 

யறவோர் புகழ்ந்த வாய்கோ லன்னே 

திறவோர் புகழ்ந்த தண்ணண் பினனே 
டு மகளிர் சாயன் மைந்தர்க்கு மைந்து 

அகளறு கேள்வி யுயர்ந்தோர் புக 

லனைய ஜென்னா த.த்கக் கோனை 

நினையாக் கூற்ற மின்னுயி ருய்த்தன்று 
பைத லொக்கற் றந$ீஇ யதனை 

௧௦ வலைகம் வம்மோ வாய்மொழிப் புலவிர் 

நனந்தலை யுலக மரஈ்தை தூங்கக் 

கெடுவ் னல்லிசை சூடி. 

கடுக லாயினன் புரவல னெனவே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

௮வன் நடூகற்கண்டு அவர் பாடியது, 

இ எ்.--பாடுரர்ச்குக்கொடுத்த பலபுகழினையுமுடையன் ; கூத்தாக்குக்சொ 

டுச்சப்பட்ட மிச்ச ௮ன்பினையுமுடையன் ; அறத்திறமுடையோர்புகழப்பட்ட நீதி 

தூற்குத்தகத ஆரசாய்ந்துஈடத்திய .செங்கோலையுடையன் ; சான்றோர்புகழப்பட்ட 

இண்ணியசட்பினையுடையன் ; மகளிரிடத்து மென்மையையுடையன் ; வலியோ 

ரிடத்து மிக்கவலியுடையன் ; குற்றமற்றகேள்வியையுடைய அ௮ந்தணர்க்குப் Ys 

விடம் ; ௮த்தன்மையையுடையோனென்றுகருதாது அத்தகுதியையடையோனை 

௮வ்வாறுகருதாத கூற்றம் அவனது இனிய உயிர் கொடுபோயிற்று, அதனால், 

.ஒபயாப்புற்ற ஈம்முடையசுற்றச்தை அணைத்துக்கொண்டு ௮க்கூற்ற சைத வைவே 

மாக வாரீர், மெய்யுனாயையுடையபுலவீர், ஈல்ல இடத்தினையுடையவுலசம் துன்ப 

மிக.ச சேடில்லாத ஈல்லபுகழ்ச்சிமாலையைச்சூடி. ஈகடப்பட்டகல்லாயினான் எம்மைப் 

பாதுசாப்போனெனச்சொல்லி,---௭ - ற. 

ஈத்தபுசழ் - ஈசலாலுளதாஇயபுகழெனவும், ஈத்தவன்பு - ஈத்தற்கு ஏதுவாயெ 

அன்பெனவுங்கொள்க, 

வாய்மொறிப்புலவீர், ௮த்தச்கோனைக் கூற்றம் இன்னுயிருய்த்தத ; அதனால், 

புரவலன் கல்லாயினானென ஓக்கல்தழீஇ அசனைவைகம் வம்மோவெனசக்கூட்டி 

வினைமுடி.வுசெய்க, 

சாயல் மைத்து புச்லென்பன - அகுபெயர், புச்ில் - வினைச்தொகை, 
(கேடென்பது, கெடுவெனச் குறைச்துநின்ற.து. (௨௨௧) 

(௨௨௨,) அழலவிர் வயங்கிழைப் பொலிக்த மேனி 
நிழலினும் போகாநின் வெய்யோள் பயஈத 

புகழ்சால் புதல்வன் பிறந்தபின் வாவென 

வென்னிவ ணொழித்த வன்பி லாள 

டு வெண்ணா இருக்குவை யல்லை 

யென்னிடம் யாதுமற் ரிசைவெய் யோயே,



புறநானூறு மூலமும் உணாயும், ௨௧௩ 

திணையும் துறையும் அவை. 
அவனைத் தன்மகன்பிறந்தபின் பேயர்த்துச்சேன்று போத்தியார் எனக்கு 

இடந்தா வேன்றுசோற்றது. 

இ-ள்.--தியால்விளங்கயெ ஒளியையுடைய ஆபரணத்தாற்டிறந்த வடிவினை 

யுடையளாய் கின்கிழலினும் ஒருபொழுதுநீங்காத நீவிரும்பத்தக்கமனைவிபெறப் 

பட்ட புகழமைந்தபிள்ளையானவன் பிறந்தபின் வாவெனச்சொல்லி என்னை இவ் 

விடத்துகின்றும்போக்கிுய என்னோடு உறவில்லாதவனே, நின்னோடு என்னிடை 

சட்பைச் கருதாதிருப்பையல்லை ; புகழைவிரும்புவோய், நீ எனக்குக்குறிச்தவிடம் 
யாது? சொல்லுவாயாக,--௭ - ற. 

மற்று - ௮சை. அழல்போலப் பாடஞ்செய்யுமேனியெனிலுமமையும், () 

(௨௨௩.) பலர்க்குகிழ லா யுலகமீச் கூறித் 

தலைப்போ கன்மையிற் சிறுவழி மடககி 

நிலபெறு நடுக லாதியக் கண்ணு 

மிடங்கொடுத் தளிப்ப மன்ற வுடம்போ 

௫ ஒூன்னுயிர் விரும்பும் கிழமைத் 

தொன்னட் புடையேோரா தம்மைச் செலினே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

கலலாகீயும் இடங்கொடுத்தகோப்பேநத்சோடினை வடக்சிநந்தபோத்தியா௩் 
பாடியது. 

Q - ள்.--பலர்ச்கும் அருளுடைமையான் நிழலையொச்து உலகத்தார் மிகுத் 

அச்சொல்ல உலகத்தையாளுந்தன்மை முடியச்செலுத்துதற்கு மறுமையைகினை 

திதலால் மூடி.வுபோகாமையின் வடக்இருத்தற்குஉரைக்த சிறிய இடத்தின்சணிரு 

6g உயிர்நீத்தலின்நிலைபெறகடப்பட்ட கல்லானவிடத்தும் இடங்கொடுத்தளிப்பர், 

நிச்சயமாக ; உடம்போடு இனியவுயிர்விரும்புமாறுபோல விரும்புமுரிமையையு 
டைய பழையதாஇய ஈட்பையுடையோர் சம்மிடத்தேசெல்லின்.---ஏ - று. 

மீச்கூறியென்பது, மீக்கூ.றவென ச்திரிக்கப்பட்டது ; ஆணைகூறியென்றுமாம், 

தொன்னட்புடையோர்தம்முழைச்செலின், இடங்கொ்தளிப்பவெனக்கூ. 

ட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க, 
௮வன் நட்பினை வியர்துகூறியது. (௨௨௯) 

(௨௨௪, அருப்பம் பேணா தமர்கடக் ததாஉக் 

துணைபுண ராயமொடு தசும்புடன் மொெலைசசி 

யிரும்பா ணொக்கற் கடும்பு புரக்த.தூஉ 
மறமறக் கண்ட கெறிமா ணவையத்து 

௫ முஷுறநற் கறியுரர் முன்னுறப் புகழகத 

தூவியற் கொள்கைத் துகளறு மகளிரொடு 
பசிதி யுருவிழ் பல்படைப் புரிசை 

யெருவை நுகர்சசி பூப கெடுக்தூண் 

வேத வேள்வித் தொழினமுடிக் த.தாஉ



௨௧௪ புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

௧௦ மறிதோன் மன்ற வறிவுடை யாள 

னி௰ந்தோன் ருனே யளித்திவ் வுலக 
மருவி மாறி யஞ்சுவரச் கடுப் 

பெருவறங் கூர்க்த வேனிற் காலைப் 
பசித்த வாயக்துப் பயனிரை தருமார் 

கடு பூவாட் கோவலர் பூவுடனுதிரக் 

கொய்துகட் டமித்த வேங்கையின் 

மெல்லியன் மகளிரு மிழைகளைக் தனரே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

சோழன் கரிகாற்பேநவளத்தானைக் கநங்தடிலாதனார் பாடியது 

இ-ள்.--௮ரிய அரண்களைப் பாதுகாவாது போராச்செய்தழித்ததுவும் துணை 

யாய்க்கூடிய இனத்துடனேயுங்கூட மதுச்குடங்களைச் சேரநுசர்ச் துசொலைத்தப் 

பெரிய பாண்குற்றமாயெசுற்றச்சைப் பாதுசாத்ததுவும் ௮அறத்தைத்தெளியவுணர் 

8.5 ஒழுச்சம் மாட்சிமைப்பட்ட ௮ந்தணரத ௮வைக்களசத்இின்கண் வேள்விக்குரிய 
மூறைமையை ஈன்ருசவறியுஞ்சடங்குகள் ௮அம்முறைமையை முன்னின்றசாட்டப் 

பல.ரானும்புகழப்பட்ட தூய இயல்பையுடைத்தாகிய கற்பொமுக்கமாகயெ கொள் 

கையையுடைய குற்றக்£ர்ச் ச குலமகளிரோடு ௨உட்டமாயெவடி.வினையுடைத்தாகிய 

பலபடையாசச்செய்யப்பட்ட மதிலாற்குழப்பட்ட வேள்விச்சாலையுட் பருந்துவிழு 
ங்குவதாகச்செய்யப்பட்டவிடத்து நாட்டிய பூபமாகய நெடிய கம்பத்து வேசத் 

தாற்சொல்லப்பட்ட வேள்வியினைச்செய்துமுடி. த்ததுவுமாகிய இவற்றானாயபயனை 

யறிர்தநிச்சயமாச ௮றிவினையுடையோன் ; ௮வன்றான் துஞ்சினன் ; ஆதலால், இனி 
இவ்வுலகம் இரங்கத்தக்கது ; அ௮ருவிரீர்மறுத்து உலகத்தாரஞ்சும்பரிசு வெம்மை 

யுற்றுப் பெரிய வற்கடமிச்கவேணிற்சாலத்துப் பளித்த ஆயமாகியபயன்படும் ஆனி 
ரையை இரக்சத்சல்செய்வாராகம் கூர்மைபொருக்திய கொடுவாளாற் கோவல 
சானவர்கள் பூச்களுடனேயு திரக் கொம்புகளைக்கழித்து ௮, சன்றமைச்செறிவை 

யழித்த வேங்கையினையொப்ப மெல்லிய இயல்பினையுடைய உரிமைமகஸிரும் 

அ௮ருங்கலவணிரு,சலவாகய அணிகளை யொழித்தார்.--௪ - று, 

மூறைகற்கறியுசர் முன்னுற வேள்விசத்சொழின்முடி. தத .தூஉமெனவியையும், 

எருவையென்றது, பருர்தாகச்செய்யப்பட்டவடி. வினை, 

௮றிவுடையாளனிறச்தான் ; மகளிரும் இழைகளைந்தனர் ; இவனையிழச்தவுல 
கம் ௮அளித்தெனக்கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க, 

எருவைநுவற்சியென்று பாடமோதுவாருமுளர். * ஆயத்துப்பயணிஷா” என்ப 

தற்கு ஆயத்திற்குப்பயனாகயெ இளை யெனினுமமையும், (௨௨௪) 

(௨௨௫) தலையோர் நூங்கின் ரீஞ்சே௮ு மிசைய 

விடையோர் பழத்தின் பைங்களி மாந்தக் 

கடையோர், விவொய்ப் பிசிரொடு சுடுகிழங்கு நுக.ர 
AVOUT CAL Fg வலமுறை வளைஇ 

டு வேச்துபீ Poe Cas gCan @orQuer



புறநானூறு லமும் உரையும். ௨௧௫ 

டாற்ற லென்பதன் ஜோற்றங் கேளினிக் 

கள்ளி போதிய களரியம் பறந்தலை 

முூள்ளுடை வியன்காட் தவே நன்றுஞ் 

சேட்சென்னி ஈலய்கிள்ளி கேட்ருவன் கொல்லென 

௧௦ வின்னிசைப் பறையொடு வென்றி நுவலத் 

IN EEO குரிஇத் தூங்குகூ டேய்ப்ப 

வொருசிறைக் கொளிஇய திரிவாய் வலம்புரி 

ஞாலங் காவலர் கடைத்தலைக் 

காலைக் தோன்றினு நோகோ யானே. 

திணையும் துறையும் ௮வை. 

சோழன் நலங்கிள்ளியை ஆலத்தார்கிழார் பாடியது, 

இ-எ்.-மூன்செல்லும் தூிப்படையோர் பனையின்௧ணுளதாகய mae 

னது இனிய செறிவையயில, இடைச்செல்வோர் பழத்தினது செவ்விக்சனியை 

ுக.ர, பின்செல்வோர் நீங்கியவாயையுடைய பிசிருடனே சுடப்பட்ட Speaker 

நகர இப்படியொழுங்குடைச்தசாக இடமகன்ற உலகச்து வலமுறையாகச்சூழ்ச்து 

மன்னனை வவிகெடுத்த மேம்பட்டவேலையுடைய சேனையடைனேகூடிய வவியெ 

ன்துசொல்லப்பட்ட விளைவை இனிக் கேட்பாயாக; கள்ளியோவ்யெ களாநில 

மாயெ பாழ்பட்டவிடத்து முள்ளுடைத்தாயெ பெரிய புறங்காட்டின்கண்ண 
தாயிற்று; பெரிதும் சேட்சென்னிஈலங்கிள்ளி கேட்பான்கொல்லோவென ௮௬௫ 

இனிய ஒசையையுடைய முரசுடனே வெற்றியைச்சொல்லாகிற்க முன்பு தூக்ச 
ணங்குருவியினது தூங்கப்பட்ட கூட்டையொப்ப ஒருபச்கத்சேதூல்கப்பட்ட வல 

தீதிலேபுரிக்த திரிந்கவாயையுடையசங்கம் இப்பொழுது உலகங்காக்கும் ௮ரசரது 

வாயிவிடத்தே பள்ளியெழுச்சிக்காலத்தேதோன்றினும் ௮தனைக்கேட்டு இறகஈது 

படாது சோமளவினேனாயினேன்.--௪ - று, 

முன்பு ஈலங்கள்ளிசேட்சென்னி கேட்குவன்கொால்லென ஒருசிறைச்கொ 

ளீஇய வலம்புரி இன்றுவென்றிநுவலாகிற்கப் பறையொடு காலைத்தோன்றினும் 

யானோவேனெனக்கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க. 

கேளினியென்றத, நெஞ்சினை. வென்றிநுவலாவென்றும், காலைத்தோன் 

மினவென்றும் பாடமோ.துவாருமாளர், (௨௨௫) 

(௨௨௬.) செற்றன் முயிலுஞ் செயிர்த்தன் முயினு 

முற்தன் ரூயினு முய்வின்று மாதோ 

பாநோ போலக் கைதொழு தேத்தி 

யிரந்தன் முகல் வேண்டும் பொலக்தார் 

டு மண்டமா கடக்குக தானைத் 

திண்டேர் வளவற் சொண்ட கூற்றே, 

திணையும் துறையும் அவை; 
சோழன் களழந்றத்துத்துக் சியகீள்விவளவனை மாறேக்கத்து நப்பசலையார் 

பாடியது.



௨௧௬ புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

இ. எ. தன்மனத்துள்ளே கறுவகொண்டசாயினும் வெளிப்படகின்று வெ 

குண்டதாயினும் உற்றுகின்று கையோடுமெய்இண்டி உருத்திற்றாயினும் அதற்குப் 

பிழைத்தலுண்டாகாது ; பாவொளைப்போலச் தோன்றிரின்று கையாற்மொழுது 
வாழ்த்தி இரந்து உயிர்கொண்டதாகல்வேண்டும் ழ பொனனானியன் றமாலையினை 

யும் மண்டியபோரின்கண் எதிர்நின்றுவெல்லும் படையினையும் தண்ணியதேரி 

னையுமுடைய வளவனைக்கொண்டகூற்று,--ஏ - று. 

பொலநக்தார்வளவனெனவியையும். 

கூற்றமிரந்தசாகல்வேண்டும் ; இம்மூன்றினுள் ஒன்றுசெய்யினும் பிழைப் 

பின்றெனச்கூட்செ, 

இஃது, அவனாண்மைமிகுதியினையும் வண்மையினையும் வியந்து இரங்கக் 

கூறியவாறு, (௨௨௬) 

(௨௨௭.) ஈனிபே தையே ஈயனில் கூற்றம் 

விரகன் மையின் வித்தட் இுண்டனை 

யின்னும் காண்குவை ஈன்வா யாகுத 

லொலிறுவாண் மறவருங் களிறு மாவுங் 

டு குருதியங் குழ உப்புனற் பொருகளத் தொழிய 

நாளு மானான் கடந்தட் டென்றுநின் 

வாடுபச யருத்திய பழிதீ சாற்ற 

னின்னோ சன்ன பொன்னியற் பெரும்பூண் 

வளவ னென்னும் வண்டுமசு சண்ணி 

௧௦ யினையோம் கொண்டனை யாயி 

னினியார் மற்றுகின் பசிதீர்ப் போரே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

அவனை ஆடுதுறைமாசாத்தனார் பாடியது. 

இ- ள்.--மிசவும் ௮அறிவுடையையல்லை ; ஈரமில்லாத கூற்றமே, நினக்குப் 

போவதொருவிரஏல்லாமையினான் மேல் விளைந்து பயன்பமெவிசையைக் குத்இி 

யுண்டாய் ; ஆயின் நினக்கு இவ்வாறுசொல்லியவார்த்ைை ஈல்லமெய்யாதல் இன்ன 

முங்காண்பை) ஒளிவிளங்கய வாட்போஸாவல்ல வீரரும் யானையும்குதிராயும் 

உதிரமாகய நிறமுடைய ௮ழகயறீர்மிக்க போர்க்களத்தின்கண்மாய சாடோறும் 

அமையானாய் எதிர்நின்றுகொன்று சாடோறும் நினதுமெய்வாடுதர்சேதுவாகய 

ப௫தீர்த்தற்கு ஊட்டிய வசையற்ற வவியையுடைய கொலைத்தொழிலுக்கு நின்னை 

யொத்த பொன்னானியன் ற பேரணிகலத்தையுடைய வளவனென்றுசொல்லப்படும் 

வண்டுகள்மொய்க்கப்படுங்கண்ணியையுடைய இத்சன்மையினையுடையோனை நீ 

கொண்டாயாயின், இனி நின்பசியைச்கெடுப்போர் யார் சொல்லுவாயாக....-எ-று. 

கூற்றமே, இத சன்மையோனைச் கொண்டாயாயின், நின் பசியைத்சர்ப்போர் 

இனி யார்? விசசன்மையின் வித்தட்டுண்டனை ; ஈன்வாயாகுதல் இன்னும்காண் 
குவையெனக்கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க, 

கயம் - நியாயமுமாம்: (௨௨௭௪)



புறநானூறு மூலமும் உராயும். ௨௧ன 

(௨௨௮௮.) கலஞ்செய் கோவே கலஞ்செய் கோவே 
யிருடிணிர் தன்ன குரு௨ம்இிரட் பருஉப்புகை 

பகலிரு விசும்பி ஜூன்றுஞ் சூளை 

ஈனந்தலை ம. தூர்க் கலஞ்செய் கோவே 

யளியை நீயே யாங்கா குவைகொ ஷூ
 

னிலவரை சூட்டிய கிணெடுந் தானைப் 

புலவர் புகழர்ச பொய்யா நல்லிசை 

விரிகதிர் ஞாயி.று விசும்பிவர்ச் தன்ன 

சேண்விளங்கு இறப்பிற் செம்பியர் மருகன் 

௧௦ கொடி நுடங்கு யானை நெடுமா வளவன் 

றேவ ர௬லக மெய்தின னாதலி 

னன் னோற் கவிக்குங் கண்ணகன் ரழி 

வனைகல வேட்டனை யாயி னெனையநூ௨உ 

மிருகிலங் இகிரியாப் பெருமலை 

௧௫ மண்ணா வனைத லொல்லுமோ நினக்கே. 

கணை - அது, தூறை - ஐனந்தப்பையுள். 

அவனை *ஐயூர்ழடவனார் பாடியது, 

ஆன க்தப்பையுளாவது :-- 

*'* விழுமங் கூர வேய்த்தோ எரிவை 

கொரமுகன் வீயச் குழைச்துயங் இன்று.” 

இ எ்.--அடுகலம்வனையும் வேட்கோவே, ௮கெலம்வனையும் வேட்சகோமவே, 

இருள்நீங்கி ஒரிடத்சேசெறிர்துகின்்ருற்போன்ற நிறமடைச்தாயச் திரண்ட மிச்ச 

புகை ௮கலிய பெரிய ஆகாயத்தின்கட்சென்றுசங்கும் ரூளையையுடைய yeu 

இடத்தினேயுடைய பழையவூரின்சட் கலம்வனையும்வேட்சோவே, இரங்கத்தகுவை 

நீ, என்னவருத்சமுறுவைதான், நிலவெல்லையின்ஈண்பரப்பிய மிச்ச பெரியசேனை 

பினையுடைய அறிவுடையொர்புகழ்ந்த பொல்யாதகல்லபுகழினேயும் read 

னையுமுடைய ஆஇச்சன் வானைத்தின்கண்பாரந்தாலொசத்ச சேய்மைச்கண்ணேவிஎங் 

கும் தலைமையையுடைய செம்பியர்மரபினுள்ளான், கொடிகள் நுடங்காடின்ற 

யானையினையுடைய மிகப்பெரியவளவன், அவன் தேவருடையவிண்ணலகத்சை 

யடைர்தானாகலான், அ௮ப்பெற்றிப்பட்டோனைக் சவிக்கும் இடமசன்றதாழியை 
வனைதலை நீவிரும்பிஞாயாயின் எப்படியும் பெரியகிலவட்டம் உருளியாகப் பெரிய 

மேருமலை மண்ணாக வனைய இயலுமோ இயலாதன்றே நினக்கு.--௪ - று, 

அடுக்கு - விரைவின்சண்வர்தது, 

கலஞ்செய்கோவே, வளவன் சேவருலகமெய்தினனாதலால், அன்னோற்சவிச் 

கும்தாழிவனைசல் வேட்டனையாயின் இருநிலம் திரியாக மாமேரு மண்ணாக வனைச 
  

* உறையூர்முடவனாரென்றும் பிரதிபேசமுண்டு, 

* புறப்போநள்வேண்பாமாலை, சிறப்பிற்போதுவியற்படலம், ௧௬, 

2. Hy



Ob SD புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

லொல்லுமோ ? ஒல்லாமையின் யாங்காகுவை ; நீ இரங்கத்சச்காயெனக்கூட்டி 
வினைமூடி.௮செய்க, 

இத, சுற்றத்தார் இரங்கக்கூறுதலின், ஆன் சப்பையுளாயிற்று, (௨௨௮) 

(௨௨௯.):ஆடிய லழறகுட்டக் 

௫ 

ZO 

கடு 

2௨20 

Sohn ளராயிரவின் 

முடப்பனையத்து வேர்முதலாக் 

கடைக்குளத துக் கயங்காயப் 

பங்குனி யய ரழுவத்துதீ 
கலைநாண்ம் னிலைதிரிய 

நிலைாரசாண்மீ னதனெஇரோேர்தரக் 

தொன்னாண்மீன் றுறைபடியப 

Ae செல்லா தூசி முன்னா 

தளக்காத்இணை விளக்காகக் 

கனையெரி பாப்பக் காலெதிர்பு பொங்கு 

யொருமீன் விழுந்தன்றால் விசும்பி எனே 

அ.துகண், ஒயாமும் பிறரும் பல் வே மிரவலர் 

பறையிசை யருவி நன்றுட்டுப் பொருக 

ஜஞேயில ஞாயி னன்றுமற் றில்லென 

வழிக்க கெஞ்ச மடியுளம் பரப்ப 

வஞ்சின மெழுகாள் வக்தன் றின்றே 

மை துடை யானை கைவைக் துறங்கவுக் 

இிண்பிணி மு ரசங் கண்கிழிக் துருளவும் 

காவல் வெண்ருாடை கால்பரிக் துலதவுவ 

காலியற் கலிமாக கியின்றி வைகவு 

மேலோ ரலக மெய்தின ஞகலி 

னொண்டொடி மகளிர்க் குறுதுணை யாஇத் 

தன்றுணை யாய மறந்தனன் கொல்லோ 

பகைவர்ப் பிணிக்கு மாற்ற னசைவர்க 

களக் துகொடை யறியா விகை 

மணிவரை யன்ன மா௮ யோனே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

  

* இப்பாட்டு, பாடாண்டலைவனது நகாண்மினை வீழ்மின் ஈவிர்தமைபற்றிச் 

கூறப்பட்டதென்பர் நச்தினர்க்கினியர் |தொல், பொரு, புறத்திணேயியல், ௬௬ - ம் 

ரூத்திரவரா ].



புறநானூறு மூலமும் உரையும, ௨௧௧ 

*கோச்சேரமான் மானைக்கட்சேய் மாந்தரத்சேரலீநம்போறை டூன்னநா 
ளிற்றுந்சுமேன ௮சி, அவன்துகு ரியவிடத்து& கூடலூர்கீழார் பாடியது, 

இ-ள்.--மேடவிராபொருச்திய கார்த்திசைநாளின்மு சற்காலின்சண் நிற 

ஈத இருளையுடைய பாதியிரவின்கண் முடப்பனைபோலுமவடி. வையடைய ௮னுட 

நரளின் அடியின் வெள்ளிமு,சலாகச் சயமாயெ குளவடி.வுபோலும்வடி.வையுடைய 

புனர்பூச, துக்கடையின் வெள்ளி எல்லையாகவிளங்கப் பங்குனிமாக$்னது முதற் 

பதினைந்தின்௧ண் உச்சமாயெ உத்தரம் அவ்வுச்டியிஸின்றும்சாய ௮தற்கு எட்டா 

மீனாயெகூலம் ௮தற்கெதிசே எழாகிற்ச அர்த உத்தரத்திற்கு முன்செல்லப்பட்ட 
எட்டாமீனாயெ மிருகசீரிடமாயெரக்கத்இரம் துறையிடச்தேதாழக் £ழ்த்திசையிற் 
போகாது வடஇசையிற்போகாது கடலாற்குழப்பட்டபூமிக்கு விளக்காக மூழங்கா 

நின்ற இப்பரக்கக் காற்றாற்பிதிச்துளெர்ந்து ஒருமின் வீழ்ந்தது, வானத்தினின்றும்; 
அதனைப்பார்த்து யாமும்பிறருமாகய பல்வேறுவசைப்பட்ட இரவலர் எம்முடைய 

பறையொவிபோலும் ஒஓவியையுடைய அ௮ருவியையுடைய ஈல்லமலைகாட்டுச்குவே 

க்தனாயெவன் சோயையுடையனல்லனாகப்பெறின் ௮ழகசென இரங்கிய மகெஞ்சத் 

துடனே மடிந்தவுள்ளம் பரப்ப யாம் ௮அஞ்சினேம் ; அ௮ஞ்சினபடியே ஏழாகாள் 

வந்ததாகலின் இன்று, உவியையுடையயானை கையை தநிலத்தேயிட்ணெவச்துத் 

துஞ்சவும் திண்ணிய வாராற்பிணிக்கப்பட்டமுரசம் சண்டுழிர் துருளவும் உலகிற்குக் 

காவலாகிய வெண்கொற்றக்குடை கால்துணீந்து உலறவுங் சாற்றப்போலுமியல் 

பையுடைய மனஞு்செருக்கய குதிரைகள் கதியின்றிக்கெக்கவும் இப்படி.3டக்கத 

தேவருலசதசையடைநச்தான் ; ஆகையாலே, ஒள்ளியவளையைபுடைய மகளிர்க்கு 

மேவப்பட்ட நணையாகித் தனக்குத்தணையாயெ மகளினாயும் மறச்தான்கால் 

லோ; பகைவரைப்பிணிச்துச்கொள்ளும் உவியையும் ஈச்சியோர்க்கு ௮ளச்துகொடு 
தீதலறியாத வண்மையையுமுடைய 8ீலமலைபோலும்மாயோன்.--ஏ - று, 

மன்னும், இல்லும் - அசை. சயத்துச்குளச்சடையென்க, நற்றிசையாகய 

இழச்கும்வடச்குஞ்செல்லாது £த்இசையாயெசெற்கும் மேற்குமாகய ஒருதிசைக் 

சண் வீழச்தபெ.ட்று அம்; அன்றி வடக்குங்கெக்குஞ்செல்லாதெனவே வடடழ 

ச்சேவீழ்ஈசதென்றுமாம், பட்டவென்றல் இன்னாமையிற் கைவைத்துறங்சவும் 

கண் ூழிச்துருளவும் கால்பரிச்துலறவும் கதியின்றிவைசவுமெனச் சகுதிபற்றிகூறப் 

பட்டன. 

மாயோன் மகளிர்க்குறுதுணையாகச் தன்றுணையாயம் மறர்தனனோ இல்லை 

யோ யாம் மற “மநிலைமையமாயினமென இரம்டச்கூறியவாறு, 

: அஞ்சனெமெழுகாள்வக்தன்றின்றென'” என்பதூஉம் பாடம். (௨௨௯) 

(௨௬௦.) கன்றம சாயல் கானத் தல்கவும் 

வெங்கால் வம்பலர் வேண்டு புலக் துறையவுங் 
  

* கோச்சேரமான் யானைச்சட்சேய் மாக்தரஞ்டெரலிரும்பொறையென்ற 

வழி, அரசனென்பதோர்சாதியும், சேரமானென்பது ஒருகுடி.யும், வேழமகோக்ளே 

யுடையானென்பதோர்வழ.வும், சேயென்பதோரியற்பெயரும், மாந்தரஞ்சேரவி 

ரும்பொறையென்பதொருெப்புப்பெயரும்” என்பது, திநந்தறள், ௬௬ - ம் ௮தி 

காரம், மெய்யுணர்தல், ௫ - ம்பாட்டு, பரிமேலழகநனா.



2.2.9 L{ DBT GON OI மூலமும் உரையும். 

களமலி குப்பை காப்பில வைகவும் 

விலங்குபகை கடிந்ச கலங்காச் செங்கோல் 

ட வையகம் புகழ்ந்த வயங்குவினை யொள்வாட் 
பொய்யா வெழினி பொருதுகளஞ் சேர 

வீன்றரோ ணீத்த குழவி போலத் 

தன்னமர் சுற்றந் தலைத்தலை யினையக் 

கடும்படு கலக்கிய விமமேபைகூர் நெஞ்சமொடு 

௧௦ கோயுழக்து வைகிய வுலகினு மிககல 

bud ips தனையே யறனில் கூற்றம் 

வாழதலின் வரூஉம் வயல்வள னஜறியான் 

வீழ்குடி. யுழவன் வித்துண் டாங் 
கொருவ ஞருயி ர௬ண்ணா யாயி 

கடு னேசார் பல்லுயிர் பருகி 

யார்குவை மன்னோவவ னமரடு களத்தே, 

திணை - அது; துறை - கையறு$லை, 

அதியமான்தகடூர்போநதுவிழ்ந்த எழினியை அரிசில்கிழார் பாடியது, 

இ. ள். -கன்றைமேவிய ஆனிரை மேய்ந்தகாட்டி டத்தே பிறிதொன்றால் 

ஏதமின்றிக்கெடப்பவும் ஈரத்தின் சடத்தலால் வெம்மையுற்றகாவினையுடைய௨ நி 
போவார் தாம்வேண்டி.யவிடத்சேதங்கவும் களச்தின்கணிறைரஈ்ச கெற்பொவி 

காவவின்றியேடெப்பவும் எதிகில்கநின்றுதடுச்கும்பசையைத்துரந்த நிலங்கலங்காத 

செவ்விய ஆட்டியினையும் உலகத்தார்புகழ்ச்த விளங்கெயெபோரைச்செய்யும் ஒள்ளிய 

வரளினையும் தப்பாதமொழியினையுமுடைய வெழினி பொருது போர்ச்களச்இின் 

சண்ணேவீழப் பெற்றதாயாற்சைவிடப்பட்ட உண்ணாசகுழவியையொப்பத் தன் 
னைமேவியகளை இடக்தோறுமிடச்தோறும் வருச த மிச்கபவருத்திய சலச்கமூற்ற 

அன்பமிச்ச செஞ்சமோடு அவனையிழந்து வருத்தரமூற்றுச்ெக்ச உலகத்து விதனத் 

இலும் மிகப்பெரிதாச நீயிழர்தாய், ௮அறமில்லாசகூற்றமே, வாழ்கலேதுவாகவரும் 

வயவிடததுவிளையும் வருவாயையறியானாய்த் தளர்ச்சகுடியையுடைய உழவன் 

விதையையுண்டாற்போல இச்ச ஒருவனதுபெறுதற்கரிய உயிஸாயுண்டி லையாயிற் 

பகைவருடைய பலவுயினாயும் பருகிகிறைவை, ௮வன் போரிற் பசைவனாக்கொல் 

லும் களத்தின்சண்.--ஏ - று. 

மன் - கழிவின்சண்வக்த.து, உயிர் உண்ணவும் பருகவும் படுவதன் ரூயினும் 

அவ்வாறுகூறுதல், 4 அகவிரு விசும்பிற் பாயிருள் பருப், பகல்சான் றெழுதரும் 

பல்கதிர்ப் பருதி” என்றாற்போல ஒரணிகுறித்துகின் ற... 

எழினி களஞ்சேச ஒருவனாருயிருண்ணாயாயின், ௮வன் ௮அமரகெளத்துப் பல் 

லுயிரும் பருயொர்குவை ; ௮துகழிந்ததேயெனக்கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்ச. 

கடும்பககலங்கெய வென்றும் பாடம். (௨௯0) 

(௨௬௧.) எறிபுனக் குறவன் குறைய லன்ன 

கரிபுற விறகி ரம வொள்ளழற்



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௨௨௧ 

குறுகினுங் கு௮ுகுக குறுகாது சென்று 

விசும்புற நீளினு நீள்க பசுங்கஇர்த் 

டு திங்க ளன்ன வெண்குடை. 

யொண்ஞாயி றன்னோன் புகமழமா யலவே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

*அதியமானேடுமானஞ்சியை ஒளவையார் பாடியது. 

இ-ள்.---வெட்டி. ச்சட்டகொல்லைகிலத்துச் குறவனால் சறிச்சப்பட்ட தண் 

டம்போன்ற கரிந்தபுறத்தையுடையவிறகால் அடுக்கப்பட்ட ஈமத்தின்கண் எரி 

இன்ற ஒள்ளிய ௮ழலின்கண் உடல் சுடச் சென்றணுனொும் ௮ணுகுக, ௮வ்வாறணு 

காதுபோய் வறிழே ஆசாயத்தையுற ஒங்கினுமோங்குக, குளிர்ந்தகடறரையுடைய 
மதிபோலும் வெண்கொற்றச்குடையையுடைய ஒள்ளிய ஞாயிற்றையொப்போ 
னதுபுகழ் மாயா.--ஏ - று, 

ஈமமென்பது, பிணஞ்சுநதற்ரு அடுச்கும் விறகடுச்கு. இணி, ஈமவொள்ளழல் 
இ௫உனுடல்்ஏிதையாமற் சிறஇனுஞ்சிறகுக ; அன்றிச் எசையும்படி. சென்றுநீளினு 

நீளுக ; இவன்புசழ் மாயாவெனினுமமையும். எரிபுனக்குறவனென்று பாடமோது 
வாருமாளர். (௨௯௧) 

(௨௬௨.) இல்லா கியரோ காலை மாலை 

யல்லா இயொயான் வாமு காளே 

நடுகற் பிலி சூட்டி நாரரி 

சிறுகலக் ஐருப்பவுங் கொள்வன் கொல்லோ 

டு கோயெர் பிறங்குமலை கெ//?இய 

நாடுடன் கொடுப்பவங் கொளளா கோனே, 

* திணையும் துறையும் அவை, 

அவனை அவர் பாடியது. 

இ-9ள்.--அவனையின்றிச் கழிகின்ற காலையும் மாலையும் இனி இல்லையாகுச ; 
யான் உயிர்வாழுகாளும் எனச்கு ஒர்பயன்படாமையின் ௮வையல்லவாக; ஈடப் 

பட்டசல்லின்சட் பீவியைச்சூட்டி. சாராலரிச்சப்பட்டசேறலைச் சிறியகலத்தானுகு 

ப்பவும் அகனைச்கொள்வனோ கொள்ளானோ, கரமோங்கிய உயர்ச்தமலைபொருக் 

இய சாடூமுழுவதுங்கொடுப்பவும் கொள்ளாதவன்,---௭ - று, 

காடடன் கொடுப்பவும் கொள்ளாதோன் நாரரி சறுகலத்துகுப்பவும் கொள்வன் 

கொல்லோவெனசக்கூட்டி. வினைமுடி.வுசெய்க, (௨௯௨) 

(௨௬௩.) பொய்யா கியரோ பொய்யா இியசோ 
பாவடி. யானைப் பரிசிலர்க் கருகாச் 

சீர்கெழு கோன்ரு எகுகைகட் டோன்றிய 
      

* அவனை ௮வர்பாடி.யதசென்றும் பிரதிபேதமுண்டு. 

* தீணை - தும்பை; துறை - பாண்பாட்டென்றும் பிரதஇிபேதமூண்டு,



௨௨௨ புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

பொன்புனை இ௫இரியிற் பொய்யா கியரோ 

டு விரும்பா ணொக்கற் றலைவன் பெரும்பூட் 
போரடுி தானை யெவ்வி மார்பி 

னெல்குறு விமுப்புண் பலவென 

வைகுறது விடிய லியமபிய குரலே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

வேள் எவ்வியை வேள்ளேநக்கிலையார் பாடியது. 

இ. ள்.--பொய்யாகுக ; பொய்யாகுக ; பரச்2 அடியினையுடையயானையைப் 
பரிசிலர்க்குச் குறைவறக்கொடுக்கும் சர்மைபொருக்திய வலியமுயற்ரியையுடைய 
அகுதையிடத்து உளதாகிய பொன்னாற்செய்யப்பட்ட அழிபோலப் பொய்யாகுச ; 
பெரியபாண்குற்றத்திற்குமுதல்வன், பேரணிகலத்இனையடைய போரின்கட்கொல் 
ஓம் படையினையுடைய எவ்வியதுமார்பின்௧கண் வேல்சைத்த சிறர்தபுண் பலவென 
வைகுதலுற்ற விடியற்காலத்துச்சொல்விய வார்த்தை,--௭ - று, 

திரியென்றது, திரிைத்ததென்றுபிறச்த வார்த்தையை. பொன் - ஈண்டு 
இரும்பு. அடுக்கு - விரைவின்கண்வர்சது, பெரும்பூண்மார்பென இயையும். 

இயம்பியகுசல் பொய்யரகயரெனச்கூட்டுக. (௨௯௯) 

(௨௬௪.) நோகோ யானே சேய்கமா காலை 

பிடியடி யன்ன சி௮ுவழி மெழுடத் 

தன்னமர் கரதலி புன்மேல் வைத்த 

வின்சிறு பிண்டம் யாங்குண் டனன்கொ 

௫ லுலகுபுகச் திறந்த வாயிம் 
பலரோ புண்டன் மரீஇ யோனே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

அவனை அவர் பாடியது. 

இ-ள். -சோவக்சடவனோ யான்; எனதுவாழச்சகடவ மிச்சசாள் மாய்வ 
தாரக; பிடியினது ௮டி.போன்ற சிறிய இடத இனைமெழுகித் தன்னைமேவப்பட்ட 

காதலி புன்மேல்வைச்கப்பட்ட இணியசறியபிண்டத்தை எவ்வாறுண்டான் கொல் 

லோ? உலகத்தார்யாவரும் புகும்பரிசு இறச்தவாயிலையடைய பலசோடுங்கூடி, 

உண்டலைமருவியோன்.---எ - று, 

இன்சிறுபிண்டமென்றது, இகழ்ச்சிக்குறிப்பு. 

பலசோடுண்டலைமரீ£இயோன் பிண்டம் யாங்குண்டனன்்கொலெனக்கூட்செ, 

(௨௬௫,) சிறியகட் பெறினே யெமக்கியு மன்னே 

பெரியகட் பெறினே 

யாம்பா டத்தான் மகழ்ஈதுண்ணு மன்னே 

சிறுசோழற் முனு ஈனிபல கலத்தன் மன்னே 

டு பெருஞ்சோற் ரூனு ஈனிபல கலத்கன் மன்னே



புறநானூறு மூலமும் உனணாயும். ௨௨௩ 

யென்பொடு தடிபடு வழியெல்லா 

மெமக்கீயு மன்னே 

யம்பொடு வேனுழை வழியெல்லாக் 

தானிற்கு மன்னே 

௧௦ ஈரந்த காறும் தனகையாற 

புலவுநா.று மென்றலை தைவரு மன்னே 

UES யிரும்பாண ரகன்மண்டைத் துளையு£இ 

யிரப்போர் கையுளும் போடப் 

புாப்போர் புன்கண் பாவை சோர 

கடு வஞசொன்ுண் டேர்ச்சிப் புலவர் காவிற் 

சென்றுவீழம் தன்றவ னருகிற,க் தியங்யெ வேலே 
யாசா கெர்தை யாண்டுளன் கொல்லோ 

வினிப்பா Co, Maw பாடுகாக் 

கொன்மீ குரு மில்லைப் 

௨௦ பனித்துறைப் பகன்றை நறைக்கொண் மாமலர் 

ரூடாது வைகி யாங்குப் பிறாக்கொன 

மியாது வியு முயிர்தவப் பலவே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

அதியமான் நேடுமானஜ்சியை ஒளவையார் பாடியது. 

இ. ள்.--சிறிய அளவினையுடைய மதுவைப்பெறின் எங்களுக்கு ததருவன் ; 

அதூகழிச் தத ! பெரிய ௮ளவினையுடையமதுவைப்பெற்ருனாயின் அதனை யா 

முண்பொட எஞ்யெமதுவைத் தான்விரும்பிநுகர்வான் ; அதுகழிச்சது ! சோறு 

எல்லார்ச்கும்பொதுவாதலாற் ஏிற்றளவினையுடைய சோற்றின்கண்ணும் மிசப்பல 

கலத்தோடுங்கூட உண்பன் ; அதுகழிந்தது ! மிச்ச அளவினையுடைய சோற்றின் 
சண்ணும் மிகப்பலகலத்தோடுங்கூட உண்பன் ; ௮துகழிர்தது ! என்போகூடிய 

ஊன்றடி.யுளதா௫ய இடமுழுதும் எங்களுக்கு ௮ளிப்பன் ; ௮துகழிந்தது | ௮ம் 

போடுவேல்சைசத்து உருவுமிடமாகயெ போர்க்களமுழுதும் தான்சென்றுகிற்பன் ; 

௮துசழிச்ததே |! தான்காதவிப்பார்ச்கு மாலைசூட்டுதலான் ஈரந்தப்பூசாறும் தன்னு 

டையகையால் தான் ௮ருளுடைமையிற் புலால்காறும் எம்முடையதலையைத்தடவு 

வன் ; ௮துகழிர்ததே! அ௮ரியகலைமையையுடைய பெரியபாணரது ௮கலியமண் 

டையின்கண் துளையையுருவி இரப்பவர்கையுளும்தைத்துருவித் சன்னாற்புசக்கப் 
படும் சுற்றத்தாரது புல்லியகண்ணிற் பாவை ஒஸிமழுங்க ௮ழயெசொல்லை ஆரா 

யும் நுண்ணிய ஆராய்ச்சியையுடைய அறிவினையுடையோர்சாவின்சண்ணே போய் 

Spisg, அவனத ௮ரியமார்பத்தின்சண்டைத்தவேல், எமக்குப் பற்ராகயெ எம் 

மிறைறவன் எவ்விடத்துள்ளான்கொல்லோ ? இனிப் பாவொருமில்லை ; பாடவார்ச்கு 

ஒன் நீவாருமில்லை ; குளிர்ச்சியையுடைய நீராயுடையதுறையின்கட் பகன்றையி 

னது தேனைப்பொருக்திய பெரியமலர் பிறராற்ரூடப்படாதுகழிர்சாற்போலப் 

பிறர்ச்கு ஒருபொருளைக்கொடுக்காது மாய்ந்துபோமுயிர் மிசப்பல,--ஏ - று,



௨௨௪ புறகானூறு மூலமும் உளாயும், 

அவன்நிறத்து உருவியவேல் அவனுக்கு இறர்துபாட்டைச்செய்தலோடே, 

பாணர்மு தலாயினார்ச்கும் இறச்துபாட்டினைச்செய்தலான் ஒருகாலத்தே யாவரிட 
சதும்தைத்ததென்றாராசச்கொள்ச. மன் - கழிவின்கண்வக்தத, (௨௬௫) 

(௨௬௬,) கலையுணச் இழிர்க முழவுமருள் பெரும்பழஞ் 
சிலைசெழு குறவர்க் சல்குமிசை வாகு 

மலைகெழு நாட மாவண் பாரி 

கலந்த கேண்மைக் கொவ்வாய் நீயெற் 

டு புலந்தனை யாகுவை புரத யாண்டே 

பெருந்தகு சிறப்பி னட்பிற் கொல்லா 

தொருங்கு வசல்விடா௮ தொழிகெனசக் கூறி 

யினையை யாதலி னினக்கு மற்றியான். 

மேயினே னன்மை யானே யாயினு 

௪௦ மிம்மை போலக் காட்டி யும்மை 

யிடையில் காட்சி நின்னே 

மிடனுறை வாக்குக வுயர்ர்த பாலே, 

திணை - அது; துறை - கையறு$லை, 

வேள்பாரிதுக்சியவமீ மகளிரைப் பார்ப்பார்ப்படுத்து வடக்கிரந்தகபில॥ 
பாடியது. 

இ-ள். -முசுக்கலைஏழித்துண்டலாற்பீறிய மூழவுபோலும் பெரியபலாப்பழம் 

வில்லையுடையகுறவர்க்கு ௮சன்பெருமையாற் சிலகாளைக்கு இட்வெவச் துண்ணு 
மூணவாம் மலையையுடையராட்டைய/டையோம், பெரியவண்மையையுடையபாரி, 

நீயும்யானுங்கலச்சகட்பிற்குப் பொருச்ச ஒமுகாயாய் நீ என்னை வெறுத்தாயாகக் 
கடவை, நீ எனக்கு உதவிசெய்த யாண்டுகளும் ; பெருமைதச்சக தலைமையினை 
யுடைய கட்பிற்குப்பொருக்தாமல் யானும் நின்னோடு கூடப்போதுசற்கு இயை 

யாது நீ ஈண்டுத்தவிர்கவெனச்சொல்வி இப்படி. வேறுபட்ட சன்மையயயுடையை 

யாதலின், நினக்கு யான் பொருஈதினேனல்லாமையான். இங்ஙனம்பொருந்இற் 
றநிலேனாயினும் இப்பிறப்பின்கண் நீயும்யானுங்கூடி. இன்பற்றிருச்சவாறுபோலச் 
காட்டி மறுபிறபபினும் இடைவிடாத சாட்டுயினையுடையநின்னோடு கூடி. வாழ்தலை 
உயர்ச்தவிதஇி கூட்டுவதாக.-.-௭ - று, 

உலந்தயாண்டென்றுபாடமாயின், சழிர்சயாண்டென்க. மற்று - அசைநிலை, 

(௨௬௭.) நீடுவாழ் கென்றியா னெடுங்கடை குறுூப் 

பாடி நின்ற ப௫கொட் கண்ணே 

கோடைக் காலத்துக் கொழுநிழ லாப் 
பொய்த்த லறியா வுரவோன் செவிருதல் 

டு வித்திய பனுவல் விளைக்தன்று நன்றென 

நச்சி யிருந்த ஈசைபழு தாக 

வட்ட குழிசி யழற்பயம் தா௮ங்



புறநா தோறு மூலமும் உரையும், ௨௨௫ 

களியர் தாமே யார்க வென்னா 

வறனில் கூற்றந் திறனின்று துணிய 

௧௦ வழி னுருப்ப வெருக்கிய மகளிர் 

வாழைப் பூவின் வளைமுறி சிதற 

மதுவா யொக்கற் பரிசில ரிரங்கக் 

கள்ளி போகிய களரியம் பறந்தலை 

வெள்வேல் வீடலை சென்றுமாய்ச் தனனே 

௧௫ யாங்கது கோயின் முக வோங்குவளரைப் 

புலிபார் 5 தொற்றிய களிற்றிரை பிழைப்பி 

னெலிபார்்5த தொற்றா தாகு மலிதிரைக் 

கடன்மண்டு புனலி னிழுமெனச் சென்று 

ஈனியுடைப் பரிசிற் றருக 

௨௦ மெழுமதி கெஞ்சே துணிபுழமுக் துறுத்தே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

வேலவிமானுழைச்சென்றர்க்த அவன்றுத்ச இளவேளிமான்சிறிதுகோடுப்பக 

கோள்ளாது பேநத்சித்திரனார் பாடியது, 

இ - எ.--கெடுங்காலம்வாழ்வாயாசவென்று யான் நெடி. யவாயிலையணூப் 

பாடிநரின்ற பசியையுடையகாலத்தின்.சண்ணே, சோடையான்வெம்மையுற்றபொ 

முதின்கண் ௮டைந்தார்க்குக் கொழுவியநிழலையொத்து யார்கண்ணும்பொய்கூற,த 

லறியாச ௮றிலையுடையோனதகதுசெவியிடச்து நல்லோர்விதைத்த கேள்வியாயெ 

பயிர் ஈன்றாசவிளைச்ததெனஙினைத்துப் பர்சிலைவிரும்பியிருக்க ௮வ்விருப்பம் பய 

னில்லையாக ௮டப்பட்டபானையினின்றம் சோறின்றி எரி புறப்பட்டாற்போல ௮ளி 

க்கத்தச்சார் உண்பாராகவென்றுகருதாத ௮றமில்லாதகூற்றம் கூறுபாடின்றாட 

அ௮வனுயிரைச்சகொள்ளச்துணிய முறையான் வெய்தாச மார்பின்௧கண் அறைந்து 

சொண்டமகளிர் கையிலணிந்த வளைகளீன்ருறிகள் வாழைப்பூப்போலச் Asp 

மு.தியவாக்கனையுடைய சுற்றத்தோடுகூடிய பரிரலரிரங்கச் கள்ளியோங்கிய சஎர் 

நிலமாயெ பாழ்பட்டபுறம்காட்டின்கண் வெளியவேலையுடையவீரன்போய் இற 

ந் தபட்டான் ; கூற்றம் சோயின்றியிருப்பதாக ; உயர்ர்தமலையிடத்துப் புவிபார் 

ச்துவீழ்த்த சஸிராயயெ இளைதப்பின் தனக்கு இரையாதழ்குப்போதாத எவியைப் 

பார்த்துவீழ்த்தாதாகும் ; மிச்ச திரையையுடைய கடவின்சண்மண்டிய ஆற்றுநீர் 

போல விஷாையப்போய் மிகுதியையுடைத்தாயெபரிசிலைச்கொடுவருவேமாக, ஒமுச் 

திராய்கெஞ்சே, செளிவை முூன்னிட்டுக்கொண்டு,--௪ ற, 

ஈசைபழமுதாக அழற்பயக்தால்குச் கூற்றந்துணிய விடலைமாய்6சனனெனவும், 

மசளிர்வளைமுறி வாழைப்பூவிற்சி;றவெனவும், துணிபுமுக்துறுத்து கெஞ்சமே 

எழுவெனவுங்கூட்டுக, 

சோயின்றாகசவென்றது, குறிப்பிற்ரோன்றல். * ஆல்கதுசோயின்றாக' என் 

றத, இளவெளிமான் சிறிதுகொடுப்ப ௮தனை இகழ்ச்துகூறியசென்பாருமுளர். 

் புலிபார்த் தொற்றிய களிற்றிரை பிழைப்பி, னெலிபார்ச் தொற்றா தாகும்” என் 
௨௯



௨௨௭ புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

பதூஉம்- இவன்பின்சொடுத்தபரிசிலின் சறுமைசோக்குகின்றது. * ஊழை யுருப்ப 
வெருக்யெ மகளிர்” என்றோதி, விதியைவெறப்ப எருக்யெமசளிசென்றுவாப்பினு 
42 மையும்; (௨௯௭௪) 

(௨௬௮.) கவிசெக் தாழிக் குவிபுறத் இருக்சக 

செவிசெஞ் சேவலும் பொகுவலும் வெருவா 

வாயவன் காக்கையுங் கூகையங கூடிப் 

பேஎ யாயமொடு பெட்டாங்கு வழங்குங் 

டு காடுமுன் னினனே கட்கா முூறுகன் 

ஜொெடிக ழி மகளிரிற் மெல்கவின் வாடிப் 
பரடகர் கடும்பும் பையென் ஐனவே 

தோடுகொண் முரசுங் கிழிர்தன கண்ணே 

ஆளில், வரைபோல் யானையு மருப்பிழம் தனவே 

௧௦ வெக்திறற் கூற்றம் பெரும்பே துறுப்ப 

வெந்தை யாகுத லதற்பட லறியே 

னந்தோ வளியேன் வந்தனென் மன்ற 

வென்னா குவர்கொலெற் வன்னி யோரே 

மாரி யிரவின் மரங்கவிழ் பொழு 

கட னா£ஞ ரற்ற நெஞ்சமொ டோராரங்குக் 

கண்ணி லூமன் கடற்பட் டாங்கு 
வணாயளரக் தறியாத் இனாயரு நீத்தத் 

தவல மறுசுழி மறுகலிற 

palo sot UD HG Sy மதுவே, 

திணையும் துறையும் அலை. 

"வேளிமான் துஞ்சியபின் அவர் பாடியது. 

இ - எ்.-பிணமிட்டுப்புைச்கப்பட்ட சவிக்கப்பட்ட செய்யதாழியினது 

குவிர்தபுறத்தேயிருர், ச செவிசிவர்த கழுன்சேவலும் பொகுவலென்னும்புள்ளும் 

அஞ்சாவாய் வாய்வவிய காக்கையும் கோட்டானும் கூடிப் பேயினத்துடனே தாம் 

விரும்பியவழியேயியங்கும் சுகொட்டைத் தலைப்பட்டான், வீரபானத்மைச்காமுறு 
வான்; அவனுடைய வளைகழிக்கப்பட்ட உரிமைமசளிரைப்போலப் பழைய அழகு 

தொலைந்து பாடுவாரதுசகுற்றமும் ஒளிமழுங்கெ ; தொகுதிகொண்டமுரசங்களும் 

கண்டழிர் சன ; பாகர்ரு.தலாயின ஆளில்லாச மலைபோன்ற யானைகளும் மருப்பிழ 

கதுவிட்டன ; இவ்வாறு வெவ்வியதிறலையுடையகூற்றம் பெரிய இறச்துபாட்டை 
எய்துவிப்ப என்னிறைவன் ......... அவ்விறர்துபாட்டி லேபடுதலை ௮றியேனாய 

ஐயோ ! ௮ளித்தலையுடையேன் வக்தேன் ; நிச்சயமாக என்னதுயரரமுறுவர்சொல் 

லோ என்னையடைச்தசகற்றத்தார் ! மழையையுடைய இசவின்கண் மரச்சலங்கவி 
ழ்ர்தசாலத்துப் பொறுத்தற்கரியதுன்பமுற்றகெஞ்சுடனே ஒருபெற்றிப்படச் சண் 

ணில்லாசமன்சே கடலின்சண் அழுர்இினுற்போல எல்லையளக்தறியப்படாத இளை



புறகானூ நு மூலமும் உராயும். on oF 

யரிசாகிய வெள்ளத்தினகண் துன்பமாயெ மறுசுழியின்கட்பட்டுச் சழலுமதனில் 

இறச்துபடுதலேசன்று ; சமக்குச் சக்கசெய்கையும் ௮துவே.--௭ - ழ். 

யரன் அதுசெய்யப்பெற்றிலேனென்னும் கினைவிற்று. மன் - கழிவின்சண 
வத. வெருவா வழங்குமென இயையும், முரசும் கண்டுழிர்தன” ' யானையும் 

மருப்பிழர்தன' என்றகருத்து : ௮அவற்றுல்சதொழில்கொள்வாரின்மையின், ௮வை 
பயணிழர்சனவென்பதாம். (௨௬௮) 

(௨௬௯.) தொடியுடைய தோண்மணக்தனன் 
கடி.காவிற் பூச்சூடினன் 

றண்கமழுஞ் சாகதுநீவினன் 

செற்றோரை லழிதபுத்தகன 

டு னட்டோரையுயர்புகூ. நினன் 

வலியசென வழிமொழியலன் 

மெலியரென மக்கூறலன் 

பிறனாத்தா னிஈப்பறியல 

னிரர்தோர்க்கு மறுப்பறியலன் 

௧௦ வேந்துடை யவையக் தேரங்குபுகம் கோம்நினன் 
வருபடை யெதிர்தாங்கினன் 

பெயாபடை புறங்கண்டனன் 

கமிம்பரிய மாக்கடவின 

னெடுந்தெருவிற் தேர்வழங்கின 

கடு னோய்யல களிறார்ச்தனன் 

மீஞ்செழறி தசும்புதொலைசசினன் 

பாணுவப்பப் பசிதாக்தனன் 

மயக்குடைய மொழிவிடித்தனன் 

செய்ப வெல்லாஞ் செய்கன னாகலீ 

௨௦ ஸனிடுக வொன்றோ சுகெ வொன்றோ 

படுவழிப் படுகவிப் புசழ்வெய்யோன் லையே, 

திணையும் துறையும் அவை, 

நம்பிநேடு ஷ்சேழியனைப் பேரெயின்ழறுவவார் பாடியது, 

இ - எ்.--இளையமகளிரது வளையணிச்ததோளைமுயங்கனொன் ; சாவலையுடைய 

இளமசகச்காச்களிற் பூவைச்சூடினான் ; குளிர்ச் ச மணசாறும் சார்தைப்பூரினான் , 

பகைத்தோலாச் இளையொடுங்கெடுத்தான் ; ஈட்டோனா மிகுத்துச்கூறினாள்; இவர் 

நம்மில்வவியவென்றுகருதி அவர்க்கு வழிபாடுகூறியறியான்; இவர் சம்மில் எளிய 
சென்றுக௬இ அவரின் மிகுத்துச்சொல்லியறியான் ; பிறனாச் தான் ஒன்றீயெனச் 
சொல்லி இரச்தறியான் ; ரூழ்ச்துகின்று இரச்சோர்ச்கே யாதும் இல்லையென்ற 

மறுத்தலை அறியான் ; அரசருடைய ௮வைக்களத்தின்௧ண் தனத உயர்ச்சதபுசழை 
வெளிப்படுத்ென் ; சன்மேல்வரும்படையைகத் தன் எல்லையுட்புகுமாமல் ௪இர்



௨௨று புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

நின்று தடுச்சான் ; புறக்கொடுத்துப்பெயரப்பட்ட படையினது புறச்கொடை 

சண்டு அதன்பின் செல்லாதுகின்றான் ; விரைச்சசெலவையுடையகுதிராயைத் 

தன்மனத்தினும் வினாயச்செலுத்தினான் ; செடி யவீதியின்சண் சேனாச் சூழவிய 

கீஇனான் ; உயர்ர்த இயல்பையுடையவாகய களிற்றைச்செலுத்தினான் ; இனிய 
செறிவையுடைத்தாயெ மதுவையுடையகுடங்களைப் பலர்ச்கும்வழங்கச் தொலை 

வித்தான்; பாணருவப்ப ௮வர்பசியை மாற்றினான் ; ஈடுவுகிலைமையின் மயக்குதலை 

யுடையசொற்களை அர்ஈடுவுநிலைமையிற்பிழையாதபடி. மயக்க ோரச்கூறினான் ; ௮ப் 

படிச் செய்யத்தகுவனவெல்லாம் செய்தானாசலான், இப்புகழைவிரும்புவோன 3 
தலையை வானான் ௮றுத்துப்போகடி னும்போகசே ; அன்றிச் சுடினும்சுடுச ; பட்ட 

Lig. UGE,—er - று. 

 சட்டோனாயுயர்புகூ.றினன்” என்றது, தான் உயர்த்துச்கூ.றவே யாவரும் 
உயர்த்துக்கூறுவரென்பதாம், * மயக்குடைய மொழிவிடுத்தனன்” என்பசற்கு உலக 

வொழுக்கத்தில் மயக்கமுடையசொற்கள் தன்னிடைப்புகுதா௦ல் விடுத்தானென் 
றும், பொருண்மயங்யெசொற்களைத் தன்னிடச்துப்புகுகாமல் விடுச்தானேன்று 

மூரைப்பினுமமையும். ஒன்றோவென்பத, எண்ணிடைச்சொல், (௨௧௯) 

(௨௪௦.) அ௫ூகடைப் புரவியும் களிறுக் தேரும் 

வாடா யாணர் காடு ரும் 

பாடுநர்க் கருகா வா௮ யண்டிரன் 

கோடேச் தலகுற் குறுந்தொடி மகளிசொடு 
டு கால னென்லுங் கண்ணிலி யுய்ப்ப 

மேலோ ர௬லக மெயதின னெனா௮ப் 

பொத்த வறையுட் போழ்வாயக் கூகை 

சுட்டுக குவியெனச செத்தோர்ப் பயிருங் 

கள்ளியம் பறந்தலை யொருசிறை யல்கி 

௧௦ யொள்ளெரீ நைப்ப வுடம்பு மாயந்தது 

புல்லென் கண்ணர் புரவலர்க் காணாது 

கல்லென் சுற்றமொடு கையழிக்து புலவா 

வாடிய படிய ராஇிப்பிறர் 

நாடுபட செலவின சராயின ரினியே,. 

திணையும் துறையும் அவை. 

ஆயைக் குட்டுவன்கீரனூர் பாடியது. 

இ-ள் --களத்இிற்சேற்பசடக்கும் ௮சைச் சடையையுடைய குதிரைகளும் 

யானைகளும் தேர்களும் அழியாதபுதுவருவாயையுடையகாடும் ஊர்களும் பர்வொர் 

ச்குக்குறையறக்கொடுச்கும் ஆயாகய ௮ண்டி.ரன், கோடேந்திய அல்குவினையும் 
குதியகைவளைகளையுமுடைய உரிமைமகளிரோகொலனென்றசொல்லப்படாகின்ற 
சண்ணோட்டமில்லாசவன் சகொண்டுபோகத் தேவருலசத்தையடைச்தானாகச்கொ 

ண்டு பொக்தாெெ தான்வாழுமிடத்துப் போழ்ச்தாற்போலும் வாயலசையுடைய 

பேசாச்தை சுட்டுச்குவியென்று செச்சாலா ௮ழைப்பதுபோலக்கூவும் சள்ளஸியை



புறநானூறு மூலரும் உரையும்; ௨௨௯ 

யுடைய பாழிடமாகயெ புறங்காட்டுள் ஒருபுடையிலேதங் ஒள்ளிய£ச்சுட உடம்பு 
மாய்ந்துவிட்டது ; பொவிவழிர்சசண்ணினையுடையசாய்த் தம்மைப்பாதுகாப்போ 

னாக்காணாது ஆரவாரிக்குவ்கேயுடனே செயலற்று அறிவுடையோர் தம்மெய் 
யுணங்கியபசியையுடையசாய்ப் பிறருடையசாட்டின்.சண் தலைப்படும் போச்சை 

யுடையசாயினார் இப்பொழுது ; இஃ்தோர்கிலை இருக்தவாறென்னை....-௭ - று. 

‘ மேலோ ௬லக மெய்தின னெனவே! எனவும், 'ஒள்ளெரி நைப்ப வுடம்பு 

மாய் தனனென” எனவும் பாடமோதுவாருமுளர். (௨௪௦) 

(௨௪௧.) தண்டே ரிரவலா்க் தேத கண்டா 

சண்டிரன் வரூ௨ மென்ன வொண்டொடி. 

வசசீரத் தடககை நெடியோன் கோயிலுட் 

போர்ப்புறு முசசங் கறங்க 

(டு oT Oi aps தன்றால் விசும்பி னானே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

அவனை உறையுர் ஏணிச்சேரி ழடமோசியார் பாடியது. 

இ. ்.--திண்ணியதேஸா இரவலர்ச்ச€த்த குளிர்ந்சமாலையையுடைய ஆய் 

வருரொனென்று ஒள்ளியசொடியினையும் வச்சிசாயுதச்சையுமடைய விசாலமாகய 

கையையடைய இச்திரனதுசோயிலுள்ளே போர்த்தலும்றமுரசமுழங்க வானத் 
இதன்கண் ஒசைதோன்றிற்று.--ஏ - று, 

இப்பெற்றிப்பட்டவள்ளியோனை வானோர் எதிர்கோடல் சப்பாதென்றவாறு. 

இது, தற்குறிப்பேற்றமென்பதோ.ரணிப்பொருட்டாய்கின்றத. (௨௪௧) 

(௨௪௨.) இளையோர் சூடா£ வளையோர கொய்யார் 

நல்லியாழ் மருப்பின் மெல்ல வாங்கிப் 

பாணன் சூடான் பாடினி யணியா 

ளாண்மை தோன்ற வாடவர்க் கடநத 

டு வஒல்வேற் சாத்தன் மாய்ந்த பின்றை 

முல்லையும் பூத்தியோ வொல்லையூர் நாட்டே. 

திணையும் நுறையும் அவை, 

ஒல்லையூர் கிழான்மகன் பெநஜ்சாத்தனை& தடவாயில் நல்லாதனார் பாடியது. 

இ-ள்.--இளையவீரர் சூடார், வளையணிந்த இளையமகளிர் பறியார், ஈல்ல 
யாழ்ச்கோட்டின் மெல்லவளைத்தப் பாணன்பறிச்துச் சூடிச்சொள்ளான், பாணி 

ச்சி சூடாள், தன்னுடைய ஆண்மைப்பாடுதோன்ற யாவர்க்கும் வெளிப்பட்டலீர 

ஸா எஇர்நின்றுகொன்றுவென்ற வலியவேலையுடையசாத்தன் இறர் துபட்டபின்பு 

மூல்லையாயநீயும் பூக்கக்சடவையோ ! அவனது ஒல்லையூரராட்டின்சண்.--ஏ - று. 

அ௮வனையிழந்து கொடி யேனாய்வாழ்னெற யானேயன்றி நீயும் கொடியை 
யாய்ப் பூக்ன்ராயோவென எச்சவும்மையாய்கின்றது. 

என்றது, பூச்சூடி. நுகர்வாரின்மையிற் பயணில்லையென்றசாம். (௨௪௨)



௨௩௦ புறநானூறு மூலமும் உரையும், 

(௨௪௩.) இனிகினைக் இரக்க மா௫ன்ற௮ு திணிமணற் 
செய்வுற பாவைக்குக் கொய்பூக் தைஇத் 

தண்கய மாடு மகளிரொடு கைபிணைஈது 

தழுவுவழித் தழீஇத் % தூங்குவழித் தூக்கி 
டு மறையென லறியா மாயமி லாயமொ 

மியர்சினை மருதத் துறையுறத் தாழ்ந்து 

*நீர்சகணிப் படிகோ டேறிச் Srila 
கரையவர் மருளதி இராயகம் பிதிர 

கெடுநீர்க் குட்டத்துச் துடுமெனப் பாய்ந்து 

௧௦ குளித்துமணற் கொண்ட கலலா வீளமை 

யளிதோ தானே யாண்டுண்டு கொல்லோ 

தொடி த்தலை விழுக்தண் ஜே்றி ஈடுக்குற் 

கிருமிடை மிடைந்த சிலசொஜற் 

பெருமா தாளசே மாகிய வெமக்கே, 

தீணையும் துறையும் அவை. 

அவனைத் தோடித்தலைவிழத்தண்டிஜர் பாடியது. 
இ -எள்.--இப்பொழுதுகினைர்து இரச்சமாசாகின்று ; செறிச்தமணவிடச் 

அச்செய்யப்பட்ட வண்டற்பாவைக்குப் பறிச்சப்பட்டபூவைப் பறித்துச்சூடி க் குளி 
ரர்தபொய்கையின்கண்விளையாடும் மகளிரோடுகைகோச்து ௮வர்சழுவினவிடத்சே 

தழுவி படட டடக் டக யசைக்து ஒளித்துச்செய்யுமஃ்து அறியாத வஞ்சனையில்லாத இள 

மைந்தருடனேகூட உயர்ந்தகோடுகளையுடைய மருதினது துறையிலேவந்து உறத் 

தாழ்க்து நீர்க்கு ௮ண்ணிதாகப்படிஈ்.த கொம்பிலேயேறி அழகுமிகக் கரையிடத்து 

கிற்போர்வியப்பத் இரையிடத்துத் இவலையெழ ஆழத்தானெடி.ய நீரையுடையமடு 

வின்கண் துடமன்றொலிப்பச்குதித்து மூழ்கி மணலைமுகச்துகாட்டிய கல்வியில் 
லாத இளமை இரங்கத்தச்ச.து; ௮வ்விளமை எவ்விடச்துண்டுசொல்லோ; பூண் 

செறிர்த தலையையடைய பரியதண்டுக்கோலையூன்றித் தளர்ந்து இருமல் இடையே 

கெருங்கெ சலெவார்.த்ையையுடைய பெரியமுதுைமையையுடையேமாயெ ஏங்க 

ளுச்ரு.--ஏ- DY 

எமக்கு இளமை யாண்டுண்டுகொல்லோ? அதுதான் இரங்கத்தக்சசெனகீ 

கூட்டுக. 

இளமைகழிச்து இசம்்ச்கூறுதலான் இதுவும் சையறுநிலையாயிற்று, (மறை 

யெனவறியா” என்று பாட்மோதுவாருமுளர், (௨௪௯) 

(௨௪௪.) பாணர் சென்னியும் வண்முசென் மூதா 

விறலியர் முன்கையுர் தொடியிற் பொலியா 

விரவன் 

* தங்குவழித்தங்கெயென்றும் பாடம், 

ர் நீர்க்கணிப்படி.ர்தவென்றும் பாடம்,



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௨௧ 

வட்ட கப்பட்ட முசுக்கலையினீச்குதற்கு இரலையென விசேடித்தனர் ......... 

பவ சாதலென்பது இன்னாதாதலிற் பெரும்பிறிதாயின்றோவென்றுன். 

தானுறுனெறதுன்பத்தைக் கலைமேல்வைத்துச்கூறியவாறு, (௨௪௪) 

(உச௪ட,) யாங்குப் பெரிதாயினு நோயள வெனைத்தே 

யுயிர்செகுக் கல்லா ம.துகைத் தன்மையிற் 
கள்ளி போகிய களரியம் பறந்தலை 

வெள்ளிடைப் பொத்திய விளைவிற Ging 

தொள்ளழற் பள்ளிப் பாயல் சேர்த்தி 

ஞாங்கர் மாய்ந்தனண் மடச்தை 

யின்னும் வாழ்வ லென்னிதன் பண்பே, 

திணையும் துறையும் ௮வை, 

சேரமான் கோட்டம்பலத்துத்துஞ்சியமாக்கோதை தன் பேநங்கோப்பே 
ண்டூ துஜ்சியகாலைச் சோலலியபாட்டு, 

இ- ்.--எப்படி.ப்பெரிதாயினும் யானுற்றகோயினது எல்லை எவ்வளவாயி 

ற்ற, என்னுயிறாப்போக்கமாட்டாத வவியையடைச்சல்லாமையால், கள்ளிவள 

சப்பட்ட புறங்காட்டுள் வெள்ளிடையின்மூட்டிய இயைவிளைச்கும் சிறியவிறகை 
யுடைய படுச்கையின்௧ண் ஒள்ளிய அழலாகயபாயலின்௧ண்ணே பொருந்தப் 
பண்ணி, மேலுலகத்தேபோயினாள், மடவாள் ; ௮அவள்மாயவும் இன்னமும் உயிரிரு 

சதுவாழ்வேன் ; இவ்வுலகயற்கையிருர்தவாறு என்னோ.---௭ - று, 

எனைத்தென்றது, உயிரைப்போக்சமாட்டாமையின் சகோயை இகழ்ச்தகூறிய 

வாறு, *பாலைசேர்த்தி' என்றோதி ௮அவளுடம்பை அழகுபடப் பள்ளியுட்டெச்.இ 

யென்றுரைப்பாருமுளர். உயிர்செகுச்சலாமைக்குக்காசணம் மதுகையுடைத்தல் 

லாமையெனவுணர்க. 

பாயல்சேர்த்தி இன்னும்வாழ்வலெனவியையும். சேர்த்தவெனத் இரிப்பினு 

மமையும், *ஞாங்கர்மாய்க்சனள்' என்பதற்கு என்னைநீத்து முன்னே இறந்தா 

ளென்றமாம், (௨௪௫) 

(௨௪௬.) பல்சான் நீரே பல்சான் மீசே 
செல்கெனச் சொலலா தொழிகென விலக்கும் 

பொல்லாச் சூழ்ச்சிப் பல்சான் ரே 
பயணிலவரிக் கொடுங்காய் வாள்போழ்ஈ திட்ட 

டு காழ்போ னல்விளர் ஈறுகெய் தீண்டா 

ஃதடையிடைக் இடந்த கைபிழி பிண்டம் 

வெள்ளெட் சாக்தொடு புளிப்பெய் தட்ட 

வேளை வெந்தை வல்சி யாகப் 
    அவ்வித 

* அடடடைமிடைச்தவென்றும் பாடம்,



௨௩௨ புறநானூறு மூலமும் உணாயும். 

பரற்பெய் பள்ளிப் பாயின்று வதியு 

௧௦ மூயவற் பெண்டிரே மல்லே மாதோ 

பெருங்காட்டுப் பண்ணிய கருங்கோட் டீம 

நுமக்கரி தாகுக இல்ல வெமக்கெம் 
பெருந்தோட் கணவன் மாய்க்தென வரும்பற 

வள்ளித மவி.ழ6த தாமரை 

க௫ ஈன்ளிரும் பொய்கையும் இயுமோ ரற்றே, 

திணை - அது; துறை - ஆனந்தப்பையுள், 

பூதபாண்டியன் தேவி பேநங்கோப்பேண்டு தீப்பாய்வாள் சோலலியது,. 

ஆனந்தப்பையுளாவ௫,-- , 

“Sug ao வேய்த்தோ எரிவை 

கொழுரன் வீயக் குழைந்துயங் இன்ற,” 

இ-ள.--பலசான்றவிரே, பலசான்றவிசே, நின்தலைவனோடி.றப்ப நீபோ 

வென்றுகூறாது அதனைச் தவிர்கவென்றுசொல்லிவிலச்கும் பொல்லாசவிசாரத்தை 

யுடைய பலசான்றவிரசே, ௮ணிவினதுவரிபோலும்வரியையுடைய ளைந்த வெள் 

எரிச்சாயை அரிவாளால் அரிச்திடப்பட்ட விழதைபோன்ற caw வெள்ளிய ஈறிய 

செய்தீண்டாமல் இலை இடையேபயின்ற சையாற்பிழிச்துசொள்எப்பட்ட நீர்ச் 
சோற்றுத்திளடனே வெள்ளிய என்ளனாச்தவிழுதுடனே புஸிகூட்டி. அடப் 

பட்ட வேளையிலைவெச்த வேவையுமாகய இவை உணவாகக்கொண்டு பருச்கைக 
ளாற்படுச்சப்பட்ட படுக்கையின்சண் பாயுமின்றிச்டெக்கும் கைம்மைசோன்பால் 
வருதும் பெண்டி.ருள்ளேமல்லேம், யாம் ; புறங்காட்டின்௧ண் உண்டாக்கப்பட்ட 

கறிய முருட்டால் ௮டக்கப்பட்டபிணப்படுக்சை உங்களுக்கு ௮ரிதாவதாகுக; எம 

க்கு எம்முடையபெரியதோளையுடையனாகிய கொழுகன் இறந்துபட்டானாக, முகை 

யில்லையாகவளவிய இதழ்மலர்ச்த தாமரையையுடையரீர்செறிக்ச பெரியபொய்சை 

யும் தீயும் ஒருதன்மைத்து.--௪ - று, 

தில் - விழைவின்சண்வர்தத. 

எமக்குப் பொய்கையும் தீயும் ஒருதன்மைத்து ; நுமக்கு ௮ரிதாகுகவெனக் 
கூட்கெ, (௨௪௬) 

(௨௪௭.) யானை தக்த முவிமர விறகிற் 
கானவர் பொத்திய ஜெலிதீ விளக்கத்து 
மடமான் பெருகிரா வைகுதுயி லெடுிப்பி 

மகதி சீக்கு மணங்குடை முன்றிலி 

டு னீர்வார் கூக்த லிரும்புறர் காழப் 
பேசஞர்க் கண்ணள் பெருங்காடு கோக்கித் 
தெருமரு மம்ம தானே தன்கொழுகன் 

மூழவுகண் டுயிலாக் கடியுடை வியனகாச்



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௨௩௩ 

Ames தமிய ளாயினு 

௧௦ மின்னுயிர் ஃஈடுங்குக்க னிளமைபுறங் கொடுத்சே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

அவள் தீப்பாய்வாளைக்கண்டு மதுரைப்பேராலவாயார் சோல்லியது, 

இ- எ்.--யானைகொண்டுவரப்பட்ட உலர்ந்தமரத்துவிறகால் வேடர்மூட்டப் 
பட்ட கடைந்துகொள்ளப்பட்ட ஏரியாயெவிளச்னெது ஓளியையுடைத்தாயெ 

மடவியமானாயெ பெரியகிரை வைய உறக்சத்தையெழுப்பி மந்திதூர்ச்கும் ௮ணங் 
குடைச்தேவியையுடையரமூற்றத்து நீர்வடி.ந்த மயிர் மிச்சபுறத்தில்வீழப் பெரிய 

துன்பமேவியகண்ணையடையளாய்ப் புறங்சாட்டைப்பார்த்துத் தான்சுழலும், தன் 

தலைவன் முழவினதுகண் மார்ச்சனையுலராதகாவலையுடைய ௮கலியகோயிலுள் மிகச் 

சிறிதுபொழுது சணித்திருப்பினும் இனியவுயிர்களரும் தன் இளமைபுறங்கொடு 

ச்ச. ௭ று. 

DOLD = HOE. 

இளமைபுறங்கொடுத்துப் பெருங்காடுகோக்இுத் சான் தெருமருமெனச்சகூட்டுக, 

(௨௪௮.) அளிய தாமே சிறுவெள் ளாம்ப 

லிளைய மாகத் தழையா யினவே 

இனியே, பெருவளக் கொழுசன் மாய்ச்தெனப் பொழுதுமறுத் 

இன்னா வைக லுண்ணு 

டு மல்லிப் படஉம புல்லா பினவே. 

திணை - அது; துறை - தாபதநீலை. 

வடட * எக்கூரிமாசாத்தனார் பாடியது. 

16 குருக்கலர் கண்ணிக் கொழுகன் மாய்ச்செனக் 

கருந்தடங் கண்ணி கைம்மை கூறின்று,” 

இ. ள். -இரங்கத்தச்சன, சிறிய வெளிய ஆம்பல்; அவைதாம், யாம் இளையே 

மாயிருக்க முற்காலச்துத் தழையாயுதவின ; இச்சாலத்துப் பெரியசெல்வத்ை 

யுடையதலைவன் இறக்தானாக உண்ணுங்காலைமாறி இன்னா? வைகும்பொழுதின் 

சண் உண்ணும் சம் அல்லியிடத்துண்டாம் புல்லரிசியாயுதவின,---ஏ - று, 

தாமின்புறுங்காலத்தும் துன்புறுங்காலத்தும் துணையாயுதவினவாதலான், 

அளியவாயினவென ஆம்பலைசேரக்சக்கூறியவாருயிற்று, 

கெல்லலாவுணவெல்லாம் புல்லென்றல் மரபு. (௨௪௮) 

(௨௪௯.) கதிர்ஞூக் காரல் கீழுச்சேற் Cap of isd 

கணைக்கோட்டு வாளை மீடீர்ப் பிறழ 
  

  

* நீங்குமென்றும் பிரதிபேதமூண்டு. * ஒக்கூரென்றும் பிரதிபேதமுண்டு, 

் புுப்போநள்வேண்பாமாலை, சிறப்பிந்போதுவியற்படலம், ௪, 

௬௦



௨௩௪ புறநானூறு மூலமும் உரையும், 

வெரிப்பூம் பழன நெரித்துடன் வலைஞ 

ரரிக்குட ரறியின் யாமை மிளிரப் 
௫ பனைுகும் பன்ன சினைமுதிர் வராலோ 

முறழ்வே லன்ன வொண்கயன் முகக்கு 

மகனாட் டண்ணல் புகவே நெருமைப் 

பகலிடங் கண்ணிப் பலரொடுங் கூடி. 

யொருவழிப் பட்டன்று மன்னே யின்றே 
௧௦ யடங்கிய கற்பி னாய்நுதன் மடந்தை 

பூயர்நிலை யுலக மவன்புக வரி 

ராடி சுளதிற் சீறிட நீக்ரி 

யமுத லானாக் கண்ணண் 

மெழுகு மாப்பிகண் கலுழ்நீ ரானே, 

திணையும் துறையும் அவை, 

வவட வவட கடவ தும்பிசோகீரனர் பாடியது. 

இ- எ்.--கதிர்நனைபோலும் மூச்கையுடைய ஆரல்மின் சேற்றின் $ழேசெரு 

6s இரண்ட |மிசையாகெய] கோட்டையுடையவாளைமின் நீரமேலேபிறழ எரி 

டோலுகிறத்சபூவையடைய பொய்கைகளைகெருங்கி உடனே வலைஞரானவா, ஓவி 

நரம்பால் தசையையுடையகணையினது முகமேபோலும் யாமைபிறழப் பனையின௫ 

நகும்பையொத்த சனைமுற்றியவராலோடு மாறுபடும்வேல்போன்ற ஒள்ளியகயலை 

முகர. துகொள்ளும் முன்னசன்றகாட்டையுடையகுரிசிலது உணவு நெருகலைகா 

ளாற் பகுத்த இடத்தைச்சருதிப் பலருடனே இயைந்து ஒருவழிப்பட்டது, அது 

கழிந்தது; இன்று, தன்சண்ணேயடங்கியகற்பினையும் சிறிய; தவினையுமுடைய 
மடந்தை உயர்ச்தநிலைமையையுடைய விண்ணுலகத்தே ௮வன்சென்றுபுக அவனு 

க்கு உணவுகொடுத்தல்வேண்டி.ச் சளகுபோலச் சிறியவிடச்தைத்துடைச்து ௮ழு.த 

லமையாசகண்ணையுடையளாய்ச் தன்சண்கலுழ்ச்றநீராலே சாணாகச்சைககொ 

ண்டு மெழுகுமளவிலேபட்டது.--௭ - று, 

மெழுகுமளவாயிற்றென்றது பொருளெனவுளாகக. மன் - கழிவின்கண் 
வர்தது. 

இது, சண்டார் நிலையாமைகூறி இரங்யெவாறு. (௨௪௯) 

(௨௫௦.) குயகுசன் மலிந்த கொழமுந்துவை யடி9 

லிரவலர்த் தடுத்த வாயிற் புசவலர் 

கண்ணீர்த் தடுத்த தண்ணறரும் பந்தர்க் 

கூதல் கொய்து குறுந்தொடி, நீக்கி 

யல்லி யுணவின் மனைவியோ டினியே 

புல்லென் நனையால் வளங்கெழு தஇிருசகர் 

வான்சோறு கொண்டு தீம்பால் வேண்டு



புறநா றூறு மலமும் உரையும். ௨௩௫: 

மூனிதசலைப் புதல்வர் தகை 

தீனித்தலைப் பெருங்காடு முன்னிய பின்னே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

வடக தாயங்கண்ணியார் பாடியது. 

இ-௭.--தாளிப்போசைமிச்ச கொழுவியதுவையோடுகூடிய அடி.சில் இர 

வலனாச் தன்சண்ணேதகைத்தவாயிவினையும் தன்னாற்புரச்கப்படுவோர்கண்ணீனா 

மாற்றிய குளிர்ந்த கறிய பர்சரினையுமுடையமனையிடத்து மயிரைச்குறைத்துச் 

குறியவளையைக்களைந்து அல்வியரியாகய உணவையுடையமனையாளூடனே இப் 

பொழுது பொலிவழிந்தாய், செல்வம்பொருந்திய ௮அழகாகயொகரே, வான்சோற் 
றைச்கொண்டு இனியபாலைவேண்டும் வெறுப்பைச் தம்மிடத்தேயுடைய புதல்வர் 
தந்தை சனியிடத்தையுடைய புறங்காட்டை. ௮டைச்தபின்.---௪ : 

கொய்த நீச்சியென்னும்வினையெச்சங்களை உணவினையடையகென்லுங்குறி 

ப்புவினை யோடுமு£டி.க்க, 

சகரே, நீ புதல்வர்தந்தை காடுமுன்னியபின் புல்லென்றனையெனச்கூட்டுக. 

மூணித்தலை - குடமிச்தலையெனினுமமையும், (௨௫௦) 

(௨௫௧,) ஒவத் தன்ன விடனுடை வரைப்பிற் 

பாவை யன்ன குறுஈ்தொடி. மகவி 

நிறைகிலை நெடிழ்ச்ச மள்ளற் கண்டிகுங் 

கழைக்க ணெடுவரை யருவி யாடிக் 

டி கான யானை தந்த விறகிற் 

கடுந்தெறற செக் வேட்டிப் 
புறந்தாம் புரிசடை. புலர்ச்து வோனே, 

கிண - வாகை; துறை - தாபதவாகை. 

படவ மாற்பித்தியார் பாடியது, 

இ- எ்.--ஓவியம்போலும் ௮ழகனையுடைத்தாரெய இடமுடைய இல்லின்சண் 

கொல்விப்பாவைபோன்் றவடி. வினையுடைய சிறியவளையணிர்சமகளிருடைய ௮ணீ 

கலங்களை ௮வைகஙிற்குநிலையினின்றும்கதழலும்வகை ஆசரஞ்செய்தவனைக்கண்டேம் ; 

மூங்கலிடச்ையுடைய நெடியமலையிடத்து ௮ருவிரீரையாடிக் காட்டியானைகொ 

ண்டுவரப்பட்டவிறசால் மிச்சவெம்மையையுடைய செச்தியைவேட்டு முதுகின் 
கண்ணேதாழ்ந்த பரி6்தசடையைப்புலர்த்துவோன்.--௭ - று, 

ஆடி வேட்டுப் புலர்ச்துவோனென இயையும். 

முன்பு இழைகெூழ்த்தமள்ளற்கண்டேம், ௮வன் இப்பொழுது புறச்தாழ் 
புரிசடை புலர்த்தாரின்றோனென அ௮வனைச்சண்டு வியந்துகூறியவாறு, 

பாலையென்றத, பிறிது எவ்வுணர்வுமின்றிக் சாமவேட்சையாகிய ஒருகுறிப் 
பினை. கானயானைதர்தவிறகென்றது, இவன் சவமிகுதியான் அதுவம் ஏவல்செ 

ய்தல், (உட)



௨௭௬௪ புறநானூறு மூலமும் உராயும். 

(உ௨௫௨.) கறங்குவெள் எருவி யேற்றலி னிறம்பெயர்க்து 

தில்லை யன்ன புல்லென் சடையோ 
டள்ளிலைக் தாளி கொய்யு மோனே 

யில்வழங்கு மடமயில் பிணிக்குஞ் 

டு சொல்வலை வேட்டுவ ©) WD Gor oo முன்னே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

அவனை அவர் பாடியது. 

இ ள்.--ஓலிச்கும்வெள்ளிய அருவிரீரை ஏற்றலாற் பழையஙிறம் மாறித் 

இல்லர்சளிர்போன்ற புற்கென்றரடையோடுகூடி. நின்று செறிந்த இலையையுடைய 

தாளியைப் பறிப்போன், மனையின் சணியங்கும் மடப்பச்தையடையமயிலை அகப் 

படுத்திச்கொள்ளும் சொல்லாகிய வலையையுடைய வேட்டைக்காரனாயினான்ழு௦ 

ன்பு, -ஏ - ஐ. 

இதவும் ௮வன்நிலைமையைக்சண்டு வியர் துக.றிய. (௨௫3) 

(௨௫௬.) என்றிறத் தவலங் கொள்ள லினியே 
வல்லார் கண்ணி யிளையர் இளைப்ப 

ஃஈசா௮லென வந்த மாறே யேழாகெற் 

பைங்கழை பொதிகளைக் தன்ன விளாப்பின் 

இ வளையில் வறுங்கை யோச்ூக் 

களையு ளோய்வலோ கூறுநின் லுரையே. 

திணை - பொதுவியல்; துறை - ழதுபாலை, 

படட *தளம்பாதாயனார் பாடியது. 

மூதுபாலையாவது,--- 

்* காம்புயர் சடத்திடைச் கணவனை யிழக்த 

பூங்கொடி யரிவை புலம்புளாத் தன்று.” 

இ - எ..-நின்னைப்பிரிர்து ஆற்றேனாஇன் றேன் ; என்னுடையதறச்து வருத 
தங்கொள்ளாதொழிவாயாக, இப்பொழுது ; சுற்றப்பட்ட. கண்ணியையுடைய நின் 

னோடுகூடி. விளையாடப்போச்த இளையோர் விளையாடாநிற்ப ௮வரோடு ககுடின் 

றிலேனென்றுகருதவச்ச கின் இறர்துபாட்டை நெல் எழாச ப௫யஞூங்கில் பட்டை 

யொழித்சாற்போன்ற வெளுத்திருந்த வளையில்லாதவறியகையைத் தலைமேலே 

யேற்றிச்சொண்டு நின் சுற்றச்திடத்கேசெலுச்சச் செல்லுவேனோே இன்னும், இற 
நீ.துபடினல்லது, நின்வார்த்தையை எனக்குச்சொல்லுவாயாக.--ஏ - று, 

௮வலமென்றது, பிரிச்தவழி ஆற்றேனென்றுவருச்.தும் அவலத்தை, கூறு 

நின்னுரையென அ௮வன்சொற்கேட்டவிருப்பினாற் கூறுவான்்போன்று மயல்டுச் 

கூறியவாறு, (௨௫௩) 
  

ு நசாரெனவர்தவென்றும் பாடம். 

* குஎம்பாதயானாரென்றம் பிரதிபேதமுண்டு, 

1 புறப்போநள்வேண்பாமாலை, சிறப்பிற்போதுவியற்படலம், ௪.



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௨௩௭ 

(௨௫௪,) இளையரு முதியரும் வேறுபுலம் படர 

வெடிப்ப வெழா௮ய் மார்பமண் புல்ல 

விடைச்சுரதக் இறுத்த மள்ள விளாத்த 

வளையில் வறுங்கை யோசசிக் கிளையு 

டு ளின்ன னாயின னிசாயோ னென்று 

நின்னுரை செல்லு மாயின் மற்று 

முூன்லூர்ப் பமுனி௰ய கோளி யாலத்தப் 

புள்ளார் யாணாத் தற்றே யென்மகன் 

வளனுஞ் செம்மலு மெமக்கென காளு 

௧௦ மானாலு புகழு மன்னை 

யாங்கா குவள்கொ லளிய டானே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

வவட கயமனார் பாடியது. 

இ-ள் --இளையோரும் முதியோரும் வேற்றுகிலத்தே விலங்பப்போக யான் 

எடுப்பவும் ரீ எழுந்திராயாய் நினதுமார்பம் கிலத்சைப்பொருச்சச் சரத்திடை 
மேம்படவீழ்க்த இளையோய், வெளுத்தவளையில்லாச வறியசையைத் தலைமேலே 
வைத்துச் சுற்றத்தின்கண் இத்தன்மையனாயினான் இளையனென்று யான்சொல்ல 

நின் இறந்துபாகெடியவார்ச்சைசெல்லுமாயின், ஊர்ருன்னர்ப்பமுத்த கோளி 

யாகிய ஆலமரத்இன்கட் புள்ளுக்கள்மிகும் புதுவருவாயையுடைய அத்தன்மைச்து, 

என்னுடையமசன.து செல்வமும் தலைமையும் எமக்சென்று நாடோறும் ௮மையாது 

புகமும் நின்னுடையமாதா எவ்வாருவாள்கொல் ! ௮வள் இரங்கத்தச்சவள்தான்.-- 
வ ஃ- 0 

வளனும்செம்மலும் புள்ளார்யாணர்ச்சற்றென்றது, புள்ளெல்லாஞ்சென்றனறுக 

ஆலமரம் பயன்பட்டுநின்றாற்போல இவனும் தன்சுற்றத்தாரும் பிறரும் காட்டாரும் 
துகரும்படி. நின்றமைதோன்றிநின்றது. *நகின்னுரைசெல்லுமாயின் யாங்காகு 

வள்கொல்' என்றகருத்து : யான் இறந்துபட்டவாறுசொல்வினன்றே அவள் வருத்த 

மேறுவள்; ௮து யான்மாட்டேனென்பதாம், முன்னூர் - மூன்மொழிநிலையல். 

மற்று - அசைநிலை, (௨௫) 

(௨௫௫,) ஐயோ வெனின்யான் புலியஞ் சுவலே 

*பணைத்தனன் கொளினே யகன்மார் பெடுக்க வல்லே 
னென்போற் பெருவிதீாப் புறுக நின்னை 

யின்னா துற்ற வறனில் கூற்றே 

டு நிரைவளை முன்கை பற்றி 

வரைகிழற் சேர்க ஈடத்தசிற் சிறிதே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

வடக , வட வன்பாணர் பாடியது. 

* சொல்லுமாயினென்றும் பாடம். 

* எடுச்சனன்கொளினென்றும் பாடம்,



௨௩௮ புறநானூறு மூலமும் உராயும், 

இ-ள். -ஐயோவென்று அரற்றுவேனாயின் ௮வ்வுரைவழியேவந்து நின் உடம் 
பாயினும் யான்சாணப்பெறாமல் ஏதஞ்செய்யுமோவென்று புலியையஞ்சுவேன் ; 
இவ்விடத்தினின்றும் எடுத் துககொண்டுபோவேனென்றுகினைபபின் நினது Hsu 

மார்பை எடுக்கமாட்டேன் ; என்னையொப்பப் பெரிய நடுக்கத்தை உறுவதாக, 

உன்னை இறச்துபடும்பரிசவந்துசாச்யெ அறமில்லாசகூ.ற்றே; யாம் மலையினது 

நிழற்கண்ணே ௮டைவேமாக); எனது நிரைத்த வளையையுடைய முன்சையைப் 

பிடி. தீது மெல்லஈடப்பாயாக,--௭ - று. 

ஈடவாமென்னும் முன்னிலைவினைச்சொல் சன்னென்னும் இடைச்சொல் 

லான் ௮சைச்கப்பட்டுகின்றது. (௨௫௫) 

( ௨௫௬.) கலஞ்செய் கோவே கலஞ்செய கோவே 

யச்சுடைச் சாகாட் டாரம் பொருந்திய 

'இறுவெண் பல்லி போலத் தன்னொடு 

சுரம்பல வந்த வெமக்கு மருளி 

@) வியன்மல ரகன்பொழி லீமத் தாழி 

யகலி தாக வனைமோ 

நனந்தலை ராதூர்ச் கலஞ்செய் கோவே. 

திணையும் துறையும் அவை; 

இ-எ்.--கலம்வனையும் வேட்கோவே, கலம்வனையும் வேட்சோவே, சசடஞ் 

செலுத்தும் உருளின்கண் ஆரத்சைப்பொருந்இவர்த றிய வெளியபல்லிபோல் 

நெருகலைராளாற் பலசரமும் சன்னோடகழிர்துஉஈ்ச எமக்கும் ௮அருள்பண்ணி 

யானும் அவனோடே. டி.யிருச்கும்படி. பெரியபரப்பினையுடைய அ௮கவியபூமியிட த் 
அச் காட்டின்கண் முதுமச்சட்டாழியை இடமுடைத்தாச வனைவாயாக, பெரிய 

இடத்தினையுடைய பழைய ஊரின்கட் கலம்வனையும்வேட்கோவே.--௭ .- று, 

அமக்கும்” என்றது, பன்மையும் தலைமையுங்கருதா.து மயங்கச்கூறிகின்றது. 

கோவே, கோவே, ஞூழார்ச்சலஞ்செய்கோவே, எமக்கும் அருளி ௮கலிதாக 
வனைகவேனக்கூட்டுக. 

அடுக்கு - விறைவின்கண்வக்சுது. (2.௫௬) 

(௨௫௭,) செருப்பிடைச் றுபர லன்னன் கணக்கா 

லவ்வயிற் றகன்ற மார்பிற் பைங்கட் 

குசசி னிரைத்த குருஉமயிர் மோவாய் 

செவியிறந்து தாழ்தருங் கவுளன் வில்லோ 

டு டியார்கொலோ வளியன் முனே தேரி 
னூர்பெரி திகந்கன்று மிலனே யரணெனக் 

காடுகொண்் டன்ற௮ மிலனே காலைப் 

புல்லா கினநிரை சேல்புற நோக்கக் 

கையிற் சுட்டிப் பையென வெண்ணிச்



புறகானூது மூலமும் உராயும். ௨௩௯ 

௧௦ சிலையின் மாற்றி யோனே யவைதா 

மிகப்பல வாயினு மென்னா மெனைத்தும் 

வெண்கோ டோன்றாக் குழிசியொடு 

நரளுறை மத்தொலி கேளா தோனே. 

ணை - வேட்கி; துறை - உண்டாட்டு, 

உண்டாட்டாவது,-- 

*'* தொட்டிமிழுங் கழன்மறவர் 

எனி எ பபப வவ இரண்டகாலையும் ௮ழ௫ூயெவயிற்றினையும் பசர்த 
மார்பினையும் பூயகண்ணினையும் குச்சிற்புல் நிறாத்சாற்போன்ற கிறமீபொருக்திய 

மயிரினையுடையதாடி.யினையும் செவியிற் துமுன்னேதாழ்ச்ச கதுப்பினையுமுடைய 

னாய் வில்லுடனே யா:தான் இவ்வளிக்கத்தக்கான்றான் 1 ஆராயின் ஊரைப் பெரி 

தும்ரீங்கெதுமிலன் ; சனக்கு ௮ரணெனக்கருதிக் காட்டைக் கொண்டதுமிலன்; 
இற்றைசாட்கசாலையே பொருந்தாரது இனமாஏயகிரைபோடின்ற இடத்சைப்பார் 

தீதுத் தன்கையாற்குறித்து மெல்ல எண்ணிச் கரச்சையார்செய்யும்பூசலைமாற்றி 

வில்லாலேகொடுபோர்தனன் ; அம்றிரைதாம் மிகப்பலவேயாயினும் என்னபயன் 

படும் எத்தன்மைத்றும், பால்முதலியன பெய்யப்படாமையிற் சிறிதும் வெள்ளிய 

முகந்தோன்றாதபானையைச்சாண்டலுடனே காட்சாலர்து உறைதெறிப்பச்சகடை 

யும் மத்தினொவியைச் கேளாதபழ. பிறருக்குநே.ராகக்கொடுத்தல் வலலனாயினான், 

அவனுக்கு.--ஏ - று, 

பகைவர் மேல்கடச்சவொட்டாது எதிரிணின்றுவிலக்குதலின், * செருப்பி 

டைச் சிறபர லன்னன்' எனப்பட்டது. *௮ன்ன” என்று பாடமோதி, செருப்பி 

டைச் சிறுபரலோசைபோல கெடி.ய ஒசையையுடைய காலெறைராப்பாருமுளர். 

யார்கொலென்றது, அ௮றியான்வினாதலன்றி வியப்பின்சணடர்தது. 4ஊர்பெரி 

இகந்தன்றுமிலனே” என்பது, நிராகோட்கடுமை. 

சிறுபரலன்னன் கவுளனாகிய ௮ளியனானவன்றான் யார்சொல்லோ ? தேரின் 

வில்லோடு ஊர்பெரிது இகச்சனறுமிலனாய்க் சகாடுலசக்கொண்டதுமிலனாய் நோ 

க் எண்ணி மாற்றினான் ; மாற்றிச் குழிசிகாண்டலோடு மத்தொவிகேளாதோனாயி 
னவனுக்கு ௮வைதாம் மிகப்பலவாயினும் என்னாமெனச்கூட்கெ, 

சேளாசோரற்கென உருபுவிரித் துரைப்பினுமமையும், (௨௫௭) 

(௨௫௮.) மூட்காற காரை முதுபழ னேயப்பத் 

Os duu Bass Sass siz 

நிறுத்த வாயர் தலைச்சென் நுண்டு 

பச்சூன் றின்று பைக்கிணம் பெருத்த 
டு வெச்ச லீர்ங்கை விற்புறர் திமிரிப் 
  

* புறப்போரள்வேண்பாமாலை, வேட் சிப்படலம், சடு.



௨௪௦ புறநானூறு மூலமும் உணாயும். 

புலம்புக் கனனே புல்லணற் காளை 

யொருமூறை யுண்ணா வளவைப் பெருகிரை 
பூர்ப்புற Bon nus SARUM wr rae 

தொடுத லோம்புமதி முதுகட் சாடி. 

௪௦ யாத்தரக் கழுமிய துகளன் 

காய்தலு முண்டக் கள்வெய் யோனே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

பட ட்டகக உலோச்சனர் பாடியது. 

இ-ள். -முட்டாளையுடைய காரையினது முதிர்ச்சபழத்ையொப்ப மூற்ற 

விளைக்க இனிய கர் தாரமென்னும்பெயரையுடைய மதுவையுடைய வேற்றுப்புல 

த்துத் தான்கொண்டுவந்துகிறுத்தினகிரையைச் கள்விலைக்கு சேராகச்கொடுத்து 

உண்டு செவ்வித்தசையைத்தின்று செவ்வி நிணமிக்சக எச்சிலாயெ ஈரமுடையகை 

யை வில்லினதபுறத்தேதிமிர்ந்து வேற்றுகாட்டின்கட்புக்கானே, புல்வியதாடி.யை 

யடையகாளை ; இவ்விருர்சமறவர் ஒருசகாலுண்பசன்முன்னே பெரிய ஆனிரையை 
இவ்வர்ப்புறமெல்லரம் கிற்பச் கொடுதருகுவன் ; யாவர்க்கும்வாராது ௮அதற்பொரு 

COs தொடுதலைப் பாதுசாத்துவைப்பாயாக, ருஇர்ச்சமதுவையுடையசாடி.யை ; 

ஆவைக்கொண்கெரக் கலக்ததாளியையுடையனாய் ௮ம்மதுவை விரும்புவோன 

விடாய்ச்தலுமுண்டாம்,--௭ - று, 

தலைச்சென்றென்பது, தலைச்செலவெனத்திரிக்கப்பட்டது, இதுக்குள் கள் 

விலையாட்டியிடத்தேசெல்லவென்றுமாம், இங்கட்டாரமென்றோதிச் கள்ளாயெ 

இனியபண்டமெனினுமமையும், காய்தலுமுண்டென்பதற்குக் கள்வெய்யோனாக 
லின், நின்னை வெகுளவுங்கூடுமென்பாருமூளர். இவன்நிறராகொள்ளச் செல்கன் 
நமைகண்டார் கள்விலையாட்டிக்குச்கூறிய௮. (௨௫௮) 

(௨௫௯.) ஏ.றுடைப் பெருநிரை பெயர்தரப் பெயரா 

இிலைபுதை பெருங்காட்டுத் தலைகரச் திருந்த 

வல்வின் மறவ ரொடுக்கங் காணாய் 

செல்லல் செல்லல் சிறக்கநின் னுள்ள 

டு மூருகுமெய்ப் பட்ட புலைத்தி போலக் 
தாவுபு தெறிக்கு மான்மேற் 

புடையிலங் கொள்வாட் புனைகழ லோயே. 

திணை - காந்தை; துறை - சேநமலைதல; பிள்ளைப்பேயர்ச்சியுமாம். 

வட்ட கோடைபாடியபேநம் பூதனார் பாடியது. 

* Qa Rurent& சண்ணுற்றுவளைஇ 
யுட்குவரத்தாக்க யுளர்செருப்புரிர் தன்று, ”” 

* புறப்போரள்வேண்பாமாலை, கரந்தைப்படலம், ௪.



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௨௪௧: 

இ-ள்.--தாங்கொள்ளப்பட்ட ஏற்றையுடைய பெரிய ஆனிரை முன்னே 
போக மீட்சவருவாராக்குறித்து ௮அக்கிரையோடு தாம்போசாது தழையால்மூடிய 
பெரியசாட்டின்௧ண தலைகரந்திருர்த வலியவில்லையடையமறவர.து ஒடுங்யெஙிலை. 

யைக்சருதாய்; போகாதொழி போகாதொழி, கினது மேற்கோள் சிறப்பதாக ;. 
தெய்வம் மெய்யின்,ணேறிய புலைமகளையொப்ப,ச் தாவித்துள்ளும் ஆனிரைமேல் 

மருங்கலேவிளங்காகின்ற ஒள்ளிய வாளினையும் வீரக்சழவினையுமுடையோய்.--- 
எ-று, 

புனை சழலோய், காணாம் ; செல்லல், செல்லல் ; நின்னுள்ளம் ஈறப்பதாச 
வெனச்கூட்டுக, 

செல்லலென்றது, ௮வளனாக்கண்டு பொருது கொன்றன்றிச் செல்லலென்ப 
தாம், (௨௫.௯) 

(௨௬௦.) வளசத் தொடினலும் வெளவுபு இரிஈது 

விளரி யறுதருந் தீகதொடை கினையாத் 
தளரு நெஞ்சக் தலை்இ மனையோ 

ளுளருங் கூந்த ஜனோக்கிக் களர 

டு கள்ளி நீழற் கடவுள் வாழ்த்திப் 
ப௫ிபடு மருங்குலை கசிபுகை தொழாருச் 

காணலென் கொல்லென வினவீனை வரூஉம் 

பாண கேண்மதி யாணாது நிலையே 

புவுத்தொடுத் துண்குவை யாயினு மிரவெழுச் 

௧0 தெவ்வங் கொள்குவை யாயினு மிரண்டுய் 

கையுள போலுங் கடிதண் மையவே 

முன்னூர்ப பூசலிற் ஜோன்றித் தன்லூர் 

கெடுகிரை தட$இய மீளி யாளர் 

விகெணை நீத்தர் துடி புணை யாக 

கட வென்றி தந் து கொன்.றுகோள் விடுத்து 

வையகம் புலமப வளைஇய பாம்பின் 

வையெயிற இய்க்த மதியின மறவர் 

கையகச் துய்க்த கன்றுடைப் பல்லா 

னிரையொடு வரச வுரைய னாஇ 
௨௦ யுறிகளை பரவ மானத தானே 

யரிதுசெ லுலகற் சென்றன வலுடம்பே 

கான௪ இற்றியாற் றருங்கரைக் ஃகாலுறறுக் 

கம்பமொடு நுளங்கிய *4விலங்கு போல 

வம்பொடு துளங்கி யாண்டொழிநர் தன்மே 

௨௫ யுயரிசை வெறுப்பத் தோன்றி பெயரே 
  etree. 

* சாலுறவென்றும் பாடம், * இலச்சம்போலவென்றும் பாடம், 

௬௪



௨௪௨ புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

மடஞ்சான் மஞ்ஞை யணிமயிர் சூட்டி 

யிடம்பிறர் கோள்ளாச் வழிப 

படஞ்செய் பந்தர்க கன்மிசை யதுவே. 

தீணை - அது; துறை - கையறுநீலை ; பாடாண்பாட்டுமாம். 

vestanees ப வய வயமோதங்கிழார் பாடியது, 

இ-ள். -தசைமிகவேண்டுமென்று அறையிலும் ஒசையை உள்வாங்கி வேறு 

பட்டு இரங்கற்பண்ணாகிய விளரியைச்சென்றுற்ெற இனிய ஈரப்புச்தொடையி 

னது தங்கைநினைந்து நடுங்குகெஞ்சத்தைச்சலைப்பட்டுப் புறப்பட்டவளவின் நிமித்த 

வழியாக ஒருமனைவி விரித்துவருகன்ற மயிரைப்பார்ச்துச் களரகிலத் துள்ள கள்ளி 

மரத்தின் நிழற்கணுண்டாகய தெம்வச்தையேச்திப் பசிதங்கெய உயிற்றையடை 

யையாய் இரங்கிக் சையாற்றொழுது நங்குரிரிலை4க சாணமாட்டேன்கொலலோ 

வென்று எதிர்வருவானாப்பார்த்துச் கேட்வெருகன்றபாண, கேட்பாயாக, நமது 

செல்வம்பட்டநிலைமை ; இனி நீ ௮வன் ஈமக்குவிட்ட விளைநிலங்களை4 சைபபற்றி 

உண்பாயாயினும் ௮ன்றி ௮வஹஷனோடுகூடி. இன்புற்றிருக்சவிடத்து ௮அவணையின்றி 

உயிர்வாழ் தற்பொருட்டு இரக்கக்கடவோமென்றெழுக்திருந்து வருசதங்கொள்வா 

யரயினும் இரண்டும் நினது கையகத்துள்ளன ; மிக்க அணுமையையுடைய ஊர் 

முன்னாகச்செய்யப்பட்ட பூசலின்கட்டோன்றித் தன்னுடைய ஈஊரின்கண் .மிசக 

நிராயைக்கொண்ட மறத்தினையுடையவீரா எம்யப்பட்ட ௮ப்புவெள்ளச்சைச் சன் 

தடியே புணையாகவென்று பகைவரைச்கொன்று அவர்சொணடநிஸாயை மீட்டு 

உலகம்தனிப்பச் சூழ்ந்துசகொண்ட பாம்பினது கூரியபல்விணின்றம் பிழைத்தப் 

போச்த திய்சகளைப்போல மறவருடைய கையிணின்றும் பிழைச் தபபோரச்த கன்றை 

யுடைய பலவாகிய அனிரையுடனேவந்த சொல்லையடையனாய்ச தோலுரிசத 

பாம்புபோலத் தானொரு௨னு 2மமாச அரிதாசச்செல்லப்படும் சேஓருலகச்சின 

கட்போயினான் ; ௮வனதுடம்பு, காட்டுட் சர்றியாற்றினது ௮ரியசமாயிடத்துக் 

காலுற நின்று நூச்சத்தோடுசாய்க்த விலங்கனேயொப்ப ௮ம்பாறசலிச்து ௮ல்விட 

த்துவிழ்ர்தது ; உயர்ச்தடர்த்தி மிசவுந்தோன்றிய மறவனபெயர் மென்மையமைரந்த 

மயிலினத அ௮ழூயெமயிசாகய பீலியைச்சூட்டப் பிறர் இடங்கொள்ளப்படாத ஏறிய 

விடச்துப் புடையையா ற்செய்யப்பட்டபர்தர்ச்கழ் சட்ட சன்மேலது,--௭ - று, 

சூட்டி. யென்பது, ரூட்டவெனச் இரிக்கப்பட்டத ; சூட்டப்பட்டெனினுமமை 

யும். *மனையோள்கூர்தனோக்க' என்பதற்குப் பாண என்மனைவியது சரியும் மயி 

லாநோரக்கியெனவும், £“புரவுத்தொடுத்து என்பதற்கு ௮ன்று உம்மைப்புரச்சபரி 

சைப்பாடியெனவுமுளாப்பாருமூளர். ( ௨௬௦) 

(௨௬௧.) அந்தோ வெக்தை யடையாப் பேரில் 

வண்டுபடு கறவிற் றண்டா மண்டை.யோடு 
வரையாப் பெருஞ்சோற்று முரிவாய் முற்றம் 

வெற்றியாற் றம்பியி னெற்றற முகக் 

கண்டனென் மன்ற சோர்கவென் கண்ணே 

வையங் காவலர் வளங்கெழு திருககர் 

மையல் யானை வயாவுயிர்த் தன்ன



புறரானூதறு மூலமும் உணாயும. ௨௪௩ 

கெய்யுலை சொரிஈத மையூ னோசை 

பு.துக்கண் மாக்கள் செதுக்க ணாூரப் 

௧௦ பயந்தனை மன்னான் முன்னே யினியே 

பல்லாத தழீஇய கல்லா வல்வி 

௮ழைக்குரற் கூகை யழைப்ப வாட்டி. 

நரகுமுலை யன்ன நகறும்பூங் கரந்தை 

விரகறி யாளர் மரபிற் சூட்ட 

கடு கிரையிவட் டந்து ஈடுக லாய 

வென்வேல் விடலை யின்மையிற் புலம்பிக் 

கொய்ம்மழித் தலையொடு கைம்மையுமக் கலங்யே 

கழிகல மகப் போலப் 

புல்லென் றனையாற் பல்லணி பிழக்தே, 

தீணையம் துறையும் அவை. 

வய வப இுஷாழலங்கிழார் பாடியது. 

இ-ள்.--௮ந்தோ ! என்னிறைவனது அடையாத பெரிய இல்லே, வண்டு 

கள்படி.யும் மதுவினால் ஓழியாசமண்டையடனே யாவர்க்கும் வரையாமல்வழங்கும் 

மிச்ச சோர்றையுடைய முரிர்த குறட்டையுடைச்சாஇயமுற்றம் நீரற்றயாற்றினே 
டம் எத்சன்மைத்து அத்சன்மைத்தாகக்கண்டேன், நிச்சயமாக; என்சண்மணி 

சோர்ந்துவீழ்வனவாக ; உலகச்தைக்காக்கும்வேச்சருடைய செல்வமிச்கதிருஈக 

ரின்சண் மதத்தான் மயங்கியயானை உயங்குதலான் மகெட்டுயிர்ப்புக்கொண்டாற் 
போன்ற கெய்காய்கின்ற உலையின்சண்சொரியப்பட்ட ஆட்டி றைச்சியினது ஒசை 

யையுடைய பொரியலைப் புதமார்கருடைய ஒளிமழுங்கெ சண்சள்கிறையவண் 

டாக்மை, முன்பு; அதகழிந்த௫ ; இப்பொழுது பல அணிரையைச்கைக்கொ 

ண்ட சகற்கவேண்டாத வலிய விழ்படையைத் சன்னிடத்சே குரலைமிகவுடைய 

கூகை தன் இனத்சையனழைக்கும்படி. அலைத்து நானெதுமுலைபோன்ற ஈறியபூவை 

யுடையகரக்சையை அறிவுடையோர்ருட்ட்முறைமையிலேசூட்ட கிரையை இவ் 

வூரின் கண்மிட்டுத்தர்து நடப்பட்ட சகல்லாகிய வென்றிவேலையுடைய இறைவனில் 

லாமையால் சனித்துச் கொய்யப்பட்ட மட்டையாகிெயதலையுடனே சைம்மைகோ 

ன்புமிசச் சலக்கமு.ற்ற ஒழிச்சப்பட்ட ௮ணிகலச்சையுடைய அ௮வன்மனைவியை 

யொப்பப் பொலிவழிச்தனை, பல அழகுமிழச்து,--௪ - று, 

- அம்பியினென்புழி, இன் - அசைநிலை, * அம்பியினற்றாக' என்று பாடமோது 

வாருமுளர், மன் - சழிவின்கண்வச்தது, கண் - ௮சை. 

எக்தைபேரில்லே, செதுச்சணாரப்பயந்தனைமுன்; இனி மகடூ௨ப்போலப் 

பல அணியுமிழச்அ புல்லென் றனையாய் ௮ம்பியற்றாகச்சண்டேன், சண்ட என்கண் 

- சோர்சகெனச்கூட்டுக, 

தஇசையென்றது, ஆகுபெயசான் துசையையுடையகறியை; இஃது ர்திசைச் 

சொல். *செதுச்சணார' என்பதற்குச் செ.துெ குடர்கிழஹையவென்றுமாம் ; maw 
மிஞ்சவென்றுமாம், (௨௬௪)



௨௪௪ புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

(௨௬௨.) ஈறவுந் தொடுமின் விடையும் விழ்மின் 

பாசுவ லிட்ட புன்காற் பந்தரப் 

புனதரு மிளமண ஸனிறையப் பெயம்மி 

ஜனொன்னார் முன்னிலை முருக்இப் பின்னின்று 

டு கிரையொடு வரூ௨ மென்னைக் 

குழையோர் தன்னினும் பெருஞசா பலரே, 

திணை - வேட்சி;) துறை - உண்டாட்டூ ; தலைத்தோற்றடமாம். 

கட்க வக்கக வ வடட மதுரைப்பேராலவாயார் பாடியது. 

தலைத்தோற்றமாவது,-- 
4 உரவெய்யோ னினக்சம்இ 

வரவுணர்ந்து களைம௫ழ்ச்தன்று,” 

இ.-ள்.--மதுவையும் அலைத்துண்ணாம்படி. பிழிமின் ; ஆட்டுவிடையையும் 

படுமின்; பசிய தழையாலேவேயப்பட்ட புல்லிய காலையடையபர்தரின்கண் ர் 

கொழித்துசத் சொவெொப்பட்ட இளையமணலை கிரம்பப்பரப்புமின் :; பகைவரது 

தூசப்படையை முறித்துப் பெயர்ர்துபோதுெ சனஅபடைக்குப்பின்னேநின்ற 

கிரையுடனேவருகன்ற என்னிறைவனுக்குப் பச்சமறவாசாய் நிறாகொண்டுவரு 

வோர் ௮அவன்றன்னினும் பெரிய இளைப்பையுடையர்.---௪ - று, 

சாயல் - விடாயாலுண்டானமென்மை, 

என்னைக்கு உழையோர் தன்னிலும் பெருஞ்சாயலர் ; அவர்க்கு ஈறவும்தொடு 
மின் ; விடையும்வீழ்மின் ; பெய்ம்மினெனச்கூட்டூக, (௨௬௨) 

(௨௬௬.)1பெருங்களிற் றடியிற் மறோன்று மொருக 
| ணிரும்பறை யிரவல சேறி யாயிற் 

ஹளனொழாதனை கழித லோம்புமதி வழாது 

வண்டுமேம் படூஉமிவ் வறகிலை யாறே 

டு பல்லாத் திரணிரா பெயர்தரப் பெயர்தந்து 

கல்லா வினையர் நீங்க நீங்கான் 

வில்லுமிழ் கடுங்கணை மூழ்கக் 

கொல்புனற் சிறையின் விலங்கியோன் கல்லே. 

திணை - கரந்தை; துறை - கையறுநீலை. 

இ-ள9்.--பெரியகளிற்றின் ௮அடி.போலத்சோன்றும் ஒருசண்ணினையுடைத் 

சாரயெ பெரிய பறையினையுடைய இரவலனே, நீபோடன்றாயாயின் தொழாயாய்ப் 
  

4 புறப்போநள்வேண்பாமாலை, வேட்சிப்படலம், ௧௨, 
* இதுமுதலிய மூன்றுபாட்டுக்களின் உராயும், ௨௬௭௬-ம் பாட்டும் அசனுனா 

யும் மிதிலைப்பட்டி அழகிய சிற்றம்பலக்கவிராயரவர்கள்வீட்டுப் பிரதியில்மட்டு 
மிருக சன,



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௨௪௫ 

போதலைப்பரிகரிப்பாயாக; த தெ......... வண்டுகள் மேம்பட்டுவாழும், இக் 
கொடி. யவழி; பல ஆச்களாகயெ இரண்டகிரை மிண்டு சன்னோடுபோதரபபோக்து 
இயல்பாயெ போர்த்தொமிலையுடையவீரர் இரிந்தோடத் சான்போகானாம் வில் 

லுமிழப்பட்ட விரைக்த ௮ம்புகுளிப்பக் சஜாயைக்கொல்லும் புனவின்கண் ௮ணை 

போல எ.இர்நின்றுவிலச்செயவன துகல்லை ஏ. று, 

புனற்சிை றயின்விலங்கியோன்சல்லைச் தொழாதனைகழிதலை ஓம்பு, தொழவே 

௮வ்வ றகிலையாறுவண்டுமேம்படுமெனச்கூட்டுக. 

தொழுதுபோசகவே சொடுங்கானம்மழைபெய்தலாற்குளிருமென்பான், காரிய 
மாயெவண்டுமேம்படுதலைக்கூறினான். வண்டென்பது, மறவருளொருசாதியென்பா 

ரூழூளர். ஆறு வண்டுமேம்ப€உமென இடத்துரிசம்பொருளின்றொழில் இடத்த 

மேலேறிகின்ற.த. ௨௬௯) 

(௨௬௪,) பாலுடை மருககிற் பதுக்கை சோத்தி 

மரல்வகுந்து தொடுக்க செம்பூங் சண்ணியொ 

டணிமயிற் பிலி ரூட்டிப் பெயாபொறித 

தனிஈட் டனசே கல்லுங் ஈன்ஜொது 

௫ கறவை தந்து பசைவ ரோட்டிய 

கெடுந்தனக கழிந்தமை யறியா 

இன்றும் வருங்கொல் பாணரது ஈடுிம்பே. 

திணையும் துறையம் அமை 

*உறையூர் இளம்போன்னாணிகமை பாடியது, 

இ- ள்.--பருக்சைகளையுடையவிடத்துத் தட்டையைச்சேர்ததி அண்டுள்ள 

மலை? £றித்தொடுச்சப்பட்ட ரிவர்சபூவையுடைய சண்ணிபுடனே அழ.ூயெமயிவி 

னது பீலியைச்சூட்டிப் பெயரையெழுதி இப்பொழுதுசட்டார், சல்லையும் ; கன் 

றுடனே கறவையையுமீட்டுக்கொண்டுவரந்து மறவரையோட்டி கோக்க நெடுந் 

சகை பட்டமையறியாது இன்றும்வருங்கொல்லோ பாணரது சுற்றம்,--௭ - று. 

பட்டமையறிர்துவாராசதொழியுமோ அ௮றியாதுவருமோவென ஜஐயமாக்குக, 

பஅக்கைசேர்த்தலேயன்றிச் கல்லும் கட்டனரென உம்மை எஞ்சிகின்றது (௨௬௮) 

(௨௬௫.) ஊர்கனி யிறக்த பார்முதிர் பறந்தலை 

யோக்குகிலை வேங்கை யொள்ளிணர் நறுவிப் 

போந்தையக் தோட்டிற் புனைக்கனர் தொதேதறுப் 
பல்லான் கோவலர் படலை சூட்டக் 

ட கல்லா யினையே கமொன் மோன்றல் 

வானேறு புனாயுகின் முணிழல் வாழ்க்கைப் 

பரிசிலர் செல்வ மன்றியும் விரிதார்க் 

கடும்பகட் டியானை வேந்த 

சொடுங்கா வென்றியு நின்னொடு செலவே, 

* பன்சாத்தந்சொற்றனார் பாடி யசென்றும் பிரதிபேசமுண்டு,



௨௪௬ புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

திணையும் துறையும் அவை. 

வவட ..முகையலூர்ச் சிறுகநநீதும்பியார் பாடியது. 

இ எ்.,--ஊராமிசவுங்கடந்த மூரம்புிலமாகயெ முதிர்ந்த பறக்தலையிடத்து 

உயர்ந்தநிலையையுடைய வேங்கையினது ஒள்ளிய கொதச்தாகிய நறியபூவைப பனை 

யோலையாலலங்கரித்துத்தொடுத்து 0... cceccccecececeee coetenscuceereerssnes (௨௬௫) 

(௨௬௬.)%பயங்கெழு மாமழை பெய்யாது மாறிக் 

கயங்களி முளியுங் கோடை யாயினும் 

புழற்கா லாம்ப லகலடை நீழற் 

கதிர்க்கோடு கக்இன் சுரிமுக வேற்றை 

டூ நாள வளையொடு பகன்மணம் புகூஉ 

'நீர்திகழ் கழனி காடுகெழு பெருவிறல் 

வான்றோய் நீள்குடை வயமான் சென்னி 

சான்றோ ரிருந்த வவையச் துற்றோ 

னாசா கென்னும் பூசல் போல 

௧௦ வல்லே களைமதி யத்தை யுள்ளிய 

விருச் துகண் டொளிக்கும் திருஈ்தா வாழ்க்கைப் 

பொறிப்புண ருடம்பிற் ரோன் மிமயன் 

னறிவுகெட நின்ற நல்கூர் மையே. 

திணை - பாடாண்டிணை ; துறை - பரிசில்கடாநீலை. 

சோழன் உநவப் பஃறேரிளத்சேட்சேன்னியைப் பேநங்கன்மூர்கீழார் பாடி 
யது. 

இ-ள். -பயன்பொருச்திய பெரியமுகில் பெய்யாதொழிதலால் நீர்கிலைசள் 
களியாய்முளியும் கோடைக்காலமாயினும் துளைபொருந்திய சாளையுடைய ஆம்பலி 

னது ௮கவிய இலையினிழற்கண் கதிர்போலுங்கோட்டையுடைய ஈத்தையினது 

சுரிமுசக்தையுடைய ஏற்றை காகசாகய இளையசங்குடனே பகற்காலத்தேமணங் 

கூடும் நீர்விளங்கும் வயலையுடைத்தாகிய காட்டையுடைய பெரிய வென்றியை 
யுடையோரம், ஆகாயத்தைப்பொருந்தும் கெடியகுடையினையும் வலியகு இரையிளை 

யுமூடைய சென்னி, ௮றிவானமைச்தோர் தொக்கிருக்த ௮வையின்சண் சென்று 

பொருர்தினானொருவன் யானுற்ற துன்பத்திற்குத்துணையாய் எனக்கு மீர் பற்ராக 
வேண்டுமென்னும் ஆரவாரச்தை ௮வர் விரையத்தீர்க்குமாறுபோல விராயத் Sic 

பாயாக, என்னைச் கருதிவரப்பட்ட விருந்தினரைக்சண்டுவைத்து அவர்க்கு விருச் 

தாற்றமாட்டாமல் ஒளிக்கும் சன்மையில்லாக இல்வாழ்ச்கையையுடைய ஐம் 

பொறியும் குறைவின்றிப்பொருர்திய எனது யாச்கையின்கட்டோன்றி அ௮வற்றா 

னாுயபயன்கொள்ளாதபடி. எனது ௮றிவுகெட கிலைபெற்ற வறுமையை,--ஏ - று. 

மதியும் ௮த்தையும் - ௮சைஙிலை. 
  

* இப்பாட்டு, புறத்திரட்டிலுங் காணப்பட்டது.
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பெருவிறல், சென்னி, சான்றோசிருந்த அவையத்துற்றோன்பூசலை அவர் 

விரையசகளைச்தாற்போல எனது ஈல்கர்மையை வல்லேகளைகெனக்கூட்டி வினை 
மூடி.வுசெய்க. 

ஈந்து வளனையொடு பகன்மணம் புகூ௨மென்றகருத்து : ௮வை தம்செருச்இனால் 
சாதியறியா* மயங்இப்புணருமென்று சாட்டி.ன்மிகுதி கூறியதனால், அவன் செயல் 

மிகு திகூ.றியவாறு, *சாெச் த௲ளையொடு பகன்மணம் புகூ௨ம்' என்று பாட 
மோதி, நர்தினேற்றை நகாளெர்தவளையுடனே சத்தம் இனத்தொடு மணம்புக_௨ 

மென்றுரைப்பினுமமையும், * ஆசாகு” என்பசனை இரங்க ற்குறிப்புப்பபுமொழியென் 

பாருமுளர். பெருவிறலையுடைய வயமான்சென்னியெனிலுமாம். * பொறிப்புண 
ருடம்பிற் ரோன்றி' என்பதற்குப் பாவைபோலும் வடி.வுமாத்திரையேதோயன்றித் 

தோன்றியபயன்கொள்ளாமையால் ஏன் அறிவுகெடநின்ற கல்கூர்மையென்றும், 

 விருர்துகண் டொளிக்குக' என்பதற்கு வறுமைகண்டு ab SI 55H தாம் ௮து 

காணமாட்டாது ஒளஸிக்குமென்றும் உரைப்பாருமுளர். மாறியென்பது, மாற 
வெனத்திரிக்சப்பட்ட து. (௨௬௭௬) 

(௬9௭4) வட பப்பட் பப்ப பட ப வவட 

1(உ௨௯0.)......... ப பட் பயப்பட வவட 

(௨௬௯.)4குயில்வா யன்ன கூர்முகை யதிரல் 

பயிலா தல்கிய ...... காழ் மாலை 

மையிரும் பித்தை பொலிய சூட்டிப் 

புத்தசகற கொண்ட புலிக்கண் வெப்ப 

9 ரொன்றிரு முறையிருர் துண்ட பின்றை 

புவலைக் கண்ணித் துடியன் வ5தெனப் 

பிஜிமெ வல் வேண்ட மற்றிது 

கொள்ளா னென்ப கள்ளின் வாழ்த்திக் 

கரந்தை நீடிய வறிந்துமாறு செருவிற் 

௧௦ பல்லா னினகிரை தழீஇய வில்லோர்க் 

கொடுிஞ்சிறைக் குறுஉப்பரு£ தார்ப்பத் 

தடி துமாறு பெயர்த்தவிக் கருங்கை வாளே, 

திணை - லேட்சி; துறை - உண்டாட்டு. 

ஒளவையார், (௨௬௯) 

(௨௭௦.) பன்மீ னிமைக்கு மாக விசும்பி 

னிரங்கு முரசி னினஞ்சால் யானை 
  

* இல்வெண்களுக்குரியபாட்டுச்கள், இடைத்த கையெழுத்துப்பிரதஇிகளுள் 

ஒன்றிலும் காணப்படவில்லை, 

* இதுமுதலிய எல்லாப்பாட்டி.ற்கும் உரை அகப்படவில்லை ; மூலங்களும் 

இடையிடையே இதைந்தும் பொருளிலுண்மைகாணக்கூடாசவண்ணம் பிறழ்ச் 

அதம் போயிருக்கின்றன,
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Bove seu amy நேமி யோருஞ் 

சமங்கண் கூடித் தாம்வேட் பவ்வே 

ஈறுவிரை BIDE SE சாரு ஈணாத்தலைச் 

சிறுவர் தாயே பேரிற் பெண்டே 

கோகோ யானே கோக்கசூமதி நீயே 

மறப்படை நுவலு மரிககுரற் றண்ணுமை 

யின்னிசை கேட்ட துள்னரு மறவர் 

வென்றிதரு வேட்கையர் மன்றங் கொண்மார் 

பே சம முழந்த வெருவரு பறந்தலை 

விமுகவி மாய்க் ந மரததின் 

வாண்மிசைக் இடந்த வாண்மையோன் நிறத்தே, 

திணை - கரந்தை ; தறை - கையறுநீலை. 

கண்டார் தாய்க்குச்சொல்லியது. 

கழாத்தலை யார், (2.810) 

(௨௭௧.) நீரற வறியா நிலமுதற் கலந்த 

௫ 

கருங்குர ஜனொச்டக் கண்ணார் குவவுச்கமை 
மெல்லிமை மகளி ரைதக லல்குற் 

ஜொடலை யாகவுங் கண்டன மினியே 

வெருவரு குருகியொடு மயங்கி யுருவுகரக் 

தெற்றுவாய்ப் பட்ட. தெரிய லூரன் 

செத்துப் பருக் துண் புவப்பயாபங் கண்டன 

மறம்புகன் மைக்தன் மலை மாறே, 

திணை - நோச்சி; துறை - சேநவிடைவீழ்தல். 

வேறிபாடிய காமக்கண்ணியார், (௨௭௧) 

௨௭௨.) மணிதுணர்ர் தன்ன மாக்குர ஷெசைகி கீ துச் னு 
போதுவிரி பன்மா னுள்ளுஞ சிறந்த 

காத னன்மர நீமற் றிகனே 

கடியுடை வியனகர்க் காண்வரப் பொலிந்த 

தொடியுடை மகளி ரல்குலுங் இடத்தி 

காப்புடைப் புரிசை புக்குமா றழித்தலி 

னூர்ப்புறங் கொடா௮ கெடுந்தகை 

பீடுகெழு சென்னிச் கஇழமையு கினதே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

மோசிசாத்தனூர். (௨௪௨)



புறநானூநு மூலமும் உணாயும். 

(௨௭௬.) மாவா ராதே மாவா சாதே 

யெல்லார் மாவும் வந்தன வெம்மிற் 

புல்லுளைக் குடுமிப் புதலவற் றந்த 

செல்வ ஞூரு மாவா ராதே 

டு யிருபோ யாறற வொருபெருமள் கூடல் 

விலங்கிடு பெருமரம் போல 

வுலந் தின்று கொல்லவன் மலைந்த மாவே. 

திணை - தும்பை; துறை - ததிரைமறம். 
எநலமவேளியஞூர். 

(௨௭௪.) og கச்சைப் பூவா சாடைப் 
பீலிக் கண்ணிப் பெருந்தகை மறவன் 

மேல்வருக் களிற்ரொடு வேறுரக் இனியே 

தன்னு அரக்குவன் பாலு மொன்னல 

டி செஃகுடை வலத்தர் மாவொடு பரத்தரச் 

கையின் வாங்கிச் தூ$இ 

மொய்ம்பி லூக்கி மெய்க்கொண் டனனே, 

திணை - அது; துறை - எநமைமறம். 
உலோச்சனார். 

(௨௭௫.) கோட்டங் கண்ணியும் கொெதிரை யாடையும் 
வேட்டது சொல்லி வேந்தனைத் தொடுத்தலு 

மொத்தன்று மாதோ விவற்கே செற்மிய 

இணிகிலை யலறக் கூழை போழ்ந்துதன் 

டு வடிமா ணெஃகம் கடி.மூகத் தேக்தி 

யோம்புமி னோம்புமி னிவணென வோம்ப 
தொடர்சொள் யானையிற் குடர்கா றட்பக் 

கன்றமா கறவை மான 

முூனசமத் தொழிந்ததன் ரோழற்கு வருமே. 

த்ணையும் துறையும் அவை. 

ஒநஉத்தனார். 
(௨௭௬.) ஈறுவிரை துறர்த£ரரைவெண் கூத 

லிர்ம்கா மன்ன திரங்குகண் வறு முலைச் 

செம்முது பெண்டின காதலஞ் சிரூ௮ன் 

குடப்பாற் சில்லுறை போலப் 

டு படைக்குகோ யெல்லாம் தானா பினனே, 

தீணை - அது; துறை - தானைநீலை. 
மதுமைப்பூதனிளநாகனார். 

௨௪௯ 

(௨௪௯) 

(௨௪௪ 

(௨௪௫) 

(௨௪௬)



௨௫௦ புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

(௨௭௭.) ....4 42 வெக பகவ னின் 
வானமாக் கூர்கன் முதியோள் சிறுவன் 

களியெறிரஈ்து பட்டன னென்னு மூவகை 

யீன்ற ஞான்றினும் பெரிதே கண்ணீர் 

டு கொன்கழை துயல்வரும் வெத ,......... 

ee தீ தூஙகிய சகரினும் பலவே. 

தீணை - அது; துறை - உவகைக்கலும்ச் சி. 

பூங்கணுத்திரையார். (௨௪௨௪) 

(௨௭௮) கரம்பெழுக் அலறிய நிரம்பா மென்றோண் 

முளரி மருங்கின் முூதியோள் இறுவன் 

படையழிக்.து மாறின னென்றுபலர் கூற 

மண்டமர்க் குடைந்கன னாயி லுண்டவென் 

டு முலையறுக் தரிவென் யானெனச் சினைஇக 

கொண்ட வாளொடு படுிபிணம் பெயராச் 

செங்களர் தழவுவோள சிதை துவே முகய 

பமெகன் கிடக்கை காணூஉ 

வின்ற ஞான்மிலும் பெரிதுவந் தனளே. 

திணையும் துறையும் வலை. 

காக்கைபாடினியார் *நச்சேன்னையார். (௨௭௮) 

(௨௭௯.) கெடுக சிந்தை கடி.திவ டுணிவே 

மூதின் மகளி ராத றகுமே 

மேனா ளூற்றசெரு விற்க டன்னை 

யானை யெறிக்து களததொழிர் தனனே 

டு நெரு லும்றசெரு விழ்வெள் கொழுநன் 

பெருகிரை விலக யாண்டுப்பட் டனனே 

இன்றும், செருப்பமை கேட்டு விருப்புற்று மயல்கி 

வேல்கைக் கொடுத்து வெளிது விரித்.தடீஇப் 
பாதறுமயிர்க குடுமி யெண்ணெய் நீவி 

௧௦ யொருமக னல்ல தில்லோள் 

செருமுக மோக்கிச் செல்கென விடுமே, 

திணை - வாகை; துறை - ழதின்ழலலை, 

ஒக்கூர்மாசாத்தியார். (௨௭௯) 

(௨.௮0.) என்னை மார்பிழ் புண்ணும் வெய்ய 

நொள் வந்து தும்பியு் துவைக்கு 
  

* சச்செள்ளையரரென்றும், ஈச்செளையாரென்றும் பிரதிபேதமுண்டு,



புறநானூறு மூலமும் உணாயும். உடுக 

கெடுககர் வரைப்பின் விளக்கு கில்லா 

அஞ்சாக் கண்ணே துயிலும் வேட்கு 

டு மஞ்சுவரு குராஅழ் ஞூரலுக் தூற்.ு 
கென்னி ரெறிக்து விரிச்சி யோர்க்குஞ் 

செம்முது பெண்டின் சொல்லு நிரம்பா 

அடிய பாண பாடுவல் விறலி 

யென்னா குவிர்கொ லளியிர் நுமக்கு 

௧௦ மிவணுறை வாழ்க்கையோ வரிதே யானு 

மண்ணுறு மழித்தலைத் தெண்ணீர் வாரத் 

தொன்றுகா முடுச்த வம்பகைத் தெரியத் 

சிறுவெள் ளரம்ப லல்லி யுண்ணுங் 

கழிசல மகளிர் போல 

க(ந வழிநினைர் இருத்த லதனினு wis. 

தீணை - போதுவியல் ; துறை - ஆனந்தப்பையுள். 

மாறேக்கத்துநப்பசலையார். (௨௮0) 

(௨௮௧.)%(௧)ீம்கனி யிரமொடு வேம்பு (௨)மனைச்செரீஇ 

(௩.)வாங்குமருப் பியாழொடு பல்லியஙய கறஙகப் 

(௪)பையப் பெயர்த்து (ட)மைவிழமு திழுகி 

யையவி சிதறி யாம்ப லூதி 

௫ யிசைமணி யெறிந்து காஞ்சி பாடி. 

ெடுஈகா வரைப்பிழ் கடிரறை புகைஇக் 

(௬.காக்ச வம்மோ காகலந் தோழி 
வேட துறு விழுமக் தாகிய 

பூம்பொறி யுடைய நெடுந்தகை புண்ணே. 

திணை - (காஜ்]சி; துறை - பேய்க்காஜ்சி, 

  
அ?சிலகிழார். (௨௮௧) 

-2ங்ணொியிரமொடு, ௯. . யாங்குமருப்பு. Sr. சாக்கமவம்மோ, 

நஇம்கனியிரவமொடு, ௪. கைபயப்பெயர்த்து. 

மனைச்செரீஇய. இ, மையிமுஇழுக, 

(௨.௮௨.) எஃகுளங் கழிய விருகில மருக்க 

னருங்கட னிமுத்த பெருஞ்செ யாளனை 

யாண்டுள னேவென வினவுதி யாயிற் 

* இதுரு தலாக மூலத்தில் இயைபிவிசைக்குறிக்குட்பட்ட எண்களுக்குச் 

சரியாக அவ்வப்பாட்டின்ழே எழுதப்பட்டுள்ள குறிப்புக்கள், பிரதிபேதங்களி 

ஓள்ள பாடபேதங்களெனக்சொள்க,



உடு௨ புறநானூறு மூலமும் உணாயும். 

வருபடை தாங்யெ களரதா ரகல 

மருங்கட னிறுமாா (க)வயவ செறிய 

வுடம்பும் தோன்றா வுயிர்கெட் டன்றே 

மலையுகர் மடங்கி மாறெதிர் (௨)கழியத் 

யலகை (௩)போகிச் இதைந்துவே ரூய 
பலகை யல்லது களத்தொழி யாதே 

சேண்வீளங்கு நல்லிசை நிறீஇ 
காஈவில் புலவர் வாயு ளானே. 

பாலைபாடியபேநங்கடுங்கோ. (௨௮௨) 
  

௧, வாயரெறிய, ௨. கழறிய, m பொறகச. 

(௨.௮௬.)%ஓண்செங் குசலிச் தண்கயங் கலங்கிக், (க)களை£ரகாயகாளினா 

பெறூஉம் பெளவவுறையளவா,........ . ப விமயககி 

மாறுகொளமுதலையொழேமாதுபெயரு, மழிமமிலனட IGT 

கையுமெனறும wens iaresmassens sey மனறுளென 

பதுகெட.. 2 ட ஃவவினெபாங்கற 

சதாகுழகுதட்டினவெனிறத இங்க ஞுமிரபுந றப்படாவளவை த 

தெறுவா தெறறிபபாவைதிணிமணலயரு மென்றனோண் மகளிர் 

  

தனறுபப ப... பப பட்ட படவ ண்டபாசலைக், கமம்பூரக்தும்பை 

நுதலசைகத்தோனே. 

தீணை - தும்பை; துறை - பாடாண்பாட்டு, 

அ௮ணநேடங்க....................... யார். (௨௮௯) 

௪. கள்யுளானெ................. விமயகட மாறுகொளமுதலையொடுழமா நீர் 

சாய்சாளிரைபெறூஉமயெளவவவுறையளவா............... ரனெபாஙகறகதிர் 

பெயருமழிமபிலணட ஐசாறகையுமெனறுமவலம்புரிகோச ஈவைச்களத்தானூமனறு 
ளென்பதுகெட......... சூழ்குறட்டினவேனிறத்திங்கணாயிறுபுறப்படாவளவை, 

(௨௦௪.) வருக இல் வல்லே வருகதில் வல்லென 

௫ 

வேந்துவிடு Sips se தாம்காங் கசைப்ப 

நாலரி மாலை (க)சூடிக் காலிற் 

றஐமியன் வந்த ரூதி லாள 

னருஞ்சமந் தாங்கி முன்னின் Gy dos 

வொருகை யிரும்பிணத் தெயிறு (௨)மிறையாகத் 

* இப்பாட்டு, பொருள்விளங்காமையால் ஏட்டி.லுள்ளவாறே பதிப்பிச்சப் 

பட்டத. பின்னும் இப்படி.யே பலவிடத்தும் பதிப்பிச்சப்படும்.



புறநானூறு மூலமும் உரையும் ௨௫௩. 

(க.)திரிந்த வாய்வா டிருத்தாத் 
(௪)தனக்கிரிர் தானைப் பெயாபுற ஈகுமே, 

தீணையும் துறையும் அவை, 

ஒரம்போகீயாம், (௨௮௪) 

க, சூட்டி, ௨, பிறையாக, ௬... திருந்த, ௪, தனக்இருச்தானை. 

(௨௮௫,) பாசறை பீரே பாசறை மீரே 

துடியன் கையது வேலே யடி.புணர் 

வாங்கிரு மருப்பிற் ீர்தொடைச் மியாழ்ப் 

பாணன் கையது தோலே காண்வரக் 

டு கடுர்செற்றுஞ்டையின்............ 
வாடிய மாலை மலைந்த சென்னியன் 

வேர் நுதொழி லயரு மருக்தலைச் சுற்றமொடு 

நெடுககா வந்தென விடுகணை யொசித்த 

(க) ரூரிவெண்டோள்... 

௧௦ சேறுபடு குருதிச்  செம்மலுக் கோத 

(௨)மாறுசெறு கெடுவேன் மார்புளம் போக 

நிணம்பொதி கழலொடு நிலஞ்சேர்க் தனனே 

அதுகண்டு, (௩)பரந்தோ ரெல்லாம் புகழத் தலைபணிஈ 

இறைஞ்சி யோனே குரிசில் பிறஙகுகதி 

சுடு ரலமருல் சழனித் கண்ணடை யொழிய 

(௪)விலம்பா டொக்கற் றலைவற்கோ 

கரமபைச் சீறூர் ஈல்கின னெனவே, 

த்ணை - வாகை, துறை- ........ ழலலை- 

அரி சில்கீழார். (௨௮௫) 

௧, மூரிவெண்டோல், ௨. மாறுபடுகெடு, ௬. பார்த்தோர். ௪, ௮லம்பாடு, 

(௨௮௬.) வெள்ளைவெள் யாட்டுச் செச்சை போலத் 

தன்னோ ரன்ன விளைய ரிருப்பப் 

பலர்மீது நீட்டிய மண்டை(க)யென் சிறுவனைக 

கால்கழி கட்டிலிற் Se ads 

டு தாவெள் எறுவை (௨)போர்ப்பித் திலதே,. 

திணை - தும்பை; துறை - வேத்தியல், 

ஒளவையார். (௨௮௬) 
வை 

௧, எண், ௨. போர்ப்பித்திலவே, 
போரப்பிச்திலனே.



௨௫௫ புறசானூறு மூலமும் உராயும். 

(௨௮௭.) துடியெறி யும்புலைய 
வெறிகோல்கொள்ளு மிழிசின 

கால மாரியி னம்பு தைப்பினும் 

வயற்சகெண்டையின் வேல்பிறழிலும் 

டு பொலம்புனை யோடை யண்ணல் யானை 

யிலங்குவான் மருப்பி னுஇமடுத் தான்றினு 

மோடல் செல்லாப் பீடுடை யாளர் 

கெடுநீர்ப் பொய்கைப் பிறழிய வாளை 

கெல்லுடை நெடுககாக் கூட்டுமுதற் (க)புசளுந் 

௧௦ தண்ணடை பெறுதல் யாவது படினே 

மாடன் மகளிர் (௨)மன்ற னன்று 

மூயர்நிலை யுலகத்து நுகாப வதனால் 

வம்ப வேந்தன் முனை 

யிம்பர் நின்றுங் காண்டிரோ வரவே, 

தீணை - கரந்தை; துறை - நீண்மோமி, 

சாத்தந்தையார். (௨.௮௪) 
  

௧, பிறழும், ௨. மண்ணசன்்று, 

(௨௮.) மண்கொள வரிந்த வைக்நுதி மருப்பி 

னண்ண னல்லே றநிரண்டுடன் மடுதது 

வென்றதன் பச்சை சீவாது போர்கத 

திண்பிணி முரச மிடைப்புலச் தரங்க 

டு வாரமர் மயலங்கெ ஞாட்பிற் ஹறெறுவா 

நெடுவேல் பாய்க்த காணுடை கெஞ்சத 

(க)தருகுகை ......... மன்ற 
குருதியொடு தயல்வரு மார்பின் 

மூயக்டை யீயாது மொய்த்தன பருக்தே. 

திணை - தும்பை, துறை - மதின்ழலலை. 

கழாத்தலையார். (௨௮௮) 

௪. தருகுறை, 
(௨௮௯.) ஈரச் செவ்வியு......... 

நல்லெருது நோக்க வீறு......... 

வேறல் லாயு முழவன் போலப் 

டு பாடுபெ௮ தொல்குடிப் பாபெல தாங்கிய



புறநானூறு மூலமும் உளாயும். ௨௫ 

மூதி லாள ருள்ளுங் srade 

PmsEGqg pes CoeBu ப. wes 

we று மதுவுமன் “98 Cen 

கேட்டியோ வாழி பாண பாசழைப் 

பூக்கோ ளின்றென் றிரைாயு 

மடிவாய்த் தண்ணுமை யிழிசினன் குரலே. 

கழாத்தலையார், (௨௮௯) 

(௨௯௦.) இவற்கித் தண்மதி கள்ளே எனப்போ 

ரினக்களிற் மியானை யியறோக் குரிசி 

னுந்தை தந்தைக் கிவன்றந்தை தந்ைத 

யெடுத்தெறி ஞாட்பி னிமையான் றச்ச 

டு னடுத்தெமி குறட்டி னின்றுமாய்க் தனனே 

மதறப்புகழ் நிறைந்த மைக்கினோ னிவனு 

முறைப்புழி யோலை போல 

மறைக்குவன் பெருமறஙிற் குறித்துவரு வேலே, 

திணை - கரந்தை; துறை - தடிநீலையுரைத்தல். 
ஒளவையார். (௨௯௦) 

(௨௯௧.) சரு௮ர் அடியர் பாடுவன் மகார 

தூவெள் ளறுவை மாயோந் குறுகி 

(க)யிரும்புட் பூச லோம்புமின் யானும் 

விளரிக் கொட்பின் வெண்ணரி கடிகுவெ 

டு ளெம்போற் பெருவிதுப் புறநுக வேந்தே 
கொன்னுஞ் சாதல் வெய்யோற்குக்தன்றலை 

மணிமருண் மாலை சூட்டி யவன்றலை 

யொருகாழ் மாலை தான்மலைந் தனனே, 

திணை - கரந்தை; துறை - வேத்தியல். 

கேடூங்கழத்துப்பாணர். (௨௬௧) 
    

௧, இரும்பூட்பூசல், 

(௨௯௨.) வேந்தாக் கேந்திய 8ந்தண ௬...... 

bes eeaeee தனக்குமுறை வளாவ விலக்க 
வாய்வாள் பற்றி நின்றன னென்று 

ஏசினவ லோம்புமின் சிறுபுல் லாள 

டு ரீண்டே, போல வேண்வெ னாயி



௨௫௭௬ புறநானூறு மூலமும் உரையும்: 

னென்ருறை வருக வென்னான் கம்மென 

வெழுதரு பெரும்படை வில£இ 
யாண்டு கிற்கு மாண்டகை யன்னே. 

திணை - வத்சி; துறை - பேநக்சோற்றுந்லை, 

விரிச்சியூர் நன்கைஞுர். (௨௬௨) 

(௨௯௬.) (க)நிறபபுடகொலளையானைமெலொன 
குறுமபறகெறியுமொவறறணணுமை 

நாணுடைமாககடகிரஙகுமாயி 

(உனெமபிறுமபேரெழிலிழிஈதுவில்யெனப 

டு பிறர்மனை புகுவர் கொல்லோ 

வளி.ய டானே பூவிலைப் பெண்டே. 

திணை - காஜ்சி; துறை - பூக்கோட்காஜ்சி, 

நோச்சிநீயமங்கீழார். (௨௬௯) 

௧. கிறபபுடகொலளைமெலொனதுவமபறகெறியு. ௨. னெமபிதும. 

(௨௯௪.) வெண்குடை மதிய மேனிலாத் திகழ்தரக் 
(௪)கண்கூ டியாதீத கடன்மருள் பாசறைக் 

குமரிப்படை (௨)சழூஇய கூறறுவினை யாடவர் 

தீமாபிற (௩) ர.றியா வமாமயக் கழுவத் 

டு திறையும பெயருச் தோத்றி sua 
ணுண்முறை தபு.த்தீர் வம்மி னீங்கெனப் 

போர்மலைச் (௪)தொருசிறை நிற்ப யாவரு 

மாவுமிழ் மணியிற் குறுகார 

(டு)கிராதார் மார்பினின் கேள்வனைப் பிறபே, 

திணை - தும்பை; துறை - தானைமறம். 

பேரந்தலை ச்சாத்தனார். (௨௬௪) 
கணவனைக் 

௪. கண்கூடிறுச்ச. ௯, அ௮றியாதமர், டு. நிரைகாழ்மாலையெங் 

௨, தழீஇக். ௪.  ஒருதறகநிற்ப, சேள்வனை, 

(௨௯௫.) கடல்கிளம் தன்ன கட்டர் காப்பண் 

வேக்துவாய் மடிச்து வேறலைப் (க)பெயயித் 

(௨தோடுகைச் தெழுதருர் (௩) துரந்தெறி ஞாட்பின் 
வருபடை போழ்ந்து வாய்ப்பட விலங்கி 

டு யிடைப்படை யழுவத்துச் சிதை அவே ராகிய 

சிறப்புடை யாளன் மாண்புகண் டருளி



புறநானூறு மூலமும் உராயும். உ௫எ 

வாடுமுலை யூறிச் சுரக்தன 
வோடாப் பூட்கை விடலை தாய்க்கே. 

திணை - தும்பை) துறை - உவகைக்கலும்ச் சி. 

ஒளவையார். (௨௯௦) 

& பெயரத், ௨. தொழுகைத். ௯. 

(௨௯௬,) வேம்புசினை யொடிப்பவுங் காஞ்ச பாடவு 

நெய்யுடைக் கைய ரையவி புகைப்பவு 

மெல்லா மனையுங் கல்லென் றனவே 

வேர துடன் ஜறெறிவான் கொல்லோ 

௫ நெடி. துவஈ தன்றா னெடுந்தகை தேரே. 

திணை - வாகை; துறை - ஏறண்ழலலை. 

வேள்ளைமாளர். (௨௬௬) 

(௨௯௭.) பெருநீர் மேவற் றண்ணடை யெருமை 
பிருமருப் புறழு நெடுமா (க)ணெற்றின் 

பைம்பய அுதிர்க்ச கோதின் கோலணைக் 

கன்றுடை மரையா துஞ்சுஞ 8€றார்க் 
௫ கோளிவண் வேண்மூடம் புரவே (௨)காரரி 

(௩)கனைமுகீர் சாடி நறவின் வாழ்த்திச் 

துறைஈனி கெழீஇக் கம்பு விலுக் 

தண்ணடை பெறுதலு முரித்சே (௪)வைநநுஇ 

கெருவேல் பாய்ந்த மார்பின் 

௧௦ மடல்வன் போக்கையி னிற்கு மோர்க்கே. 

சிண - வெட்சி; துறை - உண்டாட்டு, 

(௨௯௭௪) se @eree 94௨௨4௦ ௩ Beet SSF 4௨௪69௨௪௩௦௨) 6664, 

க. நெற்றின், ௨, நாரி. fm. too pap Sr, ௪, 

(௨௯௮௮.) எமக்கே கலங்க றருமே தானே 

Cam லுண்ணு மன்னே ஈன்று 

மின்னான் மன்ற வேந்தே யினியே 

கேரா ராரெயின் மூற்றி வாய்மடித் 

டு... ட ர்யுர் தெனவே. 

திணை - கரந்தை; துறை - நே$மோமி. 

*ஆலியார். (௨௧௮) 
  

  

* அனியாரென்றம் பிரதிபேதமுண்டு,



உடு] புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

(௨௯௯,) பருத்தி வேலிச் நோர் மன்ன 

(க)னுழுத்தத ௬ண்ட வோய்ஈடைப் புரவி 
கடன்மண்டு தோணியிற் படைமுகம் போழ 

கெய்ம்மிதி யருக்திய கொய்சுவ லெருத்திற் 

டு றண்ணடை மன்னர் தகாருடைப் புரவி 

யணங்குடை முருகன் கோட்டத்துக் 

(௨/கலந்தொடா மகளிரி னிசழ்ஈதுநின் றவ்வே. 

தீணை - நொச்சி; துறை - ததிரைமறம். 

போன்ழடியார். (௨௯௬௯) 
    

௧. உழுததருணட, ௨. கலங்கொடா. 

(௩௬௦௦.) தொறா௮ தொரு௮ வென்றி தோலொடு 
அறுகன் மறையினு முய்குவை போலா 

கற்பெய் குன்றியிற் சுழலுவ் கண்ணன 
டு பேரூ ரட்ட கள்ளிற் 

(க)கோரிற் கோரிற் றேருமா னின்னே. 

தீணை - தும்பை; துறை - தானைமறம், 

அரிசிலகீழார். ( ௩௦௦) 

கோரிற்கோயிற். 

(௬௦௧.) பல்சான் மோ பல்சான் ரே 

குமரி மகளிர் கூர்தல் புரைய 

வமரி னிட்ட வருமுள் வேலிக் 

கல்லென் பாசறைப் பல்சான் றீரே 

டு முரசுமுழங்கு (க)தானைநு மரசு மோம்புமி 

Glen afl » 6 ga மருப்பினுவ் களிறும போற்றுமி 

னெனைகாட் (௨)டங்குநும் போயே யனைகா 

ளெறியா (௩)ரெ.றிதல் யாவண (௪)தெறிந்தோ 

செதிர்சென் றெறிதலுஞ் (டு)செலலா னதனா 

௧௦ லறிந்தோர் யாரவன் கண்ணிய பொருளே 

பலமென் மிகழ்த லோம்புமி னுதுக்கா 

ணிலனளப் பன்ன நில்வாக் குறுநெறி 

வண்பரிப் புவிப் பண்புபா ராட்டி. 

யெல்லிடைப் படர்தந் தோனே கல்லென 

கடு வேக தூர் யானைக் கலல 

தேந்துவன் (௬)போலான்ற னிலங்கிலை வேலே.



புறநானூறு மூலமும் உராயும். ௨௫௯ 

தீணையும் துறையும் ௮வை. 

  

அவூர்ழலங்கிழார். (௯௦௪) 

௪, டானையு, ௯. அறிதல், ட. செல்லாது. 

௨. தானு, ௪, அ௮றிச்தோன், Gre போலானி. 

(௬௦௨.) வெடிவேய் கொள்வது போல வோடிதி 
(௧)தாவு புகளு மாவே பூவே 

விளங்கிமை மகளிர் கூந்தற் கொண்ட 

௩ரநதப பலகாமக் கோதை (௨)ச.ற்றிய 

வைதமை பாணி வணர்கோட்டுச் €றியாழ்ச் 

கைவார் நரம்பின் பாணர்க் கோக்கயெ 

நிரம்பா வியீல்பிற கரம்பைச் சறூர் 

கோக்கினாச செகுக்குங் காளை (உ)யூக்கி 

(வேலி னட்ட களி௮ுபெயரத் தெண்ணின் 

௧௦ விண்ணிவர் விசும்பின் மீனுக் 

தண்பெய லுறையு முறையாற் முவே, 

திணை - அது; துறை - ததிரைமறம். 

    

வேறிபாடிய காமக்கண்ணியார். (௯௦௨) 

தாவுவுசளு, ௨. சுற்றியைதமை. ட ஊக்கு. வேவிணிட்ட. 

(௩௦௩.) கிலம்பிறக் கிடுவது போற்குளம்பு கடையூ 

வுள்ள மொழிககுங் கொட்பின் மானமே 

லெள்ளுநர்ச செகுக்குங் காளை கூர்த்த 

வெந்தஇிற லெல்க கெஞ்சுவடு விளைப்ப 

வாட்டி.க காணிய வருமே நெருநை 

யுணாசால் சிறப்பின் (க)வேந்தர் முன்னர்க் 

கரைபொரு முன்னீர்த் (௨) இரையிழ் போழ்க்தவர் 

கயந்தலை மடப்பிடி புலம்ப 

விலங்குமருப் பியானை யெறிந்த வெற்கே, 

திணையம் துறையும் அவை. 

எநமைவேளியனார். (mom) 

க. வேர்தன், ௨, தஇிழவிற, 

(௬௦௪.) கொடுக்குழை மகளிர் கோதை சூடி. 

நடுங்கு (க)பனிச் களைஇயர் காரரி பருகி 

வளிதொழி லொழிக்கும வண்பரிப் புரவி 
பண்ணற்கு விரைதி ௩யே நெருகை 

யெம்முற் றப்பியோன் றம்பியொ டொராங்கு



2.459 புறநானூறு மூலமும் உராயும். 

ஈாளைச் செய்குவ னமரெனக் கூறிப் 

(௨)புனவயி றருத்தலுஞ் செல்லான் (௩)பன்மான் 

கடவு மென்ப பெரிதே யதுகேட்டு 

வலம்படு முரசின் வெல்போர் வேந்த 

௧௦ னிலங்கிரும பாசறை நடுங்கின் 

ிரண்டா காதவன் கூறிய தெனவே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

அரிசிலகீழார். (௯௦௯) 

௧. _ பனிச்சசா௮ம், ௨. புன்மையிற, ௬. பனமாண. 

(௩௦௫.) வயலைக் கொடியின் வாடிய (௧)மருக்கு 

qua ஓாரதப் பயலைப் பார்ப்பா 

னெல்லி லந்து நில்லாது புக்குச் 

சொல்லிய சொல்லோ சிலவே யதற்கே 

யேணியுஞ சீப்பு மாற்றி 

மாண்வினை யானையு மணி(௨)களைந் கனவே. 

திணை - வாகை; துறை - பார்ப்பனவாகை, 

மதுரைவேளாசான், (௯௦௫) 
  

௧, மருங்கின், ௨. sire ger ar. 

(௩௦௬.) களிறுபொ.ரக் கலங்கு (க)கழன்முள் வேலி 

யரிதுண் கூவ லங்குடி௪ F wr 

ரொலீிமென் கூந்த லொண்ணுத லரிவை 

நடுகற் கைதொழுது பரவு மொடியாது 

விருந்தெதிர் பெறுகதில் யானே யென்னையு 

மொ... கட .. வேக்தனொடு 

நாதெரு விழுப்பகை ய ெய்துக வெனவே. 

திணை - அது; துறை - ழதின்ழலலை. 

அள்ளுர்நன்ழலலையார். (௯௦௬) 

௧, கன்முள்வேலி, 

(௩௦௭.) ஆசா கெர்தையார............. 
சுளிரொடு பட்டோன் வம்பலன் போலக் 
தோன்று முதுக்காண் வெரினில் வரியணில் 

வாலத் தன்ன EIEN ao Ges 

கழன்றுகு முதுவிய /,................. 
அ ஃஃஃஃலினுமயா(க)துமணர் 

யாருமி லொருை மூடத்தொ துறந்த



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௨௬௧ 

வாழா வன்பக டேய்ப்பச் (௨)தெறுவர் 

(௩) பேருயிர் கொள்ளு மாதோ வடுகளத் 

௧௦ தெஞ்சலிற் சிழர்தது பிறிதொன் மில்லெனப் 

ணை - தும்பை; துறை - 

பண்கொளற் கருமை கோக்கி 

கெஞ்சற வீழ்ந்த புராமை யோனே. 

பிட டயட ட்ட உட ட டட ட உக்க 

வறக தவவ வப வவ க கவ வட்ட் வடிகட்ட வவ வசட வவ வ வவ ய கவட (௯௦௪) 

௪, மன்ற, ௨. தெதறுவாப, im பெருயிர்க்கொ, 

(௬௦.9.) பொன்வார்க் தன்ன புரியடங்கு ஈரம்பின் 

&() 

மின்னேர் பர்சை மிஞிற்றுக்குரற் €றியாழ் 

நன்மை கிறைந்த ஈயவரு பாண 

சீ.றார் மன்னன் இறியிலை யெஃகம் 

வேர்.தார் யாளை யேந்துமுகத் ததுவே 

வேக் துடன் ஜெறிர்த வேலே யென்னை 

சாந்தா ரகல முூளங்கழிக் தன்றே 

புளங்கழி சுடர்ப்படை யேந்திஈம் பெருவிற 

லோச்சினன் ரக்த காலை மற்றவன் 

புன்றலை மடப்பிடி காணக் 

குஞ்சர மெல்லாம் புறக்கொடுத் தனவே. 

திணை - வாகை; துறை - ழதின்ழலலை, 

கோவூர்கிழார். (௬௦௮) 

(௩௦௯.) இரும்புமுகஞ் கதைய நாறி யொன்னா 

ரருஞ்சமங் கடத்த லேஜனோர்க்கு மெளிதே 

நல்லரா வுறையும் பற்றம் போலவுங் 

கொல்லேறு திரிதரு மன்றம் போலவு 

மாற்றருக் துப்பின் மாற்றோர் பாசறை 

யுளனென வரூ௨ மோரொளஸி 

வலனுயர் நெடுவே லென்னைகண் ணதுவே, 

திணை - தும்பை; துறை - நூமிலாட்டு. 

மதுரையிளங்கண்ணிக்கேளசிகளூர். (௯௦௯) 

(௬௧௦.) 

டு 

பால்கொண்டு மடுப்பவு முூண்ணா னாகலிற் 

செறா௮ தோச்சிய சறுகோ லஞ்சயொ 

டுயவொடு மனனே யினியே......... 

ட புகர்கிறங் கொண்ட களிறட் டானான் 

முன்னாள் வீழ்க்த வுரவோர மகனே



௨௬௨ புறநானூறு மூலமும் உராயும். 

புனணில னென்னும் புண்ணொன் றம்பு 

மானுளை யன்ன குடுமித் 

தோன்மிசைக இடந்த புல்லண லோனே. 

திணையும் துறையும் அளை. 

போன்ழடியார். (௯௧௦) 

(௬௧௧.) சளர்ப்படு கூவற் ரொண்டி காளும் 

புலைசுதி கழிஇய தூவெள் ளறுவை 

தாதெரு மறுகின் மாசுண விருந்து 

பலாகுமை செய்த மலர்தா சண்ணற் 

௫ கொருவரு மில்லை மாதோ செருவத் தச் 

சிறப்புடைச் செங்கண் புகையவோர் 

தோல்கொண்டு மறைக்குஞ் சால்புடை யோனே, 

தீணை - அது; துறை - பாடாண்பாட்டு. 

ஒளவையார். (௯௧௧) 

(௬௧௨.) ஈன்று புறக்தருத லென்றலைக் கடனே 

சான்றோ னாக்குக மந்கைக்குக் கடனே 

வேல்வடி.த்்.துக் கொடுத்தல் கொலலம்குக் கடனே 

நன்னடை நல்கல் வேந்தறகுக் கடனே 

டு யொளஸிறுவா ளருஞ்சம முருக்கிக் 

களிதெறிக் த பெயாதல் காளைக்குக் கடனே, 

தீணை - வாகை; துறை - ழதின்ழலலை, 

போன்ழடியார். (௯௧௨) 

(௬௧௩.) ௮க்த ஈண்ணிய நாடுகெழு பெருவிறல் 

கைப்பொருள் யாதொன்று மிலனே ஈச்சிக் 

காணிய சென்ற விரவன் மாக்கள் 

களிற்ளொடு நெடுந்தேர் வேண்டினும் கடல 

டு வுப்போய் சாகாட் டுமணர் காட்ட 

கழிமுகி குன்றத் தற்றே 
யெள்ளமை வின்றவ னுள்ளிய பொருளே. 

திணை - அது; துறை - வல்லாண்ழலலை, 

மாங்தடிகீழார். (௯௧௯) 

(௯௧௪.) மனைக்குவிளக் காகி வாணுதல் கணவன் 

முனைக்குவரம் பாய வென்வே னெடுந்தகை 
நடுகற் பிறங்கிய வுவலிடு பறந்தலைப் 

புன்காழ் நெல்லி வன்புலச் சீறூர்க்



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௨௬௩ 

டு குடியு மன்னுக தானே கொடியெடுத்து 

(க)நிறையமி£ தெழுதருக் தானைக்குச் 

Ren p wy 6 £0 Cor got னிறைவிழு முறினே, 

திணையும் துறையும் அவை, 
ஐயூர்ழடவனார். (mae) 

(௩௧௫.) உடைய னாயி னுண்ணவும் வல்லன் 
கடவர் ம.து மிரப்போரக் கய 

மடவர் மதிழ்துணை கெடுமா னஞ்சு 

யில்லிறைச் செரீஇய ஜெலிகோல் போலத் 

௫ தோன்று திருக்கவும் வலலன் மத்......... 

கனையெரி போலத் 

தோன்றவும் வல்லன்ரான் தோன்றுங் காலே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

நேடுமானஜ்சியை ஒளவையார். (௯௪௫) 

(௩௧௬.) கள்ளின் வாழ்த்திக் கள்ளின் வா்.த்.இிக் 

காட்டொடு மிடைக்சு சீயா முன்றி 

னாட்செருக் (க)கனந்தர்த் தயுசு வோனே 

யவனெம் மிறைவன் யாமவன பாணர் 

டு நெருகை வந்த விருந்திற்கு மற்றுத்த 

னிரும்புடைப் பழவாள் வைத்தன ஸின் மிர் 

கருங்கோட்டுச சீறியாம் பனைய மிதுகொண் 

(௩வஇ லாள னென்னாது நீயும் 

வள்ளி மருங்குல் வயங்கிழை யணியக் 

௧௦ கள்ளூடைக் கலத்தேம் யாமகிழ் தூங்கஈ 

(௨)சென்றுவாய் சிவஈ துமேல் வருக 

சிறுகண் யானை வேந்துவிமு appa. 

திணையும் துறையும் அவை. 

மதுரைக்கள்ளிற்கடையத்தன்வேண்ணாகளூர். (௯௪௬) 

5. களநதரததுஞசு, ௨. 

செறுநாரடிவக்து, 

(௩௧௭.) வெ.. பக வட்ட இஸ் 

ap Bp "இடத்த பெருல்களி ய. யாளர்க் 
கதளுண் டாயினும் பாயுண் டாயினும் 

யாதுண் டாயினுங் கொடுமின் வல்மீல



௨௬௪ புறதானூ நு மூலமும் உரையும். 

௫ வேட்கை மீளப..., 666,252 ௨௨6 Bee @ees 

பிறர்க்கும் யார்ச்கு மீயக துயிலெறபினனெ. 

திணையும் துறையும் அவை. 

வேம்பற்றூர்க் தமரனார். (௯௧௭) 

(௩௧௮.) கொய்யடகு வாடச் தருவிற் குண௩...... 
மயிலஞ்சாயன் மா௮ு யோளொடு 

பசித்தன் றம்ம பெருச்சகை யூசே 

மனையுறை குரீஇக் கறழையணற் சேவல் 

டு பாணா (௧)ஈரம்பிசை நீரொடு வயமான 

கு.சசை பீலியி னிளமை(௨)மத்த குடமபைப் 
பெருஞ்செய் நெல்லி னரிச யார்ந்துதன் 

புன்புறப் பெடையொடு வதியும் 

யாணர்த் தாகும் வேந்துவிழு முறினே. 

திணையும் துறையும் அவை, 

பேநங்தன்றூர்கீழார். (௯௪௮) 
  

௧, சஈரம்பின்சுரொடு, ௨, பூத்த, 

(௩௧௯.) பூவற் படுவிற் கூவற் (க) ரோண்டிய 
செங்கட் சன்னீர் பெய்த றின் 
முன்றி லிருந்த முதுவாய்ச் சாடி. 

(௨)யாங்கஃ் டிணடென வறிதுமா செனெறு 

டு படலை முன்றிற் சி.றுஇனை யுணங்கல் 

புறவு மீகலு மறவு முண்கெனப் 
பெய்தற் கெல்லின்று பொழுதே யதனான் 

முபலசுட்ட வாயினுர் தருகு வேம்(௩)புகுக் 

திங்கிருக் தீமே முதுவாய்ப் பாண 

௧௦ கொடுங்கோட் டாமா னடுக்குதலைக் குழவி 

புன்றலைச் ஏிறா௮ர் கன்றெனப் பூட்டுஞ் 

சார் மன்ன னெருநை ஞாங்கர் 

வேந்துவிடு தொழிலொடு சென்றனன் வந்துகின் 

பாடினி மாலை யணிய 

௧௫ வாடாத் தாமரை சூட்டுவ னினக்கே. 

திணையும் துறையும் அவை, 

ஆலங்தழி. வங்கனூர். (௯௪௧) 

௧. றஜொடிய, ௨, யாறுல்டுண, m புகுசரீஙூ௫.



புறநானூறு மூலமும் உராயும். ௨௬௫ 

(௩௨௦.) மூன்றின் முஞ்ஞையொடு முசுண்டை பம்பிப் 

பக்தர் வேண்டாப் பலர்தூங்கு நீழுற் 

கைம்மான் வேட்டுவன் கனைதுயின் மடிந்தெனப் 

பார்வை மடப்பிணை த;8இப் பிறிதோர் 

டு $ீர்தொழிற் றனிக்கலை திசாத்துவிளை யாட 

வின்புறு புணர்நிலை கண்ட மனையோள் 

கணவ னெழுதலு மஞ்சிக் கலையே 

பிணைவயிற் மிர்தலு மஞ்ு யாவது 

மில்வழக காமையிற் கல்லென லொலித்து 

௧௦ மான்கட் பெய்க வுணங்கு இனை வல்சி 

கானக் கோறியொ ம கல்கவார் துண்டென 

வார நெருப்பினார ஞறத் 
தடிவார்ந் தட்ட மூழுவள் நர 

மிரும்பே ரொக்கலொ டொருங்கினி தருந்தித 

கடு தங்கை சென்மோ பாண தங்காது 

வேர்துகரு விழுக்கூம் பரிசிலாக் கென்று 

மருகா இயம் வண்மை 

யுராசர னெமிக்தகை யோம்பு ராரே, 

கிணையும் துறையும் அவை, 

வீரைவேளியஞுர், (௬௨௦) 

(௩௨௧.) பொரிப்புறப் பூழின் போர்வல் (க) சேவன் 

மேந்தோல களைந்த கொள் வெள்ளெட் 

களகிடை. யபுணஙகற செவ்வி கொண்டென 

வேனிற் கோல்டன் பும்பொகுட் டன்ன 

டு குடஈகதையஞ செவி.ப கொடடெலி யாடடக 

கலியரா வரகின் பிறங்குப் சொளிக்கும் 

வன்புல வைபபி னதுவே சென்று 

தன்பழம் பிஇ ............ னனோ பாண 

வாள்வடு விளங்கிய சென்னிச் 

௧௦ செருவெங் குரிசி லோம்பு மூசே, 

தீணையும் துறையும் ௮வை, 

உறையூர் மநத்துவன் தர்மோதரனுூர், (௬௨௧) 

௪. செலவன,. 

(௩௨௨.) (க)உழு...... ப ப வவ வவட வடக ன 
கலைமூட் கள்ளிப் பொரியரைப் பொருந்தப் 

aH



௨௭௬௭ புறநானூறு மூலமும் உராயும்: 

பு.துவச கரிகாற்"கருப்பை யெய்த 
புன்றலைச் font வில்லெடுத் தார்ப்பிற் 

டு. “ அடைய 

நன்றித் / பாயும் வன்புலத் த் ததுவே 

கரும்பி னேத்தஞ் சிலைப்பி னயலிற் 

பெருஞசுவல் வாகா பிறமு மாய்கட் 

திணையும் துறையும் அவை, 

Sot Sip i. (௧௨௨) 

PY. 

(:௩௨௩.) புலிப்பாத் பட்ட வாமான் குழவிக்குச் 

சனங்கழி மாசாக் கன்றுமடுத் தூட்டுங் 

குள்ளியது ஈரக்கு மோம்பா விகை 

டு வெள்வே லாவ மாயி ஜெள்வாட் 

கறையடி. யானைக் கலல 

துறைகழி யாவேலொனஷூ............ 

வவட வ கவ்வ வட வ டவ வட்ட தட்டு கட்டட க வக டார்கிழார். (௬௨௯) 

(௩௨௪.) வெருக்குவிடை யன்ன வெருஜேக்குக் கயக்தலைப் 

புள்ஞ்ன் மின்ற புலவுகாறு கயவாய 

வெள்வாய் (க)வேட்டுவர் வீழதுணை மசாஅர் 

இறியிலை யுடையின் ஈரையுடை வாண்டு 

டு ரூக அண்கோற் செறித்த வம்பின் 

வலா௫ர் வல்விற் குலாவரக் கோலிப் 

பருத்தி வேலிக் கருப்பை பார்க்கும 

புன்புலந் தழீஇய வங்குடிச் F pres 

குமிமுண் வெள்ளை (௨)பகுவாய் பெயர்த்த 

௧௦ வெண்காழ் (௩.)தாய (௪)வண்காற் பக்த 
ரிடையன் பொத்திய சிறு£ விளக்கச் தப் 

பாணரொ டிருந்த STSCI. OBE Seng 

வலம்படு தானை வெர்தற் 

குலந்துழி யுலக்கு கெஞ்சி துணையே,



புறநானூது மூலமும் உரையும், ௨௬௭ 

தீணையும் துறையும் அவை. 

ஆலத்தூர் கபார். (௬௨௪) 

௪, வேட்டுவன், ௨. மறுகுவாய். ௬. காய, ௪, வன்சாழ்ப்பர்தர். 

மறுவாய், 

(௩௨உட.) களிறுநீ மூடிய விடுகில் மருங்கின் 

வம்பப் பெரும்பெயல் வரைந்துசொரிர் திறக்தெனக் 

கூழிசொள் சன்வரீர் குரா௮ லுண்டலிற் 

சேறுகிளைச் தட்ட கலுழ்கண் ஹூறன் 

மு முறையி னுண்ணு கிறையா வாழ்ககை 

முளவுமா தொலைச்சிய £முச்சொ லாடவ 

ருடும்புமு தறுத்த (க)வொடுிங்காழ்ப் படலைச் 

றின் முன்றிற் கூறுசெய் இடுமார் 

கொள்ளி வைத்த கொழுகிண நாற்ற 

௧௦ மறுகுடன கமழு மதுகை மன்றத 

இலக்தலை யிரததி யலங்குபடு நிழற் 

கயந்தலைச் சிறாஅர் கணைவிளை பாடு 

(உ)மருமுூனை யிருக்கை யதுவே வென்வேல் 

வேஈதுதலை வரினுஈ தாங்கும் 

௧௫ தாங்கா விகை மெடுந்தகை (சே. 

தீணையும் துறையும் அவை, 

உறையூர் ழதுகண்ணன்சாத்தனார். 
mee nee Tee வெமையம் வெய் ப ட மெடவெல ய். வசம் வவ ய்ய 

(௬௨௫) 

க. கொடுங்காழ். ௨. அருமிளை, 

(௩௨௬.) ஊர் முது வேலிப் பார்நடை வெரு 

னிநட்பகை வெொஇய நாகள௦ பேடை 

யுயிரகடுக கற்றுப் புலாவிடகி பாறற௪ 

சிறையுஞ் செற்றையும புடையுக ளெழுக்த 

டு பருத்திப் பெண்டின் சிறு Sontag ga 

கஇரட்பூ நெற்றிச் மேவலித் உணியு 

மருமுனை யிருககை யதுவே மனைவியும் 

வேட்டச சி௫.௮ர் சேட்புலம படசாு 

படமடைக் கொண்ட குறுந்தா ளுடும்பின் 

௧௦ விழுக்குகிணம் பெயத தயிர்க்கண் விதவை 

யாணர் ஈலலவை பாணரொ டொராங்கு 

வருவிரு௩ தயரும் விருப்பினள் கிழவனு 

மருஞ்சமம் ததையத் தாக்கப் பொருஞ்சமத்



௨௬௮ புறநானூறு மூலமும் உரையும், 

தண்ணல யானை யணிந்த 

கடு பொன்செ யோடைப் பெரும்பரி ௪லனே. 

திணையும் துறையும் ௮வை௦ 
*தங்கால் பூட்கோவலனார், (௯௨௬) 

(௩௨௭.) எருது காலுமு இளைஞர் கொன்ற 

(க)சில்விளை வரகின் புல்லென் குப்பை 

தொடுத்த சடவர்க்குக் கொதெத மிசசில் 

பசித்த பாண ருண்டுகடை தப்பலி 

டு ஷொக்க லொற்கஞ் சொலியத் தன்லூர்ச் 

சிறுபுல் லாளர் முகத்தவை கூறி 

(௨)வாகுகட னிரக்கு நெடுந்தகை 

ய சசுவரிற் முங்கும் வல்லா என்னே. 

திணையும் துறையும் ௮வை. 
௩௪9௭௪4 4௨௨௨ ய 4 உ 6௨௫ ௨௨.90 ௨44 உ 29645 44 ௨6) 65% % ௨௬ 

(௬௨௭௪) 

௪. சில்வினை,. ௨.  வரகுகடனீர்க்கு, 

(௩௨௮) ,.. டைமுதற் புறவுசேர்ம் இருந்த 

புன்புலச் சீ.றார நெல்விளை யாதே 

வரகுந் இனையு முள்ளவை யெல்லா 

மிரவன் மாக்களுக் யத் கொலைர்கன 

௫ ஃஃ அ அ அ அ அ அ அ அமைக் தனனே 

யன்ன 09 By Lb பாண கன்றும் 

வெள்ளத் திம்பா லுள்ளஞறை தொட...... 

களவுப் புணியன்ன வினளை,.,,., வட 
wee ee ee ceeded eee கக்க வக்க க வக்க டவ வா னேகுறை 

௧௦ கொய்குர லமிசியொடு கெய்பெய் தட்டுத் 

துடுப்பொடு சவணிய கவிக்கொள் வெண்சோ 

றுண்டினி Bote பின், வடட 

வட்ட வன்மாதோ 

தாளிமுத னீடிய Cnn (Uf Gh 50) 
கடு pPuNnas g FMS, apen iD 

சீறூர் மன்னனைப் பாடினை செலினே, 

திணையும் துறையும் அவை. 
பகடு ட டிக்க குவடு க வடட குட வடக க டக்க க வவ வவட வவ டிக்க கடவ ககக (௯௨௮) 

(௩௨௯,) இல்லடு களனளின் சில்குடி.ச் சீநூரப் 
புடை டு கல்லி ஞட்பலி பூட்டி. 
  

* தன்கால் சாட்கோவலனாரென்றும் பிரதிபேசமுண்டு,



புறநானூறு மூலமும் உரையும். ௨௬௯ 

(க)ன்னீ ராட்டி. நெய்க்கறைக் கொளீஇ 

மங்குன மாப்புகை மறுகுடன் கமழு 

டு மருமுனை யிருக்கைத் தாயினும் வரிமிடற் 

ரவுறை புற்றத் தற்றே நாளும் 
புசவலா புன்௧க ணோக்கா இரவலர்க் 

கருகா இயும் வண்மை 

யரைசா னெடுந்தகை யோம்பு மூசே. 

திணையும் துறையும் ௮வை. 

மதுரை அறுவைவாணிகனிவேட்டஞர், (௯௨௯) 

௪, நனனராட்டி, 

(௩௩௦.) லேந்துடைத் தானை நுனைகெட கெரிதலி 
னே $துவாள் வலத்த னொருவ CBs 

Samos gg வாராமை விலக்கலிற் பெருங்கட ற் 

காழி யனையன் மாதோ வென்றும் 

டு பாடிச் சென்றோர்க் கன்றியும் வாரிப் 

புரவிற் காற்றாச் சூரத் 

தொன்மை சுட்டிய வன்மை யோனே, 

தீணையும் துறையும் அவை. 

மதுரைக்கணக்காயனார், (௯.௯௦) 

(௩௩௧.) கல்லறுத் இயற்றிய வல்லுவர்க் கூவல் 

வில்லேர் வாழ்க்கைச் சீறூர் மதவலி 

நணிஈல் கூர்ந்கன னாயினும் பனிமிகப் 

புல்லென் மாலைச் சிறு £ ஜெலியுங் 
டு கல்லா விடையன் போலக் குறிப்பி 

னில்லது படைக்கவும் வல்ல னுள்ளது 

தவச்சிறி தாயினு மிகப்பல சென்னா 

(கணீணெடும் (௨)பக்த ரூண்முறை பூட்டு 
மிற்பொலி மகப் போலச் சிற்சில 

௧௦ வரிசையி னளிக்கவும் வல்ல gull Solio 

காவன் மன்னர் கடைமுகத் அுகுக்கும 

போகுபலி வெண்சோறு போலத் 

தூவவும் வல்லனவன் அவுங் மாலே. 

தீணையும் துறையும் அவை. 
உறையூர் முதுகூத்தனார். 

ச, னீணெடு, ௨. பச்சருண, 

(௩௯௧) 
 



௨௭௦ புறநானூறு மூலமும் உணாயும். 

(கூ௩.௨.) பிறர்வேல் போலா தாக யிவ்வூர் 
மறவன் வேலோ பெருக்தகை யுடைத்தே 

(க)ீரும்புத (௨)கீறு மாடிக் (௩)கலந்திடைக் 

கு ரம்பைக் கூரைக் இடக்இனுங் இடக்கு 

௫ மங்கல மகளிரொடு மாலை சூட்டி. 

யின்குச (௪)லிகும்பை (டு)யாழொடு ததும்பத் 

தெண்ணீர்ப் படுவிலுக் தெருவினும் தரிக் து 

மண்முழு தழுங்கச் செல்லினுஞ் (௬)செல்லுமாங் 

கிருங்கடற ரூனை வேந்தர் 
௧௦ பெருங்களிற்று முகத்திஸஞ் செலவா னாத. 

திணையும் துறையும் அவை. 

  
விரியூர்நக்கஞுர். (௯௧௨) 

ச, இரும்புக. ௬. சலததிடை. ௫. யாழெூத்தியம்ப 

௨. நீரு, ௫. இரும்பை. ௬. செல்லுங்கண்ணுறின், 

(௩௩௩.) நீருட் பட்ட மாரிப் பேருறை 
மொக்கு என்ன பொகுட்டுவிிக் கண்ண 

கரும்பிர்.த் தலைய பெருஞ்செவிக் குறுமுய 

லுள்ஞூர்க் குறும்புதற் றுளளுவன வுகளூர் 

டு கொளளை மன்றத் தாங்கட் படரி 

னுண்டென வுணரா வுயவிற் ரூயினுக 
தங்கினிர் சென்மோ புலவிர் ஈன்றுஞ 

சென்றதற் கொண்டு மனையோள் விரும்பி 

ars தினையு மூள்ளவை யெல்லா 

௧௦ மிரவன் மாக்க ளஞணக்கொளச் ீர்ச்தெனக் 

குறிச்துமா நறெகர்ப்பை பெரா௮ மையிற் 

குரலுணங்கு விதைத்தினை புரல்லாய்ப் பெய்து 

சிறிதுபுறப் பட்டன் ரோ விலளொ தன்.லூர் 

வேட்டக் குடிதொறுங் கூட்ு............... 

௧௫ ,..... பவ வ அ வடும்புசெய 
பாணி கெடுந்தேர் வலவ ரோடூர 

வம்பணி யானை வேந்துதலை வரினு 
முண்பத மன்னு மதுவே 

பரிசில் மன்னுங் குரிசில்கொண் டதுவே. 

தீணேயும் துறையும் அவை. 

ப தத ர த்த 52. @r ere Coc epeonternsentoetiteve (௩௯௧)



புறகானூறு மூலமும் உணாயும். ௨௭௧ 

(௩௩.௪. ,... ௮... படட பழனக்கண்பினன்ன 

தாமயிரக் கூலுக்கா - ணெடுஞசெகிக் குறுமுயல் 

புன்றலைச் சிறாஅர் மன்றத தார்ப்பிற் 

படபபொடுங்குமமே,........பின்பு......... 

௫ ,.. அ அ அ அர பேமனையோள் 

பானை ரார்க்தவும் பரிசில மோம்பவு 

மூணொலி யரவமொடு கைதா வாளே 

யூயர்மருப் பியானைப் புகாமுகத் தணிக்க 

பொலம்... .......... பட்டப் ப் 
௧௦ பரிசில் பரிசிலர்க் யே 

வுரவுவேற் சீளையுப கைநூ வானே, 

திண் துறையும் அவை, 

மதுரைத் தமீழ்க்கூத்தனர். (௩௬௪) 

(உ௩௫,.) AO O88 வ ரச் ப்பட்டு 
வட்டிக்க வக ௨௨) ருருக்தே மூலலையென் 

றிச்கான் கல்லது பூவ மில்லை 

கருங்கால் வரகே யிருங்கதாத் தனையே 

டு சிறுகொடிக் கொள்ளே பொறிகிள ரவரையொடு 

இர்ரான் கலலது.................. பபப 
அடியன பாணன் பறையன் கடம்பனென் 

ிக்கான் கல்லது குடியு மில்லை 

யொன்னாத் தெவ்வர் முன்னின்று aris 

௧௦ யொளிழேந்து மருப்பிற் கலிறெடிக்து விழ்க்தே 

cee taeety cee ceeeeecceece seceseeeeesseteucs வினல்லது 

செலலுகுத்துப் பரவுங் கடவு மிலவே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

மாங்கடிகீழார், (௬௬௫) 

(௩௩௬,) வேட்ட வேக்தனும் பெருஞ்னெத் இனனே 

கடவன சழிப்பில டந்தையுஞ் செயயா 

ஜனொளிறுமுகத தேர்திய வீங்குதொடி மருப்பிற் 
களிறு கடிமரஞ் சேசா சேர்ந்த 

டு வொவிறுவேன் மறவரும் வாய்ஞூழ்தி தனரே 

யியவரு மறியாப் பல்லியம் கறங்க 

வன்னோ பெரும்பே துற்றன் நில்லம் 

அருங்கடி மூ.தூ ரறனின் மன்ற



௨௭௨ 

௧0 

புறநானூறு மூலமும் உரையும். 

தானே விறன்மலை................. 
வேங்கை வெற்பின் விரிர்த கோங்கின் 

மூகைவனப் பேக்தஇய முற்றா விளமுலைத் 

திகைவளாத் தெடுத்த நகையொடு 
பகைவளர்ர் திரு கவிப் பண்பி னாயே. 

திணை - காத்தி; துறை - மகட்பாற்காஞ்சி, 
பரணர், (௩௯௭) 

(௩௩௭,) ஆர்கலி யினனே சோணாட் டண்ணல் 

௧௦ 

கட 

௨௦0 

கவிகை மண்ணாள் செல்ல ராயினும் 
வாளவலக் தொழியப் பாடிச் சென்றார் 

காொ கமலா,,.... | வவட வ வ வடவை 

வீத லானா விலங்கு9தாடித் தடக்கைப் 

பாசி பறம்பிற் பனிச்சுனை போலக் 

காண்டற் கரிய ளாகி மாண்ட 

பெண்மை நகிறைர்க பொலிவொடு மண்ணிய 

தகில்விரி கடுப்ப நுடங்கிகத் தண்ணென 

வகிலார் நறும்புகை யைதுசென் றடங்கிய 

கபில கெ௫ெகர்க் கமம நாற்றமொடு 

மனைச்செறிந் தனளே வாளுத லினியே 

யற்றன் முகலிற் றெற்றெனப் போற்றிக் 

காய்கெழ் sacs Soe sro wn gue 

கடுங்கண் யானை காப்பன ரன்றி 

வருக லானார் வேந்தர் தன்னையர் 

பொருசமம் கடக்க வுருகெழு நெடுவேற் 
குருதி பற்றிய வெருவரு தலையர் 
மற்ஜிவர் மதனு மித்றாற் றெற்றென 

யாரா குவர்கொ முமே நேரிழை 
யுரித்தல பல்சுணங் கணித்த 

மருப்பிள வனமுலை ஜெழுக்கு வோசே. 

தீணையும் துறையும் அவை. 
கபிலர். (௧௯௭) 

(௩௩௮.) 

டு 

ஏர்பரக்தவய ஸீர்பரர் தசெறுவி 
னென்மலிர்சமனைப் பொன்மலிந்தமறுகற் 
படுவண் டரர்க்கும் பன்மலர்க் காவி 
னெடுவே ளாதன் போந்சை யன்ன . 

பெருஞ்2 ரருங்கொண் டியளே கருஞ்சினை



புறநானூறு மூலமும் உணாயும். ௨௭௩, 

வேம்பு மாரும் போந்தையு மூன்று 

மலைஈ்த சென்னிய ரணிக்த வில்லர் 

கொத்த”வேக்தர் வரினுக் தற்றக 

வணஙய்காரக் கீகுவ னல்லன்வண் டோட்டுப் 

௧௦ பிணங்குக இர்க் கழனி மாப்ப ணேமுற் 
(க)றுணங்குகல னாழியிற் ஜோன்று 

மோசெயின் மன்ன னெருமட மகளே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

தன்ழூர்கிடார்மகனூர். (mmm sy) 

௧, உணங்குகாரழி. 

(௬௬௯.) வியன்புலம் படர்ந்த பல்லா நெடுவேறு 
மடலை மாணிழ லசைவிடக் கோவல 

ரத்தை முல்லைப் பூப்பறிக் கு6.து 

குறுங்கோ லெறிந்த கெடுஞ்செவிக் கு௮முய 

௫ னெடுநீர்ப் பரப்பின் வாளையொ டிகளுந்து 

கொடலை யல்குற் ரொடித்தோண் மகளிர் 

கடலாடிக் கயமபாயந்து 

சுழிநெய்தற் பூக்கு.நாஉக்து 

பைக தழை துயல்வருஞ் செறுவிறற..... க 

கடு ,,... ய பவடய லத்தி 

வளர வேண்டு மவளே. யென்று 

மாசம ருப்பது மமரிய ளாகி 

முறஞ்செவி யானை வேக்தா 

மறங்கெழு நெஞ்சங் கொண்டொளிதச் தோளே. 

(௬௯௯௯) ஒட கடி ஒட உட்டு ௨ ௨௨௨௨௭௫8௨௨௨ ௨ ௨௨% ௪ 96௨௨௨௨௨9௨4 ௨௦௨௨4 

(௬௪௦.) ௮ணித்கழை அடங்க கோடி. (க)மணிப்பொழிக் 
(௨)குசலங் குன்றி கொள்ளு மிளையோள் 

லென வினவுதி சேணீ 

டு வெடுப்பளெ.. படக coos cece ceecesecnsceenace 

மைந்தர் தந்ைத 
பிரும்பனை ய யன்ன பெருங்கை யானை 
கரக்தையஞ் செறுவிற் பெயர்க்கும் 

பெருந்தகை மன்னர்க்கு வரைக்இருர் கனனே. 
௬௫



௨௭௪ 

௩ 

தையும் துறையும் அவை. 
௨9% ௨94௨௨௨ ட 94ட9ட4 01699௨௪௨௨௨ ௪ஒ௫ ௨ ௨௨௨௨௪ ௨௨௨ உஉஉஉடி 

(௬௪௧,) 

௧௦ 

க 

புறகானூறு மூலமும் உரையம். 

(௬௪௦) 

ச. பணிப்பொறி. ௨, கூரலங்குன்றி, 

பக வவ ரன் னேந்துகோட் 
டம்பூந் தொடலை யணிக்ததழை யல்குற் 

செம்பொறிச் சிலம்பி னிரயோ டர்கதை 

யெழுவிட் டமைத்த இண்ணிலைக் கதவி 

னரைமணி க&க௫........... கய வடட்டி படக்க 
ணச் தன்ன கடுங்கட் சுற்றமொடு 

மாற்ற மாரான் மறலிய சினத்தன் 

பூக்கோ ளென்ப கயம்புக் கனனே 

விளங்கிழைப் பொலிந்த வெ,..ஈமெல்லியற் 

சுணங்கணி வனருூலை ,........ ண் 
மணம்புகு வைக லாகுத லொன்றோ 

வாரம ரூழக்கிய மறங்கிளர் முன்பி 

னீணிலை யெல்க ம௮த்த வுடம்பொடு 
வா.ரர வுலகம் புகுத லொன்றெனப் 

படைதொட் டனனே குரிச லாயிடைக் 
களிறுபொசக் சலங்கிய தண்கயம் போலப் 

பெருமகவி னிழப்பது கொல்லோ 

மென்புனல் வைப்பினித் தண்பணை யூரே, 

த்ணையும் துறையும் அவை, 
பரணர், 

(௬௫௪௨ ) 

௧௦ 

(௬௪௧) 

கானக் காக்கைக் கலிசற கேய்க்கு 
மயிலைக் கண்ணிப் பெருந்தோட் குறுமக 

ளேஜனோர் மகள்கொ லிவளென விதுப்புற் 
றென்னொ வினவும் வென்வே னெடுக்ககை 

இருஈயத் தக்க பண்பினிவ ணலனே 

பொருசகர்க் கல்லது பிதர்க்கா காதே 

பைங்காற் கொக்கின் பகுவாயப் பிள்ளை 

மென்சேற் றடைகளா மேய்ந்துண் டதற்பி 

னார லீன்ற வையவி ரூட்டை 
Ks Aner பிள்ளையொடு பெ.தாஉக் 

தண்பணைக் இழெவனிவ டந்தையும் வெக்தரும் 
பெருமை யின்மையிற் பேசமர் செய்தலிழ் 

பிணம்பி றக்குபோ ரழிகளி றெருதா



புறநானாத மூலமும் உரையும். ௨௪௫ 

வாட்கை வைகஜலு”முழக்கு 

க௫ மாட்டு யிலரிவ டன்னை மாரே, 

தீணையும் துறையும் அவை, 
அ?சிலகிழார். (௬௪௨) 

(௬௪௩.) மீனொடுச்.து கெற்குவைஇ 
மிசையமபின மனைமறுக்குக்து 

(க)மனைக்குவைஇய கறிமுடையாற் 

கலிசசும்மையககுக்து 

௫ கலந்தஈக பொற்பரிசய் 

சழித்தோணியாற் கரைசேர்க்குக்து 

மலைத்தாரமுங் கடற்றாரருக் 

தலைப்பெய்து வருரர்க்கயும் 

புனலங் கள்ஷின் பொலந்தார்க் குட்டுவன் 

௧௦ முழளன்கடன் முழவின் முசுமி யன்ன 

நலஞ்சால் விழுப்போருள் பணிஈ்துவர்து கொடுப்பினும் 
புரைய ரல்லோர் வரையல ஸிவளெனத் 

தந்தையும் கொடா௮ னாயின் வந்தோர் 

வாய்ப்பட விறுத்த வேணி யாயிடை 

கட வரும்தின்று கொல்லோ தானே பருக்தயிர்த் 

திடைமதிற் சேக்கும் புரிசைப் 

படைமயக் காரிடை நெடுக லூசே, 

தீணையம் துறையும் அவை. 

பரணர். (mem) 
  

௧, மனைமறுச்குவைஇய. 

(௬௪௪,) செக்செ லுண்ட பைந்தோட்டு மஞ்ஞை 
செறிவளை மகளி ரோப்பலிற் (க)பறந்தெமுற்து 

(௨)துறைநனி மருதத் இறுக்கு மூரொடு 

நிறைசால் விழுப்பொரு டருத லொன்றோ 

டு புகைபடு கூசெரி பரப்பிப் பகைசெய்து 

பண்பி லாண்மை தருக லொன்மோ 

விரண்டினு ளொன்றா காமையோ வரிதே 

காஞ்சிப் பனிமுறி யாரங் கண்ணி 

கணிமேவததவளல்குலவவரியே, 

திணையும் துறையும் அவை. 
அடைநேடுங்கலலியார், (௬௪௪) 84 உ௨௨௧%ஒ௨௨ ௪994902௨௦௨ ௦௪ 

௧, பிறர்செழுந்து, ௨, geo pea, 
 



௨௭௪௭௬ புறநானூறு மூலமும் உராயும், 

(௬௪௫.) கவிறணைப்பக் கலங்னெகாவு 

தேசோ டத்.துகள் கெழுமின தெருவு 
(க)மாமறுகலின் மயக்குற்றன, வழி 

கலங்கழா௮லிழ், நுறை, கலக்குற்றன 

டு தெறன்மறவ ரிறைகூர்தலிற் 

பொழைமலிர்து நகிலனெளிய 

வத்சோர் பலசே வம்ப வேந்தர் 
பிடியுயிர்ப் பன்ன கசைகவ ரிரும்பி 

னோவுற ழிரும்புறங் காவல் கண்ணிக் 
௧௦ கருங்கண் கொண்ட நெருங்கல் வெம்முலை 

மைய னோக்கிற் மையலை ஈயக்தோ 

சியர் தாமேயிவ டன்னை மாரே 

செல்வம் வேண்டார் செருப்புகல் வேண்டி. 

நிரலல் லோர்க்குத் தரலோ வில்லெனக் 

கடு கழிப்பிணிப் பலகையர் (௨)க.து.வாய் வாளர் 

குழா௮ங் கொண்ட குருதியம் புலவொடு 

கழா௮.த் தலைய கருங்கடை நெடுவே 

(௩)லின்ன மறவாச் தாயிலு மன்னோ 

வென்னா வதுகொ ருனே 

௨௦ (௪)பன்னல் வேலியிப் பணைகல் லூசே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

  

அவனை அவர். (௬௪௫) 

கு ௪, மாவழங்கலின். ௯௬.  இன்னம்பிறவர்ச்தாயினும. 

2. சதுவாய். ௪, பன்னெல்வேலி, 

(௬௪௬,) பிற... ப ளபாலென மடுக்தலி 
னீன்ற தாயோ வேண்டா எல்லள் 

கல்வி யென்னும் வலலான அிருறு 

ஜனொல்வ............ பீதி குடியே 
டு யழிந்தோ ரழிய வொழிக்கோ ரொக்கல் 

பேனலுகர்ப் பெரா௮து விளியும் 

புன்றலைப் பெரும்பாழ் செயயுமிவ ணலனே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

அண்டர்மகன்தறுவழதி. (௯௪௭) 

(௬௪௭.) உண்போனமுனறுஙகளளினீடச சில 
காவிடைப் பஃ்ரோ கொலச் சிவந்த



புறநானூறு மூலமும் உராயும். ௨௭௭ 

வொளிறரொளவாடக்குழைந்தபைக தம்பை 

யெறிந் இலை முரிந்த கதுவா 

௫ மணகாறு மார்பின் மறப்போ TH On 

ee ee ee ee) 

குண்டுநீர் வசைப்பிற் கூட லன்ன 

குலையிருங் கூந்தல் வருமு மணகாறு 

மார்பின்மறப்போராலைசெபப 

வென்னா வதுகொ ருனே சேந்த 

௧௦ சினைநீர் வரைப்பிற் கூட லன்ன 

விளங்குறாய வாயினும் வேந்தர் 

வினைஈவில் யானை பிணிப்ப 

வேர்துளங் கனகம் மூருண் மானே. 

தீணையும் துறையும் அவை. 

கபிலர். (௬௪௪) 

(௬௪.௮.) வெண்ணெல் லரிஞர் தண்ணுமை வெரீஇக் 

கணணக கொண்ட இந்தே ஸனிரியக் 

கள்ளரிக் குங்குயஞ் இறு டன் Fay ip 

பாண்சேரி வாய்மொழித் தழும்பனூ ஏன்ன 

டு குவளை புண்க ணிவளைக் தாயே 

பீனா ளாயின ளாயி Gd) Gv) BI 

BL go நகெடுந்தோ நிற்ப லவயின்றொறஞ் 

செந்நுதல் யானை பிணிப்ப 

வருகன் மன்னெம் பெருந்துறை மானே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

பரணர். (௬௪௮) 

(௬௪௯.) நு.திவேல் கொண்டு நுதல்வியர் துடையாக் 

கடிய கூறும் வேந்தே தந்தையு 

கெடி.ய வல்லது பணிக்துமொ.ழி யலனே 

ய் இவர் படி.வ மாயின் வையெயிற் 

டு றரிமதர் மமைக்க ணம்மா வரிவை 

மரம்படு சி.துமீப் போல 

வணங்கா யினடான் பிறந்த aptaCa. 

திணையும் துறையும் அவை, 

மதுரை மநதனிளநாகனார். (௬௪௧) 

(௬௫௦.) ார்க்த கிடங்கிற் சோரக்த ஞாயிற் 

சிதைந்த விஞ்சிக் கதுவாய் மூ.தூா£



உளறு புறநானூறு மூலமும் உரையும், 

மாங்கா வதுகொ ரே தாங்காது 

படுமழை யுழுமி னிரங்கு முரசிற 

டு கடுமான் வேந்தர் காலை வந்தெக் : 

நெடுகிலை வாயிற் கொட்குவர் மாதோ 

பொருந்தா தமருவ ரலலர் போருழக் 
தடிமுரண் மூன்பிற் றன்னைய ரேநிய 

வடிவே லெல்கிற் சிவந்த வுண்கட் 
60 டொடி.பிறம் முன்கை யிளையோ 

ளணிக௰ல் லாகத் தரும்பிய சணங்கே. 
திணையும் துறையும் அவை. 
மதுரையோலைக்கடைக்கண்ணம்புதந்தாராயத்தனூர். (௬௫௦) 

(௬௫௧.) படுமணி மருக்கின பணைத்தாள் யானையுங் 

கொடிநுடங்கு மிசைய தேரு மாவும் 

படையமை மறவரொரடு துவன்றிக் கலலெனக் 

கடல்கண் டன்ன கண்ணகன் முனை 

௫ வென்றெறி வேர்க ரென்றும......... 

வண்கை யெயினன் வாசை யன்ன 

விவணலக காரா தமைகுவ ரல்ல 

சென்னா வதுகொ முனே செண்ஸாீர்ப் 

பொய்கை மேய்ந்த செவ்வரி காரை 

௧௦ தேங்கொண் மருதன் பூஞ்சினை முனையிற் 
காமாநாஞ்சு...... ட 

மேமஞ்சால் சிெப்பினிப் பகல், லாசே, 

தீணையும் துறையும் அவை. 

மதுரைப்படைமங்கமன்னியார். (௬௫௧) 

(௬௫௨.) தேஎங்கொண்ட வெண்மண்டையான் 

வீ... வ அ கறிக்குக்று 

அவலவகுகத்க பசுங்குடையாற் 

புதன்முல்லைப் பூப்பறிக்குக் து 

டு ஆம்பல் வள்ளித் தொடி.க்கை மகவிர் 

Gear Code அன்னக் 

புனல்வள,. Lee eeeseeeeeees 
. கொடை கதவின் 

மாவண் உக்தன் "வெண்ணெல் வேலி 

௧௦ யுறர்தை யன்ன வுரைசா னன்கலப் 
கொடுப்பவுங் சொடா௮ னெ...



புறநாஞாறு மூலமும் உரையும். ௨௪௭௯ 

வவட வக ர்தந்த நாகள வேக்சையிற் 
கதிர்த்தொளி திகழு நுண்பல் சுணங்கின் 
மாக்கண் மலர்ந்த மூலைய டன்னையுஞ் 

கடு சிறுகோ லுளையும் புரவி)............ 

வவ க வட க வவட வ வட மிம்யே. 
திணையும் துறையும் ௮வை. 
பரணர், (௯௫௨) 

(௩௫௩.) ஆல் சம்மியன் மாசறப் புனைந்த 

பொலனஞ்செய் பல்சா ச௪ணிந்த வல்கு 

லீகைக் கண்ணி யிலங்கக் சைஇக் 
தருமிமொ டியல்வோள் சாய ஜேக் 

டு தவிர்த்த தேனா விளாத்த கண்ணே 
வினவ லானா வெல்போ ரண்ணல 

யார்மக ளென்போய் கூறக் கேளினிக் 

கேன, வட வட வடட வடக நிலைப்பல Carey 

நாட்கடா வழித்த ஈனந்தலைக் குப்பை 

௧௦ வல்வி லிளையர்க் கல்குபத மாற்றத் 

தொல்குடி. மன்னன் மகளே முன்னாட் 

கூறி வந்த மாமுது வேந்தர்க்கு 

ய ஃய்ழிக்கிக் குருதி யோட்டிக் 

௧௫ கதுவாய் போயே நுதிவா யெஃ்கமோடு 

பஞ்சியும் களையாப் புண்ண 

ரஞ்சுதக் வுடையரிவ டன்னை மாரே. 

திணையும் துறையும் அவை, 
காவிரிப்பூம்பட்டி னத்துக் காரிக்கண்ணனார், (௯௫௯) 

(௩௫௪,) அரசு தலைவரினு மடங்க லானா 

நிரைகா ழெஃக நீரின் மூழ்கப் 

புரையோர் சேந்தெனத் தந்தையும் பெயர்க்கும் 
வயலமர் கழனி வாயிற் பொய்கைக் 

டு கயலார் ராரா யுகைத்த வாளை 

புனலாடு மகளீர் வளமனை யொய்யு 
மூர்கவி விழப்பவும் வருவது கொல்லோ 

சுணங்கணிர் தேந்திய வணைந்தேந் தளமுலை 

வில்கிறைப் பணைத்தோண் மடந்தை 

௧௦ மான்பினை யன்ன ம௫ம்மட நோக்கெ,



௨210 புறசானூறு மூலமும் உரையும். 
திணையும் துறையும் அவை: 
பாணர், (௬௫௪) 

(௩௫௫.) 

இட்ட டட 

(௩௫௬) 

50 

௨௦ 

௨௫ 

ufo ord ene இடங்கு 

நீஇ ரின்மையிழ் கன்றுமேய்க் துகளு 

cps gy நிலைமைய மிதுவே 

seve ceeeeesesesteneeeeseeaeaeeseeacesansaeseaeees (௬௫௫) 

பனிபழுநிய பல்யாமத்துப் 

பாறுதலை மயிர்கனைய 

வினிது துஞ்சுக் இருஈகர் வளாப்பி 

னினைய லகற்றவென் கமதொடாக் குது 

யவியுணவிஜோர் புறங்காப்ப 

வறகெஞ்சத்தோன் வாம்காளென் 

றதற்கொண்டு வரலேத்திக் 

கரவில்லாக் கவிவண்கையான் 

வாழ்கவெனப் பெயாபெற்றோர் 

பிறர்க்குவமக் கானல்லது 

தனக்குவமம் பிறரில்லென 

வதுகினைத்து மதிமழுங்கி 

woe herp Gop so cor Qe 

சேய்காட்டு௪ செல்கணைஞனை 
நீபுரவலை யெமக்கென்ன 

மலைபயக்தமணியுக் கடஅபயநர்தபொன்லுங் 
கடல்பயந்த கதாழுசத்கமும் 

வேறுபட்டவுடையுஞ சேறுபட்டதசும்புங் 

கனவிற்கண்டாங்கு வருக்தாதுகிற்ப 

கனவி னல்கியோ னசைசா றோன்றல் 

நாடென மொழிவோ ரவ னாடென மொழிவோர் 

வேந்தென மொழிலவோரவன் வேக்தென மொழிவோர் 
காதல ரமுகண்ணீ 

சென்புபடு சுடலை வெண்ணி றவிப்ப 
வெல்லார் புறனுஈ கான்கண் டிலகத்.து 
(தி வய ய ட ட்ட க்க உட்ச டடடடவடட கட உலவடட உடல க்கட உஉச 

தன்புறம் காண்போர்க் காண்பறி யாதே, 
திணையும் துறையும் அவை. 

கதையங்கண்ணனர், (mG



புறநானூறு மூலம், ௨௮௧ 

(௩௫௭.) குன்றுதலை மணர்க மலைபிணிக் துயாத்தமண் 

பொதுமை சுட்டிய மூவ ர௬ுலகழும் 

பொதுமை யின்றி, யாண்டி௫ ஜேோர்க்கு 

மாண்ட தன்றே யாண்டுக டுணையே 
ட வைத்த தன்றே வெறுக்கை வி,..... 

புணகை விட்டோர்க் கரிகே துணையழக் 
தொக்குயிர் வெளவுங் காலை 

யிக்கரை நின்றிவர்க துக்கரை கொளலே;, 

திணை - அது; துறை- .............. பேநங்காத்சியுமாம். 

(௬௫௭) 

மொருபக லெழுவ ரெய்தி யறறே 

வையமுக் தவழுக் தூக்கற் றவத்துக் 

கையவி யனைத்து மாற்றா தாகலிற் 

டு கைவிட் டனரே காதல ரதனால் 

வீட்டோரை (௧க)விடா௮ டிருவே 
விடா௮ தோரிவள் விடப்பட் டோசே, 

திணை - அது; துறை - மனையறம் துறவறம். 
வான்மீகையார். (௯௫௮) 
  

௧. விடா௮துதிரு, 

(௩௫௯.) பாறுபடப் பறைகஈத பன்மாறு மருங்கின் 

வேறுபடு குரல வெவ்வாய்க் கூகையொடு 

பிணந்தின் குறுஈரி கிணந்திகம் பல்ல 
பேஎ மசனளிர் பிணந்தமூஉப் பற்றி 

டு விளரூன் மின்ற வெம்புலான் மெய்யர் 

களரி மருங்கிற் சால்பெயர்த் தாடி 

யீ.௰ விளக்கின் வெருவரப் பேருங் 

காடுமுன் னினசே காடுகொண் டோரு 

நினக்கும் வருதல் வைக லற்றே 
௧௦ வசையு நிற்கு மிசையு நிற்கும் 

அதனால், வசைநீக்கு யிசைவேண்டியு 
நசைவேண்டாது ஈன்றுமொழிந்து 

நிலவுக்கோட்டுப் பலகளிற்மொடு 

பொலம்படைய மாமயங்கிட 

கடு விழைஇளர் நெடுநக்தே ரிரவலாக் கருகாது 
௩௭



௨௮௨ 

திணை - 

புறதானாது மூலம். 

கொள்ளென விடுவை யாயின் வெள்ளென 

வாண்டுநீ பெயர்ந்த பின்னு 

மீண்டுநீடு விளங்கு£ யெய்திய புகழே. 

அது ; துறை - பேநங்காத்சி. 

அநீதுவன்கீரனேக்காவட்டனூர். (௩௫௧) 

(௩௬௦.) பெரிதாராற் சறுனெத்தர் 

&0 

௧௫ 

2.0 

சிலசொல்லாழ் பலகேள்வியர் 

துண்ணுணர்விஞற் பெருங்கொடையர் 

கலுழ்களனையாற் றண்டேறலர் 
கனிகுய்யாற் கொழுக்துவையர் 
ATipats spe Own ua 

பயலுறுப்பப் பலர்க்காறறி 

யேம மாக விநநில மாண்டோர் 

சிலசே பெரும கேளினி நாளும் 

பலசே தகையஃ தறியா தோரே 

யன்னோர் செல்வு மன்னி நில்லா 

இன்னு மற்றதன் பண்பே யதனா 
னிச்சமு மொழுக்க மூட்டிலை பரிசி 

னச்சுவர் கையி னிரப்ப லோம்புமஇ 

யஞ்சுவரப், பாறிமை கொண்ட பறந்தலை மாகத 

கள்ளி போகிய களரி மருங்கின் 
வெள்ளி னிறுத்த பின்றைக் கள்ளொடு 

புல்லகத் இட்ட சில்லவிழ் வல்சி 

புலைய னேவப் புன்மே லமர்க்துண் 

டழல்வாயப் புக்க பின்னும் 

பலர்வாய்த் தி.ரா௮ர் பருத்துண் டோசே, 

திணையும் துறையும் அவை. 
தநீதுமாரனைச் சங்கவநணமோன்னும் நாகரியர்பாடியது. (௧௬௦) 

(௩௬௧,) காசெதி ௬ருமி னுரறிக் கல்லென, வாருயிர்க் கலமரு மாராக் 
கூற்ற, நின்வர வஞ்சலன் மாதோ ஈன்பல, கேள்வி முற்றிய 
வேள்வி ய5கணர்க், கருங்கல நீரொடு சிதறிப் பெருக் சகைத், 
தாயினன்று பலர்க்கே;துத், தெருணடைய மாகளிஜரொடுதன், 

எுள்பாடுகர்க்கு ஈன்கருளியு, முருணடை.. 
ல யின்றதன், மூள்சேருகர்க் Dal Ba ania, ‘ty Bunn teo wi 

பாடினிக்கும், பொலர்தாமனாப் பூம்பாணரொடு, கலர் தளை இய 
நீளிருக்கையாம், பொறையொ.,...... நவ கவட வக வக மானோக்கன்



௧0 

௨0 

புறநானூறு மூலம். ௨௮௩. 
வில்லென விலஙகயெபுருவகதுவலலெனன ககனாலஞ்சுமுள் 
ளெயிற்றுமகளி£லகுறாஙகாவசைமெலலெ,, ஃ .ங்கலத்தேந்தி 

யமிழ்தெனமடுப்பமாக்தியிகழ்வில, னில்லாவுலகத்சு..... 

மைநீசொல்லவேண்டாமூக்தறிக்த.,,./ வக 

இவவ வ வவட வவட வவ வட ட்ககி வவட க ட வக்க வக டக்க உட்டா ஞர். (௯௬௧) 

ஞாயிற் றன்ன வாயமணி மிடைக்௪ 

மஇயுற மார மார்பிற் புளப் 

பலிபெறு முரசம் பாசறைச் சிலைப்பப் 

பொழிலகம் பக்த பெ,, 

bet eeeees கும் விசய வெண்கொடி 

vanes . தன்ன கணங்கொ டானைக் 

கூற்றத் தன்ன மாறறரு முன்பி 

னாக்குரற் காண்பி னத ஸாளிர் 

கானமறைக் குறி... பப வவட வவவவ வடட யி 
னறங்குறிக் தன்று பொருளா குதலின் 

மருடீர்கது மயக்கொரீஇக் 

கைபெய்தநீர் கடற்பரப்ப 

வாமிருந்த வடைநல்ூச் 

சோறுகொடுத்து மிகப்பெரிதும் 

A mQaer ளென்பி னெடுவெண் களரின் 

வாய்வன் காக்கை கூகையொு9 கூடிப் 

பகலுவ் கூவு மகலு ளாங்கட் 

காடுகண் மறைத்த கல்லென் சுற்றமொ 

டில்லென் றில்வயிற் பெயர மெல்ல 

விடஞ்சிறி தொதுங்க லஞ்சி 

யுடம்பொடுஞ் சென்மா ருயர்க்தோர் நாட்டே. 

திணை - போதுவியல் ; துறை - பெநங்காஷ்சி. 

அளனைச் சிறு வண்டேரையார். (௯௬௨) 

(௨௬௩.) 

௫ 

இருங்கட லுடுத்தவிப் பெருங்கண் மாநில 

மூடையிலை ஈநடுவணச் திடைபிறர்க் இன்றித் 

தாமே யாண்ட வேமங் காவல 

ரிடுதிரை மணலினும் பலரே சுடுபிணக் 

காடுபதி யாகப் போடத் தத்த 

சாடு பிறர்கொளச சென்றுமாய்க் தனே



௨௮௪ புறநானூறு மூலம், 

அதனால், 8ீயும் கேண்மஇ யத்தை வியா 

அடம்பொடு நின்ற வுயிரு மில்லை 
மடங்க லுண்மை-மாயமோ வன்றே 

௧0 கள்ளி வேய்ந்த முள்ளியம் புறங்சாட்டு 

வெள்ளில் போதிய வியலு ளாக 

ணுப்பிலாறு வவிப்புழுக்கல் 

கைக்கொண்டு பிறக்குநோக்கா 
திழிபிறப்பிஷவே னீ௰யப்பெற்று 

சட௫ கிலங்கல னாக விலங்குபலி மிசையு 

மின்னா வைகல் வாரா மூன்னே 

செய்க்நீ முன்னிய வினையே 

முந்நீர் வரைப்பக மூழுதுடன் ௮றஈதே, 

திணையும் துறையும் அவை. 
படப்பட ப யாதிச் சிறுவேண்டேரையார். (௬௬௯) 

(௩௬௪.) வாடா மாலை பாடினி யணியப் 
பாணன் சென்னிக் கேணி பூவா 

வெரிமரு டாமரைப் பெருமலர் தயங்க 

மைவிடை யிரும்போத்.துச் செந்தீச் சேர்த்திக் 

டு காயங் கனிந்த கண்ணகன் கொழுங்குறை 

நறவுண் செவ்வாய் ராத்திறம் பெயர்ப்ப 
வுண்டுந் தன்று மிரப்போர்க் கந்து 

ம௫ூழ்கம் வம்மோ மறப்போ ரோயே 
யரிய வாகலு முரிய பெரும 

௧௦ நிலம்பக வீழ்ந்த வலங்கர் பல்வேர் 
மூதுமரப் பொத்திற் கதுமென வியம்புங் 

கூகை கோழி யானாத் 

தாழிய பெருங்கா டெய்திய ஞான்றே. 

திணையும் துறையும் அவை. 
அவனைக் கூகைக்கோமீயார். (௯௬௮) 

(௩௬௯௫.) மயங்கிருங் கருவிய விசும்பு (க)மூசனாக 

வியங்கிெய விருசுடர் கண்ணெனப் பெயரிட 
(௨)வளியிடை வழங்கா வழக்கரு நீத்தம் 

வயிரக் குறட்டின் (க)வயங்குமணி யாத்துப் 
டு பொன்னந் திகிரி முன்சமத் துருட்டிப் 

பொருரர்க் காணாச் செருமிகு முன்பின் 

முன்னோர் செல்லவுஞ் செல்லா இன்னும்



புறநானூறு மூலம். ௨௮௫ 

விலைகலப் பெண்டிரிற் பலர்மீக் கூற 

(௪)வுள்ளேன் வாழியர் யானெனப் பன்மா 

௧௦ ணிலமக ளமுத காஞ்சியு 

முண்டென வுனைப்பரா லுணர்ந்திசி னோரே. 
தீணையும் துறையும் அவை, 
மார்க்கண் டேயஞர். (௬௩௬௫) 

௧, முசகனக, ௨, வழியிடை. ௬, வயிரமணியாரத்துப். ௪, உளனேவாழிய. 

(௩௬௬.) விழுக்கடிப் பறைந்த முழுக்குரன் முரச 

கடவ வடக்க கடவ ருங் னெருமொழிக் தாக 
வசவெறி யுருமி லுசறுபு சலைப்ப 
வொருசா மீரகெய பெருமை யோருக் 

டு தம்புகழ் கிறிஇச் சென்றுமாய்க் தனரே 

அதனால், அறவோன் மகனே ம.......... 

உணாப்பக் கேண்மதி 

நின்னூற்றம் பிறரறியாது 

௧௦ பிறர்கூறிய மொழிதெரியா 

ஞாயிற் றெல்லை யாள்வினைக் குதவி 

யிரவி னெல்லை வருவது காடி 

உழவொழி பெரும்பக டழிதின் ரஙகுச் 

செங்கண் மசளிரொமி சிறு தனி யளைஇ 
யங்கட் டேற லாயகலத் அகுப்பக் 

கெடலருக௩ திருவ................... 
மடைவேண்டுகாக் கடையருகா 

தவிழ்வேண்டுநர்க் கடையருளி 

2.0 விடைவீழததுச சூமிகிழயிபப 

5 7 ooo பருக்க வாச்மண லடைகரைக் 

காவுதோறும்... வடக 
மடங்க லுண்மை , மாயமோ வன்றே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

தநமபுத்திரனைக் கோதமனார். (௯௬௬) 

(௩௬௭,) சாகத் தன்ன பாகார் மண்டில 

தமவேயாயினு£ தம.............. 

வேற்றோ ராயினு நோற்றோர்க் கொழியு 

மேற்ற பார்ப்பார்க் சரங்கை நிறையப்



௨௮௬ புறநானூறு மூலம். 

டு பூவும் பொன்னும் புனல்படச் சொரிந்து 

பாசிழை மகளிர் பொலங்கலகத் தேந்திய 

நா.ரரி தேறல்,..,.... வ மதழ் 
இசவலர்க் கருங்கல மருகா.து விச 
வாழ் தல் வேண்டுமிவண் வமார்த வைகல் 

௧௦ வாழச் செய்த நல்வினை யல்ல 

தாழுங் காலைப் புணைபிறி தில்லை 
யொன்றுபுரிஈ் தடங்கெயெ விருபிறப் பாளர் 

மூத்தப் புரையக் காண்டக விருந்த 
கொற்ற வெண்குடைக் கொடித்தேர் வேந்தர் 

கடு யானி யளவையோ விதுவே வானத்து 

வயங்கத் தோன்று மீனினு மிம்மென 
வியங்கு மாமழை யுறையினு 

மூயர்க் துமேம் தோன்றிப் பொலிகறும் நாளே, 

திணை - பாடாண்டிணை ; துறை - வாழ்த்தியல். 

சேரமான்மாவேண்கோவும், பாண்டியன் கானப்பேர்தந்த உக்கீரப்பேந 
வழதியும், சோழன் இராசகுயம்வேட்ட பேநநற்கிள்ளியும் ஒநங்கீநந்தானா ஒள 

வையார். 

(௩௬௮.) களிறு முகந்து பெயர்குவ மெனினே 

யொளிதுமழை தவிர்க்கும் குன்றம் போலக் 

கைம்மா வெல்லாங் கணையிடச் தொலைந்தன 

. கொடிஞ்சி நெடுந்தேர் முகக்குல மெனினே 
டு கடும்பரி ஈன்மான் வாக்குவயி னொல்இ 

நெடும்பீ டழிஈது நிலஞ்சேர்ர் தனவே 

கொய்சுவற் புரவி முகக்குவ மெனினே 

மெய்கிறைந்த வடுவொடு பெரும்பிறி தாகி 

வளிவழக் கறுத்த வங்கம் போலக் 

௨௧௦ குருதி யம்பெரும் புனல்கூர்ர் தனவே 

யாங்க, முகவை யின்மையி னுகவை யின்றி 

யிரப்போ ரிங்கு,..னெனா வியன்களச் 
அாளழிப் படுத்த வாளே ர௬ுழவ 

சுடா௮ யானைக் கால்வழி யன்னவென்் 

கடு றெடாரித் தெண்கண் டெளிர்ப்ப வொற்றிப் 

பாடி. வந்த தெல்லாங் கோடியர் 

முழவுமரு டி.ருமணி மிடைந்த 

நிராவுறு மார முகக்குவ மெனவே, 

(௯௬௭)



புறசானூற௮ு மூலம். ௨௮௭௪ 

திணை - வாகை; துறை - மறக்களவழி. 

சேரமான்தடக்கோநேடுத்சேரலாதன் சோழன்வேற்பஃறடக்கைப்பேநநற் 
கிள்ளியோட€ூ போர்ப்புறத்துப்போநதுவீழ்ந்தாரங்கழத்தன்னதாக உயிர்போகாது 
கீடந்தானைக் கழாத்தலையார். (௬௬௮) 

(௩௬௯.) இருப்புமுகஞ் செறித்த வேக்தெழின் மருப்பிற் 

கருங்கை யானை கொண்டா வாக 

நீண்மொழி மறவ ரெறிவன ருயர்த்த 

வாண்மின் னாக வயங்குகடிப் படைக்த 

டி குருதிப் பல்லிய முசசுமுழுக் காக 

வரச ராப் பனிக்கு மணங்குறு பொழுதின் 

வெவ்விசைப்£புரவி வீசுவளி யாக 

விசைப்பு.று வல்வில் வீல்குகா ணுகைத த 

கணைக்துளி பொழிர்க கண்ணகன் கிடக்கை 

௧௦ யீரச் செறுவிற் றேரே சாக 

விடி.யல் புக்கு நெடிய நீட்டிகின் 

செருப்படை மிளிர்த்த இருத்துற௮ு செஞ்சாற் 

பிடி. த்தெறி வைவேற் கணையமொயி வித்தி 

விமுச்தலை சாயதத வெருவரு பைங்கூழ்ப் 

கடு பேய்மகள் பற் மிய பிணம்பிறங்கு பல்போர்க் 

கணநரி யோடு கழுதுகளம் படுப்பப் 

பூதள் காப்பப் பொலிகள£ தமீஇப் 

பாடுநர்க் இருந்த பீடுடை யாள 

தேய்வை வெண்காழ் புனாயும் விசிபிணி 

௨௦ வேய்வை காணு விருந்திற் போர்வை 
யரிக்கு ற் றடாரி யுருப்ப வொற்றிப் 

பாடி வந்த் பெரும பாடான் 

தெழிலி தோயு மிமிழிசை யருவிப் 

பொன்னுடை கெடுங்கோட் டி.மயத் தன்ன 
உட வோடை நுதல வொல்குத லறியாத் ' 

துடியடிக் குழவிப் பிடியிடை மிடைந்த 

வேழ முகவை ஈல்குமதி 
தாழா விகைத் தகைவெய் யோயே, 

திணையும் துறையும் அவை ; துறை - ஏர்க்கள உநவகழமாம். 

சேரமான்கடலோட்டிய வேல்கேழதட்டூவனைப் பரணர். (௩௬௯) 

பதை க க ட்ப 

நாரும் போழுஞ் செய்துண் டோராங்குப்



௨௮௮ 

௧0 

௧௫ . 

௨0: 

௨௫ 

புறநானூறு மூலம். 

பசிதினத் இரங்கிய விரும்பே ரொக்கற் 

கார்பதங் கண்ணென மாதிர் துழைஇ 
வேருழம் துலறி மருக்கு௦...... கொழிய 

வத்தக் குடிஞை துடிமரு டீங்கு7 

லுமுஞ்சிலங் சவட்டிடை யிருந்த பருந்தின் 

பெடைபயிர் குரலோ டி.சைக்கு மாங்கட் 

கழைகாயச் திலி... பவ வ வக வக os 

வரிமரற் றிரங்யெ கானம் பிம்படப் 

பழுமச முள்ளிய பறவை போல 
வொண்படை மாரி வீழ்களி பெய்தெனக் 

தூவைத்தெழு குருதி நிலமிசைப் பரப்ப 

விளைந்த ...... குச லரிச்அகால் குவிதது 

ves பல்போர் பழிய வாங்க 
ய ெருதகளி ரக வாண்மட லோச்சி 

யதரி திரித்ச வாளுகு கடாவி 

னகன்கட் டடாரி கெளிர்ப்ப வொற்றி 

வெந்திறல் வியன்களம் பொலிகென் நேத்தி 

யிருப்புமுகஞ் செறித்த வேந்தெழின் மருப்பின் 

வரைமருண் முகவைக்கு வந்தனென் பெரும 

வடி.ஈவி லெஃசம் பாய்ந்தெனக் இடந்த 
தொடியுடைத் தடக்கை யோச்சி வெருவா 

ரினத்தடி விராய வரிக்குட சடைச்டி 

யழுகுரற் பேய்மச ளயரக் கழுகொடு 

செஞ்செவி யெருவை திரிதரு 

மஞ்சுவரு கிடச்கைய களங்கிழ வோயே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

சோழன் செநப்பாழீயேறிந்த இளத்சேட்சேன்னியை ஊன்போதிபசுங் 

தடையார். 

(௩௭௧.) 

௫ 

(௬௭௦) 

அகன்றலை வையத்துப் புவற காணாது 

மரர்தலைச் சேர்ந்து பட்டினி வைூப் 

போதவி ழலரி காரிற் ரொடுத்துத் 

தயம்கிரும் பித்தை பொலியச் சூடிப் 

பறையொடு தகைத்த கலப்பையேன் prayer 

யாடு குழிசி பாடின்று தூக்கி 

மன்ற வேம்பி ஜனொண்பூ வுறைப்பக் 

குறைசெயல் வேண்டா சசைய விருச்கையே
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whe Wer cn! efor besa 

கூர்வா யிருமபடை. நீரின் மிளிர்ப்ப 

விருகணை ய...... ஸி யன்பின்று தலைஇ 

யிராசுரும் பார்க்கு முரைசால் பாசறை 

வில்லே ௬ழவநின் னல்லிகை புள்ளிக் 

குறைத்தலைப் பிணனெஇர்ப்போர் பழித்த 

யானை யெருச்தின் வாண்மட லோசடு 

uch Biss வாளுகு கடாவின் 

மதியத் தன்னவென் வி௫ியுறு தடாரி 
யகன்க ணதிர வாகுளி தொடாலிற் 

பணைமரு ணெடுநர்தாட் பல்பிணர்ச் தடக்கைப் 

புகர்முக முகவைக்கு we BA பெரும 

கவிற்றுக்சோட் டன்ன வாலெயி நழுத்தி 

விமுக்கொடு விரைஇய வெண்ணிணச் சுவையினள் 

குடர்த்தலை மாலை தூயல்வரச் சூடி. (யுணத்கின) 

வானறாப் பெருவளஞ் செய்தோன வானத்து 

வய௫்குபன் மீனினும் வாழியர் டலவென 

வுருகெழு பேஎய்மக ளயரக் 

GHGS He ளாடிய களங்கிம வோயே, 

திணையும் துறையும் அவை. 
தலையாலங்கானத்துச் சேரவேன்றநே0 ந்சேழியனைக் கல்லாடர், (௯௪௪) 

(௩௭௨.) விசிபிணித் தடாரி விம்மென வொற்றி 

டு 

யேத்தி வந்த தெல்லா முழுத்த 

விலங்குவா ளவிரொளி வலம்பட மின்னி 

கணைத்துளி பொழிஈக கண்கூடு பாசறைப் 

பொருக்தாத் தெல்வ ரரிர்ததலை யடுப்பிற் 

கூவிள விற னாக்குவரி நுடங்க 

லானா மண்டை வன்னிய அடுப்பி 

ட னினா வெண்மா னிடந்துழக் தட்ட 

கட் 

மாமறி பிண்டம் வாலுவ னேந்த 

வதுவை விழவிற் புதுவோர்க் செல்லாம் 

வெவ்வாய்ப் பெய்த பூதநீர் சால்கெனப் 

பூலவுக்களம் பொலிய வேட்டோய்கின் 

னிலவுத்திக ழார முகக்குல மெனவே, 

திணை - வாகை; துறை - மறக்களவேள்வி, 

௮வனை மாங்தடிகீழார். (௯௭௨)



௨௬௯௬௦ 

(௩௭௩.) 

௧௦ 

உ 

௩௫ 

புகசானூறு மூல்ம். 

உருமிசை மூரச மூழக்கென விசைப்பச் 

செருவில் வேழம் கொண்டே வாகக் 

கேர்மா வளிஅளி தலைஇ நாக் 

கணைக்காற் றெடுக்க கண்ணகன் பாசறை 

யிழிதரு குருதியொ டேந்கஇுய வொள்வாட் 

பிஹிவ.து போலப் பிட்டையு ௮வப்ப 

மைக்க சாடிய மயங்குபெருந் கானைக 

கொங்கு புறம்பெற்ற கொழ்றவேக்தே 

அ அ அ அ றை மாப்பொறி 

மடக்கண் மயிலியன் மறலி யாகய்கு 

நெடுஞ்சுவர் கல்லில் புலம்பக் கடைசி 

மென்னோண் மகளிர் மன்றம பேஷா 

கட்க லக்க வல்லவ பணிப் புரவி வாமுகெனச் 

சென் னிழ வின மையி னன்னிழற் சேர 

நண்பூண் மார்பிற் புன் மலைச் ௪௫௮ 

சம்பழி பொழுதிற் றமா்முகய் காணா 

Leen ence cen se eens se ete ceeceees ற் ஜொசக்கான 
வேகுது புங்கொடுத்த வீக்துகு பறந்தலை 

மாட மயங்கெொரி மண்டிக் Gang gu 

புருமெறி மலையி ஸிருகிலஞ் சே ர௪ 

சென்றோன் மன்ற சொு............... 

a eee wee nenes ண்ணம௰ிகர் கண்டுகண் ணலைப்ப 

வஞ்சி முற்றம் வயக்கள CHS 

வஞ்சா மறவ ராட்போர் பழித்துக் 

கொண்டனை பெரும குடபலத் ததரி 

பொலிக வதக்தைகின் பணைகனஐ...... ளம் 
விளங்குதிணை வேச்தர் களகச்சொறுகு சென்று 

புகர்முக முகவை பொலிகென றேகஇத் 
தொண்ட சென்ப பெரியோர் யானு 

ம௫கண் மாக்கிணை யதிர வொற்ற 

தகதக tenes லெணாயினும்ி காகலி னேக்து 

Ben Cent பிறரிவ ணஊின்மையின் ...... ... 

மன்னெயின் முகவைக்கு வர்திசிற பெரும 

பகைவர் புகமழர்ச வாண்மை ஈககைவாக்குக் 

காவின் றுதவும் பண்பிற் பேயொடு
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கணகரி இரிகரூ மாங்க ணிணனருந்து 

செஞ்செவி யெருவை குழிஇ 

யஞ்சுவரு இடக்கைய களங்கிழ வோயே, 

தீணை - ௮தநடி துறை - மறக்களவமி ; எர்க்கள உநவகழமாம். 

சோழன் தராப்பன்ளித்துத்சிய கிள்ளிவளவன் கநவூரேறிந்தானை& கோ 
வூர்கீழார். (௯௭௯) 

(௩௭௫௪.) கானன் மேய்ந்து வியன்புலத் தல்கும் 

௧௦ 

௧௫ 

புலவா யீரலை நெற்றி யன்ன 

பொலமிலங்கு சென்னிய பாறுமய ரவியத் 

தண்பவி யுறைக்கும் புலரா ஞாங்கர் 
ச e 6 e ௪ * e 

மன்றப் பலவின் மால்வரை பொருந்இயென் 

றெண்கண் மாக்கிணை கெளிரப்ப வொற்றி 

யிருங்கலை யோர்ப்ப விசைஇக காண்வரக் 

கருங்கோற குறிஞ்சி யடுக்கம் பாடப் 
புலிப்பற் ருலிப் புன்றலை௪ Rey ot 

மான்கண் மகஸீர்க் கான்றே ரகனறுவா 

ஏிலைப்பாற் பட்ட முளவுமான் கொழுங்குறை 

விடரமுகை படூ£கத்துச் இனை மு.இிர் சாந்தம் 
ww c ‘ € 

புகர்முக வேழத்து மருப்பொடு மூன்று 

மிருக்கேம் வயப்புலி வரிய்தட் குவைஇ 

விருந்திரறை நல்கு காட னெய்கோன் 

கொடி. யா௮ யண்டிரன் போல 

வண்மையு மூடையையோ ஞாயிறு 

கொளன்விளங்் குக£யால் விருட னானே. 

தீனா - பாடாண்டிணை ; துறை - பூவைநீலை, 

ஆய் அண்டிரனை உறையூர் எணிச்சேம் மடமோ தியார், (௬௭௪) 

(௩௭௫ ) அலங்குகதிர் சுமந்த கலங்கற சூழி 

௫ 

நிலைதளர்வு தொலைக்க வொல்குசிலைப் பல்கரற் 

பொதியி லொருசிறை பள்ளி யாக 

முழா௮ரைப் போக்தை யாவாய மாமட 

னாரும் போரும் கணையொடு சுருக்கி 

யேரின் வாழ்கர் கூடிநமுறை புகா௮ு 

ஷழிரர் துண்ணு முயவல் வாமுவைப் 

புசவெதிரந்து கொள்ளுஞ் சான்றோர் யாெனப் 

பிரச தாங்கு மறாது யாண
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சவரை யணிப்படப்பை நன்னாட்டுப் பொருக 

பொய்யா விகைக் கழறொடி யா௮ய 
யாவரு மின்மையிற் கணைப்பத் தாவது 

பெருமழை கடற்பரச் தா௮ும்க யானு 
மொருநின் லுள்ளி வந்தனெ னதனா 5 

புலவர் புக்க லாகி நிலவரை 

கிலீய ரத்தை நீயே யொன்றே 
நின்னின்று வறுவி தாகிய வுலகத்து 

நிலவன் மாசோ புரவலர் துன்னிப் 

பெரிய வேத்தினுஞ் சிறிய வுணராப் 

பீடின்று பெருகிய திருவிற் 

பாடின் மன்னரைப் பாடன்மா ரெமரே, 

திணை - பாடாண்டிணை ; துறை - வாழ்த்தியல். 

அவனை அவர், (௯௭௫) 

(-௩௭௪,) 

௧0 

விஎம்பு நீத்த மிதக்த ஞாயிற்றுப் 
பசுங்கதிர் பழுனிய சவக்துவாங் கக்இச் 

A oooh யிறந்த பின்றைச் செறிபிணிச௪ 

திதொாலர் வள்பினென் நடாரி தழீஇப் 

பாண ராரு மளவை யான்றன் 

யாணர் ஈன்மனைச் கூட்டுமுத னின்றனெ 

னிமைத்தோர் விழித்த மாத்திரை ஞெரேரெனக் 

குணக்கெழு தர்கள் கனையிரு எகற்ற 

பண்டறி வாரா வுருவோ டென்னகாக் 

தொன்றபடு தளையொசி பருவிழை போகி 

நைகதுகரை பமறைக்தவென் லுடையு கோக்க 
விகு6தின னளிய னிவனெனப் பெருக்தகை 

(க)நின்ற முரற்கை மிக்கு ஈன்று 
மரவுவெகுண் டன்ன தேறலொடு சூடிருபு 

கறு கிரயத் தன்னவென் வறன்களைக் தன்றே 

யிரவி னானே பீத்தோ னெச்தை ' 
௩யன்றை ஞான்தினே டின்றி னூய்கு 

மிரப்பச் சர்தியே ஸிரப்படு புணையி 

னுளத்தி னளக்கு ளிரக்த கையே 

௨0 ஸிறைக்குளப் புதவின் மகழ்க்கனெ னாகி 
ஒருநாள், இரவலர் வனாயா வள்ளியோர் கடைத்தலை
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ஞாக்கர் நெடுமொழி பயிற்றித் 

தோன்றல் செல்லாதென் Ap Giana Gre, 

தீணை - அது ; துறை - இயன்மோமி. 

  

ஒய்மான்நலலியாதனைப் புறத்தீணேநன்கைனார். (௯௭௬) 

௧. hem pape p. 

» (m.6T6T. ) சிடு 4 உட ௫4 4௫௨௨௨௨ உ௯ உ ere eee ere ee ee ere er ra , பொற்கோட்டி. 

யானையரியக்கவர்பரிச் (௧ ச)கச்சைஈன்மான். (௨)வடிமணிலாக்கு 
சினைநற்றேர்க்குழுவின(௩)ககழிசைவனசனிவுவாளினவாழ் 

கரார்வமொமனறிடகதடலொலிகொண்டகாணையடலயெங் 

குருசனீமன்னியகெடிசே, 

திணை - அது; துறை - வாழ்த்தியல், 

சோழன் டூராசசூயம் லேட்டபேநநற்கிள்ளியை உலோச்சனார். (mee) 

௧, கச்சமை, ௨. வழடிமணியாங்குருள. 

௯.  கீதழ்பரி.............. டீண்டி ச்சூ டலொவிகோசமா, 

(௩௭௮.) தென்பரதவர் மிடல்சாய 

வடவடுகர் வாளோட்டிய 

தொடையமை கண்ணித திருக்துவேற் றடக்கைக் 
கமா கடைஇய விடுபரி வடிம்பி 

டு னற்ரார்க் கள்ளின் சோழன் கோயிற் 

புதப்பிறை யன்ன சுதைசெய் மாடத்துப் 

பனிக்கயத் தன்ன நீணகர் நின்றே 
னரிக்கூடு மாக்கை யிரிய வொற்றி 

யெஞ்சா மரபின் வஞ்சி பாட 

௧௦ வெமக்கென வகுத்த வல்ல மிகப்பல 

மேம்படு சிறப்பி னருக்கல வெறுக்கை 

தாங்காது பொழிதக் தோனே யதுசண் 

டி லம்பா டுழக்தவென் னிரும்பே சொக்கல் 

விரற்செறி மரபின செவித்தொடக் குஈருஞ் 

கடு செவித்தொடர் மரபின விரற்செறிக் குரு 

மரைக்கமை மசபின மிடற்றியாக் குக 

மிடற்றமை ம.ரபின வரைக்கயோக் குருவ 

கடுந்தே ரிராம னுடன்புணர் சதையை 
வலித்தகை யரக்கன் வெளவிய ஞான்றை 

௨6 நிலஞ்சேர் மதாணி கண்ட குரங்கின்



௨௯௮1, புறநானூறு மூலம். 

செம்முகப் பெருக்கமா யிழைப்பொலிஈ தாங் 

சரூ௮ு வருகை யினினபெற் றிகுமே 
யிருங்கிளை த் தலைமை யெய்தி 

யரும்பட செவ்வ முழந்ததன் றலையே. 

திணை - அது; துறை - இயன்மோமி, 

சோழள் சேநப்பாமீயேறிந்த இளத்சேட்சேன்னியை ஊன்போதிபசுங் 
துடையார், (௯௭௮) 

(௩௭௯.) யானே பெறுகவன் முணிழல் வாழ்க்கை 

யவனே பெறுகவென் னாவிசை நுவற 

னெல்லரி தொழுவர் கூரவாண் மழுக்இற் 

பின்னை மறத்தோ டிறியக் கல்செத் 

டு தள்ளல் யாமைக் கூன்புறத் தஇுரிஞ்சு 

கெல்லமல் புறவி னிலங்கை மெவோன் 
வில்.லி யாசகன் கஇணையேம் பெரும 

குறுக தா ளேற்றைக் கொழுங்க ணவ்விளர் 

நறுகெய்யுருக்கி சாட்சொரி............... 

௧௦ வல்ல னெந்தை பசித் தல்லெனக 

கொன்வரல் வாழ்க்கைநின் இணைவன் கூறக் 

கேட்டதற் கொண்டும் வேட்கைசண் டாது 

விட்டோய் தலைய குன்றம் பின்படர 

வ கனென் யானே தாயி 
கடு. LT Out & sya போல வாங்கத் 

திருவுடைத் தருமனை யைதுதோன்று கமழ்புகை 

வருமழை மககுலின மறுகுடன மறைக்குங் 

குலும்ப,........ மிதொடகழி நீண்மதி லூரே, 

தீணை - அது; துறை - படிசிற்றுறை, 
ஒய் மான்விலலியாதனைப் புறத்தீணைநன்னுகளூர், (௬௭௯) 

(௩௮0.) தென்பவ வத்து முத்அப் gee 

வடகுனற......... 

் ங்கடற் னை 

பின்னினை 'விறல்வென் மித் 

௫ தென்னவர் வயமறவன் 

மிசைப்பெய்த நீர் கடற்பரக்து முத்தாகுஈது 

நா.றிதழ்ச் குளவியொடு கூதளம் குழைய



புறகானூறு லம். | ௨௯௫ 

வெதுபெ,........ வ வவ வ se DSBS 
இஞ்சுளைப் பலவி னஞ்சிற் பொருகன் 

௧௦ அுப்பெதிர்க் தொர்க்கே யுள்ளாச் சேய்மைய 

னட்பெதிர்ந் தோர்க்கே யங்கை ஈண்மையன் 
வல்வேறழ் கந்த னல்லிசை யல்ல 

டபபதிதிரரிப் பிள்ளேயஞ் சிரா 

சன்ன னாகன் மாறே யிந்நில 

கடு மிலம்படு காலை யாயினும் 

புலம்பல்போ யின்று பூத்தவென் கடும்பே, 

திணை - பாடாண்டிணை : துறை - இயன்மோமி. 

நாஜ்சிலவள்ளுவனைக்' கநவூர்க் கதப்பிள்ளை. (௬௮௦) 

௩௮௧ ) 

௧௦ 

& (5) 

௨0 

ஊனுமூணு மூளையி னிளிகெனப் 

பாலிற் பெயதவும் பாகற் கொண்டவும் 
மளவுபு கலந்து மெல்லியது பருகி 
விருச் துறுத் சாற்றி யிருர்தனெ மாகச் 

சென்மோ பெருமவெம் விழவுவட காட்டென 

யாந்தன் னறியுன மாகத் தான்பெரி 

தன்புடை மையி னெம்பிரி வஞ்டத் 

துணரியது கொளா௮ வாகிப் பழமூழகத்துப் 

பயம்பகர் வறியா மயங்கரின முதுபாம்ப் 

பெயல்பெய் தன்ன செல்லக் தாங்க 

ணீயா மன்னர் புறங்கடைத் தோன்றிச் 

௪ சாதர் வள்பிற் சிதர்ப்புறத் தடாரி 

பூனுகிர் வலக்த தெண்க ணொற்றி 

விரல்விசை தவிர்க்கு மலைப் பாணியி 

னிலம்பர் டகற்றல் யாவது புலம்பொடு 
செருமர லுயக்கழமுர் (௧) இீர்க்குவோ மதனா 

லிரு(௨)கிலங் கூலம் பாறக் (௩)கோடை 
வரூமழை (௪)முழக்கிசைக் கோடிய பின்றைச் 

சேயை யாயினு மிவணை யாயினு 

மிதங்கொண் டறிகை வாழியோ கணைவ 

சிறுஈனி, ஒருவழிப் படர்கென் Car Ou bons 

யொலிவெள் எருவி வேங்கட காட 

னுஅவருஞ் சிறுவரு மூழ்மா அுய்க்கு 
மறத் தறை, யம்பியின் மானப் பிறப்பிறன்



௬௨௬௭ புறதானூ.து மூலம். 

௨௫ றிருங்கோ oferu பூட்கைக் 

கரும்ப னூசன் காதன் மகனே, 

திணையும் துறையும் அலை. ' 

  

கநம்பனூர் கீழான நன்ஷகைஞார், (௯௮௧) 

க. திர்சக்குவோனதனால். ௬. கொண்டவருமழை, 

௨, நிலங்கடலம் ௪, முழக்கிடைக், 

(க௮௨.) கடற்படை யடற்கொண்டி. 

மண்டுத்ற மறனோன்ருட் 
டண்சோழ ராட்டுப்பொருக 

னலங்குளை மணியிவுளி 
@ sow Ben oh ஈசைப்பொருகரேம் 

பிறர்ப்பாடிப் பெறல்வேண்டே 

மவற்பா தமவ்ன் ரூள்வா ழியவென 

கெய்குய்ய வனவின்ற 
பலசோற்றா ணின்சுவைய 

௧௦ நல்குரவினப்சிததுனபவெனபறிள 

முன்னாள் விட்ட மூதறி சிரு௮ர௬ம 

யானுமே மணியம் கேழணி யுத்தக் 

கட்கேள்விக் கவைராவிற் 

தூறிறத்த வசாறுப்போல 

௧௫ வறஜனொரீஇ வயங்குவாய்ப்ப 

விடுமதி யத்தை கடுமான் மோன்ற 
னினதே், முக்நீ ௬ த்தவிவ் வியனுல கழிய 
வெனதே இடைக்கா ழன்னவென் றெண்கண் மாக்கணைச் 

SMES Huss நுண்ணரிச் pear 

௨௦ லெறிதொறு நுடங்க யாங்குகின் பகைஞர் 

கேட்டொறு நடுங்க வேந்து 

வென்ற தோபிறர் வேத்தவை யானே, 

, திணை - அது; துறை - கடைநீலை, 
சோழன் நலஙிகிள்ளியைக் கோவூர்கிழார். (௬௮2) 

(௩௮௩,) ஒண்பொறிச் சேவ லெமிப்பவேற் றெழுந்து 

தீண்பனி யுறைக்கும் புலரா ஞாக்கர் 

ஆண்கோற் சிறுகை சிலம்ப வொற்றி 

நெடுக்கடை. கின்று பகடுபல வாழ்த் இத் 

டு தண்புக ழேத்தினெ வனபுலர் ;,,...



புறநதானாறு மூலம், © I 

திருங்கடி. வியனகர்க் குறுகல் வேண்டிக் 

கூ.ம்புவிமி மென்பிணி யவிழ்த்த வாம்பற் 

ஹேம்பா யுள்ள தங்கமமழ் மடருளப் 
6 * * ° . * 

௧௦ பரம்பு பயக்தன்ன வடி.வின் (க)சாம்பின் 

கமைபடு சொலியி னிழையணி வாரா 

வொண்பூல் கலில்ச ௫/௨இ நுண்பூண் 

வடக். துவாங்கு நுசுப்பி னவ்வால் குகஇக் 

கறபுடை மடந்தை தற்புறம் புல்ல 

க வெற்பெயர்க்த மகோக்கி,........... ப - 

. .கற்கொண் 

(2) டளித்துப். மிறக்கனெ ‘3 யவ்வழிப் 

பிறர், பாடுபுகழ் பாடிப் படர்பறி வேனே 
குறுமூலைக் கலமரும் பாலார் வெண்மமி 

2.0 நனராமுக 2 eeu கஞ்சென... 

.. (க)கன்றுபல கெழிஇய 

கான்கெழு | தாடன் கடுந்தேர் வியனென 

வொருவனை யுடையேன் மன்னே யானே 

யரானெவன் பரிகோ வெள்ளியது நிலையே. 

தீணையும் துறையும் அவை 

மாறேக்கத்து *நப்பசலையார். (௬௮௯) 

க. காம்பின, ௨. டழிளிததுப, ௯, தனறுபல, 

(௩௮௪.) மென்பாலா னுடனணைஇ 

௧50 

வஞ்சிக்கோட் டுறங்குகானா 
வாடைக்கரும்பின் பூவருந்து 

வன்(க)பாலாற் கருல்கால்வரகின் 

வங்கட் குறுமுயல் வெருவ வயல 

கருங்கோட் டஒி.ருப்பைப் பூவுறைக குறு 

விழவின் ரூயினு ரமவர் மண்டை 

பிருங்கெடி.ற்.று மிசையொடு பூங்கள் வைகுந்து 

wae ப. அணையேம் பெரும 

செல்லென்னும் பொன்னென்னாய் 
கன்னற்கொண்ட ௩றவென்னா 

ees eeeeneees மன்னா வவைபலவும் 

* சப்பாலையாரென்றும் பிரதிபேசருண்டு, 

ப



௨௭௭௮ புறநானூறு மூலம், 

யான்றண்டவு (௨)மூன்றண்டா 

கடு நிணம்பெருத்த கொழுஞ். 

நீர்சாண கெய்வழங்இப் 

பு சந்தோ னெரதை யாமலநதெொலை......... 

யன்னோனை யுடையேமெனபவற.......ப 

௨௦ இயாண்டு நிற்க வெள்ளி மாணட 
வுண்டஈன்௧கலம் பெய்துநுடக்கவுக் 

தஇன்றகண்ப (௩) லூன்றோண்டவும் 
வந்த வைக லல்ல.து 

சென்ற வெல்லைச் செலவறி யேனே... 

தீணையும் துறையும் அவை. 

கநம்பனூர்கிழானைப் புறத்திணநன்தகைனார். (௯௮௪ 
  

௪. பாலாற்கு, ௨. மதூன்றண்டா, ௬. ூன்றொனறணடவு. 

(௩௮௫.) வெள்ளி தோன்றப் புள்ளுக்குர லியம்பப் 
புலரி விடியற் பகடுபல வாழ்த்தித் 

தனவடத சொன்றினு மிலனே பிறதன்கடை 
யகன்கட் டடாரிப் பாடுகேட் டருளி 

௫ வறனியா ஸனீங்கல் வேண்டி. யென்னை 
நீலத்தின் சிதார்களைந்து 

வெளிது டீஇயென் ப௫களைந் தோனே 

காவிரி கனையுக் தாழ்ூீர்ப் படப்பை 

கெல்விளை கழனி யம்பர் இழவோ 

௧௦ னல்லரு வலக்கை வாழியர் புல்லிய 

வேங்கட விறல்வளாப் பட்ட 

வோங்கல் வானத் துறையிலும் பலவே. 

திணை - அது; துறை - வாழ்த்தியல். 
அம்பர் கிழான் அநவந்தையைக் கல்லாடனார், (க௮டு] 

(௩௮௬.) கெடுநீர நிறைகயத்துப் 
படுமாரிச் துளிபோல 

கெய்துள்ளிய வறைமுகக்கவுஞ் 
சூடு இழித்து வாடன் மிசையவு 

டு மூன்கொண்ட வெண்மண்டை 

யான்பயத்தான் முற்றழிப்பவும் 

வெய்துண்ட வியாப்பல்ல.து



புறதானூது மூலம். ௨௯௯௯ 
செய்தொழிலான் வியர்ப்பறியாமை 

யீ.த்சோ னெந்தை யிசைதன தாக 

௧௦ வயலே, கெல்லின் வேலி நீடிய கரும்பின் 
பாத்திப் பன்மலர்ப் பூத்த தும்பின 

புறவே, புல்லருர்.த பல்லாயத்தான் 
வில்லிருக்க வெவங்குற௮ும்பின்று 
கடலேகரர்க கலனெண்ணுவோர் 

கடு கானத் புன்னைச் Riser bans G6 g) 

கழியே, சிறுவெள் ளூப்பின் கொள்ளை சாற்றிப் 

பெருங்கன்னாட் பிமணொலிக்குக்,து 
அன்னான் னாட்டுப் பொருஈன் யாமே 

பொ.ராற௮ப் பொருஈசேம் 

௨௦ குணதின௪ நின்று குடமுதற் செலினுக் 
குடதிசை கின்று குணமுதற் செலினும் 

வடதிசை நின்று தென்வயிற் செலினுக் 

தென்றிரை கின்று குறுகாது நீடினும் 

யாண்டு நிற்க வென்றியாம் 

உடு வேண்டிய துணர்ச்தோன் முள்வா மியவே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

சோழன்தளழற்றத்துத்துத்சிய கிள்ளிவளவனைக் கோவஷூர்கீழார். (௬௮௪௬) 

(௩௮௭.) வள்ளுகர வயலாமை 
வெளளக கெண்டனன வீய்குவிசிப் புதுப்போர்வைத 
செண்கண் மாக்கிணை யியக்க யென்று 

மாறுகொண்டோர் மதிலிடறி 
டு நீராடிய நறுங்கவுள 

பூம்பொறிப் பகையெரு,த்தின 

வேறுவேறு பரக்இதியங்இ 

வேர். துடைமிளை யயல்பரக்கு 

மேந்துகோட் டிரும்பிணர்த்தடக்கைத் 

௧௦ இருர்.துதொழிற் பலபகடு 
பகைப்புல மன்னா பணிதிறை தக்.துநின் 

னசைப்பல வாழகர் நல்குச வகற்றி 

மிகப்பொலியசதசெவடிகுயர,ததை 
யெனறியானிசபபினனினனறெனிற 

க௫ பலபிறன வாழ்த்த விருக்தோ ரென்கா 

மிருவவினகாசனறிருஈஅுகழற்



£00 Lj DBT Dp! மூலம. 

சேவடி. குறுகல் வேண்டி. 

வென்றி ரக்கும் விறன்முசசினோ 
னென்சிறுமையி ஸனிழிச் துநேரக்கான் 

௨௦ தன்பெருமையிற் றகவுகோக்இக் 

குன்றகழ் களிறென்கோா 

OO. வென்கோ 
மன்றுநிறையு நிரையென்கா 
மனைக்களமரொடு சகளமென்கேர 

உட அங்கவை, கனவென மருள வல்லே கனவி 

னல்கி யோனே ஈசைசா Cru oxo 

பூழியர்பெருமபியானைச் 

செருமிகு Can em cp செல்வக் கடுங்கோ 

௩௦ வாழி யாத னென்னாச் தெவ்வ 

ருயர்குடை பணித்திவண் விடுவார் மாதோ 

கெடிதே, மி......வஞ்சிப் புறமதி லலைக்குக் 
கல்லென் பொருநை மணலிஜு மாங்கட் 

பல்லூர் சுற்றிய கழனி 

ஈடு யெல்லாம் விளையு செல்லினும் பலவே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

சேரமான் சிக்கற்பள்ளித்துஜ் சிய சேல்வக்க$ஙவ்கோவாழீயாதனைக் தண்ட 

கட்பாலியாதன். (௯௮௭) 

(கூ௮௮.) வெள்ளி தென்புலச் துறைய விளைவயற் 

பள்ளம் வாடிய பயனில் காலை 

குல்பதைக இணைமகன் சென்றவன் பெரும்பெயர் 
“ பொருந்தித் 

௫ தன்னிலை யதியக ஞு 5 வக்கிலை 

பிடுக்க ணிரியல் போக வுடைய 

கொடுத்கோ னெர்தை கொடைமேஈ் சோன்ற 

ளாமருப்பாக, வெல்லும் வாய்மொழிப் புல்லுடைவி 

அ யெயர்க்கம்பணணாககெடடீரொமககோொன 

EO விளைப்பக டேத்து மேனி இனைத்தொடர் 

தரடொறும் பாடே ஞயினே CE 

நாணா, மணிகளர் முன்றிற் றென்னவன் மருகன் 

பிணிமுச சிரங்கும் பீரிகெழு தானை



கட 
திணை - 

புறகானாைஅ௮ மூலம். ௩௦௧ 

பண்ணல் யானை வழூகண 

மாறி லியசென் பெரும்கிளைப் புரவே. 

அது; துறை - இயன்மோமி. 

சிறுதடிகிழான்பண்ணனை மதுரை அ(க்கர் ஜாழார்மகனர் மள்ளனுர்.(௬௮௮) 

(௩௮௯.) 

&O 

கட 

நீர் நுங்கின் கண்வலிப்பக் 

கானவேம்பின் காய்திரந்கக் 

கயங்களியுங் கோடையாயினு 

மேலா வெண்பொன் போகுது காலை 

யெம்மு முள்ளுமோ பிள்சயம் பொரு 

வென்றீத் தனனே யிசைசா னெடுநக்தகை 

பின்றுசென் றெய்தும் வழியனு மல்லன் 

செலினே காணா வழியனு மல்லன் 

புனறலை மடப்பிடி யினையக் கன்,றுதக்து 

குன்றக ஈல்.லூர் மன்றத் துப் பிணிக்குங் 

கல்லிழி யருவி வேங்கடங் கிழவோன் 

செல்வுழி யெழா௮ நல்லேர் முதிய 

தை னுங்கள் போல நீயும் 

பித்த வொக்கற் பழங்கண் வீட 
வீறுசா னன்கல நல்குமதி பெரும 

வைதக லல்குன் மகளிர் 

கசெய்தல்கே ளன்மார் கெடுங்கடை யானே, 

திணையும் துறையும் அவை. 

ஆதனுங்கனைக் கள்ளிலாத்திரையனார். (௬௮௯) 

(௩௯௦.) 

sO 

அ௮றவை கெஞ்சத் தாயர் வளரு 

மறவை கெஞ்சத் தாயி வாள 

ரரும்பலர் செருந்திநெடும் கான்மலர் கமழு 

மன்னமுழ்றத், தார்வலர் குறுகி னல்ல,ஐ காவலர் 

சனவினுங் கு௮காக் கடியுடை வியனகர் 

மலைக்கணச் தன்ன மாடஞ் சிலம்பவென் 

னரிக்குரற் றடாரி யிரிய வொற்றிப் 

பாடி. நின்ற பன்னா Oren Muy CF 

சென்ற ஞான்றைச் செவ்றுபட ரிரவின் 
வந்ததற் கொண்டு நெடுங்கடை நின்ற 
புன்றலைப் பொருஈ னளியன் ருனெனச் 

தன்னுழைச் கு௮கல் வேண்டி யென்னசை



சப. புறதானுூறு மூலம். 

மு.தநீர்ப் பாசி யன்ன வுடைகளைஈ 
தீதிரும வானன்ன புதுமடிக் கொளீஇ 

டு மகழ்கரன் ம௱பின் மட்டே யன்றியு 

மமிர்கன மசபி ஜூன்றுவை யடி.சல் 

வெள்ளி வெண்கலச் தாட்ட லன்றி 
முன்லூர்ப் பொதியிற் சேர்ந்த மென்னடை : 

யிரும்பே ரொக்கல் பெரும்புலம் பகற்றக 
௨0௦ கடுங்கண் வேங்கை விகண் டன்ன 

படுதரு செர்கெழ் போரொடு ஈல்இக் 

கொண்டி பெறுகென் முனே யுண்டுறை 

மலையல ரணியுந் தலைநீர் நாடன் 
கண்டாற் கொண்டுமனை திருந்தடி வாழ்த்தி 

௨௫ வரனறி யலவென் பாடுபச போக்க 
லண்ணல் யானை வேந்த 

ருண்மையோ வறியல காண்பறி யலசே, 

திணையும் துறையும் அவை. ' 

அதியமானேடூமானஜ்சியை ஒளவையார், ' (௬௯௦) 

(௩௯௧.) தண்டூளி பலபொழிச் தெழிலி யிசைக்கும் 
வீண்டு வனைய விண்டோய் பிறங்கன் 

மூகடுற வுயர்ந்த நெல்லின் £€ழ்வரப் 
பகடுதரு பெருவளம் வாழ்த்திப் பெற்றதிருக்கா 

டு முரிபரக்துபட கெண்டி, யரிய லார 

கெ.... ய லார்தைய முண்டினி துவக்கும் 
வேங்கட. வரைப்பின் வடபுலம் பசித்தென 

வீங்குவர் இறுத சவெ னிரும்பே ரொக்கல் 

இர்கை meee பண்பின் முதுகுமு 

௧௦ கன.. ase 
வினவலின் முன்னும் "வந்தோன் மரும்9 
னின்லுமன் னாகலிற் பொரு னிவனென 

நின்னுணர்ட் தறியா சென்னுணர்ந்து “0s 

காண்கு வந்தி... 

௧௫... _ பெருக்கழி 'துழைமீ னருந்துக் 
ததைச்த தூவியம் புத.ரஞ் சேக்குச் 
Stans, Seaver யானின செழுககர் வரைப்பி 
னெஞ்சமர் காத னின்வெய் பயோளொ 

par gid... ரச வச வசட வ ட்சர்.,



புறதானூறு. மூலம், ௩௦௩ 

௨௦ அுளிபத னறிக்து பொழிய | 
வேலி யாயிரம் விளைககின் வயலே, 

- அது ; துறை - கடைந் 
போறையாற்றுகிழா$னைக் கல்லாடனார். (௬௬௧) 

(௩௬௨.) மதியேர் வெண்குடை யதியர் கோமான் . 

கொடும்பூ ணெழினி நெடுங்கடை நின்றியான் 

பசலை கிலவின் பனிபடு விடியற் 
பொருகளிற் றடிவழி யன்ன வென்கை 

டு யொருகண் மாக்கிணை யொற்றுபு கொடா௮ 

வுருகெழு மன்ன ராரெயில் கடந்த 
நிணம்படு Gap Be பெரும்பாட் டீரத் 

கணங்குடை மரபி னிருங்களம் தோறும் 

வெள்வாயக் கழுதைப் புல்லினம் பூட்டி. 

௧௦ வெள்ளை வரகுங் கொள்ளும் வித்தும் 

வைக லுழவ வாழிய பெரிசெனச் 

சென்றியா னின்றனெ னாக வன்றே 

யூருண் கேணிப் பகட்டிலைப் பாசி 

Caryonr Aart tae கேோர்களா 

கடு நுண்ணூற் கலிங்க முடீஇ யுண்ணெனத் 

தேட்கடுப் பன்ன கரட்படு தேறல் 

கோண்மீ னன்ன பொலங்கலக் தளைஇ 
யூண்முறை யீத்த லன்றியும் கோண்முறை 

விருக்திறை ஈல் யேனே யந்தரத் 

௨௦ தரும்பெற லமிழ்,த மன்ன 
கரும்பிவட் டந்தோன் பெரும்பிறங் கடையே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

அதியமான்மகன் போகுட்டேழினியை ஒளவையார். (௬௬௨) 

(௩௯௩.) பதிமுதற் பழகாப் பழங்கண் வாழ்க்கைக் 
குறுநெடுக் துணையொடு கூமை வீ.தலிற் 
குடிமுறை பாடி யொய்யென வருந்தி . 

யடனசை மறக்சவெங குழிசி மலர்க்கும் 

டு கடனறி யாளர் பிறகாட் டின்மையின் 

வள்ளன் மையினெம் வனாவோர் யாரென 

வுள்ளிய வுள்ளமொ டுலைசை துணையச 
௧வ௪ மெல்லா மொருபாற் பட்டென



OR. 

&Q 

கடு 

௨0 

உ௫ 

புறதானாறு மூலம். 

மலர்தா சண்ணனி னல்லிசை யுள்ளி. 

யீர்க்கை மறந்தவெ னிரும்பே ரொக்கல் 

கூர், வெவ்வம்விடக் கொழுகிணக் இழிப்பக் 
கோடைப் பருத்தி வீடுகிறை பெய்த 
மூடைப் பண்,ட மிடைகிறைந் தன்ன 

வெண்ணிண ஜரி யருள காளுற .. 
வீன்ற வரவி னாருக் கடுக்குமென் 

றொன்றுபடு சிதாஅர் துவர நீக்கப் 

போதுவிரி பசன்றைப் புதுமல ரன்ன 

வகன்றுமடி. கலிங்க மு௦.இ௫ செல்வமும் 

தேடின்௮ ஈல்குமதி பெரும மாசின் 

மதிபுரை மாக்கணை தெளீர்ப்ப வொற்றி 

யாடுமக எல்கு லொப்ப வாடிக் 

சகோடையாயிலஐல் கோட..........ி....... 
காவிரி புரக்கு ஈன்னாட்டுப் பொரு 

வாய்வாள் வளவன் வா/ுகெனப் 

பீடுகெழு கோனருள் பாடுகம் பலவே. 

திணையும் துறையும் அவை. 

சோழன் தளழற்றத்துத்துக் சியகீள்ளிவளவ$னை நல்லிறையனுர். (msm) 

(௩௯௪.) 

50 

௧௫: 

சலையுலா நிமிர்ந்த சாந்துபடு மார்பி 

ஜனெலிபுனற் கழனி வெண்குடைக் கிழவோன் 

வலி.துஞ்சு தடக்கை வாய்வாட் குட்டுவன் 

வள்ளிய னாதல் வையகம் புகழினு 
முள்ள மோமபுமி லுயர்மொழிப் புலவி£ 

யானும், இருணிலாக் கழிஈத பகல்செய் வைகறை 

யொருகண் மாக்கணை தெளிர்ப்ப வொற்றிப் 

பாடிமிழ் மூரசி ன்யறேர்ச் தகை 

வாடா வஞ்சி பாடினே னாக 
வகமலி யுவகையொ டணுசல் வேண்டிக் 

கொளன்றுசினந் தணியாப் புலவுகா௮ மருப்பின் 
வெஞ்சின வேழ ஈல்கன னஞ்சி 

யானது பெயர்த்தனெ னாகத் தானது 

சிறிதென வுணர்ந்தமை சாணிப் பிறிதுமோர் 

பெருங்களிறு ஈல்கி யோனே யதற்கொண் 
ட்ரும்பே ரொக்கல் பெரும்புலம் புறினுந்



புற்தசஞூநு கூலம், கடட 

துன்னரும் பரிசி றருமென 

வென்௮ஞ் செல்லேனவன் குன்௮கெழு சாட்டே, 

தீணையும் துறையும் அவை. 

சடைகிலையாயினவெல்லாம் பாடாண்டி ணை, 

சோமியவேனுதிதிநக்தட்டுலனைக் கோனாட்டு எறிச்சஞூர்மாடலன்மதுரைக் 
தமரஞர், 

(௩௯௫.) 
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(mae) 

வயலுழவர் வன்புலதீதப் 

பகடுவிட்டுக குலமுயலின் 

கழைசரசூட்டொடு நெடுவாளைப் 

பல்லுவியற் பழஞ்சோற௮ப் 

புகவருத்திப் பதத. றளவின் 
[த்தர தி, ப யப ப ப பபப வ டடப படபட டவ 

bee eeeaseccuees vere Au UTC 6 ga 

மனைக்கோழிப் பைம்பயிரினனவே 

கானற்கோழிக் கவர்குரலொடு 

நீர்க்கோழிக் கூப்பெயர்க்குக்து 

வேயன்ன மென்றோனான் 

மயிலன்ன மென்சாயலாற் 

களிகடியினனே 

யகலள்ளற் புள்ளுரீஇயுக்து 

யாகப், பல௩ல்ல புலனணியுஞ் 

சாரசான்ற விழுச்சிறப்பிற 
சிறுகண் யானைப் பெறலருக இத்தன் 

செ... வ உறிநதைக்குனாற.து 
கெடுங்கை லேண்மா னருங்கடிப் Gi. ays 

¥0 Duduuré சாத்தன் களை. யேம் பெரும 

[Fu Q 

முன்னா ணண்பகற் FI SVips gy aH Be 

கத்ந்ணி செ... பப வ மிமி லேன் 

தன்கடைத் தோன்றி யென்னுற விசைக்தலிம் 

றிக்குரல்,........... இ னரிசக்குரற் றடாரியொ 
டாஙகுகின்ற வெற்கண்டு 

இயிதுநில்லான் பெரிலுல் கூறு 

னருங்கலம் வரவேயருளினன் வேண்டி 

யெனவுரைத் தன்றி se Os சன்மன்ப் 

பொன்போன் மடந்தையைக் சாட்டி யிவரு 

யென்போற் போற்றென்: மோன யச்ம்சண்



௧௦௬ 

சட்டு 

புறதாதாறு கூலம், 

டவன்மறவலேனே பிறருள்ள லேனே 

யகன்ஞாலம் பெரிது வெம்பினு 
மிகவானு ளெரிகதோன்றினுங் 

குளமீனொ0]் தாட்புரையிலும் 
பெருஞ்செய் நெல்லின் கொக்கு£ர் நிமிரல் 
பசுங்கட் கருனைச் சூட்டொடு மாந்தி 

விளைவென32௫ வெள்ளங்கொள்கென 
வுள்ளது மிலலது மறியா 

தாங்கமைர் தன்றால் வாழ்கவன் ரே, 

திணையும் துறையும் ௮வை, , 
சோழட்டூப் பிடவூர் கீழார்மகன் பேரஜ்சாத்தனை மதுரைநக்கீரர், (௬௬௫) 

(௩௯௬.) 

&௦ 

கடு 

௨௦ 

கீழ்நீரான் மீன்வழங்குந்து 
மீரீராற் கண்ணன்ன மலாபூக்குகது 

கழிசுற்றிய விளைகழனி 
யரிப்பறையாற் புள்ளோப்புக் 

துண்டுநீர்கூறு மணற்றண்கான் 

மேன்பறையாற் புள்விரியுக்து 

நனைக்கள்ளின் மனைக்கோசா 

இந்தேற னறவும௰ழந்து 

நீங்குரவைக கொட்ாத்தாங்கும்து 

வுள்ளிலோர்க்கு வலியாகுவன் 
சேசரிலோர்க்குச கேளரகுவன் 

கழுமியவேளே 

வளநீர் வாட்டாம மெழினி யாதன் 

ையேம்பெரும, கொழு தடிய சூடென்சோ 

வளகளையின் மட்டென்கோ 

கு௮முயலி னிணம்பெய்த௩் 

துறுகெய்ய சோறென்கோ 

இறர்துமறச்த கூட்டுமு தன் 

முகக் துகொள்ள மூணவென்கோ 

வனனயைபலபல,......... 

வவ சவவகவ ட்டவவ டசகவட வடகசசகவ cesses (15,9 
விரும்பேரொக்க லிருஞ்செஞ்சிய 

வழித் துவப்ப வீத்தோசளெர்சை 

மெம்மோசாச்கக் கங்குண்டே 
உடு மாரிவானக்து மீனுப்பண்



புறதானாறு மூலம். | ௩௦௭ 

விரிகதிர வெண்டிங்களின் 
விளங்கிச் தோன்றுகவவன் கலங்கா ஈல்லிசை 
யாழும் பிறரும் வாழ்த்த சாளும் 

நினாசா னன்கல னல்கஇ 

௩௦ யுராசெல௪ சிறக்கவவன் பாடல்சால் வளனே, 

திணையும் துறையும் அவை. 
வாட்டாற்றேழினியாதனை மாங்கடிகிழார். (௩௯௬) 

(௩௯௭,) வெள்ளிய மிருவிசும் பேர்தரும் புள்ளு 

முயர்சனைக் குடம்பைக் குசற்றோற் நினவே 
பொய்கையும் போதுகண் விழித்கன பைப்பய௪ 
சுடருஞ் சுறாங்கின் ரொளியே பாடெழுக் 

டு திரங்குகுரன் முரசமொடு வலம்புரி யார்ப்ப 
விரவுப் புறங்கண்ட காலைத் தோன்றி 
யெஃகிரு எகற்௮ு மேமப் பாசறை 

வைகறை யரவங் கேளியர் பலசோட் 

செய்தார் மார்ப வெழமுஈதி சுயிலென த் 

௧௦ தெண்கண் மாக்கிணை தெவிர்ப்ப வொய்றி 
கெடுங்கடைத தோன்றி யோனே யதுநயக் 
துள்ளி வத பரிசில னிவனென 

கெயயுறப் பொரித்த குய்யுடை கெடுஞ்சூடு 

மணிக்கல விறைக்க மணனாதறு தேறல் 

அ பாமபுரில் தன்ன வான்பூங் கலிங்கமொடு 

மா! யன்ன வண்மையிற சொரிக்து 

வேளி லன்னவென் வெப்பு நீக 

வருங்கல ஈல்கி யோனே யென்று ஷ்- 

செலுவிம் பூச்த சேயிதம்க் தாமரை 

ups) vege ரறம்புரிக் தெடுச்ச 
இயொடு விளங்கு நாடன் வாய்வாள் 

ரி ன 

வலம்படு தீவிற் பொலம்பூண் வளவ 

னெறிதிராப் பெருங்கட லிறுஇக்கட் செலினுக் 

தெறுகதிர்க் கனலி தென்மிசைத் தோஷ் கில. 
௨டு மென்னென் றஞ்சலம்.யாமே வென்வே 

லருஞ்சமங் குடக்கு மாறறலவன் 

திருக்துகழ னோன்றாட் டண்ணிழ லேமே, 
திணை - பாடாண்டிணை ; துறை - பரிசில்விடை கடைந்லை விடை 

சோடின் தளழந்றத்துத்தூத் சியகிள்ளிவள்வீனை. எநக்காட்ரத்தரயங்கண்ண 
ஞர், ். (mae)



௬௦0.௮] 
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௨௫ 

புறசானூ.று மூலம், 

மதிரிலாக் காப்ப வெள்ளி யேர்தர 

வகைமா.ணல்விற............ படபட 
பொதிமயிர் வாரணம பொழுத திக் இயம்பட 

பொய்கைப் பழூசை மலரப் பாணர் 

கைவல் சீறியாழ் கடனமிக் இயக்க 
Bras புறம்பெற்ற வேம mage 

பரிசிலர் விசையெ,. 
வரினைசயி னிறுத்த வாய்மொழி ௨ வஞ்ச 

னசைவர் கு௮இ னல்ல பகைவர்க்குப 

புலியின மடிச்த கல்லளை போலத் 

இன்னல் போகிய பெரும்பெபர் pager 

மதியச் சன்ன வென்......... ogee 

யிரவுரை நெடுவா ரிப்ப வட்டித் 
துள்ளி வருஈர் சொள்கல நிறஹைப்போய் 

தள்ளா நிலையை யாகிய ரெமக்கென 

வென்வச வநீஇய சிறிதிற்குப் பெரிதுல௩து 
விரும்பிய முகத்த னாகி யென்னராக் 
துரும்புபடு சகாயர் நீக்கத் தன்னனாப் 

புகைவிரிட் தன்ன பொங்கு துகஒலுடஇ 

யழல்கான் றன்ன வரும்பெறன் மண்டை. 

நிழல்காண் டேற னிறைய வாக்கி 
யானுண வருள லன்மிய௩ தானுன் 

மண்டைய கண்ட மான்வறைக் கருனைக் 

கொககுகிர் நிமிர லொக்க லாச 
வளராயுதம் மார்பின் வையகம் விளக்கும் 

விரவுமணி யொலனிர்வரு மமா௮ற ழாரமொ!। 

புரையோன் மேனிப் பூத்தசல,..... டவ 
முராசெலவருளியோனே 
beter enecneeeensweee ங்ருவிப் பாயம் கோவே, 

தீணை - வது; துறை - கடைநீலை, 

சேரமான்வஜ்ச?₹னைத் திநத்தாமஞார். (௬௯௮) 

(௬௯௯.) 

ட்டு 

அடுமகண் முகக்த வளவா வெண்ணெம் 
ஜறொமோ ஸனுலக்கைப் பரூஉக்குற் றரிசி 
காடி வெள்ளுலைச் கொளீஇ நீழ 

லோக்குனை மாவின் றீல்சனி கறும்புளி 
மோட்டிரு வராம் சோட்டுமீன் கொழுள்குறை



\ 

புறசானூ று மூலம். ௩௦௯ 

செறுவின் வள்ளை சிறுகொடி.ப் பாகற் 
பாதிரி யூழ்முகை யவிழ்விடுத் தன்ன 
மெய்களை ந இனனொடு வினாஇ ......... 

மூழ்ப்பப் பெய்த முழுவவிழ்ப் புழுக்கல் 

௧௦ .....ஒகிளற் பகர் கனியட வைூற் 
பழஞ்சோ றயிரு முழங்குநீர்ப் படப்பைக் 

காவிரிக் இழுவன் மாயா ஈல்விசைக் 

இள்ளி வளவ னுள்ளி யவற்படர்க்துஞ் 
செல்லேன் செல்லேன் பிதர்முக கோக்கே 

கட னெடுங்கழைத் தாண்டி லிடுமீ னொடுத்துக் 

இணைமக எட பாம் புளியங்கூம் 

பொழுதுமறுச் துண்ணு முண்டியே னழிவுகொண் 
டொருசிறை யிரு$தே னென்னே யினியே 

யறவ றவன் மறவர் மறவன் 

௨௦ மள்ளர் மள்ளன் மெல்லோர் டீருக 

னிசையிற் கொண்டா னசையமு துண்கென 
மிப்படர்க் திறந்து வன்கோன் மண்ணி 
வள்பரிந்து கீடந்ச ......... மணக்க 

விசிப்புறுக் தமைக்த புதுக்காழ்ப் போ வை 
௨௫ யலகன் மாலை யார்ப்ப வட்டித்துக் 

கடி.யு முணவென்னக் கடவுட்குக் தொடேன். 
கடுந்தேர்ப் பள்ளற் கசாவார மோன்சுவற் 
பகடே யத்தையான் வேண்டிவம் ததுவென 
வொன்றியான் பெட்டா வளவை யன்றே 

௩௦ வான்று விட்டன னத்தைய விசும்பின் 

மீன்பூச் தன்ன வுருவப் வன்னிரை 
யூர்தியொடு ஈல்கி யோனே சீர்கொள 

விழுமென விழிதரு மருவி 

வான்றோ யுயர்சமையத தோன்றிக் கோவே. 

த்ண - அது; துறை - uf Fvalanr. 

தாமான்தோன்றிக்கோனை ஐயூர்ழடவஞர், (௬௬௧௯) 

(௪௦௦.) மாகவிசும்பின் வெண்டிங்கண் 

மூவைக்தான் முறைஞுற்றக் 
கட்னடுவட் கண்டன்னவென் 

னியமிசையா மரபேத்இக்



௩௧௦ புறநானூறு மூலம், 

டு கடைக்சோன்றிய கடைக்கங்குலாற 

4௦ 

பலர்துஞ்சவுக் தான்.றுஞ்சா 

LYNG STE SG தேயச்ெ படட க்க்க வவட வக உச 

கேட்டோ னெக்கையென் றெண்கிணைக் குரலே 

கேட்டசற் கொண்டும் வேட்கைதண் டா5 

தொன்றுபடு சிதா றருங்கு நீக்கி 

மிகப்பெருஞ் சிறப்பின் வீறு............ 
wee ee cee tee ten eee ee eee e ee nee ees OV UE 

கலிங்க மழித்தசோட் டொன்னமா நோக்கி 

நாசரித்த கறவுமகழக்து 
௧௫ போதறியேன் பதிப்பழகவுக் 

தன்பகை கடித லன்றியஞ் சேர்ந்தோர் 

படப்பகை கடி.தலும் வல்லன் மாதோ 

மறவர் மலிர்தத ................ பப 
கேள்வி மலிக்க வேள்விச் நூணக் 

௨௦ திருங்கழி யிழிதரு ............ கலிவங்கக் 

தெறுநீர்ப் பரப்பின் யாறற சத்துத் 

துறைதொறும் பிணிக்கு கல்லூ 

ருறைவின் யாண......... இழவோனே, 

திணை - பாடாண்டிணை ; துறை - டுயன்மொமி. 

சோழன் நலங்கின்ளியைக் கோஷூர்கீழார். (௪௦௦) 

புறகானூறு முற்றிற்று,



a. 

பாட்டு முதற்குறிப்பகரா, 

[பின்வரும் எண்கள் பாட்டைக் குறிப்பன.] 

பாட்ட. 

அ/கன்றலைவை, 

அஞ்சுவருமரபின், 

அடலருந்து, 

அ௮டி.புனைதொடு, 
அடுகையாயிலும், 

அடுமகண்முகச்த, 

அ௮ணஙகு டைநெடு, 

அணங்கு டையவுணா, 

அணித்து GOLD) 

DB HSC CHL, 
அசளெறிர்கன்ன, 
அர்தோவெந்தை, 

அமரர்ட்டேணிய௰, 
அரசு தலைவரி, 
அரிமயிர்த த), 
அரு ப்பம்டே ணா, 

அருவிதாழ்க்௪, 
அருவியார்க்கும், 
அருள. ॥யாகலோ, 
அலங்குக, தர், 
அலர்பூர்தும்டை', 
அழல்புசந்சவடா, 
அழலவிர்வயங்கி, 

அளிதகோதானேடாரி) 
அளிதோதானேடேரிரும், 
அளியதாமே, 

௮.ற்றைத்திங்கள், 
அறவைசெஞ்சத், 
HIGU SIGS A 
அறையும்பொழையும், 
அன்னச்சேவலன்ன, 
HET UTES Ty 

எண், 

OT 

௨௧௧ 

AB 

௮௩ 

Gir 

௩௨௯௯ 

௫௨ 

குசு 

௩௪௦ 

BR. 

௧௯௩ 

௨௬௪ 

கச்ச 

  
  

பாட்ட, 

அசாகெந்தை, 
ஆசில்சம்மி, 

டியலழற்குட்டத், 
Soe me பலி, ் 
YO of obs, 
ஆர்கலியினனே, 
அர்ப் முகடலினும், 
ஆரர்தாழ்க்த, 

கவுமானியத் ற்டா, 

ஆன்முலையஅத்த; 
ஆனாவீகையடுடோர், 
ஆனினங்கலித்த, 
இம்மைச்செய்த த, 
இமிழ்கடல்வளைஇய, 
இசங்குமுரசின், 
இசவலாபு£வலை, 

இருங்கடலுடுதத, 
இருப்புமுகஞ்செறிக்த, 
இரும்டனைவெண்டோடு, 
இரும்பிடி ச்தொழுதி, 

இரும்புமுகஞ்சிகைய, 
இருமுநநீர்க்குட்டமு, 

இல்லடுகள், 

இல்லாகியசோ, 
இவவே, பீலியணிர் து, 

இவர்யாசென்குவை, 

இவற்£ச் தண்மதி, 
இவனியாசென்கு வை, 

இழையணி: டொலிர்த) 

இனையருமுதியரு, 
யோர்சூடார், 

இன்ச் ஈள்ளின், 

எண். 

௩௦௭ 
RM. 
௨௨௯ 
௨௪0 

Sore 

ERS 

&& 

௧௯௭ 

௮௨ 

for fe. 

சடு 
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பாட்டு முதற்குறிப்பகராதி, 

பாட்டு, 

இ ன்றுசெலினு ந, 

இனிகினைக்இசஃக, 
ரண் டுநின் ரோர்க் ( ந் a 

aQuatchlt gs 5, : 
ஈசச்செவ்வி, 

ஈன்றுபு றந் கரு 
உடும்புரித சன்ன, 
உடையஞாயி, 
உடைவலா தடுப்ப 

உண்டாலம்ம, 

உண்டோன்னானு, 
உருகெழுஞாயிற்றொண், 
உருமிசைமுசச, 
உவம இயுருவி, 

உள்ளாற்றுக்சகவலை, 

உற்றுழியுதவியும், 
ஊர்க்குறுமாக்கள் 
ஊர்நக்ரியிறர்த, 
ஊர்முதுவேலி, 

ஊனுமூணுமிசை) 
எஃகு ளாங்கழி, 

எங்கோனிருக்கு) 
எந்தைவாழி, 
எமக்கேகலங்க, 
orm GST ரு) 
௪௫௦6 தயினய, 
சாருமையன்ன, 

எழுவி னிகெஞ்ச, 

எறிபுனக்குமவன், 
என்றிறத்த வலக, 
என்னைக்கூரிஃத 9 

என்னை, புற் ் கையுண்டும், 

என்னைமார்பிற் Dy 

எனைப் ல்யானையும் > 
ஏர்ட 'ரந்தவப, 
ஏறஅகவுலையே, 
GP ware aus de, 
ஏறுடைட் டெரு, 
ஒயோவெனின், . 
ஓண்செங்கு£லி, . | 

எண், 

BOS 

௨௭௩. 
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௨௦9௪ 
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௨௩௧ 

௨௫௩, 

  

* பாட்ட, 

ஒண்டொறிச்சேவல்), 
ஒருசாசருவியார்ப்ட), 

ஒருதலைப்ப தலை, 

ஒருதிசையொருவனை, 
ஒருராட்செல்லல, 
ஒருவனையொருவன், 
ஒல்லுவதொரளல்லும், 
ஒளி அவாண்மன்னா, 

ஒன்றுநன்குடைய, 
ஒன்னார்யானை, 
ஒங்கு மலை பெ (ha D; 
இரினெய் ரல் 
ஓஒரையாயத் bs 
DU F BH TNs 
G55) Brom, , 
கடல்கெள்ச்கன்ன, 

கடல்கொளப்படா௮ஆ) 
சடவுளாலத்து, 
சடற்படையடற், 

கடங்கண்ணகொல்், 
கடக்தேர்சூழித் க, 
கடும்பினடுகல, 
கண்ணிகார், 

SBM AP SE STI’, 

கந்துமுனிக்துயிரக்கும், 

கல்லறுச் தியற் றிய, 

கலஞ்செய......௮ச்சு, 
கலஞ்செய்......இருடிணித் 
கலையுணக்டுழி, 
கவிசெந்தாழிக், 

கவைக்கதிர், 

SLES BIO) பாழிர்தென, 

கள்ளின்வாழ்த்க, 
களங்கனியன்ன,; 

களம்புகலோமபு, 
களாப்ட 
களிறணைப்டட ட டட 
கஜிறுகடைஇய, .... 
கனிறுரீருடிய, : ் 
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பாட்ட. 

களிறுமுகந்து, 
கறங்குமிசையருவிய, 
கறங்குவெள்ளருவி, 
கன்முழையருவி, 

BOT MOTT EI; 
ETUOQGON 0S Si, 
கார்ப்பெயறலைஇய, 
காசெதிருருமி, 
கால்பார்கோத்து, 
காலனுங்காலம், 

கானக்காக்கை, 

கானன்மேயந்து, 
கானுறைவாழக்கை, 

Reva cost) Bor Fy 
தீ ழ்நீ ரான, 

குய்குரன்மலிந்த, 

யில்வாயன்ன, 

குழவியிறப்பிலு, 

குறத்திமாட்டிய, 
குறியிறைக்குரசம்பை, 
குன்று தலைமணட், 
குன்றுமலையும், 

கூ தர்ப்ப ரர் இ) 

கெகெ௫ந்தை, 
கேட்டன்மாத்திரை, 
கையதுகடனிறை, 
கையதுவேலே, 

கொடுங்குழை, 
கொடுவரிவழல்கு, 
கொண்டைக்கூழை, 
கொய்யடகுவாட, 
கோட்டங்கண்ணி, 
கோதைமார்பிற், 
சாறுதலைக்கொண்டென; 
சிலையுலாநிமிர்ந்த, 

சிறப்பில்) 
சிறப்புடைமாபிற், 

Fp ot BI» 
- ரியகட்பெறினே, 

முதறகுறுபபகரா ஐ 
எண், பாட்ட, 

௩௬௮ | சுவலழுந்சு, 

க௪௮ | செஞ்ஞாயிற்றுச், 
௨௫௨ | செர்கெலுண்ட, 
௧௪௪ | செய்குவங்கொல்லோ, 

௨௩௦ | செருப்பிடைச், 
௧௮௪ | OED mora ae, 
௧௧௯ சேயிழைபெறனுகுவை, , 

௩௬௧ | சேற்றுவளர்காமரை, 

SHB | ஞாயிற்றன்ன, 
௪௧ | ஞாலமீமிசை, 

௩௪௨ | தடவுநிலைப்பலவின், 
௩௪௪ | தண்டுவிபல, 

௩௩ | தமாதற்றப்பின, 
௭௭ | தலையோர்நுங்கின், 

௩௯௭௬ | திண்டேரி£வலர், 
௨௫௦ । திண்பிணிமூசச, 
௨௬௯ | திரைபெ -ருழுத்நீர், 

௪௭௪ | தீங்கனியிர/வமொ௫ு, 

௧௦௮ தீரீர்ப்பெருங்குண்டு ; 
௧௨௯ | அுடியெறியும், 

(ROT தூங்கு கையா, 

௨0௮௮) தூந்தகடங்கிற, 

௧௫௦ | தெண்கடல்வளாகம், 

௨௪௯ | தென்குமரிவடபெரு, 
௨௧௬ | Osorio gar, 
௬௯ | தென்பவவத் து, 
௧௦௦ | தேஎங்கொண்ட, 
௩௦௪ : தேஎந்தீர்சொடை, 
an. ! தொடியடைய, 

௬௧ | தொறரா௮அதொறா௮, 
BD) | 6 seasons, 

௨௭ட | நஞ்சுடைவாலெயிற், 

௪௮ | நரம்பெழுர், 

௮௨ | ஈலயாழா குளி, 

௩௯௪ : நல்லவுந்தியவு, 
௮௬ | ஈள்ளிவாழியோ, 

௨௮ | களிகடலிருக, 
௩௧ | ஈளியிருமுக்நீர்காவாய், 

௨௯௧ | ஈளியிருமுந்நிசேணி, 
௨௩௫ | ஈறவுந்கொடுமி,   

FO 

எண், 

௬௩௯ 

௯.௦ 

௩௪௪ 

௨௧௪ 

௨௫௭௪ 

௨௨௭ 

௬௦௫ 

௨௭ 

௬௨ 

௧௪௦ 

th. Fob 

௧௫௭௪ 

௨௨௫ 
௨௪௧ 

௯௩ 

௧௫௪ 

௨௨௮௧ 

௧௧௭: 

௨௮௭ 

௨௨ 

(HO 

௧௮௯ 

கள 

ff... GT od} 

A. HO 

௪௨௫௨ 
270 

2h. Sa» 

4.00 

௨ 

2.67 

Fir F 

&OGr 

EEF Fe 

உக 

Gr Fir 

கூரி 
2.57 2.



௪ பாட்டு முதற்குறிப்பகரா தி, 

பாட்டூ, 

நறுவிரைதுறந்த, 

நன்ருய்ர் தரணிமிர், 
ஈனிபேதையே, 
நாகத்தன்ன, 
நாட்கள்ளுண்டு, 
நாடனென்கேோ, 
நாடாகொன்றோ, 

நாளன்றுபே.௪, 
நிரப்பாதுகொடுக்கும், 
கிலம்பிறக்கடுவது, 
நிலமிசைவாத்கர், 
நிறபபுடகொ, 
நின்னயக்துறைகர்க், 

நினைக்குங்காலை, 

நீடுவாழ்கென்றி, 
நீண்டொலியழுவம், 
நீயே, அ௮மர்காணின், 

நீயே, தண்புனற்காவிரி, 
நீயே, பிறசோம்புற்ற, 
நீயே, புறவினல்ல) 
நீர். நுங்கின், 

நீர்மிகற்சிறையு, 
நீரறவறியா, 

நீருட்பட்ட, 

நீலக்கச்சை, 
நுங்கோயாசென, 
நுதிவேல்கொண்கு, 
_நம்படைசெல்லுங், 

நெடுகீசகிறை, 

கெல்லரியுமிருர், 

செல்லுமுயிரன்றே, 
கோகோயானே, 

படுமணிமருக், 
படைப்புப்பலபடைத் து, 
பண்டும்பண்டும், 

பதிமு,ச.ற்பழகா, 
பயங்கெழுமாமழை, 
பசலுடைமருக், 
பருச்திப்பெண்டின், 
பருத்திவேலிச், 

எண். | 
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பாட்டு. 

பருதிசூழ்க்த, 
பல்சான் 

பல்சான்தீ......குமரி, 
பல்சான்தீ...... செல்கென, 
பலர்க்குகிழலாக), 

பன்மீனிமைக்கு, 
பனிபழுனிய, 

பனிவரைநிவந்த, 
பாசறையீரே, 

பார்க்கத் த, 
பாணர்சென்ீனி, 
பாணாதாமரை, 
பாணனசூடிய, 

பாரிபாரி, 

பால்கொண்டு, 
பாறுபடப்பறைகந்த, 

பிறர்வேல்போலா, 
புலவராயிறக்த, 
புலிப்பாற்பட்ட, 

பு றவினல்லல், 

பூவற்படுவிற், 
பெரிதாசாற், 

பெருங்களிற், 
பெருஞ்சோறுபயந்து, 
பெருகீர்ே மவ, 

பொய்கைநாரை, 

பொய்யாகியசோ, 

| பொரிப்புறப், 

பபொன்வாரச்தன்ன;, 

பொன்னுர்துஇரு, 
போரக்குரைஇ, 
போற்றுமின்மறவீர், 

மட்வொய்திறப்பவு, 

மடங்கலிற் இனை இ; 

மடத்தகைமாமயில், 
மண்கொளவரி, 

மண்டமசட்ட, 

மண்டிணிந்த.நில, 
மண்முழாமறப்ப, 

மணிதுணார்தன்ன, 

எண். 
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பாட்டு முதற்குறிப்பகராதி. 

பாட்ட, 

மதிநிலாக்கசப்ப, 
மதியே வண்குடை, 

மதிலுஞாயி, 
மயங்கிருங் கருவி, 

மரைபிரித் துண்ட, 
மலைவான்கொள்கென, 

LD GOLD & BOM GH 

மழையணிகுன்றத, 
மன்பதை காக்கு, 
மன்றப்பலவின், 

மன்றவிளவின், 

மன்னாவுலகத்து, 

மாகவிசம்பின், 

மாவாசாதே, 
மீன்றிகழ்விசும்பி, 

மீனொடுச்துகெற, 
ட்காற்காரை, 

மூ திர்வாரிப்பி, 

மூக்டீர்காப்பட்டிமிற்சுடா, 
முசசுகடிப்பிகுப்ப, 

தேழங்குமுச்கர், 
முற்.நியதிருவின், 

(paar Beat (Lp Chan Gh» 
முன்னுள்ளுவோனை, 
முூனைத்தெவவர், 

மூச்தோர்மூத்தோர், 
மூ.தூர்வாயில், 
மெல்லவர்செனல்ல, 
மெல்லியல்விறலி, 

மென்பாலா, 

மைம்மீன்புகையினும், 
யாங்குப்பெரிதா, 
யாண்பெலவாக, 

யாதுமூசே, 

யாவிராயினுு், 
யாழ்ப்பத்தா, 
யாடு ழாடுங்ே காள்ளா, 

யான்வாழுநாளும், 

எண், 
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பாட்ட, 

யானேபெபறுக, 
யானைதந்த, 
ato suche, 
வணங்குதொடை, 
வணாகோட்டு, 
வயலுழவா், 
வயலக்கொடி, 

வருக Ba வல, 

வருதார்தாங்கி, 
வரைபுரையு, 
வல்லாசாயினும், 
வலம்படுவாய், 

வழிபடுவோசை, 

வள்ளியோர், 

வள்ளுகரவய, 

வளசத்தொடி, 

வளிரந. நீ தன்ன, 
வாடாமாலை, 

வாயிலோயே, 

வாழுகாளோ, 

வாள, வலந்தர, 
விசிபிணித்தடா, 

வியன்புலம, 

_ பபறை, 
விளங்குமணி), 
விளைபதச்சி றி, 

வினைமாட்சிய, 

வெட்டிக்கானத், 
வெடிவேய், 
வெண்கு டைம தி, 

வெண்ணெலரி, 

வெப்புளவிளைந்த, 
வெருக்குவி டை, 
பவெள்ளிதென்புல, 
வெள்ளிகோன்ற, 
வெள்ளியுமிருவிசம், 

டுவள்சாவெள, 
வெளிறினோன்காழ், 
வேட்டவேந்சனும், 

எண். 
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பாட்டு மூதற்குறிப்பகரரதஇு. 

பாட்டூ, எண், பாட்ட, எண், 

'வேந்தர்க்கேந்த, ௨௯௨ வேழம்விழ்த்த, கடுஉ 
ரானை, ௩௩௦0 வையங்காவலா, ஸு 

, ௨௯௭௬ । 

முதலில்லாதபாட்டுக்கள் :-- 

௨௭௪௭, ௩௪௪, ௩௨௨, ௩௨௮, ௩௩௪, ௩௪௪, ௩௪௭, ௩௭0, ௩௪௪. 

முற்றுமில்லாதபாட்டுக்கள் :-- 

சிலபாட்டுக்களின் பிற்பாகமும் சிலபாட்டுக்களின் இடைப்பாசகமும் 

பிரதிகளிற் இடைக்கவில்லை.



தஇணைதுறைவிளக்கக்களின் 

(tp க of ர், 

புறநானூற்றில் ஒவ்வொருசெய்யுட்களின் ஒழுக்கத்தைப்புலப் 

படுத்தி ௮வ்வச்செய்யுட்களின்பின் எழுதப்பட்டுள்ள இணையும் துறையும் 

தோல்காப்பியப்புறத்திணையியலிற்கூறிய இலக்கணச்தோடு சிறுபான்மை 

ஒத்திருப்பினும் பெரும்பாலும் ஒவவாமையாலும், இவை புறப்போருட் 

பன்னிருபடலத்தின்படியே அமைக்சப்பட்டுள்ளனவெனச்தோற்றினும் 

இப்பொழுது ௮ர்நால் ௮அகப்படாமையின் அதிலிருர்தெடுத்து யாதொன் 

௮ம் எழுசக்கூடாமையாலும், அ௮கர்.நூலின்வழித்தாடுப புறப்பொருள் 

வெண்பாமாலையின் கருத்திற்கு இவை பெரும்பாலும் ஒத்திருக்னெறமை 

யாலும் இச்திணைவிளக்கமும் பீன்னுள்ள அறைவிளக்சமும் புறப்போருள் 

வேண்பாமாலையின்படியே எழுதப்பட்டன. சில அரீநாலிற்காணப்படா 

மையால், அவற்றிற்கு விளக்கம் எழுதப்படவில்லை, அக்நூலின்படி 

பார்க்குமிடத்தும் புறரானூற்றில் ஒருதினேக்குரியதுறை மற்ரொருதினை 

யிலும் ஒருதுறைக்குரியதிணை மற்றொன்றிலுமாக மாறிக் கையெழுத்துப் 

பிரதிகளிலேயே எழுதப்பட்டுள்ளன. அனாலும் மேற்கோள் னன 

கென்று உண்மைவிளஙகாமையால் அவற்றை த்திருக் சவில்லை. 

ஊன விளக்கம், 

கர — *2@&@, 240, 
௨௬௧, ௨௬௯, ௨௬௪, ௨௬௫, ௨௭௪0, 
௨௮௪, ௨௯௬௦, ௨௬௪, ௨௬௮, சரக் 
தைத்திணையாவது - பகைவர் கைப் 
பற்றிய பசுச்கூட்டங்களை மீட்டல் ; 
 மலைத்தெழுச்சோர் மறஞ்சாயத்- பசலை 

க்சொண்ட நகிரைபெயர்சத்தன்று,”-- 
புறப்பொருள் வெண்பாமாலை, கசர் 
சைப்படலம், ௧, 

காஞ்சித்திணை : — 5, @2., Gh, 

௧௦௯, ௧௧௦, ௧௧௧, ௨௮௪, ௨௬௯௩, 
௬௬௬, ௬௩௩௭, ௬௩௮. காஞ்ரித்தணை 
யாவது - பசையரசன் போர்ச்குவச் 
pac, ஒ.ரரசன் காஞ்சிப்பூவைச்சூ 
டி.த் தன்னிடத்தைப் பாதுகாத்தல் ; 

் வெஞ் Cas sam விடுதர வேர் 
தன் - காஞ்ச ரூடி.க் கடிமனை ௧௫ 
தின்று, -- புறப்பொருள் வெண்பா 
மாலை, காஞ்ரிப்படலம், ௪. 

கைக்கிளைத்திணே ௮௯, ௮௪, அடு, 
கைக்ளெச்திணேயாவது - ஒருதலைக் 
காமம்; ௮ஃது ஆண்பாற்கூற்றுக்கை 
க்ளை பெண்பாற்கூற்றுச்கைக்கே 
என இருவசைப்படும். 

தும்பைத்திணை : -- ௬௨, ௬௯௬, ௮0, 
௮௪, ௮௮, ௮௬, ௬௦, ௨௭௯, ௨௪௪, 
௨௭௫, ௨௭௪௬, ௨௪௪, ௨௭௮, ௨௮௯௩, 

௨௮௪, ௨௮௬, ௨௮.௮, 2௨௨௬௮, ௨௯௬௫), 
௯௦0, ௬௦௧, ௬0௨, ௬௦௯, ௬௦௪, ௩ 0௭, 
௬௦௯, ௬௧௦, ௬௪௧௧, தும்பைச்திணை 

*இவ்வெண்களும் பின்னுள்ள எண்களும் புறசாலூற்றுச்செய்யுட்குரிய எண்க 

ளெனக்கொள்க,



ணைவிளக்கம, 

யாவது - பகைவரோடு போர்செய் 
தலைநினைந்து தும்பைப்பூவைசசூடுச 
ல்; * செம்களத்து மறங்கருதிப்- பை 

ந். தும்பை தலைமலைந்தன்று.” -- புறப் 
பொருள் வெண்பாமாலை, தும்பைப் 
படலம், ௧, 

நோச்சித்திணை :---௨௭௧,௨௪௨,௨௯௬௯, 
சொச்டுத்தணேையாவது - மதிலைச்காக் 
கும் வீரர்கள்சூடிய போர்ப்பூவைப் 
புகழ்வது ; *ஏப்புழை ஞாயி லேந்து 
நிலை யாணம் - காப்போர் சூடிய பூப் 
புகழ்ச் சன்று.'--புறப்பொருள்வெண் 
பாமாலை, சொச்சிப்படலம், ௧. 

பாடாண்டிணை:--௪, ௨, ௩, டு, ௬, 
௮, ௯௬, ௪௦, ௪௪, ௪௨, ௧௯௬, ௧௪, ௧௫, 

௬௦, ௬௨, ௬௪, ௬௫, ௬௮, ௬௯, ௪௦, 

FA, PS, Gv, AO, Gs, QA, Qa; 
௬௦, ௬௪, ௬௭, ௬௮, ௬௯, ௭௦, ௬௧, 
௬௨, ௬டு, war, HE, GOS, ௧0௨, 

௧0௯, ௧0௫, ௧0௬, ௧௦௪, ௧0௮, ௧௨௨, 

௧௨௯, ௧௨௪, ௧௨௬, ௧௨௭௪, ௧௨௮, 
௧௨௯, ௧௯௬0௦, ௧௬௧, ௧௬௨, ௧௯௯௩, 
௬௪, ௧௪.௩௫, ௧௯௬௭, ௧௯௭௪, ௧௯௮, 

௧௬௯௯, ௧௪௦, ௧௫௪, ௪௮௨, ௧௪௮ 
௧௪௯, ௧௫௦, கடுக, ௧௫௨, ௧௫௯, 

௪௫௪, ௧௫டு, ௧௫௬, சடு௭, ௧௫௮, 
௧௫௯, ௧௬௦, ௧௬௧, ௧௬௨, ௧௬௯, 
EGP, ௧௬௫, ௧௬௮, ௧௬௯௬, ௧௪௧, 

௧௭௨, ௧௪௯, க௭டு, 5௭௬, ௧௭௪௭, 

௧௯௬, ௧௯௭, ௧௬௮, ௧௬௬௯, ௨௦0, 
௨௦௧, ௨௦௨, ௨௦௯, ௨0௪, ௨௦௫, 
௨௦௬, ௨0௦௭, ௨0௮, ௨0௯, ௨௧0, 
௨௪௪, ௨௧௨, ௨௧௫, ௨௧௬, ௨௬௬, 
௬௬௭௭௪, ௬௭௪௪, ௬௭௫, ௬௭௬, ௬௪௮௭, 

௧௭௮, ௬௭௯, ௬௮0, ௬௮௧, ௬௮௨, 
௬௮௯, ௬௮௪, ௬௮%, ௬௮௭௬, ௬௮௪, 
௯௮௮, ௬௮௯, ௩௧௦, ௬௯௪, ௬௧௨, 
௬௯௯௯, பாடாண்டிணையாவது - ஒரு 
வனுடையகர்த்தியும் வலியும் சொ 
டையும் அளியும் ஆயெ இவற்றைத் 
தெரிச்துசொல்லுதல் ; 4 ஒளியு மாற் 
றலு மோம்பா வீகையு- மளியு மென் 
றிவை யாய்ந்துபைத் தனறு.'--புறப் 
பொருள்வெண்பாமாலை, பாடாண்டி. 
ணைப்படலம், ௧. 

“Fm, ௧௪௪, ௪௪௫, 

௧௪௭, ௧௫௭. பெருந்திணையாவது - 
பொருச்தாச்சாமம். 

போதுவியல் :---௧௮, ௨௪, ௨௭, ௨௮, 
௨௯, ௬டு, ௪௪, எடு, ௧௧௨, ௧௧௩, 
GSH, SEQ), SEG, FEM ௪௧௮, ௪௧௯, 

௧௨௦, ௧௨௧, ௧௮௨, ௧௮௯, ENF, 

EHD), ௧௮௬, ௧௮௪, ௧௮4௮) ௪௮௯, 

௧௯௬௦, ௧௬௧, ௧௬௨, ௧௬௯, ௪௬௪, 
௧௯௬௫, ௨௧௪, ௨௧௭௪, ௨௧௪௮, ௨௪௯, 
௨௨0௦, ௨௨௧, ௨௨௨, ௨௨௩, ௨௨௪, 
௨௨௫, ௨௨௭௬, ௨௨௭, ௨௨௮, ௨௨௯, 

௨௯௦0, ௨௯௧, ௨௬௨, ௨௬௯, ௨௯௪, 
௨௬௯௫, ௨௯௬, ௨௯௭௪, ௨௯௮, ௨௬௯, 
௨௪0, ௨௪௪, ௨௪௨, ௨௪௯, ௨௫௯, 
௨௫௪, ௨௫௫, ௨௫௬, ௨௮0, ௩௨௬௨, 

௬௬௯, ௬௬௪, ௩௬௫, ௩௬௬. 
se AH _ 

1, GT, BG, Gr, PE, 
௯௬, ௪௪, ௫௭௪, ௯௬௮, ௨௧௯, 

௨௬௯௨. வஞ்டுத்தணேயாவது - ௮ர 
சன் ஒஉஞ்டிப்பூவைத்தலையிலேசூடி.ப் 
பகைவருடையபூமியைச் கைச்கொ 
ளளக்கருதுதல ; arr ag "தலை 

மலைர்து - கூடார்மண் சொளக்குறித் 
தன்று.'-- புறப்பொருள்வெண்பாமா 
லை, வஞ்சிப்படலம், க். 

வாகைத்திணை :--௧௪, ௪௯, ௨௦, ௨௧, 
௨௨, ௨௯, ௨௫, ௨௭௬, ௬௧, ௬௯, ௬௪, 

௪௨, ௯௯, ௫௪, ௫௪, ௫௨, டக, டு௪, 
௬௧, ௬௭௬, ௪௬, ௭௪, ௭௮, ௭௯, ௮௧, 
௮௨) ௮௬, ௬௯, ௬௪, ௬௮, ௬௯, 
௧௦௦, ௧௦௪, ௧௨௫, ௧௬௬, ௧௬௪, ௧௭௦, 

௧௭௪௮௫, ௧௭௮, ௧௪௯௬, ௧௪௮0, ௧௮௧, 
௨௪௯, ௨௮௫, ௨௯௬, BOG, ௬௦௬, 

௬௦௮, ௬௧௨, ௬௩௧௯, ௬௧௪௫, ௩௧௫, 
௬௪௧௭௬, ௬௧௪, MED, ௬௧௯, ௬௨0௦, 
௬௨௪, ௬௨௨, ௩௬௮) ௬௩௬௯, ௬௭0), 
௬௪௧, ௬௪௨, ௬௭௪௩, வாகைத்தஇணை 

யாவது - வாகைப்பூவைத்தலையிலே 
சூடிப் பகைவனளாக்கசொன்று ஆரவா 
ரித்தல் ; ஒழ இலைபுனை வாகை சூடி. யிக 
ன் மலைக் - தலைகடற் முனை யரசட்டா 
ர்த் தன்று. '-புறப்பொருள்வெண்பா 
மாலை, வாகைப்படலம், ௧, 

வெட்சித்திணை : எ ௨௫௭, ௨௫௮, 
௨௬௨, ௨௬௯௬, ௨௬௯௬௭, வெட்டுத்தி 
ணையாவது - வீரர், அரசனுடையகட் 
டளையைப்பெற்றேனும் பெருமலே 
னும்போய்ப் பகைவருடைய பசுச்க 
செக்கவர்தல்: $ வென்றி வேர்தன் 
பணிப்பவும் பணிப்பின்றியுஞ் - சென்



FiO onal or & & w. ௯ 

றி சன்முனை யாத்த தன்று.'--புறப் 
பொருள்வெண்பாமாலை, வெட்டிப்ப 
டலம, ௪. 

திணையிறந்துபோனபாட்டுக்கள் : -- 
௨௪௪, ௨௪௫, ௨௪௬, ௨௪௪, ௨௪௮௮, 
௨௪௯, ௨௫௦, ௨௫௧, ௨௫௨, ௨௬௭, 

௨௬௮, ௨௮௨, ௨௮௯, ௬௨௬, ௩௨௪, 

௬௨௫), ௬௨௭௬, ௬௨௪, ௬௨௮, ௬௨௧௯, 

௯௯௦, ௬௯௬௧, ௬௬௨, ௬௬௯, ௬௩௬௪, 

௬௬௫, ௬௯௬௯, ௩௬௪௦, ௬௪௪, ௬௪௨, 

௬௪௯, ௩௪௪, ௬௭0 . 

௬௪௮, ௬௩௪௯, ௬௫௦, ௬௫௧, ௬௫௨, 

௬௫௯, ௬௫௪, ௬௫௫, ௬௫௬, ௬௫௪, 

௯௬௫௮), ௬௫௯, ௬௬௦, ௬௬௪, 

துறைைவிளக்கம்.. 

அரசவாகை:--௧௪, ௧௯, ௨0௦, ௨௪) | 
௨௨, ௨௩, ௨௫, ௨௬, ௬௧, ௩௩, ௬௭, 

௪௨, ௪௯, ௪௪, டுக, டு&, ௫௩, ௫௪, 
௬௧, ௬௬, ௪௬, ௭௭, ௭௮, ௪௯௬, ௮௪, 
௮௨, ௬௩, ௬௪, ௬௮, ௬௯௬, ௧௦௦, 
40௪, ௧௨௫, ௧௬௭, ௧௬௮), ௧௪௪, 

அரசவாகை யென்பது - ௮ரசனது 
இயல்பைச் கூறுதல் ; (பகலன்ன வா 

ட்மொழி - யிகல்வேக்த ணி௰ல்புலரத் 
தன்று? -- புறப்பொருள் வெண்பா 
மாலை, வாகைப்படலம், ௩. 

ஆனந்தப்பையுள் :--- ௨௨௮, ௨௨௯, 

௨௪௬, ௨௪௭௪, ௨௮0. ஆனகந்தப்பை 
யுளாவது - ஒரு குலமகள் தன் கண 
வன்மரிக்கத் துன்பமுறுதல் ; (விமும 
ங்கூர வேய்த்தோளரிவை - கொழு 
நன்வீயச் குழைந்துயங்கின்று '--புற 
ப்பொருள் வெண்பாமாலை, சிறப்பிற் 
பொதுவியற்படலம், ௧௯, 

இயன்மோமி :--௮, ௬, ௧௦, ௧௪, கட, 
௧௪, ௨௨, ௬௦, ௬௨, ௬௪, ௩௮, ௬௧, 
௮௯, ௫0,௬௭௪, ௬௨, ௬௬, ௬௭, ௧0௦௨, 
௧௦௬, ௧50௪, ௧௦௮, ௧௨௨, ௧௨௯ 
௪௨௪, ௧௨௮, ௪௨௬, ௧௬௦, ௧௯௬௧, 
௧௩௨, ௪௬௪, ௧௯௭௪, ௧௫௨, ௧௫௯, 
௧௫௦, க.ந௪, ௧௫௯, ௧௫௭௬, ௧௫௪, 

"௧௬௮, ௧௪௧, ௧௪௨, ௧௪௯, ௧௭௫, 

௧௪௬, ௧௪௭, ௨௪௨, ௨௧௫, ௨௪௬, 

௬௪௬, ௬௪௮, ௬௮0, MAS, ௩௮௮, 
௬௩௮/௯, ௬௯௦. இயன்மொழியாவறது 
- *தலைவனெதிர் சென்றேறி ௮வன் 
செய்தியையும் ௮வன் ரூலத்தோர் 
செய்தியையும் அவன்மேலே ஏற்றிப் 
புகழ்தல்” என்பர் சச்டினார்க்னெயர் ; 
இதனைத் தொல்காப்பியம் புறத்திணை 
யியலில், ௬௫ -ம் சூத்திரவுரையிற் 
காண்க, இயன்மொழியே இயன்மொ 
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ழிவாழ்ச்சென்று ௮வர் கூறுவர், இத 

னையும் அ௮ச்சரூச்திவுரையானுணாக. 

இயன்மோழீவாழ்த்து:-*௪௨. இயன் 
மொழி வாழ்ததாவது - இன்னோர் 
இன்னதுகொடுததா£, ௮வர்கள்போ 
ல நீயும் எமக்குச் கொடுப்பாயாக 
வென்று சொல்லுதல்; (இன் னோரின 
னவை கொடுத்தார் ரீயு- மன்னோர் 
போல வவையெமச் யென - வென் 
ஜோரு மறிய வெடுத்துசைச் தன்று, 
புறப்பொருள் வெணபாமாலை, பா 
டாண்படலம், ௬. இவ்விலககணம் 

புற சாலூற்றுள் ௧௨ - ம் செய்யுளுக் 
குப் பொருந்தவிலலை. பின்னும் இப் 
படியே பலவுள. 

உடனிலை :--௫௮ 

உண்டாட்டூ ;--௨௫எ, ௨௫௮, ௨௬௨, 
௨௬௯, ௨௯௬௪. உண்டாட்டாவது - 

வீரர் மதுவையுண்டு மனங்களித்தல்; 
'தொட்டிமிழுங் கழன்மறவர் - மட் 
டுண்டூ மடழ்தூங்கனெறு,'--புறப்பொ 
ருள் வெண்பாமாலை, வெட்டிப்பட 

லம், ௪௫. 

உவகைக்கலுட்ச்சி : -- ௨௭௪௪, ௨௭௪௮, 
௨௧௫. உவகைக் கலுழ்ச்சியாவது - 
வாட்புண்மிகுக்த உடம்பையுடைய 
கணவனைச்சண்டு மனைவிம௰ழெந்து ௪ 
ண்ணீர்வீழ்த்தல் ; 4 வாள்வாய்தத வடு 
வாழ்யாச்கைக் - கேள்சண்டு கலுழர் 
அவச் சன்று புறப்பொருள் வெண் 
பாமரலை, தும்பைப்படலம், ௨௫. 

எநமை மறம் : -- ௮0, ௨௪௪, ௨௭௫- 
எருமை மறமாவது - மு.துட்ட தன் 
சேனைக்குப்பின் பகைவர் சேனை 
யையஞ்சா,து Jess கோபல்சொ 
ண்டு நிற்றல்; “வெயர்பொடிப்பச் 9 
னங்கடை இப் - பெயர் படைக்குப்பி



௪ துறைவிளக்கம், 

ன்னின்றன்று.'--புறப்பொருள் வெ 
ண்பாமரலை, தும்பைபபடலம், ௧௯, 

ஏர்க்களவுரவகம் :--௩௬௯, ௬௪௯, 
ஏறண்ழலலை வலி, ௨௬௯௬. Tp ote 

மூல்லையாவது-௪ திரிலலாசபடி. ஆண் 

மைத்சன்மை மேன்மேல் ஏரூறின்ற 
குடியொழுக்கத்தினை உயர்த்தசசொ 
agen; *மாறின்றி மனங்கனலு - 

புறப்பொருள்வெணபாமாலை, வாசை 
ப்படலம், ௨௨. 

கடவுள்வாழ்த்து: -- ௧. கடவுள்வாழ்ச் 
சாவது - அயன்முதலிய மும்மூர்த்தி 

களுள் அருவரை உயரத்திச்சொல்லு 
தல்; * காவல் கணணிய சழலோன் 
கைதொழு - மூவரி லொருவளனை யெ 
டுச்துராத் தனறு.' -- புறப்பொருள் 
மெண்பாமாலை, பாடாண்படலம, ௯ 

கடைநிலை : --- ௧௨௭௪, ௯௬௮௨, MMM, 
௬௮௪, ௬௯௧, ௬௬௨, ௬௯௯, ௬௯ ௪, 

தடிநீலையுரைத்தல் :--௨௯௦, குடி.நிலை 
யுராத்தலாவது - பழமையீலும் வீச 
தீதிலம் புகழ்பெற்ற குடி.யின்வரலா 
ற்றைச்சொல்லுதல் ; 'மண்டிணிஞ ஞா 
லத்துச் தொன்மையு மறனுக - கொ 
ண்டு பிறரறியுங் குடிவர வுரைச்சன் 
a — புறப்பொருள்வெணபாமாலை, 
கரக்சைப்படலம், ௧௪. 

தடைமங்கலம் : -- ௬0, குடைமங்கல 
மாவது - அசசன்குடையைப்புகழ்க்து 
சொல்லுதல் ; *சாற்றிசையும் புகழ் 

பெருக - வீற்றிருந்தான் குடைபுகழ்க் 
song — புறப்பொருள்வெணபாமா 
லை, பாடாணபடலம், ௬௪, 

குதிரைமறம் : - ௨ஏ௯, ௨௯௯, ௬௦௨, 
௬௦௯, ௬௦௪. குதிரைமறமாவது - ஒரு 
வீரனுடைய குதிரையின் மறத்தைக 
கூறுதல் ; *எறிபடையா னிகலமருட்- 
செறிபடைமான்றிறங்ளெர்தன்று." — 
புறப்பெ ருள் வெண்பாமாலை, தும் 
பைப்படலம், ௭, 

தறுங்கலி :--௪௯௯, ௧௪௫௪, ௧௪௫, ௧௪௬, 
௧௮௭, குறங்கவியாவது - வேறுமக 
ளிரைவிரும்பிய ஒருவனுடைய காத 
ல்கெடும்படி. சொல்லுதல ; * சாதிருங் 

கூச்தன் மகளிரை ஈயப்ப - வேறுபடு 
வேட்கை வீயச் கூறின்று ?-- புறப் 
பொருள்வெண்பாமாலை,இருபாற்பெ 
ருக்திணை, ௧௮, 

கையறுநீலை :---௬ட௫, ௪௪௨, ௪௧௯, ௧௧௪, 
௧௪௫, ௪௪௬, ௧௧௪, ௪௪௮, ௧௧௯, ௧௨௦, 
௨௪௪, ௨௪௮, ௨௧௯, ௨௨௦, ௨௨௧, 
௨௨௨, ௨௨௩, ௨௨௪, ௨௨௫, ௨௨௭௬, 

௨௨௭, ௨௯௦, ௨௬௧, ௨௬௨, ௨௬௧௩, 
௨௬௪, ௨௬௫, ௨௯௬௭, ௨௯௪, ௨௯௮௮, 
௨௯௬, ௨௪௦, ௨௪௧, ௨௪௨, ௨௪௯, 
௨௬௦, ௨௬௧, ௨௬௯, ௨௬௪, ௨.௬௫, 

௨௪௦. கையறுநிலையாவது - ௮ரசனி 

றப்ப ௮வனைச்சேர்ந்தோர் ௮வ்விறச் 
துபாட்டைச்சொல்லி ஒழுக்கந்தளர் 
தல்; * செய்கழன்மன்னன் மாய்க்ெ 
ச்சேர்ச்தோர் - கையற வுரைத்துக் 
கைசோர்ந் சன்று, -- புறப்பொருள் 
வெண்பாமாலை, சிறப்பிற்பொதுவிய 
தபடலம், ௧௪. 

கோற்றவள்ளை: -- ௬, எ, ௪௧, ௬௮. 
கொற்றவள்ளையாவது- அரசனுடைய 
டர. த்தியைச்சொல்வி ௮வன் பகைவர் 

சேசங்கெடுதற்கு வருர்.துதல் ; * மன் 
னவன் புகழ்ளெ்- சொன்னார்சா பழி 
பிரங்க்று.' -- புறப்பொருள்வெண் 
பாமாலை, வஞூிப்படலம் , ௮. 

சேநமலைதல் :-- ௨டக, செருமலைத 
லாவது - வெட்டியாரைக்ட்டி, ௮வர் 
௮ழு;ச,த்சாக்கி மிக்க போர்செய்தலை 
மேற்கொள்ளுசல் ; | வெட்சியார்-பசு 
க்களைச்சவர்ச்தோர் | (வெட்டுயாராக் 
கண்ணாற்றுவளைஇ - யுட்குவரத்தாக்கி 
யுளர்செருப்புரிந்தன்று.' -- புறப்பொ 
ருள் வெண்பாமாலை, கரம்தைப்பட 
லம், ௪, 

சேநவிடைவீழ்தல் : -- ௨௭௪, ௨௭௨. 
செருவிடைவீழ்சலாவது - அசழியை 
யும் காவற்காட்டையுங்காத்து இறர்த 

வீசருடைய வெற்றியைச்சொல்லு,ச 
் ; * ஆழ்ச்துபடுடங்ெ னருமிளைகா 
தீன - வீழ்ர்சவவேலோர் விறன்மிகுத் 
தன்ற.'-- புரப்பொருள்வெண்பாமா 
லை, சொச்சிப்படலம், ௪, 

சேவியறிவுநூஉ ட & @, Grr ௯௫, 

௪௦, ௫௫. செவியறிவுறாஉவாவ து - 
மாற்சரியமும் கெடுதலுமில்லாச பெ 
ரிய எண்ணச்தை அரசனுக்குச்சொ 
ல்லு.தல்; *மறர்இிரிவில்லா மன்பெ 
ருஞ்சூழ்ச்சி- யறந்தெரிகோலாற் கறி 
யவுளாச்தன்று,'-- புறப்பொருள்வெ 
ண்பாமாலை, பாடாண்படலம், ௬௯.



துறறைவிளக்கம், 

௨௬௨, தலைத்தோ 
ற்றமாவது - ஒருகீரன் பகைவாப௪ுச் 
களைச் கைக்கொண்டுவருசலறிசர்து ௨ 
மவுமுறையார்மனமூழ்தல் ; *'உரவெ 
ய்யோ ஸினர்சழீஇ-வரவுணர்ந்து இ 
சைம௫இழ்க்தன்று.'-- புறப்பொருள்வெ 
ண்பாமாலை, வெட்டுப்படலம், ௧௨, 

தாபதநீலை : -- ௧௪௯, ௨௪௮, ௨௪௧, 
2.0, 2@6, ௨௫௨. தாபதநிலையா 
வது - கணவனிறப்ப மனைவி வைவ் 
யமடைர்சதைச்சொல்லுதல் , : குருக் 
தலர்ச்சகண்ணிச் கொழுஈர் மாய்ச்தெ 
னக - கருந்தடவ கவ் வி ஸ்கமனமம்&. 

றின்று.'-- புபப்பொருள்வெண்பாமா 
லை, றெப்பிற்பொதுவியற்படலம், ௪. 

தானைநீலை :--௨௪௬, தானைநிலையாவ து- 
இசண்டுசேனையும் தனது வீரத்தைக் 
சொண்டாடும்பழ. ஒருவீரன் போர்க் 

களத்திற்சிறப்பெய்திகிற்றல் ; * இரு 
படைய மறம்பழிச்சப் - பொருகளச் 
அதப்பொவிவெய்இன்று,'--- புறப்பொ 
ருள் வெண்பாமாலை, தும்பைபபட 
லம், ௨௨. 

தானைமறம் :--௮௭, ௮௮, ௮, ௯0, 
௧40, ௨௬௪, ௬௦0, ௯0௦௧, தானைமற 

மாவது-பேோாசெய்தற்கெதர்க்த இரு 
வகைச்சேனைகளும் தம்முட்பொருது 
மடி யாசவண்ணம ஒருலீரன் பாதுகா 
தீத ஆற்றலினது உயர்ச்சியைச்சொ 
ல்லுதல் ; *: தாம்படைத் தலைக்கொள் 
ளாமை - யோம்புகித்ச வுயர்வுகூறின் 
௮.” -- புபப்பொருள்வெண்பாமாலை, 
தும்பைப்படலம், ௬, இஃது இன் 
லும் இரண்டுவகைப்படும் : ௮, மு, 

துணைவத்சி:-௬௬, ௪௫, ௪, ௪௪, 
(இ௭, ௨௧௯. 

தோகைகலை :--௬௨, ௬௯.  தொசை 
நிலையாவது . போர்க்களத்திலே ஏல் 

லாரும் ஒருங்குமாயச்தைைர்சொல்லு 
சல்; 4 அழிவின்றுபுகழ்கிமஇ- யொ 
(ழிவின்றுகளச்தொழிர்தன்று.'--புறப் 
பொருள்வெண்பாமாலை, தம்பைப்ப 
டலம், ௨௮, 

நலலிசைவஜ்சி :--௨௯, சல்விசைவஞ் 
தியாவது - பசைவருடைய இடங்கள் 
கெடும்படி. சென்றுவிட்டவீரனுடை. 
யவெற்றியைச்சொல்லுதல் ; ஒன்னா 
தார் முனைசெடவிறுத்த - வென்வே 
லாரடவன் விறன்மிகுதச்ச ' அப்புறப் 

பொருள்வெண்பாமாலை, வஞ்சிப்பட 
லம், ௨௫. 

நீண்மோமி;-ஃ ௨௮௪,  , 
நூமிலாட்டூ ;: -- ௬௦௯, ௬௧௦, தூழிலா 

ட்டாவது - ஒரு வீரன் பகசைவருடை 
யசேனை கெடும்படி. சன் மார்பைச்தி 
றக த வேலைப்பறிச்து எறிதல் ; *களங் 

கெழுமிய படையிரிய - வுளங்கழிச்த 
ேலெடுத்தோச்ின்று.'--புறப்பொ 
ருள் வெண்பாமாலை, தும்பைப்பட 
லம், ௪௬, 

நேடுமொழி: -- ௨௧௮. மகெடுமொழி 
யாவது - சிறந்த ௮சசனுச்கு ஒரு 
வீரன் தன்னுடைய மேம்பாட்டை 
தான் உயர்த்திச்சொலிலுதல் ; “மன் 
மேம்பட்ட மதிச்குடையோரற்குத் - 
தன் மேம்பாடு தானெடுத்துரைச்சன் 
று.'-புறப்பொருள் வெண்பாமாலை, 
கரந்சைப்படலம், ௪௧, 

பரிசில் கடாநீலை : -- ௧௪, ௧௦௪, ௧௯௬, 
௧௬௩௯, ௧௫௮, ௧௫௯, ௧௬௦, ௧௬௭, 

௪௬௯, ௧௯௬, ௧௧௭, கை, ௪௧௬௯, 
௨௦௯, ௨௧௦, ௨௪௪, ௨௬௬, பரிகல் 

கடாநிலையாவது - * பரிசிலரை நீங்கு 
சீலமையாது கமெடி. துகொண்டொழு 
இய தலைவனுக்குப் பரிசில் வேட் 
டோன் சன்சடும்பினது இடும்பைமு 
திலியனகூறிச் தான்குறிச்ச பொருண் 
மையினைச்செலுத்திச் சகடாவினகிலை” 
என்பர் நச்சினர்க்கினியர்; இச 
னைச் சதொல்சாப்பியம், புறத்தணேயி 
யல், ௬௫-ம் ரூத்திரவுனாயிற்காண்க, 

பரீசில்விடை : -- ௧௪௦, சடு௨, ௧௬௨, 
கரா, பரிரில்விடையாவது - அர 

அபுசமைச்கூறிஜோர்க்குப் பரி 
கில்வழங்கி இன்பமிகும்படி. gat 
களுக்கு விடைகொடுத்தல்; "ந்த 
னுண் மூழெ வெல்புச ழறைக்தோர்கச்- 
றது பரிசி லின்புற விடுசத்தன்று,. --- 

புபப்பொருள்வெண்பாமாலை, பாடா 
ண்படலம், ௨௬. 

பரி சிற்றுறை : -- ௧௨௬, ச௬டு, ௧௬௭, 
௧௪௫௮, ௧௫௪, ௧௬௧, ௪௬௬, ௧௬௮, 

2.00, 206, 202, ௨௦௯, ௨0௪, 
௨௦௫, ௨0௦௭௬, ௨0௪, ௨0௮, ௬௭௬. 

பரிசிற்றுறையாவது - அ௮ரசன்முன் 
னே பரிஏலர் சாம் கருதியபேறு இது 

கெனச் சொல்லுதல் ; ₹மண்ணகங் 
காவன் மன்னன் முன்ன - பெண் 

ளக
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பரி லிதவென வுனாச்தன் 
௮.--புறப்பொருள் வெண்பாமாலை, 
பாடாணபடலம், ௫. 

பழீச்சுதல,: -- ௮௩, ௮௪, அட. 
பாடாண்பாட்டூ :--௨௬௦, ௨௮௯,௨௮௪, 

௬௧௧, பாடாண்பாட்டாவது - ஒரு 
வனுடைய ஒளி ஆற்றல் ஈகை Hall 
என்னுமிவற்றை ஆரசாய்ந்துசொல்லு 
தல்; *ஒளியு மாற்றலு மோம்பா வீ 
கையு - மளியு மென்றிவை யாய்ந்து 
சைச் சன்று. புறப்பொருள் வெண் 
பாமாலை, பாடாண்படலம, ௧. 

பாணாற்றுப்படை : -- ௬௮) ௬௯, ௭௦, 
ERA, SPE, க௫டு, ௪௮0, பாளணுற் 
றப்படையாவது - மலைலழியிற் பா 
ணனை வழிப்படுத்துதல் ; ' சேணோங் 
Bu வரையதரிற்- பாணனை யாற்றுப் 
படுத்தின்ற,'- புறப்பொருள் வெண் 
பாமாலை, பாடா ண்படலம், ௨௰௮, 

பார்ப்பனவாகை: -- ௧௬௬, ௬௦௫. 
பார்ப்பனவாகையாலது - கேட்ககக 
டவனகேட்டுத் தலைமைபெற்ற அந்த 
ணனை யாசகத்தால் வெற்றியைப்பெ 
ருக்குதல் ; * கேள்வியாற் சிறப்பெய் 
இயானை - வேள்வியான விறன்மிகுத் 
தன்று.” -- புறப்பொருள் வெண்பா 
மாலை, வாசைப்படலம், ௯, 

பிள்ளைப்பேயர்ச்சி: -- ௨௫௯, பிள் 
ஊப்பெயர்ச்சியொவது - காரியென் 

னும் புள் தடுக்கவும் ௮ர்கிமித்.தத்திற்கு 
அஞுசாமற்போய்ப் போர்செய்த வீர 
கைகு ௮ரசன் தண்ணளிசெய்தல் ; 
 போர்தாங்வப புள்விலங்க யேர்ணை 
த்-தார் வேர்தன் றலையளிச்தன்று.'-- 
புறப்பொருள் வெணபாமாலை, கர் 
தைப்படலம், ௧௨, 

புலவராற்றுப்படை : -- ௪௮, ௪௯, 
௧௭௧. புலவராற்றுப்படையாவது - 
மிக்ச அறிவடையோனைச் தேவர்களி 
ட.தீ.து வழிப்படுத்.த.தல ; * இருங்கண் 
வானத் திமையோ ர௬ழைப் - பெரும் 
புலவனை யாற்றுப்படுதசன்று,.--புற 

ப்பொருள் வெண்பாமாலை, பாடாண 
படலம், ௪௨, 

பூக்கோட்காஞ்சி :-- ௨௯௯, 
பூவைநீலை : -- ௮) ௫௬, ௫௯, ௬௭௪௪, 
பூவைநிலையாவது - இருமாவின் இரு 
வுருவோடு உவமித்துக்கூறும் காயாம் 
பூவைப்புசழ்தல்) *சறவை சாவல 

ஸணிறனொடு பொரீஇப்-புறவலர் பூலை 
பபூப்புகழர்சன்ற,' -- புறப்பொருள் 
வெண்பாமாலை, பாடாண்படலம், ௪, 

பேநங்காஜ்சி: -- ௪௬௪, ௬௫௪, ௬௫௧, 
௬௬௦, ௬௬௨, ௬௬௯, ௬௬௪, ௩௬ட), 
௬௬௬, பெருங்காஞ்சியாவ து.நிலையா 
மையைக் கருஇச்சொல்லுசல் ; (மலை 
யோங்கெ மாநிலத்து - நிலையாமை 

செறியுரைச்தன் ௮.2. புறப்பொருள் 
வெண்பாமாலை, காஞ்சிப்பொதுவிய 
ற்படலம, ௨, 

பேநஜ்சோற்று நிலை :-- ௨௬௨, பெ 
ருஞ்சோர்றுநிலையாவது - பகசைவரு 
டைய ஜேஜ்றுப்புலச்தை நமக்கு ௮ழி 
தீது ச் தருவரென்று, மிக்கசோற்மை 
வீரர்கொள்ளும்படி. ௮ரசன்கொடுத் 
தல்); * இருக்சார் செம்முனை செறகு 
வரெனப் - பெருஞ்சோ ரூடவர் பெ 
ருமூறை வகுத்தன்று,” --- புறப்பொ 
ருள் வெண்பாமாலை, வஞ்சிப்படலம், 
௨௯, 

பேய்க்காஜ்சி : -- ௨௮௪. பேய்ச்சாஞ் 
சியாவது - போர்க்களத்திலே பட் 
டார்ககுப் பேய் மிகவும் ௮ச்சமாறுத் 
அதல் ; : பிணம்பிறங்கெ சளசது வீ 
ழ்ச்சார்ச்- சணங்காற்ற weal Quer 
று." -புறப்பொருள வெண்பாமாலை, 
காஞசப்படலம், ௧௪, 

போதுமோமிக்காஜ்சி : எடு, 
போநன்மோமிக்காத்சி : -- ௫, ௨௪, 

௧௨௧, ௧௮௨, 5௮௯, ௧௮௪, .க௮டு, 

௧௮௬, ௧௮௪, ௧௮௮, ௪௮௯௬, ௬௯0, 
௧௬௪, ௧௬௨, ௧௬௯, ௧௬௫, ௨௧௪. 

பொருண்மொழிசகாஞ்சியாவது - மு 
னிவ செளிச்ச பொருளைச்சொல்லு 
தல் ; * ஏரிச்தஇிலங்குஞ் சடைமுடி. மு 
னிவர் - புரிர்து, கண்ட பொருண 
மொழிர்சன்று,--புறப்பொருள் வெ 
ண்பாமாலை, காஞப் பொதுவியற்ப 
லம, ர, 

மகட்பாற்காஜ்சி:--௩௬௬,௬௩௪, ௩௬௮, 
மகட்பாற்காஞ்சயொஙது- நின்மகளைத 
தருகவெனனும் ௮அரசனோடு மாறுபட் 
டுநிதறல ; * ஏக்திழையாட் டருசென் 
னும்-வேச் னோடு வேறுகின் றன்று... 
புரப்பொருள்வெண்பாமாலை, காஞ்சி 
ப்படலம், ௨௪, 

மகண்மறுத்தல் : -- ௧௦௯, ௪௧௦, ௧௧௪. 
மசண்மறுச்சலாவது- ஒருவீரன் மண
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ங்சோடற்குத் சம்மகளைவேண்டச் 9 
்றரண்களிலுள்ளோர் மறுத்துச்சொ 
ல்லுதல ; * விம்ரநு. ரணான் மசன்வேண் 
ட - இம்மதிலோர் மறுச்துரைத்தன் 
௮,” -- புறப்பொருள்வெண்பாமாலை, 
கொச்செபபடலம், ௯. 

மழபுலவத்சி :--௪, ௧௬, ௬௧, மழபுல 
வஞ்சியாவது - பகைவருடைய வேற் 
௮ப்புலச்சச்கொள்ளையட்டி. Har 
கள்வீமிகள்பாழ்படச் சவர்ச்சதொழி 
லைச்சொல்லுதல்; ' கூடார்மூனை கொ 
ள்ளைசாற்றி - வீடறசகவர்ர்த வினை 
மொழிச்சன்று,” - புறப்பொருள்வெ 
ண்பாமாலை, வஞ்சிப்படலம், ௧௫. 

மறக்களவமி :--௩௬௮, ௧௬௯, MEO, 
௧௪௧, ௬௪௯.  மறச்களவழியாவது - 
௮ ரசனை உழும்வேளாளனாக மிகுச்து 
ச்சொல்லு தல ; “ முழவும் இணிதோ 
ளானை - யுழவனாக வராமலிக்சன்று.” 
புறப்பொருள் வெண்பாமாலை, வா 
கைப்படலம், டு. 

மறக்களவேள்வி ;--- ௬௭௨. மறக்கள 
வேள்வியாவது - பேய்மகள் வயிரர 
உண்ணும்படி. வீரன் சளவேள்விசெ 
ய்சல்; 4 அடுதிற லண௫கார - விடுத 
pore களம்வேட்டன்ற.' -- புறப் 
பொருள்வெண்பாமாலை, வாகைப்ப 
டலம், ௬, இது களவேள்வியென 
வும் வழங்கும், 

னை யறந்துறவறம :--௬௫௮. 
IPHVGUs F :— Aer, 
முதுபாலை : -- ௨௫௯, ௨௫௪, ௨௫௫, 

௨௫௬. முதுபாலையாவது - காட்டில் 

தன் சணவனையிழந்த மடந்தையினு 
டைய தனிமையைச் சொல்லுதல் ; 
* சாம்புயர்கடச்திடைச் கணஊனையிழ 

5௪ - பூங்கொடி மடரச்தை புலம்புறை ச் 
தன்று.” -- புறப்பொருள்வெண்பாமா 
லை, சிறப்பிற்பொதுவியற்படலம், ௪. 

ழதுமோழிக்காஞ்சி:--௪௮, ௨௪, ௨௮, 
௨௯, ௭௪௪. முூதுமொழிச்சாஞ்சியா 
௮து - அறிவுடையோர் குற்றம்நீக்க 
ஆராயும் உலகத்தியலுள் முடிர்தபொ 
ளாகிய ௮றம்பொருளின்பத்தை ௮ 
றியச்சொல்லுதல் ; * பலர்புசழ் புல 
வர் பன்னின தெரிபு-முலயெல் பொ 
ருண்முடி. புணரச்கூறின்று.'--புறப் 
பொருள் வெண்பாமாலை, சாஞ்ப் 
பொதவியற்படலம், 

மதின்ழலலை :--௨௪௯, ௨௮௮), ௬௦௬, 
௯௦௮, ௬௪௨. மூதின்ருால்லையாவது - 
வீரர்ச்கல்லாமல் ௮ம்மறக்குடி.யிற்பி 
றர்த மகளிர்ச்கும் கோபமுணடா தலை 
மிகுத்துச்சொல்லுதல்; *அடல்வேலா 
டலர்ச் சன்றியுமச்குடி. - மடவரன் மக 
ஸிர்க்கு மறமிகுச்தன்று.'--புறப்பொ 
ருள்வெண்பாமாலை, வாசைப்படலம், 
௨௪. 

வத்சினக்காஞ்சி :--௪க, ௪௨, im. MEF 
சினக்காஞ்சியாவது - ௮ரசசன பகை 
வராச்சாழ்விச்சற்பொருட்டு இவ்வா 
றுசெய்வேனெனச்சொல்லிய உறுபா 

ட்டைச்சொல்லுதல்; வெஞ்சின வே 
நசன் வேற்றவர்ப்பணிப்ப - வஞ்சின 
ங்கூறிய வகைமொழிந்தன்று.'--பற 
ப்பொருள்வெண்பாமாலை, காஞ்ிப் 
படலம், om, 

வல்லாண்ழலலை :--௪௪0, ௧௪௮, ௧௪௯, 
௧௮௮௦, ௪௮௧, ௬௧௯, ௬௧௪, ௬௧௫, 

௯௧௬, ௬௧௪, ௬௪௮, ௬௧௯, ௬௨0, 
௬௨௧, ௩௨௨,  வல்லாண்முல்லையா 

வது - ஒருவீரனுடைய வீட்டையும் 
ஊராயும் இயல்பினையுஞ்சொல்லி ௮ 
வனாண்மைத்தன்மையை ஈன்மைபெ 
ருகச்சொல்லுதல் ; *இல்லும் பதியு 
மியல்புவ்கூறி- கல்லாண்மையை 5ல 
மிகுத்தன்ற.'-- புப்பொருள்வெண் 
பாமாலை, வாகைப்படலம, ௨௩. 

வாண்மங்கலம் :--௬௫., வரண்மங்கல 
மாவது - அரசனுடைய வாள்ப்புகம் 

தல்; *சயச்சருங் கடற்றானை - வயக் 
சளிற்றான் வாட்புகழ்ந்தன்று.'--புற 
ப்பொருள்வெண்பாமாலை, பாடாண் 
படலம், ௬௫. ் 

வாழ்த்தியல :--௨, ௬, Bm, HS, EPH, 
௬௭௪, ௬௭௫, ௬௪௪, ௬௮௫, ௩௮௯, 

௩௮2/௪, 
வாழ்த்து :--௧௨௮, 
விறலியாற்றுப்படை :--௬௫௪,௪௦௯,௧௦௫), 

௧௯௩. விறவியாற்றுப்படையாவ.து - 
அசசனுடைய இூர்த்தியைப்பாடும்பா 
டிணியை வழிப்படுத்தல் ; ' திறல்வே 
நீதன் புகழ்பாடும் - விறலியை யாற்று 
ப்படுத்தன்று.'--புறப்பொருள்வெண் 
பாமாலை, பாடாண்படலம், ௬௧. 

வத்தியல் :--௨௮௬, ௨௯௪. 
துறையிறந்தபாட்டுக்கள் :-- ௨௫௪, 

௨௪௫), ௨௬௭௪, ௨௬௮, ௨௮௨, ௨௮௫,



௮] துறைக்குறிப்பு. 

௨௮௬௯, ௬௦௭, ௩௨௯, FOP, mB, 
௬௨௬, ௬௨௪, ௬௨௮, ௬௨௯, ௬௩௯0, 
௬௬௪, ௬௬௨, ௬௬௯௬, ௬௧௬௪, ௬௩டு), 
௬௯௯, ௬௪௦, ௬௪௧, ௩௬௪௨, ௬௪௯, 

REP, RPE), ௩௫௬, ௬௪௭௪, ௬௪௮, 

௬௪௯, ௯௬௫௦, ௬௫௧, ௬௫௨, ௬ட௫க, 

௯௬௫௪, ௬௫டு, ௬௫௬, ௩௫௪, ௬௬௧. 

துறைக்குறிப்பு. 
[புறறானூற்றின் உரையைக்கோண்டே ஒருவாறுவீளங்கிய துறைகளும் 

அவற்றின் இலக்கணமும். ] 

அரசவாகை .-- ௮ஃதாவது - ௮அரசசன 

தி வெற்றி்யக் கூறுதல் ; *பொறுச் 
தற்கரியபிழையைப்பொறுத்ச குண 
வென்றியான் அரசலாகையாயிற்ழ” 
என்ரூர் உலாகாரராதவின். ௪௯, 

ஆனந்தப்பையுள் -- அதாவது - ஒரு 
வன் இறர்தசைப்பற்றிச் HOS oi 
Qradéx psn ;‘aepoggrr Oren 
இச்கூறுசவின் 9: னந்தப்பையுளாயிழ் 
று'என்றார்்உராகாரரரதலின், ௨௨ 

இயன்மோமி :-- அஸ்தாவது - இயல் 
பைபச்கூறுதல் ; * தம்கையின் மென் 
மையது இயல்புங்கூறுவார் ௮சசன் 
கையின் வவிய இயல்புக்கூறினமை 
யான் இஃது இயன்மொழியாயிற்ந” 
எனவும், ' இவைஎப்பொழுது செய் 
தல் இயல்பெனக்கூ.நினமையின் இ 
cog இயன்மொழியாயிற்று் எனவும், 
“அவனது இயல்பைப் புகழ்ச்தமை 
யான் இயன்மொழியுமாயிற்ற” என 
வும், * பண்ணனத ஓயல்புக.. றிவாழ் 
ச்தியவாறு எனவும் முறையே கூறிப் 
போகச்தார் உரைமாரராதவின், ௧௪, 
EQ), 6 ௯, Gam 

உடை :-- அல்தாவது - உடனிருந்த 
இருவரைப்பாடுதல் ; * இருவ2ப௪/ ஓ 
ரூங்கருக்காரைப் பாடி னமையின் இ 
Op உடனிலையாயிற்று' என்றார் ௨ 
ராகா ரராதலின், இறு 

தறுங்கலி :-- ௮ஸ்தாவறு - ஒருவனால் 
திற்ச்சப்பட்ட அவன மனைவியை ௮ 
உஞேடு கூடுவிச்கும்பொருட்டு, நீ 
இவள்பால் அ௮ருள்செய்தல் வேண்டு 
மென வேண்டுதல்; : பேசனால் அறச் 
கப்பட்ட கண்ண௫ஏயை ௮௫ஷனேூகூ. 
ட்டலுறவார் 

மென்று இசச்து சொண்ககூ றினமை 
யின் குறுங்சலியாயிற்று” என்னார் ௨ 
ரைகாரராதலின், ௧௪௯௩. 

கையறு$லை :-- அஃதாவது - சழிர்து 
போன பொருளைக்குறித்து இரங்கிக் 
கூறுதல் , * இளமைசழித் து இரங்கிக் 

கூற:சலான் இதுவும் கையறநிலையா 
யிற்று” என்றார். உணாகா.7ர॥ தலின். 
2.7 Fr, 

கோிறவளன்ளை :-- ல்தாவது - ௮ரச 
னதுபுகழையும், ௮வன் பசைவர.து 

சாடுஅழிச.ற்கு இரங்கு சலையுங் கூறு 
. தல்; * செற்ஞாயிர்றுச்கவினையென் 
றதணையடம மன்னவன்புகமும் ஓவா 
திகூஉறின் உடற்றியோர் சாடென 
ஒன்னார் மாடறிபிரங்கலமாதலான் 

இது கொற்றவள்ளையாயிற்ற் எனவு 
ம், டது பிரரகன்றலை காடு நல்ல 
இல்லவாகுபலென்றமையின் கொற் 
றவள்ளையும்” எனவும், * காற்ரோடெ 
ரிநிசழ்ந்தன்ன செலவிற்செருமிகுவ 
ளவவென மன்னவன்புகமும், நிற்டி 
னைஇயோரசரடு பைசன்மாச்சளொடு 
பெருங்கலக் குற்றன்டுறன ஒன்னார் 
சாடழிபிரங்கிெயது (லால் இது 
கெரற்றவள்ளையாயிற்று எனவும் (௦ 
றையே கூறிப்போத்தார் உரைகார 
ரா, ௪, ௪, ௫௧. 

சேவியறிவுமூஉ :--- அஃ்தாவது - அர 
ச௪ன்செய்யவேண்டும் உலசங்காவன் 
முறைமையை ௮வனிடஞ் சொல்லி 
அவல் செவியிற்புகுத்தி அறிவித்தல்; 
காவல் குழவிகொள்பவரினோம் பெ 

ன்றமையாற் 'உவும்” 
னவும், து இவ்வாறுசெய்கவெ 
ன அ௮சசியல்கூரலிற் செவியறிவு.நா௨



‘“ றைநக்குறிப்பு. ௯ 

வும்' எனவும், *மாடுசெழுசெல்வத் 
துபபீமிகெழுவேந்தே....... பாரமோ 
ம்பிப் புறக்தருகுவையாயின் நின்னடி. 
புறச்தருகுவர் ௮டங்காதோ சென்ற 
மையாற் செவியறிவுறாஉவாயிற்து” 
எனவும் முறையே கூறிப்போர்தார் 
உளாகாரராதலின். ட, ௬, ௬௫. 

துணைவத்சி :-- அஃதாவது - பிறரை 
மெல்லவாவது சொல்லவாவது து 
ணிச்து நிற்ின்ரானொருவனைச சல 
கூறிச் சர்திசெய்வித்சல் ; * மேற்செ 
ன்ரோனைச் சந்துசெய்துமிட்டவின் 
இது துணைவஞ்சியாயிற்று' எனவும், 
இத சர்துசெய்வித்தலால் துணைவ 

ஞ்சியாயிழ்று” எனவும், *இதுவும் இவ 
ரைச்கொல்லாமற் சர்துசெய்விச்சவி 
ன் துணைவஞ்சியாயிற்ற' எனவும், 

சர். துசெய்விச்கும் நினைவாற்கூ றின 
மையின் இது துணைவஞ்சியாயிற்று' 
எனவும் முறையே கூறிப்போந்தார் 
உரைகா.ரராதலின், ௩௬, ௬௫, ௪௬, 

௫௪, 
பமிசிலகடாந்லை ;: அல்தாவது - * யா 

வரும்பரிசில்பெற்றார், யான்பெற்றி 
லேன்' எனத் தனது பரிசில்பெறும் 
வேட்கையைப் பரிசில்சொடுப்போ 
னிடத்தே புலப்படுத்திச் கூறுதல; 
பாடினி இழைபெற்றுள், பாணன் 
பூப்பெற்றான், யான் ௮துபெறுகின் 
றிலேன் எனப் பரிசில்சடாநிலையா 
யிற்று” என்றார் உரைகாரராதலின். 
௧௪, 

பரி சில்விடை :-- ௮ல் சாவது - பரிசில் 
Qupatsacr அ௮தனைப்பெற்ரூயினு 
ம் பெறாமலாயிலும் பரிசிலளிப்பவ 
னைநோக்செகூறும் விடை; இத 
பெருதுபெயர்ந்தபரிசில்விடை' என் 
ரர் உரைகாரராதவின், ௧௬௨, 

பரிசிற்றுறை :-- ௮அல்தாவது - பரிசிலர் 
அரசன்முன்னே தாங்கருதிய Cup 
ஹறைச்சொல்லுசல்; *உலகத்துமகட் 
பேிவிடக் சொடுத்தலையன்றித் தா 
மே இவரைக்சொள்வாயரசவென்று 
இரச்துகூறினமையின் இது பரி9ற் 

என்றார் உளாகார 
2.00, 

புலவராற்றுப்படை : -- ௮ஃதாவது - 

புலவனொருவன் இரவலஞனாய் வந்தா 

இயல்பையும் ஊரையுர் சன் தலைமை 
தோன்றக்கூறி ௮வ்விரவலனை அத்த 
லைவணிடத்தசே செலுத்துதல் ; * தலை 
வனதியல்பையும் ஊரையுங்கூ..றி மு 
அலாயிரவல எம்முமுள்ளெனசத் தன் 
தலைமைதோன்றக்கூறினமையால் இ 
அ புலவராற்றுப்படையாயிற்று” என் 
ரர் உரைகாரராதலின், ௪௮, 

பூவைநீலை :-- அஃதாவது - மனிதனை த் 
சேவரோடு உவமித்துககூறுதல்; 6 இ 
௫ சேவசோடுவமித்தமையாற் பூவை 
நிலையாயிற்று” எனவும், * ஞாயிற்ரோ 
டும் திங்களோடும் உவமிததமையால் 
இ.த பூவைகிலையாயிற்று” எனவும் மு 
றையே கூறிப்போர்தூர் உமாகார 
சாசலின், ௫, ௫௯. 

போநண்மோமிக்கயத்சி :- அ௮ஃதாவ் 
து - உயிருக்கு இம்மைமறமைகளில் 
உறுஇதருகற பொருளை ஒருவனுக்குக் 
கூறுரல் ; 4 அருளும் அனபுறீக் நீங் 
கா நிரயங் கொளபவசோ டெரன்ரு 
தென்றமையாற் பொருண்மொழிக் 
காஞ்சியுமாயிற்று'எனவும், “இது நிலை 
யாமைகூறி இனிதொழுகென்றமை 
யாற் பொருண்மொழிக்காஞ்சி” என 
வும் முறையேகூறிப்போந்தார் உரை 
காரராதலின், டூ, ௨௪. 

மழபுலவத்சி :-- அஃதாவது - ௮ரச 
ஹஞனொருவன் பகைவர்காட்டை எரிடட் 
ழ.ச் கொள்ளைகொண்டூ ௮ழித்சதனை 
ச் சிறப்பிச்துக்கூறுதல் ; * ஊர்சுடுவி 
எக்கத்சமுவிளிக்கம்பலை யென்றமை 
யின் மழபுலவஞ்சியுமாயிற்று” எனவு 

ம், ஏமசன்னாடொள்ளெரியூட்டிடென் 
றதனால் இது மழபுலவஞ்ியாயிற்று” 
எனவும் முறையே கூறிப்போந்தார் 
உரைகரரராசலின். எ, ௧௬, 

ழதுமோழிக்காஜ்சி : -- அஃதாவது - 
௮றம் பொருள் இன்பமஎன்னும் முப் 
பொருளினது உறுஇதருந் தன்மை 
யைச் கூறுதல்; * நீர்கிலைபெருகத்சட் 
கவே அ௮றமுதல்மூன்றும் பயக்குமெ 
CUS கூறினமையான் இது முது 
மொழிக்சாஞ்சியாயிற்று் எனவும்,*௮ 
ரசர்க்கு மானத்தின்மிச்ச ௮றனும் 
பொருளும் இன்பமும் இன்மையின் 
இத மு.தமொழிச்சாஞ்சியாயிற்று” 
எனவும் முறையே கூறிப்போச்சாச் 
உளாகாராராதலின், ௧௮, ௪௪,



௧௦ றைறக்குறிப்பு. 

வாழ்த்தீயல :-- ல்தாவது - தலைல 

னை வாழ்த்துதல்; *நீரவ(ழ்கவென 
வாழ்த்தியவாரூயிற்று” எனவும், (வா 
ழ்தீதியலாதலவிஎங்க வேண்டுமென 
ஒருசொல் தர்துரைச்சப்பட்டது' ௭ 
ena, 4 மதியமும் ஞாயிறம்போல 

மன்னுகவென்றமையான் வாழ்த்திய 
ஓுமாயிற்று” எனவும், வாழ்த்தினமை 
யால் இது வாழ்த்தியலாயிற்ற' என 
வும் முழையே கூறிப்போநதார் ௨ 
னாகாரராத்வின், ௨, ௬, ௬, ௧௯, 

டுல்விலக்கணக்தறிப்பு அவ்வப்பாட்டின் விசேடவுரையின் இறுதியிலேயே 

பேநம்பாலும் காணப்படூம்,



அரும்பத ௮கராஇ, 

௮] 

அகம் - உள், (கானக நாடனை! 1௫. 
௮௪ல - நீங்க, * மின்றிசழ் விசும்பிற் பா 

யிரு ளகல' ௨௫. 
அகலம் - மார்பு, * மலைப்பரு மகல மதி 

யாச! ௭௮. 
அகலும் - விரியும், ! விரிப்பி megs 

தொகுப்பி னெஞ்சும' ௫௩. 
அகழி - டெங்கு, ' பாருடைத்த குண் 

டகழி£ EF, 

௮கற்ற- அகலச்செய்ய, *சளிறு சென்று 
சளனகற்றவும்' ௨௬, 

௮கன்ற-விசாலிச்ச, 'விலம்ககன்ற விய 
ன்மார்ப்௩ூ..., 

௮குதை - ஒருவன், கெழு நோன்றா 
agen sg ௨௩௭௩ ; (மறப்போரகுதை' 

22௮, ர் 

௮கசைத்த- இளைத்த, (குப்பைக் ஜோ 
கொய்கண் ணகைத்த' சடுக, 

அசும்பு - சேறு, *வாரசும் பொமுரு முன் 
றில் ௧௧௪. 

௮/சைஇ - இளைப்பாறி, * சடும்பரி நெடுந் 
தேர்ப் பூட்டுவிட் டசைஇஓ ௧௪௧, 
தீங்இ, (குறும்பறை யசைஇ' ௬௭. 

௮சைஇய - வருர்திய, 'களனுழந் 
தசைஇய' Ho. 

௮ஞ்சி- ௮தியமான்நெடுமானஞ்ி, * ஆர் 
சலி ஈறவி னதியர் கோமான் போடு 
திருவிற் பொலக்தசா ரஞ்சி' ௬௧; *பல் 
மே லஞ்ச் ௧௦௩; *கமிமான் ரோன்ற 
லெடுமா னஞ்ச' ௨௦0௬, 

௮ஞ்சுவரச் சகுஈ- அஞ்சத்சகுவன, அஞ் 
சுவரத் சகு புள்ளுக்குர லியம்பவும்' 
PH. 

அஞ்சுவல் - அஞ்சுவேன், 
யஞ் சுவலே' ௮௯, 

அஞர் - துன்பம், ' பேரஞார்க் சண்ணள் 
பெருங்காடு நோக்கி ௨௪௭. 

௮ட்ட - கொன்ற, ! லங் கானத் சமர் 
கடச் தட்ட ௨௩, 

அட்டு - குத்தி, * விததட் டுண்டனை' 
௨௨௭, வென்று, ! ௮மிழ்சட்டு' ௪௦, 

(யான் யா 

அடக்கி - ஓடுகக), ' தன்னு எடச்ூ! ௪, 
அடகு - இலை, * படப்பைசக கொய்த ac. 

G 640; ‘userg ் ௧௫௪ 
அடங்காதோர் - பகைவர், * அடிபுறர் 

சீருகுவ ரடங்கா தோரே! ௩௫. 
அடா - தகடு, அழலடரச்ச வடர்தாம 

றா் ௨௬. 
அடர்தல் - ரெருங்குதல், 4 ௮டா்புசர்ச் 

சிறுகண் யானை! ௬. 
அடர்ச்ச - கம்பியாசச்செய்த, 

55 நூற்பெய்து” ௨௯. 
௮டார் - கல்லடார், * பெருங்கல் லடா 

ரூம்” ௪௯, 
அடி. - பாதம், * வந்தடி. பொருக்இ முர் 

தை நிற்பின்” ௧௦. 
௮டி.ஏல் - உணவு, : சமழ்குய் யடி.ரில்” 

SO, 

அடியுறை - அடியின்வாழ்வேன், நின் 
னடி.நிழற் பழகிய வடியுறை' ௧௯௮ ; 
ஒருவிச௫வணக்கமொழி, ! ௮ர்தை யடி. 
யுறை யெனினே' ௬௭௪, 

அடுக்சம் - ௮ரைாமலை, ₹ அடுக்கச்தச் று 
தலை சவ்வீ' ௨; *அணங்குசா லடுக் 
கம்” கடக) மலைச்சாரல், ₹ சறிவள 
ரடககச்து'௧௬௮, மலைப்பக்சம், 'மழை 
மிசை யறியா மால்வரா யடுக்கத்த” 
2.00. 

அடுதல் - கொல்லுதல், *கடந்தடு தா 
னை: ௮, 

அடுகை - கொல்ஓவாய், * அடுநை யாயி 
னும் விசை யாயினும் ௬௬. 

அடை - இலை, !புழறகா லாம்ப லசல 
டை நீழல்' ௨௬௬, 

அண்டி ரன்-அயென்னும் வள்ளல், 'அ௮ 
மண்டி ர னடுபோ ரணணல்' ௧௨௯; 
் வழைப்பூங் சண்ணி வாய்வா எண் 
டூ. ரன்' ௧௩௪; *சண்டா ரண்டிரன்" 
௨௫௪௧; 4 அ௮யண்டி ரன்” ௬௪௪. 

அண்ணாந்து - தலையெடுத்து, * ஈண்ணார் 
ராண வண்ணார் தேக' wa, 

௮ணங்கு- செய்வம், அணங்குடை ரெ 
டுங்கோடு' ௫௨, வருத்தம், * சல்லவ 
ர்ச் காரணம் காகிய மார்பின்” ௪௪; 

‘gun 

*எண்கள் புறநானூற்றுச் செய்யுட்குரியன கெனச்கொள்ச,



௧௨ 

© 9 000 i & 5 Gl 
௪௮, 

அ௮ணல்-தாடி, * மையண்ற் காளை' ௮௩) 
 புல்லணற் சாளை ௨௫௮. 

அணிச்சன். ற - அழகுசெய்தது, *௮ணி 
யலு மணிந்தன்று' ௪, 

அ௮ணியல் - ௮ழகுசெய்தல், 4 ௮ணியலு 
wens gan gy ௧. 

அத்தம் - அருஞ்சுரம், * ஆஸி லச்தமா 
இய காடே ௨௩, 

அதர் - வழி, * ஆனினம் சலித்த வதா 
௧௬௮; *சானதர்மயங்கிய விளையர்' 
௧௫௦, 

௮தள் - சோல், : அதளெறிக் தன்ன கெ 
டுவெண் ச௭ரின்' ௧௬௯. 

௮சஇி- ௮ர்இச்சாலம், ‘ HEH we gow 
ரருங்கட னிறுக்கும்” ௨. காலையந்தி 

மாலையக்தி, * சாலை we Su wat we 
Buy’ me. 

அந்துவஞ்சாத்தன் - ஒல்லையூர்சர்ச பூச 
பாண்டி யனுடைய ஈண்பருளொருவ 
ன்,  அந்துவஞ் சாத்சனும்' ௪௪. 

அம்பர் - ஒளூர், * செல்விசை சழணி யம் 
பர் ழெவோன் - நல்லரு வந்த வா 
ழியா்் ௩௮, 

அம்பு - பாணம், * எம்மம்புகட். விடுதும்” 
௯. 

௮/மரும - 

௮௨, 
அமலை - சோற்றுத்திரளை, ; 

மலை” ௬௩; * ௮மலைக் கொழுஞ்சே 
D me; *பைளஞஞிணம் பெருத்த 
பெருவெள் ளஎமலை' ௧௭௪௭. 

அமிழ்து - அமிர்தம், ! ௮மிழ்தட்டு 
௧௦. 

அயாவு - மனச்கவறகி, * உலகுடன் பெ 
றஜினும் கொள்ளல் சயர்விலர்” ௧௮௨. 

அயறு - புண்வழலை, 4 அயறுசோரு மிரு 
ஞ்சென்னிய: ௨௨. 

அயிரா - ஒருமீன், * குமரியம் பெருந்து 
றை யயிரை மாந்தி' ௬௭. 

அயினி - உணவு, * ௮யினியு மின்றயின் 
றனனே' ௭௭. 

அரண் - ௮ரணாயெஇடம், 4 நம்மரண் 
சேர்மின்' ௬. 

௮ரி - ஐம்மை, *அரிமயிர்த்திரண்முன் 
கை ௪௪, செப்பறை, : அரிச்குட 
சரியின்? ௨௪௯, பருக்சை, * செறிய 
ரிச்லம்பு' ௩௬, 

நம்பும், தீமரும்” 

அரும்பத அகரா 

௮ரிகர்- அறப்பார், ! ௮ரிசர் $ம்மடைச் 
கொண்ட வாளையும்' ௪௨, 

அருப்பம் - அரண், * வீங்குறைவியல 
ருப்பம்' ௪௭; ௮ரியஅரண், *அருப் 
பம்பேணா தமர்கடச்ததூஉம்” ௨௨௪. 

அருமை - செய்தற்கருமை, * ௮௬ஙக௨ 
னிறுக்கும்' ௯, 

௮ருவர்சை - அம்பாகிழான் அருவர்தை 
யென்போன் ; இ௨ன் சொடையாஸி 
களுள் ஒருவன், * செல்விளைசழனிய 
ம்பர்கிழவோ, னல்லருவரை வாழி 

யா? ௩௮௫. 
அருள் - ஒன்றின் துயர்சகண்டாற் காரண 

மின்றித் தோன்றுமிரக்கம், * அருளு 
மன்பும்” ௫. 

அருளன்மாறு- அருளு சலால், * செடுமா 

னஞ்டிநீ ய(ருளனமாறே” ௬௨. 
அ௮ரையம், - இது ஏிற்றனமாயம் பேரஸா 

யமென்னும் இரண்டுகூ ற்றினை.புலட 
யதோர் பெரியககரம், * நடுநிலையை 
யச்தச்சகேடுங்கேளினி” ௨௦௨. 

அல்பெ - தங்மயெ, *அதுசேர்ர் தல்கெய 
வழுல்கலாலை' ௨௨0, 

அல்குமிசைவு - இட்டுவைச்துண்ணுரு 
ணவு, : சிலைகெழு குறவர்ச் சல்கு மி 
சைவாகும்” ௨௯௭. 

அலங்குசல்-அசைசல். * அலங்குளைப்புர 
வி ௨; * அலங்குசெக்கெற்கதி'௨௨. 

௮லத்தல் - வறுமையுறுதல், *அலத்தற் 

காலையாயிணும்' ௧௦௯. 
அலைத்து - உருட்டி, * கல்லலைச்தொழு 

கும்” ௧௧௫. 

அவ் - ௮வை, 'அவ்வேபகைகர்க்குச்இ 
க்சோடு ஈனி௫ஏிதைந்து கொற்றுறைச் 
Soho’ a). 

அ௮வ்வாய் - அழயெவாய், ₹* கருங்கைக் 

கொல்லனரஞ்செயவ்வாம்” ௬௬; மணி 
மரு எவ்வாய்ச் இண்டுணிப் புசல்வா் 
௧௬௮. 

அவணது - அவ்விடத்தது, ன அவணதுய 
ர்நிலையுலகத்த்' Bo. 

அவல் - பள்ளம், * ௮வவிழியினும்” ௧௦௨. 
₹ ௮வலா கொன்றோ! ௧௮௭. விளைநி 
லம், * பாசவற்படப்பை' ௬. 

அவற்றோசன்ன - ௮வற்றையொச்ச, 
* அவற்றோரன்ன சனப்போர்வழுதி' 
௫௪. 

அவைப்பு - குற்றுதல், ‘as@ னலைப் 
புறு வாச்சல்” ௨௧௫.



அரும்பத 
அழல் - நெருப்பு, * ஒள்ளழற்புரச் தாம 

oon” &&, 
அழற்குட்டம் - கார்த்திகைகாள், ‘ ஆடி. 

யலழற்குட்டத்து' ௨௨௯௬. 
அழால - அழுகை, ' ௮ழா௮ன்மறந்த 

புள றலைச்சரூ௮ர' ௪௬. 
அழி - இரககம, * அழிவரப்பாடி. வரு 

நரும் பிநருங்கூடி' ௧௫௮; வைக் 
கோல், : உழுதகோன்பச டழிதினரூ 
ங்கு ௧௨௫. 

அழி, - இரங்கெய, ' ௮ழிந்தகெஞ்சம்” 
௨௨௯. 

அழுங்க - அழிய, 

னுழக்க' ௬௮, 
அழுஙகல் - இரக்கம், “அதுசேர்ந்தல் 

ஐய வழுங்கலாலை' ௨௨௦. 
அழுத - இறச,  ௮ழுக்சப்பற்றி' ௪௪, 
அழுவம் - பரப்பு, * ரீரழுவநிவப்புக்குறி 

சது ௧௪; *நீண்டொலியழமுவங் கு 
UL. sks’ ௧௬௧, 

௮ள்ஸிலை - செறிர்தஇலை, 
இராகி” ௨௫௨, 

அள்ளூர் - ஒரூர், ௬௦௬, 
௮ளநது - எண்ணி, 'நீயளச்சறிதி' 

௩௬ ; வரையறுத்து, “அளகதறியினும” 
2.0. 

yon - அருள், * வலவியுர்தெறலுமளியு 
மூடையோரய்' ௨. 

௮ளிது - அளிக்” 566g, * அளிதோ 
தானே? ௫; இரங்கத்தக்கது, அளி 
தோசானே பாரியதுபறம்பே' ௧௦௯. 

அளிய - இரககத்தக்கன, * ௮ளியத? மே 
சிறுவெள்ளாம்பல? ௨௪௮, 

அளியர் - ௮ளிச்சச்சச்சார், *யார்கொ 

லளியர்சாமே”டு௨; இரங்கத்தக்கார், 
 அளியசோவள் யர வனளியிழந்தோ 
சே? ௫௧. 

அ௮ளியை - இரங்கத்தகுவை, * ௮ளியை 
நீயே' ௨௨௮, 

அளை - குகை, * ௮ளையகமுனைஇ: ௫௨; 
மோர், * செம்பூர்றியலி னின்னளப் 

௧௧௯. 
அம்றம - தனபம, 

ர்க்கென் ௧௫௮. 

அற்று - ஓக்கும், 'புத்கேளுலகத்தற்றெ 
௨௨. 

௮ற- தெளிய, ' ௮றமறக்கண்ட' ௨௨௪, 
றல் - அரித்தொமுகுதல்,  மட்டீறன 
aun pp see. 

6 அள்ளிலைத் 

அகரா ௧௩. 

அறவ - அறுதல், * நீரறவறியாச்சரகத் 
திக. 

அ௮றவை - அறத்தையுடையாய், *௮ற 

வையாயினினதெனத்திறத்தல்” ௬௪, 
அறி$ அறிதி - அறிவாய், * ஒழிபடு 
வோரை வல்லறித$யே' ௧௦. 

அ௮றிந்தீயார் - அறியார், £ ௮ன்னதன் 

மையுமறிச்தீயார்' ௧௯௬, 
அறியலை - அறியாய், * காண்பறியலை” 

௧௯.௩. 
அறியுமோன் - அறியுமவன், * நீயே, ரூ 

ன்யானறியுமோனே”் ௧௯௪. 
அறிவாரா - அழியவாசா, $ பொருளறி 

வாசாவாயினும்” ௬௨, 
௮றுபு - அற்று, ௫ மையன்மாலையாங்சை 

யறுபினைய' ௬௭, 

அறுமார் - நீக்கவேண்டி,, * இதுமருங்க 
றுமார்” ௬௯. 

அறை - பாறை, 
யும்” ௪௪௮, 

அறைககர் - ௮றுப்பவர், * ௮றைர் கரும் 

பிற்கொண்டசேனும்” ௪௨, 
அன்பு - சன்னாற்புரச்சப்படுவார் மேல் 

உளதாஇயகாதல், ௫, 

அன்ன - ஓத்த, * 
கல் ௫, 

அனச்தல - மந்தம், 
சற்பறை' ௬௨, 

அனையை - ௮த்தன்மையையுடையை, 
*௮னையையாகன்மாழே் ௨௦ அதற். 
கேற்ற செய்கையையுடையை, அன் 

 அறையுமபொறை 

எருமையன்னகருங் 

* எடுத்செறியனச் 

ஆ - பசு, : அவுமானிய௰ற்பார்ப்பனமாக் 
ECKL’ Sh, 

ஆகம - மார்பு, * மூலைபொலியாசமாருப் 
ப.நாறி' ௨௫, 

ஆயா - ஆகவேண்டும், * மூவருளொரு 
வன்றுப்பாயரென” ௧௨௨, 

'யர் - ஆசாதொழிச, *ஈல்லசன 
லலுச் தயதன் நீமையும், இல்கூயெ 
ன்போர்ச்செெனா௫லியர்' ௨௬, 

ஆன்று - ஆயிற்று, * பெண்ணுரு வொ 

ருதிற னாஇன்று' ௪. 
ஆகுப - ஆகுவன, * இல்லவா குபவால்* 

எ, 

ஆகுளி - சிறுபறை, * சல்யாழாகுளி” 
"௬௯ ; * அகுளிசதொடுமின்” ௪௫௨, 

௫௨
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ஆங்கு - அப்படி, * ஆங்கினிசொழுகு 
ம.தி' போல, * ஈடுவுநின்ராங்கு” 

QA - ஒருமரம்; ஈரப்பலாவுமாம், 
 ஆரணனிச் கவினிய பலவினார் வுற்ற” 
௧௫௮. 

ஆசு - பற்று, ஆசா கெர்நை' ௨௬௫ ; 
ஆசா சென்னும் பூசல் போல'௨௬௬, 

ஆட்டி. - அலைத்து, *உழைசக்குரற் கூகை 
யழைப்ப வாட்டி.” ௨௬௧. 

ஆட்டும் - அலைக்கும், * ஒருவனாட்டும் 
புல்வாம்' ௪௬.௯. 

ஆடு - அடுதல், *ஆககொள் வென்றி” 
௬௭; வென்றி, : ஆடுகொளச் குழை 
és 28, * 

ஆடுதுறை - ஒரூர், ௨௨௭. 
ஆதனழி9 - ஒலலையூர்தந்தபூசப்பாண்டி 

யன் ஈண்பருள் ஒருவன், ' ஆதனழிசி 
யும்” ௪௧. 

ஆசனுங்கன் - ஒரு கொடையாளி, : ௭௩ 
தை வாழி யாத லுங்க” ௧௭௫; “கல் 
விழி யருவிவேங் சடங்கு வோன் 
செல் வுழியெழா௮ ஈல்லோ மு.தியனா 
SMV HAH, 

ஆதனோரி - ஒரியென்னும்வள்ளல், *அ௮டு 
போ ரானா வாத னோரி' ௧௫௯, 

ஆதி - மல்விகிழான்காரியாதி, * பெரும் 
பெய சாதி பிணங்கரிற் குடராட்டு' 
௧௪௭. 

ஆரை - ஓல்லையூர்தர்த பூசப்பாண்டி.ய 
னுடைய ஈண்பருள் ஒருவன் ;) இவ 
னுடைய ஊர் எயிலென்பது, மன் 
னெயி லார்தையும்' எக. 

ஆப்பி - சாணாகம், * மெழுகு மாப்பி” 
௨௪௯. 

ஆப - அவாச், ero ர் சான்ஜோர் 
பால ராப' ௨௧௮, 

ஆம்பி- காளாம்பி, ‘god yo 
௧௬௪. 

அஞர் - இது மு££காவனாட்டுள்ளது, 
 இன்கடும்களளினாமூராங்கண் மைச் 
துடைமல்லன்”? ௮0, 

ஆய் - சிறுமை, “ஆய்நுதன் மடர்தை” 

௨௪௯ ; நுண்மை, ‘xu sn. wi 
வை ௧௧௭; மென்மை, : ஆய் கரு 
மபு' ௨௨; வள்ளல்களறாள் ஒருவ6 

‘aah Gaede’ sae; ‘Oger 
றிசை யாய் குடியின் ரூயின்” ௧௬௨ ; 
தேர்வே ளாயைச் காணிய சென 

அரும்பத அகரா 

மே் ௪௯௩ ;  ௮றவிலை வாணிச னா௮ 
wade’ emer; 4 மலைகெழு நாட 
ண் மாவே ளா௮ம்' ௧௬௫ ; : ஏளைப் 
பகையு மறியுசனா, யெனக்கருதி' 
௧௯௬; * திருந்தமொழி மோடி பா 
பூய வாயும்? ௧௫௮, * பாடுகர்க் ௪௬ 
காவா யண்டிரன்” ௨௪௦0; (பொய்யா 
வீகைச் கழறொடி. யா௮ம்' ௩௭௫. 

ஆய்குடி - ஆயென்னும் வள்ளவிலூர், 
* தென்றிசை யாய் குடி.யின் ரூயின்” 
இது பொதியின்மலைக்கு அருகேயுள் 
எது, ௧௯௨, 

ஆர்த்தும் - நிறைக்கும், * சேர்க்தவர்கடும் 
பார்த்தும் ௨௨, 

ஆர்.தல் - உண்ணுதல்,  சயலார் சானா” 
௨௪, 

ஆர்ந்த - உண்ட, *௮மலைச் கொழுஞ் 
சோ மூர்ச்தபா ணர்க்கு' ௬௪, 

ஆர்வலர் - பரிசிலர், * இனிய செய்தி 
நின் னார்வலர் மூகத்தே' ௧௨, 

ஆரவுற்று - ஆசைப்பட்டு, 'பலவினார் 
வற்று ௧௫௮. 

ஆசணங்கு - ஆற்றுதற்கரிய வருத்சம், 
 நல்லவார்க் காரணங் கா௫ய மார்பு" 
௧௪, 

ஆரம் - மூத்தாரம், *சமூஉவிளங் காரங் 
கவைஇய மார்பே' ௧௯); வண்டியின் 
ஆரம், '௮ச்சுடைச் சாசாட்டாரம்' 
௨௫௬. 

ஆரல் - ஒருவகை மீன்; இது றிய 
உஒடி.வையுடையது, *நண்ணாரல்' ௪௮, 

ஆல - ஆப, : மயிளெழுச் தால' ௧௧௬, 
ஆலங்கானம் - தலையாலங்கானமென் 

னும் பெயரையடையதோரூர்; இப் 
பொழுது தலையாலங்காடென்று வழ 
ங்சப்படுகின்றது ; இதில் கெடஞ்செ 
ழியன் இருபெருவேர்தமாயும் ஜம் 
பெருவேளிசையும் பொருதுவென்ற 
னன், அலங் கானத் தமர்கடர் தட்ட 
கால முன்ப' ௨௯. 

ஆலங்குடி - ஒரூர், ௬௪௯. 
ஆலத்தார் - ஒளூர், ௬௪, ௬௬, ௬௯, 
௨௨௫, ௬௨௪. 

ஆலும் - ஓவிக்கும், *மாறெழுச் தாலும்” 
௧௨௮, 

ஆலை - யானைக்கூடம், 4 ௮துசேர்ர் சல் 
இய ௮ழுங்க லாலை' ௨௨0. 

ஆவம் - ௮ம்பருச்தூணி, * ஆவஞ்சேம 

ந்த புறத்தை! ௧௪.



அரும்பத ௮௧7 
ஆவியாகோ - பேகனென்னும்உள் எல், 

“அதமனெம் பரிரி லாவியர் கோவே” 
௧௪௭. 

ஆவுதி - ஆகுதி, * ஆவுதி யருத்தியும்” 
௬௯௯; யாகப்புசை, : மெய்மலி யா 

வு.தி' ௪௫. 
ஆவூர் - தரூர், ௬௮, ௪௦, ௫௪, ௧௬௬, 

௧௪௭, ௧௭௮, ௧௯௬, ௨௬௪, ௬௦௧, 
௬௨௨, 

ஆற்றல் - கவி, 4 ஒம்பா நீயு மாற்ற லெ 
ங்கே”? 22, 

ஆற்தலை - வலியையுடையை, : பேழ் 
வா யுழுவை பொறிக்கு மாற்றலை' 
௧௯; * வேண்டியது விளைச்குமாற் 

றலை' ௬௮ ; * ௮ரசுதலை ணிக்கு மாற் 
றலை” ௪௨. 

ஆமற்ரூர்- மாட்டார், 6 ஆற்றா ராயினும்” 
௨௬ ) வலியிலலார், * தார்தாங்குசலு 

மாற்மூர்' ௬௯. 

ஆற்றுதிர் - உதவுவிர், * ஒருவீரொருவி 
ர்ச் சாற்றுதிர்” ௫௮. 

அறு - வழி, அறத்தாறு நுவலும் பூட் 
கை ௯. 

ஆன் - பெற்றம், £ ஆணிற்பரக்கும் யா 
San’ டு, ‘ 

ஆன்பொருமசை - ஆன்பொருக்தமென் 
னுமாறு ; இத கருஜூர்க்கருகில் தூ 
வது,  தணபொருகைப் புனற்பாயும், 
விண்பொருபுகழ் விறல்வஞ்சு' ௧௧; 
: தண்ணான்பொருசை வெண்மணல்! 

௬௬; வஞ்சிப் புறமதி லலைக்குங் 
.கல்லென்பொருமை' ௯௬.௮௪. 

ஆன்று - அமைச்சேன், £ மூயங்கலான்றி 
*ின்யாலே' ௧௫௧, 

ஆனா - அமையாத,  அமிழ்தட் டானாக் 
கமழ்குய் யடி.சில” ௪௦; * ஆனா dere’ 
௨, 

ஆனாது - அமையாது, 
புகழுமாகி' Gr. 

ஆனிலை - கோலோகம், ‘Com தானிலை 
யுலசத் தரனும' ௬. 

ஆனா, துருவும் 

இசழ்பு - Dapis, இகழ் பாடுவோ 
செருத்த மடங்க' ௪0, 

இகழுகர் - மதியாசபசைவர், ! இசமுக 

ரிசையோடு மாய: ௨௧, 
இகு,ச்ச - செரியப்பட்। 

சண்ணீர்' ௪௪.௯, 

இகுப்ப- அறைய, ' மூ.ரசுகடிப் பிகுப்ப 
வும்' ௧௫௮, 

இசை - ரதத), * இசைப்புற னாகநீ யோ 
ம்பிய பொருளே! ௨௯. 

இட்டிய - சிறிய, 
இடா௮ - குத்தி, ‘aN pum. wie 

வெயிற்கத விடா! ௬. 
இடுபு - இட்டு, : புலராப் பச்சிலை யிடை 

யிடுபு தொடுத்த' ௬-௩. 
இடும்பை - சோய், : இடும்பைகொள் 

பரு௨ரல்” ௬௪௮, 
இடை - இடம், * கருங்கல் விடைதோ 

டு; காலம், * உடையோர் போல 
விடையின்று குறுக ௫௪ ; வழி, : நீ 
ரில்ல ரீளிடைய' ௯௬, » 

இடைக்காடு - ஐரூர், ௪௨. 
இடைக்குன்றூர் - ஒரர், ௭௬, ௪௭, ௪௮, 

௪௯. 
இணர் - பூங்கொத்து, £ மெல்விணர்கச் 

கண்ணி: ௨௪, 
இசம் - கண்ணிமை, : ரீசொடு நிறை 

ந்த வீரிசழ் மழைக்கண் ௪௬௪, 
இப்பி - இப்பி, ' முதிர்வா ரிப்பி” டு௩. 
இமயம் - இமயமலை, ‘QunpCan ow 

யமும் பொதியமும் போன்றே! ௨; 
:வடாஅ௮து பனிபடு செடுவரை' ௬ 
*வஹாயஎச் தறியாப் பொன்படு செ 
டுங்கோட், டி.மயம்' ௬௯ ; (வடதிசை 
யதுவே வரன்றரோ யிமயம்” ௪௬௨ ; 
“மழையண் ணாப்ப நீடி ய கெடுவமாக், 
கழைவள ரிமயம்” ௧௬௬; ' பொன் 
ஓடை மெடுங்கோட் டி.மயத் தன்ன? 
௧௬௯, 

இமிழும் - ஒலிக்கும், * புள்ளின மிமி 
மும் புசழ்சால் விளைவயல்” ௧௫, 

இயசகன் - ஒல்லையூரதர்.த பூசப்பாண்டி 
யனுடைய சணபருள் ஒருவன், “வெ 
ஞ்சிென வியக்சனும' ௭௧, 

இயம்ப - ஒலிப்ப, : கடிமனை யியம்ப” 
௬௬. 

இயல் - இயல்பு, ் ஆனியற் பார்ப்பன 
மாக்களும்” ௯; தன்மை, * தன்னி 
யல் வழாது” உடு, 

இயலி - ஈடந்து, 'சளிற்றி னியவி' ஏக ; 
* கலவ மஞ்ையிற் காணவர Sues? 
௧.௯௩. 

இயலுதல் - இயற்றுதல், * இயறேர்உள 
வ' ௭; செய்தல், 'பொன்னி௰.த்புனை 
சோட்டி.! ௧௪,



௧௭ 

இயற்கை - இயலபு, * இயற்சையல்லன 
செயற்கையிற் Coppers’ ௬௫. 
தன்மை, “ஐம்பெரும் பூதத்தியற்கை 
போல' ௨. 

இரக்க - வருக்த, * வேங்கைமார்பனிர 
ms’ 28, 

இசட்டும் - மாறியொலிச்கும், * படுமணி 
யிரட்டும். ,,..,யானை” ௪௨, 

இசத்தி - இலர்தைமரம், * இரத்தி நீடி 
யச 

இரவல் - இசத்தல், 
௨௮௪, 

இசவு - இரா, * எல்லையுமிரவுமெண்ணா 
ய் ௪. 

இரியல்போக்கூம் - சாய்த்துக்கொடுக் 
கும், * கறையடி.யானையிரியல்போச் 
கும்” ௧௬௫. 

இரீஇய - இருத்திய, : கோடிகடையி 

 0ரவன்மாசகள' 

ரீஇய” ௧௮; * இடர்ப்படுச்திரீஇய” 
ஏ௯. 

இருக்கை - இருப்பிடம், * பார்உலிருக் 
கை் ௩. 

இரும் - இருமல், * இருமிடைமிடைந்த 
கிலசொல்? ௨௪௯ 

இரும்பிரிராரதை - பிரிரார்சையாரெ 
ன்னும் புலர், * பெருங்கோக்கிள்ளி 
கேட்க விரும்பிசிரார்தை யடியுறை 
மெனினே' ௬௭, 

இருமருச்து - சோறும் சண்ணீரும், * இ 
ரூமருந்து விளைக்கு நன்னாடு” ௭0, 
நீமை - கருமை, * இரும்பிடி.த்தொ 
முத் ௫௪ ; பெருமை, * ௮கலிருவி 
சம்பு ௮;  இருகிலத்தன்ன' ௧௪, 

இல்லாஇயர் - இல்லையாகுக, * இயைந்த 
சேண்மையில்லாகியர்' ௧௯௦; இல் 
லா௫யெரோ காலை மாலை' ௨௬௨. 

இல்லி - தளை, * இல்லிதூர்ச்த பொல் 
லாவறுமுலை' ௧௬௮௪, : 

இலக்சம் - குறி, * நிலைககொரா௮ வில 
க்கம்போன்றன' ௪. 

இலங்கை - வில்வியாசனூர், * செல்ல 
மல் புறவி னிலங்கைகழெவோன், வி 
ல்லி யாதன்' ௬௭௯௬ 

இலஞ்€- மடு, : ௧! 
EMG mor. 

இலம் - வறுமை, 
க. 

இவிற்று,ல் - சுரத்தல், 
Apt’ He 

*இலம்படு yoei’ 

் குழவிச்கிலிற் 

அரும்பத ௮கரர 

இவ் - இவை, 
௯௫. 

'வ, பீவியணிந்து” 

- JUN ga, 

ன்” ௪௪௬. 
- கு.நிரை, 4 அலங்குளைப்பரீஇ 

யிவுளி' ௪ ; ' வா௮ய்ச்செலலிவுளி” 
௧௬௪, 

இழிஏனன் - புலைமகன், * கட்டினிணக் 
குமி.றிசினன்' ௮௨. 

இழித்சன்று - அவமதித்தது, * வியந்தன் 
௮ மிழிச்தன்றுமிலன்” ஏ௭, 

இழிபிறப்பாளன் - புலையன், * இழிபிற 
ப்பாளன் கருங்கைவெப்ப' ௧௭௦, 

இழுக்க - aus,  மகிழ்சகையிமுக்க” 
௭௪, 

இழுது - ம் குழி ஈவிழ்ச்திழுது 

மறப்ப் ௬௫; செய்யிழுது, ‘Dap 
தினன்னகானிணச் கொழுக்குறை' 
௧௫0 

இழமுமெனமுழங்கஈ - இழுமென்னுமோ 
சையை யுடைச்தாய்முழங்க, *ஏம 
முசசமிழுமெனமுழங்க' ௩, 

இமை - ஆபரணம், * சேயிழை serra’ 
௯; *வாலவிழை மடமங்கையர்' ௧௪; 
நூலிழை, * இனழவலர்த Looper 
னம்” ௧௬௬, 

லம்வருகழனி” ௬௮, 
இறத்தி - போஇன்றாய், * புறச்கொடுத் 

திறத்து? ௮, 
இறச்த-கடர்ச, புலவரை யிறந்த புகழ்' 

௨௧, 
இறந்தன்று - மிச்சது, * வியப்பிறச் தன் 

Gp’ ௨௧௪, 
இறீயர் - கெடுவதாக, *இறீயெென் லூயி 

செனிீ ௨௪௦ 
இழகச்சல் - திறைகொடுத்தல், ‘Que 

கல் ஷேண்டுஈ் திஸயே” wa, 
இறக்கும் - சங்கும், *புலங்கெட் விறுக் 

கும் எரமபி ருனை' ௪௬; பண்ணும், 
! சென்புல வாழ்கர்ச் கருங்கட னிறு 
க்கும்” ௯, 

இறச்ச - சங்க, “குன்றச் திறத்த கு 
ரீஇயினம்' தைத்த, *  அம்புசென் og 

Bs’ 65. 
இதும்பு - சிறுகாடு, * தூங்கிரு ஸிறம்பு' 

௧௨௬. 
இறை - உயர்ச்9, (ஏர். தகொடி. யிறைப் 

புரிசை' ௧௭; சர்தைபுடையமன்சை, 

் இதங்ரு கதிர



அரும்பத 

 வணங்கிறைப் பணைத்தோள்” ௬௨ ; 
தங்குதல், *ஈர்க்குமாத்தோ டிறை 
கூர்கத” ௧௯௭௬; வீட்டின் இறப்பு, 
குறியிறைச் குரம்பை” ௧௨௬. 

இறைகொள்ளும - தங்கும், * தேனிறை 
கொள்ளு மிரும்பல் யானை: ௧௭. 

இதைஞ்சியு - தாழ்ச்த, * குலைமி றைஞ் 
சிய கோட் டாழை' ௧௭, 

இறைஞ்ச - வணககுக, : இறைஞ்சுச 
பெரும: ௬, 

இன்மை - வறுமை, : இன்மை $ர்ச்தல் 
வன்மை யானே' ௩. 

இன்னா - இனபம், * இன்னா வாகப் பிற 
ர்மனாஎ செொரண்டு' 4௨. 

இன்னீர் . இத்தன்மையையையுை டமீர், 
* இன்னீ ராசவி ணினி௰யவு மூளவோ' 
௫௮. 

இனனேம் - இச்சன்மையயயுடையேம், 
் இன்னே மாயினேம்' ௧௪௪. 

இனம் - கூட்டம், “சுறவினசதகனன வா 
ளோ”? ௧௯; நிலா, 'கெள்வாய்ச் 
கழுதைப் புல்வினம் பூட்டி.” ௧.௫, 

இனி - இப்பொழுது, ௫௨; ௧௧௩; 
6 ஸனிநினைந் இரச்சமா இனறு” 
௨௪௯, 

இனிய - இனியவைகள், £ இனிய செய் 

B 62. 
இனைகூ௨ - வருந்திக்கூப்பிரம்கூப்பீு 

 வினைபுனை சல்லி லினைகூ௨ச் சேட் 
Liaw? Pe, 

இணைப்ப - கெடுப்ப, * வினைபுனை நல் 
வலில கஷெவ்வெரி யினைப்ப' ௨௯, 
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rane - கொடை, (தண்டா வீகைத் 
சகைமாண் குடுமி ௬; பொன், 
“ஈகையங் கழற்கால' ௬௮, வணமை, 
: தம்பா வீகை' ௮, 

ரஈகையரியவிழை - மங்கவியசூத்திரம, 
:ஈசை யரிய விழையணி மகஸிர' 
௧௨௭, 

ரண்டி௰ - திரண்ட, (௫ ஈண்டி௰ மழை 
யென மருளும் பஃறஜோல்' ௧ஏ:. 

ஈண்டுசெலல்- ஒங்கச்செல்லுதல், ஈண் 
டுசெலன் மாபின் ,....... ஞாயிறு” 
உட. 4 

ஈண்டுதல் - செறிதல், 'ரஈண்டகளன்ூடக் 
eos ௧௯; விசைதல், 'ஈண்டுசெலற 
சொண்டு ௧௬௪, 

௮கரர இ, ௧௭ 

ஈத்த - வழங்கயெ, : செந்நீர்ப்பசும்பொ 
௬. 

ஈத்தனை - கொடுத்தாய், £ சாசனீங்கவெ 
மக்கீத்தனையே' ௬௧, 

mu - ஈவார், *பிறர்க்வோர்தமச்பே 
கென் ௧௩௬, 

ஈமம் - பிணஞ்சுற்கு அடுக்கும் விறச 
டுக்கு, * கரிபுறவிறகெீமவொள்ளழ 
ல்” ௨௬௪, 

ஈயும் - கொடுக்கும், 
லெங்கோ் ௨௨, 

£ர்ப்பு - இழுத்சல், £* ஈர்ப்புடைச்சரா௮ 
தசண்னவெணனனை” ௧0௪, 

ஈரர் பார் - ஐளுர்; இஃது ஈசச்தையெ 
வும் ஒழங்கும், ௧௮1 

ரரக்தை - ஈரந்தூர், டாரந்தையோனே 
பாண்படிப்பகைஞன்? ௧௮0, 

ஈற்.று - ஈனு, தல, 
௮௨. 

ான்மர் . பெறுவார், 
லசச்சானே”? ae, 

் ஒம்பாதியுமாற்ற 

ட ரன்மசேரவிவ்வு 

2. 

உசநது-உயரப்பறர்து, *பல்கனிகசைஇ 
யல்குவிசும்புகர். து” ௨0௯, 

உகள - தால, * வெள்ளுளைக் கலிமான் 
கவிகுளம்புகள' சடு, 

உகுத்த - உதிர் சத, ' பழனமஞ்ையுகு 
ssi’ sm. 

BUG - அஞ்ச, : உடலுநருட்கவீங்க” 
௧௭, 

உட்கு-௮ச்சம், * உட்குவ.ரனிளங் இ ௫௮, 
உட்கும் - அஞ்சும், * வானுட்கும்வடி. 

நீண்மதில்' க௮; 'ஒன்னாருட்குர் 
அன்னருங்கடுச். திறல்” ௬௯௬. 

உடலுதல் - பகைச்சல், 4 உடலருந்துப் 

பு' ௨௫; உடல௫னம” ௭௨. 
உடலுகர் - மாறுபடுவோர், * உடலுஈரு 

ட்சு் ௧௪, 
உடழற்றியோர் - ெப்பித்தவர், *ஒவா 

துகூ௨நின்னுடம்றியோர்சாடே' ௪௫ 
உடன்று - கோபித்து, * உடன்றுநோக் 

இனன்' ௧௪; 'நீ, உடன்றுரோக்கும் 
வாய்” ௩௮; உடன்றுமேல்வர்த வம் 
பமள்ளர்' ௪௭. 

உடுச்த - ரூழப்பட்ட, £ ௮ருங்குறும்புடு 
தீதகானப்பேரெயில்' ௨௧. 

உண்கும் - உண்பேம், “ உண்குமெர்சை 
நிற்காண்குவர்இரின்' ௪௨௫.



௧௮ 
உண்டி. - உணவு, : உண்டிகொடுத்தோ 

ருயிர்கொடுச்தோரே" ௧௮, 
உண்மார் - உண்போர், * பலனுமுதுண் 

மார் ௪௬; உண்ண வேணழு., aps 
துவிளயாணர் சாட்புதி துண்மார்் 
௧௬௮, 

உண்மென - உண்ணுமினென்று, : உண் 
மெனவிசச்கும் பெரும்பெயர்ச்சா த 
தன் ௧௪௮, 

உண்மை - உண்டாதல், ': சேய்தலுண் 
மையும் பெருகலுண்மையும்” ௨௭. “ 

உணர்த்திய- துயிலெழுப்ப ; * சேவலே 
னல் காப்போருணர்த்திய கூ௨ம்' 

௨௮, 
உணரர்து - அறிந்து, 

லுணர்ர்து' ௯. 
உணவின்பிண்டம் - உடம்பு, * உண்டி. 

மூதற்ழேயுணவின்பிண்டம்” ௧௮. 
உம்பல் - வழித்தோன்றினோன், ‘ar 

கோரும்பல' ௪௮, 
உமணர் .. உப்புவிற்பார், : உமணர்வெ 

ரூஉர்துறை' ௮௪, 
உய்த,5- செலுத்திய, £ நேமியுய்ச்த' ௯ 
உய்.தல் - பிழைத்தல், * உணணாவறுப 

கடும்புய்தல்வேண்டி.' ௧௮௧, 
உய்தி - நீங்குதல், : செய்திகொன்றோ 

ர்க்குய்தியிலலென” ௬௪, 
உய்க்தன்று - பிழைத்தது, * சழைதலுய் 

சீதன்று” ௨௫, 

உயர்ச்இிரினேோ-உயர்ச்தோர், ‘eures 
வேட்டத்துயர்ந்தஇிரினோர்க்கு” ௨௧௮, 

உயரிய - உயர்த்திய, ' ஏற்றுவலனுயரிய 
நடவ மணிமிடற்றோனும்' ௫௬. 
உயவல் - வருத்தம், * உயவற்பாண'௬௯, 

உயவு - வருத்தம், * உயவரிய” ௩, 
உயவும் . வருந்தம், * அடுகளிறுயவுங் 
கொடி. சொள்பாசறை' ௬௯, 

உயிர் - தசை, :* வள்ளுயிர்ச் 8றியாழ்' 
௧௬௮௮, 

உரவு - வலிமை, 

் முன்னமுகச்தி 

் உரவுச்சினர்திருகய” 

உரவோர் - வவியோர், 
உரவோர்” ௧௮. 

உரறிய - முழல்யெ, * கனையெரியுரறிய 
மருங்கும்” ௨௩. 

உரற,தல் - ஒலித்தல், 
யொடு acre, 

உராய் - உலாவி, * சசமெழியாச்சிவந்து 
சாய்' ௪, 

் ஒருதாமாயெ 

 உருருரசறுகருவி 

அரும்பத அகராதி, 

உரீஇய - உரிஞ்சிய, ' கழலுரீஇய திருச் 

சீடி.” எ. 
உரு - தன் அணையாற்பிறரஞ்சும் உட் 
குடைமை, ₹ உருவும் புகழுமாக, ௬; 
உருகெழு ஞாயிறு, 2@; Sag 

கெழு மூரசம்' ௫௦; அடி.வு, பெண் 

ama, Darr a5 B oo Brg &; ‘Raa 
மதி யுருவி னோங்கல் கெண்குடை' 5. 

உருப்ப - அழல, * முலைபொலி யாக 
மூருப்ப நூறி' உடு, 

உரும் - இடி, (பெருமலை விடரகத் துரு 
மெறிச் தாங்கு” ௬௭. 

உரை - புகழ், *: உறாசெல மூரசுவெள 
வி. ௨௬; * உரைசாலந்து௨ஞ் சாத்த 
னும்' ௭௧, 

உஸாஇ - படைபெயாந்துலாவி, 4 போ 
ர்க்குறாஇ“ ௬௪, 

உலகம - சேசம், : இங்கட்புத்தேடி.ரிசரு 
மூலகத்து' ௨௭. 

உலம்வருவேசா - சுழல்வோர்; உலம்வ 
சலஓும அலம்வரலபோல்வதோ ருரிச் 
சொல், * வாயாவன்சனிச் குலம்வரு 
வோமே? ௨0௪. 

உலைவு - தரித்திரம், * உயங்குபடர் வரு 

தீசமூ மூலைவுகோக்க' ௧௫௦. 
உவல் - தழை, ' பாசுவலிட்ட புன்காற் 

பந்தா' ௨௬௨, 

உவலை - தழை, ' பாசிலைத் தொடுத்த 
வுவலைக்கண்ணி' ௫௪. 

உவவு - உவாகாள், : உவவுமதி' ௯ 
உவித்த - அவித்த, #6 ga pS வித் 

தபுன்கம்் ௧௯௭௮, 

உழக்கி . ௧ல௧௫, : ௮ரசுபடவமருழக்க' 
௨௬. 

உழக்கும் - வருந்தும் * ௮அருஈதுயருழக்கு 
நின் நிரும்துழையரிவை' ௧௪௬. 

உழிை - கொற்றான் ; இது குடகாட் 
டார் வழச்கு, *: பொலம்குழையுழுி' 
ையொடு பொவியச்சூட்டி.” ௫௦. 

உழுபடை : கலப்பை, * ௨ழுபடை -யூ 
ன்துசான்மருக்க னீன்றசன்பயனே' 
ப் 

௨ மழுவை - புலி, ் அளைச்செறி யுமுவை 
யிரைக்குவக்சன்ன' ௭௮; *பேழ்வா 
யுழூவையை” ௧௫௨, 

உள்ளம் - ஊரகம். 
உள்ளாற்றுக்கவலை - அழ்றிடைக்குறை, 

 உள்ளாற்றுக் க௨லைப் புள்ளி நீழல்! 
௨௮௯:
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உள்ளி - நினைந்து, ௫ ஒருஇசை யொருவ 
னையுள்ளி? ௪௨௧. 

உளர-அசைப்ப, (வின ரவளியுளச'௧௬௯, 

உளருங்கூநதல் -விரித்துவருமயிர்,௨௬௦. 
உளவாயெர் - உ௨உளவாகுக, : இயைச்த 

வைக லுளவாகயரோ? ௧௯௬௦. 
உளை - தலையாட்டம், * ௮லங்குளைப் புர 

வி யைவரொடு சனைஇ: ௨. 
உளை - தலை, : மிசையலங்குளைய பனை” 

௨௨, 
உளைய - வெறுப்ப, : இளய னிவனென 

வுளையக்கூறி' ௪௨, 

உற்க - எரிந்துவீழ, “இசையிரு நான்கு 
மேற்க முற்கவும்” ௪௧. | 

உற்கம் - எரிகொள்ளி, ௪௧, (உற்கை) 
உறச்சை - உறையூர், : அறங்கெழு சோ 

மழ ருறச்தையயையச்து' ௬௯; அற 
ர்துஞ் சுறர்சைப்பொருகனை' ௫௮ ; 
 பிறங்குகிலை மாடத் துறநதை யோ 
னே்' ௬௯ ; ; மாவண் டி.ச்சனுறக்ை 
யன்ன வுரைசா னன்கலம்' ௬௫௨. 

உறழ்தல் - மாறுபடுதல், : உறழ்மணியா 
ஜயர் மருபபின' ௨௨, 

உரு ற்க - உறருதொழிதல் வேண்டும், 
உள்ளடி. முள்ளுகேவ வுருற்க இல்' 

௧௪௪, 
உறுதி - உற்றகாரியம், 

sus GOB’ Hs. 
உறுவர் - எதிர்ந்தவர், * துப்புறுவர் புறம் 

பெற்றிசினே” ௪௧. 
உறை . நீர்த்துளி, £ உறைவேண்டு 
“பொழுதிற் பெயல்பெற் ரோசே” 
௬௫: * கார்வா ஸனின்னுறை' ௧௪௭ ; 
: நீண்டுயர் வானத் துறையினஞும்” 
EH A. 

உறையுள் - உறைதல், “தாங்கா வுறை 
யு ணல்லூர்' ௨௪ ; * உயர்நிலை யுலகத் 
துறையு ஸின்மை' ௫௦ ;  உழையுண் 
மூனியுமவன் செல்லு மூரே' ௬௬, 

உறையூர் - தரூர்; இது சோழர்களு 
டைய பழைய இசாசதசானி;) இஃது 
உறர்தையென்றும் கோழியென்றும் 
வழங்கப்படும்; ௧௯, ௨௭௪, ௪௫, ௪௭௪, 
௭௮, ௧௭௪௦, ௨௦௨, ௬௨௧, ௬௨௫, ௬௬௪. 

உறையூர் ஏணிச்சேரி, ௧௬ 
உறைவி - உறைூன்றவள், : இன்னாது 
ஹழைவியரும்படர்களை மே” ௧௪௫. 

உன்னம் - உன்னமரம்' * உன்ன மசத்த 
துன்னருங் கவலை! , 

: தாமறி குவர் 

௮௧7 ௧௯ 

Ber 

ஊக்கம் - மேற்கோள், 'இடஞ்சிறி சென் 
னு மூக்கர் துரப்ப' ௮, 

ஊச்கார்- மேற்கொள்ளார், ' உடலுமரூ 
கீகாா' ௧௨௨. 

ஊக்கும் - மேற்கொள்ளும், ' வானீர்க் 
கடக்கும்” ௧௪. 

ஊங்கஹணோர் - முன்னுள்ளோர், 'நின் 
னூங்கஹோர் நினைப்பின்” ௬௯. 

ஊங்கு .. மூன், : இன்றி ஜூங்கோ கே 
ளலம்” ௭௬ ; ' மூழவுச்சோ ளென்னை 
யைக் சாணாவூங்கே' ௮௮ ; * வென் 
வே லண்ணற் காணா வுங்கே-கின் 
னினும் புல்வியேம்” dea, 

ஊ௫--௨99- உடக்கு, : ஊூமுன்னாது” 
௨௨௯. 

ஊதியம் - பயன், ; பேசைமை யல்ல 
தூதிய மில்லென' ௨௮; ‘Qupp 
தூதியம்' ௧௫௪. 

ஊம் - ஊமை; இஃது எண்வசை எச்சத் 

துளொன்ற, ' கூலுங் குறளு மூமூஞ் 
செவிடும்? ௨௮, 

ஊர்தி - ஏறப்படுவது, * ஊர்இ வால்வெ 
ள்ளேறே' ௪. 

ஊர்பு - ஊர்ந்து, * கடலூர் பெழுசரு 
ஞாயிற: ௫௯, 

ஊரன் - மருதநிலமுடையோன், ; ஊர 
னென்கோ' ௪௯, 

ஊழ் - முறைமை, ' ஊழிற்றாசநின் செ 
ய்கைீ ௨௯; *ஊழ்மாறுபெயர? 
௧௨௫ 

ஊழி - வாழ்நாள், * ௮ன்ன வாக நின் 

ஊறு - புண், : ஊறறியா மெய்யாச்கை 
யொடு” ௧௬௭, 

ஊன் - தசை, 'ஊன்சோற்றமலை” 

௯௯, 
ஊன்றும் - சென்றுசங்கும, : ௮சவிரு 

விசும்பி னூன்றும்” ௨௨௮. 

or 

எஃகு - வேல் , * ஒளிறிலைய வெஃகே 
நீஇ ௨௬, 

எக்கர் - மணற்குன்று, ' ஈல்யாற் றெச்௪ 
Gra’ seer. 

SERM=GERG - HG, RHA. 
எடுப்பி - எழுப்பி, ' வைகுதுயி லெடு 

ப்பி ௨௪.





அரும்பத 
“டு வரூ௨ மென்னைக்கு' ௨௬௨, 

எனவ - என்னுடையன 9 
் எனவ சேண்மதி' ௬டு, 

4. 

ஏணி - எல்லை, * ஈளியிரு முச்நீ ரேணி 
யாக” ௬௫; * மூக்நி ரேணி' ௧௩௭, 

ஏத்தி - வாழ்த்தி, : மூன்றுறை நண்பல 
மணவினு மேத்இ' ௧௯௬. 

ஏ.த்துகம - புகழ்வோம், * ஏச்துகம் பல 
Ca” so. 

ஏதின்மாக்கள் - ௮அயலோர், ' ஏதின் மா 
க்சள் பொதுமொழி கொள்ளாத 

௫௮. 
ஏந்திய - ஒங்கிய, *நிலனேர்திய விசு 

ம்பு ௨. 
ஏமம் - காவல், * எல்லா வுயிர்க்கு மேம 

மாகய' ௧; Seo gore மிழுமென 
மூழ்க? க, 

ஏமாச்ச- ஆசைப்பட்ட, * அருந்தே மா 
5. ச கெஞ்சம்' ௧௦௧. 

ஏமாந்து - இன்புற்று, *காமர் கெஞ்ச 
மேமாச் துவப்ப' ௧௬௮, 

ஏரு£ற்று - இன்பழுற்று, “ஏழுற்றுச் கழி 
நீத மள்ளர்ச்கு” AP. 

ஏய்ப்ப - ஒப்ப, “ அலவிப் பாவை யாடு 
வனப் பேய்ப்ப” ௬௩, 

ஏர்தல் - எழுதல், * ஏர்தரு சுடரின் 

எறு - இடபம், ஊர்தி வால்வெள் ளே 
றே க; இடி, * அதிர்குர லேஜொடு 
துளிசொரிச் தாங்கு” ௧௬0; எறிதல், 

 பருந்தி னேறு குறித்து” ௪௯௩, 
ஏறை - ஏறைச்கோன், :பெருங்க ஞட 

னெம் மேறைக்குத் சகுமே' ௧௫௪, 
ஏனல் - இனை, (ஏனல் காப்போ' ௨௮, 

ஐயவி - ய வெண்டெடல்கு, ஐயவி புகை 
ப்பவும்” ௬௮. 

ஐயூர் - ஒரூர், ௨௧, டுக, ௨௨௮, ௬௧௪, 
ஐவனம் - மலைநெல், *ஐ.வனம் வித்தி” 

௧௫௯. 

ஓச்சல் - கூற்றம், * இல்லோ சொக்கற் 
pine” gf). 

ஒச்சலை - சுற்றத்தையுடையை, (: பெரு 
ம்புல் லென்ற விரும்பே ரொக்சகலை' 
௬௯. 

ஒக்கூர் - ஒரூர், ௨௪௯. 

௮கரா ௨௧ 

ஓய - முறிய, * இருதலை யொசிய வெ 
ற்றி£ ௮௦. 

ஒடியா - இடையரூத, ஓடியா முறை 
யின்” ௨௯. 

ஒடுக்கம் - ஓடுவ்கெநிலை, * வல்வின் மறவ 
ரொடுக்கங் காணாம்' ௨௫ ௯. 

ஓடுக்கா - மடியாத, * ஓடுங்கா வுள்ள 

தீதி ௮. 
ஒண்மை - விளக்கம், 4 ஒள்ளழல்' ௧௧. 
ஒத்தி - ஒப்பை, *யாக்கன மொத்தி 

யோ: ௮, 

ஒ.தக்கு - இயங்குதல், “ஓதக்இன் நிணி 
மணற் புதுப்பூம் பள்ளி' ௬௯; டை, 
6 தகைமெல் லொதுக்கன் வளைக்கை 
விறலி” ௧௯௫. ச 

ஓதுங்க - கடந்து, ; கோல்கா லாகக 
குறும்பல் லொதுங்கி' ௧௫௯. 

ஒப்ப - தக, * ஒப்ப காடி.' ௧௦. 
ஓய்யென - விரைய, *ஜயவிப் புகையும் 

தரங்கா சொய்யென' ௬௮, 
ஓ.ரா - தப்பாத, * நிலச்சொரா௮ விலச் 

கம் ௪, 
ஓரீஇ - தப்பி, * கூருஇர்ப் பருர்தி னே 

௮ குறித்தொரீஇ, ௪௯; நீங்கி, *9ிறு 
மனை வாழ்ச்கையி ஜனொரீடஇ' ௨௯; 
£பெருகல் யாணரி னொரீஇ' ௫௨; 
 தென்புலங் காவலி னொரீஇ' எக. 

ஒருசார் - ஒருபக்கம், * ஒருசா ரருவி 
யார்ப்ப' ௧௧௫, 

ஒல்கல்-தளர்தல், 6 ஒல்க லுள்ள மொடு” 
௧௯௫. 

ஒல்லாய் - உடம்படாய், $ பாசறை யல் 
லது ரீயொல் லாயே' ௯௧. 

ஒல்லான் - உடன்படான், :ஈண்டவ 
ரடசலு மொல்லான்' ௪௮. 

ஒல்லையூர் - ஒரூர்; இது பெருஞ்சாச்த 
னுடையது, : முல்லையும் பூத்தியோ 
வவ ஜனெொல்லையூர் சாட்டே' ௨௪௨, 

ஒலிக்குர் து - தழைக்கும், ௨ம் - உர்தா 
யிற்று, ' கழைக்கரும்பி ஜனொலிக்குர் 
து ௧௯௭. 

ஒலித்தல்-தழைத்தல், £ ஒலிகெடும் பீலி” 

௫௦. 

ஒவிபு - சழைச்து, * சோடொலிபு சச்தி 
௧௨௦, 

ஓவிமென்கூக்தல் - தழைச்ச மெல்லிய 
கூந்தல், ௧௬௬, 

ஒவியல் - தழைத்சல், £ ஒலியற் சண்ணி' 
204.



அரும்பத 

ஒவிய ர்சண்ணி - தளிர்மாலை, ௨0௨. 
ஒவியன்மாலை - வளையமாலை, * ஒவியன் 
மாலையொடு பொலியச் சூடி.” ௪௬, 

ஒழிய - சாக, * ஈரம் பதின்மரும் பொ 
ருதுசளத் சொழிய' ௨. 

ஒழுக - ஈடச்ச, : வையங் காவலர் வழி 
'மொழிர் தொழுக' ௮. 

ஒழுகை - வண்டி, (உப்போ யொழு 
கை் ௪௧௭௬, 

ஒளித்தி - ஒளிப்பாய், * மலைமறைம் 
தொணஸித்தி” ௮. 

ஒளிர்வரூஉம் - விளங்கும், ௫ கண்ணொ 
ஸிர் வருஉ௰் கவின்சா பத்து” எ. 

ஒளிறுசல் - விளங்குதல், * ஒளிறுவாண் 
மன்னா' ௮௭௭. 

ஒற்றி - சாய்த்து, * இருந்தரைா சோன் 
வெளில் வருச்த வொற்றி' ௪௪. 

ஒற்றிய - வீழ்த்த, : புலிபார்த் தொற 
திய கஸிற்றிறை பிழைப்பின்' ௨௩௭, 

ஒறுத்தி - சண்டஞ்செய்லை, * அ௮த்தக 
வொறுத்தி' ௧௦. 

ஒன்றா.து - பொருர்தாது, : நிரயக் கொ 
ள்பவசோ டொன்றாது' ௫. 

ஒன்றுபட்டு - ஒருபெற்றிப்பட்டு, *ஒன் 
பட்டு வழிமொழிய' ௧௭, 

ஒன்னாதோர் - பகைவர், : இன்னாய் பெ 
Gut னொன்னா தோர்க்கே' ௬௪. 

ஒன்னார் - பசைவர், 4 ஒன்னார் காடு 
கமழ்புகை” ௬, 

Ode 

ஒக்சுய - எடுச்சப்பட்ட,  பொருசாச் 
கோக்யெ வேலன்' ௬௬. 

ஓங்கல் - உயர்தல், * இங்கல் 
டை ௯. 

ஓச்சி - எடுத்து, *மதனுடை முழவுச் 
சோ ளோச்சி' ௫௦. 

ஓடை - யரனை நெற்றிப்பட்டம், * பெ 
ன்னோடைப் புகரணிநதல' ௯, “ஒன் 
னார் யானை யோடைப்பொன் சொ 
ண்டு ௧௨௬; *கோன்பக டொளி 
இக ழோடை பொலிய' ௧௬௧. 

ஒப்புகர் - தட்டுவோர், “ கெல்விளை கழ 
னிப் படுபுள் ளோப்புகர்' ௨௯. 

ஓம்பா - பாதுகாவாத, * ஓம்பா வீகை” 
௮, 

ஓம்பாது - பாதுகாவாது, *ஒம்பா தீய 
மாற்ற லெங்கோ” ௨௨; 'தும்பாதி 
கடந்தட்டு' ௬௦. 

உ”உ௨ அகரா 

தம்புற்ற - பாதுகாத்த, !பிறரேரம் புற் 
ற மன்னெயில்' ௪௦, 

ஒய்தல் - செலுத்துதல், ௫ உப்போ யொ 
pens’ ௧௧௬, 

ர்க்கும் - செவிதாழ்ச்துச் கேட்கும், 
 இரும்புலிப் புசர்ப்போத் தோாக் 

கும்” ௧௫௭, 
ஒராங்கு - ஒருபெற்றிப்பட, * ஐராங்கு 

மலைந்தன பெருமகன் களிழே' ௧௬. 
ஒரி - ஒருவள்ளல், * கொல்வி யாண்ட 

வல்வி லோரியும்” ௧௫௮; இவனை 
வல்விலோரியென்றுங்கூறுவர். தேன் 
மேதிர்ச்சாற்பரக்கும் நீலநிறம் ; ௫௦௪.4 
கலையுமாம், * ௮ணிநிற வோரி பாய்த 
லின் மிதீழிர்து - இணிமெடுங் குன் 
ற தேன்சொரியும்மே' ௧0௯: 

ஒரியர் - சக்கரவாள சக்கரவர்த்திகள் , 
விச்சாதரரும் சாகருமென்பர், விண் 
பொரு மகெடுங்குடைக் கொடித்தே 
சோரியா ௧௭௫. 

இரை - மகளிர்விளையாட்டு, * இரை யா 

யத் தொண்டொழு. மகளிர் ' ௧௪௭: 
வாது - ஒழியாது, *ஒவாது கூ௨உம்'௪, 

க, 

கங்கை - ஓராறு, (மன்பதை யெல்லாஞ் 
சென்றுணக் கங்கைச், கரைபொரு 
மலிரீர் நிறைந்து தோன்றியாங்கு” 
௧௬௧, 

க௪டு-அழுக்கு, “சசடீண்டு காட்ட்'௨௧௪. 

கசிந்து - இனபுற்று, * மூதிற் பெண்டிர் 
EAE SID 25. 

க௫பு - Qoas, 
2.470, 

கவு - இரச்கம், * கண்பொதி போய 
கிவோடு' ௧௬௪; வியர்ப்பு, * கசிவுற் 
வென் பல்களையொடு' ௧௯௬, : பதி 
இனத் இரங்யெ சசிவுடை யாக்கை? 
௪௬௦. 

கஞல-கெருங்க, “புதுமலர் கஞல'௧௪௪, 
கட்கும் - களையும், * ஆம்ப்லொடு கட் 

கும்” ௬௪. 
கட்டி - காடு, * கட்டு மஞ்ஞையின்” ௬௦; 

சேக்கை, : கட்சி காணாச் கடமா சல் 
லேறு' ௧௫௭ ; புகலிடம், *கட்டி கா 
CHS ௪டமா ஈல்லேறு் ௨0௨, 

கடந்து - அழித்து, ( வெப்புடைய வர 
ண்கடந்து” ௧௧; எதிஸின்றழித்து, 
: தமபாதுகடந்து' ௪௦; ஏ 

‘shu கைதொழா















அரும்பத 
சையறவு - - மிழமை,  பிறர்கை யறவு 

தானா ணுதலும்' கட௪, 
சைவழி - யாழ், எப்பொழுதும் சைய 

சுத்திரு ச, தலால் இப்பெயாபெற்றது; 
*சைவழி மருங்கிற் செவ்வழி பண்ணி' 
Eh. 

Gar, 

கொட்கும் - சூழவரும், 'காலுண வாகச் 
சுட்ரொடு கொட்கும்” ௫௯, 

கொடி. - ஒழுங்கு, £ அய் கரும்பின் கொ 
டி.ச்்ூஷைா' ௨௨ ; : மின்ச புகையின் 
புலவுசாறு நெடுங்கொடி.” ௫௨; துவ 
சம், * கொல்களிற்று மிமிசைச் கொ 
டி. விசும்பு நிழற்றும்' ௯௪ 

கொடிஞ்சி - சேர்மொட்டு, : செடுந்தே 
ர்ச் கொடிஞ்சி பொலிய நின்றோன்” 
௪௭, 

கொடி து- தீத்தொழில், (சொடிது கழி. 
eg கோறிருத்தி' ௧௪. 

கொடுத்தோய் - apass cis, ‘Qua 
ஞ்சோற்று மிகுபசம் வரையாது கொ 
டுத்தோம்' ௨. 

கொடுமை - வளைவு, * கொடுவிற் கூளி 
யா ௨௩; 

ணீர்ச் திறுகுளம்” SED, 
கொடுவரி - புலி, பண்புத்சொசைப்பு 

த்துப் பிறர்த ௮ன்மொழித்தொ 
கை; அகருபெயருமாம், * கொடுஉரி 
வழங்கும் கோடுயர் கெடுவஷா” 
௧௯௫, 

கசொண்கானம் - ஒருமலை, ௧௫௪, கடு௫, 
2௫௭௬, 

கொண்டல் - நீழ்காற்று,  கொண்டன் 
மாமழை' ௬௪, 

கொண்டு. - கொள்ளை, * கொண்டியும் 
பெரிதென? ௪௮; * தண்டமிழ் வரை 
ப்பகங் கொண்டி. யாக'௧௯௬௮, இறை, 
கொண்டி. வேண்டுவ னாயிற் கொள் 

கென: 9௧. 
கொண்பெருங் கானத்துக் 

கொண்கானங்ழொன், ௧௫௬. 
கொண்பெருங்கானம் - - சொண்கானமெ 

ன்னுமலை, *தண்பல விழிசரு மருவிச், 
கொண்பெரும். சானம் பாடலெனச் 
கெளிதே' «Qe; * விளங்குபுகழ்ச் 
கொண்பெருங் கானத்துக் ழெவன்” 
சி; 'இரண்சேன் குடைத்தேசொ 
ண்பெரும் கானம்' ௧௫௬. 

அகராதி, ௨௯ 

கொண்மார்-கொள்ளல் வேண்டி, *ஒண் 
படைச் கடுத்தார் முன்புதவைக் கொ 
ணமா ௪௫. 

சொண்மென - சகொண்மினெனச்சொ 
ல்லி, * சொண்மெனச் - சசத்திடை 
நல்க யோனே! ௧௫௨. 

கொய்து - பறித்து, : குலவுச்சளைப் பூச் 
கொய்து ௪௧, 

சொல்லாது - கெடுக்காமல், *பிதரெ 
னச் குணக்சொல்லாத' டட, 

கொல்லி - ஒருமலை, * ஐங்கு சொல்லி 
யோ ரடுபொருக? 3௨௨ ; * தங்இருங் 
கொல்லிப் பொருரன்” ௧௫௨; : பிறங் 
குமிசைச் கொலலி யாண்ட வல்வி 
லோரியும்' ௧௫௮, * 

கொலைவன் - கொல்லுதலை7செய்பவன், 
 கொலைவன் யார்கொலோ” கடு௨. 

கொழுகன் - தலைவன். 
கொழுமீன் - கொழுவியமின், ! சழனி 

யுழவார சூட்டொடு தொகுச்குங்- சொ 
மூமீன்' ௧௯. 

கொள்கை - விரதம், * ஆன்ற கேள்வி 
உடங்யெ கொள்கை' ௨௬, 

கொள்ளார் - பகைவர், ( சொள்ளாசோ 
ட்டிய கள்ளியும்” ௧௫௮. 

கொளீஇ - கொளுத்தி, *பூராற்குத்த 
புகைகொளீஇ் ௧௪ ; ஒங்குமலைப் பெ 
ரூவிற் பாம்பு காண கொளீஇ” 

இடு; பெய்து, *புனற்குருதி யுலைச் 
கொளீஇ: ௨௬, 

கொளை - பாட்டு, * கொளைவல்பாண் 
மசனும்” ௪௪, 

கொற்றம் - வெற்றி, *பாடுதுறை முழி 
றிய கொழ்ற லேந்தே' ௨௧. 

கொற்றன் - பிட்டங்கொற்றன், *சை 
வள் ளீகைக் கடுமான் சொற்ற£௧௬௮, 
‘SatgGep கொற்றன்” ௧௪௪: 

கொள்ளறோர் - சிசைச்சேஷ் ' ஒருவன்- 
செய்தி கொன்ஜோர்க் 

கோ. 

Can - ௮ரசன், ஆற்ற லெங்கோ” 2.2, 
கோடா,.து - களையாமல், ‘ suQreng 
கோல்சகோ டாது” டட. 

கோடியர் - கூத்தர், * விழவிற் கோடி. 
யர் நீர்மை போல' ௨௯. . 

கோடு - கொம்பு, ' து.திமழுங்கெ வெண் 
கோட்டான்! ௪. செசரம், (பொத் 
கோட் டி.மயமும்' ௨. dae,’ Gar



௩.௦ 

டுதிள் கொண்மூ” ௬டு, புடை, 
 கோடுய சடுப்பு' ௧௬௪. யாழின் 

தருதுப்பு, ௫ கருங்கோட்டுச் €ழியாழ்” 
௧௨௭ ; ௪௪௫, 

கோடை - சடி.ய செடுகேட்டெவன்மலை, 
*வெள்வீ வேவிக் கோடைப் பொரு 
5” ௨௦௫. 

சோதை - சேரமான் சோச்சோதைமா 
fuer, * கோதை மார்பிற் /சோதை 
யாலும்” ௪௮ ; (யாங்கன மொழிகேர 
வோங்குவாட் கோதையை” ௪௬, 
சேன், ₹மாவள் எீகைக் கோசையு 
ம்” ௧௭௨. மாலை, £ கோதை மார்பிழ் 
சோசை யாலும்” ௪௮. 

கோயில் - ௮ரணமனை, ௬௬. 
கோல் - கோற்றளொழில், * வார்கோல் 
ஃருறிர்தொடி மகளிர்” ௬௬, 

கோவல் - கோவலூர். 
கோவலூர் - இத பெண்ணையாற்றின் 

கஸரயின் கண்ணதோர் ஈகரம்; இத 
ன் தலைவர் மலையமசன் திருமுக்காரி 
மூசீவியோர் ,இஃது ஒரு காலத்து 
அதியமான் நெடுமானஞ்சியால் வெ 
ல்லப்பட்டது ; கோவலெனவும் வழ 
வ்கும், “முசண்மிகு கோவலூர் நூறி 
der, ௮சணடு இஇூரி யேந்திய தோ 
ளே் ௬௯, 

கோவூர் - ஒரூர், ௬௪, 
சோழி - உறையூர், 6 கோழி - யுயர்நீலை 

மாடத்து ௬௭௪; கோழி யோனே 
கோப்பெருஞ் சோழன்' ௨௧௨. 

கோள் - குலை, : செழுங்கோள் வாழை” 
௧௬௮, 

கோளி - பூவாது காய்க்கு மரம், * மூழு 
மூசு ஜொலைர்ச கோளி யாலத்த” 
௫௮. 

கோனாடு- இது சோழசாட்டின் உள் 
சாடுகளுளொன்று, டூ௪, 

கெள. 
கெளரியர்-பாண்டியர், * தவிசா வீசைக் 

கெளரியர் மருக” ௯, 

சீர். 

சாஅய் - மெவிர்.து, * ஈல்சா மையினைவ 
CF ENMU ௪௪௬. 

சாகாடு - உறாள், *அச்சுடைச் சாசாட் 
டா.ரம்' ௨௫௬. சகடம் வண்டி, (௮ 
சைச் சாகாட் டாழ்ச்சி போக்கும்” 
௬௦; *பண்டச் சாகாட் டாழ்ச்9 

அரும்பத௮கரா 

சொலிய' ௬௦ ; ₹ காவற் சாகா டுசை 
ப்போன்” கசடு; : ௮ச்சுடைச் சாகா 
ட் டாரம் பொருர்திய - ிறவெண் 
பல்வி ௨௫௬. 

சாத்தன் - ஒலலையூர்கிழார்மசன் பெருஞ் 
சாத்தன், 'வல்வேற் சாத்தன் மாய்ச்ச 

முல்லையும் பூத்தியோவவ 
பூர் சாட்டே' ௨௪௨; பாண் 

டூயன் இேரஞ்சாச்தன்,  உண்மென 
விரச்கும் பெரும்பெயர்ச் சாத்தன்” 
௧௪௮. 

சாந்து - சர்தனம், ! பொலங்சீழ்ற்காழ் 
புலர்சாச்.இன்” [Fass 

சாபம் - வில், சாப கோன்ஞாண்' ௧௪; 
குறுக்சொடி. கழித்தகைச் சாபம் 
பற்றி” ௭௦. 

சாயலர் - இளைப்பையுடையர், * உழை 
யோர் தன்னினும் பெருஞ்சா யல 
சே? ௨௬௨. 

சாயா - இகாயாத, 'மருந்தில் கூற்றத் 
தீருந்தொழில் சாயா' ௬, 

சாயின்று - சாய்ச்த,து, (௫ சாயின் றென்ப 
வா௮ய் கோயில”? ௧௨௭, 

சார்வு - புகலிடம், * உறுகர் செல்சார் 
வாக் ௨0௫. 

சாறு - விழா, *சாறுகொண்ட களம் 
போல? ௨௨; * சாறுதலைக கொண 
டென் ௮௨, 

சரன்ற - Howes, ui சான்ற வி 
றல்வேச்சனும்' ௧௧. 

சான்றோர்-ஈற்குணங்களாலமைக்தோர், 
சான்றோர் செய்த சன்றுண் டா 
யின்” ௬௪. 

இ. 

சடன் - குருடன், *‘ துஞ்சுபுலி யி. 
Bu Ag or Cure’ am, 

இதடு - குருடு; இஃது எண்வகையெச் 
sige gap, ‘puso 50 gp 
ப்பில் பிண்டமும்' ௨௮, 

சிதர் - துளி, : தண்டுதர் சலாவப் பெய் 
யினும்” ௧௦௫. 

திதலை - கறையான், “நுண்பல் தலை 
யரிதுமுயன் றெடுத்த - செம்புற்று” 

தார் - னோ, * வேற்றிழை அழைச்,த 
வேர்சனை Barat? ௬௯; கூருசரப் 
பருச்தி ஸீருஞ்சிற சன்ன - மாறிய 
சதொாசேன்'! ௧௫௦.







அரும்பத 

செழியன் - பாண்டியன் ; * வென்வேற் 
செழிய: ௧௯; *(சதைசலுய்ச் தன்றோ 

செற்றன்று - கறுவுகொண்டது, “செறி 
றன் ரூயினுஞ் செயிர்ச்சன் ரூயினும்” 
௨௨௬, 

செற்றும - சென்றுசெறியும், *அழற் புற் 
2.5 தடும்பிற் செற்றும்” ௧௫௨, 

செறல் - வெகுட்9,  செறனோக்கின். 
வட்ட சளிறு' ௧௫. 

செறிவினை - அ௮டக்கத்தையுடையாய், 
அறிவறி வாகாச் செறிவினை யாச 
௯௦, 

செறு - வயல், 'மலங்குமிஸிர் செறுவில்: 
௬௪;  நாறுசெறு வாயிறும்' ௧௮௪. 

செறுக்கும் - அடைக்கும், *மினிற் செ 
றுக்கும்” ௭. 

செழச்௪- அடக்க, 
jen? Gm. 

செறுவர் - பகைவர், *செறுவர் கோச் 
இயகண்: ௧௦௦, 

சென்மே - செல்வாயாக, தேர்வே ளா 
யைச் காணிய சென்மே' ௧.௯௯. 

சென்னி - சோழன், ௨௦௯. தலை, *இ 
OO DHE பெருமகின் சென்னி Ap 
நீத, சான்மறை மூனிவ சேர்துசை 
யெதிழே' ௬. 

செறத்ச செய் 

சே. 
சேக்கும் - உறங்கும், * கயலார் நானா 

போரிற் சேக்கும்”? ௨௪ ; * பொய்சை 
சாறை போரிற் சேக்கும்” ௨௦௯. 

சேச்கை - சட்டில், * நனாமுகச் தன்ன 
மென்பூஞ் சேக்கை! ௫௦. 

சேண் - மெடுந்தாரம், *சேண்விளய் கும் 
புகழ்” ௧௦; *சேண்விளங்கு சிறப்பின் 
ஞாயிற ௪௪௪. கெடுநாள், 4 திரியாச் 
சுற்றமொடு முழுதுசேண் 'விளல் 9௨ 

சேட்சென்னி - சோழன் சலங்ளொளி 
யின்பெயர், ' சேட்சென்னி ஈலங்இ 
ள்ளி” ௨௭ ; ! சேட்சென்னி சலங்கிள் 
ளி கேட்குவன் கொல்லென' ௨௨௫; 

சேப்ப - தங்க, “சான மஞ்ஞை கண 
னொடு சேப்ப' 2௨௭. 

சேய்-முராகுக்கடவுள், 'செருமிகுசேஎய்' 
ee, 

சேோப்பன் - செய்தனிலமுடையவன், 
* பச்டிமிழ் பணிச்சடற் சேர்ப்ப னெ 
ன்கோ் ௪௯. 

Son ௩௯ 

சேர்ப்பு-கடற்கரா, : பிறங்குநீர்ச் சேர் 
ப்பினும் புள்ளொருங் கெழுமே' ௪௬. 

சேர்பு - பொருர்தி,  மழசகளிது ச்ச்து 
சேர்பு நிலைஇவழங்க' ௨௨. 

சேமின் - அடையும், * தும்மாண்சேர் 
மின்? ௯, 
சேறு - செறிவு, * தலையோர் நக்னெ 

மீஞ்சேறு பிசைய! ௨௨௫, 
சே.றம் - செல்லுதும், ! சேறும் வாழி 
யோ பெரும்பெயர்ப் பறம்பே'கக-௯, 

சொ, 
சொவிய - களையவேண்டி,,  புறவி னல் 

லல் சொலிய் ௬௯ ; “பண்டைச்சா 
காட் டாழ்ச்சி சொலவிய! ௬௦ 

சொன்றி - சோறு, :புண்புல வரன் 
சொன்றியொடு பெறூஉம்” ௧௯௬௭, 

Gea, 
சோரும் - வடியும், *அயறுசோரு மிருஞ் 

சென்னிய: ௨௨. 

ஞூமலி-கரய், ௫ தொடாப்படு ஞமலியின்” 
௪௪. 

ஞமன் - சமன், யமன், 

ஞமன்ன்போல” ௬. 

ஞா, 
ஞாண் * நாண், : சாப சோன்ஞாண்' 

; : இங்குமலைப் பெருவிழ் பாம்பு 
ica கொளீஇ” இடு. 

நாயில் - மதிற்சூட்டு, * மின்பூச் சன்ன 
ama ஞாயில்' ௨௪. 

ஞாயிறு - சூரியன், *கின்சடற் பிறந்த 
ஞாயிது' ௨ ; £செஞ்ஞா யீற்றச் கவி 
னை”? ௪; *ஒண்கதிர், ஞாயிறு! ௬, 

ஞான்ற - வீழ்ச், : பட்ட மாரி ஞான்ற 

ஞாயிற்று ௮௨. 

தெரிசோன் 

9மிறு - சேனீ, “* வரினிமி ரூர்க்கும் 
வாய்புகு கடாம்' ௬௬. 

ஜெமல-பரக்க, (வரிமணன் Ogu’ ௬௦. 
ஜெவிதல் - கடைதல், * தான்ஜெலி 

இயின் விரைவினன் சுட்டு ௪௫௦, 
ஜெலிதீ - கடைச்துகொள்எப்பட்ட, 

கானவர் பொத்திய ஜெலி£ விஎச் 
கத்து” ௨.௪௭, 

ஜெள்ளல் - செரு, 'கடுச்தேர் சழிச்ச 
ஜெள்ளல்! கடு.





























அரும்பத 

த் 

பூ - புகர், *பூறநத - லாடியல் யானை” 

௧௬௫. பொலிவு, *பூநிறச் கவசம்' 
௧௯. மலர், 'குலவுச்சினைப் பூக்கெர 
wg ௧௪ யானைகெற்றிப்பட்டம், பூ 

ஆத வியானை யொடு” ௧௨. 
பூக்ச - பொலிவதாக, * பூக்கரின் வே 

பூங்குன்றம் - ஒருமலை, ௧௬௭௯, 
பூச்ல - ஆரலாரம, மெய்ம்மறந்து பட் 

ட வரையாப் பூசல்' ௨௫; ஆசா செ 
ன்னும் பூல் போல'௨௬௬ pene, 
் தண்புனல் பரர்த பூசல' ௭, 

பூஞ்சாற்றூர் - இதுசோழகரட்டிள்ளதோ 

ரூ” ௧௬௬. 
பூட்கை - மேற்கோள், * அறத்தாறு நவ 

லும் பூட்கை' ௯ ; ' பூட்சை யிலலோ 
ன் யாசகை போல” ௬௯. 

பூட்டு - பிணிப்பு, * கடும்பரி கெடுந்தேர் 
பூட்டுவிட்டு' ௧௪௧, 

பூவாவள்சி - கருவூர், * பூவாவஞ்சியுக் சர 
குவனு ௬௨. 

பூழி - புழு, “பூழி மயங்கப்*பலவுழுது 
வித்தி ௧௨௦; சடுங்கட் சேழ லுமுத 
பூழி” ௧௬௮, 

பெ. 
பெட்டாங்கு - விரும்பியபடியே, பெ 
Cong கயும் பெருவளம் பழுணி? 
௧௧௯, 

பெட்பு - பேணுதல், : பெட்பின் நீதல் 
யாம்வேண டலமே' 2.0%). 

பெண்-மனைவி, : பெண்ணீற் றுற்றென? 
௮௨. 

பெண்டிர் - மகளிர், ! பெண்டிரும் பி 
னரியுடை மீரும்” ௯, 

பெண்ணை -பனை, ' செழுங்கோட் பெ 
ண்ணைப் பழக்சொட முயலும்' ௬௧. 
ஒர் ஆற, ; பெணணையம் படப்பை 
ஈரகிழ வோயே' ௧௨௬. 

பெய்மாா - வாச்கவேண்டி, 'பாணர் ம 
ண்டை நிறையப் பெய்மார்' ககடு 

பெயர்க - பெயர்வானாக, : கோயில னா 
இப் பெயாகதி லம்ம' am, 

பெயர்த்தும் - பின்னும், 'நின்சடற் பி 
pes Gilg பெயர்த்துகின்-வெண்ட 
லைப் புணரிக் குடகடற் குளிக்கும்' 2.. 

பெயத்தல் - பிறழ்தல், : நிலம்பெயரினு 
நின்சொற் பெயரல்' ௯. 

௮௧க௧ரரஇ, ௪ஏ 

பெயர்பு - ளர்க, : பெயர்பு பொங்க” 
௨௨. 

பெயர்புறம் - சரிந்து மீளும் புறக்கொ 
டை, * வருபடை தாங்இப் பெயர்புற 

தீ தாரத்து! கூடு, 
பெயரல் - பிரழாசொழியல் வேண்டும், 

* நிலம்பெயரினு நின்சொற் பெயசல்” 
க, 

பெயரிய - பெயர்கூறிய,  சோவெனப் 
பெயரிய காலை” ௧1( பெயர்த்த, 
'சோல்பெயரிய வெழழ்மூன்பின்” ௭, 

பெயல் - மழை, *உறைவேண்டு பொ 
முதிற் பெயல்பெற் ஜோமே' ௩௫; 
் கராப்பெயற் கலித்த” ௧௨௦. 

பெருங்காடு - பறங்காடு, ௨4 பெருங்காட் 
Qu பண்ணிய சருங்கோட் www 
௨௪௭. 

பெரும்குன்றூர் - ரூர், ௧௪௪, ௨௧௦, 
௨௬௬, ௬௪௮, 

பெருங்சோச்ெளி - சோப்பெருஞ்சோ 
ழன், * பெருங்கோக் ள்ளி கேட்க” 
ஏ. 

பெரும்பிறிது - இறந்துபடுதல், : பேழ் 
வா யுழுலையைப் பெரும்பிறி த.ரீஇ£ 

பெரும்பேது - இறந்துபாடு, 
pp கூற்றம் பெரும்பே துறுப்ப” 
௨௬௮, 

பெருமிசத்தை - செருக்னையுடையை 
யாயிராநின்றுய், ' நினசென விலைநீ 
பெருமிதத் தையே! ௧௨௨, 

பெருமிதம் - மிச்சமனச்செருக்கு, பெ 
ருமிதப் பகட்டுக்குத் துறைய மூண் 
டோ: ௬௦, 

பெருவங்கெம் - ஒருவகைவாத்தியம் ; 
இது யானையின் த.திசகைபோலும் 
௨உடிவையுடையத, : சண்விடு தூம் 
பிற் களிற்றுயிர் தொடுமின்' ௪௫௨, 

பெற்றிரன் - பெற்றாள், : ருடைய வி 
ழைபெற் றிரனே' ௧௧. பெற்றான், 
: வெள்ளி சாசாற் பூப்பெற் றிரினே” 
௧௧. 

பெறலருங்குளாச்து - பெறுதற்கரிது, 

“அளிதோ சானேயது பெறலருவ் 
குரைத்தே' ௫. 

பே. 

பேசன் - வயாவிச்சகோப்பெரும்பே 
கன்; இவன் ஒருவள்ளல், * கடாஅ















அரும்பத 

மே. 
மேச்தோன்றல் - மேம்பட்டதோன்றல், 

 இசைமேச் தோன்றல்' ௪௫௯. 
மேந்தோன்றிய - மேம்பட்., ழ; இசை 

மேக் கோன்றிய வணமை” கிவ 
மேலை - வீரும்புசலுடையை, (கொள் 

ளை மேவலை” ஏ, 

மை. 
மை - இழுட்சி, : மைபடமருங்குல்” ௫௦, 

செமமறியாடு, *மைமுன் மொத்த 
கவொம்கலொடு? ௬௭, 

மைந்து -மறம், £“மைந்துபட் டன்ழே” 
௧௩. வலி, சாடல் சான்ற மைர்தி 
ஜோய்: 6; 1மைந்துடைக் கழை 
இன் யானை: ௪௯௩, 

மைம்மின் - சனிமின், * மைம்மின் புகை 

yay 

யினும்' ௧௧௭, 
மையல - பாண்டி. மாட்டுள்ளதோரூர் ; 

இது மாவனென்பவ னுடைய, 
“பொய்யா யாணர் மையற் கோமான், 
மாவனும்' ௭௪. 

மைவிடை.- ஆட்டுக்டொய், ௫ மைவிடை 

வீழ்ப்பவம்” ௧௧௭, செம்மறிக் டொ 
ய், * மைவிடை வீழ்ப்ப” ௩௩. 

மொ, 
மொத்த- இன்ற, ! மையூன் மொகித்த” 

௬௭, 
மொய்ப்ப - நெருங்க, :; வாளோர் மொ 

ய்ப்ப ௪௩, 
மொழி - வார்ச்சை, :* பிறர்பழி கூறு 

வோர் மொழிதே றலையே' so. 
மொழிவல் - சொல்லுவேன், 'நின்னொ 

ன்று மொழிவல்' ௫. 

மோ. 
மோசி - ஒருபுலவர் ; இவர் உறையூர் 

ஏணிச்சேரி முடமோரியாரென்றும் 
சொல்லப்படுவார், * திரு. தமொழி, 
மோசி பாடூய வாயும்” ௧௫௮, 

மோவாய் - தாடி, (குச்டி ணிரைத்ச 
குரூல்மயிர் மோவாய்” ௨௫௪. 

(பீர், 

யா- யாவை, 'யாபல கொல்லோ பெ 
ரும்” ௧௫, 

யாங்கனம் - ஏவ்வூறு, *யாங்கன மொ 

சீதியோ வீங்குசெலன் மண்டி.௰ம்' 
௮; *யாங்கன மொழிகோ வோங்கு 
வாட் கோசையை' ௬௯, 

அகரா 

யாணா - புதுவருவாய், (யாணர் வைப்பி 
னன்னாட்டப பொருக' ௨, 

யாணர்தது - புதுவருவாயையுடைத்து, 
'பெருவிறல் யாணர்த் தாக! ௪௨, 

யாத்த - பிணிசச, : யாசச ஈண்பினன்' 
உகம், 

யாமங்கொள்பவர் - இடையாமத்து ஊர் 
காப்பவர், : யாமங் -கொள்பவர் டர் 
நிழற் கதாஉம்? ௬௭. 

யாமம் - இடையாமம், (யாமத்து, தனி 
மகன் வழங்காப் பணிமலர்ச் காவின்? 
௬௩. 

யாமை - அமை, “படைமிளிரச் திட்ட 

யாமையும' ௪௨ ; * அரிச்குட ரரியின் 
யாமை மீளிர' ௨௬௯, 

யாய்-காய், *முஇிர்வின ளியாயும்”கடக 
யாவணது - எவ்விடத்துள்ளது, ₹ இருள், 

யாவண தோகின் ஸிழல்வாழ் வோர் 
க்கே” ௧௦௨, 

யா௫.து-எங்வனமாவது, *(அமர்மிச லியா 
வது” ௬௨. 

யாவிர் - எப்பெற்றிப்பட்டீர், (6 யாவி ரர 
யினும்? ௮௮, 

யான்கண்டனையர் - யான்சரு.இியவதனை 

யேகருதுவர், 'யான்சண் டனையரென் 
ணிளையரும்” ௪௯௧, 

ழூ: 

பூபம் - யாகச்தாண், (பப ஈட்ட வியன் 
சளம் பலகொல்' கட ; 4 பூப கெடும் 
தூண் வேச வேள்வி? ௨௨௪, 

௦. 

வசை - பழி, *வசைபில் வாழ்ச்கை௪௦. 
௨ஞ்சி - கருவூர், * விண்பொருபுகழ் விற 

ல்வஞ்சி' ௧௧; *பூவா வஞ்சியுச் தரு 
குவ ena Cup’ ௬௨ ; (வாடா வஞ்சி 
வாட்டுநின்' ௬௯; * வஞ்டி முற்றம் 
வயக்கள னாக' ௬௭௯; * வஞ்டப் புற 
மதி லலைக்குங், கலலென் பொருனளை' 
௬௮௭. பகைமேற்செலவு, : பாடினி 
பாடும் வஞ்டக்கு” ௧௫, 

வட்கர் - சூறறம், * வட்கர் போய வள 
ரிளம் போர்தை' ௧௦௦, 

வட்கார் - பசைவர், ௧௦0, 
ஒட்டி. - கடகம், ;மான்றசைச் சொரிந்த 

வட்டி.” ௬௯. 

வட்டி..த்து - சுழற்றி, * மருச்தில் கணிச்சி 
வருந்தவட் 9 FH ௪௨,













புறநானாற்று உமாயிற்கண்ட 

ல்கீகணக்குறிப்பகராதி, 

(எண்கள் பாட்டின் எண்.) 

அசைநிலை (அசை, ௮சைச்சொல்) :-- 
௨, ௫, ௬, ௧௪, ௧௨, ௧௮, ௧௯௬, ௨௪, 

௨௫, ௨௬, ௨௯, ௬௫, ௬௭, ௬௮, ௪௬௦, 
௪௪, ௫௯, ௭௫, ௮௬, ௬௬, ௬௮, ௬௯, 
௧௦௯, ௧௪௯, 4௧௬, ௧௧௮,௧௨௭, ௧௬௬, 
௧௪௦, ௧௪௮., ௧௫௭, ௧௫௯, ௧௫௪, ௧௬௦, 
௧௪௯, ௪௮௨, ௧௬௬, ௧௯௯, ௨௧௯, 
௨௧௪, ௨௪௫, ௨௨௨, ௨௨௯, ௨௬௭, 
௨௪௭, ௨௫௪, ௨௬௮. 

அடுக்கு இரங்கற்குறிப்புத்தோன்ற வரு 
தல் :--இக. 

அடுக்கு விறாவின்கண்வருதல்:--௧௯௫), 
2.2 5) ௨௬௯, ௨௫௯, 

றல்) :--௪௯, ௧௬௭. 
அம்மவென்பது சேட்பித்தற்சண்வரு 

தல் :--௪௪, 
அல்உழிச்சாரியை ;--௬௧, ௧௫௯. 
ஆகுபெயர் :--௫, ௧௦௬, ௧௮௪, சடு௨, 

௨௨௧. 
ஆற்றலாற்சொல்வருவித்தல் : -- ௬௯, 

௧௪௯, 

இகழ்ச்சிக்குறிப்பு :--௮டு, ௧௧௨, ௧௯டு, 
2௨0௫, ௨௧௦, ௨௩௪. 

இன் தன்மைச்கண்வருதல் :---௨௨, 

இன் படர்ச்கைச்சண் வருதல் :-- 
௧௪, 

இசைநிறையும்மை :---சடக, 
இட,ச்துகிசழ்பொருளின்ளொழில் இடத் 

துமேல் ஏறிநிற்றல் :--௨, எ, ௨௨, 
௧0௯, ௧௧௫, ௧௧௮, ௧௯௭௪, ௨௬௯. 

இடலழுவமைதி :--௪௧, 
இசங்கற்குறிப்புப்பபுமொழி :--௨௬௬. 
இருபெயரொட்டுப்பண்புத்தொசை :-- 

EPI, 
இழித்துக்கூறல் :--௧௪௪. 
இழிவுரறப்பும்மை :--௬௯, ௪0௬. 
இறப்ப இழிச்ச ஆனர்சவுவமை ௮ன்றெ 

ன்றல் :--௬௪, 

உண்டென்பது பொதுவினையன்றென் 
_ PW :— Ee, 
எச்சவும்மை :--௧௯, ௪௮, ௧௬௯, ௪௭௪௧, 

௨௬௪, 
எண்ணிடைச்சொல் (எண்ணின்கண்வ 

ர௬ுவதோ ரிடைச்சொல்) :--௬௨, ௭௧, 
௧௬௯, ௧௮௪, ௧௯௭, ௨௪0, 

எதிர்மறை வினையெச்சமுற்று :--௪௪, 
ஐகா.ரம் முன்னிலைவிளச்்ூ நிற்றல் :--௨., 

௫, ௪0, 

ஓட்டென்னும் ௮லங்காரம் ;--௧க௮டு, 
ஒருசொன்னீர்மைப்பாடு :--௨௪, ௧.௨௫. 
ஒருமைச்சொல் பன்மைக்கேற்பநிற்றல் 

(பன்மை சட்டிநிற்றல்) :--௪௪, ௭௮, 

௧௫௧, 
கடைக்குறை :--௧௦௧, ௧௪௧, ௧௧௪. 
கருவி கருத்தாவாய்நிற்றல் ;--௨௬. 

சாரணக்குறி இடுகுறிமாத்திராயாய் மற் 
றல் :--இ௪, 

சாரியவாசகம் ஒரு சொல்முழுவதும் தா 
னாம் நிற்றல், ௧, 

காலமயக்கம் :--௨௯, ௧௩௮௮, கரடு. 

குறிப்புமொழி (குறிப்பு, குறிப்பிற்றோ 
ன்றல்) :--௬௬, ௪௯௬, ௨௦௨, ௨0௯, 
௨௧௧, ௨௩௭. 

குறுகிரிற்றல் (குறைந்துடிற்றல் - விகா 
ரம்) :--௧00, ௧௫௨, ௧௯௬௬. 

கூட்டியுறாத்தல் :--௧௪0. 
கொல் ஐயப்பொருளில்வருசல் :--௯ ௯, 

௨௬௪, 
சாரியை, தோற்றம் பேண்டாசத் தொகு 

திக்கண் வருதல் ;--௧ட௫௫. 

சிறப்பும்மை :--௧௯, ௬௯௬, ௮௭, ௧00, 
௧௦௯, ௨௧௨. 

சின்னென்லுமிடைச்சொல்லால் ௮சை 
க்கப்பட்டுகிற்றல் :--௨௫௫, 

சினைவினை முதல்வினையொடு முடிதல் 
(மூ,தல்வினைகொள்ளல்) : -- ௯, ௨0. 
௨௨, ௬௪, ௨௧௫, .



லக்கணக்குறிப்பகரா இ. 

செய்யுள்கோக்இவிரித்தல் :--௯௫. 
சொல்வருவித்தல் :--௩, ௮, 60, 8, 

௧௭, ௨௨, ௪௪, ௧௬௦, 
தம்மைப் பிறர்போலக்கூறுதல் :-- 

௬௪, 
தலைப்பெயலுவமையணி :---௭0. 

சற்குறிப்பேற்றவணி :--௨௪௧. 
தன்வினை பிறவினைப்பொருளில் வரு 

BO 1-72... 

இசைச்சொல் :--௨௬௧. 

தில்லென்பது விழைவின்சண் வக 
ல ;--௧௯, ௮0, ௧௭ 
௨௬௭, 

௧௭௧, ௨௧௧, 

சொகுச்தல் (வில £ச.த்சால்தொகுசல்):-- 
௬௯, ௬௯, ௬௨, கடு.” 

நிரனிறை ;:--௧௯. 
நவலாறவற்டியென்னும் ௮லங்கர 

ரம்:--௧௮௫. 

படாச்கைப்பெயர் முன்னிலைச்சண்வரு 
தல் :--௧௭௨. 

பணபுத்தொகைப் புறச்துப்பிறக்த ௮ன் 

மொழிச்தொகசை ;:--௧௨0, ௧௬௫. 

பண்பொட்டு :--௬. 
பழிச்சதுபோலப்புசழ் தல் (புகழ்ச்சவா 

று) :-௧2., ௬௫, ௧0௪. 

பன்மை யொருமை வழுவமைஇ:;-- 

௧௨1 
பிறவினை சன் வினையாய்9ற்றல் :--இ௯. 
பெயரெச்சத்தின் ௨ம் உந்தாதல் : -- 

௨௰, ௧௯௭. 
பெயசெச்சமுடு.பு;க௱, ௨௭, 

௨௦௯, ௨௨௧. 

௧௯௪, 

பொருள் பன்மையாயிருப்பினும் சொல்! 

லின் ஒருமைசோக்கி ஒருமையால் 

மூடி.த்தல் :--௬௯, 
மன ஆக்கத்தின்கணவருதல் ;:-- ௪௫. 

மன் ஒழியிசைக்சண்வருசல் :--௧௫௧. 
மன் சழிவின்சண்வருதல் ;--(௫௯, ௧௧௯, 

ககடு, ௧௨௫, ௧௬௯, ௨௬0, ௨௬௫), 

௨௩௮, ௨௬௪. 
மாறிக்கூட்டுதல் :--௯, ௯) ௧௮) ௬௭, 

Pel, ௧௨௫. 

மாறியுரைாச்தல் :--௩௭௬, 

Gn B 

மாறென்னுமிடைச்சொல் ஏதுப்பொரு 
ள்பட்வெருதல் :--௪, ௨௦, ௨௨, ௬௨, 
oka Fa 

மூ சற்கேற்றறடையடுச்சஅகுபெயர்:-- 
BOF, 

(ip 2 2) Cer ES MUL :--௬. 
முன்மொழிநிலையல் ;--௨௫௮, 
முனனிலைப்பெயரும் படர்க்கைப்பெய 

ரும் விராய்வர்து முன்னிலைவினை 

யால (tp Y- தல லை in. 

மூன்னிலையசைச்சொல் (முன்னிலைவிள 
க்கும் ௮சை) :--௪௫ட, ௪௮, ௧௮௧. 

மெலிக்துகிற்றல் (விசாரம்) :--௨௧, ௪௪. 
யார்கொலென்பத வியப.பின்சட் குறிப் 

பாய்வருதல் :--௮௭, 8, 

வலித்துநிற்றல் (விகாரம்) ௬, 
வன்மை.புரைதோன்றநிற்றல :--௪4௫. 
விசாரம் :--௪, கக, ௪௬௯, ௨௧௧. 
வியங்கோட் பொருளவாய் நிற்றல :— 
EO, 

விமப்பின்சட்குறிப்பு ௪௪, ௨௫௪. 
வியப்பின்கணவரும் இடைச்சொல் :-- 

BO, 
வினை ச்குறிப்பு ஆக்கம்பெற்றுவரு சல் :-- 

௬௫ 
விணைக்ழுறிப்பு கூற்ற :--௬௮, 

வினை ச்சொகை :--௨௨௪. 
வினைமே ஸனின்றசோர் முற்றச்சொல் 

(வேண்டாவென்பது) :--௧௮௪௨. 
வினையெச்சக்குறிப்பு :--௧௦, 
வினையெச்சக்இரிபு:--, ௨௯,௫௫0, கறு a 

௬௭, GN, €2.°, ௧௨௫, &H0, 

Eo, ௨௫௮, O17 wee 

வி: னயெச்சமுடி-பு: ௮, ௧௬, ௨.௨, ௬௯, 

௬3, ௬.௮, ௨௦௯, ௨௧௪௨, ௨00. 

வினையெச்சமுற்று :--௬௯. 
வினையெச்ச வினைக்குறிப்பு முற்று ;:-- 

PP, 
வெளிப்படை :--௧௪, ௬௨, ௧௬௮. 
வேற்றுமையுருபுமயக்கம் :--க ௨௭, 
வேறுவினைப்பொருள்களைப் பொதுவி 

னையால் முடியாது பன்மைபற்றி ஒரு 
வினையால் முடி.தால் --௧௪,



பொெரயேோகவிளக்கம். 

பழைய நூல்களின் உரைகவில் உரையாசிரியர்கசராற் புற 

கானாற்றிலிருக்து உதாரணமாக எடுத்துக்காட்டப்பட்ட மூலங் 

களில் ஏனக்குக்கடைத்தவைகள் இங்கே பதிப்பிக்கப்பட்டன, 

ஒப்புகோக்கின் பாடபேதங்கள் பலகாணப்படும். 

அந் நூல்களின் பெயாகராதி:-- 

இலக்கணவிளக்கவுரை. 

கலித்தோகை நச் சிறாரக்கினியநமை. 

சிலப்பதிகாரம் ஒடியார்க்தநல்லாநரை. 

உ 
உட

 
ஐ 

வ அந பதவுரை. 

௫. சீவகசிந்தாமணி நச்சினுர்க்கினியநரை. 

௬. திநக்தறள் பரிமேலழகநரை, 

௭. திருச்சிற்றம்பலக்கோவையாநரை. 

௮, தோலகாப்பியம் (சொல்லதிகாரம்) சேவைரையநரை, 

௯. நசீ தினரிக்கினியநரை. 

௧0. நன்னூல் விநத்தியுரை. 

௧௧, பத்துப்பாட்டு நசீசினரிக்கினியநமா. 

௧௨. புறத்திரட்டு. | 

௧௬. யாப்பநங்கலவிநத்தியுரை, 

இங்கேசாட்டப்பட்டநூல்களுள், புறத்தாட்டென்பது பல.நால்களிலிருக் ஏ 

எடுத்தத்தொகுக்சப்பட்ட செய்யுட்களையுடையது, இதற்கு உரைபில்லை,



ரத்தி 
வண். 

பிரயேோகவிளக்கம்;. ௬௨௩, 

லக்கணவிளக்கவுரமை, 

புறப்பாட்டின் 

எண், 

(: வாழதல் வேணடுமிவண வளாந்த வைகல்" (Fa Sir CT a 
3 

“sféesp Quase gar ட கரப்பினும்”” ,., ௨௦௯. 

 ஈனிபே தையே ஈயனில கூறறம”,,, vee tes ட ௨௨௭. 

்*மறஙகடிந்த ages plan” . eee wee bee ட கன்சி 

'ரிலசொல்லிற் பலகூ5தல” . bee bee oe ட ட 

“prota Cure ........ மொழியினும்” ற 5 ௪௨௭, 

64 எழூஉசசாககிய ட. , குறுமபுடைத்தலின?! டட ஏ, 

: கறைமிட றணியலு மணிந்தன DEED? , ட து Be 

் பலமபுச் கனனே புலலணற் காளை”... னி ௨௫௮, 

 வாய்புகு வதனினுங் கால்பெரித* கெடுக்கும்” த கச, 

: ௮ணிலஉரிக கொடுங்காய் வாள்போழ்ர் திட்ட” . vee ௨௪௭, 

நீளசழன மறவர் செலவுழிச் , ,..,மாதோ” ., வட்ட ௬௯. 
மெழுகு மாபபிசண கலுழர் ரரனே”? bas vee டட. ௨௪௯, 

£ அலககுளைப் பீவி யைவரொடு னைஇ: த ௨, 

 தூங்குகையா ட மருப்பின” bes படட ௨௨. 
: அவ மானியற் பாபபன Gaiden” |, te Sag 

 விளஙகுமணக் கொடுமபூ 2 னுமமோ?.., ட்ட SOs 

 பீடினறு பெருகிய மா ரெமமே” wee ௬௭௫. 

சோகோயானே? ... . oo . ௨௩௫௪, 

! அருளிலா கொடாமை ௨லல ராகுக” vee வி we 
Wyn eral Ip G1 ERM Liew cow cor ayn if} 4.” a ௪௭௩. 

மன்னிய பெருமநீ நிலமிசை யானே” ப ச. 

 நடுகனெறி நிவியரோ வததை”' வடி , . ௨, 

(நீவா மியாகின றமதை, தாய்வா ழியா”” த ee Set 

லாழ்சல வேணடுமிவண வரசைஈத மைகல' , த டட ௬௪௪. 

: ீழூன்று பெருயெ உ செமரே? . ௨௨௪௫). 

: அனனதன்மையு மறிச்யோ?” . வ. ௪௬௬, 

! இரைமிசைப பாயுந்து” ,, bee ves vee 

் $ரக்கோழி கூபபெயாக்குச்து” . ses ௨௯௯௫. 

:பூமசகனடெச்கை .,.....துவச் சனளே” வக vee DOTA, 

நாளன்று போது” வட a aoe vey GO 

: ஜவரொடு சினைஇ, கிலந்தலைக கொண்ட” , . te vee ௨, 

 சணடுயின்று முன்றிற்... .... ., யாயும்”, bee 1. QR. 

* நிலமிசைப புரளுங் சையவேய் தயிர்த்து? , , . படட ச்சு 

 நீவார் சணணேமர் சொழுதுகிற் பழிச்?” .., wes ves €&Bn0



in F 

HET 
வேண், 

௨௫௫௪. 

பெ 

2. Sr (Tre 

௨௭௪௧, 

௨௭௫. 

௨௭௪௬, 

௨௪௭, 

௨௮௧. 

929 

௨௮௬. 

௨௮௪. 

௨௯0, 

பிரமயோகவிளக்கம். 

அனையை யாசன் மாதே” .., ve 
6 மலைவான் கொள்கென வயர்பவி தூஉய் 

: திறியகட் பெறினே யெமக்கயு மன்னே”. .., 

_மேசுகெழு தாயச் தாசோ தஞ்சம்” வ 

* ஓக்கல் வாழ்க்கை தட்குமா சாலே” 

_ செலிய ரச்தைஙின் வெகுஸி”? பட 

யாஞ்சில வரிசி வேண்டி...... இன்னு தூ 

நசைகர வர்சோர் ரசைபிறக் கொழிய”  ,., 

ய். 

“Trung லீயு முயிர்சவப் பலவே” .., bes 

வளைபுரமையு மழகளித” .., wee bes 

“விதிப்பு வறியா வேமக் காப்பினை”” , 

“அமரர்ப் பேணியு மாவுதி யருச்தியும்” டட 

வெறு? கேள்வி விளங்குபுகழ்ச் கபிலன்” 

“ 566 லொற்கஞ் சொவிய” 

்:சல்லலை பாவினல்லது....., இ 

₹ வள்ளியோர்ப் படர்ந்து புள்ளிற்் போக ., 

* வேற்றமையில்லா விழுத்,,,......கரலை” 

 கடிமரச் தடியுமோசை” .., vee 

' கடுச்தேோர் குழித்து ஜெள்ள லாங்கண்” யச 

{aed BG சடக்கை வாய்வாட் கட்ஸ். 

நஸிமலை நாடன்”... ட 

44  முரககடிப் பிகுப்பவும் வால்வளை தவைப்பவும்”' 

கடி. மனை யியம்ப” 6 கழ.மரர் தடியு மோசை,... 

: செய்திரங் காவினைச் சேண்விளங குமபுகழ்” 

சலப்பல” , , டட bes vee 

* உருகெழு ஞாயிற் ஜறொண்கதிர் மிசைந்த” .., 

1! வளன் வலி யுறக்கு ,. பபில்லா கயெரோ... 

் அரிமயிர்த் இரஸ்முன்கை?. வட 
cc அன்னருக் அப்பின் வயமான்  ஜோன்றல்! eee 

 நசைதர வந்தோர் ... 

கடுஞ்னைத்த கொல்,..... 

குடிய மில்லை”... : தடியன் பாணன் ....... ன 

6: மன்ன னுயீர்த்தே மலர்தலை யுலகம்” 

: பெருவிற லமரர்க்கு வென்றி தநத”.., bee 

: பொற்கோட் டிமய,........ மும் போன்றே? 
( வேனிற் கோட்டுன் பூம்பொகுட் டன்ன” .., 

செஞ்ஞாயிற்ற ........... , வேண்டினும்” ,., 
 கவிசெசர் தாழி ,., , க சையுங் கூடி? உக உ உ உடிடி 

ae” 

கடவு மிலவே” 

கொல்லோ பெரும” 

_ மாண்ட தாயினும்” 

'ஊன்றுவை சறிசோறு ,...........சொழி லல்ல.த”, 

டறப்பாட்டின் 
எண், 

a, 

EFT. 

(GB). 

௭௯. 

EDF. 

or, 

கய்), 

௧இ. 

௨௯௫, 

௬௯. 

௫௯ 

௬௨௭௪, 

௯௮ » 

௨௭. 

௬௬, 

௧௫. 

[Fx Sn 

EHO. 

௧௫.௮. 

ர 

௧0. 

உ ௧௫. 

௧௬௦. 

EO 

&& 

௯௫௨ 

௧௮௬, 

௫௫. 
௨. 

௬௨௧, 

௬௮, 

௨௮. 

க்கு



பிரயோகவிளக்கம், ௬டு 

குத்திர புறப்பாட்டின் 
Cassin. எண. 

௨0.  '“மரமறத்ச மலர்மார்பு'” ப டட bes or ans ௪. 
௬௨௮, £நெல்லரியு மிருக்தொழுவர்"! bes ய ட ௨௮, 
௬௭௦, * ஒள்வாள், கறையடயாளைச்,....... வேலோ தூர! பட கக 
maz. இவன்யா ரெனகுவை யாயி னிவனே”” ப | OF, 
௧௪௯,  (மூறறும்) * வயலைச் கொடியின் ,. ... களைக் தனவே. ௬0௫, 
௬௦௨. (*அவுமானியற்,...... .... Lee wing Ran’ ம ப ௯, 
௬௧௭௪. (முற்றும்) 4: ஏற்றுவலனுயரிய வெரி...... geen Gara நினக்கே! . @x. 
௬௬௯. “மாரியன்னவண்மை......... சென்மே” டட கக்கு, 

*ஈுறவினத தன்ன வாளோர் மொய்ப்ப'? vee வடி i «EM, 
உ... “ஐவத்தன்னவிடனுடைவரைப்பின்? ,, . | oe, 
3 *சேற்றுவளர் தாமரை ......... வீற்றிருந் சோனை: vee ௨௭ 

௬௪௧, (முற்றும்) ''சாறுதலைச் சொண்,........சசை போரே? ee WD, 
» , ார்ங்காழன்ன திரங்குகண்,........ தானா யினனே”.., ட ஏன், 

௬௪௨. *விண்பொருபுசழ் விறல்வஞ்”? வ டப த .. &&, 
55 “onl weer aemenw? |. be ய ப, .. Sala, 

௬௪௫. (முற்றும்) “urdubd Quegus ......... you ugGa” ,.. ௪௦௪. 
ame, (wppw) “Educ பெறினே ..... மூயிர்சவப் பலவே!” ,,, ௨௩௫, 
எக. '*மாமறகலின் மயக்குற்றன, வழி ... nee a கசடு, 

... *கலங்கழாஅலிரற் றுறை, சலக்குற்றன”' , ர் 

கலித்தொகை, 

நச்சினொர்க்கினியருடை, 

கலித்தோகைப் புறப்பாட்டின் 
பாட்டினேண். எண். 

௪, 4 இனிநினைர் திரச்சக மாகன்ற”' பப .. ௨௪௩, 

௫௦, ::ஊன்சோற் றமலை பாண்கடும் பருத்தும்” ve il, 

é05. 66 aatla ips EDES ஒங்கம்'' eee soe een ௮,



௧௧௭. 

௧௨௮, 
க்கட 

கபா, 

௧௪௫. 

கள், 

2.0, 

2. G6) Fre 

க. 

பால”, 

௬௮0, 

௬௮௨. 

” 

௬௮/௯. 

Wm Sn Ta, 

௪௨௦. 

வரி. 

p a 

54, 

QrGunaa aga w. 

சிலப்பதிகாரம். 

அடி யார்க்குநல்லாருரை, 

டறப்பாட்டின் 

எண். 

பதிகம். 

£ வரிசைச்கு வருந்தும்” வட see vee ௪௭, 

மலையறம்படூத்தகாதை. 

“ தரிர்ப் பெருக்,........ மூழுசெறி” ,.. டப ௧௧௬, 

“ அப்பிறை, பபப மேத்தவும் படமே” .., ௧. 

அந்திமாலைச்சிறப்புச்சேய்காதை. 

(£ நடுநாள் யாமத்தும் பகலுர் துஞ்சான்” வ vee FA Bs 

இக்திரவிழவூரெடத்தகாதை. 
 மினொடுச்து நெற்குவைஇ*... டட ட vee ER, 
* பகடுபுறர் தருசர் ......... யாயின”... , . ௬௫. 

* மழையென மருளும் பஸ்ரோல்” டட த பட ட. BET 

* ஒவலியொத2? வாலியோனை”... . ௫௭, 

கடலாககோதை. 

* மூகறீர் சாப்பட் ப்பட விசும்பின்”? ves ௬௦, 

நாகோண்காதை. 

 மைம்மீன் புகையிலும் ......... யோடினும்” ௧௧௭. 

கா$கோண்காதை, 

6: இவணிசை யுடையோரச் ......... மாறகொல்” இ. 

அடைக்கலக்காதை. 

₹சண்பொர விளங்கு ......... பதுவே” ee mG). 
*களிறுமேற் கொளளவும்...... காணா” த ௫௪, 

கோலைக்களக்காதை, 

பூவற் படுவிற் கூவற் ரோண்டி௰” ,,, ..... ... ௬௧௯, 
கோளியாலத்து”' .., ves ves ees we QA 

£ அணில்வரிச் சொடுங்காய்"”... nee vee BPG 
(ஊர்தி வால்வெள் ளேழே'',., பச ves ௧, 
£ இந்திர ரமுத மியைவ தாயிறும்” ... ves vee BAZ, 

துன்பமாலை. 

்! வெள்ளெட் சாந்தொடு புளி........ வதியும்”, வனின்



பிர யேோகவிஎக்கம்,. 

சிலப்பதிகாரம் அரும்பதவுமை. 

  

  

பக்கம். arf, 
௧௦. நா$கோண்காதை, 

௧௭. ௬௯, **புகர்முக முகவை”... 

௨௬. கட்டரைகாதை, 

fr ௨௧, **ரளியிரு மூச்ரீ ரேணியாக”, , 

8 பிக் நி ம் த v iD னர், 

தச்சினார்க்கினியருரை, 

டுலம்பகக் 

கவித்தொகை, 
நாமகளிலம்பகம். 

௧௪௨. ( வாழ்தல் வேண்டுமிவண் வரைந்த வைகல்”.., 

௨௨௮, **தேற்றாய் பெருமகின் பொய்யே” bes ve 

௨௫௪, **மகளிர் மலைத்த ............. சிலைத்தார் மார்ப” ன் 

௨௯௪, :*மன்னெயின் முகவை” bes 

௬௬௭, ஒக்கல் வாழ்க்கை :தட்குமா காலே”... 

கோவிந்தையாரிலம்பகம். 

௮௯, £நாழமுறக் - கணைச்காற தெடுத்த கண்ணகன் பாசறை” 

௬௫. சான்றோ னாக்குத றச்சைக்குக் கடனே” wes 

காந்தருவதத்தையாரிலம்பகம், 

௨௭௮, “தேற்றாய் பெரும?” ... 
௨௮௧, (நகுதச் கனமே: vee a eee 
௨௬௯௪. (பசுமட் குரூ௨ச்இரள்” vee 

குணமாலையாரிலம்பகம். 

௧௦௭, *( மன்னுயி ரெல்லா நின்னஞ் சும்மே'' . bes 

கேமசரியாரிலம்பகம். 

௪௨, 7 என்றிறச் தவலங் செரள்ஏல்” wee eee aoe 

கனகமாலையாரிலம்பகம், 

mom, '(கொற்றுரைச்குற்றில' .., பா bee ve 

Fr OF 

புறப்பாட்டின் 
எண், 

௬௭௧. 

௬. 

புப்பாட்டின் 

எண், 

Fa Sr OF, 

Gm. 

&0. 

௬௭.௯, 

& In Fae 

FaGl lr, 

ட ௬௧௨



பிர யயோகவிளக்கம், வி] 

இலம்பகக் புுப்பாட்டின் 
க&வித்தோகை, எண், 

வீமலையாரிலம்பகம். 

AA. (கொடிக்கூரை””  ,,, i த த த ௨௨. 

சுரமஞ்சரியாரிலம்பகம். 

௭, சட்குமாகாலே” ,,, ves bes bee bes ட ௧௯௮௯, 

மண்மகளிலம்பகம். 

௯௧, 'வென்றதன் பச்சை ............ மோசம்”, உவ. 
௧௨௦. *:நிலமக ளழுத காஞ்சியும்” ,., ப ப ட ௬௬௫. 

௨௦௯. ““அ௮ணியலு மணிந்தன்று”  .., vee க. 

மத்ிிம்பம் 

௨௪௫. ** வளிவழக் கறுத்த வங்கம்” bes ட ௬௬௮. 

௬௧௨, ':கஸிறசவு எடுத்த ..... ப்ப துப்பிஸை” ௬௦ 

௬௮௬... “புலைய னேவப் புன்மே லமர்ந்துண்டு” ௯௬௦, 

௬௮௬... :இழிபி றப்பினோ னீ௰ப் பெற்று” Le, Pa Gr la, 

௦ a 

திருக்குறள். 
பரிமேலழகருமைா. 

புறப்பாட்டின் 

எண், 

உணாப்பாயிரம். [உரைஈடை] “ஒப்ப சாடி. யத்தக வொறுச்தல்”.., 40. 

அறன்வலியுறுத்தல், ** சிறப்புடை மரபிற் பொருளு மின்பமு 
மறத்து வழிப்படர் தோற்றம் போல”... ௬௪, 

தறள். 
me, :: தூங்கு சையா னோங்கு நடைய” . ட. ௨௨, 

௬௪, [உரைகடை] *: இட்டுர் தொட்டுய்  கெளவிபும். துழக்து 

நெட்யுடை யடி.ஏன் மெய்ப்பட விதிர்த்தும்” ... ௧௮௮. 

௭௨. **தன்னகம் புக்க ,........ யுரகவோன்? , PR 

௧௧௦. [உரைஈடை] “ ஆன்ருலை யறுத்த வறணி லோர்க்கு 

மாணிழை மகளிர் கருச்சிதைத் தோர்க்கும் 
பார்ப்பார்த் தப்பிய கொடுமை யோர்க்கும்”” ௬௪ 

௨௦௭. :! வீயா - துடம்பொடு நின்ற வுயிரு மில்லை” .., யப ௬௬௯. 

ame, உண்டி. முதற்றே யுணவின் பிண்டம்” இட்ட டடத: 

௨௩3௨, [உளைஈடை] ' உராயும்பாட்டுமூுடையோர்”..., bes படட. ௨௭௪,



தள் 
எண். 

௨௫௮௮, 

௬௮௪. 

௫௪௬. 

௬௪௨, 

௪௪௮, 

99 

௭௮இ,. 

௮/௯ ஓ, 

௬௪௮, 

௬970, 

௯௮௯. 
௧௪0௨௯, 

௧0௯௪, 

௧0௯0. 

௧௩௧௯. 

தி- சோ, 
எண். 

சூத்திர 
ம 

வேண், 

௧௬, 

௧௮, 

௨௭௬, 

உ, 

பிரயேோகவிளக்கம். ௬௯ 

புறப்பாட்டின் 
எண். 

லர் பாடும்....... முடித்த”... kee ச உள. 
 மரண்ட - வறகெறி தற்றே யரின் Qsnp pi” vee உ. இ௫* 
உலாசவடை] ₹: பிற்றைகிலை முனியாது கற்றனன்றே?? உட கீ௮/௯. 
மாண்ட - வறநெறி முதற்றே யரசின் கொற்றம்” ,., ௨. இ௫. 

' பயச்குறை யில்லைத்சாம் வாழு காளே”? வக vee ree EMH 
 போரெனிற் புகலும் புனைகழன் மறவர்? .., bes ட Be 
*புட்பகைச் - கேவாஞாகலிற் ,........ புடைப்ப'” .., vee Gr, 
“QaCp Gurdegw yerigh” ... wee vee oe QY. 
[ உரைஈடை] : காலலுங் காலம் பார்ச்கும் பாராது 

வேலீண்டு தானை விழுமியோர் தொலைய 

'வெண்டிடச் தீடேம் வெல்போர் வேந்தே” ,. war 
6 கழுவாயு மூள” ன் வடட ய 
[ உனைாஈடை] :: புலவர் பாடும் புகழுடையோர். விசும்பின் 

வலவ னேவா வான வூர்இ 

யெய்துப” .., bes bis டட உள, 

₹: பெருங்சடற் - சாறி யனையன் மாதோ! த த பட ௬௯௫, 

: உறைப்டுழி யோலை போல 

மறைக்குவன் செருமநிற் குறித தவரு வேலே!” 
(உழைப்பெயல்) ... வ as ௬௯0, 

 ஊான்றுசான் மருங்கி னீன்றதன் பயனே?” bee eee 1 
: அரிமயிர்த் தஇரண்மான்கை'”, ் வட யக woe = SE, 

: கோட்டங் சண்ணியுங் கொடுக்தினை ௨ யாடையும்'” ... wo RIG. 

திருச்ரிற்றம்பலக்கோவையாருமை. 

பா. புறப்பாட்டின் 
எண். 

₹ தேற்றாப் புன்சொ ௨௦௨. 
௪௯, புனவர் தட்டை புடைப்பி ......... மூமே” ... 

தொல்காப்பியம், சொல்லதிகாரம். 
சேனுவலணஷாயருரை,. 

புறப்பாட்டின் 
எண், 

“ஈ பொன்னுச் தரு மூத்து மணியும்”... வட உ BEM, 

 செஞ்ஞாயிற்று,....... வேண்டினும்” ,., டட, 

* சவிசெர் தாழிக் குவிபுறச் ..... பவடய கூடி”... ட ௬௬௮ 

£ பெருவிற லமசர்க்கு வென்றி தர்.த', bes 

 செடுரல்.யானையுக் தேரும், யாம்!" lee ௪௨,



பிரயேோகவிளக்கம், 

'* ஆவு மானியற் பார்ப்பன........... சே்மின்”? 

'ஊன்றுவை சறிசோறு.......... .லல்லது”.., 

கடுஞ்செெத்ச கொல்களிற ............ தாயினும்”? 

பாணன் பறையன் ............ Stu மில்லை ” 

பீடின்று பெருகிய............ரெமரே” ves 
₹ அணிச்தோ சேய்த்தோ கூறுமி னெமக்கே”... 

வடாது””, *தெனாது” ene wee 

 செல்லரியு மிருக்.............. மிழலை” 

'அனையையாகன் மாழே” .., ம் 

“ இறியகட் பெறினே யெமச்டயு மன்னே? 7, 

6 மலைவான் கொள்சென வுயர்பலி தூஉய்” 
 முரசுகெழு தாயத் தாசோ தஞ்சம்”, 

(* எல்வளை”? 

்: அளிசோ தானேயது பெறலரும் gon sts” 
( தான்பிற வரிசை 

 ரீர்க்கோழி கூப்பெயர்க்குக்து”? 
₹ஈயாது வீயு முயிர்தவப் பலவே” . ப 

₹* விதுப்புற வறியா லேமச் சாப்பினை”? டட, 

£ வலிதுஞ்சு சடச்கை வாய்வாட் குட்டுவன்”? 
 நளிமலை நாடன்”... eo vee 

₹ அமரர்ப் பேணிய ..... ரக் தியும்””,., 

* வள்ளியோரப் படரக்து புள்ளிற் போடு” 
வெறுத்த கேள்வி விளங்குபுகழ்ச் சபிலன்?? 

“aout epi”... ve 
* வேற்றுமை யில்லா விழுத்திணைப் பிறந்து? 

oe 

* ௮ரிழியிர்த் தரண்முன்கை” 

** கழூஉ விளங் கா.ரங் சவைஇய மார்பே” 
**தழு.மரச் தடியு மோமை........... யியம்ப'” ..., 

* செய்திரங் சாவினை”' eee டட 

் ஓக்க சொலிய* ,, வ 

* வயவுறு மகளிர்” 

* செல்லுகுததப் பரவும் சடவளு மிலவே! 

sense” bee es bee bes 
* பயச்குறை யில்லைத் தாரம்வாழு சாளே் 
₹பெறலரும் குரைத்த” .., 
*என்போற் பெரு...... சக கூற்றே? nee 
**நும்மனோருமற் றி,.............. மாதோ! | 

அரசெனப் பவத ,........ வ யதீதை 

புறப்பாட்டின் 
எண். 

.. ௬௫௮. 

௧0. 

௨௭. 

௨௦. 

. REA. 

ட ௨௩௬௫. 

EH He



பிரயோகவிளக்கம், க 

தொல்காப்பியம், ந்ச்சி Cyt & கீகினியருரை, 

90 

வேண்; 

ககக, 

௧௮௧௫. 

௧௫௪, 

98 

௨௯௪, 

2578, 

8௨. 

PAE. 
௪௮௯, 

சூத்திர 
வேண், 

௫௪, 

௧௧௨. 

குக, 

94 

4) 

க.-எழுத்ததிகாரம, 

'எயிறுபடை யாக,........... தருக்தொழில் சாயா” 
கூறுவ லெனவ கேண்மதி” ,., 

: மறங்கடி.ந்த வருங்கற்பின்” ... வ 

பலகூஈதல” பப 

: புலம்புக் களனே புல்லணற் கானை?! 

6நாளன்றுபோக? .., wes vee 

, * எழுஉத்தாங்கெ கதவுமலைத்தவர் 

குழூஉக்சளிற்றுக் குறும்புடைச்தவின்”” bes tee 

6 புலம்புச் கனனே”? 
பயங்கெழு மாழழை” 

 தடவுகிலை” ... த 

: சாசெதிர் கானம் பாடினே மாக” 

௨௮4௦ சால்லதிகாரம், 

் இலசொல்லிற் பலகூந்தல்'? 

:செஞ்ஞாயிற்று ......... வெயில் வேண்டினும்” 

சவிசெர் தாழிச்......... கூகையும் கூடி.” 

ஈபெருவிற லமசர்க்கு வென்றி சர்த... வ வட 

மன்னுக பெரும நிலமிசை யானே” bes 

“மன்னா வுலசுத்து மன்னுதல் குறித்சோர்” ய 
₹ அவு மானியற் பார்ப்பன மாக்களும்” 

 ஊன்றுவை, கறிசோ றுண்டு எரர்குதொழி 0 ann gy” 

 தடுஞ்சினத்த ........ ப மாண்ட தாயினும்”, 

£ ஆண்மை தேோரன்ற வாடவர்க் கடந்த” வட ட 

:: கோஒல் செம்மையிற் சான்றோர் பல்கி” ,.. வ 

66 கறைமிட ற்ணியலு மணிச்தன்று”' ... bas tee 

₹ வாயி லோயே வாயி லோயே” வக க ves 

' விளங்குமணிக் கொடும்பூ ளாம்”... வட வக 

் பெருங்கல் வைப்பி னாருகிழ வோயே” 

, *மறங்கடிந்த வருங்கற்பி௦ 

புறப்பாட்டின் 
எண், 

Fa. 

ebe ௬0 

உ கண்ண, 

... உட, 

see G27, 

1 2A. 

உ உண்ண, 

௧220, 

ட கள்ள, 

புறப்பாட்டின் 
எண். 

௨௨௧௬௬, 

௧௮. 

@oa ௨ ௮. 

Gr, 

௧௬. 

௯. 

SF, 

௨௪௨. 

௧௧௭. 

௨௦௬. 

௧௬௩0, 

௨0௨.



எ 

சூத்திர 
*2வண், 

க்கீ. 

௮௬௫. 

௨௦௫. 

௨0௭. 

33 

௨௦௯. 

௧௯. 

௨௨௨. 

௨௨௮. 

டு 
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௩௬௩௬, 

உட. 

” 

௨௭௯௭, 

௨௫௨. 

௨௫௪. 

9) 

௨௫௫. 

௨௫௪. 

௨௬௦. 

2௨௬௮, 

௨௭௭௪, 

௨௭௭. 

௨௮௧, 

29 

௨௮௨, 

33 

3? 

ry 

௨௮௪. 

௨௬௯௮. 

௨௯. 

௨௬௯௭௪. 

௯௦௧, 

Mes Q Zo « 

பிரயேோகவிளக்கம், 

* அவு மானிய. ...... உயேணி”. 
*நியே, பிறர்சாடு கொள்ளுங் காலை” ,., see 

கழிச்தது பொழிச்தென ......... கரப்பினும்”” 
₹: கரண்கு வர்.இிரிற் பெரும” 

நோகேோரயானே? .., bes 
பாடின் மன்னனாப் பாடன்மா செடிரே” 

6 தாலி களைர்தன்று மிலனே”. 

: வியகசன்று மிழிச்தன்று DevCon” , 

6 ௮ணித்தோ சேய்த்தோ கூறுமி னெடக்கே?. 

*சாடா கொன்றோ காடா கொன்றோ” 
(6 நாசன்று போத!” 

6 தன்னிப், பெரிய வேத்தினுஞ் றிய , வணரா? 

' சண்டுயின்று, நுன்றிற் ......... யாயும்” 
“புசர்த மேனி,........ வெய் யோளனும்” 

1 செல்லரியு மிருந்தொழுவர்?? 
6 அன்னதன்மையு மறிஈ்யோா”? we & 

6 அனையை யாகன் மாழே” .., த வ 

புதுமலர் ............ கோவே” வட்ட. 
₹: இிறியகட் பெறினே யெமக்$யு மன்னே” 

“£௮ருகதில் ............ தமியான் வந்த”. 

** செடுநீர்ச் குட்டத்துத் துுமெனப் பாய்ந்து”? 

 மூரசுகெழு தாயத் தரசோ தஞ்சம்”... 

₹:அளிசோ ,,..... ப குரைத்தே” 
86 ஊனு மூணு முனையின்” 

தான்பிற, வரிசை ........ தூக்க” .., 

* நசைதர வந்தோர் ஈசைபிறக் கொழிய”' 
6: சாரெதிர் கானம் பாடினே மாக” 

6 இனைத லானா ளாக” 

: அருளா யாதலோ கொடிதே! வ 

 தன்பெயசாகலினாணி” .,, டப ee 
(6 அனையை யாகன் மாறே?” .., ட 

₹: அந்தோ வெர்தை யடையாப் பேரில் ves 

: அன்னே, வென்னா வதுகொ ரானே” 
கூப்பெயர்க்குச்.து”? 

உண்ச......... செல்வ லத்தை யானே” 
(( ஒக்கல் வாழ்ச்கை தட்குமா காலே”... 

ஈயாது வீயு முயிர்தவப் பலவே'' 
பில்லா யரோ: 1 

புறப்பாட்டின் 

எண், 

குக, 

௧௪௦. 

கழு, 

59 

௧௫௨ 

௨௭௧.



சத்திர 
(வேண், 

௬௧௭. 

௬௨0௦ 

3) 

7௩௮, 

270, 

௬௮௪. 

iG) 

௯௫௭. 

mH}. 

பிரஷயேோகவிளக்கம், எ 

புறப்பாட்டின் 
எண். 

6 விதுப்புற வறியா வேமச் சாப்பினை” bee 2.0. 
களிமலை சாட் ......... னெனவே” த வ 2௫௦. 

* வலிதுஞ்சு தடச்கை வாய்வாட் குட்டுவன்”... ves La, BP, 

© geri) Cue ona 8 ws Gyo” des bes | Ti 

 வள்ளியோர்ப் படர்......... யானும்” ட, , we. EBS. 

“ues Cusi@ui@ use a6 8” ௧௫௯, 
வெறுத்ச கேள்வி .,,....., கபிலன்” த ௫௯. 

(* வேற்றுமை யில்லா விழுத்திணைப் பிறந்து”... ௨௪, 

 சமூஉவிளங் காரல் கவைஇய மார்பே” ட... ௧௯, 

16 மரசகடிப் மிகுப்பவும் வரல்வளை ணை , ட. கீடு, 
கடிமரர் தடிய ............ யியம்ப” wes vee Ge, 

: செய்திரங் காவினைச் சேண்விளங் gays” vs ௧௦, 

1 இனிரினைர் திரக்க மாகன்று”” ட, ப ட ௨௪௯, 

: ஓக்ச லொரற்கஞ் சொவியத் சன்னூர்”” , ௬௨௪, 
: வியன்றானை விறல்வேக்தே' vee bes ௬௮ 
புனிதர் குழவி இலிற்றுநூலே போல”... ய ௬௮. 

: கடிமரம் தடிய. மோசை” ... பப வ ௬௬. 

₹ கடுந்தேர் குழித்த ஜெள்ள லாங்கண்”? bes கடு. 
6 அமபுஐஞ௪ங கடி. யரணால்”* ௨௦, 

6 இிறியகட் பெறினே யெடச்யே மன்னே" ௨௬௫. 

“பொன்னோடைப் ............ சீயா” ௬. 

நம்ம னோருமற்......... வலர் மாதோ” ௨௪௦, 

! கேழற் பன்றி” we ன சடு௨, 
: தழூஉவிளங் கார கவை இய மார்பே! bes ௧௯. 

£“பொன்னோேடைப் ........ யானை”, nee bee 8. 

பருத்தி வேலிக் கருப்பை பார்க்கும்” வ ட கள் 

மன்ற வேம்பி,......... மலைத்து”? ,., ய ய ௪௯, 

ாஎன்போந்............... yume” ௮/௬. 

“ நும்மனோரு ......... யின்”. ௨௪0. 

* வென்வே லணணற் காணா aya” ௧௪௧, 

*மெல்லரி தொழுகர்............ இன்” வட bee ௨௯௭௪௯ 

: மெழுகு மாப்பிசண் கலுழ்நி ரானே” ட க ௬௮௯௦ 
ஈயென விரத்தலோ வரிதே நீயது?... ௧௫௪, 

£ிறியகட் ............ மன்னே”... vee ௨௯௬௫ 

“Qa pes துண்மதி கள்ளே” ப ௨௯௬௦ 

“நின்னது தாவென ......... Q pea Gan” டட ௧௬௬. 

(சண்ணி........... ளேறே” பட ட bee bee &, 
: ஈரக்தை GunGer urewuRu umecpe”’ ,.. ௧௮20. 
* இழிபி றப்பினோ னீய௰ப்........, மிசையும்” ௬௬௩



௭௫ 

சூத்திர 
பேண். 

HAHA. 

௬௫௪, 

(வண். 

௫௪. 

3? 

33 

3) 

39 

43 

பிரயேோரகவிளக்கம், 

புறப்பாட்டின் 
எண். 

நின்னொடு மூக்கிய வென்வேற் செழிய” ௧௯, 
வறுவியேன் பெயர்கோ வாண்மேம் பரந? ௨௦௯௬ 

UTC பாயுக்து” ௨௪, 
* இஉன்யா ரென்குவை யாயி னிவனே” ௧௯. 

£மோசு முழல்கு..... கடக பெரும” 

க.-பெர ar தாரரம, 

- புறப்பாட்டின் 
எண். 

6 வயலைச் கொடியின் வாடி.ய மருங்குல்” , ௯௦௫. 

 செடுங்கை [இருங்கோ] வேண்மா ,....... Suge” ௬௯௫, 

*ு புகடுபுரர் தருகர் பார மோம்பி......... யாயின்” ௬௫: 

(முற்றும்) “முட்காற் சானா ......... வெய் யோனே” , ௨௫௮௦ 

* நூ ரசுகடி.ப் பிகுப்பவும் வால்வளை துவைப்பவும்'?.., ௧௫௮, 

© gay மானியற் பார்ப்பன மாக்களு...... மறத்தின்”? ௯, 
- ₹: தறவு் தொடுமின் ..... படசாயலரே” ட ௨௬௨. 

“ஏற்றுவலனுயரிய ...... மூளவோகநினக்கே” ,,, Qe. 
ஏ. *பொன்வார்....... புறச்சொடுத் தனவே”' vee ROS. 
ட. கள்ளின் வாழ்ச்திக்,,....... gp pCa,’ . ௬௧௬. 
டி. *வெருக்குவிடையன்ன ......... துணையே” ட ௬௨௪. 

ஏறுடைப் பெருகினா ......... லோயே” ... ,_ ௨௫௯. 

» வளரத் தொடி....... மிசையதுகே?” ,,, , ௨௬0. 

 பெருங்களிற் றடி......... மகன்”... , ட உண்க, 

% “ 955 கண்ணிய ,..... பொருளே” cea SO, 

» **பெருநீர் மேவற்......... மோர்ச்கே” ௨௨௯௪. 
£ கெடுக சிந்தை கடி.திவ டுணிவே” ,_ ௨௪௧. 

: அதோ வெர்தை” bes ses . 256. 

7 ஊர்சனியிறக்ச ......... செலவே” ௨௨௬௫. 

» «Mao கள்ளி ......... மூரே” பட. ௩௨௧௯, 

: பெருங்களிற் றடி.யில்” ட ச, 
 பரலுடை மருங்கிற் பதுச்கை”” ,., பு ட உச்சி, 
: றப்புடை மரபிற் பொருளு மின்பமும்!" டட கி, 

வினைமாட்டிய ......... மூனை” rr 
: சளிறுகடைஇயசாம் ....... சையால்” ... . .. ௭. 

உ. *இருசர் துடியர்........ மலைச் சனனே?” ..., கசி 

ட... *இுடியெறியும் புலைய......... வ.ரவே” ses ee 
பல்சான் நீசே,........ வேலே” .., ves ven ROS: 

99



பிரயேோகவிளக்கம், 61 ( 

சூத்தீர புறப்பாட்டின் 

வேண் எண். 

௬௯, (முற்றும்) * வேச்துடைத் தானை........யோனே” ... ௬௯0, 

” £ வருகதில் வல்லே” ர ரர ௨௮௪. 

99 99 *வெள்ளைவெள் யாட்ு......... இலதே” one BME, 

9 :நியே, புறவி னல்லல் .........வம்”' ௪௬, 

7 : வள்ளியோர்ப் படாந்து''.., ப் ௪௭. 

௬௮௫ பிணங்குகதிர் ......... மன்னன்”... ௬௯௮, 

௬௪ : சழிர்தது பொழிச்சென?” ... ves .. 20M, 

” 4 அனா வீகை யடுபோர்” ய ன் பட் ௪௨, 

” » (அ௫சையாயிது ......... தக வுடைச்சே'.. ௬௬, 

” வயலைச் கொடியி ...... களைச் தனவே” டட. ௬௦௫. 

” ” ₹“அளிதோ தானே...... யும்மே” ve ௧0௯ 

” 45 ஸ் வருஃதில் கட ககடவக ஈகுமே” ட , LE, 

௬௮. ” :மணிஅணர் ......... நினதே” ip 2612. 

ர உ *மிறர்வேல்......... னாதே” ves ௯௯௨. 

ம (மதியேர் வெண்குடை” .., ர wee ட்ட ௬௩௬௨. 

௭௧. நெடுவேல் ,,.......... மேடர்ச்கே? ee DHE, 

௨. 3) வெண்குடை மதி,.......... பிறரே” ௨௬௪, 

உட 'சறுவிலா.......... தானாயினனே” ப்ட௨௪௬. 

» ள் (கோட்டு ........... வருமே” ௨௭௫. 

ஷி மாவாராசே........... மாவே” ௨௪௯ 

9) ) “uggs வேலிச் ......... றிவ்வே”? ௨௯௬௯. 

» ! நிலம்பிறச் இடது போல” ட ௬௦௯. 

ன் நிரப்பாது கொடுக்கும்” ... ௧௮0. 

9) 99 “ Qa pes பச உடிடட ட உட்ச ப. வேலே” . wee 2-0, 

9 ” நீலக் சச்சை,........ சொண்டனனே'' ௨௭௪௪, 

ட் ட. *வருதார் தாக............ புகழே” ... ௬௨. 

௪௫, » **சன்றாய்ந்த நீணிமிர்சடை......யானே”.... ௧௬௬, 

» "1 நளிகட விருங்குட்டத்து”' பட... ௨௬, 

” ் தடுங்கண்ண செரல்களிற்றான்”' .., ப் SH. 

” » உற்றுழியுதகியு......... படுமே”... ட ௧௮௯, 

ட ட. “தவத்தன்ன.......... வோனே! பட்ட்ட. &௫௪ 
» ” | இன்சடங் கள்ளி............ரிலையே” ப ௮0, 

௪௬,[உரை ஈடை.]* ஈனாவேண்மானிடச்துழந்தட்ட”'. 
௬௭௪௨, 

உட (மூற்தும்) ₹ இருப்புமுகஞ்........... யோயே? வக ,_ ௬௬௯. 

ட £ நளிசட விருங்குட்டத்து”” ses . ௨௬. 

» :களிற்றுச்சோட்டன்.........இழ கோயே? wie FOE. 

» ஏ. *இரும்புமுகஞ் திதைய........ அதுவே .., ௬௦௯. 

1p ௨ இவ்வே, பீலி யணிர்த” .. பட ட, 

௫ டி. (எருது சாலுரு நி ee டட ௬௨௭
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சூத்திர 
வேண். 

Gr, 

9௪ 

பிரஷயயேோரகவிளக்கம், 

புறப்பாட்டின் 
எண், 

* களம்புக லோம்புமின்” .., tas ave see AST. 

(மத்தம்) “ பருதி சூழ்ர்ச ....... டவயோரே? ௨8௭௫௮, 
உட மன்னாவுலகச்து .,....... சண்டே” ட ௧௬௫. 
உ “படைப்புப் பலபடை......... சாளே”... aes EMH, 
” மயங்க ,............ ப , னோரே” bes ௬௫.௨ 

5 பல்சான் நீசே............... paGa”  ,., vee SH@. 

* இருங்கட. லுடுத்த'” வ ட ௬௬௯, 

ஷூ  இனிரினைர் இசக்சமா......... wéCs” .., ௨௮௯௦ 

இிறியசட் பெறினே......... தானிற்கு மன்னே” ... ௨௩௬ட. 

உட *பாடுரர்க்தேத....... ய் னென[3வ?? ... ௨௨௪, 
*செற்றன் ரூயினும்” - vs ௨௨௨. 
மெல்ல உர்செ .............. ரூமே” ௪.௯, 

கருதக் சனரே காடுமீச் கூறுகர்” .., வட vee TDL 

(: மடங்கலிற் சனைஇ” ves bee எக. 

உ *தக்கனியிரவ........... புண்ணே” க ௨௮௪, 
டட *துதிலேல்,........ படட டர்க்கே” வ tae PS, 
உ. **களிறணைப்பச் சலங்லெசா........ மே?” . ௬௪௫, 
உ ₹மீனுண் கொக்கெ்”' (இப்பாடல் புறகாலாற்றில் 

அசப்பட்டி ல.) 

” “spies enrp நீழ்ச்சேற்ற””..., bes உ ௨௪௯. 
டி. *குழவியிறப்பிலு ............ Bream a 
»  "Qarwe முதிய,........ஷியடானே”..,, உ. ௨௫௪, 
» *யாங்குப்பெரி தாயி,........ பண்பே” ௨௨௪௫. 

3 அளிய தாமே............ புல்லா யினவே” டட னி. 

பல்சான் நீசே........ ீற்றழே”... oe 2G, 

உ *சாம்பெழுச் தல............சனளே” . உள்ள, 
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எண். 

,._ ௨௮௪, 

. AF. 

௨.௬௫ 

புறப்பாட்டின் 
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₹ மயங்இருங் கருவிய.........- ,. ட னோரே” 

ரி னெய்தல் ........ பைக தோரே” 
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௬) ௫௪(வருவது வருவர்; ௮து 
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5 Sai GCEIeL.GL_a7 சகோடைக்கட்கா 

௧௯௬) கக(கும்காலை குங்காலை 
௪௯௮, க௫னேம், எக்காளம் ) னேம் ; எக்.சாளும் 
௧௪0௦) சக௨யாத யாக 
௪௮௬ உ௫வச்ிர al ¢ A 

2 2@) ,, ” 
௧௫௦) ¢0\Gore மோசி 
» கஎ|சாராயாயினும தாராயரயினும். 

௧௫௪ ஏ[வரூவர வருவா 

ற க௫(பலப்புலக்து பலபுலகஈ.து 

௧௫௮ க௭(சாந்தருக்,து சாம்தருக்இிப 
டை ௬இ கரியசரத் கரிய அ௮ச்சுரத 

௧௬௦) க௯மன் பன் 
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அதியமான், அதிகமான், அதிகைமான், அதிகன், அதியன் : இவ்வைந்தும், 

சேவம்சத்தைச்சேர்ச்த ஒரசசனைக்குறிச்கும் ஒருபொருட்பலபேயரென்று தோற்று 

இன்றன. அதிகன் என்று சொல்லப்பட்ட ஒரரசன் புகழ்ச்சோழூநாயனருடன் 

யு?்சஞ்செய்ததாகப் பெரியபுராண த்திலிருந்து அறியலாம். சித்தூரைச்சார்ச்த 

போலுருச்சடுத்ச திருமலை என்ற சமணக்ரொமத்திலுள்ள ஒர் கல்வெட்டால், 

அதிகைமான் அதிகன் Joong aura லஒ55 என்று கூறப்பட்டள்ள 

கேசஎசேசச்தரசனொருஉன் இருந்தானென்பதும் ௮௨னுச்கு டராஜராஜனென்று 

மற்றொருபெயருண்டென்பதும் இவன்வம்சத்தில் எமீரி அல்லது வடமொழியில் 

யவ$கா என்ற இரரசனிருர்கானென்பதும் இராஜசாஜனுடைய குமாரனான விடு 
காதடிகியபேரமாள் தகடா என்று சொல்லப்பட்ட ஊனா ஆண்டானென்பதும் 
தெரினெறன. வடமொழியில் தகடா என்று சொல்லப்பட்ட இர்த ஊர் சமிழில் 

தகடூர் என்று வழங்வெச்சசாகத்தோற்றுகன்றது, மைஸூர் இராச்சியத்தில் சகடூர் 

என்று சொல்லப்பட்ட ஊர் ஒன்றிருசக்றெது, நேடூத்சடையன் என்று பெயர் 

பெறற பாண்டிய ௮ரசனுற் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒர் வட்டெழுத்துத் தாம்பிரப் 

பட்டயத்தில், ௮ப்பாண்டியன் அதியன் என்ற சிற்றரசனைச் காவிரி ௨டசனாயி 

விருக்கும் ஆயிர வேலி அயிநர் புகமியூர் என்ற ஊாகளில யுத்சஞ்செய்.து சயிச்த 

தாசச் சொல்லப்பட்டி ருக்கிறது. 

கரிகால்வளவன் : இப்பெயர் வடமொழியில் கரிகால: என்று உழங்யெதாகத் 
தெரிசிறெ.து, கரிகால? என்பது, யானை ௮ல்ல.து யானைச்சேனைகளுக்கு ஈமன் 

என்று பொருள்படும், சால்கறுத்திருர் தனால், இவன் சரிசால்உளவனென்று 

பெயர்பெற்றானென்று சிலர்கூறுவர், [வளவன் - சோழன்.] சோழராஜாச்களில் 

கரிகாலன் என்று பெயர்பெற்றஉரிருவர் ) முதல்வன், பட்டினப்பாலை சொண்ட 

வன்;) இசண்டாங்கரிகாலன், சிறுபிராயத்நில் வீரபாண்டியனோடு போர்செய்ச 

வன்; இவன், தந்சைக்கோயிலெடுப்பிச்சத ராஜராஜசோழினுடைய தமையன். 

போநநராற்றுப்படையில், “* சாய்வயிற் நிருச்து தாயமெய்திப் US pig” aay கரி 

சால்வளவனை ழடத்தாமக்கண்ணியார் சிறப்பித்திருக்கரர் ; இதேவிஷயம், பேரிய 

புராணத்தில் கோச்சேங்கட்சோழிநாயனார்புசாணத்தில் சொல்லப்பட்டி ருக்இறது 

சோழன்சேங்களுள், கோச்சேங்கட்சோழன் : அறுபத்துமூன்று சாயன்மா. 

soe ஒருவன் ; நன்னிலம் ௮ம்பர் முதலான ஸ்தலங்களில் எடுப்பித்த லல 

ger, இவனால் எடுப்பிச்சப்பட்டன வென்று தேவாரத்திற் கூறப்பட்டுள்ள



் களவழிக்சவி தபொய்கையுரைசெய்யவுதியன் 

கால்வழித்தளையைவெட்டியரட்டவவன்”” 

என்று கலிங்கத்துப்பரணியிற் சிறப்பிக்சப்பட்டவன் இவனே. திநமங்கைமன்னன் 

பாடிய பேரியதிநமோமியில் ஆரும்பத்தில் ஆருர்திருமொழியில் சேங்கணுன் 

சிறப்பிக்கப்பட்டி. ௬க்கருன், 

*தோண்டைமான் : ஒருசோழன் கிறப்புப்பெயராயெ ஐதோண்டையென்னும் 
பதத்திவிருநதுண்டான காரணப்பெயசென்று சலர்கூறுவர். சோழர் பல்லவர் 

களைச் சயித்து அவர்சளுடையகாட்டைச் கைச்சொண்டபின், பல்லவகுலத்தைச் 

சேர்ந்த மன்னவர்கள் தொண்டைமான் என்ற பட்டப்பெயனாப்பெற்றுச் சோழ 

ரரஜாக்களின்£ழ்ச் சிற்றரசராய்க் காஞ்சிமண்டலத்சையும் அதனைச்சூழ்ர்ச சாட் 

டையும் ஆண்டுசொண்டுவக்தார்சள். கலிங்கத்துப்பாணியிழ் சறப்பிச்சப்பட்ட 
கநணகரத்தோண்டைமான் என்பவன் இத்தன்மையையுடைய” இற்றரசர்களில் 

ஒருவன். தஞ்சாவூரில் சாமந்தநாராயணவிண்ணகர் என்று ஒரு விஷ்ணாகோயில் 

ஏடுப்பித்துச் சாமந்தநாராயண சதுர்வேதிமங்கலம் என்று ஒரு கிராமம் உண் 
டாக் ௮ந்தச்ரொமத்தில் வியாக்யொதாக்களாயிருர்ச சத.ர்வே.திபட்டர்கள் நூற் 

ரூறுபேர்க்கு விருததிகளை நியமித்சானென்று தஞ்சாவர்ப் பெரியகோயிற் கல்லெட் 
செ்சளுள் ஒன்றிற் கூறப்பட்றிள்ள சாமந்தநாராயணத்தோண்டைமான் என்பவன் 
மற்றொருவன், சேக்கிழார்நாயனார்சகோதாருச்கு ௮நபாயச்சோழமஹாராஜன் 

தோண்டைமான் என்னும் பட்டப்பெயர்கொடுத்தசாகச் சேச்ழொர்சாயனார்சரித் 

இ.ரத்தால் தெரியவருறெது, தோண்டைநாடு என்பது, முற்காலத்திற் பல்லவர்கள் 

அரசாட்சசெய்த நாட்டி ன்பெயர், இச்ராட்டுக்கு ஜஐயங்கோண்ட சோழமண்டல 

மென்று மற்றொருபெயருண்டு, 

நன்னன் : இப்பெயரையுடைய சற்றரசனொருவன், மலைபடுகடாம் என்ற 
பாட்டி.ற் சிறப்பிச்சப்பட்டவன். இவன் ஆண்ட பலதன்றக்கோட்டம் என்றசாடு 
வட ஆர்க்காடு தென் ஆர்க்காப் * ஜில்லா'ச்சளில ௮டல்இயிருக்கன்றது. 

வேண்ணி: வேண்ணிக்கூற்றம் என்பது அடிக்கடி. தஞ்சாவூர்க் சல்வெட்டுக் 
சளில் சொல்லப்படுச்ற.து. பேநநங்கைமங்கலம், பூவணாூர் என்ற ஊர்கள் 

இச்கூற்றச்சைச்சேர்ச் தவை. 

மீழூலைக்கூற்றம் : இச்கூற்றம், தஞ்சாவூர்ப்பெரியகோயிற் சல்கெட்டு ஒன்றி 
லும் இருப்பூவணச்துச் சாம்பிரப்பட்டயத்திலும் சொல்லப்பட்டிரக்ற2. துஜ்ச 

லூர், தண்டலை என்ற ஊர்கள் இச்கூற்றத்தைச்சேர்ச்சகை, 

மத்தூ நிறுக்கூற்றம் : இது திருப்பூவணத்துத் தாம்பிரப்பட்டயத்தில் அடி. க்சடி. 

கூறப்பட்டுள்ளது ; கயலூர் என்ற ஊர் இசைச்சேசர்ச்தது, 

போதியின்மலை : இம்மலை போதல என்றும் போதலக என்றும் பூர்வசால)தஇழ் 

கூறப்பட்டுள்ள. அவலோகீதேசுவரன் என்ற பெஎத்தமூனி இம்மலையின்மீது 

இருக்ததாசச்சொல்வதுண்டு. ் 

  

* தொண்டைமானென்பதற்குப்பொருள், பேரம்பாணாற்றுப்படையுமாயித் 

சாணக,



௩. விேே சடக்குறிப்பு. 

அரிசில்: இது சோழசாட்டூள்ள ௪திகஞன் ஓஒன்றன்பெயர், இச்சு இக்கும் 

காவிரிக்கும் மவிவிருர்தசாட்டுக்கு நு.ற்சாலச்தில் உம்யக்கோண்டார் வளநாடூ 
என்ற பெயர் வழங்வெர்தது. 

ததிரைமலை : தென்சன்னட *ஜில்லா”வில் குதிரைமூச்குமலையென்ற ஒருமலை 

கானப்பேர் ; பாண்டிசாட்டிற் பாடல்பெற்ற சவஸ்தலங்களிற் கானப்பேர் 
என்ற ஊர் ஒன்றுண்டு, தஞ்சாவூர்க் கல்வெட்டு ஒன்றில் பாண்டி சாட்டைச்சேர்க்த 
திருக்கானப்பேர்க்கூற்றம் கூறப்பட்டுள்ளது. பாளுர் என்ற ஊர் இச்கூற்றத்சைச் 

சேர்ச்சது, இது ஈழத்தாசன் பராக்கிரமபாத என்பவனுடைய சேனாதிபதியின் 
கை௫சத்திற் சலசாலம் இருச்சசாக மகாவம்சத்திலிருச்.௪ தெரியவருகிறது. 

தகடூர்: இது மைஸூர் இராச்யெத்திலுள்ளது ; விடுகாதழகியபேநமாள் 
ஏன்ற சேனால் அளப்பட்டத. 

அம்பர் : (அம்பல்) பாடல்பெற்ற சவஸ்தலங்களில் இப்பெயரையுடையது 
ஒன்றுண்டு, சஞ்சாவூச் சல்வெட்டுக்களில் அம்பர் என்ற ஊர் அடிக்கடி. சொல் 

லப்படுகின்றது. 

அமர் : மசாபவிபுரம், ஐழர்க்கோட்டச்தைச்சோச் த அழர்நாட்டிலிருச்சசாக 

௮வ்விடத்துச் கல்கெட்டுச்களிவிருர்து தெரியவருகிறது 

ஆலங்தடி : இப்பெயரையுடைய ஊரொன்று, சோழசாட்டிவிருக்கன்ற து, 

பழைய கல்வெட்டுக்களில் இவ்வூரின்பெயர், இநம்பூளை என்று சொல்லப்பட்ட ருக் 

கிறது. ் 

அூர் : பாடல்பெற்ற சிவஸ்சலல்களில் இப்பெயரையுடையது ஒன்றுண்டு ; 

நித்தவினேைதவளநாட்டின் உட்பிரிவான இவூர்க்கூற்றம், தஞ்சாவூர்க் கல்வெட்டுக் 

களில் அடிக்கடி. , கூறப்பட்டுள்ளது. வித்தார், டஇரம்புதல் என்ற ஊர்கள் இக் 

he POF ZF CFI’ SOA, 

எயில் : காஞ்சேகரம், எயிற்கோட்டத்தைச் சேர்ந்திருர்சதென்ற கல்வெட்டுச் 

களினால் வெளிப்படுகின்ற,து. தென் .நர்ச்காடு ஜில்லா” இண் டி.௨னம் தாலூகா” 

வில் எயில் ஏன்ற ரொமம் ஒன்றுண்டு.



தபால் ஸூபரின்டேண்டன்ட் 

ம-ஈ-ா-ஸ்ரீ வி, கனகசபைப்பிள்ளையவர்கள் எழுதிய 

விசேடக்குறிப்பு, 

: துஞ்சிய என்பதற்குப் போருள், 

௪. காரியாற்றுத் துஞ்செ நெடுங்கிள்ளி, 

சேரமான் சோட்டம்பலச்துத்துஞ்சிய மாக்கோதை, ௨. 

=, சேரமான் இக்சற்பள்ளித்துஞ்யெ செல்வக்கடங்கோஷாழியாதன்;. 

9. சோழன் இலவர்திகைப்பள்ளிச்துஞ்சிய நலங்ளெளிசேட்சென்னி. 

௫, சோழன் குராப்பள்ளித்துஞ்சிய ெளிவஎவன், 

௬, சோழன் குராப்பள்ளித்துஞ்சிய பெருர்திருமாஉளவன், 

௪. சோழன் குளமுற்றத்துத்துஞ்சிெய கிள்ளிவளவன், 

௮, பாண்டியன் இஓவர்திகைப்பள்ளித்துஞ்சிய ஈன்மாறன், 

௬. பாண்டியன் கூடகாரத்துத்துஞ்சிெய மாறன்வழுதி, 

௧௦. பாண்டியன் இத்திரமாடத்துத்துஞ்சிய ஈன்மாறன், 

ss பாண்டியன் வெள்ளியம்பலத்துத்துஞ்சிய பெருவழுதி, 

மேற்கறியதொடர்களிலுள்ள துஞ்சிய: என்னுஞ்சொல்லின்பொருள் இறச 

கென்பதே; சிலப்பதிகாரம் மதுரைச்காண்டமுடிவில் '௮ரசுகட்டிவிற்றஞ்செய 

பாண்டியன் கெடுஞ்செழியன்' என்று டு௱ங்கோவடிகள் கூறியிருத்தல்சாண்க ) 

இன்னும் ஸரி சுந்தரழரித்திநாயறர், தீரந்தோண்டத்தோகையில்  கருவூர்த்துஞ்சிய 

புகழ்ச்சோழர்”” என்று எடுத்தோதியதுங்காண்க. ௮க்காலத்தரசர் புறகரட்டைக் 

கப்படுத்தி மாற்றாசரைப் போர்க்களத்தில் முறிய ௮. த்திருர்தால் ௮தனைவிளச் 

குர் தொடர்ச்சொற்களைச்சேர்த்து, பாண்டியன் ஆரியப்படை.தந்த கெடுஞ்செழி 

யன்" என்றும்) “பாண்டியன் தலையாலங்கானத்துச்செருவென்ற நெடுஞ்செழியன்" 

( பாண்டியன் சானப்பேர்தர்த உகரெப்பெருவழுதி' என்றும் அவர்பெய 

துபோலவே, மேலேகூறப்பட்ட இடங்களில் 

யே விசேடணமாக்ச ௮வர்கள்பெயனாப் பிற் 

ஏன்றும, 

ஷாப் பிற்சாலத்தார் apakas s 

அவ்வவ்வரசர் இறந்ததனால் அதனை 

காலத்தார் உழங்வெர்தார்களென்ற தோற்றகின்றது. 

meee A ne meen ப்பட்ட வல் எலலவவையகய அட்ச ௮௮: -.. அவவ வெரவகிவ், தளிவடியவக கல கஅப். 
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* இப்படியே, அரசர்கள் இறந்தகால த்தை அவர்கள்பெயர்க்கு விசேடண 

மாக்செகூறுதல், கோழீக்கோ ட்டூ லாழதிரி அரசரின் பரம்பனாவழக்சம்) திநவனந்த 

பாச்சாசரின் பராம்பலாவமககு மிதுவே, 

ல



பிரகடனபத்இரம், 

ரூபா. அணா, 
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ஆ 

0 

ar 

புறநானூறு ழலழம் உரையும் .., .. 
சபாழ்கூலி ரிஜிஸ்திரேஷன் , சாரஜ் 

பத்துப்பாட்டு நச்சிறர்க்கினியநரை ... ..., ose 
தபாற்கூவி ரிஜிஸ் ரேஷன் சார்ஜ் 

சீவகசிந்தாமணி நச்சினுர்க்கனியநரை 
திபாற்கூவிரிஜிஸ்திசேவ ர சார்ஜ் 

சிலப்பதிகாரம் அடியார்க்தநலலாரநரை, அநம்பதவுரை 
தீபாற்கூவி ரிறிஸ்திரேஷன் சார்ஜ் 

மதுரைக்காஞ்சி நச்சினர்க்கினியநாரா... ... 0, 
திநப்பேநந்துறைப்புராணம் க 

இவ்விரண்டிற்கும் சனித்சனி sunpa ols. bes 

நேடுநல்வாடை நச்சினார்க்கினியநரை .. . 
கச்சி ஐனநதநத்திரேகர் வண்டுவிடதூது ... 

திருமயிலைத்திரிபந்தாதி 
தியாகராஜசேட்டியாரவர்கள் பிரபந்தத்திரட்டு ... 
இலந்தைநகர்த் தண்டபாணி ஸ்துதி , 
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Qs@raarmr gosluaphnes தனித்தனியே, தராத்கூவீ அறா அணா. 

)ப்புத்தகங்களை அடியிற்சோல்லப்பபேவர்களிடத்தும் என்னிடத்தும் 
விலைக்குப் பேற்றுக்கோள்ளலாம். 

சேன்னபட்டணத்சைச்சார்ச்ச திருவல்லிக்கேணி புக்லெல்லர், 

டபரீநிவாஹ, வரதாசாரியார். 

திருச்சிராப்பள்ளி Qa Coren சாலெஜ் சமிழ்ப்பண்டி தர், 

முத்திச்சேதம்பாம்பிளளை. 

சிதம்பரம் சைவப்பிரசாச வித்தியாசாலை உபாத்தியாயர், 

௮. சிவசாமசெட்டியார். 

மதுரைப் புதுமண்டபம் புஸ்தகக்கடை, 

சண்முகம்பிள்ளை. 

யாழ்ப்பாணம் ஏழாலைச் சைவப்பிரகாச வித்தியாசாலை உபாத்தியாயா 

௮. குமாரசாமிப்பிள்ளை. 

இங்ஙனம் 

கும்பகோணம் 
காலேஜ் 

வே. சாமிநாதையன்,


