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முதற்குறிப்பகராதி. 
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பரமா சாரியன் பதங்கள் 

சாமேற் கொள்ளுதுர் இிகழ்சாற் பொருட்டே 

ஜீங்குறு நாறென்பது, கடைச்சங்கப்புலவர்கள் அருளிச்செய்த 

நரல்களாகெ “எட்டுச்கொசைகளில் மூன்றாவது; சொற்டிவை ௦ ஈருட் 

சுவைகளிற் கறக்குது; பொருள்களின் இபற்சையமகையும் தமிம்ப் 

பாஷையின் இனிமையையும் 5015 தெரிவிப்பது; இத்தமிழ்நாட்டின் 

பழைபகாலத், இன் நிலைமையையும் 7ல சரித்திரங்களயம புலப்படுத்து 

வது; பொருளிலக்கணத்தின பகுதிக கிய அகம் புறமென்னும் 

இரண்ட௮ுள்,அகத்தின் பகுதிகளுக்கு இலக்கியமாக அமைந்அள்ள த; 

[அகமாவது ஒத்த ௮ன்பினராகய தலைவனும நலைவியும் தம்முட் கூடு 

கின்றகாலத்துப பிறந்து அ௮க்கூட்டததின்பினபு அவலிருவராலும் ஒரு 

வர்க்கொருவர் தத்தமக்கு புலனாக இவவாரி௬550 தன கூறப்படாத 

தாய் எப்பொழுதும் உளள த் நுணர்வாலேயே அனுபவிக்கபபடும் இன் 

பம். இன்பமபம் சி அகத்ேரரிகமும ஒழுக்கக்சை அகமென்றது, HS 

பெயர். அகம் - உள்.) 

இர்.நால், சவபெருபானுடைய துதியாகய கடவுள் aun tp gy 

செய்புளொன்றை முதலிற்பெற்றுப பின்னர், பருதம், செய்தல். 

குறிஞ்சி, பாலை, முல்லையென்னும் ஐர்இனைகளுள் ஒவ்வொன்ற ற்கு 

முரிய ஒழுக்கங்களை உ தனித்தனி விக்கும் நாறுநூறு அகவற்பாக் 

கமாக்கொண்டு முறையே ஐர்துவகையாகப் பகுக்கப் பெற்றுள்ளது. 

ஒவ்வொரு இணையும் பததப்புத்துப் பகுதிளையுடையது. 

இதிலுள்ள பாக்கள ௫௦௧, இவை ௩- ௮டி£ சிற்றெல்லையையும் 

Fe = HG ! பேரெல்லையையும உடையவை. 

தமி a முதலியவம்றிலுள்ள பாக்களை ந்காட்டி லும் அடு வரை 

யறையிம் குறைநத நாறுநூறு பாக்களால் பருதமு லிய ஐக் கிணை 

பொழுக்கள்சன்ரத தனிருகனியே வியக்குன்றமையின் இகழூல் Sw si 

(Sp jw என்று பெயர OL றிறது. 
கடட அடி ao ~~ wee on சனுத்யவ விவக டட அடத் ர் al 

இவற் றின் பாலா ற்றைபபுறராலூற் ற முகவுரையாலுணாச,



மூகவுரை,. 

இதிற் கடவுள்வாழ்த்துப் பாரதம்பாடிய பேருந்தேவனாசாலும், 

முதனாருகிய பருதகம் ஓரம்போகியாசாலும், இரண்டா நாய நெய்தல் 

அம்மூவனாசாலும், மூன்றா நாராய குறிஞ்சி கபிலராலும, நான்கா, நாரு 

இய பாலை ஓதலாக்தையாராலும், ஓதா, நாருகய முல்லை பேயனாராலும் 
இயற்றப்பட்டன; இதனை, 

( மருதமோ ரம்போகி நெய்தலம மூவன் 

கருதுங் குறிஞ்சி கபிலன்--௧ர இய 

பாலையோ,ச லார்சை பனிமுல்லை பேயனே 

தூலையோ தைஈகுற நூரு! 

என்னும் வெண்பாவாலுணர்க, 

இத்கொகையைத தொகுத்தார் புலத்துறைமுற்றிய கூடலூர்கிழார் 

என்றும, தொகுப்பிததார் யானைக்கட்சேய் மாந்தரஞ்சேரலிரும்போறை 
யார் என்றும இக நூலின் இறுஇயில உளள பழையவாகூயதகால் தெரி 

இன்றன. 

ஓரம்போடியா£ முசலிய ஐவரும முறையே மருகமுகலிய ஐந் 

இணை வளங்களையும் இனிது விளக்கி பாடிதலில மிக்க பாரிற்சியுடை 

யவர்களாதலின், மருக முகலிய ஓவ்வொரு பகு திபையும படி.ப்பவ/ 

கள் ௮பபொழுது அபபொழுது MAG MOG ிலங்களில் உள்ள 

0 IN (THOM COM கண்கூடாக நுகாபவாகளாகவே யாவார்கள், 

இதிலுளள அகவற்பா ஒவ்வொன்றன் Den aur கனிக்கனியே 

கருக்துசையும பழையவுரையும் உள௱௱ன. சிலபாச்களுக்கு இரண்டு 

Th) B BIOOI களுமுண்? .. அக்கருநதுரைககா இயற்றியவர்கள நாலா 

சிரிய/களோ, வேறுயாசரோ யாதும புலப்படவிலலை, கொல்காப்பயெப் 

பொருள இகாரவுமையில் இர நாலிலிருக து மேற்கோளாக எடுக்துக்காட் 

டிய செய்யுட்களுட் சிலவற்றிற்கு ஈசசினார்ககினியர் முதலியோர் இக் 
கரத்துரைகளைாக தழுவாமல வேறு ௧௫.5 துரைகள் எழுதி அவற்றிற் 

கேற்ப BH FOF LT GH HHL பொரு விளங்க arp Bul eR capa 

கள். இஃது இப்புத்தகுப ௧௪ - ஆம பக்க ழதலியவமல்றில் அமைந் 

துள்ள பிரயோகவிளக்க* குறிப்பால் நன்கு விளங் கும. 

ஆசரியர் தொல்காபபியனா * மாயோன்மேய (தோல். அசத். டூ) 

என்னும் சூத்திரத்தில, (பூல்லை குரிஞரிி மருத மெய்தலெனச் 
சொல்லிய மூறையாற் சொல்லவும படுபே' என நிலங்களுக்கு முல்லை 

முதலாக முறை -றினாரேனும s He, (ொல்லவும படுமே' என்ற PL 
& ர ப ச * ச் 

மையால், இஙயனம சொல்லாக முறையாலும இணைகள் சொல்லப்பட
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மன்று அவர் அறிவுறுதீஇனாராதலின், புலக். துறை முற்றியகூட லூர் 
9ழார் இர் நாலில் இணைகளை மரு கமூதலாகத் தமக்கு வேண்டிய முறை 
பாற் கோத்தாரென்றுணர்க, இக்கருத்தை, “உம்மை எதிர்மறையாக 

லின், இம்முறையன்றிச் சொல்லவும்படுபென் பது பொருளாயிற்று 7 

சொகைகளிலும் 8ம் ந்கணக்குக்களிலும் இம்முன ற மயங்கக் கோத்த 
வாறுகாண்க” (தொல். மே. ட- ௮ம் ரூ. உரை) என்வும் “இனி, சொல் 

லிய முறையாற் சொல்லவும் படுமே' என்றவழிர் சொல்லாதமுறையாற் 
சொல்லவும்படு மென்று பொருள் கொண்டன 5 பற்றிப் பாலை, குறிஞ்சி, 

ருதம், முல்லை, ரெய்தலெனவும் கோத்தார்; ஐங்குறு நூற்றினும் பிற 

வற்றினும் வேறுபடக்கோசதவாறு காண்க” (கலித்தோகை, கடவுள் 

வாழ்த்துரை) எனவும் போந்துள்ஏ ஆசிரியர் ஈச்சினார்க்கினியர் வாக்கி 
பங்களம், “ரொல்லிய முறையாம் ரொல்லவும்படிம என்ற உம்மை 

பிறவாற்றுனும் சொல்ல பிமென்பதுபட ற்றலானும், பத்துப்பாட் 

டும், சலித்தொகையும், ஐங்குறு நாறும், ற்க்கணக்கும், * சிற்றட்டக 

மும் முதலாகிய ரான்னோ சொய்யுட்களிலெல்லாம் வேண்டிய முறை 

யான் வைக்தலாலும் இவ்வா 1) டன் எண்ணபபட்டனவென க்கொள்க” 

(லுக். சூர.) என்னும் நாற்கவிராயாம்பி ௮கப்பொ, ரின் உரை 

யாசிரியர் வாக்கியமும் வலிய ததுமாறறிக 

இர் நால்ச் தொகுநகதோரும் கொகுபபிந்தோ நம் முறையே மலை 
நாட்டுப் புலவரும் மலைசாட்டரர முமதலால், ஆதனவினியென்னுஞ் 

சேரனைத் தலைவனாக பெற்று முதறபத்தைய/டைய மருதம் முதலிலும், 

G தாண்டிப்பத்தை! (டைய செய்தல் பருதக்கின்பின்னு, மலைகாட்டசசர் 

கைப் பாடி, மலநாட்டிர் பெருமபாஇும வதிநலு மலைவாம் பாடுதலிற் 

புகழ்பெற கபிலர் பாடிய குறிஞ்சி ரெய்கலின்பின்னும் கோக்கப்பெர் 

னைவென்று இம்மூன்றற்கும் ஒருவாறு முறைகூறலாமாயினும், பாலை 
பும் முல்லையும் இவு.றின்பின்னர் முழையே YM FS) OID OFM HS 

காரணம் ஒருவா் ரனும விரங்கவில்லை. [தொண்டி - சோசாட்டிற் 
கடற்கரை ஃண்ணகதொருகரம்: இரை, “குட்டுவன்னொண்டி' (ஐங்குறு, 

௧௭௮) என்பதனா௮ணாச,] 

ஐங்குறு bt DIG LITE al ஐந்த tno QUIT ip ந்சுங்களை மேம் கூறியவா று 

பாகுபாடுசெய்து கொகுகதுச் தனிச்சனியே கூறும் வேறு பழைய 

நூல்களுள் இப்பொழுது தெரிரகவை வஞமாலு:-.- 
க ன் ் — en nent 

* தறறடக்கமென்றும் பிரகவேறுபாடுண்டு, 
 



4 முகவுரை, 

எட்டுத்தொகதையுள் கலித்தொகையும், பதினெண்ட£ழ்க்கணக்கு 
னுள் ஐந்திணையைம்பது, இணைமாலை நாற்றைம்பது, திணைமொழி 

யைம்பது, ஐந் தணையெழுபது, கைந்கிலையென்பனவும், : -தீதுப்பாட்டுள 
மதுரைக்காஞ்சி மு.சலியனவும், பழைய உரைகளிற் காணப்படுகின்ற 

சிற்றட்டக மென், துமாம்; இற்றட்டகத்துள்ள சில பாக்கள் மட்டும் 

பழையவுரைகளிற்காணபபடுடின்றனவேயன்றி நால்முழுவதும் காணப் 

படாமையின், அதனைப்பற்றி ஒன்றும் இப்பொழுது எழுதக்கூட 

வில்லை. 

மேற்கூறிய இலக்கிய நூல்களிலும் தொல்காப்பிய முதலிய இலக் 

கண நால்களிலும இணைகளைக் கோ சதுள்ளமுறை ஒருபடியாக இருக்க 

வில்லை; அவை வருமாறு: 

    
    

ஐங்குறு நாறு மரு (நெய குறிஞ்। பா | முல் 

சலித்தொகசை பா |குதிஞ்| மரு | முல் | மெய 
ஐக்திணையைம்ப.து மூல் (குறிஞ்। மரு ! பா | தெய 
திணைமாலை நாறழைமபது SMe) Cow | பா | முல் மரு 
இணை மொழி யைம்பது SMe) பா (pa | we | நெய 
ஐதிணை யெழுபது GLE மூல பா மரு | கெய 
கைந்நிலை GIG! பா மல் । மரு | Cou 
மதுரைக்காஞ்சி மரு  மூல் 'குறிஞ்। பா கெய 
பெருங்கதை மரு | மூல் !குறிஞ்। பா we 
கொல். பொருளதிகாஈவுரை மல் குறிஞ்। மரு | மெய | 
Ger wr. C7 BIGLIT (HH omODT குறிஞ் செய) பா | முல் ௦௫ 
நாற்கவிராயம்பியபபொருஞ்ரை குறிஞ்' பா | முல் | மரு | செய 
வீரசோழியம் மல் குறிஞ் மரு பா கெய 

மாமன சப்பொருள் குறிஞ் பா (ஒல் பரு கெய 
இல க்சண்விளக்கம | குதிஞ்் பா | மல் ! மரு | செப 

தவ அத விற்க trot ent met -— ~— ee mn வன வ் ஸ் 

இந்நூலின் பழையவுரை பதவுரையுமன்ர; பொழிப்புசையு 

மன்று; அக,ச திணை நால்களுக்கேயுரிய உள்ளுறையுவாஙம், இறை பெ 

பொருள் முதலியலர்றைப 0 (ரம்பாலும நலமுறவிளகூச் இலலை 

இடத் துமட்டும் திரிபொ ead) ar பொருளை s புலப்! டுத் fan ses 

மை இலக்கணக்குறிப்பையும் சொன்முடிபு பொருண்முடிபுகளையும் 

பெற்றுள்ளது. ௪௬௬௯-ஆம் பாடலுக்கு மேலுள்ளவட்றிற்குக் கை 

யெழுச்துப।! பிர .இயில் இவவ ர. காணப்படவில்லை, இடையிடையே 

சிலசில பாடல்களுக்குமில்லை. அனாலும் இடைத்தவரையிற் பாடல் 
களின் பொருள்களைக் தெரிர்துகொள்வதற்கு இவ்வுரை மிகச்சிறந்த 
கருவியாசுவுள்ள ௮. இந நால்போலவே நடையாலும் பொருள் Las
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கததாலும் * இவவுரையும் மிகப்பாராட்டற்பால.ஓ.. இவ்வுரை இல்லை 
2 * . டி . ச ப் ச . 

யாபின், இர் நாற் பாக்களிலுள்ள உள்ளுறையவமமுதலியனவும் மற்ற 

அருமை பெருமைகளும் ரீன்கு புலப்படா, இவ்வுரையாசிரியர் இன்னா 

சென்ப௮ ஒருவாற்றுனும் விளங்கவில்லை. அனாலும் ஈடையை உற்று 

நோக்கின், இவர் பேராசிரியா, ஈச்சினார்க்ியர், பரிமேலழகர் (pad 

யவாகளுள ஒருவரோ, அல்லது ௮வர்களைப்டோன்ற வேறு ஒருவரோ 

Gaver gp) eo Baan OG api 

தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரம், இறையனாகப்பொருள், காற் 

கவிராயநம்பி ௮கப்பொ ருள் (Lp, Gu நூ ல்களை உரையுடன் பன்முறை 

அசாய்ந்தவர்களுக்கு இந் நாலின் ஈயம் ஈன்கு புல படும்; நடையும் 

தெற்றென விளங்கும், 

பழையஉரையில்லாக செய்யுட்களுக்கு உள்ளுறைபுவமமுதலிய 

வற்றைப் புலப்படுத்தி எதோ ஒருவகையாக உரையெழுதி இதனுடன் 

பதிப்பிக்கலாமென்ற விருப்பம் சில சமயம் ஏனக்கு சிகழ்ர்கதுண்டு; 
சிகழ்ர் தும் இக்,நாலையும் இவ்வுரையையும் உற்று நோக்க அவவிருப் 

பம் அடியோடேமா நிவிட்டது. இர்.நால் முழுமைக்கும் நான் வழு தி 

வைத்த அரும்பசவுரையை இதனுடன் பத ॥பியாமைக்குக் காரணமும் 

இதுவே, 

சீலலை இடத்து மூலபட்டிம் தணியேயுள்ள பிரதிகளின் பாடம் 

வேருகவும், இர். தாம் பழைய உரையாசிரியர் கொண்டபாடம் வேராக 

௮ம், மேற்கோளாக ஏரித்தூக் காட்டியி டிக்கும் ஈச்சினார்க்கி௰ர் மு.கலி 

யோர்கள் கொண்ட பாடம் வேரகவஈ. நுவ்வபபிர இகளிம் காணப்பட் 

டன. அவை ஒருவாறு கொகுக்து! 1 பிரதிபேருமாக அவவப்பக்கவ் 

களின் டுறுதியிய் பதிப்பிக்கப்பட்பளெ௱ன. பிரஇிகளிலுள்ளவாரே 

ப திப்பித்திருத் கலால், அவற்றுட் சில பாடபேதங்களுக்குப் பொருள் 

கள் புலப்படா. 

இர லின் ௨௯, ௧௩0-.ஐம் மாய் [ட்கள் Sin Ds Bud an LT BVT | 
‘ ® 

படவில்லை. ௪௧௭, ௪௯0-அம் ரெய்யுட்களின் இரண்டா படி.சளிற் சீர்கள் 

குறைந்துள்ள; அவற்றை ஒழு பிரஇயானும் சிரப்பக் கூடவில்லை. 

மூலம், கருத்துரை; பழையவுசை ௪ ன்னும் இம்ஜூன்றனுள் எழுதி 

ஆக்கள் சிதைந்துபோன பாகத்தை...இவவொற்மைப்புள்ளி Dens weir 

காட்டும், 
  a) சடல set Hele வடடடஸக vRNA fete rea Mm வடி be te 

a * இவ்வரிய உரைப்பிர நதியைத் தந்த உபகாரி, ஆழ்வார்திருதகரி, ஸ்ரீ 

தே, லக்ஷ்மணசவிராயாவர்கள்,
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சில சொற்கள பின்னுளளாவாறு இர்தாற் கைபெழுத்துப் பிரதி 

களிம் காணப்பட்டன: 

அடும்பு (-௮டம்பு) LG nn EHUD (=Osr_4a.) 
அணுமை (- ௮ணிமை) அடங்கின்று (-தொடல்கன்று) 
அலம்வருதல் (அலமு தல) கெருளை (5 நெருகை) 
அற்சிரம் (- அச்சிர ம்) பஞ்சாய (பைஞ்சாய) 

இத்தி (-இத்தமரம்) பழுசி (-பழுனி) 
கலிழ்சல் (அகலுழ்தல்) வல்லினை (வல். லுனை] 
குருசில் (- குரிசில்) வேணும் (-0வண்டும்.) 

இதன் முதற்பதிப்பு 1003-ஆம் வருஷ.த்திற் பஇப்பிக்கப்பெற் 

௮. பின்புடைக்த பழைய கையெழுத்துப் பிரதிகளால் அறிந்த 

பிரதிபேதங்களும் அரும்பசவகராதியில் பழைய நாலாசாய்ச்சிக்கு 
இன்றியமையாத சிலகுறிப்புக்களும் இப்பதிப்பிற் சேர்க்கப்பெற் 

ள்ளன, 
hy ஆ ப் ’ 6 டத 

இருவாவடிதுறையா தீன கதுமசாவித்வானும் என தாசிரியருமாக 

விளங்கிய திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீஞட்சிசுந்தரம்பிள்ளைபவாகளுடைய கண் 

மணிபோன்ற முதன் மாணாக்கரும் பாடஞ்சொல்லுதல், செய்யுள் 

செய்தல், நாலாராப்தல் Kuwano அவர்ககாப் போன்றவரும் 
1 ௮ ர் (தி Cr <P oe [4] 3 

முன் குமபகோணம் கவர்ன்மெண்ட்காலேஜ் தமிழ்ப்பண்டி.தரா 

யிருற்கவரும், வேறுசவலையின் நி நாலாராய்ர்சியையே செய்துகொண்டு 
CF ‘ (ந 4 [அ = ஆ 

காலங்கழிக்கும்படி வற்புறுத்திக்கூரி அவலாறே யான் ஈடத்தம் 
குக் கரும்புகின்னக் கூலி கொடுத்தாம்போலத் தம்முடைய அரிய 

வேலையை அன்புடன். எனக்கு எளிதிற் கடைக்கார செய்தவரும், 
* “இரந்துபுன் மாக்கடமை யென்றும துதியா, வரகதரவென் முன் 

னின்றவள்ள” லுமாகிய திரிராபாரம் Mayers ஸ்ரீ தியாகராச 

சேட்டியாரவர்களுை ய பேருதவி GF (Lp od Hilt மறக்கர்பால 

தன்று. அவர்கள்செய்த மேற்கூறிய அ௮ரியவதவியில்லையேல் எனக்கும் 

படைய தமிழ், ராலாசாய்ச்சிக்குப 9 $காலகதில் யாசோரியைபுமின்றென் 
பனு திண்ணம், ஆதலால், இனியதும் ௮ரியதுமான இக்நூற்பதிப்பை 

அ௮வர்களிடத்துள்ள கன்றியறிவிற்கு அறிகுறியாக அவர்கருக்கு உரிய ப) தீ ஜியதிவிற்கு அறிகுறியாக அவர்களுக்கு 
தாக்குகின்றேன். 

இதனைப் பதிப்பிக்குங் காலத்து ரலிப்பின்றி உடனிருந்து 

வழக்கம்போல் ஒப்புநோக்குதல்மு கலிய பலவகை உதவிகள்புரிந்த 

பழைய மெய்யன்பர்களபால் மிக்க ஈன்றிபாராட்டுகின்றேன். 
nesta 

வெக்சையலா, கண்ணி, 05,
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உடனிருந்து உகலிசெய்பவர்கள் மு தலியோர் விஷயத்தில் எனக் 
குச்சிறிதும் பொருட்கவலையுண்டாகாதபடி. பேோரனபுடன் பொருளுதவி 

செய்து சலவஞுஷங்களாக அதரித்துவரும், ஸ்ரீஸேது ஸம்ஸ்தானாதி 

பதிகளும், மதுசைததமிழ் சங்கத் தலைவர்களும், சென்னைச் சட்டகிரூ 

பண சபை ௮ங்கததினர்களுமான கெளரவமபொருகதிய ம-ஈ- £- ஸ்ரீ 

பர். இராஜராஜேசுவர ஸேதுபதியவர்களைப் பா.துகாத்தருளும்வண்ணம் 

தமிழ்த்தெய்வத்ைைக இறைஞ்சுகன்றேன், 

இத் நாற்பரிசோதனைக்குக் 

நஇடைத்த கையெழுத்துப் Su Baer: 

மூலநும கருத்துரையு முள்ளவை. 

திருவாவ$துவஊறயாதீனத்துப் வடடல பிரதி க 

mea Ce எம். வேலுப்பிள்ளையவர்கள். க 

திருமயிலை வித துவான் ஸ்ரீ சண்மூகம்பிள்ளையவர்கள். உப ௧ 

மூலமும்கருத்துைபம் 

பழையவுரையு முள்ள பிரதி: 

அழ்வாா க்ருதகரி, 

ஸ்ரீ தே. லக்ஷ்மண கவிராயரவர்கள் சொூித்,ச டட மிரதி- ௧ 

இவைகளன் ரி ஓபபுசோக்குகற்கு அவவபபொடிது Bow gs 
வேறு (Gr Baar Rav, 

மேற்கூறிய யாவும் மிகப் (பழ்பையானவைகளே, 

இக நாவின் பெ நமையையும, எனது சறுமையையும நன்குணா 

ந்தகவிவேககள் இபப இபபிற்காணாபம பிழைகளைப பொறுத்துக் 

சொள்வார்களென்று BU Ls ost, 

இப்படியே யான் எண்ணிய HaGain காரியமும் இடையூ 

றின்றி இனிது நிறைவேறும்படி. திருவருள் சுரக்கும்வண்ணம் எல் 

லாம்வல்ல முழுமுகுற்கடவுமாச் கெதித்து வாழ்த்தி வஇக்கின்றேன். 

'தியாகராஜவிலாஸம்' இங்கனம், 
இருவே ட்மீசுவரமபேட்டை 

ந.மு...) வே. சாமிநாதையன்ீ



பாரதம்பாடிய பெருந்தேவனார் 

முதலியோர்களின் வரலாறு, 
௧. பாரதம்பாடிய பேருந்தேவனார்:--இர்,நாலிற் கடவுள்- வாழ்த் 

இயற்றிய இவர் கடைச்சங்கப்புலவர்களுள் ஒருவர்; உரைக்டை இயற்று 

குலிலும் செய்யுள்செய்தலிலும் மிக்க ஆறறலுடையவர். இவர்பிறந்த 

இடம் தொண்டைநாடு; இது, 
6 * * on e ர. * . 

சீருறும் பாடல்பன் னீரா பிரமுஞ் செழுர்தமிழ்க்கு 

விரர்தஞ் சங்கப் பலகையி லேற்றிய விர.தகஞார் 

பார தம பாடும் பெருஈதேவர் வாழும் பழமபஇகாண் 
மாருதம் பூவின் மணம்வி சிடு கொண்டை மண்டலமே” 

என்னும தொண்டைமண்டல௪தகர செய்யுளால் விளங்குடின்றது, 
b ச 

gy டி ட் ஒ$ உரு * டி  இருவள் ளுவமாலயில், 4 எப்ப MCROnL யாரும்” என்னும் 

வெண்டா இவர் டுயற்றியதாக த்தெரிதலால், இவர்காலம உக்சரபபெரு 

வழுதியார்காலமென்றும, ௮ஃது இற்றைக்கு ௧௮௦0 அலலது ௨000- 
ச % ச ர 4 க ச a ~ 

வருஷத்திற்கு முற்பட்டமாக இருக்கலாமெனறும் தோற்றுகின்றது? 

பெர வனாரென்பது இவொது இயற்பெபா. இஃது இவரியற்றிய 

பாரதாசெய்யுளேத் தொல்காப்பியப் மிபாருளதிகார வரையில மேற் 

கோளாக எடுதழறுக்காட்டிம இடங்களில நரசிஞார்க்கினியர், “இர 

செய்யுள் பெருந்தேவஞரியற்றிபது "' என்று புலபபடுத் தியி நத்தலால் 

அணியப்பிம். பாரதச்கசை உரையிடையிட்ட பாட்டுடை/ செய்யு 

ளாக இயற்றியதனா?॥ பாசதமபாடிய பெருஈதேவனாரென்றும் இவா 

வழங்கப்பரிவர்?*் 

இவரியற்றிய கடவுளவாழ்ததுக்களுர் ஐங்குறு நாறு, அகரானூ 
று, புறநானூறு இவைகளிலுள்ளவைகள் சிவபெருமான் துதிகளாக 

வு், நற்றிணையிலுள்ளது திருமால் துதியாகவும், குறுந்கொகையிஓ 0! 
ளத முருகக்கடவுள் துதியாகவும,அகைகெண்ணாவில் 1 வழுடவிகரா 

அடவு அஇுபமவடழள்ளனவா கலால் இவருடைய கடவுள்வழிபாபெ 

கொள்கையும் இன்னவெனத்துணிர் து சொல்லக் கூடவில்லை. 

இவருடைய கடவுளவாழ்தீதுக்கள். நற்றிணைமுசலிய தொலை 

நூல்களின் முன்னர் வைக்கப்பெற் ஜிருச்சலும, ஐாதாமறையாகிய 

பாரதத்தை இவ ரியற்றியிர்த்தலும் இவருடைய (Lp ன்மையையுப 

சல்லிப்பெருமையையும் ஈன்கு விளக்கும்,



ஓரம்போகியார், அம்மூவனார். 9 
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மேற்கூறிய எாசதவெண்டாவையிஷ் கடவுள்வாழ்த்துச் செய்யுட் 
காயும், இருவள்ளுவமாலைச் செய்யுளையுமன் றி இவர் செய்கனவாச 
அகநானூற்றில் ஒரு செய்யுளும், நற்றிணையில் ஒன்றும் இப்பொழுது. 

தெரிகின்றன. 

. ஓரம்போகியார்:--இரநாலின் முதல் நாருயெ மருதத்தைப் 

ஓவர் கடைச் சங்கப் புலவர்களுள் ஒருவர். இப்பெயர் தாம்    
     

  

   

   

பாடிய 

பாஇயாமேன்றும், ஒரேர்போசயொாரென்றும, ஒன்னார் உழவரென்றும் 
பிர இகளில் வேறுபட்டுக் காண।ப்படுசின்ற த. Qari பருகத் இணையில் 

மிகப்பபின்று ் 4 அ தன்வளங்களை னிளங்கப்பரடு கலில் மித்த இற்ற 

'ஓுடையவர்; திிழ்நாட்டரரா மூவர்களாலும் பிு உபகாரிகளாலும் 

ஈன்கு மதிக்கப் y) aur, இவைகள் a இவரியற் டிய செய்யுட்களால் 

nN , எட்டுத்கொகையில் இவரியற்றிபனவாக இப் 

போது ௧௦.ச்-9ெய்யுட்கள், _ றன: (இறால் பருதம் ௪௦0, நற்-௨, 

குறுகி - ௪, ௮௧௩ “4 பு) க. இவற்றுள், கடட செய்யுட்கள் மரு 

தத்திணேயின் வளத்தையே seo 

ஈன்கு புலனாகின்ற 

இவராற் பாடப்பட்டோ ர்ச் ஓவர். அவர்களுள், முடிமன்னர் 

மூவர்: (௧) சேரமான்களில் அ கனவினியென்பவன், (௨.) வெல்போர்ச் 

சோன் கடுமான்கள்ஸி9 (௩) பாண்டியன்) கொடையாளிகள் இருவா: 

(௧) %* விராஅன், (92) * மத்தி. 

“95 வர்துள்ள ஊர்கள் நான்கு: (௧) தேனூர், (௨) 

.) இருப்பை, (௪) கஹார், நதிகள் இரண்ரி; (௪) காவிரி, (௨) 

  

௬. அம்மூவனார்:--இர்_நு லின் இரண்டா நாருகிய நெய்கற்றிணை 

யைப் பாடிய இவர் சடைச்சஙகப்புலவர்கவு,ள் ஒருவர்: இவர்பெயர் 

இடுகுறியோ காரணக்குறியோ யாதும் புலப்படவில்லை. ஈற்றிணே ௧௮ - 

ஆம் செய்புளிலும், புறகானூறு ௨௦0௯-ம் செய்யுளின் பின்லுள்ள 

 



10 கபிலர், 

வாக்யெத்திலும் கூவனென்று ஓர் உபகாரியின்பெயர் வச்இருத்தலால், 

ஹேவனென்ற பெயசொன்று பண்டைக்காலத்தில் வழங்வெர்கதென்று 
தெரிகிறது. இவர் நெப்தற்றிணையில் மிகப்பயின்றவார்; அ.தன்வளங் 

களை விளங்கப்பாடுதலில் மிக்க அற்றலையுடையவர். தமிழ்காட்டாசர்க 
நள் சேரன் பாண்டியன் என்னும் முடியுடைவேந்தர் இருவராலும், 
திருக்கோவ லரையாண்ட காரியென்னும் வள்ளலாலும் ஆதரிக்கப் 

பெற்றவர். சேரநாட்டுக் கடற்கரைப்பட்டினமாகிய தோண்டிநகரமும், 
அந்காட்டின்கண்ணதாகிய மரந்தைககாமும், பாண்டிராட்டுக் கடற் 

கரைப்பட்டினமாயெ சோற்கைககரமும், ஈகொட்டின்கண்ணகாயெ 

கோவலூரும் இர.நாலிலும் பிற தொகை நூல்களிலும் டஇுவசாற்பாராட் 

டப்பெற்றிருக்தலின், இவர் அந்நகரங்களில் இருக்தவரென்றும் இவர் 

காலத்தில் அவைகள் Lb) & விளக்கமு, ரிருர்தனவென், ரம் தெரிகின்றன. 

அகசானூறு ௩௫- ௮ம் செய்யுளிற் பெண்ணையாறு இவராற் பிறப்பிக் 

கப்பட்ளெள.து, 

எட்டுக்கொகையில் இவசியற் கிய செய்யுட்கள் - ௧௨௮; (நற், - ௮6, 

(FM. - நக, இர் நூல் நெய்தல் - ௧௦௦, HBT. - Gr.) 0 Maar ip wou பு 

ஏனைத் தொகை ால்களிலுள்ள ௨௭ - பாட ல்களிலும் நெய்தற்குரியன 

பல், 

௪. கபிலர்:--இர்.நாலின் மூன்றா நாமுய குறிஞ்சிக்கணையைப் 

பாடிய டவர் கடைசி சங்கப்புலவர்களுள ஒருவர்; | இப்பெயரசையுடைய 

புலவர்கள்சலளா.] இவர் குறிஞ்சித் இணையில் மிகப்பயின்றவா ;,அ தன் 

வளங்களை விளங்கப்பாடு ஈலில் மிக்க ஆற்றலுடையவர். இவற்றை இவ 

Aus Dus செய்யுட்கள் பலவும புலப் DS gio, இவர் (றக்க ஊர 

பாண்டிராட்டிலுள்ள திருவாதவூர். இது, திருவாலவாயுடையார் திரு 

வீளையாடற்டராணத்தில் ௨௨ - ஆவதாயெ நானோபதோஞ்செய்த இரு 
ச ௩ 114] * 6 

விளையாடலிலுள்ள 4ரிஇயார். மதூக நீழ ௩ னெட்டிலை பிருப்பை 

மென்மோர், காதல்கூர் பனுவல் பாடுங் கபிலனார். பிறந்த மூதூர், 

சோதிசேர் வகுள நீழற் சிலம்பொலி அுளங்கக் காட்டும், வேதநாயக 
ச . டர ® ச . ‘ 

னார் வாழும் வியன்றிரு வாத வூரால்' எனனும் ௩ - அம் இருவிரு,ச் 

தத்தால் வெளியாகின்றது. 
“ செடி மகி ne ல் 

% 0ெட்டிலை யிருப்பை வட்ட லொண்பூ, வாடா தாயிற் பீடுடைப் பிடி. 

யின், கோடேயக் கும்மே வாட்லோ CHL COV, பரதர் odour) gi gay முணமய் 

குஞ், செந்திலை யிறவின் சரேய்ச் கும்மே '” தமிழ்நாவலர்சரீதை,



கபிலர். 1] 

இவா ௮ஈகணவருணத் இனர்; புறநானூற்றில், (2.00) பாரீன், 

பரிலன்* மன்னு மர்கணன்” (௨௦௧) “யானே, தந்ைத தோழசீனிவ 

சென் மகள] ர கணன் புலவன் சொண்டுவர் தனனே” எனத்தம்மைப் 

புலப்படுத்தற்தாக இவர்கூறிய செய்யுட்களும், (௧௨௬) புஒன்முக் கற்ற 

வக்தணாளன்” ன மாறோகத்துநப்பசலையார் இவரைப் பூரீராட்டிக்கூறிய 
செய்யுளும் இதளை வலியுறுத்தும், 

வேள்பாரியிறுடைய உயிரரண்பரும் அவனுடைய அவைக்களத் 

அப் புலவருமாக இவர் விளங்கினார், தாம் விருக்பியவண்ணாம் அவன் 

தன் மகளிரைக் சொடாகது பற்றித் சமிழ்ரரக்டு தூவேக்கரும் அழுக் 
காறுற்று அவனைக் கொல்ல னைந்து கல்வதிகச்ரேனைகளோடும் அவன் 

மலையைச் சூழ்ந் தகாலை ல் அவர்களைச் கறிதும் மதியாது அவனுடைய 

அருமைக் குண ங்களைப் 'பூலப்படு தீஇப் பாடினர்; அவ்வருமைச் செய் 

யுட்கள புறகாணு நறிற் x ணப்படும், -அவனிறர்த பின்பு, இவர் பிரி 

UT OOP DI மனமூரு ப் பஞ் செ ய்ய! [களாற்புலம்பி, அவன் பு.சல்வியரை 

யழைக்துச்சென்று பணஜஞ் a rig கொள்ளும். இருங்கோவேள, விச் 

சிக்கோ னென்பவாகளைவேணி yp f 0 5 BOM LSID அவர்களை. வெறுத் 

அப் பின்பு அம்மகளிர்க்கு 14 பன்ஞ் செய்வித்தும் தம்முடைய நட்புக் 

கடனைக் கழிழ்தனர். 

ஆரிபவாசன் பிரகத்தீனை aX மிழுரிவித்தற் கக் குறிஞ்சிப்பாட்டை 

அருளிச் செய்தனர். கேர்மான் செல்வக்கடுங்கோ வாழியா தனைப் பாடி 
நாருயிரங் காணமும் இவன் ஒரும€ மீதேறிச் கண்டுகொடுத்த காடும் 

பரிசிலாகப் பெற்றஷீர். பச்துப்பாட்டினுள் ஒன்முகிய மேற்கூறிய 

குறிஞ்சிப்பாட்டும், LB Con ain (pcb OK க் ந்கினுள் ஒன் முகிய இன்னாகாற் 

gin Pout Qs plus sn oar, 

(ரீ ௪௧ - அம் இருமுறை! யில் வரதள Ng ழ்த்தநாயஞர் திருவிர்ட்டை 

மணிமாலை, சிவபேருமான் திருவிரட்டைமிமாலை, சிவபேருமான் 

திருவந்தா தியெி ணும் பிரபந்தங்கள் ஹேன்றையு% அருளிர்செய்த கபில 

தேவகாயனா௦) ன்பவர் இவசேயென்று பெரியோரியகூறு வா். 

இருவிளையாடற்புசாணத்தில், Qo sgn பிணக்குத்தர்த்த 

இருவிளையுர்_ல், ௬ - ஆம் திருவிருத்தத்தில், “ஏனையர்சாதி சொன் 

னவன் கபிலன்!” எனச சிவபெருமான் கட்டளையிட்/ ருளியதாக வற் 

தஇருத்ததுங் காண்சு. 
8 ச் 

ஹேற்கூறியவற்றையன்றி, இவர் ௮ருளிச்செய்தன்ோக gar 

செய்யுட்கள் இப்பொழுது இடைக்கின்றன, அவற்றுள் அகவநீடாக்கள்;
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(மெட்டு நடுவிருப்பை என்பது ன்று, வெண்பா; ௧, ani ள்ளுவ 

மாலையி ஓ்ளள  இனையளவு" என்பது), கலிப்பாச்கள் - ௨௮ 

தொகை, கு ஞ்சிக்கலி.) 

ப சி 

இவருடைய செய்யுட்கள் மிக்க இணிமையையுடையன்; பழைய 

உரைகளில் உதாக்ணமாகக் காட்டப்படும் *தழிலரதுபா என்னும் 

தொடாமொழியே இதனை வலியுறுத்தும், 

இவரியற்றிய பரிடல்களை உறறுகோக்குகையில், இவர் குறிஞ்சித் 

இணையில் மிசப்பயின்* வென்றும் அதன்வளங்களை விளஙகப்பாடு 

தலில் மிருக ஆற்றலுபையவரென்றும் தெரிரின்றன். 

* « a ry ச ் க 

மேற்கூறிய பாடல்களில் கு. நிஞச த்திணை PLT TANG BOM - FA 

(அுகவல்கள் - GQ; sAh sada - 240.) 

இவருடைய வாக்கில் விகாயகக்கடக 

நடைய திகள் aus Bem ds 

தலாற் சமயக் கோட்பாட்டில் | இவர் பாரத் ரதம்பாடிய பேருந்தேவனாரைப் 

 போன்றவராக எண்ணப்படுகிஞுர். 

ள், முருகக்கடவுள், சிவ 

பெழுமான், பலதேவர், இரும்£ல் Baur ag 

எட்டுத்கொசை, பத்துப்பாட்டு, பகினெண்ரீழ்க்கணக்கு என் 

னம முத்தொகு தி நூல்களி ஓ! (வருடை! பாடல்களும் ால்கஞைம 

கலநதிருத்தல் இவரது பெருஜையை விளககுகின்ற து. 

“அரரவை பணிய வழ£மபுரிகது வயங்கிய, மநும்புரி கொள்கை 

வயங்குசெஈ நாவி, gpa mors | கவலையி னெஞ்ச, னனவிற் பாடிய 

நல்லிசைக் கபிலன்” (சீதிற், ௮௫ எனப பெருங்குன்றூர் கிழாரும், 

“ வெறுதத கேள்வி விளங்குபுகழ்சி கபிலன் ” (புறநா. ௫௩) எனப 

பொருந்திலிளங்கீரஞுரும், “புலனமுகி கற்றவகதணை, ஸனிரஈது ரென் 

மாககட் கினியி னின் றி, பாகதிரை நிங்கப் பாடினன்” (மே. ௧௨ Fr), 

* பொய்யா நரகிழ் கபிலன் ” (ஹே. ௪௭௬) என மாறோகத்து ஈப்பசலை 
யாரும் if டியவ $றைபபார்மகையில் இவருடைய மனம் வாக்குக் 

காயங்களின் தூய்பையும அறம்புரி கொரர்கையும பெரும்புலமையும் 

ன் ் டமையும நட்பின் பெருமையும் ஈன்கு விளங்குகின்றன. 

இவசாற் பாடப்பட்டோர: '-அழுதை, இ ங்கோவேள, ஓரி, சோ 
மான £ செல்வக்கம ிநசோவாழியா, தன, கள்ளி, மலையமான் இருமுடிக்கா ரி, 

விச்சக்கோன், வேள்பாரி, வையாவிக்கோப்பெரும்பேகன் என்பவர்கள்,
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கொல்லிமலை, பறம்புகாடு, பறம்புமலை, முள்ளூர்மலை, மூள 
கானமேட பவைகள் படரத் பாராட்டப் பெத்திருத்தலின், அ வகள் 

    ௫ ணர்' என்று வழங்குகிற 

தொகைநிலைத்தொடரால் க்கும், திருவாலவாயுடையார் 

இடைக்காடருக்கும் சிறந்த ந னாராக இவர் எண்ணப்பூகிழர். வீர 

சோழிய தொகைப்படதம், ௬-ஆம் கட்டளைக்கலிக் துறையுசையால் 

   எழு இயவுரையால், 

$பிணீாற் செய்யப் பெற்றகான கபிலமென்ு ஒ௫ நாலிருப்பதாகத 

தரிரின்றது. 

௫. ஓதலாந்தையார்:--இர் தா லின் கான்கா, நாடு ய பாலைக் இணை 

யைப் பாடிய இவர் கடை ர ரங்கப்புலவர்களுள் ஒருவர். (அதன்தர்தை 

யென்பது ban SOU ன்று [ருவியே தின்பது பழைய உரையாசிரியாக 

ளுடைய கொள்ளை.) பாலைச் இணையிலேயே இவர் மிகப்பபபின் 9 வர்; அதி 

னியல்பை! விளங்கப் பாரிகலில் மிக்க ஆற்ற லுடையவர். கு௮ச்சொசை 

யில் ௩-ம், இந்நால்பாலையில் ௧௦௦-ம், இவரியற்றிய செய்புட்கள், 

௬. பேயனார்:---இர், ராலின் ஐர்சா, நாருரிய முல்லைக்திணையைப் 

பாடிய இவர் கடைச்சங்கப்பு லவர்சளுள் ஒருவா; முல்லைத் இணையில் 

மிகப்பயின் றவர்; அ.த்தணைவளங்களை விளங்கபபாடுதளில் மிக்க ஆற்ற 

லுடையவர். மற்று க்தொசைகளுள்ளே குறுந்தொகையில் மட்டும் ௪- 

அசவற்பாக்கள் இவர் செய்தனவாகக் காணப்ப?கின்றன. அவற்றுள், 

க-செய்யுட்கள் முல்லைத்திணேயைக் குறித கனவே, இனால், இவரு 

டைய பயிற்சியும் ஆற்றலும் புலப்பரகின்றன். இவரியற்றிய செய்யுட் 

கள் மேற்கூறிய ௧௦௪-என்றே இப்பொழுது தெரிகின்றது, பேயனென்



14 கூடலார்கிழார், மாந்தாஞ்சேலிரும்போறையார். 

௮ம் பேயாரென்னும் இவர்பெயர் பிரதிகளிற் காணப்படுகின்றது. யாப் 
பருங்கல விருத்தியுரையில், 

* “சறைப்பற் பெருமோட்டுக் காடு கிழவோட் 
கரை தீதிருந்த சார்தைக் தொட் டப்பேய் 

மறைக்குமோ மாட்டாது மற்றுந்தன் கையைக் 

குமைக்குமாங் | ௩ரங்கத்தி கொண்டு” 

வன்னும் வெண்பாவை மேற்கோளாக எடுத்துக்காட்டிய 91% KO லுரசை 

யாகிரியர், *இது பூததிதாரும் 1 காரைக்காற்பேயாரும் பாடியது) இது 

வும் இரண்டாமடி. குறைந்துவர்தது கண்டுகொள்க” என்று எழு தியிருத் 

தலாற் காரைக்காற்பேயாரென்று ஒருவர் பண்டைக்காலத் தில் பாடும் 

வன்மையுள்ளவசாக இருர்தாரென்றுமட்டும் தெரிகின்றது. அவரும் 
இவரும். இறுவோ வேறோ யாதும புலப்படவில்லை. 

௭. புலத்துறைமுற்றிய கூடலூர்கிழார்:--யானைக்கட்சேய் மார்கரஞ/ 

சேரலிரும்பொறையாரின் வேண்டுகோளின்। டி. இர்நாலைக் தொகுத் 

தோராய இவர் கடைச்சங்க 7 1 /லவர்களுள் ஒருவா, ஈலேகாட்டின் 

கண்ணதாகிய உட லூரிழ் பிறவா; வேளாளர்: கூட லூர்டிழாரென் 

பது இவா இயற்பெயர், மேற்கூறிய அசசஈரால் மிக ஆதரிக்கப் பெற்ற 

வர். அவரிறகத பின்பு ஒருவாற்றுனும் பிரிவாற்றாது மிகுவருந்திப் 

புலம்பினர். இவர் வருந்இப் புலம்பிய செய்யுள் புமராஞூற்றில், 

௨௨௯ - அவ 3. சேரகாட்டின் கண்ணதாகிய மரந்தையென்னும் ஈகாம் 

இவசாற் பாராட்டப்பெற்றுள்ள.து. இவரிய மறியனவாகக் குறுதொகை 

யில் ௩- செய்யுட்களும், புறநா ஜாற்றில் ஒருசெப்யுளும் காணப்படுகின் 

றன. பதினெண்டழ்க்கணக்கினுள் ஒன்றாகிய முதுமொழிக்காஞ்சியை 

அ௮/ரநளிச்பெய்க பதுரைக் கூடலூர்சிழாசென்பவர் வேறு, இவர் வேறு. 

இவா காலத்துப் புலவர்கள் -கு௮ுங்கோ ழியூர் கிழார் ௦ ur fs Ble ow ey 

சரனாரென்பவர்கள், இவா பெயர் ௩டலூர்டுமாசெனவும வழங்கும், 

சான்றோசாற் சிறப்பித்துக் கூறப்படும் புலக் க po sur என்னும் 

syn Buns Dai hao ாலாராய்சசியின் மிகுதியைப் புலப்படுத்து 

கின்றது. 

௮. யானைக்கட்சேய் மாந்தரஞ்சேரலிரும்போறையார்:--புல,ச். துறை 
(ற்றிய கூடலூர்கிழாரைக்கொண்.9 இற நாள 5௦ தாகுப்பித்தோசா சிய 

இவ்வெண்பா, மிக்க வேறுபாட்டேன் கம்பர்பாடியதாகச் சனிப்பாடற் 

கிரட்டிற் காணப்படுனெ றத;” | *கூன்கத்தி' என்றும் பாடம், 

காரைச்சாற் பேயம்மையாரெனறும் பிரதிபேசமூண்டு,



யானைக்கட்சேய்மாந்தாஞ்சேரலிரும்போறையார். 15 

இவர் சேராட்டாசா; சோபரம்பரையிற் பிறந்தவர், மகாவீரர்; பெரு 

வண்மையையுடையவர்; செங்கோலினர்; யானையின்து பார்வைபோலும் 

பார்வையையுடையவர்; கொல்லி மலைக்குத் தலைவா்; விளள்சிளென்னு 

மூருக்குப் பகைவன் வந்த துன்பத்தைத் தீர்த்தவர்; கபிலருடைய 

ஈண்பர்; கடற்கரையிலுள்ள கொண்டியென்னும் ஈகாத்தை ஆண்டவர்; 

ஒருகாலத்துப் பாண்டியன் தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ் 

செழியனோடு போர்செய்து அவனாற்பிணிப்புண்டி ருந்து வலிதிற்போய்ச் 

சிங்காதனத்திலேறிக் குறுங்கோழியூர்டிழாராற் புகழ்ந்து பாடப்பெற் 

(ரர், சோழன் இராயசூயம் வேட்ட பெருக ளெளியோடு போர் செய்த 

வா; இவர் பெயர் சோச்சேரமான் யானைக்கட்சேய் மார்தாஞ்சேர லிரும் 

பொறையெனவும், சேரமான் யானைச்கட்ரேய் மார்காஞ்சேலிரும் 

பொறை யெனயும், சோன் மாந்த ரே ரலிரும்பெ [மை யெனவும், மாந் 

BICKCTI silo ரறை GUIS DILL 4 LLG ILD பொறையெனவும் தொகை 

ரீல்களில் வழங்குசின், ne 11 Ewavipss | 5 (B - ம் திருக்குறளின் 

விசேடவுரையில் இவருடைப் பெபரை மேற்கோளாக எடுக் அக்காட்டிப் 

பொருளெழு இ விளக் பிரக 9? சேோபரம்பரையில் மாந்தரனென்று 

ஓரரான் மிக்க புகழ்பபெற்றவனாக இர கானென் ற பஇற்றுபபத்தால் 
தெரிரின்றத. இவருடைய பெயர்த்தலைபில், கோ Bs sear என்ற 

4 டைமொழி ரை படா ஸபரின், இவர் Qe pres தாகுப்பிக்குவ 

காலத்தில் இளவரசராச இரு5காென் அம் தொகுபடித்கபின்பே முடி 

புனையப் பெற்றுரென்றுந தெ No aor moor, [கோவென்பது பண்டைக் 

கால த்தில் முடிபுனைரதபின்பு (குடி.ப்பெயரோடு 05) 9க்சப்படிம் பட்டப் 

பெயர்) கோசபோன், கோ/சோழன், கோப்பாண்டியன் என்பவர் ர 

இணர்க.] இவரிறஈத /ரின்பு பிரிவாரது வருர்இப்புலம்பிப கூட வரர் 

ழொருடை! yO, 3/0 3/0 யலழ் Dt. in” என் னும் செய்யுள் (பூ றநா. 

௨௨௯.) இவருடைய YG OME 2 விபே டங்களை இனி. து புலப்படுத் 

திம்; இவரைப் பாரடி.ய । [லவ7 சள கு றுங்கோழியூர்சி த் றார், பொ ந்தி 

லிளங் சேனர், உட ஷா கறார். மிர் ர்ளுள் இவரிகக பின்பு மிருந்தவா 

BL. ayn FOL,



| 
சடவுள்வாழ்த்து. 

௧, மருதம். ௧. 
ச, வேட்கைப்பத்து, 
௨. வேழப்பதி த. 
௩, கள்வன்பத்து. 
௪, கோழிச்குரைத்தபம் தி, 
௫. புலவிப்பச்,அ. 

௬ தோழிகூற்றுப்பத்து, 

a. Gy shin ous gi 
ல, புனலாட்டுப்பச்ற, 
௯. புலவிலிராயபத்து. 

௧௦ எருமைப்பதறு, 

௨. நேய்தல். ௬௬. 

௧௧, சாய்ச்குலைச்சபத்து 
௧௨. கோழிக்குரைச்தபத்து 
௪௬, இழவற்குரைத்தபத்து, 
௧௪. பாணற்குரை தபச. 
BE. ஞாழற்பத்.த. 

௧௭. வெள்ளாங்குருகுப்ப.த. 
௧௭. சிறுவெண்காச்கைப்பச் த. 
க௮ சொண்டிப்பர்ு. 
௧௯ செய்தற்பதது. 
௨0. வளைப்பத் து. 

௬. குறிஞ்சி. ௬௨. 

௨௪, அன்னாப்வாழிப்பச்து. 
௨௨, அள்னாய்ப்புத்து. 
௨௩. அமமவாழிப்பத்.து 
௨௪ தெயயோப்பத்து 
26) வெறிப்பத்து. 
௨௬ குனறக்குறவனபத்ழு. 
௨௭: சேழற்பத்து. 

சூசீபத்தி)ம். 

அவவ இவத 

நகம், பக்க. 

க | ௨௮. குரச்குப்பத் து, ௮௩ 
௨௧. இள்ளப்பத் த. Har 

தட மஞ்ஞைப்பச்,த, ௬௦ 

டு ௪. பாலை. ௯௪, 
௬ | ௬௧. செலவழுங்குவித்தபத்து. ௬௪ 

௧௨ | ௬௨ செலவப்பச்து. க்கு 
கடு | ௬௩ இடைச்சுரப்பத்து ௧௩ 
க௮ | ௬௪. தலைவியிரங்குபத்து ௧0௨ 
௨௦ | ௬௫. இளவேனிர்பத்து, ௧03 
௨௬ | ௬௬. வரவுரைத்தபத்று, ௧0௭ 
௨௫ | ௩௭. முன்னிலைப்பத்து, 20௩ 
௨௧ | ௩௮, மகட்போச்செயவழித் 

சாயிரங்குபச்து. ௧௪௨ 
௬௯, உடன்போச்டுன்௧ண் 

௬௫ இடைச்சாரத்துரை த்த 
நன் Ld gi. ககர 
் ௪0 /௦றிகரம/பப்றி, ௧6 
& 
ne. டூ - மூல்லை. ௧௨௧, 
௪௫ ௪௧ செவிலிகூற்றுப்புத்து, SLE 
௪௯ : ௭௨. இழவன பருவம்பாராட்டுப் 

  
௫௨ புத்து, Go tn 

Gis) | wa. Mra dg. ௧௨ ௫ 

௫௯ | ௪௪. புறவணிப்பத g- ௧௨.௪ 
௪௫. பாசறைப்பழ்து, $2.4 
௪௯, பருவங்கண்டு இழத்தி 

௬௨ யுரைத்கபதகது. ௧௬௧ 
௬ரி | ௪௭. தோழிவற்புறுர்சபச்து. ௧௬௩ 
Ge ௪௮. பரணன்பத்து, ௧௩௭ 
௭௧ | 8௧. சேர்லியங்சொண்ட 
௭௫ பத்த. Sih 
௭௬ | ௫௦. வரவுச்சிறப்புை த்த 
௭௯௬ ' பத்னி, ௧௪0



a. 

கணபதி துணை, 

ஐங கூறு நூறு. 
வடக்கன்.   

[கடவுள் வாழ்த்து.] 
x Bev மேனி வாலிழை பாகத் 

தொருவ னிருசா ணிழற்8ழ் 

மூவகை யுலகு முகிழ்த்சன முறையே, 
வாழ்த்து. 

பாரதம்பாடிய பேருந்தேவனார். 

st eomaye? மகவை 

க -மரு த ம். 

gree 

க.-வேட்கைப் பத்து. 
ttm 

க, வாழி யாதன் வாழியவினி | 8௭ 

செற்பல பொலிக பொன் பெரிது இறக்க 1) ௦ 

வெனவேட் டோனளே யாயே யாமே 

நனைய காஞ்சச் சைய சிறுமீன் 

யாண ஞூரன் வாழ்க 

பாணனும் வாழ்க 4 வெனவேட் டேமே. 

என்பது, புறத்தொழுச்சத்திலே நெடிகாளொழு), இது தசா.2' எனச் 

தெளிர்த மனத்தனாய் மீண்டு தலைவியோடிகூடி ஒழுகாரினற தலைமகன் 

தோழியோடு சொல்லாடி, *யான் அவ்லாஜொழுக நீயிர் நினைத்ததி௰ம் யாத! 

எனருற்கு ௮வள சொல்லியது. 

(பழையவுமை.) காவறபொருட்ி அரசன் வாழ்க; விருந்தா | 

தீற்பொருட்டு ரெழ்பல பொல்க ; இரவலர்க்கு ர் சறபொருட்டுப் பொன்மிக 
    

கமல வகதககுள் வர. 

(பீரதிபேதம்.) * (மாலு மேனி", 'மாமலா மேனி ர் எள வேட்டோமே.[௮:௪௦.]



௨ ஐங்குறு நூறு [முதலாவது 

உண்டாகுக' என யாய இல்லறத்திறகு வேண்வென விரும்பி ஒழுகிய தல்ல த 
பிறி.துகினைத்திலள் ; அவள் இத்தன மயனளாக, 8ீ ஒழுயெ ஒழுக்கத்தால் கினக் , 

கும் நின்னொழுக்கழ்தித்குச் அணையாகிய பாணனுக்கும் திங்குவருமெள றஞ்சி, 
(யாண ரூரன வாழக, பாணனுர் வாழக' என விரும்பினேம் யாங்களெனற 

வாறு. 

தலைவியை யாயென்றத, புலர றனர் காரணமாயின உளவாசவும் அவை 

மனங்கொள்ளாத சரடபைகோக தோழி யாக்களென உளப்படுத்த.து, ஆயத் 

தாரைகோக்கியெனக் கொள்க. | பூவம் புலாலும ஒக்கவிளயும் ஊரனென்றத, 

குலமகளிரைடபோலப பொதாகளிரையும ஒப்பச்கொண்டொழமுகுவானென்ப 

தாம். 

அ.னவினியெனபான, சே மான் களிற் படடடூடைத் தலைமகன். (க) 

௨. வாழியாதன் வாழி பளினி 

விளைக வயலே வருக விரவல 

ரசெனவேட் டோளே யாயே யாமே 

பல்லிகழ் நீலமொடு செய்த னிசாக்குக 
தண்டுறை யூரன் கேண்மை 

% வழிவழி சிறக்க வெனவேட் டேமே. 

இதுவுமது. 

(ப-.) தலைவி ௨றமமரினக ௮ ஒழுகினாள் ; யாககள் நினகாதல 
அவள்மேற சுருங்குகன௱ தநறக, நம சேண் ॥.1ஈ. வழிவழிச்சிறக்க" என 

விரும்பினேம; று 

சிறப்புடைட கருஙகுவளை புட 8வ சிறபபிலலா 3. மெய வரிகாககு மூர் 

னென்றது, குலமகளிருடவே பொதுமகளிர் கடவ ௨ (௨) 

௩, வாழி யாதன் வாழி யவினி 

பால்பல ஒு.றுக பகடுபல சிறக்க 
வெனவேட் டே ளே யாயே ய/மே 

... வித்திய வுழவ। * ரெலலொடு பெயரும 

பூக்களு gator pow inden 

வாழ்ககை பொலிக வெனவேட் டேமே. 
*. 

இதுவுமது 

(11- மை) சிலைவி இவையே ரி கழு ப. கனுள $) வன பொது மனை 

யில வாழககையொழிஈ அ பன்டனையி/ல வாழவாஞாச வ வேட்டே யாக 

கள்; at~ pl, 

+ 
பி -ம்) வழிவழி றச்! 4 ரொலலொடு பேரும்! 
6



மர்தம்.] ௧, -வேட்கைப்பத்.து. ௩. 

மேல் விளைதற்குவித்திபு உழவர் pity விளைந்த ender செல்லோடு 

பெயரூமென்ற௪, பினவரும் பரசகைபர்க்கு வருவாய்பண்ணி yearend go 

உளராகிய பரரசையரோடு இன்ப நுகர்வானெ னபகா॥ம். (௯) 

௪. வாழியாதன் வாழி யவினி 

பகைவாபுல். லாச பாரப்பா Oat ge 

வெனவேட் டோனே யாப பாமே ர 

பூத்த SHLD Vp கப்த்த ரெல்லிற (5721 

கழனி யூன் மாரபு 

பழன மாகற்க வெனவேட் டேமே, 

இதுவுமது. 

(ப-ர.) இவள் இல்லறமே விருமபியொ.ழுகணொள்; * அவன் மார்பூ 

ஊரவர்க்செல்லாம் பொதுவாடுய பழ மபோலாது இவட்கேயுரிக்காக' என் 

விரும்பினேம் யாங்கள்; எ- று . ve 

பூச்துப் பயன்படாக்கரும்பினையம கா புகப் பயன்படும் செல்லினையு 

மூடைய/ஊரனென்றது, ஈன்று பயன்படாப் பொது ௦சளி ஈயும் மகப்பபர்து 

பயன்படும் குலமகளிரையும ஒப்பநினைப்பான; எ-று. (2) 

ட. வாழியாதன் வாழி யவினி 

பசியில் ல1குக பிணிசே ணிங்குக 

வெனவேட் டோனளே பாமீய பாமே 

முதலைப 2பாதது முழுமிீ COD” 

தண்டுறை யூரன o polain ~ 

முன்சுடை நிற்க வென்வேட் டெ.மே. 

இதுவுமது... 

(பூ. மை.) இவள இல்லமபேவி நியபியொழுகினாள், யாங்கள் (அவன்றோர் 

பிறமகளிர்முன்சடைரநிறறலொழிஈது எமமுளனகடைறிகக' எனவிரும்பினேம்; 

er = gv. 

(முதலை ...ஊளான்' ௭௩ து, ஒருங்கு வழவா வாப பழமைசோக்காது 

உயிர்கவரவானென்பதாம (@) 

௬, வாழியாதன் வாம் யவினி 

வேர்துபசை தணிக பாண்பெல ஈந்துசு 

வெனவேட் டோே யாபே யாமே 

மலர்ச் த. பொய்கை முரைத தமரைத 

தண்டுமை யூரன் வரைக 

வெந்தையுங் கொடுக்க Carey Can டேமே, 
கை mre கனரக கள்யவுஷுகையவக்குவம பவடவவ வவககவை, cet ee eet “வலய படட ட, 

(பீ -ம்.)% ந 4பகையர்' 
 



௪ ஐங்குறு நூறு | முதலாவது 

எ.து, களவினிற் பலகாளொழு வந்து வரார். தகொண்ட தலை 

மகன் சோழியோடுகொல்லாடி, பான வரையாது ஒழேகுன்றகள் 3: நீயிர் 

இக்கு இழைத்திருர்ச திறம்யா,து?' என்றாற்கு வள் சொல்லிய 2, 

(பரை, நின்னை எதிர்ப்பட்டவன்தே ரீ வரைந்தாயெனசக்கொண்டு 

இல்லறத்திற்கு வேண்டுவனவிரும்பி ஒழமுயெதல்லது தலைவி பிரிதொன்றும் 

'சிளைத்திலள் ; யாங்கள், 'தனற (பொபசைக்கு HOMES தாமரையை 

யுடைய ஊாரனாசலால், ௮க்தண்டுமையூரன் மனைக்கு அ௮ணியாம்வண்ணம் 
இவளை வரைவானாக ; எந்தையும் கொடுப்பானாக' என விரும்பினேம்; எ று. 

ஈண்டுசதலைவியை பாபென்றது, எதிர்ப்பட்ட ஞான்றே கற்புப்பூண் 

டொமுகுகின்ற சிறப்பைநோச்சி. (a) 

௭. வாழி யாதன் வாழி யவினி 

- யூறநனி றக்க வல்லது கெடுக 

வெனவேட் டோனளே யாயே யாமே 

யுளைப்பூ மருதத்துக் ளைக்குரு கிருக்குர் 

தண்டுறை யூரன் ! றன்னூராக் 

கொண்டனன் செல்க வெனவேட் டேமே, 

இதுவுமது. 

(ய - ரை,) இவள் நினை எதிர்ப்பட்ட ள் ஹே வரைரஈதாயெனக்கொண்டு 

இல்லறத்திற்குவே............ ப பச பவட (cr) 

௮. வாழி யாதன் வாழி யவினி 

யரசுமுறை செய்க களவில் ல1குக 

வெனவேட் டோனளே யாயே யாமே 

யலங்குசனை மா௮த தணிமயி லிருக்கும 

பூச்சஞ லூரன் சூளிவண் 

வாய்பப தாக வெனவேட் டேமே, (௮) 

இதுவுமது. 

௯, வாழி யாதன் வாழி யவினி 

நன். றுபெரிது றக்க இதில் லாகுக 

வெனவேட் டோனளே யாயே யாமே 

குயலா£ காரை போர்வித் சேக்குச் 
sree tne Miner pects ~~ oe te சக்வதனை்வக் னு Ime ON remem 

~ 
one deere yy eg ot 

Wd -  ) * Bude நினை த்திருஈ்தஇிறம்." ர சன்னூர் கொண்டனன்!



மருதம்.] ௨--வேழப்பத்து, ௫ 

தண்டுறை யூரன் கேண்மை உ 

யம்ப லாகற்க வெனவேட் 2ே 2 டமே, - 

இதுவுமது. 

(ப -ரை,) *4இனப .நகர்ககவள் செல்வனை ச்கண்ணே லவவைகும்வண்ணம் 
வரைய துணையம் நவன்சகேண்டை அம்பலரகாகொழிச' எனவிரும்பினேக் 

யாங்கள்; எ-று, (௯) 

௧௦, வாழி யாதன் வாழி யவினி 

மாரி வாய்க்க வள௱னி சிறக்க 

வெனவேட் டோளே யாயே யாமே 

பூத்த மானுத்துப் புலாலஞ் சி.றுமீன் 

றண்டுறை யூரன் றன்னொடு 

கொண்டனன் செல்க வெனவேட் டேமே 

ஓலுவுமது. 

(ப-ரை ) இவள் நினனை எதாபபட்டவனறே வரைஈ காயெனக்சொண்டு 

இல்லறத்திறகு வேண்டுவன விருமபி ஒழுஇஞெள் ; .பாங்கள், “இவன் வரத்து 

கொள்ள நினையானாயின, பூத்திமாவினயும் புலாலஞ்சிறுமீனையுமுடைய ஊர 

ஞூதலால், ௮தறகேற்ப, எமமார்க்கண் அறச்தகொடுகிலைவசையாற கற்புடைஎம 

யும் எதிப்பா.ஃடினால் ௮ல ௫௦ இளைபபவாயிறு உ உடன கொணடு செல்வாளாக' 

என விரும்பினோ ௨, of - (௧௦) 

க வேட்கைப்பத்து முற்றிற்று 
அவித்தை > 

௨. வேழப்பத்து. 

  

௧௬, மனைஈடு வயலை வேழஞ் சுறறுந 

ge POs apres கொடுமை காணி 

நல்ல னென்றும் யாமே 

யல்ல னென்னுமென் தடமென் மோளே. 

- து, பாணனமு தலாயினார்க்குக் தலைமசனகொடுமை உமி வாயிர் 

மறுத்த "a gloat கழதிய பாங்கறகு வாயினேர்வாச் சொல்லிய தி: மலேவன 
எவ்வாறு தப்பியொழுகிலு.ம் அவன கொடுமை நின்னாற £ புலப்பமிதல oat gy 

எனறு கழதிய பான்கி ௭ தலகள் சொல்விடிதாஉமாம் 
ரகம 

  

வகு வழுத்த க ஞ் neon eu woot omy ek 

(பி. மடி * (செயவெயலை' 

//:2டி.க௪ Joly“
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(ப-ரை,) மளைக்கண்வயலை புற, ச்துவேழம்சுற ஹமுரனென் றது, மண 
மனைச்கண்ணே வைகுஞான் றம் பாரச்தையாதிறமே சூழ்வானென்பதாம்.. ( க) 

௧௨,  கரைசோ வேழங் சருமபிற் பூக்குர் 

PCH po sr x கொடுமை ஈன்று 

| மாற்றுக 2 தில்ல WIT LD 

தோற்க இ இில்லவென் றடமென் மோளே, 

எது, உழையர் ! நெருங்கக் -. நியதிறமும் சன அ தற்றுமையுநினைர் த 
வாயில்ரேரச்கருதிய தலைமகள் பாத்தையர்க்குப் பினபும் அவன் இறப்புச் 

செயதானெ ன்பதுகேட்டுிட் பொழுளாடக் கருச்கழிஈது தன்னுள்ளே சொல் 

ous ga. 

(ப-ரை.) கரைமருக்குகிற்கும் வேழம் வயலகத்துவிளைச்கும் திங்கரும்பு 
போலப் பொலியுமாரனென்றது, பொதுமகளிர்க்குக் குலமகளிரைப்போலச் 
சறப்புச்செயகிற்பான்; எ று. (௨) 

௧௩. 1 பரியுடை ஈன்மான் பொங்குளை யன்ன 

வடைகரை வேழம வெண்பூப் பகர 

தண்டுறை யூன் பெண்டி॥ 

$ துஞ்சூர் பாமத்துஈ துயிலறி பயலே. 

ஏ து, வாயிலாயபபுச்சார்க்குக மலைகள், ' ஏவன்பெண்டிர் நள்ளென் 
யாமத தும தயிலார் ; அவர றியாமல் அவனவருநதிறமயா ?' எனச்சொல்லி 

வாயினமறுதத.து. 

(ப-மை.) பரியுடைகளமான தலைச்சணிஎ2. வெண்கவரிபோல் வேழ2 

வெண்பூவைக் கொள்வாளரைச்குறி ுச்கொடுக் தூமரனென்றது, ஈன்றுபோலக 

சாட்டும் மம்ரலசதினைவிற்பார் வாமுமணான, எற, (௯) 

௧௪, கொடிப்பூ வேழங் தீண்டி யயல 

வடுக்கொண் மாத்து வண்டனிஈ நுடங்கு 

மணித்துறை யூரன் மார்பே 

| பனித்துயில் செய்யு மின்சா யற்ற, 

(பி-ம்.) * “கொடுமைசாண" | (நெருக்கி | புரியுடை, (புரிவுடை” 

சு௫சம்யாமத் 2 'பணிச்,துயில்'



மருதம்.] ௨. வேழப்பத்து. of 

எ-து, தலைமகள் புணர்ச்சிவேட்கையைச் குறிப்பினான் உணர்ச்ச சோழி, 

௮வன்கொடுமை நினையாது ஐவன் மார்பை Ber egy ததருயான் றது 

என்னை?” என்றாட்கு 'அவன்கொடியனேயாயினும், அவன் மார்பு குளிர்ச்த _துயி 
லைச்செய்யும் இனியசாயல்யுடைத்து, ஆசலாறகாண்' எனச் சொல்லிய. 

(ப-ரை.) நீண்டபூவினையுடைய வேழம்திண்டிகலான் வடுக்கொண் 

மாத் துவண்டளிர் நுடங்குமென்றது; பரச்சையரால் சனச்கு உளவாயெ 

மெலிவு கூறியவாறு, (௪) 
® 

6B. Proenravr®  inc9.i Ban p விரும்பிய 4 வொண்டழைப் 

புனலாடு மகளிர்க்குப புணா அணை யுசகும் 

வேழ மூதா ரூர 

SOT Goi sy மூரனல் லன்னே 

எ-து, சேணிடைப்பிரிகதுவசது உடனுறைசெற பமகற்குப் பூறசு 

தொழுச்சம் உளதாகன றதென்று குறிப்பினு.॥ணாது கலைமகள் வேறுபட 

ளாக, தோழி அதனையறியாது, அவன் உடனுதையவும் வேறுபடுகின்றது 

எனனை:' என்ருட்கு ௮வள் சொல்லிய 

(ப-ரை.) புளலாடு மகளிர்க்குப் புணாகச 1 துணையை உதவுன்ற 

வேழத்கதையுடைய ஊரனாசலாற் புளலாடும பரத்தையர்க்கு வேழஞ்செயவன 

வெல்லாம் செ.பவானெனபசாம் (இ) 

௧௬. ஒங்குபூ Cains BI & ஆம்புடைத் தரள்காற் 5 

சிறுசொழு மகளி ரஞ்சனம பெய்யும் " | 

பூக்கஞு லூரனை யுள்ளிப் 

பூப்போ லுண்கண் பொன்போரத் தனவே, | 

எ. து, வாயிலாய்ப்புகுர்சார்க்கு.ச் தோழி | வன் வரவையே நினைத்து 

இவள் கண்ணும் பாசதன ; இனி ௮வன வாது பெறுவது எனனை!” எனச் 
சொல்லி வாயின் மறுத்தது. 

(பஃமை) *ஒங்குபூ .. ரன! எ-று இழிசாக்குப் பயன்படுமரன் ; 

எ-று. (+) 

௧௭, புதன்மிசை அடங்கும் வேழ வெண்பூ 

விசும்பாடு குருகிற் Capen gr apron 

பு. துவே மேவல னாகலின் / 

ev Oat Bax Oi pew மடங்கெழு செஞ்சே. 

(பி-ம்:)-௦லர்நிஹை' 1 'வெண்டமை | ப ணைமை 

‘ முகாம் wom fs SE 4rd YN eGR |



௮] ஐங்கு௮ு.நாறு [முதலாவது 
எது, தலைமகன் பரத்தையிழ் பிரிநசவழி, இவ்வாறு ஒழுகுதலும் ஆட, 

வர்க்கு இயல்பன்றே ; ரீ இதற்கு செஞ்சு அழிஏன்றது என்னை?” என் றதோழிக் 

சூத் தலைமகள் சொல்லிய 

(ப-ஜா.) புறத்தொழுக்கம் உளசாய துணையேயன்தி காடோறும் 
suse aig வருத. துதலுழமுடையனாகலால் என்னெஞ்சு பெரு மமிழச்து 

Qin Gar OG) gan igi Ln. 

புசன்மிசையே௮டங்கும் வேழவெண்பூக் கரிதான விசும்பின்கண்ணே 
பறக்கும் குருகுபோலத்கோனறு மூரன் எ - ௪, தன்மைதோன்ருதி ஒழுகு 
வாரையுடையான்; எ-று. . (or) 

௧௮ 1 இருஞ்சா யன்ன செருர்தியொடு வேழம் 

கரும்பி னலமருங் கழனி யூரன் . 

பொருர் அமல ரன்னவென் சண்ணழப் 

பிரிச்தன னல்லனோ பிரியலெ னென்றே. 

எ-து, பரததையிற்பிரிர்து வத கெளிம் துக்கூடிய சலைமகற்குப் பின்' 

அ௮வ்வொழுக்கம் உளதாயவழி அவன்வாலவிடுசதவாயில்கட்கும் தலைமகள் சொல் 
fu gy. 

(ப-ை.) செருந்தி. Garb வேழம் கரும்பு? பால ௮லமருமூ.ரனென் 
ற, கம்சேடியரோமு பொதுமகளிர் குலமகளிலாப போகத் தீருக்்யொழுகு 

மூரன்; எஃ.று, () 

௧௯. எக்கா ப।அத்துப பு.துபபூம பெருஞ் * சனை 

புணாநர்தோ? மெய்மமணங் கமழுக் தண்பொழில் 

வேழ வெண்பூ வெளளுளை ! சீக்கு 

மூர் னாகலிற் கலங்கி 

மாரி மலரிற கண்பனி யுகுமே. 

௭ -ஐ, (பன்னாள் ௮வன | சேணிடைப்பிரியவும ஆத்தியுளையாகிய 

8ீ சின்னாள் அவன் பு௰த்தொழுகுகன்.ற இதற்கு ஆற்றாயாகின்றது என்னை?” 
என்றதோழிக்கு “எதிர்ப்பாபூன்றி ஒரர்க்கண்ணே உறைகையினாலே ஆற்றே 
னாசன்றேல் ]) எனச் தலைமகள் சொல்லிய. வாயிலாய்ப்புகுக் தர்கேட்டு 
நெருல்காது மாறுதல் கருத்து 

(ப மை.) மாக்கொம்புபூத்து ல.துவைகளி£ மெ.பம்மணம் கமழக்கடவ 
பொழிலை அம்மலர் அரும்பாடியபருவ,பே வேழங்களின் பூத் MOG GOP oH 
o- #8, Séotoiwiw She gwd g 405 ieubepemp Limaidgi Ben 

பங்கள் நக மல் இடையே, லிலக்குகின் 2 பஈதமையர்களையுடையான 9 ௭ - DW. 
ட் 

(ub -ம்.) * சினைபபுணர்ர்தோ”. | ிய்க்கும! 1 Coen...



மரு்தம்.] ௬ கள்வன் பத்து. ௯ 

௨௦. அ௮றுசில் கால வஞறைத் sid 

தூற்றிதழ்த் தாமமைய பூசசினை சிக்குங் 

காம்புகண் டன்ன தூம்புடை வேழத் அத் | 1 

* துறைணி யூரனை யுள்ளியென் க 727. 

 ணிறையே ரெல்வளை கசெகிழ்போ டும்மே. 

எ.து, தலைமகளை வாயில் கோலிசததபொருட்டாக, “காசலர் கொடுமை 
செயதாராயினும் அவர்திறம .உ௱வாளெொழியல்வேண்டும” என்று முகம்புகு 
கின்ற தோழிக்கு, *என்கைவள் நிலலாகாகின்று. அவரை நினைந்தசன் 
பயனன் றே; இனி அமையும்! என ச் சலைமகள் சொலலிய ௮. 

(ப-ரா.) சாமரைப்பூவகத்துள சாயெ அும்பிச்சனையை வேழம் க்கும் 

எ- ௮, தன்மாட்டு என்புதகலவன உமைதலையும் விலச்சூவாராகய பொதுமக 

ளிரையுடையான ; ௭ - gv. 

 இனைச்சேக்கும ' எனம பாடமோதுவார் தும்பிச்சினைவருச்ச வேழம் 

தங்குமென் ௮ பொருளுரைப்ப, (௧௦) 

உட வேழப்பத்து முத்திற்று 
அடை 

௨-1 கள்வன பத்து. 

ee 

ம் 

am மூளளி நீடிய மு.துநீ ரடைகரைப 

புள்ளிக் ளவ னாமப லறுக்குர் 

தண்டுறை யூரன் றெளிப்பவு 

முண்சண் பாப்ப செவன்கொ லன்னாய். ப் 

எ.து, :புறம்தொழுக்கம எனக்கு இனியில்லை என். சலைமசன் தெளிப் 

பவம் அஃது உளது! எனறு வேழபடுஈ சலைமகட்கும் தோழி சொல்லிய௫. 

(ப-ரை) -முள்ளிரீடிய..... கா ப ன்் என் PBs FCO EB உரித்தாயெ 

இல்லினகண் ஒழுகப் பரை தய்சோடு கொடர்ச்சியறப்பான்; (௭ - ௮.) (a) 

௨௨. மளா லாடிய புளளிக் கவன 

முள்ளி வேரளைச செல்லு மூரர 

னல்ல சொல்லி மணந்தினி 

நீயே னென்ற தெவன்மிகா ஓன்னாய், 
~ moe * எரன்னைககு, c—c_"—“——o க 

> (பி. டம்) ட பதறி! ர *சிழையேபோல்வளை [ *தசாவளூ 

& கூறு: உட 
Lor. NBEO Bau. 4 

aaah 4 hc en PU LOU Dnt me



&o ஐங்குறுநூறு. | முதலாவது 

எ- து, களவினிற்புணாது பினபு வரைஈ.துகொண்டு ஒழுகாரின்ற தலை 
மகறகுப் புறத்சொமுகசம் உளதாயிதருக, ஆறறாளாகிய தலைகள் சோழிக்குச் 
சொல்லியது 

(ப -ரை,) லை....அ௮னனாப' எ நட இக்காலதது இங்கள ம் ஒழுகு 

இன்னான் ௮ச்சாலதது 3 நஙனங்கூறியசெ௱ கொல்? ௭ று. சேருடியகள்வன 
மூள்ளிவேரளைச்செலலுமெராற*, பிறா- நமஅலாஞ்சா பாத்தையாமனைச் 

கட்செல்வானெனபகாம் (௨) 

௨௩, முளி வேரளைக் களவ ஞட்டிப் 

பூக்குற நெய்திய புனலணி யூரன் 

தேற்றஞ் Gow gms yarns Sats 

தாக்சணங் காவ தெவன்கொ லன்னாய், 

இதுவுமது 
(ப-ரை.) சனா வின்யாடடுகளிர ௮ளையினகண்வாழும ௮லவனை 

அலை துப பூச்குதறு விளையடினாறபோலக சன ஊனைககண்வாமு கமமைவருத 

இப புறசதுபடோய இனபழறுகாவாவ , எ - ற (௯) 

௨௪, :தாய்சாப பிறக்கும புளளிக் களவனொடு 

பிள்ளை இன்னு முதலைக தவனூ 

Gaus Bom GO) BOO yi கொலலே। மகழ்ஈன் 

பொடற்தோடி % தெனிர்பப முயங்கியவா 

ஈலங்சொண்டு துறப்ப தெவன்சகொ லன்னாய். 

எது, ப! சசையருள்ளு உ கருபஇயைவிட்டு ஒருசுஇிசயய பறறி 

RYESA PO. cromug கேட்ட சோழி வாயிலாயவஈகா॥ சேடபர தலாகட் 

சூச் சொலலியத. 

ப 1ஃ-மா,) *சாபசாபபிறககும .... நவனூா£' ௭. த, தொனசால்ட சாம 

வணணம பிழக்குரம பொ.பயுடச!. செபதமசிஏ ou hae gio அருளின! 

மைபையமுடையான$ எஃழு. (#) 

28. அயல்புறா தத புனிற்றுவளா பைங்காய் 

வயலை௪ செங்கொடி. கள்வ னறுக்குங் 

சுழனி யூரன் மாபுபலாக் 

கிழைரெகிழ் செல வாகு மன்னாய், 

குிதுவுமது 

Ag ம்) * (செனிபட், செழியப”



£0( 5 Lb | ௩. கள்வன் பத்து. க்க 

(ப-ா.) 'அயல்புறந்தக்த... .. ஐ.றக்கும்' எ து, எம்புதல்வன் வருகுது 

வதும் உண்ராது நம்மைவருத்துவான : aT ~ ௮. (௫) 

௨௬. கரந்தையஞ் செறுவிற் முணைலுறந்து கள்வன் 

வள்ளை மென்கா லறுக்கு மூழா 

னெம்மும் 9 ற்ரு மறியா 

$டனின்ன னூவ தெவன்ெ! லன்னாய், 

எது, தலைமகற்கு வாயிலாகப் eesti, Fa முூனிலிற்கு ௮வன் 

டொருந்தாகின் முன் ' என்றவழிழ் சலைமகட்குர் 1மா.ஜி. “அவன்பாடு அஃது 

இல்லை' என்பதுபடச் சொலலிய து. 

(ப - ரை.) “நண றது ve BOE Po டட. Bl, காண் ணை பாகக் 
te 

காதலித்து ஒழுகுகின்ற பாக்சையபைபும் ஈ்௩ எம்மையும் வருத்தி ஒழுகு 
வான; or = gu. ony 

(வேறுரமை.) 'கரக்கையஞ் செ.றுவிர் ற்றுணை று எ- து, நின்னைத் 

துறந்து; of gm. வள்ளைமென்காலறுச்கும்' எ து, பரக்ையருள்ளும் 

ஒருத்தியைவிவெதும் ஒருத்தியைப் பற்றுவ.துமாகி அவர்களை வருச்.துகின்னுன், 

எ - ஐ; 'எம்மும் பிறரு மறியான்' ௭-2, எம்மையும் பிதரையும் ...... (௭) 

௨௭. 1 செர்ரெலஞ் செறுவிற் ககாசொண்டு கள்வன் 

றண்ணக மண்ணஎளைஈ செல்லு மூரற் 

செல்வளை செ௫ிழச சானு 

யல்ல லுழப்.! தெவன்கொ லன்னாப். 

எ-து, தமக மனக்கண் வருங்கால வாராது. காழ்க்தூழி: 

/புறத்தொழுக்கம் ear gril ogy | எனக்கருதி வரும்தர் கிலைமகட்கும் சோழி 

சொல்லிய. (௪) 

௨௮. உண்டுறை பணங்கிவ ஞூறைகோ யாயிற் 

றண்சேறு சள்வன் வரிக்கு ஈதரற் 

கொண்டெபடடி கெகிழச சாதம் 

மென்றோள் பசப்ப செவனகொ லன்னாய், 

எ.து, இற்செறிவித்தவிடச் தத் கலைகம்கு எயதிய வேறுபாடு 

கண்டு, 'இ.து செய்வத்தினானாயியமு' என்று stoi வெறியெடுப்புமி சனை 

விலக்கக்கருதியதோழி செயிலிக்கு ௮றம்லொக்கின்றது, (4) 
னில் கவட இதல பஷட வசட மழலகவாவவியளா, sein med meng 

(பீ-ம்.) * ‘Qarepapag’ tOrdane Qs gro | எனமாட்டக்கரு2.



௧௨ ஐங்குறு தா DI. [முதலாவது 

௨௯. மாரி சடிகொளக் காவலா கடுக 
* உதட அட்ட ச wee . ‘ 
வித்திய வெண்முளை கள்வ னறுக்குங் 

கழனி யூரன் % மாரபுற மரீஇத 

] திதலை யல்கு னின்மகள 

பசலை கொள்வ தெவன்சொ லன்னாப். 

எ- 5) வரைவெதிா கொள்ளா! sor ஒளண்மறுப்புமிச் சோழி செவி 

ஜிக்கு ௮றத்கொடுி Ron OB 

(ப-ா.) மாரி கழூகொள .. Qa’ ao - ஐ, மாரிரின்ற யாமத் 
அக் காவலரைச்சப்பி அவன் stew ஈதாபபட்டமை *டணர்க்தியதெனக் 

கொள்க. இஃது உண்மைசெப்பலென்னும் ௮.௦ 5கொடுநிலை. (௯) 

௩0. வேப்புானை யன்ன தெடுங்கட் கள்வன் 

றண்ணக மண்ணை நினறது செல்லி 

னிருமபூ விறைக்கு கூரீற்கிவீள 
பெருங்கவி னிழப்ப சவன்கொ லன்னாய், 

டுலுவுமது. 

(ப- ரா) அவைன மண்ணாரி பய கெலலினபூவுறைக்குமூர்னெய் 

உளவாகஇிய  வருவாயசசிறபபுர் உறியதெனக் Dg, தலைவ மனையிட.து 

(#0) கொள்க 

௩ கள்வன்பத்து ற்றிற்று, 
ment fetes 

சட தோழிக்குபைத்த பத்து. 
வைத இரவை. 

௩௧. அம்ம வாழி தோழி மகிழ்ஈன் 

கடனன் றென்னுங் கொலலோ நம்ம 

முடமுதி£ மருதத்துப் பெருக் துறை 

யுடனா டாயமே। டுத்ற சூளே. 

எ-து, மூனனொருகாள் தனனோடு புதுப்புனலாபிழி, *இனிப புறக் 

ஜொழுச்கம் விரும்பேன' என ஆய காரோடு ரூரறறதலைமகன பினபும் பரத் 

சையசோடு புனலாடச தொடஙகுக௱ருபெனபதுகேட்ட மைகள் அவ 
லுழையர்கேட்பத கோழிக்குச் சொலலி/ ௮ (௧) 

௩௨. ம்ம வாழி தோழி Ln Lp 

னொருகா ண்மமில வந்ததற் கெழுகா 

(மீ ஃ ம் * யரர்புதவழிஇ'



மருதம்.] ௪.தோழிக்நூமைத்த பத்து. . ௧௩ 

ளழுப வென்பவவன்: பெண்டிர் 

தீயுறு மெழுகின் ஜெூழ்வனர் விரைந்தே. 
meats rar dian me 

எ-து, வாயில் ் மலைமகள் தோழிக்குச் 

சொல்லிய த. (௨) 

௩௩. அம்ம வாழி தோழி மகிழன் 

மருதுயாந் தோங்கிய விரிபூம பெ தர் துறைப் 

பெண்டிரெ! டாடு மென்பதன் 

றண்டா ரகலர் தலைத்தலைக் கொளவே. 

இதுவுமது. (௯) 

௩௪, அம்ம வாழி தோழி ஈம்ர்ப் 

பொய்கைப் பூத்த புழைக்கா லாம்பற் 

ரூதேர் | வண்ணங் கொண்டன 

வேதிலா எர்க்குப் பசந்தவென் கண்ணே. | 

இதுவுமது. (௪) 

ட ௩௫ ௮ம்ம வாழி ே 2 தாழி ஈம்ரதர்ப 

ஆ இபாய்கை யாமப னாருரி மென்கா 

னிறத்தினு*நிழற்ட முகன் மன்னே 
ண ர & க 

யினிப்பார் தன்றென் ப மைஆ்கவினே . 
yw 

எது, வாயிலாயப்புகுக்கார் சல்மகன் குணங்க தியவழி, 18 த்னுக்கு 

இல்லாசனவே se Bu Gov! Gd, இப்பொழுதுகாண் எர மனி பசச்சது' என si 

தலைமகள் சோழிக்குச் சொல்லியது. 
(B) 

சி 

௩௬. ஏஅம்மவாழி தோழி யூ 

னம்மறர் தபைகுவ னாயி மைறக் 

துள்ள! தமைதலு மமைகுவ மன்னே 

கயலெனச் கருதிய வுண்கண் 

பபலைக் மிகொல்கா வாருதல் பெ.தினே, 

எஃது, தான வாயிவே(1 ரங். குறிபபினனானமையறியாதது தோழி 

வாயின் மனன் ; pip அவள் நேரும வளையால் அவட்கும். கலைமகள் சொல் 

eu (௬) 

(ட. ௫) . (பெண்டிரொடயோடுர்! * வண்ணங்கொண்ட' 'ஏஇினீர்க்கு"



௧௪ ஐங்குறுநூறு, [முதலாவது 

௩௭. அம்ம வாழி தோழி மகிழ்க 

! னயர்தோ ர௬ண்கண் % பயர் தபனி மல்க 

வல்லன் வல்லன் பொய்த்த 

தேற்றா னுற்ற சூள்வாய்த் தல்லே, 

து, தலைமகளைசக் ூளினால் தெளித்சானென்பது கேட்ட காதற் 

பாரத்தை கலைமகட்குப பாங்காயினார்கேட்பக் தன்கோழிக்குச் சொல்லி 

யது. (௪) 

௩௮. ௮ம்ம வாழி தோழி மகிழ்ஈன் 
றன்சொ லுணர்ச்தோ ரறியல னென்றுந் 

தண்டளிர் வெளவு மேனி 

யொண்டொடி முன்கை யாமழப் பிரிந்தே. 

எ-து, தலைமகன மனைவயிற்போகக் கருதினானளென்பது சொல்லிய 

தன்றோழிக்குப் பர,ச்தை சொல்லியமு. (௮) 

௩௯, அம்ம வாழி தோழி யூரன ் 

வெம்மூலை யடைய முயங்கி ஈம்வயிழ் 

திருர் 1 திழைப் பணைசத்தோண் ஜெகிழப் 

பிரிர்சன னாயினும் பிரியலன் மன்னே, 

எ- தடி ஒருஞான்று சல்வன். தன்மனைக்கட் சென்றது கொண்டு 

அவன் பெண்மை கலமெல்லாந துபசறுச் காசஃநீங்கிப் பிரிர்சானென்பது 

தலைவிக தினா ளெொக் ; கேட்ட பாக்கை gan பாங்காயினார் கேட்பச் 

Sore gr flags சொல்லியது. (க) 

௪ம். அம்ம வாழி தோழி மகிழ்ஈ 

ஜஞெண்டெ.டி முன்கை யாமழப் பிரிந் துதன் 

பெண்டி ரூரிறை கொண்டன னென்ப . 

செண்டை. பாய்தர வவிழ்ஈத 

வண்டுபிணி யாம்ப னாடிகிழ வோனே, 

௪ - து, உலகியலபற்றிர் சலைவள் சன மசைக்சண் ஒருஞான்று போனதே 

கோணரு அவ்வழிப் பிரியாது உறின் ஏளென்று Mild DLT Sim SUT Leo spa 

கூறினபென்பது கேட்ட காகம்பா 3௮ 2 அவர்பாங்காயினார்கேட்பம் தன் 
தோழிக்குச் சொல்லிபது. (௪௦) 

௪. தோழிக்குரைத்தபத.து முற்றிற்று. 
nt pee 

னகககமது வர ௯ க்ஷ 

(மீ-ம்)% பசச்து” | இழைபணேத்தோள்' | கேட்டு அப்பரச்சை



ருதம். 

இ. புலவிப் பத்து: 

வித்தி. 

௪௧, தன்பா£ப்புத் தின்னு மன்பின் முதலையொடு! 

வெண்பூம பொய்கைத % தவனா ரென்ப, அதனாற் 

றன்சொ லுணாந்தோர் மேனி 

* பொன்போற் செய்யு மூர்ழெ வோனே. 

எது, 1 கழநி தெருடடற்பாலராகிய அகமபுகன் மரபின் வாயிலகள் 
புகு தழிச் தலைவனையும் பாணன் cp tarr@u பக்ககசாரையும இகழ்ஈூத 
தலைவி கூறியது. 

(ப -ரை) அன்பிலலாக முதலையென றது சலைவனை கோச்சியதெனவும், 

பொயகையில் வெண்பூவெனறது புற) ராழுச்கத்திறகு.. துணையாகிய 

அ திவிலாகாரை கோகடியசெனவுங் கொள்க (௧) 

௪௨.  மகிழ்மிகச சிறப்ப மயங்கினள கொல்லோ 

யாண ரூரரின் மாணிழை பரிவை 

காவிரி மலிரரிறை யன்னநின் 

மார்புஈனி 6 விலக்க ரொடங்கி யோளே, 

எ-து, தலைநினறு ஒழுகபபடாரினம பரக தலைவன் Sous ge gu! 

ரூடன் ஒழுகனானொறு புலகசாளாக அலனையறிடத தலைவி, அவன் | தன் 

னில்லவதிப புகுநதுழித பான ரிடமை கோன௱ச சொல்லிய து. (௨) 

௪௩. அமபணத தன்ன யாபை யேறிச 

செமபி னனன பா(பபுபபல துஞ்சும 

யாண ரூர நின்னினும 

பாணன் பொய்யன் பலசூ ation Gow. 

எஃது, பாணன வாயிலாகப UG rf Ose omigstaoser பாண 

னோடு தலைவன்புகுஈு கெளிஃ.தழிச சொலலிய ௪. 

(பஃமை.) யாடமப்புமபது ஏறிப பாபபுப்பல் அஞ்சுமாரவென்றது , 

மார்பில் துயில்னெற: புகலவவமையடையாம, எ. Sh 

மகப்பெறமு வாழவாகருபயொய 2லாகா தெனபதாம (௯) 

ஆசையை நயவாமை வற்ணடன. வகை a 
ப்பட 

(பி - ம்.) a 1 இவளா STU னால”, “அவா மப &னால' 1 (பொன்போலச 

செயயும்' 1 'செருட்டதபாலயாகிய' 3 விலஙகல்' 'தன்னில்லகழம் த” 

பூ 9 frach ne ddy ve mon MH BMH (டி 4445 def “thy
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௪௪. தீம்பெரும் பொய்கை யாமை யிளம்டார்பாரத 

தீ! ப்முக நோக்கி வளாந்தித ச ங் 

ச.துவே உ யையரின் மார்பே 

யதிந்தனை யொழுகுமதி யறனுமா ரதுவே. 

எது, பரத்தையர் மனைக்கண்ணே பன்னாட்டங்கிச் + தன்மனைக்கண்ணே 
வரத தலைமகற்கு.5 கோழிகூறியத., 

(ப-ரை,) சினமார்பாற கொள்ளும் பயனின்றிக் காட்டியெப்சவும் 
பெற நிலளெனப் புலநது-ூரியவாறறிக, (௪) 

௪0. கூதி ராயிற் றண்கலிழ் தந்து 

வேனி லாயின் மணிகிறங் கொள்ளும் 

யாறணிர் தன். றுநின் னாரே 

பசப்பணிர் சனவான் மகிழ்சவென் கண்ணே 
ர் 

- து, நெமிகரட் பா ரல தயரிடத்சனாய ஒழுக பலைமசன் மனைவயிற 
சென் றுழிச தோழிசொல்லிய.து 

(ப -மை) கலங்கு தெளிதலுமுஃட தாயை யாற்தியல்பும பெ 
முது எள் ரம் பசக ஒழுகுகின்றாளிவளென்பமாா் (இ) 

௪௬. நினக்கே யன் poo Oud Bu ரினிதே 

நின்மாரபு நயந்த ஈன்னுக லரிவை 

மவண்டி௰ குறிப்பினை யாதி 

மீண்டும யருளா தாண்டுறை தல்லே, 

எது, மனைக்கண்வாாபல் பரழவிலக்கலிலவ்கிப் பின்பு உலூயல் 

பற்றி அவள் குறி AIG yb! ம் வாகமையறி றே தாதி தலை மகளைப் பலச் s 

சொல்லியது. 

(பய: மை.) இவ்வாறு வருதலின் வாராஈ॥௦யே இனிசெவ்பதாம், (௬) 

௪௭, முள்ளெயிற்றுப் பாண்மக ளின்கெடி.று சொரிந்த 

வகன் பெரு வட்டி நிறைய மனையோ 

எரிகாற் பெரும்பயறு நிறைக்கு மூர 

மாணிழை பாய மறியுகின் 

பாணன் போலப பலபொய்த் தல்லே, 

o * ' : 5 ச (பி- ம்.] *|ஐயன்மார்பே  தம்மனை,



மருதம்.] ௫.--புலவிப் பத்.து. Sat 

எ-ஐ), பாணர்மு வாயில்மறு க்க தலைமகள் பின அப்பாணனோட தலை 

மகன் புகுச்அு கன்காசன்மை கூறியவழிச் சொல்லியது. 

(ப-னா.) மாணிழையாயமதியுமென்ற கருத்து: சீ கூறும் காதன்மை 

பொய்யென்பது அயமெல்லா மதியும்$ சான் இசனை மெய்யென்று கொள்ளி 

னும் அவர் பொருரென்பதாம். 

கெடிுசொரிசத வட்டிநிறைய மனையோன் பய றுகிறைக்கு மூரவென் 

௮.2, ரீ நினகாதல் சொல்லிவிடும். து அவா ஈிற்காகல் சொல்லி வாவிடப் 

பெறுவாய்; எ-ழு. (cr) 

௪௮. வலைவல் பாண்மகன் வாலெயிற்று மடமகள் 

aug a6 சொரிந்த வட்டியுண் மனையோள் 

் யாண்டுகழி வெண்ணெ னிை ற்க்கு மூர 

வேண்டேம் பெருமசின் பரத்தை 

யாண்டுசசெய் குறியோ * 19 «in BE வாலே; 

எ-து, பாச்சையாமாம்டு ஒமுகாரகின ற. ர் சன்மனைசக்கட்சென்ற தலை 

(௦கற்கு.5் கலைமகள் சொல்லியது (4) 

re அஞ்சி லோதி யசைடைப பாண்மகள 

சின்மீன் சொரிந்து பன்னெற் பெழாஉம் 
யாண ரூரநின் பாண்மகன் 

யராரலஞ் ௪தையப் பொ ய்க்கு மா வினியே, 

எ.து, பாணன்வாயிலாகப பரஉதையோமிக டுனானென்பது கேட்ட 

தலைமகள் தனக்கும் பாணணா காசளமைக முவிப்பான் புக்ச தலைமகற்குச் 

சொல்லிய. (௯) 

(௦. துணையோ செல்வழும யாமும் வருந்தும் 

வஞ்சி யோங்கிய யாண ரூர 

தஞ்ச மருளாய் நீயேரின் 

னெஞ்சம் பெற்ற விவளுமா ரழுமே, 

எஃது, மனையினீங்டுிப் பாத்தையிடக துப் பன்னாட்டங்வெர்த தலை 

மகத்குத் தோழி சொல்லியது (௧௦) 

.- புலவிப்பத்து ற்றிற்று, 

ப வதத்துவைை 

(பி-ம்.) உ எண்டொவே' 1 (கம்மனைக்கண்' 

௬



கத ஐங்குறுநூறு (மூதிலாவது 

Tt. — 3 wf) a ILS பத்து. 

nee GAA 

டக, நீருமை கோழி நீலா சேவல் 

கூருகி!ப் பேடை % வயாஅ மர 

yor mer வேடனகச் san giles 

மலாந்த 1 மார. வெள வயாதனு நோய்க்கே, 

எது, வாமிகபெறழுப புகுத போயப புதசதொழுக்கமொழுபெ 

பினபும வாயிலவேண ட டசலை!௨றகு ! கோழிமறுததத, (a) 

௨. anions GamOany ss Gow on pe 

செவ்விரல சிவந்த சேயரி மழைக்கட் 

செலவாய்க் (க.றமக ளினைய 

வெவவாய முன்னின்று ம௫ழ்ஈரின் றேரே. 

எ-து, வாயில பெற்றக கூடியிருநக தலைக்கு. தோழி ரசையாடிச் 

செரலலிய து (௨) 

௩. துறையெவ னணஙகும யமுற்ற நோயே 

Fan pup புதுபபுனல பாயாதெனக் சலங்கிக் 

கழனித 1 த)மரை மலம ் 
' பழன gio நீயுறற சூளே, 

எ.து, சலைவிரனனுடனபோடப புனலடியவழி, இது Lio gen gus 

ருடனாடிய துமை' எளநினோது பிறாகமெலிவ மறைத்தமையை யுணர்நத 

தலைமகன மனைவயிற (ye gif, 'பெயல்ங்களறயு. துறைக்கணணே 

ஈரம ஆழுனவதனாற பிறாச.துகொல Hos oy Jaan? எனறு வினாயி 

றைகு ௮வள சொலலிய (௬) 

Ge. திண்டே(த தெனனல னன்னுட ளொளதை 

வேனி லாயீனுஈ தண்புன லொழுகுக 

॥ தேனூ ரன்னளிவ டொ வளை Gln Bl yy 

வரி னூபனை கீதா வந்த 
பஞசய்க் கோதை மாளிரக 

Berea evil வப(ுறை வரீனே 

எ-து, வாயில வேண்டூய/2 pret Ge தலைமகளகுறிபபறிநத தோழி 

அவன கொடுமைகூ மி வாயி மழு ததத. (௪) 

‘ 
(ீ-ம்) ச 'வயாவுமூர 1 மாபிஉண் | மாமமைபலகும' 4 ேனாம 

Sl: 3. பிரூலிகச.



மருதம்.] ௬. கோ றிகூற்ழுப் பத்து. ௧௯ 

இட. கரும்பி னெர்திரம் கனிற்றெதிர் % பிளித்றுர் 

"os தோவண் கோமான் மீறனூ ரன்ன விவ 

ணல்லணி ஈயந்துரி துறத்கலிற் 

பல்லோ ரறியப் பந்தன். மு பதலே. 

எ-து, வரைக அணிமைக்கண்ணே iyo Our pan ஒழு? வாயில் 
வேண்டிவர் து சன்மொலிவு உரிய பலைக மராழிக ரவநிக்சொல்லிய த. 

(ப-ா.) !களிற்மெதி£ பிளிற் ஐம்” எ ஈறு, * உழன்ற மெலிவுக்கு 

மேலே மெலிவு கூறுகின்றது இவள் நசசிலன்பதாம் (௬) 

இ௬. | பகல்கொள் விளக்கோ wot ft Bu ar gai 

9 வெல்டோச சே.ழ ராம ரன்னவில 

ணலமபெழு சுடாதுக மேேம்ப 

வெவன்பயஞ் செப்யும் 0 BD Wi) Ont Sous, 

1-4, Yossi péan cerarhusheg எலைமகள். மெலிர்துழி, 

(அஃ்தில்லை' எனறு தேற்று வலைமகற்கும கோழி சொலலியது 

(ur cnn.) (தேம்ப' ௭-௩, தேம்பாகிறக; எ-று, -பகலகொள்விளக் 

கோடு......௮ன்ன' எ. அ, ஒருசா ரம் மெலிவறியாகஇவள் மெலிவறிய ஒழு 

மை; எ-று (௬) 

(எ. பகலிற மோன்றும பல்கதாத தீபி 

ஞம்பலஞ றுவிற் தேனூ ரன்ன 
விவணலம புலமபப பிராய 

| வனைகல முடையளோ மகிழ்ஈரின் பெண்டே. 

எது, தல்கறகுப் புறக்கொழுக்கம் உளசாயிற்றென்பது கேட்ட 
சோழி அவனை வியயைது 

(பஃமை.) வேள்விச்திமினையம் நூபலஞ்செனுவினையுமுடையதேலூ 
சென்றது, மனத்கொழுக்கக தாயமையு,.. ப கூறியவாறு, (௪) 

இ. விண்டு வன்ன வெண்ணெற் (Be nie 

கைவண் 4 விர! ணிருப்பை பன்ன 

விவளணர் (குற்றனை போடி 

பிறக்கு மனையையால் we ரீயே. 

எ ரஷ சவுக்கு அ வத வடை சகட சம பவது. பவட. இகவ 

(பி tb.) * பிமல் 1 'பகல்கொல்' (1'ஈன்றறியா 6 *வெள்வேற் 

சோழனானமூர' | அன ஈலம்' 4 'விராவினிருப்பை"
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எ- து, உணாபபுவயின வாராஷடறகட் புலந்த தலைமகற்கு.5 தோழி 

கூறிய. 

(ப-ரை) *கைவண் விராறுன இருபபையனன” எ- து, Bon g இல் 

வாழ்க்கைக் குரியவாயெ குணஙகளா ஓயாகஈசாள் எ து. (௮) 

Ge. கேட்டிசின் வழியோ % மகிழ்ஈ an ppp 

மைய னெஞ்டற் செவவக தீர 

நினக்குமருக தாகிய யானினி 

(ட யிவடகுமருண தனமை கநோமென னெஞ்சே. 

௭. து, கலைமகள் ஆ௱ருளா.உ வண்ணம னைக்கண arrays hae) கலை 

மகறகுப * புறதகொழுககமுளசாயெவழி நறருளாகய போழிசொலலிய,த (௯) 

௬௦ பழனச் கமபுள 1 பயிபபெடை யகவுங் 
சுழனி யூரறின் மொழிவ லென்.றுக 

தஞசுமனை நெடுககா வருதி 

யஞசா யோவிவ டஈசைசை வேலே 

எ து, வரையாசொழுகுந சலை௦க: இபுவுககுறி வாதுழிக கோழி 

சொலலிட_து (௧௦) 

௬ --தோழிகூற்றுப்பத்து முற்றிற்று, 

ipl teens 

ஏ,--இழத்திகூற்றுப் பத்து 

அவ்வித வைதுவலாவட 

௬௧ Bp wih weg விளைநதுகு தீ௦பழ 

நெடுநீப பொப்ஸா தீ துமிமென விழுஉங் 

சைவண் மத்தி சமா ரனன 

BGO நலலோ நாடி 

வதுவை யயர 6 விருமபுதி நீயே 

எஃது, */வதுவையபாநதா ளொருபர கையை௪ செனனாளிலவிட்டு ற 
நெரு பரசதையை வதுவையயாநதான' ரனபழஹறிரத சலைமசள் அவன 

(8 ~ th ) * மடிழ்சவாற்றும' 1 (தறற தேறாது புற;ககொழுக்கம' 1 (பயி 

பெடைட் 'பயிறபெடை. $ *இருமதிரீயே!



மருதம். ] 2, -இழத்இகூற்றுப் பத்து, ௨௧ 

மனைவயிற்புக்குழிப் புலககாளாக, (இது மறைக்தகறகரிது' என உடன்பட்டு 

“இனி எனனிடச்சு இவ்வாறு நிகழா.து' என்றாற்கு அவள்"சொல்லிப*. (2) 

௬௨. இந்திர விழவிற் பூவி னன்ன 

புன்றலைப் பேடை வரிரிழ லகவு 

மிவ்வூர் * மங்கையர்த் ெ தாகுத்தினி 

யெவ்ஷூர் சின்றன்று | மகிழ்ரரின் றேரே, 

இதுவுமது. (௨) 

A. பொய்கைப் பள்ளிப் புலவுராறு 4 நீர்காய் 

வாளை”நாளிரை பெழாஉ மூர ~ 

வெர்ஈலந் தொலைவ தாயினுர் 

துன்னலம் பெருமபிதர்த் தோய்ந்த மா£பே, 

எ.து, பரத்தையிற் பிரிந்துவகக கலைமசனோடு தலைமகள் Longs 

கூதிய.து. (௩) 

௬௪ ௮லமா லாயமோ டமாதுணை தழீஇ 

நலமிகு பு.துப்புன லாடக் கண்டோ 

ரொருவரு மிருவரு மல்லா 

பலே தெய்யவெம் மறையா தீமே, 

ளது, மல்மன பாதசையரோமி புனலாடினா னென்பதறிர்ம சல் 

மகள் ௮வன மறை அுழிச் சொலலியது. (௪) 

eB. கருமபுடு ௦ பாத்தியிற் ॥ கலித்த வாம்பல 

சு ௬ும்புபசி களையுப பெருமபுன லூர இ 

புதல்வனை 4 யீன்றவெம மேனி 

முயங்கன்போ oS தெப்யரின் மார்புசிதைப் பதுவே. 

எ.து, ஆற்ருமையே வயிலாகட்புக்ச கலமகற்குத் சலைமசன் சொல் 

whi ga. (6) 

eee ek ah a mt ne mame ee tee imo 

(பீ-ந்.) k ‘ommsous Oreos 1 *மகிழ்ந்தரின்' [ 'ரீர்வாய்' 
லட >, . . 

§ ‘urs Re alse’, பாத்தி சலி22' || சதி கவாமபல்' 1 *சன்றதென் மேனி'' 

என றவென் முயங்கல்' _% “த துவேதெயப சின்மார்பு' 

o
o



௨௨ லங்குறுநூமு [ழதலாவஅ 

௬௬. உடலினே னல்லேன் பொய்யா துரைமோ 

யாரவண் மகிழ்க % தானே தேரொடு 

தளாஈடைப் புதல்வனை யுள்ளிரின் 

வளமனை வருதலும வெளவி யோனே, 

எ-து, புகலவனைப பிரியாதவன பிரிஈது புறத.துத்த்ி வர சானாச, 

அவனோபபுலஈ.த தலைமகள் சொலலிய. (௪) 

௪௭. மடவ எம்மநீ யினிக்கொண் டோளே 

தன்னொடு நிகரா வென்னொடு நிகரிப 

பெருகலஈ தருக்கு மிமன்ப விரிமலாத 

தீ. துண் வண்டினும ர பலரே 

யோதி யொண்ணுதல பசபபிச தோசே, 

எ -து, தலைரினறு ஒழுகப்படாசினற பாசை புறலுரைதமாளெனச் 
கேட்டதலைகி தலைமகனவாதழி அவடிறதசாராய நினறு ஒமுகும் வாயில்கார் 

கேட்பச் சொலலியது (௭) 

௬௮... சனனி விடியற் | கணைக்கா லாமப 

மரை போல மலரு மார 

பேணா ளோகின் பெண்டே 

॥ ய/னறன னடக்கவு௩ தனடங கலமீள, 

எ.து, பாதசை சான தலைமகளப புறகடறிஎவததும் தன்னைத 

தலைமகள் புறம் உ.றினாளாக.! பிறாககுக உ.றினமைகேட்ட சல்லி சலைமகற 
கூச சொல்லிய. (௮) 

௬௬. கண்டனெ மலலமோ மகிழ்ஈகின் பெண்டே 

பலராடு பெருந்துறை மலரொடு வாத 

தண்புனல வண்ட லுய்ததென 

கூண்கண் சிவ பப வழுதுரின் ஜோளோ, 

எ.து, தல்மகன பெதுமபைப பருவததாள் ஒரு பாதையைக் ௧௭ 

விலமணநது ஒழுகுகனறதனை றிரக மலைமகள் சனக்லெல்யெனறு 

அவன மறைத்தழிச் சொலலியது (௯) 

(பீ ye ) * தானைசேரொடு' 1 'பலாரீ' | 'சளைக்காலாம்பல்' $ (யாந்தன்'



மருதம். ] ௮--புன லாட்டுப் பத்து. a. 

௭... பழனப் பன்மீ னருந்த காரை 

கழனி மருதின் சென்னிச சேக்கு 

மாநீர்ப் பொய்கை யாண ரூர 

தூயர் ஈறியாரின் பெண்டிர் 

* Guer யனையமியாஞ் சேய்பயர் தனமே. 

௭- து, பாச்தையரோடு டொழுதுபோக்க ! நெடிது ஐய்த் துவந்த கலை 

சைனோடு தலைமகள் புல் த சொல்லிய gy. (௬௦) 

எ.--சிழத்திகூ ற்றுப்பத்து பறற்றிற்று, 
ee 

ி/ புனலாட்பெ பத்து. 

கணவதிடஞ்சு துகை 

எக. சூதார் குறுந்தொடிஈ ரூரமை நுடக்கதது 

நின்வெல் காதலி தழீஇ 1 நெருநை 

யாடினை யென்ப புனலே யலரே 

மறைத்த லொல்லுமோ மகிழ்ஈ 

புதைத்த லெ1ல்லுமோ ஞாயிறற தொளியே. 1 

எஃது, பரசதையரோமு புனலாடினு னெனக்கேட்டிட் புலரத தலைமகள் 

தலைமகன் அசனையிலலையெனறு மறைகதுழிச் சொல்லியது. (a) 

௪௨, வயன்மல 6 ராம்பற் கயிலமை நுடங்குதழைத் 

திதலை யல்குற் ுயல்வருங் கூந்தற் ் 

குவளை யுண்க ணேஎர மெல்லியன் 

மலரார் மலிர்ரிறை வர்தெனப் 

புனலாடு புணா அணை யாயின ளெமக்கே. 

எ.து, தலைமகள் பூல்வி நீக்கு தன்னோடு புழுப்புனல் தடவேண் 

டிய தலைமகன் களவுக்காலததுப் புனலாட்டு நிகழ்ர் தனை அவள்கேட்பத் | 

தோழிக்குச் சொல்லியது (௨) 
eR oe nem கடட டல். பெடலை வைய 

1 'ரெழுபதுய்த்து' 

MAHAMAROPADRYATE! 
me Hh SWAMINATRA (YER LIBRARY 

— 

(பீம்.) * (பேள, யனைய யாஞ்சே பயர்சனை சென்மே 

டருளை' 6 *ஓம்பற்கயகஸம' 

9



உள் ஐங்குறுநூறு |மூதலாவது 

௭௩, வண்ண கவொண்டழை அடங்க வாலிழை 

யொண்ணுத லரிவை பண்ணை பாய்ந்தெனக் 
கண்ணறுங் குவளை ராறித 

தண்ணொன் நிசினே பெருந்துறைப் புனலே. 

இதுவுமது (௩) 

௭௪. விசுமபிழி சோகைச சீரபோன் நிசினே 
பசும்பொ னவிரிழை பைய நிழற்றக் 

கரைசேர் மருத மேறிப் 

பண்ணை பாய்வோ டண்ணறுங் கதுப்பே, 

இதுவுமத்! (௪) 

age.  பலரிவ ஷெவைவாய் மகிழ்ஈ வதனா 

லலாதொடங் இன்ரு லூரே மலா 

தொன்னிலை மருதக.துப் பெருந் துறை 

நின்னோ டாடின டண்புன லதுவே. 

எ.து, பாசகையோ?் புஈலாடிலாசு «dingo நதனை மறைத் 

கூதியவழிச சோழி ஈதியது (௫) 

௭௬, , பஞ்சாயக் கூந்தற் பசுமலாச சுணங்கிற் 
ற்ண்புன லாடி,க்தன் னலமேம 9 பட்டன 

ளொண்டொடி மடவர னின்னோ 

டஈதர மகளிக்குத் தெய்வமும் போன்றே, 

இதுவுமது. (ச) 

௪௭. வும்ம வாழியோ மகிழ்ஈரின மொ Pare 

பேரூ ரலரெழ நீரலைச் கலங்கி 

நின்னொடு தண்புன் லாடுது 
மெம்மொடு சென்மோ செலலனின் மையே, 

= Sy முனனொழுஞாஎ ற. தலைவியோ புனலாடினானெனக்சேட்டு 
இவலுடன இனி நடேனென உட்கொண்ட பரறதை, ‘Ly ALL ered நடப் 

டோது' எனம 2௪% மககு௪ சொலலியது (ar) 

(பி -ம்.) * 'வணண வேண்டமை' 1 'சண்ணென் குவளை', ‘wan gy ge 

குக $ பைஞ்சாட் $ 'பட்டன வொண்டொடி



மருதம்.] ௯. புலவிவிராய பத்து. ௨௫ 

௭௮. சுதிரிலை கெடுவேற உ கடுமான கிள்ளி | 

மதிலகொல ர் யானையிற கதழ்புரெரி வரத 

சிறையழி புதுபபுன லாடுக 

மெமமொடு கொணம1வெ ேஏபுரை புணையே 

இதுவுமது (௮) 

௭௬, புதுபபுன லாடி யமாகத கணணள 

யாமக னிவளெனப பறறிய மகிழக 

யாமக ளாயினு மமயாய 

நீயா மகனையெம பறறி யோயே 

எஃது, தனனொடு ௩டாது எனிசதுட புனலாமிகினறா னெனககேட்டுத 

தலைநின.று ஒழமுசபபடாகினற பாச்சை சானும சனியேபோயப புனலாடினா 

ளாக, அவளை ஊடறீ£ரசபற பொருடடாகச தல். மகல சென்று கான x Maren 

போல கையாடுககூறிக கையபறரியவழி பவடோழி சொலலியது (௧) 

௮0... புலக்குவே மலலேப பொயயா துரைமோ 

நலததகு மகளிரககுத தோடடுணை பாகித 

தலைபபெயற செமபுன லடிக 

satel சிவரதன மகிழ்ஈநின கண்ணே 

எ-து, சனனையொழியப புதுபபுனலாடூ.ர காழததுவா க சலைமகனோடு 
தலைமசள புல சகொலலிப.த (#9) 

நு-புனலாட்டுப்பத்து முற்றிற்று 

_. அந்ய 

ஊஊ புலவிவிராய பத்து. 

பவது வதுவை 

௮௧. குருகுடைத துண்ட வெளளகட டியாமை 

யரிபபறை | வினைஞ ரலகுமிசைக கூட்டு 

மலரணி வாயம பெரயகை யூரரீ 

யெனனை ஈயஈதனெ னென றிரின 

மனையோள கேட்கின வருஈதுவள பெொதே 

(பி ம்.) * :சழிமானளொளி' t urban dan epee (இற Be a, 

சலரு' 8. 1.1, 8 

வடக 

 



௨௬ ஜங்குறு நாறு (முதலாவது 

எ. து, சன்சைச கொடுமை-ூறிறள் சலைமகசொன்பது கேட்ட பாக்சை 

தலைமகன்வா.த தன்மேல் அனபுடைய(2 கூ தினாளாச அவட்குப் பாங்காயினார் 

கேட்பச் சொல்லிய 2, 

(ப-லனா) குருகுடைசதுண்ட யாம மிச்சிலை வினைஞர் உணவிறகூட்டு 

மூரவெளவே நாங்கள் முகா துகழிச௪ ார்பை நகர்வாளெளழு தலைமகளைப் 

பழித்தவாரும் (s) 
we, வெருண்டன ளென்ப பாணகின் றலைமசண் 

மகிழன் to 119) னவிழினார் நறுந்தாத் 

தா.துண் பறவை வக்தெம் 

போதார் கூந்த லிருந்தன வென?2வ. 

எ.து, மனைவயிழி் புசு டாணமகமும மலைபசன் சேட்குமாற்றால் தலை 

coger lan a oN. BI. 

(பஃ-ரை) 'இழுவும் பொழுபவன் ரீ ஈண்மி வருதலபொருள், கடிதிம் 
செல்' என்பதாம். (௨) 

௮௩. மணாதனை யருள। யாயினும் & பையயத 

PORT BOG யாகி யுய்மமோ நமஜூ 

சரொண்டெபடி முன்கை யாயமுக 

தண்டுறை யூன் பெண்டென்ப படற்கே, 

vg, famines அஹுமைச்கண்ணே மல்மகறகுப் புமசதொழுச்ச 

முண்டாகியவழி ௮தனையறிஈத ரலைவி அவனோடு புலர சொல்லியது. (௯) 

௮௪. செவியிற் சேட்பிறுஞ் சொல்லிறற் து வெகுளவோள் 

சண்ணிற காணி னென்னா குவளகொ 

னறுவீ யைம்பான் மகளி ராடு 

' தைஇத தண்கமம பே லப் 

பலா்படிஈ துண்ணுகின் பாகல்த மாபே, 

எ-து, பாககையா பலைகசட்டஙகிப் புணாச்சிக்குறியோடு வாயில் 

வேண்டிவ 2 பலைமகறகுக கோழி சொலலிய து. (௪) 

HIB. 1 வெண்ணுதற் கமபு ளரிக்குர ற பேடை 

soem gu பழனததுக் களையோ டாலு 

ய் ம். % 'பைய' | களப சணுனமக்கண்ணே' | * வெண்டலைக்! 
ப



மரு்தம்.] ௯.-புலவிவிராய பத்து, ௨௭ 

மறுவில் பாணா மலிகே | fpr 
> 

சிறுவரி னினைய 1 செய்தி 

காரோ பெருமநித் சண்டிசி னோமா. 

எ-த,கீலைகன பாருுரபாமோற கால்க. ஈுரெடிக்குச்செல்வுழி। 
ponceran ota its 

மளையகமபுகுர்சாளாகக தலைவி கியது 

(ப-/ை ) கம்புட்பேறட சேவலெழி/!ஈ டையும் £ பூலும். எ து, 

(ளையுடனே வாழ்பொற மக்கு நின்ணிரிஙவ ப மலிவு ௨ள௱ராக்க கூறுகின் 

ேமல்லேம; சின குல த்தொமுக்க MEGS Fag டடக்கழதியகாம, * “தாய 

போற் கழதிச் தழீஇக் சோட, லாயமனை 1 கிழ இ ரூரித்்டின மொழிப” என் 

2௭ம் இத்திறனோக்கியெனக்கொள்க (டு) 

௮௬. வெண்டலைச் குருகின் மென்பறை விளிக்குர 

னீளவய னண்ணி யிமிழு கார 

வெமமிவ ணல்குது 6 லரிது 

துமமனை மடர்தையொடு தலைப்பெய் தீமே, 

எ.து, புகலவன கூறியமாற்றாா சஸபகட்குப பாற்காமிஞா் கூறக்சேட் 

டா ளென்பதறிந்த பாக்சை ஏரறகுபபுலா ஐ கலமாமகுச் சொல்லிய த. 

(ப-ரை,) குருனெ பார்ப்பு ௮மழக்குங்கால வயல ஈணணி இமிழுமூர; 

எ - த, சினபுசல்வன் கூ௰ிவிரகல ரீ கேட்டமை சேரிபெகண முறிந்தது; 

சினஞன்மறைகத லரிசெனபதாம. பாப்பி ம் மெல்லிதாகப பறதசல்பறதி 

மென்பறையெனறு அகுபெயராற உ௱ியசெனக்கொள்க (௬) 

௮/௭,  பசுன்றைக் கண்ணிப பல்லான் கோவலா 

கருமபு குணிலா மாங்கனி யுதாக்கும் 

யாண ரூரரின் Lo Bear LIT ott 

யாரையும் புலக்கு மெமமைமற் ஜறெவனோ, 

எது, தலைமகள் சனனைப் புறங்க. ஜினா ளெனக்கேட்ட காசற்பர த்தை 

அலட்குப் பாஙகாயினார் கேட்பக தலைமகளோ( புலா.த சொலலியத 

caer tie வட வும் கடட சதையை _ — கதைவை. எண்னை. வதி வலவன் haere 

* தொல்காப்பியம், பொருசாதிகாரம், கற்பிபல், ௩.௨ 

(மீ-ம்) % “மதிலில' *ணரசின்” 1 செயதியை! $ (அி.சநீ'



2D ஜங்குறுநாறு. [(முதலாவ்து 
(ப தெ ] க தப்பு 'குணிலா மாற்கணிபுதிர்க்கு மரு, ௪௩௮) யாங்கள். 

பழித்தேமென்று அவட்கு இனியசொமஃூறி அவள் எங்களைப் Up span oe 

சொற்களை நினக்கு இனியவாஈப் பெறுவாப; எ - gy. (er) 

௮௮. வண்டு நபவரும் % வளமலர்ப் பொப்கைத் 

தண்டுறை யூரனை பெங்வை யெ்வயின் 

வருதல் வேண்டு மென்ப 

தொல்லே 2) பலய। nga some Og. 

எ.து, தலைமகனை ஈபப்பி3.தர் கொள்கைபில் விருப் பில்லாசாள் போல 

அவ்வாறு கோடலையே விரும்புவாள், நத ஈனக்கு முடியாதெனத் தலைமகள் 

புறலுரைக்சா ளெனக்கே.்ட பாத்றச அவ கப் பாங்காபினர்க்சுச் சொல்லி 

யத. 

(ப-னா) இவ்வாறு என் சக்கூறுகை தலிராளாமின் அசை முடயச் 

den gdOGertn ளெ பதாம். வள்ளியஅறைகளின்கண்ணே எல்லாரு 

கொசள்ளும்வண்ணா. ௨07 தபூக் 1. மலர்களைய உடய பொயகை யூரன்; 

எ, மகளி ரெல்லாரக்கும் பொதப்பட்டிருப்பான்; எ. று (7) 

௮௯. வும்ம வாழி பாண-வெவ்வைக் 

கெவன்பெரி தளிக்கு மென்ப பழனத்து 

வண்டுதா தூது மூரன் 

* பெண்டென விரும்பின் றவடன் பண்பே 

எ- தடி தலவைமகன தலைமகளப்போ ரி யொழுகாகினரு.1 ளெனபத 

கேட்ட காதற்பரசளை நவளி பாணனுச்குச் சொல்லுவாளாய அ௮வட்குப் பாங் 

arent கேட்பச் சொல்லிபு 

(ப -மை,) அவன் தங்கு ஒழுகுகனறஅ அவள் பண்புடைமை யல்ல 

வேறுகரரணம இல்லையென இகழ்க் த கூறியவாறாம் (க) 

ஆட, மகிழ்சன் மாண்குணம் வண்டுகொண் டனகொல் | 

வண்டின் மாண்குண மகிழ்ன்கொண் டான்்கொ 

லன்ன தாகலு மறியா 

ளெம்மொடு புலக்குமவன் புதல்வன் ரூயே, 
லெவல்ல ய வட” நனக eer rene ஆவத ஏ வன ifm, அணிலை டைடல் em eee ta ae mn ணட rem 

(பீ-ம்.) * வளர்மலர் ர ‘even Oem விரும்பின்று” 1 என்பது காதற் 

Lis sens,’ (௧)



மருத்ம்.] ௧௦-- எருமைப் பத்து. ௨௯ 

எ - இ, தலைமகன் தனமனைக்கட் செல்லாமல் தான் விலக்குனெருளாகச் 
சல்மகள் கூறினாசொன்ப.து கேட்ட ௧॥ சழ்பரம்ச சலைமகின் சேட்குமாத்றால் 
அவட்ருப் பாங்காயினார் கேட்பச் சொல்லிய 2. (௪௦) 

௯--புலவிவிராயபத்து (முற்றிற்று, 
அலைவதை இந்த வலை 

௧௦. ஏமுரைப் பத்து, 

தட 
as. நெறிமருப் பெருமை நீல விரும்போத்து 

வெறிமலர்ப் பொய்கை யாம்பன் மயக்கும் 

கழனி யூரன் மகளிவள் 

* பழன. வெதிரின் கொடிப்பிணை We or. 

எது, குறைவேண்டிப் பின்னின் றவர்ச கலைமகத்ருச் சோழி, [இவள் 

இளையள் விரளைவிலள்' எனச் சேட்படுத்தது. 

(ப-ா.) நாற்றம் கொள்ளப்படாச கரும்பின் பூவாழ்செய்யப்பட்ட 

நெடிப மாலையையுடைய ளெச பகளுற் பேதையென் றவா,ந அறிக. எருமைப் 

போத் வெறிமலர்ப் பொய்கை அம்பன் மயக்கு மூரென்ற த, ஈல்லகன்மை 

யை தராயா௪ கெடுக்குமூராகலால் சினக்கு ஈண்டுவருசல் பொருச்சாதென் 
பதாம், பழனவெதிரென்ப.து கரும்பு, (௪) 

௬௨. ! கருங்கோட் டெருமைச் செங்கட் புனிற்றாக் 

காதற் குழவிக் கூறுமுலை மடுக்கு 

ற்தை அம்குமா வருது 

மொண்டொடி மடர்தை நின்னையாம் பெறினே, 

எ- த) நினக்கு வரைந்து தருகுற்குக் குறை நின் கமர் அங்குவர்.அ கூறு 
மையேயென த் தோழி -ூறினாளாக, சைமகண் முகசோக்டு இவள் குசிப்பிஞற் 

கூறிருளென்ப 1கறிர்ச தலைமகன், (வரைவு மாட்சிமைப்படின் சானே வருவல்" 
எனத சஸ்மகட்ருச் சொல்லியது. 

(பரை) எருமைப் புனித்றாத் சன்குழவிக்கு ear toy மடுக்குமென் 
2.௮, அவள்பொருட்டு ௨)ற்ரார்பக்கல் தான் பெறுவனவுங கூறியவாறு. (2) 

  
வவ seein அவ்வகை, வல்லை வத வைனு, அடல bergen அடவ ைய க்ஷண: வெ nado கடல் வத senate cot ct வலயம் மலை 

(பி-ம்.) * 'பழசல்வெதிரின்" ர் ருக்கோட்டெருமை 1 1இ.திர்து 
தலைமகன்!



௩.0 ஜவ்குறு நூறு, | முதலர்வது 

௬௩, எருமை % ஈல் லேற்றின மேய லருர்தெனப் 

பசிமோ ரோடமோ டாம்ப லொல்லா 

செய்த வினைய மன்ற பல்பொழிற் 

௫.துண வெரறுக்கைய வாகியிவள் 

போதவிழ் 1 முசி யூதும வண்டே. 

எ.ஃது, மபச்சசபெற்றவதிப பிறரக வெரிசாற்றத்சால் பண்டையன 

வன வி வண்கெள் மொயமமனவாக, (இதறக காணம்?” என்று வினாலிய 

செவிலி சாயக்குக் கூறுவாள்போனறு பலைன ர ஈறபபுறச்சானாகச் சோழி 

சொல்லிய. (௯) 

௬௪. மள்ள ரன்ன ; கடங்கோட் டெருமை 

மகளி ரன்ன துணையொடு aby 

நிழன்முதி ரிலஞ்சிப பழன த ததுவே 

சுழனித் தாமரை மலருங் 

சவின்பெறு சுடாத றர்தை யூரே, 

எ.து, வரைவிடை வைக்துப்பிரிகக சலைமகன பீள்னெருன் சொல்லி 

பத, 

(ப -ஜர்.) எடிமை துணையொடு வதிபுமென்றது. வமைஈதெயதிய வழித் 

சலைமகளோடு தானொழுகும இபைவொழுககததினை Morag கூறியவாறு: 

கழனித்காமரை மலம, எ- த, அல்விடசத தன ச்சண்டு toll peut 

முகமலர்ச்சி கூறியவாரும (௪) 

௬. கருங்கோட் டெருமை ஈயிறுபரி௩ தசைழி 

நெடுல்கதிர் செல்லி னாண்மேய லாரும : 

புனன்முற தாரன் பகுலும . 

படர்மலி யரூரோய் செய்தன னெமக்கே, 

௭-3), சஉண்டுக்காலத்து மனைக்சண் வருதலுஞ் சுருங்கெப் பாச்தையிடத் 
தீளுயச தலைமகன் ஒழுயெவழி அவற்கு வாயிலாய வாசார்க்குக் தலைமகள் 

சொல்லியது. 

(4 - oO.) எருமை சயிற்றைப் பரி தபோய சாண்மேயலாருமென்ற-, 

விலக்குவார்க்கு அடங்கா, புறத்சொழுக்சம் விருமபுவான; எ. து, (இ) 

(பி-ம்) * சல்லே மினமேபல, * (மூச்சூயூதும்' 1 “இறங்கோட் 

டெ.ருமை



Loh BLD. | ௧௦.--எழுமைப் பத்து. me 

௬௬. ப௮ணிநடை யெருமை யாடிய வள்ளன் 

மணிரிற நெய்த லாம்பலொடு கலிக்குங 

கழனி யூரன் மசளிவள் 

பழன வூரன் பாயலின் துணையே. 

எ- து, பரத்சையார பலரோமிம் ஒமுகுதல்கண்டி டொரறுதிருஈ்த தலைமகள் 

திலைமகன் மனைக்கட்புகுஈ்துழி உடளபமிதல்கண்ட வாயில்கள் தம்முள்ளே 

சொல்லிய. 

(ப -மை.) எருமை ப முதுழக்கிய அள்ளாகண்ணே செய்ததும் ம்ப 

அக் கலிக்கும்; எ- த; கலைமகம்கு வேண்டுவன புரிகன௰ இல்வாழ்க்கைக் 

கண்ணே காம்பெழுகின் ற இறப்புக்கு தியவாமு- (௬) 

௬௭. பகன்றை வான்மலர் மிடைந்த கோட்டைக் 

சருக்தா ளெருமைக் கன்று வெரூஉம் 

பொய்கை யூன் மகளிவள் 

பொய்கைப் பூவினு நமுந்தண் ணியனளே, 

எள. து, புரத்தொழுக்கம் 1 இன்றியே இருக்கவும் உளதென்று பலர்த 

தலைமகிளப் புலவிரீக்கிய தலைசன புணர்ச்சியலு இறுதிக்கண் தன்னுள்ளே 

சொல்லிய த. 

(ப-மை,) தாயிலுடைய பகன்றைலா்மிடைர்ச கோட்டைக் சன்று 

வெரு உமென்றது, சன் சோளரிலணிசக மாலையைப் பிதிசொன் றற்கணிந்த 

மாலையென ச் கருதிஸளெனபதாம். (ஏ) 

௯௮.  தண்புன லாடுக் தடங்கோட் டெருமை 

திண்பிணி யம்பியிற் றோன்று மூர. 
வொண்டொடி மடமக ளிவளினு 

அந்தையும் யாயுங் சடியரோ நின்னே. 

எ து, புழத்தொழுக்கம் உளதாகிய துணையானே புலர.து வாயினேராச 

தலைமகள்கொடுமை தலைமகன் Fé Cerf ௮வற்ருச் சொல்லிய. 

(ப-னா) இவளிலும்...சடியரோ எ-ு. ,நிளனிடழ்சுக் குற்றமுள 

சாகய்வழிக கழறுங்கால் இவளிலும் கடியரோ அக்சையும் யாயும் oT = gy. 
et இத்தடை மவ வழவுய பெக் CRONIN சத ரன வவச்ளஷுவவவ வகைய கயய்திலு வதனைகவூவ், வெலக்கி, யகம் 

(ம -ம்.) * 'அணிரகிறவெருமை' 1 (இன தியிருக்கவும்'



8௨ ஐங்குறு நூறு 

அவரிலும் கடுமையாற் கூறு கறகு உரியாள் இவசொன்பதாம் ரீராடுமெருமை 

பலருமேறுகற்குரிய* அம்பிபோலத் தோன்றுமென்ற௪, பலர்க்கும் ஈ. நரியை, 
யாவை யெனப் புலர்காளென்பதாம், (௮) 

௬௯. 9 பழனப் பாகன் முயிறுமூசு குடம்பை 

கழனி பெருமை கஇிரொடு மயக்கும் 
பூச்சஞ லாரன் மசளிவ 

ஹணோய்க்குமருர் தாகிய பணைத்தோ ளோளே. 

௭ - த, சோழி முதலாமினார் தலைமகன கொடுமைஈ றி விலக்கவும் தலை 
மகள் வாயினேர்ர்துழி ௮வன் ௨வஈது சொலலியது 

(ப-மை) முயிறுமூசு கூடம்பையை நெற்கதிரோடு எருமை மயக்கு 

மென்றது, யான்கெயக கொமிமையையும் வாகள் தன்மேற் காதலித் 

fn SJ! DED DUG, Fao go Tm saad Bir WP ew sr sitio, (௯) 

௧௦0. , புனலாடு மகளி ரிட்ட வொள்ளிழை 

மணவபடு சிமையக் தெருமை கிளைக்கும 
யாண ரூரன் மக்னிவள 

பாணர் நரம்பினு மின்கிள விபலே. 

எஃது, வாயினோதற்பொருடமி பஸுகமபுகுவான வேண்டி இயற்பழித் 

அழித் தலைமகள் இயறபடமொழிர்க.திஐ ௨ சல்மக ற்சூர கோழிசொல்லிய த. 

(ப-ரை.) மகளிரது மறைடித இழையை எரும இைக்குமான் மகரொன் 

op இப்போது வாயினோசலேயன றிக் களவுக்காலத்து 8 செயச ஈன்மை 

(சறைக்தளவும் எடுக் கூறினாளெனபமாம் (௪௦) 

௧௦. எருமைப்பத்து முற்றிற்று. 

மருதம்முற்றிழ் மூ: 

seem ORG வகை 

ஓரம்போகியார். 

வட வதகிதுவயமை 

(பி-ப்.) */பழனப்பாகர்'



2..—O) BU so. 
elm 

௧௧,--தாய்க்முபைத்த பத்து, 

அலை டுஇடுத்டுகைக, 

௧௦௪, Keron வாழிவேண டனனை டீயுதுககா 

ணோகெடிப பாடுமபு | பரிபல। பிழிபு 

செயதன மயக்கி வாதனறு , சினமகள 

ூப்பே! ஓுண்சண மரீஇய 

கோயசகுமருக தாகிய கொணகன தேரே, 

எ-து, 2050518 னறபினனா வலரதறபொருட்பெ பிரிசத தஸ் 

மகன வரைவோடு பகு53உழி. Gor) Oral Nags காடடி.ச சொலலிய௮. 
\ 

(ப-னர) கோ டுபபுபரிப த/ன ஸாசஇழிகது Cours wu 

வஈசதெனறன, களவிற்கூடடம வெளிபபடட பினபு॥ வரையாது பிரிசதா 

னென்று அலாகூறுவா வருசகவ் நரன எழு (௧) 

௧0௨, அன்னை வாழிவேண டனனை ஈமநூதா 

€ீனிறப பெருககடற புளளி னா ‘ 

துனபுறு துயர ea 

வினபுற $ விசைககுமவா 2த1மணிச குரலே. 

இதுவுமது (௨) 

௪0௩. அன்னை வாழிவேண டனனை புனனை யொடு 

ஞாழல பூச்குக தண்ணஈ துறைவ 

னிவடகமைஈ தனனாற முனே 

தனக்கமைஈ தன .றிவண் மாமைச கவினே. 

எ- து, அறததொடு சினறபோி வது ஈவரிகழாரின௮ழி 2 காயககுக 
காட்டி ௨வது சொலலியது 

(ப-ரை) புளனையொடு ஞாழல் பூககுமென 2.த, குடிபபிறபபும ௨௬ 

ad nergy ஒததல கூறியவாறு. (௯) 
மலய அவவை வக் a. ஸல ns 

(பி-ம்) % 2ககசாண்' / *பரியதாபிழிய” 1 *கினமததீள 
: (இரைக்குமவா"



௩௪ ஐங்தறுநரறு [இரண்டாவது 

௧0௪, அன்னை வாழிவேண் டனனை ஈமமோப 

பலாமடி பொழுகி னலமிகச சா௮ுய 
இரக நிரம் எண 

நளளென வநத % வியநோச 

செலவக கொண்சன செலவனஃ தூரே, 
ஷு 

எ- ஐ, புதலவா பெயமழிச த கல மனை ககடசெனற செவிலிசகு 

முனபு ௮றகதொடுரினழு ௨துல௨௬ டடிய தோழி seg ரனமைசாட்டிச் 

சொலலியத 

(ப- ரை) செலவக கோணக” செலகனெல றத, புகலவனை; செல 

வககொணசன செல பூரெனனு.உ எழுவாயி மூயறுசசொல அல்செனனலும 

பெயா (௪) 

௧௦௫ அன்னை வாழிவேண டன்னை முழஙகுகடற 

ிரைதரு முூககும வெணமண லிமைககுக 

எண்ணா இறைவன் வநதெனப 

பொனனினுஞ சிவ தன.று சணடிசி லுதலே 

of = bly Dio) 0b bon cen , வேணமிவன கருதற்குப Shes தலை 

மகன aony @airba gif சலமகள Fd M&ovd முனபுளள பத்டபுகீககும 
ணம சோள றிய சதிபபுகக। டடி௪ செவிலிச்குக தோழி சொலலியத 

(ப-ஜா) ஓாமதால ல்பபுணடு போகக்முசமம மணகணணே 

Gog விளககுமெல ற, தல வருததே 61ககாவு நமகக சிசரினற இனபத 
தைச தருவான எ-று (இ) 

௧0௬௭  னனை வ) ழிவேண டனனை பவாஈட்டுத 

அதிககா $ லனனஈ துணைசெதது மிதிக்குக 

சணகடல வளையிலு மிலககுமிவ 

எங்கலி மாக கண்டிசி னினை*தே 

எது, அறததொ0 ரினதமாழி உத வதபு பபான வேணடி௪ செவி 
லிகஞூச சொஃலிடு 

(பஃ-னரா) சணகடல ஊையிலுப புலஙகுமெள 22, மேனியில வேறு 

பாடு ் (௬) 

~ லு ( 

(பி-ம்) * /ல்மல0டா'4 திரிசருமு த2ம' 1 (வணடுவன கொணடுவரு 

சற்குப்பிரிஈத' 9 ௭.௯ grime agi ’



செய்தல்.] ௧௧.-.-தாப்க்குரைத்த பத்து, ௩௫ 

BOT, அன்னை வாழிவேண் டன்னையென் Cari 

Lt B80 பசப்பச் சானப்ப் படரமெலிர்து 

தீண்கடற் படுதா CaO i git 

அஞ்ச। ளாகுத னோகே! பானே: 

எ-து, சோழி செவிலிக்கு ஏ௱/கொடுகில் குறிம்துக் கூறியது. (௪) 

BO eb} அன்னை வா ழிமீவண் டன Ym சூப்ப 

முண்டக மலரு தண்டை, ய் walt 4 i 

* னெர்தேட் டுறர் சன னாயி 

| னெவன்கொன் மற்றவ னயக்த தோளே 

எ - து அ௮றத்கொடுிலை பி௱ச்தபின்றும் வரைவு ரீபூறராக மற்றொரு 

ருலமகளை வரையுக்கொலென் று ஐயுற செலிலி குறிப்பறிர்ககோழி அவட் 
குச்ே சொல்லிய_த. (௮) 

௧௦௯. முன்னை வாழிவேண் டன்னை நெய்த 

னீர்ப்படா தூம்பின் பூக்கெயு துறைவ 

னெந்தோ டுறந்த காலை யெவன் கொல் 

பன்னாள் வருமல னளிச்ச பொழுதே, 

எ-து, அறத்தொர சின்றபின்பு வடை வா பிரிக்ககலைகன கடிதின் 

வாராசவழி ஐயுற்றசெவிலி, (௮௨௭ Gt de HS BOK ALMA Ur ayn: தங்கட்கு 

அவன் கூறியதிறம் யாது?” என்றா ட்குடு 2சாழி சொல்லிய து (௯) 

BE), அன்னை வா PIG avery டன்னை புன்வை 
RETA 

பொன்னிறம் விரியும் பூர்கெயு துறைவான 

யென்னை யென்றும் யாமீம யிவ்பூர 
அம்ச ட 

பிதிதொன் முகக் கூறு 

மாங்கு மாக்குமோ வாழிய பாலே. ! 

எது, நொதுமலர் வரைவி.! ண் கோழி செவிலிக்கு. அறத்கொ 

(௧௦. நின்றது. 

Gh, — மாய்க்குமைத்தபத்து முற்றிற்று, 

அவத்தை 

வறளதமகச்ளை பவ வவவளவைலு berber மஸ ணை 10m pent meee Ph aoe we ஷி ல்ல 

@ 4 ச 

(பி ~ ib. ) * என ஜோதெர்கனன் 14 என ஞால்கொல்லவள் * (என் னாய் 

கொள் மற்றவ னயர்தோ டேனே”



௩௬ ஜங்பூறு_நா.று | இண்டாவது 

உ -தோழிக்முபைத்த பத்து, 

ope 

௧௧௧, அம்ம வாழி தோழி பா ணன் 

கழ்கழி மருங்கி % orgs கொளீஇச 

சுனைக்கயன் வாய்க்கு துறைவன் கேண்மை 

பிரிந்தும் வ.ஜ்துமே! நமே 

யருர்தவ முபற லாற்று தேமம, 

எ-து, இறசெறிபபா ரெனககேட்ட தலைமகள் வரையா, தவர்தொழுருச 

ஈ இதறைபபுறதகானாக3 சோழிக்குச சொலலியது (௧) 

௧௧௨. அம்ம வாழி தோழி பாசிலா 

செருக்கி தாய விருங்கழிஈ சோப்பன் 

முன்வாரச் காண்குவ காமே 

|! மறந்தேடபறை நடணுடை நெஞ்சே, 

எ- து, களவுநீமிவழி வ.மாயலன்்கொலென்று அஞ்சுய தோழிக்குச கலை 

மகன் வரையுர்திறம் நெளிக்கச் செளிம்ச தலைமகள் சொல்லியது (௨) 

SER. | jo வழி தோழி ரென்ன 

லோங்குதிரை வெண்மண QOL GBS Bien po p 

கூரா 1 பெண்டென மொழிய வென்னை 

யதுகேட் & டன்னா பென்றன என்னை 

| பைபய வெமமை பென்றனென் யானே. 

எ. த, வரையாதுவசசொழுகுசதலை௦சன சறைபபுறத.து சின்று கேட்ப 

நெருகல் இல்லத்து நிகழாகது இனவெள ச் கலைமகள் தோழிக்குச்சொல்லிய ௮. 

௧௧௪. ம்ம வாழி தோ ழி ஏ கொண்க 

னேசே மாயினுஞ் செல்குவங் கொல்லோ 

கடலி $% னாரை யிரற்.று 

மடலம் பெண்ணை 1) யவ னுடைய நாட்டே. 

அவக லை ஆ ச்ட் TA ete ப்கவர்மம 

(9 - bh) * ‘erence’ + மமநதோன்மன்ற' 1 பெண்டெனமொழிப 

6 (இன்னையென்றன ள்” | 'ஈடிபைய, பையவெம்மை' 1 * கொண்கனை, ரர 

ede’ 44 -தரரைவிரற் றம்! 4 அவருடை"



தெய்தல்]  க௨-தோழிக்குரைத்த பத்து, Tol 

எ- து, இடைவிட்டொழுருக் தலைமகன் வர்.து சிறைப்புறத்தானானமை 

யதிந்த சலைமகள் ஐவன் கேட்கு மாற்முல் சோழிக்குச் சொல்லியத. (=) 

௧௧௫. அம்ம வாழி தோழி பன்மா 

ணுண்மண லடைசரை ஈம்மோ டாடிய 

தண்ணர் % துறைவன் மறைஇ 

பன்னை பருங்கடி. 1 வர் துநின் மோனே. 

எ.து, இற்செதிப்புண்ட பின்னும் வரைர்துகொள்ள நினையாத தலை 

மகன் வந்தானாக, ௮தனைபமிக்க பலைமகள் ௮வள் கேட்குமாறறுல் தோழிக்குச் : 

சொலலியது. (6) 

சகச. ௮ம்ம வாழி தோழி சாமழ 

நீல விருங்கழி Seve கூம்பு 

மாலைவர் தன்று மன்ற 

காலை பன்ன காலைமுக் துறுத்தே./ 

எ.து, எற்டாட்டிலகண் சலைமகல் கிழறைப்புறத்து நின் றுகேட்பச் தலை 

மகசர் தோழிக்குச் சொல்லிய து (௪) 

௧௧௭. அம்ம வாழி தோழி ஈலனே 

ன்ன தாகுதல் கொடிதே புன்னை 

யணிமலார் துறைதொறும வரிக்கு 

மணிநீரர் சோப்பை மறவா தீமே. 

எ-து, வஎபயாது வரஜொழுனாக தலைமகன் சிறைப்புமத்தானாகத் தலை 

மகள் தோழிக்குச் சொல்லியது. (௭) 

௧௧௮. அம்ம வாழி தோழி யானின் 

நறனி லாளற் கண்ட பொழுதிற் 

தினவுவென் றகைக்குவென் |; சென்றனென்; 

பின்னினைர் திரங்கிப் பெய/தர் தேனே. 

௭ -து, சிழைப்புறமாகத் சலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லிபத; சோழி 

வாயின் மறுதீ2 தலைமகள், பின்பு எலையகன் வழி, நிகழ்க்ததனை அவட்குக் 

Sr (OU) gt BLOM LD. ( ol ) 

(பி-ம்;) * *“துறைவள்மரீஇ' 1 'வக்துரிள்றானே' 1 Geer wen or’ J



கூ ஓங்குறு_நூலு (இரண்டாவது 

௧௪௯. அம்ம வாபி தோழி ஈன்று 

மெய்யா மையி * னேதில பற்றி 

யன்பிலன் மன்ற பெரிதே 

மென்புலக் கொண்கன் வாரா C தானே, 

எ-து, வரைதற்கு வேண்டுவன முயலவே' எனச்சொல்லி வரையாது 

செறுத்துகின்ற தலைமகன் இறைப்புமக சாளூுளமையமிஈத தலைமகள் சோழிச் 

குச் சொல்லியது (ஆ) 

Ds | ௩ 

Wwe: ௧௨௦. அம்ம வாழி தோழி நலமிக 

ஈல்ல வாயின வளியமென் * மோளே 

மல்ல 1 லிருங்கழி நீரறல் விரியு 

மெல்லம் புலம்பன் வந்த மாறே, 

எ.து, வரைவிடைவைக்னுப் பிரிர்ச தலைமகன் வர சிறைப்புறச்சா 

ஞூசத தலைமகள் கோழிக்குச் சொல்லிய த. (௪௦) 

௧௨.-தோழிக்குரைத்தபத்து முற்றிற்று, 

nent 

௧௩.--இழவற்முரைத்த பத்து. 

வைவ்தந்திதனாகலாய 

௧௨௧, சண்டிகு மல்லமோ சொண்கரின் கே n 

முண்டகக் கோதை நனையத 

தெண்டிரைப் பெளவம் பாய்ர் துரின் ரோளே. 

ள- து, பரத்தை தலைமகற்குச் சொல்லியது; பெதும்பைப் பருவத்தாள் 

ஒருபா ச்சையோடு க. டமறைரது ஒழுகாரின்ருனென்பதறிஈ்து தககிபுலச் 

அறி, இத சவ, என்மாட்டில்லை; 8 இப்புலவிைப 5 £ரீக்சவேண்டும்' என்று 

தோழிக்குச் சலைமகன்௩ றப் புலலியைரீச்சச் கருதியதோழி ௮வளிளமை கூதி 
நகையாடிச் சொல்லிய தாஉமாம், (௧) 

இனிவருகெ றபாட்டு ஒன்பதிற்கு ப இத் துறையாம். 
8 

(பிஃம்.) * 'ஏதிலபெற்தி', 'எதிலாப்பற்றி', 'ஏதில்பற்றி 1 (தோள்கள். 
1 -இருங்கழிமலரும்', (இருங்கழிமல்கும' $ “ரீக்கவேனுபென்௮'



தெய்தல்.] ௧௩.--இழவற்குவைத்த பத்து: ௩௯ 
௧௨௨ சண்டிகு மல்லமோ கொண்கரின் சேளே 

யொள்ளிழை யுயாமணல் வீழ்ந்தென 

வெள்ளாங குருகை வினஅு) வோளே. (உ) 

௪௨௩. கண்டிகு மல்லமோ கொண்கரின் கேளே 

யொண்ணுச லாய மாரப்பத 

தண்ணென் பெருங்கடற் நிரைபாய் வோளே, (௩) 

௧௨௪, கண்டிகு மல்லமோ கொண்கநின் கேளே 

வண்ட ற் பாவை வெளவலி 

4. இண்பொடி யளைஇச் கடழார்ப போளே. (௪) 

௪௨(ட. கண்டிகு மல்லமோ கொண்கரின் கேளே 

* தெண்டிரை பாவை வெளவ 

வுண்சண் சிவபப வழுதுரின் ஜோளே. (@) 

௪௨௬. கண்டிகு மல்லமோ கொண்கறின் கேளே 

யுண்கண் வண்டின மொ ய்ப்பத 

தெண்கடற் பெருந்திரை மூழ்கு வோளே. (௬) 

௪௨௭. சண்டிகு மல்லமோ கொண்கரின் கேளே ண 

அம்பை மாலை யிளமுலை — 

Siete, eran Herts Cam Gen. (௪) 

௧௨௮ சண்டிகு மலலமோ கொண்கரின் கேளே 

| யுரூன வ.றுமுலை LDL aby 

வுண்ணாப் § பாையை யூட்டு வோளே, ச) 

a0... * 4௪0 49%, % ர 464 9 ௩௨% 4 ௨௭௨௪ 

RECO OH HEE He HOHE MEE aR ARS 

குத ச ௪௪ டர ச் ௨9௭ ட ர டிரஸ் ப ॥ உச ம் ௭ (௬) 

கவல்: we வன stem aha eres sth nn mattis ste bere — சட seme 

, (பிம்) *நுணபொவடியவளகடல்' | 'தெண்டிுதிரைப் பாவை' 1 (ஊரு 
வத முலைமே ' 6 பாவையூட்டு”



#0 லங்கு௮ நாறு | இரண்டாவது 

HK. 0. OR AOR ETH OEE ee Hetero Cae & 

« 
ர் 

Ae eee Mba ete cee edhe eee ae Hehe 

(௧0) 

கட... இழவற்குபைத்தபத்து முற்றிற்று, 

பவ pene 

௧௪, -பாணற்முரைத் ) பத்து, 

mene QE owes, 

ச௩க ஈன்றே பாண கொண்சகன து ஈடபே 

இலலை Carell யிவவூர்க் 

கல்லென் கெளவை யெழாஅக் சாலே. 

எ- து, வாயிலவேண்டிவூா பாணன ரலமகன காசன்மை கூறினா 

சூகத் கலைமகள் % வாயில ௩பபாள அவல்குக ஈறியது (௧) 

௪௩௨. ௮மம வாழி பாண புன்னை 

யருமபுமலி கான லிவ்று, 

ரலரா கின்றவ ரருளு மாமே. 

aT - gl. வாயிலவேண்டி௰ாக பாணன ‘Rn கொடுமைக றவேண்டா ; 
மமேல் அருரடையா' என ருற்கு உ ரலையகள் சொலலியது (௨) 

௧௨%. யானெவன் செய்கோ பாண வானாது 

மெலலம புலமபன் பிரிரதெனப 

புல்லென் நன 1 வென் புரிவளைத் தோளே, 

எது, வாயிலாயப புகுகபபாணள, லையசள மீசாண்மெலிவு சுண்டு 

“மனைபபுமசதுப போயவநததுணேயாகோ இவ்வாறு 1 வேதுபடுமல தகாது! 
டன்ருற்கு ௮வள் சொலலியு (௯) 

i 
௪௩௪. காண்மதி பாண விருங்கழிப $ பாய்பரி 

கெடுகதேர்க் கொண்க னே 

தான்வர் தன்றென் மாமைக் கவினே, 

(பி-ம்.) % *வாயிலம்றப்பாள் கூறியது" ர் 'எமபுரிவளை? | (வேறுபடு 
sponds gr’ 6 (பாயபணர்'



Oise, | ௧௪ பாணற்ருரைத்த பத்து. PS 

எ-து, பிரிவின்சண் சலைமகள்கலின்கொலைவுகண்டு வெறுத்து லழமுகு 
வனெறபகணத்குச் கலைமகன்வா துழிச் கவினெய்திய தலைமகீள் சொல்லியது. () 

கடு, பைதல மல்லேம் பாண பணைத்ே தா 

ளைதமைச் தகன்ற வல்கு 

னெய்தலங் கண்ணியை சோதனாம் பெறினே, 

எ-து, பரத்தையொரு£தியைகத ,ைபபெயவான்வேண்டி அதைத 

தலைமகன் மறைச்தொழுகுகின் றதறிர்க மலைமகள் அவன் கேட்குமாற்றுற் 

பாணற்குச்சொல்லிய. (@) 

௧௩௬, சாணிலை மன்ற பாண நீயே 

கோணே ரிலங்குவளை நெ௫ிழ்த்த 

சானலர் துறைவற்குச சொல்லுகுப் போயே, 

எ- து, வாயிலாம்ப் * புகுக்ு தலைமசனகுணங்கூ சிய பாணற்கு வாயின 

/பஅக்குச்தலைமகள் சொல்லிய. (௬) 

௧௩௭. நின்னொன்று வினவுவல் பாண ,நம்மூாாத் 

திண்டேர்க் கொண்கனை ஈயந்தோர் 

பண்டைத் தர்ஈலம் பெறுபவே! மற்றே, 

எது, தலைமகன் வாயில்பெற்தப் புகும்து கீல்னெலிடச்தும் ௮வன் 

முன்புசெயத தங்குகினை bg சல்மகள் வே.றுபட்டிருக்சகாளாக, *இனி இர்த 

வேறுபாடு என்?” என்றுவினவிய பாணற்கு ௮வள் சொல்லியது. 

(ப-னா.) திண்டோக் கொண்களனை ஈயர்ழோர் அம்மூரிம் பண்டைத் 

ஜ்ந்நலம் பெ௮வாறாளரோவெளக்கூட்டுக. (௭) 

௧௩௮. பண்பிலை மன்ற பாண விவ்து, 

ரன்பில சுடிய கழறி 

மெனபுலச் கொண்கனைத் தாரா தோயே, 

ள- து, தலைமகன் வாயில்பெற்றுப் புகுர்சசு அமியாது வர், சபாணந்கு, 

சலைமகள் ஈகையாடு.ச் சொல்லிய ௮. (<4) 

௧௩௬. dyed வாழி கொண்க வெமவயின் 

மாணல மருட்டு நின்னினும் 

பாண னல்லோர் ஈலஞ்சிசைக் கும்மே, 
ட 

(பி...) * புகுர்சசலைமகன் !



we. ஐங்குறுநூறு [இரண்டாவது 

எ -து, நற்றாமை வாயிலாகப புகுக்திருகத தலைமகற்குப் பாணன் வ 
அழித் தலைமசள் சொல்லியது (௯: 

௬௪௦. காண்மதி பாணநீ % யுரை ததற் குரியை 

துறைகெழு கொண்கன் பிரிந்தென 

விறைகே ழெல்வளை நீங்கிப நிலையே, 

எ - து, பாணன் தூதாகச் செல்லவேண்டும் குதிப்பிளளாெ தலைமகள் 

அவற்குச் தன்மெலிவுகாட்டிச் சொல்லியது. (௧௦) 

BH -பாணற்குரைத்தத்.து முற்றிற்று, 

 கனைவலைைமங்கைய மார். 

௧௫.--ஞாழற்பத்து. 
வதுவை 

௧௪௯ ஏக்கர் ஞாழல் செருர்தியொடு கமழத் 
துவலைத் தண்டுளி வீ௫ப் 
' பயலை செய்தன பனிபடு துறையே. 

எது, வரைவிடை வைரதுப் பிரிச்தழி அற்றாளாடன்ற தலைமகள் 

அவன் வரைதற்குப் பிரியவும் 8 ஆறருயாகின்றது என்னை?" என்ற கோழிக் 

குச்சொல்லிய,௮. (௪) 

௧௪௨, பக்கர் ஞாழ லிறங்ணெர்ப் படுனைப 

புள்ளிறை கூருர் துறைவனை 

யுள்ளேன் மேழி பம இயரென் கண்ணே, 

எ.து, aang Lin gars) GI (Lp He தலைமகன் இரவுக்குறிச்சட் சிறைப் 

பு.௦தசானாக, “நின்கண் துமிறறபொருட்டு சீ ௮வளை 1 மறக்சவேண்டும்' என்ற 
தோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லியழு. 

(ப-ரை.) ஞாழலில் சாழ்ச்த பூச்சினை வருத்தப் புள்வியுமென் 5.2, 

தான்வரையாது ஈமச்முவரு சோயதியாது தான்வேண்டுமின்பமே முடிப் 

பான்; எ- இ, (௨) 

௧௪௩, எக்கர் ஞாழற் புள்ளிமி ழகன்றுறை 
பினிய செய்த $ நின்றுபின் 

முனிவு செய்தவிவ டடமென் மோளே, 
எவ்சவவயயி வரை வளைகவளவவவவ், 

    

அனவகானை படட eet ee terest வானவ டுகள் 

(டி உழு .) * கனா ஈழ்கு முூரியை” f பசலை” 1 ONES § (நின் ௮யின்' 

 



தெய்தல். | ௧௫.-ஞாழற் பத்து. ௪௩ 

௭-௧, புறத்துக் சங்கெவச்ச சலைமகற்குர் சோழி சொல்லியது: 
° » 

(ப-ஸ்.) *இனியசெயச........ மென்றோள்' என்ற, ௮ஃகாலக்.து 
நினக்கு இனிமைசெய்து பின்முனிவைச் செ பனவாகலால், இஃது இக் 

கோள்களின் சவறல்ல கின்சவறன்றென்பதாம் ; ஞாழல்கண்டணோ புள்பரிமி 
முகன் றையென்ற ஐ, இல்ஷாகன் எறையார் ஏலர் ரம் உரென்பசாம், (௩) 

௧௪௪. எக்கர் ஞாழ லிளார்படு பொதும்பர்த் 

கனிக்குரு குறங்கு Go pop 

தினிப்பசர் தன்றென் மாமை% கவினே. 

எ - து, தலைமசன வரைம்துகோடல் நினையாது களவொழுக்கமே 

விரும்பி ஒழுகாரின்றுனென்ப,து அறிர்து Capi தலைமகள், (அவன் 

கூதியவாற்றால் இனிக் கடிதின் வரவன்; ஆற்ராயாகாதிசாழியவேண்டும்' 
என்ற கோழிக்குச் சொல்லியது. 

(ப-ை.) 'எக்காரஞாழல் ...உறஙவகும' என்ற, இனிக்தாலம் வந்த 

விடத்தும் வரைந்துகொண்டு உனறுபட்டொழுகரினயா ர. சனித்துறைசலே 

விரும்புவான்; ௭: லு. இப்போது பசஈகபென றது, ஆவனவரைவேளென் மு 

கூறியவார்த்தசையை மெயயென்௮ு கொண்டுகூறுகலால், இப்போது காண் 

ன்மாமைக்கவின் பசந்தது; எ - AV. (௪) 

SPQ எக்கர் ஞாழற் சிறிபிலைப் பெருஞ்சினை 

யோதம் வாங்குர் துறைவன் 

மாயோள் பாலை நீக னினியே, 

எ-து, * வரைவுமறுச்த நமர டம்பமொறமுற் சானமோரைக் தலை 

(மகன் விடுத்தசறிஈதரோழி சலைமகள் கேட்குமாறரா௦ சொல்லியது. 

(ப -ரை.) ஞாழற்னையை ஓதம்வளக்குற துறைவனென்றது, தன் 
வழிவாராச சுற்றச்சாலாச் கள்வழியாக்குின்றா னென்றதாம், (இ) 

௧௪௬. எக்கர் ஞாழ லரும்புமுதி ரவிழிணா 

ஈறிய கமழுர் | துறைவற் 

இனிய மன்றவென் மாமைக் கவினே, 

எ-து, வரைவுகடாவவும் வரையாதொழுகு௫ன்றுழி, “ஈம்மை எவ்வசை 

நினைத்தார் கொல்லோ' என்று ரயுற்திருஉ£ தலைமகள் வரைவு சலைவந்துழில் 

தோழிக்குச் சொல்லிய. 

(பி-ம்)” '(வரைவுமடுத்த ' 4 “துறைவர்க்கு!



௬௪ ஜ்ங்கு ௮ நூ ௮ | இரண்டாவது 

(பஃமை.) அரும்புழூதி .. ஜுறைவன' என்றது, ௮வனன்பு முறையால் 

சிரம்பி வெளிப்பட்டநிறம் கூறியவாறு. (a 

௪௪௭, எக்கர் ஞாழன் % மலரின் மகளி 

ரொண்டழை யயருர் துறைவன் 

றண்டழை விலையென ஈல்னெ னாடே, 

எ- து, சுற்றத்தார்வேண்டிப கொடுக.துத் சலைன் வரைவுமாட்டுமைப் 

படுத்சமையறிநத கோழி 2 வாச வுள்ள ஈ ராளாயச் சலமகட்குர்சொல்லிய ௮. 

(ப-ை.) ஞாழன் ॥லரிலலாக மகளிர் அரன் மழையை விரும்பு தைவ 

னென்றது, உலகைவழம்கவேணடுமுள்ளப் பன் அஃதிவ மையால் சாட்டை 

வழங்கொளெள்பகாம, (a) 

௧௪௮, எக்கர் ஞாழ லிகந்துபடு பெருஞ்ை 

வீயினிது கமழுர் துறைவனை 

நீயினிது முயங்குமதி காக லோயே, 

எ- து, களகொழுக்கத்தின் | விளைவறியாது அஞூய வருத்தரீங்கச் 

கரணவகையான் வதுவை முடித்சபிளபு தலைமகளைப் பள்ளியிடத்த உயக் 

குர்தோழி சொல்லிய. 

(ப-னா.) எக்காஞாழல்.., .கமழந்துறைவன' என்றது, அவன் அன்பு 

இசன்மேல் இல்லையொ வளர்ச். ஏ பயன்பட்டதிறம் உஜியவா.று, (௮) 

௧௪௯, எக்கா ஞாழற் பூவி னன்ன 

சுணங்குவள ரிளமுலை மடர்தைக் 

சணங்குவளர்த் சகறல் | வல்லா தீமோ. 

எ.து, வரைர்தெயதிய கலைமகன் சலைவியோடூ பள்ளியிடத்திரு5 சழிச் 

தோழி வாழ்த்தியது, (௯) 

ச௪டு0. எக்கர் ஞாழ னறுமலர்ப் பெருஞ்சேப் 

புணரி திளைக்குர் துறைவன் 

6 புணர்வி னின்னா னரும்புணர் வினனே, 

(பிஃம்.) * மலரினை மசளி£ ? ர் ் விளைய திவஞ்ிய 7 | வல்லாீமே' 

6  பிணர்கி



நெய்தல்.] ௧௫.--வெள்ளாங்குருகுப் பத்து. ௪ 

எ. து, முன்னெருகாற் பிரிர்.துவச்ச சலைமசன் பின்னும் SAG gare அழி 

அவளை நேம்வ்காளாக, தோழி, '8ீ இவ்வாறு செப்தற்குக்கார்ணம் என்?” என்று 

வினவியவழிக் , கலைமகள் கோழிக்கும் , சலைமசன்சேட்பச் சொல்லியது. 

(u - சை.) ச.அமலர்ப்பெருஞ்சனை வருர்ச வரது இரை திளைக்கு மென் 

DA, PAA GEN COUN PE A வர.தும் பெயர்ந்தும் நம்மை வருத்தமுறுச்து 

வான்; எ.- ற. (௧௦) 

௧௫.--ஞாழங்பத்து (ுற்றிற்று, 
ட அந்ய 

௧௬---வெள்ளாங்குருகுப் பத்து, 
a, 

கடுக, வெள்ளாங் குருகின் பிள்ளை செக்தெனக் 

காணிய சென்ற மடாடை சாரை 

மிதிப்ப ஈச்சு சண்போ னெய்தல் 

கட்கமழ்ர் தானாத் துறைவற்கு 

நெக்கு நெஞ்ச நேர்கல் லேனே. 

எ-து, வாயில்வேண்டிய கோழிக்குக் தலைமகள் வாயின்மறுப்பாள் 

சொல்லியது. 

(ப-ரை,) இதனுள்ளுறை: பாச்தையொருக்தியோடு ஒழுகுன் ற ஓழுக் 

கம் இடையற்றதாகச் சென்றவாயில்கள் நெருங்க அவள் செஞ்சு நெ௫ழ்ச 

கூறிய காரன்மாறறம் பரர்துசெல்டுன்ற துமைவனென்பசாம். வெள்ளாபங் 

குருசென்றது பாஈகையாகவும், பிள்சாயென்ு. பார ம்மையோடு தலைமக 

னிடை உளதாஇய ஓழுக்சமாகவும், காணிய சென்ற மடஈடை சாரையென்றது 

வாயில்களாகவுங்கொள்க. இமை! வருகின் ஐ பாட்டு ஓன்ப.க்கும் ஓக்கும். 
மிதித்தது அவளை நெருங்குசலாகவும், நக்ககெய்சல் அவணெஞ்சாசவுழ், கட்க 

மழ்ந்து ஆனாமை அவன் அவர்க்குச் உறியமாற்றம் எல்லாருக்கும் புலப்படுத 

லாகவும் இப்பாட்டிற்குக்கொள்ச, (௧) 

கட௨, வெள்ளாங் குருகின் பிள்ளை செத்தெனக் 

காணிய சென்ற மடஈடை நாரை 

ச் கையறு 'பிரற்று | கானலம் புலம்பர் 

துறைவன் வரையு மென்ப 

வறவன் போலு மருளுமா ர.துவே, 

(பி-ம்.) * *கையறப்பிரற்ற' 1 * கானல்புலம்பும் ’



௪௬ ஐங்குறு நூறு | இண்டாவது 

௭ - ஐ, தலைமகள் வாயின்மறுத்துழி (இவன் நின்மேல் தொடர்ச்சியித் 
குறைவிலன்; அருஞமூடையன்; ஆதலால், நீ இவனோடுபுலத்தல் சசாது” என 
நெருங்கி வாயில்? சர்விச்குர் தோழிக்கு அவள் சொல்லிய ஐ. 

(ப ரை.) துறைவன் வரையும்.......டஅதுவே" TOT OS, HLT SOS 

யைத் தனக்கு இற்பரச்ரையாக வரைவானென்று கூறாகின்றாராசலின், ரீ கூறு 
இன்றபடியே 'நறமுடையன்போலம், அருளும் ஒ.துவே' என Depo gin. Mus 

வாறு, (கையறு பிசற்று காலம் புலம்ப துறைவன்" ஈன்றது, பரத்தை 

யிடத்தச்சென்ற வாயில்கள் கூ ற்றேயாய்ப் பிறி தமாற்றமின் தி. செல்கின்ற 
அறைவன; எ அ, 

(௨) 

௪௫௩. வெள்ளாங்குருகன் பிள்ளை செத்செனக் 

காணிய சென்ற மடஈடை காரை 

யுளர வொழிர்த தூவி % குலவுமணற் 

போர்விற் பெறாஉர் தை pares கேண்மை 

ஈன்னெடும் கூர்த * னடுமோ மற்றே 

எ.து, பாச்சையிற்பிரிர்து வாயில்வேண்டிய தலைமகன் கேட்குமாற்ருல் 
வாயிலாய்ப்புகுர்தார்ச்குத் சோழிகூறிய ஐ. 

(ப -மை,) உளரவொழி்த.... அிறைவன்” என்று, இவன் கூறிவிட்ட 

வாயில்கள்மாற்றம் பரத்தைபெறுந் துை வன்; எ - ஐ, (௯) 

௧௫௪. வெள்ளாங் குருகின் பிள்ளை செத்தெனக் 

காணிய சென்ற மடாடை. நாரை 

கானற் சேக்குர் துறைவனோ 

டியானெவன் செய்கோ பொய்க்குமிவ் வரே, 

௭ - து, தோழி வாயில்வேண்டி கெருங்கெவழி வாயின் மறுக்குர் தலைமகள் 

சால்லிய த. 

(ப-ரை.) 'துறைவனோடு யானெவன்செய்கோ ' பன்றது; “அவனோடு 

பான் ஒழுகுமொழுக்கம் என?' வன்னறு வெறுத்துக்க. கியவாறு, 'பொய்க்குமிவ் 

வூர்” என்றது, தலைமகன் குணங்க.அுகின்ற கோழியை கோச்சியெனச்கொள்க, 

சாரை கானற்சேக்கும்' என்று, வாயிலாப்ச்சென்றார் ௮வண்மாட்டுச் தங்கு 

தல் சோச்யெனக்கொள்ச, (௪) 

  அலைக 

(G = tb.) * “குவவுமணல் ' | சானுமோ'



அதய்தல்,] ௧௬--வெள்ளாங்குருகுப் பத்து. ௫௭ 

௧௫௫, வெள்ளாங் குருகின் பிள்ளை செத்செனக் 

காணிய சென்ற மடஈடை நாரை 

* பதைப்பத் ததைர்த நெய்தல் கழிய 

கோதமொடு பெயருக் துறைவ ற்குப் 

| பைஞ்சாப்ப் பாவை யின்றனென் யானே, 

எ-து, $பலவழியாஜும் யாயில்கேராளாகிய கலைமகள், “மகப்பேற்தி்கு 

உ ரிதீதாடய சாலங்கழிய ஒழுகுகின்றாய' என நெருங்கயெசோழிக்குச் சொல்லி 

பஜ, 

(U8 - ond.) பதைப்ப.,.... அிறையன்' என்றது, மாயில்கள் கூறப் பர 

திதையெயதிய $ இரச்கத்தினை. பன் அண்ணளியால் திர்ப்பான்; எ - று. (இ) 

௧௫௬, வெள்ளாந் குருகின் பிள்ளை செத்தெனச் 

காணிய சென்ற மடஈடை நாரை 

பதைப்ப வொழிந்த செம்மறுத் தூவி if sy rp soy 

தெண்கழிப் || பரக்குர் துறைவ 

னெனச்கோ காதல னனைக்சோ வேறே, 

எ-து, பாத்தையிடத்து வாயில்விட்டு ஒழுகு ற 4 சலைமகன2 

வரயிலாய் வர்சார்க்குச் தோழி வாயின் மறுத்து. 

(ப-மை.) எனக்கோ சாதலன் அனைச்கோவேறே' என்று, 'இவண்மேல் 
௮வன் காதலன்” என்று நீயிர்கூறுனெ ஐமாற்றம் மெய்யென்பறு எனச்குமொக் 

கும்; இவண்மன த்திறகு ஓவ்வாபென்பகாம, அன்னையென்றது தலைமகளை, 

(செம்மறுத் துவிதெண்கழிட் பரக்குர்துறைவன்' என்றது, ௮ப்பரத்சைக்குக் 

கூறிவிட்டமாற்றம் எவ்விடதீதும் பார்து செல்கனற துறைவன்; எ - gy. (a) 

கட௭, வெள்ளாம் குருகின் பிள்ளை செத்தெனக் 

காணிய சென்ற மடஈடை நாரை 

காலை யிருந்து மாலைச் சேக்குர் 

தெண்கடற் சேர்ப்பனொடு வாரான் 

ருன்வர் தனனெங் காத லோனே, 

  

(பி-ம்.) * *பறைப்பச்சதைர்த' 1 : பஞ்சரீப்க்கோதை * 1 * பலபடியா 

லும்? $ *விரசகத்தினை! || * பரிக்குர்துஜறைவன் * 4] * தலைமகற்குவாயிலாய் '
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எது, பரத்தையிறபிரிகது வாயில்வேண்டி. தமுகுன்ற தலைமகன் 

புதல்வன் வாயிலாக வருமெொக்கேட்டு ௮ஞ்யெ தலைமகள் புசல்வன் விளை 

யாடி8ீதனித் தவர்துழிச் சொல்லியது, 

(ப-ரை) காகலன்' என்று, என்மேல் எனபுகல்வன் காசலனென்ப 

தீதிர்தேன்; அவனோடு வாராது தனி ுவரு லான்; எ - நு. (நரரை காலை 

SHED மாலைச்சேக்குக துறைவன'! என் ஐது, பரல்ரையிடக் அவிட்ட வாயில் 

கள் செவ்விபெறாறு பகலெல்லாமிருர்து இரவின்கண்ணும் அங்கே அயில் 

இன்ருரொனபதா1ம், (er) 

௧௮. வெள்ளாங் குருகன் பிளளை செத்தெனக் 

காணிய சென்ற மபடஈடை நாரை 

கானலம் பெருஈ துறைத் துணையொடு கொட்குர் 

தண்ணர் துறைவன் கண்டிகு 

மம்மா மேனி % யெ தோழியது துயரே, 

எ-து, பீரச்ரை புல ளழிப புலவிரீக்குவானாப பஃது இடமாகயற் மை 

UP GEC GD சலைமகற்கு வாயில்மழு க்கு 

(ப .ரை. 'கண்டிகுமம்மா னி யெசபோழிபது யே! எனறறு, 

எம்மிடக் துச் தயரமில்லை எரதோழியாயெே பாசத்தைத சலைவி தயரங்கண் 

டேம்; ரீ சகடிதிழ்சென்று அவள் வரு தம் தீர்பபாயாக; எ - று; *காரை... , 

கி கொட்கும்” என்றனு, நினக்கு வாமிலாகஈ்சென்ருர் அவள் கருத்தறிஈது 

மகிழ் ஒழுகு்ருரென்பசாம். (4) 
௧8௯. வெள்ளாங் குருன் (॥ிளளை செ.த்தெனக் 

காணிய சென்ற மடஈடை நாரை 
ப௫ிதின வல்கும் பனிநீர்ச சேர்ப்ப 

நின்னொன் திரச்குவெ னல்லேன் 

ட நந்தனை சென்மோ கொண்டவிவ ணலனே. 

எ-து, மழுமற்பொருட்டு உண்டிச்சாலச்து வாயில்வேண்டிவரத தலை 

WEDGE CST ple. Bui gi. 

(ப-ரை.) நீ கொண்ட இவள் ஈலன் ரந்தனை செல்லெனச் கூட்க, 

நாரை... CHILL cor Dg, amar நின்பரத்ை மனைச்சட் சென்றோர் 

நின்னைப்டாத் திர, ப௫ப்பர்கள் ; அவருடன ௮௬நதக் கழூதின் அவள்மனைக் 

கட் செல்வாயென்பதாம், | (௯) 
enna கதவு அளவகக. சொர்க ரை este வெயவடிம். Aedes ot ஸ். ஆலய ளணகளாளவவு... ஒனகணவ்கவடை மல்வத்து hil 

  

(பி-ம்.) * ‘oon Caps gi’



செப்தல்.] ௧௪. சிறுவெண்காக்கைப் பத்து, ௪௯ 

௧௬0. வெள்ளாங் குருகின் பிள்ளை செத்தெனக் 

காணிய சென்ற மடஈடை காரை 

Cari gsc நலையு நோய்மிகுந் துறைவ 

பண்டையின் மிகப்பெரி தினை இ 

மூயங்குமதி பெரும மயங்கனெள் பெரிதே, 

எ-து, * புலச்சு காதற்பாத்தை புலவிதீரா ௮ சலைமகன் வாயில்வேண்டி, 
வர்சானென்றது அறிக தலைமகள் வாயின்மறுத்த.து. 

(ப- மா.) 'பண்டையின்' என்ற த, பண்டும் நீ புலவிழீர்த்,து நுபங்கும் 

இயல்புடையை; எ - று. (நாரை.....துறைவ' என்று, நின் BOY OSG! 

டரிர்து வாயிலாய்ச்சென் வர்கள் அவள்வருத்தங்கண்டு Bead ane aber 

ரூர்களென்பதாம். (௧௦) 

௧௬.--வெள்ளாங்குருருப்பத்து புறற்றிற்று, 

வவவவிதத்கதவவைகை 

௧௭...இிறுவெண்காக்கைப் பத்து. 

௧௪௬௧. பெருங்கடற் சரையது சிறுவெண் காக்கை 

கருங்கோட்டுப் புன்னைத் தங்குர் துறைவற்குப் 

| பயந்துறுத லழியச சாறுய் 

நயந்த செஞ்ச நோய்ப்பா லஃதே. 

எ- து, ஒருவழித் சணர்அழி ஆற்.௮.விக்குசகோழிக்குச் கலைமகள் ஒரு 
சாய்ச் சொல்லிய த. 

(ப-ரை.) 'சிறவெண்காக்கை.......... தங்கும்' என்றது, வரைதற்கு 
வேண்டுவன முயலாது தன் மனைக்கண்ணே! தங்குவான் ;) CT = gr, (௧) 

௧௬௨. 1 பெருங்கடற் சகரையது சிறுவெண் காக்கை 

நீத்துநீ ரிருங்கழி பிரைதேர்ர் துண்டு 
பூச்சமழ் பொ .தும்பாச் சேக்குர் 

துறைவன் சொல்லோ பிறவா யினவே. 

இதுவுமது. 
(ப-மா.) (துறைவள்சொல்லோ பிறவாயின ' என்ற, *இன்னமாஞள் 

வரைவல் ? என்றசொற்கள் வேழுயின; ௭ - ௮. '! சிறுவெண்கரக்கை........ ... 
பபப ee 

(பி-ம்,) * (பூலர்ஈ்ச காதற்பரத்தை' | பச்! 1 'பெருங்கடற் கிரைய த” 

௭ 

 



௫௦ ஜங்குறு நாறு [இரண்டாவது 

சேச்கும்' என்ற, வரைவிற்குவேண்வென முயலாது சன்கருமஞ்செபது 

மனைக்கண்ணே தல்குவான்; எ - று (௨) 

௧௬௩, பெருக்கடற் கரையது சிறுவெண் காச்கை 

யிருங்கழித் துவலை யொலியிற் அஞ்சுர் 

துறைவன் ுறர்தெனத் துறந்தெ 

னிறையோ முன்கை நீங்கிய வளையே, 

இதுவுமது 

(u- Ot.) ரிந;வெணகா (கை, இருங்கழி,) வலை யொலியிற் தஞ்சும்' 

என்றது, பண்டும் தனக்கு இனிடவாகச் கூஐுயார் மாற்றங்கேட்டு முயற்டி 

யின்றிச் தங்குவானென்பகாம, (௯) 

௧௬௪, பெருர்கடற் கரையது சிறுவெண் காக்கை 

$ பிருங்கழி மருங்கி னயிரை யாருர் 

தண்ணா துறைவன் தகுதி 
நம்மோ டமையா தலாபயர் தன்றே, 

எஃது, தலமாகறுக்கும் புறகதொழுக்கமுளமாகெயெவழிச கலைமகள் 

கோழிக்குச சொலலிய ௮. 

(ப -ரை,) 'சிறுவெண்காக்கை, இருமகழி மருகன் அயிரையாரும்' என் 

,பரத்சையருள்ளும் புல்லியாரை விரும்புவான்; எ - ற, *துறைவன தகுதி, 

நம்மோடமையா து அலர்பயர்தனமே * என்று, அவன் தகுதியடைமை ஈமக் 

குத தில்குசெ ட்தலேயன்றிம் சச்கும் அலாடய। ததெனபதாம், (௪) 

௧௬, பெருங்கடம் சகரையது சறுவெண் காக்கை 

ums Ps ApS ek cork git 

துறைவன் சொல்லிய செரில்லெ 

னிறையே ரெல்வளை கொண்டுரின் ற துவே, 

இதுஃ(மது. 

(ப -ை,) துறைவன் சொல்லிய சொக்லெ, ஸிழஹையேரெல்வளை 

கொண்டு கின௮௮' பன்றது; வளையைச்கொண்டு நினம் , Quit) psOsrapes 

மன்று; முற்காலச் H தெளிப்பான சூரூறற சொலின் - று, (ட) 
Melanin வாரரசனானாரளாகளளை, லர் கவன Sateen Wenner tee வை லவவத்னை வையை. கரை ட. ஷட் கெல 

கவத வைக வதையாம் ஷி 

(பி-ம்.) * *இருங்கவமருல்கள்' 
 



தெய்தல்.)  ௧௭,--சிறுவெண்காக்கைப் பத்து. @s 

௧௬௬. பெருங்கடற் கரைய சிறுவெண் காக்கை 

வரிவெண் டாலி வலைசெத்து வெரூ௨ 

மெல்லம் புலம்பற் றேறி 

நல்ல வாயின ஈல்லோள் seman. 

எது, வரையாது வர்தொழுகும் கலைமகன் சிழைப்புறதக்தானாகக் 

தலைமகள் பசப்பிற்கு வருந்திப கோழி அவனை இபற்பழித்துச் கூறியது. 

(ப-ா.) 'ஈல்லவாயின ஈல்லோள்சண்' என்றது, கண்பசர்தன; எ-று, 

சிறுவெண்சாக்சை இரையாற் கரையில் ஏறடப்பட்ட பலகறைகளை வலைச் 
சுற்திற்கோத்த பலகறையென வெரு௨மென்ற த, மாம் வரைதல்வேண்டிச் 
கூரியசொற்களைத் சளக்கு வருச்சஞ்செ ப்வன வாகக்கொண்டி Carma Bem cp 
னென்பசாம். (௬) 

௧௬௪. பெருங்கடற் கரையது சிறுவெண் காக்கை 

யிருங்கழி பினக்கெடி முருர் துறைவ 

னல்குவன் போலக் கூறி 

நல்கா னாயினுர் தொல்கே என்னே. 

எது, பாத்தையிற்பிரிர்க சலைமசன்வி.. வாயிலாய்வர்தார்க்கு அவன் 

கொடுமைகூ மித் கோழி இயற்பழிச்சவழித் தலைமகள் சொல்லியது. 

(ப-ரை) (தொல்சேளன்” என்றது, ஈமக்குப் பண்டு கேளாயெசன்மை 
யினையுடையான்; எ-று. *ஏிறுவெண்காக்கை... . ...ருர்துனறவன்' என் 

2௮), பாக்சையர் பலரையும் தனக்குவரும் வருச்சடரியாஜு அசர்வானென் 
பகாம். (௭) 

௪௬௮. பெருங் % கடம் சரையன சிறுவெண் சாக்கை 

துறைபடி யம்பிர் யகமணை யினுர் 

தண்ணர் துறைவ னல்கி 

னொண் ணத லரிவை | பாலா ரும்மே. 

எ: து, சொனுமலர் வரைவுவேண்டி விடுத்தமையதிஈ்ச தலைமகள் ஆற் 

முளாய்ப் பசியட்டிற்புதி, இதற்குச் சாணமென் ?' என் செலிலிவினவத் 

தோழி அறத்தொடு நினற. 
(ப-ரை,.) *துறைபடி பம்பி யசமணை யீனும்' என்றது, யாவர்க்கும் எவ் 

விடத்தும் தீங்குவாராத அறைவனென் அவன்ிறப்புக் RAS wait (௮) 
ereamel We aati பலக். வடட வவட te பவனை ர்க அனவைவைவ வ கைகவ ரஷ mop amy   

(பிஃம்.) % 'கடற்திரைய த அகமனை" t 'பாலார்கம்மே!



௫௨ ஐங்குறு நூறு [இரண்டாவது 

௧௬௯. பெருங்கடற் சகரையழு சிறுவெண் காக்கை 

பொன்னிணா ஞாழன % முளையிற் பொதிபலிழ் 
புன்னையம் { பூஞ்னைச சேக்குர் துறைவ 

னெஞசத துண்மை யறிஈது 

மென்செயப் பசக்குக தோழியென் சண்ணே. 

எ-து, காகற்பா சசையைகிட்டு உறஜொருத்திபுடன ஒழுகாரின்ற தலை 
மகன வாயிலவேண்டி விட்சதழி வாயி ரோகலவேண்டி, நினகண பசகதனகா 

ணென முகமபுகு தோழிக்கு? தமகள சொல்லிய. 

(u- al.) சிறுவெணகாகசை ஞாழலைவெறுபபிற புன்னைச்சினையிற 

சேக்குமென௦௮, பாகதையா மனையில ஒனறுவெறுப்பின, ஒனறினகண 
தீங்குதலையடையானெனபசாம (௯) 

௧௭0, பெருக்கடற கராய சிறுவெண் காக்கை 

யிருங்கஜி நெய்தல் சதைக்குஈ துறைவ 

னலல னென்தி யாயிற் 

பலலித முண்கண் பா ததன்மற் றெவனோ; 

எ-.து, சலைமகறகுப் புறததொழுககமுளதாகியவழி வேறுபட்ட தலை 

மகள், அவறகு ௮வவாறு கெழசடியிலலை , ஈமமேல 1 அனபுடையன'! எனறு 

தெளிக்குகதோழிககுச சொலலிய.து 

(ப-மை) :(சிறுவெணகாககை ., ...இதைக்கும' எனறது, தானபத் 
நிய பரத்சையரூுடைய சல௦ ுதபபானெனபகா ஈ (௧௦) 

௧௭.--சிறுவெண்காக்கைபபத்து முறறிற்று, 
ஈ 

en eet SF OR 

௧௮--தொண்டிப் பத்து 

ணட ட்ட்டட்ட தை 

௧௭௧, திரையிமி ழின்னிசை யளைஇ யயலது 
முழவிமி ழின்னிசை மறுகுதொ நிசைக்குர் 

தொண்டி, யன்ன பணைததோ 

ளொண்டொடி யரிவையென் னெஞ்சுசொண் டோனளே, 

௭-து, இயறசைபபுணாச்சி புணாஈதுடீங்கும கலைமகன் ,தயத்தோடு 
செல்லும் சலைமகளைக ச௪ணடு சொலலியு 
  

(பி-ம்.) * 'முணையின' 1 'சனைவதிபு£ 1 ஜன்புடையனவெனற 

2தாழிக்கு'



செப்தல்,] க ௮. -தொண்டிப் பத்து, ௫௩ 

(பரை) திரையின் தலியொடுசலர்து முழவு ஒலிக்குமென்றது 

உடன்கெல்ன்ற ஆயத்தார் மடழ்ச்சியவமும் உழையரா$ி! எதிர்வருெருர் 
மடிழ்ச்சியரவழும் கூறினவாறு. (a) 

௧௭௨. ஒண்டொடி. யரிவை கொண்டன ணெஞ்சே 

வண்டிமிர் பனிச். துறைச் தொண்டி யாங்கு 

ஹுசவுக் கடலொலிச் திரையென 
விரவி னானுர் துயிலறி யேனே. 

எ.து, 'கண்டுயில்கெகிலை; இதறகுக்காரணம் என்?” என்றுவினவிய 
பாங்கற்குத் சலைமசன் சொல்லிய gi. (2) 

௧௭௩. இரவி னானு மின்றுபி லறியா 

தீரவுறு தயர மெய்துப தொண்டித் 

தண்ணறு நெய்த 5] @ pb 

பின்னிரும் கூர்தி லணங்குற் ரோரே. 

எஃ௩து, தலைமகன் குறிவழிச்சென்று தலை௦களைக்சண்டபாங்கன் தன் 

லுள்ளே சொல்லிய த. 

(ப-மா,) 'தொண்டிச் தண்ணழு நெய்சல்போள் நாறும் கூ.ர்சல்' என் 
3௮) சேய்மைக்கண்ணே நாறுதல் ரோக்டு (௩) 

௧௭௪. அ௮ணந்குடைப பனித்துறைத மொண்டி யனன 

மணங்கமழ் பொழிற்குறி ஈல்கின ணுணங்கிழைப் 
பொங்கரி பரந்த வுண்க 

ணங்சலிழ் மேனி % யசைஇய லெமச்கே. 

T- 5) குதிவழிச்செனறு கலைமகளைச் கண்டுவந்தபாககன் அவள் நின் 
௮ழி சின்றாளென்று கூமியவழமி ஆண்டுச் செல்லக்கருதிய சலைமகன் தன் 

லுள்ளே சொல்லியது. (௪) 

ச௭ட, 1 எமக்குரயந் தருளினை யாயிற் பணைத்தோ 

1! ணன்னுத லரிவையொடு மென்மெல வியலி 

வர்திசின் வாழியோ மடர்தை 

தொண்டி யன்னரின் பண்புபல கொண்டே, 

எது, பாங்கற்கூட்டங்கூடி agar shuns இனிவருமிடத்து 
சின் சாழியோடும் வரவேண்டுமென த் தலைமசட்குச் சொல்லிய. (ட) 
  

(பி-ம் * 4இசையியல்' * (தமக்குரயர்தீருளினை' [ “ஒண்ணுகலரி 
வையொடு”்



௫௪ ஐங்குறு நூறு [ இரண்டாவது 

௧௭௭௬. உ பண்பும் பாயலும் கொண்டன டொண்டித் 
தண்கமழ் புதுமலர் சாறு மொண்டொடி 

யைதமைக் தகன்ற வல்குற் 

சகாய்தளிர் மேனி கூ.றுமதி தவறே, 

எது, தலைமசரம் தோழியும ஒருக்குகின்றுழிச் சென்ற தலைமகன் 

(இவள் எனனை இவைகோடறகுக் காரணம் என” எனறு தோழியை 1 வினாவி 

யு. 

(ப-ரை) (சொண்டனள்' என்றது, சலைவியையெனச் கொள்க, (௬) 

௧௭௭. தவறில ராயினும் பனிப்ப மன்ற 
விவ.றுதிரை இளைக்கு மிடுமண னெடுங்கோட்டு 

முண்டக நறுமலர் கமழுச் 

தொண்டி யன்னோ டோனுற் மேரே, 

எஃது, தலைமகளும் தோழியம ஒரங்குரின. றழி (இவள் எனனைவருத்து 

தீற்குச் செய்த சவறு என?" என்௮ விறாய தலைமகற்குச் தோழி ஈசையாடிச் 

சொல்லிய த. 

(ப-ரை.) இசன் டூறைச்சி:--ரீரருகிலத்.து (parse pier soap 
தொண்டி, யன்னோளென்ற த, இவள் நாமணுகி நுகர்தற்கரியள்; எ - ௮, 

சசாளுற்றோர் பன்றது, தோளை எதிர்ப்பட்டோர்; ௭ .- று. (௭) 

SIM , தோளும் கூந்தலும் பலபா ராட்டி 

வாழ்க லொல்லுமோ மற்றே செங்கோற் 

குட்டுவன் ரொண்டி யன்ன 

Gap | சண்டு ஈயந்.அநீ ஈல்காக் காலே, 

எ- து, தலைமசன் தோழியை இ£ஈ்.து குறையுறுவான் சொல்லியது. 

(பரை. 'செங்கோற் குட்ப்ிவின தொண்டியன்ன ௭என' என்றது, 

தன்னை, சேறுதற்பொருட்டுக சன் செப்பம் கூ ஜியவாறு, (a) 

௧௭௬. ஈல்குமதி வாழியோ ஈளிநீர்ச சேர்ப்ப 

வலவன் முக்கத் அறையிருப் பிறழு 

மின்னொலித் தொண்டி. யற்றே 

நின்னல இல்லா விவள்சிறு றதலே, 
    னே 

(பி-ம்.) */பண்பும்பாலும்' ர் விஞயது' 1 *கண்மெயங்கி



தெய்தல்.] ௧௯--நெய்தற் பத்து, ௫௫ 

- து, குறியிடத்.துவர்து புணாற் துநில்குர் தலைமகனை ம் தோழி எதிர்ப் 

பட்டு வாரவுகடாய து. 

(பரை (அலவன் தாக்கச் அுறையிருப் பிறழும் என்றது, இவ் 

வொழுச்கம் புறத்தார்க்குப் புலனாகியஞான்.॥ இவள் உயிர்வாமாளென்ப 

தாம், (௯) 

௧௪௮௦. % சிறுணி வரைந்தனை கொண்மோ பெருநீர் 

வலைவர் தந்த * கொழுமீன வல்டுப் 

பறைதபு மு.தகுரு இருக்குர் 
துறைகெழு தொண்டி யன்னவிவ ணலனே, 

எ- த, 1 தாழ்த்து வரையச்கருதிய தலைமகளைத் சோழி நெருக்கிக் 6 5.9 

தின் வரையவேண்டுமென ச் சொல்லியது. 

(ப-ரை) வலைவர்தாச கொழுமீன் வல்சிச்சண்ணே பறத்கல்கெட்ட 

மே*ுகுருகு இருச்குமென்றது, மொதுமலர்ச்கு மசட்பேச வந்திருச்ளெ.ற 

சானறோருளரெனல் பதாம், (௧௦) 

இவைபத்தும் சொல்வகையால மொடாச்சிபெ௮தலேபன்றிச் இளவி 

வகையால் சொடர்ச்சியடையவாறும் ௮.றிச 

௧௮. தொண்டிப்பத்து முற்றிற்று, 
வயந்த 

௧௯--தெய்தற் பத்து, 
சகி pam 

௧௮௧. நெய்த லுண்க ணேரிறைப் பணைத்தோட் 

பொய்த லாடிய பொய்யா மகளிர் 

குப்பை வெண்மணற் குரவை நி.ழாஉர் 

அறைகெழு கொண்க னல்கி 

னுறைவினி தம்ம | விஷ் வழுங்ச லூரே, 

எ.து, இச்சகளவொழுச்சம் கெடி.தசெல்லின் இவ்லூர்ச்கண் ஆலா 

பிறக்குமென்று அஞ்சியிருக்க தலைவி, (தலைமகன் வரைர்துகொள்ளச் அணிந் 

தான்' என்றுகூறிய தோழிக்குச் சொல்லியது. 
வய கசன். பயணம பவம் 

e e 

(பி-ம்.) %* சிறுசனி' ர் சொழுமீன்' 1 “சாழ்ந்துவரைய' § ‘ap Ged 
வரைபவேண்டும்' | (அல்வமுங்கலு) மே *
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(ut - ont.) சிறைப்புறம் : © (DBRT ioe வப Qasrcom ace’ ater DH, 

மகளிர் சம்சாசலரோடாடும் இவ்வூரிடத் தத் சனித்தல் அரிதென்பதாம். (1) 

௧௮௨, நெய்த னறுமலர் செருந்தியொடு விரைஇக் 

கைபுனை ஈ.றுந்தார் சமழு மார்ப 

னருர்திறற் கடவு எல்லன் 

பெருந் துறைக் கண்டிவ எணங்கி யோனே. 

எஃது, தலைமகள் மெலிவுகண்டு தெய்வத்தாலாயிற்றெனச் தமர் 

நினைந், துழிச் தோழி அறக்கொடுறின் ற.து (௨) 

௧௮௩. " கணங்சொ எருவிச் கான்கெழு நாடன் 

குறும்பொறை நாட னல்வய ஓ[ரன் 

றண்கடற் சேர்ப்பன் பிரிர்தெனப் பண்டையிற் 

கடும்பகல் * வருதி கையறு மாலை 

கொடுங்கழி நெப்தலுங் கூம்பக் 

காலை வரினுங் களைஞரோ விலரே, 

எ.-து, வரைவிடைவைச்துப் பிரிர்துழி ஆற்றாளாய தல்மகள் 

மாலைச்குச் சொல்லிய,௪. 

(ப -மை.) 'பண்டையிற கடும்பகல்வருதி' என்றது, பண்டு வருங் 

தாஜத்திலே வரதாற்டோலப் பிறாக்குக்கோன்றக் கடும்பகற்கண்ணே வாரா 

நின்னுய்; ௭ - று, (௯) 

௧௮௪. நெய்சர் லிருங்கழி நெப்த னீக்கி 

மீனுண் 1 குருசள்ல் கான லல்குப் 

கடலணிர் தன்றவ ரூரே 

, சடலினும் பெரிசெமக் கவருடை. ஈட்பே, 

எ-து, வாயிலவேண்டிவந்தார் தல்மகன் அன்புடைமை கூறியவழி 

வரயின் ம.றக்குர் தலைமகள் சொல்லியது. 

(ப-னா.) செப்தனிக்கி மீனுண்குருகு இளங்கானலில் அல்குமென் 
DBs பொதுமகளிரிடத்த por oo ee இன்ப a 6.9 ஆண்டு த் தீங்குவா 

ளென்பசாம், (2) 
  Teh 

*, இச்செய்யுளின் மு.தலிரண்டடூ, சிலபிர திகளிற காணப்படவில்லை. 

(பி-ம்) * 'வருர்திச்கையறு மாறு, மாலை ரெப்ததுல் கூம்ப' ர *இகும் 
கழி' 1 * குருனெங்கான லல்கும் '



தெய்தல்.] ௧௯.--நெப்தற் பத்து, ௫௪ 

௧௮, அ௮லங்கிதழ் நெய்தற் கொ pons முன்றுறை 

யிலங்குமுத் துறைக்கு மெயிறுகெழு துவர்வா 

யரம்போ ழவவளைக் கு.றுமச 

ணரம்பார்த் தன்ன தீங்கிள விய, 

at ~ து, 4அயமகளிருள் நினனால் ஈயக்கபபட்டாள் wien’ என வின 

விய சோழிக்குச் லைமகன் சொலலியது. (௫) 

௧௮௬. காரை ஈல்லினங் கடுப்ப மகளிர் 

நீர்வார் கூர்த லுளரும் துறைவ 

பொங்குகழி நெய்த லுறைப்ப வித்துறைப் 

பல்கால் வரூஉம் தேரெனச 

செல்லா தீமோ வென்றனள் யாயே, 

எ-து, பகற்குறிக்கண்வஈது சீங்குகமலைமகனை; சோழி செறிப்பறி 

ஏநீஇ வரைவுகடாயது, 

(u- et.) சாரையினங்கடுப்ப களிர் நீர்வார்௩ ர்தலை உளருர் துறைவ 

வென்றது, தம்மிடதுக் குதறம் நீக்கும் மகளிஉயுடைய துறைவ; எ. ரூ, 

௧௮௭, நொதும லாளர் கொள்ளா ரிவையே 

 யெம்மொடு வந்து சடலாடு 6 மகளிரு 

கெய் தலம் பசைத்தமைப பாவை புனையா 

ருடலகங் கொள்வோ ரின்மையிற் 

ரொடலைக் குற்ற சிலபூ வினரே, 

எ-து, கோழி கையுறை மழ 5௮. 

(பஃரை.) (கொதுமலாளர் கொள்ளாரிவையே' என்றது, நீயல்லாசாரில் 

இப்பூப்பதிப்பாரில்லை; எ - று. எம்மொடு வச்து கடலாடுமகளிரும் இக்கெய் 

தற்ழையாற் பாவைபுனையார்; தொடலை ஜொடுப்பாரும் இதனிழ் இெபூச் 

கொள்வதல்லத இபபூச்கனனையே தொடலைபாகப் புனைவாரில்லை; எ - று. 

(பி-ல3) * “லங்கை செய்தல், + 'சொல்லாரிமோ", | எம்மொடு 
வந்த், 'எ.ம்மொடுகலந்த', $ “மகளிர்



௫௮ ஐங்குறு நூறு | இரண்டாவது 

௧௮௮. இருங்கழிச சேயிருவினப்புள on 
செ ற்கைக் கோமான் கொ ற்கையம் பெருர் துற 

*வைகறை மலரு நெய்தல்போலத் 
தகைபெரி துடைய காதலி கண்ணே, 

எது, விரு துவாயிலாசமட் புரா.ர சலைமசன தவி இலவாழ்ச்கைச் 

இறப்புச்சண்டு மடிழ்ஈது சொலலிய ௮. 

(ப -மை.) விடியற்காலை மவரும செயகலைக கண்ணி௱கு உவமையாகக் 
கூறிற்று, வரசடொழுதே மலாகத இழபபுகோக்கு யெனக்கொள்க இரும 
கழி௪ சேயிரா இனபபுள னாரும்” எனறது, விருநதினாறுகர்ச்சி கூறியவா 

தஜெனச் சொள்க, (௮) 

௧௮௯, புன்னை அண்டா துறைததரு நெய்தல் 

பொன்படு மணியிற பொற்பத தோன்று 

மெல்லம புலமபன் வரதென 

ஈலலவாயின தோ ழியென் சண்ணே. 

எஃது, வரைவிடைவை sgn Whos தலைமகன வரைவான் agp 

கண்டு * உவகையடோடூ வம மோழி, “மின கணமலாசூக்குச் காரணம என்: 

என்றுவினாவிய தலைவிககு.! சொல்லிய. 

(ப-ரை) :புவனை ரணடாது உறைதகருசெயசல் பொனபடுமணியிற் 

மோன் எனறு, நிளகுடிட்பியபபுப பண்டையினும சிறததற்குக் காரண 
மாயிறஹறெனறு ௮வனவரைவ சு நியவாமும (௯) 

௧௯௦, சண்ணறு கெய்தற றளையவிழ் வான்பூ 

| வெண்ணெ லரிகா மாற்றின ரறுக்கு 

Qind avid (புலமபன் மன்றவெம் 

பல்லித மூண்கண் பனிசெய் தோனே, 

௭- து, தோழி செவிலிச்கு ௮றததொடு நினற.து, 

(ப-ரை.) அரிவோ ளெயசற்பூவைறீக்சு வெணணெல் ௮ரியுமென்த2, 

தனக்கு “6559 செயதலன் நிப பிறர்க்கு வருசகஞ் செயயானெனத் தலை 

மகன் குணம் ௪ நியவாறாம் (௪௦) 

௧௯--நெய்தற்பத்து முற்றிற்று. 
ete 

பி-ம்.) % வைசறைவருகெயசல்,! + teraQurOwés.’ | ‘qenQenrer,’



தெய்தல்,] ௨௦.௨ வளப் பத்து. ௫௯ 

௨௦--வளைப் பத்து,' 

னக இவரா 

௧௯௪. கடற்கோடு செ.பிஈக % வளவ முன்கைச் 

கழிப்பூச் தொடர்ந்த லிரும்பல் கூந்தற் 

கானன் ஞாழற் சலின்பெறு தழையள் 

வசையர மகளிரி னரியளெொன் 

னிறையரு கெஞ்சங் * கொண்டொளித் தோளே, 

எ-து, “நின்னார் சாணப்பட்டவள் எவ்விடர்து எ /தன்மைபள்' என்று 

வினாவிய பாங்கற்குச கலைமகன் கூறியது. (௪) 

௧௯௨. கோடுபுலங் கொட்பக் கடலெழுர் து முழங்கப் 

பாடிமிழ் பனித் துறை மீயாடுகல (pense ee 
துறைவன் பிரிந்தென நெகிழ்ந்தன 

வீங்கின மாதோ தோழியென் வளையே. 

எ-து, வரைவிடையைத்துப் பிரிசத தலைமகவவந்துழிச் ரலைவி முனி 

ர தகூறுவாள்போலக் கள் மெலிவு ரீல்னெமை தோழிக்குச் சொல்லிய த. 

(ப-மை.) 'கோடுபலம் கொட்பச் கடலெழு௩து முழங்கப் பாடு இமிழ் 
பனித்துமை ஐடுிகலமுகைக்கும்” என்றது, Ont gio அகல நம்சற்றத்தார் 

மகிழ அலர்கூறும் அயலார்சைய அ௮வர்கேர் வர்ததென்பசதாம். (௨) 

௧௯௩... வலம்புரி யுழுத வாரமண VEN. HOM 

யிலங்குகதிர முத்த மிருள் கெட விமைக்குந் 

துறைகெழு | கொண்கநீ தர்த 

வறைபுனல் வால்வளை ஈல்லவோ தாமே, 

எ-து, வரையாது வந்தொழுமூர் தலைமகன் தல்மகட்கு வளைசொண்டு' 

வந்து கொடுத் அழி) 6 (பண்டைவீள போலாவாய மெலி அழி Emaar சலலுடை 
யவோ இவை" எனத் சலைமகள் மெலிவுசொல்லிச் கோழி வரைவுகடாயது, 

(பஃரா.) முச்சம் இருணீக்ச இமைக்குர்துறைவனாதலின், இவட்கு 
வருகின்ற திங்கைக் கடி.தின நீக்கு | வராஈகொள வேண்டுமென்பதாம். (௯) 

(பி-ம்.) 'மயிர்வார்முன்கை', * *(கொண்டொழிச்தோளே'. 1 *கொண் 
ae” $ பண்டையிவள்வளை'. ! 'வரைக்து கொளவேஹும்",



௬௦ ஐங்குறு நூறு [ இண்டாவது 
ஸு ௪௯௯ ிடற்கோ டறுத்த வரம்போ ழவ்வளை 

ம ற்சி! . > 

(ு பாண்டொடி BM Pri கண்டீடிகுங் கொண்ச 

ஈன்னுதலின்றுமாலி செய்தெஜக் 

கொன்னொன்று சடுத்தன 'என்னையது நிலையே, 

எ. து, பகற்குறிச்சண் வர்.துரீங்குர் கலைமகனைத் தோழி எதிர்ப்பட்டு 
மனைக்கண் நிகழ்ர்கதுகூறிச் உ செறிப்பறிவரஇ வரையுகடாய ௪. (௪) 

௧௯௫, வளைபடு முத்தம் பாதவர் பகருங் 

கடல்கெழு சொண்கன் காதன் மடமகள் 
கெடலருச் gig mea 

படலின் பாயல் । வெளவி யோளே, 

எ.து, வரைவிடைவைக். தப் பொருள்வயிற்பிரிர்த தலைமகன் தனித் 
அறைய ஆற்றானப்ச் சொல்லிய. 

(ப-மா.) பெறுகற்கரியமுத்தைப் பாகவர்விற்கும் சடல்கெழுகொண்க 

ளென்றது, அவர்கள் மாராசாரல்லர்; யாம் வர்களுக்கு வேண்டுவனகொடுத் 

அக் கொள்ளமாட்டாது வருக்துன்றேமென்புராம். (௫) 

sam கோடீ ரெல்வளைச் | கொழும்பல் கூந்த 

லாப்தொடி மடவரல் வேண்டுதி யாயிற் 
றெண்கழிச் சேயிருப் படஉந் 

தண்கடற் சோப்ப வரைந்சனை சொண்மோ, ் த ச 

எ- து, குறைமறுக்சப்பட்டசலைமகன் பின்னும் குறைவேண்டியவழித் 
தோழி சொல்லிய ௪. 

(ப -ரா.) செண்கழிச் சேயிருப்பீசஞ் சேர்ப்பவென்றது; நினைத்தன 

அகப்படுச்தும்துறைவ; எ - ற. at (௬) 

டி 
௧௯௭, இலங்குவளை தெளிர்ப்ப வலவ னாட்டி. 

முகம்புதை $ கதுப்பின விறைஞ்சகின் மோளே 

புலம்புகொண் மாலை மறைய 

ஈலங்சே ழாக ஈல்குவ ளெனக்கே, 

எ.து, தலைமகன் இடர்தலைப்பாட்டின்சண் தலைலியத நிலைமைகண்டு 
சொல்லியது. (sr) 

(பீ-ம்.) *° செதிப்பறீஇவரைவு ” * : வறுவியோளே' [  கொழுமணிக் 

கூந்தல்' $ 'க,துப்பின ளாயத்து நின்றோளே'



தெய்தல்.] ௨௦:--வளைப் பத்த. ௬௧ 

௧௬௮, % வளையணி முன்கை வாலெயிற் | றமாஈகை 

யிளைய ராடுர் தளைமவிழ் கானற் 

குறுர்துறை வினவி நின்ற 

6 நெடுக்தோ எண்ணற் கண்டிகும் யாமே. 
. 
எஃது, பரத்தையர்மனைச்கட் பனனாட்டகடும் பின்பு Bompenueu 

வாயிலாக வட்ச தலைமகனை எதிர்ப்பட்டசோழி தலை சகட்குச் சொல்லிய, 

(பஃரை,) குறுந்து௨௰ லினவிசின்உ கெடு, கோாளண்ணலென்றத, 

களவுச்காலத்து நிகம்ந்ததனைக் » Nop, sows புலவி நம்குகற்கும் யான் 

கெடுகாட்பிரிர்கமை ௬ றுகின்றவாறென் வ அவன் வருஈஅதற்குமெனச் 
கொள்க. (௮) 

௧௬௯, கானலம் பெருந் அுறைக் கலிதிரை இளைக்கும் 
வானுயர் | நெடுமண லேறியானாது 

“காண்சம் வம்மோ தோழி 

செறிவளை செகிழ்த்தோ Gar Dar னாடே. 

எ- து, தலைமகன் ஒருவழிக் தணாதுழி ஆற்றாளாய தலைமகளை 

ஆற்றுலிக்குர் சோழி சொல்லிய (௧) 

௨௦0. இலங்குலீஈ் கெல்வளை யாய் 4 நூதல் கவினப் 

பொலர்தேர்க் ** கொண்கன் வர்சன னினியே 
விலங்கரி ரர் நெடுங்கண் ஜெ௫ழ்மதி 

நலங்கவர் பாலையை [| நகுக காமே, 

எ-து, உடன்போக்குக்அுணிர்சவழி அகற்கு இரலின்கண் கலைமகன் 

வர்சதறிச்சசோழி சலைமகளைப் பாபலுணர்த்திக் சொல்லிய ௮. (௧௦) 

௨௦-வளைப்பத்து முற்றிற்று: 

அட 

தெய்தன் முற்றிற்று, 
199எங்டூங்ற்கள்!. 

அம்மூவனார், 

Sor 

(பி-ம்) % *வளையசை' 1 “இன்ன கை! 1 'விருந்செனவினவி' 9 “செடுக் 
தேரண்ணல்' || (செடுவரையேி? q “mse wun 99% (கொண்கலும்' 

11 “நெடுங்கண்ணன ச்தறீர்மதி ஈலங்ளொ' 11 'ஈகுகம்யாமே' 

 



் ௩. குறிஞ்சி. 

௨௧.--அன்னாப்வாழிப் பத்து. 

spon nally etc, 

௨0௦௪ அன்னாய் வாழிவேண் டன்னை பென்னை 

% தானு மலைந்தா னெமக்குச் தழையாயின 

பொன்வீ மணிபரும் பினவே ் 

யென்ன மரங்கொ லவர்சார லவவே, 

எ-து, கொதுமலர் வரைவினகட் செவிலிசேட்குமாற்றுல் தலைமகள் 

தோழிக்கு அற.ச்தொடுகில் குதித்து உ௭௪௪.௮. (௧) 

௨0௨. அன்னாய் வாழிவேண் டன்னை ஈம்ஜூர்ப் 

பார்ப்பனக் குறுமகப் போ லத்தாமுங் 

குடுமித தலைய மன்ற 

கெடுமலை நாட லூரர்த மாவே, 

எ-ஃது, தலைமகன வரை தல் வேண்டித் தானேவருன்றமை கண்ட 

தோழி உவஈசவுள்ளச்களாயம் கலைமகட்குக் காட்டிச் சொல்லிய. (௨) 

௨0௩. Koren வாழிவேண் டன்னைமம் படப்பைத் 

தேன்மயங்கு பாலினு மினிய வவாநாட் 

டுவலைக் கூவற் 8ம் 

மாண் டெஞ்ச கலிழி நீரே, 

எ.து, உடன்போய மீண்டதலைமகள், '8ீ சென்றநாட்டு நீர் இனிய 
வல்ல; நீ எங்ஙனம் 4 முக் காய?' எனக் கேட்டசோழிக்குச் கூறியது. (௯) 

௨௦௪. அன்னாய் வாழிவேண் டன்னையஃ தெவன்கொல்் 

வரையர 4 மகளிரி னிரையுடன் குழீஇப் 
பெயாவுழிப் பெயாவுழித் தவிராது நோக்கி 

' நல்ல ணல்ல ளென்ப 

தியேன் றில்ல $ மலைகழ வோர்க்கே, 

(பி-ம்.) % 'தரினுலைந்தான்' * “ஐகர்சசவாறெனக்கேட்டி' 1 1மகளிர் 

கிரை! 6 'மலைஇழவோம்கே' 

20 Bt தாரி, chil.



௨௧, அன்னாய்வாழிப் பத்து, ௬௩ 

எ- த, வரையான வர்தொழுகுசக் கலைகன் சிறைப்புறச்சானாகத் தலை 

முகள் சோழிகமுச் சொல்லிய த. (௪) 

௨0. அன்னாய் வாழிவேண் % டன்னையென் ரோழி 

ஈனிகா ஹுடைய 1 ணின்னு மஞ்சு 

மொலிவெள் ளருவி யோங்குமலை காடன் 

மலர்ந்த 1 மார்பிற் பாயற்; 

அஞ்சிய வெய்ய ணோகோ யானே. 

எ- து, நொதுமலர் வரைவுவேண்டிவிட்டிழித் தலைமகட்கு உளதாயெ 

வருத்தகோக்கி, (இவள் இவ்வாருகற்குக் காணம் என்னை?' என்ற வினவிய 

செவிலிக்குத் தோழி ௮,௦க்தொடு நின்று, (இ) 

௨௦௬. அன்னாய் வாழிவேண் டன்னை யுவச்காண் 

மாரிக் குன்றத்துக் 6 காப்பா என்னன் 

ஹாவலி னனைர்த தொடலை யொள்வாட் , 

॥ பாடு சூழ்ர்த பெருங்கழற் | 

ற்ண்பனி வைகிய வரிக்கச னனே. 

எ- து, இரவுக்குறிச்கண் தவமகன்வ5 2 குதியிடம்து Bor pow ues 

தாழி தலைமகட்குச் சொல்லிய (௬) 

௨௦௭ அன்னாய் வாழிவேண் | டன்னை நன்று 

முணங்கல கொல்லோநின் தினையே யுவச்கா 

** ணினாம்பொதி வழுக்கிற் Caves gy 

மழைதலை வைத்தவர் மணிநெடுள் குன்றே., 

எ- து, 'மழையின்மையால் தினை உணங்கும், 1* விளையமாட்டா; புனல் 

காப்பச்சென்று அவை 1) எதிர்ப்படலாமென்ற எண்ணியிருரக்த இது கூடா 

சாயித்.ற” என வெறுத்திருர்த கலைமகட்குச் தோழி சொல்லிய த. (௪) 

. (பி-ம்.)** அன்னைகோழி' 4 ' நின்னினுபஞ்சும்' 1 * மார்பிற்பாயிற் 

௮ஞ்டவெய்பள் § * கரப்பானன்ன ' || * பாசிதொர்ந்த' 4) :அன்னைசன றும்" 

*e “கணம்பொதி' 41 (விளையமாட்டாதபுனம்' 11 “எதிர்ப்பட்டாலாமென்று” 

ரரி! nae 
AR. U.Y. QWANINAT HA YER Ufo: ட்



௬௪ ஐங்குறு நூறு [முூனருவது 

௨0௮. அன்னாய் வாழிவேண் டன்னை கானவர் 

கிழங்ககழ் நெடுங்குழி மல்க வேங்கைப 

பொன்மலி புதுவீத தா மவர்காட்டு 
மணிரிற மால்வரை மறைதொ.றிவ 

ன றைமலர் செடுக்க ணாஈதன பனியே, 

எ.து, செவிலிக்கு அறத்தொடுகினற? தாதி அவளால் வரைவுமாட்ட 

மைபபட்டபினபு, “இவள் இவ்வாறுபட்ட வருகசமெல்லாம் நின்னிற்றீர்ம்௪.து" 
எனபது குறிப்பியறோனற ௮வட்குசசொலலியது 

(ப-னா) இழெங்ககழ் குழிரிறைய வேங்கைமலர் பரக்குமென்ற த, 
கொள்வாசக்குப பயனபட்டுத கமக்குவரக குறையைகு தம்புகழ் நிறைக்கும் 
பெருமையுடையாரெனபசாம. (௮) 

௨0௯. ௮ன்னாய வா ழிவேண் டன்னை நீமற் 

நியானவா * மறுததல வேண்டுதி யாயிற் 
கொண்ட லவரைப பூவி னன்ன 
வெண்டலை மாமழை சூடித 

தோன்றலா னாசுவா மணிடெடுங் குன்றே, 

எ- து, வரைவிடைவைபஅப பிரிவிசண் அவனை கினைவுவிடாது 
ஆற்ருளாயெவழி, 'சிறிறுமறநது தமறவேணடும ? எனமசோழிக்குச் தலை 

மகள் கூடியது. 

(ப வா.) வெண்டலை... பவ ஆனாது'என ஐது, மழைபெயதற்குக் 

கால்லீழ்சத இரு. ்யொல மறையபடெருது விளங்கி? கோன் அதலைநோக்கி 
யெனச்கொள்க (௯) 

௨௧0. அன்னாய் வா ழிவேண் டன்னைம படப்பைப் 

புலவுசசேர் துறுக லேறி யவாராட்டுப் 

பூக்கெழு குன்ற நேக்கி நின்று 

மணிபுரை வயங்கிழை கிலைபெறத் 

தணிதற்கு முரிதகவ ளூற்ற நோயே, 

எ.து, காப்புமிகுதிக்கண தலைமகள் மெலிவுகண்ரி தெயவததினானாயிற் 
தென வெறிபெடுப்புழிஈ தோழி செவிலிக்கு 9 0g0grO der ng. 

(ப-மை,) புலவுச்சோதுறகல்' எனறது; யாவும் தெய்வத்தினானாமின 

வென்ற மறிமுதலாயினகொனஐ புலவு நாறும் ஈமகுனறென் பதாம். (௧௦) 

௨௧.-- அன்னாய் வாழிப்பத்து முற்றிற்று. 
ne fettoneme 

(@ - ib.) * “ops sev’



ருறிஞ்சி. ] ௬௫ 

௨௨உ-அுன்ஞய்ப் பத்து, 

ணி இணனுவககை 

ess நெய்யொடு மயக்கிய % வுழுந்து..நாற் ற்ன்ன 

வயலையஞ் சிலம்பின் றலையது: 
செயலையம் பகைத்தழை வாடு மனனாய். 

எ.து, தலைமகன் அற்றுமைசண்டு கையுறையேற்றதோழி கலைமகள் 
தழையேற்கவேண்டிச் கூறியது, (௧) 

ase. | சாத்த மரத்த பூழி லெழுபுகை 

கூட்டுவிரை கமழு சாட 

னற்வற் கெவனோ நாமகல் வன்னாய், 

௭ - து, வரைவெதிர் கொள்ளார் 1 தமா அ௮வண்மறுத்தவழிச் தோழி 

செவிலிக்கு ௮ றத்தொடுகின ஐது, 

(ப-மை) சாந்தமாத்தின் இடைகிலதது உளவாகிய அூல்சுடுபுகை 

அச் சந்தனப்பூராற்றச்கோடு சமமுகாடனென்ற த, சனச்குவர்த வருத்தம் 

பாராது தனக்குத்துணையாமினார் ஈலச்தொடுல்ூடி. எல்லார்க்கும் பயன்பட 

ஒழுகும் ஒழுக்கச்சை புடையானென்பசாம் (௨) 

௨௧௩, நறுவடி மா௮தது மூக்கிறு புதாஈத 

வீர்ந்தண் பெருவடுப் பாலையிற் குற்வ 

ருறைவீ ழாலியிற் மெகுக்குஞ சாரன் 

மீமிசை ஈன்னுட் டவா வரின் 

யானுயிா வாழ்தல $ கூடு மன்னாய், 

எ-து, (வரைவொடுவருலைக் துணிர்தான்' என்பது தோழிஃ௰க்கேட்ட 

தலைமகள் சொல்லியது. 

(ப - ரை.) மாவின் மூக்கு இற்று உதிர்ர்சவடுக்களை ஆலிபோலத் தொகுச் ' 
கும் சாட்டையுடையாரென்றது, விரும்புவனவற்றுக்கு் காமாச முயலா 
பெற்௮ுழிப்பேணும் இயல்பையுடையார்; எ - ௮, (௯) 

ஆ. 

(பி-ம்.) * (உழுர்துதாதறன்ன' | ‘eres? 5;  தமாமறுத்தவழி ' 

$ “ச டலாமன்னாய'



௬௬ ஐங்குறு நூறு (மூன்றாவது 

௨௧௪, சாரற் புலவின் கொழுர்துணர் ஈீறும்பழ 

மிருங்கல் விடாளை % வீழ்க்தென வெற்பிற் 

பெருந்தே | னிரூ.௮ல் 8ீறு நாடன் 

Cusp uni மழைச்சண் கலிழத்தன் 

சிருடை ஈன்னாட்டுச் செல்லு மன்னாய், 

1-5), தலைமகன், 'ஒருவழிசசணப்பல' என்று கூதியவதனை நுவன் 

சிறைப்புறத்தானாகத் சலையகட்குச் தோழிசொல்லியது. 

(ப-ா.) பலவின்பழம் பிதர்ச்குப்பயன படாது கல்லளையில் வீழ்சன் 
அறி ஏல்லிடச்சுளதாயெ தேனிருலினையும் சிசைக்குமென்றது, தன்னாத் 
பெத்றாலம் எங்கள் இயற்கைஈலகதினையும் சிசைக்ன் றதென்பதாம் 

இதுகேட்டுக் கடிதின்வலாவானாவஅு பயன் (௪) 

௨௪௫, கட்டம் யன்ன மணிகிறத் தம்பி 

பிட்டிய குயின்ற துறைவயிற் செலீஇயா 

தட்டைத் தண் ணுமைப் பின்ன ரியவர் 

இங்குழ லாம்பலி னினிப விமிரும 

| புதன்மலர் மாலையும பிரிவோ 

ரதனினுங் கொடிய செய்குவ ரன்னாப், 

எ-து, இசவுக்குறிசயக ரல்மகள், பகற்குறிக்கண் வது நீங்குக 

தலைமகன் சிறைபபுறத ரானாகம் சோழிக்குச சொலலியது, (௫) 

௨௧௬, குறுங்கை யிருமபுலிக் கேோளவ லேற்றை 

நெடும்புதற் கானத்து மடப்பிடி யீன்ற 

நடுங்குகடைக் குழவி கொளீஇய பலலின் 

பழர்தூங்கு கொ மூரிழ 1 லொளிக்கு நாடற்குக் 

கொய்திடு தளிரின் வாடிநின் 

மெய்பிறி தாத லெவன்கொ லன்னாய், 

எ- து, வரைவுகிட நறறுளாஏய லைமசட்குத தலைமகன் சிறைப்புறத் 
சாஞகச் சோழிகூதிய௫ ் 

(ப-ரை,) புலியேற்றை பிடிமீன்றகுழவியைக் கொள்ளவேண்டிச் காலம் 
பார்த்து மறைத்திருக்கும் மாடனென்ற, சனவஞ்சனையாலே சின்பெண் 

. * ‘ 

மையை வெளவுனெமுளென்பதாம் (௬) 

(@ - &.) * வீழ்ந்தன” 1. ‘up Ooo OE gp. ern’ 1 ஒலிக்குகாடு *



குறிஞ்சி.] உ௨,-றுன்னாய்ப் பத்து. ௬௦ 

௨௧௪௭, பெருவரை வேங்கைப் பொன்மரு ஷறுலீஃ 

மானினப் பெருங்கிளை மய லாருங் 

சானக நாடன் வரவுமிவண் 

மேனி % பசப்ப தெவன்கொ லன்னாப். 

எ- து, வரைவிடைவைப் பிரிர்க தலை சனமீட்சியுணர்ர்ம தோழி 

ஆற்றாளாய கலைமகட்குச் சொல்லியது 

(ப -ரை.) இவணென்றது, இவ்கிடக்து; ௭ று, வேங்கைப்பூவை 
மானினமாருமென்றது, அவன் னைப்பெருஞ்செல்வம் நின்ளையாகிய நாங்க 
சூம் சின்னோடு அகர்வேமென்பசாம். (a) 

௨௧௮. நுண்ணேர் புருவத்த கண்ணு மாடு 

மயிர்வா£ முன்கை | வளையுஞ் செ ழாஉங் 

களிறுசோட் பிழைத்த கதஞ்சிறக் தெழுபுலி 

பெழுதரு மழைபிற் குழுமும் 
பெருங்க னாடன் வருங்கொ லன்னாய், / 

எது, தலைமகன் 1 வரைவுவேண்டிலிடச் தமர் மறுச்அழி அதுகேட்டு, 

இஃது என்னாங்கொல்?' என்று ஆற்றாளாய கலைமக௰்குக் சோழி தனச்கு 
நற்குரிசெய்பக்கண்டு, * கடிதின்வர்.அ வரைவான்' என ர்சொல்லிய த. 

(1- மை.) தன்னாய கொள்ளப்பட்ட களி சபபின சறகுப் புலிகசஞ் 
சிறந்து குழுமுமென்றது, மினைமத்சனவறறிற்குக் குறைவரின் அத ற்கு 

வெகுண்டு முடிப்பான்; எ - ஐ; (௮) 

வராக 

பிருங்கல் வியலறை வரிப்பத் 6 தானு 

நன்மலை மாடன் பிரிர்தென 

வொண்ணுதல் பசப்ப தெவன்கொ லன்னாய், 

எ.து, வரைவிடைவைத்துப்பிரிர்சணுமைக்கண்ணே ஆற்றாளாகிய சலை 

மசகட்குத் தோழிகூகியது. 

(ப-ரா.) வேர்கைமலர் அகலறையில பரக்குநராடனென்றது, ஈம் 

பொல்லாவொழுச்சமறைய ஈல்லொழுச்சம் ஈமக்குஉதவம் ரன்மையையுடையா 
ளென்பதா uD. (௯) 

  

் (பி-ம்.) * பசப்பறைவது' | 'வளையுஞ்செழ்றும' ] 'வைவுவேணடிய 
விடச்துத் சமர் $ *தாஅய'



௬௮) ஐீங்கு௮ தாறு (மூன்றுவ்து 
௨௨0. சி௮அலற்குமழை பொழிர்த வகன்க ணருவி 

யாடுகழை யடுக்கத் திழிதரு காடன் ~ 

பெருவரை யன்ன தஇிருவிறல் வியன்மார்பு 

முயங்காது apis காளிவண் 

| மயங்கெெழ் மமைக்சண் கலிழு மன்னாய், 

எது, கொதுமலா வரைவின்சண் கோழி செவிலிக்கு ௮றச்தொடு 
சின்ற.து 

(ப-னா.) அலங்கு... ..சாடனெனற.௮, இவண்மேல்வைத்சத சண்ணளி 
சம்மிடத்தும்வசது இடையறாது ஒழுகும எ - று, (௧0) 

௨ அன்னாப்ப்பத்து முற்றிற்று, 

வ-விதற்கககைகக 

௨௩ --அம்மவாழிப் பத்து. 

senate 

eas, அம்ம வாழி தோழி காதல 

பாவை பன்னவென் னாய்கவின் ஜொலைப 

நன்மா மேனி பசப்பச: 

x செல்வ லென்பதம் மலைசெழு நாடே, 

எ- ஐ, 'ஒருவழித்தணநது வரைதற்குவேண்வென மூடிச் துவருவல்” 

எனறு தலைமகன் -றக்கேட்ட தலைமகள் ௮வன சிமைப்புறத்தானாயக் கேட் 

பத் தோழிக்குச் சொல்லிய. 

(ப-.) கடிதின்வரைதல்பயன, (௧) 

௨௨௨, அம்ம வாழி தோழி ஈம்மா 

ஈளிக் துவர் துறையு ஈறுதண் | மாவ 

னின்னினி வாரா மாறுகொல் 

சின்னிரை யோதியென் ஸனுதல்பசப் பதுவே. 

து, குதிபிரண்டன்கண்ணும்வர்து ஒழுகுஈசலைமசன இடையிட்டு 

வா "கிதைப்புதச்சசின் வழி, 'நின்னுசல் பசத்தற்குச்சாரணம் என ளை?” 

என்றே 'சாழிக்கு ச் தலைமகள் சொல்லிய,த. (௨) 
  

  

ட (பீ-ம்) *  செல்வனென்ப' + மார்பனிவணினி! 

(த Ff, “ஆ eR vl க ளீ Mend. nar nS த் ௮9



குறிஞ்சி] ௨௩.--அம்மவாழிப் பத்து. ௬௯ 

௨௨௩. அம்ம வாழி தோழி ஈம்மலை 

வரையா மிழியக் கோட னீடக் 

காதலர்ப் பிரிந்தோர் கையற ஈலியுர் 

தண்பனி வடர்தை % யச்சிர 

முற்துவர் தனாநங் காத லோரே, 

எ-து, வரைவிடைவைத்துப் பிரித்தச.லமகன் குறித்த பருவத்திற்கு 

முன்னே வருகின் மமையறிர்சதோழி சலைமகட்கு மடழ்கஅுகொல்லியது. (௩) 

௨௨௪. அம்ம வாழி தோழி ஈம்மலை 

மணிரிறங் கொண்ட மாமலை வெற்பிற் | 

அணிநீ ரருவி ஈம்மோ டாட 

._லெளிய மன்னா லவர்ச்கினி 

யரிய வாகுதன் மருண்டனென் யானே, 

எ.ஃது, இற்செறிப்புணாக்கசலைமகள் ஆற்றாளாய்த் தலைமகன் சிறைப் 

புற க்சானாகத் சோழிக்குச்சொல்லிய௮. (௪) 

௨௨௫ அம்ம வாழி தோழி பைஞ்சுனைப் 

பாசடை நிவந்த பனிமலர்க் குவளை! 
Won ST SBI Ln Ly கூற்தன் மெல்லிய 

+ Gar Bis ஹழொண்ணுதல் பசத்த 

லோரார் கொன்னங் காத லோரே. 

எ- து, மெலிவுகூறி வரைவுகடாவக்கேட்ட தலைமகன் தான் வரைதற் 

பொருட்டால் ஒருவழித்தணர்து சீட்டிச்சானாக, ஆம்ருளாகெ தலைமகட்குச் 

தோழி கூதிய 2. (௫) 

௨௨௬. அம்ம வாழி தோழி ஈம்மலை 

நறுக்தண் சிலம்பி னாறுகுலைக் காந்தட் 

கொங்குண் வண்டிற் பெயர்ர்துபுற மா.றிநின் 

-வன்புடை விறற்கவின் கொண்ட 

வன்பி லாளன் வந்தன னினியே. 

எ.து, வரைவிடைவைத்துப் பிரிந்த தலைமகன் நீட்டித்து வந்துழித் 

தோழி சலைமகட்குச் சொல்லிய ௪. (௬) 

  

ரட் 

(பிம்) * அற்சிரம்', இம்ச்சிரம்' | 'ஒதியொண்ணுசல்' | (வனப்புடை!



௭௦ ஐங்குறுநூறு |தூன்றாவது 

௨௨௭, அம்ம வாழி சோழி சாளு 

ஈன்னுதல் பசப்பவு ஈ.றுர் 4 தோண் ஜெக 
மாத்றலம் யாமென மதிப்பக் கூறி 

நப்பிரிந் துறைர்ே தா மன்ற 
. விட்டனை யோவவ ருற்ற சூளே, 

'எஃது, ஒருவழிஈசணர் துவர்தகலைமகன இழைப்புறத்சானாகச் தீலைமக... 

குச் தோழி சொல்லிய ஏ. (sx) 

௨௨௮. அம்ம வாழி தோழி ஈமஞூறர் ” 

நிரந்திலங் கருவிய நெடுமலை சாட. 

னிரக் துகுறை யுரு௮ன் பெயரி 

னென்னா வதகொனம் மின்ஒயிர் நிலையே, 

எ- து, தலைமகன் வரைவுவேண்டிலிடத் சமர் மறுத் அழி அவர் கேட்கு 

மாற்றால் தலைமகட்குச்சொல்.௮வாளாயத் தோழி ௮றக்சொடுகின்ற. 

(ய -மை,.) நிரந்து இலங்கு ௮ருவிய நெடுமலைகாடன்' என்றது, சேர்ந் 
காருடன் இடையறாச நட்பையுடைபான், எ- று (௭) 

Date | அம்ம வாழி தோழி காமழப் 

பன்னாள் பிரிக்சு வறனி லாளன் 
வர் தன னோமற் திரவிந் 

(| பொன்போல் விறற்கவின் கொள்ளுரின் னுதலே, 

எ.து, வரைவிடைவைத்துப் பிரிக்க தலைமகன மீண்டானென்பது 

கேட்டுத் சலைமகட்கு எயதிய கவினைக் கோழி தான் அ௮தியாதகாள் போன்று 

அவளைவினாவிய. 
(௯) 

௨௩௦. அம்ம வாழி மீதாழி ஈம்மொடு 

'சிறுதினைக் காவல னாஇிப் பெரிதுகின் 

மென்றோண் ஜெகிழவுர் திருநுதல் பசப்பகும் 
| பொன்போல் விறற்கவின் Opn ss 

குன்ற sri. suite wer wear evr. 

௭ - ஐ, தலைமகன் வரைவுவேண்டிகசமரைவிடுக் அழி மதப்பர்கெல்லோ 
வென்று அச்சழுறுகின்.ற கலைலிக்குச் சோழி சொல்லிய_௪. (௧௦) 

௨௩.-- ௮ம்மவாழிப்பத்து முற்றிற்று, 
பவவதுந் துவைத 

(பி-ம்.) * (சோணெழுைவும்' | 'விட்டவினையோ'
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௨௪ தெய்யோப் பத்து. , 

௨௧, யாங்கு % வல் அரையோ வோங்கல் வெற்ப 

விரும்பல கூந்தற் திருர்திழை யரிவை 
திதலை மாமை சேயப் 

பசலை பாயப் (பிரிவு தெய்யோ. 

எ- து, ஒருவழித் சணஈ வந்த தலைமகற்குக் தோழிகூ கியத. (௧) 

௨௩௨ போதார் கூந்த லியலணி யழுங்க 

ர் வேதி லாளனை நீபிரிக் ததற்கே 
"ய ழலவிர் மணிப்பூ ணனையப் | 

“௩பையலா னாவென் கண்ணே தெய்யோ, 

எ- து, ஒருவழித் சணந்துவர்தசலைமகள், *நான்பிரிஈதராட்சண் கீர் 

என்செப்திர?' எனக்கேட்க,ச் சோழி ௮வற்குச் சொலலியது. (௨) 

௨௩௩, வருவை யல்லை | வாடைனி கொடிதே 

யருவரை மருங்கி னாய்மணி வரன்றி 

யொல்லென விழிதரு $ மருவிரின 

கல்லுடை. நாட்டுச | செல்ல றெய்யோ, 

எது, *ஒருவழிக்சணர்த வரையவேண்டுிம' என்றகலைமகற்குச் கோழி 
சொலலிய ௮, 

(ப -ரை.) “தய்மணிவரன் றி ஒள்லென இழிதருமருவிகின் கல்லுடை 

நாட்டு” என்ற, “செல்லின் வரை தற்கு வேண்டுவன கொண்டி வருவாயாக” 
என்று உணர்க்தியவாறு. (=) 

ane. மின்னவிர் வயங்கிழை ஜெகிழச் சா௮ப் 

ஈன்னுதல் 4 பசத்த லாவது அன்னிக் 

கனவிற் காணு மிவளே। 

நனவிற் காணாணின் மார்பே தெய்யோ, 

(பி எம்டி 9: *வல்லுனையோ', 'வல்லினையோ' * (ஏதிலாட்டியை' 1 *வாடை, 

சொடிதே' 6 :அருலிறுன' [| 'செல்லேறெயயோ! 4] பச த்தலயாவழ" 

உ 35531, Megara we ot. TF, மர்



௭௨ ஐங்குறுநூறு [மூன்றாவது 
எது, இடைவிடாது வந்து ஒழுகாநின்றே களவு£டாமல் வரைதற்கு 

மூயல்கின்ற தலைமசன் தலைமகள் வே.றுபாடுகண்டு, இதற்குக் கார்ணம்' என் 

னெள் றுவினாவியவழி, *கின்னைக்சனவிற்கண்டு விழித்துக்காணுளாய் வர்௧த' 

என ச்தோழிசொல்லி வரைவுமுடுக்செ.து (௪) 

௨௩௩௫௫. சையுற வீழ்ந்த மையில் வானமொ 
Ag % காதலர்ப் பொழுதே யதனாற் 

றெரியிழை தெளிப்ப மயங்கிப் 

பிரியய மென்கமோ வெழுகமோ தெய்யோ, 

டி 

T+ Hl, உடன்போக்கு Cords cleny, தலைமகன் உடன்செரண்டு 

போவான் இடையாமச்துவர்துழி4$ தலைமகட்கு த் கோழிசொல்லிய Bs (௫) 

Bs, அ௮ன்னையு மறிர்தன ளலரு மாயின் று 

ஈன்மனை நெடுநகர் புலம்புகொள வுறுதரு 
மின்னா வாடையு மலையு 

அம்மூர்ச் செல்ச மெழுகமோ தெய்யோ, 

எ- து, களவொழுக்கம் வெளிப்பட்டமையம் தம் மெலிவுமுணர்த்தித் 

தோழி உடன்போக்குநயந்தாள்போன்று வரைவகடாயது (a) 

உஉ௦. காமங் கடவ 1 வுள்ள மினைப்ப 

யாம்வந்து காண்பதோர் பருவ மாயி 

னோங்கித் தோன்று முயாவரைக் 

தியாங்கெனப் படுவது நம்ஜூர் தெய்யோ. 

எ. து. அல்லகுறிப்பட்டு நீக்கிய தலைமகனை வர்திலனாகச்சொண்டு 

அவன் பின்புவர்துழி ௮வற்குச் கோழிசொல்லியது. (cr) 

௨௩௮, வார்கோட்டு வயத்தகர் வாராது மாறினுங் 
குருமயிர்ப் புருவை யாசையி னல்கு 

மா௮ லருவித் தண்பெருஞ் சிலம்ப 
| டீயிவண் வரூஉங் காலை 

மேவரு மாதோ விவணலனே தெய்யோ, 

எ- த, வரையா வர்தொழுகுர் தலைமகலுச்கு (இவள்கவின் நீ வரத 

காலத்து வருதலால் நீ போனகாலத்து அதன்ொலைவு உனக்கு அறியப் 

படாது" எனத் தோழிசொல்லி வரைவுகடாயழு. 

(பீ-ம்) % காதலர் பொழுதே' 1 'உள்ளமினைய', 'உள்ளமிளைப்ப” 

1 'நீயவண்'



குறிஞ்சி.] ௨௫.--வெடிப் பத்து, ௪௩ 

(ப-ரா) வார்கோட்டு வயச்சகா வாரா மாதிலும் பின்பு வரக்கூடு 

மென் னும் ஆசையாலே புருவை ஏங்குமென்௦௮, இவளும் இவ்வாறே நின்னைக் 

காணலாமென்னும் ஆசையாலே உயிரோடு வாழாநின்ருசொனபதாம். ற) 

௨௩௬. * சுரும்புணக் களிதத புகர்முக வேழ 

மிருமபிணாத அுறுகற் பிடிசெத்து, த தழூஉநின் ! 
குன்றுகெழு கனனாடடுச சென்ற பின்றை 

கேரிறைப பணை ததோண் ஜஞெகிழ 

வாரா யாயின an rps Gets Gus. 

- து, “வரைவிடைவைததுப பிரிவல' எனற தலைமகற்கு2 சோழிகூதி 

யதி. 

(பஃராை) மதவேழம துறுகலவபை பிடியென்ற கீழுவுசாடனாதலால் 

நின கீகுத் தகுதியல்லாசாளொருத்தியைக தகுதியடையாளெனறு வரையவுள் 

உ மென ஈகையாடிக்க Aw gy (௯) 

௨௪௦. ft ுூ.றியே மலலே மறிஈதன மாதே 

பொ திவரிச றைய வண்டின மொய்ப்பச 

சாந்த சாறு ஈறியோள 

கூந்த ஞாழுமின் | மாபே தெய்யோ, 

ன - து, தலைமகற்குப புறததொழுச்சகமுளசானமை $ பறிர்து தலைமகள் 

புலந்தவழி, அவன ௮.தனை இலலையென்று மறைததானாகக கோழி சொல்லி 

ய்து (௧௦) 

௪, தெய்போப்பத்து முற்றிற்று, 

  

௨௫.-- வெறிப் பத்.து. 
 வணவநிதவ இத்துனை 

௨௪௧, ஈம்முறு துயா நோக்கி பன்னை 

வேலற் றந்தா ளாயினவ் வேலன் | 

வெறிகமழ் காடன் சேண்மை 

ய.தியுமோ திலல செறி | யெயிற் ஜோயே, 

e ‘ . ‘ (பி-ம்.) * 'கரும்புணச்களித்த,” திட்டல் லோழ்த். மார்பே௭ * 

$ “ஓ.ிந்த தலைமகள்! || ake 7 ம்பு] td ் Ree திர, 

i i . ம் வட hee MABIAS 
hoy



௭௪ ஐங்குறுநூறு (மூன்றாவது 
எ-து, இத்செலித்சவழிம் திலைமகட்கு எய்திய மெலிவுகண்டு, இஃ ௪ 

எற்றினானாயிற்று 1? என்.நு வேலனைக்கேட்பச் அணிர்துழி, அ2ச்தொடுநிலை 

அணரிக்சசோழி செவிலிகேட்குமாற்றால் தலைமகட்குச்சொல்லிய. (௧) 

௨௪௨. அறியா மையின் வெறியென மயங்கி 

பன்னையு மருந்துய ருழர்தன * எதனா 

லெப்யாது விடுதலோ கொடிதே நிரையித 

ழாய்மல ருண்ச்ண் பசப்பா 

சேய்மலை நாடன் செய்த நோயே. 
ல் 

எஃது, தலைகள் ௮.ற்தொடுநிலை ஈபப்பவேண்டிச தோழி ௮வ.குச் 

சொல்லியது, 

(ப- ரை.) சேயமலைராடர்செயத கோயை ன்னை துறியாதுவிடுகல் 
ட் 

கொடிது ; ௮றிவிக்கவேண்டு மெனபாம (௨) 

௨௪௩, கறிவளர் லெமபிற் கடவுட் பேணி 

யறியா வேலன் வெறியெனக் கூறு 

மதுமனங் | கொளகுவை யனையிவள் 

பு.துமலா மழைக்கண் புலம்பிய கோய்க்கே, 

௭ உது, தாயுழை அறியானமஈ றித கோழி வெளிவிலக்யெ து. 

(ப-ரை) அறியாவேலன மாதகேட்பிலும் வெறியெனக்கூறும்; தவனை 

இதத்கும் கேட்ச உன ங்கொள்ளாநினருய; எ = gy. (௯) 

௨௪௪. ௮ம்ம வாழி தோழி | பன்மலர் 

ஈறுக்தண் சோலை காடுகெழு நெடுந்தகை 

, குன்றம் பாடா னாயி 

னென்பயஞ செய்யுமோ 9 வேலற்கவ் வெறியே, 

எ-து, வெறியாடல் துணிர்துழி விலச்சலுமு.ர்சோழி செவிலிகேட்கு 

மாற்றால் தலைமகட்டுச் சொல்லிய த. (௪) 

எனவகவதலவஹயவைவக்பல அவவவளமம்ல். மயயணருமகள்கையப ககக தணிய கழனைக ஷைவதவ்குவை. மக்படய, — 

(பிஃம்.) % அதனா, னதியாதுவிடுதலோ' * 'கொள்வையன்னையிவள்' 
t புனமலர்” $ (வேலற்குவெறியே”



PEF. | 2G — are 16 gi. ௭௫ 
௨௪௫, பொய்யா மரபி லூர்முது வேலன் 

கழங்குமெய்ப் படுத்துக் கன்னர் தூக்கி 

மூருகென * மொழியு மாயிற் ல் 

கெழுசகை கொல்லிவ னல்ல யோற்கே, 

எ.து, தலைமகன். 'இறைபபுறததானாக வெதியறிவுறீஇக சோழி வரைவு 

கடாயது, 

(ப-மை,) கன்னமென்பது கோயதணிந்தற்குப் பண்ணிக்கொடுக்கும் 
படிமம், கெழுதகையென்பது, உரிமை; இவளை ஐணங்டியோற்கு வெறியாட்டு 

உரிமையன் றென்பதாம். (௫) 

௨௪௬. வெறிசெறித் தனனே வேலன் க.றிய 

சன்முகை வயப்புலி கழங்குமெய்ப் ப$உ 

“மெய்ம்மை யன்ன பெண்பாற் புணர்ந்து 

மன்றிற் பையு டீருங் 

குன்ற சாட னுநீஇய நோயே, 

எ-து, வரையாது வரசொழுகுக கலைமகன் ரறைப்புறத்சானாயகின் 
அழி அவன் கேட்குமாற்றால் வெறிகிகழாரின்றமை கோழி தலைமசட்குள் 
சொல்லிய 2. 

(ப-ை.) பயிர்விளைப்பார் விலக்குகள் ஈலியாமைக்குக் கழலைச் சண்ணாக 
வச்சிப் பொய்ம்மைவகையாக  பண்ணிவைச. பெண்பாற்புலியைப் 

புணர்ட் து புலிப்போத்துப் படப்பைநடுவே துயாநக$ீருமென்றது, வரைக 

கொளகினையாது இக்களவி௰புணர்கின்ற மாயப்புணர்ச்யோனே இன்பம்முடிய 

ுகர்ெருனெனபதாம். (௬) 

௨௪௭. அன்னை தநத தாகுவ தறிவன 

பொன்னகர் வரைப்பிற் சன்னர் தூக்கி 
மூருகென மொழியு மாயி 

னருவரை ராடன் பெயாகொலோ வ.துவே. 

எஃ து, வெதிகிலக்கலு௮ர்சோழி கமாகேட்பச் தலைமகளை வினவுவா 

ளாய்ச் சொல்லியது (or) 

௨௪௮, பெய்ம்மணன் முற்றங் சவின்பெற வியற்றி 

மலைவான் கொண்ட சனைஇய வேலன் 

(| கழங்கனா ன.நிகுவ தென்மு 
னன்ா லம்ம கின்றவிவ ணலசஊே, 

(பிஃம்.) 9 /மொழியுமாகன்' 1 *சழங்குகான நிருவ.த'



௬ ஐங்குறு நாறு [மூன்றாவது 

எ.து, தலைமகள்வேறுபாடு கழங்கினுற்றெரியுமென் ௮ வேலன்கூதிய 

வழி, ௮,சனைப்டொய்டென இகழ்ச்கதோழி வெ.றிவிலக்கச் செவிலிக்கு:* அறத் 
தொடுறின் ற. 

(ப-மை.) கின்றவிவள்சஉலனென்ற,௪, கற்புடைமையை, (/) 

௨௪௯, பெய்ம்மணல் வரைப்பிற் கழங்குபடுத் தன்னைக்கு 

முருகென மொ ழியும வேலன் மற்றவன் 

வழிய விலங்கு மருவிச 

சூர்மலை சாடனை யறியா தோனே, 

எ -து, வேலன்கூபியமாறறத்சை மெய்யெனக்கொண்ட சாய்கேட்பச் 

SOUE_GS Carpe Mui gi. (௯) 

௨௫௦. 1 பொய்படு பறியாக் கழல்கே மெய்யே 

மணிவசைக் கட்சி | மடமயி லாலுஈம் 

6 மலரர்த வள்வியங் கானங் கிழவோ 

னாண்டகை விறல்வே ளல்லனிவள் 

பூண்டாங் கிள முலை யணங்கி யோனே. 

எ - து, தலைமகட்குவந்தகோய முருகனால் வர்தமை இக்கழங்குகூதிற் 

றென்று வேலன்சொன்னானென்பது கேட்டதோழி YEE Lp BIG OG உரைப்பா 

ளாப்ச் செவிலி கேட்குமாற்றால் அ.றர்சொடுகிலைகுறிக்துச் சொல்லிய (௧௦) 

உ௨உ௫.--வெறிப்பத்து முற்றிற்று, 
அத்தைய யை 

௨௬. -முன்றக்குறவன் பத்து, 

  

௨௫௧; குன்றக் குறவ னார்ப்பி னெழிலி ! 

அண்ப லழிதுளி பொழியு நாட 

செடுவரைப் படப்பை நும்தூர்க் 

கடுவர லருவி காணினு மழுமே, 
பலமறளாமிர் 

  ட... டட. 

(பி-ம்.) *'அறச்தொடு நிற்பான்கூறியது” * (பொய்படுபழியா' 1 so 

மமிலாயறம்' 6 *வசார்ந்தவள்ளி' 

1); Megas AL: 7.



SICA) ௨௬.--முன்றக்முறவன் பத்து. aval 

௭எ-த, வரையாதுவச்கொழுகும் சலைமகற்கு வரைவுவேட்ட சோழி 

Mus 

(us = ons.) ‘pugs aurea அருவி காணினும் அழுமே' என்றது, 

௮௮ சின்மல்யினின்றும் வீழ்தன்றவருவியென்றறுகொண்டு அதற்கு நின் 

கொடுமைகூகி இவள் அழும்; எ- மூ. Ghar உழவுமுதலாகய வினைக்கு 

ஆர்ப்பின், ௮சற்கு இன்றியரையாதரீலரா நூண்மழைபொழியம் காடனாகி 

வைத்தும் எம்வேட்கையறிம்து ஆதற்குச்கக ஒமுகுகின் நிலையென்பதாம். (௧) 

௨௫௨, குன்றக் % குறவன் புல்வேய் குரம்பை 

மன்மு டி௮ளமழை மறைக்கு காடன் 

* புரையோன் வாழி தோழி | விரைபெய 

ஸரும்பனி யளைஇய கூதிர்ப் 

பெருக்கண் வாடையின் முக்.துவர் தனனே, 

எ- து, வரைவிடைவைத்துப் பிரிர்ரதலைமகன் குதித்சபருவத்திற்கு 

முன்னே வந்சானாக $ உவர்ததோழி சலைமகட்குச் சொல்லிய. 

(ப-மா.) குறவனது புக்வேப்குரம்பைப்பொல்லாக்ளை இளமழை 

மறைக்கும் நாடனென்றது, பிரிலின் கண் தங்கட்குவச்ச துன்பத்தை இவன் 

மழைத்கதுசோக்டிச் கூகியவாறு. (௨) 

௨௫௬. குன்றக் சூறவன் சாந்த நறும்புகை 

தேங்கமழ் சிலம்பின் வரையகள் கமழுங் 

| கானக நாடன் வரையின் 

ner po | முடையள்கொ ரோழி யாயே, 

எது, வரைவிடைவைத்துப் பிரிர்சசலைமகன் வரைவொடு புகுதரா 

நின் ருனென்பது தோழிகூறக்மேகட்ட கலைமகள் ௮வட்குச் சொல்லியது. 

(ப-ா.) சேன்சாறன்௪ மலைச்சகண்ணே குறவன் சாந்தஈறும்புகை 

கமழுமென்றது, ஈம்மனைச்கட்செய்கின் ற சிறப்புக்குமேலே மணவினையால் 

அவர்செய்யுஞ் 90% இழப்பு மிகும். , வண்ணம் விளைப்பாள்கொல்) ௭ - து, (௯) 

  

'பி-ம்) * குறவர்புல்' ர் (புரைவன்' 1 'விரையல்' $ (உவ 

தோழி” | *(கானகாடன்' J ‘eco ware Purge’ * £ (திறப்புப்பெறும் 

வண்ணம்'



ளு ஐங்கு௮ுர்று (மூன்றுவது 
௨௫௪. குன்றக் குறவ னர. மறுச்சென 

நறும்புகை சூழ்ச்,து 2 காந்த ளும் 

வண்டிமிர் FT B&D குறுமகள் 

கொண்டனர் செல்வர்தம் குன்.றுகெழு ராட்டே. 

எது, உடன்போக்கு உடன்படவேண்டிப சோழி தலைமசட்குச்சொல் 
CNUs gi. (௪) 

௨௫௫. ! குன்றக் குறவன் காதன் மடமகள் 

|வரையர % மகளிர்ப் புரையுஞ் சாயல 

! சைய ளரும்பிய முலையள் 

। செய்ய வாயினண் மார்பினள் சுணங்கே, 

எ-து, 'நின்னாற்காணப்பட்டவள் எ௰ம்தன்மையள் ? என்.றபாங்சத்குத் 

தலைமகன் சொல்லிய த. (௫) 

ட(௫இ௬. குன்றக் குறவன் காதன் மடமகள் 

வண்டுபடு கூந்தற் மண்டழைக் கொடிச்சி 

,வளையண் 1 மூளைவா ளெயிற்ற 

ஸிளைய ளாயினு $ மாரணங் கினளே. 

எது, *கீ க.றுகின்றவள் நின்னை வருத்தும்பருவத்தளல்லள்' என்ற 

சோழிகச்குத் தலைமகள் சொல்லியது (௯) 

௨௫௭, குன்றக் குறவன் கடவுட் பேணி 

யிரந்தனன் பெற்ற வெல்வளைச் குறுமக 

ளாயரி நெடுங்கண் கலிழச் 

சேயதாற் தெய்யநீ பிரியு சாடே, 

எ-து, வரைலிடைவைகதுப் பிரிவல்' என்றதலைமகற்குத் தோழி உடன் 

படாது கூறியது, (௪) 

௨௫௮. குன்றக் குறவன் காதன் மடமக 
ளணிம௰ி லன்ன வசைஈடைக் கொடிச்சியைப் 
பெருவரை காடன் வரையு மாயிற் 
கொடுத்தனெ மாயினோ ஈன்றே 
யின்னு மானாது ஈன்னுத நுயரே, 
  

(பீம்) ச மகளிர்புரையும்! * செ.ப்யவாயள்' 1 4 முளைவாய் வாளொ 
யிற், நிளையள்", “முளைவாயெயிற்றள்' 9 மன்னனால் Bar! | 'சேப்ச்சாற்! 

LSS: ௮4.௯௪ எத C tog



குறிஞ்சி] ௨௭௪.--கேழற் பத்.து. GIG 

எ- து, வரைவுவேண்டிலிட மறுச்துழித் தமர்க்குரைப்பாளாய் வரை 
வாஅவர்தெ்ழுகுக் தலைமகற்குக் தோழி அவன்மலைகாண்டபேபற்றாகத் 

கால்கள் உயிர்வாழ்ின்றமைதோன்றக் சொல்லியது. (௮) 

௨௫௧, குன்றக் குறவன் காதன் மடமசண் 

மன்ற வேங்கை மலர்சில கொண்டு 

மலையுறை கடவுள் குலமுதல் வழுத்தித் 
தேம்பலிச் செய்த வீரஈறுவ் கசையண் 

மலார்த காந்த ணாறிச் 

கலிழ்ந்த சண்ணளெம் மணங்கி யோளே, 

எ.து, வரையத்துணிர்த கலைமகன் வரைவுமுடித்தற்குத் தலைமகள் 
வருர்துனெறவருத்தம் தோழிகாட்டச்சண்டு இனி அது ககமுடியுமென 

உவந்தவுள்ளத்தளுப்ச் சன் லுள்ளே சொல்லிய2. (௯) 

௨௬௦. குன்றச் குறவன் காதன் மடமகண் 

மென்றோட் கொடிசசியைப் % பெறற்கரிது இல்ல 

பைம்புறப் LD Gad} யோப்பலர் owt 

புன்புல மபக்கத்து Alor gor Baru, 

எ-து, பகற்குறிச்சண்வர்சசலைமகளைத் தோழி ! இனிப் புளங்காவற்கு 
வாரோம்' எனக்க. ஜி வரைவுகடாயது, 

(ப-ா.) கிளைச்கனவென்றது முற்றினவென றவாறு. (௧௦) 

௨௬ --குன்றக்முறவன்பத்து முற்றிற்று, 

-—eh-e~—- 

௨௭.-கேழழ் பத்து: 

— fh Ge 

௨௬௪, மென்தினை மேய்ந்த ! தறுகட் பன்றி 
வன்சு லடுக்கத்துத் அஞ்சு சாட 
னெர்தை ய.றித லஞ்சிக்கொ 

| லதுவே மன்ற வாரா மையே 

எஃது, அல்லகுறிப்பட்டுத் சலைமகன்$ீங்கனெிமை ௮.றியா காள்போன் று 

சோழி, பிற்றைஞான்று அவன் திறைப்புறத்தானாய்நிற்பத் தலைமகட்குச் 
சொல்லிய. 
Corman HIN ite அ சகாரா an tema 

(பி-ம்.) % *பெறற்கரிதில்மல' ர் (சி.றகட்பன் தி | SH தவேதெப்ய” 

ராகு, et eee Seminal ME MMe ENN en Had ரவஷஷக்க்ஷ,  



540 ஐங்குறு நாறு (மூன்றாவது 
(ப-ரை.) தினைமேப்ச்தபன்.தி கல்லடுக்கச் அ அஞ்சும்சாடனென்ற. ஐ, 

. s La of a * * * தானவேண்டின இனபறுகர்ர்து இனிது கண்படுதலல்லது வரைஎற்மூ வேண்டு 
வன முயலாதான்; ௭ - ற, (௧) 

௨௬௨ இறுதினை மேய்ந்த தறுகட் பன்றி 

துறுக லடுக்கத்துத் துணையொடு வதியு 

மிலங்குமலை காடன் வரூ௨ 

மருந் து மதியுங்கொ ரோழிபவன் விருப்பே. 

-எ-து, “வரை்துகொள்ளகினைக்கலன் என்று வேறுபட்டதலைமகள், 

அவன் நின்மேல் விருப்பமுடையன், ரீ ரோனெறது என்னை?” என்றதோ 

ழிக்குச் சொல்லியது. 

(ப - ரை.) சிறுதினையேப்சத தறுகட்பன்கி துறுகல் அடுச்சத் துத் துணை 

யொவெதியுசாடனென் ௨௮, களவொழுக்கத்தான் வரும் இற்றின்பமின் சகியே 
வனரந்துகொண்டு நிலனோடு ஒழுகுவனெனச் சோழிகூறியவகளை த் தலை 

மகள்கொண்டு & றிம்றென க்கொள்க (௨) 

௨௬௩, நன்பொ னன்ன புனிறுதீ ரேனல் 

கட்டே பன்ன கேழன் மாந்தங் 

குன்.றுகெழு நாடன் முனும் 

வந்தனன் வந்தன்று தோழியென் னலனே, 

எ-து, வரைவிடைவைத்துப Sissons மீண்டமையறிஈ்ததலை 
மகள், “நீ தொலைர்தலம் இன்று எயதியகாரணம் என்னை?! என் றதோழிக்குச் 

சொல்லிய. 

(ப-மை.) பொன் பான றதினையைக் கேழல் மாந் துராடனென்றது, 

தனனாட்டுவாழும் விலங்குகளும் சற்க்குவேண்டுவன குறைவின நிப்பெத்று 
இன்பறுகரும் நாடன்; எ - து. (௯) 

௨௬௪ இளம்பிறை யன்ன சோட்ட கேழல் 
களங்கனி யன்ன பெண்பாற் புணரு 

மயர்திகழ் சிலம்ப கண்டிகும் 

*் பயந் தன மாதோநீ ஈயந்தோள் சண்ணே, 

எது, வரையாதுவந்தொழுகுச் தலைமகனைப் பகற்குதிக்கண்ணே எதிர்ப் 

பட்டு் சோழி வல.ரவுகடாயது. 

(பஃரை.) கேழல் பிணவைப்புணருமென்ற, ௮.திலில்லாகன வொழுகு 

மொழுக்கமும் நின்மாட்டு* கண்டிலேம்; எ- று (௪) 

(பிஃம்.) * பசடதன'



குறிஞ்சி.] ௨௭.-கேழற் பத்து. க 

உசடு, புலிகொல் பெண்பாற் பூவரிக் குருளை 

வளைவெண் மருப்பிற் கேழல் பு புரக்கும் 

குன்றுகெழு * காடன் மறந்தனன் 

பொன்போற் புதல்வனே டென்னீத் தோனே, 

எ-து, பர ச்தையிடர்தானாக ஒழுகுடுன்ற தலைமகனவிடுத்த வாயின் 
மாச்சட்குத் தலைமகள் சொல்லியது, 

(ப- ரை,) புலியாக்கொல்லப்பட்ட தன் பிணவின் குட்டியைத் தந்ைத 

யாியெகேழல் புரச்கும்சாடனென்ற த, பாரத்தையர்காரணமாக யானிதர்தால் 

தன்புதல்வளைத் சானேவளர்க்கத்துணிற்து என்னை ரீத்சானென்பதாம். (இ) 

௨௬௬. சிறுக்கட் பன்றிப் பெருஞ்னெ வொருத்தலொடு 

குலுக்க பிரும்புலி பொரூஉ காட 

£ ஈனிசா ணுடைமைய மன்ற 
பனிப்பயக் தனநீ ஈயந்தோள் சண்ணே. 

எது, நொதுமலர்வரைவு பிறந்துழித் தலைமகட்கு உளதாயெ வேறு 
பாடு தோழிகூறித் தலைமகனை வரைவுகடாயது. 

(ப-மை.) பன்றியொருச்சலொடு புலிபொருமென்றது; நினக்கு நிக 

ரல்லாதார் வர்துதலைப்படவும் தனைரீக்காது இடல்கொடுத்து ஒமுகாகின்று 

யென்பதாம். (௬) 

ewe, Aga பன்றிப் பெருஞ்சின வொருத்த 

றுறுக லடுக்கத்து வில்லோர் மாற்றி 

HAIN A SOU குன்ற நாடன் 

வண்டுபடு கூர் 'சலைப் பேணிப் 

பண் பில சொல்லுர் தேறுதல் செத்தே, 

எது, தலைமகளைத் சலைமகன் வரைவலெனச் செளிச்சானென்று 

அவள் கூறக்சேட்டதோழி ௮வன் சிறைட்புறத்சானாகச் சொல்லிய. 

(பஃரை,) 'பண்பிலசொல்லும்' என்றது, பொய்ம்மொழிகளைச் சொல் 

அம்; எ. று. பனதியொருச்சல் சகாவலரையோட்டி ஐவனநெற் கவருமென் 

22, சளவினிம் காவலரைவென்று பெறும் இன்பமே விரும்புவான்; ௭ - ௮, 
'தேறுதல் செத்தே' என் றல, சான்னொன்ன வார்தைகளை இவள் மெய்யாகக் 
கொள்ளுமென்பு கருதி; எ - (௪) 
een: me ெலலவையதுகள் அவயவம் உடைக்க ௬, 

(ப- ib.) * பபூலிகொள்! , 1 சாடன்மன்றதன். t சனிகானுடையை 

மன் றதன்'! 6 (பண்பிலசெல்லவும்' 

&& 
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௨௬௮. தா யிழந்த தழுவரிக் குருசாயொடு 

* 'வளமலைரச் சிறுதினை யுணீஇக் கானவர் 
வரையோங் Gust ening கேழ BI peng ' 

நன்மலை நாடன் பிரித 

லென்பயக் கும்மோ ஈம்விட்டுக துறந்தே. 

எ-து, அவன் குஜிப்பிருக்சவாற்றால். ஈம்மைப் பிரிசதுவர்சல்லது 

வரையமாட்டான் போன் திருச்சது” எனத பலைமகள் கூறக்கேட்ட தோழி 

அவட்கும் தலைமகன் சிறைப்புறச்கானாகச சொல்லியது. 

(ப-) தாயிழர்க குறுளையோடே தஇிமாயையுண்டு கேழல் உறல்கு 

தன ற இத்தன்மையையடைய மாடனாலால், இல்யாறுநிகழ்தல் கூடாதென்ப 

சாம். (௮) 

௨௬௯. கேழ ஓழுதெனச் கிளர்ர்த வெருவை 
விளைந்த செறுவிற் மேோன்று ராடன் 

வாரா திவ ணுறை நீடி னேர்வளை 

பிணையி ரோதி நீயழத் 

துணேோனி 4 யிழக்குவென் மடமை யானே. 

எ- து, குறைகயப்பக்கூறிம் 1 தலைமகளைச் கட்டியதோழி அவன் 

இடையிட்டுவர்து இறைப்பு? அகின் அழித் தலமசட்குச் சொல்லுவாளாய்ச் 

சொல்லிய அர் 

(ப -ரை.) : துணைனியிழக்குவென மடமையான்' என்றது, மீ எனக 

குத்துணையாகலையிழப்பேன் யான், அவளைக்கேறி முன்செயச மடமையான் 

எ.ஃறு. இறர்துபடுவேனென்பதா1॥, நீ ௮ழ வாராது அவணுறை நீடினெனச் 

கூட்டுக. கேழலுமுககாக எருவை மெல்விளாஈதசெறுப்போலச் தோன்று 
மென்ற௮, வேட்கைநலியக் கனச்குகர்த வருச்சச்சானே தலைசரய்த்து Bed 

லாரைப்போல ஒழுகிய துணையேயுள்ளபென்பசாம். (௯) 

௨௭௦. கிழங்ககழ் கேழ லழுத சிலம்பிற் 

§ றலைவிளை கானவர் கொய்தனர் பெயரும் 

புல்லென் குன்.றத்துப் புலம்புகொ ணெடுவரை 
காண்க னும் சலிமுகோய் செத்துத் 
தாம்வர் தனாஈங் காத லோரே. 

(பி-ம்.) * (வளமலிசிறுதினையுணீஇயசானவா' + 'இழக்குவன்மடமை 

யோனே! 1 *சலைமசசோக் கூட்டிய! $. தலைவிதை'
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எ - து, வரைவுகாரணமாக * நெட்டிடைகழிர்து பொருள்வயிற்போயெ 

தலைமகன் "வர்தமையதிர்சபோழி ress உள்ளத்தளாயிர் சமைமகட்குச் 
சொல்லியது. 

(ul - oni.) கிழங்ககழ்கேழல் pus YiphasarConr al ¢callter os 

Sen ré srarenirOaruny es Amcijowus sw நவன அவ்லிடகிது உறை 

யாமையின் சனக்குப்புல்லென ஐ சோன்றுரலாற் புல்லென்குன்றம் எனலும், 
பலம்ங்கொணெடுவரை! எனவும் இழிச்துக் றப்பட்_தெனக் கொள்க. (௪௦) 

௨௭... -கேழற்பத்து நுற்றிற்று. 

வெட்ப 

உ௮,--குரக்குப் பத்து. 

 ரஃவதுகட இந்த். 

௨௭௧. அவரை யருர்த மர்தி பகாவா 

பக்கிற் Cavan gy நாடன் வேண்டிற் 

பசுப்போல் பெண்டி.ரும பெ லகுவன் 

ொல்கே ளாகலி னல்குமா லிவட்கே, 

GT - து, கலைமகன் வரியுவேண்டிலிடத் சமர்மறுச் mips செவிலிச்குச் 

சோழி ௮றத்தொடுகின்ற து 

(ப-மை,) ௮வரையை கிறையத்தின மந்தி பண்_வாணிகர் பைபோலச் 

கோனறுநாடனென்ற, ஆண்வொழ்வ.ஈ வம் மேலாமுணவுகளிறகுறைவின் தி 

வாழும்சாடன்; எ - று. (பசப்போல்பெண்டிரும்' என்றது; வரைவெதிர்கொள் 
ளாச் தமர்மறுக்க தங்னே தங்கண்மேஷேற் ரி, இச்நிம்குசெய்யாது சான் 
சினை த்தவழியொழுகும் குணமுடைய பெண்டமுரபலுரயம் பெறுகுவன், 

அவனேவேண்டினென்௪ கூறியவாறாகக்கொள்க, 

(பசுபபோழ் பெண்டிரும்' என்று பாட்மோ துவாருமுளர், (a) 

௨௭௨. கருவிரன் மந்திக் சல்லா வன்பற Beaten. 76. 

ழருவரைக் தீர்தே னெடுப்பி | யயல 

( துருகெழு நெடுஞ்சினைப் பாயு காட 

னிரவின் வருத லறியான் , 

வரும்வரு மென்ப டோழி யாமே, 

(18 ~ th.) 'கெட்டிடைச்கழி தீ௮' 1 அல்ல அருகெழு் 
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௭- து, அல்லகுறிப்பட்டு சீல்கு்கலைமசன் இறைப்புறத்கானாக முன்னை 

நாள் நிகழ்க்சகனைம் கோழிக்குச் சொல். லுவாள்போன்.;ு தலைமகார் சொல் 

லிய. 

(ப - ரை.) மஈதிச்கு ஒருமகவாஇயபார்ப்பு மலைக்கட்பெரும்ே தணிருலைக் 
இளர்த்,த எழுப்பி ஈக்கு வெருவி ௮.தன் ,அயற்கொத்திலே பாயுமென்று, 
தான் அாகரக்கருதிவஈ.௫ சமமை.புணர்ததிச் சற £2கதா£பல ரம் உணர்சசவதறகு 
வெருவிப் பெயா்வான; or ~ - (2) 

டீ௭௩, ௮2௭ செயலைத % துபபுற ழொண்டனிர் 
புன்றலை மர்தி வன்பற மாரு 

நன்மலை நாட நீகெலி 

| னின்னயற் துறைவி யென்னினுங் கலிழ்மே. 

எ- து, வரைவிடைவைத் தப பிரியுகலைமகன், *(நினறணைவியை உடம் 

படுவித்தசன, இனி நீயே இகறகு உடம்படாது கலிழகின்ராய' corm oes 

தோழிகூ றியது. 

(ப-ா.) பிரிவுடம்பட்டாளேயாயிலனும் நீபிரிஈதுழி ஆற்ருளென்பதாம். 
அசோகர்களிரை மந்திபபார்ப்பு அ௮ருசதுபென்றது, இளமை கழிவதற்கு 
முன்னே வரைதலவேண்டிமென்பகாம் (௯) 

௨௭௪, மந்திக் சனாவன் seid sey 

ஜஷொண்கசேழ் வயப்புலி குழுமலின் விரைச் துடன் 

குன்றுய ரடுக்கங் கொள்ளு நாடன் 

சென்றனன் வாழி தோழியென் 

மென்றோட் கவினும் பாயலுங் சொண்டே, 

எ-து, வரைவிடைைக தப்பிரிர் சூழி அற.றுவிச்குரதோழிக்குக் தலை 

மகள் சொல்லிபது, 

(ப-ரை) மர்திக்கணவனாபயெ கல்லாக்கரிவன் புலிமுழக்கு அஞ்சி வரை 
யசசத்.தட்பாயும் சாடனென்ற ஐ, மக்கு உரியனுயொழுகுசன்றவன் யாம் 

எம்மைப்பாதுகாததுரைக்கின்ற உரைச்கு அஞ்சிச்சென்றானென்பதாம். (௪) 

உ௭டு, ஈ குரங்கின் றலைவன் குருமயிர்க் கடுவன் 

சூரலஞ் சிறுகோல் கொண்டு வியலறை 

மாரி மொக்குள் புடைக்கு சாட 

யாரின் னயர்தன மெனினுமெம் 

மாய்ஈலழ் வாடுமோ வருளுதி யெனினே, 
சஷஷயவவையவவையவுவவ அமைவு யத. வலைகளை வட சைகை ~ வெலை விஷ. வ “RANE KOPIN அடுக்க கதவை யாகி வா. 

(பி-ம்) .  எப்புறழொண்மணி!
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எ-து, வரையாதுவர்தொழுகுக்கலைமகன் இடையிட்டுவருதலால் எதிர்ப் 
பர்டுபெருஒதோழி குறியிடக்அ எதிர்ப்பட்டு அவன்கொடமைகூறி நெருல்கச் 
சொல்லிய து 

(ப- லா.) நின்னயச்ச எநநலம்வாடுதல் ஒருதலையன்றே; அங்கனமாயி 
லும் நின்னை பாக்கள் சயர்கரனை வெருளாது அருளப்பெதின் எக்சலம் 

வாடுமோ; o - g. Graber Dae Quadac சூரற்கோலக்கொண்டு கானே 
அழிசின்ற மாரிமொச்குளஎப்புடைச்து அழிக்குராடவென்ற.து, சின்னைநபர்ச 
எங்கணலம் நீவரையாமலே அழிகின் றவிகனை நீ இவ்விடையிட்ட ஓழுச்சச் 
தாலே ௮ழியாரின்ராயென்பதாம் (டு) 

௨௭௭௬, மந்இிக் காதலன் மு.றிமேய் கடுவன் 
ற்ண்கமழ் ben ற்க்கொடி சொண்டு வியலழைப் 

பொங்க லிளமழை புடைக்கு காட 7 

நயவா யாயினும் வரைந்தனை சென்மோ 

கன்முசை வேங்கை மலரு 

ஈன்மலை காடன் பெண்டெனப் படுத்தே, 

எஃ து, வரையாலவர்சொழுகுக்தலைமசனைச் சோழி நெருங்கிச் சொல் 
லிய. 

(ப-1.) மேல் கருக்கொண்டு முற்திப பயன்படிவதாம் இளமுலை 

மந்தி நறைக்கொடிசொண்டு புடைக்கும் நாடவென்றது, வரைந்து மகப் 

பெறுதற்கு உரியளாகிய இவள இம்மறைச்சவொழுச்சக்தாலே கொலைகுழ் 
இன்ரறாயென்பதாம் *கல்முகை வேங்கைமலரநம் நாட' என்ற களுல், வரைதற் 

குரியபருவழும் கூறியவாருயிற்று, (௬) 

௨௭௭. குறவா மூன்றின் மாதீண்டு துறுகற் 

கல்லா மக்தி * கடுவனோ டுகளுங் - 

குன் p+ நாடநின் மொழிவ லென்றும் 

பயப்ப நீத்த லென்னிவள் 

சுயத்துவளர் குவளையினமர்த்த கண்ணே, 

எ-து, வரையாது வக்தொழுகுர்தலைமகள் புணர்ர்துரீக்குழி எதிர்ப் 
பட்டகோழி வரைவசடாயது 

(ப-ஸா.) குறவர்முன் நிலில் மாதீண்டுத.றகற்கண்ணே காணாது wth 

கவெஜனோடு உகளும்சாடவெள் 2.௮, சுற்றத்சார்டுவே இவவொழுக்கம் புல 

ஞூய ஞான்று விளையும் ஏ2த்திம்கு சாணசோயென்பதாம். (ar) 

(பி-ம்.) * *தடுவனெடுக்கும்' 1 (சாடனின் மொழிவல்'
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௨௭௮. , சிலம்பின் வெதிசத் த்துக் கண்விடு * கழைக்கோல் 
| குரங்கின் வன்பறழ் பாய்க்தென விலஞ்? 

மீனெறி தூண்டிலி னிவக்கு நாட 

னுற்றோர் மறவா நோய்தச் தூ 

கண்டோர் சண்டா ஈலங்கொண் டனனே,. 

TH, வரையாலுவரதொழுகுர் தஸ்மகன் சிறைப்புறத்தானாகத் தலை 

மகள் கோழிச்குச்சொல்லிய ௪. 

(ப-ரை.) குரங்கு தன்மேலிருச்துதிவளைஈது ௮ பாயச் துபோவுழி 

நிமிர்கின் மழூங்கிற்கோல் மீனெ றிதாண்டில்போல ஓங்குராடனென்றது, சன் 

னெஞ்சக்து அன்புளதாகியகாலகது வளைந்து வளைச்கொழுகி அன்பற்ற 

காலத்துப் பணிலின்.ரிச் தல்மைசெய்து ஈம்சூலங்கொண்ட தன்கொடுமை 

தோன்ற ஒழுகு முனெ ன்பகாம் (௮) 

௨௭௯. 4 சுல்லிவ ரிற்றி புல்லுவன வேறிக் 

குளவி மேய்ந்த மந்தி துணையொடு 

வரைமிசை யுகளு நாட நீவரிற் 

கல்லகத் ததுவெம் மூரே 

,யம்பற் சேரி யலராங் கட்டே. 

எ.து, இரவுக்குதிவேண்டுர் தலைமகளைத் காதி வரவருமைகூி மறுக் 

கன 

(ப-மை,) 'கல்லகத்ததுவெ்றர்' என்றது, ழ்ச்க மலைகளின் ஈடுவகத் 

கன் எம்மூர் ௭ ந. இற்றிமேற்படாந்ச குளவிக்களிரை மேப்ர்து வரை 

யக,த்திலே மந்தி கவெ2னாகெ.ம் காடனாதலான், இதற்குமுன்பு இவள் நின் 

னோடு அகர்ச்ததேகொண்டு இனி இவள் கின்பதிக்சண் வாழ் சல்வேண்டு 

மென்பதாம் (௯) 

௨௮. கருவிரன் மந்திக் கல்லா | வன்பாரப் 

பிருவெதி ரீர்க்கழை ே யேறிச் சிறுசோன் 
மதிபுடைப் பதுபோற் Caper per. } 

வரைச்தனை நீயெனக் கேட்டியா 

னுரைத்தனெ னல்லெனோ வஃதென் யாய்க்கே, 
  

ஸ் ௩ 

(பி- ம்.) * 'கனைக்கோல்', 'கணைக்கோல்' ர *கல்லிவரித்தி' 1 * இளம்பார்ப் 
பிருவெதீரங்கழை'



குறிஞ்சி] ௨௯... -இள்ளைப் பத்து. ௮௪ 

எது, புணர்ந்துடன்போகிய தலைமகன் தலைமசளைச் கரணவகையான 
» a . ௬ ங் ௪ » ௩ உ @ 

வரைச்தானாக, எதிர்சென்றதோழிக்கு “இனி யான்இவளைவரைஈ் சமை நமர்க்கு 
உணர்த்தவேண்டும்' என்றானாக ௮வள்சொல்லிய து. 

(ப-மா.) குரங்கின் இளம்பார்ப்பு இருவெதிர்ல் கழையேதி மதிபுடைப் 
ப.துபோற்றோன்று நாடவென்று, தீற்குசெய்வாயைப்போலத் தோன்றுவ 
கல்லது உண்மைவகையாம் செயயாயென்பதாம். (௧௦) 

௨... ருரக்ருப்பத்து முற்றிற்று, 

Sor 

௨௯.--இள்ளைப் பத்து. 

ஆய 

௨௮௧, வெள்ள வரம்பி % னாழி போஓயுக் 

கள்ளை வாழிய பலவே யொள்ளிழை 

யிரும்பல் கூந்தற் கொடி Gi / 

பெருந்சோட் காவல் காட்டி யவ்வே. 

௭- து, ஆயச்தோடு விளையாட்டுவிருப்பினாற் பொழிலகம்பகுர்ச தலை 

வியை எதிர்ப்பட்டு ஒழுகுடுன்றதலைமகன் அவள் புனங்காவற்கு உரியளாய் 

நின்றதுகண்டு பூழ்ர்துசொல்லி!_ஜ. (a) 

௨௮௨. சாரற் புறத்த பெருங்குரற் ஈறுதினைப் 
பேசமர் மழைக்கட் கொடிர்சி சுடியவுஞ் 
சோலைச் சிறுகிளி | யுன்னு காட 

வாரிருள் பெருனெ (வாரல் 

கோட்டுமா வழங்குங் காட்டக நெறியே. 

எ-து, இரவுக்குறி கேர்ர்சசோழி மலைகன்வாது புணார் தரீக்குழி 

அவனையெதிர்ப்பட்டுச் சொல்லிய ௮. 

(t1- ont.) சொடிச்சி கடயவும் சோலைச்சிறுகிளி தசனையையன் னுமாட 

வென்ற, காவலர் காச்தொழுகவும் களவொமுக்கத்தையே விரும்பாகின்றா 
யென்பதாம். (2) 

emer a வையை கரணைததவுடி வ பவவ்ஷளளிவ்ண் வவ ய பகவவஸ் கைவ. எனவ வவட. 

  

௮௫௨, செல வனை வலு வலவ வனச் வம வலை 

(பி-ம்.) % ஊழிபோயும்' 1 'உண்லுகாட' 1 *வாரால்'



௮௮] ஐங்குறு நூறு [மூன்றாவது 

௨௮%, வன்கட் கானவன் மென்சொன் மடமகள் 
புன்புல மயக்கத் துழுத வேனற் 

பைம்புறச் சிறுகிளி கடியு & நாட 
பெரிய கூறி நீப்பினும் 

பொய்வலைப் படம் பெண்டுதவப் பலவே; 
Pa wen 

எது, தோழி வாயின் மறுக்கவும் சலைமகன் தற்றாமைகண்டு தலைமகள் 
வாயில்கேர ௮வன்பள்ளிபி...கதானாயி நர் அழிப புக்தோழிகூறிய ௮, 

(ப-னா.) தினைப்புனச்துப் பலவாயப்படிகின்ற கிளிகளை ஒருத்தி தன் 

ளுற்காச்கமுடியாக!யிலும் அவற்றை ௮வள் கடியமுயலுசாடவென்றத, சின் 
னோடு இன்ப.நுகர்க்சி விரும்புமகளியை பால்கள் விலக்கமுயல்கன் றத முடியா 

தென்பதாம். 'பெரிய ௯ றி நீப்பிறும் பொய்வலைப்ப"உம் பெண்டு சவப்பலவே' 

என்றது, தம்தமாரயுள்ளார் நின்குறைபலவுங்..; தி சீப்பினும் நின் பொப் வலைப் 

படம் பெண்டிர்பலர்; ௭ - ம. இவம அவருள் ஒருகதியென்பதாம். (௯) 

௨௮௪. அளிய தாமே செவ்வாய்ப் பைங்கிளி 
குன்றக் குறவர் கொய்கினைப் பைங்கா 

லிருவி மீள்புனங் கண்டும் 

பிரித றேற்றாப் போன் பினவே. 

எ௭- து, இனையரிஈதுழிச் களியைரோக்கிக்க றவாள்போற் சிறைப்புறமாக 

தம்படுத்தது, (௪) 

௨௮டு. பின்னிருக் கர்த னன்னுதற் குறமகண் 

மென் றனை [| நுவணை யுண்டு தட்டையி 

னைவனச் சிறுகளி சுடிய நாட ~ 

§ வீங்குவளை நெழழெப் பிரிதல் 

பாங்கு | வல் லுரையோ வீங்கிவட் டுறர்தே, 

எ.து, ஒருவழிம் தண வம்ததலைமகற்கும் தோழி கூரிய, 

(பஃ- மை.) குறமகள் தினைப்பிண்டியையுண்டு ஐவன ச்றுகளிகடியும் 

சாடவென்றது, நின்னோடு இக்காலத்து இன்பறுகர்களு பினபு கின்மனைச் 

செல்வமும் பிறமகளிரொழியத் தானை றுகரும் வேட்கையுடையாளைப் பிரிந்து 
ஒழுகுசன்றாயெனபசாம்; (ட) 

(பீ-ம்.) * “காடன்! ர *பிரிதறோத்று' | ‘mater’ 6 'விலங்குவளை' 
| வல்லினையோ'



குறிஞ்சி.) ௨௯.௨-இள்ளைப் பத்து. க் 

wor. சிறுதினை கொய்த விருவி வெண்காற் 
» உட க . காய்த்த வவரைப் படுகிளி கடியும் 

யாண ராகிய ஈன்மலை சாடன் 

* புகரின்று ஈயந்தனன் போலும் 

கவரும் தோழியென் மாமைக் கவினே. 

a- 6, $ூடன்போக்கும் தணிந்த கலைமகன் அஃதொழிர்து தானே 
வரைவிடைவைத்துப் பிரியகினைந்சகனைக் குறிப்பினாணுணர்ச்த தலைமகள் 

தோழிக்குச் சொல்லியது ; ச்மகன் வரைவிடைவைத்துப் பிரிவலென் ஐவழித் 
தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லியதூஉமாம். 

(ப-மா.) புகரென்றது உடன்போதலை. தினையிற்கடிர்த இளியைத் 

இினையரிகாற்கண்விளை்த அவரைகச்கண்ணுக்கடியும் சாடனென்றது, வரையா 

தொழுகுதலன் கி உடன்போதலையும் நம்மை விலச்சாகின்ருனொன்பதாம். (௬) 

௨௮, நெடுவரை மிசையது குறுங்கால் வருடை 

தினைபாப் கிள்ளை வெரூ௨ மாட 

* வல்லை மன்ற பொய்த்தல் 

* வல்லாய் மன்றநீ யல்லது செயலே. 

எஃது, இன்னகாளில் வரைவலெனச்கூறி அர்சாளில் வரையா2 பின் 

அல்வாறுகூறும் தலைமகற்குத் கோழிகூமிய த. 

(ப - ரை.) தமக்கு ஒரிடையூ-ஞ்செய்யாக நெடுவரைச்சண்ணே வாழும் 

வருடையைச் தினைமே.ப௫ன் றடள்ளை வெழு:ம் நாடவென்றது, நீசொன்ன 

போழ்தே எஞ்சுற்றத்தார் வரைவிற்கு இடை. । றசெயயாரென்பததியா.து 
வெருவுகினமுய் என்பதாம். (ar) 

௨௮௮. ஈன்றே செய்த வுதவி ; ஈன்றுதெரிர் 

இயாமெவன் செய்குவ நெஞ்சே காமர் 

மெல்லியற் சொடிச்சி காப்பப் 

பல்குர லேனற் பாத்தருங் கிளியே, 

எ-து, இளிகள் புளத்தின்கட் படியாரின்றவ வென்று தலைவியைக் 
காக்கவேவியவழி ௮தனையறிர்க தலைமகன் உவற்து சனனெஞ்சிற்குச் சொல் 

லிய. (4) 
புவ யவ nt ச me வல்ல கம வெல்த் கே இவ் வட வெல் பை விவக கைவவைவகளைவைகைவை 

(பி-ம்.) *புகரின்ஐ.ய்ந்தனன்" * 'வல்லைமன் றம்மூ 1 “வள்லாய்மல்லநீ” 

$ *ஈன்றிதிரிர்து' 
bh.



௯0 ஐங்குறு நூறு |மூன்ராவது 

டெலி, கொடி.ச.. ன *இகைககதுப 

பைங்குர Goer படாதருக் சளியெனக் 

காவலுங் கடியுசர போல்வர் 

மால்வரை நாட * வரைர்தனை கொண்மோ. 

எ-து, இற்செறித்தபின்னர்ச் சோழி, வரைவுகடாவுழி முதிர்க்த தினைப் 
புனம் இவள்காத்தொழிர்தால் 1 வரைவளென்றாற்கு அவள்சொல்லியமு, (௯) 

௨௯0, அறமபுரி செங்கோன் மன்னனிற் ரானி 

இறந்தன போலுங் கள்ளை பிறங்கிய 

பூச்கமழ் கூரதற் கொடிசசி 

கோக்கவும் படுமவ ளோப்பவும் படுமே, 

எ-து, காவனமிகுதியான் இரவுக்குறி மறுக்கப்பட்டு நீல்ெபதலைமகன் 
வந்துழி ௮வன்கேட்டு வெறப்புத்திர்த்தற்பொருட்டால் தினைப்புனங்காவல் 
தொடங்காரின்றாளென்பது தோன்றச் தோழிகூதியது ௧௦) 

(ப-ரை.) மன்ரானெனறமு, கலைமகளை, 

௨௯.--இள்ளைப்பத்து முற்றிற்று, 

ஒட 
உ. மஞ்ுஞைப் பத்து, 

௨௯௧, மயில்க ளாலக் குடிஞை யிரட்டுர் 

துலுகல் லடுக்கத் ததுவே பணைத்தோ 

சாய்தழை அடங்கு மல்குற் 

காதலி யுறையு ஈனிஈல் லூரே. 

எஃது, வரைவிடைவைத்துப் பிரிந்து மிள்கன் மதீலைமசன் சொல் 
லியலு. (௧) 

௨௬௨. மயில்க லாலப் பெருந்தே னிமிரத் 

தண்மழை தழீஇய மாமலை காட் 

நின்னினுஞ் சிறந்தன ளெமக்கே நீரயந்து 

நன்மனை யருங்கடி யயர 

வெந்நலஞ் சிறப்ப 1 யா மினிப்பெற் ரோளே, 
  

(பி-ம்.) * மலைக்தனை கொண்மோ' * 'வரைபவென்றாந்கு' [ யாயினிப் 

பெற்றோளே'



குறிஞ்சி.] ௩௦. மஞ்ஞப் பத்து, ௯௧ 

எ - து, பின்முறையாக்பெபெரும்பொருள்வ, தவை Gop Speier இல் 

ons HE கொண்டுபுகுர் சுழி, ச் தலைமகள் உவர்துசொல்லிய த. ஷ் 

(ப-னா.) மழைப்பருவம் வேண்டியிருக்கிள்ற மயில்கள்ஆலச் தேன் 

கள் இமிர மழைபெப்புகாடவென்றஐ, யாங்கள் கருதியிருக்ெற பெரும் 

பொருளை உவப்ப முடித்தனை ; or - று, (௨) 

௨௯௩. லெம்புசமழ் காந்த ணறுங்குலை யன்ன 

ஈலம்பெறு கைபி & னென் கண்புதைத் தோயே 

பாய லின் றுணை யாகிய பணைத்தோட் 

டோகை மாட்சிய மடர்தை 

sue! துளரோவென் | னெஞ்சமாந் தோரே, 

எஃது, பகற்குகியிடம்புக்க தலைமகன் தலைவி பின்னாக மறையவந்ழு 

$ கண்புசைச்்துழிச் சொல்லிய 

(பஃமை,.) 'நீபல்லது உளரோவென்னெஞ்சமர்ரச்தோரே ' என்றது, சீ 

யல்லது பிறருளராமினன்றே நான்கூ.றுவது அ.றிதல்வேண்டிக் கண் புகைக் 

கற்பாலஅ ;) அல்தில்லாசவழிப்புகைப்பது என்னென்று அவள்பேதசைமை 

யுணர்ச்தியதாம். (௯) 

௨௬௪. எரிமருள் வேங்கை யிருந்த தோகை 

யிழையணி மடச்தையிற் மோன்று நாட 

வினிதுசெய் தனையா ஜுந்தை வாழியர் 

ஈன்மனை வதுவை யயரவிவள் 

பின்னிருக் கூர்சன் மலரணிர் தோயே, 

எ- து, வதுவைசெல்லாகின் அுழிம் தலைமகற்குச் தோழிகூறியத, 

(ts - ans.) வ.துவையில் தலைவிக்கு மலரணியக்கண்டதோழி *இவ்வ 

Gog அன்மேரூட்டினை' எனச் சொல்லியவாமும்.  மலர்ர்தவேங்கைக் 

கணிரு$ச சோகை பொன்னணிமடச்கையில் சோன்௮ுகாடவென்5௮, நீவரை 

யாதொழுகுடின்ற ஞான்று her vot பெர்ன்னணிர்ச இன றபோலச் சிறப்ப 

வொழுனொயென்பதாம். (௪) 
renin Bens: >   ae ge . 

(G-ib.) & ‘rdsawyoss’ t ‘eerterr’ 1 *செஞ்சயர்ச்தோரே! 
'ரெஞ்சமர்ச்கோளோ” 6 (அவன gaeeinjen sé gil’



௬௨ ஐங்குமு நாறு [cpa ip au gi 

௨௬௯0. வருவது கொல்லோ தானே வாரா 

தவணுறை மேவலி னமைவது கொல்லோ! 

புனவர் சொள்ளியிம் * புகல்வரு மஞ்ஞை 

யிருவி ane குருவி + வருந்து றப்” 
| பந்தாடு மகவிரிழ் படர்தருங் 

। குன்றுகெழு ஈாடனொடி சென்றவென் னெஞ்சே, 

எ-து, தல்மகன வரைவிஈடவைகசுப் பிரிரது நீட்டிச்துழி உடன் 

சென்தசெஞ்சினைத் தலைமகள் bisor 6 gi +. Bui ga 

(ப.ஃரை.) புனவாகொள்ளிக்கு அஞ்சிக் தனபுகலிலேசெல்லும் மயில் 
புனங்கொயதபின்பு ௮ரிதாளிலேயிருக்ககுருவி எழுவ துவிமுவதாய் வருந்.துறச் 
சிறகைவிரித்து ஆடிச்செல்லுமமாடனெனறத, பினபு வரைநதுகொள்ளக் 

கருகாசே அலரஞ்சிச் சன் மனைவயிற்செனறவன இக்காலத்து யாலும் என் 
னாயத்தாரும்வருர் அறப் பிரிந்சானென்பதாம், (௫) 

௨௯௬. கொடிசி காக்கும் பெருங்குற லேன 

லடுக்கன் மஞ்ஞை சுவரு காட 

நடுநாட் கங்குலும் வருதி 

கடுமா தாச்கி னறியேன் யானே, 

எ-து, இரவுச்குரிவருகெ௱ சல்மகற்குச் கோழி § ஆற்றருமைக.ி 
மறுத்தது. 

(ப-ரை) (அறியேனயான ' ஈன்றது, இகனால்விளவன யர்னறியே 

னென்பதாம். குறச்திகாக்குந்தினையை மஞ்டை சகவருசாடவென்றது, கின் 

ளட்டுக்குத்தச்ச களவிறுகர்ச்சியே விரும்பு ருபென்பதாம். (௬) 

3 

௨௯௭. விரிந்த வேங்கைப் பெருஞ்சனைச் தோசை 
பூக்கொய் மகளிரிற் மேன்று காட 
பிரியினும் | பிரிவ தன்றே 

நின்னொடு மேய மடந்தை நட்பே, 

எ-து, ஒருவழித்ரணர்து வரையவேண்டுமென்ற தலைமக ற்கு ச் தோழி 

கூறிய த. 

(ப.ஃமை.) மலர்ர்ச வேங்கைச்சினைக்கணிருச்த தோகை மலர்கொய்யு 

மசளிரைப்போலதச் சோன்றுகாடவென்ற த, நீ மனத்தால் எங்கட்கு நல்லது 

புரியாயெனினும் ஈன்மைசெய்கின்றாப்போலத் சோன் தடன்றுபென்பதாம் () 
Meret thiatnatah trae vite tw நடை, அனைவவவலுல, மெல யை வெ — அவ ௨... ட ப் 

(பி-ம்.) % கலவ்மஞ்ஜை' 1 ag sae, 'வெருவுற 1 ! குன்தராட 
ஜெடூ' 6 :இற்றாமைகூதி' [| 'பிரியாயன்தே'



குறிஞ்சி) ௩௦--மஞ்ஞைப் பத்து. ௬௩ 
௨௬௮, மழை * வர வறியா மஞ்ஞை யாலு , 

மடுக்க னல்ல ரசைஈடைக் கொடிச்சி 

தானெம் மருளா ளாயினும் 

| யாந்தன் னுள்ளுபு மறக் $ தறி யேமே, 

எஃது, தலைகர்குச் குறைகேர்ர்தகோழி  தலைமமட்குணர்த்தியவழி 
அவள் நாணக்தினால் மறைசக்கொழுயெவ னைக் கூறக்கேட்ட தலைமகன் 

சொல்லியது. 

(ப-மா.) மழையினதுவரவையறிசது மஞ்ஞை நலுமென்றது; யான் 

நின்னிடத் துவருன்ற வரவினையறிர்து இசற்கு ௮வள் மடூழாநிற்கும்; ரீ 
கூறுன்ற பொய்யென்பசாம், (௭) 

௨௬௯௯. குன்ற நாடன் குன்றத்துச் கவா௮ற் 

டைஞ்சனைப் பூத்த பகுவாய்க குவளையு 

மஞ்சி லோதி $ யசைஈடைக் கொடிச்ச 

கண்போன் மலர்தலு மரிதிவ 

டன்போற் சாயன் மஞ்ணைக்கு மரிதே. 

எ-து, இயற்சைப்புணர்ச்டுபுணார் து ரீங்கெரிலைமைக்சண் தலைமகள் 

ஆயவெள்ளத்கோகூடி நிற்கக்கண்ட தலைமகன் மஒழ்ர்சவுள்ளச்தனாய்ச் 

தன்னுள்ளேசொல்லியது. (a) 

(ப- ரை,) குன்றகாடனென்றது, அச்ரிலத் அக்குரியனயெ முருகனை, 

௩.௦0. கொடிச்சி கூர்தல் போலத் தோகை 

யஞ்சிறை விரிக்கும் பெருங்கல் வெற்பன் 
at ger Cer Bit sont கொடையே 

யந்திங் கிளவி பொலிகநின் சிறப்பே, 

எ - இ) தலைமகன்னுனே வரைவவேண்டிலிடக் சுற்றத்தார் கொடை 
நேர்ந்தமை தலைமகட்டுச் சோழிசொல்லிய த. 

(ப-ம.) கொடிச்சர்தல் போலவேண்டி. மஞ்ஞை இறகைவிரிக்கும் 
வெற்பனென்.ற.ஐ, கின்மஇழ்க்சிக்கும் ரக நின் சமர் மகிழ்சி ர்ர்சாரென்ப 

நாம். (௧௦) 

கட மஞ்ஜைப்பத்து முத்திற்த. 
மூன்றாவது 

துறிஞ்சி ழற்றிற்று, 
கபிலர், 
‘ana moans vee 

(பி-ம்.) %/வரலறியா' + (யான்றஓள்ளுபு' 1$ *அறியேனே' $ (அசை 
யியல்'



நான்காவது 

பிர வை, 

_ ௮ 

௩௧. -செலவழுங்குவித்த பத்து, 

  

௩௦௪, மால்வெள் ளேத்திரத்து மையில் வாலிண 
ரருஞ்சாஞ் செல்வோ சென்னிக் கூட்டு 
மவ்வரை யிறக்குவை யாயின் 

மைவரை ஈாட வருந்துவள் பெரிதே, 

எது, பிரிவுணாத்தபபட்ட கோழி தலைமகறகுச் சொல்லிய,த. 

(ப-ரை) வெள்ளிலோத்திரத்துக் குளிரஈசியையுடைய மலரை ஆழ் 
தின்வெம்மைதீரச் செல்வேோர ௮ணிசதசெல்ஙரென்.றழி வேம்மை கூதிய 

வாருயிற்று. (௧) 
௩0௦. அரும்பொருள் செய்வினை % தப்பற்கு முரித்தே 

பெருந்தோ எரிவை தகைத்தற்கு முரியள் 
செல்லா யாயினோ ஈன்றே 

மெல்லம புலம்ப விவளழப் பிரிந்தே, 

எ - த, பொருள்வயிற்பிரியுச் தலைமகன் 1 பிரிவுடன் படுத்தவேண்டுமென் 
ஷை, அவற்குத் தோழிசொல்லிய த. (௨) 

௩0௩, பு.துக்கலத் தன்ன கனிய வாலம் 

| போகிறனைத் தடுக்கும் வேனி $ லருஞ்சுரர் 

தண்ணிய வினிய வாக 

வெம்மொடுஞ் சென்மோ விடலை நீயே. 

ஏது, சுரத்தருமைகூறி உடனசெலவமழுக்கும் தலைமதற்குச் தோழி 

சொல்லிய த. (க) 

௩0௪, கல்லாக் கோவலா கோலிற் றோண்டிய 
| வானீர்ப் பத்தல் யானை வெளவுங் 

கல்லதர்க் கவலை | செல்லின் மெல்லியற் 

புயனெடுக் கூர்தல் புலம்பும் 

வயமான் ஜறோன்றல் வல்லா தீமே, 
  

(டிம்) % 1தப்பத்குமுரியள்! 4 'பிரிவடள்படுக்சி | 'போடுனிளை! 
6 (அடுஞ்சுரம்' || *வானீர்ப்பதலை' 4] *செலவினமெல்லியம்' *செல்துமெல் 
லியல்', *சொல்லுமெல்லியல்' 

ஆய்



ஈ௧--செலவழுங்குவித்த பத்து. ௯ 

எ -து, பொருள்வயிற் பிரியலுற்ற தலைமகற்குக் தோழி சொல்லியது. 

ட, . 9 

(ப-மா.) *வல்லாதிமே என்ற, எல்லாம்வல்லாயாயிலும் இத மாட் 

டாயாதற்குமேற்பட்ட தலைமையில்லை $ st = gy (௪) 

௩௦௫, களி பிடிகழீஇப் பிற உ புலம் படராது ல் 

பசிதின வருந்தும் பைதறு குன்றத் ச் 
* சுடர்த்தொடிக் Gis ளினைய 

வெனைப்பயஞ் செய்யுமோ விடலைகின் செலவே. 

எஃது, உடன்போக்சொழித்தத் தனிம்துச்செல்வலென்ற தலைமகற்குத் 

Carga Ju gi. (@) 

௩௦௬. வெல்போரக் குருசினீ வியன்சர னிழப்பிற் 

பல்கா ழல்கு லவ்வரி வாடக் 

குழலினு மினைகுவள் பெரிதே 

1 விழவொலி கூர்தன் மானு யோளே, 

எது, பிரியு தலைமகற்குத் தோழி தலைமகள்பிரிவாற்றாமை கூறிய2.(௪) 

௩௦௭, ஜெலிகழை முழங்கழல் வயமா வெருஉங் 

குன்றுடை யருஞ்சுரஞ் செலவயாச் தனையே 

ஈன்றில் கொண்கரின் பொருளே 

பாவை யன்ன $ கின் றுணைப்பிரிர்து வருமே, 

எ-ஃது, பொருள்வயிற்பிரியக் கருதியகலைமகன் அதன்டறப்புக்கூறிப 

வழிச் தோழி அதனை இழி அக்கூியத. (௭) 

௬௦௮. பல்லிருங் கூர்தன் மெல்லிய லோள்வயிற் 

பிரியா யாயினு ஈன்றே விரியிணர்ச் 

| காலெ௮ ழொளவீ தா௮ய 

ஏ wore! மாமலை பிரிந்தெனப் பிரிமே, 
வெல்ஸ், 

ரவ வககளிவ டவலை - Aer He enpeld evince 

* (9 - ib.) * ‘yontiintog + (சுடர்க்கொடி! 1 *அவிழொலி கூர்தல்! 
$ என் றணைப்பிரிர்து” || 'காலுறழொள்லீ 4 முருகமாமலை!



௬௭௬ ஐங்குறுநூறு [| நான்காவது 

ஏஃது, 'பிரிவல்' என்ற தலைமகறகுத் தோழி, (பி யாதொழியப்பெதின் 

wero; Slane Wer இப்பருவத்து இம்மாமலை caer DM AGIA és (9 
LS? எனச் சொல்லிய து (பி 

௩௨0௯. வேனிற் றிங்கள் வெஞ்சுர மிறர்து 

செலவயாச் தனையா னீயே ஈன்று 

நின்னயந் துறைவி கடுஞ்சூற் சிறுவன் 

மு.௮வல் காண்டலி னினிதோ 

விறுவரை ராடநீ % யிறர்துசெய் பொருளே. 

ஏ து, 'பொருள்வயிறபிரிவல' என்ற தலைமகற்குச் தோழிசொல்லி 

(௧) 
௩௧௦, பொலம்பசும பாண்டிற் காகுநிரை யல்கு 

லிலங்குவளை மென்மோ ஸிழைகிலை நெகிழப் 

பிரிதல வலலுவை யாயி 

னரிதே விடலையில னாய் தற் கவினே. 

ஏஃது, பிரினெறதலைமகறகுத் மோழி, (நீ நினைக்கின் றகருமம் முடித் 

தாயரயினும் இவள்ஈலம மீட்டமகு ஈரி.து' என. சொல்லிக் செலவழுங்குவிச் 

தீன: (௧௦) 

௩௪,--செலவழுங்குவித்தபத்து முற்றிற்று, 

ene 

௩௨.-- செலவுப் பத்து. 

வதும் இரவைக் 

௩௧௧. வேங்கை கொய்யுரா 1 பஞ்சுரம் விளிப்பினு 

மாரிடைச செல்வோ ராறுஈனி வெரூஉம் 

ந 

காடிறர் தனரே கா.தல/ 

நீடுவர் கொல்லென ரீனையுமென் ளெஞ்சே. 

எ- து, ஆற்ற அருமைகினைர்து நீ ஆற்றாயாகல்வேண்டா , அவர் ௮வ் 

உழி முடியச்சென்றார்' எல சசோழிக்குத் தலைமகள்சொல்லிய 2, (8) 
we ate sett teat ae அமைய. அதுகளை வைகளை தைகணதளைய்ளைகளையம் 

(பி எ உம்பி . (விரைந்துசெய/ | ய (ஞ்சுரம'



பாலை.] ௩௨.-- செலவுப் பத்து. ௬௭ 

௩௧௨, அறஞ்சா லியரோ வறஞ்சா லியரோ 

வறனுண் டாயினு மறஞ்சா லியரோ 

* வாளவனப் புற்ற வருவிக் 

* கோள்வ லென்னையை மறைத்த குன்றே. 

எ- து, உடன்போயின தலைமகள் மீண்டுவர wil, “Ber ஐயன்மார் பின் 

சதர்துவர்தவிடத்.து நிகழ்்தது என்னை? என்ற கோழிக்கு நிகழ்ஈததுகூறித் 

தலைமகன் மறைசற்கு உசவிசெட்த மலையை வாழ்சதியது. (௨) 

௩௧௩, தெறுவ தம்ம 1 ும்மகள் விருப்பே 

யு.றுதுய ரவலமொ டுயிரசெல௪ 4 சா அய்ப் 

பாழ்படு நெஞ்சம் படாடச் (| சலங்க 

ராடிடை விலங்கிய வைப்பிற் | 

sro. pe gon | ணங் காத லோளே. 

எ.து, தலைமகள் புணர்ஈதுடன்போயெவழிச் செவிலியாற்றுமைகண்ட 

கற்றாய் ௮வட்குச் சொல்லியது 

(ப -ரை.) 'தெறுவது' என்றது, யான் HRN COMMA FSET TO crew 

னால்தெறப்படுவது; ௭- லு, (௩) 

naw, அவிர்தொடி கொட்பக் கழுதுபுக வயரக் 

கருங்கட் காக்கையொடு கழுகுவிஈம் பசவச 

சிறுகண் யானை யாளவீழ்த்து த திரிதரு 

4 நீளிடை யருஞ்சர மென்பரந் 

தோளிடை முனிரா சென்ற வாறே. 

எ.து, தலைமகனபிரிஈ்துழி ௮வலுடன்போப மீண்டார் வழியதருமை 

தீங்களிம் கூறச்கேட்ட தலைமகள் தோழிக்கு. சொலலிய த. (௪) 

௩௧௫. பாயல கொண்ட பனிம௰லா கெடுங்கட் 

பூசல் கேளார் சேய ரென்ப 

விழைகெ௫ழ் செல்ல லுறிஇக் 

கழைமுதிர் சோலைக் காடிதர் தோரே, 

(9 =o.) ' . 'வாள்வயப்புறற" 4 கோள்வருமென்னையை” 1 “என்மகள்' 

$ *சாதய! || கங்கா! | சம்மணம்கியோளே', “எங்க! தலோளே' ** நீரிடை!



௯௮) BORG MI BT LO [ சரனகாவது 

எ-து, சொல்லாது தலைமசன்பிரிர்.துழிச் தலைமகள் வேறுபாடுசண்ட 

தோழி இரங்டச் சொல்லிய௮. ஏ 

(ti col.) 'பாயல்கொண்டபனிம௰ர் செடுங்கட்பூசல்' என்று; அவர் 

போடுன்றகாலத்து விலச்காகவகை துயின்நீரெனக் கண்ணொடு புலந்து கூறு 

கன்றபூசல்; எ-று. (டு) 

௩௧௬. பொன்செய் பாண்டிற் பெலங்கல நந்தத் 

தேரக லல்கு லவவரி வாட 

of pind gi மன்ற தாமே பிறக்குமலைப் 

புல்லரை யோமை நீடிப 

புலிவழங் கதர % கானத் தானே, 

எ.து, தலைகள் மெலிலிற்கு கொர்து, பலைமகன்பிரிவின்சண் சோழி 

கூறிய, (௬) 

௬௧௭. 1 சூழ்கம் வம்மோ தோழிபாழ் பட்டுப் 

பைதற வெர்த பாலை வெங்காட் 

டருஞ்சா மிறந்தேோர தேஎத்து 

சென்ற நெஞ்ச 1 நீடிய பொருளே. 

எ-து, தலைமகன்பிரி$த நிட்டிக்துழி, பெஞ்சினைத் மா.துவிட்ட தலைமகள் 

௮து வாராதுமாழ்சதுமிச் கோழிக்கு சொல்லியது. (௭) 

௩௧௮. ஆய்றலம் 9 பசப்ப வரும்படர் கலிய 

வேய்மருள் பணைத்தோள் வில்லிழை ரெகிழ 

ஈசைஈனி கொன்றோர் மன்ற விசைநிமிரர் 

தோடெரி ஈடந்த வைப்பிற் 

கோடுயா பிறங்கன் மலையிறர் தோரே, 

எ- து, :ஈம்மைப் | பிரியா” என்று கருதியிருக்சதலைமகள் அவன்பிரிர் 

ap இரங்குச் சொல்லியது (௮) 

(பீ-ம்.) % *கானக்த்தானே' 1 'முழ்கவம்மோ” 1 “நீட்டூயபொருள்' 

ஈட்டுயபொருள்' 6 'பாப்ப' | 'ஓடரிமடந்த' || பிரியானென் 7,



பாலை' | ௩௩,--இடைர்கரப் பத்து. ௯௯ 

௬௪௯. சண்டொர விளங்கயெ கதிர்தெறு வைப்பின 

மண்புரை பெருகிய மரமுளி சான 

மிறர்தன ரோங் காதல! 

மறந்தன சோதி/மறவா ஈம்மே, 

எ து, தலைமகன் பிரிந்துழி அவர் > worm deft BT பிரிந்கமை கூதிய 

தோழிக்குச் சலைமகள் சொல்லி.ப.௮. (௯) 

௩௨௦. முூள்ளரை யிலவச் தொள்ளிண/ வான்பூ 

முழங்கழ லசைவளி யெடுப்ப வானத் 

அருமுப்படு கனலி னி நரிலத் துறைக்கு 

சவலை யருஞ்சாரம் வகயோயினா் 

தவலி லருகோய் தலைத்தர் தேர 

எ-து, திலைமகள்பிரிர் மிச மாச்அலெம்மைநினைர் து தலைகள்சொல் 

லியழு. (௧0) 

௩௨ செலவுப்பத்து முற்றிற்று, 

ane fa 

க௩.-இடைச்சு।! பத்து, 
ened cont 

௩௨௪, உலறுதலைப் பருர்தி னுளிவாப்ப் பேடை 

Ud I Bea யோமை யங்கவட் டேரிப 

புலம்புகொள விளிக்கு நிலங்காப் சானத்து 

மொழிபெயர் பன்மலை யிறப்பிவ 

மொழிதல் செல்லா தொண்டொடி குணனே. 

எஃது, பிரிந்துபோகாரின்ற கலைமகன் இடைசசுரீ ச்ச் தலைமகள் 

குணம் நினைந்து இரல்கிக்சொல்லி!.து 

(ப-ரை.) 'மொழிபெயர்பன (லலையிறப்பிஷம்”.. என்றது, பின்னும் 

செல்றும்வழியை நோக்கு; எ - ௮, (a) 

௩௨௨. நெடுங்கழை முளிய வேனி % ஸீடிக் 

சகுடுங்கதிர் ஞாயிறு கல்பகத் தெறுதலின் 

வெய்ய வாயின முன்னே யினியே 

யொண்ணுத லரிவையை யுள்ளுதொறுர் 

ட தண்ணிய வாயின சுரத் இடை பா! at ate AWK 

் ° Paint பிசிர், 

(பி-ம்.) * BL tS தண்ணளியாயின்", 'தண்ணளிபுளாயித்தீம%83 31 
வலவன்.



௧0௦ ஜங்குறு நூறு [நான்காவது 

ஏ-து, இடைச்சுரத்துக்கண் தல்மகன் சலைமகள்குணம் நினைச்தலில் 
தனக்குற்ற வெம்மை * ரீங்யெதுகண்டு சொல்லிய. ௨) 

neon amanda pis செற்றாய் வயவுறு பிணவிற்குக் 

கள்ளியங் கடத்திடைச் கேழல் பார்க்கும் 

வெஞ்சுரக் கவலை நீந்தி 

வந்த கெஞ்சநீ ஈயந்தோள பண்பே. 

௭- த இடை ஈரத்தாம தலைமகள்குணம் நினச்ச கலைமகன், “அவள் 

பண்புவர்தன' என உவர்து சன்னெஞ்ரிற்குக் சொல்லிய. (m.) 

௩௨௪. எரிகவார் துண்ட வென்ழாழ் Satan 

சிறிதுகண் படுப்பினுங்-காண்குவென் மன்ற 

॥ நள்ளென் கங்கு னளிமனை நெடுநகர் 

வேங்கை வென்ற சுணங்கிற் 

ஹேம்பாய் கூர்தன் மானு யோளே,. 

௭ து பிரிஈ்துவர்ததலைமகன் தலைமகளை நலம்பாராட்டக்சகண்டசோழி 

(இவள் குணத்தினைமறர்து ஐமைக்தவாறு யாது?! என வின விஞட்கு அவன் 

சொல்லிய. 
(2) 

௩.௨௫. வேனி லரையக் திலையொலி வெரீஇப் 

/போகில்புகா வுண்ணாது (9நிதுபுலம் படரும் 
வெம்பலை யருஞ்சுர ஈலியா 

தெம்வெங் காதலி பண்பு 1 துணைப் பெற்ே ற், 

எ.து, பிரிச்துவந்தகலைமகன், :ஈரத்தினவெம்மை எங்றனமாற்தி 
னீர்?' என்ற சோழிக்குச்சொல்லிய ௮, (டு) 

ஈ.௨௬., அழலவிர் ஈனற்சலை நிழலிடம் பெருது 

மடமா னம்பிணை மறியொடு Sms az od 

நீர்மருங் கறுத்த நிரம்பா வியவி 

னின்னா மன்ற சுரமே 

யினிய மன்றயா Clap as தாள் பண்பே, 

oT - லு, இடைச்சர சதவெம்மை ஆற்றானாகியகலைமகன் தலைமகள் 

குணம்கினைந்து கொந்து சொல்லிய Gi. (௬) 

(பிஃம்.) * *நீச்சியதுசகண்டு' 1 *துணைபெற்றே”



பாலை: ] ௩௩--இடைச்சரப் பத்து. ௧௦௧ 

mest பொறிவரித் தடக்கை % வேத லஞ்ச் 
௫ a e * i 

சிறுகண் யானை நிலக்தொடல் செல்லா 

வெயின்முளி சோலைய வேயுயர் ச£ரனே 

வண்ன வாரிடை யானும் 

தண்மை செய்தவிச் தகையோள பண்பே. 

எது, பிரிர்ததலைமகள் இடைச்சா/தின்கன் சலைமகள்குணம்கினைந் த 

இரகங்கிச் சொல்லிய து. 

(ப-.) 'சிறுகண்யானைநிலக்சொடல்செல்லா” என்பனுநூற்று. (er) 

௩௨௮ நுண்மழை தளித்தென நறுமலர் தாய்த் 

தண்ணிய வாயினும் வெய்ய மன்ற 

மடவா லின்றுணை யொழியக் 

கடமுதிர் சோலைய 1 காடிறந் தேற்கே. 

எ.து, “மழைலீழ்தலாற் உரம் கண்ணென்ற து, இனி வருத்சமின்றிப் 

போசலாம்' என். உழையர்க்குச் சலைமகன் சொல்லிய. (4) 

௩௨௯, ஆள்வழக் கற்ற பாழ்படு ஈனர்தலை 
வெம்முனை யருஞ்சுர நீந்தி ஈம்மொடு 

மறுதரு வதுகொ முனே செ.றிதொடி 
கழிர்துகு நிலைய வாக 

வொ ழிர்தோ ள் கொண்டவென் 9 னர கெழு நெஞ்சே, 

எ-து, இடைச்சுரத்தின்கண் மீளலுறும்செஞ்சினைநொர்து தலைலகன் 
உழையர்க்குச் சொல்லியது. (a) 

௩௩0. வெந்துக லாகிய வெயிற்கட நீந்தி 

வந்தன மாயினு மொழிகினிச் செலவே 

யமுத கண்ண ளாய்கலஞ் Ren guid 

கதிர்தெறு வெஞ்சுர நினைக்கு 

மவிர்கோ லாய்தொடி, யுள்ளத்துப் படரே. 

எது, பிரிந்ததலைமகன் இடைர்சரத்திள்கண் சன் நெஞ்சிற்குச் சொல் 

Wi gi (௪௦) 

௩௩--இடைச்சுரப்பத்து முற்றிற்று, 
ஒணைஇந்ட்டுற்ஜு லை 

ண cn த ட 

பி-ம் * *வேகல்' ! 'வெயின்முனி' 1 *காடிறர்தோற்கே' $ (ஊங்கெழு 

நெஞ்சே'



& U2. ஐங்குறுநூறு [ தான்காவ.து 

௩௪, தலைவியிரங்கு பத்து, 

அவித்த வலித்வைடை 

௩௩௪. அம்ம வாழி தோழி யவிழிணர்க் 

கருங்கான் ON YB! + வைகுனை வான்பூ 

வருஞ்சுரஞ் செல்லு£ ரொழிந்தோ ௬ள்ள 

வினிய கமழும் வெற்பி 

னின்னா தென்ப வவார்சென்ற வாறே, 

எ.து, தலைமகன்பிரிருதுழி, *செல்லம்வழிபிடச்த. மலையின் உள 
தரயெகாற்றத்சால் ஈம்மைகினைத்த முடிய செல்லார்,மீள்வரோ' எனக்சேட்ட 

தீலைவிக்கு அவர் முடியச்சென்றார்' என்பதறிந்து | இரங்கிக் தோழிகூதியத. 

(ப-ா.) சென்றசரம் பிரிந்தார் சத்தந்துணைவியரை கினையும்படு 

வெறிகமமும் மலரையுடைத்தாகலும் செலற்கருமையால் இனனாமையுடை, 

மையும் தலைவி இரங்குதற்குச் 9 காரணமாயின; எ.- று, (s) 

௩௩௨, அம்ம வாழி தோழி யென்னதூஉ 

மறனில மன்ற தாமே விறன்மினசக் 

குன்.றுகெழு கானத்த பண்பின் மாக்கணங் 

கொடிதே காதலிப் பிரிதல் 

செல்ல லைய | வென்னா தவ்வே, 

எ- து, பிரிந்தகலைமகன்,  “கூரத்திடைக்கழியச்சென்றான்” என்பது 

கேட்ட கலைமகள் அங்குள்ளமாக்களை நொந்து தோழிக்குச் சொல்லியது, (௨) 

௩௩௩, ௮ம்ம வாழி தோழி யாவதும் 

வல்லா கொல்லோ தாமே யவண 

கல்லுடை நன்னாட்டுப் புள்ளினப் பெருர்தோ 

டியாஅற் துணைபுணாந் துறைதும் 

யாங்குப் ** பிரிர்துறைதி 11 யென்னா தவ்வே, 

எது, புட்களை ரொர்து சொல்லிய ௪, (௯) 

(பீ-ம்.) * (இரங்குப்பத்து' * “வெஞ்சினைவான் பூ $ இரக்க! 4 தாரஈ 
மாயிறது' |'மான்கணம்' 4 'எனனாவவ்கே' ** (வல்லார் கொல்லோ' 11 (பிரி 

தறைதியென் லுமாதே' 1] 'என்னாவவ்வே'



பாலை:] ௩௪. -தலைவியிரங்கு பத்து. SOR. 

௩௩௪. அம்ம வாழி தோழி சிறியிலை 

நெல்லி நீடிய கல்காய் கடத்திடைப் 

பேதை நெஞ்சம் % பின்செலச் சென்றோர் 
கல்லினும் வலியர் மன்ற 

uals முண்க ணழப்பிரிர் தோரே. 

aT: hy Mat ஆற்றுளாஏய கலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லியது. 

(ப-ா.) 'பல்லிதழுண்கண் ௮ழபபிரிந்தோர்' என்றது, தாம் குதித்த 

எல்லைச்சண்வாராது ரீட்டிக்சாரென்பகாம், (௪) 

௩௩0, அம்ம வாழி தோழி ஈம்வயி 

னெய்த்தோ ரன்ன ர செவிய வெருவை 

கற்புடை மருங்கிற் கடுமுடை யார்க்குங் 

காடுஈனி கடிய வென்ப 

நீடி [ யிவண்வருகர் சென்ற வாறே 

ளத, தலைமகன் செனற சாரச்தினிடம்லுச் 6 கொடுமை பிறர்கூறக் 
கேட்ட த௲மகள் ஆூர்ரு.து மோழிக்குர்சொல்லியது. (௫) 

௩௩௪. அம்ம வாழி தோழி ஈம்வயிற் 
பிரியலா போலப் புணர்ந்தோ மன்ற 

நின்றதில் பொருட்பிணி app wu 

வென்ழாழ் நீடிய &ரனிறர் தோரே, 

எஃ து, பிரிவதறகுமுன்பு தங்களுடன் அ௮அவனொழுகயதிறம் நினைரது 

தீலைமகள் தோழிக்குசசொல்லிய 2. (சு) 

௩௩௩௭, அம்ம வாழி தோழி ஈம்வயின் 
மெய்யுற விரும்பிய கைகவர் முயக்கினு 

மினிய மன்ற தாமே 
பனியிரும் குன்றஞ் சென்ழோர்க்குப் பொருளே, 

எஃது, தலைமகன் பொருள்வயிற்பிரிர்துழித் கனமுயக்கிலும் அவற் 
குப் பிற்காலத்,தப் 2 பொருளடிறந்தகெனத் தலைவிஇரங்கித் தோழிக்குச் 
சொல்லியது. (௪) 

  
(டி க fb.) பின்படச்சென்றோர்! t (0 சல்விய' 1 'இவண்வருவர் 

$ *கடுமமபிதா்' 

ச



௧0௪ ஐங்குறு நூறு | நான்காவது 

௩௩௨௮. அம்ம வாழி தோழி சார 

லிலையில மலார்த வோங்குநிலை யிலவ 

மலையுறு தீயிற் உரமுதற் றோன்றும் 
பிரிவரும் காலையும் பிரித 

of gs % வல் லுரர்நங் காத லோரே. 

எ. து, தலைமசன்பிரிஈ் தழி) “இக்காலத்தேபிரிக்கார்' எனக் கலைமகள் 

Orme சொல்லிய த. (௮) 

௩௩௬௯. அம்ம வாழி தோழி சிறியிலைக் 

குறுஞ்சினை வேம்பி னறும்பழ முணீஇய 

வாவ 1* லுகக்கு மாலையு 

1 மின்றுகொல் காதலவர் சென்ற நாட்டே. 

து, தலைமகன் குறிச்சத பருவவரவினகண் மாலைப்பொழுதுகண்டு 

ஆற்ருளாயெதலைமகள் கோழிக்குச் சொல்லிய. (௯) 

௩௪0. அம்ம வாழி தோழி காதல 

ரூள்ளார் கொன்னா மருஞ்த் றனங்கொல் 

விட்டு” சென்றனர் ஈம்மே 

தட்டைத் தீபி னஜூரல ரெழவே. 

எஃது, தலைமகன் பிரிந்துழி, 'கடிதிப்வருவர்” என  ஆற்தியிருந்த 

தலைவிர் ௮வன் மீ.ஃடி.ர்துழி ஆற்றாது கோழிக்குச்சொல்லியது. (௧௦) 

௩௪,--தலைவியிரங்குபத்து முற்றிற்று, 
பத்ம 

௩௫.--இளவேனிற் பத் து. 
வ வன்ன 

nes. அவரோ வாரா£ தான்வர் தன்றே 

குயிற்பெடை யின்சூர லகவ 

வயிர்க்கேழ் | தண்ணற னுடங்கும் பொழுதே; 

(பி-ம்.) * *வல்லினர்' | “உகுக்குமாலை', “உவச்சுமாலை 1 (இன்றுகொ 

சேழியலரி 6"அவர்ரீட்டிச்அழி', | *ஐண்ணறலடக்கும்!



Lutes: | ௩௫.--.இளவேனிற் பத்து. ௧௦௫ 

எ-து, தலைமகன்பிரிர்துழிக் குறி.சபருவர் வரக்கண்ட தலைமகள் 

சொல்லிய, 

இனி வருகின்ற பாட்டு ஒன்பதிற்கும் இஃ ௮ ஒக்கும். (௧) 

௩௪௨, ௮வரோ வாரார் தான்வு தன்றே 

கரும்புகளிச் தாலு மிருஞ்சேச் 

கருங்கா னுணவங் கமழும் பொழுதே, (௨) 

௩.௪௩. ௮ வரோ வாரார் தான்வர் தன்றே 

இணிநிலைக் கோங்கம் பயந்த 

வணிமிகு கொழுமுகை யுடையும பொ மூே து (ifn) 

௩௪௪, ஹுூவரோ வாரார் தான்வர் தன்றே 

ந.றும்பூல் குரவம் பயந்த 

செய்யாப் பாவை கொய்யும் பொழுதே. (௪) 

noe. அவரோ வாரார் தான்வர் தன்றே 

புஅப்பூ வதிர மு.௮ய்க் 
கதுப்பற லணியுல் காமர் பொழுதே. (௫) 

௩௪௬. வரோ வாரார் தான்வர் தன்றே 

யஞ்சினைப் | பாதிரி யலாந்தென௪ 

செங்க ணிருங்குயி லறையும் பொழுதே, (௬) 

௩௪௭. அவரோ வாரார் தான்வர் தன்றே 

யெழிற்றகை யிளமுலை பொலியப் 

| பொரிப்பூம புன்கின் மு.றிதிமிர் பொழுதே, (௭) 

௩௪௮. ௮வரோ வாரார் தான்வர் சன்றே 

வலஞ்சுரி மராம் வேய்ந்துநம் 

மணங்கமழ் தண்பொழின் மலரும் பொழுதே, (oj) 

உ (பி-ம்.) உ/புதுப்பூ வகிரா ரு௮ய்கி' ! 'பாதிரயலர்ச்சென' 1 (பொரிய 

பூம் புன் இன்” 

ae
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௩௪௯. அவரோ வாரார் தான்வா தன்றே 

பொரிகான் மாஞ்சினை புதைய 

வெரிகா லிளந்தளி ரீனும் பொழுதே, (௯) 

௩௫௦, அவரோ வாரா தான்வர் தன்றே 

வேம்பி ஜனொண்பூ வுறைப்பத் 

தேம்படு சளவிபவர் தெளிக்கும் பொழுதே. (௧௦) 

௩௫.--இளவேனிற்பத்து முற் றிற்று, 

fo 

௩௬.--வரவுரைத்த பத்து. 

— 

௩௫௧, த்தப் பலவின் வெயிறின் சிறுகா 

யருஞ் * ஈரஞ் செல்வோ ரருர்தினர் கழியுங் 

காடுபின் னொழிய வந்தனர் தீாகினிப் 

பல்லித முண்சண் மடக்தைறின் 

னல்லெழி லல்குல் வாடிய நிலையே, 

ஏஃது, பிரிசதசலைமசன வரவணாகச ழி தலைமகட்குச் சொல்லி 

யது. (௧) 

௩௫௨, விழுத்தொடை மறவர் வில்லிடத் தொலைந்தோ 
ரெழுத்துடை நடுக லன்ன விழுப்பிணர்ப் 

பெருங்கை யானை யிருஞ்னை முறைக்கும் 

வெஞ்சுர மரிப வென்னார் 

வர் தனர் தோழிரங் சாத லோரே. 

இதுவுமது. 

(ப-ா.) 'வென்கரம் அரிய என்னார் வர்சனர்' என்றது; இனறு 

இடையிலே தங்காது வ*சனர்; எ - ஐ. (௨) 

௩௫௩. எரிக்கொடிச் சவைஇய செவ்வரை போலச் 
சடர்ப்பூண் விளங்கு மேர்தெழி லகல 

நீயினிது முயங்க வந்தனர் 
மாயிருஞ் சோலை மலையிறக் தோரே. 

(5) 
செவியை வடமலை ட வைட ‘the ப யவை ae ல் 

இதுவுமது 

(பி-ம்.) 'கரன்செல்வோர் வருக்தினர்கழியும' 7 

393. nth Osa ~ Ca-f4 ance
 - 
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௩(0௪. 

இதுவுமது 

௩0௫௫. 

௩௬. -வரவுரைத்த பத்து. ௧௦97 

ஈர்ம்பிணகு புணர்ந்த செற்டா யேற்றைடி 
மதியுடை மான்பணே சொஎளளாது கழியு 

மரிய ச ரன்வர் தனரே 
தெரியிழை யரிவைநின் பண்புதர விரைநதே. 

(௪) 

திருந்திழை பரிவை நின்னல முள்ளி 
யருஞ்செயற் பொருட்பிணி பெருர்திரு வுறுகெனச 
சொல்லாது பெயாதஈ தேனே பல்பொறிச 

சிறுகண் யானை திரிதரு 

நெறிவிலங் சதர * கானத தானே. 

எ -து, நினைக எலலையளவும் பொருணமுறதிரில்லா.து பெற்றபொருள் 

கொண்டு சலைவியைகினைந்து பிண்ட தலை ஈகன் ஐவ.காச் சொல்லியது. 
* 

(பஃரை) :பொருஃபிணி பெருநதிருவுறக' என்றது, மேல் உதா 

கும் பொருட்பிணி திருவுறுவகாகவெளக குறிபபின் வெகுண்டுரைச்த.து. 

சொல்லாது பெயர்தசகேனே * என்றது, உடன் செனமறோர் விலக்குவரெனச் 

சொல்லா மீண்டேன்; a- 1 (௫) 

Ber, 

எடது, 

i உளளுதற் கினிய மன்ற சல்வார் 

பானை பிணித்த பொன்புனை சுயிற்பி 

ஜனொள்ளெரி மேய்ந்த ம ரத்திடை 

யுள்ளம் வாங்கத் தந் நின் குணனே, 

வினைமுறறி மீண்டுவரததலைமகன தலைலிக்கு அவள்குணம் 

புகழ்ச் த கூதிய. 

(ப-மை.) 'உள்ளம்வாக்கக ச௦சசினகுணன ் என்றது, என்னுள்ளம் 

வரங்குகற்பொருட்டு ரீ தர்தகுணங்கள்; எ - று (௬) 

Bar. குரவ மலர மரவம பூபபசி 

சரனணி கொண்ட கானக் காணூஉ 

வழுங்குக செய்பொருட் செலவென கிரும்பிரின் 

னங்கலிழ் மாமை கவின 

வர் தனர் தோழிநங் காத லோரேடி 

(பி ம்.) (செல்லாத! 1 நானசதானே' 1 'உள்ளம்கினிய'
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எ-து, பொருள்வயிற்பிரிர் து தண்டுறைஏன்ற தலைமகன் குதித்தபருவ , 

ays கழிதின்மீண்்வககசமை கோழி சலைமகட்குச் சொல்லியது. 

(ப-ரை,) 'அழுங்குக செய்பொருட்செலவு' என்றது, மேலுளதாகும் 

பொருட்பிணிச்செலவும் இனிக் கெலெ.தாக; எ - று, (௭) 

௩.௫௮. கோடுயா பன்மலை யிறர்தன ராயினு 

நீட விடுமோ மற்றே நீடுகினைந்து 

துடைத்தொறுர் துடைத்தொ.றுக் கலங்கி 

* புடைத்தெழு வெள்ள மாகிய கண்ணே. 

எ து, தலைமகள் ஐற்ருமைகண்டு, பிரிய தகலைமகன் வர்சனனாகச்தோழி 

சொல்லியது, (௮) 

௩௫௯. அரும்பொருள் வேட்கைய மாகிகிற் நுறந்து 

பெருங்க லதரிடைப் பிரிந்த காலைத் 

தவஈனி நெடிய வாயின வினியே 

பணியிழை யுள்ளியாம் வருதலி 

னணிய வாயின ,ரத்திடை யாறே. 

எ.து, மீண்டுவர்த கலைமகள அவளைப் பிரினெறகாலத்துச் கரத்துக் 

சேய்மையும் வருகின் றகாலத்து அதன் அணிமையுங்கூறியது, (௯) 

௩௬௦. எரிகவாஈ தூண்ட வென்ழாழ் 6 en 

பரிய வாயினு மெளிய வன்றே 

யவவுறு நெஞ்சங் 4 சவவுஈனி விரும்பிக் 

கடுமான் நிண்டேர் | கடைஇ 

நெடுமா னோக்கிரின் னுள்ளியாம் வரவே, 

ஏ-து, வினைமுற்றி மீண்மிவந்ததலைமகன், 1-ரத்தருமைநோச்சாது 

வந்தவாறு என்னை?” என வினவலியதலைமக.ஃகுச் சொல்லிய ௮. (௧௦) 

௩௬.--வரவுரைத்தபத்து முற்றிற்று. 

—ofo— 

(பி-ம்./% 'உடைச்சருவெள்ளம்' 1 'சுவவஈனி விரும்ப! 1 'சடிவி'
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௩௭ -- முன்னிலைப் பத்து. 

om radi naan. 

௩௬௬. * உயர்கரைக் கான்யாற் றவிர்மண லசன்றுறை 

வேனிற் பாதிரி விரிமலா குவைஇத் 

தொடலை தைஇய மடவரன் மகளே 
கண்ணினுங் கதவரின் முலையே 

முலையினுங் கதவநின் றடமென் ரோளே. 

எது, புணர்ச்துடன்போகிய தல்மகன் இடைசரஈரக்அுக்கண் விளை 
யாட்டெவகையாற் பூச்சொடுச்சினற தலைகளைச்சண்டு புகழ அவள் அதற்கு 

நாணிக் கண்புசைச்சவழிச சொல்லிய. (ச) 

௩௬௨. | பதுக்கைத் தாய வொ௫க்கருங் கவலைச் 

இறுகண் யானை யுறுபகை நினையா 

இயாங்குவர் தனையோ பூர்தார் மார்ப 

வருள்புரி நெஞ்ச முய்த்தர 

விருள்பொர நின்ற விரவி னானே. 

எ- து, சேணிடைப்பிரிசத தலைமகன இடைகில/தகத்சங்காது இரவின் 

சண்உர்துழிச் கோழிசொல்லிய த. (௨) 

௩௬௩, சிலைவிற் பகழிா செந்துவ ராடைக் 

* கொலைவி லெயினர் தங்கைநின் முலைய 

சுணங்கென 6 நினைதி நீயே 

யணங்கென நினையுமென் னணங்குறு நெஞ்சே. 

எ-து, புணார்துடன் செல்க ற கலைமகன் இடைச்ச.ரத். த் சலைமகளை 

நலம்பாராட்டிய த, (௯) 

௩௬௪, || முளமா' வல்சி யெ.பினா தங்கை 

யிளமா வெயிற்றிக்கு 4 மிர்சிலை யறியச 
சொல்லினே ஸிரக்கு மளவை 
வெள்£வல் விடலை விரையா தீமே, 

அவல் பவத வவைவகக்வவல lettre feigned வசம் re ண = ceetmmnetiie அவடன omens scien mates 

  

(பி-ம்டி * உயரறற் கான்யாத் றவிரறல்' | ச்பதுக்கைதாய' | (கொலை 

வல்லெயினா்' $ நினைத்த! || “முளாவுமா' 4 *நின்னிலையறிய'
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எ து, உடன்போச்கு நயக்ககலைமகன் ௮தனைத்கோழிக்குணர்த்த அவள் 
மூடிட்பாளாய்க் சொல்லிய ga. (௪) 

௩௬(௫. கணமா தொலைசசித் தன்னையர் தந்த 

* நிணவூன் வலப் படுபுள் ளோப்பு 

ஈலமா ணெயிற்கி போலப் பலமிகு 

நன்னல ஈயவர அடையை 

யென்னோற் றனையோ மாவின் றளிரே. 

எ- து, வரைவிடைவைற்துப் பிரி்து மீள்களருன் இடைச்சரத்துச் 
குழைக்ச மாவின் ஈளிர்கண்டு சொலலிய த. (௫) 

௩௬௬, அன்னாய் வாழிவேண் டன்னையென் ரோழி 

பசந்தனள் பெரிதெனச சிவந்த சண்ணை 

கொன்னே கடவுதி யாயி னென்னமூ௨ 
* மறிய வாகுமோ மற்றே 

(மூமியிணர்க் கோங்கம் ட பயந்து மாறே, 

எ-து, தலைமகளைநோக்கு, 'இவ்வேறுபாடு எற்றினானாயிற்து?” என்று 

வினவியசெவிலிக்கூச் கோழி ௮௦ச்தொடுநின் றது. 

(பரை) இது முனனாள் ௮வன ௧ஈத கோரங்கம்பூவால் விளைந்ததெனப் 

பூத்தருபுணர்ச்டி கூறியவாரறாயிற.ற. இது கருப்பொருளாம் பாலை. (௬) 

௩௬௭. பொரியரைக் கோங்கின் பொன்மருள் பச வீ 

விரியிணா வேங்கையொடு வேறுபட மிலைச்சி 

விரவுமல ரணிந்த வேனிற் கானயாற்றுத் 

தேரொடு குறுக வந்தோன் 

பேரொடு புணர்ந்தன். றன்னை ॥ யிவ ளுயிரே. 

எஃது, நொதுமலர் வரைவின்௧கண் தோழி செவிலிக்கு அறத்தொடு 

நின்றது. 

(ப-னா.) 'கான்யாற்றுக்தேரொடு குறுகவந்கோன்' என்றது, கான 

யாற்று யாங்கள் அழுநதுழிக் குறுகவநதோன்; எ-று. எனவே புனறரு 
புணர்ச்சி கடறியவாருயிறற. 'பேரொடு புணாகதன்று இவளுயிர்' என்று, 

௮ன்றுசொ.ஃடி இன்னான். தந்த உயிரென அவன்பேரொடுபட்டது இவளுயிர் 

எ-று. இது காலத்தாற் பாலை, (௭) 
க படவ எனகன nae ~~ சஙதைஷுக்வ Mente வனை 

(19 - ம்.) % 'நிணவண்வல்ள' + அலமர ெயிற்றி 0 போல ஈலமிக" 
1 “அரியவாகுமோ' $ பபந்தமார்பே' ||) (வேறுபட்டுமிலைச்ட' 4] (இவள் 

கவி”



பாலை.| ௩௭ முன்னிலைப் பத்து. கக்க 

௩௬௮. எரிப்பூ விலவத் % தூழ்கழி பன்மலர் 

பொரிப்பூம் புன்கின் புகரநிழல் வரிக்குர் 

'தண்பத வேனி லின்ப நுகர்சசி 
யெம்மொடு கொண்மோ பெருமநின் 

னம்மெ லோதி ! யழிவில ளெனினே. 

௭- து, *வேனிற்சாலத்து ௮ம்மொடு விளையாட்டுநுகா வருவல்” என்று 

பருவங்குதித் துப் பிரியலுற்ற தலைமகற்குர் தோழி கூறியது, 

(ப-ரை) 'றம்மெலோதி அழிவிலளெனின இன்பறுகர் 9 எம்மொடு 
சொண்மோ'் எனறது, நீ வருஈதுணைபு௦ இவள் ஆற்கியுளளாயின், எம்மொடு 

்கர்ச்சி கொள்வீராமினென மறுக்தவாறு, (௮) 

௩௬௯, வளமலர் ததைந்த வண்டுபடு ஈறும்பொழின் 

முளைநிரை மூறுவ லொருத்தியொடு | நெருநற் 

கு.றிரீ செய்தனை யென்ப வலரே 

குரவ நீள்சினை 3 யுறையும் 

பருவ மாக்குயிற் கெளவையிற் பெரிதே. 

எ-து, பரத்தையொருச்தியடள் பொழிலச் துத் தங்வெர்த கலை 

மகன் தலைமகள் வினாயவழி, ' யாரையும் அ.தியேன ' என்றானாக ௮வள் 
கூறிய த. 

(ப-ஊா.) இது பால்க்குரித்சாடுப வேனிக்கண் கிசமும்குரவும் குயி 
ஓள் கூறுகலாற் பாலையாயிற்று, (௯) 

௩௭0. வண்சினைக் கோங்கின் றண்கமழ் படலை 

யிருஞ்சிஹை வண்டின் பெருங்கிளை மொய்ப்ப 

| ரயந் துறையப் பட்டோள் 

[| யால ளோவெம் மறையா தீமே, 

எ.து பரச்தையொருக்திச்குப் பூவணிந்தானென்பது கேட்ட தலை 

மகள், ௮&தஇில்லை' என்று மறைக்கு $தலைமகற்குச் கூறிய, 

(பரை) இது, பாலைக்குரிய கருப்பொருளாஏிய கோங்குகூறினமை 
பால், பாலையாயிற்று. (௧0) 

௩௭.--முன்னிலைப்பத்து முற்றிற்று, 

இடிச்ச 

* (19 - th.) “ok ஊழ்ெபன்மலர்' 1 அழிவிலளெனவே' | (நெருரை 

$ உதையும்! || (நீ நயச்.துலைய' | (யாரளோ'



௧௧௨ ஐங்குறு நூறு [| நானகாவது 

௩௮) -மகட்போக்கியவழித் % தாயிரங்கு பத்து. 

அகுதை 

௩௭௧. 1 மள்ளர் * கொட்டின் மஞ்ஞை யாலு 

முயர்றெடுங் குன்றம் படுமழை தலைஇச் 
சுரஈனி பினிய வாகுக தில்ல 

வறநெறி யிதுவென த் தெளிர் தவென் 
பிறை.நுதற் குறுமகள் போகிய | சுரனே. (௧) 

௩௭௨, என்னு முளளினள் கொல்லோ தன்னை 

கெஞ்சுணத் தேற்றிய வஞ்னெக் காளையொ 

6 டழுங்கன் மூதூ ரலரெழா 

செழும்பல் குன்ற மிறர்தவென் மகளே... (௨) 

௩௭௩, நினைத்தொறுங் கலிழு மிடும்பை யெய்துக 

புலிக்கோட் பிழைத்த கவைச்கோட்டு ip geen 
மான்பிணை யணைதர வாண்ஞூரல் விளிக்கும் 

வெஞ்சுர மென்மக ளூய்த்த 
வம்பமை வல்வில் விடலை தாயே, 

எ.து, தலைமகளைத் தலைமகன் கொண்டுிகழிர்த கொடுமைகினைந்து 

நற்முய சொல்லியலு:. 

(ப - மை.) இவட்காக யான் பட்டதுயரம் ௮அவனருயும் படவேண்டும் 

எ-ழு, (௩) 

௩௪௭௪. பல்லூழ் நினைப்பினு கல்லென் மாழ 

மீளி முன்பித் காளை காப்ப 

முடியகம் புகா௮க் கூர்தல் 

கடுவனு மறியாக் காடிறக் தோளே. 

(பி- f.) * ‘err auuig sr Sraguugg’ + கொட்மெஞ்ை!' 
$ “கானே' $ 'அமுங்கின்மூதார்' 

  

ஆழ்வார்திநதகரி ஸ்ரீ தேவாமிரான்௧கவிராயாவர்கள்லீட்டுக் கையெ 
முத்துப்பிரதியில் இந்சச்செயயுளும் அடுத்தசெய்யுளும் காணப்படவில்லை ; 

இவைகள் இருத்தற்குரிய இடத்தில் '* வயங்குகதிர் ஞாயிறு திருகலி னீர௮ுபு, 
கயர்தக ளாகயெ வியச்தபு கொள்கையொ, முன்னா வாயினு மினிய ans, 
காதல னயர்தபா ராட்டவென், மாதர் மடப்பிடி போயெ சரனே.'' என்னும் 
செய்யுளொல் றுமே எழுதப்பட்டிருந்த.



பாலை.])௩௮.--மகட்போக்கியவழித்தாயிரங்குபத்.து. ௧௧௩ 

1 > தலைமகள் உடன்போயவழி அவள் இளமைகினைந்து இரக்கச் 
தீய் கூறிடஸ்ர. (௪) 

உள, ச இதுவென் பாவை பாவை யிதுவென் 

னலமரு கோக்கி னலம்வரு சுடாறுதற் 
பைங்கிளி யெடுத்த பைங்கிளி யென், சிவை 
கசாண்டொறுங் காண்டொறுல் கலங்க 

நீங்கின ளோவென்் பூங்க ணோளே,. 

எ-து, சேரியும் ௮யலும் சேடிச் காணாதுவந்தாரைச் கண்டு தலைமகள் 

தீய் சொல்லிய. (௫) 

௩௨௭௬. காடொறுங் கலிழு மென்னினு மிடைகின் று 

காடுபடு தீயிற் | சனலியார மாதோ 

நல்வினை நெடுநகா சல்லெனக் சலங்கப் 

பூப்புரை யுண்கண் மடவரற் 

1 போக்கிய புணார்த்த வறனில் பாலே, 

எ-து, தலைமகள் போடவழி நற்றாய விதியைவெகுண்டு சொல்லியது. (௬) 

௩௭௭, நீர்சசைக் கூக்கிய வுபவல் யானை 

யியம்புணர் தூம்பி யிர்க்கு மத்தஞ் 

சென்றனண் மன்றவென் மகளே 

$ பந்தும் பாவையுங் கழங்குமெமக் கொழித்தே, 

எ.து, தலைமகள் உடன || போயவழி அவள் பட.துமு சலாயெகண்ட நற் 
ரப சலங்இச் சொல்லிய. (ar) 

௩௨௭௮) செல்லிய 4 முயலிப் பா௮ுய சிறகர 

வாவ KK DES மாலையாம புலமபப் 

போகிய வவட்கோ நோவேன் GC poor As 

துணையிலள் கலிழு நெஞ்சி 

னிணையே ருண்க ணிவட்குரோ வதுவே. 

(பி-ம்.) **இதுவென் பாவைச் இனியன பாவை, மி.துவென் பைங் 

சளி யெடுத்த பைங்கிளி, மிதுவென் பூவைச் இனியசொற பூவையென், றலம் 
வரு கோக்க னலம்வருஞ் சுடர்.ற,தல், காண்டொம் காண்டொறுல் கலங்கி) 

baker ளோவென் பூங்க ணோளே.' | *கனலிய' 1 போய” 8 “பர் துபாவை 

யும் | 'போடியவழி' 4] (மூயலின்! ** 42 வக்குமாலை' 
கடி



௧௧௪ ஐங்குறு நூறு [நான்காவது 

எ - ஐ, தலைமகள் உடன் போயவழி ௮வள்தோழியாற்றுமைகண்ட நற்முய் 
சொல்லிய. (௮) 

௩௭௯, தன்னம ராயமொடு ஈன்மண நுசர்ச்சியி 

னினிதாங் கொல்லோ தனக்சே பனிவரை 

யினக்களிறு வழங்குஞ் சோலை 

வயக்குறு வெள்வே லவற்புணர்ர் து செலவே, 

எ.து, புணர் டன் போடுயவழி4 கோழி அறத்தொடுநிற்பச்கேட்ட 
நற்றாப், “அதனை முன்னேயறிவிசது சாம் மணமபுணர்ச்ச ஒழுகாது போயி 

னள்' என மொநர்து சொல்லிய ௮. (௯) 

௩௮௦ அத்த நீளிடை யவனொடு போகிய 

மூத்தேர் வெண்பன் முகிழ்ஈகை டடவா 

முய ரென்னும் பெயரே வல்லா 

தெடுத்தேன் மன்ற யானே 

கொடுத்தோர் மன்றவவ aug Carr, 

எ- து, தலைமகள் உடன்போடயவழித் தெருட்வொர்க்குக் செவிலித்தாய் 

சொல்லி பழு. (0) 

க௩௮--மகட்போக்கெயவறித் தாயிரங்குபத்து முற்றிற்று, 

_._ நவை 

௬௯--உடன்போக்கின்௧கண் இடைச்சாரத் 

துபைத்த பத்து. 

எவவ நித வரத்மையன 

௩௮௧. பைங்காய் நெல்லி பலவுடன் மிசைந்து 

செங்கான் wor ais வரிரிழ லிருந்தோர் 

யார்கொ லளியர் தாமே வார்சிறைக் 

* குறுங்கான் மகன்றி லன்ன 

வுடன்புணா கொள்கைக் காத லோரே, 

எ.து; உடன் போக்னெகண் இடைச்சுரத்துக் கண்டார் சொல்லிய ௮.(௧) 
pevemnannpto enemies வனை வயம் பவ சஷி கணட மதல வம் கல்ல வன் ஓ கலைக வட ஞே on மு அவ வகு, வவவஞ்ஷிவ et ok ivi hceninely 

(பி-ம்.) & ‘eau ளென்றும் டெயசே ao ever gy’ | 'கு௮ங்கான சன் நில்'



பாலை.] ௩௯,உடன்...இடைச்சுரத்துரைத்த பத்து, கதறி 

௩௮௦, புள்ளொலிக் கமர்த்த சண்ணள் வெள்வேழ் 

திருச் துகழற் காளையொ டருஞ்சுரங் கழிவோ 

ளெல்லிடை யசைந்த கல்லென் €ழார்ப் 

புனையிழை மகளிரப் பயந்த 

மனைகெழு பெண்டிக்கு ரோவுமார் பெரிதே. 

எது, தலைமகள் இடைச்சார்தின து மஊரினசண் எலலிடைச் தற்யெ 
வழி அவ்ஷூர்ப்பெண்டூர்பார்ச்து இரங்குரவ கண்டார் சொல்லிய 2. (௨) 

௩௮௩, கோட்சுரும் பரற்று நாட்கரத் தமன்ற 

கெடுங்கான் மரா௮த்துக் குறுஞ்சினை பற்றி 

வலஞ்சுரி வாலிணா கொய்தற்கு நின்ற 

மள்ள னுளள மகிழ்கூர்ந் தன்றே 

பஞ்சாய்ப் பாவைக்குர் தனக்கு 

மஞ்சாய் கூர்த % லாய்வது கண்டே. 

எ - து, உடன்போடிய தலைமகள் கலைமகன் வளைர்க கொம்பிற்பூக்கொண்டு 

தனக்கும் பாவைக்கும் வருக்கச் சண்டார்கடறிய. (௯) 
  

௩௩௮௪ 

Gl ~ By 

சொல்லியது. 

சேட்புல முன்னிய * வரைநடை யர்தணிர் 

ும்மொன் நிரர்தனென் மொழிவ லெம்மூர 

1 யாய்கபர் தெடுத்த வாய்நலற் கவின 

வாரிடை யிறர்தன ளென்மி 

னேரிறை முன்கையென் னாயச் தோர்க்சே, 

உடன்போகயே தலைமகள் அண்டு எதிர்வரும் ௮ சணர்க்குச் 

(௪) 

௩௮. கடுங்கட் காளையொடு ரெடுர்தே ரேறிக் 

கோள்வல் § வேங்கை மலைபிறக் கொழிய 

| வேறுபல் லருஞ்சு ர மிறர்தன எவளெனக் 
கூறுமின் வாழியோ வாறுசென் மாக்க 

ணற்றோ GOT UIT SILI ராட்டி. 

பெற்கெடுத் திருந்த வறனில் யாய்க்கே, 

(பீ-ழ்.) % அய்வளுகொண்டே' | 'விரைகடை! 1 *சாய்சயந்தெடுத்ச 
வாய்சலக்கவின்பெத' வேங்கையமலை' | 'வேரன்மலருஞ்சரமிறச்சளளென!



௧௪௬ ஐங்குறு நூறு | தானகர்வது 

எ.து, வரைவமறுத்துழி உடன்போய க&௯மகள் இடைச்சுரத்துச்கண் 
* ¢ 4 ச *் * a a é 

டாரை, யான் போகின்றபடியை யாயக்கு நீர் கூறவேண்டும்” எனச் சொல்லி 

ப்தி. (௫) 

௩௮௬. புன்சண் யானையொடு புலிவழங் சத்த 

ஈயந்த காதலற் புணாந்துசென் றனளே 

கெடுஞ்ஈவர் ஈல்லின் மருண்ட 

விடும்பை யுறுவிரின் கடுஞ்சூன் மகளே, 

எ-ஃது, புணர்ந்தடன்போகிய தலைமகளை இடைச்சுரத்துக் கண்டார் 

அ௮வள்தாய்க்குச் சென்று கூறியது (௬) 

௩௮, அறம்புரி யருமறை றவின்ற நாவிற் 

திறம்புரி கொள்கை யர்தணிர் தொழுவலென் 

ரொண்டொடி. வினவும் பேதையம் பெண்டே 

சண்டனெ மம்ம சுரத்திடை % யவளை 

யின்றுணே யினி தபா ராட்டக் 

குன்றுயா பிறங்கன் மலை!யிறர் தோளே, 

எ-து, பினசெனற செவிலிபால வினாவப்பட்ட ௮ச்கணா அவட்குச் 

சொல்லி.ப.து (௪) 

௩௮௮. | நெருபபவிர் கனலி யுருப்புசசினந் தணியக் 

கருங்கால் 6 யது வரிரிழ லிரீஇ௪ 

சிறுவரை யிறப்பிற் | சாண்குவை செறிதொடிப் 

பொன்னோ மேனி மடச்தையொடு 

4 வென்வேல் விடலை முன்னிய சுரனே 

எ-து, தேடிச்சென்ற செவிலிக்கு இடைசசரத்துக்கண்டார் அவளைக் 

sar Pp «Aug. (௮) 

(பீ-ம்.) * “அவளே” | (இறந்தோரே' 1 *ஒருப்பவிர்கனலி! 6 “பாத்தவரி 
நிழலசைஇ' | (காண்டி செ.தி.தளிர்' 4 *வெள்வேலண்ணல்'



பாலை.] ௪௦ -மறுதரவுப் பத்து, ௧௧௪ 

௩௮௯. செய்வினைப் பொலிர்த செறிகழ னோனமுண் 

மையணற் காளையொடு பைய விபலிப் ் aE. gs gs 

பாவை யன்னவென் னாய்தொடி. மடந்தை 

சென்றன ளென்றி ரைய 

வொன்றின வோவவ எஞ்சிலம் படியே, 

ஏ-து, பின்சென்ற செவிலிர்தாய, வினவப்பட்டோர், 'சண்டோம்' 
என்புழிச் சொல்லியது. (௯) 

௩௯0. % ஈல்லோ ராங்கட் பரந்துகை தொழுது 

பல்லூழ் | மறுகி வினவு வோயே 

திண்டோள் வல்விற் சாளையொடு 

க்ண்டனெ மன்ற சுரத்திடை யாமே. 

எது, பின்சென்ற செவிலித்தாட பலரையும் வினாவச் சண்டோர் தாம் 

சண்டவா.று SB EI. MUG (௧௦) 

௩௯. உடன்போக்கின்கண் இடைச்சுரத் 

துரைத்தபத்து முற்றிற்று, 

ஆவை 

௪௦--மறுதரவுப்பத்து, 

“ஆய 

௩௬௧. மறுவி ராவிச சறுகருங் காக்கை 

யன்புடை. மரபினின் திளையோ டாரப் 

பச்சூன் பெய்த பைந்நினா வல்சி 

பொலம்புனை கலத்திற் ஐருகுவென் மாதோ 

வெஞ்சின விறல்வேற் காளையொ 

டஞ்சி லோதியை வாக்1சரைர் தீமே, 

எ.து, உடன்போகிய தலைமகள் மீடற்பொருட்டுச் தாய காகத்திற்குப் 

பராய்க்கடன் உரை்ச௮. (8) 
இட வவ tara அதவ ste ஆவ ம அகங்கார 

வணக்க 

(பி . ம்.) * (நல்லோரங்கட்பரிர்த' | (மரன்! $ /கரைந்திடுமே'



௧௧௮ ஐங்குறு நாறு [ நான்காவது 

௩.௬௨. வேய்வனப் பிழர்த தோளும் வெயிறெற 

வாய்கவின் றொலைரத துதலு ரோக்கிப் 

* பரியல் வாழி தோழி ! பரியி 

னெல்லையி லிடும்பை தரூ௨ 

ஈல்வரை நாடனொடு 1 வந்த மாதே, 

எ- து, உடன்போய் மீண்டுவந்த தலைமகள், வழிவரல்வருத்தல் கண்டு 
ஆற்ருளாடிய சகோழிக்குச் சொல்லிய. (௨) 

௩௯௩. ; இுறர்ததற் கொண்டு தயரடச சா௮ 
யறம்புலந்.து பழிக்கு | மளைச ணுட்டி. 
யெவ்வ நெஞ்சிற் கேம மாக 

வந்தன ளோநின் மகளே 
ஏ வெந்திறல் வெள்வேல் விடலைநுர் துறவே. 

எது, உ டன்போயச் தலைமகள் மீண்டுவர்துழறி அயலோர் ௮வள் தாய்க் 

குச் சொல்லியது. (௩) 

௩௯௪. மாண்பில் கொள்சையொடு மயங்கு துயர் செய்த 

வன்பி லறனு %% மருளிற்று மன்ற 

வெஞ்சுர மிறந்த வஞ்சி லோதிப் 

பெருமட மான்பிணை பலைத்த 

சிறுநுதற் குறுமகட் சாட்டிய வம்மே 

எ-து, உடனபோயச்தலைமகள்வர்துழிச் தாய் சுற்றக்கார்க்குச் சொல்லி 

யது, (௪) 

௩௬௫, முளிவயிர்ப் பிறந்த வளிவளர் கூரெரிச 

சுடர்விடு நெடுங்கொடி விடர்முகை முழக்கு 
மின்னா வருஞ்சுரர் தீர்ந்தன மென்மெல 

வேகுமதி வாழியோ குறுமகள் போ.துகலர்து 

கறங்கிசை யருகி லீழும் 

பிறங்கருஞ் சோலைஈம் மலைகெழூடராட்டே, 

எ. து, உடன்போய மீள்ள் றஐசலைமகன் சலைமகட்ருச் சொல்லிய.(௫) 

(பட் சமிரயங்காதி" © பிரயன்? | வந்தவா | தணக 
கொண்டும்' (( “உண்களுட்டி” 4 (வெஞ்சின வென்வேல்" ”* 'அருளின்,து' 

 



பாலை.] ௪௦.--மறுதரவுப் பத்து, ௧௧௯ 

௩.௯௬, % புலிப்பொறி வேங்கைப் பொன்னிணர் சொய்துநின் 

கதுப்பய லணியு மளவை பைபயச் 

சரத்திடை யயர்ச்சியை யாறுக மடர்தை 

கல்கெழு சறப்பி னம்மூ 

செல்விருர் தாஇப் புகுக காமே, 

இதுவுமது. (4) 

௩௨௯௭. கவிழ்மயி ரெருத்திற் செந்தா யேற்றை 

குருளைப் 1 பன்றி கொள்ளாது கழியுஞ் 

சுரகனி வாரா நின்றன ளென்பது 

4 முன்னுற விரைந்தடீ ர௬ுரைமி 

னின்னகை முறுவலென் னாயத் தோர்க்கே, 

எது, உடனபோய் மீள்டுன்ற தலைமகள் சன்ஸார்க்குச்செல்கின்றாரைச் 
கண்டு கூறிய, (௭) 

௩௬௮. புள்ளு மறியாப் 6 பல்பழம பழுனி 

மடமா னமியாத் தடநீர் நிலைஇச் 

சுரஈனி யினிய வாகுக வென்று 

நினை த்தொறுங் கலிழு மென்னினு 

மிகப்பெரிது | புலம்பின்று தோழிநம் மூரே. 

எ- து, தலைமகள் மீண்டுவர துழி ௮வட்குக் கோழிகூதிய ௮. (௮) 

i 

Ram. gowns Feo கழீஇ யயரினு 

மெம்மனை வதுவை ஈன்மணங் கழிகெனச் 

சொல்லி னெவனோ மற்றே வென்வேன் 

மையற விளங்கிய கழலடிப் 

பொய்வல் காளையை யீன்ற தாய்க்கே, 

எ.து, உடன்கொண்டுபோன தலைமகன் மீண்டு தலைவியைத் தன் இல் 
& ச ச * . ௪ * . க 

ல்சத்துக்சொண்டுபுக்குழி ௮வன்ராப் ௮வட்குக் சிலம்புகழிசோன்பு செப்சன்ரு 
ளெனக்கேட்ட நற்றாப் ஆண்டுறின அும்வர்தார்க்குச் சொல்லியது: (௯) 

பட்ஸ் ee a EY ete ste To em eee ee ee ee gt 
(பீ ம்.) * *பூலிப் பொலி வேங்கை' 4 'பன்றிக்கொள்ளாது' $ “முன் 

லறச்செல்லீருரைமின் $ /பல்பழம்பமூ௨் | 'சலற்கின்று”



௧௨௦ ஐங்குறு நூறு 

௪௦௦: மள்ள ரன்ன மரவர் தழீஇ 

மகளி ரன்ன வாடுகொடி. அடங்கு 

மரும்பதங் கொண்ட பெரும்பத வேனிற் 

காதல் புணாக்தன ளாகி யாய்கழல் 

வெஞ்சின விறல்வேற் காளையொ 

டின்றுபுகு தருமென வந்தன்று தூதே. 

எ.து, உடன்போய் வதுவையயரப்பட்ட தலைவி, தலைவனோடு இன்று 

வரும்' எனக்கேட்ட செ.யிலிச்தாய் ஈர்ராய்க்குச சொல்லியது. (௧0) 

௪௦-மறுதரவுப்பத்து முற்றிற்று, 
௮௨ 

Bar BOY ge 

பாலை மற்றிற்று, 

weet 

ஒதலாந்தையார்



ஐந்தாவது 

மூ ல வல. 

pe 

௪௧, «i விலிகூழற்றுப் பத்து 

அ துவை இலத லவ 

௪0௧. மறியபிடைப் படுத்த மான்பிணை போலப் 

புதல்வ னவெண கை ஈன்று 

மினிது மன் றவவா இடக்கை முனிவின் றி 

நீனிற வியலகங் கவைஇய 

வீனு முமபரும பெறலருங் குரைத்தே, 

எது, கடிமனைச்செனறுவகத செவிலி : வடிவுள்ள /களாய நதருபக் 

குச் சொல்லிய 

இனி வருகின்றபாட்டூ ஒன்பதுல ழதலஎடடினுத்தம் இஃதுஒத்தம்.(௧) 

௪0௨, புதல்வற் கவைஇய தாய்புற யங்கி 

நசையினன் வதிச்த கிடக்கை பாணா 

நரமபுளா முரற்கை போல 

வினிதா லமம பண்புமா ௬டை ததே, (2) 

POR. புண்ரா BRET தீலியிற் பு. தலவன peau 

மமாந்த வுளளம பெரிதா கின்றே 

பசன்பெருஞ சிறபபிற் றந்தை | பெயரன் 

முறுவலி னின்னகை பபிற் 31 

சி.றுதே ரருட்டுஈ சளாமடை கண்டே, (௩) 

௪௦௪, வாணுத லரிவை மசன்முலை யூட்டத 
தானவள் சிறுபுறங் கவையின னன்று 

நறும் [பூச தண்புற வணிந்த 

குறும்பல் பொறைய சாடுகிழ வோனே, (௪) 

டட வடட தும் வவ வடடல, ee oe ~ அவவ eee 

(பி-ம்.) * காசலின்' * (பெயரன்! 1 ‘ppv ca’ 

& or



௧௨௨ ஐங்குறு நூறு (ஐ.த்தாவது 

௪௦௫. ஒண்சுடர்ப் பாண்டிற் செஞ்சுடர் போல 
மனைக்குவிளக் காயினண் மன்ற கனைப்பெய்ற்' 

பூப்பல வணிர்த வைப்பிற் 

LY pace ராடன் பு.த%் வன் ரூயே, (௫) 

௪௦௬, மாத ௬ண்கண் ப கன்விளை யாடக் 

ு காதலித் தமீி பினிதிரும் தனனே 
தாதார் * பிரச 0ஆம் 

போதா பூறவி னாடுகிழ வோனே. (௬) 

௪௦௭. நயந் த காதலித் தழீ. இப் பாணர் 

ஈயம்படு முரற்கையின் யாகத பயன் தெரிந் 
இன்புறு புணாசசி நகரு 

மென்புல வைப்பி னாடுகிழ வோனே. (ar) 

௪௦௮. பாணர் முல்லை பாடா சுடரிமை 

வாணுத லரிவை முல்லை மலைய 

வினிதிருந் தனனே நெடுந்தகை 

துனி£ீர் கொளகைத | தன் புதல்வனொடு பொலிர்தே. 

(4) 
௪௦௯, புதலவற சுவைஇயினன் நர்தை மென்மொழிப் 

புதலவன் ரயோ விருவருங் கவையின 

ளினி.து மன்றவவா கிடக்கை 

$ ஈனியிரும பரபபினிவ் வுலகுட னுறுமே, (௯) 

௪௪0௦. மாலை முன்றிற குறுங்கடட் டின்னசை 

மனையோ டுணைவி யாகப் புதல்வன் 

மார்பி தூரு மகிழ்சகை யின்பப 

பொழுதிற் கொத்தன்று மன்னே 

மென்பீணித தம்ம பாணன தியாழே, 

எ-து, கடிமனைச்சென்ற செவிலி, சலைமகலும் கலைமகளும் புதல்வ 
ஜனொடு பாடல்கேட்டிர௩தமை கண்டு சனஐள்ளே உவாதசொல்லியது (௪௦) 

௪௧. செவிலிகூற்றுப்பத்து முற்றிற்று, 

கிடு சுவை 

(பி-ம்.) % 'காதல்ற்றழீஇ”* 'பிரசநுரஇம்' | சபபுசள்கன்' 6 1ஈளி 
யிரும்பரப்பு” , . 

௮. முல்ல? ௧24. Ng



முல்லை.] ௧௨ஈ. 

௪௨.-டுழவன் பருவம்பாராட்டுப் பத்து, 

அனுவை; தாவன. 

௪க்க, அர்குர லெழிலி யழி துளி இதறிக் 

eri grim கின்னாற் காடர் புறவே 

வீழ்தரு பு.அப்புன லாடுகந் 

தாழிருல் கூந்தல் வம்மதி விரைந்தே, 

௭-8, பருவங்குறிகதட் பிரிக்சசலைமகள் அப்பருவச்திற்கு முன்னே 

வந்து தல்வியொுக.டிச் செள்லாகின் ஈழிப் பரவம்வர்சகாகச் கான் பருவத் 
இற்குமுன்னே வர்தமைசோன்றக் கூறுவான் சலைலிக்கு > oor og. (௧) 

௪௧௨. % காயா கொன்றை மகெப்தன் முல்லை 

போதவிழ் தளவமொடு । பிடவலாக்து கவினிப் 

பூவணி கொண்டன்டுற் புறவே 

போமர்க் கண்ணி யாடுகம் விரைந்தே, 

டுதுவுமது 
(ப-ம.) விளையாட்டூயப்புக் ஈ ரிய (௨) 

௪௪௩. நின்னுதனாறு ஈறுந்தண் புறவி 

னின்னே டோல மஞ்ஞை யாலக் 

கார்தொடங் சன்றார் பொழுதே 

பேரிய லரிவை நாநயத் தகவே. 

இதுவுமது. ” (௩) 

௪௪௪. புள்ளு மாவும் புணார்தினி துகளக் 

கோட்டவுங் கொடியகும் பூப்பல பழுனி 

மெல்லிய லரிவை கண்டிரு 

மல்ல லாகிய மணங்கமழ் புறவே. 

டுதுவுமது. (௪) 
௪௧௫. இதுவே மடந்தை மேவிய பொழுதே 

யு. துவே மடச்தைநா முள்ளிப புறவே 
யினி தடன் கழிக்க லிளமை 

யினிதா லம்ம | வினியவ/ப் புணர்வே, 

இதுவுமது. (௫) 
  செலவை அவனகக 

(பி-ம்.) % காயாக்கொன்றை' 1 *3வமலர்ந்து' | *“இனியவர்புணர்வே" 

 



௧௨௪ ஐங்குறு நூறு [ pb Star gu 

௬௧௬, போசார் நறுந்துகள் கவினிப் புறவிற் 

தார்ந் து 

களிசஈரும் பாற்றும் காமர் புதலின் 

மடப்பிடி. தழ£இய மாவே 

ஈடாத்தொடி மடவரற் புணாந்சனம் யாமே. 

எ.து, பருவக்குறி) ப் பி/ஈக்கமோாசன் பருவத்திற்கு முன்னே வற்று 

தலைவியொடுகூடிர மெலலாரினழி அதற்கு இனியனாயத் தன்னுள்ளே 

சொல்லுவான்டோன் a தலைவி உரியுமாற்றாற கூறிய ௮. (௬) 

௪௧௭, கார்கலந் தன்ருற் புறவே பலவுட 
னேர்பரர் சனவாற் புனமே யோசலந்து 

தாதார் பிரா மொய்ப்பப் 

போதார் கூர்தன் முயங்கி ளெம்மே, 

இதுவுமது. (ar) 
PED. வானம் பாடி வறங்களைக் தானா 

தழிதுளி தலைஇய புறவிற் காண்வா 
வானர மகளோ நீயே 

மாண்முலை யடைய முயங்கி யோயே. 

எ-து, குறித்சபருவத்திற்கு உரவவாராகி ஈ௰ வழிச்சண் உருவுவெளிப் 

பாடு கண்டதலைமசன இல்ல. அுப்புகுந் துழிச் கலை கட்குச் சொல்லியது. (௮) 

௪௧௯. உயிர்கலந் தொன்றிய செயிரதீர கேண்மைப் 

* பிரிர்துற லறியா விருந்து கவவி 

ஈம்போ னயவரப் புணாந்தன 

கண்டிகு மடவால் புறவின் மாவே. 

௭- து, இன்பறுகர்ச்சிக்கேற்ற பருவம்வச தழித் தலைமகளொடு புறவிழ் 

சென்றதலைமகன் அவ்விட-* துமாக்சளை ஏவட்குக்காட்டிச் சொல்லியது. (௯) 

௪௨0, பொன்னென மல/ஈத கொன்றை மணியெனக் 
தேம்படு காயா மலர்ந்த தோன்றியொடு 
ஈன்னல மெய்தினை புறவே நின்னைக் 

காணிய வருதும் யாமே 

வாணுத லரிவையொ டாய்ஈலம் படாச்ே த, 

(பி-ம்) % 'மிரிச்தறவகியா”



முல்லை.) ௪௩ விரவுப் பத்து. ௧௨௫ 

எலு, குறித்தபருவத்து எய்திப் நணித்தாகவர்க தலைமகன் பருவல் 
தால் அணிகொண்ட புற௱வரோரக்கி!் சொல்லிய ஐ7 (௧௦) 

a 

௪௨.டுழவன் பருவம்பார பட்டுப்பத்து முற்றிற்று. 

meme HON mem 

௪௩டவி ரவுப் பத்து. 

  

௪௨௪. மாலை வெண்காழ் காவலர் வீச 

ஈறும்பூம் புறவி னொடுங்குழுய லிரியும் 

* புன்புல ஈாடன் மடமக 

ணலங்கிளர் பணைத்தோள் விலங்கின செலவே. 

எ-து, வினை பலவற்கிறகும் பிரிச்சொழுகுகரலைமகன் பின்பு மனை 

வயின் நீங்காது HYG உ காசலணர்க்கோர் சொல்லியது. 

(ப -ரை.) வெண்காழென்ற து, சாலைக்சால து மூயலெறியுக்தடியை. (௧) 

௪௨௨. கடும்பரி நெடுந்தேர்ம் கால்வல் புரவி 

நெடுங்கொடி முல்லையொடு தளவமல ரூதிர 

விரையு! | சடைஇிராஞ் செலலி 

னிரைவளை முன்சை வருச்சுலோ விலளே. 

ைது, மீள்இன்றான் கே/பபாகள் கேட்பச் சொல்லிய,௪. (௨) 

௪௨௩. மாமழை யிடியூஉத் தளிசொரிர் தன்றே 

வாணுதல் பாப்பா செலவயாக் தனையே 

யாமே நிற்றுறர் தமையல 

மாய்மல ர௬ண்கணு நீ/ரிறைை தனவே. 

எ- து, கார்ப்பருவத்தே பிரியச்கருதிய கலைமகறகுக் தோழி கலைமகளது 
ஆற்முமைகூ ரிச் செல்வழுங்குவித்த து. 

(ய -ரை, இரு, சார்ப்பறவத்க கூறுகலான் முல்லையாயிற்று, (௩) 

௪௨௪. புறவணி நாடன் காதன் மடமக 
ளொண்ணுதல் பசபப நீரொலிற் றெண்ணீர்ப் 

போ தலிழ் தாமரை யன்னறின் 

காதலம் புதல்வ * னழுமினி முலைக்கே, 

டதவுமது. ் (௪) 
வலவ ர அட்ட வத் ச — patna 

  

(பி-ம்.) % 'புன்புன காடன்' * *அமுமணி



௧௨௬ ஐங்குறு நாறு [ஐந்தாவது 

௪௨௫, புன்புறப் பேடை சேவ லின்புற 

மன்ன ரியவரி னிரங்குங் சானம் 

வல்லை ரெடுந்தோ கடவி 

னல்ல லருகோ யொழித்தலெமக் கெளிதே, 

எ- து, லினைமுற்றி மீஸுதலை ௦௧௭ கேர்பபாகறகுச் சொல்லியது. (௫) 

௪௨௭. வென்வேல் வோத னருர்தொழி ுறர்தினி 
ஈன்னுதல் யானே செலவொழிர் தனெனே 
(posi டதிர வேவி 

பரசுபடக் கடக்கு மருஞ்சமத் தானே. 

எ து, வேந்தறகுத் சானைத்தலைவனைய ஒழுகும் கலைமகன் பிரிஈது வினை 

முடித்துவஈ்து சலைவியோடு 2 றைஒன் றழி, 6) ser a oS Aaya ero" எனறு 

கருதிய தலைமகட்ருச் சவற்டுசாச்சொல்லிய து. (௬) 

௪௨௭ பேரமர் மலாக்கண் மடந்தை நீயே 

காரெதிர் பொழுதென விடலொல் லாயே 

போருடை வேந்தன் பாசறை 

வாரா னவனெனச செலவழுங் கனனே. 

ம் 

ஒழுகுகின் ௨ சலைமசட்குத் உ கான் பிரிவொழிஈககறசுக் காரணங்கூறித் தேற் 
AOU gy. 

(௭) 

௫௨௮. தேர்செல வழுங்கத் திருவிற் கோலி 

யா£கலி யெழிலி ! சோதொடங்் கின்றே 

வேற்துவிடு விமுக்தொழி லொழிய 
யான்ஜொடங் கினனா னிற் 1 புறந் தவே, 

ளது, (மிரியுங்கொல்' என ஐ ழயுற்று உடனபடாமை மேற்கொண்டு 

எது, 'பிரியு்கொல்' எனறு நயுறசல்மகள் ஐயந்திரத் ரலைமகன் 
சொல்லியது, (௮) 

௪௨%, பல்லிருங் கூந்தல் பசப்பு நீவிடிற் 

செல்வேர் தில்ல யாமே செற்முா 

வெல்கொடி ய யரண முருக்கிய 

கல்லா மானை வேர் துபகை வெலற்கே, 

  

(பி-ம்.) % தான்" இனிப்பிரிவொழிக்த' | 'சார்தொடங்ன்றே' | (பிற் 
தரலே்



முல்லை.] ௪௪. -புவணிப் பத்து ௧௨௭ 

Td, Fuse பிரிவுண/ஈ்து வேறுபட்ட தலைமகள் உடம்படுவர 
ளாக வேந்தற்கு உறிர.ழிப்பிரியு் கலைமகன் சொல்லியது, (௯) 

PLO, நெடும்பொறை மிசைய குறுங்காற் கொன்றை 

யடாபொன் னென்னச் சுடரிதழ் US AGH 

கான்கெழு காடன் மகளே 

யழுத லான்றிரி னழுங்குவல் செலவே, 

எ-து, 'மிரியுங்கொல்” என்று நற்றுளாடிய கலைமகட்குக் தலைமகன் 

பருவவரவுக தி 'இசுகாரணரச்காலும் பிரி பன்” எனச்சொல்லிய த. (௧௦) 

௪௩.--விரவுப்பத்து முற்றிற்று, 

meen me 

௪௪௨புறவணிப் பத்து. 
ணிக்கை 

௪௩௧. நன்றே காதலர் சென்ற வாறே 

யணிரிற % விரும்பொறை மீமிசை 

மணிரிற | வுருவின தோசையு முடைத்தே, 

எ.து, (பிரி டம்பட்டும் ஆற்ருபாகள் ற என்னை?” என்று வினவிய 

வழி, அவர்போனகரம் போகற்கரிசென்று அற்றேனானன்றேன்' என்ற தலை 

மகட்கு ‘Carell Dan cmap) i த ; கார்ப்பருவக்தோற்றர்திலே பிரிர்தாராக 

லான்டி ௮ச்சூரம் ஈன்று எனத் தோழிசொல்லி ஆற்றுவி1த.து. 

இனி வநகின்றபாடடு ஒன் பதுக்கும் இஃது ஐக்தம். (க) 

௪௩௨, நன்றே காதலா சென்ற வாறே 

1 சுடுபொ னன்ன கொன்றை சூடிக் 

கடிபுகு வனர்போன் மள்வரு முடைத்தே, (௨) 

௪௩.௩, நன்றே காதலா சென்ற வாறே 

நீாப்பட வெழிலி வீசுங் 

கார்ப்பெயற் கெதிரிய கானமு முடைத்தே, (௩) 

௪௩௪. நன்றே காதலர் சென்ற வாறே 

மறியுடை மான்பிணை யுகளத 

தண்பெயல் பொழிர்த வின்பமு முடைததே, (#) 
  
  

பி-ம்.) (இரும்பு5ம  *அரும்பொலை' 1 *உருவின்றோகை' 

டிடும்பொன்' வடிக்ச்வசக்கிக. | 
யம் பர 
மரரகக 

ஸ்



5௨௮) 

கட, 

சட, 

PR ol, 

2௩௮, 

4௩௫, 

FF) 

௪௪, 

௭ -து, 

ஐங்கு.து.நூறு [ஐத்தாவது 

ஈனறே காதலா செனற வாறே 

நிலனணி நெயதன மலரப 

பொலனணி கொனறையும பிடவமு முடைததே, (௫) 

நனறே காதலா செனற வாறே 
நன்பொ ஸன்ன சுடரிணாச 

கொன்றையொடு மலாஈத குருஈதுமா ருடைததே (ச) 

ஈனறே ஈ1தலா செனற் வாறே 
ய।லித தண்மழை தலைதிய 

வாலிய மலாஈத முலலையு மூடைத$த, (at) 

நனறே சாதலா ரெனற வாறே 

பைமபுதற பலபூ மலா 

Hon pS FG பண்புமா ருடைததே (3) 
நனறே காதலா ரெனற வாறே 

GOH sie சணணிக கோவல। 

பெருகதண ணிலைய பகசுமு முடைததே. (a) 

son p wi ger செனற வாறே 

தண்பெய லளிசச பெழுகி 
ணெணெசுடாத தோனறியுந தள வழு முடைததே. (௧0) 

௪௪. /றவணிப்பத்து முற்றிற்று, 
oe 

௪௫--பாசறைப பத்து, 

ஐய வாயின செயயோய கிளவி 

கராரா ஞருமொடு சையறப பி7ஈதென 

கோயரனகு செயதன வெமககே 

யாமுறு தயரமவ எறீயினோ ஈன்றே, 

செனறவினை முடியாமமபிற காகாலம வரதவிடசது மீளப 
பெருத தலைமகன கலைமகளுழைநினறும வத தாசாஉராதகைகேட்டு இரக 

Bu. ga 

(ப னா.) சராகா ஞ்ருமொடு கோயகனகுசெபசன;, செயயோள் । 

யெனக கூட்டுச (௧)



apoveer. | ௪௫...-பாசறைப் பத்து. ௧௨௯ 

௪௪௨. பெருஞ்னெ வேர்ச னருர்தொழி றணியின் 

விருந் துனி பெலுதலு முரியண் மாதோ 

விருண்டுதோன் று விஈம்பி னுபாகிலை யுலகத் 

தீருக்ததி யனைய கற்பிற் 

குருமபை * மணிபபூட் புதலவன் யே, 

எ-து, வேர்தறகு _மழிபபிரிடலைமசன வினைமுடியாமையிற 

பாசறைக்கணிரு ஐ பருவவரவின்சட் சொலலிய து (௨) 

௪௪௩, ஈனிசேய்த் தென்னாது ஈற்ே ரே.நிசசென் 

Boag நிலவி னிளம்பிறை போலக் 

காண்குவெு இலலவவள கவின்பெறு சடா நுதல் 

விண் ணுய ரரண்பல வெளவிய 

மணணுறு முரசின் வேரதுதொழில் விடினே. 

டுதுவுமது. (») 

௪௪௪. பெருசதோண் மடவரற காண்குவெர் தில்ல 

நீண்மதி லரணம் பாய்நதெனத தொடி.பிளந்து 

வைநஈ நுதி | மழுகய தடகசோட் டியானை 

வென் வேல வேந்தன் பகசைதணிர் 

இனனுர் தன்னாட்டு முன்னுதல் பெறினே. 

டுலுவுமது (௪) 

௪௪(ட, புகழ்சால் சிறபபிற் காதலி புலமபத் 

Spt gob genus யருநதொழிற் ற்கட்டூ 

ஈலலேறு 1 தழீஇ காகுபெயர் காலை 

yor eR sr pi «Bap நெஞ்சம 

வல்லே யெமமையும் 6 வாவிழைத் தனையே. 

எது, பாசறைக்கணிருச தலைமசகன பருவவரவினசண் தலைமகளை 

Hers g செஞ்சொடுபுல்டது சொல்லியது (௫) 
ல் வ வைவதைவளுஸ்துக்கவமயயமைய வண்கை வெய்ய வல்ல வது 

(பி -ம்.) % மணிப்பூண்டபுதலவன' ர் *மழுல்யெ! 1 *சழீஇய' $ வர 

வழைத்தனையே' 
Hal



௧௩௦0 ஐங்குறு நூறு [ஐந்தாவது 

௪௪௬, முல்லை நாறுங் காரதல் கமழ்கொள 
ஈல்ல காண்குவ மா௮ யோயே 

பாசறை யருந்தொழி லுதவிரங் 

காதனன் னாட்டுப போதரும பொழுதே. 

எ- து, பாசமைக்கணிரு டி சம்பாசன பருவவரவினகண் உருவுவெளிப் 

பாரடுகண்டு சொல்லிய த. (a) 

௪௪௭, பிணிவீடு பெறுக மன்னவன் ரொழிலே 

பனிவளர் சளவின சாரலலப்ச ரெமமுகை 

யாடு 4 சிறைவண டவிழபபப 

பாடல் சான்ற காண் கமவ। ணு தலே, 

எ- து, வேகதறகு உறறுழிப்பிரிஈக தலைமசகன, வண வினைஞுற்கிமீஞும் 

வேட்கையனாபப பருவவரலினகண் தலைமக!ள நினை ௮௪ சொல்லியது. (௪) 

௪௪௮. 1 தழங்குரன் மாசம் காலை பியமபக் 7 

கடுஞ்செ வேந்தன் ரொழிலெதார் தனனே 

மெல்லவன் மருங்கின் முல்லை பூப்பப 

பொங்குபெயற் கனைதுளி காரெதாக தன்றே 

wee Con Bonu wer enol ga gis 

அஞ்சா தலமா னாமெதாச் தனமே, 

எஃ து, வேநதற்கு ற்றுழிப்பிரிகக கலாகன பருவம்வரதவிடத்திலும் 

மீளட்பெருது ௮ரசன செயதியும பருவததினசெயதியும களசெயதியும் ௬..றி 

BOG UB: (ஸ் 

௪௪௯௬. முரமபுகண் ணுடையத திரியு இகரியொடு 
பணைநிலை முணைஇய வயமாப புணாந்து 

திண்ணிதின் மாண்டன்று தேரே 

யொண்ணுசற் காண்குவம வேந்.துவினை விடினே, 

௭ - து, பாசறைக்கண வேகதனொடு வினைப்டொருட்டாற போந்திருர்ச 

தலைமகன அவ்வேககன மாறமுவேோதா தருதிமைகொண்டு 1 மீள்வானாகப் 

டொருஈ.தழித் சானு. மீட்சிக்குக தோசமைதத எலலைக்கணணே அவ்வரசன் 
டொருத்தர்தவிர்சத மீணடும் வினைபே பசொணடானாகச் சொல்லியது. (௯) 

(பீ-ம்.) % (இறை்ண்டழைப்ப' | தழக்குகுரல்' 1 48ள்வானாகப்பிரிர 
அழித் சேர்சமமத்து ௮௭ ழ,ுழைசசண்ட எல்லை



மூல்லை.]௪௬.--பருவங்கண்டி கிழத்தியுபைத்தபத்து, ௧௩௧ 

ஈட௦, * முரஈமா நிரட்டு மருர்தொழித் பகைசகணிந்து 
ஈாடுமுன் னிபரே (8டுகெழு வேர்தன் 

வெய்ய வுயிர்க்கு । ரோய் தணியச் 

செய்யோ ; ளிளமூலைப் படீடுபரென் கண்ணே. 

எ-து, வேட£ற்கு உறறழிபபிரிசத மகன் விண்முற்றாமையிற 

பாசறைக்கணிருக்து தன் மனஈகருகதுவாகாது (௧௦) 

௪௫, -பாசறைப்பத்து முற்றிற்று, 

~~efo— 

PF — LAM ASAT நிமத்தியுரைத்த பத்து. 

—— meter 

ees. கார்செய் காலையொடு சைபறப் பிரிந்தோர் 

தோதரு விருர்திற் 6 ஐவிர்குகல் யாவது 
மாற்றருர் தானை நோக்கி 

யாற்றவு மிருத்தல் வேர்தன.து தொழிலே. 

எ-.து, வேந்தற்கு : ற்றுழிப்பிரிந்க தலைமகன் குறிக்தபருவரனைந்து 

ஆற்கியிருக்சகலைமகள அப பருவவரவினகட் பாசறையினின்றும் வந்தார் 

அரசன்செய்தி உறக்கேட்ி புற்றாளாயம் சொல்லியது. (௧) 

௪(௨. வறர்த ஞாலர் தெளிர்ப்ப வீசிக் 

spas லெழிலி காரசெய் தன்றே 

பசைவெங் காதலர் திறைதரு முயற்சி 
linear Gray ளாய்சவின் மறைபப் 

பொன்டுனை பிரத் தலர்செய் தன்றே, 

௭-2, குறித்தபருவத்து வாராது சலாகன் பகைமேல்முயல்கன் ற 
முயற்சிகேட்ட தலைமகள் © Wig. (௨) 

௪௫௩, | அவறொறுந் தேரை செவிட்ட மிறாதொறும் 
வெங்கூரற் புள்ளின மொ லிப்ப வுதுக்காண் 

கார்தொடங் கன்ருற் சாலை யதனா 

னீர்தொடங் இனவா னெடுங்கணவர் 

Car gira Bera aries னானே, 

(பி-ம்.) * (மூரசமா.து! ் *நோதணிய” ர இடைமுலை! § ‘seq se 

wre | அவலம்"
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எது, பருவச5ணடு ஆறருளாகயெ தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லியது. 

(ப-ரை,) *தேர்தொடகளெருல்' என்பது தோ வர தீதொடங்குத்ல் 

இல்லை.பாயி௰று, எ-று (௧) 

௪௫௪. தளவின் பைங்கொடி தமீஇப பையென 

நிலவி எனன மேரரும்பு பேணிக 
காாநயஈ தெய்து முல்லையவா 

தோஈயர் துறையுமென் மாமைக் சுவினே. 

எ-து, பருவவாவின்கண் கலைமகள் ஆறருளாப5 சோழிக்குச் சொல் 
லியது (௪) 

௪டடு. ௮ரசபகை தணிப முரசுபடச் சனைழி 
யார்குர லெழிலி கார்தொடங் கின்றே 

யளியவோ வளிய தாமே Guna 

மின்னிழை ஞெகிழச சா௮ய்த ' 

தொன்னல மிழர்தவென் றடமென் மோளே, 

எ.து, ஆற.கவிக்குட தோழிசகுத் கலைமகள் சொல்லியது. 

(ப-னரா) அரசு பாசசணி/்து என்லாரும் மீஸ்வண்ண12 கார்வந்ததி ; 

(@) at 
இச் தோளுக்குரியவரோ போதரா, எ-று 

eGo, உள்ளார் கொல்லோ தோழி வெள்ளிதழ்ப் 

பகன்மதி யுருவிற் பகன்றை மாமலர் 

வெண்கொடி. யீங்கைப பைம்புத லணியு 

மருமபனி யளைஇய கூதி 

ரெருங்கவ ணுறைத றெளிததகன் ரோரே, 

எ-து, குதித்தபருவம வரவும தலைமகன வஈதிலனாக, ஆற்ருளாகய 

தலைமகள் தோழிக்குச் சொலலிய த. (௬) 

௪௫௭, % பெய்பனி நலிய வுய்தல்செல லாது 

குருகன ஈரலும பிரிவரும் காலை௪ 
BPG SOOO SVT HI Bove 

மறந்தமை கலலாதென் மடல்கெழு நெஞ்சே, 

எ- து, பருவவரவினகண் ஆறறுவிக்குர தோழிக்கு தலைமகள் சொல் 

லிய. ர ர ௪) 

(பி-ம் ) க /பெபர்பனிஈளிய!
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௪௫௮. அணார்க்காய்க் கொன்றை குழற்பழ மூற்த்தன 

வதிர்பெயற் கெதிரிய சதர்கொ டண்மலர் 

பாணர் பெருமகன் பிரிந்தென 
மாணல மிழர்சவென் கண்போன் றனவே. 

எ- து, பருவங்குறிச்னுப் பிரி்ர தவோகனவரவுபார்த்திருக்த தலைமகள் 
பருவமுதிர்ச்சிகூறி ஆறருளாயுலா ௭௮௮, 

(ப -மை.) சிதா - சிர்றுசல, (௮) 

௪௫௯. மெல்லிறைப் பணை சசோட் % பசலை தீரப் 
புல்லவு ! மியைவது கொல்லோ புல்லா 

ராரரண் கடந்த சீர்கெழு தானை 
வெல்போ வேர் சனொடு சென்ற 

நல்வய லூர னறுர்தண் மார்பே. 

எ-து, 'வேந்தன் வினைஞமுற்றினன் ; நின்காசலர் கதகெவருவர்'; எனக் 
1 கேட்டதலைமகள் சோழிக்குர் சொல்லியது (௯) 

௪௬0. பெருஞ்சின வேந்தனும் பாசறை முனியா 

னிருங்கலி வெற்பன் மாதுர் தோன்றா 

தீதையிலை வாஜை முழுமு,க லசைய 

வின்னா வாடையு மலைக்கு 

மென்னா குவென்கெ! லளியென் யானே. 

எது, வேந்தற்கு _.ம்றுழிப்பிரிந்த தலைமகனைப் பருவழுதிர்க்சியிலும் 

வரக்காணாஅு தலைமகள் சொல்லிய த. (௧௦) 

௪௬.--பருவங்கண்டு கஇழத்தியுரைத்தபத்து முற்றிற்று, 

ஆவை 

சட —'3 STL) வற்புறுத்த பத்து. 
வ இனத்துவ வைனை 

௪௬௧. வான்பிசிர்க் கருவியிற் பிடவுமுகை தகையக் 
கான்பி௫ர் கழபக் கார்தொட்க் கின்றே 

பினையல் வாழி தோழி யெனையதூ௨ 
நிற்றுற தமைகுவ ரல்லா் 

வெற்றி வேர்தன் பாசறை யோரே, 
    

் (பிஃம்.) %&/பயலைகீல்க' ர 'இசைவத" 1 'கேட்டதோழிக்குத் தலைமகள் 

சொல்லிய த' ் *



௧௩௮3 ஜங்கு௮ுதாறு [ஐத் தாவது 

எஃது, பிரிதிடை வே.றுபட்டமெத்தியைச் தோழி வரவுகூதி, *உரைத்தி 

பருவம்வந்ததர்சலான் அவர்வருவா” என வற்புறிஇயத. 

(ப- மை.) (கானபி௰ர்கற்ப'என்ற.து, 'மழைபெய்திட்டால் மரம்பெய்யும்' 
என்னும் முறைமைபற்றிக் om Musa (௧) 

௪௬௨. ஏதில பெய்ம்மழை காரென % மயக்கிய 

பேதையங் கொன்றைர் கோதைரிலை நோக்கி 
* யெவனினி மடர்தைநின் சலிழ்வே நின்வயிற் 

றகையெழில் வாட்டுந ரல்லர் 

முகையலிழ் புறவி னாடிறர் தோரே, 

எ- து, பருவங்கண்மி வே நபட்டசமெத்தியைக் தோழி, “பருவமன்று” 

என வற்பு?இய,த. (2) 

sorters ஈழுமலர் கவின்பெறத் தொட..ரிரின் 

னலமிகு கூந்த றகைகொளப் புனைய 

வாரா தமையலோ விலசே நேரார் 

காடுபடு நன்கலர் தரீ இயர் 

நீடினர் தோழிறங் காத லோரே, 

எ-து, குறிக்கபருவம்வரவும் தலைமகன தாழ்த் துழிச் தோழி காரணம் 

கூறி வற்புறிஇய து. (௯) 

கண்ணெனக் சருவிளை மலரப் பொன்னென 

விவாகொடிப் ; பீர மிரும்புதன் மலரு 
மற்சிர மறக்குக ரல்லாநின் 

னற்றோண் $ மருவாற் குலமரு வோரே, 

எ-து, வரைந்த ௮அனுமைக்கண்ணே பிரிர்ச தலைமகன்குறித்த பருவம் 

வர்.தழி, இதனை மறர்தார்' என்ற தலைமசட்குத் சோழி, *வரைவதற்குமுன்பு 

அவரன்புடைமை இனுவாகலான் மறச்தல்கூடாது' என ச்சொல்லி வற்புநீஇ 

(௪) 

art. 

= oie, 

al hts 

௪௬௫. | நீரிகு வன்ன நிமிர்பரி நெடுக்தே/ 

கார்செய் கானம் பின்படக் கடைஇ 

மயங்குமல ரகல நீயினி.து மயங்க 

வருவர் வாழி தோழி 

செருவெங் குரு? றணிர்தனன் பகையே. 
eal eee ce wt ae 4" ten ait (தள் 

(பி-ம்.) * *மயல்பப்' 1 எவனனி' | *பீரமிகும்புதல்' $ 'மறுவரல்! 
| 'சீரிரிகுவன்ன '



முல்லை] ௪௪--தோழி வற்புறுத்த பத்து, ௧௩௫ 

எ- த பருவங்சண்டு வற பட்டதலைமகளை, Capa Awan sar 
ளெனக்கேட்டதோழி, /வருவர்' என வற்புறிஇய ௪. 

(ப-ம.) *சீரிகுவன்ன' என்றது... (௫) 

௪௬௬. வேற்.துவிடு வியு.க்தொழி லெய்தி யேர்துகோட் 

டண்ணல் யானை யாசுவிடுத் தினியே 

யெண்ணிய நாளகம் வருதல் பெண்ணியற் 

காமர் சுடர் ந தல விளங்குந் 

தேமொழி யரிவை செளிர்திரன் யானே, 

எ- து, பிரிவின்கண் .௱ராளாகியசலைகளை -அவர்2பானகாரியம் இடை 

பூறின்றி முடித்துவருகல் பல்லாற்றுனு்செளிகதேன்' எனக் சோழிசொல்லி 

ஆத்.றுவித்தளு. (௬) 

௪௬,  புளையிழை ரெ௫ிழா சாறுப் கொந்துநொர் 

தினையல் வாழியோ விகுளை வினைவயிற் 

சென்மோ நீடினர் பெரிதெனத் தங்காது 

நம்மினும் விரையு மென்ப 

வெம்முாண் யானை விறற்போர் வேந்தே. 

எது, சலைமகன் வினைவயிற்பிரி। நற்றுளாகிய vos sé தோழி 

வற்புறிஇய ௮. 

(ப-ா.) (சென்மோர்ரீடினர் பெரிது எள்ப.த..... (ar) 

5 bell Heme & PUSS தேரை தெவிட்டக் 

கார்தொடங் இன்றே காலை யினிகின் 

னேரிறைப் பணைத்தோட் கார்விருச் தாக 

வடி மணி நெடுந்தேர் சடைஇ 

வருவ ரின்றுநல் காத லோரே. 

எ-து, பிரிவுநீட நற்றுளாய தமகட்ரூச் தோழி பருவம்காட்டி, 
இன்றேவருவர்' என வற்பு,பிஇய.து. (௮) 

௪௬௬. பைர்தினை யுணங்கல் செம்பூழ் கவரும் 

வன்புல “நாடற் றரிஇய வலனேோர் 

பங்க ணிருவிசும் பதிர வேறொடு 
பெயறொடங் கன்றே வானங் 

காண்குவம் வம்மோ பூங்க ணோயே.



௧௩௬ ்.... ஐங்குறுநூறு | ஐந்தாவது 

ளது, பிரிவு$£ட நற்றுளாயெரலைமகட்குத் தோழி, அவரை நமக்குச் 

சீருதற்கு வர்ச.தகாண் இப்பருவம்' எனக்காட்டி வறபுநீஇய.து 

(ப = GH ) வன்புலகாடன்' என்றது அக்க... பய (௯) 

௪௭௦. இருநிலம் குளிர்ப்ப வீசி பல்கலு 

மரும்பனி யளைஇய % வற்டிரக் காலை 
யுள்ளார் காதல ராயி ளெைளிழை 
இறப்பொடு விளங்கிய காட்ட 

மறக்க விடுமோரின் மாமைக் கவினே, 

எ-து, பருவம்வகததுகண்டு தாம குமிரசஇசனை மறக்தாரென வேறு 

பட்ட தலைமகளை சோழி வற்பு3 இய. (௧0) 

௪௭--தோழி வற்புறுத்தபத்து முற்றிற்று, 

po 

௪௮ பாண பத்து, 

  

௪௭௪. எல்வளை நெகிழ மேனி வாடப் 

பல்லித முண்சண் பனியலைக் கலங்கத 
து.றர்தோன் மன்ற மறங்கெழு குருடி 

லதுமற் முணார்சனை போலா 

யின்னும் வருதி பென்னவர் தகவே, 

௭- து, பருவவரவினகண grorGiats பாணன்கூறியவழித் தோழி 

சொல்லிய ௮. (௪) 

௪௭௨, கைவல் சீறியாழ்ப பாண நமரே 

செய்த பருவம் வர் தநின் றிதுவே 

யெம்மி ணரா ராயினும் தம்வயித் 

பொய்படு ளெவி காணலு 

* மெய்யா ராகுத னோகோ யானே, 

எது, கூறிததபருவம வரவும் தலைமகன் வரானாயெவழித் தாதாய் 
வத பாணற்குத் கோழி கூறியது, ௨) 

பி © he) ok Se Ay sand’ + எயயாராசல்' fy



முல்லை,] ௪௮-பாணன் பத்து ௧௩௪ 

௪௭௩. பலர்புகழ் சிறப்பினுங் குரு ஓள்ளிச 

செலவு ஈடக்தனை யாயின் மன்ற 

வின்னா வரும்பட ரெம்வயிற் செய்த 

பொய்வ லாளா போலக் 

கைவல் பாணவெம் மறவ। தீமே, 

எது, 'தலைமகன்பிரிசதசாட்டிஐ செல்வேம்' என்று அவள்பாணற்குர் 
தலைமகள் சொல்லியது. (௩) 

PIP, MUM ri geo Mwah கழுத்தோர் 

செய்யாண் சிதைக்க செருயிகு சானையொடு 

சுதழ்பரி நெடுதே ரத/ பட் கடைஇர 

சென்றவாத் கரூகுள லென் னு 

் நன்மு லம்ம பாணன தறிவே. 

ar = gs, பிரிவினகண் ஒற்முவைகண்டு, 4 சரடச்செனறு அவனைக் 
கொணார்வல்' என்ற பாணன் கேட்ப தலைகள் ௩ றியது (௪) 

௪.௭௫, தொடிநிலை சலங்க வாடிய தோளும் 

வடிஈல னிழந்தவென் கண்ணு சோக்கிப் 

பெரிதுபுலம் பினனே சீறியழ்ப பாண 

னெம்வெங் காதலொடு பிரிக்தோ 

தம்மோன் போலான் பேரன் பீனனே. 

எ - து, பிரிலின்கண் வேறுபட்டமலை கள் சலைமகறுழைரில் pare srt 

சேட்பத் சன்மெலிவு கண்டு இர பாணனை / 0 ாழிக்கு மகிழ்ர்தூசொல் 

லியு, (டு) 

௪௭௬. கருவி வானங் கார்சிறந் தாரப்பப 

பருவஞ் செய்தன பைங்கொடி. முல்லை 

பல்லான் கோவலா படலைக் கூட்டு 

மன்பின் மாலையு முடைத்தோ 

வன்பில் பாண வவர்சென்ற % நாடே, 

எ-து, 'பிரிவால்முமை அவற்கும உளதன்றே, நீ வேழுபடுதின்றது 

என்னை ?' என்றபாணத்கும் தலைபகள் கூதியம. (a) 

(பி-ம்.) %/சாட்டே' 

கலு



Si. 2 HS Dg (ஐீதீதாவது 

௪௭௭, பனிமலர் நெடுங்கண் பசலை பாயத் 
துனிமலி தயாமொ டரும்பட ர௬ுழப்போள் 

கையறு % நெஞ்சிற் குயவுத் துணை பாகச் 

சிறுவரை த் தங்குவை யாயிற் 

காண்குவை மன்னாற் பாணவெர் தேரே, 

எஃது, தலைமகண்மாட்ப்ப பாணனை. தாதாகவிமிதச  தலைமசன 

கூறிய, (௪) 

௪௭ல. நீடின மென்று கொடுமை தூற்ற 
வாடிய நுதல வாகிப | பிறி.துறினைந் 

தியாம்வெம் காதலி நோய்மிகா சா௮ுய்ச 
சொல்லிய து ரமகி நீயே 

முல்லை ஈல்யாழ்ப் பாணமற் றெமக்சே, 

எஃது, பிரிரழுறைய தலைகன,  சலைமசள்விட்ட 'தாசாயசசெனற 

பாணனை, (வள் சொல்லியதிறம ஈறு! எனச கேட்டத (௮) 

௪௭௯, சொல்லுமதி பாண சொல்லுதோ நினிய 
நாடிடை விலங்கிய வெமவயி னாடொறு 

மருமபனி FG S உருளில வாடை 

தனிமை யெவ்ளும பொழுதிற் 

பனிமலாக் கண்ணி கூறிய தெமக்கே 

a- gi, தலைவிவிடக தாசாயச்சென௦ பாணனமாறறங் கூறச்சேட்ட 
தலைமகல), *இவ்வாடைவருத் கத்தி கு காச இன்றுங்க. றவேண்டும்' 
எனக் கூறியது. (a) 

௪௮0, ரினச்கியம பாணரு மல்லே மெமக்கு 

நீயுங் குருசிலை யல்லை மாதோ 

நின்வெங் காதலி தன்மனைப் புலமபி 

மிரிச pans ணுகுத்த 
பூசல் கேட்டு மருளா தோயே. 

எது, தலைமகட்குத்தூதாபப் பாசறைக்கட்செல றஉபாணன தலைமகனை 

செருற்கிச் சொல்லிய ௮, (௧௦) 

௪௮/--பாணன்பத்து முற்றிற்று, 

mtn 

a nate mee meme oven ona ஸல் own இமைய ene eevee மை  சனவசைனைம்யவய வையை சவத வ வவ, 

(பிஃம்.) % (நெஞ்சத் துயஏத்துணையாட' 1 (பெரிதுரினைத்து' (பெரிது 

நினது ‘ (௮)



மல்லை] Sn 
௪டைதேர்விபர்கொண்ட பத்து, bor 

பந்த வ்கையை 

eos. சாயிறைப பணைத்தே! எல்வரி யலகுற் 

சேயிழை மாதரை யுளளி கோப்விட 

முள்ளிட் © மதி வலவரின் 

புளளியற் கலிமாப் பூண்ட GaGa. 

எது, வினைமுறநி4ீண்ட கலை சன சோப்பாகழகுக் Mugs 

இனி வருகீன்றபாடட ஒன்பதிற்தம் இஃது ஒர்கும். (a) 

eae, AghIonip ii tena FHOI Osa Rs $1 & 

வல்விரைர் து Simin ite kava ae 

வென்றடு தானை வேர்தனொடு 

நாளிடை சேப்ப னாழியி னெடி.தே. (a) 

௪௮௩. ஆறுவனப பெய்த வலாதா பினவே 

வேந்துவிட் டனனே மாவிரைக் தனவே 

முன்னுறச் கடவுமதிப/க 

ஈன்னுத லரிவை தன்னலம் பெறவே, (௩) 

௪௮/௪. வேனி னீங்சக் காரமழை தலைஇக் 

காடுகலின் கொண்டன்று பொழுறு பாடுசிறந்து 

Sg LIS, கடவுமதி பாக 

நெடிய நீடின நேரிழை மறக் g (௪) 

௪௮0. அரும்பட ॥வல மவளுக் தீரப் 

பெருந்தோ ணலமவா யாமு மயங்க 

வேமதி வலவ தேரே 

மாமருண்- டுகளு மலரணிப் புறவே, (டூ) 

௪௮௬, பெரும்புன் மாலை யானாது னை இ 

யரும்பட (HPSS wa ay தென்றும் 

புல்லி யாற்றுப் புரை யோட் காண் 

வள்புதெரிர் தூர்மதி வலவநின் 

புள்ளியற் கலிமாப பூண்ட தேரே. (ச) 

கடட reece அல அணை கக “se 

(பி ம்.) * வென்வேல்" 

  

enema வ aN ate



௧௪௦ ஐங்குறுநூறு [ஐந்தாவது 

௪௮௪. இதுமற் பிரிர்தோ ௬ள்ளும் பொழுதே 
செறிதொடி யுள்ள முவப்ப 

மதியுடை வலவ வேமதி தேரே. (or) 

௪௮௮. கருவி வானம் பெயரொடக் கின்றே 
பெருவிறற் காதலி ௧௫:௦௨ பொழுதே 

விரிய ஈன்மாப் பூட்டிப் 

பருவர றீரக் ஈடவுமகி தேரே. (௮) 

௪.௮௯, அஞ்சிறை வண்டி னரியின மொய்ப்ப 
மன்புல (௬ (மல்லை மலரு மாலைப் 

பையு ணெஞ்சிற் றைய லுவப்ப 
துண்புரி வண்கபி நியக்கிரின் 

வண்பரி நெடுச்தே கடவுமத விரைந்தே, (௯) 

௪௯௦, அர்தீங் களவி தான்றா வெம்வயின் 

வந்தன று , உ ௨2௪௪ ௪ கசக்க டக 

வாப்மணி Andie ai கடும விரைந்தே, (௧0) 

௯. தேர்விபங்கொண்டபத்து முற்றிற்று, 

fem 

௫௦.--* வாவுச்சிறப்புரைத்த பத்து. 
அன்ன Spanien 

ees. காரஇர் காலையா மோவின்று ஈலிய 

கொற்.துசொக் துபவு முள்ளமொடு 

வந்தனெ மடர்தைநின் னேர்தா விரைந்தே, 

எ-து, வினைமுறறிப் புகு சகலைமகன் க&விக்குச் சொல்லியது (a) 

௪௬௯௨, நின்னே போலு மஞ்ஞை யாலறின் 
னன்னுத னாறு முல்லை மலர 

நின்னே போல மாமருண்டு * கோக்க 
நின்னே யுள்ளி வந்தனெ 

னன்னுத லரிவை காரினும் விரைந்தே, 

டுதுவுமது. ce) 
serene sie SH tthe ci meaetene Rit வ a in ny 

  

செச்சவைசசள்மைமை வப வைத வளசக்கைய 
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முல்லை.]  ௫௦--வரவுச்சிரப் ரைத்த பத்து. ௧௪௧ 

௪௬௩. ஏறுமுரண் இறப்ப வேறெதி ரீரங்க 

மாதர் மான்பிணை மறியொடு மறுகக் 

*ு கார்தொடங் இன்றே காலை 

நேரிறை முன்சைநின் னுள்ளியாம் வரவே, 

இதுவுமது. (௩) 

௪௯௪, வண்டுதா தூததக் தேரை செலிட்டக் 
தண்கமழ் புறவின் முல்லை மலா 

வின்புறுத் தன்று பொழுதே 

Barge anus gers Signy ur. 

இதுவுமது, (௪) 

௪௬, ர சென்னில மருங்கிற் பன்மலர் தாப்ப் 

புலம்புதீர்ர் தினிய வாயின புறவே 

பின்னிருங் கூர்த னன்னலம் புனைய 

வுள்ளுதொறுங் கலிழு நெஞ்சமொடு 

மூள்ளெயிற் றரிவையாம் | வந்த மாறே, 

இதுவுமது (௫) 

௪௯௬. மாபுதல் சேர 5 வாணொ இறப்ப 

மாமலை புலம்பக் கார்கலித் தலைப்பப் 

பேரமாக் சுண்ணி நிற்பிரிந் தறை 

தோடுணை யாக வர்தன/ 

பே! தவிழ் கூர்தலும் பூவிரும புகவே, 

எ-து, குறித்தபருவத்தின்கண் கலைமகன் வரலுழிக் சோழி சலைமகட் 

குச் சொல்லியது, (௯) 

௪௯௭. குறும்பல் கோதை கொன்றை மலர 

நெடுஞ்செம் புற்ற மீயல் பகர 

மாப மறுப்பக் கார்தொடங் கன்றே 

பேரிய லரிவைஙநின் லுள்ளிப் 

போர்தெங் குருசில் வந்த மாறே, 

இதுவுமது. (௭) 
meer beara ee ALT, eal talon iy ane ctetan eth கவல் அன்ட் comet ae SR iy RNR 
  

(பி-ம்.) * தார்தொடங்கின்றால்' 1 “செர்கிலம்' ] (வ$தவாலே' 6 (ர



௪௨ ஐங்குறு நாறு 

௪௬௮. தோள்கவி னெய்தின தொடிரிலை நின்றன 

நீள்வரி நெடுக்கண் வாள்வனப் புற்றன 

வேர்துசோட் டியானை வேக்து தாழில் விட்டென 

விரைசெல னெடுர்தேர் கடைஇ 

வரையக காடன் வந்த மாறே. (௮) 

இதுவுமது, 

௪௬௯௯ பிடவ மலரத் தவவ TITUS 

SIT Sal ow கொண்ட கானங் காணின் 

வருக துவள் பெரிதென வருர்தொழிற் சகலா.து 

வந்தன ரானம் காதல 

ரந்தீங் ளெவிரின் னாப்ஈலல் கொண்டே. (a) 

இதுவுமது. 

Boo. கொன்றைப் பூவிற் பசாத வுண்கண் 
குன்றக நெடுஞ்சளைக் குவளை போலத் 

தொல்கவின் பெற்றன விவடகே வெல்போர் 

வியனெடும் பாசறை நீடிய 

வயமான் மோன்றனி வந்த மாறே, 

எ.து, வினைஞுற்றிவர்த தலை௦கற்கு,ச் சோழி சொல்லியது, (௧0) 

௫௦.--வாவுச்சிறப்புரைத்தபத்து முற்றிற்று, 

ஐநீதாவது 

ip Yow ph BS ww 
nce pen 

பேயனார். 

வெவதுவ இலைத 

ஐங்குறு நாறு முற்றிற்று. 
கலைவ ளறவைநிதவைய 

மருதமோ ரம்போகி நெய்தலம் மூவன் 

கரு.தங் குறிஞ்சி கபிலன் - கருதிய 
பாலையோத லார்தை பனிமுல்லை பேயனே 

நூலையோ தைங்குறு நூறு. 

இச் சொகை தொசுத்தார், புலத்துறைழற்றிய கூடலூர்கீழார்; இத் 

தொகை தொகுப்பித்தா£ யானைத்கடசேய் மா நீதாஜ்சோலிநம்பொறையார், 

sree, at
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அடியிலுள்ள பாடல்கள், ஐங்தறுநாற்றுக் சையெழுத்துப்பிரதிகள் பல 
e 

ap bp காணப்படவில்லை; தென்காசிச் சுப்பையாப்பிள்ளையவரகள்வீட்டுப் 

பிரதியொன் தில் பட்டும் இரு ஊமையின், சுனியே பதிப்பிக்கப்பட்டன:.- 

& உள்ளார் கொல்லோ தோழி எெவெனப் 

பருர்துலீழ்ர் தெடுத்த பைர்த& யரவங் 

சாதறு கவ தேப்ச்குர் 

திதுறு சளளியங் காடிறக தோரே, 

௨  உள்ளா£ கொல்லோ தோழி முள்ளுடை 

யலங்குகுலை யீந்தின் லெமபிபொதி செங்காய் 

தகில்பொதி பவள பேய்க்கு 

கஇல்படு கள்ளிபல் காடிறர் தோரே, 

(தோல். இடைச் சூ.௩௮-ந,யடலவ் சளை wy. aoe; UN. BI, oH ~ 1d 
* ட 7 ர cor. ‘ ச A « பா, உரை) கு Ben ee (a6, Gv Puke கத, சத 

ஜா ஃ. ஆப 27, மோ ப omy. 97, த். பே, 
௩, உள்ளாா கொல்லோ தோழி மூளளுடை 7 

பிலவ மே.றிய சலவ மஞ்ஞை 

பெரிபுகு மகளி ரே ய்க்கு 

மரில்படு கன்ஸியங் காடிறக தோரே, 

௪. உள்ளார் கொல்லோ தோழி வெள்ளைப் 

புழுங்க னெல்லின் பொரிவீழ்த் தென்ன 

லுண்குழிப் புற்றின் மண்கா லியல் 

கோல்பிடி. குருட ரேய்க்கு 

Lo gio கள்ளியம் காடிறந தோரே, 

ட, எம்மூ ரல்ல தூ£ஈணித் தில்லை 

வெம்முரட் கெல்வன் சதிரு மூழ்த்தனன் 

சேந்தனை சென்மோ பூந்தா£ மாப 

விளையண் மெல்லியண் மடர்தை 

யரிய சேய பெருங்கான் யாே p. 

(Gaia. 943. % #0 % இறை ரூ.௨௩ உரை,
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௬, அடும்பம னெடுங்கொடி யுள்புதைர் தொளிப்ப 

வெண்மணல் விரிக்குண கண்ணா துறைவன் 

கொடிய னாயினு மாச 

வவனே தோழியென் லுயிசா வலனே. 

(தோஷ களவு சூ ௨0 r.) 

Cp « Cg ae: பெக் 3 a , Cum
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தண்கமழ்புறவ (21 மலைசள துருணக்கை நினைத்தல் 326, 

திண்கயத்திற் பலர்படிகல் கு 327 
சண்டமைச்கொடிச்சி 2-0 சலைமசன், எ்ளம௫ழ்ச்ி 383 
தீண்டா( அமையா த) நலம் 215 தலைோகன்  என்தோட்சவினையும் 
தண்ணந்துறைவன், 111, |), 115, அயிலயும்கொண்டுசென்றான். 811 

115, 161) 10% ப 111 தலை கன்சொல்லாுபிரிச்துழித 

    

      

  

தண்ணளி 13, 2200 கலைகள் வேறுபடு, GO 315 

Bein oor Mie ZI, Tt | OBL ராத் தயரொடுபுன லா 

தண்ண றுநெய்தல் 190 டல் 64 
தண்ணுமை 912) தலைகன் மறைத்தல் 64, 71, 75 
தண்ணென் கிரின் - கண்ணொென்றது, | nina வேர்தற்குத்தாளைத்தலை 

1 13) வனுப் ஒழுகல் 420 
கண்பகவேனிலின் பறுகர்ச்சி 90 சலைமசனும் கலைமகளும் பு,கள்வ 
தண்பெயல் பொழிஈதவின்பம் Ary () 60) பாடல்கேட்டிருத்தல் 410 

திணத்தல் - பிரிதல் 83, 199 தலைவனபகற்கு நிச்சண்வருகல் 186, 
ததை ரருங்யெ)யிலைவாழை (60. 
தந்தது 247! கலைவன்பிரிர்கபோது நீல்னெ 

தர்தைபெயான் - பாகன் 00. 1/5), ட கலைவியின் அழகு அவன்வந்த 

102.1 போதுவருகுல் 194, 208 

சந்ையாகிய கேழல் ததி தலைவன்மசவுக்குப்பாலாட்டுக் தலை 
கப்பல் - சவறுதல் 202. வியின் இருபுறமுயங்கல் 404 
தம்மோன் - தம்மவன் 7: | தலைவன், மணைலியிடத்தினும், 106 
தமர் - உறவினர் 115, 18): ஸிடத்த மனமமர்தல் 
திமாபொன்னணிதல் | தலேவன் மார்பிற் தலைவி ஜயிலல் 14 205 

தீரீஇ 169 | தலைவன் மார்பு 14, 25, 205 
தரீஇயர் - சரவேண்டு. 102 தலைவன் மலைவிக்குப்பாணன் தாதா 

தருக்கி - செருக்குற்று, மிக்கு ட தலி 131-40 
தீருக்கும் 01 சிலைவளுக்குத் கலைவியிடமுள்ள 
தருகுவல் 1111 அனபு 281, 28%, 291 
தருதல் 24 | தலைவனுக்குத்தாமரைப்பூ 20 
தரூஉம் B92 | கலைவனைமறைழ்தமலையைத் தலைவி 

தலைஇ - சொரிர்.து 811) வாழ்த்தல் 919 

தலைஇய 418, 457| தலைவிக்கும் சலைவ௫ுக்கும் குடிப் 
தலைசாய்த்தல் 269) பிறப்பும் உருவமும் நலனும் 

தேக் தந்தோர் 9201 ஓச்திருக்கதேண்டுமென்டு. 108 
தீலைத்கலைக்கொள-ஒவ்வொருவருக் கீலைவி பாலுண்ணல் 108 

தீம்மிடசசே தம்மிடச்தே கொ தலைவிபின்னாகமறையவச்து தலை 
ள்ள 89) வனுடைய கண்புமைத்தல் 293
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தலைவி, மணத்தின்பொருட்டுக் கன்ன மராயம் 379 
தெய்வத்ைவழிபடல் 2 | சன்றுள்ளே சொல்லல் , 174 

தலைவியிட$ துரை த்தல் "93 கன்ைப்புகழ்ச்துகொள்ளுசல் 921 
தலைவியின் தாயகோபித்தல் 87, 976 | சனித்துறைதல் 14] 
திலைவியின் மனறிலை 295, 317 . சனிசத் துறைய BOG oH 195 
தலைவியைக்கனவிதகாண்டல் 323 சனிமையைஎள்ளல் 1719 
GOS OWING TREE FO குளிர்ந |ந1௮ம் - பரக்கும் 208, 219 

தமை 320, 95) 397 சாதுய - பரந்து. 27, 328, 345, 

தலைவியோடு பு.தப்புன லாடல்... | 495 
நீல்வி விளையாட்டு விருப்பினாற் | BIT yd “ 308 

பொழிலகமபுகுதல் 281 | தா அயிழந்த தமுவரிக்குருளை 208 
தலைவிளையைச் (மூகலில் விளநத தாக்க: மோத ய 

விளைவை) கானவர்கொயதல் 270 | சாச்சணற்கு - திண்டிவருதி FRE 

திவஞ்செ.பப்தல் 112 | தெயவம 20 

திவகனி, (ஒருபொருட்பன்மொழி) 060 | area 380 
திவரனிகிவ5 சன சண், 80, 8920 தாதார்ர்து 110 
Bali Door Duy sub 111 | சாசார்பிரசமூதும் போதார்புறவு 400 
கவலிலருகோப 820 | சாதார்பிர சமொய்ப்ப 111 
தவறு - குற்றம 110 (சாது - தேன ~ * 67 

சவிர்தல் 119, 151 | சா.துண்பறவை 02 
தவிராது நோக்கல் 201 சாதாசல் 89 
தீழங்குர ல்- மூழங்காகு re | 15 | EM Deo) IT 6, 2, De, 68, 01 131 

சமீஇ - தழுவி GL 11, 11 காமவரபகூச் தலைவனுக்கு 20 
கழீஇய 21)2, 110 காமரையன்னபுதல்வன் 424 

Sipe. 250) | காய, ச்சையரிடையேகுழந்தை 

திழை - சிளிராலுமலராலஞ்செய்யப் படிக்திரு த்தல் 41] 

eae டைலிசேடமுி, 15, 13, சாய்பே ற்கழறியது So 

19, [11 187,201, 211, 250, 901 | காய மசனிரைஅடச்சியொழுகல் [80 
திழைகொள்ஷதல் [17 சாய, வேலன்மாற்றம்மெயயெ 

கிழையடு்ஐல் 19, 1) 1) ஸனச்கொள்ளல் 249 
GEO LPOOILN. itl eon ea Qa ® jg ev YO] (தாய 112 

Gm par oo mir'Bs Bs | 17 காயரென்னும்பெயர் 380 
Bon i 0. (6, 102 | சாமிழக்த(பன் 24) a5 eer 258 
தளர்ஈடைப்புதல்வன் ச 00 மாயின 183 
சீளவம் - செமமுல்லை 112 439),151, | சாயுழையதியாமைகூறல் 243 

10) 1 தரா - மார்பிலணியுமாலை 33, $2 

கிளவம்நனைதல் 499 189 

களவமலர் 122 சார்கமமுமார்பன் 182 
தளவின்பைகங்சொடி 421 தாராதோய் 138 
திளவு Aly, 447 தாலி(பலகறை)வலை 100 

களிசொரிசர்தன்.று N23 தாழ்ச்தல் - தாமதித்தல் 87, 80) 
தளிச்தென - அளித்ததாக 328 180, 317 

தளிர் மேனிக்கு 2, 170 | தாழ்ச்துவரையச்கரு தல் 180 
தளிரே என்ன புண்ணியஞ் சான் 1௦4 

செய்தாய் 905 | தானை - சேனை ர! 
தளை - கட்டு . | திரிரி - தேருருளை 449 

சறுசட்(அஞ்சாமை)பன் தி 201, 262 | திங்கள் 309
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அரும்பதவகராதி, 

இண்டேர் 17 
திண்பிணிபம்பி  இச்சென்றசட் 

டினையுடையடுகப்பம் 05 
இணைநிலைக்கோங்கம் | 15) 
இதலை - தேமல் 29, 72 
இிசலைமாமை 3 4 
இசலையல்குல் 0) 
திமிர்கல் - அப்புதல் BET 
Arwen - yo se - 326 
Bat திழையரினவ்) ் ay 

திருவிற் (வானவில்) சோலி யூர் 
சலியெழிலி சோர்தொடங் 
இன்று 125 

இிருவிறல்வியன்மார்பு 220) 
திரை அலை, 105, 107, 172, 199 
திரை திளைக்குமணல் 199 
இரை திளை தல், 111, 189 
இரைபாய்வோள் [2233 
இிரையிமிழின் னிசை 11) 
தில்ல, தில்லென்னுமிடைக் 

சொல்லீறுதிரிக்சத,!2, 201, 211, 
260, 571, 4129, 418, 441, 169 

இல்லை (ஒருவகைமரம்)வேலி [31 

இளைக்கும் - அசைக்கும், 
இடைவிடா துநெருத்கும், | 11,110 

Boe sii 67 

Bob - விதம் 1, 116, 33% 
இறம்புரிகொள்கையர்சணிர் 3ST 
இிறம்யாது 109 

இழை 119, 152, 

152 திறைதருமுயத்சி 
தினை, 90/1, 230, 261-263, 263, 

2), 23, 981, 28%, (00) 
தினைகாச்தல் 230, 281, 2598 
இனைச்குப்பொன் உவமை 26: 
இனைக்கு£ல் akg 
தினை சகொயதல் 260 
இனை த்சாள் 251, 2G | 

தினைப்பிண்டி 23) | 
தினைட்புன ம் 283 | 
இனைபாய்இள்வை 287 
இசைமாவுண்ணல் டட 06% 2 
இனையரிகால் 20 
தினையரிதல் Sd | 

இனையரிசாட்கண் அவரை விளை 
தல், 336 

  தினையுணங்குசல் 3807, 105, 409 

ae 

  

  

௧௭௭ 

இஃ யைக்குறக்திகொத்தல் 206 
* பூ ச் . ர ta தினையைப்பள் கிமே.ப்கல்20 1ஃ0:),205 

இினைவிளைதல் 260 
தீங்சரும்பு IY 

திங்கெவியள் - இனியசொல்லை 
யுடையவள் 169) 

திங்குசெய்வாயைப்போல தீ 

சோனி நவசலலது உண்மை 
வகையாற் செயயாய ast) 

தங்குழலாபர்பல் - இனியஅ.மபற் 
கண்ணையுடையகுழல் 212) 

தீன (அ்பம், பாவம்) இல்லாகுக 0 
Such pu; 20 
இஸ - இனிமை [85 

தியுறுமெழுகு, மன செ௫ிழ்ச் 

க்கு உவமை 2 
Bie 39] 
BiGehcns wt 444 

துகள் 116 
HBVQUG Puererip ta 113 
அஞ்சாறு 1148 

அஞ்சாளாகுசல் 107 
DCH - நங்க 905 
அஞ்குர்பாமம் 13 
அடுமெனவிழுசல் 6! 

MOL OFT MD « அடைக்கு 

கோரும் 358 
அணா - பழச்குலை 21 1 
அணாக்காய்சகொன்றை 126 
அணிடீர் - கெளிர்தநீர் 221 
இணை - அளவு 20, 01, 05, 18%) 
துணையோர் 50 
அணைவியர் 331 
அதிக்( gP)srosren i L06 
BIL{(Lias wib)2. nO pr 6 ah? 273 
அம்பி- வண்டினொருசாதி, 20, 215 
அம்பி சட்டளையையொச்சது 515 
அம்பிச்சினே 20 
அம்பிமாலையில் ஆம்பல்பாடுதல், 211 

து. ம்பைமாலையை இளையமகளி  : 
ரணிதல் 127 

அய்த்தல் 70 
BUS GeV» 242 
அயல்வருசல்- அசை சல் 12 
திபிலாமைக்முக்கடற் சீரை 172
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அவர் - இவப்பு, பவளம், 8), 18) 
வரரடையெயினர் 905 
வலை - தாவல், தொகுதி 16:5 
அவலைதசண்டுளி Lit, 163 
துவலையொலியிற் ச .றவெண்காக் 

கை துஞ்சல் 162 
திளிக்தல் 170 

BOS EO 359, 123 126, 457 
திறர்தகற்கொண்டு 393 
*றர்சமைதல் 16] 

MDE ST oa QUT Bye 109 
அறாஈதென - நீங்க 
அப்பு ௪ நீக்குவது 

அறுகல் - குண்டுக்கல், செருகி 
Ber wiv, 210, 239, 260, 262, 

277, 291 
அ.றுகல0க்கம் 262, 267 
அறை 5, 111-250 
அறைகளில் தெட்வங்கள்உறை 

தல் 3 
துறைசெழுசொண்சன் 140, ISI 
அறைகெழுதொண்டி. 16) 

அறைகேமூரன் 11, 12 
துறைஈணியூரன 20) 
ID DUI CRM BIG 2893 
துறையிரு 179 
அறைவன் - நெய்சனிலத்தலை 

wer, 105, 109, 110, E11, 
115, £4, 146, 152, 

113, 
oon 

துறைவி 13 | Og m sev 

அரும்பதவகராதி, 

தூவி - காக்கை, நாரை இவம் 
தின இறகு, 143,156, 391 

தூற்றல் 418 
தேப்பம் 15, 05, [05 
தெய்ய,அசைகிலை.பிடைச்சொல்; 

இதுதெயயோவெனத்திரிர்து 
வழங்கும் 64,69, 297 

தெயயோ 1.0 
செ.பவங்களுறையுக் தறை 33 

தெப்வத்தாலாயிற்றெனல், 159, 210 

| தெய்வத்தினனாயிற்றென்று 
வெறியெடுத்தல் 210 

தெய்வசசை வழிபட்டு மகப் 
பெறல் QT 

கெய்வபகத்தி, கடவுள் வாழ்த்து 
செயலம் கு 28 

' தெரியிழையரிவை "354 
தெரிவளை 94 
தெருட்வொர் - தெளியச்செய் 

வார் * 380 

தெலிட்டல்-ஒலித் சல், (5, 435, 405, 
404 

கெளிச்து-தெளியச்செயத,2। 50, 
456 
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உயர்கரைக்கான் ' படை .-௧0௦௯ | SORTS. WH vee eB



  

  

செய்யுள் முதற்குறிப்பகராதி. ao 

ட் ் ௩ 6 ர ௬ 

_ சேய்யுள், பக்கம். | சேய்யுள். பக்கம்- 
ச் 

கண்டிகு. பொண் வக ட | குன்றக்குறவன்் சாந் எள 

கண்டு.கு...யொள் ey | Ger BSG Devens ov ௦ ற 
சணடுூ.டு. வண்டல oon ஷி டகு ண் திச்குறவனார்ப் ௪௬ 

கண்ணெனச்கருவி ce BP குன் றக்கு றவனூ£ eT af 

கண்டொரகிளங்கு பட்்௧௬க ! குன்றசாடன் வடர 
கணங்கொளருவி ப. டஈ | கூதிராயிற்றண் க்சு 
கணமாதொலைச் 80 | Oa Pateunp we வட 
கதிரிலைகெடுவே ர கை.புறவீழ்க்கமை vee 

கரந்தையஞ்செ.று bee கக । கைவல்ீறியாழ் ves Bln 

கருங்கால்வேங்கை வடட aT கோடிச்சகொக்கு we FOL 

EHACETL Omer seul .,, ௬௦ | கொடிச்சிகூக்க ௬௩ 
கருங்கோட்டெருமைச்செ வ ௨௬. ! கொடிச்சியின bee ௬௦ 

கரும்பினெந்திரல் ௧௯. கொடிப்பூவேழ க ச 
கரும்புரஈடுபாத்தி ப... ௨5. கொன்றைப்பூவிற ee BHD 
கருவிரன்...வன்பற படட. ஐ. கோட்சரும்பாற்ற ட க்கட) 
கருவிரன்...வனபார் உட௮௬  கோபாரெல்வளை vee HO 
கருவ்வானங் ட. ௧௬௭. கோடுபுலங்கொ ௫௯ 
கருவிவானம் we 680) கோடுயர்பன் vas GO.8 

கரைசேர்வேழ bes ௬ சாத்தமாக்தபூழி உட ஒழ 

கல்.லாக்கோவல டட ௬௪ ப சாயிறைப்பணைத் வடக்கு 
கல்லிவரித்கி வடர சார திபலவின் wee iG 
கவிழ்மயிரெருத் ௨ டக்க. சராற்புறத்தபெ vee OT 
களில்பிடி சீட vee AB சிலம்பின்வெதி£ க ல லள 

க.நிவளர்ரிலம் oe | சிலம்புகமழகாந்த ves ௬௧ 

கன்னிவிடி.யற் 2௨ | Ravel puss see BOM 
காண்மதி.,.ரீயுரை . Fo. | இறுகட்பன்றி ,ூ,லொடு... Ws 
காண்மதி...விருங் bes 90 | இறுகட்பன்றி துறு 

காமங்கடவ ௪௨ | இறுதினைகொய்த 1 WA 
காயாகொன்றை ட. 5௨௩ இற தினைமேயந்த 90 

கார்கலந்சன்றா ட. கலா. ! இறுகணிவரைந்த vee GG 

கார்செய்காலை பட தநத சுரும்புணக்களி வைட இர 

காரதிர்காலை ட்ட ௪௪௦ ! ஜதார்குறர் ௮௭ 

கான லம்பெரு டட. சுக. மழ்கம்வம்மோ ven Fired 

கீழங்ககழ்கேழ பட 2. / செம்ரெலஞ்செறு ves க்ச 

குரங்கின் றல் உ ௮௩! செயலினைப்பொலி வடடக்கு 

கூ. ரவமலரமரவ .. goer செல்லியமுயலி க்ச௬ 

குருகுடைத் துண்ட .... தடு செவியிம்சேட்பினு ட உகு 

குறவர்முன றி ve AG) சென்னிலமருங்கு cee EHD 

GmBemsud Ho. 68 பட. ஈசு சேட்புலமுன்னி ௧௧௫ 

கு௮ம்பல்கோதை an SPS | சோல்துமதிபாண வட க்ரஹ 

GM MEG Mao Si ves எலி | Gao een pp ipa eee ௬௫) 

குள் சக்குறவன்சாகமடமகண்மன்௪௯ | தண்ணறுகெய்த ௫2 

குன்றக்குறவ.. ,கண்மே ௦ ௪௯ | தண்புனலாடுபூ bee find 

குள்றக்குறவ...கள்வண் vee TH | za Sore ருசி 

குன் றக்குறவ...சள்வமை vee ப | திழங்குரன ரச vee BQ 
குன்றக்குவவ..களணி ற தீளவின்பைங்சொடி வைட கலு



  

  

  

ச் 

2.0% சேய்யுள் மூதற்குறிப்பகரா தி. 

a e ச 4 * ஆ சு * . 

சேக்யுள். பக்கம். | செய்யுள். பத்கம். 

தன்பார்ப்புத்தின்னு vee க௫ , Oar gO sr gue ee BGO. 
நீன்ன.உராயமொடு vee EP நீழினமென்று க்கல்! 

தாஅயிழாத He. நீர்ரசைக்கு வடடக்கு 
தீரய்காப்பிறக்கு vs ௧0 தநீரிகுவன்ன woe lh 
திண்டேர்த்தென்ன உட கவு. சீருறைகோழி வடட கனு 
திரு ந்திழையரி ௧0௪ Rav roan ses & 
திறைமிமிழின்னி De. நுண்ணேர்புருவ ௬௭ 
தீம்பெருமபொயகை உட கச நுண்மழைதளித் we G08 
துணாக்காயக்சொன் vee Glin டறும்மனைச்டிலம் ௧௧௧௩ 
துணையோர்செல்வ we aot OpO meen papal) vee Finds 
அறததறகொண்டு roe GEM , நெடும்பொறை vee Bee 
அறையெவன ணல் உட்க... Oa Maren 7 Han vee YG 
தேரியிழையரிவை oe Gi Caw eA Gwe) vee SH 
கெறவதமம ௬௭. மெயததுண்க see HG 
தேர்செலவழுங்க vee SK. OUI GOT Mito vee Be 
தோடிரிலகலங்க பட்ட ௧௬௭ ! செயயொடுமய ves ௬௫) 
தோள்சவினெய் ree BHA நெருப்பவிர்கன ‘| BBE 
கோங்க ந்தலு .... ௫. நெதிமருப்பெரு ஏ. 
நமிழு௮அதயா வட ௭௩ (௩1 துமலாளர் (Bol 

LIK ST Fo) 22 புககொ vee ௧௯ 
தல்கு௦ிவாழியோ ட இர் ப பகபர்றழோன்று ve » 
PONG aM 10 BIBL டக்க புகண்றைக்கண் vee ௭ 
நத வடிமாறத் அரக உட்ச பகன்றைவான ves ௬௧ 
தறுவடி.பா௮ ச. துவிளை 2.௦ ( பஞ்சாயக்கூதகு வடட இத 
ஈீன்பொனனன bee ௮0 : பண்பிலைமன் ற bee ரகு 
உன்றே...குரு டட ௪௮! பண்பும்பாயலுங் wa A 
நன்றே...சடுபொ உட ௧௨௭ | பதுக்கைக்தாய we = GOH 
நன்றே...தண் ௧௨௮ | பரியுலடஈன் ௬ 
நன்றே,..ஈன் வ. ய பல்லிருங்ஃ ஈதல் , G2. Fi 

நன்றே...நில ன உ. | பல்லிருங்கூந்தன் wes சி 
Bon GD. 6 டட கவ. பல்ராழகினைப் wee BEL 
நன்றே...பைம் உட சம்ப! பலாபுசழிறப வடட க்கள் 
ஈன்றே...ஈ.றியு ௨௧௨௭ | பலரிவபெறல்வர ௨௭ 
moor D+. wen க | பழனக்கம்புள் ப ௨௦ 
கனே...யாலி உட ௧௨௮ பழனப்பனமீ ee OM 
நன்றேசெயத உட விகி. பழனப்பாகல் kee ௬௨ 
நன் சேபாண vee 70 : பரிமலாடெடுந்கண் க] 
நனிசேய.ச்சென்னா vee Get | பாவர்முல்லை we GAR 
நாடொறுங்கலி we 6% | பாயல்கொண்ட rr 
நாணிலமன்் ற ve ௪௧ | பிடவமலர்ந்த vee EGR, 
ராரரைநல்லினற் bee ௭ | பிணிலீடுபெ.றுக see (BHO 
B cor gm 8 6). we GR | etre ry titi. 5.8 vee MD 
நினனேபோலு ees ௧௪௦ | புகழ்சால்றெப் பட டக 

ரின்னொன்று ட ௪௧ | புணர்ந்தசா தலி படட க்க 
நின க்யொம்பாண உட்க | புரசிவர்கவைஇய ve , 
நின க்கேபன ற we கசு | புதல்வற்கவைஇயினன் .. ௧9௨



  

  

  

செய்யுள் முதற்குறிப்பகரா தி. ௨0௭ 

_ சேய்யுள். பககம். | Gailey, பக்கம், 
னை ௬ 

பு. தன்மிசை & pe wan Ble (பாகா i Ld vee உகு 

புதன்மிசைநுடங் ve ள் | போதார் ஈறு பட து 

புதுக்கலத்தன்ன one ௬௩ | மடஇழ்கனமாண் ee ஹி 
பு. துட்புனலாடி.ய tes 3௫ | மகிழ்மிகச்சிற wee BB 

புலக்குவேமல் os 5 படவளம்ம wee 

புலிகொல்பெண் MS மணந்தனையரு vee kt 

புலிப்டொ றிவேங் ககக | மணலாடுமலி ar 

Lar wif owt aos ரு ne Mascara ves வீ 

புள் ரமாவும் பட்ட தர | பாப இரகாதல bes ae 

புள் ஜொலிக்க உட க்கட | மயிலகளாலக்குமு. ப aD 

புறவணிகாடன் vee be VB} | LOUD OV BAM AT OL IG) | ப்ப ட 

புனகண்யா னை . & BT Lped) ipa Fay, Ae up oe dh th 

புன்புஉப்பேடை ட்ட சட.) மள்ளாகொம்முன் cee BBP 

புனனைறுண்டா டட குழு | மள்ளரன்னட ப ப ind 

புனலாடுமகளி , ட ந உ | பாள்ளர சவா படட திட்டு 

புனையிழைகெ௫ிழ ட க௩௫ | மழியிற ட்ப டட தச 

(பேர்பனிஈலிய ட. தட | மபலிராவி vee BHO 

பெயமணல்வரை vee orm | coco Bay ut bes i) 

பெயமணனழமுறற ய ars) | மடண்பிலகொள் வடடக்கு 

பெருககடத் FG vee ௬ | (மா ருண்சண படட த 

பெரும்கடற... துறை bee thls | lone) FASS vee ஈத 

பெருங்கடற. ௦ 65g bee ee | Lon ழயிடூ vee திட்ட 

பெருங்கடற் பொ we? | மாரிகடிகொள wes ae 

பெருங்கடற் யது bes ௫௦ | மாயவெள்ளோ டல 

பெருங்கடற் . யிருங .தீ... ஷி | Lon uf om படட தம 

பெருங்கடற்...யிருக..ரெ .. ௫௨ 1 மாலைவெணகாழ வடகுரு 

பெருங்கடற்...யிருங் உ... ௫/0 | மில டானி/வயங்கு wes எக 

பெருங்கடற் யிருவ் . யிருக ஷு ழு சுமா A i ட்டு ses Ghee 

பெருங்கடற் . வரி ves த் | ம்்டடபு/ண்ணுடை we THO 

பெருஞ்சிறைவே ௧௩௩ | (GP od 7 Tp al , ts 

பெருஞ்சினவே wo FOP | (4pait on eto 11 WS) od ப ர்க 

பெருஈதோண்மட ௪௦௩ | புதளனரி சீட க 

பெரும்புன் மாலை ௪௩௭! முள்ளி" உன ப ௪0 

பெருவைவே க sot | Cen (len nmi . ah 

பேபாமாமவர்க்கண் ட கய்) முளமாவ்வர! உட தத 

பைங்காயகெல்லி | GGT | மூளிஉயிபிறஈக பட த்தர 

பைதலமைல்லளே vee [த | Gwe’ றற்பபப்ண ப இழத 

பைநதினை.புணங் ட சரடு! மெனு 2, WES ப டடரகு 

போயசைப்பள்ளி vee S| OU DFA cee Bill 

பொயபடுபறி உட்டு யாகுகுவலலுகை வடக் 

பொய்யா மரபி vee எடு | யானெவன்செய ட 40 

பொரியரைக்கோ பட GO | வண்சினைச்சோ we EOS 

பொலம்பசம் டக்கு! வண்டுநாதூ, பட » 

பொ திவரித்சடச் ட்ட ௧௦௧ ! வண்டு ததயல வட உறு 

பொன்செயபாண் பட. தறி! வண்ணவொண்ட வக உர 

பொன்னெனமலர் டக | வயலச்செங்கோ see Bed



  

  

௨0௮ சேய்யுள் முதற்குறிப்பகரா தி, 

* a ௫ * e ட் 

ப சேய்யுள், பக்கம். | சேய்யுள். பக்கம், 

வயன் மலா£மபற் wee ௨௩  விரிரதவேங்கை வக ௬௨ 
வரி. றணல்கறங்க வட்ட Sia) | விழு க்தொடை ae = BOR 
வருவதுகொல்லோ ves ௬௨ | வேகுண்டனளெ வடட வரு 
வருவையல்லை பட ௭௧ வெண்டலைக்குருகி வடட வள 
வலம்புரியுமுச ee ௫௯ : வெண்ணுதற்கசம்பு வட வரு 
வலைவல்பாண்மக one ௪௭ | Oak gaort Bus we «= FOE 
வள்ளெயிறறுச் vee 600 । வெஃபோர்க்குரு ae ௬௫ 

வள மலா GOD FBT உ. ௪௪௪ | வெள்ளவரம்பி vey 1] 
வளைபடுமுத்தம uss ௬௦ | வெள்ளாங் காலை vas % ot 
வளையணிழுனகை க ௬௧ | வெள்ளாம். கானல ee HY 
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