


௨௮ ஏ 
உ 

கணபதி துணை, 

எட்டுத்தோகையுள் முன்றாவதாகிய 

ம ஓஒ 

fil 71 2 
வய அ நூ பும் 

ப மையவுணைராயும். 

இவை, 

கும்பகோணம் காலேஜ் தமிம்ப்டபன்டி தராகிய 

உ சசமசானபு சம 

வெ. சாமிநாதையரால 

பலபிரதிருபங்களைக்கோண்ட பரிசோதித்து, 

சென்னபட்டணம் : 

வைஜய க்கி அச்சுக்உடத்திற 

| பதுிப்பிக்கப்பட்டன. 

சோபகிரு அஷ் ஆணிப் 

1903. 

விலை ௬. ௧௨௫, 

Copyright Registered,





இப்புத்தகத் திலடங்கியவை. 

௧. நூல்கள் முதலியவற்றின் முதற்குறிப்புக்கள். 

௨. பிழையும் திருத்தமும். 
௬. முகவுரை. ], 

௪, பாரதம்பாடியபே நந்தேவனார் முதலியோர்களின் வரலாறு 9, 

பாரதம்பாடிய பேநந்தேவனூா. ॥, 

ஐரம்போ suini, JO, 

க 

2. 

௬. அமழவஜர். 11, 

௪, கபிலர். 12. 

௫. ஐதலாந்தையார். 1. 

Gr. பேயன். 15. 

ஈ. புலத்துறைழங்றிய கூடலயாகிழாா, 10. 

௮. யானைக்கட்சேய்மாந்தாக்சோலிநம்போறையார், 16, 

௫. சூசீபத்திரம், 18. 

௬. ஐங்குறு நாறும் கருத்துரையும் 

பழையவுரையும் க - ௧௪௨. 

௭. வேறு பழைய சேய்யுட்கள். ௧௪௬ - ௧௧௪, 

௮. பிரயோகவிளக்கம். ௧௪௫ - ௧௫௧, 

௯, அரும்பதவகராதி முதலியன. ௧௫௨ - ௧௭௪, 

௧0, ஐங்குறுநூற்றுச் சேய்யுளகராதி. ௧௭௫ - ௧.௮௦,





இப்பதிப்பீல் எடுத்துக் காட்டிய 

நால்கள்முதலியவம்பின மூதற்குமிப்புக்கள். 

Se ட. 

௮சா£ - அ௮சகானூறு, 
இ. வி, - இலச்சணவிளக்சவுரா, 

இள - இளம்பூரணருனா, 
இறை - இறையனாகப்பொருளுணா, 
௨ - உரை, 
உறுப் - உறுப்பியல், 
உர் - ஐரர்சாண்காஜை, 
எழுத்- எழுச்சஇகாரம். 
எ- து. - என்பது, என்ற 
Bil = ஐங்குறு நூறு, 
ஐந், எழு, - 8ர் திணையெழுபது, 
ஐந், ஐம, - ஐந் கணையைம்ப து, 

ஒழி - ஒழிபியல், 
சட - ஈடவுள்வாழ்ச்து, 

கருத், கருத்து - கருச்துலா. 
சலி- சலித்தொகை. 
கள - களவழிகாற்பது, 
கற் - கற்பியல். 
கார் - கார்காற்பது, 
கு - குறிஞ்சிப்பாட்டு, 

குறிக் - GAGA. 
குறு - குறுந்தொகை, 
கோ - கோவிந்தையாரிலம்பசம், 
சர் - இந்தாமணி, 
தலப் - சிலப்பதிகா£ம், 
சிறுப - சிறுபஞ்சமூலம். 

சேனா - சேஞவரையருமா, 
சொல் - சொல்லதிகாரம், 

= 

இணைமா - இணைமாலை நாற்றைம்பறு, 
இணைமொ - தஇணைமொழியைம்ப து. 
இரி - இரிசம். 

திருச் - இருக்குறள். 
இருச்- திருச்சிற்றம்பலக் கோவையார், 

திருமு - திருமுருகாற்றுப்படை, 
தும் - அமபைப்படலம், 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

| 

| 
| 

O gna - Osrdans uno, 
௩ - eR ey i Gouger, 

Bh = « DP. 
ஈன். வி. - மன்னூல்வீருச்தியுமா. 
காம - ராமகளிலம்பசம். 

நாற் - காற்கவிமாயாம்பிஅகப்பொரு 
ORG. 

கெய் - நெய்தல். 
பட் : பட்டினப்பாலை, 
ப] - படிகம், 
பதித் - ப௫ிற்றுப்பச ௮, 

பது - பதுமையாரிலம்பசம், 
பரி - பரிபாடல். 

ப- மா. - பழையவுரை, 
பா - பாலை, 
பி-ம். - பிரதிபேதம். 
பிரயோ - பிரயோசவிவேசவுளா, 
பு. வெ, - புறப்பொருள் வெண்பா 

மாலை, 

புற - புறநானூறு, 
பெருக்இி - பெருந்திணைப்படலம், 
பொரு - பொருள திசாரம், 
பொருந - பொரு௩ராற்றுப்படை, 
மணி - மணிமேகலை. 
ம - மதுரைக்காஞ்சி, 
மரு - மருதம், 

மலை -. மலைபடுகடாம். 

ழே - முற்றும், 
முத் - மும் இயிலம்பகம், 

மூல் - முல்லை, 

மூ ச மூலம, 

யா- கா, - யாப்பருங்கலச் சாரிகை 
யுமா, 

யா -வி. -யாப்பருக்கலவிருத்தியுலா, 
வி - விசேடவுனா, 7



பிழையும் திருத் cr தீமும், 
  

  

பக்கம், 

ப] 

ம்க் 

௬ டு 
௩௭ 

» 

௪௧ 

PP 

PH 
௪௯ 

இக 

டுக 

” 

Si 6 

Gl & 

௭௪ 

37 

எடு 

GI & 

A & 
௧௧௧ 

௧௧௨ 

GEE 

௧௬௧௯ 

௧௪௨ 

௧௮0 

| 

ait. 

கர 

ப] 

௨௨ 

  

க 

oF 

பீழை. 

செல்வக் 

மகிழ்வென் 
சொ ர்த 

சோழரா 
புன்னைப் 

இணரைகொளீ 

மொழிய 

பாண Mm 

விரும்பு 
மமம 

பெ தி 
னல்ல * 

க்ஷக்க, 

பல்பின் 

லா பிடியை 
அ.றிநாமை 

அப்ப 
பெய்மண 

NGucie s ட் 
பான்போல் 

யையும் 
vir 1 Sor 
யிடைபடு 

பெருஞசிறை 
சபிலா 

3° 

9 
ர் 

த்ர்த்தம். 
வல்வை 

  

ம௫ழ்ஈவென் 
சொரிந்த 
சோழனா 
புன்னை 
இணாச்சொளீ 
மொழிப 
பாணற் 

விரு ம்புந் 
மம்மா 

பெரிதி 
நல்ல 

முசைக்குந் 

ச் 

தப்பின 
லாளனை 

அறியாமை 
யன்னையு 

பெய்மமண 

மென்ரோட் 

பொன்போற் 
யறையும் 
சானே 
பிடைப்படு 
பெருஞ்சின 
சபிலன் 

BPE  



6 

கணபதி துணை. 

TAA, 

தது ie கவு, 

He 

ரரதனப் பொதியம் தடவளாச் செர்சமிழ்ப் 

ப.ரமா சாரியன் பதங்கள் 

சிரமேற் கொள்ளுதுர் இகம்தாற் பொருட்டே, ?? 

ஐங்குறுநூறேன் பது, டைச் ரங்கப் | A HSN அருளிச்செய்த 

ஆல்களாகிய * எட்டுத்தொகைகளில் மூன்றாவது: சொற்*வை 

பொருட்சவைகளி? சிறர்கது ; பொருள்களின் இயற்கை யழகையும் 

சமிழ்ப்பாஷையின் இனிமையையும் ஈன்கு தெரிவிப்பது ; இத்தமிழ் 

நாட்டின் பழையகாலத்தின் கலைபையையும் சிலசரித்திரங்களையும் 

||லப்படுத்துவஅ ; பொருளிலக்கணர்தின் பகுதிகளாகிய அகம் புற 

மென்னும் இரண்டனுள் அகத்தின் பகுதிகளுக்கு இலக்கியமாக 

அமைந்துள்ளது, [(அகமாவதூ, ஒத்த அன்பினராகிய தலைவனும் 

தலைவியும் தர்முட் கூடுகின்றகாலத்துப் பிறந்து ௮க்கூட்ட த்தின்பின்பு 

அ௮வவிருவராலும் ஒருவர்க்கொருவர் Fy Hod GI toons Bara 

றிருக்கதெனக் கூறப்படாதகாப் எப்பொழுதும் உள்ளத்துணரவா 

லேயே அனுபவிக்கப்பமிம் இன்பம். இன்பம் பற்றி அகத்தேகிக 

மும் ஒழுக்கத்தை ௮கமென்றது ௮குபெயர், அகம் - உள்,] 

இந்நூல், சிவபெருமானுடைய துஇயாகிய கடவுள்வாழ்த்துச் 

செய்யுளொன்றை முதலிற்பெற்றுப் பின்னர் மருதம், நெய்தல், குறி 

ஞசி, பாலை, முல்லைசயன்னும் ஐர்தணைகளுள் ஓல்வொன் றற்குமுரிய 

ஒழுக்கங்களைக் தனித்தனி விலக்கும் மாறு நாறு அசவற்பாக்களைக் 

கொண்டு முறையே ஐஈதுவகையாகப் ப.குக்நப்பெற்றுள்ள.து. 

இதிலுள்ள பாககள் டு௦௧. இப்பாக்கள் ௩-அடிச் சிற்றெல்லை 

யையும் ௬-அ௮டிப் பேரெல்லையையும் உடையவைகள், 

மருதமுசலிப ஐர்திணையொழுக்கங்களை, ஈற்றிண முதலியவற் 

நிலுள்ள பாக்களைக்காட்டி னும் அடிவ /வாயறையிற் குறைந்த நூறு 
  

ச் எட்டுச் சொகைகளாவன; நற்றிணை, குறுந்தொகை, ஐங்குறு நூறு, 
பஇற்றுப்பத் த, பரிபாடல், கவித்சொசை, அ௮சராலூறு, புறகானூறு என் 
பன. இவற்றின் வரலாற்றைப் புறரானூற்று HFFUY45 சகத்தின் முகவுரை 
யாலுணர்க, |
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நூறு பாக்களால் தனித்தனி2ய விளக்குகின்றமையின், இந்நூல் ஐ: 

குறு, நாறென்று பெயர்பெற்றது. 

இதிற் கடவுள்வாம்,ச தப பாரதம்பாடிய பேருந்தேவனாராலும், 

முதனாருகெ பருசம் ஓரம்போகியாராலும், இரண்டாாறாசிய கெய் 

தல் அம்முவனுராலும், கூன், ஐூ.ராறுகிய குறிஞ்சி கபிலராலும், கான் 

கா ழாமுகிய பாலை ஓதலாந்தையாராலுப் 

னாராலும் இயற்றப்பட்டன, இதனை, 
* “Oy rn e . ° . 

“மருகமோ ரம்போகி நெய்தலம் மறவன் 

ஹர்தாதாறுகிய முல்லை பேய 
2 பப 

கருதுக குறிஞ்சி கபிலன் - கருகிய 

பாலையோ க வாந்தை பனிழமுல்லை பேயனே 

அலையோ தைங்கு௮ நாறு” 

பன்னும் வெண்பாவாலுணர்௬, 

இத் தொயையைக் தொகுக்தார் புலத்துறை முற்றிய கூடலார் 

கிழார்; தொகுப்பித்கார். யானைக்கட்சேய் மாந்தாஞ்சேரலிரும்போறை 
யார். இஃது, இர் தாலின் இ அதியிலிருக்கின் ந பழையவாக்கியத்தால் 

தெரிகின்றது. 

இரம்போகியார் முதலிய ஐவரும் முறையே பரு தமுதலிய ஜக் 

Samu watery Qo விளக்கிப் பாடுதலில் மிக்க பயிற்சியுடை 

யவர்களா தலின், பரு கமுகலிய ஒவ்வொருபகு இயையும் படிப்பவர் 

கள் அப்பொழுது அப்பொழுனு அங்க அக்க கிலங்களில உள்ள 

பொருள்களைக் சுண் கூடாக அகா பவர்களாகவேயாவார்கள். 

இதிலுள்ள அகவற்பாக்கள் உய்வொன்றன் பின்னும் தனித் 

தனியே கருத்துரையும் பழையவுனாயும் உள்ளன; சிலவற்றிற்கு இர 

ண்டு கருத்துரைகளுமுண்டு, அக்கருத்துரைகளை இயற்றியவர்கள் 

த£லாசிரிய/களோ வேறு யாரோ யாதும் புலப்படவில்லை. தொல் 

காப்பியப் பொருளதிகாரவரையில் இர்ூலிலிருந்து மேற்கோளாக 

எடுத்துக்காட்டிய செய்யுட்சளுட் சிலவற்றிற்கு ஈச்சினார்க்கினி௰ர் இக் 

கருத்துரைகளைத் தழுவாமல் வேறுகருத்துரைகள் எழுதி அவற்றிற் 

கேற்ப அச்செய்யுட்களுக்குப் பொருளும் விளங்க எழுதஇக்சகொண்டு 

போகின்றனர். இஃது இவ்வச்ரப்புக க்கம் ௧௬௪௫-ம் பக்க முதலிய 

வற்றி லபைந்துள்ள பிரயோக விளக்கக் குறிப்பை உய்த்துணரின், 

ஈன்கு விளங்கும்,
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ஆசரியர் தொல்காட்பியனா (தொல்காப்பியம் அகத்திணையிய 

லில், * மாயோன்மேய ” என்னும் இ-ம் சூக்தரத்தில், * முல்லை குறி 

ஞ்சி மருத கெய்தலெனச், சொல்லிய முறையாற் சொல்லவும் படுமே: 

என நிலங்களுக்கு முல்லைமுகலாக முறை கூறினாரேனும் அதில் 

: சொல்லவும் படுமே? என்ற உம்மையால், இங்கனம் சொல்லாத 

முறையாலும் திணைகள் சொல்வப்படுமென்று ௮வர் அறிவுறுத்தனா 

ராதலின், புலத்துை முற்றிய கூடலூர்கிழார் இற் நாலில் இணைகளை 

மருதமுதலாகத் தமக்கு வேண்டிய முறையாற கோத்தாரென் 

அணர்க. இக்கருத்தை, “உம்மை ௪ இர்மறையாகலின், இம்முறை 

யன்றிச் சொல்லவும்படு சமன்பது பொருளாயிற்று ; தொகைகளி 

இம் சழ்க்கணக்குக்களிலும் இம்முறை wuss கோத்தவாறு 

காண்க ” (தோல், பொரு அகத் கினையியல், (நி-ம் சூ. உரை) எனவும் 

£ இனி, * சொல்லிய முறையாற் சொல்லவும் படுமிம? எ ன்றவழிச் 

சொல்லாக முறையாற் சொல்லவும்படு பென்று பொருள் கொண் 

டமை பற்றிப் பாலை, குறிஞ்சி, மருதம், முல்லை, கெய்தலெனவும் 

கோத்தார் ; ஐங்குறு நூற்றினும் பிறவற்றினும் வேறுபடக்கோத்க 

வாறு stare” (கலித்தோகை, கடவுள்வாழ்த்துரை.) எனவும் 

போந்துள்ள ஆசிரியர் ஈச்சினார்க்கினியர் வாக்கியங்களும், சொல் 

லிய முறையாற் சொல்லவும்படும்? என்ற உம்மை, பிறவாற்றானும் 

சொல்லப்படுமென்பதுபட நிற்றலானும், பத்துப்பாட்டும், கலிக்தொ 

கையும், ஐங்குறு தானும், சிழ்க்கணக்கும், * சிற்றடக்கமும் முதலாகிய 

சான்றோர் செய்யுட்களெல்லாம் வேண்டிய முறையான்வைத்தலானும் 

இவ்வாற்றான் எண்ணப்பட்டனவெனக்கொள்க?? ( அகத்திணையியல் 

௬-ம் சூ, உரை) என்னும் நாற்கவிராயகம்பி ௮கப்பொருளின் உரை 

யாசிரியர் வாக்கியமும் வலியுறு த்துமாறறிக, 

இச் நாலைத் தொகுத்தோரும் தொகுப்பிக்தோரும் முறையே 

மலைகாட்டுப்புலவரும் மலைகாட்டாசருமாதலால், ஆதனவினியென் 

னுஞ் சேரனை த் தலைவனாகப்பெற்ற முதற்பத்தையுடைய மருதம் முத 

லிலும், தோண்டிப்பத்தையுடைய நெய்தல் மருதத்தின் பின்னும், 

மலைநாட்டாசர்களைப் பாடி. மலைகாட்டிற் பெரும்பாலும் வஇிந்து மலை 
  

* இற்றட்டகமென்றும் பிர இிவேறுபாடுண்டு, 

2
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வளம் பாடுதலிற் புகழ்பெற்ற கபிலர் பாடிய குறிஞ்சி செய்தலின்பின் 

னும் கோக்கப்பெற்றன வென்று இம்ஞமுன் றற்கும் ஒருவரறு மூறை 

கூறலாபாயினும், பாலையும் முல்லையும் இவற்றின்பின்னர் முறையே 

அமையப் பெற்றதற்குக் காரணம் GP AMT Np BOLD விளங்கவில்லை. 

[தொண்டி - செரகாட்டிற் கடற்கரைக்கண்ணதோர் நகரம்; இதனை, 

“குட்டுவன்றொண்டி. (ஐங். ௧௭௮) என்பதனாலுணர்க.]| 

ஐங்குறு நூறுபோலவே ஐந்தணையொழுக்கங்களை மேற்கூறிய 

வாறு பாகுபாடுசெய்து தொகுத்துக் தனித்தனியே கூறும் பழைய 

நூல்களுள் இப்பொ dp gi கெரிர்கவை வருமாறு ;-- 

எ ட்டித்தொகையுள் (இர் நாலேயன்றிக்) கலித்தொசையும், பதி 

னெண் ழ்க்கணக்கினுள் ஐம் தணையைம்பது, இணைமாலை நாற்றைம் 

பது, இணை பெ ஈழியைம்பது, ஐக்திணையெழுபது, கைந்கிலையென்ப 

னவும், பத்துப்பாட்டுள் மதுரைக்காஞ்சி முதலியனவும், பழைய 

உரைகளிற் காணப்படுகின்ற தஇணைமாலை, சிற்றடக்க மென்பனவுமாம், 

இவற்றுள் ஈற்றிலுள்ள இரண்டு தால்களிலிருந்து சிலசில பாக்கள் 

மட்டும் பழையவுரைகளிற் காணப்படுகின்றனவேயன்ஜி நூல்முழுவ 

அம் காணப்படாமையின், அவற்றைப்பற்றி ஒன்றும் இப்பொழுது 

Ol Ip EH nt. வில்லை. 

மேற்கூறிய இலக்கிய நூல்களிலும் தொல்காப்பிய முதலிய 
ப் . . f ௫ 0 ப) ச 5 a ௪ ட 

இலக்சணதாூல்களிலும் தஇணைகளைசக் கோத்துள்ளமுறை ஒருபடியாக 

இருக்கவில்லை. ஆவை வருபாறு :..... 
  

    

  

ஐங்குறு நூறு ug | Ged குறிஞ। பா | முல் 
கலிச்சொகை பா |குறிஞ்' மரு | முல் | கெய் 
ஐந் இணையைம்பது முல் குறிஞ் | மரு | பா | Opus 
,கிணைமாலை நூற்றைம்பது GPE) நெய் பா | மூல் மரு 
இணை மொழி யைம்பது குறிஞ்। பா | மூல் மரு மெய் 
ஐந்திணை யெழுபது குறிஞ் | மூல் | பா மரு | மெய் 
கைந்நிலை SOG! ut | மூல் | மரு | கெய் 
மதுமைச்காஞ்சி மரு | முல் | குறிஞ்। பா | கெய் 
பெருங்கதை மரு | முல் |குறிஞ்। டா 
தொல். பொருளதிகார வனா me | HG | மரு | கெய் 
இறையனாரகப்பொருளுரை குறிஞ்। கெய் | பா | முல் மரு 
நாத்கவிராயாம்பியகப்பொருளுளா | குறிஞ்। பா | முல் | மரு | மெய் 
வீரசோழியம் மூல் |குறிஞ்। மரு | பா | மெய் 
மாறனசப்பொருள் குறிஞ்। பா முல் ! மரு | கெய் 
இலக்சணவிளக்சம் குறிஞ। பா முல் ! மரு மெய்        
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இர். நூலின் பழையவுரை பதவுரையுமன்று; பொழிப்புரையு 

மன்று; அகத்திணை நால்களுக்கேயுரிய உள்ளுறையவமம் இறைச்ூப் 

பொருள் முதலியவற்றைப் Ar (ம்பாலும் ஈலமுறவிளக்கிச் சிலசில 

இடச்துமட்டும் திரிசொற்களின் பொருளைப் புலப்படுத்திர் இறு 

பான்மை இலக்கணக்குறிப்பையும் சொன்றி) பொருண்முடிபு 

களையும் பெற்றுள்ளது. ௪௬௯ ௨1ம் பாடலுக்கு ep ow OM ant gh BD ah ae 

கையெழுத்துப் பிரதியில் இவ்வுரை காணப்படவில்லை. இடையிடை 

Gus Raga பாடல்களுக்குமில்லை, அனாலும். கிடைத்தவனாயிற் 

பாடல்களின் பொருள்களைக் தெரிர்துகொள்வ தற்கு இவ்வுரை மிகச் 

சிறந்தகருவியாகவுள்ளது. இ ் நால்போலளே நடையாலும் பொருள் 

அுணுக்கக்காலும் * இங்வுபைபும் கிகப்பாராட்டற்பாலலு. இவ்வுரை 

இல்லையாயின், இர் நாற் பாக்களிவள்ள உள்ளுறையுவமமு சுலியன 

வும் மற்ற அருமை பெருலயகளு ) ஈன்கு புலப்படா. இவ்வுரை 

யாகிரியர் இன்னாரென்பது ஓருவாற்றுனும் விளங்கவில்லை. இனா 

௮ம் உடையை உற்று ராக்கின், இவா போர ரியர், ஈர்சினார்க்கினியர், 

பரிமேலழகர் முதலியவார்களுள் ஒருவரோ அவர்களைப்போன்ற வேறு 

சோவென்று ஊ௫ிக்கப்படுகிறார். 

இர.நாலின் ஈயம், கொல்சாப்பியப் பொ Chet Beir ain, இறையனா 

ரகுப்பொருல், நாற்கவிராயாம்பி அகப்பொருள் முகலிய _நால்களை 

உரையுடன் பன்முறை ஆரரய்ம் சுவர்களுக்கு ஈன்ரு புலப்படும் ; 

நடையும் கெற்றென விளம்கும், 

பழையஉரையில்லாத செய்புட்களுக்கு உள்ளுறையுவம முதலிய 

வற்றைப் புலப்படுக்கி ஏதா ஒருவகையாச உலாயெழுதி இஈனு 

டன் பதிப்பிக்கலா மென் ற விருப்பம் நில அமயம் எனக்கு நிகழ்ந்த 

அண்டு ; நிகழ்ந்தும் இந் நாலையும் இல்வுரையையும் உந்து நோக்கும் 

பொழுஅ உண்டாகிய அச்சம் அல்லிருப்பக்தை அடியோடே மாற்றி 

விட்டது, இக்.நால் முழுமைக்கும் நான் எழுதிவைத்த அரும் 

பகவுரையை இதனுடன் பதிப்பியாமைக்குக் காரணமும் இதுவே. 

சிலசில இடக்து மூலமட்டும் சுனியேயுள்ள பிரதிகளின் பாடம் 

வேறாகவும், இர நாற் பழைய வுரையாசிரியர் கொண்டபாடம் வேரு 
  

* இவ்வரிய உரைப்பிரதியைத் தந்த உபகாரி, ஆழ்வார்தருககரி, தே. 

லகடிமணகவிரரயாவர்கள்,
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கவும், மேற்கோளாக எடுத்துக் காட்டியிருக்கும் நச்சினார்க்கினியர் 

முதலியோர்கள் கொண்டபாடம் வேருகவும் அவ்வப்பிர இகளிற் 

காணப்பட்டன. so ஒருவாறு தொகுத்துப் பிரதிபேகமாக sal 

வப்பாக்களின் கீழே பதிப்பிக்சப்பட்டுள்ளன, பி.ரதிகளிலுள்ள 

வாறே பதிப்பித்திருத்தலால், அவற்றுட் சில பாடபேதங்களுக்கு மட் 

டும் பொருள்கள் புலப்படா. 

இர் நாலின் ௧௨௯,௧௩௩ 0-ம் செய்யுட்கள் ஒருபிரதியிலும் கா 

ணப்।1டவில்லை. ௪௧௮, ௪௯0 - ம் செய்யுட்களின் இரண்டா மடிகளிந் 

சீர்கள் குறைர் துள்ளன. அவற்றை ஒரு பிரதியானும் நிரப்பக் கூட 

வில்லை. 

மூலம், கருத்துரை, பழையவுரை என்னும் இம்மூன்றனுள் 

GI (pH PHEW திதைந்துபோன பாகத்தில் வடட டட ) இவவொற்றைப் 

புள்ளி நிரைகள் அபைக்கப் பெற்றுள்ளன. 

சில சொற்கள் பின்னுள்ளவாற௮ு இநர்நாற் கையெழுத்துப் பிர 

Beal» காணப்பட்டன. 

அடும்பு (-அடம்பு) அடக்கம் (தொடக்கம்) 

அணுமை (-அ௮ணிமை) துடங்கின்று (--தொடங்கின்று ) 

அலம்வருதல் (-- அலமரு தல்) கெருனை (--கெருகை) 

௮ற்சிம் (அச்சம்) பஞ்சாய் (--பைஞ்சாய்) 

Ooo (-இத்திமரம்) பழு (--பமுனி) 

சவிழ்தல் (--கலுழ்தல்) வல்லினை (--வல்லுனை) 

குருசில் (குரிசில்) வேணும் (-*வேண்டும்.)   
கையெழுக்துப் பிரதிகளைக் கேடுதல், எழுதுவித்தல், ஒப்பு நோ 

க்ருதல், ஆராய்தல் முதலியவைகள் முடிவில் இன்பத்தை விகைவிப் 

பனவாயினும், எ௮ுவும் தக்க பொருளுதவியின்றி ஈடைபெருத இக் 

காலத்தில், அவைகளே அப்பொழுது அப்பொழுது பலவகையான 

அன்பத்தைவிளைவிக்கின்றன; “*அருவில்லார்க் கவ்வுலக மில்லை பொரு 

ளில்லார்க், கிவவுலக மில்லாகு யாங்கு '' என்பது பொய்யாமொழியன் 

றோ. ஒரு பழைய நூலைப் பதிப்பித்தற்குரிய உழைப்பிலும் பொருட் 

செலவிலும் காலச்செலவிலும் அதனை ஆராய்தற்குரிய உழைப்பும் 

பொருட்செலவும் காலச்செலவும் மிச ௮திகமென்பதைப் பழகியவர் 

கள் நன்கு அறிவார்கள்,



முகவுரை, ச 

இரிசிரபுரம் பகா மித்துவான் ஸ்ரீமீனுட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்க 
ஞூடைய கண்மணிபோன்ற முகன் மாணாக்கரும் பாடஞ்சொல்லுதல், 

செய்யுள்செய்தல், தூலாராய்தல் முதலியவற்றில் அவர்களைப் போன் 

ஐவரும் முன்பு கும்பகோணம் கவான்மென்ட்காலேஜ் தமிழ்ப்பண் 

டி தராயிருந்சவரும் வேறுகவலையின்றி நாலாராய்ர்சியையே செய்து 

கொண்டூ காக ங்கழிக் கும்படி. AL DI இல் கூறி அவ்வா றே யான் ஈடக் 

தற்குக் கரும்புதின்னக் கூலி கொடிக்காற்போலத் தம்முடைய அரிய 

வேலையைஅன் புடன் எனக்கு எளிதிந்கிடைச்கச் செய்கவரும் **இர 

ந்துபுன் மாக்கடமை பென்றும் தூதியா, வரந்காவென் முன்னின்ற 

வள்ள?” ஓமாகிய இரி௫ரபுரர் விக்தூவான் ஸ்ரீ - தியாகராசசேட்டியா 

ரவர்களுடைய அன் புடையமை எ,மழுமை யம்... மறக்கற்பாலதன்று, 

அவர்கள்செய்க மேற்கூறிய அரியவுகவியில்லயேல் எனக்கும் பழைய 

தமிழ் நாலாராய்ச்சிக்கும் இக்காலத்தில் பாதோரியைபுமின்றென்ப.து 

தண்ணம், அதலால், இனியதும் அரிபதுமான இந் நாற்பதிப்பை 

அவர்களிடச துள்ள ஈன்றியறிவிற்கு அறிகுறியாக அவர்கள்பெயர்க்கு 

உரியதாக்குகின்றேன், 

இவ்வரிய பழைய நூலைப் பஇப்பித்கலிற் பெரும்பாலும் எனக்கு 

மனக்கவலை யுண்டாகாதவண்ணம் கும்பகோணம் காலேஜ், சரித்திர 

உபக்யாஸகராகய ம-பர௩ஸ்ரீ கே. சுந்தாராமையரவர்கள். 18. A, 

வேஜொன்றையும் எதிர்பாராமல் காமே வலிந்து நல்ல அமயத்திற் 

பொருளுதளிபுரிக் தார்கள்; “செய்யாமற் செய்த ௮.தவிக்கு வையகமும், 

வானகமு மாற்ற லரிது.” 

இர் நாலை ஆராயுங்காலக்தும் பதிப்பிக்குங் காலத்தும் சலிப்பின்றி 

உடனிருந்.து ஓப்। (கோக்கு ஈல்மு கலிய LIN OGG உ விபுரிக்த 

கமிழ்ப்பாஷாபிமானிகளும் வித்துவான்களுமாகிய பழைய அன்பர் 

களுள் கும்பகோணம் டவுன்ஹைஸ்-ூல் தல் தமிழ்ப்பண்டி தராகிய 

பின்னத்தூர் மர-॥-ஸ்ரீ நாராயணஸாமிஜஐயாவர்கள் செட்க பேருதவி 

மிகச்சிறந்தது, 

இர்.நால் பஇிப்பிக்கப்பெற்றுகிறைவேறி ௪-மாதங்களுக்கு மேற் 

பட்டும், இடையிடையே சேர்ந்த நோய்த்துன்பங்களாலும் சில முட் 

டுப்பாடுகளாலும், இது வரையிற் பூர்த்திசெய்து வெளிப்படுத்தக் 

கூடவில்லை. ப



8 முகவுரை, 

இக். நாலின் பெருமையையும் எனது சிறுமையையும் ஈன்குணர் 

ந்தவிவேகிகள் இப்பதிப்பிற்காணப்படும் பிழைகளைபும் அவற்றின் 

திருத்தங்களையும் அன்புடன் தெரிலிப்பார்களென்று ஈம்புகமறன். 

இப்படியே யான் எண்ணிய ஒவ்வொரு காரியமும் இடையூ 

றின்றி இனிது நிறைவேறும்படி இருவருள் சரக்கும்ளண்ணம் எல் 

வாம்வல்லை மூழுமுகற்கடவுளைச் சித்தித்து வாழ்த்தி வந்திக்கன்றேன், 

கிடைத்த கையெழுத்துப் பிர திகள்: 

மூலமும் கருத்துரையுமுள்ள பிரதிகள். 

திருவாவடுதுறை யாதீனத்துப் ய டட மிரதி ௧ 

மர ஈ-ஸ்ரீ ஜே, எம். வேலுப்பிள்ளையவர்கள், 1*. 14. (1, , ௧ 

திநமயிலை வித்துவான். 

ys சண்முகம் பிள்ளையவர்கள் .., ய » 

Up W (lp b & (th & SH) OT wy tp 

பழையவுரையுருள்ள பிரதி: 

ஆழ்வார் தீநநகரி, 

» தே. லவுமண கலிராயரவர்கள் டட மிரதி த 

இவைகளன்றி லாபுநரோச்குகதற்கு இடையிடையே கிடைத்த 

அபூர்ச்தியான பிரதிகள் இல. 

மேற்கூறிய யாவும் மிகப் பழமையான பிரதிகளே, 

இங்கனம், 

வே. சாமிநாதையன்.



பாரதம்பாடிய பெருந்தேவனார் 

முதலியோர்களின் வரலாறு, 

க. பாரதம்பாடியபெரு நீதேவனார். 
அடை 

இர் ராலிற் கட௮அள்வாழ்த்தியற்றிய இவர் கடைச்சங்கப் புல 

வர்களுள் ஒருவர் ; உரைஈடை, இயற்றுதலிலும் செய்யுள்செய்தலிலும் 

மிக்க ஆற்றலுடையவ/. இவாபிறந்தஇடம் தொண்டைகாடு, இத, 

“ cm gun பாடல்பன் GOP BT யிரமுஞ் Os ips ships a 

வீராதஞ் சப் பலகையி லேற்றிய வித்தசனார் 

பாரதம் பாடும் பெருந்தேவர் வாழும் பழம்பஇிகாண் 

மாருதம் பூவின் பணம்வீ ஈடுந்தொண்டை மண்டலமே ?? 

என்னும் தொண்டைமண்டலசதமச்செய்யுளால் விளங்குகின்றது, 

திருவளளுவமாலையில், “எப்பொருளும் யாரும்” என்னும்வெ 

ண்பா இவர் இயந்தியதாகத்திதரிதலால், இவர்காலம், உக்கிரப்பெரு 

வழுதியார்சகாலமென்றும் ௮து இற்றைக்கு ௧,900 அல்லது ௨0௦00- 

வருஷத்திற்கு முற்பட்டதாக இருக்கலாமென்றுந் தோற்றுகின்றது, 

பெருந்தேவனாரென்பது இவரது இயற்பெயர், இஃது இவரியற்றிய 

பாரதச்செய்யுளைத் தொல்காப்பியப் பொருளஇகாரவுரையில் மேற் 

கோளாக எடுத்துக்கா ட்டும் இடங்களில் ஈச சினார்க்கினியா, “இச்செய் 

யுள் பெருந்தேவனாரியற்றியது '' என்று புலப்படுத்தியிருத்தலால் 

துணியப்படும், பாரதத்தை (உரையிடையிட்ட பாட்டுடைச் செய்யு 

ளாக) இயற்றியதனாற் பாரதம்பாடியபெருந்தேவனாென்றும் இவர் 

வழங்கப்படுவா, 

இவரியற்றிப கடவுள்வாழ்த்துக்களுள ஐங்குறு நாறு, ௮அகரானூ 

௮, புறகானூறு, இவைகளிலுள்ள வைகள் சிவபெருமான் துதிகளாக 

வும், ஈற்றிணையிலுள்ளது திருமால் துதியாகவும், கு.றுந்தொகையிலுள் 

ள.து முருகக்கடவுள் துதியாகவும் உள்ளனவாதலாலும், பாரதவெண் 

பாவில் இவர் விநாயகச்கடவுளைத் அதித்திருத்தலாலும் இவருடைய 

கடவுள்வழிபாடும் கொள்கையும் இன்னவென த்துணிர்து சொல்லக் 

கூடவில்லை, ,



10 ஓரம்போசியார், 

இவரியற்றிய கடவுள்வாழ்த்துக்கள் ஈஉற்நினைமுகலிய தொகை கால்களின் முன்னர் வைக்கப்பெற்றிருத்தலும், ஐ காமறையாகிய 
பாரதத்தை இவரியற்றியிருத்தலும் இவருடைய முதன்மையையும் 
கல்விப்பெருமையையும் தெரிவிக்கின்றன, 

பாரதவெண்பாவில் இடையிடையே ௮ ரசனொருவன் இவராற் 
பாராட்டப்படுகிறான், வன இயற்பெயர் தெரியவில்லை. 

இவரியற்றியநால் பாரதவெண்பா, கொகை நூல்களிற் கடவுள் 
வாழ்த்துச் செய்யுட்கள் ஐந்தும் [ஈற், கு௮, ஐங். அகா, புற] ஈற்றி 
ணையில் ஒன்றும், அகநானூற்றில் ஒன்றும், திருவள்ளுவமாலையில் ஒன்றும் அக எட்டு வேறு தனிச்செய்யுட்கள் இவர்செய்கனவாக 
இப்பொழுது காணப்படுகின்றன. 

  

௨. ஓரம்போ௫ியார், 

  

இகலின் முதல் நாளாகிய மருதத்தைப் பாடிய இவர் கடைச் 
சந்தப் புலவர்களுள் ஒருவா். இப்பெயர் ஓரம்போதியாசென்றும், 
ஒபேர்போகியாரென்றும், ஒனனாருழவரென்றும் பிரதிகளில் வேறு 
பட்டுக்காணப்படுகின் றது, இவர் மருதம் இணையில் மிகப்பயின்ற 
வர்; அ௮தன்வளங்ககை விளங்கப்பாடுதலில் மிக்க ஆற்றலுடையவர்; 
தீமிழ்நாட்டாசா மூவாகளாலும் பிற உபகாரிகளாலும் ஈன்கு மதிக் 
கப்பெற்றவர். இவைகள் இவரியற்றிய செய்யுட்களரல் ஈன்கு (ல 
eo Bom par, இவரியற்றியவைகளரக நற்றிணையில் இரண்டும், குக் 
தொகையில் சான்கும், ஐங்குறு நாற்றில் நாறும் (மருதம்), அகநா னரந்றில் ஒன்றும், புறநானூற்றில் ஒன்றும் ஆக நூற்றெட்டுப்பாடல் 
கள இப்பொழுது கிடைச்கின்றன. அவற்றுள், ௧0௬ - செய்யுட்கள் 
மருதத் இணையின் வளத்தையே கூற௮ுவனவாசவள்ளன. 

இவசாற் பாடப்பட்டோர்கள் ஐவர், அவர்களில் முடிமன்னர் 
மூவர்: க. சேரமான்களில் அதனவினியென்பவன்ஃ ௨. வெல்போர்ச் 

வட கண்வ வனை யய வட.     

* இப்பெயாமுதலியன உள்ள இடங்களை இப்புத்தகத்தில் அரும்பத அக 
gn BS Hares a,
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சோழன், சடுமான்கிள்ளி. ௩. பாண்டியன். (௫௪, டுடு,, கொடை 

யாளிகள் இருவா: ௧. விராறுன், ௨. மத்தி, 

இவர்பாடலில் வந்துள்ள ஊர்கள் ஈரன்கு: ௧. தேனா, ௨. ஆமூர், 

௩. இருப்பை, ௪. கழா. 

நதிகள் இரண்டு: 5. காவிரி, ௨. வையை. 

துறை ஒன்று: இருமருகந்துறை (மருக க்துப்பெருந் துறை.) 

விழவு ஒன்று; hyo BO aS 1p ods 

விரதம் ஒன்று: தைக்திங்களில் நீராடல், 
கலகக், 

௩. அம்மூவனார். 

  

இக் நாலின் இரண்டா மாமுகிய கெய்தற்றணெயைப் பாடிய இவர் 

கடைச்சங்கப்புலவர்களுள் ஒருவர்; இவ/பெயர் இடுகுறியோ கார 

ணக்குமியோ யாதும் புலப்படவில்லை. நற்றிணை ௧க.௮-ம் செய்யுளி 

௮ம் புறமாணூறு ௨0௦௯-ம் செய்யுளின் பின்னுள்ள வாக்கியத்திலும் 

vipa) sr oy opt உபகாரியின் பயர் வச்இருக்சலால், கவனென்ற 

OL suo om பண்டைக்காலத்தில் வழங்கிவச் ததன் ௮தெரிகிறது. 

இவர் நகெய்தகற்றிணையில் மீகப்பயின்றவா ; அதன்வளங்களை விளங்கப் 

பாடுதலில் மிக்க ஆற்றலைபுடையவர். தமிழ்நாட்டரசர்களுள் சேரன் 

பாண்டியன் என்னும் முடியுடைவேந்தர் இருவராலும், இருக்கோவ 

ஓரையாண்ட காரியென்னும் வள்ளலாலும் ஆதரிக்கப்பெற்றவர். 

சேரநாட்டுக் கடற்கரைப்பட்டினமாகிய தோண்டி.கரமும், அற்காட் 

டின்சகண்ணதாகிய மாந்தைககரமும், பாண்டிநாட்டுக் கடற்கரைப்பட் 

டினமாகிய கொற்கைககரமும், நொட்டின்சகண்ணதாகிய கோவலூா 

ரும் இர் நூலிலும் பிற தொகை நால்களிலும் இவராற்பாராட்டப்பெற் 

றிருத்தலின், இவர் அங்ககரங்களில் மிகப்பயின்றவென்றும் இவர் 

காலத்தில் ௮வைகள் மிக விலக்கமுற்றிருக்தன2வன்றுர் செரிகின் 

ன.  அகரானூறு உடு ம். செய்யுளிற் பெண்ணாயாறு இவராற் 

சிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள து, 

இவரியற்தியவைகளாக நற்றிணையில் கமம், கு.றுந்தொசையில் 

௧௧-ம், ஐங்குறு நூம்றில் நாறும் (மெய்தல்), ௮கமானூற்றில் ௬- மாக 

௧௨௭: - பாடல்கள் இப்பொழுது கிடைக்கின்றன. ஈம்றிணைமுதலிய 

3
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ஏனைத் தொகை நூல்களிலுள்ள ௨௭-பாடல்களிலும் நெய்தற்குரியன 

LIS, 

  

௪. கபிலர். 

  

இர்நூலின் மூன்று bi ape குறிஞ்சித்திணையைப் பாடிய இவர் 

கடைச்சங்கப்புலவர்களுள் ஒருவர்; | இப்பெயரையுடைய புலவர்கள் 

கிலருளர்.] குறிஞ்சித்தனையில் மிகப்பயின் றவர் ; ௮தன் வளங்களை 

விளங்கப்பாடுதலில் மிக்க அஆற்றலுடையவர். இவற்றை இவரியற் 

றிய செய்புட்கள் பலவும் புலப்படுத்தும. இவர்பிறந்த ஊர் பாண்டி. 

நாட்டிலுள்ள இருவாகவூர். இது, * திருவாலவாயுடையார் திருவிளை 

யாடற்புராணத்தில் ௨௪-வதாகிய குதிரையிடு நான உபதேசஞ்செய்த 

திருவிளயாடலிலுள்ள 4 * நீதியார் மதூக நீழ னெட்டிலை யிருப்பை 

யென்றொர், காகல்கூர் பனுவல் பாடுங் கபிலனார் பிறந்த மூதூர், 

சோதிசேர் வகுள நீழற் சிலம்பொலி அளங்கக் காட்டும், வேதநா யக 

னார் வாழும் வியன்றிரு வாக வூரால்”' என்னும் ௪ ஈம் திழுவிருத்தத் 

தால் வெளியாகின்றது 

இவர் ௮ந்தணவருணத்தினர் ; புறநானூறு ௨00௦-4 யானே, 

பரிசிலன் மன்னு மந்தணன் ?', ௨௦௧,-- யானே, தற்தை தோழ 

னிவரென் மகளிர், ௮ர்தணன் புலவன் கொண்டுவர் தனனே ?? எனத் 

தீம்மைப்புலப்படுத்தற்காக இவாகூறிய செய்யுட்களும், ௧௨௬--4*பூல 

னழுக் கற்ற வந்த ளைன்?? என மாறோக்கத்து நப்பசலையார் இவலாப் 

பாராட்டிக்கூறிய செய்யுளும் இதனைப் புலப்படுத்தும், 

வேள் பாரியினுடைய ௨ யிர்கண்பரும் அவனுடைய அ௮வைக்க 

ளத்துப் புலவருமாக இவர் விளங்கினார், தமிழ்நாட்டு மூவேர்தரும் 

அழுக்காறுற்று ௮வனைக் கொல்லகினைக்து நால்வசைச்சேனைகளோ 

டும் ௮வன்மலையைச் சூழ்ந்தகாலையில் அவர்களைச் சிறிதும் மதியாது 

அவனுடைய அருமைக்குணங்களைப் புலப்படுத்திப்பாடி னர்; [அவ 
  

* பழைய இருவிளையாடத் புராணம், 

* “கெட்டிலை யிருப்பை வட்ட வொண்பூ, வாடா தாயிற் பிடுடைப் பிடி 
யின், சோடேய்க் கும்மே வாடிலோ பைந்தலைப், பரதர் மனைதொறு முணங் 
குஞ், செம்.தலை யிறவின் £ரோய்ச் கும்மே. ?' இச்செய்யுள், தமீழ்நாவலர் சரீ 
தையிற்கண்டது,
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வருமைச் செய்யுட்கள் புறகானாற்றிற் காணப்படும்.] அவன் இறம்த 

பின்பு, இவர், பிரிவாற்றுது மனமுருகிப் பலசெய்யுட்களாற் புலம்பி, 

அ வன்புதல்வியரை அழைத்துச்சென்று மணஞ்செய்துகொள்ளும் 

படி. இருங்கோவேள், விச்சிக்கோனென்பவர்களை வேண்டி, மறுக் 

தமை கண்டு அவர்களை வெறுத்துப் பின்பு அம்மகளிரைப் பார்ப் 

பார்ப்படுத்துதக் தம்முடைய நட்புக்கடனைக் கழிக்கனர். ஆரியவர 

சன் பிரகத்தனைத் தமிழறிவித்தற்குக் குறிஞ்சிப்பாட்டை அருளிச் 

செய்தனர். சோமான் செல்வக்கடுங்கோ வாழியாதனைப் பாடி _நாரு 

யிரங்காணமும் அவன் ஒருபலைமீதேறிக் கண்டுகொடுத்த காடும் பரிச 

லாகப்பெற்றனர். பக்துப்பாட்டினுள் ஒன்றாகிய மேர்கூறிய குறிஞ் 

இப்பாட்டும், பதினெண் 3ழ்க்கணக்கினுள் ஒன்முகிய இன்னாராற்ப தும் 

இவர் இயற்றிய நூல்கள, 

இவருடைய செய்யுட்கள் மிக்க இனிமையைய/டையன : பழைய 

வுரைகளில் உகாரணமாசக்காட்டப்படும் 'சபிலாஅபாட்டு என்னும் 

ars Burn இதனைவலியுறுதீதும, ast 

இவாருளிச்செய் கனவாக 2 (H0-1 IT 81S ிப்பொழு அடைக் 

இன்றன, அவற்றுள், அகவற் பாக்கல, 4 ர் சிற்றினேயில் உ௰-ம், குறுக 

தொகையில் ௨௯-ம், ஐங்குறு ந நாற்றில் 9௦௦ PG Me#), பதிற்றுப்ப 

தீதில் ௧௦-ம், ௮௧௧6 EMP DR, Barat, 0 Pee oon; றில் ௩௧-ம், பத்துப் 

பாட்டினுள் “நெட்டிலை 9 பை? என்பது கும் அக ௨0௮, 

வெண்பா, இரு said ai “இனையளவு?” என்பது கும், இன் 

னாநாற்பதிலுள்ள LW DM PHD YS ௪௬௨, 

மேற்கூறிய அ௮கவற்பாக்கள் இரு. ராற்றெட்டினுள் குறிஞ்சித் 

தணையைச் சார்ந்தவை குடு. 

இவருடைய வாக்கில் விராயகக்கடவுள், முருகக்கடவுள், இவ 

பெருமான், பலதேவர், திருமால் இவர்களுடைய துஇகள் வந்திருக் 

கின்றன. இதனால், இவர் ஈமயக்கோட்பாட்டில் பாரதம்பாடிய 

பெருந்தேவனாரைப்போன்றவரா* எண்ணப்படுகிறார், 

எட்டுத்தொகை, பத்துப்பாட்டு, பதினெண்டீழ்க்கணக்கு வன் 

னும் மூ தீதொகுஇ.நால்களி ௮ம் இவருடைய பாடல்களும் நால்களும் 

கலந்திருத்தல் இவரது பெருமையை விளக்குகின்றது. 

பதிற்றுப்பதீதூ ௮௫ - “அரசவை பணிய வறம்புரிர்து வயங்கயெ,



TA கபிலர், 

மறம்புரி கொள்கை வயங்குசெம் நானி, வைலை கூராக் சவலையி Qasr or 

இன, னனவிற் பாடிய ஈல்லிசைக், கபிலன்!” எனப் பெருங்குன்றார் 

கிழாரும், புறகானூறு, ௫௩ - * வெறுத்த சேள்வி விளங்குபுகழ்க் கபி 

லன? எனப் போருந்திலிளங்கீானாரும், ௧௨௭௬ - புலனமுக் கறற வத 

ளை, ஸிரரற்துசென் மாக்கட் இனிபிட னின்றிப், பரந்திசை நிற்கப் 

பாடினன்”, ௧௪௪ - “மிபாப்யா நாவிற் கபிலன்”? என மாரேோக்கத்து 
3 

நப்பசலையாரும் பாடியவற்றைப் பார்க்சையில் இவருடைய மனம் வாகி 

குக் காயங்களின் தூய்மையும், அறம்புரி கொள்கையும், பெரும்புலமை 

யும், ௮ன்புடைமையும், ஈட்பின் பெருமையும் நன்குவிள ங்குகின் றன, 

இவசாற் பாடப்பட்டோர்: அஃதை, இருங்கோவேள், ஓரி, சேர 

ரான் செல்வக்கடிற்கோலாழியாதன், ஈள்ளி, பலையமான் நிருமுடிக் 

காரி, விச்சிக்கோன், வேள்பாரி, வையாவிக்கோப்பெரும்பேகன், 

மலையன் என்பவர்கள், 

கொல்லிமலை, பறம்புகாடு, பறம்புமலை, முள்ளரர்மலை, வள்ரரர்க் 

கானம் என்பவைகள் இவராற் பாராட்டப் பெற்றிருக்தலின், அவை 

கள் இவர்காலச்தில் மிக விளக்கமுற்றிருந்கன வென்றும் இவர் பழ 

இய இடற்களென்றுந் தெரிகின்றன. 

ஈட்பு, வண்மை, ஈன்றிமறவாமை என்பவைகளை இவருடைய 

செய்யுட்களிற் பெரும்பானை நன்கு புலப்படுத்தும். 

௧௧-ம் திருமுறையில் வந்துள்ள மூக்கராயனூர் திருவிரட்டை 

மணிமாலை, சிவபெருமான் திருவிரட்டை ணிமாலை, சிவபெருமான் 

இருவர்தாதி என்னும் பிரபந்தங்கள் மூன்றையும் அருளிச்செய்த 

கபிலதேவகாயனாசென்பவர் இவசேயென்று பெரியோர் கூறுவர் : 

இருவாலவா புடையார் திருவிளையாடற் புராணத்திலுள்ள இடைக் 

காடன் பிணக்குக்கீர்க்க திருவிளையாடலில் ௧௨-ம் திருவிருத்தக் 

தில், * எனையர் தாதி சொன்னவன் கபிலன் ?? எனச் சிவபெருமான் 

கட்டளை யிட்டருளியதாகக் கூறியிருத்தல் காண்க, 

பழைய இலக்கணவுரைகளில் கபிலபாணர்' என்று வழங்குகிற 

தொகைகிலைக்தொடரை உற்றுநோச்குங்கால் சங்கப்புலவர்களுள் 

ப ரணரென்பவருக்கு இவர் சிறந்த ஈட்பினசென்றும், மேற்கூறிய திரு 

விளையாடற்புராணத்தில் வந்துள்ள * பின்னமில் கபிலன் ரோழன் 

பெயரிடைக் காட னென்போன்?” என்னுந் இருவிருத்தத்தால்
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இடைக்காடருக்கு இன்றியமையாக தோமரென்றும் எண்ணப்படு 

கிரா். இவர் வேறு; தொகை நூல்களிற் காணப்படும் தோல்கபில 

சென்பவர் வேறு, 
i bt அலகு, 

௫. ஓதலா நகையார. 
சொ ர் ( 

  

இ தாலிய RTM GM AGM pH Us பாக்ர இணை டைப் பாடிய இவர் 

சுடைச்சங்ங/ப் aM FORM ஓநவர். (அஆதன்கற்கை யென்பது ஆர் 

தையென்று மருவியதென்பது பழைய உ.ரையாகிரியர்களுடைய 

கசொள்கை,) பாலைத்தணையிகேயே மிகப்பயின்றவரா் ; அதனியல்பை 

விளங்கப் பாடுதவில் க்க ஆதிறலஓுடையவர், இவரியற்றியனவாகக் 

ரூறுந்கொகையில் IK. = iP, ஐங்கு௮நூ (0 Dov ௧௦௦ -ம் (பாலை), அக 

௧௦௩-செப்யுட்கள் இப்பொழுஅ கிடைச்கின்றன, அவற்றுள் ௬0௨- 

செய்யுட்கள் பாலையினியல்பைக் க றுவனவாகலிருக்கல் இவர் பாலை 

பாடுசலில் வல்லுுரென்பதை வலிய அ த்தும். 
  

பேயஞார். 

  

Qi wor magn wry Bu முல்லைத்தணையைப் பாடிய இவர் 

கடைச்சங்கப் புலவர்களுள் ஒருவர் ; முல்லைத்த நணையில் கப்பயின்ற 

வர் : அத்தணைவளங்களை விளச்கப்பாடுதலில் மிக்க ஆற்றலுடைய 

வர். மற்றகசொகைகளுள்ளே றும்தகொசையில் மட்டும் ௪-௮க 

வற்பாக்கள் இவர் செய்சுனவாகம் காணப்படுகின்றன, அவற்றுள், 

௩-செய்யுட்கள் மூலலைச்தணையைக் குறித்தனவே, இசனால், இவ 

ரூடைய பயிற்சியும் அற்றலும் புலப்படுகின்றன... இவரியற்றிய 

செய்யட்கவ மேற்கு நிய smears py இப்பொழுது தெரிகின்ற௮, 

பேயனென்றும் பேயாரென்றும் இவர்பெயர் பிரதிகளிற் காணப்படு 

கின்றது, யாப்பருங்கல விருத்தியுரையில், 

ஈ *கறைப்பற் பெருமோட்டுக் காடு கிழவோட் 
கரைத்திருக்த சார்தைத்தொட் டப்பேய் 
மறைக்குமோ மாட்டாது மற்றுந்தன் கையைக் 

(Hw றக்குமாவ் கூர்ங்கத்தி கொண்டு '' 
  

4 4 இவ்வெண்பா, மிச்ச "வேறுபாட்டென் கம்பர்பாடிய தாகத் தனிப்பா 

டற்றிரட்டிற் சாணப்படுஇன்றது ; 'கூன்கக்கி' என்றும் பாடம்,



16 கூடலூர் கிழார். 

என்னும் வெண்பாவை மேற்கோளாக எடுத்துக்காட்டிய அ௮க்நாலு 

ரையாஇிரியர், *இது பூதத்தாரும் காரைக்காற்பேயாரும் பாடியது 

(காரைக்காற் பேயம்மையாரென்றும் பிரதிபேதமூண்டு) ; இதுவும் 

இரண்டாமடி. குறைந்துவந்தது கண்டுகொள்க” என்று எழுதியிருத் 

தலாற் காரைக்காற்பேயாரென்று ஒருவர் பண்டைச்காலகச்திற் பாடும் 

வன்மையுள்ளவராக இருக்தாரென்றுமட்டும் தெரிகின்றது. அவ 

ரும் இவரும் ஒருவரோ வேறோ யாதும் புலப்படவில்லை, 

  

எ: புலத் துறைமுற்றிய கூடலூர் கிழார். 

  

யானைக்கட்சேய் மாந்தாஞ்சேரலிரும்பொறையாரின் வேண்டு 

கோளின்படி. இர்,நாலைத் தொகுத்தோராகிய இவர் கடைச்சங்கப் 

புலவர்களுள் ஒருவர்; மலைநாட்டின் கண்ணதாகிய கூடலூரிற் பிறந்த 

வர்; வேளாளர்: கூடலூர்கிழாரொன்பது இவரது இயற்பெயர், 

மேற்கூறிய அரசரால் மிக ஆதரிக்கப் பெற்றவர். அவரிறந்த பின்பு 

ஒருவாற்றானும் பிரிலாற்றுது மிகவருந்திப் புலம்பினர். இவர் வரும் 

இப் புலம்பிய செய்யுள் புறகானூறு, ௨௨௯-வது. சே ரகாட்டின்கண் 

ணதாகிய மாந்தையென்னும் நகரம் இவசாற் பாராட்டப்பெற்றுள் 

ளது. இவரியற்றிபனவாகக் குறுந்தொகையில் ௩ - செய்யுட்களும் 

புறகானூற்றில் ஒருசெய்யுளும் சாணப்படுகின்றன. பதினெண் 

சீம்க்கணக்கினுள் ஒன்றாகிய முதுமொழிக்காஞ்சியை அருளிச்செய்த 

மதுரைக் கூடலூர்கிமாரென்பவர் வேறு, இவர் வேறா. Bau ara gs 

துப் புலவர்கள் குறுங்கோழியூர் கிழார், பொருக்திலிளங்ரனாரென்ப 

வர்கள், இவர் பெயர் கூடலூர்கிழாசெனவும் வழங்கும். சான்றோராற் 

சிறப்பித்துக் கூறப்படும் புலத்துறைமுற்றதிய' என்னும் அடைமொழி 

இவருடைய .நாலாராய்ச்சியின் மிகுதியைப் புலப்படுத்துசின் றது. 

௮. யானைக்கட்சேய் மாந்தாஞ்சேரலிரும்பொறையார். 

  

புலத்துறை முற்றிய கூடலூரகிமாரைக்கொண்டு இந் தாலைத் 

தொகுப்பித்தோராகிய இவர் சேரகாட்டரசர்; சேரபரம்பரையிற் 

பிறந்தவர் ; மகாவீரர் ; பெருவண்மையையுடையவர் ; செங்கோலி
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னர்; யானையினது பார்வைபோலும் பார்வையையுடையவர் ; கொல்லி 

மலைக்குத் தலைவர்; விளங்கிலென்னுமூருக்குப் பகைவரான் வந்த 

துன்பத்தைக் தீர்த்தவர் ; கபிலருடைய ஈண்பர் ; கடற்கரையிலுள்ள 

தொண்டியென்னும் ஈகரச்தை ஆண்டவர் ; ஒருகாலத்துப் பாண்டி 

யன் தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற கெடுஞ்செழியனோடு போர் 

செய்து அவனாற்பிளிப்புண்டிருக்து வலிதிற்போய்ச் சிங்காதனத்தி 

லேறிக் குறுங்கோழியூர்கிழாராற் புகழ்க் து பாடப்பெற்றூர், சோ 

ழன் இராயயம் வேட்ட பெருநற்கிளளியோடு போர் செய்தவர் ; 

இவர் பெயர் கோச்சேரமான் யானைக்கட்சேய் மாந்தரஞ்சேரலிரும் 

பொறையெனவும், ே Then மானைக்கட்சேப் மாந்தாஞ்சேரலிரும் 

பொறை யெனவும், சோன் மார்தரஞ்சேரலிரும்பொறை யென 

வும், மாந்தரஞ்சேலிரும்பொறை யெனவும், மாந்தரம் பொறை 

மெனவும் தொகை நால்களில் வழங்குகின்றது, பரிமேலழகர் ௩௬-ம் 

திருக்குறளின் விசேடவுரையில் இவருடைய ௦ பெயரை மேற்கோளாக 

எடுத்துக்காட்டிப் பொருளெழுதி விளக்கியி க்கிறார் ; சேரபரம் 

பரையில் மாந்தரனென்று ஒரரசன் மிக்க புகழ்பெற்றவனாக இருந்தா 

னென்று பதிற்றுப்பத்தால் தெரிகின்றது, இவருடைய பெயர்த்தலை 

யில், *கோர்சேபான் ? என்ற அடைமொழி இல்லாமலிரு த்தலின், 

இவர் இக் நாலைத் தொகுப்பிக்குங் காலத்தில் இளவரச ராகஇருந்தா 

சென்றும் தொகுப்பித்தபின்பே முடி.புனையப் பெற்றாரென்றுந் தெரி 

கின்றன, |கோவென்பது பண்டைக் காலத்தில் முடிபுனைர்தபின்பு 

குடிப்பெயரோடு கொடுக்கப்படும் பட்டப்பெயர்; கோச்சேரன், 

கோச்சோழன், கோப்பாண்டியன் என்பவற்றாலுணாக,] இவரிறந்த 

பின்பு பிரிவா ற்ரா.து வருர்திப்புலம்பிய கூடலூர்கிழாருடைய “அடிய 

லழற்குட்டம் ?? என்னும் செய்யுள் இவருடைய அருமைக்குண 

விசேடங்களை இனி புலப்படுத்தும் ; (புறகானாலு, ௨௨௯ இவ 

ரைப் பாடிய புலவர்கள் குறுங்கோழியூகிழார், பொருந்தி திலிள ங் 

உரனார், கூடலூர்சழார். இவர்களுள் இவரிறந்த பின்பு மிருந்தவர் கூட 

லூர்கிழார்.
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டெ 

கணபதி துணை. 

ஐங்குறுநூறு. 

[(கடவுள்வாழ்த்து.] 

நீல மேனி வாலிழை பாகத் 

தொருவ னிருதா ணிழற்&ழ் 

வகை புலகு முகிழ்த்கன முறையே, 

வாழ்த்து. 

பாரதம்பாடிய பேருந்தேலனார், 

(பிரதிபேதம்:) மூலம், மான மேனி, மாமலர் மேனி, 

fo 

க. மருதம், 
9 

௪,--வேட்கைப் பத்து, 

ட்டை 

௧. வாழியாதன் வாழி யவினி 

கெற்பல பொலிக பொன்பெரிது சிறக்க 

வெனவேட் டோளே யாயே யாமே 

நனைய காஞ்சிச் சினைய சிறுமீன் 

யாண ரூரன் வாழ்க 

பாணனும் வாழ்க வெனவேட் டேமே, 

என்பது, புறச்தொழுச்சத்திலே நெகொளொழு௫, ' இத தகாத” எனத் 

செளிந்த மனத்தனாய் மீண்டு தலைவியோிகூடி. ஒழுகாரின்ற தலைமசன் 

தோழியோடு சொல்லாடி, * யான் ௮அவ்வாறொழுக நீயிர் நினைத்ததிறம் யாது” 

என்ராற்கு ௮வள் சொல்லிய, 

(பழையவுரை;) *காவற்பொருட்டு அரசன் மாழ்க; விருந்தாற்று 

தற்பொருட்டு நெற்பல பொலிக; இரவலர்க்கு ஈசற்பொருட்டுப் பொன் உண் 

&



௨ ஜ்ங்குறுநா று. 

டாகுக” என் யாய் இல்லறத்திற்கு பேண்டுவன விரும்பி ஒழுகயெதல்லஜ் 

பிறிதுசினைத்திலள்; அவள் இச்தன்மையளாக, நீ ஒழுக ஒழுக்சச்தால் Sere 

கும்கின்னொழுச்சத்திற்குச் துணையாகிய பாணனுக்கும் தீங்குவருமென்றஞ்சி, 

'யாண ரூரன் வாழ்க, பாணனும் வாழ்க! என விரும்பினேம் யாங்களென்ற 

வாறு, தலைவியை யாயென்றது, புலத்தற்குச் சாணமாயமின உளவாகவும் 

௮வை மனங்கொள்ளாத சிறப்பைமோக்கி, சோழி யாங்களென உளப்படுத்த து, 

ஆயத்சாரைநோக்கயெனக் கொள்க. பூவும் புலாலும் ஓக்கவிளையும் ஊரனென் 

ற, குலமகளிரைப்போலப் பொதுமகளிரையும் சொண்டொழுகுவா ஜென் 

பதாம், அசனவினியென்பான், சே!மான்களிர் பாட்டுடைச் தலைமகன். 

(பி-ம்;) ம. எனவேட்டோமே (௧-௧௦), (௧) 

ு.. வாழியாதன் வாழி யலினி 

விளைக வயலே வருக விரவல 

ரெனவேட் டோளே யாயே யாமே 

பல்லிதம் நீலமொடு நெய்த னிகர்க்ஞுக் 

கண்டுறை யூன் கேண்மை 

வழிவழிச் சிறக்க வெனவேட் Cin, 

இதுவுமது, 
(ப-ரை;) தலைவி இல்லறமேசினைந்து ஒழுஇனாள் ; யாங்கள் நின்காதல் 

அவள்மேற் சுருக்குடின்ற இறகோக்கி, ' நின்கேண்மை வழிவழிச்சிறச்ச” என 

விரும்பினேம். எ-று, சிறப்புடைய கருங்குவளையடனே றெப்பில்லாச கெய் 

தல்கிகர்க்கு மாரனென்ற து, குலமகளிருடனே பொதுமகளிர் இகலுஞூான், 

எ.ஃறு, 

WF ior) மூட வழிவழி சிறக்க (6) 
ih, ala ழி யாசகன் வாழி யவினி 

பால்பல வூறுக பகடுபல சிறக்க 

வெனவேட் டோே யாய யாமே 

வித்திய வுழவர் நெல்லொடு பெயரும் 

பூக்கஞு ஒரரன் றன்மனை 

வாழ்க்கை பொலிக வென வட் டேமே, 

இ௫வும.து. 

(ப-ரை:) தலைவி இல்லறமேகினைந்அு ஒழுகினாள் ; “அவன் பொதுமனை 

யில் வாழ்க்கையொழிந்து சன்மனையிலே வாழ்வானாக' எனவேட்டேம்யாங்கள். 

௭-9, மேல் விளை தற்குவித்திய உழவர் முன்பு விளைந்த செறுவின் நெல்லோடு



&—Cai NSU Fl. ௯. 

பெயருமென்ற, பின்வரும் பர ச்சையர்க்கு ுருவாய்பண்ணி அக்காலக்து 

உள ராய பர த்சையரோடு இன்ப.நசர்வானென்பசாம். (௩) 

௪. வாழியாதன் வாழி யவினி 

பசைவர்புல் லார்க பார்ப்பா ரோதுக 

வெனவேட் டோமிள யாயே யாம 

பூத்த கரும்பரிற் காய்த்ு நெல்லிற் 

கழனி யூரன் மார்பு 

பழனமா aha Caran ad Lun, 

இதுவுமது. 
(ப-ரை:) இவள் இல்லறமே விரும்பியொழுகனாள்; : அவன்மார்பு 

ஊரவர்க்செல்லாம் பொதுவாகிய பழனம்போலாது இவட்கேயுரித்தாக' என 

விரும்பினேம் யாங்கள். எ-று, பூத்துப் பயன்படாக்கரும்பினையும் காய்த் 

துப் பயன்படும் நெல்லினையுமுடைய ஊரனென்றஅ, ஈன்று பயன்படாப் 

பொதுமகளிரையும் மகப்பயந்து பயன்படுங் குலமகளிரையும் ஒப்பநினைப் 

பான், எ- று, 

(பி-ம்;) மூ. பசையர், (௪) 

௫. வாழியாதன் வாழி யவினி 2 

பயில் OTHE owl) OF ணீங்குக 

வென பீவட் டோளே யாபிய யாமே 

முதலைப் போத்து முழுமீ னாருர் 

தண்டுறை யூரன் றேரெம் 

முூன்கடை நிற்க வெனவேட் டேமே. 

இது வம. 
(ப-ரை;) இவள்இல்லறமேவிரும்பியொழுஇனாள்; யாங்கள் *அவன்றேர் 

பிறமகளிர்முன்கடைரிற்றலொழிந்து எம்முன்சடைரிற்க' எனவிரும்பினேம், 

எ-று, முதலை...... உளரன்' எ - தா, ஒருங்குவாழ்வாரைப் பழமைகோக்காது 

உயிர்கவர்வானென்பதாம், (௫) 

சா, வாழி யாதன் வாழி யவினி 

வேர்துபகை தணிக யாண்டுபல ஈர்துக 

வெனவேட் டோளே யாயே யாமே 

மலர்ந்த பொப்கை முகைந்த தாமத 

தண்டுறை யூன் வரைக 

வெக்கையுங் கொடுக்க வெனவேட் டேமே,



ஜங்குறு_தாறு, 

எது, களவினிற் பலகாளொழுக வந்து வரைந்துகொண்ட தலை 

மகன் கோழியோடுசொல்லாடி யான் வரையாது ஓழுகுஇன் றகாள் நீயிர் இங்கு 

இழைத் திருக இறம்யாது” என்றராற்கு அவள் சொல்லியது, 

(Li - ரை) நின்னை எதிர்ப்பட்டவன்றே ரீ வரைந்தகாயெனச்சொண்டு 

இல்லறத்திற்கு வேண்டுவனவிரும்பி ஒழுயெதல்லது தலைவி பிறிதொன்றம் 

நினை த.தஇிலள்; யாங்கள் '௮கன்ற பொய்கைக்கு ௮ணியாகச் தாமரையையுடைய 

ஊரனாசலால், அத்தண்டுறையரன் மனைக்கு ௮ணியாம்வண்ணம் இவளை 

வரைவானாச ; எந்தையும் கொடுப்பானாக' என விரும்பினேம். எ-று, ஈண்டுத் 

தலைவியை யாயென்ற தூ, எதிர்ப்பட்ட ஞான்றே கற்புப்பூண்டொழுகுகின்ற 

சிறப்பைநோககி, 

(பி-ம்:) கருத்து, நீயிர் கினைத்திருக்கஇறம், (௬) 

oT, வாழி யாதன் வாழி யவினி 

யறஈனி சிறக்க வல்லது கெடுக 

ae Can டானே யாயே யாமே 

யுளைப்பூ மருகத்துக் களைக்குரு கிருக்குர் 

கண்டுறை யூரன் றன்னூராக் 

கொண்டனன் செல்க வெனவேட் டேமே, 

இதுவுமது. 

(ப-ரை:) இவள் சின்னை எதிர்ப்பட்டஅன்றே வரைந்தாயெனக்சொண்டு 

இல்லறத்திற்குவே.............. 

(பி-ம்;) மூ. சன்னூர் கொண்டனன். (௭) 

௮, வாழியாதன் வாழி யவினி 

யரசுமுறை செய்க களவில் லாகுக 

வெனவேட் டோனளே யாயே யாமே 

யலங்குகினை மாஅ. தணிமயி லிருக்கும் 

பூக்கஞ லாரன் சூளிவண் 

வாய்ப்ப தாக வெனவேட் டேமே. 

இதுவுமது. (௮) 

௯. வாழியாதன் வாழி யவினி 

நன்றுபெரிது சிறக்க இதில் லாகுக 

வெனவேட் டோளே யாயே யாமே 

கயலார் சாரை போர்விற் சேக்குர்



௨-- வேழப்பத்து. ௫ 

தண்டுறை யூரன் கேண்மை 

பம்பலா கற்க வெனவேட் டேமே. 

இ.துவுமது. 
(ப-ரை) 'இன்ப அுகர்ந்கவன் செல்வமனைக்சண்ணே வைகும்வண்ணம் 

வரையுக்துணையும் அவன்சேண்மை அம்பலாகா சொழிக ' எனவிரும்பினேம் 

யாங்கள், எ-று, (௯) 

௧௦, வாழியாதன் வாழி யவினி 

மாரி வாய்க்க வள௱னி இறக்க 

வெனவேட் டொ யாமே யாம 

பூத்த மா௮த்துப் புலாலஞ் சிறுமீன் 

றண்டுறை யூரன் றன்னொடு 

கொண்டனன் செல்க வென வேட் டேமே, 

இதுவுமது. 

(ப-ரை;) இவள் மின்னை எதிர்ப்பட்டவன்றே வரைம் ரா யெனச்கொண்டு 

இல்லறத் திற்கு வேண்டுவன விரும்பி ஒழுகினாள் ; யாங்கள், ₹ அவன் வரைக் 

தகொள்ள நினையானாயின், பூத் மமாவினையும் புலாலஞ்சிறுமீனையமுடைய 

உளரனாலால், ௮ரற்கேற்ப, எம்மூர்ச்கண் ௮ற த தொாடுகிலைவகையாற் கற்புடை 

மையும் எதிர்ப்பாட்டினால் அலரும் இளைப்பவாயினும் உடன்கொண்டு செல்வா 

னாக? என விரும்பினேம். எ-று, (௧௦) 

வேட்கைப்பத்து முற்றிற்று, 

வப ஆட்டட 

வேழப்பத் து. 
ல பய வப இதையம் 

  

Oe 

சக. மனைரடு வயலை வேழஞ் iD Dit 

துறைகே (ீ.ரன் கொடுமை நாணி 

நல்ல னென்றும், யாமி 

பல்ல னென்னுமென் றடபென் ஜோளே. 

எ- து, பாணன்மு,சலாயினார்க்குக் தலைமசன்சொடுமைகூறி வாயின் 

மறுத்த தலைமகள் சழமிய பாங்கற்கு வாயினேர்வாள் சொல்லியது ; ! தலைவன் 

எவ்வாறு தப்பியொழுகினும் ௮வன்கொடுமை நின்னாற் புலப்படுதல் தகாது? 

என்று கழறிய பாங்கக்குத் தலைமகள் சொல்லியதாஉமாம்,



௬ ஐங்குறு நாறு. 

(ப-ரை மனைச்சண்வயலை புறதத்துவேழம்சுற்றுமூரனென்றது, மண 

மனைச்சண்ணே வைகுஞான்றும் பரச்தையர்தி௱மே குழ்வானென்பதாம். 

(பி-ம்:) மூ. நெடுவயலை, கருத். புலப்படுத்தற்காகாது, (5) 

௧3, கரைசேர் வேழங் கரும்பிற் பூக்குந் 

IM PSE மூசன் கொடுமை நன்று 

மாற்றுக தில்ல யாமே 

தோற்க இல்லவென் றடபென் Capea, 

எ தூ, உழையர் நெருங்கிக் கூறியதிறமும் சனது ஆற்றிமையு 

நினைந்து வாயில்கேரக்கருதிய தலைமகள் பரத்சையர்க்குப் பின்பும் அவன் 

சிறப்புச்செய்தகானென்பதுகேட்டுப் டொ ௱ளாய்க் கருச்சழிந்து தன்னுள்ளே 

சொல்லியது, 

(1-ரை;) கரைமருக்குகிற்கும் வேழம் வயலகத் துவிளைக்கும் தங் 

கரும்புபோலப் பொலியுமானென்ற த, பொதுமசளிர்ச்குக் குலமகளினரைப் 

போலச் சறப்புச்செய்கிற்பான், எ - று, 

(பி-ம்:) கருத். நெருக்கி, (௨) 

௧௩. பரியுடை நன்பான் பொங்குளை யன்ன 

வடைகரை வேழம் வெண்பூப் பகருந் 

கண்டுறை யூன் பெண்டிர் 

துஞ்சூர் யாமத்து் அயிலறி பலி, 

எ து, வாயிலாய்ப்புக்கார்க்குத் தலைமகள், * அவன்பெண்டிர் ஈள்ளென் 

யாமத்தும் தூயிலார்; அவரறியாமல் அவன் வருக்திறம்யாது” எனச்சொல்லி 

வாயில்மறுத்த து. 

(ப-ரை;) பரியுடைஈன்மான் சலைக்கணிந்ச வெண்கவரிபோல வேழம் 

வெண்பூவைச் கொள்வாரைக்குறிச் துச்கொடுச்குரனென்ற தஅ,ஈன்றுபோலச் 

காட்டிச் தம்நலத் இனைவிற்பார் வாழும் ஊரன், எ-று, 

(பி-ம்;) மூ, புரியுடை, புரிவுடை, தஅஞ்சும்யாமத்தும், (௯) 

௧௪.  கொடிப்பூ வேழக் தீண்டி யயல 

வடுக்கொண் மாத்து வண்டனிர் அடங்கு 

மணித்துறை பூரன் மார்பே 

பனித்துபில் செய்ய மின்சா யற்றே.



௨. வேழப்பத்து, ள் 

எது, தலைமகள் புணர்ச்சிவேட்கை குறிப்பினான் உணர்ந்த தோழி, 

அவன்கொடுமை கினையாது அவன் மார்பை நினைந்து ஆற்ராயாகின்றது 

என்னை" என்றட்கு அவன்கொடியனே யாயினும், அவன்மார்பு குளிர்ந்த தயி 

லைச்செய்யும் இணியசாயலையுடை தீது, ஆசலாற்காண்' எனச் சொல்லியது. 

(ப-ரை;) ரீண்டபூவீனையுடைய வேழம் தீண்டுசலான் வடுச்கொண்மா 

ச்துவண்டளிர் நடங்குமென்றது, பரத்நையரால் சமக்கு உளவா௫ிய மெலிவு 

கூறியவாறு, 

(பி-ம்;) மூ. பணித்துயில், (௪) 

கந. Loomer பலிர்கிறை விரும்பிய Gadi aot Lod) LPs 

புனலாடு பகளிர்க்குப் புணாதுணை யுதவும் 

வேழ மூூதூ ஆர 

PNT CID SDM மூரனல் என் ன, 
எ-து, சேணிடைப்பிரிந்துவந்து உடனுறைஇன்ற தலைமகற்குப் புறத் 

தொழுக்சம் உளகாகின்றசென்று குறிப்பினானுணாக் அ தலைமகள் வேறுபட்டா 

ளாக, சோழி அரனையறியாத, * அயன் உடனுறையவும் வேறுபடுஇன்றது 

என்னை? என்றாட்கு அவள் சொல்லியது, 

(புரை;) புனலாடு மகளிர்ச்குப் புணர்ந்த துணையை உதவுகின்ற வேழச் 

DIYO UW ஊரனாதலாற் புனலாடும் பரதிநையர்க்கு, வேழஞ்செய்வனவெ 

ல்லாம் செய்வானென்பதாம், 

(பி-ம்;) மூ. மலர்சிறை. வெண்டமை, ப-னா, துணைமை, (௫) 

௧௬. ஓர்குபூ வேழகதுக் தாம்புடைக் தரள்காற் 

சிறுதொழு களி ரஞ்ானம் பெய்யும் 

பூக்களஞு ஒாரனை யுள்ளிப் 

பூப்போ லுண்கண் பொன் ிபொர்ம் தனவே, 

எ. து, வாயிலாய்ப்புகுந்தார்க்குச் தோழி * அவன் வரவையே நினை 

த்து இவள் கண்ணும் பசக்சன; இணி அவன் வந்து பெறுவது என்னை' எனச் 

சொல்லி வாயின்மறுத்த து. 

(ப -ரை;) : ஓங்குபூ...லூரன்' எ௭-து, இழிக்தார்ச்குப் பயன்படுமாரன், 

௭-௮. (௪) 
௧௪, புதன்மிசை நுடங்கும் வேழ வெண்பூ, 

விசும்பாடு குருகிற் ஜொன்று pros 

புதுவோர் மபேவல னஞாகலின் 

வறிதா கின்றென் மடங்கெழு நெஞ்சே,



JB WG MHI Mi. 

௭ - து, தலைமகன் பரத்தையிற் பிரிந்தவழி, 'இல்வாலு ஒழுகுசலும் ஆட 
வர்க்கு இயல்பன்றே; நீ இதற்கு நெஞ்சு அழிகன்றது என்னை! என்ற தோழி 

சக்கு. த் தலைமசள் சொல்லியது 

(ப-றை;) புறச்தொழுச்சம் உளதாகிய துணையேயன்றி நாடோறும் 

கனவில் வந்து வருத்து தலுமுடையனாதலால் என்செனஞ்சு பெருமையிழக்து 

மெலிகின்றசென்பதாம், புசன்மிசையேறுடங்கும் வேழவெண்பூக் கரிசான 

விசும்பின்சகண்ணே பறக்கும் குருகுபோலத்தோன்று மரன் எ- து, நன்மை 

தோன்றாது ஒழுகுவாரையுடையான். எ று, (er) 

௧௮. இருஞ்சா யன்ன செருகந்தியொடு வேழங் 

கரும்பி BOT VLD TR கழனி யூன் 

பொருக்துமல ரன்னவென் சண்ணழப் 

பிரிந்தன BOT GV GW GD) பிரியலெ னென்றே, 

எ-து, பரத்நையிற்பிரிந்து ஜெரிச்துச் கூடியதலைமகற்குப் பின் 

னும் ௮வ்வொழுக்கம் உள சாயவழி அவன்வரவிடுத்சவாயில்கட்குச் தலைமகள் 

சொல்லியது. 

(ப-ரா;) செருந்திப் பூவோடு வேழம் கரும்புபோல அலமருஜூர 

னென்று, சம்சேடியரோடு பொதுமகளிர் குலமகளிரைப் போலச் தருக்கி 

யொழுகுஞூரன், எ-று. (4) 

GH, EST UOT MF BMI HUA b பெருஞ்சினை 

புணர்ந்சோர் மெய்ம்மணங் கமழுந் தண்பொழில் 

வழ பளெண்பு வெள்ளுளைச் Fag; 

மர ஞகைலிற் கலங்கி 

பாரி மலரிற் கண்பனி புரு'2ம, 

எ-ஃ து, பன்னாள் அவன் சேணிடைப்பிரியவும் ஆற்றியுளையாகிய 

நீ சின்னாள் அவன் புறத்சொழுகுகின்ற இதற்கு ஆற்றாயாகின்றது என்னை' 

என்றதோழிக்கு “எ.இிர்ப்பாடின்றி ஒருர்க்கண்ணே உறைகையினாலே ஆற்றே 

னாகின்றேன்” எனச் தலைமகள் சொல்லிய. 

(ப-ரை;) வாயிலாய்ப்புகுந்தார் கேட்டு நெருங்காது மாறுதல் கருத்து, 

மாங்சொம்புபூத்து வதுவைமகளிர் மெய்ம்மணம் சமழக்கடவ பொழிலை ௮ம் 

மலர் அரும்பாகியபருவத்தே வேழங்களின்பூச் தடைக்கு. ரன் ௭-௮, சேணி 

டைப் பிரிந் துவந்து தன்னுடனாய்சிகழ்கின் ந பருவத்து இன்பங்கள் நகராமல் 

இடையே விலக்குகின்ற ப.ரத்தையர்களையுடையான். ௭- று,
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(பி-ம்;) மூ. சனைப்புணர்க்தோர், சீய்க்கும். கருச், சேயிடை, (௯) 

௨௦.  அறுகில் கால வஞ்சிறைம் தும்பி 

நாற்றி ழக தாமரைப் பூச்சினை சிக்குங் 

காம்புகண் டன்ன தாம்புடை வேழத்துக் 

தறைஈணி யரா புள்ளியன் 

னிறையே ரெல்வளை நெகிழ்போ டும்மே, 

எ-து, தலைமகளை வாயில் நேர்விச்சர்பொருட்டாக, £ காதலர் கொடு 

மைசெய்தா.ராயினும் அவர்திறம் மறவாசொழியல்வேண்டும்' என்று முகம்புகு 

இன்ற தோழிக்கு, என்கைவளை நில்லாதாகின்ற து அவரை நினைந்ததன் 

பயனன்றே ; இனி அமையும்' எனத் தலைமகள் சொல்லியது, 

(11-ரை:) தாமரைப்பூவகத் து தாகிய தும்பிச்சினையை வேழம் சீக்கும் 

௭-து, சன்மாட்டு எம்பு£ல்வன் உறை.லையம் விலக்குவாராகிய பொதுமக 

ளிரையுடையான். எ-று. *சினைச்சேச்கும்' என்று பாடமோதுவார் தும்.பிச்சினை 

வருந்த வேழம் தங்குமென்று பொருளாரைப்ப, 

(பி-ம்; மூ, சினைச்சேக்கும். துறைகனி, நிறையேபோல்வளை, (௧௦) 

வேழப்பத்து முற்றிற்று. 

௮4௨ 

வை 

௨௧. முள்ளி நீடிய மூ. பரி ரடைகரைப் 

புள்ளிக் சுள் ளும்ப oN ah 
தண்டுறை யூரன் செளிப்பவு 

முண்கண் பசப்ப தெவன்கொ லன்னாய், 

எ-து, * புறத்தொழுக்கம் எனக்கு இனியில்லை' என்று தலைமசன் செ 

ளிப்பவும் “அஃது உளது”என்று வேறுபடும் சலைமகட்கு,ச் சோழி சொல்லிய த, 

(ப-ரை:) 'முள்ளிடடிய.........வறுச்குமான்' என்றது, சனக்கு உரித்தா 

இய இல்லின்கண் ஒழுடப் பரத்தையரோடு தொடர்ச்சியழ ப்பான், எ-று, (௧) 

௨௨, அள்ள லாடிய புள்ளிக் கள்வன் 

முள்ளி வேளைச் செல்ஓ கார 

னல்ல சொல்லி மணந்தினி 

நீயே னென்ற தெவன்கொ லன்னாய், 

ல



க்௦ ஐங்குறு நாறு, 

எ.து, களவினிற்புணர்ந்து பின்பு வரைந்துகொண்டு ஓமுகாகின் தலை 

மகற்குப் புறத்தொழுக்கம் உள தாயிற்றாக, ஆற்றாளாகிய தலைமகள் தோழிக்குச் 

சொல்லியது, 

(ப-ரை? *ல்ல...... அன்னாப்” ௭-து,இச்சாலச்.து இங்ஙனம் ஒழுகுகின் 

றான் ௮ச்காலத்து ௮ங்ஙனங்கூறியசென்கொல், எ-று, சேருடியகள்வன் முள் 

ளிவே.ரளைச்செல்லுமென்ற து, பிறர்கூறும்அலரஞ்சாது பரச்தையா்மனைக்கட் 

செல்வானென்பதாம், (௨) 

௨௩. முள்ளி வளைக் GMa CHA. 

பூக்குற் றெய்கிய புனலணி யூன் 

மறற்றஞ் செய்துகப் புணர் ந்தினிக் 

தாக்கணங் காவ தெவன்கொ லன்னாப், 

இதவும௫, 

(ப-ரை;) தன்னூர் விளையாட்டுமகளிர் அளையின்கண்வாழும் அல 

வனை அலைச்துப் பூக்குற்று விளையாடினாம்போலத் தன்மனைக்கண்வாழு நம்மை 

வருத்இப் புறத் துப்போய் இன்பறுகர்வான். எ-று, (௬) 

௨௪, | தாய்சாப் பிறக்கும் புள்ளிக் கள்வஜொடு 

பிள்கா தின்னு முதலைத் தவனா 

பெய்தின னாகின்று கொல்லோ மகிழ்ஈன் 

பொலந்தொடி தெளிர்ப்ப முயங்கியவர் 

நலங்கொண்டு துறப்ப தெவன்கொ லன்னாப், 

எ- து, பரத்தையருள்ளும் ஒருத்தியைவிட்டு ஒருச்தியைப் பறறி 

ஒழுகுகின்றா னென்பது கேட்ட சோழி வாயிலாய்வந்தார் கேட்பச் தலைமசட் 

குச் சொல்லிய௮,. 

(ப-ரை:) “தாய்சாப்பிறக்கும்...... அவனூர்” ௭- த,கதொன்னலம் சாம்வண் 

ணம் அறக்கும்பொய்புடனே செய்தனசிதையச்சோன்றும் அருளின்்மையையு 

மூடையான், ௭ று, 

(பி-ம்:) மூ. தெளிப்ப, தெழிப்ப. (௪) 

௨௫, அயல்புறந் தந்த புனிற்றுவளர் பைங்காய் 

வயலச் செங்கொடி கள்வ னுக்கும் 
கழனி யூரன் மார்புபலர்க் 

கிமைசெகிழ் செல்ல லாகு மன்னாய், 

இதுவுமது,
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(ப-ரை;) *அயல்புதந்தக்த.... அறுக்கும்” ௪ - து, எம்புதல்வன் வருந்து 

வதும் உணராது ௩ம்மைவருத்துவான், எ-று, (௫) 

௨௬. கார்தையஞ் செறுவிற் ணைதுறந்து கள்வன் 

வள்ளை மபென்கா லறுக்கு கூறா 

னெம்மும் பிறரு மறியா 

னின்ன னாவ தெவன்கொ வன்ஞனாய், 

எ-து, தலைமகர்கு வாயிலாகப் புகுந்தார், *சின் முணிவிற்கு அவன் 

பொருந்தா கின்றான்” என்றவழித் தலைம௦கட்குக் தோழி, அவன் பாடு ௮ஃஇி 

ல்லை' என்பதுபடச் சொல்லிய து, 

(ப-ரை:) *துணை துறந்து... . ...மூரன்'எ-து, தான் துணையாகச் காத 

வித்து ஒழுகுகின்ற பரத்தையையு நீங்கி எம்மையும் வருத்தி ஒழுருவான். 

எ-று, (வேறுரை:) 'கரந்தையஞ் செறுவிற் றுணை துறந்து'எ-.த, நின்னைத் துற 

ந்து, எ-று, (வள்ளைமென் காலறுக்கும்” எ-து, பரச்சையருள்ளும் ஒருத்தி 

யைவிவெதும் ஒருச்தியைப் பற்றுவது மா௮வர்களை வருத. துன்றான், எ-று, 

'எம்மும் பிறரு மறியான்' ௪-து, எம்மையும் பிறரையும்........ ... 

(பி-ம்;) மூ. இன்னானாவது. (௬) 

௨௭. செர்மெலஞ் செறுவிற் கதிர்கொண்டு கள்வன் 

ற்ண்ணக மண்ணைச் செல்லு மூரற் 

கெல்வளை நெகிழச் சாறு 

யல்ல ஓழப்ப தெவன்கொ ஒன்னாய், 

எது, தலைமசன் மனைக்கண் வருங்காலத்து வாராது சாழ்ச் தழி, 

 புறத்தொழுச்சம் உளதாயிற்று' என மாட்டச் கருகி வருந்தும் தலைமகட்குத் 

தோழி செல்லியது. 

(பி-ம்:) மூ, செர்நெற் செறுவின். (er) 

௨௮,  உண்டுறை யணங்கிவ ஞூறைதோ மாயிந் 

pares wo கள்வன் வரிக்கு மூரற் 

கொண்டொடி ரநெ௫ிழச் சாய் 

மென்றோள் LIEU தெவன்௯கொ லன்ஞாய், 

எ. து, இற்செறிவித்தவிடத்துச் தலைமகட்கு எய்திய வேறுபாடு 

சண்டு, (இது தெய்வத்தினானாபிற்று” என்று தமர் வெறியெடுப்புழி அதனை 

விலக்கக்கரு தியதோழி செவிலிக்கு அறத்தொின்ற து, (௮)



௧௨ ஹங்குறு நூறு. 

௨௯, மாரி சடிகொளக் காவலர் கடுக 

விச்திய வெண்மூளை கள்வ னறுக்குங் 

கழனி யூன் பார்புற மரீஇத் 

திதலை யல்கு னின்பகள் 

பசலை கொள்வ தெவன்கொ லன்னாய். 

எ- து, வரைவெதிர் கொள்ளார் தமர் அவண்மறுப்புழிச் தோழி செவி 

லிக்கு அறத்தொடு நின்றது. 

(ப-ரை;) :மாரி சடிகொள...... அறுச்கும்” எ- து, மாரிசின்ற யாமத் 

அச் காவலரைத்சப்பி அவன் தலைவியை எதிர்ப்பட்டமை உணர்ச் தியசெனச் 

கொள்க, இஸ்து உண்மைசெப்பலென்னும் ௮றச்தொடுசிலை. 

(பி-ம்;) மூ. மார்புறவறீஇ. ௯) 

௩௩0, வெப்புகனை யன்ன நெடுங்கட் கள்வன் 

றண்ணக பண்ணை மை றய நெல்லி 

னிரும்பூ வுறைக்கு கறரற்கிவவ 

பெருங்கவி னி pdt தகெவன்கொ MOI GIL, 

இதுவுமது, 
(1 - ரை; அலவன் மண்ணளைகிறைய கெல்லின்பூவறைக்கு மூ 

னென்றது, தலைவன் மனையிடந்து உளவாகிய வருவாய்ச்சிறப்பு£ கூறியசெ 

னச்கொள்க, (௧௦) 

கள்வன்பத்து முற்றிற்று. 
+f 

௪. அ தோழிக்குரைத்த பத்து. 

  

௩௧, அம்ம வாழி தோழி மகிழ்சன் 

சகடனன் றென்னுங் கொல்லா நம்தூர் 

முடமுதர் மருதத்றுப் பெருக்துறை 

யுடனா டாயிமா டுற்ற சூ.3ீள, 

எ. து, முன்னொருகாள் சன்னா புதுப்புனலாடுழி, இனிப் புறத் 

தொழுகச்சம் விரும்பேன்' என ஆயச்சா?ராடு சூஷற்ற தலைமகன் பின்பும் பாச் 

தையரோடு புனலாடச் தொடங்குகின்றா னென்பதுகேட்ட தலைமகள் அவ 

னுழையர்கேட்பத் தோழிக்குச் சொல்லியது. (a) 

௩௨, அம்ம வாழி தோழி மகிழ்க 

Censor ணம்மில் வற்கதற் கெழுகா



௫.-தோழிக்குரைத்த பத்து. ௧௩ 

ளழுப வென்பலவன் பெண்டிர் 

தியுறு மெழுகின் ஜெகிழ்வனர் விரைக்மித, 

எ- து, வாயில்வேண்டிப்புகுந்தார் கேட்ப தலைமகள் தோழிக்குச் 
சொல்லியது, (௨) 

௩௩. அம்ம வாழி கோழி மகிழ்கன் 

மரு துயர் மிரரங்கிய விரிபூம் பெ ரந்துறைப் 

பெண்டிரொ டாடு மென்பதன் 

றண்டா ரகலந் தலைத்தலை கொளவே. 

இதுவுமது. 
(பி) மூ. பெண்டிரொடுமாடும், (௬) 

கூ௪, அம்ம வாழி தோழி ஈ்ம்சதர்ப் 

பொய்கைப் பூத்த புழைக்கா லாம்பற் 

தர் வண்ணம் கொண்டன 

வதிலா எர்க்குப் பசந்தவென் கண்ணோ, 

இதவுமது, 

(பி-ம்;) மூ. வண்ணா்சொண்ட, ஏதிலார்க்கு, (௪) 

௩௫. அம்ம வாழி கோழி கம்ப் 

பொய்கை யாட்ப oh iH மென்கா 
MN. ~~ 

னிறத்தினு நிழற்றுகன் மன்னே 

யெனிப்பசந் தன்றென் மாமை, கவினே. 

எ- து, வாயிலாய்ப்புருந்சார் சலைமகன்குணங்கூறியவழி, * அவனுக்கு 

இல்லாசனவே கூறுதலால், இப்பொழு துசாண் என் மேனி பசந்தது' எனச் 

தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லிய த, (௫) 

nity : ra ழி 
உ, அமம வாழி மதார் யூர் 

எ- இ) 

னம்பாறம் தியைகுவ னாயி மைறந் 

டாலர் குமை இ ED oD LD பன்னே 

 தயலெனக் கருதிய வுண்கண் 

god Carer வாகுதல் lus aS! Door, 

தான் வாயினேருங் குறிப்பினளளானமை யறியாது தோழி 

வாயின் மறுத்துழி அவள் நேரும் வகையால் அவட்குத் தலைமகள் சொல்லி 

யது, (௯)



௧௪ ஐங்குறு நாறு, 

aT, அம்ம வாழி (தாழி மகிழ்க 

னயந்தோ ருண்கண் பசந்துபனி மல்க 

வல்லன் வல்லன் பொய்த்த 

றேற்றா னுற்ற சூள்வாய்க் தல்்லே, 

எ-து, தலைமகளைச் சூளினால் தெளித்தானென்பது கேட்ட காதற் 

urges சலைமகட்குப் பாங்காயினார்கேட்பச் சன்தோழிச்குச் சொல்லி 

யது. (a) 

௩.௮.  ௮ம்ம வாழி தோழி மகிழ்ஈன் 

றன்சொ லுணர்நீ்தோ ரறியல னென்றுந் 

தண்டளிர் வெளவு மேனி 

. 1 யொண்டொடி. முன்கை யாமழப் பிரிர்தே, 

எ- நு, தலைமசன் மனைவயிற்போகக் கருதினானென்பது சொல்லிய 

தன்மோழிக்குப் பரத்தை சொல்லியது. (௮) 

௩௯, அம்ம வாழி தோழி யூரன் 

வெம்முலை யடைய (யங்கி நம்வயிற் 

றிருந்திமை பணைத்தோண் ஜெூழெப் 

(ரிரிர்தன னாபினும் பிரியலன் மன்னே, 

எ-து, ஒருஞான்று தலைவன் தன்மனைக்சகட் சென்றது கொண்டு 

அவன் பெண்மை நலமெல்லாக் தய்த் துச் சாதல்நீக்டுப் பிரிந்கானென்பது 

தலைவிகூறினா ளெனக்கேட்ட பர்சை அவட்குப் பாங்காயினார் கேட்பச் தன் 

தோழிக்குச் சொல்லியது, 

(பி-ம்:) மூ. இழைப்பணைச்சோள். கருத், கேட்டு அப்பரச்சை. (௯) 

௪௦. அம்ம வாழி தோழி மூழ்க 

| னொண்டொடி. முன்கை யாமழப் பிரிந்துகன் 

பெண்டி ரூரிறை கொண்டன னென்ப 

கெண்டை பாய்உர வவிழ்ர்த 

வண்டுபிணி யாம்ப னாடுகிழ வோனே. 

எ- து, உலயெல்பற்றித் சலைவன் தன்மனைக்கண் ஒருஞான்றுபோன 

சேகொண்டு அவ்வழிப் பிரியாது உறைகன்றானென்று அயற்பரத்தையர் 

பலரும் கூறினாரென்பது கேட்ட காதற்பரத்சை அவர்பாங்சாயினார்கேட்பச் 

தன்றோழிக்குச் சொல்லியது. (கட) 

தோழிக்குரைத்தபத்து முற்றிற்று. 
—+}-—



௫.-புலவீப் பத்து. ௧௫ 

௫.-புலவிப் பத்து, 
hem 

௪௧. தன்பார்ப்புக் இன்னு மன்பின் முதலையொடு 

வெண்பூம் பொய்கைத் தவனா ரென்ப, அதனாற் 

றன்சொ லுணர்ந்தோர் மேனி 

பொன்போற் செய்ய கார்கிழ வோபின, 

எ- து, கழறித்தெருட்டற்பாலராகய அகசம்புகன் மரபின் வாயில்கள் 

புகுந்துழித் தேவனையும் பாணன் முதலாகிய பக்கத்தாரையும் இகழ்ந்து 

தலைவி கூறியது, 

(ப-ரை:) அன்பில்லாச முதலையென்றது தலைவனை மோக்சியெனவும், 

பொய்கையில் வெண்பூ வென்றது புறத்கொழுக்கத்திற்குத் துணையாகிய 

அறிவிலாதாரை நோக்கியெனவுக& சொள்க, 

(பி-ம்;) மூ. அவனூரேயதனால். அவரூரேயசளால், என்பதனால், 

பொன்போலச்செய்யும். கருத். செருட்டற்பாலாராகிய, (௧) 

௪௨,  மகிழ்மிகச் சிறப்ப மயங்கிள் கொல்லோ 

யாண ரூரகின் மாணிழை யரிவை 

காவிரி மலீர்க்றை யன்னகின் 

மார்புசனி விலக்க ஜொடங்கி யோளே, 

எது, தலைரின்று ஒழுகப்படாரின்ற பரத்தை தலைவன் பிறபரத் 

கையருடன் ஒழுகினானென்று புலக்தாளாக, அதனையறிக்த தலைவி, அவன் 

சன்னில்லச் தப் புகுந்துழித் சானறிந்சமை சோன்றச் சொல்லியது, 

(பி-ம்;) மூ, ஈனிவிலங்கல், கருச். சன்னில்லகத் த, ( rc ee
 
A 

௪௩.  அம்பணக் தன்ன யாமை யேறிச் 

செம்பி னன்ன பார்ப்புப்பல GIF K LD 

யாண ர நின்னினும் 

பாணன் பொட்யான் பலரூ ளினனே, 

எ- து, பாணன் வாயிலாசப் புகுந்து தெளிப்ப மறுத்ததலைமகள் பாண 

னோடு தலைவன்புகுந்து தெளிததுழிச் சொல்லியது. 

(ப-ரை;) யாமைப்புறத்து ஏறிப் பார்ப்புப்பல துஞ்சுமூரவென்றத, 

மார்பில் துயில்கின்ற புசல்வரையுடையாய். எ-று, மகப்பெற்று வாழ்வார்க்குப் 

பொய்கூறலாகா தென்பதாம், (௬)



கள் ஐங்குறு நூறு. 

௪௪, இம்பெரும் பொய்கை யாமை யிளம்பார்ப்புத் 

தாய்முக நோக்கி வளர்ச் இசி னா 

கதுவே யையகின் மார்பே 

யறிந்தனை யொழுரகுமதி யறனுமா o KC a. 

எது, பரத்தையர் மனைக்சகண்ணே பன்னாட்டங்கிச் சன்மனைக்கண் 

ணேவக்த தலைமகற்குச் சோழிகூறியத, 

(ப-ரைற நின்மார்பாற் கொள்ளும் பயனின்றிக் சாட்சியெய்தவும் 

பெறுகன்றிலளெனப் புலந்து கூறியவாறறிக, 

(19 -ib:) மூ, இயேன்மார்பே, கருச், தம்மனை, (௪) 

FR. கூதி ராயிற் றண்கலிழ் தகு 

வேளி லாயின் மணிசிறஈ கொள்ளும் 

மாறணிக் சன்றுசின் ஷூ 

பசப்பணிர் தனவான் மகிழ்வென் கண்ணே, 

எது, கெடுநாட் பாத்சையரிடச்சானாப் ஒழுகிய தலைமகன் மனை 

வயிற்சென்றுழிச் தோழிசொல்லிய து, 

(ப-ரை:) கலக்குதலும் தெடரிதலுமுடைத்தாகிய யாற்றியல்பும் பெ 

ராது என்றும் பசந்தே ஒழுகுகின்ருளிவளென்பசாம், (ட) 

Ptr, நினக்கே பன்றஃ தொக்குமா ரினிமீோத 

நின்பார்பு நயந்த ஈன்னு ௩ லரிவை 

வேண்டிய குிப்பினே யாகி 

பிண்டுநீ யருலா தாண்டுறை தல்லே, 

எ- து, மனைச்சண்வருசல் பரச்சைவிலச்க விலகப் பின்பு உலஇயல் 

பற்றி அவள்குறிப்பினோ௫ம் வந்தமையறிந்சகோழி தலைமகனைப் புலந்து 

சொல்லியது. 

(ப-ரை;) இவ்வாறு வருதலின் வாராமையே இனிசென்பதாம், (௬) 

௪௭, முள்ளெயிற்றுப் பாண்மக ளின்கெடி.று சொறிர்த 

வகன்பெரு வட்டி. நிறைய பனையோ 

ளரிகாற் பெரும்பயறு நிறைக்கு கர 

பாணிழை யாய மறியுகின் 

பாணன் போலப் பலபொய்த் தல்லே.



எஃது, பாணற்கு வாயில்மறுத்ச தலைமகள் பின் அப்பாணனோடு 

தலைமசன் புகுந்து சன்காதன்மை கூறியவழிச் சொல்லியது, 

(ப-ரை;) மாணிழையாய மறியுமென்ற கருத்து : நீகூறுங் சாசன்மை 

பொய்யென்பது ஆய9மல்லா மறியும் ; மான்இதனை ெெெய்யென்று கொள்ளி 

னும் அவர் பொருரென்பசாம். கெடிறுசெரிக்சத வஃடிறைய மனையோள் 

பயறுசிறைச்கு கூ.ரவென்றது, நீ சின்சாதல் சொல்லிவிடித்து gat Apts 

காதல் சொல்லி வரவிடப் பெறுவாய், எ. று, (er) 

௪௮, வலைவல் பாண்மகன் வாலெயிற்று மடமகள் 

வராஅ௮ல் சொரிந்த வட்டிபுண் மனையோள் 

யாண்டுகழி வெண்ணெ னிறைக்கு மூர 

வேண்டேம் பெருமகின் பரக்தை 

யாண்டுச்செய் குறியா டீண்டுநீ வாலே. 

௭ -து, பரத்தையர்மாட்டு ஒழுகாின்று தன்மனைச்கட்சென்ற 

தலைமகற்குச் தலைமகள் சொல்லியது. 

(பி-ம்;) கு, ஈண்வெரலே, கருத், தம்மனைக்கண், (௮) 

௪௯, அஞ லோதி யசைஈடை,ப் பாண்மகள் 

சின்மீன் சொரிந்து பன்னெற் பெழாஉம் 

யாண ரூரரின் பாண்மகன் 

யார்ரலஞ் சிதையப் பொய்க்குமோ வினியே, 

௭எ-து, பாணன்வா.ிலாசப் பாத்தையோசிகூடினானென்பது கேட்ட 

தலைமகள் தனக்கும பாணனாற் காசன்மைகூறுவிப்பான் புக்க தலைமதற்குச் 

சொல்லியது. (௯) 

௫௦, துணையோர் செல்வமும் யாழும் வருந்துதும் 

வஞ்சி யோங்கிய யாண சூர 

தஞ்ச மருளாய் நீயேசின் 

னெஞ்சம் பெற்ற விவளுமா ர ழமே, 

எ- து, மனையினீ௰்டுப் பாத்தையிடச்துப் பன்னாட்டங்கிவந்த தலை 

மகற்குச் சோழி சொல்லீயது, (௧0) 

புலவிப்பத்து மு்திற்று, 
a



க் ஐங்குறு நாறு. 
௬. தோழிகூற்றுப்பத்து. 

  

(நக. நீருறை கோழி நீலச் சேவல் 

கூருகர்ப் பேடை வயா மர 

புளிங்காய் வேட்கைத் தன்றுகின் 

மலர்ந்த மார்பிவள் வயா௮ கோய்க்கே, 

எ-து, வாயில்பெற்றுப் புகுகதுபோய்ப் புற, ச்சொழுக்கமொழுடுப் 

பின்பும் வாயில்வேண்டுந் தலைமகற்குத் சோழிகூறிமறுத்ச த, 

(பி.ம்;) ஞூ. வயாவுமூர, மார்பிவண். (a) 

(௫௨, வயலைச் செங்கொடிப் பிணைய றைஇச் 

செவ்விரல் சிவந்த சேயரி மழைக்கட் 

செவ்வாய்க் குறுமக வினைய 

வெவவாய்முன் னின்று மகிழ்நகின் Omer, 

எ-து, வாயில் பெற்றுக் கூடியிருந்த தலைமஈர்குத் சோழி ஈகையாடிச் 

சொல்லியது. (௨) 

௫௨. துறையெவ னணங்கும் யாழுற்ற நோயே 

சிறையழி புதுப்புனல் பாய்க்தெனக் கலங்கிக் 

சுழனித் தாமரை மலரும் 

Lipper ays யுற்ற சூளே. 
எ-து, தலைவிசன்னுடன்போய்ப் புனலாடியவழி, இத பரத்தைய 

ருடனாடிய துறை' எனகினைந்து பிறக்ச மெலிவை மறைத்தமையை யுணர்க்ச 

தலைமகன் மனைவயிற் புகுந்துழி, * தெய்வங்களுறையுக் துறைச்சண்ணே 

நாம் ஆடினவசனாற் பிறந்ததுகொல் சினக்கு இவ்வேறுபாடு? என்று வினாயி 

னாற்கு ௮வள் சொல்லியது. 

(பி-ம்;) மூ. தாமரைமல்கும், (௯) 

(௫௪. திண்டேர்த் தென்னவ னன்னாட் டுள்ளதை 

வேனி லாயினுந் தண்புன லொழுகுர் 

தேனா ரன்னவில டெரிவளை நெகிழ 

வூரி னாரனை நீதர வந்த 

பஞ்சாய்க் கோதை மகளிர்க் 

கஞ்சுவ லம்ம வம்முறை வரினே, 

எ து, வாயில் வேண்டிவந்த தலைமகற்குச் தலைமகள்குறிப்பறிந்த 

சோழி௮அவன்கொடுமைகூறி வாயின்மறுச், ௪௮, (௪)
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ஓ ஜ் கரும்பி னெர்திரங் களிற்றெதிர் பிளிற்றுர் 

தோரவண் கோமான் றேலூ ரன்னவிவ 

ணல்லணி Bus BIS துறத்தலிற் 

பல்லோ ரறியப் பசந்தன்று நூதலே, 

எ- து, வரைந்த அணிமைச்சண்ணே புறச்தொழுச்சம் ஒழு? வாயில் 

வேண்டிவந்து சன் 9 மலிவுகூறியதலைமகனைத் சோழி நெருங்கச்சொல்லிய. 

ப -ரை;) : களிற்றெதிர் பிளிற்று.ம” என்றது, ரீ கூறுனெற மெலி 

வுக்கு மேலே மெலிவு கூறுகின்றது இவள் சலென்பதாம், 

(பிம்) மூ, பிளிதும், (6) 
௫௬. பகல்கொள் விளக்கோ டிராநா ளறியா 

வெல்போர்ச் சோழ €மூ ரன்னவிவ ந 

ணலம்பெறு டாக றேம்ப 

வெவன்பயஞ் செய்யுநீ தேற்றிய மொழியே. 

எ-து, புறத்தொழுக்கம் உளதாடயதறிந்து தலைமகள் மெலிந்துழி, 

‘go Hw’ என்று சேற்றுந் தலைமகற்குத் தோழி சொல்லியது, 

(ப-ரை:) 'தேம்ப' ௭- து, தேம்பாரிற்க, எ-று, : பகல்கொள்விளக் 

கோ...... ரன்ன' ௭- து, ஒருநாளும் மெலிவறியாசஇவள் மெலிவறிய ஒழுக 

னாய், எ.று, 

(பி-ம்;) மூ. பகல்கொல், நன்றறியா, வென்வேர்சோழரான்மூர், (௬) 

(Bar. பகலிற் Caper giro பல்கதிர்த் இயி 

னாம்பலஞ் செறுவிற் றேனூ ரன்ன 

விவணலம் புலம்பப் பிரிய 

வனைஈல மூடையளோ மகிழ்ஈகின் பெண்டே. 

எது, தலைமகற்குப் புறச்தொழுக்சகம் உளசாயிற்றென்பது கேட்ட 

தோழி அவனை வினாயது, 

(ப-ரை:) வேள்வித்தீயினையும் ஆம்பலஞ்செறுவினையுமுடையசேனூ 

ரென்று, மனச்தொழுக்கச் தூய்மையு....... கூறியவாறு, 

(பி-ம்:) மூ. அனகலம், (௪) 

By. விண்டு வன்ன வெண்ணெற் போர்விற் 

கைவண் விசா௮ னிருப்பை யன்ன 

விவளணல் குற்றனை போதி 

பிறர்க்கு மனையையால் வாழி நீயே,
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எ-து, உணர்ப்புவயின் வாரா வூடற்கட் Yoss smUsDeS தோழி 

கூறியது, 

(ப-ரை)) 'சைவண் விராஅன் இருப்பையன்ன' எ -து, சினது இல் 

வாழ்ச்கைக் குரியவாகய குணங்களாலுயர்ந்தாள், எ-று, 

(பி-ம்:) மூ. விராவினிருப்பை, (௮) 

(௫௬. கேட்டிசின் வாழியோ மகிழ்ஈ வாற்றுற 

மைய னெஞ்டூற் கெவ்வந் தீர 

கினக்குமருக் தாகிய யானினி 

யிவட்குமருர் தன்மை கோமெ னெஞ்சே,. 

எது, தலைமகள் ஆற்றாளாம் வண்ணம் மனைக்சண் வரவுசுருங்யெ 

தலைமகற்குப் புற ச்தொழுக்கமுள தாகயவழி ஆற்றுளாயெகோழி சொல்லிய த. 

(பி-ம்;) மூ, மூழ்கவாற்றும், கருச், தலைமகற்குச் தேற்றச்தேருாது 
புறச்சொழுகச்கம். (௯) 

௬௦, பழனக் கம்புள் ப.பிர்ப்பெடை way BI 

கழனி யூரசின் மொழிவ லென்றுந் 

துஞ்சுமனை நெடுநகர் வருதி 

யஞ்சா யோவிவ டர்தைகை வேலே. 

௭ - து, வரையாதொழுகுக் தலைமகன் இரவுக்குறி வந்துழிச் தோழி 

சொல்லியது, 

(பிம்) மூ. பயிர்பெடை, பயிற்பெடை, (௧௦) 

தோழிகூத்றுப்பத்து முற்றிற்று, 
__. ௨௨ 

எ.டழத்திகூற்றுப் பத்து. 

  

௬௧, ஈறுவடி மா௮த்து விளைந்துகு தீம்பழ 

| நெடுநீர்ப் பொய்கைக் துடுமென விமூஉவ் 

கைவண் மத்தி கழா௮ ரன்ன 

ஈல்லோர் ஈல்லோர் நாடி. 
வதுவை யயர விரும்புதி நீயே, 

எ-து, * வதுவையயர்க்தா ளொருபாத்சையைச் சின்னாளில்விட்டு மற் 

ரெரு பரச்தையை வதுவையயர்ந்தான் ' என்பதறிக் ச தலைமகள் ௮வன்



எ.--கழத்திகூற்றுப் பத்து, ௨௧ 

மனைவயிற்புக்குழிப் புலக்காளாக, *இது மறைத்தற்கறிது' என உடன்பட்டு 

இனி என்னிடச்த இவ்வாறு கிகழாது ? என்றா.ற்கு ௮வள் சொல்லியது. 

(பி-ம்.) மூ. இகுமதிரீயே, (௧) 

௬௨, இந்திர விழவிற் பூவி னன்ன 

புன்றலைப் பேடை வரிகிழ லகவு 

மிவ்வூர் மங்கையாத் கொகுக்தினி 

யெவவுர் நின்றன்று மகிழ்ஈநின் நேரே, 

இதவும.த. 

(பி-ம்:) மூ, மங்சையைச் தொகுத்து, ம௫ழ்க் நின், (௨) 

௬௩. பொப்கைப் பள்ளிப் புலவுகாறு நீர்நாய் 

வாளை நாளிரை பெறாஉ மூர 

ay mmo @ grdvor sud) cm 
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எ.து, பரத்தையிற் பிரிந்துவர்ச தலைமகனோடு தலைமகள் புலந்து 

கூறியது. 

(பி-ம்:) ஞூ, நீர்வாய், (௯) 

௬௪, அலமர லாயபோ டமர்துணை தழீஇ 

நலமிகு பு.துப்புன லாடக் கண்டோ 

சொருவரு மிருவரு மல்லர் 

பலசே தெய்யவெம் மறையா தீமே. 

எ. து, தலைமசன் பரத்தையரோடு புனலாடினா னென்பதறிக்த தலை 

மகள் ௮அவன்மறைக துழிச் சொல்லியது. (௪) 

௬௫.  கரும்புகடு பாத்தியிற் கலித்த வாம்பல் 

சுரும்புபசி களையும் பெரும்புன லூர 

புகல்வனை யின்றவென் மேனி 

முயங்கன்மோ தெய்யகின் மார்புசிகைப் பதுவே. 

எ-து, ஆற்றாமையே வாயிலாகப்புச்க தலைமகற்குதி தலைமகள் சொல் 

லியது, 

(பி-ம்;) மூ. பாத்திக் கலித்ச, ஈன்றநசென் மேனி. 

ung Had és. ஈன்றவெம் மூயங்சல், 

் கதிச்சவாம்பல், ௮துவேசெய்ய கின்மார்பு, (௫)



௨௨ ஐங்குறு நூறு. 

௬௬, உடலினே னல்லேன் பொய்யா துரைமோ 

யாரவண் மகிம்ஈ தானே தேரொடு 

தளாநடைப் புதல்வனை யுள்ளிகின் 

வளமனை வருதலும் வெளவி யோளே. 

எ-து, புதல்வனைப் பிரியாதவன் பிரிந்து புறத்துத்தக் வந்சானாக, 

அவனோடுபுலக்.து சலைமகள் சொல்லியது. 

(பி-ம்;) மூ. தானைத்தேரொடு, (௬) 

௬௭, மடவ எம்மநீ யினிக்கொண் டோளே 

தன்னொடு நிகரா வென்னொி நிகரிப் 

பெருகலச் தருக்கு மென்ப விரிமலர்தீ 

தாதுண் வண்டினும் பலசே 

யோதி யொண்ணுதல் பசப்பித் தோரே, 

எ-து, தலைசின்று ஒழுகப்படாசின்ற பாத்சை புறனுரைச்சாளெனச் 

கேட்டதலைவி தலைமகன்வந்துழி அவடி.றத்தாராய் நின்று ஒழுகும் வாயில்கள் 

கேட்பச் சொல்லியது, 

(பி-ம்;) மூ. vers, (ar) 

௬௮, கன்னி விடியற் கணைக்கா லாம்ப 

முமரை போல மலரு மர 

பேணா ளோகின் பெண்டே 

யார்ச னடக்கவுர் தானடங் கலளே. 

எ-து, பாத்தை தான் தலைமகளைப் புறங்கூறிவைத்துச் தன்னைத் 
தலைமகள் புறங்கூறினாளாகப் பிறர்க்குச் கூறினமைகேட்ட தலைவி தலைமகற் 

குச் சொல்லிய, 

(பி ம்.) மூ, கனை ச்சாலாம்பல், (௮) 

௬௯, கண்டனெ மல்லமோ மகிழ்கநின் பெண்டே 

பலராடு பெருந்துறை மலரொடு வந்த 

கண்புனல் வண்ட ஓுய்தீதென 

வுண்கண் சிவப்ப வழுதுசின் ஜோளே, 

எ௭- து, தலைமசன் பெதும்பைப் பருவத்தாள் ஒரு பரத்தையைச் கள 

வில்மணந்து ஒழுகுகன்றதனை அறிந்த தலைமகள் தனக்கில்லையென்று 

௮வன் மறைச்துழிச் சொல்லியது, (௯)



அ௭எ-புனலாட்டுப் பத்து. ௨௩ 

௪0, பழனப் பன்மீ னருந்த நாரை 

கழனி மருதின் சென்னிச் சேக்கு 

மாநீர்ப் பொய்கை யாண ரூர 

தூர் ஈறியா்தின் பெண்டிர் 

பே மனையமியாஞ் சேய்பயர் தனமே, 

எ-து, பாத்சையரோடு பொழுதுபோச்கி நெடிது துய்த்துவந்த தலை 

மகனோடு தலைமகள் புலந்து சொல்லியது, 

(பி-ம்;) மூ. பேஎ, யனையம் யாஞ்சேய் பயந்தனை சென்மே, 

கருச். நெடிதய்த்து, (௧0.) 

கிழத்திகூற்றுப்பத்து முற்றிற்று. 
மதப் 

௮._புனலாட்டுப் பத்து. 

  

௮௧, சூதார் குறுந்தொடிச் ரூரமை நுடக்கத்து 

நின்வெங் காகலி தழஇ நெருநை 

யாடினை யென்ப புனலே யலரோ 

மறைத்த லொல்லுமோ மகிழ்க 

புதைத்த லொல்லுமோ ஞாயிற்ற கொளியே, 

எ. து, பரத்தையரோடு புனலாடினா னெனக்சேட்டூப் புலந்த தலைமகள் 

தலைமகன் அதனையில்லை யென்று மறைத்துழிச் சொல்லியது. 

(பி-ம்;) ஞூ. கெருனை, (க) 

௭௨, வடன்மல ராம்பற் கயிலமை நடங்குதழைத் 

இதலை WIG HD MUNA TED FI SD 

குவளை யுண்க ணேளர் மெல்லியன் 

மலரார் மலிர்கிறை வந்தெனப் 

புனலாடு புணர் துணை யாயின ளெமக்கே, 

எ.து, தலைமகள் புலவிநீக்கித் சன்னோ௫ பு.துப்புளல் ஆடவேண் 

டிய தலைமகன் களவுச்காலத்துப் புனலாட்டு நிகழ்ந் ததனை அ௮வள்கேட்பச் 

தோழிக்குச் சொல்லியது, 

(பி-ம்;) மூ. , ஆம்பற்சயலமை, (௨)



உ௪ ஐங்குறு நாறு, 

௪௭௩, வண்ண வொண்டழை நுடங்க வாலிழை 

மடொண்ணுத லரிவை பண்ணை பாய்ந்தெனக் 

சண்ணறுங் குவளை காறித் 

தண்ணென் நிசினே பெருக்துறைப் புனலே. 

இதுவுமது. 
(9 -tb:) ep. வண்ண வெண்டழை, தண்ணென் குவளை, 

கண்ணுறுக் குவளை, (௯) 

௪௪, ; விசம்பிழி தோகைச் சீார்போன் நிசினே 

'பசும்பொ னவிரிழை பைய நிழற்றக் 

' கரைசேர் மருத மேறிப் 

ட, பண்ணை பாய்வோ டண்ணறுந் ௪ துப்பே, 

இவுமத. (௪) 
௭௫. பலரிவ ணொய்வாய் மகிழ்க வதனா 

லலாரதொடங் இன்று லூரே மலர 

தொன்னிலை மருதகத்துப் பெருந்துறை 

நின்னோ டாடின டண்புன லஅவே. 

எ-து, பரத்தையோடு புனலாடிவந்ச தலைமகன் அதனை மறைத்துக் 

கூறியவழிச் சோழி கூறியது. (௫) 

௭௬. பைஞ்சாயக் கூந்தற் பஈமலர்ச் ஈணங்கிற் 

றண்புன லாடி.ந்தன் னலமேம் |ட்டன 

ளொண்டொடி மடவ.ர னின்னே 

டந்தா மகளிர்க்குத் தெய்வமும் போன்றே, 

இதுவுமது, 
(பி-ம்;) மூ, பஞ்சாய், (௬) 

௭௭, அம்ம வாழியோ மகிழ்ஈநின் மொழிவல் 

பேரூ ரலரெழ நீரலைக் கலங்கி 

நின்னொடு தண்புன லாடு 

மெம்மொடு சென்மோ செல்லனின் மனையே. 

எ- து, முன்னொரு ஞான்று தலைவியோடு புனலாடினா னெனச்கேட்டு 

இவனுடன் இனி ஆடேனென உட்கொண்ட பரத்தை, : புதுப்புனல் ஆடப் 

போது? என்ற தலைமகற்குச் சொல்லியது, (௭)



௬--புலவிவிராயபத்து; ௨௫ 

சா. கதிரிலை நெடுவேற் கடுமான் கிள்ளி 

மதில்கொல் யானையிற் கதழ்புகெறி வந்த 

சிறையழி புதுப்புன லாடுக 

மெம்மொடு கொண்மோவெக் கோள்புரை புணயே. 

இதுவுமது, 

(பி-ம்:) மூ, கதிமான்கிள்ளி. யானையிற் கதவு நெரிதந்த, (௮) 

ol Fn, | பிதுப்புன லாடி யமர்த்த கண்ணள் 

| யார்மக ளிவளெனப் பற்றிய மகிழ்ஈ 

யாரமக ளாயினு மறியாப் 

 நீயார் மகனையெம் ப ற் றி போயே, 

எ- து, தன்னொடு கூடாது தனித்துப் புனலாடிகின்றா னெனக்கேட் 

டுச் தலைசின்று ஒமுகப்படாசன்2 பரச்தை சானும் தனியேடோய்ப் புனலாடி. 

னாளாக, அவளை ஊடீர்ச்சற் பொருட்டாகச் தலைமகன் சென்று தான் அறி 

யான்போல ஈகையாடிச்கூறிச் கைப்பற்றியவழி அவடோழி சொல்லியது.(௯) 

௮0. புலக்குவே மல்லேம் பொய்யா துரைமோ 

நலத்தகு மகளிர்க்கு த் கோட்டுணை யாகித் 

சலைப்பெயற் செம்புன லாடித் 

கவனி சஇவர்கன பகிழ்நநின் கண்ணே, 

எ.து, தன்னையொழியப் புதுப்புனலாடித் தாழ்த்துவந்சத தலைமச 

னோடு தலைமகள் புலந்து சொல்வியது, (௧௦) 

புனலாட்டுப்பத்து முற்றிற்று, 

உட 

புலவி விராய பத்து, 

௮௧. குருகுடைம் துண்ட வெள்ளகட் டியாமை 

யரிப்பறை வினைஞ ரல்குமிசைக் கூட்டு 

மல ரணி வாயிற் பொய்கை பூரநீ 

யென்னை ஈயந்தனெ னென்றிநின் 

மனையோள் கேட்டின் வருர்துவள் பெரிதே,



௨௬ ஐங்குறு நாறு, 

எ- து, தன்னைக் கொடுமைகூறினாள் தலைமகளென்பது கேட்ட பரத் 

தை தலைமகன்வந்து சன்மேல் அன்புடைமை கூறினானாக அவட்குப் பாங் 

காயினார்கேட்பச் சொல்லிய ௮. 

(ப-ரை:) குருகுடைச்துண்ட யாமை மிச்சிலை வினைஞர் உணவிற் 

கூட்டுமூ.ரவெனவே காங்கள் நகர்க் துகழித்த மார்பை நுகர்வாளென்று தலை 

மகளைப் பழித்தவாரும், 

(பி-ம்;) ஞூ. நல்குமிசை. (௧) 

௮௨. வெகுண்டன ளென்ப பாணநின் றலைபகண் 

மகிழ்ஈன் மார்பி னவிழிணர் நறுந்தாரத் 

தாதுண் பறவை வர்தெம் 

போகார் கூர்க லிருர்கன வெனவே. 

எ- து, மனைவயிற் புகுந்த பாணற்குத் தலைமகன் கேட்குமாற்றால் 

தலைமகள் சொல்லிய. 

(ப-ரை;) இதுவும் பொருதவள் ரீ ஈண்டு வருதல்பொருள், கடி.திற் 

செல்? என்பதாம், (௨) 

௮௩, மணந்தனை யருளா யாயினும் பைபயத் 

தணந்தனை யாகி யுப்ம்மோ நும்கூற 

ரொண்டொடி முன்கை யாயமுக் 

தண்டுறை யூரன் பெண்டெனப் படற்கே. 

எ-து, வரைந்த அணுமைக்கண்ணே தலைமகற்குப் புறச்தொழுக்க 

மூண்டாகியவழி அதனையறிக்த,சலைவி அவனோட புலந்து சொல்லியது. 

(பீ-ம்;) மூ. பைய, கருத். வரைந்தணுமைச்சகண்ணே, (௬) 

௮௪, செவியிற் கேட்பினுஞ் சொல்லீறந்து வெகுள்் வோள் 

கண்ணிற் காணி னென்னா குவள்கொ 

orm யைம்பான் மகளி ராடுந் 

தைஇத் கண்கயம் போலப் 

பலர்படிந் அண்ணுநின் பரத்தை மார்பே, 

எ-து, பரச்தையாமனைக்கட்டங்கிப் புணர்ச்சிக்குறியோடு வாயில்வேண் டி. 

வந்த தலைமகற்குச் தோழி சொல்லியது, (௪) 

௮(௫. வெண்ணுதற் கம்பு எரிக்குரற் பேடை 

தண்ணறும் பழன த்துக் களையோ டாலு



௯.-புலவிவிராயபக்_து. ௨௭ 

மறிவில் யாணர் மலிகே மூரநீ 

சிறுவரி னினைய செய்தி 

நகாரோ பெருமகிற் கண்டிகி னோரே, 

எ- து, தலைமகன் பாரத்தையர்மேற் காதல்கூர்ந்து கெடித்துச்செல் . 

வுழி மனையகம்புகுக். தானாகத் சலைவிகூறியது, 

(ப-மை? சம்புட்பேடை சேவலொழியச் இளையுடனே ஆலுமூர, ௭-2, 

'இளையுடனே வாழ்கின்ற எமக்கு நின்னினீங்கெ மெலிவு உளதாசச் கூறு 

இன்றேமல்லேம் ; கின் குலத்சொழுக்கச்துக்குச் தகாது” எனக் கழறியதாம்; 

* :: தாய்போற் apis sige கோட, லாய்மனைக் இழச்திக் குரித்தென 

மொழிப ” என்ற தூஉம் இச்கிறனோக்கியெனக்கொள்க, 

(பி-ம்;) மூ. ஊரின், செய்தியை. (௫) 

௮௬. வெண்டலைக் குருகின் மென்பறை விளிக்குர 

னீள்வய னண்ணி யிமிரு சூர 

வெம்மிவ ணல்குத லரிது 

நம்மனை மடர்தையொடு தலைப்பெப் தீமே. 

எ-ஃ து, புதல்வன் கூறியமாற்றம் தலைமகட்குப் பாங்காயினார் கூறக் 

கேட்டா னென்பதறிந்ச பரத்தை அதற்குப்புலந்து சலைமகற்குச் சொல்லி 

யது, 

(ப - ரை) குருகின் பார்ப்பு அழைக்குங்குரல் வயல் ஈண்ணி இமிழு 

மர, எ - து, நின்புதல்வன் கூறிவிடுத்தல் நீ கேட்டமை சேரியெல்லா மறிம் 

SH; ரின்னான்மறைத்ச லரிசென்பதாம், பார்ப்பினம் மெல்லிதாசப் பறத் 

தல்பற்றி மென்பறையென்று அகுபெயராற் கூறியே செனக்கொள்க. 

(பி-ம்:) மூ. அறிது, அம்மனை, (4) 
௮௪௭, பகன்றைக் கண்ணிப் பல்லான் கோவலர் 

கரும்பு குணிலா மாங்கனி யுதிர்க்கும் 

யாண ரூரகின் மனையோள் 

யாரையும் புலக்கு மெம்மைமற் றெவனே, 

எது, தலைமகள் தன்னைப் புறங்கூறினா ளெனச்சேட்ட காதற் 

ப.ரத்சை அவட்குப் பாங்காயினார் கேட்பச் தலைமகனோூ புலந்து சொல்லி 

யது. 
    

* சொல்காப்பியம், பொருள.இசாரம், கற்பியல், ௬௨,



௨௮௮] ஐங்குறு நாறு, 

(பரை) கரும்புகுணிலா மாங்கசனியுதிர்ச்கு மூர, ௭ - த, யாங்கள் 

பழித்தேமென்று அவட்கு இனியசொற்கூறி ௮வள் எங்களைப் பழித்துக் 

கூறுஞ் சொற்களை நினக்கு இனியவாசப் பெறுவாய், எ-று, (௪) 

௮௮, வண்டுறை ஈயவரும் வளமலர்ப் பொய்கைத் 

தண்டுறை யூரனை யெவ்வை யெம் யின் 

வருதல் வேண்டுது மென்ப 

தொல்லேம் போல்யா மதுவேண் டுதுமே, 

எ-து, தலைமகனை நஈயப்பிசத்துக் கொள்கையில் விருப்பில்லாசாள் 

போல அவ்வாறு சகோடலையே விரும்புவாள், ௮ தனக்கு முடியாதெனக் 

தலைமகள்புறனுைச்சா ளெனச் கேட்ட பாரத்தை அவட்குப் பாங்காயினார்ச் 

குச் சொல்லியது, 

(ப - ரை: இவ்வாறு என்னைச்கூறுகை தவிராளாயின் அதனை முடியச் 

செய்துவிடுகன்றே னென்பதாம். வள்ளியதுறைகளின் சண்ணே எல்லாரும் 

கொள்ளும்வண்ணம் ஈயந்துபூச்சன்ற மலர்களையுடைய பொய்கை மூன், 

௭ - தூ, மகளி ரெல்லார்ச்கும் பொதுப்பட்டிருப்பான், ௭. று, 

(பி-ம்;) மூ. வளர்மலா், (௮) 

௮௯, அம்ம வாழி பாண வெவ்வைக் 

கெவன்பெரி தளிக்கு மென்ப பழனத்து 

வண்டுதா தூது மூன் 

பெண்டென விரும்பின் றவடன் பண்பே, 

எ - து, தலைமசன் தலைமகளைப் போற்றி யொழுசாசின்றானென்பது 

கேட்ட காதற்பரச்தை அவன் பாணனுக்குச் சொல்லுவாளாய் அவட்குப் 

பாங்காயினார் சேட்பச் சொல்லிய த, 

(ப - ரை:) அவன் ஆங்கு ஒழுகுன்றது அவள் பண்புடைமை யல்லது 

வேறுகாரணம் இல்லையென இகழ்ந்து கூறியவாரறும். 

(பி-ம்;) மூ, வேண்டென கருச். என்பது 
விரும்பின்று BTS DUT SONS. 

௯௦. | 2கிழ்சன் மாண்குணம் வண்டுசொண் டனகொல் 

(௧) 

வண்டின் மாண்குண மட௫ழ்ஈன்கொண் டான்்கா 

' லன்ன தாகலு மறியா 

' ளெம்மொடு புலக்குமவன் புதல்வன் ரூயே,



BO எருமைப்பத்து, ௨௯ 

எ- து, கலைமகன் தன்மனைக்கட் செல்லாமல் தான் விலச்குன்றா 

ளாசத் தலைமகள் கூறினாளென்பது கேட்ட காதற்பாச்சை நலைமசன் கேட்கு 

மாற்றால் அவட்குப் பாங்காயினார் கேட்பச் சொல்லியது, (௧௦) 

புலவிவிராயபத்து முற்றிற்று. 

fo 

௧௦.--எருமைப்பத்து. 

a 

௯௧. நெறிமருப் பெருமை நீல விரும்போத்து 

வெதிமலர்ப் பொய்கை மாம்பன் மயக்குங் 

கழனி யூரன் பகளிவள் 

பழன வெதிரின் கொடி ப்பிண பலளே. 
இலக யவ படட ர 

எ- து, குறைவேண்டிப் பின்னின்றுவந்ச தலைமகற்குச் தோழி, (இவள் 

இளையள் விளைவிலள்” என சேட்படுச்ச து. 

(ப-ரை;) காற்றங்கொள்ளப்படா? கரும்பின் பூவாற்செய்யப்பட்ட 

நெடிய மாலையையுடையளென்பதனாற் பேறையென்றவாறு ௮றிக, எருமைப் 

போத்து வெறிமலர்ப் பொய்கை ஆம்பன் மயக்கு மூரென்ற து, நல்லகன்மை 

யை ஆராயாத கெடுக்குமாராதலால் நினக்கு ஈண்டுவருதல் பொருந்தாதென் 

பதாம், பழனவெதிரென்பது கரும்பு. 

(பி-ம்;) மூ. பழகல்வெதிரின், (௧) 

௯௨.  கருங்கோட் டெருமைச் செங்கட் புனிற்றுக் 

காதற் குழவிக் கூறுமுலை மடுக்கு 

அரந்தை நும்மூர் வருது 

கவொண்டொடி மடந்தை நின்னையாம் பெறினே. 

எ-து, நினக்கு வரைந்து தருதற்குக் குறை கின்தமர் அங்குவந்து கூறா 

மையேயெனச் தோழி கூறினாளாக, தலைமசண் முகநோக்கி இவள் குறிப்பி 

னாழ் கூறினாளென்பதறிந்த தலைமசன், வரைவு மாட்சிமைப்படின் கானே 

வருவல் ? எனத் தலை மகட்குச் சொல்லிய. 

(ப-ரை:) எருமைப் புனிந்றாச் தன்குழவிச்கு ஊறுமூலை மடுக்கு 

மென்றது, அவள்பொருட்டு உற்றார்பச்சல் சான் பெறுவனவுக் கூறியவாறு, 

(பி-ம்;) மூ.' அருங்கோட்டெருமை, கருச், அறிந்து தலைமகன், (௨)



௨௩௨௦0 ஐங்குறு நூறு, 

௬௯௩, எருமைநல் Carp றின மேய லருரக்தெனப் 

பசமோ ரசோடமோ டாம்ப லொல்லா 

செய்த வினைய மன்ற பல்பொழிற் 

ருூதுண் வெறுக்கைய வாஇியிவள் 

போதலிழ் முச்சி பதும் வண்டே. 

எ.து, முயச்சம்பெற்றவழிப் பிறந்ச வெறிநாற்றச்சால் பண்டையள 

வன்றி வண்டுகள் மொய்த்சனவாக, * இதற்குக் சாரணமென்' என்று வினா 

விய செவிலித்தாய்க்குச் கூறுவாள்போன்று சலைமகன் சிறைப்புறம்தானாகத் 

சோழி சொல்லிய. 

(பி-ம்:) ம. ௩ல்லே நின்மேயல், மூச்சூயூதும், (௬) 

௯௪, மள்ள ரன்ன கடங்கசோட் டெருமை 

மகளி ரன்ன துணையொடு an Bn | 

நிழன்முதி ரிலஞ்சிப் பழனத் ததுவே 

கழனிக் தாமரை மலருங் 

கவின்பெறு ஈடர்றுத றர்தை யூரே, 

எ- து, வரைவிடை வைத்துப் பிரிந்த தலைமகன் மீள்ச்றான் சொல் 

வியது, oe 

(பஃ-ரை;) எருமை துணையொடு வதியமென்றத, வரைக்செய்திய 

வழிச் தலைமகளோடு தானொழுகும் இன்பவொழுக்கத் தினை நினைந்து கூறிய 

வாறு, கழனித்தாமரை மலரும், ௭- து, அவ்விடத்துத் தன்னைக்கண்டு 

மஇழ்வார் முசமலர்ச்சிகூறியவாரும். 

(பி-ம்;) மூ. இிறக்கோட்டெருமை. (௪) 

௯௫. கருங்கோட் டெருமை கயிறு பரிர்தகைஇ 

நெடுங்கதிர் செல்லி னாண்மேய லாரும் 

புனன்மாற் றாரன் பகலும் 

படர்மலி யருசோய் செய்தன னெமக்கே, 

எ.து, உண்டிச்காலத்து மனைக்கண் வருதலுஞ் சுருங்குப் பரத்சை 

யிடத்தனாப்.த் தலைமகன் ஒழுயெவழி அவற்கு வாயிலாய் வந்தார்க்குச் தலை 

மகள் சொல்லியது. 

(ப - ரை) எருமை கயிற்றைப் பரிந்துபோய் காண்மேயலாருமென்ற ௮, 

விலச்குவார்க்கு அடங்காது புறத்தொழுக்கம் விரும்புவான். எ-று, (௫)



௧௦.--எருமைப்பத்து. க் 

௯௬, அணிஈடை யெருமை மாடிய வள்ளன் 

மணிகிற நெய்த லாம்பலொடு கலிக்குங் 

கழனி யூரன் மகளிவள் 

பழன வூரன் (ாயலின் ௮ணையே. 

எ து, பரத்தையர் பலரோடும் ஓமுகுதல்கண்டு பொரா இருந்த தலை 

மகள் தலைமகன் மனைக்கட்புகுக் துழி உடன்படுசல்சண்ட வாயில்கள் தம் 

முள்ளே சொல்லியது, 

(ப-ரை;) எருமை உழுதுழக்கெய அள்ளற்கண்ணே நெய்தலும் ஆம்ப 

லுங் கலிக்கும். எ - த, தலைமகற்கு வேண்வென புரிகின்ற இல்வாழ்ச்கைக் 

கண்ணே தாம்பெறுகின்ற சிறப்புக்கூறியவாறு 

(பி-ம:) மூ. அணி4ஏிறவெருமை, (௬) 

ழ் 
௯௭. பகன்றை வான்மலர் மிடைந்த கொட்டி க் 

கருந்தா ளெருரைக் கன்று ம 

4 பொங்கை யூரன் மக௦ வள். 4) 

பொய்கைப் பவி. னு nit pair eal aw. 
aN” : 

எ.து, புறத்தொழுக்கம் இன்றியே - க்கவும் உளதென்று புலந்த 

தலைபகளைப் புலவிரீக்கெய சஷ்டிக் புண்ர்ச்சிய து இறுதிச்கண் தன்னுள்ளே 

சொல்லியது, ஷ் 7 
aN 

(ts - ens) தாயினுடையடய்கன்றைமலர்மிடைக்த கோட்டைக் கன்று 

வெரு உமென்ற நசன் தோளிலணிந்த மாலையைப் பிறிதொன்றற்கணிந்த 

மாலையெனச் கருதினாளென்பதாம். (௭) 

௯௮. தண்புன லாடு தடங்கோட் டெருமை 

இண்பிணி யம்பியிற் ஜோன்று கூர 

வொண்டொடி மடமக ளிவளினு 

அர்தையும் யாயுங் கடி.யரோ நின்னே, 

எ-து, புறச்தொழுக்கம் உளதாகிய துணையானே புலந்து வாயினே 

சாத தலைமகள்கொடுமை நலைமகன் கூறக்கேட்ட தோழி அ௮வற்குச் சொல்லி 

யது, 

(ப-ா) இவளினுங சடியரோவென்றத, நின்னிடத்துச் குற்ற 

மூள தாகியவழிக் கழழுங்கால் இவளிலும் கடியரோ ஆந்தையும் யாயும், எ-று;



௩.௨ ஐங்குறு நாறு. 

அவரினும் கடுமையாற் கூறுசற்கு உரியாள் இவளென்பதாம். நீராடு 

மெருமை பலருமேறு,தற்குரிய ௮ம்பிபோலச் தோன்றுமென்றது, பலர்ச் 

கும் உரியையாவை யெனப் புலக் தாளென்பசாம். (௮) 

௬௯௯, பழனப் பாகன் முயிறுகுள குடம்பை 

கழனி யெருமை கதிரொடு மயக்கும் 

பூக்கஞ ஓூரன் மகளிவ 

ணோய்க்குமருர் தாகய பணைத்தோ ளோளே. 

௭-.து, சோழி முதலாயினார் தலைமசன் கொடுமைகூறி விலக்சவும் 

தலைமகள் வாயினேர்ந் து.ழி அவன் உவந்து சொல்லிய, 

(ப -ரை;) முயிறுமூசு குடம்பையை நகெற்கதிரோடு எருமை மயக்கு 

மென்றது, யான்செய்த கொூமையையும் அவர்கள் தன்மேற் காதவித்துச் 

கூறியவற்றையுஞ் தைத்து என்பகச்கலே நரின்றாளென்பதாம். 

(பி-ம்;) மூ- பழனப்பாகர். (௯) 

௧௦௦, புனலாடு பாகளி ரிட்ட வொள்ளிமை 

மணலாடு டஇிமையதீ தெருமை கிளைக்கும் 

யாண சூரன் மகளிவள் 

பாணர் நாரம்பினு மின்கள வியளே. 

எ. து, வாயினேர்தற்பொருட்டு முசம்புகுவான்வேண்டி இயற்பழிச் 

துழித் தலைமகள் இயற்படமொழிக்சதிறம் தலைமகற்குச் தோழி சொல்லி 

யத, 

பஃ-ரை) மகளிரது மறைந்த இழையை எருமை இளைக்குஞூரன் மச 

ளென்றது இப்போது வாயினேர்தலேயன்றிக் களவுக்காலத் த ரீசெய்த நன் 

மைமறைந்தனவும் எடுத்துச் கூறினாளென்பசாம், (௪௦) 

எருமைப்பத்து முற்றிற்று, 

fo 

மருதம் முற்றிற்று, 

  

ஓரம்போகியார். 

heels
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௧௧ தாய்க்குரைத்த பத்து, 

பொய்ப் ee ee 

௧௦௪, அன்னை வாழிவேண் டன்னை யுதுக்கா 

ணோகொடிப் பாசடும்! | பரியவுர் பிழிபு 

நெய் தன் ரயக்கி வக்கன் ௮ என்மகள் 

பூப்போ லண்கண் பர்தஇுய 

கோய்க்குமருற் காகிய கொண்கன் நேரே. 

எ-து, அறத்தொடு பன்றபின்னர் வரைசற்பொருட்டுப் பிரிந்த தலை 

மகன் வராவோடு புருக்சவழிச் சோழி செவிலிக்ருச் காட்டிச் சொல்லிய, 

(ப-ரறை:;) சேர் அடும்புபரிய அனை ஊர்க் இழிட் து கெய்தலை மயச்இ 

வந்தசென்றத, சளவிற்கூட்டம் வெரிப்பட்டபின்பும் வரையாது பிரிந்தா 

னென்று அலர்கூறுவார் வருந், வந்தான். எ-று, 

(பி-ம்;) மூ. உவச்சாண். ஊளர்பிழியஉ, சின்மகளே, (௧) 

௧௦௨, அன்னை லா "மீவண் பன்னை நம்தறர் 

நீனிறப் பெருங்கடற் புள்ளி னானாது 

துன்புறு யர நீங்க 

வின்புற விை ச.ர்ஞூஈவர ப் சரீ [ஈணிழ் நூல. 

இதுவும௮அ, 

(பி-ம்;) ரூ. இரைக்ுமவர், (௨) 

BOR. அன்னை வாழிவேண் டன்னை புன்னை யொடு 

ஞாழல் பூக்குக் தண்ணார் HI Ya 

னிவட்கமைர் கனனாற் டுனே 

FOES OIG அன்றிவண் பாமைக் கவினே, 

எ.து, அறத்தொடு நின்றதோழி வக வைஙிகழாரின்றுழித் தாய்க்குக் 

காட்டி உவந்து சொல்லியது, 

(ப-றை) புன்னையொடு ஞாழல் பூக்குமென்ற 3, குடிப்பிறப்பும் OG 

வும் நலனும் ஒத்தல் கூறியவாறு, (௬) 

டு



௩௪ ஐங்குறு நாறு, 

௧௦௪. அன்னை வாழிவேண் டன்னை ந/ஜர்ப் 

பலாமடி பொழுதி னலமிகச் சாஅய் 

ஈள்ளென வக்க வியநேர்ச் 

செல்வக் கொண்கன் செல்வனஃ தாரே, 

எது, புதல்வற் பெற்றுழிச் தலைமசன் மனைக்சட்சென்ற செவிலிக்கு 

முன்பு அறத்தொடுசின்று வதுவைகூட்டிய தோழி அவனார் ஈன்மைசாட்டிச் 

சொல்லிய. 

(ப-ரை:) செல்வச் கொண்கன் செல்வனென்றது, புதல்வனை ; செல் 

வக்கொண்சன் செல்வனூரொன்னும் எழுவாயின் முற்றுச்சொல் அஃதென் 

னும்பெயர், 

(பி-ம்; மூ. வியன்றேர், (௪) 

௧௦௫. அன்னை வாழிவேண் டன்னை மூழங்குகடற் 

றிரைதரு முத்தம் வெண்மண லியைக்குர் 

றண்ணந் துறைவன் வந்தெனப் 

பொன்னினுஞ் சிவர்தன்று கண்டிரி னுதலே. 

எ-து, அறத்தொடு ரின்றபின் வேண்வென தருதற்குப் பிரிந்த தலை 

மகன் வரைவொடுவந் தழி முன்பு தலைமகள் நதற்கட் பசுப்புரீங்கும்வண்ணம் 

தோன்றிய கதிர்ப்புக்காட்டிச் செவிவிக்குத் சோழி சொல்லிய. 

(ப -ரை;) ஓதத்தால் அலைப்புண்டு போக்தமுச்சம் மணற்சண்ணே 

இடந்து விளங்குமென்றது, தன்வருச்சகோக்சாது நமக்கு நிலை4ன்ற இன்பத் 

தைச் தருவான். எ-று, 

(பி-ம்;) மூ. திரிதருமூத்தம், கருக், வேண்வென கொண்டுவரு 

தற்கு, (௫) 
௧௦௬, அன்னை வாழிமவண் டன்னை யவர்நாட்டுத் 

அதிக்கா லன்னச் முணைசெத்து மிதிக்குந் 

தண்கடல் வளையினு மிலங்குமிவ 

ளங்கலி மாகங் கண்டிசி னிளைந்தே, 

எ-து, அறத்தொடு நின்றதோழி ௮௮ வற்புறுப்பான்வேண்டிச் செவி 

லிக்குச் சொல்லிய த. , 

(ப-ரை?) அகண்கடல் வளையினும் இலங்குமென்று, மேனியில் வேறு 

பாடு, 

(பி-ம்;) மூ. அன்னர் துணைசெத்து, (௬)



கக. தாய்க்குரைத்த பத்து, ௩௫ 

௧௦௪. அன்னை வாழிவேண் டன்னையென் றோழி 

சுடர். நுதல் பசப்பச் சா௮ய்ப் படர்மெலிந்து 

கண்கடற் LID Sian கேட்டொறுசர் 

தஞ்சா ளாகுத னோகோ யானே. 

எ௭- து, சோழி செவிலிக்கு அறத்தொடுசிலை குறித்துச் கூறியது. (௪) 

BOO, அன்னை வாழிவேண் டன்னை குழிய 

முண்டக மலருக் தண்கடற் சேர்ப்ப 

னெந்தோ டுறர்கன னாயி 

னெவன்சொன் மற்றவ னயர்க மதொளே, 

எது, அறத்தொடுகிலை பிறந்தபின்னும் வரைவு நீடிற்முக மற்றொரு 

குலமகளை வரையுக்கொலென்று இயு௱்ற செவிலி குறிப்பறிர்ததோழி gu 

குச் சொல்லியது, 

(பி-ம்:;) ம. என்மோெந்தனன். என்னாங்சொல்லவன், 

என்னாங்கொன் மற்றவ னயந்தோ டோளே, (௮) 

௧௦௯. அன்னை வாழிவேண் டன்னை நெய்,ச 

னீர்ப்படர் தூம்பின் பூக்கெழு துறைவ 

னெந்தோ டுறந்த காலை யெவன் கொல் 

பன்னாள் வருமவ னளித்க பொழுதே, 

எ-து, அறத்சொடு நின்றபின்பு வலாவான்பிரிந்ததலைமசன் கடிதின் 

வாராதவழி யுற்றசெவிலி, * அவன் அும்மைத்துறந்சான்போலும் ; அக்கட்கு 

அவன்கூறியதிறம் யாது” என்றாட்குத் சோழி சொல்லியது, (௯) 

௧௧௦, அன்னை வாழிவேண் டன்னை புன்னை 

பொன்னிறம் விரியும் பூக்கெழு அுறைவனை 

யென்னை யென்றும் யாமே யிவ்வூ 

பிறிதொன் முகக் கூறு 

மாக்கு மாக்குமோ வாழிய பாலே. 

எது, நொதுமலர் வரைவின்சண் தோழி செவிலிக்கு அறத்தொடு 

நின்றது. (௧௦) 
தாய்க்குரைத்தபத்.து முற்றிற்று, 

ஒட



௩௬ ஐங்குறுநூறு, 

௧௨ --தோழிக்குரைத்த பத்து, 
உப்பிய இட்டப் 

௧௧௪. அம்ம வாழி கோழி பாணன் 
* . _m . 

சூம்கழி மருங்கி னையை Ds rail @) a 

இனைக்கபன் [MUG ூறைவன் கேண்மை 

[ரி தும் வாம்துமிமா நரமே 

WHE BM முயற லாற்றா கேம. 

எ-து, இற்செறிப்பா ரெனக்கேட்ட. தலைமகள் வரையாதுவந்து ஒழு 

குந்தலைவன் சிறைப்புறத்சானா-5் சோழிக்குச் சொல்லிய த. (௧) 

௧௧௨, ௮ம். வாழி சோழி பாசலைச் 

செருந்தி தாய விருங்கழிச் மசாப்பன் 

முன்வாச் காண்குவ காமே 

மறந்தோ மன்ற நகரணட செஞ்சே, 

எது, களவுநீவெழி வரையலன்கொலென்று அஞ்சிய தோழிக்குச் 

தலைமகன் வரையுக்திறம் செளிக்கச் தெளிந்த தலைமஈள் சொல்லியது, 

(பி-ம்;) மூ. மறந்தேன் மன்ற, (௨) 

௧௧௨. அம்ம வாழி தோம்! சென்ன 

லோங்கு இலை வெண்மண ுடைக்குக் துறைவற் 

Wo ரார் பெண்டென மொழிந் வென்னை 

ய துகட் டன்னா யென்றன என்னை 

பைபய வெொர்மை ௦ெபன்றனென் டானே. 

எஃ து, வரையாதுவந்து ஒழகுந்தலைமகன் சிறைப்புறத்து கின்று 

கேட்ப கெருகல் இல்லத்து செழ்ர்சது இதுவெனச் தலைமகள் தோழிக்குச் 

சொல்லியது, 

6 

(பி-ம்;) மூ, பெண்டென மொழிப, அன்னையென்றனள், 

பைபைய, பையவெம்மை. (௬) 

௧௧௪, அம்ம வாழி தோழி கொண்க 

.. னேரே மாயினுஞ் செல்குவங் கொல்லோ 

கடலினாரையிரற்று வவ 

மடலம் பெண்ணையவ னுடைய நாட்டே,



௧௨. -தோரழிக்குரைத்த பத்து. எ 

எ- து, இடைவிட்டொழுகுக் ரலைமகன்வந்து சிரைப்புற த்சானானமை 

யறிந்த தலைமகள் ௮வன்கேட்கு மாற்றல் தோழிக்குச் சொல்லிய ௮, 

(பி-ம்:) மூ. சொண்களை, கேரேனாயினும், காரை விரற்றும், 

அவருடை, (௪) 

SEB. அம்ம வாழி கோழி பன்மா 

ணுண்பண லடைகரை ஈம்மோ டாடிய 

தண்ணர் துரைவன் Los mF 

யன்னை யருங்கடி. வர்துகின் ரரனே. 

எ-து, இற்செறிப்புண்ட பின்னும் வரைக் கொள்ள நினையாது தலை 

மகன் வந்தானாக, அதனையறிக்த சமாள் அவன்கேட்குமாற் ரல் தோழிக்குச் 

சொல்லியது. 

(பி-ம்.) மூ, துூறைவன்மாீடு, வந்து சின்றானே, (௫) 

௪௧௬, அம்ம வாழி தொடி நாமழ 

நீல விருள்கழி லங் கூர்பு 

மாலைவர் தன் ௮ பான்ற 

காலை யன்ன காலையார் gs. OH. 

எ-து, எற்பாட்டின்சண் தலைமகன் சிறைப்புறம்து சின்றுகேட்பத் 

தலைமகள் தோழிக்கு. சொல்லியது. (௬) 

௧௧௭. அம்ம வாழி தோடி மனே 

மின்ன தாகுகல் கொடிதே புன்னை 

யணிமலர் துறைதொறும் வரிக்கு 

மணிநீர்ச் கேர்ப்பனை மறவா தீமே 

எ- து, வரையாது aed spe சலைமகன் சிறைப்புறச்சானாசத் தலை 

மகள் தோழிக்குச் சொல்லியது. (ஏ) 

SE. , Hwidin ours) தோழி wh) Gohl ar 

றறனி லாளற் கண்ட௦ iT Lp Ba) 

சினுுவென் றகைக்குவென் ரென்றனென் 

/ பின்னினைக் இரங்கிப் பெயர்கர் தேனே. 

எ-து, சிறைப்புறமாகச் தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லியது; தோழி 

வாயின் மறுத்த தலைமகள் பின்பு நலைமகன் வந்துழி நிகழ்ந்ததனை அவட் 

குச் கூறியதூஉமாம்,



க ஐங்குறுநூறு, 

(பி-ம்:) மூ. சென்றனன், (௮) 

௧௧௯, அம்ம வாழி தோழி ஈன்று 

மெய்யா மையி னேதில பற்றி 

யன்பிலன் மன்ற பெரிதே 

மென்புலக் கொண்கன் வாரா தோனே, 

எஃது, *வரைதற்கு வேண்டுவன முயல்வேம்' எனச்சொல்லி வரை 

யாது செலுத்துசன்ெ்ற தலைமகன் சிறைப்புறத்தானானமை யறிந்த தலைமகள் 

சோழிகச்குச் சொல்லியது, 

(பி-ம்:;) மூ. ஏதில பெற்றி, ஏதிலர்ப் பற்றி, ஏதில் பற்றி, (௯) 

௧௨௦, அம்ம வாழி கோபி ஈலமிக 

நல்ல வாயின வளியபென் மோளே 

மல்ல லிருங்கழி நீ.ரறல் விரியு 

மெல்லம் புலம்பன் வர்த மாறே, 

எ-து, வரைவிடைவைத்துப் பிரிந்த தலைமகன் வந் த சறைப்புறத்தா 

னாகச் தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லியது. 

(பி-ம்;) தோள்கள். கழிமலரும், கழிமல்கும். (௧௦) 

தோழிக்குரைத்த பத்து முற்றிற்று, 
+} 

ER DPUIGO TAS 1150. 

பனை விதவை இதவவியவவயை 

௧௨௧, கண்டிகு மல்லமோ கொண்கரின் கேளே 

முண்டகக் Cara தீ நனையக் 

கெண்டிரைப் பெளவ£ பாய்ந்துகின் மோளே. 

எ-து, பரசத்ை சலைமகற்குச் சொல்லியது; பெதம்பைப் பருவச்சாள் 

ஒருபாத்சையோடு கூடி மறைந்து ஓழுகாசின்றா னென்பதறிந்து தலைவி 

புலந்துழி, : இத சவறு என்மாட்டில்லை ; நீ இப்புலவியை மீச்சவேண்டும்' என்று 

சோழிக்குச் தலைமகன்கூறப் புலவியை£க்சச் கருகியதோழி அவளிளமை 

கூறி ௩கையாடிச் சொல்வியதாஉமாம், 

இனி வருகின்றடாட்டு ஒன்பதஇற்கும் இத் துறையாம், 

(பி-ம்;) கருத், ரீச்சவேணுமென்று, (க)



S22, 

(பி - ம;) 

கடைன. 

௧௬௨௭, 

க௩.--கிழவற்குரைத்த பத்து. 

 கண்டிகு மல்லபோ கொண்கசின் கேளே 

யொள்ளிழை புயர்மணல் வீழ்ர்தென 

வெள்ளாங் குருகை வின வோளசோ. 

கண்டிகு பல்லமோ கொண்கரின் கேளரோ 

மடொண்ணுக லாய பார்ப்பக் 

தண்ணென் பெருங்கடற் றிரைபாய் வோ. 

, கண்டி (கு மல்லபோ கொஷ்கநின் கேகேளே 

வண்டற் பாவை வெள வலி 

னணுண்பொடி யளைஇக் சுட. மார்ப் போளே, 

கண்டி ஞு மல்லமமா கொண்கநின் கேளே 

தெண்டிரை பாவை Glew av ev 

வண்கண் சிவப்ப வழுதுசின் மோ. 

ep. இரைப் பாவை, 

கண்டிரு டல்லமோ கொண்கநின் சேளே 
. ச் ச ° ௪ ம் 

யுண்கண் வண்டின மொய் பத் 

கெண்கடற் பெருர்கிரை மூழ்கு Qa Gor. 

கண்டிகு பல்லோ கொண்ககின் கேளே 

ம்பை! மாலை யிளமுறலை 

அண்பூ, ணாகம் விலங்கு Cara. 

கண்டிகு மல்லமோ கொண்ககின் கேளே 

.யுரு௮ வறுமுலை மடாறு 

வுண்ணாப் பாவையை யூட்டு வோ. 

௫. ஊரு வறுமுலை. பாவையூட்டு, 

0௨௨௨4 454௨ 4 ௨௪ ௨௨0 ௨௨௨ ௩௨௨ 2௩௦) ௨௨௪ 

(இ ர ரர ர ர ர ரர ர 0] 

* உச உஉ௧௨ 4 ௨௨ உடஉம் உ) ௨௨ ௧௨ ௪௩ ௨௨௨ ச 2 ௨ 

௪,௪௨4 ௨910 6௨4 454 49 ௨௨4 9664 46 

1 

(௩) 

(௪) 

(௫) 

(௬) 

(௮) 

(௯)



£0 ஐங்குறு நூறு. 

GRO, eee eve ees ees PH Dea tes eee rae 

சிழவற்குரைத்த பத்.து முற்றிற்று, 
ef - 

௧௪. -பூர GBT DHOOM bb பத்து. 

வய. ஆய இத் பவதியையையா் 

GRE, நன்றே பாண கொண்கனது நட்பே 

இல்லை வேலி யிவ்வுரக் 

கல்லென் கெளவை யெழாது bare, 

எ-து, வாயில்வேண்டியவந்சத பாணன் தூலமகன் காதன்மை கூறினா 

ஞாகத் தலைமகள் வாயில்மறுப்பாள் அவற்கு கூறியது, (௪) 

GR, ம்ம வாழி பாண புன்னை 

யரும்பாலி கான லிளவு 

ரலரர இன்றல ரருளு பாறே, 

எ- து, வாயில்வேண்டிவந்த பாணன், 'நீர் கொடுமைகூறவேண்டா ; 

அம்மேல் அருளுடையர்' என்ராற்குத் தலைமாள் சொல்லியது, (௨) 

௧௩௩. மானெவன் செய்கோ பாணவா னாது 

மெல்லம் புலம்பன் பிரிர்தெனப் 

புல்லென் றனவென்் புரிவசாத் கோளே, 

எ. து, வாயிலாய்ப் புகுந்தபாணன் தலைமகள் தோண்மெலிவு கண்டு 

: மனைப்புறத்துப் போய்வந்ததுணையானே இவ்வாறு வேறுபடுதல் தகாத! 

எஷ்றாற்கு அவ்ள் சொல்லிய, 

(பி-ம்;) மூ. எம்புரிவளை. கருத். வேறுபடுதற்காகாது. (௯) 

௧௩௪, காண்மதி பாண விருங்கிப் பாப்பரி 

நெடுந்தேர்க் கொண்க னோடு 

தான்வந் Bar) pair மாமைக் கவினே, ' '



௧க௪--பாணற்குரைத்த பத்து, ௪௧ 

எ-து, பிரிவின்கண் தலைமகள் சவின்தொலைவுகண்டு வெறுத்து 

ஒழுகுகின்றபாணற்குச் தலைமகன்வர் தழிச் கவினெய்திய சலைமகள் சொல் 

லியு, 

(பி-ம்;) மூ, பாய்மணி, (௪) 

௧௩.௫. பைதல மல்லேம் பாண பணைத்தோ 

Zar oon FED OY ANH 

னெப்ஈல௱ கண்ணியை Ist KentD Ces ps cor. 

எ -த, பரத்சை யொருத்தியைம் தலைப்பெய்வான்வேண்டி அதனை ச் 

Sasser மறைத் தொழுகுடுன்ற தறிக்த தலைமகள் அவன் கேட்குமாற்றாற் 

பாணற்குச் சொல்லிய ௮. (௫) 

௧௨௭. நாணிலை மன்ற பாண நீயே 

மகாண ரிலங்குவளை நெகிழ் ௪ 

கானலக் தூ.றறவற்குர் சொல்லுகுப் போயெ, 

எது, வாயிலாய்ப் புகு தலைமகன் குணங்கூறிய பாணற்கு வாயின் 

மறுக்கும் தலைமகள் Cerda wu gy. 

(பி-ம்;) கருத். புகுந்சகலைமகன், (௬) 

௧௨௭, கின்னொன்று வினவுவல் பாண நும்மூர்த் 

இண்டேர்க் கொண்கனை நயந்தோர் 

பண்டைத் தர்கலம் பெறுபவோ மற்றே. 

எ- து, தலைமகன் வாயில்பெற்றுப்புமுந்து £கனெ விடத்தும் ௮வன் 

மூன்புசெய்த தஇங்குகினைந்து தலைமகள் வேறுபட்டிருந்தாளாக, * இனி இக்ச 

வேறுபாடு என்” என்றுவினவிய பாணற்ரு அவள் சொல்லிய, 

(ப-ரை:;) இண்டேர்ச் கொண்கனை ஈயந்தோர் அும்மூரிற் பண்டைத் 

தந்நலம் பெறுவாருளரோ வெனக்கூட்டுக. (எ) 

௧௩௮. : பண்பிலை மன்ற பாண விவ 

் ரன்பில கடிய குழறி ் 

மென்புலக் கொ ண்கனைத் தாரா தோயே, 

எ- து, தலைமகன் வாயில்பெற்றுப் புதந்தது அறியாது வந் சபாணீற் 

குச் தலைமகள் ஈகையாடிச் சொல்லியது. (4) 

௧௩௯, அம்ம வாழி கொண்க வெம்வயின் 

மாணல மருட்டு நின்னினும் 

பாண னல்லோர் நலஞ்சிதைக் கும்மே, 

௭



ச்௨ ஜ்ர்குறு நூறு, 

எது, ஆற்றமை வாயிலாகப் புகுந்திருந்த சலைமகற்குப் பாணன் வந் 

துழி,த் தலைமகள் சொல்லியது, (௯) 

௧௪௦, காண்மதி பாண£௩ யுரைத்தற் குரியை 

துறைகெழு கொண்கன் பிரிந்தென 

விறைகே ழெல்வளை நீங்கிய நிலைய, 

எ- து, பாணன் தாதாூச் செல்லயேண்டுங் குறிப்பினளாகய தலை 

மகள் அவற்குச் தன்மெலிவுகாட்டிச் சொல்லியது. 

(பிம்; மூ. உரைத்தற்கு முரியை. (௧௦) 

பாணற்குரைத்தபத்து முற்றிற்று. 
வப ஆஆ அவயம் 

௧௫.--ஞாழற்பத்று. 

௧௪௧, எக்கர் ஞாழல் செருந்தியொடு கமழத் 

துவலைக் சண்டுளி வீ௫ிப் 

பசலை செய்தன பனிபடு துறையே, 

எ- து, வரைவிடை வைத்துப் பிரிக்துழி ஆற்ரளாகின்ற தலைமகள் 

அவன் வரைதற்குப் பிரியவும் £ ஆற்றுயாகின்ற து என்னை? என்ற தோழிக் 

குச்சொல்லிய.து. (௧) 

௧௪௨, எக்கர் ஞாம லிறங்கிணரப் படுப 

புள்ளிறை கூருந் துறைவனை 

யுள்ளேன் ஜோழி பீஇயரொன் சண்ணே, 

எ-து, வரையாதுவந்து ஒழுகும் தலைமசன் இரவுக்குறிக்கட் சிறைப் 

புறத்தானாக, : ீன்சண் துயிறற்பொருட்டு மீ ௮வனை மறக்சவேண்டும்' என்ற 

சோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லிய ௮. 

(ப -ரை;) ஞாழவில் சாழ்க்ச பூச்சினை வருந்தப் புள்வதியு மென்ற த, 

சான்வரையாது ௩மச்கு வருகோயறியாது தான்வேண்டு மின்பமே முடிப் 

பான், எ-று, 

(பி-ம்:). கருத், மறுக்கவேண்டும், (௨) 

௧௪ , எக்கர் ஞாழற் புள்ளிமி ழகன்றுறை 

யினிய செய்த கின்றுபின் 

முனிவு செய்கவிவ டடமென் மோளே.



கறு -நாழற் பத்து, ௪௩ 

எ.து, புறத்துச் தங்வெக்ச கலைமகற்கும் தோழி சொல்லிய. 

(ப-ரை;) (இனியசெய்2......... மென்றோள் ? என்றது, அக்காலத்து 

நினச்கு இனிமைசெய்து பின்முனிவைச் செய்சனவாதலால், இஸஃ்து இத 

தோள்களின் தவறல்லது கின் சவறன்றென்பதாம் ) ஞாழற்கண்ணே புள்ளி 

மிழசன்றுறை யென்றது, இவ்வ ரகன்றுறையார் அலர் தாற்றுவ ரென்பதாம். 

(பி-ம்;) மூ, நின்றுயின், (௬) 

௪௪௪, எக்கர் ஞாழ லிணர்படு பொஜழும்பர்த் 

தீனிக்கு குறங்குக் தூறைவற் 

கினிப்பசந் கன்றென் மாமைக் கவினே, 

எ- து, தலைமகன் வரைந்து கோடல் நினையாது களவொழுக்கமே 

விரும்பி ஒழுகாரின்ற னென்பது அறிந்து வேறுபட்ட தலைமகள், ₹ அவன் 

கூறியவாற்றால் இனிக் சடி.௫ன் வரைவன் ; ஆற்றாயாகாதொழியவேண்டும்” 

என்ற தோழிக்குச் சொல்லியது, 

(ப-ரறை;) “எச்கர்ஞாழல்...... உறங்கும்' என்ற த, இனி அக்காலம் வந்த 

விடத்தும் வரைந்துகொண்டு ஒன்றுபட்டொழுக கினையாது தனித்துறை 

சலே விரும்புவான். ௭ - று, இப்போது பசந்ததென்ற து, அவன்வரைவே 

னென்று கூறியவார்த்சையை மெய்யென்று கொண்டு கூறுதலால், இப்போது 

காண் என் மாமைக்கவின் பசந்தது, எ-று, (௪) 

க௪ட. எக்கர் ஞாழற் இறியிலை: பெருஞ்சினை 

யோதம் வாங்குந் துறைவன் 

மாயோள் பசலை நீக்கின னினியே. 

எ- து, வரைவுமறுத்த சமா உடம்படுமாற்றாற் சான்றோரைச் தலை 

மகன் வீடுத்சதறிர்சதோழி சலைமகள் கேட்குமாற்றாற் சொல்லிய ௮, 

(ப-ரை ஞாழற்சினையை ஒதம்வளைச்கும் துமைவனென்று, சன் 

வழிவாராத சுற்றத் தாரைச் சன்வழியாக்குகின்றா னென்றதாம், 

(பி-ம்;) கருச், வரைவுமடத்த. (௫) 

௧௪௬, எக்கா ஞாழ லரும்புமுதி ரவிழிணர் 

நறிய கமழுச் துறைவர்க் 

இனிய மன்றவென் மாமைக் கவினே, 

எ - து, வரைவுகடாவவும் வரையாதொழுகுகன்றுழி, கம்மை எவ்வகை 

நினை த். தார் கொல்லோ ' என்று யுற்றிரு த தலைடிகள் வரைவு தலைவந் துழித் 

தோழிக்குச் சொல்லிய.



௪௫ ஐங்குறு நூறு, 

ப-ரை;) :அரும்புமுதி,........ துறைவர்' என்றது, அவரன்பு முறை 

யால் நிரம்பி வெளிப்பட்டதிறம் கூறியவாறு, (௬) 

௧௪௪, எக்கர் ஞாழன் மலரின் பகளி 

சொண்டமை யயருர் துறைவன் 

றண்டழை MOO Wan merken GCL, 

எது, சுற்றத்தார்வேண்டிய கொடுத்துத் தலைமகன் வளாவமாட்சி 

மைப்படுத்சமையறிந்ச, சோழி உவந்ச வள்ள சீ சாளாய்ச் தலைமகட்குச் சொல் 

லியு. 

(ப-ரை;) ஞாழன்மலரில்லாச மகளிர் அதன் சழையை விரும்பு 

துறைவனென்றது, உலகைவழங்கவேண்டு மூள்ளத்தன் ௮ஃகின்மையால் 

நாட்டை வழங்கனொனென்பதாம், 

(பி - ths) ep. மலரினை மகளிர், (cr) 

௧௪௮, எக்கர் ஞாழ லிகந் துபடு பெருஞ்சனை 

வீபினிது கமருந் துறைவனை 

நீயினிது முபங்குமதி காத லோயே, 

௭எ-து, களவொழுச்கத்தின் விளைவறியாது அஞ்சிய வருத்த*ங்க 

வதுவை சரணவசையான் முடி ச்சபின்பு தலைமகளைப் பள்ளியிடத்து உய்க் 

குந்தோழி சொல்லிய த, 

ப-ரை:;) “எக்கர்ஞாழ............கமழுந்துறைவன் ' என்றது, அவன் 

அன்பு இதன்மேல் இல்லையென வளர்ந்து பயன்பட்ட இறம் கூறியவாறு, 

(பி-ம்;) கருச். விளைவறிவதஞ்சிய, (௮) 

௧௪௯, எக்கர் ஞாழற் பூவி னன்ன 

சணங்குவள ரிளமுலை மடற்தைக் 

கணங்குவளர்த் தகறல் வல்லா இம, 

எ-.து, வரைந்தெய்திய தலைமகன் தலைவியோடு பள்ளியிடத்திருந் 

துழிச் சோழி வாழ்த் இய த. (௯) 

௧௫௦, எச்கர் ஞாழ னறுமலர்ப் பெருஞ்சினைப் 

புணரி தளைக்குர் துறைவன் 

புணர்வி னின் னரும்புண/ வினனே,



௧௬.--வெள்ளாங்குருகுப் பத்து. ௪௫ 

எது, மூன்னொருகாற் பிர்க்துபந்ச தலைமகன் பின்னும் பிரிந்துவந் 

அழி அவனை முயங்காளாக, சோழி, 48 இவ்வாறு செய்தற்குச்சாரணம் என்? 

என்று வினவியவழிச் தலைமகள் சோழிக்குச் தலைமகன் சேட்பச் சொல்லியது: 

(ப-ரை;) நறுமலர்ப்ெருஞ்சினை வருந்த வந்து இலா இளைச்கு மென் 

ஐது, ஓரிடக்மானாயொழுகாது வந்தும் பெயர்ந்தும் நம்மை வருத்தமுறுத்து 

வான். எ-று, 

(பி-ம்:) மூ. புணர்வினன்னான். (4 ௦) 

ஞாழற்பத்து முற்றிற்று. 
2} 

௧௬--வெள்ளாஙுயமுருகுப் பத்து. டக 

ea 

gpa. வெள்ளாங் குருகின் பிள்ளை செக்கெனக் 

காணிய சென்ற படடை மாஸா 

DRI Gd Fi கண்போ னெய்தல் 

கட்கமழ்ர் தானாக் துறைவற்ளு 

நெக்கு நெஞ்ச நேர்கல் லேனே. 

எ-து, வாயில்வேண்டிய தோழிக்குச் தலைமகள் வாயின்மறுப்பாள் 

செல்லியது, 

(ப-மரை:) இதனுள்ளுறை : பரச்தையொருக்்கியோடு ஓழுகுகின்ற 

ஒழுச்சம் இடையற்றதாசச் சென்றவாயில்கள் நெருங்க அவள் கெஞ்சு 

கெஒழ்ந்து கூறிய காதன்மாற்றம் பரக்துசெல்கின்ற துறைவனென்பதாம். 

வெள்ளாக்குருகென்றது பாத்தையாகவும், பிள்ளையென்றது பரத்ையோடு 

தலைமகனிடை உளதாகிய ஒழுக்சமாகவும், காணிய சென்ற மட௩டை மாரை 

யென்றது வாயில்களாகவங்கொள்க. இவை வருகின்ற பாட்டு ஒன்பதுக்கும் 

ஒச்கும், மிதித்தது அவளை கெருங்குசலாகவும், ஈக்ககெய்சல் அவணெஞ்சாக 

வும், கட்சமழ்ந்து ஆனாமை அவள் அவர்ச்குக் கூறியமாற்றம் எல்லாருக்கும் 

புலப்படுசலாகவும் இப்பாட்டிற்குக்கொள்க, (௧) 

௧௫௨. வெள்ளாங் குருகின் பிள்ளை செக்தெனக் 

காணிய சென்ற மடாடை, காரை 

கையறு பிரற்று கானலம் புலம்பத் 

துறைவன் வமைாயு மென்ப 

வறவன் போலு பருளுமா ரதுவே,;



௫௬ ஐங்குறுநூறு, 

எ௭- து, தலைமகள் வாயின்மறுச் துழி * இவன் நின்மேல் சொடர்சசியிற் 

குறைவிலன் ;) அருளுமூடையன் ; ஆதலால், 8 இவனோடுபுலச்தல் தகாது” 

என நெருங்கி வாயில்கேர்விச்குந்தோழிக்கு அவள் சொல்லியது. 

(ப-ரா:) “துறைவன் வனாயு......... மாரதுவே' என்றது, அப்பரத் 

தையைச் தனக்கு இற்பரச்சையாக வரைவானென்று கூருரின்ரு.ராசலின், 

நீ கூறுன்றபடியே *அறமுடையன்போலும், அருளும் ௮அதுவே' என 

இகழ்க் துகூறியவாறு, *கையறு பிரற்று கானலம் ம்பம் துறைவன்? என் 

றது, பாத்தையிடத்துச்சென்ற வாயில்கள் + bE யாய்ப் பிறிதுமாற்ற 

மின்றிச் செல்கன்ற துறைவன், ௭ - தி் Ce 

(பி-ம்;) மூ. கையறப்பிரற்ற. இற்ற, கானல்புலம்பும். (௨) 

௧௫௨௩. வெள்ள்ரங் கருள் 9 எக செத்தெனச் 

1” காணிய சென்ற படஈடை நாரை 

et | மறிலிவொழிரந்த தாலி குலவுமணற் 11% 

போர்விற் பெறா. துறைவன் கேண்டை 

ப 

ஈனனெடும் கூர்த னாடுமோ பற்றே, 

எ-து, பரத்தையிற்பிரிந்து வாயில்வேண்டிய௰ தலைமகன் சேட்குமாற் 

றால் வயில,ய்ப்புகுக்தார்க்கு.ச் தோழிகூறியது. 

ப.-ரை;) 'உளரவொழிந்த....... துறைவன்' என்றது, இவன்கூறி 

விட்ட வாயில்கள் மாற்றம் பரச்சைபெறுந் துறைவன், எ-று, 

(பி-ம்;) மூ. குவவுமணல். காணுமோ. (௩) 

௧௫௪. வெள்ளாங் குருகின் பிள்கா செத்தெனக் 

காணிய சென்ற மடஈநடை நாரை 

சானற் சேக்கும் துறைவனோ 

டி யானெவன் செட்கோ பொய்க்குமிவ் வமா. 

எ- து, தோழி வாயில்வேண்டி நகெருங்கியவழி வாயின் மறுக்கும் தலை 

மகள் சொல்லியது, 

(ப-ரை2) : துறைவனோடு யானெவன்செய்சோ' என்றது, ' அவனோட 

யான் ஒழுகுமொழுச்சம் என்' என்று வெறுத் துச்கூறியவாறு, பொய்க்கு 

மிவ்வூர்' என்றது, தலைமகன் குணங்கூறுன்ற தோழியை கோக்கயெனச் 

கொள்க, *நாரை கானஜ்ீசேக்கும்” என்றது, வாயிலாய்ச்சென்றார் அவண் 

மாட்டுச் தங்குதல் நோக்கியெனச்கொள்க, (௪)



SFr —— Nasal aT HIG} GUIS Bi. Por 
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காணிய சென் ற ரடஈடை சாரை 

பதைப்பதி ததைர்ஈ நெய்தல் கழிய 

வோதமொடு பெயகுச் துறைவற்குப் 

பைஞ்சாப்ப் பாவை பீன்றனென் யானே. 

எ - து, பலவழியானும் வாயில்நேராளாகிய தலைமகள்,  மகப்போறிற்கு 

உரித்தாகய காலங்கழிய ஒழுகுகின்றாய் ? என நெருங்கயதோழிக்குச் சொல் 

லியது, 

(ப-ரை; 'பசைப்ப................. துறைவன்” என்ற து, வாயில்கள் 

கூறப் பரத்தையெய்திய இரக்கத்தினேச் தன் சண்ணளியால் தீர்ப்பான். 

GT - QV. 

(பி-ம்;) மூ, பறைப்பச்சதைந்ச. பஞ்சாய்க்கோதை, 

கருத், பலபடியானும், ப. விரகத்தினை. 

௧௫௭. வெள்ளாக் குருகின் Dandon செத்கெனச் 

காணிய சென்ற மடஈடை நாரை 

பதைப்ப வொழிந்த செர்மறுத் தூவி 

தெண்கழிப் பரக்குந் துறைவ 

னெனக்கோ காதல னனைச் கா வேறே, 

எ-து, பரத்தையிடத்து வாயில்விட்டு ஒழுகுகின்ற சலைமகன௮ வாயி 

லாய் வந்தார்க்கு.£த தோழி வாயின்மறுத்ச.த. 

(ப -ரை;) * எனக்கோ காதலன் அனைக்கோவேறே ' என்ற ஐ, : இவண் 

மே அவன் காதலன் ' என்று நீபிர்கூறுகன் றஈமாற்றம் மெய்யென்பது எனக்கு 

மொக்கும்; இவண்மனத்திற்கு ஒவ்வாதென்பதாம். அன்னையென்றது தலை 

மகளை. : செம்மறுத் காவி செண்கழிப் பரச்கும்துறைவன் ' என்றது, அப்பாத் 

தைக்குச் கூறிவிட்டமாற்றம் எவ்விடத்தும் பரந்து செல்கின்ற துறைவன். 

or = my. 

(பி-ம்) மூ. பரிக்குந்துறைவன். கருத். தலைமசற்குவாயிலாய், (௬) 

௧௫௪௭. வெள்ளாகு குருகின் பிள்ளை செத்கதெனக் 

காணிய ரென்ற INL TOL காரை 

காலை யிருந்து பாலைச் சேக்குந் 

கெண்கடற் சேர்ப்பனொடு வாரான் 

(pam வந் தனனெங் காத கோனே.



vo ஐங்குறுநூறு, 

எ- து, பரத்தையிற்பிரிக்து வாயில்வேண்டி ஒழுகுகின்ற தலைமகன் 

புதல்வன் வாயிலாக வருமெனக்கேட்டு அஞ்சிய தலைமகள் புதல்வன் விளை 

யாடித் சனிச் துவர் துழிச் சொல்லிய. 

(ப-ரை:) காதலன்” என்ற து, என்மேல் என்புதல்வன் காசதலனென் 

பதறிந்தேன் ; அவனோடு வாராது சனித் அவருதலான். எ - று, 6 நாரை காலை 

யிருந்து மாலைச்சேக்கும் துறைவன்? என்றது, பாத்சையிட ச் துவிட்ட வாயில் 

கள் செவ்விபெறாது பகவெல்லாமிருந்து இரவின்கண்ணும் அங்கே துயில் 

இன்றா ரென்பதாம், (er) 

5B. 6) al att ar BI குருகின் Dart Car செ த்தெனக் 

காணிய சென்ற மடநடை நாரை 

சானலம் பெருக்துறைக் துணையொடு சொட்குர் 

தண்ணா் துறைவன் கண்டி 

ஈ பம்மி மேனியெர் கோழியது துயரே, 

எ-நு, பாச்மை புலந்துழிப் புலவி்க்குவானாய் ௮ஸ்து இடமாகவந்த 

மை யறிந்த தோழி சலைமசற்கு வாயில்மறுத்ச த. 

(ப-ரை:) “கண்டிரும் மம்மர் மேனி எம் தோழியது துயரே* என்றது, 

எம்மிடத்துத் துயாமில்லை ; எந்தோழியாகிய பாத்தைச் தலைவி துயரங்சண் 

டேம்) 8 கடி.திற்சென்று அவள் வருத்தம் சீர்ப்பாயாக, எ-று, *நாரை...... 

டட கொட்கும்” என்ற, நினக்கு வாயிலாசச்சென்றார் அவள் கருத்தறிந்து 

ம௫ழ்ந்து ஒழுகுகின்றா சென்பதாம், 

(பி-ம்;) மூ. என்றோழியத, (a) 

௧௫௯. வெள்ளாங் குருகின் பிள்ளை செத்தெனக் 

காணிய சென்ற மடஈடை காரை 

ப௫சிதின வல்கும் பனிநீர்ச் சேர்ப்ப 

நின்னொன் நிரக்குவெ அல்லேன் 

ற்ந்தனை சென்மோ கெ.ண்டவிவ ணலனே, 

எது, மருமற்பொருட்டு உண்டிக்காலதச்து வாயில்வேண்டிவந்த தலை 

மகற்குத் தோழி கூறியது, 

(ப-ா) ரீகொண்ட இவள் கலன் தந் தனை செல்லெனக்கூட்டெ, er 

ரை, ......சேர்ப்ப என்றது, வாயிலாய் நின்பாத்தைமனைக்கட் சென்ஜோர் 

நின்னைப்பார்த்திருந்து பசிப்பர்கள் ; அவருடன் அருந்தச் சடி.தின் ௮வள் மனை 

க்கட் செல்வாயென்பசாம், (௯)



௧௭. -௫றுவெண்காக்கைப் பத்து, ச் 

க ௬௦, வெள்ளாக் குருகின் பிள்ளை செக்தெனக் 

காணிய சென்ற படநடை நாரை 

கொர்குகன் றலைய நோட்மிகுக் துறைவ 

பண்டையின் மிகப்பெரி இனைடு 

மூயங்குதி பெரும மயங்செைள் பெரிே ச 

எஃது, புலந்சத காகற்பாக்சை புலவிதிராது தலைமசன் வாயில்வேண்டி. 

வந்தானென்றது அறிந் சலைமசள் வாயின்மறுதச்தது. 

(1॥-ரை;) : பண்டையின் ” என்றது, பண்டும் £ புலவிதர்த்,து முயங்கும் 

இயல்புடையை, எ-று. 'காரை...........துறைவ? என்றது, ரின் ஆற்றா 

மைக்குப் பரிந்து வாயிலாய்ச்சென்றவர்கள் அவள்வருத்தங்கண்டு மிகவும் 

வருந் துசன்றார்க ளென்பதாம், 

(பி-ம்;) சருத். புலர்ந்த காஈற்பரத்தை, (௧௦) 

வெளளாங்குருகுப்பத்து முற்றிற்று, 

௧௭. -சிறுவெண்காக்கைப் பத்து, 
வெயயயத வ வதுவை 

௪௬௧௯. பெருங்கடற் கரையது சிறுவெண் காக்கை 

கருங் கோட்டுப் புன்னைக் தங்குந் துறைவற்குப் 

பசந்துநாக லழியச் சா௮ப் 

நயந்த நெஞ்ச நொய்ப்பா woe F 

எது, ஒருவழித் சணந்துழி ஆற்றுவிச்குந்கோழிக்குச் தலைமகள் 

ஆற்றாளாய்ச் சொல்லிய, 

(1-ரா; (சறுவெண்சாச்கை......... தீங்கும்” என்றது, வரைதற்கு 

வேண்டுவன மூயலாது தன்மனைச்சகண்ணே தங்குவான், எ-று, (௧) 

௧௬௨. பெருங்கடற் கரையது சிறுவெண் காக்கை 

நீ.த.துநி ரிருங்கழி WD or KT துண்டு 

பூக்கமழ் பொதும்பாரம் சேக்குர் 

துறைவன் சொல்லோ பிறவா யினவே, 

இதுவுமது. 
(11 - eon:) 4 துறைவனசொல்லோ பிறவாயின? என்றது, *இன்ன 

நாளுள் வமைவல்? என்றசொற்கள் வேருயின, எ-று, 'சிறுவெண்காக்கை 
௭



௫௦ . ஐங்குறு நாறு. 

சேக்கும்! என்றது, வரைவிற்குவேண்டுவன மூயலாது தன் 

consivie மனைகச்கண்ணே தங்குவான், எ-று, 

(பி-ம்;) மூ. பெருங்கடற்றிரையத. (௨) 

௧௬௩. பெருங்கடற் கரையது சிறுவெண் காக்கை 

யிருங்கழிக் துவலை யொலியிற் றுஞ்சக் 

துறைவன் அுறந்தெனச் துறந்தெ 

னிை றயோ் முன்கை நீஙுய வளையே. 

இதுவுமது. 

(பஃ-ரா;) *சிறுவெண்சகாக்சை, இருங்கழித் துவலை யொலியிற் நஞ்சும்” 

என்றது, ஆண்டுத் தனக்கு இணியவாகக் கூறுவார் மாற்றங்கேட்டு முயற்சி 

யின்றிச் தங்குவானென்பதாம், (௬) 

௧௬௪. பெருங்கடற் கரையது சிறுவெண் காக்கை 

யிருங்கழி மருங்கி னயிரை யாருர் 

தண்ணார் துறைவன் ற்குதி 

நம்மோ டமபையா தலர்பயந் தன்றே, 

எ-து, தலைமகனுகச்குப் புறத்தொழுச்க முூளதாகயெவழிச் தலைமகள் 

தோழிக்குச் சொல்லியது, 

(ப -ரை:) :சிறுவெண்சாச்கை இருங்கழி மருங்கின் அயிரையாரும்' 

என்றது, பரத்தையருள்ளும் புல்லியாரை விரும்புவான். எ-று, “துறை 

வன்தகுதி ஈமம்மோடமையாது அலர்பயக்சன்தே”? என்றது, அவன் தகு கியுடை 

மை நமக்குச் தீங்குசெய்தலே யன்றிச் தனக்கும் அஉர்பயந்த தென்பதாம். 

(பி-ம்;]) ஸூ, இருங்கரைமருங்கின். (௪) 

௧௬௫, பெருங்கடற் சகரையது சிறுவெண் காக்கை 

wma fe Fond eyo tors gui 

துறைவன் சொல்லிய சொல்லெ 

னிை pou ரெல்வளை கொண்டுநின் ற் தே, 

இதுவுமது. 

(ப- ரை) *துறைவன்சொல்லிய சொல்லெ, னிறையேரெல்வளை சொ 

ண்டு நின்றது' என்றது, வளையைக்கொண்டு நின்றது, இப்புறத்தொழுச்ச 

மன்று; மு.ற்காலத்துச் ெெளிப்பான் சூளூற்ற சொல், எ-று, - (௫)



க௭எ.சிறுவெண்காக்கைப் பத்து. (இக 

௧௬௬, பெருங்கடற் Kort gg Amacai TINS 

வரிவெண் டாலி வலைசெக்.து Caren» 

மெல்லம் புலம்பற் நெறி 

[த Wax andes ஈல்லோள் கண்டே. 

எ- து, வரையாது வந்தொழுகும் தலைமகன் சிறைப்புறத்தானாகச் 

தலைமகள் பசப்பிற்கு வருந்திய சோழி அவனை இயற்பழி் துக் கூறியது. 

(ப-ரை:) *கல்லவாயின ஈல்லோள்சண்' என்றது, கண்பசந்தன. எ-று, 

சிறுவெண்சாக்கை இரையாற் கரையில் ஏறடப்பட்ட பலகறைகளை வலைச் 

சுற்றிற்கோத்ச பலகறையென வெரூ௨மென்றது, காம் வரைதல்வேண்டிக் 

கூறியசொற்களைச் சனக்கு வருச்தஞ் செய்வனவாசச்கொண்டு வெருவுகன்்ு 

னென்பதாம், (a) 

௧௬௭, பெருங்கடற் சரையது Hao ua காக்கை 

யி நங்கழி யினக்கெடி ரம் துறைவ 

னல்குவன் பாலக் கூறி 

நல்கா னுபினுர் தொல்கே என்னே. 

எ.து, பரத்ரையிற்பிரிக்ச ரலைமகன் விட வாயிலாய்வக்தார்ச்கு அவன் 

கொடுமைகூறித் கோழி இயற்பழித்சவழிச் சலைமகள் சொல்லியது, 

(ப-ரை;) 'தொல்கேளன்? என்ற, ஈமக்குப் பண்டு கேளாகியதன்மை 

யினையுடையான். எ-று. '“சிறுவெண்காக்கை...... ... ஆருக் துறைவன்? என் 

றது, பரத்சையர் பலரையும் சனக்குவரும் வருச்சமறியாது அகர்வானென் 

பதாம். (௭) 

௧௬௮. பெருங்கடற் கரையது சிறுவெண் காக்கை 

துறைபடி யம்பி யகபணை யினுக 

சுண்ணற் துறைவ னல்கி 

ஷெண்ணுத லரிவை பாலா ரும்மே, 

எ- து, நொதுமலர் வரைவுவேண்டி விடுத்தமையறிக்த நலைமகள் ஆற் 

ராளாய்ப் பரியடஙிற்புழி, இதற்குக் காணமென்' என்று செவிலி வினவத் 

சோழி அறத்தொடு நீன்ற று. 

(ப-ரை) *துறைபடியம்பியகமணைமீனும்” என்றது, யாவர்க்கும் எவ் 

விடத்தும் தங்குவாராத அறைவனென அ௮வன்றப்புக் கூறியவாறு, 

பி-ம்;) மூ; சடற்றிரையது. அகமனை, பாலார்சம்மே, (௮)
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௧௬௯, பெருங்கடற் கரையது சிறுவெண் காக்கை 

por பொன்னிணர் ஞாழன் முனையிற் பொதியவிழ் 

புன்னையம் பூஞ்சனச் சேக்குந் துறைவ 

னெஞ்சத் துண்மை யறிந்து 

பென் செயப் பசக்குக் தோழியென் & ait loom. 

எ-து, காதற்பரச்சையைவிட்டு மற்றொருத்தியுடன் ஒழுசாகின்ற தலை 

மகன் வாயில்வேண்டி விடுச் துழி வாயினேர்தல்வேண்டி ஈீன்கண் பசந்சனகா 

ணென்று முகம்புகு தோழிக்குச் தகைமைகள் சொல்லியது, 

(ப-ரை;) சிறுவெண்காச்கை ஞாழலைவெறுப்பிக் புன்னைச்சினையிற் 

சேக்குமென்றது, பரச்தையர் மனையில் ஓன்றுவெறுப்பின், ஓன்றின்சண் 

தங்குசலை யுடையா னென்பதாம், 

(பி-ம்:) ep. Hore Guyer. (௯) 

௧௭௦, பெருங்கடற் கரையது சிறுவெண் காக்கை 

யிருங்கழி செய்தல் சிசைக்குக் துறைவ 

னல்ல னென்றி மாயிற் 

பல்லித முண்கண் பாத்தன் பற் றெவனோ. 

எ. து, தலைமகற்குப் புறச்சொழுக்ச முளதாகியவழி பேறுபட்ட தலை 

மகள், அவற்கு அவ்வாறு நிகழ்ச்சியில்லை; நம்மேல் அ௮ன்புடையன்' என்று 

தெளிக்குக்தோழிக்குச் சொல்லிய௮. 

(ப-ரை;) 'சிறுவெண்காக்கை......... சிதைக்கும்' என்றது, தான்பற் 

றிய பரத்சையருடைய நலம் ஏதைப்பா னென்பராம். 

(பிம்) கருத். ௮ன்புடையனென்ற தோழிக்கு, (௧௦) 

சிறுவெண்காக்கைப்பத்து முற்றிற்று. 
+} 

௧௮.--தொண்டிப் பத்து, 
ட. உட. 

௧௭௧, திரையிமி மின்னிசை யா இ யயலது 

முழவிமி மின்னிசை மறுகுதொ திசைக்குர் 

தொண்டி யன்ன பணைத்தோ 

ளொண்டொடி. யரிவையென் னெஞ்சகொண் டோளே, 

எ- து, இயற்கைப்புணா்ச்சி புணாக்துநீங்கும் தலைமகன் ஆயத்தோடு 

செல்லும் சலைமகளைச் கண்டு சொல்லியது,
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(ப-மா:) இரையின் ஒலியொ௫செலந்து முழவு ஒலிக்கு மென்ற, 

உடன்செல்கின்ற ஆயச்தார் மகழ்ச்சிெயரவமும் உழையாரய் எ திர்வருகன்ருர் 

மதிழ்ச்சியரவமும் கூறினவாறு, (௧) 

௧௭௨, ஒண்டொடி யரிவை கொண்டன ணெஞ்சே 

வண்டி மிர பனித்துறைச் கொண்டி மாங்கு 

ணு£வுக் கடலொலித் திரையென 

வீரவி னானுர் துபிலறி யேன, 

எது, *கண்டுயில்கனெறிலை; இரற்குச்சாரணம்என் ” என்முவினவிய 

பாங்கற்குத் தலைமசன் சொல்லீய து, (௨) 

௧௭௩. இரவினானு மின்று:பி லறியா 

குரவுறு துயர பெய்துப தொண்டி. 

தண்ணறு நெய்த ஞறும் 

ரின்னிருங் HB th லணங்குற் மருரே, 

எஃ து, தலைமகன் குறிவழிச்சென்று தலைமகளைச்சண்டபாக்கன் தன் 

னுள்ளே சொல்லியது. 

(ப -ா; தொண்டிதச் ஏண்ணறு நெய்சல்போல் மாறும் கூர்ச லென் 

றது, சேய்மைக்கண்ணே காறு தனோக்கி, (௯) 

௧௭௪. அணங்குடைப் பணிதறுறைக் கொண்டி யன்ன 

மணங்கமழ் பொழிற்குரி ஈல்கின ணுணங்கிழைப் 

பொங்கி பரந்த வுண்க 

ணங்கலிம் மேனி பசைடய வெமக்ச௪, 

எ.து, குறிவழிச்சென்று சலைமகளைக் சண்டுவந்தபாங்கன் அவள் ரீன் 

MP நின்ருளென்று கூறியவழி ஆண்டுச் செல்லச்சருதிய தலைமகன் சன் 

னுள்ளே சொல்லியது. 

(பி- ம:) மூ. அசையியல். (௪) 

HOG. எமக்குகயச் கருளினை யாயிற் பணைத்தோ 

ணன்னுச லரிவையொடு பென்மெல வியலி 

வர்தன் வாழியோ மடந்ரை 

தொண்டி. யன்னகின் பண்புபல கொண்ம௰ட, 

எ- து, பாங்கற்கூட்டக்கூடி. நீங்கும் தலைமகன் இனிவருமிடச்து 

கின்தோழியோடும் வாவேண்டுமெனத் தலைமகட்குச் சொல்லியது. 
(பி-ம்;) மூ. தமக்குகயந்தருளினை. ஒண் ணு தலரிவையொடு, (ட)
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௧௭௬. பண்பும் பாயலு கொண்டன டொண்டித் 

தண்காஜ் புதுமலர் ராறு மொண்டொடி, 

யைசுமைந் திகன்ற வல்குற் 

கொய்தளிர் மேனி கூறுமதி தவறே, 

எ௭- து, தலைமகளும் தோழியும் ஒருங்குசின்றுழிச் சென்ற தலைமகன், 

: இவள் என்னை இவைசோடற்குக் காரணம் என்” என்று தோழியைவினாவி 

யத. 

(ப-யை) கொண்டனளென்றது, தலைவியையெனச் சொள்க, 

(பி-ம்;) மூ. பண்பும்பாலும், கருத், விளாயத, (௬) 

௧௭௭, தவறில ராயினும் பனிப்ப மன்ற 

விவறுதிரை இளைக்கு மிிமண னெடுங்கோட்டு 

முண்டக நறுமலர் கமழுக் 

தொண்டி யன்னோ டோளுற் ரோரே, 

எ - து, தலைமகளும் தோழியும் ஒருங்கு*ன்றுழி *இவள் என்னைவருத்.து 
தற்குச் செய்த தவறு என்' என்று வினாய சலைமகற்குத் சோழி ஈ௩கையாடிச 

சொல்லிய, 

(ப-ரை;) இதன் இறைச்சி; 8 ரருரிலச்.து முண்டகநறுமலர் கமழும் 

சொண்டி யன்னோளென்றது, இவள் நாமணுகி நுகர்தற்கரியள் எ- று, 

தோளுற்றோ ரென்றது, சோளை எதிர்ப்பட்டோர். எ-று, (ar) 

௧௪.௮. தோளுங் கூந்தலும் பலபா ராட்டி, 

வாழ்த லொல்லுமோ மற்றே செங்கோற் 

குட்டுவன் மெண்டி யன்ன 

வெற்சண்டு mui நல்காக் காலே. 

எ- து, தலைமகன் தோழியை யிரக்து குறையுறுவான் சொல்லியது, 

(ப-ரை:) செங்கோற்குட்டுவன் தொண்டியன்ன என்? என்றது, 

தன்னைச் தேறுதற்டொருட்டுச் தன்செப்பம் கூறியவாறு, 

(பி - ம்:) elp. கண்டுமயங்க :, (௮) 

௧௭௯, BOGUS வாழியோ நளிகீரச் சேர்ப்ப 

வலவன் முக்கக் துறையிரஞுப் பிறு 

மின்னொலீித் தொண்டி. wim 

நின்னல தில்லா விவள்சிறு நூதலே,
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எது, குறியிடத்துவந்து புளார்க் துரீங்கும் தலைமகனை ச் தோழி o Mics 

பட்டு வரைவுகடாயத, 

(ப-ரை) “அலவன் தாச்சம் துறையிறாப் பிறழும்”? என்றது, இவ் 
வொழுச்கம் புறத்தார்க்குப் புலஎனாகியஞான்று இவள் உயிர்வாழா ளென்ப 

தாம், (௯) 

கு, சிறுஈனி வரைந்தனை கொண்மோ பெருகீர் 

வலைவர் தந்த கொழுமின் வல்சுப் 

பறைதபு முதுகு th கிருக்குக் 
ena 

SIs) நெழு கொண்டி பன்னவிவ ணலனே, 

எ.து, தாழ்த்து வரையச்கருதிய பலைமகனை த் சோழி கெருங்கிச் கடி 

இன் வரையவேண்டுமெனச் சொல்லியது. 

(ப -மை) வலைவர்தக்த கொழுமீன் வல்ஏகச்சண்ணே பறச்சல்கெட்ட 

முதுகுருகு இருக்குமென்றது, கொதுமலர்க்கு மகட்பேச வக்இருக்கன்ற 

சான்றோருள ரென்பதாம். 

(பி-ம்:) மூ. சிறணி, தொழுமின். 

கருச். தாழ்ந்துபரைய. கடி. தினிவரையவேண்டும், (௧௦) 

இவைபச்தும் சொல்வசையால் தொடர்ச்சிபெறுதலே யன்றிக் செவி : 

வகையால் தொடர்ச்சி யுடையவாறும் அறிக, 

தொண்டிப்பந்து முற்மிற்று. 

of 

க தெய்தற் பத்து, 

ao இலவ இபபட 

௧௮௪, கெய்த ஓுண்க ணேரிறைப் பணைத்தோட் 

பொய்கச லாடிய பொட்யா ராகளிர் é iy 

குப்பை வெண்பண ற் குரவை நிறூஉந 

om mle ன் துறைகெழு கொண்க னல்கி 

னுறைவினி தம்மலவிவ் DIC p BI ores, 

எ.ஃது, இக்களவொழுக்கம் கெடிதுசெல்லில் இவ்வூர்ச்கண் அலர் 

பிறச்குமென்று மஞ்சியிருந்த தலைவி, தலைமகன் வரைர் துகொள்ளத் அணிக் PEG YW AGA GES 3 > & ஆ தி 

தான்? என்றுகூறிய தோழிக்குச் சொல்லியது,



௫௬ ஐங்குறு நறு, 

(ப-ரை;) சிறைப்புறம்: 'மகளிர்........ குரவை நிநாஉந்துறைகெழு 

கொண்சன்' என்றது, மகளிர் தங்காகலரோடாடும் இவ்வூரீடத்துச் தனித் 

தல் அரிதென்பதாம், 

(பி-ம்;) மூ. அவ்வழுங்கலூரே, (௧) 

௧௮௨, நெய்த னறுமலர் செருச்தியொடு all or 1G) & 

கைபுனை நறுந்தரர் கமழு மார் 

( னருந்திறற் கடவு எல்லன் 

| பெருந்துறைக் கண்டிவ ளணரங்கி யோனே, 

எ- து, தலைமகள் மெலிவுசண்டு தெய்வச்தா லாயிற்றெனத் தமர் 

நினைந்தூழிச் தோழி அறச்தொ? நின்றது. (௨) 

௧௮௩. ஈணங்மொ எளழுவிக் கான்கொம நாடன் அதம. ட 

 நமூ௮ம்பொறை நாட னல்வய ஓரான் 

றண்கடு சேர்ப்பன் பிரிந்தெனப் பண்டையிற் 

கடம்பகல் வருதி கையறு மாலை 

கொடுங்கழி நெய்தலும் கூம்பக் 

காலை வரின் களைஞசோ விலரே, * 

எது, வரைவிடைவைத்தப் பிரிந்துழி ஆற்றுளாகிய தலைமகள் 

மாலைக்குச் சொல்லியது, 

(ப-ரை;) 'பண்டையிற் கடும்பகல்வருதி” என்றது, பண்டு வருங்காலத் 

இலே வந்தாற்போலப் பிறர்க்ரு ச்தோன்றக் கடும்பகற்கண்ணே வாராரீன்றாய். 

எ-று, 
(பி-ம்;) ஞூ, வருந்இக் கையறு மாறு, மாலை கெய்தலுங் கூம்ப. (௩) 

௧௮௪. செய்த லிருங்கழி நெப்த னீக்கி 

மினுண் குருகிளங் கான லல்குங் 

கடலணிக் தன்றவ ரூே 

சுடலினும் பெதெமக் கவருடை நட்பே. 

ளது, வாயில்வேண்டிவந்தார் தலைமகன் அன்புடைமை கூறியவழி 

வாயின்மறுக்குக் சலைமகள் சொல்லியது. 

(ப-ரை;) கெய்தனீச்கி மீனுண்குருகு இளங்கானவில் அல்குமென் 

றத, பொதுமகளிரிடத் து ஊடனீச்கி இன்பறுகர்க்து ஆண்டுச் தங்குவா 

னென்பதாம். 
(பி-ம்;) மூ. இகுங்கழி, குருசெங்கானலல்கும். (௪) 

* இச்செய்யுளின் முசவீசண்டடி லெபிரதிசளித் காணப்படவில்லை



SFo—O) HIF D LI Si ௫௭ 

௪௮(ந, அலங்கிசம் நெட்கற் கொற்கை மூன்றுறை 

பிலஙகுமுத் அறைக்கு மெயிறுகெழு தூவர்வா 

யரம்போ மலவ்வளைக் கு௮மக 

ணரம்பார்த் கன்ன இங்கிள வியளே. 

எ- து, 'அயமகளிருள் நின்னால் ஈயச்கப்பட்டாள் யாவள்? என வின 
விய தோழிக்கும் சலைமகன் சொல்லியது, 

(பி-ம்:) மூ. அலங்கிறை கெப்தல், (6) 

௧௮௬, நாளை நல்லினன் கடுப்ப toa obit 
| 
! நீர்வார் கூந்த IAM HO துறைவ 

: பொங்குகழி செய்க ஓுறைப்ப வித்துை றப் 

| பல்கால் வரூ௨க் தேரெனச் 
i டு . இடப் ் . "te ஆ 

. செல்லா திடமா வென்றனள் மாமிய, 

எ- து, பகற்குறிக்கண்வக்து நிங்குந்தலைமகனைம$ சோழி செறிப்பறி 

வுரீஇ வரைவுகடாயது, 

(ப-ரறை:) காரையினங்கடுப்ப மகளிர் நரீர்வார்கூந்தலை உளருந் துறைவ 

வென்றது, தம்மிடத்துச் குற்றம் ரீக்கும் மகளிரையுடைய துறைவ. ௭ - று, 

(பி-ம்;) கூர. சொல்லாதீமோ. 

௧௮௪. : நொதும லாளர் கொள்ளா foe Jw 

- யெம்மொடு வந்து கடலாடு Loner 1; 

, நெப்தலம் பமசைத்கமைப் பாவை புனையா 

- ரடலகங் கொள்வோ மின்மையிம் 

. மொடலைக் கூற்ற சிலபூ, வின, 

எ- த, தோழிகையுறை மறுத்தது. 

(பரை) *கொதுமலாளர் கொள்ளாரிவையே' என்றது, ரீயல்லாதாரில் 

இப்பூப்பறிப்பாரில்லை, எ- று, எம்மொடு வந்து கடலாமெகளிரும் இக்கெய் 

தற்றழையாற் பாவைடனையார்; கொடலைதொடுப்பாரும் இசனிற் சலபூக் 

கொள்வதல்லது இப்பூத்சன்னையே சொடலையாகப் புனைவாரில்லை. oF - gy, 

(பி-ம்;) மூ. எம்மொடுவந்த, எம்மொ௫கலந்த, மகளிர், (er) 

A



டு௮ ஐங்குறு நாறு, 

௧௮௮, இருங்கழிச் சேயிரு வினப்புள் ளாருங் 

கொரற்கைக் கோமான் கொற்கையம் பெருர் துறை 

வைகறை மலரு நெய்தல் போலத் 

தகைபெரி துடை.ய காதலி கண்ணே, 

எது, விருந்துவாயிலாகப் புகுந்த தலைமகன் தலைவி இல்வாழ்ச்கைச் 

சிறப்புச்கண்டு ம௫ழ்க்து சொல்லிய த. 

(ப-ரை:) விடியற்காலை மலரும் நெய்தலைச் கண்ணிற்கு உவமையாகச் 

கூறிற்று, வந்சபொழுதே மலாந்ச சறப்புநோக்கி யெனச்சகொள்ச, * இருங் 

கழிச் சேயிரு இனப்புள் ளாரும்' என்று, விருந்தினர்.நுகரச்ச கூறியவா 

றெனச் கொள்க, 

(பி-ம்;) ஞூ, வைகறைவருகெய்தல், (௮) 

௧௮௯, புன்னை நுண்டா துறைக்தரு நெய்தல் 

பொன்படு மணியிற் பொற்பத் தோன்று 

மெல்லம் புலம்பன் வந்தென 

நல்ல வாயின தோழியென் கண்ணே, 

எ-து, வரைவிடைவைத்துப் பிரிந்த தலைமசன் வரைவான் வந்துழிச் 

கண்டு உவகையோடு வந்த தோழி, 'நின் கண்மலர்ச்சிக்குக் காரணம் என்” 

என்றுவினாவிய தலைவிச்குச் சொல்லியது. 

(ப-ரை:) : புன்னைநுண்டாது உறைச்தருகெய்தல் பொன்படுமணியிற் 

ரோன்றும்” என்றது, நின்குடிப்பிறப்புப் பண்டையினும் சறத்தற்குக் காரண 

மாயிற்றென்று ௮வன்வரைவுகடதியவாரும். 

(பி. ம்;) கருத், நகையொவெக்த, (௯) 

௧௯௦, தண்ணறு நெய்தற் றளையவிழ் வான்பூ 

வெண்ணெ லரிகர் மாற்றின ரறுக்கு 

மெல்லம் புலம்பன் மன்றவெம் 

பல்லித முண்கண் பனிசெப் தோனே, 

எ- து, சோழி செவிலிச்கு ௮த.ச்தொடு கின்றது, 

(ப-ரை:) அறிவோர் கெய்தற்பூவைரீச்ச வெண்ணெல்அரியுமென்றத, 

தனக்கு ௮டுதத.த செய்தலன்றிப் பிறர்க்கு வருத்தஞ் செய்யானெனச் தலை 

மகன் குணம் கூறியவாரும், 

(பி-ம்:) மூ. ஒண்ணெல், (௧௦) 

தெய்தற்பத்சது முற்றிற்று. 
அட



௨௦--வளைப் பத்து, ௫௯ 

௨௦--வளைப் பத்து, 

— e+ 

௧௯௧. கடற்கோடு செறிந்த வளைவார் முன்கைக் 

கழிப்பூத் தொடாந்த விரும்பல் கூந்தற் 

கானன் ஞாழற் கவின்பெறு தழையள் 

வரையச மகளிரி னரியளென் 

னிறையரு நெஞ்சங் கொண்டொளித் தோரே, 

எ.து, *சின்னாற் காணப்பட்டவள் எவ்விடத்து எத்தன்மையள்' என்று 

வினாவிய பாங்கற்குச் தலைமகன் கூறியது. 

(பி- ம) ஞூ, மயிர்வார்முன்கை, கொண்டொழித்தோளே. (௧) 

௧௯௨, கோடுபுலங் கொட்பக் சடலெழுர்து முழங்கப் 

பாடிமிம் பனித்துறை யோடுகல முறைக்குக் கீ 

துறைவன் பிரிர்தென நெகிழ்ச்கன 

விங்கின மாதோ: தோழியென் வளையே, 

எ- து, வரைவிடைவைத்தப் பிரிந்த தலைமகன்வக்துழித் தலைவி முனி 

ந்துகூறுவாள்போலச் சன்மெலிவு நீங்கினமை தோழிக்குச் சொல்லிய, 

(ut -ரை;) : கோடுபுலம் கொட்பச் கடலெழுந்து முழங்கப் பாடு இமிழ் 

பனித்துறை ஒூகலமுரைச்கும் £ என்றது, நொதுமலர் அகல ஈம்சுற்றத்தார் 

மகிழ அலர்கூறும் அயலார்சதைய அவர்தேர் வந்தசென்பதாம். (௨) 

௧௯௩. வலம்புரி யுழுத வார்மணா லடைகரை 

யிலங்குகதிர் முத்த மிருள்கெட விமைக்குக் 

துறைகெழு கொண்கரகீ தர்த 

வறைபுனல் வால்வளை நல்லவோ தாமே. 

எ- து, வரையாது வந்தொழுகுக் தலைமகன் தலைமகட்கு வளைகொண்டு 

வந். ௪ கொடுச் துழி, : பண்டைவளை போலாவாய் மெலிந்துழி ங்கா ஈலனுடை 

யவோ இவை' எனத் தலைமகள் மெலிவுசொல்லித் சோழி வரைவுகடாயது, 

(பா-ரை:) முச்தம் இருணீங்க இமைக்குக்துறைவனாசலின், இவட்கு 

வருஇன்ற இங்கைக் கடி.இன் நீக்கு வரைந் தகொளவேண்டுமென்பதாம், 

(பி-ம்;) மூ, கொண்கனீ, கருத், பண்டையிவள்வளை, ப, வணாந்து 

கொளவேணும், (௩)



௬௦ ஐங்குறு நூறு, 

௧௯௪, கடற்கோ டறுத்த வரம்போ ழவவளை 

யொண்டொடி மடவாரற் கண்டி.குங ar am a 

ஈன்னுத லின்றுமால் செய்தெனச் 

கொன்னொன்று கடுத்தன என்னையது நிலையே, 

எது, பகற்குறிச்சண் வந் துநீங்குக் தலைமகனை ச் தோழி எதிர்ப்பட்டு 

மனைச்சண் நிகழ்க்சதுகூறிச் செறிப்பறிவரஇ வரளைவுகடாயது, 

(பி-ம்;) கருத், செறிப்பறிஇவரைவு. (௪) 

௧௯௫, வளைபடு முதம் பரதவர் பகருவ் 

கடல்கெழு கொண்கன் காதன் மடமகள் 

கெடலரர் துயர நல்கிப் 

படலின் பாயல் வெளவி யோளெ. 

எ.து, வரைவிடைவைத்துப் பொருள்வயிற்பிரிந்ச தலைமசன் சனிச் 

துறைய ஆற்றானாய்ச் சொல்லிய. 

(॥1-ரை:) பெறுதற்கரியமுச்தைப் பரதவர்விற்கும் கடல்கெழமுகொண்க 

னென்று, அவர்கள் சாராசாரல்லர்; யாம் அவர்களுக்கு வேண்டுவனகொடுத் 

அச் கொள்ளமாட்டாது வருந் தன்றேமென்பதாம். 

(பிம்) ரூ. வறுவியோளே. (௫) 

௪௯௭, Caro. செல்வளைக் கொழும்பல் கூந்த 

லாய்தொடி மடவரல் வேண்டுதி யாயிற் 

றெண்கழிச் சேயிருப் Oe 

தண்கடற் சேர்ப்ப வரைந்தனை கொண்மோ. 

எ-து, குறைமறுக்கப்பட்டதலைமகன் பின்னும் குறைவேண்டியவழித் 

தோழி சொல்லிய த, 

(.1-ரை:) செண்கழிச் சேயிருப்ப6உஞ் சேர்ப்பவென்றது, நினைத்தன 

அகப்படுத்தும்துறைவ, எ - று, 

(பி- ம்:) மூ. கொழுமணிக்கூந்தல், (௬) 

௧௯௭, இலங்குவக தெளிர்ப்ப வலவ ஞாட்டி. 

மூகர்புதை கதப்பின னிறைஞ௫ரின் மோளே 

புலம்புகொண் மாலை மறைய 

றலங்சே மாக ஈல்குவ ளெனக்சே. 

எது , தலைமகன் இடந்தலைப்பாட்டின்சண் தலைவியது நிலைமைகண்டு 

சொல்லிய ௪. 

(பிம்) ர, கதுப்பின ளாயத்து நின்றோளே, (or)



௨௦. -வலைப் பத்து, ௬௧ 

௧௯௮௮, வளையணி மூன் கை வாலெயிற் றமா்ககை 

யிளைய ராடுர் களையவிழ் கானற் 

குறுந்துறை வினவி ன்ற 

நெடுர்சோதோ எண்ணற் ஈண்டிஞம் யாமே, 

எ-து, பரத்சையாமனைக்கட் பன்னாட்டக்டுப் பின்பு ஆற்றாமையே 

வாயிலாக வக்ச தலைமகனை எ திர்ப்பட்டசோழி தலைமகட்ருச் சொல்லியது, 

(ப-ரை3 குறக்துறை வினவிரின்ற நெடுக்சோளண்ணலென்ற௮, 
களவுச்சாலத்து நிகழ்க்கதனைக் கூறிற்று, தலைமகள் புலவி நீங்குதற்கும் யான் 

கெகநொட்பிரிந்கமை கூறுகன்றபாறென்று அவன் வருந்துதற்குமெனக் 

கொள்க, 

(பி-ம்;) மூ, வளையறை, இன்னகை, விருந்தெனவினவி, 

கெடுந்தே ரண்ணல், (௮) 

௧௯௯, கானலம் பெருற்துறைக் கலிதிரை இளைக்கும் 

வானுயர் செமெண ிலைறியா னாது 

காண்கம் வம்மோ கோழி 

செறிவளை நெகிய்க்கோ னெறிகட னா3ட. 

எ- து, தலைமசன் ஒருவழித் தணந்துழி ஆற்றாளாகய தலைமகளை 

ஆற்றுவிச்குந்சோழி சொல்லிய து. 

(பி-ம்;) மூ. கெவெரையேறி, (௯) 

௨௦௦, இலங்குவிய/ நெல்வளை wg ge Sahar 

பொலந்தேோர்க் கொண்ரடன் வர்சன னினியே 

விலங்க? நெடுங்கண் ஜெகிழ்மதி 

நலங்கவர் பசலையை ககக நாமே. 

எது, உடன்போக்குத்துணிக்தவழி அதற்கு இரவின்சண் தலைமகன் 

வந்த தறிந்ததோழி தலைமகளைப் பாயலுணர்த்இிச் சொல்லிய ௮. 

(பி-ம்;) மூ. அதல்கவின்பெற, சொண்கனும், கெடுங்கண்ணனந்த 

நீர்மதி, நலங்கள். நருசம்யாமே, (௧௦) 

வளைப்பத்து முற்றிற்று. 
ஏட 

மெய்தன் முற்றிற்று, 

  

அம்மூவனார்.



௩ குறிஞ்சி. 
—- foe 

௨௧.--அனனாய்வாழிப் பத்து, 

கணைவவதவையஇ வினைக 

௨௦௧. அன்னாய் வாழிவேண் டன்னை யென்னை 

தானு மலைந்தா னெமக்குர் கழையாயின 

பொன்வீ மணியரும் பினவே 

யென்ன மரங்கொலவர் சார லவவே, 

எ- து, நொதுமலர் வரைவின்சட் செவிலிகேட்குமாத்றால் தலைமகள் 

தோழிக்கு அறத்தொடுநிலை குறித்து உரைத்தது. 

(பி-ம்;) மூ. தரினுமலைக்தான், (௧) 

௨0௨, அன்னாய் வாழிவேண் டன்னை நம்மாப் 

பார்ப்பனக் கு௮மகப் போலத் தாழாங் 

குடுமித் தலைய மன்ற 

கெடமலை நாட வூரந்த மாவே, 

எ- து, தலைமகன் வரைதல் வேண்டித் தானேவ்ருகின்றமை கண்ட 

தோழி உவந்தவுள்ள தீதளாய்ச் தலைமகட்குச் காட்டிச் சொல்லியது, (௨) 

௨௦௩, அன்னாய் வாழிவேண் டன்னைஈம் படப்பைத் 

தேன்மயங்கு பாலினு மினிய வவாராட் 

டுவலைக் கூவற் கீழ 

மானுண் டெஞ்சிய கலிழி நீரே, 

எ- து, உடன்போய் மீண்டதலைமகள், 'நீ சென்றநாட்டு நீர் இனிய 

வல்ல; நீ எங்ஙனதுகர்ந்தாய்” எனச் சேட்டதோழிக்குச் கூறியது, 

(பி-ம்;) சருத். நுகர்ந்கவாறெனகச்கேட்ட, (௯) 

௨0௪, அன்னாய் வாழிவேண் டன்னையஃ தெவன்கொல் 

வரையா மகளிரி னிரையுடன் குமீஇப் 

பெயர்வுழிப் பெயர்வுமித் தவிராது நோக்கி 

நல்ல ணல்ல ளென்ப 

இயேன் றில்ல மலைகிழ வோர்க்கே,



௨௧.--அனனாய்வாழிப் பத்து. ௬௩ 

எ௭- து, வரையாது வந்சொழுகுகம் தலைமகன் சிறைப்புறத்சானாகத் தலை 
மகள் தோழிக்குச் சொல்லிய. 

(பி-ம்;) கூ, மசகளிர்நிரை, மலைழெவோந்கே. (௪) 

௨௦௫. அன்னாய் வாழிவேண் டன்னையென் Cupp) 

நனிரா ணுடைய ணின்னு மஞ்சு 

பொலிவெள் எழுவி யோங்குபலை சாடன் 

மலாந்த மார்பிற் பாயம் 

அஞ்சிய வெட்ய ணோ.ூ3ரா யானே, 

எது, நொதுமலர் வரைவவேண்டிவிட்டுழிக் தலைமாட்கு உளதாயெ 

வரு,த்தகோக்ு, இவள் இவ்வாரு தற்குச் சாணம் என்னை? என்று வினவிய 

செவிலிக்குக் தோழி அறத்தொடு நின்ற. 

(பி-ம்;) மூ, அன்னை தோழி. நின்னிமைஞ்சும். 

மார்பிற் பாயிற், றுஞ்சி வெய்யள். (௫) 

௨௦௬, அன்னாய் வாழிவேண் டன்னை யுவக்காண் 

மாரிக் குன்றத்தும் காப்பா ளன்ன 

தூவலி னனைந்த தொடலை யொள்வாட் 

பாசி சூழ்ந்த பெருங்கழற் 

றண்பனி வைகிய லரிக்கச் சனனே, 

எ- து, இரவுச்குறிக்கண் தலேமகன்வந்து குறியிடத்து நின்றமை யறி 

ந்ததோழி சலைமகட்குக் சொல்லியது. 

(பி-ம்;) மூ, காப்பானன்ன. பாசிதூரந்த. (சு) 

௨௦௭. அன்னாய் வாழிவேண் டன்னை நன்று 

முணங்கல கொல்லோநின் நினையே யுவக்கா 

ணிணம்பொதி வழுக்கிற் Cup car a 

மழைதலை வைத்தவர் மணிநெடுங் குன்றே, 

எ.து, (மழையின்மையால் இனை உணங்கும்; விளையமாட்டா; புனங் 

காப்பச் சென்று அவரை எதிர்ப்படலாமென்று எண்ணியிருந்தஇது கூடா 

தாயிற்று” என வெறுச்திருந் ௪ தலைமகட்குச் தோழி சொல்லியது. 

(பிம்) மூ, அன்னைசன்றும். ௩கணம்பொதி, 

கருச். விளையமாட்டாதபுனம், எதிர்ப்பட்டாலாமென்று,



Sir ஐங்குறு நாறு. 

௨0௦௮, அ௮ன்னாப் வாழிவேண் டன்னை கானவர் 

| இழங்ககம் நெடுங்குஜி மல்ச வேங்கைப் 

! பொன்மலி புதுவீத் தாறு மவர்நாட்டு 

மணிநிற மால்வரை மறைதொறிவ 

ளறைமலர் செடுங்க GOO) Haar பனியே. 

எ. து, செவிலிக்கு அற) ச்தொடுரின்றதோழி அவளால் வரைவுமாட்சி 

மைப்பட்டபின்பு, ! இவள் இவ்வாறுபட்ட₹ வருத்தமெல்லாம் நீன்னிற்நீர்க் 

தது! என்பது குறிப்பிற்றோன்ற அவட்ருச்சொல்வியது, 

(ப -ரை;) இழங்ககழ் குழிநிறைய வேங்கைமலர் பரச்குமென்ற து, 

கொள்வார்க்குப் பயன்பட்டுச் சமக்குவ்.ர குறையைச் சம்புகழ் நிறைக்கும் 

பெருமையுடையாசென்பதாம். (௮) 

௨0௯, அன்னாய் வாழிவேண் டவ்னை um 

றியானவர் மறத்தல் வேண்டுதி யாயிற் 

கொண்ட லவரைப் பூவினன்ன 

வெண்டலை பாமழை சூடித் 

தோன்றலா ஞாதவர் மணிசெடுங குன் பற, 

எ-து, வரைவிடைவைத்துப் பிரிவினசண் அவனை நினைவுவிடாது 

ஆற்றாளாகியவழி), “சிறிஅமறந்து ஆற்றவேண்டும்? என்றதோழிக்குச் தலை 

மகள் கூறியது. 

(ப-ரை:] 'வெண்டலை......... லானாது” என்றது, மழைபெய்தற்குக் 

anda pss இருட்சியால் மறையப்பெருது விளங்கிச் தோன்று தலைநோக் 

யெனச் கொள்ச, (௯) 

௨௧௦, அன்னாய் வாழிவேண் டன்னைகம் படப்பைப் 

புலவுச்பீசர் துறுக மிலறி யவர்நாட்டுப் 

பூக்கெழு குன்ற தோக்கி நன்று 

மணிபுரை வயங்கிறை நீலைபெற.. 

தணிகற்கு முரித்தவ ளூற்ற சமோயே, 

எ- து, காப்புமிகுதிச்கண் தலைமகள் மெலிவுகண்டு செய்வத இனானாயிற் 

றென்று வெறியெடுப்புழிச் தோழி செவிலிச்கு ௮றச்தொடுநின்ற த, 

(ப- ரை:) : புலவுச்சேர்துறுகல் ' என்றஅ, யாவும் செய்வத தினானாயின 
வென்று மறிமு தலாயினகொன்று புலவுமாறும் ஈக்குன்றென்பசாம், (௧௦) 

அன்னாயவாழிப்பத்து முற்றிற்று, 
பட அத்தைய



௨௨.--அனனாயப் பத்து, ௬௫ 

௨௨.-அன்னாயப் பத்து, 

+o 

௨௧௧, நெய்யொடு மயக்கிய வுழுற்துதாம் றன்ன 

வயலையஞ் சிலம்பின் றலையது 

செயல்யம் பகைத்தமை லாடு மன்னாய். 

எ - து, தலைமகன் ஆர்றாமைக்ண்டு கையுறையேற்றதோழி தலைமகள் 
தழையேற்சவேண்டிச் கூறியது. 

(பி-ம்) ரூ, உழுந்துதாற்றன்ன. (௧) 

௨௧௨, சாந்த மாசுத பூழி லெழுபுகை 

கூட்டுவிரை கமழு நாட 

oT DAUM கெவனோ காமகல் வனனாய். 

எ-து, வரைவெகிர்கொள்ளார் சமர் ௮வண்மறுச்சவழித் சோழி செவி 

லிக்கு ௮ற ச சொடுரின் ற து, 

(ப-ரை)) சாக்நமாத்தின் இடைகிலத்து உளவாகிய அடல்சுடுபுகை 

அச் சந்தனப்பூகாற்றச்தோடி கமழுகாடனென்றது, சனக்கு வந்த வருத்தம் 

பாராது தனக்கும் துணையாயினார் நலத்தொடுங்கூ.டி. எல்லார்க்கும் பயன்பட 

ஒழுகும் ஒழுக்கதிசை யுடையானென்பதாம், 

(பிம்) கருச். சமர்மதுத்தவழி. (&) 
௨௧௩. மறுவடி மாதத்து ஐக்கிறு புஇர்ந்த 

வீர்ர்கண் பெருவடுப் பாலையி ற் குறவ 

somal நாலியிற் பொசக்குன் சான் 

மீமிசை நன் CL டவர்வரின் 

யானுயிர் வாழ்தல் கூடு மன்னாப், 

எ-து, *வரைவொவெருதலைச் துணிந்தான்? என்பது கோழிகூறக் 

கேட்ட தலைமகள் சொல்லியது, 

(ப-ரை;) மாவின்ஸூச்கு இற்று உதிர்ந்த வடுக்களை ஆலிபோலத் 

தொகுக்கும் நாட்டையுடையாரென்றது, விரும்புவனவற்றுக்கு த் தாமாக 

முயலாது பெற்றுழிப்பேணும் இயல்பையுடையார். எ-று, 

(பி-ம்;) மூ, கூடலாமன்னாய். (௩) 

ஸ்



in Sir 20 BI 1 BIT Le 

௨௧௪, சாரற் பலவின் கொழுக்துணர் நறும்பழ 

மிருங்கல் விடாளை வீம்ச்தென வெற்பிற் 

பெருந்தே னிரு௮ல் கறு நாடன் 

பேோமர் மழைக்கண் கலிழத்தன் 

சீருடை ஈன்னாட்டுச் செல்லு மன்னாய், 

எது, தலைமசன், ' ஒருவழிச்சணப்பல்' என்றுகூறியவதனை அவன் 

சிறைப்புறச்சானாகம் தலைமகட்குச் தோழி/சொல்லியது. 

(ப-ரை;) பலவின்பழம் பிறர்க்குப்பயன்படாு கல்லளையில் வீழ்கின் 

அழி அவ்விடத்துள தாய சேனிரலினையும் சதைக்ருமென்ற த, SON GO) D 

பெற்றகலம் எங்கள் இயற்கைகலத்் தினையும் சிசைச்சன்றசென்பதாம். இது 

கேட்டுக் கடி.ன்வரைவானாவ,த। பயன், 

(பி-ம்:) மூ. வீழ்ந்தன. இருலொெறுகாடன், (௪) 

௨.த௫,. | கட்டளை யன்ன ாணிர்ற தீ நம்பி 

யிட்டி ய குயின்ற துறைவயிற் OP Quit 

தட்டைத் தண்ணுமை, பின்ன ரியவர் 

நீங்கும லாம்பலி னினிய விமிரும் 

பு தன்மலர் மாலையும் பிரிவோ 

ரதனி ங் கொடிய செய்னுவ ரன்னாப். 

எ.து, இரவுக்குறிகயக்ச தலைமகள் பகற்குறிச்சண் வந்து நீங்குந்தலை 

மகன் சிறைப்புறத்தானாகச் தோழிக்குச் சொல்லிய து, (௫) 

௨௧3. , கு௮ுங்கை யிரும் பலிக் கோள்வ Cara) omy 

நெடும்புதற் கானத்து படப்பிடி யின்ற 

நஈடுங்குகடைக் குழவி கொள் இய பலவின் 

பழந்தூங்கு கொழு லொளிக்கு நாடற்குக் 

கொய்திடு களிமின் வாடிநின் 

மெய்பிறி தாக லெவன்க௯கொ லன்னாய், 

எஃது, வரைஷீட ஆற்றுளாகிய தலைமசட்குத் தலைமகன் சிறைப் 

புறத்சானாகச் தோழிகூறிய. 
(ப -ரை;) புலியேற்றை பிடியீன்றகுழலியைச் கொள்ளவேண்டிச் 

காலம்பார்த்து : மறைந்திருக்கும்மாடனென்றது, தன்வஞ்சனையாலே நின் 

பெண்மையை வெளவகன்ரானென்பதாம். 

(பி-ம்:) ஞூ. ஒலிக்குநாடு, (௬)



௨௨. -அனனாயப பத்து, ௬௭ 

௨௧௪. பெருவரை வேங்கைப் பொனமரு ent 2a 

பானினப் பெருங்களை மேய லாருங் 

கானக நாடன் வாவுமிவண் 

மேனி பரப்ப தெவன்கொ லன்னாய், 

எ-து, வராவிடைவைச்துப் பிரிர்ச தலைமசன்மீட்சியுணாந்சசோழி 

ஆற்றாளாகியதலைமகட்குர் சொல்லியது. 

(ப-ரை;) இவணென்ற ௪, 'இக்விடத், எ-று, வேங்கைப்பூவை 

மானினமாருமென்ற த, அவன்மனைப்பெருஞ்செல்வம் நின்னளையாகிய நாங்க 

ளும் நின்னோடு நுகர்வேமென்பதாம். 

(பி-ம்:) மூ. பசப்பறைவ௮. (௪) 

5.௧௮, | அண்ணோ புருவத்த பண்ணா மாடு 

் மயிர்வார் முன்கை வளையளஞ் செறுஉங 

ட. களிறுகோட் பிழைக்க சுதஞ்சிறர் கெழுபுலி 

யெழுதரு Loam iT) குழுமும் 

பெருக்க டைன் ருங்கொ Mod Gls, 

எ.து, தலைமகன் வரைவவேண்டிவிடச் தமர் மறுத்துழி அதுகேட்டு, 

இலது என்னாங்கொல் ! என்று ஆற்றாளாய தலைமகட்குச் தோழி சனக்கு 

நற்குறிசெய்யக்கண்டு, ' கடி.இன்..௩ து வரைவான் ? எனச்சொல்லிய து. 

(ப -ரை;) தன்னாந்கொள்ளப்பட்ட களிறுதப்பிஜ் இதற்குப் புலி 

கசஞ்சிறக்து குழுமுமென்றது, நினை சனவற்றித்குக் குறைவரின் அதற்கு 
வெகுண்டுமுடிப்பான். எ-று, 

(பி-ம்;) மூ. வளையுஞ்செற்றும். கருச். வரைவு வேண்டியவிடச் 

அதீ தமா. (௮) 

3.௪௯. கருங்கால் வேங்கை பாத்தகட் டொள்வீ 

பிருங்கல் வியலறை வரிப்பத் தானு 

நன்மலை நாடன் (]]ி ts) oar 

எ- து, வரைவிடைவைத்துப்பிரிக்த அணுமைசக்கண்ணே ஆந்ராளாகிய 

தலைமகட்ரும் சோழிகூறியத, 

(ப-ரை:) வேக்சைமலர் சல்லறையிலே பாச்குமாடனென்றஅ, ஈம் 

பொல்லாவொழுக்கமறைய ஈல்லொமுச்சம் ஈமச்கு உதவும் ஈன்மையையுடை 

யானென்பதாம், 

(பி-ம்;) மூ, தாஅய, (௧)



௬௮ ஐங்குறு நூறு. 

௨௨0, அலங்குமழை பொழிந்த வகன்க ணருவி 

யாடுகழை யடுக்கத் திழிகரு நாடன் 

பெருவரை யன்ன இருவிறல் வியன்மார்பு 

மயங்காது கழிந்த நாளிவண் 

மயங்கிதழ் மழைக்கண் கலிழு மன்னாய், 

எ - து, கொதுமலர்வரைவின்சண் தோழி செவிலிக்கு அறத்சொடுகின் 

Ogi. 

(1-3 இவண்மேல்வைச்ச தண்ணளி ஈம்மிடத்தும்வந்து இடை 

யருது ஒழுகும். எ-று, (௧ ௦) 

அன்னாயப்பத்து முற்றிற்று, 
rf 

2. +— அம்மவாழிப் பத்து, 

te 

௨௨௧. அம்ம வாழி தோழி காதகர் 

பாவை யன்னவென் னாப்கவின் ஜொலைய 

நன்மா மேனி பசப்பச் 

செல்வ லென்பதம் மலைகெழு நாடே. 

எ-து, :ஒருவழித்சணந்து வரைதற்குவேண்டுவன முடிச். ௮வருவல்” 

என்று தலைமகன் கூறக்கேட்ட தலைமாள் அவன் சிறைப்புறச்ரானாய்க் கேட் 

பத் தோழிக்குச் சொல்லியது, 

(ப-ரை;) கடிதின்வரைசல்பயன். 

(9 -ib:) ep. செல்வனென்ப. (௧) 

௨௨௨, அம்ம வாழி தோழி mirepr 

நளிர் துவர் அறைய ஈறுந்தண் மார்ப 

னிவணினி வாரா மாறுகொல் 

சின்னிரை யோதியென் னுஈல்ப௪ப் பதுவே. 

எ-து, குறியிரண்டன்கண்ணும்வந்து ஒழுகுந்தலைமசன் இடையிட்டு 

வந்து சிறைப்புறத்.துநின்றுழி, *நின்றுதல் பசத்தற்குச்காரணம் என்னை ? 

என்றதோழிக்குச் தலைமகள் சொல்லியது, 

(பி-ம்;) மூ. மார்வன், (2)



உ௩-அம்மவாழிப் பத்து, ௬௯ 

௨௨௩. அம்ம வாழி கோழி ஈம்மலை 

வரையா மிழியக் கோட ஸீடக் 

கா தலர்ப் பிரிந்தோர் கையற நலியுக் 

தண்பனி வடந்கை wa Ar 

(LPB gas தனர்க உ காத லோரே, 

எ-து, வரைவிடைவைத்துப் பிரிந்சதலைமகன் குறிச்சபருவத்திற்கு 

முன்னே ag ier neon Ds sony) SMOG oF pb sQendel ug. 

(AS -tb:) ep. அற்சிரம், அர்ச்சிரம், (௬) 

௨௨.௪, அம் வாழி தோழி ஈம்பலை 

பணிரிறங் கொண்ட மாமலை வெற்பிற் 

அணிடீ ரருவி கர்மோ டாட 

லெளிய மன்னா வவர்க்கினி 

யமீய வாருதன் பருண்டனென் யானே. 

எ - து, இற்செறிப்புணாந்சதலைமகள் ஆற்றாளாய்ச் தலைமசன் சிறைப் 

புறத்சானாகக் தோழிக்குச் சொல்லியது. (௪) 

௨௨௫. அம்மா வாழி தோழி பைஞ்சனைப் 

பாரடை நிவந்த பனிம௰ர்க் குவளை 

Wann So காழுங் கூற்தன் மெல்லிய 

லோதி யொண்ணுதல் பரத்த 

ம்லாரார் கொன்னங் சாக லோரே, 

எ- து, மெலிவுகூறி வரைவுக.டாவக்கேட்ட தலைமசன் தான் வரைதற் 

பொருட்டால் ஒருவழித்்தணந்அ மீட்டி ச்சானாக, ஆற்றாளாய சலைமகட்குச் 

சோழி கூறியது. (௫) 

௨௨௬, அம்ம வாழி தோழி நம்மலை 

நறுந்தண் சிலம்பி னாறுகுலைக் காந்தட் 

கொங்குண் வண்டிற் பெயர்ச்து .|றமாறிரின் 

வன்புடை விறற்கவின் கொண்ட ~ 

er லாளன் வர்தன னினியே, 

எ-து, வரைவிடைவைச்துப் பிரிந்த சலைமசன் நீட்டித்து வந்துழித் 

தோழி தலைமகட்குச்சொல்லிய, 

(பி-ம்;) மூ. ,வனப்புடை, (சு)



ஏ0 ஐங்குறு நூறு, 

௨௨௪. அம்ம வாழி தோழி நாளு 

நன்னுதல் பசப்பவ நறுந்தோண் ஜெகிழவு 

பாற்றலம் யாமென மஇப்பக் கூறி 

ஈப்பிரிர் துறைந்தோர் மன்றநீ 

விட்டனை யோவவ ருற்ற சூளே. 

எ- து, ஒருவழிதச்சணம் அவந்ததலைமசன் சிறைப்புறத்சானாகச் தலை 

மகட்குச் சோழி சொல்லிய. 

(பிம்) மூ. தோணெடுழவும், (ar) 

௨௨௮, அம்ம வாழி Cary) winepi 

நிரந்திலங் கருவிய கெடுமலை நாட 

னிரந் து குறையரு௮ன் பெயரி 

னென்னா வறுகொனம் மின் னுமிர் நிலையே, 

- து, தலைமகன் வரைவுவேண்டிவிடத் சமர் மறுத்துழி அவர் கேட்கு 

மாற்றால் ட் தகட்க ்*சொல்லுவாளாய்ம் சோழி அறத்தொடுகின்ற து. 

(ப-ரை;) :கிரக்து இலங்கு அருவிய கநெடுமலைகாடன் ? என்ற து, சேரக் 

சாருடன் இடையருத ௩ட்பையுடையான். எ-று, (௮) 

௨௨௯, அம்ம வாழி தோழி சாமழப் 

பன்னாள் (9ரிர்ச வறனி லாளன் 

வந்தன னோம் றிரவிற் 

பொன்போல் விறற்கவின் கொள்ளுகின் னுதலே. 

எ-து, வரைவிடைவைத்துப்பிரிந்சத தலைமகன் மீண்டானென்பது 

கேட்டுச் தலைமகட்கு எய்திய சவினைச் தோழி சான் அறியாதாள்போன்று 

அவளை வினாவியது, (௧) 

௨௩0 அம்ம வாழி கோழி நம்மொடு 

சிறுதினைக் காவல னாகிப் பெரிறுகின் 

மென்ஜோண் ஜெகிழவுந் Brith oi ov பரப்பவும் 

பொன்போல் விறற்கவின் மொலைக்க 

குன்ற காடற் கயர்வாநன் மணனே, 

எ- து, தலைமகன் வரைவவேண்டி த தமலாவிசெ அழி மறுப்பாகொல்லோ 

வென்று அச்சமுறுகன்ற தலைவிக்குத் சோழி சொல்லியது. (௧௦) 

அம்மவாழிப்பத்து முற்றிற்று, 

ப.ஆ”



௨௪.தெய்யோப் பத்து, எக 

௨௪..-தெப்யோப் பத்து. 

  

௨௧, யாங்குவல் ௮ுநரையோ வோங்கல் வெற்ப 

விரும்பல் கூந்தற் றிருர்திழை யரிவை 

இதலை மாமை தேயப் 

பசலை பாயப் பிரிவு தெய்யோ, 

எ-து, ஒருவழிச் SOUT HUGS தலைமகற்றாச் தோழிகூறியத. 

(பி-ம்;) மூ. வல்லுனையோ, வல்வினையோ, (௧) 

உ. போதார் கூந்த லியலணி யழுங்க 
எனா 

வேதி லா நிபிரி் ததற்கே 

யழலவிர மணிப்பூ ணனையப் 

பெயலா னாவென் கண்ணே தெய்யோ, 

எது, ஒருவழிச் சணந்துவக்சதலைமசன், ' நான்பிரிக்தநாட்கண் நீர் 

என்செய்தீர்? எனக்கேட்கச் சோழி அ௮வற்குச் சொல்லியது, 

(பி-ம்;) மூ. ஏதிலாளனை. (௨) 

௨௩௩. வருவை LIV) UIT OL est) கொடிதே 

யருவரை ஈருங்கி னாப்மணி வான் றி 

யொால்லென விழிதரு மருவிநின் 

கல்லுடை நாட்டுச் செல்ல ஜறெய்யோ, 

எ- து, *ஒருவழிம் உணந்து வரையவேண்டும்? என்ற SOULE DES Sb 
தோழி சொல்லியது. 

(ப-ரை;) “ஆய்மணிவரன்றி ஒல்லென இழிதருமருவிரின்சல் லடை 
நாட்டு என்றது, செல்லின் வரைசற்கு வேண்டுவன கொண்டு வருவாயாக' 
என்று உணர்த்தியவாறு, 

(பி-ம்;) மூ. வாடைகொடிதே,. அ௮ருவிஙன், 

செல்லே நெய்யோ. (௩) 

௨௩௪. மின்னவிர் வயங்கிழை ஜெகத் சாப் 

நன்னுகல் பசத்தல் யாவது துன்னிக் 

கனவிற் காணு மிவளே 

ஈனவிற் காணாணின் மார்பே தெய்யோ.



௭௨ ஐங்குறு நாறு, 

எ-து, இடைவிடாது வந்து ஓழுகாரின்றே களவுநரீடாமல் வரைதற்கு 

மூயல்கன்ற தலைமகன் தலைமகள் வேறுபாகெண்டு, * இதற்குச் காரணம்” 

என்னென்றுவினாவியவழி, * நின்னைச்கனவிற்கண்டு விழித் தச்சாணாளாய் 

வந்தது”? எனச் தோழிசொல்லி வரைவுமுடுக்கெ த. (௪) 

௨௩௫. கையுற வீழ்ர்த மையில் வானபொ 

டரிது காதலர்ப் பொழுதே ய தனா 

௦ றரியிமை கெ ளிர்ப்ப மூயங்கிப் 

பிரியல மென்கமோ வெழுகமோ தெய்யோ, 

௭. து, உடன்போக்குகோவிச்தபின்பு, தலைமகன் உடன்கொண்டுபோ 

வான் இடையாமத்துவந்துழித் தலைமகட்குச் தோழு/சொல்லிய து, 

(பி.ம்;) மூ. காதலர் பொழுதே, (௫) 

உ. ௮ன்னையு மறிந்தன ளலருமா யின்று 

நன் மனை நெடுநகர் புலம்புகொள வுறுதரு 

மின்னா வாடையு பலைய/ 

அம்கூதரச் செல்க மெழுகமமொ தெய்யோ, 

எ- து, களவொழுக்சம் வெளிப்பட்டமையும் 5ம் மெலிவமூணர்த்தித் 

தோழி உடன்போக்குகயக் சாள்போன்று வலை வுகடாயது, (௬) 

உட, கர்ப் கடவ aparar மினப்ப 

யாம்வர்து காண்பதோர் பருவ மாப 

னோங்கிக் தோன்று முயர்வரைக் 

கியாங்கெனப் படுவது நம்மூர் தெய்யோ, 

எஃது, அல்லகுறிப்பட்டு நீங்கிய தலைமகனை வந்திலனாகச்சொண்டு 

அவன் பின்புவந் துழி ௮அவற்குச் தோழிசொல்லிய து, 

(பி-ம்;) மூ. உள்ளமினைய, உள்ளமிளைப்ப, (௪) 

௨௩௮, வார்கோட்டு வயந்தகர் வாராது மாறினுங் 

குருமயிர்ப் புருவை யாசையி னல்கு 

மாஅ லருவித் 5 தண்பெருஞ் சிலம்ப 

நீயிவண் வரூஉங் கரலை 

மேவரு மாதோவிவ ணலனே தெய்யோ, 

ள் - து, வரையாது வக்தொழுகுக் தலைமகனுக்கு *இவள்சவின் நீ வந்ச 

காலத்து வருதலால் 6 போனகாலத்து அசன்றொலைவு உனக்கு அறியப் 

படாது எனத் தோழிசொல்லி வரைவுகடாய த.



உட௫.--வெறிப் பத்து. ௭௩ 

(ப -ரை:;) வார்கோட்டு வயச்சசர் வாராது மாறினும் பின்பு வரக்கூடு 

மென்னும் ஆசையாலே புருளை! தங்குமென்றது, இ.பளும் இவ்வாறே ரின் 

னைக் காணலாமென்னும் ஆசையாலே உயிரோடு ஸாழாகின்றாளென்பதாம். 

(பி-ம்;) மூ ர்யவண், (௮) 

௨௩௯, அரும்புணக் களி DS || BM (LPS Da Lp 

Autor, gwrp பிடிசெத்துக் கழூ.கின் 
. » @ ச . . . 

or No) 5 1p ஈன்னாட்டுச் சென்ற பின் ற 

நெரிறைப் பணாக்கொண் ஜெகிழ 

வாரா யாயின் வாயிழற் ol eur Saar. 

எ - த, வரைவிடையைத்துப் பிரிவலென்ற தலைமகற்குத் சோழி கூறி 
யது, 

(ப -ரை;) மதவேழம் இுறுகல்லைப் பிடியென்று தமுவுகாடனாசலால் 

நினக்குச் தகுதியல்லாசாளொருச்கியைக் தருதியடையாளென்று வரைய 

வுங்கூடுமென ஈகையாடிக்கூறிய ௮. 

(பி-ம்:) மூ. கரும்புணக்களிச்த, (௯) 

2 £0, அறிய (DE றிந்த பாமீதா 

பொறிவரிர் இறைய வண்டின மொய்ப்பர் 

சாந்த நாறு நறி3யாள் 

கூந்த னாறுகின் மார்பே தெட்மீயோ, 

எ-து, தலைமகற்ருப் புறச்கொழுச்சமூளதானமை யறிந்து தலைமகள் 

புலந்தவநி, அவன் அதனை இல்லையென்று மறைச்தானாகச் தோழி சொல் 

வலியது, 

(பி-ம்;) ஞூ. அறியேமல்லோம். மார்பே௪, 

கரு8. அறிந்த தலைமகள். (க ௦) 

தெய்யோப்பத்து முற்மிற்று. 
ef 

உ௫.-- வெறிப் பத்து. 
a ee see ee 

௨௪௧. நம்முறு துயர கோக்கி யன்னை 

வேலற் றந்கா ளாயினன் வேலன் 

வெறிகமம் காடன் கேண்மை 

யறியுமோ இல்ல செறியெயிற் ஜோேயே, 

க்ப்



Gt ஓங்குறுநாறு. 

எ. து, இற்செறித்தவழித் தலைமகட்கு எய்திய மெலிவுகண்டு, * இஃது 

எற்றினானாபிற்று? என்று வேலனைக்கேட்பச் துணிந்து ழி, அற த்தொடுநிலை 

அணிந்ததோழி செவிலிகேட்ருமாற்றால் தலைமாட்குச்சொல்லிய,து. 

(பி-ம்;) மூ. எயிற்ரயே. (௧) 

Wy . , 
2௨௪௨. அறிதர் மையின் வபெறியென மயங்கி 

யன்னைய மருந்துய ரழக்தன எ தனா 

லெப்யாது விதல சொடிதே கிரையித 

ஹாய்மல ரண்கண் பசப்பள் 

2சய்மலை காடன் செய்க நோயே, 

எது, நூலமகள் அறந்தொடுரிலை நயப்பவேண்டித் தோழி அவட்குச் 

சொல்லிய, 

(ப - ரை:) சேய்மலைகாடன்செய்த கோபை அன்னை அறியாஅவிடுதல் 

சொடிது ; அறிவிச்சவேண்ட மென்பதாம். 

(பி-ம்) கூ. அதனா, னறியாதுவிசிசலோ, (௨) 

௪ . ° 5 

௨௪௩.  கறிவள) சிலம்பிற் டவுட் Dey antl 
௫ க. on க 

பறியா வேலன் வெறிமயனக் கூறு 

மதுமனங் கொள் குவை யனைபிவள் 

புதுமலர் மமைக்கண் புலவ Omri oe. 

எ௭- து, தாயுடையறியாமைகூறிச் தோழி வெறிவிலக்யெ.த. 

(ப-ரை;) அறியாவேலன் யாதுகேட்பினும் வெறியெனச்கூறும்; அவனை 

இதற்கும் கேட்க மனங்கொள்ளா?ன்றாய். எ- ற, 

(பி-ம்;) கூ. கொள்வையன்னையிவள். (௬) 

2. FF, அம்ம வாழி தொழி a ன்மலர் 

நறுந்தண் சோலை நாடுகெழு நெடுந்தகை 

குன்றம் பாடா னாயி 

னென்பயஜஞ் செய்யுமோ Cain paar வெறியே. 

௭- து, வெறியாடறுணிக்துழி விலச்கலுறுந்தோழி செவிலிகேட்குமாற் 

றால் தலைமகட்குச் சொல்லியது, 

(பி. ம்;) மூ, புனமலர், வேலம்குவெறியே, (௪)



௨௫.--வெறிப் பத்து. எ௫ 

௨௪௫. பொய்யா மரபி லூர் மறு வலன் 

கழங்குமெப்ப் படும்துக் கன்னம் தூக்கி 

முருகென. மொழியு மாயிற் 

கெழுதகை ! (a) BTS Mal a amor BI) Our mos, 

எ- து, தலைமசன்சிறைப்புறத்தானாக வெறியறிவுரீஇச் தோழி வரைவு 

கடாயது. 

(ப-ரை:) சன்னமென்பது “கோய்சணித்தர்குப் பண்ணிக்கொடுக்கும் 

படிமம், கெழு௦கையென்பது, உரிமை; இவளை அணங்கியோற்கு வெறி 

யாட்டு உரிமையன்றென்பதாம். 

(பி-ம்;) மூ, மொழியுமாகன், (ட) 

௨௪௬, வெறிசெறிக் தனன மேலவன் கறிய 

கன்முகை வயப்புவி கழங் குெய்ப் படே 

மெய்ம்மை யன்ன பெண்பாற் புணர்ர்து 

ன்றிற் பையு மருங் 

குன்ற srr. ou கொயே. 

எ-து, வரையாது abs (pH தலைமகன் சிறைப்புறத கானாய்நின் 

றுழி அவன் கேட்குமாற்றால் வெறிரிகழாநின்றமை கோழி சலைமசட்குச் 

சொல்லிய த. 

(ப-றை;) பயிர்விளைப்பார் விலங்குகள் ஈலியாமைக்றாக் கழலைச் கண் 

ணுகவுறுக்திப் பொய்மமைவகையாற் பண்ணிவைச்5 பெண்பாற்புலியைப் 

புணாந்து புலிப்போத்துப் படப்பைஈிவே துயாந்திருமென்றது, வரைந்து 

கொளகினையாது இக்களவிற்புணர்கின்ற மாயப்புணர்ர்சியானே இன்பம் 

மூடிய நுகர்சின் ரனென்பதாம். (௬ 

௨௪௭. அன்னை கந்த தாகு தறிவென் 

பொன்னகர் வரைப்பிற் கன்னக் தூக்கி 

முருகென பொழியு மாயி 

னருவரை நாடன் பெயர்கொலோ வதுவே, 

எ- து, வெறிவிலக்கலுறுக்கோழி தமர்சேட்பத் தலைமகளை வினவு 

வாளாய்ச் சொல்லிய த, (ar) 

௨௪௮, பெய்மணன் முற்றங் கவின்பெற வியற்றி 

மலைவான் சொண்ட சனைஇய வேன் 

கழங் கனா னறிகுவ தென்றா 
னன்ரு லம்ம நின்றவிவ ணலனே,



௪௬ ஐங்குறு நூறு, 

எஃது, தலைமகள்வேறுபாடு கழங்கினாத்றெரியுமென்று வேலன்கூறிய 

வழி, அதனைப் பொய்யென இகம்ச் சசோழி வெறிவிலச்டச் செவிலிக்கு அறத் 

தசொடுரின்ற த. 

(11-ரை:) மின்றவிவள்சரலனென்றது, கற்புடைமையை, 

(பி- ம;) மூ. கழங்குதானறிகுவது, 
கருர். அறத்பொடுறிர்பான்்கூறியது. (௮) 

௩௨௬௯,  பெய்ம்மணால் வரைப்பிர் கழங்குபடிக ITO SF; 

(ஐருகென மொழியும் வேலன் ID) Malem 

வாலிய விலங்கு மருலிச் 

ont inc Brim யறியா கோனே, 

எ-து, வேலன்கூறியமாற்றத்சை மெய்யெனச்சொண்ட தாய் கேட்பத் 

திலைமகட்டுச் சோழிஉறிய து, (௯) 

௨௫௦, பொய்படு பறியாக் கழங்கே மெய்யே 

மணியரைக் கட்சி மடபயி லாலுநம் 

LATE வள்ளியங் கானங் இழமிவா 

ணைடசை விறல்வே வல்லனிவள் 

பூண்டாள் இனமுலை யணாங்கி மயானே. 

எ து, தலைமகட்குவக்ககோய் முருகனால் வந்தமை இச்சழங்குகூறிற் 

றென்று வேலன்சொன்னானென்பது சேட்டதோழி அக்கழங்கிற்குஉரைப் 

பாளாய்ச் செவிலி கேட்குமாற்றால் அறத்தொடுிஷேகுறிச்துச் சொல்லியது. 

(பி-ம்:) மூ. பொய்பபெழியா. மடமயிலாயகம், 

வள௱ரக்தவள்ளி. (௧௦) 

வெறிப்பத்து மு ற்றிற்று. 

பப ஆதவ் 

௨௬.--குன்றக்குறவன பத்து. 

eR அத் வைய 

குன்றக் குறவ Goren? னெழிலி 

BICOL லழிதுளி ௦ திபு நாட 

ய ஓ வ 

நெடுவரைப் படப்பை நும்மூர்க் 

கவர லருவி காணிண மழுமே,



௨௬ குனறக்முறவன பத்து, oF OT 

எ து, வரையாதுவக்தொழுகுக் த$லமகற்கு வரைவுவேட்டசோழி 

கூறிய. 

(1 -ரை;) *அம்மூர்ச் கவெரல் அருவி காணினும் அழுமே' என்றது, 

௮.து ரின்மலையினின்றும் வீழ்கின்றவருவியென்று ௮ தசொண்டு அரர்குரின் 

கொடுமைகூறி இவள் அழும், ௭-௮, குறவன் உழவுமுதலாஏய வினைக்கு 

ஆர்ப்பின், அதற்கு இன்றியமையாகரிரை அண்மழைபொரரியம் நாடனாடி 
. e . . * . ௫. 

வைச்தும் எம்வேட்சையறிந்து அசுற்குச்சுக ஒமுகுனெ.றிலையென்பகாம், (5) 

5 ௫. , குன்றத் குறவன் புல்வய் கூரம்பை 

மன்ரா டிளமழை மறைக்கு காடன் 

புரையோன் வாழி 2சாழி விரைபெய 

லருர்பனி யளைஇய கூதிப் 

பெருந்தண் வாடைபின் முற்துவர் தனனே, 

எ - ந, வரைவிடைவைத்துப் பிரிக்ததலைமான் குறித்தபருவச்திற்கு 

முன்னே வக்கானாக உவக்சசோழி கலைம௦சட்குச் சொல்லிய ௮. 

11- ரை; குறவனது புல்வேய்குரம்பைப் பொல்லாங்கனை இளமழை 

மறைக்கும் நாடனென்றது, பிரிவின்சண் தங்கட்குவந் த துன்பத்தை இவன் 

மறைம்துநோச்டிக் உறியவாறு, 

(பி-ம்;) மூ.  குறவர்புல், புரைவன், விரையல், 

GS. eae gC sry, (௨) 

௨.௩. குன்றக் குறவன் சாந்த ஈறும்புகை 

தேங்கமழ் இலம்பின் வரையகங் கமாங் 

கானக நாடன் வரையின் 

மன்று முடையள்கொ பேரழி யாயே, 

எ ஃ து, வரைவிடைவைத்தப் பிரிந்ததலைமகன் வரைவொடு புகுத.ரா 

நின்றானென்பது தோழிகூறக்கேட்ட தலைமகள் அவட்குச் சொல்லியது, 

(ப-மை: தேன்காறுன்ற மலைச்சண்ணே குறவன்சாந்த௩றும்புகை 

கமழுசமன்றது, ஈம்மனைக்கட்செல்கன்ற இறப்புக்குமேலே மணவினையால் 

அவர்செய்யுஞ்சிறப்பு மிகும்வண்ணம் விளைப்பாள்கொல். ௪ -.று, 

(பி-ம்:) மூ, கானகாடன். உடையகொறோழியானே, 

ப.  சறப்புப்பெறும்வண்ணம், (௩)



or 9} ஐங்குறு நூறு, 

௨௫௪. குன்றக் குறவ னா மறுத்தென 

நறும்புகை சூழ்ந்து கார்தணாறும் 

வண்டிமிர் ஈடா.நுதற் குறுமகள் 

கொண்டனர் செல்வர்தங் குன்றுகெழு நாட்டே. 

எ௭- து, உடன்போக்கு உடன்படவேண்டிய சோழி தலைமகட்குச்சொல் 

விய, 

o AMD. குன்றக் குறவன் காதன் மடமகள் 

வரையர மகளிரப் ।|ரையுஞ் சாயல 

காய ளரும்பிய முலையள் 

செய்ய வாயினண் மார்பினள் ஈணாங்கே,. 

(௪) 

எ-து, 'நின்னாற்காணப்பட்டவள் எத்தன்மையள் ? என்றபாங்கற்குத் 

தலைமசன் சொல்லியது, 

(பி-ம்:) கூர. மகளிர்புரையும். செய்யவாயள். 

௨௫௭௬. குன்றக் குறவன் காதன் மடமகள் 

வண்டுபடு -ூந்தற் றண்டழைக் கொடி.ர்சி 

வளையண் முளைவா ளெயிற்ற 

atari ளாயினு மாரணங் இனளே. 

(6) 

எ-து, *நீ கூறுகின்றவள் நின்னை பருச்தும்பருவச்சளல்லள் ? என்ற 

தோழிக்குச் தலைமகன் சொல்லியது. 

(பி-ம்:) மூ, முளையாய் வாளெயிர், நிளையள். 

முளைவாயெயிற்றள், மன்னணங்கெளே. 

2 (Bsr, குன்றக் குறவன் கடவுட் பேணி 

பிரந்தனன் பெற்ற வெல்வளைக் குறுமக 

ளாயரி நெடுங்கண் கலிழச் 

சேப்த்தாற் (0) musi பிரிய நாடே, 

(௪) 

எ - து, வரைவிடைவைத்துப் பிரிவலென்ற தலைமகற்குத் சோழி உடன் 

படாது கூறியது, 

௨௫.௮. குன்றக் குறவன் காதன் மடமக 

சாணிமயி லன்ன வசைஈடைக் கொடிச்சியைப் 

பெருவரை காடன் வரையு மாயிற் 

கொடுத்தனெ மாயினோ ஈன்றே 

யின்னு மானாது ஈன்னுக யே, 

(ar)



௨௭.-கேழற் பத்து, ௭௯ 

௭ - து, வஸரவுவேண்டிவிட மறுத்துமித் தமர்ச்குரைப்பாளாய் வரை 

யாதுவந்தொழுகுந் தலைமகற்குத் சோழி அவன்மலைசாண்டலேபற்றாகத் 

தாங்கள் உயிர்வாழ்கின்றமைசோன்றச் சொல்லிய, (௮) 

௨௫௯, : குன்றக் குறவன் காதன் மடமகண் 

மன்ற வேற்கை மலர்சில கொண்டு 

பாலையுறை கடவுள் குலமுதல் வழுத்தித் 

தகேம்பலிர் செய்த வீர்நறும் சையண் 

மலார்த காந்த ணாறிக் 

கலிம்்ட கண்ணளெம் மணங்கி யோளே, 

எ து, வரையச்துணிந்த தலைமசன் வரைவுமுடித்சர்குச் தலைமகள் 

வருக்துகின்றவருச், ரம் தோழிகாட்டக்கண்டி இணி ௮.த ககெழுடியுபென 

உவந்தவுள்ளச்சனாய்ச் சன்னுள்ளே சொல்லிய,௮, (௯) 

3.0, குன்றக் குறவன் காதன் மடபாகண் 

ஓ நீமன்ஜோேட் கொ டி.ர்சியைப் பெறற்கரிது இல்ல 

பைம்புறப் படுகினி யோ.ப்பவவர் 

புன்புல மபச்கத்து விளை தன இணையே, 

எ- து, பகற்குறிக்கண்வக்ததலைமகனைச் தோழி * இனிப் புனங்காவற்கு 

வாரோம் ? எனக்கூறி வரைவுகடாய௮ு, 

(ப -யை) விளைக்தனவென்றஅ முற்றினவென்றவாறு, 

(பி-ம்: மூ. பெறற்கறிதில்ல. (௧௦) 

குன்றக்குறவன்பத்து முற்றிற்று, 
_...ஏ௮.... 
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௨௭௬௧.  மென்றினை மேய்ந்த கறுகட் பன்றி 

வன்க லடுக்கத்துக் துஞ்ச நாட 

Cari யறித லஞ்சிக்கொ 

லதுவே மன்ற வாரா மையே. 

எ- து, அல்லகுறிப்பட்டுச் தலைமசன்றீங்ெமை அறியாதாள்போன்று 

கோழி, பிற்றைஞான்று அவன் சிறைப்புறச்சானாய்ரிற்பச் தலைமசட்குச் 

சொல்லியது,



௮௦ ஐங்குறு நூறு, 

(1॥ஃ-ரை;) இனைமேய்க்பபன்றி கல்லடுக்கச்துத் துஞ்சும்மாடனென்ற ௮, 

தான்வேண்டின இன்பறுகர்க் து இனிது கண்பசெலல்லது வரைதற்கு வேண்டு 

வன முயலாதான். எ-று, 

(பி-ம்;) மூ. சிறுகட்பன்றி, அதுவேசெய்ய, (௧) 

உ௭௬௨, சி.று இனை மேய்ந்த தறுகட் பன்றி 

BME லஎடுக்கத.த.த் துணையொடு வஇயு 

(நிலங்குமலை நாடன் ப.-ரூட. 

மருந்து மறியுங்கொ மோழியவன் விருப்பே, 

எது, *(வரைந்துகொள்ளநினைக்கிலன் ? என்று வேறுபட்டதலைமகள், 

அவன் நின்மேல் விருப்பநமுூடையன், £ Confer ms) என்னை * என்றதோ 

ழிக்குச்சொல்லிய ௮. 

(ப-ரை;) சிறுதினை 2மய்ந்த சறுகட்பன்றி துறுகல் அடுக்கத்துத் அணை 

யொடுவதியுகாடனென்றது, களவொழுக்கச்சான் வரும் சிற்றின்பமின் நியே 

வரைந்துகொண்டு நின்னோடு ஒழுகுவனெனச் தோழிகூறியவதனை த் தலை 

மகள்கொண்டுகூறிற்றெனச்கொள்க. (௨) 

2 tet. நன்பொனன்ன புனி௮ தீ சேனல் 

கட்டமா யன்ன கேழன் மாம்துங் 

குன்றுகெரு காடன் மூனும் 

வர்தனன் வர்கன்.று கோழியென் ன னே. 

எ-து, வரைவிடைவைத்துப்பிரிர்சசலைமகன் மிண்டமையறிக் சசலை 

மகள், “ரீ தொலைந்தகலம் இன்று எய்தியகாரணம் என்னை ? ௨ன்றதோழிக்குச் 

சொல்லிய. 

(ப-ரை:;) பொன்போன்றதஇினையைக் கேழல் மாந்துமாடனென்றது, 

தன்னாட்வொழும் விலங்குகளும் சனக்குவேண்டுபன குறைவின் றிப்பெற் நு 

இன்பறுகரும் காடன், ௭ - று, (௯௬) 

௨௭௭, இளம்பிறை பன்ன கோட்ட கேழல் 

களங்ரனி யன்ன பெண்பாற் புணரு 

மயர்திகழ் சிலம்ப கண்டி.ஞம் 

பசந்தன மாதோநீ நயந்தோள் கண்ணே, 

எ - து, வரையாதுவந்தொழுகுக் தலைமகனைப் பகற்குறிக்கண் ௭ திர்ப்பட் 

டுச் தோழி வரைவுசடாயது, 

(ப - ரை:) கேழல் பிணவைப்புணருமென்ற.து, அறிவில்லாசனவொழு 

குமொழுக்கமும் நின்மாட்டுச் சண்டிலேம், எ-று, (௪)



௨௭.--கேழற் பத்து, ௮௧ 

௨ ௬௫, புலிகொல் பெண்பாற் பூவரிக் குருளை 

வளைவெண் மருப்பிற் கேழல் புரக்குங் 

குன்றுகெழு நாடன் மறந்தனன் 

பொன்போ$ பல்வனோ டென்னீத் தோனே. ் 

எ- து, பரத்தையிடச்சானாக ஒழுகுகின்ற தலைமகன்விடுத்த வாயின் 

மாச்கட்குச் சலைமகள்சொல்லிய அ. 

(ப - enn) புவியாற்கொல்லப்பட்ட தன் பிணவின்குட்டியைச் தந்ைத 

யாகயகேழல் புரக்கும்மாடனென்றது, பாத்தையர்காணமாக யானிறந்தால் 

தன்புதல்வனைச் சானேவளர்க்கத் அணிக்கு என்னை ரீச்சானென்பதாம், 

(பி-ம்;) மூ. புலிகொள். நாடன்மன்றசன், (௫) 

௨௬௨ சிறுகட் பன்றிப் பெருஞ்சின வொருதக்தலொயு 

குறுக்கை யிரும்புலி பொரூ௨ காட, 

BEGET ஹணுடைமைய மன்ற 

பனிப்பயர் தனம நயங்தோள் கண்ணே. 

எது, கொதுமலர்வரைவு பிறந்தூழிச் தலைமகட்கு உளதா௫ிய வேறு 

பாடு தோழிகூறித் தலைமகனை வரைவு கடாயது, 

(ப-ரா:) பன்றியொருச்சலொட புவிபொருமென்றது, நினக்கு நிச 

ரல்லாதார் வந்து தலைப்படவும் அதனைரீக்காது Crass so ஓழுகாநின்றா 

யென்பதாம், 

(பி-ம்;) மூ. கனிகாணுடையைமன் றன், (௬) 

aot, Aya பன்றிப் பெருஞ்னெ வொருத்த 

அறுக லடுக்கத்து வில்லோர் மாற்றி 

யைவனங் கவருங் குன்ற நாடன் 

வண்டுபடு கூம்தலை* பேணிப் 

பண்பில சொல்லுர் தேறுதல் செத்தே, 

எ-தநூ, தலைமகளைத் சலைமசன் வரைவலெனச் தெளித்தானென்று 

அவள்கூறக்கேட்டசோழி அவன் சிறைப்புறத்தானாகச் சொல்லியது, 

(ப-॥ரை;) பண்பிலசொல்லுமென்ற௮ு, பொய்ம்மொழிகளைச் சொல் 

லும், எ-று, பன்றியொருத்தல் சாவலரையோட்டி ஐவனநெற் சவருமென் 

ஐ.அ, களவினிர் சாவலரைவென்று பெறும் இன்பமே விரும்புவான், ௪ - று, 

தேறுகல் செச்சேயென்ற௮, தான்சொன்ன வார்ச்தைகளை இவள் மெய்யா 

கக்கொள்ளுமென்பது கருதி, எ-று, 

(பி-ம்:;) மூ. பண்பிலசெல்லும், (௭) 

க்க



௮௨ ஐங்குறு நாறு. 

௨௭௮. தா யிழந்த தழுவரிக் குருளையொடு 

் வள மலைச் சிறுதினை யுணீஇக் கானவர் 

வரையோங் குயர்சிமைக் கேழ லுறங்கு 

ஈன்பலை நாடன் பிரித 

லென்பயக் கும்போ நம்விட்டுத் அறக்தே. 

எ-து, * அவன்குறிப்பிருக்சவாற்றால் ஈம்மைப் Ui gab song 

வசையமாட்டான்்போன்நிருந்தத” எனத்' தலைமகள் கூறக்கேட்ட தோழி 

அவட்குத் தலைமசன் சிறைப்புறச்சானாகச் சொல்லியது. 

(ப-ரை;) தாயிழந்தகுருளையோடே இணையையுண்டு கேழல் உறங்கு 

இன்ற இச்சன்மையையுடைய நாடனாதலால், இவ்வாறுரிகழ்தல் கூடாதென் 

பாம். 

(பி-ம்:) மூ. வளமலிசிறுஇனையணீஇயசானவர், (௮) 

௨௬௭௯. கேழ ஒஓழுதெனக் கிளர்ம்த வெருவை 

Alaris Os bm மோன்று நாடன் 

வாரா தவணுறை நீடி னேர்வளை 

யிணைமீ ரோதி நியழத் 

தூணரனி யி மக்குவென் மடமை யானே, 

எ-து, குறையயப்பக்கூறித் தலைமகளைச் கூட்டியதோழி அவன் 

இடையிட்டுவந்து சறைப்புறச்.அரின்று மித் தலைமகட்குச் சொல்லுவாளாய்ச் 

சொல்லிய ௮, 

(ப-ரை;) ' துணைஈகளியிழக்குவென் மடமையான் £ என்றது, நீ எனக் 

குச்ணணையாதலையிழப்பேன் யான், அவனை த்தேறி முன்செய்த மடமையான் 

எ-று, இறந் அபடுவேனென்பதாம், ரீ ௮ழ வாரா ௮அவணுறை ரீடினெனக் 

கூட்டுக, கேழலுமுதசாக எருவை நெல்விளைந்சசெறுப்போலத் தோன்று 

மென்றது, வேட்கைஈவியத் தனக்குவந்த வருத்சத்சானே தலைசாய்த் து கல் 

லானாப்போல ஓழுகய அணையேயுள்ள சென்பசாம், 

(பிம்; மூ. இழக்குவன்மடமையோனே. 

கருத், தலைமகனைக் கூட்டிய, (௯) 

௨௭௦, கிழங்ககம் கேம ஓுமுத சிலம்பிற் 

றலைவிளை காணவர் கொய்தனா் பெயரும் ட்ட 

புல்லென் குன்றத்துப் புலம்புகொ ணெடுவரை 

காணினுங் கலிழுகோய் செத்துத் 

தாம்வற் தனர்சங் காத லோரே,
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எ து, வரைவுகாரணமாசக மெட்டிடைகழிந்து பொருள்வயிற்போயெ 

தலைமகன் வந்சமையறிக்தசோழி உவக்சஉள்ள ச்களாய்த் தலைமகட்குச் சொல் 

லிய, 

(ப-ரா;) இழங்ககழ்கேழல் உழுத புழுதிச்கண்ணே வித்சவிளைந்த 

பயிரைக் கானவர்சொய்யுஞ் சறப்புடையசேனும் அவன் அவ்விடத து உறை 

யாமையின் தனச்குப் புல்லென்றுதோன்று சலாம் புல்லென்குன் மெனவும், 

புலம்புசொணெடுவரையெனவும் இழிச்அுக்கூறப்பட்டசெனச் சொள்ச. 

(பி-ம்;) ஞூ. தலைவிதை. 

கருச். நெட்டிடைக்கழித் து, (௧௦) 

கேழற்பத்து முற்றிற்று. 
வப அதத் 

௨௮. கூரக்முப் பத்து, 

கபய te 

௨௪௧, அவரை யருந்த பந் இ பகர வர் 

பக்கிற் றோன்று நாடன் வேண்டிற் 

பசப்போல் பெண்டிரும் பெறுகுவன் 

ஜொல்கே ளாரலி னல்குமா லிவட்கே. 

எ- து, தலைமகன் வரைவுவேண்டிவிடதச் தமர்மறுத்துழிச் செவிலிக் 

குச் தோழி அற த்தொடுநின்ற.அ. 

(ப-ரை:) அவரையை நிறையச்தின்றமந்தி பண்டவாணிகர் பைபோலச் 

தோன்றுமாடனென்றது, ஆண்டுவாழ்வனவும் மேலாமுணவுகளிற் குரைவின் றி 

வாழும்காடன். எ-று, '(பசுப்போல்பெண்டிரும்” என்றது, வரைவெதிர் 

கொள்ளாத் கமர்மறுத்ச தீங்கேத் தங்கண்மேலேற்றி, இத்தக்குசெய்யாது 

தான் நினைத்தவழியொழுகும் குணமுடைய பெண்டிர்பலரையும் பெறுகுவன், 

அவனேவேண்டினென்று கூ.றியவாறாகக்கொள்க,. ' பசுப்போற்பெண்டிரும் ” 

என்றுபாடமோ தவாருமாளர். (a) 

௨௪௨, கருவிரன் மந்திக் கல்லா வன்பற 

மருவரைத் இந்தே னெடுப்பி யயல 

அருகெழு நெடுஞ்சினைப் பாயு காட 

னிரவின் வருத லறியான் 

வரும்வரு மென்ப டோழி யாயே,



௮/௪ ஐங்குறு நூறு, 

எ- து, அல்லகுறிப்பட்டு£ங்குக் தலைமகன் சறைப்புறத்தானாக முன்னை 

நாள் நிகழ்ந்ததனைத் தோழிக்குச் சொல்லுவாள்போன்று தலைமகள் சொல்லி 

யது, 

(ப-ரை:) மக்திக்கு ஒருமகவா௫ியபார்ப்பு ,மலைச்கட்பெருக்தேனிருலைக் 

இளர்ச்ு எழுப்பி ஈக்கு வெருவி அதன் அயற்சிகரத்கிலே பாயுமென்றது, 

தான் நுகரக்கருதிவந்து கம்மையுணர்ச்திச் சுற்றத் தார்பலரும் உணர்ந்சவதற் 

குவெருவிப் பெயா்வான். எ-று, 

(பிம்) மூ. அல்ல, அருகெழு. ் (௨) 

௨௭௩. அத்தர் செயலைக் துப்புற ழொண்டனிர 

புன்றலை மந்தி வன்பற தாரு 

ஈன் பலை காட நீசெலி 

னின்னயர் துறைவி யென்னினுங் சகலிழ்மே. 

எஃது, வளரைவிடைவைச்அப் பிரியுந்தலைமசன், 'நின்றுணைவியை 

உடம்படுவிச்சேன், இனி நீயே இதற்கு உடம்படா௮! கலிழ்கின்றாய்' என் 

ரூற்குச் தோழிகூறிய, 

(ப-ரை;) பிரிவுடம்பட்டாளேயாயினும் நீபிரிந்துறி ஆற்றாளென்பதாம் 

அசோகந்தளிரை மக்இப்பார்ப்பு ௮ருந் அமென்றது, இளமைகழிவசற்குமுன் 

னே வராதல்வேண்டுமென்பதாம். 

(பி-ம்;) மூ. அப்புறழொண்மணி. (௯) 

௨௪௭௪. மந்திம் கணவன் கல்லாக் கடுவ 

ஷொண்கேம் வயப்புலி குழுமலின் விரைந் துடன் 

குன்றுய ரடுக்கங் கொள்ளு நாடன் 

சென்றனன் வாழி தகோழியென் 

மென்ஜோட் கவினும் பாயலுங் கொண்டே. 

௭- தூ, வரைவிடைவைத்துப்பிரிர் தூழி ஆற்றுவிக்குந்தோழிக்கு,த் தலை 

மகள் சொல்லிய. 

(ப-ரை.;) மந்திக்கணவனாகிய சல்லாச்சடவன் புலிமுழச்கு அஞ்சி வனா 

யகத்துப்பாயும் மாடனென்றது, ௩மக்கு உரியனாயொழுகுகின்றவன் யாம் எம் 

மைப்பாதுகாத்துரைக்கன்ற உரைக்கு அஞ்சிச்சென்றானென்பதாம். (௪) 

௨௭௫, , குரங்கின் mda alent HoH oul 5 கடுவன் 

சூரலஞ் சிறுகோல் சொண்டு வியலறை 

மாரி மொக்குள் புடைக்கு நாட 

யானின் னயந்தன மெனினுமெம் 

மாய்ஈலம் வாடுமோ வருளுதி யெனினே,



உ -குரக்குப் பத்து. AG 

எ.து, வரையாதுவக்தொழுகுக் கலைமகன் இடையிட்டுவரு கலால் ௪ ர் 

ப்பாடுபெருததோழி குறியிடத். த. எதிர்ப்பட்டு அவன்கொடுமைகூறி நெரு 

கூச் சொல்லிய, 

(ப -ரை:) நின்னயந்சு எந்நலம்வாடுசல் ஒருதலையன்றே; அங்ஙன 

மாயினும் நின்னை யாங்கள் ஈயக்ககனை வெருளாக அருளப்பெறின் எக்கலம் 

வாடுமோ. ௭ - று. குரங்கின்றலைவனாகியகவென் சூரற்கோலைக்கொண்டு தானே 

அழி௫ஏன்ற மாரிமொக்குளைப் புடைச்அஅழிக்குகாடவென்ற து, நின்னைஈயந்ச 

எங்கணலம் நரீவரையாமலே அழி௫ன் தவி தினை ரீ இவ்விடையிட்டஒழுச்சத் 

தாலே அழியாரின்றாயென்பதாம், (௫) 

௨௪௬. மர்திக் காலன் முறிமேய் கடுவன் 

ிண்கமழ் நறைக்கொடி கொண்டு வியலறைப் 

பொங்க லிளபழை புடைக்கு நாட 

நயவா யாயினும் வரைக்கனை சென்மோ 

உ ee 31ல் fhe ல் 

நன்மலை நாடன் பெண்டெனும். 7 ae be 

எ.து, வரையா அறுந்திசர்மூகுக் தலைமைத், சோழி நெருங்செ சொல் 

லியது. த Be oa! ஆ 

(1 - en.) மேல் ஆலிப் முற்றிப் பயன்பவெசாய இளமுகிலை 

மந்தி நறைச்கொடிகொண்டு புடைக்கும் நாடவென்றது, வரைந்து மகப் 

பெறுதற்கு உரியளாகிய இவளை இம்மறைந்தவொழுக்கத் தாலே கொலைகூழ் 

இன்ராயென்பசாம், கல்முகை வேங்சைமலரும் காடவென்றதனால், வரைதத் 

குரியபருவமும் கூறியவாருயிற்று. (௬) 

கன்மு கை வேங்கை மலரு 

௨௭௭, குறவர் முன்றின் மா ண்டு தூறுகற் 

கல்லா பற்தி கனெனோ கெளுங் 

குன்ற நாடநின் பொழிவ வென்றும் 

பசப்ப நீத்த லென்னிவல் 

கயத்துவளர் குவளையி னமர்க்த கண்ணே. 

எ- து, வரையாதுவந்தொழுகுந்தலைமகன் புணர்ந்துரீங்குறி எதிர்ப் 

ae வரைவுசடாயது, 

(ப-ரை? குறவர்முன்றிலில் மாதீண்டுதுறுகற்கண்ணே காணாது மந்தி 

சடவனோடு "டணுக்காடவென்ற து, சுற்றத்தார்டடுவே இவ்வொழுக்கம் புலனா 

இய ஞான்று விளையும் எதத்திற்கு நாணாசகோயென்பதாம். 

(பி- ம்;) மூ. கவெனெடுக்கும், நாடனின் மொழிவல், (௭)



௮/௬ ஐங்குறு நூறு, 

௨௪௮, | இலம்பின் வெதிரத்துக் கண்விடு கழைக்கோல் 

குரங்கின் வன்பறம் பாப்ந்தென விலஞ்சி 

| மனெறி தூண்டிலி னிவக்கு காட 

னுற்றோர் மறவா நோய்தந்து 

கண்டோர் கண்டா ஈலவங்கொண் டனனே, 

எ- து, வரையாதுவக்தொழுகுக் தலைமகன் சிறைப்புறச்சானாகத் தலை 

மகள் சதோழிக்குச்சொல்லியது, 

(ப-ரை;) குரங்கு தன்மேலிருந்குழிவளைந்து அது பாய்க்துபோவழி 

நிமிர்கின்றமூங்கிற்கோல் மீனெறிதாண்டில்போல ஓஒங்குமாடனென்ற ௮, சன் 

னெஞ்சத்து அன்புளதாகியகாலத்து வளைத் வளைத்தொழுகி அன்பற்ற 

காலத்துப் பணிவின்றிசத் சலைமைசெய்து ஈந்கலங்கொண்ட சன்கொடுமை 

கோன்ற ஓழுகுகின்றானென்பதாம்,. 

(பி-ம்;) மூ. கனைக்கோல், சணைக்கோல், (௮) 

௨௪௯, கல்லிவரிற்றி புல்லுவன வேறிக் 

குளவி மேய்ந்த மர்தி துணையொடு 

வரைமிசை யுகளு நாட நீவரிற் 

கல்லகத் த.துவெம் மூரே 

WILDL 1/1) சேரி யலராஈ கட்டே, 

எ. து, இரவுக்குறிவேண்டுந் சலைமகனை ச் சோழி வாவருமைகூறி மறுச் 

த்தி. 

(ப-ரை:) :கல்லகத்ததுவெம்ஞார்? என்ற து, சூழ்க ச மலைகளின்௩வெகத் 

தீது எம்மூர், எ-று, இற்றிமேற்படர்க்ச குளவிச்சளிரை மேய்ந்து வரை 

யகத்திலே மந்தி குவனோடுகளும் காடனாதலான், இதற்குமூன்பு இவள் நின் 

னோடுநுகர்ந்ததேசொண்டு இனி இவள் நின்பதிக்கண் வாழ்தல்வேண்டுமென் 

பதாம், 

(பி-ம்2) மூ. கல்லிவரித்தி, (௯) 

௨௮0, கருவிரன் மற்இக் கல்லா வன்பார்ப் 

பிருவெதி ரீர்ங்கமை யேறிச் சிறுகோன் 

மதிபுடைப் பதுபோற் றோன்று நாட 

வரைந்தனை நீயெனக் கேட்டியா 

னுரைத்தனெ னல்லெனோ வஃதென் யாய்க்கே,



உ௯௨-இள்ளைப் பத்து; ௮௭ 

எ-து, புணர்ந்தடன்போகிய க£லமகன் தலைமகளைக் கரணவ்கையான் 

வரைந்தானாக, எதிர்சென்றதோழிக்கு * இனி யான்இவளைவரைக்தமை நம 

ர்க்கு உணர்த்தவேண்டும் ! என்றானாக அவள்சொல்லியத. 

(ப-மரா;) குரக்கன் இளம்பாரப்பு இருவெிரங் கழையேறி மதிபுடைப் 

பதுபோற்றோன்றுகாடவென்றது, தீங்குசெய்வாயைப்போலத் தோன்றுவ 

தல்லது உண்மைவகையாரற் செய்யாயென்பதாம். 

(பி-ம்:) ரூ. இளம்பார்ப்ப் வெதிரங்கழை. (௧௦) 

குரக்குப்பத்து முற்றிற்று. 

ப அ$ட-_ 

௨௯,--கள்ளைப் பத்து; 

  

௨௮௧, வெள்ள வாரம்பி வாழி போகியுங் 

கள்ளை வாழிய பலவே யொள்ளிழை 

யிரும்பல் கூர்கற் கொடிச்சி 

பெருந்தோட் காவல் காட்டி wat, 

எ- து, ஆயத்தோடு விளையாட்டுவிருப்பினாற்” பொழிலகம்புகுக்் த தலை 

வியை எதிர்ப்பட்டு ஒழுகுகன்றசலைமகன் அவள் புனங்காவற்கு உரியளாய் 

நின் ற துண்டு ம௫ழ்ந் அசொல்லவிய ௮, 

(பி-ம்;) மூ. ஊழிபோயும். (௧) 

௨௮௨, சாரற் புறத்த பெருங்குரற் சிறுதினைப் 

பேரமர் மமைக்கட் கொடிர்டு கடியவுஞ் 

சோலைச் சிறுகிளி யுன்னு நாட 

வாரிருள் பெருகின வாரல் 

கோட்டுமா வறங்குங் காட்டக நெறியே. 

எ- து, இரவுக்குறிநேர்ந்ததோழி தலைமசன்வந்து புணர்ந் துநீங்குழி 

அவனையெதிர்ப்பட்டுச் சொல்லியது. 

(ப-மா சொடிச்சி கடியவும் சோலைச்சிறுகளி இனையையுன்னுகாட 

வென்றது, காவலர் காத்தொழுகவும் களவொழுக்க,த்தையே விரும்பாநின்றா 

யென்பதாம். 

(பி- ம்) மூ. உண்ணுநாட, வாரால், (௨)



௮௮ ஐங்குறு நாறு. 

௨௮௩, வன்கட் கானவன் மென்சொன் மடமகள் 

புன்புல மயக்கத் துழுத வேனற் 

பைம்புறச் சிறுகளி கடியு காட 

பெரிய கூறிநீப்பினும் 

பொய்வலைப் பம் பெண்டுதவப் பலவே, 

எ-து, தோழி வாயின்மறுக்கவும் தலைமகன் ஆற்றாமைகண்டு தலைமகள் 

வாயில்கோ அவன்பள்ளியிடத்சானாயிருந் து.மிப் புக்க தோழிகூறியது. 

(ப-மை:) இனைப்புனத்துப் பலவகய்பீபடின்ற இளிகளை ஒருத்தி சன் 

ளுற்காச்கமுடியாகாயினும் அவற்றை. அவள் கடியமுயலுகாடவென்ற து, நின் 

னோடு இன்பருகர்ச்சி விரும்புமகளிளை யாங்கள் விலச்கமுயல்சன்றது முடியா 

தென்பதாம், பெரிய கூமி நீப்பினும் பொய்வலைப்படூஉம் பெண்டுதவப்பல 

வே? என்றது, சக் சமரரயிள்ளார் கின்குறைபலவுங்கூறி நீப்பினும் நின்பொய் 

: வலைப்படூஉம் பெண்டிர்பலர். “ள் - று, இவளும் அவருள் ஒருச்தியென்பதாம். 

(9 - tb:) மூ. நாடன். ( m ) 

௨௮௪, அனிய காமே செல்வாய்ப் பைங்கிளி 

ஓ... குன்றக் குறவர் சொப்தினைப் பைங்கா 

லிருவி நிள்புனங் கண்டும் 

பிரித றேற்றாப் போன் பினவே, 
எ து, இனையரிர்அழிக் இளியைகோக்கிக்கூறுவாள்போற் சிறைப்புற 

மாக ஓம்படுத் தத. 

(பி-ம்;) மூ. பிரிதறோற்ற, (௪) 

௨௮௫. பின்னிருர் கூர்க னன்னுதற் குறமகண் 

மென்தினை நவணை யுண்டு தட்டையி 
“Ramones ne 

னைவனச் கிறுகிளி கடிய நாட 

வீங்குவளை நெடிழப் பிரிதல் 

யாங்குவல் லுநையோ வீங்கிவட் டுறந்தே, 

எ. து, ஒருவழித் சணந் அவக் ததலைமகற்குச் சோழி கூறியது, 

(ப-மரா:) குறமகள் இனைப்பிண்டியையண்டு லவனச்சிறுகிளிகடியும் 

நாடவென்றஅ, நின்னோடு இக்காலத்து இன்பறுகர்ந்து பின்பு நின்மனைச் 

செல்வமும் பிறமகளிசொழியத் தானேறுகரும்வேட்சையுடையாளைப் பிரிந் 
அ ஒழுகுசன்ராயென்பதாம், 

(பி-ம்;) ஞூ, அவனை, விலங்குவளை, வல்லினையோ, (௫)
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௨௮௬, சிறுதினை கொய்த விரவி வெண்காற் 

ST hs வவரைப் படுகிளி கடியும் 

யாண ராகிய நன்மலை நாடன் 

புஉரின்று ஈயந்கனன் போலுவ 

கவருர் தோ. யென் பாமைக் கவிகோ, 

எ- து, உடன்போக்குசத் துணிந்த தலைமகன் அ௮்தொழிந்து தானே 

வரைவிடைவைத்றுப் பிரியஙினைந்ச தனைச் குறிப்பினானுணாந்த தலைமகள் 

சோழிக்குச் சொல்லிய ; தலைமகன் வரைவிடைவைதச்துப் பிரிவலென்ற 

வழிச் சலைமசள் மோழிக்குச் சொல்லிய, தாஉமாம், 

(பா-றை) புகரென்றது உடன்போதலை. இனையிற்கடிந்த கஇளியைத் 

இனையரிகாற்சண்விளைந்த அவரைக்கண்ணுங்கடியும் மாடனென்றது, வரையா 

தொழுகுதலன் றி உடன்போ தலையும் ௩ம்மை விலக்காநின்ரனென்பசாம். 

(பி-ம்;) மூ. புகரின்றுய்ந்கனன். (௬) 

௨௮௭. நெடுவரை மிசையது குறுங்கால் வருடை 

இனைபாய் கிள்ளை வெரூஉ நாட 

வல்லை மன்ற பொய்க்கல் 

வல்லாய் மன்றநீ யல்லது செயலே. » 

எ. து, இன்னநாளில் வரைவலெனக்கூறி அக்காளில் வரையாது பின் 

அவ்வாறுகூறும் தலைமகற்குத் கோழிகூறிய ௮. 

(1 -ரை:) தமக்கு ரிடையூறுஞ்செய்யா; நெடுவரைக்கண்ணே வாழும் 

வருடையைத் இனைமேய்கின் ஐ௫ள்ளை வெரூஉம் காடவென்ற அ, ரீசொன்ன 

போழ்தே எஞ்சுற்றத்சார் வறைவிற்கு இடையூறு செய்யாசென்பதறியாது 

வெருவுகின்றாயென்பசாம், 

(பிம்) மூ. வல்லைமன்றம்ம. வல்லாய்மல்ல£, (or) 

௨௮௮. நன்றே செய்க வுதவி ஈன்றுநெரிச் 

இயாமெவன் செய்ளுவ கெஞ்சே காமர் 

மெல்லியற் கொடிர்சி காப்பப் 

பல்குர லேனற் பாத்தருங் இனியே. 

எ-து, இளிகள் புனத்தின்கட் படியாரின்றனவென்று தலைவியைக் 

காக்கவேவியவழி அதனையறிந்த தலைமகன் உவந்து சன்னெஞுற்குச் சொல் 

லிய த. 

(பி-ம்;) மூ. ஈன்றிதிரிக்து, (4) 
& 2...



௯௦ ஐங்குறு நூறு, 

௨௮௯, கொடிச்சி யின்குரல் கிளிசெத் தடுக்கத்துப் 

பைங்குர லேனற் படர்தருங் கிளியெனக் 

காவலுங் கடியுகா போல்வார் 

மால்வரை நாட வரைந்தனை கொண்மோ. 

எ- து, இந்செறித்தபின்னர்த் தோழி வரைவுகடாவுழி முதிர்ந்த 

இனைப்புனம் இவள்காத்தொழிந்தால் வரைவலென்றாற்கு ௮அவள்சொல்லிய த. 

(பி-ம்:) மூ. மலைகந்சனைசொண்மோ, 

கருத், Men Tuer op OG. (௯) 

௨௯0, அறம்புமி செங்கோன் மன்னனிற் ரூனி 

சிறந்தன போலுங் கிள்ளை பிறங்கிய 

பூக்கமழ் கூர்கற் கொடிச்சி 

நோக்கவும் படுபவ ளோபப்பவும் படுமே, 

எ. து, காவன்மிகுஇியான் இரவுக்குறி மறுக்கப்பட்டு ங்கிய தலைமகன் 

வந்துழி அவன்சேட்டுவெறுப்புச் தீர்த்சதற்பொருட்டால் இனைப்புனங்காவல் 

தொடங்கசாநின்றாளென்பது சோன்றத் சோழிகூறியது. 

(ப-ரை:) மன்னனென்ற து, தலைமகளை, (௧௦) 

கிள்ளைப்பத்து முற்றிற்று. 
of 
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௨௯௪, மயில்க TMS Hgaonoy u9s_On 

அனுகல் லடுக்கக் கதுவே பணைத்தோ 

ளாய் தழை அடங்கு மல்குற் 

காகலி யுறையு ஈனிஈல் லாரே, 

எ-து, வரைவிடைவைத்துப் பிரிந்து மீள்ன்றதலைமகன் சொல்லி 

யது. (௧) 

௨௬௯௨, மயில்க ளாலப் பெருந்தே னிமிரத் 

தண்மழை தழீஇய மாமலை காட 

நின்னினுஞ் சிறந்தன ளெமக்கே நீரயந்து 

நன்மனை யருங்கடி. யயச 

வெற்ஈலஞ் சிறப்பமா மினிப்பெ ற் ளோளே,



௩௦ மஞஞைப பத்து. கக 

எ- து, பின்முறையாக்கிய பெரு )பொருள்வதுவை முடித், சவளை இல் 

லத்துச் கொண்டுபுகுந் துழி,ச் தலைமகள் உவர் குசொல்லியது, 

(ப- ரை:) மழைப்பருவம் வேண்டியிருச்கின்ற மயில்கள்ஆலச் தேன் 

கள் இிர மழைபெய்யுகாடவென்ற து, யாங்கள் கருதியிருக்கன் ற பெரும்பொ 

ருளை உவப்ப முூடித்தனை, எ-று, 

(பி-ம்) மூ. யாயினிப்பெற்றோளே, (௨) 

௨௯௩. சிலம்புகமழ் காந்த ணறுங்குலை யன்ன 

நலம்பெறு கையினென் சண் (தைக் கோயே 

பாய லின்றுணை யாகிய பணைம்மிதாட் 
(> 
பாகை மாட்டிய மடர்தை 
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நீயல துளரோ சிவன் செனஞ்சமாம் கோரே, 

எ-து, பகற்குறியிடம்புக்க தலைமகன் தலைவி பின்னாக மறையவந்து 

கண்புதைச் அழிச் சொல்லிய ௮. 

(La - em) நீயல்லதுத உளரோவென்னெஞ்சமர்ந்தோரே ? என்றது, நீ 

யல்லது பிதருளராயினன்றே கான்கூறுவது அறிசல்வேண்டிக் கண் புதைக் 

கற்பாலது; அஃதில்லாதவழிப்புதைப்பது என்னென்று அவள்பேதைமை 

யுணர்ச்இியசாம். 

(பி-ம்;) மூ. எங்கண்புதைத், உளளோ,. கெஞ்சயர்ந்தோரே, கெஞ் 

சமர்ந்சோளோ, கருத். அவனதுசண்புதைச்அழி, (௩) 

௨௯௪. எரிமருள் வேங்கை யிருந்த தோகை 

யிழையணி மடந்தைபிம் ஜோன்று நாட 

வினிதுசெப் தனையா னுந்தை வாழியர் 

நன்மனை வதுவை யயரவிவள் 

பின்னிருங் Fu FON மலராணிக் தோயே. 

எ- து, வதுவைசெல்லாரின்றுழித் தலைமகற்குச் சோழிகூறியத, 

(ப-ரை;) வதுவையில் தலைவிக்கு மலரணியக்சண்டசோழி : இவ்வா 

ரூம்படி அன்றேசூட்டினை ” எனச் சொல்லியவாரும், மலர்ந்தவேங்கைச் 

சணிருகந்ச தோகை பொன்னணிமடந்தையில் சோன்றுமாடவென்ற து, நீவரை 

யாதொழுகுகின்ற ஞான்று நின்றமர் பொன்னணிந்ச, இன்றுபோலச் சிறப்ப 

வொழுூனொயென்பசாம், | (௪)



௬௨ ஐங்குறு நூறு, 

௨௯(ட௫, வருவது கொல்லோ தானே வாரா 

தவணுறை மேவலி னபைவது கொல்மிலா 

புனவர் கொள்ளியியற் புகல்வரு மஞ்சை 

யிருவி யிருந்த குருவி வருர்துறப் 

Lege மகளிரிற் படர்தருங் 

(Herr wwe) sp நாடனொடு சென்றவென் னெஞ்சே, 

எ - து, தலைமகன் வரைவிடைவைத்துப் பிரிந்து 8ீட்டித் தூழி உடன் 

சென்றநெஞ்சினை ச் தலைமகள் நினைந் துகூறிய த, 

(ப-ரை:) புனவர்கொள்ளிக்கு அஞ்சித் தன்புகலிலேசெல்லும் மயில் 

புனங்கொய்சபின்பு அரிதாளிலேயிருக்சகுருவி எழு! துவிழுவதாய் வருந் 

து.றச் றசைவிரித்து அடிச்செல்லும்மாடனென்ற த, பின்பு வரைச் அசொள் 

ளச்கருகாதே அலரஞ்சிச் சன்மனைவயிர்சென்றவன் இக்காலச்து யானும் 

என்னாயசத்தாரும்வருக் துறப் பிரிர்தானென்பதாம். 

(பி-ம்;) மூ. சலவமஞ்ஞை. குருவிவருச். ற, குருவிவெருவற, முன்ற 

நாடனொடு, (ட) 

௨௯௭, கொடிர்சி காக்கும் பெருங்குர லேன 

லடுக்க ௮ ௩ஞ்டை சகவரு நாட 

நடகொட் கங்குலும் வருதி 

கடுமா தாக்கி னறியேன் யாமே. 

எ-து, இரவுக்குறிவருகன்ற நலைமகற்குத் தோழி ஆற்றாமைகூறி 

மறுத்து. 
(ப-ரை:) 'அறியேன்யான் ' என்றது, இசனால்விளைவன யானறியே 

னென்பதாம். குறத்இகாக்குந்திணேயை மஞ்ஞை கவருகாடவெணன்றத, நின் 

னாட்டுக்குச்தச்ச களவினுகர்ச்சியே விரும்புகின்ராயென்பசாம். (௬) 

௨௯௭௪, விரிந்த வேங்கைப் பெருஞ்சினைக் கோகை 

பூக்கொய் பகஸிரிற் மேோன்று நாட 

பிரியினும் பிரிவ Baa Cm 

நின்னெடு மேய மடந்தை ஈட்பே. 

௭- து, ஒருவழித்சணந்து வரையவேண்டுமென்ற சலைமகற்குத் தோழி 

கூறியது. 

(ப-ரை:) மலர்ந்த வேங்கைச்சினைச்கணிருந்த தோகை மலர்கொய்யு 

மகளிரைப்போலத் தோன்றுநாடவென்ற த, நீ மனத்தால் எக்கட்கு நல்லது 

புரியாயெனினும் ஈன்மைசெய்கின்றாய்போலச் சோன்றுகின்றாயென்பதாம். 

(பீ-ம்:) ஞூ. பிரியாயன்றே, (er)



.O.—LD@HENGHLI LiF Sl. ௯௩ 

௨௯௮, பழைவர வறியா மஞ்மஞ யாலு 

மடுக்க னல்லா ரசைநடைக் கொடிச்சி 

கானெம் மருளா ளாயினும் 

யார்தன் னுள்ளுபு மறர்கறி யேமே. 

எ- து, தலைமகற்குக் குறைகேரந்சசோழி தலைமாட்குணர்ச் இியவழி 

அவள் காணதச்தினாுல் மறைத்தொழுகியவதனைக் கூறச்கேட்ட தலைமசன் 

சொல்லிய ௮. 

(ப -ரை:) மழையினக வரவையறிந்து மஞ்ஜதை ஆலுமென்றஅு, யான் 

கின்னிடச் துவருகின்ற aia ib இதற்கு அவள் மடழாகிற்கும் ; ரீ 

கூறுகின்ற பொய்யென்பதாம். 

(பி-ம்;) ஞூ. வாலறியா. யான்றனுள்ளுபு, அறியேனே, (௮) 

௮௨௫௯, குன் ற காடன் குன் ற துகி GMT DD 
ee . a ற 

பைஞ்பனைப் பூச்க பகுவாய்க் குவளையு 

பஞ்சு லோதி யசைஈடைக் Fro. FF 

கண்போன் மலா௩௮ மரிதிவ 

டன் போற் சாய மஞ்ளுக்கு மரிதே. 

டைநுட, இயற்மைப்புணர்ச்செபுணர்ம் து ஈீங்கியகிலைமைச்சகண் தலைமகள் 

ஆயவெள்ள ததோடிகூடி ஙிற்கச்சண்ட தலைமகன் ம௫ிழ்க்தவுள்ள ச கனாய்த் 

தன்னுள்ளேசொல்லீயத. 

(ப-ரை:) குன்றநாடனென்றது, அம்மிலக்துக்குரியனாயெ முருகனை, 

(பி-ம்;) ம.  அ௮சையியல், (௯) 

௩.0௦. கொடிர்சுி ௩ர்தல் போலக் தோகை 

ய.ஞ௫ிறை விரிம்கும் பெருங்கல் வெற்பன் 

வந்கன னெஇரம்கனர் கொடையே 

யர்தங் களவி பொலிககின் சிறப்பே I 

எ- து, தலைமகன்றானே வஸலாவவேண்டிவிடச் சற்றத்தார் கொடை 

கேர்ந்தமை தலைமசட்குச் தோழிசொல்வியக., 

(ப-ரை;) கொடிச்சிகூந்தல் போலவேண்டி மஞ்ஞை சிறகைவிரிக்கும் 

வெற்பனென்தது, நின்மஇழ்ச்டிக்குக்சக நின்தமர் மடுழ்ச்சிகூர்ர் சாரென்ப 

தாம். . படட (௧௦) 

மஞஞுப்பத்து முற்றித்று, 

குறிஞ்சி முற்றிற்று, 

நபிலர். 
TY



௪. -ப ர வரம், 

௮௨௨ 

௩௧,--செலவழுங்குவித்த பத்து. 
ae i in 

mon. மால்வெள் ளோ 4, இரத்து பையில் வாலிண ஞூ) ட ௦ 

ரருஞ்சாஞ் செல்வோர் சென்னிக் கூட்டு 

மவ்வரை பிறக்குவை யாயின் 

மைவரை நாட வருர்துவள பெரிதே, 

எ.து, பிரிவுணர்த்தப்பட்ட மோழி தலைமாற்குச் சொல்லிய௮. 

(பரை; வெள்ளிலோச்தா£த்துக் குளிர்ர்சியையுடைய மலரை ஆற் 

நின்வெம்மைரச் செல்வோர் அணிந்துசெல்வரென்று நி வெம்மை கூறிய 

வாருயிற்று, (௧) 

௩௦௨, அரும்பொருள் செ.ப்வினை தப்பம்கு முரித்கே 

பெருந்கோ எரிலை தகைத்தற்கு முரியள 

செல்லா யாயினனொ ஈன்(2ற 

மெல்லம் புஉம்ப விழப் பிரிந்தே, 

எ- து, பொருள்வயிற்பிரியும் தலைமகன் பிரிவுடன்படுத் சவேண்டுமென் 

ருஞாச, அவற்குத் சோழிசொல்லியது. 

(பி-ம்;) மூ. தப்பற்குமுரியள், கருத், பிரிவுடன்படுக்க, (௨) 

HUB. புதுக்கலத் தன்ன கனிய வாலம் 

போகிறனைக் தடுக்கும் Cousot) ih Oh bt 

தண்ணிய வினிய வாக 

வெம்மொடுஞ் சென்மோ விடலை நீயே, 

எ.து, சுரத்சருமைகூறி உடன்செலவுமறுக்கும் தீலைமகற்குச் தோழி 

சொல்லியது, 

(பி-ம்;) மூ, போடினினை. அடுஞ்சாம், (௬) 

௩௦௪. கல்லாக் கோவலர் கோலிற் மோண்டிய 

வானீர்ப் பத்தல் யானை வெளவுக் 

கல்லகர்க் கவலை செல்லின் மெல்லியம் 

புயனெடுங் கூந்தல் புலம்பும் 

வயமான் Capes mav வல்லா திமே,



௩௧--செலவழுங்குவித்த பத்து, ௬௫ 

எ-து, இது பொருள்வமிற்பிரியஓுற்ற தலைமகற்குச் தோழி சொல்லி 
வதி, 

(ப-ரை)) 4வல்லாதிமே' என்ற, எல்லாம்வல்லாயாயினும் இத மாட் 

டாயாதற்குமேற்பட்ட தலைமையில்லை. எ.- று, 

(பி-ம்:) மூ, வானீர்ப்பதலை. செலவின்மெல்லீயற், செல்லுமெல் 

௩௦௫. 

லியல், சொல்லுமெல்லியல், (௪) 

ந. 

களிறு பிடி சுமிஇப் (ர ற்புலா படாது 

LP Bloor வருர்தும் பைதறு குன்றத் துர் 

சடர்த்தொடிக் குறுமக ளினைய 

வெளைப்பயஞ் செய்யுமோ விடலைஉன் செஈவே, 

எ௭- து, உடன்போக்கொழித்தும் சனித்துச்செல்வலென்ற தலைமகற் 

குச் தோழிகூறியது. 

(பிம்) கூ. புலம்படாச்து. ஈடர்ச்கொழி, (௫) 

1௩0௭௬, வெல்ம்பார்க் (GAG oat aN Us aot 5 னிறப்பிற் 

Liver முல்கு லவ்வரி வாடக் 

குழலினு மினைருவள் பெரிதெ 

விழவொலி KH HH LM DB Cura, 

௭- து, பிறியுந்தலைமகற்குச் தோழி தலைமகள்பிரிவாற்றாமை Dus. 

(பி-ம்;) ரூ. அவிழொலிகூந்தல், (ச) 

௩0௪, ஜெலிகலை ழ் முழக்கமல் வயமா வெருவ 

குன்றுடை யருஞ்..ரஞ் செலவயர்ச் தனையே 

நன்றில் கொண்கன் பொருள 
ட roe ட உ * 

பாவை யன்னநன் நுணைப்பிரிந்து வரும. 

எ- நு, பொருள்வயிற் பிரியக்கருதியசலைமசன் அதன்சிறப்புக்கூறிய 

வழிச் தோழி அதனை இழிச்துக்கூறியது. 
(பி - ம்;) மூ. என்றுணைப்பிரிட்து, (௪) 

$0 2, பல்லிருங் கூர்கன் மெல்லிய லோள்வயி ற் 

பிரியா யாயினு ஈன்றே விரியிணர்ச் 

சாலெறு ழொள்வீ தானய 

தேருகமர் மாமலை /9ரிந்தெனப் பிரிபே.



Gn Ger ஐங்குறு ர்று, 

எ-து, 4 பிரிவல்? என்ற தலைமகற்குத் தோழி, '* பிரியாதொழியப் 

பெறின் நன்று”? : பிரிவையாயின் இப்பருவச்து இம்மாமலை எங்களைவிட்டுப் 

பிரிந்தாற் பிரி? எனச் சொல்லியது. 

(பி-ம்) மூ. சாலுறழொள்வீ. முருகமாமலை. (௮) 

௩௦௯. வேனிற் றிங்கள் வெஞ்சுர மிறக்து 

செலவயர்ச் தனையா னியே நன்று 

றின்னயந் துறைவி கடுஞ் ரம் இிறுவன் 

முறுவல் காண்டலி னினிதோ 

விறுவரை நாடநீ யிறந்துசெய் பொருளே. 

எ-து, ( பொருள்வயிற்பிறிவல் ? என்ற தலைமகற்குச் தோழிசொல்வி 

யது. 

(பி-ம்:) மூ. விரைந்துசெய்பொருளே. (௯) 

௩௧௦, பொலம்பஈம் பாண்டிங் கா-ரிரை யல்கு 

லிலங்கு உளை மென்றனோ னிழைகிலை நெ௫ுழப் 

பிரிதல் வல்லுபை யாயி 

னரிதே விடலைபிவ ளாய்நுதற் கவினே, 

எது, பிரிகன்றத்லைமகற்குத் சோழி, நீ நினைக்சன்றகருமம் முடித் 

தாயாயினும் இவள்ஈலம் மீட்டற்கு௮ரிது! எனச்சொல்லிச் செலவழுங்குவித் 

த்து. (௧௦) 

செலவழுங்குவித்தபத்து முற்றிற்று, 
air fo——- 

௩௨.-- செலவுப் பத்து, 
டட உட. 

௩௧௧. வேங்கை சொய்யுகார பஞ்_ரம் விளிப்பினு 

மாரிடைச் செல்வோ or amo வெருஉங் 

காடிறற் உனரே காதலர் 

நீடுவர் கொல்லென நனையுமென் னெஞ்சே, 

எ-து, * ஆற்றதுஅருமைநினைந்து ந ஆற்ராயாதல்வேண்டா; அவர் 

அவ்வழி முடியச்சென்றார் ' என்றதோழிக்குசத் தலைமகள்சொல்லியத. 

(பி- ம்) மூட பைஞ்சுசம் (a



௩௨.--செலவுப் பத்.து, ௬௭ 

௩௧௨. அ௮றஞ்சா லியரோ வறஞ்சா லியரோ 

வறனுண் டாயினு மறஞ்சா we mr 

வாள்வனப் புற்ற வருவிக் 

கோள்வ லென்னையை மறைத்த குன்றே, 

௭- து, உடன்போயினதலைமகள் மீண்வெந்துழி, * கின் 8யன்மார் பின் 
அ.ரக்துவந்தவிடச்து நிகழ்ந்தது என்னை ? என்ற தோழிக்கு ஙிகழ்ந்சதுகூறிச் 

தலைமகன் மறைதற்கு உதவிசெய்த மலையை வாழ்த்தியது, 

(பி-ம்;) மூ. வாள்வயப்புற்ற, கோள்வருமென்னையை. (௨) 

௩௧௩. தெறுவ தம்ம நம்மகள் விருப்பே 

புறுதுய சவலமொ டுயிர்செலச் சாஅப்ப் 

பாழ்படு நெஞ்சம் படரடக் கலங்க 

நாடிடை விலங்கிய வைப்பிற் 

காடிறர் தனணஙு காத லோளே, 

எ- து, தலைமகள் புணர்ந் தடன்போகியவழிச் செவிலியாற்றாமைகண்ட 

நற்றாய் அவட்குச் சொல்லியது, 

ப-மரா;) *தெறுவது' என்றது, யான் அவள்மேல்வைத்தகாதல் என் 

னால் தெறப்பசிவது. எ-று, 

(பி-ம்;) ஞூ. என்மகள். சாஅ௮ய, கலங்கா, 

நம்மணங்கயோளே., எங்காசலோளே. (௬) 

௩௧௪.  அலிர்தொடி கொட்பக் கழுஅபுக வயரக் 

_ கருங்கட் காக்கையொடு கழுகுவிசம் பகவச் 

, சிறுகண் யானை யாள்வீழ்த்துச் திரிதரு 

நீளிடை யருஞ்_2.ர மென்பதந் 

தோளிடை முனிகர் சென்ற வாறே, 

எ- து, தலைமகன்பிரிந்துழி அவனுடன்போய் மீண்டார் வழியதருமை 

தங்களிற் கூ.றச்கேட்ட தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லியது, 

(பி-ம்;) க. நீரிடை, (௪) 

௩௧௫. பாயல் கொண்ட பனிமலர் ரெடுங்கட் 

பூசல் கேளார் சேய ரென்ப 

விழைநெ௫ழ் செல்ல ஓீஇக் 

கை ழமுதிர் சோலைக் காடிறந் தோரே,



௬ ஐங்குறு நாறு, 

எ-து, சொல்லாது தலைமகன்பிரிந்துழித் சலைமகள்வேறுபாசேசண்ட 

சோழி இரங்கச் சொல்லியது, 

(ப- ரை? ' பாயல்கொண்டபனிமல௰ர் மெடுங்கட்பூசல்? என்ற த, அவர் 

போகின்றகாலத்து விலச்காசவகை துயின் 8ீரெனச் சண்ணொடு புலந்து கூறு 

இன்றபூசல், எ-று, (டூ) 

௩௧௬, பொன்செய் பாண்டிற் பொலங்கல ஈந்தத் 

தோக லல்கு லவவரி வாட 

விறந்தோர் மன்ற தாமே பிறங்குபலைப் 

புல்லரை யோமை நீடிய 

புலிவழங் கதர கானக் தானே. 

எ௭- து, தலைமகள்மெலிவிற்கு கொந்து, தலைமகன் பிரிவின்கண் தோழி 

கூறிய த. 

(பி-ம்;) மூ. கானகச்தானே, (௬) 

௩௧௭. ரசூழ்கம் வம்போ தோழிபாழ் பட்டுப் 

பைதற வெக்க பாலை வெங்காட் 

டருஞ்சுர மிறந்கோர் தேஎத்.துச் 

சென்ற கெஞ்ச நீடிய பொருளே. 

எ.து, தலைமகன்பிரிந்து நீட்டித்துழி, நெஞ்சினேத் தாதுவிட்டதலை 

மகள் ௮௮ வாராததாழ்த்துழிச் தோழிக்குச் சொல்லிய. 

(பி-ம்:) மூ. குழ்கவம்மோ, ஈட்டியபொருள், 

நீட்டியபொருள், (ar) 

௩௧௮. ஆய்கலம் பரப்ப வரும்படர் நஃீய 

வேய்மருள் பணைத்தோள் வில்லிழை நெகிழ 

ஈசைஈனி கொன்னறோர் மன்ற விசைநிமிர்ந 

தோடெரி ஈடந்த வைப்பிற் 

கோடுயர் பிறங்கன் மலையிற் தோரே, 

எ-து, *ஈம்மைப் பிரியார்” என்று கருதியிருந்த தலைமகள் அவன் பிரிக் 

அழி இரங்கிச் சொல்லிய, 

(பி-ம்:) மூ. ஒடரிஈடந்த, கருச். பிரியானென்று, — (௮)



௩௩--இடைச்சுரப் பத்து. 3௯ 

௩௧௯, கண்பொர விளங்கிய கதிர்தெறு வைப்பின் 

மண்புரை பெருகிய மரமுளி கான 

மிறர்தன ரோநவ் காதலர் 

மறந்தன சோதி மறவா ஈம்மே, 

எ- து, தலைமசன் பிரிந்துழி அவன் உணர்த்தாது பிரிந்தமைகூறிய 

சோழிச்குச் தலைமகள் சொல்லியது, (கூ) 

௩௨.0, மூள்ளரை பிலவத் தொள்ளிணர் வான்பூ 

முழங்கழ லசைவளி யெடுப்ப வானத் 

அருமுப்படு கனலி னிருகிலத் நுறைக்குங் 

கவலை யரும் போயினர் 

தவலி லருகோய் தலைக்கந் தோரே, 

எ. து, தலைமகன்பிரிந்துழிச் சரச. தவெம்மைநினைந்,து தலைமகள் சொல் 

லிய த, (௧௦0) 

செலவுப்பத்சது முற்றிற்று. 
_——»fo— 

௩௩-இடைச்சுரப் பத்து, 

  

௩௨௧, உலறுதலைப் பருந்தி னுளிவாய்ப் பேடை 

யலறு தலை யோமை யங்கவட் டேறிப் 

புலம்புகொள விளிக்கு நிலங்காப் கானத்து 

மொழிபெயர் பன்மலை யிறப்பினு 

மொழிதல் செல்லா தொண்டொடி குணனே, 

எ-து, பிரிந்துபோசாசின்ற தலைமகன் இடைச்சாத்தத் தலைமகள் 
குணம் நினைந்து இரங்கிச்சொல்லிய,௮, 

(ப-ரை:) *மொழிபெயர்பன்மலையிறப்பினும் என்றது, பின்னும் 
செல்லும்வழியைநோக்கி, ot - று, (௧) 

௩௨௨, | நெடுங்கழை முளிய வேனி னீடிக் 

| கடுங்கதிர் ஞாயிறு கல்பகத் தெறுதலின் 

- வெய்ய வாயின முன்னே யினியே 

' யொண்ணுக லரிவையை யுள்ளுதொறும் 

திண்ணிய வாயின சுரத்திடை யாறே,



௧௦௦ ஐங்குறு நாறு, 

எ- து, இடைச்சாத்துச்சண் தலைமசன் தலைமகள்குணம் நினை த்தலில் 

தீனக்குற்ற வெம்மைநீங்யெறுசண்டு சொல்லியது. 

(பி- ம;) மூ, நீட. சண்ணளியாயின, தண்ணளியவாயின, 

கருத். நீக்யெதுகண்டு, (௨) 

௩௨௩, ) வள்ளெயிற்றுச் செந்காய் வயவுறு பிணவிற்குக் 

। கள்ளியங் கடத்திடைக் கேழல் பார்க்கும் 

வெஞ்சு ரச் சவலை நீந்தி' 

வந்த நெஞ்சநீ நயந்தோள் பண்பே, 

எ.து, இடைச்சாத்துச் தலைமகள்குணம்ஙகினைந்த தலைமகன், * அவள் 

பண்புவந்சன * என உவந்து தன்னெஞ்ற்குச் சொல்லியது, (௬) 

௩௨௪. எரிகவாற் துண்ட வென். றாம் நீளிடைச் 

சிறிதுகண் படுப்பினுங் காண்குவென் மன்ற 

ஈள்ளென் கங்கு னளிமனை நெடுநகர் 

வேங்கை:வென்ற ஈணங்கிற் 

றேம்பாய் கூந்தன் மா௮ யோனே. 

எ-து, பிரிந்துவக் தலைமகன் தலைமகளை “லம்பாசாட்டக்கண்டதோழி 

' இவள்குணத்தினைமறக்து அமைக்தவாறு யாது” என வினவினாட்கு அவன் 

சொல்லிய த. (௪) 

௩௨௫, வேணி. லரையத் ae வெர்இப் 

Qasiuite w somes நர் buss 

தெம்வெல் காதலி பண்புதுணைப் பெற்றே, 

எ-து, : பிரிந்துவந்ததலைமகன், *சுரச்தின்வெம்மை எங்கனமாற்றி 

னீர்' என்ற தோழிக்குச்சொல்லிய து, 

(பி-ம்:) மூ. துணைபெற்றே, (@) 

௩௨௬. அழலவிர் நனந்தலை நிழலிடம் பெழு.து 

மடமா னம்பிணை மரீயொடு தரங்க 

நீர்மருங் கறுத்த நிரம்பா வியவி 

னின்னா மன்ற ரமே 

யினிய மன்றயா னொழிந்தோள் பண்பே, 
எ.து, இடைச்சுரத்துவெம்மை ஆற்றானாயெதலைமகன் தலைமகள் 

குணம்நினைந்து நொந்து சொல்லியது, (௬)



௩--இடைச்சுரப் பத்து, ௧௦௧ 

௩௨௭, பொறிவரிதச் தடக்கை வேத லஞ்சிச் 

சிறுகண் யானை நிலர்தொடல் செல்லா 

வெயின்முளி சோலைய வேயுயர் ஈரனே 

யன்ன வாரிடை யானுக் 

தண்மை செப்தவிக் சகையோள் பண்பே, 

எ. து, பிரிந்ததலைமகன் இடைச்சரத்தின்௧ண் தலைமகள்குணம்நினை 

6) இரங்கச் சொல்லிய. 

(ப - ரை;) : சிறுகண்யானைநிலக்தொடல்செல்லா? என்பதுமு ற்று, 

(பி-ம்;) மூ. வேகல், வெயின்முனி, (௪) 

௩௨௮, .நண்மழை தளித்தென நறுமலர் தாய், 

தண்ணிய வாயினும் வெய்ய மன்ற 

மடவர லின்றுணை யொழியசக் 

கடமுதிர் சோலைய காடிறர் தேற்கே, 

எ-து, 'மழைவீழ்தலாம் சுரம் தண்ணென்றது, இனி வருத்தமின்றிப் 

போகலாம் ' என்ற உழையா்ச்குச் தலைமான் சொல்லியது. 

(பி-ம்:) ஞூ. சாடிறந்தோற்கே. (௮) 

௩௨௯. MMU LPs கற்ற பாழ்படு ஈனந்தலை 

வெம்முனை யருஞ்சுர நீந்த ஈம்லமாடு 

மனதரு வ துகொ Car Os DO sig. 

sul 33 நிலைய வாக 

வொழிந்தோள் கொண்டவெ னுங்கெழு கெஞ்சே, 

எ. து, இடைச்சுரச்சின்சண் மீளலுறும்நெஞ்சினைகொக்.து தலைமகன் 

உழையர்க்குச் சொல்லியது. 

(பிம்) மூ. ஊங்கெழுகெஞ்சே, (௯) 

௩௩௦. வெர்துக ளாகிய Cand par bis 

வந்தன சாயினு மொழிதினிச் செலவே 

யழுக கண்ண ளாய்கலஞ் Ram Sud 

கதிர்தெறு வெஞ்சுர நினைக்கு 

மவிர்கோ லாய்தொடி யுள்ளத்தப் படரே. 

எ- து, பிரிந்ததலைமகன் இடைச்சு ரத்தின்சண் தன் நெஞ்சிற்குச் சொல் 

வலியது. (௧௦) 

இடைச்சரப்பத்து முற்றிற்று 
_ ஆட



௧௦௨ ஐங்குறு நாறு, 

௩௪. -தலைவியிரங்கு பத்து, 

(டி-ம்2 இரங்குப்பத்த. 

  

௩௩௧, அம்ம வாழி தோழி யவிழிணர்க் 

கருங்கான் மராஅ௮தீது வைகுசினை வான்பூ 

வருஞ்சுரஞ் செல்லு ரொழிந்தோ ர௬ள்ள 

வினிய கமழும் வெற்பி 

னின்னா தென்ப வவர்சென்ற வாறே, 

எ- து, தலைமசன்பிரிந்துழி, * செல்லும்வழியிடத்து மலையின் உள 

சாகியகாற்றத்தால் ஈம்மைகினை தத முடியச்செல்லார், மிள்வரோ' எனச்கேட்ட 

தலைவிக்கு * அவர் முடியச்சென்றார் ” என்பதறிந்த இரங்கச் தோழிகூறிய ௮. 

(ப -ரை:) சென்றசரம் பிரிந்தார் தத்தந்துணைவியரை நினையும்படி 

வெறிகமழும் மலரையுடைச்சாகலும் செலற்கருமையால் இன்னாமையுடை 

மையும் தலைவி இரங்குதற்காக் காரணமாயின. ௭ - று, 

(பி-ம்:) மூ. வெஞ்சினைவான்பூ. ப. காரணமாயித்று, (௪) 

௩௩௨. அம்ம வாழி தோழி மடென்னதூஉ 

மறனில மூன்ற தாமே விறன்மிசைக் 

குன்றுகெழு கானதத பண்பின் மாக்கணங 

கொடிதே காதலிப் பிரிதல் 

செல்ல லைய வென்னா தவ்வே. 

எ-து, பிரிந்ததலைமகன், *ஈ.ரச்திடைக்கழியச்சென்றான் ” என்பது 

கேட்ட சலைமகள் அங்குள்ளமாக்களை நொந்து தோழிக்குச் சொல்லியது. 

(பி-ம்:) மூ. மான்சணம், என்னாவவ்வே. (௨) 

௩௩௩. ௮ம்ம வாழி தோழி யாவதும் 

வல்லா கொல்லோ தாமே யவண 

கல்லுடை ஈன்னாட்டுப் புள்ளினப் பெருர்தோ 

QUIT Dt துணைபுணார் துறைதும் 

யாங்குப் பிமிக் துறைதி யென்னாதவ்வே. 

எ.ஃது, புட்களை கொந்து சொல்லியது. 

(பி-ம்;) மூ, வல்லார் கொல்லோ, என்னா வவ்வே. உறைதியென்னு 

மாழே, (௧)



௩௩.--தலைவியிரங்குப் பத்து, SOR. 

௩௩௪. அம்ம வாழி தோழி சிறியிலை 

நெல்லி நீடிய கல்காய் கடத்திடைப் 

பேதை நெஞ்சம் பின்செலச் சென்றோர் 

கலலினும் வலியர் மன்ற 

பல்லித மூண்க ணழப்பிரிந் தோரே, 

எது, பிரிவுட ஆற்றாளாகய தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லியது. 

(ப-ரை)  பல்லிதமுண்கண் அழப்பிரிந்தோர்' என்றது, தாம் குறிதத 

எல்லைக்கண்வாராது நீட்டி ச்சாரென்பதாம். 

(பி-ம்:) மூ. பின்படச்சென்றோர். (௯) 

௩௩௫. அம்ம வாழி தோழி நம்வயி 

னெய்த்தோ ரன்ன செவ்விய வெருவை 

கற்புடை மருங்கிற் கடுமுடை யார்க்குங் 

காடுநனி கடிய வென்ப 

நீடி. யிவண்வருார் சென்ற வாறே, 

எ- து, தலைமசன் சென்ற சு ரத்தினிடத்.அச் கொடுமை பிறர்கூறக்கே 

ட்ட தலைமகள் ஆற்றாது தோழிக்குச்சொல்லிய௮, 

(பி.ம்;) மூ. இவண்வருவர் சென்றவாறே. 

கருத், சகடுமைபிதர். (௫) 

௩௩௭. அம்ம வாழி கோழி நம்வயிற் 

பிரியலர் போலப் புணர்ந்தோர் மன்ற 

நின்றதில் பொருட்பிணி முற்றிய 

வென்.நாழ் நீடிய உரனிறந் தோரே, 

எ- து, பிரிவதற்குமுன்பு தங்களுடன் அ௮வனொழுகயஇறம் நினைந்து 

தலைமகள் தோழிக்குச்சொல்லியது, (௬) 

௩௩௭௪, அம்ம வாழி தோமி ஈம்வயின் 

மெய்யுற விரும்பிய கைகவர் மூயக்கினு 

மினிய மன்ற தாமே 

பனியிருங் குன்றஞ் சென்றோர்க்குப் பொருளே. 
எ - து, தலைமகன் பொருள்வயிற்பிரிக்துழிச் தன்முயக்கும் அவற் 

குப் பிற்காலத்துப் பொருள்சிறந்ததெனத் தலைவிஇரக்கத் தோழிக்குச் 

சொல்லியது. (er)



௧௦௪ | ஐங்குறு நாறு. 

mm. அம்ம வாழி தோழி சார 

லிலையில மலர்ந்த லோங்குநிலை யிலவ 

மலையு௮ தீயிற் சுரமுதற் மோன்றும் 

பிரிவருங் காலையும் பிரித 

an gue லுகர்தங் காத லோரே, 

எ.து, தலைமசன் பிரிக் அழி, : இச்சாலததேபிரிந்தார” எனத் தலைமகள் 

இ.ரங்கிச் சொல்லிய,௪, 

(பி-ம்:) மூ. வல்லினர். (௮) 

௩௩௯. அம்ம வாழி தோழி கிறியிலைக் 

குறுஞ்சினை வேம்பி னறும்பழ மூணீஇய 

வாவ MEE GF orev] 

மின்.றுகொ ரோழியவர் சென்ற நாட்டே, 

எ- து, தலைமகன் குறித்த பருவவரவின்கண் மாலைப்பொழுஅுகண்டு 

ஆற்றாளாகியசலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லிய, 

(பி-ம்;) மூ. உகுச்குமாலை. உவச்குமாலை, இன்றுகொல்காதலவர், (௯) 

௩௪௦, அம்ம வாழி தோழி காதல 

ருள்ளார் சகொன்னா மருளுற் றனங்கொல் 

விட்டுச் சென்றனர் நம்மே 

தட்டைத் தீயி னூாரல ரெழவே, 

எ- து, தலைமகன் பிரிந்துழி, ' கடி.தின்வருவர்? என ஆற்றியிருக்த 

தலைவி அவன் நீட்டித் அழி ஆற்றா அ தோழிச்குச்சொல்லியது, 

(பீ-ம்;) கருத். அவாநீட்டித்துழி, (௪௦) 

தலைவியிரங்குபத்து முற்றிற்று. 
_... ௮௨௨ 

௩௫.--இளவேளிற் பத்து. 

  

BPS, அவரோ வாரார் தான்வந் சன்றே 

குயிற்பெடை யின்குர லகவ 

வயிர்க்சேழ் நண்ணற ஸுடங்கும் பொழுதே,



௩டு.--இளவேனிற் பத்து. ௧௦௫ 

எ.து, தலைமகன்பிரிந்துழிச் குறிச்சபருவம் வரக்சகண்ட தலைமகள் 

சொல்லிய 2, 

இனி வருகன்றபாட்டு ஒன்பதிற்கும் இது ஓக்கும், 

(பி-ம்;) கூ, அறலடங்கும். (௧) 

௩௪௨, அவரோ வாரார் தான்வர் தன்றே 

சுரும்புகளிக் தாலு மிருஞ்சினைக் 

கருங்கா ுணவங் கமழும் பொழுதே, (௨) 

௩௪௩. அவரோ வாரார் தான்வர் தன்றே 

இணிகிலைக் கோங்கம் பயந்த 

வணிிகு கொழுமுகை யுடைபயும் பொழுதே. (௩) 

௩௪௪. அவரோ வாரார் தான்வர் தன்றே 

நறும்பூங் குரவம் பயந்த 

செய்யாப் பாவை கொய்யும் பொழுதெ. (௪) 

௩.௪௫, அவரோ வாரார் தான்வர் தன்றே 

புஅப்பூ வதர அடக் 
கதுப்பற லணியுங் காமா பொழுதே, 

(பி-ம;) ஞூ, புஅப்பூ வரா ரூஅய்ச். (௫) 

௩௪௬. அவரோ வாரார் நான்வர் தன் றே 

மஞ்சினைப் பாதிரி wrevt 5a) gen ச் 

செங்க ணிருங்குயி லறையும் பொழுதே, 

(பி-ம்:) மூ. பாதிரியலர்த்சென, (௬) 

௩௪௭, அவரோ வாரார் தான்வர் தன்றே 

Gus fh mens யிளுலை பொலியப் 

பொரிப்பூம் புன்கின் முறிதிமிர் பொழுதே, 

(பி.ம்;) மூ. பொரியபூம் புன்சன். (௪) 

௩.௪௮. அவரோ வாரார் தான்வர் தன்றெ 

வலஞ்சுரி ம.ரா௮ம் வேம்ந்துகம் 

மணங்கமழ் தண்பொழின் மலரும் பொழுதே, (9) 
கச்ச



௬0௭ 

Fin, 

ஐங்குறு நாறு, 

அவரோ வாரார் தான்வர் தன்ே ற 

பொரிகான் மாஞ்சினை புதைய 

வெரிகா விளக்தளி ரீம் பொழுதெ, (௯) 

அவரோ வாரார் கான்வந் தன் ற 

வேம்பி ஜனெண்பூ a றைப்பத் 

தேம்படு களவியவர் தெளிக்கும் பொழுதே. (௧௦) 

இள வேனிற் த தூ முற்றிற்று, 

_._. ௮௨௨ 

௩௭ வரவுரைத்த பத்து. 
a 

அத்துப் பலவின் வெயிறின் இறுகா 

யருஞ்சாஞ் செல்வோ ாருந்தினர் கழியங் 

காடுபின் னொழிய வர்கனர் தீர்கினிப் 

பல்லிக ழழண்கண் படச்தைநின் 

னல்லெ isl DOM வாடிய நிலையே, 
i 

எ.து, பிரிந்த தலைமசன்வரவணர்ந்த சோழி தலைமகட்குச் சொல்லி 
(ச ய. 

(பி-ம்) மூ. சரன்செல்வோர்வருக்கினர்கழியும், (௧) 

௩௫. விழுக்கொடை in maui வில்லிடத் தொலைந்தோ 

Craps gor ஈக வன்ன விழுப்பிணர்ப் 

பெருங்கை யானை யிநஞ்சின முறைக்கும் 

வெஞார மரிய வென்னார் 

வற்கனர் தோ மிங் நாத லோரே. 

இஅவுமது. 
(பப - ரை) *வெஞ்சாம் அரிய என்னார் வந்தனர்? என்றது, இன்று 

இடையிலே தக்சாது வந்தனர், எ-று. (௨) 

௩௫௩, எரிக்கொடிக் கவைஇய செல்வரை போலச் 

சுடர்ப்பூண் விளங்கு மேந்தெழி லகல 

நீயினிது முயங்க OU Boor 

பாயிருஞ் சோலை பலையிறந் தோரே, 

இதுவுமத, (௬)



௩௬--வரவுரைத்த பத்து. ௧௦௭ 

OF, ஈர்ம்பிணவு புணார்சு செர்கா யேற்றை 

மறியுடை பான்பிணை கொள்ள ரது கழியு 

மரிய எரன்வர் தனரே 

தெரியிமை யரிவைகின் பண்புகா விரைம்மீத, 

இதுவும,௮, (௪) 

௩௫௫. திருந்திழை யரிவை நின்னல முள்ளி 

பருஞ்செயற் பொருட்பி.னி பெருந்திரு வுறுகெனச் 

சொல்லாது பெயர்கர் தேனே பல்பொறிச் 

தறுகண் யானை தரிசு ௩ 

நெறிவிலங் ககர கானம் கானே, 

எ- து, நினைந்த எல்லைபளவும் பொருண்முற்றிசில்லாது பெற்றபொருள் 

கொண்டு தலைவியைஙினைர். ௪ மீண்ட தலைமகன் அவட்குச் சொல்லிய. 

(ப -ரை; :பொருட்பிணி பெருந்திருவறுக? என்றது, மேல் உளதா 

கும் பொருட்பிணி தஇிருவுறுவசாகவெனச் குறிப்பின் வெகுண்டுரைச்௪.து. 

சொல்லா பெயர்தந்தேனே' என்றது, உடன்சென்மோர் விலக்குவமொனச் 

சொல்லாத மீண்டேன், ௭. று, 

(பி-ம்;) மூ. செல்லா, கானஈதானே, | (௫) 

௩௫, உள்ளூ குற் கினிய மன்ற செல்வர் 

யாணை [ரிக்க பொன் புனை கயிற்தி 

ளெளைளெரி மேப்ர்க ஈரத்தை 

யுள்ளம் வாங்கக் தந்தகின் கணனே. 

எ-து, விணைமுற்றி BS co Bait 5 தலைமாண் தலைவிக்கு அவள்குணம் 

புகழ்க்து கூறியது. 
பா-ரை;) *உள்ளம்வாக்கச் தந்த5ன்குணன்” என்ற த, என்னுள்ளம் 

வாங்குதற்பொருட்டு £ சந்தகுணங்கள், cl - 2, 

(பி-ம்:) கூ, உள்ளற்இனிய, (௬) 

௩௫௭. குரவ மலர மாவம் பூப்புச் 

கரன்! கொண்ட கானம் காணுரம... 

வழுங்குச செய்பொழுட் செலென விரும்பிகின் 

னங்கலிழ் பாமை கவின 

வந்தனர் தோமிறங் காக லோரே,



௧0௮ ஐங்குறு நாறு. 

எ-து, பொருள்வயிற்பிரிந்து ஆண்டுறைகன்ற தலைமசன் குறித்ச 

பருவவரவுகண்டு கடி தின்மீண்டுவந்கமை சோழி தலைமகட்குச் சொல்லியது, 

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

பொருட்பிணிச்செலவும் இனிச் செலவெதாக, எ-று, (௪) 

௩௫௮. கோடியர் பன்மலை யிறர் ஈன ராயினு 

நீட விடுமோ மற்றே நீடும்னைந்.து 

துடைக்தொறுந் துடைதீமொறுங் கலங்கி 

யுடைத்தெழு வெள்ள மாகிய கண்ணே. 

எ.து, தலைமகள் ஆற்றாமைசண்டு, பிரிந்தசலைமசன் வந்தனனாகத் 

சோழிசொல்லியது. 

(பி-ம்) மூ. உடைச்சருவெள்ளம், (௮) 

௩௫௯. அரும்பொருள் வேட்கைய மாகிநிற் றுறக்து 

பெருங்க லதரிடைப் பிரிக்த காலைத் 

தவனி நெடிய வாயின வினியே 

யணிபிமை யுள்ளியாம் வருகலி 

னணிய வாயின ஈரத்திடை யாறே, 

எ- து, மீண்டுவந்ச தகேமசன் அவளைப் பிரிகன்றகாலத்துச் சாத்.தச் 

சேய்மையும் வருஇன்றகாலத்து ௮தன் அணிமையுங்கூறிய து. (௯) 

௩௬௦, எரிசுவர்ர் அண்ட வென்ழாழ் நீளிடை 

யரிய வாபினு பெ.ளிய வன்றே 

யவவுறு கெஞ்சங் கவ௮ஈனி விரும்பிக் 

கடுமான் றிண்டேர் கடைஇ 

நெடுமா னோக்கிகின் னுள்ளியாம் வரவே. 

எ-து, வினைஞுற்றி மீண்டுவந்ததலைமசன், 'சு.ரத்சருமைநோக்சா.து 

வந்தவாறு என்னை ' என வினவியதலைமசட்குச் சொல்லியது. 

(பி-ம்2) மூ. கவவானி விரும்ப, சேர்சடவி, (௧௦) 

வரவுரைத்தபத்து முற்றிற்று, 
emf erme



i. OT முன்னிலைப் பத்து. ௧௦௯ 

௩௭-முன்னிலைப் பத்து. 

ட்ட ஆடைப் 

௩௬௧, உயர்கரைக் கானயாற் றவாரமண லகன்றுறை 

வேனிற் பாதிரி விரிமலர் குவைஇத் 

தொடலை தைஇய மடவாரன் மகளே 

கண்ணினுங் கதனநின் முலையே 

முலையினுங் கதவின் றடமென் றோளே, 

எ.து, புணாந்துடன்போடிய தலைமசன் இடைச்சுரம் துக்கண் விளை 

யாட்வெகையாத் பூத்தொடுக்கின்ற தலைமகளைச்சண்டு புகழ அவள் அதற்கு 

நாணிக் கண்புதை் சவழிச் சொல்லியது. 

(பி-ம்;) மூ. உயரதற் கான்யாற் றவிரறல், (௧) 

௩௬௨. பதுக்கைத் தாய வொதுக்கரும் சவலைச் 

தறுகண் யாளை யுறுபகை நினையா 

தியாங்குவம் தனையோ பூர்கார் மார்ப 

வருள்புரி நெஞ்ச முய்த்தர 

விருள்பொர நின்ற விரவி னானே. 

எ.து, சேணிடைப்பிரிர்ச தலைமகன் இடைரிலக்துச்சங்காது இர 

வின்சண்வக்துழி.த் சோழிசொல்லியது. 

(பி-ம்;) ஞூ. பதுக்கைதாய, (௨) 

௩௬௩, சிலைவிற் பகழிச் செந்துவ ராடைக் 

Geri லெயினர் தங்கைகின் முலைய 

சுணங்கென நினைதி நீயே 

யணங்கென கினையுமென் னணங்குறு கெஞ்சே, 

எ.து, புணர்ந்துடன்செல்ன்ற தலைமகன் இடைச்சுரத்துச் தலை 

மகளை நலம்பாராட்டியது, 

(பி-ம்:) மூ. கொலைவல்லெயினர். நினைத்தி, (௯) 

௩௬௪, மூளவுமா வல்சி யெயினர் தங்கை 

யிளமா வெயிற்றிக்கு மிக்நிலை யறியச் 
சொல்லினே னிரக்கு மளவை 

வென்வேல் விடலை விரையா தீமே,



௧௧௦ ஐங்குறு நாறு, 

எ- து, உடன்போக்கு நயந்ததலைமகன் அதனைச்தோழிக்குணர்த்ச 

அவள் முடி.ப்பாளாய்ச் சொல்லியது. 

(பி-ம்;) மூ. நின்னிலையறிய. (௪) 

௩௬(௫. கணமா தொலைச்டுக் தன்னையர் தந்த 

நிணவூன் வல்சிப் படுபுள் ளோப்பு 

ஈலமா ணெயிற்றி போலப் பலமிகு 

ஈன்னல நயவர வுடைனீய 

யென்னோற் றனையோ பாவின் manos, 

எ.து, வரைவிடைவைத்துப் பிரிந்து மீள்சின்றான் இடைச்சுரத்துச் 

குழைத்த மாவின்றளிர்கண்டு சொல்லியது, 

(பி-ம்;) மூ. நிணவூண்வல்சி, அலமர லெயிற்றி போல நலமிச.(௫) 

௩௭௬, அன் ழை வா் (JIC aio டன்னை யென் மொழி 

பசந்தனள் பெரிதெனச் Rats கண்ணை 

கொன்டே கடுகி யாயி சென்ன கூர 

மாறிய வாகுமோ பற்றே 

முறியிணாச் கோங்கம் பயற்க மாற, 

எ.து, தலைமகளைகோக்கி, * இவ்வேறுபாடு பற்றினானாயிற்று ' என்று 

வினவியசெவிலிக்குச் சோழி அற ச்சதொடுநின்ற து, 

(ப-றை) இத மூரன்னாள் அவன்..௩்த சோங்கம்பூவால் விளைந்ததெனப் 

பூத் தருபுணர்ச்ச கூறியவாருயிற்று, இ கருப்பொருளாற் பாலை, 

(பி-ம்:) மூ. அரியவாகுமோ. பயநக்சமார்பே, (௬) 

௩௬௭. பொரியரைக் கோங்கின் பொன்மருள் பசுவி 

விரியிணா வேங்கையொமி வேறுபட devi A 

விரவுமல ரணந்க வேனிற் கானயாறறுக் 

தேரொடு குறுக வந்தோன் 

பேரொடு புணர்ச்தன் றன்னையிவ ளுபி3ர, 

எ-து, நொதுமலர் வரைவின்கண் தோழி செவிலிக்கு அறத்தொடு 

நின்றது. 

(ப-ரை;) *கான்யாற்றுத்தேரொடு குறுகவந்தோன் £ என்றது, கான் 

யாற்று யாங்கள் ௮ழுக் துழிச் குறுகவந்சோன், ௪ - று, எனவே புனறரு 

புணர்ச்சி கூறியவாருயிற்று, $ பேரொடு புணர்க்சன்று இவளுயிர்' என்ற து, 

அன்.றுதொட்டு இன்னான் தந்த உயிரென அவன்பேரொடுபட்ட து இவளுயிர், 

எஃறு, இது காலத்தாற் பாலை, 

(பி-ம்) மூ. வேறுபட்டுமிலைச்டி, இவள் கவினே, (er)



௩௭.--முனனிலைப் பத்து, கக்க 

௩௬௮, ar Arey Af Mal அரழ்சுமி பன்மலர் 

பொரிப்பூம் பூற்கின் புகர்கிழல் வ PG HB 

தண்பக மேவேணி மின்ப அகர்ச்சி 

ியம்பொடு கொண்டமூமா பெருமகன் 

னம்மெ.லே ஈதி யிவில ளெனினே, 

எது, “வேளிற்சாலக்து நம்மொடு விளையாட்டுறகர வருவல்?” என்று 

பருவஙகுறித்துப் பிரியலு.ற்றதலைம்கற்ருத் சோழி கூறியது, 

(11 - Gon)  அம்மெலோது அ திவிலளெனின் இன்பறுகாச்சி எம்மொடு 

கொண்மோ' என்றது, ம் வருந்துணையும் இவள் ஆற்றியுளளாயின், எம்மொடு 

அசர்ச்சி கொள்வீராமினென மறுத்தவாறு, 

(பி-ம்;] ஞூ. ஈஎழ்இழிபன்மலர், அழிவிலளெனவே. (௮) 

௩௬௯, வளமலா தலைம்சு வண்டுபடு நறும்பொழின் 

முளைநிரை (lp aia (leva ரு த்தியொடு கெருநற் 

கு Ob செய்கை யென்ப வலரே 

oa Hor Gidoor நிறையும் பூ 

பருவ மாக்குயிற் கெளவையிற் பெரிதே. 

ஃ து, பரதிதையொருத்தியுடன் பொஜழிலகத்துச் திங்கிவந்த தலை 

மகன் தலைமகள் வினாயவழி, ₹*யாரையும் ஆறியேன்' என்றானாக அவள் 

கூறியது, 

(ப -ரை:) இது பாலைக்குரித்தாகிய வேணிற்கண் நிகழும் குரவும் குயி 

லும் கூறுதலாற் பாலையாயிற்று, 

(பி-ம்:) மூ, கெருகை, ஈீள் சனையறையும், (௯) 

௩௨௪௦, வண்சுனைக் கொள்கின் றண்சமழ் படலை 

DADO வண்டின் பெருங்கிள மொய்ப்ப 

நீநயந் துறையப் பட்டோள் 

யாவ ளோவெம் மறையா இமே, 

எ.து, பரத்தையொருத்திக்குப் பூவணணிந்தானென்பது கேட்ட தலை 

மகள், அதில்லை என்று மறைக்குந்தலைமகற்றாக் கூறிய. 

(ப-மை;) இது, பாலைக்குரிய கருப்பொருளாகிய கோங்குகூறினமை 

யால், பாலையாயிற்று, 

(பி-ம்;) மூ. நயந்துலைய, யாரளோ, (௧௦) 

முன்னவிலைப்பத்து முற்றிற்று, 
—o}-——



௩௮.--மகட்போக்கெயவழித் தாயிரங்கு பத்து, 

(பி-ம்; தாயிரங்கெயபத்து, தாயிரங்குப்பத்து, 

  

* ௩௪௧, மள்ளர் கொட்டின் மஞ்ஜை யாலு 

மூயர்நெடுங் குன்றம் படமழை தலைஇச் 

௬ரஈனி யினிய வாகுக தில்ல 

வறகெறி யிதுவெனத் தெளிர BO) ayeor 

பிறைநுதற் குறுமகள் போகிய க்கே. & rai 

(பி-ம;) மூ. கொட்டுமஞ்ஞை. (௧) 

௩௨௭௨. என்னு முூள்ளினள் கொஷ்மீலா தன்னை 

நெஞ்சுணத் தேற்றிய வஞ்சினச் காளையொ 

டழுங்கன் மூதா ரலசெழச் 

செழும்பல் குன்ற மிறர்தவென் பகளே, 

(பிம்) ஞூ. அழுங்கின்ஞூதூர், (௨) 

௩௭௩. ஈனைத்தொறுங் கலிழு மிடும்பை யெய்துக 

புலிக்கோட் பிழைக்க கவைக்கோட்டு மூ.துகலை 

மான்பிணை யணைதர வாண்ஷஞூால் விளிக்கும் 

வெஞ்சர'மென்பக ளுப்த்த 

வம்பமை வல்வில் விடலை தாயே, 

எ-து, தலைமகளைத் தலைமகன் கொண்டுகழிக் ௪ கொடுமைகினைகந் து 

நற்றாய் சொல்லியது. 

(ப-ரை:;) இவட்காக யான் பட்டதுயரம் ௮வன்றாயும் படவேண்டும், 

௭-௪. (5) 
௩௭௪. பல்லாம் நினைப்பினு ஈல்லென் DN Lp 

மீளி முன்பிற் காளை காப்ப 

முூடியகம் புகாறுக் கூந்தலள் 

| ககவ.னு மறியாக் காடிறர் தோளே, 

டக ஆழ்வார்திருநகரி ஸ்ரீ தேவர்பிரான்௧கவிராயரவர்கள் வீட்டுக் கை 
யெழுத்துப்பிரதியில் இந்சச்செய்யுளும் அடுத்,சசெய்யுளும் காணப்படவில்லை; 
இவைகள் இருத்தற்குரிய இடத்தில் * வயக்குகதர் ஞாயிறு திருகலி னீரறுபு, 
கயந்துக ளாகிய வியக்சபு கொள்கையொ, டின்னா வாயினு மினிய வாகுக, 
காதல னயந்துபா ராட்டவென், மார் மடப்பிடி. போகிய சாரனே,” என்னும் 
செய்யுளொன்றுமே எழுதப்பட்டிருந்ச த, 

 



௩_௮.--மகட்போக்கியவழித் தாயிரங்குபத் து. ௧௧௩. 

எ- தூ, தலைமகள் உடன்போயஉழி அவள் இளமைநினைந்து இரக்கி s 

தாய் கூறியது. (௪) 

௩௭௫, , இதுவென் பாவை பாவை,.யிதுவென் 

ப னலமரு நோக்கி னலம்வரு சுடர்.நுதற் 

பைங்கிளி யெடுக்க பைங்கிளி யென்றிவை 

காண்டொறுங் காண்டொறுங் கலங்க 

நீப்னெ ளோவென் பூங்க ணோபிள. 

எ-து, சேரியும் ௮யலும் தேடிச் காணாதுவக்தாரைக் கண்டு தலைமகள் 

தாய் சொல்லியது. 

(பீ-ம்;) ஞூ. “*இதுவென் பாவைக் இனியான் பாவை, யிதுவென் 

பைங்கிளி யெடுத்த பைங்கிளி, யிதுவென் பூவைக் 

இனியசொற் பூவையென், தலம்வரு கோச்கினலம்வருஞ் 

சுடர்.நுதல், சகாண்டொறுக் சாண்டொறுக் சலங்இ, நீங் 

இன ளோவெள் பூங்க ணோளே.”” (௫) 

௩௭௬. நாடொறுளற் கலிமு மென்னினற மிடைநின்று 

காபெடு தீயிற் கனலியர் மாகோ 

நல்வினை நெடுநகர் கல்லெனக் கலங்கப் 

பூப்புரை யுண்கண் LNT 

போக்கிய புணர்ச்த வறனில் பாலே, 

எ.து, சலைமகள் போயவழி நற்றாய் விதியைவெகுண்டு சொல்லியது. 

(பிம்) மூ. கனவிய, போய. (௬) 

௩௭௪௭௪. நீர்கசைக் கூக்கிய வுயவல் யானை 

யியம்புணர் 'தூர்பி BBN EH Ut HOE 

சென்றனண் மன்றவென் மசளே 

பந்தும் பாவையுங் கழங்குமெமக் கொழித்தே, 

எ- து, தலைமகள் உடன்போயவழி அவள் பக்துமுதலாகயகண்ட நற் 

ரூய் கலங்கச் சொல்லிய. 

(பி-ம்;) மூ, பந்துபாவையும். கருச். போகியவழி, (௪) 

௩.௭௮. செல்லிய முயலிப் பா௮ய சிறகர் 

; வாவ ஓகக்கா மாலையாம் புலம்பப் 

போகிய வவட்கோ நோவேன் றேபொழித் 

தணையிலள் கலிழு நெஞ்சி 

னிணையே ருண்க ணிவட்குநோ வதுவே, 

€@



௧௧௪ ஐங்குறு நூறு; 

எ - து, தலைமகள் உடன்போயவழி அவள்தோழியாற்ராமைசண்டகஈற் 
ராய் சொல்லிய த. 

(பி-ம்:) மூ. முயலின், உவச்குமாலை, (௮) 

௩௭௯, தன்னம ராயமொடு ஈன்மண mare Ag 

னினிதார் கொல்லோ தனக்கே: பனிவரை 

யினக்களிறு வழங்குஞ் சோலை 

வயக்குறு வெள்வே லவற்புணர்ந்.து செலவே. 

எ- து, புணர்க்தடன்போகயவழித் தோழி அற,ச்தொடுநிற்பக்கேட்ட 

நற்றாய், '௮,சனை முன்னேயறிவித்து காம் மணம்புணர்த்த ஒழுகாது போயி 

னள்” என கொந்து சொல்லியது, (௯) 

௩௮0, அத்த நீளிடை யவஜனொடு போகிய 

மூதீதேர் வெண்பன் முகிம்சகை மடவர 

ரய ரென்னும் பெயரே வல்லா 

றெடுத்தேன் மன்ற யானே 

கொடுத்தோர் மன்றவவ ளாயத் தோசே. 

எ- து, தலைமகள் உடன்போகயவழிச் தெருட்வொர்க்குச் செவிலித்தாய் 

சொல்லிய த, 

(பி-ம்;) மூ. தாய ளென்னும் பெயரே னல்லாறு, (௧௦) 

மகட்போக்கியவழித் தாயிரங்குபத்து முற்றிற்று. 
௮௨௨ 

௩௯--உடன் போக்கின்௧ண் இடைச்சுரத் 

அரைத்த பத்து, 

  

௩௮௧. பைங்காய் நெல்லி பலவுடன் மிசைந்து 

செங்கான் மராஅ௮த்த வரிகிழ லிருந்தோர் 

யார்கொ ஒளியர் தாமே வார்சிறைக் 

குறுங்கான் மகன்றி லன்ன 

வுடன்புணர் கொள்கைக் காத லோரே, 

எ- து, உடன்போக்சன்சண் இடைச்சுரத்துக் சண்டார் சொல்லியது, 

(பி-ம்;) மூ, குறுங்கானசன்றில். (௧)



௯.-இடைச்சுரத்துரைத்த பத்து. SER 

yore Sint as கண்ணள் வெள்வேற் ௩௨௮௨. 

DRG BS Lp D காளையொ டருஞ்சாங் கழிவோ 

ளெல்லிடை யசைர்த கல்லென் ௪£.றார்ப் 

புனையிழை மகளிர்ப் பயர் 

மனைகெழு பெண்டிர்க்கு கோவுமார் பெரிதே, 

எ து, தலைமகள் இடைச்சுரத்தினது ஊரின்கண் எல்லிடைத் தங்கிய 

வழி அவ்வூர்ப்பெண்டிர்பார்ச்து இரங்குதல் கண்டார் சொல்லியது, (௨) 

௩௮௩, கோட்ஈரும் பரற்று நாட்சாரத் தமன்ற 

நெடுங்கான் மரா த்துக் கு.றுஞ்சினை பற்றி 

வலஞ்சுரி வாலிணர் கொய்தற்கு கின்ற 

மள்ள னுள்ள மகிழ்கூர்ட் தன்றே 

பஞ்சாபப் பாவைக்குக் தனக்கு 

மஞ்சாப் கூந்த லாய்வது கண்டே, 

எ- து, உடன்போகிய தலைமகள் தலைமகன் வளைச்ச சகொம்பிற்பூச் 

கொண்டு தனக்கும் பாவைக்கும் வகுச்சச் கண்டார்கூறிய த, 

(பி-ம்;) மூ. ஆய்வஅகொண்டே. (௬) 

௩௮௪, சேட்புல முன்னிய வசைக உடை யக்கணிர் 

அம்மொன் றநிரர்கனென் மொழிவ லெம்கூூர் 

யாய்ஈயந் தெடுத்த வாய்ஈலங் சுவின 

வாரிடை பிறந்தன ளென்மி 

னேரிறை முன்கையென் ஞயத் தோர்க்கே, 

எ- து, உடன்போகிய தலைமகள் ஆண்டு எதிர்வரும் அந்தணர்க்குச் 

சொல்லிய த. 

(பி-ம்:) ரூ. விளைகடை, தாய்ஈயந்செடுச்ச. 

௩௮௫. 

நலங்கவின்பெற, (௪) 

கடுங்கட் காளையொடு நெடுந்தே ரேறிக் 

கோள்வல் வேங்கை மலைபிறக் கொழிய 

வேறுபல் லருஞ்சு.ர மிறந்தன ளவளெனக 

கூறுமின் வாழியோ வாறுசென் மாக்கள் 

நற்றோ ணயந்துபா ராட்டி 

யெற்கெடுத் திருந்த வறனில் யாய்க்கே,



௧௧௭௬ ஐங்குறு நூறு. 

- து, வரைவுமறுத்துழி உடன்போய தலைமகள் இடைச்சுரத்துச் 

சண்டாரை, (யான் போடின்றபடியை யாய்க்கு நீர் கூறவேண்டும்” எனச் 

சொல்லிய த. 

(பீ -ம்:) மூ. வேங்கையமலை, வேரன் மலருஞ்சுரமிறந்தனளென,. (8) 

௩.௮௬. | புன் நண் யானையொடு புலிவழங கத்த 

ஈயற்த நாதலற் புணாந்துசென் உனளே 

நெடுஞ் வர் ஈல்லின் பருண்ட 

விடிம்பை un} oral esr கடுஞ்ரூன் மகளே. 

எ-து, புணாந்துடன்போடய தலைமகளை இடைச்சுரத்துக் சண்டார் 

அவள் தாய்க்குச் சென்று கூறிய, (௬) 

௩௮௪. றம்! [ரி யருமறை ஈவின்ற நாவிற் 

நிறம்புமி கொள்கை யக்கணிர் தொழுவலென் 
Cc € c ர 

ஹஷொண்டொடி வினவும் பேதையம் பெண்டே 

கண்டனெ மம்ம ஈரத்திடை யவளை 

பின்றுணை யினி*பா ராட்டக் 

கு ன்றுயாபிறங்கன் மலையிறத் தோளே. 

எ.து, பின்சென்ற செவிலியால் வினாவப்பட்ட அந்தணர் அ௮வட்குச் 

சொல்லிய த. 

(பிம்) ரூ. அவளே. இறந்தோரே. (௭) 

௩௮௮. கெருப்பவிர் கனலி யுருப்புச் தினந் கணியக் 

கருங்கால் யாத்து வமிநிழ லிரீஇச் 

சிறு வரை யிறப்பபிம் காண்குவை செறிதொடிப் 

பொன்னேர் மேனி மடர்கையொடு 

வென்வேல் விடலை முன்னிய பரனே. 

எ-து, சேடிச்சென்ற செவிலிக்கு இடைச்சு.ரத்துக்சண்டார் அவளைக் 

சண்ட இறம் கூறியது. 

(பி-ம்) மூ. ஒருப்பவிர்கனவி, யாத் சவரிநிழலசைஇ, 

காண்டி செறிதளிர, வென்வேலண்ணல், (௮)



FO. OS TAs ப தன. ௧௧௭ 

௩௮௯, செய்வினைப் பொலிச்கத செறிகழ னோன்றுண் 

மையணற் காளையொடு பைய வியலிப் 

பாவை யன்னவென் ஞப்தொடி. மடர்தை 

சென்றன ளென்றி ரைய 

- வொன்றின வோவவ எஞ்சிலம் படியே. 

எ-து, பின்சென்ற செவிலித்தாய், வினவப்பட்டோர், : சண்டோம்” 

என்புழிச் சொல்லியது, (௯) 

௩௯௦, நல்லோ ராங்கட் பரந்துகை தொழுது 

பல்லூழ் மறுகி வினவு வோயே 

இண்டோள் வல்விற் காளையொடு 

கண்டனெ மன்ற TT BOO யாமே, 

எ- து, பின்சென்றத செவிலித்தாய் பலரையும் வினாவக்சண்டோர் தாம் 

சண்டவாறு அவட்குச்கூறியது, 

(பிம்;) மூ. நல்லோரங்கட்பரிந்து, மறுகின், (௪௦) 

உடன் போக்கின௧ண் இடைச்சுரத் 

அரைத்தபத்து முற்றிற்று. 

  

௪௦.மறுதரவுப் பத்து. 

  

௩௯௧, மறுவி றாவிச் சிறுகருங் காக்கை 

யன்புடை மரபினின் களையோ டாரப் 

பச்ளுன் பெய்த பைக்கிண வல்சி 

பொலம்புனை கலத்திற் றருகுவென் மாதோ 

வெஞ்சின விறல்வேற் காளையொ 

டஞ்ச லோதியை வரக்கரைந் இமே. 

எ. து, உடன்போயெ தலைமகள் மீடற்பொருட்டுத் தாய் காகத்திற்குப் 

ப. ராய்க்சடன் உரைத்தது. 

(பி-ம்;) மூ. கரைந்தி௰மே, (௪)



SEQ OD IG LO! MT £0. 

௩௯௨, வேய்வ௱னப் பிழற்க தோளும் வெயிறெற 

வாய்கவின் ஜொலைந்த நதலு நோசகிப் 

பரியல் வாழி தோழி பரியி 

னெல்லையி லிடும்பை தரூ௨ 

ஈல்வரை காடனொடு வந்த மாறே. 

எ- து, உடன்போய் மீண்டுவந்த தலைமகள், வழிவால்வருத்தங் கண்டு 

ஆற்றாளாய சோழிக்குச் சொல்லியது, “ 

(பி-ம்:) மூ. பிரியல்வாழி, பிரியின், வந் தவாறே, (௨) 

௩௯௩, அறந்ததற் கொண்டு துயரடச் சா 

யறம்புலந் ர] பழிக்கு மளைக ணுட்டி. 

Quy way நெஞ்சிற் சேம ராக 

வந்தன ளோகின் மகளே 

வெர்இறல் வெள்வேல் விடலைஞுச் துறவே. 

எ- து, உடன்போய்த் தலைமகள் மீண்வெக்துமி அயலோர் அவள் 

தாய்க்குச் சொல்லிய. 

(பி-ம்;) மூ. துறக்சசற்கொண்டும். உண்ணணுட்டி. வெஞ்சினவெள் 

வேல். (௯) 

௩௯௪. , மாண்பிவ் கொள்கையொடு மயங்குதுயர் செய்த 

வன்பி லறணு மருவிற்று பன்ற 

வெஞ்சுர மிறர்க வஞ்சி லோதிப் 

। பெருமட மான்பிணை யலைத்த 

| சிறு நதற் குறாமகட் காட்டிய வம்மே, 

எ.து, உடன்போய்ச் தலைமகள்வந்துழித் தாய் சுற்றத்தார்க்குச் 

சொல்லிய த. 

(பி-ம்;) மூ. அருளின்று. (௪) 

௩௯௫. முளிவயிர்ப் பிற்கு வளிவளர் கூரெரிச் 

சுடர்விடு நெடுங்கொடி. விடர்முகை முழங்கு 

மின்னா வருஞ்ஈரர் தீர்ந்கன மென்மெல 

வேகுமதி வாழியோ குறுமகள் போதுகலந்து 

கறங்கிசை யருளி வீழும் 

பிறங்கிருஞ் சோலைஈம் மலைகெழு காட்டே, 

எ- து, உடன்போய் மீள்கன்ற தலைமகன் தலைடகட்குச் சொல்லியது. ()



FO மறுதரவுப் பத்து. க்கஸ் 

௩௯௬. i புலிப்பொறி வேங்கைப் பொன்னிணர் கொய்துகின் 

கறுப்பய லணிபு மளவை பைபயச் 

சுரத்திடை யயர்ச்சியை யாறுக மடந்தை 

கல்கெழு கிறப்பி னம் 

செல்லிருச் தாகிப் புருக நாமே, 

இதுவுமது. 

(பி-ம்;) ஞூ. புலிப் பொலி வேங்கை, (a) 

௩௯௭, கவிழ்மயி ரெருத்தி3 செர்ரா யேற்றை 

குருளைப் பன்றி கொள்ளாது கழியுள் 

சுரநனி வாரா நின்றன ளெொன்ப...தூ 

முன்னுற விரை ர்தநீ ருரைமி 

னின்னகை முறுவலென் னாயச் தோர்க்கே, 

எ. து, உடன்போய் மிள்கன்ற தலைமகள் தன்னூர்க்குச்செல்கன்றா 

ரைச்கண்டு கூறியது, 

(பி-ம்:) மூ. பன்றிக்கொள்ளாது. முன்னுறச்செல்வீருளாமின். (er) 

௩௯௮. புள்ளு மறியாப் பல்பழம் பமுனி 

மடமா னறியாத் தடநீர் நிலைஇச் 

ர சுரசனி பினிய வாகுக வென்று 

நினை கதொறுங் கலிமு மென்னினு 

மிகப்பெரிது புலம்பின்று தோழிஈம் குரே, 

௭ - து, தலைமகள் மிண்டுவக்து றி அவட்குச் சோழிகூறியது. 

(பி. ம்) மூ. பல்பழம்பழமு௨, பெரிஅகலங்கின்று, (௮) 

௩௯௯. , நும்மனைச் சிலம்பு கழீஇ யயரினு 

- மெம்மனை வதுவை ஈன்மணங் கழிகெனச் 

- சொல்லி னெவனோ மற்றே வென்வேன் 

மையற விளங்கிய கழலடிப் 

பொய்வல் காளையை யின்ற தாய்க்கே, 

எ - து, உடன்கொண்டுபோன தலைமசன் மீண்டு தலைவியைச் சன் இல் 

லச் துக்கொண்டுபுக்குழி அவன்றாய் அவட்குச் சலம்புகழிநோன்பு செய்கன்றா 

ளெனசக்கேட்ட ௩ற்றாய் ஆண்டுநின் றும்வந்தார்க்குச் சொல்லியது, (க)



௧௨0௦ ஐங்குறுநூறு. 

P00. மள்ள ரன்ன மாவந் தழீஇ 

மகளி ரன்ன வாடுகொடி நுடங்கு 

மரும்பதங் கொண்ட பெரும்பத வேனிற் 

காதல் புணாந்தன ளாகி யாய்கழல் 

வெஞ்சின விறள்வேத காளையொ 

டின்றுபுகு தருமென வந்தன்று தூதே. 

எ- து, உடன்போய் வ 'துவையயரப்பட்ட தலைவி, “தலைவனோடு இன்று 

வரும்' எனச்சேட்ட செவிலித்தாய் நற்றாய்க்குச் சொல்லிய, (௧௦) 

மறுதாவுப்பத்து முற்றிற்று. 
ட்டை 

பாலை முற்றிதந்று, 

ஓதலாந்தையார், 
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௪௦௧, மறிபிடை படுத்த மான்பிண போலப் 

புதல்வ னவணனாக ஈன்று 

மினிது மன் றவவர் இடக்கை மூனிவின் றி 

நீனிற வியலகங் கவைஇய 

வீனு மும்பரும் பெறலருங் குரைத்தே, 

எ- து, கடிமனைச்சென்றுவந்ச செவிலி உவக்தவள்ள ச,சளாய் ஈத்ராய்ச் 

குச் சொல்லியது, 

இனி வருகன்றபாட்டு ஒன்பதனுள் முதல்எட்டினுக்கும் இஃது ஓக் 

கும், 
௪0௨, புதல்வற் கவைஇய தாய்புற முயங்கி 

ஈசையினன் வதிர்க கிடச்சை பாணர் 

ஈரம்புளர் முரற்கை போல 

வினிதா லம்.ம பண்புமா ௬டைத்தே, 

௪௦௩, புணரந்தகா தலியிற் புதல்வன் றலையு... 

மமர்ந்த வுள்ளம் பெரிதா கின்றே 

யகன்பெருஞ் சிறப்பிற் றர்தை பெயரன் 

முறுவலி னின்னகை பயிற்றிச் 

FICE HH OG தளாஈகடை கண்ட. 

(பீ-ம்;) மூ. காதலின், பெயரான, 

௪௦௪. வாணுத லரிவை மகன்முலை பூட்டத் 

தானவள் திறுபுறங் கவையின னன்று 

நறும்பூர சண்புற au ant) ob 

குறும்பல் பொறைய நாடுகிழ வோனே, 

& 

(௪) 

(௨) 

(௩) 

(௪)



௬௨௨ 

Foe. 

Udi, 

(பிம்) 

#067, 

௪௦௮, 

(uf - i) 
௯0௬௭, 

ஐங்குறுநூறு, 

ஓண்சடர்ப் பாண்டிற் செஞ்சுடர் போல 

பனைக்குவிளக் காயினண் மன்ற கனைப்பெயற் 

பூப்பல வணிர்த வைப்பிற் 

புறவணி நாடன் புதல்வன் முயே. (௫) 

பாத ௬ுண்கண் மகன்விளை யாடக் 

காதலித் த.மீஇ யினிதிருர் தனனே 

தாதா பிரச மூ.தும் 

போகார் புறவி னாடுகிழ வோனே. 

ஹே. காசலிற்றழீஇ. பிரசமு£ரலும். (௬) 

நயந்த காதலித் கழிஇப் பாணர் 

நயம்படி முரற்கையின் யாத்த பயன்றெரிக் 

தின்புறு புணர்ச்சி கரு 

மென்புல வைப்பி னாடுகிழ வோனே, (௪) 

பாணா முல்லை பாடச் எடரிழை 

வாணுத ல்ரிவை (மல்லை பலைய 

வினிதிருட் தன னே நெடுந்தகை 

துனிதீர் இகொள்கைத்தன் புதல்வனொடு பொலிந்தே. 

மூ. தம்புதல்வன், (௮) 
புதல்வற் கவைஇயினன் றக்தை மென்மொழிப் 

புகல்வன் ருயோ விருவருங் கவையின 

னினிது மன்றவவர் கிடக்கை 

ஈனியிரும் பரப்பினிவ் வுலகுட on pir, 

மூ. ௩ளியிரும்பரப்பு, (௯) 

மாலை முன்றிற் குறுங்காட் டின்னகை 

மனையோ மணைவி யாகப் புதல்வன் 

மார்பி னூரு மகிழ்ககை யின்பப் 

பொழுதிற் கொத்தன்று மன்னே 

மென்பிணித் தம்ம பாணன இியாழே, 

எ- து, கடிமனைச்சென்ற செவிலி, தலைமகனும் தலைமகளும் புதல்வ 

னெ பாடல்கேட்டிருக்தமை சண்டு தன்னுள்ளே உவக்துசொல்லியது. (௪௦) 

செவிலிகூற்றுப்பத்து முற்றிற்று, 
௮-௨



#2 —Bipaucit பருவம்பாராட்டுப் பத்து, ௧௨௧ 

௪௨.-இழவன் பருவப்பாராட்டுப் பத்து, 

  

௪௧௧, அர்குர லெழிலி யழிதுளி சிதறிக் 

கார்தொடங் இன்றாற் காமர் புறவே 

வீழ்தரு புதுப்புன லாடுகக் 

தாழிருங் கூர் தல் வம்மதி anni Gg. 

எ- து, பருவங்குறித் தப் பிரிந்த தலைமகன் அப்பருவச்திற்கு முன்னே 

வந்து தலைவியொடகூடிச் செல்லாரின்றுழிப் பருவம்வந்சதாகத் சான் பருவச் 

இற்குமுன்னே வந் சமைதோன்றக் கூறுவான் தலைவிக்கு உனாத்தது. (௧) 

௪௧௨, ; காயா கொன்றை கெய்தன் முல்லை 

i 
1 
போ தலிழ் தளவமொடு பிடவலர்ந்து கவினிப் 

பூவணி கொண்டன்றாற் புறவே 

பேரமர்க் கண்ணி யாடுகம் விரைந்தே. 

இதுவுமது, 
(ப-ரை?) விளையாட்டுகயப்புக் கூறியது, 

(9 - tb:) ஞூ, காயாக்கொன்றை. பிடவமலர்ந் த. (௨) 

௪௧௩. கின்னுதனாறு ஈறுந்தண் புறவி 

னின்னே போல மஞ்ஞை யாகக் 

கார்தொடங் கின்றாற் பொழுதே 

பேரிய லரிவை நாரயத் தகவே, 

இதுவுமத. (௩) 
௪௧௪. | புள்ளு மாவும் புணர்ந்தினி துகளக் 

கோட்டவுங் கொடியவும் பூப்பல பழுனி 

மெல்லிய லரிவை கண்டி.கு 

மல்ல லாகிய மணங்கமழ் புறவே. 

இதுவுமது. (௪) 
௪௧௫, இதுவே மடந்தைரா மேவிய பொழுதே 

பு. துவே மடச்தைரா முள்ளிய புறவே 

யினிதடன் கழிக்கி லிளமை 

யினிதா லம்ம வினியவர்ப் புணர்வே, 

இதுவுமது, 
(பி-ம்;) மூ, இனியகவர்புணர்வே், (௫)



க்௨சி | ஐங்குறு நாறு, 

௪௧௭. போதார் நறுக்குகள் கலினிப் புறவிற் 

முதார்ந்து 

களிச்சுரும் பரற்றுங் காமர் பு.தலின் 

மடப்பிடி தழீஇய மாவே 

சுடர்த்தொடி மடவரற் புணர்ர்தனம் யாமே, 

எ-து, பருவங்குறித்துப் பிரி்தசலைமகன் பருவத்திற்கு முன்னே 

ag தலைவியொடுகூடிச் செல்லாகின்றுழி அதற்கு இனியஞாய்,ச் சன்னுள்ளே 

சொல்லுவான்போன்று தலைவி௮றியுமாற்றாம் கூறியது, (௬) 

௪௧௭. கார்கலந் சன்முற் புறவே பலவுட 

னேர்பரம் தனவாற் புனமே யேர்கலந்து 

காதார் பிரச மொய்ப்பப் 

போதார் mi ger முயங்கின ளெம்மே, 

இ௫்வுமது. (er) 

௪௧௮. வானம் பாடி வறங்களைற் தானா 

தழி.தளி தலைஇய புறவிற் காண்வா 

வானர மகளோ நீயே 

மாண்முலை யடைய முயங்கி யோயே, 

ct - &, குறிச்சபருவத்திற்கு உதவவாராரின்ற வழிக்கண் உருவுவெளிப் 

பாடு சண்டதலைமகன் இல்லச்அப்புகுக் தூழிச் தலைமசட்குச் சொல்லியத.(௮) 

௪௧௯. உயிர்கலர் தொன்றிய செயி/ தீர் கேண்மைப் 

பிரிந்துற வறியா விருந்து கவவி 

ஈம்போ னயவரப் புணார்தன 

சண்டிகு மடவரல் புறவின் மாவே, 

எ-து, இன்பறுகர்ச்சிச்சேற்ற பருவம்வந் துழித் சலைமகளொடு புறவிற் 

சென்ற தலைமகன் அவ்விடத் துமாக்களை அவட்குக்சாட்டிச் சொல்லிய, 

(பி-ம்;) மூ, பிரிந்துறுவறியா, (௯) 

௪௨௦. | பொன்னென மலர்ர்த கொன்றை மணியெனத் 

் தேம்படு காயா மலர்ந்த தோன்றியொடு 

நன்னல மெய்தினை புறவே நின்னைக் 

காணிய வருதும் யாமே 

வாணுத லரிவையொ டாய்ஈலம் படர்ந்தே,



௪௩-விரவுப் பத்து, ௧௨௫ 

எ.து, குறித்தபருவத்து எய்திய அணித்தாசவர்ச சமசன் பருவத் 

சால ௮அணிகொண்ட புற்வைநோகடிச் செ. ல்லியத, (௧௦) 

கிழவன் பருவம்பாராட்டுப்பத்து முற்றிற்று, 
அவவ அதுத்த 

௪௩--விரவுப்பத்து., 

  

௪௨௧, மாலை வெண்காம் காவலர் வீச 

நறும்பூம் புறவி னொடுங்குழுய லிரியும் 

புன்புல நாடன் மடமக 

ணலங்கிளா பணை சோள் விலங்கின செலவே, 

எது, வினை பலவற்றிற்கும் பிரிக்சொழுருந்சலைமசகன் பின்பு மனை 

வயின் ரீங்காஅுஒழுகுகின்ற காசலுணாக்சோர் சொல்லிய, 

(ப-ரா;) வெண்காமென்ற து, மாலைச்சாலச்.து மூயலெறியுக் தடியை, 

(பி.ம்;) மூ. புன்புனகாடன், (௧) 

௪௨௨, கடும்பரி நெடுந்கோக் கால்வல் புரவி 

நெடுஈ்கொடி முல்லையொடு தளவமல (ih HT 

விசையுபு நடை. இகாஞ் செல்லி 

னிரைவளை முன்கை வருந்தேச விலளே. 

எது, மீள்சன்றான் தேர்ப்பாகன்கேட்பச் சொல்லிய, த, (௨) 

௪௨௩, மாமழை யிடியுஉத் தளிசொரிர் தன்றே 

வாணுதல் பசப்பச் செலவயர்ந் தனையே 

யாமே நிற்றுறந் தமையல 

மாய்மல ர௬ுண்கணு நீர்கிறைத தனவே, 

எ-து, கார்ப்பருவச்தே பிரியக்கருதிய தலைமகற்குச் தோழி தலைமக 

ளது ஆற்றாமைகூறிச் செலவழுங்குவிச் ௪.௮, 

(ப-ரை;) இது, சார்ப்பருவச்தே கூறுதலான் முல்லையாயிற்று, (௬) 

௪௨௪, புறவணி நாடன் காசன் மடமக 

ளொண்ணுதல் பசப்ப நீசெலிற் நறெண்ணீர்ப் 

போதலிம் தாமரை யன்னகின் 

காதலம் புதல்வ னழுமினி முலைக்கே, 

இதுவுமது. 

(பி-ம்;) மூ, அழுமணி, (௪)



Se. dir ஐங்குறு தாறு, 

௪௨௫, புனபுறப் பேடை சேவ லின்புற 

மன்ன ரியவரி னிரங்குங் கானம் 

வல்லை நெடுந்தேர் கடவி 

னல்ல லருநோ யொழித்தலெமக் கெளிதே, 

எ-து, வினைமுற்றி மீளுந்தலைமான் தேர்ப்பாகற்குச் சொல்லியது.(௫) 

௪௨௭௬, வென்வேல் வேந்த னருந்தொழி அறக்தினி 

நன்னுதல் யானே செலவொழிர் தனெனே 

மூரசுபா டதிர வேவி 

யர படக் கடக்கு மருஞ்சமத் தானே. 

எ தூ, வேந்தற்குத் தானைத்தலைவனாய் ஒழுகும்தலைமகன் பிரிந்து 

வினைமுடிச்.துவக்து தலைவியோடு உறைகின்று்ர், $ இன்னும்பிரியுங்கொல் * 

என்று கருதிய தலைமகட்குச் சவற்சிதரச். சொல் யது, (௪) 

௪௨௭. பேரமர் மலர்க்கண் மடர்தை நீயே 

ares Bir பொழுகெஞ்ுபிட்கொல் லாயே 

போருடை வெந்தன் பாசறை 

வாரா ன னனச் செலவழுங் கினனே. 

எது, *பிரியும்கொல் ” என்று யுற்று உடன்படாமை மேற்கொண்டு 

ஒழுகுகின்ற சலைமகட்குச் சான் பிரிவொழிந்ததற்குக் காரணங்கூறித் சேற் 

தியது. 
(பி-ம்;) கருச். சான் இனிப்பிரிவொழிக்ச. (௪) 

௪௨௮. தேர்செல வழுங்கத் திருவிற் கோலி 

யார்கலி யெழிலி சோர்கொடங் கன்றே 

வேந்துவிடு விழுத்தொழி லொழிய 

யான்றொெடங் கனனா னிற்புறர் தரவே. 

௭- து, 'பிரியுங்கொல்' என்று &யுற்ற தலைமகள் 8யந்தீரக் தலைமகன் 

சொல்லியது, 

(பி-ம்:) மூ. கார்தொடங்கின்றே, புறந்தரலே. (4) 

௪௨௯, பல்லிருங் கூந்தல் பசப்பு நீவிடிற் 

செல்வேந் தில்ல யாமே செற்றுர் 

வெல்கொடி யரண மூருக்கிய 

கல்லா யானை வேந்துபகை வெலற்கே,



PF,—L VMN U5. ௧௨௭ 

௭ - து, குறிப்பினாத் பிரிவுணர்ர் த வேறுபட்டத$லைமகள் உடம்பவொ 
ளாக வேந்தற்கு உற்றுழிப்பிரியும் தலைமகன் சொல்லியது. (௯) 

௪௩௦, நெடும்பொறை மிசைய குறுங்காற் கொன்றை 

யடரபொன் னென்னச் ஈடரிதழ் பகருங் 

கான்கொ காடன் மகளே 

யழுத லான்றிசி னழுங்குவல் செலவே, 

எ.து, “மபிரியுங்கொல்' என்று ஆற்ருளாகிய தலைமகட்கும் தலைமகன் 

பருவவரவுகூ.றி 'இதுகாரணத்தாலும் பிரியேன்' எனச் சொல்லிய. (௧ ௦) 

விரவுப்பத்து மு.த்றிற்று, 
——ofo-— 

௪௪-புறவணிப் பத்து. 
9+ 

௯௩௧, ஈன்றே காகலர் சென்ற வாறே 

யணிதிற விரும்பெர்ை ற் மீமிசை 

மணிகிற வுருவின தோகையு மூடைத்தே,. 

எ.து, :பிரிவுஉடம்பட்டும் ஆற்றாயாடன்றது என்னை” என்று வினவிய 

வழி, 'அவர்போனசுரம் போகற்கரிசென்று ஆற்நேனாகின்றேன்” என்ற தலை 

மகட்கு : வேனிற்காலங்கழிக்தது ; கார்ப்பருவச்சோற்றச். இலே பிரிந்தாராச 

லான், ௮ச்சு.ரம் ஈன்று” எனத் தோழிசொல்வி ஆற்றுவிச் ௪௫, 

இனி வருஇன்றபாட்டு ஒன்பதுக்கும் இத ஓக்கும். 

(பி-ம்;) மூ. இரும்புறமீமிசை. ௮ரும்பொறை, உருவின்றோகை, (௧) 

௪௩௨, கன்றே காதலர் சென்ற வாறே 

சுடுபொ னன்ன கொன்றை சூடிக் 

கடிபுகு வனாரபோன் மள்ளரு முடைத்தே. 

(பி-ம்2) மூ, சுடம்பொன், (௨) 

௪௩௩, நன்றே காதகர் சென்ற வாறே 

நீர்பபட வெழிலி வீசுங் 

கார்ப்பெயற் கெதிரிய கானமு முடைக்தே, (௩) 

௪௩௪. நன்றே காதலர் சென்ற வாறே 

மதிபுடை. மான்பிணை யுகளத் 

தண்பெயல் பொழிந்த வின்பமு முடைத்தே, (௪)



௧௨௮ 

௪௩௫, 

ப போ 

Th GT. 

௪௩.௮. 

Fh. Fn, 

FO, 

FF * 

ஐங்குறுநூறு, 

நன்றே காதலர் சென்ற வாறே 

நிலனணி கெய்கன் மலரப் 

பொலனணி கொன்றையும் பிடவமு முடைதீதே, (௫) 

ஈன்றே காதலர் சென்ற வாறே 

நன்பொனன்ன ரடரிணர்க் 

கொன்றையொடு மலர்ந்த குருந்துமா ர௬ுடைத்தே. (௬) 

ஈன்றே காதலர் சென்ற வாறே 

யாலித் தண்மழை தலைஇய 

வாலிய மலர்ந்த மூல்லையு முடைக்தே, (௪) 

நன்2ற காதலர் சென்ற வாறே 

பைம்புதற் பல்பூ மலர 

வின்புறக் தகுஈ பண்புமா ௬ுடைத்தே. (௮) 

நன்றே காதலர் சென்ற வாறே 

குரூர்தங் கண்ணிக் கோவலர் 

பெருந்தண் ணிலைய பாக்கமு முடைத்தே, (௯) 

நன்றே காதலர் சென்ற வாறே 

கண்பெய எளித்த பொழுதி 

னொண்ஃ டர்த் தோன்றியும் களவமு முடைத்தே. (௧௦) 

புறவணிப்பத்து முற்றிற்று 
+f 

௪௫.--பாசறைப் பத்து, 
ee 

ஐய வாயின செய்யோள் கிளவி 

கார்ரா ஞரூமொடு கையறப் பிரிந்தென 

சகோயான்கு செய்தன வெமக்சே 

யாமுறு துயரமவ ளறியி௦னா ஈன்றே, 

எ- து, சென்றவினை முடியாமையிற் கார்காலம்வந்தவி_த்து மீளப் 

பெருச தலைமகன் சலைமகளுழறைரின்றும் வந்௪ தாதர்வார் ச்தைகேட்டு இரங் 

இயது, 

(ப -ரை;) கார்காளுருமொடு ரேய்கன்குசெய்தன, செய்யோள் Boral 

யெனச் கூட்டுக, (௪)



PG)-—UTFEO OL! LISS. ௧௨௯ 

௪௪௨. பெருஞ்சின வேந்த ருக்தொழி றணியின் 

விருந்துகனி பெறுதஓ முரியண் மாதோ 

| விருண்மிதோன்று விஈம்பி னுயாகிலை யுலகத் 

| தீருக்கதி யனைய கற்பிற் 
ES 

1 குரும்பை மணிப்பூட் புகல்வன் ருயே, 

எ.து, வேந்தற்கு உற்றுழிப்பிரிர்சசலைமசன் வினைமுடியாமையிற் 

பாசறைக்சணிருந்து பருவவரவின்கட் சொல்லிய ௮. 

(பி-ம்;) மூ. மணிப்பூண்டபுதல்வன், (௨) 

௪௪௩, நனிரசேய்த் தென்னாது நற்றே ரேறிச்சென் 

றிலங்கு od னிளம்பிறை போலக் 

காண்குவெர் தில்லவவள் கவின்பெனு ஈடர் நுதல் 

விண்ணுய ரராண்பல வெளவிய 

மண்ணுறு முரசின் வேர்துகொழில் விடினே, 

இதுவுமத. (௪) 

௪௪௪, பெருந்தோண் LPL காண்குவெர் இல்ல 

நீண்மதி லரணம் பாய்ந்தெனழ் தொடி.பிளந்து 

வைக் நு இ மாகிய கடங்கோட் டியானை 

வென்வேல் வேர்தன் பகை திம் 

தின்னுந் தன்னாட்டு முன்னுகல் பெறினே, 

இதுவுமது. 

(பி-ம்;) மூ. மழுக்கெ, (#) 

௪௪(டி, புகழ்சால் சிறப்பிற் காதலி புலம்பத் 

றந். துவர் தனையே பருந்தொழிற் கட்டர் 

நல்லேறு தஇ நாகுபெயர் காலை 

war ene) ar pie கலிழு நெஞ்சம் 

வல்லே யெம்மையும் வரவிழைத் தனையே, 

௭எ-து, பாசறைச்கணிருந்ச। தலைமகன் பருவவரவின்சண் தலைமகளை 

நினைந்து நெஞ்சொடுபுலந்து சொல்லியது, 

(பி-ம்;) மூ. தழீஇய, வாவழைத் தனையே, (௫) 
Sort



௧௩௦ ஐங்குறு நர்று, 

௪௪௬, முல்லை நாறுங் கூந்தல் கமழ்கொள 

நல்ல காண்குவ மா௮ யோயே 

பாசறை யருந்தொழி லுதவிசங் 

காதனன் னாட்டுப் போகரும் பொழுதே. 

௭- து, பாசறைச்கணிருக்த தலைமகன் பருவவரவின்கண் உருவுவெளிப் 

பாடுகண்டு சொல்லிய த, (௬) 

௪௪௭௪, பிணிவீடு பெறுக மன்னவப்ன் Om SCev ர் 

பனிவளர் தளவின் சிரல்வாய்ச் செம்மூகை 

யாடு சிறைவண் டவிழ்ப்பப் 

பாடல் சான்ற காண்கம்வா ஹூதலே. 

எ-து, வேந்தர்கு உற்றுழிப்பிரிந்த தலைமகன், அவண் விணைமுற்றி 

மீளும்வேட்கையனாய்ப் பருவவரவின்கண் தலைமகளை சினை த்துச் சொல்லிய ௪, 

(பி-ம்;; மூ. சறைவண்டழைப்ப. (௭) 

௪௪௮.  தழங்குரன் முரசங் காலை யியம்பக் 

கடுஞ்சின வேர்தன் ரொழிலெதார் தனனே 

மெல்லவன் மருங்கின் முல்லை பூப்பப் 

பொங்குபெயற் கனை துளி காரெதிர்ர் தன்றே 

யஞ்சி லேரதியை யுள்ளுதொறும் 

அஞ்சா சலமா னாமெதிர்ந் கனமே, 

எ.து, வேக்தற்கு உற்று றிப்பிரிந்த தலைமகன் பருவம்வர் சவி. த்தினும் 

மீளப்பெரு3ு அரசன்செய்தியும் பருவக்தின்செய்தியும் தன்செய்தியுங் கூறி 

BPM CUS. 
(பி-ம்:) மூ. தழங்குகுரல், (௮) 

௪௪௯, முரம்புகண் ணுடையத் இரியும் இகிரியொடு 

பணைநிலை முணைஇய வயபாப் புணர்ந்து 

Bair anf) ox மாண்டன்அ௮ தேரே 

யொண்ணுதற் காண்குவம் வே துவினை விடினே. 

எ- தூ, பாசறைக்கண் வேந்தனொ௫ வினைப்பொருட்டாற் போந்திருந்த 

தலைமகன் அவ்வேந்தன் மாற்றுவேந்தர் தருதிறைகொண்டு மிள்வானாகப் 

பொருந்துழித் தானும் மீட்ரிக்குச் சேர்சமைத்த எல்லைக்கண்ணே அ௮வ்வர 

சன் பொருச்தக்சவிரந் து மீண்டும் வினைமேற்கொண்டானாகச் சொல்லியது, 

(பி.ம்:) சருத்,'மீள்வானாகப்பிரிர் துழிச் சேர்சமைத் து அழைச் துழைக் 

கண்ட எல்லைக்சகண்ணே, (௯)



௬.--பருவங்கண்டு கிழத்தியுரைத்தபத்து. ௧௩௧ 

௪௫௦, மூரசஈமா திரட்டு மருந்தொழிற் பகைதணிக் நு 

நாடுமூன் னியரோ பீடுகெழு வேந்தன் 

வெய்ய வுயிர்க்குநோய் தணியச் 

செய்யோ ளிளமூலைப் பாஉஇயென் சண்ணே. 

எ-து, வேந்தற்கு உற்றுழிப்பிரிந்த தலைமசன் வினைஞமுற்றாமையிற் 

பாசறைச்சணிருந்து சன் மனக்கருத்துரைத்தது, 

(பி-ம்;) மூ. முரசமாறு, மோசணிய. இடைமுலை, (௧௦) 

பா.சறைப்பத்து முற்றிற்று, 
——+f+— 

௪௬.-பருவங்கண்டு கிழத்தியுரைந்தபத்து. 
ee 

௪௫௧,  காரரசெய் காலையொடு OBL! பிரிந்தோ 

தோதரு விருர்திற் றவிர்ருதல் யாவது 

மாற்றருர் கானை சோக்கி 

யாற்ற மிருத்தல் வேக்கன.து தொழிலே. 

எ-து, வேந்தற்கு உற்றுழிப்பிரிங்த சலைமசன்குறிச்ச பருவஙினைந்து 

go REE saws ௮ப் பருவவரவின்கட் வாசறையினின்றும் வந்தார் 

அரசன்செய்தி கூறக்சேட்டு ஆற். ரளாய்ச் சொல்லியது, 

(பிம்) மூ. தகுதல்யாவது. (௧) 

௪௨.  வறந்த ஞாலஈ தெனளிர்ப்ப வீசிக் 

கறங்குகுர லெயிலி காரசெப் தன்றே 

பகைவெங் காகலர் திறைதரு முயற்சி 

மென்றோ ளாய்சவின் பறையப் 

பொன்புனை [சத் கலர்செய் தன்றே. 

- து, குறித்தபருவச்து வாராது தலைமசன் பகைமேல்முயல்கன்ற 

மூயத்சிகேட்ட தலைமகள் கூறியது, (௨) 

௪௫௩, அவலுறுந்-தேலா தெவிட்ட மிசைதொறும் 

வெங்குரற் புள்ளின மொலிப்ப வுதுச்காண் 

கார்தொடங் கின்றாற் காலை யதனா 

னீர்தொடங் கனவா னெடுங்கணவர் 

தோர்தொடங் கின்றா னம்வயி னானே,



௧௩௨ ஐங்குறுநூறு, 

௭- து, பருவங்கண்டு ஆற்றாளாகியதலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லியது, 

(ப-ரை:) *தேர்தொடங்கின்றால்' என்பது தேர் வரச்தொடங்குசல் 

இல்லையாயிற்றென்றவாறு, (௬) 

௪௫௭,  தளவின் பைங்கொடி தமீஇப் பையென 

நிலவி னன்ன நேோரரும்பு பேணிக் 

கார்ஈயர் தெப்து முல்லையவர் 
4 

கோரரயர் துறையமென் பாமைக் கவினே, கட் 

எ-து, பருவவரவின்சண் தலைமகள் ஆற்றாளாய்த் தோழிக்குச் சொல் 

லியது. (௪) 
OB. ௮ரஈ/பகை தணிய மூரசுபடச் சனைஇ 

யார்குர லெழிலி கார்தொடங் இன்றே 

யளியவோ வளிய தாமே யொளிபசந்து 

மின்னிழை ஜெகிழச் சா௮ய்த் 

தொன்னல மிழந்தவென் றடமென் றோளே, 

எ௭- து, ஆற்றுவிக்கும் தோழிக்குச் சலைமகள் சொல்லியது. 

(ப-ரை:) அரசு பசைகணிந்து எல்லாரும் மீஞம்வண்ணம் சார்வந்த த ; 

இச் சோளுச்குரியயரொ போதாரென்றவாறு, (௫) 

சறி௬, உள்ளார் கொல்லோ தோழி வெள்ளிதழ்ப் 

பகன்மதி யருவிற் பகன்றை மாமலர் 

வெண்கொடி யீங்கைப் பைம்புக லணியு 

மரும்பனி யளைஇய கூதி 

சொருங்கிவ ணுறைக றெளித்தகன் ரோரே, 

எ-து, குறித்தபருவம் வரவும் தலைமகன் வ: னாக, ஆற்றாளாகய 

தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லிய. (௪) 

௪௫௭. பெய்பனி ஈலிய வுய்தல்செல் லாது 

குருகின ஈரலும் பிரிவருங் காலைத் 

அறந்தமை கல்லார் காதலர் 

மறந் தமை கல்லாதென் மடங்கெழு நெஞ்சே, 

எ-து, பருவவரவின்கண் ஆற்றுவிக்கும் சோழிக்குத் தலைமகள் சொல் 

oS wig). 

(பிம்) மூ. பெயர்பனிஈளிய. (௪)
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௪(ந௮. அணர்க்காய்க் கொன்றை குழற்பழ மூழ்த்தன 

வதீர்பெயற் கெதிரிய சிதர்கொ டண்மலர் 

பாணர் பெருமகன் பிரிந்தென 

மாணல மிழந்தவென் கண்போன் றனவே. 

எ-து, பருவங்குறித் துப்பிரிந்க தலைமகன்வரவுபார்ச் திருந்த தலை 

மகள் பருவமுதிர்சசகூறி ஆற்ராளாயுனாத5.து. 

(ப-ரை;) இதர் - இந்துதல். £ (௮) 

௪(௫௯, மபெல்லிறைப் பணத்கோட் பாலை சரப் 

புல்ல மியைவது கொல்லோ புல்லா 

ரா.ரரண் கடந்த சீர்கெழு கானை 

வெல்போர் Cans GO ay சென்ற 

ஈல்வய லூர னறுந்தண் மார்பே, 

எ-து, வேந்தன் வினைஞமுற்றினான் ; நின்காதலர் க௫கவருவர்'; எனக் 

சேட்டசலைமகள் தோழிக்குச் சொல்விய து. 

(பி-ம்:) மூ, பசலைநீங்க, இசைவு. 

கருச். கேட்டசோழிக்கும் தலைமகள் சொல்லிய. (௯) 

௪௬௦. ;பெருஞ்சிஜூ வேர்களும் பாசறை மூனியா கர 

“னிருங்கலி வெற்பன் .றாஅர் தேரீன்றா 

, ததையிலை வாழை மூழுமுக லசைய 

வின்னா வாடைபு மலைக்கு 

| மென்னா குவென்கொ லளியென் யானே. 

எ- து, வேந்தற்கு உற்றுழிப்பிரிந்கத தலைமசனைப் பருவமுதிர்ச்சியினும் 

வரசக்காணாது சலைமகள் சொல்லியது. (௧௦) 

பருவங்கண்டு கிழத்தியுரைத்தபக்து முற்றிற்று, 
உட 

௪௭.-தோழி வற்புறுத்த பத்து, 

  

௪௬௪, வான்பி௫ர்க் கருவியிற் பிடவுமுகை தகையக் 

கான்பிசிர் கற்பக் கார்தொடங் கின்றே 

யினையல் வாழி தோழி யெனைய தூஉ 

நிற்றுறந் தமைகுவ ரல்லா் 

வெற்றி வேந்தன் பாசறை யோரே,



௧௩௪ ஐங்குறு நாறு, 

எ- து, பிரிவிடை வேறபட்டஏழெசீதியைச் சோழி வரவுகூறி, (உரைத்த 

பருவம்வந்தசாகலான் அவர்வருவர்” என வற்பு£இய ௮. 

(ப-ரை:) *கான்பிசர்கற்ப' என்றது, மழைபெய்திட்டால் மரம்பெய்யு 

மென்னும் முறைமைபற்றிக் கூறியவாறு, (க) 

௪௬௨. |) ஏதில பெய்ம்மழை காரென மயங்கிய 

| பேதையமல் கொன்றைக் கோதைநிலை நோக்க 

யெவனினி படந்தைகின் கலிழ்வே நின்வயிற் 

றகையெழில் வாட்டுக ரல்லர் 

முகையவளிம் புறவி னாடி.றர் தோரே, 

எ- து, பருவங்கண்டு வேறுபட்டகிழத்தியைத் சோழி, * பருவமன்று' 

என வற்பு£இயது, 
(பி-ம்;) மூ, மயங்கிப், எவனனி, (௨) 

௪௬௩, புதன்மிசை நறுமலர் சவின்்பெறத் தொடரிநின் 

னலமிகு கூந்த றகைகொளப் புனைய 

வாரா தமையலோ விலரே நேரார் 

நாபெடு ஈன்கலந் தரீஇயா 

நீடினா தோழிகங் காத லோரே, 

எ- து, குறித்தபருவம்வரவும் தலைமசன் சாழ்த்துழிச் தோழி சார 

ணங்கூறி வற்புஇயத, (௯) 

௪௭௬௪, டகண்ணெனக் கருவிளை மலாப் பொன்னென 

| விவர்கொடிப் பிர மிரும்புதன் மலரு 

மற்சிர மறக்குக ரல்லர்கின் 

னற்றோண் மறுவரற் குலமரு Cara, 

எ- து, வரைந்த ௮ணிமைக்கண்ணே பிரிந்த தலைமகன்குறிசத்ச பருவம் 

வந்துழி, : இதனை மறக்தார்'என்ற தலைமஈட்குத் தோழி, ' வரைவசற்குமுன்பு 

அவரன்புடைமை இதுவாகலான் மறத்தல்கூடாத ' எனச்சொல்லி வற்பு8இ 

யது. 
(பி-ம்:) மூ. பீரமிகும்புதல், (௪) 

௪௬, நீரிகு வன்ன நிமிர்பரி நெடுந்தேர் 

கார்செய் கானம் பின்படச் கடைஇ 

மடங்குமல ரகல நீயினிது முயங்க 

வருவர் வாழி தோழி 

செருவெங் குரு? றணிந்தனன் பகையே,



ச் எ--தோழி வற்புறுத்தபத்து. ககடு 

எ- து, பருவங்கண்டு வேறுபட்டதமகளை, வேந்சன் வினைமுடித்தா 

னெனச்கேட்டசோழி, : வருவர்' என வற்பு.நீஇயத. 

(ப-மை:) நீரிகுவன்னவென்ற௫ ............ 

(பிம்) மூ. நீரிரிகுவன்ன. (௫) 

௪௬௬. வேற்னுவிடு விழுக்தொழி லெய்தி யேரந்தகோட் 

டண்ணல் யானை யரசுவிடுத் தனியே 

யெண்ணிய நாளகம் வருதல் பெண்ணியற் 

காமர் ஈடா நுகல் விளங்கும் 

தேபொழி யறிவை தெளிர்திசின் யானே, 

எ-து, பிரிவின்கண் ஆற்றுளாகியதலைமகளை *அவர்போனகாரியம் 

இடையூறின்றி முடித்துவருதல் பல்லாற்ருனுக்செளிர்சேன் ? எனச் தோழி 
சொல்லி ஆற்றுவித்த த. (௬) 

௪௬௭, புனையிழை நெகிழச் சா௮ய் நொந்துநொந் 

தினையல் வாழியோ விகுளை வினைவயிற் 

சென்றோர் நீடினர் பெரிதெனக் தங்காது 

நம்மினும் விரைய மென்ப 

வெம்முரண் யானை விறற்போர் வேந்தே, 

எ து, தலைமசன் வினைவயிற்பிரிய ஆற்றாஷாகெயதலைமகளைச் சோழி 

வற்புறீஇயது, 

(ப-ரை:) *சென்போர்ரீடினர் பெரிது? என்பது............ (௭) 

௪௬௮, வரி.நாணல் சுறங்கத் தேளா தெவிட்டக் * 

கார்தொடன் இன்றே காலை யினிரின் 

னேரிறைப் பணைத்தொட் STAG தாக 

வடி.மணி நெடுந்தேர் உடைஇ 

வருவ ரின்றுகங் காத மோரே, 

எ-து, பிரிவுரீட ஆற்றாளாய தலைமசட்குத் தோழி பருவங்காட்டி, 

*இன்றேவருவர்' என வற்புநீஇயது, (௮) 

௪௬௯. பைந்இினை யுணங்கல் செம்பூம் கவரும் , 

வன்புல நாடற் றரீஇய வலனேர் 

பங்க ணிருவிசும் பதிர வேழொடு 

பெயஹொடக் கன்றே வானங் 

காண்குவம் வம்மோ பூங்க ணோயே.



& Ser ஐங்குறுநூறு. 

எ.து, பிரிவு£ட ஆத்றாளாகியதலைமகட்குச் சோழி, அவனா ஈமச்குசத் 

தருசற்கு வந் ச௮காண் இப்பருவம்” எனக்காட்டி. வற்புறிஇயது. 

(ப-ரை;) வன்புலகாடனென்பத ௮க்க............ (௯) 

௪௪௦. இருகிலங் குளிர்ப்ப வீசி பல்கலு 

பரும்பனி யளைஇய வச்சிரக் காலை 

யுள்ளார் காதல ராயி ஜொள்ளிழை 

சிறப்பொடு விளங்கிய காட்டி 

பறக்க விரிமோரின் மாமைக் கவினே, 

எ. து, பருவம்வந்ததுகண்டு தாம் OO Ge Baten மறந்தாரென வேறு 

பட்ட தலைமகளைத் தோழி வற்புரீஇய.து, ஷ் 

(பி-ம்;) ஞூ. அற்சிரக்காலை. pe (௧௦) 

தோழி avin Bio பத்து முற்றிற்று, 

. ல் gm osm ar பத்து, 

ட ர * “ 

2 POR, ஓளை நெகிழ மேனி வாடப் 
4 

ஷ் % எல்லித (ழுண்கண் பனியலைக் கலங்கக் 

  

துறந்தோன் மன்ற மறங்கெழு குருசி 

லதுமற் ௮ுணர்ந்தனை போலா 

யின்னும் வருதி யென்னவர் ககவே, 

௭ - து, பருவவரவின்கண் தாதாகிலந்த பாணன்கூறியவழித் தோழி 

சொல்லிய ௮. (க) 

௪௪௨, கைவல் சீறியாழ்ப் பாண நூமரே 

செய்த பருவம் வந்துகின் றதுவே 

யெம்மி னுணரா ராயினுந் தம்வபிற் 

பொய்படு களவி காணலு 

மெய்யா ராகுக னோகோ யானே, 

எ- து, குறித்தபருவம் வரவும் தலைமகன் வாரானாசியவழித் தூதாய் 

abs பாணற்குத் தோழி கூறியது, 

(பீ-ம்;) மூ, எய்யாராகல், (௨)
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௪௭௩. பலர்புகழ் சிறப்பினுங் ருசி ஓள்ளிச் 

செலவுநீ ஈயந்தனை யாயின் மன்ற 

வின்னா வரும்பட செம்வயிற் செய்த 

பொய்வ லாளர் போலக் 

கைவல் பாணவெம் பறவா Fu. 

எ.து, ! தலைமகன்பிரிந்தநாட்டிற் செல்வேம்? என்ற அவன்பாணற்குச் 

தலைமகள் சொல்லியது. (௬) 

FTP, மையறு சடாநுதல் விளங்கக் கறுத்தோர 

செய்யரண் சிதைக்க செருமிகு தானையொடு 

கதழ்பரி நெடுந்தே ரதர்படக் கடைஇச் 

சென்றவர்க் தருகூவ லென்னு 

நன்றா லம்ம பாணன தறிவே. 

எ.து, பிரிவின்சண் ஆற்ருமைகண்டு, : தூ.சா௫ச்சென்று அவனைக் 

கொணர்வல்? என்ற பாணன்கேட்பத் தளைம்கள் கூறியது, (௪) 

௪௭(டு. தொடிகிலை கலங்க வாடிய தேரளும் 

வடிஈல னிழர்தவென் கண்ணு நேர்த்கிப் 

பெரிதுபுலம் பினனே சீறியாழ்ப் பாண 

னெம்வெக் காதலொடு பிரிக்தோர் 

கம்மோன் போலான் பேரன் பினனே, 

எ.து, பிரிவின்கண் வேறுபட்ட தலைமகள் தலைமசனுழைரின் றுவந்தார் 

கேட்பச் சன்மெலிவு கண்டு இரங்யெ பாணனைத் தோழிக்கு ம௫ழ்ந்துசொல் 

லியு, (௫) 

௪௪௬, கருவி வானம் கார்கிறர் தார்ப்பப் 

பருவஞ் செய்தன பைங்கொடி முல்லை 

பல்லான் கோவலர் படலைக் கூட்டு 

மன்பின் மாலையு முடைக்கோ 

வன்பில் பாண வவர்சென்ற நாபே, 

எ-து, (பிரிவாற்றாமை அவற்கும் உளதன்றே, டீ வேறுபடுகின்றது 

என்னை ? என்றபாணற்குச் தலைமகள் கூறியது, 

(பிம்) மூ. சென்றகாட்டே, (௬) 

க்வி



௧௩௮௮ ஐங்குறு நாறு, 

gaol, பனிமலர் நெடுங்கண் பசலை பாயத் 

துனிமலி துய/மபொ டரும்பட ர௬ழப்போள் 

கைய று நெஞ்சிற் குயவுத்துணை யாகச் 

சிறுவராக தங்குவை யாயிற் 

காண்குவை மன்னாற் பாணவெர் தே, 

எ.து, தலைமசண்மாட்டுப் பாணனைச் தாதாகவிடுச்த தலைமகன் கூறி 

யது, ் 

(பி-ம்:) மூ. கெஞ்சச்துயவச்துணையாகி, (ar) 

௪௭௮, நீடின மென்று கொடுமை தூற்றி 

வாடிய நூதல ளாகி பிறிதுநினேக் 

தயாப்வெற் காதலி நோப்மிகர் சாஅய்ச் 

சொல்லிய துரைமதி நீயே 

முல்லை ஈல்யாழ்ப் பாணமற் றெமக்கே. 

எது, பிரிந்துறையுந் தலைமசன் தலைமகள்விட்ட தாதாய்ச்சென்ற 

பாணனை, அவள் சொல்லியதிறம் கூறு எனக கேட்டத, 

(பி-ம3) ஞூ. பெரிதுநினைத்து, பெரிதுசனைந்து. (௮) 

௪௭௯. சொல்லுமதி பாண சொல்லுதோ றினிய 

நாடிடை விலங்கிய வெம்வயி னாடொறு 

ஈரும்பனி சுலந்த வருளில் வாடை 

தனிமை யெள்ளும் பொழுதிற் 

பனிம௰ர்க் கண்ணி கூறிய ரெமக்கே, 

எது, தலைவிவிடத் தூசாய்ச்சென்ற பாணன்மாற்றங கூறக்கேட்ட 

தலைமகன், *இவ்வாடைவருத்சத்திற்கு மருந்காச இன்னுக்கூறவேண்டும் * 

எனச் கூறியது. (௯) 

௪௮0, நினக்கியாம் பாணரு மல்லே மெமக்கு 

நீயும் குருசிலை யல்லை மாதோ 

நின்வெர் காதலி தன்பனைப் புலம்பி 

யிரித முண்க ஹூகுத்க 

பூசல் கேட்டு மருளா தோயே, 

எ-து, தலைமகட்குத் தாதாய்ப் பாசறைச்சட்சென்ற பாணன் தலைமகனை 

நெருஙகிச்சொல்லியது, (௧௦) 

பாணன்பத்து முற்றிற்று, 
ட



FUG. 

P39, தேர்வியஙகொண்டபத்் து. ௧௩௯ 

௪௯--தேர்வியங்கொண்ட பத்து, 

  

சாயிறைப் பணை, WO wr ளவ்வரி யல்குற் 

சேயிழை மாநகரை wyatt af) கோய்விட 

முள்ளிட் ரமி வவைகின் 

புள்ளியற் கலிமாப் பூண்ட ower 
[னு ரு ் 

9 
எ-ஃது, வினைமுற்றிமிண்ட தலைமகன் தேர்ப்பாகற்குக் கூறியது, 

இனி வருகின்றடாட்டு ஒன்பதிற்கும் இஃது ஓக்கும். (௧) 

௪௮/௨. 

(பி- ம்;) 

௪௮௩, 

FY ‘Tr. 

தெரியிழை யமிவைக்குப பெருவிருர் தாக 

வல்வினாந்து கடவுாதி பாக ிவள்பவேல் 

வென்றடு கானை வேற் கனு 

நாளிடைச் சேப்பி ணூழியி னெடிரே, 

ம.  பென்வேல், (௨) 

Bp DIAM TL) பெய்த வலர்தா யினவே 

வேந்துவிட் டனனே பா விரைந் தனமே 

முன்னுறக் உடவபதி பாக 

நன்னுத லரிவை கன்னலம் 0/!நவே. (௩) 

வேனி ஸனீங்கக் கார்மை லைஇக் ip & 

கரடுகவின் கொண்டன்று பொழுது பாடுகிறந்து 

கடியக் கடவுமதி பாக 

நெடிய நீடின கேரிமை woes, (௯) 

அரும்பட ரவல மவளஞுக் இரப் 

பெருக்சோ ணலம்வ.ர யாழு மூய௫ுக 

வபதி அலவ தேமே 

&)
 

மாமருண் டுகளு மலரணிப் புறனே. | 

பெரும்புன் மாலை யானாது ஈனைஇ 

யரும்பட ரூழத்தல் யாவ சென்றும் 

புல்லி யாற்றாப் புரையோட் காண 

வள்புதெரிச் தூர்மதி வலவகின் , 

புள்ளியற் கலிமாப் பூண்ட தேரே. (௬)



௧௪௦ 

PMS, 

௪௮௮. 

௪௮௯, 

PIO. 

F Fad, 

ஐங்குறுநூறு. 

இதுமற் பிரிந்தோ ருள்ளும் பொழுதே 

செறிதொடி. யுள்ள முவப்ப 

1 தியுடை வலவ வேமதி தேசே, (எ) 

கருவி வானம் பெயழமொடங் கன்றே 

பெருவிறற் காதலி கரு.தும் பொழுதே 

விரிய நன்மாப் பூட்டிப் 

பருவ. மீரக் கடவுமதி தேரே, (௮) 

அஞ்சிறை வண்டி. னரியின மகொயப்ப்ப 

மென்புல முல்லை மலரு மாலைப் 

பையு ணெஞ்சிற் றைய gpa sis 

அண்புரி வண்கயி றநியக்கிரின் 

வண்பரி நெடுந்தோ் கடவுமதி வினாந்தே, (௯) 

அச்இீங் களவி தான்றர வெம்வயின் 

வக்தன்று ......... cena eens 

வாப்மணி நெடுந்தேர் கடவுமதி விரைந்தே, (௧௦) 

தேர்வியங்கொண்டபத்து சூற்றிற்று. 
_.. ௭௨௨ 

௫௦..-வரவுச்சிறப்புரைத்த ப்த் ௮, 
(பி ம்) வரவு?றப்பு. 

2+ 

காரதிர் காலையா மோவின்று நலிய 

நொர்துகநொர் அயவு முள்ளமொடு 

வ்சனெ மடர்தைகின் னேர்தர விரைந்தே, 

எ-து, வினைமுற்றிப் புகுந்த,சலைமகன் தலைவிக்குச் சொல்லியது. (2) 

ப நின்னே போலு பஞ்ஞஜை யாலறின் ௪௯௨ , 

னன்னுதனாறு முல்லை மலர 

| நின்னே போல மாமருண்டு நோக்க 

, நின்னே யுள்ளி வக்தனெ 

டனன்னுத லரிவை காரினும் விரைந்தே, 

இதுவுமது, 
(பீ-ம்2) மூ. கோக்க, (௨)



டு௦.--வரவுச்சிறப்புரைத்த பத்௮. 

௪௯௩, ஏறுமுரண் சிறப்ப வேழெதி ரிரங்க 

மாதா மான் ணை மறியொடு மறுகக் 

கார்கொடங் இன்றே காலை 

கேரிறை முன்கைநின் னுள்ளியாம் வரவே. 

இ௫வுமத. 
(பி-ம்;) மூ. கார்தொடங்கின்றால், 

௪௯௭,  வண்டுதா தாகத£தேரை தெவிட்டச் 

தண்கமழ் புறவின் முல்லை மலர 

வின்பு,றுக் தன்று பொழுதே 

நின்குறி வாய்த்களனக் தீர்கினிப் படசே, 

இதுவும௫. 

௪௯, சென்னில மருங்கிற் பன்மலர் தாஅய்ப் 

புலம்பு தர்ர தினிய வாயின புறவே 

பின்னிருங் கூர்த னன்னலம் புனைய 

வுள்ளுதொறும் கலிமு நெஞ்சமொடு 

முள்ளெயிற் றரிவையாம் வந்த£மாறே, 

இதுவுமது. 
(பி-ம்;) மூ. செக்நிலம், வந்சவாறே, 

௬௯௬.  மாபுஈல் சேர வாகிணர் சிறப்ப 

பாமலை புலம்பக் கார்கலீத் தலைப்பப் 

பேரமாக் கண்ணி கிற்பிரிர் துறைகர் 

தோடே யாச வந்தனர் 

போதவிழ் கூந்தலும் பூவிரும் புகவே. 

௧௪௧ 

(6) 

எ. து, குறித்தபருவசதின்கண் தலைமகன் வந்அழிச் சோழி சலைமகட் 

குச் சொல்லியது. 

(9 - ib:) ௮ரசிறை, 

௪௯௭.  குறும்பல் கோதை கொன்றை மலர 

நெடுஞ்செம் புற்ற மீயல் பகர 

் மாப மறுப்பக் கார்தொடல் இன்றே 

பேரிய லரிவைநின் னுள்ளிப் 

போர்வெங் குருசில் வந்த பாறே, 

இதுவுமது. 

(௬) 

(௪)



௧௪௨ ஐங்குறு நர Ye 

௪௬௮. தோள்கவி னெய்தின தொடி.கிலை நின்றன 

Garou நெடுங்கண் வாள்வனப் (ப pos 

வேந்துகோட் டியானை வேம்துகொழில் விட்டென 

விராசெல னெடுக்தோ கடைஇ 

வரையக நாடன் வர்க பாற, 

இகவுமத: (4) 
௪௯௯, டேவ மலரத் gato ஈனைய்க் 

கார்கவின் கொண்ட கானக காணின் 

வருந்துவள் பெரிதென வருக்தொழிம் ககலாது 

வற்தன ரானங் காதல 

ரர்தங் கள விரின் னாய்கலங் கொண்டே. 

இதுவுமது. (௯) 
௫௦௦, கொன்றைப் பூவிற் பார்க வுண்கண் 

குன்றக கெடுஞானைக் குவளை போலத் 

தொல்கவின் பெற்றன விவட்கே வெல்போர் 

வியனெடும் பாசை றி நீடிய 

வயமான் பேரன்றனீ வரத மாயிற. 

எ- து, விணைமுற்றிவட்த தலைமகற்குத் தோழி சொல்லியது, (௧௦) 

வரவுச்சிறப்புரைத்தபத்து முற்றிற்று, 
ef — 

முல்லை முற்றிற்று, 

பேயனார். 
  

ஐங்குறு நாறு முற்றித்று. 
-—_——»f-2-—_ 

மருகமோ ரம்போடு Glow sored மவன் 

OCT சருதுற் குறிஞ்சி கபிஷி- கருதிய 

பாலையோத லாந்தை பனிஞுல்லை பேயனே 

நாூலையோ BO HRD நூறு, 

இச் சொகைதெகுச்தார், புலத்துறைழற்றிய கூடலூர்கிழார் ; Os 

தொசை தெகுப்பித்தார் யானைக்கட்சேய் மாந்தாக்சேரலிரம்போறையார், 

அணல் தவமக மட்கி வகை.



௧௪௨ 

அடியிலுள்ள பாடல்கள், ஐங்கறுநாற்றுக் கையெழுத் துப்பிரதிகள் பல 

வற்றிற் காணப்படவில்லை ; தேன்காசிச் சுப்பையாப்பிள்ளையவர்கள்விட்டுப் 

பிர தியொன்றில் மட்டும் இருந் சமையின், சனியே பதிப்பிச்சப்பட்டன. 

உள்ளார் கொல்மிலா தோழி சளெனப் 

பருந்துவிழ்ந் தெடுக், பைந்தலை யரவங் 

காகறு கவண தேய்க்குந் 

திதுறு கள்ளியங் காடி nb தொரே, 

உள்ளார் கொல்லோ தோ ழி மள்ளுடை 

யலங்குகுலை பரந் இன் சிலம்பிபொதி (old BI GIT IL) 

துகில்பொதி பவள மேய்க்கு 

மதில்படு கள்ளியங் காடி.றச் தோசே. 

(சொல், சொல். ௨௮௮ -ம்சூ,ஈச். உரை;யா. வி; காரி. ௧௪ -ம் பா. உனை) 

௩. , உள்ளார் கொல்லோ தோழி முள்ளுடை 
> * 

பிலவ மேறிய கலவ மஞ்ஞை 

யெரிபுக மகளி ரேய்க் 
° 19 . ச 3 * ் 

மரில்படு கள்ளியங் காடி.றந் தோரே, 

உள்ளார் கொல்லோ தோழி வெள்ளைப் 

புழுங்க னெல்லின் பொரிவீழ்த் கென்ன 

அண்குழிப் புற்றின் மண்கா லீயல் 

கோல்பிடி. குருட சேய்க்கு 

மாலுறு கள்ளியங் காடிறந் தோரே. 

எம் ரல்ல தூர்ஈணித் தில்லை 

வெம்மாரட் செல்வன் கதிரு CLP LP gh BON oot 

சேந்தனை சென்மோ பூர்தார் மார்ப 

விளையண் மெல்லியண் மடர்ை தீ 

யரிய சேய பெருங்கான் யாறே, 

(தொல், பொரு, ௪௦-ம் சூ, நச், உரை; இறை, ௨௬-ம் சூ, உண்)
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௬. பஅடும்பம னெடுங்கொடி யுள்புகைர் தொளிப்ப 

'வெண்பணல் விரிக்கும் தண்ணந் துறைவன் 

கொடியனாயினு மாக 

வவனே தோழீயென் லுயிர்கா வலனே, 

(தொல். பொரு, ககக - ம் சூ. ௩ச். உரை.) 

ய இ அவ 

V, B »>OUBRAK LA, NYAS MTA & 

JAMIL-P ANDI,
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அரும்பதவகரா திமுத்வியன. 
ol pene 

[எண்கள் பாட்டின் எண்கள்] 

அகடு - வயிறு, 

அகம் - உள்ளிடம், 
௮கம்புகன் மரபு - வீட்டிஐுள்ளே 

புகுதற்குரிய முறைமை. 
அகலம் - மார்பு. 
அகவ - ௮ழையாநிற்க (சலி, ௪௦.) 

gal wns ms, 
HEP SHO - தோண்டுதல். 
அகறல் - நீக்குதல். 

அங்கலிழாகம் - அழகு ஒழுகுகின்ற 
உடமபு, 

அச்சாரம் - முன்பனிக்சாலம், ௨௨௬, | 
௯௭௦, (சிலப், ஊர், ௪0௫.) 

அசைஇ - போய், ௬௫. 
அசை;இய - மெலிந்த, 
அசைந்த - தங்யெ. 

அணிமை - சமீபம், 
. அணியும் - அலக்கரிக்கும், 

அணுமை--அணிமை. 

- அத்தம் - அருஞ்சுரம், செம்மை, 
| fen - வழி. 
அ.திரல்-புனலிச்கொடி, ௩௪௫. (௩ற். 

௫௨, ௬௬௪,) 
௮க்கணிர் - அந் தணாகளே. 
அந் தரமகளிர் - தெய்வமகளிர். 

அம் - அழகு, 
. அம்பணம் - மரக்கால், ௪௩, 
அம்பல் - லேரறிந்து கூறும் பழி 
மொழி; பரவாத களவென்பர், 
(திருச். ௧௮௦ - a.) 

அம்பி - செப்பம், (கலி, ௧௦ ௩,) 
 அம்பியகமணை - தெப்பத்தின் உட் 

அசையியல் - தடங்கெய இயல்பினை 

யுடையாள். (இருக். ௧௦௯௮.) 
அசோகந்தளிர், ௨௭ ௬, 
அஞ்சனம் - மை, 
அஞ்சாய்கூர்தல்-8ந்.து ஆய் கூட்தல்- 

ஐம்பால், 
அஞ்சிலோதி - அழகிய சிலவாகயெ 

கூர் தல், அழகிய சிலவாசய கூக் 
தலையுடையாள். 

அஞ்சிறை - அழகியலை, 
அஞ்சுவல் - அஞ்சுவேன், 
அடர் - தகடு, (கலி, ௨௨.) 
அடுக்கம் - பக்கமலை, மலைச்சாரல், 
அடும்பு-- அடம்பு - அ௮டப்பங்கொடி. 
(கலி, ௧௨௭௪.) 

அடைகரை - நீாடையும் சரை, 
அடைய - சோ. 
௮ணங்கியோன் - வருத்இியவன், 
அணங்கு - செய்வம், வருத்தம். 
அ௮ணங்குடைப்பனித்துறை, ௧௪௪, 
அணங்கும் - வருத்தும், 

அணக்குற்றோர் - தன்புற்றோர், 
அணல் - தாடி, 

Hoot - அழகு, 
அணிந்தன்று - அணிந்தது, 

கட்டை, ௧௬௮, 

அம்ம - யான் கூறுகன்றசனைக் கே 
ளென்னும்பொருளை உணர்த்து 
வதோரிடைச்சொல், 

௮ம்மெலோதி - அழகிய மெல்லிய 
கூடல், 

அமா - விருப்பம், 
அமர்ச்த - பொருந்திய, (சலி - ௫௭), 

போரசெய்ச, விரும்பிய, 
அமைந்சன்று - அமைந்தது, 

் அமைச்தனன் - ஒத்தனன். 
அமையாது - சேராமையால், 
அமையும் - போதும், 
அயம் - நீர், பள்ளம், 
அயர்ச்சி - மயக்கம்; (திருச், ௨௬ &,) 

வருத்தம், 
அயாந்தனை - விரும்பினாய், 
௮யாவார் - செய்வார், 
அயரும் - விரும்பும், 
அயி - ஐண் மணல். 

அயிரை - மின்களில் தாழ்ந்தசாதி 
யான ஒருவசைமீன், ௧௬௪, 

அரணம் - காவல், மதில்மு சலியன, 
அரம்- சங்குமுசலியவற்றைப் பிளக் 

கும் ஒருவகைக் கருவி,



அரும்பதவகராதி.ழ தலியன. 

அரவு - விடம் ; ஆகுபெயர், 

அரி - அழகு, இரேகை, 
அரிக்குரல் - அரி தழுமோசை, 

இனியகுரல், சவளைபோலுங்குரல். 
அரிகால் - அரிந்ததாள். 
அரிநர் - அறுப்போர, 
அரிப்பறை - அரித்த்முமோொசையை 

யுடைய வாச்சியம், 
அரிவை - பெண். 
அ௮கருந்த-அருர்கிய/ ௨௭ ௪. 

அருந்ததி, ௪௪௨. 
அருந்தென - உண்டதாக, 
அரும்பதம் - அ௮ரியவுணவு, 

செவ்வி, ௪௦௦, 

அரும்பின - அ௮ரும்பையின்றன. 
அருவி, ௨௨௦,௨௨௪, ௨டுக. 

௮ருளுதி - ௮ருளுவாய், 
அரை - ஒருவகைமம், 

(தொல். எழு. ௨௮௬.) 
அல்கல் - தங்குதல், காள். 
அல்லல் - தூன்பம், 
அலக்குதல் - அசைதல். 
அலமரல் - சுழலல். 

அலர் - பல.ரறிந்து கூறும பழிமொழி, 
அலர்ர்தென - மலா௩ சென்று. 
அலசாகின்று - அலராயிற்று, (பற, 

அரிய 

ட.) 

அலராங்கட்டு - பழிமொழியை அங் 
கே உடையது. 

அலவன் - நண்டு, 
அலறுதலை - காய்நததலை, விரிந்த 

தலை, ௬௨௧, 

அலை - அலைத் தல், 

அவ்வரி - அழகியவரி, 
அவ்வளை - அழடியவளையல், 
௮வரை, ௨௦௯,௨௭௧, 
அவல் - பள்ளம். 
அவவுஅ௮வா-ஆசை, ௩௬௦. (கலி, 

௧௪.) 

அவிழ்தல் - மலாதல், 

அழிதுளி - மிக்கதுளி. 
அழுங்கல் - இரங்கல், கெடுதல், 
அழுங்கலூரா - இரக்கத்தை யுடைய 

ஊர், (கலி. ௨௬.) 
அழுங்குக - கெ௫க, 
(முப - அழுவார்கள், ் 

20 

  

௧௫௯௩ 

அழும், ௫௦, ௨டுக, 
அள்ளல் - சேறு, 

அளிக்கும் - அளிப்பான், பாதுசாப் 
பான், 

அளிய - அளிக்சத்தச்சன. 

அள - வளை. 

அளைஇ - சலந்.து, 

அளை இய - கலந்த. 
அளைகணாட்டி - ராளைக்௪ கண்களை 

யுடையாள். 
அற்சிரம்-௮ச்சிரம் - முன்பனிக்கா 

லம், ௪௬௪, (குறு. ௭௬.) 

அற்றம் - அவமானம், சோர்வு. 
௮றத்தொடுநிலை களவு வெளிப் 
அறு ன சொடுகித்தல் | படித் இகிற்றல், 

அறல் - அரிததொழுகும்நீர், அறுதி 
யையுடைய மணல், கருமணல், 

(கலி. ௨௪, ௬௮.) 
அறவன் - புண்ணியமுடையான். 
அறனில்பால் - வினை. 
௮றணிலாளன் - தருமமில்லாமையை 

யுடையாண், 

அறியா. உ அறிந்து. 
அறிவு?இ- ௮றியச்செய்து. 

அறுகழி - ரீரற்றகழி. 
அறுபு - ஆற்று, 
௮ஹறை - பாறை, 
அறையல் - ஒலிழ் தல், 
அ௮ன்பில - அன்பில்லாசசொர்கள், 
அன்ன - ஓத்த, 

அ௮ன்னைவாழி வேண்டன்னை, (கு. ௪,) 

அனை - அத்தனை, தாய், 
அனையை - அத் தன்மையை யுடை 

யாய், 
ஆகம் - மார்பு, 
ஆகற்க - அகாசொழிக. 
ஆகின்று - ஆகாரின்ற து, 
ஆங்கண் - அவ்விடச்.௪. 

ஆங்கு - அப்படி, உவமவுருபு, 
ஆட்டி - அலைத்து. 
ஆடிய - உழு தூழக்யெ, சலந்த, 
ஆடிசம் - ஆடுவேம். 
ஆண்குரல், ௩௭௯௩, 
ஆண்டு - அங்கு. 

ஆதல் - ஒரு சேரன்; ௧-௧, 
ஆம் - நீர்,



௧௫௪ 

ஆம்பல் - ஒருவ்கைநீர்ப்பூ, ஒருவகைப் 
பண், 

ஆம்பலின் நாருரித்த சண்டு, ௩௫. 

ஆம்பற்குழல், ௨௧௫. 
ஆம்பற்றாது, ௬௩௪, 
ஆமூர் -சோழகாட்டள்ளதோரூர்,டு ௬, 
ஆய்கலம் - அழூயெகலம், மெலிந்ச 

வழகு, 

BULB - அழகுகுறைந்த நெற்றி, 
ஆயத்தார் - இரளாஇயெமசளிர். 
ஆயம் - மகளிரகூட்டம். 

ஆயின்று - ஆயிற்று, 
ஆர்க்கும் - சிறைக்கும், 
ர்க - உண்ணுக, 
ஆர்கலி - நிறைர்சமூழச்கம், 
ஆர்்தல் - உண்ணுதல், 
ஆர்ப்ப - முழங்க, 
ஆர - நிறைய. 
ஆரம் - சந்தனம், 
ஆரிடை - அரியவழி, 
௮ல் - அசை, 

ஆலம் - ஆலமரம், 
ஆலி - ஆலங்கட்டி, ் 
ஆலும் - ஆரவாரித்து அடும், ஒலிக் 

கும். 
ஆற்றாசேம் - செய்யாசேம்.' 
ஆற்றாமை - பொறுக்கமாட்டாமை, 

பொறுக்கும் வலியில்லாமை, 
ஆற்றுக - பொறுக்க. 
ஆன் - பசு. 
ஆன்றிஎின் - அமையாயாக, 
BOS - அமையாமல், 

ஆனும் - ஆயினும், (கலி. ௫௮.) 
இகத்தல் - சடத்தல், 
இகு - வீழ்ச்சி; மூ. சனிலைச்சொழிற் 

பயர், 

இகுத்சல் - வீழ்தல், 
இரும் - ஐதரிடைச்சொல், 

௧௯௬௮. 
இகுளை - சோழி 
இசின் - ஒரசைநிலை, 
இசை - ஓசை, புகழ். 
இசைக்கும் - ஒலிக்கும், 
இட்டிய - சிறிய, 
இடக்தலைப்பாடு - இடச்தை அடை 

கல, 

௧௯௪,     | 

அரும்பதவகராதிமுதலியன. 

இடி, ௬௨௦. 
Beye - இடித்து, 
இடிம்பை - துன்பம், 
இடையர், ௮௪. 
இணாா - பூங்கொத்து, 

இந்திரவிழவிற்பூ, ௬௨. 
இமிர்சல் உட 

இமிழ்சல் J- ஒவிச்சல். 
இமைக்கும் - விளங்கும். 
இயம்புணர் தம்பு - -நெெங்கியமென் 

னும் வாத்தியம், (மலை, சு.) 
இயல் - சாயல். 
இயலணி - இயற்கையழகு. 
இயலி - ஈடந்து, 

இயவர் - வாச்சியச்சாரர். 
இயவு - வழி, 

| Bw ந்கைப்புணர்ச்ச - பொருள திகா 
த். திற் கூறப்பட்ட தலைவனும் தலை 
வியும் தெய்வம் இடைகிற்ப ஒத்த 
அன்பின.ராய்ச் தம்முள் தாமே 
கூடுங்கூட்டம், 

இயற்படமொழிசல் - இயல்புபடச் 
சொல்லுதல், 

Qu pups sev - குணத்தைப் பழித் 
தல். 

இயறேர் - செல்லுகின் தேர், 
இரக்குவெனல்லேன் - இரப்பேனல் 

லேன். 
இரட்டும் - மாறியொலிக்கும், 
இரவலர் - யாசகர், 
இரவினானும் - இரவின்சண்ணும், 
இரத்றுதல்-ஓலித்தல், ௧௧௪,௧௫௨, 

இரீஇ - இருந்து. 
இருப்பை - ஒளூர், ௫௮. 
இருமை - கருமை, 
இருவி - இனையரிதாள். 
இல் - இல்லை. 

இல்லம் - வீடு, 
இல்லாகுக - இல்லையாகுக, 
இலக்குதல் - விளங்குசல், 
இலஞ்ச - குளம், மழமரம், 
இலவம் - இலவமரம், 
இவண் - இவ்விடம், 
இவர்சல் - பரச்தல், 
இவறு திரை - Beare அலை, 

இதிபு - இறங்கி.



அரும்பதவகரா திமுதலிபன. 

இழிய - ஒழுக, 
இழை - இழைக்கப்பட்ட அணிசலம், 

(தொல், பொரு, ௬௪.) 
இழைச்தல் - செய்தல், 
இள மழை - பயன்படுவதாகய மேகம், 

(கலி. ௪௧.) 
இற்செறிப்பார் - வீட்டி நசேர்ப்பார். 
இற்றி - இத்திமாம், ௨௪ ௯, 

இறங்குதல் - தாழ்தல், ச 
இறந்து - கடந்து, 
இரு - இதவுமீன். 
இருல் - தேன்கூடு, 

இறுபு - இற்று. 
இறுவரை - பச்சமலை, பெரியமலை,. 

(பு-வெ. தும். ௨௦.) 
இறை - சந்து, சர்தையுடைய முன் 

கை, 
இறைகூரும் - தங்கும். 
இறைகேழெல்வளை, ௧௪௦, 
இறைகொள்ளுதல் - தங்குதல், 
இறைச்சி - கேயம். (கலி. ௮.) 
இறையேரெல்வளை, ௨௦, ௧௬, 
இன்றுகொல் - இல்லையோ. 
இன்னன் - இத்தன்மையை உடை 

யான், 
இன்னா - துன்பம். 

இன்னான் - துன்பத்தைச் செய்ப 
வன். 

இனம் - கூட்டம். 
இனி - இப்பொழுது. (சலி. ௧௪.) 
இனிய - இனிமையையடையன, 
இனை இ - வருந்தி, ௧௬௦, 
இனைப்ப - வருத்த. 
இனைய - இத்தன்மையன, இத 

போல்வன, வருக்த. 
ஈ- தேனீ. 
ஈங்கைப்புதல் - ஒருவகைப் புதல், 

௪௫௬, 
எண்டு - இவ்விடம், 
௪யல் - ஈசல், 

ஈர்தல் - அறுத்தல், 
எர்ம்பிணவு - அன்பையுடையபிணவு. 
ஈரிதமுண்கண் - குளிர்ந்த இதழை 

யுடைய மையுண்டகண், 
ஈன் - இவ்வுலகம், ௪௦௧, (சிலப். 

பதி. டு௩.) 
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ஈன்றனென் - பெற்றேன். 
ஈனும் - - பெறும், 
உகக்கும் - உயரப்பறந்து செல்லும், 

௬௬௯, ௬௭௮, 
உகளும் - அள்ளும். 

உகு,சல் - சி௫்.து.தல், 
உகசைக்கும் - செலுத்தும், 
உடலினேன் - பசைத்தேன், 

உடன் - - ஒருமிக்க, 
உடன்போக்கு - கூடப்போதல், 
உடையும் - மலரும். 
உண்சண் - மையுண்டசகண், (இருச். 

நீருண்ணுக் 
௪௦௯௪,) 

உண்டுறையணங்கு - 
துறையிலுள்ள தெய்வம், ௨௮, 

உண்ணாப்பாவை, ௧௨௮, 
உண்மை - உள்ள தூ, 
உணங்குதல் - உலர்தல், 
உணர்ப்பு - உணார்ம் தல். 
உணர்ப்புவயின் வாராவூடல் - தலை 

வன் செளிவிக்கப்படுந் தன்மைக் 
கணில்லாச பிணக்கு. (தொல். 
பொரு. ௧௫௦.) 

உணீஇ உண்டு, 

உணீஇய - உண்டற்பொருட்டு, 
உதுக்சாண் - உவ்விடத்தேபார். 
உதைக்கும் - செலுத்தும், ௧௯௨. 
உய்த்சார - செலுத்த. 
உய்த்தென - செலுத்தியசாக, 
உய்தசல் செல்லாது - உய்யாது. 
உய்ம்மோ - பிழைப்பாய்,. 
உயவல் - வருத்தம். 
உயவுதி துணை - உசாவுதலையுடைய 

துணை. (குறு. ௨௦௪௭.) 
உயவும் - வருஈ தும். 
உரம் - வலி, 
உரவுச்சுடல் - பரச்கின்றகடல். 
உரித்து - உரியது. 
உருப்பு - வெம்மை. 

உருமு - இடி. 
உரைமோ - சொல். 
உலமருவோர் - சுழலுவோர், ௪௬௪ 

(yp. ௨௦௭.) 
உலறு தலைப்பருந்து - காய்ந்த தலை 

மினையுடையபருந்து.



௧௫௬ அரும்பதவகரர திமு தலியன. 

உவக்காண் - உவ்விடழ்தே; ஒட்டி 
நின்ற இடைச்சொல், ௨௦௬, 
௨0௦௭. (௮அககா.௪,௧௧௯, குறு: 
௩௬௭; திருக், ௧௧௮௫.) 

உவகை - மஇழ்ச்ச, 
உ வலைச்கூவல் - தழைமூடியகிணெறு, 

௩௨௦௧௯, 

உழப்பது - வருந் துவ த. 
உழவர் - மருதநிலமாக்சள். 
உழுதென - உழுசசாக, 
உழுந்து, ௨௧௧, 
உழையர் - பக்கத்திலுள்ளவர், 

௧௨. 
உள்ளல் - கினைதசல். 
உள்ளுபு - நினை, 

உளப்படிச்சது - சேர்த்தது, 
உளர்தல் - வ௫ர்தல். 
உளி - ஒருவகைக்கறாவி, ௩௨௧. 
உளை - உள்ளாய், குஇிரையின் லை 

யிலணியப்படும் சாமரை, ௧௪௩௯, 
(கார், ௨௨.); பஞ்சின் புனிபோன் 

றிருப்பது. (திருமு. ௨௮.) 
உளைப்பூமருதம், ௭. 

உறீஇ - உறுவித்து. 
உரிஇய - உறுத்இிய, ட 

உறுதல் - மிகுதல், 
உறை - உறைதல், (கலி, ௪௮), 

மழைத்துளி, 
உறைசக்கும்- உதிரும், ஒக்கும், அளிக் 

கும், மிகும். 
உறைகம் - தங்குவேம். 
உறைத்தரும் - உதிர்தலைச் செய்யும், 

௧௪௮௧௯. (கலி, ௨௯.) 
உறைகோய் - உறும் இியகோய், 
உழைப்ப- உதர, தளிப்ப, ௧௮௬, 

௬௫௦, 

உறைவி - உறைபவள், ௩0௯. (ஈத், 
௧ ௬௮.) 

உறைவு - உறைதல், 
உன்னும் - நினைக்கும். 
ஊக்ிய - மேற்கொண்ட, ௬௭௭௪, 

(௩ம். ௧௭௧.) 
ஊங்கு - மேல், (இருக், ௧௦௬௫.) 
ஊதும் - நுகரும், (கலி, ௬௬). 
ஊர்ர்த - ஏறிய, 
உளர்பு - ஏறி, 

ஊரன் - மரு, சஙிலத்தலைவன்; இஃது 

அகழ் இணை வழக்கு. 
ஊரனை - ஊரனாகவுள்ளாய், ௮௮, 
ஊரின் - சென்ரல், ௫௪. 

| ௨எழ் - முறை. 
| ஊழ்சழிபன்மலர் - மலர்ந்து காம்பி 

| ஸனின்றும்ரீங்னெ பலபூ. 
ஊழ்க சன - அலர்ந்தன, (கலி. ௨௭); 

a Dit sor, pM Poor. 

ஊழ்வினை; ௧௩௦, ௬௭௪. 
| pani) - தாலம் ,யுசம். 
| எக்கர் - 8்ர்கொண்டுவக் இட்டமணல், 
| எஞ்சிய - மிகுந்த. 
| எடுப்பி - எழுப்பி, 
எதிரந்தனம் - ஏற்றுச்கொண் 

டோம், 
எதரப்பாடு - எஇர்ப்படுதல், 

எதிரிய - ஏற்றுக்கொண்ட. 
எர்சை - என் தந்தை, 
எம்பற்றியோய் - எம்மைப் பற்றிய 

வனே, ௭௯, 
எய்ய - எய்த, 
எய்துப - அடைவார்கள், 

| எய்யாது - அறியாமல், ௨௪௨, 
| எய்யாமை- அறியாமை, ௪௧௪௧௯, 
| otal) oe எயினச்சா திப்பெண். 

  

| 
| 

  

- பல், 

வினர் எயினச்சாஇயார்; இவர் பாலை 
உலமாக்கள். 

எரி - நெருப்பு. 
௭ ட சேதிவல்லி, நெருப் 

பின் கொழுக்து. ௩௫௩, 
எருமைச்கன்று, ௬௭, 
எருமைச்குழவி - எருமைச்கன்று, 

(கற். ௨௭௧.) 
எருமை ஈல்லேறு - எருமைக்கடா, 

எருமைப்புனித் ர - ஈன்றணிமையை 
யுடைய பெண்ணெருமை, ௬௨. 

எருமைப்போத்து - எருமைக்கடா; 
இது மலைகாட்வெழக்கு, ௬ ௧, (ஈற், 
௬௬௦.) 

எருவை - கழுகு, கொறுக்சச், தலை 
வெளுத்து உடல் சிவந்திருக்கும் 
பருந்து, பஞ்சாய்க்கோரா. 

எல் - ஒளி, பசல், 
| எவ்வம் - வருத்தம், 

Ss 
a 
| 
| 
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எவ்வை-எம் தக்சை, ௮௮, ௮௯. (பு. 
வெ. பெருந்தி, ௧௦.) 

எவன் - யாது, 

எவன்செய்கு-யாதுசெய்வேன். 
எழாக்கால் - எழாசசால, ௪. 

எழிலி - மேகம் ; எழு லையுடைய, ௮. 
எழுகமோ- எழுவேமோ, 
எழுத், அடை நடுகல், ௬௫௨. (&4- 

எழு. ௨௯.) 
எற்பாடு - சூரியன் 

லம, ௧௧௬. 
எற்றினான் - எதனால், 
எறுழொள்வீ - எறுழினது ஒள்ளிய 

பூ. ௩௦௮. (கு. சுசு.) 
என்ப- அசைநிலை, ௮௨; என்பார்கள், 

என்றி - என்பாய். 
என்றும் - என்று சொல்லுவேம். 
என்றூழ் - சோடை, வெயில், ௩௩ ௬, 
என்னதாஉம் - இறிதும், 
என்னை - என்தகைவன், ௧௧௦ 
௨௦௧,௬௪௨. (இருக் - ௭௭௧.) 

எனைப்பயம் - யாதுபிரயோசனம ; 

௬0. 

எதில - 
௧௧௯,௪௬௨. 

ஏஇிலாளர் - உறவபோலே யிரு்து 
உறு கயல்லன கூறுவார், (கலவி, 
௧௪.) 

ஏதின்மை - அயற்றன்மை, 
ஏமதி - ஏவுவாயாக, ௪௮௫, ௪௮௭, 

(அகா. ௧௬௬; ௩. ௨௧,) 
ஏர் - அழகு, எழுச்சி, 
ஏற்றை - செக்காய், புலி இவற்றி 

னாண். 

ஏறு - இடபம், 

மையினாண். 

ஏனல் - இனை, 
88௪ - மெல்லிது. 
ஐம்பால் - கூர்தல். 

ஐய - வியக்கத்தச்சன. (கவி,௨ ௯.) 
ஐயர் - தமையனணமார். 

ஐயள் - வியச்தற்குரியள், 
வனம் - மலைகெல், 

ஒருங்கு - ஒருமிக்க, 
ஒருதலை - அணிவு, 
ஒல்காமை - சள. ராமை, 

. ண 
௮ சமிக்குங்கா 

s 

அயலாசவுள்ள வைசள் ; 

௪௪௫; இடி, a 

1 
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ஒல்லா - பொருச்சா. 
ஒல்லுமோ - பொருந்துமோ, 
PACE - பொருந்தேம், 
ஒழுகி - நடந்து. 
ஒன்றினயோ - பொருக்தினவோ. 
ஒங்சல் - மலையினாச்சி. 

-ஒசம் - வெள்ளம். 
. ஓியொண்ணுசல், உ உ, 

ஒப்ப - ஒட்ட, 

ஓம்படிச் து - UN sare Gouge eu 
Gl. 

ஓமை - 
௬௩௨௧, 

ஒர் - இடைச்சொல், GO. 

சஞலல் - நெருங்ஃல், 

கட்டி - காடு, கூடு, 
சட்டளை - உவமைப்பொருள், பொன் 
DOT GHD, (AIM, Hale, 
2.4 G, 2 5m.) 

ஈட்டீர் - பகைமேற்சென்ற அரசர் 
பங்கியிருக்கும் பாசமை, ௪௪௫. 

சடம் - அருகெறி, காடு, 
கடவ - உீரியன, செலுத்த, 
கடற்புள், ௪௦௨. 
கடன் - செய்தற்குரிய. 
கடாயது கேட்டது. 
சடாவ - கேட்ப, 
கடி - சலியாணம்,காவல், மிகுதி, 
கடிகொள - மிக, ௨௯. 
சடிய - கணமையையடை யவவைகள், 
கீடியர் - கடமையையுடையர், 
கடியுநர் - விலக்குவார் 
சடியும் - ஓட்டும், 
கடுக - விரைய. 

கடுஞ்சூல்-மு தர்குல்,ஈ ௦௯, ௩௮௬, 
(கலி, ௪௪௯.) 

சடும் தனள் - 8யங்சொண்டாள். 
கடுப்ப - ஒப்ப, 
கடம்பகல் - உச்சிக்காலம், 
கடிமா- புலி, ௨௯௬, 
கடுமுடை - மிக்க புலால் நாற்றம் 

௬௩௫, 

கவெரல் - மிகவிரைந் துவரல், 
கடவன் - ஆண்குரங்கு, 
கவெனுமறியாக்காடு, ௩௬௪௪, 

(திரும. ௪௨.) 

ஒருவகைமரம், ௬௧௭௬,



௧௫௮௮ 

சடைஇ- செலுத்தி, ௩௬௦, 
சண் - கணு, 
கண்டிகும் - கண்டேம, காண். 
சண்டிசின் - சாண்பாயாக, 
கண்டிசினோர் - சண்டோர், 
கண்ணி - மாலை. 
கண்ணை - கண்ணையுடையாய். 
கண்படுதல் - தூங்குதல், 
கணம் -கூட்டம், 
கணைச்கால் - இ.ரண்டகால், 
ச௫சவ- கோபத்சையுடையன, ௬௬ ௪. 

(கவி, ௫௪.) 

கதழ் சல் - Mans ger. 
கதழ்பு - விரைந்து. 
கதிர் - ஒளி, நெற்கதிர். 
கதிர்த் சல் - ஒளிவீக.தல், 
கதிர்ப்பு - ஒளி, 
கதுப்பு - கூந்தல். 
கம்புட்பேடை, ௬௦,௮௫௫. 
கம்புள் - சம்பங்கோழி; இது நீரில் 

வாழ்வது. 

கமழ்தல் - மணம்வீசுதல். 
கயம்-குளம், சனை, நீர், (ஐ - எழு, 

௫.) 
கயல், ௬௬, ௪௧௧. 
கயில் - மூட்டுவாய், 
கரணம் - மணச்சடங்கு,. 
கரந்தை - வயல்களிலுள்ள கொட் 

டைச்கரந்தையென்னும்பூ௫. 
(பதிற். ௪௦) 

கரு - கருப்பம. 

கருங்குவளைப்பூ நெய்கற் பூவினுஞ் 
சறந்தசதென்பது, ௨. 

கருதிய - எண்ணிய, 
கருகெய்தல்விழி, ௧௩௫, கடுக, 
கருப்பங்குணில், ௮௪. 
கரும்பாலை, ௫.௫. 

கரும்பின்பாத்தி, ௬ ட.(குறு,௨ ௬௨.) 
கரும்பின்பூமாலை, ௬௧, 
கரும்பினெர்தி.ரம் - ஆலை, 
சருமபு - பூத்சாறி பயன்படாதென் 

பது, ௪, ப 
கருவி- தொகுதி, 
கருவிளை - கொடிவிசேடம், ௪௬௪, 
சரைந்கீமே--கரைவாயாக - கூப்பிடு 

வாயாக, ௩௯௧, 

| 
| 
| 
: 

அரும்பதவகரா திமுதலியன. 

சல்லாச்கோவலர் - த.த,சர் தொழிலை 
யன்றி மற்றொன்றையும் கல்லாத 
இடையர், 

கல்லாமக்தி - தந் தொழிலையன்றி 
மற்மொன்றையும் சல்லாதமந்தி, 

கலம் - சப்பல், 

் கலி - முழக்கம், 

। சலிக்கும் - செருக்கவெளரும், 

  
  

கலித்த - செழித்த. 
sup cbs - கலங்க, ௪௫. 

சவிழ்சல் - சலுழ் சல், 
கவிழிநீர் - SHEET, 

சவிமும்--கலுழும் - அழும், கலங்கும். 
சலை - கலைமான். 

சவாதல் - கைக்கொள்ளுதல், 
சுவரும் - கைச்கொள்வான். 
சவலை-கவர்த்தவழி, ௬௦௪, ௬௨௦. 
கவவி - ௮கத்திட்டு, 
சவவு - அகத் இடுதல், 
கவான் - பச்கமலை, ௨௯௯, 
கவின் - அழகு. 
சவின - அழகுபெற. 
Sena = சவைச்கோடு - கப்புவிட்ட 

கொம்பு. 
கவைஇய - சூழ்ந்த, 
சழங்கு - கழஜ்ூக்காய், 
கழங்குபார்த்சல், ௨௪௫, 
௨௪௯, ௨௫௦. 

கழறுதல் - இடிச்துரைச் தல், 
கழனி - வயல், 
சழாஅர் - PEM, FB, 
கழி, ௧௧௬,௧௨௦, ௧௯௧. 
கழிமுள்ளி-ஒருவசைச்செடி, ௧ 0௮, 
சமுது - பேயில் ஒருசாதி, ௬ ௧ ௪, 
கழை - கோல், கக்கல், 
கள்வன் - ஈண்டு, 
கள்வனாட்டல், 
கள்ளி, ௩௨௯௩. 
களங்கனி - களாப்பழம், 
களவிற்கூட்டம் - களவிற்புணர்தல். 
களவொழுக்கம்-மறைந்தவொழுகச்சம். 
சளிச்ச - மகக்கொண்ட. 
களிறு - ௮ண்யானை. 
களைஞர் - விலக்குவோர். 
கறங்குதல் - சுழலுதல். 
கறி- மிளகுசொடி, ௨௪, 

௨௪௮, 

2. lm, & & oT,



அரும்ப தவகரா திமு தலியன. 

கறுத்தோர் - பகையர். 
கன்மூகை - மலைக்குகை, 
கன்னம் - கோய்சணித்சற்குப் பண்ணி 

க்கொடுக்கும் படிமம், (௨௪௫. 
௨௪௭,) 

சன்னி - அழியாமை, 
சன்னிவிடியல், ௬௮. 
கனலி - சூரியன். 
கனலியர் - கொதிப்பதாக, ௩௪ ௬, 
காச்கை, ௩௧௪, 
காஞ்சி - ஒருவகைமரம், 
காண்கம் - காண்பாம். 
காண்டொறும் - சாணுந்தோறும், 
சாணிய - காணுதற்கு, 
காதல் - அன்பு, 

காதலோன் - பிள்ளை, 
காசற்பாச்சை - சேரிப்பரத்தையின் 

மசளாய்த் தலைவனையே விரும்பிப் 
பிறராவிரும்பாமலிருப்பவள், ௯ 0 . 

காதன்மை - காதற்றன்மை. 
காந்தள், ௨௨௬, ௨௯௩. 
காப்பாள் - காத்தலையுடைய வீரன் 
௨௦௬. 

காம்பு - மூங்கில். 
காயா - காசாமரம், ௪௨௨, 
கால் - இயமன், காற்று, சண்டு, 
காவலன் - காச தலையுடையவன், 
காழ் - தடி, வடம், 
சானகமாடன் - குறிஞ்சிகிலத் தலை 

வன், ௨௧௪, ௨௫௬. 
கானல் - சகடற்கரைச்சோலை. 
கானலம்புலம்பந் துறைவன், ௧ டு௨, 
கானவர் - வேடர், 
இடக்கை - இடச்தல், 
இழங்ககழ்குழி, ௨ ௦௮, 
இழமை - உரிமை, 
கிழவன் - தலைவன், 
இள்ளி - சோழன். 
இள்ளை - இளி, 
இளவிவகை - அகத் திணையில் துறை 
களையுணர்ச தும் சொல்லின்வகை, 

இளி, ௨௬௦,௨௮௧, ௨௬௦, 
இளை - இனம், 
இளைத்தல் - உண்டாதல், இண்டுதல், 
இளைப்ப - பெருகுவன. 
இறும் - இழிக்கும், 

ர் 

' 

௧௫௯ 

குட்டுவன் - சோன்; குட்டகாட்டை 
யுடை யவனென்றபடி, 

குடம்பை - கூடு, 
. குடிஞை - பேராந்தை, 
_ குணில் - குறுந்தடி, 
குதினா, ௪௬டு, ௪௮௧, 
குப்பை - குவியல், 
குயில், ௩௪௬, ௬௩௬௯, 
குயிற்கெளலை, ௬௬௬. 
குயிற்பெடை, ௩௬௪௧ 
கு.ரங்கின்றலேவன் - அண்குரங்கு, 
௨௭௫, 

குரம்பை - சிறுகுடில், 
கூரல் - ஓசை, கதிர், பூங்கொத்து. 
குரவம் - குராமாம், ௬௪௪, ௬ட௭, 

௬௬௯. 
குரவம்பாவை- குரவின்பூ ; அதனைப் 

பாவையாகக கூறல்மரபு, ௬௪௪, 
( இணைமா, & @.) 

| குரவை - மகளிர் soar goCrn1@w 

| 
RGUMNEER FH, EHS, (HGE. 
௧௨௪. 

குரு - 8 Mw. 
குருகு-௩ாரை, 

குருந்தங்கண்ணி - குருந்தம்பூ வாத் 
| கட்டிய மாலை, ௪௬௯. 
| குருந்து-ஓஒருவகைமரம், ௪௬௬, 
| குரும்பைமணிப்பூண் - குரும்பை 
| போன்றவடிவள்ள மணிகளையடை 
| ய௫ண்கிணி, ௪௫௪௨,(௩ற், ௨௬௯.) 

| குருளை - பன்றிக்குட்டி, 

| 
| 
! 

  

குரை - ஓரிடைச்சொல். 
குலமுதல் - குலசெய்வம், ௨௫௯. 
குலவுதல் - விளங்குதல் 
குவளை, ௭௩, ௨௨௫, ௨௯௧, 

குவைஇ - குவித், 
குழலினுமினைகுவள் - வேய்ங்குழலைக் 

.. காட்டிலும் இரங்கி ஒலித் துவருர் 
| அவாள், ௩௦௬, (புற, & HP mh,) 
| Ge - எருமைச்சன்று, 

| குழீஇ - கூடி... 
 குழுமல் -முழங்குதல்; இப்பெயர் பெ 
| ரும்பாலும் புலிமுழக்கத் இற்கேவழ 

| 

| 

ங்குகின்றது, (அ௮சகா, 220, 
௨௬௦, ௬௨௧,) 

குழுமும்- ஒலிக்கும்,



௧௬௦ 

குளவி - குளவிக்கொடி (ஐ௩-எழு. ௬, 
பதிற், 62,), மலை மல்லிசைச 
கொடி, 

குற்று - பறித்து, ௨௬. 
குறவா், ௨௧௯, ௨௭௭. 
குறிப்பினை - குறிப்பையுடையாய, 
குறுக்கை - குழு மயாகியகை, 
குறுங்காடு, eo. 
குறும்பொறைசாடன் - முல்லேகில 

தலைவன், 

குறுமகள் - இளையள், ௫௨, உடு. 

(ஈற். ௬௧௪, ௬௭௬.) 
குறை - காரியம், (௩ -எழு. ௧௪,)) 

மூடி.க்கப்படுக் காரியம். 
கூற்று - சொல். 
கெடிறு - ஒருசாதிமீன்; ௪௭, ௪௬௭. 

இது முள்ளையுடைய,(ஈற். ௭௦.) 
கெழு - பொருக்தூதலென்னும் பொ | 

ருளையுடையதோர்சாரியை, 
 மலிகேழூர £. 

கெழுசகை - உரிமை, ௨௪௫, 
கேட்டின் - கேட்பாயாக, 
கேட்டொறும் - கேட்குந்தோலும், 
கேண்மை - அன்பு; உறவு. (கலி, 

௮௫, 

௩௧.) 
கேழ் - நிறம், 
கேழல் - பன்றி, ௩௨௩, 
கேள் - உறவாகவுிள்ளாள், ௧௨ 

௧௨௮, 
கை - செயல், பச்கம், 
கைபுனைதல் - அலங்கரில் ஒல். 
சையறுமாலை - செயலறுதற்குக் கார 

ணமாகிய மாலைக்சாலம். 

கையுறை - சையின்சண்ணே சேர்த் 
அதவது - காணிச்சை; ௪௮௭, 

கொங்கு - சேன், 
கொட்கும் - சுழலும், 
சொட்டு - பறைமுழச்கம், ௬௭ ௧, 
கொட்ப - சுழல, 
கொடி -ரீட்ி, ௧௪, ௬௧, 
கொடிச்சி - குறச்கி, ௨௬௬, 
கொடுமை - வளைவு, 
கொண்கன் - கெய்தனிலச்தலைவன், 
கொண்டல்- முன்பனிப்பருவக்காத்று, 

மேசம், ௨௦௯. 
கொண்டன்று - கொண்டது, 

அரும்பதவகரா இருதலியன. 

- கொண்மோ - கொள். 
| Le og 
கொய்தல் - பறித்தல். 

ட கொல் - one of tev, 
கொழுமீன் - ஒருவசைமீன், 

' சொளளி- ௨௯௫. 
் கசொளீ து ௮ பொருக்சச்செய்து, 

கொளீதிய - கொள்ளவேண்டி, 
கொளை - சோட்பாடு, (கலி. ௩௪,) 

- சொற்கைச்துறை - பொருனைகதி 
.. கடலொகடிகலக்குர்துறை, ௪௮௫, 

௧௮௮. 
' கொன் - பயனின்மைப் பொருண் 
| முதலியவற்றைத் தருவதோரிடை 

ச்சொல், 
' கொன்றை, ௪௨௨௦, ௪௬௦, ௪௬௨, 

௪௬௫, ௪௬௬, ௪௬௨, ௪௯௬௭, 

கொன்றைக் குழற்பழம், FGA. 
(சணைமா, ௯௬௮,) 

| கொன்றை கோதை மலர்தல், ௪ ௬௨, 
| ௪௯௭, (இணைமா. & O &,) 
| கோங்கம் - கோங்கிலவ. 

| 

| 

கோட்டுமா - யானை, 
கோடல் - வெண்காந்தள். ௨௨௬. 
கோடி - உச்சி, கொம்பு, சங்கம், மரக் 

இளை, மலையினுச்சி, 

கோதை - மாலை, 
கோல் - இரட்ச, 

கோவலா - இடையர், ௮௭, ௬௩௦௪ 
௪௬௯, ௪௭௪. 

கோள் - கொலை, கொள்ளுசல், 
கெளவை - பழிமொழி, முழக்கம், 
சங்கு, ௧௦௬. 
சற்சனப்புகை - ௨௫௩, ௨ட௪, 
சாஅய் - மெலிந்து, ௪௦௪, ௧௦௭, 

௧௬௪, 
சாந்தம் - சந்சனமாம், 
சாய் - சண்டான் கோரை, 

௬௦.) 

சாயற்று - மென்மையையடையது. 
சாரல் - மலைப்பக்கம், 
சா.ரல - சாரலின்கணுள்ளன, 

சாலியர் - மிகுக, 
இகம் - மலையினு௪்சி, 
சிதர் - சிந்தூதல், வண்டு, (கலி, ௬௮; 

நற், ௨௭௯.) 

சிதைக்கும் - சதைப்பான். 

ப 

(த்



அரும்பதவகராதிமுதலியன. 

இமை - மலையினுச்சி, 
சமையம் - உச்சி, ௧௦௦, 
சிரல் - சிச்சிலிச்குருவி, ௪௪௪. 
சிரறல் - சகோபித்தல். (கலி. ௬௪.) 
சிலம்பு - பக்கமலை, மலை. 
சிலம்புகழிதச்தல் - ஒருசடங்கு, 

௬௯௯. (நற், ௨௪௯. 
Reus sor gy - Rab gi). 

இறக்க - மிகுக, > 
இிறகர் - Ane. 
இறந்து - மிக்கு, 
திறியிலை - சிறிய இலை. 
இறுகட்பன்றி, ௨௬௬, ௨௬௭௪௭. 

சிறுகருங்காச்கை, ௬௯௧. 
சிறுதேர், ௪௦௩, 
சிறுசொழுமகளிர் - சிறியதொழில் 

செய்யுமகளிர், ௧ ௬. 
இறுநனி - சிறிதுபொழுது, ௪௮0. 

(சலி. #2.) 
சிறுமீன், ௧ ௬௫. 
சிறுவரை - இறிதாகிய சாலச்சளவு. 
சிறுவெண்காச்கை, ௧௬௧ - ௧௭௦. 

(குழு, ௨௪௬; நற், ௩௧.) 
இறை - அணை, காவல், 
சிறைப்புறம் - வேலிப்புறம், 
சன் - மூன்னிலைக்சண் வருவதோ 

சசைச்சொல், 
சன்மை - சிறுமை. 

சனெழுறைக்கும், ௩௫௨. 

எனவ வேன் - கோபிப்பேன். 
சினை - மரக்கிளை, முட்டை. 
இனைஇ- கோபித்து, ௪௫௫, 
£ச்கும் - கெடுக்கும், துடைக்கும், 

தூக்கும். 
சீர் - சிறப்பு, 
சீறியாழ் - சிறியயாழ், 
சுடர் - ஒளி, விளக்கு. 

சுணக்கு - தேமல், பூந்தாது, 
சுரும்பு - வண்டு, 
சுனை, ௨௨௫, ௨௯௬, 

ரத, ௭௪... 
சூர் - அச்சம், ௭௪, 
சூரல் - பிரம்பு, ௨௪ ட. 

சூரியனொளி, ௭-௩. 
சூழ்கம்- ஆராய்வேம், 
சூழ்ெ்றாய் - கருதுன்றாய், 

இ 

  

  

  

௧௬௧ 

சூழ்வான் - கரு துவான். 
குள் - சபதம், ௮,௬௩௧, ௬௭, டு, 
சூள்வாய்ச்தல் - சபதம் மெய்ம்மை 

யாதல், அ) ௬௭, 
செத்து - அறிந்து, ௪௬௬, ௨௬௯, 
௨௬௭,௨௭௦, ௨௮௯, 

செத்சென - சாக, 
செக்காய்ப் பிணவு, ௩௨௩. 
செந்காயேற்றை, ௬டு௪, ௬௬௯௪. 
செப்பம் - செம்மை. 
செம்புனல் - புதுமபெள்ளம், 
செய்கிற்பான் - செய்வான். 
செய்கு -செய்வேன். 
செயலை - அசோகமரம், ௨௪௧. 
செயிர் - குற்றம், 
செருர்தி - ஒருவகைமாம், Cape 
கோரை, பஞ்சாய்க்கோரை, யாட் 
சோரை. 

செல்லல் - துன்பம், போகாதே, 
செல்லாதீமோ - செல்லாதே, ௧௮௬. 

(குற. ௩௧ 0, 
செல்லிய - செல்லும்பொருட்டு, 
செல்வல் & செல்வேன். 
செல்வுழி - den gd sg. 

செல்வேந்தில்ல, ௪௨௯. 
செலவு - செல்லுதல், 

செலீஇயர் - சென்று, ௨௧௫, 

செவ்வி - சமயம். 
செவிலி - வளர்த்ததாய், 
செறிந்ச - கெருங்கிய. 
செறிப்பு - செறித்சல், 
செறிவளை - இறுகிய வளையல், 

செறு - வயல், ௨௬, ௨௭, 
௨௬௯. 

செறூஉம் - நெருங்கும். 

சென்மோ - செல், வருவாயாக, 
சேக்கும் - தங்கும், ௯, 
சேடியர் - தோழியர். 
சேண் - நெடுந்தூரம். 

சேத்தல் - தங்கல், 
சேய் - பிள்ளை. 
சேய்ச்து - தாரியத., 
சேய்மை - தூரிய இடம், 
சேர்ப்பன் - நெய்தனிலச் தலைவன், 
சேர்ப்பு - கடற்கரை, 
சேரி - தெரு. 

டு ௭,



bin 2. 

சேவல் - நீர்க்கோழியினாண், 
சொல்லாடி - சொல்லி. 
சொல்லுகுப்போய் - சொல்லைப்பா 

ழாகப் போக்குவோய், (கலி, ௬௯.) 
சோர் - சோர்சல், 
சோழர், ட. 
ஞாழல் - புலிரகக்கொன்றை, ௧௦௩, 
NG - EHO, FHS, 

ஞாழற்பொதும்பர் - ஞாழற்சோலை, 
௧௪௪, (தணைமொ. டு௦,) 

ஞாழ.த்றழை, ௧௯௧, 
ஞான்று - நாள். 
ஜெ௫ிழ்மதி - நெகிழ்வாயாக. 
ஜெ௫ிழ்வனர் - நெ௫ழ்£ து, 
ஜஞெகிழ--செழெ - தளர, மெலிய, 
ஜெலிகழை-ஒன்றோடொன்று உரிஞ் 

இயமூங்கில், ௬௦௭, 
Sal - அட்டின் ஆண், 
தகுதி - தக்சசெய்கை,. 

தீகுஈ - தக்கவை, 

தகை - அழகு, தடை, பெருமை, 
தசைக்குவென் - தடுப்பேன். 
சகைய - அழகுபெற, விரிய, ௪௬௧. 

(கார். ௧௧,) 
தஞ்சம் - பற்றுக்கோடு, ௫௦. 
சட்டை - இளிமுதலிய்வற்றை 

ஒட்டுங்கருவி, மூங்கில், ௨௮௫, 

௬௦70, 

சட்டைக் சண்ணுமை - தட்டையா 
Gu வாச்சியம், ௨௧௫. (குறு. 
௧௬௩. 'தட்டைப்பறை?) 

தட - வளைவு. 
தடங்கோடு - வளைந்த கொம்பு, 
தண்டாமை - அமையாமை, 

௮௫.) 
தண்ணென்று-உண்ணென்றது,௭ ௩, 
தணத்தல் - பிரிதல், 
துதைந்த - நெருங்கெ. 
சச்சைபெயரன் - மகன், ௪௦௬, 

(கலி, எடு, ௮௧.) 
தப்பல் - தவறுதல், ௩ 0௨. 

தம்மோன் - தம்மவன், 
தமர் - உறவினர், 
தீரீஇயர் - தரவேண்டி, ௪௬௫, 

தருக்ச- செருக்கும், மிக்கு. 
த்ருமம், ௬௧௨, 

௨௬௮, 

(கலி, 
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தலைஇ - சொரிந்து, 
தலைத் தலைக்கொள - ஒவ்வொருவரும் 

தம்மிடத்தேசம்மிடச்தேகொள்ள. 
தலைப்பெய்தீமே - கலப்பாயாக, ௮௬, 
தலைப்பெயல் - முதற்பெய்தமழை,. 
தலைவிளை - மு தலில்விளைர்ச விளைவு, 

2.60, 

திலைவிபாலுண்ணல், ௧ ௬௮, 
தீவாணி - ஒருபொருட்பன்மொழி, 
தவம், BEE, 

சழீஇ - தழுவி. 
தழை- தளரிராலும் மலராலும் செய்ய 

ப்பலவதோருடைவிசேடம், (திணை 
மொ. ௪௧.) 

தளவம்-செம்மூல்லை, ௪௨௨, ௪௪0௦, 
௪௫௪. (இணைமா. ௧௧௦.) 

தளிச்தென - தளிசதசாக, ௬௨௮, 
சளிே என்னபுண்ணியஞ்செய்தாய், 

௩ ௬௫, 
தளை - கட்டு, 

தீறுசண் - அஞ்சாமை. 
தானம் - பாச்கும், ௨௦௮. 
தாஅய் - பாந்து, ௩௨௮. 

தாச்சக - மோத, 
சாக்கணங்கு - தீண்டிவருச்துஈதெய் 

வம், ௨௬, 
நாத - சேன். (பட். ௧டு௨,) 
தாமரை, ௬௮, ௬௪, ௪௨௪, 
தார் - மார்பிலணியுமாலை, ௩ ௩, ௮௨, 

௧௮௨, 
தாலி - பலகறை, ௧௬௬, 
தாழ்திதல் - தாமதித்தல், 

தாழ்ச்துழி - சாமதிச்சவிடத்து, 
தானை - சேனை, 
இ௫ரி - தேருருளை, 
இண் பிணி ௮ம்பி-சிக்சென் றசட்டினை 

யுடைய செப்பம், 
இதலை - தேமல், ௨௯, ௪௭௨, 
இமிர்தல் - அப்புதல், ௬௪௪. 
இரங்க - புலர. 
இருவில் - வானவில், 
இரை - அலை, 
தில்ல - தில்லென்னு மிடைச்சொல் 

ஈறு இரிந்தது, (தொல், சொல், 
©. @ m. 5,)
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இல்லை - ஒருவகை மாம், (இணைமா, 
௬௧,) 

இளைக்கும் - அசைக்கும், இடைவி 
டாது நெருங்கும், நெருங்கும், 

இறம் - விதம, 
தினை,௨௦௭௪,௨௬௨,௨௬௩,௪௬௯. 
திங்கெ வியள் - இனியசொல்லை யுடை 

யவள். 
திங்குழலாம்பல் - இனியஆம்பற்டிண் 

' ணையுடைய குழல், ௨௪௫. (கவி, 

௪௦௮,) 
இது - அன்பம், பாவம். 
இமை - இனிமை, 
அஞ்சிய - தாங்க, 
அஞ்சுசல் - தாங்குதல், 
அடைத்தொறும் - அடைக்குந்தோ 

றும், 
அணா - பழக்குலை, ௨௪ ௪, 
அணிநீர் - தெளிகஉ்தநீர். 
துணை - அளவு, 
துதி- நு, ௧௦௬. (அசரா, ௮, 

௨௪.) இச்சொல்லைத் தஇருச்சணி 
கைப்பு ராணத்தில் (மிசக்காணலாம், 

அப்பு - பவளம். 
தும்பி - வண்டினொருசாதி, ௨0, 

௨௧௫. இஃது ஆம்பற் குழல்போ 
Ger dug. (ent, ௧௫.) 

தம்பைமாலை, ௧௨௭, 
அயல்வருதல் - அசைதல். 
துயிறல் - தூங்குதல், 
அவர் - சிவப்பு, பவளம், 
தவலை - தாவல், தொகுதி, 
துவலைத்தண்டுளி, ௧௪௪, 
துறந்தென - நீங்க, 

துறப்பது - நீக்குவது. 
SIDE - குண்டுக்கல், நெருங்கின 

மலை, ௨௧௦,௨௬௯, ௨௬௨, 

துறை ணியூரன், ௨௦. 
துறைவன் - நெய்தனிலம் தலைவன், 

௧௪௬, ௧௫௮, 

துறைவினவிசின்றஅண்ணல், ௧௯௮. 
தன்னலம் - சேரேம், 

துனி - வெறுப்பு. (கலி, ௪௪.) 
தூண்டில், ௨௭௮, 
தூம்பு - உட்டுளை, நெடுவங்கெயமென் 

லும் வாச்சியம், ௧௬,௨௦,௬௭௭, 

  

  

  

  

௧௬௩ 

தூவல் - துவலை, மழை. 
தாவி - காச்கை, நாரை இவற்றினிந 

கு, ௧௫௬, ௬௯௬௧, (84 - எழு, 
௬௮.) 

தெய்ய- அசைசிலை இடைச்சொல் ; 
இ தெய்யோவெனவும் இரிந்து 
வழக்கும், ௬௪, ௬௫, ௨௫௭. 

தெய்யோ, ௨௬௧ - ௨௪௫, 
தெருட்டல் - தெளியச்செய்தல், 
செளித் த - தெளியச்செய்து. 
தெளிந் தின் - செளிர்தேன். 
தகெளிப்ப - சேற்ற, 
தெளிப்பான் - தெளியச்செய்வான், 
செளிர்ப்ப - ஒலிப்ப, செழிப்ப, ௨௪, 

௧௯௭, உ௬டு, ௪௫௨. (பற், 
௧௮.) 

தெறுவது - அழிச்சப்பவெ.௮, 

சென்னவன் - பாண்டியன், டு௪, 

தேத்து - இடத்து, 
தேம் - தேன், ஈறுமணம், 

சேம்ப - கெடும்படி. (கவி, ௬௮.) 

கோ, ௧௬௪,௪௪௯,௪௬௫, ௪௬௮. 
தேர்ந்து * தேடி. 
சேரை செவிட்ட - தேரைகள் ஒலி 

ப்ப, ௪௫௩, ௪௬௮, ௫௬௪. (அக 
நா. ௬௦௦.) 

தேற்றஞ்செய்து - தெளிவித்து. 
தேறி- செளிந்து, 

தேன் - வண்டு, 
தேன்மயங்குபால் - தேன்கலக்தபால், 
தேனிரால் - சேன்கூடு, ௨௧௪, 

௨௭௨. 
சேனூர்- பாண்டி௩ாட்டூர்களுள் 

ஒன்று, ௫௪, ௫௫, டு௪. 

தைஇ- சொத்து, ௫௨. 
தைஇய- கோலஞ்செய்த, சொடித்த. 
தைழ்சண்கயம், ௮௪. (கலி, டு௯.) 
தொகுத்து - சேர்த்த. 
தொடங்கன்று-தொடங்கிற்று, ௭ ௫, 

தொடரி - தொடுத்து, ௪௬௩. 
தொடலை - மாலை, ௧௮௭, ௬௬௧. 

(ற். ௧௬௮.) 
தொடலைவாள் - தாக்கட்டவாள், 

௨௦௬. (மத. ௪௩௪.) 
தொடி. -யானைத்தந்தப்பூண், வளைகள் 

கழலாதிருதச்தசற்கு முன்சையில்



௧௬௮ 

௮ணிவஅ. (சர். கோ, ௬ ௧,உரை,) 
தொடை - தொடுத்தல், 
கொண்டி. - சேரகாட்டிற் கடற்கரைச் 

கண்ணதோர்நகரம், ௧௪௧-௪௮0. 

(பதிம். ௮௮; புற. ௪௮.) 
சொண்டியற்று-சொண்டிடோல்வ. 
சொண்டியன்னவென், ௧௭௮. (இருச், 

௨௪.) 

தொல்கேள் - பழைய உறவு, 
தொலைச்சி - சொன்று, 
தோகை - மயில். 
சோடு - தொகுதி, ௬௬௩, (பதிற், 

௬௮.) 

சோள்பசத்தல், ௨௮. 
சோளுற்றோர் - தோளையெதிர்ப்பட் 

டோர், 
சோற்க - இழக்க, மெலிய. 
தோன்றி - செங்கசாச்தட்பூ, ௪௨௦, 

FO, 

நக்க - மலர்ந்த, கடுக, 
நகாசோ - இரிச்சமாட்டார்களோ. 
நகுகம் - சிரிப்பேம், 
நகையாடி - சரித்து, 
நசை - விருப்பம். 
நட்பு, ௨௬௭. 
நட்புச் சடலிற் பெரிது, ௧௮௪, 
நடா - சென்ற, பரவிய, 
நடுகல், ௬௫௨. 

௩ண்டின் கண், ௩௦, 
நண்டின்வளை, ௨௨, ௨௬, ௨௭, 

௯௦, 

நண்டு சாய்சாசப்பிறத்தல், ௨௪, 
(சிறுப. ௧௪.) 

௩ணி- ௮ணிமை. (புற, ௧௫௪.) 
௩ணிய - அண்ணிய. 
கந்தல் - சழைச்தல், 
௩ துக - பெருகுக, 
நப்பிரிர் து - ஈம்மைப்பிரிந் த, ௨௨ ௪. 
நப்புணர்ந்து - ஈம்மைப்புணர்ட் து, 

௨௩,(கற், கசடு; தொல், எழுத், 
௧௫௭௪. ந.) 

நம்பு - ஈம்புசல். 
ஈம்மறந்து - நம்மை மறந்து, ௩௬, 
நயக்க - விரும்ப, 
நயத்தச - விரும்ப. 
நயந்தனென் - விரும்பினேன்,   

அரும்பதவகரா திமுதலியன. 

ஈயப்பிச்.சச்கொள்கை - விரும்பச் 
செய்துசொள்ளுசல், 

நயம் - ஈரம், (ஐந் - எழு, ௨.) 
நயவர - விருப்பம்வ.ர, 
ஈயவரும் - விருப்பம்வரும். 
நல்கல் - அருள்செய்தல், கொடுத்தல், 

பாதாகாத்தல், 

நல்லோர் - மகளிர், 

நலத்தகு - அழகுதக்க, 
ஈலம் - அழகு, அன்பு, இன்பம், * 
நள்ளென் கங்குல் 
நள்ளென்யாமம் 

ளென்னும் ஒஓசையையுடைய 
இரவு, 

ஈள்ளென - ஈள்ளென்னும் ஓசையுண் 
டாக, விரைவாக, 

நளி - செறிவு. 
நளிந்து - செறிந்து, ௨௨௨, (௧௭, 

௪௮; பதித், ௫௨) 
கற்குறி, ௨௧௮. 
5றவு - சேன், 
நறியர் - ஈறுமணமுடையர். 
நறுமை - நன்மணம், ஈன்மை, 
நறைக்கொடி - ஒருவசைக்சொடி, 

௨௭௬, (இணைமா. ௧.) 

நன்று - அறம், இன்பம், உறுதி, 
(திருக், ௪ ௦௪௨.) பெரிது, 

நனந்தலை - அகற்சியையுடைய இடம், 
௩னி - மிகுதி, 
நனை - அரும்பு, 
ஈனைய- அரும்ப, ௪௯௯, 
நாகு - பெண்பாற்பசு, ௪௪ ௫, 
சாண் மேயல் - காலைமேய்ச்சல், ௬௫, 

(நற். ௧௧௬. 
நாரைத்தூவி . cron DG, 

(குது, ௧௦௩.) 
கானை மசளிர்க்குவமை, ௧௮௬, 

நாள் - தாலை, 

நாறும் - தோன்றும், மணக்கும். 
நானம் - ந௩றுவிரை, (8ம் -8ம், ௧௬.) 
நிகர்க்கும் - மாறுபடும், ௨. 
நிகரா - பகையாக, ௬௭, 
நிகரி - பகைத்து, ௬௭௪, 
நிணம்பொதிவழுக்கு, ௨௦ ௭. 
நிரந்து - ஒழுக்குபட்டு, 

௬௪௮.) 

\ - நடி இரவு, ஈள் 

௧௫௬, 

(திருக்,



அரும்பதவகராதிமு தலியன. 

 நுவணை - இனைமா, ௨௮௫, நிரை - வரிசை, 
கிலை - நிற்றல், 
நிலைஇ - நிலைத்து. 
நிவக்கும் - ஒக்கும், 
நிவந்ச - மேலான 
நிழல் - குளிர்ச்சி, 
நிழற்றுதல் - ஒளியைச்செய்தல்,௩ ட, 

௭ ௪. 
நிறூஉம் - நிறுத்தும், 
நிறை . நிறுத்தல், 
நின்றன்று - நின்று, 
நின்று - கின்றது, ௫௨, 
நினை த்தொறும் - நினை த தலைச் செய் 

யுக்தோறும், 

நீத்தல் - துறத்தல், 
நீத்துநீர் - பெருக்கத்தை யுடைய நீர், 
நீயேன் - விடேன், ௨௨, (பரி, ௩.) 
நீர்க்கோழிப்பேடை, டு ௧, 
நீர்கசைக் கூக்கெயவுயவல்யானை, ௬௭௪, 

(5D, ௧௪௧.) 
நீர்சாய், ௬௬. (குறு, ௬௬௪.) 
நீர்ப்படாதாம்பு, ௪௦௯. 
நீர்ப்பணை, ௭௮, 

நீ. ரலைக்கலக்கி - நீரலைத்தலாற்கலங்கி, 
௭௭, 

8ீரிகுவன்ன - ரீர்விழுதலையொதசா, 
௪௬, 

நீலம் - ஈருங்குவளைப்பூ; இது கெய் 

சலிலுஞ் சிறந்தது, கருமை, ௨, 
சகச, 

நீணிறம் - கரியஙிறம், நீலநிறம், 
நீனிறவியலகம் - கடல், 
அகர்ச்சி - உண்ணுதல்முசலிய அனு 

பவம், 
அுகர்தல் - அனுபவித்தல், 

ஆடக்சம் - அசைவு 
அடங்குதல் - அசைசல், 
௮ண்பூண் - நுண்ணிய தொழில 

மைக்ச அபரணம். 
அணங்கு - நண்மை, 

அணல் - ஒருவகைச் தவளை, நுணலை 
யென்றும் வழங்கும், ௪௬௮, (மற், 
டூ௯,) 

அணவம் - நுணா, ௬௪௨, 

அதல் - நெற்றி, 
நுந்தை - உன் சந்த, 

  

  

௧௬டு 

நூற்றன்ன - நூறிராச்போன்ற, 

OnGpg sa - சழலச்செய்தல், நிலை 
குலையச்செய்சல், (கலி, ௧௪.) 

நெஒழ்பு - நெ௫ழ்ந் த. 
நெகிழ - மெலிய, (கலி, ௮௬,) 
கெட்டிடை - ரீண்டவிடம். 
நெடித்து - தாமதித்து, ௮௫, 
கெய்த்தோர் - இரத்தம். 
கெய்சல் - நெய்தற்பூ, இது கருங்கு 

வளைச்சாதியில் தாழ்ந்தது; கெய் 
தனிலம். 

நெய்சல் வைகறையில் மலர்தல், 

5௮௮. 

கெய்த நறழை, 
கெருகை - நேற்று, 
நெருப்புக்கொடி, ௩டுக. 
நெல், ௪, ௪௮, ௪௯, ௬௫. 

௧௮. 

எக, 

கெல்லி, ௬௬௪, ௬௮௪. 
கெல்லின்பூ, ௬௦. 
நெல்லும்பொன்னும், ௧, 
நெற்கஇர், ௨௭. 
Onn) Passe, ௧௦௫. 
கெற்றி veg se, @@, ௪௬௧, 

௨௨௨, ௨௨௫. 

நெற்றி மீல்லைகாறல், ௪௧௬,௪௯௨, 
நெற்றியழகுகொள்் எல், ௨௦௦, 

௨௨௧, ௬௧௦. 
கெறிமருப்பு - முடங்கிய கொம்பு, 
கென்முளை, ௨௯, 
நென்னல் : நேற்று, 

நேர்சல்லேன் - ஒவ்வேன், 
சோசல் - ஓத்தல். 
கேமை - நுண்மை, 

நேர்வித்தல் - உடன்படூவித்தல், 
சேமேம் - எதாப்படேம். 
கொதமலாளர் - அயலார். 

கொந்தசன்றலையும் - கொந்ததன் 
மேலும். 

கோக்குதல் - நினைத்தல், 
கோகு - கோவேன், 
கோம் - நோகும், 
மோய்ப்பாலஃது - கோயின் பகுஇியது. 
கோன்மை - வலிமை. 
பக்கு - பை, ௨௪௧. 
பகடு - எருமையினாண், ர,



௧௬௭௭ 

பகர்வர் - பண்டவாணிகர், ௨௭௧, 
பகரும் - சொரடுச்கும், ௧ ௩; விற்கும், 
பசல் - ஓளி. 
பகற்றீ, டு௪, (பதிற், ௩௦.) 
பகன்றை - இலுகஇிலுப்பை, சிவே 

சைச்சொடி. 
பசன்றைச்சண்ணி, ௮௪௭, 
பசன்றைமலர், ௬௭, ௪௫௬. 
பகைச்்ரழை - ஒன்றற்கொன்று மாரு 

இய தழை, ௪௮௭,௨௪௪, 

(கத். ௮.) 
பசைவர்புல்லார்சல், ௪. (சிறுப,௪ ௪.) 
பச் தல் - பசலைகிறமடைதல், 
பசந்தன்று - பச்.) து. 
பசக் சன - பசலையுற்றன. 
பசப்ப - பசலைசொள்ளும்படி, 
பசப்ப நீத்தல், ௨௪ ௪. 
பசப்பு - பிரிவாற்றாமையாலுண்டாவ 

தோர் கிறவேறுபாடி, 
பசலை, ௨௯, ௬௬, ௧௦௧, 

கசடு, ௨௬௧, 

பசலைபாய, ௨௬௧. 

ப௫தின - பச அறிவை வருத. 
பசு, ௨௭௧, 
பசுமோரோடம், 

௬௬௭.) 
பஞ்சாய்க் கூர்தல்) 
பஞ்சாய்க்கோசை | 
பஞ்சாய்ப்பாவை - பசிய ண்டான் 

கோளாயைக் இழிழ்துச் செய்யப் 

FE, 

௯௩, ௬௫, (நந, 
2 

& of a, Oe, 

பட்டபாவை, ௧க௫டு, ௬௮௯௩. 

(சலி, ௭௬.) 

பஞ்சுரம் - பாலைப்பண், ௩௧௧, 
படப்பை - தோட்டம், பக்கம, 

௨௦௬,௨௧0, உ௨டுக, 

படர் - துன்பநினைவு, & G, FOG. 
படர்தல் - செல்லுதல். 
படல் - சண்படுதல், 
படலின் பாயல், ௧௯௫. 
படலை - மாலை, ௬௭௦, ௪௭௬, 
படீஇயர்-ப௫க, ௧௪௨, ௪௫௦, (புற, 

௨௦௨.) 
படிதிரை - ஒலிக்கின்ற இரை, 
படுபு - பட்டி, படுதல், 
படூஉ - படுத்தி, 
படூஉம் - அகப்படுத்தும், 

  

  

அரும்பதவகராதிமுதலிபன, 

பண்டு -பழமை, 
பண்ணை - மகளிர்விளையாட்டு, 
பண்ணைடாய்தல் - விளையாட்டாசப் 

பாய்தல்; ஒருசொன்னீர்மையன ; 
௭௩, ௪௪, 

பண்பில சொல்லும் - பொய்சொல்லு 
வான், 

பண்பிலை - ஈற்குணமில்லாய், 
பண்பு - குணம், 
பண்பும்பாயலும், ௧௪௬, 

பணை - குதிரைப்பர் இ,பருமை. 
பத்தல் - பள்ளம், ௬௦௪. (அகநா, 

கடக; ௩ற், ௨௪௦.) 

பதம் - உணவு, காலம், 

பதுக்கை - இலைக்குவியல்,கற்குவியல், 
௬௬௨, (ஐர்- எழு, ௩௦, ௬௮) 

கலி, ௧௨.) 
பதைப்ப- அசைய, ௧௫௬, 

பயத்தல் - கொடுழ் தல், 
பயர்தன்று - கொடுத்தது. 

பயர் சனம் - பெற்றேம், 

டன் \ - பிரயோசனம், 

பயிர் - பறவையும் விலங்கும் சம்ரு 
ள் ஒன்றனையொன்று அழைக்கும் 
ஒலிக்குறிப்பு, 

பயிற்றி - பல்காற்செய்து, 
பர ததைமார்பு - பாசிையைறுகாக்ச 

குறிப்பையுடையமார்பு, ௮௪. 
பாத்தையாழுகை, ௩௨,௯௬௮, ௪௦. 
பரதவர் - நெய்தனிலமாக்கள். 
பார்த - பாவிய, 

பரி - குதிரை, செலவு. 
பரிந்து - அறுத்து, (௬௫) அன்புகூர் 

ந்து. 
பரிய - வருந்த. 
பரியல் - வருந்தாதே, 
பருந்தின்பேடை, ௬௨௧. 
பல்லிசமுண்கண் - பல இதழ்களை 

யுடையமலரையொக்கும் மையுண் 
டகண், ௧௭௦,௧௯௦, ௬௬௪. 

பல்லூழ்- பலமுறை, ௩௪௪, ௬௬௯௦. 
பலர்மடி பொழுது - பலரும் தூங்கு 

இன்ற இராச்காலம். 
பலி - சேவருணவு, பூசை, ௨டுக, 

(கலி, டு௨,)



அரும்பதவ்கராதிமுதலியன. 
பழனப்பாகல், ௬௧, (ஈற், ௧௮௦,) 
பழனம் - ஊர்ப்பொதுவான வயல், 

வயல், 

பழனவெதிர் - கரும்பு, ௬௧, 
பழுகி - பழுத்து, 
பள்ளி - இடம், படுச்சை. 
பற்று - ஆதாரம், 
பறவை - வண்டு, ௮௨. (சலி. ௨௨.) 

பறழ் - குட்டி. , 
பறை-பறச்சல், ௮௬. (சலி, ௭௮.) 
பன்றி, ௨௬௧-௨௭0, 
பன்றிக்குட்டி, ௨௬௫, ௬௬௭. 
பனி- சண்ணீர், ௨௦௮, (கலி, ௬.) 

குளிர்ச்சி, 
பனித்தயில், ௪௪, 

பனிப்ப - நடுங்குவார்கள், 
பனியலைக்கலஙக - பனியலைத்தலாற் 

கலக்கி, 
பனை, ௧௧௪, 
பாக்கம் - ஊர், இற்நூர்; பக்கத்துள்ள 

தென்றபடி, ௪௬௯. 
பாகம் - பக்கு, 
பாகல், ௬௯. 

பாங்கன் - தோழன், 
பாங்கி - தோழி. 
பாசறை - பாடி வீடு, 
பாசி - பசுமையையுடையது, ௨௦௬, 
பாக - இடம், இயல்பு, ஓவி, 
பாண் - பாணச்சாதி, ௪௪, ௪௮, 

௪௯. 
பாண்டில் - அகல், வட்டம், 
பாண்டிற்காசு - வட்டச்கசாச, ௬௩௧௦. 
பாண் டிற்செஞ்சுடர் - கால்விளக்கு, 

௪௦௫. 

பாண்டித் பொலங்கலம் - வட்டமாசச் 
செய்ச பொன்னணி, ௬௧௬. 

பாண்மகன் - பாணன், ௪௮. 
பாணர் நரம்பு, ௧௦௦,௪௦௨, 
பாணாமுரற்கை, ௪௦௭. 
பாணன் - ஒருசாஇியான், யாழ்வாசித் 

தலையுடையவன், ௧,௮௨, ௧௧௧. 

பாத்தரும் - பரக்கும், ௨௮ ௮. 
பாதிரிப்பூ, ௩௬௪௬, ௬௬௧, 
பாய - பரவிய. 
பாயல் - தூச்கம்; (கலி, ௧ ௦.), படுக் 

கை, ் 

| 

  
  

௧௬௦௭ 

பாயலுணர்த்தி - எழுப்பி, 
பார்ப்பன க்குறுமக - பார்ப்பனப் 

பிள்ளை, ௨௦௨, 
பார்ப்பார், ௪, 
பார்ப்பு - அமை, குரங்கு, மூதலை 
இவற்றினிள ல மப் பெயர், 

பால் - பழவினை, ௧௧௦, ௬௭௬, 
பாலாரும், ௪௬௮. 

பாவை, ௪௨௫, ௧௮௭. 

பாவையன்னயென், ௨௨௪, 
பிரர் - சிந்துசல், ௪௬௪, (பதிற் 

சுக, ௪௨.) 
பிடவம் 

- பிடா, ௪௬டு ௬௪. 
பிடவு } 7 டு, ௪ 
பிடி. - யானையின்பெண். 
பிணர் - சருச்சரை, 
பிணவு - செந்சாய், பன்றி இவற்றின் 

பெண் பால், 
பிணிவீடு - கட்டுவிடுசல், ௪௪௭, 
பிணை - மானின்பெண், 
பிணையல் - மாலை. 

பிரிந்தெனை - பிரிய, 
பிரிமே அ பிரிவாயாக, ௬௦௮. 

பிள்ளை - வெள்ளாக்குருகன் குஞ்சு, 
௧௫௧ - ௧௬௦. 

பிளிற்றுதீல் - ஒலித்தல், இதுபெரும் 
பாலும் யானையொலிக்கும் ௮வ்வொ 
லியைப் போன்றதரற்குமே வழங் 
கும். 

பிற்றைஞான்று - மறுநாள், 
பிறக்கு - பின், 
பிறங்கல் - உயர்சல், செறிதல், 
பிறங்கெய - விளங்இய, 

பிறந்துழி - பிறக்சவிடத்து. 
பிறமும் - புரளும். 
பிறிது - வேறு, 

பிறை, ௨௬௪, 
பின்னிருங்கூந்தல் - பின்னியகரிய 

கூச்சல். 
பீரம் - பீர்க்கு, ௪டு௨, ௪௬௪, 

புகர் - குற்றம், புள்ளி. 
புகர்கிழல் - புள்ளியையுடையரிழல். 

புகர்வு- உணவு, ௬௨௫. (பதிற்,௬ டு. 
புகல் - இருப்பிடம், ௨௯. 

புகவயர - புகுதற்குவருக் ௪, 
புடைகமும் - அடிகமும்,



௧௬௮ 

புணர்வு - புணர்தல். 
புணரி - அலை, கடல், ௧௫௦. 
புணை - தெப்பம், ௭௮. 

புதல்வன் - மகன், ௬௫, 
௪௦௧,௪௦௨. 

புதல்வன்றாய், ௯௬௦,௪௦௫, ௪௪௨. 
(அகநா. & F.) 

புசன்மலர்மாலை, ௨உகடு, ௨௧௬. 
புதுச் கலத்தன்ன கனியவாலம், 

௬௦௩, 
புதுவோர் - புதியவர், 

புதைத்தல் - மறைத்தல், 
புரக்கும் - காக்கும், 

புரி சல் - வளைதல், 
புருவை - பெண்ணாடு, ௨௬௮, (கற், 

௬௨௧.) 

புரை - ஒப்பு. 
புராயோன் - உயர்ந்தோன். 
புல்ல - தழுவ, 
புல்லார் - பகைவா, 
புல்லார்தல், ௪, 
புல்லியார் - இழிந்தவர், 
புல்லென்குன்றம் - பொலிவழிகந்த 

மலை, ௨௭௦, 

புல்லென்றன - பொலிவழிக்சன, 
௧௬௬. 

புல்வேய்குரம்பை - புல்லால்வேய்க் த 
குடில், ௨௫௨. (குறு, ௨௬௫.) 

புலக்கும் - பிணங்குவாள், 
புலக்குவேம் - பிணங்குவேம், 
புலப்படிசல் - வெளிப்படுதல், 
புலம் - இடம். 
புலம்ப - வாட, 
புலம்பன் - கெய்சனிலத் தலைவன், 
புலம்பின்று - புலம்பியது, 
புலம்பு - கடற்கரை, சனிமை, 
புலவி - புலத்தல், வெறுத்தல். 
புலவு - புலால்ராற்றம். 

௬௬, 

புலி, ௨௪௧௮, ௨௪௬, ௨௬௭௬, 
௨௭௪, ௬௧௬. 

புலியேற்மை - அஆண்புலி, ௨௧௬, 
புழை - உட்டுிளை, 
புள் - பறவை, 
புள்ளிச்கள்வன், ௨௪, ௨௨, ௨௪, 
புள்ளியற்கலிமா- பறவையைப்போல 

நிலம் தீண்டாத செலவினையுடைய   

அரும்பதவகராதிமுதலியன. 

கலித்த குதிரை, ௪௮ ௧, (தொல். 
பொரு. ௧௬௪, 

புளிங்சாய் வேட்கை - புளியங்காயை 
உண்ணவேண்டிய விருப்பம், டு௪,. 

(குறு. ௨௮௪.) 
பூற்றம் - புர்று, ௪௬௪. 
புறத்சொழுக்கம் - பாத்தையரை 

விரும்பி gga, 
Yop ses - பாதுகாத்த, ௨௫. 
புறா - பாதுகாக்க, 

புறமாறி - மனம்வேறுபட்டுப் புறச் 

சேசென்று, ௨௨௬, 
புறவின்பேடை, ௪௨௫, 
புறவு - முல்லைக்கொடி, முல்லைநிலம், 

(௪௧௯௬. 
புன்சண் - சிறியசண், துன்பம், 
புன்கு - ஒருவ்கைமரம், ௩௪௭௪, 

௩ ௬௮, 
புன்புலம்- புன்செய், (குறு, ௨௦௨.) 
புன்புலமயக்கம், ௨௬௦, ௨௮௬. 
புன்றலை - சவெந்ததலை, புற்கென்ற 

தலை, 

புன்னை, ௧௦௩, ௧௧௦, ௪௦௧௭, 
௧௩௨, ௧௬௧, ௧௬௧௯, ௧௮௯. 

புன்னைத்சாது, ௧௮௬௯, 
புனம் - மலைக்கொல்லை, ௨௯௦, 
புனல் - நீர், 
புனவர் - புனத்தைக் காப்பவர், 

௨௯௬௫. (புனவன், நற், ௧௧௬௯.) 
புனிது - ஈன்ற அணிமை. 
பூக்கொய்மகளிர், ௨௬௭. 
பூசல் - ஆரவாரம், வருத்தம், ௩௧௫, 

(கலி, ௩௪; பதிற், ௪௪,) 
பூழ் - குறும்பூழ்ப்பறவை, ௪௬௬. 

(குற. ௬௮௯.) 
பூழில் - அகில், ௨௧௨, 
பெடை - குயில், சம்பங்கோழி இவற் 

றின் பெண், 
பெண்டு - மனைவி, 
பெண்ணை - பனை, 
பெயர்தக்சேன் - பெயார்தேன். 
பெயரும் - மீளாம், 
பெயல் - பெய்சல். 
பெரிசாகன்று - பெரிதாகாரின்ற, 
பெரிது - மிக, 
பெருநீர் - கடல்,
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பெரும்பயறு, ௪௭. 

பெறலருக்குரைத்து - பெறுதற்கரி , 
யது, 

பெறுபவோ - பெறுவார்சளோ, 

பேடை - ர்ர்க்கோழிமின் பெண். 

பேணாளோ - விரும்பியுட் கொள்ளா 

ளோ. 

பேதை - இளம்பருவப்பெண், 

பை ஞ்சாய்க்கூக்தல், ௭௬. 

பைதலம் ~ துன்ப ! 'தையுடையேர். 

பைதற - பசுமையற, ௩௧௮, 
பைதறுகுன்றம், ௩௦ a. (புற். 

௨௬.) 

பைது - பசுமை, 
பைபய - மெல்லமெல்ல, ௮௬. (ஈ௩ற், 

௩௭, ௧௯௬௯,) 

பைய - மெல்ல, 

பையுள் - இன்பம், 

பையென : மெல்ல, 
பொங்கல் - பொங்குதல், மிகுதல், 

Qui துதல் - மறைத்தல், (கலி. 
& th.) 

பொதும்பர் - இளமரம்கா. 
பொதுமகளிர் - பரத்தையர், 
பொய்க்கும் - பொய் கூறுவான், 

௧.௫௮, 

பொய்கை, ௭௦, 

பொய்கைத்து - பொய்கையையுடை 
யது, 

பொய்கைப்பூ, ௯௬௭. 

பொய்சல் - விளையாட்டு, 
பொய்யாமகளிர், ௧௮௧, 
பொய்யான் - பொய்கூ ரன், 
பொரிகான்மா - Curios அடியை 

யுடைய மாமரம், 
பொரிப்பூம்புன்கு பொரியபோலும் 

பூவினையுடைய புன்சமரம். 
பொருள் - காரியம், 
பொலம் - பொன், 
பொலம்பசும்பாண்டிற்காகு - பசிய 

பொன்னாற் செய்த வட்டச்சாச. 
பொலிக - விளக்குச. 
பொழில் - சோலை. 
பொற்ப - பொலிவுபொருக்த, 
பொறி - புள்ளி 
பொறை - மலை, 

BAS, 

ர் 
சூ, 

பல 

  

௧௬௯ 

. பொன்செய்பாண்டிற் பொலங்கலம் - 
பொன்னாரற்செய்த அழகியவட்டக் 
வட 

போக்கிய புணாச்ச - போக்கும்படி. 

செய்த. 

போகில் - பறலவ, ௬௦௬, ௬௨௫, 

போத்து - எருமை, முதலை ' இவற்றி 
னாண்பாற்பெய 

போது - க போரும்ப, 
போர்வு - நெற்போ, ௯, இறு, 

கடு ௩, (தணைமா, ௧.௫௨) 

டோழ்சல் -ஊடறுச்தல், பிளச் 
ev. 

Cum - Curev) aot caps. 
போன்றிசின் - போன்றது, 
பெளவம் - கடல், ௧௨௧, 
wd - பிள்ளை, 

மகண்றில் - ஈீரில்லாழும் ஒருவகைப் 
பறவை; இச்சா ஆண்பெண்கள் 
ஓன்றைவிட்டு ஒன்று பிரியா; 
௬௮ க. (குறு, டு௪; இந், சாம, 
௨௭௩; பது, ௮௫.) 

மகனை - மகனாகவுள்ளாய், ௭௯, 
ம௫ழ் - வள், கள்ளின்மயக்கம், 

௪௨, 

ol &, 

ம௫ூழ்ஈன் - மருதநிலச் நலைவன். 
மஞ்ரை - மயில், 

மடகசை - மகள், 

மடப்பம் - மகளிர்குணங்களுளொ 
ன்று, 

மடம் - அழகு, மடப்பம், 
மடமை - அறியாமை, 
மடவரல் - மடப்பம்தோன்று தலையு 

டையவள், ௭௬, ௧௯௬. 

மடவள் - அறியாமையையடை 
யாள், 

மடாது - சேர்தது, ௧௨௮, 

மடுக்கும் - உண்பிக்கும், 
மண்புரை - மண்பொதிந்த வீடு, 

௬௧௯. 
மணத்தல் - கலத்தல், 

மணல், ௧0௫, ௧௨௨, ௧௪௮௧, 

மணலாடிசிமையம், ௪௦௦, 

மணற்குன்று, ௧௯௯, 
மணி - ரீலமணி.
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மணித துறை - அழகியதறை, 
மணிரிறங்கொண்டமாமலை, ௨0௮, 
௨௦௯,௨௨௭. 

அரும்பதவகர்£ திமுதலியன. 

மலர்தல் - விரிதல், 
மலிதல் - மிகுதல். 
மலிர்கிறை . நீரூற்று, வெள்ளம், 

மணிநிறம் - ரீலமணிபோலு நிறம். ௧௫, ௪௨, ௭௨, (குறு. ௬௯) 
மணி௰்ர் - £லமணி போலு மர், . பதிற், ௨௬,௫0௦; பரி, ௬.) 
மணை - சட்டை. । மழை, ௨டு௨. 
மத்தி - ஒருபகாரி, ௬௧. , மள்ளீர் - உழவர், வீரர், ௬௭௪, 
wh - சந்தன்; முன்னிலையசைச் । ௪௬௨, 

சொல்: ் மள்ளான்ன வெருமை, ௬௪, (ற, 
மந - பெண்டூரங்கு, | ௨௬௦ .) 

மந்திக்கணவன்-அண்குரங்கு, ௨௭௪. | மறவா, ௩0௨, 
மக்இிக்காதலன் - ஆண்குரங்கு, ௨௭ த மறவாசீமே - மறவாதே, ௧௧௭, 
மர்இப்பறழ், ௨௭௨,௨௭௬. (௪௪௯, 
மந் இப்பார்ப்பு-குரக்குக்குட்டி, ௨௮0. | மறி - மான்கன்று, 

(குறு. ௨௭௮.) | மதிவு = மறிதல் - கேடு, 

மயக்கம் - சலப்பு. றாகி - சுழன்று, 

மயக்கி - கெடுத்து, ௧௦௪. ் மறுகு . தெரு, 
மயக்கிய - தலர்த, ட் woe . மீள. 

மயக்கும் - செடுக்கும், சிதைக்கும் 4, ம தருவ - மீளூவது, ௬௨௬. 
௯௯, ட மறுலரல் - சேர்தல், ௪௬௪, (குறு. 

மயில்களால - மயில்களாரவாரிக$ி5- ௬ ௫.) 
கூச்சாட. ட மறைஇ- மறைந்து, ௪௧௫, 

மயில்போன்றஈடை, ௨௫௮1 (இருச், | மறையாசீமே - மறையாசே, ௩௪௦, 
௨௨௪; இருமு. ௨ . பிரயோ. | மன் - அசைநிலை, கழிவிரக்கப் பொ 
௪௨.) ருள்களை ச்சருவதோரிடைச்சொல், 

மயிற்சிறை, ௩௦ ன் 
மரபு, - மூறை, 
மாவம் - ஒருவசைமரம், ௬௫௭. 
மராஅக்துப்பூ, ௬௬௪. 
மராஅம்- வெண்கடம்பு,. (கலி, ௨௬.) 
மராநிழல், ௬௮௧. 
மரீஇ - மருவி, 
மரீஇய - மருவிய. 
மருங்கு - பச்கம், 
மருட்டும் - ஒக்கும், சலங்கச்செ 

ய்யும். 

மருத,ச்துப்பெருந்துறை - திருமரு 
தர்துறை, ௭,௬௩௪,௩௬,௭௪,எ.௫. 

(கலி, ௨௬; சிலப், ஊர், ௭௨.) 
மருத - ஐர்வகைமசம், 
மருந்து - இனிமை (சலி, ௮௧), பரி 

காசம். 
மருப்பு - கொம்பு, 
மருள் - உவமவுருபு, (கலி, ௧௪.) 
மல்ச - நிறைய, 
மல்லல் - வளம், 

மன்ற - தெளிவப்பொருளை யுணா 
தீது வதோரிடைச்சொல், 

மன்றல் - மணம், 

மன்று - தோட்டக்கின்ஈடி, ௨௪ ௬, 
(ஐ௩ - எழு, ௪.) 

மா - அசை, குதிரை, மாமரம், யானை, 
விலங்கன்பொது, 

மாஅ௮த்து - மாமாத்தினது, 
மாக்கணம்- விலங்கின் கூட்டம், 

௬௬௩௨, 

மாங்கனி, ௮௪. 
மாஞ்சினை மணங்கமழ்தல், ௧௯, 
மாட்சிமை - பெருமை, 
மாட்ட - வருத்த, 
மா - இடம். 
மாண் - மாட்சிமை, 

மாண்டன்று - மாட்டிமையுற்றது, 
மாணிழை - மாட்மைபொருந்திய 

ஆபரணம், 
மாதும் - உண்ணும், 
மாமலைவெற்பு, ௨௨௪, 
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மாமை - அழகியசிறம், ௬௫, ௪௦௯, | 
௧௬௪, ௧௪௫௪, ௪௪௬, ௨௮௬, 
fh (Bol. 

மாய்க்கும் - கொல்லும், | 
மாய - மறைய, 
மாயோள் - மாமைகிறச்சையுடைய 

வள், ௧௪௫, ௬௦௬, ௬௨௨, 
மார் - அசைநிலை 
மாரி - மழை. 
மாரிக்குன்றம், ௨௦௬, 
மால் - பெருமை, மயக்கம், 

மாலை - அர்திப்பொழுகு, ௪௮௬. 

மாற்றம் - சொல். 
மாற்றி - ஒட்டி, ௨௬௭. 
மாற்றுதல் - £க்குசல், 
மாறு - ஏதுப்பொருள்பட வருவகோ 

ரிடைச்சொல்,௨௨௨,(பஇற், ௩௫, 
௩௮.) 

மான் - கு.திரை, 
மான்களை வேங்கைப்பூலவ உண் | 

ணல், ௨௧௭௪. 

மான்பிணை, ௩௫௪௯, ௪௦௧, 
மான்மறி, ௬௫௪, ௪0௧. 

மிசை - உணவு, ௮௪. 

மிடைந்த - நெரும்இெ. 
மிலைச்சி - . 

Ser, 6,@, 00, 6H", 
மீன்கொாத்துச்குருவியின் வாய், 

௪௪௭௪, (கார், ௬௬.) 

முசம்புகுதல் - கோக்கிற்கெகாசென் 

புகுதல், 
முடழ்சத்தல் - தோன்றுதல், 

மூகை - அரும்பு, குகை. 
(yore gs - அரும்பிய, ௬. 

௧௮௬.) 

முச்சி - கொண்டைமூடி, ௬௩. 
மூடம் - வளைவு. 

௬௮3. 

(குறு, 

முடி - முடிச்தல். 
மூடிய - GHP. 
முண்டசக்கோதை- கழிமுள்ளி 

மலமாயணிந்தகூக்தல், ௧௨௧,   
மூணைஇய - வெறுத்த, ௪௪௯. 

மூணையின் - வெறுப்பின், க ௬௯ 
(குழ, ௨௯௬௪; பதிற், ௬௪.) 

முத்சம் - முத்து. 
மூதலைத்து - மூதலையையுடைய து, 

முதலைப்? பாத்து மீனுண்ணல், 

முதலி பிண. கக் 

மே சலை சன்பிள்ளையைச்ின் றல், 

OF, eg, 

@. 

முர்துறுச்து - முன்னிட்டு, 
முயக்சம் - கலப்பு, 
மூயக்சன்மோ - கலவாதேசொள். 
மயங்காது - சேபாமல். 

முயங்கு - சலப்பாய், 
மயல். ௪௨௪, 

மூயலி - முயன்று, ௬௭௮, 

மூயறல் - முயலுதல். 

மூயிறு - மூ௫ிறு, 

மூயிறுமூ குடம்பை, ௬௬. 

௧௮௦.) 

ம்பு - பறுக்கைக்கர்களையடைய 

மேட்டுநிலம், ஈ௪ ௯. 
(pi feos = இசையொலி, 

ம படீர், 

மூருச்யெ- கெடு 8. 

YEG - OG கச்கடவுள், 

மூல்லை - முல்லைப்பண், ௪௭௮. 

முழவு - ஒருவகைச் தோற்கருவி, 
குடமுழா. 

முழுமுதல் - பெரிய அடி. 
முள் - தீர maaan, ௪௮௧, 

மூள்ளரையிலவம் - முள்ளிலவு, 
முள்ளி - ஒருவசைச்செடி. 
முூளவுமா - முள்ளம்பன் றி. 
மூளிதல் - உலர்தல், 
மூளிய - உல, 
முளைரிரைமுறுவல் - 

நிரைத்த பல், ௬௬௯, 
ற்றி - aie gs 

மூற்றுசல் - (நிகுசல், வளை ம ள். 
முறி - நளிர், 
முறுவல் - சிரிப்பு, 
முன்கடை - வீட்வொயில் 

முன்னிய - சரு.இிய. 
முன்னியர் - கினைப்பாளாக, © @ O 

மூன்னின்று - முன்னின்ற த, ௫௨, 

மூனிசர் - வெறுப்பவர், 

மூனிவ - வெறுப்பு. 
மூக்கு - காம்பு, 
மெய்யுற விரும்பியகைகவர் முயக்கு - 

மெய்யுறு புணர்ச்சி, 
மெல்லம்புலம்பு - மென்மையாகிய 

(6, 

ப) உ 

முளைபோல



௬௭௨ 

கடற்களா, (குறு, ௫; திருச். 
௬௭௯, உரை; நற், ௬௮.) 

மென்பறை - பறவைக்குஞ்சு ; மெல் 
லிசாகப் பறத்தலை யுடைய, 
Ho. (amr FO, 

Qwest Deol ¢ g- Quel wGeatldanu 
யுடையது, 

மென்புலம் - கெய்தனிலம், ௧௧௯, 
௧௬௮, 

மென்மெல - மெல்லமெல்ல 

மேய்ந்த - உண்ட, 

மேயல்- மேய்ச்சல், ௬௩,௯௫,௨௧ ௭, 
(நற், க௧௪௬,) 

மேவல் - விரும்புதல், 
மேவலன் - விரும்பு சலையுடையவன் 

& al, 

மையல் - மயக்கம், 
மொக்குள் - கொப்புளம், ௨௭௫, 
மொஜழிபெயர்சேயம், ௩௨௧, 
மொழியல் - சொல்லுவேன். 
மோ - முூன்னிலையசை, 
யா - ஒருவகைமாம், ௬௮௮, 

யாங்கு - எப்படி, ௨௬௪, ௬௬௨ 

யாண்டு - வருடம், வாழ்காள், 

யாண்டுக ழி வெண்ணெல் - பழகெல். 
யாணர் - புதுவருவாய், ௧.' 
யாத்த - கட்டிய, 

யாத்து - யாமாத்இனது, ௩௮௮, 
யாமம் - இடையிரவு. 
யாமை - அமை, ௪௬, ௪௪, ௮௮, 
யாமைப்பார்ப்பு, ௪௩, ௪௪, (குறு, 

௧௫௨.) 

யாய் - தாய், 

யாவ - எத்சன்மைய ஐ, 
யாவதும் - சிறிதும், (பொருஈ, ௬௪,) 
யாவள் - எவள், 

யாறு - ஆறு, 
யானைகட்டும் கயிறு, ௩௫௬, 

வஞ்? - ஒருவகைமாம, டு ௦, 

வஞ்சினம் - சூள், 
வட்டி - சடகப்பெட்டி, ௪௭, 

(குறு. கட௫டு;௩ற், ௬௭,) 

வடந்தை - வடகாற்று, ௨௨௯௩, 
வடி - மாவடு, மாவடுவின் பிளவு. 
வண்டல் - விளையாட்டுச் Am Dev, 

வண்டற்பாவை - வண்டலாற் செய்த 

PD, 

| 

அரும்பதவகரா திமுதலியன. 

பாவை, விளையாட்டிற் குரியபா 
வை. (ஈற், ௧௯௪.) 

வதியும் - தங்கும். 
வதுவை - கலியாணம், 
UB A - QE Foor, 

வக்டன்று - வந்தது, ௧௪௬, ௪௩௪. 

வந் ன் - வருவாயாக, 
வந்தென - வக்தானாக, வ. 
வம்பு - LY 6760), 

வம்மதி - யருவயாக, ௪௪ ௧, 
வம்மே- வாருரின், ௩௯௪, 
வமமோ-வா, ௩௧௪, 
வயக்குழு - விளக்கு லுற்ற, 
வயமா - குஇரை., புல். 
வயப் - பரச க்கொடி, ௧௧, (புற, 

௩௦௫.) 

வயலைச்காய், ௨௫. 

வயலைக்கொடிப்பிணையல், டு௨, 
வயாஅம் - விரும்பும், ௫௧ 

வயாகோய் - மகயார்க்குக் சருப்பந்கக் 

இய wns gus ma go Carma 

சோய், (கலி, ௨ Fn) 

வயிர் - கொம்பு, மூங்இல், ௩௬.௫, 
வயின் - டம், 

வரி - பலகிறம், புள்ளி, 
வரிட்கும் - கோலஞுசெய்யும், 

வரிரிழல் - செறியாச மல், 

களையுடைய விழல். 

வரிப்ப - சோலஞ்செய்ய, 

வருடை-வருடை மான்.(குறு.க௮௭.) 

வரு 4 - வருவாய், 

வரும் - வருவேம், 
வருவல் - வருவேன், 
வருவாய் - வரும்படி. 

வரு டம்: வரும் - வருவான், 

வரை - எல்லை, பக்கமலை, மலை, மலைச் 

குவி, (ஐ -ஐம். ௧௨.) 
வராக - மணம்புரிக, 
வரையரமகளரிர் - மலையின் ஈண்வாமுர் 

செய்வமகளிர். 
வரையும் - மணஞ்செய்வான், 

வல் - உணவு, 
வல்லா - வல்லமையில்லாதன, 
வல்லா $மே - வல்லமையில்லாயாயிரு, 

௧௪௯, ௬௦௪, 

வல்லாய் - வல்லமையில்லாய், 

(ரி ம், 

பல்வரி



அரும்பதவகராதிமுதலியன, 

வல்லாறு - வல்வைண்ணம், 

வல்லூர் - வன்மையையுடையார். 

௮ல்லுரையோ - வல்லாயோ, 
வல்லுவள் - வல்லவள், (சல், ௨௮௪.) 

வல்லுவை - வல்லாய், ௬௧௦, 

வல்லை - வன்மையுள்ளாய். 
வல்விரைக்அ - மிஈவிறைாக் து, 
வலஞ்சரிமராஅம்- வலமாசச் ஈழிக்கு 
பூக்களையுடைய வெண்டடம்பு. 
(குறு, ௨௨,) 

வலஞ்சுரிவாலிணர் -வவமாஈச்௨ழித ௪ 

வெள்ளிய பூங்கொச்சு, ௩௮௩ 

வலம்புரி - சங்கு, ௧௯௩, 

வலவன் - சேர்ப்பாகன், 

வலைவர்-வலையையுடையவா, ௧௮0. 

வழிவழிச்சிறக்க - மேன்மேல மிகுக, 
வழுக்கு - நிணவிசேடம், உட, 

வனா - கூபாமை, 

வள்பு - வார், ௪௮௪, 

வள்ளி - ஒருவசைகிழங்கு, 

வள்ளிய - செழிச்த, 
வள்ளே-£ரிலுள்பா ஒருவசைக்கொடி, . 

பேஸ், 

வளம் - வருவாய். (கார், ௨௨.) 

வளமை - செழுமை, 
வளர்ந்இி௫ினாக் க - வளர்க்சார்போல, 
வளி - காற்று, 

வளை - சங்கு, 
வறந்த - நீர்வற்றிய, 
வறன் - வறட்சாலம், வெம்மை, 

வறிது - உள்ளீடில்லாத.௮, 

வன்சண் - அஞ்சாமை, 
வாங்க - கொள்ள, 

வாங்கும் - வளைக்கும், 
வாடை - வடகாற்று, 
வாய்க்க : தப்பாதுபெய்ச, 
வாய்ப்பது - தப்பாதது, 

வாயில் - LM BI; வழி 

வார் - நீட்சி, 

வார்தல் - ஒழுகுதல், 
வாரல் - வாராதே, 
வால் - தூய்மை, வெண்மை, 

வாலிய - வெள்பரிய, 
வாவல் - வெளவால், ௬௬௧, 
வாழ்தும் - வாழ்வேம், 

௩௭௮, 

௧7 

வாழி | 

amu k= amps, 

வாழியர் 
வாள் - ஓரி, 

௮0) Pa வு 
GUT CT LD GO பு, 

வானபூ - பவள் னியபூ. 

வஊினமபாடு = கா பைய, அகழி 

(eal, ௪ ஈ;பம், ௩௨ ௪) 

விஃம்பு - அகாயம் 

விட்டனணையோ, ௨௨௮. 
விடா - கறக, வெடிப்பு, 
விடலை - பாலைகில 1 தவன், 

as’ cir @ - wav. 

al Fn - allem now, 
வித்திய - விசைச்ச. 
வியல் - அசலம், 

லரவுல் - சல சல், 
- ஓருபகாரி, ௫௮. 

விராய - சலக்கு, 

NO ETD - விரும் ர்ச் சவு 

சில். 

லிரும்பின்று - விரும்பியது, 
விஷ QO eo ab Fi. 

allen wir Pe - Samira 
வில்லோர் - வில்வேயுடையவர்சள், 
விலங்னெ - நடிச்சன. 

விலங்கு - ,நிருகம், 

விலங்கு ல் - & D4BDO +d, 
விலங்குவோள் - விலகுபவள். 
விழவு, ௩௦௬, 
aly Glairal a6 ge) - விழாவைப்போல 
ஈறுமணஙகமழுஈ சழைதச சடா தல், 

௩௦௬. (மலை, tm 0.) 

விளக்கு, ௫௬, 

late gu & - MDL & (FBS. 

wd) 1 ah 

விளிப்பினும் - பாடினாலும், (இந், 
மூதி. ௬௩; இரி. ௧௧; மணி, 
௪. ௧௯.) 

விளைவிலள் - பருவழமு ஈ தவள், 
விறல் - வெற்றி, 
வினவி - கேட்டு, 
வினவுவல் - சேட்பேன். 
வினவுவோள் - கேட்பவள், 
Se 
வினை - தொழில், போர்த்தொழில், 
வினைஞர் - தொழில் செய்வோர்,



௧௭௪ 

வீ - மலர், 
வீங்கெ - இறு. 
வெகுண்டனள் - சோபித்தாள். 
வெகுள்வோள் - சோபிப்பவள், 
வெண்ணெல், ௪௮, 

வெண்ணெய்போர்வு - வெண்ணெற் 
போர், (திணைமா. ௧ட௫௨,) 

வெதிரம் - மூங்கில், 
வெம்பல் - Gar ss sev. 
வெம்பலை - வெம்பல் ; ஐ - சாரியை, 

(கற், ௮௪.) 
வெம்மை - விருப்பம், வெப்பம், 
மெய்ய - வெம்மையை யுடையன, 
வெய்யள் - விருப்பமுடையாள், 
வெரீஇ - வெருவி. 
வெருளாத - அஞ்சாமல், 
வெரூஉம் - அஞ்சும். 

வெள்ளம் - ஒருபேரெண், 
௨௪, 

வெள்ளவரம்பினூ£ ழி - பிரளயவெள் 

ளச்ை எல்லையாகப்பெற்ற முடிவு 
காலம, வெள்ளமென்னு மெண்் 

ணினை எல்லையாகப்பெறக யுகமுடி 
வுகள், 

வெள்ளாங்குருகு- ஒருவகைப்பறவை, 
௧௨௨, ௧௫௪-௧௭௬ ௦.(௩ற்.௭ 0.) 

(புற், 

அரும்பதவகராதிமு தலியன, 

வெள்ளோத்திரம் - வெள்ளிலோச் 
இரம், ௬௦௪, 

வெற்பு - பக்கமலை, மலை 

வெறி - மணம், வெறியாடல், 
வெறுச்சை - வெறுப்பு. 
வென் - வெற்றி. 

வென்ற - ஒச்ச, ௩௨௪, 
வேட்கை - விருப்பம், 
வேட்டேம் - விரும்பினேம். 

வேட்டோள் - விரும்பினாள். 

வேண்டு - பிரார்த்தனை, (கு. ௧.) 
வேண்டுகி - வேண்டுவாய், 
வேப்புகனை - வேம்பினரும்பு. 
வேப்புகனை ஈண்டின் சண்ணிற்குவ 

மை, ௬௦. 
வேய்ந்து. - 

௩௪௮, 
வேலன் - வெறியாட்டாளன், ௨௪௪, 
வேழம் - கொறுக்சச்சி, (கொறுக்காக் 

கட்டை.) 
வேள் - முருகக்கடவுள், 
வேனில் - ௪௫, டு௪, 
வைகறை - விடியற்காலம், ௧௮௮. 
வைகும் - தங்கும், 

வெளவால், ௬௬௯, ௬௭௮, 
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