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கடவுள்துணே 

மாறன் பொறையனார் 

அருளிச்சேய்த 

ஐ நீ திவ யையம்பது 

மூலமும் உரையும். 

eS Ca NE உரி வே கைவைய 

சேதுசம்ஸதான வித்துவானும், 

செந்தமிழ்ப் பத்திராசிரியருமாகிய 

சா... இராகவையங்கா.சால 

பரிசோ திக்கப்பட்ட.ன. 

    
இரஸ்டாம் பதிப்பு, 

   
ச துளை; : 

தமிழ்ச்சங்கமுத்திராசாலை* 

1512. 

[இதன் விலை ௮-3]



ஸூ: 

கடவுள் துணை, 

முகவுரை, 

LEIA SO NA 

ஐந்திணையைம்பது என்பது கடைச்சங்கம் மருவிய பதினெண் 

£ழ்க்சணக்கு நூல்களுள் ஒன்று, £ழ்க்கணக்கு ,நூல்களாவன....- 

க-நாலடி, ௨-ரான்மணிக்கடிசை, ௩-இனியது சாற்பது, ௪-இன்னாராற் 

பது, ட-களவழிராற்பது, ௬-சார்காற்பது, எ-ஐந்திணையம்ப து, 

௮-ஐர்திணையெழுபது, ௬-திணைமொழியைம்பது, ௧௦-திணைமாலை 

தூற்றைம்பது,கக-திருக்குறள்,௧௨-திரிகடுகம, ௧௩-,ஐசாரக்கோவை, 

க௪-பழமொழி, ௧௫-சி.றுபஞ்சமூலம், ௧ஈ-மு.துமொழிச்காஞ்சி, ௧௪- 

ஏலாதி, ௪௮-சைஈநிலை என இனவ ; இதனை, 

நாலடி நான்மணி நானாற்ப சைர் இணைமுப் 

பால்சடுகங் சோவை பழமொழி.-மாமூல 

மெய்க்கிலைய சாஞ்”யோ டேலாதி பென்பவே 

சைக்கிலைய வாங்கீழ்ச் சணச்கு? என்னும் வெண்பாகினா லறி 

ந்துகொள்க, சானாற்பதைக்தீனை என்புழி சானாற்பது, நாலைக்திணை 

எனவுரைக்க, ழ்க்சணக்கு, ராலடி......மெய்க்கிலைய காஞ்சியோடு 

ஏலாதி கைர்நிலையவாம் என்ப: என்ச, சணக்கு-மேற்கணக்கு, ஜேக் 
சணச்கு என இருவகைப்படும், ஐம்பது முதல் ஐக்.நூறிறுதியாக 
ஜவகைப்பாவாலும் வருவது மேற்கணக்கெனப்படும், அவ்வகை 

பெண்ணில் அறம்பொருளின்பக்களைப்பற்தி வெண்பா ஒன்றானே 
வருவது 8ழ்ச்சணக்கெனப்படும், இவற்றிற்லெக்கணம்;-- 

*மேல்€ழ்ச் கணச்சென விருவகைக் ணச்கே'? 

  

* இவ்வெண்பா, நாலடி நான்மணி நானாற்ப சைந்திணைமுப், பால் 
சிரு சோவை டழமொழி--மாமூல, மின்னிலைய சாஞ்சியுட ளேலாதி யெள் 
பலே, நன்னிலைய தாகும் சணச்கு"" என ஆழ்வார் திருஈகரியிற் டடைத்ச 
பழையுசேர்ர் திருச்குறழளானா யேட்டுமுசச்து எழுதப்பட்டுள்ளது, இப்பா 

BS ஒந்தினையென்பது ஐந்து நிணே நூல்கள் என்ச; தவை ஐக். 
wnsug நுதலிய நான்கும், சைர்ரிலையும் ம். 

ப
ண
ி



முகவுரை, 

(மேர்சணச் செனவுங் £ழ்ச்சணச் கெளவும் 

பாற்படும் வசையாந் பகர்ந்தனர் கொளலே''$ 

1 அகவலுங் சலிப்பா வும்பறி பாமலும் 

பதிற்றைர் சாத பதிற்றைம்ப திரு 

மிகுத்துடன் ரொகுப்பது மேற்கணச் செனவும் 

வெள்ளைச் தொசையு மங்வசை யெண்பெறி 

னெள்எழு ரீழ்ச்சணச் செனவுட் சொளலே' 

“ஐம்பது ர2,சலா வைர்நா நீரு 

வைவகைப் பாவும் பொருணெறி மரபிற் 

ரொகுச்சப் பவது மேற்கணச் காகும்? 

* அடிரிமிர் பில்லாச் செய்யுட் டொகுதி 

யறம்பொரு ளின்ப மடுக்ி யவ்வத் 

திறம்பட வுரைப்பது சீழ்்சணச் காகும்” 

எனவரும் பன்னிருபாட்டியற் சூத்திரங்களாலுணர்ச, இழ்க்கனக் 

கிற்கு வெண்பாவேயன் நி ௮தனினமும் .தம் என்பது முதுமொழிச் 

காஞ்சியில் **இர்கலி யுலகத்.து மக்கட் கெல்லா-மோதலிற் சிறந்தன் 

றொழுக்க முடைமை”? என வெண்செந்துறை வர்தவாற்றான.கிக, 

மேற்கணக்கிற்கே ஐம்பது முதலா வைர்ா மீரு'' எனவும் :'பதித் 

றைச் தாதி பதிற்றைம்ப தீறா'” எனவும் சிறுமைக்கும் பெருமைக்கும் 

எண்வரையரைகூறிக், சழ்க்கணக்கிற்கு அவ்வகை யெண்பெதின்'' 

எனவும் :அுடி.நிமிர் பில்லாச் செய்யு. டொகுதி'' எனவும் ஓதினமை 

யாற் கீழ்க்கணக்குச் சிற பான்மை ஐம்பதிற்குறைர்தும் ஐர்.நா.ற்றின் 

மிக்கும் ஒருமெனக்கொள்க, இனியது, இன்னா, களவ்ழி, சார்சான் 

கும் ஐம்பதிற் குறைந் த;வர்சன, முப்பால் ஐர்.நூற்றின் மிக்கு வர் 

அ. ' இக்கீழ்க்கணக்கு நூல்களையே நாயபனுவல் என்னும் பெய 

சாற் கூறுவர் எனவும், இவை அறம்பொருளின்பமென்று மூன்றற்கு 

மிலக்கணஞ்சொல்். துவ எனவும், வேறிடையிடை அவையன்நிரர் 
தீா.அப்ச் செல்வதுமுண்டெனவும், இச்செய்புட்சுள் அரசிற்கு 

இசண்ட்டிமுதல் அறடியிறுதஇயாசவருவனீ என்வும், ௮ ௮. எழுத்தி 
wae paring சில எழுத்தினான் வருவன எனலும்... அலையே 

ண்னுச் சருக்செ் ' சிலரிச்சவருவன * எனவும்!” 1*ஐனன்] 

  

mits Hace P



முகவுரை. 

என்லுஞ்செய்யுவியற் சூத்திர,்.துப் பேராசிரியரும், நச்சினார்க்கினிய 

ரும் உவைத்தவாத்ஞினுணர்ந்துசொள்க,. *சன்மென் மொழியாற் 
ரய பனுவலோ, டம்மை தானே யடிசிமிர் பின்றே” என்ற தொல் 

காப்பிய நெதியேபோழ்றி இப்பன்னிருபாட்டியற்கண்ணும் *௮டி. 

நிமிர் பில்லாச் செய்யுட் டொகுதி”” எனக்கூறியதும் சாண்க, : இவ 

வைந்திணையைம்பத ௮றம்பொருளின்பமென உடனெண்ணப்பட்ட 

மூன்றனுள் இன்பப்பகுதிபற்றிச் சிலவாய மெல்லிய சொழ்களால் 

நான்சடியினேருமல் ஐம்பதாய் எண்ணுச்சுருங்கு வெண்பாவான் 

வக்தமையாழற் கழ்க்கணக்காயவாற௮ு கண்டுகொள்க, 

இஃது அவ்வின்பப்பருகக்குரிய இருத்தல், புணாதல், ஊடல், 

பிரிதல், இரகங்கல் என்னும் ஐவகை ஒழுக்கங்களையும் முறையே முல் 

லை, குறிஞ்சி, மருதம், பாலை, நெய்தல் என்னும் பெயரான் ஐர் 

இணையாகவைத்து ஒவ்வொரு திணைக்கும் பத்துப்பத்து வெண்பா 

வாசச் கூறுதலான் ஐர்திணையைம்பது எனப் பெயர்பெற்றது, Qa 

நூலுள் ஐர்தணையையும் முல்லை முதலாக நெய்தலிறுதயொகவைத் 
தீது பெரும்பான்மையும் தொல்காப்பியத்து, 

₹ மாயோன் மேய சாடிறை யுலகமுஞ் 

சேயோன் மேய மைவரை யுலகமும் 

வேர்சன் மேய இம்புன லுலகமும் 

வருணன் மேய பெருமண லுலகமு 

முல்லை குறிஞ்சி மருத கெய்தலெனச் 

சொல்லிய முறையாற் சொல்லவும் படுமே? 

என்னும் 5 6S ba Gu p சூத்திசச்துளோதப்பட்ட முறையே பர 
தியதாகும், மற்ற ஈஎண்டோதப்படாத பாலையையும் உடன் வைத்த 

தசென்னையெனின ;--௮.து சிலம் சான்கேயாகக்கூ றலிற் பாலைக்கு நிச 

மின்றெனின், அற்றன்று: *புணர்தல் பிரித லிருத்த லிரங்க, இரட 

sap ot h3 5 Owe Rana, 2% aust ws தினைக்குரிப்பொருளே 

கன், பொ, அசத். oe.) என ரால்வகை கிலத்துக்கொண்ட உரி 
ar ree பிரிதலும் கூரிப்பொருளாச அரியர் சொன் 
Lea ae சிலத்திகடி௰ம் வொழலாய் மயங்கவுருெ 

      

ர ஷாலின் பாண்ட் பரிதி மையக் தீனையாக,,ஆ0! 

 



முகவுரை. 

யர் கல்லந்துவனார் கோத்தாரென்று கூறுக? என அரியர் நச்சி 
னார்க்கினியர் கலித்தொகை முகத்துக் கூநியவரிற்ரு னுணரப்படும், 
இனி இம்முூறைவைப்பிற்குக் காரணம் வருமாறு;--இவ்வொழுக்க 
மெல்லாம் இஷலறம்பற்றிய ஒழுக்கமா தலின் ச. ற்பொடுபொருந்திக் 
கணவலன்சொற்பிழையாது இல்லிருஈ்.து ஈல்லறஞ்செய்தன் மகளிர 

இயற்கை முல்லையா தலின் ௮௮ முற்கூறப்பட்டது. புணர் தலின்றி 

இல்லறம் சிகழாமைபின் புணர்தற்பொருட்டாசிய குறிஞ்சி அதன் 

பின் வைக்கப்பட்டன, புணர்ச்சிப்பின் ஊடனிகம்சலின் அதன்பின் 

மருதம் வந்தது, அம்மருதத்து கழும் பரத்தையிற் பிரிவுபோலப் 

பிரிவொப்புமை கோக்கப்பிரிசலாயெ பாலை அதன் பின்னாயது. பிரிவு 

பற்றி ஈ.ளதாகும் இரங்கலாகிய நெய்தல் அப்பாலைக்குப் பின்னின் 

2௫ என்பது, இவவைரந்திணை இயல்புகள் பலவற்றை இந்ழால் சுரு 

ங்ககிளங்க வரைக்கும், இகநூற் பாயிரத்துள் ஐ தணை யைம்ப.து 

மார்வத்தி னோதாகதார், செர்தமிழ் சேரா தவர்'' எனக்கூறியவாற்று 
னே இதன் பெருமை ஈன்சுறியத்தக்கது, இதன்கண்ணுள்ள பாஉல் 

கள் பல ஈசச்சினா்க்கனியர் முதலிய ஈல்லாசிரியர்களாம் றம்முரை 

களில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன, 

இர் நாலாசிரியர் மாறன்போறையனார் என்பார். பாண்டியன் 

பெயரும் சேரன்பெயருமே இவர்க்குப்பெயராக இணைந்திருத்தலின் 
இவர் அவ்விருபேசரசர்க்கும் நட்பினாராம் உரிமபையுடையரோ என 

ஊக்சப்படுகிறார். மாறன்-பாண்டியன்; பொறையன்-சேரன், கோப் 

பெருஞ்சோழற்கும் பிசிரார்தையார் என்னும் புலவர்க்கும் உளதா 

கிய நட்புரிமையாற் பிசராக்சையர் சம்பெயரப் பிறர்க்ருச்சொல் 

அம்பொழுது தம்பெயர் சோழனென்று ௮வலரசன்பெயரையே தம் 

பெயராகச் சொல்லியதனையும் ஈண்டைக்காராய்ந்துகொள்க, இத 

ளைச் *தன்பெ.பர் சளக்குவ் காலை யென்பெயர், பேசைச் சோழனெ 

ன்னுஞ் சிறந்த, காதற் ஜழெபையு மூடையன்” 

டான் (௨௧௬) அறிக, இலர் தக்நூன் மூதற்செய்யுளிற் திருமாலை 

யும், முருகக்கடவுளையும், சிவபிரானையும் எடுத்தோ துதலான், இனச் 

கேதகெறிப்பட்ட ஓ முக்கினபென்பதும் அதியலாகுர், Davey 

சொற்பொருள் வழக்குக்களும், உவமைகளும், பிறவும் to go BR ipl 

எனவரும் புறப்பாட்



முகவுரை. ட 

கணக்கு நூல்களிலும் பத்அுப்பாட்டி ஓம் எட்டுத்தொசையிதும் 

.இருச்சிற்றம்பலக்கோ வையி அம் ஆங்காங்குக் காணலாகும், இந்நூற் 

கண்ணுள்ள,வெண் பாக்கள் ஒவ்வொன்றன்பின்னும் தனித்தனியே 
கருத்துரையும் பொழிப்புரையும் உள்ளன, ௮வற்றை இயழ்றினோ் 

பெயர் முதலியன ஒன்றும் புலப்படவில்லை. அவ்வுரைகடையினை 

ஆராயின் அவையும் முற்காலத் தனவாதல்கெளியப்படும், இவ்வுரை 

சளோடுகூடிய ஐந்திணையைம்பதுப் பிரதியிரண்டு இச்சங்கத்திற்குக் 

இடைத்சன. இவை இம்மதுமைத் தமிழ்ச்சங்க ஸ்தாபகரும் 

அக்கரொசனாதிபதியுமாகிய பாலவனத்தம் ஐமீர்தார் ஸ்ரீமான்-போ. 

பாண்டித்துரைத் தேவரவர்கள் ஈன்முயற்சியானே பெறப்பட்டன, 
இவற்றை உதவியபேருபகாரிகள் சென்னைவித்துவான்: மசா-ஈ-ஈ ஸ்ரீ 

தி. செல்வக்சேசவராயமுதலியாரவர்கள் எம், எ., திருமயிலை வித்து 

வான்: மகா-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ சண்முகம்பிள்ளையவர்கள் என்னும் இவர்கள், 

இவகிருபிசதிகளிலும் உள்ளவாே இந்நூல் பதிப்    

  

    

  

இதனுள முல்லையில் ** மின்லுமுழக்கு 

 பிரிந்தவரமேனி ''? என்பதிறுதியாக உள்: 

““அணிகிறமஞ்ஞ” என்பதுபோலப் *பரு 

சோமிக்குச்சொல்லிய த” தயிற் செவ்வனம் 

வாறன்றிப் பிரதிகளிற் ! பருவங்கண்டழிந்த 

சொல்லியது ? எனவேயுள்ளது. தலைகியது ஆழ்முமைக்குக் கார 

ணமாய காரும் மாலையும் சிறருழலோசை முதலியனவும் தோழி 

கண்டுகேட்டுத் தானும் இற்றுளாய்க்கூறி ௮ற்றுவிச்சாளென ஒரு 

கரற்கொள்ளவுமாமென்று கருதி தனை யான் மாற்றத் துணிந்தி 

லேன், 

இஃது இம்மதுளைத் தமிழ்ச் சங்கத்தினின்று வெளியாகின ற 

* சேந்தமிழ் ப் பத்திரிகைக்குரிய முதற்பிரசுரமாவது, இவ்வாறே 

இதுகாறும் அச்சிடப்படாமலுள்ள பொருளாற்பெரியவும் ௮ளவாம் 

சிஜியலும் ஆசய. பண்டையோருலைத்த சண்டமிழ்நால்கள் பலவற் 

எப். “இச்செர்திமிழ் வாயிலாக வெளியிடக் சருதியிருத்தலின், அப்



மகவை 

Lemar ஏசேரூட்ம் ஈல்லோர் அவற்றை இசச்சகத்திற்க லுப்பியரு 
சூழர்று அவரைப் பன்முறை வேண்டுளொரேோன், 

அறிவ தறியு மறிவினர் சேண்மை 
நேதியே யுரையாதோ மற்ற ' (ஐந்திணையைம்பது-௨௩.) 

மிக்ச மிகுபுசழ் சாக்குபவோ தற்சேர்ந்தா 

சொத்கல் கடைப்பிடியா தார்! (ழே, ௪௮;) 

இங்கனம், 

ஸேதுஸம்ஸ்தானவித்வான், 

ரா, இராகவையங்கார், 

சேந்தமீழ்ப் பத்தீரா சிரியர். 
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[எண்கள் பாட்டேண்கள்.] 

அருவிஈறுவிசை சலர்திழிதல் es ee 
அருவி யாடல் vs nee bee 

௮ருவியாடிக் சண்சிவத்தல் bes we 
அல்லகுறிப்படுதல் ae oe 

- வி[ழல்போலச் தாமையவிழ்தல் ம bee 
அன்றில் செம்பூபபோலுஞ் சூட்டிடையத 

ஆயன் குழலோசை vs bes 
ஆனிரை oes 
இளவேனி வின்பம்பயத்தல் ese 

ஊடல் vee ees eee 

கடம்பமார்தான் பட eee 

கடல் ves ws ose vee 

களிறு பிடியைக் குளிப்பாட்டல் ,., bee 

காடெறிர்து தினைவிளை தீதல் 

கார் 

கிளிவாப் பவளம் போறல் ட one 
குதிரையைத் தேரிற்பூட்டல், பணியணிதல் ,,, 
கூடலிழைப்பு way vee oe 

கூடல் eee bes eee ose 

கூர்தல் ௮ரன்மணல் போல்வது ஒட bes 

கூந்தல் ஐவகை வடி vee 

கூர்தல் வெண்மரல்போல் த்ரி சல் vee oe 

கொழற்சேரியிலூசிலிற்றல் ய ய 
சந்தனச்சாந்து ட்ப bee bee 

௬ம் wee oe bes oes 

Sop D ge gy om 00 tor yao Gaveiey.& கலை 
கோய்யே ,புஅஞ்சுதல் 
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விஷயசூசிகை, 

சூரியன்-தேரோன் 

தலைவன் இரவின் வருதல் 

கலைவன் தேரூரந்து பரீதிதையா மனைக்குப்போதம், 

தலைவன் ஈறுமேனி 

தலைவனும் தலைவியும் உடன்போதல் 

தலைவனைப் பிரிக்க மகளிர் கையிற்றொடி ஐடி.விழ்.தல் 

தலைவி தலைவன் முயங்கப் புடைபெயர் காலத்தும் 

ஆற்றாளாதல் vee ves 

தழையணி  .., ; ee ௪௬௪ 

தாழைபின து வள்ள சோறு வெண்ணெய். போதல் ௪௯ 

இனை காத்தல் 

தென்றல் குளிரும் பருவத்து மினிதாகல் 

தோ 

தேர் போன வழியை ஜஷெண்டு Ang ése 

தோழியர் சூழ மர்சக்கி விளையாடல் 

ஈடுகல் 

நலம்புனைகல் 

படைத்து மொழி Borel 

Lit & 

பாகன் நால்பயிறல் ,., ves 

பாணன் 

பாணன் தலைவற்குத் தூதாய்த் திரிதல் 

பாலகன் குடுமி wee 

பாலையில் ஆறலைப்போர் வக 

பாலையில் வேட்டுவச்சாதி ee 

பீர் ves ves ves 

புண்ணித்குக் காரமிடுதல் டவ 

பு.ஐமரைங்களின் மு மவொலித்தல் .., 

புன்னையரும்பு பல்லிமுட்டை போறல் 

புன த்தின்சட் களவொழுச்கம் ve 

Cul sC snr நரீரெனஸ்கருதல் 

௧௨-௧௪ 

௩௦ 

௨௬ 
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விஷயசூசிகை. 

பேய் நடுகல்கிழலி லு றங்கல் 

பேய் Rooms Bey mx 

பொருண்மேம் பிரிதல் .., 

மகஸீர்க்குச் செல்சார்வு தொழுகர் 

மகளிர் கவுண்மிசைக் சையூன்றல் 

மகளிர் கற்பு ட ட 

மகளிரைக் தெய்வம வருத்தல் sae 

மகளிர் பா வை, பச்து, கிளியை ௮8000 

மகளிர் மாநகளிர் பேணி 

மகனிர் மீனுணங்மல் வரும புள்ளோபபுதல் 

cee 

மகளி சாயம் து 

மகளிர் வண்டலிமைக்தல் 

மகளிர் வண்டலைக் கடல் சிசைக்கல் 

மகளிர் வேங்கைப்பூக கொய்தல் 

மல்லரை வென்றவன். .... ves 

மழலை ves ட 

மறியறுத் து உதிரக் தூவல் 

மாவேட்டம் ட 

மான்போன்ற மதர்க்ககண் 

மீனுணங்கல் 

முத்தினை விளக்காக Begins 

முத்து ய vee 

முப்புரங்களை எய். ரவன் 

முரசின் குரல்போற் காரிடி i gov 

முரசு க ப ப, 
மூருக்க நம்பு வேங்கை யுகர்போறல் _ 

முல்லைமுகை போன்ற பல் 

மொழி பால்போறல் 

யானை புலிக்கு வெருவு நல 

வதுவை விழவு 

வம்ப மமை 

  



விஷயசூசிகை, 

வயல் செய்தல் wee 

cra A Ber iQy ¥ 56 

வள வாம்முரசு 

வள்ளிகள் 

வளை 

வளைத்சோள் 

வாட்சண் 

வெண்பாவில் CRF Ty. வந்தது 

வெறியாடல் 

வேல்சைப்புலி 

வேல்கைப்பூ 

வேல்போலமின்னுதல் 

௮௮ண் 

ச 

2.0 

௬௭௬



உட 

கடவுள் அனை, 

மா இன்பொை றயனார் 

அருளிச்செய் த 

ஐந்தணையைம்பது 
மூலமும் ௨ உரையும். 

eT A Ne VS a Ce 

பாயிரம் 

பண்புள்ளி கின்ற பெரியார் பயன்றெரிய 

வண்புள்ளி பாறன் 'பொதையன் புணர் த்தியாத்ச 

வை திணை யைம்ப.த மார்வத்தி Congr str 

கெொதமிழ் சே.ரா தவர், 

ணட? 

க முலவீ, 

மலலர்க் கடந்தா னிதம்போன் றிருண்டுடமுஈ்து 

செல்வக் கடம்பமர்ந்தான் வேன்மின்னி---ஈல்லா 

யியங்கெயி லெய்தவன் றூர்பூப்ப விதோ 

மயங்கி வலனேராக கார். 

தலைமகளைத் தோழீ பருவங்காட்டி, வற்புறுத்தியது. 

இசன்படொருள், மல்லரைவென் ரவன் சிறம்போல இருளைச்செய்செழுந்த 

செல்வச் சட்ப்பந்தாரினை விரும்பினான் வேல்போல மின்னி விசும்பின் 
இயங்குஇன்ற முப்புரங்களே யெய்சவன் சொன்றைச்சார் பூப்ப மிடை 

ர்.த எழாரின்ற,து நல்லாய் ! இச்சார் என்றவாறு, (௪) 
  

3 ப் cp சங்கத்தாராற் ஜொகருக்சப்பட்ட பதினெண் $ழ்ச்சணக்கு 
அல்களுள ஒன்மு,



் ஐர்திணையைம்பது, 

உ *அணிகிற மஞ்ஞை யகவ விரல்? 
மணிகிற மாமலைமேற் ருழ்ர்த--பணிபெ ழி 
சார்சீர்மை கொண்ட சலிவானம் காண்டொம் 
பீர்ரீர்மை சொண்டன தேள், 

பருவங்கண்டழிந்த தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லியது. 

(இ-ள்) அழகிய நிறத்தையுடைய மயில்களமைக்க முழங்க நீலமணி 

நிறத்ையுடைய மாமலைகளின்கட் படிந்து, மெல்லிய மொழியை 

யுடையாய்! கார்காலச்து.த் தன்மைஸயக் கொண்ட மிக்க முஇல்களைக் 

காணுக்தோறும் என்றோன் ள் ரின் சன்மையைக் கொண்டன எ-று, (௨) 

௩ மின்னு முழக்கு மிடியுமற் றின்ன 

கொலைப்படை சாலப் பரப்பிய முல்லை 

முகைவென்ற பலலினா யில்வயோ மற்று 

Git esa நாட்டுளிக் கார். 

பருவங்கண்டழிந்த கிழத்திக்குத் தோழி சொல்லியது. 

(இ-ள்) ஈமர்சென்ற நாட்டின்சண் மின்னும் முழக்கும் இடியும் என்்றுசொ 

ல்லப்பட்ட இச்கொலைப் படைகளை நிரம்பப் பரப்புதற்கு இச்சாரில்லையோ 

முல்லை முகை வென்ற பல்லினாய்! எ-று, (௩) 

உள்ளார்கொல் காகல ரொண்டொடி நர்திறம் 

வள்வார் முரசின் குரல்போ லிடித்துரறி 

நல்லார் மனங்கவரத் தோன்றிப் பணிமொழியைக் 

கொல்வாஃகுக் கூர்ர்கஇக் கார், 

இதுவுமது. 

(இ-ள்) நர்திறத்தைச் காசலர் உள்ளார் கொல்லோ ஒண்டொடி ! சே! 

லார்க்த முசசின் குரலினோசைபோல இடித்து முழங்கித் தங்கொழுஈரைட 

  

* இச்செய்யுளைப் பருவககஈண்டு பெருமகள் புலம்பற்கு உசா£ணக் 

சாட்டூவர் அகப்பொருள்விளக்கவு௯ாகாார். (களவியல், ௫௩.)



முல்லை, ௩. 

பிரிந்த ஈல்லார் மன௩சவரும்படி தோன்றி ஈங்காசலர் சொன்ன இன்சொ 

ல்லைச் சிதைப்பதுபோலு மிச்சது இக்சார் எ-று, (௪) 

இ . கோடுயர் தோற்ற மலைமே லிரும்கொண்மூச் 

கூடி நிரர்து தலைபிணங்்- யோடி 

வளிகலர்.து வந்அுறைக்கும் வானங்காண் டோறுக 

துளிகலர்து விழ்சருங் ரண், 

இதுவுமது. 

(இ-ள்) குவககெளுயார்த சோற்றத்சையுடைய மலைகண்மேற் பெருமு 

இல்கள் திரண்டு மிடைந்து ஒன்றோடொன்று பிணங்கியோடிச் சாற்றொட 

கலந்,து பெய்ெ ற விசும்பு காணுதோறும் துளிகலர்து பெய்யாரின்றன 

என்கண்கள் எ-று, (௫) 

௬. முல்லை நறுமல ரூதி யிருக் நம்பி 

செல்சார் வுடையார்க் னியலாய்-ஈல்லாய்மற் 

றியாருமின் னெஞ்சினே மாகி புறைவேமை 

யீரு மிருண்மாலை வடு, 

இதுவுமது. 

(இ-ள்) கல்லாய்! இருஈதுமபி முல்லைறுமலமை ஊதுதலாற் நமக்குச் 

செல்கார்வாசிய கொழுகமாயுடையார்ககு இன்பத்தைச் செய்வனவாய் 

யாரும் துணையில்லாச ரெஞ்சினேமாடு -ரைவேமை இருண்மாலை வந்து 

ஈராரின்றது எ-று, (௯) 

௭ தேரோன் மலைமறைந்த செக்கர்கொள் புன்மாலை 

யாரான்பி மை னுவந்தாதுஞ்--ர்சரல் 

சி.றுகுழ லோசை செறிதொடி வேல்கொண் 

டெறிவது போலு மெனக்கு. 

இதுவுமது, 

(இ-ள்) தேரினையுடைய பசலவன் மலையின்௧ண் மறைந்த செச்சர் 
கொண்ட புன்மாலையின்கண் அரிய ஆனிரையின் பின்னே ஆயன் விரும்பி 

ஊதஞ் சரமைந்த சிறுகுழல் இன்னோசை, வேல்கொண்டு எறிவது போலா 

ரின்2து செறிசொடி ! எனக்கு ௭-2, (௪)



$05 Beer wei is gi, 

அிரிர்தவர் மேனியோர். புல்லெள்ற வள்ளி 
பொருச்தினர் Piel Guna Beit fiir fi-— DRAB oR is 

வானம் Que Guo anrriGar dares 
ச்ர்ளம் க்டக்துசென் ரூர். 

இதுவுமது 
ease c naa, மிடல் மணிபோல். புத்சென்ற வள்ளிசக் 

் பசலப் பொலிவு சோன்றும் 

| வானம் பொசழியவும் சா ரார்கொல்லோ, இருக்கிழாய் ! இன்னா 

ஏனக்களைச் சடங்தசென்றுர். எ-று, (௮) 

a வருவர் வயக்இழாய் வாளொண்க ணீர்கொண் 

டுர௫ யுடன் உழிய வேண்டா--தெரிஏயேற் 

௭பன்கொடி முல்லை யவிழரும் பீன்றன 

வம்ப மகழயுறக் கேட்டு, 

புகுவமென்றழிர்த கீழத்தியைத் தோழி 
பகுவமன்றேன்று வற்புறுத்தியது. 

a) Paves இழைகளையுடையாய் ! ஈங்காதலர் பருவம் வச்சால் 

வருவா ; கானினை ஓககும சின்கண்கள் ரீசொள்ள நீயுரு மாழுபட்டு 

அழியகேண்டா ; ஆராய்வாயாயித் றன்பருவமல்லாமையின் கிலையில்லாச 

முழக்கல் கேட்டுப் பைககொடி முல்லைகள் அவிடிரும்பு ஈன்றனகாண் 

எ-று, (க) 

௧௦ சூனகின்ற பாககேர் கொவ்லிதாச் சென்றீக 

தேனகீன்ற கானச் தெழினோக்க2--தானவின் ற 

'கற்புத்தாள் வீழ்த்துச கவுண்மிசைக் சையூன் றி 

நிற்பா ணிலையுணர்கம் யாம, 

லினைமுற்றிய தலைமகன் 

தேர்ப்பாகன் கேட்பச் சொல்லியது, 

(இ-ள்) தூல்பயின்ற பாகனே ' ரின்றேர் கடிதாசர் செல்வசாச) தேன் 

பயின்ற சாட்டினத சை நோக்குத் சான்பயின்ற கற்பென்னாசின் 2 

தாளினைச் செறித்த உயிர்சாத் து கவுளின் மிசைக் சைழன்றி நிழ்பாளது 

நிலைமையை காம்சென்று 3றிவாம் எ-று, (௧௦) 

முல்லை முடிந்தது. 
இணைக்க.



@ GHEE. 

sa பொன்னிசார் 6வல்கை கலினிய பூம்போழிலு 

ணன்பலை நாட ன்மம்புளிய-டுமன் முலையாய் 

போயின சின்னாள் புனத்து மறையினா 

மேயினா சின்றி யினிது, 

பகற்குறிக்கட் டலைமகன் சிறைப்புறத்தானாகத் தோழி 
தலைமகட்குச் சொல்லுவாளாய்ச் சேறிப்பறிவுறீஇயது, 

(இ-ள்) பொன்போன்ற பூங்சொசத்தையடைய வேக்கைகள் அழகு 

பெற்ற பூம்பொழிலின்கண் வந்து ஈன்மலைகாடன் ரிளது sus Rieu 

புனை யக் கழிர் தன சிலமாள் ; புனத்தின்கட் சளவினான் எ இிர்ப்பட்டோ 

றின்றி இடைபூறின்றியே யினிதாச எ-று, (௧) 

௧௨ மால்வரை வெற்ப வணங்கு குரலேனல் 

காவ லியற்கை யொழிர்தேம்யார்-.- தூவருவி 

யூக்கண் கழமூஉம் புறவிற்றாய்ப் பொன்கிளையும் 

பாக்க மிதுவெம் மிடம், 

பகந்குறிவந்து பேயர்கின்ற தலைமகனைக் 
கண்ணுற்றுத் தோழீ சேநிப்பறிவுறீஇயது. 

(இ-ள்) பெரிய கு௨டிகளையுவடடய வெற்பனே! வளைத்த கதிர்களை 
யுடைய பசு$தினையை* சாத்சல் யாம்ஒழிரசேம் ; arrayed ear பூவின் 
கண்களைக் கழுவுகின்ற காட்டினை யுடைச்தாய்ப் பொன்லீளையும இப்பாக் 

சம் எம்முடைய இடமாசலான், நீமீங்கே வரச்கூடின் வருவாடாச 

எழ. (௨) 

Sh. மானக நாடன் கலவானென் றோளென்று 

மானமர் கண்ணாய் மயங்கனீ--கானங் 

கலரதிழியு ஈன்மலைமேல் வாலருவி யாடப் 

புலம்பு பகன்றுநில் லா, 

சிறைப்புறத்தானாகத் தலைமகனை யியற்பழித்த 
தோழிக்குத் தலைமகள் இயற்பட மோழிந்தது. 

(இ-ள்) கானசகாடன் என்றோளைப் புணரானென்று சொல்ல், மான் 

போன்ற மரர்ச்ச கண்ணினையுடையாய் | ல்றிவு கெடா சொழிவாயாச ;



௬ ஐந்இணையைம்ப.அ. 

பலநறுவிரைகளையும் சலர்து இழியாரின்ற ஈன்மலையின்௧கண் உள்ள வாவிய 

அருவியையாட என்றோள்களின்கட் புலம்பும் நீங்கு ரில்லாது எ-று, (௩) 

௧௪ புனைபூர் தழையல்குற் பொன்னன்னாய் சாரற் 

DBT oH தருக்தேம்யா லாக விளைவாய்த்து 

மாவினவு வார்போல வந்கவர் ஈம்மாட்டுத் 

தாம்வினவ லுற்றதொன் றுண்டு, 

தோழி தலைமகட்கு மேலிதாகச் 
சோல்லிக் குறைகயப்புக்கூறியது. 

(இ-ள்) செய்யப்பட். புந்தழை-ளான் அணியப்பட்ட அல்குலினை 

யுடைய பொன்னன்னாய் ! மலைச்சாரலின்கட் டினையைச் காத்து நாம் இருக் 

தேமாக, வினையை வாய்க்காசெய்து ஒருமாவினவுலார்போல வர்தசாசொரு 

வர் நம்மாட்டுத் சாம் வினவலுற்ற பிறிசொன்று உண்டு எ-று, (௪) 

கடு * வேங்கை நறுமலர் வெற்பிடை பாங்கொய்து 

மாந்தளிர் மேனி வியாப்பம--முங்கெனை தீதும் 

பாய்க்தருவி யாடினே மாஃப் பணிமொழிக்குச் 

Seb Sant an Gh சேயரிம்ண் டாம, 

பகற்குறிக்க.. டலைமகன் ரிறைப்பறத்தாகைத் 

தோழி தாய்கேட்டநற்கு மறுமற்றஞ் சொல்லுவாள் 

போலப் படைத்துமோழிகிளவியான் வரைவுகடாயது. 

(இ-ள் ) வெற்பி௫கண் வேயமைமலரையும் கொய்து நின்மகள் மாக 

தளிர்மேனி வியர் ச்தலாண் அவ்விடத்து எல்லாவருவியும் பாய்ந்தாடினே? உ 

மாகப் பணிமொழியையுடையாட்குர் சேயரிச்சண்டாம் சிவச்தன சாண் 

எ-று, (௫) 

௪ஈ கொடுவரி வேங்கை பிழைக்துக்கோட் பட்டு 

மடிசெவி வேழ மி£ீதி--யடியோசை 

யஞ்ச யொ துங்கு மதருள்ளி யாரிருட் 

டுஞ்சா சடர்த்தொடி மண், 

  

3 இதனை 'யயச் செய்கை தாய்க்கெதிர் மறுத்துப், பொய்யென மா 
    

த்றி மெய்வழி கொடுப்பினும்” என்பதற்கு : தாரணல்காட்டுவர் நச்சினார்ச் 

சனியர், (தொல், பொரு, கள, ௩.)



குறிஞ்சி. ௪ 

இரவுக்குறிவந்து பேயருந் தலைமகனைக் 

கண்ணுற்றரின்ற தோழி வரைவுகடாயது. 

(இ-ள்) சொடிவரி வேங்கையாழ் சோட்பட்டுப் பிழைத்து மடிந்ச செவி 

யையுடைய 'வேழம் பிரிந்து தன்னடியோசையைப் புலி சேட்குமென்று 

அஞ்சி மெல்ல ஈடக்கும் வழியை நினைந்து, கங்குலின்சட் சுடர் ச்சொடி 

யையுடையாள் சண் துயிலா எ-று, (௬) 

௧௭ மஞ்சிவர் சோலை வளமலை ஈன்னாட 

வெஞ்சாது நீவருதி யென்றெண்ணி--யஞ்சித் 

இருவொடுங்கு மென்சாயற் றேங்கோதை மாத 

ருருவொடுங்கு முள்ளுருகி நின று, 

இதுவுமது. 
(இ-ள்) முல் படராரின்ற சோலையையுடைய வளம$லைநாடனே ! 

ஒருநாள் ஒழியாது இரவின்சண் நீ வாராரின்றாய் என்று எண்ணித், திரு 

வொடுக்கு மென்சாயற் றேங்கோதை மாசர் அஞ்ச யுள்ளுரு நின்று 

தன்மேனி மெலியா நின்றாள் எ-று, (௭) 

ay *எறிந்தெமர் தாமுழுத வீர்க்குர லேனன் 

மறந்தும் சளியினமும் வாரா--கறங்கருவி 

மாமலை காட மடமொழி தன்கேண்மை 

ரீமறவ னெஞ்சத்துக் கொண்டு, 

தோழி சேறிப்பறிவுறீஇத் தலைமகனை வரைவுகடாயது. 
(இ-ள்) காடெறிந்து எமர்தாமுழுத ஈர்க்குரல் ஏனவின்சண் மறந்தாமி 

லுங் இளியினமும் சாங்களும் வாரோம் ; கறங்கருவியினையுடைய மாமலை 

நாடனே |! மடமொழியோடு நீ சொண்ட கேண்மையை நின்னெஞ்சத்துச் 

கொண்டு மறவாயாக ௭-று. (௮) 

௧௯ 1 செடுமலை ஈன்டை நீள்வே ுணையாக் 

க$விசை வாலருலி கீந்தி--ஈடுவிரு 
  

  

1 இசனைஒம்படைச் செவிப் பாங்கன் சண்ணும்”என்புழி எடுத்தோ 

தினார் ஈச்€னார்ச்சிி.யர். (சொல், பொரு, சள, ௨௩.)அசப்பொருள் விளக்க 

வுசைசாரரும் பா௩க தலைமகனை முன்னின்று செறிப்புணர்ச்தி ஒம்படை 

சாதற்றற்கு ௨உதாரணங்காட்டுவா, (சளவீயல், ௩௰௮.) 

* இத இரவுக்குறி விலக்கெது என்றார் ஈச்டினார்ச்னியரும், (தொல், 

பொரு, கள, ௨௩.)



oy ஐந் இணையைம்பத, 

ஸின் ஏ“ வதர்வர வீர்க்கோதை மாரா 

ளென்னாவா ளென்லுமென் னெஞ்சு, , 

தோழீ இரவுக்குறியின்கண் 
நெறிவிலக்கி வரைவுகடாயது. 

(இ-ள்) கெடுமலை நன்னாடனே ! நீள்வேலே துணையாசச் கடிய விசை 

யையுடைய வாலருவியை நீந்தி, நடுவிருளின்்௧ண் இன்னாத வழியின்கண் 

நீவர, ஈர்ங்சோதை மாதராள் எப்பெற்றியாவாளோ என்று தடுமாருசிற் 

கும் என்னெஞ்சு ௭.று, (௯) 

௨0 '*வெறிகமழ் வெற்பன் மெய்ந்£ர்மை கொண்ட 

தறியாண்மற் றன்னே வணகங்கணங்கிற் றென்று 

மறிபிர்த் துதி.ரஈ் தூய் வேலர் pr g 

வெறியோ டலம்வரும் பாய், 

தலைமகள் தோழிக்கு அறத்தொடரின்று 
வேறிவிலக்கவேண்டூம் உள்ளத்தாளாய்ச் சோல்லியது. 

(இ-ள்) விரைசமழாரின்ற வெற்பன் எனதுமெய்யின்௧ண் உள்ள தீர் 

மையைக் கொண்டது அறியாளாய், அந்தோ தெய்வம் என்னை வருச் 

இற்று என்று வேலனைத் தாது மறியை யழத்து உதரச்தைத் தாவி வெறி 

யோடே வருந்தாகின்றாள் ன்னை ௭-ற, (௪௦) 

குறிஞ்சி முடிந்தது. 

௩--மருதம. 
௨3  ரொஸ்டுழிப் பன்டம விலையொ இக $ Qe veh 

| அண்டேத் ஓுன்னூசி விற்பாரினொன்றுலும் 
ar pave பாண wan rer ova OM Ly. aw ws gh 

தேற வெடக்குரைப்பாய் நீ, 

பாணற்குத் தலைமகள் வாயின்மறுத்தது. 

* இது வெறியச்சுறுச்தியது என்பர் ஈச்சினார்ச்சினி௰ர், (தொல், 

பொரு, கள, ௨௩.) அசப்பொருள்விளச்சவுரைகாரரும் வெறிவிலக்கிற்கு 

உசாரணம் காடட்டி௨ர், (சசாவியல், ௪௮) 

* “வைகொண்ட வூகொற் செரியின் விற்றெம்மில் வண்ணவண்ணப், 

பொய்கொண்டு நிற்கலும் ரோபுலை யாச்தின்னி போந்ச,.த வே? என்ருர் 

இருசசிற்ற.ம்பலக்கோயையிஜும். (௩௮௬)



மருதம்; ௯ 

(இ-ள்) பண்டங்: சொண்ட விலையை வேறுபடுத்துச் சொற்சேரியின்: 

சண் நண்ணிய துளையையுடைய ஊூயை விற்றுத்திரிவாரின் யாசா 

' லும் வேறல்ல; பாணனை ! வியலூரன் வாய்மொழியைத் தெளிய எமக்கு 

உசைக்கின்ற நீ எ-று, (௧) 

௨௨ போதார்வண் டூதும் புனல்லய gripes 

தூதாய்த் இரிதரும் பாண்மகனே--நீ.தா 

னறிவயர்ர் தெம்மில்லு ளென்செய்ய வந்தாய 

நெறியதுகா ணெக்கைய ரிற்கு, 

இதுவுமது. 

(இ-ள்) மலர்களை நகராரின்ற வண்டுகள் ஊதும் புனல்வயலூரத் 

க.ச் காசாய் உழல்கின்ற பாண்மகனே ! நீசான் அறிவு கலங்க எங்கள் 

மனையுள் என்செய்யவச்தாய் : எங்கையர் மனைக்கு வழி அதுசாண் 

எ-று, (௨) 

௨௩ யாண ரகல்வய லூர னருளுதல் 

பாண பரிந்துரைக்க வேண்டுமோ--மாண 

வறிவ தறியு மறிவினார் கேண்மை 

கெறியே யுரையாதோ மற்று, 

இதுவுமது. 

(இ-ள்) வளமையுடைய அசல்வயலூரன் எமச்கு ௮ருஞடையன் 'என்ப 

சனைப், பாணனே ! நீ காதலித்து உரைக்க வேண்டுமோ? மாட்சிப்பட 

அறியக்சகடவதனையறியும் அறிவினையுடையார் செய்யும் ஈ₹ட்புநெறியை 

அவர் ௮அருஞுடைமையே உரையாசோ? று, (௩) 

௨௪ கோலச் சறுகுருகன் குத்தஞ்சி ய்ர்வாளை 

ரீலத்ுப் புக்கொளிக்கு மாரற்கு--மேலெலாஞ் 

சார்தற்குச் சந்தனச்சார் தாயினே மிப்பருவங் 

சாரத்தின் வெய்யவென் ரள, 

இதுவுமது. 

(இ-ள்) அழவயெ சறுகுருகின் குச்தினையஞ்சிக் குளிர்ந்தவாளை நீலமல 

Hears புக்கு ஒளிக்கும் ஊரினையுடையாற்குப், பண்டெல்லாம் புணர்தற் 
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௪௦ ஐர்தணையைம்பது. 

ரச் சக் சனக்குழம்பாயினேம் ; இக்காலம் புண்ணிற்கு இடம் சாரம் பேர்ச் 

வெய்யவாம் எம்முடைய தோள் எ-று, (௯) 

உட௫ அழலவிழ் காமரை யாய்வய லூரன் 

விழைத்கு மார்ப முறுசோய்--விழையிற் 

குழலுல் குடுமியென் பாலகன் கூறு 

மழலைவாய்க் கட்டுரை யால். 

வாயில்வேண்டிச் சென்றுர்க்குத் 
தலைமகள் வாயின்மறுத்தது. 

(இ-ள்) அழல்போல ௮விமு௩ சாமரைகளையுடைய அய்வயலுூசனுடைய 

சண்டார் விழையப்பட்ட மார்பம் துன்புருறிற்கும் ; குழலுங் குடுமியென் 

பாலசன் கூறும் மழலைவாய்க் கட்டுரையான் எம்மைவிரும்பிப் புணரு மாயின் 

௪-று, (6) 
௨௭௬  பெய்வளைக் கையாய் பெருககை யாகன்றே 

செய்வய லூரன் வதுவை விழவியம்பக் 

கைபுனை தேரேறிச் செல்வானைச்| சென் நிவ 

னெய்தி யிடருற்ற வாறு, 

புதல்வனை முனிந்து தலைமகண் மறுத்தாளைப் போலத் 

தோழிக்கு வாயினேர்ந்தது. 

(இ-ள்) பெய்வளையினையுடைய சையாய் ! எனக்குப் பெரிய ஈகையாசாசின் 

றத ; செய்த வயல்சளையுடைய ஊரன், பரத்தையர் புதுமணங்களின் உள்ள 

முழவு ஒலித் தலாற் கைபுனை தேரேறிச் செல்வானை இப்புசல்வன் சண்ட 

சென்று எய்ச, ௮வ்வூன் புதுமனாம் புணாப் பெழுதி இட்ருத்தவாறு 

எ-று. (#) 

௨௭ தண்வய லூரற் புலக்கும் தகையமோ 

omen pa Cura ணங்க வைக்கூந்தல் 

வெண்மரற் போல நிறர்திரிந்து வேருய 

வண்ண முடையேமற் றியாம். 

வாயில் வேண்டிச் சென்றார்க்குத் 

தலைமகள் வாயின்மறுத்தது. 

(இ-ள்) சண்வயல் ஊரே ends சசையமோ ? தண்ணிய அதல் மணத்



மருதம், : as 

போறும் ற்றுயெ ஐவகைப்பட்ட கூந்தல் வெள்ளை மாற்போலச் தன் 

ins Bhs gp வேறுபடிட ரிறத்தையுடையேம் ஆதலான் எ-று, (er) 

2 = GaQam OmcléS Ourgdiijyor ons DE 

வல்லென்ற தென்னெஞ்சம் வாட்கண்ணாய்--ரில்லென்னா 

தேக்கற்றாங் கென்மகன் ருனிற்ப வென்னுனு 
கோக்கான்றே ரூர்ர்தது கண்டு, 

தலைமகள் தோழிக்கு வாயின்மறுத்தது. 

(இ-ள்) ஒலிபுனலையுடைச்சாய்ப் பிறவோசையாலும் ஒல்லென்றொவி 

க்கும் ஊாரற்கு என்னெஞ்சம் கெடிழாது வலிதாயிற்று ; வாட்சண்ணாய் | 

பு,சல்வண். தன்னை விரும்பிறிற்பக் சண்டுவைத்துப் பாகனை நில்லென்று ' 

சொல்லாதே என் பு.தல்வனையும் பின்பாராதே தேரூர்ச்து பரத்தையர் 

மனைக்குச் சென்றது கண்டு எ-று, (௮) 

௨௯  ஒல்லென் னொலிபுன லாரன் வியன்மார்பம் 

... புல்லேன்யா னென்பேன் புனையிழையாய்---புல்லே 

னெனக்சோர் குறிப்பு முடையனோ வூரன் 

ற்னக்கேவல் செய்தொ ழகு வேன், 

ஆற்றாமையே வாயிலாகப்புக்க தலைமகன் புணர்ந்து 

நீங்கியபின்பு சேன்ற தோழிக்குத் 

தலைமகள் சொல்லியது. 

(இ - ள்) ஒலிபுனலையுடைச்சாய்ப் பிறவோசையான் ஒல்லென்லும் ஊர 

னுடைய் அகன்ற மார்பத்இனை யான் முயங்கேன் என்.றுசொல்லி அவனைச் 

சாணாசமுன் நினைத் இருப்பேன் ; புனையிழையாய் ! அவனைச்சண்டபின் 

மூயக்சேனாசற்கு எனச்செனப் பெற்ற கருமம் உடையேனோ ! ஊரன்றன 
ச்கு எவ்ல் செய்து ஒழுகுவேன் ஆசலான் எ-று, ் (௯) 

௩௦ குளிரும் பருவத்தே யாயினுந் தென்றல் 

வளியெறியின் மெய்யிற் னிசா---மொளியிழா 

யூடி யிருப்பினு மூர ன௮ுமேனி 

கூட லினிதா மெனக்கு, 

இதுவுமது.



கட ஐர்இணையைம்ப.து. 

(®-- ள்) குளிருங் காலத்தேயாயிலும் சென்றத்காற்று எறியின் உடம் 

பிற்கு இனிசாம் ; அதுபோல, ஒளியிழாய் | யான் அதனைப் புலந்திருர்சேன் 
ஆயினும், அவ்வூன் அழயெ நாற்றத் தனையுடைய மேனியைக்கூடு£ல் இனி 

தாம் எனக்கு எ-று, (௪௦) 

மருதம் முடிந்தது. 

  

௪. பா வங, 

௩௧ * உதிரந் துவரிய வேங்கை யுசர்போ 

Ons முருக்கரும்ப விர்ந்தண்கார் நீக்ச--வெதிருகர்க் 

கின்பம் பயந்த வீளவேனில் காண்டொறுந் 

துன்பல் கலந்தழியு நெஞ்சு, 

பருவங்கண்டமிந்த தலைமகள் 

தோழிக்குச் சொல்லியது. 

(இ-ள்) உதிரத்தையளைந்து துவரிய புலியினது உ௫ர்போலப் பரு 

வ.த்ையெதர்ச் த: முருக்குக்கள் அரும்ப, ஈர்ந்தண் மு£கல் நீங்கச், காதலர் 

  
ு இவ்வெண்பாவினுள் இரண்டாமடி. ஐஞ்ரோன் வர். சமைச்லெக்க 

ணம், வெண்டளை விரவியு மாசிரியம் விரவியும், ஐஜ்சீ ரடியு மளவென 
மொழிப? என்னுச் சொல்காப்பியச் செய்யுளியற் சூத்தரத்துப் பேரா 

சிரியர், “வெண்டளை விரவியும், ஆசிரியம் விரவியும் என்றது என்னையெ 

னின் ௮வ்வைஞ்€ரடி வெண்பாவோடு விராயும், ஆரிரியப்பாவோடு aS Pm 

  

யும் வரும் என்றவாறு? எனவும், *ஈண்டகம் பற்றிச் கடக மணிதுளங்க, 

வொண்செக் குருஇியி னோ? டெப்பதே--கெண்டிச், கெழு சகை யில்லேன் 
டெர்சாடப் பன்னா, எழு, சகண் ணீர்துடைத் ச சை? என்லும் வெண்பாவி 

லுள் இரண்டாமடி ஐஞ்சீரான் வந்தத” எனவும் கூறியவாற்றாலும், நச்சி 

னர்க்கினியர், *வேண்பாவோடுல் சலிப்பாவோடும் விராயும், ஆரியப்பா 

வோடு விசாயும் வரும் ஐஞ்சீரடிகஞநூள என்று கூறுவர் புலவர் எ-று, 

எனவும், * கண்டசம் பற்றி... ப கை” (( இடங்ிற் டெட்சிம் டெ 

ச் ச சயலைச், சடங்கட்டடக்கட்டளிரியல்கொள்ளாள்.--ஏட்ல்டில், வளையாற் 

பொலிக்தசை வையெயிற்றுச் செவ்வா, யிளேயாடன் சண்னொக்கு மென்று” 

இவத்றுள் இரண்டாமடி. ஐஞ்€ரடி வந்த வாறுகாண்க”” எனவும் கூ.றியவாற் 

ரூனும் உணர்சு,



பாளை. ௧௩. 

சம்முட்டலைப்பட்டார்ச்கு இன்பத்தைக் சொடுத்த இளவேனி௰லக் சானுச் 

Carpe துள்ப ச்சோ புணர்ந்து அழியாரின்றது என்னெஞ்சு, எ-று, (௧) 
ட 

௩௨ விலங்கல் விளங்கிழாய் செல்வாரோ வல்ல 
ரழற்பட் டசைந்த பிடிலிய--யெழிற்களிறு 

கற்சுனைச் சேற்றிடைச் சின்னீரைச் கையா ற்கொண் 

டுச்சி யொழுச்குஞ் சுரம், 

தலைமகனது பிரிவுக்குறிப்பறிந்தாற்றாளாய 
தலைமகளைத் தோழி ஆற்றுவித்தது. 

(இ-எ்) ௮வர் செலவினை விலங்காசொழிச ; விளக்க இழையினையுடை 

யாய் ! செல்லமாட்டார் ; காட்டழற்பட்டு வருந்திய பிடியினை ௮தன.த எழிற் 

களிறு கற்சுனை4் சேற்றிடையுள்ள சன்னீரைச் சன் கையாலே கொண்டு 

அப்பிடியின் உச்சியின்கண் ஓழுக்குஞ் சுரத்தை ௭-2, (௨) 

௩௩ பாவையும் பந்தும் பவளவாய்ப் பைக்கிளியு 

மாயமு மொன்று மிவைகினையாள்--பால்போலு 

மாய்ந்த மொழியினாள் செல்.லும்கொல் காதலன்பின் 

காய்ந்து கதிர்தெறாஉல் காடு, 

மகட்போக்கியநற்றாய் கவன்று சோல்லியது. 

(இ-ள்) பாவையையும், பச்சையும், பவளம்போன்ற வாயையுடைய 

பசுங்களியையும், ஆய,ச்சையும் இவற்றை ஒன்றும் கனையாளாய்ப், பால் 

போலும் சனமொழியையுடையாள், சன் சாசலன்பின் செல்லுங்கொல் 
e « ஏ க 

மீலா ; கனன்று பகலோன் சுடுகின்ற சா.ட்டினை கறு. (௩.) 

௩௪ கோட்டமை வல்வி ற் கொலையிரிய/ வன்கண்ண 

ராட்டிவிட் டாறலைக்கு மத்தம் பலந்தி 

வேட்ட முனைவயிற் சே.றிரோ வையநீர் 

வாட்டடங்கண் மாதரை நீத்து, 

தோழி தலை௰கனைச் சேலவழுங்கிபது. 

(இ-ள்) சோட்டுகின்ற மூங்கல்விற்கொலையை இடையறாத வன்சண் 

மையையுடையார் ஆறவைச்து ஓட்டி வழியின்கண் நின்று அலைக்கும் கடறு 

கள் பலவற்றையு நீர்தி, வேட்டினையுடைய வெம்முனையின்சட் செல்வீசோ: 

ஐய ! நீர் வாட்டடங்கண் மாதனாச் துறந்து எ-று, (௪)



4 ஐ௩திணையைம்ப.த, 

கொடுவி லெயினர் தங் கொல்படையால் விழ்க்த 
கடிசிண மாக்திய பேஎய்... 5டுதல் 
BAB iy © கண்படுக்கும் வெக்கான மென்பர் 
பொருள்புரிக்ச ர் போய சரம், 

தலைமக(॥ பொருள்வயிற் பிரிந்த காலந்து 

*ற்ரு £னக் கவன்ற தோழிக்குத் தலை 
மகள் பற்குவலென்பதுபட மொழிந்தது. 

ணர் சோட்டிம் விச்விசை யுடைய வேட்டுவர் தீள்சொல்படையானே 

நர. அரசையும் ரண ச்சையும் இன்த பேய்கள், போரின்சட்பட்டார் 

| கட்ட சல்லின் விரிசிழத்தயிதும் கெய்ய சாடென்று 

நழ்ணதுகர் ; சோழி! பொருள் விரும்பினா போய சடறு எ-று, (௫) 

   

    

௬  சகுடிதோடும் வெண்டேரை நீராமென் றெண்ணிப் 

பியோ டொருங்கோடிக தாளபிணக்க வீழும் 

கெடியோடும் வெக்கானஞ் சேோவார்கொ னல்லாய் 

Opry ture விழச் அறக.து. 

பிரிவுணர்த்திய தோழிக்குத் தலைமகள் உடன்படாது சொல்லியது. 

(இ-ள்) விரைக்தோடும் பேய்த்தேரை நீராமென்று கருதிச் சளிநுகள் 

பிடியே1டே கூட ஓடிச் சாள்ஒய்ந்து பிண௩கிலீமும் பிஏ வோடிய வெங்கா 

Ge ao 66 சென்று ஈக்காதலர் சேர்வார்சொல்லோ ? கல்லாய்! நங்கையிற் 

ஹஜொடி யோடிவீழசத் துறர்து) எ-று. (௬) 

௩௭ தோழியர் Kips துறைமுன்றி லாடுக்கால் 

விழ்பவள் போலத் தளருக்கா---ரூழாது 

கல்லத ரத்தத்தைக் காதலன் பின்போதல் 

வல்லவோ மாதர் நடை, 

உடன்போய தலைமகட்கு நற்றாய் 
கவன்றுரைத்தது. 

(இ-ள்) தோழியா சுற்ற முற்றததற்றுறையின் விளையாடும்பொழு 

தும் வீழ்பபளேபோலத் தளருங கால்கள Quegp தாழாதே சல்வழி 

யையுடைய அத்தத்துத் சன் கொழுஈன்பின் போதலைவல்லவோ ? சாதலை 

யுடையாள் ௩டை எ-று. (௪)



ny சுனைவாய்ச் சிறுமிரை பெய்தாதென் றெண்ணிப் 

பிணைமா னினிதுண்ண வேண்டிக்--கல்மாத்தன் 

கள்ளத்தி தூர் ஈஞ் ஈரமென்பர் காதல 

ருள்ளம் படரீர்த நெறி, 
பிரிவின்கண் ஆற்றாாமின தலைமகளைத் 

தோழியாற்றுவித்தது. 

(இ-ள்) சுனையின்௧ண் உள்ள சிறியநீரைப் பிணைச்கு உண்ண நிரம் 

பாது என்று எண்ணிப் பிணைமான் இனிசாக உண்ணவேண்டிக், சலையா 

இயமாத் தனது கள்ளத்தினானே பொய்யே உறுஞ்சும் சுரமென்று சோல் 

லுவர் ; நற்காதலர் தம் 5 சீ.இி.னழ், போயினரெறி எ-று. (௮) 

௩௯  மடவைகா ணனனெஞ்சே மாண்பொருண்மாட் டோடப் 

புடைபெயர் போழ்தத்து மாற்றாள்--படாகூரந்து 

விம்மி புயிர்க்கும் விளங்கழையா ளாற்றுமோ 

நமமிற் Gig BL sx, 

தலைமகன் போருள்வலித்த நேஞ்சிற்குச் 

சொல்லிச் சேலவழுங்கியது. 

(இ-௭) ௮. றியாய்சாண, ரிச்கநெஞ்சே ! மாட்டிமைப்பட்ட பொருளின் 

மாட்டுர் சேறலான், முயங்கி நாம் புடைபெயருங்காலத்தும் ஆற்றமாட்டா 

ளாய்ச் துன்பமிக்கு விம்மி உயிராகின் ற விளங்கழையாள் ஆற்றவல்லளோ ? 
நம்மை நீங்கெயவிடச்து எ-று, (௯) 

௪0 Dan ow x வீர்ம்பறடபு?ளிர்க்கோதை தோடுணையா 

ஈன்கு வதிந்தனை ஈன்னெஞ்சே காகாகாங் 

குன்றக் ரஜக மிறர்து தமிபமா 

பென்சொலஃலா ச்சர் ழ் டம், 

2 குவுமது. 
(இ-ள்) இன்று இரவின்கட் குளிர்ந்த சேக்கையுள் ஈர்க்கோதை௪ யயு 
டையாள் தோள் நமக்குத் இணையாக மிகவுந்தங்ே ) நன்னெஞ்சே ! இங் 
வின்பத்தைவிட்டு நாளையிரவின்ஈண் யாம் மலைஉழியேயிதந்து சமியேமாய் 

எவ்விடந் தங்குமிடம்? எ.று (2) 

டாலை முடிந்தது.



ஜுதணயைமப ௮, 

9 ௦ ௫.--தெய்தல், 

௪ தெதண்கடற் சேர்ப்பன் பிரியப் புலப்படை ந் 

தொண்டடங்கண் டுஞ்சற்க வொள்ளிழாய்--ஈண்படைக்த 

சேவலுர் தன்னரு௫ற் சேக்குமா லென்கொலோ 

பூந்தலை யன்றில் புலம்பு, 

௮ல்ல குறிப்பட்ட தலைஈகற்குர் சொல்லுவாளயய்த் 

தோழி தலைகட்குச் சொல்லியது. 

(இ-ள்) செண்கடற் சேர்ப்பன் பிரிதலாற் ரனிமையையடைந்து ரின் 

னுடைய ஒள்ளியகண் துயிலாதொழிச ; ஒள்ளிய இழைகளையுடையாய் ! ஈண் 

பினையடைஈ,ச சேவலும் தன்னருகே உறையாரின் றசாதலான், என்னை 

கொல்லோ : செம்பூப்போலுஞ் பூட்டிஷையுடைய பெடையன்றில் புலம்பு 

தல் எ-று, (௧) 

gee கொடுகதா ளலவ குறையா மிரப்பே 

பொடும்கா வொலிகடற் சேர்ப்ப--னெடுந்தேர் 

கடக்த வழியையெக் கண்ணாகக் காண 

நடந்து சிதையாதி நீ, 

காமமிக்க கழிபடர்கிளவி. 

(இ-ள்) சோடியிருஈத தாளினையுடைய அலவனே ! ஒரு காரியம் நின்னை 

யிரப்பேம் ; ஒலியாரின்ற ௮டங்காத சடற்சேர்ப்பன் ெடுஈசேர் போயின 

வழியை எம்முடைய கண் கிரம்பச்சகாணும்வகை அசன்மேல் ஈடந்து அழி 

யாசொழிவாயாக எ-று, 

௪௩ *பொரிப்புறப் பல்லிச் சிணையின்ற புன்னை 

வரிப்புற வார்மணன்மே லேறித்--தெரிப்புறத் 

தாழ்கடழ் றண்சேர்ப்பன் ரரகல நல்குமே 

லாழியாற் கர ணாமோ யாம, 

இதுவுமது. 

* இசனைப், “பிரிந்த வழிச்கலஙகனும்?? என்பதற்கு சாரணங௩காட்டுவர் 

நீச்சினார்க்கினியர் (சொல், பொரு, சள, ௩௦.)



நெய்தல், ௧௪ 

(இ*ள்) பொரித்த தி ச்சையுடைய பல்லிமுட்டைபோல அரும்பினை 

மீன்ற புன்னைப்பூக்களையுடைய வரிப்பட்ட புறத்தினையுடைய ewes 

மணற்குன்றின்மேல் ஏறியிருர் த, ஜெளிவுறச் சாழ்கடற் றண்சேர்ப்பனு 

டைய தார்.அகலத்தை நமக்கு ஈல்குமாயிற், * கூடல் இழைப்பாற் சாண் 

பேம் யாம எ-று, (௩) 

௪௪ கொண்கன் பிரிந்த குளிர்பூம் பொ ழீனோக்கி 

யுண்கண் சிவப்ப வழுதே ஜொளிமுசக் 

கண்டன்னை யெவ்வம்யா தெனனக் கடல்வர்தென் 

வண்டல் தைத்கதென் றேன், 

பகற்குறிக்கட் டலைமகன் சிறைப்புறத்தானாகப் படைத்து 

மோழிகிளவியாற் மராழி தலைமகட்குர் சொல்லுவா 

ரொய்ச் சேறிப்பறிவுற்.;இ வரைவுகடாயது. 

(இசீள்) ஈம்மை இற்செறிக்கையார் சொண்சன் பிரீச் ச குளிர்பூம்பொழிலை 

நோக்கி உண்சண் சிவப்ப அழுத என்னுடைய ஒளிமுகச்ைக்கண்டு ௮ன்னை 

நினக்கு வ5த இடும்பை யாது என்னக் கடல்வர்து என்னுடைய விளையாட் 

டுச் சிற்றிலேச சசைச்சது என்று சொன்னேன் ; எம்பெருமாட்டி ! எ-று(௪) 

9) ஈர்ந்தண் பொழிலு ளிருங்கழிச் சண்சேர்ப்பன் 

சேரற்தென் செறிவளைக்கதோள் பற்றித் தெளிக்கமை 

மாக்களிர் மேனியாய் மன்ற விடுவனவோ 

பூர்கண் பொழிலுட் குருகு, 

தலைமகனைத் தோழி வரைவுகடாதற் பொருட்டுத் 

தலைமகள் வரைவுவேட்டூச் சொல்லியது. 

  

* இதனைக், *கூடலாவத வட்டமாகச் சோட்டைச்றி ௮தச்குள்ளே 

சுழிசுழியாகச் சுற்றுஞ்சுழித்து இவ்விரண்டு சுழியாகக் கூட்டினால், இசட் 

டைப்பட்டாற் கூடுகை; ஒற்றைப்பட்டாம் கூடாமையென்று ஸக்கேசம்” 

என நாச்சியார் திரமோமி உரையினும், (கூடற்நிருப்பதிசம்) “wom peer 
நினீச்சசன்றார் வருகென், ருழிதிருச்திச் சுழிச்கணச்கோத? எனத் திநச் 

சிற்றல்பலகீகோவையினும் (௪௮௬) 'வளைத்துக்கடர்ச வரிமணற்கூடலும்”? 

என அம்பிகாபதிகோவையிலும் (௩௨௨) வருவனவற்றான் உணர்ச, 

 



௪௮ ஐந்திணையைம்பது, 

(இ-ள்) குளிர்ந்த சண்பொழிலின்கண் இருட். தி இபரிய சழியையுடையு 

தண்சேர்ப்பன் புணர்ர்து என் செறிவளைத்தோள்பற்றி என்னைச் செளி 

வித்த வஞ்சினச்சை, மார் சளி£மேனியாய் ! மெய்யாக மறச்துவிட வல் 

ல்வோ? அப்பூர் சண்பொழிலுள் வாழுஉ குருகுகள் எ-று, (ட) 

௪௬ ஓதந்தொதுதக வொலிகடற் றண்முத்தம் 

பேதை மடவார்தம் வண்டல் விளக்கயருக் 

கானலஞ் சேர்ப்ப தகுவதோ வென்றோழி 

தோணலரச் தோற்பி-த னீ. 

பகற்குறிவந்து புணர்ந்து நீங்கும் தலைமகனைக் 

கண்ணுற்றரின்ற தோழி வரைவுகடாயது. 

(இ-ள்) ஓசம் ஏழிச்திரட்டிய ஒலிகடம றண்முச்,சு களைப் பேைமையு , 

டைய மடவார் தம்வண்டர் றுமளைச்பு) விளக்காக விருப்பு” செய்யும் கான 

லஞ் சேர்ப்பனே ! நினக்குச் தகுவதொன்ோ ” என்னுடைய தோழியுஆடய 

தோள்களின் நஈலத்தை நீ சொலைவித்சல் எ-று, (சு) 

௪௭  பெருங்கட லுள்கலங்ம நுண்வலை LF 

யொருங்கு! _ன் றனனைபார் தத கொழுமீ 

னுணக்கல்புள் ளோப்பு மொளியிழை மாத 

ரணங்காகு மாற்ற வெமக்கு, 

தோழிக்குத் தலைமகன் சோல்லியது. 

தோழற்குச் சோல்லியதூஉமாம், 

(இ-ள்) பெரிய கடல் உள்ளெல்லாங் சலங்க நுண்ணிய வலைகளாலே வீரி 

ஒருங்குடனே தமையன்மார் கொண்டுவந்த கொழுத்த மீன் உணக்கல் 

சளைச் சவரும் புட்களே ஓப்புசன்ற ஒளியிழைமாதர் மிகவும் எமக்கு 

வருச்திர் தெய்வமாம் ௭-ற., (௪) 

௪ எக்க ரிடமிமணுன்மே லோதம் தரவர்த 

கித்தில நின றினமக்கு நீள்கழிக் தண்சேர்ப்ப 

மிக்க மிகுபுகம் தாம்குபலோ தற்சேர்க்தா 

சொற்கம் கடைப்பிடியா தார். 

நலைமகனைத் தோமி வரைவுகடாயத.



நெங்தல், ௧௯ 

(இ ள்) இரைவந்தி இட்ட இளமணனமேல் ஓதம் தாவச்ச “sansa 

நின்று விளங்காரின்ற நீண்ட சகழியினையுடைய தண்சேர்ப்பனே ! உலசச் 

இன்கண் விளங்கிய மிகுபுகழை,தீ6 தாங்கவல்லரோ $ தம்மைச் சேர்க்சா 

ருடைய தளர்ச்சியைக் சடைப்பிடித்துதி தராதார் எற, (௮) 

௪௯ * கொடுமுண் மடற்முழைக் கூம்பவிழ்ர்த வொண்பூ 

விடைய எிழுதொப்பத் தோன் றிப்--புடையெலாசக் 

கெய்வங் கமழுர் தெளிகடற் றண்சேர்ப்பன் 

செய்தான் றெளியாக் சுறி. 

அல்லகுறிப்பட்டுப் பேயர்ந்தமை அறியத் தலைமகன் 
சிறைப்புறத்தாளாகத் தோழி சோல்லியது. 

(இ-ள்) கொடிய முள்ளையுடைய மடர்றாழையினது பொட்டவிழ்ர்த 

ஒள்ளிய பூக்சன் ஈரிவுள்ள சோத்றன் வெண்ணெய்போலத் சோன்றி மருக் 

கெல்லாம் செய்வமணம்போவக் கமழாகின்ற தெரிந்த சடற்தண்சேர்ப் 

பன் ஈம்மாற் பொளிச்சப்படா,ச குறியைர் செய்தான்; ஆதலால் அல்ல குறிப் 
படடேம் எ-று. (௧) 

Mo $ அணிகடற் றண்சேர்ப்பன் நேர்ப்பரிமாப் பூண்ட 

மணியரவ மென்றெழுக்து போரஈ்கேள்--கனிளிரும்பும் 

புள்ளர வங் கேட்டுப் பெயாச்கே ஜனொளிபிழா 

புள்ளுருகு கெஞ்சினே னாய், 

இதுவுமது. 
(இ-ள்) ரிலச்சைச் சூழ்ந்த கடற்றண்சேர்ப்பன் சேர்பூண்ட பரிமா அணி 
ந் ச மணியரவம் என்று ௧௬.இச் சென்றேன் ; சணிகளை விரும்புசன்ற புள்ள. 

வங்களைச் கேட்டி மணியாவம் அன்று என்று போந்தேன் ; ஒளியிழாய் ! 

உள்ளுருகும் மெஞ்சினேனாகி எ-று, (௧௦) 

நேய்தல் மடிந்தது. 

ஐந்திணையைம்பது முற்றிற்று, 
நன் 

  

* இத பாங்கு தலைமகன் $ங்கெடுத்தியம்பியது'' எனச் சொள்வர் . 

அகப்பொருள் விளக்க உரைகாரர், (களவியல், ௪௪,) 

* இஃது சான் குறிமருண்டமை தலைவி பாங்கச்கு உணர்ச் தியது? 

எனச்சொள்வர் அகப்பொருள் விளக்க உரைகாரர் (ழே. டீ,)



ஐந் திணையைம்ப.து. 

சேய்யுண் முதற்குறிப்பு அகராதி, 

௮ணிசடற்ஐண் - Go 

அணிரிறமஞ்டை - ௨ 

அழலவிழ்தாமரை - ௨இ 

இன்றல்சலீர்ம் - ௪௦ 

ஈர்ந்சண்பொழி . ௪௫ 

உதிரந்துவரிய - ௩௧ 

உள்ளார்கொல் - 4 

SEND womresr - ௪௮ 

எறிச்செமர் சாமூ - ௪௮ 

ஓல்லென்றொலிக் - ௨௮ 

ஒல்லென்னொலிபு - ௨௯ 

GERO SIG SS - ௪௬ 

59.0 si@Qaewm - 2% 

கானசநாடன் - ௧௩. 

குளிரும்பருவத்தே - ௩௦ 

கெர்சிந்தாளலவ - ௪௨ 

தகொடுமுண்மடற் - ௪௯ 

கொடுவரிவேங்கை - ௧௬ 

கொடுவிலெயினர் - கடு 

கொண்சன்பிரிர்ச ௨.௪௪ 

சொண்டுழிப்பண் - ௨௧ 

சோயேர்தோற்ற- டூ 

கோட்டமைவில்விற் - ௩௪ 

சோலச்சிறகுரு - ௨௪ 

சுனைவாய்ச்டிது - ௩௮ 

  

சண்வயலூற் - ௨௭ 

செண்கடர்சேர்ப்பன் - ௪௪ 

தேேரோன்மலை - எ 

சோழி ர்குழச் - ௩௨௭ 

தூனவின்றபாக - ௧௦ 

நெடுமலைன்டை -௧௯ 

பாலையும்பரி தம் . ௩௩௭. 

பிரிர்சவரமேணி - ௮ 

புனை பூர்சழையல் - ௪௪ 

பெய்வளைச்சையாய் - ௨௬ 

பெருங்கடலுள் கல்ங் - ௪௪ 

பொரிப்புறப்பல்லி - ௪௩ 

பொன்னிணாவேங்கை - ௬௧ 

போசதார்வண்டுதும் - ௨௨ 

மஞ்சிவர்சோலை - ௧௬௪ 

மடவைசாணன் - ௩௯ 

மல்லர்க்கடந்தான் - க 

மால்வரைவெற்ப - ௧௨ 

மின்னுமுழக்கு - ௩ 
சூல்லைசறுமல - ௪ 

யாணரசகல்வய - ௨௩. 

வருவர்வயல்ஏழாய் - ௬ 

விலங்கல்விளக்9 - ௩௨ 

வெறிசமழ்வெழ்ப - ௨0 

வேங்கைஈறுமலர் - சட



ஐத் திணையைம்பது. 

அரும்பத அகராதி. 

  

[எண்கள் உாட்டேண்கள்.] 

இ சவல் - அழைத்தல், ௨. 
அசைதல் - வருந்து,சல், ௩௨. 
௮ணங்இற்று - வருத்திற்று, ௨௦, 
றுணங்கு - செய்வம், ௨௦, வருத்துர் 
அணி - அழகு, 8. |[செய்வம், ௪௭, 
அதர் - வழி, ௧௬, ௨௦, 
அத்சம் - சடறு, ௩௪, வழி, ௩௪. 
அமாதல் - விரும்புதல், ௧. போலுத 
அமை - கூழஙகில், ௬.௪. [ல், ௧௩, 
அயர்தல் - கலங்கு சல், ௨௨, 
௮லம் வருதல் - வருதாநிற்றல், ௨௦, 
அல்கல் - இரவு, ௪௦, 
அறல் - அறனமணல், ௨௪, 
அன்னோ - அந்தோ, ௨௦, 
ஐடுசல் - விளையாடுதல், ௩௭, 
தர - ரிரம்ப, ௪௨, 
இரான் - அரிய ஆனிரை, ௭, 
ஆரிருள் - கல்குல், ௧௬, 
ஆர்.தல் - நுசருதல், ௨௨, 
ஆழி - கூடலிழைப்பு, ௪௩, 
இணர் - பூங்கொத்து, ௧௪. 

இயம்புதல் ஒல்ச்சல், ௨௫, 
இர௩்குதல் - மூழஙகுதல், ௨. 

இரீஇ - பிரிர்து, ௪௬, 
இருமை - பெருமை, ௫. 
இல் - மனை, ௨௨, 
இவர்தக் - படாசல், ௧௭, 
இழுது - வெண்ணெய், ௮௯, 

ஈாத்தல அறுத்தல், ௨௦, 
சாம்படை - குளி௩த சேக்கை, sv. 
உடன்று - மாறுபட்டு, ௯. 

உணம்சம் - அறிவாம், 60, 
உரறி - (yee, x, 
உருவொடுக்குதல் - மேனி மெலியா 

| நிற்றல், ௧௭, 

உவச்சல் - விரும்புசல், ௭, 
உள்ளூதல் - நினைத்தல், ௧௬, 
உறைக்கும் - பெய்கின்ற, டு, 

  

  

ஊச்சுதல் - உழுஞ்சுதல், ௩௮% 
எச்சரிடு  ணல் - இரைஉந்திட்ட இள 

[ மணல், ௪௮, 

எஞ்சாமை - ஒழியாமை, ௧௭, 
எதிரி - எதார்து, ௩.௦. 
௭ இரு,சல் - தம்முட்டலைப்படுசல், 
எயினர் - டேட்டுவர், ௩௫, [௩௧. 
எய்தாது - நிரம்பாது, ௩௮, 
எவ்வம் - இடும்பை, ௪௪, 
எழில் - அழகு, ௪௦. 
ஏக்கற்று - விரும்பி, ௨௮. 
ஏயினார் - எதாப்பட்டோர், ௧௪, 
ஏனல் - பசுச் தனை, ௧௨. 
ஐல் கூந்தல் - ஐவகைப்பட்ட கூர்தல், 

ஒடுக்கு,சல் - அடங்குசல், ௪௨, (௨௭. 
ஒ.துங்குதல் - மெல்ல௩ட Sse, oH, 
ஒற்கம் - சளர்ச்சி, ௪௮, 
ஒன்றானும் யாசாலும், ௨௪, 
கடத்சல் - டெல்லுசல், ௧, 
கடம்பு கடப்பந்தார், ௧, 
சடிது - விரைந்து, ௩௬. 
கண்படுச்சல் - துயிலுசம், ௩௫, 

சலி - மிச்ச, ௨. 
கல்லசர் - கல்வழி, ௩௭, 
sal gy சல் - உ குபெழுசல், ௧௧, 
கழமூஉம் - சழுவுகன ற, ௧௮. 
சாண்டொறும் - காணு; தோறும், உ, 
காய்ஈது - கனன்று, ௩௩, (௩௪. 
காரம் - புண்ணிற்கிடுஜ்காரம், ௨௪. 
கா£- கார்சாலம், ௨ மூடில், ௩௪. 
கானம் - காடு ௩௫, 

கான் - காடு, ௧௦, 
குரல் - சதிர், ௪௨. 
குறை - காரியம், ௪௨. 
குன்றதரத்தம் - மலைவழ், FO, 

கூம்பு - மொட்டு, ௪௯, 
கூர்தல் - மிகுதல், ௪. 
கேண்மை - ஈட்புநெறி, ௨௩,



அரும்பத அகராதி. 

கொடுந்தாள்-கோடியிருர்ததாள்,௪௨, | நீத்தல் - £105 80, HF. 
கொரடுவில் - சோட்டியவில், ௩ட, 
கொண்டு - முகில்கள், டு, 
கொல்வாலக்கு - சதைப்பதுபோல,௪ 
கோடு - குவடு, டு, 
சோலம் - அழகு, ௨௪. 
FE SMFS GI - ச்சனச்குழம்பு,௨௪, 
சார்தல் - புணர்தல், ௨௪, 
சாலுதல் - ௮மைதல், எ 
சால் - நிரம்ப, ௩. 
சிசையாதி - அழியா தொழிவாயாக, 
சி £ - முட்டை, ௪௩, [ ௪௨, 
சுரம- கடறு, ௩௫, 

சூழ்தல் - சுற்றுதல், ௩௭, 
சென்றீக - செல்வதாக, ௧௦, 
Cree aw - தங்குதல், ௪௦, ௪௪, 

சேச்சல் - சிவத்தல், கற். 
தீடி. - தசை, ஈடு, 

தலைபிணக்குதல் - ஓஒன்ரோடொன் 
| று பிணங்குதல், ௫. 

தன்னைமார் - தமையனமார், 4 ol, 

சீருதல் - கொண்டுவருதல், ௪௭, 
தாழ்தல் - படிதல், ௨. 
தானள்பிணங்கி - தாளோய்ந்து, ௩௬, 

சாள்விழ்தீதல்- தாள் ரித்தல், ௧௦, 
திரிசரல் - உழலு சல், ௨௨, 
அஞ்சுதல் - BUY FU, BR, 
துறைமுன்றில் [முன்றில் துறை]- 

Opa BP nee, ௩ ௭, 

தெரிதல் - ஆராய்சல், ௯ 

தெரிப்புற - செளிவுற, ௪௩. 
செ.றாஉம் - சுடுகின்ற, ௩௩, 
தென்றல்வளி- சென்ற சாற்ற, 
தேரோன - தேரிலையு உடயபகல் 

சேற-செரிய ௨௪ | weer, ot, 
Osi G@ssu - Hi Dea, FH. 
Csrpd eer -Oantaal gga, 4 5. 

நகையாகின்று - நகையாகாசினறத, 
நடுகல் - போரின்கண் இறந்தார் ௨டு 
[Cumin Og Gr Law, mG. 

5விலுதல் - பயிறுதல், ௧௦ 
நன்கு - சிகவும், ௪௦, 
நன்னெஞ்சு - மிக்ககெஞ்சு, ௩௯. 
கானம் - நறுவியைகள், 5௩, 
நித்திலம் -12.சதஙகள், ௪௮, 
நிரந்து - ப்டைந்து, டு, 

        

  

நீர்மை - தன்மை, ௨. 

நீலம் - நீலமலர், ௨௪, 

| துணல்குதல் - நுணுகுதல், ௨௭, 
நெறி - வழி, ௨%டி 
நொவ்விதா - சடிதாக, ௧௦, 
படர்கூர்தல் - துன்பமிகுதல், ௩௯, 
படர்தல் - போதல், ௩௮, 
பணிமொழி - மெல்லியமொழி, ௨. 

[| இன்சொல், 
ub se - சாதலித்தல், ௨௩, 
பருவம் - காலம், ௨௪, 

பிரியா - இடையருச, ௩௪, 

புடை - மருங்கு, ௪௯, 
புரிதல் - விரும்புதல், ௩டு. 
புலத்தல் - ஊடுசல், ௨௭, 
புலம்படை தல் -சணிமையையடைச 

புல்லு சல் - முயங்கு சல்,..௬. (ல்,௪௧, 
புல்லெனல் - புற்கென்றல், ௮, 
புறபு - காடு, ௧௨. 

புனை சல் - செய்தல், ௧௪, 

பூத அன்றில் செம்பூப்போலுஞ் 
| ரூட்டினையுடைய ௮ன்றில், ௪௪, 

uname em i - துணைவர், ௮ 

பொற்ப -  பொலிவசோஷ்றும் வசை, 
போதல் கழிதல், ௧௧. 

போது - மலர், ௨௨. 
மஞ்சு - முகல், ser, 
மஞ்ஞை - மயில், ௨. 

மடவைகாண் - அறியாய்சாண், ௩௯, 
மணி - நீலமணி, ௨. 
மடங்குதல் - மிடைதல், ௪, அறிவு 

(கெடுதல், ௪௩, 

மாவல் - மறவாயாச, சல 
மை - சளவ, ௪௧. 
மன்ற - மெய்யாக, ௪டு 

மாண - மாட்டிப்பட, ௨௩. 
மாதா - காதலையடையாள், ௩௭௪, 
மாக்துதல் - இன்னுசல், ஈடு, 

மால் - பெருமை, 5௨, 

மேலெலாம் - பண்டெல்லாம், ௨௪. 
யாணர் - வன்மை. 
யாய் = ஏனனை, 

வணங்குதல் * ப்ளே சல், ௧௨, 

வணடல் - விளையாட்டுச்சிற்றில்,௪௪, 
வண்ணம் - நிறம், ௨௭. , [௪௬.



அரும்பத அகராதி. 

வதிசல் க தங்கு சல், FO, 

வதுவை - ப,துமனாம, ௨௫, 

ay - Gtevell oor ene, Me 
வயங்கு,சல் - விளங்குதல், ௯, 
வரை. குவட€, ௪௨. 

வலனேரும் - எழாரின்றது, ௪, 
வல்லென்றல் - ௨லிசாசல், ௨௮. 
வளி- காற்று, ௫. 
வள்வார்முரசு- தோலார்ச்சமுரசு,௩, 
வாய்த்து - வாய்ச்சச்செய்து, ௪௪. 

வார் - உமர்க்ச, சா, 

வானம் - முடல், ௨, 
லீயன் - அகன்ற, ௨௬௯, 
விலக்கல் - விலக்காதொழிக, ௩.௨, 
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